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หนังสือ “ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม: 

บ้านกรูด” มาจากงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพในการใช้สิทธิ  

ตามกฎหมายของประชาชน: กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและ  

สิ่งแวดล้อมบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” โดยมุ่งหวังเพื่อถ่ายทอด

ความทรงจำและประสบการณ์การต่อสู้ของประชาชนชาวบ้านกรูด  

ซึ่งแสดงวิธีการต่อสู้เพื่อให้การดำเนินโครงการของรัฐที่มีผลกระทบ 

ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนนั้นมีการดำเนินไปตามกลไกที่ถูกต้อง

เหมาะสม เพราะหากโครงการต่างๆของรัฐดำเนินไปตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญแล้ว คงไม่เกิดความขัดแย้งและความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน

ในพื้นที่ชุมชนบ้านกรูด  

การปกป้องทรัพยากรชุมชนมีวิธีการหลากหลายและน่าสนใจ 

เพราะประชาชนบ้านกรูดไม่ยอมแพ้ที่จะหยุดตั้งคำถามต่อสิทธิและหน้าที่

ที่ตนเองพึงมีและพึงทำตามระบอบประชาธิปไตย โดยจุดเริ่มเกิดจากรัฐ

ต้องการพลังงานเพื่อ “ส่วนรวม” แต่การกระทำของรัฐกลับทำให้

ประชาชนบ้านกรูดมีข้อสังสัยว่าเป้าหมายนั้นอาจถูกบิดเบือนไปหรือไม่ 

กระบวนการเพื่อให้เกิดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแหล่งพลังงานนั้นเหตุใดจึงไม่

เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น อีกทั้ง การก่อสร้างสิ่งใหม่ที่กระทบต่อสิ่งเก่า

อย่างทรัพยากรทางทะเลบ้านกรูดนั้นมีความคุ้มค่ากันหรือไม่ เมื่อ 

ข้อสงสัยเหล่านั้นนำมาซึ่งคำตอบที่ไม่สามารถยอมรับได้ จึงเป็นที่มาของ

หลากวิธีการต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวกันซื้อหุ้นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อ

จะได้มีโอกาสเข้าไปเจรจากับผู้บริหาร การทำตลาดนัดประชาธิปไตย 

โดยใช้พื้นที่ตลาดแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพราะถูก

จำกัดการชุมนุม การรวมเงินและรวมตัวกันค้นหาผู้ช่วยทางเทคนิคมาช่วย

ถ่าพภาพปะการังใต้น้ำเพื่อนำไปเสนอผู้มีอำนาจให้เห็นความอุดมสมบูรณ์
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สถาบันพระปกเกล้า

และความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งไม่ควรค่าแก่การทำลายเพียงเพราะจะ

สร้างโรงไฟฟ้า การติดต่อขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความเพื่อช่วย

เหลือการเคลื่อนไหวของประชาชนบ้านกรูด เป็นต้น วิธีการเหล่านี้ 

เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของต่อสู้เท่านั้น ซึ่งตลอดทางเดินเหล่านั้น

ประชาชนบ้านกรูดก็ยังพบอุปสรรคมากมายทั้งการถูกจำคุกของแกนนำ

อย่างคุณจินตนา แก้วขาว ความขัดแย้งระหว่างวัดที่ได้รับการสนับสนุน

จากโรงไฟฟ้ากับชุมชน หรือแม้กระทั่งเกิดความขัดแย้งภายในครอบครัว  

ทางสถาบันพระปกเกล้าขอขอบคุณนักวิจัยที่ได้ศึกษา รวบรวม

ข้อมูล และถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ เน้นการสะท้อนการ

ทำการเมืองของประชาชนกลุ่มหนึ่ง จึงจัดเป็นการเมืองภาคพลเมืองที่เป็น

ตัวอย่างของการพยายามใช้สิทธิ เสรีภาพ และมีการสร้างความ

เปลี่ยนแปลงอย่างเต็มที่ และขอขอบคุณประชาชนบ้านกรูดที่ให้ตัวอย่าง

การมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ อย่างไรก็ดี เนื้อหาใน

หนังสือเล่มนี้สะท้อนมุมมองฝั่งประชาชนเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจทำให้

เนื้อหาบางส่วนมีการใช้ถ้อยคำที่สะท้อนความรู้สึกค่อนข้างมาก ซึ่งทาง

สถาบันฯ ได้พยายามทบทวนและแก้ไขแต่ยังคงสาระทางวิชาการซึ่งเป็น

ของนักวิจัย มิใช่สถาบันพระปกเกล้า หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งหมายเพื่อสะท้อน

ประสบการณ์การทำหน้าที่พลเมืองในฝั่งประชาชนบ้านกรูด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้วิจารณญานของท่านอย่างเต็มที่ 

ตลอดการอ่านหนังสือเล่มนี ้

     

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า  

กรกฎาคม 2557 



ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม
บ้ า น ก รู ด

V

 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพในการใช้

สิทธิตามกฎหมายของประชาชน: กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” เป็นการถ่ายทอด

ประสบการณ์และความทรงจำอันล้ำค่าของประชาชนกลุ่มอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด การต่อสู้เพื่อรักษา “สิทธิชุมชน”  

อันเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญ  

นอกจากการต่อสู้เพื่อรับรองสิทธิชุมชนแล้ว การต่อสู้นี้ยังฉาย 

ให้เห็นภาพของขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนที่เข็มแข็งด้วยความ

เป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย เริ่มต้นจากการเรียนรู้ การต่อสู้

ทางการเมืองรวมถึงการทำประชาพิจารณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดทำ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันส่งผลให้กระบวนการ

ยุติธรรมได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว 

และการต่อสู้ของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดได้แสดง

ให้เห็นถึงข้อดี ข้อเสียของการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมสิ่งแวดล้อมอันเป็น

สายธารเริ่มต้นแห่งการเคารพความเป็นคน กล่าวคือหากเรามีสิ่งแวดล้อม

ที่ดี มนุษย์เราก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เฉกเช่นเดียวกัน

กับการต่อสู้ เพื่อให้มีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีของกลุ่มกลุ่มอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด 

รายงานฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันพระปกเกล้า และผู้วิจัย

มีความตั้งใจและพยายามถ่ายทอดชุมชนที่ผู้วิจัยเข้าไปเป็น “คนใน”

มานานนับเกือบ 8 ปีเพื่อแสดงให้เห็นความสลับซับซ้อนและความเข้าใจ

ใหม่ๆ ต่อกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดนับเป็นตัวอย่างที่ดีในการสะท้อนบทเรียนต่างๆ

นับจากการต่อสู้จากภายใน กล่าวคือ คนในชุมชนด้วยกันเอง หน่วยงาน

ต่างๆ ในท้องถิ่น หน่วยงานที่ใหญ่และมีอำนาจมากขึ้นจนถึงผู้บริหาร

ประเทศจนกระทั่งกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย 
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I

สถาบันพระปกเกล้า

หนังสือ “ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม: 

บ้านกรูด” มาจากรายงานการวิจัยดังกล่าวที่ผู้วิจัยได้ถ่ายทอดภาษาของ

ชาวบ้านที่มีชีวิตอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง จึงอาจจะมีค่าความงาม 

ทางวิชาการไม่มากนัก จึงขอยกความดีที่เกิดจากรายงานฉบับสมบูรณ์

เรื่องการพัฒนาศักยภาพในการใช้สิทธิตามกฎหมายของประชาชน:  

กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ฉบับนี้ให้แก่พลเมืองเสื้อเขียวแห่งบ้านกรูด ความผิดพลาด

และความอ่อนแอในทางวิชาการเป็นของผู้เขียนเท่านั้น  



 ชายทะเลบ้านกรูด บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 

     ทิฆัมพร รอดขันเมือง 
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หนังสือ “ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม : 

บ้านกรูด” มีสาระสำคัญและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สรุปดังต่อไปนี ้

เนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่มีฐานทรัพยากรมาก 

กล่าวคือมีติดทั้งทะเลและภูเขา โดยอาชีพหลักคือการทำเกษตรกรรม 

การทำประมง และอุตสาหกรรมในครัวเรือน ซึ่งอาศัยทรัพยากรที่มีใน

พื้นที่ การที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ติดทั้งภูเขาและทะเลนั้นทำให้

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พัฒนาอุตสาหกรรมการบริการ เช่น การท่องเที่ยว 

เป็นต้น แต่การท่องเที่ยวนั้นกลับไม่ได้รับความสนใจจากภาครัฐและรัฐ

กลับพยายามพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้กลายเป็นอุตสาหกรรม 

จึงเกิดการต่อสู้รวมตัวเพื่อเรียกร้องของประชาชน ซึ่งสาเหตุการรวมตัว

กันมีหลายประการดังต่อไปนี ้

ประการแรก การก่อตัวหรือการริเริ่มขบวนการเคลื่อนไหวภาค

ประชาชนนั้นเกิดมาจากการรับรู้ปัญหาร่วมกันของสภาพชุมชนที่เป็นอยู่ 

กล่าวคือปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างถึงรากลึกของชุมชน  

ประการที่สอง ปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างถึงรากลึกต่อชุมชน 

อันหมายความถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม อันเป็นปัจจัยสำคัญขั้นพื้นฐานอันนำมาสู่การมีปัจจัย 4  

ในการดำรงชีวิตนั้น ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ เป็น

เหตุปัจจัยสำคัญทำให้เกิดการรวมตัวกันแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน  

ประการที่สาม ปัญหาที่กระทบต่อฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

นั้น ส่งผลสำคัญอย่างยิ่งต่อการรวมตัวกันของภาคประชาชน และการรวม

ตัวกันนั้นมีความเหนียวแน่นมากกว่าการต่อสู้ ในทางการเมืองมาก  

กล่าวคือการรวมตัวนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ใกล้ตัวและส่งผลกระทบต่อ

ชีวิตประจำวันของผู้คนในชุมชน 

ประการที่สี่ ความสามารถในการสื่อสารต่อสาธารณะของ

ประชาชนชาวบ้านกรูด เพื่อทำความเข้าใจต่อสาธารณะชนในประเด็น

ปัญหาที่ได้ประชาชนได้รับผลกระทบ กล่าวคือมีการนำเสนอประเด็น

บ
ท
ส
รุป

ผู้
บ
ริห

าร
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ปัญหาที่ชัดเจน เช่น การทำงานทางด้านการสื่อสารสาธารณะ การเชื่อมโยงเครือข่ายกับ

สื่อสารมวลชน เป็นต้น 

ประการที่ห้า เมื่อการสื่อสารนั้นออกสู่สาธารณะจึงได้รับความสนใจในเรื่องการทำ

ประชาพิจารณ์ โดยมีการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยภาครัฐเริ่มต้นเอง  

ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ รวมถึงการให้

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงต่อสาธารณะชน โดยมีวิธีการและขั้นตอนที่ชัดเจน 

อันเป็นต้นแบบที่ดีในการจัดทำประชาพิจารณ์ต่อไป 

ประการที่หก การเรียนรู้กระบวนการในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มของประชาชนเกดิขึน้อยา่งกวา้งขวาง อนัทำใหเ้กดิการตืน่ตวัตอ่ “กระบวนการ 

มีส่วนร่วม” โดยเฉพาะประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมอันจะส่งผลต่อการเข้ามีส่วนร่วม 

ในเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวันต่อไป 

ประการที่เจ็ด ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เคลื่อนไหว

ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนั้น ก็ย่อมต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม  

อันได้แก่ ทนายความ ตำรวจ อัยการ และศาล ยังหมายความรวมถึงศาลทั้งสามศาล คือ

ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา ซึ่งการต่อสู้ของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมบ้านกรูดได้ชี้ให้เห็นถึงความเข็มแข็งและความอ่อนแอของกระบวนการ

ยุติธรรมในสังคมไทย โดยเฉพาะในมิติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสิ่งแวดล้อม 

ประการที่แปด นอกจากกระบวนการยุติธรรมในขั้นต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ความ

บอบช้ำที่มากที่สุดกล่าวคือการได้รับโทษ “จำคุก” อันเนื่องมาจากการพิทักษ์รักษา

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งชี้ให้เห็นความไม่เท่าเทียมกันในงานราชทัณฑ์  

ซึ่งสะท้อนออกมาจากการจำคุกจินตนา แก้วขาว 

ประการสุดท้าย โครงการพัฒนาของรัฐที่ไม่มองเห็นประชาชนหรือคนในชุมชน 

หรือการจัดทำโครงการพัฒนาของรัฐที่อาศัยกลไกทางกฎหมายซึ่งออกโดยภาครัฐเองนั้น 

หากจะเรียกให้ถูกต้องคือ “ประชาธิปไตยภาครัฐ” และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ 

ตัดสินใจส่งผลต่อประชาชนตัวเล็กตัวน้อยจำนวนมหาศาล 

ข้อเสนอแนะต่อการใช้สิทธิทางกฎหมายของประชาชนบ้านกรูด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  

ผู้เขียนขอเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

ประการแรก การที่ภาครัฐยอมรับในภูมิปัญญาและความรู้ของชาวบ้านหรือ 
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ภาคประชาชน รวมถงึการยอมรบัตอ่การรวมตวักนัเพือ่รกัษาทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม

ประการที่สอง ภาครัฐจะต้องสื่อสารถึงหลักการ เหตุผลในการจัดทำโครงการ 

ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสปรึกษาหารือกัน 

เกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง ตามแบบฉบับ “ประชาธิปไตยแบบสานเสวนา  

หาทางออก” (Deliberative democracy) อันเป็นรูปแบบของประชาธิปไตยที่ได้รับการ

ยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคมประชาธิปไตยทั้งหลาย 

ประการที่สาม การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีโอกาสในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองมากขึ้นกว่าประวัติศาสตร์ของสังคมไทยที่เป็นมา รวมถึงการ

เปิดโอกาสให้ชุมชนรวมตัวกันเพื่อใช้ “สิทธิชุมชน” มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่จะช่วยลดปัญหา

การบริหารจัดการภาครัฐได ้

ประการที่สี่ การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้สื่อสารปัญหาของตนเอง พร้อมทั้ง

ภาครัฐต้องจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องต่างๆ พร้อมทั้งต้องนำเสนอ

ประเด็นปัญหาต่างๆสู่สาธารณะ เพื่อลดสภาพปัญหาการชุมนุมรวมตัวที่รุนแรงไม่ว่าจะ

เป็นทางด้านสิ่งแวดล้อม แต่รวมถึงปัญหาอื่นๆ และการรับฟังความคิดเห็นเหล่านั้นต้องได้

รับการนำไปปฏิบัติและการทบทวนต่อกรณีการพัฒนาต่างๆของภาครัฐ 

ประการที่ห้า ภาครัฐต้องมีการกำหนดรูปแบบของการทำประชาพิจารณ์ที่ชัดเจน

และรัดกุมเพื่อให้เกิดการยอมรับจากประชาชนอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุก

ภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่เป็นกรรมการในการจัดทำประชาพิจารณ์ และมีการ

ให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ ต่อสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในสังคม เพื่อให้เกิดการ

ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อให้เกิดความงอกงามทางด้านความคิด และเกิดสังคม 

ที่มีความอดทนต่อการรับรู้ถึงความแตกต่างหลากหลาย 

ประการที่หก การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมควรมีขั้นตอน

อย่างละเอียด พร้อมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเท่าทันต่อปัญหา

ที่เกิดในสังคมอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายต่อประเด็น

ปัญหาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ควรกระจายอำนาจในด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งสร้างบุคคล 

ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้น กล่าวคือควรมีหน่วยงานของรัฐมากกว่า

หนึ่งองค์กรที่ทำหน้าที่ในการอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมี

บทลงโทษที่สมควรแก่การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นเท็จ  

ประการที่เจ็ด มีการจัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ “กระบวนการยุติธรรมเพื่อ  

สิ่งแวดล้อม” อาจจะต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรในสายงานความยุติธรรมเพื่อให้เกิด



ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม
บ้ า น ก รู ดX

สถาบันพระปกเกล้า

ความความเข้าใจต่อประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ทนายความสิ่งแวดล้อม อัยการ

แผนกสิ่งแวดล้อม ศาลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อลดแรงปะทะระหว่างผู้ที่ต้องการปกป้อง

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทุนที่จะดำเนินการไปเพื่อแสวงหาผลกำไร

อันไม่มีที่สิ้นสุด การเกิดขึ้นของกระบวนการยุติธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นไปเพื่อให้

สิ่งแวดล้อมได้รับความเป็นธรรมบ้างไม่มากก็น้อย  

ประการที่แปด เพื่อการพัฒนาระบบราชทัณฑ์ให้เกิดความเป็นธรรมดังหลักการ

สิทธิมนุษยชน ถึงแม้จะเป็นนักโทษแต่ก็เป็นคน ดังนั้นคนจึงต้องได้รับความเท่าเทียม 

ในส่วนที่คนนั้นไม่ได้รับการจำกัด การที่คนหนึ่งได้รับการจำกัดเสรีภาพนั่นถือว่าทรมาน

ที่สุดแล้วในชีวิตแล้ว ควรมีการพัฒนาและสร้างกลไกตรวจสอบกระบวนการทางราชทัณฑ์ 

ประการสุดท้าย โครงการพัฒนาของรัฐจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางก็ต่อ

เมื่อเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ระดับการคิดจัดทำนโยบายจนถึง 

ขั้นตอนการตัดสินใจทำโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการของภาครัฐหรือโครงการของ 

ภาคเอกชนก็ตาม กระบวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริงจะก่อให้เกิดการยอมรับอย่างกว้างขวาง 

กล่าวคือทุกขั้นตอนจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยประชาชน เพื่อให้การดำเนินการนั้น

เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง อันจะถือได้ว่าโครงการดังกล่าวเป็น

โครงการของประชาชน 

ข้อเสนอแนะต่อภาคส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐ 

ประการที่หนึ่ง ภาคสื่อสารมวลชน การสื่อสารปัญหาสู่สาธารณะดูจะมีความสำคัญ

ในสังคมปัจจุบัน ดังนั้น การสื่อสารควรเข้าใจและนำเสนอประเด็นปัญหาที่ชัดเจน เพื่อให้

เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ไม่เลือกที่จะนำเสนอข้อมูลของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เช่น 

ภาครัฐเพียงอย่างเดียวหรือภาคพลเมืองเพียงอย่างเดียว เป็นต้น 

ประการทีส่อง ภาควชิาการ ในฐานะของนกัวชิาการ ควรตัง้ตนอยูใ่นความเปน็กลาง

นำเสนอผลการศึกษาที่ถูกต้องแน่นอนตามหลักวิชาการ หากเกิดวิกฤตศรัทธาต่อ 

นักวิชาการเฉกเช่นสถานการณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม 

บ้านกรูด จะพบว่าความไม่น่าเชื่อถือของวงการวิชาการจะลดลงไป อันนำมาซึ่งความไม่น่า

เชื่อถืออีกต่อไป 

ประการที่สาม เครือข่ายความร่วมมือกลุ่มอื่นๆ การสร้างเครือข่ายปัญหาหรือ

ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน เพราะว่าสถานการณ์

สิง่แวดลอ้มยงัคงเผชญิปญัหาอยา่งทีไ่มเ่คยเปน็มากอ่น ดงันัน้ การเกดิเครอืขา่ยความรว่มมอื
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1
บทที่

บทนำ
(Introduction)



การศึกษาค้นคว้าตามระเบียบวิธีวิจัย 
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในโครงการขนาดใหญ่ตามที่รัฐธรรมนูญ 
ได้บัญญัติรับรองสิทธิไว้ 
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1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเป็น 

ผลพวงจากกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่ งเน้นการขยายตัวของ 

ภาคอุตสาหกรรมและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ อาทิ การ

สร้างเขื่อน การสร้างโรงไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึงการมุ่งเปิดตลาดการค้าเสรี

และแปรรูปรัฐวิสากิจที่ขาดสำนึกความเป็นธรรมาภิบาล จนกระทั่งนำไปสู่

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนในที่สุด1

ความพยายามในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมจึงนำมาสู่การผลักดัน

จนกลายเป็นนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง การมุ่ง

เน้นไปที่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนา

ประเทศ โดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือที่เรียกว่า  

“สภาพัฒน์” และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5  

พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการกำหนดให้มีการ

สร้างโรงไฟฟ้าทั้งสิ้น 9 แห่งในพื้นที่ต่างๆ ดังต่อไปนี ้จังหวัดสงขลา  

มาบตาพุด จังหวัดระยอง จังหวัดสระบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งใน

พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีการระบุพื้นที่ในการสร้างทั้งสิ้น 3 พื้นที่ 

ได้แก่ โครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อำเภอทับสะแก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโครงการสร้างโรงไฟฟ้าหินกรูด ณ หมู่ที่ 9 

บ้านโคกตาหอม ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ด้วยเหตุนี้เองในปี พ.ศ. 2540 การปรากฏตัวของโครงการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้า ณ หมู่ที่ 9 บ้านโคกตาหอม ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือเรียกกันว่า “โรงไฟฟ้าหินกรูด” ของบริษัท  

ยูเนี่ยนเพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท 

สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) อันเป็นโครงการที่ไม่ได้รับความร่วมมือหรือ

บ
ท
น
ำ 

 1 สถาบันพระปกเกล้า. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
ครั้งที่ 10 การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 
2551. หน้า (15). 
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การไม่มีส่วนร่วมของประชาชน อันเนื่องมาจากในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) พบถึงความไม่โปร่งใสและ 

ไม่ชอบธรรมของข้อมูลที่ปรากฏหลายประการ เช่น รายได้ของชุมชน การสำรวจ

ธรรมชาติในเรื่องปะการัง เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังปรากฏในเรื่องการได้มาซึ่งที่ดิน 

ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า แสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมในการจัดหา

ที่ดินในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เป็นต้น2

จากเหตุการณ์ของความไม่โปร่งใสและความไม่ชอบธรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น นำมาซึ่ง

การเรียนรู้กระบวนการทางการเมืองและกระบวนการทางกฎหมาย การเรียนรู้ถึงสิทธิ 

เพื่อตรวจสอบและใช้ต่อสู้กับเอกชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต่างๆ เวลาการต่อสู้ 

นานนับ 16 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2539-2555 เป็นระยะเวลาที่พิสูจน์ให้เห็นถึงการเรียนที่จะ

ต่อสู้โดยกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงการตีความและการบังคับใช้สิทธิตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 กฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 เป็นต้น นอกจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วยังปรากฏการใช้สิทธิตาม

หน่วยงานต่างๆที่เป็นช่องทางที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้สิทธิตามกฎหมาย 

เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น 

หนังสือเล่มนี้ จะชี้ ให้ เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของขบวนการเคลื่อนไหว 

ภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผ่านการศึกษาค้นคว้าตามระเบียบวิธีวิจัย พร้อมทั้งแสดง 

ให้เห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการขนาดใหญ่ตามที่รัฐธรรมนูญ 

ได้บัญญัติรับรองสิทธิไว ้นอกจากนี้แล้วยังแสดงให้เห็นถึงอำนาจในการบังคับใช้และการ

ตีความกฎหมายที่เกิดความเปลี่ยนแปลงจากตำรวจ ทนายความ อัยการและผู้พิพากษา 

มาสู่ประชาชนซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นศักยภาพของประชาชนในการใช้สิทธิตามกฎหมาย 

ทั้งนี้ยังชี้ให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย (Democratization) อันเป็น

ประชาธิปไตยที่เรียกว่า ประชาธิปไตยในระดับรากหญ้าซึ่งพลเมืองใช้สิทธิตามตัวบท

กฎหมายที่มีอยู่อันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 

 2 หนังสือพิมพ์มติชนรายวันและหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 
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2 วัตถุประสงค์ ในการนำเสนอ

 1) เพื่อแสดงให้เห็นถึงขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมด้านสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิด

การพัฒนาประชาธิปไตยในระดับรากหญ้า 

 2) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ที่จะมาทวงสิทธิที่ได้รับรองตามกฎหมายและ 

การพัฒนาศักยภาพตามกฎหมายของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 3) เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพในการใช้สิทธิตาม

กฎหมายของประชาชนออกมาเพื่อเป็นบทเรียนในขบวนการเคลื่อนไหวทาง

สังคมเพื่อปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อื่นๆ  

ต่อไป 

 4) เพื่อแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้สิทธิตาม

กฎหมายของประชาชนออกมาเพื่อเป็นบทเรียนในขบวนการเคลื่อนไหวทาง

สังคมเพื่อปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อื่นๆ 



3 สมมติฐานการวิจัย/โจทย์การวิจัย

การถือกำเนิด เป้าหมายและวิธีการในการเคลื่อนไหวของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อปกป้องและรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านกรูดนั้นได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

ต่อการบังคับใช้สิทธิตามกฎหมายซึ่งไม่ได้อยู่ในมือของผู้มีอำนาจในการตีความและบังคับ

ใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น แต่เกิดจากการใช้สิทธิของประชาชนพร้อมทั้ง

พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของประชาชน ขบวนการเคลื่อนไหวทาง

สังคมดังกล่าวถือได้ว่าเป็นตัวอย่างของการพัฒนาศักยภาพในการใช้สิทธิตามกฎหมายของ

ประชาชน อันถือได้ว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในพื้นที่

ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ต่อไป  



4 ขอบเขตการวิจัย

หนังสือเล่มนี้ เป็นผลจากงานวิจัยที่ศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary research) 
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และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการจัดทำการสัมภาษณ์ในพื้นที่คือ ประชาชนในพื้นที่ที่ได้

รับผลกระทบ กล่าวคือกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด หน่วยงานราชการ

ต่างๆที่เกี่ยวข้องและบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการโรงไฟฟ้าหินกรูด เช่น  

อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจธงชัย อดีต

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย อดีตกำนันตำบลธงชัย ตัวแทนบริษัทสหยูเนี่ยน 

จำกัด เป็นต้น โดยเนื้อหาของการวิจัยจะเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ถึงสิทธิตามกฎหมายของ

ประชาชนในกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อันเป็นระยะเวลา 16 ปีตั้งแต่ พ.ศ. 2539-2555 เป็นระยะเวลานานในการเรียนรู้ศึกษา

และพัฒนาศักยภาพของประชาชน รวมถึงแสดงให้เห็นถึงการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 



5 วิธีการวิจัย

 1)  ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 2)  จัดทำการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการจัดทำการสัมภาษณ์ในพื้นที่คือ ประชาชน 

ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ กล่าวคือกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บ้านกรูด และหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ

โครงการโรงไฟฟ้าหินกรูด เช่น อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

อดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจธงชัย อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย 

อดีตกำนันตำบลธงชัย ตัวแทนบริษัทสหยูเนี่ยน จำกัด เป็นต้น 

 3)  จัดการประชุมสรุปบทเรียนในทุกวันจันทร์แรกของเดือน เพื่อสรุปบทเรียน  

16 ปีที่ผ่านมาและการนำเสนอข้อมูลใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นและอาจจะมีผลกระทบ

ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที ่

 4)  จัดทำรายงานการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพในการใช้สิทธิตามกฎหมาย

ของประชาชน: กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” 

 5)  นำเสนอผลงานการวิจัย 





ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม
บ้ า น ก รู ด

�

สถาบันพระปกเกล้า

6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

จากการศึกษาหนังสือเล่มนี้ 

 1)  มีความเข้าใจต่อขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมด้านสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการ

พัฒนาประชาธิปไตยในระดับรากหญ้า 

 2)  แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการการใช้สิทธิตาม

กฎหมายของประชาชนออกมาเพื่อเป็นบทเรียนในขบวนการเคลื่อนไหวทาง

สังคมเพื่อปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อื่นๆ 

 3) ได้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพในการใช้สิทธิตาม

กฎหมายของประชาชนออกมาเพื่อเป็นบทเรียนในขบวนการเคลื่อนไหวทาง

สังคมเพื่อปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อื่นๆ 

โดยจัดทำเป็นรายงานการวิจัยเพื่อจัดทำเป็นหนังสือหรือตำรา 

 4)  ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่จะมาทวงสิทธิที่ได้รับรองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 5) ได้เรียนรู้การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้สิทธิทางกฎหมายของกลุ่ม

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 



















2
บทที่

เริ่มเรียนรู้ เพื่อต่อสู้
และขบวนการเคลื่อนไหว
เพื่อสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด

FromCollaborativeLearningto

EnvironmentalMovement



จากความเป็นเมืองที่ใกล้ทะเล ใกล้ภูเขา 
จึงเกิดความอุดมสมบูรณ์

ชนิดที่คนประจวบคีรีขันธ์สามารถยืนด้วยขาตัวเอง
โดยไม่ต้องพึ่งโครงการพัฒนาของรัฐเข้ามาช่วย
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“เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวยสดหาด  

เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ” 

คำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากภาครัฐ



“เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวยสดหาด  

เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ ชุ่มน้ำผืนใหญ่ แหล่งวางไข่ปลาทู” 

คำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากภาคประชาชน





1 ประจวบคีรีขันธ์ ในการรับรู้

ลักษณะทางภูมิรัฐศาสตร์

ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดในภาคกลางตามการแบ่งการ

ปกครองของประเทศไทย ในขณะที่การแบ่งทางภูมิศาสตร์จัดเป็นจังหวัด

ในภาคตะวันตก และการแบ่งทางอุตุนิยมวิทยาจัดเป็นจังหวัดทางภาคใต้

ตอนบน3 มีทิศเหนือติดกับจังหวัดเพชรบุรี ทิศใต้ติดกับจังหวัดชุมพร  

ทิศตะวันออกติดกับอ่าวไทยและทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศพม่า  

ทศิตะวนัออกตดิชายฝัง่ทะเลตลอดแนว มเีนือ้ทีโ่ดยรวม 3,973,512.50 ไร่4 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้แบ่งภูมิศาสตร์ทางด้านการปกครอง 

ออกเป็น 8 อำเภอ 48 ตำบล 388 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อำเภอหัวหิน 

อำเภอปราณบุรี อำเภอสามร้อยยอด อำเภอกุยบุรี อำเภอเมือง

ประจวบครีขีนัธ ์อำเภอทบัสะแก อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานนอ้ย

โดยเรียงอำเภอจากทิศเหนือจรดทิศใต้ของจังหวัด ทุกอำเภอของจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ติดทะเลทั้งสิ้น 

บ
ท
ที่
 2

 

 3 http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเมื่อวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2555 
 4 http://kanchanapisek.or.th/kp8/culture/pjk/prachuap.html เข้าเมื่อวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2555 
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นอกจากนี้แล้ว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น 

ชายหาดหัวหิน น้ำตกป่าละอู อุทยานแห่งชาติหาดวนกร อ่าวมะนาว ชายทะเลบ้านกรูด 

หาดแม่รำพึง อ่าวบ่อทองหลาง น้ำตกห้วยยาง เป็นต้น มีแม่น้ำสายสำคัญ 3 สายได้แก่ 

แม่น้ำปราณบุรี แม่น้ำกุยบุรีและแม่น้ำบางสะพาน มีทิศทางการไหลจากเทือกเขาตะนาว

ศรีลงสู่ทะเล นอกจากนี้แล้วมีพื้นที่ 48 เปอร์เซ็นต์ของจังหวัดเป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดม

สมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ และความเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้นกับความเป็น

ประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 

“จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดเล็กๆ ติดชายฝั่งทะเล มีระยะทาง

ยาวกว่า 225 กิโลเมตร ขนานไปกับหาดทรายชายทะเลจนสุดลูกหูลูกตา  

ด้านหนึ่งติดภูเขา ถ้าพูดถึงภูเขาและทะเล เราคงหลับตานึกถึง ถ้ำ น้ำตก เกาะ 

ปะการัง หาดทรายและใบหญ้า ฯลฯ และจากความเป็นเมืองที่ใกล้ทะเล

ใกล้ภูเขาจึงเกิดความอุดมสมบูรณ์ชนิดที่คนประจวบคีรีขันธ์สามารถยืนด้วย

ขาตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งโครงการพัฒนาของรัฐเข้ามาช่วย ทุกอำเภอของจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ติดกับชายฝั่งทะเล ความเป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์จะคงเป็น

ความภาคภูมิใจของชาวบ้านที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นอย่างมาก อาชีพของ

ชาวประจวบคีรีขันธ์เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยธรรมชาติเพื่อหาอยู่ หากินเพื่อ 

เลี้ยงชีวิต และครอบครัว บ้างทำประมงตามวิถีทางที่ถนัด ทำสวนมะพร้าว  

เพาะเลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ และบ้างทำเรื่องการท่องเที่ยว ความสุขและความ

อบอุ่นที่บรรพบุรุษได้วางรากฐานจากทรัพยากรธรรมชาติในผืนแผ่นดินนี้ ทำให้

ชาวประจวบคีรีขันธ์ได้ใช้ชีวิตแบบพึ่งพิงตนเองโดยใช้ฐานทรัพยากรที่ตัวเอง

เป็นเจ้าของมาเป็นรากฐานของชีวิตได้เป็นอย่างดีอาชีพที่หลากหลายของ 

ชาวบ้านที่นี่เป็นชีวิตที่เรียบง่าย พึ่งพาอาศัยกันแบบชุมชนที่เป็นญาติพี่น้อง 

แบ่งปันเรื่องการกินการอยู่ และการใช้ทรัพยากรในพื้นที่แบบกติกาดั้งเดิม

ไม่ได้ใช้กติกาหลวงหรือใช้ข้อกฎหมายมาเป็นตัวบ่งชี้ที่จะทำให้ชุมชนใช้เป็น

กติกาเพื่อใช้แก้ปัญหาวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่มีวิถีแบบเด็กต้องเคารพ และ

เชื่อฟังผู้ใหญ่ เป็นวิถีที่เป็นชนบท เป็นสังคมเรียบง่าย เมื่อเกิดปัญหาในชุมชน 

และใช้กติกาแบบดั้งเดิมมาเป็นตัวกำหนดในการแก้ปัญหาแบบนี้ได้จะต้องเป็น

สังคมดั้งเดิมที่มีสายใยของความเป็นเครือญาติมีความอบอุ่น และที่สำคัญต้อง

ไม่ถูกครอบงำจากรัฐและทุนที่เป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดปัญหาในตัวโครงสร้างของ

ทุนที่เข้ามาทำลายความเป็นชุมชนแบบเดิม”5

 5 จินตนา แก้วขาว. ประชาธิปไตยกับการปกป้องทรัพยากรชุมชน. ปาฐกาถา 14 ตุลาคม ประจำปี 
2555. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ 14 ตุลา. หน้า 27-28. ตัวเอนเน้นโดยผู้วิจัย 
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จากคำบอกกล่าวข้างต้นสามารถสรุปความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นกับจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ได้ดังต่อไปนี้ 

ประการแรก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ เพราะติดทั้ง

ทะเลและภูเขา นั่นแสดงให้เห็นถึงฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ 

ดังนั้นทำให้ชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้จากฐาน

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ 

ประการที่สอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีวิถีชีวิตแบบชุมชนดั้งเดิม การใช้เงื่อนไข

ความสัมพันธ์ทางสังคมในการจัดการความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นการใช้กติกาในการจัดการ

ทรัพยากรก็เป็นกติกาของชุมชน กล่าวคือใช้ความสัมพันธ์ในเชิงเครือญาติในการจัดการ

กับปัญหา อันถือว่าเป็นการใช้ความสัมพันธ์ในเครือญาติอย่างมีประสิทธิภาพ และจาก 

คำกล่าวข้างต้นได้เสนอให้เห็นว่าความขัดแย้งในชุมชนนั้นสามารถจัดการได้ความสัมพันธ์

ในระบบเครือญาตินั่นเองคือเมื่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเข้ามาตัดสินในเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งนั้นถือได้ว่าความขัดแย้งนั้นเป็นอันต้องยุติไป อาจถือได้ว่าความสัมพันธ์ในแบบ 

เครือญาตินี้เองเป็นรากฐานของ “ยุติธรรมชุมชน” อันถือได้ว่าเป็นรูปแบบการจัดการ

ความขัดแย้งที่มีมาอย่างยาวนานและเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 

ประการที่สาม เนื่องจากลักษณะของ “ความเป็นชุมชน” มีสูงมากในพื้นที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ การลงภาคสนามทำให ้พบว่า ความเกี่ยวข้องทางสายเลือดที่ใกล้ชิดกัน

มาก ส่งผลต่อการส่งสารหรือการส่งข้อมูลข่าวสาร และมีการเคารพนับถือกันอย่างมากใน

ครอบครัว เนื่องจากว่ามีความใกล้ชิดกันและสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องจนถึงระดับ

รากฐานของเรื่องนั้นๆ จนบางครั้งนำมาสู่ความแตกแยกและเห็นต่างก็ตาม จากคำกล่าว

ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า “ความเป็นชุมชน”ลักษณะข้างต้นถือได้ว่าเป็นรากฐานอันสำคัญต่อ

ระบบการปกครองในรูปแบบ “ประชาธิปไตย” กล่าวคือมีการยอมรับความแตกต่างและมี

การแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ และสามารถตัดสินได้ด้วยเหตุผลในที่สุด 

ประการที่สี่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีทรัพยากรมาก จึงสามารถที่จัดการเศรษฐกิจ

ของตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาโครงสร้างการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐหรือการพัฒนา

อุตสาหกรรมจากภาครัฐ ทั้งนี้รัฐและทุนถูกมองว่าเป็นต้นเหตุหรือสาเหตุของปัญหาที่เข้า

มาทำลายชุมชนดั้งเดิมให้หายไป กล่าวคือเมื่อเข้ามาแล้วก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย 

เช่น ความขัดแย้งในครอบครัว ความขัดแย้งในชุมชน ความขัดแย้งในวงการศาสนา  

ความขัดแย้งในวงการราชการ ความขัดแย้งที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมเอง ซึ่งจะได้กล่าวใน 

รายละเอียดต่อไป  
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นอกจากลักษณะสี่ ประการข้ า งต้นแล้ ว กล่ าว โดยสรุปคือการที่ จั งหวัด

ประจวบคีรีขันธ์มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ เป็นของตนเองนั้น ทำให้ชาวจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์มองว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการทำลาย

ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ

ฐานทรัพยากรส่งผลต่อความหลากหลายของอาชีพชาวประจวบคีรีขันธ์      

ความหลากหลายของอาชีพในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ 

ประกอบไปด้วยดิน ป่า ไม้ น้ำ ทะเล ภูเขาทำให้ชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังประกอบ

อาชีพที่หลากหลายออกไปในแต่ละพื้นที่ด้วย 

อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก และเป็นแหล่งรายได้หลักของจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนใหญ่เป็นแหล่งปลูกสับปะรด

มะพร้าว ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผักและผลไม้อื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ สับปะรดและ

มะพร้าวยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพราะว่านอกจากการ

ผลิตเพื่อบริโภคแล้ว ยังมีการส่งออกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้วย เช่น การทำ

มะพร้าวเพื่อส่งออกสหภาพยุโรป เป็นต้น6 

นอกจากอาชีพเกษตรกรรมแล้ว ทุกอำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ติดกับ

ชายฝั่งทะเล ทำให้อาชีพประมงจึงเป็นอีกอาชีพที่สำคัญมากสำหรับคนประจวบคีรีขันธ์ 

กล่าวคือ การมีหมู่บ้านประมงจำนวนมากติดชายฝั่งทะเล การมีท่าเรือทั้งขนาดเล็กและ

ขนาดใหญ่ รวมทั้งแพปลา ดังนั้น ความสามารถในการผลิตอาหารทะเลจึงมีมาก ซึ่งถูกนำ

ไปบริโภคทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศด้วย นอกจากนี้แล้วจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งผสมพันธุ์และวางไข่ปลาทู และมีอุตสาหกรรมขนาดเล็กและใหญ่ 

ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำประมงอีก เช่น โรงหมึกแห้ง โรงปลาเค็ม โรงงานปลาป่น เป็นต้น 

นอกจากนี้แล้ว การท่องเที่ยวก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน เนื่องจากจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์มีความหลากหลายในทางระบบนิเวศ เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีอุทยาน 

แห่งชาติ 4 แห่ง วนอุทยานแห่งชาติ 5 แห่ง ได้แก่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยาน 

 6 การสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นกลุ่มที่
รวมตัวกันเพื่อทำสวนมะพร้าว อันมีเป้าหมายหลักในการผลิตมะพร้าวเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมาย
สหภาพยุโรป และได้รับการประกันราคาในฐานะสินค้าที่ปลอดสารเคมี ถือได้ว่าเป็นการทำการเกษตรสีเขียว
หรือการทำการเกษตรที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย จึงสามารถนำส่งมะพร้าวออกสู่สหภาพยุโรป 
ได้สัมภาษณ์นายพงษ์ศักดิ์ บุตรรักษ์ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 



ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม
บ้ า น ก รู ด

1
�

สถาบันพระปกเกล้า

แห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติหาดวนกร อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยาน

แห่งชาติน้ำตกห้วยยาง อุทยานแห่งชาติเขาหินเทิน และเกาะต่างๆ อีกมากมาย ได้แก่ 

เกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ ในพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อย เกาะระวาง เกาะระวิง 

เกาะนมสาว เกาะขี้นก เกาะกูรำ ในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด เกาะร่ำร่า เกาะท้ายทรีย์ 

เกาะจาน ในพื้นที่อำเภอทับสะแก เป็นต้น 

เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งทางทะเลและทางบก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงมี

อุตสาหกรรมชนิดที่เรียกว่า “อุตสาหกรรมภาคบริการ” กล่าวคือมีความเหมาะสมสำหรับ

การทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การจัดทำที่พักรับรอง และก่อให้เกิด

อาชีพที่สอดคล้องกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปด้วย      

ภูมิรัฐศาสตร์ของอำเภอบางสะพานและ“บ้านกรูด”

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพื้นที่สำคัญกล่าวคือเป็นพื้นที่แหล่ง

วางไข่ปลาทู มีชายทะเลที่สวยงาม มีปะการัง เกาะเล็กๆ น้อยๆ อีกหลายเกาะด้วยกัน 

และมีชุมชน “บ้านกรูด” อันตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ตำบลธงชัย แต่เดิมในสมัยพระเจ้าเอกาทศรถได้ยกพลเพื่อเดินทางไป

ปราบพระยาตะนาวศรี ผ่านมาและชุมชนพลที่ตำบลนี้ โดยมีทัพส่วนหน้าพักค้างพร้อมทั้ง

กระทำพิธีฉลองชัยเฉลิมพล ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า “บ้านธงชัย” ราวรัตนโกสินทร์ศก 113 

สมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการยกฐานะอำเภอกำเนิดนพคุณและได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอ

บางสะพาน ในปี พ.ศ. 2460 บ้านธงชัยจึงเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบางสะพานและมีฐานะ

เป็นตำบล ต่อมาเมื่อวันที ่6 กันยายน พ.ศ. 2522 กรมการปกครองได้ประกาศตั้งตำบล

ชัยเกษม ได้แยกหมู่บ้านออกไปขึ้นกับตำบลชัยเกษม จำนวน 5 หมู่บ้าน  

ปัจจุบันตำบลธงชัยแบ่งการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน7 ประกอบไปด้วย หมู่ที่ 1 

บ้านถ้ำคีรีวงศ ์หมู่ที ่2 บ้านปากคลอง หมู่ที ่3 บ้านกรูด หมู่ที ่4 บ้านทุ่งเรือยาว หมู่ที ่5

บ้านดอนแหลมใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองตาเมือง หมู่ที่ 7 บ้านหนองมงคล หมู่ที่ 8  

บ้านตะเคียนสองพี่น้อง หมู่ที่ 9 บ้านโคกตาหอม หมู่ที่ 10 บ้านชัยมงคล และหมู่ที่ 11 

บ้านดอนสูง และเรื่องราวความสวยงามของบ้านกรูดได้สะท้อนเรื่องราวออกมาระหว่าง

การต่อสู้ดังนี้       

 7 http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=770404 เข้าเมื่อ 21 ธันวาคม พ.ศ. 
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“บ้านกรูดของฉันในอดีต”8 



เมื่อจันทร์ทอแสงส่องมองยอดเขา 

เห็นเจดีย์เก้ายอดเราตั้งตระหง่าน 

มีพระใหญ่สีทองผ่องตระการ 

มีกรมหลวงลดหลั่นรองลงมา 



จะมองขวามองซ้ายแนวชายหาด 

ดารดาษหายทรายสวยหนักหนา 

มีเรือลำน้อยใหญ่ลอยหาปลา 

มีกุ้งหอยปูปลาโลมาวาฬ 



มีรีสอร์ทหลากหลายหน้าชายหาด 

มีธรรมชาติสดใสดั่งในฝัน 

มีนักท่องเที่ยวมากมายหลายเผ่าพันธุ์ 

แหละนี่คือบ้านฉันที่บ้านกรูด 



พื้นที่ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีสถานที่ท่องเที่ยว

หลายสถานที่ได้แก่ หาดบ้านกรูด หาดทรายแก้ว เขาธงชัย พระตำหนักรูปเหมือนกรม

หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดถ้ำคีรีวงศ์ และเจดีย์เก้ายอดบนเขาธงชัย  

นอกจากสถานที่ต่างๆที่กล่าวมาแล้ว “บ้านกรูด” เป็นชุมชนที่ได้รับจัดตั้งให้เป็น 

“เทศบาลบ้านกรูด” อันเนื่องมาจากแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ชายทะเลที่มีทรายขาว 

เรียบเนียน และน้ำทะเลที่ใสกว่าพื้นที่อื่นๆ  

บ้านกรูดเป็นชุมชนเล็กๆ พื้นที่ติดชายฝั่งทะเลทางด้านอ่าวไทย โดยชาวบ้านกรูด

ดั้งเดิมประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก และพื้นที่ที่สวยงามชายฝั่งทะเลนี้เอง บ้านกรูดจึงได้

รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันชาวบ้าน

กรูดยังคงประกอบอาชีพประมงเป็นหลักอยู ่

 8 ประพันธ์โดยสุกัญญา ชุมภูวรณ์ กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด เมื่อเดือนกันยายน 
2541 
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นอกจากการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแล้ว “บ้านกรูด” ยังได้รับ 

การคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 1 โครงการกล่าวคือโครงการ “โรงไฟฟ้า 

หินกรูด” ในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านโคกตาหอม ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ การพัฒนาโรงไฟฟ้าหินกรูดอ้างว่าจะนำมาซึ่ง “ความเจริญ” “เศรษฐกิจ” 

และ “การจ้างงาน” ของชาวบ้านกรูด ที่สำคัญจะนำมาซึ่งตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศ 

แต่ในความเป็นจริงหาไม่ได้เป็นแบบนั้น การเข้ามาในพื้นที่ของโครงการก่อสร้างดังกล่าว

กลับสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในชุมชนบ้านกรูด และเกิดการต่อสู้เพื่อยุติโครงการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นสาเหตุให้เกิดการลุกขึ้นต่อสู้ของชาวบ้านกรูด จนกระทั่งนำมาสู่การ

รวมกันเพื่อคัดค้านโครงการโดยชุมชน 



2 “กลุ่มผู้คัดค้านการก่อตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน”
 สู่“กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 บ้านกรูด”



เริ่มเรื่องราว

เมื่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่อง

แนวนโยบายในการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในรูปของ Independent Power 

Producer (IPP) โดย“กำหนดเป็นนโยบายให้โครงการผลิตไฟฟ้าที่ขายไฟฟ้าให้แก่การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 

ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตาม

ที่ระบุในประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2536 เรื่อง นโยบายและ 

หลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน”9 นอกจากการกำหนดรูปแบบของการรับซื้อพร้อมทั้ง

การให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ลงทุนในการผลิตไฟฟ้าเอกชนแล้วยังมีการกำหนดสัดส่วนและ

การซื้อขายไฟฟ้าไว้ กล่าวคือ 

“กำหนดสัดส่วนและโครงการในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวที่จะเริ่ม

ดำเนินการก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ. 2538-2544 ที่จะให้เอกชนลงทุนและดำเนินการในรูป

 9 หนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่องมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติในการประชุมครั้งที่  
3/2537 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 
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ของ Independent Power Producer (IPP) และขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย และดำเนินการออกประกาศเชิญชวนเอกชนลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า”10

นอกจากนี้แล้ว “ผู้ผลิตเอกชนในรูป Independent Power Producer (IPP) เปิด

โอกาสให้เอกชนยื่นข้อเสนอโครงการผลิตไฟฟ้าที่แตกต่างออกไปได้ เพื่อให้มีการแข่งขัน

กันทางเทคโนโลย ีสถานที่ตั้ง แหล่งและชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้และราคาซื้อขายไฟฟ้า  

การลงทุนในรูปนี้จะเป็นไปในรูปของ Base Load Plant เป็นหลัก โดยโครงการแต่ละ

โครงการควรมีขนาดกำลังผลิตในชั้นแรกในระดับประมาณ 700-1,400 MW เพื่อให้มี 

Economy of Scale โดยอาจให้โอกาสผู้ผลิตเอกชนขยายการผลิตไฟฟ้าได้อีกในอนาคต 

ในการออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 

ที่ชัดเจนเพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีเวลาเพียงพอในการปรับแผนการ

ลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ทัน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอของ Independent 

Power Purchase (IPP) และความต้องการไฟฟ้าของประเทศในแต่ละปี เช่น ผู้สนใจ

ลงทุนในโครงการที่จะผลิตไฟฟ้าในช่วงปี พ.ศ. 2544-2545 จำเป็นต้องยื่นข้อเสนอต่อ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 และการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะคัดเลือกผู้ลงทุนเจรจาและลงนามในสัญญาภายในวันที่ 

31 สิงหาคม พ.ศ. 2539 สำหรับโครงการที่จะผลิตไฟฟ้าหลังปี พ.ศ. 2545 การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะออกประกาศรับซื้ออีกฉบับและประกาศรับซื้อใหม่อาจแปลง

เงื่อนไขได้ตามความจำเป็น”11

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2539 คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดเรื่องราวการต่อสู้เพื่อ

สิทธิชุมชนของชาวบ้านกรูด เมื่อคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกข้อเสนอจาก 

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ได้ทำการคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 7 รายโดยหนึ่งในนั้นมีบริษัท 

สหยูเนี่ยน เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกในฐานะของ

เจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน “หินกรูด” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินหินกรูดมีกำลังการผลิต 1,400 เมกกะวัตต์ของบริษัท 

สหยูเนี่ยน เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ซึ่งมีวงเงินลงทุนประมาณ 50,000 ล้านบาท 

ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1,200 ไร่ ในบริเวณบ้านโคกตาหอม หมู่ที่ 9 ตำบลธงชัย อำเภอ

 10 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ. แนวนโยบายในการรับซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในรูป
ของ Independent Power Purchase (IPP). กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ, 
พฤษภาคม 2537. 
 11 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ. แนวนโยบายในการรับซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในรูป
ของ Independent Power Purchase (IPP). กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ, 
พฤษภาคม 2537. หน้า 5. 
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บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือต้นเหตุสำคัญในการต่อสู้ของชาวบ้านกรูด ซึ่ง 

ชาวบ้านกรูดต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ให้รอดพ้นจาก

อุตสาหกรรมที่จะทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่

ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ดังเช่นความกังวลของชาวบ้านที่มีต่อโครงการ

โรงไฟฟ้าหินกรูด 

“วันหนึ่งชาวบ้านได้ทราบข้อเท็จจริงจากนักการเมืองในพื้นที่ ที่นำเรื่อง

ราวมาบอกกล่าวแก่ชาวบ้านถึงข้อเท็จจริงที่เขารับรู้มาว่าได้มีการเซ็นอนุมัติ

อนุญาตให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ขึ้นในพื้นที่บ้านกรูดตำบลธงชัย 

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่บ้านบ่อนอก ตำบลบ่อนอก

อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และที่บ้านนาหูกวาง ตำบลทับสะแก 

อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะพื้นที่ที่บ้านกรูด ตำบล

ธงชัย โรงไฟฟ้าจะตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีธุรกิจการท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ เมื่อข้อเท็จจริง

ได้ถูกเปิดเผยขึ้นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยได้อนุมัติให้โรงไฟฟ้าถ่านหิน

ขนาด 1,400 เมกกะวัตต์ให้สามารถสร้างได้ในพื้นที่บ้านกรูด โดยได้บอกเล่า

ถึงสถานการณ์ที่ชาวบ้านเข้าใจผิดว่าการกว้านซื้อที่ดินที่มีมาก่อนหน้านี้มิใช่

เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวแต่เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมของโครงการ

โรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น จากการบอกเล่าของนักการเมือง 

ท่านนั้นสร้างความหวาดกลัวแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง ความ

หวาดวิตก ความกังวลในสิ่งที่ยังมองไม่เห็น ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ 

แม้ว่าพี่น้องประชาชนจะรับรู้เรื่องราวจากนักการเมืองท้องถิ่นในยามนั้น ก็มิได้

หมายความว่านักการเมืองเหล่านั้น เขามาบอกเพราะความเป็นห่วงพี่น้อง

ประชาชน หรือบอกด้วยความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่อยากให้มี

การทำลายฐานทรัพยากรส่วนรวมเหมือนที่ชาวบ้านเข้าใจ หรือเป็นเพราะว่า 

เขากำลังทำหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขก็หาใช่ไม่ ตรงกันข้ามพวกเขา 

มาบอกเพราะเกิดจากสาเหตุความขัดแย้งที่พวกเขาจัดสรรผลประโยชน์กัน 

ไม่ลงตัวในเรื่องผลประโยชน์ที่กลุ่มทุนเสนอให้เพื่อแลกกับการเซ็นอนุญาต

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ต้องใช้มติเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็น

องค์ประกอบการเห็นชอบในการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือ 

อบต. กันเองทำให้ข่าวเหล่านี้มาถึงหูของประชาชน”12

 12 เพิ่งอ้าง. หน้า 28-30. ตัวเอนเน้นโดยผู้วิจัย 
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การรับรู้ข้อมูลและข้อเท็จจริงข้างต้นเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการโดยองค์การบริหาร

ส่วนตำบลธงชัย นำมาซึ่งการชุมนุมของ “กลุ่มผู้คัดค้านการก่อตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน” ขึ้น

เป็นครั้งแรก เพื่อไปสอบถามจากประธานองค์การบริหารส่วนตำบลในขณะนั้นว่า “มีการ

เซ็นอนุมัติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าไปหรือยัง?” และคำตอบที่ได้รับกลับมาคือ “ไม่รู้” 

และความไม่รู้ของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้เองที่ทำให้ชาวบ้านเกิดความ

อยากรู้ที่กว้างขวางมากขึ้น13 จนนำไปสู่การเรียกร้องให้มีการชี้แจงข้อมูลเพื่อให้รับรู้เป็นที่

สาธารณะ โดยทางกลุ่มผู้คัดค้านการก่อตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินเรียกร้องให้ประธานองค์การ

บริหารส่วนตำบลออกมาชี้แจง14

“ประมาณเดือนสิงหาคมปี พ.ศ. 2540 ชาวบ้านรู้มาว่าทางองค์การ

บริหารส่วนตำบลธงชัยจะอนุมัติให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ ชาวบ้านจึงไป

ถามองค์การบริหารส่วนตำบลว่าอนุมัติให้สร้างโรงไฟฟ้าไปแล้วหรือยัง ก็ได้ 

คำตอบว่ามีการเซ็นอนุมัติไปแล้ว เราก็ไปเรียกร้องให้องค์การบริหารส่วนตำบล

มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านให้ข้อมูลด้านดีและด้านไม่ดีของ

โรงไฟฟ้า เขาก็ไม่ยอมให้ เราก็เรียกร้องไปทางจังหวัด เพราะองค์การบริหาร

ส่วนตำบลทำให้ชาวบ้านมีความรู้สึกไม่ดีแล้ว และทางโรงไฟฟ้าก็มาให้ข้อมูลกับ

ชาวบ้านซึ่งชาวบ้านไม่ยอมรับ”15

 

จากความพยายามในการเรียกร้องเพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

โครงการโรงไฟฟ้าหินกรูด นำมาสู่การผลักดันให้เกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมขึ้นจำนวนมาก 

 13 เอกสารตอบโต้ระหว่าง “กลุ่มผู้คัดค้านโครงการก่อตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน” และ “องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลธงชัย” ในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2540-2541 
 14 เป็นข้อสังเกตว่า ณ เวลาขณะนั้นประธานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยและกำนันตำบลธงชัยคือ
บุคคลคนเดียวกัน ซึ่งปรากฏหลักฐานต่อมาว่าเป็นผู้มีชื่อในการซื้อที่ดินในโฉนดที่ดินจำนวนมาก ก่อนที่ที่ดิน
เหล่านั้นจะตกเป็นที่ดินในครอบครองของโครงการ “โรงไฟฟ้าหินกรูด” 
 15 สัมภาษณ์จินตนา แก้วขาว ใน นิตยสารสารคดี ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2544 ปีที่ 17 ฉบับที่ 201 
หน้า 97-98. 
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ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด

กระบวนการเรียกร้องให้มีการชี้แจงข้อมูลต่อสาธารณะชนเกิดขึ้น เมื่อมีความสงสัย

ใคร่รู้ของคนในชุมชนมากขึ้น เกิดการรวมตัวของผู้คนอย่างกว้างขวางบริเวณหน้าสถานี

รถไฟบ้านกรูดเพื่อมารอรับฟังการชี้แจงจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย แต่ได้รับ

การปฏิเสธหลายครั้ง พร้อมทั้งให้เหตุผลว่า “ทางองค์การบริหารส่วนตำบลติดราชการ 

และติดภารกิจมากมาย เช่น การไปศึกษาดูงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย หรือการติดภารกิจเนื่องในวันปิยะมหาราช เป็นต้น”16 แต่ในที่สุดก็ไม่สามารถ

ต้านทานความใคร่รู้ของชุมชนได้ เพราะว่าชาวบ้านจำนวนมากต้องการที่จะทราบข้อมูล 

ในฐานะข้อดี ข้อเสียอันเนื่องมาจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจึงนำมาซึ่งเวทีในการชี้แจง 

การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2541 พร้อมทั้ง 

ได้ทำการชี้แจงเป็นเอกสารว่าจะต้องมีการจัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตอบคำถามของ 

ชาวบ้าน พร้อมทั้งจัดทำเวธีสาธารณะขึ้น 

อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ครั้งนั้นได้นำมาสู่การสร้างเครื่องมือและกลไกในการสร้าง

ขบวนการเคลื่อนไหวที่เรียกว่า “ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน” และขบวนการ

เคลื่อนไหวภาคประชาชนของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการ 

เรียกขานโดยทั่วไปว่า “ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม” โดยขบวนการดังกล่าว

เริ่มจากความสัมพันธ์ของคนในชุมชน เกิดจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและพูดคุย 

แลกเปลี่ยนเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของชาวบ้านกรูด เกิดการรวมตัวกันของคน 

ในเครือญาติ เกิดการเริ่มเคลื่อนไหวสนทนาพูดคุยกันในชุมชน เกิดการรวมตัวกัน 

เพื่อรักษาปกป้องทรัพยากรในชุมชน เกิดการเรียนรู้ที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน  

ประเด็นเรื่องโรงไฟฟ้าได้รับการพูดถึงเกือบทุกกิจกรรมระหว่างการดำเนินชีวิตใน

ขณะนั้น เช่น การพูดคุยกันระหว่างรับประทานอาหาร การพูดคุยกันระหว่างการซื้อขาย

ข้าวของเครื่องใช้ เป็นบทสนทนาที่เกิดขึ้นในร้านอาหาร ร้านก๋วยเตี๋ยว บนเรือชาวประมง 

หรือแม้กระทั่งในหน่วยงานราชการทั้งหมดที่มีอยู่ของชุมชนทั้งหมด อันอาจเรียกได้ว่า 

เป็นชุมชนที่มีความเป็นการเมือง (Politicized community)  

นอกจากการพูดเรื่องต่างเหล่านี้ในชีวิตประจำวันแล้ว ยังมีการเรียนรู้กระบวนการ

ทางกฎหมาย เรียนรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน

ต่างๆ ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ การเรียนรู้ต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให ้“ขบวนการเคลื่อนไหว

 16 เอกสารชี้แจงจากองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย เมื่อเดือนตุลาคม 2541 ลงนามโดย ประธาน
องค์การบริหารส่วนตำบลในขณะนั้น 
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ภาคประชาชน” ได้รับการยกระดับเป็น “ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมือง” ดังนั้น งาน

ศึกษาครั้งนี้ จึงเรียกการเคลื่อนไหวของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดว่า 

“ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม” เพราะมีประเด็นในการเคลื่อนไหว

ทั้งทางการเมืองและกฎหมาย รวมถึงกระบวนการยุติธรรมอันถือได้ว่าเป็นแบบอย่าง 

ต่อการเรียนรู้ของพื้นที่ที่เคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งระหว่างการก่อร่างสร้าง

ขบวนการเคลื่อนไหวนั้น ได้มีการรวมตัวขยายเครือข่ายและสร้างการรับรู้ในระดับ

สาธารณะมากขึ้น 

การสร้างเครือข่าย(Network)

การรวมตัวกันในครั้งแรกๆนั้น เกิดขึ้นโดยการที่ผู้รู้ข้อมูลทำหน้าที่เสนอข้อมูล โดย

ข้อมูลเหล่านั้นนำเสนอผ่านรถเครื่องเสียงโดยการรณรงค์ การให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องผล

กระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกรูด โดยสถานที่แรกๆ ที่มีการทำการ

รณรงค์คือตลาดบ้านกรูด เริ่มมีการนำรถเครื่องเสียงออกเดินรณรงค์และมีการทำมวลชน

ชมุชนตา่งๆ ตอ่ไป เชน่ ชมุชนบา้นมรสวบ ชมุชนบา้นหนองจนัทร ์ชมุชนบา้นหนองตาเมอืง

ชุมชนบ้านโคกตาหอม เป็นต้น ซึ่งชุมชนต่างๆเหล่านี้เริ่มออกนอกเหนือไปจากหมู่บ้าน 

ที่อยู่ในตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การเดินทางรณรงค์เพื่อหา

แนวร่วมในการคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าหินกรูดเริ่มขยายตัวเป็นวงกว้าง เกิดการเดินทาง

แลกเปลี่ยนข้อมูลจากครัวเรือนสู่ครัวเรือน จากชุมชนสู่ชุมชน จากหมู่บ้านถึงหมู่บ้าน  

จากหมู่บ้านเริ่มข้ามหมู่บ้านไป เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามพรมแดนตำบล จนถึง 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้ข้ามอำเภอจากอำเภอบางสะพาน ไปอำเภอทับสะแก และ

อำเภอเมือง จึงเกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับท้องถิ่นขึ้น 

เมื่อมีชาวบ้านตื่นตัวกันมาก จึงเกิดการรวมตัวเป็นขบวนการเคลื่อนไหว 

ภาคพลเมือง นับตั้งแต่กลุ่มแรกซึ่งรวมกันเรียกว่า “กลุ่มผู้คัดค้านการจัดตั้งโรงไฟฟ้า” 

“กลุ่มผู้ต่อต้านการจัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน” “กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านกรูด”และมี

พัฒนาการต่อมาจึงเรียกว่า “กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด” มีการทำ

เสื้อเขียวเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้ มีการทำธงสีเขียวเพื่อแสดงออกว่าเป็นกลุ่มที่จัด

ตั้งขึ้นเพื่อทำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น นอกจากนี้แล้วยังมีการรวมกลุ่ม

เพื่อการจัดการตนเองในท้องถิ่นต่อไป เช่น กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มชาวประมง เป็นต้น 

จากการรวมกลุ่มเพื่อการอนุรักษ์ในครั้งแรกนั้นส่งผลให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายอีก

มากมาย เช่น กลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก กลุ่มอนุรักษ์ทับสะแก กลุ่มรักษ์เมืองประจวบฯ 

กลุ่มรักษ์ท้องถิ่นกุยบุรี เป็นต้น เพื่อร่วมกันรณรงค์คัดค้านการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า

ที่ไม่มีความโปร่งใสและความชอบธรรม จึงเกิดการขยายเครือข่ายในระดับจังหวัดต่อไป 
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หลังจากการรวมตัวแล้ว ทำกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ข่าวสารของในชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจากโครงการพัฒนาของรัฐที่จะเข้ามาสู่

ชุมชนบ้านกรูดนั้นเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ จึงเป็นสาเหตุให้การต่อสู้ระหว่างทุนที่รวม

ตัวกับรัฐและชาวบ้านซึ่งเป็นคู่ตรงข้ามอีกฝ่ายหนึ่งนั้น ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยาก จึงเกิด

การพยายามรวมตัวกันของชาวบ้านบ่อยครั้งในการคัดค้านโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการ

ชุมนุมที่องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย เทศบาลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน ที่ดินอำเภอ

บางสะพาน หน่วยงานต่างๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และในที่สุดเมื่อไม่มีความคืบหน้า

ใดๆจากหน่วยงานราชการทั้งหลายแล้ว จึงนำมาสู่การเรียกร้องต่อตัวแทนของรัฐบาล 

ในสมัยนั้น17

นอกจากการรวมตัวกันในฐานะเครือข่ายแล้ว ยังมีการส่งเอกสารไปยังหน่วยงาน

ต่างๆ นับตั้งแต่รับรู้เรื่องราว ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ดินจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนถึงสำนัก

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดังเอกสารต่อไปนี้

“บัดนี้ ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยได้มีมติให้ความ

เห็นชอบอนุญาตให้บริษัทยูเนียนเพาเวอร์ดีเวลลอปเมนท์จำกัดตั้งโรงงาน

ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ หมู่ที่ 9 บ้านโคกตามหอม ตำบลธงชัย โดยองค์การ

บริหารส่วนตำบลธงชัยได้คำนึงถึงนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม

อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้

เพิ่มขึ้นและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น แต่องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ก็ได้คำนึงถึงปัญหาสภาวะแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นด้วยและได้รับคำชี้แจงพร้อมกับ

ความร่วมมือจากทางบริษัทฯ ในการป้องกันปัญหาเป็นอย่างดีที่ประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยได้นำข้อคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นและ

ข้อมูลของทางบริษัทฯมาประกอบการพิจารณา โดยตรึกตรองอย่างถี่ถ้วนและใช้

วิจารณญาณในการตัดสินใจแล้ว ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ธงชัยจึงมีมติให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

สมัยวิสามัญครั้งที่ 7/2540 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2540 ซึ่งได้แนบ 

สำนวนมาด้วยแล้ว”18

 
 17 ปรากฏในเอกสารแนบท้ายลำดับที่ 2 ลำดับการต่อสู้โรงไฟฟ้าของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมบ้านกรูด 
 18หนังสือถึงอุตสาหกรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์เรื่องการอนุญาตตั้งโรงงานผลิตประแสไฟฟ้า ลงวันที่
10 มิถุนายน พ.ศ. 2540 
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จากหนังสือขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ยื่นต่ออุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่า “คำนึงถึงนโยบายของ

รัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมี

รายได้เพิ่มขึ้นและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น” เป็นการยอมรับกับคำสั่งของรัฐ 

ส่วนกลางที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรวมศูนย์อำนาจของระบบราชการส่วนกลาง กล่าวคือ

การยอมรับคำสั่งจากราชการส่วนบน แล้วระบบราชการส่วนล่างนำมาปฏิบัติตาม (Top-

down approach) ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการจัดการตนเอง แต่องค์การบริหารส่วนตำบล

ธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในขณะนั้นก็ยังคงปฏิบัติตามความเห็น

ของรัฐบาลกลางอันมีแนวทางนโยบายการพัฒนาประเทศ 

ความห่วงใยจากประชาชนทำได้แต่ก็เพียงการรับฟังการชี้แจงข้อมูล หากแต่ไม่ได้

เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินหรือกระบวนการตัดสินใจ (Decision-making) ทำหน้าที่

เพียงการรับการชี้แจง หากมีการรับรู้เรื่องราวต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน 

กระบวนการเช่นนี้ ไม่นับว่าเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม แต่รัฐทำหน้าที่ เป็นเพียง

ประชาสัมพันธ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนก็ทำหน้าที่

เป็นเพียงประชาสัมพันธ์ให้อีกทอดหนึ่งเท่านั้น 

จากที่กล่าวมาจึงเป็นสาเหตุให้เกิดการเรียกร้องต่อหน่วยงานที่มีลำดับชั้นที่สูงขึ้นไป

นับตั้งแต่ การเรียกร้องจากสภาตำบลธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ที่ว่าการ

อำเภอบางสะพาน ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน ศาลาว่าการจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ มากมาย  

ถึงแม้กระนั้น ชาวบ้านกรูดที่ต้องการคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน “หินกรูด” 

จึงได้รวมตัวกัน ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

พร้อมกับชาวบ้านบ่อนอกที่ต้องการคัดค้านโรงไฟฟ้าบ่อนอก ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินอีก

แห่งหนึ่งที่จะสร้างในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์โดยชาวบ้านได้เรียกร้องให้คณะรัฐมนตรี 

ทบทวนและยกเลิกโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กำลังดำเนินการก่อสร้างทั้งที่ 

บา้นกรดูและบอ่นอก กอ่นทีจ่ะชมุนมุแสดงจดุยนืของประชาชนกวา่ 2 หมืน่คนในวนัถดัมา

เมื่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นในวันที่ 8-10 ธันวาคม พ.ศ. 2541 นั้นเป็น

สาเหตุให้รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ลงนามในหนังสือว่าจะไม่มีการทำการสร้าง 

โรงไฟฟ้าบ่อนอกและโรงไฟฟ้าหินกรูด19 และต่อมาในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2541  

 19 หนังสือลงนามโดยนายพินิจ จารุสมบัติ รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น อันเนื่องมาจากเหตุการณ์
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม พ.ศ. 2541 
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คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในฐานะ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย

แต่งตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณ์และจัดทำประชาพิจารณ์โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

บ่อนอกของบริษัทกัลฟ์ เพาเวอร์ เจนเนอร์เรชั่น จำกัด ในวันที่ 10-11 กันยายน 

พ.ศ.2542 ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินหินกรูดของบริษัท ยู เนียน เพาเวอร์  

ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ได้จัดทำประชาพิจารณ์ขึ้นในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ ์พ.ศ.2543 

ซึ่งการจัดทำประชาพิจารณ์นี้ก็ไม่ได้สำเร็จลงตามที่มีแนวความคิดไว้ ดังที่จะได้นำเสนอ

รายละเอียดต่อไป20 



3 เมื่อเรียนรู้สู่การเห็นต่าง



การตื่นรู้

การตื่นตัวเรียนรู้ข้อมูลของชาวบ้านกรูดเป็นไปอย่างกว้างขวาง กล่าวคือมีการ 

พูดคุยกันในพื้นที่ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนกระทั่งมีการรวมกลุ่มกันกลายเป็น

“กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด” ในปัจจุบัน การรวมตัวเหล่านั้นเกิดขึ้น

ก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญมารองรับสิทธิเหล่านั้น และกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บ้านกรูดนั้นเป็นต้นแบบของการรวมตัวกันอันนำมาซึ่งการถกเถียง บัญญัติและรับรอง

สิทธิหลายประการ และในทางกลับกันกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดได้

เป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกๆ ที่มีการใช้สิทธิที่กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 บัญญัติรองรับไว้ เช่น สิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สิทธิในการ

ชุมนุมในที่สาธารณะ สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สิทธิในการที่ได้รับ

ความยุติธรรม สิทธิในการรวมตัวกันของบุคคล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้ข้อมูล 

ขา่สารของชาวบา้นกรดูไมส่ามารถไดม้าดว้ยวธิกีารอนัเปน็ไปตามปกตทิีม่กีฎหมายรบัรองไว ้

ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

 20 บทที่ 3 การเมืองเรื่องการประชาพิจารณ์ (The Politics of Public Hearing) 
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“ข่าวลือที่จะมีโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่จะมาก่อตั้งที่หาดบ้านกรูด 

ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...ทำให้เกิดกระแส 

การคัดค้านของประชาชนในพื้นที่ทั้งสองแห่งที่เป็นเป้าหมายของการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ การรวมตัวของชาวบ้านทั้งสองพื้นที่เพื่อคัดค้าน

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางด้านการประกอบอาชีพของพวกเขาทำให้การ

ต่อสู้เพื่อให้เกิดความชอบธรรมในการจัดการทรัพยากรของตัวเองเกิดขึ้นเป็น

วงกว้างและขยายตัวเป็นการต่อสู้ที่รวมคนได้มากที่สุด ในยุคแรกของการ 

เรียกร้องให้ทบทวนยกเลิกโรงไฟฟ้าที่ประจวบคีรีขันธ์ จังหวะนั้นเองเป็นช่วงที่ 

พี่น้องที่บ้านกรูดเพิ่งรับรู้เรื่องการลงทุนของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่ 

บ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังการเคลื่อนไหวของชาวบ้านบ่อนอก 

ที่ออกมาปิดถนนเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เซ็นหนังสือ

สำคัญเพื่อเป็นการยืนยันให้กับชาวบ้านว่าจะไม่มีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

ที่บ่อนอกเด็ดขาด และหลังจากนั้นไม่นานนักชาวบ้านกรูดก็ได้รับรู้เรื่องการขอ

ใช้พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยอำเภอบางสะพานจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นฐานการผลิตกระแสไฟฟ้าในนาม“โรงไฟฟ้าหินกรูด” 

ให้เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหินเป็นวัตถุดิบในการผลิต

กระแสไฟฟ้าในพื้นที่นี้รวมถึงชาวบ้านที่บ้านกรูดที่ได้รับการบอกกล่าวจาก

องค์กรท้องถิ่นบางคนในพื้นที่บ้านกรูดว่าเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตเพื่อป้อนไปยัง 

โรงไฟฟ้าที่บ้านกรูดนั้น เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีจากต่างประเทศโดยมีที่มาจาก

ประเทศออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย โดยมีการเปิดเวทีทำความเข้าใจกับ

ประชาชนตามเวทีต่างๆรวมทั้งมีการเข้าประชุมร่วมกับกลุ่มผู้นำท้องถิ่นให้ได้

รับรู้แนวทางของรัฐบาลด้วยความคาดหวังให้องค์กรเหล่านั้นเป็นปากเสียง 

ให้กับชาวบ้านเพื่อทำความเข้าใจโครงการถ่านหินที่พวกเขานำมาใช้ใน

กระบวนการผลิตว่าเป็นถ่านหินชั้นดีจากต่างประเทศ มีชื่อเสียงเรื่องเหมือง

ถ่านหินที่กลุ่มทุนทั่วประเทศนิยมใช้กัน เพื่อลดจำนวนคนในพื้นที่ที่คัดค้าน

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินของพวกเขา กลุ่มผู้ขายถ่านหินที่อาจจะมีการ

สมัปทานเหมอืงถา่นหนิไวท้ีป่ระเทศตา่งๆ มกัมคีวามสมัพนัธก์บักลุม่นกัการเมอืง

ระดับชาติที่มีเส้นสายและเครือข่ายส่วนใหญ่เป็นผู้ลงทุนกับอุตสาหกรรม

ประเภทนี้ นั่นก็คือ อุตสาหกรรมพลังงานใครๆ ก็รู้ว่าเป็นการลงทุนแบบ 

กินเปล่า ... นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่เห็นว่าเป็นการลงทุนที่ไม่มีวัน

ขาดทุนฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยมีการดำเนินการแก้กฎหมายเพื่อเปิดช่องทางไว้ให้
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ภาคเอกชนมีสิทธิเข้ามาร่วมลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าของรัฐไว้ โดยรัฐสามารถ

เกี่ยวข้องได้ในรูปแบบของการสัมปทานร่วมนั้นเท่ากับว่ามีการเปิดทางให้เอกชน

หาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมีรัฐคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยแก้ปัญหาใน

สภาพผู้ร่วมทุน ประเทศไทยก็ต้องคิดตามเหมือนกันว่าปัจจุบันข้าราชการไทย

ส่วนใหญ่มักเข้าจะมาผันตัวเองเข้าไปเป็นคณะกรรมการบอร์ดต่างๆ ใน

รัฐวิสาหกิจเพื่อหวังทั้งเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนมากมายตามตำแหน่งอย่าง

มากมาย ว่ากันว่าบางคณะของบอร์ดรับเบี้ยประชุมกันเดือนละเหยียดล้าน  

จนทำให้การทำงานในหน้าที่ของข้าราชการจึงไม่ไปถึงไหนเพราะมัวแต่ห่วง

ประโยชน์ขององค์กรที่เหล่าข้าราชการใหญ่พวกนี้ไปนั่งเป็นบอร์ดนั่นเอง”21 

 

การรวมตัวเกิดขึ้นโดยมีความชอบธรรม เพราะเป็นไปเพื่อการปกป้องตนเองจาก

การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และ

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าอาจนำมาซึ่งความเสียหายอย่างมหาศาลต่ออาชีพและชุมชน จึงเกิด

การรวมตัวเพื่อรับรู้ข้อมูล ข้อดี ข้อเสียที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน แต่การร้องขอในเบื้องต้น

กลับไม่ได้รับความสนใจจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อันนำมาสู่การไม่ยอมรับ

ของชุมชนอีกต่อไป ไม่ว่าทางภาคเอกชนจะเข้ามาทำการให้ข้อมูลอย่างไรก็ตาม เข้ามา

ประชาสัมพันธ์และนำเสนอข้อมูล ข้อดีและข้อเสียแต่ชาวบ้านกลับไม่สนใจอีกต่อไป 

เพราะว่าในช่วงเวลาที่เรียกร้องขอข้อมูลนั้นไม่ได้รับการตอบรับหรือตอบสนองแต่อย่างใด 

เป็นเหตุให้การเคลื่อนไหวของ “กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด” เป็นไป

อย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอที่ชัดเจน คือ “การให้ยุติโครงการการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

หินกรูด”22

บทเรียนที่ทรงคุณค่า

สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พยายามจัดทำประชาพิจารณ์ขึ้น

ระหว่างที่มีการจัดทำประชาพิจารณ์จากภาครัฐ ชาวบ้านซึ่งได้มีการรวมตัวกันจากหลาย

เครือข่าย ได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดและกลุ่มรักษ์ท้องถิ่น 

 21 จินตนา แก้วขาว. ประชาธิปไตยกับการปกป้องทรัพยากรชุมชน. ปาฐกาถา 14 ตุลาคม ประจำปี 
2555. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ 14 ตุลา. หน้า 38-40.  
 22 เอกสารที่ออกจากกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2542-2545 
ล้วนนำเสนอความต้องการของชุมชนในข้อแรก คือ การให้ยุติโครงการการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกรูด พร้อมทั้ง
ให้ตรวจสอบถึงความไม่โปร่งใสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเป็นประเด็นรองลงมา 
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บ่อนอกกุยบุรี ได้มีการจัดทำเวทีประชาพิจารณ์คู่ขนานกับเวทีที่จัดโดยภาครัฐ อันได้รับ

ความร่วมมือจากนักวิชาการเพื่อมาร่วมนำเสนอความคิดเห็นบนเวที และแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ประสบการณ์จากพื้นที่เคลื่อนไหวพื้นที่ต่างๆ       

“การรวมตัวกันเพื่อคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่เกิดขึ้น ตามที่ทุกคน

สำนึกได้ ตามวิถีดั้งเดิม สัญชาติญาณของชาวบ้านที่เมื่อรับรู้เรื่องการก่อกำเนิด

โรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่ใกล้ๆ บ้าน ณ เวลาที่พี่น้องประชาชนได้รับรู้เรื่องการ

ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่บ้านกรูด และในพื้นที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ วินาทีแรกที่ชาวบ้านที่ไม่มีผลประโยชน์ใดๆ คิดได้ทันทีคือ 

“ไม่เอา” เพราะคำว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินมันหวนให้คิดถึง เหมืองแม่เมาะ จังหวัด

ลำปาง ซึ่งในอดีตได้สร้างความเกรียวกราวทางสื่อมวลชน มันดูน่าเกลียดและ

น่ากลัวมากสำหรับชาวบ้าน... และนี่คือสาเหตุสำคัญที่วันนี้การต่อสู้เพื่อแย่งชิง

ทรัพยากรระหว่างนายทุนฝ่ายหนึ่งกับภาคประชาชนฝ่ายหนึ่งจึงเป็นเรื่องสำคัญ

มากขึ้น และจากบทเรียนเหล่านี้ทำให้ชาวบ้านที่ประจวบฯ ถือเป็นแม่แบบ 

ในการต่อสู้แบบไม่ยอมให้มีการก่อสร้าง”23 



เมื่อเกิดคำถามสำคัญคือ “การยอมให้รัฐพัฒนาเพื่อแลกกับความเจริญของประเทศ

ใช่หรือไม่” และ “รัฐบอกว่าต้องเสียสละเพื่อให้เกิดการพัฒนา” จึงนำมาสู่การตั้งคำถาม

และเรียนรู้ของชาวบ้านกรูดอีกมากมาย จนเป็นคำถามในเชิงพื้นที่กล่าวคือ ทำไม 

การพัฒนาต้องกระทบต่อการทำเกษตรกรรมหรือการทำอาชีพประมงด้วย เพราะว่าใน

พื้นที่ชาวบ้านสามารถหารายได้ให้เพียงพอกับปริมาณคนในครอบครัว แต่หากเกิดการ

พัฒนาแล้ว นอกจากมลพิษชาวบ้านกลับไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย พร้อมทั้งบทเรียน

สำคัญที่ไม่ได้รับการเยียวยาดูแลจากภาครัฐ ดังนั้น กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บ้านกรูดและชาวบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะไม่ยอมแลกสวนมะพร้าว ไร่สับปะรด

อาชีพประมงกับโรงไฟฟ้า จากการชั่งน้ำหนักเช่นนี้แล้ว จึงเกิดจิตสำนึกในการต่อสู้อย่าง

ถึงที่สุด นำมาสู่การค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในการต่อสู้กับทุนที่ผสมรวมกับรัฐ      

 23 จินตนา แก้วขาว. อ้างแล้ว. หน้า 30-33. 
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การสืบเสาะค้นหาข้อมูล

“ปี พ.ศ. 2537 ไม่ใช่ เรื่องง่ายที่ ใครจะชนะการประมูลโครงการ 

Independent Power Producer (IPP) และได้เซ็นสัญญาขายไฟฟ้าให้แก่ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นเวลานานถึง 25 ปี แต่บริษัท

กัลฟ์เพาเวอร์ อิเลคตริค จำกัดและบริษัทยูเนี่ยน เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ 

จำกัดก็เป็นสองในเจ็ดบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ ที่ทำสำเร็จมาแล้ว โดยการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เซ็นสัญญาซื้อไฟฟ้ากับ Independent 

Power Producer (IPP) ทั้งเจ็ดรายเสร็จสิ้นไปตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2540   

ถึงแม้ว่าที่ตั้งโรงไฟฟ้าของทั้งสองบริษัท จะไม่ใช่พื้นที่ในส่วนใจกลางกรุงเทพ

มหานครตามที่ถูกกำหนดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต ิ(สพช.) จะบอกว่า

เหมาะสมจะสร้างโรงไฟฟ้ามากที่สุดในขณะนี้ แต่มันก็อยู่ในพื้นที่ที่ถูกเล็งเอาไว้

เป็นอันดับที่รองลงมา นั่นคือพื้นที่ติดชายทะเล คือแนว “ชายฝั่งทะเลตะวันตก

ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ขึ้นมาจนถึงสมุทรสาคร” ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) คาดว่าจะทำให้กระแสไฟฟ้าในภาคใต้มั่นคงขึ้น แต่ 

ข้อเท็จจริงกรณีพื้นที่เป็นเพียงข้ออ้าง มิใช่ประเด็นข้อเท็จจริงที่เป็นตัวกำหนด 

การเลือกพื้นที่ก่อสร้าง เพราะหลังจากที่ชาวบ้านที่ประจวบคีรีขันธ์ร่วมกัน

คัดค้านโรงไฟฟ้าทั้งสองโรง จนคณะรัฐมนตรีมีมติให้ทบทวนพื้นที่การก่อสร้าง 

จนปัจจุบันทั้ง 2 โรงไฟฟ้าไม่สามารถก่อสร้างในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นการ

ทำให้สิ่งที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คาดไว้ไม่เป็นจริง”24 



หลังจากความสงสัยในประเด็นเรื่อง “การพัฒนา” นำมาสู่การเข้าหาข้อมูลที่ลึกซึ้ง

ไปกว่าการตั้งคำถามกับการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่จากนโยบายของรัฐ และมองหา 

นโยบายของรัฐซึ่งพบว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติมีแผนการพัฒนาโรงไฟฟ้าในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันนับจากสมุทรสาคร 

มาจนถึงประจวบคีรีขันธ์ กล่าวคือข้อมูลนี้เป็นชุดข้อมูลที่ชาวบ้านพยายามทำความเข้าใจ

เกี่ยวกับที่ไปที่มาของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้น  

 24 จินตนา แก้วขาว. เพิ่งอ้าง. หน้า 34. 
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“ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

ได้ตกลงในหลักการที่จะทำสัญญาซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า Independent Power 

Producer (IPP) 7 โครงการ 5,943.5 เมกะวัตต์ และ 1 ใน 7 โครงการเป็น

โครงการโรงไฟฟา้หนิกรดูที ่ตำบลธงชยั อำเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

ซึ่งมีนายอานันท์ปันยารชุนเป็นประธานบริหารอยู่ด้วยในช่วงนั้น จนกระทั่ง

ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 นี่คงจะนับเริ่มได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา

นานหลายปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เมื่อมีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกำลังการผลิต 

734 เมกะวตัตท์ีบ่า้นบอ่นอก ตำบลบอ่นอก อำเภอเมอืง จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

และ 1,400 เมกะวัตต์ มูลค่าประมาณ 6 หมื่นล้านบาท และเดิมหน้าที่บริหาร

จัดการพลังงานของประเทศก็เป็นหน้าที่หลักของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย (กฟผ.) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความ

ต้องการในประเทศในช่วงนั้น และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.)เองก็ผูกขาดการบริหารจัดการไฟฟ้าของประเทศให้อยู่ที่การไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แต่ผู้เดียว ซึ่งที่ผ่านมาการลงทุนของ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ได้สร้างหนี้สินให้กับประเทศไทย

ทั้งใน และต่างประเทศจำนวนมาก และภาระหนี้สินก็ตกเป็นภาระแก่รัฐ 

ในฐานะผู้ค้ำประกันเงินกู้ ในปี พ.ศ. 2535 คนไทยทุกคนอยู่ในสภาวะการ

จำยอมเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง และเกิดเป็นสงครามกลางเมืองเพื่อ

เรียกร้องรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ให้ลงจากอำนาจการปกครอง 

ที่ประชาชนไม่ต้องการ โชคช่วยที่สถานการณ์จบลงได้ด้วยดี หลังจากนั้นเกิด

กระแสเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) จึงได้เริ่มต้นขึ้น 

หลังจากนายอานันท์  ปันยารชุนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงปี พ.ศ. 2535 

โดยรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน ได้ออกกฎหมายอนุญาตให้ภาคเอกชนที่เรียกว่า 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้ามาร่วมงานหรือดำเนินในกิจการของรัฐ 

ให้เอกชนมีสิทธิเข้ามาลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้า และเริ่มมีการรับซื้อไฟฟ้าจาก

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) ที่เป็นเอกชนตั้งแต่นั้น 

เป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีที่มีนายชวน  หลีกภัยเป็น

นายกรัฐมนตรี ก็ได้มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.)รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ หรือที่เรียกกันว่าผู้ผลิต

ไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) โดยอ้างว่า เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในกิจการไฟฟ้าที่มีเป้าหมาย 2 ประการ คือ 
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1. เพื่อลดภาระการลงทุนภาครัฐที่ก่อให้เกิดหนี้สินสาธารณะเพิ่มขึ้น 

2. ให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า 

ที่ราคาถูกลง  

คนที่ต่อสู้คัดค้านโรงไฟฟ้ารู้ว่านี่ไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริง เพราะการจัดการ

หนี้สินสาธารณะทำได้ ไม่ยากแค่ข้าราชการไม่ทุจริตคดโกงก็ ไม่สร้าง 

หนี้สาธารณะแล้ว ส่วนประเด็นการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าเพื่อให้

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าที่ถูกก็คือข้ออ้างเช่นกัน เพราะการที่รัฐบาลต้องเซ็น

สัมปทานเพื่อซื้อขายไฟฟ้านั้น ก็ถือเป็นภาระผูกพันในยามที่ประเทศมีไฟฟ้า

สำรองเหลือเกินจำเป็นอยู่แล้ว การอ้างว่าประชาชนจะได้ใช้ไฟฟ้าถูกจึงเป็นเรื่อง

ที่ต้องตั้งคำถามด้วยซ้ำว่า ในระหว่างที่ไฟฟ้าเหลือเกินจากความจำเป็นแต่เรา

ต้องซื้อไฟตามสัญญาเท่ากับเราจ่ายเงินเปล่าโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแล้วใครจะเป็น

ผู้รับผิดชอบในส่วนต่างนั้น 

โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ เกิดขึ้นตามคำแนะนำของธนาคารโลกที่ว่า 

การเปิดโอกาสให้บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนมาลงทุนผลิตไฟฟ้าส่งขายให้การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แทนที่จะให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผูกขาดการผลิตเหมือนที่เป็นมาตลอด จะช่วยลด

ภาระการลงทุนและแก้ปัญหาหนี้สิน ที่สะสมอยู่เป็นจำนวนมากของการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ได้”25

 

นอกจากนี้แล้วชาวบ้านเชื่อมโยงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

หินกรูด จนกระทั่งสามารถค้นพบว่ามีการออกกฎหมายที่เอื้อต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

ที่เรียกว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้ามาร่วมงานหรือดำเนินในกิจการของรัฐ 

พ.ศ. 2535 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี ้

 25 จินตนา แก้วขาว. เพิ่งอ้าง. หน้า 34-35. 
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พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2535 

“การดำเนินการโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอันมี

ความประสงค์จะซื้อกระแสไฟฟ้าจากเอกชนเพื่อใช้ในการจัดส่งเข้าสู่ระบบของ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและจำหน่ายให้แก่ประชาชนอีกต่อหนึ่ง

จะต้องตกอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน

หรือดำเนินการในกิจการของรัฐพ.ศ.2535หรือไม่”

คำกล่าวข้างต้นเป็นคำถามสำคัญที่ร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทำหน้าที่ตีความกฎหมายดังกล่าว ว่าการซื้อขาย

ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับบริษัทเอกชนนั้นจะตกอยู่ภายใต้กฎหมาย

ฉบับนี้หรือไม่ 

ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นว่า “กรณีที่จะอยู่ภายใต้

บังคับของพระราชบัญญัตินี้จะต้องเป็น “โครงการ” ที่หน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์

จะให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ26 ซึ่ง “โครงการ” นั้น หมายถึง การลงทุนใน 

“กิจการของรัฐ” ที่มีวงเงินหรือทรัพย์สินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป27 และ “กิจการของ

 26 มาตรา 6 ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในโครงการ
ใด เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการโดยละเอียดตามประเด็นหัวข้อที่สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนดต่อกระทรวงเจ้าสังกัด 
 27 มาตรา 5  ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “หน่วยงานเจ้าของโครงการ” หมายความว่า  ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่า 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของโครงการ 
  “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
  “กระทรวงเจ้าสังกัดของส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวงหรือทบวงซึ่งมีส่วนราชการในสังกัด
ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
  “กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ” 
  (1) กรณีบริษัทจำกัด หมายความว่า กระทรวงการคลังหรือกระทรวงหรือทบวงที่ได้รับมอบอำนาจให้
ใช้สิทธิเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดแทนกระทรวงการคลัง 
  (2) กรณีไม่ใช่บริษัทจำกัด หมายความว่า กระทรวงหรือทบวงซึ่งรัฐมนตรีว่าการเป็นผู้รักษาการตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นหรือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในงานของรัฐวิสาหกิจนั้น 
  “กระทรวงเจ้าสังกัดของราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า กระทรวงมหาดไทย 
  “กิจการของรัฐ” หมายความว่า กิจการที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกัน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ต้องทำตามกฎหมายหรือกิจการที่จะ
ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกัน 
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รัฐ” นั้น หมายความถึง กิจการที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ มีอำนาจหน้าที่ต้อง

กระทำตามกฎหมาย หรือเป็นกิจการที่จะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพย์สินของ

หน่วยงานรัฐ ซึ่งโครงการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหารือมานี้ปรากฏว่า  

การดำเนินกิจการตามโครงการเป็นเรื่องที่เอกชนจะต้องรับผิดชอบในผลกำไรหรือขาดทุน

เองแต่โดยลำพัง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมิได้เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับ

การดำเนินกิจการเองโดยแท้ ส่วนในกรณีที่มีการจัดหาเชื้อเพลิงให้ก็เป็นเรื่องสัญญา 

ซื้อขายตามปกติ ไม่มีการให้สิทธิที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพย์สินของรัฐ ดังนั้น 

การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวจึงไม่เป็นการดำเนินการในกิจการของรัฐ กรณีนี้จึงไม่

อยู่ในบังคับที่จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ

ดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 และการตีความเช่นนี้ไม่ได้ส่งผลให้กลุ่มอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดหมดประเด็นในการเคลื่อนไหวแต่อย่างใด แต่กลับ 

นำมาซึ่งการค้นหาประเด็นใหม่ๆเพื่อใช้คัดค้านกับสิ่งที่ไม่ต้องการยอมรับคือการไม่

ต้องการให้มีโรงไฟฟ้าในชุมชน กล่าวคือ การเข้าไปถือหุ้นในโรงไฟฟ้าเพื่อรับรู้ข้อมูล 

ความเคลื่อนไหวของโรงไฟฟ้า 

การถือหุ้นโรงไฟฟ้าโดยภาคประชาชน

“การต่อสู้คัดค้านโครงการที่เราไม่ยอมรับไม่ใช่มีหนทางแค่การชุมนุม

เรียกร้องแต่เพียงอย่างเดียว การได้คิดและหาแนวร่วมเพื่อใช้ในการต่อสู้ให้ถึง

แหลง่ทนุ การรกัษาฐานทรพัยากรไมไ่ดห้มายความวา่จะตอ้งไปปะทะ ประจนัหนา้

หรือการโต้วาทีว่าใครผิดถูก ถึงจะมีการบอกเล่าเรื่องราวเท่าที่เรามีสิทธิในการ

โต้แย้ง นี่คืออีกวิธีการหนึ่งที่เห็นชัดว่า ชาวบ้านที่บ้านกรูดพยายามทุกวิถีทาง

เพื่อให้ได้แสดงออกถึงสิทธิของประชาชนในการบอกกล่าวแก่รัฐแก่ผู้ลงทุน

และกับสาธารณะถึงความรู้สึกปัญหาในพื้นที่การตัดสินใจเข้าถือหุ้นกับบริษัท

สหยูเนี่ยน จำกัด ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมเพื่อนๆ  

2-3 คน ในอัตราหุ้นละ 10 บาท คนละ 30 หุ้นเพื่อหวังนำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  “โครงการ” หมายความว่า การลงทุนในกิจการของรัฐ และการลงทุนนั้นมีวงเงินหรือทรัพย์สินตั้งแต่
หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไปหรือตามวงเงินหรือทรัพย์สินที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา 
  “ร่วมงานหรือดำเนินการ” หมายความว่า ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชน
ลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมงานหรือดำเนินการตาม
มาตรา 13 
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กับเรื่องทุจริตที่เป็นปัญหาของการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ให้ผู้บริหารได้นำ

ไปประกอบในการตัดสินใจในฐานะชาวบ้านในพื้นที่ต้องการให้ผู้บริหารได้รับรู้

เรื่องราวแต่ถ้าในฐานะผู้ลงทุนต้องรับรู้เรื่องราวเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการลงทุนในพื้นที่ และนับเป็นมิติใหม่ในเรื่องการคัดค้าน

ของชาวบ้าน และหมายถึงบทบาทของชาวบ้านต่อขบวนการเคลื่อนไหวภาค

ประชาชน 

เรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินประจวบคีรีขันธ์ ถือว่าเป็นมิติใหม่ที่มีการก้าวข้าม

ความกลัวต่อระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐ ทำให้เกิดการคัดค้านทั่วไปแต่เรา

ก็จะเห็นว่ากลุ่มทุนเองก็พยายามลิดรอนสิทธิของชาวบ้านเช่นกัน ตัวอย่างเช่น

เมื่อเราเข้าไปในพื้นที่ของบริษัทไปเพื่อใช้สิทธิในฐานะเจ้าของทุนคนหนึ่ง และ

ต้องการบอกเรื่องราวการลงทุนที่ทุจริตคอรัปชั่นในพื้นที่ให้กับผู้บริหารได้รับรู้

เป็นการเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในพื้นที่ว่าอะไรคือปัญหาเพราะการเข้าถึงตัว 

นักลงทุนที่ เป็นเจ้าของนั้นยากมาก ... เพราะที่ผ่านมานักลงทุนที่อยู่ ใน

กรุงเทพมหานครหรือสำนักงานใหญ่มักจะรอฟังการสรุปรายงานจากผู้ที่ตน 

ได้จ้างไว้เพื่อสรุปเหตุการณ์ในพื้นที่และการเชื่อว่าพวกเขาไม่รายงานเรื่องจริงให้

ผู้บริหารฟังแน่ๆ การเดินทางไปพบเพื่อบอกเรื่องราวอีกด้านหนึ่งน่าจะเกิด

ประโยชน์บ้าง แต่เราก็ถูกลากออกจากบ้านพักทันที นี่คือเหตุผลที่คิดว่าต้อง

พยายามเข้าไปเล่าเรื่องราวต่างๆให้ผู้บริหารได้รับรู้ให้ได้โดยการถือหุ้นของ

บริษัทที่เป็นบริษัทแม่ของโรงไฟฟ้าหินกรูด ในขณะนั้นถือว่าการเคลื่อนไหว 

ภาคประชาชนได้ปรับเปลี่ยนมิติการต่อสู้ต่อโครงการโรงไฟฟ้าแบบใหม่ 

เนื่องจากโครงการที่กระทบพื้นที่ทำกินของชาวบ้านนั้น เป็นพื้นที่การลงทุน 

ที่นักลงทุนนิยมให้ผู้บริหารลงพื้นที่รับผิดชอบแทนเจ้าของอยู่แล้ว การสัญญาว่า

จะแก้ปัญหา หรือสัญญาที่จะให้หลังเสร็จโครงการจะได้ไม่ต้องมาถึงตัวเจ้าของ

โครงการตัวจริง เนื่องจากผู้บริหารเหล่านั้นหลังครบกำหนดก็จะถูกเวียนไปตาม

ที่ต่างๆ เพื่อจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการรับปากกับชาวบ้านในพื้นที่ ฉะนั้น

การทีก่ลุม่ทนุแตง่ตัง้ผูร้บัผดิชอบโครงการโดยตัง้คนทีไ่มม่อีำนาจ การหลอกลวง

ชาวบ้านในพื้นที่ให้มีความหวังแต่การกระทำลักษณะนี้เท่ากับเป็นการหลอกลวง

เพื่อให้ได้ก่อสร้างโครงการอย่างขาดการรับผิดชอบ”28 



 28 จินตนา แก้วขาว. อ้างแล้ว. หน้า 64-65. 
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เมื่อเกิดความพยายามหลายครั้งเพื่อบอกเล่าความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของโครงการ

ทราบ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ จึงเกิดวิธีการอันหลากหลายเพื่อสร้างการเมือง 

ภาคประชาชนต่อไป 



4 จุดเริ่มต้นของขบวนการ
 ภาคประชาชนเสื้อเขียว



การเมืองภาคประชาชน

การเมืองภาคประชาชน (Participatory democracy)29 คือการที่ประชาชนทั้ง

หลายออกมาเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง อันเนื่องมาจากเหตุผลสามประการ 

ได้แก่ ประการแรก การไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการใช้อำนาจรัฐได้ (Inaccessibility) 

และรัฐเองก็ทำหน้าที่เพื่อตอบสนองแต่กลุ่มทุนของตนเองหรือผลประโยชน์ของตนเองโดย

ไม่ได้คำนึงถึงกลุ่มคนที่เสียเปรียบหรือกลุ่มคนชายขอบของสังคม  

ประการที่สอง ความไม่พอเพียง (Inadequacy) ของประชาธิปไตยในระบบตัวแทน

(Representative democracy) กล่าวคือ การเมืองในระบบตัวแทนนั้นส่วนใหญ่มาจาก

กลุ่มผลประโยชน์และต้องรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองให้ถึงที่สุด เป็นเหตุให้ทำให้

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมไทยเกิดขึ้นมาเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง 

ประการสุดท้าย การเมืองภาคประชาชนถือเป็นความจำเป็นทางการเมือง (Political 

Necessity) เพราะว่าการขยายตัวของระบอบประชาธิปไตยอย่างกว้างขวาง (Expanded 

democracy) ของกลุ่มคนในระดับรากหญ้า เพื่อรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของ

ตนเองไว้ และเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเป็นพลเมือง (Citizenship) ในอีกทางหนึ่ง

ด้วย และสาเหตุทั้ง 3 ประการที่กล่าวไว้ก็สะท้อนบทพิสูจน์ถึงความเป็นจริงทางสังคม  

ดังต่อไปนี ้

 29 เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย. พิมพ์ครั้งที่ 3. 
กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิภาษา, 2553. หน้า 92-93. 
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“การเมืองภาคประชาชนเริ่มขึ้น หลังการเข้ามาของกลุ่มอุตสาหกรรม 

ทุกพื้นที่จะเริ่มมีความขัดแย้ง การเดินทางเกือบทั่วประเทศเพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์กับชาวบ้าน การได้ยินคำบอกเล่าของผู้เฒ่า ผู้แก่ที่มักปรารภว่า

ชาวบ้านด้วยกันนั้นได้รับผลกระทบเหมือนกัน แต่ทุกคนเอาตัวรอดเพื่อพยุงตัว

เองและเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ ชาวบ้านเริ่มแบ่งเป็นสองฝ่าย ความขัดแย้ง

ในพื้นที่เริ่มกรุ่น ความรู้สึกเหมือนคนแปลกหน้าต่อกัน เจ้าหน้าที่รัฐเริ่มไม่ทำ

หน้าที่ ความเดือดร้อนที่เคยพึ่งพาเปลี่ยนเป็นความเมินเฉย ชาวบ้านเริ่มรวมตัว

กันเพื่อสร้างอำนาจต่อรองกับภาครัฐชาวบ้านเริ่มใช้วิธีการรวมตัวกันแบบ

ปากต่อปากเพื่อแข็งขืนต่อการถูกกระทำซึ่งในวิถีปกติแล้วชาวบ้านมักให้ความ

สำคัญกับชนชั้นปกครองในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐการรวมตัวของ

ชาวบ้านในการเรียกร้องให้รัฐต้องกระทำตามพี่น้องประชาชนในฐานะเจ้าของ

พื้นที่เริ่มขยายวงกว้างขึ้นการเมืองแบบใหม่ของประชาชนได้เริ่มขึ้นแบบที่

เจ้ าหน้าที่ รั ฐ เองก็คาดไม่ถึ งว่ าการพัฒนาที่ รัฐคิดว่ ามันคือประโยชน์

การปกครองแบบที่รัฐเคยครอบงำความคิดของประชาชนบัดนี้ได้เปลี่ยนแปลง

ไปโดยสิ้นเชิง บัดนี้ประชาชนได้ลุกขึ้น และขอเลือกการพัฒนาที่พวกเขา และ

บรรพบุรุษเขาได้เลือกพื้นที่ และเลือกทำเล การทำมาหากินไว้เรียบร้อยแล้ว 

การทำความเข้าใจแก่ประชาชนแบบที่รัฐมีความเชื่อและสร้างเป็นชุดความคิด

กรอกใส่สมองของข้าราชการเป็นลำดับชั้น รวมถึงมีภาคบังคับให้ทำความเข้าใจ

แก่ประชาชนที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

ขนาดใหญ่ การเร่งทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนโดยผ่านทางผู้นำท้องถิ่นที่

รับนโยบายมาจากส่วนราชการ การประชุมของฝ่ายรัฐกลายเป็นที่จับตาของ

ประชาชนที่พูดกันไปเป็นวงกว้าง กระจัดกระจายไปตามกลุ่มผลประโยชน์ที่คืบ

คลานไปถึง ร้านอาหารที่ดำเนินไปตามปกติถูกเหมาร้านเพื่อรองรับงานเลี้ยง 

รีสอร์ทห้องพัก คาราโอเกะ ไม่เว้นแม้แต่ร้านค้าทุกร้านได้รับการปูพรมเข้าให้

ผลประโยชน์กับผู้ประกอบการจนทำให้การคัดค้านโครงการของชาวบ้าน 

ที่ต้องการบอกวัตถุประสงค์ถูกมองด้วยสายตาแปลกประหลาด ดูแคลน และ

ชงิชงั เมือ่หลกัคดิทีเ่กดิจากการคดิของกลุม่ชนชัน้สงูหรอืกลุม่ทนุอตุสาหกรรม

มักมองคนที่อยู่ในชุมชนแบบไม่เข้าใจในอำนาจของประชาชนในการตัดสินใจที่

จะจัดการทรัพยากรที่เป็นของชาวบ้านและก็เป็นสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด

พวกเขาคิดแต่ว่ารัฐเป็นตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกจากการลงคะแนนเสียง

และพวกเขาเข้าใจว่าผู้แทนราษฎรเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการกำหนดทิศทางการ

พัฒนาและประชาชนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐเท่านั้น”
30 

 30 จินตนา แก้วขาว. อ้างแล้ว. หน้า 56-57. 
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จากคำกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึง กระบวนการใช้อำนาจรัฐเพื่อกลุ่มทุน  

กล่าวคือ เป็นการใช้อำนาจบังคับบัญชาโดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าจะเป็น

ระบบตัวแทนหรือไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมทางการเมืองทางตรง จึงเป็นสาเหตุสำคัญ 

ที่ทำให้ชาวบ้านเริ่มเรียนรู้ช่องทางแห่งกฎหมาย เพื่อสร้างวิธีการที่เรียกว่า “การเมือง 

ภาคพลเมือง” 

การเมืองภาคพลเมือง

การเมืองภาคพลเมืองเริ่มขยายตัวมากขึ้น ทำให้ชาวบ้านเริ่มรวมตัวกันเพื่อสร้าง

อำนาจต่อรองกับภาครัฐ กล่าวคือ เริ่มมีการนำเสนอข้อมูล ความต้องการและทางเลือก

ของการพัฒนาความต้องการของคนส่วนใหญ่ในชุมชน  

ชาวบ้านเริ่มใช้วิธีการรวมตัวกันแบบปากต่อปากเพื่อแข็งขืนต่อการถูกกระทำ ซึ่งใน

วิถีปกติแล้วชาวบ้านมักให้ความสำคัญชนชั้นปกครองในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ  

ความรู้สึกของการถูกปกครองเริ่มลดน้อยลงไป เพราะว่าความรู้สึกที่ได้รับผลกระทบจาก

การพัฒนานั้นมีมหาศาลจนไม่สามารถเมินเฉยได้อีกต่อไป 

การรวมตัวของชาวบ้านในการเรียกร้องให้รัฐต้องกระทำตามพี่น้องประชาชนใน

ฐานะเจ้าของพื้นที่เริ่มขยายวงกว้างขึ้น การเมืองแบบใหม่ของพลเมืองได้เริ่มขึ้นแบบที่ 

เจ้าหน้าที่รัฐเองก็คาดไม่ถึงว่าการพัฒนาที่รัฐคิดว่าคือประโยชน์ การปกครองแบบที่รัฐเคย

ครอบงำความคิดของประชาชน บัดนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ได้มีการสร้าง

การเมืองภาคพลเมืองที่เข้มแข็งมากขึ้น และขบวนการของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมบ้านกรูด เป็นการเมืองที่ได้รับการพัฒนาจากการเมืองภาคประชาชนไปอีก

หนึ่งลำดับกลายเป็น “การเมืองภาคพลเมือง” เพราะว่ามีกระบวนการเรียนรู้ถึงสิทธิในทาง

กฎหมายและใช้สิทธิตามกฎหมายต่างๆ ที่มีอันเป็นหลักการพื้นฐานในการยุติความ 

ขัดแย้งในสังคมเสรีประชาธิปไตย 

การเมืองภาคพลเมืองของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดนั้น เกิด

จากการสร้างเครือข่ายขององค์กรทางสังคมและหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านกฎหมายไป

พร้อมๆ กัน ส่งผลให้เกิดกระบวนการต่อสู้และโต้แย้งกับรัฐอย่างแข็งขัน โดยการใช้ตัวบท

กฎหมายเป็นศูนย์กลางของการต่อรอง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงใรระบบราชการ และ 

ส่งผลต่อขบวนการเคลื่อนไหวในทางประชาธิปไตยที่เรียกว่า “ประชาธิปไตยรากหญ้า” 
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5 ประชาธิปไตยรากหญ้า
 (Grassrootdemocracy)



ประชาธิปไตยรากหญ้า

ประชาธิปไตยรากหญ้าหรือประชาธิปไตยชาวบ้านนั้นเป็นคำศัพท์ที่ได้รับการกล่าว

ขานถึงอย่างกว้างขวางในขบวนการเคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และเฉกเช่น

เดียวกันกับชุมชนบ้านกรูด ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์       

“ประชาธปิไตยชาวบา้น”คอืการถอืกำเนดิขึน้ของประชาธปิไตยรากหญา้

โดยการรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนของตนเองผ่านการมี

ส่วนร่วมในการแสดงออกและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่จะส่ง

ผลกระทบกับชีวิตของตนเอง หรือเรื่องดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อชุมชน 

ที่ตนเองเกิดมาและอาศัยอยู่ หากพิจารณาจากสถานที่ชาวบ้านเหล่านี้เกิดมา

และอาศัยอยู่อันจะเป็นความชอบธรรมสูงที่สุดที่จะใช้อ้างและยืนยันการต่อสู้

เพื่อรักษาที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ การรักษาที่ทำมาหากินหรือการ

รักษาอาชีพอันเป็นอาชีพที่ติดตัวมาแต่กำเนิด เช่น การทำเกษตรกรรม หรือ

อาชีพการประมง เป็นต้น 

การถือกำเนิดขึ้นของตลาดนัดประชาธิปไตยเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชุมชนรวมถึงแลกเปลี่ยนยุทธศาสตร์และยุทธวิธี

ในการต่อสู้กับภาครัฐ ได้รับการแลกเปลี่ยนในพื้นที่ที่เรียกว่า “ตลาดนัด

ประชาธิปไตย”31



เมื่ อพิจารณาจะพบความหมายที่สำคัญอยู่สองประการ ประการแรกคือ 

“ประชาธิปไตยชาวบ้านหรือประชาธิปไตยรากหญ้า” คือการถือกำเนิดขึ้นของ

ประชาธิปไตยรากหญ้า โดยการรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนของตนเอง 

ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมในการแสดงออกและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่อง

ที่จะส่งผลกระทบกับชีวิตของตนเอง 

 31 จินตนา แก้วขาว. เพิ่งอ้าง. หน้า 62. 
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ประการที่สอง “ตลาดนัดประชาธิปไตย” คือพื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

เรื่องราวต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงแลกเปลี่ยนยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการต่อสู้

กับภาครัฐ โดยตลาดนัดประชาธิปไตยนั้นมียุทธศาสตร์และยุทธวิธี เนื้อหาและสาระ 

ดังต่อไปนี ้

“ตลาดนัดประชาธิปไตย ชาวบ้านที่ขับเคลื่อนใหม่ถูกข่มขู่จากเจ้าหน้าที่

รัฐเจ้าหน้าที่รัฐแสดงการรบกวนการใช้สิทธิในการเคลื่อนไหว จะกำหนด 

กฎเกณฑ์ก็ยาก จะทำการรวมคนก็ต้องระวังหน้าระวังหลังทั้งที่ทุกอย่างเป็น

สิทธิ์ที่ถูกรับรองการที่จะหาพี่น้องประชาชนที่กล้าพอที่จะเปิดทาง เปิดพื้นที่ให้

ใช้สถานที่ของตนเป็นที่จัดชุมนุมเป็นไปได้ยากเพราะทุกคนต้องระวังการข่าว 

ที่อาจถูกรายงานว่าใครให้ใช้พื้นที่ และใครอยู่ฝ่ายใคร ที่ดีที่สุดเพื่อมิให้ใครต้อง

เดือดร้อน การรวมตัวของชาวบ้านที่บ้านกรูดที่ดีที่สุดคือการใช้ตลาดนัดที่

พี่น้องได้ไปจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันที่โดยธรรมชาติเป็นการรวมตัวกัน

ของมวลชนที่มหาศาลอยู่แล้ว ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่เท่าทันกันมากตามที่

หวัง แต่ก็เป็นแนวทางการต่อสู้อีกมุมหนึ่งอย่างสันติวิธีให้นำไปสู่การคัดแยก

ในมวลชนที่ตื่นตัวในครั้งแรกของการรวมกลุ่ม เพื่อทำงานการเมืองภาค

ประชาชน การให้ความร่วมไม้ร่วมมือจากรัฐนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เลย เพราะ

เพียงแค่ข่าวการใช้ลำโพงเล็กๆ ของชาวบ้านเพื่อการรณรงค์ในการแสดง และ

ใช้สิทธิของประชาชนในการตัดสินใจที่จะเลือกว่าสิ่งที่รัฐกำหนดเป็นสิ่งที่พี่น้อง

ได้ทำฉันทามติร่วมกันแล้ว ก็พบว่าทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงาน

ความมั่นคงก็พยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้การชุมนุมรวมตัวของพี่น้อง

ประชาชนล้มลงไปการมีคำสั่งด่วนตลอดเวลาเพื่อให้ตั้งจุดสกัดในช่วงที่

พี่น้องประชาชนจัดการชุมนุมที่รัฐสามารถทำได้แบบผิดปกติเพื่อหวังให้

ประชาชนเกิดความหวาดกลัวและบางส่วนก็ได้ผลคิดว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชน

ต้องรู้และเท่าทันคือการรู้สิทธิ การขึ้นป้ายบอกถึงสิทธิจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นใน

พื้นที่เคลื่อนไหวของประชาชน ที่บ้านกรูดใช้วิธีจัดการกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐโดยการ

ขึ้นป้ายที่ตลาดเช้า และตลาดเปิดท้าย 1 ป้ายต่อ 1 เดือน เพื่อให้ประชาชน

ได้รับรู้ว่าพี่น้องมีสิทธิในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิในการชุมนุมอย่าง

สงบและปราศจากอาวุธเดือนที่2เป็นการขึ้นป้ายเพื่อให้พี่น้องรู้สิทธิในการ

จัดการทรัพยากรของตัวเองเดือนต่อไปให้พี่น้องรู้สิทธิในการรักษาวัฒนธรรม

ชุมชนและสิทธิในการจัดการทรัพยากรของชุมชนตนเอง ชาวบ้านมองว่าเป็น

ทางเดียวที่จะทำให้พี่น้องมีข้อโต้แย้งกับหน่วยงานของรัฐที่คอยห้ามปรามข่มขู่ 

เวลาที่มีการรวมตัวของชาวบ้านด้วยข้อหาก่อความไม่สงบ ได้ผลเป็นอย่างมาก
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ในเรื่องการใช้สิทธิของชาวบ้านมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นที่จะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ  

จากนั้นการข่มขู่จากเจ้าหน้าที่รัฐก็หายไป การเปิดเวทีเล็กหรือใหญ่เริ่มเกิดขึ้น

ในทุกพื้นที่ การบอกเล่าสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เริ่มขยายตัว การตื่นตัว

ทางการเมืองของพี่น้องที่คิดว่ารัฐคือเจ้านายหรือเป็นตัวแทนที่ตัดสินใจแทน

ประชาชนเริ่มเบาบางและที่สุดการคัดค้านของประชาชนก็เป็นที่ยอมรับของ

หน่วยงานราชการที่รัฐส่วนกลางต้องให้การยอมรับในสิทธิของประชาชน

ในขณะที่การจัดเวทีทำความเข้าใจของกลุ่มทุนกลับได้รับการช่วยเหลือและ

ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส่วนราชการ และการจัดการการใช้พื้นที่ก็ไม่มี

เจ้าหน้าที่ของรัฐตามไปหาข่าวถ่ายรูปในลักษณะคุกคามให้เกิดความหวาดกลัว

เหมือนเช่นที่ปฏิบัติกับประชาชน เท่านี้ก็ทำให้เกิดแรงกดดันกับฝ่ายประชาชน

ได้”32

  ข้อดีของตลาดนัดประชาธิปไตยมีทั้งสิ้น 7 ประการดังต่อไปนี้ 

ประการแรก การรวมตัวของชาวบ้านที่บ้านกรูดที่ดีที่สุดคือการใช้ตลาดนัดที่พี่น้อง

ได้ไปจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันที่โดยธรรมชาติเป็นการรวมตัวกันของมวลชนที่

มหาศาลอยู่แล้ว ตลาดนัดหลังสถานีรถไฟบ้านกรูด จึงเป็นสถานที่ที่เรียกได้ว่า “ตลาดนัด

ประชาธิปไตยของชุมชนบ้านกรูด”  

ประการที่สอง การใช้ตลาดนัดประชาธิปไตยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นแนวทางการ

ต่อสู้อีกอย่างหนึ่งที่เป็นกระบวนการประชาธิปไตยที่ประกอบไปด้วยสันติวิธี กล่าวคือเป็น

ยุทธวิธีที่ไม่ได้ใช้ความรุนแรง หรือเป็นยุทธวิธีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างไร้ความรุนแรง 

เพียงแค่เป็นพื้นที่นำเสนอข้อมูลความเดือนร้อนต่างๆร่วมกันในชุมชน 

ประการที่สาม การขึ้นป้ายบอกถึงสิทธิเป็นสิ่งที่จำเป็นในพื้นที่เคลื่อนไหวของ

ประชาชน ถือได้ว่าเป็นยุทธวิธีในการเรียนรู้เรื่องสิทธิตามกฎหมายอันเป็นหลักการขั้น 

พื้นฐานในสังคมประชาธิปไตย 

ประการที่สี่ การขึ้นป้ายเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ว่าชาวบ้านมีสิทธิในการชุมนุมตาม

รัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิในการชุมนุมอย่างสงบและปราศจากอาวุธ จากสาเหตุนี้ทำให้การ 

ตื่นตัวทางการเมือง โดยการออกมาร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบในชีวิต

ประจำวันจึงมีมากขึ้น 

 32 จินตนา แก้วขาว. เพิ่งอ้าง. หน้า 62-63. 
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ประการที่ห้า การขึ้นป้ายเพื่อให้รู้สิทธิในการจัดการทรัพยากร สิทธิในการรักษา

วัฒนธรรมชุมชน และสิทธิในการจัดการทรัพยากรของชุมชนตนเอง สิทธิต่างๆ เหล่านี้

ล้วนเป็นบทบัญญัติที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ากลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมบ้านกรูดเป็นกลุ่มคนแรกๆที่นำบทบัญญัติเหล่านี้นำมาปฏิบัต ิ(Practicality) 

การนำทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติรวมถึงการตีความบทบัญญัติต่างๆโดยชุมชนเอง เพื่อนำมาสู่

การใช้เป็นข้อต่อสู่กับโครงการโรงไฟฟ้าที่จะเข้ามาในชุมชน  

ประการที่หก การตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนที่คิดว่ารัฐคือเจ้านาย หรือเป็น

ตัวแทนที่ตัดสินใจแทนประชาชนเริ่มเบาบาง คือวิธีคิดว่าด้วยการเป็นผู้ถูกปกครองเกิด

ความเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง และความคิดในเรื่องการมีส่วนรวมของประชาชนกลายเป็น

หัวใจสำคัญในการเรียกร้องต่างๆต่อมา ไม่ว่ากระบวนการนั้นจะเกิดจากภาครัฐและภาค

เอกชน 

ประการสุดท้าย การคัดค้านของประชาชนก็เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการ 

ที่รัฐส่วนกลางต้องให้การยอมรับในสิทธิของประชาชน ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นห้วงเวลาที่

มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ใหม่ๆ จึงเกิดการเรียนรู้

ทุกภาคส่วนร่วมกัน กล่าวคือประชาชนก็เรียนรู้ถึงสิทธิต่างๆและใช้สิทธิต่างๆ เฉกเช่น

เดียวกันหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคเอกชนก็มีการเรียนรู้สิทธิและยอมรับการใช้

สิทธิต่างๆ ของภาคประชาชน เป็นเหตุให้รัฐบาลและหน่วยงานราชการส่วนกลางยอมรับ 

“ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองทางด้านสิ่งแวดล้อม” ของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมบ้านกรูด 

  ข้อเสียหรืออุปสรรคของตลาดนัดประชาธิปไตยมีทั้งสิ้น 6 ประการดังต่อไปนี้ 

ประการแรก ชาวบ้านถูกข่มขู่จากเจ้าหน้าที่รัฐ กล่าวคือในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่รัฐ  

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในทาง

ปกครอง เป็นเหตุให้ชาวบ้านที่บ้านกรูดเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยตนเองออกจากการข่มขู่ของ

เจ้าหน้าที่รัฐ โดยบอกเจ้าหน้าที่รัฐว่ารายได้ของเจ้าหน้าที่รัฐล้วนแล้วแต่มาจากภาษีของ

ประชาชน เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่รัฐหลายกลุ่มหันกลับมาเรียนรู้ปัญหาร่วมกันกับชาวบ้าน

และชุมชน 

ประการที่สอง เจ้าหน้าที่รัฐแสดงการรบกวนการใช้สิทธิในการเคลื่อนไหว กล่าวคือ

การเคลื่อนไหวของชาวบ้านไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่รัฐ เห็นได้จากการไป

ชุมนุมในสถานที่ต่างๆได้รับการปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าพบ หรือแม้กระทั่งมีการนำ

เจ้าหน้าที่ตำรวจมาในปริมาณมากเพื่อควบคุมการชุมนุม 
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ประการที่สาม การรวบรวมคนก็ต้องระมัดระวังทั้งที่เป็นสิทธิที่ถูกรับรองไว้ใน

รัฐธรรมนูญ การรวมตัวกันหากมีการรับรู้โดยภาครัฐจะได้รับการขัดขวางไม่ทางใดก็ทาง

หนึ่ง เช่น การเจอด่านตรวจจำนวนมากระหว่างการเดินทางไปรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูล

กับหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นต้น 

ประการที่สี่ การเปิดพื้นที่ให้ใช้สถานที่ของตนเป็นที่จัดชุมนุมเป็นไปได้ยาก แต่

ขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดก็ได้สร้าง

วัฒนธรรมการชุมนุม กล่าวคือมีการทำหนังสือถึงสถานที่ราชการที่จะใช้พื้นที่ในการชุมนุม 

เช่น การขอใช้พื้นที่ในการชุมนุมในวันที่ 8-10 ธันวาคม พ.ศ. 2541 มีการทำหนังสือ 

ขออนุญาตไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์33 เป็นต้น 

ประการที่ห้า หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงจะทำทุกวิถีทางที่จะ

ให้การชุมนุมรวมตัวของชาวบ้านไม่ประสบความสำเร็จ ตัวอย่างเช่น การมีคำสั่งด่วนเพื่อ

ให้จุดตั้งจุดสกัดในช่วงที่ประชาชนจัดการชุมนุม เพื่อหวังให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว

และบางส่วนก็ได้ผล แต่ในที่สุดแล้วก็ไม่สามารถขัดขวางการชุมนุมได้ เพราะว่าชาวบ้าน

ได้ไปยกแผงกั้นด่านตรวจออกไป เพราะว่าเป็นการเดินทางเพื่อไปใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ 

ได้แก่ สิทธิในการชุมนุมและสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น 

ประการสุดท้าย กลุ่มทุนกลับได้รับการช่วยเหลือและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

จากส่วนราชการ เช่นมีหน่วยงานราชการมีการระดมชาวบ้านเพื่อมารับฟังข้อมูลข่าวสาร

ของทางบริษัทเอกชนหลายครั้ง เช่น การจัดประชุมที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น 

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาของการสร้างตลาดนัดประชาธิปไตย เพื่อพัฒนา

กระบวนการประชาธิปไตยในระดับรากหญ้านั้น มีอุปสรรคที่สำคัญ คือ ขาดความร่วมมือ

จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนที่มีส่วนได้เสียกับประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น  

จากการสร้างตลาดนัดประชาธิปไตยได้สร้างพื้นใหม่เพื่อพัฒนาการรับรู้เรื่องราวความ 

ขัดแย้งต่างไปสู่ความขัดแย้งสาธารณะ 



 33 หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องการขอใช้พื้นที่ศาลากลางจังหวัดในการชุมนุม
สาธารณะ ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ลงนามโดยตัวแทนกลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด กลุ่มรักษ์ท้องถิ่นกุยบุรี กลุ่มรักษ์เมืองประจวบ



ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม
บ้ า น ก รู ด

�
�

สถาบันพระปกเกล้า

6 ความพยายามในการเล่าปัญหา
 สู่ความขัดแย้งสาธารณะ

หลังจากการเคลื่อนไหวของชาวบ้านบ้านกรูด ในนามกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมบ้านกรูด ซึ่งเป็นขบวนการที่เข็มแข็งและมีความต่อเนื่องมายาวนานแล้ว ความ

ขัดแย้งในระดับต่างๆ ก็เกิดขึ้นมาตามมา ได้แก่ ความขัดแย้งในครอบครัว ความขัดแย้ง

ของวัดกับชุมชน ความขัดแย้งในวงราชการ นอกจากนี้แล้วความขัดแย้งต่างๆ เหล่านี้ 

นำไปสู่ความขัดแย้งทางด้านสิ่งแวดล้อม 

บริบทเริ่มต้นของความขัดแย้ง

“ความสงบสุขที่เคยมีมาในอดีต ความเป็นพี่เป็นน้อง ความเป็นสังคม 

ที่เข้มแข็ง เริ่มปริแยกไปตามกำลังเงินและผลประโยชน์ตอบแทน เมื่อเริ่มมีการ

จ้างงานหลังจากที่ชาวบ้านเริ่มรวมตัวกันเพื่อบอกถึงสิทธิของพวกเราที่มีสิทธิ

เลือกความเป็นอยู่ ชาวบ้านเริ่มขับเคลื่อนตามความเชื่อที่เกิดขึ้นจากการสั่งสม

ว่าชาวบ้านขาดที่พึ่ง เพื่อบอกหน่วยงานของรัฐให้ได้รับทราบว่าขณะนี้เมื่อมี

โครงการขนาดใหญ่เข้ามาในพื้นที่แล้ว ... ชาวบ้านเริ่มเข้าหาหน่วยงานทั้งระดับ

ท้องที่ที่เป็นเจ้าของเรื่องและเป็นเจ้าของพื้นที่เพื่อให้รับผิดชอบต่อความเห็นที่

ผ่านมาและหมายให้พวกเขาเป็นไปรษณีย์ฝากการสื่อสารความเห็นความรู้สึก

ที่อยากให้ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในรัฐบาลได้ทบทวนการตัดสินใจเสียใหม่

แต่สิ่งที่เป็นผลตอบกลับคือการไม่นำพาต่อความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่  

พวกเขาพากันคิดว่าที่ชาวบ้านออกมาคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินใน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเพียงพวกที่ถูกต่างชาติจ้างมาเพื่อก่อกวนการทำงาน

ของเจ้าหน้าที่และมีผลประโยชน์ตอบแทนเท่านั้นมุมมองของฝ่ายรัฐที่ควรมอง

เพื่อแก้ปัญหาจึงเป็นมุมมองที่ เป็นการทำลายความชอบธรรมของการ

เคลื่อนไหวภาคประชาชนเสียมากกว่าเพราะถ้าพวกเขาทำความเข้าใจเรื่อง

สิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิประชาชนในการตรวจสอบถ่วงดุลของโครงการ 

ที่รัฐบาลให้ความเห็นและตัดสินใจ การที่คนเพียงไม่กี่คนที่ไม่เคยอยู่และไม่เคย

ใช้ทรัพยากรในพื้นที่ย่อมไม่รู้ว่าในแต่ละพื้นที่พี่น้องประชาชนเขาได้ใช้

ทรัพยากรของเขาอย่างไร ในช่วงไหนที่สามารถทำอะไรได้บ้าง ชาวบ้านอาจไม่

ได้เรียนสูงเหมือนเจ้าหน้าที่ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ 

ชาวบ้านก็รู้ว่าเดือนไหนถึงเดือนไหนที่พวกเขาจะใช้อวนประเภทไหนลงเรือ 
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เพื่อหาเลี้ยงชีพ และชาวบ้านก็จะรู้ว่าบริเวณไหนที่เป็นแหล่งใหญ่ของทรัพยากร

ทางทะเลไม่ว่าจะเป็นดอนหอยที่เป็นพื้นที่อ่อนไหวของระบบนิเวศน์แต่ถูกจัดวาง

โดยนักวิชาการของบริษัทที่ปรึกษาให้เป็นที่ทิ้งตะกอนที่ขุดจากการสร้าง 

ท่าเทียบเรือ โดยพวกเขาไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของชาวประมงที่ต้องวาง 

ลอบหมึกบริเวณดอนหอยและได้โต้แย้งงานวิชาการนั้นมาตลอดว่าจะรู้สึกเช่นไร 

การศึกษาความสมบูรณ์บริเวณก้อนปะการังก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวประมงรู้สึก

ว่าการเข้าพื้นที่ของโครงการเป็นการสร้างปัญหาให้กับอาชีพของเขาเพราะการ

ใช้แท่งเหล็กขนาดใหญ่ตอกลงบนกองปะการังโดยอ้างการตรวจสอบตะกอน

ทรายและตะกอนเลนบนก้อนปะการัง กลับไม่ตอบสนองต่ออาชีพของชาว

ประมง ฯลฯ และอีกหลายเหตุผลที่ชาวบ้านสามารถจับเท็จกระบวนการที่เข้า

มาของโรงไฟฟ้าถ่านหินนำไปสู่ความขัดแย้งที่มาจากการประเมินสถานการณ์

ที่ผิดพลาดจากหน่วยงานของรัฐและการวางหมากของหน่วยงานความมั่นคง

ที่ต้องการจัดการความคิดของและการเติบโตของภาคประชาชน”34 

 

เมื่อกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดพยายามสื่อสาร

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าผ่านหน่วยงานต่างๆ ของรัฐที่ไม่

ได้รับการตอบสนอง หรือแม้กระทั่งมีทัศนะและมุมมองจากข้าราชการหรือหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องว่าชาวบ้านรับจ้างมาก่อกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยได้รับผลประโยชน์

ตอบแทนจากต่างชาติ แสดงให้เห็นว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐเองไม่มีความเข้าใจต่อ

ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองทางด้านสิ่งแวดล้อม อันเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งและ 

ลดความชอบธรรมต่อการขยายตัวของระบอบประชาธิปไตย 

“เกดิคำถามมากมายวา่เวลานีร้ฐัไดใ้หส้ทิธปิระชาชนทีเ่ปน็สทิธขิัน้พืน้ฐาน

ในการทางการเมืองมากน้อยแค่ไหน หรือประจวบคีรีขันธ์ที่เดียวอันเป็นสถานที่

ที่ประชาชนตื่นตัวสูงทางการเมือง แต่หากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากการแย่ง

