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ด าเนินการตามกฎหมายและมาตรการที่เก่ียวข้องทางสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  
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Industrial development in the country has led to the expansion of industrial estates 
to accommodate economic growth.  However, industrial development projects may 
impact nearby communities, especially mega development projects that may lead to 
conflicts between community and project developers.  The objectives of this study are 
to study the causes of the conflicts, and   make recommendations on the solutions to 
resolve the conflicts for harmonious co-existence between communities and industrial 
development projects.  The case study of Rayong Industrial Estate (Ban Khai)  used a 
qualitative research methodology.  Data were collected through in-depth interview with 
40 stakeholders.  The results show that the cause of the conflict is that many people 
have negative perceptions of impacts of surrounding industrial areas that they 
experienced in the past. Moreover, it is found that people do not trust the transparency 
of the procedure for obtaining permission to declare 'industrial zones' and proceed with 
constructions.  This leads to public disapproval.  People still lack awareness of project 
information because there is no “real” public participation. As conflicts are not resolved, 
project developers have to suspend their project operation.  Regarding conflict 
resolutions, project developers and governmental agencies should increase public 
confidence through transparency in project approval as well as public participation from 
the early stages of the project. In addition, project developers will have to strictly follow 
environment-related laws and measures. 
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บทท่ี 1 

 

บทน า 
 

1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

ในอดีตที่ผ่านมา แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติในยุคก่อนสมัย พ.ศ. 2555 
ของประเทศไทย ได้มุ่งเน้นพัฒนาระบบเศรษฐกิจเป็นกลไกหลักส าคัญ โดยใช้ยุทธศาสตร์การเติบโต
ทางรายได้ประชาชาติและการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมในการผลิตสินค้าส่งออก มีกลยุทธ์การ
พัฒนาชนบทให้เป็นกึ่งเมือง และกลายเป็นเมืองตามระดับ ผลักดันผลผลิตภาคการเกษตรเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรม มีผลท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เติบโต
ขึ้นในทางตัวเลขเชิงบวก (ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2555 : 6-10) ประเทศไทยจึงมีนโยบายที่จะมี
การขยายตัวของอุตสาหกรรมใหม่ในหลายพ้ืนที่ และมีการก าหนดพ้ืนที่อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมที่ก าลังเติบโต ซึ่งเป็นนโยบายสาธารณะที่เป็นการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ใน
ประเทศ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม หรือโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในหลายๆ แห่ง แต่ทว่า
นโยบายหรือโครงการพัฒนาเหล่านั้นมักจะมาในรูปแบบการพัฒนาบนลงล่าง (Top Down) ซึ่งเป็น
การตัดสินใจจากทางผู้บริหารประเทศหรือรัฐบาลที่มีอ านาจสั่งผูกขาดเพียงฝ่ายเดียว โดยมิได้มีการให้
ประชาชนในพ้ืนที่ หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียได้มีอ านาจ และสิทธิในการออกความเห็นหรือตัดสินใจในร่วม 
ประชาชนส่วนใหญ่จะรับรู้ถึงโครงการพัฒนาต่าง ๆ ได้ก็ต่อเมื่อเริ่มมีการก่อสร้างในพ้ืนที่นั้น ๆ แล้ว 
บ่อยครั้งที่การออกของนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจหรือโครงการพัฒนาไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน และสภาวะปัญหาในท้องถิ่นในชุมชน  
 การพัฒนา และการขยายอุตสาหกรรมภายในประเทศเจริญก้าวหน้าเติบโตอย่างรวดเร็ว การ
ด าเนินการจะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยในการผลิตหรือน าเข้าอย่างมหาศาล แต่ทว่าการ
น าเอาทรัพยากรมาใช้เพ่ือเป็นปัจจัยการผลิต การก่อสร้าง และการด าเนินการนั้นไม่มีการวางแผนการ
จัดการที่เหมาะสม หรือมีแผนรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นทั้งในขณะนั้น และในอนาคต อาจส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ลดน้อยลง และหมดไป ส่งผลต่อความมั่งคงทางทรัพยากรในอนาคต
ของประเทศ (เนตรทราย นิสสัยสุข, 2556) ในขณะเดียวการการก่อสร้างและการด าเนินการของ
ภาคอุตสาหกรรมยังส่งผลกระทบในชุมชน และประชาชนใกล้เคียง ทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ แต่สิ่งที่
ชัดเจนประจักอย่างเห็นได้ชัดในหลาย ๆ แห่งของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมมักเป็นในเชิงลบ ใน
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ประเด็นของปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษ ปัญหาการเบียดเบียนทรัพยากรพ้ืนที่ ปัญหาการรองรับ
สาธารณูปโภคของประชากรต่อพ้ืนที่นั้น ๆ ปัญหาเหล่านี้ได้เกิดขึ้นจนท าให้ประชาชนในท้องถิ่นที่
ได้รับผลกระทบ เกิดการไม่ยอมรับและเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขเยียวยา หรือบรรเทาสิ่งที่ได้รับ 
ซึ่งบ่อยครั้งมักจะไม่ได้รับการแก้ที่ชัดเจนตรงจุด และเป็นการแก้ไขในระยะสั้น กลายเป็นปัญหาเรื้อรัง
ที่แก้ไขไม่จบสิ้น จนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับโครงการพัฒนา และ
ยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องมายาวนานในหลากหลายพ้ืนที่ และยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในบางแห่งเช่นกัน 
 จากปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในหลาย
พ้ืนที่  ท าให้ประชาชนในประเทศเกิดความกังวล และไม่เชื่อม่ัน มีหลายโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของ
รัฐ ที่ไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน ดังจะเห็นได้จากการรวมตัวของประชาชนในพ้ืนที่  
ต่าง ๆ เพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลหรือผู้ด าเนินการทบทวน และชะลอ หรือแม้กระทั่งหยุดโครงการ ท าให้
บางสถานการณ์ได้น าไปสู่การใช้ความรุนแรงเพ่ือพยายามยุติปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ผลของการ
ใช้ความรุนแรงดังกล่าวน ามาซึ่งความสูญเสียในชีวิตทรัพย์สิน เวลา และงบประมาณมหาศาล รวมทั้ง 
เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของสังคมไทยซึ่งมีการใช้ความรุนแรง เพ่ือคลี่คลายปัญหาที่มีความซับซ้อน และ
อ่อนไหวในสังคม มีผลท าให้ความขัดแย้งในโครงการขนาดใหญ่นับวันจะรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น และ
กลายเป็นประเด็นสาธารณะที่สังคมให้ความสนใจ เช่น กรณีของโครงการท่อก๊าซไทย -มาเลเซีย 
โรงไฟฟ้าบ่อนอกและหินกรูด โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และโรงบ าบัดน้ าเสียคลองด่าน ต้องหยุดชะงักลง 
และต้องกลับไปพจิารณาทบทวนใหม่ในประเด็นสิ่งแวดล้อม หรือการให้หลักประกันเรื่องความโปร่งใส
ในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินการ ทั้งนี้เพราะรัฐไม่สามารถที่จะทวนกระแสการคัดค้านจากสังคม  
และการใช้อ านาจรัฐในการยุติปัญหาความขัดแย้งให้จบลงอย่างรวดเร็วเหมือนดังที่เคยปฏิบัติกันมาใน
อดีตได้เนื่องจากระบบการเมืองสมัยใหม่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับกระแสความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
สังคมทุกช่วงเวลา เพราะถ้าระบบการเมืองไม่สามารถตอบสนองต่อกระแสการเรียกร้องหรือการ
คัดค้านระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ได้ ความขัดแย้งดังกล่าวอาจจะพัฒนาไปสู่ความรุนแรงทางการเมืองจน
อาจกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองในเวลาต่อมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากการด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองหรือนโยบายทางการเมืองใดก็ตาม หากไม่ได้การยอมรับหรือเห็นพ้องต้องกัน
จากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศหรือผู้ทีมีส่วนเกี่ยวข้องในนโยบายนั้น ๆ ตามวิถีประชาธิปไตย
แล้ว กิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ ย่อมยากทีจะน าไปปฏิบัติได้อย่างราบรื่น (จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, 2555)  
 โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เป็นโครงการโดยอยู่ในความรับผิดชอบของการ
นิคมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มอบกรรมสิทธิ์ให้ เอกชน โดยบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) เป็น
ผู้ด าเนินการ โครงการมีพ้ืนที่ตั้งอยู่ระหว่างพ้ืนที่ต าบลหนองบัว และต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง เป็นโครงการพัฒนาที่ก่อให้ประเด็นปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน
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ในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เช่น เกิดการแย่งชิงน้ าส าหรับภาคการเกษตรของประชาชนในพ้ืนที่ อ าเภอ
บ้านค่าย ทั้งนี้เนื่องจากสถานที่ตั้งของโครงการอยู่บริเวณพ้ืนที่ต้นน้ าซึ่งเป็นแหล่งน้ าใช้ของจังหวัด
ระยอง รวมทั้งความกังวลของประชาชนว่าโครงการจะเป็นแหล่งก าเนิดของมลพิษ ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ปัญหามลพิษต่าง ๆ ตามมา ทั้งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า เป็นต้น นอกจากนี้ยังเกิดความไม่
โปร่งใสในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางสุขภาพ 
ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าวไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างจริงจัง โดยด าเนินการตาม
ระเบียบที่ก าหนดให้มีคนมาเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น ด้วยปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้พัฒนา
โครงการกับประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจึงน าไปสู่การฟ้องร้องให้เพิกถอนประกาศจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) โดยประชาชนกลุ่มคนบ้านค่ายรักบ้านเกิด ทั้งนี้เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 
พ.ศ. 2555 ศาลปกครองจังหวัดระยองมีค าสั่งเพิกถอนประกาศจัดตั้ งนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้าน
ค่าย) เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการด าเนินงานซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คมชัดลึก , ออนไลน์, 2555) 
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เป็นโครงการพัฒนาที่ไม่ได้ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเกิดปัญหาความขัดแย้งทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลให้
โครงการพัฒนาดังกล่าวไม่ประสบผลส าเร็จ 
 จากข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่าโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เป็น
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ และเป็นประเภทนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งอาจท าให้ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
เป็นวงกว้าง จาการด าเนินงานที่โปร่งใส และไม่ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ส่งผลให้โครงการพัฒนาดังกล่าวไม่ประสบผลส าเร็จ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหา
ความขัดแย้งของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ทั้งนี้เพ่ือศึกษาสาเหตุของความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งของโครงการนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นของโครงการพัฒนาในอนาคต สามารถน า
แนวทางหรือข้อเสนอแนะ น าประกอบการพิจารณาโครงการพัฒนาต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน หรือ 
การพัฒนาอ่ืน ๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้ง น าไปสู่การพัฒนาโครงการ
ที่สามารถด าเนินไปควบคู่กับไปกับการยอมรับจากภาคประชนชน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้
อย่างยั่งยืน 
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1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์และวิเคราะห์สาเหตุความขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการนิคม

อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
2. เพ่ือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ให้

ประชาชนและโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) รวมถึงโครงการพัฒนาอ่ืนที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และยั่งยืน 

 

1.3 ค าถามงานวิจัย 

สาเหตุความขัดแย้งจากโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) มีลักษณะ
อย่างไร และ มาจากสาเหตุหรือปัจจัยด้านใด  

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
   ขอบเขตด้านพื้นที่: ศึกษาบริเวณรัศมี 5 กิโลเมตรของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง 
(บ้านค่าย) ต าบลบางบุตร และต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  
   ขอบเขตด้านประชากร: ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) โดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม
ระยอง (บ้านค่าย) ซึ่งประกอบด้วย ประชาชนและผู้น าชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ของโครงการ ผู้พัฒนา
โครงการ หน่วยงานส่วนกลางภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักวิชาการด้าน
สิ่งแวดล้อม และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน รวม 40 ท่าน 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงสาเหตุความขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 

ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ให้ประชาชนและโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) รวมถึงโครงการพัฒนาอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงสามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข และยั่งยืน 

2. ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมจากการณีศึกษาโครงการนิคม
อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ถอดบทเรียนสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาภาพรวมของภาคอุตสาหกรรม
ประเทศ เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เดินหน้าต่อไปได้ และได้รับการยอมรับ
จากทุกภาคส่วน  
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ  
 โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ด าเนินงานโดยภาครัฐ หรือ 
ภาคเอกชน มีการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ได้หมายถึง โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้าน
ค่าย) 
 ความขัดแย้ง หมายถึง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมระยอง 
(บ้านค่าย) ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโครงการพัฒนา ดังกล่าว 
 นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) คือ โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ที่เรียกกันสั้น ๆ 
ว่านิคมบ้านค่าย มีรูปแบบการพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแห่งใหม่บนพ้ืนที่ 2 ,000 กว่าไร่ 
พ้ืนที่ตั้งอยู่ระหว่างพ้ืนที่ต าบลหนองบัว และต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  
 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาโครงการสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างไม่เกิดความ
ขัดแย้ง โครงการสามารถก่อสร้างและด าเนินการได้โดยได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน และผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้อย่างยั่งยืน 
 การพัฒนาแบบบนสู่ล่าง (Top-down) หมายถึง การพัฒนาซึ่งเป็นรูปแบบที่เกิดจากการ
ตัดสินใจจากจากทางผู้บริหารประเทศ หน่วยงานรัฐที่มีอ านาจ หรือ เอกชนผู้ได้รับกรรมสิทธิ์สั่ง
ผูกขาดเพียงฝ่ายเดียว 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน  หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียจาก
โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการพิจารณา
ทางเลือกในระยะเริ่มแรกของโครงการ ไปจนถึงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการติดตามและประเมินผล เพ่ือหาทาง
เลือกในการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม และการก่อสร้างนิคม
อุตสาหกรรม ให้เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย 

 
 



 

บทท่ี 2 

 

แนวคิด และทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
 

การวิจัยความขัดแย้งจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา นิคม
อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเน้นการศึกษาวิจัยปรากฏการณ์ความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอดีตจากการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านอุตสาหกรรม เพ่ือศึกษาหาสาเหตุความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้น น าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าแนวคิดและ
ทฤษฎี วรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง โดยน าเสนอดังต่อไปนี้ 
 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับความขัดแย้ง 
2.2 แนวคิดเก่ียวการพัฒนาอุตสาหกรรม 
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.5 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
2.6 ข้อมูลทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกบัความขัดแย้ง 

 ความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์ตั้งแต่สมัยดึกด าบรรพ์จวบจนถึง
ปัจจุบัน ทั้งนี้ความขัดแย้งนั้นอาจเกิดจากความต้องการที่แตกต่างกัน อาทิ ความต้องการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัด การแย่งชิงอ านาจ การแข่งขัน รวมทั้งความแตกต่างที่เกิดขึ้นใน
สังคม เป็นต้น โดยความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นระหว่างบุคคลทั่วไปในสังคม ซึ่งอาจเป็นการละเมิด การ
รักษาสิทธิหรือการเรียกร้องต่าง ๆ ของบุคคลตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้ความขัดแย้งยัง
สามารถเกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในองค์กรหรือระหว่างองค์กร ซึ่งเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างบุคลากรในองค์กร อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจาก
การท างานและการบริหารองค์กร ความขัดแย้งถือเป็นสิ่งที่ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หากมนุษย์มีความ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน จนบางครั้งความขัดแย้งสามารถท าให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและเป็น
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อันตรายอย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ดีในบางครั้งความขัดแย้งก็น ามาซึ่งความคิดใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีได้เช่นกันถ้ามีการใช้วิธีการแก้ความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ ดังนั้นจึง กล่าวได้ว่า ความ
ขัดแย้งเป็นเรื่องสากล ทั้งนี้เนื่องจากมนุษย์ทุกคนย่อมเคยมีประสบการณ์ที่มีปัญหาความขัดแย้งกับ
ผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นในวัฒนธรรมหรือบริบทใด ๆ ก็ตาม  
 

2.1.1 ความหมายของความขัดแย้ง 

สังคมปัจจุบันมีความหลากหลายของผู้คนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 
ขึ้นมาอย่างมากมาย เนื่องจากผู้คนมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการที่แตกต่างกัน 
ซึ่งความขัดแย้งส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับการตอบสนองในสิ่งที่
ตนเองต้องการ และในหลายๆ กรณี บุคคลอาจมีการแสดงออกซ่ึงเป็นการกระท าที่จะน าไปสู่การได้มา
ของสิ่งตนเองปรารถนาอันจะน าไปสู่ความรุนแรงที่สามารถพบเห็นได้อย่างบ่อยครั้งในสังคม ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมความหมายของความขัดแย้ง ซึ่งเป็นค าที่นักวิชาการต่าง ๆ ให้ความหมาย
ไว้อย่างแตกต่างหลากหลาย ได้ดังต่อไปนี้ 

เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2531: 71) ให้ความหมายของความขัดแย้งไว้ว่า คือ สภาพการณ์ที่คนหรือ
กลุ่มคน เกิดความไม่เข้าใจกัน มีความรู้สึกไม่พึงพอใจหรือคับข้องใจที่จะปฏิบัติงาน 

นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2534: 12) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความขัดแย้งเป็นสภาพที่ท าให้เกิด
ความคับข้องใจกัน หรือตกอยู่ในสภาวะไม่ที่สามารถจะตัดสินใจหรือตกลงหาข้อยุติอันเป็นที่พอใจของ
ทั้งสองฝ่ายได ้

ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ (2535: 185-188) ได้ให้ความหมายของความขัดแย้งว่าเป็นความไม่
เห็นด้วยระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรือระหว่างกลุ่มบุคคล อันเกิดจากความจริงที่ว่า บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลต้องแบ่งปันส่วนทรัพยากรต่าง ๆ หรือกิจกรรมการท างาน หรือเกิดจากความแตกต่าง
ในความรู้ ฐานะ ต าแหน่ง เป้าหมาย คุณค่า และการรับรู้ 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2538: อ้างถึงใน วรเชษฐ์ หนอค า , 2544: 7) กล่าวว่า ความขัดแย้ง
เป็นการดิ้นรนเพ่ือให้ได้ของที่มีคุณค่า หรือเพ่ือเป็นการอ้างสิทธิในฐานะอ านาจและทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัด โดยกลุ่มที่ขัดแย้งกันมิได้มีจุดมุ่งหมายเพียงจะได้สิ่งที่มีคุณค่าที่ตนเองปรารถนา แต่ยัง
ต้องการให้ฝ่ายตรงข้ามมีความเป็นกลางถูกท าร้าย หรือถูกก าจัดให้หมดไป ความขัดแย้งที่ว่านี้อาจ
เกิดขึ้นระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม หรือระหว่างบุคคลกับกลุ่ม ความขัดแย้งภายในกลุ่ม และความ
ขัดแย้งระหว่างกลุ่มเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ตลอดชีวิตของสังคม  
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สมยศ นาวีการ (2540: 772) กล่าวว่า ความขัดแย้ง คือ การไม่เห็นพ้องที่เกิดขึ้ นจากความ
แตกต่างระหว่างบุคคลสองคน หรือกลุ่มสองกลุ่ม หรือมากกว่า ภายใต้ความขัดแย้งขององค์การ 
บุคคล หรือกลุ่ม ซึ่งอาจจะขัดขวางเป้าหมายหรืองานระหว่างกัน 

พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2542: 141) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความขัดแย้ง คือ สภาพของความ
ไม่ราบรื่นที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล หรือระหว่างกลุ่ม เนื่องจากมีความต้องการ หรือผลประโยชน์
ขัดแย้งกันและไม่สามารถตัดสินใจ หรือหาข้อตกลงร่วมกันได้ 

วันชัย วัฒนศัพท์ (2547) ให้ความหมายของความขัดแย้ง คือ การที่คู่กรณีตั้งแต่สองคนขึ้นไป
มีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะบีบบังคับต่อกัน คู่กรณีพยายามที่จะแสวงหาวิธีที่จะเอาชนะต่อกัน 
 Thompson (1960) ให้ความหมายว่า ความขัดแย้ง คือ พฤติกรรมของสมาชิกองค์การ ซึ่ง
เป็นปฏิปักษ์กับสมาชิกคนอ่ืน 

Thomas (1976) กล่าวว่า ความขัดแย้ง คือ กระบวนการซึ่งเริ่มจากกลุ่มหนึ่งมองว่าอีกกลุ่ม
หนึ่งไม่พอใจหรือก าลังจะไม่พอใจ อันเนื่องมาจากเรื่องของตน 

Stella (1985) ให้ความหมายที่สอดคล้องกันว่า ความขัดแย้ง หมายถึง ความไม่ลงรอยกัน 
หรือสภาวะที่ไม่เห็นพ้องต้องกัน หรือความเป็นปฏิปักษ์กัน ระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่สอง
กลุ่มขึ้นไป ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากวัตถุประสงค์ที่ไม่สามารถเข้ากันได้  ความไม่ลงรอยกันในด้านความ
ต้องการ ความปรารถนา ค่านิยม ความเชื่อ และ/หรือทัศนคติ 

Thomas (1992) ได้ให้นิยามของความขัดแย้งในมิติของกระบวนการว่าเป็นกระบวนการที่
เริ่มต้นขึ้นเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับรู้ว่าฝ่ายอ่ืนก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ หรือส่อแววว่าก าลังสร้าง
ผลกระทบทางลบต่อบางสิ่งบางอย่างท่ีฝ่ายแรกให้คุณค่า 

Jones (2001) ให้ความหมายของความขัดแย้งว่าเป็นการปะทะที่เกิดขึ้นเมื่อพฤติกรรมใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของคนกลุ่มหนึ่งที่ไปขัดขวางการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคน
อีกกลุ่มหนึ่ง 

จากการให้ความหมายของความขัดแย้งของนักวิชาการต่าง ๆ ในข้างต้น จะพบได้ว่า
ความหมายของความขัดแย้งนั้นจะแตกต่างกันไปแต่ละมุมมองของนักวิชาการ แต่อย่างไรก็ดี สิ่งที่
นักวิชาการหลาย ๆ ท่านเห็นตรงกัน คือ ความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ความขัดแย้งเป็นเรื่องของการ
รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งมีเรื่องของความแตกต่าง ความขาดแคลน และการกีดกันเข้า
มามีส่วนร่วมด้วย โดยมีสมมติฐานว่าความขัดแย้งอาจเกิดจากการที่ทั้งสองฝ่ายหรือมากกว่ามี
วัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ในเรื่องนั้น ๆ ที่ไปด้วยกันไม่ได้ 
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2.1.2 ประเภทของความขัดแย้ง 
ความขัดแย้งสามารถแบ่งประเภทได้หลายรูปแบบตามแต่ที่นักวิชาการต่าง ๆ จะเป็นผู้

ก าหนดหรือจัดกลุ่มความขัดแย้งให้ไปในทิศทางใด ทั้งนี้อาจจะขึ้นอยู่กับประโยชน์ในการจัดการกับ
ความขัดแย้งแต่ละประเภทอีกด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาและรวบรวมประเภทของความขัดแย้งที่
นักวิชาการต่าง ๆ ได้แบ่งไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 มนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต (2550: 14-15) ได้แบ่งประเภทความขัดแย้งออกเป็น 3 ประเภท 
ดังนี้ 

เนื้อหาสาระของความขัดแย้ง (Substance) เช่น ความขัดแย้งที่ เกิดจากการต้องการ
ประโยชน์ ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล อารมณ์ และความคิด เป็นต้น 
ความสัมพันธ์หรือสถานะของคู่กรณีที่มีความขัดแย้ง (Status) เช่น ความขัดแย้งระหว่างเอกชนหรือ
ประชาชนกับรัฐ ความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง หรือความขัดแย้งระหว่างเอกชนกับเอกชน
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง (Related Person) เช่น ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในของบุคคล ความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคล ความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับกลุ่มบุคคล และความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบุคคล 
 
 พิมลพรรณ พงษ์สวัสดิ์ (2533: 13-14) ได้ให้ทัศนะในเรื่องประเภทของความขัดแย้งไว้ 4 
ประเภท ดังนี้ 

