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บทคัดย่อ

บทความนี้ต้องการฉายภาพให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐ
สิทธิและความขัดแย้งผ่าน ความเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อปกป้องทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม และวิถีชุมชน โดยรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2525-2554
จากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย และสื่อสิ่งพิมพ์หลากหลาย เพื่อตรวจสอบและได้
ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ตลอดจนการสัมภาษณ์จากผู้ได้รับผลกระทบ ใช้การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าว โดยผลการศึกษาพบประเด็นสำ�คัญ กล่าวคือ ประการแรก
ข้อมูลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบง่ ชีว้ า่ โครงการขนาดใหญ่
ของรัฐจำ�นวนมากละเมิดต่อสิทธิของชุมชนโดยในกระบวนการประเมินผลกระทบ
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ด้านสังคม หรือด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านสุขภาพมีลักษณะการดำ�เนินการที่ไม่สมบูรณ์
และขาดความโปร่งใส ประการที่สอง หลายชุมชนได้รับผลกระทบด้านสุขภาพอย่าง
รุนแรง หรือต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษ หรือการสูญเสียทรัพยากรสำ�คัญและ
กระทบต่อวิถีการดำ�รงชีวิตของชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความไม่เป็นธรรมใน
การแบ่งปันและเข้าถึงทรัพยากร ประการที่สาม การละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน โดยส่วนใหญ่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการต่างๆ
ขาดความชัดเจนและไม่ครอบคลุมทุกมิติของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ประการที่สี่
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมยังไม่มีทั่วถึงเท่าที่ควร โดยตั้งข้อสังเกตจากจำ�นวนคดี
ความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องเป็นจำ�นวนมาก ขณะที่พัฒนาการ
ของกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างล่าช้า และประการสุดท้าย
โครงการขนาดใหญ่ของรัฐยังคงเกิดขึ้นเพื่อผลิตซํ้าความบอบชํ้าของชุมชน
จากอดีตจวบจนปัจจุบัน หลายฝ่ายพยายามแสวงหาทางออกของปัญหา
สำ�หรับผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า การถอดบทเรียนและสร้างองค์ความรู้จากความทรงจำ�
ร่วมในอดีต เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่นำ�ไปสู่การปรับตัวไปในทิศทางเชิงบวกได้ โดยภาค
รัฐต้องยอมรับชุดความรู้และเข้าใจในความแตกต่างและซับซ้อนของความเป็นชุมชน
ตลอดจนควรทบทวนและปรับนโยบายให้สอดคล้องกับบริบทและเงื่อนไขของชุมชน
ขณะที่ชุมชนควรเรียนรู้ตนเอง ทั้งในด้านทรัพยากรและการตระหนักในสิทธิของตน
เรียนรูบ้ ทเรียนแห่งความบอบชํา้ ของชุมชนอืน่ ในอดีตเพือ่ สร้างสำ�นึกความเป็นชุมชนให้
เกิดขึน้ อย่างแน่นแฟ้น ตลอดจนการเรียนรูก้ ระแสโลก และทีส่ ดุ แล้วความรูจ้ ะเป็นอำ�นาจ
ของชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

Abstract

This article illustrates the link between state policy and community
rights and conflicts through social movements in protecting community’s
resources and environment, and its way of life. Events happening between
1982 and 2011 were collected from academic documents, research reports,
various printed media as well as data collected from interviewing people
affected by the projects in order to cross-check and obtain reliable data.
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The data were then analyzed and synthesized. The results of the study
revealed some significant issues. First, the data verified by the National
Human Rights Commission of Thailand indicate that many large-scale
government projects violate community rights due to a lack of complete
and transparent process of social, environmental, and health impact
assessments. Second, many communities have been seriously affected
in terms of health; they have to face with polluted environments, loss of
major resources, and affected way of life in the community. These effects
reflect injustice in sharing and in access to resources. Third, violations on
fundamental right in receiving information; most information about projects
lacks clarity and does not cover all the dimensions of the effects that may
take place. Fourth, access to the justice process is still limited, as can be
seen from the number of cases on environmental conflicts that have been
taken place continuously while the development of the justice process on
the environment has been very slow. Last, large-scale government projects
are still carried out to reproduce community trauma.
From the past to the present, attempts have been made by
many parties to find solutions to the problems. As for the author of this
article, the lesson should be learned and the body of knowledge should
be created from the memories of the past; this can be one way that could
lead to positive adaptation. The government sector must recognize the
set of knowledge and must understand the differences and complexities
of the fact of being a community. Furthermore, the government sector
should review and adjust its policy so as to be in line with the context
and conditions of the community. The communities themselves should
know about themselves in terms of resources and their own rights;
they should also learn the lesson of trauma faced in the past by other
communities so that they can build awareness of being a community and learn
วารสารวิจัย มข. 2 (1) : มกราคม-มีนาคม 2555
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about globalization. Eventually knowledge will become authority for the
community and will strengthen the community, too.
คำ�สำ�คัญ: การผลิตซํ้า ความบอบชํ้าของชุมชน สิทธิชุมชน ความเคลื่อนไหวทางสังคม
ความยุติธรรม
Keywords: reproduction, community trauma, community rights, social
movement, justice

