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Abstract
The purposes of the study were: 1) to study the situation of
conflict between the state and the people 2) to seek causes of conflict
between the state and the people; and 3) to offer guidelines for conflict
management between the state and the people. The qualitative method
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was used in this study. The sample consists of agencies of the local
people, local leaders, officers from the central government, regional or
local authorities and the executive or staff. Thirty-two informants
participated in focus group discussions, and eight informants were for
semi-structured in-depth interview. Results of the study revealed that
the people in the project area lacked trust in the project operations.
However, currently, public disagreement has been steadily decreasing.
Three causes of the conflict were found: the bureaucracy structure; the
attitude and performance of government officials, and a lack of people
participation. The guidelines for conflict management are divided into
two aspects: management within the bureaucracy, and joint management
by the state and the people in the area.
Keywords: conflict, management, people, project, state
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) ศึ ก ษาสภาพความขั ด แย้ ง ระหว่ า ง
รัฐ กั บ ประชาชน 2) ค้ น หาสาเหตุ ข องความขั ด แย้ ง ระหว่ า งรัฐ กั บ ประชาชน และ
3) เสนอแนวทางในการจัด การความขัดแย้ งระหว่างรัฐกับ ประชาชน โดยใช้วิ ธีการ
เชิ งคุ ณ ภาพ กลุ่ มตั วอย่ างประกอบด้วยตั วแทนภาคประชาชน ตัวแทนผู้ นาท้ องถิ่น
ตัวแทนข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นและตัวแทนผู้บริหารหรือ
เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ จาแนกเป็นการสนทนากลุ่ม 32 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึก
8 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในพื้นที่ของ
โครงการฯ ยังคงขาดความเชื่อมั่นต่อการดาเนินโครงการ แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์
ปั จ จุ บั น ระดั บ ความรุ น แรงของการคั ด ค้ า นมี ก ารลดลงเรื่ อ ย ๆ ส่ ว นสาเหตุ ข อง
ความขัด แย้ งมี รากฐานมาจากสาเหตุ ที่ ส าคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก สาเหตุ
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ในเชิงโครงสร้างของระบบงานราชการ ประการที่สอง สาเหตุอันเกิดจากทัศนคติและ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประการสุดท้าย สาเหตุเกี่ยวกับการขาดการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และแนวทางในการจัดการความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน
จาแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก แนวทางในการบริหารจัดการภายในระบบงานราชการ
และกลุ่มที่สอง แนวทางในการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างรัฐและประชาชนในพื้นที่
คาสาคัญ: การจัดการ ความขัดแย้ง โครงการ รัฐ ประชาชน
บทนา
กระแสความไม่ ส มดุ ล ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ค วามไม่ ส มดุ ล ตามแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม
และภาคเมืองใหญ่ก่อน โดยละทิ้งภาคเกษตรหรือภาคชนบทไว้ลาดับหลัง โดยเชื่อว่า
การกระจายตัวของผลประโยชน์ทางการพัฒนาจะตามมาเอง (Santasombat, 1996;
Chamarik, 2006) แต่ในความเป็นจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้น การพัฒนากลับไม่กระจาย
ตัวอย่างทั่วถึง ส่งผลให้เกิดการก่อตัวและขยายความสานึกและตื่นตัวต่อสิทธิเสรีภาพ
ในชุมชนท้องถิ่น เกิดการเรียกร้องต่างๆ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการ
ขนาดใหญ่ที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและความสุขสะดวกของกลุ่มคนใน
เมืองและมาพร้อมกับมลพิษขั้นรุนแรง ในที่สุดการบาบัดมลพิษก็ตกเป็นภาระคนไทยทั้ง
ชาติเพราะต้องเสียภาษี ให้รัฐ (Attakorn, 2010) นอกจากนั้น ยังก่อเกิดปั ญ หาความ
เหลื่อมล้าและความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากร เป็นสาเหตุรากเหง้าของความ
ขัดแย้งอันนาไปสู่ความรุนแรงในสังคม จึงทาให้เกิดการเรียกร้องถึงการต้องปรับเปลี่ยน
วิถีการพัฒนา จากที่เคยมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นที่ตั้ง มาสู่เป้าหมายที่มุ่งเน้น
คน ชุมชนและสภาพแวดล้อม ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นและ
ควบคุมกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและยืนยันในคุณค่า
ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมต่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Kumpeera, 2008;
Wattanajareankit, 2008)
118
118

วารสารศิ
ลปศาสตร์
มหาวิ ทมหาวิ
ยาลัยท
สงขลานคริ
นทร์ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วารสารศิ
ลปศาสตร์
ยาลัยสงขลานคริ
ปี ท่ี ปี11ที่ 11
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที1่ 1เดืเดืออนมกราคม
ายน2562
2562
นมกราคม –- มิมิถถุนุนายน
Journal
of Liberal
Prince
of Songkla
University,
Vol.11
- June
2019
Journal
of Liberal
Arts,Arts,
Prince
of Songkla
University
Vol.10,
No.2, No.1
July January
- December
2018

จากการรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ (NHRC, 2009) พบว่ า หลาย ๆ โครงการหรือ กิจ การที่ อ าจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน มักจะทาให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับความเดือดร้อน
เนื่ อ งมาจากการด าเนิ น การนั้ น ไม่ ได้ ม าจากความต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริง ของประชาชน
ตลอดจนการไม่ ได้ เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนได้ มี ส่ ว นร่ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น
ถึงแม้ว่าจะมีการกาหนดให้มีการทาประชาพิจารณ์ แต่การดาเนินการก็ยังไม่ครอบคลุม
ในประเด็ น ส าคั ญ ๆ เน้ น การให้ ข้ อ มู ล เฉพาะกลุ่ ม เป็ น ผลให้ เกิ ด การแตกแยกกั น
ในชุ ม ชน ผู้ น าชุ ม ชนเกิ ด ความขั ด แย้ ง กั บ ลู ก บ้ า นเนื่ อ งจากความคิ ด เห็ น ไม่ ต รงกั น
ซึ่งเป็นการทาลายความสามัคคีในชุมชน (Malaisri, 1998) เมื่อพิจารณาถึงสภาพปัญหา
ของโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนที่เกิดขึ้นในกลุ่มจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งโครงการพั ฒ นาทะเลและชายฝั่ง ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 ที่ระบุถึงโครงการหรือกิจการ
ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact
Assessment: EIA) พบว่ า สถานการณ์ ก รณี โ รงแยกก๊ า ซธรรมชาติ ไ ทย-มาเลเซี ย
อ าเภอจะนะ จั ง หวั ด สงขลา ประชาชนเรีย กร้อ งให้ มี ก ารประเมิ น ผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมแผนแม่บทหลักของการพัฒนาทั้ งภาคใต้ มิใช่เพียงแค่จัดทา
EIA เฉพาะโรงแยกก๊าซฯ เท่ านั้ น นอกจากนี้ป ระชาชนยังได้ เรียกร้องต่ อรัฐให้ มี การ
จัดทาประชาพิ จารณ์ จนกว่ารายงาน EIA จะเสร็จสมบู รณ์ แต่รัฐกลับ เพิ กเฉยต่อข้อ
เรียกร้องและยังคงจัดให้มีประชาพิจารณ์ทั้ง ๆ ที่รายงาน EIA ยังไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้
ประชาชนไม่ยอมเข้าร่วมการจัดทาประชาพิจารณ์ นอกเหนือจากนั้นแล้วการจัดท า
รายงาน EIA ยังพบข้อผิดพลาดหลายประเด็น เช่น จานวนเรือประมงจากรายงานมี
200 ลา แต่ข้อเท็จจริงมีมากกว่า 3,000 ลา หรือไม่มีการศึกษาผลกระทบอย่างจริงจัง
ต่ออาชีพเลี้ยงนกเขาของประชาชน เนื่องจากประเด็นดังกล่าวเป็นสาระสาคัญที่ส่งผล
ต่อวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านและวิถีชีวิตของประชาชนที่เลี้ยงนกเขา ซึ่งเป็นกลุ่มคน
ส่วนใหญ่ในพื้นที่ดังกล่าว (NHRC, 2002) ในขณะที่ กรณีของโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา
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พบว่า การดาเนินโครงการฯ ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นที่ขาดความชอบธรรม
และไม่ โปร่งใส่ ม าตั้ งแต่ ต้ น การท าลายวิถีชี วิต ชุ ม ชนที่ ต้ องอาศัย ทรัพ ยากรในพื้ น ที่
ในการท ามาหากิน สร้างความแตกแยกให้ กับ ชุม ชน (TCEM, 2005; NHRC, 2009)
ในส่วนกรณีท่าเทียบเรือตลอดจนการถมทะเล การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณ
หรือในทะเล พบว่า ในระยะก่อสร้างจะมีผลกระทบต่อคุณ ภาพอากาศ มลภาวะทาง
เสียงและมีผลต่อทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเล อาทิเช่น แพลงก์ตอน สัตว์หน้าดิน ปะการัง
นอกจากนี้ในระยะดาเนิน การอาจมีผ ลต่อการเปลี่ ยนแปลงของชายฝั่ ง มีผ ลต่อการ
รบกวนการเข้ามาใช้ประโยชน์บริเวณทางเดินเรือปากคลองและทางเดินเรือออกไปใน
ทะเลของสัตว์น้า และยังส่งผลต่อด้านจิตใจและความวิตกกังวลต่อผลกระทบเนื่องจาก
การพัฒนาโครงการจะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ ส่งผลต่อรายได้และปัญหา
ทรัพยากรเสื่อมโทรม การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง เกิดปัญหาทาง
สังคม ครอบครัวแตกแยก ปัญ หายาเสพติ ด ความไม่ ปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิ น
(Malaisri, 1998; SAT & TCEM, 2009)
จากสภาพปัญ หาดั งที่ ได้ กล่ าวมาในข้างต้ น สะท้ อนให้ เห็ นถึ งความขัด แย้ ง
ระหว่างรัฐกับประชาชนซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์