1) ความขัดแย้งระหว่างบุคคล เป็นเรื่องพ้ืนฐานธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้น โดยมีสาเหตุมาจาก
ความแตกต่างของบุคคล ทั้งในด้านเพศ การศึกษา ปรัชญา แนวความคิด และระบบการให้คุณค่า 
เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีสาเหตุมาจากองค์กร กล่าวคือ งานที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการอาจเป็น
ตัวการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เนื่องจากต้องแข่งขันแย่งชิงทรัพยากร 

2) ความขัดแย้งระหว่างบุคคลต่อกลุ่ม บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์กรอาจไม่เห็นด้วยกับการ
ด าเนินงานของกลุ่ม ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคลนั้นและผู้ร่วมปฏิบัติงานอ่ืน ๆ หรือเกิดความ
ขัดแย้งต่อองค์กร สาเหตุของความขัดแย้งประเภทนี้อาจมีมาตั้งแต่เริ่มที่บุคคลนั้นเข้าสมัครงาน 
เนื่องจากเวลาสัมภาษณ์มีน้อยท าให้ได้ผู้ที่ไม่เหมาะสมกับงานเข้ามาท างานจึงก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ขึ้น 

3) ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม องค์กรประกอบด้วยบุคคลหลายกลุ่ม ความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มจึงเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่พ้น ทั้งนี้สาเหตุพ้ืนฐานส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ การแย่งชิง
ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด และความแตกต่างกันในรูปแบบของการบริหารที่ต้องการให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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4) ความขัดแย้งความแตกต่างในด้านนโยบาย และการด าเนินการอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานย่อมมีข้อเปรียบเทียบเกี่ยวกับผลประโยชน์และส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน
ความขัดแย้งระหว่างองค์กรต่อองค์กร จะเห็นได้ชัดในวงการธุรกิจที่มีการแข่งขันเพ่ือแย่งตลาด แย่ ง
ลูกค้า รายได้ เป็นต้น หากองค์กรใดไม่สามารถแข่งขันได้ก็จะประสบความล้มเหลวทางด้านการเงิน 
ส่งผลให้ต้องล้มเลิกกิจการ ส่วนองค์กรใดชนะก็ยืนหยัดแข็งแกร่งต่อไปในวงการธุรกิจ 
 จ าลอง โพธิ์บุญ (2554: 171-173) กล่าวว่าสามารถแบ่งประเภทของความขัดแย้งออกได้เป็น 
2 ประเภท  
ความขัดแย้งที่ไม่จ าเป็น (Unnecessary Conflicts) แบ่งออกเป็น 

1) ความขัดแย้งในเรื่องความสัมพันธ์ (Relationship Conflicts) เกิดจากการรับรู้ที่ผิด ๆ การมี
ทัศนคติเชิงลบ การสื่อสารที่ผิดพลาด หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบุคคล 

2) ความขัดแย้งในเรื่องข้อมูล (Data Conflicts) เกิดจากการขาดข้อมูล หรือได้รับข้อมูลที่ผิด ๆ 
มีความขัดแย้งกันในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล การตีความข้อมูลที่แตกต่างกัน หรือ
ความเห็นต่างเกี่ยวกับวิธีการประเมิน 

3) ความขัดแย้งในเรื่องค่านิยม (Value Conflicts) เกิดจากระบบความเชื่อที่ต่างกัน ซึ่งจะไม่
เป็นความขัดแย้งจนกว่าจะมีการบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งเชื่อเหมือนกับตนหรือโจมตีความเชื่อ
ของผู้อื่น 

 
ความขัดแย้งที่แท้จริง (Genuine Conflicts) แบ่งออกเป็น 

1) ความขัดแย้งทางโครงสร้าง (Structural Conflicts) เกิดจากการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ที่
ไม่เหมาะสม ท าให้เกิดความรู้สึกอึดอัด โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการกระท าหรือแรงกดดัน
จากภายนอกที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งเอง ผู้ที่ เกิดความขัดแย้งอาจเป็นผู้ที่ถูกท าให้เสียเปรียบ 
เนื่องจากการจัดการทางเศรษฐกิจที่ไม่เหมาะสม การขาดการจัดการทางการเมืองที่ดี การจัด
องค์กรหรือการจัดการเชิงพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม 

2) ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ (Interest Conflicts) เกิดจากการตัดสินใจ วิธีการตัดสินใจ 
และเรื่องของจิตวิทยา เช่น ความน่าเชื่อถือ ความยุติธรรม ความต้องการมีส่วนร่วม ความ
ขัดแย้งจะเกิดขึ้นเมื่อมีฝ่ายหนึ่งที่เห็นว่าผลประโยชน์ที่ฝ่ายตนได้ไม่เหมาะสมหรือน้อยกว่า
ผลประโยชน์ที่ฝ่ายตรงข้ามได้รับ 

 
 วันชัย วัฒนศัพท์ (2550: 13-19) ประยุกต์วงกลมของความขัดแย้ง (Moore, 1986) ในการ
แบ่งประเภทของความขัดแย้ง โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังภาพที่ 2.1 
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1) ความขัดแย้งด้านข้อมูล (Data Conflicts) เป็นปัญหาพ้ืนฐานของความขัดแย้ง ซึ่งอาจมา
จากข้อมูลที่น้อยไป การแปลผลที่ผิดพลาด การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน หรือแม้แต่การที่มีข้อมูลมากเกินไปก็อาจส่งผลให้กลายเป็นปัญหาความ
แตกต่างในการรับรู้ข้อมูล 

2) ความขัดแย้งจากผลประโยชน์ ( Interest Conflicts) เป็นเหตุผลของการแย่งชิ ง
ผลประโยชน์ในสิ่งที่ดูเหมือนมีหรือไม่มีเพียงพอ ซึ่งเป็นเรื่องของเนื้อหา กระบวนการ 
และจิตวิทยา โดยส่วนใหญ่หากกล่าวถึงความขัดแย้งจากผลประโยชน์ คนส่วนใหญ่มัก
นึกถึงแต่ประเด็นของทรัพย์สิน เงินทองหรือเนื้อหาเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง
ผลประโยชน์จะรวมถึงกระบวนการและจิตวิทยาหรืออารมณ์ความรู้สึกด้วย กล่าวคือ ใน
ส่วนของผลประโยชน์ด้านกระบวนการ เช่น ในการด าเนินงานทุกอย่าง หากไม่ถูก
ขั้นตอนอาจท าให้เกิดความขัดแย้งได้ เช่น การขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยการสั่งการของภาครัฐในระบบบนลงล่าง เป็นต้น ส าหรับด้านจิตวิทยาเป็นส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับจิตใจ ดังนั้นการจะด าเนินการอะไรก็แล้วแต่ ต้องระมัดระวังทางด้านจิตใจ
ด้วย 

3) ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง (Structural Conflicts) เป็นเรื่องของอ านาจ ทั้งการแย่งชิง
อ านาจ การใช้อ านาจ การกระจายอ านาจ ปัญหา โครงสร้าง รวมถึงกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ บทบาทหน้าที่  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนระยะเวลาและระบบ 
นอกจากนี้ความขัดแย้งด้านโครงสร้างยังรวมถึงผู้ที่อยู่ในระบบโครงสร้างเดียวกันแต่
ได้รับการบริการที่ไม่เท่าเทียมกัน ย่อมน ามาสู่ความขัดแย้งภายในพื้นที่หรือองค์กรได้ 

4) ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์  (Relationship Conflicts)  เป็นปัญหาเกี่ ยวกับ
บุคลิกภาพ พฤติกรรมต่าง ๆ ในอดีต อารมณ์ที่รุนแรง ความเข้าใจผิด การสื่อสารที่
บกพร่อง ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากมี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ความขัดแย้งก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็อาจจะ
เป็นความขัดแย้งที่สามารถแก้ไขได้ง่าย ทั้งนี้หากความสัมพันธ์ไม่ดีก็จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องฟ้ืนความสัมพันธ์นั้นขึ้นมาใหม่โดยการสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้น 

5) ความขัดแย้งด้านค่านิยม (Value Conflicts) เป็นปัญหาของระบบคติความเชื่อ ความ
แตกต่างหลากหลายของค่านิยม ประเพณีของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนการเลี้ยงดู ทั้งนี้เรื่อง
ของคติความเชื่อเป็นเรื่องที่ต้องท าความเข้าใจ เพราะในบางครั้งการที่อยู่คนละพ้ืนที่ คน
ละวัฒนธรรม อาจมีผลต่อความไม่เข้าใจและไม่ยอมรับความเชื่อของคนที่มีวัฒนธรรม
แตกต่างกัน ดังนั้นอาจน ามาซึ่งความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนได้ 
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ภาพที่ 2.1  ประเภทของความขัดแย้ง 
แหล่งที่มา : วันชัย วัฒนศัพท์, 2550: 17 

 
 

นอกจากนี้ วันชัย วัฒนศัพท์ ยังได้เสนอต่อไปอีกว่า ความขัดแย้งด้านค่านิยม ความสัมพันธ์ 
และด้านข้อมูล หากไม่ได้รับการจัดการแก้ไขความขัดแย้งเหล่านี้ก่อน ก็อาจจะส่งผลต่อการจัดการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางด้านโครงสร้างและผลประโยชน์ ทั้งนี้เป็นเพราะค่านิยม ความเชื่อ 
ความสัมพันธ์ ตลอดจนการรับรู้ข้อมูลถือเป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคส าคัญที่จะท าให้ประเด็นของความ
ขัดแย้งที่แท้จริงบิดเบือนและแก้ไขยากข้ึน 

การจัดแบ่งประเภทของความขัดแย้งสามารถช่วยวิเคราะห์องค์ประกอบของความขัดแย้งได้
ว่ามีปัจจัยใดเป็นองค์ประกอบส าคัญบ้าง ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างถูกต้อง 
แต่อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยไม่ได้หมายความว่าความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะประกอบด้วยความขัดแย้ง
ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนั้นมักจะ
ประกอบไปด้วยความขัดแย้งประเภทต่าง ๆ รวมมารวมกัน เพียงแต่จะแตกต่างกันที่ความรุนแรงของ
ความขัดแย้งแต่ละประเภทเท่านั้น จากการศึกษาประเภทของความขัดแย้งจากนักวิชาการต่าง ๆ 
ผู้วิจัยสามารถสรุปประเภทของความขัดแย้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ความขัดแย้งด้าน
ความสัมพันธ์ (Relationship Conflicts) ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่อยู่บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความรับรู้ว่ามีความเข้ากันไม่ได้หรือไม่ลงรอยในความสัมพันธ์  2) 

ความสมัพนัธ ์
(relationships)

โครงสรา้ง 
(Structure) 

คา่นิยม 
(Values)

ผลประโยชน์
(interest)

ขอ้มลูขา่วสาร 
(Data)
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ความขัดแย้งด้านเนื้อหา (Content Conflicts) เป็นความขัดแย้งที่อยู่บนฐานของเนื้อหา ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง วิธีการ และเป้าประสงค์ของการด าเนินการต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความ
แตกต่างทางด้านทัศนคติและจุดยืนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของโครงการหรือองค์กร 
และ 3) ความขัดแย้งด้านกระบวนการ (Process Conflicts) เป็นความขัดแย้งที่เกิดจากการรับรู้
เกี่ยวกับกระบวนการในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และยังเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
หน้าที่ของบุคคลต่าง ๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดความสมดุลอีกด้วย 
 

2.1.3 สาเหตุของความขัดแย้ง 

ส าหรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้น หากต้องการการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจกับสาเหตุของความขัดแย้งนั้น ๆ ก่อนว่ามีสาเหตุมา
จากสิ่งใด ทั้งนี้สาเหตุของความขัดแย้งไม่จ าเป็นต้องเกิดมาจากสาเหตุเดียว แต่อาจจะเกิดจากหลาย
สาเหตุร่วมกันก็เป็นได้ ซึ่งหากจะวิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ จะเห็นได้ว่ามีนักวิชาการ
หลายท่านได้สรุปสาเหตุของความขัดแย้งไว้ดังต่อไปนี้ 
  
 วันชัย วัฒนศัพท์ (2550: 20-29) ได้สรุปสาเหตุของความขัดแย้งไว้ 6 ประการ ดังนี้ 
 1)  ความสลับซับซ้อนของการพัฒนา ปัญหาความขัดแย้งในปัจจุบันเป็นเรื่องที่มีสาเหตุเกี่ยว
โยงกันซึ่งเกิดจากหลากหลายปัจจัย ได้แก่ ความหลากหลายของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความหลากหลายของ
ประเด็นที่ เกิดขึ้น การมีวัฒนธรรมที่แตกต่าง การมีค่านิยมที่หยั่งรากลึกโดยไม่ต้องการการ
เปลี่ยนแปลงมุมมอง และวิธีคิดของผู้เชี่ยวชาญที่มีหลายกลุ่ม กฎหมายหลากหลายฉบับ การมีเวทีที่
สามารถวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมากมาย รวมถึงความขัดแย้งลึกๆ ระหว่างภาคอุตสาหกรรมที่มี
ผลประโยชน์ได้เสียที่มีความแตกต่างกัน 
 ทั้งนี้ประเด็นความสลับซับซ้อนของการพัฒนาที่วันชัย วัฒนศัพท์ กล่าวไว้ข้างต้น มีความ
สอดคล้องกับ ฉันทนา บรรพศิริโชติ (2547: 24-26) ที่ได้สรุปถึงความส าเร็จของการพัฒนาทางวัตถุท่ี
มีต้นสูง มีสาเหตุมาจาก 1) การใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ไม่สมดุล ซึ่งก็เป็นสาเหตุในตัวของมันเองอยู่
แล้ว 2) กระบวนการพัฒนาเป็นกระบวนการซ้อนทับหลายชั้น โดยชั้นแรกเป็นกระบวนการปิดล้อม
การพัฒนา หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาแบบยัดเยียด ชั้นที่สองเป็นกระบวนการเบียดกันและ
การตกขอบ กล่าวคือ เป็นการเลือกที่จะให้ความส าคัญกับเป้าหมายหนึ่งแต่มีการขีดกั้นบุคคลจ านวน
หนึ่งออกไป และชั้นที่สามเป็นกระบวนการตกเป็นเหยื่อการพิจารณา เป็นต้น 
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2)  การจัดการที่มีรูปแบบเดิม ๆ กล่าวคือ เป็นการตัดสินใจจากเบื้องบน ซึ่งประเทศแคนาดา
ใช้ค าว่า “D-A-D Syndrome” หรือ “กลุ่มอาการ: ตัดสินใจ-ประกาศ-ปกป้อง” โดย D = Decide, A 
= Announce, D = Defend ซึ่งการจัดการรูปแบบนี้ส่งผลให้ประชาชนมีโอกาสที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
น้อย หรือไม่มีเลย ที่มีอยู่และเป็นที่รู้กัน คือ การท าประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ซึ่งเป็นการที่
ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมได้แต่ เป็นการมีส่วนร่วมที่อยู่ ในขั้นตอนท้าย ๆ ของ
กระบวนการพัฒนา ทั้งนี้เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นหลังจากท าการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผ่านมาแล้ว ดังนั้นโอกาสที่ประชาชนจะร่วมคิดหรือร่วมออกแบบการพัฒนาจึงไม่มีช่องทางให้
ประชาชนเข้าร่วมด าเนินการได้เลย 

3)  ข้อมูลข่าวสารที่มีมากมาย ส าหรับปัจจุบันมีกลุ่มที่เห็นต่างกันเกิดขึ้นมากมาย ดังนั้น
ข้อมูลจากเอกสารหรือหนังสือจากผู้ที่มีความเห็นต่างจึงมีเกิดขึ้นอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เว็บไซต์ (Web-site) ที่มีข้อมูลในแต่ละเรื่องมากมาย บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ มีคุณค่า บาง
เรื่องก็เป็นเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือให้ดูดี และสามารถน ามาอ้างอิงสนับสนุนคติความเชื่อ ตลอดจน
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป น ามาซึ่งปัญหาความขัดแย้งด้านข้อมูลว่าข้อมูลของใครถูก หรือผิด 
นอกจากนี้การแปลข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็สามารถเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งด้วย 

4)  ประชาธิปไตยที่เปลี่ยนจากประชาธิปไตยแบบตัวแทนเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
กล่าวคือ ประชาธิปไตยแบบตัวแทนเป็นประชาธิปไตยที่มอบอ านาจให้กับผู้แทนของตนแล้ว ดังนั้น
ผู้แทนจะไปท าอะไรก็ได้โดยถือว่าได้รับฉันทามติมาแล้ว ถ้าคิดดี ท าดี ครบวาระสี่ปีก็เลือกให้มาด ารง
ต าแหน่งผู้แทนอีกครั้ง แต่ในทางกลับกันหากประพฤติไม่ดีไม่ชอบ เมื่อครบวาระก็ไม่เลือก แต่
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนั้น เป็นประชาธิปไตยที่เมื่อประชาชนมอบอ านาจให้แก่ผู้แทนแล้วก็ตาม 
แต่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 นั้น ผู้แทนจะไปตัดสินใจหรือไปท าอะไรก็ตาม หากมีผลกระทบต่อ
ประชาชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ จะต้องมีการกลับมาปรึกษากับผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียก่อน ซึ่งรัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ในหลาย ๆ มาตรา ที่กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น 

(1)  มาตรา 56 กล่าวถึง “สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการ
บ ารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ” 
เพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมจึงเป็นสิทธิตามกฎหมายธรรมนูญ แต่อย่างไรก็ดี ประชาชนส่วน
ใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจการมีส่วนร่วมที่แท้จริง 

(2)  มาตรา 59 กล่าวถึง “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผล จาก
หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนอนุมัติหรือ
ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย คุณภาพ
ชีวิต ทั้งนี้ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ” ส าหรับ
มาตรานี้จะเชื่อมโยงกับกระบวนการมีส่วนร่วม 2 รูปแบบ กล่าวคือ 1) การมีส่วนร่วมโดยการ
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รับข้อมูลจากภาครัฐที่แจ้งให้ทราบ และ 2) การมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นโดย
ประชาชน 

(3)  มาตรา 76 กล่าวถึง “รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองรวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจของภาครัฐทุกระดับ” ส าหรับมาตรานี้เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การก าหนดนโยบาย ตลอดจนการตรวจสอบ
อ านาจรัฐ  

(4)  มาตรา 79 กล่าวถึง “รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสงวน บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างสมดุล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิ
ภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน” มาตรานี้ระบุชัดเจนถึงการเปิดโอกาสของภาครัฐให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ  
สรุปจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน

ร่วม แต่อย่างไรก็ดี ปัญหาที่เกิดขึ้นคือกระบวนการของภาครัฐยังไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินการขั้นต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง และเมื่อการมีส่วนร่วมได้ถูกระบุว่าเป็นสิทธิของ
ประชาชน แต่ในเมื่อประชาชนไม่ได้รับสิทธิหรือได้รับสิทธิแต่ไม่สมบูรณ์ก็จะเกิดการเรียกร้อง ซึ่งมีการ
แสดงออกในหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้เพ่ือที่จะให้ภาครัฐได้ตระหนักและเห็นถึงความต้องการใช้สิทธิ
ของประชาชนในกระบวนการมีส่วนร่วม ดังนั้นความขัดแย้งในกระบวนทัศน์ที่ต่างกันระหว่าง
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจึงก่อให้เกิดปัญหาได้เสมอ 

5)  การใช้กระบวนการประชาสัมพันธ์แบบขายของและการติดตามหรือการบริการหลังขายที่
มีปัญหา กล่าวคือ ผู้มีอ านาจหรือองค์กรต่าง ๆ มักเข้าใจหรือมองการมีส่วนร่วมว่าเป็นการเข้าไปท า
ประชาสัมพันธ์หรือโฆษณา โดยท าการตลาดให้คนเชื่อและซื้อแนวคิดของการที่จะต้องมีโครงการ 
ดังนั้นกระบวนการจึงเน้นไปที่การโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งจะมองแต่ข้อดีโดยที่ไม่สนใจข้อด้อย อย่างไรก็ดี 
เมื่อโครงการเกิดการพัฒนาไปแล้ว การติดตามผลก็เกิดความบกพร่อง และเม่ือโครงการเกิดปัญหาจะ
ไม่ค่อยได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ซึ่งส่งผลให้ความไว้วางใจที่มีต่อภาครัฐอ่อนและด้อยลง 

6)  กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย กล่าวคือ กฎหมายหลายๆ ฉบับไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เป็นไป
อย่างรวดเร็ว ในบางกรณีที่กฎหมายไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องก็ก่อให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้ง อาท ิพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2507 เป็นต้น ส่วนการบังคับใช้หรือปฏิบัติตาม
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กฎหมายนั้นไม่มีความเคร่งครัดในการบังคับใช้ ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่จะน าไปสู่ความขัดแย้งใน
อนาคตได้ 

2.1.4 ความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม 

 ในสังคมปัจจุบันที่มีการเติบโตของเศรษฐกิจ ชีวิต และความเป็นอยู่ของบุคคลต่าง ๆ ในสังคม
เพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิดสภาวะการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งประเภทที่ทดแทนได้และทดแทน
ไม่ได้ ทั้งนี้เป็นผลมาจากปริมาณความต้องการใช้ทรัพยากรเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกระบวนการ
สร้างทดแทนไม่สามารถตามทันปริมาณความต้องการใช้ น ามาซึ่งความขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ส าคัญหลายประการ และด้วยความขาดแคลนนี้เองที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่น ามาสู่ปัญหาความขัดแย้งใน
การแบ่งปันทรัพยากรอันมีอยู่อย่างจ ากัด 
 นอกจากนี้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของหน่วยงานภาครัฐก็อาจท าให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งที่อาจจะเกิดข้ึนระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานดังกล่าว ส าหรับความขัดแย้งของกรณีนี้จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งนี้
เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐมักมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอยู่เสมอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐวิสาหกิจที่มักจะมีแนวคิดและวิธีการท างานที่คล้ายกับภาคเอกชน ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของหน่วยงานภาครัฐ หากเกิดข้อพิพาทจากกรณี
ดังกล่าวขึ้นก็อาจเป็นข้อพิพาทที่มีระดับความรุนแรง รวมถึงขอบเขตของปัญหาที่กว้างมากกว่า
ภาคเอกชน เพราะหน่วยงานภาครัฐมีอ านาจในการก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่าง
มากมาย เช่น การใช้ที่สาธารณะประโยชน์ของประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้กิจกรรมหรือโครงการที่
หน่วยงานภาครัฐจัดท าข้ึนนั้น ก็เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนจ านวนมาก ดังนั้นขอบเขต
ของกิจกรรมหรือโครงการที่เกิดข้ึนย่อมอาจส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 ทั้งนี้หากปล่อยให้ความขัดแย้งท่ีเกิดจากผลกระทบข้างต้นแผ่ขยายไปในวงกว้าง ย่อมส่งผลให้
การจัดการความขัดแย้งเป็นไปได้ยากมากขึ้นด้วย ดังนั้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโครงการตั้งแต่
แรกเริ่มของผู้ที่มีส่วนได้เสียจากโครงการจึงเป็นวิธีการที่ส่งผลให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด อีกทั้งยัง
สามารถด าเนินงานตามเป้าประสงค์ได้โดยไม่เกิดความขัดแย้งอีกด้วย แต่อย่างไรก็ดี ไม่ว่าความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะมาจากสาเหตุใด ตลอดจนกระบวนการในการแก้ปัญหาจะเป็นเช่นไร ก็มีความ
จ าเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงลักษณะของความขัดแย้งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ทั้งนี้เนื่องจากการเข้าใจลักษณะตามธรรมชาติของความขัดแย้งจะมีส่วนช่วยในการวางระบบ
หรือรูปแบบที่เหมาะสมกับความขัดแย้งแต่ละประเภท ซึ่งจะท าให้ระบบหรือรูปแบบในการจัดการ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
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ลักษณะทั่วไปของความขัดแย้งทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประเภทของความ
ขัดแย้งทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ลักษณะทั่วไปของความขัดแย้งทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาจมีลักษณะที่คล้าย
กับความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม สรวิศ ลิมปรังษี (2550: 155-156) ได้ระบุลักษณะทั่วไปของ
ความขัดแย้งทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความคล้ายคลึงกับความขัดแย้งทั่วไป 3 
ประการหลัก ดังนี้ 
 1)  ทรัพยากรในสังคมมีอยู่อย่างจ ากัด ทั้งนี้ผลของการมีทรัพยากรที่จ ากัดท าให้ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ของประชากรที่มีเพ่ิมมากขึ้นตลอดเวลา 
 2)  การสื่อสารข้อมูลระหว่างคู่ขัดแย้ง กล่าวคือ คู่ขัดแย้งย่อมมีเรื่องราวของตนเองที่จะใช้
บรรยายสภาวะที่ท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง โดยเรื่องราวของทั้งสองฝ่ายจะประกอบด้วย 
ข้อเท็จจริง และความเข้าใจ ซึ่งทั้งข้อเท็จจริงและความเข้าใจของบุคคลที่ต่างกันแต่อยู่ท่ามกลางความ
ขัดแย้งชุดเดียวกันยังไม่เท่ากัน ทั้งนี้ส่วนใหญ่บุคคลต่าง ๆ จะรับรู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง และความ
เข้าใจในฝ่ายของตนเองมากกว่าเรื่องราว ข้อเท็จจริง และความเข้าใจของฝ่ายตรงข้าม หรือแม้แต่กรณี
ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ เท่าเทียมกัน แต่วิธีการตีความและการท าความเข้าใจ
ชุดข้อมูลของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละบุคคลมีภูมิหลังที่แตกต่างกัน ทั้งด้าน
การศึกษา การเลี้ยงดู สติปัญญา และประสบการณ์ชีวิต 
 3)  ลักษณะของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง บุคลิกและลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน
ระหว่างบุคคลสามารถที่จะท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นได้ ทั้งนี้การที่ลักษณะของบุคคลแตกต่าง
กันส่งผลต่อกระบวนการหรือวิธีการในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปด้วย นอกจากบุคลิกและ
ลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันแล้ว ความต้องการและเป้าประสงค์ของแต่ละบุคคลที่
แตกต่างกันก็เป็นสาเหตุหลักท่ีสามารถก่อให้เกิดความขัดแย้งได้อีกด้วย 
 นอกเหนือจากลักษณะทั่วไปที่มีร่วมกันระหว่างความขัดแย้งประเภทอ่ืน ๆ กับความขัดแย้ง
ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น ความขัดแย้งทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยังมีลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ ที่ต่างจากความขัดแย้งทั่วไป ซึ่งลักษณะพิเศษเหล่านี้มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่อาจจะ
เกิดข้ึนได้  
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2.1.5  วิธีแก้ไขความขัดแย้ง 
 วิธีแก้ไขความขัดแย้งแบ่งเป็นสองวิธี คือ วิธีการที่ใช้ในการแก้ไขความขัดแย้งเกี่ยวกับบุคคล
และวิธีการแก้ไขความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์การ ทองหล่อ เดชไชย (2540) ซึ่งแต่ละ
ด้านมีดังต่อไปนี้  