บทนำ�

ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมินิเวศแบบป่าฝนเมืองร้อนและมีแหล่งทรัพยากร
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งสามารถสะท้อนผ่านการบอกเล่าของชาวบ้านได้ว่า เมื่อ
ราวร้อยปีก่อนมาจนถึงช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ทุกท้องถิ่นในแผ่นดินไทยมีฐาน
ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ชนิดที่ไม่ต้องดิ้นรนก็มีกินได้เหลือเฟือ แต่ภาพเหล่านี้ค่อยๆ
เลือนรางไป ในปัจจุบันด้วยสาเหตุหลายประการ ทว่าสาเหตุสำ�คัญที่รับรู้กันอย่างกว้าง
ขวางก็คอื แนวคิดกระแสโลกาภิวตั น์ ทีข่ บั เคลือ่ นด้วยกลุม่ ทุนและได้แทรกซึมสูส่ งั คมไทย
ซึ่งสะท้อนได้จากนโยบายรัฐที่เน้นการส่งเสริมการผลิตภาคอุตสาหกรรมและนโยบาย
การจัดการทรัพยกรอย่างคุม้ ค่าเพือ่ ตอบสนองภาคการผลิตผ่านโครงการขนาดใหญ่ เช่น
การก่อสร้างเขื่อน โรงไฟฟ้า ท่าเรือนํ้าลึก และการให้สัมปทานแก่กลุ่มทุนในการดำ�เนิน
กิจการ เป็นต้น ขณะทีช่ มุ ชนต้องประสบปัญหาในการดำ�รงชีวติ ดังเช่น การสูญเสียอาชีพ
หรือการที่สัตว์นํ้ามีจำ�นวนลดน้อยลง หรือไม่สามารถหาได้อีกในแหล่งนํ้านั้น ดังกรณีที่
เกิดขึ้นกับลุ่มนํ้ามูล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในลุ่มนํ้าสำ�คัญของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือหรือ ลุม่ นํา้ ทะเลสาบสงขลา ทีม่ อี าณาบริเวณในพืน้ ทีห่ ลายจังหวัดของภาคใต้
หรือคลองนาทับซึง่ เป็นคลองขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ของจังหวัดสงขลา หรือลุม่ นํา้ สากลดังกรณี
ลุม่ นํา้ Chilika ในประเทศอินเดีย โดยต่างต้องเผชิญปัญหาการเสียสมดุลของระบบนิเวศ
(Satayawatana, C., 2003; Udaya, 2004; Tanti-witayapitak, W., 2008; Buasai,
L., 2009; Masae, A., 2009; Reviving marine animals in Songkhla Lake,
2011; Bendem-Ahlee, S.,2011) หรือกรณียายใฮที่ต้องต่อสู้เป็นเวลายาวนานเกือบ
3 ทศวรรษ จึงได้ผนื นาคืน หรือกรณีชมุ ชนคลิตลี้ า่ ง จังหวัดกาญจนบุรี และชุมชนคลองด่าน
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จังหวัดสมุทรปราการ ทีท่ า้ ยสุดรัฐต้องสูญเสียค่าปรับจำ�นวนมหาศาล ทว่าเทียบไม่ได้เลย
กับความสูญเสียของคนในชุมชน นับเป็นเวลากว่า 5 ทศวรรษที่สังคมไทยต้องเผชิญกับ
ปัญหาทรัพยากรเสือ่ มโทรมและมลพิษ ซึง่ ส่งผลกระทบด้านลบต่อสุขภาวะของประชาชน
การแย่งชิงทรัพยากรนํ้าและ/หรือที่ดินทำ�กิน และการเสื่อมถอยของภาคเกษตรกรรม
โครงการขนาดใหญ่ของรัฐทั้งประเภทเขื่อน และโรงไฟฟ้า ที่เกิดขึ้นในทุก
ภูมิภาคและมีหลายโครงการในบางพื้นที่ไม่สอดคล้องกับบริบทชุมชน ดังกรณี จังหวัด
ราชบุรี เป็นจังหวัดที่มีจำ�นวนโรงไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 6 โรง ซึ่งกล่าวได้ว่ามากที่สุดใน
ประเทศไทย ทั้งที่เป็นเมืองเกษตรกรรม ผู้คนส่วนใหญ่ทำ�นา ทำ�ไร่ ทำ�สวน และปัจจุบัน
มีความเคลื่อนไหวของชุมชนเพื่อต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มในพื้นที่นี้อีก (Kaewngamprasert, S., 2011) เห็นได้ว่าโครงการเหล่านี้ล้วนก่อผลกระทบต่อชุมชนและ
หลายโครงการก่อผลกระทบที่รุนแรงขัดต่อข้อกำ�หนดตามกฎหมาย ดังกรณี การศึกษา
ข้อมูลของมูลนิธินโยบายสุขภาวะ (Nanthaworakan, S., 2010) เรื่องการวิเคราะห์
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและชีวมวลที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง และมี
ข้อเสนอแนะว่าควรกำ�หนดให้โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่มีกำ�ลังผลิตติดตั้ง 700
เมกะวัตต์ขึ้นไป และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีกำ�ลังผลิตติดตั้ง 190 เมกะวัตต์ขึ้นไป
เป็นโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 มาตรา 67 วรรคสอง เนือ่ งจากพบว่า โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติใช้นาํ้ และปล่อย
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นสองเท่าและปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าสามเท่าของ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน ตลอดจนก่อผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างมลภาวะทางอากาศทั้ง
ฝุ่นละออง และสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์อีกด้วย
จากบทเรียนที่ผ่านมา และข้อมูลด้านผลกระทบในทางวิชาการที่ได้เผยแพร่สู่
ชุมชน ทำ�ให้ชมุ ชนขาดความเชือ่ มัน่ ต่อการบริหารจัดการโดยรัฐ ตลอดจนความเชือ่ ใจต่อ
นักวิชาการ จึงมีความตื่นตัวในการปกป้องทรัพยากรของชุมชนมากขึ้น หลายชุมชนใช้
รูปแบบการต่อรองต่ออำ�นาจภายนอกด้วยการนำ�อัตลักษณ์ของชุมชนที่มีอยู่หรือสร้าง
ขึน้ ใหม่ เพือ่ ให้เกิดการยอมรับจากรัฐว่าชุมชนมีอ�ำ นาจและพลังในการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมโดยตนเองได้ อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ปัจจุบันกล่าวได้ว่าอำ�นาจ
ชุมชนยังไม่สามารถทัดทานอำ�นาจรัฐได้โดยสะท้อนได้จากโครงการขนาดใหญ่ของรัฐที่
ยังคงเกิดขึน้ ซึง่ เป็นการผลิตซํา้ ทัง้ ในด้านโยบายภายใต้วธิ คี ดิ ทีก่ า้ วไม่พน้ มายาคติทถี่ อื ว่า
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รัฐมีอำ�นาจสูงสุด และยังเป็นการผลิตความบอบชํ้าให้กับชุมชน ดังกรณี ชุมชนคลอง
นาทับ ตำ�บลนาทับ อำ�เภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่กว่า 4 ศตวรรษ
ซึง่ ยังต้องเผชิญกับโครงการขนาดใหญ่ทงั้ โรงไฟฟ้าและท่าเรือนํา้ ลึก ซึง่ จะก่อสร้างในพืน้ ที่
ที่รัฐกำ�หนดไว้คือ หมู่ที่ 5 บ้านบ่อโต๊ะคงหรือบ้านม้างอน และหมู่ที่ 7 บ้านนาเสมียน
ขณะทีว่ ถิ ชี มุ ชนส่วนใหญ่ยงั คงพึง่ พิงทรัพยากรเป็นหลัก นอกจากนีโ้ ครงการท่าเรือนํา้ ลึก
ปากบารา อำ�เภอละงู จังหวัดสตูล ที่มีความเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อต่อต้านโครงการ
โดยนัยนี้ คำ�ถามจากสังคมจึงเกิดขึ้นว่า ประเทศยังบอบชํ้าไม่พอหรืออย่างไร และถึง
เวลาแล้วหรือยังที่ควรทบทวนแนวนโยบายแห่งรัฐบนพื้นฐานความเป็นจริงทางสังคม
โครงการขนาดใหญ่ จ ากนโยบายรั ฐ ที่ ไ ด้ ทำ � ลายทั้ ง วิ ถี ชุ ม ชนและทรั พ ยากรและ
สิง่ แวดล้อม นับจากอดีตสูป่ จั จุบนั ความเดือดร้อนของชุมชนซึง่ ได้รบั ผลกระทบได้แผ่ออก
เป็นวงกว้าง ภาพการเคลื่อนไหวดิ้นรนต่อสู้ต่อรองขัดขืนของชุมชนในรูปแบบต่างๆ
ที่มีเป้าประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่ง “สิทธิ” ในการเข้าถึงการใช้ และการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมเพือ่ ความมัน่ คงทางอาหารของชุมชน และการมีวถิ ชี วี ติ ภายใต้
สิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำ�ความเข้าใจและทบทวนโดยรอบด้าน

สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน และสิทธิในสิ่งแวดล้อม: บททบทวน

