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ค�ำน�ำ
นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การเข้าถึงและ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีจ�ำนวนมากมาย ซึ่งต่างมี
ความส�ำคัญในวิถีการเป็นอยู่ ขณะเดียวกันก็อาจจะสร้างผลกระทบต่อ
ประชาชนทุกเพศวัยไปพร้อม จากบทเรียนที่ผ่านมาจึงมีความจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่รัฐต้องแจ้งความจ�ำนงในการปฏิรูปฐานทรัพยากรฯ บนฐาน
ธรรมาภิบาล การให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขประเด็นต่างๆ ที่ขัดกับ
รัฐธรรมนูญ เพื่อแปรสู่การปฏิบัติได้จริง โดยสร้างมาตรฐานหรือ
ก�ำหนดกติการ่วมทีเ่ ป็นธรรม การบรรจุหลักการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนแทนหลักการควบคุมและลงโทษ ขจัดเงื่อนไขที่จะน�ำไปสู่
การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อให้ได้มาซึ่งกฎหมายที่มี
หลักประกันสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมปัจจุบัน
หนังสือชุดนี้ (จ�ำนวน 6 เล่ม) ได้สะท้อนรูปธรรม ถ่ายทอดชุดความรู้
และประสบการณ์จากการท�ำงานของเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน
ภายใต้กิจกรรมของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการจัดท�ำนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยการสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ข้อเสนอที่เกิดขึ้นในหนังสือชุดนี้
ได้ ยื น ยั น ถึงความจ�ำเป็นที่สังคมไทยต้องมีธรรมาภิบาลในการจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติด้วยความเป็ น ธรรม โดยการสร้ า งพื้ น ที่ แ ละ
เสริมศักยภาพให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมเติมเต็มความสมบูรณ์ของการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมือง ซึ่งเป็นฐานชีวิตของเขาเองภายใต้กติกา
ร่วมกันของสังคม

บรรณาธิการ
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ธรรมาภิบาลกับการก�ำหนดทิศทาง
การพัฒนาประเทศไทย
โดย : เกศินี แกว่นเจริญ
การพัฒนาประเทศไทยในกว่าห้าสิบปีที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงด้านวิถีชิวิต ค่านิยม และวัฒนธรรมของสังคมไทย
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ที่ทุกอย่างเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และง่ายดายต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ด้วยเหตุนี้กระแส
การตื่นตัวในสิทธิ หน้าที่ และค่านิยมใหม่ๆ จึงกระจายออกไปสู่
ผู้คนได้อย่างง่ายดาย ตลอดจนข้อเรียกร้องเรื่องการมีส่วนร่วม
การกระจายอ�ำนาจสู่ภาคประชาชนในการบริหารจัดการประเทศ
การพิทักษ์สิทธิมนุษยชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวคิดการบริหารจัดการประเทศที่จะต้อง
ค�ำนึงถึงความเป็นประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล

ธรรมาภิบาลภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หากมองย้ อ นกลั บ ไปตั้ ง แต่ เ ริ่ ม มี ก ารใช้ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติครั้งที่ ๑ เรื่อยมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคมแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ ท�ำให้พบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศของไทยได้ เ ปลี่ ย นแปลงไปมาก จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นช่วงที่ประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ได้ให้ความส�ำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงได้
วางรากฐานเรื่องธรรมาภิบาลไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘ ๙ และ ๑๐ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการ
ประเทศที่ดี ช่วยเสริมให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มี
รากฐานธรรมาภิบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ เป็นแผน
พัฒนาที่มีการริเริ่มวางรากฐานธรรมภิบาลไว้ในการพัฒนา
ประเทศ ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิด ทิศทาง และกระบวนการ
พัฒนาใหม่ โดยหันมาเน้น “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”

และใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ พร้อมทัง้ ปรับเปลีย่ นวิธกี ารพัฒนาแบบแยกส่วน
มาเป็นบูรณาการแบบองค์รวม คือการพัฒนาที่มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเน้นกระบวนการ
มี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด ท� ำ แผน นั บ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้
ประชาชนทุ ก ภาคส่ ว นได้ มี บ ทบาทร่ ว มในกระบวนการพั ฒ นา
ประเทศ โดยมี การรวมกลุ่มของประชาคมในหลายรู ปแบบ มี
เครือข่ายเชื่อมโยงกันอย่างกว้างขวาง และมีการท�ำงานกับภาครัฐ
ในลักษณะหุ้นส่วน ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญของการพัฒนาประเทศ
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ต่อมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ ได้

อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญา
น�ำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ เพื่อพัฒ นาสู่
“สังคมทีเ่ ข้มแข็งและมีดลุ ยภาพ” ใน ๓ ด้านคือ สังคมคุณภาพ
สังคมแห่งภูมปิ ญ
ั ญาและการเรียนรู้ และสังคมทีส่ มานฉันท์
และเอื้ออาทรต่อกัน เพื่อเตรียมความพร้อมของคนและระบบ

ให้สามารถปรับตัวพร้อมรับต่อการเปลี่ ย นแปลงและรู ้ เ ท่ า ทั น
โลกาภิวัตน์ รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ทุกภาคส่วนของประเทศ
เพื่อมุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตาม
แผนฯ ๙ ก็ไม่สามารถที่จะรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้ อีกทัง้ ปัญหา
ด้านช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนก็ยงั คงด�ำรงอยู่ ซึง่ สถานการณ์
เหล่านี้ได้น�ำมาสู่ความเหลื่อมล�้ำด้านรายได้ ชีวิตและความเป็นอยู่
ของคนส่วนใหญ่ในสังคม
ดั ง นั้ น การพั ฒ นาประเทศในช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ

สังคมแห่งชาติฉบับ ที่ ๑๐ จึงได้ก�ำหนดได้ก�ำหนดวิสัย
ทัศน์การพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” โดยใช้
แนวปฏิบตั ติ าม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพือ่ เป็นการ
สร้างภูมคิ มุ้ กันให้แก่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
มีการพัฒนาแบบองค์รวมทีย่ ดึ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
และให้ความส�ำคัญกับการน�ำ “ทุนสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และทุนเศรษฐกิจ” มาใช้ประโยชน์อย่าง
บูรณาการและเกือ้ กูลกัน โดยใช้ ๕ ยุทธศาสตร์หลักเพือ่ น�ำไปสู่
การพัฒนาทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืนได้แก่การพัฒนาคุณภาพคนและ
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สังคมไทยสูส่ งั คมแห่งภูมปิ ญ
ั ญาและการเรียนรู้ การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของคนไทยและสังคมให้เป็นรากฐานทีม่ นั่ คง
ของประเทศ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยัง่ ยืน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติความหลายทางชีวภาพ และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการประเทศ
พร้อมทัง้ ให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้
กับระบบโครงสร้าง กลไก และกระบวนการบริหารจัดการ
ประเทศ บนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยทีเ่ ปิดกว้าง
ให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วม โดยต้องมีการปรับระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐทั้งระบบราชการและรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส
เน้นบทบาทในการอ�ำนวยความสะดวกก�ำกับดูแล แทนการควบคุม
และสัง่ การ เน้นการท�ำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในลักษณะหุน้ ส่วน
การพั ฒ นา ขณะเดี ย วกั น ต้ อ งลดบทบาทอ� ำ นาจของราชการ
ในส่วนกลาง และเพิ่มบทบาท มอบอ�ำนาจและกระจายอ�ำนาจ
การตัดสินใจ การด�ำเนินการ การกระจายการจัดสรรทรัพยากร
ให้แก่ราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และชุมชน ให้มีศักยภาพ
ความสามารถรับผิดชอบการพัฒนาในพื้นที่ได้อย่างสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนและภูมิสังคม ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและการปฏิรูปธุรกิจเอกชนให้เข้มแข็ง
สุจริต โปร่งใส ลดการผูกขาด เป็นธรรมกับผูบ้ ริโภคและธุรกิจคูแ่ ข่ง
พร้อมทั้งเร่งปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม เพือ่ สร้าง “สมดุล” ในการจัดสรรและกระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
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จะเห็นได้วา่ “การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ”
กลายเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทย
นั้ น เป็ น เพราะว่ า ธรรมาภิ บ าลเป็ น ปั จ จั ย เสริ ม ให้ ก ารปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะเปิดให้ประชาชนมีเสรีภาพการ
พัฒนาภายใต้เศรษฐกิจเสรีนยิ ม มีความเป็นธรรมให้กบั ทุกภาคส่วน
มากขึ้ น โดยประสบการณ์ ข องนานาประเทศพบว่ าประเทศที่
มี ความเป็นประชาธิปไตยมากหรือมีลักษณะเปิดทางการเมืองสูง
จะท� ำ ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด กั น อย่ า งกว้ า งขวาง
เกิ ด กระบวนการรวมตัวของประชาชน สร้างค่านิยมใหม่ๆ ให้เกิดขึน้
โดยเฉพาะในเรือ่ งความเป็นธรรม ความเสมอภาค และประสิทธิภาพ
ซึง่ กระบวนการดังกล่าวจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาทีส่ ร้างความเป็นธรรม
และความสันติสุขในสังคม นี้คือความเชื่อและรากฐานแนวคิดใน
การเขียนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทนี่ ำ� มาสูห่ ลักการ
“ธรรมาภิบาล” ในปัจจุบนั