ความไม่สมดุลและนามาซึ่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่ างไม่ อาจหลีกเลี่ย งได้ ด้ว ยเหตุ นี้ ผู้ศึกษาจึงมุ่ งศึกษาการ
จัดการความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนจากการดาเนินโครงการพัฒนาทะเลและชายฝั่ง
กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย โดยกาหนดคาถามการวิจัยออกเป็น 3 คาถาม
ได้ แก่ 1) สภาพหรือสถานการณ์ ของความขัด แย้ งระหว่ างรัฐกับ ประชาชนจากการ
ดาเนินโครงการฯ ในพื้นที่เป็นอย่างไร 2) มีสาเหตุมาจากอะไรที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่า งรัฐ กับ ประชาชนจากการด าเนิ น โครงการฯ ในพื้ น ที่ และ 3) มี วิ ธี การหรือ
แนวทางในการจัดการความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนจากการดาเนินโครงการฯ
ในพื้ น ที่ อ ย่ า งไร ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ การวางแผนการพั ฒ นาประเทศ
ตลอดจนจะทาให้ความต้องการของรัฐและความต้องการของชุมชนหรือประชาชนนั้น
120
120

วารสารศิ
ลปศาสตร์
มหาวิ ทมหาวิ
ยาลัยทสงขลานคริ
นทร์ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วารสารศิ
ลปศาสตร์
ยาลัยสงขลานคริ
ปี ท่ี ปี11ที่ 11
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที1่ 1เดืเดืออนมกราคม
ายน2562
2562
นมกราคม –- มิมิถถุนุนายน
Journal
of Liberal
Prince
of Songkla
University,
Vol.11
- June
2019
Journal
of Liberal
Arts,Arts,
Prince
of Songkla
University
Vol.10,
No.2, No.1
July January
- December
2018

เป็นไปในทิศทางเดียวกันและยอมรับกันได้ ทาให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างสมดุล
และยั่งยืน มีความเจริญรุ่งเรืองได้ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพความขัด แย้ ง ระหว่ า งรัฐ กั บ ประชาชนจากการด าเนิ น
โครงการพัฒนาทะเลและชายฝั่ง กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
2. เพื่อค้นหาสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนจากการดาเนิน
โครงการพัฒนาทะเลและชายฝั่ง กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
3. เพื่อเสนอแนวทางในการจัดการความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนจาก
การดาเนินโครงการพัฒนาทะเลและชายฝั่ง กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
วิธีการศึกษา
การวิ จั ยนี้ เป็ น การศึ กษาเชิ งคุ ณ ภาพ (qualitative research) โดยใช้ วิ ธี การ
สนทนากลุ่ม (focus group) จานวน 32 คน โดยผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ของ Greenbaum, 2000
มาเป็นเกณฑ์ในการกาหนดจานวนผู้ให้ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์ เชิงลึก
(in-depth interview) อี กจ านวน 8 คน โดยผู้ วิ จั ยได้ ใช้ เกณฑ์ ของของ Creswell, 2007
มาเป็นเกณฑ์ในการกาหนดจานวนผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วิธีการสนทนากลุ่ม (focus group)
ผู้วิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม โดยจาแนกเป็น 4 กลุ่มโครงการ ตามโครงการ
พั ฒ นาทะเลและชายฝั่ ง กลุ่ ม จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ข องประเทศไทย ได้ แ ก่
1) โรงแยกก๊าซธรรมชาติจะนะ จ.สงขลา จานวน 8 คน 2) โรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา
จานวน 10 คน 3) ท่ า เที ย บเรือจั งหวั ด สงขลาและจั งหวั ด สตู ล จ านวน 7 คน และ
4) การถมที่ดินในทะเลทุกขนาดและการก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือใน
ทะเล จังหวัดสงขลา จังหวัดปั ตตานีและจังหวัดนราธิวาส จานวน 7 คน รวมทั้งสิ้น
32 คน โดยลักษณะของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 กลุ่มโครงการ เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบ ๆ
โครงการและเป็ น ผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ต่ อ การด าเนิ น โครงการ นอกจากนี้ ต้ อ งเป็ น
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ผู้ที่มีประสบการณ์มาก (intensity sampling) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ มีประสบการณ์
และสามารถให้ข้อมูลได้เป็นจานวนมากเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาได้
2. วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)
ผู้ วิ จั ยใช้ วิ ธี การสั มภาษณ์ เชิ งลึ กจ านวน 8 คน ได้ แก่ ตั วแทนภาคประชาชน
จานวน 2 คน ตัวแทนผู้นาท้องถิ่น จานวน 2 คน ตัวแทนข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น จานวน 2 คน และตัวแทนผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของโครงการพัฒนาทะเล
และชายฝั่ง กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย จานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 8 คน
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview)
ซึ่ ง คุ ณ ภาพของข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าจากเครื่ อ งมื อ เชิ ง คุ ณ ภาพนั้ น ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การใน
3 ประเด็ น ได้ แ ก่ 1) ความวางใจ (credibility) โดยการให้ ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ต รวจสอบ
ความถูกต้องและความครบถ้วนของหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการสัมภาษณ์ (member
checks) 2) การถ่ า ยโอน (transferability) โดยการที่ ผู้ วิ จั ย แสดงรายละเอี ย ดใน
ประเด็น เวลา สถานที่ บริบทและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวพันกับ การวิจัยเพื่อให้ผู้อ่าน
รายงานผลการวิ จั ย สามารถใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ตั ด สิ น ความเป็ น ไปได้ ในการน าข้ อ สรุ ป
ผลการวิจัยไปใช้ในบริบทอื่น และ 3) ความเชื่อใจ (dependability) โดยการกาหนดให้
มี ผู้ เชี่ ย วชาญที่ เกี่ ย วข้ องกับ หั ว ข้อ การวิ จั ย แสดงบทบาทเป็ น ผู้ ต รวจสอบภายนอก
เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลหลักฐานและการบันทึกข้อมูลหลักฐานที่เก็บรวบรวมมา โดยก่อน
ทาการสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้ทาการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลก่อน
ท าการสอบถามข้ อมู ลจากกลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล โดยผู้ วิ จั ยจะท าการแนะน าตั วและชี้ แจง
วั ตถุ ประสงค์ ในการเก็ บรวบรวมข้ อมู ลให้ แก่ กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ลได้ รับทราบอย่ างละเอี ยด
หลังจากนั้นจะขอความร่วมมือในการตอบคาสัมภาษณ์ ด้วยความสมั ครใจ กลุ่มตัวอย่าง
สามารถถอนตัวในระหว่างกระบวนการตอบคาสัมภาษณ์เมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ
ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเก็บไว้เป็นความลับ โดยการนาเสนอผลการวิจัยจะออกมาในลักษณะของ
ภาพรวม และนามาใช้ประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น หลังจากนั้นผู้วิจัยจะนาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณ ภาพ โดยอาศัยวิธีการตีความเชิงคุณภาพ (qualitative122
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interpretive approach) โดยการแยกแยะข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ จากนั้นจึงคัดรวมกัน
เป็นกลุ่ม (thematic categories) แล้วให้คาบรรยายสาหรับ แต่ละกลุ่มนั้น (textual
portrayal) แล้ ว ท าการสั ง เคราะห์ โ ครงสร้ า ง (structural synthesis) เพื่ อ หาแก่ น
(essence) ของประสบการณ์เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ทาการศึกษาทั้งหมด
ผลการศึกษา
ผู้ศึกษาแบ่ งออกเป็ น 3 ประเด็ น ได้ แก่ 1) สภาพปัจจุ บัน ของความขัดแย้ ง
ระหว่ างรัฐ กับ ประชาชน 2) สาเหตุ ของความขัด แย้ งระหว่างรัฐ กับ ประชาชน และ
3) แนวทางในการจัดการความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน อธิบายได้ดังนี้
1. สภาพปั จจุบัน ของความขัดแย้ งระหว่างรัฐกับ ประชาชนจากการด าเนิ น
โครงการพัฒนาทะเลและชายฝั่ง กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
จากการศึ กษาสภาพความขัด แย้ งระหว่างรัฐ กับ ประชาชนจากการด าเนิ น
โครงการพัฒนาทะเลและชายฝั่ง กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย พบว่า
ประชาชนในพื้ น ที่ ข องโครงการฯ ยั ง คงขาดความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การด าเนิ น โครงการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการพิจารณาและการจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) ที่ยังไม่เป็นไปตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ขาดความถูกต้อง ขาดความน่าเชื่อถือ
จึงไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน ดังคาให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่กล่าว
ว่า “...การอธิบายข้อมูลของรัฐ เป็นการอธิบายโดยหน่วยงานซึ่งมีความรับผิดชอบงาน
เป็ น การเฉพาะ ท าให้ขาดความต่อเนื่องและไม่เห็ นภาพรวมทั้ งระบบ... การดาเนิ น
โครงการของรัฐ ไม่ได้เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ท้องถิ่น
จึงไม่สามารถทาหน้าที่ประสานงานเพื่อเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับประชาชนในพื้นที่ได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ...” (Sen, personal interview, February 15, 2013) หรื อ
“...เพราะว่าการท า EIA มันต้องให้ป ระชาชนมีส่วนร่วม ถ้าทาอยู่ในห้องแอร์ทาได้...
งั้นไม่ทาดีกว่า...” (Uten, personal interview, February 15, 2013) หรือ “...จริง ๆ แล้ว
ผมอยากรู้ข้อมูล แต่จะเอาข้อมูลที่ไหน เพราะรัฐก็ไม่บอกมาไง เขาจะทาโครงการอะไรนี่
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จริง ๆ แล้วต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม ยกตัวอย่างท่าเรือน้าลึกนะ...จะมีท่าเรือนะ...