ปัจจุบัน “สิทธิ” เป็นประเด็นที่มีการกล่าวถึงและเรียกร้องเพื่อรักษาผล
ประโยชน์ของบุคคลหรือชุมชนกัน อย่างกว้างขวาง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
2542 ให้ความหมายว่า อำ�นาจอันชอบธรรม (The Royal Institute of Thailand, 1999)
และหากกล่าวถึงในทางกฎหมายซึง่ เกิดจากการวินจิ ฉัยของศาลฎีกา ตามคำ�พิพากษาที่
124/2487 สิทธิได้ถูกนิยามไว้ว่า ประโยชน์อันบุคคลมีอยู่และบุคคลอื่นต้องเคารพหรือ
ได้รบั การรับรองและคุม้ ครองของกฎหมาย แต่ส�ำ หรับนักกฎหมายแล้วจะให้ความหมาย
ว่า อำ�นาจทีช่ อบด้วยเหตุผลและความถูกต้อง หรือเป็นความชอบธรรมทีก่ ฎหมายรับรอง
และคุ้มครองแก่ตน (Wongkawee, K., 2007) ทว่า ในอดีตคำ�ว่าสิทธิไม่มีในภาษาไทย
มาก่อน แต่ในบริบทสังคมจะมีคำ�ว่า ฮีตหรือจารีตซึ่งเป็นคำ�เดียวกัน และมีปฏิบัติกันมา
นานแล้วโดยชุมชนจะเข้าใจความหมายและยอมรับกฎเกณฑ์ของชุมชนกันอย่างเคร่งครัด
กล่าวถึงสิทธิประเภทแรกที่เรียกว่า “สิทธิมนุษยชน” เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์ทเี่ กิดขึน้ พร้อมกับความเป็นมนุษย์โดยทุกคนจะได้รบั สิทธิดว้ ยความเสมอภาคและ
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เท่าเทียม มีสทิ ธิในชีวติ และร่างกายโดยไม่ค�ำ นึงถึงความแตกต่างในเชือ้ ชาติ สีผวิ เพศ อายุ
ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย และสุขภาพ รวมทัง้ ความเชือ่ ทางการเมือง หรือความเชือ่
อื่นๆ ที่ขึ้นกับพื้นฐานทางสังคม โดยจะได้รับสิทธิด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม
และเป็นสิทธิที่ไม่สามารถถ่ายทอดหรือโอนให้กับผู้อื่นได้ (Jamrik, S., 2006; Sriwilai,
S., 2007; Jarusombat, S., 2008; United Nation Human Rights, 2011) และเมื่อ
มีการรวมกันเป็นชุมชนจึงเกิดสิทธิอีกประเภทที่เรียกว่า “สิทธิชุมชน”
ทั้งนี้ชุดความคิดหรือกระบวนทัศน์ของชาวอินเดียนแดง กล่าวได้ว่าเป็น
อุดมการณ์สทิ ธิชมุ ชนทีม่ นี ยั ยะลึกซึง้ และเฉลียวฉลาดทีไ่ ด้รบั การยอมรับกันเป็นสากล ที่
ควรได้ศึกษาและเรียนรู้กันโดยทั่วไป เป็นชุดความคิดที่เกิดจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
สหรัฐอเมริกา ราวทศวรรษ 1850 โดยหัวหน้าชาวอินเดียนแดงทีเ่ มืองซีแอตเติลได้เขียน
จดหมายถึงประธานาธิบดี โดยเนือ้ ความในจดหมายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความรูส้ กึ
นึกคิดและโลกทัศน์ที่ชาวอินเดียนแดงมีต่อธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม ดังส่วนหนึ่ง
ของจดหมายที่ว่า
“…ท่านจะขอแผ่นฟ้าและผืนดินที่เราได้อาศัยอยู่อย่างอบอุ่น ไปจากเราได้
อย่างไรกัน? ใบเรียวเล็กดุจเข็มของสน สะท้อนแสงเป็นประกายแวววับ เมือ่ หยาดนํา้ ค้าง
ทีจ่ บั อยูต่ อ้ งแสงอรุณในยามเช้า ทุกหาดทรายอันรืน่ รมย์ กลุม่ หมอกควันยามเช้าในป่าทึบ
แม้แต่เสียงร้องระงมของนกนานาพันธุ์และเหล่าแมลงนานาชนิดในป่า ล้วนเป็นสิ่งที่เรา
สักการะบูชาทั้งสิ้น…” (Satayawatana, C., 2003)
สำ�หรับประเทศไทย สิทธิชุมชน เป็นวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อให้
นิยามความหมายที่แสดงถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของชุมชนจากกรณีความขัดแย้งในการ
จัดการป่าชุมชนทางภาคเหนือ ซึ่งเกิดการต่อสู้เรียกร้องของชุมชนจนเป็นผลสำ�เร็จ
โดยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ยอมรับสิทธิของชุมชน
ในมาตรา 46 แต่ด้วยข้อความ รั้งท้ายที่ว่า “ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำ�หนด” ทำ�ให้
รัฐธรรมนูญฉบับนีย้ งั มีปญ
ั หาในการนำ�มาบังคับใช้เพือ่ แก้ปญ
ั หาข้อพิพาททีเ่ กิดขึน้ ดังที่
Kanchanapan, A. (2008) ยํา้ ว่า สิทธิชมุ ชนจะไม่เกิดขึน้ ถ้าชุมชนได้รบั ความเดือดร้อน
แล้วไม่สามารถฟ้องร้องหรือร้องเรียนปัญหาได้ จนเป็นที่มาของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมสิทธิของชุมชนและชุมชนท้องถิ่น
เพื่อให้ครอบคลุมถึงกรณีการรวมตัวกันของบุคคลขึ้นเป็นชุมชน โดยไม่จำ�เป็นต้องเป็น
วารสารวิจัย มข. 2 (1) : มกราคม-มีนาคม 2555
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การรวมตัวกันมาเป็นเวลานานในมาตรา 66 และเพิ่มเติมให้มีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อนดำ�เนินโครงการ และชุมชนมีสิทธิที่จะ
ฟ้องหน่วยงานต่างๆ ได้ ในมาตรา 67 (Prokati, K., 2007; Suzuki, P. and Bunnag,
C., 2009) เห็นได้วา่ สิทธิชมุ ชนเป็นแนวคิดทีเ่ น้นถึงการมีสว่ นร่วมและความเป็นธรรมเท่า
เทียมกันในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ให้ทุก
คนในชุมชนมีสทิ ธิทจี่ ะอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีด่ หี รือกล่าวว่ามี “สิทธิในสิง่ แวดล้อม” นัน่ เอง
อนึ่ง สิทธิในสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นครั้งแรกในปี คศ.1960 ยุคหลังศตวรรษที่ 20
ซึ่งยุคที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและกิจกรรมของมนุษย์ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน
ขั้นวิกฤติ สำ�หรับสิทธิในสิ่งแวดล้อมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ หรือสิทธิในความ
เป็นพลเมืองที่จะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัยและปราศจากมลพิษ การมี
ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีทรัพยากรสมบูรณ์ให้ได้ใช้ประโยชน์
อย่างเพียงพอแก่การดำ�รงชีวิต การมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและการมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการมีสทิ ธิทจี่ ะปฏิเสธ
การพัฒนาทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ทอี่ าจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมแก่บคุ คลหรือชุมชน
(Your Environmental Rights, 2001; Miller, 2002; Hayward, 2005; Demin and
Zhengai, 2008; Danald and Dinah, 2011; Lostarnau, et al., 2011) อย่างไรก็ดี
ในทางกฎหมายมีหลักเกณฑ์สำ�คัญว่า สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับชีวิตมนุษย์ เมื่อ
สภาวะแวดล้อมถูกคุกคามหรือทรัพยากรธรรมชาติถกู ทำ�ลายลง บุคคลสามารถฟ้องร้อง
ได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหายหรือเกิดภยันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินและสุขภาพ
(Environmental law manual, 2005)
ปัจจุบนั ทัว่ โลกได้ตระหนักถึงปัญหาการละเมิดสิทธิในสิง่ แวดล้อมมากขึน้ โดย
ในปี พ.ศ. 2554 ประชาคมอาเซียนได้ระบุแนวทางการลดความขัดแย้งดังกล่าวโดยการ
ส่งเสริมสิง่ แวดล้อมสีเขียวและสะอาด ตลอดจนการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น (Thepchatree, P., 2011) กรณีประเทศไทยพบว่า
แนวโน้มปัญหาความขัดแย้งซึ่งเกิดจากการไม่ได้รับความเป็นธรรมมีตัวเลขสูงขึ้นทุกปี
โดยในรอบปี พ.ศ. 2552 มีเรื่องร้องเรียนจำ�นวน 695 เรื่อง เฉลี่ยเดือนละ 58 เรื่อง และ
เมือ่ จำ�แนกข้อมูลตามประเภทสิทธิทมี่ กี ารร้องเรียนพบว่า เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในชีวิตและร่างกายสูงที่สุด จำ�นวน 133 เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 20.59 โดยรองลงมา
เป็นการกระทำ�การละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรม จำ�นวน 116 เรื่อง คิดเป็น
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ร้อยละ 17.96 (National Human Rights Commission of Thailand, 2009) และ
ปัจจุบันก็ยังมีความเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมปรากฏ
ให้รับรู้รับทราบกันโดยทั่วไป

ความเคลือ่ นไหวทางสังคมกับการปกป้องทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม

