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ประชาธิปไตยต่อการพฒันาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 

 
ศกัด์ิณรงค ์ แสงสง่าพงศ ์

บทคัดย่อ 
 นับแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยในปี พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบนั  
ประเทศไทยไดมี้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสวสัดิการหรือ Welfare State   
โดยรัฐจดัสรรสวสัดิการสังคมในรูปแบบต่างๆ แทนเอกชน หรือบริการสาธารณะเหล่านั้นกระจาย
ไปสู่ประชาชนอยา่งเหมาะสม รวมทั้งให้หลกัประกนัแห่งสิทธิแก่บุคคลตามหลกัสิทธิมนุษยชน 
โดยรัฐจ ากดัอ านาจของตนอยูภ่ายใตก้ฎหมาย ตามระบบหลกันิติรัฐ (Legal State) และให้ประชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การตดัสินใจทางการเมือง การตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ  
แต่หน่วยงานของรัฐไม่มีความชดัเจนและบงัคบัใชก้ฎหมายโดยมิไดค้  านึงถึงหลกัประกนัแห่งสิทธิ
ท่ีไดถู้กรองรับไวใ้นบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ  ส่งให้ผูป้ระกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมเกิด
ปัญหาความขดัแยง้กบัคนในชุมชน  ดงันั้น เพื่อการพฒันาภาคอุตสาหกรรมท่ีย ัง่ยืนจึงตอ้งพฒันา
อุตสาหกรรมในมิติดา้นทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม  มิติดา้นสังคม  มิติดา้นการพฒันามนุษย ์ และมิติดา้น
เศรษฐกิจไปพร้อมกนั 
  

ABSTACT 
 

Democracy of Current Industrial Development 

Since the promulgation of the constitution of the Kingdom of Thailand in B.E 

1997 (2540), Thailand has been ruled under democratic regime using welfare state 

policy. The government is the one who allocates all kinds of social welfares instead of 

private section, aiming to provide and allocate all public services among people 

appropriately. The government also grants the guarantee the right of person under the 

human right principle, limits state’s power under the legal state principle and allow 

people to participate in policy determination, political decision making and state’s 

exercise power inspection. However, the state agencies lack of distinct law 

enforcement and concerns on the right guarantee that is certified in the provision of 

the constitution. This leads to the conflict between business entrepreneurs in industrial 

sections and people in the community. Thus, in order to have and become a 

sustainable industrial section, there must be an improvement and enhancement in 

industrial section and consider on natural resources dimension, social factors 

dimension, human and economy dimension simultaneously. 
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ค าส าคัญ ประชาธิปไตย  การพฒันาภาคอุตสาหกรรม  ส่ิงแวดลอ้ม  การด าเนินกิจการหรือโครงการ 
 
1. บทน า 
 การปกครองของไทยในแต่ละยคุแต่ละสมยั มีผลต่อการพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ความจ าเป็นในการขยายตวัทางเศรษฐกิจท าใหป้ระเทศไทยซ่ึงเดิมเป็นประเทศท่ีมีการส่งออกสินคา้
ทางการเกษตรมาเป็นประเทศท่ีก าลงัพฒันาและมีการส่งออกสินคา้ภาคอุตสาหกรรมเป็นส าคญั 

1.1 ความเป็นมาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยกบัการพฒันาภาคอุตสาหกรรม 
การเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์หรือ ‚ราชาธิปไตย‛ มาเป็น

ระบบการปกครองแบบ‚ประชาธิปไตย‛ ท  าให้เกิดรัฐสมยัใหม่ประกอบดว้ย ดินแดน ประชากร  
รัฐบาลและอ านาจอธิปไตย เม่ือ 27 มิถุนายน พ.ศ.2475 ซ่ึงถือวา่อ านาจอธิปไตย เป็นของประชาชน
ชาวไทย โดยรัฐธรรมนูญได้ก าหนดสิทธิและหน้าท่ีของประชาชนชาวไทย  หน้าท่ีและ
ความสัมพนัธ์ของสถาบนัการปกครองต่างๆ ไวอ้ยา่งละเอียดและชดัเจน  การพฒันาทางดา้นสังคม 
และเศรษฐกิจของประเทศ จึงจ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางการเมือง  นโยบายการ
พฒันาอุตสาหกรรมจึงไดเ้ร่ิมข้ึนในปี พ.ศ.2504 โดยการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการลงทุน
อยา่งเป็นรูปธรรมภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1  

ท่ีผ่านมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2475-2516 พื้นท่ีทางการเมืองส่วนใหญ่ ตกเป็นของชนชั้นน าทาง
สังคมท่ีมีอ านาจทางเศรษฐกิจเขา้มามีบทบาทอย่างสูงจนแทบไม่เหลือพื้นท่ีให้ชนชั้นล่าง  จนเกิด
สถานการณ์ประทว้งคร้ังใหญ่ท่ีทอ้งสนามหลวงในวนัท่ี14 ตุลาคม 2516 เรียกร้องให้รัฐบาลออก
ประกาศก าหนดค่าแรงขั้นต ่าทัว่ประเทศไดส้ าเร็จ และน าไปสู่การออกกฎหมายคุม้ครองแรงงานใน
วิสาหกิจต่าง ๆ และก่อตั้งองคก์รกลางสหภาพแรงงานและองค์การสภาลูกจา้งแรงงาน ในปี พ.ศ.
2517 ราษฎรผูป้ระสบความเดือดร้อนมาช้านานไดร้วมตวักนัท่ีทอ้งสนามหลวงในเดือนมิถุนายน
และเดือน พฤศจิกายนปีเดียวกนั เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแกไ้ขปัญหาความเล่ือมล ้า ไม่เป็นธรรมใน
สังคม ช่วยเหลือเร่ืองหน้ีสิน และปัญหาการครอบครองท่ีดิน ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มชนชั้นน า
ทางการเมืองและกลุ่มชนชั้นล่างยงัคงมีความรุนแรงเร่ือยมาจนเกิดเหตุการณ์ประทว้งในวนัท่ี 6 
ตุลาคม 2519 เพื่อแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดงักล่าว รัฐจึงเอาสังคมเป็นศูนยก์ลางเพื่อให้ประชาชนมี
ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแทจ้ริง โดยให้การรองรับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
รวมทั้งสามารถโตแ้ยง้คดัคา้นการปฏิบติัท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายของรัฐได้2  แนวคิดรัฐสังคมนิยม 
(Socialist State) ไดป้รากฏชดัเจนมากข้ึน3  ซ่ึงไดถู้กบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ.2521 ซ่ึงมีการบงัคบัใชเ้ป็นเวลานานจนกระทัง่มีการแกไ้ขคร้ังสุดทา้ยในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) พุทธศกัราช 2539   
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ในช่วงปี พ.ศ.2504-2539 ไดผ้่านช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวม 7 
ฉบบั ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็วและมีอตัราการเจริญเติบโตสูง
กว่าภาคเกษตรกรรมมาโดยตลอด  ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
ประเทศจากเศรษฐกิจท่ีพึ่งพาการเกษตรทั้งด้านการผลิต การส่งออกและการจ้างงานมาเป็น
เศรษฐกิจท่ีพึ่งพาอุตสาหกรรม  โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอดีต มุ่งพัฒนา
อุตสาหกรรมในเชิงเศรษฐกิจ คือ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่ เพ่ือให้เกิด
ความมั่ งคั่ ง ใน เชิ ง เศรษฐกิจ  ทั้ งนี้  เ น่ืองจากในอดีตรัฐ มีอ านาจ เด็ดขาดในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเด็ดขาด รัฐจึงสนบัสนุนและส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
การพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศ  ท าให้รัฐมิไดอ้อกกฎหมายข้ึนมาควบคุมภาคอุตสาหกรรมใน
การจดัการปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแต่อย่างใด   เมื่อภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว  สังคมไทยต้องเผชิญกับปัญหาการแยง่ชิงทรัพยากรธรรมชาติ  ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม ปัญหาความเหลื่อมล้้า ไม่เท่าเทียมกัน ไม่เสมอภาคกันทางสังคม  ก่อให้เกิดช่องว่างทาง
สังคมระหว่างกลุ่มทุนในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มเกษตรกรที่ยากจน  ปัญหาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึง
การพัฒนาประเทศอย่างไม่สมดุล  ในยุคนั้นการบริหารประเทศของรัฐเนน้การส่งเสริมให้นกัลงทุน
ต่างชาติเขา้มาลงทุนในประเทศไทยจนกระทัง่ประสบปัญหาวกิฤตเศรษฐกิจ ค่าเงินบาทตกต ่า ธุรกิจ
ขาดสภาพคล่องทางการเงินในปี พ.ศ.2540 เป็นเหตุให้ประเทศไทยตอ้งขอรับความช่วยเหลือจาก
กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) รัฐบาลจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งตอ้งจดัระบบโครงสร้างการบริหาร
ราชการแผ่นดินเพื่อให้การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ปรับปรุงระบบการ
ปกครองและสังคมเพื่อลดช่องวา่งทางสังคม 

