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บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

  
โครงการวิจัย เรื่อง การส ารวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการด าเนินโครงการตาม

แนวนโยบายของรัฐ (Conflict Mapping Phase 2) ภาคใต้ นั้นมีความส าคัญต่อการด าเนินโครงการ
ในอนาคตต่อไปจะไม่เกิดปัญหาการไม่ยอมรับ หรือการคัดค้านโครงการการพัฒนาของรัฐ การขาดซึ่ง
ข้อมูลพื้นฐาน การสร้างความเข้าใจ การสร้างการมีส่วนร่วม และการได้รับความร่วมมือจากประชาชน
จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ ซึ่งจะส่งผลต่อการด าเนินโครงการที่ส าคัญต่อการพัฒนาตั้งแต่ระดับเชิงพ้ืนที่ จังหวัด 
ภูมิภาค และประเทศ ในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน โดยในพ้ืนที่ภาคใต้หลาย
โครงการเป็นโครงการที่ใช้เวลาในการท าความเข้าใจ การให้ข้อมูล เวทีรับฟังความคิดเห็นหลายครั้งมี
ทั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อร่างกายและทรัพย์สิน เพ่ือเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีก จึงควรมี
การศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม 

             

 ระเบียบวิธีการวิจัยโครงการส ารวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการด าเนินโครงการตาม
แนวนโยบายของรัฐ (Conflict Mapping Phase 2) ภาคใต้ จ านวน 11 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร      
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่  และตรัง สงขลา และ สตูล           
ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยทั้งวิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) และวิธีการเชิงคุณภาพ 
(Quantitative Analysis) ในการศึกษาประเด็นความขัดแย้งจากการด าเนินโครงการตามแนวนโยบาย
ของรัฐ และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อทิศทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคใต้ โดยรวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามแนวนโยบายภาครัฐในภาคใต้ การศึกษาข้อมูลสถานการณ์และ
สาเหตุความขัดแย้ง และแนวทางบริหารความขัดแย้งของโครงการที่เกิดขึ้นตามแนวนโยบายของรัฐใน
พ้ืนที่ภาคใต้ ทั้งนี้ได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  การจัดการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) เพ่ือได้ข้อมูลการวิจัยที่ครอบคลุมรอบด้านน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีต่อ
การด าเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐในอนาคต เพ่ือลดความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดจาก
ภาครัฐ  
                         

 ผลการวิจัยพบว่า  
  

 1. รูปแบบโครงการตามแนวนโยบายภาครัฐประเด็นความขัดแย้งจากการด าเนินโครงการ
ตามแนวนโยบายของรัฐ ภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นประเภทโครงการความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ ภูมิภาค และประเทศในด้านทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ และมีความส าคัญในการร่วมลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างมาเลเซีย เพ่ือการ
ขับเคลื่อนเรื่องพลังงานทดแทนในพ้ืนที่ภาคใต้ได้อย่างเพียงพอ 
 2. สาเหตุความขัดแย้งจากโครงการตามแนวนโยบายภาครัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการมา
จากการก าหนดจากส่วนกลางเป็นหลัก และที่มีความชัดเจนมากที่สุดส าหรับภาคใต้ คือ โครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนาภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ งบประมาณมหาศาล แต่ขาดการสื่อสารข้อมูล
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ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่อย่างชัดเจน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสื่อสารเพ่ือเกิดความเข้าใจ ไม่
หวาดระแวง เชื่อถือและไว้วางใจต่อกัน 
 3. อัตลักษณ์ความขัดแย้งตามแนวนโยบายของรัฐในพ้ืนที่ภาคใต้ พบว่า  ความขัดแย้งเป็น
สิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงให้พ้นไปได้ มีความจ าเป็นต้องเผชิญหน้า และต้องหาสาเหตุ แนวทางเพ่ือการ
แก้ไขความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นให้บรรเทา ลดน้อย หรือหมดไป ซึ่งต้องให้ความส าคัญต่อการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  แต่ในความเป็นจริงโอกาสของ
ประชาชนมีน้อยมากหรือไม่มีเลย และการมีส่วนร่วมที่รู้จักกันดีและประชาชนในชุมชนได้เข้าร่วม คือ 
เวทีประชาพิจารณ์ บางครั้งการมีส่วนร่วมนั้นเป็นไปตามกระบวนการของภาครัฐที่ร่วมให้มีการสร้าง
การมีส่วนร่วม แต่ไม่ให้ความสนใจ ความส าคัญกับข้อมูล ความกังวลใจของภาคประชาชนอย่างจริงจัง 
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและน าไปประชาสัมพันธ์ว่าได้เกิดการสร้างความเข้าใจร่วมกันแล้ว และ
สามารถด าเนินโครงการตามแนวนโยบายภาครัฐได้โดยไม่เกิดปัญหาใด ๆ เช่น โครงการสร้างเขื่อน    
ท่าแซะ จังหวัดชุมพร โครงการอ่างเก็บน้ าอ่าวใหญ่พร้อมระบบระบายน้ าฯ จังหวัดระนอง และ 
โครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย -มาเลเซีย จังหวัดสงขลา เป็นต้น การด าเนิน
โครงการภาครัฐในพ้ืนที่ภาคใต้มีการด าเนินโครงการที่ก่อเกิดให้มีประเด็นการศึกษาพ้ืนที่อย่างน่าสนใจ
ในการด าเนินโครงการที่มาจากภาครัฐต้องการ แต่คนในพ้ืนที่ไม่ต้องการ ท าให้เกิดประเด็นปัญหา
ความขัดแย้ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนาได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น
อย่างรุนแรงในระดับชาวบ้านที่เป็นคนจนไม่สามารถยังชีพอยู่ได้ โครงการขนาดใหญ่ที่มีการอพยพคน
ออกจากพ้ืนที่ท ากินได้ก่อให้เกิดการท าลายชุมชนหรือแม้แต่ส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการ
อพยพก็ตาม แต่ได้มีการท าลายและแย่งชิงพ้ืนที่สาธารณะที่ส าคัญของชุมชน เช่น ป่า ดิน น้ า ที่ดิน       
ท ากิน ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรพ่ึงพิงส าคัญท่ีจะท าให้สภาพการด ารงชีวิตของชาวบ้านด ารงอยู่ได้ เพราะ
สภาพการด ารงชีวิตของชาวบ้านต้องอาศัยพื้นที่สาธารณะเหล่านี้ เมื่อมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นชาวบ้าน
ได้รวมตัวตอบโต้ในลักษณะต่าง ๆ มีการเผชิญหน้ากันด้วยความรุนแรงและเป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อเรื้อรัง 
รัฐได้ใช้กลไกทางราชการควบคุมลงไปบนชุมชน เช่น กลไกด้านความมั่นคง ด้านการปกครอง          
ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือควบคุม และปราบปรามการเคลื่อนไหวของประชาชนก่อให้เกิดความขัดแย้ง
อย่างรุนแรงเพื่อให้การพัฒนาโดยรัฐด าเนินไป   

 4. กระบวนการจัดการความขัดแย้งในพ้ืนที่ภาคใต้ พบว่า ความขัดแย้งที่มาจากโครงการ
ภาครัฐคงต้องเป็นความขัดแย้งที่ประชาชนผู้ไร้อ านาจไม่อยากขัดแย้งด้วยอย่างแน่นอน เพราะคิดว่าคง
ไม่มีอ านาจในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่รัฐคิดและตัดสินใจกระท า เพราะรัฐมีแหล่งทรัพยากร
มากมายที่ใช้ช่วยในการตัดสินใจ และคงเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
เพ่ือด าเนินการอย่างรอบด้านแล้ว แต่ในความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้น โครงการตามแนวนโยบายภาครัฐ 
ที่เรารู้จักกันดีว่า “เม็กกะโปรเจ็ค” เป็นโครงการที่ที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่เมื่อชาวบ้านในพื้นที่รู้
เรื่องกลับต่อต้านคัดค้านทั้งในระดับไม่มีความเสียหาย มีความเสียหาย และไปสู่ความรุนแรง เสียหาย
ทั้งร่างกายและทรัพย์สิน แต่ชาวบ้านยังไม่ยอมถอยจนกว่าภาครัฐจะยอมถอย หรือยกเลิกโครงการ        
จึงท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเรื่อยมา ซึ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นได้มีความพยายามจัดการให้
คลี่คลายลงด้วยกระบวนการต่าง ๆ มากมาย ทั้งกระบวนการในระดับเบาไปจนถึงกระบวนการที่ต้อง
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อาศัยกระบวนการยุติธรรมเข้าตัดสิน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคใต้นั้นมีกระบวนการจัดการความขัดแย้ง
ดังนี้ 
  4.1 กระบวนการพูดคุย เจราจา ด้วยสันติ การพูดคุย เจรจาเป็นการรับฟัง และพูดคุย
ระหว่างกันได้ แต่หน่วยงานภาครัฐจะให้ข้อมูลว่าไม่มีอ านาจเพ่ือการตัดสินใจยุติโครงการชั่วคราว หรือ
ยกเลิกโครงการแต่สามารถน าข้อทุกข์ร้อนของชาวบ้านที่พูดคุยจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐบาลต่อไป 
  4.2 การยื่นหนังสือต่อผู้มีอ านาจ การใช้วิธีการดังกล่าวนี้มาจากชาวบ้านรวมกลุ่มเพ่ือร่วม
คัดค้านจากที่เคยขึ้นป้าย หรือรวมกลุ่มชุมนุมคัดค้าน  
  4.3 การท าเวทีประชาพิจารณ์ เพ่ือการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เวทีนี้เป็นเวทีแสดง
ความคิดเห็นให้ข้อมูลที่อาจไม่รู้ไม่ทราบ  
  4.4 การใช้คนกลางเพ่ือการแก้ไขปัญหา คนกลางในพ้ืนที่ภาคใต้ที่พบและมีบทบาทใน
พ้ืนที ่คือ นักการเมืองท้องถิน่ เป็นคนกลางพูดคุย ช่วยคิด ยื่นแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา  
  4.5 การใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือการแก้ไขความขัดแย้ง สร้างความร่วมมือเพ่ือร่วมแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน ให้ความส าคัญในการค้นหา สืบสอบข้อมูล พูดคุย แสดงความคิดเห็น
ร่วมกันจากทกุภาคส่วน อาศัยนักวิชาการผู้มีความรู้ร่วมคิด 
  4.6 การใช้กระบวนการยุติธรรมตัดสิน โดยวิธีการฟ้องร้อง  พ้ืนที่ภาคใต้มีการใช้
กระบวนการยุติธรรมโดยฟ้องร้องให้ศาลตัดสินคดีความ โดยทั้งสองฝ่ายยินยอมที่จะให้มีการฟ้องร้อง 
เพราะถือว่ากระบวนการยุติธรรมมีความศักดิ์สิทธิ์  
 5. ข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการแก้ไขความขัดแย้งตามแนวนโยบายภาครัฐพ้ืนที่
ภาคใต้ จากการศึกษาพบว่า โครงการภาครัฐเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่
เชื่อมโยงสัมพันธ์กับพ้ืนที่และมาจากแผนการพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ โดยแผนพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้มีการแบ่ง
เขตพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ฝั่งอ่าวไทย พ้ืนที่ฝั่งอันดามัน และพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งในภาพรวมเองที่ได้จาก
การศึกษาที่เป็นโครงการตามแนวนโยบายภาครัฐเป็นโครงการพัฒนาภาคใต้ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งการ
พัฒนาพ้ืนที่ชายแดนสามารถเชื่อมโยงในการพัฒนาประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง เช่น ประเทศมาเลเซีย 
ทั้งในด้านคมนาคมขนส่ง และพลังงาน ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีการลงทุนร่วมกัน ในเบื้องต้น
โครงการตามแนวนโยบายของรัฐเพ่ือช่วยให้เกิดการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และเชื่อมโยงประโยชน์หลายส่วน 
ภาครัฐควรด าเนินการในหลายส่วนเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
  5.1 จากการศึกษาพบว่า โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ผลกระทบที่ส่งผลต่อประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างแน่นอน ภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการ โดย
ให้ความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจไม่ให้ประชาชนวิตกกังวลต่อการด าเนินโครงการเพ่ือโน้มน้าวให้
ประชาชนเห็นด้วย และหมดความวิตกกังวล เพ่ือประชาชนให้การยอมรับกับการพัฒนาของโครงการ
ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ  
 5.2 จากการศึกษาพบว่า ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจโครงการแต่ละโครงการที่ลงไปสู่ชุมชน  
 5.3 จากการศึกษาพบว่า บุคคลที่มีผลต่อชาวบ้านในพ้ืนที่ คือ NGOs ข้อมูลที่บุคคล
เหล่านี้สื่อสารกับชาวบ้านจึงได้รับความไว้วางใจ เชื่อถือ ให้เข้ามามีบทบาทรวมถึงเป็นแกนน ากลุ่มใน



ง 
 

หลายพ้ืนที่ ซึ่งภาครัฐควรได้มีการศึกษาให้ข้อมูลคนเหล่านี้ เพ่ือสร้างกระบอกเสียงการสื่อสารข้อมูลที่
ถูกต้องไปยังชาวบ้าน 
 5.4 จากการศึกษาพบว่า โครงการตามแนวนโยบายภาครัฐเป็นโครงการที่ละเมิดสิทธิ
ชุมชนของประชาชนในพ้ืนที่  จนต้องมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ          
การร้องเรียนต่อองค์การสหประชาชาติซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อจังหวัด และประเทศไทยได้ ดังนั้น 
ภาครัฐต้องมีการวางแผนการด าเนินงานที่รัดกุม และต้องหลีกเลี่ยงพ้ืนที่เปราะบางต่อความรู้สึก 
 5.5 จากผลการศึกษาพบว่า โครงการตามแนวนโยบายภาครัฐเกิดขึ้นเหมือนกันในพ้ืนที่
ใกล้เคียง และจังหวัดอ่ืน ๆ และถูกคัดค้านอย่างหนักเหมือนกัน ภาครัฐควรมีการวิเคราะห์พ้ืนที่อ่ืน ๆ 
ที่จะด าเนินโครงการที่เหมือนกันควบคู่กัน เพ่ือให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถอธิบายต่อคนใน
พ้ืนที่ได้อย่างชัดเจน  
   
 

 
  



จ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 การวิจัยเรื่อง  การส ารวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการด าเนินโครงการตาม
แนวนโยบายของรัฐ (Conflict Mapping Phase 2) ภาคใต้ นั้น มีการศึกษาในขอบเขตภาคใต้ซึ่งเป็น
โครงการตามแนวนโยบายภาครัฐที่มีทั้งโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงทั้ งใน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือช่วยให้เกิดการพัฒนาพ้ืนมี่ภาคใต้ ซึ่งมีความเหมาะสมกับ
โครงการพัฒนา รวมถึงโครงการขนาดเล็กเฉพาะพ้ืนที่ที่ส่งผลกระทบทั้งต่อคนในพ้ืนที่นั้น  ๆ แล้ว ยัง
ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงอีกด้วย ในพ้ืนที่ภาคใต้นี้โครงการพัฒนาเป็นโครงการที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกันที่มีความรุนแรงนั้นจะเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 เนื่องจากความขัดแย้งในสังคมไทยมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น จากสถานการณ์ความรุนแรงก็ยัง
ปรากฏมาจากการกระท าของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มีอุดมการณ์ต่างจากรั ฐ ทั้งความขัดแย้งในเรื่อง
ผลประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพล ความคับแค้นจากอารมณ์ ความบาดหมางของคน ต่างศาสนารุนแรงขึ้น 
เกิดข้อจ ากัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร และอาจมีการแทรกแซงจากภายนอกประเทศ
มากขึ้น รวมถึงมีปัจจัยเสริมที่เป็นแรงผลักให้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมีแรง
หนุนและมีความเข้มแข็งมากขึ้น ที่ส าคัญ คือ กระแสจากภายนอก เช่น กระแสท้องถิ่นนิยม กระแส
ความขัดแย้งระหว่างตะวันตกกับโลกมุสลิม กระแสสิทธิทางการเมือง สิทธิพลเมือง และสิทธิมนุษยชน 
ทั้งเงื่อนไขที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกัน ทั้งในระดับบุคคล ผู้น า โครงสร้าง และวัฒนธรรม (ส านักงานสภา
ความม่ันคงแห่งชาติ, 2555) โดยสามารถพิจารณาได้จาก มหาดไทย” ท าสถิติ ถูกฟ้องคดีปกครอง ขึ้น
แท่นอันดับหนึ่งทุกปี (2562) ระบุว่า เรื่องที่ฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ตั้งแต่เปิดท าการถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2555 คดีที่มีการฟ้องสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ คดีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ฯ จ านวน 
14,848 คดี คดีที่ เกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ จ านวน 11,121 คดี และคดีที่ เกี่ยวกับ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 10,424 คดี ส าหรับ สถิติคดีสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ศาล
ปกครองได้เปิดแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 
2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555  มีคดีรับเข้าสู่การพิจารณาในแผนกคดีสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ้น 2,801 
คดี โดยเป็นคดีในความ รับผิดชอบของแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด จ านวน 122 คดี 
(คิดเป็นร้อยละ 4.36 ของคดีรับเข้าทั้งหมดในแผนกคดีสิ่งแวดล้อม) และคดีในความรับผิดชอบของ
ศาลปกครองชั้นต้น จ านวน 2,679 คดี (คิดเป็นร้อยละ 95.95 ของคดีรับเขาทั้งหมดในแผนกคดี
สิ่งแวดล้อม)                                  
 ขณะที่พฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนกติกา
ทางสังคม วิกฤติเศรษฐกิจปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การด าเนินโครงการ
ขนาดใหญ่ของภาครัฐ ความไม่ไว้วางใจระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก ความขัดแย้งภายในประเทศที่มีมากและหลากหลายรูปแบบเป็นสัญญาณบอกเหตุว่า 
สังคมไทยต้องเร่งรีบเตรียมการทบทวนและพัฒนาวิธีจัดการกับความขัดแย้งที่เคยใช้ในอดีต ซึ่งดูจะไม
มีประสิทธิภาพพอที่จะท าให้สังคมสงบ เป็นธรรมและอยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้าในปัจจุบัน การใช้ความ
รุนแรงในสังคมจะมีต้นทุนทางสังคมสูง เพราะท าให้เกิดความเกลียดชังและความแตกแยกที่ยากจะ
สมาน นับเป็นปัญหาความมั่นคงที่ร้ายแรง เพ่ือให้มีความพร้อมยิ่งขึ้นในการพัฒนาและแสวงหาวิธี
จัดการความขัดแย้งที่เหมาะสม จึงเป็นหัวใจส าคัญที่มีผลต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงสังคมและ
การเมืองที่ปรารถนา ดังนั้น ยุทธศาสตร์สันติวิธีเพ่ือความม่ันคงของชาติจึงต้องได้รับความสนใจจากทุก
ฝ่ายและผลักดันให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้เพ่ือลดความระส่ าระสายในสังคม และป้องกัน
การขาดศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตย (นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีตามค าสั่งส านัก
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นายกรัฐมนตรีที่ 187/2546, 2546) แม้ภาครัฐจะให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนมา
เป็นเวลาเกือบ 20 ปี แต่เราก็ยังคงเห็นการไม่ยอมรับการคัดค้านการพัฒนาโครงการของรัฐ จาก
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอยู่เสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการขนาดใหญ่  ปัญหาในการ
ด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนมีทั้งปัญหาจากภาครัฐ และภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นความไม่
เข้าใจกันในเรื่องรูปแบบและเทคนิคการมีส่วนร่วม ความไม่ไว้วางใจของประชาชนในการด าเนิน
โครงการของรัฐ กลุ่มอิทธิพลที่มีบทบาทสูงในการควบคุมประชาชนในพ้ืนที่  หรือแม้กระทั่งการที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ให้ความส าคัญที่แท้จริงในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน                
จัดงบประมาณไม่สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการรับฟัง
ความคิดเห็นไม่ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบที่แท้จริง ตราบใดที่ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนยังมองไม่
เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าที่แท้จริงของการมีส่วนร่วมของประชาชน ยังไม่เข้าใจกระบวนการของการ
มีส่วนร่วมที่ถูกต้อง และยังคงเห็นประโยชน์ตนเองมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม การด าเนินการมีส่วน
ร่วมของประชาชนของประเทศไทยในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของรัฐก็จะยังคงอยู่ในวังวนของ
ความขัดแย้ง ต่อต้าน ขัดขวางการพัฒนาทั้ง ๆ ที่บางโครงการหากมีการด าเนินการแล้วจะเกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนอย่างกว้างขวาง (พิมพ์ใจ ยุทธบรรดล, 2554) 
             จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของการส ารวจ
ข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการด าเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ เพ่ือส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลประเด็นความขัดแย้งที่ เกิดจากหรือมีผลมาจากการด าเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตาม
แนวนโยบายของรัฐในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยผ่ านการเข้ าถึ ง (Appreciation) เข้ าใจ 
(Understanding) ในสถานการณ์ความขัดแย้งนั้น ๆ และสืบเนื่องจากการศึกษาโครงการฐานข้อมูล
องค์ความรู้การจัดการความขัดแย้งใน 11 จังหวัดภาคใต้  (Conflict Mapping Phase 1) โดยการ
ส ารวจ รวบรวมความขัดแย้งและสถานะปัจจุบันของความขัดแย้ง ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ จ านวน 11 
จังหวัด ประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยประมาณ พ.ศ.2554 -2557 และเพ่ือต้องการศึกษาเพ่ิมเติม
ประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการตามแนวนโยบายภาครัฐนั้นจนถึงปัจจุบัน        
พ.ศ. 2561 มีความเหมือนหรือความคล้ายคลึงกันของพลวัตความขัดแย้งในพ้ืนที่ 11 จังหวัดภาคใต้ที่
ผ่านมา และจะน าไปสู่กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ภาคใต้ที่ประสบความส าเร็จได้
อย่างไร จึงท าการส ารวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการด าเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 
(Conflict Mapping Phase 2) ภาคใต้ เพ่ือการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่และวิเคราะห์ถึง
สาเหตุของความขัดแย้ง และแนวทางการบริหารความขัดแย้งที่ใช้ ในพ้ืนที่ของภาคใต้เพ่ือน าไปสู่การ
เสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารโครงการของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 

1.2.1 เพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลสถานการณ์และสาเหตุความขัดแย้งโดยเน้นในด้านของ
ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากโครงการที่เกิดข้ึนตามแนวนโยบายของรัฐในพ้ืนที่ภาคใต้  

1.2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางบริหารความขัดแย้งของโครงการที่เกิดขึ้นตามแนวนโยบายของรัฐ
ในพ้ืนที่ภาคใต้ 
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1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

 1.3.1 พื้นที่เป้ำหมำย 
        ในการด าเนินการวิจัย คือ พ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 11 จังหวัด ได้แก่   

  1) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จ านวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร         
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง 

  2) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จ านวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดระนอง 
พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง 

  3) กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา และ    
สตูล  

 

 1.3.2 กลุ่มเป้ำหมำย  
          ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย ตัวแทนภาคประชาชน 
ตัวแทนผู้น าท้องถิ่น ตัวแทนข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น และตัวแทนผู้บริหาร
หรือเจ้าหน้าที่ของโครงการ 
 

 1.3.3 เนื้อหำกำรศึกษำ 
        ความเป็นมา สภาพปัญหาความขัดแย้ง กระบวนการมีส่วนร่วม และแนวทางการ

จัดการความขัดแย้งร่วมกัน 
 

 1.3.4 ระยะเวลำ 
 ข้อมูลเชิงคุณภาพด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ  ตั้งแต่ปี          
พ.ศ. 2525 ถึง 2561 
 
1.4 นิยำมค ำศัพท์ 
 

 1.4.1 นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางการเลือกตัดสินใจของรัฐบาลที่มีการก าหนดไว้
ลว่งหน้า เพื่อชี้น าให้มีกิจกรรมหรือการกระท าต่าง ๆ เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดย
มีการวางแผน การจัดท าโครงการ วิธีการบริหารหรือกระบวนการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 1.4.2 ความขัดแย้ง หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในลักษณะของความไม่เป็นมิตรที่ดีต่อ
กัน หรือตรงกันข้าม หรือไม่ลงรอยกัน และในงานวิจัยนี้ให้น้ าหนักกับความขัดแย้งอันเป็นผลจาก
นโยบายการพัฒนาต่าง ๆ โดยมีตัวแสดงหลักระหว่างรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ กับ ประชาชน และระหว่าง
ประชาชนกับประชาชน 
 1.4.3 แนวนโยบายของรัฐ หมายถึง แนวทางที่เป็นนโยบายหลักของประเทศ โดยมีการ
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเพ่ือให้รัฐเกิดความมั่นคงและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน โดยรัฐท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและน านโยบายมาปฏิบัติ  
 1.4.4 การจัดการความขัดแย้ง หมายถึง เทคนิคการจัดการความขัดแย้งให้บุคคลตั้งแต่ 2 
คนขึ้นไปที่มีความคิดเห็นหรือผลประโยชน์ไม่ได้เป็นไปในทางเดียวกัน หากแต่มีความพยายามที่จะหา
หนทางในการจัดการความขัดแย้งซึ่งอาจจะเป็นไปในลักษณะของการหรือมีข้อตกลงร่วมกันที่ทั้งสอง
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ฝ่ายยอมรับร่วมกันหรือยังไม่ยอมรับร่วมกันก็ได้ (เนื่องจากในกรณีต่าง ๆ ที่รวบรวมมาหลายกรณียังไม่
สามารถตกลงกันได้ และมีความขัดแย้งอยู่ ดังนั้น จึงไม่ควรด่วนสรุป ควรเปิดช่องไว้ส าหรับคนอ่าน
และคนท างานเพ่ือจะได้ตระหนักว่าวิธีการจัดการความขัดแย้งต่าง ๆ ยังไม่ได้ผลเสียทีเดียว ดังนั้น    
จึงควรที่จะจับตากรณีความขัดแย้งที่รวบรวมมาต่อไป) 
 1.4.5 Conflict Mapping หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง ประกอบด้วย ประเด็นความขัดแย้ง ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คู่ขัดแย้ง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ทางเลือก 
 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1.5.1 ได้ชุดข้อมูลที่แสดงให้เห็นสาเหตุความขัดแย้งโดยเน้นในด้านของความขัดแย้งอัน
เนื่องมาจากโครงการที่เกิดข้ึนตามแนวนโยบายของรัฐในพ้ืนที่ภาคใต้  

1.5.2 ได้แนวทางบริหารความขัดแย้งของโครงการที่เกิดขึ้นตามแนวนโยบายของรัฐในพ้ืนที่
ภาคใต้ 

1.5.3 ได้ฐานข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดและ
น านโยบายของรัฐไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาค
ประชาชนและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในลักษณะเดียวกับที่ปรากฏ  



  

บทท่ี 2 
แนวคิด  ทฤษฎ ี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
โครงการวิจัย การส ารวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการด าเนินโครงการตาม

แนวนโยบายของรัฐ (Conflict Mapping Phase 2) ภาคใต้ โครงการด าเนินการในลักษณะอย่างไร 
สถานการณ์มีความเป็นมาอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์โครงการต้องอาศัยหลักคิดวิเคราะห์เหตุผลตามหลัก
แนวคิด ทฤษฎี ดังต่อไปนี้ 
 2.1 นโยบายสาธารณะ 
 2.2 แนวนโยบายของรัฐ 
 2.3 การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
 2.4 การสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1 นโยบายสาธารณะ 
 

 2.1.1 ความหมายนโยบายสาธารณะ 
 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ (2552) นโยบายสาธารณะ หมายถึง การจัดท านโยบาย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาการเมือง แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
ของหน่วยงานรัฐเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน หรือพ้ืนที่ การออกกฎหรือระเบียบของหน่วยงาน
ของรัฐ รวมถึงโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใด 

อมร รักษาสัตย์ (2520) นโยบายสาธารณะ หมายถึง ความคิดของรัฐบาลที่ว่าจะท าอะไร 
หรือไม่ อย่างไร เพียงใด โดยน่าจะมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1) การก าหนดเป้าหมายของสิ่งที่
ต้องการกระท า 2) การก าหนดแนวทางใหม่ ๆ และ 3) การก าหนดการสนับสนุนต่าง ๆ 

 

สรุปได้ว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวปฏิบัติที่รัฐบาลประกาศที่จะกระท า หรือไม่
กระท าที่เป็นเครื่องชี้แนวทางการปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  นโยบายสาธารณะอาจมาจากการ
เดินขบวนหรือเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิ หรือเรื่องที่ไม่เป็นธรรมรัฐบาลต้องด าเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหา
นั้น ๆ  
 

 2.1.2 กระบวนการนโยบายสาธารณะ 
 

 ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2539 อ้างถึงใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ, 2552) จ าแนกล าดับ 
ขั้นตอนหรือช่วงวงจรชีวิตของกระบวนการนโยบายสาธารณะเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1) ขั้นตอนการก่อตัวของนโยบาย (Policy Formation) อาจเป็นปัญหาที่เกิดในปัจจุบัน 
หรืออาจเป็นปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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 2) ขั้นตอนการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) การก าหนดนโยบายสาธารณะ
เป็นกระบวนการที่ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งนโยบายส าหรับรัฐใน การน าไปแก้ไขหรือพัฒนาสังคมให้ดี
ขึ้นต่อไป 
 3) ขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) กระบวนการแปลง
นโยบายไปสู่แผนปฏิบัติงานได้อย่างไร 
 4) ขั้นตอนการประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) การประเมินผลมีหลายวิธี เชน่ 
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะตามกระบวนการหรือขั้นตอนของนโยบายสาธารณะ  

 5) ขั้นตอนการต่อเนื่อง การทดแทน และการสิ้นสุดนโยบาย (Policy Maintenance, 
Succession & Termination) นโยบายสาธารณะประสบความส าเร็จต้องมีกลไกการด าเนินนโยบาย
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง 
 
2.2 แนวนโยบายของรัฐ 
                     

 แนวนโยบายแห่งรัฐมีความมุ่งหมายเพ่ือเป็นแนวทางให้รัฐด าเนินการตรากฎหมายและ
ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีการก าหนดภาระหน้าที่ส าคัญของรัฐที่พึงปฏิบัติซึ่ง
ครอบคลุมภารกิจที่ส าคัญอันเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนส่วนรวม ถือเป็นนโยบายขั้นพ้ืนฐานที่ผูกพันให้รัฐบาลต้องด าเนินนโยบายและปฏิบัติตาม
กรอบแนวนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและประชาชนได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารว่า
ได้บริหารราชการแผ่นดินภายในกรอบที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ จะเห็นได้ว่า หมวดที่ว่าด้วย
แนวนโยบายแห่งรัฐมีความส าคัญและรัฐให้ความส าคัญการปฏิบัติตามแนวนโยบายแห่งรัฐมากน้อย
เพียงใด สิ่งที่ส าคัญคือ รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและ
สามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายและรู้ถึงสิทธิหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง (ณัฐพล 
ยิ่งกล้า, 2560) โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 58 การด าเนินการ
ใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือ
ชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องด าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
และประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาต
ตามที่กฎหมายบัญญัติบุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของ
รัฐก่อนการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่งในการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้อง
ระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อย
ที่สุด และต้องด าเนินการให้มีการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่
ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า 

 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การด าเนินโครงการของภาครัฐจะด าเนินการโดยรัฐเอง หรืออนุญาตผู้ใด
ด าเนินการ รัฐต้องด าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบ โดยการด าเนินโครงการดังกล่าวมี
ทั้งโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ (Mega Project) และโครงการพัฒนาทั่วไป เพ่ือการพัฒนาเฉพาะพ้ืนที่ 
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ซึ่ง Chompunth (2013) ระบุว่า โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ (Mega Project) ที่เกิดจากการพัฒนา
เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในช่วงที่ผ่านมาของประเทศไทยมักน าไปสู่ปัญหาการจัดสรรทรัพยากร
อย่างไม่เป็นธรรมท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการนั้น  ๆ โดย
ปราศจากการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม มีการด าเนินการที่ขาดความโปร่งใสตั้งแต่การอนุมัติ
โครงการโดยที่ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารไปจนถึงการขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการตัดสินใจและการด าเนินโครงการซึ่งไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงนับได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่
ในสังคมไทย  

 
2.3 การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
                        

 เนื่องจากความขัดแย้งในสังคมไทยมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ขณะทีพฤติกรรมของคนในสังคม 
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนกติกาทางสังคม วิกฤติ เศรษฐกิจปัญหาการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การด าเนินโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ความไม่ไว้วางใจ
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ความขัดแย้งภาย
ภายในประเทศที่มีมากและหลากหลายรูปแบบเป็นสัญญาณบอกเหตุว่า สังคมไทยต้องเร่งรีบ
เตรียมการทบทวนและพัฒนาวิธีจัดการกับความขัดแย้งที่เคยใช้ในอดีต ซึ่งดูจะไม่มีประสิทธิภาพ
พอที่จะท าให้สังคมสงบ เป็นธรรมและอยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้าในปัจจุบัน โดยพบว่าจากข้อมูลของ 
นางสาวภัทรานิษฐ์  เยาด า ทนายความจากศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน (กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ, กระทรวงยุติธรรม, 2561) เปิดเผยว่า แนวโน้มสถานการณ์การฟ้องด าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์ 
เพ่ือระงับการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะในประเทศไทย มีเพ่ิมมากข้ึนถึง 151 คดี เฉพาะในปี 2561 
มีผู้ถูกด าเนินคดีแล้ว 115 คน จาก 20 คดี โดยลักษณะของคดีจะเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของประชาชนผ่านกระบวนการทางกฎหมาย  
 การใช้ความรุนแรงในสังคมจะมีต้นทุนทางสังคมสูง เพราะท าให้เกิดความเกลียดชังและ
ความแตกแยกที่ยากจะสมาน นับเป็นปัญหาความมั่นคงที่ร้ายแรง เพ่ือให้มีความพร้อมยิ่งขึ้นในการ
พัฒนาและแสวงหาวิธีจัดการความขัดแย้งที่ เหมาะสม จึงเป็นหัวใจส าคัญที่ มีผลต่อทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงสังคมและการเมืองที่ปรารถนา ดังนั้น ยุทธศาสตร์สันติวิธีเพ่ือความมั่นคงของชาติจึงต้อง
ไดรับความสนใจจากทุกฝ่ายและผลักดันให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ เพ่ือลดความ
ระส่ าระสายในสังคม และป้องกันการขาดศรัทธาต่อระบบระบอบประชาธิปไตย โดยให้องค์กรรัฐให้
ความส าคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ซึ่งเป็นการน าเสนอ
นวัตกรรมความมั่นคงของชาติที่ ให้ความส าคัญในการปกป้องวิถีชีวิตด้วยสายสัมพันธ์ที่เข้มแข็งทั้ง
ระหว่างผู้คนทุกหมู่เหล่าและระหว่างรัฐกับประชาชนด้วยสันติวิธี ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
ปจัจุบัน ลดความขัดแย้งที่ไม่จ าเป็นในอนาคต และเป็นการฟ้ืนฟูความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อรัฐ
ค าสั่งนี้จะเป็นการเชื่อมโยงแนวทางส าคัญของ “ยุทธศาสตร์สันติวิธีเพ่ือความมั่นคงของชาติ” กับ 
“นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ ที่เน้นการเสริมสร้างพลังความสามัคคีบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่ายในบรรยากาศของการมีทัศนคติที่ดีห่วงใย เอ้ืออาทร ท าให้คนในชาติอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
บนพื้นฐานของความหลากหลายในวิธีคิด วิถีชีวิต และวัฒนธรรม โดยอาศัยจินตนาการและพลังปัญญา 
พร้อมเผชิญและเรียนรู้การแกไขปัญหาร่วมกันกัน และไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันเมื่อเกิดความขัดแย้ง
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หรือความเห็นต่างกัน (นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 
187/2546, 2546) การขจัดความรุนแรง ลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยการจัดการความขัดแย้งนั้นมีอยู่
หลายวิธีการ ซึ่งอยู่กับความเหมาะสมของวิธีการว่าจะจัดการกับความขัดแย้งดังกล่าวอย่างไร โดย   
ฮัสสัน ดูมาลี (2558) ระบแุนวทางการจัดการความขัดแย้ง คือ  

1. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Mediation) เป็นวิธีการที่คล้ายกับการเจรจาต่อรองแต่อาศัย
บุคคลที่สามที่เป็นกลาง ซึ่งเรียกว่า “ผู้ไกล่เกลี่ย” คอยช่วยเหลือ สนับสนุนกระบวนการเจรจาต่อรอง
ให้ด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังร่วมกับคู่พิพาทแสวงหาทางออกที่เหมาะสมและเกิด
ความพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย  

2. การฟ้องร้อง (Litigation) เป็นวิธีการที่คู่พิพาทน าเสนอพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ข้อ
เรียกร้องของตน และให้บุคคลที่เป็นกลางหรือศาลเป็นผู้ตัดสินความถูกต้อง โดยอาศัยกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นเป็นหลักในการตัดสิน  

3. การเผชิญหน้าและประท้วงอย่างสันติ (Non-violence Confrontation) เป็นวิธีการที่
แม้ว่าจะไม่ได้ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา แต่เป็นวิธีการที่ฝ่ายหนึ่ งปฏิเสธไม่ท าตามหรือปฏิบัติ 
หรือมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ได้เป็นการแก้ที่ตัวปัญหา แต่อาจเป็นวิธีการกดดันให้ฝ่าย
หนึ่งยอมปฏิบัติในสิงที่ต้องการ  

นอกจากนี้ ยังมีวิธีการหรือแนวทางการจัดการความขัดแย้งที่น่าสนใจ และสามารถน าไปใช้
ได้อีกหลากหลายวิธี ซึ่ง  มนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต (2555) กล่าวว่า เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น คู่กรณี
เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้ง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับความขัดแย้ง อาจใช้วิธีการ
จัดการกับความขัดแย้งได้หลายรูปแบบ โดยการแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะอาจเริ่มใน
ลักษณะที่ไม่เป็นทางการ หรือเป็นกระบวนการที่คู่ความเป็นผู้ตัดสินใจเลือกกระบวนการหรือวิธีการ 
รวมถึงผลของการแก้ไขข้อขัดแย้งด้วย ไปจนกระท่ังเป็นการแก้ไขข้อขัดแย้งในลักษณะบังคับ ซึ่งวิธีการ
ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะของความขัดแย้งสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหา และอ านาจในการ
จัดการกับความขัดแย้ง คือ  

1. การหลีกเลี่ยงหรือหนีปัญหา (Avoidance) เป็นวิธีการที่ฝ่ายหนึ่งซึ่งโดยปกติเป็นผู้ที่มี
หน้าที่ในการแก้ไขความขัดแย้งด้วย ไม่สนใจในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง หรือคู่กรณีทั้งสองฝ่ายต่างไม่
สนใจที่จะแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากไม่รู้ว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น หรือรู้แต่ไม่สนใจที่จะ
แก้ไขความขัดแย้งนั้น หรือไม่เห็นว่าข้อขัดแย้งนั้นเป็นปัญหาส าคัญหรือไม่เป็นผู้ที่มีอ านาจที่จะแก้ไข
เปลี่ยนแปลง หรือไม่เชื่อว่าการแก้ไขข้อขัดแย้งจะน าไปสู่สิ่งที่ดีข้ึน หรือทั้งสองฝ่ายไม่มีความพร้อมที่จะ
เจรจายุติข้อขัดแย้งระหว่างกัน ซึ่งหากข้อขัดแย้งนั้นมีการเริ่มต้นเรียกร้องจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หากอีก
ฝ่ายหนึ่งใช้วิธีนี้ ฝ่ายที่เรียกร้องจะมีความรู้สึกว่าข้อเรียกร้องของตนไม่ได้รับความสนใจหรือการ
ตอบสนอง จนเกิดเป็นความรู้สึกว่าเป็นฝ่ายแพ้ ซึ่งวิธีการเช่นนี้ อาจน าไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้น
เรื่อย ๆ เนื่องจากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข 

2. การเจรจาต่อรอง (Negotiation) เป็นวิธีการที่คู่พิพาททั้งหมดสมัครใจที่จะแก้ไขปัญหา
ระหว่างกันด้วยการพูดคุยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงความต้องการ และประโยชน์ของฝ่ายตน 
เจรจาต่อรองแลกเปลี่ยนประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน และตกลงใจร่วมกันในการยุติความขัดแย้ง 
เป็นวิธีการที่สะดวก ง่าย ไม่เป็นทางการ และรวดเร็วที่สุดในการแก้ไขความขัดแย้งแต่จะเป็นวิธีการที่
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ประสบความส าเร็จได้ดีก็ต้องอาศัยทักษะและความช านาญในการเจรจาต่อรองของคู่เจรจา ที่ต้อง
ค านึงถึงประโยชน์และการรักษาความสัมพันธ์มากกว่าการใช้อารมณ์และความรู้สึก รวมทั้งการรักษา
จุดยืนของแต่ละฝ่าย 

3. อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) เป็นวิธีการที่คล้ายคลึงกับการฟ้องร้องต่อศาลซึ่งคู่พิพาท
ยื่นเรื่องและเสนอพยานหลักฐานต่ออนุญาโตตุลาการหรือคณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด โดย
การออกค าชี้ขาด (Award) ที่มีผลผูกพันคู่พิพาท กระบวนการนี้จะแตกต่างจากการฟ้องร้องตรงที่ว่า 
คู่ พิพาทมีสิทธิในการเลือกอนุญาโตตุลาการที่จะท าหน้าที่ชี้ขาดได้รวมไปถึงการตกลงกันถึง
กระบวนการในการน าเสนอพยานหลักฐานได้วิธีการนี้มักนิยมใช้กับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้า 
รวมทั้งข้อพิพาทท่ีคู่ความไม่ต้องการเปิดเผยต่อสาธารณะ 

 4. การเผชิญหน้าและประท้วงอย่างสันติ (Non-Violence Confrontation) เป็นวิธีการที่
แม้ว่าจะไม่ได้ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา แต่เป็นวีการที่ฝ่ายหนึ่งปฏิเสธไม่ท าตามหรือปฏิบัติใน
กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ หรือมีหน้าที่ต้องปฏิบัติซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ได้เป็นการแก้ไขตัวปัญหา แต่อาจเป็น
วิธีการกดดันให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมปฏิบัติในสิ่งที่ต้องการวิธีการดังกล่าวนี้ มักจะใช้ได้ผลดีที่สุดใน
สถานการณ์ท่ีฝ่ายที่ถูกประท้วงจะต้องพ่ึงพาอาศัยอีกฝ่ายหนึ่งในความเป็นอยู่ 

5. การใช้ก าลังบังคับ (Forcing) เป็นวิธีการจัดการกับข้อขัดแย้งซึ่งฝ่ายหนึ่งมีอ านาจเหนือ
อีกฝ่าย และไม่สามารถชักจูงใจให้อีกฝ่ายที่ด้อยกว่ายอมจ านนหรือคล้อยตามได้ จึงใช้วิธีการบังคับเพ่ือ
ยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งฝ่ายที่ใช้ก าลังบังคับได้นั้นจะต้องมีก าลังหรืออ านาจเพียงพอที่จะ
บังคับ หรือท าความเสียหายให้แก่ อีกฝ่ายหนึ่ งได้  และต้องแสดงให้ อีกฝ่ายหนึ่ งทราบด้วยว่า             
มีความสามารถเช่นนั้นได้และจะใช้อ านาจเช่นนั้นด้วย แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ไม่ใช่การแก้ไขความ
ขัดแย้งที่ปัญหา และคู่กรณทีี่ถูกบังคับจะมีความรู้สึกไม่พอใจจนอาจน าไปสู่การแก้แค้น 

 

นอกจากนี้ยังมีวิธีการส าคัญเพ่ือใช้ในการจัดการความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชน หรือ
ระหว่างประชาชนด้วยกันเองแต่เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีอ านาจในการจัดการกับความขัดแย้ง วิธีการส าคัญที่
สามารถใช้แก้ไขความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสมคือ “การจัดการความขัดแย้งแบบการมีส่วนร่วม 
(Consensus Building Conflict Management) การขจัดความขัดแย้งแบบการมีส่วนร่วม หมายถึง 
กระบวนการที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ซึ่งอาจหมายถึงหน่วยงานของรัฐและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการขจัดความขัดแย้งร่วมกันค้นหาประเด็นที่เป็นสาระของความขัดแย้งหรือปมปัญหา 
และร่วมหาทางออกซึ่งเป็นที่ยอมรับกับทุกฝ่ายส าหรับปัญหานั้น ในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ประเทศสหรัฐอเมริกา  กระบวนการจัดการกับความขัดแย้งแบบมีส่วนร่วมนี้อาจมีชื่อเรียกที่แตกต่าง
กันไปแล้วแต่นักวิชาการหรือผู้ปฏิบัติจะบัญญัติศัพท์ขึ้นใช้ เช่น การแสวงหาข้อตกลงร่วมกัน  
(collaborative agreement-seeking) กระบวนการแบบการมี ส่ วน ร่ วม  (consensus-based 
process) การสร้างการมีส่วนร่วม (making consensus building) การสนับสนุนกระบวนการ  
ตัดสินใจร่วมกัน (facilitated joint decision) การสนับสนุนกระบวนการเจรจาต่อรอง (facilitated 
negotiation) วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (mediated approaches) หรือการสนทนาเชิงนโยบาย 
(policy dialogue) เป็นต้น โดยมีหลักการส าคัญของวิธีการจัดการความขัดแย้งแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะ
ท าให้วิธีการดังกล่าวประสบความส าเร็จ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Consensus 
decision–making)  กล่าวคือ ผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมกระบวนการเป็นผู้ร่วมกันตัดสินใจยอมรับใน
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ข้อตกลง ไม่ใช่การใช้เสียงส่วนใหญ่ตัดสิน 2) การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย (Inclusiveness) กล่าวคือ 
บุคคลที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ต้องมีสิทธิเข้าร่วมในกระบวนการเจรจา หรือการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท หรืออย่างน้อยที่สุดต้องให้ความเห็นชอบกับกระบวนการนี้ 3) การยอมรับสถานะของ
บุคคลที่เข้าร่วม (Accountability) กล่าวคือ บุคคลที่เข้าร่วม กระบวนการขจัดความขัดแย้งนี้ ปกติจะ
เป็นตัวแทนของกลุ่มบุคคลหรือผลประโยชน์ที่ เกี่ยวข้องซึ่งเป็นที่ยอมรับของกลุ่มบุคคลหรือ
ผลประโยชน์นั้น รวมทั้งเป็นที่ยอมรับในระหว่างกระบวนการขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วย 4) การ
ช่วยเหลืออ านวยความสะดวก (Facilitation) กล่าวคือ บุคคลซึ่งเป็นกลางและเป็นที่ยอมรับของทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ท าหน้าที่ด าเนินและควบคุมกระบวนการ รวมทั้งรักษาบรรยากาศของการ
สนทนาเจรจาและการสื่อสารระหว่างกัน ให้เป็นไปอย่างราบรื่นจนบรรลุข้อตกลง  5) ความยืดหยุ่น 
(Flexibility)  กล่าวคือ บุคคลที่เข้าร่วมเป็นผู้ก าหนดกระบวนการ ประเด็นปัญหาที่จะเจรจาที่ทุกฝ่าย
คิดว่าเหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 6) การควบคุมกระบวนการร่วมกัน (Shared Control) บุคคลทุก
ฝ่ายที่เข้าร่วมกระบวนการจะมีหน้าที่ร่วมกันในการก าหนดกฎกติกาพ้ืนฐานที่ใช้ควบคุมกระบวนการให้
ด าเนินไปอย่างราบรื่น และ 7) การยอมรับที่จะปฏิบัติตาม (Commitment to Implementation) 
กล่าวคือ บุคคลที่เข้าร่วมกระบวนการนี้ และบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง และได้ให้
การยอมรับในการด าเนินการะบวนการนี้  จะต้องยอมรับในข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน 
(มนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต, 2555) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้
ภาคประชาชนมีการพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็ง และเป็นเอกภาพอันจะน า ไปสู่การกระจาย
บทบาทและอ านาจในการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่ภาคประชาชนมากกว่าเป็นการรวมศูนย์การ
ตัดสินใจดังที่ผ่านมา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ (Thailand Environment Institute, 2002)  

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมก่อให้เกิดวิธีการน ามาซึ่งกระบวนการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ จากการอาศัยคู่ขัดแย้งร่วมแก้ไขปัญหา เช่น ปรากฏในรูปแบบการเจรจาไกล่เกลี่ย 
การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน คือ กระบวนการซึ่งน าเอาการห่วงกังวลของประชาชนหรือสาธารณชน 
ความต้องการและความเชื่อ หรือค่านิยมของประชาชนมาประกอบ การตัดสินใจของรัฐบาล การมีส่วน
ร่วมของประชาชนเป็นการสื่อสาร 2 ทาง โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ เพ่ือให้เกิดการตัดสินใจที่ดี 
สาธารณชนให้การสนับสนุน (วันชัย วัฒนศัพท์ , 2548)  การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในประเทศไทย อาจถือว่าเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อ พ.ศ. 2535 ภายหลังจากการ
ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The United Nations Conference on 
Environment and Development : UNCED) ห รื อ ก า ร ป ร ะ ชุ ม  Earth Summit ที่ ก รุ ง ริ โอ            
เดอจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ซึ่งเป็นการประชุมระดับผู้น าจากประเทศสมาชิก 178 ประเทศ 
รวมทั้งประเทศไทย จากการประชุมดังกล่าว ได้มีการลงนามความร่วมมือในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนารวม 3 ฉบับ หนึ่งในนั้นคือ แผนปฏิบัติการ 21 หรือ Agenda 21” ซึ่งเป็นเสมือนแผนแม่บท
ของประชาคมโลกในการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
แผนปฏิบัติการ 21 มีหลักการที่ส าคัญรวม 27 หลักการ ส าหรับหลักการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการมี
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ส่วนร่วมของประชาชนและสิ่งแวดล้อมคือ หลักการที่ 10 ซึ่งก าหนดว่ารัฐจะต้องให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารประเด็นสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการการตัดสินใจในการด าเนินโครงการ และหลักการที่ 17  ที่ระบุว่าต้องมี
การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับกิจกรรมที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ   แม้
ภาครัฐจะให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนมาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี แต่เราก็ยังคงเห็นการ
ไม่ยอมรับการคัดค้านด้านการพัฒนาโครงการของรัฐจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอยู่เสมอมา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการขนาดใหญ่ ปัญหาในการด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น มีทั้ง
ปัญหาจากภาครัฐและภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นความไม่เข้าใจกันเรื่องรูปแบบและเทคนิคการมีส่วน
ร่วม ความไม่ไว้วางใจของประชาชนในการด าเนินโครงการของรัฐ กลุ่มอิทธิพลที่มีบทบาทสูงในการ
ควบคุมประชาชนในพ้ืนที่ หรือแม้กระทั่งการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ให้ความส าคัญที่แท้จริงใน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จัดงบประมาณไม่สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ การ
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็นไม่ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบที่แท้จริง  (พิมพ์ใจ 
ยุทธบรรดล, 2554) และวิธีการจัดการความขัดแย้งแบบมีส่วนร่วม มีข้ันตอนที่ส าคัญสรุปได้ 3 ขั้นตอน 
คือ  (มนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต, 2555) 1) ขั้นตอนก่อนเริ่มกระบวนการ  กล่าวคือ เป็นขั้นตอนของการ
ประเมินสถานการณ์และลักษณะความขัดแย้งว่า  มีความเหมาะสมที่จะใช้กระบวนการนี้ได้หรือไม่ 
กระบวนการในการน าบุคคลหรือกลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามาสู่กระบวนการ การท างาน
ร่วมกับบุคคลที่เป็นกลางที่จะท าหน้าที่ช่วยเหลือการสนทนาเจราจาในการวางแผนการท างาน การ
ก าหนดกระบวนการและการตั้งกฎกติกาพ้ืนฐาน 2) ขั้นตอนระหว่างการด าเนินการ กล่าวคือ เป็น
ขั้นตอนในการเจรจาแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้ง ซึ่งเริ่มจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน        
การก าหนดขอบเขตของประเด็นปัญหาที่จะเจราจา การสนทนาเจรจา การค้นหาทางเลือกของการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นไปได้และการประเมินทางเลือกต่าง ๆ เหล่านั้น การเจรจาข้อตกลงที่เป็นที่
ยอมรับได้ และการสร้างการยอมรับของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ 3) ขั้นตอนหลังกระบวนการ กล่าวคือ           
การปฏิบัติตามข้อตกลง ซึ่งหมายถึง กระบวนการท าให้ข้อตกลงนั้นสามารถบังคับได้ในแบบพิธีการ
น าไปปฏิบัติ และการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อตกลง วิธีการจัดการความขัดแย้งแบบมีส่วนร่วมนี้ 
ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ จึงจะสามารถน าไปสู่ตกลงที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย ดังนั้น ไม่ใช่ว่าความ
ขัดแย้งทุกประเภทที่จะสามารถใช้วิธีการนี้ได ้

 ลักษณะของความขัดแย้งที่เหมาะสม ดังนี้ (มนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต, 2555) 
1. ความขัดแย้งที่มีประเด็นที่สามารถเจรจาต่อรองได้  และไม่ใช่ประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิตาม

รัฐธรรมนูญ หรือคุณค่าพ้ืนฐานทางสังคม  
2. ประโยชน์ที่ขัดแย้งกันนั้นสามารถแยกแยะออกมาได้ชัดเจน และจัดความส าคัญได้

พอที่จะใหเ้ข้าร่วมกระบวนการได้สนทนาและเจรจาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. มีความสมดุลระหว่างคู่กรณีที่มีความขัดแย้ง โดยคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถได้รับ
ประโยชน์ หรือสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเจรจา เพราะมิเช่นนั้นแล้วคู่กรณีฝ่ายนั้นก็จะ
พยายามไม่ให้กระบวนการบรรลุผล 
 4. มีองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการกับความขัดแย้งนั้น 

5. องค์กรของรัฐต้องมีทรัพยากรที่เพียงพอในการสนับสนุนกระบวนการ  ไม่ว่าในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และเวลา  

ลักษณะของความขัดแย้งที่อาจไม่เหมาะสมกับกระบวนการ มีดังนี้  (มนตรี ศิลป์
มหาบัณฑิต, 2555) 
 1. ความขัดแย้งมีของเขตที่กว้างขวางเกินกว่าที่จะก าหนดเป็นประเด็น  และผู้มีส่วนร่วมที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดท่ีจะต้องเข้าร่วมในกระบวนการจัดการความขัดแย้งได้ 
 2. ขอบเขตหรืออ านาจการเจรจามีจ ากัด หรือมีการก าหนดข้อตกลงที่ยากแก่การเจรจาไว้
ลว่งหน้า 
 3. เหตุการณ์ความขัดแย้งเป็นกรณีเร่งด่วนจนไม่มีเวลาเพียงพอในการด าเนินกระบวนการ 
 4. คู่กรณีฝ่ายหนึ่งอาจมีอ านาจที่จะได้ข้อยุติที่ต้องการโดยไม่ต้องมีการเจรจาหรือมีทางเลือก
ที่ดีกว่าการท่ีต้องมาเจรจา 

5. คู่กรณีฝ่ายหนึ่งหรือหลายฝ่ายเห็นว่า ความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นให้เป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องใช้
อ านาจศาลในการตัดสินใจมากกว่าที่จะใช้เป็นกระบวนการเจรจา 
 6. คู่กรณีต้องการให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดในประเด็นข้อกฎหมาย หรือต้องการให้เกิดบรรทัดฐาน
ส าหรับเรื่องอ่ืน ๆ  
 7. คู่กรณีที่ไม่มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมกระบวนการอย่างแท้จริง  

8. คู่กรณีต้องการที่จะถ่วงเวลาโดยใช้กระบวนการนี้ 
 9. ประเด็นความขัดแย้งอาจไม่มีความส าคัญเพียงพอที่คู่กรณีจะใช้เวลาในการเข้าร่วม

กระบวนการ 
 10. องค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นในกรณีที่ขัดแย้งไม่
สามารถจัดการได้ด้วยวิธีการยุติความขัดแย้งแบบมีส่วนร่วมเจ้าหน้าที่ของรัฐควรพิจารณาใช้
กระบวนการอ่ืน เพ่ือให้สามารถตัดสินใจส าหรับความขัดแย้งอย่างถูกต้อง กล่าวคือ ในการจัดการกับ
ความขัดแย้งซึ่งมีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป อาจกระท าได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายวิธี แต่ไม่ว่าจะใช้การ
จัดการกับความขัดแย้งในรูปแบบใด ก็จะมีผลสรุปได้สองรูปแบบกล่าวคือ 
 1. ฝ่ายหนึ่งแพ้ฝ่ายหนึ่งชนะ (Win-Lose Situation) เป็นวิธีการที่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้
ประโยชน์หรือได้สิ่งที่ต้องการไป ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเสียประโยชน์ (Zero-Sum Game)          
ซึ่งฝ่ายที่แพ้หรือสูญเสียประโยชน์มักจะไม่พอใจ มีความรู้สึกสูญเสียและขัดข้องใจ จนอาจก่อให้เกิด
การแก้แค้นหรือการเอาคืน จนเกิดเป็นความขัดแย้งอ่ืน ๆ ตามมาอีก ตัวอย่างของการจัดการกับความ
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ขัดแย้งที่ก่อให้เกิดผลเช่นนี้ ได้แก่ การบังคับไม่ว่าเกิดจากการใช้ก าลังที่เหนือกว่า หรือการใช้เสียงข้าง
มากเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่ง การด าเนินคดีในศาล อนุญาโตตุลาการ เป็นต้น 

2. แพ้ทั้งคู่ (Lose-Lose Situation) เป็นกรณีที่คู่พิพาททั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุความ
ต้องการของตนได้ทั้งหมด แต่เป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อย่างหนึ่งเพ่ือแลกกับผลประโยชน์อีก
อย่างหนึ่ง การใช้วิธีการเช่นนี้มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดที่ว่า การได้มาบางส่วนยังดีกว่าไม่ได้สิ่งใดมาเลย 
ดังจะเห็นตัวอย่างจากวิธีการยื่นหมูยื่นแมว หรือหมูไปไก่มา เป็นต้น 

3.ชนะทั้งคู่ (Win-Win Situation) เป็นวิธีการจัดการกับความขัดแย้งที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน และแสวงหาทางออกซึ่งเป็นที่ยอมรับและพอใจกับทุกฝ่าย 
ตัวอย่างของการจัดการกับความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดผลเช่นนี้  ได้แก่ การเจรจา ต่อรองอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

 
ตารางที่ 1 สรุปวิธีการต่าง ๆ ในการจัดการความขัดแย้ง 
 

วิธีการ ผู้ตัดสิน ผลลัพธ์ 
การใช้ความรุนแรง คู่กรณีฝ่ายหนึ่ง แพ้ - ชนะ 
การเผชิญหน้าประท้วงอย่างสันติ คู่กรณีฝ่ายหนึ่ง แพ้ – ชนะ 
การหนีปัญหา - - 
การฟ้องร้อง คนกลาง แพ้ – ชนะ 
การอนุญาโตตุลาการ คนกลาง แพ้ – ชนะ 
การเจรจาต่อรอง คู่กรณีทั้งสองฝ่าย ชนะ – ชนะ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท         คู่กรณีทั้งสองฝ่าย ชนะ – ชนะ 

 

2.4 การสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
                                 

 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการภาครัฐที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งมาจาก
ความต้องการด้านการพัฒนาพ้ืนที่  เพ่ือการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต การด ารงชีวิต การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังการศึกษาของ อิงฟ้า สิงห์น้อย และ รัฐชาติ ทัศนัย (2561) ศึกษาเรื่อง 
นโยบายสาธารณะ: การบริหารและการจัดการภาครัฐ  โดยนโยบายสาธารณะมีความส าคัญต่อสังคม
และประเทศชาติเป็นอย่างมาก เพราะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งประเทศ โดยรัฐบาล
ต้องออกนโยบายและน าไปปฏิบัติเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา หรือท าให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ยิ่งขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่วนประชาชนเมื่อเห็นว่านโยบายของรัฐบาลมี
ประโยชน์และตอบสนองต่อความต้องการในการด าเนินชีวิตจะให้การสนับสนุนรัฐบาลมากขึ้น หรืออา
จะกล่าวได้ว่า นโยบายสาธารณะเป็นสิ่งที่เอ้ืออ านวยผลประโยชน์และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ต่อ
ทั้งประชาชนและรัฐบาล โดยนโยบายสาธารณะแบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกันซึ่งแต่ละประเภท
นั้นก็จะแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม ส่วนการน าไปใช้บริหารประเทศนั้นก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาล
แต่ละชุดว่าจะก าหนดและปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะแบบไหน เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
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ประชาชนมากที่สุด ดังนั้น นโยบายสาธารณะจึงเป็นแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลที่มุ่งเน้นสร้าง
ผลประโยชน์ให้กับประชาชนเป็นหลัก เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และพัฒนาชีวิต
ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และ มานิดา เฟ่ืองชูนุช และจุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2560) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพกรณีศึกษา โครงการขยายก าลังการ
ผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยปัจจุบันปัญหาความขัดแย้งจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างรุนแรงทวีความรุนแรงมากข้ึน เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างแท้จริง วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการมีส่วนร่วม ปัจจัยความส า เร็จ ปัญหาและอุปสรรค 
เพ่ือน าไปสู่การน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึกเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกับการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษา
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกรอบการประเมิน พบว่า พ้ืนที่โครงการอยู่ใกล้กับพ้ืนที่ชุ่ม
น้ าปากแม่น้ าน้ ากระบี่ที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ เป็นแหล่งเศรษฐกิจและศูนย์กลางความ
หลากหลายชีวภาพทางทะเล ในส่วนของกฎหมายมีช่องว่างในทางปฏิบัติท าให้กระบวนการมีส่วนร่วม
ดังกล่าวยังไม่สามารถบรรลุเจตนารมณ์ที่แท้จริง และแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
มิได้พิจารณาถึงศักยภาพด้านพลังงานที่มีอยู่ รวมถึงความต้องการของคนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
นอกจากนี้ประชาชนยังมีอุปสรรคในด้านการได้รับข้อมูล ซึ่งอาจยังไม่เพียงพอต่อกระบวนการตัดสินใจ 
เนื่องจากข้อมูลที่โครงการน าเสนอแก่ประชาชนเป็นข้อมูลด้านเดียวและยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ในส่วน
ของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พบว่า ระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ
ของประเทศยังไม่สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกับผลกระทบด้านสุขภาพจาก
การด าเนินโครงการฯได้ น าไปสู่ความไม่ชัดเจนของมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ ด้านความ
ขัดแย้งในพ้ืนที่เป็นผลมาจากการได้รับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของคนสองกลุ่ม ในส่วนของปัจจัย
ความส าเร็จของกระบวนการมีส่วนร่วมฯ ต้องอาศัยปัจจัยด้านเทคนิค ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้าน
กระบวนการประกอบกัน  
  จะเห็นได้ว่า เมื่อความต้องการของมนุษย์สวนทางกับความยั่งยืนของธรรมชาติ โดยมีรัฐใน
ฐานะผู้ดูแลและจัดการทรัพยากรของประเทศ รวมทั้งเป็นผู้ก าหนดนโยบายสาธารณะต่าง ๆ ส่งผลให้
เกิดปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับสิทธิและอ านาจในการจัดการทรัพยากร และดูเสมือนว่าปัญหาความ
ขัดแย้งมีบ่อเกิดมาจากยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาของประเทศตามแนวทางของทุนนิยมเป็น
ส าคัญ ซึ่ งอาจเรียกได้ว่าเป็นความขัดแย้งในทางเศรษฐกิจอันเป็นบรรยากาศที่นักวิชาการ
เรียกว่า “เวลาของทุน” (Capital time) โดยเฉพาะความต้องการเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (New 
Industrialized Countries) ซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมอย่างบังคับ (Forced 
industrialization) น าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างการคงวิถีความเป็นอยู่ดั้งเดิม กับทิศทางของแผนการ
พัฒนาประเทศ รวมถึงความเข้าใจต่อความสัมพันธ์ระหว่างตนกับสิ่งที่เรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่งผลให้เกิดปัญหาที่ไม่สามารถจัดการได้ ท าให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเป็นความขัดแย้งที่
เป็นผลพวงจากการแย่งชิงทรัพยากรและปัญหาการจัดการกับทรัพยากรที่เกิดจากการจัดการของรัฐที่
ไม่มีดุลยภาพ ปัญหาความขัดแย้งหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าการชลประทานเพ่ือเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การขยายตัวของเมือง ประมงชายฝั่ง นากุ้ง สนามกอล์ฟ ปัญหามลภาวะ 
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และการสูญเสียนิเวศน์วัฒนธรรม อันเป็นปัญหายิ่งใหญ่ที่รุกล้ าความหลากหลายทางชีวภาพ โดยรัฐ
เป็นคู่ขัดแย้งที่ส าคัญกับประชาชน ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งมีรากเหง้ามาจากการที่
ประชาชนได้รับผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร ที่เข้ามาในรูปแบบของโครงการ
ขนาดใหญ่ ทั้ง เขื่อน ฝาย อ่างเก็บน้ า การวางท่อแก๊ส การเติบโตของอุตสาหกรรม การขยายโรงงาน 
การบ าบัดน้ าเสีย การก าจัดกากอุตสาหกรรม ล้วนสร้างผลกระทบด้านมลพิษให้กับชุมชนโดยตรง 
ประชาชนจึงต้องรวมตัวกันเพ่ือกระท าการรวมหมู่ (Collective action) เดินขบวนและชุมนุมประท้วง
คัดค้านในหลากหลายรูปแบบ ความขัดแย้งยิ่งเพ่ิมมากขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นทุกที ทั้งได้พัฒนาและ
ขยายตัวไปพร้อม ๆ กับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศซึ่งเน้นเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ในขณะที่โครงสร้างอ านาจนิยม (Authoritarianism) ยังไม่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น แนวโน้มการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับประชาชนจึงหลีกไม่พ้นเรื่องการใช้อ านาจ สวนทางกับวิธีการ
แบบสันติวิธี (Non-violent) ด้วยรูปแบบต่าง ๆ ตลอดมา และที่ส าคัญที่สุดคือปัญหาการใช้กลไก
ราชการตอบโต้การเคลื่อนไหวของประชาชน โดยอาศัยกลไกรัฐผูกขาดการให้ข้อมูลข่าวสาร ปิดกั้น
ฝ่ายประชาชนเข้าไปในพ้ืนที่ บิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ผูกขาดการชี้แจงโครงการฝ่ายเดียว ไม่เปิดโอกาส
ให้ฝ่ายคัดค้านด าเนินกิจกรรม นั่นคือรัฐปิดมิให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการสาธารณะ
และปฏิเสธโอกาสของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public participation) ในการแก้ปัญหา
เพ่ือหาทางออก ซึ่งเหล่านี้เรียกว่า “ประชาพิจารณ์” (Public hearing) มักถูกละเลยจากอ านาจรัฐ 
(ธนชาติ แสงประดับ ธรรมโชติ, 2553)  
  
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การเกิดขึ้น
ของนโยบาย 

 

โครงการตาม
แนวนโยบาย
ภาครัฐ ภาคใต้ 

สาเหตุการเกิดความขัดแย้ง 
 

- ความขัดแย้งโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- เศรษฐกิจ (พลังงาน) 
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(พลังงาน) 
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(การบริหารจัดการน้ า) 
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ที่ดินท ากิน) 
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ป่าไม้) 

ฯลฯ 
 

ผลกระทบ 
   

- คน-ชุมชน  
- สิ่งแวดล้อม 
- อัตลักษณ์ 
- ความเชื่อ 
- ความขัดแย้ง 

 

กลยุทธ์/แนวทาง/
ทางเลือก 

การแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง 

 



บทท่ี  3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

   
ระเบียบวิธีการวิจัยเรื่อง การส ารวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการด าเนินโครงการตาม

แนวนโยบายของรัฐ (Conflict Mapping Phase 2) ภาคใต้ เป็นการผสมผสานระเบียบวิธีการวิจัยทั้ง
วิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documentary search) และวิธีการเชิงคุณภาพ (Quantitative analysis) 
ในการศึกษาประเด็นความขัดแย้งจากการด าเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ  และจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อทิศทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคใต้ โดยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการตามแนวนโยบายภาครัฐในภาคใต้ การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากการรวบรวมเอกสารกรณี
สถานการณ์และสาเหตุความขัดแย้ง โดยเน้นในด้านของความขัดแย้งอันเนื่องมาจากโครงการที่เกิดขึ้น
ตามแนวนโยบายของรัฐในพ้ืนที่ภาคใต้ และศึกษาแนวทางบริหารความขัดแย้งของโครงการที่เกิดขึ้น
ตามแนวนโยบายของรัฐในพ้ืนที่ภาคใต้ ทั้งนี้ได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  การ
จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือได้ข้อมูลการวิจัยที่ครอบคลุมรอบด้านน าไปสู่การจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีต่อการด าเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐในอนาคต เพ่ือลดความ
ขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดจากภาครัฐ  
 

3.1 พื้นที่เป้าหมายในการด าเนินการวิจัย 
 คือ พ้ืนที่ภาคใต้ 11 จังหวัด ได้แก่  ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง 

กระบี่ ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสตูล  
 

3.2 กลุ่มเป้าหมาย  
    ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทน
ผู้น าท้องถิ่น ตัวแทนข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น และตัวแทนผู้บริหารหรือ
เจ้าหน้าที่ของโครงการ 

 

3.3 เนื้อหาการศึกษา 
  ความเป็นมา สภาพปัญหาความขัดแย้ง กระบวนการมีส่วนร่วม และแนวทางการจัดการ

ความขัดแย้งร่วมกันจากโครงการภาครัฐ 
 
3.4 ระยะเวลา 
 ข้อมูลเชิงคุณภาพด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525       
ถึง 2561 
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3.5 วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร และการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 
 

 3.5.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
        1) การวิจัยเอกสารครั้งนี้เป็นการสังเคราะห์เอกสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสถานการณ์และสาเหตุความขัดแย้งโดยเน้นในด้าน
ของความขัดแย้งอันเนื่องมาจากโครงการที่เกิดขึ้นตามแนวนโยบายของรัฐ และแนวทางบริหารความ
ขัดแย้งของโครงการที่เกิดขึ้นตามแนวนโยบายของรัฐในพ้ืนที่ภาคใต้ ซึ่งมีการศึกษาจากกรณีศึกษาที่มี
ปัญหาความขัดแย้งอย่างน้อย (แทบทุกกรณีมีมากกว่า 3 ฝ่าย) ระหว่าง 2 ฝ่าย โดยท าการศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลที่มาจากข่าวเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ บันทึกผ่านการร้องเรียนทั้งที่เป็นเอกสารผ่านการ
เผยแพร่ผ่านหน่วยงานภาครัฐโดยตรงและสื่อสาธารณะทั่วไป รวมถึงรายงานวิจัยเฉพาะเรื่องของ
กรณีศึกษานั้น ๆ    

  2) ศึกษาความเป็นมา สาเหตุแห่ งความขัดแย้ งที่ เกิดขึ้นจากโครงการตาม
แนวนโยบายภาครัฐ ในพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดภาคใต ้จ านวน 11 จังหวัด 

  3) การวิเคราะห์ข้อมูลความขัดแย้งจากการด าเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 
(Conflict Mapping Phase 2) ภาคใต้ 

 

 3.5.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

 

  3.5.2.1 ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
 

  1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                         1.1) ประชากร ประกอบด้วย คือ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนิน
โครงการ ประกอบด้วย ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนผู้น าท้องถิ่น ตัวแทนข้าราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น และตัวแทนผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของโครงการในพ้ืนที่ภาคใต้ 

   

   1.2) กลุ่มตัวอย่าง 
                                       กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนิน
โครงการ ประกอบด้วย ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนผู้น าท้องถิ่น ตัวแทนข้าราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น และตัวแทนผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของโครงการในพ้ืนที่ภาคใต้ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีจ านวนทั้งสิ้น 45 คน และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

          

  2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการสร้างเครื่องมือการวิจัย  
                             เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กึ่งมี

โครงสร้าง (Semi-Structured) เป็นการค้นหาสถานการณ์และสาเหตุความขัดแย้งโดยเน้นในด้านของ
ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากโครงการที่เกิดขึ้นตามแนวนโยบายของรัฐ และแนวทางบริหารความ
ขัดแย้งของโครงการที่เกิดขึ้นตามแนวนโยบายของรัฐในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีวิธีด าเนินการสร้างเครื่องมือ
การวิจัย ดังนี้ 
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  2.1) น าผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร หนังสือ บทความ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
  2.2) สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มีประเด็นต่าง ๆ 
เกี่ยวกับและสาเหตุความขัดแย้งโดยเน้นในด้านของความขัดแย้งอันเนื่องมาจากโครงการที่เกิดขึ้นตาม
แนวนโยบายของรัฐ และแนวทางบริหารความขัดแย้งของโครงการที่เกิดขึ้นตามแนวนโยบายของรัฐใน
พ้ืนที่ภาคใต ้ 

  2.3) น าแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พิจารณาความ
สมบูรณ์ ความถูกต้องของเครื่องมือและปรับปรุงแก้ไขก่อนการเก็บข้อมูลจริง 

  

  3) การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

จากกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  
 3.1) ท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมถึงผู้ให้ข้อมูล  
 3.2) ติดต่อประสานงาน และก าหนดวันเวลาในการสัมภาษณ์กับ 

ผู้ให้ข้อมูล  
 3.3) สัมภาษณ์ และตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้

ตามแนวประเด็นค าถาม 
 

  4) การวิเคราะห์ข้อมูล  
 โดยน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาพิมพ์บรรยายและจัดหมวดหมู่

เนื้อหา ประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง มีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
 4.1) วิเคราะห์ข้อมูลขณะสัมภาษณ์ ตามประเด็นค าถามจากผู้ให้ข้อมูล 

ขยายความของค าตอบเพื่อความชัดเจนและครอบคลุมประเด็นค าถามหลักที่ต้องการ  
  4.2) วิเคราะห์ข้อมูลรายวัน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นหลังจากเก็บ

รวบรวมข้อมูล น าข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้อง สรุปและแยกประเด็นต่าง ๆ  
 4.3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้มาว่ามีความ

เหมือน ความต่างของข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
 4.4) วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาข้อสรุปถึงสถานการณ์ และสาเหตุของความ

ขัดแย้งโดยเน้นในด้านของความขัดแย้งอันเนื่องมาจากโครงการที่เกิดขึ้นตามแนวนโยบายของรัฐ และ
แนวทางบริหารความขัดแย้งของโครงการที่เกิดขึ้นตามแนวนโยบายของรัฐในพ้ืนที่ภาคใต้ หลังจาก
วิเคราะห์ตามกระบวนการต่าง ๆ ข้างต้น 

  5) การตีความและการน าเสนอข้อมูล  
 5.1) ตีความข้อมูลโดยยึดประเด็นค าถามการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย 

และใช้กรอบ แนวคิดทฤษฎี เป็นแนวทางการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
 5.2) สรุปผลการตีความข้อมูลและตรวจสอบยืนยันข้อมูลที่ได้โดยใช้

วิธีการตรวจสอบ แบบเชื่อมโยงสามเส้า (Triangulation) 
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   3.5.2.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 

  1) ประเด็นศึกษา 
                   ศึกษาเชิงนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความขัดแย้งของ
โครงการที่เกิดข้ึนตามแนวนโยบายของรัฐในพ้ืนที่ภาคใต้ 

 

 2) ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
                                   ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางบริหารความขัดแย้งของโครงการที่เกิดขึ้น
ตามแนวนโยบายของรัฐในพ้ืนที่ภาคใต้ ได้แก่ ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนผู้น าท้องถิ่น ตัวแทน
ข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น และตัวแทนผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของโครงการใน
พ้ืนที่ภาคใต้ จ านวน 2 เวท ี

  

  3) เครื่องมือการวิจัย 
                                   เครื่องมือเป็นแบบโครงสร้างค าถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มี
ลักษณะข้อค าถามที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการท าวิจัย และถูกก าหนดไว้พอสังเขปเท่านั้น 
(interview Guide) เพ่ือเป็นการชักจูงใจให้บุคคลที่เข้าร่วมสนทนาได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็น
ค าถามให้ได้กว้างขวางลึกซึ้ง และละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งการสนทนาจะมีลักษณะเปิดกว้าง
ให้ผู้เข้าร่วมสนทนาแต่ละคนวิพากษ์วิจารณ์ หรือมีข้อสงสัยถามผู้เข้าร่วมสนทนาคนอื่น ๆ หรือตอบข้อ
วิพากษ์นั้น ๆ   
                            นอกจากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยใช้เครื่องบันทึก
ข้อมูล เช่น การใช้เทปบันทึกเสียง การใช้เครื่องบันทึกภาพ และการจดบันทึกขณะท าการสนทนากลุ่ม
เพ่ือให้ได้รายละเอียดข้อมูลมากที่สุดที่จะกระท าได้ รวมทั้งค านึงถึงจรรยาบรรณการวิจัยที่เคร่งครัด
โดยแจ้งให้ทราบว่าจะมีการใช้เครื่องบันทึกข้อมูลดังกล่าว  
 

 4) การสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือการวิจัย มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

                          (1) น าแนวค าถามในการสนทนากลุ่มที่มีประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น
ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการสนทนากลุ่ม  
                          (2) ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และปรับปรุงแก้ไขก่อนการเก็บ
ข้อมูลจริงกับผู้เกี่ยวข้อง  
                    