2.1.5.1  วิธีการแก้ไขความขัดแย้งที่เก่ียวกับบุคคล 
  1)  การบังคับ (Force)  วิธีการนี้ผู้จัดการหรือฝ่ายหนึ่งจะสั่งว่าจะท าอะไร ค าสั่งนั้น
อาจไม่ถูกต้องแต่เนื่องจากผู้สั่งมีอ านาจหรือต าแหน่งสูงกว่าลูกน้องหรืออีกฝ่ายหนึ่งจึงต้องท าตาม ถ้า
บุคคลนั้นยังต้องการอยู่ในองค์การนั้น วิธีการแก้ไขแบบนี้จะเป็นผู้ชนะ และอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้แพ้ 
ผลการแก้ไขจะมีลักษณะของ Win – Lose เป็นวิธีการแก้ไขความขัดแย้งที่ไม่ก่อให้เกิดความร่วมมือ 
และเป็นการท างานที่ต่อต้านความต้องการของฝ่ายตรงข้าม ไม่แก้ไขความขัดแย้งที่สาเหตุ ความ
ขัดแย้งแบบดั้งเดิมจึงเกิดขึ้นได้อีกเสมอ เพราะยังไม่ได้รับการตอบสนองที่พึงพอใจทั้งสองฝ่าย 

2) การหลบหนี (Withdrawal หรือ Avoidance) วิธีการนี้ผู้จัดการใช้วิธีการหลีก
จากปัญหาหรือบุคคลที่เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งโดยการไม่ร่วมมือ และไม่รุกราน ไม่เห็นด้วย ถอน
ตัวจากเหตุการณ์ หรือท าตัววางเฉยไม่ยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่ว่ากรณีใด ผลของการใช้วิธีการหลบหนี้
จะให้ผลเสียต่อทั้งผู้จัดการและฝ่ายตรงข้ามหรือให้ผลเสียต่อทั้งสองฝ่าย เกิดผลแบบ Lose – Lose 
ไม่มีฝ่ายใดได้รับสิ่งที่ต้องการหรือพึงพอใจ สาเหตุของความขัดแย้งยังคงอยู่และมีแนวโน้มจะปรากฏ
ความขัดแย้งให้เห็นได้อีกในอนาคต แม้ขณะนั้นจะดูเหมือนไม่มีความขัดแย้งเพราะทุกคนแกล้งท าเป็น
ว่าไม่มีความขัดแย้งและหวังให้ความขัดแย้งหายไปในที่สุด 
   3)  การประนีประนอม (Compromise) วิธีการนี้ส่วนใหญ่  ใช้ส าหรับจัดการด้าน
แรงงานซึ่งเป็นการตกลงประนีประนอมข้อเสนอและข้อต่อรองของทั้งสองฝ่าย โดยมุ่งให้ผลส่วนใหญ่
ออกมาในลักษณะสมน้ าสมเนื้อ เป็นการแก้ไขที่มีความร่วมมือในระดับปานกลางและได้ผล แต่ไม่ถึง
ขั้นที่พึงพอใจทั้งสองฝ่าย ค าตอบหรือผลลัพธ์จากวิธีการแก้ไขปัญหาแบบประนีประนอมจะท าให้แต่
ละฝ่ายมีชัยชนะคนละนิดและสูญเสียคนละหน่อย ดังนั้นความขัดแย้งที่มีซึ่งยังไม่ได้แก้ที่สาเหตุที่
แท้จริง เพียงแต่ได้ความพึงพอใจมาระดับหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปความขัดแย้งเดิมจะปรากฏขึ้นใหม่อีก 
ผลจากการใช้วิธีนี้ยังมีลักษณะเป็น Win – Lose 
   4) การปรองดอง (Accommodation) วิธีการนี้เป็นการให้ความร่วมมือ แต่ไม่ยืนยัน
แน่วแน่ปล่อยให้ฝ่ายหนึ่งตั้งกฎเกณฑ์ตามที่ต้องการ สงบเงียบความแตกต่าง เพ่ือรักษาความเป็นพวก
เดียวกันอย่างเหนียวแน่น ท าตนเสมือนไม่มีความขัดแย้งซึ่งจะสร้างให้ผลจากการใช้วิธีการนี้ในการ
แก้ไขความขัดแย้งได้ผลในลักษณะ Lose – Lose ไม่มีใครได้รับการตอบสนองความต้องการที่แท้จริง 
และสาเหตุที่แท้จริงของความขัดแย้งยังคงซ่อนตัวอยู่อย่างเหนียวแน่น เพราะทั้งสองฝ่ายจะเพิกเฉย
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ต่อสาระส าคัญของความขัดแย้ง มุ่งเพียงรักษาสัมพันธภาพและสงบ โดยท าทุกอย่างไปตามหน้าที่ 
หรือภาระความจ าเป็นหรือความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ 
  5) การแก้ปัญหาหรือการร่วมมือกัน (Problem Solving หรือ Collaboration)   
วิธีการนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดส าหรับแก้ไขความขัดแย้งเพราะทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันคิด เป็น
วิธีการที่รักษาความสัมพันธ์และความเป็นมิตรระหว่างสองฝ่ายไว้ได้โดยไม่ท าให้เกิดความรู้สึกว่าฝ่าย
หนึ่งชนะอีกฝ่ายหนึ่งแพ้ ผลการแก้ไขความขัดแย้งจะออกมาในลักษณะ Win – Win เหตุการณ์ที่
ขัดแย้งจะได้รับการแก้ไขโดยยึดหลักผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน ซึ่งในการแก้ไขทั้งสองฝ่ายจะต้อง
เผชิญหน้ากับปัญหามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเชื่อถือได้ มุ่งแก้ไขปัญหาที่สาเหตุ 
วิธีการนี้จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดและเป็นรากฐานการเจรจาต่อรอง 
  
 นอกจาก 5 วิธีหลักท่ีใช้กันมากดังที่กล่าวมาข้างต้น การแก้ไขความขัดแย้งระหว่างบุคคลด้วย
วิธีการอ่ืน ๆ ได้แก่ 

1) การใช้บุคคลที่สาม (Third party)  คือ การใช้คนกลางที่ไม่ยุ่ ง เกี่ยวกับ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา มาท าหน้าที่ให้ค าแนะน า เสนอแนะ และพยายามให้ทั้งสองฝ่ายได้มีการ
เจรจาเพ่ือให้ได้ข้อตกลง 

2) การใช้เป้าหมายอ่ืนที่ส าคัญเหนือความขัดแย้ง (Super ordinate Goals) ใน
บางครั้งแม้จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแต่ถ้ามีเหตุการณ์ส าคัญที่มีเป้าหมายสูงกว่าความขัดแย้งที่มีอยู่ ทั้ง
สองฝ่ายจะมาร่วมมือกันและยุติการขัดแย้งที่มีอยู่ชั่วขณะหนึ่ง วิธีนี้สาเหตุที่แท้จริงไม่ได้รับการแก้ไข 
ความขัดแย้งจะยังคงมีอยู่และปรากฏได้อีกในอนาคต เช่น ความขัดแย้งภายในพรรคร่วมของรัฐบาลที่
ประกอบด้วยหลายพรรคการเมือง 
 

2.1.5.2   การจัดการความขัดแย้งเก่ียวกับโครงสร้าง 
ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง อาจแก้ปัญหาได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้ 
  1)  เปลี่ยนแปลงกระบวนการ (Procedural Changes) บางครั้งปัญหาความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการไม่ต่อเนื่องหรือล่าช้าหรือไม่เหมาะสม เช่น ความขัดแย้งระหว่าง
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและผู้จัดการฝ่ายผลิตเกิดขึ้นเนื่องจากขั้นตอนไม่ระบุให้ผู้จัดการฝ่ายผลิตพิจารณา
ใบสมัครก่อนที่จะท าการว่าจ้างพนักงาน ซึ่งเมื่อปรับปรุงกระบวนการก็จะแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ 
  2) เปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์การ (Organizational Structure Changes) 
ความขัดแย้งบางอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากการก าหนดโครงสร้างขององค์การในการบริหาร เช่น ความ
ขัดแย้งระหว่างแผนกต่าง ๆ เช่น บางองค์การได้แยกแผนกขายและแผนกขนส่งออกจากกัน โดยให้แต่
ละแผนกเป็นสายงานโดยตรงไปยังผู้จัดการอาวุโส ซึ่งมักปรากฏว่าเป็นการสร้างความขัดแย้งเนื่องจาก
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ฝ่ายขายต้องการให้มีการขนส่งถึงลูกค้าเร็วที่สุดและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ขณะที่ฝ่าย
ขายส่งต้องการขนสินค้าในลักษณะที่มีเต็มจ านวนรถขนส่งเพ่ือลดค่าใช้จ่าย ความขัดแย้งแบบนี้อาจ
แก้ไขได้โดยการรวมทั้ง 2 แผนกนี้ให้ขึ้นโดยตรงต่อผู้จัดการฝ่ายการตลาด ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ท้ังด้านการขายและการขนส่งสินค้า 

    3) เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมขององค์การ (Physical Layout Changes) การ
จัดการรูปแบบส านักงานมีผลต่อการลดหรือขจัดปัญหาความขัดแย้งโดยที่อาจมีการจัดรูปแบบของ
พ้ืนที่นั่งในลักษณะที่มุ่งให้มีการติดต่อกันอย่างสะดวกหรือติดต่อกันได้ยากขึ้น เช่น การใช้โต๊ะท างาน
เป็นเครื่องกั้น หรือมีฉากก้ันระหว่างผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน แต่อย่างไรก็ตามถ้าต้องการที่จะกระตุ้นการ
แก้ปัญหา ส่วนใหญ่ผู้จัดการจะจัดพ้ืนที่เปิดให้ติดต่อกันได้สะดวก ส าหรับการจัดเก้าอ้ีของผู้พบให้เป็น
แบบนั่งด้านข้างของโต๊ะจะลดการขัดแย้งได้ดีกว่าการจัดให้นั่งตรงกันข้ามกับคู่ต่อสู่   
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 

2.2.1 ความหมายของอุตสาหกรรม  
อุตสาหกรรม ตามความหมายของราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง กิจกรรมที่ใช้ทุนและ แรงงาน

เพ่ือผลิตสิ่งของหรือจัดให้มีบริการ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมท่องเที่ยว โครงสร้างการผลิต
และบริการของประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคอุตสาหกรรมกลายเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูงต่อระบบเศรษฐกิจไทยโดยมีสัดส่วนต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ , 2554) ซึ่ง กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ก าหนดประเภทของอุตสาหกรรม ตาม
กฎกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ไว้ 107 
ประเภท อุตสาหกรรมเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในขั้นที่ 2 ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็น
อย่างยิ่ง เพราะอุตสาหกรรมเป็นการแปรรูปให้วัตถุดิบมีมูลค่าสูงขึ้น (Value Added) เพ่ือเป็นสินค้าสู่
ตลาด กฎหมายแรงงานกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความหมายของอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ 
 

1. การท าเหมืองแร่ เหมืองหิน หรือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวกับการขุดแร่ 
2. การผลิต เปลี่ยนแปลง ประกอบ ท าความสะอาด ซ่อมแซม ตกแต่ง ท าให้ส าเร็จรูป สงวนรักษา 

ดัดแปลงเพื่อจ าหน่าย ท าให้แตกหัก รื้อถอน หรือแปรรูป ซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน และรวมถึงการ
ต่อเรือ 
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3. การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ดัดแปลงหรือรื้อถอน อาคาร ทางรถไฟ ทาง
รถราง ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบท่าเรือ ทางน้ าในประเทศ ถนน อุโมงค์ สะพานท่อระบายน้ า 
บ่อน้ า โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซ หรือประปา งานก่อสร้างอ่ืน ๆ รวมถึงการวางรากฐานงาน
ก่อสร้างโครงสร้างนั้น ๆ 

4. การขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าทางถนน รถไฟ ทางน้ าในประเทศหรือทะเล รวมทั้งการขนถ่าย
สินค้าที่อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ท่าเรือ หรือโรงพักสินค้า (ยุพดี , 2542) กล่าวโดยสรุป การ
อุตสาหกรรม คือ การแปรสภาพวัตถุดิบที่ด าเนินการโดยใช้เงินลงทุนและแรงงานเป็นจ านวน
มาก เพ่ือด าเนินการให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปเพ่ือการค้า เช่น การท าเหมืองแร่ การขุดบ่อ
น้ ามัน การท าป่าไม้ การประมง การเกษตรกรรมและการบริการในเชิงการค้า 

 
การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับประเทศในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ โดย 

World Development Report (WDR) (World Bank, 2009 อ้างถึงใน ธนาคารไทยพาณิชย์, 2553) 
ได้ระบุว่า “ไม่มีประเทศใดที่เติบโตไปสู่ระดับรายได้ปานกลางโดยไม่ผ่านการปฏิวัติ อุตสาหกรรม และ
การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเมืองและไม่มีประเทศใดเติบโตไปสู่ระดับรายได้สูงโดยปราศจาก เมืองที่มี
การพัฒนาตลอดเวลา” การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอดีต เป็นการมุ่งพัฒนาไปที่คลัส
เตอร์ อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจ คือ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ที่ใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่ เพ่ือให้เกิด
ความมั่งค่ังในเชิงเศรษฐกิจอย่างไรก็ตาม พบว่าสังคมไทยโดยรวมยังคงเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย 
เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมล้ าทางสังคม รวมถึงขาดการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ปัญหา
เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาประเทศอย่างไม่สมดุล อาจกล่าวได้ว่า การมุ่งเน้นการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมในเชิงเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว ไม่สามารถก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 
(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554) การก าหนดพ้ืนที่พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย สามารถก าหนด
พ้ืนที่การพัฒนาได้ จากระดับนโยบายของประเทศดังตัวอย่าง การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออกเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่ตามนโยบายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 ที่ต้องการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมให้ไปตั้งอยู่ในส่วน
ภูมิภาคอย่างเป็นระบบ โดยพัฒนาให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นศูนย์อุตสาหกรรมหลัก และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องอ่ืน ๆ ให้มีความสมบูรณ์ในตัวเอง และเป็นการเสนอทางเลือกแหล่งที่ตั้งให้กับอุตสาหกรรม
ใหม่ในอนาคต โดยไม่ต้องมาอยู่บริเวณกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้จะเป็นการช่วยชะลอการเติบโตและ
บรรเทาความแออัดของกรุงเทพมหานครลงได้โดยที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกจะกลายเป็นศูนย์
อุตสาหกรรมใหม่และแหล่งสร้างงานที่ส าคัญของประเทศอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนั้นมีเป้าหมายที่จะให้
ชายฝั่ง ทะเลภาคตะวันออกเป็นประตูทางออกให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอันที่จะส่งสินค้าออก
ไปจ าหน่ายต่างประเทศ โดยไม่ต้องผ่านกรุงเทพมหานครอีกต่อไป พ้ืนที่เป้าหมายก าหนดให้พ้ืนที่ 
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บริเวณระหว่างสัตหีบ – เขตเทศบาลเมืองระยอง เนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 123,750 ไร่ เป็นเมือง
อุตสาหกรรมที่ทันสมัยและเป็นที่ตั้ งของ “อุตสาหกรรมหลัก” เช่น อุตสาหกรรมแยกก๊าซ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมโซดาแอช, อุตสาหกรรมเหล็ก และเหล็กกล้า, อุตสาหกรรม
ปุ๋ยเคมี เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2551) นอกจากนี้
เขตพ้ืนที่ที่จะประกอบการอุตสาหกรรมได้จะถูกก าหนดไว้ด้วยการวางผังเมือง ตามหลักเกณฑ์การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดท าผังเมืองรวม ตาม ประกาศกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง พ.ศ. 2552 ได้แบ่งประเภทของพ้ืนที่ออกเป็น 10 ประเภท ดังนี้  

1. เขตพ้ืนที่สีเหลือง (ย.1-4) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยนาแน่นน้อย  
2. เขตพ้ืนที่สีส้ม (ย.5-7) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยนาแน่นปานกลาง  
3. เขตพ้ืนที่สีน้ าตาล (ย.8-10) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาหนาแน่นมาก  
4. เขตพ้ืนที่สีแดง (พ.1-5) ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม  
5. เขตพ้ืนที่สีม่วง (อ.1-2) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม  
6. เขตพ้ืนที่สีเม็ดมะปราง (อ.3) ที่ดินประเภทคลังสินค้า  
7. เขตพ้ืนที่สีขาวลายเขียว (ก.3-4) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
8. เขตพ้ืนที่สีเขียว (ก.3-4) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
9. เขตพ้ืนที่สีน้ าตาลอ่อน (ศ.) ที่ดินประเภทอนุรักษ์  
10. เขตพ้ืนที่สีน้ าเงิน (ส.) ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  
 

นอกเหนือจากพ้ืนที่ที่สามารถประกอบกิจการอุตสาหกรรมได้ทั่วไปแล้ว ประเทศไทยได้
ก าหนดให้มีพ้ืนที่เฉพาะ ส าหรับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมและมีสิทธิประโยชน์ในการจูงใจ ให้
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้อยู่ร่วมกันภายในพ้ืนที่ที่จัดไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร จัดการ
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น รวมถึงการลดจ านวนการเกิดผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่
ข้างเคียงกับโรงงานอุตสาหกรรมด้วย พ้ืนที่ประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศไทย ประกอบด้วย 
นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม และเขตชุมชนอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม เป็น
เขตพ้ืนที่ดิน ซึ่งจัดสรรไว้ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่รวมกันอย่างเป็นสัดส่วน อัน
ประกอบด้วย พ้ืนที่อุตสาหกรรม สิ่งอ านวยความสะดวก สาธารณูปโภค และสาธารณูปการครบครัน 
เช่น ถนน ท่อระบายน้ า โรงก าจัดเสียส่วนกลาง ระบบป้องกันน้ าท่วม ไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ 
นอกจากนั้นยังประกอบด้วยบริการอ่ืน ๆ ที่ จ าเป็นอีกอาทิ เช่น ที่ท าการไปรษณีย์ โทรเลขธนาคาร
ศูนย์การค้า ที่พักอาศัยส าหรับคนงาน สถานี บริการน้ ามัน เป็นต้น (การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย, 2556) โดยตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับ ที่4) พ.ศ. 
2550 นิคมอุตสาหกรรมประกอบด้วย เขตอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ส าหรับการ
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ประกอบอุตสาหกรรม การบริการ หรือกิจการอ่ืนที่เป็นประโยชน์ หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อุตสาหกรรม หรือการบริการ และเขตประกอบการเสรี เป็นเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ส าหรับการประกอบ
อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชย 
กรรม เพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพของประชาชน การ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่ พัฒนาและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม จัดพ้ืนที่ส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมให้เข้ารวมกันอย่างมีระบบ และมีระเบียบ เป็นกลไกของภาครัฐในการกระจายการพัฒนา
อุตสาหกรรมออกไปสู่ภูมิภาค เขตประกอบการอุตสาหกรรมเป็นการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 การพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ต้องได้รับการพิจารณา 
และประกาศก าหนดเขตประกอบการอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
คือ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายโรงงาน เขตชุมชนอุตสาหกรรมที่ด าเนินการโดย
ภาคเอกชนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม ตามนโยบาย ของกระทรวงอุตสาหกรรม การพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว 
ต้องได้รับการพิจารณาและก าหนดพ้ืนที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สิทธิ
ประโยชน์ที่ได้รับ คือ การพิจารณาอนุญาต ตามกฎหมายโรงงานจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากได้มี
การพิจารณาพ้ืนที่โดยรวม และประเภทอุตสาหกรรมที่จะประกอบกิจการในดังกล่าวแล้ว 
 

2.2.2 ประเภทอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมสามารถจ าแนกได้เป็นหลายขนาดและหลายประเภท ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ 

ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 
2.2.2.1 การจ าแนกประเภทอุตสาหกรรมตามขนาด  

การจ าแนกประเภทอุตสาหกรรมตามขนาดสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่  
1) อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Large Scale Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีการ

ใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมาก มีทรัพย์สินถาวรตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป และมีแรงงานที่มีความรู้ 
ความสามารถเป็นจ านวนมาก อุตสาหกรรมประเภทนี้จะมีเครื่องจักรที่ทันสมัย และมีเทคโนโลยีใน
ระดับสูง มีข้ันตอนในการด าเนินงานหลายขั้นตอน เช่น อุตสาหกรรมถลุงเหล็กกล้า อุตสาหกรรมผลิต
รถยนต์ โดยในประเทศไทยนั้นได้รับการคาดหมายว่าจะให้เป็นเมืองที่มีกา ผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดใน
เอเชีย (Detroit of Asia) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกล เป็นต้น  