ชิงทรัพยากรเกิดขึ้นทั่วไปในทุกๆ ภาคและทุกมุมของประเทศไทยได้พบว่าสิ่งที่

นักการเมือง คนในภาครัฐได้กระทำกับคนทุกข์ คนยากที่อยู่ภายในการ

ปกครองดูแลตามหน้าที่ที่พวกเขาเข้าใจตามความเห็นและเข้าใจในความเป็น 

เจ้าคนนายคนตามทีข่้าราชการได้ถูกปลูกฝังแนวคิดแบบรวบอำนาจข้าราชการ

ทั่วไปมักคิดในแง่ที่ถือตนว่ามีอำนาจแต่ไม่ได้คิดอีกในแง่มุมที่ข้าราชการเป็น

 34 จินตนา แก้วขาว. เพิ่งอ้าง. หน้า 66-67. 
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คนที่ถูกเลือกให้เป็นผู้บำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนตามหน้าที่แต่การที่ 

ค่านิยมของประเทศไทยคนยากคนจนต้องเคารพและให้เกียรติแก่ข้าราชการ 

มาจนเคยตัว ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่กล้าใช้สิทธิในการจัดการทรัพยากร

ของตนเพราะเข้าใจว่าหน้าที่ในการกำหนดบทบาทหรือการวางแผนพัฒนา

ประเทศต้องมาจากรัฐฝ่ายเดียว ที่สุดการมีส่วนร่วมของประชาชนก็คือการเป็น

นักการเมืองในระบบเพราะความคาดหวังจะแก้ไขปัญหาและมีบทบาทในการ

ตัดสินใจในทางการเมือง รวมทั้งทำให้เกิดแนวคิดที่จะเข้าไปเป็นนักการเมือง

เพื่อหวังให้มีอำนาจและมีบทบาทในการตัดสินใจ โดยไม่ใส่ใจรัฐธรรมนูญที่ให้

เคารพเสียงของพี่น้อง ... การพัฒนาที่มีธงนำในการตัดสินใจว่าการพัฒนา

ประเทศต้องยึดกรอบที่รัฐกำหนดเท่านั้น...การพัฒนาทำให้ชาวบ้านเกือบทั่ว

ประเทศสร้างกระบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง เมื่อย้อน

หลังกลับไปล้วนได้บทเรียนจากการพัฒนาที่ส่งผลกระทบมากมาย การที่สังคม

ในบางพื้นที่ขัดแย้งเพราะว่าการพัฒนาที่ผ่านมาได้ทำให้ประชาชนเห็นว่าทิศทาง

ที่รัฐเป็นผู้กำหนดนั้นไม่สามารถทำให้ชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือกับรัฐในครั้ง

ก่อนอยู่ดีมีสุข”35 

 

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นปรากฏตัวอย่างที่ชัดเจนในชุมชนบ้านกรูด ความขัดแย้งต่างๆ

ล้วนเป็นบทสะท้อนจากปัญหาโครงการพัฒนาของรัฐและการปล่อยให้อุตสาหกรรมเข้ามา

ในชุมชน และหยั่งลึกลงไปถึงระดับครอบครัว 

ความขัดแย้งในครอบครัว

“ในขณะที่ทุนได้คืบคลานเข้ามาในสังคมของชาวบ้านกรูด ความสงบสุข 

ที่เคยมีก็หายไป กลายเป็นสังคมที่ถูกคนนอกพื้นที่มองว่าเป็นพื้นที่ที่เกิดปัญหา

ความรุนแรง ทั้งที่เป็นเพียงการใช้สิทธิของประชาชนตามปกติที่จะบอกใครต่อ

ใครว่าชอบหรือไม่ชอบ เอาหรือไม่เอา เป็นหลักการง่ายๆ เมื่อชาวบ้าน 

ทั้งหมู่บ้านลุกขึ้นมาใช้สิทธิการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอย่างมหาศาล 

ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่นานโรงไฟฟ้าก็ใช้วิธีจัดการการคัดค้านของประชาชน

ด้วยการจ่ายผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกับความสงบสุขในสังคมบ้านกรูดโดยการ

เปิดรับสมัครประชาสัมพันธ์แบบไม่อั้น ทั้งที่โครงการโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน 

 35 จินตนา แก้วขาว. เพิ่งอ้าง. หน้า 68-69. 
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ยังไม่มีวี่แววว่าจะเกิดขึ้นได้ก็ตาม แต่ก็มีการรับสมัครฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ
โครงการโดยการให้ทีมประชาสัมพันธ์เข้าทำงานมวลชนในพื้นที่ เช่น การ
ทำความเข้าใจคนในครอบครัวตัวเองไม่ให้ร่วมออกไปร่วมกระบวนการคัดค้าน
การก่อสร้างโรงไฟฟ้า และตั้งราคาเงินเดือนในขั้นต้นไว้ที่เดือนละ 6,000 บาท  
โดยรับตั้งแต่อายุ 17 ปี ที่เริ่มมีบัตรประชาชนและสูงสุดถึง 80 ปี ทั้งที่กลุ่มคน
เหล่านี้ไม่น่าที่จะทำประชาสัมพันธ์ไหวในกรณีที่อายุ 80 ปีที่ต้องตระเวนขับขี่
จักรยานยนต์เพื่อหารายชื่อมาให้ได้วันละ 30 คนเพื่อเข้ารวมแฟ้มเป็นกลุ่ม 
ผู้สนับสนุนโครงการที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ และในกรณีที่อายุ 18 ปีก็มีไม่น้อย 
ที่ขาดวุฒิภาวะที่จะเข้าใจบทบาทของคนที่ทำงานในลักษณะเช่นนี ้ความขัดแย้ง
ในครอบครัวเริ่มเกิดขึ้นหลังมีทีมงานที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เริ่มเกิดขึ้น เช่น
ในครอบครัวที่มีผู้ที่มีความเห็นแย้งกับฝ่ายโรงงานมักถูกเสนอผลประโยชน์ทั้ง
ในรูปการช่วยเหลือการรักษาพยาบาล การให้เงินกู้ และการให้ผ่อนผันสินค้าได้
ในกรณีพิเศษ เป็นต้น เมื่อในครอบครัวมีความเห็นต่างย่อมพัฒนาไปเป็นความ
เห็นแย้งที่มีมากขึ้นจนนำไปสู่การทะเลาะวิวาทในหมู่พี่น้องกันเองมีให้เห็น 
ในหมู่มิตรสหายก็แตกแยก จนทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมใดๆ ได้  
หลายครั้งที่มีการพูดคุยกับคณะกรรมการต่างๆ หลายชุดไม่ว่าจะจัดโดยทาง
จังหวัดหรือทางรัฐบาลเอง จัดขึ้นเพื่อต้องการให้ชาวบ้านที่คัดค้านได้ฟังการ
หว่านล้อมแล้วเข้าใจ แม้ภาคประชาชนเองก็มีผู้คนในสังคมที่สนใจไม่ว่า
สื่อมวลชน หรือหน่วยงานที่ทำด้านสิทธิก็ลงพื้นที่เพื่อรับรู้สถานการณ์ความ 
ขัดแย้งที่มีมากมายนี้ ชาวบ้านในพื้นที่เอง บางคนก็อับอายไม่อยากเล่าเรื่อง
ความขัดแย้งในครอบครัวถึงขนาดมีการทำร้ายร่างกายกันเองในครอบครัว  
เมื่อเกิดความคิดที่ขัดแย้งต่อการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ จึงได้มีความ
พยายามหาเหตุผลมาแลกเปลี่ยนกับพี่น้องให้ได้เข้าใจว่าการปิดบังและอับอายที่
จะพูดถึงความขัดแย้งในครอบครัวไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา ดังนั้นการที่รัฐพยายาม
บอกต่อใครๆ ว่าเขาได้ทำความเข้าใจต่อประชาชนแล้ว เป็นการสร้างภาพให้
เห็นว่าความขัดแย้งได้ถูกพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาแล้ว หรือแสดงให้เห็นความ 
รับผิดชอบต่อสังคม การกระทำเช่นนี้ทำให้ประชาชนไม่กล้าพูดความจริงว่า
ความขัดแย้งที่แท้จริงประชาชนไม่ยอมรับโครงการการพัฒนาและทางออก 
ที่พูดคุยกันก็มิใช่สิ่งที่ประชาชนต้องการ สิ่งที่ประชาชนต้องการคือ การทบทวน
เพื่อยกเลิกโครงการขนาดใหญ่ที่ทำลายวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม แต่กลุ่มทุน
พยายามทำความเข้าใจให้ยอมรับในการพัฒนาจากโครงการทีก่ลุม่ทนุประมลูได้
เหน็ไดว้า่การพดูคยุ หรือแนวคิดเป็นไปในลักษณะที่ต่างกันสุดขั้วเลยจริงๆ”36

 36 จินตนา แก้วขาว. เพิ่งอ้าง. หน้า 69-71. 
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ความขัดแย้งของวัดกับชุมชน

“หากไม่บังเอิญอยู่ ในสังคมนี้ และรู้ เห็นความขัดแย้งด้วยตัวเอง 
แล้วละก็ จะไม่เชื่อว่าเรื่องเหล่านี้มันได้เกิดขึ้นจริงๆ ไม่ใช่แค่เล่าเพื่อความ
สนุกสนาน แต่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมที่เคยมีความรักในพระพุทธศาสนาอย่าง
มั่นคง ทันทีที่โครงการขนาดใหญ่ย่างกรายเข้ามาในพื้นที่พร้อมกับผลประโยชน์ 
และกลุ่มผู้มีอิทธิพลเก่าและใหม่ที่ เพิ่ งสถาปนาตัวเองเพื่อจัดการแบ่ง 
ผลประโยชน์จากกลุ่มทุนในพื้นที่ การแยกย้ายกันทำความเข้าใจ การแบ่ง
หน้าที่กันเสนอผลประโยชน์ให้กับวัดวาอารามในรูปของการทอดกฐินและ 
การทอดผ้าป่าสามัคคีเกิดขึ้นบ่อยๆ รวมถึงการทำความสะอาดวัด จัดธูปเทียน 
เพื่อบริการในยามที่วัดมีงานบุญ จากดั้งเดิมจะเห็นชาวบ้านในหมู่บ้านจะพากัน
มาทำกิจกรรมนี้ โดยกำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้จัดสรรชาวบ้านหญิงชายใน 
หมู่บ้านมาทำหน้าที่บริการเหล่านี้ ไม่ว่ามัดธูปมัดเทียน ขายธูปเทียนทอง  
กิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นงานที่ชาวบ้านเคยร่วมกันเพื่อความสามัคคี ในช่วงหนึ่ง
ที่โครงการเข้ามาวัฒนธรรมแบบเดิมที่เคยมีมากลับเปลี่ยนไป ความร่วมมือ 
ที่ผ่านมากลายเป็นผลประโยชน์ เพราะทุนได้เปลี่ยนโครงสร้างของชุมชนไปจน
หมดสิ้น ผลประโยชน์ที่เกิดจากการรับสมัครคนงานเพื่อทำประชาสัมพันธ์
โครงการก็ถูกผลักลงมาเป็นคนที่ใช้แรงงานขัดถูวัดเพื่อเตรียมงาน มานั่งมัด 
ธูปเทียนทองหรืองานบริการรับฝากรถก็กลายเป็นงานของกลุ่มประชาสัมพันธ์
โครงการไปเสียแล้ว ความสามัคคีของชาวบ้านหายไปกลายเป็นงานรับจ้างที่มี
ค่าตอบแทนกันทุกฝ่าย จนถึงวันนี้เมื่อโรงไฟฟ้าไม่ได้สร้างวัฒนธรรมเหล่านี้ 
ก็เปลี่ยนไป ชาวบ้านที่เคยให้ความร่วมมือในการจัดงานบุญเริ่มลดลงที่สุดกลาย
เป็นการรับจ้าง และที่สุดภาระเหล่านี้ก็เป็นของวัด เพราะว่าเมื่อโครงการ 
โรงไฟฟ้าสร้างไม่ได้กลุ่มทุนก็ทิ้งไป ไม่ย่างกรายเข้ามาในพื้นที่เพื่อรับผิดชอบ 
ในสิ่งที่ตัวเองทำไว้ แม้สิ่งที่สัญญาไว้เพื่อการพัฒนาวัด เช่นการกำหนดพื้นที่ตั้ง
สถานีตรวจวัดอากาศในพื้นที่ของวัดโดยเสนอผลประโยชน์ให้กับวัดบางวัด ด้วย
จำนวนเงินที่สูงมากประมาณสามล้านบาท เพื่อแลกกับการกำหนดจุดในตัว
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในขณะที่ความขัดแย้งแบบ
แยกฝ่ายได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านการที่วัดที่เป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านมานานกลับ
เป็นฝ่ายที่เลือกข้างที่กำลังเป็นปฏิปักษ์กับชาวบ้าน ความผิดหวังเสียใจที่หลัก
ยึดเหนี่ยวจิตใจที่สร้างความผูกพันมาตลอดระหว่างวัดกับชุมชนย่อมเกิดขึ้น 
รวมถึงการทอดผ้าป่าหรือการทอดกฐินที่เงินทุนก้อนใหญ่จากกลุ่มทุนได้เปลี่ยน
วิธีคิดที่ชาวบ้านเข้าใจว่าวัดไม่ควรเรียกหาผลประโยชน์หรือกำหนดความอยาก
ได้เป็นตัวเงิน ดังคำพูดของเจ้าอาวาสวัดหนึ่งที่บอกแก่ชาวบ้านที่ไปขอร้องให้
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หลีกเลี่ยงการสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อลดความขัดแย้ง คำพูดที่
หลุดออกมาจากปากของเจ้าอาวาสคือ “ชาวบ้านทำบุญก็แค่ 10 บาท 20 บาท 
ทางโรงไฟฟ้าเขาทำบุญเป็นหมื่นเป็นแสน” เมื่อคำพูดนี้หลุดออกมาถึงชาวบ้าน 
ความตั้งใจ ความรักและศรัทธา ได้ขยายกลายเป็นความโกรธแค้น ที่สิ่ง 
ยึดเหนี่ยวจิตใจมาตั้งแต่โบราณ เปลี่ยนเป็นการเอาความรักทั้งหมดของเขาไป
แลกกับผลประโยชน์ ความศรัทธาก็หายไป สิ่งที่ชาวบ้านตอบโต้คือการไม่ให้
ความร่วมมือกับวัดดังกล่าว และเมื่อวัดมีงานประจำปีชาวบ้านต้องซื้อธูป เทียน 
ทองเพื่อไปใช้ในงานบุญประจำปี กลายเป็นกระแสที่ทำให้วัดต้องรับผิดชอบ 
คำพูดดังกล่าว เพราะชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือในรายได้และผลประโยชน์ที่วัด
ต้องรับผิดชอบในการจัดงาน พวกเขาได้จัดหาทั้งธูป เทียน ทองไปใช้กิจกรรม
ในวัดจากด้านนอก ไม่ยอมฝากรถกับวัด ไม่จับจ่ายใช้สอยในวัด เมื่อทำงานบุญ
เสร็จก็กลับบ้าน การตอบโต้เหล่านี้ทำให้วัดขาดรายได้ที่ต้องใช้หลังเสร็จงาน  
แล้วความเป็นจริงเหล่านี้ก็ทำให้วัดหลายวัดได้บทเรียนที่นายทุนเหล่านั้นไม่ได้
ร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหลังเสร็จงาน วัดและกรรมการวัดต้องแก้
ปัญหาที่เกิดขึ้นตามลำพัง ได้สัจธรรมว่าการทำบุญก็แค่ปีละครั้งหรือสองครั้ง
เท่านั้น การแยกวัดในหมู่ชาวบ้านเกิดขึ้น วัดไหนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าก็ได้
รับการสนับสนุนอุ้มชูมากกว่าเดิม ดูเหมือนเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับวัด 
ได้รับรู้ว่าถึงแม้ไม่รับเงินจากทางโรงงานก็มีชาวบ้านรับผิดชอบได้ ในช่วงนั้น 
ชาวบ้านจึงแยกวัดกันทำบุญจนเป็นที่เล่าขานในพื้นที่ว่า วัดนี้เป็นวัดของ 
ผู้คัดค้านและวัดนี้เป็นวัดผู้สนับสนุน เป็นการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน และใน
เรื่องนี้ก็ เป็นเรื่องที่ เข้าสู่กรรมาธิการของสภาผู้แทนหลายชุด และเข้าสู่
กระบวนการแก้ไขปัญหาในเวลาต่อมา   

อีกความขัดแย้งหนึ่งที่ เกี่ยวกับวัดและศาสนาคือ การไม่เผาผีของ 
ฝ่ายตรงข้ามกับสัปเหร่อที่มีหน้าที่เผาศพที่ประกาศทางสื่อมวลชนทั้งหมดว่าจะ
ไม่เผาผีให้กับชาวบ้านที่สนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเด็ดขาด และไม่ให้เผา
ในวัดที่สัปเหร่อท่านนี้รับผิดชอบ ผู้สนับสนุนโรงไฟฟ้าก็ต้องไปหาวัดที่สนับสนุน
เผาศพญาติพี่น้องของตัวเอง ทำให้เป็นเรื่องที่น่าอดสูเป็นอย่างมากในสังคมที่
เป็นสังคมเมืองพุทธ การแยกวัดกันทำบุญและการแยกวัดกันเผาศพมีให้เห็น
จริงในพื้นที่ที่เกิดการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ สิ่งที่ได้พบและพยายาม 
บอกกลา่วอยา่งไมอ่ายนีเ้พราะความตอ้งการใหส้งัคมไดส้ือ่สารในประเดน็เหลา่นี้
ให้เป็นที่รับรู้เพื่อรัฐบาลจะได้ทบทวนก่อนที่สังคมในแต่ละพื้นที่จะแตกแยก 
มากขึ้น เพราะที่ใดที่เกิดความแตกแยกระหว่างสังคมจนลุกลามมาในศาสนา

ย่อมชี้ให้เห็นความเสื่อมนั้นได้ไม่ยาก”37 

 37 จินตนา แก้วขาว. เพิ่งอ้าง. หน้า 80-82. 
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ความขัดแย้งในวงราชการ

“ความเห็นที่แตกต่างในหมู่ข้าราชการในพื้นที่ที่มีโครงการขนาดใหญ่ 

ไม่ต่างกับความขัดแย้งของประชาชนด้วยกัน แต่อาจจะดีกว่าก็ตรงที่คนเหล่านี้

มีระเบียบ และวินัยของข้าราชการเป็นภูมิคุ้มกันให้การแสดงออกเรื่องความ

รู้สึกแบบประชาชนที่เป็นฝ่ายคัดค้านมีได้ยังไม่เท่ากัน เพราะในครั้งที่มีการ

ชุมนุมแต่ละครั้ง แต่ละเหตุการณ์ที่มีความหนักเบาไม่เท่ากัน เรามักเห็นกลุ่มที่

เป็นข้าราชการในพื้นที่ให้ความร่วมมือมาร่วมชุมนุมในพื้นที่ แต่ก็ไม่กล้า

แสดงออกอย่างบทบาทที่ชาวบ้านเป็น เพราะคนเหล่านี้อาจจะแสดงความเห็น

เพื่อช่วยแก้สถานการณ์ที่น่าจะนำไปสู่ความรุนแรง แต่จะเข้าร่วมในเหตุการณ์ 

ที่เป็นการเจรจาในทางเบา เช่น เมื่อรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ที่มี

ปัญหาความขัดแย้ง และไม่สามารถเดินโครงการต่อได้ สถานการณ์เริ่ม 

บานปลายจนเป็นปัญหาของสังคม เมื่อนั้นเริ่มเกิดการประสานเพื่อลงพื้นที่หา

ทางแก้ปัญหาจากทุกฝ่าย เรามักเห็นกลุ่มข้าราชการในพื้นที่ออกตัวมาแสดง

ความคิดเห็น ... ทั้งๆ ที่กลุ่มข้าราชการเป็นผู้มีความรู้มากกว่าชาวบ้าน ในการ

อ่าน และการเขียน มีวุฒิภาวะ มีความอดทน อดกลั้นมากกว่าชาวบ้านนัก  

แต่ข้าราชการกลับไม่ออกมาปกป้องทรัพยากรของชุมชนที่เขาเองก็ร่วมใช้

ประโยชน์ สิ่งที่กลุ่มข้าราชการเข้าใจคือการให้กำลังใจ และบอกกับพี่น้อง 

ในชุมชนว่าพวกเขานั้นเป็นข้าราชการไม่สามารถออกหน้าออกตาได้อย่าง

ประชาชน พวกเขาบอกเราว่าพวกเขาเป็นคนของรัฐ พวกเขาบอกว่าคนของรัฐ

ต้องทำตามนโยบายของรัฐถึงแม้พวกเขาจะอ้างว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยกับการ

พัฒนาในพื้นที่แบบนี้ แต่พวกเขาก็บอกและเข้าใจว่าพวกเขาไม่สามารถทำอย่าง

ชาวบ้านได้ ฉะนั้นบทบาทที่ดีที่สุดที่พวกข้าราชการทำให้พวกเราเห็นก็คือ 

การให้กำลังใจ และการยืนเมียงมองอยู่ห่างๆ ในการชุมนุมคัดค้านราชการ  

เราคิดว่าสิ่งที่ประชาชนคิดได้คือการเติบโตทางความคิดของชาวบ้านในระบอบ

ประชาธิปไตย และมีการเติบโตโดยการใช้สิทธิของประชาชนที่เริ่มขยับเรื่อยๆ 

หลังจากที่การเคลื่อนไหวเรื่องการรักษาทรัพยากรของชุมชน มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการประชุมหารือถึงกรอบกติกา ที่เราจะเห็นมีเรื่อยๆ

จากการเดินทางไปพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียน”  

“การที่จะทำให้หน่วยงานของรัฐเห็นด้วยในการจัดการปัญหาหรือให้เป็น

ไปตามรัฐธรรมนูญย่อมเกิดขึ้นได้ไม่ยากถ้าส่วนราชการจะบริสุทธิ์ใจที่จะ 

แก้ปัญหาเหล่านี้ การที่พบเห็นความขัดแย้งในองค์กรของรัฐที่หวั่นกลัวความผิด
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จากการรับผิดชอบต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องปัญหาเหล่านี้น่าจะต้องทำให้เกิด

กระบวนการมีส่วนร่วมในส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจบทบาทของตัวเอง

ในระบอบประชาธิปไตยเพราะการจัดการในส่วนนี้ได้แล้วเท่ากับการส่งเสริมให้

เกิดการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญของชาวบ้านได้มากขึ้น เพราะย่อมเกิดการ

รับรองสิทธิ์ของชาวบ้านโดยรัฐเอง และหมายถึงการสร้างความมั่นใจให้กับ 

ภาคประชาชนในการใช้สิทธิได้มากขึ้น”38 


จากการศึกษา “ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม: บ้านกรูด”  

โดยทำการศึกษาจากสภาพแวดล้อมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งการรับรู้ของภาครัฐ 
ในฐานะผู้กำหนดนโยบายสาธารณะที่ส่งผลกระทบกับประชาชนที่เป็นเจ้าของพื้นที ่ทั้งนี้ 
การศึกษาครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและการรับรู้ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน จนนำมาสู่การคัดค้านโครงการที่กำหนด
โดยภาครัฐเพื่อสนับสนุนให้เอกชนได้เข้ามาลงทุน จนเกิดการรวมตัวของชาวบ้านในพื้นที่ 
ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโดยภาครัฐในมือของเอกชน ส่งผลให้เกิดกลุ่มอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มนี้ได้ทำการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมดังเช่นจารีตของการอนุรักษ์หรือกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีมา
ก่อนหน้านี้แต่อย่างใด  

หากแต่การทำงานของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดเป็นการ
ทำงานที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในทางการเมือง รวมทั้งการเรียนรู้ตัวบทกฎหมาย
เพื่อรองรับและปฏิ เสธโครงการพัฒนาของภาครัฐ ซึ่ งงานศึกษาชิ้นนี้ ได้นิยาม 
การเคลื่อนไหวของกลุ่มดังกล่าวว่า “ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม” 
โดยเริ่มจากการรวมตัวของประชาชนที่พร้อมกันใส่เสื้อสีเขียวในเชิงสัญลักษณ์ การพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเรียกว่า กระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตยในระดับรากหญ้า และการดำเนินการต่างๆ ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ รวมถึงการเข้าไปเป็นปฏิปักษ์กับภาครัฐในหลายส่วนด้วยเช่น จนนำมาสู่การ
พัฒนาประเด็นความขัดแย้งๆเพื่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกันของสาธารณะชน 

อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ต่างๆเป็นเพียงภาพรวมในเบื้องต้น การอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามแบบของขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด 
ไม่ได้จบลงเพียงการพัฒนาประเด็นความขัดแย้งของตนไปสู่ประเด็นสาธารณะ และเกิด
การเรียนรู้ต่อไป เพื่อทำความเข้าใจทั้งประเด็นทางการเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ประชาพิจารณ์ ดังจะได้เสนอรายละเอียดในการศึกษาบทต่อไป  

 38 จินตนา แก้วขาว. เพิ่งอ้าง. หน้า 86-89. 
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การเมืองเรื่องการทำประชาพิจารณ์ 
เป็นบทที่จะการเสนอบทเรียนครั้งสำคัญของสังคมไทย

ในเรื่อง การทำประชาพิจารณ์
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ

หรือที่เกี่ยวข้องกับรัฐ หรือเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
อันเป็นสมบัติสาธารณะของประชาชนร่วมกัน
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สิ่งแวดล้อม
ในกระบวนการทางการเมือง



ในห้วงเวลาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 

2540 และต่อเนื่องมาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช

2550 บัญญัติให้กลุ่ม องค์กร และชุมชนท้องถิ่น ร่วมดูแลทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการ

ที่ ดี ซึ่ ง เป็น เ งื่ อนไขสำคัญที่ นำ ไปสู่ ก ารแก้ ไขปัญหา การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยบัญญัติกฎหมาย 

ที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างการ 

มีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งในส่วนของการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบาย แผน และโครงการของ

ภาครัฐ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการเข้าถึงความยุติธรรมอันจะช่วยลด

ผลกระทบและความขัดแย้งที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับองค์กรภาคประชาชนเพื่อให้ส่งผลต่อการตัดสินใจที่เหมาะสมของ

ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนในการเริ่มนโยบายหรือ

การก่อสร้างโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ 

วิถีชีวิตของประชาชน 

ธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นอีกกระบวนการที่จะ

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างความโปร่งใสในการ 

ดำเนินงาน ตลอดจนสร้างสำนึกสาธารณะอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนา

ประชาธิปไตยเพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและทาง

เลือกเชิงนโยบาย ตลอดจนเชื่อมโยงและส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในด้าน

อื่นๆ ในอันที่จะสร้างจิตสำนึกสาธารณะอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนา

ประชาธิปไตยและการที่จะให้เกิดความเป็นธรรมาภิบาลในการจัด 

สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นที่ภาคการเมืองต้องเข้ามามีส่วน

เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของการพิจารณายกร่างนโยบายหรือกฎหมาย  

โดยคำนึงถึงความรู้สึก ความห่วงกังวล ความต้องการของประชาชนและ
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ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จำต้องนำมาใช้ในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดการ

พิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยสันติวิธี39

หากกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้ว จะพบว่า “การมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับการ

รับรู้ข้อมูลและการแสดงความคิดเห็นยังไม่ก้าวข้ามไปสู่การมีส่วนร่วมในระดับที่สูงกว่านี้ได้ 

ในขณะที่การมีส่วนร่วมในระดับการรับรู้ข้อมูลและการแสดงความคิดเห็นก็เป็นไปอย่าง

จำกัด ขาดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอและยังไม่เป็นการมีส่วนร่วมอย่างมี 

ความหมาย (Meaningful Participation) ที่มีการนำความเห็นหรือข้อเสนอแนะจาก 

ภาคประชาชนไปใช้เป็นข้อพิจารณาประกอบการตัดสินใจกำหนดนโยบาย ส่วนใหญ่

เปน็การจดักจิกรรมรฐัฟงัความเหน็เพือ่ใหค้รบถว้นตามกฎเกณฑท์ีก่ฎหมายกำหนด พบวา่

ในโครงการของรัฐหลายกรณีไม่มีการนำความเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ได้จากกิจกรรมการ

รับฟังความเห็นของประชาชนไปสู่กระบวนการพิจารณา กำหนดหรือตัดสินใจ”40

เมื่อพบว่ากระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ได้รับความสนใจจากผู้มีอำนาจ

ตัดสินใจแล้ว ในอีกแง่มุมหนึ่งกรณีเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า “วัฒนธรรมการเมืองของ

ประชาชนในหลายพื้นที่ได้เปลี่ยนแปลงไปมีความตื่นตัวต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ แต่โครงสร้างและระบบที่เป็นอยู่ไม่มีการปรับตัวให้รองรับกับความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นในพื้นที่เหล่านั้น”41 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมล้อมซึ่งเป็นประเด็นที่มีความกังวลร่วมกัน (Common 

concern) ภาครัฐจึงได้มีการบัญญัติและรองรับเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ควบคู่

ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรม อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินนโยบายสาธารณะไป

สู่การปฏิบัติที่แท้จริง “เครื่องมือหลักสำคัญในกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะด้าน

สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในขณะนี้คือ การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Impact Assessment: EIA) ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หากจะมีการดำเนินโครงการที่อาจมี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามบัญชีประเภทโครงการที่อยู่ในประกาศกำหนดของกฎหมาย

ฉบับนี้ จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และผ่านการ

 39 สถาบันพระปกเกล้า. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 10 การเมือง
และวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2551. หน้า (16). 
 40 บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, “กระบวนการตัดสินใจทางการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมในระยะเปลี่ยนผ่านของ
สังคมไทย” ใน สถาบันพระปกเกล้า. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 10 
การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2551. หน้า 13. 
 41 เพิ่งอ้าง. หน้า 14. 



ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม
บ้ า น ก รู ด

�
�

สถาบันพระปกเกล้า

พิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) คณะกรรมการ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้ก่อสร้าง

โครงการ”42 

การเมืองเรื่องการทำประชาพิจารณ์ เป็นบทที่จะการเสนอบทเรียนครั้งสำคัญของ

สังคมไทยในเรื่อง การทำประชาพิจารณ์โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการขนาด

ใหญ่ของรัฐหรือที่เกี่ยวข้องกับรัฐ หรือเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอันเป็นสมบัติสาธารณะ

ของประชาชนร่วมกัน ซึ่งรัฐมีหน้าที่หลักในการจัดการผลประโยชน์เหล่านั้น โดยหลักการ

แล้วการจัดการสมบัติสาธารณะร่วมกันนี้จะต้องผ่านการรับฟังความเห็นชอบการแสดง

ความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการขนาดใหญ่ของรัฐหรือ 

ที่เกี่ยวข้องกับรัฐ 

การเมืองเรื่องการทำประชาพิจารณ์ เป็นบทที่นำเสนอตั้งแต่การนำระเบียบ 

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำประชาพิจารณ ์กล่าวคือ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีการประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539 และ 

ต่อจาก พ.ศ. 2539 อีก 1 ปีต่อมาคือ พ.ศ. 2540 เป็นการถือกำเนิดของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่เรียกว่า “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” ซึ่งได้รับรอง

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะไว้ โดยได้กำหนด “สิทธิชุมชน” 

“สิทธิชุมชน” อันได้รับการศึกษาอย่างมากมายในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาใน

สังคมไทย เพราะยุคปัจจุบันมิติทางด้านชุมชนหรือความเป็นชุมชนมีความสำคัญมาก 

ในการต่อสู้หรือต่อรองทางอำนาจ อันให้ความสนใจต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของ 

ภาคประชาชนและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม43 แต่ทั้งนี้ความชัดเจนในทางปฏิบัติ 

ก็ยังไม่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย และการต่อสู้ของ “ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมือง 

ด้านสิ่งแวดล้อม” ของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด นับได้ว่าเป็น

ตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งที่ใช้เป็นทั้งต้นแบบของยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการเคลื่อนไหว

ของกลุ่มอื่นๆ ต่อไป 

เมือ่พจิารณาสทิธชิมุชนในทางทฤษฎแีลว้ จะพบวา่ “สทิธชิมุชน” มนียิามทีก่วา้งขวาง

ในมิติทางสังคมศาสตร์ เพราะว่าผูกติดอยู่กับประเด็นต่างๆ มากมาย เช่น จารีตชุมชน 

ทุนทางสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการชุมชน อำนาจและการมีส่วนร่วมในการ

จัดการทรัพยากรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น และหากพิจารณาประเด็นต่างๆ

 42 เพิ่งอ้าง. 
 43 อานันท์ กาญจนพันธุ์. มิติชุมชน วิธีคิดท้องถิ่น ว่าด้วยสิทธิ อำนาจและการจัดการทรัพยากร. 
กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.), 2544. หน้า 230-231. 
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เหล่านี้แล้ว จะไม่สามารถแยกออกเป็นส่วนๆ หรือเป็นประเด็นที่มีความชัดเจนได้  

หากแต่ละประเด็นยังมีความสัมพันธ์ในหลากหลายมิติซ้อนทับกันอยู่44 

ถ้าพิจารณามิติทางด้านกฎหมายแล้วจะพบว่า การเริ่มต้นจากการหาข้อสรุปว่า 

“ชุมชน” คืออะไร “ชุมชนดั้งเดิม” คืออะไรและมีขอบเขตแค่ไหน จะพบว่ากฎหมาย 

ยังเป็นศาสตร์ที่ทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าวน้อยมาก เพราะว่าในรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 กำหนดคำว่า “ชุมชน” ไว้เพื่อการตีความแต่หาก

มุมมองของภาครัฐยังมองเพื่อการจำกัดขอบเขตของชุมชน จึงเป็นมุมมองที่ไม่สอดคล้อง

กัน เพราะว่าภาครัฐและภาคประชาชนในการมองเรื่อง “สิทธิชุมชน” ทำให้ความหมาย

และการปฏิบัติการแตกต่างไปคนละแบบกล่าวคือให้ความหมายที่แตกต่างกัน ความเข้าใจ

ที่แตกต่างกันและนำไปสู่การปฏิบัติที่แตกต่างกัน เช่น มาตรา 56 ในรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 บัญญัติว่า 

“สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบำรุงรักษา และ

การได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพ

อยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ

สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความ

คุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง

รุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมิน

ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วย

ผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ

การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการ 

ดังกล่าวทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติ

ไว้ในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ย่อมได้รับความคุ้มครอง” 



นอกจากการใช้สิทธิชุมชนแล้ว รัฐธรรมนูญยังรองรับเรื่องสิทธิในข้อมูลข่าวสารด้วย 

ในมาตรา 59 ดังนี้ 

 44 อานันท์ กาญจนพันธุ์. เพิ่งอ้าง. หน้า 230-252. 
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“บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นก่อนการอนุญาตหรือ

การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือ

ชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ 

ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ” 



จากมาตรา 59 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 สามารถ

ทำการสังเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้45

ประการแรก กิจกรรมอันกระทบต่อส่วนได้ เสียของประชาชนในคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม ประชาพิจารณ์เป็นกลไกหนึ่งที่มีขึ้นเพื่อกำหนดกระบวนการตัดสินใจของรัฐ 

ให้เคารพต่อส่วนได้เสียของประชาชน เงื่อนไขข้อแรกในการเกิดประชาพิจารณ์ จึงต้องมี

ภาระหน้าที่จะต้องตัดสินใจเกิดขึ้นกับองค์กรเจ้าหน้าที่เสียก่อน ซึ่งในชั้นแรกคือการให้

อนุมัติโครงการของรัฐด้วยกันเอง และอีกส่วนหนึ่งคือการอนุมัติโครงการของเอกชน  

ในส่วนที่รัฐมีอำนาจในการให้อนุญาตตามอำนาจหน้าที่ในกฎหมายต่างๆ การตัดสินใจ

เหล่านี้ล้วนเป็นวัตถุประสงค์ของการประชาพิจารณ์ทั้งสิ้น 

ประการที่สอง การทำประชาพิจารณ์ไม่ใช่การประชาสัมพันธ์ กระบวนการทำ

ประชาพิจารณ์จะต้องเกิดขึ้นก่อนการตัดสินใจขององค์กรภาครัฐ หากเกิดการตัดสินใจไป

ก่อนแล้วค่อยขอความคิดเห็นของประชาชน การกระทำเช่นนี้ก็เป็นเพียงกระบวนการ 

ที่ไร้ความหมาย กลายเป็นเพียงการประชาสัมพันธ์ ที่ไม่ได้ยอมรับสิทธิใดๆ ของประชาชน 

เห็นประชาชนเป็นเพียงวัตถุที่ต้องปกครองและต้องทำตามความเชื่อที่รัฐเห็นควรเท่านั้น 

ประการที่สาม ประชาพิจารณ์เป็นสิทธิตามกฎหมาย ก่อนที่รัฐธรรมนูญจะได้มีการ

รับรองเรื่องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน กระบวนการทำประชาพิจารณ์เป็นเพียง

วิธีการปฏิบัติราชการที่รับรองไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเท่านั้น องค์กรของรัฐจะ

จัดหรือไม่จัดก็ได้ จะจัดโดยถูกต้องและมีความชอบธรรมหรือไม่ก็ได้ ไม่มีใครสามารถ 

โต้แย้งได้ แต่รัฐธรรมนูญได้รับรองการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐไว้ กระบวนการ 

ทำประชาพิจารณ์จึงเป็นมาตรการและกระบวนการที่รัฐจะต้องปฏิบัติตามโดยถูกต้องตาม

ที่กฎหมายกำหนด หากไม่เป็นไปตามกระบวนการประชาพิจารณ์ถือได้ว่าเกิดความ 

 45 แก้วสรร อติโพธิ. การใช้ประชาพิจารณ์ในงานจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม. เอกสารอัดสำเนา,  
ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. 
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ผิดพลาด และสามารถนำไปฟ้องยังศาลปกครองเพื่อให้บังคับตามหรือเพื่อให้เพิกถอน 

การตัดสินใจที่ได้ตัดสินใจไปแล้ว 

ประการที่สี่ ประชาพิจารณ์เป็นสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้รัฐธรรมนูญและ 

ในสายตาของกฎหมายแล้ว “ประชาชน” หมายความถึงผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการเป็น

สำคัญ และเป็นผู้เสียหายที่เกิดจากการพัฒนานั้นๆโดยเฉพาะ 

ประการที่ห้า ประชาพิจารณ์ไม่ใช่ประชามติ กระบวนการทำประชาพิจารณ์เป็น

กระบวนการทางกฎหมายไม่ใช่กระบวนการทางการเมือง มีขึ้นเพื่อตอบสนองให้

กระบวนการตัดสินใจของรัฐในโครงการพัฒนาต่างๆ มีความถูกต้องและชอบธรรม เพราะ

ว่าผ่านกระบวนการตรวจสอบของผู้มีส่วนได้เสียในโครงการเรียบร้อยแล้ว ทำให้ผู้มีอำนาจ

การตัดสินใจเป็นไปตามการรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นอย่างรอบด้าน ซึ่งสะท้อนให้เห็น

ถึงกระบวนการประชาธิปไตยทางตรง (Direct democracy) ที่กำกับดูแลประชาธิปไตย

แบบตัวแทน (Representative democracy) ให้มีความรับผิดชอบที่สร้างสรรค์มากขึ้น 

ประการที่หก ความเห็นที่สมบูรณ์ครบถ้วนของเจ้าหน้าที่ โดยกระบวนการทำ

ประชาพิจารณ์ก็คือความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่จะเสนอให้ผู้มีอำนาจรับผิดชอบตัดสิน 

สั่งการ เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจนั้นเกิดความครบถ้วนรอบด้าน กฎหมายจึงกำหนดให้มีการ 

รับฟังความคิดเห็นต้องครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกปัญหาเสียก่อน 

ประการที่เจ็ด ขั้นตอนและกระบวนการทำประชาพิจารณ์ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทำการ

รวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้มีอำนาจต้องแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นอิสระและเป็นกลาง 3-5 คน

ขึ้นดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1. ประกาศและชี้แจงโครงการ 

 2. รับลงทะเบียนข้อวิจารณ์ 

 3. ประชาพิจารณ์ 

 4. การลงความเห็นของคณะกรรมการประชาพิจารณ์ โดยเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ

ทั้งหมดแล้ว กรรมการจัดทำประชาพิจารณ์จะลงความเห็นในประเด็นต่างๆ จาก

พยานหลักฐานที่ปรากฏ 

ประการสุดท้าย ภาพรวมของการประชาพิจารณ์ กระบวนการทำประชาพิจารณ์

เกิดผลในทางปฏิบัติต่อผู้ส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม การทำงานของผู้แทนหรือผู้มีอำนาจ

ตัดสินใจเกิดความรับผิดชอบมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงอันสำคัญคือเกิดกระบวนการ

เรียนรู้ของสังคมในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เกิดกระบวนการใช้เหตุผลมากขึ้น 

จนก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะเพื่อให้เกิดพยานหลักฐานเป็นตัวชี้ขาดในกระบวนการ
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ตัดสินใจอันถือว่าเป็นความถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้

รัฐธรรมนูญมาตรา 56 และ 59 ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง

“การใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญต้องยอมรับว่าในประเทศไทยนั้น ปัญหา

ความขัดแย้งที่มีให้เห็นมากที่สุด คือความขัดแย้งที่มาจากโครงการพัฒนา

ของรัฐเพราะการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ เป็นเรื่องความเชื่อของคน

ไม่กี่คนที่คิดว่าประเทศต้องเดินอย่างไร โดยมีกฎหมายรองรับและการพัฒนา

ถูกกำหนดโดยกลุ่มคนแค่กลุ่มเดียวที่ได้รับการยอมรับจากฝ่ายรัฐที่มีความ

เชื่ออย่างฝังหัวว่าคนที่ผ่านการเรียนรู้ระดับสูงเท่านั้นที่จะสามารถทำให้

ประเทศไทยทันสมัยเทียบเท่ากับอารยะประเทศได้ จึงเป็นกรรมของชาวบ้าน

ที่ต้องทนรับสภาพการพัฒนาที่มีกรอบและแนวทางเพื่อสนองตอบแต่เฉพาะ

กลุ่มทุน พี่น้องชาวประจวบคีรีขันธ์ใช้ทุกช่องทางที่จะใช้ต่อสู้คัดค้านโครงการ

การพัฒนา ถ้าไม่สัมผัสในข้อเท็จจริงในพื้นที่จะเห็นถึงวิธีการที่ค่อนข้าง

แปลกเมื่อกลับไปมองกลุ่มพี่น้องอื่นๆ เพราะฝ่ายรัฐมักมองการเคลื่อนไหว

คัดค้านของประชาชนแบบจับผิด ไม่ใช่การมองเพื่อหาข้อยุติปัญหา”46

 

การนำเอารัฐธรรมนูญมาบังคับใช้ เกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจของทั้งหน่วยงานที่นำ

มาปฏิบัติและองค์กรทุกภาคส่วนที่ไม่สามารถทำความเข้าใจร่วมกัน เป็นเพราะว่าการ

บัญญัติรัฐธรรมนูญนั้นมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างสังคมที่มีความเป็นประชาธิปไตย 

จึงเกิดการนำมาใช้อย่างหลากหลายและเกิดการตีความมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งการ

ตีความในเชิงทฤษฎีและการนำมาปฏิบัติไม่ได้มีความสอดคล้องกันเลย และปัญหาที่พบคือ

ความไม่เข้าใจของหน่วยงานราชการ ซึ่งจะถือปฏิบัติตามระเบียบราชการจนไม่สามารถ

ทำความเข้าใจต่อกรอบของการจัดการความสัมพันธ์ทางสังคม อย่างเช่น กฎหมาย

รัฐธรรมนูญ หรืออีกปัญหาหนึ่งคือความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจว่าจะประชาชนจะสามารถตีความ

จนนำมาสู่การใช้รัฐธรรมนูญจะสามารถเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางจนภาครัฐหรือหน่วยงาน

ราชการเอง ไม่สามารถปรับตัวเองเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

เมื่อรัฐธรรมนูญได้กำหนดกรอบการทำประชาพิจารณ์ไว้อย่างกว้างๆ แล้ว  

การอาศัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะว่าด้วย 

การทำประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับ

ฟังความคิดเห็นในปัญหาสำคัญของชาติที่มีข้อโต้เถียงหลายฝ่าย สำหรับใช้เป็นแนวทาง



 46 จินตนา แก้วขาว. เพิ่งอ้าง. หน้า 44-45. 
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ประกอบการตัดสินใจของรัฐดำเนินการอันมีผลกระทบต่อประชาชน นอกจากนี้แล้ว 

ยังเป็นไปเพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลอย่างเป็นระบบ ชัดเจน ถูกต้องและสะท้อนถึงปัญหาที่มี 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม อาชีพ ความปลอดภัย วิถีชีวิตของประชาชน และ

ใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจดำเนินงานโครงการของรัฐ ให้เกิดประโยชน์แก่ 

ส่วนรวมมากที่สุด 

ทั้งนี้ “การทำประชาพิจารณ์ คือกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ซึ่งได้รับ

ผลกระทบต่อการดำเนินโครงการของรัฐ ในด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม อาชีพ ความ

ปลอดภัย วิถีชีวิตหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชนหรือสังคม และอาจนำไปสู่ 

ข้อโต้แย้งของหลายฝ่าย จึงสมควรที่จะต้องรับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงาน

ของรัฐ และบุคคลอื่นๆ เพื่อเป็นแนวประกอบการตัดสินใจของรัฐในโครงการดังกล่าว”47 

นอกจากได้กำหนดนิยามความหมายของการทำประชาพิจารณ์แล้ว มีการกำหนด 

ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ชำนาญการไว้ดังนี้ 

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี้ 

1. บุคคล 

2. นิติบุคคล 

 1.1  กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง 

 1.2  กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั่วไป 

ทั้งนี้องค์กรพัฒนาเอกชน (Non-Government Organizations: NGOs) ซึ่งได้ 

จดทะเบียนกับกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ถือว่าเป็นผู้ชำนาญการ 

นอกจากนี้แล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้มีการบัญญัติ

รับรอง “สิทธิชุมชน”ไว้ในมาตรา 46 กล่าวคือ 

 47 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 12/2542. ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2542. 
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“บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือ

ฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

และของชาติ และมีส่วนในการจัดการการบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ตามที่

กฎหมายบัญญัติ” 



เมื่อพิจารณาร่วมกันระหว่างบุคคลผู้มีส่วนได้เสียกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2540 พบว่าบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือ

ฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ 

และมีส่วนในการจัดการการบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เห็นได้ว่าบุคคลในชุมชนมีหน้าที่โดยตรงในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และถ้าหากเกิดความเสียจากโครงการของรัฐ ชุมชน

ก็ถือได้ว่าเป็นผู้เสียหายโดยตรงจากโครงการดังกล่าวของรัฐ จะเห็นว่ากฎหมายได้เปิดให้มี

การตรวจสอบกลไกทางด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ไม่มากก็น้อย กล่าวคือชุมชนสามารถเข้ามา

เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงและเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามระเบียบการทำประชาพิจารณ์ 

การทำประชาพิจารณ์นั้นเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันทุกฝ่าย กล่าวคือ 

เมื่อโครงการของรัฐทำหน้าที่สร้างหรือจัดทำโครงการขนาดใหญ่ หมายความว่า มีข้อมูล

เกี่ยวกับโครงการที่จะทำการก่อสร้างอยู่ หน้าที่สำคัญคือการชี้แจงข้อมูลเหล่านั้น 

ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างโปร่งใส หรือการบอกข้อมูลทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ 

การจัดทำโครงการขนาดใหญ่ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ 

ประชาชนในพื้นที่ก็ทำหน้าที่เป็นเสมือนฐานข้อมูลพื้นที่เพื่อทำการชี้แจงข้อมูลที่เป็น

จริงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานเอกชนทราบ เพื่อใช้ประกอบการดำเนิน

โครงการ แต่การสื่อสารข้อมูลทั้งสองยังไม่เคยเกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างแท้จริง

อันเนื่องจากมาจากความเชื่อมั่นของผู้บริหารโครงการและผลการศึกษาหรือรายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการศึกษาโดยนักวิชาการนั้นเกิดข้อบกพร่อง

เสมอมา 

การสื่อสารสองทางหรือมากกว่าสองทางน่าจะเป็นทางออกสำหรับปัญหาในการจัด

ทำโครงการประชาพิจารณ์ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป และการสื่อสารที่ไม่ได้เกิดขึ้นทำให้กลุ่ม

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต้องเรียนรู้และเสนอ

ข้อมูลในพื้นที่ที่ชาวบ้านใช้ชีวิตและดำรงอยู่ทุกวัน โดยการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้ทุก 
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ภาคส่วนได้เรียนรู้ข้อมูลที่ไม่เคยได้รับความสนใจมาก่อน ซึ่งการสื่อสารเช่นว่านำมาซึ่งการ

ตื่นตัวเรียนรู้ของสังคมอย่างกว้างขวาง จนนำมาสู่การทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง 

ความเห็นสาธารณะ 



1 ที่มาของการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
 โดยประชาพิจารณ์โดยการเรียนรู้
 ภาคประชาชนพลเมือง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติเรื่องการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในกระบวนการทางการเมืองทุกขั้นตอนและจากทุกภาคส่วนของสังคม โดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดได้ในทุกๆระดับและมีได้ในทุกๆ รูปแบบเพื่อ

ให้การเมืองเป็นของพลเมืองอย่างแท้จริง แต่ในทางปฏิบัติกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนมีเพียงในระดับของการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพียงเท่านั้น 

หมายความว่า ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงการมีส่วนร่วมในระดับของการตัดสินใจ 

ในกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะได้อย่างแท้จริง 

ทั้งนี้ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองยังได้อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมอันเป็น 

กลไกตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่องทางในการสร้างกระบวนการ

มีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยังไม่สามารถตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองเท่าที่ควร  

จึงส่งผลให้รูปแบบในการมีส่วนร่วมผิดแผกแตกต่างออกไปจากช่องทางการมีส่วนร่วม 

ที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดเอาไว ้กล่าวคือ มีการเรียกร้องให้มีการหยุดกระบวนการมี 

ส่วนร่วมของภาครัฐ หากกระบวนการดังกล่าวนั้นได้ข้ามขั้นตอนต่างๆ ไปมากแล้ว ทั้งนี้

ยังเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้นมาภายหลังจากความรุนแรงที่เกิด

ขึ้นจากการรักษาผลประโยชน์ของชุมชน อันหมายถึง การกระทำอันรุนแรงและเป็น

กระบวนการที่ผิดกฎหมาย ซึ่งกระบวนการดังกล่าวก็ไม่สามารถนำมาซึ่งความยุติธรรม 

อันเป็นความยุติธรรมในการจะรักษาปกป้องสิทธิชุมชน และดำรงความยุติธรรมเพื่อ 

สิ่งแวดล้อมอันส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีสิทธิในการดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 

กระบวนการมีส่วนร่วมในทางการเมืองที่ผิดแผกไปจากช่องทางที่รัฐธรรมนูญ

กำหนดไว้ ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองทางด้านสิ่งแวดล้อมได้ถือว่าเป็นกระบวนการ

อารยะขัดขืน (Civil disobedience) อันเป็นกระบวนการที่นำมาซึ่งความรุนแรงและ 

หมิ่นเหม่ต่อการกระทำอันเป็นการผิดกฎหมาย ซึ่งในกระบวนการยุติธรรมก็ได้ลงโทษ  
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แตเ่หตผุลในการลงโทษนัน้ยงัคงมคีวามเคลอืบแคลงสงสยั กลา่วคอื เหตผุลในการพพิากษา

นั้นไม่มีความชัดเจน จนเป็นเหตุให้คำพิพากษาได้รับคำวิพากษ์และวิจารณ์อันถือได้ว่าอาจ

จะส่งผลต่อกระบวนการยุติธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยุติธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในที่สุด 

ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ทั้งในเรื่องการใช้สิทธิชุมชน การเรียกร้องกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ความ

บกพร่องและแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และในที่สุดส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ กล่าวคือ

เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ระบบตำรวจ ทนายความ อัยการ ศาลและกระบวนการราชทัณฑ์ 

อย่างไรก็ตาม การดำเนินนโยบายสาธารณะผูกขาดอยู่ที่ชนชั้นนำและนักการเมือง  

หลายโครงการพบว่าไม่มีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นอันนำมาซึ่งความ

รุนแรงอันอาจกลายเป็นความขัดแย้งในที่สุด 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญในการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นการกระทำของ

บุคคลที่มุ่งให้การสนับสนุนหรือพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อรัฐบาลและระบบการเมือง  

ซึ่งการกระทำใดๆ นั้นต้องเป็นการกระทำโดยสมัครใจมุ่งหมายต่อการกำหนดนโยบาย

สาธารณะ48 ดังนั้น กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน คือ กิจกรรม 

ที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมกับรัฐในการตัดสินใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโน้มน้าว คัดค้าน

หรือสนับสนุนหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจกำหนดนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลและ

กระบวนการทางการเมืองการปกครองให้ตรงกับความต้องการของประชาชน กิจกรรม 

ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองรวมถึงการกระทำทางการเมืองที่ใช้ความรุนแรง ทั้งนี้เพื่อ 

ผลประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่าเทียม 

รูปแบบของการมีส่วนร่วมในทางการเมืองแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบคือ การมี 

ส่วนร่วมในทางการเมืองในระบบและนอกระบบ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในทางการเมือง 

ในระบบ (Conventional Political Participation) ตัวอย่างเช่น การออกเสียงเลือกตั้ง 

การพูดจาปรึกษาเรื่องการเมือง กิจกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การจัดตั้งและ 

เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ และการติดต่อส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ทางการเมืองและ 

การบริหาร เป็นต้น และการมีส่วนร่วมในทางการเมืองนอกระบบ (Unconventional 

Political Participation) ตัวอย่างเช่น การยื่นข้อเสนอเรียกร้อง การเดินขบวน การเข้า

 48 ดารณี พุ่มแก้ว. การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540: ศึกษากรณี  
การคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. หน้า 10. 
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ประจันหน้ากัน การละเมิดกฎหมายและระเบียบของสังคม และการใช้ความรุนแรง

ทางการเมือง อันหมายความรวมถึง การประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน การประทุษร้ายต่อชีวิต 

รวมทั้งสงครามกองโจรและการปฏิวัติ เป็นต้น 

การเคลื่อนไหวของประชาชนจึงเป็นทางเลือกใหม่เพื่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง

นอกเหนือไปจากช่องทางปกติ เพื่อกำหนดชะตาชีวิตของตนเอง และทิศทางทางการเมือง

ที่พึงต้องการ49 นอกจากนี้ ระดับของการมีส่วนร่วมในทางการเมือง โดยสิทธิในการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนมี 3 ประเด็นหลักๆ ที่สำคัญ50 ได้แก่ สิทธิในการร่วมรู้ (Rights 

to know) สิทธิในการร่วมคิด สิทธิในการร่วมแสดงความคิดเห็น (Rights to be heard) 

และสิทธิในการร่วมทำ คือการร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบและท้ายที่สุดคือสิทธิในการ

ฟ้องร้องคดีเมื่อเกิดความเดือดร้อนเสียหายและไม่มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งระดับของ

การมีส่วนร่วมแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมี 

ส่วนร่วมในการดำเนินการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วม 

ในการประเมินผล  

นอกจากนี้ การชุมนุมทางการเมืองเป็นการแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วมทาง 

การเมืองเพื่อแสดงให้รัฐบาลรู้ว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ กับนโยบายของรัฐบาลและ 

การกระทำของรัฐบาล และเพื่อแสดงการเรียกร้องให้รัฐบาลตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนโดยเร็ว ทั้งนี้ การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองจะเกิดเมื่อการต่อรองกับรัฐบาล

ด้วยการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จ กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องจึงจัดชุมนุมเพื่อเพิ่มพลัง 

ในการต่อรองให้สูงขึ้น เพื่อบีบบังคับให้รัฐบาลต้องทำตามข้อเรียกร้อง 

ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีดังต่อไปนี้ เพิ่มคุณภาพในการตัดสินใจ 

การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา การสร้างฉันทามติ การเพิ่มความง่ายต่อการนำไป

ปฏบิตั ิการหลกีเลีย่งการเผชญิหนา้ในกรณทีีร่า้ยแรงทีส่ดุ การดำรงไวซ้ึง่ความไวเ้นือ้เชือ่ใจ

และความชอบธรรม การคาดคะเนความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมสาธารณชน 

และการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน 

ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด ได้ทำหน้าที่เป็นทั้ง

สะท้อนข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติและพิสูจน์ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็น

กฎหมายสูงสุดว่าด้วยเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายอย่างแท้จริงหรือไม่

และคุณูปการจากการเคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม

 49 เพิ่งอ้าง, หน้า 20. 
 50 เพิ่งอ้าง, หน้า 23-24. 
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บ้านกรูด เป็นส่วนหนึ่งเปิดทางเพื่อช่วงชิงพื้นที่ทางการเมืองภาคประชาชนโดยรวม  

อันหมายความถึงทิศทางการสร้างการเมืองแบบใหม่คือการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม

นั่นเอง51

การทำประชาพิจารณ์ได้รับการคาดหวังให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา 

การเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ทั้งสังคมและของ 

ผู้ตัดสินใจในกระบวนการใช้ทั้งเหตุและผล เป็นกลไกในการพิทักษ์ผลประโยชน์ของสังคม 

รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเจ้าของ

โครงการกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ แต่กลับพบว่ากระบวนการทำ 

ประชาพิจารณ์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงมากยิ่งขึ้น  

ไม่สามารถทำให้คู่กรณีเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ และเกิดความหวาดระแวง

ระหว่างฝ่ายมากขึ้น52

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2540 ชาวบ้านกรูดได้เดินทางไปที่สำนักนโยบายและแผน 

สิ่งแวดล้อม (สผ.) และสำนักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) เพื่อเรียกร้องให้มี

การจัดทำประชาพิจารณ์แต่ชาวบ้านกรูดได้รับการชี้แจงว่าได้ผ่านขั้นตอนแล้ว 

เพราะโครงการขนาดใหญ่ ถ้าชาวบ้านจะเรียกร้องการทำประชาพิจารณ์ต้องเรียกร้องก่อน 

การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี จึงส่งผลให้ชาวบ้านหยุดการเรียกร้องประชาพิจารณ์

แต่ชาวบ้านยังคงมีการยื่นหนังสือถึงหน่วยงานรัฐอื่นๆอย่างต่อเนื่อง โดยยื่นหนังสือต่อ

หน่วยงานต่างๆ กว่า 10 หน่วยงานตั้งแต่ระดับองค์การบริหารส่วนตำบลไปจนถึง 

นายกรัฐมนตร ี

ต่อมามีการจัดทำประชาพิจารณ์ก็เป็นการดำเนินการของฝ่ายรัฐหลังช่วงเหตุการณ์

ปิดถนน โดยเป็นการจัดทำการประชาพิจารณ์ที่สวนทางกับความต้องการของชาวบ้าน 

เนื่องจากสถานการณ์ได้ล่วงเลยความต้องการจัดทำประชาพิจารณ์ของชาวบ้านไปแล้ว

เพราะว่าชาวบ้านเรียกร้องให้มีการจัดทำประชาพิจารณ์ในปี พ.ศ. 2540 เพราะเป็นช่วงที่

ใบอนุญาตต่างๆ ยังไม่ได้รับการอนุมัติ กระบวนการต่างๆยังดำเนินการไม่เสร็จ ซึ่งถ้าจัด

ทำประชาพิจารณ์นั้นจะส่งผลต่อกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม ดังนั้นการจัดทำประชาพิจารณ์ได้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2542 รายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้มีการอนุมัติเห็นชอบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

2541 และใบอนุญาตอื่นๆ ก็ออกตามมา เช่น ใบอนุญาตของกรมโรงงาน ใบอนุญาตของ

กรมเจ้าท่า ใบอนุญาตขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวบ้าน 

 51 เพิ่งอ้าง, หน้า 78-79. 
 52 เพิ่งอ้าง, หน้า 100. 
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ไม่เห็นด้วยกับการทำประชาพิจารณ์ สำหรับข้อคิดเห็นของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมบ้านกรูดเรื่องข้อคิดเห็นต่อการทำประชาพิจารณ์โรงไฟฟ้าความร้อน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวคือ 

“รัฐบาลโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้อนุมัติให้บริษัทเอกชน

ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงถ่านหินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 โรง  

ซึ่งชาวบ้านได้ชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งมาโดยตลอด และต่อมา

รัฐบาลได้มีแนวทางให้ที่จะจัดประชาพิจารณ์ขึ้น โดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติเป็นผู้ประสานงาน ทางกลุ่มชาวบ้านได้ประชุมร่วมกันแล้ว และมีความเห็นต่อ

การจัดทำประชาพิจารณ์ดังนี้ 

 1. การจัดทำประชาพิจารณ์เป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูล และ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนตามสิทธิในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540  

 2. การจัดทำประชาพิจารณ์ รัฐบาลจะต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งประชา-

พิจารณ์จะต้องทำก่อนการออกใบอนุญาต ดังนั้น จะต้องทำการยกเลิก  

การอนุมัติ อนุญาต ดังนี ้

 2.1 ยกเลิกการอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ 

สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

 2.2 ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมออก

ให้การก่อสร้างโรงไฟฟ้าของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ออกให้บริษัท 

ยูเนียน เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 

2541 

 2.3 ยกเลิกสัญญาซื้อขายระหว่างโรงไฟฟ้าทั้งสอง กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย 

 3. ให้จัดงบประมาณที่เพียงพอแก่ชาวบ้านสามารถดำเนินการหานักวิชาการ 

มาทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า 

 4. ให้ดำเนินการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 56 วรรค 2 

 5. ให้จัดประชาพิจารณ์โรงไฟฟ้าพร้อมกันทั้งสองแห่ง โดยกรรมการจะต้องเป็น 

ที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย”53 

 53 หนังสือจากกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด ถึง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2542 
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นอกจากนี้แล้วทางกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด ยังเสนอด้วยว่า

ข้อเสนอต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จก่อนจึงมีการทำประชาพิจารณ์

ทั้งนี้เพื่อให้การประชาพิจารณ์เป็นกระบวนการที่ชาวบ้านมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง มีความ

เป็นธรรม ตามหลักการของธรรมรัฐ ดังที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีได้แสดงปาฐกถาไว้ 

“Good governance ก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่ไม่ใช่การมีส่วนร่วม

แต่ละไม้แต่ละมือต้องมีส่วนร่วมโดยองค์กรเอกชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

องค์กรเอกชนที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากวิถีชีวิตของเขาในคุณลักษณะหรือตามประวัติศาสตร์ 

เพราะฉะนัน้ชมุชนและประชาคมทัง้ในเมอืงและในชนบท เปน็รากฐานทีส่ำคญัของธรรมรฐั

และในยคุทีช่มุชนและประชาคมนัน้จะตอ้งขึน้ใหไ้ด ้ไมไ่ดเ้กดิจากการจดัตัง้ จะเกดิขึน้

จากการที่ว่าประชาชนรู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้นในการตัดสินใจในการพิจารณา” 

นอกจากหลักการเรื่อง “ธรรมรัฐ”ที่ทางกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้าน

กรูดได้เสนอตามที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเสนอไว้นั้น ทางกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมบ้านกรูดยังมีข้อเสนอต่อการประชาพิจารณ์อีกกล่าวคือ      

“กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่บ้านกรูดและบ่อนอก ที่ชาวบ้านเรียกร้องให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำประชาพิจารณ์มีการเรียกร้องต่อรัฐบาล 

หลายครั้ง แต่สิ่งที่ชาวบ้านได้รับทราบคือไม่สามารถทำได้ เนื่องจากได้ผ่าน

ขั้นตอนการอนุมัติอนุญาตแล้ว รัฐบาลอ้างว่าถ้าจะเปิดรับฟังความเห็นของ

ประชาชนต้องทำก่อนที่จะมีการตัดสินใจของรัฐบาลโดยเฉพาะกรณีโรงไฟฟ้า

ที่ประจวบคีรีขันธ์ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วจึงถือว่าผิดหลัก

การจนที่สุดชาวบ้านได้สร้างกระบวนการในการเคลื่อนไหวสร้างการเรียนรู้

ต่อสังคม ที่สุดการเดินหน้าโครงการก็เป็นไปอย่างต่อเนื่อง แกนนำชาวบ้าน

ทั้งที่บ้านกรูดและบ่อนอกถูกลอบทำร้ายรายวัน จนนำไปถึงข้อตกลงกับ

รัฐบาลเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2541 ชาวบ้านประจวบคีรีขันธ์เดินทางเข้า

กรุงเทพมหานครเพียงหวังให้รัฐบาลทบทวนยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้า 

ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในครั้งนั้นได้ข้อสรุปที่จะมารอคำตอบจากฝ่าย

รัฐบาลในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ที่ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จนเกิดการสลายการชุมนุมกันอย่างรุนแรงจนเป็นเหตุให้ชาวประจวบคีรีขันธ์

ถูกตั้งคำถามและถูกเรียกร้องให้ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นจนทุกวันนี้ 

ยังฝังอยู่ในความรู้สึกของชาวบ้านจนเป็นบาดแผลลึกในใจและในสังคมในช่วง

เวลานั้น จากสาเหตุที่รัฐบาลอาศัยช่วงที่ชาวบ้านยังไม่เท่าทันโดยการหลอก



ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม
บ้ า น ก รู ด

�
8

สถาบันพระปกเกล้า

ให้รอคำตอบจากรัฐบาลเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาโรงไฟฟ้าประจวบคีรีขันธ์ที่สุด

การแก้ปัญหาไม่เกิดขึ้นแต่มีการเตรียมกำลังไว้เพื่อการสลายการชุมนุม  

หลังจากนั้นรัฐบาลเปิดให้มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อลดความขัดแย้งทันที