  5) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  โดยท าหนังสือขออนุญาตเพ่ือด าเนินการตามขั้นตอน ถึงผู้เกี่ยวข้องและ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเป็นการสนทนากลุ่มระหว่าง
ผู้แทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวนรวมทั้งหมด 10 คน ต่อกลุ่มโซนจังหวัดที่อยู่ด้วยกัน   
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 6) การวิเคราะห์ข้อมูล 
                การวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่มเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา

(Content Analysis) และสรุปประเด็น (Thematic Analysis) ต่างๆ ตามค าถามการวิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย มีข้ันตอนการวิเคราะห์ดังนี้  
                            (1) ถอดความข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกการสนทนากลุ่มและการใช้
เทปบันทึกเสียงโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเนื้อหาและส่วนการวิเคราะห์  
                            (2) อ่านและทบทวนข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มเพ่ือท าความเข้าใจ
เนื้อหาและประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
                            (3) สังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์และสาเหตุความขัดแย้งโดย
เน้นในด้านของความขัดแย้งอันเนื่องมาจากโครงการที่เกิดขึ้นตามแนวนโยบายของรัฐ และแนวทาง
บริหารความขัดแย้งของโครงการที่เกิดข้ึนตามแนวนโยบายของรัฐในพ้ืนที่ภาคใต้  
 

                     7) การตีความและการน าเสนอข้อมูล 
                             (1) ตีความข้อมูลโดยยึดประเด็นค าถามการวิจัย วัตถุประสงค์วิจัย และ
ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎี เป็นแนวทางการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้ง
จากการด าเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐในพ้ืนที่ภาคใต้ 
                            (2) สรุปผลการตีความข้อมูลและตรวจสอบยืนยันข้อมูลที่ได้โดยใช้วิธีการ
ตรวจสอบแบบเชื่อมโยงสามเส้า (triangulation)  
                            (3) จัดหมวดหมู่ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลโดยอยู่ในรูปการบรรยาย
(description) ประกอบตารางพร้อมทั้งอ้างอิงค าพูดของกรณีตัวอย่าง  
 
   



 บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
 การวิจัยเรื่อง การส ารวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการด าเนินโครงการตาม
แนวนโยบายของรัฐ (Conflict Mapping Phase 2) ภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือส ารวจ
และรวบรวมข้อมูลสถานการณ์และสาเหตุความขัดแย้งโดยเน้นในด้านของความขัดแย้งอันเนื่องมาจาก
โครงการที่เกิดขึ้นตามแนวนโยบายของรัฐในพ้ืนที่ภาคใต้ และเพ่ือศึกษาแนวทางบริหารความขัดแย้ง
ของโครงการที่เกิดขึ้นตามแนวนโยบายของรัฐในพ้ืนที่ภาคใต้ เป็นการส ารวจข้อมูลกรณีศึกษาจ านวน 
55 กรณีจาก 11 จังหวัด คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ 
ตรัง สงขลา และ สตูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  

กรณีศึกษาโครงการตามแนวนโยบายภาครัฐจังหวัดชุมพร 
 

1. ความขัดแย้งการสร้างเขื่อนท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ 
 

พื้นที่ : ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

ประเภทความขัดแย้ง : ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (การบริหารจัดการน้ า)  

ระดับการรับรู้ของสังคม :  ระดับชาติ มีการรับทราบของสังคมผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นขัดแย้ง :  
 กรมชลประทานได้ผลักดันด าเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนท่าแซะ จัหวัดชุมพร โดยอ้างว่าเพ่ือ
ป้องกันน้ าท่ วมจั งหวัดชุมพร และจะเอาน้ าไป ใช้ ในนิคมอุตสาหกรรมบางสะพานจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์นั้น แต่ชาวบ้านในพ้ืนที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนท่าแซะ ไม่เห็นด้วยกับ
โครงการดังกล่าวและได้คัดค้านโครงการนี้มาตลอด ทั้งนี้ เหตุผลความเป็นมาและข้ออ้างของกรม
ชลประทานในการด าเนินโครงการไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ปัจจุบันของลุ่มน้ า จึงเกิดการคัดค้าน
โครงการเขื่อนท่าแซะ และขอให้มีการยกเลิกเขื่อนท่าแซะโดยเร็ว 
 

ความเป็นมา : 
 เขื่อนท่าแซะ เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านร้านตัดผมต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าแซะ 
จังหวัดชุมพร พ้ืนที่น้ าท่วมประมาณ 9,800 ไร่ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 3.3 พันล้านบาท มีผู้
ได้รับผลกระทบประมาณ 400 ครอบครัว มีการศึกษารายงานผลกระทบพร้อมกับเขื่อนรับร่อ เมื่อปี
2536 – 2538 การด าเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนท่าแซะในพ้ืนที่ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เป็น
โครงการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดชุมพรได้อย่างสมดุล  เมื่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ชาวบ้านท่าแซะ จังหวัดชุมพร ไม่สามารถเดินทางมายื่นหนังสือที่
ท าเนียบรัฐบาลและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) ได้ เพราะทหาร บังคับให้คนขับรถขับไปจอด
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อยู่ในค่ายเขตอุดมศักดิ์ มทบ.44 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่ทหารได้เดินทางเข้าไปใน
หมู่บ้านโดยอ้างค าสั่งมาตรา 44 ขอน าตัวประชาชนเข้าไปค่ายทหาร แต่มีการเจรจาต่อรองกันขึ้น 
ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ได้ก าชับให้ประชาชนเดินทางไปที่ค่าย ปัจจุบัน ปี 2561 โครงการยังไม่มีความ
คืบหน้า ประชาชนฝ่ายหนึ่งต้องการให้มีการก่อสร้างเขื่อนท่าแซะถือเป็นโครงการที่มีความส าคัญใน
การช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าและปัญหาความเดือดร้อนของชาวชุมพรได้อย่างยั่งยืน และยังเป็นแหล่ง
ต้นทุนก่อให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ อีกหลายอาชีพ เป็นการเพ่ิมรายได้ให้ประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง  แต่
ทางด้านประชาชนอีกฝ่ายมีความเห็นว่าการสร้างเขื่อนจะท าให้ประชาชนยังประสบปัญหาความ
เดือดร้อนจากภาวะน้ าท่วมขังซ้ าซาก ทรัพย์สิน ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ซึ่ง
ประชาชนมีความคิดเห็นแบ่งออกเป็นทั้งที่ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อการด าเนินโครงการ โดย
โครงการสร้างเขื่อนท่าแซะซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ โดยแนวสันเขื่อนตั้งอยู่บนรอยเลื่อนของเปลือกโลก 
(แนวแผ่นดินไหว) ที่ยังมีพลัง รอยเลื่อนระนอง จะกลายเป็นเขื่อนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดของประเทศ
ไทย  และที่ส าคัญเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วม การตัดสินใจของประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
การด าเนินโครงการยังไม่มีเลย อีกทั้งยังถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรง ถูกข่มขู่ คุกคาม อย่าง
ต่อเนื่อง จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ม.ค.51 ที่ให้ชะลอโครงการดังกล่าว แต่หอการค้า สภา
อุตสาหกรรม คณะกรรมการร่วมเอกชนสามสถาบัน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จะผลักดัน
โครงการเขื่อนท่าแซะขนาดใหญ่มูลค่า 3,800 ล้านบาท มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบรวมกว่าหมื่นไร่ ภายใต้
การด าเนินการโดยกรมชลประทาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ
กระท าของอ านาจรัฐและอ านาจทุน รวมถึงนักการเมืองท้องถิ่นที่ผลักดันโครงการเขื่อนท่าแซะมา
ตลอด และที่ส าคัญเขื่อนนี้จะส่งผลกระทบหลายด้านต่อทรัพยากรและชาวบ้านเป็นจ านวนมาก คือ   
1) ชาวบ้านกว่า 500 ครอบครัวจะถูกอพยพย้ายถิ่นฐานของตนเองจากการสร้างเขื่อนท่าแซะ               
2) สูญเสียพ้ืนที่ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ด้านทิศเหนือ จ านวน  3,570 
ไร่ และน้ าจะท่วมพื้นท่ีเกษตรกรรมของชาวบ้านมากกว่า 5,000 ไร่ 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าแวะขอให้ยกเลิกการสร้างเข่ือน 
 2. กรมชลประทาน ระบุการสร้างเข่อนช่วยป้องกันน้ าท่วม 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 
 2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 4. นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร  
 5. กรมป่าไม้ 
 6. ทหาร 
 7. กรมท่ีดิน 
 8. ผู้จัดการบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออย จ ากัด (มหาชน) 
 9. หอการค้าจังหวัดชุมพร  
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 10. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร  
 11. นักการเมือง 
 12. ชมรมธนาคารจังหวัดชุมพร 
 13. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ระยะเวลา : มากกว่า 10 ปี (พ.ศ. 2546 – 2561)  

สถานะ : อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข 

พลวัต:  
 ชาวบ้านเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และ
ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือคัดค้านการสร้างเขื่อนท่าแซะ แต่ถูกทหารจากค่ายเขตอุดมศักดิ์ มณฑลทหารบก
ที่ 44 ควบคุมตัวไปไว้ที่ค่ายทหาร และมีการคัดค้านการสร้างเขื่อนท่าแซะมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ ง
ปี 2560 เริ่มการเคลื่อนไหวคัดค้านรวมกลุ่มประท้วง และยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหลังจาก
โครงการถูกระงับมากว่า 10 ปี  

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน ร่างกาย และชีวิต 

วิธีการแก้ไข :  

กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. การเคลื่อนไหวด้วยการยื่นหนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ เป็นการยื่นหนังสือคัดค้านการ
สร้างเข่ือนและหนังสือร้องเรียนต่อหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระต่าง ๆ 
 2. การเคลื่อนไหวด้วยการชุมนุมของมวลชนเป็นการเคลื่อนไหวของกลุมอนุรักษ์ ต้นน้ า           
ท่าแซะเพ่ือแสดงออกถึงปัญหาการสร้างเขื่อนท่าแซะและไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อน 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 1. การมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. สิทธิชุมชนเพ่ือไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน   
 

ผลกระทบทีเ่กิดขึ้น : 
 ชาวบ้านถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

ที่มาของข้อมูล :  
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่       
 2. ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ "เขื่อนท่าแซะ" กับเหตุผลที่ชาวบ้านไม่ต้องการ” เมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม 2561 จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/STCC/2009/08/08/entry-1        

 3. ส านักข่าวชายขอบ “เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ าภาคเหนือ ร่วมแสดงจุดยืนค้านเขื่อนท่า
แซะ พร้อมจี้รัฐหยุดคุกคามประชาชน” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 จาก  
http://transbordernews.in.th/home/?p=16199 

http://oknation.nationtv.tv/blog/STCC/2009/08/08/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/STCC/2009/08/08/entry-1
http://transbordernews.in.th/home/?p=16199
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 4. ส านักข่าวชายขอบ “ชาวท่าแซะโวยถูกทหารเชิญตัวหลังเตรียมเดินทางเข้ากทม.ร้อง
ท าเนียบ-กสม.ค้านเขื่อน” เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 จาก 
http://transbordernews.in.th/home/?p=16154 

 5. ข่าวประชาไท “สมัชชาคนจนขอให้ยกเลิกโครงการเข่ือนท่าแซะ จ.ชุมพร” เมื่อวันที่ 8  
สิงหาคม 2560 จาก https://prachatai.com/journal/2018/08/78319         

 6. ข่าวภาคใต้ “ชาวบ้านลุกฮือร้องนายกฯ ตู่ สัญจร ต้านสร้างเขื่อนท่าแซะ จ.ชุมพร” เมื่อ
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 จาก https://mgronline.com/south/detail/9610000080944  

 

       
  

 
  

2. คัดค้านไม่เอาโรงไฟฟ้าชีวมวล 

พื้นที่ : ต าบลปากคลอง อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (อนุรักษ์ทรัพยากรป่าสีเขียว) 

ระดับการรับรู้ของสังคม :  ระดับท้องถิ่น ที่มีการรวมตัวสื่อสารผ่านสื่อท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
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ประเด็นขัดแย้ง :  
 โรงไฟฟ้าชีวมวลส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพ้ืนที่  แต่บริษัทยืนยันการขออนุญาตสร้าง
โรงไฟฟ้าอย่างถูกต้อง 

ความเป็นมา : 
 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ชาวบ้านในพ้ืนที่ต าบลเขาไชยราช จังหวัดชุมพร ประมาณ 
300 คน ได้ร่วมลงชื่อและเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะชีวมวล ที่จะสร้างขึ้นในพ้ืนที่ 
ม.9 ต าบลเขาไชยราช โดยมี นายธนนท์ พรพีพาส นายอ าเภอปะทิว นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงาน
จังหวัดชุมพร นายสมมิตร ทองเหลือ ส.อบจ.ชุมพร นายชัชวาล จิตภิรมย์ นายก อบต.เขาไชยราช            
มารับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านในพ้ืนที่ ทั้งนี้ เนื่องจากหวั่นหากมีการอนุญาตให้ก่อสร้างจะเกิด
ผลกระทบต่อแหล่งน้ า สิ่งแวดล้อม และสถานที่ท่องเที่ยว เพราะสถานที่ก่อสร้างอยู่ใกล้กับโครงการ
พัฒนาส่วนพระองค์บ้านบางเบิด ต าบลปากคลอง อ าเภอปะทิว จึงไม่เห็นด้วยที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าใน
บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว พร้อมทั้งเขียนป้ายติดตามถนนระบุชาวบ้านไม่เอาโรงงานไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าว 
พ้ืนที่หมู่ที่ 3, 5 ต าบลปากคลอง อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และหมู่ 10 ต าบลทรายทอง อ าเภอบาง
สะพานน้อย จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพ้ืนที่ติดต่อกับหมู่ที่ 9 ต าบลเขาไชยราช และใกล้กับโครงการ
พัฒนาส่วนพระองค์ ชายทะเลบ้านบางเบิด ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีโครงการไฟฟ้าชีวมวล          มาสร้าง
ในพ้ืนที่ เพราะจะมีผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพ้ืนที่แห่งนี้เป็นพ้ืนที่สีเขียว และแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัด หลังจากท่ีหน่วยงานเกี่ยวข้องได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมา 3 ครั้ง 
โดยมีบริษัทไทยโก้ เทคโนโลยี จ ากัด เข้ามาชี้แจ้งท าความเข้าใจถึงผลประโยชน์จากโครงการไฟฟ้าชีว
มวล และผลเสียที่อาจเกิดขึ้นแล้วนั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ต้องการโรงงานไฟฟ้าชีวมวล โดยบริษัทไทย
โก้ เทคโนโลยี จ ากัด ได้เข้ามาขออนุญาตสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 20 เมกะวัตต์ ในพ้ืนที่ต าบลเขา
ไชยราช ซึ่งเขตติดต่อกับต าบลปากคลอง จะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในต าบลเขาไชยราช ต าบลปาก
ลอง อ าเภอปะทิว และ ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้มา
รวมตัวกันประมาณ 300 คน เพื่อคัดค้านไม่เอาโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าว ในส่วนของพลังงานจังหวัด ไม่
มีอ านาจหน้าที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้ เพราะที่ผ่านมาบริษัทได้ด าเนินการตามกฎระเบียบข้อกฎหมายมา
ท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของส่วนชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิที่จะ
มาคัดค้าน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดมาสรุปเพ่ือรายงานผู้บังคับบัญชาระดับบนที่มีอ านาจพิจารณาว่าโครงการ
โรงไฟฟ้าชีวมวลจะเดินหน้าต่อไปหรือไม่อย่างไร 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านต าบลเขาไชยราช จังหวัดชุมพร ไม่ต้องการให้อนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 
 2. บริษัทไทยโก้ เทคโนโลยี จ ากัด บริษัทยืนยันการขออนุญาต่อพลังงานจังหวัดอย่างถูกต้อง 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. ผู้ใหญ่บ้าน 
 2. พลังงานจังหวัดชุมพร 
 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 



26 
 

 4. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไชยราช  

ระยะเวลา : มากกว่า 3 ปี (พ.ศ. 2558-2561) 

สถานะ : ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 

พลวัต :  
 ชาวบ้านในพ้ืนที่เกิดการรวมตัวในการคัดด้านร่วมลงชื่อและเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นไม่เอา
โรงไฟฟ้าขยะชีวมวล โดยมีบริษัทไทยโก้ เทคโนโลยี จ ากัด ได้พยายามเข้ามาชี้แจ้งท าความเข้าใจถึง
ผลประโยชน์จากโครงการไฟฟ้าชีวมวล และผลเสียที่อาจเกิดขึ้น และส่วนพลังงานจังหวัดแจ้งชาวบ้าน
ไมม่ีอ านาจตัดสินใจ 
 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. ชาวบ้านร่วมลงชื่อและเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น 
 2. บริษัทพยายามให้ข้อมูลทั้งผลดีผลเสียโครงการไฟฟ้าชีวมวล 
  

ปัจจัยที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 1. การมีส่วนร่วมสร้างความตระหนักร่วมกันในพื้นท่ีอาศัย 
 2. สิทธิชุมชนของท้องถิ่นในการสร้างการตื่นตัวในพ้ืนที่ 
   

ผลกระทบที่เกิดขึ้น :  
 ผลกระทบต่อสุขภาพจิตจากโครงการที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
  

ที่มาของข้อมูล :   
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่          
          2. ผู้จัดการออนไลน์ “เดินหน้าสู้..ชาวบ้านที่ชุมพรออกโรงต้านไม่เอาโรงไฟฟ้าชีวมวล”                        
เมื่อวันที่ 11 กันยายน  2561 จาก https://mgronline.com/south/detail/9610000091177 

 

       

https://mgronline.com/south/detail/9610000091177
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3. ต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน  

พื้นที่ : อ าเภอปะทิว อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลังงาน) 

ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับชาติ ผ่านสื่อทางสังคมหลากหลายทั้งวิทยุและโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์   

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ชาวบ้านคัดค้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไม่ให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จนท าให้
ชาวบ้านเกิดความหวาดระแวงและคัดค้านเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชาวบ้านในพ้ืนที่และพ้ืนที่
ใกล้เคียง 

ความเป็นมา : 
 เครือข่ายรักษ์ละแม เกิดขึ้นเมื่อ เมื่อปี พ.ศ. 2551 จากการมีกระแสข่าวการสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินในพ้ืนที่ละแม ในขณะนั้นประชาชนในพ้ืนที่มีการรวมตัวกันคัดค้านจนกระทั่งโครงการถูกยุติ
การด าเนินการไปขณะหนึ่ง ต่อมาต้นปี พ.ศ. 2553 ทีมเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ได้ลงพ้ืนที่ในอ าเภอละแม เพ่ือเดินเครื่องมวลชนสัมพันธ์ ให้ข้อมูลผลดีของการสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินเพียงด้านเดียว จนกระทั่งท าให้เกิดความหวาดระแวงและก่อให้เกิดความขัดแย้งของประชาชน
ในพ้ืนที่อ าเภอละแม และกลุ่มเครือข่ายรักษ์ละแมจัดเวทีชุมนุมสาธารณะในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 
2553 ณ สนามหน้าอ าเภอละแม ประชาชนเข้าร่วมเวทีมากกว่า 5,000 คน โดยได้มีการแสดงออกพลัง
ประชาชนในการคัดค้านไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินและนิวเคลียร์ ในทุกพ้ืนที่จังหวัดชุมพร รวมทั้งอ าเภอ
ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการช่วยกันระดมทุนทรัพยากรในการเคลื่อนไหวคัดค้าน และยื่น
ข้อเสนอคัดค้านการด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและนิวเคลียร์ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร , องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร , การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
และผู้บริหารท้องถิ่นร่วมลงนามสัตยาบันร่วมคัดค้านไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินและนิวเคลียร์  จ านวน           
5 ท้องถิ่น ประกอบด้วยนายก อบต.ละแม , นายก อบต.สวนแตง , นายก อบต.ทุ่งหลวง, นายก อบต.
ทุ่งคาวัด ,นายเทศมนตรีเทศบาลต าบลละแม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ยังมีโครงการ
จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ในพ้ืนที่ต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร หากแต่การไฟฟ้า
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ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยชี้แจงว่า จะน าเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลีย ป้อนเข้าสู่
โรงไฟฟ้าถ่านหินมีจ านวน 4 เครื่อง ขนาดก าลังผลิตเครื่องละ 700 เมกะวัตต์ รวมทั้งสิ้น 2,800 เมกะ
วัตต์ เมื่อชี้แจงประชาชนแล้วจึงเกิดการรวมตัวของประชาชนประมาณ 700 คน เดินทางไปยื่นหนังสือ
คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินดังกล่าวต่อนายอ าเภอปะทิว และผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรใน
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551 โดยให้เหตุผลจากการที่พ้ืนที่เมื่อเกิดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่ใกล้
กับอ่าวยายไอ๋ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวนั้นเป็นพ้ืนที่จัดการท่องเที่ยวเพ่ือใช้เป็นแหล่งด าน้ าชมปะการัง และที่
ส าคัญอย่างยิ่ง คือ การด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพ้ืนที่ท ามาหากินของชาวประมงพ้ืนบ้าน 
เมื่อเกิดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วแน่นอนที่สุดว่าพ้ืนที่ดังกล่าวย่อมได้รับผลกระทบ และส่งผล
ต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปปริมาณตะกอนจากกิจกรรมที่ด าเนินการบนฝั่งจะเกิดปัญหาตะกอนลง
น้ าทะเลชายฝั่ง มีผลกระทบต่อทั้งคุณภาพน้ า ปะการัง สัตว์น้ าวัยอ่อน สัตว์หน้าดิน และความสมบูรณ์
ของแหล่งน้ า การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าชายฝั่งบางประการ หากการด าเนินการโดยไม่มีมาตรการ
จัดการป้องกันที่ดี หรือการด าเนินการเพ่ือป้องกันความสกปรก การปนเปื้อน การชะล้างของน้ าจืดลง
ทะเล ตลอดจนขยะและคราบน้ ามันต่างๆ ก็จะส่งผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะผู้
ประกอบอาชีพชาวประมงพ้ืนบ้านที่เป็นคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่คงไม่สามารถประกอบอาชีพการประมงได้
อีกต่อไป  

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ประชาชนอ าเภอปะทิว อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ไม่ต้องการโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
 2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต้องการให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพ่ือเป็นแหล่ง
พลังงานไฟฟ้าภาคใต ้
 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 
 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 
 3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 4. องค์การบริหารส่วนต าบลละแม 
 

ระยะเวลา : มากกว่า 10 ปี (พ.ศ. 2551-2561) 

สถานะ : เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป 

พลวัต :  
 เกิดเหตุการณ์จากชาวบ้านไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จึงท าให้เกิดการ
รวมตัวคัดค้านโดยการยื่นหนังสือต่อนายอ าเภอ จัดให้มีเวทีชุมนุมสาธารณะเพ่ือแสดออกในการ
เคลื่อนไหวคัดค้าน  ด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยลงพ้ืนที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างกลุ่ม
มวลชนให้เห็นถึงประโยชน์จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
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วิธีการแก้ไข : 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. จัดให้มีเวทีชุมนุมเพ่ือให้ข้อมูลแก่ชาวบ้านและแสดงความคิดเห็น เพ่ือเปิดโอกาสทั้งสอง
ฝ่ายให้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 2. ชาวบ้านคัดค้านการโรงไฟฟ้าถ่านหินด้วยการยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือการ
ติดตามทวงถาม เจรจาต่อไป 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 1. พ้ืนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
 2. พ้ืนที่ทะเลชายฝั่งอาจถูกท าลาย 
  

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ถ้าเกิดโรงไฟฟ้าถ่านหินส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมง การจัดการท่องเที่ยว 
 

ที่มาของข้อมูล :       
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่          
      2. GREENPEACE 2012 “โรงไฟฟ้าถ่านหิน อ าเภอปะทิว อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร สืบค้น
เมื่อ 2 สิงหาคม 2561 จาก  
http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/climate-and-energy/coal/true-cost-
of-coal/coal-map/coal_chumphon/ 
 3. เครือข่ายสื่อชุมชนภาคใต้ “ต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.ละแม จ.ชุมพร” เมื่อวันที่ 30 
สิงหาคม 2553 จาก http://suephaktai.blogspot.com/2010/09/blog-post.html 
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4. ความขัดแย้งโครงการสร้างเขื่อนรับร่อ  

พื้นที่ : หมู่ที่ 13 ต าบลรับร่อ อ าเภอท่าแซะ 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (การบริหารจัดการน้ า) 

ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับท้องถิ่น มีเผยแพร่ในสื่อท้องถิ่นบ้าง และปรากฎข้อมูลในเอกสารทาง
ราชการ 

ประเด็นขัดแย้ง :  
 แผนจะสร้างเขื่อนรับร่อมีมาก่อนแล้ว มีการศึกษาผลกระทบพบว่า จะสร้างความเดือดร้อน
ให้กับชาวบ้านจ านวนมาก ชาวบ้านร่วมเคลื่อนไหวจนกระทั่งมีมติคณะรัฐมนตรีให้หยุดด าเนินการ            
ใด ๆ  ไว้ก่อน หลังจากนั้นมติคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกสร้างเข่ือนรับร่อในปี 2551 

ความเป็นมา : 
 พ้ืนที่ที่จะสร้างเขื่อนรับร่อ ตั้งอยู่ที่บ้านหลังเขา ต าบลรับร่อ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อปี 2536 – 2538 พ้ืนที่น้ าท่วมประมาณ 15,000 ไร่ ส าหรับเขื่อนรับ
ร่อจุน้ าได้ 150 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 4,000 ล้านบาท แยกเป็น
ราคาเขื่อน 700 ล้าน  ระบบชลประทาน 3,000 กว่าล้านบาท ข้อมูลขณะนั้นระบุว่า มีผู้ ได้รับ
ผลกระทบประมาณ 600 ครอบครัว ปัจจุบันมีประชากรเพ่ิมขึ้นประมาณ 1,700 ครัวเรือน เฉพาะ
ต าบลรับร่อมีผู้ได้รับผลกระทบถึง 7 หมู่บ้าน เขื่อนรับร่อยังกินพื้นที่ต าบลท่าข้ามและต าบลคุริงอีกด้วย 
“แผนจะสร้างเขื่อนรับร่อมีมาก่อนแล้ว แต่ชาวบ้านเพ่ิงทราบ เมื่อช่วงปี 2536 จากนั้นก็เริ่มรวมตัวกัน
เคลื่อนไหวต่อต้าน พอถึงปี 2539 – 2540 ชาวบ้านได้เข้าร่วมกับสมัชชาคนจน และเริ่มเคลื่อนไหว
หนักขึ้น จนกระทั่งมีมติคณะรัฐมนตรีให้หยุดด าเนินการใด ๆ  ไว้ก่อน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2540 
แต่ยังไม่ยกเลิก ในระยะหลังกรมชลประทานมักท าโครงการขนาดเล็ก เสนอตัวเลข   ต่าง ๆ ต่ ากว่าที่
ก าหนดให้ต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอ เช่น มีพ้ืนที่น้ าท่วมไม่เกิน 10,000 ไร่ ปริมาณ
กักเก็บน้ าไม่เกิน 98 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทานประมาณ 70,000 กว่าไร่ เพราะตัวเลขระดับ
นี้ไม่ต้องท าอีไอเอ 
 ถึงแม้จะมีมติคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกสร้างเขื่อนรับร่อในปี 2551 ไปแล้ว แต่ชาวบ้านก็ไม่
ไว้ใจอยู่ดี เพราะมีบางเขื่อนที่คณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกไปแล้ว เคยถูกปัดฝุ่นน ากลับมาด าเนินการใหม่  
ชาวบ้านเคยกักตัวเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาในพ้ืนที่ไปแล้วหลายรอบ ช่วงปี 2545 มีบริษัทที่ปรึกษาเข้ามา
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถูกชาวบ้าน 400 กว่าคน กักตัวไว้ 2 วัน ช่วงวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2545 
ต่อมาวันที่ 24 มีนาคม 2545 มีคนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า เข้ามาส ารวจ
ภาคสนาม ก็ถูกชาวบ้านกักตัวไว้ 1 คืน คราวนั้น มีต ารวจจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอท่าแซะออก
ลาดตระเวน 3 ชุด ในคืนเดียวกัน มีการตรวจค้นแกนน าชาวบ้าน 3 คน โดยต ารวจอ้างว่าทั้ ง                  
3 คน อาจเป็นภัยคุกคามไม่ให้โครงการพัฒนาเกิดขึ้นในพ้ืนที่ ชาวบ้านถามว่าใครสั่งมา  ก็ไม่ได้รับ
ค าตอบ “ทางราชการมักให้ข้อมูลว่า สร้างเขื่อนแล้วจะท าให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดี  มีน้ าท่าอุดมสมบูรณ์ 
การท าเกษตรจะได้ผลดี แต่ไม่เคยพูดถึงเรื่องที่ชาวบ้านเดือดร้อนเลย การบิดเบือนข้อมูลแบบนี้ ส่งผล
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ให้เกิดความแตกแยกในชุมชน”และเมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2551  ที่ผ่านมา ชาวบ้านในพ้ืนที่หมู่ที่ 
13 ต าบลรับร่อ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จัดเวทีสรุปบทเรียนการต่อสู้คัดค้านโครงการเขื่อนรับร่อ 
ประสบความส าเร็จได้ยกเลิกโครงการ  

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านต าบลรับร่อ อ าเภอท่าแซะ ยืนยันให้ยกเลิกโครงการ 
 2. กรมชลประทาน ระบุเข่ือนช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้ า  

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. สมัชชาคนจน   
 2. ต ารวจ 
 3. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

ระยะเวลา : มากกว่า 10 ปี (พ.ศ. 2536-2551) 

สถานะ : ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการยกเลิกโครงการ 
 

พลวัต:  
 แผนจะสร้างเขื่อนรับร่อมีมาก่อนแล้ว มีการศึกษาผลกระทบพบว่า จะสร้างความเดือดร้อน
ให้กับชาวบ้านจ านวนมาก ชาวบ้านร่วมเคลื่อนไหวจนกระทั่งมีมติคณะรัฐมนตรีให้หยุดด าเนินการ            
ใด ๆ  ไว้ก่อน หลังจากนั้นมติคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกสร้างเข่ือนรับร่อในปี 2551 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1 โดยหน่วยงานราชการต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนแก่ชาวบ้านเพื่อสร้างความเข้าใจ 
 2. ถอดบทเรียนร่วมกันในการต่อสู้คัดค้านโครงการเขื่อนรับร่อจนประสบความส าเร็จ 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 1. การมีส่วนร่วมเพ่ือร่วมตระหนักและแก้ไขปัญหาร่วมกันในพ้ืนที่ 
 2. สิทธิชุมชนของประชาชนในพื้นท่ีไดร้ับผลกระทบ 
   

ผลกระทบที่เกิดขึ้น :  
 ส่งผลกระทบให้เกิดความแตกแยกในชุมชน  แกนน าถูกตรวจค้นจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
     

ที่มาของข้อมูล :   
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่         
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 2. ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ “ชาวบ้านผวา !!! เขื่อนรับร่องยังหลอนชาวบ้าน” ที่ 7 สิงหาคม 
2552 จาก  http://oknation.nationtv.tv/blog/STCC/2009/08/07/entry-1 
         3. สมาคมแม่น้ าเพ่ือชีวิต “เวทีสรุปบทเรียนการต่อสู้คัดค้านโครงการเขื่อนรับร่อ” เมื่อวันที่ 
9-10 กุมภาพันธ์ 2551 จาก 
http://www.livingriversiam.org/3river-thai/news-article/thaidam_n12.html 
 

       
 

       
 
5. ความขัดแย้งการสร้างท่าเรือน้ าลึก 

พื้นที่ : อ่าวสน อ่าวบ่อเมา ในพ้ืนที่อ าเภอปะทิว อ่าวแหลมคอกวาง แหลมเทียน แหลมคอเทียน ใน
พ้ืนที่อ าเภอเมืองชุมพร และอ่าวคราม พ้ืนที่อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ประเภทความขัดแย้ง : โครงสร้างพื้นฐาน (คมนาคมขนส่ง) 

ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับชาติ มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมอย่างหลากหลาย สื่อวิทยุ โทรทัศน์ 
พร้อมทั้งการสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลในพื้นที่อ่ืน ๆ ด้วย  

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ชาวบ้านไม่ต้องการให้กรมเจ้าท่าสร้างท่าเรือน้ าลึก เพราะกลัวผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่
กรมเจ้าท่าระบุเพ่ือการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมี
ศักยภาพสามารถพัฒนาขีดความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

http://oknation.nationtv.tv/blog/STCC/2009/08/07/entry-1
http://www.livingriversiam.org/3river-thai/news-article/thaidam_n12.html
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ความเป็นมา : 
 ชาวบ้านโวยซุ่มเงียบประชาพิจารณ์สร้างท่าเรือน้ าลึกที่ จังหวัดชุมพร สนองนโยบาย 2 แสน
ล้านรัฐบาล เมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา เคยเอางบประมาณมาผลาญทิ้งแล้วเงียบหาย มีการท าประชาพิจารณ์
เฉพาะกลุ่มแบบเงียบ ๆ มาแล้ว 5 เดือน น.ส.ชิดสุภางค์ ช านาญ เลขาธิการสมาคมเพ่ือนสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่าขณะนี้กรมเจ้าท่าได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาท าการศึกษาทบทวนความ
เหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรมและส ารวจออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพ่ือก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกในพ้ืนที่ จังหวัดชุมพร นานกว่า 5 เดือนแล้ว มีการท าประชาพิจารณ์เฉพาะ
กลุ่มแบบเงียบ ๆ กรมเจ้าท่าได้เลือกพ้ืนที่เพ่ือท าการศึกษาในการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกบริเวณอ่าวสน 
อ่าวบ่อเมา ในพ้ืนที่อ าเภอปะทิว อ่าวแหลมคอกวาง แหลมเทียน แหลมคอเทียน ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง
ชุมพร และอ่าวคราม พ้ืนที่อ าเภอสวี แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับการด าเนินโครงการนี้ประชาชนส่วน
ใหญ่ยังไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างท่าเรือน้ าลึกเลย ซึ่งถือว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่   มีการลงทุน
ก่อสร้างนับพันล้าน ดังนั้น ประชาชนทุกคนย่อมมีส่วนได้เสียต่อผลประโยชน์ และผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น ขณะนี้ตนได้ประสานไปยังเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และชาวบ้านที่เป็น
แนวร่วมในพ้ืนที่เพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวจากการกระท าดังกล่าวแล้วขณะที่ นายธนเทพ กมศิลป์ 
คณะท างานประสานงานศูนย์อนุรักษ์ชายฝั่งทางทะเลที่ 3 ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ให้
ข้อมูลเรื่องนี้มีความไม่ชอบมาพากลมาก เนื่องจากที่ผ่านมากรมเจ้าท่าได้นัดชาวบ้านไปประชุมแสดง
ความคิดเห็นกันในหลายท้องที่ แต่เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการขุดลอกคลอง และขุดลอกปากอ่าวให้แก่
ชาวประมง รวมถึงโครงการต่างๆ ที่จะท าให้แก่ชาวประมง และชาวบ้านเท่านั้น  มีคนไปลงชื่อประชุม
กันจ านวนมาก แต่ปรากฏว่า ในเอกสารที่ให้แสดงความคิดเห็นกลายเป็นการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึก ท าให้ชาวบ้านแปลกใจมาก ขณะนี้ชาวบ้านก าลังปรึกษาหารือเพ่ือจะ
รวมตัวกันออกมาคัดค้านความไม่โปร่งใสของโครงการดังกล่าวแล้ว 
 เมื่อช่วงระหว่างปี 2549-2551 กรมเจ้าท่าได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาศึกษาส ารวจ
ออกแบบการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกมาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งในการนั้นใช้งบประมาณในการดังกล่าวไปนับ 10 
ล้านบาท หลังจากศึกษาส ารวจออกแบบแล้วเสร็จเรื่องก็ถูกทิ้งเงียบหายไป โดยที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่
รับรู้เลย และตอนนี้กลับเข้ามาท าการศึกษาทบทวนความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และ
ส ารวจออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกในพ้ืนที่ จังหวัด
ชุมพรอีก ตนถือว่าเอางบประมาณมาศึกษาเพ่ือผลประโยชน์เท่านั้น” นายธนเทพ กล่าว ส าหรับ
โครงการดังกล่าวเป็นการสนองตามนโยบายแผนพัฒนาการโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคมนาคมขนส่งของ
รัฐบาลในวงเงินกว่า 2 ล้านล้านของรัฐบาลชุดปัจจุบัน โดยในส่วนของกรมเจ้าท่าได้ด าเนินการ
โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแผนด าเนินการลงทุนมีทั้งสิ้นรวม 7 โครงการ มูลค่ากว่า 30,000 
ล้านบาท ซึ่งตามแผนจะเริ่มตั้งแต่ ปี 2556-2563 ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถ โดยในส่วนของโครงการ
พัฒนาการขนส่งทางน้ า ประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกที่ จ.ชุมพร 2.โครงการก่อสร้าง
ท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 3.โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกปากบารา จ.สตูล 4.โครงการก่อสร้างสถานี
ขนส่งสินค้าทางน้ าเพ่ือการประหยัดพลังงานที่จังหวัดอ่างทอง 5.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง
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สนิค้าในแม่น้ าป่าสัก 6.โครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับน้ าเพ่ือการเดินเรือในแม่น้ าเจ้าพระยาและน่าน 
และ 7.โครงการก่อสร้างท่าเรือสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมโรงแรมนานาบุรี ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร นายมุรธธีร์ รักชาติเจริญ รอง ผวจ.ชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุมแสดงความ
คิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและส ารวจ
ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดเพ่ือก่อสร้างท่าเรือจังหวัดชุมพร 
โดยมี นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า และตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาโครงการ รวมทั้ง
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมประมาณ 200 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ผู้บริการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมประมาณ  200 คน และมีทหาร ต ารวจ หน่วยข่าวกรอง 
ต ารวจสันติบาล ทั้งในและนอกเครื่องแบบจ านวนหนึ่งคอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มงวด 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการประชุมได้มีการให้ลงชื่อผู้ร่วมงานเพ่ือรับเอกสารและของที่ระลึก ปรากฏ
ว่า ในช่องเอกสารเซ็นชื่อของสื่อมวลชน ได้มีการพิมพ์รายชื่อนักข่าวไว้แล้วประมาณ 10 รายชื่อ         
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชื่อ ดีเจ สถานวิทยุ ทั้งสังกัดหน่วยงานรัฐ และวิทยุชุมชน และสื่อท้องถิ่นที่มีการลง
โฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกชุมพร ขณะที่สื่อมวลชนอีกจ านวนหนึ่งกลับไม่มี
รายชื่อแต่อย่างใด จึงท าให้เกิดความไม่พอใจ และถือเป็นการเลือกเอาแต่เฉพาะสื่อเท่านั้น ทั้งนี้การท า
ประชาพิจารณ์การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ที่สนับสนุนส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจ ขณะที่ได้มี
ชาวบ้าน ชาวประมง และนักอนุรักษ์จ านวนมากที่เดินทางมาร่วมแสดงความคิดเห็น โดยที่ไม่ได้รับเชิญ 
แต่ตั้งใจมากันเองได้แสดงความคิดเห็นคัดค้าน จนกระทั่งเวลา 11.00 น. ชาวบ้าน ชาวประมงและนัก
อนุรักษ์ ที่เข้าไปรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกือบ 100 คน ได้เดินออกมานอกห้องประชุมพร้อมกับ
ถือป้ายผ้าสีเขียวขนาดกว้างยาว 2 ฟุต และมีข้อความว่า “เรารักทะเลชุมพร ไม่เอาท่าเทียบเรือน้ าลึก
ชุมพร” ออกมาโชว์เพ่ือแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ ทหาร ต ารวจ เดินกรูเข้าไป
คอยควบคุมสถานการณ์  และถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน แต่ไม่มี เหตุรุนแรงหรือเกิดการ
กระทบกระทั่งกันแต่อย่างใด นายสิทธิโชค เล็งไพบูรณ์ แกนน าเครือข่ายรักษ์ชุมพร กล่าวว่า การจัด
เวทีแสดงความคิดเห็น หรือ ค.1 ในครั้งนี้ ไม่มีความโปร่งใส รู้เฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้น ในขณะที่
ชาวบ้านและผู้มีส่วนได้เสีย ส่วนใหญ่ของจังหวัดไม่มีใครรู้ นอกจากนั้นการแสดงข้อมูลของบริษัทที่
ปรึกษาโครงการเป็นการ อ้างเอาตัวเลขตัวเลขทางเศรษฐกิจ ผลผลิตพืชผลทางการเกษตร ประมง 
อาชีพอ่ืน ๆ มาแสดง ถือเป็นข้อมูลที่เลื่อนลอยยกเมฆขึ้นมาให้สูงเกินจริง ซึ่งขัดกับข้อมูลสถิติของ
จังหวัดชุมพรซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐอย่างมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะสร้างท่าเรือน้ าลึกอยู่
แล้วโดยไม่มองถึงข้อเท็จจริง 
 นายสิทธิโชค กล่าวต่อว่า ท้องทะเลชุมพรถือเป็นครัวไทยครัวโลก เป็นแหล่งอาหารทะเล
ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยเฉพาะช่วงระหว่างวันที่ 15 ก.พ.- 15 พ.ค. ของทุก ๆ ปี จะมีการประกาศ
ปิดอ่าวเป็นเวลา 3 เดือน เพ่ือให้ปลาทูและสัตว์น้ า ได้ขยายพันธุ์วางไข่เลี้ยงตัวอ่อน หากมีการสร้าง
ท่าเรือน้ าลึกซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่รัฐหยิบยื่นมาให้ จะส่งผลกระทบกับชุมชน และ แหล่งอา
อาหารทางทะเลของประเทศอย่างแน่นอน ดังนั้นชาวชุมพรจึงขอคัดค้านไม่เอาท่าเรือน้ าลึกอย่าง
เด็ดขาด และนับจากนี้พวกเราชาวชุมพรจะมีการรวมตัว นัดประชุม เพ่ือเคลื่อนไหวคัดค้านในเรื่องนี้
อย่างต่อเนื่องต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังชาวบ้าน ชาวประมง และกลุ่มนักอนุรักษ์ฮือกันออกมา
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ด้านนอกห้องประชุม เพ่ือแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คัดค้านไม่เอาท่าเรือน้ าลึกชุมพร ขณะที่ภายในห้อง
ประชุมเหลือคนนั่งรับฟังอยู่ไม่มาก แต่เจ้าหน้าที่ยังคงจัดให้การประชุมด าเนินต่อไปจนกระทั้งเวลา 
12.30 น. จึงได้ยุติและแยกย้ายกันกลับ 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านอ่าวสน อ่าวบ่อเมา ในพ้ืนที่อ าเภอปะทิว อ่าวแหลมคอกวาง แหลมเทียน แหลม
คอเทียน ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองชุมพร และอ่าวคราม พ้ืนที่อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ไม่ต้องการให้มีการ
สร้างท่าเรือน้ าลึก 
 2. กรมเจ้าท่า ระบุเพ่ือการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. เอ็นจีโอ 
 2. นักอนุรักษ ์
 3. กระทรวงคมนาคม 
 4. บริษัท ซีสเปคตรัม จ ากัด   
 5. บริษัท แอนไว เอ็กซ์เพิร์ท จ ากัด 
 6. นักการเมืองท้องถิ่น 
 7. องค์การบริหารส่วนต าบล 
 8. ก านัน  
 9. ผู้ใหญ่บ้าน 
 

ระยะเวลา : มากกว่า 5 ปี (พ.ศ. 2551-2558)  

สถานะ : ชะลอโครงการ 

พลวัต : 
 กรมเจ้าท่าพยายามในการจัดให้มีเวทีเพ่ือให้ชาวบ้านรับฟังความคิดเห็น ถึงแม้ว่าชาวบ้านใน
พ้ืนที่จะคัดค้านไม่เห็นด้วยเพรากลัวผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเวนคืนที่ดดิน ในกลุ่มชาวบ้านมีทั้ง
กลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยขัดแย้งกันอย่างมาก โดยส่วนใหญ่ที่เห็นด้วยจะเป็นกลุ่มนักการเมือง
ท้องถิ่น  

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. เวทีรับฟังความคิดเห็นร่วมกัน เพ่ือให้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 2. การประชุมกลุ่มร่วมกัน 
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ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 1. การมีส่วนร่วมตระหนักต่อปัญหา 
 2. สิทธิชุมชนในพ้ืนที่จากโครงการซึ่งชาวบ้านอยู่อาศัยมานาน แต่ต้องถูกเวนคืนที่ดิน 
   

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ผลกระทบทางจิตใจที่มีต่อการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการถูก 
เวนคืนที่ดินจะต้องท าอย่างไร 
                   

ที่มาของข้อมูล :   
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่       
          2. ข่าวภาคใต้ “ชาวบ้านโวยเจ้าท่าฯ ซุ่มเงียบประชาพิจารณ์สร้างท่าเรือน้ าลึกที่ จ.ชุมพร” 
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 จาก https://mgronline.com/south/detail/9570000148174 
  3. ข่าวภาคใต้ “กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน “ชาวบ้านชุมพรค้านสร้าง
ท่าเรือน้ าลึกจัดเวทีฟังความเห็นคุมเข้มชาวบ้าน” เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 จาก 
http://www.ftawatch.org/node/45778 

 4. MGR Online “กรมเจ้าท่าเดินหน้าศึกษาท่าเรือน้ าลึกชุมพร ท่ามกลางความขัดแย้งของ
ชาวบ้าน” เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 จาก 
https://mgronline.com/south/detail/9580000064136 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ftawatch.org/node/45778
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กรณีศึกษาโครงการตามแนวนโยบายภาครัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

6. คัดค้านโรงไฟฟ้าพลังน้ าจากเขื่อนรัชชประภา 

พื้นที่ : อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลังงาน) 

ระดับการรับรู้ของสังคม :  ระดับชาติ มีการเผยแพร่ผ่านสื่อมากมาย ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์  ผ่าน
งานวิจัย 
 

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ชาวบ้านกลุ่มคัดค้านไม่ต้องการโรงไฟฟ้าพลังน้ าจากเขื่อนรัชชประภา มาจากการได้รับ
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องชัดเจน เมื่อเขื่อนสร้างเสร็จชาวบ้านจะไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ จึงท าให้เกิดการ
ต่อต้านอย่างรุนแรง 

ความเป็นมา : 
 เขื่อนรัชชประภา เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ าขนาดใหญ่ในภาคใต้ เขื่อนรัชชประภา สร้างปิดกั้นล า
น้ าคลองแสงที่บ้านเชี่ยวหลาน ต าบลเขาพัง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเขื่อนหินถม
แกนดินเหนียว สูง 94 เมตร ความยาวสันเขื่อน 761 เมตร และมีเขื่อนปิดกั้นช่องเขาขาดอีก 5 แห่ง
อ่างเก็บน้ ามีความจุ 5,639 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่อ่างเก็บน้ า 185 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ าไหล
เข้าอ่างเฉลี่ยปีละ 3,057 ล้านลูกบาศก์เมตร โรงไฟฟ้าตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ า เป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้า เครื่องละ 80,000 กิโลวัตต์ จ านวน 3 เครื่อง รวมก าลังการผลิต 
240,000 กิโลวัตต์ ให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละประมาณ 554 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ลานไกไฟฟ้าตั้งอยู่บน
ฝั่งซ้ายของแม่น้ า ห่างจากโรงไฟฟ้า ประมาณ 100 เมตร ท าหน้าที่ส่งพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าด้วย
สายส่งไฟฟ้าขนาด 230 กิโลโวลต์ วงจรคู่ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 50 กิโลเมตร 
และขนาด 115 กิโลโวลต์ วงจรคู่ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงพังงา ระยะทาง 82 กิโลเมตร เขื่อนรัชชประ
ภา เริ่มด าเนินการก่อสร้าง เมื่ อวันที่  9 กุมภาพันธ์  2525 แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2530 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด าเนินเปิดเขื่อนรัชชประภา และโรงไฟฟ้าพลังน้ า เมื่อวันพุธที่ 
30 กันยายน 2530 
 ในการด าเนินการโครงการเขื่อนรัชชประภา ในระยะแรกนั้นราษฎรได้ให้ความร่วมมือกับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เพราะประชาชนให้ความส าคัญกับเรื่องสภาพความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพของ
ราษฎร แต่เมื่อทราบว่าเป็นการส ารวจข้อมูลเพ่ือการก่อสร้างเขื่อน ประชาชนก็มีปฏิกิริยาต่อต้านและ
ในขณะนั้นในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้มีการเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อยู่ในพ้ืนที่ จึงท าให้มี
การปลุกปั่นท าให้ประชาชนรวมกลุ่มกันต่อต้าน แต่เมื่อได้ท าการส ารวจพบว่า ประชาชนในหมู่บ้าน ตา
ขุนมีท้ังกลุ่มที่ท าการคัดค้าน เป็นกลาง และกลุ่มให้การสนับสนุน ประชาชนกลุ่มต่อต้านการสร้างเขื่อน
รัชชประภาคิดว่าเมื่อสร้างเขื่อนเสร็จจะไม่ได้รับความช่วยเหลือใด ๆ เช่น ค่าทดแทน ค่าอพยพจากรัฐ 
และจากการแทรกแซงของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในระหว่างการก่อสร้างขั้นเตรียมการ คือ การสร้าง
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ถนนเข้าสู่โครงการ และสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ได้มีผู้ก่อการร้ายจ านวนหนึ่ง
ร่วมกับประชาชนจ านวนหนึ่ง ประมาณ 100 คน แอบซุ่มโจมตีเข้าท าการยึดแคมป์โครงการเขื่อน
รัชชประภา โดยได้เผาอาคารที่พัก ตลอดจนอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ จ านวนมาก พร้อมทั้งยึดดินระเบิด
ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช้ในการด าเนินการก่อสร้างและเครื่องเวชภัณฑ์ด้วย รวมค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ประมาณ 13 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีประชาชนจ านวนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการด าเนินโครงการยัง
โจมตีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม โดยต้องการราคาค่าตอบแทนต้นไม้ในราคาที่สูงกว่าที่ทางการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตก าหนดให้ เพราะต้นไม้ที่ถูกท าลายเป็นพืชเศรษฐกิจของชาวบ้านบริเวณนั้น สิ่งเหล่านี้ที่
เกิดขึ้นท าให้เกิดความไม่พอใจ ต่อต้าน และปฏิเสธการรับเงินค่าทดแทน และจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
ประชาชนกลุ่มใดคัดค้าน และเสียงคัดค้านมีอิทธิพล กลุ่มนั้นจะได้รับอิทธิพลมาจากผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์ที่ต่อต้านการท างานของรัฐบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาล จึงถูก
ต่อต้านไม่ต้องการให้มีความเจริญหรือการพัฒนาใด ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงสภาพบริเวณที่พวกเขาเคยมี
อิทธิพลอยู ่ 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านอ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี คัดค้านการส้างเขื่อน เพราะคิดว่าไม่ได้รับ
การชดเชยใด ๆ  
 2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต้องการให้มีพลังงานไว้ใช้เพิ่มมากข้ึน  

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
 2. หน่วยพิทักษืป่าเชี่ยวหลาน 
 3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง 
 4. กรมทรัพยากรธรณี 
 5. มหาวิทยาลัยมหิดล 
 6. กรมศิลปากร 
 7. คณะกรรมการประสานงานอพยพราษฎร 
 8. โรงเรียนอนุบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน 
 9. โรงเรียนบ้านพัฒนา 1 บ้านพัฒนา 2 
 10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 11. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 12. บริษัทที่ปรึกษา ทีมคอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ จ ากัด 
 13. ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ 

ระยะเวลา : มากกว่า 5 ปี (พ.ศ. 2525-2530) 

สถานะ : ได้รับการแก้ไขแล้ว 
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พลวัต :  
 ชาวบ้านกลุ่มคัดค้านไม่ต้องการโรงไฟฟ้าพลังน้ าจากเขื่อนรัชชประภา มาจากการได้รับ
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องชัดเจน เมื่อเขื่อนสร้างเสร็จชาวบ้านจะไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ จึงท าให้เกิดการ
ต่อต้านอย่างรุนแรง โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยท าการประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ
และการเยียวยาต่าง ๆ ต่อประชาชน  

ระดับความรุนแรง : มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. จัดเวทีให้ความคิดเห็นแก่ชาวบ้านและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ าจาก
เขื่อนรัชชประภาเป็นระยะที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้าง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 1) การวิจัย-รับฟังความ
คิดเห็น 2) การวางแผนและการตัดสินใจ 3) การตดิต่อสื่อสาร และ 4) การประเมินผล 
 3. การเยียวให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ สิ่งที่ส าคัญคือ ความมั่นใจว่าเมื่อโครงการ
เกิดข้ึนแล้ว การดูแลให้การเยียวยายังได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 1. การมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักร่วมกันเพื่อรับรู้การด าเนินโครงการ 
 2. การพูดคุย เจรจา สื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ผลกระทบทางจิตใจอาจไม่ได้รับการดูแล เยียวยาชดเชยในสิ่งที่สูญเสีย ต้องการความ 
เชื่อมั่นว่าจะได้ประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์  
 

ที่มาของข้อมูล :            
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่        
 2. มูลนิธิสืบนาคะเสถียร “การช่วยเหลือสัตว์ป่าตกค้างเข่ือนเชี่ยวหลาน” เมื่อวันที่ 16 
ตุลาคม 2559 จาก https://www.seub.or.th/seub  
 3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย “ความเป็นมาเขื่อนรัชชประภา” สืบค้นเมื่อ 20 
พฤศจิกายน 2561 จาก 
http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2759&Itemid
=117 
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7. คัดค้านชลประทานขนาดใหญ่ “โครงการพัฒนาลุ่มน้ าตาปี–พุมดวง” 

พื้นที่ : ต าบลบางงอน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การบริหารจัดการน้ า)  

ระดับการรับรู้ของสังคม :  ระดับชาติ มีการเผยแพร่ผ่านสื่อมากมาย ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ผ่าน
งานวิจัย 

ประเด็นขัดแย้ง :  
 โครงการชลประชลประทานขนาดใหญ่ “โครงการพัฒนาลุ่มน้ าตาปี–พุมดวง” เป็นความ
ขัดแย้งระหว่างชาวบ้านที่ไม่ต้องการ เนื่องจากในพ้ืนที่ไม่คลาดแคลนน้ า แต่กรมชลประทานระบุ
โครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้น้ าทั้งระบบ ทั้งเกษตรกรรม อุปโภค-บริโภค 

ความเป็นมา : 
โครงการพัฒนาลุ่มน้ าตาปี-พุมดวง ที่ต าบลบางงอน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรม

ชลประทาน ได้เริ่มต้นด าเนินการศึกษาส ารวจเพ่ือวางแผนพัฒนาแหล่งน้ าในลุ่มน้ าตาปี-พุมดวง มา
ตั้ งแต่ ปี  พ .ศ . 2510 และต่ อมาในปี  พ .ศ . 2514 กรมชลประทาน ได้ ว่ าจ้ าง  บ ริษั ท  ELC-
Electroconsult จัดท าแผนพัฒนาลุ่มน้ าตาปี-พุมดวง ซึ่งประกอบด้วยแผนพัฒนาลุ่มน้ าคลองแสง 
แผนพัฒนาลุ่มน้ าคลองยัน และแผนพัฒนาโครงการย่อยต่าง ๆ แนวทางการพัฒนาประกอบด้วย เขื่อน
เก็บกักน้ าขนาดใหญ่ 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) และเขื่อนแก่งกรุง (เขื่อน
คลองยัน) ซึ่งการด าเนินโครงการต้องสะดุดหลังเกิดแรงต้านจากชาวบ้านจนน าไปสู่การยื่นฟ้องศาล
ปกครอง ให้มีค าสั่งยกเลิกโครงการ และศาลได้รับฟ้องไว้แล้ว ประชาชนไม่ต้องการโครงการดังกล่าว 
เนื่องจากไม่มีความจ าเป็นในพ้ืนที่เลย เนื่องจากพ้ืนที่เกษตรกรรมประมาณ 90% เป็นสวนยางพารา 
และสวนปาล์มน้ ามัน ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงระบบชลประทานขนาดใหญ่  เมื่อเดือนกรกฎาคม 2533 
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ด าเนินการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบชลประทาน โดยเฉพาะพ้ืนที่ชลประทานที่จะได้จากการก่อสร้างเขื่อนแก่งกรุงใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นกรมชลประทานได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม เสร็จสิ้ นใน
เดือนธันวาคม 2537 พบว่า โครงการมีความเหมาะสมต่ า เนื่องจากจ าเป็นต้องอพยพราษฎรและต้อง
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ลงทุนค่าชดเชยทรัพย์สินสูง ท าให้ผลประโยชน์ที่จะได้รับไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ด้วยเหตุนี้กรม
ชลประทาน จึงพิจารณาการใช้ประโยชน์จากน้ าที่ปล่อยจากท้ายเขื่อนรัชชประภา อ าเภอบ้านตาขุน 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี และเป็นที่มาของการศึกษาทบทวนความเหมาะสม โดยพิจารณาการพัฒนา
ชลประทานสูบน้ าจากแม่น้ าพุมดวง เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานฤดูฝน 73,980 ไร่  โดยผลการศึกษาที่
ออกมีความเหมาะสมทั้งด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เป็นการบริหารจัดการน้ า
หลังจากการผลิตกระแสไฟฟ้าของเขื่อนรัชชประภา มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร        ด้วยพ้ืนฐาน
ที่ว่าเขื่อนรัชชประภา ได้ปล่อยน้ าจากท้ายเขื่อนเนื่องจากการผลิตกระแสไฟฟ้า 3,000 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี และมีปริมาณน้ าจากคลองสาขาไหลมารวมในแม่น้ าพุมดวง  2,400 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
ท าให้มีปริมาณน้ าไหลผ่านแม่น้ าพุมดวง 5,400 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีที่เป็นการไหลลงสู่ทะเล โดยไม่
มีการน ามาใช้ประโยชน์แต่อย่างใด  

ต่อมา เมื่อปี  2549 กรมชลประทาน โดยส านักงานก่อสร้าง 10 ส านักโครงการขนาดใหญ่ 
เริ่มจัดการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจใน
เบื้องต้น และรับทราบปัญหาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน จากนั้น ปี 2550 กรมชลประทานได้ขออนุมัติเปิด "โครงการพัฒนาลุ่มน้ าตาปี -พุมดวง" 
พร้อมทั้งได้ด าเนินการจัดการประชุมเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และรับทราบ
ปัญหาของราษฎรที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการจัดหาที่ดินใน
พ้ืนที่จนกระทั่งเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 ครม.มีมติอนุมัติให้กรมชลประทานด าเนินการโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ 4 โครงการ รวมถึงโครงการพัฒนาลุ่มน้ าตาปี-พุมดวง โดยก าหนดแผนงาน
ก่อสร้างรวม 8 ปี (2552-2559) ใช้งบประมาณทั้งหมดรวมค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินแล้ว 3,300 
ล้านบาท อย่างไรก็ตามเครือข่ายพิทักษ์ลุ่มน้ าตาปี-พุมดวง ยังคัดค้านโครงการดังกล่าวยังไม่มีการ
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ที่ส าคัญคือ ผลกระทบจากการขาดแคลนน้ าจืดไปเลี้ยงระบบ
นิเวศชายฝั่งโดยเฉพาะในฤดูแล้ง อาจจะท าให้น้ าเค็มรุกล้ าพ้ืนที่เกษตรกรรม ส่งผลกระทบต่อระบบ
ประปาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และลุกลามไปถึงปัญหาขาดแคลนน้ าจืด ซึ่งน้ าเสียจะเข้ามา
แทนที่ ส่งผลกระทบต่อการประมงเพาะเลี้ยงชายฝั่ง 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านไม่ต้องการให้โครงการพัฒนาลุ่มน้ าตาปี–พุมดวง พ้ืนที่นาถูกเปลี่ยนเป็นสวนยาง 
ลักษณะการใช้น้ าต่างกัน ดังนั้น ชาวบ้านไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ า 
 2. กรมชลประทานระบุการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าไม่เพียงพอ 
 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. ประธานที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ 
 2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 3. เครือข่ายพิทักษ์ลุ่มน้ าตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 4. ส านักงานก่อสร้าง 10 ส านักโครงการขนาดใหญ่  
 5. องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย 
 6. กรมท่ีดิน 
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ระยะเวลา : มากกว่า 10 ปี (พ.ศ. 2549-2561) 

สถานะ : ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 

พลวัต : 
 จากมติกรมชลประทานด าเนินการโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 4 โครงการ รวมถึง
โครงการพัฒนาลุ่มน้ าตาปี-พุมดวง ก าหนดโครงการก่อสร้าง 8 ปี (พ.ศ. 2552-2559) ใช้งบประมาณ
รวมค่าทดแทนที่ดิน และทรัพย์สินประมาณ 3,330 ล้านบาท แต่มีประชาชน และบางองค์กรพัฒนา
เอกชน คัดค้านไม่เห็นด้วยหรือการเวนคืนที่ดิน และผลกระทบทางระบบนิเวศ จนกระทั่งชาวบ้านมี
การชุมนุมประท้วง ยื่นหนังสือ จนถึงการฟ้องร้องศาลปกครอง 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. อาศัยคนกลางช่วยประสานงานเพื่อการเยียวยาให้กับชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อน 
 2. ชาวบ้านร่วมชุมนุมประท้วงคัดค้าน 
 3. ชาวบ้านยื่นหนังสือร้องเรียนผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย โดยเฉพาะหน้าฝนน้ าจะท่วม
เพ่ิมขึ้น เพราะลักษณะการตัดคลองของโครงการขวางทางน้ าเป็นส่วนใหญ่ก่อนมีพระราชกฤษฎีกา
เวนคืนที่ดิน แต่กรมชลฯ ไม่เคยฟังข้อมูลของชาวบ้าน 
 4. กระบวนการยุติธรรม โดยการยื่นเรื่องฟ้องศาลปกครอง 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 การมีส่วนร่วมของภาครัฐในการรับฟังความคิดเห็นและด าเนินการเยียวยาอย่างชัดเจน  
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ผลกระทบทางด้านจิตใจกังวลว่าในอนาคตจะส่งผลให้เกิดน้ าท่วม  
  

ที่มาของข้อมูล :            
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่          
 2. คมชัดลึก “ตาปี-พุมดวง'ชลประทานที่ชาวบ้านไม่เอา” เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 จาก 
http://www.komchadluek.net/news/local/170947 
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8. ความขัดแย้งในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งเลี้ยงสัตว์หนองพลับ 

พื้นที่ : ต าบลพรุไทย อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ดินท ากิน) 

ระดับการรับรู้ของสังคม :  ระดับท้องถิ่น ผ่านสื่อท้องถิ่นในพ้ืนที่จากการเรียนกร้องของชาวบ้านใน
พ้ืนที่แห่งนั้นเท่านั้น 

ประเด็นขัดแย้ง :  
 กรมที่ดินเข้ามาท าการรังวัดเพ่ือออกเอกสิทธิ์แต่ถูกขัดขวางจากชาวบ้าน เนื่องจากชาวบ้าน
บอกว่าเป็นที่สาธาณณะไม่จ าเป็นต้องออกเอกสารสิทธิ์ 
 

ความเป็นมา : 
 พ้ืนที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งเลี้ยงสัตว์หนองพลับ ตั้งอยู่ในพื้นท่ีการดูแลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพรุไทย อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านบนทุ่ง ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 
2,014 ไร่ ประชาชนอาศัยท ากิน จ านวน 90 ครัวเรือน อาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อบ้านคลองหิน 
ทิศใต้ ติดต่อบ้านบางเน่า หมู่ที่ 4 ต าบลพรุไทย ทิศตะวันออก ติดต่อบ้านนาตาหมี หมู่ที่ 2 ทิศ
ตะวันตก ติดต่อบ้านหนองพลับนอก เดิมที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งเลี้ยงสัตว์หนองพลับเป็นพ้ืนที่รก
ร้างว่างเปล่า ไม่มีเจ้าของ ไม่มีหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2495 ประชาชนซึ่ง
อยู่อาศัยใกล้เคียงจึงเข้าไปท าการเกษตรในพ้ืนที่ดังกล่าวนี้โดยการปลูกพืช ปลูกยางพารา และผลไม้ 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มมีการส ารวจเพ่ือช าระภาษีบ ารุงท้องที่กับ อบต.พรุไทย โดยมี
นโยบายจะออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้แก่ประชาชนที่ท ากินในที่ดินผืนดังกล่าว จากกรณีที่นายผ่อง หนู
อินทร์ ซึ่งได้อยู่อาศัยในที่ดินแห่งนี้ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชทางการเกษตรมายาวนาน 
ได้ด าเนินการคัดค้านไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ที่ดินมาท าการรังวัด เพราะที่ดินดังกล่าวนี้เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ 
เป็นสถานที่ส าหรับชาวบ้านน าสัตว์มาเลี้ยง ไม่มีความจ าเป็นใดที่จะต้องออกเอกสารสิทธิ์ เนื่องจากเป็น
ที่สาธารณประโยชน์ซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนอีก
บางส่วนที่ยื่นแบบ ภทบ.5 ช าระภาษีบ ารุงท้องที่แก่องค์การบริหารส่วนต าบลพรุไทย โดยเกิดความ
เข้าใจว่าหลักฐานช าระภาษีจะสามารถใช้เป็นหลักฐานเพ่ือขอออกเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดิน หรือ
เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในการท ากินในที่ดินดังกล่าวนี้ แต่เมื่อทราบว่าหลักฐาน ภบท.5 และ
ใบเสร็จการเสียภาษีไม่สามารถน ามาเป็นหลักฐานเพ่ือขอออกเอกสารสิทธิ์ได้ จึงรวมตัวกันร้องขอให้
ทางราชการยกเลิกพ้ืนที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์ พร้อมออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้แก่คนที่เสียภาษี โดยมีก าร
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2549 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพรุไทย หมู่ที่ 2 ได้น าเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรุไทย เพ่ือให้ตั้ง
งบประมาณส าหรับใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินแปลงนี้ และออกหลักฐานเอกสารสิทธิ์ให้แก่ประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลพรุไทยจึงได้ประสานส านักงานที่ดินอ าเภอบ้านตาขุนเพ่ือเข้ามาส ารวจพ้ืนที่ 
และขอกันพ้ืนที่จ านวน 600 ไร่ ไว้เป็นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งเลี้ยงสัตว์ ปรากฏว่าประชาชนในพ้ืนที่ไม่
ยอมให้ท าการรังวัด เนื่องจากเกรงว่าบริเวณพ้ืนที่ที่กันไว้จะท าให้ประชาชนบางคนต้องเสียสิทธิ์ในการ
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ท ากิน ทุกคนต่างต้องการหลักฐานที่ดิน จึงได้รวมกลุ่มร้องเรียนผู้เกี่ยวข้องผ่านอ าเภอเพ่ือหาแนว
ทางออกหลักฐานการท ากินในที่ดินแปลงดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีตัวแทนนักการเมืองยื่นมือเข้า
มาช่วยเหลือด า เนินการรวมรวบเอกสารการยื่น ต่ออธิบดีกรมที่ดิน  เพ่ื อขอเพิกถอน พ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ทุ่งเลี้ยงสัตว์หนองพลับและออกเอกสารสิทธิ์ท ากินให้แก่ชาวบ้านต่อไป 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านต าบลพรุไทย อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าไปท ากินล ี้ยงสัตว์ในพ้ืน
ที่ดินสาธารณะปะโยชน์ 
 2. กรมที่ดินเข้ามาท าการรังวัดเพ่ือออกเอกสารสิทธิ์  แต่ถูกขัดขวางจากชาวบ้าน เนื่องจาก
ชาวบ้านบอกว่าเป็นที่สาธาณณะไม่จ าเป็นต้องออกเอกสารสิทธิ์  

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. นักการเมือง 
 2. องค์การบริหารส่วนต าบลพรุไทย 

ระยะเวลา : มากกว่า 5 ปี (พ.ศ. 2549-2555) 

สถานะ : ได้รับการแก้ไขแล้ว 

พลวัต :  
 กรมที่ดินเข้ามาท าการรังวัดเพ่ือออกเอกสารสิทธิ์แต่ถูกขัดขวางจากชาวบ้าน เนื่องจาก
ชาวบ้านบอกว่าเป็นที่สาธาณณะไม่จ าเป็นต้องออกเอกสารสิทธิ์ ชาวบ้านไม่ให้กรมที่ดินเข้ารังวัด ที่ดิน
สาธาณะประโยชน์นี้ชาวบ้านเข้ามาท ากินและเลี้ยงสัตว์ และกลัวที่จะต้องสูญเสียที่ดินดังกล่าวนี้ 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย  

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. ชาวบ้านรวมกลุ่มคัดค้านเพ่ือร้องเรียนแก้ไขปัญหา เนื่องจากที่ดินสาธารณะประโยชน์
ชาวบ้านเข้ามาท ากินนานแล้ว 
 2. การใช้คนกลางช่วยคลี่คลายปัญหาในการยื่นมือเข้าช่วยเหลือในการยื่นเอกสารแก่ผู้มี
อ านาจ 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 สิทธิในเรื่องที่ท ากินซึ่งเข้ามาท ากินและเลี้ยงสัตว์  
   

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ความวิตกกังวลต่อความสูญเสียที่ดิน 
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ที่มาของข้อมูล :            
 1. นิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ. (2557). ความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรที่ดินในบริบท
สังคมไทย กรณีศึกษาที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งสระ จังหวัดพัทลุง. วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์. 
31(3), น.1-18. 
 