2) อุตสาหกรรมขนาดกลาง (Medium Scale Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมที่มี
แรงงานตั้งแต่ 20 คนถึง 50 คน และมีทรัพย์สินถาวรตั้งแต่ 10 - 100 ล้านบาท มีเครื่องจักรและ 
อุปกรณ์ท่ีทันสมัย เช่น โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมทอผ้า และปั่นด้าย เป็นต้น  
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3) อุตสาหกรรมขนาดย่อม (Small Scale Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมที่มี 
แรงงานและจ้างงานไม่เกิน 50 คน และมีทรัพย์สินถาวรต่ ากว่า 10 ล้านบาท เช่น อุตสาหกรรม 
น้ าตาลทราย โรงงานโลหะ โรงกลึง โรงเชื่อม เป็นต้น  
 

2.2.2.2 การจ าแนกประเภทของอุตสาหกรรมตามวิธีการด าเนินงาน  
การจ าแนกประเภทของอุตสาหกรรมตามวิธีการด าเนินงาน สามารถจ าแนกได้เป็น  4 ประเภท

ดังต่อไปนี้  
1) อุตสาหกรรมสกัดจากธรรมชาติ หรือ อุตสาหกรรมเชิงสกัด (Extractive 

Industry) หมายถึง การสกัดเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์และให้มูลค่าของทรัพยากร ชนิด
นั้นเพิ่มสูงข้ึน เช่น การสกัดน้ ามันจากปาล์มน้ ามัน การหมักอ้อยและมันส าปะหลังเพ่ือน ามา ผลิตเป็น
เอธานอลใช้ในการผลิตก๊าซโซฮอล์ การประมง การป่าไม้เป็นต้น ซึ่งอุตสาหกรรม ประเภทนี้จัดเป็น
อุตสาหกรรมข้ันปฐมภูมิ  

2) อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Industry) หมายถึง การน าเอาวัตถุดิบ
จากอุตสาหกรรมเชิงสกัดมาผลิตเพ่ือให้เป็นผลิตภัณฑ์ เช่น การน าสินแร่เหล็กมาใช้ใน การก่อสร้าง 
การผลิตกระดาษ การทอผ้า เป็นต้น 

3) อุตสาหกรรมการขนส่ง (Transporting Industry) หมายถึง การด าเนินการ เพ่ือ
เป็นการน าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตส่งไปยังผู้บริโภค เช่น การรถไฟ การเดินเรือ การ เดินอากาศ
เป็นต้น  

4) อุตสาหกรรมการบริการ (Service Industry) หมายถึง การประกอบธุรกิจ ด้าน
การให้บริการหรืออ านวยความสะดวก เช่น อุตสาหกรรมการโรงแรม การท่องเที่ยวและ ระบบ
สาธารณูปโภค (Infrastructure) ต่าง ๆ เป็นต้น 
 

2.2.2.3 การจ าแนกประเภทของอุตสาหกรรมตามลักษณะวัสดุที่น ามาใช้ผลิต  
ประเภทของอุตสาหกรรมตามลักษณะวัสดุที่น ามาใช้ผลิต สามารถจ าแนก ได้แก่  
 1) อุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ (Primary Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมที่น าเอา 

ทรัพยากรธรรมชาติ หรือผลผลิตทางการเกษตร การประมง ป่าไม้ เลี้ยงสัตว์ ที่ได้มาโดยตรงมา ท า
เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น การท าเหมืองแร่ การย่อยหิน การแปรรูปไม้ เป็นต้น 
  2) อุตสาหกรรมข้ันทุติยภูมิ (Secondary Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมที่ น าเอา
ผลผลิตจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิมาเป็นวัตถุดิบเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ต่อไป เช่น การน าสินแร่
เหล็กมาท าเครื่องจักรกล การน าเอธานอลจากการหมักอ้อยไปผสมกับน้ ามันเบนซินเพ่ือ ท าก๊าซ
โซฮอล์ การกลั่นน้ ามันตามจุดเดือดไฮโดรคาร์บอน เพ่ือให้ได้น้ ามันประเภทต่าง ๆ เป็นต้น  
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3) อุตสาหกรรมขั้นตติยภูมิ (Tertiary Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมที่น าเอา 
ผลผลิตของอุตสาหกรรมในขั้นทุติยภูมิมาให้บริการ เช่น อุตสาหกรรมขนส่ง อุตสาหกรรม เหล็กกล้า 
เป็นต้น 
 

2.2.2.4 การจ าแนกประเภทอุตสาหกรรมตามลักษณะผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  
การจ าแนกประเภทอุตสาหกรรมตามลักษณะผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป จ าแนกเป็น  

1) อุตสาหกรรมหนัก (Heavy Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมที่ท าการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ าหนักมาก และใช้ทุน แรงงานและวัตถุดิบเป็นจ านวนมาก ปกติมักใช้โลหะที่มีน้ าหนัก
มาก เช่น เหล็ก ทองแดง เป็นวัตถุดิบ 

2) อุตสาหกรรมเบา (Light Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมที่ท าการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ าหนักเบา ใช้ทุนแรงงาน และวัตถุดิบน้อยกว่าอุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรมทอ
ผ้า อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น หรืออุตสาหกรรมที่ผลิตสิ่งของเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ าหนักเบา เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ต้องใช้ทุนมากนัก 

3) อุตสาหกรรมในครอบครัว (Home or Cottage Industry) หมายถึง กิจการที่
ท ากันขึ้นภายในครอบครัว หรือภายในครัวเรือน มักจะเป็นประเภทหัตถกรรม ถ้าจะมีการใช้
เครื่องจักรบ้างก็ขนาดเล็กผลิตใช้เองในครอบครัว เหลือจึงจ าหน่ายเป็นอาชีพ 
 

 
2.2.2.5 อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

   ความหมายของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2553) ได้ให้
ความหมายของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry) หมายถึง กลุ่มของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
การผลิตและ/หรือการบริการ ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน และใส่ใจในการดูแลผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องการยกระดับการด าเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อมและการบริการ โดยอาศัยความ
ร่วมมือซึ่งกันและกันในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับของเสียที่เกิดขึ้น และ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ 3R และสร้าง
สมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการลดมลพิษให้เป็นศูนย์ (Zero Emission) 
อันจะนา ไปสู่การพัฒนาสังคมของการรีไซเคิลการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน แนวคิดนิเวศวิทยา
อุตสาหกรรมของ Frosch และ Gallopoulos ได้ถูกน าเสนอขึ้นในปี1989 โดยการออกแบบกลุ่ม
อุตสาหกรรมให้คล้ายคลึงกับระบบนิเวศอย่างมากที่สุดเท่าที่ท าได้เพราะในระบบนิเวศ พลังงานและ
ทรัพยากรจะถูกใช้อย่างเหมาะสมและไม่มีของเสียหลงเหลือ (Heeres, 2004) และจากการศึกษาของ 
Liwarska-Bizukojc (2008) ได้เปรียบเทียบแนวคิดการพัฒนาระบบ นิเวศวิทยาของอุตสาหกรรมโดย
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การเลียนแบบระบบนิเวศในธรรมชาติให้เห็นชัดเจน (ภาพท่ี2.2 และภาพท่ี 2.3) โดย ระบบนิเวศวิทยา
ธรรมชาติ จะมีวัฎจักรของมวลที่ครบวงรอบ (ภาพท่ี 2.3) ขณะที่ระบบนิเวศวิทยาของอุตสาหกรรมจะ
มีการไหลเวียนของมวลเป็นกึ่งเส้นตรง (ภาพที่ 2.3) ที่มีของเสียออกมาอย่างไม่จ ากัด หรือกึ่งวัฏจักร 
(ภาพที่ 2.3) ที่มีของเสียจ านวนจ ากัดออกมา จากวัฏจักรในด้านของพลังงาน ระบบนิเวศวิทยา
ธรรมชาติได้รับพลังงานจากแหล่งที่มีอยู่อย่างไม่จ ากัด คือ พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยพลังงานจะถูก
ถ่ายทอดและหมุนเวียนไปยังผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายขณะที่ระบบนิเวศวิทยาของอุตสาหกรรมมี
แหล่งพลังงานที่จ ากัด และเป็นพลังงานที่หมดไปได้ และท้ังผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย ต่างก็ต้อง
น าเข้าพลังงานจากภายนอกตัวเอง และระบบทั้งสิ้น การพยายามเลียนแบบระบบนิเวศวิทยาของ
ธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนั่น หมายถึง การใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบได้อย่างเต็มศักยภาพและหมุนเวียน
ใช้ได้อย่างคุ้มค่า และเกิดของเสียออกมานอกวัฏจักรน้อยที่สุด หรือไม่เหลือออกมาสู่ภายนอก 
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ภาพที่ 2.2 เปรียบเทียบกิจกรรมของผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยยสลายในนิเวศวิทยาทางธรรมชาติกับ 
ระบบนิเวศวิทยาในอุตสาหกรรมในแง่ของการหมุนเวียนวัตถุดิบและพลังงาน   

แหล่งที่มา: Liwarska-Bizukojc, 2008. 
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ภาพที่ 2.3 แนวคิดระบบนิเวศ 3 รูปแบบ   
แหล่งที่มา : Ayres (2002 อ้างถึงใน Liwarska-Bizukojc, 2008 : 737). 

 
 โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับวงจรของวัตถุดิบมักจะมี
การด าเนินการอยู่ในนระดับ นิคมอุตสาหกรรม หรือ สวนอุตสาหกรรม (Sterr, 2004) ส าหรับประเทศ
ไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยเน้นการใช้ หลัก 
3Rs การประหยัดพลังงานและการปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ การด าเนินการเริ่มจากภายใน กลุ่ม
อุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นสังคมของการหมุนเวียนทรัพยากร รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะและให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย 
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2.2.3 นิคมอุตสาหกรรม  
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง อุตสาหกรรม 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโดยจัดพ้ืนที่ส าหรับ โรงงานอุตสาหกรรม
ให้เข้าไปอยู่รวมกันอย่างมีระบบและมีระเบียบและเป็นกลไกของรัฐบาลในการกระจายการพัฒนา
อุตสาหกรรมออกสู่ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมี “นิคมอุตสาหกรรม” เป็นเครื่องมือด าเนินการ  
 

2.2.3.1 ความหมายของนิคมอุตสาหกรรม  
นิคมอุตสาหกรรม หมายถึง เขตพ้ืนที่ดินซึ่งจัดสรรไว้ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมเข้า

ไป อยู่รวมกันอย่างเป็นสัดส่วน อันประกอบไปด้วย พ้ืนที่อุตสาหกรรม สิ่งอ านวยความสะดวก 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบครัน เช่น ถนน ท่อระบายน้ า โรงก าจัดน้ าเสียส่วนกลาง ระบบ
ป้องกันน้ าท่วม ไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ นอกจากนั้น ยังประกอบไปด้วย บริการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นอีก 
เช่น ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข ธนาคาร ศูนย์การค้า ที่พักอาศัยส าหรับคนงาน สถานีบริการน้ ามัน  
เป็นต้น พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) พ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General 
Industrial Zone: GIZ) เป็นเขตพ้ืนที่ผลิตสินค้าเพ่ือบริโภค และอุปโภคในประเทศ 2) พ้ืนที่เขต
อุตสาหกรรมส่งออก (Export Processing Zone: EPZ) เป็นพื้นที่ผลิตสินค้าเพ่ือการส่งออกเท่านั้น 
 
ภาระหน้าที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

1) จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนหรือองค์กรของรัฐจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรม  
2) จัดให้มีและให้บริการในระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งจ าเป็นแก่การประกอบ

อุตสาหกรรม  
3) ส่งเสริมสนับสนุนให้เอกชนลงทุนและให้บริการในระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ซึ่ง

จ าเป็นแก่การประกอบอุตสาหกรรม 
4) จัดให้มีระบบและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยจากอุตสาหกรรม  
5) อนุญาต อนุมัติการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมและจัดให้ได้เพ่ิมเติม ซึ่งสิทธิประโยชน์ 

สิ่งจูงใจ และการอ านวยความสะดวกแก่การประกอบอุตสาหกรรม 
 

บทบาทของนิคมอุตสาหกรรม  
1) พร้อมด้วยปัจจัยการผลิตซึ่งท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ  และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  
2) เป็นกลไกของรัฐในการกระจายอุตสาหกรรม และความเจริญไปสู่ภูมิภาค  
3) เป็นกลไกของรัฐในการรักษา และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการอุตสาหกรรม  
4) เป็นกลไกของรัฐในการป้องกัน และบรรเทาอุบัติภัยอันเกิดจากอุตสาหกรรม  
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5) เป็นกลไกของรัฐในการจัดระบบและระเบียบการใช้ที่ดินในพ้ืนที่เฉพาะ และเป็นส่วนหนึ่งของ
การวางผังเมืองตลอดจนการใช้ที่ดิน  

6) เป็นกลไกของรัฐในการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกและ
รวมถึงอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  

 
2.2.3.2 แหล่งนิคมอุตสาหกรรม  
ปัจจุบันการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีนิคมอุตสาหกรรมที่เปิดด าเนินการ

แล้ว 59 นิคม และกระจายอยู่ใน 14 จังหวัด ประกอบไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ด าเนินงาน 
จ านวน 12 นิคม และนิคมอุตสาหกรรมที่ร่วมด าเนินงาน จ านวน 37 นิคม ได้แก่ (การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2560 )  
 

     ภาคเหนือ  
จังหวัดล าพูน นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือนิคมอุตสาหกรรมล าพูน 

นิคมอุตสาหกรรมล าพูน 2 
จังหวัดพิจิตร 
 

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร 
ภาคกลางและภาคตะวันออก 

     ภาคกลาง  
จังหวัดสระบุรี 
 

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย 
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า 
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 

จังหวัดราชบุรี 
 

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี 
นิคมอุตสาหกรรมวีอาร์ เอ็ม 

จังหวัดสมุทรสาคร นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร 
นิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร 

กรุงเทพ 
 

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 
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นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี 
นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (โครงการ 2) 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ 
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ 
นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 
นิคมอุตสาหกรรม 304 ปาร์ค 2 ฉะเชิงเทรา 
นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรมวินโคสท์ 

จังหวัดสมุทรปราการ 
 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู 
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) 
นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) 

จังหวัดชลบุรี 
 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2) 
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) 
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) 
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 4) 
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5) 
นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (โครงการ 2) 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 2 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 3 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 4 
นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสตรีส์ 

จังหวัดปราจีนบุรี 
 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์บุรี 
จังหวัดปทุมธานี 
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

จังหวัดระยอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
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 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) 
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง 
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 
นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล 
นิคมอุตสาหกรรมท่าเรือ เอเชีย เทอร์มินัล 
นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36 

จังหวัดเพชรบุรี 
 

นิคมอุตสาหกรรมบริการ (Thai Diamond City) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดอุดรธานี 
นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี 
จังหวัดหนองคาย 
นิคมอุตสาหกรรมหนองคาย 

     ภาคใต้  
จังหวัดสงขลา 
 

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ 
จังหวัดปัตตานี 
นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
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2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัการพัฒนา  
 แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาอยู่บนฐานความคิดของการ
พัฒนาสังคมกระแสหลัก ที่ ให้ความส าคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ( Growth-Only 
Development Approach) โดยรวมศูนย์กลางการพัฒนาไว้ที่ส่วนกลาง ทิศทางในการพัฒนาส่วน
ใหญ่จึงถูกก าหนดจากรัฐบาลและเอกชนโดยอาศัยระบบทุนนิยมเป็นหลัก (วชิรวัชร งามละม่อม , 
2558) และจากการที่แนวคิดการพัฒนากระแสหลักให้ความสนใจเพียงการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure Development) แบบตะวันตก การพัฒนาจึงเป็นกระบวนการสร้างความทันสมัย 
(Modernization) ที่มุ่งเน้นในเชิงปริมาณหรือการเติบโตทางวัตถุเพียงด้านเดียว ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว
อย่างประเทศโลกตะวันตกจึงเข้ามามีบทบาทอย่างกว้างขวางในการก าหนดรูปแบบและทิศทางในการ
พัฒนา และถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวลงสู่ประเทศโลกที่สาม (The Third World) ซึ่งนับเป็นการเข้า
มามีบทบาทส าคัญต่อการก าหนดทิศทางการพัฒนาของสังคมโลกเป็นอย่างยิ่ง และเป็นที่มาของการ
แพร่กระจายระบบเศรษฐกิจแบบทุนเสรีนิยม การพัฒนาของประเทศโลกที่สามจึงเป็นไปในรูปแบบ
ของการพ่ึงพิง (Dependency Development) แทบทั้งสิ้น เช่น โครงการช่วยเหลือแบบให้เปล่าต่าง 
ๆ หรือการส่งผู้ เชี่ยวชาญมาให้ค าแนะน า อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า ผลที่เกิดจากการ
ลอกเลียนแบบของประเทศด้อยพัฒนาเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับประเทศต้นแบบ ผลที่เกิดขึ้นคือ
เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย ทั้งในแง่การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ การถูกครอบง าทาง
ความคิด ความล้มเหลวในการจัดการศึกษา ตลอดจนปัญหาสังคมการพัฒนาประเทศนั้นจะต้องมี
กรอบแนวคิดทฤษฎีเป็นแนวทางในการพัฒนา ทฤษฎีการพัฒนาที่มีหลายรูปแบบซึ่ง (วชิรวัชร งาม
ละม่อม, 2558) ได้อธิบายถึงทฤษฎีการพัฒนาหลัก ๆ ดังนี้  

 
2.3.1 ทฤษฎีภาวะทันสมัย (Modernization Theory) 
นับตั้งแต่มีการสร้างวาทกรรมที่เรียกว่า “การพัฒนา” (Development) โดยกรอบการ

พัฒนาที่มหาอ านาจตะวันตกก าหนดขึ้นมาเป็น วาทกรรม คือ ความรู้ชุดหนึ่งที่ก าหนดความหมายและ
ลักษณะของการพัฒนาและด้อยพัฒนา ซึ่งมีผลอย่างมากต่อความเป็นไปของทิศทางการพัฒนาใน
ประเทศโลกที่สาม เพราะสถาบันการพัฒนาต่าง ๆ จะใช้กรอบความคิดที่ถูกก าหนดขึ้นมานี้เป็นฐาน
ในการช่วยเหลือการพัฒนาในประเทศโลกที่สามให้เป็นทุนนิยม ซึ่งทฤษฎีการสร้างความทันสมัย 
(Modernization Theory) เป็นทฤษฎีที่สร้างขึ้นเพ่ือมุ่งจะอธิบายการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม
ประเทศก าลังพัฒนามากที่สุด และได้กลายเป็นทฤษฎีกระแสหลักของการพัฒนาสังคมโลก  
ค าว่า “การสร้างความทันสมัย” มีผู้ให้ค าจ ากัดความไว้หลายอย่าง เช่น 
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          เลวี่ (Levy) กล่าวว่า หมายถึง สัดส่วนของการใช้พลังงานจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตมากกว่าจากสิ่งที่มี
ชีวิต รวมทั้งระดับความสามารถของมนุษย์ได้เพ่ิมสูงขึ้นจากการรู้จักใช้เครื่องมือที่สลับซับซ้อน 
          สเมลเซอร์ (Smelser) กล่าวว่า หมายถึง กระบวนการ 4 กระบวนการ ซึ่งมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องแก่กันและกัน อันได้แก่ (1) การเปลี่ยนจากการใช้เทคโนโลยีที่เรียบง่ายมาเป็นการใช้
เทคโนโลยีที่มีพ้ืนฐานอยู่บนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (2) การเปลี่ยนแปลงจากการท าการเกษตรเป็น
การผลิตเพ่ือยังชีพมาเป็นการผลิตเพ่ือการค้า ทั้งนี้รวมไปถึงการปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ือขาย การที่
เกษตรกรซื้อสินค้าจากตลาด (แทนที่จะผลิตเอง) และการใช้แรงงานรับจ้าง (3) การเปลี่ยนแปลงจาก
การใช้แรงงานคนและสัตว์มาเป็นการใช้เครื่องจักรกลเพ่ือท าการผลิตสินค้า (อุตสาหกรรม) ป้อนตลาด
ที่มีขอบเขตกว้างกว่าชุมชนที่ท าการผลิตสินค้านั้น ๆ (4) การเปลี่ยนแปลงทางสภาพนิเวศวิทยาจาก
ชุมชนชนบทมาเป็นชุมชนเมืองหนาแน่นขึ้น 
            ดังนั้น ค าว่า การสร้างความทันสมัย จึงมิใช่กระบวนการทางเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่รวมไป
ถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ระบบนิเวศน์ และสังคมวัฒนธรรม 
           มอร์ (Moore) กล่าวว่าหมายถึง การเปลี่ยนแปลงอย่างเบ็ดเสร็จจากสังคมแบบประเพณีนิยม
มาสู่รูปแบบสังคมที่ก้าวหน้า มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ มีความสงบทางการเมือง เช่น ใน
ประเทศตะวันตก อาจจะกล่าวได้ อีกนัยหนึ่ งว่า เป็นกระบวนการท าให้ เป็นอุตสาหกรรม 
(Industrialization) 

ทฤษฎีความทันสมัย ได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากนักสังคมวิทยายุคแรกๆ คือ เอมิล 
เดิร์คไคม์ (E.Durkhiem) และ แม็ก เวเบอร์ (Max Weber) ซึ่งทั้งสองท่านก็ได้รับอิทธิพลจาก ชาร์ล 
ดาร์วิน (Charles Darwin) ในเรื่องการวิวัฒนาการของสังคม เดอร์คไคม์ สนใจการเปลี่ยนแปลงสังคม
มนุษย์ เขาได้เสนอว่ารูปแบบหลักของสังคมมี 2 รูปแบบ คือ สังคมแบบดั้งเดิม และสังคมสมัยใหม่ ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมแบบสมัยใหม่นี้ เดอร์คไคม์มองว่า เป็น “ความสัมพันธ์แบบอินทรีย์” 
(organic solidarity) ซึ่งอยู่ในกรอบแนวคิดวิวัฒนาการของ ชาร์ล ดาร์วิน นั่นเอง ส่วนเวเบอร์ นั้น
มองว่า การเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นในยุโรป มีปัจจัยคือสิ่งที่เรียกว่า “ความเป็นเหตุเป็นผล” 
(rationality) ซึ่งสอดรับกับระบบทุนนิยมในตะวันตกเป็นอย่างดี ทั้งสองคนต่างมองว่า รูปแบบสังคม
อาจแบ่งได้เป็น สังคมแบบเก่ากับแบบใหม่ และสังคมแบบใหม่ได้ให้ก าเนิด “ปัจเจก” ซึ่งมีเสรีภาพ
มากกว่าอยู่ภายใต้สังคมประเพณีแบบดั้งเดิม แนวคิดของเดอร์คไคม์และทอนนีส์ เป็นความคิดที่มี
อิทธิพลต่อนักทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ ทัลคอต  พาร์สัน (T. Parson) 
แนวความคิดนี้เรื่องตัวแปรแบบแผนพฤติกรรม ความคิด หรือบางครั้งเรียกกันว่า ตัวแปรกระสวน 
(Pattern Variables) ซึ่งเป็นชุดของคู่แบบแผนพฤติกรรม หรือชุดความคิดที่แตกต่างกันระหว่างสังคม
แบบ Gemeinschaft (สังคมชนบท) และ Gesellschaft (สังคมทันสมัย) ซึ่งพาร์สันได้น าชุดของตัว
แปรกระสวนนี้มาอธิบายกระบวนการกระท า (Action Theory) ของคนในสังคม หรือที่เรียกว่า  
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ตัวแปรคู่ตรงข้ามการมองหรือวิเคราะห์แบบคู่ตรงข้ามเป็นรากฐานของการจ าแนกสภาพที่พัฒนาแล้ว
ออกจากสภาพที่ยังไม่พัฒนา ตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องนี้คือ การวิเคราะห์ของ โฮเซลลิทซ์ ได้จ าแนก
แนวความคิดเรื่อง ตัวแปรคู่ตรงข้าม ของพาร์สันมาอธิบายเปรียบเทียบสังคมประเทศที่ทันสมัยหรือ
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว กับประเทศที่ยังเป็นประเพณีนิยมหรือก าลังพัฒนา ดังนี้ 