แผนพัฒนาและยุทธศาสตร์ประเทศที่ไม่สร้างธรรมภิบาล
เคยสงสัยหรือไม่ว่าประเทศไทยมีแผนพัฒนาตั้งแต่ระดับประเทศ
จนถึงระดับต�ำบลกี่ฉบับ ค�ำถามนี้คงเป็นค�ำถามที่ตอบยากแต่หาก
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับประเทศ
จนถึงแผนพัฒนาระดับต�ำบลคงจะสะท้อนถึงค�ำตอบดังกล่าว
ได้ เป็ น อย่ า งดี จากแผนภาพที่ ๑ แสดงให้ เ ห็ นว่ าตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ประเทศ กระทรวง กรม จังหวัด อ�ำเภอ และต�ำบล นอกจากนี้ยัง
มีแผนพัฒนาบางประเภทที่เป็นแผนเฉพาะกิจที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้
ประเทศไทยจึงมีแผนหรือยุทธศาศตร์ต่างๆ มากมาย แผนต่างๆ
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แต่สงิ่ ทีป่ รากฏเป็นรูปธรรมจริงในสังคมปัจจุบนั นัน้ มีความแตกต่าง
เป็ น อย่ า งมากกั บ ฐานแนวคิ ด เรื่ อ งธรรมาภิ บ าลในแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพราะความเป็นจริงประชาชนก็ยัง
คงขาดกลไกในการขับเคลื่อนสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ซึ่งเหล่านี้ล้วนแต่น�ำไปสู่
การขาดประสิทธิภาพตามหลักการของธรรมภิบาล โดยเฉพาะ
อย่า งยิ่ ง การก� ำ หนดทิศ ทางการพัฒนาประเทศโดยการใช้ แ ผน
พัฒนาประเภทต่างๆ ที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในทุกหน่วยงาน ซึ่งพบว่า
กระบวนการธรรมาภิ บ าลไม่ ไ ด้ ถู ก น� ำ ไปบู ร ณาการออกมาเป็ น
แนวทางในทางปฏิบัติ การปฏิบัติยังคงด�ำรงอยู่บนพื้นฐานของ
ผลประโยชน์ดา้ นการเมืองแบบเก่าและเศรษฐกิจทุนนิยมแบบใหม่
จึงท�ำให้ไม่สามารถสร้างผลประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ
ได้อย่างแท้จริง
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แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับประเทศและแผนพัฒนาระดับท้องถิ่น

เหล่านี้จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ภาคประชาชนจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการ
มีส่วนร่วมในการจัดท�ำ พร้อมทั้งติดตามและตรวจสอบก่อนที่จะ
น�ำไปสู่การปฏิบัติการจริง ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องด�ำเนินการด้วยกระบวนการที่มีธรรมาภิบาล
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กรณีตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เช่นการจัดท�ำ แผนพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ชายฝัง่ ทะเลตะวันออก แผนพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลภาคใต้ เป็นต้น
ทั้งสองพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ซึ่งถือได้ว่าเป็นท�ำเลทองของนักลงทุนทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรม
ด้านปิโตรเคมี อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ก๊าซธรรมชาติ
โรงกลั่นน�้ำมัน อุตสาหกรรมเหล็กต้นน�้ำ เป็นต้น นั้นเป็นเพราะ
ว่ า ทั้ ง พื้ น ที่ ช ายฝั ่ ง ทะเลภาคตะวั น ออกและภาคใต้ เ ป็ น พื้ น ที่
ที่มีลักษณะภูมิประเทศ และธรรมชาติที่เอื้ออ�ำนวยต่อการพัฒนา
ท่าเรือน�้ำลึก ส�ำหรับเป็นท่าเรือพาณิชย์ในอนาคตของประเทศ รวม
ทั้งการบูรณาการระบบโลจิสติกส์ของพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
พืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลภาคใต้
เข้ากับระบบโลจิสติกส์
เพื่อเปิดประตูใหม่และ
น� ำ ประเทศเข้ า สู ่ ร ะบบ
เทคโนโลยี และวงจร
การขนส่งทางทะเลสาย
หลักของโลกให้ได้ต่อไป
ในอนาคต
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ข้อมูลข้างต้นเป็นแนวคิดภาพรวมของการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งของ
ประเทศไทยทั้งหมด หากแต่แผนที่น�ำไปสู่กระบวนการพัฒนาใน
แต่ละพื้นที่นั้นถูกจับแยกส่วน เสมือนเป็นโครงการของพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่ง หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น การแยกแผนพัฒนา
พืน้ ทีแ่ ละโครงการขนาดใหญ่ออกจากกันนัน้ เพียงเพือ่ ลดแรงเสียดทาน
และการคัดค้านจากภาคประชาชน อีกทัง้ เป็นการสร้างความชอบธรรม
ในการใช้ธรรมภิบาลเป็นเครือ่ งมือในการสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วม
กับภาคประชาชนในการรับฟังความคิดเห็น ทัง้ ทีจ่ ริงแล้วการด�ำเนินการ
ในลักษณะเช่นนีไ้ ม่สอดคล้องไปกับหลักธรรมาภิบาลเลยแม้แต่นอ้ ย
เพราะขาดหลั ก การการบริ ห ารจั ด การที่ ตั้ ง บนหลั ก นิ ติ ธ รรม
เนื่องจากไม่มีบรรทัดฐานในการด�ำเนินการ มีการเลือกปฏิบัติและ
ล�ำเอียง ไม่มีการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ประชาชน
โดยเท่าเทียมกัน ดังจะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาดังกล่าวเป็นการสร้าง
ความเป็นธรรมให้กบั ภาคธุรกิจ และภาครัฐเป็นหลัก หากแต่ละเลย
การสร้างความเป็นธรรมให้กบั ภาคประชาชน
ขณะเดียวกันผู้ท�ำงานไม่ยึดหลักคุณธรรม กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงาน
อันประกอบด้วย คณะรัฐบาล หน่วยงานของราชการ และรัฐวิสาหกิจ
ไม่ยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม เพราะไม่ได้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารและน�ำเสนอภาพรวมให้กับประชาชนอย่างครบถ้วน
ขาดความรับผิดชอบ จะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาดังกล่าวนั้นได้รับ
การสนับสนุนจากเหล่านายทุนเป็นส่วนใหญ่ และกลุ่มคนเหล่านี้มี
ความสัมพันธ์ทลี่ กึ ซึง้ กับนักการเมือง หรือบุคคลากรของหน่วยงาน
ภาครัฐ ท�ำให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องกับแผนในทุกๆ ฝ่ายไม่ได้ทำ� หน้าทีข่ องตน
ให้ดีที่สุดในการท�ำงาน การตัดสินใจจึงอยู่บนฐานของผลประโยชน์
เฉพาะคนบางกลุ่ม และขาดความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจ
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กล่าวคือเมือ่ ตัดสินใจไปแล้วและเกิดความผิดพลาดขึน้ ผูท้ ตี่ ดั สินใจ
มักจะโยนความผิดให้หน่วยงานทีจ่ ดั ท�ำแผน หรือไม่กร็ ะบบโครงสร้าง
ของการพัฒนาประเทศ ท�ำให้ไม่สามารถเอาผิดจากผูท้ เี่ ป็นต้นเหตุ
ของความคิดได้อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ กระบวนการพัฒนาแผนด�ำเนินการอยู่บนฐานของการ
ได้ร่วม แต่ไม่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งมีความหมาย กล่าวคือ
ได้ร่วมรับฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นไปตามขั้นตอนเพื่อสร้างความ
เป็นธรรมทางกระบวนการทางกฏหมายเท่านั้น และสุดท้ายคือ
แผนพัฒนาเหล่านีข้ าดหลักความโปร่งใส เพราะไม่สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้อง หรือขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาได้
แต่จ ะต้ อ งเป็ น ไปตามกระบวนการเปิด เผยข้อมู ลข่ า วสารตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว
ธรรมภิ บ าล ในการจัด ท�ำแผนพัฒนาพื้นที่บ ริเวณชายฝั ่ ง ทะเล
ตะวันออก แผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ จึงไม่เกิดขึ้นจริง
และที่ส�ำคัญยังก่อให้เกิดการทุจริตและการคอรัปชั่นในสังคมไทย
แบบแยบยลและซับซ้อนมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องมีการก�ำหนดทิศทางและกระทวนการที่ว่าด้วยธรรมภิบาลที่
จับต้องได้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
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กรณีตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่ากระบวนการจัดท�ำแผนพัฒนาไม่ได้
ตั้งบนฐานธรรมาภิบาล หากแต่สะท้อนภาพการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ยังคงรวมศูนย์ อยู่ที่รัฐส่วนกลาง ระบบการท�ำงานของ
หน่วยงานต่างๆ บนหลักธรรมาภิบาลคงเป็นเพียงหลักการ แต่ไม่
ส่งผลในทางปฏิบัติ ที่ส�ำคัญคือ ผลที่เกิดจากแผนพัฒนาดังกล่าว
ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนในชุมชน และความขัดแย้งระหว่าง
หน่วยงานกับประชาชนอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ และมีแนวโน้มทีเ่ กิดขึน้
อย่างกว้างขวางอีกด้วย
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การพัฒนาประเทศกับธรรมภิบาลที่จับต้องได้
การพั ฒ นาประเทศให้ ส ามารถอยู ่ ร ่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งสั น ติ สุ ข และ
ยัง่ ยืนนัน้ กระบวนการบริหารจัดการประเทศต้องเป็นประชาธิปไตย
ทีม่ ลี กั ษณะเปิด กล่าวคือ เปิดโอกาส เปิดช่องทาง เปิดรับความคิดเห็น
เปิดเผยข้อมูล และเปิดให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม
เสมอภาคและเป็นธรรม จะเห็นได้วา่ แท้จริงแล้วกระบวนการเหล่านี้
ผูกพันและเชื่อมโยงกับบุคคลและองค์กรเป็นส�ำคัญ ดังนั้นการ
จะสร้างและผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลจ�ำเป็นที่จะต้องให้ความ
ส�ำคัญกับการพัฒนาบุคคลหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย
คาดหวังว่า เมือ่ ตัวบุคคลมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของ
ธรรมาภิบาลแล้ว เขาเหล่านี้จะเป็นกลไกที่เป็นยุทธศาสตร์ที่แท้จริง
อันจะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวิธีการบริหาร การจัดการ การ
ปฏิบัติตนบนฐานคนที่มีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และให้ความส�ำคัญกับประโยชน์
ส่วนร่วม ช่วยกันดูแลจัดสรรทรัพยากรและจัดสรรผลประโยชน์
จากการพัฒนาให้มคี วามโปร่งใส มีการกระจายอย่างทัว่ ถึงเท่าเทียม
และเป็นธรรม เพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

ล้มเหลว และก่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
โดยรวมได้อย่างแท้จริง

เอกสารอ้างอิง

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ๒๕๔๐.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีแ่ ปด (พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๔).
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ๒๕๔๕.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีเ่ ก้า (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙).
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ๒๕๕๐.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีส่ บิ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔).
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี

ท้ายที่สุดแล้วจึงน�ำมาสู่การพัฒนาที่เป็นธรรมและยั่งยืนส�ำหรับ
คนทั้งประเทศ เพราะเป็นโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนเข้ามาร่วม
ในการบริหารประเทศ มีกระบวนการร่วมรับรู้ รับฟัง ร่วมคิด และ
ร่วมรับผิดชอบ ท�ำให้การก�ำหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการต่างๆ
ด�ำเนินไปด้วยความรอบรูร้ อบคอบ และระมัดระวัง มีการใช้เหตุใช้ผล
ให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามล�ำดับขั้นตอน ป้องกันความผิดพลาด

18

19

เมื่อชุมชนลุกขึ้นปกป้องแผ่นดินเกิด
จากบริษัทข้ามชาติ
เรียบเรียงโดย : ประสิทธิชัย หนูนวล
ภายใต้สภาวะของปัญหา ชุมชนรวมตัวปกป้องแผ่นดิน
เครือข่ายผลกระทบนโยบายสาธารณะเป็นการรวมตัวของตัวแทน
ชุมชนหลายชุมชน จาก อ.อ�ำเภอ สิชล ขนอม ท่าศาลา หัวไทร ซึ่ง
แต่เดิมแต่ละชุมชนได้ดำ� เนินกิจกรรมต่อสูเ้ พือ่ สิทธิชมุ ชนกันมาก่อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกป้องคุ้มครองทรัพยากร โดยในแต่ละ
พื้นที่ได้มีรูปแบบการปกป้องสิทธิชุมชนของตนเองที่แตกต่างกัน
ไป มีการรวมตัวในหลายรูปแบบ แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือ การใช้
สิทธิของชุมชนในการรักษาบ้านเกิด
เครือข่ายผลกระทบนโยบายสาธารณะนครศรีธรรมราชมีประเด็น
การต่อสูห้ รือการปกป้องสิทธิชมุ ชนร่วมกันดังนี้ การปกป้องสิทธิชมุ ชน
เรื่องการสร้างเขื่อน บ้านท่าทน อ.สิชล การปกป้องสิทธิชุมชน
เรื่องผังเมืองและนิคมอุตสาหกรรม อ.สิชล การปกป้องสิทธิชุมชน
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อุตสาหกรรมปิโตรเลียม บริษัทเชฟรอน อ.ท่าศาลา การปกป้อง
สิทธิชุมชนเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.ท่าศาลา การปกป้องสิทธิชุมชน
เรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.หัวไทร
ในแต่ละประเด็นจะมีมิตรที่ร่วมกันปกป้องสิทธิชุมชนหลายกลุ่ม
บ้าน ประกอบด้วยกลุ่มต่างดังนี้
๑. กลุม่ รักษ์ปลายทอน เป็นการรวมตัวของชุมชนบ้านปลายทอน
ต.สิชล อ.สิชล ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและ
นับถือศานาอิสลาม ประเด็นหลักการปกป้องบ้านเกิดคือปกป้อง
สิทธิชุมชนเรื่องผังเมืองและนิคมอุตสาหกรรม อ.สิชล
๒. กลุ่มรักษ์คอเขา เป็นการรวมตัวของชุมชนบ้านคอเขาซึ่งอยู่
ติดกับบ้านปลายทอน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง
และนับถือศานาอิสลาม ประเด็นหลักการปกป้องบ้านเกิดคือ
ปกป้องสิทธิชุมชนเรื่องผังเมืองและนิคมอุตสาหกรรม อ.สิชล
๓. กลุ่มรักษ์ทุ่งปรัง เป็นการรวมตัวของชุมชนทุ่งปรัง ต.ทุ่งปรัง
อ.สิชล ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�ำสวน นับถือศาสนา
พุทธ ประเด็นหลักการปกป้องบ้านเกิดคือปกป้องสิทธิชุมชน
เรื่องผังเมืองและนิคมอุตสาหกรรม อ.สิชล
๔. กลุ่มรักษ์ทุ่งคา เป็นการรวมตัวของชุมชนทุ่งคา ต.ทุ่งปรัง
อ.สิ ช ล ประชากรส่วนใหญ่ป ระกอบอาชีพท� ำ สวน นั บถื อ
ศาสนาพุทธ ประเด็นหลักการปกป้องบ้านเกิดคือปกป้องสิทธิชมุ ชน
เรื่องผังเมืองและนิคมอุตสาหกรรม อ.สิชล
๕. กลุ ่ ม รั ก ษ์ ก ลาย เป็ น การรวมตั ว กั น ของคนต� ำ บลกลาย
อ.ท่ า ศาลา ประชากรมี ทั้ ง นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธและมุ ส ลิ ม
อาชีพผสมผสานระหว่างการท�ำสวน รับจ้าง ประมงขนาดเล็ก
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ประเด็ น หลั ก การปกป้ อ งบ้ า นเกิ ด คื อ ปกป้ อ งสิ ท ธิ ชุ ม ชน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม บริษัทเชฟรอน อ.ท่าศาลา
๖. กลุม่ รักษ์ทา่ ทน เป็นการรวมตัวของชุมชนลุม่ น�ำ้ คลองท่าทน
ต.เทพราช อ.สิชล ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�ำสวน
นับถือศาสนาพุทธ ประเด็นหลักการปกป้องบ้านเกิดคือปกป้อง
สิทธิชุมชนเรื่องการสร้างเขื่อน บ้านท่าทน อ.สิชล
๗. เครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา เป็นการรวมตัวกัน
ของชุมชนประมง ๔หมู่บ้าน คือ บ้านหน้าทับ บ้านสระบัว บ้าน
ในถุ้ง บ้านท่าสูง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง
นับถือศาสนาอิสลาม ประเด็นหลักการปกป้องบ้านเกิดคือ
ปกป้องสิทธิชุมชนอุตสาหกรรมปิโตรเลียม บริษัทเชฟรอน
อ.ท่าศาลาและโรงไฟฟ้าถ่านหิน
๘. เครือข่ายอนุรกั ษ์ลมุ่ น�ำ้ ปากพนัง เป็นการรวมตัวกันของคน
ทีค่ ัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าพื้นที่ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�ำนา ท�ำสวน ประมง ประเด็น
หลักการปกป้องบ้านเกิดคือปกป้องสิทธิชุมชนเรื่องโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน อ.หัวไทร
การรวมตัวขององค์กรชุมชนทุกกลุ่มองค์กรที่กล่าวมาเป็นการ
รวมตัวของกลุ่มองค์กรชุมชนในลักษณะไม่เป็นทางการ เกิดขึ้น
จากความต้องการปกป้องบ้านเกิดเป็นการรวมตัวแบบหลวมๆ
ไม่มีโครงสร้างที่แข็งตัว ท�ำงานตามภารกิจเฉพาะของกลุ่มแต่ละ
ประเด็น และร่วมกันขับเคลื่อนในบางกรณี
ส�ำหรับการรวมตัวแบบหลวมเหมาะส�ำหรับการด�ำเนินงาน ทุกคน
ท� ำ งานแบบอาสาสมั ค รไม่ มีก ารสั่ ง การ กระท� ำ ภารกิ จ ร่ ว มกั น
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คือการปกป้องบ้านเกิดจากภัยคุกคามจากโครงการของรัฐและ
บริษัทข้ามชาติ ซึ่งหลังจากที่ท�ำงานร่วมกันมาระยะหนึ่ง เกิดความ
รู้สึกว่าเผชิญปัญหาเดียวกัน จึงเกิดการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย
ผลกระทบนโยบายสาธารณะนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมกันหา
ทางออกและหนุนเสริมสร้างทางเลือกการพัฒนาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
การท� ำ งานของเครื อ ข่ า ยผลกระทบนโยบายสาธารณะ
นครศรีธรรมราชนั้นเป็นการรวมตัวในลักษณะแนวระนาบ ไม่มี
โครงสร้างแบบแข็งตัว มีเพียงฝ่ายเลขานุการเครือข่ายเท่านั้นที่
มีบทบาทหน้าที่แน่นอน ส�ำหรับการท�ำงานจะใช้รูปแบบการระดม
ความเห็นเพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจแต่ละอย่างให้เสร็จสิ้นตาม
เป้าหมายที่วางไว้

โจทย์ใหญ่ขณะนี้คือ
ภัยคุกคามท�ำลายชายฝั่งจากบริษัทฝรั่ง
การต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดของเครือข่ายผลกระทบนโยบาย
สาธารณะนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชนหลาย
ประเด็น ซึ่งหมายถึงการต่อสู้กับกลุ่มทุนและนโยบายรัฐที่พยายาม
จะครอบง�ำทรัพยากรของชุมชน ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
ชุมชนต้องผ่านการต่อสู้ครั้งแล้วครั้งเล่า จนกระทั่งมีบริษัทต่างชาติ
เข้ามาเพือ่ ด�ำเนินกิจการเกีย่ วกับปิโตรเลียม คือ การขุดเจาะน�ำ้ มัน
สร้างท่าเรือ และโรงเก็บวัสดุอปุ กรณ์สารเคมีทใี่ ช้ในกิจการปิโตรเลียม
ส�ำหรับบริษัทสัญชาติอเมริกันที่ชื่อว่าบริษัทเชฟรอนนั้นได้เข้ามา
ด�ำเนินการในพืน้ ทีเ่ ป็นเวลาเกือบ ๒ ปี โดยใช้วธิ กี ารสร้างภาพลักษณ์
ในพื้นที่เข้าหาผู้มีอิทธิพล โดยชาวบ้านกลุ่มที่คัดค้านไม่สามารถ
แสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่ ทางเครือข่ายได้พิจารณาผลกระทบ
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท เชฟรอนแล้ ว พบว่ า
ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติอย่าง
มากมาย		
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บริ ษั ท ได้ ส ร้ า งความชอบธรรมให้ กั บ ตั ว เองโดยการใช้ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ทุกชนิด เช่น วิทยุ ทีวี หนังสือพิมพ์ เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ให้ตัวเอง แต่ละเลยที่จะให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องแก่
ประชาชน ตลอดระยะเวลาประมาณ ๒ ปีที่บริษัทเชฟรอนเข้ามา
ด�ำเนินการในพื้นที่ไม่เคยให้ข้อมูลความรู้อย่างจริงจังกับประชาชน
แต่ใช้การสงเคราะห์ แจกของเป็นหลัก เพื่อให้เกิดการยอมรับ ซึ่ง
เป็นการไม่เคารพต่อสิทธิการได้รับข้อมูลข่าวสารของประชาชน
บริษัทได้ด�ำเนินการจัดท�ำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ)
ซึ่งอยู ่ ร ะหว่ า งการอนุมัติรายงาน อีไ อเอ จากการติ ดตามของ
เครือข่ายพบว่ากระบวนการจัดท�ำรายงาน อีไอเอไม่ชอบธรรมตาม
กระบวนการของกฎหมาย การกระท�ำดังกล่าวน�ำมาซึ่งการไม่อาจ
ยอมรับได้ทั้งเชิงผลกระทบและกระบวนการด�ำเนินการของบริษัท
เชฟรอนทีเ่ ข้ามาด�ำเนินการใน ต.กลายและต�ำบลใกล้เคียง เครือข่าย
ผลกระทบนโยบายสาธารณะจึ ง มี ค วามเห็ น ตรงกั น ว่ า จะต้ อ ง
ปกป้องทรัพยากรของชาติและท้องถิ่นถึงที่สุด