หรือแม้แต่การยกขบวนพี่น้องประชาชนไปให้ความเห็นที่สำนักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกรณีอีไอเอที่บ้านกรูดและ

บ่อนอกเป็นเท็จไม่ตรงกับข้อมูลจริงในพื้นที่เราพบว่าไม่มีการแก้ไข แม้การ

คัดค้านเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าชาวบ้านได้ทำประชามติทางสังคมมาอย่างต่อ

เนื่อง เพื่อให้สถานการณ์ของชาวบ้านเป็นที่ยอมรับจนทำให้สังคมได้รับรู้มา

โดยตลอด การเดินทางเพื่อบอกกล่าวแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชาวบ้านเชื่อว่า

ทุกกลุ่มผู้ชุมนุมคิดอย่างบริสุทธิ์ใจเพื่อหวังให้หน่วยงานของรัฐรับฟังและหา

แนวทางแก้ปัญหา แต่สิ่งที่ได้ประสบมาด้วยกล่าวคือรัฐไม่ให้ความสำคัญกับ

เหตุผลของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มทุนแน่นอน ที่สุดปัญหาที่ไม่ได้รับการ

แก้ไขก็บานปลายกลายเป็นการใช้สิทธิที่จะปกป้องพื้นที่และแหล่งทำมา

หากิน ด้วยการปิดถนน ซึ่งชาวบ้านคิดว่าเป็นทางเดียวที่รัฐจะยอมเปิดเจรจา

เพื่อหาทางแก้ปัญหา (9 – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2541) ซึ่งในครั้งนั้นเท่ากับ

ทำให้สังคมหันมามองปัญหาและรัฐเองก็ประกาศให้มีการทำประชาพิจารณ์

ในขณะที่ชาวบ้านยืนยันไม่เข้าร่วมเวทีเพราะก่อนหน้านี้ได้พยายามบอกให้

รัฐเปิดรับฟังความเห็นก่อนแต่ไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาล”54 



จากการเสนอเรื่องเพื่อทำการคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกรูดนั้น 

สามารถสรุปขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้ 

ประการแรก ทางชาวบ้านได้เรียกร้องให้มีการจัดทำประชาพิจารณ์มาตลอด แต่ 

ไม่เคยได้รับความสนใจจากหน่วยงานของรัฐ  

ประการที่สอง ประเด็นคำตอบที่ ได้จากหน่วยงานรัฐว่าไม่สามารถจัดทำ 

ประชาพิจารณ์ได้นั้น เพราะว่าเป็นช่วงระยะเวลาได้ล่วงเลยเวลาในการจัดทำ 

ประชาพิจารณ์ไปแล้ว จึงไม่สามารถจัดทำได้ เพราะว่าโครงการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

ประการที่สาม เมื่อคำตอบจากหน่วยงานภาครัฐเป็นคำตอบจากประการที่สองแล้ว 

จึงนำมาสู่การสร้างขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านโครงการ เพราะว่าประชาชนในพื้นที่

ยืนยันว่าไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของภาครัฐในโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนเอง 

 54 จินตนา แก้วขาว. อ้างแล้ว. หน้า 45-47. 
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ประการที่สี่ หลังจากที่เกิดขบวนการเคลื่อนไหวต่อสู้โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหิน

กรูดแล้ว ทางชาวบ้านได้เดินทางเพื่อบอกกล่าวต่อหน่วยงานต่างๆถึงข้อมูลและข้อเท็จจริง

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความชอบธรรมในการเคลื่อนไหว 

ประการที่ห้า การเคลื่อนไหวนำมาสู่ข้อเรียกร้องโดยการเคลื่อนไหว อันดำเนินไป

โดยวิธีการปิดถนน แต่เพื่อยับยั้งความไม่ชอบธรรมของโครงการภาครัฐอันจะนำมาซึ่ง 

ผลกระทบอย่างถึงชีวิตต่อชาวบ้านและชุมชนในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 

ประการสุดท้าย เมื่อการเรียกร้องนำไปสู่ความรุนแรงอันเกิดจากภาครัฐ จึงนำมาสู่

การไม่เข้าร่วมการจัดทำประชาพิจารณ์ซึ่งได้จัดทำขึ้นในภายหลังจากมีการเคลื่อนไหว 

เรียกร้องแล้ว ทั้งนี้เพราะว่าความชอบธรรมของภาครัฐได้หมดลงเมื่อใช้ความรุนแรงต่อ

การชุมนุมในพื้นที่สาธารณะ  

ดงันัน้ จากบทสรปุและขอ้เสนอทัง้ 7 ประการของขบวนการเคลือ่นไหวภาคพลเมอืง

ด้านสิ่งแวดล้อม นำมาสู่การหาทางออกด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีจัดทำ

ประชาพิจารณ์ของภาครัฐ 

จากเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวและขับเคลื่อนประเด็นสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด นำมาซึ่งความพยายามในการรับฟังความคิดเห็น

สาธารณะโดยรัฐ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 



2 ที่มาของการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
 โดยประชาพิจารณ์โดยรัฐ

“สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิได้มีคำสั่งที่ 9/2542 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2542 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณ์และคณะ 

ที่ปรึกษาจำนวนรวมทั้งสิ้น 17 ท่าน โดยมีหน้าที่อำนวยการและสนับสนุนให้มีการจัดทำ

ประชาพิจารณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ว่าด้วยการทำประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539”55 

 55 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5/2542. ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2542. 
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โดยได้กำหนดกรอบหน้าที่ของคณะกรรมการประชาพิจารณ์และคณะที่ปรึกษาไว้ 

ดังต่อไปนี้ 

 1.  อำนวยการและสนับสนุนการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความ 

คดิเหน็สาธารณะโดยการประชาพจิารณ ์ตลอดจนการเตรยีมการตา่งๆ ใหเ้ปน็ไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความ

คิดเห็นสาธารณะว่าด้วยการทำประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539 และรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 

 2.  สร้างความเข้าใจโดยการประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลข่าวสาร และเปิดเวทีระดม

ความคิดเห็นตามกระบวนการจัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 

 3.  ประสานขอความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กร

พัฒนาเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 4.  รายงานความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงานเป็นระยะตามความเหมาะสมต่อ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 5.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

นอกจากการเคลื่อนไหวภาครัฐในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติแล้ว ซึ่งเป็นต้นแบบการทำหน้าที่ในการทำประชาพิจารณ์เป็นอย่างดี โดย

ปรากฏคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในเรื่องการทำประชาพิจารณ์ดังต่อไปนี้ 

“รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี56

ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 19/2542 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 แต่งตั้ง

คณะกรรมการประชาพิจารณ์ จำนวน 11 ท่าน โดยมีหน้าที่จัดทำประชาพิจารณ์โครงการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 แห่ง คือ โครงการโรงไฟฟ้าของบริษัท 

ยูเนียน เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ณ บ้านโคกตาหอม ตำบลธงชัย อำเภอ

บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และบ้านบ่อนอก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ โดยยึดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น

สาธารณะว่าด้วยการทำประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539”57

 56 ซึ่งนายสาวิตต์ โพธิวิหค ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น 
 57 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์ครั้งที่ 5/2542. ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2542. 
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โดยคำสั่งดังกล่าวได้แต่งตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณ์ทั้งสิ้น 11 คน กล่าวคือ 

นายสิปนนท์ เกตุทัต นายวันชัย วัฒนศัพท์ พลเรือเอกเกาะหลัก เจริญรุกข์ นายไกรศักดิ์ 

ชุณหะวัณ นายพรายพล คุ้มทรัพย์ นายวิชช์ จีระแพทย์ นายสุจิต บุญบงการ  

นายเกียรติพงษ์ น้อยใจบุญ นายทองโรจน์ อ่อนจันทร์ นายนิพนธ์ สุวรรณนาวา และ

นายวรินทร์ เทียมจรัส 

นอกจากนี้แล้ว คำสั่งดังกล่าวข้างต้นได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ประชาพิจารณ์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 1.  ให้มีการจัดทำประชาพิจารณ์กรณีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่จั งหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทยูเนียน เพาเวอร์  

ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดในพื้นที่บริเวณบ้านโคกตาหอม ตำบลธงชัย อำเภอ

บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทกัลฟ์  

เพาเวอร์ เจนเนอร์เรชั่น จำกัดในพื้นที่บ้านบ่อนอก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยถือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ 

รับฟังความคิดเห็นสาธารณะว่าด้วยการทำประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539 

 2. ในการจัดทำประชาพิจารณ์ตามข้อ 1. ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 2.1 กำหนดประเด็นหลักในการจัดทำประชาพิจารณ์ 

 2.2 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ 

 2.3 จัดให้มีการลงทะเบียนประชาพิจารณ์ 

 2.4 จัดทำเอกสารและนัดวันประชุมประชาพิจารณ์ 

 2.5 จัดทำรายงานภายใน 45 วันนับตั้งแต่สิ้นสุดการทำประชาพิจารณ์ 

 2.6 รายงานผลของการประชาพิจารณ์ให้เก็บไว้ที่หน่วยงานรัฐที่จัดให้มี

ประชาพิจารณ์และต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

 2.7 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประชาพิจารณ์แล้วเสร็จใน 120 วัน 

 2.8 รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

 3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม 

นอกจากหลักเกณฑ์ขั้นต้นในการจัดทำประชาพิจารณ์โรงไฟฟ้าแล้ว ยังพบว่ามีการ

เปลี่ยนตัวคณะกรรมการจัดทำประชาพิจารณ์ เนื่องจากกรรมการจัดทำประชาพิจารณ์ 

มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าประจวบคีรีขันธ์ เป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนตัว 

คณะกรรมการจัดทำประชาพิจารณ์กล่าวคือ มีข้อกล่าวหาจากทางประชาชนในพื้นที่ว่า

ประธานคณะกรรมการประชาพิจารณ์เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการโรงไฟฟ้า  
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ในที่สุดแล้วคณะกรรมการจัดทำประชาพิจารณ์ก็ไม่สามารถดำเนินการตาม

กระบวนการจัดทำประชาพิจารณ์ให้ดำเนินการไปจนสิ้นสุดกระบวนการได้ เพราะว่าไม่ได้

รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ เนื่องมาจากว่ามีกระบวนการเกณฑ์ชาวบ้านเพื่อ 

เข้าร่วมในการจัดทำประชาพิจารณ์ และนี่คือผลของการได้เรียกได้ว่า “กระบวนการมี 

ส่วนร่วมร่วมปลอม” (Pseudo-participation) หากสามารถแก้ไขกระบวนการมีส่วนร่วม 

ที่จอมปลอมเช่นนี้ได้ โครงการพัฒนาของรัฐจะสามารถได้รับความร่วมมือจากประชาชน 

ผู้มีส่วนร่วมได้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เมื่อประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด

กระบวนการ โครงการพฒันาของรฐักส็ามารถดำเนนิการไปโดยไดร้บัแรงตา้นทานทีน่อ้ยลง

เพราะว่าโครงการเหล่านั้นผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างแท้จริง 

เมื่อ “ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม” ของกลุ่มอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดได้รับการปฏิเสธจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องว่า  

“ไม่สามารถทำประชาพิจารณ์ได้แล้ว เพราะว่าผ่านขั้นตอนต่างๆไปแล้ว และมีการลงนาม

อนุมัติอนุญาตโครงการไปเรียบร้อยแล้วนั้น” ส่งผลให้“ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

ด้านสิ่งแวดล้อม” ของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดกลายเป็นกลุ่มคนที่

ไม่ได้ถูกนับรวม (the uncounted)58 กลายเป็นกลุ่มคนที่ไม่สามารถส่งเสียงและไม่ได้นับ

ร่วมให้เข้าไปมีส่วนร่วมของกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งส่งผลให้

ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองทางด้านสิ่งแวดล้อมต้องนำเสนอประเด็นปัญหาผ่าน

สื่อมวลชนและสื่อสาธารณะเพื่อสื่อสารกับสังคมว่าปัญหาที่ทางกลุ่มประสบอยู่นั้น 

เป็นปัญหาที่มีขนาดใหญ่และส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างกว้างขวางเพื่อให้ทุกภาคส่วน

เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงการ 

นอกจากการกำหนดกรอบการทำงานของคณะกรรมการทำประชาพิจารณ์ให้กับ

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องแล้ว ยังมีการสะท้อนปัญหาจากหน่วยงานภายในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์อีกมากมาย เช่น คำปรารภของหม่อมหลวงประทีป จรูญโรจน์ รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในขณะนั้น   

“ปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ช่วงที่ผ่านมา  

ซึ่งนำมาสู่การแตกแยกสามัคคี เนื่องจากความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกัน  

สำหรับการหารือในวันนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นในหมู่ผู้ที่มีความคิดแตกต่างกันว่า 

จะทำกันอย่างไรในการยุติปัญหานี้” 



 58 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. ว่าด้วยความคิดทางการเมืองของ ฌาคส์ ร็องซิแยร์: การเมืองของ
สุนทรียศาสตร์/กวีนิพนธ์ของความรู้. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สมมติ, 2553. หน้า 32. 
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ทั้งนี้ นายวันชัย วัฒนศัพท์กรรมการประชาพิจารณ์ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์ในต่างประเทศ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการประชาพิจารณ์ ดังนี้ 59 

“ประการแรก ในการจัดทำประชาพิจารณ์นั้น มักจะประสบปัญหาอุปสรรคเป็น

อย่างมากในระยะเริ่มแรก เนื่องจากมักจะถูกกำหนดเป็นรูปแบบทางการ จึงส่งผลทำให้

เกิดการเผชิญหน้าระหว่างผู้สนับสนุนและผู้คัดค้าน 

ประการที่สอง ระยะเริ่มแรกของการทำประชาพิจารณ์ ควรเน้นรูปแบบที่ไม่เป็น

ทางการขึ้นมาก่อน โดยสร้างความเข้าใจร่วมกันในหมู่ประชาชนทั่วไป เช่น การพูดคุย 

การเขา้ไปรบัฟงัความคดิเหน็ของแตล่ะกลุม่ เพือ่สรา้งบรรยากาศ ความเขา้ใจซึง่กนัและกนั

ประการที่สาม ผู้ที่ทำประชาพิจารณ์ตามรูปแบบอย่างเป็นทางการนั้น จำเป็นต้องมี

ความรู้ทางกฎหมาย กฎระเบียบ รู้วิธีการนำเสนอประเด็นข้อโต้แย้ง เพื่อนำไปสู่การทำ

ประชาพิจารณ์ ส่วนรูปแบบที่ไม่เป็นทางการจะต้องมีทักษะในการรับฟังสูงและมี

มนุษยสัมพันธ์ 

โดยสรุปแล้ว ในกระบวนการทำประชาพิจารณ์นั้น จะต้องรับฟังข้อมูลข้อผู้มีส่วนได้

เสียก่อน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน” 

เนื่องจากเวลาในการทำประชาพิจารณ์มีเพียง 120 วัน กรรมการประชาพิจารณ์ 

จึงเห็นว่าการดำเนินงานนั้นควรควบคู่ไปทั้งการพูดคุยและทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย 

ควบคู่กับการจัดประชุมประชาพิจารณ์ จึงเห็นควรตั้ง “คณะอนุกรรมการรับฟังข้อมูลของ

ผู้มีส่วนได้เสีย” ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ประมวลข้อเท็จจริงและปัญหาก่อนนำไปสู่ขั้นตอนการทำ

ประชาพิจารณ์ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม บทสะท้อนจากกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดว่า

เรื่องการทำประชาพิจารณ์มีดังต่อไปนี ้

 59 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์ครั้งที่ 5/2542. ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2542. 
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“ในการจัดทำกระบวนการประชาพิจารณ์ เพื่อให้ความเป็นธรรมต่อ

สังคมนับเป็นสิ่งที่ยินยอมรับได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วการจัดทำประชา

พิจารณ์ยังไม่ให้ความเป็นธรรมต่อชาวบ้านในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ดังนั้นการทำประชาพิจารณ์เพื่อหาความชอบธรรมให้กับโครงการ 

ของรัฐ โดยประชาชนไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ แต่ต้องนำเสนอให้ฝ่ายรัฐ

เป็นผู้ตัดสิน หากวันนี้ชาวบ้านประจวบคีรีขันธ์ไม่ยอมรับการจัดทำประชา

พิจารณ์ก็จะมีผู้กล่าวหาว่าชาวบ้านประจวบไม่ยึดเหตุผล 

ในกรณีโรงไฟฟ้าที่ประจวบคีรีขันธ์ หากจะทำการประชาพิจารณ์ โดย

ยึดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

ว่าด้วยการทำประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539 กันอย่างจริงๆ แล้ว ต้องทำ 

“ก่อน” ขบวนการตัดสินใจ มิใช่เมื่อชาวบ้านร้องเรียนขี้นมายังคงนำเสนอ

สำนักนโยบายและแผนธรรมชาติ (สผ.) เพื่อให้ผ่านรายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยสรุปในการจัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อให้

ประชาชนมีความมั่นใจ ควรจะกระทำควบคู่กับประชามติ จึงจะเป็นธรรม 

ต่อประชาชนอย่างแท้จริง”60



นอกจากทางกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดได้เสนอไว้ข้างต้นนั้น 

ยังมีข้อเสนอต่อการประชาพิจารณ์อีกกล่าวคือ 

“ทั้ งนี้ ทางกลุ่มได้พิจารณาและมีความเห็นเพิ่มเติมต่อกระบวนการจัดทำ 

ประชาพิจารณ์โครงการฯ ในประเด็นความเหมาะสมของคณะกรรมการประชาพิจารณ์

โครงการ ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาโดยคำสั่งของนายสาวิตต์ โพธิวิหค เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2542 ดังต่อไปนี้ 

 1.  ทางกลุ่มเห็นว่า คณะกรรมการประชาพิจารณ์บางคนมีส่วนได้เสียกับโครงการ

โรงไฟฟ้า ซึ่งผิดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น

สาธารณะ โดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539 หมวดที่ 2 กระบวนการประชา

พิจารณ์ข้อ 12 วรรค 2 กล่าวคือ 

 60 เอกสารแถลงการณ์ของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดและกลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก 
ต่อกรณีการจัดทำประชาพิจารณ์โรงไฟฟ้าบ่อนอก-หินกรูด 
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 1.1  นายสิปนนท์ เกตุทัต ประธานคณะกรรมการประชาพิจารณ์โครงการฯ 

มีส่วนได้เสียกับโครงการฯ เนื่องจากได้ตำแหน่งประธานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และมีส่วนในการผลักดันโครงการฯมาตั้งแต่ต้น 

 1.2  นายทองโรจน์ อ่อนจันทร์ กรรมการประชาพิจารณ์โครงการฯ เนื่องจาก

นายทองโรจน์ อ่อนจันทร์ ได้ดำรงตำแหน่งในสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

ซึ่งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานสภา

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และนายอานันท์ ปันยารชุน ก็มีส่วนได้เสียกับ

โครงการฯ กล่าวคือนายอานันท ์ปันยารชุนเป็นประธานบริษัท 

สหยูเนียน ซึ่งบริษัทสหยูเนียนมีหุ้นอยู่ ในบริษัทยูเนียน เพาเวอร์  

ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าหินกรูด 

 2.  ทางกลุ่มมีความเห็นว่า หากการทำประชาพิจารณ์โครงการฯ ยังดำเนินต่อไป

ภายใต้กระบวนการและองค์ประกอบของคณะกรรมการประชาพิจารณ์ 

โครงการฯ ดังที่เป็นอยู่ในขณะนี้นั้น จะไม่สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่าง

แท้จริง และในทางกลับกัน กระบวนการดังกล่าวอาจจะนำไปสู่การสร้างปัญหา

มากขึ้น  

 3.  ทางกลุ่มฯ มีความเห็นและมีมติร่วมกันว่า ทางกลุ่มฯไม่สามารถยอมรับ

กระบวนการประชาพิจารณ์และองค์ประกอบของคณะกรรมการประชาพิจารณ์

โครงการโรงไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทางกลุ่มฯจะไม่เข้าร่วมใน

กระบวนการประชาพิจารณ์ดังกล่าว จนกว่ารัฐบาลจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขตาม

ที่กลุ่มได้เสนอไปข้างต้น”61 

นอกจากวิธีการดำเนินการในการคัดเลือกประธานคณะกรรมการประชาพิจารณ์

และคณะกรรมการจัดทำประชาพิจารณ์ที่มีปัญหาถึงความไม่โปร่งใสและความไม่ชอบ

ธรรมในการดำเนินการในคณะกรรมการประชาพิจารณ์แล้ว แต่วิธีการดำเนินการอื่นๆ  

ในกระบวนการจัดทำประชาพิจารณ์ยังคงถือได้ว่าเป็นต้นแบบ (Model) สำคัญในการ 

จัดทำประชาพิจารณ์ต่อไปดังรายละเอียดต่อไปนี ้



 61 หนังสือจากกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด ถึง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2542 
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3 หลักเกณฑ์และวิธีการ
 ในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
 โดยวิธีประชาพิจารณ์

นอกจากการกำหนดนิยาม ความหมายและขอบเขตของการจัดทำประชาพิจารณ์ 

ในเนื้อหาส่วนนี้พยายามที่จะถอดรูปแบบอันหมายความถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ

ฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีการประชาพิจารณ์ของโครงการโรงไฟฟ้าบ่อนอก-หินกรูด 

เพื่อเป็นรูปแบบในทางปฏิบัติสำหรับโครงการต่อไปของภาครัฐหรือเอกชนที่จะร่วมทุนกับ

รัฐต่อไป 

หลกัเกณฑใ์นการจดัทำประชาพจิารณน์ัน้เริม่จากการจดัทำขอ้มลูเบือ้งตน้ การแตง่ตัง้

และการปฏบิตัขิองคณะกรรมการประชาพจิารณ ์วธิกีารดำเนนิการประชาพจิารณ ์การจดัทำ 

รายงานการประชาพิจารณ์และค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาพิจารณ์ ดังต่อไปนี้      

 1.  การจัดทำข้อมูลเบื้องต้น 

 1.1  ประเด็นปัญหาที่จะใช้เป็นหลัก 

 1.2  รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น (ประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ ทางเลือกและ

ผลกระทบ) 

 1.3  ความเป็นไปได้ด้านเทคนิคของทางเลือกต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาข้อยุติ 

 2.  การแต่งตั้งและการปฏิบัติของคณะกรรมการประชาพิจารณ์ 

 2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณ์ 

 2.2 การปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายใน 120 วัน 

 2.3 ทำรายงานเสนอผู้แต่งตั้งทุก 30 วัน 

 3. วิธีการประชาพิจารณ์ 

 3.1 การประชาสัมพันธ์การจัดให้มีการประชาพิจารณ์ 

 3.1.1 ปิดประกาศข้อมูลต่างๆ 

 3.1.2 ประกาศทางวิทยุกระจายเสียง/โฆษณาหน้าหนังสือพิมพ์ (ก่อนลง

ทะเบียน 7 วัน) 

 3.2 การลงทะเบียนประชาพิจารณ์ 

 3.2.1  กำหนดจำนวนผู้มีส่วนได้เสีย 

 3.2.2  กำหนดจำนวนผู้แทนของผู้มีส่วนได้เสีย 

 3.2.3  แต่งตั้งผู้ชำนาญการ (ของหน่วยงานรัฐและผู้มีส่วนได้เสีย) 

 3.2.4 ลงทะเบียนและดำเนินการประชุมประชาพิจารณ์ 
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 3.2.4.1  จัดทำคำขอลงทะเบียนของผู้มีส่วนได้เสีย 

 3.2.4.2  พิจารณาประเด็น ระยะเวลาในการประชุมและตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน 

 3.2.5  กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแจ้งรายชื่อตัวแทนของกลุ่ม (ภายใน 15 วัน

หลังวันลงทะเบียน) 

 3.3  การจัดทำเอกสารและนัดวันประชุมประชาพิจารณ์ 

 3.3.1  รวบรวมเอกสารโครงการ (รายละเอียดโครงการและประเด็น

ปัญหา) 

 3.3.2  แจ้งกำหนดวันนัดประชุมประชาพิจารณ์ (30 วันนับจากสิ้นสุด

การลงทะเบียน) 

 3.4  ประธานคณะกรรมการประชาพิจารณ์เป็นประธานที่ประชุมการจัดทำ

ประชาพิจารณ์ 

 3.5  วิธีการประชาพิจารณ์ให้ประธานฯดำเนินการ ดังนี้ 

 3.5.1  ผู้แทนของรัฐแถลงข้อเท็จจริงและความเห็น 

 3.5.2  ผู้ชำนาญการหรือที่ปรึกษาแถลง 

 3.5.3  ผู้มีส่วนได้เสียหรือตัวแทนฯที่ลงทะเบียนไว้แถลงตามประเด็น 

การประชาสัมพันธ์ที่กำหนดไว ้

 3.5.4  ช่วงการแถลงของฝ่ายต่างๆประธานอาจซักถามข้อมูลได้ 

 3.5.5  ให้ถ่ายทอดผ่านวิทยุหรือโทรทัศน์ (กรณีเห็นสมควร) 

 3.5.6  ประธานฯมีอำนาจกำหนดเวลาของการแถลงของฝ่ายต่างๆ และให้

ผู้เข้าร่วมประชุมตั้งผู้แทนแสดงความคิดเห็นแถลงต่อที่ประชุม 

 4.  การจัดทำรายงานการประชาพิจารณ์ 

 4.1  จัดทำรายงานใน 45 วัน นับตั้งแต่การสิ้นสุดของการประชุมประชา

พิจารณ์ 

 4.2  รายงานการประชาพิจารณ์ให้เก็บไว้ที่หน่วยงานของรัฐที่จัดให้มีการ

ประชุมประชาพิจารณ์และต้องประกาศให้ทราบทั่วถึงกัน 

 5.  ค่าใช้จ่ายในการทำประชาพิจารณ์ 

 5.1 ให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการที่จัดให้มีการทำ

ประชาพิจารณ์ 

 5.2  การเบิกจ่ายให้ยึดระเบียบของทางราชการเป็นหลัก 

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนในการดำเนินการประชาพิจารณ์โรงไฟฟ้าประจวบคีรีขันธ์ 

ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินงานดังต่อไปนี ้
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4 ขั้นตอนการดำเนินการประชาพิจารณ์
 โครงการโรงไฟฟ้าประจวบคีรีขันธ์

 1.  ประชุมกำหนดประเด็นที่จะทำประชาพิจารณ์ 

 2.  ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาทำประชาพิจารณ์ 

 3.  ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาลงทะเบียนและคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน 

 4.  ประชุมกำหนดจำนวนผู้มีส่วนได้เสียและกำหนดจำนวนผู้แทนผู้มีส่วนได้เสีย 

(ถ้าจำเป็น) 

 5.  ประชุมกำหนดจำนวนผู้ชำนาญการ 

 6.  หน่วยงานของรัฐและผู้มีส่วนได้เสียแจ้งชื่อผู้ชำนาญการ 

 7.  จัดทำเอกสารโครงการประชาพิจารณ์ 

 8.  แต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการ (ถ้าจำเป็น) 

 9.  ประชาสัมพันธ์ 

 9.1  ปิดประกาศ 

 9.2  ประกาศทางวิทยุและโทรทัศน์ในท้องที่ 

 9.3  ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่น 

 10.  ดำเนินการให้มีการลงทะเบียน 

 10.1  สำหรับโรงไฟฟ้าบ้านบ่อนอก 

 10.2  สำหรับโรงไฟฟ้าบ้านโคกตาหอม 

 11.  ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งชื่อผู้แทนกลุ่ม 

 12.  ฝ่ายเลขานุการดำเนินการ 

 12.1  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน 

 12.2  แบ่งกลุ่มและจัดเวลาช่วงการทำประชาพิจารณ์ 

 13.  คณะกรรมการพิจารณาผลตามข้อ 12 

 14.  แจ้งผู้ลงทะเบียนทราบประเด็น การแบ่งกลุ่มและช่วงเวลา 

 15.  วันประชุมประชาพิจารณ์ 

 15.1  สำหรับโรงไฟฟ้าบ้านบ่อนอก 

 15.2  สำหรับโรงไฟฟ้าบ้านโคกตาหอม 
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 16.  ผู้เกี่ยวข้องส่งความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติม 

 17.  คณะกรรมการประชาพิจารณ์ลงมติในประเด็นที่มีการประชาพิจารณ์ทุกประเด็น 

 18.  จัดทำรายงานผล 

 18.1  เสนอรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

 18.2  ส่งรายงานให้คณะกรรมการที่ปรึกษาทราบ 

 18.3  ส่งรายงานให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องทราบ 

 18.4  ประกาศรายงานผลให้ประชาชนทราบ 

หลังจากที่มีการประกาศว่ามีการจัดทำประชาพิจารณ์โรงไฟฟ้าประจวบคีรีขันธ์แล้ว 

ยังพบว่ามีหน่วยงานต่างๆ ให้ความร่วมมือในการเข้ามาชี้แจ้งข้อมูลในฐานะเป็นหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบประเด็นต่างๆ ดังนี ้



5 หน่วยงานที่มีส่วนในการชี้แจงข้อมูล
 ในการทำประชาพิจารณ์
 โรงไฟฟ้าประจวบคีรีขันธ์

 1.  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มีหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์

นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ เพื่อเสนอต่อ 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ติดตาม ประเมินผล และเป็น 

ศูนย์ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบาย และแผนการบริหาร 

และพัฒนาพลังงานของประเทศ เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหว

ของสถานการณ์ด้านพลังงาน วิเคราะห์ แนวโน้ม และประเมินผลกระทบ 

ที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงาน

ของประเทศ และเผยแพร่สถิติที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่

นายกรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมอบหมาย62 

 2.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้ในการเจรจา

นอกจากเรื่องราคาค่าไฟฟ้าแล้ว ยังมีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งมี

กรรมการกำกับดูแลและให้ข้อเสนอนะ ให้ทางโรงไฟฟ้าปฏิบัติตาม  

 3.  กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ มีหน้าที่ดำเนินงานอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ 

และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล เพื่อสนับสนุนกองทัพเรือและผู้ใช้ประโยชน์ 

 62 http://www.eppo.go.th/admin/link_about-T.html เข้าเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 
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ทางทะเล ในงานด้านความมั่นคงทางทะเลและการพัฒนาประเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพ63 

 4. กรมประมง มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพประมง และเรื่องพื้นที่

ทางทะเลชายฝั่ง อันมีความสำคัญในประเด็นความเห็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าซึ่งมีพื้นที่ของโครงการยื่นลงไปในทะเล 

 5. กรมที่ดิน เป็นหน่วยงานที่จะมาให้ข้อมูลเรื่องพื้นที่หรือที่ดินที่บริษัทอ้างว่า 

จะนำเอามาใช้เป็นพื้นที่ในการก่อสร้าง 

 6. กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเช่นเดียวกับกรม

โรงงานอุตสาหกรรม แต่เป็นในด้านท่าเรือและสิ่งก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำ 

 7. กรมแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รับผิดชอบในด้านความ

ปลอดภัยในการทำงาน สวัสดิการและส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนงาน 

 8. สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

สิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่โรงไฟฟ้าเอกชนจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2 ชุดคือกรรมการชุดโรงไฟฟ้าและพลังงาน และ

กรรมการชุดโครงสร้างพื้นฐาน (ท่าเรือ) ซึ่งกรรมการดังกล่าวเป็นกรรมการ 

ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกอบด้วยหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะพิจารณาร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน

นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม หากทำรายงานดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบก็จะ

ไม่สามารถจัดตั้งโรงไฟฟ้า (ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535) 

 9. การอนุรักษ์และส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีหน้าที่ให้ใบอนุญาต

ผลิตพลังงานพิเศษ 

 10. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานให้ใบอนุญาต

แก่โรงไฟฟ้าเอกชน โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้พิจารณาในด้านต่างๆ 

ทั้ งด้ านเทคนิคการผลิตและผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมีอำนาจตาม 

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ในการดำเนินการให้โรงไฟฟ้าปรับปรุง

แก้ไข ปิดโรงงานชั่วคราวฯลฯ เช่นเดียวกับโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆทั่วประเทศ 

แต่กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะให้ใบอนุญาตได้ก็ต้องให้ได้รับความเห็นชอบ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ก่อน 

 63 http://www.navy.mi.th/hydro/visions.gif เข้าเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
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 11.  คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการร้องขอจากทางกลุ่มอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สนับสนุนและช่วยเหลือชาวบ้านเรื่องข้อมูลในพื้นที่ทะเล เช่น เรื่องปะการัง 

เป็นต้น ซึ่งทางคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ส่ง ดร.ธรณ์  

ธำรงนาวาสวัสดิ์ เข้ามาช่วยเหลือ รวมทั้งให้ทุนในการดำเนินการค้นหาข้อมูล

เรื่องปะการังในพื้นที่ทะเลบ้านกรูด 

 12.  หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในศาลากลาง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาทิเช่น หน่วยงานโยธาธิการจังหวัด ทรัพยากรจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอบางสะพาน เป็นต้น 

 13.  สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางและเป็นผู้เสนอ

ระเบียบปฏิบัติของสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้มีการดำเนินการตามขั้นตอน 

ที่ถูกต้อง 

 14.  กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในประเด็นเรื่อง

ผังเมือง เพราะว่าการจัดสร้างโครงการขนาดใหญ่มีประเด็นผังเมืองเป็นเรื่องที่

สำคัญเรื่องหนึ่ง ดังนั้นกรมโยธาธิการและการผังเมืองจึงมีหน้าที่ในการให้ข้อมูล

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผงัเมอืงวา่พืน้ทีด่งักลา่วเปน็พืน้ทีส่ำหรบัอตุสาหกรรม เกษตรกรรม

หรือเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ 

 15.  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม  

เป็นหน่วยงานส่วนกลางซึ่งกำหนดมาตรฐานการปล่อยมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ 

เสียง ฯลฯ จากแหล่งกำเนิดและยังกำหนดมาตรฐาน คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โดยทั่วไป เช่น คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำทะเล เป็นต้น สำหรับโรงไฟฟ้า

เอกชนนี้ กรมควบคุมมลพิษเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขมาตรฐานการปล่อยอากาศ

เสียจากปล่อง 

 16.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ในการออกคำสั่ง

ในการประสานงานเพื่อให้มีการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการของการ

จัดทำประชาพิจารณ ์

 17.  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนข้อมูลและยืนยันข้อมูล

ด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ชุมชนบ้านกรูด ว่าควรหรือไม่ควรพัฒนาบ้านกรูดให้

เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
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 18.  สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่

เป็นที่ปรึกษาของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของ

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกรูด 

หน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการขนาดใหญ่ของรัฐมีจำนวนมาก ทั้งที่เป็น

ฝ่ายส่งเสริม สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือการเข้ามามีส่วนร่วมกับภาคเอกชน จะพบ

ว่าการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการขนาดใหญ่ก็มี

ความสำคัญ เพราะว่าในการตัดสินใจโครงการขนาดใหญ่นั้นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน

และหลากหลายสาขา หากมีการศึกษาเพื่อจัดทำโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบรุนแรง

ต่อประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ควรจัดให้มีการบูรณาการหน่วยงานขึ้น เพื่อร่วมเรียนรู้ ชี้แจง

และทำความเข้าใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการขนาดใหญ่ 

อย่างไรก็ดี ความไว้เนื้อเชื่อใจต่อการตัดสินใจโครงการจากทั้งภาครัฐและเอกชนต่อ

พลเมืองเสื้อเขียวก็หมดลง เป็นสาเหตุให้พลเมืองเสื้อเขียวมีการจัดทำประชาพิจารณ์เอง 



6 การทำประชาพิจารณ์
 โดยภาคพลเมืองเสื้อเขียว

ภาคพลเมืองเสื้อเขียวในที่นี้ใช้เพื่อชี้ให้เห็นว่าในการจัดทำประชาพิจารณ์นั้น

ขบวนการเคลือ่นไหวทัง้ทางกลุม่อนรุกัษธ์รรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มบา้นกรดู กลุม่รกัษท์อ้งถิน่

บ่อนอก กลุ่มรักษ์ท้องถิ่นกุยบุรีและกลุ่มรักษ์เมืองประจวบเริ่มเข้ามาดำเนินการร่วมกัน

โดยใช้สัญลักษณ์ร่วมกันคือ “เสื้อสีเขียว” ดังนั้น จึงใช้คำว่า “ภาคพลเมืองเสื้อเขียว” หรือ

อีกนัยหนึ่งหมายถึง ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด เพื่อแสดงให้เห็นถึงการทำงานของเครือข่ายที่ได้แสดง

ไว้ข้างต้น 

การจัดทำประชาพิจารณ์โดยหน่วยงานภาครัฐไม่ได้รับความน่าเชื่อถือ นับจากการ

จัดทำประชาพิจารณ์ที่ดำเนินการโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็น

หน่วยงานที่ระบุว่าจะต้องมีการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าและทำให้มีโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้า

ประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ยั งมีการแต่งตั้ งประธานคณะกรรมการดำเนินการ 

ประชาพิจารณ์และกรรมการประชาพิจารณ์ที่มีส่วนได้เสียกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

จึงมีการเรียกร้องให้มีการดำเนินการกับคณะกรรมการ แต่ในที่สุดแล้วกระบวนการทำ

ประชาพิจารณ์ต่างๆ ก็ดำเนินไปอันเป็นสาเหตุหลักในการไม่เข้าร่วมของทางภาค

ประชาชนเสื้อเขียว ตัวอย่างเช่น มีการเกณฑ์ผู้คนในชุมชนเพื่อเข้าร่วมการจัดทำ 

ประชาพิจารณ์ในโครงการโรงไฟฟ้าบ่อนอก เป็นต้น 
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นอกจากนี้แล้ว การจัดทำประชาพิจารณ์เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2543 

โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2541 กำหนดให้มีการประชาพิจารณ์

กรณีโรงไฟฟ้าประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งการจัดทำประชาพิจารณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความ

ล้มเหลวของการจัดทำประชาพิจารณ์ภาครัฐเป็นอย่างดี เพราะกลุ่มชาวบ้านได้ปฏิเสธ 

การเข้าร่วมโดยให้เหตุผลหลายประการ  

 ประการแรก  การตัดสินใจทำประชาพิจารณ์เกิดจากการตัดสินใจของฝ่ายรัฐ

เพียงฝ่ายเดียว 

 ประการที่สอง  เวทปีระชาพจิารณไ์ดเ้กดิขึน้และดำเนนิการภายหลงัจากการตดัสนิใจ 

อนุมัติโครงการ 

 ประการที่สาม  ความบกพร่องของกระบวนการในการให้ผู้มีส่วนร่วมหรือผู้มีส่วน

ได้เสียเข้าร่วมในการจัดทำประชาพิจารณ์ที่ไม่มีความทั่วถึง 

 ประการที่สี่  คณะกรรมการจัดทำประชาพิจารณ์ที่ไม่มีความเป็นกลาง 

 ประการที่ห้า  ผลการจัดทำประชาพิจารณ์ที่ไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะชน 

 ประการที่หก  ผู้ที่จัดทำประชาพิจารณ์เป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจดำเนินการใน

โครงการ 

 ประการที่เจ็ด  ท่าทีของภาครัฐที่ไม่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเสนอความ

คิดเห็นอย่างเสรี 

 ประการที่แปด  ความไม่สมบูรณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง

ความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีการประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539 

กลา่วคอืไมไ่ดม้สีถานะเปน็กฎหมาย ไมผ่กูพนัรฐัใหต้อ้งดำเนนิการ

หรือปฏิบัติตาม และยังไม่มีผลผูกพันให้ประชาชนต้องปฏิบัติตาม 

ทั้งที่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ 64 

หลังจากที่เหตุการณ์การจัดทำประชาพิจารณ์โดยภาครัฐยังคงดำเนินการต่อไป  

แต่ทางภาคประชาชนเสื้อเขียวยังคงดำเนินการจัดทำเวทีประชาพิจารณ์คู่ขนานกับเวที

ประชาพิจารณ์ภาครัฐ โดยได้รับความร่วมมือจากหลากหลายกลุ่มทางสังคม ไม่ว่าจะเป็น

นักวิชาการ สื่อมวลชน ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจากพื้นที่อื่นๆ องค์กรพัฒนา

เอกชน เป็นต้น65 นับได้ว่าเป็น “ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองทางด้านสิ่งแวดล้อม” 

 64 ดารณี พุ่มแก้ว. การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540: ศึกษากรณี  
การคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. หน้า 100-109. 
 65 รายละเอียดปรากฏในวิทยานิพนธ์สามเล่มได้แก่ ดารณี พุ่มแก้ว. การมีส่วนร่วมทางการเมืองตาม
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540: ศึกษากรณีการคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินบ้านกรูด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.,  
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ที่ได้รับความร่วมมือและแรงสนับสนุนจากหลายภาคส่วน แต่จะเห็นได้ว่าก็ยังไม่ได้ถูกนับ

รวม (the uncounted) ในส่วนของภาครัฐ ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมควรได้นับกลุ่มคน

หรือบุคคลเหล่านี้เข้าไปตั้งแต่ต้นของกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อรับฟังความหลากหลาย

ของข้อมูลและแก้ปัญหา รวมถึงหาทางออกทางสังคมร่วมกันและเป็นทางหนึ่งของสังคม

ประชาธิปไตย 

ประเด็นสำคัญในการจัดทำประชาพิจารณ์โดยภาคพลเมืองเสื้อเขียว ดำเนินไป 

โดยได้รับความร่วมมือในการเปิดเผยความไม่โปร่งใสและความไม่ชอบธรรมใน

กระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 

Assessment: EIA) โดยได้นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เข้าร่วมการจัดทำ

ประชาพิจารณ์ อันถือได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวของนักวิชาการครั้งสำคัญเพราะว่ามีการ

รวบรวมรายชื่อนักวิชาการได้มากกว่า 500 คนเพื่อเรียกร้องให้รัฐทบทวนโครงการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าประจวบคีรีขันธ์ 66 โดยจัดทำเวทีคู่ขนานไปพร้อมกับเวทีของภาครัฐ 

ทั้งนี้มีการดำเนินการให้ข้อมูลโดยนักวิชาการที่เข้ามามีส่วนร่วมและผลักดันในประเด็น

เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องพลังงาน เรื่องการท่องเที่ยว เรื่องการเกษตรกรรม จะเห็นได้ว่ามี

ความหลากหลายของความเคลื่อนไหวในภาควิชาการที่เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุน

ข้อมูล และยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรพัฒนาเอกชนหลายองค์กร  

จากการศึกษา “การเมืองเรื่องการประชาพิจารณ์” พบว่า การต่อสู้เรียกร้อง

กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนของชาวบ้านกรูด ส่งผลให้เกิดความ

พยายามจากภาครัฐในการรับฟังความคิดเห็นโดยประชาพิจารณ์ ทั้งนี้ กระบวนการ

ประชาพิจารณ์เริ่มเกิดชัดเจนจากภาครัฐแต่ไม่ได้รับความชอบธรรมในการดำเนินการ  

จนนำมาสู่การทำประชาพิจารณ์โดยพลเมืองเอง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ  

ขั้นตอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำประชาพิจารณ์สามารถเป็นต้นแบบที่ดีใน

การจัดทำประชาพิจารณ์ต่อไปในโครงการอื่นๆได้ 

จากการจัดเวทีดังกล่าวข้างต้น เป็นเหตุให้กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บ้านกรูดได้ใช้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นในการเคลื่อนไหว

เพื่อตรวจสอบต่อไป 


โนบุทากะ คุเซะ. พหุสัมพันธ์ในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม : ศึกษากรณีขบวนการคัดค้านการสร้าง  
โรงไฟฟ้าหินกรูดและบ่อนอก. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2545. และสุรสม กฤษณะจูฑะ. การเมืองวัฒนธรรมของความเป็นอื่นในพื้นที่สื่อ: การต่อสู้ว่าด้วยวาทกรรม
ด้านพลังงาน. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, 2547. 
 66 สัมภาษณ์จินตนา แก้วขาว เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 



4
บทที่

กฎหมายว่าด้วยรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

LawconcerningEnvironmentalImpact

Assessment:LawofEIA



นอกจากการให้ความรู้เรื่องรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานราชการแล้ว 

ยังต้องให้ความรู้แก่ภาคประชาชน 
รวมถึงชุมชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ

ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
ให้มีความเข้าใจต่อเรื่องราวและประเด็น

ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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สิ่งแวดล้อมในกฎหมาย:
กฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่เป็นความกังวล

ร่วมกันของมนุษยชาติ อันเป็นเหตุให้เกิดการถกเถียงและหาข้อสรุปต่างๆ

มากมายในเวทีระหว่างประเทศ เช่น ที่กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศ

บราซิล การเคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมที่กว้างขวางขององค์กรพัฒนา

เอกชนระหว่างประเทศอย่างเช่น กรีนพีซ เป็นต้น และความกังวลยังส่ง

ผลให้รัฐต่างๆ เกิดความเคลื่อนไหวในการรองรับกฎหมายสิ่งแวดล้อมเข้า

มาเป็นกฎหมายภายในของหลายประเทศ 

ประเทศไทยเองก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลทางด้านความ

เคลื่อนไหวในประเด็นสิ่งแวดล้อม การมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สำคัญของอิทธิพลทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 

ในสังคมไทย  

“การมีกฎหมายรองรับสิทธิในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของ

ภาคประชาชนเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของการพัฒนาและความมั่นคง

ของการเมืองภาคประชาชน”67 ดังนั้น การเคลื่อนไหวภาคพลเมืองทาง

ด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดจึงสืบ

ค้นหากฎหมายที่เกี่ยวข้องและนำมาเป็นประเด็นในการเคลื่อนไหวต่อไป 

บ
ท
ที่
 4

 

 67 เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย. 
อ้างใน บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, “กระบวนการตัดสินใจทางการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมในระยะ
เปลี่ยนผ่านของสังคมไทย” ใน สถาบันพระปกเกล้า. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 10 การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันพระปกเกล้า, 2551. หน้า 15. 
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โครงการโรงไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อนร่วม (Co-Generation) ใช้ถ่านหินซับ 

บีทูมินัสของบริษัท ยูเนียน เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลธงชัย อำเภอ

บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มูลค่าการลงทุน 46,512 ล้านบาท68 

“ภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต

กระแสไฟฟ้าตามโครงการโรงไฟฟ้าเอกชน (Independent Power 

Producer: IPP) และโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (Smal l Power 

Producer: SPP)นั้น นำไปสู่การคัดเลือกภาคเอกชนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อเสนอโครงการที่จะมีการดำเนินการ ซึ่งในการ

พิจารณานั้นจะต้องผ่านขั้นตอนตามรูปแบบการลงทุนภาคเอกชนทั่วไป 

กล่าวคือต้องนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board Of 

Investment: BOI) เพื่อพิจารณาสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร ต้องนำ

เสนอสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม (EIA) ต้องนำเสนอกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาในแง่

ประเด็น ลักษณะโรงงาน ต้องนำเสนอกรมโยธาธิการเพื่อให้สัมปทาน 

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ” 



จากคำกล่าวข้างต้น จะปรากฏรายละเอียดและขั้นตอนตามกฎหมายอย่างละเอียด 

แต่การนำมาสู่การปฏิบัตินั้นเกิดปัญหาเสมอมา เพราะความซับซ้อนของการปฏิบัติ 

ในขั้นตอนต่างๆ ดังจะชี้ให้เห็นรายละเอียดดังต่อไปนี้ 



1 กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับรายงาน
 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เมื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมพบว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดกรอบเรื่องการมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมไว้ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น69 

 68 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2542. ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2542. ระเบียบวาระที่ 2 
 69 บทที่ 3 การเมืองเรื่องการประชาพิจารณ์ 
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นอกจากนี้ยังได้กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการทำรายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 

2535 ไว้ในมาตรา 47 และมาตรา 48 ดังนี้ 

“มาตรา 47 ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 46 เป็นโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจหรือโครงการร่วมกับเอกชน ซึ่ งต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก 

คณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็น

ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่ในระยะทำการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี

ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอ

ตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีอาจขอให้บุคคลหรือสถาบันใด ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการหรือ

เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทำการศึกษาและเสนอรายงานหรือ

ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได ้

สำหรับโครงการหรือกิจการของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 46  

ซึ่งไม่จำต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้นจัดทำรายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบก่อนที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา 48 และมาตรา 49” 

“มาตรา 48 ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 46 เป็นโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต

จากทางราชการตามกฎหมายก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือดำเนินการให้บุคคลผู้ขออนุญาต

เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายนั้น 

และต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเสนอ

รายงานดังกล่าวอาจจัดทำเป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา 46 วรรคสอง ก็ได้ 

ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตสำหรับโครงการ 

หรือกิจการตามวรรคหนึ่งไว้ก่อนจนกว่าจะทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมา หากเห็นว่า

รายงานที่เสนอมามิได้จัดทำให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา 46 

วรรคสอง หรือมีเอกสารข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งให้บุคคลผู้ขออนุญาตที่เสนอรายงานทราบภายในกำหนด

เวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงานนั้น 

ในกรณีที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* 

พิจารณาเห็นว่า รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอ

มาถูกต้องและมีข้อมูลครบถ้วน หรือได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามวรรค

สามแล้ว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณา

เสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกำหนดสามสิบวัน  

นับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงานนั้น เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา

ต่อไป 

การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ

หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

อนุญาตตามกฎหมายสำหรับโครงการหรือกิจการนั้น หรือผู้แทนร่วมเป็นกรรมการ 

อยู่ด้วย” 

สามารถนำเสนอในรูปแบบของแผนภาพได้ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการร่วมเอกชนซึ่งต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

รัฐ รัฐวิสาหกิจ 

จัดทำรายงานตั้งแต่ขั้นศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 

เสนอ TOR ต่อ สผ. 

เพื่อให้ความเห็น 

คณะกรรมการผู้ชำนาญการ 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สผ. สรุปความคิดเห็น 

เสนอความเห็น 

ให้ความเห็นชอบ 

บุคคล สถาบัน ผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็น คณะรัฐมนตรี 
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ภาพที่ 4.2 ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการร่วมเอกชนซึ่งไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดทำใหม่ทั้งฉบับ 

บุคคลผู้ขออนุญาต 

เสนอรายงานฉบับแก้ไขต่อ สผ. และเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาต 

สผ. สรุปผลการพิจารณาเสนอ 

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาตสั่งอนุญาต 

เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจ 

อนุญาตรออนุญาต 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

แก้ไขรายงาน 

30 วัน 
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ภาพที่ 4.3 ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการของเอกชนและโครงการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบ 

จากคณะรัฐมนตรี  

บุคคลผู้ขออนุญาต 

เสนอรายงานต่อ สผ. และเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาต 

สผ. พิจารณาความเห็นเบื้องต้น 15 วัน 

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา 45 วัน 

เห็นชอบ 

เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาตสั่งอนุญาต 

เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจ 

อนุญาตรออนุญาต 

บุคคลผู้ขออนุญาตแก้ไขรายงาน 

รายงานไม่ถูกต้องหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน 
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หลังจากที่ทางขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดได้ศึกษาถึงขั้นตอนในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีหนังสือส่งไปเรียกร้องถึงความโปร่งใสและความชอบธรรม

ของรายงานตามหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ “สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ขอให้ทางสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมชี้แจงเรื่อง 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น โดยให้ทางสำนักนโยบายและแผน 

สิ่งแวดล้อมชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร ในประเด็นเหตุผลการพิจารณารายงานการ 

วิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัท ยู เนียน เพาเวอร์  

ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นไปตามมาตรา 47 หรือ 48 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม70

 70 ส่วนที่ 4 การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                   
  มาตรา 46 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดประเภท และขนาดของ
โครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องจัดทำรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 49 
  ในการประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการจัดทำ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเสนอพร้อมกับรายงานการ 
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการแต่ละประเภทและแต่ละขนาดด้วย ในกรณีที่
โครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดใดหรือที่จะจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ใดมีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ไว้แล้ว และเป็นมาตรฐานที่สามารถใช้กับโครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดเดียวกันหรือในพื้นที่ลักษณะ
เดียวกันได้ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กำหนดให้โครงการหรือกิจการในทำนองเดียวกันได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมก็ได้ แต่ทั้งนี้ โครงการหรือกิจการนั้นจะต้องแสดงความยินยอมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนด
ไว้ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
กำหนด 
  มาตรา 49 การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการตามมาตรา 48 ให้กระทำให้แล้วเสร็จ
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* ถ้าคณะกรรมการผู้ชำนาญการมิได้พิจารณาให้เสร็จภายในกำหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการให้ความเห็นชอบแล้ว 
  ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการให้ความเห็นชอบ หรือในกรณีที่ให้ถือว่าคณะกรรมการ 
ผู้ชำนาญการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายสั่งอนุญาตแก่บุคคลซึ่งขออนุญาตได้ 
ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการไม่ให้ความเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่รอการสั่งอนุญาตแก่บุคคลผู้ขออนุญาต 
ไวก้อ่นจนกวา่บคุคลดงักลา่วจะเสนอรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มตามทีค่ณะกรรมการผูช้ำนาญการ
สั่งให้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดทำใหม่ทั้งฉบับ ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการ
กำหนด 
  เมื่อบุคคลดังกล่าวได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
ได้จัดทำใหม่ทั้งฉบับแล้ว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงานดังกล่าว แต่ถ้าคณะกรรมการผู้ชำนาญการมิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
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สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้วพบว่า รายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัท ยูเนียน เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ 

จำกัด เป็นไปตามมาตรา 48 วรรคแรกและเมื่อพิจารณาประกอบกับประกาศกระทรวง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ

กิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม71 สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพบว่าโครงการโรงไฟฟ้าอิสระ

ขนาดใหญ่และขนาดเล็กไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ เนื่องจากโครงการ

เอกชนที่ต้องยื่นขออนุญาตตั้งโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 253572 ส่วน

โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือขนส่งถ่านหินต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตาม

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 253573 สำนักงานจึงได้นำ

รายงานเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

กำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการเห็นชอบ และให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวสั่งอนุญาตแก่
บุคคลผู้ขออนุญาตได้ ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้
โครงการหรือกิจการตามประเภทและขนาดที่ประกาศกำหนดตามมาตรา 46 ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการขอต่ออายุใบอนุญาตสำหรับโครงการหรือกิจการนั้น ตามวิธีการเช่นเดียวกับการ 
ขออนุญาตด้วยก็ได ้
  มาตรา 50 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 48 
และมาตรา 49 ให้กรรมการผู้ชำนาญการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
ผู้ชำนาญการ มีอำนาจตรวจสถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการหรือกิจการที่เสนอขอรับความเห็นชอบในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ตามความเหมาะสม เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการ
พิจารณาสั่งอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตาม
กฎหมายในเรื่องนั้นด้วย 
  มาตรา 51 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามมาตรา 47 และมาตรา 48 รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจกำหนดให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 
46 ต้องจัดทำหรือได้รับการรับรองจากบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ชำนาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ก็ได้ การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้ชำนาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะมีสิทธิทำ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาต การต่ออายุ 
ใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักและการเพิกถอนการอนุญาต และการเสียค่าธรรมเนียม 
การขอและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 71 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 11/2542. ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2542. 
 72 เพิ่งอ้าง 
 73 อ้างแล้ว 
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สิ่งแวดล้อมซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาตามมาตรา 48 

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535  

ดังนั้น การพิจารณาข้างต้นสามารถนำมาสู่ข้อสรุปว่ารายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบไปเรียบร้อยแล้ว โดยได้นำเสนอ

ไปเพื่อขอใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานต่อไป พร้อมทั้งได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อกรมเจ้าท่าเพื่อให้กรมเจ้าท่าพิจารณาในประเด็นเรื่องสิ่งก่อสร้าง

ล่วงล้ำลำน้ำด้วย ซึ่งส่วนประกอบอื่นๆ ของกลไกภาครัฐในการตรวจสอบรายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 



2 กลไกการตรวจสอบรายงาน
 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โดยภาครัฐ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมถือได้ว่าเป็น “เครื่องมือหลักสำคัญใน

กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในขณะนี้ ซึ่งการจัดทำ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: 

EIA) ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. 2535 หากจะมีการดำเนินโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามบัญชี

ประเภทโครงการที่อยู่ในประกาศกำหนดของกฎหมายฉบับนี้ จะต้องจัดทำรายงาน 

การวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ หรือ 

คณะรัฐมนตรีก่อนที่จะได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้ก่อสร้างโครงการ”74 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องผ่านหลายขั้นตอนจากภาครัฐ เช่น

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมเจ้าท่า 

นอกจากนี้แล้วยังต้องส่งต่อไปยังหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการ ในที่นี้หมายความถึง หน่วยงานองค์การบริหาร 

ส่วนตำบล เทศบาล หน่วยงานในระดับอำเภอและหน่วยงานในระดับจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่ 

ในการดำเนินการอนุญาตให้ใช้สถานที่หรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่

ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆ 

 74 บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, “กระบวนการตัดสินใจทางการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมในระยะเปลี่ยนผ่านของ
สังคมไทย” ใน สถาบันพระปกเกล้า. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 10 
การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2551. หน้า 14. 
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เนื่องจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นรายงานที่ใช้ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านในการจัดทำจึงส่งผลต่อการทำความเข้าใจในแต่ละพื้นที่ แต่ละหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น หากมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควรให้

บริษัทที่ปรึกษาซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานฉบับนี้ดำเนินการอบรมและให้ความรู้ 

ที่เกี่ยวข้องกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจ 

พร้อมทั้งร่วมดำเนินการตรวจสอบและติดตามการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม 

นอกจากการให้ความรู้เรื่องรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงาน

ราชการแล้ว ยังต้องให้ความรู้แก่ภาคประชาชน รวมถึงชุมชนที่เกี่ยวข้องและได้รับ 

ผลกระทบไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมให้มีความเข้าใจต่อเรื่องราวและประเด็นในรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประเด็นพื้นฐานร่วมกัน

เพื่อหาทางออกจากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งร่วมเรียนรู้ถึงปัญหาของชุมชนร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะที่ปรึกษาและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ

ของประชาธิปไตยแบบสานเสวนาหาทางออกอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ความไม่ชัดเจน

ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการโรงไฟฟ้าก็ยังคงอยู่ 



3 ความไม่ชัดเจนของรายงาน
 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



“.....อาชีพที่หลากหลายของพี่น้องชาวประจวบคีรีขันธ์ ทำให้ฐานะความ

เป็นอยู่ของผู้คนส่วนใหญ่สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงและรอรับความช่วย

เหลือจากรัฐด้วยทรัพยากรที่มีอย่างเหลือเฟือและคงความอุดมสมบูรณ์ ทำให้

พ่อ แม่มักสอนลูกว่า “คนประจวบคีรีขันธ์ ถ้าไม่ขี้เกียจซะอย่างไม่มีอดตาย” 

ฉะนั้นในยามที่ผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาที่ระบุว่าชาวประมงต้อง

เปลี่ยนอาชีพทำให้ชาวประจวบคีรีขันธ์ต้องคิดว่าสมควรแล้วหรือที่นักลงทุนที่

เป็นคนมากอบโกยผลประโยชน์จะมาชี้นำให้ชาวบ้านที่เป็นคนดั้งเดิมที่อาศัย

และหาอยู่หากินอยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิมต้องมาเปลี่ยนอาชีพและเปลี่ยนเครื่องมือทำ

กินเพียงเพื่อแลกกับการพัฒนาที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมกำหนดแผน

การพัฒนานั้นเพราะการที่พี่น้องชาวประจวบคีรีขันธ์เป็นเจ้าของสวนมะพร้าว

นั่นย่อมหมายถึงว่าครอบครัวนั้น มีเงินบำนาญไม่ต่างกับข้าราชการที่เกษียณ
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อายุราชการ ใน 1 เดือนชาวบ้านสามารถไปประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ 29 วัน 

และเก็บมะพร้าว 1 วัน โดยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวหรือลงทุนอะไรเพิ่มเติมกับ 

สวนมะพร้าวอีกเลย วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายที่พวกเราเคยชินกำลังถูกบอกจาก

คนแปลกหน้าว่าต่อไปคุณไม่สามารถทำได้แบบเดิมแต่คุณต้องทำตามที่เราสั่ง

เท่านั้นแรงต้านจึงเกิดขึ้นเป็นวงกว้าง”75



เมื่อความสงสัยเกิดขึ้นจึงนำมาสู่การคัดค้าน และแสดงเหตุผลที่แตกต่างออกไป 

ทั้งสิ้น 9 ประการ76 

ประการแรก การปล่อยของเสียออกสู่อากาศ เนื่องจากเชื้อเพลิงที่ใช้คือถ่านหิน  

แม้จะเป็นถ่านหินที่นำเข้าจากต่างประเทศ แต่ก็จะมีการปล่อยสารที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ ฝุ่นขนาดเล็กและขี้เถ้า แบบเดียว

กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่ลำปาง 

ประการที่สอง ชาวบ้านในเขตตำบลธงชัย และพื้นที่ใกล้เคียงใช้น้ำฝนเป็นน้ำดื่ม

ตลอดปี ดังนั้นชาวบ้านจึงไม่ต้องการให้อากาศมีมลพิษอาจจะทำให้เกิด “ฝนกรด” 

ประการที่สาม การนำน้ำทะเลมาใช้ในการผลิตและระบายน้ำทิ้งกลับทะเล 

เนื่องจากโรงไฟฟ้ามีความจำเป็นในการใช้น้ำจืดจำนวนมาก สำหรับมาต้มเป็นไอ ซึ่งจะส่ง

ผลกระทบกับการใช้น้ำของชาวบ้าน นอกจากนั้น น้ำที่กลับลงสู่ทะเลเป็นน้ำร้อนที่มี

อุณหภูมิสูงกว่าปกติประมาณ 3 องศา จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในทะเล  

โดยเฉพาะปะการังอาหารของปลาในธรรมชาติ การวางไข่ของสัตว์น้ำและอื่นๆ 

ประการที่สี่การก่อสร้างวัตถุถาวรในทะเล โดยเฉพาะสะพานยาว 4 กิโลเมตร  

ยื่นไปในทะเลเพื่อลำเลียงถ่านหิน ชาวประมงไม่สามารถแล่นเรือลอดสะพานได้ และ 

การก่อสร้างก็จะทำลายระบบนิเวศน์ทางทะเล เช่น ปะการัง เป็นต้น 

ประการที่ห้าการขนถ่านหินและการเก็บกากของเสียจากการผลิต จะก่อให้เกิด 

ขี้เถ้าอันเป็นผลมาจากการเผาไหม้ถ่านหิน และต้องนำขี้เถ้านั้นมากองเก็บไว้ในหลุม

ซึ่งพื้นที่เก็บขี้เถ้าอยู่ใกล้วัดหรือติดกับชุมชน วัด โรงเรียน 

 75 จินตนา แก้วขาว. อ้างแล้ว. หน้า 61. 
 76 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 12/2542. ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2542.  
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ประการที่หก การดำเนินงานที่ผ่านมา ไม่มีกระบวนการขอความเห็นชอบจาก

ประชาชน ชุมชน หรือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จนทำให้เกิดปัญหาด้านสังคม 

เกิดการขัดแย้งในหมู่ประชาชนและครอบครัว 

ประการที่เจ็ดประชาชนไม่มีความไว้วางใจในการอนุมัติควบคุมตรวจสอบผลภาวะ

จากโรงงาน เนื่องจากชาวบ้านได้เรียนรู้บทเรียนจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปัญหาเขื่อนลำน้ำ

พอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับมลพิษ เจ็บป่วยอย่าง

ร้ายแรง และปัจจุบันรัฐบาลหรือหน่วยงานรับผิดชอบยังไม่สามารถหาข้อยุติในปัญหาที่

เกิดขึ้น 

ประการที่แปด การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  

ของโรงงานผลิตไฟฟ้าเอกชน มักจะเน้นมาตรการลดผลกระทบและแก้ไขผลกระทบ ซึ่ง 

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ (ตามมาตรา 48 พรบ. 