ทาไมเขาไม่บอก เหมือนครั้งแรกที่ทาเขื่อนที่สะกอม จริงๆ แล้วทาไมเขาไม่บอกว่าจะ
เกิดผลกระทบอีก 20 ปี หรือ 10 ปี ทาไมเขาไม่บอก มาบอกทีหลัง ที่พี่น้องโวยวาย
เกี่ยวกับการกัดเซาะไง เพราะมันเกิดผลกระทบแน่นอน แล้วทาไมไม่บอกให้ประชาชนรู้
ก่อ นละ นี่ คื อ ความบกพร่องของหน่ ว ยงานของรัฐ ...” (Wat, personal interview,
February 15, 2013) แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบัน ระดับความรุนแรงของการ
คัดค้านมีการลดลงเรื่อย ๆ โดยเฉพาะโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว เนื่องจากพื้นที่
ตั้งโครงการยังไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากโครงการฯ นอกจากนี้โครงการฯ ยังได้
จัดสรรงบประมาณในจัดทาบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ ให้กับพื้นที่ ทั้งในรูปของเงิน
ภาษีที่ส่วนท้องถิ่นจัดเก็บและงบประมาณที่โครงการฯ ได้จัดสรรให้กับชุมชนในพื้นที่
และยังเป็นการสร้างงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย ดังคาให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งของ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่กล่าวว่า “...การที่มีคนประท้วงมันก็ดีนะ ถ้าไม่มีการประท้วงพวกนี้มัน
ก็ทาตามใจ... ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นชาวบ้านเขายอมรับกันได้แล้ว อย่างน้อยสิ่งที่โรงแยกฯ
โรงไฟฟ้าเข้ามา ลูกหลานที่นี่ก็ได้ทางานกันเยอะ” (So, personal interview, March 9, 2013)
หรือ “...การเปลี่ ย นแปลงวิถีชี วิ ต ดั้ งเดิ ม ของชุ ม ชนและการเปลี่ ยนแปลงในอนาคต
ยั งไม่ ปรากฏให้ เห็ นเป็ นรูปธรรมซึ่ งรั ฐอาจปกปิ ดข้ อมู ลไว้...” (Pa, personal interview,
March 10, 2013) นอกจากนี้ยังพบปัญหาที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน อาทิ ปัญหาการขาด
การประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ ที่ไม่มีการแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างเพียงพอ
ขาดความชัดเจนของข้อมูล โดยการให้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของโครงการมิได้
เป็นการให้ข้อมูลอย่างรอบด้าน ไม่เห็นภาพรวมทั้ง ระบบ ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วม
ของท้ อ งถิ่ น ทั้ ง ที่ เป็ น หน่ ว ยงานส่ ว นท้ อ งถิ่ น และประชาชนในพื้ น ที่ ต่ อ การด าเนิ น
โครงการฯ ปัญหาความพร้อมและความสามารถในการแก้ไขปัญหาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปัญหาการขาดแหล่งที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ซึ่งถูกเวนคืน ปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่ด้วยกันเองเพราะมีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็น
ด้วย ปั ญ หาความไม่ เป็ น ธรรมเกี่ยวกับ การจัด สรรผลประโยชน์ ในพื้ น ที่ ปั ญ หาด้ าน
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สิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ น้าและเสียง ซึ่งยังคงมีอยู่และมีการร้องเรียนเป็น
หนั งสือเป็ น ระยะ ๆ และปั ญ หาด้ านวัฒ นธรรมประเพณี ท างศาสนาของประชาชน
ในพื้นที่ เนื่องจากเกิดความกังวลในเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ดังคาให้สัมภาษณ์
ตอนหนึ่ ง ของกลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ที่ ก ล่ า วว่ า “...เราท าเองไม่ ไ ด้ โครงการขนาดใหญ่ ที่
ต้ องใช้ ง บประมาณมากมายขนาดนั้ น อบต. เราคงไม่ มี ค วามสามารถขนาดนั้ น ...”
(Yut, personal interview, February 15, 2013) หรือ “...รัฐควรให้ ข้อมู ลเกี่ย วกับ
การดาเนินโครงการสร้างท่าเทียบเรืออย่างเป็นระบบ ครบถ้วนและรอบด้าน แก่ชุมชน
ซึ่งถือเป็นว่าเป็นสิ่งที่สร้างความเข้าใจและสร้างการยอมรับจากชุมชนได้ดีในระดับหนึ่ง...”
(Chem, personal interview, May 20, 2013) หรือ “...มันมี อยู่ 3 ส่ วนนะ กลุ่มเห็ นด้ วย
ไม่เห็นด้วยและกลุ่มที่เฉยๆ ยังไงก็ได้ กลุ่มเห็นด้วยบอกว่าชาวบ้านจะได้มีงานทาอะไรมั่ ง
แต่ ถ้ าถามชาวบ้ า นท่ า มะไล ท่ า ยาง เขาไม่ เห็ น ด้ วยแน่ เพราะเขาได้ รับ ผลกระทบ
โดยตรง แต่คนที่เขาไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงหรือคิดว่าเขาไม่ได้รับผลกระทบเขาก็จะ
เห็นด้วย ส่วนคนเฉย ๆ ก็แล้วแต่เราก็อยู่อย่างงี้ ส่วนมากที่เฉยจะมองไปว่าเป็นประเด็น
การเมืองมากกว่า เป็ น เรื่องของผลประโยชน์ ไม่ รู้ว่าจะต้ องไปต่อสู้เพื่ อใคร บางที ก็
หวาดระแวงพวกกันเองบ้าง...” (Winai, personal interview, May 26, 2013) หรือ
“...เรากลั ว ว่ า จะเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ ข องเรา...”
(Da, personal interview, April 2, 2013)
2. สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนจากการดาเนิ นโครงการ
พัฒนาทะเลและชายฝั่ง กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
จากผลการศึ ก ษา ผู้ วิ จั ย แบ่ ง สาเหตุ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งรั ฐ
กับประชาชนจากการดาเนินโครงการพัฒนาทะเลและชายฝั่ง กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของประเทศไทย มาจากสาเหตุที่สาคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) สาเหตุในเชิงโครงสร้างของ
ระบบงานราชการ 2) สาเหตุอันเกิดจากทัศนคติและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และ 3) สาเหตุเกี่ยวกับการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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2.1 สาเหตุในเชิงโครงสร้างของระบบงานราชการ
จากผลการศึ ก ษา ผู้ วิ จั ย ได้ ส รุ ป ให้ เห็ น ถึ ง สาเหตุ ในเชิ ง โครงสร้ า งของ
ระบบงานราชการที่ ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่างรัฐกับ ประชาชนจากการด าเนิ น
โครงการพั ฒ นาทะเลและชายฝั่ ง กลุ่ ม จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ข องประเทศไทย
โดยมีสาเหตุมาจาก 2 ประการ ดังนี้
2.1.1 ความไม่ มี ก ารบู รณาการในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน
ภาครัฐ ดังคาให้สัมภาษณ์ ตอนหนึ่งของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่กล่าวว่า “ชาวบ้านต้องการ
ความจริง ต้องเปิดเผยโครงการทั้งระบบ คนที่ลงพื้นที่บ่อยคือเจ้าท่า เจ้าท่าก็เปิดเผย
เฉพาะข้อ มู ล ของเจ้ า ท่ า หน่ ว ยงานไหนลงก็ เปิ ด เผยเฉพาะข้อ มู ล ของตนเองลงมา
เฉพาะหน่วย ให้คาตอบชาวบ้านเฉพาะหน่วยตน” (Run, personal interview, May
25, 2013) หรือ “การเปิดเผยข้อมูลที่จริงใจ การให้ข้อมูลโครงการทั้งระบบน่าจะลด
กระแสความขัดแย้งลงได้” (Santi, personal interview, May 20, 2013)
2.1.2 ความไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ข อง
หน่ ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบ ดั ง ค าให้ สั ม ภาษณ์ ต อนหนึ่ ง ของกลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ที่ ก ล่ า วว่ า
“ปั ญ หาน้ าเสี ย ปั ญ หาน้ าท่ ว มในหมู่ บ้ า น น่ าจะมี ส าเหตุ ม าจากการตั้ ง ถิ่น ฐานของ
ประชาชนมากกว่าจะเป็นผลมาจากการสร้างโรงแยกก๊าซ” (So, personal interview,
March 9, 2013) หรือ “…ไม่ มี ใครกล้ า แตะต้ อ งโรงงานเอกชน นี้ แหละ ท าไมคนที่ มี
อานาจหรืออุตสาหกรรมจังหวัดจึงไม่ไปถอนใบอนุญาตซะล่ะ...ไม่เคยแตะของเอกชน
ไม่ว่าจะสร้างกี่พันล้านไม่เคยเข้าไปแตะเลย น้องไปดูแถวจะนะวิทยา ทุ่งตรงนั้นหญ้า
ตายเรียบ…” (Had, personal interview, April 2, 2013)
2.2 สาเหตุอันเกิดจากทัศนคติและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จากผลการศึกษา ผู้วิจัยได้สรุปให้เห็นถึงสาเหตุอันเกิดจากทัศนคติและการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนจาก
การดาเนินโครงการพัฒนาทะเลและชายฝั่ง กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศ
ไทย โดยมีสาเหตุมาจาก 2 ประการ ดังนี้
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2.2.1 ทัศนคติเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีต่อการดาเนินโครงการฯ ดังคาให้
สั ม ภาษณ์ ต อนหนึ่ ง ของกลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ที่ ก ล่ า วว่ า “ประชาชนยั ง มี ค วามเข้ า ใจผิ ด
บางอย่างเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า อย่างเช่น ความเข้าใจว่ าโรงไฟฟ้าทาให้สัตว์น้าลดน้อยทั้งที่
ความจริง ประชาชนมีเทคนิคมากมายในการจับสัตว์น้าในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าซึ่งเป็น
สาเหตุ ห ลั ก ท าให้ สั ต ว์ น้ าลดปริม าณลงอย่ า งรวดเร็ว ” (Wat, personal interview,
April 5, 2013) หรือ “...โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของชาวบ้านเขาทะเลาะกัน แล้วอยาก
แสดงพลัง เราไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งกับชาวบ้านจนถึงขนาดต้องโดนปิดท่าเรือ แต่ว่าเขา
ต้องการเงิน” (Chai, personal interview, May 20, 2013)
2.2.2 ความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ
การดาเนินโครงการฯ ดังคาให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่กล่าวว่า “ปัญหาที่
เกิดขึ้นมั นมาจากท่ าเที ยบเรือ ปตท. เมื่ อชาวบ้ านมี การประท้ วงก็ มั กจะน าเรือประมง
พื้ นบ้ านมาปิ ดล้ อมอ่ าวหรื อท่ าเที ยบเรื อน้ าลึ กสงขลา ซึ่ งท าให้ เกิ ดผลกระทบต่ อการ
ประกอบกิจการของท่าเทียบเรือน้าลึกสงขลา” (Chai, personal interview, May 20, 2013)
2.3 สาเหตุเกี่ยวกับการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากผลการศึกษา ผู้วิจัยได้สรุปให้เห็นถึงสาเหตุเกี่ยวกับการขาดการมีส่วน
ร่วมของประชาชนที่ ก่อให้ เกิดความขัด แย้งระหว่างรัฐกับ ประชาชนจากการดาเนิ น
โครงการพัฒนาทะเลและชายฝั่ง กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย โดยมี