9. ความขัดแย้งจากบ่อทิ้งขยะ 

พื้นที่ : ต าบลวัดประดู่ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขยะ) 

ระดับการรับรู้ของสังคม :  ระดับท้องถิ่น ในพ้ืนที่หนึ่งซึ่งมีการเผยแพร่ผ่านสื่อท้องถิ่นเท่านั้น 

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ชาวบ้านไม่พอใจบ่อทิ้งขยะของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ส่งกลิ่นรบกวนจึงรวมตัวตัวน า
วัสดุปิดกั้นทางเข้า-ออก บ่อท้ิงขยะ 

ความเป็นมา : 
 ชาวบ้านต าบลวัดประดู่ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี รวมตัวน าวัสดุปิดกั้นทางเข้า -ออก บ่อทิ้ง
ขยะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มานาน 3 วัน หลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอากาศเหม็น และน้ า
เน่าเสีย ส่งผลให้ขยะหลายร้อยตันในตัวเมืองส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่ว ท าให้ชาวบ้านผวาเชื้อโรคระบาด  
จากรายงานข่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า ขณะนี้ชาวบ้านพ้ืนที่ต าบลวัดประดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ได้รวมตัวกันน าท่อปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่ไปปิดกั้นบ่อทิ้งขยะของเทศบาลนคร    สุราษฎร์
ธานี จ านวนเนื้อที่ 43 ไร่ ตั้งอยู่พ้ืนที่หมู่ 5 บ้านพังจิก ต าบลวัดประดู่ อ าเภอเมือง เพ่ือไม่ให้เทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี น าขยะมาทิ้งก าจัดได้มาตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา โดยอ้างเหตุผลว่าไม่
พอใจ 

นายประชา เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประกาศจังหวัดให้มีการจัดตั้ง
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าความร้อนจากการเผาขยะ ประกอบกับไม่พอใจผู้บริหารเทศบาลนคร           
สุราษฎร์ธานีที่ต้องจัดการติดตั้งเตาเผาขยะมูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท โดยทั้ง 2 โครงการมีความ
ขัดแย้งกัน และไม่ผ่านกระบวนการท าประชาพิจารณ์ขอความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่ จึงท าการ
ปิดบ่อขยะ และเรียกร้องให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเปลี่ยนสถานที่ทิ้งขยะใหม่  และนางกุล ผิวอ่อน 
อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 103 บ้านพังจิก หมู่ 8 ต าบลวัดประดู่ กล่าวว่า ตนและครอบครัวอาศัยอยู่
บริเวณนี้มานานกว่า 40 ปี หลังจากทางเทศบาลได้น าขยะมาทิ้งบริเวณนี้ต้องประสบปัญหาความ
เดือดร้อนจากสภาพอากาศเหม็น น้ าบริเวณที่อยู่อาศัยเน่าเสีย ไม่สามารถใช้บริโภค หรือน าไปรดผัก
สวนครัวได้ จึงขอให้ผู้บริหารเทศบาลหาที่ท้ิงขยะใหม่ทดแทนที่เก่า 

จากปัญหาดังกล่าว ท าให้ขณะนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไม่น ารถออกไปจัดเก็บ
ขยะตามจุดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไปทิ้งก าจัดได้มาเป็นเวลา 3 วันแล้ว ส่งผลให้ขยะ
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ในเขตเทศบาลที่มีปริมาณวันละกว่า 130 ตัน ล้น ส่งเกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วเมืองสุราษฎร์ธานี ขณะที่
ชาวเมืองเกรงว่าจะเกิดเชื้อโรคระบาดขึ้น 
   เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ไฟไหม้บ่อขยะร้างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสาเหตุคาดเกิดจาก
ความร้อน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล ต าบลวัดประดู่ อ าเภอเมือง จังหวัด      
สุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้บ่อขยะร้างของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่บ้านพังจิก หมู่ 5 
ต าบลวัดประดู่ และก าลังลุกลามขยายวงกว้าง จึงประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
เทศบาลเมืองท่าข้าม ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 กว่า 10 คันกระจายเข้าเร่ง  
ฉีดน้ า  ทั้งนี้มีนายธีรกิจ หวังมุฑิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และ นายประเสริฐ          
บุญประสพ รองนายกเทศมนตรีได้รีบไปที่เกิดเหตุและอ านวยการดับเพลิงนานกว่า 2 ชั่วโมง ยังไม่
สามารถควบคุมเพลิงได้ จึงตัดสินใจใช้รถแบคโฮเข้าขุดดินเป็นแนวคูกันไฟไม่ให้ขยายวงกว้างและฉีดน้ า
เลี้ยงพ้ืนที่จนดับไป จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุมีเนื้อท่ีประมาณ 43 ไร่เป็นบ่อขยะร้างที่เทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานีได้เลิกใช้มา 5 ปีแล้ว เนื่องจากขัดแย้งกับประชาชนในพื้นท่ี  

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านต าบลวัดประดู่ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ไม่พอใจกลิ่นเหม็นของขยะจากบ่อทิ้ง
ขยะของเทศบาล 
 2. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ใช้บ่อขยะเป็นที่ทิ้งขยะของพ้ืนที ่

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. เทศบาลเมืองท่าข้าม 
 2. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขต 11  

ระยะเวลา : 5 ปี (พ.ศ. 2552 – 2557) 

สถานะ : ได้รับการแก้ไข โดยยกเลิกการใช้บ่อขยะ 

พลวัต :  
 ชาวบ้านไม่พอใจบ่อทิ้งขยะของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ส่งกลิ่นรบกวนจึงรวมตัวตัวน า
วัสดุปิดกั้นทางเข้า-ออก บ่อทิ้งขยะ และเมื่อเกิดเหตุการณ์ปิดทางเข้าออกบ่อขยะ เทศบาลนคร               
สุราษฎร์ธานีให้เจ้าหน้าด าเนินการจัดเก็บขยะในที่ต่าง ๆ เพ่ือไม่ก่อมลภาวะทางอากาศ และต่อมาบ่อ
ขยะนี้ได้ปิดตัวลง โดยไม่มีการใช้ทิ้งขยะอีกต่อไป 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. ชาวบ้านรวมตัวน าวัสดุขัดขวางการทิ้งขยะในพื้นที่ส่งผลต่อชาวบ้านในพื้นที่ ต่อมาบ่อขยะ
นี้ถูกปิด เพ่ือไม่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ 
 2. การสื่อสารผ่านสื่อเพ่ือให้เรื่องขยะของพ้ืนที่ไปถึงนายกเทศมนตรี 
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ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 1. พลเมืองดีในสังคมต้องให้ความช่วยเหลือ สร้างความตระหนักต่อปัญหาร่วมกัน 
 2. สิทธิการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดปัญหาระยะยาว 
   

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ความกังวลใจที่เกิดจากบ่อขยะจะส่งผลให้ปัญหาอากาศเหม็น และน้ าเน่าเสีย ส่งผลให้ 
ขยะหลายร้อยตันในตัวเมืองส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่ว ท าให้ชาวบ้านผวาเชื้อโรคระบาด           

ที่มาของข้อมูล :            
  1. ข่าวภาคใต้ “ประท้วงปิดทางเข้า-ออกบ่อทิ้งขยะท าตัวเมืองสุราษฎร์ฯเหม็นเน่าหวั่นเกิด
โรคระบาด” เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2552 จาก 
https://mgronline.com/south/detail/9520000046729 
  2. โพสต์ทูเดย์ “สุราษฎร์ร้อนจัดจนไหม้บ่อขยะร้าง” เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2557 จาก 
https://www.posttoday.com/social/local/284727 
 

 
 

10. ความขัดแย้งการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะบนพื้นที่เกาะสมุยของโรงเผาขยะ 

พื้นที่ : ต าบลมะเร็ด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขยะ) 

ระดับการรับรู้ของสังคม :  ระดับท้องถิ่น การรับรู้เฉพาะพ้ืนที่ 

 

https://mgronline.com/south/detail/9520000046729
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ประเด็นขัดแย้ง :  
 ปัญหาความขัดแย้งในระหว่างชาวบ้านบนเกาะสมุยกับเทศบาลนครเกาะสมุยที่มีปัญหาท า
การบริหารจัดการขยะในพื้นที่นั้นยังไม่ประสบความส าเร็จเป็นไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจากติดขัด
ที่ข้อกฎหมาย ท าให้การออกกฎระเบียบในระดับท้องถิ่นนั้นท าได้ยาก 

ความเป็นมา : 
 ศ.ศรีราชา วงศารยางค์กูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะลงพ้ืนที่ที่จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ได้ติดตามปัญหาการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะบนพ้ืนที่เกาะสมุยของโรงเผาขยะที่ต าบล
มะเร็ด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากเตาเผาขยะดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ ส่งผล
ให้มีขยะสะสมจ านวนมาก ส่งกลิ่นกระทบกับชาวบ้านกว่า 4,000 คน ใน 4 หมู่บ้าน ทั้งนี้ เตาเผาขยะ
ดังกล่าว กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ด าเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2542 กระทั่งเกิดช ารุดเสียหาย
ไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ปี 2555 โดยนายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีเกาะสมุย ให้ข้อมูลว่า 
เตาเผาขยะไม่สามารถใช้การได้ เนื่องจากผนังเตาแตกเพราะไม่มีการคัดแยกขยะ อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา 
ทางเทศบาลนครเกาะสมุยได้ท าสัญญาว่าจ้างบริษัทเอกชน เพ่ือด าเนินการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูล
ฝอย แต่ก็ยังมีขยะตกค้างอยู่ถึง 200,000-300,000 ตัน ขณะที่มีขยะใหม่เพ่ิมเข้ามาอีกวันละ 150-200 
ตันจึงส่งผลเรื่องกลิ่น เบื้องต้นเทศบาลได้ใช้น้ าอีเอ็มฉีดพ่นเพ่ือลดกลิ่นประมาณ 4,000 ลิตร/วัน 
อย่างไรก็ดี ในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้ เตรียมจัดให้มีการท าประชาคม เพ่ือสอบถามความเห็น และหา
ข้อสรุป เลือกแนวทางในการจ ากัดขยะที่เหมาะสม ซึ่งเบื้องต้นมี 2 วิธี คือ 1.ให้เอกชนบริหารจัดการ
ขยะโดยน าไปก าจัดในพ้ืนที่อ่ืน และ 2.ก าจัดขยะโดยให้เทศบาลนครเกาะสมุยเป็นผู้ด าเนินการเอง
ทั้งหมด วันนั้นจะให้ประชาชนตัดสินใจเลือกได้อย่างเต็มที่ และเป็นอิสระ แต่เท่าที่รับฟังความเห็นของ
ประชาชนมีความต้องการให้น าขยะออกนอกพ้ืนที่ ซึ่งยอมรับว่าการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่นั้น
เป็นไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจากติดขัดที่ข้อกฎหมาย ท าให้การออกกฎระเบียบในระดับท้องถิ่น
นั้นท าได้ยาก และ ศ.ศรีราชา กล่าวย้ าว่า จะเร่งช่วยประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
เสนอไปยังนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่ดูแลเพ่ือแก้ไขกฎหมาย อาทิ พ.ร.บ.สาธารณสุข เพ่ือ
ด าเนินการเชิงป้องกัน ตั้งแต่ต้นทาง เช่น การจัดเก็บภาษีส าหรับผู้ประกอบการ การ เพ่ิมเพดานค่า
ก าจัดขยะ หรือมีมาตรการคัดแยกขยะ เป็นต้น ขณะที่ชาวบ้านรายหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้เคียงโรงเผาขยะ 
กล่าวว่า ได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของกลิ่น และแหล่งน้ าที่ไปรวมกับแม่น้ าสายใหญ่ซึ่งชาวบ้านต้องใช้ 
ก่อนหน้านี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับฟังความคิดเห็นในการก่อสร้างโรงงานเผาขยะดังกล่าว ซึ่งเห็น
ว่า เป็นโครงการที่ดีมากจึงไม่คัดค้าน แต่ภายหลังพบว่าไม่มีการคัดแยกขยะ ท าให้เตาเผาพัง เมื่อเกิด
ปัญหาขึ้นฝ่ายที่ควรแก้ไขไม่ด าเนินการใด ๆ เชื่อว่า ถ้าจ้างบริษัทที่ดีมีคุณภาพมาจัดการโรงเผาขยะ 
น่าจะแก้ไขปัญหาได้ โดยส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการน าขยะที่มีอยู่ไปไว้ที่ อ่ืน เพราะท าให้คนอ่ืน
เดือดร้อน หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งใจท าจริงคงจะแก้ไขได้นานแล้ว แต่ที่เกิดความล่าช้าอาจเป็น
เพราะมีผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่  จึงส่งผลท าให้ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ 
แนะท าประชามติทุกกลุ่ม ด้านนายอานนท์ วาทยานนท์ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" โดยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องนี้ยังมีอยู่
ระหว่างท้องถิ่นกับภาคประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาภาคประชาชนได้ท าข้อเสนอ เปรียบเทียบผลดี ผลเสีย 
รายได้ ความยั่งยืน รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว พร้อมตั้งข้อสังเกต
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กรณีที่จะเปิดให้มีการจัดท าประชามติในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้ว่า มีการเชิญเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง ซึ่งไม่เห็นด้วยเพราะการบริการจัดการขยะนั้นกระทบกับชาวบ้ านที่อยู่อาศัยทั้งเกาะสมุย 
เพราะหากบริหารจัดการไม่ดีแล้วผลกระทบก็จะเกิดขึ้นตามมาอีก ไม่เฉพาะคนที่อยู่ในบริเวณนี้เท่านั้น 
ดังนั้น การท าประชามติครั้งนี้จึงต้องท าภาพรวมทั้งหมด กล่าวคือ กระทบทั้งเรื่องของการท่องเที่ยว 
ภาคประชาสังคมอ่ืน ๆ ทั้งนอกเกาะและในเกาะที่ควรจะมีส่วนร่วม ทั้งนี้ หลังจากนี้คงต้องรอดูผลของ
การท าประชามติในครั้งนี้ว่าจะออกมาอย่างไร อย่างไรก็ดี ระหว่างนี้คณะท างานจะเร่งจัดส่งข้อเสนอ
การจัดการขยะเกาะสมุยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาอีกครั้ง 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านต าบลมะเร็ด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่พอใจปัญหาการบริหาร
จัดการระบบก าจัดขยะบนพื้นที่เกาะสมุยของโรงเผาขยะ 
 2. เทศบาลนครเกาะสมุยท าการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่นั้นเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
เนื่องจากติดขัดที่ข้อกฎหมาย ท าให้การออกกฎระเบียบในระดับท้องถิ่นนั้นท าได้ยาก 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 2. กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 3. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
             

ระยะเวลา : มากกว่า 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2561) 

สถานะ : ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 

พลวัต :  
 ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องนี้ยังมีอยู่ระหว่างท้องถิ่นกับภาคประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาภาค
ประชาชนได้ท าข้อเสนอ เปรียบเทียบผลดี ผลเสีย รายได้ ความยั่งยืน รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ส่ง
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยเทศบาลนครเกาะสมุยพยายามหาวิธีการแก้ไข 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. การเปิดเวทีประชามติเพ่ือการร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกัน เนื่องจากปัญหาขยะบนเกาะสมุย
หมายถึงขยะท้ังเกาะ 
 2. ผู้เกี่ยวข้องมีการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามปัญหาการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะ บนพ้ืนที่
เกาะสมุยของโรงเผาขยะ โดยลงศึกษาข้อมูล ณ พื้นท่ีจริง 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 1. สภาพแวดล้อมบนพื้นที่เกาะสมุย 
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 2. ความตระหนักร่วมกันของประชาชน 
      

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ความวิตกกังวลที่มีต่อสภาพอากาศ การด ารงชีวิตบนเกาะสมุย นับวันขยะมากขึ้น            
การบริหารจัดการขยะยังไม่สามารถท าได้ทันกับปริมาณขยะ 
                                     

ที่มาของข้อมูล :     
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่        
 2. ฐานเศรษฐกิจ “ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพ้ืนที่2จังหวัด ลุยแหล่งน้ า/จัดการขยะมูลฝอย” 
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 จาก http://www.thansettakij.com/content/54751 
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กรณีศึกษาโครงการตามแนวนโยบายภาครัฐจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

11. ความคัดแย้งโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง 

พื้นที่ : อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การบริหารจัดการน้ า) 

ระดับการรับรู้ของสังคม :  ระดับชาติ มีการรับทราบของสังคมผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยการรับรู้อย่างแพร่หลายผ่านงานวิจัยต่าง ๆ ในหลากหลายมิติที่สามารถสร้างความรู้ให้กับ
ประชาชน 

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ขณะที่การก่อสร้างทั้งระบบยังไม่เสร็จ แต่ประตูระบายน้ าใหญ่ที่กั้นแม่น้ าปากพนัง คือ 
"ประตูระบายน้ าอุทกวิภาชประสิทธิ์" สร้างเสร็จไปก่อน และเปิดท าการซึ่งส่งผลให้การไหลเวียนของน้ า
ในลุ่มน้ าปากพนัง ผิดไปจากธรรมชาติ มีผลกระทบรุนแรงต่อคนในพื้นท่ี 

ความเป็นมา : 
 ลุ่มน้ าปากพนัง ตั้งอยู่ในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นลุ่มน้ าสาขาของลุ่มน้ าหลักภาคใต้
ฝั่งตะวันออก มีพ้ืนที่รวมประมาณ 3,184 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2 ล้านไร่ ในจ านวนนี้เป็น
พ้ืนที่ท านากว่า 500,000 ไร่ (26%) มีประชากรอาศัยอยู่รวมกัน 600,000 คนครอบคลุมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 11 อ าเภอ บางส่วนของจังหวัดพัทลุง และบางส่วนของจังหวัดตรัง ลุ่มน้ าปากพนังมี
ลักษณะทางกายภาพที่มีเทือกเขาด้านทิศตะวันตกของลุ่มน้ าซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดของแม่น้ าปากพนัง 
ลาดเอียงทอดตัวมาทางทิศตะวันออกจรดอ่าวไทย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มต่ าอันเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่
ใหญ่ที่สุดของลุ่มน้ าปากพนัง ความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ าปากพนังได้ดึงดูดคนจ านวนมากเข้ามาตั้งถิ่น
ฐานอยู่บริเวณลุ่มน้ า ส่งผลให้เกิดการพัฒนาถนนและสาธารณูปโภคกระจายทั่วพ้ืนที่ลุ่มน้ า และใน
ขณะเดียวกันการขยายพ้ืนที่ท ากินของคนจ านวนมาก็ได้ท าให้เกิดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าต้นน้ า ป่าชายเลน
และป่าพรุ ระบบนิเวศเสียความสมดุล ส่งผลต่อวิถีการท ามาหากินของชาวบ้านบริเวณลุ่มน้ า จึงท าให้
บริเวณลุ่มน้ าเกิดปัญหาซ้ าซากเป็นประจ าทุกปี ได้แก่ ปัญหาน้ าท่วม ปัญหาการรุกตัวของน้ าเค็ม 
ปัญหาการใช้น้ าจืดเพ่ือการเกษตรมากเกินไป ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาชีพท านาข้าวและท า
นากุ้งในเรื่องของการใช้น้ าและการระบายน้ าทิ้ง และปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าต้นน้ า จากปัญหาต่าง ๆ 
เหล่านี้ ในระหว่างปีพ.ศ. 2536-2538  รัฐบาลได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมอบหมายให้กรมชลประทานด าเนินการแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังโดยเร่งด่วน โดยการสร้างประตูระบายน้ าอุทกวิภาประสิทธิ ( เขื่อนปากพนัง)  
ขึ้น เพ่ือแบ่งแยกน้ าจืดออกจากน้ าเค็ม เพ่ือแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ าเค็มสู่นาข้าว และเพ่ือบรรเทา
ปัญหาน้ าท่วมที่เกิดขึ้นทุกปี การเกิดขึ้นของเขื่อนปากพนังได้น ามาซึ่งปัญหาบางอย่างด้วยเช่นกัน 
กล่าวคือ ประตูระบายน้ าท าให้เกิดการแยกน้ าจืดออกจากน้ าเค็มอย่างเด็ดขาด ส่งผลให้พ้ืนที่น้ ากร่อย
เสียสมดุล เกิดปัญหาการลดลงของสัตว์น้ าทั้งน้ าจืดและน้ าทะเล ชาวประมงไม่สามารถหาปลาได้



52 
 

เนื่องจากระบบนิเวศน์ถูกท าลาย ในขณะที่ชาวนากุ้งที่ได้ขยายพ้ืนที่ท านากุ้งรุกล้ าเข้าไปในเขตท านาก็
ถูกบังคับให้เลิกเลี้ยงกุ้ง จนมีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ือท านากุ้งกันอย่างกว้างขวาง ในขณะที่
ชาวนาก็ได้รับผลกระทบจากน้ าเสียที่ระบายออกจากบ่อเลี้ยงกุ้ง ดินเค็ม ผลผลิตตกต่ า บางรายไม่
สามารถท านาต่อไปได้ ประชาชนละทิ้งที่นาให้ร้าง ส่วนที่ประกอบอาชีพประมงไม่ได้ก็เข้าเมืองไปเป็น
แรงงานตามหัวเมืองใหญ่ นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาน้ าท่วมขังในเขตเทศบาลปากพนัง ปัญหาน้ าเสียที่
เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ปัญหาการขยายตัวของวัชพืชในล าคลองและปัญหาการขาดน้ าจืด ซึ่ง
ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีการเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ าเพ่ือเป็นการแก้ปัญหา แต่ก็ยังมีกระแสแห่ง
ความไม่พอใจเกิดขึ้นเป็นระยะ เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง (ถอดบทเรียน 
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในลุ่มน้ าปากพนังสู่การจัดการความขัดแย้งในลุ่มน้ าบริเวณอ่ืน, ม.ป.ป.) 
 จากการศึกษาพบว่า เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ผลกระทบย่อมส่งผล
อย่างมากมาย ดังนั้น เพ่ือลดผลกระทบจากการเกิดความขัดแย้ง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในลุ่มน้ าปากพนังที่มีผลมาจากปัจจัย 3 ประการที่สามารถเปลี่ยนแปลงความ
ขัดแย้งบริเวณลุ่มน้ าปากพนังไปสู่ความสมานฉันท์ ได้แก่  

1. การใช้ “เวทีทางวิชาการ” เป็นเครื่องมือหลักในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  การใช้เวที
วิชาการเป็นเครื่องมือหลักดังกล่าว ท าให้แต่ละฝ่ายยอมที่จะเข้ามาพูดคุย ทั้งรัฐ ประชาชน ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และเข้ามาสู่กระบวนการสร้างความสมานฉันท์ เป็นการพูดคุยด้วยใช้เหตุผลและ
กระบวนการในการสร้างความสมานฉันท์ และแสวงหาทางออกร่วมกัน 
            2. การเปิดเผยความรู้ ความจริง ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างรอบด้านในทุก
เรื่องราว โ ดยเฉพาะวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในลุ่มน้ าปากพนังนี้ท าให้เห็นข้อมูลที่เป็นจริงใน
พ้ืนทีแ่ละความรู้ทีถู่กต้องครบถ้วนซึ่งสามารถช่วยแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นร่วมกันได้ 

3. การสร้างกลไกในการจัดการปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน การพยายามหาวิธีการร่วมกัน
เพ่ือช่วยคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในทางลบ ความเห็นพ้องกัน
ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องท าให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและยอมเข้ามาพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์ 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านจากอ าเภอปากพนัง, หัวไทร, เชียรใหญ่, ชะอวด และเฉลิมพระเกียรติต่อต้าน
การด าเนินการโครงการที่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การไหลเวียนของน้ าในลุ่มน้ าปากพนัง ผิดไป
จากธรรมชาติ มีผลกระทบรุนแรงต่อคนในพ้ืนที่ 
 2. กรมชลประทานระบุการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังเพ่ือการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. คณะท างานศึกษาข้อมูลการบริหารจัดการน้ า ในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
 2. นักวิชาการ 
 3. นายกรัฐมนตรี 
 4. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 5. กรมส่งเสริมการเกษตร 
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 6. กรมปศุสัตว์ 
 7. กรมประมง 
 8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ระยะเวลา : มากกว่า 15 ปี (พ.ศ. 2536-2554) 

สถานะ : ได้รับการแก้ไขแล้ว 

พลวัต:  
 ในอดีตพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังพบสภาพปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าต้นน้ า ทั้งป่าพรุ และป่า      
ชายเลนเกิดปัญหา 4 น้ า 3 รส คือปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง น้ าเค็ม และน้ าเปรี้ยว เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
เชื่อมต่อกับทะเล ท าให้ชาวบ้านผู้ประกอบอาชีพท านา เลี้ยงกุ้ง โครงการพัฒนาลุ่มน้ าปากพนัง           
อันเนื่องมาจากพระราชด าริเป็นการพัฒนาอย่างผสมผสาน เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งลุ่มน้ า 
โดยต้องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้คนในพ้ืนที่ที่มีอยู่ยาวนาน ยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลับคืนมา อย่างไรก็ตามยังท าให้เกิดการได้
ประโยชน์เสียประโยชน์จากโครงการมากน้อยแตกต่างกัน โดยมีการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาด้านต่าง 
ๆ ได้มีการพัฒนาให้ดีขึ้นตามล าดับดังนี้ 1) การพัฒนาระบบชลประทาน และโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือ
การป้องกันน้ าเค็ม เก็บกักน้ าจืด บรรเทาปัญหาน้ าท่วม และ ลดความขัดแย้ง ระหว่างพ้ืนที่นากุ้ง และ
นา เพ่ือการบริหารจัดการน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2) การพัฒนา จัดวางระบบชลประทาน
น้ าเค็ม เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในเขตพ้ืนที่น้ าเค็มเนื้อที่ 60,000 ไร่ 
อย่างยั่งยืน โดยจะต้องไม่เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 3) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และยกระดับ
รายได้ให้แก่ราษฎร และ 4) การพัฒนา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : เพ่ือให้ สามารถ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  

 1. การใช้ “เวทีทางวิชาการ” เป็นเครื่องมือหลักในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  การใช้เวที
วิชาการเป็นเครื่องมือหลัก สร้างเวทีการพูดคุยด้วยใช้เหตุผลและกระบวนการในการสร้างความ
สมานฉันท์ และแสวงหาทางออกร่วมกัน 
            2. การเปิดเผยความรู้ ความจริง ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างรอบด้านในทุก
เรื่องราว โดยเฉพาะวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในลุ่มน้ าปากพนังนี้ท าให้เห็นข้อมูลที่เป็นจริง 

3. การสร้างกลไกในการจัดการปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน การพยายามหาวิธีการร่วมกัน
เพ่ือช่วยคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในทางลบ  
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ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 1. การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาเพ่ือการด ารงชีวิต 
 2. การประกอบอาชีพในอนาคต 
    

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
โครงการฯ ไม่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแสดงความคิดเห็น/ร่วม 

ตัดสินใจใด ๆ เนื่องจากโครงการถูกก าหนดเบ็ดเสร็จมาแล้วส่วนกลาง   
 
ที่มาของข้อมูล :  
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่         
           2. ประชาไท “เปิดปมทุกข์จาก "โครงการพัฒนาลุ่มน้ าปากพนัง" เมื่อวันที่ มีนาคม 2548 
จาก https://prachatai.com/journal/2005/03/3063 
  3. ถอดบทเรียน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในลุ่มน้ าปากพนังสู่การจัดการความขัดแย้งใน
ลุ่มน้ าบริเวณอ่ืน สบืค้นเมือ่วนัที ่10 พฤศจิกายน 2561 จาก  http://prp.trf.or.th/trf-policy-brief/ 
 

       
 
12. ความคัดแย้งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

พื้นที่ : อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ดินท ากิน) 

ระดับการรับรู้ของสังคม :  ระดับชาติ ผ่านการเผลแพร่สื่อทางสังคมมากมาย วิทยุ โทรทัศน์ 
youtube รวมถึงเอกสารทางวิชาการ เช่น งานวิจัย 

ประเด็นขัดแย้ง :  
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งอยู่ที่ อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่ประมาณ 
9,000 กว่าไร่ พื้นที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยฯ โดยการเวนคืนพ้ืนที่เลี้ยงวัว พ้ืนที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่ส่วน
อ่ืน ๆ ของคนในพ้ืนที่ การเวนคืนพ้ืนที่ได้สร้างความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพ้ืนที่กับมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์เป็นอย่างมาก 
 

https://prachatai.com/journal/2005/03/3063
http://prp.trf.or.th/trf-policy-brief/
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ความเป็นมา : 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งอยู่ที่ อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่ประมาณ 
9,000 กว่าไร่ เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน แต่ได้มีราษฎรเข้าไปอยู่อาศัยในพ้ืนที่ดิน
ดังกล่าวมานานแล้ว โดยประชาชนไปตั้งครอบครัวกว่า 900 ครอบครัว เมื่อทางราชการจะเอาพ้ืนที่ดิน
ดังกล่าวคืนเพ่ือน ามาจัดสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นั้น โดยต้องให้ประชาชนที่อยู่นั้นอพยพออกไป 
โดยในการนี้ได้มีการจ่ายค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้างและพืชผลของประชาชน โดยมีคณะกรรมการเข้ามา
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ประชาชนส่วนหนึ่งยอมรับค่าชดเชยตามที่ทางราชการประเมินให้ และ
ยินยอมอพยพไปอยู่ในเขตชุมชนใหม่ที่ทางราชการจัดให้คนละ 5 ไร่ แต่ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมอพยพ และไม่ยอมรับค่าชดเชยตามข้อตกลงร่วมกัน และมีประชาชน
อีกกลุ่มหนึ่งอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์โดยทางราชการออกให้อย่างถูกต้อง หากต้องย้ายออกไปจะขอรับ
ค่าชดเชยเต็มราคาที่ดิน โดยทางราชการตั้งคณะกรรมการเพ่ือการแก้ไขปัญหาหลายชุดยังไม่ประสบ
ความส าเร็จ และทางราชการได้รับการต่อต้านจากประชาชนมากขึ้น เช่น มีการรวมตัวประท้วง 
ขัดขวางการด าเนินงานก่อสร้าง ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด
จึงแต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งครั้งนี้  โดยสามารถแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งและพูดคุยกับประชาชนได้มากขึ้น ประชาชนยอมเจรจากับทางราชการพร้อมยอมอพยพออก
จากพ้ืนที่ ยังคงเหลือประชาชนอีก 35 ครัวเรือน (ณ ปี 2542) ทีไ่ม่ยอมโยกย้ายออกจากพ้ืนที่ 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านในพ้ืนที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ าเภอท่าศาลา คัดค้านการต้องถูก
เวนคืนที่ดินที่ท ากินเพ่ือสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 2. กรมท่ีดิน 
 3. คณะท างานแก้ไขปัญหา 
 4. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ระยะเวลา : มากกว่า 20 ปี (พ.ศ. 2535-2558) 

สถานะ : ได้รับการแก้ไขแล้ว ชดเชยสิ่งปลูกสร้างและพืชผล ค่าเวนคืนที่ดิน 

พลวัต :  
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งอยู่ที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่ประมาณ 9,000 
กว่าไร่ พ้ืนที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยฯ เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน แต่ได้มีราษฎรเข้าไปอยู่
อาศัยในพ้ืนที่ดินโดยการเวนคืนพ้ืนที่เลี้ยงวัว พ้ืนที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่ส่วนอ่ืนๆ ของคนในพ้ืนที่ การ
เวนคืนพ้ืนที่ได้สร้างความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพ้ืนที่กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นอย่างมาก 
จนน าไปสู่การฟ้องร้อง 
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ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข : 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. ชาวบ้านร่วมชุมนุมประท้วงเพ่ือรักษาที่ท ากิน แสดงจุดยืนในพ้ืนที่ของตนเองอยู่อาศัยท า
กิน ตั้งรกรากในที่ดินนั้นมานาน 
 2. ประชาชนยอมเจรจากับทางราชการโดยผู้ว่าราชการแต่งตั้งพร้อมยอมอพยพออกจาก
พ้ืนที ่
 3. การใช้กระบวนการยุติธรรม โดยการฟ้องร้องให้ศาลยุติความขัดแย้ง โดยในกรณีนี้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ฟ้องร้องชาวบ้านให้ออกจากพ้ืนที่ดินก่อสร้างของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 1. สิทธิชุมชนในการก่อตั้งรกรากในที่ดินท ากินมานาน 
 2. การเยียวยาในสิ่งที่สูญเสีย 
 3. ค่าเวนคืนที่ดินที่เหมาะสมกับความต้องการ  
  

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ความกังวลในการสูญเสียที่ดินท ากินอยู่อาศัย ค่าเยียวยาชดเชยไม่คุ้มค่าตามที่ตั้งไว้ 
  

ที่มาของข้อมูล : 
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่  
 2. MGR Online “ม.วลัยลักษณ์ บุกโค่นป่าท้องถิ่นปลูกแตงโมแล้วนับ 100 ไร่” เมื่อวันที่ 
17 กุมภาพันธ์ 2557 จาก  https://mgronline.com/south/detail/9570000018553 
        

     
 
13. ความขัดแย้งโครงการก่อสร้างเขื่อนวังหีบ  

พื้นที่ : หมู่ที่ 1 บ้านสระแก้ว และหมู่ที่ 5 บ้านคอกช้าง ต าบลนาหลวงเสน อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การบริหารจัดการน้ า)  
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ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับชาติ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลการคัดค้านการสร้างเขื่อนผ่านสื่อวิทยุ 
โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ทางสังคม  

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ชาวบ้านต าบลนาหลวงเสนคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนวังหีบซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนและ
ธรรมชาติอย่างรุนแรง แต่กรมชลประทานได้ให้เหตุผลในการก่อสร้างว่าเพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ความเป็นมา : 
 โครงการวังหีบเป็นการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ าขนาดกลาง ปิดกั้นคลองวังหีบบริเวณหมู่ที่ 1 
บ้านสระแก้ว  และหมู่ที่ 5  บ้านคอกช้าง  ต าบลนาหลวงเสน  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพ่ือเป็นแหล่งน้ าต้นทุนเพ่ือการอุปโภค-บริโภคในเขตต าบลนาหลวงเสน  ตลอดจนมีปริมาณน้ าเพียง
พอที่จะปล่อยลงคลองวังหีบ  โดยจะมีการบริหารจัดการน้ าในคลองวังหีบ  เพ่ือส่งน้ าให้ทั้งสองฝั่งของ
คลองวังหีบในเขตต าบลนาหลวงเสน  ต าบลหนองหงส์  ต าบลควนกรด และต าบลนาไม้ไผ่  รวมทั้ง
เป็นแหล่งน้ าดิบส ารองเพ่ือใช้ในกิจกรรมของส านักงานประปาทุ่งสง  นอกจากนั้นในบริเวณพ้ืนที่อ่าง
จะเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และประมงพ้ืนบ้านในบริเวณรอบอ่างตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยว และ
พักผ่อนหย่อนใจของราษฎรในบริเวณพ้ืนที่โครงการและจากนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนด้วย 

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มีรายงานข่าวว่า คณะท างานบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วม
ในพ้ืนที่อ าเภอทุ่งสงและลุ่มน้ าวังหีบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีนายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษา        
นายวิวัฒน์ ศัลยก าธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ได้สรุปผล
การศึกษาให้ชะลอการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าวังหีบออกไปก่อน เพราะไม่ชัดเจนว่าจ าเป็นต้องมี
โครงการนี้  โดยอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่อาจไม่ใช่ค าตอบเดียวเพราะในประเด็นความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ มีประชาชนที่เข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่บางส่วนเป็นที่สาธารณะได้ต่อต้านโครงการ และ
โครงการนี้ยังไม่ครอบคลุมเรื่องแก้ไขปัญหาน้ าท่วมน้ าแล้ง อ าเภอทุ่งสง และเขตชุมชนเมือง โดยให้
กรมชลประทาน เสนอทางเลือกอ่ืนในการบริหารจัดการน้ าให้กับชาวบ้าน 
              ส าหรับโครงการอ่างเก็บน้ าวังหีบเป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง สร้างเขื่อนกั้นคลอง
วังหีบ ด าเนินงานโดยกรมชลประทานซึ่งใช้งบประมาณราว 2.3 พันล้านบาท ใช้ระยะเวลา 6 ปี(2561-
2566) และกรมชลประทานได้ให้เหตุผลในการก่อสร้างว่าเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ขณะที่
นักการเมืองที่ร่วมผลักดันโครงการบอกกับชาวบ้านว่าเพ่ือป้องกันน้ าท่วมเทศบาลทุ่งสง แต่โครงการนี้
ถูกคัดค้านจากชาวบ้านในพ้ืนที่ และไม่เห็นด้วยกับเหตุผลดังกล่าว เพราะคลองวังหีบไม่ได้ไหลผ่าน
อ าเภอทุ่งสง จึงไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับปัญหาน้ าท่วมตัวเมืองทุ่งสง ซึ่งคลองสายนี้ยังมีความงดงามทาง
ธรรมชาติ ควรที่จะอนุรักษ์และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมากกว่า ทั้งนี้ นายวิวัฒน์ ได้รับหนังสือ
ร้องเรียนจากกลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ าเขาเหมน-วังหีบ ที่ขอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อน เพราะส่งผล
กระทบต่อชุมชนและธรรมชาติอย่างรุนแรง จึงได้ตั้งคณะท างานชุดดังกล่าวโดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง  ๆ 
ร่วมเป็นที่ปรึกษา คณะท างานฯลงพ้ืนที่ 3 ครั้งเพ่ือฟังเสียงจากทุกฝ่าย และศึกษาข้อมูลรอบด้าน ซึ่ง
ผลการศึกษาระบุชัดถึงความไม่คุ้มค่าของการสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ าวังหีบโดยข้อเท็จจริงทางด้าน
เทคนิคพบว่า อุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับอิทธิพลโดยตรงจากลุ่มน้ าคลองท่าเลา คลองท่า
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โลน และคลองท่าแพซึ่งไหลผ่านเมืองเทศบาลทุ่งสง โดยล าน้ าทั้งสามสายไหลไปบรรจบที่บริเวณฝาย
ควนกรดซึ่งขนาดของล าน้ าบริเวณนั้นไม่สามารถรองรับการระบายน้ าปริมาณมากได้ และฝายยังเป็น
โครงสร้างขวางการระบายน้ าอีกด้วย สิ่งที่ปรากฏคือ ฝายควรกรดช ารุดเสียหาย ตลิ่งบริเวณนั้นถูกน้ า
กัดเซาะพังทลาย และน้ าปริมาณมากท่ีระบายไม่ทันได้ไหลเท้อกลับขึ้นไป ท าให้เกิดอุทกภัยในเทศบาล
ทุ่งสง ส าหรับน้ าจากคลองวังหีบนั้นไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของอุทกภัยเทศบาลทุ่งสง  ขณะที่ในการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์นั้นพบว่า ความคุ้มค่าบนเงื่อนไขที่ผันน้ าจากอ่างวังหีบไปผลิต
น้ าประปาของการประปาภูมิภาคสาขาทุ่งสง เป็นการผันน้ าข้ามสามลุ่มน้ าย่อย ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลัก
วิชาการบริหารจัดการน้ า อีกท้ังเป็นการผลักภาระการพัฒนาแหล่งน้ าต้นทุนให้กรมชลประทาน และมี
ผลต่อค่าก่อสร้างระบบส่งน้ าเป็นระยะทางไกล  ทั้งนี้  ล่าสุดได้มีค าสั่งจากนายกฤษฎา บุญราช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เรียกงานของกรมชลประทาน ที่เคยแบ่งงานให้ นาย
วิวัฒน์ ดึงกลับไปดูแลเอง และให้กรมชลประทานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันเดินหน้า
โครงการก่อสร้างเขื่อนวังหีบต่อเพ่ือหาทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างรอบด้านเพ่ือเร่งด าเนิน
โครงการก่อสร้างในปีนี้ ซึ่งขัดแย้งกับข้อสรุปของคณะท างานที่ได้ลงพ้ืนที่ไปศึกษาปัญหาการต่อต้าน
โครงการนี้ และผลการศึกษาฯ ได้รายงานไปถึง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ที่ก ากับ
ดูแลยุทธศาสตร์น้ าของประเทศ  
    นอกจากนี้ ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการแต่งตั้ งคณะท างานด าเนินโครงการวังหีบ
ขึ้นมาอีกครั้ง โดยคณะท างานประกอบด้วยข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ 13 คน ตั้งแต่ปลัดอ าเภอ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธาน ได้ตั้งคณะท างานจัดหา
ที่ดินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งมีนายอ าเภอทุ่งสงเป็นหัวหน้า ซี่งท าให้แกนน าชาวบ้าน ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการนี้เตรียมตัวเดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่ท าเนียบรัฐบาลในสัปดาห์
หน้าเพื่อยับยั้งโครงการสร้างอ่างเก็บน้ าวังหีบ 
   วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตัวแทนชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้าง
อ่างเก็บน้ า 3 แห่ง ยื่นหนังสือกับนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ขอให้ยกเลิกโครง การวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       
ของกรมชลประทาน หนังสือดังกล่าวระบุว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ          
ไม่เห็นด้วยกับโครงการ เพราะในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นไม่ได้รับข้อมูล หรือข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับโครงการ และเห็นว่าอ่างเก็บทั้ง 3 โครงการ มีวัตถุประสงค์ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชาวบ้านในพ้ืนที่ ก่อนหน้านี้ ชาวบ้านเคยมายื่นหนังสือกับนายวิวัฒน์ ศัลยก าธร รัฐมนตรีช่วยว่า
การเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะท างานการมีส่วนร่วม ที่มีตัวแทนชาวบ้านร่วมด้วย เพ่ือ
ส ารวจพ้ืนที่หาทางเลือก และให้เกิดการรับฟังความคิดเห็นอย่างแท้จริง ชาวบ้านเห็นด้วยกับการ
ด าเนินการดังกล่าว แต่ต่อมาได้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบไป จึงไม่มีความต่อเนื่อง ที่ผ่านมาชาวบ้านทั้ง       
3 พ้ืนที่ได้มีการยื่นหนังสือคัดค้านไปยังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หวังเพ่ือให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐกับตัวชุมชน ลดความขัดแย้ง เพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงในพื้นที่ มีการร่วมกันหาทางออก 
  วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ชาวบ้านยืนยันหนักแน่นว่าจะคัดค้านการสร้างเขื่อนอย่างถึงที่สุด 
พร้อมยื่นค าขาดว่า ต้องยุติโครงการดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไข ชาวบ้านนอกจากรณรงค์ในข้อเท็จจริง ว่า
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เพราะเหตุใดถึงไม่ควรสร้างเขื่อนขึ้นในพ้ืนที่แล้ว ทั้งยังร่วมกันจัดเวทีแลกเปลี่ยน”ปกป้องสิทธิชุมชน
และผืนป่าโบราณ” หยุดเขื่อนวังหีบ ที่ริมคลองวังหีบปากทางเข้าหมู่ 1 ต าบลนาหลวงเสน อ าเภอทุ่ง
สง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีชาวบ้านจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ รวมทั้งศิลปิน และนักวิชาการ 
เข้าร่วมประมาณ 200 คน ขณะที่ เจ้าหน้าที่ของทางการทั้งต ารวจนอกเครื่องแบบ ทหารและ
ข้าราชการ เฝ้าสังเกตการณ์ ประมาณ 30 คน การที่รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม
ที่ผ่านมา ถือเป็นการปิดหูปิดตาไม่รับฟังเหตุผลและข้อเรียกร้องของประชาชนตามที่ได้พยายาม
น าเสนออย่างมีเหตุผลตามขั้นตอนของระบบการเมืองการปกครองตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ในขณะที่
การด าเนินการในพื้นที่ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครอง และฝ่ายความมั่นคงเข้ามาในชุมชนบ้านวัง
หีบอย่างผิดปกติ ล่าสุด ยังโปรยใบปลิวของกลุ่มที่อ้างตัวว่าเป็นผู้สนับสนุนโครงการออกมากล่าวร้าย
กับกลุ่มชาวบ้านที่ออกมาคัดค้านโครงการ ทั้งยังอ้างถึงสถาบันเบื้องสูงอย่างไม่เหมาะสม เพียงหวังจะ
ปิดกั้นการแสดงออกของพวกเราในฐานะประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการที่ต้องการออกมา
สื่อสารกับสังคม และสาธารณะเพ่ือให้รับรู้ถึงความทุกข์ร้อน และความไม่ชอบธรรมที่ก าลังจะเกิดขึ้น 
ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโดยการสั่งยุติโครงการเขื่อนวังหีบในทันที และ
ขอให้หยุดการคุกคามชาวบ้านในทุกรูปแบบ ไม่เช่นนั้นแล้วชาวบ้านจะกระท าการทุกวิถีทางตามระบบ
ประชาธิปไตย และตามสิทธิอันชอบธรรมของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เพื่อจะคัดค้านโครงการเขื่อนวัง
หีบอย่างถึงที่สุด 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้าน ต้องการให้ยุติโครงการสร้างเขื่อนวังหีบ เนื่องมาจากส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่
อยู่อาศัย รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
 2. กรมชลประทาน ระบุการสร้างเขื่อนเพ่ือกักเก็บน้ า ส าหรับส่งน้ าให้กับพ้ืนที่การเกษตรใน
เขต อ.ทุ่งสง พ้ืนที่ได้รับผลประโยชน์ประมาณ 13,014 ไร่ ครอบคลุม 24 หมู่บ้าน 4 ต าบล ประมาณ 
12,821 ครัวเรือน 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. นายกรัฐมนตรี 
 2. เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ภาคใต้ 
 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 4. นักวิชาการ  
 5. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 
 6. ทหาร 
 7. ข้าราชการ 
 8. เครือข่ายภาคประชาชน 24 องค์กร 
 9. รองนายกรัฐมนตรี 
 10. ปลัดอ าเภอ  
 11. ก านัน  
 12. ผู้ใหญ่บ้าน 
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 13. กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ าเขาเหมน-วังหีบ 
 14. ส านักงานประปาทุ่งสง  

ระยะเวลา : มากกว่า 3 ปี  (พ.ศ. 2559 -2561) 

สถานะ : ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 

พลวัต :  
 ชาวบ้านต าบลนาหลวงเสนคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนวังหีบซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนและ
ธรรมชาติอย่างรุนแรง แต่กรมชลประทานได้ให้เหตุผลในการก่อสร้างว่าเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชาวบ้านต่อต้านอย่างหนัก ยืนยันเด็ดขาดไม่เอาเขื่อนวังหีบ และเรียกร้องให้
รัฐบาลทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโดยการสั่งยุติโครงการเขื่อนวังหีบในทันที และขอให้หยุดการคุกคาม
ชาวบ้านในทุกรูปแบบ 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
  1. ให้คณะท างานบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่อ าเภอทุ่งสงและลุ่มน้ าวังหีบ และ
คณะศึกษาข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โครงการพัฒนาแหล่งน้ าภายใต้รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นคณะท างานที่มีตัวแทนของชาวบ้าน ในพ้ืนร่วมอยู่ด้วย กลับมา
ด าเนินงานต่อให้แล้วเสร็จ เนื่องจากท่ีผ่านมาชาวบ้านได้ศึกษาข้อเท็จจริงในพ้ืนที่และทางวิชาการรวม
ไปถึง การศึกษาถึงแนวทางเลือกอ่ืนที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของชาวบ้าน 
 2. เดินรณรงค์แสดงพลังคัดค้านการสร้างเขื่อนวังหีบ 
 3. ยื่นหนังสือคดัค้านต่อผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 43 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. สิทธิชุมชนของชาวบ้านในพื้นที ่
   

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ชาวบ้านเกิดความหวาดระแวงเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาในพ้ืนที่ รวมถึงฝ่ายความ 
มั่นคง และใบปลิวของกลุ่มที่อ้างตัวว่าเป็นผู้สนับสนุน   
          

ที่มาของข้อมูล :     
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่        
  2. สยามรัฐ "กฤษฏา” สั่งกรมชลฯเดินหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนวังหีบ” เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2561 จาก https://siamrath.co.th/n/55246 



61 
 

 3. ข่าวไทยพีบีเอส “ชาวบ้านครศรีธรรมราช-พัทลุงบุกค้าน 3 เขื่อนภาคใต้ เมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม 2561 จาก https://news.thaipbs.or.th/content/276355 
 4. ข่าวสด “คนทุ่งสง ค้านสร้างเข่ือนวังหีบ ยันชาวบ้านอยู่มาเป็นร้อยปี จี้ยุติโครงการ
กระทบผืนป่าโบราณ” เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 จาก https://www.khaosod.co.th/around-
thailand/news_1997827 
 

      
 

      

 
14. คัดค้านโครงการสร้างเขื่อนคลองกลาย  
 

พื้นที่ : หมู่ที่ 6 บ้านปากลง ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การบริหารจัดการน้ า)  

ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับชาติ ผ่านสื่อสังคมในระดับท้องถิ่น และผ่านงานวิจัยในระดับชาติจึง
ท าให้เป็นที่รู้จัก  
 
 

https://news.thaipbs.or.th/content/276355
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20181130/118f627b87b6d9231f61704b7e2ab7698d46cf76cdf049ecfb770ce152555ade.jpg?itok=MNbCq_Bw
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20181130/ec6aa7a447f14b7cd40487029c03e0f367f97d1430d6a312ce5b6d95c160660d.jpg?itok=FrczYj0K
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ประเด็นขัดแย้ง :  
 ชาวบ้านก็เริ่มคัดค้านเพราะเห็นว่าการด าเนินโครงการการไม่โปร่งใสและจะก่อให้เกิดปัญหา 
แต่กรมชลประทานระบุประโยชน์เพื่อรองรับโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ 

ความเป็นมา : 
 การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือรองรับโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ โดยใน พ.ศ. 2536 
ชาวบ้านเริ่มทราบข่าวว่าทางราชการก าหนดที่จะสร้างเขื่อน ซึ่งขณะนั้นรัฐบาลก าลังเริ่มผลักดัน
โครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ ต่อมามีตัวแทนของกรมชลประทานได้ขอเข้าไปส ารวจพ้ืนที่ในปี 
พ.ศ.2539 จนกระทั่ง พ.ศ. 2543 ชาวบ้านก็เริ่มคัดค้านเพราะเห็นว่าการด าเนินโครงการการไม่โปร่งใส
และจะก่อให้เกิดปัญหา โครงการเขื่อนคลองกลายที่เรียกว่า  “อ่างเก็บน้ าคลองกลาย” โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนคลองกลาย เป็นเขื่อนดินถม ประกอบด้วยเขื่อนหลักซึ่งมีสันเขื่อนสูง 50 เมตร ยาว 300 
เมตร และเขื่อนช่องเขาต า ซึ่งมีสันเขื่อนสูง 43 เมตร ยาว 50 เมตรโครงการมีระดับกักเก็บน้ าสูงสุด 
168.50 เมตรจากระดับน้ าทะเล พ้ืนที่อ่างเก็บน้ า 1,875 ไร่ ความจุอ่างเก็บน้ า 62.40 ล้านลูกบาศก์
เมตร และยังมีฝายทดน้ าคลองกลาย บ้านนาเหรง ต าบลบาเหรง อ าเภอนบพิต า เป็นฝายคอนกรีต
เสริมเหล็กสูง 25 เมตร ยาว 60 เมตร มีแนววางท่อในเขตทางคลองชลประทานสายใหญ่และสายย่อย 
 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนคลองกลาย นอกจากต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังกระทบ
กับชุมชนจ านวนมากคือ ชุมชนในอ่างเข่ือน หากมีการสร้างอ่างเก็บน้ าคลองกลายจะท าให้น้ าท่วมพ้ืนที่
บ้านปากลง หมู่ที่ 6 ต าบลกรุงชิง รวมถึงชุมชนอ่ืน ๆ ที่จะต้องมีการถูกอพยพออกจากพ้ืนที่ ได้แก่ 
ชุมชนท้ายอ่างเก็บน้ าคลองกลายเริ่มตั้งแต่ บ้านปากลง บ้านสวนปราง บ้านห้วยพาน บ้านพิต า บ้าน
นบ บ้านเขาเหล็ก บ้านหัวโคก บ้านโรงเหล็ก บ้านสวนกลาง บ้านในทอน บ้านนาเหรง และบ้านพังห
รันรวมถึงชุมชนหน้าฝายทดน้ําคลองกลายเริ่มตั้งแต่ บ้านน้ าตก บ้านทอนผักกูด บ้านชุมโลง บ้านอิน
ทนินบ้านนากุน บ้านสระแก้ว บ้านกลาย และบ้านศาลาสามหลังที่ผ่านมาชาวบ้านได้รวมตัวกันคัดค้าน
การสร้างเขื่อนมาตลอด จนรัฐบาลได้ประกาศยกเลิกการสร้างเขื่อนคลองกลายเมื่อปี 2551 

คู่ขัดแย้งหลกัและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า คัดค้านโครงการสร้างเขื่อนคลองกลายเนื่องจาก
โครงการการไม่โปร่งใสและจะก่อให้เกิดปัญหา 
 2. กรมชลประทานระบุโครงการจะมีประโยชน์เพ่ือรองรับโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
ภาคใต้ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. เอ็นจีโอ 
 2. เครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ าภาคใต้  
 3. กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ต้นน้ าคลองกลาย  

ระยะเวลา : 9 ปี (พ.ศ. 2543 – 2551) 

สถานะ : ยกเลิกโครงการสร้างเขื่อน ปี 2551 
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พลวัต :  
 ชาวบ้านก็เริ่มคัดค้านเพราะเห็นว่าการด าเนินโครงการการไม่โปร่งใสและจะก่อให้เกิดปัญหา 
แต่กรมชลประทานระบุประโยชน์เพ่ือรองรับโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ หลังจากนั้นเกิด
การคัดค้านมาโดยตลอด จนกระท่ังรัฐบาลได้ประกาศยกเลิกการสร้างเขื่อนคลองกลายเมื่อ ปี 2551 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. ชาวบ้านรวมกลุ่มต่อต้านคัดค้านโดยการกดดันอย่างต่อเนื่องเพราะเห็นผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนคลองกลาย นอกจากต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังกระทบกับชุมชนจ านวนมาก คือ
ชุมชนในอ่างเข่ือน หากมีการสร้างอ่างเก็บน้ าคลองกลายจะท าให้น้ าท่วม 
 2. ความร่วมมือที่เกิดในการคัดค้านของชาวบ้าน กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ าคลองกลาย และมูลนิธิ
กองทุนไทย จนประสบความส าเร็จโครงการได้ยกเลิก 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 1. การมีส่วนร่วมตระหนักต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชน 
 2. ต้องการหาแนวทางจัดการทรัพยากรของชุมชนร่วมกัน 
   

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ความกังวลที่มีผลกระทบต่อชุมชน และการด ารงชีวิตในพ้ืนที่อาณาเขตของเขื่อน 
  

ที่มาของข้อมูล :     
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่      
  2. สมาคมเพ่ือชีวิต “หยุดเขื่อนคลองกลาย!!! สืบชะตาสายน้ า” เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 
2547 จาก http://www.livingriversiam.org/3river-thai/other-dams/kkd.htm 
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15. ความขัดแย้งสร้างอ่างเก็บน้ าคลองท่าทน 
 

พื้นที่ : หมู่ที่ 10 บ้านเผียนบน ต าบลเทพราช และฝั่งซ้ายอยู่ในเขตหมู่ที่ 10 บ้านวังสร้าน ต าบลฉลอง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การบริหารจัดการน้ า)  

ระดับการรับรู้ของสังคม :  ระดับชาติ มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมเฉพาะในพ้ืนที่ และผ่านงานวิจัยได้
เป็นที่รู้จักในระดับชาติ 

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ชาวบ้านหมู่ที่ 10 บ้านเผียนบน ต าบลเทพราช และฝั่งซ้ายอยู่ในเขตหมู่ที่ 10 บ้านวังสร้าน 
ต าบลฉลอง คัดค้านการสร้างอ่างเก็บน้ าคลองท่าทนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม โดยกรมชลประทานระบุ
การสร้างอ่างเก็บน้ ามีประโยชน์ต่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ความเป็นมา : 
 โครงการศึกษาความเหมาะสมของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลภาคใต้ 2551 (กนอ.) ระบุว่า ต้องจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือรองรับนิคมอุตสาหกรรมโดยระบุการ
จัดท าอ่างเก็บน้ าคลองท่าทน บ้านเผียนบน ต าบลเทพราช อ าเภอสิชล และการทดน้ าจากคลองพุมดวง
โดยส่งทางระบบท่อ กลุ่มบริษัทใหม่ อีก 3 บริษัทที่ศึกษา ในปี 2545 ทั้งยังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 
4 ว่า เป็นแหล่งน้ าดิบส ารองในการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมต่าง ๆ และระบุชัดว่า หัวงานเขื่อน
และอ่างเก็บน้ าฝั่งขวาอยู่ในหมู่ที่ 10 บ้านเผียนบน ต าบลเทพราช และฝั่งซ้ายอยูในเขตหมู่ที่ 10 บ้าน
วังสร้าน ต าบลฉลอง พ้ืนที่อ่างเก็บน้ า 855 ไร่ พ้ืนที่ก่อสร้างหัวงานเขื่อน 360 ไร่ พ้ืนที่อ่างเก็บน้ าไป
ด้านเหนือ 2 กิโลเมตร ประมาณ 81 ไร่ อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ (C) อีก 747 ไร่ อยู่ในเขตป่าเศรษฐกิจ (E) 
ความยาวเขื่อนประมาณ 1,060 เมตร ความสูง 39.50  เมตร นอกจากนี้ยังระบุเพ่ิมเติมว่า บ่อพักน้ า
ดิบเพ่ิมพ้ืนที่เป็น 200 ไร่ เพ่ือรองรับน้ าจากเขื่อนคลองกลายด้วย และยังพบการระบุไว้ในเอกสาร 
แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ. 2553–2556 ชื่อ โครงการอ่างเก็บน้ าคลองท่าทน โครงการ
ก่อสร้าง 2 ชลประทานที่ 15 งบประมาณ ปี 2554 จ านวน 300 ล้าน ปี 2555 จ านวน 538 ล้าน      
ป ี2556 จ านวน 538 ล้าน 
  การเกิดขึ้นของการสร้างเขื่อนคลองท่าทนพบว่า สร้างเขื่อนเพ่ือเอาน้ าไปท าอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีที่อ าเภอสิชลและอ าเภอท่าศาลา ตามการวางแผนของสภาพัฒน์ฯและการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ซึ่งก าหนดให้พ้ืนที่เหล่านี้เป็นสถานที่ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม ตามแผนงานการ
พัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้พ้ืนที่ของการสร้างเขื่อนพบว่า พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากทั้งป่าไม้
แม่น้ าล าคลองเป็นแหล่งน้ าของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งสามารถเลี้ยงดูประชากรได้นับหมื่น 
บริเวณสองฝั่งคลองท่าทนเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่เลี้ยงชีวิตคนหลายครอบครัว และที่ส าคัญคลองท่าทน
เป็นแหล่งต้นน้ าที่หล่อเลี้ยงคนข้างล่างอีกจ านวนมาก การสร้างเขื่อนนั้นเกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของ
นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอย่างแยกไม่ออก เพราะเขื่อนคือโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การเกิดนิคม
ตามมาและในการศึกษาของกรมชลประทานก็ระบุชัดเจนว่า ต้องการน าน้ าไปสนับสนุนนิคม
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อุตสาหกรรม โดยการต่อท่อล าเลียงน้ าไปเก็บไว้ที่ค่าย ตชด. เพ่ือจัดการส่งต่อไปยังนิคมอุตสาหกรรม
ต่อไป “ตอนแรกที่เขาเข้าไปส ารวจพ้ืนที่ให้ชาวบ้านเซ็นยินยอม ตอนหลังมารู้ว่าเป็นการสร้างเขื่อน       
มีเอกสารยืนยันชัดเจนว่าเขื่อนที่จะสร้างเอาน้ าไปท านิคมอุตสาหกรรม เราจะไม่ยอมให้สร้าง การมา
ยื่นหนังสือคราวนี้เพ่ือให้ทางราชการรู้ว่าชาวบ้านคัดค้านการสร้างเขื่อน” แกนน าอีกคนกล่าวยินยัน
ความตั้งใจ แกนน าชาวบ้านยืนยันว่า “หลังจากนี้จะกลับมาใหม่ โดยอาจจะมีการชุมนุมใหญ่กว่านี้ถ้า
ไม่มีการตอบสนองจากภาครัฐ ทั้งนี้เพราะว่าที่ผ่านมาค าพูดของภาครัฐยังขาดความรับผิดชอบอย่าง
จริงจัง การมาคราวหน้าจะระดมชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างเข่ือนมาให้มากกว่านี้ เพ่ือแสดงพลัง
ให้ภาครัฐเห็นว่าชาวบ้านไม่เอาเขื่อนคลองท่าทน” 
            เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา ชาวบ้านจากคลองท่าทน อ าเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้รวมตัวกันยื่นหนังสือให้กับหัวหน้าชลประทานที่15 เพ่ือเรียกร้องให้มีการหยุดสร้าง
เขื่อนโดยมีตัวแทนมารับหนังสือแทน จากการหารือร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านก็ไม่ได้ข้อสรุป
อะไร นอกจากการรับหนังสือไว้และจะน าเสนอต่อหัวหน้าส านักงานชลประทานต่อไป  รักษาการ
ผู้อ านวยการและเป็นตัวแทนที่มารับหนังสือกล่าวว่า "เดี๋ยวนี้จะท าโครงการอะไรก็จะต้อ งรับฟัง
ชาวบ้านขอให้รวมตัวกันให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง" ทางด้านชาวบ้านที่มาร่วมยื่นหนังสือได้แสดงความไม่
เชื่อมั่นว่าหนังสือที่ยื่นไปจะได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังหลังจากนี้จะต้องมีการติดตามกันต่อและคง
กลับมาทวงความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้ “ผมได้ลงลายมือชื่อเพ่ือเป็นหลักฐานว่าทางราชการได้รับ
หนังสือไว้แล้ว และเราจะกลับมาติดตามกันต่อว่าได้มีการด าเนินการตามข้อเรียกร้องในหนังสือ
หรือไม”่   
    วันที่ 21 มกราคม 2553 นายไพบูลย์ เนตรรุ่ง ประธานกลุ่มอนุรักษ์คลองท่าทน นายทรงวุฒิ 
พัฒแก้ว ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาการพัฒนา นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย
แกนน าและชาวบ้านใน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช กว่า 30 คนเข้าพบกับนายบุญชัย ศุภกิจจงเจริญ 
ผอ.โครงการก่อสร้าง 2 ส านั กชลประทานที่  15 ต าบลนาพรุ  อ า เภอพระพรหม จั งหวัด
นครศรีธรรมราช เพ่ือแสดงการคัดค้านการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าคลองท่าทน บ้านเผียนบน 
ต าบลเทพราช อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนการจัดหาแหล่งน้ า            
เพ่ือรองรับนิคมอุตสาหกรรมตามโครงการศึกษาความเหมาะสมของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม            
เพ่ือการรองรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ นายไพบูลย์ เนตรรุ่ง ประธานกลุ่มอนุรักษ์คลองท่า
ทน นายทรงวุฒิ  พัฒแก้ว ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
นครศรีธรรมราช ร่วมกันเปิดเผยข้อมูลว่า โครงการอ่างเก็บน้ าคลองท่าทนเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนา
แหล่งน้ าดิบ และส าหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ การออกแบบเพิ่มเติมนั้นได้มีการระบุ
ชัดในวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ว่าเป็นแหล่งน้ าส ารองในการอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมต่าง ๆ และ
ระบุชัดว่าหัวงานเขื่อนและอ่างเก็บน้ าฝั่งขวาอยู่ที่หมู่ 10 บ้านเผียนบน ต าบลเทพราช และฝั่งซ้ายอยู่ที่ 
หมู่ 10 บ้านวังสร้าน ต าบลฉลอง อ าเภอสิชล พ้ืนที่อ่างเก็บน้ า 855 ไร่ พ้ืนที่ก่อสร้างหัวงานเขื่อน         
360 ไร่ อยู่ ในเขตป่าอนุรักษ์ โซนซี อีก 81 ไร่ เขตป่าเศรษฐกิจโซนอี 747 ไร่ ความยาวเขื่อน            
1,060 เมตร มีความสูง 39.50 เมตร นอกจากนี้ ยังระบุเพ่ิมเติมว่าบ่อพักน้ าดิบเพ่ิมพ้ืนที่อีก 200 ไร่ 
เพ่ือรองรับน้ าจากเขื่อนคลองกลาย โดยก่อนหน้านี้กรมชลประทานมีการออกหนังสือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ยินยอม เพ่ือให้รังวัดที่ดิน โดยไม่ให้ข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น ในหนังสือฉบับนั้นถือเป็นการละเมิดสิทธิ
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ของประชาชน และเป็นการเข้าไปอย่างลับโดยไม่มีการเปิดเผยในวงกว้าง“ส าหรับข้อเสนอนั้นได้มีการ
ยื่นอย่างเป็นทางการ คือ 1.ขอให้ยกเลิกโครงการอ่างเก็บน้ าคลองท่าทนทันที 2.ขอให้หยุดส่งเจ้าหน้าที่
เข้าไปส ารวจเพ่ือจัดท าเอกสารการรังวัดที่ดิน และขอคืนเอกสารบางส่วน เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชน
ไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจน และ 3.ขอทราบความชัดเจนทั้งทางเอกสารและทางวาจา ตั้งแต่ปี 2525 
เรื่องของกระบวนการด าเนินการอ่างเก็บน้ าคลองท่าทน” นายไพบูลย์ระบุขณะที่นายบุญชัย ศุภกิจจง
เจริญ ผอ.โครงการก่อสร้าง 2 ส านักชลประทานที่ 15 ได้รับข้อเสนอดังกล่าว และระบุว่าเป็นการ
รวบรวมข้อมูลของชาวบ้านที่มีประสิทธิภาพและแสดงถึงความเข้มแข็งของประชาชนที่เป็นไปตามสิทธิ
อันป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับชุมชน 
  ดังนั้น ในส่วนของอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการยินดีที่จะด าเนินการคือ 1. โครงการ
ก่อสร้าง 2 ส านักชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน ขอยกเลิกโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองท่าทน 
ทันที, 2.โครงการก่อสร้าง 2 ส านักชลประทานที่ 15 จะไม่มีการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองท่าทน ในพ้ืนที่ ต าบลเทพราช ต าบลฉลอง ต าบลเปลี่ยน และ ต าบล        
เสาเภา อ าเภอสิชล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ 3.โครงการก่อสร้าง 2 ส านักชลประทานที่ 15 จะท า
หนังสือแจ้งไปยังกรมชลประทาน เพ่ือยกเลิกโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองท่าทน ภายใน 1 
เดือน หลังจากนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งสองฝ่ายได้มีการท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมีการลงนาม
ของนายบุญชัย ศุภกิจจงเจริญ ผอ.โครงการก่อสร้าง 2 ส านักชลประทานที่ 15 และนายเสกโสม เสริม
ศรี หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร โครงการก่อสร้าง 2 ส านักชลประทานที่ 15 เป็นผู้ลงนามก่อนที่
กลุ่มประชาชนแสดงความพอใจและแยกย้ายกันในที่สุด 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านหมู่ที่  10 บ้านเผียนบน ต าบลเทพราช และฝั่งซ้ายอยู่ในเขตหมู่ที่  10 บ้าน
วังสร้าน ต าบลฉลอง คัดค้านการสร้างอ่างเก็บน้ าคลองท่าทน 
 2. กรมชลประทาน ระบุการสร้างอ่างเก็บน้ าคลองท่าทนมีประโยชน์ในการอุปโภค-บริโภค 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. กลุ่มอนุรักษ์คลองท่าทน 
 2. ผอ.โครงการก่อสร้าง 2 ส านักชลประทานที่ 15 
 3. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร โครงการก่อสร้าง 2 ส านักชลประทานที่ 15  
 4. กลุ่มศึกษาการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนครศรีธรรมราช 
 

ระยะเวลา : 3 ปี (พ.ศ. 2551-2553) 

สถานะ : ชะลอโครงการ 

พลวัต :  
 ชาวบ้านหมู่ที่ 10 บ้านเผียนบน ต าบลเทพราช และฝั่งซ้ายอยู่ในเขตหมู่ที่ 10 บ้านวังสร้าน 
ต าบลฉลอง คัดค้านการสร้างอ่างเก็บน้ าคลองท่าทน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม โดยกรมชลประทานระบุการ



67 
 

สร้างอ่างเก็บน้ ามีประโยชน์ต่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมต่าง ๆ จนน ามาสู่การยื่นหนังสือ จน
น าไปสู่การท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. ชาวบ้านจากคลองท่าทน อ าเภภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รวมตัวกันยื่นหนังสือ
ให้กับหัวหน้าชลประทานที่15 เพ่ือเรียกร้องให้มีการหยุดสร้างเข่ือน 
 2. การจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างชาวบ้าน และผอ.โครงการก่อสร้าง 2 ส านัก
ชลประทานที่ 15 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 1. การไมล่ะเมิดสิทธิของประชาชน 
 2. การมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนักต่อปัญหาร่วมกัน 
   

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ความวิตกกงัวลต่อการที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม 
  

ที่มาของข้อมูล : 
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ 
 2. ข่าวภาคใต้ “ชาวสิชลค้านสร้างอ่างเก็บน้ าคลองท่าทน” เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2553 จาก
https://mgronline.com/south/detail/9530000009062          
 3. เนชั่น “ชาวท่าทนรุกชลประทาน ยื่นหนังสือคัดค้านสร้างเขื่อน”  เมื่อ เมษายน 2553 
จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=591181 
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กรณีศึกษาโครงการตามแนวนโยบายภาครัฐจังหวัดพัทลุง 
 

16. โครงการอ่างเก็บน้ าเหมืองตะกั่ว อ าเภอป่าบอน  

พื้นที่ : ต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การบริหารจัดการน้ า)   

ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับท้องถิ่น มีข่าวสาวเผยแพร่และรู้จักในสื่อท้องถิ่น   

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ชาวบ้านในพื้นที่แบ่งออกเป็นฝ่ายคัดค้านและสนับสนุนโครงการอ่างเก็บน้ าเหมืองตะกั่ว โดย
กรมชลประทานกล่าวถึงโครงการตาม อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เกิดขึ้นเพ่ือต้องการแก้ไข          
การขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค 

ความเป็นมา : 
 ตามที่นายโสภณ กสิวงศ์ ประธานสภาราษฎรจังหวัดพัทลุงได้มีหนังสือถึง ฯพณฯ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2533 แจ้งว่าได้มีการตัดไม้ท าลาย
ป่าบริเวณเทือกเขาบรรทัด ท าให้เกิดผลกระทบในการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค - บริโภค และได้
เสนอแนวทางแก้ไขโดยขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนงบประมาณเพ่ือสร้างอ่างเก็บน้ า
นั้น ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือถึงกรมชลประทาน เพ่ือให้
ท าการศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้ของโครงการอ่างเก็บน้ าเหมืองตะกั่ว  ต่อมาราษฎรจาก 9 
หมู่บ้านในต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ได้มีมติร่วมกันสมควรสร้างอ่างเก็บน้ าฯ โดย
ราษฎรแต่ละหมู่บ้านได้ลงนามสนับสนุนในการสร้างอ่างเก็บน้ าและมติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการก่อสร้าง 
เพ่ือช่วยเหลือราษฎรต าบลหนองธง จ านวน 9 หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าและขอให้ทรงรับไว้เป็นโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริให้ความเห็นว่าสมควรช่วยเหลือระยะสั้นโดยการปรับปรุงฝายที่มีอยู่เดิม และวางท่อส่งน้ า
มายังพ้ืนที่ต าบลหนองธง เพ่ือช่วยเหลือโดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเหมืองตะกั่วพร้อมระบบส่งน้ าและ
อาคารประกอบ ได้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วทรงรับไว้เป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 24 เครือข่าย ในจังหวัดพัทลุง น าโดย นายทวี ภูมิสิงหราช ชมรมต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดพัทลุง นายสันติชัย ชายเกตุ ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง   
นายสาทร สมพงศ์ มูลนิธิอริยาภาจังหวัดพัทลุง และนายเดชา เหล็มหมาด ประธานกลุ่มรักษ์โตนสะตอ 
พร้อมสมาชิกประมาณ 50 คน ยื่นหนังสือต่อ นายกูเกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
เพ่ือคัดค้านการสร้างอ่างเก็บน้ าเหมืองตะกั่ว ซึ่งทางกรมชลประทาน ได้เตรียมด าเนินการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ าเหมืองตะกั่ว โดยอ้างปัญหาการขาดแคลนน้ าในพื้นที่ ต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน ซึ่งปัจจุบัน 
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โครงการอยู่ระหว่างการเตรียมเวนคืนที่ดินที่อยู่ในโครงการ และเตรียมใช้งบประมาณก่อสร้างมากกว่า 
1,000 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าแห่งใหม่ในจังหวัดพัทลุง ก็ตั้งอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ าคลอง
ป่าบอน ของกรมชลประทาน จังหวัดพัทลุง ประมาณ 3 กม.เท่านั้น ส าหรับโครงการดังกล่าว กรม
ชลประทานได้เริ่มโครงการต่อเนื่องมาหลายปี และมีกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนที่คัดค้านโครงการต่อเนื่อง 
และก่อนหน้านี้ แกนน าคัดค้านการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า ถูกผู้มีอิทธิพลข่มขู่ใช้อาวุธสงครามยิงถล่ม
บ้านเรือนได้รับความเสียหาย และปัจจุบันในพ้ืนที่หมู่บ้านก็ยังเกิดปัญหาความแตกแยกระหว่างกลุ่มผู้
คัดค้าน และผู้สนับสนุนอย่างรุนแรง จึงรวมตัวกันเดินทางมายื่นหนังสือขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
ตรวจสอบข้อมูลในโครงการ และประสานกับกรมชลประทานได้ระงับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
เหมืองตะกั่วโดยเร็วและทางด้าน นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า เมื่อมี
รายละเอียดหลักการ และเหตุผลอยู่ในเอกสารที่ยื่นคัดค้านแล้ว ก็จะพิจารณาตามความจ าเป็นของ
โครงการว่ามีความจ าเป็นมากน้อยแค่ไหน และโครงการจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็น อยู่ของ
ประชาชนอย่างไรก่อนที่จะด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง มีชาวบ้านประมาณ     
300คน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  โดยถือป้ายเขียนข้อความ สนับสนุนการสร้างอ่างเก็บน้ า
เหมืองตะกั่ว ขอให้ทางจังหวัดเร่งด าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าสร้างอ่างเก็บน้ าเหมือง
ตะกั่ว  ในพ้ืนที่  หมู่ 1 บ้านเหมืองตะกั่ว  ต าบลหนองธง  อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง  อย่างเร่งด่วน 
เนื่องจากอ่างเก็บน้ าดังกล่าว เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลน
น้ ากินน้ าใช้ของราษฎรในต าบลหนองธงเมื่อปี  2556 จนกระทั่งมีการคัดดค้านมาโดยตลอด          
นายประจวบ มลยง  ก านันต าบลหนองธง กล่าวว่า  ชาวบ้านขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคมานาน              
หลายปี  ก่อนหน้านี้ตนได้ติดตามข่าวจากส านักต่าง ๆ ทราบว่าทางผวจ.พัทลุงสั่งชะลอการสร้างอ่าง             
พวกตนคิดว่าหากชะลอถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ได้ผล พวกตนจึงได้รวมตัวกันเพ่ือพุดคุยกับ  ผวจ. 
เพ่ือให้ทราบว่าตอนนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน  พร้อมกับยื่นหนังสือสนับสนุนการสร้างอ่างเก็บน้ า
เหมืองตะกั่วต่อไป 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านเหมืองตะกัว่ อ าเภอป่าบอน คัดค้านการสร้างอ่างเก็บน้ าน้ าเหมืองตะกั่ว 
 2. กรมชลประทานระบุการสร้างอ่างเก็บน้ าเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 
ของกรมชลประทาน  

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 2. ชมรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดพัทลุง  
 3. ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง 
 4. กลุ่มรักษ์โตนสะตอ 
 5. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  
 6. รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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ระยะเวลา : มากกว่า 5 (พ.ศ. 2557-2561) 

สถานะ : อยู่ระหว่างการแก้ไข 

พลวัต :  
 จากผลกระทบในการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือสร้างอ่างเก็บน้ านั้น กรมชลประทานท าการศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้
ของโครงการอ่างเก็บน้ าเหมืองตะกั่ว ต่อมาราษฎรหมู่บ้านในต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จังหวัด
พัทลุง ได้มีมติร่วมกันสมควรสร้างอ่างเก็บน้ าฯ โดยราษฎรแต่ละหมู่บ้านได้ลงนามสนับสนุนในการ
สร้างอ่างเก็บน้ า และมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการก่อสร้างเพ่ือช่วยเหลือราษฎร แต่ยังมีกลุ่มที่คัดค้านไม่
ต้องการให้สร้างออ่างเก็บน้ า 

ระดับความรุนแรง : มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน ถูกผู้มีอิทธิพลข่มขู่ใช้อาวุธสงครามยิงถล่มบ้านเรือน
ได้รับความเสียหาย  

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 ชาวบ้านรวมตัวกันเดินทางมายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
  

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 สิทธิชุมชนในพ้ืนที่ท้องถิ่นของชาวบ้านกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ความแตกแยกระหว่างกลุ่มผู้คัดค้าน และผู้สนับสนุนการด าเนินโครงการอย่างรุนแรง  
  

ที่มาของข้อมูล :         
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที ่         
 2. ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 “โครงการอ่างเก็บน้ าเหมืองตะกั่ว         
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ” เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2557 จาก  
http://midscale16rid.com/index.php?cmd=news&mode=detail&id=35&cate_id=3 
  3. ผู้จัดการออนไลน์ “24 เครือข่ายอนุรักษ์ยื่นหนังสือ ผวจ.พัทลุง ค้านการสร้างอ่างเก็บน้ า
เหมืองตะกั่ว” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 จาก 
https://www.news1live.com/detail.aspx?NewsID=9610000008449 
  4. ทีนิวส์ “ค้านท าไม..!? ชาวบ้านกว่า 300 คน บุกศาลากลางพัทลุง "สนับสนุน" การสร้าง
อ่างเก็บน้ า หลังชาวบ้านอีกกลุ่มคัดค้านมา 28 ปี (คลิป)” เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 จาก 
https://www.tnews.co.th/contents/411377 
 
    

http://midscale16rid.com/index.php?cmd=news&mode=detail&id=35&cate_id=3
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17. การใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งสระ   

พื้นที่ : ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ดินท ากิน) 

ระดับการรับรู้ของสังคม :  ระดับชาติผ่านสื่อทางสังคมหลากหลายทั้งวิทยุและโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
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ประเด็นขัดแย้ง :  
 มหาวิทยาลัยทักษิณมีความต้องการขยายวิทยาเขตขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง โดยมีความ
ต้องการที่ดินสาธารณะ แต่เกิดความขดัแย้งกับชาวบ้านในพ้ืนที่สาธารณะซ่ึงชาวบ้านได้ถือครองและใช้
ประโยชน์ในที่ดิน 
               

ความเป็นมา : 
 เนื่องจากความต้องการของมหาวิทยาลัยทักษิณในการขยายวิทยาเขตขึ้นในพ้ืนที่จังหวัด
พัทลุง โดยมีความต้องการที่ดินสาธารณะจ านวน 3,500 ไร่ในเขตป่าพะยอม มหาวิทยาลัยทักษิณจึงได้
ด าเนินการขออนุมัติใช้ที่ดินสาธารณะ และขอขึ้นทะเบียนในที่ดินของรัฐจากกระทรวงมหาดไทยผ่าน
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและมีการส ารวจพ้ืนที่แล้วพบว่า เป็นพ้ืนที่เหมาะสมต่อการตั้ง จึงได้ท าการ
อนุญาตให้มหาวิทยาลัยใช้พ้ืนที่เพ่ือด าเนินการก่อตั้งคณะวิชาต่าง ๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดพัทลุง โดยพ้ืนที่ที่ด าเนินการขออนุญาตตาม
เอกสารหลักฐานจะเป็นพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ที่รัฐเป็นผู้ดูแล และทางจังหวัดสามารถอนุญาตให้ใช้
พ้ืนที่ได้ แต่เนื่องจากว่าในพ้ืนที่เดียวกันนี้มีชาวบ้านได้ถือครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนที่
มหาวิทยาลัยทักษิณขออนุญาต และการถือครองของชาวบ้านก็ไม่ได้สืบทอดมาด้วยสิทธิของการท ากิน
หรือสืบทอดมาจากบรรพบุรุษตามสิทธิของชุมชนเพียงเท่านั้น แต่ยังได้มีการท าการซื้อขายสิทธิในการ
ถือครองพ้ืนที่ของชาวบ้าน ดังนั้น พ้ืนที่ดังกล่าวจึงมีการถูกเปลี่ยนมือจากพ้ืนที่ท ากินกันดารให้เป็น
พ้ืนที่ที่มีความเจริญ มีถนนสายส าคัญของภาคใต้ตัดผ่านคือ ถนนเพชรเกษม 41 (ถนนสายเอเชีย) ท า
ให้ที่ดินมีราคาแพงมาก ส่วนผู้ที่เข้าไปซื้อสิทธิครอบครองในที่ดินสาธารณะเมื่อถึงเวลาที่ทางราชการ
อนุญาตและประกาศให้ใช้พ้ืนที่สาธารณะสร้างมหาวิทยาลัยและด าเนินการขอคืนที่ดินจากชาวบ้านที่
ถือครอง จึงท าให้น าไปสู่ความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง เนื่องจากชาวบ้านไม่เห็นด้วยถึงแม้ว่าการขอคืน
ที่ดินจากทางราชการจะมีการจ่ายค่าชดเชย แต่ยังมีชาวบ้านบางส่วนเท่านั้นที่ยอมรับค่าชดเชย 
หลังจากนั้นแม้ว่ามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จะสร้างอาคารและเปิดท าการสอนแล้ว แต่ว่า
พ้ืนทีส่่วนอื่น ๆ นั้นมหาวิทยาลัยทักษิณยังไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ตามที่ได้รับอนุญาต จึงท าให้
เกิดการเคลื่อนไหวของแต่ละฝ่ายตลอดมา 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุนได้ถือครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะ 
 2. มหาวิทยาลัยทักษิณ ระบุความต้องการขยายวิทยาเขตขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง โดยมี
ความต้องการที่ดินสาธารณะ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. กรมท่ีดิน 
 2. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
 3. ประธานเครือข่ายรักษ์แผ่นดินทุ่งสระ 
 4. กระทรวงมหาดไทย 
 5. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ระยะเวลา : มากกว่า 5 ปี (พ.ศ.2551-2556) 

สถานะ : ได้รับการแก้ไขแล้ว 

พลวัต :  
 จากการที่มหาวิทยาลัยทักษิณระบุความต้องการขยายวิทยาในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง โดยมี
ความต้องการที่ดินสาธารณะทุ่งสระ โดยมีการยื่นขอนุญาต แต่เกิดความขัดแย้งกับชาวบ้านในพ้ืนที่
สาธารณะซ่ึงชาวบ้านได้ถือครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนที่มหาวิทยาลัยทักษิณขออนุญาต และ
การถือครองของชาวบ้านก็ไม่ได้สืบทอดมาด้วยสิทธิของการท ากินหรือสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. การใช้วิธีการเจรจากับผู้บริหารที่มีอ านาจในการตัดสินใจ 
 2. การหลีกเลี่ยงในการเผชิญหน้าในที่ประชุมของกลุ่มเครือข่ายและมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 3. การปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมหาวิทยาลัยทักษิณกล่าวถึงการได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
สาธารณะทุ่งสระ 635 ไร่ จากกระทรวงมหาดไทย 
 4. ก ารใช้ ก ระบ วน การยุ ติ ธ ร รม ใน การแก้ ไขปั ญ ห า ถ้ าปั ญ ห า เรื่ อ งก ารขอ ให้
กระทรวงมหาดไทยเพิกถอนการอนุญาต และมหาวิทยาลัยทักษิณไม่ยินยอม ชาวบ้านควรฟ้องร้องศาล
ปกครอง 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 1. การร้องเรียนเรื่องการถือครองที่ดิน 
 2. สิทธิชุมชนการปกป้องที่ดินท ากิน 
  

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 การใช้พื้นท่ีในการท ากินได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากชาวบ้านกลัวถูกฟ้องร้อง 
  

ที่มาของข้อมูล :          
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่          
 2. ประชาไท “ผู้ว่าฯ พัทลุง’ สั่งยุติ ‘วิทยาลัยภูมิปัญญา’ -เสนอ มท.เพิกถอนที่ดินทุ่งสระ” 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 จาก https://prachatai.com/journal/2012/08/41977 
 

https://prachatai.com/journal/2012/08/41977
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18. คัดค้านโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ าคลองประ  

พื้นที่ : หมู่ที่ 4 ต าบลพะนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การบริหารจัดการน้ า)  

ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับท้องถิ่น การสื่อสาผ่านสื่อสังคมยังน้อย อยู่ในระดับพ้ืนที่โครงการ  

ประเด็นขัดแย้ง :  
 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ าคลองประเกิดขึ้นเพ่ือลดผลกระทบและให้ความช่วยเหลือ
ชาวบ้านในพ้ืนที่เนื่องจากการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง แต่ชาวบ้านในพ้ืนที่คัดค้านจากการด าเนิน
โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ าคลองประ เนื่องจากอาจท าให้เกิดตะกอนทับถมหน้าประตูระบายน้ า 
และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

ความเป็นมา : 
 กรมชลประทาน แจงกรณีชาวพัทลุงยื่นคัดค้านโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ าคลองประ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พัทลุง เนื่องจากกลัวว่าจะกระทบต่อระบบนิเวศ การท่องเที่ยว และอาจ
ท าให้เกิดน้ าท่วมหลายเดือนนั้น ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า 
โครงการคลองประอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เกิดจากผู้น าชุมชนในเขคต าบลพนางตุง อ าเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ า ในช่วงฤดูแล้ง ได้มีหนังสือกราบ
บังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร เพ่ือขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยทรงมีพระราชกระแสรับสั่งความตอนหนึ่งว่า 
“สงสัยว่าจะได้น้ าเค็ม หรือไม่ก็น้ าเปรี้ยว เพ่ือป้องกันน้ าเค็มให้ท าการควบคุมน้ าเค็มจากทะเลที่ปาก
ประ ไม่ให้น้ าเค็มเข้ามาในคลองประในหน้าแล้งและเก็บน้ าจืดไว้ ถ้าน้ าแห้งในหน้าแล้งสงสัยว่าการสูบ
น้ ามากเกินไป น้ าจะกลายเป็นน้ าเปรี้ยว” กรมชลประทานได้สนองพระราชด าริดังกล่าว โดยการ
วางโครงการก่อสร้างอาคารควบคุมน้ า ปากคลองประ เพ่ือป้องกันน้ าเค็มในทะเลหลวงไหลเข้าคลอง
ประ และเก็บน้ าจืดไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยได้ท าการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้ว
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เสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2553 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนด าเนินการส ารวจ ออกแบบโครงการฯ คาดว่า
จะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562 
  ส าหรับโครงการคลองประ อันเนื่องมาจากพระจากพระราชด าริ หากด าเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จจะสามารถเก็บกักน้ าจืดไว้ใช้และสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ จากพ้ืนที่รับประโยชน์
เดิม 27,810 ไร่ เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานเปิดใหม่อีกประมาณ 21,990 ไร่ รวมพ้ืนที่รับประโยชน์ทั้งหมด 
49,800 ไร่ ครอบคลุม 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง และ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ช่วยป้องกัน
การรุกตัวของน้ าเค็มเข้ามาในคลองประและคลองสาขา เป็นการพัฒนาระบบชลประทานริมคลองประ
และบริเวณโดยรอบ ท าให้สภาพดินมีความชุ่มชื้นตลอดปี รวมทั้งควบคุมดินบริเวณ ริมคลองประที่มี
สภาพเป็นกรดจัด มิให้สัมผัสกับอากาศเกิดเป็นดินเปรี้ยวได้ เป็นการป้องกันไม่ให้มีการน าน้ าเค็มมาใช้
ในการเพาะปลูก ซึ่งท าให้เกิดความเค็มตกค้างในดิน ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพดินและผลผลิตลดลง 
อีกทั้งการพัฒนาระบบชลประทานในพ้ืนที่เปิดใหม่จะก่อให้เกิดโอกาสแก่ราษฎรในพ้ืนที่ที่ไม่เคยได้รับ
น้ าชลประทาน ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีรายได้ที่ดีขึ้น 
  ในส่วนของความกังวลใจของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับการด าเนินโครงการคลองประฯ 
กรณีตะกอนทับถมและสารเคมีตกค้างในคลองประ ประตูระบายน้ ามีการเปิดบานพ้นน้ าตลอดเวลา
ในช่วงน้ าหลากซ่ึงเป็นช่วงที่มีตะกอนในล าน้ ามาก ซึ่งตะกอนสามารถไหลผ่านประตูระบายน้ าลงไปยัง
ทะเลหลวงได้ตามปกติ ส่วนการปิดบานประตูระบายน้ า จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ และเป็นช่วงที่มี
ตะกอนในล าน้ าน้อย เนื่องจากเป็นช่วงแล้งหรือเป็นช่วงที่น้ าเค็มรุกตัวเข้ามาในคลองปากประ ซึ่งน้ าจะ
ไหลย้อนจากทะเลหลวงเข้ามาในพ้ืนที่ จึงท าให้โอกาสที่จะเกิดตะกอนทับถมหน้าประตูระบายน้ า
เกิดขึ้นได้น้อย อีกทั้งประตูระบายน้ าปากคลองประได้ออกแบบให้มีบานระบายตะกอนในกรณีที่
ต้องการระบายตะกอนที่ตกทับถมอยู่หน้าประตูระบายอยู่แล้ว ดังนั้น จึงไม่เป็นต้นเหตุของการปิดกั้น
ตะกอนในล าน้ าได้ ส่วนในด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของสัตว์น้ า กรมชลประทานได้
ด าเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ แล้วเสร็จเมื่อปี 2553 และได้ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อปี 2557 โดย
รายงานผลการศึกษาไว้ว่า ช่วงระยะเวลาที่สัตว์น้ าในพ้ืนที่จะขึ้นมาวางไข่ในพ้ืนที่ต้นน้ านั้นจะเป็น
ช่วงเวลาน้ าหลากของปี ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวประตูระบายจะเปิดหรือยกบานระบายพ้นน้ า เพื่อเป็นการ
ระบายน้ าในพื้นที่อยู่แล้ว ดังนั้น จึงไม่เป็นการปิดกั้นการเดินทางเพ่ือวางไข่ของสัตว์น้ าตามท่ีหลายฝ่าย
เป็นกังวล ทั้งนี้ ในสภาพน้ าหลาก ปริมาณน้ าสามารถระบายผ่านประตูระบายน้ าไปได้โดยไม่ถูกกีด
ขวาง อีกทั้งในกรณีที่น้ าในทะเลหลวงสูงกว่าในคลองปากประ ประตูระบายน้ าปากคลองประจะท า
หน้าที่ร่วมกับประตูระบายน้ าปากคลองยวนและอาคารระบายน้ าริมทะเลหลวงอีก 6 แห่ง ในการ
ป้องกันน้ าจากทะเลหลวงไหลเข้ามาในพ้ืนที่ ดังนั้น นอกจากประตูระบายน้ าปากคลองประไม่เป็น
สาเหตุให้เกิดน้ าท่วมขังในพ้ืนที่แล้ว ยังจะช่วยป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย 
  อย่างไรก็ตาม ประตูระบายน้ าคลองประตั้งอยู่ในคลองปากประ ห่างจากทะเลหลวงขึ้นมา
ทางด้านเหนือน้ าประมาณ 400 เมตร ซึ่งบริเวณปากคลองปากประจะมีลักษณะโค้ง จากระยะห่างและ
ลักษณะของล าน้ าดังกล่าว จึงไม่มีผลกระทบกับทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวยอยักษ์ในทะเลหลวง 
อีกทั้งตัวประตูระบายน้ าปากคลองประ ถูกออกแบบโดยผสมผสานสถาปัตยกรรมท้องถิ่น เพ่ือความ
สวยงามและกลมกลืนกับพ้ืนที่อย่างลงตัว สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของจังหวัดพัทลุง
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ได้ในอนาคตอีกด้วย อนึ่ง โครงการชลประทานพัทลุง และส านักงานออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรม กรมชลประทานร่วมกับจังหวัดพัทลุงจะจัดให้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดการด าเนิน
โครงการคลองประอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือท าความเข้าใจกับกลุ่มผู้น าชุมชนที่ได้รับผลกระทบ  
 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561 มีกลุ่มประชาชนบ้านคลองปากประ  จังหวัดพัทลุง ได้มาชุมนุม
กันเพ่ือแสดงความคิดเห็นและคัดค้านการก่อสร้างโครงการประตูน้ าคลองปากประต่อรัฐบาลและกรม
ชลประทานผ่านสื่อสาธารณะ  โดยมีแกนน าคือ นายโอภาส หนูชิต  มีผู้มาชุมนุมกันประมาณ        
200 คน  ในเวลาต่อมามีนายอ าเภอเมืองพัทลุงเข้ามาเจรจาและนัดหมายขอเชิญแกนน าเข้าร่วม
ประชุมกันอีกครั้งในวันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพัทลุง 
อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพ่ือหาข้อยุติการชุมนุม ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมมีความพึงพอใจและได้แยกย้าย       
กันกลับไป  

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านอ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงคัดค้านจากการด าเนินโครงการก่อสร้างประตู
ระบายน้ าคลองประ เนื่องจากอาจท าให้เกิดจะเกิดตะกอนทับถมหน้าประตูระบายน้ า 
 2. กรมชลประทานระบุโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ าคลองประช่วยลดผลกระทบและ
ความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 
 1. ผู้น าชุมชน 
 2. นายอ าเภอเมืองพัทลุง  
 3. กลุ่มช่างภาพ 
 4. กวีซีไรต์ 
 5. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  
 6. บริษัทที่ปรึกษา 
 

ระยะเวลา : มากกว่า 1 ปี (พ.ศ. 2561) 

สถานะ : ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 

พลวัต :  
 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ าคลองประ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ นั้นเกิดขึ้นโดยกรม
ชลประทานเพ่ือลดผลกระทบและให้ความช่วยความเดือดร้อนชาวบ้านในพ้ืนที่อันเนื่องจากการขาด
แคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง สามารถเก็บกักน้ าจืดไว้ใช้และสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่  แต่
ชาวบ้านในพ้ืนที่คัดค้านจากการด าเนินโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ าคลองประ เนื่องจากอาจท าให้
เกิดจะเกิดตะกอนทับถมหน้าประตูระบายน้ า และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
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วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. หนังสือขอให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานกรุณาธิคุณให้กรม
ชลประทานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้ง 2 หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองปากประ      
ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง 
 2. ประชาชนออกมาเรียกร้อง และคัดค้านโครงการดังกล่าว ด้วยการส่งหนังสือขอความเป็น
ธรรมไปยังนายกรัฐมนตรี โดยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
 3. การรับฟังข้อคิดเห็น เสนอแนะ งานส ารวจ ออกแบบ โครงการคลองประ (คลองปาก
ประ) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 1. ชาวบ้านมีการส่งไลน์ และเฟซบุ๊กไปทั่วประเทศเพ่ือสร้างแรงกระตุ้นต่อปัญหาที่เกิดขึ้น 
 2. แหล่งทรัพยากรทางอาหารในพื้นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจาการด าเนินโครงการ. 
   