นบัแต่ปี พ.ศ.2540 การปกครองจากส่วนกลางได้กระจายอ านาจลงไปสู่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเพื่อการพฒันาใหชุ้มชนทอ้งถ่ินท่ีอยูห่่างไกล  ท าให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มา
มีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาภาคอุตสาหกรรมเช่นกนั  นอกจากน้ี ยงัมีการจดัตั้งศาลปกครองข้ึน 
โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีหลกัในการพิจารณาพิพากษาคดีท่ีเป็นข้อพิพาทระหว่างฝ่ายปกครองกับ
ปัจเจกชนหรือฝ่ายปกครองดว้ยกนัเอง เพื่อตรวจสอบการใชอ้ านาจของหน่วยงานรัฐและเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐว่าการกระท าทางปกครอง ค าสั่งทางปกครองหรือนิติกรรมทางปกครองเป็นไปด้วย
ความชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ โดยใชร้ะบบไต่สวนในการด าเนินกระบวนพิจารณาพิสูจน์หาความ
จริงในคดี4  ท าให้คดีเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชอ้  านาจรัฐ
หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐจึงอยู่ในอ านาจของศาลปกครอง  แต่ขอ้พิพาทดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนระหว่างเอกชนกบัเอกชนดว้ยกนัเอง จะอยู่ในอ านาจของศาลยุติธรรม  ดงัจะ
เห็นได้จากคดีสารตะกัว่ปนเป้ือนล าห้วยคลิต้ี จงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงบริษทั ตะกัว่คอนเซนเตรทส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ถูกด าเนินคดีในศาลยติุธรรมทั้งคดีแพง่ และคดีอาญา (ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์
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ภาค 7 คดีหมายเลขแดงท่ี 3426/2550 คดีหมายเลขแดงท่ี 1048/2554 และคดีหมายเลขแดงท่ี 
2604/2554) แต่ชาวบา้นห้วยยงัคงฟ้องคดีกบักรมควบคุมมลพิษเพื่อเรียกค่าเสียหาย อนัเน่ืองมาจาก
การละเมิดทางปกครองจากศาลปกครองเช่นกนั (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงท่ี 
637/2551) 

1.2 ความส าคัญของปัญหา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 เป็นตน้มา จึงถูกประกาศใช้  โดยปรับปรุง

บทบาทหน้าท่ี โครงสร้างองค์กรของรัฐ โดยรัฐยอมตนอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายใน
ความสัมพนัธ์กบัปัจเจกชน ซ่ึงเป็นการจ ากดัอ านาจรัฐ ให้อยูภ่ายใตร้ะบบกฎหมายท่ีรัฐก าหนดข้ึน 
โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการป้องกนัและแกไ้ขการใช้อ านาจตามอ าเภอใจของเจา้หน้าท่ีรัฐตาม
หลกันิติรัฐ (Legal State) 5 และให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การตดัสินใจ
ทางการเมือง การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปยงัส่วนทอ้งถ่ิน  
และการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และจดัการทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมดุลและย ัง่ยืน การส่งเสริมและคุม้ครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  การส่งเสริมสวสัดิการของประชาชน6  รัฐจึงกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีจะ
ส่งเสริมสวสัดิภาพของสังคม และเศรษฐกิจของประชาชน  รวมทั้งการเขา้ถึงความยุติธรรมทาง
สังคมดว้ย  โดยรัฐใหห้ลกัประกนัในการคุม้ครองหลกัสิทธิมนุษยชนในบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ 
ไม่วา่จะเป็นการรับรองคุม้ครองสิทธิในชีวติ ร่างกาย ทรัพยสิ์น หลกัประกนัความเท่าเทียมกนั  การ
ไม่เลือกปฏิบติั  สิทธิในการเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรม  รวมถึงปัจจยัพื้นฐานการด ารงชีวิตท่ีจ  าเป็น
ส าหรับการมีคุณภาพชีวติท่ีดี เพื่อคุม้ครองผูท่ี้อ่อนแอกวา่ในสังคม   

การประกาศใช้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เป็นตน้มาจนถึง
ปัจจุบนัส่งผลให้การประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมตอ้งค านึงถึงสิทธิของบุคคลในการไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 577

สิทธิในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา และได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพให้มีความสมดุลและย ัง่ยืน ตามบทบญัญติัในมาตรา 668  
สิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วมรักษาส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ตามมาตรา 679  โดยสิทธิ
เหล่าน้ีเป็นเร่ืองใหม่ท่ีปรากฏข้ึนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เป็นต้น ผู ้
ประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย  ซ่ึงมิใช่นกักฎหมายย่อมไม่อาจเขา้ใจถึงความ
เปล่ียนแปลงของระบอบประชาธิปไตยของไทยท่ีใช้หลกันิติรัฐ (Legal State) และหลกันิติธรรม 
(The Rule of Law)  และการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยห์รือสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิทธิใน
การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคคล และสิทธิในการมีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้สมดุลและย ัง่ยืน โดยผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมจะ
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ด าเนินการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดไว ้ เม่ือหน่วยงานภาครัฐ
ไม่มีความชดัเจนว่าผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมใดบา้งท่ีตอ้งท า EIA (Environmental Impact 
Assessment)  และ HIA  (Health Impact Assessment) ย่อมส่งผลให้ผูป้ระกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมถูกมองวา่เป็นผูร้้ายในสังคมไทยท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นมลพิษ ส่งผลให้เกิดปัญหา
ความขดัแยง้กบับุคคลในพื้นท่ี ทั้งๆท่ีภาคอุตสาหกรรมก็ยนิดีท่ีจะปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย  

ดงันั้น เพื่อใหก้ารพฒันาภาคอุตสาหกรรมเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนสอดคลอ้งกบัการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยเป็นกฎหมายสูงสุดท่ีใช้ในการ
ปกครองประเทศ  และเพื่อคนในสังคม ชุมชนหรือบุคคลในพื้นท่ีไดเ้ล็งเห็นความส าคญัและเขา้ใจ
ถึงความจ าเป็นในการพฒันาภาคอุตสาหกรรมและลดปัญหาความขดัแยง้ และความเหล่ือมล ้ า
ระหว่างผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมและคนในชุมชน  รวมทั้ง เพื่อสร้างบรรยากาศการ
ลงทุนในประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมกบัการกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 
ASEAN Economic Community (AEC) อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเร่งพฒันาและยกระดบักลุ่ม
อุตสาหกรรม จึงจ าเป็นต้องศึกษาถึงการยอมรับและบังคับใช้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาภาคอุตสาหกรรม เพื่อภาคอุตสาหกรรมจะได้หา
แนวทางหรือมาตรการในพฒันาภาคอุตสาหกรรมอยา่งย ัง่ยืนสอดคลอ้งกบัระบอบประชาธิปไตย
ของไทย 
 