สิ่งแวดล้อม77) ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการทบทวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(EIA) ว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันหรือไม่ 

 77 มาตรา 48 ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรา 46 เป็นโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายก่อนเริ่ม 
การก่อสร้างหรือดำเนินการให้บุคคลผู้ขออนุญาตเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่
ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายนั้น และต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* ในการ
เสนอรายงานดังกล่าวอาจจัดทำเป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
กำหนดตามมาตรา 46 วรรคสอง ก็ได ้
  ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตสำหรับโครงการหรือกิจการตามวรรค
หนึ่งไว้ก่อนจนกว่าจะทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 จาก
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* 
  ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*ตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมา หากเห็นว่ารายงานที่เสนอมามิได้จัดทำให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา 46 วรรคสอง หรือมีเอกสารข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*แจ้งให้บุคคลผู้ขออนุญาตที่เสนอรายงานทราบภายใน
กำหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงานนั้น 
  ในกรณีที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*พิจารณาเห็นว่า รายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมาถูกต้องและมีข้อมูลครบถ้วน หรือได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคสามแล้ว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม* พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกำหนดสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงานนั้น เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาต่อไป 
  การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะ
กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายสำหรับโครงการหรือกิจการนั้น หรือผู้แทน
ร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย 
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ประการที่เก้า นับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ความต้องการกระแสไฟฟ้า

ของประเทศไทยไม่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันปรากฏว่าปัจจุบันมีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองถึง 

25% ดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็น กฟผ. หรือ สพช. ควรจะนำเสนอรัฐบาล

ทบทวนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

นอกจากเหตุผล 9 ประการข้างต้นอันเป็นหลักสำคัญในการรณรงค์คัดค้าน 

การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน “หินกรูด” แล้ว ยังนำมาเป็นประเด็นที่ต่อสู้และ 

ถกเถียงกันในพื้นที่สาธารณะมากขึ้น กล่าวคือมีการนำเสนอประเด็นต่างๆ เหล่านี้ 

ทางพื้นที่สื่อมวลชน และมีการเกิดเป็นประเด็นในการถกเถียงทางวิชาการนำมาสู่การ 

ตั้งคำถามสำคัญต่อเสรีภาพทางวิชาการของการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม 

นอกจากเรื่องรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังปรากฏการ 

ถกเถียงในเรื่องความคุ้มค่าในเรื่องการลงทุนเปรียบเทียบกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาว

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

“สิ่งที่สร้างความแปลกใจให้กับผู้คนในจังหวัดประจวบฯคือการลงทุนที่มี

เงื่อนไขต่างๆ ก่อนการเซ็นสัญญา ในเงื่อนไขที่ต้องจัดหาพื้นที่พร้อมสร้าง  

ต้องหาแหล่งทุน และต้องมีวัตถุดิบไว้ใช้ตลอดอายุโครงการ สร้างความแปลกใจ

ให้กับชาวบ้านในละแวกบ้านกรูดเป็นอย่างมากเพราะการใช้พื้นที่เพื่อสร้าง

โรงงานไฟฟ้านั้นเป็นพื้นที่ที่บวกรวมเอาพื้นที่ของพี่น้องชาวบ้านกรูดไปไว้ใน

วงล้อมของลวดหนาม ทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงความถูกต้องชอบธรรมของ

การลงทุนที่ต้องเบียดเบียนทรัพยากรของชุมชน ตั้งแต่หาดทราย ชายทะเล

ที่ดินสาธารณะ ถนน และอากาศ”78



ทางกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดได้พยายามเสนอปัญหาที่เกิดขึ้น

จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าหินกรูดและ 

ผลกระทบต่อชุมชน ดังต่อไปนี้      

 78 จินตนา แก้วขาว. อ้างแล้ว. หน้า 61-62. 
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  “ปัญหาด้านการประมง 

 1. สะพานท่าเรือ และการขุดลอกตลอดจนการเดินเรือ 

 1.1  กีดขวางการแล่นเรือของชาวประมง 

 1.2  กีดขวางการวางอวนเพื่อประกอบอาชีพประมง 

 1.3  ลดพื้นที่การทำประมงของประชาชน 

 1.4  ทำลายสัตว์หน้าดิน แพลงตอนและพันธุ์สัตว์น้ำ 

 1.5  ทำให้ระบบนิเวศน์ในทะเลเสียหาย 

 2.  น้ำหล่อเย็นที่ปล่อยลงสู่ทะเลและการระบายน้ำเสีย 

 2.1  ทำให้อุณหภูมิน้ำสูงขึ้น สัตว์น้ำอพยพไปอยู่ที่อื่น 

 2.2  คุณภาพน้ำลดลง ออกซิเจนในน้ำลดลง ทำให้สัตว์น้ำไม่อยู่อาศัย 

 2.3  ทำให้ระบบนิเวศน์ในทะเล และชายฝั่งเสียหาย 

 3.  การดูดน้ำใช้ในโรงงาน 

 3.1  ทำให้สัตว์น้ำวัยอ่อน แพลงตอน ถูกสูบติดเข้ามาจำนวนมาก ลดปริมาณ

สัตว์น้ำส่งผลต่ออาชีพของชาวประมงโดยตรง 

 4.  การขนถ่ายถ่านหินจากเรือ 

 4.1  ทำให้ถ่านหินร่วงหล่นลงทะเล 

 4.2  น้ำมันจากเรือบรรทุกร่วงไหลลงทะเล 

 4.3  ฝุ่นจากการขนถ่ายถ่านหิน จะฟุ้งกระจายไปในอากาศ และลงสู่ทะเล 

ที่กล่าวมาทั้งหมด ส่งผลกระทบต่อชาวประมงอย่างรุนแรง 

  ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอาชีพเลี้ยงโคนม 

 1.  ฝุ่นขี้เถ้าและซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จากการเผาถ่านหิน ส่งผลกระทบต่อหญ้า 

ซึ่งเป็นอาหารของโคนม โคที่ได้รับกำมะถันจะเป็นโรคท้องขึ้น 

 2.  วัวจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อันส่งผลให้วัว ได้รับเชื้อไวรัสได้ง่าย

กว่าสัตว์ชนิดอื่นๆ ร่างกายขาดออกซิเจน เกิดสภาพเลือดเป็นกรด ทำให้การ

ทำงานของปอดลดประสิทธิภาพ 

 3.  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จะทำปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศเป็นกรดกำมะถันส่งผล

ให้น้ำฝน มีสภาพปนเปื้อน วัวไม่สามารถกินได้ หรือส่งผลให้มีกรดกำมะถัน

ตกค้างในน้ำนม 
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 4.  กรดกำมะถันจะปนเปื้อนในน้ำนม ทำให้โรงงานไม่รับซื้อ 

 5. วัวที่ได้รับอาหาร อากาศ และน้ำที่ไม่บริสุทธิ์ จะมีอาการเครียดส่งผลโดยตรง

ต่อปริมาณน้ำนมจะลดจำนวนลง รีดนมไม่ได้ อันจะทำให้วัวมีอาการเต้านม

อักเสบ 

ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนม ทำให้ต้องใช้ต้นทุน

ในการเลี้ยงดูสูง หรือความเสียหายจนไม่สามารถประกอบอาชีพนี้ได้อีกต่อไป

  ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการทำเกษตรกรรม 

 1. การเผาไหม้ถ่านหิน ทำให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนตรัสออกไซด์ 

คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนออกไซด์ และฝุ่นละออง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ 

จะกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นละอองและ

ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ กล่าวคือฝุ่นละอองจะจับใบพืชทุกชนิดทำให้

กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชไม่สมบูรณ ์ทำให้พืชโตช้าลง ผลผลิตที่ได้ 

ไม่สมบูรณ์ จนโรงงานผลไม้กระป๋องไม่รับซื้อ เกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยมากขึ้น  

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศจะทำปฏิกิริยากับความชื้นเป็นกรดซัลฟิวริก 

เมื่อพืชดูดซึมละอองไอน้ำ ละอองหมอกและฝนกรด จะทำลายเนื้อเยื่อของพืช

ทุกชนิดทำให้ใบเป็นจุด เป็นรู เป็นรอยไหม ้เหี่ยวเฉา แคระแกร็น ผสมพันธุ์ 

ไม่ติดผล พืชที่ได้รับผลกระทบสูงได้แก่ ว่านหางจระเข้ สับปะรด มะม่วง ขนุน 

ฝรั่ง กระท้อน มะพร้าว พุทรา ยูคาลิปตัส สน ข้าวโพด กล้วย ละมุด มะขาม 

มะละกอ ผักบุ้ง แครอท คะน้า กวางตุ้ง กะหล่ำปลี ต้นหอม ผักต่างๆ  

พืชตระกูลแตงต่างๆ พืชเถาเลื้อยต่างๆ 

  นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อพืชทุกชนิด โดยไม่ปรากฏอาการให้เห็น คือ 

การทำลายเซลล์ของพืช การขัดขวางการสังเคราะห์แสงของพืช  

  ดังกล่าวมาแล้วนี้ ส่งผลโดยตรงต่อเกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของชุมชนและ

ของประเทศ 

 2. โรงไฟฟ้าที่สร้างขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุณหภูมิของอากาศโดยรอบ  

โรงไฟฟ้าทำให้สูงขึ้น มีผลกระทบต่อการผสมเกสร การติดผล การเจริญเติบโต

ของพืช 

ประการสำคัญทำให้บรรยากาศขาดความชุ่มชื้น ฝนไม่ตก ส่งผลโดยตรงต่อทุกชีวิต

ในชุมชนทั้งคน พืช สัตว ์
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  ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้อยู่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้า 

 1. ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง ซึ่งเกิดขึ้นจากการเผาไหม้ การกองถ่านหิน การลำเลียง

ถ่านหิน การโปรยถ่านหิน กองขี้เถ้า การขนขี้เถ้าส่งผลให้อาคารบ้านเรือน พืช

และสัตว์ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น ไม่สามารถนำน้ำฝนมาดื่นได้ การลด

จำนวนผลผลิตของพืชเกิดปัญหาต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชน นักเรียนและ

ภิกษุ สามเณรที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงโรงไฟฟ้า 

 2. ปัญหาเรื่องเสียงดังรบกวน การเดินเครื่องหม้อน้ำ กังหันไอน้ำ การบดถ่านหิน

ให้ละเอียด การเดินสายพานลำเลียงถ่านหิน การใช้รถยนต์ขนส่งขี้เถ้าไปยังลาน

เก็บกากทำให้เกิดเสียงรบกวนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้า 

 3. ปัญหาเสียงกับคลื่นแม่เหล็กในบริเวณใกล้เคียงสายส่งแรงสูง ทำให้มีคนเครียด 

จากการศึกษาเอกสารต่างๆพบว่าผู้คนที่อยู่อาศัยใต้แนวสายส่งแรงสูง หรือ

บริเวณใกล้เคียง จะมีโอกาสเป็นมะเร็งสมองมากกว่าคนทั่วไป 

 4. ปัญหาไอน้ำเค็ม และละอองน้ำเค็มจากหอหล่อเย็น การหล่อเย็นโดยวิธีปล่อย

น้ำจากที่สูงให้ตกกระทบตะแกรงแล้วใช้พัดลมขนาดใหญ่ เป่า เพื่อลดอุณหภูมิ

น้ำ จะทำให้เกิดละอองน้ำเค็ม และไอน้ำเค็ม กระจายไปในบริเวณข้างเคียง 

ทำให้บ้านเรือนเสียหายก่อให้เกิดสนิมได้ง่าย สีร่อน โลหะผุกร่อน ต้นไม้พืชผล

ต่างๆ แห้งตาย เนื่องจากไอน้ำเค็มและละอองน้ำเค็ม 

 5. ปัญหาทัศนียภาพ กองขี้เถ้าขนาดสูง 15 เมตร ในพื้นที่ 400 ไร่เศษ ทำให้เกิด

ที่ราบสูงขนาดใหญ่ ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ทำให้ทัศนียภาพเสียหาย 

 6. ปัญหาการกีดขวางทางน้ำ กองขี้เถ้า อยู่ริมคลองทั้งสองด้าน กีดขวางการ

ระบายทางน้ำ ทำให้ระดับน้ำท่วมสูงขึ้น ในกรณีพายุฝน ส่งผลให้พื้นที่

เกษตรกรรมเสียหาย 

 7. ปัญหาความแตกแยกในชุมชน ประชาชนที่ความคิดไม่ตรงกันเรื่องการสร้าง 

โรงไฟฟ้ามีความขัดแย้งกันอย่างมาก ถึงกับไม่ร่วมกิจกรรมในชุมชนด้วยกัน 

เช่น ไม่ซื้อไม่ขายสินค้ากัน ไม่พูดกัน ไม่ทำบุญร่วมกัน ไม่ทำกิจกรรมบำเพ็ญ

ประโยชน์ร่วมกัน ไม่มีความเอื้ออาทรช่วยเหลือกัน ฯลฯ 

 8. ปัญหาการปกครอง ผู้นำชุมชน เช่นผู้ใหญ่บ้านจะไม่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ

แก่ประชาชนลูกบ้าน ในกรณีที่มีความคิดไม่ตรงกัน เช่น ไม่เซ็นรับรองทะเบียน

บ้าน ไม่รับรองความประพฤติ ไม่รับรองการกู้เงินกองทุนการศึกษาแก่เด็ก  
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ไม่รับรองสิทธิเกี่ยวกับการทำนิติกรรมต่างๆ ให้แก่ลูกบ้าน”79 

อย่างไรก็ตาม คำถามต่างๆที่เกิดจากใบปิดที่ทางกลุ่มได้แจกจ่ายล้วนมาจากข้อมูล 

ที่ปรากฏในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และยังได้รับการตอบโต้จากทาง

ประชาสัมพันธ์ของโครงการเสมอมาจากเอกสารเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจของโครงการ 

โรงไฟฟ้า80 แต่ทางกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดก็ได้เดินทางไปยื่น

หนังสือคัดค้านต่อหน่วยงานต่างๆ เสมอมา 

“ตอนปี พ.ศ. 2540 เมื่อชาวบ้านคัดค้านโรงไฟฟ้า ชาวบ้านก็เริ่มบอก

กับสาธารณชนว่าชาวบ้านไม่เอาโรงไฟฟ้า แล้วยื่นหนังสือกับสำนักงานนโยบาย

และแผน (สผ.) กระทรวงวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อยากให้

เขาทำประชาพิจารณ์และสำรวจปะการัง อยากให้สังคมข้างนอกรู้ว่าที่นี่มี

ปะการังห่างจากฝั่งแค่ 1,000 เมตรเป็นที่ตั้งแนวปะการังกลางน้ำที่เรียกว่า  

หินกรูด ในรายงานของอีไอเอระบุว่า บริเวณที่จะทิ้งตะกอนทรายที่เกิดจาก 

การก่อสร้างสะพานที่ยื่นออกไปในทะเลเกือบ 4 กิโลเมตร เพื่อเป็นท่าเทียบ 

เรือน้ำลึกสำหรับขนถ่ายถ่านหินที่นำเข้ามาจากเมืองนอกนั้น ไม่มีปะการัง มีแต่

หินโสโครก ทาง สผ. บอกกับชาวบ้านว่า เขาทำประชาพิจารณ์ไม่ได้เพราะว่า

มันเลยขั้นตอนไปแล้ว เขาบอกว่าถ้าจะพิสูจน์เรื่องปะการังจริงๆ เราต้องเอา 

รูปไปให้ดูว่ามีจริง 

ชาวบ้านเองไม่มีปัญญาถ่ายรูปใต้น้ำ ก็ถามว่าค่าจ้างถ่ายภาพใต้น้ำเท่าไร 

เขาบอกว่าประมาณ 2 หมื่นบาทขึ้นไป ชาวบ้านไม่มีเงิน ชาวบ้านจึงปล่อยให้

ประเด็นนี้คาราคาซัง แต่ชาวบ้านรู้อยู่ว่ามันเป็นปะการัง ตอนหลังเลยไปบอก

รายการถอดรหัสไอทีวีให้ช่วยถ่าย ไอทีวีจึงไปจ้างนักดำน้ำมา 2 หมื่นกว่าบาท

จากจันทบุรี มาถ่ายแล้วเอารูปไปให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯดู เขากลับบอกว่า

เป็นรูปปะการังแถวบางสะพาน ไม่ใช่บ้านกรูด ชาวบ้านก็มาปรึกษาว่าควรทำ

อย่างไร ปรากฏว่าทางรายการถอดรหัสเอาภาพไปให้ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวา

สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญทางทะเลแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิเคราะห์ ชาวบ้าน

นั่งรถไปหา ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ที่มหาวิทยาลัยและบอกกับคณบดีว่า 

ชาวบ้านไม่มีเงิน มีปัญหาเรื่องปะการัง ทางมหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้ ดร.ธรณ์ 

 79 เอกสารใบปลิวเรื่องผลกระทบที่แพร่กระจายในพื้นที่ในช่วงปี พ.ศ. 2541-2544 
 80 บริษัท ยูเนี่ยนเพาเวอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด. เอกสารเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 
โรงไฟฟ้าหินกรูด บ้านโคกตาหอม ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. บริษัท ยูเนี่ยน 
เพาเวอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด, กรกฎาคม 2541. 
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ลงไปสำรวจ ปรากฏว่า ดร.ธรณ์ดำลงไปดูแล้วเห็นว่ามันเป็นปะการังจริง เป็น

แนวปะการังใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หากมีการทิ้ง

ตะกอนทรายจากการก่อสร้างลงไป ปะการังจะตายหมด เมื่อปะการังตาย ปลา

ก็ตายด้วย 

ครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านไม่ไว้ใจนักวิชาการที่อีไอเอ ตอนหลังทาง สผ.  

มาตรวจก็พบว่าเป็นจริงก็สั่งให้ทบทวนอีไอเอ ซึ่งในตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันไม่เป็น

ธรรมกับชาวบ้านเท่าไร เพราะเมื่อชาวบ้านจับเท็จเรื่องปะการังได้ แต่รายงาน 

อีไอเอได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2541 ซึ่งเมื่อรายงานอีไอเอผ่านแล้ว มีผลทำให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ

สามารถออกใบอนุญาตสร้างโรงไฟฟ้าได้เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2541  

ใบอนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรมออกมาใบหนึ่งจนกลางปี พ.ศ. 2542  

พอชาวบ้านพิสูจน์ออกมาได้ว่ามีปะการัง ชาวบ้านบอกกับทางกระทรวงวิทย์ฯ 

ว่าควรจะยกเลิกอีไอเอ ถ้าไม่ยกเลิกก็จะนำไปสู่กระบวนการออกใบอนุญาต 

ต่อไปอีก แต่เขาก็ไม่ได้ยกเลิกอีไอเอฉบับนั้น เพียงแต่สั่งให้สำรวจเพิ่มเติม 

และไม่มีใครได้รับผิดจากการทำอีไอเอชุ่ยๆในครั้งนั้นด้วย บริษัทที่รับทำอีไอเอ 

ก็ไม่ถูกดำเนินคดีแค่ถูกพักใบอนุญาตชั่วคราว และเมื่อโรงไฟฟ้าจ้างบริษัทใหม่

มาทำอีไอเอในส่วนของการสำรวจเพิ่มเติมก็ปรากฏว่านักวิชาการชุดเดิมจาก

บริษัทแรกที่ถูกพักใบอนุญาตก็มาอยู่ในบริษัทที่ทำอีไอเอครั้งใหม่ หลังจาก 

เปิดประเด็นเรื่องปะการังไปแล้ว เราได้ยื่นหนังสือกับกระทรวงวิทย์ฯและกับ

บริษัทที่ทำอีไอเอครั้งใหม่ว่า ควรสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของดอนหอย และ

สำรวจความหลากหลายของอาชีพนอกจากประมง”81 



จนกระทั่งนำมาสู่การเรียกร้องเพื่อการตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมด้วยตัวชาวบ้านเอง จนนำไปสู่การเรียกร้องให้มีรายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาษาไทยขึ้น เนื่องมาจากว่าภาษาในรายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น 

โครงการโรงไฟฟ้าได้จัดจ้างให้ทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นภาษา

อังกฤษ จึงนำมาสู่ประเด็นที่ว่า “กลุ่มผู้คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ได้ขอให้ 

คณะกรรมการประชาพิจารณ์จัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับภาษา

 81 สัมภาษณ์จินตนา แก้วขาว ใน นิตยสารสารคดี ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2544 ปีที่ 17 ฉบับที่ 201 
หน้า 98-99. 
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ไทย ให้กลุ่มผู้คัดค้านก่อนมีการจัดทำประชาพิจารณ์”82 

ทั้งนี้คณะกรรมการประชาพิจารณ์ได้ตอบว่า “ภายใต้สถานภาพของคณะกรรมการ

ประชาพิจารณ์ ไม่สามารถจัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับ 

ผู้คัดค้านได้ อย่างไรก็ตามได้ทำหนังสือถึงบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้า และสำนักนโยบายและแผน

สิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการจัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับภาษาไทย 

ให้กลุ่มผู้คัดค้านโดยตรง”83 และยังอธิบายต่อไปว่า “คณะกรรมการประชาพิจารณ์มิใช่ 

เจ้าพนักงานของรัฐจึงไม่มีอำนาจสั่งการให้บริษัทฯมอบเอกสารหรือรายงานใดให้แก่

ประชาชนทั่วไปได ้ดังนั้น ทางคณะกรรมการฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทางบริษัท 

ได้โปรดดำเนินการจัดส่งรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับภาษาไทย 

ให้แก่กลุ่มผู้คัดค้าน อนึ่งในการนี้ทางคณะกรรมการได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักนโยบายและ

แผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาและประสานงานกับทางบริษัทฯ เพื่อจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่

ผู้คัดค้านโดยตรงเช่นเดียวกัน” และได้ทำหนังสือถึงสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 

ด้วยเห็นว่าสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจโดยตรงใน

การขอความอนุเคราะห์สั่งการให้ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แก่กลุ่ม

ผู้คัดค้านโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

สำหรับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับภาษาไทยของโครงการ 

โรงไฟฟ้าที่บ้านโคกตาหอม-หินกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของบริษัท

ยูเนียน เพาเวอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด นั้นได้มีความคืบหน้าดังต่อไปนี้  

บริษัทยูเนียน เพาเวอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดได้ส่งรายงานฯ ให้กับผู้คัดค้านและ

หน่วยงานราชการดังนี ้

 1.  ประธานกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด 

 2.  ประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนบ้านกรูด 

 3.  ประธานกลุ่มแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการดาวดึงส์ 

 4.  นายกสมาคมประมงตำบลธงชัย 

 5.  ประธานสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 82 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์ครั้งที่ 12/2542. ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2542. 
 83 เพิ่งอ้าง 
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 6.  ประธานกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนตำบลธงชัย 

 7.  ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย 

 8. ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง 

 9. ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม 

 10. ประธานกรรมการบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 11. ประธานหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 12. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 13. ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 14. นายอำเภอบางสะพาน 

 15. ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 16. อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 17. เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 18. เจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 19. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 20. โยธาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 21. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

หลังจากที่ทางบริษัท สหยูเนียน เพาเวอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้ดำเนินการส่ง

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับภาษาไทยให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

นั้น ทางบริษัทยังได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกล่าวคือเป็นกลุ่มผู้ได้

รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกรูด และมีการดำเนินการตรวจ

สอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมว่ามีผลกระทบอะไรบ้างที่ยังไม่ปรากฏ

และการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหลายที่เกิดขึ้นจึงพบข้อมูลอันเป็นเท็จหลายประการ  

จนนำมาสู่กระบวนการคัดค้านรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น

ทางการ ดังจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป 
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4 หลังจากการตรวจพบความเท็จ
 ของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อม

เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับภาษาไทยได้ถูกนำส่งมาสู่

ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น กระบวนการตรวจสอบ ติดตาม 

และจับเท็จรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ จนนำมา

สู่การเรียกรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าวว่า “อีไอเอจอมปลอม” 

“อีไอเอจอมปลอม  เมื่อมีการอนุมัติให้ผ่านการเห็นชอบหลังจาก 

ชาวบ้านกลับถึงบ้านเพื่อไปยื่นคัดค้านอีไอเอที่กรุงเทพมหานครแสดงให้เห็นว่า

ฝ่ายนักวิชาการของรัฐเองไม่เคยยอมรับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตามรัฐธรรมนูญ การต้องสร้างโครงการขนาดใหญ่ บทพิสูจน์ภาคประชาชน 

ได้เกิดขึ้น การใช้ภูมิปัญญาในการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ

ชาวบ้านไม่ต่างกับผู้เชี่ยวชาญ

เมื่อความลับเปิดเผยว่า มีแนวปะการังบนพื้นที่กลางทะเล ทำให้เกิด

วิกฤติศรัทธาเรื่องการศึกษาอีไอเอที่เป็นเท็จในพื้นที่บ้านกรูด – บ่อนอก เพราะ

มีการจงใจบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยเข้าใจว่าคนในชุมชนไม่ได้มีความรู้ที่จะมา 

โต้แย้งข้อมูลทางวิชาการได้แต่อย่างใด การรับข้อมูลด้านเดียวของหน่วยงานรัฐ

เอง ทำให้มองไม่เห็นข้อเท็จจริงของชุมชน ไม่เห็นข้อเท็จจริงของการใช้ชีวิตและ

ที่สำคัญไม่ตอบสนองสิ่งที่กฎหมายได้บัญญัติว่าต้องรับฟังความเห็นประชาชน 

หรือต้องให้มีส่วนร่วม หากจะทำโครงการใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน  

ในที่นี้มีความเข้าใจที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ 

การพัฒนาฝ่ายหนึ่งกับเอกชนและรัฐบาลอีกฝ่ายหนึ่ง การจับเท็จในรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่บริษัทที่ปรึกษาในฐานะลูกจ้างของบริษัท

เอกชนผู้ลงทุนของโครงการนั้น ทำให้ความเชื่อถือของชาวบ้านที่ได้รับรู้รายงาน

นั้นและมีข้อเท็จจริงในพื้นที่จริงมีข้อโต้แย้งกับผลการศึกษา เช่น ไม่พบ 

แนวปะการังหินกรูดเพราะไม่มีการรายงานทางวิชาการของกรมประมงไว้ และ

ไม่พบปลาวาฬบูลด้าที่ท้องทะเลบ้านบ่อนอกหรือไม่พบการอยู่อาศัยของ 

ปลาโลมาที่หลากหลายสายพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น  

สิ่งเหล่านี้ถ้านักวิชาการและกลุ่มทุนจะลองเปลี่ยนตัวเองให้ทันกับสถานการณ์

ของประเทศและทันต่อสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ที่ตัวเองได้ลงพื้นที่เพื่อตั้ง
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โครงการจะดีไม่น้อย การก้าวเดินบนเส้นทางการรักษาฐานทรัพยากรและรักษา

ความถูกต้องเป็นธรรมของฝ่ายประชาชนแล้ว กลับเห็นแต่การสร้าง 

ป้อมปราการขนาดใหญ่เพียงเพื่อให้ตัวเองได้สำเร็จในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังเรื่อง

ผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเท่านั้น และความเป็นไปเหล่านี้นี่เองทำให้เกิด 

ช่องว่างที่ขยายไปในหมู่ประชาชน และเวลานี้เราย่อมเห็นว่าการทำโครงการ

ขนาดใหญ่และต้องศึกษาอีไอเอ ในวันนี้ไม่สามารถทำให้สิ้นสงสัยได้เลย ในบาง

พื้นที่ที่สามารถก่อสร้างโครงการได้ก็มิใช่ว่าได้สร้างการยอมรับจากประชาชน 

ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ แต่เราจะเห็นว่าเมื่อกลไกต่างๆที่เอื้ออำนวยต่อรัฐเดินหน้า

โครงการข้อสงสัยของชาวบ้านที่ตามมาคือนักวิชาการเหล่านั้นได้ใช้ความรู้ 

ความสามารถเตม็ทีโ่ดยสจุรติแลว้หรอืไม ่แมห้ลายครัง้ทีก่ารโตแ้ยง้ดว้ยความจรงิ 

ในข้อมูลของนักวิชาการกับของชาวบ้านที่ไม่ตรงกันกับผลการศึกษาของ 

นักวิชาการที่มีปริญญาและความเชี่ยวชาญรองรับ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า 

การศึกษาที่ได้มาจากการสร้างแบบจำลองทางวิชาการหรือแบบจำลองที่เป็น

วิทยาศาสตร์นั้นไม่สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องการ

พัฒนาในพื้นที่ได้จริง  ปัญหาความผิดพลาดที่ได้พบจากผลการศึกษาเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ไม่ได้มาจากการนั่งคุยกับชาวบ้านถึงปัญหาเปราะบางที่เป็น

ข้อห่วงกังวลเพื่อเป้าหมายที่หวังแก้ปัญหาแต่เป็นการศึกษาที่หวังผลประโยชน์

สองฝ่ายระหว่างเจ้าของโครงการที่ต้องการสร้างโครงการในพื้นที่นั้นๆ ที่ต้อง

เป็นผู้ต้องจ่ายเงินในการจัดทำรายงานที่อ้างว่าได้ศึกษาและหาแนวทางเพื่อแก้ไข

และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว และอีกฝ่ายก็คือฝ่ายบริษัทที่เป็นผู้รับ

จ้างก็เปรียบสถานะได้ว่าเป็นผู้รับจ้าง ฉะนั้นเราย่อมเห็นผลการศึกษาได้ไม่ยาก

ว่ามันจะตอบสนองใครได้มากกว่ากันในเรื่องของการศึกษา และการเดินหน้า

โครงการนั้น ที่สุดผลเสียลักษณะนี้ย่อมเกิดกับสังคม ชุมชน และตัวเจ้าของ

โครงการเองที่เหมือนการตอกย้ำความผิดและความเห็นแก่ตัวในการลงทุน”84 



เนื่องจากทางขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดดำเนินการตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดค้นพบข้อผิดพลาดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หลายประการ และได้มีการดำเนินการยื่นเรื่องถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ  

รวมถึงเสนอแก้ไขหรือลงโทษนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 



 84 จินตนา แก้วขาว. อ้างแล้ว. หน้า 47-50. 
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สิ่งแวดล้อม จากข้อความข้างต้นก่อให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อวงการวิชาการหลายประการ

ดังนี้ 

ประการแรก วิกฤตศรัทธาต่อนักวิชาการ ในฐานะของนักวิชาการผู้ได้รับการอบรม

ศึกษามาให้ทำการตรวจสอบและศึกษา รวมถึงพินิจพิจารณาข้อมูลทุกด้าน แต่สิ่งที่เกิดขึ้น

ไม่ได้ก่อให้เกิดความศรัทธาต่อนักวิชาการเลย ทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือต่อระเบียบ  

วิธีการในการศึกษาและวิเคราะห์รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ประการที่สอง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในพื้นที่ของตนเอง กล่าวคือวิกฤตศรัทธา

ต่อวงการวิชาการในครั้งนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการตื่นตัวและเรียนรู้ข้อมูลในพื้นที่

ของชุมชนในพื้นที่ชุมชนที่กำลังจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกรูด เป็นการเรียนที่จะอยู่กับ 

ภูมิปัญญาของตนเองและการนำเอาภูมิปัญญาของชุมชนมาต่อสู้กับข้อมูลทางวิชาการอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง  

ประการที่สาม เมื่อเกิดวิกฤตศรัทธาและความน่าเชื่อถือต่อวงวิชาการ ทำให้เกิด

พื้นที่ของความหลากหลายในทางความรู้และทางความคิดเห็นที่มีต่อประเด็นการก่อสร้าง

โครงการโรงไฟฟ้าเอง      

“ผลประโยชน์จากการแย่งชิงทรัพยากรในพื้นที่ หลายครั้งที่เกิดการ 

เรียกร้องจากทางประชาชนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงมาตรการในการคุ้มครอง 

และออกระเบียบกฎหมายควบคุมการทำรายงานอีไอเอเสียใหม่ให้อยู่บน 

พื้นฐานของการมีส่วนร่วม เพื่อจะได้เป็นทางในการแก้ปัญหาที่กำลังบานปลาย

ในขณะนี้จากสาเหตุความขัดแย้งจากการแย่งชิงทรัพยากรระหว่างคนจนและ

คนรวย ที่ยังมีช่องว่างมหาศาล ที่ต้องขบคิดกันอย่างลึกซึ้งคือการใช้ทรัพยากร

ที่กลุ่มทุนใช้เป็นการทำลายของเก่าที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์อยู่เดิม เช่นกรณี 

การทำท่าเรือสำหรับขนถ่ายถ่านหิน กลุ่มทุนมักอ้างว่าผลการศึกษาบริเวณ 

ที่ต้องสร้างท่าเรือมีน้ำลึกได้ระดับที่สามารถสร้างท่าเรือได้โดยทุนภาระค่าใช้

จ่ายของงานก่อสร้าง ขณะเดียวกันร่องน้ำลึกก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับเป็นที่

เพาะพันธุ์ปลา และเป็นที่เหมาะสมสำหรับแม่พันธุ์ปลาวางไข่ หรือท่าเรือที่ต้อง

สร้างนั้นเอกชนใช้สำหรับขนถ่ายวัตถุดิบและเชื้อเพลิง เพื่อเข้าสู่กระบวนการ

ผลิตซึ่งก็หมายถึงหน้าหาด ชายฝั่ง และทะเล ไม่ใช่สาธารณะสำหรับบุคคล

ทั่วไปที่จะใช้ประโยชน์ได้แบบเดิม กับเอกชนไม่สามารถเดินหน้าโครงการได้

เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สาธารณะได้รับรู้ และเกิดการตั้งคำถาม

เกี่ยวกับความรับผิดชอบทั้งระบบ ถ้ากรณีที่เกิดการก่อสร้างไปแล้วหรือกรณีที่
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โรงไฟฟ้าถ่านหินเปิดเดินเครื่องแล้วเกิดปัญหาขึ้น ปัญหาผลกระทบที่ทุกฝ่าย

กังวลจะเป็นอย่างไร และการแก้ไขจะแก้ไขอย่างไร ที่สำคัญสังคมจะคาดหวัง

กับการรับผิดชอบของรัฐได้จริงหรือ เหล่านี้ล้วนเป็นคำถามที่มักมีคำตอบแนบ

ท้ายมาตลอดเวลาว่าประชาชนไม่เชื่อมั่นศรัทธาต่อรัฐ และกระบวนการที่รัฐใช้

ต่อการอ้างผลงานวิชาการเพื่อตอบแทนผลประโยชน์ส่วนตน แต่คนเล็กคนน้อย

ที่ใช้ทรัพยากรในพื้นที่เป็นการใช้แบบดั้งเดิมตั้งแต่การวางอวน ตกปลา ทอดแห  

เจาะหอย แม้แต่การออกเรือก็มิได้ทำให้น้ำทะเลหายไปหรือลดจำนวนลงแต่

อย่างใด ตรงกันข้ามการใช้ประโยชน์ของกลุ่มทุนเป็นการใช้ประโยชน์ที่สามารถ

สูญหาย เสื่อมค่าและหมดไป มิใช่เป็นการขยายต่อในการใช้ประโยชน์ไปถึง 

รุ่นลูกรุ่นหลาน หรือที่จะสามารถเห็นได้ชัดอีกกรณีคือกรณีสมัชชาคนจนที่มี

หลายส่วนปัญหาที่พี่น้องคนจนต้องสูญเสียทรัพยากรที่หาอยู่หากินของเขาเพื่อ

แลกกับการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการเป็นอยู่ของคนเมือง ด้วยคำพูด

ที่เรามักได้ยินเสมอมาคือคนส่วนน้อยต้องเสียสละเพื่อความเจริญของบ้านเมือง  

ที่สุดคนเล็กคนน้อยที่ต้องทนทุกข์จากโครงการพัฒนาของรัฐก็มักได้ข้อสรุป 

ที่ตรงกันว่าตั้งแต่ใช้คำพูดก็เป็นคำพูดที่เอาเปรียบโดยให้คนจนต้องเป็นฝ่าย 

เสียสละเพื่อความเจริญ แต่เมื่อย้อนดูความเจริญที่รัฐมักอ้างเรามักเห็นกันแค่

ความเจริญแต่ทางด้านวัตถุเท่านั้น  ....ชาวประจวบคีรีขันธ์ได้พยายามบอกกับ

นักวิชาการว่าบริเวณที่จะก่อสร้างท่าเรือนี้มีแนวปะการังขนาดใหญ่ พวกเรา

พยายามบอกกับกลุ่มนักวิชาการและได้บอกเรื่องนี้กับทางสำนักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่สิ่งที่ชาวบ้านได้รับคือการ 

เพิกเฉย หลังจากนั้นการอนุญาตให้ก่อสร้างท่าเรือบนแนวปะการังก็เกิดขึ้น

ในความเห็นนักวิชาการว่า “แนวหินโสโครก” บริเวณเดียวกันยังมีข้อมูลของ 

นกัวชิาการทีศ่กึษาความหลากหลายในพืน้ทีน่ีไ้ดศ้กึษาพบพนัธุป์ลาทีห่ลากหลาย

ถึงจำนวน 220 ชนิด มีทั้งปลาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และปลาที่สวยงาม

บริเวณแนวปะการัง นอกจากนี้แล้วผลการศึกษายังพบทั้งโลมาปากแหลม 

โลมาเผือก โลมาปากขวด พบปูและกุ้งอีกหลากหลายชนิด ที่สำคัญพบ 

กุ้งพยาบาลขี้ขาวที่ไม่เคยพบมาก่อนในอ่าวไทย  

การปล่อยน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงกว่าน้ำทะเล 3 องศาตลอด

เวลาตลอดอายุโครงการ จะส่งผลกระทบกับแนวปะการังในบริเวณพื้นที่

ก่อสร้าง 



ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม
บ้ า น ก รู ด

1
1
2

สถาบันพระปกเกล้า

การล้างสารเคมีในท่อน้ำที่ต้องระบายน้ำลงสู่ทะเล จะทำให้กุ้งหอย ปู 

ปลาในบริเวณนั้นลดจำนวนลง ที่สำคัญสารเคมีอาจทำให้อาชีพของพี่น้องที่ขุด

หอยที่เกาะอยู่บริเวณโขดหินหมดไป

การทิ้งตะกอนเลนและตะกอนทรายจากแนวสะพานท่าเรือ ไปยังจุด 

ที่กำหนดทิ้งที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ดอนหอย” เป็นพื้นที่อนุบาลสัตว์ทะเล 

อีกแห่งหนึ่งของบริเวณนั้น 

“ดอนหอยก็คือแหล่งที่เป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์วัยอ่อน สัตว์วัยอ่อนจะมาใช้ที่

นี่เป็นที่หลบซ่อนซึ่งชาวประมงจะไม่จับ และเมื่อสัตว์เหล่านี้โตมันจะอยู่ในแนว

ปะการัง ตรงนั้นสัตว์ทะเลที่ชุกชุมที่สุดคือหมึกหอมและปลาทู แต่ถ้าเขาจะทิ้ง

ตะกอนทรายจากแนวปะการังมาที่ดอนหอย ซึ่งเราไม่ยอม ส่วนเรื่องความ

หลากหลายนั้น ในอีไอเอเขาได้กำหนดว่าเฉพาะคนที่มีเรือเท่านั้นจึงจะถือว่า

เปน็ชาวประมง มสีทิธิไ์ดร้บัคา่ชดเชยในระหวา่งการกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ คนทีม่อีวน 

แต่ไม่มีเรือ เขาไม่นับว่าเป็นชาวประมง ทั้งๆที่ทุกวันนี้การทำประมงมันซับซ้อน

มากขึ้น คนที่เป็นเจ้าของเรือก็อาจจะไปหาคนมีอวนมาลงมือจับปลาด้วยกัน 

ต่างคนต่างได้แบ่งกัน แต่พวกนี้จะไม่ได้รับการยอมรับว่ามีอาชีพประมง”85 



รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการ 

ผลประโยชน์ของชุมชนไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ดังนั้นการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีเ่ปน็เทจ็ จงึไดม้กีารเรยีกรอ้งใหม้กีารรบัผดิชอบจากรายงานทีเ่กดิขึน้ 

กล่าวคือ 

ประการแรก การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมควรมีมาตรการและ

หลักการหรือระเบียบที่เป็นตัวกฎหมายที่มีความชัดเจน ในการกำหนด ขั้นตอนและ

กระบวนการในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่นมีการจัดทำ  

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ...... 

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสังคม พ.ศ. ......  

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสุขภาพ พ.ศ. ...... 

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบชุมชน พ.ศ. ...... 

เป็นต้น 

 85 สัมภาษณ์จินตนา แก้วขาว ใน นิตยสารสารคดี ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2544 ปีที่ 17 ฉบับที่ 201 
หน้า 99. 
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ประการที่สอง การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องมีการเปิดรับ

ข้อมูลอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เกษตรกรรม รวมถึง

ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในชุมชน ทั้งนี้เป็นการเปิดให้มีกระบวนการ

มีส่วนร่วมนับตั้งแต่มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ประการที่สาม การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องไม่ดำเนินการ

อย่างที่ชาวบ้านเรียกว่า “การนั่งเทียนเขียนบนหอคอยงาช้าง” กล่าวคือการทำรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องดำเนินการโดยมีการลงพื้นที่จริง รวมถึงการสำรวจ

ข้อมูลพื้นฐานในเชิงภูมิศาสตร์วัฒนธรรมของพื้นที่ให้ละเอียดและยังต้องนำข้อมูลที่ได้จาก

พื้นที่ไปเขียนลงในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย เพื่อลดผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้นกับชุมชน ถ้าหากสภาพปัญหาจะสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนต้อง

เสนอทางออกที่เป็นรูปธรรม เพราะว่านักวิชาการได้ลงมาทำการศึกษาในพื้นที่แล้วอันนำ

มาสู่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนต่อชุมชนด้วย      

“รวมทั้งการศึกษาผลกระทบของราคาสัตว์ทะเลที่ เป็นรายได้ของ 

ชาวประมงไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำให้ค่าทางเศรษฐกิจไม่สมดุลกับความ 

เป็นจริง การเคลื่อนไหวของประชาชนแต่ละที่มีลักษณะที่แตกต่างโดยดูจาก

ความเป็นภาคที่แตกต่างและพื้นฐานทางการประกอบอาชีพ ถ้าอาชีพพี่น้อง

ที่ทำการประมงการต่อสู้ก็ถึงลูกถึงคนเพราะชาวประมงจะรู้สึกถึงผลกระทบที่

เกิดขึ้นกับครอบครัวและอาชีพ ที่สำคัญวิถีชีวิตของชาวประมงต้องพึ่งพิงฐาน

ทรัพยากรและผลกระทบจากการถม การสร้างท่าเรือ หรือผลกระทบจากการ

ศึกษาอีไอเอก็ยังเคยส่งผลกระทบกับพี่น้องมาแล้ว เช่นการวางทุนเพื่อศึกษา 

ผิวดินและสัตว์หน้าดิน หรือแม้แต่การวางทุ่นเพื่อศึกษาแนวปะการัง ในพื้นที่ 

ดังกล่าวจนเกิดปัญหาการกระทบกระทั่งของชาวบ้านกับกลุ่มผู้ที่มาทำหน้าที่

ศึกษารายงานอีไอเอเหล่านั้น เพราะระหว่างการศึกษารายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นจะมีการหวงห้ามในระยะการศึกษารายงานผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมทางทะเลนั่นเอง เนื่องจากการก่อสร้างใดๆ ที่ต้องก่อสร้างท่าเทียบ

เรือ ท่าเรือน้ำลึก การปล่อยน้ำร้อนหรือสารเคมีลงทะเล หรือกิจกรรมที่

โครงการต้องใช้พื้นที่บริเวณทะเลจะกระทบกับพื้นที่ทำกินของพี่น้องชาวประมง

พื้นบ้าน การตอบโต้จึงออกมาแบบยอมไม่ได้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเห็นผลในระยะ

ก่อสร้าง การลดต้นทุนทางการลงทุนที่ต้องใช้ทรัพยากรที่เป็นของพี่น้อง 

ชาวประมง มีการโต้แย้งของพี่น้องชาวประจวบคีรีขันธ์ในเรื่องการเซ็นสัญญา
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สัมปทานระหว่างรัฐและเอกชนที่ลงทุนร่วมกัน แต่หลีกเลี่ยงการเข้าสู่

กระบวนการที่ต้องตรวจสอบเต็มรูปแบบโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

โดยมีข้ออ้างว่าเอกชนลงทุนเอง ซึ่งในข้อเท็จจริงเป็นการเซ็นสัญญาร่วมกัน 

ทำให้เห็นเจตนาของการลงทุนที่แสวงหาผลประโยชน์ของทรัพยากรส่วนรวม  

ตั้งแต่ใช้แนวชายหาดมาสร้างท่าเรือ ใช้พื้นที่ทางทะเลมาสร้างสะพานท่าเทียบ

เรือ ใช้พื้นที่ดอนหอยมากองดิน ทราย และเลนที่เหลือมาจากการขุดลอก

ท่าเรือ วิถีของพี่น้องชาวประมงมิใช่เป็นเรื่องของคนใช้แรงงาน แต่เป็นเรื่องของ

องค์ความรู้และประสบการณ์ที่ไม่ได้มีสอนในโรงเรียน แม้นักวิชาการที่ชอบใช้

แบบจำลองชีวิตคนไว้ในครอบแก้วที่ เรียกว่างานวิจัย หลายเวทีที่พี่น้อง 

ชาวประมงได้ขึ้นโต๊ะเจรจากับคนระดับรัฐมนตรีและระดับนายกรัฐมนตรี  

ถึงปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรม เมื่อการเจรจาเริ่มขึ้น ชาวประมง

ตั้งคำถามผ่านรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีถึงเรื่องราวความเป็นมา ที่ตอกย้ำให้

เห็นสภาพของการทำกินด้วยวิถีที่ดั้งเดิมที่สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว  

หรือรัฐจะทำลายล้างสังคม และความสงบสุขของชาวบ้านด้วยคำถามที่รัฐมนตรี

และนายกรัฐมนตรีเองถึงกับอึ้งว่า “ทะเลไม่เคยปฏิเสธว่าคนที่ออกทะเล  

ต้องอายุไม่เกินหกสิบ และทะเลไม่เคยปฏิเสธเพศและวัย” ที่สำคัญชาวประมง 

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิน ฟ้า อากาศ สามารถบอกได้ว่าลมจะมาในช่วงใด และ

สภาพใดที่พวกเขาไม่ควรออกทะเล ฉะนั้นกิจกรรมที่ชาวประมงไม่เห็นด้วย

แน่นอนว่าเป็นเพราะการสร้างท่าเรือนอกจากทำให้วิถีชีวิตของพวกเขา

เปลี่ยนแปลงแล้ว พวกเขายิ่งรู้สึกอันตรายมากขึ้นจากการมีเครื่องกีดขวางทาง

ทะเล คำพูดที่สะเทือนใจที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆ ก็คือ “ถ้าตอนเช้าพวกเขาจะเห็น

หน้าครอบครัวพร้อมอาหารมื้อเช้า แต่ตอนบ่ายพวกเขาอาจเสียชีวิตก่อนกินข้าว

มื้อเย็นเนื่องจากคลื่นลมแรงและท่าเรือขวางทางน้ำจนเขากลับมาไม่ทัน แล้วใคร

จะรับผิดชอบครอบครัวเขา” และคำพูดที่เราเชื่อว่าเป็นคำพูดที่ออกมาจากความ

รู้สึกเจ็บช้ำว่า “ถ้ารัฐบาลดันโรงไฟฟ้าที่นี่ ก็หมายถึงทะเลจะเป็นสีเลือด” ด้วย

ทักษะนี้นี่เองที่ทำให้ผู้บริหารประเทศไม่สามารถดันทุรังโครงการที่เต็มไปด้วย

ความอัปยศต่อไปได้ นี่คือการรักษาทรัพยากรที่ชาวประมงที่เขาถือว่าเขาเป็น

เจ้าของผืนน้ำ ผืนดิน และผืนป่าด้วยระบอบประชาธิปไตย และที่สุด 

ชาวประจวบคีรีขันธ์ก็ได้ใช้สิทธิ์ในการยื่นให้ยกเลิกผลการศึกษารายงานฯ EIA 

ที่เป็นเท็จและถอนใบอนุญาตของกลุ่มนักวิชาการที่ทำผิดต่อหน้าที่ในการศึกษา

รายงานที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงตามข้อเท็จจริงจนเป็นผลให้ต้องพักใบอนุญาต 

นักวิชาการมีกำหนด 8 เดือน ซึ่งตรงนี้ เองที่ทำให้เกิดวิกฤติศรัทธาต่อ 
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หน่วยงานรัฐเป็นอย่างมาก ปัจจุบันโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องศึกษารายงานฯ  

EIA เพื่อประกอบการตัดสินใจเดินหน้าโครงการ เริ่มเป็นไปได้ยากขึ้น อาจจะ

เกิดจากสาเหตุที่ชาวบ้านเริ่มไม่เชื่อถือนักวิชาการมากขึ้น และชัดเจน 

มากขึ้น”86 



จากประเด็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ทำการศึกษาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกรูดนั้น นำมาสู่การตรวจสอบกระบวนการจัด

ทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้น รวมไปถึงหน่วยงานที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าวด้วย และ

ทางออกที่ถือได้ว่าเป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการในการทำรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นเท็จ คือการพักใบอนุญาตเป็นเวลา 8 เดือน  

แต่สิ่งที่ เกิดขึ้นตามมาคือการที่นักวิชาการชุดเดิมยังสามารถทำการศึกษารายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป ในฐานะของการจัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อทำการ

ศึกษาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกรูดเช่นเดิม 

อย่างไรก็ตาม ทางออกสำหรับปัญหาข้างต้นอาจจะต้องมีการเสนอมาตรการ 

การลงโทษที่เหมาะสมไว้ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมต่อไป นอกจากประเด็นการถกเถียงเรื่องความน่าเชื่อถือของรายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว อันนำมาสู่ประเด็นปัญหา

สาธารณะที่สำคัญคือ “ความขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อม” 



5 ความขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมถือได้ว่าเป็นเครื่องมือในการป้องกัน 

ล่วงหน้าสำหรับสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน สังคม วัฒนธรรมและ

สุขภาพของบุคคลที่มีส่วนร่วมกับโครงการหรืออยู่ในพื้นที่ของโครงการ เมื่อเกิดการให้ 

น้ำหนักระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา จึงนำมาสู่ประเด็นความขัดแย้งทางด้าน 

สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง เพราะทั้งสองประเด็นไม่ว่าจะเป็น “สิ่งแวดล้อม” และ  

“การพัฒนา” ล้วนส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาชีวิตมนุษย์ทั้งสิ้น 

 86 จินตนา แก้วขาว. เพิ่งอ้าง. หน้า 50-56. 
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เนื่องจากรัฐในฐานะเป็นผู้กุมอำนาจขั้นต้นในการกำหนดการพัฒนาหรือการ

อนุญาตให้เกิดการพัฒนานั้น ยังต้องตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงชุมชนที่จะได้

รับผลกระทบจากการพัฒนานั้น      

“จะด้วยเหตุใดก็ตามปัญหาการพัฒนาของรัฐเกือบทุกพื้นที่ที่ เป็น

โครงการขนาดใหญ่มักมีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อม 

ที่อยู่รอบโครงการและที่นี่ก็เช่นกันการมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่เป็นเรื่องเปราะบางสำหรับแนวทางพัฒนา กรณีแนวปะการังที่บ้านกรูด  

แต่ดั้งเดิมที่ชาวบ้านรู้จักในนามปะการังโขด โดยธรรมชาติ “ปะการังโขด”  

ซึ่งบรรพบุรุษได้บอกเล่ามาว่าห้ามนำเรือไปทอดสมอบริเวณนั้นหรือบริเวณ 

ใกล้เคียงเพราะโขดที่เราเข้าใจว่าเป็นก้อนหินใหญ่แล้วแท้จริงคือก้อนปะการัง

ขนาดใหญ่หลายคนโอบที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับบริเวณทะเลบ้านกรูด

และชาวประมงทราบดีก้อนปะการังเหล่านี้เป็นที่เพาะเลี้ยงปลาวัยอ่อนให้

สามารถหลบและรอดปลอดภัยเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ต่อไป โดยธรรมชาติที่มี

ไม่สามารถตอบเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้แบบสมัยนี้ แต่ด้วยความ

เข้าใจว่าการที่มีโขดปะการังเท่ากับพี่น้องชาวประมงจะมีความมั่นใจได้ว่า 

พวกเขาจะมีทรัพยากรทางทะเลไปอีกนานหลายชั่วคน การบอกเล่าและกังวล

เรื่องการสูญเสียแหล่งทำกินเป็นธรรมดาอยู่เองที่ชาวประมงจะเข้าใจและขยาย

วงกว้างได้อย่างรวดเร็วเพราะความสูญเสียอาชีพที่ทำกินทำให้การเคลื่อนไหว

เพื่อปกป้องแผ่นดินถิ่นเกิดของพวกเขาเริ่มขึ้น และเป็นการเริ่มขึ้นโดยการ

รับรองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ แม้ว่า ณ เวลานั้นชาวบ้านจะเข้าใจ

มากหรือน้อยก็ตาม การแบ่งแยกระหว่างผู้สนับสนุน และผู้คัดค้านก็แยกฝ่าย

ชัดเจนมากขึ้น  จนนำมาสู่ความรุนแรงของชุมชนและสังคม การเห็นด้วยและ

ไม่เห็นด้วยของทุกโครงการในประเทศไทยมีความเป็นมาของปัญหาทั้ง

โครงสร้างที่ใกล้เคียงกัน แต่ทุกโครงการก็มีรายละเอียดที่แตกต่าง ... และการ

อธิบายเรื่องราวในความเป็นชุมชน ความหลากหลายและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมของชาวบ้าน  ทางภาคประชาชนจึงมีความเสียเปรียบต่อ

ภาครัฐมาตลอด ... การต้องปรับวิธีการในการพัฒนาแบบเดิมและหันมาใช้

แนวทางการมีส่วนร่วมที่ประชาชนสามารถเข้ามาตัดสินใจได้ตั้งแต่กำหนด

ทิศทางมากกว่าการมีส่วนร่วมแบบแจ้งให้ทราบว่าวันนี้รัฐบาลและพวกอยาก

พัฒนาที่ใด และเมื่อใดให้กับประชาชนทราบเท่านั้น 
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โครงการขนาดใหญ่ที่มักสร้างปัญหาในพื้นที่ทั้งหมด กลุ่มทุนมักอ้าง

รายงาน EIA เป็นตัวช่วยให้เห็นว่ากลุ่มทุนมี EIA เพื่อเป็นทางออกและเป็น

ใบเบิกทางเพื่อเดินหน้าโครงการ แต่ปัจจุบันจะเห็นว่า EIA เป็นปัญหาที่ 

ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่โครงการและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อโครงการไม่เชื่อถือ

EIA จึงไม่สามารถเป็นตัวช่วยได้อีกต่อไป มีความพยายามจากหลายฝ่ายที่จะ

แก้ปัญหาของการทำ EIA ตั้งแต่กรอบการศึกษา งบประมาณการทำหรือแม้แต่

ผู้ที่ต้องรับผิดชอบว่าใครควรรับผิดชอบเพื่อให้ตัวรายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี้ได้รับการแก้ปัญหาและสามารถทำให้เกิดการยอมรับ

ควบคู่กับการกำหนดการพัฒนาประเทศต่อไปได้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

มักยึดงานวิชาการ ไม่ปรากฏว่างานวิชาการให้ความสำคัญเกี่ยวกับภูมิปัญญา

ชาวบ้านที่พยายามบอกเล่าเรื่องราวที่พวกเขาเห็นว่างานวิชาการไม่บรรจุหรือให้

ความสำคัญ ต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ของเขา การที่รัฐพูดอย่างทำอย่างนี้

เองที่ทำให้การพัฒนาของรัฐไม่ได้รับการตอบสนองจากภาคประชาชน เพื่อแลก

กับอุตสาหกรรมหลายครั้งที่เกิดการโต้แย้งในประเด็นที่ท้าทายต่อการพัฒนา

ที่สุดรัฐบาลเองก็มาสามารถใช้อำนาจที่มีในมือได ้

กลไกของการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหา และที่สำคัญประเด็นนี้

กลับทำให้การคัดค้านโครงการเกิดขึ้นมากมาย อาจเป็นเพราะการถูกกดขี่โดย

กลุ่มทุน และความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่พยายามสร้างกลไก

การรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดูดี และรัฐบาลเองนั่นแหละที่วางนโยบายการพัฒนา 

ในพื้นที่ที่มีการประกาศแนวทางอนุรักษ์เหล่านั้นไว้ แม้กฎหมายหลายส่วนที่

สามารถใช้เป็นกลไกคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้จะถูกยกขึ้นมาอ้าง เช่นกฎหมาย

ผังเมืองที่สามารถควบคุมพื้นที่การพัฒนาที่ยังพอมีความหวังอยู่บ้าง แต่สุดท้าย

รัฐบาลเองก็จะเป็นผู้หาทางออกให้เอกชนโดยการละเมิดข้อกฎหมายเองก็หลาย

ครั้งที่มีให้เห็นทำให้ยากต่อการสร้างการยอมรับต่อการพัฒนา และนี่ก็น่าจะ

เป็นสาเหตุที่สำคัญอีกเช่นกัน”87 



เนื่องจากโครงการพัฒนาของรัฐและเอกชนเป็นโครงการที่มีงบประมาณการลงทุน

มหาศาลและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ทั้งส่งผลในระยะเวลาสั้น

และส่งผลในระยะเวลาอันยาวนานไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่ง ดังนั้น จากคำกล่าวข้างต้น

สามารถถอดบทเรียนที่เป็นข้อเสีย พร้อมทั้งได้เสนอแนะ ดังนี้ 

 87 จินตนา แก้วขาว. เพิ่งอ้าง. หน้า 74-80. 



ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม
บ้ า น ก รู ด

1
1
8

สถาบันพระปกเกล้า

ประการแรก การพัฒนาของรัฐจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อม 

ไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือสังคม รวมถึงวัฒนธรรมในชุมชนก็จะแตกต่างออกไป หากมีการ

พัฒนาเกิดขึ้นแล้ว 

ประการที่สอง โครงการพัฒนาของรัฐจะมีความเชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเสมอ เพราะว่าการพัฒนานั้นจะต้องใช้ฐานทรัพยากรจำนวนมากในการ

เข้ามาดำเนินกิจกรรมการพัฒนา 

ประการที่สาม รัฐทำหน้าที่ละเมิดกฎหมายเพื่อให้โครงการพัฒนาของภาคเอกชน

สามารถดำเนินโครงการได้ เป็นหน่วยงานตั้งต้นที่ไม่ดำเนินการตามกฎหมาย เป็นสาเหตุ

ให้ชุมชนไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบโครงการได ้

ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการของภาครัฐสามารถสรุปได้ 3 ประการ   

ดังต่อไปนี้ 

ประการแรก ภาครัฐจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้สิทธิในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ซึ่งได้รับการรับรองแล้วในกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ 

ประการที่สอง ภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องเปิดให้เกิดการตรวจสอบได้ในทุกส่วน

ของโครงการ นับตั้งแต่การริเริ่มโครงการจนถึงโครงการเสร็จสิ้น รวมถึงการตรวจสอบ

ตลอดเวลาในการดำเนินโครงการได ้

ประการที่สาม ภาครัฐและภาควิชาการควรให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาชาวบ้าน 

เพราะว่าเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญและเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากท้องถิ่น 

จากข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น หากมีการดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยการรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย และดำเนินการอย่างมี 

ส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันจะนำมาซึ่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ 

และสามารถนำไปปฏิบัติ ได้ อย่างไรก็ตาม ความเห็นที่หลากหลายต่อรายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าหินกรูดก็ไม่ได้นำมาปฏิบัติ 

แต่อย่างใด 
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6 ความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากมุมมอง
 ที่หลากหลาย

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) นั้นต้องได้รับการยอมรับและ 

มีส่วนร่วมจากชุมชนในการจัดทำรายงานฉบับนั้น จึงจะถือได้ว่าได้รับการยอมรับจาก

ชุมชน ทั้งการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องมาจากข้อมูลและการลงพื้นที่เก็บ

ข้อมูลที่แท้จริง ซึ่งทางโครงการโรงไฟฟ้าหินกรูดได้นำเสนอขั้นตอนการจัดทำรายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ดังนี ้

“ขั้นตอนในการดำเนินโครงการจัดสร้างโรงไฟฟ้า 

 1. จ้างบริษัทที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค การเงิน กฎหมาย เชื้อเพลิงและการขนส่ง 

และสภาพแวดล้อม จัดทำเอกสารยื่นข้อเสนอต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทยตามประกาศของการไฟฟ้าและรัฐบาล 

 2. ลงนามสัญญาอย่างย่อกับบริษัทรับเหมาเบ็ดเสร็จ บริษัทรับจัดหา และขนส่ง 

เชื้อเพลิง บริษัทรับจ้างเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และจัดซื้อที่ดินของ

โครงการ 

 3. เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อขออนุมัติ

จากสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม 

 4. ลงนามซื้อขายไฟฟ้าอย่างย่อกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และลงนาม

สัญญาตัวจริง เมื่อได้รับอนุมัติจากกรมอัยการแล้ว 

 5. ขออนุญาตต่างๆ ก่อนลงมือก่อสร้าง  

 ๏ ขอรับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

สำนักนายกรัฐมนตรี 

 ๏ ขออนุญาตดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า จากองค์การบริหารส่วนตำบล 

 ๏ ขออนุญาตประกอบกิจการการไฟฟ้า จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

 ๏ ขออนุญาตก่อสร้าง จากกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย และจาก

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 

 6.  ลงนามสัญญากู้เงินกับกลุ่มธนาคาร สถาบันการเงินในประเทศ และต่างประเทศ 

รวมทั้งสัญญาประกันภัยต่างๆ หลังจากนั้นจึงเริ่มทำการก่อสร้างได้ 
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 7.  ก่อนจะทดสอบการเดินเครื่อง เพื่อเตรียมเดินเครื่องในเชิงพาณิชย์ จะต้อง 

ขออนุญาตเพิ่มเติมอีก 

อย่างไรก็ตาม สำหรับขั้นตอนในการจัดการเองผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะเริ่มจาก

บริษัทที่ปรึกษา จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่กำหนด 

โดยกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการเป็นขั้นตอนคือ 

 1.  ศึกษาและสำรวจสภาพแวดล้อมในปัจจุบันก่อนมีโครงการ ได้แก่ทรัพยากร 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้

ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

 2.  จำแนก ทำนาย และประเมินผลสิ่งแวดล้อมจากโครงการ โดยเปรียบเทียบกับ

สภาวะที่ไม่มีโครงการ 

 3.  เตรียม และเสนอมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เริ่ม

โครงการในระยะการก่อสร้างและระยะดำเนินการ รวมทั้งมาตรการที่จำเป็น 

เพื่อชดเชยให้กับผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 4.  วางมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละด้าน 

 5. เสนอรายงานและเข้าชี้แจงต่อสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และกรรมการ

ผู้ชำนาญการการผู้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 6. เมื่อได้รับอนุมัติแล้วทางโครงการก็สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ แต่บริษัท 

ที่ปรึกษาจะต้องติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละด้าน ให้เป็นไปตามที่เสนอ

ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาจะต้องให้ 

คำแนะนำแก่ทางโครงการจนกว่าจะจบโครงการและไม่มีปัญหา 

 7. เมื่อโครงการดำเนินไปแล้ว จะมีหน่วยงานราชการเข้ามาดูแลคือ 

 ๏ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

 ๏ สำนักนายกรัฐมนตร ี

 ๏ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

 ๏ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม”88 

 88 บริษัท ยูเนี่ยนเพาเวอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด. เอกสารเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 
โรงไฟฟา้หนิกรดู บา้นโคกตาหอม ตำบลธงชยั อำเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ.์ บรษิทั ยเูนีย่นเพาเวอร ์
ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด, กรกฎาคม 2541. หน้า 8. 
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นอกจากนี้ ความคิดเห็นจากทางหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อรายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกรูด 

ทั้งนี้ “หอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ติดตามการศึกษาเอกสารไม่ว่าจะเป็น

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ วิธีดำเนินการ คำชี้แจงตลอดจนคำมั่นสัญญาของ 

ผู้ดำเนินโครงการ หอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความเชื่อมั่นและเชื่อถือรายงาน 

การวิเคราะห์ซึ่งได้ดำเนินการตามหลักวิชาการ วิธีดำเนินการตามกรอบและแนวทางของ

ราชการ ตลอดจนคำมั่นสัญญาที่ผู้ดำเนินการให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

....ได้วิเคราะห์ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว มีความเชื่อมั่นว่า 

โครงการดังกล่าวจะก่อประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและอื่นๆแก่ท้องถิ่นและ

ประเทศโดยรวม ยิ่งกว่าผลกระทบในทางลบที่จะตามมา จึงใคร่ขอให้นายกรัฐมนตรี 

ได้สนับสนุนโครงการดังกล่าวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ดำเนินโครงการนี้และผู้ดำเนิน

โครงการอื่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป...”89 

ความคิดเห็นของศุภวิทย์ เปี่ยมพงศ์สานต์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 

วิทยาศาสตร์ฯ คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน

โครงการโรงไฟฟ้าหินกรูดและบ่อนอกต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าหินกรูด      

“รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังคลุมเครือ และไม่

คลุมเครือในบางประเด็น เช่นเรื่องการท่องเที่ยว ไม่ได้ลงไปหาข้อมูลในพื้นที่

จริง ทั้งที่บ้านกรูดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมานาน 20 ปีแล้ว มีรีสอร์ตถึง 13 แห่ง

จึงต้องมีการศึกษาส่วนนี้เพิ่มเติม อีกทั้งการที่อีไอเอคาดคะเนว่าหากการ 

ท่องเที่ยวเกิดขึ้นจะทำให้ประมงพื้นบ้านชายฝั่งหมดไปนั้นก็ไม่น่าจะเป็นไปได้

โดยดูได้จากที่อำเภอหัวหิน  

นอกจากนี้ต้องมีการศึกษาถึงแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน 

ที่อาจได้รับผลกระทบจากการขุดและทิ้งตะกอนที่ใกล้ๆดอนหอย ซึ่งเป็นสุสาน

หอยที่ถูกทับถมมานานเป็นล้านๆ ปี โดยมีหอยที่มีชีวิตเกาะติดด้านบนอยู่เป็น 

กองๆ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิด เช่น ปู ปลาหมึก ที่นี่แม้กลางวัน

ชาวประมงตกหมึกหอยเพียง 2-3 ชั่วโมงก็จะได้ประมาณ 5-7 กิโลกรัมและยัง

 89 เอกสารเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2542 จากหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ขอสนับสนุน 
โรงไฟฟ้าหินกรูด 
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มกีารวางอวนปลาท ูหากมกีารขดุลอกตะกอนเปน็เวลา 2 ปลีกึลงไปหลายเมตร

และต้องนำตะกอนไปทิ้ง หากกระแสน้ำแรง ม่านกันตะกอนก็จะไม่สามารถ 

กันได้อยู่ หากมีลมมรสุมก็จะพัดไปทั่วทำให้ดอนหอยได้รับผลกระทบสูง  

เพราะสถานที่ที่ทิ้งตะกอนอยู่ในรัศมีใกล้ดอนหอย ในรายงานของอีไอเอ 

โรงไฟฟ้าไม่ได้ให้ความสำคัญต่อดอนหอยแม้แต่นิดเดียว หรืออาจไม่ทราบด้วย

ซ้ำว่ามีดอนหอยหลอดอยู่และมีความสำคัญอย่างไร ซึ่งจะกลายเป็นความ 

สูญเสียมหาศาลที่ไม่แน่ใจว่าโครงการปศุสัตว์ทางทะเลจะทดแทนได้ เจ้าของ

โครงการควรทำรายงานอีไอเอส่วนนี้ขึ้นมาใหม ่คงต้องใช้เวลาจากนี้ไปอีก  

1 ปี”90



ความเห็นของนที สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและฝ่ายประชาสัมพันธ์

โครงการโรงไฟฟ้าหินกรูดต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้า

หินกรูด 

“รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทำโดยบริษัทสร้างสรรค์ 

เมื่อผ่านการอนุมัติจาก สผ. แล้วถือว่าเป็นรายงานที่สมบูรณ์ ส่วนข้อบกพร่อง

และความผิดพลาดเรื่องปะการังนั้น ได้ว่าจ้างบริษัทเทสโก้ จำกัดเข้ามาศึกษา

เพิม่เตมิแลว้ ดงันัน้ใบอนญุาตทีอ่อกโดยกรมเจา้ทา่และกรมโรงงานอตุสาหกรรม

จึงไม่มีผลกระทบใดๆ เมื่อทำรายงานในส่วนที่ขาดคือปะการังเสร็จเรียบร้อย

แล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะประสานข้อมูลทั้งหมดให้กับหน่วยงานของรัฐ 

ที่มีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตเพื่อดำเนินการต่อไป”91



ความคิดเห็นของศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ผู้ เชี่ยวชาญจาก

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ทีมนักวิชาการที่ทำอีไอเอฉบับเพิ่มเติมให้กับบริษัทเทสโก้ต่อ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหินกรูด 

 90 สัมภาษณ์ศุภวิทย์ เปี่ยมพงศ์สานต์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คณะทำงาน 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนโครงการโรงไฟฟ้าหินกรูดและบ่อนอก ใน นิตยสาร
โลกสีเขียว ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2544 หน้า 25-26. 
 91 สัมภาษณ์นที สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการโรงไฟฟ้า 
หินกรูด ใน นิตยสาร โลกสีเขียว ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2544 หน้า 26. 
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“บริเวณทะเลบ้านกรูดที่มีปะการังอยู่แล้ว แต่จากการศึกษาผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้นจากการดูดน้ำเพื่อเข้าไปหล่อเย็นในโรงไฟฟ้านั้นไม่มีผลกระทบ เพราะ

ขณะนี้บริษัทได้ลดปริมาณน้ำลง จากเดิมที่ต้องใช้น้ำหล่อเย็นและปล่อยลงทะเล

มากถึงหนึ่งแสนคิวบิกเมตรในส่วนของอุณหภูมิความร้อนก็ลดลง จึงไม่กระทบ

กับระบบนิเวศน์ทางน้ำและปะการังในบริเวณดังกล่าว 

นอกจากนี้การสำรวจพันธุ์ปลาในบริ เวณดังกล่าว พบว่ามีทั้ งสิ้น  

90 ชนิดและในส่วนของปลาทูที่หลายคนเป็นห่วงว่าจะมาวางไข่ในบริเวณ 

ดังกล่าวนั้น จากการสำรวจแล้วไม่พบปลาทูในแหล่งดังกล่าว โดยพบในพื้นที่

ห่างออกไปประมาณ 50 กิโลเมตรอยู่บริเวณเกาะอ่างทองมากกว่า จึงเชื่อว่า

กิจกรรมโรงไฟฟ้าไม่กระทบต่อปลาทูที่เข้ามาวางไข่แน่นอน แต่ประเด็นที่ถือว่า

มีปัญหามากและไม่สามารถแก้ไขได้คือเรื่องของระบบดูดน้ำหล่อเย็น จะมีกุ้ง

และปลาเล็กบางส่วนเสียหายไปประเมินมูลค่าปีละประมาณ 30 ล้านบาท แต่

สามารถชดเชยได้ด้วยการทำปะการังเทียมและเพาะพันธุ์ลูกกุ้ง ลูกปลา 

ปล่อยเพิ่มเติม”92 



ความเห็นของดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ทำอีไอเอด้านระบบนิเวศวิทยาทางทะเลที่เกี่ยวข้องกับปะการัง

ให้กับบริษัทเทสโก้ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้า 

หินกรูด      

“ปะการังที่อยู่บริเวณหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกรูดอาจจะถูก

กระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินได้ 2 ประการคือผลกระทบจาก

ตะกอนที่เกิดจากการก่อสร้างท่าเรือขนถ่านหินและการก่อสร้างอื่นๆ และ 

ผลกระทบจากอุณหภูมิของน้ำที่โรงงานจะปล่อยออกมาจากระบบหล่อเย็น ซึ่ง

ขณะนี้อีไอเอฉบับที่ทำเพิ่มเติมกำลังพิจารณาถึงผลกระทบเหล่านี้ เพื่อรักษา

ปะการังทั้ง 3 แนว ที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าได้ปรับเปลี่ยนระบบการหล่อเย็น และ

เพิ่มมาตรการในการใช้ม่านกันตะกอนมาใช้ในช่วงที่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

เพื่อรักษาแนวปะการัง แต่ผมไม่ขอออกความเห็นว่ามาตรการนี้ใช้ได้หรือไม่ 

 92 สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ ์เมนะเศวต ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ  
ทีมนักวิชาการที่ทำอีไอเอฉบับเพิ่มเติมให้กับบริษัทเทสโก้ ใน นิตยสาร โลกสีเขียว ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2544 หน้า 26. 
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เพราะเป็นการแก้ไขในด้านวิศวกรรม แต่ในฐานะนักชีววิทยาปะการัง ขอฟันธง

ว่าอุณหภูมิของน้ำที่ปล่อยออกมาก่อนจะถึงแนวปะการังจะต้องมีอุณหภูมิปกติ 

จึงจะไม่กระทบกับปะการัง แต่หากอุณหภูมิของน้ำสูงกว่าปกติเพียง 1 องศา  

ก็จะทำให้เกิดปะการังฟอกขาวได้”93 



ความเห็นของศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดชเลขาธิการสำนักนโยบายและแผนธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

หินกรูด 

“สผ. ให้บริษัทไปศึกษารายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในส่วนของ

ปะการังเพิ่มเติมว่า หากมีการปล่อยน้ำที่มีอุณหภูมิสูงออกมาจะมีผลกระทบต่อ

แนวปะการังอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ทางบริษัทยังต้องชี้แจงเรื่องผลกระทบต่อ

การท่องเที่ยว ผลกระทบต่อการทำมาหากิน ฯลฯ ประชาชนไม่ต้องกังวลว่าทาง 

สผ. จะปล่อยให้ใครเข้ามาย่ำยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากใครเห็นว่า 

ไม่ชัดเจนหรือบริษัทยังบกพร่องในเรื่องใด ก็ให้ส่งข้อมูลทั้งหมดมายัง สผ.  