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ความกังวลใจของประชาชนในพ้ืนที่ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการคลองประฯ กรณีประตู
ระบายน้ าปิดกั้นตะกอน ท าให้ล าคลองตื้นเขิน เป็นการสะสมสารเคมีและท าให้ล าน้ าเน่าเสีย สัตว์น้ า
สูญพันธุ์  
 

ที่มาของข้อมูล :    
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่          
         2. มติชนออนไลน์ “กรมชลฯแจง สร้างประตูน้ าคลองประ พัทลุงตามความต้องการชุมชน 
ป้องกันน้ าเคม็ ดินเปรี้ยว” วันที่ 5 ตุลาคม 2561 จาก 
https://www.matichon.co.th/economy/news_1163882  
 3. สถานีวิทยุ ตชด.104 หาดใหญ่ “ชาวบ้าน 2 ฝั่งคลองปากประ อ.เมือง จ.พัทลุง 200 คน 
ลุกฮือคัดค้านการก่อสร้างประตูน้ า” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม  2018 จาก 
http://policeradio104.com/2018/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://policeradio104.com/2018/10/07/%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-2-%e0%b8%9d%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0-2/
http://policeradio104.com/2018/
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19. คัดค้านสร้างสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟ 

พื้นที่ : ต าบลมะกอกเหนือ  อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

ประเภทความขัดแย้ง : โครงสร้างพื้นฐาน (การคมนาคม) 

ระดับการรับรู้ของสังคม :  ระดับท้องถิ่น การสื่อสาผ่านสื่อสังคมยังน้อย อยู่ในระดับพ้ืนที่โครงการ 

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ชาวบ้านในพ้ืนที่ต าบลมะกอกเหนือคัดค้านการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟ หวั่น
จะได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพประจ าวัน และท าให้ชุมชนมีความขัดแย้ง แต่กรมทางหลวง
ระบุเพ่ือประโยชน์การเดินทางสัญจร 

ความเป็นมา : 
 ชาวปากคลอง จังหวัดพัทลุง รวมตัวคัดค้านการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟ ที่จะ
สร้างเชื่อมต่อบนถนนสายควนขนุน-ทะเลน้อย หวั่นส่งผลกระทบในการประกอบอาชีพประจ าวัน วันที ่
1 มีนาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่า ที่บริเวณตลาดปากคลอง ท้องที่ หมู่ 1 ต าบล
มะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ชาวบ้านกว่า 500 คน จากพ้ืนที่ หมู่1, 2, 3 และ หมู่ 7 
ต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน รวมตัวกันลงลายมือชื่อเพ่ือคัดค้านการสร้างทางยกระดับข้าม
เส้นทางรถไฟ บริเวณสถานีรถไฟปากคลอง ซึ่งสร้างเชื่อมต่อบนถนนสายควนขนุน -ทะเลน้อย โดย
ชาวบ้านหวั่นจะได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพประจ าวัน และท าให้ชุมชนมีความขัดแย้ง 
แตกแยก แบ่งพรรคแบ่งพวก จึงได้ร่วมกันลงลายมือชื่อเพ่ือคัดค้านดังกล่าว 
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   นอกจากนั้น ชาวบ้านยังถือป้ายข้อความไม่เอาทางยกระดับ หรือสะพานข้ามทางรถไฟ โดย
มี นายบงกษ บุษบงค์ ผู้ ใหญ่บ้าน หมู่  1 ต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง             
เป็นแกนน า พร้อมรวบรวมรายชื่อชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยทั้งหมดท าเป็นหนังสือเปิดผนึกยื่นคัดค้านต่อ 
นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ต่อไป ส าหรับโครงการก่อสร้างสะพานยกระดับ
ข้ามทางรถไฟ เส้นทาง อ.ควนขนุน-ทะเลน้อย ก่อนหน้านี้ เคยมีการส ารวจเมื่อ 3 ปีก่อน แต่ชาวบ้าน
ได้คัดค้านแล้วตกไป จนกระทั่งล่าสุดมีการส ารวจใหม่เพ่ือที่จะก่อสร้างอีก ท าให้ชาวบ้านร่วมคัดค้าน
การก่อสร้างในจุดดังกล่าว พร้อมเสนอแนะให้ทางการรถไฟฯ ตัดเส้นทางถนนใหม่เพ่ือสร้างสะพาน
ยกระดับ ทั้งทางฝั่งด้านซ้าย และด้านขวาของหมู่บ้าน โดยห่างจากชุมชนฝั่งละ 1 กิโลเมตร แต่ทาง
รถไฟยังคิดท่ีจะสร้างในจุดเดิม จึงมีการคัดค้านเกิดข้ึนตามมาดังกล่าว 

คู่ขดัแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านในพ้ืนที่ต าบลมะกอกเหนือ  อ าเภอควนขนุน คัดค้านการก่อสร้างสะพาน
ยกระดับข้ามทางรถไฟ หวั่นจะได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพประจ าวัน และท าให้ชุมชนมี
ความขัดแย้ง 
 2. กรมทางหลวงระบุเพ่ือประโยชน์การเดินทางสัญจร 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
 2. ปลัดอ าเภอควนขนุน 
 3. แกนน า 
 4. บริษัทที่ปรึกษา  
 5. เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท 
 6. เจ้าหน้าที่ส่วนราชการระดับจังหวัด 
 7. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ระยะเวลา : มากกว่า 3 ปี (พ.ศ. 2558-2561) 

สถานะ : ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 

พลวัต :  
 ชาวบ้านในพ้ืนที่ต าบลมะกอกเหนือคัดค้านการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟ หวั่น
จะได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพประจ าวัน และท าให้ชุมชนมีความขัดแย้ง แต่กรมทางหลวง
ระบุเพ่ือประโยชน์การเดินทางสัญจร โดยเมื่อ 3 ปีที่แล้วที่มีการส ารวจการสร้างของโครงการชาวบ้านก็
คัดค้านการสร้างสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟมาแล้ว 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
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วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
 2. ชาวบ้านขึ้นป้ายคดัค้านโดยออกสื่อเพ่ือสร้างการรับรู้ว่าไม่ต้องการ 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 1. ความตระหนักท่ีมีต่อปัญหาของชุมชนในเรื่องมลภาวะทางอากาศที่จะเกิดข้ึน 
 2. ความแตกแยกในชุมชน เพ่ือให้เกิดความรักสามัคคีจึงต้องหาแนวทางแก้ไข   
   

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ความวิตกกังวลต่อปัญหาสุขภาพท่ีจะเกิดขึ้น และฝุ่นละอองในอากาศ 
   

ที่มาของข้อมูล :        
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่          
     2. ข่าวภาคใต้ “ชาวพัทลุงรวมตัวคัดค้านสร้างสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟ หวั่นกระทบ
ประกอบอาชีพ” เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 จาก 
https://mgronline.com/south/detail/9610000020905 
 

      
 

     
 
 

https://mgronline.com/south/detail/9610000020905
https://mgronline.com/south/photo-gallery/9610000020905
https://mgronline.com/south/photo-gallery/9610000020905
https://mgronline.com/south/photo-gallery/9610000020905
https://mgronline.com/south/photo-gallery/9610000020905
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20. ความขัดแย้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 

พื้นที่ : ต าบลพนมวังก์ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลังงาน) 

ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับท้องถิ่น การสื่อสาผ่านสื่อสังคมยังน้อย อยู่ในระดับพ้ืนที่โครงการ 

ประเด็นขัดแย้ง :  
 บริษัทฟลอร่า เทคโนโลยี จ ากัด ร่วมกับ อบต.พนมวังก์ระบุแจ้งกับชาวบ้านถึงความจ าเป็น
ในการก่อสร้างโรงงานก าจัดขยะมูลฝอยแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า แต่ชาวบ้านคัดค้านโรงไฟฟ้าพลังงาน
ขยะ เนื่องจากการก่อสร้างโรงงานจะต้องผ่านการท าเวทีประชาคมของชาวบ้านยังขาดความชัดเจน 

ความเป็นมา : 
 ชาวบ้านควนขนุน จังหวัดพัทลุง บุกศาลากลางหมู่บ้าน ขณะมีการประชุมท าประชาคม
โรงงานก าจัดขยะมูลฝอยแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า ยกป้ายตะโกนต้าน จนต้องยุติกลางคัน เผยเหตุที่
คัดค้านเพราะเชื่อว่า จะสร้างมลพิษอย่างไม่มีวันสิ้นสุด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ที่ศาลากลาง
หมู่บ้าน หมู่ 5 ต าบลพนมวังก์ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง นายเกลื่อม พูลสง ที่ปรึกษานายกอบจ.
พัทลุง เป็นประธานในการในการเวทีประชาคม การก่อสร้างโรงงานก าจัดขยะมูลฝอยแปลงเป็น
พลังงานไฟฟ้า จังหวัดพัทลุง โดยมีบริษัทฟลอร่า เทคโนโลยี จ ากัด ร่วมกับ อบต.พนมวังก์ และส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น มีประชาชนในพ้ืนที่หมู่ 1- 8 ต าบลพนมวังก์ อ าเภอควนขนุน 
ประมาณ 500 คน เข้าร่วมท าประชาคม ขณะเดียวกัน ได้มีชาวบ้านอีกกลุ่มมายืนชุมนุมถือป้าย    
กล่าวโจมตีการท าเวทีประชาคมในครั้งนี้ พร้อมทั้งโห่ร้อง ท่ามกลางการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ต ารวจ สภ.นาขยาด อ าเภอควนขนุน ทั้งในและนอกเครื่องแบบประมาณ 30 นาย ขณะที่นายเกลื่อม 
พูลสง ที่ปรึกษานายก อบจ.พัทลุง เปิดการประชุม แล้วชี้แจงกับชาวบ้านถึงความจ าเป็นในการ
ก่อสร้างโรงงานก าจัดขยะมูลฝอยแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า และผลประโยชน์ที่ท้องถิ่น ประชาชนจะ
ได้รับจากการก่อสร้างโรงงานดังกล่าวได้มีกลุ่มชาวบ้านทั้งชายและหญิงกรูกันเข้าไปในศาลากลาง
หมู่บ้าน พร้อมทั้งตะโกนว่า พวกตนไม่ต้องการโรงงานก าจัดขยะ ท าให้เหตุการณ์ตึงเครียดท่ามกลาง
ความตื่นตกใจของ หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมการท าเวทีประชาคมในครั้งนี้ 
  อย่างไรก็ตาม นายสมชาติ รักชุม นายก อบต.พนมวังก์ ได้กล่าวกับชาวบ้านผู้คัดค้านการ
ก่อสร้างโรงงานก าจัดขยะว่า การก่อสร้างโรงงานจะต้องผ่านการท าเวทีประชาคมของชาวบ้าน หาก
ชาวบ้านส่วนใหญ่ลงมติคัดค้าน การด าเนินงานก่อสร้างโรงงานก็จะยุติลงทันที ขอให้ชาวบ้านรับฟัง
เหตุผลของตัวแทนบริษัทฟลอร่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการ แต่ชาวบ้านกลับไม่ยอมฟัง พร้อมทั้งกรูกัน
เข้ามาในศาลา จนเหตุการณ์ส่อเค้าวุ่นวาย ทางด้านนายเกลื่อม เห็นท่าไม่ดีจึงได้สั่งปิดการท าเวที
ประชาคม ท่ามกลางเสียงโห่ร้องดีใจของกลุ่มชาวบ้านที่ออกมาคัดค้าน  นายฉลาด มากรอด อายุ     
45 ปี แกนน าชาวบ้านที่คัดค้านเผยว่า การก่อสร้างโรงงานก าจักขยะมูลฝอยแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า 
จ.พัทลุง ในครั้งนี้ จะสร้างมลพิษให้กับประชาชนใน ต าบลพนมวังก์ และพ้ืนที่ข้างเคียงอย่างไม่มีวัน
สิ้นสุด ก่อนหน้านี้พวกตนได้เข้าไปร้องขอนายพสิษฐ์ ปานเพชร ก านัน ต าบลพนมวังก์ และนายสมชาติ 
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รักชุม นายก อบต.พนมวังก์ ให้ยุติการจัดท าเวทีประชาคม แต่เมื่อยังดึงดันท าประชาคม พวกตนและ
ชาวบ้านจึงลุกฮือขึ้นคัดค้านดังกล่าว 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านคัดค้านโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ เนื่องจากการก่อสร้างโรงงานจะต้องผ่านการท า
เวทีประชาคมของชาวบ้าน 
 2. บริษัทฟลอร่า เทคโนโลยี จ ากัด ร่วมกับ อบต.พนมวังก์ระบุแจงกับชาวบ้านถึงความ
จ าเป็นในการก่อสร้างโรงงานก าจัดขยะมูลฝอยแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. ต ารวจ สภ.นาขยาด อ าเภอควนขนุน 
 2. ที่ปรึกษานายก อบจ.พัทลุง  
 3. หัวหน้าส่วนราชการ 
 4. แกนน าชาวบ้าน 
 5. ก านัน ต.พนมวังก์ 

ระยะเวลา : มากกว่า 3 ปี (พ.ศ. 2558-2561) 

สถานะ : ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 

พลวัต:  
 บริษัทฟลอร่า เทคโนโลยี จ ากัด ร่วมกับ อบต.พนมวังก์ระบุแจ้งกับชาวบ้านถึงความจ าเป็น
ในการก่อสร้างโรงงานก าจัดขยะมูลฝอยแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งประชาชนและท้องถิ่นได้รับ
ประโยชน์ แต่ชาวบ้านคัดค้านโรงไฟฟ้าพลังงานขยะมาโดยตลอด เนื่องจากการก่อสร้างโรงงานจะต้อง
ผ่านการท าเวทีประชาคมของชาวบ้าน ยังขาดความชัดเจน และเพ่ิมความก้าวร้าวในการแสดงออกซึ่ง
การคัดค้าน 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. ประชาชนในพื้นท่ีหมู่ 1- 8 ต าบลพนมวังก์ อ าเภอควนขนุน ประมาณ 500 คน เข้าร่วม
ท าประชาคม 
 2. ชาวบ้านอีกกลุ่มมายืนชุมนุมถือป้าย กล่าวโจมตีการท าเวทีประชาคมคัดค้าน 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 พฤติกรรมการแสดงออกในการคัดค้านโดยการตะโกน การขึ้นป้ายประกาศการต่อต้านจาก
กลุ่มคัดค้าน 
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ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ความกังวลที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนและก่อให้เกิดผลกระทบระยะยาวทั้งการด าเนินชีวิตและ 
การประกอบอาชีพ  
 

ที่มาของข้อมูล :          
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่          
 2. ไทยรัฐ “ประชาคมล่ม! ชาวบ้านหวั่นมลพิษ ฮือต้านโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่พัทลุง”    
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 จาก https://www.thairath.co.th/content/538219 
 3. อภิรดา มีเดช “โรงไฟฟ้าขยะ: แก้ปัญหาเดิมด้วยการเพ่ิมปัญหาใหม่” เมื่อวันที่ 21 
มีนาคม 2559 จาก https://waymagazine.org/waste-energy-problems/ 
 

     
 

      
 
 
 

https://waymagazine.org/author/pomme/
https://waymagazine.org/waste-energy-problems/
https://waymagazine.org/waste-energy-problems/
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กรณีศึกษาโครงการตามแนวนโยบายภาครัฐจังหวัดระนอง 
 

21. ความขัดแย้งการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่บนเกาะพยาม 

พื้นที่ : เกาะพยาม อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลังงาน) 

ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับท้องถิ่น มีเผยแพร่ในสื่อท้องถิ่นบ้าง และปรากฏข้อมูลในเอกสารทาง
ราชการ 

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ชาวเกาะพยามและผู้ประกอบการท่องเที่ยวบนเกาะพยาม คัดค้านการท าประชาพิจารณ์
โครงการผลิตไฟฟ้าของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งให้ความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าในบ้านอย่างปลอดภัย และได้
มีการพูดถึงพลังงานสะอาด โดยอาศัยเอกสารที่มีโลโก้การไฟฟ้าในการสร้างความน่าเชื่อถือ 

ความเป็นมา : 
 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ชาวเกาะพยามและผู้ประกอบการท่องเที่ยวบนเกาะพยาม ต.
ปากน  า อ าเภอเมือง จังหวัดระนองราว 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง เพ่ือยื่น
หนังสือคัดค้านการท าประชาพิจารณ์โครงการพลังงานอัจฉริยะแห่งแรกในประเทศไทย โดยมีนาย
สุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน  โดยมีนายอนุรักษ์ มณีศรี 
ชาวบ้าน หมู่  1 ต าบลเกาะพยาม ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวบ้านได้บอกว่า เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 
ซึ่งเป็นวันประชุมชาวบ้านประจ าเดือน ทาง อบต. เกาะพยามได้ให้บริษัทเอกชนรายหนึ่งเข้ามาให้
ความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าในบ้านอย่างปลอดภัย และได้มีการพูดถึงพลังงานสะอาด ซึ่งในเอกสารมีโลโก้
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ท าให้ชาวบ้านคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้า หลังจากนั นได้มีการถาม
ชาวบ้านว่าถ้าเกาะพยามจะมีพลังงานไฟฟ้าสะอาดจะเห็นด้วยหรือไม่ ท าให้ชาวบ้านทั งหมดบอกว่า
เห็นด้วย และหลังจากวันนั นได้มีการน าเอารายชื่อการประชุมประจ าเดือนของชาวบ้านไปเป็น          
การรับรองการท าประชาพิจารณ์เรื่องโครงการพลังงานอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก      
กังหันลม และพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ต่อมาได้มีการเปิดให้ชาวบ้านจองมิเตอร์อัจฉริยะ 
โดยมีการน าของแถมคือเสื อ และเพาเวอร์แบงก์มาเป็นสิ่งจูงใจ ท าให้มีชาวบ้านส่วนหนึ่งหลงกลไปท า
การจอง โดยเสียค่าจองมิเตอร์ไฟฟ้าจ านวน 500 บาท ในขณะที่ยังไม่รู้เลยว่าจะด าเนินการผลิตไฟฟ้า
ตรงไหน ยังไม่มีเสาไฟ ไม่มีสายไฟฟ้าใด ๆ และเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีการประชุม
ชาวบ้านประจ าเดือน และได้มีการน าเรื่องโครงการพลังงานดังกล่าวมาพูดในที่ประชุม โดยบอกว่าผ่าน
การท าประชาพิจารณ์แล้ว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 ท าให้ชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยสงสัยว่าท าตั งแต่
เมื่อไหร่ เพราะในวันนั นไม่ได้มีการพูดถึงรายละเอียดและผลกระทบของโครงการ รวมค่าไฟฟ้าที่จะ
จ าหน่ายให้ชาวบ้าน อีกทั งไม่ได้มีการบอกว่าจะเป็นการท าประชาพิจารณ์ ชาวบ้านจึงต้องการให้
ยกเลิกการอ้างผลประชาพิจารณ์ แล้วให้มาคุยรายละเอียดทั งหมดกับชาวบ้านใหม่อีกครั ง เนื่องจาก
ชาวเกาะพยามอยู่กันมาหลายสิบปีโดยไม่มีไฟฟ้าจากภาครัฐก็ยังอยู่กันได้ อีกทั งการท่องเที่ยวของเกาะ
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พยามเน้นเรื่องความสวยงามของธรรมชาติ หากมีการตั งกังหันลม หรือสวนโซลาร์เซลล์จะส่งผล
กระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างมาก อีกทั งการท าสวนโซลาร์เซลล์ที่ใช้พื นที่จ านวนมาก จะส่งผลกระทบ
ต่อแหล่งต้นน  าที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยอย่างแน่นอน 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวเกาะพยามและผู้ประกอบการท่องเที่ยวบนเกาะพยาม คัดค้านการท าประชาพิจารณ์
โครงการพลังงานอัจฉริยะแห่งแรกในประเทศไทย 
 2. บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งให้ความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าในบ้านอย่างปลอดภัย และได้มีการพูด
ถึงพลังงานสะอาด เพ่ือต้องการให้ความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าในบ้านอย่างปลอดภัย และได้มีการพูดถึง
พลังงานสะอาด 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพยาม 
 2. ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  

ระยะเวลา : มากกว่า 3 ปี (พ.ศ. 2558-2561) 

สถานะ : ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 

พลวัต :  
 ชาวเกาะพยามและผู้ประกอบการท่องเที่ยวบนเกาะพยาม คัดค้านการท าประชาพิจารณ์
โครงการพลังงานอัจฉริยะแห่งแรกในประเทศไทยของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งให้ความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้า
ในบ้านอย่างปลอดภัย และได้มีการพูดถึงพลังงานสะอาด เพ่ือต้องการให้ความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าใน
บ้านอย่างปลอดภัย โดยชาวบ้านมีการยื่นหนังสือคัดค้านโครงการผลิตไฟฟ้าต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
พร้อมทั งบริษัทไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นความจริงแก่ชาวบ้าน ท าให้ชาวบ้านขาดความน่าเชื่อถือ 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. ชาวบ้านรวมกลุ่มเพ่ือยื่นหนังสือคัดค้านการท าประชาพิจารณ์โครงการพลังงานอัจฉริยะ
แห่งแรกในประเทศไทยต่อผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง 
 2. ชาวบ้านต้องการข้อมูลที่เป็นความจริง ซึ่งจะสร้างความน่าเชื่อถือ 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 การท่องเที่ยวบนเกาะพยามอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้า 
   

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ความกังวลต่อผลกระทบต่อความสวยงามของธรรมชาติที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของ 
เกาะพยาม 
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ที่มาของข้อมูล :   
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื นที่          
 2. มติชนออนไลน์ “ชาวเกาะพยาม ร้องค้าน อบต.จับมือนายทุน หลอกท าประชาพิจารณ์
พลังงานอัจฉริยะ” เมื่อวันที่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 จาก          
https://www.matichon.co.th/local/news_38936 
 

 
 
22. โครงการอ่างเก็บน้้าอ่าวใหญ่พร้อมระบบระบายน้้าฯ 
 

พื้นที่ : ต าบลเกาะพยาม อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การบริหารจัดการน  า) 
 

ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับท้องถิ่น เนื่องจากเป็นพื นที่เฉพาะ มีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์บ้าง 
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเฉพาะในหน่วยงานของกรมชลประทาน 
  

ประเด็นขัดแย้ง : 
 สืบเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน  าของประชาชนในบางช่วง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ
พยามขอโครงการพระราชด าริ และเมื่อมีการจัดตั งกลุ่มผู้ใช้น  าท าให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกัน
เนื่องจากมีการคิดเก็บค่าน  าเพ่ือมาบริหาร โดยกรมชลประทานยืนยันต้องมีการเก็บค่าน  าดังกล่าว  
  

ความเป็นมา : 
 เกาะพยามเป็นต าบลหนึ่งที่อยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดระนอง และการใช้น  าของราษฎรเป็นการ
ใช้น  าฝนเป็นหลักและมีการขุดบ่อน  าตื นเพ่ือการบริโภคและการเกษตร แต่บางช่วงขาดแคลนน  า
ปริมาณน  าไม่เพียงพอต่อการใช้ตลอดทั งปีท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เมื่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอโครงการพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับ
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน  าอ่าวใหญ่พร้อมระบบระบายน  าโครงการก่อสร้างอาคารอัดน  าบ้านเขาหลัก
พร้อมระบบส่งน  า ขอพระราชทานไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะพยาม อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน  า
อ่าวใหญ่และอ่างเก็บน  าอ่าวเขาควาย เพ่ือช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 1 ต าบลเกาะพยาม ซึ่งประสบความ

https://www.matichon.co.th/local/news_38936
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เดือดร้อนขาดแคลนน  าส าหรับอุปโภคบริโภคและท าการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังสือส านักราช
เลขาธิการที่  รล 0005.5/7837 ลงวันที่  24 พฤษภาคม 2553) โดยปี  2554 กรมชลประทาน 
ด าเนินการก่อสร้างสระเก็บน  า ขนาดความจุ 200,000 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 แห่ง พร้อมอาคาร
ประกอบ อีกทั ง ก่อสร้างอาคารรับน  า จ านวน 2 แห่ง และอาคารระบายน  า จ านวน 1 แห่ง ในการนี 
ในช่วงของการก่อสร้างจึงมีการจัดตั งกลุ่มผู้ใช้น  าอ่างเก็บน  าอ่าวใหญ่ขึ น เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 
เพ่ือให้ราษฎรบริหารจัดการน  ากันเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีกรมชลประทานเป็นพ่ีเลี ยงในการ
จัดตั งกลุ่ม ในตอนแรกเริ่มมีปัญหาความไม่เข้าใจกันเกิดขึ น เนื่องจากมีการคิดเก็บค่าน  าเพ่ือมาบริหาร 
แต่ตอนหลังสามารถสร้างความเข้าใจร่วมกันได้ เพราะเมื่อมีข้อมูลเปรียบเทียบกับเกาะอ่ืน ๆ ใน
ประเทศไทย เกาะพยามถือว่าถูกกว่าเกาะอ่ืน ๆ ในการเก็บค่าน  า ท าให้ราษฎรเกิดความเข้าใจและมี
ความพอใจในการมีน  าใช้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 ส าหรับการบริหารจัดการน  ามีความเข้มแข็งมากขึ นจึงได้ยกฐานะเป็นสหกรณ์ผู้ใช้น  า
ชลประทานเกาะพยามจ ากัด โดยชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และกรมชลประทานได้วางแผน
ปรับปรุง เช่น เสริมตัวท านบเพ่ือเพ่ิมความจุ หรือหาแหล่งน  าบริเวณใกล้เคียงเพ่ือรองรับการขยายตัว
ของเกาะพยามในทุก ๆ ด้าน 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านเกาะพยามไม่เข้าใจและไม่เห็นด้วยต่อการเก็บค่าน  าเพื่อน ามาบริหาร 
 2. กรมชลประทานให้มีการคิดเก็บค่าน  าเพ่ือน ามาบริหาร 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพยาม 
 2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพยาม 
 

ระยะเวลา : มากกว่า 3 ปี (พ.ศ. 2553-2556) 

สถานะ : ได้รับการแก้ไขแล้ว 

พลวัต :  
 สืบเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน  าของประชาชนในบางช่วง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ
พยามขอโครงการพระราชด าริ และเมื่อมีการจัดตั งกลุ่มผู้ใช้น  าท าให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกัน
เนื่องจากมีการคิดเก็บค่าน  าเพ่ือมาบริหาร โดยกรมชลประทานยืนยันต้องมีการเก็บค่าน  าดังกล่าว ซึ่ง
ของพื นที่เกาะพยามถูกว่าที่อ่ืน ท าให้คลี่คลายปัญหาความไม่เข้าใจที่เกิดขึ นได้  

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข :  

กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 การพูดคุยด้วยเหตุผล และให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเปรียบเทียบกับพื นที่อ่ืน ๆ  
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ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 ความต้องการใช้ทรัพยากรน  าอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ผลกระทบจิตใจเป็นความกังวลใจที่เกิดขึ น เพราะมีการเรียกเก็บค่าน  า ซึ่งส่งผลต่อค่าใช้จ่าย
ที่เพ่ิมมากขึ น 
 

ที่มาของข้อมูล :  
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื นที่       
 2. ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ. 
“โครงการ อ่างเก็บน  าอ่าวใหญ่พร้อมระบบระบายน  าฯ”สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560, จาก 
http://km.rdpb.go.th/Project/View/8339 
  3. เดลินิวส์. “อ่างเก็บน  าอ่าวใหญ่ ชีวิตดีมีสุข บริหารแบบสหกรณ์” เมื่อวันที่ 4 กันยายน 
2560, จาก https://www.dailynews.co.th/regional/596021 
  

      
               

        
 
23. ความขัดแย้งสัมปทานโรงโม่หิน 

พื้นที่ : ต าบลในวงเหนือและต าบลในวงใต ้อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ระดับการรับรู้ของสังคม :  ระดับท้องถิ่น มีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อในพื นที่ 

http://km.rdpb.go.th/Project/View/8339
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ประเด็นขัดแย้ง :  
 ชาวบ้านต าบลในวงเหนือและต าบลในวงใต้ อ าเภอละอุ่น คัดค้านโครงการสัมปทานโรงโม่
หิน เพราะมีความเห็นว่าโรงโม่หินจะส่งผลต่อการท าลายพื นที่การเกษตร ท าลายสุขภาพประชาชนใน
พื นที่ แต่บริษัทโม่หินตรังภูทองอันดามีความประสงค์จะเข้ามาท าโรงโม่หินโดยมีความพยายามให้
เหตุผลการท าโรงโม่หินแก่ชาวบ้าน 

ความเป็นมา : 
 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ที่บริเวณใต้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านในวง หมู่ที่ 1 ต าบลใน         
วงเหนือ อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ได้จัดให้มีการรับฟังกรณีภาคเอกชนจะน าเสนอผลดีของการขอ
สัมปทานแร่หินภูเขาเพ่ือท าโรงโม่หินในพื นที่ โดยมีตัวแทนจากบริษัทโม่หินตรังภูทองอันดาท าการ
อธิบาย ซึ่งมีชาวบ้านจาก 2 ต าบลคือ ต าบลในวงเหนือและต าบลในวงใต้ รวมกว่า 400 คน พร้อม
ลูกหลานเข้าร่วมร่วมรับฟัง เริ่มจากทางบริษัทได้เปิดวิดีทัศน์ผลดีจากการเปิดโรงมีหิน ซึ่งทางบริษัท
ได้รับสัมปทานในพื นที่จังหวัดตรังว่า หากมีการขอสัมปทานได้ในพื นที่อ าละอุ่น ในพื นที่หมู่ 2 บ้านเนิน
ทอง ต าบลในวงใต้ ประชาชนในพื นที่รวมถึงหน่วยงานทั งภาครัฐและภาคเอกชน พระสงฆ์ในพื นที่จะ
ได้รับผลดีอย่างไร บริษัทจะมาสร้างความเจริญโดยการด าเนินงานในเรื่องการโม่หิน ระเบิดภูเขาจะไม่
ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชน จากนั นให้ตัวแทนข้าราชการในจังหวัดตรัง ซึ่งได้ออกมาพูดถึงผลดีที่จะ
ได้รับหลังบริษัทเข้าไปท าสัมปทานภูเขาหินเพ่ือท าโรงโม่หิน พอพูดไปได้สักประมาณ 10 นาที ชาวบ้าน
ทั งหมดที่ถือป้ายประท้วงไม่เอาโรงโม่หินต่างลุกขึ นโห่ร้อง ว่ายังไงก็ไม่เอาโรงโม่หินไม่ให้โรงโม่หินเข้า
มาในพื นที่ เนื่องจากในพื นที่วงในเหนือและในวงใต้เป็นพื นที่เกษตรแปลงใหญ่มีการปลูกทุเรียนทวาย
ส่งออก มังคุดคุณภาพดีส่งออกไปต่างประเทศดีที่สุดในพื นที่จังหวัดระนอง ในแต่ล่ะปีมีรายได้เข้าพื นที่
ปีหลายร้อยล้านบาท และ นายเกียรติศักดิ์ แก้วธานี อยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่ 1 ต าบลในวงเหนือเป็น
ตัวแทนชาวบ้าน ลุกขึ นมาพูดว่า ไม่ว่าทางบริษัทจะน าอะไรมามาให้ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน  า สิ่ง
สาธารณูปโภค ชาวบ้านไม่ต้องการ ชาวบ้านอยู่กันมานานอย่ามาท าลายชีวิตชาวบ้านพวกเราไม่ยอม
อย่างแน่นอน ทุกวันนี ชาวบ้านอยู่ได้ด้วยอาชีพเกษตรที่ท าเพ่ือการส่งออกทุกครอบครัวมีรายได้ หาก
โรงโม่หินเข้ามาจะท าลายพื นที่การเกษตร ท าลายสุขภาพประชาชนในพื นที่ ท าให้ชาวบ้านทั งหมดกว่า 
400 คน ลุกขึ นโห่ร้องพร้อมเดินออกจากที่ประชุมทันที  เพราะยังไงประชาชนในพื นที่ก็ไม่ยอมให้มี
สัมปทานโรงโม่หินเข้ามา 
  ด้านนายนรินทร์ เก่งธนทรัพย์ ผู้บริหารบริษัทโม่หินตรังภูทองอันดา กล่าวว่า ที่มาในวันนี ไม่
ได้มาท าประชาวิจารณ์ เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้ขออนุญาตท าสัมปทานแต่อย่างใด เพียงแต่อย่างจะให้
ประชาชนในพื นที่ได้เห็นข้อดีของการมีโรงโม่หิน การสร้างความเจริญในพื นที่ ซึ่งที่ผ่านมาตนเองได้น า
ผู้น าชุมชนตัวแทนชาวบ้านจ านวนกว่า 100 คนเข้าไปดูการด าเนินงานโรงโม่หินที่จังหวัดตรัง ก่อนมาที่
ระนองได้มีการประสานผู้น าท้องถิ่น ซึ่งบริษัทคิดว่ามีการพูดคุยจนเข้าใจกันแล้ว แต่ไม่คิดว่าจะเกิด
เหตุการณ์ต่อต้านรุนแรงขนาดนี  คิดว่าเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดเพราะผู้น าชุมชนรับปากบริษัท
แล้ว หรือไม่อาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจของประชาชน หรืออาจจะเกิดการยุแหย่ของกลุ่มคนบางกลุ่ม
ที่ไม่ได้ผลประโยชน์ ยุให้ประชาชนไม่ยอมรับ อย่างไรก็ตามหลังจากนี จะเชิญผู้น าชุมชนในพื นที่มา
พูดคุยอีกครั ง เพ่ือหาแนวทางท่ีจะเข้ามาพูดคุยกับประชาชนในพื นท่ีอีกครั ง 
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คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านต าบลในวงเหนือ และต าบลในวงใต้ อ าเภอละอุ่นคัด ค้านโครงการสัมปทานโรง
โม่หิน เพราะมีความเห็นว่าโรงโม่หินจะส่งผลต่อการท าลายพื นที่การเกษตร ท าลายสุขภาพประชาชน
ในพื นที ่
 2. บริษัทโม่หินตรังภูทองอันดามีความประสงค์จะเข้ามาท าโรงโม่หินโดยมีความพยายามให้
เหตุผลการท าโรงโม่หินแก่ชาวบ้าน 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. ภาคเอกชน 
 2. พระสงฆ ์
 3. ผู้น าชุมชน 
 4. ผู้น าท้องถิ่น  
 

ระยะเวลา : มากกว่า 1 ปี (พ.ศ. 2561) 

สถานะ : ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 

พลวัต :  
 บริษัทโม่หินตรังภูทองอันดามีความประสงค์จะเข้ามาท าโรงโม่หินโดยมีความพยายามให้
เหตุผลการท าโรงโม่หินแก่ชาวบ้าน โดยอ้างถึงการประสานผ่านผู้น าชุมชนในการไปศึกษาดูงานแล้ว 
แต่ชาวบ้านไม่รับฟัง ยืนยันการไม่ให้สร้างโรงโม่หินในพื นที่ เพราะส่งผลต่อการท าลายพื นที่การเกษตร 
ท าลายสุขภาพประชาชนในพื นที ่
 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 การเข้าประชุมร่วมกันของสองฝ่าย เพ่ือรับฟังเหตุผล แต่เมื่อไม่เป็นผลชาวบ้านแสดงออก
ด้วยการลุกออกจากที่ประชุม ซึ่งแสดงถึงความไม่เห็นด้วย 
  

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 มลภาวะที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนในพื นท่ี โดยยืนยันว่าให้สร้างโรงโม่หิน 
   

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ความวิตกกังวลต่ออันตรายจากโรงโม่หิน  
          

ที่มาของข้อมูล :        
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื นที ่         
 2. ทอล์คนิวส์ออนไลน์ “หอบลูกหลานคัดค้านสัมปทานโรงโม่หินครึ่ง ชม.รู้เรื่องวงแตก” 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 จาก https://www.talknewsonline.com/55728/ 
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24. ความขัดแย้งโครงการวิลล่ายักษ์ เหตุ"5ข้อ" พิทักษ์ป่าชายเลน 

พื้นที่ : หมู่ที่ 5 ต าบลบางริ น อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป่าไม้) 

ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับชาติผ่านสื่อทางสังคมหลากหลายทั งวิทยุและโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์     

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ประชาชนทั่วไปคัดค้านขอให้เพิกถอนสภาพป่าชายเลน 2 แห่ง โดยการขอยกเว้นกฎหมาย
ผังเมืองเนื่องจากเป็นพื นที่สีเขียว และขอใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าชายเลน พื นที่อ า เภอ
เมืองระนอง ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองหัวเขียว และป่าเกาะสุย จังหวัดระนอง เพ่ือให้
เอกชนสัมปทานท า “โครงการในรูปแบบวิลล่าขนาดใหญ่” 

ความเป็นมา : 
 ข่าวกระทรวงมหาดไทยขอเพิกถอนสภาพป่าชายเลน 2 แห่ง ให้เอกชนท าโครงการใน
รูปแบบวิลล่าขนาดใหญ่กระจายสู่สาธารณชน จึงมีเสียงคัดค้านไม่เห็นด้วยจากทั่วสารทิศด้วยเหตุ  5 
ข้อ จากกรณีกระทรวงมหาดไทย โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการเตรียมขออนุมัติ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอให้เพิกถอนสภาพป่าชายเลน 2 แห่ง โดยการขอยกเว้นกฎหมายผังเมือง
เนื่องจากเป็นพื นที่สีเขียว และขอใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าชายเลน พื นที่หมู่ที่  5 ต าบล
บางริ น อ าเภอเมืองระนอง จ านวน 120 ไร่ และบริเวณบ้านปากคลอง หมู่  1 ต าบลปากน  า           
อ าเภอเมืองระนอง อีกประมาณ 73 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองหัวเขียว และป่าเกาะสุย 

http://www.talknewsonline.com/wp-content/uploads/2018/09/13190015.jpg
http://www.talknewsonline.com/wp-content/uploads/2018/09/13190030.jpg
http://www.talknewsonline.com/wp-content/uploads/2018/09/13190027.jpg
http://www.talknewsonline.com/wp-content/uploads/2018/09/13190042.jpg
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จงัหวัดระนอง เพ่ือให้เอกชนสัมปทานท า “โครงการในรูปแบบวิลล่าขนาดใหญ่” โดยแบ่งที่พักเป็นโซน
ให้แรงงานต่างด้าวอยู่อาศัยห้อง ละ 4 คน รวม 64,212 คน ซึ่งวิลล่าแห่งนี มีทั งระบบสาธารณูปโภค 
ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย พื นที่พักผ่อนหย่อนใจ สนามกีฬาออกก าลังกาย ร้านค้า หรือ
ซุปเปอร์มาร์ท และเครื่องอ านวยความสะดวกอย่างครบครัน เมื่อข่าวนี ได้กระจายออกไปสู่สาธารณชน 
ก็มีการคัดค้านแสดงความไม่เห็นด้วยจากทั่วสารทิศ และคัดค้านจากหลายฝ่าย ดังนี  
 1. เพราะไม่เชื่อมั่นกระทรวงมหาดไทยว่า ท าโครงการขนาดยักษ์นี  ท าไมร้อยวันพันปีไม่เคย
พูดถึงแรงงานพม่าในแง่มุมสิทธิมนุษยชน หรือด้านความมั่นคงอย่างจริงจังมาก่อน แต่กลับมาท า
โครงการลักษณะนี ให้เอกชนสัมปทานก่อสร้าง โครงการขนาดใหญ่ในรูปแบบวิลล่าซึ่งไม่เคยมีมาก่อน 
สังคมจึงมีค าถามที่น าไปสู่ความไม่ไว้วางใจว่า ท าเพ่ือแก้ปัญหาจริง หรือท าโครงการขนาดใหญ่นี ขึ นมา
เพ่ือการอ่ืน 
 2. เพราะกระทรวงมหาดไทยเคยขอใช้ประโยชน์ในพื นที่ป่าชายเลน ในนามองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) ระนอง มาก่อนแล้ว 2 แปลง แต่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
(ทช.) รายงานว่า การขอใช้พื นที่ดังกล่าวที่ผ่านมาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ก าหนดไว้แต่
อย่างใด คือไม่ด าเนินการปลูกป่าและบ ารุงรักษาป่าชายเลน ทุกฝ่ายจึงพอคาดว่าน่าจะเป็นไปแบบเดิม
อีก 
 3. เพราะป่าชายเลนในประเทศไทยเหลือน้อยมาก มีการบุกรุกยึดครองไปแล้วเป็นจ านวน
มาก ซึ่งป่าชายเลนมีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อประเทศชาติและประชาชน โดยเฉพาะเป็นแหล่งวางไข่ 
และอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น  า โดยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะนี เราไม่สามารถสูญเสียป่าชายเลนไปได้
อีกแม้แต่ต้นเดียวและไร่เดียว โครงการนี จึงถือเป็น “หายนะ” ของทรัพยากรธรรมชาติหรือป่าชายเลน
อีกโครงการหนึ่ง การสร้างชุมชนใหม่ในพื นที่อนุรักษ์และอยู่ใกล้น  า ไม่มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะ
จะก่อมลพิษอ่ืนให้เสียหายตามมาอีกมากมาย 
  4. เพราะเป็นการสวนทางกับนโยบายของรัฐบาล และแนวคิดอย่างจริงจังของนายกรัฐมนตรี 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะอนุรักษ์และทวงคืนฝืนป่ามาตลอด เพ่ือคืนความสุขให้ประชาชน และ
การยึดคืนผืนป่าและฟ้ืนฟูป่าในพื นที่ที่ถูกบุกรุกในพื นที่ป่าชายเลนก็มีผลงานที่น่าพอใจกว่าป่าบกมาก 
นอกจากสวนทางกับนโยบายรัฐบาลแล้วยังท าลายเครดิตของนายกรัฐมนตรี ที่พยายามสร้างผลงาน
ด้านนี อยู่ การแลกพื นที่ป่ากับค่าชดเชย 20 เท่า หรือให้งบประมาณเพ่ือไปปลูกป่าชายเลนชดเชย            
ไม่ต่ ากว่า 4,000 ไร่ ในครั งนี ถือเป็น “ข้อตกลงที่ขาดทุนอย่างยับเยิน” และไม่ควรท าอย่างยิ่ง 
  5. เพราะกระทบต่อความรู้สึกของแรงงานไทย และที่ส าคัญต่อคนยากจนในประเทศไทย          
ที่ยังอยู่ในสภาพล าบากยากจน และไร้ที่อยู่อาศัยจ านวนมาก ซึ่งความจริงแล้วควรพิจารณาด าเนินการ
ให้พวกเขาก่อน ส่วนปัญหาทางด้านสิทธิมนุษยชนที่คนต่างด้าวถูกละเมิด อยู่ในขณะนี  ไม่ใช่เรื่องที่อยู่
อาศัยเป็นเรื่องหลัก   

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ประชาชนทั่วไปในจังหวัดระนอง 
 2. เอกชนสัมปทานท า “โครงการในรูปแบบวิลล่าขนาดใหญ่” 
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ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

ระยะเวลา : มากกว่า 2 ปี (พ.ศ. 2560-2561) 

สถานะ : ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
        

พลวัต :  
 เอกชนสัมปทานท า “โครงการในรูปแบบวิลล่าขนาดใหญ่” โดยประชาชนทั่วไปคัดค้านขอให้
เพิกถอนสภาพป่าชายเลน 2 แห่ง โดยการขอยกเว้นกฎหมายผังเมืองเนื่องจากเป็นพื นที่สีเขียว และขอ
ใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าชายเลน พื นที่อ าเภอเมืองระนอง ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าคลองหัวเขียว และป่าเกาะสุย จังหวัดระนอง 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการเพ่ือการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยผ่านสื่อสังคมที่มีใช้ใน
ปัจจุบัน 
  

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 การปกป้องทรัพยากรป่าชายเลนให้เป็นสิทธิของประชาชนในประเทศ 
   

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ความวิตกกังวลใจต่อการสูญเสียทรัพยากรป่าชายเลน 
  

ที่มาของข้อมูล :           
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื นที่          
  2. DMCR NEWS “คัดค้านโครงการวิลล่ายักษ์ เหตุ"5ข้อ"พิทักษ์ป่าชายเลน” เมื่อวันที่ 7 
เมษายน 2560 จาก https://www.dmcr.go.th/detailAll/14099/nws/16 
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25. ความขัดแย้ง ปตท.จี้รัฐเลิกสัมปทานเก่า 

พื้นที่ : จังหวัดระนอง 

ประเภทความขัดแย้ง : เศรษฐกิจ (พลังงาน) 

ระดับการรับรู้ของสังคม :  ระดับท้องถิ่น ที่มีการรวมตัวสื่อสารผ่านสื่อท้องถิ่น 
            

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ประชาชนต่อต้านการซื อน  ามันจาก ปตท. ราคาแพง ส่งผลกระทบต่อประชาชน 

ความเป็นมา : 
 กระแสต้าน ปตท. ชาวบ้าน จังหวัดระนอง ประสบวิกฤติค่าครองชีพ ผนวกราคาน  ามันแพง
ลิ่วลิตรละ 30 บาท กระทบค่าใช้จ่ายครัวเรือน ขณะที่ประเทศเพ่ือนบ้าน พม่า – มาเลย์ – อินโด ใช้
น  ามันราคาถูกกว่า เลยเกิดพลังเงียบนัดกันไม่เติมน  ามัน ปตท. 1-7 พ.ค.นี  หวังสะท้อนปัญหาถึง
ผู้บริหาร ปตท. ช่วยเหลือ  จากกรณีเกิดกระแสการต่อต้าน ปตท. ผู้ผลิตและค้าน  ามันรายใหญ่เพ่ือ
แสดงออกถึงความไม่พอใจที่ราคาน  ามันขยับราคาเกิน 30 บาท ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการครอง
ชีพของประชาชน ที่ปัจจุบันส่วนใหญ่ต่างประสบปัญหาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ราคาสินค้าทาง
การเกษตรที่ตกต่ า ในขณะที่ ค่าครองชีพเพ่ิมขึ นในทุกด้าน แต่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมหรือหาทาง
ออกให้กับประชาชนได้ จึงเกิดกระแสโซเชียลต่อต้าน ปตท. หยุดเติมน  ามัน 1-7  มิ.ย. 

 วันที่ 28 พ.ค.61 นายบุญเลื่อน พรหมประธานกุล นักข่าว 77 ข่าวเด็ด จ.ระนอง live สด
บริเวณท่าเทียบเรือ ต าบลบ้านปากน  า จังหวัดระนอง ห่างจากตัวเมือง 10 กม. ว่าท่าเรือดังกล่าวอยู่ติด
กับทะเลอันดามัน ชายฝั่งประเทศพม่ามีการขนถ่ายน  ามันจาก จ.ระนอง วันละประมาณ 20 คันรถ ใน
ราคาลิตรละ 18 บาท เนื่องจากราคาน  ามันที่หน้าโรงกลั่น จ.ระนอง ส่งไปพม่าเป็นไปตามสัมปทานเก่า
ขณะที่บ้านเราเป็นอีกราคาเพราะน าเข้าจากสิงคโปร์ ต้องเสียภาษีน าเข้า และค่าขนส่ง  เมื่อเทียบกับ 
ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ที่หันมาใช้ระบบใหม่แล้ว โดยยกเลิกสัมปทานเดิม ท าให้โครงสร้าง
ราคาน  ามันถูกลง ซึ่งรัฐบาลไทยต้องแก้ไขปัญหาในส่วนนี  อาจใช้วิธีการพยุงราคา หรือลดการจัดเก็บ
เงินกองทุนราคาน  ามันฯลฯ 
 ส าหรับข่าวที่ว่าชาว จังหวัดระนอง นัดแนะกันผ่านสื่อโซเชียลให้หยุดเติมน  ามัน ปตท.ใน
วันที่ 1-7 พ.ค.นี  เป็นการคุยผ่านกลุ่มไลน์ และเฟซบุ๊ก ประมาณ 40-50 กลุ่มในจังหวัด มีการพูดคุยกัน
ในสภากาแฟเป็นการแสดงออกของชนชั นกลาง เนื่องจากราคาน  ามันที่ปรับขึ นมีผลกระทบต่อรายได้
ครอบครัว ซึ่งเป็นการประท้วงเงียบ ร่วมกันแสดงออกโดยชาวบ้านระบุว่า ราคาน  ามันดีเซลไม่ควรเกิน
ลิตรละ 30 บาท ส่วนเบนซิน 95 ขณะนี ลิตรละกว่า 30 บาทแล้ว หากราคาลดลงได้อีกก็เป็นการดี 
เพราะเดือดร้อนจริง ๆ ชาวบ้านต้องใช้น  ามัน และแก๊ส ทุกวันอยู่ในภาวะจ ายอมจึงวอนผ่านผู้บริหาร 
ปตท.ให้เห็นใจชาวบ้าน ด้วยการปรับลดราคาน  ามัน และที่ส าคัญ จังหวัดระนอง อยู่ติดชายแดนพม่า 
ชาวบ้านเห็นรถบรรทุกน  ามันขับผ่านข้ามฝั่งไปทุกวัน เดือนละ 600 คัน กลายเป็นความเจ็บปวดของ
ชาวระนองที่เห็นพม่าใช้น  ามันราคาถูกกว่าคนไทยแท้ ๆ  โดยชาวบ้านไม่ได้สนใจเรื่องสัญญาสัมปทานที่
ภาครัฐท ากับพม่า แต่สนใจเรื่องราคาน  ามันที่ส่งไปพม่าลิตรละ 18 บาท ขณะที่คนไทยลิตรละกว่า             
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30 บาท ขณะที่กลุ่มประมงไทยได้รับการช่วยเหลือในโครงการน  ามันเขียวปลอดภาษีจากภาครัฐ มีเรือ
บริการตามข้อตกลง ส่วนชาวบ้านทั่วไประดับรากหญ้าได้รับความเดือดร้อน เพราะต้นทุนน  ามันเพ่ิมขึ น 
ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า จึงท าให้มีชาวบ้านบางกลุ่มข้ามฝั่งไปซื อน  ามันใส่แกลลอนน ากลับมาใช้
กับเครื่องจักรในการเกษตร ซึ่งหากราคาน  ามันขยับขึ นถึงลิตรละ 40 บาท คงไม่อาจอยู่เฉยได้ และทุก
วันนี รถยนต์ส่วนใหญ่ก็หันมาติดแก๊สเพ่ิมมากขึ น ทั งนี  นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง รองประธานหอการค้า 
จังหวัดระนอง กล่าวถึงปัญหาว่า รัฐควรทบทวนเงินจัดเก็บเข้ากองทุนน  ามันว่า สามารถปรับลด หรือ
ชะลอไว้ก่อนได้หรือไม่ ขณะที่ชาวบ้านเองไม่ได้มอง ปตท.ในแง่ร้าย เพียงแต่เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ น
แล้ว จะมีวิธีการช่วยเหลือหรือแก้ไขอย่างไร ไม่ใช่โกยแต่ผลก าไรอย่างเดียว ซึ่งจะท าให้ชาวบ้านที่มี
สายป่านสั นได้รับผลกระทบรุนแรง น่าเป็นห่วง หากไม่ได้รับ การดูแลจะล้มหายไปเหลือแต่
ผู้ประกอบการรายใหญ่ 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ประชาชนทั่วไป จังหวัดระนอง ไม่ต้องการราคาน  ามันแพง 
 2. บริษัท ปตท. ระบุราคาน  ามันเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 รองประธานหอการค้าจังหวัดระนอง  

ระยะเวลา : 1 ปี (พ.ศ. 2561) 

สถานะ : ไม่ได้รับการแก้ไข 
 

พลวัต :  
 ประชาชนต่อต้านการซื อน  ามันจาก ปตท. ราคาแพง ส่งผลกระทบต่อประชาชน จึงมีการนัด
แนะกันผ่านสื่อโซเชียลให้หยุดเติมน  ามัน ปตท. เพ่ือแสดงออกถึงการเคลื่อนไหวแสดงซึ่งความไม่พอใจ 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดการต่อต้าน เพ่ือแสดงจุดยืนที่ชัดเจน 
  

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 ราคาน  ามันแพง 
  

ผลกระทบที่เกิดขึน้ : 
 ความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อ ปตท. 
  

ที่มาของข้อมูล :     
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื นที่          
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        2. 77 ข่าวเด็ด “กระแสต้าน ปตท. ชาวระนองจี รัฐเลิกสัมปทานเก่า ใช้น  ามันถูกอย่าง 
มาเลย์-อินโด” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 จาก 
https://www.77kaoded.com/content/102639 
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กรณีศึกษาโครงการตามแนวนโยบายภาครัฐจังหวัดพังงา 
 

26. ต่อต้านการสร้างแนวกันคลื่นหาดท้ายเหมือง 
 

พื้นที่ : อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ระดับการรับรู้ของสังคม :  ระดับท้องถิ่น ที่มีการรวมตัวสื่อสารผ่านสื่อท้องถิ่นบ้าง 

ประเด็นขัดแย้ง :  
 กลุ่มนักวิชาการและนักอนุรักษ์หวั่นกระทบระบบนิเวศและหลุมไข่เต่ามะเฟือง จึงต่อต้าน 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
         

ความเป็นมา : 
 จากการเกิดกระแสต่อต้านโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งใน อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัด

พังงา หวั่นกระทบระบบนิเวศและหลุมไข่เต่ามะเฟือง ด้านอธิบดี ทช. เตรียมลงพื นที่ตรวจสอบ                
หากพบส่งผลกระทบชายหาดและสิ่งแวดล้อมอย่างมากจะบังคับใช้อ านาจตามกฎหมายยับยั ง
โครงการฯ โดยในวันที่ 30 ธ.ค.2561 เกิดกระแสต่อต้านในกลุ่มนักวิชาการและนักอนุรักษ์ต่อกรณี
โครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณวัดเทสก์ธรรมนาวา (วัดท่าไทร) ใน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 
เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อระบบนิเวศ หลังพบเต่ามะเฟืองขึ นมาวางไข่บนชายหาด เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งหลุมไข่เต่าห่างจากจุดที่มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ประมาณ 200 เมตร 
ขณะที่ในสื่อสังคมออนไลน์ มีการเผยแพร่ภาพกองหินขนาดใหญ่และรถแบ็คโฮที่ก าลังขุดทรายบริเวณ
ชายหาดหน้าวัดท่าไทร โดยตั งข้อสังเกตว่าโครงการนี ผ่านการท าประชาพิจารณ์หรือไม่ พร้อมกับ
เรียกร้องให้ช่วยกันคัดค้านโครงการฯ 

นายศั กดิ์ อนั นต์  ปลาทอง อาจารย์ป ระจ าภ าควิช าชี ววิทยา คณ ะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ข้อมูลกับไทยพีบีเอสออนไลน์ว่า โครงการนี เป็นโครงการของจังหวัด 
ด าเนินการมาตั งแต่เดือน มีนาคม 2561 แม้ชื่อโครงการจะเป็นการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง แต่ใน
ความเป็นจริงการสร้างแนวกันคลื่นจะยิ่งท าให้มีการกัดเซาะเพ่ิมขึ น ทั งนี ได้แจ้งเรื่องไปยังกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เพื่อให้ใช้อ านาจตามกฎหมายสั่งยับยั ง และที่ส าคัญช่วงเวลานี มี
เต่ามะเฟืองขึ นมาวางไข่ จึงเชื่อว่าสาเหตุที่เจ้าหน้าที่เร่งฝั่งหินและถมทราย เพราะกลัวว่าหากมีคนมา
เห็นว่ามีเต่าขึ นมาวางไข่ อาจจะไม่สามารถด าเนินการต่อได้ เพราะการที่เต่าขึ นมาวางไข่บนหาด 
หมายถึงพื นที่มีความสมบูรณ์ ล่าสุดพบว่ารถแบ็คโฮที่เข้ามาถมหินและกลบทรายออกจากพื นที่ไปแล้ว 
แต่ยังเหลือร่องรอยของการท างาน ทั งนี  การกระท าดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยตรง ทั ง
การกัดเซาะชายฝั่งและกระทบกับพฤติกรรมสัตว์  
 ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบุว่า โครงการ
ดังกล่าวมีการด าเนินการไปก่อนหน้านี แล้ว ซึ่งทาง ทช.ก็ได้สังเกตและติดตามการท างานเบื องต้นยังไม่
พบว่ามีผลกระทบ แต่ถ้าหากเห็นว่าโครงการดังกล่าวส่งผลกระทบกับชายหาดและสิ่งแวดล้อมอย่าง
มากก็จะบังคับใช้มาตรา 17 พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง          
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พ.ศ.2558 เพ่ือระงับโครงการฯ โดยเตรียมลงพื นที่ตรวจสอบเร็ว ๆ นี  ซึ่งก่อนหน้านี มีการพูดคุยกับ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ในเรื่องหลักการของการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทั งหมด ซึ่งปกติแล้ว ทช.
จะพยายามไม่ให้มีโครงการลักษณะนี ในบริเวณชายฝั่ง เพราะการสร้างแนวกันคลื่นที่มีโครงสร้างแข็ง
จะท าให้ชายหาดบริเวณโดยรอบได้รับผลกระทบตามไปด้วย 
  ทั งนี  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายฝั่งทะเลอันดามัน วัดเทสก์ธรรมนาวา (วัดท่า
ไทร) อยู่ในพื นที่ ต าบลนาเตย อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา มีความยาวไม่น้อยกว่า 340 เมตร ใช้
งบประมาณในการก่อสร้างเกือบ 30 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างเริ่มวันที่ 20 มีนาคม 2561 และ
สิ นสุดวันที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยมีส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
        

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. กลุ่มนักวิชาการและนักอนุรักษ์หวั่นกระทบระบบนิเวศและหลุมไข่เต่ามะเฟือง 
 2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ท าการสังเกตและติดตามการท างาน เบื องต้นยังไม่
พบว่ามีผลกระทบที่เกิดขึ นกับชายหาดและสิ่งแวดล้อม 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. วัดท่าไทร 
 2. ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา    

ระยะเวลา : มากกว่า 1 ปี (พ.ศ.2561) 

สถานะ : ก าลังด าเนินการแก้ไข 

พลวัต :  
 กลุ่มนักวิชาการและนักอนุรักษ์หวั่นกระทบระบบนิเวศและหลุมไข่เต่ามะเฟือง จึงต่อต้าน 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยจะลงพื นที่ติดตามการด าเนิน
โครงการ หากพบส่งผลกระทบชายหาดและสิ่งแวดล้อมอย่างมากจะบังคับใช้อ านาจตามกฎหมาย
ยับยั งโครงการฯ   

ระดับความรนุแรง : ไม่มีความเสียหายทั งต่อทรัพย์สินและร่างกาย  

วิธีการแก้ไข :  

กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 การลงพื นที่ติดตามการด าเนินโครงการตามเพ่ือดูข้อมูลที่เป็นจริง   
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 ผลกระทบทีส่่งผลต่อสัตว์ทะเล และระบบนิเวศทางธรรมชาติ 
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ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ผลกระทบระบบนิเวศและหลุมไข่เต่ามะเฟือง 
 

ที่มาของข้อมูล :  
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื นที่          

2. ข่าวไทยพีบีเอส “ค้านสร้างแนวกันคลื่นหาดท้ายเหมือง หวั่นกระทบหลุมไข่เต่า”  
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2561 จาก https://news.thaipbs.or.th/content/276654 
 

     
             
27. โรงไฟฟ้าชีวมวล 

พื้นที่ : อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลังงาน) 

ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับท้องถิ่น ที่มีการรวมตัวสื่อสารผ่านสื่อท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ชาวบ้านอ าเภอตะกั่วทุ่ง คัดค้านการสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งจะส่งผลกกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนคนพื นที่ แต่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งได้มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล
ระบุการสร้างจะช่วยผลิตพลังงานไฟฟ้า 

ความเป็นมา : 
 ชาวบ้านกว่าร้อยบุกศาลากลางจังหวัดพังงา ยื่นหนังสือคัดค้านก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีว
มวล วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ที่ศาลากลางจังหวัดพังงา นายธ ารง หมื่นพันธ์ แกนน าชาวบ้านต าบล
หล่อยูง อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พร้อมด้วยชาวบ้าน จ านวนกว่า 100 คน เข้ายื่นหนังสือ         
การคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล หมู่ที่ 5 ต าบลหล่อยูง อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ต่อ 
นายธรรมเนียม บ ารุง หัวหน้าศูนย์ด ารงธรรม โดยอ้างถึงบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งได้มีโครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า ชีวมวล ส าหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 9.9 เมกะวัตต์ ในบริเวณพื นที่ หมู่ที่ 5 ต าบล
หล่อยูง อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขณะนี โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั นตอนการเตรียมการ
โครงการ และได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื นที่ และต าบลใกล้เคียง ส่งผลให้
ประชาชนที่เข้าร่วมมีความกังวลต่อคุณภาพชีวิต และการด าเนินชีวิตอย่างปกติของคนในชุมชน ไม่ว่า

https://news.thaipbs.or.th/content/276654
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จะเป็นมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงรบกวน ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน ปัญหาแหล่งน  า 
และพื นที่การเกษตรที่จะได้รับผลกระทบ เนื่องจากที่ตั งของโครงการโรงไฟฟ้าฯ เป็นแหล่งที่ชุมชนที่อยู่
ใกล้โรงเรียน วัด บ้านเรือนประชาชน ศูนย์เด็กเล็ก อนามัย มัสยิด หากมีการตั งโรงงานไฟฟ้าชีวมวล
เกิดขึ นในพื นที่จะส่งผลกระทบเหมือนที่ผ่านมา เช่น การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
ชีวมวล จังหวัดเชียงราย ที่มีค าวินิจฉัยว่า ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าต้องใช้น  าเป็นจ านวนมาก     
ซึ่งอาจต้องมีการแย่งชิงแหล่งน  ากับประชาชนในพื นที่หากเกิดภัยแล้ง และในการด าเนินการผลิต
กระแสไฟฟ้าจะมีฝุ่นละอองเกิดขึ น ซึ่งกระทบต่อสุขภาพด้านระบบทางเดินหายใจต่อประชาชนที่อยู่ใน
พื นที่ 5 กิโลเมตร รอบโรงไฟฟ้า ซึ่งประชาชนจะมีการสะสมฝุ่นละอองในร่างกายเพ่ิมขึ นทุกวันต่อเนื่อง
ระยะยาว รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ ผอ.ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่า เรื่องที่ชาวบ้านกังวลนั นได้ดูเบื องต้นพบว่า สถานที่ก่อสร้างมีความ
เหมาะสมในระดับหนึ่ง เนื่องจากอยู่ห่างไกลชุมชนพอสมควร ส่วนของเครื่องผลิตไฟฟ้ามีการควบคุมทั ง
เสียง ฝุ่นละออง กลิ่น มลพิษต่าง ๆ จึงมีความเห็นว่าเครื่องผลิตไฟฟ้าที่จะมีการก่อสร้างในพื นที่
สามารถตอบโจทย์แก่ชาวบ้านได้ในระดับหนึ่ง 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านอ าเภอตะกั่วทุ่ง คัดค้านการสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลซึ่งจะส่งผลกกระทบต่อ
คุณภาพชีวิต และการด าเนินชีวิตอย่างปกติของคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง 
เสียงรบกวน ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน ปัญหาแหล่งน  า และพื นที่การเกษตรที่จะได้รับ
ผลกระทบ 
 2. บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งได้มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลระบุการสร้างจะช่วยเรื่อง
พลังงานไฟฟ้า 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. โรงเรียน  
 2. วัด 
 3. ศูนย์เด็กเล็ก 
 4. อนามัย  
 5. มัสยิด 
 6. ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย  
 7. ศูนย์ด ารงธรรม 

ระยะเวลา : มากกว่า 3 ปี (พ.ศ. 2558-2561) 

สถานะ : ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 

พลวัต :  
 ชาวบ้านอ าเภอตะกั่วทุ่ง คัดค้านการสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลซึ่งจะส่งผลกกระทบต่อ
คุณภาพชีวิต และการด าเนินชีวิตอย่างปกติของคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง 
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เสียงรบกวน ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน ปัญหาแหล่งน  า และพื นที่การเกษตรที่จะได้รับ
ผลกระทบ แต่ บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งได้มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลระบุการสร้างจะช่วยเรื่อง
พลังงานไฟฟ้า ถึงแม้ว่าบริษัทพยายามให้ข้อมูล ยิ่งท าให้ชาวบ้านไม่เห็นด้วยและจะได้รับผลกระทบ
อย่างมาก 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 ยื่นหนังสือการคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล หมู่ที่ 5 ต าบลหล่อยูง อ าเภอ          
ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาต่อศูนย์ด ารงธรรม 
  

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 การมีส่วนร่วมต้องการช่วยแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
   

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ความวิตกกังวลที่มีการสร้างโรงไฟฟ้าจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนไป 
  

ที่มาของข้อมูล : 
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื นที่          
           2. MGR Online “ชาวบ้านที่พังงาบุกศาลากลางค้านสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื นที่” เมื่อ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 จาก https://mgronline.com/south/detail/9580000082524 
 

     
 
28. พิพาทระหว่างชาวบ้านกับบริษัท กุ้ยหลินพังงา จ้ากัด ในการบุกรุที่ดินถ้้าน้้าผุด 

พื้นที่ : ต าบลถ  าน  าผุด อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทีดิ่น) 

ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับท้องถิ่น ที่มีการรวมตัวสื่อสารผ่านสื่อท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
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ประเด็นขัดแย้ง :  
 คดีพิพาทการถือครองเอกสารสิทธิ์ที่ดินต าบลถ  าน  าผุด ของ บริษัท กุ้ยหลินพังงา จ ากัด แจ้ง
ความด าเนินคดีกับชาวบ้าน 4 คน ในข้อหาบุกรุกท าให้เสียทรัพย์ โดยศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาล
อุทธรณ์ในประเด็นจ าเลยไม่บุกรุกที่ดินพิพาท  