2. สถานการณ์ปัญหาการพฒันาภาคอุตสาหกรรมกบัประชาธิปไตยในปัจจุบัน 
 

การรับรองสิทธิของบุคคลในการเขา้มีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชน สิทธิของบุคคลท่ีรวมตวั
กนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ิน และชุมชนทอ้งถ่ินดั้ งเดิมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และสิทธิในการรักษาคุณภาพชีวิตไดมี้ข้ึนมากว่า 15 ปี    แต่ไม่มีกฎหมายเฉพาะ
ออกมารองรับหรือสร้างความชดัเจนในเร่ืองเหล่าน้ี  ส่งผลให้บุคคลในชุมชนออกมาใชสิ้ทธิชุมนุม
ประทว้งและเดินขบวน ปิดถนน เพื่อเรียกร้องให้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมหยุดการด าเนินการ
ประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมในพื้นท่ีโดยอา้งบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย  พ.ศ.2550 มาตรา 66 และมาตรา 67  เช่น กลุ่มกรีนพีซร่วมกับชาวบา้นบ่อนอก จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ บุกส านกังานใหญ่ของบริษทักลัฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชัน่ เพื่อเรียกร้องให้ยกเลิก
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีเสนอสร้างในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เม่ือวนัท่ี30 ตุลาคม 254410  กลุ่ม
รักษบ์่อวนิกวา่ 500 คนจากพื้นท่ีหมู่ 6 และ หมู่ 8 ต.บ่อวนิ และชาวบา้นจาก ต.เขาคนัทรง ไดม้าร่วม
ประชุมคดัคา้นการก่อสร้างบ่อขยะระยะท่ี 2 ของบริษทั อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอลคอม
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เพล็กซ์ จ ากดั ณ.ริมถนนสาย 311 ขาเขา้สัตหีบ หมู่ 4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เม่ือวนัท่ี 17 
ตุลาคม 255311 กรณีกลุ่มพลงัมวลชนชาวอ าเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และบรรดานกัศึกษา
จากมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ และมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช รวมจ านวนนบัพนัคน ไดม้า
รวมตวัมาร่วมขบวนรณรงคไ์ม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ท่ีบริเวณสนามหนา้ท่ีวา่การอ าเภอท่าศาลา จ.
นครศรีธรรมราช เม่ือวนัท่ี 22  กุมภาพนัธ์ 255412  ชาวบา้นในอ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา  ปิดถนน
เส้นทางสู่ 3 จงัหวดัชายแดนใต  ้นานกว่า 8 ชัว่โมง  ท่ีถนนเอเชียสายหาดใหญ่ - ปัตตานี  เพื่อ
ประทว้งโรงไฟฟ้า ท่ีส่งผลกระทบต่อตน้ยางพาราและการเล้ียงปลาในกระชงั ในวนัท่ี 6 กนัยายน 
255413

 เป็นตน้ และในอีกหลายกรณีท่ีนบัวนัจะทวคีวามรุนแรงมากยิง่ข้ึน   
อย่างไรก็ตาม  สถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของบทบัญญัติใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงเป็นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงถือกฎหมายเป็นใหญ่ ยึดหลกักฎหมายมหาชนในขอ้ท่ีว่า ‚ถา้ไม่มีกฎหมายให้
อ านาจไว ้ฝ่ายปกครองจะกระท ามิได‛้ โดยใหก้ารรับรองสิทธิและเสรีภาพขั้นมูลฐานของประชาชน 
และหากมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ตอ้งมีกฎหมายก าหนดข้ึนและ
ใชบ้งัคบัเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชน หากมีการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนโดยรัฐ 
ประชาชนสามารถใช้นิติวิธีท่ีกฎหมายรับรองไวเ้ขา้เยียวยาได้ ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนต่อการพฒันาภาคอุตสาหกรรมท่ีย ัง่ยนื ดงัน้ี 

2.1  ปัญหาหน่วยงานรัฐไม่มีความชัดเจนในการให้ข้อมูลข่าวสารและการก าหนดผังเมือง
ของหน่วยงานรัฐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2550 ให้การรับรองสิทธิของบุคคล
ในการได้รับขอ้มูลข่าวสารค าช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถ่ิน ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคญัอ่ืนใดท่ี
เก่ียวกบัตนหรือชุมชนทอ้งถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
น าไปประกอบการพิจารณาในเร่ืองดงักล่าว ตามมาตรา 57วรรคหน่ึง และการวางแผนพฒันาสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพยก์ารวางผงัเมือง การก าหนดเขตการ
ใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน และการออกกฎท่ีอาจมีผลกระทบต่อส่วนไดเ้สียส าคญัของประชาชน ให้รัฐ
จดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทัว่ถึงก่อนด าเนินการ ตามมาตรา 57
วรรคสอง แต่ในหลายสถานการณ์พบว่าหน่วยงานภาครัฐมิไดใ้ห้ขอ้มูลข่าวสารหรือรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในพื้น ท่ี ก่อน  เ ม่ือหน่วยงานอนุญาตให้บริษัทประกอบธุรกิจใน
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ภาคอุตสาหกรรมในพื้นท่ีท่ีไดรั้บอนุญาต  จึงเกิดความขดัแยง้กบัประชาชนในพื้นท่ี ดงัตวัอย่าง
ต่อไปน้ี 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.13/2547 ผูฟ้้องคดีเป็นผูป้ระกอบ
อาชีพประมงเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าในต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ ไดรั้บความ
เดือดร้อนหรือเสียหายจากการท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย(ผูถู้กฟ้องคดี) ไดเ้ปล่ียนแปลง
การใช้ประโยชน์ท่ีดินตามผงัเมืองรวมสมุทรปราการในเขตต าบลคลองด่าน ท่ีก าหนดเป็นท่ีดิน
ประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามผงัเมืองเดิมเป็นท่ีดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลงัสินคา้ ท าให้มีการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินไปเพื่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมและคลงัสินค้าซ่ึงจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและการ
ประกอบอาชีพของผู ้ฟ้องคดีและประชาชนท่ีประกอบอาชีพดังกล่าว โดยท่ียงัไม่ได้น ามติ
คณะกรรมการฯท่ีให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามท่ีมี 
ผูป้ระกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมรวม 12 รายร้องขอ ไปด าเนินการจดัให้มีการปิดประกาศ
เพื่อให้ผูมี้ส่วนได้เสียได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น จึงไม่ชอบด้วยขั้นตอนอนัเป็นสาระส าคญั
ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518 
จึงพิพากษาให้เพิกถอนกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2544 ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518 เฉพาะในส่วนท่ีก าหนดให้พื้นท่ีต าบลคลองด่าน 
อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลงัสินคา้ (สีม่วง)  

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดหมายเลขแดงที่ อ.244/2553 เน่ืองจากรัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายสูงสุดท่ีก าหนดหลกัการทัว่ไปในการปกครองบริหารประเทศ ส่วนรายละเอียด ขอบเขต 
เง่ือนไขการบงัคบัใชจ้ะอยูใ่นรูปของกฎหมายท่ีฝ่ายนิติบญัญติัจะไดต้ราข้ึน บงัคบัใช ้ดงันั้น การ
ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมของรัฐหรือเอกชนท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงตอ้งมีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มก่อน มีการด าเนินการ
โครงการตามมาตรา 56 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 จะตอ้งเป็นกรณีท่ีมีกฎหมาย
บญัญติัให้ด าเนินการตามกระบวนการดงักล่าว ประกอบกบัขณะเกิดขอ้พิพาทในคดีน้ียงัไม่มีการ
ตรากฎหมายตามท่ีมาตรา 56 วรรคสอง ก าหนดไว ้มีเพียง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ฉบบัเดียวท่ีก าหนดเร่ืองการท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มไวใ้นมาตรา 46 วรรคหน่ึง   