จะให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบเร็วที่สุด”94 



ความเห็นของสันทัด สมชีวิตาปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

สิ่งแวดล้อมต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

หินกรูด 

“เรื่องการพบเห็นปลาวาฬและสุสานดอนหอยอายุหลายล้านปี เพียงพอ 

ที่จะแสดงถึงความบกพร่องในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมฉบับใหม ่รวมถึงความผิดพลาดของ สผ. ซึ่งรับผิดชอบโดยตรง 

ได้หรือไม่นั้น ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า การศึกษาอีไอเอในช่วงหนึ่งอาจจะยังไม่

สมบูรณ์จนกว่าจะมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นโดยเฉพาะตัวอย่างหนึ่ง 

ที่เคลื่อนไหวได้ เช่น ปลาวาฬ ซึ่งก็ต้องตามดูข้อเท็จจริงว่าเป็นปลาวาฬที่อยู่

 93 สัมภาษณ์ ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง ผู้ทำอีไอเอด้านระบบนิเวศวิทยาทางทะเลที่เกี่ยวข้องกับปะการังให้กับบริษัทเทสโก้ ใน นิตยสาร 
โลกสีเขียว ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2544 หน้า 26-27. 
 94 สัมภาษณ์ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ใน นิตยสาร โลกสีเขียว ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 พฤศจิกายน – ธันวาคม 
2544 หน้า 27. 
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เป็นประจำหรือผ่านเข้ามาเท่านั้น แต่เมื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงจนได้ชี้ว่ามีนัยสำคัญ

ว่าได้รับผลกระทบก็ต้องมาพิจารณากันใหม่ แต่ยืนยันว่าข้อมูลบางเรื่องต้อง

ยอมรับว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน”95



บทสรุปของคณะกรรมการประชาพิจารณ์โรงไฟฟ้าประจวบคีรีขันธ์ต่อรายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกรูด 

“ผลการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างของกลุ่มปะการัง บริเวณชายฝั่งทะเล 

หินกรูด บริเวณของการสำรวจมี 7 แห่ง โดยมีผลการสำรวจโดยสรุปดังต่อไปนี้ 

 1)  บริเวณสถานที่ก่อสร้างท่าเรือชั่วคราว เป็นพื้นที่ทะเลบริเวณสถานที่ก่อสร้าง 

ท่าเทียบเรือชั่วคราวส่วนใหญ่เป็นพื้นทรายและไม่พบปะการังในบริเวณนี้ 

 2)  บริเวณก่อสร้างหัวดูดน้ำและท่อหล่อน้ำเย็น เป็นพื้นที่ทะเลบริเวณสถานที่

ก่อสร้างหัวดูดน้ำและท่อหล่อน้ำเย็นส่วนใหญ่เป็นพื้นทรายและมีปะการังขนาด

โคโลนีเล็กๆขึ้นกระจัดกระจายอยู่บนพื้นหินในบางบริเวณของพื้นที ่โดยมีความ

หนาแน่นและชนิดของปะการังน้อย 

 3)  บริเวณก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ เป็นพื้นที่ทะเลส่วนใหญ่เป็นพื้นทรายและ 

มีปะการังขนาดโคโลนีเล็กๆ ขึ้นกระจัดกระจายอยู่บนพื้นหิน โดยมีความ 

หนาแน่นและชนิดของปะการังน้อย 

 4)  บริเวณสถานที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำออก เป็นพื้นที่ทะเลบริเวณนี้ส่วนใหญ่ 

เป็นพื้นทรายและไม่พบว่ามีการแพร่หลายของปะการังในบริเวณนี้ 

 5)  บริเวณกลุ่มปะการังหน้าพื้นที่โครงการ แยกเป็น 

 1.  หินกองใน เป็นพื้นหินและปะการังตาย โดยมีตะกอนและสาหร่ายขึ้น

ปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ ปะการังที่มีชีวิตจะพบอยู่เพียงในบริเวณแนวขอบ

ของพื้นที่ด้านทิศตะวันตก 

 2.  หินกองนอก พื้นที่หินกองนอกส่วนมากประมาณ 50%ของพื้นที่ปกคลุม

ด้วยปารังที่มีชีวิตเป็นส่วนมาก โดยตรงกลางของหินกองนอกจะมีความ

สมบูรณ์ของปะการังมากที่สุด 

 95 สัมภาษณ์สันทัด สมชีวิตา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ใน นิตยสาร โลกสีเขียว ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2544 หน้า 25-26. 
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 6)  บริเวณกลุ่มปะการังที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการทางทิศเหนือ แยกเป็น  

 1.  หินกองโคกตามหอม บริเวณนี้เป็นพื้นทรายและมีปะการังโคโลนีเล็กๆ

ขึ้นกระจัดกระจายอยู่บนพื้นหิน โดยมีความหนาแน่นของชนิดปะการัง

น้อย 

 2.  หินกองดอนทราย บริเวณนี้เป็นพื้นทรายและมีปะการังโคโลนีเล็กๆ ขึ้น

กระจัดกระจายอยู่บนพื้นหิน โดยมีความหนาแน่นของชนิดปะการังน้อย 

 7)  กลุ่มปะการังในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโครงการทางด้านใต้ พื้นที่ทะเลบริเวณนี้ 

มีพื้นที่ใกล้เคียงกันกับบริเวณหินกองโคกตาหอม”96 



อย่างไรก็ตามทางโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก็ยังยืนยันว่าการดำเนินการเกี่ยวกับ

โครงการโรงไฟฟ้าหินกรูดคือ “ทางโครงการขอยืนยันว่าการดำเนินการก่อสร้างไฟฟ้า และ

การผลิตพลังงานไฟฟ้าของบริษัทฯ จะไม่เกิดมลภาวะต่อชุมชน ไม่ว่าทางอากาศ ทางน้ำ 

ทางเสียง และการมองเห็น ถ้ามีมลภาวะเกิดขึ้นเป็นที่เดือดร้อนของประชาชน ไม่ว่า 

จะเกิดอุบัติ เหตุ อุบัติภัย หรือสาเหตุ ใดก็ตามทางบริษัทฯก็จะเป็นผู้ รับผิดชอบ  

จากปรากฏการณ์ที่ผ่านมาในที่ต่างๆในโลก เมื่อมีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้น ณ ที่ใดก็จะดึงดูดให้

ประชาชนเคลื่อนย้ายเข้าไปอยู่อาศัยประกอบอาชีพต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสสำหรับ 

คนท้องถิ่นเดิมที่อาศัยอยู่ก่อนแล้วจะมีอาชีพที่มั่นคงแน่นอน”97 

นอกจากนี้ยังนำเสนอประโยชน์ในมิติต่างๆ ที่รัฐจะได้รับดังต่อไปนี้ 

“การเอื้อประโยชน์ต่อรัฐ 

 1.  รัฐจะได้แหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีคุณภาพ มีปริมาณเพียงพอสม่ำเสมอและมั่นคง 

 2.  รัฐสามารถประหยัดเงินลงทุน โดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนแทน 

 3.  รัฐสามารถยืนยันถึงความเชื่อมั่นของเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่มีการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ 

ในประเทศไทย 

 96 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 14/2542. ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2542. 
 97 บริษัท ยูเนี่ยนเพาเวอร์ดีเวลลอปเมนท ์จำกัด. เอกสารเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 
โรงไฟฟ้าหินกรูด บ้านโคกตาหอม ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. บริษัท ยูเนี่ยน 
เพาเวอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด, กรกฎาคม 2541. หน้า 30. 
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 4.  โรงไฟฟ้าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่จะดึงดูดอุตสาหกรรมจากที่อื่นๆ เข้าไป

อยู่บริ เวณนั้น เป็นการเอื้ อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ

อุตสาหกรรมต่อเนื่องให้ขยายตัว 

 5.  เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐที่จะกระจายความเจริญสู่ชนบท  

 6.  มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาสาธารณูปโภคและการสร้างงาน

ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอื่นๆ จะตามมา 

 7.  รัฐมีรายได้จากค่าสัมปทาน ภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม รวมทั้งค่าธรรมเนียม

จากใบอนุญาตต่างๆ การเอื้อประโยชน์ต่อประชาชน 

 8.  มีการจ้างงานและรายได้เพิ่มขึ้น 

 9.  มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

 10.  องค์การบริหารส่วนตำบลมีรายได้จากภาษีโรงเรือนและภาษีท้องถิ่นอื่นๆ 

 11.  มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงให้กับประชาชน”98



อย่างไรก็ตาม จะพบว่ามุมมองที่หลากหลายที่มีต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกรูด เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่ามุมมอง 

ที่มีต่อการพัฒนาจะแตกต่างกันออกไป ตั้งแต่ชุมชน และรัฐ และมุมมองที่มีต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจจะเป็นมุมมองสำคัญในการยืนยันเพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ถึงกระนั้นรายงานฉบับดังกล่าวไม่ได้ให้ความสำคัญกับรายละเอียดในทะเล กล่าวคือ 

นับตั้งแต่พันธุ์ปลา ชายหาด ปะการัง ดอนหอย เป็นต้น จึงมีการนำเสนอข้อมูลในด้าน

ทะเลจากมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น นับว่าเป็นประเด็นสำคัญอันส่งผลต่อขบวนการ

เคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม ในด้านการรวมตัวของเครือข่ายอาชีพประมง 

เพื่อการยืนหยัดในการต่อสู้อันเป็นไปเพื่อการดำรงอยู่ของอาชีพประมง 

การยืนหยัดเพื่อการดำรงอยู่ของอาชีพประมงเป็นการยืนยันการดำรงและสืบสาน

อาชีพที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ถึงทางโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะยืนยันการเสริม

สร้างอาชีพใหม่ที่จะนำมาสู่การเพิ่มปริมาณตัวเลขทางเศรษฐกิจ แต่ก็ไม่สามารถทำลาย

อุดมการณ์การสืบสานอาชีพดั้งเดิมของชาวประมงลงไปได้ นำไปสู่การนำเรือออกมา

 98 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. ประมวลผลการ
สัมมนาพลังงานไฟฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์, 2540. หน้า 23. 
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ประท้วงเพื่อปิดอ่าว การรวมตัวกันของชาวประมงเพื่อต่อสู้เคลื่อนไหวในการยืนยันการ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นปะการัง แหล่งอนุบาล

สัตว์น้ำ แหล่งกำเนิดปลาทูเพื่อให้มีการประกอบอาชีพและการมีอยู่มีกินของชาวประมง 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโครงการพัฒนาของภาครัฐที่เข้ามาในชุมชนบ้านกรูดไม่สอดคล้องกับ 

วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชน จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการต่อต้านอย่างกว้างขวาง 



7 ความร่วมมือในการจัดทำรายงาน
 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 อย่างมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน

เนื่องจากประเด็นในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญ 

อย่างยิ่ง นับตั้งแต่มีความคิดริเริ่มในการจัดทำโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและ 

ภาคเอกชน และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนถือได้ว่าเป็นกระบวนการสำคัญ 

รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการควบคุมตรวจสอบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ 

มีการตัดสินใจริเริ่มโครงการ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนคือก่อนการตัดสินใจ

โครงการใดๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นที่ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

อย่างไรก็ตาม กระบวนการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาของภาครัฐยังไม่ได้เปิด

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม นับตั้งแต่การมีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายว่าก่อนมีการดำเนินโครงการขนาดใหญ่โครงการใดก็ตาม

ต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและในการจัดทำรายงานการ 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนับตั้งแต่เริ่มขั้นตอนการจัดทำรายงานต้องเปิดโอกาสให้

ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม แต่ในความเป็นจริงไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้น นอกจาก

ละเลยต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้ว ยังมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงในพื้นที่

เพื่อเอื้อให้แก่โครงการขนาดใหญ่หรือโครงการของรัฐ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม 

ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว   

เมื่อพิจารณาการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น กฎหมาย 

อันเป็นส่วนที่สำคัญและกฎหมายได้วางหลักการที่สำคัญในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้อย่างครบถ้วน แต่หากขาดการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการปฏิบัติ 

และการไม่มีบทลงโทษอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการทำรายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นเท็จ เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นกลับเกิดขึ้นเพราะว่ารายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นเท็จ ในทางทฤษฎีนั้นรายงานการวิเคราะห์ 



ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม
บ้ า น ก รู ด

1
2
9

สถาบันพระปกเกล้า

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมควรจะเป็นทางออกของปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่  

แต่ในความเป็นจริงก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น  

การแก้ไขความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นจากการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมสามารถทำได้ด้วยการเปิดกระบวนการจัดทำให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุก 

ภาคส่วนนับตั้งแต่การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหากประเด็น 

สิ่งแวดล้อมเกิดเป็นความกังวลร่วมกันของสังคมอาจนำมาสู่การยกร่าง พระราชบัญญัติ

การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ………… โดยเฉพาะ  

เพื่อกำหนดวิธีการ ขั้นตอน ขอบเขต เนื้อหา วิธีการปฏิบัติที่ละเอียดและเป็นที่รับรู้ทั่วกัน

ในทางสาธารณะ 

เมื่อมีการกำหนดกฎหมายที่ชัดเจนแล้ว จะสามารถเปิดเผยกระบวนการตรวจสอบ 

และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างชัดเจน นอกจากการกำหนดวิธีการและ

ขั้นตอนที่ชัดเจนในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว อันส่งผลต่อ

ความยุติธรรมที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมด้วย
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จุดเริ่มต้น
และข้อสงสัยในความยุติธรรม
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เนื่องจากการมองคนละแนวทางหรือมองไปคนละมุมมองแล้ว 
ความเข้าใจในการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป

ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน 
จึงส่งผลต่อการดำเนินการด้วยกฎหมายฉบับอื่นๆ ต่อชุมชน
ที่อ้างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านเรื่องสิทธิชุมชน 

เป็นสาเหตุให้ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมือง
ได้เกิดการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย
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“กฎหมายก็เป็นพื้นที่แห่งความสมานฉันท์ที่สำคัญของสังคม

สมัยใหม่เช่นกัน อันที่จริงในทุกสังคมมีความต่างด้านกฎหมาย   

(หรือหลักของกฎหมาย) อยู่ด้วยกันทั้งสิ้น เพราะนอกจากกฎหมาย

ของรัฐแล้ว มนุษย์ยังต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของเผ่า ของประเพณี 

ของศาสนา และของวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมทั้งสิ้น 

 

ปัญหาคือ กฎหมายเหล่านี้กับกฎหมายของรัฐต้องไม่ขัดแย้งกัน 

ด้วยเหตุผลดังนั้น ในกฎหมายของหลายรัฐ จึงเปิดให้กฎหมายจารีต

ประเพณี กฎหมายศาสนา กฎหมายชนเผ่า ฯลฯ เข้ามามีส่วนร่วม  

ในระบบกฎหมายของรัฐ (เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกัน) เช่น 

กรรมสิทธิ์ เหนือทรัพยากรที่กฎหมายยอมรับนั้นมีหลายประเภท   

ไม่ตายตัวอยู่แค่สองประเภท (สมบัติเอกชน-สมบัติรัฐ) ดังเช่น  

ที่ปรากฏในกฎหมายไทย 

 

กฎหมายที่ไม่แข็งกระด้างจนเกินไป จึงเป็นพื้นที่แห่งความ

สมานฉันท์ในสังคมชาติ และในทางตรงกันข้าม กฎหมายที่บัญญัติไว้

อย่างแข็งกระด้าง ย่อมกลายเป็นพื้นที่แห่งความขัดแย้ง ซึ่งอาจกลาย

เป็นความขัดแย้งที่รุนแรงได้ด้วย ดังคำพิพากษาตามกฎหมาย  

ที่ประชาชนนักอนุรักษ์จำนวนมากได้รับในเมืองไทยเวลานี้” 

นิธิ เอียวศรีวงศ ์

พิพากษ์ศาล, 2555 หน้า 104 



“ประโยชน์สุขของสังคมโดยรวมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการ

ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม อย่างถึงรากถึงโคนทั้งระบบ หลักการ

สำคัญคือ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทุกระดับต้องถูก

สาธารณชนตรวจสอบได้ อาจโดยอาศัยกลไกของผู้ชำนัญการแขนง

ต่างๆ เพื่อทบทวนตรวจสอบและรายงานแก่สาธารณชนทุกปี” 

นิธิ เอียวศรีวงศ์ 

พิพากษ์ศาล, 2555 หน้า 127 
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ตลอดระยะเวลาในการต่อสู้คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าหินกรูดอันกำหนดว่าจะมา 

สร้างที่หมู่ 9 บ้านโคกตาหอม ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งไว้อย่างมากมายมหาศาล รวมทั้งเหตุการณ์ที่นำไปสู่การใช้ความ

รุนแรงในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งและความรุนแรงในครอบครัว จนถึงความ

ขัดแย้งที่จะต้องอาศัย “ความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม” ในการยุติปัญหาต่างๆ 

ที่เกิดขึ้น แต่เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น หากบางเรื่องราวเป็นเพียงแค่บันทึกประจำวัน บาง

เหตุการณ์เป็นคดีที่ยุติได้โดยชุมชน และบางความขัดแย้งใหญ่ๆ ที่เกิดขึ้นอันนำไปสู่ 

การยุติความขัดแย้งเหล่านั้นในศาลตั้งแต่ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา ซึ่งหวังว่า

เรื่องราวเหล่านี้จะนำมาซึ่ง “ความยุติธรรมต่อสิ่งแวดล้อม” และ “ความยุติธรรมต่อสังคม”

ที่พวกเรามนุษย์ทั้งหลายได้อาศัยและดำรงอยู ่



1 ความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม

กระบวนการยุติธรรม หมายถึง กระบวนการที่จะยุติความขัดแย้งและกระบวนการ

นั้นจะนำมาซึ่งความเป็นธรรม ถึงกระนั้นก็ตามกระบวนการยุติธรรมที่นำมาซึ่งความ 

ไม่เป็นธรรม กระบวนการยุติธรรมนั้นก็สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

ให้นำมาซึ่งความเป็นธรรม หากแต่ไม่ใช่ความเป็นธรรมเฉพาะตัวบุคคลอีกต่อไป หากแต่

ต้องเป็นความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นแก่สังคมโดยรวม 

การศึกษากระบวนการยุติธรรมครั้งนี้ เพื่อนำเสนอสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงต่อ

กระบวนการยุติธรรมผ่านการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองทางด้านสิ่งแวดล้อม

ของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด โดยขบวนการเคลื่อนไหวทางด้าน 

สิ่งแวดล้อมนี้เองนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงต่อสังคมโดยรวม แต่หากกระบวนการ

ยุติธรรมเป็นส่วนเสี้ยวหนึ่งของสังคมที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ

กระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าว การศึกษากระบวนการยุติธรรมอย่างเป็น

ระบบ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ชั้นทนายความ ตำรวจ อัยการ ศาล อันหมายถึงศาลทั้ง 

สามระดับได้แก่ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา โดยผ่านมุมมองของกลุ่มอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดที่ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมให้แก่ชุมชน หรือที่เรียกว่า 

“การต่อสู้เพื่อให้เกิดสิทธิชุมชนในเชิงประจักษ์”  

เนื่องมาจากในห้วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา มีงานศึกษาเรื่อง “สิทธิชุมชน” ในเชิง

สังคมศาสตร์อย่างมากมายหลายแขนงเช่น สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ เป็นต้น แต่งานศึกษาเรื่องสิทธิชุมชนในทางนิติศาสตร์นั้นกลับมีน้อยมาก  
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งานศึกษาเรื่อง “สิทธิชุมชน” ได้รับการยอมรับให้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ใน

ทางปฏิบัตินั้นถือได้ว่ามีไม่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย เพราะว่าการมองเรื่องสิทธิชุมชนในมิติ

ของรัฐและในมิติของชุมชนนั้นกลับมองไปคนละแนวทาง 

เนื่องจากการมองคนละแนวทางหรือมองไปคนละมุมมองแล้ว ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไประหว่างภาครัฐและภาคประชาชน จึงส่งผลต่อการดำเนินการ

ด้วยกฎหมายฉบับอื่นๆ ต่อชุมชนที่อ้างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านเรื่อง 

สิทธิชุมชน เป็นสาเหตุให้ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองได้เกิดการต่อสู้ในกระบวนการ

ยุติธรรมตามกฎหมาย แต่เจ้าหน้าที่ในระดับตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน สืบสวนจนถึง

ศาลชั้นฎีกาก็ยังไม่สามารถเข้าใจต่อประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนได้ ดังนั้นการสร้างความเข้าใจ

ในสังคมโดยเฉพาะในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายจึงมีความอย่างยิ่ง เพราะว่าหากยังมี

การดำเนินการปฏิบัติไปคนละทางเช่นนี ้ก็ยังนำมาสู่ความขัดแย้งที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

และภาครัฐก็เปรียบเสมือนเพียงแค่กลไกหนึ่งในการจัดการกับภาคพลเมืองจากความ

เข้าใจที่ไม่ตรงกันของสังคม ดังนั้น หน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม จึงทำหน้าที่

เสมือนกลไกรัฐในการจัดการภาคพลเมือง 



2 กลไกของรัฐในการจัดการภาคประชาชน

เมื่อภาครัฐมีหน้าที่ในการจัดการเพื่ออำนวยความยุติธรรมและให้แก่ประชาชนและ

สังคมแล้วนั้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนที่มีอำนาจในทางการเงินหรือกลุ่มทุนจึงมีความ

สามารถในการใช้กระบวนการยุติธรรมในการจัดการกับการเคลื่อนไหวภาคพลเมือง 

ได้มากยิ่งขึ้น และภาครัฐก็เปรียบเสมือนหน่วยงานที่ช่วยเหลือในการตั้งจุดตรวจของ 

กลุ่มทุนตามทรรศนะของขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองทางด้านสิ่งแวดล้อม

“การตั้งจุดตรวจเพื่อละเมิดชุมชน โดยปกติการตรวจตราของเจ้าหน้าที่

ตำรวจ และฝ่ายปกครองมักเพื่อความสงบเรียบร้อยกับสังคม และเพื่อ 

ป้องปรามเหตุการณ์ต่างๆ ในสถานการณ์ที่เกินการควบคุมแต่ในสังคมที่มีความ

ขัดแย้งในเรื่องการพัฒนากลับเป็นปัญหาของการใช้อำนาจหน้าที่ที่ไม่ถูกต้อง

หลายประการ ... ชาวบ้านกลับพบว่าการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพียงเพื่อ

ป้องกันการรวมตัว การชุมนุมของภาคประชาชนตามคำสั่งของฝ่าย ...  

แต่ชาวบ้านกลับพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเองกลายเป็นคนที่ขัดขวางการใช้สิทธิของ

ชาวบ้าน ด้วยการตั้งด่านสกัดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ด้วยคำสั่งทางกรมการ
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ปกครองที่ไม่ต้องการให้เวทีของชาวบ้านดำเนินไปได้ และชาวบ้านเองก็เห็นว่า

เป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมในการคัดค้านโครงการที่ชาวบ้านมีสิทธิ แต่กลไกรัฐก็ยัง

ใช้ทุกช่องทางสกัดกั้นชาวบ้านเพื่อให้กระบวนการทางสิทธิถูกลิดรอน และที่สุด

ชาวบ้านก็ต้องปรับกลยุทธ์เพื่อให้สามารถใช้สิทธิได้ต่อไป แม้ว่าจะต้องออกมา

ตั้งด่านร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบคานการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้

เกิดความชัดเจนว่าการตั้งด่านเพื่อความปลอดภัย หรือเป็นการตั้งเพื่อกันไม่ให้

ชาวบ้านสามารถใช้สิทธิในการชุมนุม การต่อสู้กับอำนาจรัฐจำเป็นต้องต่อสู้

แบบพร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา เพราะที่ผ่านมา 

จะเห็นชัดว่าชาวบ้านเรียกร้องสิทธิจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกันมาก ... 

การประเมินผู้ชุมนุมโดยการใช้หลักคิดของรัฐ จะเห็นว่าการชุมนุมของชาวบ้าน

สองกลุ่มแรกมักถูกดำเนินคดีกันคนละหลายๆ คด ีเพราะรัฐเข้าใจว่าการ

จัดการชาวบ้านตามกฎหมายนั้นจะทำให้เกิดความหวั่นไหว กลัวเกรงโดยวิสัย

ของชาวบ้านที่รักสันโดษและเป็นคนพื้นถิ่นที่คุ้นเคยกับการทำมาหากินอย่าง

เดียว  เมื่อถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มักถอยหลังออกจากขบวนด้วย

ความไม่เชื่อมั่นในการเคลื่อนไหวภาคประชาชนถึงบทบาทที่ไม่คุ้นชินต่อการ

เคลื่อนไหวแบบนี้ และที่สำคัญรัฐมักกล่าวหากลุ่มชาวบ้านที่ออกมาชุมนุมเป็น 

ผู้ที่กระทำผิด ขัดขวางการพัฒนา ตลอดจนปล่อยข่าวสร้างกระแสในสังคม  

ให้ชาวบ้านที่ต่อสู้เรื่องฐานทรัพยากรต้องเป็นจำเลยทางสังคม หรือกล่อมเกลา

ทางความคิดจนกลุ่มผู้นำท้องถิ่นกลายเป็นปฏิปักษ์กับพี่น้องที่ทุกข์ร้อนจาก 

การต่อสู้”99 



เมื่อพิจารณาแล้วจะพบพัฒนาการในการขัดขวางจากภาครัฐในหลายๆ ระดับ  

อันไม่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ้านได้ใช้สิทธิที่กำหนดตามรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 

ประการแรก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับรองการชุมนุมในพื้นที่

สาธารณะ แต่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กลับเป็นการขัดขวางไม่ให้เกิดการชุมนุม 

เพื่อนำเสนอประเด็นและข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประการที่สอง เจ้าหน้าที่รัฐประเมินขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองทางด้าน 

สิ่งแวดล้อมเฉกเช่นเดียวกันกับการชุมนุมทางการเมือง ส่งผลให้เกิดการจัดการกับ 

ผู้ชุมนุมเรื่องฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันกับผู้ชุมนุมทางการเมือง 

กล่าวคือใช้วิธีการควบคุมที่รุนแรงเช่นเดียวกัน นับตั้งแต่การขัดขวางการเดินทางไปชุมนุม 

 99 จินตนา แก้วขาว. เพิ่งอ้าง. หน้า 40-42. 
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ประการที่สาม ทัศนคติที่ภาครัฐมองขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองทางด้าน 

สิ่งแวดล้อมเสมือนหนึ่ง กลุ่มคนผู้ขัดขวางการพัฒนาของภาครัฐ จึงนำมาสู่การจัดการ 

ชาวบ้านโดยวิธีการใช้กฎหมายในการเข้าจัดการ กล่าวคือวิธีคิดว่าด้วยการปรามชาวบ้าน 

ซึ่งนำมาสู่การดำเนินคดีในชั้นศาลต่อไป ถือได้ว่าเป็นการผลักภาระการพิสูจน์ให้แก่ 

ชาวบ้านโดยไม่จำเป็น 

นอกจากทัศนคติที่เลวร้ายของภาครัฐแล้ว ยังมีทัศนคติที่นำไปสู่ความเกลียดชัง 

แกนนำที่เป็นผู้นำในขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม การที่ภาครัฐสร้าง

ความเกลียดชังต่อขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม นำมาสู่การเรียนรู้

ข้อดี ข้อเสียพร้อมทั้งเสนอแนะต่อความเกลียดชังดังกล่าวต่อไปนี้ 

ข้อดีของความเกลียดชังของภาครัฐ  

ประการแรก ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมได้เรียนรู้การใช้สิทธิ

ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรองรับไว ้

ประการที่สอง ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้ถึง

วิธีการในการเจรจา แลกเปลี่ยนความรู้กับภาครัฐ เพื่อสานเสวนาหาทางออกจากปัญหาที่

เกิดขึ้นในชุมชนร่วมกัน 

ประการที่สาม ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองทางด้านสิ่งแวดล้อมยินดียอมรับ

ผลตามกฎหมายที่เกิดจากกระกระทำของขบวนการกลุ่มของตนเองที่เรียกว่า “การดื้อแพ่ง

ต่อกฎหมาย” หรือ “อารยะขัดขืน” (Civil disobedience) 

ข้อเสียของความเกลียดชังของภาครัฐ 

ประการแรก ภาครัฐไม่เคยยอมรับการลุกขึ้นมาต่อสู้ของขบวนการเคลื่อนไหวต่างๆ 

ในสังคม ดังเช่น ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดเผชิญมา 

ประการที่สอง ทัศนคติของภาครัฐที่มองขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้าน 

สิ่งแวดล้อม ได้รับผลประโยชน์หรืออาจจะโดนว่าจ้างมาจากต่างประเทศเพื่อทำการคัดค้าน

โครงการขนาดใหญ่ 

ประการที่สาม การยื่นหนังสือร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการของขบวนการ

เคลื่อนไหวต่างๆ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆต่อหน่วยงานภาครัฐ นอกจากเป็นภาระให้

หน่วยงานราชการที่มากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะของความเกลียดชังของภาครัฐ 

ประการแรก การเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของภาครัฐว่าด้วยการออกมาเพื่อ

ปกป้องรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันส่งผลต่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญา

ดั้งเดิมของชุมชน ดังนั้นการต่อสู้จึงเป็นไปเพื่อสิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี (Right to 

environment) และสิทธิในการมีชีวิตอยู่ (Right to life) 

ประการที่สอง ภาครัฐควรเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน พร้อมทั้งรับฟังการที่ชาวบ้าน

นำเสนอประเด็นต่างๆ ในการต่อสู้ เพราะว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญของการ

รับรู้ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

ประการที่สาม ภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้ดำเนินการในการใช้สิทธิ

ตามรัฐธรรมนูญ กล่าวคือควรเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สิทธิตาม

รัฐธรรมนูญของภาคประชาชนหรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมต่างๆ 

อย่างไรก็ตามไม่ว่าสังคมจะเป็นประชาธิปไตยมากหรือน้อยแค่ไหน สังคมในทุก

ระดับควรสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชนให้เกิดขึ้น จากสาเหตุ

ข้างต้นซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

ประการแรก กลุม่ผูม้อีำนาจไมร่บัรูแ้ละไมป่ฏบิตัติามกรอบของกฎหมายรฐัธรรมนญู

ที่ได้วางไว้ 

ประการที่สอง การไม่เท่าทันหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีอำนาจในส่วน

ของการปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงปัญหาของระบบ

ประชาธปิไตยแบบตวัแทน (Representative democracy) ทีท่ำใหผู้ม้อีำนาจในสว่นทอ้งถิน่

ทำหน้าที่ตัดสินใจในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่แทนชาวบ้านหรือชุมชนท้องถิ่น 

ประการที่สาม การพัฒนาที่ไม่ได้เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็น

เสมือนหนึ่งกระบวนการกลืนชุมชนดั้งเดิมให้หายไปจากสภาพแวดล้อมทางสังคมและ

วัฒนธรรมเดิม เช่น เมื่ออุตสาหกรรมเข้ามาในพื้นที่ชุมชนจะเป็นสาเหตุให้ชุมชน

เกษตรกรรมหายไป 

ดังนั้น จากการต่อสู้ที่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่แล้ว โอกาสในการเผชิญหน้า

กบักระบวนการยตุธิรรมกม็มีากตามไปดว้ย นบัตัง้แตใ่นลำดบัชัน้ทนายความ เจา้พนกังาน

สอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ และศาล ดังจะได้กล่าวต่อไป 
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3 ความอยุติธรรมของกระบวนการ
 ยุติธรรมต่อขบวนการเคลื่อนไหว
 ภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม

เมื่อขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่ งแวดล้อมต้องเผชิญหน้ากับ

กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ กล่าวคือนับตั้งแต่ชั้นทนายความ เจ้าพนักงานสอบสวน 

เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ และศาล โดยเฉพาะในชั้นศาลซึ่งมีการสู้คดีนับตั้งแต่ศาลชั้นต้น

ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา ซึ่งคำพิพากษาได้ชี้ ให้เห็นว่ามาตรฐานของคำพิพากษา 

ก็แตกต่างกันออกไป  

ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมบ้านกรูด เป็นตัวอย่างที่จะฉายให้เห็นภาพของกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบที่

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ต้องเผชิญตั้งแต่ต้นกระบวนการยุติธรรม จนถึง

กระบวนการราชทัณฑ์นั่นเอง      

3.1ทนายความ

เมื่อกล่าวถึงทนายความ ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม 

เริ่มกระบวนการเรียนรู้นับตั้งแต่ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมาย รวมถึงทนายความ  

เริ่มแรกกลุ่มทนายความนั้นมาจากการแต่งตั้งของสภาทนายความ โดยขอความ

ช่วยเหลือทางทนายความเข้าไปเป็นลายลักษณ์อักษร และทางสภาทนายความได้มีหนังสือ

แต่งตั้งทีมทำงานเพื่อช่วยเหลือทางขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น 

และทนายความอภิชาต จับใจถือได้ว่าเป็นทนายความที่มีความใกล้ชิดและเป็นทนายความ

คนแรกที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับทางกลุ่ม 

“ผมติดตามมาตั้งแต่รู้ว่ามีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพราะส่วนตัวผม

แล้ว ผมไม่เคยเห็นด้วยกับโครงการนี้เหมือนกัน ในฐานะที่เรามีความรู้ทาง

กฎหมายก็เข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านเขา”100 



 100 ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล (บรรณาธิการ). นิติธรรมชาติ: ความเรียงและบทสัมภาษณ์ว่าด้วยคดี  
สิ่งแวดล้อม เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร: โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม, 2551. หน้า 51. 
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นั่นแสดงให้เห็นว่าทนายความมีหน้าที่ที่จะต้องติดตามข่าวสาร รวมถึงเรียนรู้วิธีคิด

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเรื่องราวโครงการก่อสร้างที่เกิดขึ้นด้วย จึงสามารถเข้ามา

แลกเปลีย่นประเดน็ทางกฎหมายกบัทางขบวนการเคลือ่นไหวภาคพลเมอืงดา้นสิง่แวดลอ้มได ้  

“เรื่องที่นายอภิชาตกับชาวบ้านหินกรูดพูดคุยกันนั้น ส่วนใหญ่เป็นการให้

คำแนะนำ ในประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ ที่ชาวบ้านควรรู้ ก่อนที่จะดำเนินการ

ใดๆ ในกระบวนการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพราะการกระทำบางอย่าง

อาจผิดกฎหมาย และผลทางกฎหมายคืออะไร เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับ 

การตัดสินใจของชาวบ้าน”101

“นายอภิชาตเล่าว่าสมาชิกภายในชุมชนหินกรูดประเมินว่าบริษัทฯ

จดังานเลีย้งขึน้เพือ่ดงึใหช้าวบา้นมารว่มงานใหม้ากทีส่ดุ โดยวา่จา้งไมค ์ภริมยพ์ร

มาแสดง แน่นอนว่า ณ ช่วงเวลานั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มาร่วมงานไม่ได้คำนึง

ถึงประเด็น “ค้าน-ไม่ค้าน” โรงไฟฟ้าฯ การมาร่วมงานเลี้ยงโต๊ะจีน ก็เพื่อมาดู

ดนตรี เพื่อมาดูความบันเทิงเท่านั้น ชาวบ้านที่เป็นแกนนำคัดค้านโรงไฟฟ้าฯ 

จึงเริ่มหารือกันว่าทำอย่างไรที่จะป้องกันไม่ให้บริษัทฯ ฉวยโอกาสเอาภาพงานที่

มีชาวบ้านไปร่วมงานจำนวนมาก ไปออกข่าวในเชิงแอบอ้าง ว่าชาวบ้านที่มา

ร่วมงานเลี้ยงนั้นคือชาวบ้านที่สนับสนุนโรงไฟฟ้า  

“ชาวบ้านได้ข้อสรุปว่า จะต้องไปยื่นหนังสือคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้า 

ให้กับตัวแทนของบริษัทฯ ในช่วงที่มีงานเลี้ยงเริ่มขึ้น” 

“ก่อนที่จะไปยื่นหนังสือในวันงานเลี้ยง จินตนาและแกนนำชาวบ้าน 

หลายคนหารือกับทนายอภิชาตถึงข้อกฎหมายที่ต้องระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิด

เป็นเงื่อนไขในการเอาผิดชาวบ้าน เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเส้นทางที่ทางตัวแทน

ชาวบ้านจะเข้าไปยื่นหนังสือให้กับตัวแทนของบริษัทฯ ว่าเป็นเส้นทางสาธารณะ 

เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันข้อหาบุกรุก จนจบกระบวนการยื่นหนังสือ 

อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ที่ชาวบ้านพยายามป้องกันและหลีกเลี่ยงก็เกิดขึ้น

จนได้”102 



 101 ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล (บรรณาธิการ). เพิ่งอ้าง. หน้า 52. 
 102 ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล (บรรณาธิการ). เพิ่งอ้าง. หน้า 56. 
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จากคำบอกเล่าของทนายความจะพบว่า ทางขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้าน

สิ่งแวดล้อมนั้น ก่อนดำเนินการใดๆได้มีการปรึกษาทนายความในประเด็นทางกฎหมาย

แล้ว และยอมดื้อแพ่งต่อกฎหมายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม นั่นหมายความว่ายอมรับต่อ

ผลที่เกิดขึ้นในทางกฎหมาย และเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นทั้งที่มีการปรึกษาประเด็นทาง

กฎหมายแล้วเรียบร้อย ถึงอย่างไรก็ทางโครงการก็ได้ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการ

ยับยั้งการเคลื่อนไหวของชาวบ้านในทางหนึ่งเช่นกัน      

“หลังจากงานเลี้ยงสิ้นสุดลง กลางดึกคืนนั้นเสียงปืนดังขึ้นหน้าบ้าน

จินตนาหลายนัด และมีการขว้างปาขวดเข้าใส่บ้านของเธอ หากคืนนั้นจินตนา

ก้าวออกไปปรากฏตัวนอกบ้าน ภาพที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือถังน้ำมันหน้าบ้านที่ถูก

ทุบเป็นเป้ากระสุน ทำให้จินตนาและครอบครัวไม่รอดชีวิตจากคืนนั้น  

รุ่งเช้าข่าวปรากฏออกตามสื่อต่างๆ ข้อความการให้สัมภาษณ์ของจินตนา 

เอ่ยถึงความขัดแย้งระหว่างเธอกับโครงการโรงไฟฟ้าฯ ที่อาจเป็นชนวน

เหตุการณ์ของเมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้บริษัทเข้าแจ้งความกับตำรวจเพื่อดำเนิน

คดีกับนางจินตนาในข้อหาหมิ่นประมาท พร้อมกับข้อหาบุกรุกในเหตุการณ์ 

งานเลี้ยง สำหรับคดีหมิ่นประมาทนั้น ตำรวจเห็นว่าคดีไม่มีมูลและอัยการ 

มีคำสั่งสั่งไม่ฟ้อง ส่วนข้อหาบุกรุก เนื่องจากมีพยานของฝ่ายบริษัทฯ หลายคน

ยืนยันว่าเห็นจินตนาเข้าไปในงานเลี้ยงบริเวณเกิดเหตุ เจตนาที่จินตนาต้องการ

เข้าไปห้ามปรามไม่ให้เกิดความวุ่นวายในงานเลี้ยงถูกตีความเป็นคดีบุกรุก 

ในที่สุด”103 



เมื่อขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการเพื่อคัดค้านการ

จัดงานเลี้ยงของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า จนนำมาสู่คดีในชั้นตำรวจจำนวนมากทั้งที่

เป็นการลงบันทึกประจำวัน และบางคดีก็เป็นคดีแพ่ง บางคดีก็เป็นคดีอาญา แต่

กระบวนการเหล่านี้ยังตำหนิและข้อบกพร่องในกระบวนการยุติธรรมปรากฏออกมา

มากมาย 

“เมื่อคดีความเริ่มต้นขึ้น ชาวบ้านทำเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือ

มายังสภาทนายความ เวลาล่วงเลยไปหลายเดือน ทนายอภิชาตจึงได้รับการ

แต่งตั้งเป็นหนึ่งในคณะทำงาน คราวนี้นายอภิชาตจึงให้ความช่วยเหลืออย่าง

เป็นทางการ ในฐานะทนายความจากสภาทนายความ 

 103 ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล (บรรณาธิการ). เพิ่งอ้าง. หน้า 56-57. 
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ระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านไปในระหว่างรอการแต่งตั้งทีมทนายความ 

มีบางประเด็นที่สำคัญที่นายอภิชาตเห็นว่า องค์กรอย่างสภาทนายความต้อง

ตระหนักว่าความล่าช้าในการแต่งตั้งคณะทำงานมีผลอย่างมากต่อตัวผู้ต้องหา 

เพราะเมื่อได้รับการแจ้งข้อหาแล้ว ผู้ต้องหาต้องไปให้ปากคำต่อพนักงาน

สอบสวนและขั้นตอนนี้จำเป็นต้องมีทนายความ เพราะจะมีผลดีต่อรูปคดี 

เพราะทุกอย่างที่ผู้ต้องหาให้การไป จะถูกมัดไว้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาล 

แต่สำหรับคดีนี้ไม่มีผลกระทบมากนัก เนื่องจากผมให้คำแนะนำโดยตลอด 

ในระหว่างที่รอคณะทำงานจากสภาฯ  

เมื่อคณะทำงานพร้อม ทีมทนายความก็ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 

อภิชาตเล่าว่าการวางรูปคดีนั้น เริ่มจากดูว่าข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์กับฝ่าย

ชาวบ้านและฝ่ายบริษัทฯคืออะไร ต้องแยกกันให้ชัดเจน อะไรที่เป็นจุดอ่อนต้อง

แยกไว้ต่างหาก แล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาเป็นแนวทางในการต่อสู้คดี 

ส่วนการสู้คดีของฝ่ายโจทก์หรืออัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้น อัยการ

นำพยานบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องเป็น 

พนักงาน หรือมีผลประโยชน์ในทางอื่นมาเบิกความต่อศาล แต่พยานดังกล่าว

กลับเบิกความขัดกันเองในทุกชั้นศาล ตั้งแต่เรื่องเวลาที่จินตนาปรากฏตัวในงาน

เลี้ยง จุดที่จินตนาปรากฏตัว พยานสองคนเบิกความว่าจินตนาเป็นคนพูดว่า

พวกเราเอาน้ำปลาวาฬใส่เลย ขณะที่พยานอีกคนเบิกความว่า จินตนาไม่ได้อยู่

ในกลุ่มคนที่ก่อความวุ่นวายในงานเลี้ยง ซึ่งการที่พยายามให้การขัดกันเอง 

ทำให้ความน่าเชื่อถือของพยานฝ่ายโจทก์มีความน่าเชื่อถือน้อยลง 

ประเด็นข้างต้นสะท้อนได้ชัดเจนถึงท่าทีที่มุ่งแต่ผลงานและชัยชนะ  

ในเชิงคดีของเจ้าหน้าฝ่ายรัฐที่อยู่ ในกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นและ

กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลมีอยู่สองถึงสามครั้ง ที่ระหว่างการพิจารณาคดี

ผู้พิพากษาต้องออกคำสั่งให้พักการพิจารณา เนื่องจากอัยการกับทนายความ 

ไม่สามารถหาข้อยุติในประเด็นที่ถกเถียงกันได้ อย่างไรก็ดี ในความเห็นของ

อภิชาตแล้ว แม้ท่าทีของอัยการ โดยเฉพาะในคดีหินกรูดนี้ สมควรต้องยกขึ้น

มาเป็นคำถามต่อบทบาทของอัยการในกระบวนการยุติธรรม แต่ก็มีข้อเสียของ

ทนายความด้วยว่าทนายความไม่นิ่งพอ”104 
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เมื่อพิจารณาจากข้างต้นแล้วจะพบว่า ชาวบ้านประสบปัญหาหลายประการในการ

ดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม 

ประการแรก คือความไม่พร้อมของชาวบ้านในการเรียนรู้และทำความเข้าใจ 

ในประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี 

ประการที่สอง ความไม่พร้อมขององค์กรในการช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องคดีความ 

เนื่องจากความล่าช้าขององค์กรสภาทนายความ 

ประการที่สาม บทบาทของอัยการในฐานะอัยการแผ่นดินที่มองผ่านสายตา

ทนายความและชาวบ้านแล้ว ดูเป็นการวางตำแหน่งแห่งที่ของตนเองที่ไม่เหมาะสม  

กล่าวคือทำหน้าที่เสมือนหนึ่งตัวแทนฝ่ายโครงการโรงไฟฟ้าเพื่อให้ชาวบ้านยอมรับผิด 

ในคดีที่เกิดขึ้น 

หลังจากนั้นก็ปรากฏคำพิพากษาคดีออกมาในศาลชั้นต้น ถือได้ว่าเป็นการวาง

รากฐาน “สิทธิชุมชนในคำพิพากษา” ขึ้น ถือได้ว่าเป็นคดีแรกๆที่มีการรับรองสิทธิชุมชน

ให้ปรากฏในคำพิพากษา จะเห็นว่า ทนายความมีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปคดี  

ร่วมกับขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองทางด้านสิ่งแวดล้อม อันส่งผลให้คำพิพากษา 

ศาลชั้นต้นนั้นสามารถกำชัยชนะ พร้อมทั้งวางรากฐานของสิทธิชุมชนไว้ ดังจะกล่าวต่อไป

ในคำพิพากษาศาลชั้นต้น 

3.2ตำรวจ

ตำรวจก็มีบทบาทสำคัญนับตั้งแต่การยุติความชัดแย้งในชุมชนจนไปถึงพยานในชั้น

ศาล ซึ่งทัศนคติของตำรวจก็เปลี่ยนไปนับตั้งแต่เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการกำกับดูแล

ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมบ้านกรูด105 ทั้งนี้ พัฒนาการของความเข้าใจที่มีต่อเรื่องราวของขบวนการ 

ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ดังต่อไปนี้ 

“ชาวบ้านได้พากันล้อมเรือนักวิชาการเข้าฝั่งเพื่อมาตรวจสอบว่าบรรทุก

สารเคมีไปทะเลทำไม โดยในระหว่างที่นักวิชาการเข้าฝั่งนั้น เรายังเห็น 

บางคนในคณะนักวิชาการเทสารเคมีลงทะเลด้วย เมื่อขึ้นมาถึงฝั่งพวกเรากรู

เข้าไปรุมล้อมซักถาม และเกิดการโต้เถียงกันขึ้น จนมีการเทสารเคมีออกมา

พิสูจน์ว่ามีพิษหรือไม่ มีความรุนแรงเข้มข้นแค่ไหน ปรากฏว่าแค่ชาวบ้าน 

เปิดขวดสารเคมี แล้วสูดหายใจเข้าไป ก็ถึงกับเป็นลมล้มทั้งยืน 

 105 สัมภาษณ์พันตำรวจโทประชา พันธุประพันธ์ อดีตผู้บังคับการสถานีตำรวจตำบลธงชัยในช่วงปี พ.ศ. 
2542-2548 
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หลังจากที่ชาวบ้านที่ได้รับสารเคมีไปส่งโรงพยาบาล เราก็เห็นมีการ

ระดมตำรวจจากหลายโรงพักเข้ามาในพื้นที่ เราก็ถามตำรวจว่าตำรวจมาทำ

อะไร เขาว่าตำรวจรับแจ้งความว่านักวิชาการถูกทำร้ายร่างกายจนหน้าเขียว 

บ้าง ถูกต่อยบ้าง เราก็คิดเลยนะว่า เฮ้ย แล้วเขามีสิทธิแจ้งความด้วยเหรอ 

ความจริงเราต้องไปแจ้งความ แต่ตอนแรกเราคิดว่าจะไม่เอาเรื่อง เราชาวบ้าน

ไม่ได้อยากให้มีปัญหาในทางคดี ถ้าจบได้ก็จบ เมื่อยึดสารเคมีของกลางมาได้ก็

เก็บไว้พิสูจน์ ส่วนตัวชาวบ้านเขาก็ยินดีแยกย้ายกันกลับ ไม่ได้คิดว่าจะเอาเรื่อง

เอาราวอะไร คิดว่าจะบันทึกเป็นหลักฐานไว้ว่ามาจากไหนเท่านั้น 

แต่เมื่อปรากฏว่าเขานำกำลังตำรวจเข้ามาเพื่อระดมรับบันทึกแจ้งความ

เราก็ไม่พอใจ เฮ้ย เราต้องเป็นคนแจ้งสิ ไม่ ใช่ เขา มีคนของเราอยู่ ใน 

โรงพยาบาลด้วยซ้ำ เราก็เลยใช้วิธีรวบรวมของทั้งหมด เช่น สารเคมีมีกี่ขวด 

แก้วกี่หลอด ถังกี่ลูก รวบรวมเป็นรายการขึ้นมา พอรวบรวมเสร็จก็บอกตำรวจ

ให้นักวิชาการสามคนที่เป็นหัวหน้าคณะเซ็นรับรองว่าเป็นของเขาจริง ซึ่งตอน

แรกเขาก็ไม่ยอมเซ็นเหมือนกัน ทั้งที่มันก็เป็นของของเขา เราถามว่าทำไมเขา

ไม่ยอมเซ็น เขาก็ว่าทำไมเขาต้องเซ็น เขาจะไม่เซ็น เราบอกว่าเขาต้องเซ็น  

ไม่อย่างนั้นสารเคมีพวกนี้จะเป็นของใคร... 