การกำ�หนดแผนการพัฒนาประเทศนัน้ เริม่ ตัง้ แต่สมัยจอมพล ป. พิบลู สงคราม
ในปี พ.ศ. 2493 ซึ่งมีการจัดตั้ง สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ และต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยน
ชื่อหน่วยงานจนปัจจุบันคือ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย
ทำ�หน้าทีจ่ ดั ทำ�แผนซึง่ นับจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509)
ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) จะเป็นช่วงเวลา
ทีม่ งุ่ เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลักก่อให้เกิดการทำ�ลายทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
ภายใต้การจัดการทุกอย่างโดยรัฐซึ่งถืออำ�นาจเหนือชุมชนจึงส่งผลให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งขึ้นในสังคม เมื่อก้าวสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2540-2544) จึงเริ่มปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางและให้
ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น (Termpittayapaisit, A. and
Pha-em, T., 2009) ทว่าปัญหาที่สะสมมากว่า 4 ทศวรรษเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำ ให้
ประเทศไทยต้องประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในปี 2540
จากบทเรียนวิกฤติทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในภาพรวม โดย
เฉพาะปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิกฤติของระบบนิเวศ
และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Bello, W, et al., 2002) และจากการ
เปิดเผยสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโดยสำ�นักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ปี พ.ศ.
2553 พบว่าสภาพโดยรวมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาวะวิกฤติ ทั้งป่าไม้
ถูกบุกรุกและทำ�ลาย ไฟไหม้ป่าอย่างต่อเนื่อง ดินเสื่อมโทรมในระดับวิกฤติจ�ำ นวนกว่า
35 ล้านไร่ และปัญหานํ้าเพื่อการบริโภคมีการปนเปื้อนของโลหะ สารปนเปื้อนและเชื้อ
โรคสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นสาเหตุสำ�คัญของการเกิดโรคร้ายที่ส่งผลต่อสุขภาวะของคนไทย
(So Pho reveals 35 million rai of critical land degradation, 2011) จนเป็น
ผลให้หลายชุมชนตระหนักถึงสิทธิและทรัพยากรของตัวเอง และลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อรอง
ขัดขืนกับอำ�นาจรัฐผ่านความเคลือ่ นไหวทางสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยรูปแบบทีป่ รากฏชัด
วารสารวิจัย มข. 2 (1) : มกราคม-มีนาคม 2555
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ในสังคมคือการชุมนุมประท้วง กล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบสุดท้ายที่ชุมชนรากหญ้าเลือกใช้
ในกระบวนการต่อสู้นั่นเอง
จากกรณีความขัดแย้งเพียงบางส่วนที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดการเคลื่อนไหว
ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ตารางที่ 1 และ 2) สะท้อนถึงความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นใน
สังคม และความล้มเหลวในภาคปฏิบัติของการดำ�เนินการในกระบวนการต่างๆ เมื่อมี
โครงการขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น การเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ การประเมิน
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสังคม และการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ เป็นต้น
นั่นคือ หากกระบวนการเหล่านี้มีประสิทธิภาพจะทำ�ให้การดำ�เนินโครงการ
เป็นธรรมกับทุกฝ่ายและลดความขัดแย้งลงได้ แต่ถ้าขาดความสมบูรณ์ก็จะกลายเป็น
เพียงกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้น (Prempiyawat, S., 2007) ทว่า ที่ผ่านมา
หากมีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้น มักพบว่าการให้ข้อมูลข่าวสารมีลักษณะไม่ครอบคลุม
และไม่ทั่วถึง โดยการมีส่วนร่วมในการรับฟังเสียงภาคประชาชนเมื่อนำ�มาใช้ในระดับ
ชุมชนท้องถิ่นมักล้มเหลว (Parasuraman, 2001; Soma and Vatn, 2009; Tilt,
Braun, and He, 2009; Bendem-Ahlee, S., 2011) เช่นเดียวกับข้อมูลการทบทวน
ผลกระทบกรณีโครงการขนาดใหญ่ประเภทเขื่อนของคณะกรรมการเขื่อนโลกเมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ. 2544 ซึ่งมีข้อสรุปว่าเขื่อนปากมูนของประเทศไทยล้มเหลวในทุกด้าน
(Santiwuthimethi, W., 2000)
ตารางที่ 1 สถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางสังคมจากผลกระทบโดยนโยบายรัฐ
ปี พ.ศ. 2525-2543
กรณีความขัดแย้ง
เขื่อนนํ้าโจน
จังหวัดกาญจนบุรี
เขื่อนปากมูล
จังหวัดอุบลราชธานี
ท่อลำ�เลียงก๊าซยาดานา
จังหวัดกาญจนบุรี

ปี พ.ศ.
รายละเอียดโดยสังเขป
2525-2541 ความล้มเหลวของการยืน่ เสนอโครงการสร้างเขือ่ นในเขตป่า
ชื้นในภาคตะวันตกของประเทศไทย
2532-2543 เขื่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่ต้อง
ชดเชยเงินและอพยพชุมชนชาวประมง
2538-2542 ผลกระทบจากท่อลำ�เลียงก๊าซจากพม่าผ่านเขตป่าชืน้ ในภาค
ตะวันตกของประเทศไทย
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กรณีโครงการท่าเรือนํ้าลึกสงขลาแห่งที่ 2 อำ�เภอจะนะ จังหวัดสงขลา ฯ
กรณีความขัดแย้ง
ปี พ.ศ.
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
2535-2542
จังหวัดลำ�ปาง
เหมืองแร่ดีบุก
2529-2535
จังหวัดภูเก็ต
มลภาวะลุ่มนํ้าพอง
2536-2541
จังหวัดลำ�พูน
โรงไฟฟ้า
2541-2543
ประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ที่มา: สังเคราะห์จาก Forsyth (2007)
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ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินลิกไนต์ในภาคเหนือ
ของประเทศไทย
ผลกระทบจากการทำ�เหมืองแร่ดีบุกต่อสิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจ ทั้งการท่องเที่ยวและการทำ�ประมง
ข้อถกเถียงด้านมลพิษจากนิคมอุตสาหกรรมในภาคเหนือ
ของประเทศไทย
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินในเขตการทำ�ประมงและ
แนวปะการัง โดยทีส่ ดุ โครงการต้องยกเลิกไปจากการคัดค้าน
ของประชาชน

ตารางที่ 2 สถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางสังคมคัดค้านโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ
กรณีความขัดแย้ง
ปี พ.ศ.
โครงการบ่อบำ�บัด
2546-2554
นํ้าเสียคลองด่าน
จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดโดยสังเขป
การก่อสร้างบ่อบำ�บัดนํา้ เสียทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศและทวีป
เอเชีย บำ�บัดนํ้าเสียได้วันละ 1,785,000 ลูกบาศก์เมตร
ชุมชนคลองด่านและพื้นที่ใกล้เคียงต่อต้านโครงการ โดย
เห็นว่ามีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ การ
ดำ�เนินการไม่โปร่งใส และเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554
คณะอนุญาโตตุลาการตัดสินให้กรมควบคุมมลพิษแพ้คดี
ต้องจ่ายเงินค่าจ้าง ค่าเสียหาย รวมทั้งดอกเบี้ยให้แก่ผู้เรียก
ร้องเป็นเงินกว่า 9 พันล้านบาท (National Human Rights
Commission of Thailand, 2002a, 2002b, 2003;
Rojanapraiwong, S. and Chantarahasdi, D., 2007;
Foolish pay for Khlong Dan, the government likely
to lose 9 billion baht, 2011 ; Khlong Dan case,
foolish pay of 7 billion baht, 2011; Buttan, T., 2011)
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กรณีความขัดแย้ง
โครงการท่อก๊าซไทยมาเลเซีย
จังหวัดสงขลา

ปี พ.ศ.
2545

โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อน
ถ่านหิน
หินกรูด-บ่อนอก
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
เขื่อนปากมูน
จังหวัดอุบลราชธานี