สาเหตุมาจาก 7 ประการ ดังนี้
2.3.1 ความไม่ไว้วางใจของประชาชนที่ มีต่อการดาเนินโครงการฯ
รวมถึง เจ้ าหน้ า ที่ ข องรัฐ ดั งค าให้ สั ม ภาษณ์ ต อนหนึ่ ง ของกลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ กล่ า วว่ า
“การจัดรับฟังความคิดเห็นเป็นเพียงแบบพิธีเพื่อสร้างความชอบธรรมแก่การดาเนิน
โครงการของรัฐมากกว่า เพราะรัฐมีเป้าหมายอยู่แล้ว” (Sek, personal interview, April 2, 2013)
2.3.2 การปิ ดบั งข้ อมู ลข่ าวสารของการด าเนิ นโครงการฯ ดั งค าให้
สั มภาษณ์ ตอนหนึ่ งของกลุ่ มผู้ ให้ ข้อมู ลที่ กล่ าวว่ า “รัฐหลี กเลี่ ยงที่ จะอธิบายข้อมู ลของ
โครงการทั้งหมด แต่เลือกที่จะอธิบายหรือเปิดเผยข้อมูลบางเรื่องและกับบางชุมชนเท่านั้น
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ทั้งที่ โครงการของรัฐอาจส่งผลกระทบต่อหลายชุ มชนซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ
โครงการดังกล่าว การที่รัฐทาเช่นนี้ก็เพื่อต้องการให้โครงการเหล่านั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริง
โดยปราศจากการต่ อ ต้ า นของชาวบ้ า นที่ อ าจจะได้ รั บ ผลกระทบจากโครงการ”
(Had, personal interview April 2, 2013)
2.3.3 ความไม่ พึ ง พอใจต่ อ การด าเนิ น งานของรั ฐ ที่ มี ต่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการดาเนินโครงการฯ ดังคาให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งของกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่
กล่าวว่า “คนส่วนน้อยที่คัดค้าน เห็นว่า การสร้างท่าเทียบเรือไปทาลายวิถีการดาเนิน
ชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชนซึ่งประกอบอาชีพ ประมงพื้นบ้าน ซึ่งรัฐไม่ได้ชดเชยความ
เสียหายในส่วนนี้ตามสมควร” (Chem, personal interview May 20, 2013)
2.3.4 การไม่ มี ส่ วนร่วมต่ อการด าเนิ น โครงการฯ ทั้ งประชาชนใน
พื้นที่และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ดังคาให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่กล่าว
ว่า “การดาเนินโครงการของรัฐ เป็นการดาเนินงานโดยหน่วยงานราชการส่วนกลาง
ซึ่งมิได้เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ท้องถิ่นจึงไม่สามารถ
ทาหน้าที่ประสานงานเพื่อเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
(Run, personal interview May 25, 2013)
2.3.5 การเข้ามาของกลุ่มที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งในพื้นที่ ดังคาให้สัมภาษณ์
ตอนหนึ่งของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่กล่าวว่า “การคัดค้านของประชาชนในชุมชนเกิดจากการ
เข้ามากลุ่ม NGO ซึ่งเข้ามาให้ข้อมูลและชักนาให้ประชาชนในพื้นที่คัดค้านการดาเนิน
โครงการต่าง ๆ ของรัฐ” (Ya, personal interview April 2, 2013) หรือ “ผมเคยไปที่
หาดใหญ่ เขาเรียกขึ้นไปอบรม เขาบอกว่า คุณต้องค้านนะ นี่ความจริงมันเป็นแบบนี้
คนที่พาไปเขาได้ตังค์ แล้วเพื่อนที่ไปค่ารถจ่ายเอง ข้าวจ่ายเอง…” (prasert, personal
interview April 2, 2013)
2.3.6 ความไม่ โปร่งใสต่ อ การด าเนิ น งานของโครงการฯ ดั งค าให้
สัมภาษณ์ตอนหนึ่งของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่กล่าวว่า “บางที่สร้างไปก่อนแล้ว แล้วค่อยมา
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บอกเรา แต่ ก่อนไม่ ได้ บอกเราเลยว่าจะมี ดี เซล แต่ ตอนนี้ เอาดี เซลเข้ามา” (Ya, personal
interview, April 2, 2013)
2.3.7 ความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนในพื้นที่
ดังคาให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่กล่าวว่า “การสร้างท่าเทียบเรือไปทาลายวิถี
การดาเนินชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชนซึ่งประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ซึ่งรัฐไม่ได้ชดเชยความ
เสียหายในส่วนนี้ตามสมควร” (Chem, personal interview, May 20, 2013)
กล่าวโดยสรุป สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนจากการดาเนิน
โครงการพัฒนาทะเลและชายฝั่ง กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย มาจากสาเหตุที่
สาคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) สาเหตุในเชิงโครงสร้างของระบบงานราชการ เช่น ความไม่มี
การบูรณาการในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการพื้นที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 2) สาเหตุอันเกิดจากทัศนคติและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ทัศนคติเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีต่อการดาเนินโครงการฯ ความไม่เข้าใจ
ในบทบาทหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งต่ อ การด าเนิ น โครงการฯ และ
3) สาเหตุเกี่ยวกับการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น ความไม่ไว้วางใจของประชาชนที่
มีต่อการดาเนินโครงการฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ การปิดบังข้อมูลข่าวสารของการดาเนิน
โครงการฯ ความไม่พึงพอใจต่อการดาเนินงานของรัฐที่มีต่อผู้ได้รับผลกระทบจากการดาเนิน
โครงการฯ การไม่มีส่วนร่วมต่อการดาเนินโครงการฯ การเข้ามาของกลุ่มที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้ง
ในพื้นที่ ความไม่โปร่งใสต่อการดาเนินงานของโครงการฯ ความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนในพื้นที่
3. แนวทางในการจัดการความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนจากการดาเนิน
โครงการพัฒนาทะเลและชายฝั่ง กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
จากผลการศึกษา ผู้วิจัยแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มแนวทางใน
การบริหารจัดการภายในระบบงานราชการ และ 2) กลุ่มแนวทางในการบริหารจัดการ
ร่วมกันระหว่างรัฐและประชาชนในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 กลุ่มแนวทางในการบริหารจัดการภายในระบบงานราชการ
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จากผลการศึกษา ผู้วิจั ยได้ สรุป ให้เห็ น ถึงแนวทางในการบริหารจัด การ
ภายในระบบงานราชการ ซึ่ งเป็ น แนวทางในการจัด การความขัด แย้ งระหว่างรัฐกับ
ประชาชนจากการดาเนินโครงการพัฒนาทะเลและชายฝั่ง กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของประเทศไทย โดยมี 5 แนวทาง ดังนี้
3.1.1 จัดตั้งหน่วยงานที่เป็นกลางเพื่อการประสานงานระหว่างประชาชน
กับรัฐ เพื่อเป็นตัวกลางในการดาเนินกิจกรรมที่ประชาชนคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือ
การไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากโครงการ ดังคาให้สัมภาษณ์ ตอนหนึ่งของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ที่ กล่ าวว่ า “...เราอยากให้ แก้ แบบนี้ คื อให้ ผู้ ว่ ามานั่ งหั วโต๊ ะเลย แล้ วเรียกทั้ งโรงไฟฟ้ า
ผู้ ป ระกอบการโรงงานมานั่ งคุ ย กั น แต่ ต อนนี้ ไม่ มี ใครกล้ าแตะต้ องโรงงานเอกชน ”
(Moo, personal interview, April 2, 2013)
3.1.2 การบั งคั บใช้ กฎหมายต้ องเป็ นไปอย่ างสม่ าเสมอและต่ อเนื่ อง
ซึ่งหากเป็นไปได้แบบนี้ก็ย่อมทาให้ประชาชนปฏิบัติตามอยู่แล้ว ดังคาให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่ง
ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่กล่าวว่า “การบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นไปอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความยอมรับจากชุมชนในพื้นที่” (Run, personal interview, April 2, 2013)
3.1.3 การสร้างให้มีระบบการวางผังเมืองที่ดี ซึ่งถือเป็นกลไกสาคัญ
ต่ อการพั ฒ นาพื้ น ที่ แ ละลดความขั ด แย้ ง อั น เกิ ด จากการด าเนิ น โครงการของรัฐ ได้
แต่ถึงอย่างไรก็ตามในขั้นตอนการทาต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วน
ร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ ดั ง ค าให้ สั ม ภาษณ์ ต อนหนึ่ ง ของกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ ก ล่ า วว่ า
“การทาผังเมืองจะเป็นตัวควบคุม ต่อไปประชาชนจะสบายใจ ถ้าไม่มีกฎหมายหรือตัว
ผังเมืองถ้ามีคนมาขอที่ จะสร้างอะไร ถ้าเราไม่ให้ มันก้อเหมือนเราละเว้นการปฏิบั ติ
หน้าที่ มีความผิด แต่ถ้าเราทาผังเมืองไว้แล้วมันก้อจะระบุไว้อยู่แล้วว่าตรงนี้สร้างอะไร
ได้บ้าง” (Run, personal interview, April 20, 2013)
3.1.4 ความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโครงการหลังการ
ก่อสร้างโครงการ ดังคาให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่กล่าวว่า “การดาเนิน
โครงการของรัฐจะส่งผลดีหรือผลเสียกับชุมชน ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการและดูแล
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ประชาชนในพื้นที่ ภายหลังจากการสร้างว่ามีการดาเนิ นเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่” (Run, personal interview, April 20, 2013)
3.1.5 การให้อานาจแก่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินโครงการฯ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุดแล้ว การเปิด
โอกาสให้เข้ามามีบทบาทต่อการดาเนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐจะเป็นผลดีต่อการดาเนิน
โครงการของรัฐได้ ดังคาให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่กล่าวว่า “การแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในพื้นที่ รัฐควรมอบหมายให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการแก้ไขปัญหาเนื่องจากเป็น
องค์กรที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากกว่าหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ซึ่งทาให้เกิดการยอมรับ
จากชุมชนในพื้นที่ได้มากกว่า” (So, personal interview, March 9, 2013)