เม่ือโครงการก่อสร้างระบบก าจดัขยะมูลฝอยของผูถู้กฟ้องคดีทั้งสาม (อบต.ค าม่วง ผูถู้ก
ฟ้องคดีท่ี 1 เทศบาลต าบลน ้าพอง ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 2 และเทศบาลต าบลเขาสวนกวาง ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 3) 
มิไดเ้ป็นโครงการท่ีจะตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และสถานท่ีตั้งของ
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โครงการดงักล่าวก็มิไดต้ั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติก าหนดให้โครงการทุกประเภทและทุก
ขนาดต้องจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประกอบกับโครงการดงักล่าวมี
วตัถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบก าจัดขยะร่วมของผูถู้กฟ้องคดีทั้งสามให้ใช้วิธีการท่ีถูกหลัก
สุขาภิบาล  บทบญัญติัตามมาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 เก่ียวกบัการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนมิใช่บทบงัคบัเด็ดขาดท่ีให้การด าเนินการของรัฐทุกโครงการจะตอ้งจดัให้มีประชา
พิจารณ์ เม่ือยงัไม่มีกฎหมายอนุวตัการให้เป็นไปตามมาตราดงักล่าว การท่ีผูถู้กฟ้องคดีท่ี 2 และท่ี 3 
ร่วมกบัคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จดัท าโครงการวิจยัมูลฝอยโดยจดัรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองตน้ และจดัให้มีการประชุมช้ีแจงการด าเนินโครงการ 
สอบถามและรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นท่ีด้วยแล้ว กรณีน้ีถือได้ว่าผูถู้กฟ้องคดีได้
ด าเนินการให้บุคคลในชุมชนทอ้งถ่ินมีสิทธิได้ รับขอ้มูล ค าช้ีแจงและเหตุผลก่อนการด าเนิน
โครงการดงักล่าว และให้มีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเร่ืองดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการ ท่ีสมควรแก่กรณีแลว้ การก่อสร้างโครงการระบบก าจดัขยะมูลฝอยร่วมของผูถู้กฟ้องคดีทั้ง
สามจึงไม่เป็นการกระท าท่ีไม่ชอบดว้ยมาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 

ค า ส่ังศาลปกครองสูงสุดที่       180 /2554     ผู ้ฟ้องคดีฟ้องว่า  ผู ้ถูกฟ้องคดีท่ี  2 
(รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั) ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 3 (คณะกรรมการอ านวยการโรงงานยาสูบ) ผูถู้ก
ฟ้องคดีท่ี 4 (ผูอ้  านวยการโรงงานยาสูบ) และ ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 5 (คณะกรรมการก ากบัดูแลโครงการ
ยา้ยโรงงานยาสูบ) ได้ร่วมกนัจดัท าโครงการยา้ยและก่อสร้างโรงงานยาสูบแห่งใหม่ ณ ศูนย์
อุตสาหกรรมโรจนะอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 (คณะรัฐมนตรี) ไดมี้มติ
อนุมติัโครงการดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2550 ผูฟ้้องคดีทั้งส่ีร้อยแปดสิบหกเห็นว่า
โครงการดงักล่าว เป็นโครงการท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั คุณภาพ
ชีวิต หรือส่วนไดเ้สียส าคญัอ่ืนใดเก่ียวกบัผูฟ้้องคดีหรือชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงผูฟ้้องคดีมีสิทธิไดรั้บ
ขอ้มูล ค าช้ีแจง และเหตุผลจากผูถู้กฟ้องคดีทั้งหา้ก่อนการด าเนินโครงการดงักล่าว และมีสิทธิแสดง
ความคิดเห็นของตนต่อผูถู้กฟ้องคดีทั้งห้าเพื่อน าไปประกอบการ พิจารณาในเร่ืองดงักล่าว ตาม
มาตรา 57 วรรคหน่ึง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ศาลปกครองสูงสุด
เห็นว่า ผูฟ้้องคดีท่ี 486 เป็นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ ซ่ึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล มิไดเ้ป็น
บุคคลท่ีมีภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยู่ หรือประกอบอาชีพหรือกิจการอยู่ในบริเวณสวนอุตสาหกรรม 
โรจนะอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จึงมิอาจถือไดว้า่ผูฟ้้องคดี ทั้งส่ีร้อยแปดสิบหกไดรั้บความ
เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือ เสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้ ดงันั้น ผูฟ้้องคดีทั้ง
ส่ีร้อยแปดสิบหกจึงมิใช่ผูมี้สิทธิฟ้องคดีน้ีต่อศาลปกครอง 
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จะเห็นได้ว่า  ภาคอุตสาหกรรมมิได้มีเจตนาจะหลีกเล่ียงกฎหมาย และได้พยายาม
ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย  โดยการร้องขอจากหน่วยงานรัฐให้แกไ้ขเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตามผงัเมืองรวมสมุทรปราการในเขตต าบลคลองด่าน ให้เป็นพื้นท่ีประเภท
อุตสาหกรรมและคลงัสินคา้ (สีม่วง) แต่หน่วยงานรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่มีการออกกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ หรือขอ้บงัคบัในการก าหนดกฎเกณฑ์ให้ชดัเจนวา่กิจการหรือโครงการใดบา้งท่ีศึกษาผล 
กระทบและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  อีกทั้งหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ยงัไม่มีความ
ชัด เจนถึงการปฏิบัติ ตามขั้ นตอนท่ีกฎหมายก าหนด  ส่งผลให้การประกอบธุร กิจใน
ภาคอุตสาหกรรมจึงมีปัญหาความขดัแยง้กบับุคคลในชุมชน  ประกอบกบัความไม่เขา้ใจในลกัษณะ
แห่งสิทธิ  ความเป็นผูท้รงสิทธิ และการใชสิ้ทธิในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร และกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตามมาตรา 57  ของภาครัฐ  ภาคประชาชน และภาคอุตสาหกรรม  ท า
ให้ประชาชนบางกลุ่มต่างใช้สิทธิในการฟ้องร้องเกิดปัญหาขอ้พิพาททั้งๆท่ีไม่ได้เป็นผูท้รงสิทธิ
ตามมาตรา 57 ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพฒันาภาคอุตสาหกรรมของไทย   

2.2  หน่วยงานรัฐไม่ด าเนินการให้สอดคล้องกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
หน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  บงัคบัใชก้ฎหมายโดยไม่ไดค้  านึงถึงบทบญัญติัใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง  โดยให้การรับรองสิทธิในการมี
คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  โดยก าหนดให้ การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรงทั้งทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 
จะตอ้งท าการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชน และจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียก่อน และให้
การรับรองสิทธิของชุมชนท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินหรือองค์กรอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบติัหน้าท่ีตามบทบญัญติัดงักล่าว ตาม
มาตรา 67   

แต่หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้า ท่ีของรัฐ ได้ออกใบอนุญาตให้ผู ้ประกอบธุรกิจใน
ภาคอุตสาหกรรมด าเนินกิจการหรือโครงการได ้ โดยมิไดแ้จง้หรือมีกฎ ระเบียบท่ีชดัเจนวา่โรงงาน
โรงงานอุตสาหกรรมประเภทใดบา้งท่ีตอ้งท าการประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้มและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน  ท าให้ผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมมิได้ด าเนินการตามท่ี
บทบญัญติัในรัฐธรรมนูญก าหนดไว ้ ส่งผลให้ศาลสั่งระงบัโครงการหรือเพิกถอนใบอนุญาต  ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี 

-ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงท่ี 1352/2553 (คดีมาบตาพุด) เพิกถอนใบอนุญาตท่ี
ออกให้แก่โครงการหรือกิจกรรมทั้ง 76 โครงการ เน่ืองจากไม่ท าการศึกษาและประเมินผลกระทบ
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ต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจดัให้มีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียก่อน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 
มาตรา 67 ซ่ึงถูกก าหนดให้เป็นประเภทโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อชุมชน
อยา่งรุนแรงทั้งทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดประเภท ขนาดและวิธีปฏิบติัส าหรับโครงการ
หรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะตอ้งจดัท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 ฉบบัลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 ซ่ึงออกมาบงัคบัใชใ้น
ภายหลงัท่ีมีการฟ้องร้องคดี14 

-ศาลปกครองเชียงใหม่คดีหมายเลขแดงท่ี 278/2556 พิพากษาให้คณะกรรมการก ากับ
กิจการพลงังาน (กกพ.) หรือเรคกูเลเตอร์ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลงังาน
ไฟฟ้าชีวมวล เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนตามรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ได้
ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผูมี้ส่วนได้เสียตามมาตรา 57 และ 67 ของ
รัฐธรรมนูญ15 