2545

การตัดถนนผ่าน
แนวป่าเทือกเขา
บรรทัด จังหวัดตรัง

2554

โครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าชีวมวล
จังหวัดเชียงราย

2554

2554

รายละเอียดโดยสังเขป
การวางท่อส่งก๊าซระหว่างไทย-มาเลเซีย ซึ่งชุมชนต่อต้าน
การก่อสร้างโดยชุมนุมประท้วงถึงขัน้ รุนแรง มีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บ
จำ�นวนมากและผลการตรวจสอบพบว่า การดำ�เนินการไม่
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐ (National Human Rights
Commission of Thailand, 2002a)
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าซึง่ ส่งผลกระทบต่อชุมชน จนเกิดความ
ขัดแย้งและการคัดค้านจากชุมชน และผลการตรวจสอบการ
ดำ�เนินการพบว่า ไม่เป็นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐ (National
Human Rights Commission of Thailand, 2002b)
สมัชชาคนจนร้องเรียนให้มีการเปิดประตูเขื่อนถาวรเพื่อ
ฟื้นฟูวิถีชุมชนลุ่มนํ้ามูล ได้แก่ อำ�เภอโขงเจียม อำ�เภอ
พิบูลมังสาหาร และอำ�เภอสิรินธร และเป็นกระแสความ
เคลื่อนไหวต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. 2554 ซึ่งยังไม่สามารถหา
ข้อยุตใิ นประเด็นนีไ้ ด้ (Open! Pak Mun Dam, a one-sided
truth, 2011)
เจ้าหน้าที่รัฐใช้รถไถดันพื้นที่ป่าและที่ดินทำ�กินดั้งเดิมของ
ชาวบ้านเพื่อก่อสร้างถนน ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและ
วิถีชุมชน ชาวบ้านสูญเสียที่ดินทำ�กิน เกิดความขัดแย้งใน
ชุมชนและการต่อต้านโครงการ (Protesting road-building
invading Khao Banthat forest; using a satellite to
survey instead, 2011; Andaman Foundation protests against the road-building through Ban That
mountain range, 2011; Trang protests against the
road-building through Khao Banthat forest, 2011)
การรวมตัวของชุมชนต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล
และยืน่ หนังสือประท้วงต่อผูแ้ ทนศาลปกครองขอให้เพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการและให้หยุดดำ�เนินการก่อสร้าง
เนือ่ งจากส่งผลกระทบต่อผลิตผลทางการเกษตร เกิดการแย่ง
ชิงนํ้า ปัญหาฝุ่นละออง และมลพิษทางอากาศ (Chiangrai
protests against the power plant, 2011)
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โครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าแห่งที่ 2
จังหวัดสงขลา

2552-2554 การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งที่ 2 ในพื้นที่ตำ�บลนาทับ อำ�เภอ
จะนะ จังหวัดสงขลา ชุมชนเรียกร้องให้ยุติการก่อสร้าง
เนือ่ งจากกังวลผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ กับประมงพืน้ บ้านและ
ระบบนิเวศสัตว์นํ้าในคลอง ทั้งนี้ ปัญหาของชุมชนที่เกิดขึ้น
มาแล้วยังไม่ได้รบั การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม (Chana mob
closes the power plant, 2011; EGAT says Chana
power plant will not affect whether quality,
2011; Na Thap threats closing Chana power
plant urging problem-solving, 2011; BendemAhlee, B., 2011)
โครงการก่อสร้าง
2550-2554 การก่อสร้างท่าเรือนํา้ ลึกแห่งที่ 2 ในพืน้ ทีต่ �ำ บลนาทับ อำ�เภอ
ท่าเรือนํ้าลึกแห่งที่ 2
จะนะ จังหวัดสงขลา ชุมชนรวมตัวคัดค้านการก่อสร้าง
จังหวัดสงขลา
เนือ่ งจากกังวลผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม วิถชี มุ ชน ระบบนิเวศชายฝัง่ และไม่ตอ้ งการ
ให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง (Bendem-Ahlee, B., 2011; A new deep
seaport emerges in Tambon Nathap, 2009)
โครงการก่อสร้าง
2550-2554 การก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกเชื่อมต่อการค้าระหว่างประเทศ
ท่าเรือนํ้าลึกปากบารา
และระบบขนส่งภายในประเทศโดยเชือ่ มโยงกับท่าเรือนํา้ ลึก
จังหวัดสตูล
สงขลาแห่งที่ 2 เกิดการรวมตัวของชาวบ้านในพื้นที่ องค์กร
พัฒนาเอกชน และนักวิชาการ เคลื่อนไหวคัดค้านโครงการ
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการชูพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยการใช้
ภูมิปัญญาในการจับปลามาเป็นประเพณีการแข่ง ตกปลา
เพื่อต่อต้านโครงการ (Pak Bara deep seaport likely to
repeat Map Taput, 2010; Protest, 2011; Rakpaktai,
S, 2011)
ที่มา: สังเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ ปี พ.ศ. 2545- 2554
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จากการดำ�เนินโครงการที่กล่าวมาพบว่า ขาดความโปร่งใสและไม่เป็นไปตาม
บทบัญญัตแิ ห่งรัฐ สะท้อนถึง ความไม่เป็นธรรมทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม ดังกรณีบอ่ บำ�บัดนํา้ เสีย
คลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ หรือกรณีท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย อำ�เภอจะนะ จังหวัด
สงขลา ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตรวจสอบพบว่า การดำ�เนินโครงการ
ของรัฐไม่เป็นธรรมกับประชาชน (National Human Rights Commission of Thailand,
2002-2005; Rojanapraiwong, S. and Chantarahasdi, D., 2007) และจากเหตุการณ์
ความเคลือ่ นไหวทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งนี้ สะท้อนถึงปัญหาด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม การแย่งชิงทรัพยากร ความขัดแย้งในชุมชน ตลอดจนความไม่เป็นธรรมใน
การเข้าถึง ความยุติธรรมด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัด

4. การเข้าถึงความยุติธรรมด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกคำ�นึงถึงความยุติธรรม และพยายามแสวงหา
ทางออกด้วยการใช้ปัญญาและเหตุผลเป็นสำ�คัญ การมีวิถีชีวิตที่ไม่มองแต่สถาบันหรือ
กฎระเบียบทางสังคมเท่านัน้ การไม่กดี กันหรือแบ่งแยกทางสังคม และเน้นความรับผิดชอบ
อันเป็นสากลซึ่งมีกลไกความร่วมมือแบบพันธะสัญญาทางสังคม (Anan suggests
reducing inequality, reforming to build justice to make Thai society survive,
2010) และเป็นที่น่าสังเกตว่าความเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเรียกร้องสิทธิและความ
ยุติธรรมในสังคมไทยที่เกิดขึ้น มักเกี่ยวข้องกับเรื่องปัจจัยเพื่อการดำ�รงชีวิตโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการเข้าถึงความยุติธรรมในทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิทธิขั้น
พืน้ ฐานของมนุษย์ ทัง้ นี้ การเรียกร้องหา ความเป็นธรรมเป็นสิง่ ทีก่ ล่าวถึงกันมานานแล้ว
ทัง้ นีแ้ นวคิดเรือ่ งการเข้าถึงความยุตธิ รรมในทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมนัน้ เกิดขึน้ ครัง้ แรก
ใน ปี ค.ศ. 1980 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมและไม่แบ่งแยก
สีผิวหรือชาติกำ�เนิด (Environmental Protection Agency, 2010)
นอกจากนี้ หลักความยุติธรรมยังปรากฏอยู่ในตัวอย่างคุณธรรมที่สำ�คัญซึ่ง
อริสโตเติลได้ให้ตัวอย่างไว้ 4 ประการ โดยตรงกับหลักปรัชญาของเพลโต้ คือ ปัญญา
ความกล้าหาญ การรู้จักประมาณ และความยุติธรรม (Phra Thammakosacharn
(Prayun Thammachito), 2007) จึงเห็นได้วา่ ความยุตธิ รรมเป็นหลักคุณธรรมทีส่ �ำ คัญ
ตามหลักปรัชญาในอดีตกาล ซึ่งอริสโตเติล และรุสโซ มีแนวคิดความยุติธรรมว่าเป็น
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สามัญสำ�นึกของมนุษย์ที่จะรับรู้ถึงความยุติธรรมได้โดยธรรมชาติ ขณะที่ทฤษฎีความ
ยุติธรรมของรอลส์ เสนอว่าแท้จริงแล้วความยุติธรรมนั้นแม้จะเกิดผ่านสามัญสำ�นึกได้
ทว่าจะต้องมีความยุตธิ รรมอันเนือ่ งจากกระบวนการยุตธิ รรมควบคูไ่ ปด้วย ซึง่ กระบวนการนี้
เกิดจากการยอมรับสถานะที่เท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ โดยผู้เขียนเห็นว่าสิ่งนี้
คือ สิทธิมนุษยชน นั่นเอง ซึ่งเพลโตได้เน้นยํ้าถึงความสำ�คัญของสิทธิมนุษยชนว่าเป็น
สิ่งจำ�เป็นยิ่งที่จะเติมเต็มการมีชีวิตที่ดี (Linsay, 1935) หากทุกคนยอมรับในสิทธิซึ่งกัน
และกัน โดยรูปแบบความยุตธิ รรมทีเ่ กิดจากพืน้ ฐานของความเท่าเทียมและทุกคนให้การ
ยอมรับนั้นจะสามารถนำ�ไปสู่การสร้างหลักแห่งความยุติธรรมที่มีความเป็นธรรมแก่ทุก
คนในทางปฏิบัติได้ และเมื่อย้อนพิจารณาสังคมไทย ซึ่งมีโครงสร้างทางสังคมที่มีระบบ
การปกครองที่ไม่เท่าเทียม มีระบบชนชั้นที่ฝังลึกมายาวนาน และเมื่อมีการเรียกร้อง
สิทธิจนได้รับการยอมรับและนำ�ไปสู่การกำ�หนดในบทบัญญัติแห่งรัฐ ทว่าการยอมรับที่
ได้มานัน้ เกิดจากพืน้ ฐานของความไม่เท่าเทียม ดังนัน้ ความเป็นธรรมในสังคมไทยในทาง
ปฏิบัติจึงเป็นเรื่องที่ยากลำ�บาก (Rawls, 1971; Trivej, P., 2009 ) และผู้เขียนเห็นว่า
เป็นสาเหตุหนึง่ ของการเรียกร้องความยุตธิ รรมในสังคมไทยตลอดมา สำ�หรับสถานการณ์
ในต่างประเทศพบว่า การไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุหนึ่งใน
การเพิ่มขึ้นของความขัดแย้งอย่างชัดเจน หลายประเทศประสบปัญหาการดำ�เนินการที่
ไม่โปร่งใสในการประเมินผลกระทบด้านสังคมหรือด้านสิ่งแวดล้อม (Walker, 2010) ซึ่ง
ไม่แตกต่างจากสถานการณ์ในประเทศไทยมากนัก
อนึ่ง การเรียกร้องความยุติธรรมของสังคมในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่มักมี
สาเหตุมาจากการไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นสำ�คัญ ก่อเกิดปัญหาความขัดแย้ง และ
จากสถานการณ์ความขัดแย้งและเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้ ได้นำ�ไปสู่การทบทวนใน
กระบวนการยุติธรรม และกำ�หนดให้ความยุตธิ รรมเป็นสิทธิขั้นพืน้ ฐานที่มนุษย์พงึ ได้รับ
ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม (Taylor, 2003) ซึง่ เป็นสิง่ จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวติ ของมนุษย์ โดยนัยนี้ ความ
ยุติธรรมจึงเป็นประเด็นที่สำ�คัญยิ่งในปัจจุบัน เห็นได้จากการประสานความร่วมมือใน
ระดับต่างๆ อาทิเช่น ประชาคมอาเซียน ซึ่งใน Blueprint ปี พ.ศ. 2554 ระบุว่า อาเซียน
มีพันธกรณีในการส่งเสริมความยุติธรรม และสิทธิประโยชน์ของประชาชน รวมทั้ง
ส่งเสริมโอกาสอย่างเท่าเทียม (Thepchatree, P., 2011) หรืออนุสญ
ั ญาอาร์ฮสู ได้กำ�หนด
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หลักการสำ�คัญในการพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อม ได้แก่ การสนับสนุนให้
มีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสิง่ แวดล้อม การสนับสนุนให้ประชาชนหรือสาธารณชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการ
เข้าถึงความยุติธรรมในคดีและข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น (Benjakul, S., 2011)
โดยสถานการณ์ในประเทศไทย ปัจจุบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย
ขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 (Background of the Information Center for
Thailand Reformation, 2010) ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้น การสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม
ลดอำ�นาจรัฐและกระจายอำ�นาจสูช่ มุ ชนได้ นอกจากนีเ้ ริม่ มีแผนกคดีสงิ่ แวดล้อมขึน้ ครัง้
แรกในศาลฎีกา เมื่อปี พ.ศ. 2548 ทั้งนี้เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการตัดสินคดีด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นให้มี ความชัดเจนมากขึ้น และปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนผู้ได้รับผล
กระทบได้รบั การคุม้ ครองสิทธิในสิง่ แวดล้อม และสามารถเข้าถึงความยุตธิ รรมได้งา่ ยขึน้
ทัง้ ด้านการฟ้องร้องหน่วยงานเพือ่ เรียกค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย จึงได้มกี ารเปิด
แผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลแพ่งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 (Establishment of
the environmental case section in the Civil Court, 2011) ขณะที่แผนกคดี
สิ่งแวดล้อมในศาลปกครองเปิดดำ�เนินการเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 (Establishment
of the environmental case section in the Administrative Court, 2011) ซึ่ง
ปรากฏการณ์นี้สะท้อนถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมด้านคดีสิ่งแวดล้อมและบ่งชี้ถึง
ภาวะวิกฤติของสิง่ แวดล้อมในประเทศไทย สะท้อนได้จากสถานการณ์ ความเคลือ่ นไหว
ทางสังคมที่เกิดขึ้นเพื่อต่อสู้ต่อรองของชนชั้นรากหญ้าเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นธรรม
ทั้งกรณีการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตภายใต้
สิ่งแวดล้อมที่ดี ทว่าก็มิอาจหยุดยั้งแนวคิดการพัฒนาของรัฐที่สร้างผลกระทบต่อวิถี
ชุมชนได้แต่อย่างใด
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การผลิตซํ้าโครงการขนาดใหญ่ของรัฐและความบอบชํ้าของ
ชุมชน: กรณีโครงการท่าเรือนํ้าลึกสงขลาแห่งที่ 2 อำ�เภอจะนะ
จังหวัดสงขลาและโครงการท่าเรือนํ้าลึกปากบารา อำ�เภอละงู
จังหวัดสตูล

โครงการท่าเรือนํา้ ลึกสงขลาแห่งที่ 2 ตำ�บลนาทับ อำ�เภอจะนะ จังหวัดสงขลา
และโครงการท่าเรือนํ้าลึกปากบารา ตำ�บลปากบารา อำ�เภอละงู จังหวัดสตูล นับเป็น
โครงการขนาดใหญ่ของรัฐตามนโยบายการพัฒนาพืน้ ทีภ่ าคใต้เพือ่ เป็นแหล่งเชือ่ มโยงการ
ค้าและความสะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุนในการนำ�เข้า-ส่งออกสินค้า กอปรกับลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ภายในภูมิภาคของประเทศและระหว่าง
ประเทศได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะภายใต้โครงการความร่วมมือในการพัฒนา 3 ประเทศ
ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (Department of Water Transportation
and Marine Commerce, Ministry of Communications, Sea Spectrum Co.,
Ltd., 2008) หากมีการก่อสร้างแล้วเสร็จย่อมเป็นผลดีต่อภาคการลงทุนทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ และเห็นได้ว่าโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐในอดีตจนถึงปัจจุบันยังคง
มุง่ เน้นในมิตทิ างเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศ และยังคงติดกับดัก
ความคิดที่ถืออำ�นาจรัฐเป็นใหญ่
จากข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในกรณีพื้นที่ตำ�บลนาทับ อำ�เภอจะนะ จังหวัด
สงขลา พบว่า ตำ�บลนาทับมีเนื้อที่โดยประมาณ 31.32 ตารางกิโลเมตร หรือ 19,573 ไร่
มีจำ�นวนหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน ประชากรทั้งสิ้น 11,740 คน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพประมงร้อยละ 80 อาชีพรับจ้างร้อยละ 10 อาชีพค้าขายร้อยละ 7 นอกนั้นอาชีพ
รับราชการและอื่นๆ ร้อยละ 3 (Na Thap Tambon Administrative Organization,
Chna District, Songkhla Province, 2009) โดยนัยนี้เมื่อเกิดโครงการท่าเรือนํ้าลึก
สงขลาแห่งที่ 2 จะกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นปัจจัยการดำ�รงชีพที่สำ�คัญของ
ชุมชน ซึ่งแน่นอนว่าผลกระทบย่อมเชื่อมโยงไปยังวิถีชุมชน โดยชาวประมงซึ่งเป็นคน
กลุ่มใหญ่จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบในด้านอาชีพและรายได้ของครัวเรือน นอกจากนีย้ ัง
มีปัญหาสิ่งแวดล้อมและการโยกย้ายที่อยู่อาศัยเดิมหากเกิดการเวนคืนที่ดินอีกด้วย
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อนึง่ โครงการท่าเรือนํา้ ลึกปากบาราเป็นอีกหนึง่ โครงการขนาดใหญ่ทจี่ ะเชือ่ ม
โครงข่ายการขนส่งสินค้าจากฝั่งทะเลอันดามันสู่อ่าวไทยซึ่งจะมีถนนและรถไฟเป็นองค์
ประกอบสำ�คัญ สำ�หรับการก่อสร้างตัวท่าเรือจะมีการถมทะเลขนาดพื้นที่ 292 ไร่ และ
มีการสร้างสะพาน 4 ช่องทางจราจร มีความยาว 4,500 เมตร ปัจจุบนั ชุมชนมีความวิตก
กังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการก่อสร้างท่าเทียบเรือปากบาราที่จะมีต่อทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม (ตารางที่ 3) การประกอบอาชีพ สภาพสังคมและวิถีชีวิต (Khamhaeng,
S., and Tolang, S., n.d.; Investigation of environmental quality and public
relations and people participation before phase 1 of the construction of
Pak Bara Port, Satun province., n.d.) และขณะนี้ได้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่าง
กลุ่มต่างๆ โดยมีความเคลื่อนไหวของชุมชนซึ่งเกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านที่จะได้
รับผลกระทบโดยตรง กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่มนักวิชาการ ทั้งนี้เพื่อปกป้อง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิถีชุมชน
ตารางที่ 3 ข้อกังวลของชุมชน
ประเด็นผลกระทบ
ทีอ่ ยูอ่ าศัยและทีด่ นิ
ทำ�กิน
การเวนคืนที่ดิน