พัฒนาการการมีสว่ นร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาพืน้ ที่
กรณีโครงการพัฒนาปิโตรเลียมบริษัทเชฟรอน

การท�ำงานของบริษัทไม่เคารพกฏหมายไทย
บริษทั เชฟรอนเป็นบริษทั ทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย โดยสะท้อนให้เห็น
จากกระบวนการจัดท�ำ อีไอเอ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ โดยมี
ข้อเท็จจริงที่สามารถสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของบริษัทดังนี้
• บริษัทที่ปรึกษาซึ่งล้วนแต่เป็นนักวิชาการที่ไร้ซึ่งความจริงใจ
และจริ ง จั ง ในทางวิ ช าการ โดยเฉพาะการจั ด เวที แ รกๆ ใน
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งให้ประชาชนเสนอประเด็นในการ
ศึกษาแต่ไม่ได้น�ำมาใช้ในช่วงการจัดท�ำอีไอเอ เป็นการจัดเพียง
เป็นพิธีกรรมเท่านั้นแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจของบริษัทใน
การท�ำตามกระบวนการกฎหมาย
• ในช่วงการศึกษาจะพบว่าไม่มีการลงพื้นที่ศึกษาอย่างจริงจัง
เพือ่ การได้มาซึง่ ข้อมูลทีแ่ ท้จริงแต่อย่างใด เพียงใช้ขอ้ มูลมือสอง
มาจัดท�ำรูปเล่ม แม้ว่าจะมีข้อมูลด้านสุขภาพอยู่บ้างก็น�ำมาจาก
สถานีอนามัยไม่มีการศึกษาอย่างแท้จริง ในทางตรงกันข้าม
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการสร้างให้คนมายกมือสนับสนุนให้
มากที่สุด เพราะฉะนั้นสิ่งที่บริษัทให้ความส�ำคัญก็คือการท�ำ
มวลชนจัดตั้งผ่านผู้มีอ�ำนาจระดับท้องถิ่น
• ช่วงการจัดท�ำอีไอเอ บริษัทไม่ได้ท�ำตามขั้นตอนของกฎหมาย
อีไอเอแต่อย่างใด เช่น ไม่ให้ข้อมูลกับประชาชนก่อน ๑๕ วัน
ประชาชนโดยเฉพาะต�ำบลกลายไม่รวู้ า่ มีการประชุมท�ำอีไอเอของ
บริษทั เชฟรอน การส่งเอกสารเลือกส่งเฉพาะผูม้ อี ำ� นาจ นักวิชาการ
บางคน เช่นพยายามเอาเอกสารไปให้อาจารย์บางคนถึงทีท่ ำ� งาน
อี ก ทั้ ง ไม่ มี ก ารด� ำ เนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ล ่ ว งหน้ า เพื่ อ ให้
ประชาชนรับทราบ และแม้วา่ จะมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ต่างๆ
แต่สื่อเหล่านั้นประชาชนไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น อินเตอร์เน็ต
วิทยุ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเด่นชัดในการท�ำอีไอเอทั้งสองครั้ง
• การจัดท�ำอีไอเอ พยายามบิดเบือนข้อมูลในการท�ำอีไอเอ เช่น
การจัดเวทีรับฟังความเห็นครั้งแรกบริษัทเชฟรอนได้ถ่ายทอด
เสี ย งทางวิ ท ยุ พ อมี เ สี ย งประชาชนคั ด ค้ า นมากขึ้ น ก็ สั่ ง ให้ มี
การหยุดกระจายเสียง ซึง่ ถือเป็นพฤติกรรมทีไ่ ม่ซอื่ สัตย์ นับเป็น
การบิดเบือนข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
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• การท�ำอีไอเอครั้งสุดท้ายเป็นความอัปยศอย่างยิ่งเนื่องจาก
บริ ษั ท เชฟรอนและบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาได้ เ กณฑ์ ค นเข้ า ร่ ว มเวที
อย่างคับคัง่ โดยมีการจัดตัง้ อย่างเป็นระบบมีหวั หน้าแต่กลุม่ ท�ำหน้าที่
คอยเกณฑ์คน แบ่งออกเป็นหมู่บ้านต่างๆ และมีการก�ำหนด
ค่าหัวของแต่ละคนไว้แล้ว จากการศึกษาข้อมูลในภายหลัง
พบว่ามีการว่าจ้างคนละ ๕๐๐บาท เรื่องนี้เป็นที่วิพากวิจารณ์กัน
อย่างมากในชุมชนต�ำบลกลายและต�ำบลใกล้เคียงเนื่องจาก
บางกลุ่มไม่ได้รับเงินค่าจ้าง บางกลุ่มรับเงินไม่ครบเพราะมีการ
ตัดค่าหัวคิวจากหัวหน้ากลุ่มที่พามาและที่ส�ำคัญคนเหล่านั้น
ไม่รู้ว่าเขามีการท�ำอีไอเอเชฟรอน คนที่พามาบอกว่า “มาท�ำ
เวทีประชาคม ไม่ตอ้ งพูดอะไร มานัง่ เฉยๆ ก็พอ” เหตุการณ์
ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ

คุกคามสิทธิชุมชน
บริษัทได้ด�ำเนินการเช่าที่ดินในพื้นที่ต�ำบลกลายเพื่อใช้ส�ำหรับการ
ก่อสร้างท่าเรือและที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ โดยมีการย้ายประชาชน
ออกจากพื้นที่ และในขณะเดียวกันเมื่อมีใครเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว
จะมีคนในพืน้ ทีม่ าคอยถามและข่มขูไ่ ม่ให้ถา่ ยรูป และเข้ามาก่อกวน
ไม่ให้อยู่ในบริเวณนี้นาน ซึ่งโดยปกติแล้วชายหาดเป็นสถานที่ซึ่ง
ผู้คนสามารถเดินเล่นได้ หาปลาได้ เป็นวิถีชีวิตของชุมชนที่ด�ำเนิน
มาอย่างยาวนาน
กระบวนการท�ำงานเน้นการสร้างภาพลักษณ์เป็นหลัก เช่น บริจาค
เงินในงานเทศกาลต่างๆของชุมชน บริจาคเงินให้กับ วัด มัสยิด
โรงเรียนโดยเป็นการสร้างแรงจูงใจให้หลงเชื่อว่าบริษัทเชฟรอน
สามารถเข้ามาสร้างความเจริญให้กับชุมชนได้ และสร้างภาพว่า
บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สามารถอยู่ร่วมกันได้กับชุมชน ซึ่ง
วิธีทนี่ ยิ มใช้คอื การใช้เงินบริจาคสูส่ ว่ นต่างๆ ทัง้ ในระดับท้องถิน่ และ
ระดับจังหวัด
หากจะมีการให้ข้อมูลกับชุมชนก็จะอาศัยการจัดเวทีประชุมของ
กลุ่มองค์กรชุมชน เช่น อสม. กลุ่มผู้สูงอายุ และบริษัทก็อาศัยเวที
เหล่านี้ในการฉายภาพวิดีทัศน์โมเดลที่สวยงามของท่าเรือโดยไม่มี
สาระของข้อมูลความรู้ที่จะท�ำให้ประชาชนมีข้อมูลเพียงพอในการ
ตัดสินใจ โดยในรอบ ๒ ปีที่ผ่านมาบริษัทเชฟรอนอาศัยรูปแบบ
เหล่านี้ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทกับชุมชนและไม่ได้ท�ำ
อะไรไปมากว่านี้เลย เวลาส่วนใหญ่อิงแอบกับ อบต.และนักการ
เมืองท้องถิ่น
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บริษัทใกล้ชิดกับ อบต.และใช้คนในพื้นที่ซึ่งใกล้ชิดกับ อบต.ในการ
ท�ำหน้าที่ข่มขู่ คุกคามประชาชนที่ไม่สนับสนุน ทั้งการแจกใบปลิว
ข่มขู่ การพูดจาข่มขู่ให้แกนน�ำที่คัดค้านบริษัทย้ายออกจากพื้นที่
แม้วา่ เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั จะไม่ได้ดำ� เนินการข่มขูช่ มุ ชนโดยตรง แต่กใ็ ช้
กลไกของอิทธิพลท้องถิน่ ในการข่มขูค่ กุ คามฝ่ายตรงข้าม ซึง่ ถือเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
บิดเบือนข้อมูล
เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั เชฟรอนได้เข้ามาพูดคุยกับนักการเมืองท้องถิน่
โดยเฉพาะกลุ่ม อบต. ก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน และให้เวลาส่วนใหญ่กบั
คนกลุม่ นีเ้ ป็นส่วนใหญ่ โดยไม่สนใจกับการให้ขอ้ มูลกับชุมชนเลย
โดยเฉพาะการจั ด เวที ห รื อ กระท� ำ วิ ธี ก ารใดวิ ธี ก ารหนึ่ ง เพื่ อ ให้
ชุมชนเกิดการรับรูข้ อ้ มูลอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา
ประมาณ ๒ ปียังไม่มีการจัดระบบการให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการ
รอบด้าน ของบริษัทแม้แต่ครั้งเดียว
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สื่อข้อมูลที่บริษัทให้กับชุมชนชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นภาพความ
สวยงามของท่าเรือ เป็นโมเดลที่น่าอยู่ หากแต่ทว่าไม่มีการให้
ข้อมูลผ่านสื่อในรายละเอียด เกี่ยวกับการสร้างผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นกับชุมชนเลย เป็นการใช้สื่อที่เข้าข้างบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการ
ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานที่ส�ำคัญ เนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ไม่เพียงพอจะน�ำไปสู่ความไม่เข้าใจและการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง
นอกจากนั้นจะน�ำไปสู่การทะเลาะกันเองของคนในชุมชนระหว่าง
ฝ่ า ยสนั บ สนุ น บริ ษั ท ซึ่ ง เป็ น นั ก การเมื อ งท้ อ งถิ่ น กั บ ประชาชน
ส่วนใหญ่
มุ่งสร้างภาพลักษณ์เพิ่มความขัดแย้งในชุมชน
ความส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคมทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีโ่ ครงการของเชฟรอน
เป็ น การกระท� ำ เพื่ อ การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ มุ ่ ง ใช้ เ งิ น สงเคราะห์
ซึ่ ง กระบวนการเหล่านี้จัดท�ำขึ้นเพื่อบดบังไม่ให้ประชาชนในพื้นที่
ตั้งค�ำถามต่อโครงการของเชฟรอน ท�ำให้ประชาชนเชื่อว่าโครงการ
ที่เข้ามาในต�ำบลกลายไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน การ
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กระท�ำเหล่านี้ถือว่าไม่รับผิดชอบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานต่อประชาชน
การกระท�ำของบริษัทเชฟรอนในลักษณะนี้ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ในพื้นที่ เนื่องจากฝ่ายที่สนับสนุนบริษัทเชฟรอนซึ่งได้รับแรงหนุน
และผลประโยชน์ จากบริษัท เกิด ความขัด แย้ง กั บฝ่ า ยต่ อ ต้ า น
โครงการ ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในชุมชน ซึ่งบริษัทเชฟรอน
ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
การพัฒนาพื้นที่ต้องก�ำหนดอนาคตตัวเอง
ในกระบวนการจัดท�ำนโยบายสาธารณะที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นใดๆ
ก็ตามจะต้องมีกระบวนการตัดสินใจจากบุคคลในท้องถิ่นอย่าง
เคร่งครัด
โดยต้องมีการออกกฏหมายเรื่องการอนุญาตให้การด�ำเนินการใดๆ
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ ต้องด�ำเนินการสร้าง
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจากประชาชนก่อน โดยกระบวนการ
ดังกล่าวไม่รวมอยูใ่ นขัน้ ตอนของกฎหมาย อีไอเอซึง่ หากมีกฏหมาย
ที่เน้นกระบวนการการตัดสินใจของประชาชนอย่างถูกต้องจะช่วย
ให้เกิดการบริหารทรัพยากรท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
ประการต่ อ มาการจั ด การกั บ ทรั พ ยากรของท้ อ งถิ่ น ควรเป็ น
เรื่องของท้องถิ่นโดยตรง โดยให้เป็นกระบวนการตัดสินใจของ
ประชาชนทุกคนในท้องถิ่น แต่ต้องเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม
ที่ดีพอ เชื่อมั่นได้ มีกลไกก�ำกับว่าเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทุกคนจริง
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หลักธรรมาภิบาลกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของภาคประชาชนมองผ่านการเคลื่อนไหว
กรณีท่าเรือน�้ำลึกปากบารา จังหวัดสตูล
เรียบเรียงโดย : สมบูรณ์ ค�ำแหง
และ สมยศ โต๊ะหลัง
กว่า 1 ปีที่ผ่านมา ที่พวกเราพยายามรวมตัว เพื่อสร้างการ
เคลือ่ นไหวในรูปแบบต่างๆ เพือ่ เรียกร้อง และถามถึงข้อเท็จ
จริงต่างๆ ภายใต้โครงการท่าเรือน�ำ้ ลึกปากบารา
ทัง้ ทีจ่ ริงแล้วคนสตูลส่วนใหญ่ตา่ งได้รบั รูเ้ รือ่ งราวของโครงการดังกล่าว
ด้วยการประชาสัมพันธ์ หรือโดยการโฆษณาหาเสียงของนักการเมือง
ในฤดูกาลเลือกตัง้ ตัง้ แต่สมัยรัฐบาลทักษิณ ๑ เป็นต้นมา จนทุกครัง้
ที่มีการเลือกตั้งก็จะมีนักการเมืองเกือบทุกพรรค พยายามน�ำเสนอ
“นโยบายเปลีย่ นจังหวัดสตูล” เปิดประตูการค้าสูส่ ากล ผ่านแผ่นพับ
ป้ายโฆษณา หรือคัตเอาท์ ขนาดใหญ่ มีภาพท่าเรือน�้ำลึกฯ และ
รถไฟรางคู่ เป็นฉากหลัง และมีข้อความที่ชวนให้เคลิ้มฝัน เห็นถึง
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จิตนาการแห่งอนาคตที่จะท�ำให้เมืองเล็กๆแห่งนี้ พัฒนาก้าวหน้า
จนทัดเทียม หรือน�ำหน้าจังหวัดขนาดใหญ่อื่นๆ ในภาคใต้ หรือใน
ระดับประเทศ เหมือนจะชดเชยความน้อยเนื้อต�่ำใจที่คอยตอกย�้ำ
มาตลอดว่า พวกเราเป็นเสมือนลูกเมียน้อย
จึงปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือรูปแบบการรับรู้แรกๆ ที่ท�ำให้ชาวสตูลได้รับ
รู้ถึงเรื่องราวเหล่านี้ จากนั้นมาก็มีการโจษขานกันอย่างแพร่หลาย
ว่า “คนสตูลส่วนใหญ่อยากได้ทา่ เรือน�ำ้ ลึก และรถไฟรางคู”่
หากขณะเดียวกัน กลับไม่มีใครทราบกันเลยว่าโครงการดังกล่าวนี้
จะเกิดขึ้น หรือเริ่มลงมือปักหมุด ฝังตอหม้อกันเมื่อไหร่ อย่างไร
จนเมื่ออยู่ๆ ก็มีข่าวแว่วมาว่า โครงการท่าเรือน�้ำลึกปากบารา
จังหวัดสตูล ได้มกี ารศึกษา ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยิง่ ไปกว่านัน้
ยังอ้างว่า โครงการดังกล่าวได้ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อนุมัติการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
หรือ อีไอเอ ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ นั่นหมายถึง
กระบวนการส�ำคัญที่ได้ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตาม
มาตรา ๖๖ และ ๖๗ ที่จากนั้นมากรมเจ้าท่า ผู้เป็นเจ้าของโครงการ
ใช้กล่าวอ้าง เพื่อขับเคลื่อนน�ำเสนอโครงการให้รัฐบาลพิจารณา
อนุมัติงบประมาณนับจ�ำนวนครั้งไม่ถ้วน และยังใช้เป็นเหตุผล
เพื่อให้คนสตูลยอมรับ ทราบอย่างคึกคักอีกครั้งหนึ่ง หากเป็นการ
เคลื่อนไหวอย่างมีกระบวนการ และมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการ
ก่อสร้างอย่างรวดเร็ว จนน่าสงสัยติดตามยิ่ง
ก่อให้คนกลุ่มหนึ่งเกิดความแคลงใจว่า กระบวนการในห้วงเวลา
ระหว่างการศึกษาออกแบบ และการศึกษาผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
ของโครงการท่าเรือน�้ำลึกปากบารา ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่
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ระดับชาติ หายไปไหน ขณะเดียวกันนี้ได้มีกระบวนการขั้นตอน
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกรอบกฎหมายหรือไม่ เพราะเมื่อมีการสุ่ม
ถามคนสตูลทั่วไป โดยเฉพาะชุมชนที่จะได้รับผลกระทบจากการ
สร้างท่าเรือ หรือชุมชนหลังท่าเรือฯ กลับพบว่าแทบไม่มีใครรับ
ทราบ หรือรู้เรื่องเลยว่ามีการด�ำเนินงานมาจนถึงขั้นตอนส�ำคัญ
ที่ว่านี้ และยิ่งไม่รู้เลยว่าจากนี้ไปผลได้ ผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับตน
จะเป็นอย่างไรต่อไป ท�ำให้การค้นหาความจริงภายใต้ข้อสงสัยดัง
กล่าวได้บังเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมา
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล.ในนามเครือ
ข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ร่วม ๕๐ คน ได้เดิน
ทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุเมธ ตันติชัยเลิศวนิชกุล เพื่อ
ถามถึงข้อมูล และข้อเท็จจริงของโครงการต่างๆที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น
ในจังหวัดแห่งนี้ โดยเฉพาะโครงการท่าเรือน�้ำลึกปากบารา และ
โครงการอื่นๆที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นตามมา
พร้อมกันนี้ได้มีการยื่น
หนังสือถามอย่างเป็นทางการ ที่สรุปความว่า
“เนื่ อ งจากในช่ ว งหลายปี ม านี้ มี ค วามพยายามของหลาย
หน่วยงานที่ต้องการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสตูลให้มีความเจริญ
ทั ด เที ย มกั บ จั ง หวั ด ขนาดใหญ่ อื่ น ๆ ในภาคใต้ ด้ ว ยการ
น�ำเสนอโครงการต่างๆ เช่นท่าเรือน�้ำลึก ทางรถไฟ อุโมงค์
นิคมอุตสาหกรรม ฯ
เครือข่ายประชาชนฯจังหวัดสตูล เข้าใจดีถึงแนวคิดการพัฒนา
ตามแนวทางดังกล่าว แต่ด้วยการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารที่ยังไม่
กระจายทั่วถึง และอยู่ในวงจ�ำกัด ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจ
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ถ่องแท้ต่อการด�ำเนินการในโครงการดังกล่าว และยังความ
สงสัย กังวน และเป็นห่วงว่าการพัฒนาเหล่านั้นจะส่งผลต่อ
ท้อ งถิ่ น และประชาชนชาวจัง หวัด สตูลโดยรวม ดั ง นี้ เพื่ อ
คลายความสงสัย และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างภาครัฐ
และภาคประชาชนรับทราบการชี้แจงจากท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดตามสมควร
การเข้าพบดังกล่าว แม้จะมีการแสดงเจตนาอย่างชัดเจน หากแต่