1) ลักษณะสากลในประเทศพัฒนาตรงกันข้ามกับลักษณะเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา ค า
ว่าสากล (Universal) ใช้อธิบายประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้น กล่าวคือ การมีมาตรฐานที่สากลเป็น
อย่างเดียวกัน ใช้ส าหรับกับทุก ๆ คนไม่ว่าจะเป็นใคร ต่างจากในประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะ (Particularist) หมายความว่า มีการใช้บรรทัดฐานเฉพาะ เช่น บุคคลคนเดียวกันเมื่อ
ไปติดต่อราชการกับไปพบกับชาวนาก็จะใช้ใช้กิริยาท่าทางหรือวิธีการปฏิบัติที่ต่างกัน แม้ว่าจะเป็น
เรื่องเดียวกันก็ตาม นอกจากนี้การลงโทษจากสังคมในเรื่องเดียวกัน แต่แตกต่างทางฐานะก็อาจจะมี
การปฏิบัติที่ต่างกันออกไป 

2) การก าหนดสถานภาพโดยความสามารถ ในประเทศที่ พัฒนาแล้วจะวัดคนจาก
ความสามารถ เช่น การเลื่อนต าแหน่ง เงินเดือน การได้รับการยอมรับ ส่วนในประเทศก าลังพัฒนาจะ
ตรงข้ามโดยสิ้นเชิง ซึ่งมักจะวัดคนที่ฐานะ ชาติก าเนิด เช่น ลูกขุนนางแม้ว่าจะด้อยความสามารถกว่า
ลูกชาวนาก็จะได้รับต าแหน่งหน้าที่ส าคัญๆ ในสังคม 

3) ความเฉพาะหน้าที่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว หมายถึง การมีบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล
ในสังคมที่พัฒนาแล้วชัดเจน ซึ่งประเทศก าลังพัฒนามักจะมีหน้าที่กระจาย กล่าวคือ คนๆ เดียวต้อง
ท าหลายหน้าที่ เช่น นอกจากจะเป็นชาวนาปลูกข้าวแล้ว ยังต้องทอผ้า ปั้นหม้อ ท าเครื่องจักสานเอง 
เป็นหัวหน้าหมู่บ้านด้วย และยังอาจท าหน้าที่เป็นหมอ หมอดู ฯลฯ ประจ าหมู่บ้านด้วย ซึ่งโฮเซลลิทซ์
มองว่า การที่คนต้องท าหน้าที่หลายอย่างนั้นจะท าให้การพัฒนาความสามารถท าได้ไม่เต็มที่ 

จากวาทกรรมการพัฒนาที่มองความแตกต่างระหว่างด้อยพัฒนากับประเทศที่พัฒนาแล้ว 
แบบคู่ตรงข้าม สอดคล้องกับชุดความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ที่อธิบายการพัฒนาระหว่างประเทศ 2 กลุ่ม
นี้ กล่าวคือ ประเทศด้อยพัฒนา คือ ประเทศท่ีขาดเงินทุน เทคโนโลยีล้าหลังไม่มีระบบตลาด ส่งผลให้
การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างเชื่องช้า ดังนั้นหากเปรียบเทียบการพัฒนาของประเทศ 2 กลุ่มนี้
แล้ว ประเทศด้อยพัฒนาถูกจับวางอยู่ใน “ล าดับชั้นแรก” ของการพัฒนา ในขณะที่ประเทศพัฒนา
แล้วมีระดับการพัฒนาอยู่ในชั้นสูงสุด ดังปรากฏในทฤษฎีว่าด้วยความเจริญเติบโตของ Rostow ซึ่ง
อธิบายว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ ความทันสมัย และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จะต้องผ่ าน
การเปลี่ยนแปลงตามล าดับชั้นคือ 

1. ขั้นสังคมแบบประเพณีนิยม การผลิตอยู่ในระดับต่ า ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ไม่รู้หนังสือ การจัดระเบียบทางสังคมผูกติดอยู่กับครอบครัวและเครือญาติ 
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2. ขั้นการเกิดปัจจัย/เงื่อนไขที่ท าให้สังคมทะยานสู่ความเจริญเติบโต การเกิดความคิดใหม่ๆ 
การเกิดชนชั้นผู้ประกอบการ สถาบันทางเศรษฐกิจใหม่ๆ เกิดระบบการศึกษาที่ผลิตก าลังคน
สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ เกิดรัฐชาติที่มีการรวมศูนย์อ านาจ (Centralized Nation 
State) 

3. ขั้นทะยานสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตทางเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม ได้รับการพัฒนาขั้นให้การผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง การผลิตในภาคเกษตรเป็นการ
ผลิตเพ่ือการค้ามากขึ้น ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

4. ขั้นก้าวสู่ความเจริญเติบโตเต็มที่ วิทยาการสมัยใหม่ถูกน ามาใช้ในระบบเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเต็มที่ ท าให้ระบบเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่สูง ระบบการผลิตเพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงกว่า
อัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากร มีการออมและการลงทุนที่สูงขึ้น 

5. ขั้นที่มีการบริโภคโดยมวลชนในระดับสูง การผลิตมีประสิทธิภาพสูงมาก สามารถ
สนองตอบต่อความต้องการของมวลชนได้อย่างทั่วถึง ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้สูงสามารถบริโภค
สินค้าที่เกินเลยต่อความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน คือ สามารถหาซื้อสินค้าและบริการที่ฟุ่มเฟือยมาบริโภคได้
ด้วย 

นอกจากนี้สังคมประเทศก าลังพัฒนายังถูกมองว่ามีลักษณะ “ทวิลักษณ์ทางสังคม” และ “ทวิ
ลักษณ์ทางเศรษฐกิจ” คือมีส่วนที่ก้าวหน้าและส่วนที่ล้าหลังอยู่ในระบบเดียวกัน กล่าวคือ เมืองเป็น
ส่วนที่ก้าวหน้า ส่วนชนบทเป็นส่วนที่ล้าหลัง 

แฟร้งค์ (Andre Gunder Frank) วิพากษ์ทฤษฎีความทันสมัยโดยอธิบายความด้อยพัฒนาใน
ประเทศโลกที่สาม (โดยเฉพาะในภูมิภาคลาตินอเมริกา) ว่าความด้อยพัฒนามิใช่ลักษณะที่ติดตัวของ
ประเทศโลกที่สาม หากแต่เป็นสภาวะที่ถูกสร้างขึ้นจากการที่ประเทศโลกที่สามถูกผนวกเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของระบบโลกในฐานะประเทศชายขอบหรือบริวารของประเทศที่ร่ ารวยซึ่งดูดซับผลประโยชน์
จากประเทศโลกที่สามไปสร้างความเจริญให้กับประเทศตัวเอง ท าให้เกิดความแตกต่างในระดับการ
พัฒนาหรือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศศูนย์กลางกับประเทศชายขอบอย่างเห็น
ได้ชัด 

หากจะพิจารณาภายในประเทศโลกที่สามเอง ก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบท 
โดยที่เมืองเป็นศูนย์กลางของความเจริญเติบโต ที่ดูดซับทรัพยากรจากชนบทมาเลี้ยงเมืองท าให้เกิด
สภาพ “อาณานิคมภายใน” (Internal Colonialism) และนอกจากนี้กระบวนการพัฒนาแบบปลา
ใหญ่กินปลาเล็กยังท าให้เกิดกระบวนการเบียดขับกลุ่มที่อ่อนแอ (Marginalization) ท าให้กลุ่มที่
อ่อนแอเหล่านี้ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองและไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต รวมทั้งขาดโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของประเทศ 
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ถ้าหากเราจะกล่าวโดยสรุป ทฤษฎีความทันสมัยได้ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 
1) ทฤษฎีความทันสมัย ได้ให้ความส าคัญกับบทบาทของระบบคุณค่า ปทัสฐาน ความเชื่อ 

การก าหนดรูปแบบของสังคม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จึงเป็นเงื่อนไขส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมด้วย 

2) ประวัติศาสตร์ของการกลายเป็นอุตสาหกรรมตะวันตกมิได้รับการพิจารณาเพียงแค่คุณ
ลักษณะเฉพาะของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อย่างเช่นที่ ไอเซนตาร์ตท (Eisenstadt) กล่าวว่า โดย
ประวัติศาสตร์แล้ว การพัฒนาไปสู่ความทันสมัย คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบของระบบ
สังคมเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งได้พัฒนาขึ้นมาในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือระหว่าง
คริสต์ศตวรรษที่ 17-19 

3) สังคมสมัยใหม่เกิดขึ้นมาเมื่อแบบแผนพฤติกรรมในสังคมดั้งเดิมหลีกทางให้กับความ
ทันสมัย (คือ การเสื่อมของระเบียบแบบแผนของสังคมดั้งเดิม) ในสังคมตะวันตก ความกดดันหรือแรง
บีบซึ่งน าไปสู่ความทันสมัยนั้นเกิดขึ้นภายในสังคมตะวันตกเอง แต่ในประเทศก าลังพัฒนาความกดดัน
หรือแรงบีบคั้นต่อสังคมแบบดั้งเดิมมาจากภายนอก 

4) เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว กระบวนการน าไปสู่ความทันสมัยในปัจจุบันจึงเป็นเรื่องของการ 
“แพร่กระจาย” การแพร่กระจายนี้อาจเป็นไปได้หลายรูปแบบ หลายกระบวนการ อย่างเช่นการ
เกิดขึ้นและแพร่หลายของสังคมเมือง ซึ่งมีรากฐานมาจากระบบครอบครัวเดี่ยว การขยายตัวของ
การศึกษาที่ท าให้คนอ่านออกเขียนได้ การพัฒนาของระบบสื่อสารมวลชนที่ช่วยให้เกิดการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารและความคิดต่าง ๆ ได้กว้างขวาง ฯลฯ 

นักเศรษฐศาสตร์ชาวญี่ปุ่น ชื่อ Akamatsu Kaname สร้าง “ทฤษฎีห่านบิน” เพ่ืออธิบายการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียว่า เมื่อประเทศใดประเทศหนึ่ง เช่น ญี่ปุ่น มีความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สามารถพัฒนาเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น สามารถขยายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค ท าให้มีการจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต ท าให้เกิดความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเนื่องไปยังประเทศอ่ืน ๆ เหมือนฝูงห่านที่บินตามกันไปเป็นฝูง โดยมี 
ญี่ปุ่นเป็นผู้น า เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ ฮ่องกง ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย บินตาม “การพัฒนา” 
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในประเทศด้อยพัฒนา แต่การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปโดยไม่
สม่ าเสมอและไม่เสมอภาค ผู้น าไทยพยายามผลักดันการเปลี่ยนแปลงจากสังคมที่ถูกกล่าวหาว่า “ล้า
หลัง” ให้มาเป็นสังคมที่ “ก้าวหน้า” ด้วยการผลักดัน โดยผ่านการผูกขาดอ านาจรัฐและนโยบาย
ชาตินิยม เช่น ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งพยายามสร้างรัฐวิสาหกิจเพ่ือผลักดันให้เกิด
อุตสาหกรรมโดยรัฐ รวมทั้งพยายามสร้าง “ความทันสมัย” ต่าง ๆ เช่น ห้ามราษฎรมิให้กินหมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ “อารยประเทศ” เขาไม่ท ากัน หรือบังคับราษฎรให้ใส่หมวก เพราะเป็นสิ่งที่ท ากันใน
อารยประเทศ 
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การผลักดันประเทศให้เข้าสู่ยุคการพัฒนาในสมัยจอมพลสฤษฎิ์ ธนะรัชต์ เป็นจุดเริ่มต้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2504 และจอมพลสฤฎิ์ ยังสร้างค าขวัญที่รู้จักกันดี
ว่า “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” เป็นค าขวัญสั้นๆ ซึ่งเชื่อมโยง “งาน” และ “เงิน” เข้ากับ 
“ความสุข” เพ่ือผลักดันให้ประชาชนท างานหนักมากขึ้น ซึ่งกลายเป็นแนวทางการพัฒนาของรัฐไทย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับต่อๆ  มา จนมีค านิยามของการพัฒนาในช่วงหนึ่งว่า  “น้ าไหล 
ไฟสว่าง ทางดี มีงานท า” กลายเป็นวาทกรรมของการพัฒนาภายใต้อุดมการณ์การพัฒนาของรัฐที่มุ่ง
สร้างการพัฒนาสู่ความทันสมัยตามแบบชาติตะวันตก 

กล่าวโดยสรุป แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย ถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่ชี้น าการ
พัฒนาของไทยทั้งการพัฒนาประเทศและการพัฒนาสาขาต่าง ๆ ตลอดช่วงกว่า 30 ปี ที่ผ่านมา 
ถึงแม้ว่าแนวคิดดังกล่าวจะมีข้อโต้แย้งต่าง ๆ แต่ก็ยังถือว่าเป็นแนวคิดกระแสหลักอยู่ ประเด็นที่เป็น
ข้อโต้แย้งหลักๆ ต่อกลุ่มแนวคิดนี้มาจากความเชื่อที่ว่า วิวัฒนาการของสังคมแต่ละสังคมอาจจะ
เป็นไปได้หลายอย่าง และข้ันตอนการพัฒนาก็อาจไม่จ าเป็นต้องผ่านขั้นตอนที่เหมือนกัน กลุ่มท่ีโต้แย้ง
แนวคิดการพัฒนาสู่ความทันสมัย (โดยเฉพาะกลุ่มทฤษฎีพ่ึงพา) ชี้ว่าที่แท้จริงความทันสมัยในทาง
เศรษฐกิจ มีความหมายเท่ากับกระบวนการเปลี่ยนไปสู่ อุตสาหกรรมในทางสังคมวัฒนธรรม 
Modernization มีความหมายเท่ากับ Westernization และที่ส าคัญก็คือ ภาวะความทันสมัยอาจจะ
ไม่ใช่สภาวะการพัฒนาที่สังคมพึงปรารถนา หรือมีความทันสมัยแต่ไม่พัฒนา (Modernization 
without Development) นั่นเอง ซึ่งจุดเน้นของแนวคิดทฤษฎีนี้ คือ การที่จะพัฒนาประเทศให้
ทันสมัยนั้นต้องมีการด าเนินไปในทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมือง ความรู้สึกนึกคิด และ
ความรู้ของคนในสังคมจะขาดด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ เพราะแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันตลอดจนส่งผล
ซึ่งกันและกัน 
ทฤษฎีภาวะทันสมัย เน้นในเรื่องต่อไปนี้คือ 
    1.  เน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยอาศัยอุตสาหกรรมเป็นตัวน าในการพัฒนา 
    2.  เน้นบทบาทของรัฐในการวางแผนจากส่วนกลาง (Top – down Planning) 
    3.  เน้นพัฒนาสังคมเมือง (Urbanization) โดยสร้างสังคมเมืองให้ทันสมัย 
    4.  เน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งนี้เพราะทฤษฎีนี้เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม 
    5.  เน้นการใช้ทุนเข้มข้นจากภายนอกประเทศ 
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2.3.2 ทฤษฎีพึ่งพา (Dependency Theory) 
   ทฤษฎีการพ่ึงพามีจุดเริ่มต้นเมื่อศตวรรษที่ 1960s โดยนักวิชาการเศรษฐศาสตร์พัฒนา 
(development economics) กลุ่มที่ให้ความสนใจและเฝ้าดูความล้มเหลวของการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มประเทศลาตินอเมริกา กลุ่มนักทฤษฎีนี้ปฏิเสธแนวคิดพวกกระแสหลัก (ทฤษฎีความทันสมัย) 
ที่ว่าการพัฒนาสามารถที่จะเกิดขึ้นโดยการแพร่กระจายเอาความทันสมัยจากประเทศตะวันตกไปสู่
ประเทศด้อยพัฒนา รวมทั้งปฏิเสธทฤษฎีจักรวรรดินิยมที่บอกว่า การแพร่ขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยมไปทั่วโลกเป็นการรักษาผลก าไรของระบบทุนนิยมในระดับสูง และจะท าให้เกิดการเพ่ิมผลิต
ภาพของระบบเศรษฐกิจประเทศด้อยพัฒนา ในทางตรงกันข้ามประสบการณ์ของประเทศลาติน
อเมริกา อย่างเช่น เปรู อาร์เจนตินา ชิลี และบราซิล กลับชี้ว่า ความด้อยพัฒนาของประเทศเหล่านี้
เกิดจากการเปิดตัวเข้าไปสู่สังคมอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้ว นอกจากการปฏิเสธข้อเสนอของทฤษฎี
ความทันสมัย และทฤษฎีของจักรวรรดินิยมแล้ว นักทฤษฎีกลุ่มนี้ยังเสนอว่า การเจริญเติบโตของ
ประเทศอุตสาหกรรมในยุโรปเป็นผลสืบเนื่องให้เกิดความด้อยพัฒนาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การ
พ่ึงพิงเป็นเรื่องท่ีได้รับความสนใจศึกษาค้นคว้ากันเป็นอย่างมากในลาตินอเมริกา ซึ่งแนวทางการศึกษา
อาจแบ่งได้เป็นสองประเภท คือ ประเภทแรก เป็นการแบ่งแนวทางการศึกษาออกเป็น การศึกษาและ
วิจารณ์ทางด้านทฤษฎี การศึกษาเฉพาะกรณีและศึกษาเชิงปริมาณ อีกประเภทหนึ่ง เป็นการแบ่งแนว
การศึกษาออกเป็น แนวทางมาร์กซิสต์ แนวทางทุนนิยม และแนวทางผสมระหว่างมาร์กซิสต์กับทุน
นิยม 

อัลเบอร์ท โอ เฮิร์ชแมน (Albert O. Hirschman) ได้สืบสาวแนวคิดหลักท่ีถูกสร้างขึ้นมาโดย
ชาวลาตินอเมริกันเพ่ืออธิบายสาเหตุความด้อยพัฒนาของสังคมลาตินอเมริกัน ค าอธิบายสมัยเริ่มแรก
อาจแยกออกได้เป็นสองแนว แนวแรก เป็นค าอธิบายทางปรัชญาและจิตวิทยา ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ลักษณะ
ประจ าตัว หรือ ปรัชญาชีวิตของชาวลาตินอเมริกันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ลักษณะนี้มักเกี่ยวข้อง
กับเชื้อชาติ ได้แก่ ความเกียจคร้าน ความซึมเศร้า ความถือตัว การต่อต้านวัตถุนิยม และความเชื่อใน
เรื่องจิต-วิญญาณ เป็นต้น แนวที่สอง เป็นการประณามการแสวงหาผลประโยชน์ของจักรวรรดินิยมว่า
เป็นสาเหตุโดยสิ้นเชิงของความด้อยพัฒนาในลาตินอเมริกา แต่ยังถือว่าทุนนิยมเป็นสิ่งที่ดีอยู่  

ฮายา เดอ ลา ทอร์เร (Haya de la Torre) ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในการให้ค าอธิบายแนวนี้ได้โต้แย้ง
ว่า กรรมกรลาตินอเมริกันอ่อนแอเกินไปที่จะท าการปฏิวัติส าเร็จ ความรับผิดชอบในการพัฒนาลาติน
อเมริกันจึงตกอยู่กับปัญญาชนและชนชั้นกลาง ทัศนะที่ต่อต้านจักรวรรดินิยมและมาร์กซิสต์นี้ยังคง
แพร่หลายอยู่ในสังคมลาตินอเมริกา ต่อมาในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จึงได้มีการน าเอาแนวคิด
ที่ต่อต้านจักรวรรดินิยมและต่อต้านมาร์กซิสต์นี้ไปใช้ในการจัดท าแผนงานทางเศรษฐกิจขึ้นมา โดยเน้น
แนวทางการพัฒนาที่มุ่ งภายใน (an inward- looking development path)  ได้ส า เร็จ  โดย
คณะกรรมการเศรษฐกิจส าหรับลาตินอเมริกาขององค์การสหประชาชาติ (United Nations 
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Economic Commission for Latin America-ECLA) ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่
ใช้อยู่ในประเทศทุนนิยมที่พัฒนาแล้วไม่สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาของความด้อยพัฒนาได้ จ าเป็น
จะต้องเอาทัศนะแบบโครงสร้างนิยม (structuralist perspective) ที่ศึกษาในเชิงโครงสร้า ง 
สถานการณ์ และบริบทแวดล้อม ซึ่งความด้อยพัฒนาในลาตินอเมริกาเกิดจากความเสียเปรียบใน
เศรษฐกิจโลกของลาตินอเมริกา และการน าเอานโยบายทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีมาใช้ 

อย่างไรก็ตามทฤษฎีของการพัฒนาไม่ว่าจะมีแหล่งที่มาจากประเทศพัฒนาหรือจากลาติน
อเมริกาล้วนแล้วแต่ได้รับการวิจารณ์จากนักสังคมศาสตร์ลาตินอเมริกันว่าเป็นทฤษฎีที่ล้มเหลวในการ
อธิบายความด้อยพัฒนาของลาตินอเมริกา การวิจารณ์ทฤษฎีเดิม การเสนอค าอธิบายใหม่เกี่ยวกับ
สาเหตุและการแก้ไขให้ลาตินอเมริกาหลุดพ้นจากความด้อยพัฒนาได้รวมตัวขึ้นมาเป็นทฤษฎีพ่ึงพิง 

อังเดร กุนเดอ แฟรงค์ (Andre Gunder Frank) เป็นนักทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางมากคนหนึ่ง วลีที่มีการอ้างถึงมากที่สุดคือ “การพัฒนาความด้อยพัฒนา” (development 
of under development) เขากล่าวว่า ประเทศที่พัฒนาแล้ว (developed) ไม่เคยผ่านสภาวะที่
เรียกว่า “ด้อยพัฒนา” (underdeveloped) มาก่อน แม้ว่าประเทศเหล่านั้นจะเคยอยู่ในสภาพที่
เรียกว่า “ไม่พัฒนา” (undeveloped) มาแล้วก็ตาม ที่ส าคัญเรามักจะเข้าใจและเชื่อว่าสภาวะและ
เงื่อนไขของความด้อยพัฒนาสามารถเข้าใจได้ หรือสะท้อนจากเงื่อนไขและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ ความจริงแล้วสภาวะที่เรียกว่า “ด้อยพัฒนา” เป็น
ผลผลิตของประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ด้านอ่ืน ๆ ระหว่างประเทศ
ด้อยพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การพัฒนาที่เกิดขึ้นในประเทศ
ศูนย์กลางยุโรป หรือประเทศอุตสาหกรรมทุนนิยมสมัยใหม่ เป็นเงื่อนไขท าให้เกิดความด้อยพัฒนาของ
ประเทศรอบนอก เงื่อนไขเช่นนี้สะท้อนในข้อเสนอ “การพัฒนาความด้อยพัฒนา” ของเขาได้อย่าง
รวบรัดและได้ใจความเพ่ือให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ดีขึ้น แฟรงค์ได้ยกตัวอย่างการพัฒนาของประเทศบราซิล
การขยายตัวของระบบทุนนิยมของโลกนับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 ได้ท าให้ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ตอนกลาง (ริโอเดอจาเนโร เซาเปาโล และปารานา) ถูกผนวกเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมโลก ภูมิภาคต่าง ๆ ของบราซิลที่ได้กล่าวในตอนต้นอาจเคยประสบกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจในช่วง “ปีทอง” (golden age ในช่วงระหว่างปี 2507-2517) ประเทศบราซิลมีการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วมาก มีความเฟ่ืองฟูของอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนานี้เป็น
เพียง “บริวาร” ของทุนนิยมศูนย์กลาง ซึ่งไม่สามารถรักษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ได้
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่  1 และสงครามโลกครั้งที่  2 เซาเปาโลได้เริ่มสถาปนาเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และกลายเป็นเขตอุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบัน การพัฒนา
อุตสาหกรรมในเซาเปาโล มิได้ส่งผลให้เกิดความมั่งค่ังในภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ ในทางตรงกันข้าม 
การพัฒนาอุตสาหกรรมกลับท าให้ภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศกลายเป็นบริเวณหรืออาณานิคมภายใน 
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(internal colonial) คงสภาพหรือแม้แต่ท าให้ความด้อยพัฒนาเลวร้ายลงไปอีก แฟรงค์ชี้ว่า ถึงแม้ว่า
พัฒนาการอุตสาหกรรมของเซาเปาโล ในช่วงแรกจะพัฒนาขึ้นมาในช่วงระยะที่บราซิลค่อนข้างเป็น
อิสระจะประเทศทุนนิยมศูนย์กลาง แต่ในระยะต่อมา อุตสาหกรรมของเซาเปาโล ก็ถูกผนวกเข้ามาอยู่
ในโครงสร้างของทุนนิยมโลก 