การซื้อที่ดินเพื่อ
รองรับการลงทุน
ของเอกชน
พื้นที่จอดเรือของ
ชุมชน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ชาวบ้านกว่า 500 ครัวเรือนทีอ่ ยูอ่ าศัยริมชายฝัง่ ต้องอพยพออกจากพืน้ ทีด่ งั้ เดิม
เกิดปัญหาที่ดินทำ�กิน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิต
การเวนคืนที่ดินในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีชาวบ้านประมาณ
10 ครัวเรือนที่ ถือครองที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ซึ่งอยู่
ภายใต้ความดูแลของกรมธนารักษ์ จะต้องย้ายออกจากพื้นที่
การซื้อที่ดินเพื่อรองรับการลงทุนของเอกชน โดยการจำ�กัดเขตการทำ�มากิน
ของชาวประมง
บริเวณชายหาดปากบารา เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ในการนำ�เรือขึ้นมา
ซ่อมและจอดเรือ เนื่องจากเป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบและมีเกาะเขาใหญ่ก�ำ บัง
คลื่นลม นอกจากนี้ยังใช้เป็นที่นำ�สัตว์นํ้าขึ้นจากทะเลก่อนนำ�ส่งขายแพ
การถมทะเล การขุดลอกร่องนํ้า การก่อสร้างสะพาน และกิจกรรมอื่นๆ ในการ
ก่อสร้างท่าเรือ นํา้ ลึกจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์นาํ้ ในพืน้ ที่
บริเวณอ่าวปากบาราและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ทัง้ ความขุน่ ของนํา้ และการสัน่ สะเทือน
จนทำ�ให้สัตว์นํ้าไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ ส่งผลให้สัตว์นํ้ามีจำ�นวนลดน้อยลง
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ประเด็นผลกระทบ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ด้านวิถีชีวิตและ หากมีการสร้างท่าเทียบเรือนํา้ ลึก คาดว่าจะมีการเคลือ่ นย้ายเข้ามาของแรงงาน
วัฒนธรรม
จากหลายพืน้ ที่ รวมถึงแรงงานต่างด้าวซึง่ อาจก่อให้เกิดชุมชนแออัด และนำ�มา
ซึง่ ปัญหายาเสพติดและ อาชญากรรม จนทำ�ลายความสงบสุขของชาวสตูลและ
วัฒนธรรมชุมชน ตลอดจนการสูญเสียประเพณีอนั ดีงามของมุสลิมอันเนือ่ งจาก
การรับเอาวัฒนธรรมอื่นเข้ามา
ด้านสุขภาวะ
มลพิษทางเสียงและทางอากาศ ที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องจักรและ
เครือ่ งยนต์ในการขนถ่ายสินค้า ตลอดจนอาจเกิดการแพร่กระจายของโรคต่างๆ
ที่ยังไม่เคยพบในชุมชน
ทีม่ า: สังเคราะห์จาก Pak Bara deep seaport, La-ngu Industrial Estate and fighting for (Satun)
the hometown (2010); Waro, S. (2010)

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญและเอกชนที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า มีความ
เป็นไปได้สูงที่กิจกรรมของท่าเรือจะส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินกิจกรรมของชุมชน
ใกล้เคียง จึงควรมีการพิจารณาความเสี่ยงและแนวทางการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมและ
สภาพสังคมที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากกิจกรรมการก่อสร้าง และการดำ�เนินกิจการของ
ท่าเรือต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตาและอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะเภตรา รวมทั้งความพร้อมของมาตรการป้องกันและระงับภัยเมื่อมี
เหตุการณ์ฉกุ เฉินเกิดขึน้ ดังกรณี การรัว่ ไหลของนํา้ มันจากกิจกรรมท่าเรือ (Office of the
National Economic and Social Development cancels Pak Bara Port project
and supports Thawai Port project, 2010) และเช่นเดียวกับ อาภา หวังเกียรติ
นั ก วิ ช าการที่ ติ ด ตามผลกระทบจากทิ ศ ทางการพั ฒ นาโครงการขนาดใหญ่ ข องรั ฐ
มากว่าทศวรรษทีม่ คี วามเห็นว่าความวิตกกังวลของชาวบ้านนัน้ มีความเป็นไปได้สงู ทีจ่ ะ
เกิดขึ้น (Pak Bara deep seaport likely to repeat Map Taput, 2010) นอกจาก
นี้ผลกระทบอีกประการที่ส�ำ คัญคือ วัฒนธรรมของชุมชนที่อาจเปลี่ยนไปจากวิถีความ
เป็นอยู่ภายใต้ประเพณีอันดีงามตามหลักความเชื่อ ความศรัทธาของชุมชน เห็นได้ว่า
หลายฝ่ายไม่เห็นด้วยกับการดำ�เนินโครงการ ชุมชนที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง
นักวิชาการ และผู้สนใจประเด็นทางสังคมทั่วไปล้วน ไม่ต้องการท่าเรือนํ้าลึก และจาก
การศึกษาระดับความพึงพอใจของชาวบ้านปากบาราต่อกรณีโครงการท่าเรือนํ้าลึกของ
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Jaisamut, R. (2010) พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างท่าเรือนํา้ ลึกแม้วา่
ท่าเรือนํา้ ลึกจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็ตาม โดยต่างวิตกกังวลว่า จะทำ�ให้
วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่
การทำ�งานของชาวบ้านที่จะลดลง กรณีด้านข้อมูลผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มคี วามเห็นว่าการจ้างงานหรือการมีงานทำ�ของชาวบ้าน
จะลดลงและส่งผลต่อระดับรายได้ของชาวบ้านที่จะลดลงตามไปด้วย ส่วนในด้าน
ผลกระทบทางสังคมพบว่า เสียงรบกวนจากเรือบรรทุกสินค้าและความแออัดของคนที่
เพิ่มขึ้น จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านโดยอาจทำ�ให้มีผู้ป่วย
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น สำ�หรับในด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมพบ
ว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการสร้างท่าเรือนํ้าลึกจะทำ�ให้เกิดมลพิษโดยเฉพาะ
มลพิษทางนํ้าซึ่งจะกระทบต่อการท่องเที่ยวทางทะเล นอกจากนี้นํ้าทะเลที่เน่าเสียจะ
ทำ�ให้สตั ว์นาํ้ ลดน้อยลง ซึง่ เห็นได้วา่ สอดคล้องกับข้อมูลทีไ่ ด้จากการรวบรวมในแหล่งสือ่
อื่นๆ (ตารางที่ 3) และทัศนคติของชุมชนที่มีต่อโครงการท่าเรือนํ้าลึกในพื้นที่อื่นๆ เช่น
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดย Khanphat, C. (2009) ที่ศึกษาผลกระทบทางทัศนคติของ
คนในชุมชนต่อโครงการท่าเรือนํ้าลึกเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พบว่าชุมชนส่วนใหญ่ไม่
เห็นด้วยกับโครงการโดยมีขอ้ กังวลในด้านต่างๆ ทีไ่ ม่แตกต่างจากชุมชนในพืน้ ทีโ่ ครงการ
ท่าเรือนํา้ ลึกปากบารา จังหวัดสตูล หรือท่าเรือนํา้ ลึกสงขลา อำ�เภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ฉะนั้น จึ่งจำ�เป็นอย่างยิ่งที่รัฐต้องทบทวนและหากย้อนกลับไปพิจารณาถึง
กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหิน เขื่อนปากมูน ท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย และชุมชนคลิตี้ล่าง ซึ่งเป็น
บทเรียนทีส่ ร้างความทรงจำ�ร่วมของชุมชนทัว่ ประเทศว่า เป็นการทำ�ลายทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม และวิถีชุมชน ทว่าบทเรียนเหล่านี้ยังคงอยู่ในความทรงจำ�ร่วมของรัฐด้วย
หรือไม่?