กลับไม่ได้รับค�ำตอบอันเป็นที่พอใจของเครือข่ายฯมากนัก
ด้วยมีข้อกล่าวอ้างของท่านผู้ว่าฯว่ายังไม่ทราบข้อมูล และ
ไม่ ส ามารถให้ ค� ำ ตอบตามที่ ท างเครื อ ข่ า ยฯต้ อ งการได้
ทั้ง หมด พร้ อ มกันนี้ไ ด้แนะน�ำว่า ควรไปสอบถามจาก
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องเอง ซึ่งคิดว่าประชาชนน่าจะมี

อ�ำนาจตามสิทธิ์ที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญ เรื่องการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
นี่คือปฐมบทที่ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ของตนเองตามกรอบกฎหมาย
ที่ควรจะเป็น จากนั้นเป็นต้นมาจึงมีความพยายามในหลายรูปแบบ
ที่จะช่วยกันสืบค้นเอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลโครงการเหล่านั้น
เพื่อจะน�ำมาศึกษา เรียนรู้ ให้เห็นที่มา ที่ไปที่จะเกิดขึ้นกับจังหวัด
สตูลในอนาคต

ระบบราชการไทยยังไม่เปิดกว้างที่จะยอมรับการเดินทางตรอก
ออกทางประตูมากนัก เฉกเช่นที่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ หรือ
กฏหมายอื่ น ๆที่ ว ่ า ด้ ว ยการให้ สิ ท ธิ ป ระชาชนในการรั บ รู ้ ข ้ อ มู ล
ข่าวสาร นีค่ อื อีกบทเรียนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เราได้เรียนรูว้ า่ “ไม่ได้ดว้ ยเลห์
ต้องเอาด้วยกล ไม่ได้ดว้ ยมนต์ ก็ตอ้ งด้วยคาถา” พวกเราเรียกมันว่า
วิชา “มาร” แม้เป็นวิธีที่เราไม่ค่อยชอบใจนัก หากแต่เป็นวิธีการ
ที่ท�ำให้เราได้เอกสารส�ำคัญของโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ที่จะเกิด
ขึ้นในจังหวัดสตูลมาได้จ�ำนวนไม่น้อยทีเดียว

ต้ อ งยอมรั บ ว่ า แม้ เ ราจะใช้ ค วามพยายามที่ จ ะเดิ น ตามระบบ
ระเบียบที่สังคมต่างยอมรับร่วมกัน แต่ครรลองเหล่านี้ก็ไม่ได้ตอบ
สนองสิ่งที่เราต้องการมากนัก ยิ่งถูกตั้งค�ำถามถึงเจตนาบริสุทธิ์
แต่ยงั ได้รบั การเบียดบัง ด้วยข้อกล่าวอ้างต่างๆ เพือ่ ให้พน้ ไปทีเท่านัน้
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การแกะรอยเอกสารโครงการได้ ท� ำ ให้ เ ข้ า ถึ ง รายละเอี ย ดการ
ด�ำเนินโครงการอย่างน่าสนใจ ติดตาม และท�ำให้พบข้อสงสัยใน
หลายประเด็น โดยเฉพาะกระบวนการศึกษา ออกแบบโครงการ
ท่าเรือน�้ำลึกปากบารา รวมถึงเอกสารโครงการศึกษาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเรือน�้ำลึกปากบารา ที่ได้ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมไปแล้ว ซึ่งสรุปข้อค้นพบ
เบื้องต้นว่า

โครงการท่าเรือน�้ำลึกปากบารา ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่

จะเชื่อมโครงข่ายการขนส่งสินค้าจากฝั่งทะเลอันดามัน สู่อ่าวไทย
ซึง่ มีถนน และรถไฟเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ ด้วยแนวคิดทีจ่ ะตัดตอน
เส้นทางการขนส่งสินค้าทางเรือผ่านช่องแคบมะละกา (สิงค์โปร์)
ซึ่งหลังจากนั้นจะมีการพัฒนาโครงการต่อเนื่องอื่นๆตามมา นี่จึง
เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ให้กับคนสตูล และมี
แนวโน้มว่าจะสร้างความสูญเสียที่ไม่อาจเรียกกลับคืนได้ ทั้งทาง
สังคม ศาสนา วิถีวัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันโครงการท่าเรือน�้ำลึกปากบาราได้มีการศึกษา ออกแบบ
โครงการ และท�ำการศึกษาผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมเรียบร้อยแล้ว
รอเพียงการออกอนุญาตให้ใช้พื้นที่สร้างท่าเรือจากกรมอุทยาน
แห่งชาติฯ ในพื้นที่ ๔,๗๓๔ ไร่ กลางอ่าวปากบารา อย่างไรก็ตามใน
กระบวนการจัดท�ำโครงการพบว่ามีขอ้ บกพร่องจ�ำนวนมาก ส่งผลให้
ประชาชนชาวจังหวัดสตูลเริ่มก่อตัว และออกมาแสดงท่าทีคัดค้าน
โครงการอย่างชัดเจนมากขึ้น ด้วยมีข้อครางเครงใจว่า
๑. กระบวนการมีสว่ นร่วมทีอ่ า้ งว่ามีการท�ำเวทีประชาพิจารณ์แล้ว
เป็นการมีส่วนร่วมแท้จริงในทุกระดับขั้นตอน และถูกต้องตาม

40

กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และครอบคลุมองค์ประกอบตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญหรือไม่คณะผู้จัดท�ำ หรือ
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการพยายามแยกส่วนน�ำเสนอให้ชาวจังหวัด
สตูลรับรู้ และยังแยกศึกษาทีล่ ะโครงการ ทัง้ ทีค่ วามเป็นจริงแล้ว
ยังมีชุดโครงการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น รถไฟรางคู่ คลังน�้ำมัน
เจาะอุโมงค์ เขื่อน รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมที่ได้มีการระบุไว้ใน
แผนร่วมด้วย
๓. การศึกษาผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม หรือEIA ทีม่ กี ารท�ำไปแล้ว
กลับมีกรอบการศึกษาที่ไม่รอบด้าน และมีข้อบกพร่องต่อการ
วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ผิดพลาด ซึ่งอาจจะสร้าง
ความเสียหายต่อชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก
๔. การเผยแพร่ และเปิดเผยข้อมูลไม่กระจายทั่วถึง และมีเจตนา
ปกปิดข้อมูลส�ำคัญ ที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชน
เครือข่ายประชาชนฯจังหวัดสตูลเห็นว่า หากโครงการดังกล่าว
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด และกระทบต่อการ
ด�ำเนินชีวิตของคนสตูลในหลายด้าน เพราะเพียงโครงการก่อสร้าง
ท่าเรือน�้ำลึกฯอย่างเดียวก็จะต้องสูญเสียทรัพยากรในท้องถิ่น
จ�ำนวนมหาศาล อาธิ ทรายถมทะเลกว่า ๒๐ ล้านคิว แหล่งหิน
ที่ต้องระเบิดถมทะเลเช่นกัน ที่โครงการส�ำรองภูเขาไว้ไม่ต�่ำกว่า
๘ ลูกในจังหวัดสตูล นี่คือการสูญเสียพื้นที่ท�ำกินทางการเกษตร
จ�ำนวนมาก และยังต้องเพิกถอนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
ในระยะเบื้องต้น ๔,๗๓๔ ไร่ เพื่อเป็นที่ตั้งท่าเรือกลางอ่าวปากบา
รา ซึ่งเป็นทั้งแหล่งท�ำกิน และแหล่งท่องเที่ยวของคนสตูล ยิ่งกว่า
นั้นคือการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม วิถีชีวิตวัฒนธรรม ธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยวทางบก ทางทะเล สิ่งเหล่านี้จะถูกท�ำลายอย่างเป็น
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ระบบเช่นกัน แต่กลับไม่ปรากฏข้อมูล และข้อเท็จจริงเหล่านี้ใน
โครงการ แต่กลับเจตนาปกปิด และบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างไม่
เคารพประชาชนชาวจังหวัดสตูล โดยเฉพาะพี่น้องมุสลิม ที่จะต้อง
เป็นผู้เสียสละทั้งที่ท�ำกิน ที่อยู่อาศัย ตลอดถึงวิถีชีวิตของตนเอง
มากที่สุด หากโครงการเหล่านี้เกิดขึ้น
นอกจากโครงการท่าเรือน�้ำลึกปากบาราแล้ว จะต้ อ งพั ฒ นา
โครงการอื่นๆ อีกอย่างน้อย ๕ โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของโครงการท่าเรือน�้ำลึกฯ ดังปรากฎในเอกสาร

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ของโครงการส�ำรวจออกแบบ
โครงการท่ า เรื อ น�้ำลึกปากบารา ของกรมเจ้าท่า (ฉบับ
พ.ศ. ๒๕๕๒) และยังพบว่ามีเอกสารส�ำรวจโครงการวางท่อ
น�ำ้ มันสงขลา สตูล ของบริษทั การปิโตรเลีย่ มแห่งประเทศไทย
หรือ ปตท. ซึ่งพอจะประมวลภาพรวมได้ดังนี้

๑. โครงการรถไฟรางคู่ เชือ่ มต่อท่าเรือน�ำ้ ลึกปากรารา จังหวัดสตูล
กับท่าเรือน�้ำลึกสงขลา แห่งที่ ๒ (บ้านสวนกง)
๒. พัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าไปประเทศมาเลเซีย โดยการ
เจาะอุโมงค์ (สตูล – เปอร์ริส)
๓. คลังน�ำ้ มัน และโรงแยกกลัน่ บนพืน้ ทีร่ ว่ ม ๕,๐๐๐ ไร่ (บ้านปากบาง
ต�ำบลละงู) รวมถึงการวางท่อน�้ำมัน
๔. สร้ า งเขื่ อ น หรื อ อ่ า งเก็ บ น�้ ำ เพื่ อ จั ด หาแหล่ ง น�้ ำ รองรั บ
อุตสาหกรรมในอนาคต
๕. สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก หรือสถานีไฟฟ้าย่อย(เชื่อม
สายจากโรงไฟฟ้าจะนะ)
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ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนสตูล

จากโครงการเหล่านี้ ท�ำให้พบว่าจังหวัดสตูลจะต้องสูญเสียพื้นที่
ท�ำกิน และที่อยู่อาศัย และกระทบถึงแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญ นี่
คือรูปธรรมที่จะต้องสังเวยให้กับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอย่าง
เป็นระบบ ซึง่ พอจะประมวลความเสียหาย และการสูญเสียต่างๆ
ซึ่งส่วนใหญ่กระทบกับชุมชนมุสลิมแทบทั้งสิ้น ได้ดังนี้
๑. พื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา และชายฝั่งอ่าว
ปากบารา จ�ำนวน ๔,๗๓๔ ไร่ จะต้องถอนสภาพ และยกให้
กับกรมเจ้าท่าเพื่อเป็นที่ตั้งในการสร้างท่าเรือฯ นั่นหมายถึง
การเสียพื้นที่ท�ำกิน แหล่งท่องเที่ยว และอาจจะรุกถึงพื้นที่
ของชุมชนหลังท่าเรือในระยะต่อไป (ขณะนีก้ รมเจ้าท่ายืน่ ขอใช้
พื้นที่จะกรมอุทยานฯแล้ว ก�ำลังรออนุมัติ)
๒. มีการออกกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินของชาวบ้านลาหงา ใน
ต�ำบลละงู มีที่อาศัย และที่ท�ำกินในบริเวณนั้น จ�ำนวน ๘๒ ราย
รวมเนือ้ ทีก่ ว่า ๔๐ ไร่ เพือ่ สร้าง และขยายถนนเข้าสูท่ า่ เรือน�ำ้ ลึก
ปากบารา (ขณะนี้อยู่ระหว่างการด�ำเนินการ)
๓. ที่ตั้งคลังน�้ำมัน และอาจจะมีโรงแยกกลั่นน�้ำมัน บนเนื้อที่
๕,๐๐๐ ไร่ ของบ้านปากบาง และบ้านใกล้เคียงในต�ำบลละงู
(ได้มีการส�ำรวจออกแบบเบื้องต้นไว้แล้ว โดยการปิโตรเลี่ยม
แห่งประเทศไทย (ปตท.)
๔. ชาวบ้านต�ำบลทุ่งนุ้ย จะต้องสูญเสียที่ท�ำกินเพราะถูกน�้ำ
ท่วมรวมพืน้ ทีเ่ กือบ ๒,๐๐๐ ไร่ เพือ่ โครงการเขือ่ นคลองช้าง
ที่ขณะนี้ก�ำลังศึกษา และออกแบบโครงการ(EIA (ส่วนใหญ่
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เป็นพี่น้องมุสลิม) คาดว่าน�้ำจากเขื่อนแห่งนี้จะถูกน�ำมาเป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการเกิดขึ้นของโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมในอนาคต
๕. เวนคืน ริบคืน พืน้ ทีต่ ลอดเส้นทางรถไฟจากสตูล – สงขลา
ในระยะความกว้างเบื้องต้นประมาณ๗๐-๑๐๐ เมตร ตลอด
ความยาว ๑๔๒ กิโลเมตร เพื่อวางรางรถไฟแบบรางคู่ และ
อาจจะมีการขยายเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป
๖. ระเบิดภูเขาจ�ำนวน ๘ ลูก ถูกส�ำรองไว้เพือ่ ถมทะเลเป็นท่าเรือ
พบว่ากระจายในอ�ำเภอควนกาหลง ๖ ลูก อ�ำเภอทุง่ หว้า ๑ ลูก
และอ� ำ เภอละงู ๑ ลู ก ซึ่ ง กรมเจ้ าท่ าอ้ างว่ าไม่ ต ้ อ งศึ ก ษา
ผลกระทบการระเบิดเขา เพราะจะซื้อจากบริษัทเอกชน
๗. ทรายชายหาดเพือ่ ถมทะเลสร้างท่าเรือจ�ำนวน ๒๐ ล้านคิว
ในเอกสารระบุชดั เจนว่าทรายจากบ้านบ่อเจ็ดลูก ๑๐ ล้านคิว
และทรายจากบ้านปากละงู(หัวหิน)อีก ๑๐ ล้านคิว เป็นทราย
มีคุณภาพ และเหมาะสม
๘. พืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะเป็นนิคมอุตสาหกรรม ๑๕๐,๐๐๐ ไร่
ในอนาคตใน ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ต�ำบลเขาขาว และต�ำบล
ใกล้เคียง ของอ�ำเภอละงู ขณะนี้ได้มีการแก้ไขผังเมืองใหม่
และได้ก�ำหนดให้พื้นที่แห่งนี้เป็นโซนอุตสาหกรรม (ผังเมือง
ใหม่นี้จัดท�ำเสร็จและ แ ละก�ำลังรอประกาศกาศบังคับใช้)
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ทั้งหมดนี้คือรายละเอียดเบื้องต้นที่ถูกก�ำหนดไว้ในเอกสารที่มี
ความหนา ๑,๐๐๐ กว่าหน้า และยังมีเอกสารที่เป็นโครงการศึกษา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA อีก ๓ เล่ม รวมถึงเอกสาร
ส�ำรวจโครงการของบริษทั ปตท. ทีแ่ ต่ละเล่มมีความหนาใกล้เคียงกัน
สิ่งที่ประชาชนชาวจังหวัดสตูลได้รับจากการรวมตัวเป็นเครือข่ายฯ
และได้ศึกษา เรียนรู้โครงการฯ ผ่านเอกสาร หลักฐานเหล่านี้ โดย
มีนักวิชาการอิสระคอยให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ และช่วยเสริมสร้าง
เวทีเรียนรู้ที่เป็นหลักวิชาการให้กับพวกเราอย่างเที่ยงตรง จึงท�ำให้
เราได้ค้นพบข้อเท็จจริงดังกล่าว ทั้งที่จริงแล้วเราได้พยายามจะ
สอบถามข้อสงสัยเหล่านั้น ไปยังผู้มีอ�ำนาจ และเจ้าของโครงการ
มาตลอด เพื่อสร้างความกระจ่างชัดต่อสังคมเมืองสตูล และ
ประชาชนทัว่ ไป หากแต่ไม่เคยได้รบั ความร่วมมืออย่างตรงไปตรงมา
จนถึงบัดนี้

ขนาดใหญ่นี้ ในลักษณะว่า “การสร้างท่าเรือน�้ำลึกจะท�ำให้ตน
สตูลดีขึ้น มีงานท�ำ มีรายได้” และยังอ้างว่า “จะสร้างท่าเรือ

น�้ำลึกเพียงอย่างเดียว ไม่มีไม่มีโครงการอื่นใดตามมา และ
ไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นการน�ำเสนอที่ขัดกับข้อเท็จจริง

ที่ เ ราได้ รั บ และการกระท� ำ เช่ น นี้ ยั ง สวนทางกั บ ข้ อ เสนอที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ได้เสนอให้มกี ารทบทวนกระบวนการ
ด�ำเนินงานของกรมเจ้าท่า ต่อโครงการท่าเรือน�ำ้ ลึกปากบารา ซึง่ เกิดขึน้
จากเวทีตรวจสอบข้อเท็จจริงเมือ่ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ความคลุมเครือเหล่านี้ กลายเป็นประเด็นถกเถียงของชาวสตูลมา
นานนับปี และยิ่งทวีขึ้นทุกวัน จนกลายเป็นการวิวาทะระหว่างกัน
ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ก่อเป็นความร้าวลึกให้เกิดขึ้นกับสังคม
เมืองเล็กๆ แห่งนี้
กรมเจ้าท่า ตลอดถึงกลุ่มคนที่สนับสนุนการก่อสร้างท่าเรือน�้ำลึก
ไม่เพียงแต่จะเบีย่ งประเด็น และหลีกเลีย่ งต่อข้อเท็จจริงแล้ว แต่ยงั
กล่าวหาเครือข่ายประชาชนฯ และกลุ่มชาวบ้านที่ออกมาเรียกร้อง
ให้เปิดเผยความจริงว่า เป็นพวกที่ไม่อยากเห็นบ้านเมืองพัฒนา
ไม่เพียงเท่านัน้ กรมเจ้าท่ากลับอนุมตั งิ บประมาณกว่า ๑๔ ล้านบาท
เพื่อว่าจ้างนักวิชาการมาท�ำการประชาสัมพันธ์ที่ไร้จรรยาบรรณ
โดยการโฆษณาชวนเชือ่ ให้คนสตูลเห็นด้วย คล้อยตามกับโครงการ
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เหตุผลส�ำคัญที่คนสตูลต้องการให้มีการ
ทบทวนโครงการท่าเรือน�้ำลึกปากบารา
ตามที่ ก ระทรวงคมนาคมก� ำ ลั ง ผลั ก ดั น โครงการท่ า เที ย บเรื อ
น�ำ้ ลึก ปากบารา จ.สตูล โดยอ้างขั้นตอนการท�ำรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ(EIA) ผ่านความเห็นชอบแล้ว ปัจจุบัน
กรมเจ้ า ท่ า ฯ กระทรวงคมนาคม ได้จัด จ้างนัก วิ ช าการเข้ า มา
ประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อนการก่อสร้าง ๑ ปี
เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ที่เกิดจากการ
รวมตัวกันของบุคคล กลุม่ บุคคล องค์กรภาคประชาชนในจังหวัดสตูล
เห็นว่า โครงการท่าเทียบเรือน�้ำลึก ปากบารา ไม่มีความเหมาะสม
ไม่สมควรก่อสร้างในพื้นที่ และควรจะทบทวนถึงที่มา ที่ไปของ
โครงการทั้งหมด ด้วยมีเหตุผลส�ำคัญ ดังนี้
๑. โครงการท่าเทียบเรือน�้ำลึก ปากบารา จ.สตูล เข้าข่าย ๑ ใน ๑๑
ประเภทโครงการ ที่มีผลกระทบต่อชุมชนและทรัพยากรอย่าง
รุนแรง ต้องด�ำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบ
ถ้วน ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖
และ ๖๗7 ปัจจุบันยังไม่มีการด�ำเนินการ
๒. รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (EIA) ขัดแย้งกับ
ข้อเท็จจริงในพืน้ ที่ โดยเฉพาะประเด็นพืน้ ทีแ่ หล่งทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง, กระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน, และมาตรการแก้ไขผลกระทบ
ไม่ครอบคลุมกิจกรรมทุกด้านของโครงการ (เอกสารแนบ
ประเด็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ข้อบกพร่องในรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม)
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๓. เนื่องจากข้อเท็จจริงในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะพื้นที่ ที่
ตั้งและบริเวณใกล้เคียงโครงการฯพบว่ามีแหล่งทรัพยากรธรณี
ที่ล�้ำค่าเก่าแก่ ที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ซึ่งหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้องค้นพบใหม่ (เอกสารแนบประเด็นข้อเท็จจริง
เกี่ ย วกั บ ข้ อ บกพร่ อ งในรายงานวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบด้ าน
สิ่งแวดล้อม)
๔. รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (EIA) และรายงานส�ำรวจ
ออกแบบ โครงการท่าเทียบเรือน�้ำลึก ปากบารา จ.สตูล ได้ระบุ
ถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม ที่จะต้องด�ำเนินการ
ภายในจังหวัดสตูล อ้างความเกี่ยวเนื่อง เพื่อจะได้อ้างความ
จ�ำเป็นต้องก่อสร้างโครงการสร้างท่าเทียบเรือน�้ำลึกปากบารา
ขึ้นมารองรับ ทั้งที่การชี้แจงของหน่วยงานที่รับผิดชอบต่างๆ
ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการด�ำเนินการอย่างไรหรือไม่
๕. คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แล้ว โดยมีสาระส�ำคัญหนึ่ง คือ ให้มีการ
ทบทวนแผนพัฒนาภาคใต้ใหม่ทั้งระบบ โครงการท่าเทียบเรือ
น�้ำลึกปากบารา จ.สตูล เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาดังกล่าว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมเจ้าท่าจึงควรยุติบทบาทไว้
ก่อนโดยทันที