3.2 กลุ่มแนวทางในการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างรัฐและประชาชนในพื้นที่
จากผลการศึกษา ผู้วิจั ยได้ สรุป ให้เห็ น ถึงแนวทางในการบริหารจัด การ
ร่วมกันระหว่างรัฐและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดการความขัดแย้ง
ระหว่างรัฐกับประชาชนจากการดาเนินโครงการพัฒนาทะเลและชายฝั่ง กลุ่มจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย โดยมี 5 แนวทาง ดังนี้
3.2.1 การสร้ า งความเข้ า ใจอั น ดี ต่ อ กั น ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ แ ละ
ประเทศ ดังคาให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่กล่าวว่า “หากเราสร้างให้มี
เป้ า หมายเดี ย วกั น และการไม่ มี ค วามหวาดระแวงระหว่ า งกั น ในพื้ น ที่ โ ครงการ
พั ฒ นานั้ น ๆ ได้ จะเป็ น ตั ว ท าให้ ค วามขั ด แย้ ง ระหว่ า งรั ฐ กั บ ประชาชนลดลงได้ ”
(Mitt, personal interview, March 10, 2013) หรือ “การแก้ไขปัญ หาความขัดแย้ง
ในพื้นที่ต้องแสวงหาวิธีทาความเข้าใจกับชาวบ้านและชุมชนเพื่อสร้างความไว้วางใจ
เนื่องจากนักวิชาการบางคนและ NGO บางกลุ่มมักจะเข้ามาจุดฉนวนความขัดแย้งใน
พื้นที่เสียเอง” (Marn, personal interview, March 10, 2013)
3.2.2 การค านึ ง ถึง วิ ถีก ารด าเนิ น ชี วิ ต ของประชาชนในพื้ น ที่ เป็ น
สาคัญ ดังคาให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่กล่าวว่า “พวกเราเห็นด้วยกับ
การพัฒ นา แต่การพัฒ นาเหล่านั้นควรเป็นการพัฒ นาแบบค่อยเป็นค่อยไป และต้อง
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ค านึ งถึงวิ ถีการด าเนิ น ชี วิต ของประชาชนในพื้ น ที่ เป็ น ส าคัญ ” (Samark, personal
interview, March 10, 2013)
3.2.3 การประชาสัมพันธ์อย่างละเอียดและทั่วถึง โดยการให้ข้อมูล
แก่ป ระชาชนและชุ ม ชนในพื้ น ที่ ตั้ งโครงการอย่ า งครบถ้ วนและไม่ ปิ ด บั ง ตลอดจน
แจ้งถึงผลดีผลเสียของการดาเนินโครงการ จะสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการดาเนิน
โครงการนั้นได้ ดังคาให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่กล่าวว่า “ต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ชุมชนได้รับทราบอย่างครบถ้วนและในอนาคต หากท่าเทียบเรือ
จะมีการขยายขนาดหรือรัฐมีความประสงค์จะลงทุนโครงการขนาดใหญ่ รัฐต้องคานึงถึง
ความคุ้ ม ค่ า ในการลงทุ น ประกอบกับ ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กับ สิ่ งสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น
สาคัญ” (Chai, personal interview, May 20, 2013)
3.2.4 การได้รับการชดเชยที่เหมาะสมเป็นธรรม ดังคาให้สัมภาษณ์
ตอนหนึ่ งของกลุ่ ม ผู้ ให้ ข้อมู ล ที่ กล่ าวว่า “หากรัฐ ต้ องการให้ ชุ ม ชนออกไปจากพื้ น ที่
ก็สามารถทาได้ แต่อย่างไรก็ดี หากไม่สามารถทาได้ ก็ไม่ต้องหาที่อยู่ใหม่ให้ แต่รัฐควร
ชดเชยความเสียหายให้แก่ชุมชนตามสมควรและควรทาสัญญาระหว่างรัฐกับชุมชนเป็น
ครั วเรือนเพื่ อท าข้อตกลงการอยู่ อาศัยในพื้ นที่ ดั งกล่ าวอย่ างชั ดเจน” (Chem, personal
interview, May 20, 2013) หรือ “ประชาชนในพื้นที่ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
หากรัฐมีการชดเชยความเสียหายให้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม” (Run, personal
interview, May 25, 2013)
3.2.5 การสร้างความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการหนึ่งใน
การในการจัด การความขัด แย้งคือการน าผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยเข้ามามี บ ทบาทในการ
ดาเนินโครงการตั้งแต่ต้นโครงการตลอดจนหลังการดาเนินโครงการ หากทาได้เช่นนี้จะ
มีส่วนสาคัญในการสร้างความยอมรับจากชุมชนและมีส่วนช่วยในการลดความขัดแย้งใน
พื้นที่ได้ ดังคาให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่กล่าวว่า “ให้จังหวัดและทาง
ท้องถิ่นประสานความร่วมมือเพื่อทาการศึกษาและนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของ
รัฐให้ชุมชนได้รับทราบ การศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลรอบด้านและการให้ข้อมูลแก่ชุมชน
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อย่างเปิดเผย ถูกต้อง ครบถ้วน จะมีส่วนสาคัญในการสร้างความยอมรับจากชุมชนและ
มีส่วนช่วยในการลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้” (Ran, personal interview, April 20, 2013)
หรือ “การสร้างกิจกรรมหรือเปิดโอกาสให้ชุนชนมามีส่วนร่วม เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความจริงใจและให้เกียรติต่อกัน” (Winai, personal interview, May 20, 2013)
กล่าวโดยสรุป แนวทางในการจัดการความขัดแย้งระหว่างรัฐกับ ประชาชน
จากการด าเนิ น โครงการพั ฒ นาทะเลและชายฝั่ ง กลุ่ ม จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ของ
ประเทศไทย สามารถจาแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้ แก่ 1) กลุ่มแนวทางในการบริหาร
จัดการภายในระบบงานราชการ เช่น จัดตั้งหน่วยงานที่เป็นกลางเพื่อการประสานงาน
ระหว่างประชาชนกับรัฐ การบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นไปอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
การสร้างให้ มีระบบการวางผังเมืองที่ ดี ความมีป ระสิท ธิภาพของการบริหารจัด การ
โครงการหลังการก่อสร้างโครงการ การให้อานาจแก่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดาเนินโครงการฯ 2) กลุ่มแนวทางในการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างรัฐ
และประชาชนในพื้ น ที่ เช่ น การสร้ า งความเข้ า ใจอั น ดี ต่ อ กั น ในการพั ฒ นาพื้ น ที่
และประเทศ การค านึ ง ถึ ง วิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ของประชาชน ในพื้ น ที่ เป็ น ส าคั ญ
การประชาสัมพันธ์อย่างละเอียดและทั่วถึง การได้รับการชดเชยที่เหมาะสมเป็นธรรม
การสร้างความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สรุปและอภิปรายผล
ผู้ศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
1. สภาพปั จจุบัน ของความขัดแย้ งระหว่างรัฐกับ ประชาชนจากการด าเนิ น
โครงการพัฒนาทะเลและชายฝั่ง กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
สภาพความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนจากการดาเนินโครงการพัฒ นา
ทะเลและชายฝั่ง กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย พบว่า ประชาชนในพื้นที่
ของโครงการฯ ยั ง คงขาดความเชื่ อมั่ น ต่ อ การด าเนิ น โครงการ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
กระบวนการพิจารณาและการจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ยังไม่เป็น
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ไปตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ขาดความถูกต้อง ขาดความน่าเชื่อถือ จึงไม่เป็นที่ยอมรับ
ของประชาชน สอดคล้องกับการรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ
(NHRC, 2002) ซึ่งได้จัดทาข้อเสนอต่อรัฐบาลกรณีโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย
พบว่า ประชาชนเรียกร้องต่อรัฐให้ระงับการจัดทาประชาพิจารณ์จนกว่ารายงาน EIA
จะเสร็จ สมบู รณ์ เนื่ องจากประชาชนมองว่ าการประชาพิ จ ารณ์ เป็ น ปลายทางที่ รัฐ
พยายามเปิดให้เข้าไปมีส่วนร่วม นอกเหนือจากนั้นแล้วการจัดทารายงาน EIA ยังพบ
ข้อผิดพลาดหลายประเด็นและขาดความถูกต้องก่อให้เกิดการไม่ยอมรับของประชาชน
ลักษณะดังกล่าวที่เกิดขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความไม่ไว้วางใจและความหวาดระแวง
ของของประชาชนในพื้นที่ต่อการดาเนินโครงการของรัฐ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมา
อย่างยาวนาน โดยเฉพาะในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ Taneerananon, Baga,
and Susankkarn (1995) ซึ่ ง ท าการศึ ก ษาชาวไทยมุ ส ลิ ม และการมี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการ พั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคม กล่ าวว่าปั ญ หาประการหนึ่ งต่ อการจัด ท า
โครงการต่ า ง ๆ ในพื้ น ที่ การศึก ษาภาคใต้ ต อนล่ า งเป็ น เรื่อ งของความหวาดระแวง
ไม่ไว้วางใจระหว่างรัฐและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ฝังลึกมานาน ไม่ว่ารัฐ
จะทุ่มเทเพียงใดหากประชาชนไม่ไว้วางใจก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ดังนั้นหากรัฐหรือ
ผู้ดาเนิ นโครงการไม่ส ามารถแสดงให้ เห็ น ถึงความโปร่งใสต่อการดาเนิน โครงการได้
ไม่ ว่ า จะเป็ น ความโปร่ ง ใสจากกระบวนการจั ด ท า EIA หรื อ ความโปร่ ง ใสของ
กระบวนการท าประชาพิ จ ารณ์ สภาพดั ง กล่ าวก็ยั งคงจะเกิด ขึ้น ในทุ ก ๆ โครงการ
ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
แต่ อย่ างไรก็ต ามสถานการณ์ ปั จ จุ บั น ระดั บ ความรุน แรงของการคัด ค้ า น
มี ก ารลดลงเรื่ อ ย ๆ โดยเฉพาะโครงการที่ ไ ด้ ด าเนิ น การไปแล้ ว เนื่ อ งจากพื้ น ที่
ตั้ ง โครงการยั ง ไม่ ได้ รับ ผลกระทบที่ รุ น แรงจากโครงการฯ ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า
โครงการฯ ได้ จั ด สรรงบประมาณในการจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะ ในด้ า นต่ า ง ๆ
ให้กับ พื้ น ที่ ทั้ งในรูป ของเงิน ภาษี ที่ ส่วนท้ องถิ่น จัดเก็บ และงบประมาณที่ โครงการฯ
ได้จัดสรรให้กับชุมชนในพื้นที่ นอกจากนั้นแล้วการเกิดขึ้นของโครงการยังเป็นการสร้าง
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งานให้ แ ก่ป ระชาชนในพื้ น ที่ อีก ด้ ว ย ลั กษณะดั งกล่ า วสอดคล้ อ งกั บ การศึก ษาของ
Morris (1993) ซึ่งได้ศึกษากลยุทธ์ของการจัดการโครงการขนาดใหญ่ พบว่า ปัจจัยด้าน