เมื่อพิจารณาอย่างจ าเพาะเจาะจงแล้ว ทฤษฎีการพ่ึงพิงเป็นการตอบสนองต่อความล้มเหลวที่
เห็นได้ของแนวคิดที่ครอบง าลาตินอเมริกาแต่เดิม นั่นคือ แนวคิดของอุตสาหกรรมทดแทนการน าเข้า 
เพราะไม่สามารถลดการพึ่งพิงภายนอกลงได้ คนส่วนใหญ่ยังคงต่ าต้อย ความไม่เท่าเทียมยังคงด ารงอยู่ 
มีการแบ่งแยกทางวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง และขาดความมั่นคงในสังคมลาตินอเมริกา ความ
พยายามของรัฐที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมแบบพ่ึงตนเองก็พ่ายแพ้ต่อบรรษัทข้ามชาติ ทฤษฎีพ่ึงพิงจึง
เกิดข้ึนมาในฐานะที่จะอธิบายความล้มเหลวนี้ 

แม้ว่าทฤษฎีพ่ึงพิงจะวิจารณ์โต้แย้งทฤษฎีเดิมเป็นอย่างมาก แต่ก็ได้น าเอาแนวคิดบาง
ประการมารวมอยู่ในทฤษฎีของตนเหมือนกัน โดยดัดแปลงแนวคิดเดิมให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ทฤษฎีพึ่งพิง ซึ่งทฤษฎีที่ที่เก่ียวข้องอย่างมากคือ ทฤษฎีจักรวรรดินิยม และทฤษฎีโครงสร้างนิยม 

1. ทฤษฎีจักรวรรดินิยม นอกจากทฤษฎีพึ่งพิงจะโต้แย้งทฤษฎีเดิมของทุนนิยมแล้ว ยังมีความ
ขัดแย้งกับมาร์กซิสต์ดั้งเดิมอีกด้วย ทฤษฎีจักรวรรดินิยมที่ทีความเกี่ยวพันกับทฤษฎีพ่ึงพิงถูกเสนอโดย
นักทฤษฎีมาร์กซิสต์ เกี่ยวข้องกับการให้ค าอธิบายทางเศรษฐกิจของระบบทุนนิยม โดยเห็นว่า ระบบ
ทุนนิยมเป็นข่ายที่ครอบคลุมไปทั้งโลกด้วยความสัมพันธ์ทางการค้า การเงิน และอ่ืนๆ ที่ดึงประเทศ
ต่าง ๆ เข้ามารวมกัน ความสัมพันธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมอเมริกัน ไม่ใช่เรื่องที่ไร้เหตุผล
หรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นขั้นหนึ่งของการพัฒนาทุนนิยมในฐานะท่ีเป็นระบบแห่งโลก 

2. ทฤษฎีโครงสร้างนิยม เช่นเดียวกับทฤษฎีจักรวรรดินิยม คือ นักทฤษฎีพ่ึงพิงบางกลุ่มก็
ยอมรับแนวคิดบางทัศนะของทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ได้แก่ ข้อโต้แย้งที่ว่า โครงสร้างทางการค้า
ระหว่างประเทศด าเนินไปในลักษณะที่ประเทศด้อยพัฒนาต้องเสียเปรียบ ข้อโต้แย้งนี้ตั้งอยู่บน
ข้อสังเกตที่ว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโน้มเอียงที่จะลดความส าคัญของผลผลิตขั้นปฐมซึ่งเป็น
ผลผลิตของประเทศด้อยพัฒนาลงเมื่อเปรียบเทียบกับราคาผลผลิตทางอุตสาหกรรมที่ต้องน าเข้าจาก
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศพัฒนากอบโกยเอาผลประโยชน์จากผลผลิตขั้นปฐมที่พึง
ได้จากประเทศด้อยพัฒนา เช่น ประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าทางการเกษตรจ าพวกข้าว กุ้ง อ้อย ส่ง
ขายให้กับประเทศที่พัฒนาแล้วเพ่ือน าเงินมาซื้อเครื่องจักรหรืออาวุธจากอเมริกา ซึ่งส่วนต่างของราคา
ผลผลิตทั้งสองประเภทนั้นมีช่องว่างที่ห่างกันอย่างมหาศาล 

แคลร์ ซาวิท บาซา (Claire Savit Bacha) ได้แยกแนวคิดของการพึ่งพิงออกเป็น 5 ประเภท 
ประเภทแรก วิเคราะห์ศูนย์กลางและส่วนรอบนอก (center and periphery) ในฐานะที่เป็นส่วนที่
พ่ึงพิงกันและกันประเภทที่สอง น าพลังภายในและภายนอกมารวมกันเพ่ือตีความประสบการณ์ของ
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ประเทศที่พ่ึงพิงประเภทที่สาม วิเคราะห์โครงสร้าง เมืองหลวง-เมืองบบริวาร (metropolis-stellite 
structure) และความขัดแย้งภายในของระบบทุนนิยมประเภทที่สี่ “การพ่ึงพิงใหม่” หรือที่รู้จักกันอีก
อย่างหนึ่งว่า การพ่ึงพิงทางด้านเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม ซึ่งแตกต่างจากการพ่ึงพิงแบบอาณานิคม มี
ลักษณะการครอบง าจากเงินทุนมหาศาลโดยบรรษัทข้ามชาติประเภทที่ห้า เน้นความส าคัญของ
โครงสร้างภายใน มุ่งมองที่ความสัมพันธ์ทางชนชั้นในประเทศพ่ึงพิงแนวทางในการศึกษาของทฤษฎี
พ่ึงพิงมีหลายแนวทาง แต่ทุกแนวทางล้วนมีท่าทีแห่งการต่อต้านจักรวรรดินิยมอยู่ด้วยทั้งนั้น แนวทาง
ศึกษาที่นักทฤษฎีพ่ึงพิงน ามาใช้วิเคราะห์อธิบายความด้อยพัฒนา และชี้แนะแนวทางหลุดพ้นจาก
ความด้อยพัฒนานั้น อาจแบ่งออกได้เป็นสามแนวทางคือ แนวทางทุนนิยม แนวทางมาร์กซิสต์ และ
แนวทางผสมระหว่างมาร์กซิสต์กับทุนนิยม 

1. แนวทางศึกษาแบบทุนนิยม (Bourgeois or Non-Marxist Approach) แนวทางกระฎุมพี
หรือแนวทางของผู้ที่ไม่ใช่มาร์กซิสต์ ได้รวมเอาทัศนะของการพัฒนาแบบพ่ึงตนเอง ชาตินิยม 
โครงสร้างนิยม และพัฒนานิยม แนวทางนี้เป็นแนวทางท่ีต่อต้านจักรวรรดินิยม แต่ยังมองเห็นโอกาสที่
จะพัฒนาประเทศตามแนวทางของทุนนิยมต่อไปได้ โดยปรับปรุงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
การเมืองระหว่างประเทศด้อยพัฒนากับประเทศพัฒนาเสียใหม่ ไม่ให้ประเทศพัฒนาเอาเปรียบ
กอบโกยผลประโยชน์หรือมูลค่าส่วนเกินไปหมด 

2. แนวทางการศึกษาแบบมาร์กซิสต์ (Marxist Approach) เน้นความส าคัญของภาวะ
นามธรรม โดยจ าเป็นที่จะต้องสร้างตัวแบบขึ้นมาก่อนในการใช้ศึกษา ซึ่ง แฟรงค์ (Frank) ได้เสนอ
แนวคิดคือ 1) การพัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละประเทศไม่ได้เป็นขั้นตอนต่อเนื่องแบบเดียวกัน 2) ความ
ด้อยพัฒนาไม่ได้เป็นผลสะท้อนโครงสร้างของประเทศด้อยพัฒนาเอง แต่ เป็นผลจากประวัติศาสตร์
ความสัมพันธ์ที่มีกับประเทศพัฒนา 3) สิ่งแตกต่างจากการพัฒนาของประเทศหลักที่ไม่เคยเป็นบริวาร
ใครกับประเทศด้อยพัฒนาที่เป็นบริวาร คือ การถูกจ ากัดด้วยสถานะของความเป็นบริวาร ซึ่งประเทศ
บริวารจะประสบความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจได้ด้วยทุนนิยมแบบดั้งเดิม และเม่ือมีความผูกพัน
กับประเทศหลักน้อยที่สุด และด้วยความเป็นสังคมศักดินาของภูมิภาคด้อยพัฒนาเป็นภูมิภาคที่มี
ความผูกพันธ์อย่างใกล้ชิดที่สุดกับเมืองหลักในอดีต 

แฟรงค์ ยืนยันว่า ตั้งแต่สมัยล่าเมืองขึ้น ทุนนิยมได้กลายเป็นพ้ืนฐานของสังคมลาตินอเมริกัน 
และเป็นแหล่งรวบรวมความด้อยพัฒนา การเสนอให้การพัฒนาแบบทุนนิยมเป็นทางเลือกของสังคม
ลาตินอเมริกันจึงไม่ถูกต้อง นายทุนชาติเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความสัมพันธ์เชิงท าลายของเมือง
หลัก-เมืองบริวาร การสนับสนุนให้นายทุนชาติเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาก็เท่ากับเป็นการยืด
ระยะเวลาและผลักดันให้เกิดความด้อยพัฒนานานและหนักยิ่งขึ้น การพัฒนาของประเทศบริวารย่อม
เป็นไปไม่ได้ตราบใดที่ยังคงอยู่ในระบบเมืองหลัก-เมืองบริวารอยู่ ทางเลือกมีอยู่ทางเดียว คือ การ
แยกตัวออกอย่างเด็ดขาด โดยการปฏิวัติสังคม หรือมิฉะนั้นก็ต้องด้อยพัฒนาอยู่ในระบบนี้ต่อไป 
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3. แนวทางการศึกษาแบบผสมระหว่างแนวทางการศึกษาแบบทุนนิยมและแบบมาร์กซิสต์ 
แนวทางนี้ได้น าเอาทั้งแนวทางการศึกษาแบบโครงสร้างทุนนิยมและแบบมาร์กซิสต์มาใช้ศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงครอบง า-พ่ึงพิงระหว่างประเทศศูนย์กลางกับประเทศรอบนอก แนวทางการศึกษานี้
พยายามก าหนดหาลักษณะที่แตกต่างกันของการพ่ึงพิงภายในขบวนการทางประวัติศาสตร์ ของการ
ขยายตัวของระบบทุนนิยมโลกเป็นการทั่วไปและสถานการณ์รูปธรรมของการพ่ึงพิงเป็นการจ าเพาะ
เจาะจงจะช่วยให้สามารเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพ่ึงพิงกับระบบทุนนิยมโลกได้ครอบคลุม
และถูกต้องยิ่งขึ้น 

 
โดยสรุปแล้ว ทฤษฎีการพ่ึงพิงเป็นทฤษฎีการพัฒนาทฤษฎีหนึ่งที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ที่ไม่

เท่าเทียมกันระหว่างประเทศทุนนิยมที่พัฒนาแล้ว ซึ่งรวมเรียกว่า “พวกเหนือ” กับประเทศที่ล้าหลัง 
พัฒนาน้อย ด้อยพัฒนา ก าลังพัฒนา หรือประเทศโลกท่ีสาม แล้วแต่จะเรียกกัน ซึ่งรวมเรียกว่า “พวก
ใต้” (North-South relationship) ความสัมพันธ์แบบครอบง า-พ่ึงพิง (dominant-dependent) 
ระหว่างประเทศที่มีฐานะและความสามารถทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันมากนี้ ก่อให้เกิดสภาพที่
เศรษฐกิจของประเทศครอบง าสามารถขยายตัวขึ้นได้ ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศพ่ึงพิงไม่
ขยายตัว หรือถ้าจะขยายตัวขึ้นได้ก็เป็นแต่เพียงการสะท้อนของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศครอบง าเท่านั้น ดอส ซานโตส (Dos Santos) ได้ให้ค าจ ากัดความของการพ่ึงพิงไว้อย่าง
ชัดเจนและรัดกุม ดังนี้  

การพ่ึงพิงนั้นเรา หมายถึง สถานการณ์หนึ่งซึ่งเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งตกอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ของการพัฒนาและการขยายตัวของเศรษฐกิจอ่ืน ซึ่งเศรษฐกิจแรกนั้นต้องขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของ
การพ่ึงพิงซึ่งกันและกันระหว่างเศรษฐกิจสองประเทศ หรือ มากกว่าและ ระหว่างเศรษฐกิจเหล่านี้กับ
การค้าของโลก จะมีลักษณะของการพ่ึงพิงต่อเมื่อบางประเทศ (ผู้เหนือกว่า)  สามารถขยายตัวและ
เลี่ยงตัวเองได้ ในขณะที่ประเทศอ่ืน ๆ (ผู้พ่ึงพิง) สามารถจะท าสิ่งนี้ได้แต่เพียงการสะท้อนของการ
ขยายตัวนั้น ซึ่งสามารถที่จะให้ผลได้ทั้งในทางบวกและทางลบต่อการพัฒนาประเทศของเขา 

ทฤษฎีนี้เกิดจากปัญหาความด้อยพัฒนาในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา โดยเป็นการศึกษาถึง
ปัญหารากเหง้าของความด้อยพัฒนาในประเทศโลกที่สาม โดยมีขอบข่ายที่ครอบคลุมถึงการพัฒนา
แบบพ่ึงพา (Self–dependency) ชาตินิยม (Nationalism) โครงสร้างนิยม (Structuralism) และ
พัฒนานิยม (Developmentalism) Frank, Cardose, Doossantos ได้สรุปเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี
พ่ึงพาเอา ไว้ดังนี้ คือ แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ต่อต้านลัทธิจักรวรรดินิยม ( Imperialism) ซึ่งนักพัฒนา
ของประเทศด้อยพัฒนาและประเทศที่มีความเจริญ แล้วต่างก็พยายามหาความหลุดพ้นจากสภาพ
ความด้อยพัฒนา โดยการปรับปรุงโครงสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศที่
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พัฒนา และประเทศที่ด้อยพัฒนา การปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการผลิตเพ่ือเตรียมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางคุณภาพของเศรษฐกิจและสังคมใหม่    
     1.  ถ้าพัฒนาตามทฤษฎีภาวะทันสมัย ประเทศตะวันตกท่ีเจริญจะเป็นศูนย์กลางทุกอย่าง ในขณะ
ที่ประเทศด้อยพัฒนาจะเป็นบริวาร หรือต้องพ่ึงพาภายนอกอยู่ตลอดเวลา  
     2. ควรมีการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และสังคมเสียใหม่ เพ่ือที่จะน าไปสู่การกระจายผลของ
การพัฒนาอย่างเป็นธรรม 
    3.  กระบวนการที่สามารถกระท าได้ คือ การลดการพ่ึงพาจากภายนอกลง และการที่ประเทศ
พยายามเพ่ิมขีดความสามารถในการพึ่งตนเองให้มากข้ึน 
 
 

2.3.3 การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) 
หลังจากระบบทุนนิยมได้พัฒนาขึ้นมาในตะวันตกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 18 และแพร่ขยายไป

ทั่วโลกอย่างรวดเร็วในคริสต์ศตวรรษที่ 20 การพัฒนาตามแนวทางทุนนิยมที่เน้นการสร้างความ
ทันสมัยและอุตสาหกรรมได้ส่งผลให้ทรัพยากรมีแนวโน้มลดลงอย่างน่าตกใจ รวมทั้งการลดลงของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนั้นยังมีปัญหามลภาวะทั้งในน้ าและในอากาศ รวมทั้งปัญหา
ขยะที่เพ่ิมขึ้น แนวความคิดเรื่องการพัฒนาแบบยั่งยืน (sustainable Development) เกิดขึ้นเป็นผล
สืบเนื่องจากรายงานการศึกษาการพัฒนาและสภาวะแวดล้อมของโลกในปี ค.ศ.1987 ที่รู้จักกันในชื่อ 
Brundtland Report ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นทางการว่า “Our Common Future” รายงานฉบับนี้นิยาม
ค าว่า การพัฒนาแบบยั่งยืน ว่าหมายถึง “การพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของคนรุ่นใหม่
ในปัจจุบันโดยไม่กระทบกระเทือนต่อศักยภาพต่อการตอบสนองความต้องการของคนในอนาคต ”กล
ยุทธ์การพัฒนาในแนวทางนี้ คือ การใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวัง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ระดับรากหญ้าในกระบวนการพัฒนา การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและประหยัดพลังงาน ถึงแม้
รายงานฉบับนี้จะยอมรับว่าคนในประเทศที่พัฒนาแล้วใช้พลังงานและทรัพยากรมากกว่าคนใน
ประเทศด้อยพัฒนา แต่ก็ยังมีความเห็นว่าความจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศก าลังพัฒนาเป็น
ปัจจัยส าคัญในการที่จะท าให้คนจนในประเทศด้อยพัฒนาเคลื่อนย้ายจากภาคการผลิตแบบยังชีพซึ่งมี
นัยของการบุกรุกพ้ืนที่ป่า เพ่ือท ากินเมื่อมีโอกาสทางเศรษฐกิจในภาคการผลิตอ่ืนที่ดีกว่า 

รายงานของบรันดท์แลนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทุกวงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ
การพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นองค์การพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐบาล ประชาชนทั่วไป นัก
เคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมแบบต่าง ๆ ตลอดถึงองค์กรพัฒนาระดับโลกอย่างธนาคารโลก และกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้รายงานฉบับดังกล่าวยังเป็นรากฐานที่ส าคัญที่น าไปสู่
ข้อตกลงกว้างๆ เกี่ยวกับการน ายุทธศาสตร์ในการน าการพัฒนาแบบยั่งยื นไปสู่การปฏิบัติ จน
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กลายเป็นแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาแบบยั่งยืนในระดับโลกส าหรับศตวรรษที่ 21 หรือที่รู้จัก
กันในนามของ “ระเบียบวาระการประชุมส าหรับศตวรรษที่ 21” (Agenda 21) และการประชุมสุด
ยอดระดับโลกเรื่องโลก (Earth Summit) ในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ.1992 ที่ประเทศบราซิล สาเหตุ
ส าคัญที่ท าให้รายงานของบรันดท์แลนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นรายงานที่
ปรากฏออกมาในช่วงเวลาที่มีการตื่นตัวกันอย่างมากเกี่ยวกับความรุนแรงของปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก 
อันเนื่องมาจากกรณีสารก ามันตภาพรังสีรั่วไหลที่เมืองเชอร์โนบิล (Chernobyl) ประกอบกับมีรายงาน
ทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ออกมามากมายเกี่ยวกับความเสื่อมทรุดของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับปัญหาการฉีกขาดของชั้นบรรยากาศโลก และท าให้สภาพอากาศโดยรวมของโลกร้อนขึ้นเรื่อย ๆ 
จึงเกิดการตอบสนองต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลกเพ่ิมมากขึ้นพร้อม ๆ กับการคิดห่วงใยคนรุ่น
หลังว่าจะมีทรัพยากรเหลือไว้ให้ใช้หรือไม่ และรายงานของบรันดท์แลนก็เรียกร้องในสิ่งเหล่านี้ นั่นคือ 
การพัฒนาที่ตระหนักหรือค านึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และการคิดถึงคนรุ่นหลังด้วย จึงได้รับการตอบ
รับและต้อนรับอย่างอบอุ่นจากวงการต่าง ๆ  ซึ่งนอกจากนี้ การพัฒนาที่ยั่งยืน ยังถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ดี
เป็นสิ่งที่น่าปรารถนา และด้วยความที่ยังคลุมเครือก็เป็นการเปิดพ้ืนที่/ที่ว่างให้กับบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้อง
เลือกตีความ/ให้ความหมายต่อสิ่งที่เรียกว่า “การพัฒนาแบบยั่งยืน” ในแบบฉบับที่ตัวเองต้องการได้ 
ไม่แตกต่างจากมโนทัศน์อ่ืน ๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็น “ความยุติธรรม” หรือ “ประชาธิปไตย” เป็นต้น 
เพราะคงไม่มีใครกล้าประกาศว่าไม่เห็นด้วย ไม่ชอบความยุติธรรม ไม่ชอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย หรือแม้แต่ไม่ชอบการพัฒนาแบบยั่งยืน เพียงแต่จะมีรายละเอียดของเรื่องเหล่านี้
แตกต่างกันไปเท่านั้น ฉะนั้น สิ่งที่รายงานของบรันดท์แลนกระท าก็ คือ เปิดพื้นท่ีชนิดใหม่ขึ้นในสังคม 
เพ่ือให้บุคคล สถาบัน หน่วยงาน องค์การแขนงต่าง ๆ เลือกประกาศจุดยืนทางศีลธรรมของตนเอง
ผ่านวาทกรรมที่เรียกว่า “การพัฒนาแบบยั่งยืน” 

ความโดดเด่นของวาทกรรมการพัฒนาแบบยั่งยืนอยู่ที่สามารถท าให้สิ่งที่ขัดแย้งกัน สิ่งที่ดู
เหมือนว่าจะไปด้วยกันไม่ได้ในอดีต นั่นคือ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic growth) กับ
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (environmental protection) สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ 
และอย่างราบรื่นโดยไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระบบที่ด ารงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกตลาดและ
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลก กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความโดดเด่นของวาทกรรมการพัฒนาแบบยั่งยืน อยู่ที่
สามารถสลายความเชื่อ ความหวาดวิตกในยุคทศวรรษ 1970s และ 1980s ที่มองว่าความเจริญเติบโต
ทา ง เศรษฐกิ จและสั ง คมแบบที่ ด า ร งอยู่ จ ะน า ไปสู่ ก า รท า ล ายล้ า ง โ ลก ในที่ สุ ด  นั ยนี้   
วาทกรรมการพัฒนาแบบยั่งยืนก็มีฐานะไม่แตกต่างไปจากพ้ืนที่ชนิดพิเศษแบบหนึ่ง (heterotopia) ที่
รวมเอาความแตกต่างและความขัดแย้งเข้าไว้ด้วยกัน สิ่งที่การพัฒนาแบบยั่งยืนน าเสนออย่างส าคัญ 
คือ การรับผิดชอบต่อผู้อ่ืน และในฐานะที่การพัฒนาแบบยั่งยืนเป็นรากฐานของจริยธรรมในปัจจุบัน 
ความน่าสนใจของการพัฒนาแบบยั่งยืนเกี่ยวกับการประสานระหว่างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของวาทกรรมการพัฒนาแบบยั่งยืน ดูยังเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจอย่างมาก
ด้วย เนื่องจากเป็นทางเลือกที่สาม ระหว่างข้อเสนอที่ดูมีลักษณะสุดขั้ว 2 แบบ คือแบบของนัก
นิเวศน์วิทยาอย่างลึกที่เรียกร้องให้ปฏิเสธสิ่งที่เรียกว่า “การพัฒนา” อย่างสิ้นเชิง กับแบบที่ชูการ
พัฒนาอย่างไม่ตั้งค าถามและไม่ค านึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเลย ดังกรณีของทฤษฎีการให้ทันสมัยอย่าง
ตะวันตกในอดีต ฉะนั้น ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จึงไม่น่าแปลกใจว่าท าไมการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนจึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 