ความเป็นมา : 
 ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ภาค 8 ชาวบ้านไม่บุกรุกที่ดินถ  าน  าผุด จังหวัดพังงา คดี
พิพาท บริษัท กุ้ยหลินฯ แม้คดีเอกชนชนะคดีอ่ืนแต่คนละแปลง ไม่ผูกพันกัน ไม่ยกค าร้องขอเข้าร่วม
เป็นโจทก์ร่วมของโจทก์ พบแปลงหนึ่งขายให้ ก.คลัง ท าสถานีขนส่งผู้โดยสาร 29.6 ล. ขณะที่บริษัทฯ
แจงก่อนหน้านี ออกถูกต้อง คดีพิพาทการถือครองเอกสารสิทธิ์ที่ดิน หมู่ 3 ต าบลถ  าน  าผุด อ าเภอเมือง
พังงา จังหวัดพังงา ของ บริษัท กุ้ยหลินพังงา จ ากัด และเป็นโจทก์ร่วม แจ้งความด าเนินคดีกับ
ชาวบ้าน 4 คน ในข้อหาบุกรุกท าให้เสียทรัพย์ เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ ปี 2555 ศาลชั นต้นพิพากษาจ าคุก
จ าเลยคนละ 1 ปี 6 เดือน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษากลับเมื่อ
วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ว่า หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3) 3 แปลง (ฉบับ) ได้แก่ เลขที่ 21, 
เลขที่ 142 และ เลขที่ 144 รวมเนื อที่ประมาณ 45 ไร่ ออกไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เพิกถอน น.ส.3 
เอากลับมาเป็นที่ของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ล่าสุดศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาล
อุทธรณ์ในประเด็นจ าเลยไม่บุกรุกที่ดินพิพาท ค าพิพากษาศาลฎีกาพิพากษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 
2561 สาระส าคัญว่า มีประเด็นต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และโจทก์ร่วมว่า จ าเลยทั งสี่กระท า
ความผิดฐานบุกรุกและท าให้เสียทรัพย์ตามค าพิพากษาของศาลชั นต้นหรือไม่ โจทก์และโจทก์ร่วมน า
สืบว่า เมื่อประมาณเดือน ธันวาคม 2554 ถึงกลางเดือนมกราคม 2555 จ าเลยทั งสี่ใช้ตาข่ายสีด าขึงปิด
ล้อมที่ดินของโจทก์ร่วมด้านถนนเทศบ ารุง และ จ าเลยที่ 1 ที่2 น ารถแบ็คโฮไปขุดดินในที่ดินหลังตา
ข่ายเป็นร่องน  า ลักษณะกันไม่ให้โจทย์ร่วมเข้าไปในที่ดินและน าป้ายมาติดมีขอความว่า “เป็นที่ดินส่วน
บุคคลห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” ท าประตูเหล็กด้านหน้าที่ดิน โจทก์ร่วมท าประโยชน์โดยการปลูกต้น
มะพร้าวและต้นจากในที่ดินพิพาท แต่จ าเลยทั งสี่ร่วมกับบุกรุกเข้าไปในที่ดินแล้วก่อสร้างบ้านพัก        
แผ้วถางและฟันต้นไม้กับพืชผลอาสินของโจทก์ร่วม ท าให้โจทก์ร่วมได้รับความเสียหาย ส่วนจ าเลยทั งสี่
น าสืบว่าจ าเลยทั งสี่ครอบครองท าประโยชน์ในที่ดินพิพาท ซึ่งต่างแบ่งแยกกันครอบครองโดยปลูกต้น
มะพร้าว ต้นมะม่วงหิมพานต์ ต้นมะม่วง และต้นกล้วย ตั งแต่ประมาณปี 2545 ตลอดมา ต่อมาปี 
2548 โจทก์ร่วมขอออกโฉนดที่ดินพิพาท แต่จ าเลยทั งสี่และชาวบ้านคัดค้าน โจทก์ร่วมจึงเจรจากับ
ชาวบ้านเพ่ือหาข้อยุติ จ าเลยที่ 1 เป็นตัวแทนของชาวบ้านและท าบันทึกข้อตกลงโดยมีข้อตกลงว่า
โจทก์ร่วมจะแบ่งที่ดินเนื อที่ประมาณ 16 ไร่ ให้แก่ชาวบ้านที่ครอบครองที่ดิน แต่โจทก์ร่วมไม่ปฏิบัติ
ตามข้อตกลง จ าเลยทั งสี่จึงครอบครองท าประโยชน์ในที่ดินพิพาทตลอดมา ต่อมาวันที่ 26 พฤษภาคม 
2555 โจทก์ร่วมน ารถแบ็คโฮไปขุดต้นมะพร้าว ร่องน  า และรื อตาข่ายสีด าในที่ดินที่จ าเลยที่ 3 และที่ 4 
ครอบครองท าประโยชน์ เห็นว่า โจทก์และโจทก์ร่วมกับจ าเลยทั งสี่ยังน าสืบโต้แย้งสิทธิการครอบครอง
ที่ดินพิพาทกันอยู่ แม้ทางราชการจะออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3 ) ที่ดินพิพาทเป็นชื่อ
ของโจทก์ แต่ข้อเท็จจริงได้ตามความหนังสือของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ลงวันที่ 21 มกราคม
2555 ว่าที่ดินพิพาทตั งอยู่ในเขตป่าชายเลน จึงท าให้มีข้อสงสัยว่าที่ดินพิพาท มีการออกหนังสือรับรอง
การท าประโยชน์มาโดยชอบหรือไม่ แม้ศาลฎีกาจะเคยวินิจฉัยว่าการออกหนังสือรับรองการท า
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ประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 138,140,142,143 และ144 เป็นไปโดยถูกต้องตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
3280/2556 ระหว่างบริษัท กุ้ยหลินพังงา จ ากัด โจทก์ นายสุจิต ชนะกิจ ที่ 1 นางเยาวภา ชนะกิจ       
ที่ 2 จ าเลยก็ตาม แต่จ าเลยทั งสี่ ไม่ได้เป็นคู่ความในคดีดังกล่าว ทั งคดีดังกล่าวพิพาทกันในที่ดินแปลง
อ่ืนไม่ใช่ที่ดินพิพาท ทั งไม่ปรากฏว่าข้อเท็จจริงว่าที่ดินพิพาทเป็นป่าชายเลนหรือไม่ ค าพิพากษาศาล
ฎีกาดังกล่าวย่อมไม่ผูกพันจ าเลยทั งสี่ในคดีนี ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 145 วรรคสอง นอกจากนี การที่โจทก์ร่วมเคยตกลงที่จะแบ่งที่ดินพิพาทแก่จ าเลยที่ 
1 และที่ 2 นั นก็แสดงว่าโจทก์ร่วมยอมรับว่าจ าเลยที่ 1 และที่ 2 ครอบครองท าประโยชน์ในที่ดิน
พิพาทเช่นกัน ดังนี  จึงยังไม่ได้ความชัดว่า ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ร่วมหรือไม่ กรณีเป็นเรื่องทาง
แพ่ง ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจ าเลยทั งสี่กระท าโดยมีเจตนาบุกรุกและท าให้เสียทรัพย์ จ าเลยทั งสี่จึงไม่มี
ความผิดฐานบุกรุกและท าให้เสียทรัพย์ ทั งเมื่อข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจนว่าโจทย์ร่วมขอออกหนังสือ
รับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3 ) ที่ดินพิพาทมาชอบหรือไม่ โจทก์ร่วมย่อมขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ได้     
ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 ยกค าร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ของโจทก์ร่วมจึงไม่ชอบ ฎีกาของโจทก์และโจทก์
ร่วมข้อนี ฟังขึ น ส่วนที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผลฎีกา
ของโจทก์และโจทก์ร่วมฟังไม่ขึ น พิพากษายืน แต่ไม่ยกค าร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ของโจทก์ร่วม 
 ส านักข่าวอิศรารายงานว่า คดีนี พนักงานอัยการจังหวัดพังงา โจทก์ บริษัท  กุ้ยหลินพังงา 
จ ากัด โจทก์ร่วมฟ้องชาวบ้าน 4 คน ได้แก่ นายกุศล ค้าไกล นายพีระวัฒน์ พงศ์สิริเดช หรือนายวิฑูรย์ 
หมายดี นายบัญชา ถิ่นลิพอน และ นายแสงอรุณ ทองมี ร่วมกันเป็นจ าเลยที่ 1-4 ในข้อหาบุกรุกท าให้
เสียทรัพย์ ที่ดินพิพาท 60 ไร่ ในพื นที่หมู่ที่ 3 ต.ถ  าน  าผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงาที่มีชื่อบริษัท กุ้ยหลิน
พังงา จ ากัด เป็นผู้ถือครอง ศาลชั นต้นพิพากษาจ าเลยมีความผิดหลายกรรมต่างกัน ฐานบุกรุกและท า
ให้เสียทรัพย์ ลงโทษจ าคุกคนละ 1 ปี 6 เดือน โจทก์ร่วมและจ าเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 8 มีค า
พิพากษากลับว่า หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3) เนื อที่ประมาณ 45 ไร่มีชื่อบริษัท   กุ้ยหลิน
พังงา จ ากัด ออกไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลมีอ านาจเพิกถอนเสียได้ “เชื่อว่าที่ดินพิพาทรายนี ยังเป็น
ที่ดินของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 
(1) ประกอบประมวลหมายที่ดิน มาตรา 2 ที่บัญญัติว่าที่ดินซึ่งไม่ได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดให้ถือว่าเป็นของรัฐ ซึ่งที่ดินพิพาทนี ยังไม่มีบุคคลใดรวมทั งโจทก์ร่วมได้สิทธิในที่ดินมาตาม
กฎหมายที่ดิน จึงไม่อาจมีการกระท าความผิดฐานบุกรุกและฐานท าให้เสียทรัพย์ตามที่โจทก์ฟ้องได้ 
โจทก์ร่วมไม่มีสิทธิในที่ดินพิพาททั งสิ น จึงไม่เป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย” และมีค าพิพากษาของศาลฎีกา
ข้างต้น 
  ส านักข่าวอิศรารายงานว่า ในห้วงคดีอยู่ระหว่างพิพาท เอกชนได้น า น.ส.3 จ านวน 3 แปลง 
ไปยื่นรังวัดออกเป็นโฉนด และได้รับแจกเป็นโฉนดจ านวน 6 แปลง (ฉบับ) เมื่อวันที่ 24 ก.ย.2557 
ต่อมา เอกชน น าโฉนด 1 แปลง ได้แก่โฉนดเลขท่ี 18630 และโฉนดแปลงอ่ืน เลขท่ี 18633 ไปขายต่อ
ให้กระทรวงการคลัง ก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ในราคา 
29.6 ล้านบาท ซึ่ง โฉนดเลขที่ 18630 ดังกล่าวออกมาจาก น.ส.3 เลขที่ 21 ซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษา
ว่า เป็น น.ส.3 ฉบับที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ส่วนโฉนดเลขที่ 18633 ที่ขายให้กระทรวงการคลัง
อีกหนึ่งแปลงนั น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตรวจสอบพบว่าออกโดยมิชอบ เป็นการออก
โฉนด โดยไม่มีหลักฐานเดิม และไม่ได้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นพื นที่
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เขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 และวันที่ 22 สิงหาคม 2543 ขอให้
กรมที่ดินใช้อ านาจหน้าที่เพิกถอนโฉนดที่ดินตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ส่งเรื่องให้กรม
ที่ดินใช้อ านาจหน้าที่เพิกถอน และอยู่ระหว่างตรวจสอบเพ่ิมเติมอีก 6 แปลง นอกจากนี ชาวบ้าน
จ านวนหนึ่งได้ยื่นร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ให้เข้ามาตรวจสอบ
การออกเอกสารสิทธิ์ในพื นที่ดังกล่าว รวมทั งกรณีเอาที่ดินไปขายให้กระทรวงการคลังท าสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร 29.6 ล้านบาทด้วย ขณะที่ทางบริษัท กุ้ยหลินฯ ชี แจงว่า น.ส.3 ของบริษัทฯ ออกโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย เนื่องจาก ในคดีแพ่งที่บริษัทฯเป็นโจทก์ฟ้องขับไล่ นายสุกิจ และ นางเยาวภา ชนะกิจ 
จ าเลยบุกรุกที่ดินของบริษัทฯแปลงในบริเวณใกล้เคียงกัน คือ น.ส.3 เลขที่ 138 หมู่ที่ 3 ต าบลถ  าน  าผุด 
อ าเภอเมืองพังงา เนื อที่ 33 ไร่ 60 ตารางวา ศาลฎีกามีค าพิพากษา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ให้ผู้
บุกรุกออกไปจากพื นที่ และยังระบุว่า น.ส.3 เลขที่ดังกล่าวของบริษัทออกถูกต้องตามแบบแผน 
ขั นตอนของทางราชการ รวมทั ง น.ส.3 แปลงอื่น ๆ ด้วย 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านต าบลถ  าน  าผุด ระบคุรอบครองท าประโยชน์ในที่ดินพิพาท 
 2. บริษัท กุ้ยหลินพังงา จ ากัด ระบุการถือครองเอกสารสิทธิ์ที่ดิน แจ้งด าเนินคดีกับชาวบ้าน
ที่บุกรุก 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. กรมท่ีดิน 
 2. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) 
 3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 4. ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงา  

ระยะเวลา : มากกว่า 5 ปี (พ.ศ. 2555-2561) 

สถานะ : ได้รับการแก้ไขแล้ว 

พลวัต :  
 คดีพิพาทการถือครองเอกสารสิทธิ์ที่ดินต าบลถ  าน  าผุด ของ บริษัท กุ้ยหลินพังงา จ ากัด แจ้ง
ความด าเนินคดีกับชาวบ้าน 4 คน ในข้อหาบุกรุกท าให้เสียทรัพย์ ศาลชั นต้นพิพากษาจ าคุกจ าเลยคน
ละ 1 ปี 6 เดือน ต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษากลับ ว่า หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3) 3 
แปลง (ฉบับ) ได้แก่ เลขที่ 21, เลขที่ 142 และ เลขที่ 144 รวมเนื อที่ประมาณ 45 ไร่ ออกไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ให้เพิกถอน น.ส.3 เอากลับมาเป็นที่ของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ล่าสุดศาล
ฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ในประเด็นจ าเลยไม่บุกรุกที่ดินพิพาท  

ระดับความรุนแรง : ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
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วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 กระบวนการยุติธรรม โดยอาศัยศาลในการตัดสินคดีความที่เกิดการพิพาทระหว่างชาวบ้าน
กับบริษัท 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 สิทธิการครอบครองที่ดิน 
   

ผลกระทบที่เกิดขึ้น :  
 การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต้องใช้เวลายาวนาน 
 

ที่มาของข้อมูล :         
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื นที่          
    2. Isranews “ศาลฎีกาพิพากษายืนชาวบ้านไม่บุกรุกท่ีดินถ  าน  าผุด จ.พังงา คดีพิพาท บ.กุ้ย
หลินฯ” เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 จาก https://www.isranews.org/isranews-news/69887-
news-69887.html 
 

 
 
29. คัดค้านการก่อสร้างปิดเส้นทางเข้าออกหมู่บ้าน 

พื้นที่ : หมู่ 3 ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

ประเภทความขัดแย้ง : โครงสร้างพื นฐาน (คมนาคม) 

ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับท้องถิ่น มีการเผยแพร่ผ่านสื่อเฉพาะในท้องถิ่น 
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ประเด็นขดัแย้ง :  
 ชาวบ้านต าบลบางม่วง อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา คัดค้านก่อสร้างก าแพงปิดกั นเส้นทาง
ซึ่งเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านหลายต าบลใช้เข้า-ออกของต ารวจทางหลวงตะกั่วป่า ซึ่งสร้างความเดือดร้อน
ให้แก่ชาวบ้าน 

ความเป็นมา : 
 จากการที่ชาวบ้านร้องเรียนว่าที่บริเวณหน้าตู้ต ารวจทางหลวงตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ทาง
ชาวบ้านในพื นที่หมู่ที่ 3 บ้านบางหม้อ ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ได้รวมตัวกว่า              
20 คน เพ่ือเรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่ต ารวจทางหลวงตะกั่วป่า ทบทวนการก่อสร้างก าแพงปิดกั น
เส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านหลายต าบลใช้เข้า-ออก และยังเป็นเส้นทางที่เข้าไปยังอนามัยเฉลิม
พระเกียรติมาเป็นหลายสิบปีได้รับความเดือดร้อนถ้ามีการก่อสร้างเพราะจะท าให้ชาวบ้านไม่มีเส้นทาง
เข้า–ออก และต้องใช้เส้นทางที่ต้องขับรถย้อนศรท าให้เกิดอันตรายจึงขอให้ทางเจ้าหน้าที่ต ารวจทาง
หลวงตะกัว่ป่าทบทวนโครงการดังกล่าวอีกครั ง 

   นายปิติ กล่าวว่า ขณะนี ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหลังจากเจ้าหน้าที่ต ารวจทางหลวง
ตะกั่วป่าได้น ารถแม็คโครมาขุดหลุมเพ่ือจะมีการก่อสร้างก าแพงปิดเส้นทางที่ชาวบ้านใช้เข้าออก
หมู่บ้านและอนามัยเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นที่ตั งของสถานีต ารวจทางหลวงตะกั่วป่า ซึ่งจะท าให้
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเพราะถ้าชาวบ้านไปใช้อีกเส้นทางและต้องยูเทิร์นรถท าให้เกิดอันตราย
และจะท าให้รถสวนกันไม่ได้จนชาวบ้านประมาณ 50 – 60 ครัวเรือน ที่ใช้เส้นทางนี ได้รับความ
เดือดร้อนอย่างแน่นอน ซึ่งปากทางเจ้าหมู่บ้านน  าเค็มยังเป็นเส้นทางเข้า ออก หมู่บ้านน  าเค็มที่ใช้
เส้นทางวิ่งหลบหนีเวลาเกิดแผ่นดินไหว พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ต ารวจทางหลวงตะกั่วป่า หยุด
โครงการสร้างก าแพงและให้เจ้าหน้าที่ต ารวจทางหลวงออกไปอยู่ที่อ่ืน โดยต่อไปทางชาวบ้านจะมีการ
รวบร่วมชื่อเพ่ือคัดค้านโครงการดังกล่าวต่อไป 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านต าบลบางม่วง อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา คัดค้านก่อสร้างก าแพงปิดกั น
เส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านหลายต าบลใช้เข้า-ออก   
 2. ต ารวจทางหลวงตะกั่วป่าจะด าเนินก่อสร้างก าแพงปิดกั นเส้นทาง 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
ระยะเวลา : มากกว่า 1 ปี (พ.ศ. 2561) 
 

สถานะ : ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
 

พลวัต :  
 ชาวบ้านต าบลบางม่วง อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา คัดค้านก่อสร้างก าแพงปิดกั นเส้นทาง
ซึ่งเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านหลายต าบลใช้เข้า-ออกของต ารวจทางหลวงตะกั่วป่า ซ่ึงสร้างความเดือดร้อน
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ให้แก่ชาวบ้าน ท าให้ชาวบ้านประสบความยากล าบากในการเดินทาง โดยชาวบ้านจะมีการรวบรวม
รายชื่อผู้คัดค้านการด าเนินโครงการต่อไป 
  

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 รวบรวมรายชื่อเพ่ือยื่นหนังสือคัดค้าน 
  

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 การคมนาคมในพื นที ่
   

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 การคมนาคมที่ไม่สะดวกส่งผลกระทบในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

                              

ทีม่าของข้อมูล :          
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื นที่          
   2. MGR Online “ชาวบ้านต าบลบางม่วง จ.พังงา รุกยื่น 3 ข้อ ต ารวจทางหลวง เลิกสร้าง
ก าแพง” เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 จาก 
https://mgronline.com/south/detail/9610000013607 
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30. คัดค้านการสร้างเกาะกลางถนน 
 

พื้นที่ : ซอยร่วมใจ จังหวัดพังงา 

ประเภทความขัดแย้ง : โครงสร้างพื นฐาน (คมนาคม) 

ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับท้องถิ่น มีการเผยแพร่ผ่านสื่อในพื นที่และสื่อสังคมออนไลน์บ้าง 

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ชาวบ้านซอยร่วมใจ คัดค้านการก่อสร้างเกาะกลางถนน แต่เทศบาลเมืองพังงาด าเนินการ
ก่อสร้างเกาะกลางถนน โดยชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการคมนาคม 
 

ความเป็นมา : 
 ชาวซอยร่วมใจ จังหวัดพังงา คัดค้านการก่อสร้างเกาะกลางถนน ระบุผลกระทบถูกปิดกั นทาง
แยกที่ประชาชนออกมาจากซอยต้องมุ่งไปกลับรถในบริเวณจุดกลับรถที่ อ่ืน ซึ่งทางเทศบาลเมืองพังงา 
ไม่ได้แสดง หรือบ่งบอกว่าจะต้องกลับรถที่ใดจนมีเหตุการณ์ย้อนศรเพ่ือวิ่งรถช่องทางจราจรอีกฝั่งหนึ่ง 
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายสาโรจน์ บุญแนบ แกนน า พร้อมชาวบ้านซอยร่วมใจ ชุมชนอู่เรือ 
ต าบลท้ายช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา พร้อมด้วยชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง
เกาะกลางถนนของเทศบาลเมืองพังงา ร่วมกันติดป้ายคัดค้านการก่อสร้างเกาะกลางถนน ได้รับ
ผลกระทบโดยการก่อสร้างครั งนี  ท าให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในซอยร่วมใจ ถูกปิดกั นทางแยก ขณะที่
ประชาชนออกมาจากซอยร่วมใจต้องมุ่งไปกลับรถในบริเวณจุดกลับรถที่อ่ืน ซึ่งทางเทศบาลเมืองพังงา
ไม่ได้แสดง หรือบ่งบอกว่าจะต้องกลับรถที่ใดจนมีเหตุการณ์ย้อนศรเพ่ือวิ่งรถช่องทางจราจรอีกฝั่งหนึ่ง 
อีกทั งร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าในบริเวณปากซอย และริมถนนได้รับผลกระทบลูกค้าที่จอดรถแวะซื อ
ของได้ตามปกติต้องปรับเปลี่ยน และต้องหาที่จอดรถอ่ืนท าให้คาดว่าสินค้าจ าหน่ายได้น้อยลง 
   นายสาโรจน์ บุญแนบ แกนน ากลุ่มคัดค้านการก่อสร้างเกาะกลางถนน กล่าวว่า ทางเทศบาล
เมืองพังงา ก่อสร้างเกาะกลางปิดกั นทางเข้าซอยร่วมใจครั งนี  ก่อให้เกิดความล าบากต่อคนในชุมชน
ซอยร่วมใจ โดยเทศบาลไม่ตอบค าถามของชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านมีข้อสงสัยหลายประการ เช่น หากมี
การปิดเกาะกลางถนน ประชาชนที่ต้องการออกจากซอยร่วมใจต้องไปกลับรถบริเวณใด ท าไมถึงเลือก
ปิดกั นเกาะกลางถนนทางเข้าซอยร่วมใจ ขณะที่ซอยอ่ืนไม่ปิดกั น ร้านค้าในบริเวณทั งปากซอย และ
ภายในซอยจะจ าหน่ายสินค้าลดลงเนื่องจากความไม่สะดวกในการขับขี่ และจอดรถ 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านซอยร่วมใจ คัดค้านการก่อสร้างเกาะกลางถนน 
 2. เทศบาลเมืองพังงา ต้องการด าเนินการก่อสร้างเกาะกลางถนน 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 ร้านค้า  

ระยะเวลา : มากกว่า 2 ปี (พ.ศ. 2560-2561) 
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สถานะ : ก าลงัอยู่ระหว่างการแก้ไข 

พลวัต:  
  ชาวบ้านซอยร่วมใจ คัดค้านการก่อสร้างเกาะกลางถนน แต่เทศบาลเมืองพังงาด าเนินการ
ก่อสร้างเกาะกลางถนน โดยชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการคมนาคมไม่รู้ว่าต้องไปกลับรถที่ใดและ
การค้าขายที่ขายของลดลง เนื่องจากการเกิดการปรับเปลี่ยนสถานที่จอดรถ 
 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. ชาวบ้านสอบถามข้อเท็จจริงจากเทศบาล 
 2. การติดป้ายคัดค้านการด าเนินโครงการเพื่อแสดงจุดยืนในการแก้ไขปัญหา 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 ความเดือดร้อนในการเดินทางคมนาคม 
  

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 1. การเดินทางโดยประชาชนที่ต้องการออกจากซอยร่วมใจต้องไปกลับรถบริเวณใด 
 2. ร้านค้าในบริเวณทั งปากซอย และภายในซอยจะจ าหน่ายสินค้าลดลงเนื่องจากความไม่
สะดวกในการขับข่ี และจอดรถ 
 

ที่มาของข้อมูล :  
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื นที่       
 2. MGR Online “ชาวบ้านซอยร่วมใจพังงาค้านสร้างเกาะกลางถนนท าเข้าออกล าบาก” 
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 จาก https://mgronline.com/south/detail/9600000049287 
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กรณีศึกษาโครงการตามแนวนโยบายภาครัฐจังหวัดภูเก็ต 
 

31. คัดค้านโครงการท่าเทียบเรือมารีนายามู 
 

พื้นที่ : หมู่ 7 ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

ประเภทความขัดแย้ง : โครงสร้างพื นฐาน (คมนาคม) 

ระดับการรับรู้ของสังคม :  ระดับชาติ เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมมากมาย เนื่องจากเป็นโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ 
 

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ชาวบ้านต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต คัดค้านโครงการเพราะส่งผลกระทบต่อ
สภาพสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพ แต่บริษัทเดอะยามู จ ากัด ต้องการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
แหลมยามู 
 
ความเป็นมา : 
 รัฐบาลได้ท าการก าหนดยุทธศาสตร์ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล
ระดับโลก โดยส่งเสริมให้มีการสร้างท่าเทียบเรือส าราญ หรือเรือยอร์ช ท าให้ขณะนี จังหวัดภูเก็ตมีขีด
ความสามารถรองรับเรือยอร์ชได้แล้วกว่า 1,000 ล าต่อปี จากจ านวน 5 ท่าเทียบเรือ โดยเป็นท่าเทียบ
เรือของเอกชน 4 ท่า และของรัฐบาล 1 ท่า ซึ่งผู้ว่าฯ ภูเก็ตสั่งชะลอโครงการท่าเทียบเรือแหลมยามู 
ยอมรับไม่สามารถตัดสินใจได้ เนื่องจากประชาชนในพื นที่มีความขัดแย้งกัน ทั งฝ่ายค้านและฝ่าย
สนับสนุน แนะบริษัทเจ้าของโครงการลงพื นที่ท าความเข้าใจกับชาวบ้านให้ชัดเจนก่อน  นายนิรันดร์ 
กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาการ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือมารีน่าแหลมยามู โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้น าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมด้วย ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  ในการประชุมครั งนี เป็นการ
พิจารณาตัดสินใจโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือแหลมยามู ของบริษัทเดอะยามู  จ ากัด ซึ่งสถานที่
ก่อสร้างโครงการอยู่ที่หมู่ 7 ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยโครงการเป็นการก่อสร้างท่า
เทียบเรือยอร์ชส่วนตัวของลูกค้าในโครงการบ้านพักตากอากาศหรู มีขนาดจอดเรือยอร์ชได้จ านวน          
39 ล า ทั งนี โครงการนี ได้มีการเสนอมาตั งแต่เดือน ต.ค.2549 และคณะกรรมการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื องต้นจังหวัดภูเก็ต ได้พิจารณาเห็นชอบรายการการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื องต้นแล้ว เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 รวมทั งคณะกรรมการ
พิจารณาสิ่งล่วงล  าล าน  าจังหวัดภูเก็ต ได้อนุมัติในหลักการให้มีการก่อสร้างโครงการนี เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2550 หลังจากนั นประชาชนในพื นที่ได้ร่วมกันคัดค้านโครงการดังกล่าว และยืนยันว่าไม่ได้
รับรู้มาก่อนว่าจะมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือมารีน่าในบริเวณนั น รวมทั งที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานใดมา
ชี แจงท าความเข้าใจ  
  นอกจากนั นประชาชนในพื นที่ยังไม่เห็นด้วยกับโครงการนี  โดยให้เหตุผลว่าจะเป็นการท าลาย
ทรัพยากรทางทะเล ซึ่งมีแหล่งหญ้าทะเล และปะการัง ซึ่งเป็นที่อาศัยของตัวอ่อนสัตว์น  า  อย่างไรก็
ตามมีประชาชนบางส่วนได้เห็นด้วยกับโครงการนี  เนื่องจากจะท าให้เกิดการสร้างงานในพื นที่ และเป็น
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แหล่งรายได้ของประชาชนความคิดที่ไม่ตรงกันดังกล่าว ได้ท าให้เกิดความขัดแย้งกันในพื นที่ มีการ
แบ่งเป็นสองฝ่าย และขณะนี ก าลังทวีความรุนแรงขึ น มีการท าลายรถของฝ่ายที่คัดค้านโครงการแล้ว 
ทั งนี หลังจาก นายนิรันดร์ ได้รับฟังปัญหาแล้วได้กล่าวว่า ทางจังหวัดไม่สามารถอนุมัติให้โครงการนี 
ด าเนินการต่อไปได้ เนื่องจากมีความขัดแย้งกันรุนแรงของคนในพื นที่ ซึ่งเกรงว่าปัญหาจะบานปลาย
ออกไปอีก เพราะหากตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็เหมือนเป็นการเข้าข้างกัน ดังนั นจึงไม่อนุมัติ
โครงการนี ก่อน แต่ให้ทางบริษัทลงไปชี แจงท าความเข้าใจกับประชาชนในพื นที่ให้เข้าใจตรงกัน 
โดยเฉพาะให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนในพื นที่จะได้รับ การตัดสินใจไม่อนุมัติให้ก่อสร้างนั นจะไม่
เป็นเหตุให้เอกชนฟ้องร้องรัฐได้ เนื่องจากขณะนี ยังอยู่ในขั นตอนการพิจารณา ยังไม่ได้อนุมัติให้ทาง
บริษัทลงทุนก่อสร้างแต่อย่างใด ส าหรับโครงการท่าเทียบเรือ ถือเป็นโครงการหนึ่งของการพัฒนาที่ดิน
บริเวณนั น ซึ่งจะมีการก่อสร้างบ้านพักตากอากาศระดับหรู หลังละกว่า 100 ล้านบาท จ านวน 32 
หลัง รวมทั งก่อสร้างโรงแรมหรูห้าดาว ขนาด 60 ห้อง รองรับนักท่องเที่ยว 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต คัดค้านโครงการเพราะส่งผลกระทบ
ต่อสภาพสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพ 
 2. บริษัทเดอะยามู จ ากัด ต้องการก่อสร้างท่าเทียบเรือแหลมยามู 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอ่าวป่าคลอก 
 2. นักวิชาการจากสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 3. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าคลอก  
 4. ผู้ใหญ่บ้าน 
 5. กลุ่มประมงพื นบ้าน   

ระยะเวลา : 2 ปี (พ.ศ. 2549-2550) ยังมีการลงพื นที่เพ่ือท าความเข้าใจกับชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง 

สถานะ : ให้ชะลอโครงการ 

พลวัต:  
  ชาวบ้านต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต คัดค้านโครงการเพราะส่งผลกระทบต่อ
สภาพสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพ แต่บริษัทเดอะยามู จ ากัด ต้องการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
แหลมยามู โดยเฉพาะกลุ่มผู้คัดค้านมีการต่อต้านอย่างมาก ท าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสั่งให้ชะลอ
โครงการ เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจลุกลามมากขึ น 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื นท่ีและการด าเนินการในด้านวิชาการ 
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 2. การลงพื นที่สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านของบริษัท 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 1. ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลถูกท าลาย 
 2. ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพในพื นที่   
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 สร้างความวิตกกังวลต่อการด ารงชีวิตที่เปลี่ยนไป รวมถึงทรัพยากรทางธรรมชาติถูกท าลาย
มากขึ น 
 

ที่มาของข้อมูล :  
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื นที่       
 2. ผู้จัดการออนไลน์ “ภูเก็ต, ผู้ว่าฯ ภูเก็ต แขวน ?มารีนายาม?ู ลดความขัดแย้งประชาชนใน
พื นที”่ สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก 
http://www.andamanguide.com/andaman_news/andaman_news_1_1229.html 
 3. oknation “ผู้ว่าฯสั่งชะลอโครงการท่าเทียบเรือแหลมยามู เหตุคนในพื นที่ขัดแยังกัน” 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 จาก 
http://oknation.nationtv.tv/blog/phukettimes/2007/06/12/entry-2 
   

       
 
32. คัดค้านสร้างโรงงานแทนทาลัม 

พื้นที่ : อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ประเภทความขัดแย้ง : อุตสาหกรรม (แร่ธาตุ) 

ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดบัชาติ ผ่านสื่อทางสังคมหลากหลายทั งวิทยุและโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์    

ประเด็นขัดแย้ง :  
 บริษัท ไทยแลนด์ แทนทาลัม อินดัสตรี จ ากัด ระบุการสร้างโรงงานแทนทาลัม แต่ได้รับการ
คัดค้านจากชาวบ้านอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้ข้อมูลว่าโรงงานแทนทาลัมจะก่อให้เกิดมลพิษต่อ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อมของภูเก็ต จนเกิดความรุนแรงเผาท าลายโรงงาน 

http://oknation.nationtv.tv/blog/phukettimes/2007/06/12/entry-2
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ความเป็นมา : 
 วันที่ 23 มิถุนายน 2529 เกิดจลาจลเผาโรงงานแทนทาลัมขึ นที่จังหวัดภูเก็ต เหตุการณ์ครั ง
นั นเป็นจุดเปลี่ยน ท าให้จังหวัดที่พ่ึงรายได้จากเหมืองแร่เมื่อเกิดการที่ผู้ชุมนุมประท้วงจุดไฟเผาโรงงาน
แทนทาลัมจนวอดวาย ไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ตามก าหนดและสุดท้ายต้องย้ายไปสร้างที่อ่ืน  
เหตุการณ์ในครั งนี กลายเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตจากการพ่ึงรายได้จาก
อุตสาหกรรมเหมืองแร่มาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจนถึงปัจจุบัน  ตั งแต่สมัยโบราณมา 'แร่ดีบุก'เป็น
ทรัพยากรส าคัญที่สร้างรายได้หลักให้กับภูเก็ตมาตลอด แต่ตั งแต่ปี   2524 ราคาดีบุกในตลาดโลกเริ่ม
ต่ าลง การค้าดีบุกจึงซบเซาพร้อม ๆ กับปริมาณ “ดีบุก” ที่มีการขุดพบลดลง ในระหว่างที่อุตสาหกรรม
การผลิตและการค้าดีบุกชะลอตัว ก่อนหน้านั นชาวภูเก็ตได้รับรู้และพบว่า “ขี ตะกรันดีบุก” หรือ      
“สะแหลกดีบุก” เป็นแร่ที่สามารถขายได้ในราคาดี เพราะมีแร่โคลัมไบต์–แทนทาไลต์ ซึ่งเป็นแร่ยุทธ
ปัจจัยใช้ส าหรับท ายานอวกาศหรือหัวจรวดน าวิถีและขีปนาวุธต่าง ๆ ทั งนี เพราะมีคุณสมบัติพิเศษที่ทน
ต่อความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้เสียดสีของอากาศได้สูงมาก แร่โคลัมไบต์–แทนทาไลต์ มีราคา
กิโลกรัมละ 60–70 บาทและเมื่อน ามาผ่านกระบวนการสกัดต่อจนได้ “แร่แทนทาลัม” จะมีราคาสูง
กว่าแร่แทนทาไลต์หรือขี ตะกรันดีบุกประมาณ 40-50 เท่า 
          เมื่อชาวบ้านทราบว่า'ขี ตะกรัน'เป็นของมีราคาจึงแตกตื่น ส่งผลให้บรรดานายทุนต่าง ๆ ยื่น
ประมูลต่อทางการขอขุดถนนเก่า ๆ ทุกสายในตัวเมืองภูเก็ต โดยมีข้อตกลงว่า เมื่อขุดเสร็จแล้วจะสร้าง
ถนนใหม่ทดแทน ส่วนบ้านที่ปลูกสร้างอยู่บนเตาถลุงที่มีขี ตะกรันฝังอยู่มาก ๆ ก็จะถูกรื อหรือทุบพื นทิ ง
เพ่ือขุดเอาขี ตะกรันดังกล่าวขึ นมา ในขณะนั นคนภูเก็ตสามารถท ารายได้จากการขุดขาย “ขี ตะกรัน
ดีบุก” หรือรับจ้างขุดสูงถึงวันละ 180 บาท ผลจากการตื่นตัวใน'แร่แทนทาลัม ส่งผลให้เกิดแนวคิดที่
จะสร้างโรงงานถลุงแทนทาลัมขึ น โดยในวันที่ 28 ธันวาคม 2522 บริษัท ไทยแลนด์ แทนทาลัม           
อินดัสตรี จ ากัด ได้จดทะเบียนจัดตั งเป็นบริษัท โดยมีโครงการก่อสร้างโรงงานที่อ าเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต ต่อมาได้รับใบอนุญาตให้สร้างโรงงานในปี  2526 จนก่อสร้างแล้วเสร็จ และคาดว่าจะเปิด
ด าเนินการตั งแต่ต้น ปี 2529 แต่โรงงานไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ เพราะประสบปัญหาการคัดค้าน
จากหลายภาคส่วนทั งในระดับจังหวัดและประเทศอย่างรุนแรง เนื่องจากชาวภูเก็ตได้รับข้อมูลจากฝ่าย
คัดค้านการเปิดโรงงานว่า โรงงานแทนทาลัมจะก่อให้เกิดมลพิษต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมของภูเก็ต 
จนน ามาสู่ความขัดแย้งแผ่ขยายตัว 
          ในวันที่ 13 มิถุนายน 2529  ตัวแทนจากจังหวัดภูเก็ตได้ขอพบนายกรัฐมนตรีในขณะนั น คือ 
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ที่ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือขอให้ปิดโรงงานแทนทาลัมภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 
2529 แต่กระทรวงอุตสาหกรรมประสงค์จะได้ข้อคิดเห็นในการคัดค้านครั งนี  นายจิรายุ อิศรางกูร          
ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในขณะนั น เดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ตเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นตามความต้องการของตัวแทนกลุ่มคัดค้าน โดยนัดหมายที่ศาลาประชาคม แต่เมื่อไปถึงผู้ชุมนุม
กลับแสดงทีท่าต่อต้านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและคณะด้วยความรุนแรง โดยผู้ชุมนุมจ านวนหลายพัน
คนพยายามเข้าประชิดและขว้างปาและทุบรถ แม้ว่านายจิรายุ ได้ชี แจงให้ผู้ชุมนุมทราบว่ารัฐบาลก าลัง
ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาและจะให้ค าตอบแก่ชาวภูเก็ตในวันที่ 2  กรกฎาคม ตามที่ผู้ชุมนุมก าหนด 
และระหว่างนี ได้ให้โรงงานยุติการด าเนินการชั่วคราวก็ไม่ได้ผล การประท้วงได้รุนแรงขึ นและมีการเผา
โรงงานแทนทาลัมและโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินซึ่งเป็นที่พักของนายจิรายุและคณะ  จนรัฐบาลต้อง
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ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดภูเก็ต และมีการประกาศแต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าที่
ทหารและต ารวจเข้าควบคุมสถานการณ์ กว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติก็ใช้เวลานานกว่า 1 สัปดาห์ 
และประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในวันที่ 1 กรกฎาคม 2529 การจลาจลครั งนี ได้ก่อความ
เสียหายกว่า 2 พันล้านบาท และสุดท้าย บริษัท ไทยแลนด์ แทนทาลัม อินดัสตรี จ ากัด มีมติให้ย้าย
โรงงานแทนทาลัมจากภูเก็ตไปตั งที่อ่ืน 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้ข้อมูลว่าโรงงานแทนทาลัมจะก่อให้เกิดมลพิษต่อ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อมของภูเก็ต 
 2. บริษัท ไทยแลนด์ แทนทาลัม อินดัสตรี จ ากัด ระบุการสร้างโรงงานแทนทาลัม  

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. นายกรฐัมนตรี 
 2. รฐัมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม   

ระยะเวลา : มากกว่า 5 ปี (พ.ศ. 2523-2529) 

สถานะ : ได้รับการแก้ไขแล้ว 

พลวัต :  
 บริษัท ไทยแลนด์ แทนทาลัม อินดัสตรี จ ากัด ระบุการสร้างโรงงานแทนทาลัม แต่ได้รับการ
คัดค้านจากชาวบ้านอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้ข้อมูลว่าโรงงานแทนทาลัมจะก่อให้เกิดมลพิษต่อ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อมของภูเก็ต จนเกิดความรุนแรงเผาท าลายโรงงาน เกิดการจลราจลในพื นที่
จังหวัดภูเก็ตท าให้เกิดความเสียหาย และในที่สุดบริษัทตัดสินใจย้ายโรงงานไปท่ีอ่ืนแทน 

ระดับความรุนแรง : มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 ชาวบ้านไม่ยินยอมในการให้สร้างโรงงานแทนทาลัม มีการรวมกลุ่มคัดค้านเกิดการท าลาย
ทรัพย์สิน หลังจากนั น บริษัท ไทยแลนด์ แทนทาลัม อินดัสตรี จ ากัด มีมติให้ย้ายโรงงานแทนทาลัม
จากภูเก็ตไปตั งที่อ่ืน 
         

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 ปัญหามลพิษอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ท าให้ชาวบ้านตื่นตัวเพ่ือไม่ให้สร้างโรงงาน
แทนทาลัม 
                          

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ความกังวลใจในปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื นที่ทั งคุณภาพชีวิต มลพิษทางอากาศ 
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ที่มาของข้อมูล :  
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื นที่          
 2. คมชัดลึก “วันนี ในอดีต จลาจลภูเก็ต!เผาโรงงานแทนทาลัม” เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2560 จาก http://www.komchadluek.net/news/today-in-history/284126 
           

 
 

 
33. ความขัดแย้งการจัดการที่ดินหาดราไวย์ 

พื้นที่ : หมู่ 2 ต าบลราไวย์ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ท่ีดิน) 

ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับชาติผ่านสื่อทางสังคมหลากหลายทั งวิทยุและโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
และผ่านสื่อเอกสารวิชาการ คือ งานวิจัย 

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ความขัดแย้งที่เกิดขึ นระหว่างชาวเลและบริษัท บารอน เวิลด์ เทรด อ้างว่าได้รับเอกสารสิทธิ
ในการพัฒนาที่ดินจนกระท่ังเกิดการฟ้องร้อง 

ความเป็นมา : 
 แม้ว่าความขัดแย้ง กรณีกลุ่มชายฉกรรจ์ใช้ทั งไม้และก้อนหิน เข้าตะลุมบอนกับชาวไทยใหม่ 
หรือชาวอูรักลาโว้ย ชาวเลพื นเมืองดั งเดิมหาดราไวย์ที่เข้ามาขัดขวางไม่ให้กลุ่มชายฉกรรจ์กว่า 50 คน 
ใช้รถแบ็กโฮขนหินมาปิดเส้นทางเข้าออกหาดราไวย์ พื นที่หมู่ 2 ต าบลราไวย์ อ าเภอเมืองภูเก็ต จนรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตต้องน าก าลังต ารวจและทหารเข้าระงับเหตุ ผลก็คือชาวบ้านได้รับบาดเจ็บนับ
สิบคน เรื่องจบลงชั่วคราว เมื่อ นายจ าเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เรียกทั ง 2 ฝ่าย
เข้ามาเจรจาหาข้อยุติตามค าสั่งของนายกรัฐมนตรี โดยชาวไทยใหม่ต้องการให้เอกชนเปิดทางให้ชาวเล     

http://media.komchadluek.net/img/size1/2017/06/22/L_eg5bjd7ake697agb7baab.jpg
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ราไวย์ใช้สัญจรในการลงทะเล เพ่ือท าการประมงและประกอบพิธีกรรมบาลัย (พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์
ของชนเผ่า) แบบถาวร แต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ เนื่องจากฝ่ายเอกชนเป็นเพียงตัวแทนเข้าประชุม 
ซึ่งไม่มีอ านาจตัดสินใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงสั่งให้เอกชนหยุดการก่อสร้างทั งหมดไว้ก่อน พร้อมทั งเปิด
เส้นทางให้ชาวบ้านสัญจรจนกว่าจะได้ข้อยุติ ที่จะมาหารือกันอีกครั งในวันอังคารหน้า  ด้านชาวเล       
อูรักลาโว้ย จากการบอกเล่าของ ไมตรี จงไกรจักร ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเพ่ือการปฏิรูปสังคม
และการเมือง ก็ได้ขุดกระดูกบรรพบุรุษขึ นมาท าพิธีขอให้ปกป้องคุ้มครองลูกหลาน และเป็นการฟ้อง
บรรพบุรุษที่ถูกนายทุนรังแกด้วย ก่อนรวมตัวกันเดินทางไปยื่นหนังสือต่อส านักงานธนาคารกรุงเทพ 
สาขาภูเก็ต เพราะหุ้นส่วนบริษัทบางคนมีคนนามสกุลใหญ่ของธนาคารแห่งนี ด้วย 
         ส าหรับความขัดแย้งในพื นที่นี มีมานานเกือบ 10 ปี หลังจากที่ บริษัท บารอน เวิลด์ เทรด 
อ้างว่าได้รับเอกสารสิทธิในการพัฒนาที่ดินหน้าหาดราไวย์ ตั งแต่ปี 2550 และมีความพยายามผลักดัน
ชาวไทยใหม่ออกไปให้พ้นพื นที่ โดยมีการต่อสู้กันมาตลอด เพราะชาวไทยใหม่ยืนยันความเป็นชาวเล   
ที่อยู่อาศัยที่นี่มานานตั งแต่รุ่นปู่ย่ากว่าร้อยปี เส้นทางเข้าออกที่ถูกปิดครั งนี เป็นเส้นทางเดียวของชาว    
อูรักลาโว้ยที่จะไปออกทะเลหากิน เป็นเส้นทางไปสุสานบรรพบุรุษและประกอบพิธีลอยเรือ อีกทั งเป็น
เส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาส เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2502 จึงท าให้ชาวไทย
ใหม่ยอมไม่ได้ ขณะที่บริษัทเอกชนอ้างว่าได้ผ่อนผันให้ชาวไทยใหม่ใช้พื นที่มานานแล้ว ถึงเวลาต้องเข้า
พัฒนาที่ดินโดยพยายามเข้ามาใช้พื นที่ และเกิดการปะทะกับชาวไทยใหม่ครั งแรกเมื่อกลางเดือน
ธันวาคมปีที่แล้ว ครั งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา  
           อย่างไรก็ตาม ปัญหาความขัดแย้งในที่ดินท ากินของชาวเล ซึ่งเป็นชนเผ่าพื นเมืองดั งเดิมที่
อาศัยท ากินอยู่บริเวณทะเลอันดามันนานกว่า 300 ปีก็นับว่าน่าสนใจ ปัจจุบันมีอยู่จ านวน 43 ชุมชน 
ใน 5 จังหวัด คือ ภูเก็ต พังงา สตูล กระบี่ และระนอง ประมาณ 12,250 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 
มอแกน มอแกลน และอูรักลาโว้ย ซึ่งทุกกลุ่มมีวิถีชีวิต วัฒนธรรมและภาษาเป็นของตนเอง ส่วนการ
แก้ไขปัญหานั น เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบแนวนโยบายในการ
ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวเล โดยให้กระทรวงวัฒนธรรมรับผิดชอบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน า
แผนไปปฏิบัติ ประกอบด้วย การสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพประมง การ
ช่วยเหลือด้านสาธารณสุข การส่งเสริมด้านการศึกษา การแก้ไขปัญหาอคติทางชาติพันธุ์ การส่งเสริม
ภาษาและวัฒนธรรม ฯลฯ 
  ตลอด 5 ปี ที่มีมติคณะรัฐมนตรี พ่ีน้องชาวเลได้มีการรวมตัวในพื นที่ของตนเองและเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายชาวเลทั ง 5 จังหวัด เพื่อแก้ปัญหาร่วมกันโดยการสนับสนุนขององค์กรพัฒนา นักวิชาการ 
สื่อมวลชน มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลได้มีการแต่งตั งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน 
ที่ท ากินและพื นที่ทางจิตวิญญาณชาวเล โดยมี พล.อ.สุรินทร์ พิกุลทอง เป็นประธาน แต่การแก้ไข
ปัญหาก็ยังไม่บรรลุผล  นอกจากนี  จากการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน ยังพบว่าชาวเล
จ านวน 31 แห่ง อาศัยอยู่บนที่ดินก่อนประกาศของรัฐ เช่น กรมเจ้าท่า ป่าสงวนอุทยานแห่งชาติ ซึ่ง
ปัจจุบันก าลังเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่แล้วเสร็จ รวมทั งยั งอาศัยอยู่บนที่ดินที่ถูกฟ้องขับไล่โดยเอกชน          
ถึง 7 แห่ง จ านวน 1,228 หลังคาเรือน โดยเฉพาะที่ภูเก็ต สนิท แซ่ซั่ว แกนน าชาวเลบ้านราไวย์ภูเก็ต 
เล่าว่า ชาวเลอาศัยอยู่บนที่ดินกว่า 30 ไร่ที่หาดราไวย์มานับร้อยปีอยู่ ๆ ก็มีนายทุนมาฟ้องขับไล่ ตั งแต่       
ปี 2552 เป็นต้นมา จ านวน 161 ครอบครัว เราก็ยืนยันว่าเราอยู่มาก่อน นายทุนมีเอกสารสิทธิได้
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อย่างไร แต่เราก็โชคดีที่มีพ่ีเลี ยงที่เป็นนักพัฒนามาช่วย กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) มาขุดกระดูก
บรรพบุรุษที่ฝังไว้นั นไปพิสูจน์ดีเอ็นเอถึงต่างประเทศ ซึ่งผลพิสูจน์ออกมาว่าเป็นกระดูกของชาวเล นั่น
แสดงว่า เราอยู่ที่นี่มาก่อน จึงต้องให้มีการเพิกถอนโฉนดที่ออกให้นายทุน แต่อธิบดีกรมที่ดินก็ยังไม่
ด าเนินการ 
            ส่วนการประกอบอาชีพประมง ซึ่งอยู่คู่กับชาวเลมาตั งแต่เกิด พออุทยานประกาศทับที่ก็ท า
ให้ชาวเลไม่สามารถจับปลาได้อีกต่อไป ซึ่งขณะนี คณะท างานก็ได้มีการประชุมหารือถึงเรื่องนี  เพื่อผ่อน
ผันให้ชาวเลได้ท ากิน เพราะปกติชาวเลจับปลาด้วยเครื่องมือแบบพื นบ้านและจับพอกินอยู่แล้ว ไม่เคย
คิดท ามาหากินแบบล้างผลาญ ที่ส าคัญนอกจากปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากินแล้ว ชาวเลยัง
ต้องประสบปัญหาพื นที่ทางจิตวิญญาณ หรือพื นที่สุสาน 23 พื นที่ จ านวน 232.5 ไร่ ซึ่งชาวเลใช้ฝังศพ 
โดยการอ้างสิทธิของนายทุน อีกทั งรัฐก็ไม่มีการออกเอกสารทางทะเบียนให้แก่พื นที่ทางจิตวิญญาณ
ของชาวเล มาถึงประเด็นเรียกร้องหลังจากเกิดเหตุรุนแรงครั งนี  ไมตรี จงไกรจักร ผู้ประสานงาน
เครือข่ายชุมชนเพ่ือการปฏิรูปสังคมและการเมือง เผยว่าชาวเลเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1. ให้มีการเร่งรัด
ตรวจสอบเอกสารสิทธิให้แล้วเสร็จโดยด่วน เพราะผลตรวจสอบกระดูกบรรพบุ รุษโดยดีเอสไอก็ออก
มาแล้ว 2. อธิบดีกรมที่ดินต้องสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิของนายทุนที่อ้างสิทธิทับที่ท ากินและสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเล และ 3. จับกุมด าเนินคดีชายฉกรรจ์ที่เข้ามาท าร้ายชาวเลตามกฎหมาย 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวไทยใหม่ หรือชาวอูรักลาโว้ย ชาวเลพื นเมืองดั งเดิมหาดราไวย์ถูกผลักดันให้ออกจาก
พื นที ่
 2. บริษัท บารอน เวิลด์ เทรด อ้างว่าได้รับเอกสารสิทธิในการพัฒนาที่ดินหน้าหาดราไวย์ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
 3. คณะท างานฟ้ืนฟูวิถีชาวเลจงัหวัดภูเก็ต  
 4. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 5. กรมท่ีดิน 
 6. ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชน  

ระยะเวลา : มากกว่า 40 ปี (พ.ศ. 2514-2561) 

สถานะ : ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 

พลวัต :  
 ถึงแม้ว่าบริษัท บารอนเวิลด์เทรด จ ากัด จะมีโฉนดที่ดินและเอกสารสิทธิ์ ที่ออกโดยกรม

ที่ดินอย่างชัดเจนแต่การจะยุติปัญหาข้อพิพาทระหว่างชาวเลกับบริษัทนายทุน จากหลักฐานพบว่า
ชาวเลอยู่อาศัยมากว่า 300 ปีแล้ว ซึ่งชาวเลอยู่อาศัยมาก่อนนายทุนเข้ามา นายทุนเข้ามาเจรจาต่อรอง
เรื่องท่ีดินกับชาวเล แต่ได้รับการปฏิเสธ          
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ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. อาศัยการเจรจาต่อรองเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ดิน 
 2. อาศัยการยื่นเรื่องฟ้องร้องต่อศาล 
  

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 1. สิทธิในที่ท ากินตั งแต่บรรพบุรุษ  
 2. สิทธิในการถือครองพื นที่ประกอบพิธีกรรม ซึ่งไม่สามารถย้ายได้  
   

ผลกระทบที่เกิดขึน้ : 
 การสื่อสารคลาดเคลื่อนด้วยภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร พูดคุย โดยต้องมีคนกลาง 
ช่วยเหลือ 
  

ที่มาของข้อมูล :            
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื นที่          
 2. คมชัดลึก “ปะทะเดือดขัดแย้ง 'หาดราไวย์' ปัญหาใหญ่ออกโฉนดทับที่ชาวเล” เมื่อวันที่ 
29 มกราคม 2559 จาก http://www.komchadluek.net/news/local/221445 
 

 
 
34. ความขัดแย้งของชุมชนสระต้นโพธิ์กับเอกชนเข้ามาอ้างสิทธิเป็นเจ้าของที่ดิน 
 

พื้นที่ : หมู่.3 ต าบลฉลอง อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ดินท ากิน) 

ระดับการรับรู้ของสังคม :  ระดับท้องถิ่น ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์บ้าง รับรู้เฉพาะในพื นที่ 

http://media.komchadluek.net/img/size1/2016/01/28/ed8da8i5i858cijhga8b5.jpg


 

 
119 

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ชาวบ้านชุมชนสระต้นโพธิ์ระบุที่ดินไม่มีการใช้ประโยชน์ได้รับการยืนยันเป็นที่ดินของรัฐ     
จึงเข้าไปจับจองพื นที่ท ากิน ต่อมามีเอกชนเข้ามาอ้างสิทธิเป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าว  
 
ความเป็นมา : 
 วันที่  12 ธันวาคม 2560 ชาวชุมชนสระต้นโพธิ์ หมู่ 3 ต าบลฉลอง อ าเภอเมืองภูเก็ต             
กว่า 30 คน น าโดย นายสมจินต์ ชูช่วย ตัวแทนชุมชนสระต้นโพธิ์ ได้เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัดภูเก็ต เพื่อขอให้ทางจังหวัดหาแนวทางช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัย โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นตัวแทนรับหนังสือ นายสมจินต์ ชูช่วย ตัวแทนชุมชนสระต้นโพธิ์ 
กล่าวว่า เดิมพื นที่ดังกล่าวได้มีการขอสัมปทานบัตรเหมืองแร่ โดยทางอุตสาหกรรมจังหวัดได้ยืนยันว่า
เป็นที่ของรัฐตลอดทั งแปลง หลังจากหมดอายุสัมปทานบัตรเมื่อปี พ.ศ. 2523 ที่ดินแปลงนี ก็ถูกปล่อย
ทิ งให้รกร้างไม่มีใครเข้ามาท าประโยชน์ จนเมื่อปี พ.ศ. 2546 ก็เริ่มมีชาวบ้านได้ทยอยเข้ามาจับจอง
ปลูกเพิงพัก กระต๊อบ และเริ่มสร้างบ้านอยู่อาศัย โดยเข้าใจว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินของรัฐหรือที่ว่าง
เปล่า และไม่เคยมีการเข้ามาขัดขวางขับไล่หรือแสดงตนเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี แต่อย่างใด จนกระทั่ง
ปี พ.ศ. 2555 ได้มีเอกชนเข้ามาอ้างสิทธิเป็นเจ้าของที่ดิน โดยได้ที่ดินมาจากการรับขายฝากจากโฉนด 
5 แปลง และได้น ามารวมเป็นแปลงเดียวในเวลาต่อมา จากนั นได้มีการขับไล่ชาวบ้านให้ออกจากพื นที่ 
และแจ้งความด าเนินคดีกับชาวบ้านในข้อหาบุกรุก และพ.ร.บ.อาคาร ต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ 
DSI ลงตรวจสอบพื นที่พบว่า โฉนดดังกล่าวออกถูกต้องตามกฎหมายท าให้ชาวบ้านเข้าใจยอมรับผล
การตรวจสอบและได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยกับเอกชนเจ้าของที่ดิน เพ่ือขอให้ถอนคดีที่แจ้งความไว้โดย
ยินยอมที่จะออกจากพื นที่ดังกล่าว ซึ่งในการเจรจาได้มีข้อตกลงร่วมกันว่า ชาวบ้านจะย้ายออกจาก
พื นที่ภายใน 8 เดือน นับตั งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2560 จึงท าให้เกิดผลกระทบกับชาวบ้านที่มีอยู่
ประมาณ 40 ครัวเรือนที่จะไร้ที่อยู่อาศัย จึงมาเรียกร้องให้ทางจังหวัดหาแนวทางช่วยเหลือเรื่องที่อยู่
อาศัยดังกล่าว ด้านนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า 
ตนจะน าหนังสือดังกล่าวเรียนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพ่ือที่หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
และทราบว่าทางจังหวัดจะมีการประชุมสมาชิกเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต เพ่ือแก้ไขปัญหาที่อยู่
ท ากินในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นี  
             

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านชุมชนสระต้นโพธิ์ระบุที่ดินไม่มีการใช้ประโยชน์ได้รับการยืนยันเป็นที่ดินของรัฐ 
จึงเข้าไปจับจองพื นที ่
 2. เอกชนเข้ามาอ้างสิทธิเป็นเจ้าของที่ดิน ที่ดินมาจากการรับขายฝากจากโฉนด 5 แปลง 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. อุตสาหกรรมจังหวัด 
 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
 3. กรมท่ีดนิ 
 4. DSI 
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ระยะเวลา : มากกว่า 5 ปี (พ.ศ. 2555-2561) 

สถานะ : ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 

พลวัต :  
 ชาวบ้านชุมชนสระต้นโพธิ์ระบุที่ดินไม่มีการใช้ประโยชน์ได้รับการยืนยันเป็นที่ดินของรัฐ จึง
เข้าไปจับจองพื นที่ท ากิน ต่อมามีเอกชนเข้ามาอ้างสิทธิเป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าว จากนั นได้มีการขับไล่
ชาวบ้านให้ออกจากพื นที่ และแจ้งความด าเนินคดีกับชาวบ้านในข้อหาบุกรุก โฉนดดังกล่าวออก
ถูกต้องตามกฎหมาย ท าให้ชาวบ้านเข้าใจยอมรับและมีการเจรจาไกล่เกลี่ยกับเอกชนเจ้าของที่ดิน  

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข :  

กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. ชาวบ้านมีการด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยกับเอกชนเจ้าของที่ดิน 
 2. การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
 3. การยื่นหนังสือต่อผู้มีอ านาจ 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 ความต้องการที่ดินท ากิน   
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ผลกระทบทางจิตใจจากการที่มีที่ท ากินและในเวลาต่อมาต้องเกิดการสูญเสีย จึงต้องหา
วิธีการเพ่ือช่วยให้ที่ดินนั นยังเป็นที่ท ากินของตนเอง  
 

ที่มาของข้อมูล :  
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื นที่          
 2. มูลนิธิชุมชนไท “ชุมชนสระต้นโพธิ์ จ.ภูเก็ต ยื่นหนังสือขอผู้ว่าฯช่วยเหลือเรื่องท่ีอยู่
อาศัย” เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 จาก https://www.chumchonthai.or.th/node/540 
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35. ความขัดแย้งปัญหาปักเสาไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่ป่าคลอก 
 

พื้นที่ : ต าบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต 

ประเภทความขัดแย้ง : โครงสร้างพื นฐาน 

ระดับการรับรู้ของสังคม :  ระดับชาติผ่านสื่อทางสังคมหลากหลายทั งวิทยุและโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์   
ประเด็นขัดแย้ง :   
             

ความเป็นมา : 
 ชาวบ้านกว่า 100 คนบุกศาลากลางภูเก็ต เพ่ือขอพบผู้ว่าฯ เพ่ือติดตามความคืบหน้าปัญหา
การปักเสาไฟฟ้าแรงสูงในพื นที่ ต าบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต หวั่นถูกรอนสิทธิ ผู้ว่าฯ เตรียมประสาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอีกครั งภายใน 2 สัปดาห์นี  ขณะที่ตัวแทนการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตระบุยังอยู่ในขั นตอนการเลือกแนวปักเสาเท่านั น วันที่ 9 มิ.ย.2561 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 
ชาวบ้านป่าคลอก และบ้านพารา ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กว่า 100 คน น าโดย           
นายสุรทิน เลี่ยนอุดม นายสุรัยมาลย์ แก้วงามดี นายส าราญ พานด า อดีตผู้ใหญ่บ้านพารา รวมตัว
เรียกร้องขอพบ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพ่ือติดตามความคืบหน้ากรณี
ชาวบ้านร้องเรียนเรื่องการสร้างแนวเสาไฟฟ้าแสงสูง 500 KV ผ่านในพื นที่บ้านพารา และบ้าน          
ป่าคลอก ต าบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต เพ่ือขอให้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ทบทวนการวางแนวปัก
เสาไฟฟ้าแรงสูง 500 KV เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหลายร้อยครัวเรือน 
  อย่างไรก็ตาม ในการเดินทางมาเรียกร้องในครั งนี  ปรากฏว่า ในช่วงเช้า นายนิสิต จันทร์สม
วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ติดภารกิจเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการซ้อมแผนรับมือสึนามิ
ถล่มในพื นที่ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ นายสุธี 
ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายทวีศักดิ์ ศรีราชยา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการก่อสร้างระบบส่ง
ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กรุงเทพมหานคร นายประพันธ์ ขันพระแสง หัวหน้าศูนย์ด ารงธรรมภูเก็ต 
ร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และข้อเสนอแนะของชาวบ้านที่เดินทางมาร้องเรียนในครั งนี  แต่ใน
ส่วนของกลุ่มผู้เรียกร้องยืนยันที่จะพบกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเท่านั น  
 ส าหรับบรรยากาศในการเดินทางมาร้องเรียนในครั งนี  มีการน าป้ายผ้าเขียนข้อความต่าง ๆ 
มาชูเพ่ือเรียกร้องขอความเป็นธรรมด้วย เช่น “ชาวป่าคลอก-พารา คัดค้านไฟฟ้าแรงสูง” “ให้เอา
สายไฟฟ้าลงดิน สร้างถนน” “ขยายไฟแรงสูงที่แนวเดิมชาวบ้านไม่เดือดร้อน” และอ่ืน ๆ อีกจ านวน
มาก ซึ่งล้วนไม่เห็นด้วยต่อการสร้างแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงในพื นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.เมืองภูเก็ต 
เจ้าหน้าที่ทหารทัพเรือภาคที่ 3 และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต กว่า 20 นาย 
มาร่วมดูแลความปลอดภัยในระหว่างที่มีการรวมตัวเรียกร้องขอพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  
นายส าราญ พานด า อดีตผู้ใหญ่บ้านพารา กล่าวถึงการวางแนวปักเสาไฟฟ้าแรงสูง 500 KV ว่าการ
สร้างแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงในแนวเส้นทางใหม่ ตนเองซึ่งเป็นชาวป่าคลอก รวมทั งชาวบ้านบ้านพารา
ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ส าหรับการท าแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงเพ่ือส่งกระแสไฟฟ้าเข้ามายังจังหวัด
ภูเก็ตนั น ตน และชาวบ้านไม่คัดค้านและไม่ได้ต้องการถ่วงความเจริญของจังหวัด แต่การปักแนวเสา
ไฟฟ้าที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก าลังจะด าเนินการนั นท าให้ชาวบ้าน และตนถูกรอนสิทธิในที่ดิน เช่น   
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ที่ท ามาหากินใต้แนวเสาไฟฟ้าแรงสูงกว้าง 60 เมตร ยาวตลอดแนวพาดผ่านแทบจะท าอะไรไม่ได้เลย  
เอกสารสิทธิโดนลิดรอนสิทธิลง มูลค่าราคาที่ดินตกต่ า ที่ดินข้างเคียงแม้จะไม่โดนสายส่งพาดผ่าน แต่ก็
ได้รับผลกระทบจากราคาที่ตกต่ าลงมาเช่นกัน เพราะไม่มีใครอยากไปอยู่ใกล้ๆ สายส่งแรงสูง ต้องโค่น
ไม้ท าลายป่า ผลของสนามแม่เหล็กส่งผลต่อสุขภาพร่างกายเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง และถูกไฟฟ้าช็อต 
และปัญหาอ่ืน ๆ อีกมากมาย รวมทั งค่าชดเชยได้ไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร นอกจากนี  การขยายแนวแรงสูง
ใหม่สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านเป็นวงกว้างหลายร้อยครัวเรือน และวิถีการใช้ชีวิตต้องเปลี่ยนไป
จากเดิม อย่างไรก็ตามในเวลาประมาณ 11.40 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้
เดินทางมาพบกับกลุ่มชาวบ้าน พร้อมกับกล่าวว่า ทางจังหวัดภูเก็ตเห็นความส าคัญถึงปัญหาเดือดร้อน
ของชาวบ้าน และพร้อมจะรับฟังปัญหาที่เกิดขึ น โดยทางจังหวัดภูเก็ตจะประสานทางการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตให้ลงมารับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน และชี แจงเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวภายใน 2 สัปดาห์นี  
ซึ่งหลังจากได้สถานที่ และวันเวลาที่ชัดเจนจะแจ้งประสานไปยังชาวบ้านอีกครั งเพ่ือให้ มาร่วมแสดง
ความคิดเห็นกรณีท่ีเกิดขึ น  
  ขณะที่นายทวีศักดิ์ ศรีราชยา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก มีปัญหาไฟตกไฟดับ
เกิดขึ นต่อเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง มีแผนที่จะน ากระแสไฟฟ้าเข้ามาใช้ใน
พื นที่ภูเก็ต ซึ่งจะต้องมีการปักเสาไฟแรงสูงในหลายพื นที่ ซึ่งขณะนี การด าเนินการนั นยังอยู่ระหว่างการ
ส ารวจแนวและการเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมในการปักเสาไฟฟ้าเท่านั น 
                 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านต าบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต ไม่ต้องการให้มีการปักเสาไฟฟ้าแรงสูงในพื นที่ กลัว
ถูกลิดรอนสิทธิ 
 2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระบแุนวเสาไฟฟ้าแรงสูงเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. อดีตผู้ใหญ่บ้าน 
 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
 3. หัวหน้าศูนย์ด ารงธรรมภูเก็ต  
 4. ต ารวจ สภ.เมืองภูเก็ต 
 5. เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต   
        

ระยะเวลา : มากกว่า 3 ปี (พ.ศ. 2558-2561) 
            

สถานะ : ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
 

พลวัต :  
 ชาวบ้านต าบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต ไม่ต้องการให้มีการปักเสาไฟฟ้าแรงสูงในพื นที่ กลัวถูก
ลิดรอนสิทธิที่ดิน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตระบุแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงเพ่ือส่งกระแสไฟฟ้าเข้ามายังจังหวัด
ภูเก็ต โดยชาวบ้านได้มายื่นเรื่องร้องเรียนต่อจังหวัดเพ่ือให้แก้ไขปัญหา และการไฟฟ้าแจ้งว่าการ
ด าเนินการยังอยู่ระหว่างการส ารวจแนวและการเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมในการปักเสาไฟฟ้าเท่านั น 



 

 
123 

 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
         

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. การยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
 2. การขึ นป้ายข้อความผ้าแสดงถึงความต้องการในเรื่องการแก้ไขปัญหา 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 สิทธิที่ดินท ากิน  
  

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 อาจท าให้สูญเสียที่ดินบางส่วนเพื่อปักเสาไฟฟ้าแรงสูง 
 

ที่มาของข้อมูล :  
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื นที่          
            2. MGR Online   “ชาวบ้านร้องพบผู้ว่าฯ ภูเก็ต ตามปัญหาปักเสาไฟฟ้าแรงสูงในพื นที่ป่า”
คลอก” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 จาก 
https://mgronline.com/south/detail/9580000065283 
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กรณีศึกษาโครงการตามแนวนโยบายภาครัฐจังหวัดกระบี่ 
 

36. การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน กฟผ. 
 