บทสรุป

กล่าวโดยย่อ ภาพอดีตและปัจจุบันในประเด็นการผลิตซํ้านโยบายการพัฒนา
ของรัฐเพือ่ สร้างความเจริญให้กบั ประเทศ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ทเี่ กิดขึน้ เพือ่ มุง่
เน้นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า และประเด็นผลกระทบในด้านต่างๆ ต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ประการแรก วิถีชุมชนในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง
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ประการที่สอง ปัญหาผลกระทบที่ส่งต่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และประการสุดท้าย ปัญหาสิง่ แวดล้อม ล้วนมีความเชือ่ มโยง
กันอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้บทเรียนในอดีตและผลกระทบที่เกิดขึ้นควรนำ�ไปสู่ การทบทวน
และตั้งคำ�ถามใหม่ โดยแนวการตั้งคำ�ถามที่สอดคล้องกับปรากฏการณ์ควรตั้งคำ�ถามใน
แนวปัญญาเชิงปฏิบัติ (Phronesis) ที่ว่า (1) Where are we going? นั่นคือเราจำ�เป็น
ต้องย้อนพิจารณาอดีตที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้น วิถีชุมชนเป็นอย่างไร ระบบนิเวศเป็น
อย่างไร สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร (2) ตั้งคำ�ถามที่ว่า Is this desirable? สิ่งที่เกิดขึ้นใช่สิ่ง
ที่ชุมชนต้องการหรือไม่ หรือแท้จริงเป็นความต้องการของใคร (3) Who benefits and
who is losing out? ใครได้หรือใครเสียประโยชน์ เหล่านี้ควรเรียนรู้และคิดก่อนจะ
คาดการณ์ไปข้างหน้า และ (4) What should be done if we are on the wrong
track? แล้วเราควรจะทำ�อย่างไร หากที่ผ่านมาได้เกิดความผิดพลาด (Jentoft, 2006)
โดยนัยนี้ คงต้องเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำ�ไปสู่การปรับตัวบนฐานของชุดความรู้ใหม่
สำ�หรับในสถานการณ์ปัจจุบันความรู้ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำ�คัญ ซึ่งทุกฝ่ายต้อง
เรียนรู้อย่างเข้าใจและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง โดยชุมชนต้องเรียนรู้ถึงการปกป้อง
สิทธิของตนเพื่อการดำ�รงอยู่ของวิถีชุมชนภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี มีทรัพยากรที่เพียงพอ
แก่การดำ�รงชีวติ ทัง้ นีก้ ารถอดบทเรียนจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และความบอบชํา้ ของชุมชน
ต่างๆ ทีผ่ า่ นมา การเรียนรูใ้ นบทบัญญัตแิ ห่งรัฐ ตลอดจนการเรียนรูเ้ ท่าทันกระแสโลก นับว่า
มีความสำ�คัญเนือ่ งจากความรูจ้ ะเป็นอำ�นาจของชุมชนในการต่อรองกับอำ�นาจภายนอก
(Charoensin-olarn, C., 2006; Jamrik, S., 2007) และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนได้ ขณะที่ภาครัฐก็ต้องปรับตัวในลักษณะการทบทวนในประเด็นเหล่านี้
กล่าวคือ ประการแรก เรียนรูจ้ ากประวัตศิ าสตร์ความล่มสลายของชุมชนและนำ�ไปสูก่ าร
กำ�หนดนโยบายที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน ประการที่สอง กำ�หนดนโยบายการวางแผน
ระบบผังเมืองที่ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และการดำ�รงอยู่ของแหล่งทรัพยากร
และวิถีชุมชน ประการที่สาม เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และเสนอแนวทางแก้ปัญหา ตลอดจนร่วมตัดสินใจในกระบวนการต่างๆ ของโครงการ
ที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนบนฐานความรู้ที่เป็นความจริง เพราะที่ผ่านมาปัญหาสำ�คัญ
คือชุดความรู้ที่เป็นความจริงของโครงการต่างๆ มักถูกบิดเบือนนั่นเอง และประการ
สุดท้าย ยอมรับในสิทธิความเท่าเทียมซึ่งจะนำ�ไปสู่การสร้างหลักความยุติธรรมที่เป็น
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จริงในทางปฏิบัติ ไม่ว่าจะก่อนดำ�เนินโครงการ หรือระหว่างดำ�เนินโครงการ (Rawls,
1971; Tillt, Braun and He, 2009) และต้องมีการดูแลเรื่องสิทธิและความเสี่ยงอย่าง
เสมอภาค ตลอดจนเน้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจากผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้น
ด้วย (Parasuraman, 2001; Awakul and Ogunlana, 2002)
จากที่กล่าวมาเห็นได้ว่า ทุกภาคส่วนล้วนเน้นยํ้าเรื่องสิทธิของชุมชนในการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทัง้ นีผ้ เู้ ขียนเห็นว่าประเด็นนีค้ อ่ นข้างยุง่ ยากในทางปฏิบตั ิ ทว่าทำ�
อย่างไรจึงจะทำ�ให้การมีสว่ นร่วมนัน้ นำ�ไปสูก่ ระบวนการตัดสินใจ ซึง่ เป็นความจำ�เป็นที่
ต้องมีการทบทวนความหมายของคำ�ว่า “การมีสว่ นร่วม” และผนวกรวม “การตัดสินใจ”
เป็นองค์ประกอบสำ�คัญหนึง่ ของกระบวนการมีสว่ นร่วม และการมีสว่ นร่วมภายใต้นยิ าม
ดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ ผู้มีส่วนได้เสียต้องมีความรู้ในสิ่งสำ�คัญ
ดังต่อไปนี้ ประการแรก รู้เกี่ยวกับสิทธิความเป็นพลเมืองและสิทธิชุมชน ประการที่สอง
รู้ขอบเขตหน้าที่ตามอำ�นาจอันชอบธรรม และประการสุดท้าย รู้เกี่ยวกับโครงการที่จะ
เกิดขึน้ ในชุมชน ทัง้ นีผ้ ดู้ ำ�เนินโครงการต้องให้ขอ้ มูลอย่างครบถ้วนและครอบคลุมทุกมิติ
โดยอยู่บนฐานของความเป็นจริงและความเป็นธรรม และควรมีการสนับสนุนให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการชุมชน ซึ่งจะเป็นทางออกหนึ่งในการแก้ปัญหาและลดความ
ขัดแย้งของสังคมได้ในทีส่ ดุ และทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาล้วนเป็นกระบวนการทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ าร
ฟื้นฟูความหวังที่จะร่วมกันปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนไป
ในเชิงบวก ตลอดจนการฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ทั้งระหว่างนักวิชาการและชุมชน
และระหว่างรัฐและชุมชน ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลดปัญหาความขัดแย้ง และ
มีสังคมที่เป็นสุขภายใต้ทรัพยากรที่เพียงพอและสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนนำ�ไปสู่วิถีชีวิต
ที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืนในที่สุด
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