แม้ว่าแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน จะได้รับความนิยมและยอมรับอย่างกว้างขวาง จน
สามารถท าให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมกลายเป็นปัญหาระดับโลก และได้รับความสนใจจากประเทศต่าง ๆ 
ทั่วโลก แต่ก็มิได้หมายความว่าแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนสามารถลดทอนความรุนแรงของปัญหา
สิ่งแวดล้อมโลกลงได้อย่างฉับพลัน โดยมิต้องพูดถึงการขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกให้หมดไป ซึ่งยิ่งดูยิ่ง
เป็นเรื่องห่างไกลมากข้ึนทุกที สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าบรรดาพลังและกระบวนการ
ในการท าลายล้างสิ่งแวดล้อมต่างก็ยังคงด ารงอยู่ มิได้ถูกขจัดให้หมดสิ้นไปแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่
เรียกว่าการพัฒนา การท าให้เป็นอุตสาหกรรม รวมถึงลัทธิบริโภคนิยมและระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม ซึ่งมีส่วนอย่างส าคัญในการกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างขาดความ
รับผิดชอบ เป็นที่น่าสงสัยว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดในทางปฏิบัติ เพราะเท่าที่
ผ่านมา ความไม่เท่าเทียมในสังคมยังคงด ารงอยู่ คนยากจนจ านวนมากขาดแคลนอาหาร ที่อยู่อาศัย 
และเครื่องนุ่งห่ม ในประเทศโลกที่สาม หรือแม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วก็ตาม นั่นคือ การพัฒนา
เท่าท่ีผ่านมาได้สร้างปัญหาไว้มากมาย ซึ่งการแก้ปัญหาแบบประนีประนอมอย่างการพัฒนาแบบยั่งยืน
นี้จะแก้ไขได้หรือไม่ เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์จ านวนมหาศาลของชาติมหาอ านาจและ
บรรษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลาย  

นอกจากการพัฒนาแบบยั่งยืนที่สากลก าลังพูดถึงแล้วยังมี การพัฒนาที่ยั่งยืนในวิถีทางแบบ
พุทธ ซึ่ง พระธรรมปิฎก ได้เขียนไว้ใน หนังสือ “การพัฒนาที่ยังยืน” โดยเสนอแนวทางของการพัฒนา
ที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาแบบองค์รวม โดยบูรณาการอย่างสมดุล จะต้องเข้าถึงความจริงของธรรมชาติ 
ซึ่งเป็นไปตามระบบความสัมพันธ์ของเหตุและปัจจัยทั้งหลาย หมายถึง การที่มนุษย์เป็นอยู่อย่างมี
อิสรภาพและสันติสุขในโลกที่เกื้อกูล ด้วยระบบความสัมพันธ์แห่งองค์ประกอบพ้ืนฐานและรวมกับ
ความซับซ้อนที่มนุษย์สร้างขึ้น อันได้แก่ เทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบส าคัญดังนี้ 

1)      มนุษย์ 
ก.     ในฐานะบุคคล 
ข.     ในฐานะชีวิตทั้งกายและใจ 

2)      สังคม 
3)      ธรรมชาติ 
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4)      เทคโนโลยี 
องค์ประกอบทั้ง 4 จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกันทั้งระบบ แต่มนุษย์เป็นตัวกระท าเพราะ

มีเจตน์จ านง ในขณะที่องค์ประกอบอ่ืนไม่มี และการที่มนุษย์แปลกแยกจากธรรมชาติย่อม หมายถึง 
ว่ามนุษย์แปลกแยกจากชีวิตมนุษย์เองด้วย 
 

การแก้ปัญหาด้วยการบูรณาการง่ายๆ ก็คือ การเปลี่ยนแปลงที่จะท าให้โลกมนุษย์กับโลก
ธรรมชาติประสานประโยชน์กันได้ โดยมนุษย์อยู่ในโลกธรรมชาติอย่างกลมกลืน เกื้อกูล ความส าเร็จนี้
จึงจะเป็นชัยชนะอย่างแท้จริงของมนุษย์  และเพ่ือให้เป็นองค์ประกอบที่ดีที่จะน าไปสู่ระบบใหญ่
ทั้งหมด  ในการพัฒนาจึงถือเอาการพัฒนามนุษย์เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเป็นปัจจัยที่กระท าดังกล่าว
มาแล้ว   
กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเหมือนแยกได้เป็น 2 ตอน ดังนี้ 

1) ระบบการพัฒนาคน โดยพัฒนาที่ตัวคนเป็นปัจจัยที่กระท า ให้เป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาด้วยการพัฒนาตัวคนเต็มทั้งระบบ คือ ครบทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา โดยทั้ง 3 ด้านนั้นมี
ความสัมพันธ์อิงอาศัยกัน การพัฒนาคนจะต้องท าท้ังหมดจึงจะเป็นการพัฒนาคนเต็มคน 

(1) พฤติกรรม พฤติกรรมีที่ดีเป็นช่องทางให้จิตใจพัฒนาและช่วยให้ปัญญางอกงาม 
โดยให้ความพิเศษกับพฤติกรรมเคยชินที่ดีและเกื้อกูลซึ่งจะต้องฝึกแต่เด็ก 

(2) จิตใจ จิตใจที่มีเจตน์จ านงที่เป็นตัวชี้น าก าหนดพฤติกรรม และสภาพจิตที่พอใจมี
ความสุข ก็ท าให้พฤติกรรมมีความมั่นคง ปัญญาจะท างานได้ผลและพัฒนาไปได้ 
ต้องอาศัยสภาพจิตใจที่เหมาะสม 

(3) ปัญญาเป็นตัวแก้ปัญหา เป็นตัวจัดปรับทุกข์อย่างทั้งพฤติกรรมและจิตใจให้ลงตัว
พอดี และเป็นตัวน าไปสู่จุดหมายแห่งความมีอิสรภาพและสันติสุข จะต้องพัฒนา
ควบคู่ประสานกันไป และอิงอาศัยการพัฒนาทั้งพฤติกรรมและจิตใจ ใช้ปัญญา
บนความไม่ประมาท 

 
2) ระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคนที่พัฒนาเต็มระบบนั้นเป็นตัวกลางหรือเป็นแกนกลาง ด้วย

การเป็นปัจจัยตัวกระท าที่ไปประสานปรับเปลี่ยนบูรณาการระบบสัมพันธ์องค์รวมใหญ่สู่ การพัฒนาที่
ยั่งยืน การพัฒนาที่ยั่งยืน จะเกิดขึ้นเมื่อระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้ง 4 ด าเนินไปด้วยดี 
โดยทุกส่วนเป็นปัจจัยส่งผลในทางเกื้อกูลกัน และในระบบนี้มนุษย์ในฐานะปัจจัยตัวกระที่มี
ความส าคัญที่สุด ที่จะให้ภาวะที่พึงประสงค์นี้เกิดขึ้นหรือไม่ โดยจะกล่าวถึงข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
และการปฏิบัติต่อองค์ประกอบทั้ง 4 เฉพาะที่เป็นแนวทางพ้ืนฐานบางประการ 
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(1) มนุษย์ ในฐานะที่เป็นมนุษย์ เป็นหลักที่ควรให้ความส าคัญที่สูงสุด โดยมุ่งให้
การศึกษา จัดสรรปัจจัยเกื้อหนุนอ่ืน ๆ เพ่ือให้มนุษย์แต่ละชีวิตเจริญงอกงาม 
เข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ อันจะเป็นปัจจัยไปกระท าต่อระบบสัมพันธ์องค์
รวมใหญ่บรรลุจุดหมายแก่งหารพัฒนาที่ยั่งยืนและมนุษย์ในฐานทรัพยากรมนุษย์  
คือทุนหรือปัจจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พึงมีการพัฒนาให้เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณภาพ มีสุขภาพดี ขยัน อดทน รับผิดชอบ มีความรู้ ฯลฯ พร้อมที่
จะเป็นก าลังในการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(2) สังคม ระบบต่าง ๆ ทางสังคมนั้นเป็นการจัดการรูปแบบในระดับสังคม ต่างสังคม 
ประเทศชาติที่เปิดถึงท่ัวกัน จะต้องวางมาตรการร่วมกัน ปกป้องมิให้มีการกดขี่ บีบ
บังคับ เอารัดเอาเปรียบกัน ไม่ว่าน้อยใหญ่ สังคมควรมีมาตรการพิทักษ์ ป้องกันมิ
ให้คนเบียดเบียนท าลายธรรมชาติแวดล้อม 

(3) ธรรมชาติ ทัศนคติที่ดีของมนุษย์ต่อธรรมชาตินั้นไม่ควรหยุดมองแค่เลิกมองตนเอง
แยกต่างหากจากธรรมชาติ แล้วมองตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ แต่ควรจะ
ก้าวต่อไปถึงขั้นแสดงศักยภาพของมนุษย์ในการจัดวางสมมติต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น เพ่ือใช้อ้างสิทธิต่าง ๆ กลับมาอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล ไปเบียดเบียน 
ท าร้าย เอาเปรียบ ยอมเสียสละให้มาก แล้วท าความดีชดใช้ หรือจะถือว่ากอบโกย
จากเขามามากพอแล้ว จะคืนให้แก่ธรรมชาติบ้างก็ได้ 

(4) เทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกื้อกูลไม่ท าลายธรรมชาติ เทคโนโลยีที่
ประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
ฝนการผลิตสูงโดยมีของเสียน้อย ก าจัดน้ าเสีย ก าจัดขยะ เอาของเสียมาเวียนใช้
ใหม่ ตลอดจนการวางมาตรการบังคับควบคุม มนุษย์เองจะต้องไม่ประมาทกับการ
ใช้เทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยีเป็นเครื่องสนองกิเลศของมนุษย์ จะต้องใช้อย่างมี
สติ มิใช่ว่าเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าแต่มนุษย์กลับเสื่อมลง จะต้องเสพที่คุณค่าแท้มิ
ใช้เสพเพราะตัณหา 

เมื่อพูดถึงข้อปฏิบัติต่อองค์ประกอบแต่ละอย่างพอเป็นแนวทางแล้วขั้นที่จะบูรณาการทั้ง 4 
องค์ประกอบเข้าด้วยกันเป็นระบบสัมพันธ์อันเดียว โดยเอาระบบพัฒนาตัวคนมาเป็นองค์แกนกลาง ที่
จะท าหน้าที่เป็นปัจจัยตัวกระท าให้ส าเร็จเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม เกณฑ์มาตรฐานขั้น
พ้ืนฐานที่พระพุทธศาสนาใช้วัดการพัฒนา คือ การไม่เบียดเบียนทั้งตนเอง และไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
พยายามเข้าถึงความจริงของธรรมชาติ น าปัญญาความรู้มาใช้ด้วยเจตน์จ านงที่จะสนองความคิดหมาย
จะท าให้โลกดี มองเห็นทุกอย่างเป็นระบบที่สัมพันธ์ครอบคลุมทั้งหมด รู้ถึงคุณค่าแท้คุณค่าเทียม ก้าว
ข้ามพ้นการเบียดเบียนผู้อื่น สู่ความเก้ือกูล การพัฒนามนุษย์อย่างถูกต้องจะน าผลดีมาให้ 
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โดยสรุปแล้ว แม้ว่าแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะมีความเกี่ยวพันธ์อย่างแนบแน่นกับความ
เคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม แต่ก็หาใช่สิ่งเดียวกันไม่ แต่ละกรอบคิดเองต่างก็มีความหลากหลายใน
ตัวเองอยู่แล้ว ซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นไม่สามารถที่จะมีสูตรส าเร็จหรือคู่มือที่จะบอกได้ตายตัวว่ า
การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นท าได้อย่างไร แต่สิ่งที่ต้องพยายามตระหนักในวิถีทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ 
การใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวัง การมีส่วนร่วมของประชาชนระดับรากหญ้าในขบวนการพัฒนา การ
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและประหยัดพลังงาน ทั้งควรจะมีนัยของศีลธรรมและความยุติ ธรรมทาง
สังคมอยู่ด้วย ซึ่งก็หมายความว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากจะเป็นมุมมองต่อมนุษย์ ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นเรื่องของอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจ และการตีความสิ่งที่เรียกว่า ความยุติธรรม
ทางสังคมอีกด้วย นั่นคือ คนจนจะเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างไร 

นอกจากนีย้ังมีผู้ก าหนดกรอบแนวคิดของ ทฤษฎีการพัฒนาที่ยั่งยืนดังนี้ 
ในทุก ๆ นิยามของ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” มีจุดเน้นร่วมกันว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง 

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ภายใต้ศักยภาพของระบบนิเวศน์วิทยาของโลก การพัฒนาที่ยั่งยืนจึง
มีส่วนประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ส่วนประกอบทั้งสามนี้จะเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน ตาม 

แนวคิดของ Edward Barbier คือ การบรรลุเป้าหมายทั้งสามองค์ประกอบนี้ให้ได้ดีที่สุด และ
โดยที่สังคมไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่สูงสุดในทุกส่วนประกอบได้ จึงจ าเป็นต้องยอมลดเป้าหมายใน
บางองค์ประกอบ เพ่ือให้เป้าหมายในองค์ประกอบอ่ืนเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจัดล าดับความส าคัญ
ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ว่าจะให้องค์ประกอบใดมีล าดับความส าคัญที่สูงกว่าองค์ประกอบอ่ืน ๆ 
เช่น ถ้าให้ล าดับความส าคัญทางด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอันดับแรก ก็อาจต้องชดเชยด้วย
การให้เป้าหมายทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมลดลง 

ส่วนประกอบของความยั่งยืนทางเศรษฐกิจนั้น สังคมต้องสร้างความเจริญเติบโตที่ท าให้เกิด
กระแสรายได้ที่เหมาะสม ในขณะที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งสต็อกของทุนที่มนุษย์สร้างขึ้น ทุนมนุษย์และทุน
ธรรมชาติเป้าหมายพื้นฐาน 3 ประการของระบบเศรษฐกิจ คือ 

1. การเพิ่มขึ้นในการผลิตสินค้าและบริการ 
2. การตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน หรือการลดปัญหาความยากจน 
3. ท าให้เกิดการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายพื้นฐาน 3 ประการนี้จะต้องด าเนินการในแนวทางที่ยั่งยืนตามที่กล่าวมาแล้ว 
ในส่วนประกอบทางด้านสังคมของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นจะต้องวางอยู่บนรากฐานของ 2 

หลัก คือ หลักการความยุติธรรม และหลักการความเท่าเทียมกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในระยะยาว 
การเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสของคนในสังคมจะต้องมีความเท่าเทียมกัน สิทธิมนุษยชนและ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น อาหาร สาธารณสุข การศึกษา ที่อยู่อาศัย และโอกาสในการพัฒนาตนเอง 
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ความเป็นธรรมในสังคมนี้มีนัยยะถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันของประชาชนทุกคนในด้านการศึกษาและ
การมีส่วนในการเสริมสร้างผลิตภาพให้แก่สังคม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะท าให้เป้าหมายทางสังคมทั้งด้าน
ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเป็นธรรมในสังคม ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ และการ
มีส่วนร่วมของประชาชนประสบความส าเร็จ 

ในส่วนประกอบด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การรักษาไว้ซึ่งสต็อก
ของทุนธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ แม่น้ า ภูเขา แร่ธาตุอันเป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่ควรจะด ารง
อยู่ที่ท าให้ส่วนประกอบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ความมี
เสถียรภาพของระบบนิเวศน์ของโลกจะไม่ถูกกระทบกระเทือน 

ส่วนประกอบของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะต้องประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก อันได้แก่ ส่วนของ
ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม และระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสัมพันธ์และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นในส่วนที่ทับซ้อนกันของ 3 องค์ประกอบ หรือพ้ืนที่แรเงาในภาพ กล่าวคือ 
มีการพฒันาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและมีการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยในขณะเดียวกัน 

 
ภาพที่ 2.4 หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แหล่งที่มา : ดัดแปลงจาก Edward Barbier 
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชนในประเทศไทยเริ่มปรากฏเมื่อประมาณ 15 ปีที่
ผ่านมา จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช พ.ศ.  2540 ซึ่งมีเจตนารมณ์อย่างชัดเจน
ในการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ตลอดจนการสร้างระบบการตรวจสอบอ านาจรัฐและก่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองเ พ่ือความ
ยั่งยืนของประชาธิปไตย ตลอดจนการสร้างระบบการตรวจสอบอ านาจรัฐและก่อให้เกิดเสถียรภาพ
ทางการเมืองเพ่ือความยั่งยืนของประชาธิปไตยด้วยสิทธิ เสรีภาพ และการเข้าถึงสิทธิของการมีส่วน
ร่วมของตนเอง ประชาชนจึงสามารถตรวจสอบและเรียกร้องให้ผู้มีอ านาจปฏิบัติตามนโยบายต่ าง ๆ 
ได้ ซึ่งแตกต่างจากอดีตอย่างชัดเจน โดยหลายมาตรามีการน าไปปฏิบัติอย่างชัดเจนแต่หลายมาตรา
มิได้ถูกน าไปปฏิบัติ แสดงถึงการขาดการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะท าให้เจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญเกิดผลอย่างแท้จริง ท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งจากกระบวนการทางนโยบายสาธารณะ
ในหลายครั้ง และเกิดกระบวนการเคลื่อนไหวที่มีอิทธิพลต่อการท างานของรัฐบาลและสถาบันที่มี
อ านาจต่าง ๆ แต่ภาคประชาชนและในสังคมมักจะอยู่ห่างไกลกระบวนการตัดสินใจและห่างไกลจาก
ความสนใจของผู้มีอ านาจ เพราะผู้มีอ านาจมักตัดสินใจด้วยตนเอง การเรียกร้องเพ่ือการมีส่วนร่วมจึ ง
เริ่มถูกกีดกันออกไปจากการได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานทางการเมือง จากการได้รับโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม 
การเคลื่อนไหวที่ประสบความส าเร็จทางสังคมในปัจจุบันบางครั้งจึงเกิดจากความต้องการของ
ประชาชนกลุ่มน้อยที่ถูกกดดัน ขาดการเข้าไปมีส่วนร่วมและขาดการยอมรับถึงการเป็นพลเมืองที่เท่า
เทียมกันและสมบูรณ์ 
 ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีหลักส าคัญเพ่ือการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สนับสนุนให้ประชาชนเข้า
มามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครอง รวมทั้งตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม 
ก าหนดกลไกสถาบันทางการเมืองให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพ สร้างเสริมสถาบันศาสนาและ
องค์กรอิสระให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสุจริตและเน้นย้ าถึงคุณค่าและความส าคัญของคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงจัดได้ว่ าเป็นการขยาย
สิทธิของประชาชนให้มีมากขึ้นจากรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาและสิ่งที่ส าคัญ คือ ได้เพ่ิมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ตลอดจนการแก้ปัญหาในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตอีกด้วย  
(ถวิลวดี บุรีกุล, 2552: 5-6) 
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2.4.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม (Participation) 
 ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมและ
การเมือง ในอดีตการมีส่วนร่วมของประชาชนมัก หมายถึง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในทางการเมือง โดยให้ความส าคัญกับการไปใช้สิทธิ เลือกตั้ งซึ่ ง เป็นไปตามหลักการของ 
“ประชาธิปไตยแบบเป็นตัวแทน” ที่ประชาชนเลือกตัวแทนหรือผู้แทนเป็นผู้ตัดสินใจและแก้ปัญหา
ของตน หากแต่ด้วยลักษณะของสังคมสมัยใหม่ที่สลับซับซ้อน ความคิดเห็นและความต้องการของ
ประชาชนมีความหลากหลาย ท าให้การมีส่วนร่วมโดยผ่านตัวแทนมีข้อจ ากัดและไม่มีหลักประกันว่า
การตัดสินใจของตัวแทนจะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ 
 ปัจจุบันสังคมหันมาให้ความส าคัญกับระบบ “ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ซึ่งเป็นระบบที่
นอกจากประชาชนเลือกผู้แทนเข้าไปปกครองและบริหารแล้วยังมีส่วนร่วมโดยตรงในกระบวนการ
ตัดสินใจของรัฐบาลที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอีกด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเริ่มปรากฏในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งส่งผลให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน
กว้างขวางขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ได้มีความหมายเฉพาะการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือ
ร่วมรับประโยชน์เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการร่วมรับรู้การท างานของภาครัฐและร่วมสนับสนุน
ติดตามการท างานของภาครัฐเพ่ือท าให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากประชาชน 
(มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551: 16) 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีความหมาย (Meaningful Public Participation) 
หมายถึง กระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ในแต่ละขั้นตอน
การด าเนินงานและเทคนิคต่าง ๆ ที่น ามาใช้จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมี
ความหมาย ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีความหมาย (Meaningful Public Participation) 
หมายถึง การที่ความคิดเห็นหรือข้อมูลของประชาชนมีผลหรือมีความส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้มี
อ านาจตัดสินใจ ซึ่งองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีความหมาย (Beierle and 
Cayford, 2002; Bond, Palerm and Haigh, 2004; Creighton, 2005; Frewer and Rowe, 2005, 
Forss, 2005) มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

1. กระบวนการมีส่วนร่วมจะต้องเกิดขึ้นก่อนที่การตัดสินใจโดยผู้อ านาจตัดสินใจจะเกิดขึ้น  
2. กระบวนมีส่วนร่วมจะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการมีส่วนร่วมอย่าง

ชัดเจน 
3. กระบวนการตัดสินใจที่ประกอบด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงและ

เหมาะสมในทุกขั้นตอน 
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4. การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียจากการตัดสินใจนั้น ๆ ในทุก
ภาคส่วนอย่างครอบคลุม และเหมาะสม 

5. กระบวนการมีส่วนร่วมควรประกอบด้วยเทคนิคการมีส่วนร่วมที่หลากหลายและมีความ
เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกัน 

6. กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และการ
สื่อสารที่ใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมต้องเป็นแบบสองทาง 

7. ข้อเสนอแนะและบทสรุปที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องชัดเจนและ
เปิดเผย สามารถติดตามและตรวจสอบได้ว่าข้อเสนอแนะเหล่านั้นส่งผลอย่างไรต่อการ
ตัดสินใจขั้นสุดท้าย และหากข้อเสนอแนะเหล่านั้นไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขั้นสุดท้ายต้อง
มีค าอธิบายที่เหมาะสมจากผู้มีอ านาจตัดสินใจ 

8. กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่บางระยะอาจมีเพียงให้ข้อมูลบางระยะ
เป็นการปรึกษาหารือและท าความเข้าใจและบางระยะเป็นการตัดสินใจ ซึ่งอาจด าเนินการ
โดยการใช้เครื่องมือและผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมอาจจะแตกต่างกัน ทั้งหมดนี้จ าเป็นต้องมีการ
วางแผนและออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่ก่อนเริ่มกระบวนการ 
 
กล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีคุณค่าหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนที่

ประสบความส าเร็จนั้น ประชาชนต้องมีส่วนร่วมด้วยความกระตือรือร้น ผู้มีส่วนได้เสียมีอ านาจต่อรอง
ในกระบวนการตัดสินใจในกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย
ของสังคม และการจัดการทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และต้องเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย
ความสมัครใจอย่างแท้จริง เมื่อเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมสามารถเข้าใจถึง
ความหมายของการมีส่วนร่วมที่มีอย่างถ่องแท้แล้วก็สามารถสร้างเกณฑ์การประเมินโดยยึดปัจจัยที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นพ้ืนฐาน และสามารถที่จะประเมินผลความส าเร็จของการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, 2555: 137) 
 
 