ตวัอย่างทั้งสองคดี ผูป้ระกอบกิจการในภาคอุตสาหกรรมมิได้เป็นผูถู้กฟ้องคดีโดยตรง 
หากแต่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยผลของค าพิพากษาของศาลปกครองท่ีฟ้องร้องหน่วยงานรัฐท่ี
ด าเนินการออกใบอนุญาตดงักล่าว  จะเห็นไดว้า่ความไม่ชดัเจนในกฎหมายและระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ท าให้ผูป้ระกอบการไม่ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการท าการศึกษาและประเมินผล
กระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียก่อน ดงัจะเห็นไดว้่า ในคดีมาบตาพุด  ผูป้ระกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมต่างไดรั้บใบอนุญาตจากหน่วยงานรัฐให้ด าเนินกิจการและโครงการอยา่งถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย  ในขณะนั้นยงัไม่มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง 
ก าหนดประเภท ขนาดและวิธีปฏิบติัส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอยา่งรุนแรง ทั้งทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ท่ีส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 ฉบบั
ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 แต่อยา่งใด จึงไม่ทราบวา่ตอ้งด าเนินการศึกษา ประเมินผลกระทบและ
ความคิดเห็นของประชาชน ความไม่ชดัเจนของกฎหมายและการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีมีความหวาดระแวงการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมจะไปก่อให้เกิดผล
เสียหายแก่คนในชุมชน ความไม่เขา้ใจในขอ้มูลข่าวสารท่ีชดัเจนท าให้หลายพื้นท่ีไม่ยินยอมให้มี
การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  และกลายเป็นผลพวงของความขดัแยง้กบัคนในชุมชน  
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2.3  ปัญหาการใช้สิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
การไม่มีกฎหมายเฉพาะออกมารองรับการใชสิ้ทธิของบุคคลท่ีรวมตวักนัเป็นชุมชน ชุมชน

ทอ้งถ่ิน และชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิมท่ีชดัเจน  ท าให้เกิดปัญหาการใช้สิทธิโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย
และความเขา้ใจผดิของคนในสังคมไดเ้ช่นกนั 

ตวัอยา่งกรณี ศาลฎีกาพิพากษาใหน้างจินตนา แกว้ขาว ประธานกลุ่มอนุรักษธ์รรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มบา้นกรูด ต.ธงชยั อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ จ  าคุก 4 เดือน ในขอ้หาบุกรุกและ
รบกวนการครอบครองท่ีดินของเอกชนและน าของโสโครกเปรอะเป้ือนบุคคลและทรัพย ์มีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา หลงัจากนางจินตนาไดน้ าชาวบา้นกลุ่มเส้ือเขียวบุกรุกเขา้ไปในงาน
เล้ียงโต๊ะจีน จ านวน 2,000 โต๊ะ ของบริษทั ยเูน่ียน พาวเวอร์ ดีวีลอปเมน้ท ์จ ากดั เจา้ของโครงการ
โรงไฟฟ้าหินกรูด ท่ีบา้นโคกตาหอม ต.ธงชยั เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2544 ท าให้ทรัพยสิ์นเสียหาย
และบริษทัตอ้งยกเลิกการจดังานดงักล่าว   

แต่ปรากฏวา่มูลนิธิส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนไดเ้ขียนบทความ ‚ความเห็นทาง
วิชาการคดีจินตนา แกว้ขาว‛ ใน ‘ประชาไท’ ยกยอ่งการท าดีเพื่อส่ิงแวดลอ้มจนติดคุก โดยไดต้ั้ง
ค  าถามวา่การตดัสินน้ีถือเป็น ‚การขดักนัของการบงัคบัใชก้ฎหมาย (อาญา) กบัหลกัสิทธิมนุษยชน 
(ตามรัฐธรรมนูญ)‛  หรือไม่16   และจดัท าความเห็นทางวิชาการเก่ียวกบัหลกัสิทธิมนุษยชนและ
หลกันิติธรรมต่อค าพิพากษาศาลฎีกา คดีท่ีจินตนา แกว้ขาว แกนน ากลุ่มอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มบา้นกรูด ถูกตดัสินจ าคุก 4 เดือนโดยไม่รอลงอาญาในขอ้หาบุกรุก โดยเสนอวา่ การ
ลงโทษจ าคุกจินตนา แกว้ขาวในขอ้หาบุกรุก เป็นการลงโทษท่ีไม่ไดส้ัดส่วนกบัการกระท าความผิด 
เพราะจินตนาอา้งเหตุท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ แต่ในเม่ือการกระท านั้นผิดกฎหมาย
บา้นเมือง แต่ไดรั้บการคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ ศาลยอ่มตอ้งหาเหตุผลแห่งความยุติธรรมในการ
ลงโทษดว้ยวธีิอ่ืน17  อีกทั้ง น.พ.นิรันดร์ พิทกัษว์ชัระ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
พร้อมดว้ยนายหวอ่งไคชิง ผูอ้  านวยการกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเซีย จากฮ่องกง นายวสันต ์
พานิช ประธานกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ  เดินทางมาท่ีเรือนจ า จังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ เขา้เยี่ยมนางจินตนา แกว้ขาว และให้สัมภาษณ์วา่ ทุกฝ่ายควรจะมองถึงกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายดา้นสิทธิมนุษยชน เป็นเร่ืองของกฎหมายเชิงซ้อนท่ีมองว่าคดีแพ่งและ
คดีอาญาท่ีเกิดข้ึนมีตน้ตอจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและชาวบา้นท่ีเป็นนกัต่อสู้ก็ลุกข้ึนมา ต่อสู้
ปกป้องผืนแผ่นดิน แต่ถูกหน่วยงานของรัฐหรือนายทุนฟ้องร้อง เพราะฉะนั้นในอนาคตการมอง
ดว้ยกฎหมายเชิงซอ้นจะมีผลในการปฏิบติัหรือไม่ สังคมจะตอ้งจบัตาดูวา่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบใน
กระบวนการยุติธรรมทั้งต ารวจ อยัการ ผูพ้ิพากษา ควรจะตอ้งมีมุมมองในเร่ืองการใช้กฎหมาย
เชิงซอ้นไม่ไดม้องแยกส่วนเฉพาะกฎหมาย แพง่หรืออาญา18 
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ดร.โสภณ พรโชคชยั ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ไม่มีใครปฏิเสธวา่การอนุรักษธ์รรมชาติเป็น
ส่ิงท่ีดี แต่การต่อสู้ของกลุ่มคุณจินตนา แกว้ขาว เป็นการใชสิ้ทธิเกินขอบเขตจนละเมิดอาญาแผน่ดิน 
ความผิด เพราะไม่มีกลุ่มหรือบุคคลใดสามารถใช้สิทธิชุมชนหรือสิทธิมนุษยชนจนผิดอาญา
แผน่ดินได ้ การใชก้ฎหมู่และความรุนแรงเป็นส่ิงท่ีสังคมยอมรับไม่ได ้

ผูเ้ขียนมีความเห็นสอดคลอ้งกบัดร.โสภณ  พรโชคชยั  และเคารพในแนวค าพิพากษาของ
ศาลฎีกา  แม้ว่าการใช้สิทธิดังกล่าวจะเกิดจากการปกป้องสิทธิตามบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา 67 ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมบ้านกรูดและสิทธิมนุษยชน  แต่สิทธิใน
ทรัพย์สินของบริษทั ยูเน่ียน พาวเวอร์ ดีวีลอปเม้นท์ จ  ากัด เป็นสิทธิท่ีได้รับการรับรองตาม
บทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 41 เช่นกนั  การบุกรุกเขา้ไปใน
งานเล้ียงย่อมเป็นการละเมิดสิทธิการครอบครองทรัพย์สินของบุคคลท่ีได้รับการรับรองตาม
บทบญัญติัในรัฐธรรมนูญและเป็นการกระท าความผิดในประมวลกฎหมายอาญา  โดยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 28 ไดก้ล่าวไวช้ดัเจนวา่ บุคคลจะใชสิ้ทธิและเสรีภาพของ
ตนไดเ้ท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขดัต่อ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน ซ่ึงรัฐธรรมนูญให้การรับรองไวเ้ช่นกนั   การบุกรุกเขา้ไปในท่ีดินของ
ผูอ่ื้นและน าส่ิงของโสโครกเปรอะเป้ือนบุคคลและทรัพย ์ยอ่มเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
ผูอ่ื้นซ่ึงสิทธิของบุคคลเหล่าน้ีไดรั้บการรับรองตามบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทยเช่นกนั  เม่ือศาลฎีกาตดัสินลงโทษกบัผูก้ระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงเป็น
กฎหมายมหาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ซ่ึงบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย มาตรา 30 ก าหนดไวช้ดัเจนว่า บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บความ
คุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั  เม่ือนางจินตนากระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และ
ละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นของบุคคลท่ีไดรั้บการรับรองตามรัฐธรรมนูญ  ศาลพิพากษาลงโทษ เพื่อให้
กฎหมายมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และหลกัความยุติธรรมตามกฎหมาย  โดยมิไดเ้ลือกปฏิบติั  และเป็นการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและป้องปรามการใชสิ้ทธิเกินส่วน จนละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ยอ่มถือวา่เป็นการใชห้ลกันิติธรรม   