คราวนี้ทางตำรวจเป็นฝ่ายกลัว เพราะชาวบ้านเยอะ ก็เลยบอกว่าคุณเอา

มาจริงก็เซ็นไปสิ ไม่อย่างนั้นผมจะไปรับได้หรือ แล้วจะให้ผมทำอย่างไร ก็ใน

เมื่อมันเป็นของของคุณ คุณเอามาคุณก็เซ็นไป มันจะได้หมดเรื่อง เราก็ไม่รู้ว่า

ตำรวจรู้หรือเปล่าว่าเราคิดอะไร แต่เราก็คิดว่าถ้าเขาเอาเรื่องเรา เราก็ต้องเอา

เรื่องกลับ ยังไงชาวบ้านไม่ยอมกลับ เขาก็กลับไม่ได้เหมือนกัน ขณะนั้นหกโมง

เย็น เกือบจะหนึ่งทุ่มแล้ว เขาก็ยังกลับไม่ได้ สุดท้ายเขาก็ยอมเซ็นว่าทั้งหมดนี้

เป็นของเขา เขาเอาเข้ามาจริง ในวันที่เท่านี้ถึงเท่านี้”106



บทบาทของตำรวจในการเคลื่อนไหวประเด็นเรื่องสารเคมีสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ประการแรก ตำรวจมีบทบาทในการพยายามเข้ามาควบคุมจัดการพื้นที่ที่เกิดความ

ขัดแย้งระหว่างนักวิชาการและชาวบ้าน 

ประการที่สอง ตำรวจมีหน้าที่ในการรับทำบันทึกประจำวันในสถานการณ์ที่เกิด

ความขัดแย้ง และอยู่ในฐานะตัวกลางในสถานการณ์ดังกล่าว  

 106 ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล (บรรณาธิการ). เพิ่งอ้าง. หน้า 26-28. 
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อย่างไรก็ตาม ตำรวจยังคงมีบทบาทในการคุ้มครองการทำงานของนักวิชาการด้วย

ในอีกทางหนึ่ง 

“ในวันที่นักวิชาการลงไปใช้วิชาการทำร้ายชาวบ้านนั้น ได้มีการจ้าง

ตำรวจสองคนให้ไปดูแลความปลอดภัยบนบ้านเรือนด้วย ในขณะที่ตำรวจคิดว่า

ตัวเองไปปฏิบัติหน้าที่ แต่สำหรับชาวบ้านแล้วถือว่าตอนนั้นตำรวจไปเป็นลูกจ้าง

โรงไฟฟ้า

มันเป็นการคิดคนละมุม เรามองว่าตำรวจที่ไปทำงานให้โรงไฟฟ้าเป็น

ลูกจ้างเหมือนถ้าเราไปทำงานให้โรงไฟฟ้า เราก็ต้องเป็นลูกจ้าง ถ้าตำรวจไป

ทำงานให้โรงไฟฟ้าตำรวจก็ต้องเป็นลูกจ้าง แต่ตำรวจกลับคิดว่าตัวเองยังเป็น

ตำรวจ วันนี้ถึงจะไปทำงานให้โรงไฟฟ้าแล้วได้เบี้ยเลี้ยง เขาก็ยังคิดว่าเขาเป็น

พนักงานไม่ใช่ลูกจ้างแต่ในทีนี้เมื่อชาวบ้านมองตำรวจเป็นลูกจ้างก็ถือว่ามีศักดิ์

เสมอกัน เมื่อชาวบ้านมองว่าเจ้าหน้าที่คือชาวบ้านที่ไปรับจ้างพิเศษ มันก็เกิด

การกระทบกระทั่ง ชาวบ้านก็รุมเข้าไปชกต่อยตีตำรวจบางคนถึงกับสลบ

หลังจากนั้นหนึ่งวันก็มีการพูดคุยกับร้อยเวรที่โรงพักว่าจะแก้ไขปัญหา

ระหว่างชาวบ้านกับตำรวจและชาวบ้านกับนักวิชาการอย่างไร ปรากฏว่าเรื่อง

ระหว่างชาวบ้านกับตำรวจนี้ทางฝ่ายโรงพักก็รู้ปัญหาจึงเรียกตำรวจสองคนนั้น

มาไกล่เกลี่ยว่า ชาวบ้านยื่นข้อเสนอว่าจะไม่เอาผิดตำรวจ กรณีพกพาอาวุธปืน

ไปในที่สาธารณะ ทั้งที่ไม่มีใบอนุญาต คือเราจะไม่เอาผิดหล่ะ วันนั้นที่พวกคุณ

พกปืนไปทำท่ากร่าง แต่คุณต้องไม่เอาผิดชาวบ้านที่ทำร้ายร่างกายคุณ คุณต้อง

ถอนแจ้งความ  

เรื่องนี้เราเห็นว่าควรจะจบเพราะต่างคนต่างเป็นคดีอาญาจริงอยู่ตำรวจ

อาจจะคิดว่า ฉันเป็นตำรวจ บ้านนอกพกปืนได้ แต่ชาวบ้านที่เขารู้ เขาก็รู้ว่า 

พกไม่ได้ นี่เป็นกรณีต่อรองคดีอีกคดีหนึ่ง ที่ชาวบ้านคิดว่าวันนี้ควรจะจบกันได้ 

โดยต่างฝ่ายไม่ต้องเอาผิดซึ่งกันและกัน เพราะคุณก็ไม่ได้บาดเจ็บถึงตาย  

ชาวบ้านก็ยอมไม่เอาผิด ให้คุณมีอนาคตได้อีกเพราะไม่ต้องโดนความผิดทาง

อาญา เพราะต่อให้ถึงที่สุดแล้วคุณจะมีวิธีการ มีกระบวนการแบบไหนมาช่วย

ให้หลุดก็ตาม แต่วันนี้ในเมื่อมีแรงกดดันจากชาวบ้านที่จับตาดูอยู่ทั้งชุมชน  

คุณจะซิกแซกเคลียร์กันเองอย่างไรก็คงทำได้ยาก อย่างน้อยตลอดสองสามปีนี้

ต้องเป็นเรื่องยุ่งยากแน่นอน  
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ในที่สุดก็มีการเจรจากัน ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในระดับโรงพักเห็นด้วยว่าควร

ให้เรื่องจบ ให้สมานฉันท์ ไม่ให้เกิดความขัดแย้งต่อไปอีก จึงวิทยุเรียกตำรวจ

สองคนนี้มาตกลงกัน แต่ไม่รู้เป็นเพราะตำรวจสองคนนี้กลัวเกินเหตุหรือว่ามี

ลูกพี่ถือหลัง ก็เลยไม่ยอมมาพบที่โรงพัก เย็นวันนั้นชาวบ้านก็นั่งรอเพราะทาง

โรงพักบอกไว้ว่าถ้าตำรวจสองคนนั้นกลับจากจังหวัดแล้วจะเข้ามาเจรจา”107 



บทบาทของตำรวจมีหน้าที่สำคัญในการไก่เกลี่ยความขัดแย้งให้เบาบางลง ซึ่งใน

สถานการณ์เช่นนี้ถือว่าตำรวจมีความสามารถในการจัดการได้ดีในระดับหนึ่ง ถือได้ว่าเป็น

จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์อันดีกับตำรวจ และเป็นเหตุให้ขบวนการเคลื่อนไหวได้รับความ

ร่วมมือจากตำรวจเสมอมา 

นอกจากบทบาทข้างต้นอันเป็นหน้าที่สำคัญของตำรวจแล้ว ยังพบบทบาทอื่นๆ  

ของตำรวจในพื้นที่ด้วย เช่น การเข้าเป็นตำรวจในพื้นที่ของความขัดแย้งจำเป็นต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติและการปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับชาวบ้านได้ เมื่อสถานการณ์

ความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับตำรวจและพบว่าตำรวจมีความผิดจริง ก็ได้มีการดำเนิน

การขังตำรวจเพื่อพิสูจน์ให้ชาวบ้านเห็นและเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ อันถือได้ว่าเป็นการ 

ปรับตัวของการเข้ามาเป็นตำรวจซึ่งมีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ อย่างมาก108

3.3อัยการ

เมื่อสำนวนในชั้นตำรวจได้มาอยู่ในมือของอัยการอันมีฐานะเป็นทนายความ 

ของแผ่นดินแล้ว อัยการกลับไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเป็นกลางสำหรับขบวนการเคลื่อนไหว 

ภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม หากแต่พยายามต่อรองทางกฎหมาย โดยใช้อำนาจในฐานะ

ของอัยการในการต่อรอง เพื่อให้ฝ่ายจำเลยรับผิดกล่าวคือพยายามให้จำเลยคือทางกลุ่ม

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดรับผิด แต่ทางชาวบ้านไม่ได้ทำผิดจึงยืนยันว่า 

ไม่รับผิด ดังนั้นสำนวนจากตำรวจจนถึงชั้นอัยการ จึงโดนนำเสนอไปสู่ศาลอย่างรวดเร็ว 

 107 ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล (บรรณาธิการ). เพิ่งอ้าง. หน้า 29-32. 
 108 สัมภาษณ์พันตำรวจโทประชา พันธุประพันธ์ อดีตผู้บังคับการสถานีตำรวจตำบลธงชัยในช่วงปี
พ.ศ. 2542-2548 
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“...ได้เจอกับอัยการที่เป็นเจ้าของสำนวนที่ทำคดีของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ยกมือไหว้ทำความเคารพในเขตศาลด้วยความดีใจที่คำพิพากษายกฟ้อง และ 
อีกสถานะที่อัยการนั้นมีอายุมากกว่าข้าพเจ้าแน่นอน แต่วันนั้นเป็นวันที่ข้าพเจ้า
เองก็ไม่ลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ข้าพเจ้าพอจะปะติด 
ปะต่อเรื่องราวได้โดยไม่ยากด้วยคำพูดต่อว่าต่อขานข้าพเจ้าด้วยเสียงห้วนๆ ว่า 
“ไปลงข่าวทำไม ว่าจะไม่อุทธรณ์แล้วนะเลยอุทธรณ์ไม่น่าจะเอาไปลงข่าวเลย 
ทำให้นายไม่พอใจ” ข้าพเจ้าเห็นท่าทางแล้วข้าพเจ้ารู้สึกได้ว่าเกิดความ 
ไม่ปลอดภัยด้านกระบวนการยุติธรรมที่ข้าพเจ้ากำลังจะถูกทำร้ายรอบสองแล้ว
หรือนี่ จำได้ว่าข้าพเจ้าตอบอัยการท่านนั้นไปว่า “หนูไม่ได้เป็นนักข่าวนี่ นักข่าว
เขาสนใจเอาไปลงเอง” ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาเชื่อตามนั้นหรือไม่ ในใจได้แต่หวั่นๆ ว่า
จะเจอเรื่องอะไรอีกหนอ   

หลังข้าพเจ้าได้แจ้งต่อทนายถึงหมายศาลที่มาถึงเพื่อให้ข้าพเจ้าไปแก้
อุทธรณ์ ข้าพเจ้าได้เล่าเรื่องแปลกๆที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าคดีของข้าพเจ้าถูก
รังแกจากกระบวนการยุติธรรมมันคงเริ่มตั้งแต่หลังจากมีการแจ้งข้อกล่าวหา
ข้าพเจ้าแล้วคดีได้พ้นจากชั้นพนักงานสอบสวนตามเวลาที่พนักงานสอบสวนมี
อำนาจก็ถึงชั้นอัยการ อัยการท่านนี้ได้พยายามเรียกข้าพเจ้าสองครั้งให้ไปพบ 
เมื่อข้าพเจ้าไปพบที่สำนักงานอัยการจังหวัดประจวบฯ อัยการเจ้าของเรื่อง 
พูดคุยกับข้าพเจ้าในเชิงปลอบและขู่ปนกันว่าให้ข้าพเจ้ายอมรับในการกระทำผิด
และให้ยอมขอโทษทางโรงไฟฟ้าเสียเพื่อให้คดีไม่รกโรงรกศาล และถ้าข้าพเจ้า
ตกลงตามนี้ทางอัยการจะติดต่อกับบริษัทในการยุติคดีให้ ข้าพเจ้าจำได้ว่า
ข้าพเจ้ารู้สึกว่าทำไมข้าพเจ้าต้องยอมรับในสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ได้ทำ ข้าพเจ้าตอบกับ
อัยการว่าข้าพเจ้าไม่ยอมขอโทษเพราะข้าพเจ้าไม่ได้ทำผิด เพราะถ้าจะผิดก็คือ
ข้าพเจ้าไม่ได้ห้ามเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนหลายคน ข้าพเจ้าไม่มี
ปัญญาไปห้ามปรามใครอยู่แล้ว และการที่ให้ข้าพเจ้าไปขอโทษศัตรูโดยไม่ผิด
นั้นข้าพเจ้าถือว่าเสียศักดิ์ศรี ข้าพเจ้าได้พบเห็นท่าทีที่บอกได้ชัดของอัยการว่า
โกรธมากเพราะทำงานไม่สำเร็จ การตอบโต้ที่อัยการตอบกลับมานั้นทำให้
ข้าพเจ้ารู้สึกตกใจว่า “อย่างนั้นคุกกับศักดิ์ศรีละให้เลือกเอา” ข้าพเจ้าตอบ
อัยการว่าข้าพเจ้าเลือกศักดิ์ศรีและถ้าแพ้คดีข้าพเจ้ายอมติดคุก การสนทนา 
วันนั้นสิ้นสุดลงด้วยการไม่มองหน้ากัน หลังจากนั้นข้าพเจ้าได้หมายนัดให้ไปพบ
พนกังานอยัการอกีสองครัง้เพือ่เซน็ชือ่รบัทราบการผลดัฟอ้ง ครัง้ทีส่ามกเ็ลือ่นนดั
ขา้พเจา้เปน็วนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2545 และใหข้า้พเจา้เตรยีมหลกัฐานใหพ้รอ้ม
เพราะทางอยัการบอกขา้พเจา้วา่ฟอ้งแน่ๆ  ในวนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2545”109

 109 จินตนา แก้วขาว, อ้างแล้ว. 
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“... ในวันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ.2545 ข้าพเจ้าได้รับหมายเรียกให้ 

ไปพบพนักงานอัยการโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำหมายมาให้ด้วยความมึนงงว่า 

ยังไม่ถึงวันนัดแล้วทำไมจึงมีการนัดใหม่ให้ข้าพเจ้าไปรายงานตัวในวันที่  

23 เมษายน 2545 ก่อนวันนัดที่ข้าพเจ้าและชาวบ้านได้นัดหมายไปปลูก 

เพิงพักในที่ดินของโรงไฟฟ้า 1 วันเท่านั้น ข้าพเจ้าพยายามขอเลื่อนนัดแต่เลื่อน

ไม่ได้ ข้าพเจ้าจึงไปพบพนักงานอัยการตามที่นัดหมายในเวลา 9.00 น. เพื่อรอ

ฟ้องพร้อมหลักทรัพย์ประกันตัว ข้าพเจ้ารออยู่ประมาณ 1 ชั่วโมงอัยการยัง 

ไม่สั่งฟ้อง ข้าพเจ้าได้ไปพบพนักงานอัยการที่เป็นเจ้าของสำนวนเพื่อสอบถาม

เรื่องการส่งฟ้องเนื่องจากมารอนานแล้ว และหมายก็มีความชัดเจนว่านัดก่อน

หมายเดิมมาเพื่อส่งฟ้อง ... เมื่อได้พบพนักงานอัยการเจ้าของสำนวนหลัง

สอบถามว่าเกินเวลานัดมาแล้วทำไมไม่ส่งฟ้องข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้รับคำตอบ

ด้วยความโมโหว่าอัยการไม่ได้มีหน้าที่ทำคดีของข้าพเจ้าคนเดียว ฉะนั้นจึงยังส่ง

ฟ้องไม่ได้ ข้าพเจ้าได้ย้อนถามว่าแล้วเลื่อนวันนัดข้าพเจ้ามาก่อนทำไมเพราะการ

เลื่อนวันนัดมาก่อนย่อมแสดงว่าสำนวนของท่านต้องพร้อมฟ้องแล้วมิใช่หรือ 

อัยการให้คำตอบว่าเดี๋ยวฟ้องให้ไม่ต้องกลัวช่วงบ่ายๆ ข้าพเจ้าต้องนั่งรอไปอีก

กว่าครึ่งวันเนื่องจากข้าพเจ้าไปถึงศาลแต่เช้า เวลาผ่านไปบ่ายสองโมงครึ่งก็ยัง

ไม่มีวี่แววว่าจะส่งฟ้องคดีของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องเดินย้อนกลับไปที่สำนักงาน

อัยการเพื่อไปถามถึงเรื่องความล่าช้า ข้าพเจ้าได้รับคำตอบพร้อมท่าทีที่แสดง

ความไม่พอใจว่ามีคดีที่ศาลประจวบฯ เยอะแยะมากมายไม่ใช่ว่าต้องทำคดีคนๆ

เดียว และจะให้เจ้าหน้าที่มาส่งฟ้องไม่ให้เกิน บ่ายสามโมง ... ข้าพเจ้าเวลานั้น

คิดได้เหมือนที่เข้าใจแต่แรกคือการเลื่อนนัดให้เร็วขึ้นเพื่อเอาข้าพเจ้ามาเก็บไว้

ก่อนเพื่อให้พ้นวันที่นัดยึดที่ดินสาธารณะคืนมานั่นเอง เย็นนั้นข้าพเจ้าและ 

ชาวบ้านหลายคนก็เริ่มส่งเสียงโวยวายขึ้นว่าถูกกลั่นแกล้งหรือเปล่าที่ไม่ยอม

พิจารณาคดีข้าพเจ้าทั้งที่มาถึงศาลแล้วตั้งแต่เช้า และคำตอบที่ศาลตอบข้าพเจ้า

ก็คือ “ศาลกับอัยการคุยธุระกันอยู่””110 



เรื่องราวของการต่อสู้เรื่องโครงการโรงไฟฟ้าหินกรูดนำคดีมาสู่ขบวนการเคลื่อนไหว

ภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่ชั้นตำรวจ ทั้งนี้คดีที่สามารถยุติได้ 

ณ ชั้นตำรวจก็มีมาก และไม่สามารถยุติได้เป็นคดีที่ชั้นศาลก็มีเป็นจำนวนมาก 

 110 เพิ่งอ้าง. 
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หากแต่ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมได้เผชิญกับกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ อันถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่จะต้องเผชิญ เพราะว่าการเผชิญหน้ากับทุนขนาดใหญ่มัก

จะนำมาซึ่งการเผชิญหน้ากับกระบวนการยุติธรรมเสมอ ด้วยความเชื่อของฝ่ายทุนที่ว่า

กระบวนการยุติธรรมจะสามารถดำเนินการหรือจัดการปราบปรามขบวนการเคลื่อนไหวได้  

อย่างไรก็ตาม เมื่อขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมได้ดำเนิน

กิจกรรมมาจนถึงระยะเวลาหนึ่ง เป็นสาเหตุให้เรียนรู้ที่จะต้องต่อสู้กับกฎหมายที่ไม่เป็น

ธรรมด้วย นั่นหมายความว่าการต่อสู้นอกจากนโยบายของภาครัฐ ทุนขนาดใหญ่ของภาค

เอกชนแล้ว ยังต้องต่อสู้กับโครงสร้างทางกฎหมายอันนำมาซึ่งความอยุติธรรมที่ไม่ยอม

เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย อันเป็นการนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อกระบวนการ

ปฏิรูปกฎหมายและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมต่อไป      

“การต่อสู้เรื่องโรงไฟฟ้าทำให้ชาวบ้านได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ยุติธรรมและกลไกต่างๆ ไม่ว่าตำรวจ อัยการ ศาล เมื่อความขัดแย้งกับรัฐและ

ทุนและชาวบ้านต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะผู้ต้องหาหรือจำเลย แต่ชาวบ้าน 

ไม่เคยคิดจะเป็นฝ่ายใช้วิธีการตามกระบวนการยุติธรรมทั้งสามศาล เพราะ 

ไม่เคยคิดว่าจะเป็นเครื่องมือให้ชาวบ้านใช้จัดการการต่อสู้เรื่องโรงไฟฟ้าทำให้

ชาวบ้านรู้ตั้งแต่ต้นเลยว่า ตั้งแต่ชั้นโรงพักก็เป็นของทุนแล้ว  

หรือกรณีบริษัทยูเนียนฯ เจ้าของโรงไฟฟ้าบุกรุกที่สาธารณะ พอชาวบ้าน

ฟ้องถามว่ามีคดีที่ไหน มันดันตั้งแต่ชั้นตำรวจเลย คดีไม่ถึงไหน พอชาวบ้าน 

ไปจี้ถามว่าทำไมไม่ทำ ตำรวจก็บอกว่านายอำเภอคือเจ้าของต้องให้อำเภอ 

มาแจ้งก่อนตามขั้นตอน พอตำรวจทำเรื่องถึงนายอำเภอว่ากลุ่มอนุรักษ์ฯ  

ร้องทุกข์กล่าวโทษบริษัทบุกรุก ปิดกั้นทางสาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์

รว่มกนั มรีปูใหด้แูละมกีารสอบปากคำชาวบา้นดว้ย นายอำเภอกบ็อกวา่ไมว่า่งแจง้

ถ้าจะแจ้งก็ต้องรังวัดก่อน แต่นายอำเภอไม่มีตังค์ ถ้าใครจะให้รังวัดก็ต้องจ่าย

เงิน ตำรวจก็ไม่จ่าย เทศบาลก็ไม่จ่าย นายอำเภอก็ไม่จ่าย กลายเป็นต้องให้

ชาวบ้านจ่ายใครเป็นคนร้องก็ต้องเป็นคนจ่าย ความจริงแล้วเรื่องนี้ ชาวบ้านเป็น

ผู้เสียประโยชน์ควรมีสิทธิฟ้องได้ ชาวบ้านเป็นคนตรวจสอบแต่นายอำเภอ 

ไม่แจ้ง ชาวบ้านก็แจ้งไม่ได้ จนสุดท้ายชาวบ้านก็ต้องตัดสินใจไปยื่น ปปช. 

(คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต)ิ ถงึไดม้กีารตรวจสอบ

และถึงได้มีการฟ้องเจ้าหน้าที่ที่ดินที่ออกเอกสารสิทธิให้บริษัทยูเนียนฯ ทับที่

สาธารณะ 
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ตอนที่มีการตั้งศาลปกครองใหม่ๆ ชาวบ้านก็เคยคิดยื่นศาลปกครอง 

ในประเด็น พ.ร.บ.ร่วมทุน หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้ามา 

ร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 เนื่องจากชาวบ้านเห็นว่า 

โครงการนี้แม้จะเป็นของเอกชนแต่เป็นการลงทุนโดยใช้ทรัพยากรของรัฐ จึงน่า

จะต้องถือเป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่ แต่สุดท้ายแล้วชาวบ้านก็ตัดสินใจ 

ถอนคดีเพราะชาวบ้านรู้ว่า ถ้าเรื่องถึงศาลปกครองแล้วองค์กรอิสระต่างๆ จะไม่

สามารถมาเกี่ยวข้องได้ แล้วผลก็จะไปผูกอยู่กับคำตัดสินของศาลที่เดียว  

ไม่สามารถใช้กระบวนการสาธารณะได้ องค์กรอิสระจะเรียกข้อมูลก็ไม่ได้  

จะพูดก็ไม่ได้ แต่ชาวบ้านเห็นว่าถ้าชาวบ้านพิพากษาทางสาธารณะได้ย่อมจะ

เป็นเรื่องที่ดีกว่า เพราะชาวบ้านเชื่อว่า ชาวบ้านต่อสู้ทางสาธารณะได้เต็มที่  

ยกตัวอย่างเช่น รัฐธรรมนูญให้สิทธิชาวบ้านพูดได้ แต่ถ้าพูดในศาลทุกคนต้อง

ให้สิทธิเคารพศาล ซึ่งชาวบ้านก็ไม่อาจรู้ได้ว่าสิทธินั้นคืออะไร รู้แต่ว่าถ้าศาล 

ไม่อนุญาตชาวบ้านพูดไม่ได้ แต่ถ้าพูดทางสาธารณะคนจำนวนมากจะได้ฟัง  

จะมีคนตัดสินเยอะ ถ้าพูดในศาลจะมีคนฟังคนเดียว 

กฎหมายเดียวที่เราเคยพยายามจะพูดถึงคือ มาตราต่างๆ ในหมวดสิทธิ

เสรีภาพของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 แต่ถึงที่สุด 

ก็ยังมีปัญหาเพราะคนใช้กฎหมายใช้การซิกแซกมาจัดการชาวบ้าน จัดการคนที่

ด้อยโอกาสกว่า กลไกใช้กฎหมายไม่ว่าตำรวจก็ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญจริง 

อัยการก็ไม่ปฏิบัติจริงเหมือนกัน  

ทัศนคติของศาลก็เป็นปัญหาอยู่บ้าง มีหลายศาลที่พยายามพูดเรื่องสิทธิ

เสรีภาพ แต่ก็มีอีกหลายศาลเป็นศาลหัวเก่าที่มองว่าชาวบ้านเป็นตาสีตาสา 

ชาวบ้านไม่ได้ถือกฎหมาย รัฐธรรมนูญให้สิทธิก็ไม่เอามาพิจารณาประกอบ  

วันนี้กลุ่มที่ต้องเรียนรู้มากที่สุดคือกลุ่มนี้แหละ 

ชาวบา้นเคยเรยีกรอ้งศาลสิง่แวดลอ้ม ศาลสทิธมินษุยชน หลายคนบอกวา่

สิ้นเปลือง พอมีคดีชาวบ้านก็เอาไปเป็นคดีอาญา ผิดก็ติดคุก ถามว่าแล้วมา

จากอะไร ในขณะที่ชาวบ้านต่อสู้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม คุณน่ะรุกสิ่งแวดล้อม

คนที่ต่อสู้ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ชาวบ้านไม่ใช่ได้เงิน 100 ล้านจากการต่อสู้ 

ในขณะที่อีกฝ่ายได้ประโยชน์และอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ 100 เปอร์เซ็นต์”111



 111 ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล (บรรณาธิการ). เพิ่งอ้าง. หน้า 44-47. 



ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม
บ้ า น ก รู ด

1
�
1

สถาบันพระปกเกล้า

เมื่อพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่านอกจากการเรียนรู้ที่จะต่อสู้เพื่อชุมชนของตัวเอง 

ในการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ถือได้ว่าเป็นการต่อสู้เพื่อการ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติของกระบวนการยุติธรรมไทยทั้งระบบ เพื่อสร้างพื้นที่แห่งความเข้าใจ

ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะว่าในมุมมองของขบวนการเคลื่อนไหว

ภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อต่อสู้จนเดินเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม จึงพบว่า

กระบวนการยุติธรรมคือกระบวนการที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตของชุมชนมากที่สุด 

เพราะคำพิพากษาที่ปรากฏออกมาไม่ได้แสดงความเข้าใจที่มีต่อชุมชนหรือขบวนการ

เคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมเลย      

3.4ศาล

จากงานเสวนาเรื่อง “พิพากษาจินตนา พิพากษารัฐธรรมนูญ” ดูจะเป็นการ

เคลื่อนไหวทางวิชาการที่ควบคู่ไปกับขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองทางด้านสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจากภาควิชาการพยายามเปิดพื้นที่ให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคม ไม่ว่า

จะเป็นมิติทางทฤษฎีหรือมิติทางด้านการปฏิบัติการทางสังคม  

ดังนั้น การเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการยุติธรรมไทยหรือ

กระบวนการในชั้นศาล ซึ่งไม่เคยได้รับการเปลี่ยนแปลงตลอดมาในสังคมไทย จึงได้รับการ

วิพากษ์วิจารณ์จากการตัดสินคดีอันเกี่ยวข้องกับขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้าน 

สิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดการเสวนาดังต่อไปนี ้

“ในคราวนี้ใช้ชื่อว่า “พิพากษาจินตนา” จินตนานี้คือว่าการคิดเอา 

หรือเปล่า ซึ่งก็ต้องพูดในเชิงคิดเอา เพื่อที่จะได้ให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรม

ของเราคือคิดเอาจริงๆ กล่าวคือ ถ้าเราจะบอกว่าศาลนั้นมี 2 อย่าง ได้แก่ 

“ศาลพิจารณา”กับ”ศาลทบทวน” ทบทวนนั้นคือทบทวนข้อกฎหมาย  

ข้อกฎหมายที่ถูกทบทวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นศาลสูงสุด ศาลสูงสุดของ 

ต่างประเทศจะไม่เป็นศาลพิจารณาสืบพยาน แต่เป็นการตัดสินข้อกฎหมาย 

ศาลสูงสุดก็จะเป็นศาลที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ บางประเทศก็จะเป็น

ระบบเปิด ท่านก็คงทราบว่าในสหรัฐอเมริกาจะมีแค่ 9 คน และเขาจะหยิบคน

ที่เก่งขึ้นมาเรียกว่าระดับศาสตราจารย์มาเป็นผู้พิพากษาศาลสูงสุด และศาล 

สูงสุดของท่านก็มีหน้าที่ชี้ข้อกฎหมาย ผมคิดว่า ศาลสูงสุดของทุกประเทศ 

หน้าที่หลักของท่านก็คือมีหน้าที่ต้องอ่านหนังสือ ต้องครองตัวเองให้ฉลาด เพื่อ

จะไปพิพากษาข้อกฎหมายได ้
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ศาลอีกชนิดหนึ่งที่ผมเรียกว่า ”ศาลพิจารณา” หมายความว่าศาลนี้ 

จะต้องเปิดการฟังพยานหลักฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้น

ของทุกประเทศจะต้องเป็นศาลพิจารณา ฟังข้อเท็จจริง โดยมีข้อยุติอย่างไรและ

ปรับตามข้อกฎหมาย รวมทั้งมีการพิพากษาลงโทษ 

ในส่วนของศาลที่พิจารณาจะทำงานทั้ง 2 ด้าน คือ ทั้งข้อเท็จจริงและ 

ข้อกฎหมาย ศาลพิจารณาของประเทศต่างๆ นั้นก็หลากหลาย ผมคิดว่าไม่ทุก

ประเทศ บางประเทศเท่านั้น หรืออย่างมากที่สุด ศาลพิจารณามี 2 ชั้น คือ

การพิจารณาในศาลชั้นต้น และการพิจารณาในศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ถ้าเรา

อุทธรณ์ไปให้ศาลพิจารณา ศาลอุทธรณ์ก็ต้องเปิดการพิจารณา ฟังพยาน 

หลักฐาน ว่าที่โต้แย้งมานั้นมันเป็นอย่างไร ไม่มีประเทศไหนที่จะเป็นศาล

พิจารณา 3 ชั้น 

ในการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม ก็จะเน้นในศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้น

จะต้องดี จะต้องประกอบไปด้วยองค์คณะที่ดี องค์คณะที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้น

องค์คณะในศาลชั้นต้นโดยปกติแล้วจะดี อย่างเช่นของเรา อย่างน้อยสอบผ่าน. 

ส่วนศาลคดีเล็กๆ น้อยๆ เราเรียกว่าศาลแขวง ผู้พิพากษาที่จะเป็นผู้พิพากษา

ศาลแขวงนั้น ก็จะต้องประกอบด้วยผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์ในการทำคดี

ความมามาก ถ้าจะเปรียบเทียบหมายความว่า ผู้พิพากษาศาลศาลแขวงจะต้อง

เป็นระดับหัวหน้าศาลแล้ว ไม่ใช่ที่มีอาวุโสใหม่ๆ เพราะจะต้องชี้ขาดทั้ง 

ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 

ศาลแขวงของเราก็ใช้ได้ แต่ยังมีข้อบกพร่องคือว่า ถ้าศาลแขวงใน

กรุงเทพฯ เข้าใจว่าใช้ผู้พิพากษาที่มีอาวุโส แต่ถ้าศาลแขวงต่างจังหวัดก็จะใช้ผู้ที่

มีอาวุโสหรือไม่อาวุโสก็ได้ เพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าความยุติธรรมของเรานั้น 

ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดแตกต่างกัน 

ที่นี้ในชั้นศาลอุทธรณ์ ถ้าบางประเทศ ศาลที่พิพากษาเพื่อให้เกิดการ

ตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง จะมีศาลพิจารณาในชั้นที่สอง แต่เมื่อพ้นศาลอุทธรณ์ 

ไปแล้ว ก็จะเป็นเรื่องของการทบทวนข้อกฎหมาย เพราะฉะนั้นศาลอุทธรณ์  

ในประเทศต่างๆ จะมีมากกว่า แต่ของเราศาลอุทธรณ์เป็นศาลอุทธรณ์ที่ไม่ใช่

ศาลอุทธรณ์ในคดีที่ เราพิจารณาพิพากษาข้อเท็จจริง ถ้าเกี่ยวข้องกับ 

ข้อกฎหมายก็ไม่เป็นไร แต่ในกรณีข้อเท็จจริงจะต้องเปิดให้มีการพิจารณา 
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หลังจากการพิจารณาในชั้นศาลอุทธรณ์ ของเราก็คือว่า เราจะอ่าน

สำนวนสิ่งที่ศาลชั้นต้นได้ทำมา แล้วเราก็จินตนากันไป แล้วก็ชี้ว่าผิดหรือถูก 

และถามว่าใช้ศาสตร์อะไรมาอธิบาย ผมยังมองไม่เห็น เพราะว่าการที่มีพยาน

มาปรากฏต่อหน้า ความน่าเชื่อถือในการเบิกความ ความสามารถในการจดจำ 

ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่เห็นเลย แล้วบอกว่าดีกว่า แต่ไม่เชื่อ ก็เลยกลายเป็น

ว่าศาลพิพากษาตามความเชื่อ อันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจ 

สว่นศาลฎกีา ในทางปฏบิตัติามขอ้เทจ็จรงิ ศาลฎกีากไ็มเ่คยเปดิพจิารณา

ในข้อเท็จจริง ที่นี้สำหรับของเราตามกฎหมายให้ทำอย่างนั้นหรือเปล่า ก็ไม่ใช่ 

ถ้าศึกษากฎหมายให้ดี ศาลอุทธรณ์ก็เปิดการพิจารณาได้ และต้องเปิดด้วย 

ถ้าเป็นข้อเท็จจริง แต่ถ้าเป็นข้อกฎหมายก็อาจเปิดเพื่อฟังแถลงการณ์  

การแถลงการณ์ในชั้นศาลสูง จริงๆแล้วเป็นประโยชน์ ในต่างประเทศถือว่า

เป็นการให้ความรู้แก่ผู้พิพากษา แต่ของเราก็กลายเป็นว่า ถ้าเป็นการ

แถลงการณ์ก็รู้สึกว่าจะมาสอนหรืออย่างไร เพราะฉะนั้นหลักในเรื่องอุทธรณ์

ฎีกาของเรา ในเบื้องต้นผมคิดว่า มีหลักใหญ่ๆ อย่างนี้”112 



หลังจากที่พิจารณาเนื้อหาของการเป็นผู้พิพากษาและการดำเนินคดี หรือการ 

พิพากษาคดีมาแล้ว “กรณีโต๊ะจีน” เป็นกรณีที่เกิดขึ้นมาเพื่อท้าทายกระบวนการยุติธรรม

ในสังคมไทย ทั้งนี้ในการเคลื่อนไหวได้ชี้ให้เห็นว่าความรู้เรื่อง “สิทธิชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” กับ “ความผิดทางอาญา” เป็นการชั่งน้ำหนักพยาน

หลักฐานที่ละเอียดอ่อนที่สุด แต่ในทางปฏิบัติของศาลแล้วกลับไม่เป็นเช่นนั้น ความจริง

และคำบอกเล่าในสถานการณ์วันนั้นจากปากคำของชาวบ้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้      

“ชาวบ้านกรูดได้รับรู้ว่าจะมีการเลี้ยงโต๊ะจีนแก่ผู้ที่สนับสนุนโครงการ... 

แต่ที่ชาวบ้านกรูดทราบดีคือการหลังงานเลี้ยงที่แสนรื่นรมย์ครั้งนี้ผ่านพ้นไป

ความวุ่นวายจากการลงทุนเม็ดเงินที่ตามหลังมาจะมีมากมายมหาศาล  

กลุ่มอิทธิพลที่ขาดเงินหล่อเลี้ยงจะมีกำลังขึ้นจากเดิมหลายเท่า อาวุธปืนและ

เครื่องกระสุนคงหลั่งไหลกันลงพื้นที่บ้านกรูดอีกระลอก  

 112พพิากษาจนิตนา พพิากษารฐัธรรมนญู(1) แหลง่ทีม่า http://61.47.2.69/~midnight/midnight2545/
document95165.html 
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ชาวบ้านกรูดรวมตัวกันเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2544 ใช้ศาลาวัด

เป็นจุดนัดหมาย เพื่อขัดขวางงานเลี้ยงด้วยความรู้สึกว่า การขัดขวางงานเลี้ยง

ในครั้งนี้ถ้าชาวบ้านทำได้สำเร็จเท่ากับปิดประตูตายกับการลงทุนโรงไฟฟ้า 

ที่บ้านกรูด แม้ชาวบ้านทั่วไปจะไม่รู้รายละเอียดว่าการหยุดโรงไฟฟ้าในครั้งนั้น 

มีขั้นตอนอย่างไร ระดับแกนนำชาวบ้านมีการวางแผนกันอย่าง นั่นไม่ใช่เรื่อง

ใหญ่ในสถานการณ์นั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่รับรู้เพียงแค่ทำอย่างไรที่การกินเลี้ยง

ครั้งนี้จะเกิดความวุ่นวาย ปั่นป่วนให้กลุ่มนักลงทุนจากต่างประเทศที่มาซุ่มดู

สถานการณ์ในพื้นที่ได้เห็นปัญหาที่กลุ่มผู้นำท้องถิ่น กับฝ่ายโรงไฟฟ้าที่อยู่ใน

พื้นที่จัดฉากให้พวกเขาดู สถานการณ์ที่หน้าโรงไฟฟ้าเป็นสถานการณ์ที่หลาย

ฝ่ายมีความกังวลว่าจะสุ่มเสี่ยงกับความผิดและที่สุดจะนำไปสู่การถูกแจ้งจับ

ดำเนินคดีกับชาวบ้านที่ใช้วิธีการต่อสู้เช่นนั้น ... ที่ประจันหน้ากันระหว่าง 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตำรวจ) ฝ่ายประชาชนผู้ปกป้องบ้านเกิดที่พร้อมทำแล้ว 

ทุกวิถีทางในการหยุดโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เขาไม่อยากได้ “ยุทธการน้ำต้ม

ปลาวาฬเน่า” ที่หลายคนคาดไม่ถึงถูกนำมาใช้เปิดเกมการต่อสู้ในศึกระหว่าง

ประชาชน และนักลงทุนที่มีกำลังจากรัฐทุกรูปแบบได้เริ่มขึ้น ชาวบ้านกว่า 

500 คนใช้น้ำต้มปลาวาฬที่ตายเกยตื้นตั้งแต่ปี 2543 บรรจุถุงเพื่อใช้ในการ

สร้างความวุ่นวาย ไม่มีอาวุธหนักใดๆ นอกจากน้ำเน่าในมือเท่านั้นที่เดินเข้าสู่

งานเลี้ยงครั้งนี้ ... นี่คือการตัดสินใจของชุมชนที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 

พ.ศ. 2544 น้ำต้มปลาเน่าได้ถูกละเลงบนโต๊ะจีนที่บริเวณงานจัดเลี้ยงโต๊ะจีน 

ในครั้งนี้ ผ้าปูโต๊ะ แก้วน้ำ ช้อน ส้อม สิ่งของที่ใช้ในการเลี้ยงโต๊ะจีน เพียงเพื่อ

ไม่ให้ใช้ประโยชน์ได้ และก็ไม่สามารถจัดหามาสำรองใหม่ได้ตามเวลาที่จำกัด 

เพราะใกล้เวลาที่ชาวบ้านทั่วไปเดินทางมาถึง การปฏิบัติการสายฟ้าแลบได้ 

จบสิ้นภายใน 15 นาทีด้วยความสามัคคีของชาวบ้านที่คิดร่วมกันว่า “ปิดเกม 

โรงไฟฟ้าถ่านหิน” โดยมีพันธะสัญญาระหว่างแกนนำชาวบ้านว่างานนี้มีคนต้อง

คดีแน่ มากน้อยขนาดไหนไม่มีใครรู้ แต่การต่อสู้ที่มองเห็นฝั่งย่อมดีกว่า 

การต่อสู้ที่ไม่รู้เลยว่าจะจบหรือไม่จบอย่างไร  

งานเลี้ยงในครั้งนั้นไม่สามารถจัดได้ เพราะทั้งกลิ่นเหม็นเน่าของ 

ซากปลาวาฬและความวุ่นวายที่หน้าโรงไฟฟ้าเกินกว่าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหลาย

กองร้อยพร้อมเครื่องมือที่พร้อมสลายการชุมนุมที่รัฐเตรียมไว้ เหตุการณ์นี้ 

จะไม่เกิด ถ้าการเจรจาระหว่างแกนนำชาวบ้านกับตัวแทนของกลุ่มทุนและ 

กลุ่มอิทธิพลในพื้นที่จะมีข้อยุติไปในทางที่ดี นี่คือบทเรียนที่ชี้ให้เห็นการพัฒนา

ที่ไม่เห็นหัวชาวบ้าน ข้อต่อรองระหว่างชาวบ้านกับกลุ่มทุนไม่สามารถหาข้อยุติ 
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เมื่อใดที่เขาเสียเปรียบเขาจะไม่รับข้อเสนอ แม้ว่าหลังการเจรจาปัญหาจะ 

บานปลายหรือไม่ เขาก็ไม่ใส่ใจ และนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนย่อมตัดสินใจ 

ที่จะเลือกรักษาทรัพยากรของพี่น้องได้เท่ากับการเข้ามาลงทุนของกลุ่มทุน  

การเจรจาไม่เป็นผลสำเร็จข้าพเจ้าก็ไม่สามารถคาดเดาอนาคตของบ้านกรูด 

ได้เช่นกัน ความขัดแย้งบานปลายขึ้นเรื่อยๆ งานเลี้ยงยุติทันที กลุ่มทุนวิ่งหนี

เอาตัวรอดทั้งที่มีการอารักขาความปลอดภัยอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กลุ่ม

อิทธิพลในพื้นที่ และนอกพื้นที่ นั่นหมายถึงความไม่มั่นใจในการจ่ายเงินเพื่อ

เดินหน้าโครงการย่อมเกิดขึ้น ความสำเร็จของประชาชนเริ่มเห็นเค้าลางขึ้น”   



นอกจากการต่อสู้เรื่องการปกป้องฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว  

ยังมีการต่อสู้กับอิทธิพลในท้องถิ่นด้วย จะเห็นได้ว่าแกนนำในขบวนการเคลื่อนไหว 

โดยส่วนใหญ่จะโดนการคุกคามจากผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการขนาดใหญ่

เหล่านั้น จนอาจจะนำมาซึ่งความสูญเสียในทรัพย์สินหรือความสูญเสียในชีวิต แต่ความ

สูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นสำหรับแกนนำขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม

ของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด คือการสูญเสียอิสรภาพอันเนื่อง 

มาจากการต่อสู้เพื่อรักษาแผ่นดินถิ่นเกิดไว้นั่นเอง ดังคำพิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งปรากฏ 

รายละเอียดดังต่อไปนี้   

คำพิพากษาศาลชั้นต้น

“โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2544 เวลากลางวัน จำเลยกับ

พวกจำนวนหลายคนโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควร ได้ร่วมกัน

บุกรุกเข้าไปในโฉนดที่ดินเลขที่ 135 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ของบริษัท ยูเนี่ยนเพาเวอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด นิติบุคคล 

ผู้เสียหาย ซึ่งกำลังจัดเลี้ยงครบรอบ 3 ปีโครงการโรงงานไฟฟ้าหินกรูด โดย

จำเลยกับพวกดังกล่าวร่วมกันใช้ของเน่าเสียสกปรกขว้างปาและเทลงบนโต๊ะ

อาหาร ถังน้ำแข็ง เวทีจัดเลี้ยง และภายในงานเลี้ยงดังกล่าวของผู้เสียหาย  

อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายโดยปกติสุข 

เหตุเกิดที่ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอให้ลงโทษ

จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 362, 365  
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จำเลยให้การปฏิเสธ 

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นได้ความว่า เมื่อปี 2537 รัฐบาล 

มีนโยบายที่จะอนุมัติให้เอกชนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหิน

ที่บ้านกรูด ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำเลยกับ

พวกซึง่เปน็ราษฎรหมูท่ี ่2 ตำบลธงชยั อำเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

มีความเห็นว่า บ้านกรูดประกอบไปด้วยชายทะเลเกือบ 2 กิโลเมตร ราษฎร

ตำบลธงชัยมีทั้งหมด 11,000 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง ออกเรือเล็ก

ชายฝั่งกับอาชีพเกษตรกร บ้านหินกรูดมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ รวมทั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล และยังคงสภาพเดิม ชาวประมงใช้ทรัพยากร

ดังกล่าวในการหาเลี้ยงชีพ รอบชายฝั่งทะเลมีปะการังที่สมบูรณ์ หากมีการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบสร้างความเสียหายให้กับ

ธรรมชาติและประชาชนในภายหลังได้ จำเลยกับพวกจึงรวมตัวกันคัดค้าน 

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าว ต่อมาตามเวลาและสถานที่เกิดเหตุ ขณะที่

บริษัทยูเนี่ยนเพาเวอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าหินกรูด

กำลังจะจัดงานเลี้ยงครบรอบ 3 ปี โครงการโรงไฟฟ้าหินกรูดได้มีกลุ่มผู้คัดค้าน

โครงการดังกล่าวเข้าไปบริเวณจัดงานเลี้ยง 

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัย จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติเรื่องสิทธิและ

เสรีภาพของชนชาวไทยไว้ในหมวดที่ 3 มาตรา 39 วรรคหนึ่งว่า บุคคลย่อมมี

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา

หรือการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น มาตรา 44 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า บุคคลย่อม

มีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ มาตรา 46 บัญญัติว่า 

บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ 

และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศไทยในรูปแบบที่ต้องการให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองมากกว่ารัฐธรรมนูญในอดีต คดีนี้

เกี่ยวข้องกับความมุ่งหมายดังกล่าว จึงต้องพิจารณาหลักฐานด้วยความละเอียด

อ่อนมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดหรือคนดีถูกรังแกโดยกลไกทางกฎหมาย ทั้งมาตรา 33 
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วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลย

ไม่มีความผิด อันมีความหมายว่าในการพิจารณาคดีนั้น ศาลจะนำพยาน 

หลักฐานใดมาฟังและลงโทษจำเลยได้ ก็ต่อเมื่อพยานหลักฐานนั้นไม่มีข้อตำหนิ 

ข้อบกพร่อง  

ดังนั้น การพิจารณาพยานหลักฐานของโจทก์ จึงต้องใช้ความระมัดระวัง 

พิพากษายกฟ้อง”113

 

เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าเป็นคดีที่ศาลใช้เนื้อหาของกฎหมายรัฐธรรมนูญอันเป็น

ฐานแห่งสิทธิที่ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมในการพิพากษา และ 

เป็นคำพิพากษาแรกที่ศาลยกเรื่องสิทธิชุมชนขึ้นมาพิจารณาและเป็นส่วนหนึ่งในการ

อรรถาธิบายคำพิพากษาเพื่อให้เกิดความชัดเจนและละเอียดอย่างที่ควรจะเป็นในชั้น 

การพิจารณา และยังก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาฉบับนี้ต่อมา 

คำวิพากษ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นของศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร 

“ถ้าจะมองในอดีต ที่เราเคยสัมผัสก็คือคดีของนางเชอรี่แอน ดันแคน 

สำหรับคดีนี้มีอยู่ 2 ภาค ภาคแรก ศาลชั้นต้น ถ้าเป็นศาลพิจารณา ศาล 

จะต้องพิพากษาลงโทษ ผมจะไม่พูดว่าผู้ที่ถูกลงโทษหรือยกฟ้องนี้ผิดหรือถูก 

เอาหลกัวชิา ลงโทษกม็เีหตผุล เพราะไดเ้หน็ไดฟ้งัไดอ้ะไรตา่งๆ ความเชือ่อยา่งนี ้

เกิดจากศาสตร์ที่อธิบายได้ โดยตรรกศาสตร์ โดยสังคมวิทยา จิตวิทยา และ

ศาลอุทธรณ์ในคดีนี้ก็ปรากฏว่าพิพากษายืน ก็ยังพอใช้ได้ แต่พอถึงศาลฎีกา

กลับมีการตัดสินยกฟ้อง ผมก็พิจารณาว่า มันเกิดอะไรขึ้น มันมีอะไรมาอธิบาย 

ทำไมถึงเชื่อต่างกันอันนี้ก็คือหลักในการอุทธรณ์ฎีกา 

เพราะฉะนั้นถ้าจะเปรียบเทียบในคดีนี้ (หมายถึงคดีของนางจินตนา  

แกว้ขาว) ศาลชัน้ตน้ยกฟอ้ง เทา่ทีผ่มอา่นด ูถา้ศาลอทุธรณจ์ะวนิจิฉยัขอ้เทจ็จรงิ

ความจริงก็กระทำได้ แต่ศาลอุทธรณ์ไม่ได้เปิดเป็นศาลพิจารณา ก็นั่งๆ อ่านอยู่ 

จะเรียกว่า Enlightent (ตรัสรู้) เอาเองก็ได้”114

 113 คดีหมายเลขดำที่ 1480/2545 คดีหมายเลขแดงที่ 3283/2546 คำพิพากษาศาลชั้นต้น เมื่อวันที่ 
30 กันยายน พ.ศ. 2546 
 114 พิพากษาจินตนา พิพากษารัฐธรรมนูญ(1) แหล่งที่มา http://61.47.2.69/~midnight/midnight 
2545/document95165.html 
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คำวิพากษ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นของนายไพโรจน์ พลเพชร 

“กรณีคุณจินตนา ศาลอ้างอิงรัฐธรรมนูญเรื่องสิทธิชุมชน เรื่องเสรีภาพ

ในการแสดงความคิดเห็น ศาลบอกว่า เมื่อสิทธิอย่างนั้น ศาลเลยต้องใช้อำนาจ

ในการฟังข้อเท็จจริงอย่างซับซ้อน หมายความว่าถ้าประชาชนใช้สิทธิอย่างนั้น 

ศาลต้องพึงระวังในการใช้ดุลพินิจ คือนี่เป็นการตรวจสอบตัวเองของตุลาการว่า

จะใช้ดุลพินิจแบบไหน ศาลชั้นต้นฟังอีกทางหนึ่ง ศาลอุทธรณ์ฟังอีกทางหนึ่ง 

ผมจะชี้ให้เห็นว่า ศาลตระหนักว่าถ้าเขาใช้สิทธิแบบซับซ้อนอย่างนี้ ตัวเองจะใช้

ดลุพนิจิภายใตส้ทิธปิระชาชนอยา่งไร ตอ้งฟงัพยานหลกัฐานอยา่งระมดัระวงั”115

คำวิพากษ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นของนายสมชาย หอมลออ 

“ดูคดีคุณจินตนา คำฟ้องของอัยการและทุกคดี แม้แต่คดีที่ตากใบ ก็คือ

ฟ้องให้เข้าประเด็นข้อกฎหมายเท่านั้นเอง โดยไม่ได้พูดเลยว่าก่อนที่คนๆ นี้ 

จะมาทำผิดตามกฎหมายดังกล่าว เขามีพื้นเพ มีพฤติกรรมอะไรมา มันมี

ปัญหาอะไรมาบ้าง การต่อสู้เรื่องโรงไฟฟ้า ซึ่งจะสร้างปัญหามลพิษตรงนี้ให้กับ

ชุมชนทำให้ชุมชนแตกสลาย ถ้าคนฟ้องเป็นทนายที่โจทก์จ้างมา อันนี้จะไม่ว่า

กันเลย สำหรับในคดีนี้อัยการเป็นคนฟ้อง อัยการไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น 

แต่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้ความยุติธรรม และเป็นผู้ที่กินภาษีของจำเลยในคดีนั้น

ด้วย ทำไมพูดเรื่องขาวกับดำเท่านั้น ทั้งๆ ที่ความจริงแล้วมีสีเทาอยู่ด้วย อันนี้

คือปัญหา ถ้าเราทำงานอยู่อย่างนี้ ผมคิดว่าสังคมไปไม่ได้”116

คำวิพากษ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 

“ในกรณีของคดีคุณจินตนา เป็นไปได้ที่จะใช้การตีความของศาลอุทธรณ์ 

ถูกต้องหรือไม่ในแง่ของหลักพื้นฐานในการพิจารณา ถ้าไม่ถูกต้องมันก็คือการ

ใช้อำนาจไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานได้ ผมจึงขอยกประเด็น 2-3 

ประเด็นนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่า สิทธิเสรีภาพของไทยในแง่หลักกฎหมายที่เขียนอยู่มัน

ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่มันมีปัญหาในระดับที่ 2 คือระดับของการใช้การตีความ 

รวมไปถึงองค์กรที่จะมา review ด้วย”117


 115 เพิ่งอ้าง 
 116 พิพากษาจินตนา พิพากษารัฐธรรมนูญ(2) แหล่งที่มา http://61.47.2.69/~midnight/midnight 
2545/document95164.html 
 117 เพิ่งอ้าง 
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อย่างไรก็ตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาในทางตรงกันข้าม ดังปรากฏ

รายละเอียดดังต่อไปนี ้

คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์

“การเบิกความที่แตกต่างกับคำให้การในชั้นสอบสวนก็อาจเนื่องจาก

พยานโจทก์เหล่านี้เกรงกลัวต่ออิทธิพลของจำเลยซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มผู้คัดค้าน

โครงการโรงไฟฟ้าหินกรูด หรือมิฉะนั้นอาจกลับใจเบิกความเพื่อช่วยเหลือให้

จำเลยพ้นความผิด ซึ่งเมื่อได้พิจารณาคำให้การต่อพนักงานสอบสวนตามความ

เป็นจริงยิ่งกว่าคำเบิกความของพยานโจทก์เหล่านี้ในชั้นพิจารณา พยานบุคคล

และพยานเอกสารของโจทก์เชื่อมโยง สมเหตุผลน่าเชื่อถือ จำเลยเองก็รับว่า 

วันเกิดเหตุจำเลยกับพวกได้ไปที่หน้าสำนักงานของผู้เสียหายและระหว่างนั้น 

ได้กลิ่นของเน่าเสีย เพียงแต่อ้างว่าจำเลยกับพวกไม่ได้เข้าไปบริเวณที่เกิดเหตุ 

ประกอบกับคำเบิกความและคำให้การของพยานโจทก์ที่เป็นประจักษ์พยาน

ทั้งหมด ทำให้พยานของโจทก์มีน้ำหนักน่ารับฟังมากยิ่งขึ้น และพยานจำเลย 

มีน้ำหนักน้อย ก็คงมีเฉพาะตัวจำเลยเบิกความลอยๆ ไม่มีพยานหลักฐาน 

มาสนับสนุน เป็นพยานเพียงปากเดียว พยานจำเลยจึงมีน้ำหนักน้อยไม่อาจ 

หักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ดังนั้นการกระทำของโจทก์มีความผิดตามที่

โจทก์ฟ้อง พิพากษากลับให้จำคุก 6 เดือน”118 

 

เมื่อประเด็นแห่งการพิจารณาเรื่องสิทธิชุมชนเลือนหายไปจากคำพิพากษา 

ศาลอุทธรณ์ และประเด็นแห่งคำพิพากษากลับกลายเป็นเรื่องอิทธิพลอำนาจมืดที่มอง 

ไม่เห็น คำพิพากษาจึงมีผลประหลาด พร้อมทั้งมีการวิจารณ์คำพิพากษาดังต่อไปนี้ 

ความเห็นของรองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุลต่อคำพิพากษาศาลอุทธรณ์119 

“การพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีการให้ความสำคัญ

และการให้ความหมายต่อข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันออกไป  

ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 118 คดีหมายเลขดำที่ 1480/2545 คดีหมายเลขแดงที่ 3283/2546 คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์  
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2548 
 119สำนกังานปฏริปู. คำถามปลายเปดิ วา่ดว้ยชะตากรรมซำ้ซากของภาคประชาชน. กรงุเทพมหานคร:
สำนักงานปฏิรูป, 2555. หน้า 27-29. 
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1. ประเด็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 

2. ประเด็นความน่าเชื่อถือของพยาน 

3. ประเด็นการให้ปากคำในชั้นศาลกับชั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งมีผลทำให้

มีการตัดสินที่แตกต่างกัน” 



ทัง้นี ้ศาลฎกีาไดอ้า่นคำพพิากษาทีจ่งัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ซึง่มรีายละเอดียดงัตอ่ไปนี้

คำพิพากษาศาลฎีกา

“เหตุคดีนี้เกิดขึ้นในเวลากลางวัน พยานโจทก์ดังกล่าวทุกปากรู้จักจำเลย

มาก่อน เชื่อว่าจดจำจำเลยรวมทั้งการกระทำของจำเลยได้อย่างแม่นยำ  

ไม่ปรากฏว่าพยานโจทก์เหล่านั้นเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน ไม่มี

เหตุให้ชวนระแวงสงสัยว่าจะเบิกความปรักปรำ 

ที่จำเลยฎีกาต่อไปว่าธรรมชาติของคดีที่กล่าวหาว่าจำเลยกระทำความผิด

มิใช่การกระทำความผิดอย่างคดีอาญาสามัญ การใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยของศาล

อุทธรณ์ภาค 7 จึงไม่ต้องด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นไม่เป็นสาระสำคัญ

แห่งคดี 

ส่งผลให้จำเลยต้องรับโทษ  

คดีนี้จำเลยเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษ 

จำคุก 4 เดือน”120 



ความเห็นของนายสุรชัย ตรงงาม นักกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและผู้อำนวยการ
โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม121 

“ประการแรก คำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ยกฟ้อง ได้อ้างอิงถึง

รัฐธรรมนูญมาตรา 44 และมาตรา 46 ที่กล่าวถึงสิทธิในการชุมนุมและสิทธิ

 120 คดีหมายเลขดำที่ 1480/2545 คดีหมายเลขแดงที่ 3283/2546 คำพิพากษาศาลชั้นฎีกา เมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
 121 สำนักงานปฏิรูป. คำถามปลายเปดิ วา่ดว้ยชะตากรรมซำ้ซากของภาคประชาชน. กรุงเทพมหานคร: 
สำนักงานปฏิรูป, 2555. หน้า 31. 
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ชุมชน ขณะที่คำพิพากษาอุทธรณ์และคำพิพากษาฎีกาไม่ได้พูดถึง “สิทธิตาม

รัฐธรรมนูญ” 

ประการที่สอง ประเด็นการต่อสู้และใช้สิทธิของจินตนาไม่ใช่เรื่องส่วนตัว

แต่เป็นเรื่องการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อไปปกป้องสิทธิชุมชน คุ้มครอง 

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ แต่ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ประเด็นนี้ โดยไม่ได้อธิบายเหตุผลที่ชัดแจ้ง นอกจากชี้แจงว่า “เป็นประเด็นที่

ไม่ เป็นสาระสำคัญแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย” ซึ่งในทางกฎหมาย  

การเขียนคำพิพากษาคือการให้เหตุผล ดังนั้นการให้เหตุผลไม่ชัดแจ้งจะทำให้

คำพิพากษานั้นไม่ชัดเจน 

ประการที่สาม กรณีคดีการต่อสู้ด้านสิ่งแวดล้อม มีข้อสังเกตว่า เหตุใด

ศาลจึงไม่ยกเอาเหตุการณ์ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ เจตนาอันดีในการต่อสู้เพื่อ

สิ่งแวดล้อมมาพิจารณาเพื่อเป็นเหตุผลในการรอลงโทษ ซึ่งในทางกฎหมาย 

ระบุว่า ถ้ากรณีใดศาลกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ศาลมีอำนาจกำหนดว่าคดี 

ดังกล่าวควรรอการลงโทษหรือไม่ คำถามจึงมีเหตุผลว่าเหตุใดศาลฎีกาจึงไม่ได้

พิจารณาเหตุในการรอลงโทษในคดีจินตนา ในขณะที่คดีอื่นๆ ของชาวบ้าน 

ที่ลุกขึ้นมาสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมหลายๆคดี เช่น คดีของชาวบ้านหนองแซง ซึ่งมีคำ

พิพากษาลงโทษจำคุก 1 ปีก็มีการรอลงอาญา โดยมีเหตุในการรอลงอาญา 

ที่อ้างถึงเจตนาอันแท้จริงของพวกชาวบ้านที่ทำเพื่อปกปักษ์รักษาชุมชนและ 

สิ่งแวดล้อมชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม” 



หลังจากมีคำพิพากษาฎีกาแกนนำในขบวนการเคลื่อนไหวก็สูญเสียอิสรภาพ  

แต่นำมาซึ่งการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมในระดับต่อไป 



4 ความอยุติธรรมในราชทัณฑ์

“จำคุก”  

“หลังเหตุการณ์โต๊ะจีนในวันนั้นข้าพเจ้าถูกผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นผู้เสียหาย 

เข้าแจ้งความดำเนินคดีหลายคดี และหลายข้อกล่าวหามีการวางแผนหาพยาน

ชี้ตัว วางแผนสำหรับกลุ่มผู้เสียหาย รวมทั้งวางตัวเจ้าพนักงานของรัฐไว้สำหรับ

เป็นผู้เห็นเหตุการณ์ให้สมกับรูปคดี ... 
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แสดงว่าคดีที่ เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและเกี่ยวกับฐานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทัศนะของคนในกระบวนการยุธรรมต้องลงโทษให้

หลาบจำอย่างเดียวหรือไม่นี่เป็นคำถามที่คาใจของคนจนที่ต้องสู้กับทุนใน

โครงสร้างการพัฒนาที่ไม่เป็นธรรม และชาวบ้านไม่มีส่วนในการเลือกแนวทาง

พัฒนานี้ ที่สุดพี่น้องที่ต้องต่อสู้ก็ไม่ผิดอะไรกับแมลงเม่าที่ต้องบินเข้ากองไฟ 

ที่ถูกสุมกองล่อไว้เท่านั้นเองหรือ”122 



เมื่อการต่อสู้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องแลกมาด้วยอิสรภาพ

ของแกนนำขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม การต่อสู้ของขบวนการ

เคลื่อนไหวนี้ยังคงอยู่ และดำเนินกิจกรรมอย่างเข็มแข็งเสมอมา เสมือนหนึ่งเป็นพลเมือง 

ที่ตื่นรู้แล้วในสังคมประชาธิปไตย พร้อมที่จะเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยน ถกเถียงและสานเสวนา

เพื่อหาทางออกจากปัญหาที่ซ้ำซากของการพัฒนาโดยรัฐ 

ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมบ้านกรูดจึงยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมร่วมกับเครือข่าย

อื่นๆ เสมอมา นอกจากนี้ยังเป็นเสมือนต้นแบบของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 

ในระบอบประชาธิปไตยด้วย การเรียนรู้เหล่านี้จึงไม่สิ้นสุดและกระบวนการยุติธรรมเพื่อ

สิ่งแวดล้อมและชุมชนยังคงดำเนินต่อไป      



5 กระบวนการยุติธรรม
 เพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

กระบวนการยุติธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน หากพิจารณาในมุมมองทางทฤษฎี

แล้ว จะค้นพบว่ามีทฤษฎีจำนวนมากที่สอดรับกับกระแสเรื่องสิ่งแวดล้อม และกระแส

ต่างๆก็แอบอิงพื้นที่ในสังคมไทยมายาวนาน จนเกิดการปรากฏตัวขึ้นอย่างเป็นทางการนับ

ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 จวบจนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540 

“รัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2540 ต่อเนื่องมาในฉบับ พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติ

หลักการและแนวคิดใหม่ๆในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ใน

หลายมาตรา ซึ่งมีผลสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างและระบบของกระบวนการ

นโยบายสาธารณะด้านสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทย ซึ่ งอาจจำแนกออกได้ เป็น  

 122 จินตนา แก้วขาว. เพิ่งอ้าง. หน้า 94-104. 
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5 องค์ประกอบย่อยได้แก่ ด้านองค์กร ด้านกระบวนการ ด้านเครื่องมือตัดสินใจ  

ด้านกฎหมายและด้านกรอบแนวคิด”123 “เจตนารมณ์สำคัญของรัฐธรรมนูญตามที่กล่าวถึง 

5 ประเด็นข้างต้นนี้เป็นไปเพื่อส่งเสริมการเมืองภาคประชาชน”124 

“หากมีคนเรียกรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ว่าเป็น รัฐธรรมนูญฉบับสีเขียว 

(The Green Constitution) ผู้คนทั้งหลายก็น่าที่จะต้องเรียกกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปี 

พ.ศ. 2550 ว่าเป็น รัฐธรรมนูญฉบับสีเขียวกว่า (The Greener Constitution) เนื่องจาก

เป็นรัฐธรรมนูญที่ผู้ร่างพยายามพัฒนาเรื่องสิทธิและความคุ้มครองในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้มี

มากขึ้นกว่ารัฐธรรมนูญฉบับก่อน”125 นอกจากความพยายามในการนำเสนอเนื้อหาของ

รัฐธรรมนูญว่ามีความเป็นสีเขียว กล่าวคือใส่ใจในประเด็นเรื่องสิ่ งแวดล้อมแล้ว  

ยังนำเสนอความเป็นสีเขียวทั้งทางด้านที่เรียกว่า “กฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านเนื้อหา” 

(Substantive Environmental Law) และ“กฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านกระบวนการ” 

(Procedural Environmental Law)126 มีการนำเสนอความเป็นสีเขียวทั้งในตัวกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ จนนำไปสู่การ

ขนานนามกฎหมายเหล่านี้ว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญสิ่งแวดล้อม กฎหมายแพ่งสิ่งแวดล้อม 

กฎหมายอาญาสิ่งแวดล้อม และกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้ “การพัฒนาเครื่องมือในการตัดสินใจกำหนดนโยบายสาธารณะด้าน 

สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมจากการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  

(ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในระดับการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม) โดยให้เป็นเครื่องมือ 

ในการพิจารณาตัดสินใจระดับนโยบายหรือแผน ตัวอย่างรูปธรรมในกรณีนี้คือ เครื่องมือ 

ที่ เรียกว่า การประเมินสิ่ งแวดล้อมเชิ งยุทธศาสตร์ (Strategy Envi ronment 

Assessment: SEA) เครื่องมือนี้มีการพัฒนาและใช้กันมานานแล้วในหลายประเทศโดย

เฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

 123 บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, “กระบวนการตัดสินใจทางการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมในระยะเปลี่ยนผ่านของ
สังคมไทย” ใน สถาบันพระปกเกล้า. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 10 
การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2551. หน้า 5. 
 124เพิ่งอ้าง, หน้า 7 
 125 สุนทรียา เหมือนพะวงศ์, “กระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมไทย: เส้นทางยังอีกไกลกว่าจะไปถึงฝัน” 
ใน สถาบันพระปกเกล้า. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 10 การเมืองและ
วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2551. หน้า 208. 
 126 เนื้อหาเพิ่มเติมโปรดอ่าน สุนทรียา เหมือนพะวงศ์, “กระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมไทย: เส้นทาง
ยังอีกไกลกว่าจะไปถึงฝัน” ใน สถาบันพระปกเกล้า. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
ครั้งที ่10 การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2551. หน้า 205-
210 และ 217-221. 
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การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) เป็นการใช้กรอบแนวคิดและ

กระบวนการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่บูรณาการมิติกายภาพ เศรษฐกิจ 

สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเปรียบเทียบทางเลือกในการตัดสินใจในระดับ

นโยบาย แผน หรือแผนงาน เพื่อให้การตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส โดย

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสม”127 

จะเห็นได้ว่า ความพยายามในการทำให้โครงสร้างของกระบวนการยุติธรรม  

ทำหน้าที่อำนวยความยุติธรรมให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนที่ต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อม จะเป็น

หนทางที่นำมาซึ่งความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมได้ไม่ยาก 



6 ความยุติธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

“ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม” หากคิดใคร่ครวญหลายๆ รอบ พบว่า เป็น 

นามธรรมชนิดหนึ่ง หากไม่นำมาสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมที่แท้จริง ความยุติธรรม

ทางสิ่งแวดล้อมเป็นศาสตร์ที่ใช้สำหรับการศึกษาปรัชญากฎหมายเพียงเท่านั้น แต่

ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการ

ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม หลักฐานที่เห็นเป็นประจักษ์ที่ได้มาจากการต่อสู้

ยาวนานนับสิบๆปีก็คือ “ชายหาดริมทะเลที่ว่างเปล่า” แต่ความว่างเปล่าเหล่านี้ส่งผลให้ยัง

คงมีชาวประมงหรือชาวเลที่ออกเรือหาปลา และยังมีเกษตรกรที่อาศัยอากาศอันบริสุทธิ์ 

ในการหามะพร้าว ปลูกปาล์มและทำมาหากินเพื่อยังชีพต่อไป แต่ปัญหาที่ยังคงเป็นปัญหา

ในเชิงโครงสร้างของสังคมก็ยังคงอยู่ หากไม่กล่าวถึงเลยคือความไม่ธรรมทางสังคม  

ถ้าหากไม่ขจัดความไม่เป็นธรรมทางสังคมแล้ว การเรียกร้องให้เกิดความเป็นธรรมทาง 

สิ่งแวดล้อมก็ดูจะเป็นไปได้ยากนัก 

ทั้งนี้ “ปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสังคมที่เชื่อมโยงกับเรื่องความไม่เสมอภาค 

ในการอยูใ่นภาวะสิง่แวดลอ้มทีด่ ีทัง้ในสภาวะธรรมชาตแิละในสิง่แวดลอ้มทีม่นษุยส์รา้งขึน้

นอกจากนี้ยังหมายความถึงปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรม ปัญหาทางด้าน

สุขภาพหรือสุขภาวะ (Health Injustice) ของประชาชนทั่วไป และปัญหาความไม่เป็น

ธรรมด้านแรงงาน (Labour Injustice) ของแรงงานด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ปัญหาความไม่

เป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมในสังคมร่วมสมัยยังน่าจะกินความถึงความไม่เป็นธรรมต่อ

 127 บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, “กระบวนการตัดสินใจทางการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมในระยะเปลี่ยนผ่านของ
สังคมไทย” ใน สถาบันพระปกเกล้า. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 10 
การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2551. หน้า 18. 
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ธรรมชาติ (Natural Injustice) ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นความไม่เป็นธรรมทางนิเวศ 

(Ecological Injustice) ความไม่เป็นธรรมต่อพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ (Species Injustice) 

หรือความไม่เป็นธรรมด้านภูมิอากาศ (Climate Injustice หรือ Atmospheric Injustice) 

ที่มีขอบเขตกว้างขวางข้ามพรมแดนไทยออกไปด้วย ดังนั้น การสำรวจความหมายและ

ขอบเขตเรื่องนี้อย่างจริงจังน่าจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างครอบคลุม”128 

ความหมายของคำว่า ความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice) 

ในยุคใหม่ น่าจะมีขอบเขตกว้างขวางกว่าสิ่งที่ได้เคยพิจารณามาในอดีต จนนำมาสู่คำว่า 

ความเป็นธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมร่วมสมัย (Contemporary Environmental Justice)129

โดยความเป็นธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมร่วมสมัยแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท โดยประเภท

แรก ได้แก่ ความเป็นธรรมทางด้านสิ่ งแวดล้อมในด้านเนื้อหา (Substant ive 

Environmental Justice) และประเภทที่สองคือ ความเป็นธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมในเชิง

กระบวนการ (Procedural Environmental Justice) ซึ่งเป็นความเป็นธรรมทาง 

สิ่งแวดล้อมที่ได้รับอิทธิพลจากเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory 

Democracy)  

“ความยุติธรรมในเชิงกระบวนการเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และเป็นหลักประกัน 

ในหลายๆ ด้าน เช่น การกำหนดองค์กรที่ดำเนินการ หรือการกำหนดเงื่อนไขขั้นตอน 

ในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม กระบวนการมี 

สว่นรว่มถอืวา่เปน็ขัน้ตอนในเชงิกระบวนการทีม่คีวามสำคญัมากในสงัคมเสรปีระชาธปิไตย

แบบมีส่วนร่วม ที่จะไม่ยอมให้ตัวแทนตามระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนเข้าไปดำเนิน

กิจการต่างๆ ทุกเรื่อง หากแต่ต้องสงวนเรื่องที่มีความสำคัญและมีผลกระทบมากให้

ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมจึงเป็นสิทธิในเชิงกระบวนการที่จะช่วยทำให้มี

การตัดสินใจของรัฐในเรื่องสำคัญได้รับการคิดร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม โดยมีเงื่อนไข

ที่ว่าข้อมูลจักต้องโปร่งใสและมีการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อย่างเป็นระบบ”130 

 128 สุนทรียา เหมือนพะวงศ์, “กระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมไทย: เส้นทางยังอีกไกลกว่าจะไปถึงฝัน” 
ใน สถาบันพระปกเกล้า. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 10 การเมืองและ
วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2551. หน้า 205-206. 
 129 สุนทรียา เหมือนพะวงศ์, เพิ่งอ้าง. หน้า 212. 
 130 สุนทรียา เหมือนพะวงศ์, เพิ่งอ้าง. หน้า 216. 
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“ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หมายถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดลอ้ม ทีป่ระชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจในนโยบาย

ยุทธศาสตร์ แผน โครงการและกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมที่มีความโปร่งใส มีความพร้อมรับผิด มีนิติธรรม เป็นที่คาดหมายได้และมี

ความยุติธรรม 

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (Accessibility) หมายถึงการที่ประชาชนสามารถได้รับรู้ 

ข้อมูล ข่าวสารที่อยู่กับภาครัฐ ในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ แผน โครงการ หรือ

กิจกรรมที่จะส่งผลถึงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของตน 

การมีส่วนร่วม (People’s participation) หมายถึงกระบวนการที่ประชาชน

สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะหรือโครงการ หรือกิจกรรม

ที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร หรือมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หรือต่อการดำรงชีวิตของประชาชน 

ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึงการจัดทำและการดำเนินงาน นโยบาย 

แผนและโครงการต่างๆของภาครัฐอย่างเปิดเผยให้ประชาชนร่วมรับรู้และตรวจสอบได้ 

ไม่มีการปกปิด ไม่มีความไม่ชอบมาพากลหรือลับๆ ล่อๆ ชวนให้สงสัยไม่วางใจ 

ความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึงการที่บุคคลหรือหน่วยงานพร้อมที่จะ

แสดงความรับผิดชอบต่อในความบกพร่องหรือความผิดพลาดในการทำหน้าที่ของตนต่อ

ประชาชน เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำข้อสัญญา การใช้งบประมาณ รวมถึงการ

อธิบายถึงเหตุผลในการออกกฎ และการบังคับใช้กฎเกณฑ์ต่างๆ 

นิติธรรม (Rule of law) หมายถึง การมีกฎหมายที่ชัดเจนที่ทุกส่วนในสังคม 

มีความเข้าใจ มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง และมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามอย่าง 

เท่าเทียมกันทุกคน ไม่เลือกปฏิบัต ิ

ความคาดหมายได้ (Predictability) หมายถึงการที่สังคมมีกฎ ระเบียบ กติกาที่คง

เส้นคงวา เข้าใจได้และสามารถคาดได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้ประชาชนทราบ

ทิศทางและมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตในสังคม 

ความยุติธรรม (Justice) หมายถึงกระบวนการที่สร้างความยุติธรรม ให้เกิดกับ 

ทุกคน ทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงการเยียวยาความเสียหายและการให้ค่าชดเชยกับ 