การเงิ น ทั้ ง ที่ เป็ น ตั ว เงิ น และไม่ ใช้ ตั ว เงิ น ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลประโยชน์ ต่ า ง ๆ ส่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็จของการจัดการโครงการขนาดใหญ่และการศึกษาส่วนใหญ่ยังพบว่าการใช้
จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความตระหนัก กับการใช้จ่ายเงินระหว่างพื้นที่ชนบท
และเมืองและความแตกต่างระหว่างกลุ่มคือการสร้างความเสมอภาคในการใช้จ่ายเงิน
ของรัฐ นอกจากจะทาให้ประชาชนเกิดความพอใจและไว้วางใจต่อการดาเนินงานของ
รัฐแล้วยังทาให้การดาเนินงานรัฐประสบผลสาเร็จอีกด้วย (Nye et al., 1997; Zhang
et al., 2007) ดังนั้ นการด าเนิน โครงการของรัฐจะปฏิเสธไม่ได้เลยเกี่ยวกับ ประเด็ น
ความรับ ผิ ดชอบต่ อประชาชนที่ อาศัยอยู่ในพื้ น ที่ ตั้งของโครงการ ถึงแม้ ว่าโครงการ
ที่ ด าเนิ น การไปแล้ ว ยั ง ไม่ เกิ ด ผลกระทบที่ รุ น แรงต่ อ ชุ ม ชนโดยรอบ แต่ ก ารให้
ความสาคัญต่อประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณ
ให้ กั บ ชุ ม ชน การจ่ า ยภาษี ให้ กั บ ท้ อ งถิ่น อย่ างเต็ ม เม็ ด เต็ ม หน่ ว ย การจั ด ท าบริก าร
สาธารณะต่ า ง ๆ ในพื้ น ที่ สิ่ ง เหล่ า นี้ ล้ ว นเป็ น ปั จ จั ย ที่ เข้ า ไปกล่ อ มเกลาจิ ต ใจของ
ประชาชนเพื่ อที่ จ ะลดการต่ อ ต้ า นโครงการได้ และการกระท าในลั กษณะดั งกล่ า ว
ยั ง สามารถเพิ่ ม ความไว้ ว างใจของประชาชนในพื้ น ที่ ไ ด้ อี ก ด้ ว ย ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจาก
ที่ผ่านประชาชนยังคงมองว่าการเข้ามาของโครงการเป็นการเข้ามาเพื่อดึงดูดหรือแย่งชิง
เอาทรัพยากรของชุมชนไป ดังการรายงานของ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(NHRC, 2009) กรณีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะนะ ซึ่ งพบว่าเกิดการแย่งชิงทรัพยากรกัน
ระหว่างประชาชนกับโรงไฟฟ้า เนื่องจากโรงไฟฟ้าต้องใช้น้าจากคลองนาทับและคลอง
โพมา ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ต้องดารงชีวิตโดยใช้คลองดังกล่าวเช่นกัน
นอกจากนี้ยังพบปัญหาที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน อาทิเช่น ปัญหาการขาดการ
ประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ ที่ไม่มีการแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างเพียงพอ
การขาดความชัดเจนของข้อมูล โดยการให้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของโครงการ
มิได้เป็นการให้ข้อมูลอย่างรอบด้าน ไม่เห็นภาพรวมทั้งระบบ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
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ความไม่มีการบูรณาการในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากการดาเนิน
โครงการของรัฐยั งคงมีการดาเนิ น งานเป็ น ส่ วน ๆ ไม่ มี การบู รณาการในการท างาน
ส่งผลให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ไม่เห็นภาพรวมทั้งระบบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล
เฉพาะที่ตนเองรับผิดชอบ ทาให้ข้อมูลขาดความต่อเนื่อง สอดคล้องกับการศึกษาของ
Pukkapan, 1999 (as cited in Pneuman & Bruehl, 1982) ที่ ศึ ก ษาการบริ ห าร
ความขัด แย้ ง พบว่ า กระบวนการสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คลหรือกลุ่ ม บุ คคลที่ ไม่ ดี ห รือ
ไม่มีคุณภาพ อาจทาให้เกิดความเข้าใจผิดทั้งในแง่ของสาระและเจตนาของข่าวสารและ
นาไปสู่ความขัดแย้งในที่สุด นอกจากนี้การศึกษาส่วนใหญ่ยังพบว่าการติดต่อสื่อสารที่ดี
มีความชัดเจนในประเด็น การสื่อสาร การถ่ายทอดที่ก่อให้ เกิดความพอใจจะน าไปสู่
ความส าเร็จในการน าโครงการไปปฏิ บั ติ (Stuckenbruck, 1988; Stohl, 1995; Johnson
et al., 1998; Mayer, 2010) นอกจากนี้ Bruckmeier, 2005 ได้ทาการศึกษาการวิเคราะห์
ความขัดแย้งที่ แตกต่ างและการทาให้ความขัดแย้งลดลงในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
กล่ าวสนั บ สนุ น ว่ าระบบการสื่ อสารที่ ดี ต้ องมี การถ่ า ยทอดความรู้ พั ฒ นาองค์ ก ร
มีการสั่งสมความรู้อย่างเป็นระบบและมีองค์กรผู้ดาเนินการตลอดจนมีความร่วมมือ
ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้น การดาเนินโครงการของรัฐควรตระหนักต่อประเด็นเหล่านี้
ไม่ว่าจะเป็ นการแจ้ งข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ โครงการอย่างทั่วถึง การน าเสนอข้อมู ล
ข่าวสารที่ชัดเจน แสดงให้เห็นภาพรวมทั้งระบบของโครงการ เพราะสิ่งเหล่านี้จะนาไปสู่
ความไว้วางใจระหว่างกันและจะนาไปสู่การลดระดับของความขัดแย้งได้เช่นกัน
ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นทั้งที่เป็นหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนในพื้นที่ต่อการดาเนินโครงการฯ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการดาเนินโครงการ
ในลักษณะดังกล่าวที่ผ่านมา หน่วยงานส่วนกลางยังเป็นผู้มีอานาจในการตัดสินใจและ
ดาเนินการเพียงฝ่ายเดียว เพราะหน่วยงานส่วนกลางยังมองว่าหน่วยงานท้องถิ่นยังไม่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอ ทั้ ง ที่ ห น่ ว ยงานที่ มี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ ประชาชนมากที่ สุ ด คื อ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น จึงทาให้ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ไม่มีโอกาสเข้าไปมีส่วน
ร่ว มต่ อ การด าเนิ น โครงการของรัฐ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ Songrak et al., 2011 ซึ่ ง ได้
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ทาการศึกษาการประเมินผลกระทบทางสังคมจากโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือพาณิชย์
ในอาเภอกันตัง จังหวัดตรัง พบว่า ชุมชนสะท้อนให้เห็นถึงการไม่เห็นด้วยต่อการพัฒนา
โครงการที่ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น นอกจากนี้จากการศึกษาส่วนใหญ่ก็เห็น
สอดคล้องไปในลักษณะเดียวกันว่าการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในท้ อ งถิ่ น สามารถแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ (Pinto & Slevin, 1988;
Dinsmore, 1993; Basiago, 1998; Maxwell, 2000; Bruckmeier, 2005; Ross,
2009; Chandarasorn, 1998) ปั ญ หาความพร้อ มและความสามารถในการแก้ ไ ข
ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาการขาดแหล่งที่อยู่อาศัยของประชาชนใน
พื้นที่ซึ่งถูกเวนคืน ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่ด้วยกันเองเพราะมีทั้ง
กลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ปัญหาความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการจัดสรรผลประโยชน์
ในพื้นที่ ปัญหาดังที่กล่าวมานี้ เนื่องจากอาจเป็นเพราะว่าการเกิดขึ้นของกลุ่มที่มีความ
คิ ด เห็ น แตกต่ างกัน ในพื้ น ที่ ซึ่ งเกิด จากการเข้ามาของกลุ่ ม ที่ ไม่ ใช่ คู่ขัด แย้ งโดยตรง
ซึ่งให้ข้อมูลที่แตกต่างกันและนาไปสู่การสร้างความแตกแยกในชุมชนได้ สอดคล้องกับ
การรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRC, 2009) กรณีโรงไฟฟ้า
จะนะ จังหวัดสงขลา พบว่า การดาเนิน โครงการฯ นั้น เป็น การสร้างความแตกแยก
ให้กับชุมชน ผู้นาขัดแย้งกับลูกบ้านเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน เป็นการทาลายความ
สามัคคีในชุมชน ดังนั้นการทาให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งที่เป็นหน่วยงานส่วนท้องถิ่นหรือ
ประชาชนในพื้นที่เองหรือแม้กระทั้งการพัฒ นาให้เกิดความพร้อมและความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการ
ตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น โครงการตั้ งแต่ ต้ น จนจบกระบวนการ การให้ ข้ อมู ล ที่
เห็นภาพรวมทั้งระบบแก่ผู้ที่จะได้รับผลกระทบ ปัญหาดังที่กล่าวมาอาจไม่เกิดขึ้น
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ น้าและเสียง ซึ่งยังคงมีอยู่และ
มีการร้องเรียนเป็นหนังสือเป็นระยะ ๆ และปัญหาด้านวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา
ของประชาชนในพื้ น ที่ เนื่ อ งจากเกิ ด ความกั ง วลในเรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ชี วิ ต
ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ตั้งของโครงการยังคงมีความวิตกกังวลว่าหากโครงการ
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เกิดขึ้นคนในพื้นที่อาจต้องได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะการทามาหากินของคนในพื้นที่
เพราะวิ ถี ชี วิ ต อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลง สภาพสั ง คมเดิ ม อาจมี ก ารเป ลี่ ย นแปลง
ทั้ ง นี้ Barda et al., 1990 ซึ่ ง ได้ ศึกษาเกณฑ์ การตั้ งโรงไฟฟ้ า พลั งความร้อน พบว่ า
การตัดสินใจเพื่อกาหนดสถานที่สาหรับการตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจาเป็นต้อง
พิจารณาจากเกณฑ์ปริมาณหรือเกณฑ์คุณภาพอันเกี่ยวกับสภาพสังคมในบริเวณนั้น ๆ
ขณะเดี ย วกั น Songrak et al., 2011 ซึ่ ง ได้ ท าการศึ ก ษาการประเมิ น ผลกระทบ
ทางสั ง คมจากโครงการพั ฒ นาท่ า เที ย บเรื อ พาณิ ช ย์ ในอ าเภอกั น ตั ง จั ง หวั ด ตรั ง
พบว่า ชุมชนยังมีความกังวลต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนยอมรับในโครงการ
พั ฒ นาฯ แต่ ต้ องมี ค วามชั ด เจนของสิ น ค้ า ที่ จ ะล าเลี ย งผ่ า นท่ า เที ย บเรือ ในอนาคต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจเทกองสินค้าประเภทยิปซัม ซึ่งจะส่งผลกระทบจากฝุ่นละออง
ท าให้ เกิ ด ปั ญ หาสุ ข ภาพในอนาคตซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ชุ ม ชนรั บ ไม่ ไ ด้ แ ละผลกระทบ
จากการจราจรทางน้า ซึ่ งจาเป็ นต้องมีการขุด ลอกร่องน้ า อาจส่งผลต่อการกัดเซาะ
ชายฝั่งได้ในอนาคต รวมถึงผลกระทบต่อวิถีการประมงชายฝั่งของประชาชนในพื้นที่ได้