พื้นที่ : ต าบลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลังงาน) 
 

ระดับการรับรู้ของสังคม :  ระดับชาติผ่านสื่อทางสังคมหลากหลายทั งวิทยุและโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
เว็บไซต์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
                  

ประเด็นขัดแย้ง :  
  ชาวบ้านต าบลเหนือคลองคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ต้องการพลังงานและต้องเป็น
พลังงานสะอาด เนื่องจากพลังงานจากถ่านหินเป็นพลังงานสกปรก แต่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยให้เหตุผลการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพ่ือเพ่ิมกระแสไฟฟ้าที่มีการใช้อย่างมากในภาคใต้ โดยกลุ่ม    
ผู้คัดค้านใช้หลากหลายวิธีเพ่ือคัดค้านจนน าไปสู่ความรุนแรงโดยวาจา อดอาหาร ขว้างปาสิ่งของ 
                 

ความเป็นมา : 
 การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ เป็นส่วนหนึ่ งของแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า             
ปี พ.ศ. 2553 (แก้ไขครั งที่ 3) โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินรวมถึง 4,400  เมกะวัตต์   
จากการน าเข้าถ่านหินจากอินโดนี เซีย ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ อย่างน้อย 2.3 ล้านตัน            
ต่อปี การขนส่งถ่านหินเข้าโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่จะต้องใช้เรือเดินทะเลขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์ส าหรับ
ขนถ่ายถ่านหิน และมีระวางบรรทุกระหว่าง 50,000-100,000 DWT (2) ผ่านเส้นทางทะเล 79 
กิโลเมตร จนถึงท่ีตั งโรงไฟฟ้า จากนั นต้องมีการถ่ายถ่านหินใส่เรือบรรทุกขนาดเล็ก ซึ่งจ าเป็นต้องมีการ
สร้างท่าเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับถ่านหินที่น าเข้าและขนส่งถ่านหินไปที่โรงไฟฟ้า  
 การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่นั นมีทั งกลุ่มผู้ให้การสนับสนุนและคัดค้านที่แตกต่างกัน    
การรับรู้ข้อมูล การได้รับผลกระทบที่มีความแตกต่างกัน ประโยชน์ที่ได้รับมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 
โดยเมื่อวันที ่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เครือข่ายภาคประชาชนและผู้น าชุมชนทุกภาคส่วนของอ าเภอ
เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จ านวนกว่า 4,000 คน น าโดย นายด ารัส ประทีป ณ ถลาง อดีตประธาน
ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอเหนือคลอง นายอนันต์ สันหาด อดีตประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน
อ าเภอเหนือคลอง นายฐานิส เอ่งฉ้วน ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอเหนือคลอง นายบุญ
เที ่ยง บัวเล ิศ ประธานชมรมชาวลิก ไนต์กระบี ่ นายอุดม กิตติธรกุล อดีตผู ้ใหญ่บ ้านห้วยโสก            
ต าบลคลองขนาน ยื ่นหนังสือสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี ่ ให้กับ พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเร่งรัดให้พิจารณาการก่อสร้างโครงการขึ นในพื นที่โดยเร็ว 
เนื่องจากเห็นพ้องกันว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่จะช่วยเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในจังหวัด
กระบี่และภาคใต้ ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื นที่ ณ ที่ว่าการอ าเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบี ่ โดยมี นายวิส ูตร อินทรก าเน ิด นายอ าเภอเหนือคลองเป ็นผู ้ร ับมอบ ก่อนจะน าส่งให้
นายกรัฐมนตรีต่อไป ซึ ่งก่อนหน้านี  ได้มีกลุ ่มผู ้น าชุมชน ภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดกระบี ่ รวมถึง
เครือข่ายประชาชนจากอ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดกระบี ่ ออกมาแสดง “สิทธิชุมชน” โดยการยื ่น
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หนังสือแสดงการสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ ไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อแสดง
จุดยืนของพ่ีน้องประชาชนในพื นที่ที่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้า 
 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่เกาะกลางถนนหน้าองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ถนนราช
ด าเนิน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุม เครือข่ายกระบี่ -เทพา ปกป้องสองฝั่งทะเล หยุด
โรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่เริ่มชุมนุมอดข้าวประท้วงมาตั งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้หารือกับ          
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน ปลัดกระทรวงพลังงาน ตัวแทนรัฐบาล กว่า 1 ชั่วโมง โดยเชิญ
แกนน าพร้อมตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หารือร่วมกันภายในรถตู้กว่า 15 นาที 
ก่อนจะลงนามความร่วมมือ หรือ เอ็มโอยู ร่วมกัน จากนั นจึงตั งโต๊ะแถลงข่าวร่วมกันทั งรมว.พลังงาน 
และตัวแทนเครือข่ายกระบี่เทพา ประกาศยุติการชุมนุม ไม่เคลื่อนขบวนไปท าเนียบรัฐบาล เพ่ือกดดัน
รัฐบาลตามนัดหมาย ขณะที่มวลชนต่างก็ทยอยเก็บข้าวของเพ่ือเตรียมตัวกลับภูมิล าเนาทันที 
  ส าหรับบันทึกข้อตกลงมีทั งหมด 4 ข้อ มีสาระส าคัญคือ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) ถอนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและ
โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ฉบับใหม่ออกภายใน 3 วัน นับตั งแต่วันลงนาม และให้ กฟผ. ส่งหนังสือแจ้งการ
ถอนรายงานไปยังเครือข่ายทราบ พร้อมกันนี ให้กระทรวงพลังงานจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
เชิงยุทธศาสตร์ (SEA) เพ่ือศึกษาว่าพื นที่จังหวัดกระบี่และอ าเภอเทพาจังหวัดสงขลามีความเหมาะสม
ในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน หรือไม่โดยต้องจัดท าโดยนักวิชาการที่มีความเป็นกลางที่ทั งสองฝ่าย
ยอมรับร่วมกัน หากผลการศึกษาที่คาดว่าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินทั งสองพื นที่ไม่เหมาะสม กฟผ. 
จะต้องยุติการด าเนินการนับตั งแต่วันลงนาม โดยการจัดท ารายงานจะต้องเสร็จสิ นภายใน 9 เดือน      
นับแต่วันลงนาม ทั งนี หากผลการศึกษา SEA กระทบเชิงยุทธศาสตร์บ่งชี ว่าพื นที่มีความเหมาะสมใน
การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในขั นตอนการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจะต้องกระท า
โดยคนกลางที่ยอมรับร่วมกัน นอกจากนี ขอให้คดีความระหว่างกฟผ. และเครือข่ายเลิกแล้วต่อกัน 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านต าบลเหนือคลองคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ต้องการพลังงาน และต้อง
เป็นพลังงานสะอาด 
 2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้ เหตุผลการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพ่ือเพ่ิม
กระแสไฟฟ้าที่มีการใช้อย่างมากในภาคใต้ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 2. องค์การสหประชาชาติ หรือ UN ประจ าประเทศไทย 
 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
 4. เครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเล กระบี่-เทพา  
 5. ต ารวจ   

ระยะเวลา : มากกว่า 3 ปี (พ.ศ. 2557-2561) 

สถานะ : ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 



 

 
126 

พลวัต :  
 ปี พ.ศ. 2555 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส ารวจความเป็นไปได้ของโครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่ และท่าเรือน  าลึก รวมทั งเริ่มเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชน กฟผ.
พยายามน าเข้าถ่านหินจากต่างประเทศ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ความขัดแย้ง เรื่องการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินกระบี่ส่อเค้ารุนแรงขึ น เมื่อมีการใช้ก าลังท าร้ายร่างกายและข่มขู่ประชาชนที่คัดค้านโครงการ
ในเวทีรับฟังความเห็น โครงการท่าเทียบเรือขนส่งถ่านหินบ้านคลองรั ว หลังจากนั นมีการน า
เครื่องจักรกลเข้าไปส ารวจพื นที่ น าไปสู่ เผชิญหน้าระหว่างกลุ่มสนับสนุนกับกลุ่มคัดค้าน  ในปี       
พ.ศ. 2558 ตัวแทนเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน 2 คน ตัดสินใจอดอาหารที่หน้ากระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ หลังจาก 
กฟผ.ประกาศเดินหน้ายื่นซองประกวดราคาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ตัวแทนรัฐบาลเจรจากับ
เครือข่าย ให้หยุดโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน หยุดกระบวนการพิจารณารายงาน EHIA ของ
โรงไฟฟ้าและท่าเทียบเรือ และจัดตั งคณะกรรมการหลายฝ่ายเพ่ือผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียนใน
จังหวัดกระบี่ ตัวแทนเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน ทางกลุ่มผู้คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเดินไป
ยังท าเนียบรัฐบาล และใน ปี 2560 กพช. มีมติให้ด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ขณะที่
เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน ยืนยันจะปักหลักชุมนุมคัดค้านบริเวณท าเนียบรัฐบาลและมีการ
เจรจาท าข้อตกลงร่วมกัน   

ระดับความรุนแรง : มีความเสียหายต่อทรัพย์สินและร่างกายโดยมีผู้บาดเจ็บ 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. การชุมนุมเพ่ือร่วมสร้างแรงกดดันในการล้มเลิกการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
 2. การยุติการชุมนุมเนื่องมาจากการท าข้อตกลงร่วมกัน 
 3. การใช้เวทีประชาพิจารณ์เพื่อการพูดคุย แสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 1. สิทธิชุมชนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน   
 3. สิทธิมนุษยชน 
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 อาจส่งผลลกระทบต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมในพื นที่ตั งโรงงาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ        
การด ารงชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติในพื นที่ 
 

ที่มาของข้อมูล :  
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื นที่          
         2. GREENPEACE 2012 “การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน กฟผ.” สืบค้นเมื่อ 2 สิงหาคม 2561 
จาก 
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http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/climate-and-energy/coal/true-cost-
of-coal/coal-map/coal_krabi/ 
 3. ข่าวสด “ชาวบ้านค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินพอใจข้อตกลงกับ กฟผ. เซ็นเอ็มโอยู 4 ข้อ ยุติ
การชุมนุมหน้ายูเอ็น เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 จาก 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_762597 
 4. 77 ข่าวเด็ด “กฟผ.”จับมือ “กฟภ.” สัมมนาความร่วมมือแลกเปลี่ยนความเห็น ความรู้
ประสบการณ์ การส่งจ่ายไฟฟ้าพื นที่ภาคใต้” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 จาก  
https://www.77kaoded.com/content/97327 
   5. MGR Online “ท าไม? EIA-EHIA และการรับฟังความคิดเห็น ปชช. ในไทยจึงน าไปสู่
ความขัดแย้ง” เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 จาก 
https://mgronline.com/south/detail/9610000009247 
 6. ไทยรัฐ. “ชาวกระบี่ร่วม “ครึ่งหมื่น” แสดงพลัง “สิทธิชุมชน” ยื่นหนังสือสนับสนุนสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่” เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, จาก 
https://www.thairath.co.th/content/854956 
 

     
 

      
 

http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/climate-and-energy/coal/true-cost-of-coal/coal-map/coal_krabi/
http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/climate-and-energy/coal/true-cost-of-coal/coal-map/coal_krabi/
https://www.77kaoded.com/content/97327
https://mgronline.com/south/detail/9610000009247
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37. ความขัดแย้งเพื่อแย่งท่ีดินท้ากิน 
 

พื้นที่ : ต าบลคลองขนาน อ าเภอคลองเหนือ จังหวัดกระบี่ 
     

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ท่ีดินท ากิน) 
 

ระดับการรับรู้ของสังคม :  ระดับชาติ มีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย เนื่องจากในจังหวัด
กระบี่มีปัญหาเรื่องท่ีท ากินหลายแปลง และมีเหตุการณ์ถึงความรุนแรง จึงมีสื่อต่าง ๆ ให้ความสนใจ 
    

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ชาวบ้านต าบลคลองขนาน อ าเภอคลองเหนือ จังหวัดกระบี่  ต้องการให้มีการจัดสรรที่ดิน       
ท ากิน โดยกรมป่าไม้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพ่ือน าที่ดินซึ่งหมดสัมปทานมาจัดสรร และ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ศรีปราณ ีเกิดการปะทะกับชาวบ้านเรื่องท่ีดินท ากิน 
         

ความเป็นมา : 
 ต าบลคลองขนาน อ าเภอคลองเหนือ จังหวัดกระบี่ ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเกษตรกรสิทธิ
ชุมชนไร้ที่ท ากินซึ่งเข้ายึดพื นที่ และปลูกสร้างที่อยู่อาศัยถาวรในสวนปาล์ม ซึ่งหมดสัมปทานในจังหวัด
กระบี่กับชาวบ้านในพื นที่สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของ
ต าบลคลองขนานเป็นที่ราบสูงผสมผสานที่ราบต่ าบางส่วน ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะทั่วไปของ
ภูมิอากาศของต าบลคลองขนานจัดอยู่ในประเภทที่อยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุม ท าให้มีฤดูกาลเพียง          
2 ฤดู เท่านั น คือ ฤดูร้อนช่วงระยะเวลาตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์–เมษายน และจะเป็นฤดูร้อนช่วงเดือน 
พฤษภาคม–กันยายน หลังจากเดือนกันยายนจะมีฝนตกชุก เพราะอิทธิพลของลมมรสุม ซึ่งในระยะนี 
จะเป็นสาเหตุให้น  าท่วมขังบริเวณท่ีราบลุ่มความขัดแย้งเพ่ือแย่งที่ดินท ากินใน จังหวัดกระบี่ 
  ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเกษตรกรสิทธิชุมชนไร้ที่ท ากินซึ่งเข้ายึดพื นที่ และปลูกสร้างที่อยู่
อาศัยถาวรในสวนปาล์มซึ่งหมดสัมปทานในจังหวัดกระบี่ กับชาวบ้านในพื นที่เริ่มทวีความรุนแรงมาก
ขึ นเมื่อ 2 กลุ่มนี ใช้อาวุธปืนเข้าปะทะกันเพ่ือแย่งที่ดินท ากิน โดยที่การแก้ปัญหาเรื่องที่ดินท ากินของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างล่าช้า ผู้น าชุมชนในพื นที่ต าบอลคลองขนาน อ าเภอคลองเหนือ 
จังหวัดกระบี่ พูดปลุกระดมให้ชาวบ้านร่วมกันตั งด่านตรวจรถยนต์ที่สัญจรผ่าน เข้า -ออก ในพื นที่
ต าบลคลองขนาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรสิทธิชุมชนไร้ที่ดินท ากินเข้ามาในพื นที่ 
โดยอ้างว่าตั งแต่กลุ่มเกษตรกรสิทธิชุมชนไร้ที่ดินท ากินเข้ามาอาศัยในพื นที่ ได้สร้างความเดือดร้อน
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ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเข้ายึดสวนปาล์มน  ามันของชาวบ้าน  ด้านแกนน ากลุ่ม
เกษตรกรสิทธิชุมชนไร้ที่ดินท ากินจังหวัดกระบี่ระบุว่า ที่ผ่านมาทางกลุ่มไม่เคยสร้างความเดือดร้อน
ให้กับชาวบ้านในพื นที่ เนื่องจากสมาชิกที่ร่วมยึดสวนปาล์มน  ามันที่หมดอายุสัมปทานส่วนใหญ่เป็นคน
ในพื นที่จึงเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งจัดสรรที่ดินท ากิน ซึ่งหมดอายุสัมปทานในจังหวัดกระบี่กว่า 60,000 
ไร่ ให้กับประชาชนซึ่งไม่มีที่ดินท ากิน ที่ผ่านมากลุ่มเกษตรกรสิทธิชุมชนไร้ที่ดินท ากิน ซึ่งเข้ายึดสวน
ปาล์มที่หมดอายุสัมปทานของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีปราณี  ของภรรยา นายอาคม เอ่งฉ้วน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ ได้เกิดปะทะกับชาวบ้านหมู่ที่ 6 ต าบลคลองขนาน อ าเภอ
เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นเจ้าของสวนปาล์มที่ได้ซื อพื นที่ต่อจากหุ้นส่วนจ ากัด ศรีปราณี โดยมี
การใช้อาวุธยิงใส่กัน แต่ไมมี่ผู้ได้รับบาดเจ็บก่อนที่ต ารวจจะเข้าควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ 
     ด้านนายอ านาจ สร้อยเกียว ผู้อ านวยการส านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 จังหวัด
กระบี่ ระบุว่าเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ นขณะนี กรมป่าไม้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพ่ือน าที่ดินซึ่งหมด
สัมปทานของจังหวัดกระบี่จ านวน 10 แปลง เนื อที่กว่า 60,000 ไร่ มาจัดสรรออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วน
หนึ่งจะน ามาจัดสรรให้กับชาวกระบี่ที่ยากจนไร้ที่ท ากิน และอีกส่วนจะให้เจ้าของสัมปทานเดิมเช่าต่อ 
กลุ่มเกษตรกรสิทธิชุมชนไร้ที่ท ากิน ซึ่งเข้ายึดสวนปาล์มที่หมดอายุสัมปทานของห้างหุ้นส่วนจ ากัดศรี
ปราณี ของภรรยานายอาคม เอ่งฉ้วน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ ได้เกิดปะทะกับ
ชาวบ้านหมู่ที่ 8 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นเจ้าของสวนปาล์ม ที่ได้ซื อ
พื นที่ต่อจากห้างหุ้นส่วนจ ากัดศรีปาณี โดยมีการใช้อาวุธปืน  และมีประชาชนเข้าร่วมลงชื่อเพ่ือ
เรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรที่ดินท ากิน ตามมติคณะรัฐมนตรีปี 2546 ในจังหวัดกระบี่แล้วกว่า 12,000 
คน ในจ านวนนี กว่า 1000 คน เข้ายึดพื นที่ และปลูกสร้างที่อยู่อาศัยถาวรในสวนปาล์มซึ่งหมด
สัมปทาน ในขณะที่การแก้เรื่องที่ดินท ากินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับเป็นไปอย่างล่าช้า ความ
ขัดแย้งเรื่องที่ดินท ากินจึงท าให้คนไทย 2 กลุ่มต้องหยิบอาวุธขึ นมาห  าหั่นกัน และมีแนวโน้มที่ความ
รุนแรงจะขยายตัวมากขึ น 
         

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านต าบลคลองขนาน อ าเภอคลองเหนือ จังหวัดกระบี่ ต้องการพื นที่สร้างที่อยู่อาศัย
และสร้างที่ท ากิน 
 2. กรมป่าไม้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพ่ือน าที่ดินซึ่ งหมดสัมปทานมาจัดสรร และ            
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีปราณี เกิดการปะทะกับชาวบ้านเรื่องท่ีดินท ากิน 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. ต ารวจ 
 2. ผู้น าชุมชน   

ระยะเวลา : มากกว่า 5 ปี (พ.ศ. 2555-2561) 

สถานะ : อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข 
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พลวัต :  
 ชาวบ้านต าบลคลองขนาน อ าเภอคลองเหนือ จังหวัดกระบี่ ต้องการให้มีการจัดสรรที่ดินท า
กิน โดยกรมป่าไม้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพ่ือน าที่ดินซึ่งหมดสัมปทานมาจัดสรร และ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ศรีปราณี เกิดการปะทะกับชาวบ้านเรื่องที่ดินท ากินจากการที่ชาวบ้านเข้าท ากินในที่ดินหมด
สัมปทาน ท าให้เกิดความขัดแย้งแย่งชิงส่งผลต่อความเสียหายทั งทรัพย์สินและบาดเจ็บ แนวโน้มความ
รุนแรงขยายตัว 

ระดับความรุนแรง : มีความเสียหายต่อทรัพย์สินและร่างกายโดยมีผู้บาดเจ็บ 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 ชาวบ้านร่วมลงชื่อยื่นเรื่องร้องเรียนเรื่องท่ีดินท ากินเพ่ือการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
  

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 ที่ดินท ากิน 
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจท าให้เกิดความสูญเสียและบาดเจ็บ 
 

ที่มาของข้อมูล :  
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื นที ่      
 2. ข่างไทบพีบีอส “ความขัดแย้งเพ่ือแย่งที่ดินท ากินใน จ.กระบี่” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2555 จาก https://news.thaipbs.or.th/content/127672  
 3. Prezi “ความขัดแย้งเพ่ือแย่งที่ดินท ากินใน จ.กระบี่” เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 จาก 
https://prezi.com/oq8sglj_irt6/presentation/  
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38. คัดค้านโรงไฟฟ้าขยะออกจากชุมชน 
 

พื้นที่ : หมู ่1 บ้านในช่อง ต าบลทับปริก อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลังงาน) 
      

ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับท้องถิ่น มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ แต่ไม่ต่อเนื่อง  

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ชาวบ้านหมู่ 1 บ้านในช่อง ต าบลทับปริก อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ยืนยันว่าในพื นที่บ่อ
ขยะมีกลิ่นเหม็น และพื นที่ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมต่อการสร้างโรงไฟฟ้า โดยเทศบาลเมืองกระบี่มี
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าที่บ่อขยะแห่งนี  
          

ความเป็นมา : 
 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีชาวบ้านจากพื นที่บ้าน หมู่ 1 บ้าน
ในช่อง ต าบลทับปริก อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และ หมู่ 1 บ้านทับไม้ ต าบลไสไทย อ าเภอเมือง กว่า 
100 ครัวเรือน ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงส านัก
นายกรัฐมนตรีเรื่องได้รับความเดือดร้อนจากบ่อก าจัดขยะของเทศบาลเมืองกระบี่ ส่งกลิ่นเหม็นอย่าง
หนัก และมีน  าเสียจากกองขยะซึมลงใต้ดิน ส่งผลให้บ่อน  าผิวดินไม่สามารถน ามาบริโภคได้ และไหลลง
สู่แหล่งน  าสาธารณะ สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบบ่อขยะเป็นอย่างมาก  นาย
สมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้รับมอบหมายจาก พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผวจ.
กระบี่ ท าหน้าที่เป็นประธานแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของชาวบ้านกรณีดังกล่าว โดยได้เชิญตัวแทน     
3 ฝ่าย ประกอบด้วย ชาวบ้านที่คัดค้านเทศบาลเมืองกระบี่ ผู้รับผิดชอบบ่อขยะ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูล พร้อมลงพื นที่ตรวจสอบบ่อก าจัดขยะของเทศบาลเมืองกระบี่ โดยมี พ.อ.ฐากูร 
ยุทธภูมิภูวดล รอง ผอ.รมน. จังหวัดกระบี่ ท าหน้าที่หัวหน้าคณะเข้าตรวจสอบพื นที่จริง พร้อมรับฟัง
ปัญหาจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ และเทศบาลเมืองกระบี่ ผู้ดูแลบ่อขยะ พร้อมกันนี มทางมูลนิธิ
บูรณนิเวศน์ ได้ลงมาร่วมประเมินผลกระทบ พร้อมเก็บตัวอย่างดินและน  าไปตรวจสอบหาสารพิษด้วย 
เบื องต้นจากการลงพื นที่ตรวจสอบบ่อฝังกลบขยะ และรับฟังปัญหาพบว่า การก าจัดขยะไม่สามารถท า
ได้ตามหลักสุขาภิบาลและกองสูงเป็นภูเขา ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรหลักท่ีมีสภาพ
ช ารุดบ่อยครั ง ประกอบกับปริมาณขยะเฉลี่ยในปัจจุบันที่มีมากถึง 170 ตัน/วัน ท าให้ไม่สามารถฝัง
กลบได้ทัน นอกจากนี  ยังมีน  าจากกองขยะไหลซึมออกมามีกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง และบางส่วนล้นบ่อ
บ าบัดไหลออกไปยังสวนยางพาราของชาวบ้านท าให้ยืนต้นตายนับ 100 ต้น 
 นอกจากนี  ยังมีกรงขังสุนัขที่เทศบาลจับมาท าหมันซึ่งอยู่ในพื นที่ดังกล่าวพบว่า มีแต่กรงขัง 
แต่ไม่มีสุนัขอยู่ข้างใน โดยทางเทศบาลให้เหตุผลว่า เนื่องจากไม่มีคนดูแลจึงต้องปล่อยสุนัขให้อยู่ข้าง
นอก พ.อ.ฐากูร ยุทธภูมิภูวดล รอง ผอ.รมน.จ.กระบี่ กล่าวว่า จากการลงพื นที่ส ารวจ และรับฟังปัญหา
ในพื นที่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องรายงานให้ทาง ผวจ.กระบี่ รับทราบต่อไป เพ่ือหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด คาดว่าไม่นานจะสามารถแก้ไขปัญหาเก่าได้หมดไป รวมถึงวาง
แผนการก าจัดขยะใหม่ที่จะเกิดขึ นในอนาคตด้วย ส าหรับขยะเก่าที่ฝังกลบอยู่ภายในบ่อขยะ มีอยู่ถึง 7 
แสนตัน ส่วนขยะใหม่มีวันละไม่ต่ ากว่า 170 ตัน หากไม่รีบแก้ไขก็จะกลายเป็นปัญหาขยะล้นเมืองอย่าง
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แน่นอน เพราะบ่อขยะแห่งนี รับขยะมาจากท้องถิ่นถึง 10 กว่าแห่ง นอกจากนี  บ่อขยะแห่งนี ทาง
เทศบาลมีโครงการจะสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ยิ่งท าให้ชาวบ้านเป็นกังวล ขณะที่ตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่า 
ส าหรับปัญหาขยะเน่าเหม็น มีกลิ่น และส่งผลกระทบต่อชาวบ้านเริ่มมีมานานร่วม 10 ปี ร้องเรียนมา
หลายหน่วยงานก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข และปัจจุบันชาวบ้านก็ยิ่งเป็นกังวล เนื่องจากทางเทศบาลมี
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะขึ นมาอีก ซึ่งขณะนี ได้มีการประมูลหาผู้รับเหมาก่อสร้างได้แล้ว คาดว่า
งบลงทุนไม่น้อยกว่า 1 พันล้านบาท ด้วยที่ตั งที่ห้อมล้อมไปด้วยภูเขาไม่เหมาะสมต่อการสร้างโรงไฟฟ้า 
ชาวบ้านจะคัดค้านให้ถึงที่สุด ขณะที่ทางคณะลงส ารวจพื นที่รอบบ่อฝังกลบ เมื่อถูกชาวบ้านตั งค าถาม
ถึงปัญหาที่เกิดขึ น โดยทางเทศบาลปัดอยู่ตลอดว่าบ่อก าจัดขยะไม่ใช่ของเทศบาล แต่เป็นของจังหวัด     
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทางจังหวัดต้องลงมาแก้ไขทั งที่อ านาจการบริหารจัดการอยู่ที่ เทศบาล       
เมืองกระบี ่
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านหมู่ 1 บ้านในช่อง ต าบลทับปริก อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี ่ยืนยันว่าในพื นที่บ่อ
ขยะมีกลิ่นเหม็น และพื นที่ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมต่อการสร้างโรงไฟฟ้า 
 2. เทศบาลเมืองกระบีม่ีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าที่บ่อขยะแห่งนี  

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกระบี่ 
 2. ทหาร 
 3. ผู้ว่าราชการจังหวัด  
 4. รองผู้ว่าราชการจังหวัด   

ระยะเวลา : มากกว่า 8 ปี (พ.ศ. 2552-2561) 

สถานะ : ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข  

พลวัต :  
  ชาวบ้านหมู่ 1 บ้านในช่อง ต าบลทับปริก อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ยืนยันว่าในพื นที่บ่อ
ขยะมีกลิ่นเหม็น และพื นที่ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมต่อการสร้างโรงไฟฟ้า โดยเทศบาลเมืองกระบี่มี
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าที่บ่อขยะแห่งนี  และผู้แทนของผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื นที่ตรวจสอบพูดคุยกับ
ชาวบ้านในพื นที่เพ่ือรายงานต่อไป 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 การลงพื นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพูดคุยสอบถาม 
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ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 สิทธิชุมชนของประชาชนในพื นท่ี    

 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ผลกระทบทางจิตใจส่งผลต่อความกังวลต่อการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในชุมชน และขยะเน่า
เหม็นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้าน 
 

ที่มาของข้อมูล :  
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื นที่          
    2. ผู้จัดการออนไลน์ “ชาวบ้านในช่อง จ.กระบี่ ยันไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ รัฐลุยตรวจวางแผน
ก าจัดระยะยาว” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 จาก 
https://mgronline.com/south/detail/9610000104993 
 

     
 

     
 
39. คัดค้านโรงคัดแยกขยะ 
 

พื้นที่ : อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขยะ) 

ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับท้องถิ่น มีการสื่อสารผ่านสื่อท้องถิ่นเฉพาะพื นที่ 
                  

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ชาวบ้านทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ คัดค้านการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ     
กลัวจะกลายเป็นโรงไฟฟ้าขยะ โดยบริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จ ากัด จะเข้ามาก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ 
 
 
 

https://mgronline.com/south/detail/9610000104993
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ความเป็นมา : 
 ชาวบ้านทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ขีดเส้นตาย 15 วัน ทวงถามความ
คืบหน้าการคัดค้านโครงการโรงคัดแยกขยะ กับศูนย์ด ารงธรรม หวั่นกลายพันธุ์เป็นโรงไฟฟ้าขยะ            
เหตุพื นที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากกรณีที่ชาวบ้านทรายขาว อ าเภอคลองท่อม 
จังหวัดกระบี่ ได้รวมตัวเคลื่อนไหวคัดค้านการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ ของบริษัทไทยโก้ เทคโนโลยี 
จ ากัด ซึ่งมีโครงการที่จะก่อสร้างขึ นในพื นที่หมู่ 1 ต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
เบื องต้น ทางตัวแทนชาวบ้านได้รวมตัวล่ารายชื่อชาวบ้านได้กว่า 900 รายชื่อที่ไม่เห็นด้วยร้องศูนย์
ด ารงธรรม จังหวัดกระบี่ ให้ช่วยระงับโครงการ พร้อมท าป้ายคัดค้านการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะติดไว้
ตามริมถนนสองข้างทาง เพื่อแสดงสัญลักษณ์ ขอให้บริษัทฯ ยุติโครงการโรงคัดแยกขยะ เนื่องจากเกรง
ว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม น  าเสีย เชื อโรค กลิ่น และสุขภาพของชาวบ้าน 
 คืบหน้าล่าสุด วันที่ 14 กันยายน 2561 นายประกอบ หลานน้อย อายุ 68 ปี ชาวบ้านหมู่ 1 
ต าบลทรายขาว ตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่า ทางกลุ่มชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการโรงคัดแยกขยะ 
ของบริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จ ากัด เนื่องจากวิตกกังวลกับผลกระทบที่จะตามมา ที่ตั งของโรงคัดแยก
ขยะอยู่ใกล้ชุมชนเกินไป ประมาณ 700 เมตร เกรงว่ากลิ่นเหม็นจากของขยะจะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของชาวบ้านในพื นที่ได้ เพราะทราบว่าโครงการคัดแยกขยะแห่งนี สามารถรองรับขยะได้ถึง 
200-400 ตัน/วัน เชื่อว่าการบริหารจัดการขยะให้หมดวันต่อวัน คงจะไม่เสร็จอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่า
ทางบริษัทจะยืนยันท าได้ก็ตาม นายประกอบ กล่าวด้วยว่าที่ผ่านมาพวกตนได้ไปร้องเรียนศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดกระบี่ พร้อมยื่นรายชื่อชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วย ประมาณ 900 คน เพ่ือขอให้ศูนย์ด ารงธรรม 
ช่วยเป็นกลางไกล่เกลี่ยขอให้บริษัทไทยโก้ เทคโนโลยี จ ากัด ล้มเลิกโครงการก่อสร้างโรงก าจัดมูลฝอย
แบบบูรณาการในระบบปิด ถึงแม้ว่าโครงการดังกล่าวผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปแล้ว
ก็ตาม แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบไม่เห็นด้วย และไม่อยากให้เกิดขึ นในพื นที่ โดยเมื่อครบ
ก าหนด 15 วัน ที่พวกตนได้ไปยื่นหนังสือ ก็จะรวมตัวกันไปทวงถามความคืบหน้าอีกครั ง คาดว่าไม่เกิน
อาทิตย์หน้า 
 

คู่ขดัแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ คัดค้านการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ 
กลัวจะกลายเป็นโรงไฟฟ้าขยะ 
 2. บริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จ ากัด จะเข้ามาก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกระบี่  

ระยะเวลา : มากกว่า 1 ปี (พ.ศ. 2560-2561) 

สถานะ : ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
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พลวัต:  
 ชาวบ้านทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ คัดค้านการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ        
กลัวจะกลายเป็นโรงไฟฟ้าขยะ โดยบริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จ ากัด จะเข้ามาก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ 
ท าให้ชาวบ้านร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรม พร้อมทั งกดดันเพื่อให้ได้ค าตอบ  

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. การร่วมลงชื่อเพ่ือแสดงว่าไม่เห็นด้วยกับโรงคัดแยกขยะของบริษัท 
 2. การร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมและมีการติดตามความคืบหน้า พร้อมทั งให้ศูนย์ด ารง
ธรรมช่วยไกล่เกลี่ยกับบริษัทให้ยกเลิกโครงการ 
 3. มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 1. สิทธิชุมชน 
 2. ทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อม   
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ความกังวลของกลิน่เหม็นจากของขยะจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านในพื นที่ได้ 
 

ที่มาของข้อมูล :  
 ที่มาของข้อมูล :   
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื นที่          
           2. ผู้จัดการออนไลน์ “ชาวบ้านทรายขาว กระบี่ ขีดเส้นตาย 15 วัน บุกทวงถามความ
คืบหน้าค้านโรงคัดแยกขยะ” เมือ่วันที่ 14 กันยายน 2561 จาก  
https://mgronline.com/south/detail/9610000092167 
 

     
  

https://mgronline.com/south/detail/9610000092167
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40. ความขัดแย้งที่ดินสร้างสนามซ้อมรบที่กระบี่  
 

พื้นที่ : ต าบลคลองท่อมใต้ อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ท่ีดิน) 

ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับท้องถิ่น มีการสื่อสารผ่านสื่อสังคมในพื นที่  

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ชาวบ้านในต าบลคลองท่อมใต้ อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  คัดค้านกรณีกองทัพบกเพ่ือ
กันพื นที่สร้างสนามฝึกทางยุทธวิธี แต่ทหารกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 ต้องการมา
รังวัดแนวเขตเพ่ือใช้เป็นพื นที่การฝึกซ้อมรบยิงปืน 
          

ความเป็นมา : 
 กลุ่มชาวบ้านในต าบลคลองท่อมใต้ อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จ านวนกว่า 200 คน 
คัดค้านกรณีกองทัพบก มีโครงการรังวัดพื นที่จ านวน 5,000 ไร่ ในเขตทุ่งเลี ยงสัตว์หนองเป็ดน  า เพ่ือ
กันพื นที่สร้างสนามฝึกทางยุทธวิธี สุดท้ายเคลียร์กันได้  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 กลุ่มชาวบ้านใน
ต าบลคลองท่อมใต้ อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จ านวนกว่า 200 คน ได้เดินทางรวมตัวกันที่บริเวณ 
ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 9 ต าบลคลองท่อมใต้ อ าเภอคลองจังหวัดกระบี่ เพ่ือคัดค้านกรณีกองทัพบก      
มีโครงการรังวัดพื นที่จ านวน 5,000 ไร่ ในเขตทุ่งเลี ยงสัตว์หนองเป็ดน  า เพ่ือกันพื นที่ สร้างสนามฝึก
ทางยุทธวิธี ของกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ พร้อมถือ
ป้ายข้อความต่อต้าน และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ เนื่องจากที่ดินบริเวณดังกล่าว 
ปัจจุบันชาวบ้านกว่า 200 ราย ครอบครองปลูกที่พักอาศัย ท าสวนยางพารา และปาล์มน  ามันมานาน
กว่า 30 ปี แล้ว และจะไม่ยอมย้ายออกจากพื นที่ ซึ่ง นายจ านิ วังช่วย ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า        
ที่ผ่านมาพื นที่ทุ่งสงวนเลี ยงสัตว์ทุ่งหนองเป็ดน  า อยู่ในความดูแลของอ าเภอคลองท่อม ชาวบ้านกว่า 
200 ราย ได้ครอบครองท าประโยชน์ปลูกปาล์ม และยางพาราเลี ยงครอบครัวมานานกว่า 30 ปี แต่
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทางกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 จะมารังวัดแนวเขต และกัน
พื นที่ จ านวนกว่า 5 พันไร่ เพ่ือใช้เป็นพื นที่การฝึกซ้อมรบยิงปืน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน
ครอบครองท าประโยชน์อยู่ก่อน จึงต้องออกมารวมตัวคัดค้าน และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา
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ดูแลช่วยเหลือ ส าหรับพื นที่ดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์ ทางกรมที่ดินได้ออกหนังสือส าคัญส าหรับ
ที่หลวงให้พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันกับทหารมานาน ตั งแต่ปี พ.ศ.2515 แต่มาวันนี  ทหารจะมากัน
พื นที่ใช้เป็นสนามฝึกรบ สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน 
   ต่อมา พ.อ.อุทัย รุ่งสังข์ รอง ผบ.มนทลทหารบก ที่43 (ทุ่งสง) และเจ้าหน้าที่ทหารจาก          
ร.15 พัน 1 ได้มาพบกับกลุ่มชาวบ้านพร้อมชี แจง ว่า พื นที่ทุ่งหนองเป็ดน  า มีเนื อที่ 11,000 ไร่ เมื่อปี 
2538 ทางกองทัพบก ได้ขอใช้พื นที่ดังกล่าว 5พันไร่ จากกระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็นที่ตั งกองพัน
จ านวน 625ไร่ และ เป็นสนามฝึกจ านวน 5,000 ไร่ แต่ที่ผ่านมาชาวบ้านได้เข้ามาครอบครองปลูก
ปาล์มน  ามัน และยางพาราในพื นที่กองทัพจึงได้มีโครงการขอถอนสภาพทางยุทธวิธี ทบ.สาขา  ทภ.4 
จากกระทรวงมหาดไทย เพ่ือตั งชื่อค่ายอย่างเป็นทางการ โดยกองทัพภาคที่ 4 ได้มอบหมายให้ ร.15 
พัน 1 ไปท าการรังวัดพื นที่ ส าหรับทางออกคือ ในส่วนพื นที่ที่ชาวบ้านมีอาสินอยู่ก็สามารถท า
ประโยชน์ต่อไปได้จนกว่าต้นปาล์มหรือต้นยางจะหมดอายุ ส่วนรายไหนเดือดร้อนจริง ๆ ก็ให้ แจ้งชื่อ
กับเจ้าหน้าที่เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาหาทางช่วยเหลือเป็นราย ๆ ไป นอกจากนี ในส่วนของคดีที่
มีการแจ้งความชาวบ้านข้อหาบุกรุกที่สาธารณะ 214 ราย ทางต ารวจก็จะไม่ด าเนินคดี ท าให้ชาวบ้าน
ต่างก็พอใจและแยกย้ายกันเดินทางกลับ 
             

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านในต าบลคลองท่อมใต้ อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ คัดค้านกรณีกองทัพบก มี
โครงการรังวัดพื นที่จ านวน 5,000 ไร่ ในเขตทุ่งเลี ยงสัตว์หนองเป็ดน  า เพ่ือกันพื นที่สร้างสนามฝึกทาง
ยุทธวิธ ี
 2. ทหาร กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 จะมารังวัดแนวเขต และกันพื นที่ 
จ านวนกว่า 5 พันไร่ เพ่ือใช้เป็นพื นที่การฝึกซ้อมรบยิงปืน 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. ต ารวจ 
 2. กระทรวงมหาดไทย   

ระยะเวลา : มากกว่า 3 ปี (พ.ศ. 2558-2561) 

สถานะ : อยู่ระหว่างการแก้ไข 

พลวัต :  
 ชาวบ้านในต าบลคลองท่อมใต้ อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  คัดค้านกรณีกองทัพบกเพ่ือ
กันพื นที่สร้างสนามฝึกทางยุทธวิธี แต่ทหารกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 ต้องการมา
รังวัดแนวเขตเพ่ือใช้เป็นพื นที่การฝึกซ้อมรบยิงปืน และต่อมามีการตกลงเพ่ือการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
โดยการเยียวยาความสูญเสียที่เก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพ  

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
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วิธีการแก้ไข :  

กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. มีการพูดคุย เจรจา ต่อรองเพ่ือประโยชน์ส าหรับชาวบ้านที่ท ากินในพื นที่อยู่ก่อน โดยการ
ไม่ด าเนินคดีความกับชาวบ้าน 
 2. การเยียวยาความสูญเสียและความเสียหายในการท ากินของชาวบ้าน 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 สิทธิชุมชนของชาวบ้านในการท ากินในพื นที ่   
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 กังวลเกิดความสูญเสียต่อท่ีดินและทรัพย์สินเป็นผลที่เกิดจากการประกอบอาชีพ  
 

ที่มาของข้อมูล :  
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื นที่       
 2. MGR Online “ทหาร ชาวบ้าน เคลียร์ใจ ปมขัดแย้งที่ดินสร้างสนามซ้อมรบที่กระบี่ 
สุดท้ายจบสวย” เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2561 จาก 
https://mgronline.com/south/detail/9610000055430 
 

            
 

      
 
 

https://mgronline.com/south/detail/9610000055430
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กรณีศึกษาโครงการตามแนวนโยบายภาครัฐจังหวัดตรัง 
 

41. คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 
 

พื้นที่ : ต าบลนาท่ามใต้ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม (พลังงาน) 

ระดับการรับรู้ของสังคม :  ระดับท้องถิ่น มีการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์บ้าง 

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ชาวบ้านต าบลนาท่ามใต้ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า        
ชีวมวล ซึ่งบริษัท ตรัง กรีน เพาเวอร์ จ ากัด มีความประสงค์ในการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ือผลิตไฟฟ้าขาย
ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

ความเป็นมา : 
 บริษัท ตรัง กรีนเพาเวอร์ จ ากัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการก่อสร้า ง
โรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 9.5 เมกะวัตต์ ด้วยงบ 800 ล้านบาท ในพื นที่ต าบลนาท่ามใต้ อ าเภอเมืองตรัง 
โดยมีทั งฝ่ายที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 ที่วัดนานอน ต าบลนาท่ามใต้ 
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการป้องกัน 
แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานชีวมวล 
โดยมีตัวแทน บริษัท ตรัง กรีน เพาเวอร์ จ ากัด นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) นาท่ามใต้ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และประชาชนในพื นที่เข้าร่วมประมาณ 200 คน โดย นายสมศักดิ์            
ธนกิจวัฒนา กรรมการ ผจก.บริษัท เอ็นไว เวริด์ จ ากัด นายอภิภัทร์ นวลทา วิศวกรโครงการฯ และ
นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ถูกว่าจ้างให้ชี แจงท าความ
เข้าใจต่อประชาชนในพื นที่ เรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตชุมชน กรณีที่ได้มีการเสนอ
โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานชีวมวล ขนาด 9.5 เมกะวัตต์ ในพื นที่ต าบลนาท่ามใต้ อ าเภอ
เมืองตรัง ด้วยงบประมาณ 800 ล้านบาท โดยทางบริษัทมีแผนที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2559 
ภายในระยะเวลา 24 เดือน เพ่ือผลิตไฟฟ้าขายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  
   การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั งนี  ประชาชนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่เห็นด้วย 
จะเป็นผู้น าชุมชน พร้อมผู้สนับสนุน เนื่องจากก่อนหน้านี มีรายงานว่า ทางบริษัทได้จัดให้ผู้น าชุมชนใน
พื นที่เดินทางไปศึกษาดูงานมาแล้ว ยังโรงไฟฟ้าที่ประสบความส าเร็จ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย ส่วนกลุ่มที่ ไม่เห็นด้วยจะเป็นประชาชนที่มีความตื่นรู้ในข้อมูล ข่าวสาร และบางคนก็มี
ประสบการณ์จากชีวิตจริง จึงมีความเป็นห่วงว่า หากมีการสร้างโรงงานขึ นในชุมชน จะเป็นการท าลาย
สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ และมีผลกระทบต่อภาคการเกษตร ซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั งเดิม โดยชาวบ้านระบุว่า 
พื นที่ที่คาดว่าจะสร้างโครงการเป็นพื นที่สีเขียว มีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน  า เป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่
หลากหลาย และก าลังจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดตรัง ซึ่งหากมีผลกระทบเกิดขึ น
จะไม่ใช่เฉพาะคนในพื นที่ต าบลนาท่ามใต้เท่านั น แต่จะหมายถึงคนจังหวัดตรังอีกหลายพื นที่จะได้รับ
ผลกระทบไปด้วย เนื่องจากพื นที่ดังกล่าวเป็นพื นที่ต้นน  าที่มีการน าน  าไปผลิตเป็นประปาเพ่ืออุปโภค
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บริโภค อีกทั งชาวบ้านยังเห็นว่าการชี แจงด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่มีความชัดเจน และมีการน าเสนอข้อมูล
เพียงด้านเดียว รวมทั งยังมีพฤติกรรมน่าสงสัย หมกเม็ดข้อมูล ไม่โปร่งใส หรือขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างแท้จริง นายสมนึก เพชรฤทธิ์ นายก อบต.นาท่ามใต้ กล่าวว่า ตนคงไม่สามารถตัดสินใจ
แทนพ่ีน้องประชาชนได้ว่า จะให้มีการด าเนินโครงการดังกล่าวหรือไม่ เพราะต้องค านึงถึงผลประโยชน์
ของชุมชนเป็นหลัก ขณะที่ นายสมยศ ยอดทอง อายุ 52 ปี ชาวบ้านหมู่ที่ 8 ต าบลนาท่ามใต้ กล่าวว่า 
ตนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และพร้อมจะต่อสู้ทุกรูปแบบ เพราะไม่เชื่อว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ใน
ชุมชนจะเป็นผลดี โดยจะมีปัญหาทั งในเรื่องสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน
อย่างแน่นอน นอกจากนั น เท่าที่ตนติดตามข้อมูลทราบว่า ทางบริษัทยังไม่มีความจริงใจ และขาด
ความโปร่งใสอีกหลายเรื่อง ส าหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
ป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงาน
ชีวมวลดังกล่าว จะยังคงมีการจัดขึ นอย่างต่อเนื่องอีกหลายเวที เพ่ือระดมความเห็นมาประกอบการ
การขออนุญาตด าเนินการก่อสร้างต่อไป 
     

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านต าบลนาท่ามใต้ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ชีวมวล 
 2. บริษัท ตรัง กรีน เพาเวอร์ จ ากัด มีความประสงค์ในการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ือผลิตไฟฟ้าขาย
ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  
 2. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) นาท่ามใต้  
 3. ก านัน  
 4. ผู้ใหญ่บ้าน  
 5. ผู้น าชุมชน 
 6. วิศวกรโครงการฯ 
 7. ผู้เชี่ยวชาญการสิ่งแวดล้อม 
        

ระยะเวลา : มากกว่า 2 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 

สถานะ : ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 

พลวัต :  
  ชาวบ้านต าบลนาท่ามใต้ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีว
มวล ซึ่งบริษัท ตรัง กรีน เพาเวอร์ จ ากัด มีความประสงค์ในการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ือผลิตไฟฟ้าขายให้แก่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผลกระทบเกิดขึ นจะส่งผลต่อคนในพื นที่อย่างมาก เนื่องจากพื นที่ดังกล่าวเป็น
พื นที่ต้นน  า ที่มีการน าน  าไปผลิตเป็นประปาเพ่ืออุปโภคบริโภค อีกทั งชาวบ้านยังเห็นว่า การชี แจงด้าน
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สิ่งแวดล้อมยังไม่มีความชัดเจน และมีการน าเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียว รวมทั งยังมีพฤติกรรมน่าสงสัย 
ไม่โปร่งใส หรือขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อการรับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนทั งสองฝ่าย 
   

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของชุมชน  
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ความเป็นห่วงว่า หากมีการสร้างโรงงานขึ นในชุมชน จะเป็นการท าลายสิ่งแวดล้อม ความ
เป็นอยู่ และมีผลกระทบต่อภาคการเกษตร ซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั งเดิม 
 

ที่มาของข้อมูล :  
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื นที่       
   2. MGR Online. ตรัง กรีน เพาเวอร์ จัดประชาพิจารณ์โรงไฟฟ้าชีวมวลในพื นที่ ต.นาท่วม 
อ.เมืองตรัง” เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 จาก 
https://mgronline.com/south/detail/9570000120301 
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42. ความขัดแย้งที่ดินโดยภาครัฐในพื้นที่เทือกเขาบรรทัด 

พื้นที่ : แนวเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรัง 

ประเภทความขดัแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ดิน) 

ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับชาติผ่านสื่อทางสังคมหลากหลายทั งวิทยุและโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์  
และเอกสารวิชาการผ่านงานวิจัย 
      

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ประกาศให้ต าบลท่างิ วเขตพื นที่ป่าเทือกเขาบรรทัดในเขาป่าเทือกเขาบรรทัดแปลงที่ 1 ตอน
ที่ 2 ต าบลละมอ ต าบลน  าผุด และต าบลช่องเขตป่าเทือกเขาทัดแปลงที่ 1 ตอนที่ 1 เป็นพื นที่ป่า
คุ้มครองและป่าสงวน  น ามาสู่การทับซ้อนกับที่ท ากินและอยู่อาศัยเดิมของประชาชน  ซึ่งได้อยู่อาศัย
และท ากินมาก่อน  และเม่ือมีการประกาศการคุ้มครองป่าท าให้ประชาชนในพื นท่ีได้รับความเดือดร้อน 

ความเป็นมา : 
 จากการประกาศป่าคุ้มครองและป่าสงวนขึ นในเทือกเขาบรรทัด  การประกาศป่าคุ้มครอง
และป่าสงวนในพื นที่ได้เกิดขึ นเมื่อมีการประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครอง และสงวนป่าในเขตต าบล
หนองปรือพุทธศักราช 2504  ซึ่งต าบลหนองปรือนั นตั งอยู่ในพื นที่ป่าเทือกเขาบรรทัดแปลงที่ 1 ตอนที่ 
3 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2508 ก็ประกาศให้ต าบลช่อง ต าบลนาชุมเห็ด ต าบลปะเหลียน  ซึ่งตั งอยู่ใน
เขตป่าเทือกเขาบรรทัดแปลงที่ 2 ตอนที่ 1  เป็นพื นที่ป่าคุ้มครอง และป่าสงวนและปีพุทธศักราช 
2510 ได้ประกาศให้ต าบลท่างิ วเขตพื นที่ป่าเทือกเขาบรรทัดในเขาป่าเทือกเขาบรรทัดแปลงที่ 1 ตอนที่ 
2 ต าบลละมอ ต าบลน  าผุด และต าบลช่องเขตป่าเทือกเขาทัดแปลงที่ 1 ตอนที่ 1 เป็นพื นที่ป่าคุ้มครอง
และป่าสงวน  น ามาสู่การทับซ้อนกับที่ท ากินและอยู่อาศัยเดิมของประชาชน  ซึ่งได้อยู่อาศัยและท ากิน
มาก่อน  และเมื่อมีการประกาศการคุ้มครองป่า  ท าให้ประชาชนในพื นที่ได้รับความเดือดร้อนและ
กลายเป็นบุคคลที่บุกรุกป่าไปโดยไม่รู้ตัว  เป็นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินระหว่าง
ภาครัฐกับภาคประชาชนขึ นในพื นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดตรัง ท าให้ประชาชนผู้เดือดร้อน
รวมตัวเรียกร้องให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาพื นที่ป่าสงวนทับซ้อนพื นที่ท ากินของประชาชน  โดยมีองค์การ
บริหารส่วนต าบลละมอและองค์การบริหารส่วนต าบลช่องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาที่ดินโดยมีการลง
พื นที่ส ารวจข้อมูลที่ดินท ากิน มีการด าเนินการพิสูจน์สิทธิ์ครอบครอง มีการรับรองสิทธิ์ในการท ากิน 
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและประชาชนร่วมประชุมและหาแนวทางร่วมกันเพ่ือบรรเทาปัญหาเบื องต้น
ให้กับประชาชน ตลอดจนการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ นระหว่างประชาชนกับประชาชนและ
ประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ที่ผ่านมาก็เป็นเพียงการบรรเทาปัญหาและชะลอปัญหาไม่ให้มีความ
รุนแรง นายเรวัตร อินทร์ช่วย ผู้ฟ้องในนามบุคคล กล่าวเสริมว่า ที่บ้านตระ จังหวัดตรัง ก่อตั งชุมชนมา
ไม่ต่ ากว่า 100 ปี ทางราชการมีการรับรองบ้านตระเอาไว้ในแผนที่ พ.ศ. 2457 แต่ต่อมาก็ถูกเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดประกาศทับซ้อนพื นที่ ใน พ.ศ. 2518 ส่งผลให้ตนถูกด าเนินคดีอาญา 
ข้อหาบุกรุกป่า 4 ครั ง และอาจจะถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายข้อหาท าให้โลกร้อนตามมาอีกด้วย หาก
ยังไม่มีการยกเลิกการบังคับใช้แบบจ าลองดังกล่าว จึงตัดสินใจยื่นฟ้องร้องในครั งนี  “ชาวบ้านพยายาม
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ท าความดี ท าสวนสมรม เกษตร 4 ชั น ปลูกพืชหลากหลาย ปลูกพืชอาหารเลี ยงสังคม ท าโฉนดชุมชน 
รักษาสิ่งแวดล้อม แต่ถูกภาครัฐบิดเบือนว่าเป็นคนท าผิดเป็นคนท าลายสังคม เป็นส่วนเกินของสังคม 
ไม่มีสิทธิอยู่ ในที่ ดินของบรรพบุ รุษ  ไม่มี สิทธิบริหารจัดการทรัพยากร ถูกสั งคมประณาม                
หลายครอบครัวต้องบ้านแตกเพราะเครียดจากการบังคับใช้แบบจ าลองค่าเสียหายโลกร้อนมาฟ้องร้อง
รายละเป็นแสนเป็นล้าน เราไม่มีเงินมาจ่ายเขาแน่นอน แค่เงินหมื่นก็หายากแล้ว และยังกังวลว่าจะ       
ติดคุกจะถูกยึดทรัพย์ ที่มีอยู่เล็ก ๆ น้อย ๆ หรือไม่ ถ้าถูกยึดทรัพย์ไปจะหาใหม่ก็ยากเย็น ภาครัฐภูมิใจ
นักหรือที่มารังแกคนตัวเล็ก ๆ แบบนี มันไม่ยุติธรรมกับเกษตรกรรากหญ้าเอาเสียเลย อยากขอความ
เป็นธรรมให้ศาลช่วยเพิกถอนแบบจ าลองนี ”  

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ประชาชนแนวเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรัง ต้องการพื นที่ท ากิน แต่ถูกภาครัฐประกาศ
พื นที่ป่าคุม้ครองทับซ้อนที่ท ากิน 
 2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ โดยการประกาศป่าคุ้มครอง
และป่าสงวนในเทือกเขาบรรทัด 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. เครือขา่ยปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัดตรัง 
 2. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบลละมอ 
 4. องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง 
 5. ศาลปกครองกลาง 
  
ระยะเวลา : มากกว่า 20 ปี (พ.ศ. 2535-2561) 

สถานะ : ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 

พลวัต :  
 จากการประกาศป่าคุ้มครองและป่าสงวนขึ นในเทือกเขาบรรทัด  การประกาศป่าคุ้มครอง
และป่าสงวนในพื นที่ได้เกิดขึ นเมื่อมีการประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครอง และสงวนป่าในเขตต าบล
หนองปรือพุทธศักราช 2504  ซึ่งต าบลหนองปรือนั นตั งอยู่ในพื นที่ป่าเทือกเขาบรรทัดแปลงที่ 1 ตอนที่ 
3 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2508 ก็ประกาศให้ต าบลช่อง ต าบลนาชุมเห็ด ต าบลปะเหลียน  ซึ่งตั งอยู่ใน
เขตป่าเทือกเขาบรรทัดแปลงที่ 2 ตอนที่ 1  เป็นพื นที่ป่าคุ้มครอง และป่าสงวนและปีพุทธศักราช 
2510 ได้ประกาศให้ต าบลท่างิ วเขตพื นที่ป่าเทือกเขาบรรทัดในเขาป่าเทือกเขาบรรทัดแปลงที่ 1 ตอนที่ 
2 ต าบลละมอ ต าบลน  าผุด และต าบลช่องเขตป่าเทือกเขาทัดแปลงที่ 1 ตอนที่ 1 เป็นพื นที่ป่าคุ้มครอง
และป่าสงวน  น ามาสู่การทับซ้อนกับที่ท ากินและอยู่อาศัยเดิมของประชาชน  ซึ่งได้อยู่อาศัยและท ากิน
มาก่อน  และเมื่อมีการประกาศการคุ้มครองป่า ท าให้ประชาชนในพื นที่ได้รับความเดือดร้อนและ
กลายเป็นบุคคลที่บุกรุกป่าไปโดยไม่รู้ตัว  เป็นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินระหว่าง
ภาครัฐกับภาคประชาชนขึ นในพื นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดตรัง 
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ระดับความรุนแรง : เกษตรกรสมาชิกเครือข่ายฯ ถูกด าเนินคดีโลกร้อนจ านวน 34 ราย ถูกเรียก
ค่าเสียหายรวมกันทั งสิ น 13 ล้านบาท 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. ร้องเรียนถึงผู้มีอ านาจ 
 2. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 3. การจัดท าทะเบียนที่ดินและข้อมูลที่ดิน เพ่ือการแก้ไขปัญหาที่ดิน 
 4. เวทีประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทือกเขาบรรทัด 
 2. สิทธิชุมชนของประชาชนในเขตเทือกเขาบรรทัด 
   

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ผลกระทบทางสภาพแวดล้อม เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่รุนแรง 
 

ที่มาของข้อมูล :     
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื นที่          
        2. MGR Online “พลังประชาชนยื่นฟ้องกรมอุทยาน-ป่าไม้ถอนคดีโลกร้อน “ยงยทุธ”        
รับประสานเคลียร์ปัญหาพื นที่โฉนดชุมชน” เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 จาก  
https://mgronline.com/south/detail/9550000066350 
 

      
 

 

https://mgronline.com/south/detail/9550000066350
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43. ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ทับที่ท้ากินของชาวบ้านควน 
 

พื้นที่ : ต าบลบ้านควน จังหวัดตรัง 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ท่ีดินท ากิน) 

ระดับการรับรู้ของสังคม :  ระดับชาติ มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการศึกษา
ผ่านงานวิจัย 
                      

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ชาวบ้านต าบลบ้านควน จังหวัดตรัง เกิดความขัดแย้งกับภาครัฐเนื่องจากสูญเสียที่ดิน ที่ท า
กินบางส่วนจากการถูกประกาศที่ดินเป็นที่สาธารณะประโยชน์  กรมที่ดิน มีการประกาศที่
สาธารณประโยชน์ทับซ้อนพื นที่บางส่วนที่เป็นที่ดินท ากินของชาวบ้าน จนน าสู่ความขัดแย้งระหว่างรัฐ
กับประชาชน 
     

ความเป็นมา : 
 การเรียกร้องสิทธิในที่ดินท ากินของชาวบ้านต าบลบ้านควน จังหวัดตรัง มานานกว่า 19 ปี 
ได้เป็นผลส าเร็จ เพราะที่ดินท ากินของชาวบ้านถูกประกาศเป็นที่สาธารณะประโยชน์ แต่หลังผ่านการ
พิสูจน์สิทธิท าให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งได้รับโฉนดที่ดินเป็นของตัวเอง  โฉนดที่ดินของนายเขียน ชาวบ้าน
ต าบลบ้านควน ซึ่งผ่านการพิสูจน์สิทธิในที่ดินท ากินจากส านักงานที่ดินจังหวัดตรัง หลังนายเขียน และ 
ชาวบ้านในพื นที่ ร่วมกันต่อสู้ เรียกร้องสิทธิ  เพ่ือให้ ได้มาซึ่ งที่ ดินท า กินของตนเองนานกว่า               
19 ปี ชาวบ้านแต่ละคนได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชน สืบหาข้อมูลย้อนหลัง สค.1 ซึ่งระบุว่า
ชาวบ้านท ากินในพื นที่ก่อนการประกาศเป็นที่สาธารณประโยชน์ ที่ดิน สค. 1 ของชาวบ้านรายหนึ่ง 
ระบุว่าที่ดินจ านวน 15 ไร่ ได้มาเพราะการสร้างด้วยตนเองเมื่อปี 2470 เป็นหลักฐานที่น ามาใช้ในการ
พิสูจน์สิทธิ  
 ที่ดินต าบลบ้านควน เดิมเป็นทุ่งนามาก่อนการจัดตั งตรังเป็นมณฑลเทศาภิบาลภูเก็ตตั งแต่  
ปี 2473 ที่ดินบริเวณทุ่งช่องกิ่วถูกประกาศขึ นทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์ รวม 2,605 ไร่ และ   
มีการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ส่วนหนึ่งทับที่ท ากินและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านหมู่ 1 หมู่ 4 
และหมู่ที่ 6 จ านวน 1,574 ไร่ ส่งผลให้ชาวบ้านต้องอพยพออกจากพื นที่ที่อยู่กันมา 3 ชั่วอายุคน 
ยาวนานนับ 100 ปี ซึ่งเหตุการณ์ครั งนั นท าให้ชาวบ้านหลายรายสูญเสียที่ดิน การสูญเสียโอกาสจาก
การที่ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ท าให้ต้องขายในราคาถูก เพราะคิดว่าไม่มีทางได้โฉนดทั งที่บริเวณนี ที่ดิน
แพงมากผนวกกับการไม่มีอาชีพที่มั่นคง จึงท าให้การน าที่ดินไปจ านองหรือกู้เงินท าให้สูญเสียที่ดินของ
ตัวเองไปเพราะไม่มีเงินใช้หนี  จนเกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน รวมถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ออกมาท าความเข้าใจกับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบหรือท าเวทีประชาคม
กับชาวบ้าน อีกทั งชาวบ้านขาดความรู้เรื่องสิทธิชุมชน และขาดแกนน าในการท าความเข้าใจร่วมกัน 
ท าให้ชาวบ้านขาดโอกาสเพ่ือการเรียกร้องสิทธิของตนเองและจึงท าให้การต่อสู้เผชิญหน้าระหว่าง
ภาครัฐและประชาชนมายาวนานไม่น้อยกว่า 18 ปี ที่ดินในต าบลบ้านควนซึ่งได้รับโฉนดแล้วทั งหมดไม่
น้อยกว่า 59 ราย 176 แปลง โดยออกโฉนดครั งแรกเมื่อต้นปี 2558 จ านวน 12 ราย 24 แปลง       
ครั งที่ 2 เมื่อ 17 มกราคมท่ีผ่านมา จ านวน 47 ราย 152 แปลง 
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คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านต าบลบ้านควน จังหวัดตรังเกิดความขัดแย้งกับภาครัฐเนื่องจากสูญเสียที่ดิน      
ที่ท ากินบางส่วนจากการถูกประกาศท่ีดินเป็นที่สาธารณะประโยชน์ 
 2. กรมที่ดิน มีการประกาศที่สาธารณประโยชน์ทับซ้อนพื นที่บางส่วนที่เป็นที่ดินท ากินของ
ชาวบ้าน 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐจังหวัดตรัง (กบร.ตรัง) 
  

ระยะเวลา : มากกว่า 15 ปี (พ.ศ. 2540-2559) 

สถานะ : ได้รับการแก้ไข 

พลวัต :  
 ชาวบ้านต าบลบ้านควน จังหวัดตรัง เกิดความขัดแย้งกับภาครัฐเนื่องจากสูญเสียที่ดิน ที่ท า
กินบางส่วนจากการถูกประกาศที่ดินเป็นที่สาธารณะประโยชน์  กรมที่ดิน มีการประกาศที่
สาธารณประโยชน์ทับซ้อนพื นที่บางส่วนที่เป็นที่ดินท ากินของชาวบ้าน โดยชาวบ้านต้องท าการ
ร้องเรียนเพ่ือสิทธิที่ดินท ากินของตนเอง โดยผ่านการพิสูจน์สิทธิในที่ท ากินของตนเอง จนในที่สุดการ
ต่อสู้ก็ประสบความส าเร็จ  

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
        

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ 
 1. กระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านผ่านกระบวนการวิจัย จึงน าซึ่งการพิสูจน์สิทธิได้ที่ดิน
กลับคืนมา 
 2. กระบวนการถอดบทเรียนน ามาซึ่งการสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อที่ดินท ากิน 
 3. การต่อรอง พูดคุย ให้เหตุผลน ามาซึ่งสิทธิชุมชนของตนเอง 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 1. สิทธิชุมชนของตนเอง 
 2. ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนของตนเอง   
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ความวิตกกังวลต่อการสูญเสียที่ท ากินที่อยู่มายาวนาน 
 

ที่มาของข้อมูล :  
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื นที่      
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 2. ข่าวออนไลน์ช่อง 3 “คืนสิทธิ์ที่ดินท ากินชาวบ้าน จังหวัดตรัง” เมื่อวันที่ 8 กุภาพันธ์ 
2559 จาก http://news.ch3thailand.com/economy/4018 
 

 
 
44. คัดค้านสร้างเตาเผาขยะ 
 

พื้นที่ : อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ระดับการรับรู้ของสังคม :  ระดับท้องถิ่น ที่มีการรวมตัวสื่อสารผ่านสื่อท้องถิ่นบ้าง 

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ชาวบ้านอ าเภอวังวิเศษ คัดค้านการสร้างเตาเผาขยะ เกรงจะได้รับผลกระทบต่อแหล่งน  าที่
บริสุทธิ์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังระบุอีก 2 ปีข้างหน้าบ่อขยะเทศบาลนครตรังจะเต็มแล้ว จึง
มีแนวคิดสร้างเตาเผาขยะ 
              

ความเป็นมา : 
 ชาวบ้านกว่าครึ่งพัน อ าเภอวังวิเศษ ค้านโครงการสร้างเตาขยะของ อบจ.ตรังหวั่นผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม เมื่อวันที่  7 ธันวาคม 2561 ที่หน้า อบต.เขาวิเศษ อ.วังวิ เศษ จ.
ตรัง  ชาวบ้านได้รวมตัวกันประมาณ 500 ถือป้ายไวนิลคัดค้านโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะของ อบจ.
ตรัง เนื่องจากก่อนหน้านี ไม่เคยแจ้งหรือท าประชาพิจารณ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ แต่จู่  ๆ ก็มีโครงการ
ดังกล่าวเกิดขึ น ส าหรับพื นที่โครงการดังกล่าว เป็นพื นที่สวนยาง สวนปาล์ม ของ อบจ.ตรัง เนื อที่กว่า 
1,700 ไร่ ใน หมู่ที่ 3 บ้านช่องหาย ต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ และอยู่ติดกับ ต าบล           
กะลาเส อ าเภอสิเกา ซึ่งชาวบ้านหวั่นเกรงว่าหากเอาพื นที่ในชุมชนมาสร้างเตาเผาขยะ จะได้รับ
ผลกระทบต่อแหล่งน  าที่บริสุทธิ์ คือ คลองน  าร้อน และห้วยน  าขาว เพราะเป็นเส้นเลือดในการหล่อ
เลี ยงชีวิต 

ต่อมาแกนน าชาวบ้านได้ยื่นหนังสือให้ นายกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง พิจารณาโครงการ
ก่อสร้างเตาเผาขยะในพื นที่อ่ืนที่เหมาะสม  ขณะที่วิศวกรของ อบจ.ตรัง ได้ออกมาชี แจงว่า ปัจจุบันบ่อ
ทิ งขยะในจังหวัดตรัง มี 2 แห่ง คือ เทศบาลนครตรัง และเทศบาลเมืองกันตัง  แต่อีก 2 ปีข้างหน้าบ่อ

http://news.ch3thailand.com/economy/4018
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ขยะเทศบาลนครตรังจะเต็มแล้ว จึงมีแนวคิดจะใช้พื นที่หมู่ที่ 3 บ้านช่องหาย ต าบลวังมะปรางเหนือ 
เป็นศูนย์เรียนรู้ระบบปุ๋ยหมัก ระบบน  ามัน ระบบถ่าน และระบบกลั่นควันจากเตาเผา ส่วนขยะไม่ได้
เอามาที่นี่ทั งหมด เพราะได้มีการคัดแยกมาจากต้นทาง ซึ่งเร็ว ๆ นี เตรียมที่จะน าผู้น าในชุมชนในพื นที่
ไปศึกษาเรียนรู้ว่าโครงการดังกล่าวมีผลกระทบต่อชุมชนหรือไม่ โดยการชี แจงของ อบจ.ตรัง ไม่เป็นผล 
เนื่องจากตัวแทนชาวบ้านมองว่าเป็นเพียงการพูดโน้มน้าวใจให้คล้อยตามเท่านั น หลังจากยื่นหนังสือ
แล้วให้เวลา 30 วันรอค าตอบ ท าให้ในที่สุด อบจ.ตรัง จึงได้ขอยกเลิกกวาระโครงการสร้างเตาเผาขยะ
ดังกล่าวไป และชาวบ้านต่างดีใจก่อนแยกย้ายกลับไป โดยไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงใด ๆ ท่ามกลาง
การักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ต ารวจกว่า 50 นาย 
      

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านอ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง คัดค้านการสร้างเตาเผาขยะ เกรงจะได้รับผลกระทบ
ต่อแหล่งน  าที่บริสุทธิ์ คือ คลองน  าร้อน และห้วยน  าขาว เพราะเป็นเส้นเลือดในการหล่อเลี ยงชีวิต 
 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังระบุอีก 2 ปีข้างหน้าบ่อขยะเทศบาลนครตรังจะเต็มแล้ว 
จึงมีแนวคิดสร้างเตาเผาขยะ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. วิศวกร 
 2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 
 3. ต ารวจ    

ระยะเวลา : มากกว่า 1 ปี (พ.ศ. 2561) 

สถานะ : อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข 

พลวัต :  
  ชาวบ้านอ าเภอวังวิเศษ คัดค้านการสร้างเตาเผาขยะ เกรงจะได้รับผลกระทบต่อแหล่งน  าที่
บริสุทธิ์ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังระบุอีก 2 ปีข้างหน้าบ่อขยะเทศบาลนครตรังจะเต็มแล้ว 
จึงมีแนวคิดสร้างเตาเผาขยะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังพยายามอธิบายเหตุผล แต่ชาวบ้านไม่เชื่อ
และจะรอค าตอบการยกเลิกโครงการ 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั งต่อทรัพย์สินและร่างกาย  

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. ยื่นหนังสือให้ผู้มีอ านาจในการตัดสินเพ่ือการแก้ไขปัญหา 
 2. การศึกษาดูงานเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการแก้ไข 
 3. การพูดคุยเพ่ือให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการสร้างเตาเผาขยะ 
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ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 สิ่งแวดล้อม  
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 หวั่นวิตกต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ นต่อชุมชน 
 

ที่มาของข้อมูล :  
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื นที่          
   2. โพสต์ทูเดย์ “ชาวตรังค้านสร้างเตาเผาขยะหวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 
2561 จาก https://www.posttoday.com/social/local/573219 
 

 
 

45. ความขัดแย้งการสัมปทานเหมืองแร่ภูเขาปูนน้้าผึ้ง 

พื้นที่ : ต าบลปากแจ่ม อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

ประเภทความขัดแย้ง : อุตสาหกรรม (แร่ธาตุ) 

ระดับการรับรู้ของสังคม :  ระดับท้องถิ่น ที่มีการรวมตัวสื่อสารผ่านสื่อท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ชาวบ้านคัดค้านการสัมปทานเหมืองแร่ภูเขาปูนน  าผึ ง เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมของชุมชนในพื นท่ี 

ความเป็นมา : 
 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 256 ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล        
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยอุตสาหกรรม
จังหวัดตรัง รับหนังสือขอให้ยกเลิกการท าอุตสาหกรรมเหมืองแร่หิน จากกลุ่มตัวแทนชาวบ้าน ต าบล
ปากแจ่ม อ าเภอห้วยยอด กว่า 40 คน เพ่ือคัดการกลุ่มทุนด าเนินการท าอุตสาหกรรมเหมืองแร่หิน ทั ง
ที่ชาวบ้านยังไม่ทราบข้อมูล หรือมีการแจ้งหรือให้ชาวบ้านลงมติเห็นชอบแต่อย่างใด  ตัวแทน
อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง กล่าวว่า ตามที่มีคนกล่าวอ้างว่าทางอุตสาหกรรมได้เซ็นอนุมัติการท า
อุตสาหกรรมเหมืองแร่บริเวณภูเขาปูนถ  าผึ ง ต าบลปากแจ่ม อ าเภอห้วยยอด ขอยืนยันว่าไม่เป็นความ
จริงเพราะการเซ็นอนุมัติเห็นชอบนั นขึ นอยู่กับระดับประเทศ ผู้ว่าฯ หรืออุตสาหกรรมไม่มีสิทธิในการ

https://www.posttoday.com/social/local/573219
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ตัดสินใจ หรืออนุมัติ ซึ่งปัจจุบัน พ.ร.บ.หิน พ.ศ.2547 ได้ยกเลิกไปแล้ว ส่วน พ.ร.บ.ออกกฎหมายแร่
ใหม่ออกบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ต้องตรวจสอบว่าพื นที่เหมืองแร่ ต าบลปากแจ่ม อ าเภอ
ห้วยยอดเป็นแร่หิน หรือแร่หินปูน 
  ด้านนายศิริพัฒ กล่าวว่า อุตสาหกรรมเหมืองแร่นั นมีคณะกรรมการแร่แห่งชาติ โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งผู้ว่าฯ สรุปว่าไม่ว่าเขาจะประกาศใช้หรือไม่ ให้ทางตัวแทนชุมชนแนบ
เอกสารไม่เห็นด้วยส่งไปด้วยพร้อมกัน และจะส่งเอกสารไปยังคณะกรรมการแร่แห่งชาติทันที ซึ่ง
ขณะนี ตนยังไม่ทราบว่าคณะกรรมการแร่แห่งชาติจะประชุมเมื่อใด โดยส่งมอบเอกสารให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมจังหวัด กระทรวงทรัพยากร และศูนย์ด ารงธรรมด าเนินการ  “ขอให้ใจเย็น ๆ 
กลับไปพักผ่อนให้สบายใจ เพราะการด าเนินการอนุมัติการท าเหมืองนั นยังอีกนานหลายปี” ส าหรับ
บรรยากาศบริเวณด้านหน้าห้องท างานผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้มีชาวบ้านจ านวนหนึ่ง ได้ขึ นป้าย
คัดค้านการสัมปทานแหล่งหิน ต าบลปากแจ่ม เนื่องจากเป็นพื นที่ยังมีมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ยังมีสัตว์
ป่านานาชนิด มีถ  าผึ ง ที่ฝูงผึ งมาอาศัยแต่ละปีกว่า 100 รัง จึงขอคัดค้านการให้สัมปทานกลุ่มทุนในการ
ท าอุตสาหกรรมหินทุกรูปแบบ 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชาวบ้านต าบลปากแจ่ม อ าเภอห้วยยอด คัดค้านการสัมปทานเหมืองแร่ภูเขาปูนน  าผึ ง 
ไม่ให้เกิดการท าเหมืองแร ่แม้ได้ข้อมูลว่าไม่มีการลงนามให้สัมปทาน 
 2. บริษัทรับสัมปทานเหมืองแร่ แต่อุตสาหกรรมจังหวัดปฏิเสธให้สัมปทาน 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. คณะกรรมการแร่แห่งชาติ 
 2. อุตสาหกรรมจังหวัด  

ระยะเวลา : มากกว่า 2 ปี (พ.ศ. 2560-2561) 

สถานะ : ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
      

พลวัต :  
 บริษัทรับสัมปทานเหมืองแร่แต่อุตสาหกรรมจังหวัดปฏิเสธให้สัมปทาน โดยชาวบ้านต าบล
ปากแจ่ม อ าเภอห้วยยอด คัดค้านการสัมปทานเหมืองแร่ภูเขาปูนน  าผึ งไม่ให้เกิดการท าเหมืองแร่ แม้ได้
ข้อมูลว่าไม่มีการลงนามให้สัมปทาน และชาวบ้านยืนยันไม่ต้องการนายทุนท าอุตสาหกรรมหินทุก
รูปแบบ 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีความเสียหายทั งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. ชาวบ้านได้ขึ นป้ายคัดค้านการสัมปทานแหล่งหินต าบลปากแจ่ม เนื่องจากอาจส่งผล
กระทบเป็นพื นที่ยังมีสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ยังมีสัตว์ป่านานาชนิด 
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 2. ชาวบ้านรวมกลุ่มยืนยันชัดเจนไม่เอาอุตสาหกรรมหินทุกรูปแบบ 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 มลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
            

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมหนักก่อให้เกิดผลกระทบจากการ 
สั่นสะเทือน 
  

ที่มาของข้อมูล :            
 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื นที่          
 2. มติชนออนไลน์ “ชาวบ้านปากแจ่มบุกศาลากลางตรัง ค้านสัมปทานเหมืองแร่ภูเขาปูน  
ถ  าผึ ง” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 จาก 
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1059969 
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กรณีศึกษาโครงการตามแนวนโยบายภาครัฐจังหวัดสงขลา 
 

46. คัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย 

พื้นที่ : อ ำเภอจะนะ อ ำเภอนำหม่อม อ ำเภอหำดใหญ่ และอ ำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (พลังงำน) 

ระดับการรับรู้ของสังคม : ชำติและนำนำนชำติ กำรเผลแพร่ผ่ำนสื่อทำงสังคมในรูปแบบทั้งสื่อวิทยุ 
โทรทัศน์ งำนวิจัย เอกสำรระหว่ำงประเทศ เว็บไซตร์ะหว่ำงประเทศไทยและประเทศมำเลเซีย 

ประเด็นขัดแย้ง :  
 รัฐบำลไทยและรัฐบำลมำเลเซียมีควำมตั้งใจและตระหนักต่อกำรเพ่ิมควำมมั่นคงทำง
พลังงำนและเพ่ือสร้ำงแหล่งพลังงำนทดแทน แต่ไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำม
พอใจของประชำชนในพ้ืนที่ตั้งโครงกำร ท ำให้เกิดกำรคัดค้ำนจนน ำไปสู่กำรชุมนุมและก่อให้เกิดควำม
รุนแรง ซึ่งชำวบ้ำนเชื่อว่ำส่งผลกระทบทั้งต่อมนุษย์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงแน่นอน 

ความเป็นมา : 
 โครงกำรก่อสร้ำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งเจดีเอ ซึ่งอยู่กลำงทะเลมำขึ้นฝั่งและเข้ำโรง
แยกก๊ำซ ฯ ที่อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ และท่อส่งก๊ำซผลิตภัณฑ์จำกโรงแยกก๊ำซ  ฯ วำงผ่ำนพ้ืนที่ 
อ ำเภอจะนะ อ ำเภอนำหม่อม อ ำเภอหำดใหญ่ และ อ ำเภอสะเดำ เข้ำสู่ประเทศมำเลเซียบริเวณด่ำน
จังโหลน ต ำบลส ำนักขำม จำกนั้นต่อไปยังรัฐเคดำห์ ในตอนเหนือของมำเลเซีย รวมระยะทำงทั้งหมด 
375 กิโลเมตร กำรด ำเนินโครงกำรแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยใน
ระยะเวลำประมำณ 22 เดือนนับจำกวันลงนำมในสัญญำก่อสร้ำง และระยะที่ 2 คำดว่ำจะแล้วเสร็จ
ประมำณปี 2552 และโรงแยกก๊ำซธรรมชำติไทย-มำเลเซียที่จะก่อสร้ำงที่อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ 
ประกอบด้วยหน่วยแยกก๊ำซธรรมชำติ 2 หน่วยซึ่งมีก ำลังผลิตหน่วยละ 425 ล้ำน ลบ.ฟ./วัน รวมแล้ว
เต็มโครงกำรจะสำมำรถแยกก๊ำซได้ 850 ล้ำน ลบ.ฟ./วัน กำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรแบ่งเป็น 2 
ระยะได้แก่ ระยะที่ 1 - โรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 1 มีขนำดก ำลังกำรผลิตวันละ 425 ล้ำน
ลูกบำศก์ฟุต คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำประมำณ 26 เดือนนับจำกวันลงนำมในสัญญำ
ก่อสร้ำง และ ระยะที่ 2 - โรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 2 มีขนำดก ำลังกำรผลิตวันละ 425 ล้ำน
ลกูบำศก์ฟุต คำดว่ำจะแล้วเสร็จในปี 2552 โครงกำรก่อสร้ำงท่อส่งก๊ำซและโรงแยกก๊ำซไทย-มำเลเซีย 
ของบริษัททรำนส์ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) จ ำกัด ได้รับอนุมัติจำกรัฐบำลไทยให้ด ำเนินโครงกำร 
โดยประกำศให้พ้ืนที่อ ำเภอจะนะ อ ำเภอนำหม่อม อ ำเภอหำดใหญ่ และอ ำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 
เป็นเขตระบบกำรขนส่งปิโตรเลียมทำงท่อในทะเลและบนบก ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่ำวเป็นภูมิล ำเนำและพ้ืนที่
ท ำงำนของผู้ฟ้องคดี และประชำชนในอ ำเภอจะนะและใกล้เคียงเห็นว่ำกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำว 
ซึ่งได้รับอนุมัติจำกรัฐบำลไทยนั้นเป็นกำรใช้ดุลยพินิจที่ไม่ชอบ กระบวนกำรจัดท ำประชำพิจำรณ์รับ
ฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชนผู้ได้รับผลกระทบกระท ำไปโดยไม่ชอบ อีกทั้งรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก็จัดท ำโดยคลำดเคลื่อน ไม่ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง และมีหลักฐำน
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หลักฐำนน่ำเชื่อถือได้ว่ำ ผลกำรด ำเนินโครงกำรจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของ
ชุมชน และเป็นกำรจัดกำร ทรัพยำกรของชำติที่ส่งผลเสียหำยต่อส่วนรวม ท ำให้ประเทศไทย
เสียเปรียบได้รับผลประโยชน์จำกโครงกำรเพียงร้อยละ 15 ของผลประโยชน์ทั้งหมด ซึ่งต้องแลกกับ
กำรสูญเสียทรัพยำกรของชำติส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และสิทธิชุมชนของประชำชนในพ้ืนที่ผู้ฟ้องคดี
จึงร่วมกับประชำชนรณรงค์คัดค้ำน กำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำว ด้วยวิธีกำรชุมนุมเรียกร้อง และยื่น
ข้อเสนอเพ่ือให้รัฐบำลพิจำรณำทบทวนยกเลิกกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี    
พ.ศ. 2539 เรื่อยมำ อันเป็นกำรใช้สิทธิเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำร ปกป้องและบ ำรุงรักษำ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
 ต่อมำส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติยื่นฟ้องแกนน ำเครือข่ำยคัดค้ำนโครงกำรท่อส่งก๊ำซและโรง
แยกก๊ำซธรรมชำติไทย-มำเลเซีย จ ำนวน 32 คน กรณีที่มีกำรชุมนุมปิดถนนบริเวณถนนจุติอนุสรณ์ 
เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2545 ระหว่ำงที่มีกำรประชุม ครม.สัญจร ของอดีตนำยกรัฐมนตรีทักษิณ        
ชินวัตร ที่โรงแรมเจบีหำดใหญ่ โดยเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจกลับใช้ก ำลังผลักดันให้กลุ่มผู้ชุมนุมถอยออกไป
จำกที่เกิดเหตุ โดยใช้ไม้กระบองทุบตีท ำร้ำยประชำชนจนได้รับบำดเจ็บ นอกจำกนั้นยังทุบตีรถยนต์
ของผู้ชุมนุมจนได้รับควำมเสียหำย หลังจำกนั้นได้จับกุมผู้ชุมนุมในวันและสถำนที่เกิดเหตุ 12 คน 
ปรำกฏว่ำศำลฎีกำยกฟ้องแกนน ำค้ำนท่อก๊ำซ ไทย-มำเลเซีย  

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชำวบ้ำนอ ำเภอจะนะ อ ำเภอนำหม่อม อ ำเภอหำดใหญ่ และ อ ำเภอสะเดำ คัดค้ำน
โครงกำรท่อส่งก๊ำซและโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ไทย-มำเลเซีย 
 2. บริษัท ทรำนส์ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) จ ำกัด ระบุเพ่ือภำคใต้มีพลังงำนใช้อย่ำง
เพียงพอ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. อดีตเลขำธิกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
 2. นิสิต นักศึกษำ 
 3. ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
 4. องค์กรพัฒนำเอกชน 
 5. ศำลปกครอง 
 6. มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม 
 7. ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
 8. คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำต ิ
 

ระยะเวลา : มำกกว่ำ 15 ปี (พ.ศ. 2542-2561) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน  

สถานะ : ได้รับกำรแก้ไขแล้ว มีกองทุนพัฒนำอำชีพและสังคมทีทีเอ็ม 
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พลวัต :  
 โครงกำรท่อก๊ำซและโรงแยกก๊ำซธรรมชำติไทย-มำเลเซีย เป็นกำรร่วมทุนระหว่ำง ปตท.
และบริษัทปิโตรนำส กำลิกำรี่ ของมำเลเซีย ในอัตรำส่วน 50:50 มีกำรด ำเนินกำรศึกษำผลกระทบ
พบว่ำ แนวท่อก๊ำซส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่โดยมีกำรจัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นโดยผู้เกี่ยวข้องมำให้ข้อมูล 
แต่ได้รับกำรคัดค้ำนจำกชำวบ้ำน มีกำรเคลื่อนไหวมำโดยตลอด ในปี 2543 กระทรวงอุตสำหกรรม
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประชำพิจำรณ์ แต่ชำวบ้ำนยังชุมนุมยื่นหนังสือคัดค้ำน จนกระทั่งเกิดกำรชุมนุม
ปิดถนนจนเกิดควำมเสียหำยขึ้น 

ระดับความรุนแรง : ได้รับควำมเสียหำยทั้งบำดเจ็บทำงร่ำงกำยและทรัพย์สินเสียหำย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. รวมกลุ่มคัดค้ำนของกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยกับกำรด ำเนินโครงกำร 
 2. กำรจัดเวทีประชำพิจำรณ์ 
 3. กำรชุมนุมเรียกร้องเพ่ือบอกถึงผลกระทบที่มีต่อชำวบ้ำนในพ้ืนที ่
 4. กำรยื่นหนังสือแสดงจุดยืนกำรไม่ยอมรับต่อกำรเกิดโครงกำร 
 5. กำรยื่นเรื่องเพ่ือกำรตัดสินผ่ำนกระบวนกำรยุติธรรม 
 6. กำรชดใช้เยียวยำต่อผู้ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่ 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 1. กำรมีส่วนร่วมของชำวบ้ำนในชุมชน 
 2. สิทธิชุมชนของประชำชนพื้นที่เพ่ือปกป้องทรัพยำกรของชำติ  
   3. จัดให้มีกองทุนพัฒนำอำชีพและสังคมทีทีเอ็ม ตำมข้อก ำหนดในกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ก ำหนดให้ทีทีเอ็มสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนำอำชีพและสังคมให้แก่ชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของโรงแยกก๊ำซฯ  
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 จำกโครงกำรดังกล่ำวท ำให้เกิดควำมรุนแรงอันเนื่องมำจำกควำมไม่เข้ำใจ ขำดกำรสื่อสำร 
ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน  
 

ที่มาของข้อมูล :      
 1. สัมภำษณ์ตัวแทนชำวบ้ำนในพื้นที่       

2. มติชน “ศำลอุทธรณ์ยกฟ้อง คดีสลำยม็อบค้ำนท่อก๊ำซไทย-มำเลเซีย ปี 2545” เมื่อวันที่ 
30 สิงหำคม 2560 จำก https://www.matichon.co.th/region/news_647273 

 3. สรุปประเด็นพิพำกษำ กรณีเจ้ำพนักงำนต ำรวจสลำยกำรชุมนุมกลุ่มผู้ชุมนุมดัดค้ำน
โครงกำรก่อสร้ำงท่อส่งก๊ำซและโรงแยกก๊ำซไทย-มำเลเซีย สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกำยน 2561จำก 
https://enlawfoundation.org/newweb/wp-content/uploads/002.pdf 

https://www.matichon.co.th/region/news_647273
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 4. ศูนย์ข่ำว TCIJ “ศำลสั่งตร.จ่ำยค่ำเสียหำย ตีหัวชำวบ้ำนต้ำนท่อก๊ำซ” เมื่อ 16 มกรำคม 
2556 จำก https://www.tcijthai.com/news/2013/16/scoop/1868 
 5. ประชำไท “สู้ 10 ปี ‘คดีท่อก๊ำซไทย-มำเลย์’ ศำลปกครองสูงสุดสั่ง ‘สตช.’ ชดใช้ฐำน
ละเมิด” เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2556 จำก https://prachatai.com/journal/2013/01/44716 
 