ผู้ถูกละเมิดสิทธ ิ
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ความยั่งยืน (Sustainability) หมายถึงการที่สังคมมีสมดุลระหว่างการพัฒนา

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและการอนุรักษ์ การพัฒนาและใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้สังคมสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้โดยที่

ประชาชนมีสุขภาวะ และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ สังคมจะมีความ

ยั่งยืนไม่ได้ หากสังคมนั้นไม่มีธรรมาภิบาลเพราะจะเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ

ภายในสังคมอย่างรุนแรง”131

จากการศกึษา “ขบวนการเคลือ่นไหวภาคพลเมอืงดา้นสิง่แวดลอ้ม” พบประสบการณ ์

ของการเคลื่อนไหวของประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ได้พยายามทำหน้าที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ในถิ่นที่ตนเองเกิดและอาศัยอยู่ ทั้งนี้ ผ่านการคำนวณการได้เสียที่เกิดขึ้น และการสละ

เอาชีวิตเพื่อเข้าแลกกับการมีพื้นที่ที่บริสุทธิ์ให้ลูกหลานในรุ่นต่อไป การเสียสละเหล่านี้ 

เป็นเสมือนหนึ่งอุดมคติที่สำคัญในการมีชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลระหว่าง 

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา เพื่อดุลระหว่างภาครัฐและเอกชนกับภาคประชาชน เพื่อดุล

ระหว่างกระบวนการทางประชาธิปไตยและการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และสร้าง

ความยุติธรรมให้กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถเรียกร้องความยุติธรรมได้ด้วยตัวของมันเอง 

แต่หากมันยังคงมีชีวิตอยู่อย่างยั่งยืนยาวนานและยังประโยชน์ให้กับโลกใบนี้มากกว่า 

กลุ่มคนที่หาประโยชน์และตายจากโลกใบนี้ไป  

การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมิอาจจับต้องได้ แต่กลับ

มีอากาศบริสุทธิ์ให้หายใจ มีหายทรายขาวสะอาดให้เดินเล่น และการเคลื่อนไหวครั้งนี้ 

ต้องแลกเปลี่ยนและเอาชีวิตเข้ามาเรียนรู้กับกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ เสมือนหนึ่ง

การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อแลกกับการเสียเวลากับระบบยุติธรรม หรือกระบวนการ

ยุติธรรมที่ยื้อการรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะการที่เอาชีวิตมาแลกกับกระบวนการยุติธรรม

นับตั้งแต่ ทนายความ ตำรวจ อัยการ ศาล และสังคม ซึ่งสะท้อนความคิดที่แตกต่าง

หลากหลาย อย่างไรก็ตาม สังคมนี้ยังคงต้องเรียนรู้การรักษาสมดุลระหว่างผู้คน  

ผลประโยชน์และสิ่งแวดล้อม ไปจนกว่ามนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ที่จะหมด 

ไปก่อนกัน 










 131 เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประเทศไทย. คู่มือธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ฉบับประชาชน. 
กรุงเทพมหานคร: สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2550. หน้า 15-19. 
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กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เป็นตัวอย่างของขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน 
ที่มีการพัฒนาตนเอง 

และในที่นี้การพัฒนาศักยภาพของประชาชน
ในการเรียนรู้กระบวนการทางการเมือง 
และการเรียนรู้กระบวนการทางกฎหมาย 

อันนับได้ว่าเป็นต้นแบบของการเป็นพลเมืองที่ดี 



ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม
บ้ า น ก รู ด

1
�
1





การดำเนินนโยบายสาธารณะของรัฐไทยในช่วงเวลาที่มีแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินับได้ว่าขาดการมีส่วนร่วมมาโดยตลอด  

อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ผิดพลาดและควรแก้ไขเพื่อนำไปสู่การพัฒนา

ที่ เท่าเทียมกัน ในขณะเดียวกันกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย 

(Democratization) ก็เกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทยเป็นสาเหตุให้เกิด

การเมืองในรูปแบบใหม่หรือเรียกว่าประชาธิปไตยทางตรง (Direct 

democracy) อันเป็นการเมืองที่ต้องเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้แก่ขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ (New social movement) ซึ่งเป็น

ขบวนการที่เรียกร้องความเท่าเทียมกันของผู้คนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการ

พัฒนาของรัฐหรือการพัฒนาสังคม กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

(Political participation) เป็นกระบวนการที่เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการ

พัฒนาสังคมให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น   

การพัฒนาของรัฐส่วนใหญ่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโครงการโรงไฟฟ้าหินกรูด หมู่ที่ 9  

บ้านโคกตาหอม ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ก็เป็นตัวอย่างของโครงการพัฒนาของภาครัฐอันถือได้ว่าเป็นโครงการ

ขนาดใหญ่ ที่ต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนทั้งหลายเพื่อให้การ

ดำเนินโครงการเป็นไปตามนโยบายที่ได้วางไว้ แต่โครงการดังกล่าวก็ไม่

สามารถดำเนินไปได้ เนื่องจากความบกพร่องของภาครัฐและภาคส่วน

ต่างๆ ทั้งนี้ โครงการนี้ก็ทำให้ประชาชนได้มีการพัฒนาตนเองให้มีความ

เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง (Active citizen) กล่าวคือเกิดกระบวนการเรียนรู้ 

การรวมตัวกันหรือการรวมกลุ่มเพื่อใช้สิทธิตามกฎหมาย รวมถึงการใช้

ขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องเพื่อให้ภาครัฐกลับมาทบทวนการดำเนิน

นโยบายใหม่อีกครั้ง  

“กลุ่ มอนุ รักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมบ้ านกรูด จั งหวัด

ประจวบคีรีขันธ์” เป็นตัวอย่างของขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน 

ที่มีการพัฒนาตนเอง และในที่นี้การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการ

เรียนรู้กระบวนการทางการเมือง และการเรียนรู้กระบวนการทาง

กฎหมาย อันนับได้ว่าเป็นต้นแบบของการเป็นพลเมืองที่ดี กล่าวคือ 
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การเรียนรู้ในกระบวนการทางการเมือง เริ่มจากการช่วงชิงพื้นที่ทางการเมืองเพื่อ

เคลื่อนไหวเรียกร้อง การลงตัวแทนของตนเองเพื่อลงรับการเลือกตั้ง การเรียกร้องและต่อ

รองกับหน่วยงานภาครัฐ การนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอันส่งผลกระทบต่อ

ชีวิตของชุมชน การดื้อแพ่งต่อกฎหมายหรืออารยะขัดขืน เป็นต้น นอกจากนี้การเรียนรู้

ทางกฎหมายก็เกิดควบคู่ไปด้วยนับตั้งแต่การเริ่มรับรู้ตัวบทกฎหมาย การเรียนรู้

กระบวนการและขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมอันได้แก่ ตำรวจ ทนายความ อัยการ 

ศาล ทั้งนี้หมายความรวมทั้งศาลชั้นต้น ศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา และการเริ่มนำ 

กฎหมายมาบังคับให้เกิดการปฏิบัติโดยภาครัฐ คือ การให้ภาครัฐร่วมเรียนรู้และเข้าใจ

ความหมายของการใช้กฎหมายซึ่งเกิดขึ้นและรองรับการดำรงอยู่ของชุมชนที่เรียกว่า 

“สิทธิชุมชน” อันถือได้ว่าเป็นต้นแบบของ “ชุมชนขับเคลื่อนกฎหมาย” (Community-

Driven Regulation) หมายความว่าเมื่อรัฐไม่บังคับใช้กฎหมาย เพราะว่ารัฐได้รับ 

ผลประโยชน์ ประชาชนก็ลุกขึ้นมาเอากฎหมายของรัฐไปบังคับใช้แทน อันนำมาซึ่งการ 

ก่อตัวของภาคประชาสังคมที่มักเกิดขึ้นในช่วงเวลาวิกฤตหรือเมื่อชุมชนประสบปัญหา และ

เกิดการไม่ปฏิบัติตามหรือยอมทุกอย่างตามที่รัฐกำหนดหรือชี้นำอีกต่อไป 

การศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์นบัไดว้า่เปน็ “ขบวนการเคลือ่นไหวภาคพลเมอืงดา้นสิง่แวดลอ้ม” 

จากชื่อดังกล่าวชี้ให้เห็นการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 3 ประการได้แก่  

ประการแรก การพัฒนาการรวมกลุ่มกันเพื่อเรียนรู้ นับจากการตื่นตัวเรียนรู้ของ

ประชาชน รวมตัวกันเป็นชุมชนเพื่อเรียกร้องการพัฒนาที่เท่าเทียมกัน จนกลายเป็น

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม  

ประการที่สองการเรียนรู้ของประชาชนนับตั้งแต่การเรียนรู้กระบวนการทาง 

การเมือง และการเรียนรู้กระบวนการทางกฎหมาย จนเรียกว่ามีการพัฒนาแนวความคิด

จาก “ประชาชน” จนกลายเป็น “พลเมือง” และเป็นพลเมืองที่มีความเข็มแข็งในที่สุด  

ประการสุดท้ายการรวมตัวของขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองนั้น เป็นไปเพื่อ

การรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน อันส่งผลต่อวิถีชีวิตของ

ชุมชนและคนในชุมชน สะท้อนให้เห็นว่าการรวมตัวของขบวนการเคลื่อนไหวนั้นเพื่อการ

อนุรักษ์ ปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน  

การพัฒนาศักยภาพของ “ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม 

บ้านกรูด” ยังดำเนินไปโดยสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายอื่นๆ รวมถึงนำเสนอบทเรียน 

ที่สำคัญให้กับสังคมประชาธิปไตยด้วย 
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ทั้งนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่มีฐานทรัพยากรมาก กล่าวคือมีติดทั้ง

ทะเลและภูเขา โดยอาชีพหลักคือการทำเกษตรกรรม การทำประมง และอุตสาหกรรม 

ในครัวเรือน ซึ่งอาศัยทรัพยากรที่มีในพื้นที่ การที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ติดทั้ง 

ภูเขาและทะเลนั้นทำให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พัฒนาอุตสาหกรรมการบริการ เช่น  

การท่องเที่ยว เป็นต้น แต่การท่องเที่ยวนั้นกลับไม่ได้รับความสนใจจากภาครัฐและรัฐ 

กลับพยายามพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้กลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมจึงเกิดการต่อสู้

รวมตัวเพื่อเรียกร้องของประชาชน ซึ่งสาเหตุการรวมตัวกันมีหลายประการดังต่อไปนี้ 

ประการแรก การก่อตัวหรือการริเริ่มขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนนั้นเกิดมา

จากการรับรู้ปัญหาร่วมกันของสภาพชุมชนที่เป็นอยู่ กล่าวคือปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบ

อย่างถึงรากลึกของชุมชน  

ประการที่สอง ปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างถึงรากลึกต่อชุมชนอันหมายความถึง

ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ 

ขั้นพื้นฐานอันนำมาสู่การมีปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิตนั้น ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและ 

การประกอบอาชีพ เป็นเหตุปัจจัยสำคัญทำให้เกิดการรวมตัวกันแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน  

ประการที่สามปัญหาที่กระทบต่อฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนั้น ส่งผลสำคัญ

อย่างยิ่งต่อการรวมตัวกันของภาคประชาชน และการรวมตัวกันนั้นมีความเหนียวแน่น

มากกว่าการต่อสู้ในทางการเมืองมาก กล่าวคือการรวมตัวนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ 

ที่ใกล้ตัวและส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของผู้คนในชุมชน 

ประการที่สี่ความสามารถในการสื่อสารต่อสาธารณะของประชาชนชาวบ้านกรูด 

เพื่อทำความเข้าใจต่อสาธารณะชนในประเด็นปัญหาที่ได้ประชาชนได้รับผลกระทบ  

กล่าวคือมีการนำเสนอประเด็นปัญหาที่ชัดเจน เช่น การทำงานทางด้านการสื่อสาร

สาธารณะ การเชื่อมโยงเครือข่ายกับสื่อสารมวลชน เป็นต้น 

ประการที่ห้าเมื่อการสื่อสารนั้นออกสู่สาธารณะจึงได้รับความสนใจในเรื่องการทำ

ประชาพิจารณ์ โดยมีการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยภาครัฐเริ่มต้นเอง  

ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ รวมถึงการให้

หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงต่อสาธารณะชน โดยมีวิธีการและขั้นตอนที่ชัดเจน 

อันเป็นต้นแบบที่ดีในการจัดทำประชาพิจารณ์ต่อไป 

ประการที่หกการเรียนรู้กระบวนการในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมของประชาชนเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง อันทำให้เกิดการตื่นตัวต่อ “กระบวนการ

มีส่วนร่วม” โดยเฉพาะประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมอันจะส่งผลต่อการเข้ามีส่วนร่วม 

ในเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวันต่อไป 
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ประการที่เจ็ด ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เคลื่อนไหว

ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนั้น ก็ย่อมต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม  

อันได้แก่ ทนายความ ตำรวจ อัยการ และศาล ยังหมายความรวมถึงศาลทั้งสามศาล  

คือศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา ซึ่งการต่อสู้ของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมบ้านกรูดได้ชี้ให้เห็นถึงความเข็มแข็งและความอ่อนแอของกระบวนการ

ยุติธรรมในสังคมไทย โดยเฉพาะในมิติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสิ่งแวดล้อม 

ประการที่แปดนอกจากกระบวนการยุติธรรมในขั้นต่างๆที่กล่าวมาแล้ว ความ 

บอบช้ำที่มากที่สุดกล่าวคือการได้รับโทษ “จำคุก” อันเนื่องมาจากการพิทักษ์รักษา

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งชี้ให้เห็นความไม่เท่าเทียมกันในงานราชทัณฑ์  

ซึ่งสะท้อนออกมาจากการจำคุกจินตนา แก้วขาว 

ประการสุดท้าย โครงการพัฒนาของรัฐที่ไม่มองเห็นประชาชนหรือคนในชุมชน 

หรือการจัดทำโครงการพัฒนาของรัฐที่อาศัยกลไกทางกฎหมายซึ่งออกโดยภาครัฐเองนั้น 

หากจะเรยีกใหถ้กูตอ้งคอื “ประชาธปิไตยภาครฐั” และผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการตดัสนิใจ

ส่งผลต่อประชาชนตัวเล็กตัวน้อยจำนวนมหาศาล 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา

ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม  

กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้

ประการแรก ภาครัฐยอมรับในภูมิปัญญาและความรู้ของชาวบ้านหรือภาค

ประชาชน รวมถึงการยอมรับต่อการรวมตัวกันเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

ประการที่สอง ภาครัฐจะต้องสื่อสารถึงหลักการ เหตุผลในการจัดทำโครงการไม่ว่า

จะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับ 

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง ตามแบบฉบับ “ประชาธิปไตยแบบสานเสวนา 

หาทางออก” (Deliberative democracy) อันเป็นรูปแบบของประชาธิปไตยที่ได้รับการ

ยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคมประชาธิปไตยทั้งหลาย 

ประการที่ ส าม ภาครั ฐควร เปิด โอกาสให้ชุมชนมี โอกาสในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองมากขึ้นกว่าประวัติศาสตร์ของสังคมไทย 

ที่เป็นมา รวมถึงการเปิดโอกาสให้ชุมชนรวมตัวกันเพื่อใช้ “สิทธิชุมชน” มากขึ้นกว่าที่เป็น

อยู่จะช่วยลดปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐได ้
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ประการที่สี่ภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้สื่อสารปัญหาของตนเอง 

พร้อมทั้งภาครัฐต้องจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องต่างๆ พร้อมทั้งต้อง 

นำเสนอประเด็นปัญหาต่างๆสู่สาธารณะ เพื่อลดสภาพปัญหาการชุมนุมรวมตัวที่รุนแรง 

ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสิ่งแวดล้อม แต่รวมถึงปัญหาอื่นๆ และการรับฟังความคิดเห็น 

เหล่านั้นต้องได้รับการนำไปปฏิบัติและการทบทวนต่อกรณีการพัฒนาต่างๆ ของภาครัฐ 

ประการที่ห้า ภาครัฐต้องมีการกำหนดรูปแบบของการทำประชาพิจารณ์ที่ชัดเจน

และรัดกุมเพื่อให้เกิดการยอมรับจากประชาชนอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุก

ภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่เป็นกรรมการในการจัดทำประชาพิจารณ์ และมีการ

ให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ ต่อสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในสังคม เพื่อให้เกิดการ

ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อให้เกิดความงอกงามทางด้านความคิด และเกิดสังคม 

ที่มีความอดทนต่อการรับรู้ถึงความแตกต่างหลากหลาย 

ประการที่หก การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมควรมีขั้นตอน

อย่างละเอียด พร้อมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเท่าทันต่อปัญหา

ที่เกิดในสังคมอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายต่อประเด็น

ปัญหาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ควรกระจายอำนาจในด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งสร้างบุคคล 

ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้น กล่าวคือควรมีหน่วยงานของรัฐมากกว่า

หนึ่งองค์กรที่ทำหน้าที่ในการอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมี

บทลงโทษที่สมควรแก่การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นเท็จ  

ประการที่เจ็ด มีการจัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ “กระบวนการยุติธรรมเพื่อ 

สิ่งแวดล้อม” อาจจะต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรในสายงานความยุติธรรมเพื่อให้เกิดความ

ความเข้าใจต่อประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ทนายความสิ่งแวดล้อม อัยการแผน 

สิ่งแวดล้อม ศาลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อลดแรงปะทะระหว่างผู้ที่ต้องการปกป้องรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทุนที่จะดำเนินการไปเพื่อแสวงหาผลกำไรอันไม่มี

ที่สิ้นสุด การเกิดขึ้นของกระบวนการยุติธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นไปเพื่อให้ 

สิ่งแวดล้อมได้รับความเป็นธรรมบ้างไม่มากก็น้อย  

ประการที่แปด เพื่อการพัฒนาระบบราชทัณฑ์ให้เกิดความเป็นธรรมตามหลักการ

สิทธิมนุษยชน ถึงแม้จะเป็นนักโทษแต่ก็เป็นคน ดังนั้น คนจึงต้องได้รับความเท่าเทียม 

ในส่วนที่คนนั้นไม่ได้รับการจำกัด การที่คนหนึ่งได้รับการจำกัดเสรีภาพนั่นถือว่าทรมาน

ที่สุดแล้วในชีวิตแล้ว คนมีการพัฒนาและสร้างกลไกตรวจสอบกระบวนการทางราชทัณฑ์ 

ประการสุดท้ายโครงการพัฒนาของรัฐจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางก็ต่อเมื่อ

เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ระดับการคิดจัดทำนโยบายจนถึงขั้นตอน
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การตัดสินใจทำโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการของภาครัฐหรือโครงการของภาคเอกชน

ก็ตาม กระบวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริงจะก่อให้เกิดการยอมรับอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ

ทุกขั้นตอนจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยประชาชน เพื่อให้การดำเนินการนั้นเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง อันจะถือได้ว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของ

ประชาชน 

ข้อเสนอแนะต่อภาคส่วนอื่นๆนอกเหนือจากหน่วยงาน

ภาครัฐ

ประการที่หนึ่งภาคสื่อสารมวลชน การสื่อสารปัญหาสู่สาธารณะดูจะมีความสำคัญ

ในสังคมปัจจุบัน ดังนั้น การสื่อสารควรเข้าใจและนำเสนอประเด็นปัญหาที่ชัดเจน เพื่อให้

เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ไม่เลือกที่จะนำเสนอข้อมูลของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เช่น 

ภาครัฐเพียงอย่างเดียวหรือภาคพลเมืองเพียงอย่างเดียว เป็นต้น 

ประการที่สองภาควิชาการ ในฐานะของนักวิชาการ ควรตั้งตนอยู่ในความเป็น 

กลาง นำเสนอผลการศึกษาที่ถูกต้องแน่นอนตามหลักวิชาการ หากเกิดวิกฤตศรัทธาต่อ

นักวิชาการเฉกเช่นสถานการณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม  

จะพบว่าความไม่น่าเชื่อถือของวงการวิชาการจะลดลงไป อันนำมาซึ่งความไม่น่าเชื่อถือ 

อีกต่อไป 

ประการที่สามเครือข่ายความร่วมมือกลุ่มอื่นๆ การสร้างเครือข่ายปัญหาหรือความ

ร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน เพราะว่าสถานการณ์ 

สิ่งแวดล้อมยังคงเผชิญปัญหาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ดังนั้นการเกิดเครือข่ายความ 

ร่วมมือและเคลื่อนไหวในประเด็นสิ่งแวดล้อมจึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่ง 

และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกรูดไม่ได้รับการยอมรับเพราะว่า 

“การก่อสร้างโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมที่ไม่เคยให้คำอธิบายที่ชัดเจนถึงการจัดการ

กับผลกระทบที่จะตามมา และไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่มาก่อนได้มี

ส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง บวกกับความบกพร่องของภาครัฐที่ละเลยหน้าที่ของตนเอง

ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งยังเพิกเฉยต่อการรับฟังเสียง

ของพวกเขา ทำให้ชาวบ้านค่อยๆ รวมกลุ่มกันต่อต้านการรุกรานทำร้ายแผ่นดินถิ่นเกิด 

ปกป้องธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัย จากการกระทำของกลุ่มทุนและภาครัฐ”132

 132 สำนกังานปฏริปู. คำถามปลายเปดิ วา่ดว้ยชะตากรรมซำ้ซากของภาคประชาชน. กรงุเทพมหานคร:
สำนักงานปฏิรูป, 2555. บทนำ 
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ภาพที่ 6.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของรัฐ 

ที่จะได้รับความร่วมมือจากประชาชน 









คิดร่วมกัน 

ตรวจสอบโดยภาควิชาการ ตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมาย  ดำเนินการโดยโปร่งใส มีธรรมาภิบาล 

ดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้น  ยอมรับในการใช้เหตุผล 

เปิดโอกาสให้เกิดการเยียวยา ดำเนินการเยียวยาเพื่อความเป็นธรรม 

การกำหนดโครงการโดย 

ภาคพลเมือง และภาคประชาสังคม 

ดำเนินโครงการโดยภาครัฐ 

ตรวจสอบโครงการโดยภาคพลเมือง 

ดำเนินการเยียวยาและแก้ไข 

โครงการโดยภาครัฐ 

โครงการโดยภาครัฐและ 

ภาคการเมือง ได้รับการยอมรับ 

การกำหนดโครงการโดย 

ภาครัฐ และภาคการเมือง 
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ดังนั้น กระบวนการมีส่วนของการเมืองภาคพลเมืองจึงมีส่วนสำคัญในการสร้าง

สังคมประชาธิปไตย และการต่อสู้ของขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม

ของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่นำเสนอ  

การพัฒนาศักยภาพจากชาวบ้าน ประชาชนคนธรรมดามาเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ 

ทางกฎหมายจนกลายเป็น “พลเมือง” ของรัฐขึ้นมา 



ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเรียนรู้ที่จะพัฒนา

ศักยภาพของตนเองและใช้สิทธิตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแล้ว ยังถือได้ว่าเป็นการรวมกลุ่ม

ที่ใช้อำนาจต่อรองให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่แท้จริง หรือที่เรียกว่า “Community-

Driven Regulation” อันหมายถึง เมื่อรัฐไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้แล้ว เพราะว่า 

ตัวรัฐเองได้รับประโยชน์จากกระบวนการนั้นๆ ประชาชนก็จำเป็นที่จะต้องลุกขึ้นมาเอา

กฎหมายของรัฐไปใช้บังคับแทน อันส่งผลให้เกิดการก่อตัวของภาคประชาชน ซึ่งในที่นี้

หมายความถึงภาคพลเมืองด้านสิ่ งแวดล้อม แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น 

ภาคพลเมืองเหล่านี้ไม่ได้นิ่งดูดายหรือยอมตามที่รัฐบังคับให้กระทำเสมอไป อันส่งผลให้

ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บ้านกรูดมีความเข็มแข็ง อันถือได้ว่าเป็นกลุ่มพลเมืองที่มีความเข็มแข็งในสังคม

ประชาธิปไตย 
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บรรณานุกรม

เอกสารของทางราชการ 

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม. หนังสืออนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม, 13 พฤษภาคม 2541. 

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม. หนังสืออนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.   

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม, 29 พฤษภาคม 2541. 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน 

แห่งชาติ. มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ. คณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ, พฤษภาคม 

2537. 

เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประเทศไทย. คู่มือธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ฉบับ

ประชาชน. กรุงเทพมหานคร: สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2550. 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. โครงการโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย, พฤษภาคม 2540. 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ  

ประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2542. ณ ห้อง

ประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ, 2542. 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ  

ประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2542. ณ ห้อง

ประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ, 2542. 
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ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ  

ประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2542. ณ ห้อง

ประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ, 2542. 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ  

ประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4/2542. ณ ห้อง

ประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ, 2542. 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ  

ประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5/2542. ณ ห้อง

ประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ, 2542. 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ  

ประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 6/2542. ณ  

ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2542. 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ  

ประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 7/2542. ณ  

ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ, 2542. 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ  

ประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 8/2542. ณ  

ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2542. 
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ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ  

ประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 9/2542. ณ  

ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2542. 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ  

ประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 10/2542. ณ  

ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2542. 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ  

ประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 11/2542. ณ  

ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2542. 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ  

ประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 12/2542. ณ  

ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2542. 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ  

ประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 13/2542. ณ  

ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2542. 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ  

ประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 14/2542. ณ  

ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2542. 
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ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ  

ประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 15/2542. ณ  

ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2542. 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ  

ประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 16/2542. ณ  

ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2542. 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ  

ประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 17/2542. ณ  

ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2542. 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ  

ประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 18/2542. ณ  

ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2542. 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ  

ประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 19/2542. ณ  

ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2542. 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ  

ประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 20/2542. ณ  

ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2542. 
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ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ  

ประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 21/2542. ณ  

ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2542. 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ  

ประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 22/2542. ณ  

ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2542. 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ  

ประชาพิจารณ์ กรณีโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 23/2542. ณ  

ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2542. 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนแม่บทการพัฒนา

พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ, 2541. 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ. สำนัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, มิถุนายน 2537. 

องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จงหวัดประจวบคีรีขันธ์. การอนุญาต

ตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า. องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน 

จงหวัดประจวบคีรีขันธ์, 2540. 

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. ประมวลผล

การสัมมนา พลังงานไฟฟ้า พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม. องค์การบริหารส่วน

ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 2540. 

เอกสารของบริษัท ยูเนียนเพาเวอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 

บริษัท ยูเนียนเพาเวอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา   

โรงไฟฟ้าของบริษัท ยูเนียนเพาเวอร์ดีเวลลอปเมนท์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.

บริษัท ยูเนียนเพาเวอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด, 2540. 
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บริษัท ยูเนียนเพาเวอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด. เอกสารชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจ 

โครงการโรงไฟฟ้าหินกรูด บ้านโคกตาหอม ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. ฉบับที่ 1 ปรับปรุงครั้งที่ 1. บริษัท ยูเนียนเพาเวอร์ 

ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด, กรกฎาคม 2541. 

บริษัท ยูเนียนเพาเวอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด. เอกสารประกอบการทำประชาพิจารณ์ 

โครงการโรงไฟฟ้าหินกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. บริษัท ยูเนียนเพาเวอร์ 

ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด, 2542. 

บริษัท ยูเนียนเพาเวอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด. เอกสาร Executive Summary 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนถ่านหิน “หินกรูด” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. 

บริษัท ยูเนียนเพาเวอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด, กรกฎาคม 2544. 

หนังสือและบทความที่เกี่ยวข้อง 

แก้วสรร อติโพธิ. การใช้ประพิจารณ์ในงานจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม. เอกสาร 

อัดสำเนา, ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. 

จินตนา แก้วขาว. ประชาธิปไตยกับการปกป้องทรัพยากรชุมชน. ปาฐกาถา 14 ตุลาคม 

ประจำปี 2555. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ 14 ตุลา. 

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. ว่าด้วยความคิดทางการเมืองของ ฌาคส์ ร็องซิแยร์: 

การเมืองของสุนทรียศาสตร์/กวีนิพนธ์ของความรู้. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์

สมมติ, 2553 

นิตยสารสารคดี ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2544 ปีที่ 17 ฉบับที่ 201 

บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, “กระบวนการตัดสินใจทางการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมในระยะ

เปลี่ยนผ่านของสังคมไทย” ใน สถาบันพระปกเกล้า. เอกสารประกอบการประชุม

วิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 10 การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม. 

กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2551. 

ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล (บรรณาธิการ). นิติธรรมชาติ: ความเรียงและบทสัมภาษณ์  

ว่าด้วยคดีสิ่งแวดล้อม เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร: โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม, 

2551. 

ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล (บรรณาธิการ). นิติธรรมชาติ: ความเรียงและบทสัมภาษณ์  

ว่าด้วยคดีสิ่งแวดล้อม เล่ม 2. กรุงเทพมหานคร: โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม, 

2551. 
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ดารณี พุ่มแก้ว. การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540: ศึกษา

กรณีการคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. 

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2546. 

นิธิ เอียวศรีวงศ์. พิพากษ์ศาล. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มติชน, 2555. 

โนบุทากะ คุเซะ. พหุสัมพันธ์ในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม : ศึกษากรณีขบวนการ

คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าหินกรูดและบ่อนอก. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. 

สถาบันพระปกเกล้า. เอกสารประกอบการประชมุวชิาการสถาบนัพระปกเกลา้ ครัง้ที ่10 

การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า,

2551.  

สุนทรียา เหมือนพะวงศ์, “กระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมไทย: เส้นทางยังอีกไกลกว่า

จะไปถึงฝัน” ใน สถาบันพระปกเกล้า. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

สถาบันพระปกเกล้าครั้ งที่ 10 การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่ งแวดล้อม.

กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2551. 

สุรสม กฤษณะจูฑะ. การเมืองวัฒนธรรมของความเป็นอื่นในพื้นที่สื่อ: การต่อสู้ว่าด้วย

วาทกรรมด้านพลังงาน. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา

สังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547. 

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย.   

พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิภาษา, 2553. 

สำนกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต.ิ ขอ้เสนอจากคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 

แห่งชาติต่อรัฐบาล กรณีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหิน   

หินกรูด-บ่อนอก และโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-

มาเลเซีย. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 

2545. 

อานันท์ กาญจนพันธุ์. มิติชุมชน วิธีคิดท้องถิ่น ว่าด้วยสิทธิ อำนาจและการจัดการ

ทรัพยากร. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.), 

2544. 
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แหล่งข้อมูลออนไลน์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

http://kanchanapisek.or.th/kp8/culture/pjk/prachuap.html 

http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=770404 

http://www.eppo.go.th/admin/link_about-T.html 

http://www.navy.mi.th/hydro/visions.gif 

การสัมภาษณ์ 

สัมภาษณ์นายพงษ์ศักดิ์ บุตรรักษ์ สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 

สัมภาษณ์นางจินตนา แก้วขาว ประธานกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด 

สัมภาษณ์นางสุกัญญา ชุมภูวรณ์ สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด 

สัมภาษณ์พันตำรวจโทประชา พันธุประพันธ์ อดีตผู้บังคับการสถานีตำรวจตำบลธงชัย 

ในช่วงปี พ.ศ. 2542-2548 

สัมภาษณ์นายวิวัฒน์ ไทยเสนีย์ สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 























ภาคผนวก
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ภาคผนวกก

แผนที่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ภาคผนวกข

ลำดับการต่อสู้โรงไฟฟ้าของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
บ้านกรูด 

วัน/เดือน/ปี เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

12 กันยายน 2535 คณะรัฐมนตรีในสมัยของนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี 
มีมติเห็นชอบมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) เรื่องแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งได้กำหนดนโยบาย
การก่อหนี้ภาครัฐและระดมเงินภาคเอกชนมาใช้ในกิจการไฟฟ้า 

13 พฤษภาคม 2537 กพช. มีมติเห็นชอบแนวนโยบายในการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชน (IPP) 

31 พฤษภาคม 2537 คณะรัฐมนตรีอนุมติตามมติ กพช. เรื่อง “แนวนโยบายในการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (IPP)” โดยกำหนดให้ 
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสำนักงาน 
คณะกรรมการนโยบายพลั งงานแห่ งชาติ (สพช.) ร่ วมกัน 
ร่าง “ประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชน” และให้การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการออกประกาศ 

- ให้มีคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโครงการ IPP โดยมี 
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นประธาน ประกอบ
ด้วยคณะกรรมการจากสำนักงาคณะกรรมการนโยบายพลังงาน 
แห่งชาติ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 

- โดยกำหนดปริมาณรับซื้อ 3,800 เมกะวัตต์ 

15 ธันวาคม 2537 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยออกประกาศเชิญชวนเอกชน 
ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการประมูล IPP โดยให้ยื่นข้อเสนอภายใน  
30 มิถุนายน 2538  

มิถุนายน 2538 บริษัท ยูเนี่ยน เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ยื่นข้อเสนอในการ
ประมูลโครงการ IPP และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) 

13 สิงหาคม 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการเพิ่มปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า IPP อีก  
2 ครั้ง รวมเป็นปริมาณที่รับซื้อทั้งสิ้น 5,800 เมกะวัตต์ และได้ให้
เหตุผลว่าเป็นไปเพื่อการรองรับตามความต้องการไฟฟ้าในขณะนั้น 
ที่เพิ่มสูงขึ้นมาก 

ประวัติศาสตร์ที่ยังไม่จบของโครงการโรงไฟฟ้าหินกรูด...ลำดับความเป็นมา 
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วัน/เดือน/ปี เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

30 กันยายน 2539 บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด เจ้าของโครงการโรงไฟฟ้า
บ่อนอก ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่สาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีอายุอนุญาต  
5 ป ี

30 พฤศจิกายน 2539 คระกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อนุมัติให้ซื้อไฟฟ้า
จากโครงการ IPP ทั้ง 7 โครงการ (รวมทั้งโรงไฟฟ้าบ่อนอกและ 
หินกรูด) จากนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงนำร่างสัญญา
ซื้ อขายไฟฟ้ ากับ Un ion Power ส่ งสำนักงานอัยการสู งสุด 
เพื่อพิจารณา 

6 มิถุนายน 2540 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย มีมติเห็นชอบให้บริษัท ยูเนี่ยน  
เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ตั้งโรงงานไฟฟ้าหินกรูด  

30 มิถุนายน 2540 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
(PPA) กับโรงไฟฟ้าหินกรูด 

2 กรกฎาคม 2540  รัฐบาลประกาศค่าเงินลอยตัว (เริ่มเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ) 

6 ตุลาคม 2540 ชาวบ้านตำบลธงชัย ชุมนุมยื่นหนังสือคัดค้านโรงไฟฟ้าหินกรูด 
ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย  

11 ตุลาคม 2540 ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

13 ตุลาคม 2540 ชาวบ้านอาศัยสิทธิตามรัฐธรรมนูญยื่นหนังสือคัดค้านมติขององค์การ
บริหารส่วนตำบลธงชัย ต่อประธานสภาบริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลธงชัย และเปิดปราศรัยเรียกร้องให้มีการจัดทำประชาพิจารณ์ 

15 ตุลาคม 2540 ชาวบ้านตำบลธงชัยยื่นหนังสือคัดค้านโรงไฟฟ้าหินกรูดต่อสำนัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเรียกร้องให้
มีการทำประชาพิจารณ์ก่อนอนุญาตโครงการ 

17 ตุลาคม 2540 กรมเจ้าท่าออกใบอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือชั่วคราวให้แก่บริษัท  
ยูเนี่ยน พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 

20 ตุลาคม 2540 ชาวบ้านตำบลบ่อนอกและชาวบ้านตำบลธงชัยกว่า 2,000 คน ชุมนุม
คัดค้านโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งพร้อมทั้งลงชื่อคัดค้านให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลธงชัยยกเลิกมติวันที่ 6 มิถุนายน 2540 ที่ได้เห็นชอบให้
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า และเรียกร้องให้มีการทำประชาพิจารณ์ก่อนทำ
โครงการ ที่หลังสถานีรถไฟบ้านกรูด 

22 ตุลาคม 2540 ชาวบ้านยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอให้
ยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าหินกรูดตามความเห็นชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลธงชัย 
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วัน/เดือน/ปี เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

24 ตุลาคม 2540 บริษัท ยูเนี่ยน เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้ยื่นคำร้องขอ 
ใบอนุญาตก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย (อบต.ธงชัย) 
แต่ได้รับการยกเลิก เนื่องจากมีการคัดค้านจากประชาชน  

28 ตุลาคม 2540 ชาวประมงชายฝั่งตำบลธงชัยเข้าแจ้งความที่สภาตำบลธงชัย เรื่อง
ความเสียหายที่เกิดจากทุ่นสำรวจของบริษัท สยามโทนิค ที่บริษัท  
ยูเนี่ยน พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จ้างมาเพื่อทำการสำรวจ 
ชั้นดิน ซึ่งกีดขวางการทำประมง ทำให้อวนของชาวบ้านเสียหาย 

3 พฤศจิกายน 2540 ตัวแทนชาวบ้านได้ยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมเจ้าท่าให้ยำเลิกใบอนุญาต
การก่อสร้างท่าเทียบเรือ (ชั่วคราว) ของบริษัท ยูเนี่ยน พาวเวอร์  
ดีเวล ลอปเมนท์ จำกัด เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการทำประมง
ชายฝั่งของชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยส่งหนังสือ 
แจ้งอุตสาหกรรมจังหวัด ให้ชะลอการอนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
หินกรูดไว้ก่อน 

10 พฤศจิกายน 2540 กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดยื่นหนังสือร้องเรียน 
และเข้าชี้แจงข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
สภาผู้แทนราษฎร 

12 พฤศจิกายน 2540 ชาวบ้านเข้าพบ ดร.ริชาร์ด เจแฟรงเคิล ผู้จัดทำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อซักถามการทำรายงานและผลกระทบที่เกิด
ขึ้นจากโครงการ 

13 พฤศจิกายน 2540  มีหนังสือยืนยันการยกเลิกมติองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย (มติ 6 
มิถุนายน 2540) โดยให้เป็นเรื่องของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ
ประชาชนในพื้นที่ต่อไป 

15 พฤศจิกายน 2540 มีการประชุมชี้แจงชาวบ้านเรื่องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้งสองโครงการ 
แต่ชาวบ้านทั้งสองพื้นที่ยังคงยืนยันการคัดค้านโครงการต่อไป 

19 พฤศจิกายน 2540  บริษัท ยูเนี่ยน เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ลงนามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากับคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกข้อเสนอจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชน 

28 พฤศจิกายน 2540 ชาวบ้านกว่า 2,000 คน ชุมนุมคัดค้านโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งที่วัด 
บ่อนอก ปรากฏว่ามีการยิงขู่ชาวบ้าน และเผาทำลายป้ายคัดค้าน
โครงการ 

14 ธันวาคม 2540 บริษัท ยูเนี่ยน เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จัดประชุมชี้แจงที่วัด
ธงชัย มีการซักถามปัญหาและชาวบ้านได้ขับไล่ผู้ชี้แจง เนื่องจาก 
ตอบปัญหาไม่ตรงประเด็น 
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22 ธันวาคม 2540 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
(PPA) กับโรงไฟฟ้าบ่อนอก พร้อมกับปรับแก้เงื่อนไขในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหินกรูด และลงนามข้อตกลงกันใหม่อีกครั้ง 

26 มีนาคม 2541 สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
เห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ท่าเรือ
ขนส่งถ่านหินยาว 3.5 กิโลเมตร ของบริษัท ยูเนี่ยน เพาเวอร์  
ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกรูด 

25 เมษายน 2541 กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด ยื่นหนังสือคัดค้านโรง
ไฟฟ้าหินกรูดถึงนายกชวน หลีกภัย ณ ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ 
สาขาอำเภภอบางสะพาน 

13 พฤษภาคม 2541 สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
เห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือนำลึก ของบริษัท ยูเนี่ยน เพาเวอร์  
ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกรูด 

25 พฤษภาคม 2541 สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
เห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
โครงการโรงไฟฟ้าของบริษัท ยูเนี่ยน เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 
ผู้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกรูด 

27 พฤษภาคม 2541 กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมบ้านกรูดยื่นหนังสือต่อ
เลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้ทบทวนการอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปแล้ว 
และเรียกร้องให้มีการจัดประชาพิจารณ์ก่อน 

10 มิถุนายน 2541 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส่งหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนตำบล
ธงชัย ขอความร่วมมือในการพิจารณาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกรูด 

11 มิถุนายน 2541 สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
ส่งหนังสือถึงกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่ามีผู้คัดค้านการก่อสร้าง 
โรงไฟฟ้าเพื่อให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับทราบ 

17 มิถุนายน 2541 ชาวบ้านกว่า 1 ,000 คนชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า  
หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

25 มิถุนายน 2541 ยื่นหนังสือต่อองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย เรื่องไม่เห็นกับการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในตำบลธงชัย เนื่องจากได้ทราบข่าวว่า จะมี
การพิจารณาขออนุญาตจัดตั้งโรงงานไฟฟ้าของบริษัท ยูเนี่ยน  
พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ที่ยื่นต่ออุตสาหกรรมจังหวัด 
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29 มิถุนายน 2541 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยมีมติให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมและให้จัดทำเป็นภาษาไทย 

14 กรกฎาคม 2541 กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด ยื่นหนังสือต่อ 
นายสาวิตต์ โพธิวิหค ให้ยกเลิกหรือย้ายโรงไฟฟ้า 

15 กรกฎาคม 2541 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงทำความเข้าใจต่อชาวบ้าน ผลปรากฏว่า 
ยังไม่เป็นที่พอใจ ชาวบ้านจึงยืนยันการคัดค้านต่อไป 

3 สิงหาคม 2541 กรมโรงงานออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้กับโรงไฟฟ้า 
หินกรูด 

6 สิงหาคม 2541 ชาวบ้านทั้งสองพื้นที่ 250 คน เข้าพบรองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือคัดค้านโครงการ IPP นอกจากนี้ 
กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด ยื่นหนังสือถึง 
ดร.ปิยะสวัสดิ์ อมรนันท์ เลขาธิการ สพช. ให้ยกเลิกการก่อสร้าง 
โรงไฟฟ้าหินกรูด โดยทาง สพช. โยนความรับผิดชอบไปให้กระทรวง
วิทยาศาสตร์ที่ดูแลเรื่อง EIA หาก EIA ไม่ผ่านก็ทำไม่ได้ หลังจาก
นั้นก็เดินทางไปพบ ดร.สาวิตต์ โพธิวิหค รัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้าน
นโยบายที่รัฐสภา 

7 สิงหาคม 2541 นายสาวิตต์ โพธิวิหค ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้จัดการชี้แจงกับประชาชนผู้คัดค้าน 

11 สิงหาคม 2541 สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
ส่งหนังสือแจ้งต่อกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดว่า 
ได้มีการประชุมร่วมระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
บริษัทโรงไฟฟ้าทั้งสองบริษัท และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้ว สรุปว่า
จะจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์ โดยให้บริษัทส่งข้อมูลรายงาน EIA 
ให้กับชาวบ้านด้วย 

20 สิงหาคม 2541 ชาวบ้านกว่า 2,000 คน เดินขบวนประท้วงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
และยื่นหนังสือต่อสื่อมวลชนที่มาสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อมที่โรงแรม
หาดทอง อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์ 

26 สิงหาคม 2541 กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด ยื่นหนังสือต่อสมาคม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม ให้ยกเลิกการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
และจัดทำประชาพิจารณ์ก่อนการอนุญาต 

 7 กันยายน 2541 กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด ยื่นหนังสือถึงเลขา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
ไม่เห็นด้วยกับรูปแบบการจัดทำประชาพิจารณ์ตามที่สำนักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (สผ.)เสนอมา  
โดยเรียกร้องให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบการทำ 
ประชาพิจารณ์ 
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25 พฤศจิกายน 2541 ชาวบ้านบ่อนอกและบ้านกรูดกว่า 500 คน รวมตัวกันชุมนุมหน้า
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ยกเลิกการออกใบอนุญาตตั้ง 
โรงไฟฟ้าหินกรูด แต่อธิบดีกรมโรงงานว่าไม่มีอำนาจในการยกเลิก 
และในบ่ายวันเดียวกันได้ชุมนุมหน้ารัฐสภาเพื่อขอพบนายกรัฐมนตรี 
แต่เลขานายกรัฐมนตรีได้มารับเรื่องแทน 

8-10 ธันวาคม 2541 ชาวบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวนกว่า 20,000 คน ชุมนุม
ประท้วงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินบ่อนอกและโรงไฟฟ้าถ่านหิน
บ้านกรูด และได้เกิดเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงในการสลาย 
การชุมนุม 

9 ธันวาคม 2541 ชาวบ้านได้เคลื่อนขบวนไปปิดถนนเพชรเกษม จนถึงค่ำตำรวจได้ใช้
กำลังเข้าสลายผู้ชุมนุมอย่างรุนแรง 

10 ธันวาคม 2541 เนื่องจากมีการคัดค้านอย่างรุนแรง ทำให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น คือนายพินิจ จารุสมบัติ ทำหนังสือ
ยืนยันว่าจะไม่อนุมัติให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในจังหวัดประจวบอย่าง
เด็ดขาด 

11 ธันวาคม 2541 รัฐบาลแถลงว่าจะไม่รับรู้ในสิ่งที่นายพินิจ จารุสมบัติได้ลงนามไป 
เพราะว่าเป็นการทำเกินอำนาจหน้าที่ 

15 ธันวาคม 2541 คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดประชาพิจารณ์โครงการโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่ง 

2 กุมภาพันธ์ 2542 เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนบทเรียนกลางแจ้ง “จากโรงไฟฟ้าประจวบ  
ถึงอ่าวมาหยา... บทพิสูจน์ธรรมรัฐ รัฐบาลชวน” ณ สถานีรถไฟ 
บ้านกรูด 

10 กุมภาพันธ์ 2542 ชาวบ้านกรูด นหนังสือคัดค้านต่อแหล่งทุนที่ให้เงินกู้แก่โครงการ 
โรงไฟฟ้า 

17 กุมภาพันธ์ 2542 นายสาวิตต์ โพธิ วิหค รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  
(ในขณะนั้น) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณ์โรงไฟฟ้า
ทั้งสองแห่ง จำนวนทั้งหมด 11 คน และดำเนินการภายใต้ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดย 
วิธีการทำประชาพิจารณ์ ปี พ.ศ. 2539 

25 กุมภาพันธ์ 2542 ชาวบ้านกรูดเดินทางไปศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เพื่อเข้าพบ
และยื่นหนังสือกับนายอานันท์ ปันยารชุน ในฐานะประธานสถาบัน 
สิ่งแวดล้อมไทย แต่ได้พบกับ ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ รองประธาน
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยแทน 

1 มีนาคม 2542 เวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนกลางแจ้ง ที่หน้าศาลหลักเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
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4 มีนาคม 2542 บริษัท ยูเนี่ยน เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้มอบอำนาจให้ 
นายปรีชา รอดพ้น เป็นผู้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า
จำนวน 2 คำขอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย โดยเป็นอาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 6 รายการ มีพื้นที่มากกว่า 130,000 
ตารางเมตร นายปรีชา รอดพ้นได้นำนายสิทธิพร สังข์อาษา ตำแหน่ง
ช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ทำการตรวจสอบพื้นที่ ซึ่งใน
รายงานการตรวจสอบมีการรายงานเท็จว่า การก่อสร้างอาคารไม่ได้
รุกล้ำที่สาธารณะ ทั้งที่ในความเป็นจริงมีการรุกล้ำทางและลำห้วย
สาธารณะเป็นจำนวนหลายสิบไร ่

8 มีนาคม 2542 ตำรวจจับกุมชาวบ้าน 3 ใน 5 คน โดยตั้งข้อหาทำร้ายร่างกาย 
เจ้าพนักงาน มีการประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย โดยมี
ทั้งกลุ่มที่สนับสนุนและกลุ่มที่คัดค้านมาชุมนุม 

9 มีนาคม 2542 ตัวแทนชาวบ้านยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อคัดค้านกระบวน 
การประชาพิจารณ์ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการ เนื่องจากเป็นการ 
ประชาพิจารณ์หลังจากออกใบอนุญาตต่างๆไปแล้ว ชาวบ้านยังมีความ
เห็นว่าคณะกรรมการที่รัฐบาลตั้งขึ้นนั้นมีความไม่เป็นกลาง โดย 
ชาวบ้านเสนอเงื่อนไขไปว่า หากจะมีการทำประชาพิจารณ์รัฐบาลต้อง
ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อเริ่มต้นพิจารณา
โครงการกันใหม่ ชาวบ้านจึงจะยินยอมเข้าร่วมทำประชาพิจารณ์ 

10 มีนาคม 2542 อำเภอบางสะพานได้หารือไปยังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อขอทราบว่า
องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยจะสามารถออกใบอนุญาตก่อสร้าง 
โดยไม่ต้องรอผลการทำประชาพิจารณ์ได้หรือไม่ ทั้งนี้ได้มีหนังสือ 
ตอบกลับมาในวันที่ 30 มีนาคม 2542 ว่าต้องส่งแบบการก่อสร้างให้
ทางจังหวัดพิจารณาตรวจสอบก่อนการอนุญาต  

12 มีนาคม 2542 กรมเจ้าท่า ออกใบอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือให้กับโรงไฟฟ้าหินกรูด 

17 มีนาคม 2542 คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ สภาผู้แทนราษฎร เชิญชาวบ้านฝ่าย 
ที่คัดค้านเข้าชี้แจงที่ประชุมคณะกรรมาธิการ นอกจากนี้แล้วชาวบ้าน
ยังเดินทางไปยังสภาทนายความเพื่อให้จัดหาทนายความเพื่อว่าความ
ให้ชาวบ้านที่ถูกตำรวจจับข้อหาทำร้ายเจ้าพนักงาน 

25 มีนาคม 2542 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยมีมติเห็นชอบให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
หินกรูด 

26 มีนาคม 2542 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ให้กับบริษัท ยูเนี่ยน เพาวเอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จำนวน  
2 ฉบับ และยินยอมให้ใบอนุญาตมีผลบังคับใช้นานถึง 26 กรกฎาคม 
2546 หรือกว่า 4 ปี 
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30 มีนาคม 2542 ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีคำสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบล
ธงชัยระงับมติเห็นชอบให้สร้างโรงไฟฟ้า 

9 เมษายน 2542 กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด ยื่นหนังสือต่อสำนัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ขอให้
ทบทวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของ 
โรงไฟฟ้าหินกรูด เนื่องจากไม่ระบุแนวปะการังซึ่งอยู่ห่างจากสถานที่
ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าหินกรูดเพียง 500 เมตร ซึ่งรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจัดทำโดย บริษัทสร้างสรรค์  
คอนซัลแทนท์  

12 เมษายน 2542 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้แจ้งให้นายอำเภอบางสะพานดำเนินการ
ตรวจสอบความบกพร่องเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย 
ได้ปฏิบัติงานขัดคำสั่งของจังหวัดตามหนังสือที่ ปข.0018/17645  
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2540 และให้ลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้อง 

19 เมษายน 2542 ดร.ชวลิต วิทยานนท์ นักวิชาการจากสถาบันพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  
กรมประมง ลงไปสำรวจข้อมูลด้านความหลากหลายของสัตว์น้ำ 

21 เมษายน 2542 ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
ปะการัง 

23-25 เมษายน 2542  กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด ร่วมกับมูลนิธิ
คุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดค่าย
เยาวชนรักษ์บ้านกรูด ขึ้นที่ริมหาดรีสอร์ท 

27 เมษายน 2542 สำนักโยธาธิการจังหวัดได้แจ้งผลการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง 
โรงไฟฟ้าของบริษัทว่า แบบที่เสนอมานั้นยังขาดหลักฐานพร้อมแบบ
แปลนอีกเป็นจำนวนมาก จึงให้บริษัทนำส่งเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อ
ดำเนินการตรวจสอบต่อไป 

7 พฤษภาคม 2542 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยแจ้งระงับการก่อสร้างโดยอ้างว่าต้อง 
ส่งแบบไปให้จังหวัดตรวจสอบก่อนและไม่ได้กล่าวถึงที่สาธารณะแต่
อย่างใด 

12 พฤษภาคม 2542 กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดและกลุ่มรักษ์ท้องถิ่น
บ่อนอกเดินทางมายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เลขาธิการสำนักนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)ให้ระงับรายงานการวิเคราะห์ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และให้เพิกถอนใบอนุญาตการจัดทำ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัท สร้างสรรค์ 
คอนซัลแทนต์ ต่อจากนั้นกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
บ้านกรูดได้ยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมประมงขอให้ประกาศพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลหินกรูดเป็นเขตอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล 
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23-24 พฤษภาคม 2542 คณะกรรมการจัดทำประชาพิจารณ์ชุดใหญ่ ลงสำรวจพื้นที่และ 
เปิดเวทีให้ชาวบ้านมาชี้แจงเหตุผล ที่ห้องประชุมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด โดยเชิญมาทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้าน 

26 พฤษภาคม 2542 คณะกรรมการผู้ชำนาญการ มีมติแจ้งให้ บริษัท ยูเนี่ยน เพาเวอร์  
ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จัดทำรายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มเติม นอกจากนี้กลุ่มอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด ทำหนังสือถึงเลขาธิการสำนัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอคัดค้าน
การนำเสนอข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของบริษัทสร้างสรรค์ คอนซัลแทนต์ ในกรณีโรงไฟฟ้าหินกรูด 

17 มิถุนายน 2542 บริษัท ยูเนี่ยน เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ยื่นคำขออนุญาตใช้
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกรูด 

29 มิถุนายน 2542 กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดและกลุ่มรักษ์ท้องถิ่น
บ่อนอก ทำหนังสือถึงสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย  
เพื่อขอให้ชี้แจงข้อมูลกรณีที่รัฐบาลออสเตรเลีย เชิญรัฐมนตรีช่วย คือ 
นายพินิจ จารุสมบัติ ไปดูงานโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ออสเตรเลีย 

8 กรกฎาคม 2542 คณะกรรมการประชาพิจารณ์จัดสัมมนาเรื่อง “การจัดทำประชา
พิจารณ์ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะ โดยวิธีประชาพิจารณ์” ที่ โรงแรมสยามซิตี้ 
กรุงเทพมหานคร 
นอกจากนี้แล้วองค์กรพัฒนาเอกชนยังได้จัดงานสัมมนา “บทเรียน
ประชาพิจารณ์กับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย” 

14 กรกฎาคม 2542 กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดและกลุ่มรักษ์ท้องถิ่น
บ่อนอก เข้ายื่นหนังสือถึง ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อมในขณะนั้น 
นอกจากนี้ยังยื่นหนังสือถึงเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เพื่อคัดค้าน
การโฆษณาชวนเชื่อเรื่องถ่านหินสะอาดของรัฐบาลออสเตรเลีย และ
กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดได้เดินทางไปยื่น
หนั งสือถึ ง เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เรียกร้องให้บริษัท 
Consolidated Electric Power Asia (CEPA) ผู้ถือหุ้นโครงการ 
โรงไฟฟ้าหินกรูดถอนการลงทุน 

1-7 สิงหาคม 2542 เปิดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชาพิจารณ์ ผลปรากฏว่า มีผู้เข้า
ร่วมประชาพิจารณ์ทั้งสิ้น 1,276 คน โดยเป็นชาวบ้านผู้มีส่วนได้เสีย
โดยตรง ผู้มีส่วนได้เสียทั่วไป และประชาชนทั่วไป 
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20 สิงหาคม 2542 กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดและกลุ่มรักษ์ท้องถิ่น
บ่อนอก ทำหนังสือถึงผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
เพื่อขอเปิดเผยสัญญาซื้อขายระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยกับบริษัทเอกชนผู้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่ง และยังทำหนังสือ
ถึงนายกสมาคมทนายความช่วยดำเนินการเปิดเผยสัญญาซื้อขาย 
ดังกล่าวด้วย 

27 สิงหาคม 2542 หลังจากที่ทางบริษัทได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร สำนักงานโยธาธิการจังหวัดได้ทำการตรวจสอบ
เอกสารที่ส่งมาใหม่ ปรากฏว่า แบบแปลนที่ส่งมาใหม่ก็ยังตรง
ประเด็นที่แจ้งแก้ไขในสาระสำคัญเป็นจำนวนมาก จึงส่งเรื่องคืนให้
องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยแจ้งให้บริษัท ยูเนี่ยน พาวเวอร์  
ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดไปจัดเตรียมและขออนุญาตก่อสร้างใหม ่

30 สิงหาคม 2542 กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด เข้าแจ้งความต่อ
สถานีตำรวจภูธรตำบลธงชัย กรณีโรงไฟฟ้าของบริษัท ยูเนี่ยน  
เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด รุกที่ดินสาธารณะของหมู่บ้าน 

9 กันยายน 2542 กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดและกลุ่มรักษ์ท้องถิ่น
บ่อนอก รณรงค์คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและชี้แจงการไม่เข้าร่วม
ประชาพิจารณ์ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

10-11 กันยายน 2542 จัดทำประชาพิจารณ์โครงการโรงไฟฟ้าบ่อนอก 

14 กันยายน 2542 กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดและกลุ่มรักษ์ท้องถิ่น
บ่อนอก ทำหนังสือถึงนายสัก กอแสงเรือง เพื่อขอความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย 

13 ตุลาคม 2542 กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดและกลุ่มรักษ์ท้องถิ่น
บ่อนอก ทำหนังสือถึงคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อร้องขอให้เพิกถอน
ใบอนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ประจวบคีรีขันธ์  โดยกลุ่มอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อให้ยกเลิกใบอนุญาตก่อสร้างโรงงาน และ
ทำหนังสื่อถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อขอติดตาม
ความคืบหน้าการยกเลิกรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการโรงไฟฟ้าหินกรูด 

21 ธันวาคม 2542 สำนักนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จัด Technical Hearing โครงการโรงไฟฟ้าหินกรูด ภายหลังจากที่
บริษัทเทสโก้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่อง
ปะการังเสร็จแล้ว 
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6 มกราคม 2543 ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด เดินทางไป
กดดันให้องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยยกเลิกมติเมื่อวันที่ 25 
มีนาคม 2542 ที่มีมติเห็นชอบให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดย 
ชาวบ้านได้ปิดล้อมกันไม่ให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ประชุม
อยู่ภายในออกมาได้ จนกว่าจะมีมติยกเลิกออกมา และในที่สุดเวลา 
17.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยจึงมีมติยกเลิกเมื่อวันที่  
25 มีนาคม 2542 

18 กุมภาพันธ์ 2543 กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมบ้านกรูดยื่นหนังสือถึง 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ให้ตรวจสอบการทุจริตของโครงการโรงไฟฟ้าหินกรูด 

24-25 กุมภาพันธ์ 2543 จัดทำประชาพิจารณ์โครงการโรงไฟฟ้าหินกรูด โดยชาวบ้านเข้ายื่น
เหตุผลของการไม่เข้าร่วมประชาพิจารณ์ โดยมีชาวประมงเดินทางมา
ทางเรือเพื่อร่วมการคัดค้านประมาณ 1,000 ลำ โดยนำเรือมาจอด
บริเวณชายฝั่งหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สถานที่กี่จัดทำ
ประชาพิจารณ์ และชาวบ้านอีกประมาณ 1,500 คนเดินรณรงค์
ประท้วงการทำประชาพิจารณ์ที่ผิดขั้นตอน 

14 มีนาคม 2543 ชาวบ้านกรูดและชาวบ่อนอกประมาณ 200 คนได้เดินทางไปพบ 
นายอานันท์ ปันยารชุน ที่บริษัท สหยูเนี่ยน เพื่อเรียกร้องให้ถอนการ
ลงทุน ในโครงการโรง ไฟฟ้ าหินกรูด ทั้ งนี้ คณะกรรมาธิการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎรจัดเวที “แนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเพื่อลดมลภาวะ” 

4 เมษายน 2543 กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดยื่นหนังสือคัดค้านการ
เข้ามาลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าหินกรูดของบริษัทสิงคโปร์ เพาเวอร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล ต่อจากนั้นเดินทางไปยื่นหนังสือขอเรียกร้องการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาด้วยตนเองที่สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และยังเดินทางไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อเรียกร้องให้มีการตรวจ
สอบทุจริตกรณีที่ดินสาธารณะประโยชน์ ต่อจากนั้นเดินทางไปยื่น
หนังสือต่อผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อขอให้
ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

23 เมษายน 2543 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสภาทนายความ ลงพื้นที่บ่อนอก
และบ้านกรูดตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินสาธารณะ 

29 กรกฎาคม 2543 กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดและกลุ่มรักษ์ท้องถิ่น
บ่อนอกประมาณ 2,000 คน เดินขบวนตามถนนเพชรเกษมจาก 
สี่แยกวัดบ่อนอก ไปยังสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าบ่อนอก ระยะทาง  
5 กิโลเมตร บรรทุกโรงไฟฟ้าจำลองโดยมีนายชวน หลีกภัยและ 
นายสาวิตต์ โพธิวิหคผูกติดปล่องโรงไฟฟ้าไปด้วย และทำการเผา 
โรงไฟฟ้าจำลอง พร้อมด้วยตะโกนว่า “มึงสร้าง กูเผา” 
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1 กันยายน 2543 คณะกรรมการผู้ชำนาญการ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ 
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มเติม 

10 ตุลาคม 2543 คณะรัฐมนตรีมีมติให้คงนโยบาย IPP เอาไว้เหมือนเดิม แต่ให้ 
คณะกรรมการที่เป็นกลางขึ้นมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจากโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งสองโครงการ นอกจากนี้แล้วชาวบ้านชุมนุมรอฟัง
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินบ่อนอก- 
หินกรูดที่วัดสี่แยกบ่อนอก ในขณะเดียวกันนั้นองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ่อนอกไปยื่นหนังสือคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินบ่อนอก
และเทศบาลตำบลธงชัยได้ยื่นคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าหินกรูด  
ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวุฒิสมาชิกจำนวน 40 คนลงชื่อยื่นหนังสือ
ชะลอโครงการโรงไฟฟ้าประจวบคีรีขันธ์ต่อนายกรัฐมนตรีชวน  
หลีกภัย 

27 พฤศจิกายน 2543 กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด้กลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อน
อกจำนวน 500 คน ยื่นหนังสือปฏิเสธคณะกรรมการส่งเสริมความ
เข้าใจประชาชนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเอกชน (กปส.) เนื่องจากมี
ความเข้าใจดีแล้ว 

26 ธันวาคม 2543 กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดและกลุ่มรักษ์ท้องถิ่น
บ่อนอกเดินทางยื่นหนังสือต่อธนาคารต่างๆในตัวเองประจวบคีรีขันธ์ 
เพื่อให้ส่งต่อสำนักงานใหญ่ 6 แห่งเกี่ยวกับการไม่สมควรให้เงินกู้แก่
โรงไฟฟ้าเอกชนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1 มีนาคม 2544 กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดและกลุ่มรักษ์ท้องถิ่น
บ่อนอกจำนวน 2,000 คนเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อพบ 
นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรและทวงถามสัญญาว่าจะพัฒนาเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว 

15 พฤศจิกายน 2544  กรมเจ้าท่าออกใบอนุญาตวางท่อสูบน้ำเข้าและปล่อยน้ำออกให้กับ 
โรงไฟฟ้าหินกรูด 

11 ธันวาคม 2544 รัฐบาลเปิดเวทีถกเถียงข้อเท็จจริงเรื่องการพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าสำรอง ระหว่างฝ่ายราชการ คือสำนักนโยบาย
แผนพลังงานแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ 
นักวิชาการฝ่ายคัดค้าน ในเวทีมีการชี้ถึงตัวเลขภาระทางการเงิน 
ที่ประชาชนจะต้องแบกรับจากการบริหารที่ผิดพลาดของนโยบายแผน
พลังงานแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีการเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆในการวางแผนพัฒนาพลังงาน เช่น การถอดโรงไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยออกจากระบบก่อนครบอายุการใช้
งาน และตัวเลขหมกเม็ดในการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า เป็นต้น 
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11 มกราคม 2545 กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดและกลุ่มรักษ์ท้องถิ่น
บ่อนอกเดินทางมาหน้าทำเนียบ เรียกร้องให้รัฐเลิกโครงการ และมา
แสดงการคัดค้านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่เดินทางมาเจรจาให้รัฐบาล
สร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งญี่ปุ่นจะเป็นแหล่งเงินกู้ให้บริษัทเจ้าของโครงการ 
นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรออกมาพบชาวบ้าน ขอร้องให้สลายการ
ชุมนุมและรับปากว่าจะเดินทางลงไปรับฟังปัญหาถึงพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์

24 มกราคม 2545 นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บ่อนอก-หินกรูด นายกรัฐมนตรีรับปากว่าจะมี
การตัดสินใจก่อนสงกรานต์นี้ 

เมษายน 2545 รัฐบาลเลื่อนการตัดสินใจเป็นหลังสงกรานต์ นายกรัฐมนตรีสั่งให้
มหาวิทยาลัยต่างๆ ศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ 
รวมทั้งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาว่า ถ้าจะยกเลิกสัญญาจะมี
ผลผูกพันต่อรัฐอย่างไร 

ที่มา  
1) กลุ่มศึกษาพลังงานทางเลือกเพื่ออนาคต 
2) มติชนรายวัน 30 เมษายน 2545 “เปิดปูม 8 ปี ต้านโรงไฟฟ้า ‘หินกรูด-บ่อนอก’” 
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ภาคผนวกค

ลำดับเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของ 
บริษัท สหยูเนียน เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 
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