แสดงให้เห็นว่าการดาเนินโครงการพัฒนาทะเลและชายฝั่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ข องประเทศไทยยั ง คงก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ งอาจส่ ง ผลต่ อ
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่และเป็นสิ่งหนึ่งที่ประชาชนในพื้นที่ตั้ง
ของโครงการมีความวิตกกังวลและนามาซึ่งการต่อต้านโครงการ ดังนั้นหากผู้มีอานาจ
ในการตัดสินใจหรือเป็นผู้ดาเนินโครงการให้ข้อมูลที่มีรายละเอียดและเห็น ภาพรวม
ทั้งระบบได้ ดังที่กล่าวมาแล้ว ย่อมทาให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความเชื่อมั่นและไว้ใจ
ต่อการดาเนินโครงการได้
2. สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนจากการดาเนินโครงการ
พัฒนาทะเลและชายฝั่ง กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
สาเหตุที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนจากการดาเนินโครงการ
พัฒนาทะเลและชายฝั่ง กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยล้วนมีรากฐานมาจาก
สาเหตุที่สาคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก สาเหตุในเชิงโครงสร้างของระบบงานราชการ
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ประการที่ สอง สาเหตุอันเกิดจากทั ศนคติ และการปฏิบั ติงานของเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ และ
ประการสุดท้าย สาเหตุเกี่ยวกับการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน อธิบายได้ดังนี้
ประการแรก สาเหตุ ในเชิงโครงสร้างของระบบงานราชการ ประกอบด้ว ย
สาเหตุจากความไม่มีการบูรณาการในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและสาเหตุ
จากความไม่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพในการบริห ารจั ด การพื้ น ที่ ข องหน่ ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบ
หากพิจารณาปัญหาในเชิงโครงสร้างจะพบว่าการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ ง ของประเทศไทยยั งคงมี ลั ก ษณะผู ก ขาดโดยรวมศู น ย์ อยู่ ภ ายใต้ อานาจของ
หน่ ว ยงานราชการส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค ท าให้ ชุ ม ชนขาดการมี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการตัดสินในเรื่องที่มีความสาคัญต่าง ๆ อีกทั้งการกาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์แบบไม่สมดุลซึ่งมุ่งเน้นให้ความสาคัญแก่การ
ผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมมากกว่ าภาคเกษตรกรรมท าให้ เกิด ความไม่ เป็ น ธรรมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติแก่ชุมชนในพื้นที่ อีกด้วย นอกจากนั้น การบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทยในปัจจุบันอยู่ภายใต้อานาจและความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานซึ่งมีอานาจหน้าที่แยกเป็นอิสระจากกัน
ทาให้เกิดปัญ หาการท างานซ้าซ้อนหรือบางกรณี อาจเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน ได้
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง จึ ง ขาดความเป็ น เอกภาพและ
ขาดการบู รณาการในการแก้ปั ญ หา ซึ่ งน าไปสู่ การบริหารจัด การที่ ไร้ป ระสิท ธิภาพ
ซ้าซ้ อนและสิ้ น เปลืองงบประมาณ ทั้ งยังส่ งผลท าให้ป ระชาชนได้ รับ ข้อมูล ที่ ไม่ เห็ น
ภาพรวมทั้งระบบอีกด้วย ดังที่ Pinto and Slevin (1988) กล่าวไว้ว่าการไม่มีส่วนร่วม
ของกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นผู้ใช้ประโยชน์และกลุ่มผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบ การยอมรับ
ก็จะไม่เกิดขึ้น และนาไปสู่ความล้มเหลวในการดาเนินโครงการได้ ขณะที่ Maxwell, 2000
ได้ ก ล่ าวเสริม อี กว่ าผู้ มี ส่ วนได้ ส่ ว นเสี ย ซึ่ งมี ค วามแตกต่ างกัน ทั้ งในเรื่องมุ ม มองและ
ฐานอานาจ หากทุกฝ่ายไม่มีความรับผิดชอบร่วมกัน ก็อาจเกิดปัญหาได้
ประการที่สอง สาเหตุอันเกิดจากทัศนคติและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประกอบด้วยสาเหตุจ ากทั ศนคติเจ้าหน้ าที่ ภาครัฐที่ มีต่ อการด าเนิ นโครงการฯ และ
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สาเหตุจากความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดาเนิน
โครงการฯ ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจาก
ทัศนคติที่ไม่ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน โดยในแง่ของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐพบว่า เจ้าหน้าที่ภาครัฐยังมองผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก รวมถึงยังมอง
ว่าประชาชนยังไม่เข้าใจต่อการดาเนิน โครงการของรัฐ ในขณะที่ ประชาชนก็ยังคงมี
ความสั บ สนและไม่ เข้ า ใจในบทบาทหน้ า ที่ ห รื อ ความรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานที่
เกี่ย วข้องกับ การดาเนิ นโครงการ ลั กษณะดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อหน่ วยงานที่
ประชาชนคิ ด ว่ า เป็ น สาเหตุ ที่ ก่ อ ให้ เกิด ผลกระทบก็ เป็ น ไปได้ จะเห็ น ว่ า ทั ศ นคติ ที่
แตกต่างกันเช่นนี้ย่อมทาให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างกันในที่สุด ดังการศึกษาส่วน
ใหญ่ซึ่งพบว่าทัศนคติ มุมมอง ค่านิยม ความเชื่อและความคาดหวังของแต่ละบุคคลเป็น
ที่มาของความขัดแย้งได้ (Pneuman & Bruehl, 1982 in Pukkapan, 1999; Morris,
1993; Norton, 2005; Kazenbach & Smith, 2006; Mayer, 2010) และจาก
รายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRC, 2003) กรณีความรุนแรงอัน
เนื่องมาจากโครงการท่อก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ยังรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
นักการเมืองยังมีทัศนคติแบบเก่าที่ชอบผูกขาดความถูกต้องและถือเอาความคิดเห็นและ
การตั ด สิ น ใจของตั ว เองเป็ น ใหญ่ ถื อ ว่ า ประชาชนมี ห น้ า ที่ ต้ อ งเชื่ อ ฟั ง และต้ อ งไม่
ปฏิบัติการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อผู้มีอานาจ โดยอ้างผลประโยชน์ของชาติ
หากใครคัดค้านถือว่าเป็นอันตรายต่อความมั่นคง ซึ่งทัศนคติและความเข้าใจเช่นนี้อาจ
กลายเป็นปัญหาลุกลามได้ต่อไปในอนาคต
ประการสุ ด ท้ า ย สาเหตุ เกี่ ย วกั บ การขาดการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
ประกอบด้วยสาเหตุจากความไม่ไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินโครงการฯ
รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ สาเหตุจากการปิดบังข้อมูลข่าวสารของการดาเนินโครงการฯ
สาเหตุจากความไม่พึงพอใจต่อการดาเนินงานของรัฐที่มีต่อผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ดาเนินโครงการฯ สาเหตุจากการไม่มีส่วนร่วมต่อการดาเนินโครงการฯ ทั้งประชาชน
ในพื้นที่และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น สาเหตุจากการเข้ามาของกลุ่มที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งใน
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พื้นที่ สาเหตุจากความไม่โปร่งใสต่อการดาเนินงานของโครงการฯ และสาเหตุจากความ
กังวลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนในพื้นที่ โดยผลจากการศึกษาแสดง
ให้ เห็ น ว่ า ความขัด แย้ ง ที่ เกิด ขึ้น ส่ ว นหนึ่ งเกิด ขึ้น จากการขาดการมี ส่ ว นร่ว มต่ อ การ
ดาเนิ นการโครงการของประชาชนในพื้ นที่ และหน่วยงานส่วนท้ องถิ่น กล่ าวคือการ
ดาเนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐยังคงเป็นหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลางที่เป็นกลไก
สาคัญในการดาเนินงานและการดาเนินงานนั้นก็ดาเนินงานกับบางกลุ่ม ซึ่งอาจไม่ใช่คน
ทั้งหมดในพื้นที่ ในทางกลับกันบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการกลับเป็น
กลุ่มบุคคลที่มิใช่คนในพื้นที่ เช่น การเข้ามาของกลุ่ม NGO หรือแม้กระทั่งนักการเมือง
ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ท้ อ งถิ่ น ที่ ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการด าเนิ น โครงก ารนั้ น
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเข้ามาของกลุ่มที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งในพื้นที่ถือเป็นสาเหตุสาคัญอีกประการหนึ่ง
ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทั้งสิ้น นอกจากนั้น ประชาชนยังขาดการมีสว่ นร่วมเกี่ยวกับการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินโครงการของรัฐ เนื่องจากหน่วยงานภาครั ฐยังคง
ไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมด ทาให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในข้อมูลที่รัฐแจ้งให้ทราบ
ส่งผลท าให้ เกิด ความไม่ ไว้วางใจของประชาชนที่ มี ต่อการดาเนิ น โครงการฯ รวมถึง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพราะประชาชนในพื้นที่ยังคงเกิดความรู้สึกหวาดระแวงเนื่องจากไม่
สามารถเข้าถึงข้อมู ลของหน่ วยงานภาครัฐได้ ทั้ งประชาชนยังมี ความคลางแคลงใจ
เกี่ยวกับความไม่โปร่งใสต่อการดาเนินงานของโครงการฯ เพราะประชาชนยังคิดว่าการ
ดาเนิ น โครงการของรัฐขาดความโปร่งใสและไม่มี ความจริงใจต่ อประชาชน ดังจาก
รายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRC, 2002) กรณีโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติไทย-มาเลเซีย พบว่ากระบวนการพิจารณา EIA ของภาครัฐมีปัญหา กล่าวคือ
คณะผู้ชานาญการมีมติไม่ผ่านความเห็นประเด็นด้านสังคม เนื่องจากขาดความเชื่อมโยง
ที่เป็นองค์รวม อันเป็นการจากัดทางเลือกและสิทธิของชุมชน มิได้ให้ชุมชนแสวงหา
ทางเลือกในการพัฒนาที่เหมาะสมที่สุดสาหรับตนเอง แต่สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กลับมีมติให้ผ่านและลงนามผลการวินิจฉัย