ดงันั้น หากแนวความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ องคก์รอิสระ หรือภาคประชาชนยงัไม่มี
ความชดัเจนและขดัแยง้กนัอยูเ่ช่นน้ี ยอ่มส่งผลกระทบต่อความเช่ือถือในกระบวนการยุติธรรมและ
การยอมรับและบงัคบัใช้กฎหมายของศาล  การต่อสู้เรียกร้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  จะไม่มีหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนและจะทวคีวามรุนแรงมากยิง่ข้ึน จนในท่ีสุดจะไม่มี
การใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในการแกไ้ขปัญหา  อนัจะส่งผลให้ความเช่ือมัน่ในการ
ลงทุนภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป  
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3. แนวทางในการพฒันาอุตสาหกรรม  
 สถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน หากมิไดเ้ร่งด าเนินการแกไ้ขจะก่อให้เกิดปัญหาความขดัแยง้
กบัคนในชุมชนท่ีนบัวนัจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน อนัจะส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจใน
ภาคอุตสาหกรรม  หน่วยงานของรัฐและเจา้หน้าท่ีของรัฐ มีบทบาทส าคญัท่ีตอ้งสร้างความเขา้ใจ 
และความชดัเจนในหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเป็นผูท้รงสิทธิ การใชสิ้ทธิ และการเรียกร้องสิทธิการ
ไดรั้บขอ้มูลขา่วสาร  สิทธิการเขา้การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดกบัโครงการหรือกิจกรรมท่ีมี
ผลกระทบ และสิทธิในการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  เพื่อมิให้มีการใช้สิทธิไปในทางท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย  ควรให้ประชาชนตระหนักถึงความศกัด์ิสิทธ์ิของกฎหมาย หลกัการบงัคบัใช้กฎหมาย  
โดยหน่วยงานของรัฐและเจา้หน้าท่ีรัฐต้องเขา้ใจและสร้างความชัดเจนในเร่ืองกฎ ระเบียบ ว่า
กิจกรรมหรือโครงการใดบา้งท่ีตอ้งท า EIA หรือ HIA  
 ส าหรับในภาคอุตสาหกรรม คงไม่อาจรอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หน้าท่ีรัฐด าเนินการ
ไปแก้ไขไปฝ่ายเดียว  เพื่อให้การพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของไทยเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
สอดคลอ้งกบัหลกัประชาธิปไตยของไทย คงตอ้งอาศยัหลกัธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Good Governance and Public Participation) และการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable 
Development) ดงัน้ี 
 3.1 การพฒันาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  

ภาคอุตสาหกรรมต้องน าแนวคิดเร่ืองทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital) ในทาง
เศรษฐศาสตร์มิไดพ้ิจารณาแค่ทุนในความหมายของเงินทุน หรือเคร่ืองมือในการผลิตสินคา้และ
บริการ แต่ยงัหมายถึงปริมาณทุนทางระบบนิเวศ (Stock of Natural Ecosystems) ท่ีมนุษยส์ามารถ
น ามาใชป้ระโยชน์ได ้ทุนธรรมชาติอาจอยูใ่นรูปแบบท่ีใชแ้ลว้หมดไป (Non-renewable Resource) 
หรืออยูใ่นรูปท่ีสามารถฟ้ืนฟูตนเองกลบัมาใหม่ได ้(renewable Resource) เน่ืองจากระบบการผลิต
อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม (Traditional Industrial Capitalism) ใชแ้ละท าลายทุนธรรมชาติเกินกว่า
อตัราท่ีเหมาะสม โมเดลของอุตสาหกรรมในยุคต่อไปจึงตอ้งค านึงถึงความย ัง่ยืนของทุนธรรมชาติ 
ทั้งประชาชนและองค์กรธุรกิจในฐานะผูใ้ช้ทุนทางธรรมชาติและเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ จึงตอ้งปรับเปล่ียนวิธีคิดและโลกทศัน์ใหม่ โดยให้ความส าคญักบัธรรมชาติในฐานะท่ี
เป็นทุนประเภทหน่ึงของการผลิตดว้ย  โดยการพฒันากระบวนการผลิตจะค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม
และความสะอาด (Environmental Friendly - Green and Clean) ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้การค านึงถึง
ประเด็นเหล่าน้ีอยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การสร้างสังคมและอุตสาหกรรมท่ีมีปริมาณการ
ปล่อยคาร์บอนต ่า (Low carbon society) การสร้างสังคมท่ีมีความพร้อมในการรองรับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ(Climate resilience society) และอุตสาหกรรมท่ีดูแลรักษา
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ส่ิงแวดลอ้ม (Green growth industry) อีกทั้งหน่วยงานรัฐตอ้งปรับปรุงกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการผลิต
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อก ากบัภาคการผลิต มิให้สร้างผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม  จึงท าให้องคก์รธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายองค์กรให้ความส าคญัในเร่ืองน้ี  
และด าเนินการอนุรักษดู์แลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

-กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ได้รวมกลุ่มตั้ง Responsible 
Care Management Committee of Thailand (RCMCT) ไดรั้บ Responsible Care เขา้มาใชใ้นประเทศ
ไทย เม่ือปี พ.ศ. 2539 โดยสมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี เร่ิมน าหลกัการดูแลดว้ยความรับผิดชอบ
(Responsible Care) ในการท่ีจะปรับปรุงประสิทธิผลในดา้นสุขภาพ   ความปลอดภยั ต่อสังคม
ส่วนรวม ในการด าเนินการป้องกันในด้านสุขภาพอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชนแบบเชิงป้องกนั (Proactive) และภาพลกัษณ์ให้ดียิ่งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  แทนการแกปั้ญหาท่ี
ปลายเหตุ (End of Pipeline Philosophy) โดยส่งเสริมและสนบัสนุนสมาชิกในการน าหลกัการดูแล
ดว้ยความรับผิดชอบไปใช้ในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม สุขอนามยั ความปลอดภยัของธุรกิจ 
และชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อเน่ือง และย ัง่ยนื ใหเ้ป็นท่ียอมรับของสาธารณชน19 

-บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท ปูนนครหลวง จ ากัด (มหาชน) และ
บริษทัแอ็ดวานซ์อะโกร จ ากดั (มหาชน) จดัโครงการ มอบรางวลัแก่ สถานประกอบการท่ีมีการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มดีเยี่ยมของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
เป็นอีกหน่ึงโครงการเพื่อจูงใจใหส้ถานประกอบการด าเนินกิจการและควบคุมดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

-ปตท. ด าเนินโครงการปลูกป่าทดแทน เพื่อเป็นการอนุรักษแ์ละรณรงคใ์ห้ช่วยกนัรักษาป่า
ไมใ้นประเทศไทย  สร้างและรณรงคใ์ห้คนในสังคมหนัมาใชพ้ลงังานทดแทน เพื่อเป็นการอนุรักษ์
พลงังาน  

-กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้จดั
โครงการส่งเสริมการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green Production) เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้ผูป้ระกอบการพฒันากระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน และเพิ่มทางเลือกให้
ผูบ้ริโภคไดเ้ขา้ถึงสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มยิ่งข้ึน ดว้ยการมอบตราสัญลกัษณ์การผลิตท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มหรือตราสัญลกัษณ์ตวัจี (G) ใหแ้ก่สถานประกอบการท่ีผา่นเกณฑ์การผลิตท่ีเป็น
มิตรโดย เกณฑ์การประเมินจะพิจารณาจากการใชว้ตัถุดิบท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและใชอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ลดหรือหลีกเล่ียงการใช้สารเคมีหรือวตัถุมีพิษ  ใช้พลงังานอย่างประหยดัหรือใช้
พลงังานสะอาด  มีการหมุนเวียนน ากลบัมาใช้ใหม่ และมีระบบการจดัการมลพิษท่ีเกิดข้ึนจาก
กระบวนการผลิต  
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นอกจากน้ี ผูป้ระกอบกิจการในภาคอุตสาหกรรมตอ้งค านึงถึงกระบวนการท่ีถูกก าหนดไว้
ในบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 67 ท่ีถูกก าหนดให้ต้อง
ท าการศึกษาผลกระทบ EIA และ HIA และกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ี
ดว้ย โดยผูป้ระกอบการตอ้งด าเนินการให้ครบตามกระบวนการท่ีก าหนดไวอ้ย่างตรงไปตรงมา 
หรือการด าเนินโครงการหรือกิจการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ยอ่มไดรั้บการคุม้ครอง 

3.2  การพฒันาอุตสาหกรรมในมิติด้านสังคม 
รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัให้การรับรองหลกัสิทธิมนุษยชน คือศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

หลกัความเสมอภาค หลกัความเท่าเทียมกนั สิทธิในชีวติ ร่างกาย ทรัพยสิ์น และการมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดี การพฒันาในภาคอุตสาหกรรมโดยค านึงถึงเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว โดยมิไดค้  านึงถึงมิติทาง
สังคม ยอ่มท าใหส้ังคมเกิดความไม่เท่าเทียมกนัและเกิดช่องวา่งทางสังคม  จะเห็นไดว้า่ ในปัจจุบนั
จึงตอ้งเนน้การพฒันาและสร้างเครือข่ายการผลิตเช่ือมโยงกบั ชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม เพื่อลดช่องวา่งและความเหล่ือมล ้าท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม  การ
แข่งขนัของอุตสาหกรรมจึงควรมุ่งเนน้การสร้างความยอมรับในเร่ืองมาตรฐาน โดยยึดหลกัความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Adopt Global Standard / Business Ethic) กรณีการประกาศเขตควบคุมมลพิษ
บริเวณมาบตาพุด จ.ระยอง ส่งผลให้ภาคประชาชนเกิดเครือข่ายในการดูแลส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีความ
เช่ือมโยงกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์กรเอกชน ชุมชน ให้ช่วยกนัเฝ้าระวงัและป้องกนั
ผลกระทบด้านมลพิษจากสถานประกอบการท่ีอยู่ในพื้นท่ีตนเอง  ในหลายชุมชนมีความกลวัต่อ
ปัญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดปัญหาการต่อตา้นการด าเนินงาน
ของภาคอุตสาหกรรมในพื้นท่ี  ดงันั้น ภาคอุตสาหกรรมตอ้งเขา้มาสร้างเครือข่าย ช่วยเหลือพฒันา
ชุมชนในพื้นท่ีเพื่อลดความเหล่ือมล ้าและความไม่เสมอภาคกนัทางเศรษฐกิจและสังคม  จะเห็นได้
วา่ ภาคอุตสาหกรรมในหลายพื้นท่ีท่ีมีการพฒันา ช่วยเหลือ และสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงกบัชุมชน 
รวมทั้งมีความรับผดิชอบต่อสังคม จะท าใหภ้าคอุตสาหกรรมพฒันาร่วมกบัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยืน จะ
ท าใหล้ดปัญหาความขดัแยง้กบัคนในพื้นท่ีไดอ้ยา่งมาก เช่น 

-โรงไฟฟ้าแม่เมาะไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหามลภาวะอากาศโดยใชม้าตรการในการแกไ้ข 
ปัญหามลภาวะอากาศเมาะโดยแบ่งตามหนา้ท่ีนั้น สามารถแบ่งไดเ้ป็น 6 บทบาทดว้ยกนั ซ่ึงไดแ้ก่ 
บทบาทดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม บทบาทดา้นส่ิงแวดลอ้ม บทบาทดา้นการผลิตกระแสไฟฟ้า 
บทบาทต่อสังคมและชุมชน บทบาทต่อประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบ และบทบาทต่อรัฐ เป็นตน้ 
โดยก าหนดให้มีมาตรการหยุด หรือลดการเดินเคร่ืองจกัรในช่วงท่ีเกิดความกดอากาศสูง ซ่ึงเป็น
ภาวะท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเกิดเหตุการณ์ปัญหามลภาวะอากาศ การจดัหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีเขา้ไปท า
การตรวจรักษาให้คนในชุมชนฟรี  การอพยพเคล่ือนย้ายคนในชุมชนออกจากพื้นท่ีโดยจ่าย
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ค่าชดเชยอยา่งเป็นธรรม มีการส ารวจความเสียหายของผูไ้ดรั้บผลกระทบพืชผลทางการเกษตรและ
สัตว ์ โดยมีการจ่ายค่าเสียหายอยา่งเป็นธรรม  รวมทั้งการจดัตั้งกองทุนพฒันาชุมชนในพื้นท่ีรอบ
โรงไฟฟ้าเพื่อสร้างสรรค์มิติใหม่ของการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชนในพื้นท่ีรอบ
โรงไฟฟ้า อันจะเป็นแนวทางการพฒันาพลังงานอย่างย ัง่ยืน และเป็นแบบอย่างท่ีดีส าหรับ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในอนาคต20 

-ความร่วมมือกนัระหว่าง กลุ่ม ปตท.กบัชุมชนในพื้นท่ี เพื่อถ่ายทอดเร่ืองราวดีๆ ไม่วา่วิถี
ชีวิตของชุมชนท่ีต้องอยู่คู่กับโรงงาน ประเพณีวฒันธรรมท่ียงัคงอยู่แม้ว่าสภาพแวดล้อมจะ
เปล่ียนไปแลว้ รวมถึงการเก้ือกลูกนัระหวา่งชุมชนกบัโรงงาน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 
โดยกลุ่ม ป.ต.ท.ให้การสนบัสนุนการถ่ายทอดเร่ืองราวความภาคภูมิใจและวิถีชีวิตของชุมชนชาว
ระยองสู่สาธารณชนเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมตามนโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
ส่ือความของ กลุ่ม ปตท. เพื่อน าเสนอส่ิงดีดีใหแ้ก่ชุมชน โดยมุ่งหวงัท่ีจะมีส่วนช่วยพลิกฟ้ืนภาพให ้
‚จงัหวดัระยองเป็นเมืองน่าอยู‛่ อนัน ามาซ่ึงความภาคภูมิใจของชาวระยองร่วมกนั21 

-โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปลูกตน้ไมถ้นนสาย 336 แยกเนินส าลี ทางเขา้โรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้ งผูป้ระกอบการ ชุมชน
เทศบาลเมืองมาบตาพุด ชุมชนเทศบาลต าบลบา้นฉาง ร่วมปลูกตน้ไมบ้ริเวณเกาะกลางถนนสาย 
363 ตั้งแต่ส่ีแยกเนินส าลี จนถึงทางเขา้นิคมอุตสาหกรรม เพื่อเป็นตน้แบบท่ีดีในการบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั ยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้
มีมาตรฐานทดัเทียมกนั โดยไดรั้บความร่วมมือจากภาครัฐ ผูป้ระกอบการ และชุมชน ส่งเสริม
โครงการท่ีมีความสอดคล้องกับแนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการปลูกตน้ไมค้ร้ังน้ีไดใ้ชต้น้ชงโค 1,400 ตน้ ซ่ึงสามารถดูดซบั
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ดป้ระมาณ 32 ตนัต่อปี และยงัมีดอกท่ีสวยงามหอมสดช่ืนดว้ย22 