โครงการท่าเทียบเรือน�้ำลึกปากบารา จ.สตูล และอื่นๆ
อีกหลายโครงการ จะส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรุนแรง สร้างความเปลี่ยนแปลง
ขนานใหญ่ให้กับจังหวัดเล็กๆแห่งนี้ และมีแนวโน้มว่าจะ
สร้างความสูญเสียโดยไม่อาจเรียกกลับคืนได้ เครือข่าย
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ประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ขอเรียกร้องให้รฐั บาล
ได้โปรดยึดหลักความถูกต้องชอบธรรม หลักรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย ตลอดจนเคารพในสิทธิของประชาชน ด้วยการ
พิจารณาตามข้อสังเกตที่ได้กล่าวแล้วเบื้องต้น และขอให้
ยกเลิกการรับรอง รายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
โครงการท่าเทียบเรือน�้ำลึกปากบารา ยกเลิกโครงการ
ประชาสัมพันธ์ก่อนการก่อสร้าง ๑ ปีที่ก�ำลังด�ำเนินการอยู่
และด�ำเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสตูล และแผน
พัฒนาระดับภาคใต้ใหม่ทั้งระบบ โดยให้ประชาชนร่วม
ก�ำหนดตั้งแต่ต้น

ข้อเสนอทางนโยบาย
เพื่อการพัฒนาที่สอดคล้อง ระดับจังหวัด
การพัฒนาของจังหวัดสตูลจะต้องด�ำเนินต่อไป นี่คือสิ่งที่พวก
เราคนสตูลเข้าใจและยอมรับได้ หากแต่การพัฒนาแบบก้าว

กระโดด ที่จะต้องแลกด้วยการสูญเสียดังกล่าวแล้วเบื้อง
ต้นนั้น จ�ำเป็นจะต้องตั้งค�ำถามว่า เหมาะสม และคุ้มค่า
จริงหรือไม่ นั่นคือสิ่งที่รัฐบาล หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ

รวมถึงกลุ่มทุนเอกชนต่างๆที่ออกมาสนับสนุนอย่างออกหน้าจะ
ต้องพินิจ พิเคราะห์ให้รอบคอบ และรอบด้าน และต้องเข้าใจถึง
อัตลักษณ์ที่แท้จริงของความเป็นเมืองสตูลในมิติต่างๆ ด้วย กล่าว
คือ มิติทางสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรม ธรรมชาติ สิ่ง
แวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว หาใช่แต่ค�ำนึงถึงแต่เพียงผลก�ำไร
ของนักแสวงผลประโยชน์กลุ่มเล็กๆ ที่เข้ามาในคราบของนักลงทุน
แต่เพียงฝ่ายเดียว
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ที่ส�ำคัญจังหวัดสตูลควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตั้งแต่ระดับพื้นที่ สู่
ระดับจังหวัด โดยค�ำนึงถึงการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของศักยภาพ
ที่ มี อ ยู ่ จ ริ ง ในพื้ น ที่ ซึ่ ง หมายถึ ง การให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ระบบ
เศรษฐกิจเฉพาะที่หล่อเลี้ยงคนสตูลตลอดมา นั่นคือ การพัฒนา
ด้านการเกษตร การประมง และการท่องเที่ยว หรือที่คนสตูลเรียก
กันติดปากว่าระบบเศรษฐกิจ ๓ ขา
ความหมายที่ลึกซึ้งของค�ำขวัญเมืองสตูลที่ว่า “สตูลสงบ สะอาด
ธรรมชาติบริสุทธิ์” เป็นค�ำนิยามที่มีนัยส�ำคัญ และสามารถสื่อ
ความหมายของความเป็นคนสตูลได้เป็นอย่างดี ไม่ใช่ค�ำนิยามที่
ไม่อยากเห็นการพัฒนา หรือการเปลี่ยนแปลงในความหมายของ
ระบบทุน แต่คอื การด�ำรงอยูอ่ ย่างเข้าใจและพอใจกับสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
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ซึ่งย่อมต้องการการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเฉกเช่นจังหวัดอื่นๆ
หากแต่ต้องอยู่บนต้นทุนที่เรามีอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องการนักบริหาร
ที่เข้าใจ เพื่อจะได้ช่วยกันยกระดับให้ยิ่งขึ้นต่อไป
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ถูกก�ำหนดไว้นี้ ถือว่าเป็นโครงการ
ระดับชาติ ซึ่งคนในพื้นที่ไม่ได้เป็นผู้ก�ำหนดตั้งแต่ต้น ยังให้การ
รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และกระบวนจัดท�ำโครงการไม่ได้เกิดขึ้นจาก
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง จึงเป็นสาเหตุ
ที่ก่อให้เกิดความสงสัยในหลายมิติ เช่นเรื่องที่มา และที่ไปของ
โครงการ เรื่องผลได้ผลเสียที่จะเกิดขึ้น หรือเรื่องของการสูญเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตลอดถึงแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญ
ของจังหวัดสตูล ความสงสัยเหล่านี้คือค�ำถามที่เราพยายามค้นหา
ค�ำตอบตลอดมา จนปรากฏความเคลื่อนไหวของประชาชนสตูล
ในนามเครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาฯ ตลอดเรื่อยมา
กว่า ๑ ปี
ในช่วงเวลาดังกล่าวแสดงให้เห็นแล้วว่า ข้อสังเกต ซึ่งเป็นข้อร้อง
เรียนผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านรัฐบาล หรือแม้แต่กลไกการ
ตรวจสอบขององค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญเหล่านั้น แทบไม่ได้
ท�ำให้หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของโครงการได้เข้าใจ และยอมรับต่อข้อ
เรียกของประชาชนติป่ ระการใด ยิง่ ท�ำให้เกิดข้อเครงใจเพิม่ ขึน้ อีกว่า
จะมีสิ่งอื่นใดอยู่เหนือเหตุผลทั้งปวง หรือเป็นเพียงความคิดเห็นที่
แตกต่าง หรือเพียงหวังผลประโยชน์มหาศาลที่แฝงมากับโครงการ
เหล่านั้น

การรับรู้ข่าวสารของประชาชน ถือเป็นหลักส�ำคัญข้อหนึ่ง
ที่ ไ ด้ มี ถู ก ก� ำ หนดไว้ ใ นหลั ก ปกครองที่ เ ป็ น ธรรมาภิ บ าล
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ความว่า “รัฐทีด่ จี ะต้องให้ประชาชนได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสาร ความรู้

ความเข้าใจเกีย่ วกับสถานการณ์บา้ นเมืองอย่างชัดเจน และต้อง
ท�ำให้ประชาชนได้มีโอกาสในการร่วมตัดสินใจและร่วมแก้ไข
ปัญหาของตนเองด้วย” อย่างที่ ศจ.นพ.ประเวศ วะสี ได้ให้คำ� นิยาม

ของธรรมรัฐไว้ว่า คือ รัฐที่มีความถูกต้อง เป็นธรรม ซึ่งหมายถึง
ความถูกต้องเป็นธรรมใน ๓ เรื่องใหญ่ ๆ คือ
๑. การเมืองและระบบราชการที่โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม ถูก
ตรวจสอบได้
๒. ภาคธุรกิจที่โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม สามารถตรวจสอบได้
๓. สังคมทีเ่ ข้มแข็ง ความเป็นประชาสังคม (Civil Society) สามารถ
ตรวจสอบภาครัฐ และภาคธุรกิจให้ตั้งอยู่ในความถูกต้องได้
เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ยังมีความหวังว่า
จะมีช่องทาง หรือกลไกตามระบอบการปกครองของบ้านเมือง
อย่างใด อย่างหนึ่งที่จะช่วยท�ำความจริงให้ปรากฏ และเปิดโอกาส
ให้คนสตูลได้แสดงความคิด ความรู้สึก ตลอดถึงได้มีส่วนร่วมใน
การก�ำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ตามครรลอง
และยังมีความเชื่อลึกๆ ว่า ธรรมาภิบาลยังมีอยู่และจะเกิดขึ้นใน
ดินแดนแห่งนี้ได้ไม่ยากนัก หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ในระดับต่างๆของโครงการเหล่านัน้ มีความเข้าใจกับแนวคิดดังกล่าว
อย่างแท้จริง หาใช่กล่าวอ้างเพียงวาทะกรรม หรือพิธีกรรมแห่ง
รางวัลที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้เขาเหล่านั้นต่างเข้าใจไปเองว่า
ธรรมาภิบาลได้เกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ของตนเอง ผ่านป้ายโฆษณา
ขนาดใหญ่ตามสี่แยกชานเมือง
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