รายงานดังกล่าว ขณะเดียวกันคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRC, 2009)
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กรณี โรงไฟฟ้ าจะนะ จังหวัดสงขลา ยังพบว่า การดาเนิน โครงการฯ เป็นการดาเนิ น
โครงการโดยขาดกระบวนการมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนพื้ น ที่ การด าเนิ น การขาด
ความชอบธรรมและไม่โปร่งใส่มาตั้งแต่ต้น ตั้งแต่การรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) การจั ด ท าประชาพิ จ ารณ์ ที่ ไม่ ได้ มี กระบวนการท าที่ ถูก ต้ อ ง เป็ น ต้ น และใน
บางครั้งอาจนามาซึ่งความไม่พอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของรัฐที่มีต่อผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการดาเนินโครงการฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องค่าชดเชยรวมถึง
การทาประโยชน์ในพื้นที่ ในขณะเดียวกัน การขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดาเนินโครงการอย่างครบถ้วนย่อมทาให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความวิตกกังวลต่อการ
เปลี่ ย นแปลงวิ ถี ชี วิ ต และวั ฒ นธรรมของคนในพื้ น ที่ ต ามมาอี ก ด้ ว ย สอดคล้ อ งกั บ
National Human Rights Commission, 2009 กรณี โรงไฟฟ้ าจะนะ จังหวัดสงขลา
พบว่าการที่คนต่างถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจานวนมากจะเกิดปัญ หาความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง และจากการรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือน้าลึกและถมทะเล ระยะที่ 1 บริเวณปากคลองปากบารา อาเภอ
ละงู จังหวัดสตูล ยังพบว่าการก่อสร้างท่าเทียบเรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสภาพสังคมวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ การ
ดารงชีวิตและดาเนินการทางด้านเศรษฐกิจภายในชุมชน (SAT & TCEM, 2009)
3. แนวทางในการจั ดการความขัดแย้ งระหว่างรัฐกับประชาชนจากการดาเนิ น
โครงการพัฒนาทะเลและชายฝั่ง กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
แนวทางในการจัดการความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนจากการดาเนินโครงการ
พัฒนาทะเลและชายฝั่ง กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ผู้วิจัยได้จาแนกเป็ น
2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก แนวทางในการบริหารจัดการภายในระบบงานราชการ และกลุ่มที่สอง
แนวทางในการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างรัฐและประชาชนในพื้นที่ อธิบายได้ดังนี้
กลุ่มแรก แนวทางในการบริหารจัดการภายในระบบงานราชการ ได้แก่ รัฐต้อง
จัดตั้งหน่วยงานที่เป็นกลางเพื่อการประสานงานระหว่างประชาชนกับรัฐ โดยทาหน้าที่
เป็นตัวกลางสาคัญในการดาเนินกิจกรรมที่ประชาชนคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือ
142
142

วารสารศิ
ลปศาสตร์
มหาวิ ทมหาวิ
ยาลัยทสงขลานคริ
นทร์ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วารสารศิ
ลปศาสตร์
ยาลัยสงขลานคริ
ปี ท่ี ปี11ที่ 11
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที1่ 1เดืเดืออนมกราคม
ายน2562
2562
นมกราคม –- มิมิถถุนุนายน
Journal
of Liberal
Prince
of Songkla
University,
Vol.11
- June
2019
Journal
of Liberal
Arts,Arts,
Prince
of Songkla
University
Vol.10,
No.2, No.1
July January
- December
2018

การไม่ได้ รับข้อมู ลที่ ถูกต้ องจากโครงการ และเพื่อเป็น การเพิ่ มประสิท ธิภาพในการ
บริหารจัดการโครงการของรัฐ รัฐต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิภ าพและท าอย่ างสม่ าเสมอและต่ อเนื่ อง รวมถึง มี การสร้างระบบการวาง
ผังเมืองเพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่และถือเป็นกลไกสาคัญในการลดความขัดแย้งอันเกิด
จากการดาเนินโครงการของรัฐได้ ดังที่ Basiago, 1998 เสนอแนะว่าการสร้างเมืองให้
เป็ นเมื องสี เขี ยวและท าให้ เมื องแห่ งนั้ นเป็ นเมื องที่ น่ าอยู่ ส าหรั บประชาชนท าให้ ระบบ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้มี ความยั่งยืนได้ เช่นเดี ยวกันกับ Pereira & Azevedo,
2011 เสริมว่าสถานที่แห่งใดก็ตามที่เหมาะสมและดีสาหรับชีวิต ย่อมหมายความว่าสถานที่นั้น
ต้องมีสภาพดีสาหรับการอยู่อาศัย นอกจากนั้น รัฐอาจจะต้องให้การเยียวยาหรือชดเชยความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมอีกด้วย
กลุ่มที่ สอง แนวทางในการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างรัฐและประชาชน
ในพื้นที่ โดยรัฐต้องให้ความสาคัญต่อการทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับ
แนวนโยบายของรัฐเรื่องการพั ฒ นาพื้ นที่และประเทศเพื่ อทาให้เกิดการยอมรับ จาก
ประชาชน ทั้งนี้รัฐจะต้องคานึงถึงวิถีการดาเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็นสาคัญ
นอกจากนั้น รัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและท้องถิ่ นเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนิน
โครงการของรัฐมากยิ่งขึ้นและจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ตั้งโครงการอย่างครบถ้วนและไม่ปิดบัง ซึ่งแนวทาง
เหล่านี้จะทาให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการดาเนินโครงการของรัฐและเป็นสิ่ง
ส าคั ญ ต่ อ การสร้า งความยอมรับ จากชุ ม ชนและมี ส่ ว นช่ ว ยในการลดความขั ด แย้ ง
ในพื้นที่ได้ ดังที่ Basiago, 1998 กล่าวว่าการสร้างความร่วมมือจากประชาชนมากกว่า
ที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ เกิ ด การแข่ ง ขั น กั น ระหว่ า งประชาชนด้ ว ยกั น เองจะก่ อ ให้ เกิ ด การ
สร้างระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีความยั่งยืนได้ และการศึกษาส่วนใหญ่
ก็พ บว่ า การสร้า งความร่ว มมื อ ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย สามารถแก้ปั ญ หาของความ
ขั ด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ (Pinto & Slevin, 1988; Dinsmore, 1993; Maxwell, 2000;
Bruckmeier, 2005; Selin et al., 2007; Ross, 2009; Chandarasorn, 1998)
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษา พบว่ า สาเหตุ ข องความขั ด แย้ ง ระหว่ า งรั ฐ กั บ ประชาชน
มาจากสาเหตุที่สาคัญ 3 ประการ คือ สาเหตุในเชิงโครงสร้างของระบบงานราชการ
เช่ น ความไม่ มี ก ารบู ร ณาการในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ความไม่ มี
ประสิท ธิภ าพในการบริหารจัด การพื้น ที่ ของหน่ วยงานที่ รับผิ ดชอบ เป็ นต้ น สาเหตุ
อันเกิดจากทั ศนคติและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่ น ทัศนคติเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่มีต่อการดาเนินโครงการฯ ความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่อการดาเนินโครงการฯ เป็นต้น และสาเหตุเกี่ยวกับการขาดการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เช่น ความไม่ไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินโครงการฯ
รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ การปิดบังข้อมูลข่าวสารของการดาเนินโครงการฯ การเข้ามา
ของกลุ่มที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งในพื้นที่ ความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วัฒนธรรมของ
คนในพื้นที่ เป็นต้น ดังนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะผู้ที่มีอานาจในการตัดสินใจใน
การดาเนินโครงการควรตระหนักและให้ความสาคัญกับสาเหตุเหล่านี้ และควรตระหนัก
ถึงแนวทางในการจัด การความขัดแย้งระหว่างรัฐกับ ประชาชนทั้ งสองกลุ่มแนวทาง
ได้แก่ แนวทางในการบริหารจัดการภายในระบบงานราชการ เช่น จัดตั้งหน่วยงานที่
เป็ น กลางเพื่ อการประสานงานระหว่างประชาชนกับ รัฐ การบั งคับ ใช้กฎหมายต้ อง
เป็นไปอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง การสร้างให้มีระบบการวางผังเมืองที่ดี เป็นต้น และ
แนวทางในการบริหารจัดการร่วมกันระหว่า งรัฐและประชาชนในพื้นที่ เช่น การสร้าง
ความเข้าใจอันดีต่อกันในการพัฒนาพื้นที่และประเทศ การคานึงถึงวิถีการดาเนินชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่เป็น การได้รับการชดเชยที่เหมาะสมเป็นธรรม เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาโดยวิธีการเชิงคุณภาพ โดยจะเห็นได้ว่า
เกิดการค้นพบตัวแปรต่างๆ มากมาย ทั้งตัวแปรที่เป็นสาเหตุของการเกิดความขัดแย้ง
ตลอดจนตัวแปรที่เป็นแนวทางในการจัดการกับความขัดแย้ง ดังนั้น หากทาการศึกษา
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ในครั้งต่อไปอาจใช้วิธีการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์
ด้วยแบบจาลองสมการโครงสร้าง (structural equation modeling: SEM) ซึ่งจะเป็น
การยืนยันผลการวิจัย และทาให้ผลการวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
2. การค้นพบสาเหตุของความขัดแย้งที่สาคัญๆ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่นักวิจัย หรือ
จากการศึกษาที่ ผ่านมามองไม่เห็น เช่น การเข้ามาของกลุ่ มที่ ไม่ใช่คู่ขัดแย้ งในพื้ น ที่
โดยเฉพาะอย่า งยิ่งกลุ่ ม NGO หรือความไม่ มี การบู รณาการในการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น หากทาการศึกษาในครั้งต่อไป อาจต้องศึกษาข้อมูลเชิงลึกใน
ประเด็นดังกล่าว
3. การวิจัยในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน ดังนั้ น
หากท าการวิจั ยโดยใช้ กรณี ศึกษาอื่นๆ เช่ น ความขัดแย้งในพื้ นที่ เขตนิ คมอุ ตสาหกรรม
ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ของเอกชน อาจได้ข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์และมีความแตกต่างกันออกไป
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