      
 

      
 
47. โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา 

พื้นที่ : ต ำบลปำกบำง อ ำเภอเทพำ จังหวัดสงขลำ 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (พลังงำน) 

ระดับการรับรู้ของสังคม :  ระดับชำติ เผยแพร่ผ่ำนสื่อสังคมอย่ำงหลำกหลำย พร้อมกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลเพื่อยกระดับกำรรับรู้ผ่ำนพื้นที่อ่ืน หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงได้อย่ำงเข้ำใจ 

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ภำครัฐต้องแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนพลังงำน และแหล่งพลังงำนไฟฟ้ำที่ทดแทนในพ้ืนที่
ภำคใต้ จึงต้องกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน แต่ชำวบ้ำนคัดค้ำนและต้องกำรให้ยกเลิกโครงกำรดังกล่ำว
อันเนื่องมำจำกจะส่งผลกระทบชุมชนดั้งเดิมที่มีวิถีวัฒนธรรมและประชำกรกว่ำ 200 ครัวเรือน และ

https://www.tcijthai.com/news/2013/16/scoop/1868
https://prachatai.com/journal/2013/01/44716
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ยังเป็นแหล่งอำหำรและทรัพยำกรที่ส ำคัญต่อวิถีชีวิตชำวประมงพ้ืนบ้ำนและประชำชนในพื้นที่ รวมถึง
ในจังหวัดใกล้เคียง 

ความเป็นมา : 
 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2559 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เฟซบุ๊กแฟนเพจ พลังพลเมืองร่วมสร้ำง
ภำคใต้น่ำอยู่ เครือข่ำยเปอมำตำมำส และเครือข่ำยคนสงขลำปัตตำนีไม่เอำโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินเทพำ ได้
เดินทำงเข้ำยื่นหนังสือขอชี้แจงข้อมูลโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินเทพำให้กับทำงสถำนฑูตมำเลเซีย อินโดนีเซีย 
และจุฬำรำชมนตรี โดย นำยดิเรก เหมนคร ตัวแทนเครือข่ำยประชำชนชำยแดนใต้ปกป้องสิทธิชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือสันติภำพ ได้ชี้แจงผ่ำนหนังสือซึ่งระบุว่ำ สืบเนื่องจำกกำรผลักดันโครงกำรก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ำถ่ำนหินเทพำ จังหวัดสงขลำ โดย กฟผ. และรัฐบำล เป็นโครงกำรโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ถึง 
2,200 เมกะวัตต์ บนพ้ืนที่ 3,000 ไร่ ใช้ถ่ำนหินมำเผำวันละ 23 ล้ำนกิโลกรัม ใช้น้ ำทะเลในกระบวน
ผลิตวันละ 9 ล้ำนลูกบำศก์เมตร โครงกำรดังกล่ำวส่งผลเสียอย่ำงมำกต่อประชำชนในพ้ืนที่กล่ำวคือ 
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและสภำวะภูมิอำกำศ ทั้งตัวท่ำเรือและกำรใช้น้ ำทะเลและปล่อยน้ ำทิ้งลงทะเล ส่งผล
ต่อทะเล กำรกัดเซำะชำยฝั่ง กำรด ำรงชีวิตของปูปลำกุ้งหอย และกำรประมงพ้ืนบ้ำน รวมทั้งจะท ำให้
ป่ำชำยเลนผืนส ำคัญเสื่อมโทรมลงไป รวมทั้งปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์จ ำนวนมำก อันจะท ำให้โลก
ร้อนเพ่ิมข้ึน โดยนำยดิเรก ระบุผลกระทบด้ำนสุขภำพด้วยว่ำ จำกมลพิษทำงอำกำศจำกฝุ่น โลหะหนัก 
สำรไฮโดรคำร์บอน ที่ปล่อยออกมำตลอด 24 ชั่วโมง แม้จะไม่เกินมำตรฐำน แต่ด้วยขนำดก ำลังกำร
ผลิตที่ใหญ่มำกท ำให้จ ำนวนมลพิษสะสมในพ้ืนที่อย่ำงมำก 

 ด้ำนสังคม ต้องมีกำรย้ำยประชำชนกว่ำ 240 ครัวเรือน กระทบต่อมัสยิดและกุโบร์ (สุสำน) 
2 แห่ง วัด 1 แห่ง และโรงเรียนปอเน๊ำะอีก 1 แห่ง ซึ่งต้องย้ำยออกไปกระทบต่อหลักศรัทธำของ
ประชำชนในพ้ืนที่อย่ำงยิ่ง กฟผ.ได้ส่งรำยงำนผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ (EHIA) ให้กับ
ทำงส ำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แล้ว กำรศึกษำผลกระทบฯ ใน
รำยงำนของ กฟผ. นั้น ได้ใช้วิชำมำรในกำรจัดท ำรำยงำนและไม่ปฏิบัติตำมขั้นตอนทำงกฎหมำยและ
วิชำกำร กล่ำวคือ 1) ได้มีกำรศึกษำผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม สุขภำพ และสังคม ในรัศมีเพียง 5 
กิโลเมตร โดยมีเจตนำที่จะไม่ท ำกำรศึกษำเข้ำไปในพ้ืนที่จังหวัดปัตตำนี ทั้ง  ๆ ที่หมู่บ้ำนแรกของ
ปัตตำนีห่ำงจำกโครงกำรเพียง 7 กิโลเมตรเท่ำนั้น อันแสดงถึงควำมไร้หลักวิชำกำร ทั้ง ๆ ที่ผลกระทบ
นั้นไกลถึง 100 กิโลเมตร จึงควรที่จะตีกลับทั้งหมด เพ่ือให้ไปท ำกำรศึกษำผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม
สุขภำพใหม่ให้ครอบคลุมรัศมี 100 กิโลเมตร และ 2) กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน
ทั้งกำรท ำ ค.1 ค.2 และ ค.3 มีควำมฉ้อฉล มีกำรซื้อเสียงด้วยกำรแจกสิ่งของในเวที ค.1 ไม่มีกำรรับ
ฟังกลุ่มเห็นต่ำงในกำรท ำเวที ค.2 และมีกำรใช้ก ำลังปิดกั้นกำรมีส่วนร่วมในเวที ค.3 รวมทั้งไม่มีกำร
จัดเวทีสร้ำงกำรรับรู้หรือกำรรับฟังควำมคิดเห็นใดๆ ในพ้ืนที่ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส แม้แต่ครั้งเดียว 
จึงควรที่จะให้ กฟผ. เริ่มต้นกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นใหม่ทั้งหมด ทำงเครือข่ำย ฯ  ซึ่งเป็น
องค์กรภำคประชำชนในพ้ืนที่ จังหวัดสงขลำ ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส และสตูล จึงขอร้องเรียนมำยัง
องค์กรสหประชำชำติ เพ่ือให้รัฐบำลไทยทบทวนและยกเลิกโครงกำรโรงไฟฟ้ำที่มีกำรใช้ถ่ำนหินเป็น
เชื้อเพลิงทั้งที่เทพำและกระบี่ และขอให้องค์กำรสหประชำชำติด ำเนินกำรตำมภำรกิจในกำรแก้ปัญหำ
โลกร้อนที่เป็นภัยคุกคำมใหม่ที่รุนแรงมำกอย่ำงมุ่งมั่น กำรชุมนุมคัดค้ำนโครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน
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เทพำ จังหวัดสงขลำ จึงมีควำมตึงเครียด จริงจัง และหน่วยงำนรัฐไม่ยอมอ่อนข้อให้ แม้แต่กำรรวมตัว
เดินเท้ำไปพบนำยกรัฐมนตรีก็ถูกสกัดกั้นด้วยมำตรกำรที่ค่อนข้ำงรุนแรง จำกกำรตรวจสอบของ "ทีม
ข่ำวอิศรำ" พบว่ำ กระแสคัดค้ำนโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินเทพำมีมำอย่ำงต่อเนื่องยำวนำน และร้อนระอุขึ้น
ตั้งแต่ปี 2559 ถึงขั้นที่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติต้องลงพ้ืนที่รับฟังปัญหำจำกชำวบ้ำนใน
ท้องถิ่น 
           ประชำชนบำงส่วนในพ้ืนที่เชื่อว่ำ หำกโครงกำรนี้เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนซึ่งส่วนใหญ่ท ำประมงชำยฝั่ง ขณะที่ชำวบ้ำนมองว่ำพวกตนไม่ ได้รับรู้ข้อมูล
ของโครงกำรอย่ำงเต็มที่ ไม่ว่ำจะเป็นกำรท ำรำยงำนวิเครำะห์ผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ 
หรือ EHIA รวมทั้งข้อมูลผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชน โดยเฉพำะปัญหำมลพิษในระยะยำวจำก
กระบวนกำรขจัดกำกของถ่ำนหิน เฉพำะบ่อขี้เถ้ำก็มีขนำดใหญ่ถึง 750 ไร่ ควำมขัดแย้งปรำกฏเป็น
รูปธรรมชัดเจน เพรำะมีชำวเทพำอีกบำงส่วนที่สนับสนุนโรงไฟฟ้ำ เนื่องจำกมองว่ำจะน ำพำควำม
เจริญเข้ำมำ มีกำรจ้ำงงำน และค้ำขำยได้คล่องขึ้น กลุ่มผู้สนับสนุนมีทั้งชำวบ้ำนทั่ว  ๆ ไปใน ต ำบล
ปำกบำง จุดที่เตรียมกำรก่อสร้ำง และกลุ่มธุรกิจค้ำขำย ตลอดจนกลุ่มที่ท ำบ้ำนพักตำกอำกำศในพ้ืนที่
ใกล้เคียง “ทีมข่ำวอิศรำ” เคยส่งทีมข่ำวลงไปในพื้นที่ และพบว่ำแม้ในหมู่บ้ำนเดียวกันก็ยังมีกำรปักธง 
ติดป้ำยเชิงสัญลักษณ์ ทั้งสนับสนุนและคัดค้ำนจนมีร่องรอยควำมขัดแย้งคุกรุ่นเรื่อยมำ หลำยครั้งมี
กำรแสดงพลังแบบเผชิญหน้ำจนเกือบปะทะกันมำหลำยรอบแล้ว ปัจจัยส ำคัญประกำรหนึ่งที่ท ำให้
ควำมขัดแย้งส่อเค้ำบำนปลำยก็คือ โครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำเทพำมีมิติเชื่อมโยงทำงควำมมั่นคงด้วย 
ไม่ใช่แค่ควำมมั่นคงทำงพลังงำน แต่เป็นควำมมั่นคงที่ทับซ้อนอยู่กับปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ท ำให้ฝ่ำยทหำรแสดงท่ำทีสนับสนุนโครงกำรอย่ำงไม่ปิดบัง และยังอ ำนวยควำม
สะดวกให้กับกำรแสดงพลังของกลุ่มหนุนโรงไฟฟ้ำด้วย 
 เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2561 นำยกรัฐมนตรีให้สัมภำษณ์กับสื่อมวลชนหลังกำรประชุม
คณะรัฐมนตรีถึงกรณีกลุ่มชำวบ้ำนคัดค้ำนกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินเทพำ  จังหวัดสงขลำว่ำได้
มอบหมำยให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำนด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ ซึ่งเท่ำที่ทรำบเบื้องต้นอำจจะ
ต้องชะลอโครงกำรออกไปก่อน โดยจะมีกำรชี้แจงอย่ำงเป็นทำงกำรอีกครั้ง ขณะเดียวกันต้องแก้ไข
ปัญหำกำรขำดแคลนพลังงำน และแหล่งพลังงำนไฟฟ้ำที่จะเข้ำไปทดแทนในพ้ืนที่ภำคใต้ 
     

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชำวบ้ำนอ ำเภอเทพำ คัดค้ำนโครงกำร เนื่องจำกโครงกำรฯ ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
 2. กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ระบุเพ่ือกำรแก้ไขปัญหำขำดแคลนพลังงำน  

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. นำยกรัฐมนตรี 
 2. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน 
 3. คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
 4. เครือข่ำยเปอมำตำมำส 
 5. เครือข่ำยคนสงขลำปัตตำนี 
 6. จุฬำรำชมนตรี 
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 7. สถำนฑูตมำเลเซีย อินโดนีเซีย 
 8. ทหำร 
 9. มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) 

ระยะเวลา : มำกกว่ำ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 

สถานะ : โครงกำรชะลอกำรสร้ำง 

พลวัต :  
 ประเด็นควำมขัดแย้งโครงกำรภำครัฐระหว่ำงรัฐกับประชำชนในอ ำเภอเทพำ ซึ่งให้
ควำมส ำคัญกับ เรื่องพลั งงำนสะอำดที่ ไม่ ก่อ ให้ เกิดปัญ หำมลภำวะ โดยภำครัฐตัดสิน ใจ
“ชะลอ” โครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินเทพำ ซึ่งชำวบ้ำนไม่ต้องกำร  หำกกำรชะลอดังกล่ำวนั้นเป็นเพียง
กำรยื้อเวลำไว้ระยะหนึ่งเท่ำนั้น ซึ่งในที่สุดแล้วก็อำจจะมีกำรสั่งเดินหน้ำโครงกำรต่อไป โดยไม่ได้มีกำร
แก้ไขตรวจสอบ หรือกระท ำกำรใด ๆ เพ่ือจะสร้ำงทำงออกของปัญหำได้อย่ำงแท้จริง  ซึ่งบทเรียนใน
ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นแล้วในกรณีของโครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินจังหวัดกระบี่  ซึ่งในที่สุดรัฐบำลได้สั่ง
เดินหน้ำโครงกำรโดยที่ไม่ได้สนใจสิ่งใดทั้งสิ้น ดังนั้น ชำวบ้ำนต้องกำรให้ยกเลิกโครงกำร 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน 

วิธีการแก้ไข : 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  

1. ชำวบ้ำนรวมตัวเพื่อเดินประท้วงกดดันกำรไม่ให้สร้ำงโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน 
2. ชำวบ้ำนและกลุ่มเครือข่ำยร่วมยื่นหนังสือคัดค้ำนต่อนำยกรัฐมนตรี 

 3. นำยกรัฐมนตรีมอบหมำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำนแก้ไขปัญหำ 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 1. กำรมีส่วนร่วมของชำวบ้ำนผู้ได้รับควำมเดือดร้อน 
 2. สิทธิชุมชนของประชำชนในกำรปกป้องทรัพยำกรธรรมชำติ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : ชำวบ้ำนถูกจับกุมตัวและถูกฟ้องร้องด ำเนินคดี จ ำนวน 17 คน 

ที่มาของข้อมูล :         
 1. สัมภำษณ์ตัวแทนชำวบ้ำนในพื้นที่          
 2. ประชำไท “พัทลุง-สงขลำ-กระบี่-สตูล-สุรำษฎร์ ค้ำน ผังเมือง ฉบับม.44 เข้ำกรุงแจง
ปัญหำโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินเทพำ” เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2559 จำก 
https://prachatai.com/journal/2016/02/64169 

 3. ส ำนักข่ำวอิศรำ “ควำมขัดแย้งที่เทพำ...เมื่อโรงไฟฟ้ำ (ถูก) โยงควำมมั่นคง” เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกำยน 2560 จำก https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/61607-
tepa.html 

https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/61607-tepa.html
https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/61607-tepa.html
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 4. ส ำนักข่ำวอิศรำ “ชะลอเท่ำกับยื้อ รฟฟ.ถ่ำนหินเทพำ ชำวสงขลำยันทำงออกต้อง 
‘ยกเลิก’ เท่ำนั้น” เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2561 จำก https://www.isranews.org/isranews-
news/63180-thepha-63180.html. 
 

      
 

      
 
48. ความขัดแย้งจากโครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล  

พื้นที่ : อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (พลังงำน) 

ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับชำติ เผยแพร่ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์อย่ำงหลำกหลำย พร้อมกำร
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อยกระดับกำรรับรู้ผ่ำนพ้ืนที่อ่ืน หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงได้อย่ำงเข้ำใจ 

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ชำวบ้ำนต ำบลคู อ ำเภอจะนะ เรียกร้องให้ บริษัท กัลฟ์ จะนะกรีน จ ำกัด หยุดกำรก่อสร้ำง
ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำชีวมวล จะส่งผลกระทบต่อชำวบ้ำนในกำรด ำรงชีวิต ชำวบ้ำนต้องย้ำยออกจำกพ้ืนที่
สร้ำงควำมเดือดร้อน 

ความเป็นมา : 
 วันที่ 17 สิงหำคม 2559 ผู้สื่อข่ำวไทยพีบีเอสออนไลน์รำยงำนว่ำ ที่ว่ำกำรอ ำเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลำ กลุ่มรักษ์ถิ่นเกิดต ำบลคู อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ ครูและนักเรียนในพ้ืนที่            
ต ำบลคู  อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ เข้ำยื่นหนังสือต่อนำยอ ำเภอจะนะ เพ่ือเรียกร้องให้หยุดกำร
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ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำชีวมวลโรงที่2 ขนำด 25 เมกกะวัตต์ ของบริษัท กัลฟ์ จะนะกรีน จ ำกัด ที่จะมีกำร
สร้ำงในพ้ืนที่ต ำบลคู อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ ก ำนันสุเดช หลีเหร็ม กล่ำวว่ำ เนื่องด้วยมีโครงกำร
ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำชีวมวล ขนำดก ำลังผลิต 25 เมกกะวัตต์ ก ำลังด ำเนินกำรก่อสร้ำงขึ้นในพ้ืนที่ หมู่ 3 
ต ำบลคู อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชนในเขตรัศมี 5 กิโลเมตร ประกอบด้วย 
หมู่บ้ำน 34 หมู่บ้ำน มัสยิด 12 แห่ง โรงเรียน 8 โรง วัด 3 แห่ง ใน 8 ต ำบล ทั้งในด้ำนสังคม 
เศรษฐกิจ กำรเมือง และสิ่งแวดล้อมอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยกำรใช้ไฟฟ้ำของจังหวัดสงขลำปัจจุบัน
สงขลำใช้ไฟฟ้ำเพียง 450 เมกกะวัตต์ แต่โรงไฟฟ้ำจะนะสำมำรถผลิตไฟฟ้ำถึง 1460 เมกกะวัตต์        
ถือว่ำเกินควำมจ ำเป็นในกำรที่จะต้องสร้ำงโรงไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้นอีก หรือว่ำสร้ำงขึ้นเพ่ือรองรับโรงงำน
อุตสำหกรรมต่ำง ๆ ทั้งขนำดใหญ่ขนำดเล็ก โดยก ำหนดให้พ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่อุตสำหกรรม หำกเป็น
เช่นนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อพ่ีน้องประชำชนในพ้ืนที่อย่ำงกว้ำงขวำง ท ำให้คนกลุ่มใหญ่ในพ้ืนที่ต้อง
อพยพออกจำกพ้ืนที่ แล้วจะเกิดปัญหำต่ำง ๆ ขึ้นมำกมำย ในควำมเป็นจริงพ้ืนที่ส่วนนี้น่ำจะเพียงพอ
แล้วในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ เป็นพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชำติ เพรำะทั้งป่ำ เขำ แม่น้ ำ ทุ่งนำ 
และประชำกรส่วนมำกในพ้ืนที่มีอำชีพเกษตรกรรม ปัญหำที่เกิดขึ้นเมื่อมีโรงไฟฟ้ำคือ 1) ปัญหำน้ ำเสีย 
ซึ่งเกิดจำกกระบวนกำรผลิตของโรงงำนไฟฟ้ำที่จะมีกำรปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำธรรมชำติที่อยู่ด้ำนหลัง
โรงงำนคือ แม่น้ ำสะกอมที่ไหลมำจำกอ ำเภอนำทวีลงสู่ทะเลอ่ำวไทยที่ปำกบำงสะกอม  2) ชุมชนจะ
ขำดน้ ำที่สะอำด เพรำะโรงไฟฟ้ำจะใช้น้ ำปริมำณมำกในกระบวนกำรผลิต จึงต้องเก็บน้ ำไว้ใช้ให้
เพียงพอ โดยกำรขุดบ่อเก็บน้ ำขนำดใหญ่ ท ำให้น้ ำใต้ดินจะแห้ง ส่งผลกระทบต่ออำชีพเกษตรกรรม 
ท ำนำ ท ำสวน ของประชำชนในต ำบลคู ต ำบลท่ำหมอไทร ต ำบลบ้ำนนำ และต ำบลนำหว้ำ และท ำให้
น้ ำกินน้ ำใช้ในครัวเรือนในครัวเรือนไม่เพียงพอโดยเฉพำะในฤดูแล้ง 3) ปัญหำน้ ำท่วมบริเวณพ้ืนที่
โครงกำร เป็นพ้ืนที่ลุ่มเป็นแก้มลิงที่รองรับมวลน้ ำขนำดใหญ่จำกอ ำเภอนำทวี กำรก่อสร้ำงโครงกำร
โรงไฟฟ้ำจะต้องถมดินให้สูงน่ำจะไม่ต่ ำกว่ำ 2 เมตรหรือ 3 เมตร ซึ่งท ำให้พ้ืนที่ส่วนนี้หมดไป เมื่อถึง 
ฤดูฝนจะท ำให้มวลน้ ำที่ไหลมำจำกอ ำเภอนำทวีเพ่ือลงสู่ทะเลไม่มีที่รองรับ จึงเกิดปัญหำท ำให้น้ ำท่วม
พ้ืนที่ต ำบลคู ต ำบลแค ต ำบลน้ ำขำว ต ำบลขุนตัดหวำย คลอบคลุมพ้ืนที่ที่กว้ำงและนำนกว่ำเดิมจะมี
น้ ำท่วมขังในระยะเวลำนำน 4) ปัญหำเสียงดัง ในกำรท ำงำนโรงงำนไฟฟ้ำส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
พ่ีน้องประชำชนและกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนในพ้ืนที่ทั้งหมด 8 โรง และมีโรงเรียนจะนะ     
ชนูปถัมภ์ ซึ่งเป็น “โรงเรียนหนึ่งอ ำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน” ร่วมอยู่ด้วย เป็นโรงเรียนที่ พ่ีน้อง
ประชำชนในพ้ืนที่ได้เสียสละที่ดินคนละ 5 ไร่ จ ำนวน 4 คน และระดมเงินด้วยวิธีกำรเลี้ยงน้ ำชำ          
เก็บข้ำวเปลือก แข่งขันนกเขำชวำเสียง และแข่งขันชกมวย เป็นต้นเพ่ือซื้อที่ดินเพ่ิมและรัฐบำลให้          
กำรสนับสนุนทั้งงบประมำณ ในกำรก่อสร้ำงงบประมำณพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน และ               
5) ในกระบวนกำรของโรงไฟฟ้ำชีวมวลนั้นจะมีฝุ่นละอองขี้เถ้ำที่ของเสียที่ถูกปล่อยออกมำซึ่งเป็น
อันตรำยต่อสุขภำพของประชำชน อำจจะท ำให้เกิดโรคเกี่ยวระบบทำงเดินหำยใจ ภูมิแพ้ และอ่ืน  ๆ 
ตำมมำ ท ำให้รัฐต้องสูญเสียและจะต้องเพ่ิมงบประมำณในกำรรักษำสุขภำพของประชำชนมำกขึ้นใน
กระบวนกำรผลิตของโรงไฟฟ้ำนั้นมีฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 นั้น ปะปนอยู่
ด้วย เมื่อเข้ำสู่ปอด ผ่ำนสู่กระแสเลือด จะน ำสำรก่อมะเร็งเข้ำไปสะสมในอวัยวะต่ำง ๆ  
  วันที่ 7 สิงหำคม 2561 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสงขลำ มอบหมำยนำยณรงค์พร ณ พัทลุง ปลัด
จังหวัดสงขลำ และนำยรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสงขลำ          
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รับหนังสือจำก นำยสุรเดช หลีเหร็ม ก ำนัน ต ำบลคู อ ำเภอจะนะ กับพ่ีน้องประชำชนร่วม 400 คน มำ
ยื่นหนังสือต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสงขลำขอให้ตรวจสอบ EIA และพ้ืนที่สำธำรณะในพ้ืนที่โรงไฟฟ้ำ
กัลฟ์ จะนะ กรีน ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 ต ำบลคู อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ ส ำหรับควำมต้องกำรของกลุ่ม
ผู้ร้องต้องกำรให้โรงไฟฟ้ำฯ หยุดด ำเนินกำรก่อสร้ำงไว้ก่อน นอกจำกนี้ ทำงโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ได้
ยื่นหนังสือขอคัดค้ำนกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำฯ ดังกล่ำวเช่นเดียวกัน เนื่องจำกเห็นว่ำกำรก่อสร้ำงข้ำงต้น
จะส่งผลกระทบต่อนักเรียน โรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งไม่เห็นด้วยที่จะก่อสร้ำงใกล้ชิดกับ
โรงเรียนฯ เพ่ือควำมชัดเจนในกำรรับทรำบควำมต้องกำร ท่ำนปลัดจังหวัดสงขลำได้ให้กลุ่มผู้คัดค้ำน 
และนักเรียน เลือกตัวแทนขึ้นมำประมำณ 30 คน ขึ้นมำให้รำยละเอียดในห้องเฟ่ืองฟ้ำ ชั้น 4 ศำลำ
กลำงจังหวัดสงขลำ ซึ่งท่ำนปลัดจังหวัดสงขลำได้รับทรำบควำมต้องกำรอย่ำงแท้จริง และก ำหนดให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้ 

 1. ขั้นตอนกำรท ำ EIA ต้องประสำนข้อมูลไปยังส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลำ เพื่อแจ้งให้ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) พิจำรณำยกเลิก EIA ฉบับดังกล่ำว เนื่องจำกกระบวนกำรจัดท ำ EIA นั้น ไม่ได้เปิดโอกำสให้
ประชำชนผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง และทำงบริษัทฯ ไม่ได้ให้ควำมร่วมมือ และควำมส ำคัญต่อมติที่
ประชุมของหน่วยงำนรัฐ และกำรเจรจำที่ผ่ำนมำถือว่ำ ไม่มีควำมชอบธรรมแก่ทุกฝ่ำย จึงขอให้ยกเลิก
และให้จัดท ำ EIA ใหม่ให้ทุกฝ่ำยยอมรับได้ 

 2. กำรตรวจสอบที่สำธำรณประโยชน์ มอบหมำยให้อ ำเภอจะนะตรวจสอบข้อเท็จจริงตำม
อ ำนำจหน้ำที่ ในระหว่ำงนี้ให้อ ำเภอจะนะประสำนขอควำมอนุเครำะห์ไปยังบริษัทฯ พิจำรณำหยุด
กำรก่อสร้ำงทั้งหมดไว้ก่อน และวันที่ 8 สิงหำคม 2561 ให้อ ำเภอจะนะ และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องต้อง
ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น โดยให้ตัวแทนกลุ่มรักษ์ถิ่นเกิดเข้ำร่วมในกำรตรวจสอบที่
สำธำรณะด้วย 

 โดยศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสงขลำ ขอชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องตำมข้อร้องเรียน ภำยใน 7 วัน 
(ภำยในวันที่ 15 สิงหำคม 2561) ทั้งนี้ กำรชุมนุมเป็นไปด้วยควำมสงบ ใช้ระยะเวลำประมำณ 4 
ชั่วโมง เลิกกำรชุมนุมเวลำ 15.30 น. 
 วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561 ชำวบ้ำน เครือข่ำยรักษ์ถิ่นเกิดต ำบลคู อ ำเภอจะนะ จังหวัด
สงขลำ กว่ำ 200 คนเดินทำงมำยังศำลปกครองสงขลำ ยื่นฟ้อง 5 หน่วยงำน ได้แก่ คณะกรรมกำร
ก ำกับกิจกำรพลังงำน,ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรพลังงำน เขต 12 ผู้ช ำนำญกำรกำรพิจำรณำ
รำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อน ส ำนักนโยบำยและแผน
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ อบต.คู ในข้อกล่ำวหำปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ , ละเลยต่อหน้ำที่ตำมที่
กฎหมำยก ำหนด, มีกำรบุกรุกพ้ืนที่สำธำรณะประโยชน์ และกีดกันชำวบ้ำนไม่ให้ใช้ประโยชน์ในที่
ดังกล่ำว, กระท ำกำรทำงปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย เนื่องมำจำกออกใบอนุญำตให้แก่โรงไฟฟ้ำ      
ชีวมวลโดยไม่ถูกต้อง 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชำวบ้ำนต ำบลคู อ ำเภอจะนะ คัดค้ำนกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำชีวมวล ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
 2. บริษัท กัลฟ์ จะนะกรีน จ ำกัด ระบุควำมต้องกำรด ำเนินกำรโครงกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 
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ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสงขลำ 
 2. โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
 3. ศูนย์ด ำรงธรรม 
 4. ก ำนัน 
   5. กลุ่มรักษ์ถ่ินเกิดต ำบลคู อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ 
 6. ศำลปกครอง 
 7. คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 
 8. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรพลังงำน เขต 12 
 9. ผู้ช ำนำญกำรกำรพิจำรณำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนควำมร้อน 
 10. ส ำนักนโยบำยและแผนธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 11. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคู 
 12. ปลัดจังหวัดสงขลำ 
 13. ผู้น ำศำสนำ 

ระยะเวลา : มำกกว่ำ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 

สถานะ : ยังไม่ได้รับกำรแก้ไข 

พลวัต :  
 โครงกำรนี้จะถูกคัดค้ำนต่อเนื่อง แต่บริษัทเจ้ำของโรงไฟฟ้ำฯ มีควำมพยำยำมเดินหน้ำ
โครงกำร และรีบด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม หรือ EIA โดยไม่ฟังควำมคิดเห็น
ของชำวบ้ำน 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. กลุ่มผู้คัดค้ำนยื่นหนังสือขอคัดค้ำนกำรก่อสร้ำงโครงกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำชีวมวล 
 2. กำรประชุมร่วมกันเพื่อให้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
  

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 1. กำรมีส่วนร่วมตระหนักต่อปัญหำที่จะเกิดขึ้นในอนำคต 
 2. ควำมรักสำมัคคีของชำวบ้ำน 
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ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ผลกระทบต่อชุมชน ท ำให้เกิดควำมแตกแยกทั้งในระดับผู้น ำชุมชนกับผู้น ำชุมชน ก ำนัน–
ผู้ใหญ่บ้ำน, อบต. กับ อบต. ผู้น ำศำสนำ ชำวบ้ำนกับผู้น ำ และ/หรือชำวบ้ำนกับชำวบ้ำน ประชำชน
ในพ้ืนที่จะถูกแยกออกจำกกัน เพ่ือเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยท ำให้ชุมชนอ่อนแอ 
     

ที่มาของข้อมูล : 
 1. สัมภำษณ์ตัวแทนชำวบ้ำนในพื้นที่     
  2. ข่ำวไทยพีบีเอส ““จะนะ” ต้ำนโรงไฟฟ้ำชีวมวล ชี้กระทบทั้งชุมชน-โรงเรียน จวกแค่โรง
ยำงเหม็นยังจัดกำรไม่ได้” เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2559 จำก 
https://news.thaipbs.or.th/content/254986 
   3. ข่ำวกิมหยง “สั่งระงับกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำกัลฟ์ จะนะ กรีนไว้ก่อน หลังชำวบ้ำนและ
นักเรียนกว่ำ 400คนยื่นหนังสือคัดค้ำน” เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2561 จำก 
https://news.gimyong.com/article/8643 

 4. มติชน (ออนไลน์) “เครือข่ำยรักษ์ถ่ินเกิดสงขลำร้องศำลปกครองสั่ง 5 หน่วยงำนยุติ
โรงไฟฟ้ำชีวมวล” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561 จำก 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8Ue7-
Zc_nMIJ:https://www.matichon.co.th/news-
monitor/news_1226414+&cd=5&hl=th&ct=clnk&gl=th 
 5. Workpoint News “เหตุใด “ชำวจะนะ” จึงค้ำนกำรก่อสร้ำง “โรงไฟฟ้ำชีวมวล” เมื่อ
วันที่ 8 พฤษภำคม 2018 จำก https://workpointnews.com/2018/ 
 

     
 

     
 

https://news.thaipbs.or.th/content/254986
https://news.gimyong.com/article/8643
https://workpointnews.com/2018/
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49. คัดค้านโครงการเตาเผาขยะติดเชื้อ 
 

พื้นที่ : บ้ำนทุ่งงำย ต ำบลทุ่งใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ระดับการรับรู้ของสังคม :  ระดับท้องถิ่น มีกำรรับรู้ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ในพื้นที่ของจังหวัด 

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ชำวบ้ำนทุ่งงำย ต ำบลทุ่งใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ คัดค้ำนกำรก่อสร้ำงอำคำร
ศูนย์ท ำลำยวัสดุและของเสียทำงกำรแพทย์ โดยมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ได้รับงบประมำณจ ำนวน 
270 ล้ำนบำท เพื่อด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์ท ำลำยวัสดุและของเสียทำงกำรแพทย์ 
          

ความเป็นมา : 
มหำวิทยำลัยสงขลำนคินทร์ประกำศเลิกสร้ำงเตำเผำขยะติดเชื้อบ้ำนทุ่งงำย หวั่นกำร

ประท้วงคัดค้ำนบำนปลำย โรงพยำบำลเผยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำจัดปีละกว่ำ 3 ล้ำนบำท รศ.ดร.ชูศักดิ์ 
ลิ่มสกุล อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่ำ มหำวิทยำลัยขอยุติกำรด ำเนิน
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์ท ำลำยวัสดุและของเสียทำงกำรแพทย์บ้ำนทุ่งงำย ต ำบลทุ่งใหญ่ อ ำเภอ
หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ทั้งนี้มหำวิทยำลัยยังตระหนักดีว่ำ ชุมชนทั่วไปยังมีควำมเสี่ยงที่วัสดุทำงกำร
แพทย์ที่ไม่ได้รับกำรดูแลอย่ำงถูกต้อง จะปะปนมำกับมูลฝอยทั่วไปซึ่งเป็นปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำง
มำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ควำมกังวลและควำมเข้ำใจที่ไม่ถูกต้องเรื่องกำร
ก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงศูนย์ท ำลำยวัสดุและของเสียทำงกำรแพทย์ที่ขยำยออกไป อำจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน รวมทั้งควำมเชื่อถือต่อโครงกำรที่เป็นประโยชน์
ที่ ม ห ำ วิ ท ย ำลั ย ส งข ล ำน ค ริ น ท ร์ ก ำ ลั ง ด ำ เนิ น ก ำ รห รื อ ที่ จ ะ ด ำ เนิ น ก ำ ร ใน อ น ำค ต 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์จึงได้พิจำรณำทบทวนโครงกำรดังกล่ำว“ตำมที่มหำวิทยำลัยได้รับงบ
บูรณำกำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจ ำปี 2560 จำกจังหวัดสงขลำ จ ำนวน 270 ล้ำนบำท เพ่ือ

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2018/11/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2.jpg
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ด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์ท ำลำยวัสดุและของเสียทำงกำรแพทย์ บริเวณบ้ำนทุ่งงำย ต ำบล
ทุ่งใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ เพ่ือเป็นสถำนที่ก ำจัดวัสดุและของเสียทำงกำรแพทย์ของ
หน่วยงำนมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เช่น โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยปีละ
ประมำณ 1 ล้ำนคน และมีวัสดุทำงกำรแพทย์ที่ต้องท ำลำยด้วยวิธีกำรที่ถูกต้องจ ำนวนมำก รวมทั้งจะ
เป็นต้นแบบส ำหรับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรก่อสร้ำงศูนย์ก ำจัดวัสดุและของเสียทำงกำรแพทย์โดย
วิธีกำรที่ถูกต้อง โดยได้มีกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร และเลือกระบบที่ได้รับกำรรับรองว่ำมี
เทคโนโลยีที่ดีที่สุดจำกองค์กำรอนำมัยโลก ไม่ท ำให้เกิดมลพิษและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน” 
 อธิกำรบดี มหำวิทยำลั ยสงขลำนครินทร์  กล่ ำวต่ อ ไป ว่ ำ  อย่ ำงไรก็ ตำม  แม้ ว่ ำ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์จะได้มีกำรประสำนงำนพบปะกับผู้น ำชุมชน เพ่ือชี้แจงควำมจ ำเป็นของ
กำรที่ต้องก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงศูนย์ท ำลำยวัสดุและของเสียทำงกำรแพทย์ และมีกำรชี้แจงข้อมูล
ไปยังชุมชนผ่ำนสื่อต่ำง ๆ เป็นระยะเวลำพอสมควร แต่ยังมีประชำชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์ท ำลำยวัสดุและของเสียทำงกำรแพทย์ ได้แสดงควำมกังวลเรื่องควำม
ปลอดภัยในกำรขนส่งวัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ไม่ได้รับ
โอกำสให้เข้ำชี้แจงควำมจ ำเป็นต่อชำวบ้ำนในพ้ืนที่โดยตรง โดยควำมกังวลได้มีกำรขยำยตัวออกไปยัง
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นท่ีทุ่งใหญ่ 

รศ.น.พ.เรืองศักดิ์ ลีธนำภรณ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์  อ ำเภอหำดใหญ่ 
จังหวัดสงขลำ เปิดเผยว่ำ โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ ดูแลผู้ป่วยปีละประมำณ 1 ล้ำนคน และมีวัสดุ
ทำงกำรแพทย์ที่ต้องท ำลำยด้วยวิธีกำรที่ถูกต้องเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยปี 2558 มีปริมำณขยะติดเชื้อ 
134,294.85 กิโลกรัมต่อปี เฉลี่ยวันละ 366.93 กิโลกรัม มีค่ำใช้จ่ำยในกำรเผำขยะ 2,260,932.20 
บำท และในปี 2559 มีปริมำณขยะติดเชื้อ 197,184.80 กิโลกรัมต่อปี เฉลี่ยวันละ 719.65 กิโลกรัม   
มีค่ำใช้จ่ำยในกำรเผำขยะ 3,154,956.80 บำท ทั้งนี้ โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ ได้ว่ำจ้ำงเอกชน คือ 
บริษัทไฟศอล อีเนอร์จีฯ รับไปก ำจัดโดยกำรเผำอย่ำงถูกวิธี ส ำหรับขยะทั่วไป ส่งไปฝังกลบเทศบำล
เมืองบ้ำนพรุ ปี 2558 มีปริมำณ 1,565,800 กิโลกรัม เฉลี่ยเดือนละ 130,483 กิโลกรัม ปี 2559            
มีปริมำณขยะ 1,535,500 กิโลกรัม เฉลี่ยเดือนละ 127,958 กิโลกรัม 
  

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชำวบ้ำนทุ่งงำย ต ำบลทุ่งใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ คัดค้ำนกำรก่อสร้ำงอำคำร
ศูนย์ท ำลำยวัสดุและของเสียทำงกำรแพทย์ 
 2. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ได้รับงบประมำณจ ำนวน 270 ล้ำนบำท เพ่ือด ำเนิน
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์ท ำลำยวัสดุและของเสียทำงกำรแพทย์ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. ผู้น ำชุมชน 
 2. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ 
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ระยะเวลา : 2 ปี (พ.ศ. 2560-2561) 

สถานะ : ยกเลิกโครงกำรก่อสร้ำง 

พลวัต :  
  ชำวบ้ำนทุ่งงำย ต ำบลทุ่งใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ คัดค้ำนกำรก่อสร้ำงอำคำร
ศูนย์ท ำลำยวัสดุและของเสียทำงกำรแพทย์ โดยมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ได้รับงบประมำณจ ำนวน 
270 ล้ำนบำท เพ่ือด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์ท ำลำยวัสดุและของเสียทำงกำรแพทย์เกิด
มลพิษและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีควำมเสียหำยทั้งต่อทรัพย์สินและร่ำงกำย 

วิธีการแก้ไข :  

กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 กำรพูดคุยชี้แจงผ่ำนผู้น ำชุมชนเพ่ือกำรสื่อสำรข้อมูลของโครงกำร 
  

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 มลพิษที่เกิดขึ้นจำกวัสดุและของเสียทำงกำรแพทย์   
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ควำมกังวลและควำมเข้ำใจที่ไม่ถูกต้องเรื่องกำรก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงศูนย์ท ำลำยวัสดุ
และของเสียทำงกำรแพทย์ที่ขยำยออกไป อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและ
เอกชน รวมทั้งควำมเชื่อถือต่อโครงกำรที่ เป็นประโยชน์ที่มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ก ำลัง
ด ำเนินกำรหรือที่จะด ำเนินกำรในอนำคต 
 

ที่มาของข้อมูล :  
 1. สัมภำษณ์ตัวแทนชำวบ้ำนในพื้นที่       
   2. ฐำนเศรษฐกิจ. “ม.อ. ยุติเตำเผำขยะติดเชื้อ หวั่นชำวบ้ำนประท้วงบำนปลำย-กระทบ
แวดล้อม” เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2560 จำก http://www.thansettakij.com/content/183250 
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50. ต่อต้านโครงการท่าเรือน้า้ลึกสงขลาแห่งท่ี 2 อ้าเภอจะนะ 

พื้นที่ : ต ำบลนำทับ อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ 

ประเภทความขัดแย้ง : โครงสร้ำงพื้นฐำน (คมนำคมขนส่ง) 

ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับชำติ เผยแพร่ผ่ำนสื่อสังคมอย่ำงหลำกหลำย ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ 
เว็บไซต์ พร้อมกำรเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อยกระดับกำรรับรู้ผ่ำนพื้นที่อ่ืน และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้อย่ำงเข้ำใจ 

ประเด็นขัดแย้ง :  
 กลุ่มเอ็นจีโอกลุ่มรักทะเลออกมำต่อต้ำนโครงกำร แต่กรมเจ้ำท่ำก็ยังเร่งผลักดันตำมแผน

ต่อไปโดยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับชำวหมู่บ้ำนสวนกงท่ีได้รับผลกระทบ 

ความเป็นมา : 
 ท่ำเรือน้ ำลึกสงขลำ เป็นท่ำเรือหลักและเป็นท่ำเรือระหว่ำงประเทศ ที่อยู่ทำงด้ำยชำยฝั่ง
อ่ำวไทยภำคใต้ตอนล่ำง ก่อสร้ำงแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2531 และเปิดด ำเนินกำรตั้งแต่บัด
นั้นเป็นต้นมำ โดยท่ำเรือน้ ำลึกสงขลำสำมำรถรองรับ เรือขนำด 9,000-20,000 เดทเวทตัน 
ประกอบด้วยท่ำเทียบเรือสินค้ำทั่วไป 2 ท่ำ และท่ำเทียบเรือสินค้ำตู้คอนเทนเนอร์ 1 ท่ำ สำมำรถ
รองรับตู้สินค้ำคอนเทนเนอร์ได้ 140,000 ตู้ต่อปี ซึ่งต่อมำท่ำเทียบเรือน้ ำลึกสงขลำมีกำรขยำยตัวอย่ำง
มำก ปี 2540 กรมเจ้ำท่ำจึงได้ว่ำจ้ำงบริษัทที่ปรึกษำด ำเนินกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ส ำรวจออกแบบเพ่ือขยำยท่ำเรือน้ ำลึกสงขลำ โดยผลกำรศึกษำแสดงว่ำควรขยำยท่ำเรือน้ ำลึกสงขลำ
เพ่ิมอีก 1 ท่ำ ส ำหรับรองรับเรือสินค้ำตู้คอนเทนเนอร์ และเสนอให้ปรับปรุงพ้ืนที่หลังท่ำเรือเดิม      
ให้รองรับสินค้ำตู้คอนเทนเนอร์และสินค้ำทั่วไปได้มำกขึ้น ตลอดจนได้เสนอให้จัดระบบกำรกองตู้
สินค้ำใหม่พร้อมทั้งติดตั้งปั้นจั่นยกตู้สินค้ำเพ่ิมเติม ทั้งในส่วนหน้ำท่ำและในส่วนลำนกองตู้สินค้ำ   
กรมเจ้ำท่ำได้น ำเสนอรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรขยำยท่ำเรือสงขลำ
ดังกล่ำวให้ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจำรณำแต่มี
ประเด็นปัญหำส ำคัญที่ยังไม่ได้รับควำมเห็นชอบ เนื่องจำกพ้ืนที่บริเวณท่ำเรือน้ ำลึกสงขลำปัจจุบันมี
แนวคูเมืองเก่ำและมีโบรำณสถำนใต้น้ ำอยู่ใกล้เคียง ซึ่งถือเป็นเขตโบรำณสถำนไม่สำมำรถก่อสร้ำง
อำคำรต่ำง ๆ ได้สูงเกิน 6 เมตร และมีปัญหำเรื่องกำรอพยพโยกย้ำยรำษฎรในพ้ืนที่เวนคืน  ผล
กำรศึกษำ (พ.ศ. 2552) สรุปว่ำพ้ืนที่บริเวณต ำบลนำทับ อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ มีควำม
เหมำะสมที่จะพัฒนำเป็นท่ำเรือน้ ำลึกสงขลำ แห่งที่ 2 โดยที่ปรึกษำได้ด ำเนินกำรออกแบบเบื้องต้นท่ำ
เทียบเรือเขื่อนกันคลื่น ร่องน้ ำทำงเดินเรือ ถนนทำงเข้ำ อำคำรประกอบ และระบบสำธำรณูปโภค 
ต่ำง ๆ แบ่งกำรก่อสร้ำงออกเป็น 2 ระยะ มูลค่ำกำรก่อสร้ำงรวมทั้งสิ้นประมำณ 11,000 ล้ำนบำท 
 วันที่ 14 ธันวำคม 2559 ประชำชนชุมนุมเรียกร้องให้ ผวจ.สงขลำ ประสำนระงับกำรพูดคุย
เรื่องท่ำเรือสงขลำแห่งที่สอง และเมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2561 ชำวบ้ำนในเครือข่ำยจะนะรักษ์ถิ่น            
ซึ่งเป็นชำวบ้ำนที่รวมตัวกันเพ่ือคัดค้ำนโครงกำรก่อสร้ำงท่ำเรือน้ ำลึกสงขลำ แห่งที่ 2 ในพ้ืนที่บ้ำน       
สวนกง ต ำบลนำทับ อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ ร้องเรียนว่ำมีกลุ่มคนที่อ้ำงตัวว่ำเป็นเจ้ำหน้ำที่ของ 
กอ.รมน. น ำเอกสำร ซึ่งมีสัญลักษณ์ของกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดสงขลำ หรือ 



 
 

168 

กอ.รมน. สงขลำ ที่เป็นแบบส ำรวจข้อมูลควำมพึงพอใจกำรก่อสร้ำงท่ำเรือน้ ำลึกแห่งที่ 2 เพ่ือให้
ชำวบ้ำนในพ้ืนที่ตอบค ำถำมที่แยกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ข้อมูลครัวเรือน ซึ่งเป็นข้อมูลเรื่อง
บ้ำนเลขท่ีและจ ำนวนประชำกรที่อำศัยในบ้ำนเรือนดังกล่ำว 2) ระยะเวลำ ที่อำศัยอยู่ในพื้นที่เป็นเวลำ
กี่ปี และ 3) ข้อมูลควำมพึงพอใจ โดยให้ตอบใน 4 ค ำถำม คือ ท่ำนมีควำมเชื่อมั่นในกำรด ำเนิน
โครงกำรของภำครัฐหรือไม่, ท่ำนคิดว่ำโครงกำรดังกล่ำวมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินชีวิตของท่ำน
หรือไม่,ท่ำนคิดว่ำโครงกำรดังกล่ำวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือไม่ และท่ำนคิดว่ำโครงกำร
ดังกล่ำวก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนหรือไม่ โดยให้ท ำเครื่องหมำยในช่องมี และ ไม่มี             
นำยรุ่งเรือง ระหมันยะ แกนน ำเครือข่ำยจะนะรักษ์ถิ่น เรียกร้องให้ กอ.รมน.จังหวัดสงขลำ ออกมำ
ชี้แจงถึงบทบำทของเจ้ำหน้ำที่ว่ำกำรท่ีมำแจกเอกสำร รวมถึงกดดันให้ชำวบ้ำนกรอกเอกสำรซึ่งเท่ำกับ 
ใช้อ ำนำจหน้ำที่อยู่เคียงข้ำงนำยทุน ซึ่งมองว่ำไม่ได้เป็นบทบำทหน้ำที่ของ กอ.รมน.โดยที่ผ่ำนมำ 
เจ้ำหน้ำที่ที่อ้ำงตัวว่ำสังกัด กอ.รมน. เข้ำมำตั้งฐำนปฏิบัติกำรอยู่ในพ้ืนที่นี้โดยอ้ำงว่ำเข้ำมำเพ่ือที่จะ
ร่วมพัฒนำบ้ำนสวนกง ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงกำรก่อสร้ำงท่ำเรือน้ ำลึกสงขลำ 2 แต่อย่ำงใด แต่
กลับมีกำรเดินแจกเอกสำรดังกล่ำว โดยชำวบ้ำนส่วนใหญ่ไม่ได้กรอกข้อมูลให้ เนื่องจำกเกรงว่ำจะเป็น
กำรรวบรวมรำยชื่อเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับโครงกำรฯ นำยอำลีม หวังแล๊ะ ชำวบ้ำน บ้ำนสวนกงกล่ำว
ว่ำ กอ.รมน. ได้จัดส่งเจ้ำหน้ำที่มำในรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง เพรำะไม่ใช่บทบำทของเจ้ำหน้ำที่ ในกำรที่จะ
มำเดินส่งแบบส ำรวจให้ชำวบ้ำนกรอกแล้วเก็บกลับคืนก่อนที่จะให้ชำวบ้ำนกรอกข้อมูลก็ชี้แจงไม่
เหมือนกันในแต่ละบ้ำน ชำวบ้ำนบำงคนก็อ่ำนหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้  กำรที่ กอ.รมน.      
จะกระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งควรจะด ำเนินกำรผ่ำนผู้น ำศำลนำ ควรจะเรียกชำวบ้ำนไปชี้แจงใน
ครำวเดียวกันที่มัสยิดซึ่งเป็นศูนย์รวมของชุมชน โดยที่ผ่ำนมำนั้นประมำณ 1-2 เดือน มีเจ้ำหน้ำที่จำก 
กอ.รมน. เข้ำมำในพ้ืนที่ และบอกว่ำเข้ำมำเพ่ือที่จะมำท ำงำนในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องของ
กำรพัฒนำชุมชน เมื่อปรำกฏเหตุกำรณ์เช่นนี้ กอ.รมน. จึงควรจะท่ีจะออกมำชี้แจงเร่งด่วน 
 ผลกำรศึกษำในปี 2560 สรุปว่ำพ้ืนที่บริเวณต ำบลนำทับ อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ       
มีควำมเหมำะสมที่จะพัฒนำเป็นท่ำเรือน ้ำลึกสงขลำแห่งที่ 2 โดยแบ่งกำรก่อสร้ำงออกเป็น 2 ระยะ 
มูลค่ำกำรก่อสร้ำงรวมทั้งสิ้นประมำณ 1.5 หมื่นล้ำนบำท โดยใช้งบประมำณด ำเนินกำรศึกษำทบทวน 
ส ำรวจออกแบบ และศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ (อีเอชไอเอ) วงเงิน 69 ล้ำนบำท แม้
ขณะนี้จะมีกลุ่มเอ็นจีโอกลุ่มรักทะเลออกมำต่อต้ำนโครงกำร แต่กรมเจ้ำท่ำก็ยังเร่งผลักดันตำมแผน
ต่อไปโดยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับชำวหมู่บ้ำนสวนกงที่ได้รับผลกระทบ และได้รับกำรตอบรับที่ดี
เข้ำใจ 80% ต่อกำรเร่งผลักดันของรัฐบำล ล่ำสุดอยู่ระหว่ำงกำรเจำะตรวจสอบชั้นดิน เนื่องจำกช่วง
มรสุมจะท ำงำนได้ล ำบำก ประกอบกับโครงกำรนี้มีควำมจ ำเป็นต้องพัฒนำเพ่ือยกระดับกำรแข่งขัน
ทำงเศรษฐกิจของประเทศ อีกประกำรหนึ่งเพ่ือลดควำมแออัดในกำรเดินทำงด้วยรถบรรทุกที่ด่ำน
สะเดำเพ่ือหันมำใช้กำรขนส่งทำงเรือผ่ำนเส้นทำงนี้ โดยจะก่อสร้ำงท่ำเรือยื่นเข้ำไปในทะเลประมำณ 
300 เมตร มีตัวท่ำเรือยื่นเป็นสะพำนออกไปในทะเลยำวประมำณ 500 เมตร ควำมกว้ำงประมำณ 
100 เมตร ก่อสร้ำงรูปแบบตอกเข็มไม่มีกำรถมทะเลแต่อย่ำงใด ทั้งนี้ เมื่อกลุ่มบริษัทที่ปรึกษำ
ด ำเนินกำรเจำะส ำรวจดินแล้วเสร็จจะเร่งออกแบบตัวอำคำร พร้อมกับเร่งวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์
อีกครั้งเบื้องต้นนั้นพบว่ำ มีควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจประมำณ 12% พร้อมกับเร่งสรุปผลกำรศึกษำ
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น ำเสนอกรมเจ้ำท่ำเร่งผลักดันให้แล้วเสร็จภำยในปีนี้ หลังจำกนั้นเร่งเสนอกระทรวงคมนำคมน ำเสนอ
รัฐบำลพิจำรณำโครงกำรในปี 2562 ต่อไป 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชำวบ้ำนสวนกง ต ำบลนำทับ อ ำเภอจะนะ คัดค้ำนโครงกำรส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 2. กรมเจ้ำท่ำ ระบุโครงกำรรองรับกำรพัฒนำประเทศ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. กลุม่เอ็นจีโอรักทะเล 
 2. กอ.รมน. 
 3. ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. ส่วนรำชกำร 
 5. ภำคธุรกิจ 
 6. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลจะนะ 
 7. เครือข่ำยประชำชนปกป้องทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลำ 
 8. ผู้น ำศำสนำ  
 9. กระทรวงคมนำคม 
 10. กรมเจ้ำท่ำ 

ระยะเวลา : มำกกวำ่ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 

สถานะ : อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำควำมเหมำะสมเป็นท่ำเรือ 

พลวัต :  
 โครงกำรอ้ำงว่ำประชำชนในพ้ืนที่ ต ำบลนำทับ ส่วนใหญ่เห็นด้วยให้มีกำรก่อสร้ำงท่ำเรือน้ ำ
ลึกในพ้ืนที่นั้น เป็นข้อมูลที่ทำงรำชกำรน ำมำอ้ำงเพียงฝ่ำยเดียว และชำวบ้ำนยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
เนื่องจำกท่ีผ่ำนมำท่ำเรือน้ ำลึกได้ส่งผลกระทบมำกมำยต่อสภำพแวดล้อม เนื่องจำกปัญหำกำรกัดเซำะ
ชำยฝั่งจำกกำรก่อสร้ำงท่ำเรือสงขลำ รวมทั้งปัญหำผลกระทบของเกษตรกรที่เลี้ยงปลำในกระชัง ซึ่ง
ได้รับผลกระทบเป็นอย่ำงมำก 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีควำมเสียหำยทั้งต่อทรัพย์สินและร่ำงกำย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. กลุ่มชำวบ้ำนผู้คัดค้ำนยื่นหนังสือร้องเรียนยุติเวทีรับฟังควำมคิดเห็น 
 2. กลุ่มชำวบ้ำนรวมตัวคัดค้ำนพร้อมยืนยันกำรไม่ต้องกำรโครงกำรพัฒนำที่รุกรำนชำวบ้ำน
...ชาวบ้านขอสู้ตาย…. 
 3. เนื่องจำกเป็นพ้ืนที่ผู้นับถือศำสนำอิสลำม จึงควรให้ควำมส ำคัญกับผู้น ำศำสนำ 
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ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 1. ควำมต้องกำรให้อยู่อำศัยในพ้ืนที่สมัยปู่ย่ำมำกว่ำร้อยปี 
 2. สิทธิชุมชนเพ่ือรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ ที่ดินท ำกิน และวิถีชีวิตดั้งเดิม 
   

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ควำมกังวลและควำมไม่สบำยใจเกิดขึ้นอย่ำงกว้ำงขวำง เช่น ถ้ำมีท่ำเรือน้ ำลึกจะนะ           
จะส่งผลกระทบต่อกำรประมงพ้ืนบ้ำนคงหมด เรือจะเยอะจนสัตว์น้ ำไม่สำมำรถอยู่ได้ ลงทะเลลึกไป
จับปลำก็ไม่ได้เพรำะอุปกรณ์ไม่เอ้ืออ ำนวย รวมทั้งเรื่องที่ดินที่อยู่อำศัยท ำมำหำกิน เหล่ำนี้เป็นควำม
กังวลของชำวนำทับ 
  

ที่มาของข้อมูล :    
 1. สัมภำษณ์ตัวแทนชำวบ้ำนในพื้นที่          
 2. ทีมข่ำวเบนำร์นิวส์ “ชำวสงขลำร้องผู้ว่ำฯ ยกเลิกเวทีรับฟังควำมเห็นสร้ำงท่ำเรือสงขลำ
แห่งที่สอง” เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2559 จำก https://www.benarnews.org/thai/news/TH-
protest-12142016164809.html    
 3. ฐำนเศรษฐกิจ “ท่ำเรือน้ ำลึกสงขลำ2 ลงทุนหมื่นล้ำน ยกระดับโลจิสติกส์ภำคใต้” เมื่อ
วันที่ 23 ธันวำคม 2560 จำก http://www.thansettakij.com/content/243892 
         4. มติชนออนไลน์ “เครือข่ำยจะนะรักษ์ถิ่น ร้องมีผู้อ้ำงเป็นเจ้ำหน้ำที่ กอ.รมน. ส ำรวจ
ข้อมูลควำมพอใจสร้ำงท่ำเรือน้ ำลึกสงขลำเฟส2” เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2561 จำก  
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_806387 
 5. ฐำนเศรษฐกิจ “ท่ำเรือน้ ำลึกสงขลำแห่งที่ 2 ปั้นไทยเป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภำค” เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2561 จำก http://www.thansettakij.com/content/257316 
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กรณีศึกษาโครงการตามแนวนโยบายภาครัฐจังหวัดสตูล 
 

51. โรงไฟฟ้าชีวมวล  

พื้นที่ : ต ำบลควนกำหลง อ ำเภอควนกำหลง จังหวัดสตูล  

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (พลังงำน) 

ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับท้องถิ่น เป็นที่รับรู้บ้ำงผ่ำนสื่อบำงประเภทในท้องถิ่นเท่ำนั้น 

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ชำวบ้ำนไม่ต้องกำรให้บริษัท สตูลกรีนเพำเวอร์ จ ำกัด สร้ำงโรงไฟฟ้ำในพ้ืนที่อ ำเภอควน
กำหลง จังหวัดสตูล เนื่องจำกพบปัญหำมลพิษในแหล่งน้ ำ อำกำศ  

ความเป็นมา : 
 ส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวลสตูล กรีน เพำเวอร์ (SGP) ก ำลังกำรผลิตเสนอขำย 9.2  

เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ต ำบลควนกำหลง อ ำเภอควนกำหลง จังหวัดสตูล เดินเครื่องจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเข้ำ
ระบบเชิงพำณิชย์ (COD) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  9 กุมภำพันธ์ 2561 ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัท          
มี โครงกำรที่ เสนอขำยไฟแล้วทั้ งสิ้น  60 เมกะวัตต์  ประกอบด้วยโรงไฟฟ้ำชีวมวลช้ำงแรก                 
ไบโอเพำเวอร์ (CRB) ,โรงไฟฟ้ำชีวมวลแม่วงศ์ เอ็นเนอยี่(MWE), โรงไฟฟ้ำชีวมวลมหำชัย กรีน 
เพำเวอร์ (MGP), โรงไฟฟ้ำชีวมวลทุ่งสัง กรีน (TSG) โรงไฟฟ้ำชีวมวล พัทลุง กรีน เพำเวอร์ (PGP) 
และโรงไฟฟ้ำชีวมวลดังกล่ำว 

 ชำวบ้ำนวอนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงงำนไฟฟ้ำชีวมวล ในพ้ืนที่ต ำบลควนกำหลง 
อ ำเภอควนกำหลง หลังปล่อยมลพิษลงแหล่งน้ ำและอำกำศ ชำวบ้ำนหมู่ 10 บ้ำนห้วยน้ ำด ำ ต ำบล
ควนกำหลง อ ำเภอควนกำหลง จังหวัดสตูล รู้สึกกังวลใจหลังโรงงำนไฟฟ้ำชีวมวลแห่งหนึ่งซึ่งเริ่มเดิน
เครื่องจักรมำได้ร่วม 6 เดือน ตั้งในบริเวณหมู่บ้ำนติดถนนใหญ่ และแหล่งน้ ำเกษตรของหมู่บ้ำนห่ำงไม่
ถึง 100 เมตร ท ำให้ชำวบ้ำนเกิดค ำถำมว่ำปล่อยให้มีกำรตั้งโรงงำนลักษณะนี้ใกล้แหล่งน้ ำ บ้ำนเรือน
ประชำชน วิทยำลัยเกษตร ที่ว่ำกำรอ ำเภอควนกำหลงได้อย่ำงไร และมีกำรท ำประชำพิจำรณ์กันตอน
ไหน ท ำไม่ถึงไม่ทรำบเรื่องและปล่อยให้ตั้งใกล้สถำนที่ส ำคัญในหมู่บ้ำนได้อย่ำงไร ชำวบ้ำนหมู่ 10 
บอกว่ำ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรเดินเครื่องของโรงงำนดังกล่ำว ปล่อยทั้งควันทำงมลพิษทำงอำกำศ 
และเชื่อว่ำกลุ่มควันลอยลงแหล่งน้ ำ ซึ่งหล่อเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้ำนและหมู่บ้ำนข้ำงเคียง นอกจำกนี้เสียง
ของเครื่องจักรที่ท ำงำนมีกำรควบคุมและตรวจสอบคุณภำพทำงอำกำศ น้ ำ กันบ้ำงหรือไม่ หรือมีกำร
เตรียมกำรอย่ำงไรให้คุณภำพชีวิตของชำวบ้ำนอยู่อย่ำงปกติสุข  ปัญหำนี้ได้มีกำรพูดคุยกันอย่ำง
กว้ำงขวำง แต่ระดับผู้น ำในหมู่บ้ำนก็นิ่งเฉย ซึ่งเกิดควำมสงสัยว่ำเกิดอะไรขึ้น และชำวบ้ำนที่ อยู่
บริเวณซอย 10 จะได้รับผลกระทบมำกกว่ำที่อ่ืน เนื่องจำกกระแสลมที่พัดผ่ำนมำได้หอบเอำกลุ่มควัน
เหล่ำนี้เข้ำมำด้วยจึงวอนขอให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำมำดูแลและแก้ไขโดยด่วน 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
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 1. ชำวบ้ำนหมู่ 10 บ้ำนห้วยน้ ำด ำ ต ำบลควนกำหลง อ ำเภอควนกำหลง คัดค้ำนโรงไฟฟ้ำ
ชีววลส่งผลกระทบทำงน้ ำและอำกำศ 
 2. บริษัท สตูลกรีนเพำเวอร์ จ ำกัด ระบุเพ่ือเพ่ิมพลังงำนไฟฟ้ำ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. ที่ว่ำกำรอ ำเภอควนกำหลง 
 2. วิทยำลัยเกษตร 
 3. กรมควบคุมมลพิษ 
 4. สื่อมวลชน 
 5. อุตสำหกรรมจังหวัดสตูล  

ระยะเวลา : มำกกว่ำ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 

สถานะ : ก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรแก้ไข 

พลวัต :  
 ชำวบ้ำนไม่ต้องกำรให้ บริษัท สตูลกรีนเพำเวอร์ จ ำกัด สร้ำงโรงไฟฟ้ำในพ้ืนที่อ ำเภอควน
กำหลง จังหวัดสตูล เนื่องจำกพบปัญหำมลพิษในแหล่งน้ ำ อำกำศ และมีอุตสำหกรรมจังหวัดลงพ้ืนที่
ตรวจสอบตำมกำรร้องเรียน 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีควำมเสียหำยทั้งต่อทรัพย์สินและร่ำงกำย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. ร้องเรียนผ่ำนสื่อมวลชนเพื่อสื่อสำรควำมเดือดร้อนของชำวบ้ำน 
 2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง คือ อุตสำหกรรมจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนโรงไฟฟ้ำ 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คอื  
 1. ปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ  
 2. สิทธิชุมชนร่วมปกป้องทรัพยำกรธรรมชำติ 
    

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 มลพิษทำงน้ ำและอำกำศซึ่งส่งผลต่อสุขภำพร่ำงกำยของชำวบ้ำนในพื้นที่ 
 

ที่มาของข้อมูล :   
 1. สัมภำษณ์ตัวแทนชำวบ้ำนในพื้นที่          
 2. ข่ำวภำคใต้ “ทนไม่ไหว ! ชำวบ้ำนวอนตรวจโรงไฟฟ้ำชีวมวล หวั่นกระทบสุขภำพ” เมื่อ
วันที่ 12 มิถุนำยน  2561 จำก https://www.springnews.co.th/thailand/south/283206 
 3. หนังสือพิมพ์รำยวันทันหุ้น “TPCH เปิดโมเดลธุรกิจปี 2561 เร่งอัพก ำลังผลิตแตะ 
200MW” เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2561 จำก https://www.thunhoon.com/151941/44/48/ 

https://www.thunhoon.com/151941/44/48/
https://www.thunhoon.com/151941/44/48/
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 4. ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสตูล “อุตสำหกรรมจังหวัดสตูล บูรณำกำรร่วมกับ
พลังงำนจังหวัดสตูล เข้ำตรวจสอบก ำกับดูแลโรงไฟฟ้ำชีวมวล” เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2561    
http://www.industry.go.th/satun/index.php?option=com_k2&view=item&id=12075 
 

     
 

 
 

52. การคัดค้านการก่อสร้างท่าเทียบเรือปากบารา 

พื้นที่ : บ้ำนปำกบำรำ อ ำเภอละงู จังหวัดสตูล 

ประเภทความขัดแย้ง : โครงสร้ำงพื้นฐำน (คมนำคมขนส่ง) 

ระดับการรับรู้ของสังคม :  ระดับชำติ เผยแพร่ผ่ำนสื่อสังคมอย่ำงหลำกหลำยทั้งวิทยุ โทรทัศน์ 
เว็บไซต์ พร้อมกำรเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อยกระดับกำรรับรู้ผ่ำนพื้นที่อ่ืน หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงได้อย่ำงเข้ำใจ 
 

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ชำวบ้ำนไม่ต้องกำรให้มีกำรก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือปำกบำรำ เพรำะโครงกำรก่อสร้ำงท่ำเรือ

น้ ำลึกปำกบำรำส่งผลกระทบทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต วิถีชีวิตคนพื้นที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอันมำ
จำกควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ 

http://www.industry.go.th/satun/index.php?option=com_k2&view=item&id=12075
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ความเป็นมา : 
 โครงกำรก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือปำกบำรำ เป็นหนึ่งในโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลภำคใต้ 
หรือ "เซำท์เทิร์น ซีบอร์ด" (Southern Seaboard) โดยมีแผนก่อสร้ำงท่ำเรือน้ ำลึกที่บ้ำนปำกบำรำ 
อ ำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นท่ำเรือน้ ำลึกฝั่งทะเลอันดำมัน พร้อม ๆ กับโครงกำรท่ำเรือน้ ำลึกสงขลำ
แห่งที่ 2 ฝั่งอ่ำวไทย ซึ่งมีแผนก่อสร้ำงที่บ้ำนสวนกง ต ำบลนำทับ อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ โดยจะมี
โครงกำรสะพำนเศรษฐกิจ หรือ "แลนด์บริดจ์" เป็นเส้นทำงเชื่อมท่ำเรือน้ ำลึกจำกสองฝั่งทะเลด้วย 
เป็นโครงข่ำยคมนำคมเต็มรูปแบบ ทั้งถนน เส้นทำงรถไฟ และระบบท่อส่งน้ ำมัน  รัฐบำลไฟเขียวพับ
แผนท่ำเรือน้ ำลึกปำกบำรำ-ท่ำเรือสงขลำ หลังถูกต่อต้ำนหนักไม่อยำกสร้ำงควำมขัดแย้ง หวั่นลงทุน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเหลวหำกไม่กระตุ้นเศรษฐกิจส่งออก-น ำเข้ำสินค้ำ หวั่นมำเลเซียฮุบเค้กเกทเวย์ปีนัง-
ช่องแคบมะละกำ  
 วันที่ 27 ตุลำคม 2556 กลุ่มเครือข่ำยติดตำมแผนพัฒนำจังหวัดสตูลที่ออกเดินเท้ำคัดค้ำน 
กำรก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือน้ ำลึกปำกปำรำ จังหวัดสตูล เพ่ือให้ข้อมูลชำวบ้ำนถึงผลกระทบจำกกำร
ก่อสร้ำงโครงกำรนี้ และวันที่ 16 มีนำคม 2560 ผู้สื่อข่ำวข่ำวรำยงำนว่ำ ก่อนหน้ำที่จะมีกำรจัดท ำเวที
รับฟังควำมคิดเห็นครั้งที่ 1 หรือเวที ค.1 ของโครงกำรก่อสร้ำงท่ำเรือน้ ำลึกปำกบำรำ จังหวัดสตูล เมื่อ
วันที่ 3 มีนำคม ที่ผ่ำนมำ นำยสมบูรณ์ ค ำแหง เครือข่ำยประชำชนติดตำมแผนพัฒนำจังหวัดสตูล ได้
เข้ำยื่นหนังสือกับตัวแทนส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม หรือ  สผ. 
เพ่ือขอให้ยกเลิกกำรจัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นโครงกำรท่ำเทียบเรือปำกบำรำในวันนี้ออกไปก่อน แต่
ไม่มีกำรยืนยันว่ำจะสำมำรถยกเลิกกำรจัดเวทีได้หรือไม่  จำกกำรตรวจสอบเหตุผลที่ เครือข่ำย
ประชำชนติดตำมแผนพัฒนำจังหวัดสตูล ได้เคยท ำหนังสือแจ้ง 3 เหตุผล ที่กำรจัดเวทีวันนี้ควรยกเลิก 
ผ่ำนไปยัง สผ. และ พล.อ.สุรศักดิ์ กำญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม  โดยระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยกับขั้นตอนกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเพรำะรูปแบบกระบวนกำร 
ไม่ได้สนใจกำรศึกษำผลกระทบภำพรวมในเชิงยุทธศำสตร์เลย  เครือข่ำยค้ำนท่ำเรือปำกบำรำระบุ     
3 เหตุผลควรยกเลิก โดยเหตุผล 3 ประกำรที่ทำงเครือข่ำยติดตำมแผนพัฒนำจังหวัดสตูลเห็นควรให้
ยกเลิกกำรจัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็น หรือ ค. 1 นี้ คือ 1) กระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชน ไม่ได้เกิดขึ้นอย่ำงแท้จริงในทุกระดับขั้นตอนรวมถึงกำรวำงตัวของบริษัทที่ปรึกษำโครงกำร 
มิได้วำงตนเป็นกลำงในฐำนะขององค์กรที่ถูกว่ำจ้ำงจำกหน่วยงำนของรัฐ 2) รัฐบำลต้องท ำกำรศึกษำ
ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพในภำพรวมของโครงกำรอย่ำงน้อย 3 โครงกำรร่วมกันคือ (1) 
โครงกำรท่ำเรือน้ ำลึกปำกบำรำ (2) โครงกำรท่ำเรือน้ ำลึกสงขลำ 2 และ (3) โครงกำรรถไฟรำงคู่เชื่อม 
ไม่ใช่แยกศึกษำเป็นรำยโครงกำรอย่ำงที่ก ำลังท ำกันอยู่ในตอนนี้ เพรำะทั้งหมดนี้คือโครงกำรแลนด์
บริดจ์สงขลำ-สตูล ที่ต้องกำรเชื่อมโครงข่ำยกำรคมนำคมระหว่ำงทะเลอันดำมันและอ่ำวไทย จึงมิใช่
แค่โครงกำรท่ำเรือน้ ำลึกปำกบำรำอย่ำงเดียวเพียงล ำพัง 3) รัฐบำลควรจะต้องศึกษำควำมคุ้มค่ำของ
กำรลงทุนอย่ำงละเอียดรอบคอบ โดยนักวิชำกำรที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญที่แท้จริง เพรำะโครงกำ ร
ดังกล่ำวเป็นชุดโครงกำรขนำดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบในวงกว้ำง และจะต้องแลกกับฐำนทรัพยำกร 
แหล่งท่องเที่ยวส ำคัญ ตลอดถึงสังคมวัฒนธรรมของ จังหวัดสตูล โดยรวมที่หำกสูญเสียไปแล้วซึ่งไม่
อำจเรียกกลับคืนมำได้ 
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 ในที่สุดวันที่ 18 กรกฎำคม 2561 แหล่งข่ำวจำกกระทรวงคมนำคมเปิดเผยว่ำรัฐบำลได้
ตัดสินใจสั่งชะลอโครงกำรท่ำเรือน้ ำลึกปำกบำรำอย่ำงไม่มีก ำหนด หลังจำกท่ีนำยไพรินทร์ ชูโชติถำวร 
รัฐมนตรีช่วยคมนำคมเรียกประชุมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงมหำดไทย กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำท่ำ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกัน
ให้ชะลอโครงกำรออกไปก่อนเพ่ือลดควำมขัดแย้งภำยในพ้ืนที่ รวมถึงลดควำมขัดแย้งระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐที่ส่งเรื่องผลกระทบกับอุทยำนแห่งชำติในพ้ืนที่ 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชำวบ้ำนอ ำเภอละงู จังหวัดสตูล ไม่ต้องกำรท่ำเทียบเรือ 
 2. กรมเจ้ำท่ำ ต้องกำรให้เกิดโครงกำรเพ่ือประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. เครือข่ำยประชำชนติดตำมแผนพัฒนำจังหวัดสตูล  
 2. เครือข่ำยนักวิชำกำร 
 3. กรมอุทยำนแห่งชำติ 
 4. ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 5. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 6. รัฐมนตรีช่วยคมนำคม 
 7. กระทรวงมหำดไทย  

ระยะเวลา :  มำกกว่ำ 3 ปี (พ.ศ. 2556-2561) 

สถานะ : ชะลอโครงกำรท่ำเรือน้ ำลึกปำกบำรำอย่ำงไม่มีก ำหนด 

พลวัต :  
ชำวบ้ำนในพ้ืนที่คัดค้ำนคัดค้ำนกำรก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือน้ ำลึกปำกปำรำ จั งหวัดสตูล 

เนื่องจำกอำจไม่ได้ช่วยพัฒนำเรื่องเศรษฐกิจได้จริง ที่ผ่ำนมำถึงแม้ว่ำชำวบ้ำนจะคัดค้ำนอย่ำงเต็มที่ใน
เวทีรับฟังควำมคิดเห็น โดยชำวบ้ำนระบุประชำชนในพ้ืนที่ยังไม่มีส่วนร่วม จึงไม่มั่นใจในกำรด ำเนิน
โครงกำรดังกล่ำวนี้ ถ้ำโครงกำรนี้เกิดขึ้นจะน ำไปสู่กำรเกิดโครงกำรอ่ืน ๆ ที่มีควำมเชื่อมโยงตำมมำ   
ซึ่งรัฐบำลต้องท ำกำรศึกษำให้ชัดเจนเสียก่อน 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีควำมเสียหำยทั้งต่อทรัพย์สินและร่ำงกำย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. ผู้คัดค้ำนเดินทำงเพ่ือให้ข้อมูลของชำวบ้ำนถึงผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำงโครงกำรนี้ 
 2. กำรจัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็น 
 3. ชะลอโครงกำรท่ำเรือน้ ำลึกปำกบำรำอย่ำงไม่มีก ำหนด 
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ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 1. กระบวนกำรมีส่วนร่วมที่แท้จริง 
 2. กระบวนกำรพัฒนำที่อยู่บนพ้ืนฐำนของข้อมูล 
   

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ควำมวิตกกังวลจำกควำมเจริญส่งผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติทำงทะเลถูกท ำลำย  
 

ที่มาของข้อมูล :  
 1. สัมภำษณ์ตัวแทนชำวบ้ำนในพื้นที่     
 2. Manager Online “กลุ่มค้ำนท่ำเรือน้ ำลึกปำกบำรำยันไม่เข้ำร่วมประชุม 4 ฝ่ำย ชี้
บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง” เมื่อวันที่  11 กรกฎำคม 2560 จำก 
https://today.line.me/th/pc/article 

 3. โพสต์ทูเดย์ “รัฐบำลสั่งชะลอแผนท่ำเรือปำกบำรำหลังถูกต้ำนหนัก” เมื่อวันที่ 18 
กรกฎำคม 2561 จำก  https://www.posttoday.com/economy/557950 
 

     
 

     
 
53. การต่อต้านเขื่อนคลองช้าง 

พื้นที่ : อ ำเภอควนกำหลง จังหวัดสตูล 

ประเภทความขัดแย้ง : ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (พลังงำนน้ ำ) 

https://www.posttoday.com/economy/557950
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ระดับการรับรู้ของสังคม :  ระดับชำติผ่ำนสื่อทำงสังคมหลำกหลำยทั้งวิทยุและโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
และเอกสำรทำงวิชำกำร  

ประเด็นขัดแย้ง :  
 กรมชลประทำนระบุกำรด ำเนินโครงกำรเขื่อนคลองช้ำงตำมกระบวนกำร โดยมีกำรเปิดเวที
รับฟังควำมคิดเห็นจำกชำวบ้ำน แต่ชำวบ้ำนคัดค้ำนโครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำคลองช้ำง (เขื่อนทุ่งนุ้ย) โดยมี
กำรเปิดปรำศรัยบนรถแห่ ถือธงเขียว แจกแถลงกำรณ์คัดค้ำน 