-โครงการเปิดร้ัวโรงงาน ประสานชุมชน เป็นโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(กสอ.) ซ่ึงส านักพฒันาผูป้ระกอบการ (ส่วนสร้างสังคมการประกอบการ) ด าเนินการร่วมกับ 
สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย เป็นโครงการท่ีด าเนินการต่อยอดจากโครงการ 1 โรงงาน 1 ชุมชน เม่ือปี 
2551 เพื่อหาแนวทางการด าเนินงาน เช่ือมความสัมพนัธ์ 3 ภาคท่ีเกิดประโยชน์ร่วมกนัคือ โรงงาน 
ชุมชน และส่ิงแวดล้อม วตัถุประสงค์หลกัของโครงการฯ คือ การสร้างความเขม้แข็งให้แก่ผู ้
ประกอบการ รวมทั้งช่วยเปิดมุมมองใหเ้ขา้ใจหลกัการของการเร่ิมตน้ธุรกิจ และแนวทางการพฒันา
ธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน โดยจะมีการให้ค  าปรึกษาแนะน า และพฒันายกระดบัประสิทธิภาพการผลิตและ
การจดัการภายในเพื่อส่ิงแวดลอ้มให้กบัโรงงาน วิเคราะห์คน้หาแนวทางการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมท่ีเหมาะสม ใหก้ารอบรมเรียนรู้กระบวนการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงงานกบัชุมชน 

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/
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เพื่อสร้างสรรคกิ์จกรรมท่ีเป็นประโยชน์และร่วมกนัพฒันาสังคมให้เจริญย ัง่ยืนยิ่งข้ึนต่อไป ภายใต้
ยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่าการลงทุนและศกัยภาพของผูป้ระกอบการ ซ่ึงจะช่วยน าทาง และสร้าง
ภูมิคุม้กนัให้ผูป้ระกอบการ ทั้งท่ีเป็นรายใหม่และรายเดิม ให้สามารถด ารงอยูแ่ละเติบโตไดแ้มใ้น
ภาวะวกิฤติเศรษฐกิจ  ซ่ึงมีเครือข่ายส าหรับอุตสาหกรรมเพื่อชุมชนอยูห่ลายบริษทั23  

นอกจากน้ี การสร้างจิตส านึกท่ีดีให้ผู ้ประกอบกิจการ อันจะน าไปสู่การดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มระหวา่งภาคีต่างๆ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Collaborative Network/ Cluster) 
ในแต่ละอุตสาหกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในการช่วยเหลือและพัฒนาของแต่ละ
อุตสาหกรรม โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนี้จะเน้นการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆที่เป็น
อุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ
เฉพาะด้าน ทั้งนี้ การสร้างเครือข่ายดังกล่าวไม่เพียงแต่การผลักดันให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การผลิตร่วมกันของเครือข่ายผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันกัน
ยกระดับศักยภาพของแต่ละสถานประกอบการให้ทัดเทียมกับสถานประกอบการอ่ืนๆในเครือข่ายซึ่ง
จะสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่การแข่งขนัในระดับนานาชาติต่อไป 

3.3 การพฒันาอุตสาหกรรมในมิติพฒันาศักยภาพมนุษย์ (มิติทางด้านทุนมนุษย์) 
ดา้นการใชศ้กัยภาพของทุนมนุษย์ (Human Wisdom) โดยให้ความรู้และท าความเขา้ใจกบั

ภาคประชาชนในพื้นท่ี ถึงความจ าเป็นในการพฒันาภาคอุตสาหกรรม และให้ภาคประชาชนมีความ
เขา้ใจในสิทธิ หนา้ท่ี ท่ีมีอยูต่ามกฎหมาย  มีความเขา้ใจถึงหลกันิติธรรมและกระบวนการเขา้สู่สิทธิ 
การใชสิ้ทธิ และการต่อสู้เรียกร้องสิทธิอยา่งแทจ้ริง เพื่อมิให้เกิดการละเมิดกฎหมาย มิฉะนั้นอาจ
ก่อใหเ้กิดความสับสน รวมทั้งการพฒันาเศรษฐกิจของคนในชุมชน  โดยการใชภู้มิปัญญาเพื่อสร้าง
ให้เกิดนวตักรรม (Innovation) และมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) เป็นการสร้างการเติบโตจากฐาน
ของภูมิปัญญา ความรู้ นวตักรรม ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน การสร้าง
ความสามารถหลกัเฉพาะดา้นท่ีมีความสามารถสูงสุด (Focus on Specialized Core Competency) 
โดยการปรับเปล่ียนจากการจา้งผลิตท่ีข้ึนอยูก่บัก าลงัการผลิตของผูป้ระกอบการแต่ละรายไปสู่การ
จา้งผลิตท่ีพิจารณาจากความเช่ียวชาญของผูป้ระกอบการเป็นส าคญั  ดงันั้นความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั จึงข้ึนอยูก่บัความสามารถในการปรับตวั (Economic for flexibility) และการก าหนด
มาตรฐานการผลิตจะข้ึนอยูก่บัมาตรฐานสากล ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของ
โลกในการพฒันากระบวนการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3.4 การพัฒนาอุตสาหกรรมในมิติทางด้านเศรษฐกิจ 
ด้านความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth) เป็นการสร้างการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยต้องให้คนในชุมชนที่ภาคอุตสาหกรรมตั้งอยู่ได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ และหากเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต้องรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ในพ้ืนที่ที่ได้รับสัมปทานโรงโม่หิน ต.
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หน้าพระลาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี  โรงงานโม่หินจะให้เงินสนับสนุนองค์การบริหารส่วนต้าบล
หน้าพระลานในการจัดท้าบริการสาธารณะ เช่น การท้าความสะอาดถนน  ด้านสาธารณสุขชุมชน 
และโครงการอ่ืนที่ขอความร่วมมือไป  รวมทั้งเน้นการเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิต และ
การพัฒนาไปสู่รูปแบบการเชื่อมโยงการผลิตแบบห่วงโซ่อุปทาน เชื่อมโยงการผลิตการตลาดระหว่าง
ประเทศโดยสร้างรูปแบบการเข้าถึงตลาดใหม่  การใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาในการเพ่ิมมูลค่าให้กับ
สินค้า โดยเน้นการสร้างความสามารถของประเทศผู้ผลิตแต่ละประเทศ  โดยเฉพาะด้านการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และฐานความรู้ (Apply Technology/Knowledge Based) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่
ส้าคัญในการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม โดยอาศัยองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมในแต่ละอุตสาหกรรมมา
บูรณาการร่วมกับองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ท้าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอย่าง
ยั่งยืน และรองรับความเปลี่ยนแปลงตามกระแสความต้องการในยุคโลกาภิวัตน์ต่อไป 
4. บทสรุป 

 ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในแบบนิติรัฐท่ีใหก้ารรับรองคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 
ท่ีตอ้งเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์บุคคลทุกคนตอ้งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั  และลดการเหล่ือม
ล ้าทางสังคม  เพื่อการพฒันาภาคอุตสาหกรรมให้มีความย ัง่ยืนและรองรับการกา้วเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) อยา่งสมบูรณ์แบบ จึงควรพฒันา
อุตสาหกรรมในมิติดา้นทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม มิติดา้นสังคม มิติดา้นการพฒันามนุษย ์และมิติดา้น
เศรษฐกิจไปพร้อมกนั 
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กิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวิต หรือส่วนไดเ้สีย
ส าคญัอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัตนหรือชุมชนทอ้งถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อน าไปประกอบการพิจารณาในเร่ืองดงักล่าว 

การวางแผนพฒันาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
การวางผงัเมือง การก าหนดเขตการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน และการออกกฎท่ีอาจมีผลกระทบต่อส่วน
ไดเ้สียส าคญัของประชาชน ใหรั้ฐจดัใหมี้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอยา่งทัว่ถึง
ก่อนด าเนินการ 

8 มาตรา 66  บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ิน หรือชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม ยอ่มมี
สิทธิอนุรักษห์รือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของ
ชาติและสิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษาและการได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 

9 มาตรา 67  สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการอนุรักษ ์บ ารุงรักษาและ
การได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุม้ครอง 
ส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหด้ ารงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งปกติและต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้มท่ี
จะไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความ
คุม้ครองตามความเหมาะสม 

การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ ง
ทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท ามิได ้เวน้แต่จะไดศึ้กษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียก่อน รวมทั้งไดใ้ห้องคก์ารอิสระ
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