ความเป็นมา : 
 โครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำคลองช้ำง เป็นโครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำขนำดกลำงมีพ้ืนที่เก็บน้ ำ 1,700 ไร่ 
สำมำรถเก็บกักน้ ำได้ 36 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ระดับสันเขื่อนสูง 89.80 เมตรจำกระดับน้ ำทะเลปำน
กลำงกั้นห้วยคลองช้ำง ซึ่งเป็นต้นล ำน้ ำสำขำของคลองท่ำแพรอยู่ในลุ่มน้ ำภำคใต้ฝั่งตะวันตก ที่ตั้งหัว
งำนอยู่บริเวณหมู่ที่ 2 บ้ำนทุ่งนุ้ย ต ำบลทุ่งนุ้ย อ ำเภอควนกำหลง จังหวัดสตูล ห่ำงจำกทำงหลวง
หมำยเลข 406 ประมำณ 1 กิโลเมตร ควำมยำวล ำน้ ำจำกต้นน้ ำถึงเขื่อนดินประมำณ  12 กิโลเมตร 
พ้ืนที่รับน้ ำลงอ่ำง 44.04 ตำรำงกิโลเมตร งบประมำณ 510 ล้ำนบำท โครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำคลองช้ำง 
ตั้งอยู่ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำโตนงำช้ำงเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ ำที่มีควำมส ำคัญระดับชำติ ต้องจัดท ำรำยงำน
กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กรมชลประทำนจึงว่ำจ้ำงบริษัท พรีดีเวลอปเมนท์ บริษัท 
เอกรุ๊ป คอนซัลแตนท์ และบริษัท ร้อจแอนด์แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด ในวงเงิน 18 ล้ำนบำท เพ่ือศึกษำ
ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 27 กันยำยน 2553 – 21 ธันวำคม 2554 
 วันที่ 5 มีนำคม 2555 ชำวบ้ำนต ำบลทุ่งนุ้ย อ ำเภอควนกำหลง ต ำบลปำกน้ ำ อ ำเภอละงู 
ต ำบลทุ่งหว้ำ อ ำเภอทุ่งหว้ำ จังหวัดสตูล ประมำณ 500 คน รวมตัวกันบริเวณหน้ำโรงแรมพินนำเคิล
วังใหม่ อ ำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งกรมชลประทำนและบริษัทที่ปรึกษำจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ
โครงกำรและจัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็น เพ่ือทบทวนร่ำงรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) โครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำคลองช้ำง (เขื่อนทุ่งนุ้ย) โดยมีกำรเปิดปรำศรัยบนรถแห่ ถือธงเขียว แจก
แถลงกำรณ์คัดค้ำนโครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำคลองช้ำง (เขื่อนทุ่งนุ้ย) และปิดป้ำยผ้ำเพ่ือไม่ให้มีกำรจัดเวที  
นำยยุทธนำ มรรคำเขต สำรวัตรก ำนันต ำบลทุ่งนุ้ย ปรำศรัยว่ำ กระบวนกำรศึกษำเขื่อนคลองช้ำง 
ไม่ได้สนใจกำรมีส่วนร่วมของประชำชนที่จะได้รับผลกระทบจำกโครงกำรจริง  เพรำะจำกเวทีรับฟัง
ควำมคิดเห็นอย่ำงน้อย 3 ครั้ง ที่ผู้เข้ำร่วมส่วนใหญ่กว่ำร้อยละ 90 ต่ำงมีควำมเห็นว่ำเขื่อนคลองช้ำง
ไม่เหมำะสมที่จะสร้ำงในพ้ืนที่จังหวัดสตูล แต่กลับไม่ปรำกฏควำมเห็นดังกล่ำวในบทสรุปขอ ง
เอกสำรรำยงำนแต่อย่ำงใด 
  “กำรศึกษำ EIA ไม่ครอบคลุม เช่นโรงโม่หินอยู่ห่ำงจำกที่ตั้งสันเขื่อนไม่กี่กิโลเมตร เกิด
แรงสั่นสะเทือนในกำรระเบิดหิน รวมถึงจังหวัดสตูลเป็นชั้นหินผุ และต ำบลทุ่งนุ้ยยังเป็นจุดเสี่ยงภัยดิน
โคลนถล่มด้วยเป็นจุดเสี่ยงส ำคัญต่อควำมปลอดภัยของเขื่อน” นำยยุทธนำ กล่ำว ส่วนนำยสุกรี     
เศษระน ำ ประธำนกลุ่มอนุรักษ์ป่ำต้นน้ ำคลองช้ำง ปรำศรัยว่ำ มีกำรกล่ำวอ้ำงเหตุผลกำรสร้ำงเขื่อน
จำกกรมชลประทำนว่ำมีประชำชนกลุ่มหนึ่งรวมตัวถวำยฎีกำเพ่ือขอพระรำชทำนเขื่อน จนอดีตผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดสตูลมีค ำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจำกเข้ำข่ำยหมิ่นเบื้องสูงยังไม่มีผลสอบที่
ชัดเจนว่ำเป็นอย่ำงไร จึงถือเป็นข้อกล่ำวอ้ำงที่ไม่ชอบตั้งแต่ต้น  โดยชำวบ้ำนต้องกำรพบกับผู้ว่ำ
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รำชกำรจังหวัดสตูลเพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงถึงเหตุผลที่คัดค้ำนอ่ำงเก็บน้ ำคลองช้ำง และให้ยุติเวทีปัจฉิม
นิเทศโครงกำรในวันที่ 5 มีนำคม 2555 นี้ไว้ก่อน เพ่ือสร้ำงควำมกระจ่ำงตำมข้อสังเกตเบื้องต้น  นำย
สุกรี กล่ำว และนำยพิศำล ทองเลิศ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสตูล ได้มำพบกับชำวบ้ำนที่หน้ำเวทีก่อนขึ้น
เวทีปรำศรัยพูดคุยกับชำวบ้ำน จำกนั้นนำยสุกรีได้ยื่นหนังสือขอให้นำยพิศำลตรวจสอบกระบวนกำร
ศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนคลองช้ำง โดยนำยพิศำลรับปำกว่ำตนจะตรวจสอบกรณีกำรปลอม
รำยชื่อชำวบ้ำนเพื่อขอพระรำชทำนเขื่อน โดยให้ตัวแทนชำวบ้ำนเข้ำร่วมเวทีกำรน ำเสนอร่ำง EIA อ่ำง
เก็บน้ ำคลองช้ำง แล้วขึ้นไปยังห้องตะรุเตำ โรงแรมพินนำเคิลวังใหม่ เพ่ือเปิดเวทีของกรมชลประทำน 
และนำยสมบูรณ์ ค ำแหง คณะท ำงำนเครือข่ำยประชำชนติดตำมแผนพัฒนำจังหวัดสตูล ถำมชำวบ้ำน
ตัดสินใจว่ำจะส่งตัวแทนเข้ำเวทีของกรมชลประทำน หรือไม่เข้ำเวทีแล้วกลับไปยังต ำบลทุ่งนุ้ยเพ่ือปิด
ถนนยนตรกำรก ำธร (หำดใหญ่ -สตูล) แต่ต้องล้มเวทีก่อน ชำวบ้ำนจึงฮือล้มเวทีกำรน ำเสนอ
ร่ำง EIA อ่ำงเก็บน้ ำคลองช้ำง นำยพิศำล ต้องขอเจรจำกับตัวแทนชำวบ้ำน 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชำวบ้ำนหมู่ที่ 2 บ้ำนทุ่งนุ้ย ต ำบลทุ่งนุ้ย อ ำเภอควนกำหลง คัดค้ำนโครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำ
คลองช้ำง (เข่ือนทุ่งนุ้ย) โดยมีกำรเปิดปรำศรัยบนรถแห่ ถือธงเขียว แจกแถลงกำรณ์ 
 2. กรมชลประทำน ระบุโครงกำรช่วยกักเก็บน้ ำ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร 
 2. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
 3. สำรวัตรก ำนันต ำบลทุ่งนุ้ย  
 4. คณะท ำงำนเครือข่ำยประชำชนติดตำมแผนพัฒนำจังหวัดสตูล 

ระยะเวลา : มำกกว่ำ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2561) 

สถานะ : ชะลอโครงกำร 

พลวัต :  
 กรมชลประทำนระบุกำรด ำเนินโครงกำรเขื่อนคลองช้ำงตำมกระบวนกำรโดยมีกำรเปิดเวทีรับ
ฟังควำมคิดเห็นจำกชำวบ้ำน แต่ชำวบ้ำนคัดค้ำนโครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำคลองช้ำง (เขื่อนทุ่งนุ้ย) โดยมี
กำรเปิดปรำศรัยบนรถแห่ ถือธงเขียว แจกแถลงกำรณ์คัดค้ำน เวทีรับฟังควำมคิดเห็นสร้ำงควำมไม่
พอใจให้กับชำวบ้ำน และต้องมีกำรพูดคุยกันใหม่ 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีควำมเสียหำยทั้งต่อทรัพย์สินและร่ำงกำย 
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วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นเพ่ือก ำหนดขอบเขตและแนว
ทำงกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ (Public Scoping) โครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำคลองช้ำง 
จังหวัดสตูล เพ่ือให้ประชำชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ำมำส่วนร่วมใน
กำรแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ประเด็นควำมห่วงกังวล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำฯ 
เพ่ือที่จะได้น ำไปเป็นแนวทำงในกำรศึกษำให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ต่อไป 
 2. กำรแสดงควำมคิดเห็นทำงไปรษณีย์ โทรศัพท์ และโทรสำร ประเดน็ควำมห่วงกังวล และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำฯ เพื่อที่คณะผู้ศึกษำจะได้น ำไปเป็นแนวทำงในกำรศึกษำให้มีควำม
ครบถ้วน สมบูรณ์ต่อไป 
  

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ควำมกังวลใจในกำรได้รับผลกระทบจำกโครงกำร ซึ่งส่งผลต่อกำรด ำรงชีวิตในพ้ืนที่ 
  

ที่มาของข้อมูล :            
 1. สัมภำษณ์ตัวแทนชำวบ้ำนในพื้นที่     
 2. เนชั่น “ทรัพยำกรสตูล"แหล่งน้ ำสังเวยท่ำเรือยักษ์ " เมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2554 จำก 
http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=675524 
  3. ศูนย์เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ภำคใต้ “คนสตูลลุกฮือต้ำนเขื่อนคลองช้ำง ล้มเวทีกรมชลฯ
น ำเสนอร่ำง EIA” เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2555 จำก https://deepsouthwatch.org/dsj/th/2970 
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54. คัดค้านสร้างเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม เขาโต๊ะกรัง 

พื้นที่ : พ้ืนที่หมู่ 6 ต ำบลควนโดน อ ำเภอควนโดน และพ้ืนที่หมู่ 7 ต ำบลทุ่งนุ้ย อ ำเภอควนกำหลง 
จังหวัดสตูล 

ประเภทความขัดแย้ง : อุตสำหกรรม (แร่ธำตุ) 

ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดบัชำติผ่ำนสื่อทำงสังคมหลำกหลำยทั้งวิทยุและโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์     

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ชำวบ้ำนยื่นหนังสือต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสตูล เพ่ือประท้วงคัดค้ำนสร้ำงเหมืองแร่หิน
อุตสำหกรรมเขำโต๊ะกรัง หวั่นชุมชนได้รับผลกระทบ และถูกท ำลำยจำกกำรท ำเหมืองแร่ 

ความเป็นมา : 
 ชำวบ้ำนลุกฮือบุกศำลำกลำงจังหวัด ยื่นหนังสือต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสตูล เพ่ือประท้วง
คัดค้ำนสร้ำงเหมืองแร่หินอุตสำหกรรมเขำโต๊ะกรัง หวั่นชุมชนได้รับผลกระทบ และถูกท ำลำยจำกกำร
ท ำเหมืองแร่ดังกล่ำวเมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2560 ที่บริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัดสตูล ย่ำนถนนสำย
สตูลธำนี ต ำบลพิมำน อ ำเภอเมือง จังหวัดสตูล ได้มีนักเรียนโรงเรียนอรุณศำสน์วิทยำมูลนิธิฯ พร้อม
ด้วยประชำชนในพ้ืนที่ ต ำบลทุ่งนุ้ย อ ำเภอควนกำหลง และพ้ืนที่ต ำบลควนโดน อ ำเภอควนโดน 
จังหวัดสตูล กว่ำ 150 คน เดินทำงมำปักหลักชุมชน พร้อมป้ำยข้อควำมต่ำง ๆ เพ่ือเรียกร้องให้ทำง
จังหวัดตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อขั้นตอนกำรให้ประทำนบัตร
โครงกำรเหมืองแร่หินอุตสำหกรรมเขำโต๊ะกรังที่ตั้งอยู่ในระหว่ำงพ้ืนที่หมู่ 6 ต ำบลควนโดน อ ำเภอ
ควนโดน และพ้ืนที่หมู่ 7 ต ำบลทุ่งนุ้ย อ ำเภอควนกำหลง จังหวัดสตูล พร้อมทั้งต้องกำรยื่นหนังสือต่อ 
นำยภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสตูล แต่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสตูลติดรำชกำรจึง
มอบหมำยให้ นำยสุริยัน เดชรักษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำน หัวหน้ำศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสตูล และ
คณะหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ออกมำรับหนังสือแทน ทั้งนี้ นำยอับดุลมำยีด ดำหมำน  
อำยุ  50 ปี  อยู่บ้ ำนเลขที่  9 หมู่  9 ต ำบลควนโดน อ ำเภอควนโดน จังหวัดสตูล พร้อมด้วย           
นำยมูฮัมหมำด ปะดุกำ อำยุ 56 ปี ผู้รับใบอนุญำตโรงเรียนอรุณศำสน์วิทยำมูลนิธิฯ ร่วมกันกล่ำวว่ำ  
ที่ชำวบ้ำนในพ้ืนที่ อ ำเภอควนโดน และ อ ำเภอควนกำหลง รวมถึงนักเรียนโรงเรียนอรุณศำสน์วิทยำ
มูลนิธิฯ ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม เรื่องกำรที่ภำครัฐอนุญำตให้ประทำนบัตรแก่บริษัทภูทองอันดำ จ ำกัด 
ท ำโครงกำรเหมืองแร่หินอุตสำหกรรมฯ เขำโต๊ะกรัง ซึ่งเป็นภูเขำตั้งอยู่ในพ้ืนที่ระหว่ำงหมู่ที่ 6 ต ำบล
ควนโดน และพ้ืนที่หมู่ 7 ต ำบลทุ่งนุ้ย อ ำเภอควนกำหลง ซึ่งเป็นภูเขำอยู่ใกล้ชุมชน โดยที่มีกำรท ำ EIA 
หรือกำรท ำรำยงำนผลกระทบที่ประชำชนมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2560 ที่ผ่ำนมำนั้น ไม่ใช่
เป็นกำรท ำครั้งแรก แต่เป็นกำรท ำครั้งที่ 3 แล้วในขณะที่กำรท ำครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 นั้น ประชำชน
ในพ้ืนที่ยังไม่รู้เรื่องเลยว่ำมีกำรท ำกันเมื่อไหร่ ซึ่งตรงนี้ประชำชนรับไม่ได้เพรำะประชำชนที่อยู่บริเวณ
รอบ ๆ เขำโต๊ะกรังต่ำงหวั่นวิตกและเป็นห่วงกันทั่วหน้ำว่ำหำกโครงกำรเหมืองแร่หินอุตสำหกรรมเกิด
ขึ้นมำ ชุมชนก็อำจจะได้รับผลกระทบ และถูกท ำลำยจำกกำรท ำเหมือนแร่หินอุตสำหกรรมดังกล่ำว
อย่ำงแน่นอน แม้ว่ำผู้น ำท้องถิ่นบำงส่วนในพ้ืนที่เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมโครงกำร หรือผู้ขอประทำน
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บัตรดังกล่ำวนั้นก็ตำม แต่ชำวบ้ำนไม่ยอมรับ เนื่องจำกกำรโครงกำรฯ ดังกล่ำวนี้จะต้องมีกำรระเบิด
หินด้วย ประกำรส ำคัญชุมชนอยู่ห่ำงจำกเขำโต๊ะกรังในรัศมีเพียง 500 เมตรเท่ำนั้น ซึ่งมีบ้ำนเรือน
ประชำชนบริเวณนั้นไม่น้อยกว่ำ 200 ครัวเรือน โดยประชำชนนับ 1,000 คนเศษ ถ้ำหำกปล่อยให้
โครงกำรนี้ด ำเนินกำรต่อไปต้องเดือดร้อนแน่ ทั้งสถำนศึกษำ หรือโรงเรียน และชุมชนในพื้นท่ีดังกล่ำว 
  ฉะนั้น ชำวบ้ำนจึงรวมตัวกันคัดค้ำนเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด โดยไม่ว่ำจะถึงขั้นด ำเนินกำรไปถึง
ขั้นตอนไหนก็ตำมชำวบ้ำนก็จะคัดค้ำน และที่ผ่ำนมำมีกำรร้องคัดค้ำนมำโดยตลอด แต่ไม่ได้รับกำร
เหลียวแลและกำรตอบรับจำกหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง หรือผู้น ำในพ้ืนที่ที่ดูแลควำมทุกข์สุขของ
ประชำชนแต่อย่ำงใด ฉะนั้น วันนี้จึงรวมตัวกันเดินทำงมำเข้ำยื่นหนังสือต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสตูล 
อีกครั้งดังกล่ำว ทำงด้ำน นำยสุริยัน กล่ำวว่ำ ปัญหำเรื่องเขำโต๊ะกรัง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสตูล 
รับทรำบมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยผู้ว่ำฯ ได้มอบหมำยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องลงไปในพ้ืนที่อย่ ำงต่อเนื่อง 
เพ่ือท ำควำมเข้ำใจต่อประชำชนเป็นระยะ ๆ ในขณะเดียวกันทำงจังหวัดสตูลเองก็ท ำหนังสือไปถึงกรม
โรงงำนอุตสำหกรรมในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่อนุญำตประทำนบัตรให้แก่ผู้ขอประทำนบัตรฯ 
ดังกล่ำว แต่อย่ำงไรก็ตำม เมื่อชำวบ้ำนมำยื่นหนังสือก็จะได้น ำหนังสือของชำวบ้ำนน ำเสนอต่อผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดสตูล เพ่ือให้พิจำรณำด ำเนินกำรแก้ปัญหำอย่ำงเร่งด่วนต่อไป หลังจำกนั้น กลุ่มผู้ชุมนุม
ต่ำงพอใจและเดินทำงกลับด้วยควำมสงบในเวลำต่อมำ  
   โดยกลุ่มผู้ชุมนุมต้องกำรให้ทำงจังหวัดสตูล ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน รวมทั้งตรวจสอบกำรจัดท ำเวทีประชำคม เมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม 2560 และเวทีรับฟัง
ควำมคิดเห็น เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2560 ที่ผ่ำนมำด้วย พร้อมทั้งขอให้มีกำรสั่งกำรให้เป็นโมฆะ 
และให้สั่งยกเลิกมติสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนโดน สมัยวิสำมัญที่  3/2559 (ครั้งที่  2)           
ที่เกี่ยวข้องต่อเรื่องดังกล่ำว รวมถึงให้สั่งยกเลิกรำยงำนกำรไต่สวนประกอบค ำขอประทำนบัตรท ำ  
เหมืองแร่ (พร.211) และสั่งยุติกำรให้ประทำนบัตรแก่บริษัทฯ โดยทันทีด้วย หำกกำรร้องขอดังกล่ำว
ไม่มีควำมคืบหน้ำใด ๆ ภำยใน 15 วันนั้น ชำวบ้ำนผู้ได้รับผลกระทบจะรวบรวมรำยชื่อ เพื่อยืนหนังสือ
ต่อผู้เกี่ยวข้องในระดับสูงต่อไป 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชำวบ้ำนพ้ืนที่หมู่ 6 ต ำบลควนโดน อ ำเภอควนโดน และพ้ืนที่หมู่ 7 ต ำบลทุ่งนุ้ย อ ำเภอ
ควนกำหลง จังหวัดสตูล ยืนยันคัดค้ำนกำรสร้ำงเหมืองแร่หิน 
 2. บริษัทภูทองอันดำ จ ำกัด ผู้ได้รับสัมปทำน ระบุควำมต้องกำรสร้ำงเหมืองแร่หิน 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. นักเรียนโรงเรียนอรุณศำสน์วิทยำมูลนิธิฯ 
 2. ผู้น ำท้องถิ่น 
 3. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสตูล 
 4. กรมโรงงำนอุตสำหกรรม  
 5. ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสตูล 

ระยะเวลา : มำกกว่ำ 2 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 
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สถานะ : ก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรแก้ไข 

พลวัต :  
 ชำวบ้ำนยื่นหนังสือต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสตูล เพ่ือประท้วงคัดค้ำนสร้ำงเหมืองแร่หิน
อุตสำหกรรมเขำโต๊ะกรัง หวั่นชุมชนได้รับผลกระทบ และถูกท ำลำยจำกกำรท ำเหมืองแร่ จำกบริษัท  
ภูทองอันดำ จ ำกัด ผู้ได้รับสัมปทำน ชำวบ้ำไม่ยอมรับเนื่องจำกมีกำรระเบิดหินด้วย 

ระดับความรุนแรง : ไม่มีควำมเสียหำยทั้งต่อทรัพย์สินและร่ำงกำย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. ชำวบ้ำนรวมกลุ่มร้องเรียนโดยกำรยื่นหนังสือต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เพ่ือกดดันให้มีกำร
ตรวจสอบหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอนุญำตประทำนบัตรโครงกำรเหมืองแร่หินอุตสำหกรรมเขำโต๊ะกรัง 
 2. ชำวบ้ำนใช้วิธีกำรกดดันให้ยุติกำรให้สัมปทำนบัตร มิฉะนั้นจะรวบรวมรำยชื่อ เพ่ือยื่น
หนังสือต่อผู้เกี่ยวข้องในระดับสูงต่อไป 
 
  

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 กระบวนกำรมีส่วนร่วมกำรจัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นและกำรจัดท ำเวทีประชำคม   
   

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ผลกระทบที่เกิดข้ึนจำกกำรระเบิดหิน ส่งผลต่อมลภำวะทำงเสียง อำกำศ และอ่ืน ๆ   
  

ที่มาของข้อมูล :  
 1. สัมภำษณ์ตัวแทนชำวบ้ำนในพื้นที่     
 2. MGR Online “ชำวบ้ำนฮือบุกศำลำกลำงยื่นหนังสือต่อผู้ว่ำฯ สตูล ค้ำนสร้ำงเหมืองแร่
หินฯ เขำโต๊ะกรัง” เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 2560 จำก 
https://mgronline.com/south/detail/9600000078437 
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55. คัดค้านแลนด์บริดจ์ สงขลา-สตูล 
 

พื้นที่ : สงขลำ-สตูล  

ประเภทความขัดแย้ง : โครงสร้ำงพื้นฐำน (คมนำคม) 

ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับชำติผ่ำนสื่อทำงสังคมหลำกหลำยทั้งวิทยุและโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
มีกำรสื่อสำรเผยแพร่ผ่ำนสื่อเว็บไซต์ต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่องและมีกำรติดตำมข้อมูลกำรสื่อสำรข้อมูลจำก
ผู้รับผลกระทบอย่ำงต่อเนื่อง   
           

ประเด็นขัดแย้ง :  
 ชำวบ้ำนจังหวัดสตูลคัดค้ำนโครงกำรเนื่องจำกส่งลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ กำร
ด ำรงชีวิต ซึ่งโครงกำรแลนด์บริดจ์ฯ นี้กระทรวงคมนำคม ก ำหนดให้รถไฟทำงคู่เส้นทำงดังกล่ำวเป็น
โครงกำรสะพำนเศรษฐกิจ หรือแลนด์บริดจ์ที่บรรจุอยู่ในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ด้ำนคมนำคมขนส่ง 
           

ความเป็นมา : 
 ชำวบ้ำนสตูลออกต้ำนโครงกำรแลนด์บริดจ์สงขลำ-สตูล ชี้ขำดกำรมีส่วนร่วมของชำวบ้ำน 
สร้ำงผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงหนัก รุกเข้ำเขตอุทยำนฯ เภตรำกว่ำ 4 พันไร่       
ชำวมุสลิมร้องกระทบศำสนำ มัสยิด 7 แห่งโดนผลกระทบ วอนผู้ใหญ่เจ้ำของโครงกำรลงพ้ืนที่ฟังเสียง
ชำวบ้ำนอย่ำงแท้จริง ด้ำนไกด์สตูลแจงข้อมูลเส้นทำงเดินเรือขนส่งผ่ำนช่องกลำงระหว่ำงเกำะ           
ตะรุเตำ-เกำะหลีเป๊ะ สร้ำงผลกระทบแนวปะกำรังโดยตรง 
  เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม ที่ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) เครือข่ำยประชำชนปกป้องทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมสงขลำ -สตูล เดินทำงมำ
ร้องเรียนขอให้ สผ. หยุดกำรพิจำรณำรำยงำนวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) โครงกำรทำง
รถไฟเชื่อมโยงกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงท่ำเรือฝั่งอ่ำวไทยและฝั่งอันดำมัน (แลนด์บริดจ์สงขลำ-สตูล) ซึ่ง
เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่ำงท่ำเรือน้ ำลึกปำกบำรำ และท่ำเรือสงขลำ 2 ด้วยเส้นทำงรถไฟควำมยำว
ประมำณ 142 กม. 
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  นำยสมบูรณ์ ค ำแหง ตัวแทนเครือข่ำยฯ กล่ำวว่ำ ตำมที่ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำร
ขนส่งจรำจรทำงบก (สนข.) กระทรวงคมนำคม ได้ศึกษำโครงกำรดังกล่ำวฯ แต่เครือข่ำยฯ เห็นว่ำ
รำยงำนกำรศึกษำมีข้อมูลที่บิดเบือนควำมจริง ไม่ถูกต้องครบถ้วน และไม่ค ำนึงถึงกระทบโดยรวมของ
ชำวบ้ำนในพ้ืนที่ ซึ่งตลอดเส้นทำงของโครงกำรนี้มีชำวบ้ำนคัดค้ำนมำโดยตลอด ขำดกำรมีส่วนร่วม
ของชำวบ้ำน ที่ส ำคัญส่งผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทำงถึงปลำยทำง 
สถำนีต้นทำงอยู่ที่ท่ำเรือน้ ำลึกปำกบำรำ ซึ่งอยู่กลำงทะเลห่ำงจำกฝั่ง 4.2 กิโลเมตร และอยู่ในพ้ืนที่
อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะเภตรำ ซึ่งจะโดนถอนสภำพอุทยำนฯ รวม 4,734 ไร่ บริเวณดังกล่ำวคือ            
อ่ำวปำกบำรำ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญของคนสตูล ส่วนสถำนีปลำยทำงสวนกง อ ำเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลำ เป็นพื้นที่ที่ทรงคุณค่ำทำงทรัพยำกรธรรมชำติ ซึ่งชำวบ้ำนก ำลังด ำเนินกำรเสนอให้พ้ืนที่
แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลำ จำกผลกระทบดังกล่ำวนี้จึงอยำกให้
หน่วยงำนน ำไปศึกษำใหม่ เพรำะที่ผ่ำนมำถือว่ำไม่เคำรพสิทธิควำมเห็นของประชำชนในพื้นที่ และไม่
เชื่อมโยงข้อมูลและข้อเท็จจริงเลย 
  ด้ำนนำงเจ๊นะ วัฒพันธุ์ ตัวแทนชำวบ้ำนที่ได้รับผลกระทบจำกโครงกำรแลนด์บริดจ์ฯ กล่ำว
ว่ำ ที่ผ่ำนมำชำวบ้ำนไม่เคยรับรู้หรือมีส่วนร่วมในโครงกำรดังกล่ำวเลย เพ่ิงมำทรำบตอนที่หน่วยงำน
ลงพ้ืนที่ปักหมุดเพ่ือสร้ำงรถไฟรำงคู่ ที่ส ำคัญจะกระทบถึงควำมส ำคัญของศำสนำ เพรำะมัสยิดรวม 7 
แห่งต้องได้รับผลกระทบ กำรศึกษำโครงกำรฯ รัฐควรให้ควำมชัดเจนกับชำวบ้ำน แต่กำรที่ศึกษำโดย
ชำวบ้ำนไม่รู้เห็นถือเป็นควำมแตกแยกในชุมชน ไม่ใช่อยำกจะท ำโครงกำรก็ท ำหรืออยำกยื่นเสนอค่ำ
เวนคืนก็ท ำโดยไม่ถำมควำมคิดเห็นของชำวบ้ำนเลย ซึ่งชำวบ้ำนในพ้ืนที่ด ำรงชีพด้วยเศรษฐกิจ 3 ด้ำน
อยู่แล้ว ได้แก่ กำรท่องเที่ยว กำรประมงพ้ืนบ้ำน และกำรเกษตร แต่หำกท ำโครงกำรนี้จะส่งผล
กระทบต่อชำวบ้ำนทั้งหมด 
  “อยำกขอให้ผู้ใหญ่เจ้ำของโครงกำรอย่ำง กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำท่ำ ลงพ้ืนที่ตั้งเวทีและ
สอบถำมควำมคิดเห็นของประชำชนอย่ำงแท้จริง ว่ำกำรศึกษำที่ผ่ำนมำนั้นถูกต้อง ครบถ้วนจริง  ๆ 
หรือไม่ ไม่ควรอ้ำงถึงควำมเจริญของประเทศ หรือน ำประเทศสิงคโปร์เป็นแบบอย่ำงควำมเจริญ 
เพรำะไทยกับสิงคโปร์ไม่เหมือนกัน สิงคโปร์คอรัปชั่นน้อย ฉะนั้นจึงไม่เหมือนรัฐบำลไทย ซึ่งหำก
รัฐบำลต้องกำรพัฒนำให้ประเทศเจริญ ต้องพัฒนำที่ประชำชนก่อน” นำงเจ๊นะ กล่ำว 
   นำยเชำวลิต ชูสกุล มัคคุเทศก์ในพ้ืนที่  จังหวัดสตูล และสมำชิกกลุ่มอำสำสมัครพิทักษ์
ปะกำรัง หรือกลุ่มรีฟกำร์เดี้ยน ไทยแลนด์ กล่ำวว่ำ จำกกำรส ำรวจพื้นที่แนวปะกำรังของผู้ช ำนำญกำร 
พบว่ำ แนวปะกำรังของจังหวัดสตูลมีเยอะ และอุดมสมบูรณ์มำกที่สุดของไทย ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ส ำคัญของสตูลและของประเทศที่สร้ำงรำยได้ไม่ต่ ำกว่ำหมื่นล้ำนต่อปี ซึ่งหำกโครงกำรแลนด์บริดจ์ฯ
เกิดขึ้น พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวจะกลำยเป็นนิคมอุตสำหกรรม มีเรือขนส่งสินค้ำขนำดใหญ่ เส้นทำง
เดินเรือจะผ่ำนช่องกลำงระหว่ำงเกำะตะรุเตำ และเกำะหลีเป๊ะ ฉะนั้นแนวปะกำรังจะได้รับผลกระทบ
ทันที ซึ่งไม่ใช่แค่แนวปะกำรังเท่ำนั้นแต่โครงกำรนี้สร้ำงผลกระทบโดยรวมทั้งหมด เพรำะเส้นทำง
รถไฟรำงคู่ผ่ำนทั้งที่อยู่อำศัย ที่ดินท ำกิน ผ่ำนมัสยิดที่เป็นศูนย์รวมของชำวมุสลิม และประเด็นส ำคัญ 
คือ ขณะนี้ชำวบ้ำนไม่รู้ว่ำพวกเขำจะโดนผลกระทบกับชีวิตอย่ำงไรบ้ำง เพรำะหน่วยงำนไม่เคยชี้แจง
ผ่ำนชำวบ้ำนเลย 
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  ขณะที่นำยสุโข อุบลทิพย์ ผอ.ส ำนักวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สผ. กล่ำวว่ำ รำยงำน 
อีไอเอโครงกำรแลนด์บริดจ์ฯ ได้รับกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรช ำนำญกำร (คชก.) ตั้งแต่เดือน 
กุมภำพันธ์ 2559 ทั้งนี้ สผ. จะน ำเรื่องร้องเรียนของชำวบ้ำนในครั้งนี้ ยื่นเสนอร่วมกับกำรพิจำณำของ
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ (กก.วล.) ในวันที่ 1 สิงหำคม นี้ด้วย 
   ส ำหรับรถไฟทำงคู่เส้นทำงดังกล่ำวเป็นโครงกำรสะพำนเศรษฐกิจ หรือแลนด์บริดจ์ ของ
กระทรวงคมนำคม ที่บรรจุอยู่ในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของ
ไทยระยะ 8 ปี (2558-2565) เป็นเส้นทำงรถไฟเชื่อมต่อกำรเดินทำงและกำรขนส่งสินค้ำจำกท่ำเรือ
ปำกบำรำ บริเวณฝั่งอันดำมันไปยังท่ำเรือสงขลำแห่งที่ 2 ในฝั่งอ่ำวไทย และเชื่อมต่อไปยังจีนตอนใต้ 
ซึ่งหำกสร้ำงเป็นรถไฟทำงคู่จะช่วยลดระยะเวลำกำรขนส่งได้ 2 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับระบบขนส่ง
ทำงน้ ำในปัจจุบันที่ใช้เส้นทำงเรืออ้อมผ่ำนช่องแคบมะละกำ โดยโครงกำรดังกล่ำวจะครอบคลุมพ้ืนที่ 
4 อ ำเภอของจังหวัดสตูล ประกอบด้วย อ ำเภอละงู, ท่ำแพ, ควนกำหลง และควนโดน และ8 อ ำเภอ
ของจังหวัดสงขลำ ประกอบด้วย อ ำเภอรัตภูมิ, ควนเนียง, บำงกล่ ำ, หำดใหญ่, นำหม่อม, จะนะ, 
คลองหอยโข่ง และสะเดำ และเมื่อวันที ่24 กันยำยน 2561 เครือข่ำยปกป้องทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมสองฝั่งทะเล สงขลำ–สตูล  ได้ส่งจดหมำยเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 
เพ่ือขอทรำบสถำนภำพปัจจุบันของโครงกำรแลนด์บริดจ์สงขลำ–สตูล  
    

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
 1. ชำวบ้ำนจังหวัดสตูลคัดค้ำนโครงกำรเนื่องจำกส่งผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ กำร
ด ำรงชีวิต 
 2. กระทรวงคมนำคม ก ำหนดให้รถไฟทำงคู่เส้นทำงดังกล่ำวเป็นโครงกำรสะพำนเศรษฐกิจ
หรือ แลนด์บริดจ์ที่บรรจุอยู่ในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่ง 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
 1. มัสยิด 
 2. อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะเภตรำ 
 3. ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งจรำจรทำงบก (สนข.)  
 4. ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
 5. เครือข่ำยประชำชนปกป้องทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมสงขลำ-สตูล 
 6. มัคคุเทศก์ 
 

ระยะเวลา : มำกกว่ำ 5 ปี (พ.ศ. 2554-2561) 

สถานะ : ก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรแก้ไข 

พลวัต:  
 ชำวบ้ำนจังหวัดสตูลคัดค้ำนโครงกำรเนื่องจำกส่งลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ กำร
ด ำรงชีวิต ซึ่งโครงกำรแลนด์บริดจ์ฯ นี้ กระทรวงคมนำคมก ำหนดให้รถไฟทำงคู่เส้นทำงดังกล่ำวเป็น
โครงกำรสะพำนเศรษฐกิจ หรือแลนด์บริดจ์ที่บรรจุอยู่ในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
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ด้ำนคมนำคมขนส่ง โดยมีกำรท ำกำรศึกษำผลกระทบแล้ว แต่อย่ำงไรก็ดีชำวบ้ำนยังไม่ต้องกำรให้เกิด
โครงกำร เพรำะผลกระทบที่ได้รับท ำให้ชุมชนสูญเสียธรรมชำติ วิถีกำรด ำรงชีวิตดั้งเดิม จึงไม่ต้องกำร
ให้เกิดโครงกำร  

ระดับความรุนแรง : ไม่มีควำมเสียหำยทั้งต่อทรัพย์สินและร่ำงกำย 

วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  
 1. กำรยื่นหนังสือเพ่ือติดตำมข้อมูลกำรแก้ไขปัญหำ 
 2. กำรสื่อสำรข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงของชำวบ้ำนผ่ำนสื่อมวลชน สื่อสำธำรณะต่ำง ๆ 
ตลอดเวลำ อันเนื่องมำจำกเป็นโครงกำรขนำดใหญ่ ส่งผลกระทบในพ้ืนที่อย่ำงกว้ำงขวำง 
               

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ  
 1. กำรมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ตระหนักส่งผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ 
 2. สิทธิชุมชนซึ่งได้รับผลกระทบท ำให้เกิดควำมสูญเสีย   
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น : 
 ควำมวิตกกังวลต่อควำมเจริญก่อให้เกิดผลกระทบในกำรด ำรงชีวิต ทรัพยำกรทำงธรรมชำติ 
 

ที่มาของข้อมูล :  
 1. สัมภำษณ์ตัวแทนชำวบ้ำนในพื้นที่     
 2. คมชัดลึก “จี้รัฐยุติโครงกำร "แลนด์บริดจ์” เมื่อวันที่ 11 มีนำคม 2560 จำก 
http://www.komchadluek.net/news/politic/264391 
 3. โรงเรียนนักข่ำวชำยแดนใต้ (DSJ) “จี้สภำพัฒน์ยกเลิกแผนพัฒนำภำคใต้ ‘สตูล–สงขลำ’
ผนึกต้ำนแลนด์บริดจ์” เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2554, จำก https://sinaran.news/th/2156 

4. มติชนออนไลน์. “ต้ำนแลนด์บริดจ์สงขลำ-สตูล ชี้ชำวบ้ำนไร้ส่วนร่วม-กระทบ
สิ่งแวดล้อม-รุกเขตอุทยำน” เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2559 จำก 
https://www.matichon.co.th/local/news_219406 
 5. ไทยโพสต์ “ต้องชัดเจน! ชำวบ้ำนขอค ำตอบ'คมนำคม' สั่งเดินหน้ำหรือหยุดโครงกำร
แลนด์บริดจ์ สงขลำ-สตูล” เมื่อวันที่ 24 กันยำยน พ.ศ. 2561 จำก 
https://www.thaipost.net/main/detail/18307   
 

   

https://www.matichon.co.th/local/news_219406
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บทที ่5 
บทสรุป  บทวิเคราะห์  และข้อเสนอแนะ 

 
โครงการวิจัย การส ารวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการด าเนินโครงการตาม

แนวนโยบายของรัฐ (Conflict Mapping Phase 2) ภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลสถานการณ์และสาเหตุความขัดแย้งโดยเน้นในด้านของความขัดแย้งอันเนื่องมาจากโครงการที่
เกิดขึ้นตามแนวนโยบายของรัฐในพ้ืนที่ภาคใต้ และศึกษาแนวทางบริหารความขัดแย้งของโครงการที่
เกิดขึ้นตามแนวนโยบายของรัฐในพ้ืนที่ภาคใต้ จ านวน 11 จังหวัด โครงการในพ้ืนที่ จ านวน 55 
โครงการ โดยในบทนี้น าเสนอข้อมูลเพื่อการน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและ
ประชาชนตามบริบทโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมที่เหมาะสมในพื้นท่ีภาคใต้ดังต่อไปนี้ 

5.1 บทสรุปโครงการตามแนวนโยบายภาครัฐพื้นที่ภาคใต้ 
 5.2 บทวิเคราะห์เชิงสังคมวัฒนธรรมในพ้ืนที่ภาคใต้ 
 5.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการแก้ไขความขัดแย้งตามแนวนโยบายภาครัฐพื้นที่
ภาคใต้ 
 

5.1 บทสรุปโครงการตามแนวนโยบายภาครัฐพ้ืนที่ภาคใต้ 
                        

 5.1.1 รูปแบบโครงการตามแนวนโยบายภาครัฐ 
    ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นความขัดแย้งจากการด าเนินโครงการตามแนวนโยบาย
ของรัฐ ภาคใต้โครงการตามแนวนโยบายภาครัฐเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาภาคใต้ และส่วนใหญ่เป็น
ประเภทโครงการความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือการพัฒนา พ้ืนที่ ภูมิภาค และ
ประเทศในด้านทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และมีความส าคัญในการร่วมลงทุน
กับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างมาเลเซีย เพ่ือการขับเคลื่อนเรื่องพลังงานทดแทนในพ้ืนที่ภาคใต้ได้อย่าง
เพียงพอ 
 

 5.1.2 สาเหตุความขัดแย้งจากโครงการตามแนวนโยบายภาครัฐ 
                    โดยส่วนใหญ่โครงการมาจากการก าหนดจากส่วนกลางเป็นหลัก และที่มีความชัดเจน
มากที่สุดส าหรับภาคใต้  คือ โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ 
งบประมาณมหาศาล แต่ขาดการสื่อสารข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสื่อสารเพื่อเกิดความเข้าใจ ไม่หวาดระแวง เชื่อถือและไว้วางใจต่อกัน 
  
5.2 บทวิเคราะห์เชิงเชิงสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคใต้ 
 บทวิเคราะห์เชิงเชิงสังคมวัฒนธรรมในพ้ืนที่ภาคใต้ซึ่งแตกต่างไปจากภูมิภาคอ่ืน ๆ ของไทย 
เนื่องจากคุณลักษณะของผู้คน สังคมและวัฒนธรรมในภาคใต้ในการรับรู้ของผู้คนทั่วไปมักจะมี
ภาพลักษณ์ว่าคนใต้เป็นคนหัวแข็ง ดุดัน สอดคล้องกับการศึกษาของ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2544) 
สะท้อนบุคลิกภาพและตัวตนท าให้คนต่างกลุ่มต่างวัฒนธรรมมีความรู้สึกในแง่ลบว่า คนใต้เป็นคนที่แข็ง
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กระด้าง หัวหมอ ขาดคารวะธรรม หยิ่ง ดุ ดื้อรั้น ปกครองยาก อัตตาสูงเป็นนักเลง พูดไม่ถนอมน้ าใจ
คนอ่ืน ไม่เก็บกักอารมณ์ โผงผาง พูดจาขวานผ่าซาก เมื่อเกิดการเผชิญหน้ากับหมู่คณะอ่ืนมักออกมา
เผชิญหน้าและปกป้องกันเอง อย่างไรก็ตาม อัตลักษณ์ของคนภาคใต้นี้ จะมองในแง่ลบ ซึ่ง ณฐพงศ์   
จิตรนิรัตน์ (2548) มองว่าตัวคนในชุมชนท้องถิ่นภาคใต้กลับมองเห็นเป็นคุณค่าและให้ความตระหนัก
ในความเป็นตัวตนและอัตลักษณ์ดังกล่าว ขณะเดียวกันก็น าอัตลักษณ์ดังกล่าวมาต่อรอง ตอบโต้ และ
การครอบง าอัตลักษณ์จากสังคมและรัฐที่สะท้อน/แสดงและครอบง าผ่านโครงสร้างความสัมพันธ์ทาง
สังคม กลไกและสถาบันที่เป็นทางการของรัฐ ในขณะที่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นที่อยู่ของผู้คน
และวัฒนธรรมอีกชุดหนึ่งที่แตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่ของประเทศด้วย กล่าวคือ เป็นที่อยู่ของชาว
มุสลิมกลุ่มใหญ่ที่มีวิถีวัฒนธรรม และมุมมองต่อการพัฒนาที่แตกต่างจนเป็นลักษณะเฉพาะ แต่
เนื่องจากการวิเคราะห์ในงานนี้จะก าหนดการวิเคราะห์ใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 
 

 5.2.1 อัตลักษณ์ความขัดแย้งตามแนวนโยบายของรัฐในพื้นที่ภาคใต้ 
      ปัจจุบันในสังคมเกิดความขัดแย้งขึ้นมากมายทั้งในระดับบุคคล องค์กร ชุมชนและ
สังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนระหว่างประเทศ ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยง
ให้พ้นไปได้ มีความจ าเป็นต้องเผชิญหน้า และต้องหาสาเหตุ แนวทางเพ่ือการแก้ไขความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นให้บรรเทา ลดน้อย หรือหมดไป ซึ่งต้องให้ความส าคัญต่อการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือ
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น แต่ในความเป็นจริงโอกาสของประชาชนมีน้อยมากหรือไม่มีเลย 
และการมีส่วนร่วมที่รู้จักกันดีและประชาชนในชุมชนได้เข้าร่วม คือ เวทีประชาพิจารณ์ ซึ่งเป็นการ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในกระบวนการตอนท้ายของกระบวนการเพื่อการพัฒนาที่มาจากโครงการ
ภาครัฐ โดยภาครัฐได้สร้างให้มีกระบวนการเพ่ือการวิเคราะห์ผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่
ชุมชนด าเนินโครงการของภาครัฐ ท าให้เห็นได้ว่า โอกาสของประชาชนในการมีส่วนร่ วมแสดงความ
คิดเห็นด้วยการให้ข้อมูล การพุดคุยด้วยความกังวลใจว่าจะเกิดปัญหากับคนในชุมชนค่อนข้างมีน้อย
มาก บางครั้งการมีส่วนร่วมนั้นเป็นไปตามกระบวนการของภาครัฐที่ร่วมให้มีการสร้างการมีส่วนร่วม 
แต่ไม่ให้ความสนใจ ความส าคัญกับข้อมูล ความกังวลใจของภาคประชาชนอย่างจริงจัง สร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมและน าไปประชาสัมพันธ์ว่าได้เกิดการสร้างความเข้าใจร่วมกันแล้ว และสามารถ
ด าเนินโครงการตามแนวนโยบายภาครัฐได้โดยไม่เกิดปัญหาใด ๆ 
  จากสาเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นท าให้เห็นได้ว่า การเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นมาจาก
โครงการตามแนวนโยบายของรัฐในพ้ืนที่ภาคใต้เป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานหลายยุคหลายสมัย 
ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าในสังคม ความขัดแย้งที่มาจากโครงการตามแนวนโยบายของรัฐในพ้ืนที่
ภาคใต้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพ้ืนที่ด าเนินโครงการ เช่น โครงการสร้างเขื่อนท่าแซะ 
จังหวัดชุมพร โครงการอ่างเก็บน้ าอ่าวใหญ่พร้อมระบบระบายน้ าฯ จังหวัดระนอง และ โครงการท่อส่ง
ก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา เป็นต้น การด าเนินโครงการภาครัฐใน
พ้ืนที่ภาคใต้มีการด าเนินโครงการที่ก่อเกิดให้มีประเด็นการศึกษาพ้ืนที่อย่างน่าสนใจในการด าเนิน
โครงการที่มาจากภาครัฐต้องการ แต่คนในพ้ืนที่ไม่ต้องการ ท าให้เกิดประเด็นปัญหาความขัดแย้ง  ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนาได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นอย่างรุนแรงใน
ระดับชาวบ้านที่เป็นคนจนไม่สามารถยังชีพอยู่ได้ โครงการขนาดใหญ่ที่มีการอพยพคนออกจากพ้ืนที่ท า
กินได้ก่อให้เกิดการท าลายชุมชน หรือแม้แต่ส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการอพยพก็ตาม            
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แต่ได้มีการท าลายและแย่งชิงพ้ืนที่สาธารณะที่ส าคัญของชุมชน เช่น ป่า ดิน น้ า ที่ดินท ากิน ซึ่งเป็น
แหล่งทรัพยากรพ่ึงพิงส าคัญที่จะท าให้สภาพการด ารงชีวิตของชาวบ้านด ารงอยู่ได้ เพราะสภาพการ
ด ารงชีวิตของชาวบ้านต้องอาศัยพ้ืนที่สาธารณะเหล่านี้ เมื่อมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นชาวบ้านได้รวมตัว
ตอบโต้ในลักษณะต่าง ๆ มีการเผชิญหน้ากันด้วยความรุนแรงและเป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อเรื้อรัง รัฐได้ใช้
กลไกทางราชการควบคุมลงไปบนชุมชน เช่น กลไกด้านความมั่นคง ด้านการปกครองในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือควบคุม และปราบปรามการเคลื่อนไหวของประชาชนก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงเพ่ือให้
การพัฒนาโดยรัฐด าเนินต่อไป 
  ดังนั้น จะเห็นได้ว่า โครงการตามแนวนโยบายภาครัฐเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาภาคใต้ ซึ่งมีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด ซึงโครงการเหล่านี้เป็นโครงการรูปแบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แม้ว่าหลายโครงการไม่ได้รับการยอมรับจากชาวบ้าน
ในพ้ืนที่จะได้มีการชะลอโครงการ หรือระงับโครงการเหล่านั้นไป แต่ในที่สุดจะพบว่า โครงการเหล่านั้น
จะกลับมาถูกพูดถึงและบรรจุไว้ในการพัฒนาจังหวัด หรือการหลีกเลี่ยงการน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องเดิมเพ่ือไม่ก่อให้เกิดการคัดค้านขึ้นมาอีก 

 

 5.2.2 กระบวนการจัดการความขัดแย้งในพื้นที่ภาคใต้ 
                   การเกิดขึ้นของกระบวนการความขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกกรณี แต่โดยความ
ขัดแย้งที่มาจากภาครัฐคงต้องเป็นความขัดแย้งที่ประชาชนผู้ไร้อ านาจไม่อยากขัดแย้งด้วยอย่างแน่นอน 
เพราะคิดว่าคงไม่มีอ านาจในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่รัฐคิดและตัดสินใจกระท า เพราะรัฐมี
แหล่งทรัพยากรมากมายที่ใช้ช่วยในการตัดสินใจ และคงเป็นการตัดสิ นใจที่ถูกต้องและมีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเพ่ือด าเนินการอย่างรอบด้านแล้ว แต่ในความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้น โครงการ
ตามแนวนโยบายภาครัฐ ที่เรารู้จักกันดีว่า “เม็กกะโปรเจ็ค” เป็นโครงการที่ที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
แต่เมื่อชาวบ้านในพ้ืนที่รู้เรื่องกลับต่อต้านคัดค้านทั้งในระดับไม่มีความเสียหาย มีความเสียหาย และ
ไปสู่ความรุนแรง เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สิน แต่ชาวบ้านยังไม่ยอมถอยจนกว่าภาครัฐ
จะยอมถอย หรือยกเลิกโครงการ จึงท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเรื่อยมา ซึ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้น
ได้มีความพยายามจัดการให้คลี่คลายลงด้วยกระบวนการต่าง ๆ มากมาย ทั้งกระบวนการในระดับเบา 
ไปจนถึงกระบวนการที่ต้องอาศัยกระบวนการยุติธรรมเข้าตัดสิน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคใต้นั้นมี
กระบวนการจัดการความขัดแย้งดังนี้ 
  1) กระบวนการพูดคุย เจราจา ด้วยสันติ ลักษณะดังกล่าวนี้ที่พบปรากฏในพ้ืนที่อาจ
ไม่ใหญ่มากนัก การรับรู้ของสังคมอาจไม่มากนัก รวมถึงปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ และเป็นโครงการที่เพ่ิง
เริ่มต้น อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่จะพบว่า การพูดคุย เจรจาเป็นการรับ
ฟัง และพูดคุยระหว่างกันได้ แต่หน่วยงานภาครัฐจะให้ข้อมูลว่าไม่มีอ านาจเพ่ื อการตัดสินใจยุติ
โครงการชั่วคราว หรือยกเลิกโครงการแต่สามารถน าข้อทุกข์ร้อนของชาวบ้านที่พูดคุยจัดท ารายงาน
เสนอต่อรัฐบาลต่อไป 
  2) การยื่นหนังสือต่อผู้มีอ านาจ การใช้วิธีการดังกล่าวนี้มาจากชาวบ้านรวมกลุ่มเพ่ือ
ร่วมคัดค้าน จากที่เคยขึ้นป้าย หรือรวมกลุ่มชุมนุมคัดค้าน แต่ในเมื่อการคัดค้านยังไม่ได้รับการแก้ไข
ปัญหา จึงอาศัยการยื่นหนังสือต่อผู้มีอ านาจภาครัฐ เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอ าเภอ เมื่อเป็นเช่นนี้จะเป็นข่าวออกสื่อไปทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างกระแสให้เกิดการ
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แก้ไขปัญหาจากประชาชน มิฉะนั้น ผู้มีอ านาจเหล่านี้อาจได้รับผลกระทบจากสังคมในการไม่ให้
ความส าคัญ หรือไม่ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการภาครัฐ 
  3) การท าเวทีประชาพิจารณ์ เพ่ือการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เวทีนี้ เป็นเวทีแสดง
ความคิดเห็นให้ข้อมูลที่อาจไม่รู้ไม่ทราบ แต่บ่อยครั้งในโครงการตามแนวนโยบายภาครัฐกลับพบว่า 
เวทีรับฟังความคิดเห็นจัดขึ้นเพ่ือกล่าวอ้างถึงความถูกต้องในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบ แต่แท้จริงชาวบ้านไปเข้าร่วม แต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไร  
มากนัก กลับกลายเป็นเวทีของเจ้าของโครงการมาให้ข้อมูลความจ าเป็นในการด าเนินโครงการนั้น เพ่ือ
ได้จัดท ารายงานศึกษาผลกระทบว่ามีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ซึ่งบ้างโครงการชาวบ้านไม่ทราบ
เลยว่ามีเวทีดังกล่าว นี่เองแทนที่จะเป็นเวทีต่างให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่ไม่ได้ข้อมูลที่เป็นจริง ในพ้ืนที่
ภาคใต้เวทีรับฟังความคิดเห็นมีทั้งที่ประสบความส าเร็จและความล้มเหลว แต่อย่างไรก็ตาม ท าให้ทั้ง
ภาครัฐและประชาชนตื่นตัวในการเข้าร่วมเพ่ือให้ข้อมูลเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน 
  4) การใช้คนกลางเพ่ือการแก้ไขปัญหา คนกลางในพ้ืนที่ภาคใต้ที่พบและมีบทบาทใน
พ้ืนที่ คือ นักการเมืองท้องถิ่น เป็นคนกลางพูดคุย ช่วยคิด ยื่นแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา 
โดยเฉพาะปัญหาพ้ืนที่ท ากินทับซ้อนในพ้ืนที่อุทยาน ซึ่งความขัดแย้งที่ท ากินปรากฏค่อนข้ามาก 
เนื่องจากมีการประกาศพ้ืนที่อุทยานหลังจากชาวบ้านเข้าท ากินมานาน เมื่อเป็นเช่นนี้การแก้ไขปัญหา
จึงต้องใช้วิธีการเยียวยาความเสียหาย ความสูญเสียทางจิตใจที่อยู่ท ากินในพ้ืนที่มายาวนาน  มีทั้งผู้ที่
ยินยอมและไม่ยินยอมจนน าไปสู่การฟ้องร้อง 
  5) การใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือการแก้ไขความขัดแย้ง กระบวนการวิจัยก่อให้เกิด
ความส าเร็จและสามารถใช้เป็นต้นแบบความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและ
ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม โครงการดังกล่าวนี้ เป็นโครงการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากผนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช แต่สิ่งที่ส าคัญในกระบวนการวิจัยจะประสบความส าเร็จได้นั้นต้องอาศัยความตั้งใจ 
จริงจัง ความร่วมมือเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน ให้ความส าคัญกับการค้นหา สืบสอบ
ข้อมูล พูดคุย แสดงความคิดเห็นร่วมกันจากทุกภาคส่วน อาศัยผู้มีความรู้นักวิชาการร่วมคิด แก้ไข
ปัญหาร่วมกันบนฐานทรัพยากรของข้อมูลที่เป็นความจริง 
  6) การใช้กระบวนการยุติธรรมตัดสิน โดยวิธีการฟ้องร้อง พ้ืนที่ภาคใต้มีการใช้
กระบวนการยุติธรรมโดยฟ้องร้องให้ศาลตัดสินคดีความที่มีการฟ้องร้อง การฟ้องร้องต่าง ๆ นี้ไม่ได้
สิ้นสุดในระยะเวลาอันใกล้ ที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เกิดการฟ้องร้องกันกว่าจะมีการตัดสินในแต่ละศาล
ต้องใช้เวลายาวนาน แต่ทั้งสองฝ่ายยินยอมที่จะให้มีการฟ้องร้อง เพราะถือว่ากระบวนการยุติธรรมมี
ความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อฝ่ายใดถูกตัดสินให้ถูก จะถือว่าผลการตัดสินนั้นเป็นการประกาศชัยชนะของตนที่
เป็นฝ่ายที่ถูกต้อง พร้อมทั้งจะมีการออกสื่ออย่างแพร่หลายเพ่ือเป็นการประกาศถึงความถูกต้องที่ได้
ด าเนินการเรื่องนี้จนกระท่ังน าไปสู่การฟ้องร้องในที่สุด 
   

  สรุปได้ว่า กระบวนการจัดการความขัดแย้งในพ้ืนที่ภาคใต้อันเกิดขึ้นจากแนวนโยบาย
ของรัฐนั้นส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุมชนของโครงการอย่างมากมาย ตั้งแต่โครงการยังไม่เกิดขึ้นก็สามารถ
ท าให้เกิดผลกระทบทางจิตใจ กังวลใจต่อการเกิดขึ้นของโครงการตามนโยบายของรัฐ ซึ่งโครงการใน
ภาคใต้เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคใต้ เป็นโครงการขนาดใหญ่ผ่านการพิจารณาและ
วางแผนไว้ในแผนพัฒนาชาติ และแผนการพัฒนาของจังหวัดที่ก าหนดไว้ ซึ่งการที่ประชาชนในพ้ืนที่จะ
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ไม่เห็นด้วย ต้องการให้เกิดการยกเลิกจึงเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่อย่างไรก็ตาม ภาครัฐเองให้ความส าคัญ
กับประชาชนในพ้ืนที่และไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงที่น าไปสู่ความขัดแย้ง ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชน และส่งผลต่อการพัฒนาของประเทศในพ้ืนที่ที่มีความตกลงร่วมกันระหว่าง
ประเทศในการน ามาซึ่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศในอนาคต  
  ดังนั้น เมื่อโครงการตามแนวนโยบายภาครัฐเกิดขึ้นและส่งผลกระทบซึ่งน าไปสู่ความ
ขัดแย้งระหว่างภาครัฐและประชาชนในพ้ืนที่ภาคใต้ จึงมีกระบวนการจัดการความขัดแย้งในพ้ืนที่
ภาคใต้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 สรุปวิธีการจัดการความขัดแย้งในพื้นที่ภาคใต้ 
 

วิธีการจัดการความขัดแย้ง จ านวนครั้ง หมายเหตุ 
1. การท าเวทีประชาพิจารณ์/แสดงความคิดเห็น 18 กรณีศึกษา

สามารถมี
วิธีการจัดการ
ความขัดแย้งได้
มากกว่า 1 วิธี 
จากกรณีศึกษา 
55 โครงการ 

2. การยื่นหนังสือต่อผู้มีอ านาจ 19 
3. การใช้กระบวนการยุติธรรมตัดสิน 7 
4. การสื่อสารโดยใช้ข้อมูล 8 
5. กระบวนการพูดคุย เจราจา ด้วยสันติ 8 
6. การใช้คนกลางเพ่ือการแก้ไขปัญหา 4 
7. การใช้กระบวนการวิจัย/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 
8. การลงพ้ืนที ่ 4 
9. การสร้างกลไกแก้ไขปัญหา 2 
10. จัดท าบันทึกข้อตกลง 2 
11. การเยียวยา 2 
12. การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 1 
13. คณะท างาน 1 
14. เดินรณรงค ์ 1 

รวม 81 
 

  
 5.2.3 แผนที่ความขัดแย้ง (Conflict Mapping) โครงการตามแนวนโยบายภาครัฐใน
พื้นที่ภาคใต้  
                โครงการตามแนวนโยบายภาครัฐซึ่งสร้างความขัดแย้งอย่างมากมายมีทั้งกลุ่มที่ให้การ
สนับสนุน กลุ่มคัดค้าน กลุ่มเป็นกลาง หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าความรับผิดขอบที่เกี่ยวข้องทั้ง
ทางตรง ทางอ้อม คนกลางที่เข้ามีช่วยเหลือ เจรจา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 2 แผนที่ความขัดแย้ง (Conflict Mapping) ภาคใต้ 

 
5.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการแก้ไขความขัดแย้งตามแนวนโยบายภาครัฐพ้ืนที่
ภาคใต้ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการแก้ไขความขัดแย้งตามแนวนโยบายในพ้ืนที่ภาคใต้นั้น
จากการศึกษาพบว่า โครงการภาครัฐเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เชื่อมโยง
สัมพันธ์กับพ้ืนที่และมาจากแผนการพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ โดยแผนพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่
เป็นพ้ืนที่ฝั่งอ่าวไทย พ้ืนที่ฝั่งอันดามัน และพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งในภาพรวมเองที่ได้จากการศึกษาที่
เป็นโครงการตามแนวนโยบายภาครัฐเป็นโครงการพัฒนาภาคใต้ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งการพัฒนาพ้ืนที่
ชายแดนสามารถเชื่อมโยง ในการพัฒนาประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง เช่น ประเทศมาเลเซีย ทั้งในด้าน
คมนาคมขนส่ง และพลังงาน ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีการลงทุนร่วมกัน ในเบื้องต้นโครงการตาม
แนวนโยบายของรัฐเพ่ือช่วยให้เกิดการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และเชื่อมโยงประโยชน์หลายส่วน ซ่ึงภาครัฐควร
ด าเนินการในหลายส่วนเพ่ือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 3.1 จากการศึกษาพบว่า โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบ
ที่ส่งผลต่อประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างแน่นอน ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม 
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม แต่ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่เป็นปัญหาทางด้านจิตใจ 
ดังนั้น ภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยให้ความส าคัญทางด้านจิตใจไม่ให้ประชาชนวิตก
กังวลต่อการด าเนินโครงการเพื่อโน้มน้าวให้ประชาชนเห็นด้วย และหมดความวิตกกังวล ให้การยอมรับ
กับการพัฒนาของโครงการซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ  
 3.2 จากการศึกษาพบว่า ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
โครงการแต่ละโครงการที่ลงไปสู่ชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาเรื่องเหล่านี้ชาวบ้านไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนแม้แต่น้อย 



194 
 

 

ข้อมูลที่ชาวบ้านได้รับมาจากหลากหลายบุคคล กลุ่มบุคคล ยิ่งสร้างความไม่เข้าใจ ท าให้เกิดการ
แตกแยกในชุมชน ดังนั้น ภาครัฐควรด าเนินการสื่อสารข้อมูลโครงการภาครัฐก่อนที่โครงการจะลงไปสู่
พ้ืนที่ ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการท าความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนจากหน่วยงานที่มีบทบาทโดยตรงใน
โครงการนั้น ๆ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมชลประทาน และสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับชาวบ้านในการตัดสินใจต่อโครงการนั้น ๆ ได้จริง   
 3.3 จากการศึกษาพบว่า บุคคลที่มีผลต่อชาวบ้านในพ้ืนที่  คือ NGOs ซึ่งบุคคลเหล่านี้โดย
ส่วนใหญ่จะพบว่ามีบทบาทในการเคลื่อนไหวเพ่ือต่อต้านอ านาจรัฐ รัฐขาดการให้ความรู้กับชาวบ้าน
อย่างถูกต้อง บุคคลเหล่านี้จะมีการเคลื่อนไหวในพ้ืนที่หลากหลาย มีความเก่ียวข้องเชื่อมโยง ดังนั้น ซื่อ
คนเหล่านี้เมื่อเป็นข่าวในการเคลื่อนไหวบ่อยครั้ง เป็นที่รู้จักของชุมชนจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
ชุมชน ข้อมูลที่บุคคลเหล่านี้สื่อสารกับชาวบ้านจึงได้รับความไว้วางใจ เชื่อถือ ให้เข้ามามีบทบาทรวมถึง
เป็นแกนน ากลุ่มในหลายพ้ืนที่ ซึ่งภาครัฐควรได้มีการศึกษาให้ข้อมูลคนเหล่านี้เพ่ือสร้างกระบอกเสียง
การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องไปยังชาวบ้าน 
 3.4 จากการศึกษาพบว่า โครงการตามแนวนโยบายภาครัฐเป็นโครงการที่ละเมิดสิทธิชุมชน
ขอประชาชนในพ้ืนที่ จนต้องมีการร้องเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การร้องเรียนต่อ
องค์การสหประชาชาติซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อจังหวัด และประเทศไทยได้ ซึ่งชาวบ้านในพ้ืนที่ 
ต่าง ๆ เป็นพลเมืองของประเทศต้องมีสิทธิในการอยู่อาศัย สวัสดิการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนด
เหมือนกัน ดังนั้น ภาครัฐต้องมีการวางแผนการด าเนินงานที่รัดกุม และต้องหลีกเลี่ยงพ้ืนที่เปราะบาง
ต่อความรู้สึก การด ารงชีวิตที่ชาวบ้านอาจต้องเปลี่ยนไปจากเดิมที่อยู่อาศัยมาเป็นร้อยปี 
 3.5 จากผลการศึกษาพบว่า โครงการตามแนวนโยบายภาครัฐเกิดขึ้นเหมือนกันในพ้ืนที่
ใกล้เคียง และจังหวัดอ่ืน ๆ และถูกคัดค้านอย่างหนักเหมือนกัน ดังนั้น ภาครัฐควรมีการวิเคราะห์พ้ืนที่
อ่ืน ๆ ที่จะด าเนินโครงการที่เหมือนกันควบคู่กัน เพ่ือให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถอธิบายต่อคน
ในพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจน เมื่อข้อมูลชัดเจนทั้งผลดี-ผลเสีย พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ที่ให้เหมาะสมที่สุด
ในการด าเนินโครงการแล้ว เชื่อว่าจะช่วยไม่ให้ เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐและชาวบ้านในพ้ืนที่ ได้ใน
ที่สุด 
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แบบบันทึกข้อมูลแผนที่ความขัดแย้ง (Conflict Mapping Template) 
  

พื้นที่: (จังหวัด – อ ำเภอ – ต ำบล) 

ประเภทความขัดแย้ง:  

ระดับการรับรู้ของสังคม: (ระดับท้องถิ่น – ระดับชำติ)  

ประเด็นขัดแย้ง:  

ความเป็นมา: 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 

ระยะเวลา: (น้อยกว่ำ 1 ปี – ระหว่ำง 1-3 ปี – มำกกว่ำ 3 ปี) เพ่ิม พ.ศ.ที่เกิดจน พ.ศ. 

สถานะ:  
1 ยังไม่เคยได้รับกำรแก้ไข 
2 เคยมีควำมพยำยำมในกำรแก้ไขแต่หยุดชะงักไป 
3 ก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรแก้ไข 
4 ได้รับกำรแก้ไขแล้ว 

พลวัต: (ขยำยตัว – คลี่คลำย) 

ระดับความรุนแรง:  
1 ไม่มีควำมเสียหำยทั้งต่อทรัพย์สินและร่ำงกำย 
2 มีควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน 
3 มีควำมเสียหำยต่อร่ำงกำยโดยมีผู้บำดเจ็บ 
4 มีควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินและร่ำงกำยโดยมีผู้บำดเจ็บ 
5 มีควำมเสียหำยต่อร่ำงกำยโดยมีผู้เสียชีวิต 
6 มีควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินและและร่ำงกำยโดยมีผู้เสียชีวิต 

วิธีการแก้ไข:  
  - กลยุทธ์ของกำรจัดกำรควำมขัดแย้งเพ่ือแก้ไขปัญหำ 
  - ปัจจัยที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้ง 
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ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 
พื้นที่  จังหวัด อ ำเภอ และต ำบลที่เกิดควำมขัดแย้ง 
ประเภท หัวข้อใหญ่ที่เป็นประเด็นหลักของควำมขัดแย้ง ซึ่งบ่งบอกได้ว่ำสถำนกำรณ์

ควำมขัดแย้งดังกล่ำวเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เช่น กำรเมือง สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เป็นต้น 

ระดับการรับรู้ของสังคม สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งปรำกฏเป็นข่ำวตำมสื่อท้องถิ่นและ/หรือสื่อ
ระดับชำติหรือไม่ มำกน้อยเพียงใด ซึ่งจะสำมำรถวัดควำมสนใจของชุมชน
หรือของสังคมไทยต่อควำมขัดแย้งดังกล่ำวได้ในระดับหนึ่ง หำกไม่ปรำกฏ
ตำมสื่อระดับชำติไม่ว่ำจะเป็นวิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือโทรทัศน์ ให้ถือว่ำควำม
ขัดแย้งดังกล่ำวอยู่ในระดับท้องถิ่น  

ประเด็นขัดแย้ง สรุปย่อถึงเรื่องรำวโดยรวมทีคู่่ขัดแย้งหลักมีควำมขัดแย้งกนั  
ความเป็นมา เรื่องรำว/ ประวัติศำสตร์ที่ผ่ำนมำซึ่งส่งผลให้ควำมขัดแย้งเริ่มก่อตัวขึ้นและ

ปรำกฏอยู่ ในปัจจุบัน โดยรวมถึงสภำพบริบททำงกำรเมืองและสังคม
วัฒนธรรมที่ควำมขัดแย้งนั้นด ำรงอยู่ด้วย 

คู่ขัดแย้งหลัก บุคคล/ กลุ่มบุคคล/ องค์กร/ หน่วยงำนที่ขัดแย้งกันสองฝ่ำย ซึ่งหำก
ปรำศจำกฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไปแล้ว สถำนกำรณ์ขัดแย้งดังกล่ำวก็จะไม่เกิดขึ้น 

จุดยืน ข้อเรียกร้องหรือควำมต้องกำรที่คู่ขัดแย้งหลักได้แสดงออกอย่ำงเปิดเผย  
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน บุคคล/ กลุ่มบุคคล/ องค์กร/ หน่วยงำนนอกเหนือจำกคู่ขัดแย้งหลักที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ในแง่ที่จะท ำให้ควำมขัดแย้งขยำยตัวมำกขึ้น และได้
สนับสนุนส่งเสริมหรือขัดขวำงควำมต้องกำรของคู่ขัดแย้งหลักฝ่ำยใดฝ่ำย
หนึ่ง 

ระยะเวลาของความขัดแย้ง ช่วงเวลำตั้งแต่เกิดควำมขัดแย้งขึ้นจนกระทั่งยุติลง ในกรณีที่ควำม
ขัดแย้งยังไม่ยุติก็ให้นับเวลำถึง ณ ปัจจุบัน 

สถานภาพของความขัดแย้ง สถำนกำรณ์ของกำรแก้ไขควำมขัดแย้ง ณ ปัจจุบัน 
พลวัต  เหตุกำรณ์ส ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในลักษณะที่ท ำ

ให้ควำมขัดแย้งขยำยตัวรุนแรงมำกขึ้น  เช่น กำรชุมนุมประท้วง กำร
เดินขบวน กำรท ำร้ำยทรัพย์สิน/ร่ำงกำย เป็นต้น หรือที่ท ำให้ควำมขัดแย้ง
คลี่คลำยบรรเทำลง เช่น กำรเชิญประชุมหำรือ กำรพูดคุยรับฟัง เป็นต้น  

ระดับความรุนแรง  ระดับควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน ร่ำงกำย และชีวิต ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลใน
ส่วนของประเภทของทรัพย์สินที่เสียหำย จ ำนวนตัวเลข อำชีพ เพศ และชำติ
พันธุ์ของผู้บำดเจ็บและเสียชีวิต 

วิธีการแก้ไข กลยุทธ์ ปัจจัย กิจกรรม กระบวนกำร ระเบียบ หรือนโยบำยที่คู่ขัดแย้งหลัก
หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องพยำยำมที่จะน ำมำใช้โดยเชื่อว่ำเมื่อมีกลยุทธ์ ปัจจัย 
กิจกรรม กระบวนกำร ระเบียบ หรือนโยบำยดังกล่ำวจะสำมำรถแก้ไขควำม
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้   
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ผลกระทบที่เกิดขึ้น สิ่งที่เป็นผลกระทบต่อท่ีเกิดจำกควำมขัดแย้งทั้งในด้ำนบวกและด้ำนลบ 
ที่มาของข้อมูล            แหล่งอ้ำงอิงที่เป็นเอกสำรหรือwebsite  
 

 



ประวัตินักวิจัย 
 
1. ชื่อ-สกุล      อาจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์  บุญน า   
2. ต ำแหน่งปัจจุบัน    อาจารย์ประจ า  
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การเมืองภาคพลเมืองเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน.  ทุนสนับสนุนจาก ส านักงานสภาพัฒนา
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6. รำงวัลผลงำนวิจัยดีเด่น (Best Paper Award) 
เฉลิมศักดิ์  บุญน า, อิศรัฏฐ์  รินไธสง และอนุวัต  สงสม. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือกับ

ภาครัฐขององค์กรชุมชนในการลดความรุนแรงในสถานการณ์ความไม่สงบพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้. ใน เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ           
ครั้งที่ 8 (น. 799-809). สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
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ประวัตินักวิจัย 
 

1. ชื่อ-สกุล      อาจารย์สุนิสา เชาวน์เมธากิจ 
2. ต ำแหน่งปัจจุบัน    หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาท่ัวไป  
3. หน่วยงำน      คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

     มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   
 

4. ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนวิจัย 
เฉลิมศักดิ์  บุญน า และ สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ.  (2558).  กระบวนการขับเคลื่อนสภาพลเมืองเยาวชน

เพ่ือนโยบายสาธารณะ เครือข่าย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้.  ทุนสนับสนุนจาก ส านักงานสภา
พัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า. 

เฉลิมศักดิ์  บุญน า และ สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ.  (2558).  การพนันชายแดนใต้ : เปรียบเทียบ
ผลกระทบต่อชุมชน.  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน  ส านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).   

เฉลิมศักดิ์  บุญน า และ สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ.  (2557).  การติดตามประเมินผลโครงการที่รับการ
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่ ประจ าปี 2556 ภาคใต้. 
สนับสนุนโดย ส านักงานสภาพัฒนาการเมือง  สถาบันพระปกเกล้า. 

สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ และ เฉลิมศักดิ์  บุญน า.  (2556). การพัฒนามาตรฐานบริการโฮมสเตย์  
 บ้านโคกพยอม อ าเภอละงู จังหวัดสตูล.   
เฉลิมศักดิ์  บุญน า และ สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ.  (2546).  โครงการการศึกษาเชิงส ารวจปัญหาและ 

ผลกระทบสู่การค้นหา  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ าตาปีตอนบน 4 อ าเภอ   
จังหวัดนครศรีธรรมราช.  สนับสนุนโดย  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

เฉลิมศักดิ์  บุญน า และ สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ.  (2552). บทบาทสภาองค์กรชุมชนต่อการเรียนรู้
การเมืองภาคพลเมืองเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน.  ทุนสนับสนุนจาก ส านักงานสภาพัฒนา
การเมือง สถาบันพระปกเกล้า. 

เฉลิมศักดิ์  บุญน า และ สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ.  (2552). โครงการเรียนรู้ชุมชนเพ่ือการตัดสินใจต่อ
วิถีทางชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข : กรณีศึกษาบ้านโคกพยอม อ าเภอละงู จังหวัดสตูล.                                  
ทุนสนับสนุนจาก  เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5. ผลงานเผยแพร่ 
Promduang, P., Bunnam, C., & Chaomatagit, S. (2017).  An Investigation of Gambling 

Activities and the Factors Influencing Choices Of Gambling Activities in the 
Communities within Thailand’s Southernmost Provinces In The 8th Hatyai 
National and International Conference 22 June 2017 (pp. 444–454). Hatyai 
University. 
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สุนิสา เชาวน์เมธากิจ เฉลิมศักดิ์  บุญน า และเชิดเชาว์  เชาวน์เมธากิจ. (2561). การประเมินโครงการ
พัฒนาศักยภาพพลเมืองเพ่ือการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเชิงพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ใน งานประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 20 – 21 
กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร BLUE OCEAN HALL. สงขลา : คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 

เฉลิมศักดิ์  บุญน า และ สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ.  (2555).  ประชาธิปไตยบนฐานทรัพยากรชุมชน : 
ธรรมนูญลุ่มน้ าคลองภูมี.  การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่13 ระหว่างวันที่ 22-
24 มีนาคม พ.ศ. 2555.  กรุงเทพฯ : ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ. 

เฉลิมศักดิ์  บุญน า และ สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ.  (2554).  ธรรมนูญลุ่มน้ าคลองภูมี : ประชาธิปไตย
ฐานทรัพยากรแห่งชีวิต.  ทุนสนับสนุนจาก ส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.   

เฉลิมศักดิ์  บุญน า และ สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ.  (2554).  ท่วงท่าลีลาการเคลื่อนไหวประชาสังคมเพ่ือ
การจัดการตนเองจังหวัดสงขลา.  การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งชาติ  ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 8– 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554.  เชียงใหม่ : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ และ เฉลิมศักดิ์  บุญน า.  (2552).  การพัฒนามาตรฐานบริการโฮมสเตย์  
 บ้านโคกพยอม อ าเภอละงู จังหวัดสตูล.  ทุนสนับสนุนจาก  เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
เฉลิมศักดิ์  บุญน า และ สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ.  (2552).  โครงการเรียนรู้ชุมชนเพ่ือการตัดสินใจต่อ

วิถีทางชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข : กรณีศึกษาบ้านโคกพยอม  อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล.           
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 20 ประจ าปี 2553 
“พัฒนาสังคมไทยด้วยงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์” วันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ.2553.            
สงขลา : โรงแรมเจ.บี. 

เฉลิมศักดิ์  บุญน า และ สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ.  (2552).  บทบาทสภาองค์กรชุมชนต่อการเรียนรู้
การเมืองภาคพลเมืองเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน.  การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2553.  
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
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