2.4.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การด าเนินงานพัฒนาหรือกิจกรรมโครงการใด ๆ สิ่งที่ส าคัญต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนมีหลายประการ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ผู้
ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ดังนี้ 
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 พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552 อ้างถึงใน ภิรดี ลี้ภากรณ์, 2554: 22) ได้อธิบายว่า ปัจจัยที่
มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้นอยู่กับว่ามีส่วนร่วมในเรื่องอะไร แต่อย่างไรก็ตามมีปัจจัยหลัก
ร่วม 4 ปัจจัยที่เป็นแกนกลางของการมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ 
 1)  ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมเป็นกิจกรรมที่มีต้นทุนที่ผู้มี
เข้ามาส่วนร่วมต้องจ่ายต้นทุนเหล่านี้อาจเป็นเรื่องของค่าเดินทาง เวลาและการเสียโอกาสในการท า
กิจกรรมที่สร้างรายได้หรือกิจกรรมในครัวเรือน การที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในระดับใดของโครงการ 
แผนงานหรือนโยบาย ประชาชนย่อมคาดหวังว่าการเข้ามามีส่วนร่วมจะท าให้ตนเองหรือครอบครัว
ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งทั้งในเรื่องของการเพ่ิมข้ึนของรายได้หรือการ
มีอาชีพที่มั่นคง 
 2)  ความไว้วางใจต่อหน่วยงานหรือบุคลากรที่จัดการการมีส่วนร่วม ความไว้วางใจเป็นความ
คาดหวังเชิงบวกในการสร้างการมีส่วนร่วม ความไว้วางใจต่อผู้ปฏิบัติงานโครงการหรือเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วม นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ การวางแผนนโยบายของหน่วยงานต่าง ๆ 
 3)  ความไว้วางใจระหว่างประชาชนที่มีส่วนร่วม การที่ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการใดขึ้นอยู่กับความไว้วางใจระหว่างประชาชนที่มีส่วนร่วมโดยประชาชนเข้าร่วมเพราะได้รับ
การชักชวนจากเพ่ือนหรือญาติที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หรือเมื่อเห็นเพื่อนบ้านหรือญาติเข้าไปมีส่วน
ร่วมในโครงการก็ท าให้ตนเองอยากเข้าร่วมบ้าง 
 4)  การตระหนักต่อปัญหา การตระหนักต่อปัญหาเป็นการรับรู้สภาพปัญหาของเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งว่ามีผลกระทบในด้านลบต่อการด าเนินวิถีชีวิต ความเป็นอยู่หรือต่อสิ่งที่บุคคลให้ความส าคัญมาก
น้อยเพียงใดเมื่อการรับรู้ผลกระทบเชิงลบของปัญหาผ่านเข้าไปสู่จิตส านึกบุคคล ความตระหนักหรือ
ความส าคัญต่อปัญหาก็จะเกิดขึ้น และเมื่อประชาชนตระหนักต่อปัญหาพวกเขาก็มีแนวโน้มเข้าไปมี
ส่วนร่วมในโครงการแผนงาน และนโยบายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหา 
 นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้ (สถาบันพระปกเกล้า, 
2546: 2-3) 
 1)  เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ กระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชน ช่วยให้เกิดความ
กระจ่างในวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบายนั้น ๆ 
 2)  การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา การให้ประชาชนมีส่วนร่วมมาตั้งแต่ต้นในการ
ด าเนินงานสามารถท่ีจะลดความล่าช้าและลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของประชาชนได้ 
 3)  การสร้างฉันทามติ (Consensus Building) โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถที่
จะสร้างข้อตกลงที่มั่นคงและยืนยาวและการยอมรับระหว่างกลุ่ม ลดความขัดแย้งทางการเมืองและ
สร้างให้เกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ 
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 4)  ความส าเร็จและผลในการปฏิบัติของโครงการ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท าให้คนเรา
มีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น ซึ่งจะได้รับความร่วมมือจากประชาชน 
 5)  การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า หรือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่รุนแรง 
 6)  ความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นวิถีทางที่จะน าไปสู่
ความชอบธรรมและการด ารงอยู่ของความชอบธรรม 
  

กล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญต่อคุณภาพของการตัดสินใจ การลด
ค่าใช้จ่ายและศูนย์เสียเวลา การสร้างฉันทามติ การเพ่ิมความง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ เพ่ิมความส าเร็จ
และผลในการปฏิบัติของโครงการ การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า การด ารงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและ
ความชอบธรรมค่อยๆ เพ่ิมความรู้สึกที่ไวต่อความห่วงกังวลของสาธารณชน การพัฒนาความ
เชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธรณชน ประโยชน์ซึ่งผู้มีส่วนร่วมไม่เพียงแต่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ
เนื้อหา แต่ยังได้เรียนรู้การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอีกด้วย 
  

2.4.3 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 “ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน” ซึ่งเป็นมีส าคัญของการมีส่วนร่วมผู้วิเคราะห์มี
ความเห็นตรงกับผู้เขียนและนักวิชาการด้านการมีส่วนร่วมหลายท่านที่ได้ยอมรับร่วมกันว่าการมีส่วน
ร่วมของประชาชนมีหลายระดับ (Arnstein, 1969; Konisky & Beierle, 2001; Vasseur et al
.,1997; Wilcox, 1994) และมีความส าคัญในการด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ประสบ
ความส าเร็จซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าควรมีการอภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นนี้เพ่ิมเติมจากในหนังสือ เพ่ือให้
ผู้สนใจเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้งานในบริบทของประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมอาจกล่าวได้ว่า
ปัญหาส าคัญประการหนึ่งส าหรับสังคมประเทศไทยคือ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ควรอยู่ใน
ระดับใด เพ่ือจะได้สามารถเลือกแนวทางที่เหมาะสมส า หรับกระบวนการมีส่วนของประชาชนได้ ตาม
หลักการนั้นระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถแบ่งได้หลายวิธี และหลายระดับขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์และความละเอียดในการแบ่ง โดยปัจจัยหลักขึ้นอยู่กับการที่รัฐหรือผู้อ านาจตัดสินใจ
ยินยอมให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย กิจกรรม หรือโครงการ
พัฒนานั้น ๆ มากน้อยเพียงใด โดยความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจการตัดสินใจของรัฐจะแปรผกผันกับ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยถ้าประชาชนมีอิทธิพล อ านาจต่อรองในกระบวนการมีส่วน
ร่วมมาก รัฐก็จะมีอ านาจในการตัดสินใจที่ลดลง (Arnstein, 1969) จากงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจสามารถจัดระดับจากระดับต่ าสุดไปสู่ระดับสูงสุดได้ 7 ระดับ ดัง
แสดงในภาพที่ 2.5 
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ภาพที่ 2.5 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  

แหล่งที่มา : ดัดแปลงจาก Arnstein (1969), Burikul (2009), Petts (1999) และ Sinclair & 
Diduck (1995) 

 
 1. ระดับการให้ข้อมูล (Informing) เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ต่ าที่สุด โดยรัฐหรือเจ้าของ
โครงการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเมื่อกิจกรรม หรือโครงการพัฒนาต่าง ๆ ได้ถูกคิดริเริ่มแล้ว 
โดยประชาชนมีสิทธิเพียงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเท่านั้น โดยไม่มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น
หรือเก่ียวข้องใด ๆ กับการตัดสินใจนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม กล่าวได้ว่าระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม วิธีการให้
ข้อมูลมีได้หลายเทคนิควิธีการ เช่น การประกาศผ่านหนั งสือพิมพ์ การแจกแผ่นพับ การแสดง
นิทรรศการ เป็นต้น 

2. ระดับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Information Provision) เป็นระดับที่สูงขึ้น 
ซึ่งเมื่อประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารแล้ว พวกเขาก็สามารถที่จะค้นหาสาเหตุของปัญหา 
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วิเคราะห์ความจ าเป็นและความต้องการของกิจกรรมหรือโครงการ และพิจารณาถึงข้อดี ข้อเสียของ
ทางเลือกต่าง ๆ ได้ดียิ่งข้ึน โดยที่รัฐหรือผู้มีอ านาจตัดสินใจเชิญชวนให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรม หรือโครงการนั้น ๆ เพ่ือให้ผู้มีอ านาจในการตัดสิ นจ าน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจต่อไป 

3. ระดับการปรึกษาหารือ (Consultation) เป็นระดับขั้นที่มีการเปิดโอกาสให้มีการเจรจากัน
อย่างเป็นรูปแบบระหว่างผู้ก าหนดนโยบาย เจ้าของโครงการ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและ
สาธารณชนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าข้อมูล และผลการศึกษามาปรึกษาหารือกับประชาชนในประเด็น
ปัญหา ทางเลือก ทางแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย/โครงการนั้น ๆ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ แต่ไม่มีหลักประกันว่าแนวความคิดเหล่านั้นจะถูกน าเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาอย่างเหมาะสม และมีผลต่อการตัดสินใจเพียงใด ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่อยู่ในระดับนี้ โดยประเทศไทยได้ให้มีการด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชน และคุณภาพของสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับนี้ผ่านทาง
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการ จัดท ารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553  

4. ระดับการสร้างความร่วมมือ การวางแผนร่วมกัน (Involvement) เป็นระดับที่เปิดโอกาส
ให้ มีการสื่อสารแบบสองทาง มีขอบเขตที่กว้างขึ้น มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
โครงการ เปิดโอกาสให้มีการวางแผนร่วมกันในการเตรียมหรือการด าเนินโครงการ โดยเฉพาะความ
คิดเห็นที่น าไปสู่การลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการด าเนินโครงการหรือการลดปัญหาความขัดแย้ง 
เหมาะส าหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีข้อโต้แย้งมาก อย่างไรก็ตามผู้มี
อ านาจตัดสินใจยังคงอ านาจการตัดสินใจขั้นสุดท้ายวิธีการมีส่วนร่วม เช่น การประชุมวางแผนแบบมี
ส่วนร่วม กลุ่มที่ปรึกษา  

5. ระดับการร่วมด าเนินการ (Partnership) ระดับนี้ผู้มีอ านาจตัดสินใจ ผู้ด าเนินนโยบาย/
โครงการ และประชาชนร่วมกันจัดท าหรือด าเนินการตามนโยบายหรือโครงการนั้น ๆ เป็นการปฏิบัติ
ตามนโยบาย หรือด าเนินโครงการร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่วางไว้  

6. ระดับการร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Delegated Power) เป็น
ระดับ ที่ประชาชนมีสิทธิในการแลกเปลี่ยนกับผู้มีอ านาจตัดสินใจ และสามารถเข้าร่วมตรวจสอบและ
ติดตาม ผลการด าเนินการกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินนโยบายและโครงการ
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พัฒนาต่าง ๆ โดย เฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก เนื่องจาก
ประชาชนจะท าหน้าที่เฝ้า ระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และเตือนภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรม หรือ
โครงการที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชน สังคม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบของการ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลอาจอยู่ ในรูปของการจัดตั้งคณะกรรมการกลางที่ประกอบจากผู้มี
ส่วนได้เสียที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน  

7. ระดับการควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) เป็นระดับการมีส่วนร่วมข้ันสูงสุด โดย 
ประชาชนสามารถริเริ่มนโยบายวางแผนและด าเนินโครงการต่าง ๆ ได้เองตั้งแต่ต้น โดยเจ้าหน้าที่/ 
หน่วย ฃงานของรัฐเป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน จะสังเกตได้ว่าการแบ่งระดับการมีส่วน
ร่วมนั้นในแต่ระดับมีนัยของการกระจายอ านาจของภาค รัฐที่มีต่อภาคประชาชน บทบาทของ
ประชาชนจะเพ่ิมขึ้นตามระดับการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นนอกจากนี้ การที่ประชาชนจะสามารถมีส่วนร่วม
ในระดับที่สูงขึ้นได้นั้น จะต้องมีการมีส่วนร่วมในระดับล่างอย่างเหมาะสมก่อน เนื่องจาก หาก
ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ประชาชนย่อมไม่สามารถคิด วิเคราะห์
ข้อมูลได้อย่างครอบคลุมในการแสดงความคิดเห็น การร่วมปรึกษาหารือ การร่วมตัดสินใจ ติดตาม
และตรวจสอบ (Bureekul, 2009) ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย หรือ ด าเนินโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ 
 

2.5 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ประเทศพัฒนาแล้วต่างน ามาใช้
ในงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการพัฒนาย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นการพัฒนาที่ฉลาดและรอบคอบโดยผนวกการพิจารณาด้าน
สิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วยตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นโครงการหรือระยะวางแผนนั้นย่อมจะช่วยลดผลกระทบ
พร้อมกับส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ประเทศมีจ ากัดอย่างระมัดระวังและมีประโยชน์
สูงสุดในประเทศไทยได้มีการใช้ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 เป็นต้น
มาและในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 อาศัยอ านาจตาม
มาตรา 46 ได้ออกประกาศกระทรวงฯก าหนดประเภทและขนาดของโครงการจ านวน 35 ประเภทซึ่ง
เป็นโครงการขนาดใหญ่หรือมีลักษณะที่อาจก่อปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมต้องเสนอรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตหรืออนุมัติโครงการจากหน่วยงานผู้อนุญาต หรือคณะรัฐมนตรีทั้งนี้
รายงานฯจะต้องจัดท าโดยผู้มีสิทธิท ารายงานรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่ งจด
ทะเบียนกับส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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2.5.1 ความหมายของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment:  EIA) มี

ความหมายหรือค านิยามกว้างขวางแตกต่างกันไปซึ่งผู้ศึกษาได้รวบรวมความหมายของค าว่าการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

UNEP (1998) อ้างถึงใน กนกพร สว่างแจ้ง (2547: 4) ให้ความหมายว่า การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม หมายถึง การศึกษาเพ่ือคาดการณ์ผลที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินการ
ของโครงการอีกทั้งเสนอแนะวิธีลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการเพ่ือให้โครงการสามารถ
ด าเนินการอย่างเหมาะสมโดยไม่ท าลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 

เกษม จันทร์แก้ว (2542: 2) กล่าวว่า อีไอเอเป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการ
แยกแยะผลกระทบที่จะเกิดข้ึนเป็นวิธีการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากโครงการ
พัฒนาหรือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นและเป็นเครื่องมือที่ใช้ประกอบในการจัดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลของการใช้เครื่องมือจะให้แผนการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และระบบตรวจสอบประเมินผลของการด าเนินโครงการ 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ท านายและประเมินขนาด
และความส าคัญของผลกระทบทางกฎหมายนโยบายโครงการและกิจกรรมอ่ืน ๆ ของมนุษย์ที่อาจมี
ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตรวมทั้งการเสนอแนะมาตรการลดป้องกันและ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบตลอดจนการน าเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถสื่อสารเป็นที่เข้าใจ
กันได้อย่างชัดเจน (Munn, 1979 อ้างถึงในฉัตรไชย รัตนไชย,2551: 1) 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหมายถึงการศึกษาเพ่ือคาดการณ์ผลที่จะเกิดต่อ
สิ่งแวดล้อมจากการด าเนินการของโครงการอีกทั้งเสนอแนะวิธีการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการเพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินการอย่างเหมาะสมโดยไม่ท าลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
(จ าลอง โพธิ์บุญ, 2552: 96) 

ทวีวงศ์ ศรีบุรี (2541: 11) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการหรือ
กิจการประเภทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ
โครงการหรือกิจการนั้นทั้งในทางบวกและทางลบเพ่ือเป็นการเตรียมการควบคุมป้องกันและแก้ไขก่อน
การตัดสินใจด าเนินโครงการหรือกิจการนั้น ๆ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในหลาย ๆ
ระบบส าหรับการวางแผนเพ่ือการตัดสินใจเตรียมการควบคุมและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิด
จากการด าเนินโครงการหรือกิจการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลหรือเอกชนซึ่งสอดคล้องกับ 
โครงการ หรือกิจกรรมที่อยู่ในเกณฑ์ตามกฎหมายก าหนด 

ส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2554: 7) ได้ให้ความหมายว่าเป็นการศึกษาเพ่ือ
คาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่ส าคัญ
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เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขจากการพัฒนาโครงการและใช้ ในการประกอบการตัดสินใจ
พัฒนาโครงการหรือกิจการผลการศึกษาจัดท าเป็นเอกสารเรียกว่ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

นิตยาภู่ แสนธนาสาร(2545: 22) สรุปว่าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการ
วางแผนโดยใช้หลักวิชาการในการท านายหรือคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบก่อนมี
โครงการมีการวิเคราะห์และอธิบายความเป็นไปได้ของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทุก ๆ ด้านทั้งด้าน
ทรัพยากรกายภาพชีวภาพคุณค่าการใช้ประโยชน์และคุณภาพชีวิตของมนุษย์มีการออกข้อก าหนดเพ่ือ
รักษาสภาพแวดล้อมมีการจัดท ามาตรการลดผลกระทบและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม
เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจ 

สนธิวรรณ แสงและคณะ (2541: 10) ให้ความหมายว่า การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หมายถึง การใช้หลักวิชาการในการท านายหรือคาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบของการ
ด าเนินโครงการพัฒนาที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้านทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติและทางเศรษฐกิจ
สังคมเพ่ือจะได้หาทางป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทางลบที่อาจเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดใน
ขณะเดียวกันก็มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถฟ้ืนคืนกลับมาได้
อย่างมีประโยชน์มีประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าที่สุด 
  

จากความหมายของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถสรุปได้
ว่าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายถึง กระบวนการคาดการณ์ถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่
จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการซึ่งช่วยให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุของผลกระทบมาตรการ
ป้องกันแก้ไขและน าไปสู่การร่วมตัดสินใจในการด าเนินโครงการโดยเป็นการน าเสนอข้อมูลผล
การศึกษาที่ได้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ผู้อนุญาตโครงการประชาชนเป็นต้นและยัง
เป็นการน าไปสู่การบรรลุข้อตกลงระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการเหล่านั้น 
 

2.5.2 ประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จ าลอง โพธิ์บุญ (2552: 96-98) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้ดังนี้ 

1) การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนส าคัญในการวางแผนการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและจะช่วยในการมองปัญหาต่าง ๆ ได้
กว้างขวางยิ่งขึ้นรวมทั้งมีการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากการมอง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักอย่างที่เคยปฏิบัติมาอันก่อให้เกิดความเสื่อม
โทรมแก่ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก 
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2) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นวิธีการที่มีระบบที่จะช่วยพิจารณาว่าโครงการที่ก าลัง
จะเกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่หรือในระดับมากน้อย
เพียงใดและหากมีโอกาสจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นไม่ว่าในระดับใด
ผู้ประกอบการจะต้องมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนั้นอย่าง
เหมาะสมก่อนด าเนินการ 

3) การใช้ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่าได้
คาดการณ์ประเด็นปัญหาส าคัญอันอาจเกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและได้ก าหนด
วิธีการป้องกันและแก้ไขไว้ตั้งแต่ขั้นเตรียมโครงการรวมทั้งสามารถช่วยในการเลือกมาตรการ
ที่มีค่าใช้จ่ายน้อยและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติผนวกไว้ในแผนโครงการซึ่งจะยุ่งยากน้อยกว่า
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังในบางกรณีหากมิได้มีการศึกษาผลกระทบและพิจารณา
อย่างถี่ถ้วนก่อนปัญหาอาจรุนแรงอาจน าไปสู่การล้มเลิกโครงการหรือก่อให้เกิดอุปสรรคที่
แก้ไขไม่ได ้

4) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนหรือ
พัฒนาโครงการการเตรียมแผนงานแผนการเงินในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นไปได้
และไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอันมีคุณค่านอกจากนี้ยังสามารถใช้ผล
การศึกษาเป็นข้อมูลให้ความกระจ่างต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกัน
ความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรได้ด้วย 

5) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางก าหนดแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นภายหลังจากได้มีการก่อสร้างและด าเนินการอันเป็นส่วนสนับสนุนในการ
ด าเนินโครงการด้วย 

6) แม้ว่าจะมีการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจเพียงใดก็ตามแต่หากขาดการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ดีเพียงพอแล้วก็อาจจะไม่มีการพัฒนาในระยะยาวได้ ดังนั้นการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจึงเป็นหลักประกันระยะยาวให้มีทรัพยากรเพ่ือการใช้ที่ยาวนาน (Long-Term 
Sustainable Development) 

 
โดยสรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงสามารถน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือบรรเทาหรือลด

หรื อป้ องกันผลกระทบที่ เ สี ยหาย  ( Adverse Effect)  ในขณะเดี ยวกันยั งช่ ว ย ในการ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอันมีจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนั้นการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงเป็น
กระบวนการที่มีประโยชน์ในการชี้ให้เห็นถึงมาตรการลดผลกระทบการติดตามตรวจสอบเพ่ือจัดการ
ผลกระทบด้านลบของโครงการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการออกแบบโครงการท าให้มั่นใจได้ว่า
ทรัพยากรธรรมชาติถูกน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนให้มีการพิจารณาประเด็นทางด้าน
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สิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการรวมทั้งช่วยเป็นข้อมูลให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจใช้ประกอบการตัดสินใจ
อย่างถูกต้อง 
 

2.5.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จ าลอง โพธิ์บุญ (2552: 116-119) ได้อธิบายขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย

แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลักดังนี้ 
1) การกลั่นกรองโครงการ (Screening)เป็นกระบวนการเพ่ือตัดสินใจว่าโครงการที่เสนอนั้น

จ าเป็นต้องมีการศึกษาผลกระทบเต็มรูปแบบหรือที่เรียกว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ การกลั่นกรองดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้วิจารณญาณพิจารณาว่า
ผลกระทบจากโครงการที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่นั้นอยู่ในระดับที่นัยส าคัญหรือไม่การ
กลั่นกรองสามารถใช้วิธีการต่าง ๆ แต่ละวิธีหรือใช้วิจารณญาณหลาย ๆ วิธีรวมกัน ได้แก่ 
เป็นดุลพินิจของระดับผู้ตัดสินใจก าหนดรายชื่อโครงการที่เข้าข่ายตามก าหนดรายชื่อโครงการ
ที่ ไม่ อยู่ ในข่ ายและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบื้ องต้น  ( Initial 
Environmental Examination: IEE) 

2) การก าหนดขอบเขต (Scoping) เป็นกระบวนการที่ส าคัญในประเทศไทยเนื่องจากเกี่ยวข้อง
กับผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ (Stakeholders) ซึ่งได้แก่ สาธารณชนผู้สนใจหรือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการหน่วยงานภาครัฐและผู้ด าเนินโครงการ (Proponent) กระบวนการ
ก าหนดขอบเขตนี้ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มโครงการโดยเป็นการชี้ให้เห็นถึงขอบเขตพ้ืนที่หรือ
หัวข้อของ EIA ประเด็นที่ส าคัญหรือที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือ
การตัดสินใจของผู้มีอ านาจตัดสินใจในระดับสูงสุดและผลกระทบที่มีนัยส าคัญและตัวแปรที่
ต้องพิจารณา 

3) การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Preparation)ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอนหลักๆตามล าดับคือ 

(1) การจ าแนกชนิดของผลกระทบ (Impact Identification) ได้แก่ การอธิบายเกี่ยวกับ
ภาพแวดล้อมในปัจจุบันในบริเวณโครงการการอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรม
ของโครงการโดยวิธีที่นิยมใช้ในการจ าแนกชนิดของผลกระทบ เช่น การตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะกิจ  (Adhoc Committee)  การใช้แผนภาพเชิ งซ้ อน 
(Overlays) การเช็ครายการ (Checklist) การใช้ตารางเมตริกซ์ (Matrices) การ
วิเคราะห์แบบสายใยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ (Networks) เป็นต้น 

(2) การวัดขนาดหรือท านายผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ( Impact Prediction) ได้แก่การ
คาดการณ์หรือท านายถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการ ซึ่งโดย
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ทั่ว ๆ ไปอาจใช้วิธีวิเคราะห์โดยอธิบาย (Descriptive Analysis) การใช้แบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์(Simulation or Mathematical Modeling) และการก าหนด
ระบบข้ันการให้คะแนน (Rating System) 

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ทราบ
ขนาดของผลกระทบของตัวแปรทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแต่ละตัวแล้ว ได้แก่ การ
รวบรวมผลกระทบของตัวแปรทั้งหมดเพ่ือพิจารณาดูผลกระทบทั้งโครงการว่ามีผลดี
หรือผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรโดยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีความหลากหลาย
ทั้งผลกระทบโดยตรงและผลกระทบโดยอ้อม ซึ่งหากเป็นโครงการเดียวโดด ๆ อาจ
ไม่มีนัยส าคัญแต่จะเป็นปัญหาส าคัญหากพิจารณาในภาพรวมของโครงการหลายๆ
โครงการในบริเวณดังกล่าวร่วมกัน (Cumulative Effect) ดังนั้นเพ่ือที่จะจัดการ
ปัญหาผลกระทบในลักษณะขนาดใหญ่ (Large Scale) จ าเป็นต้องเข้าใจถึง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและตัวแปรที่ท าให้ผลกระทบแปรผันไปต่าง ๆ ทั้งนี้การตัดสิน
โดยใช้วิจารณญาณว่าระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นมีนัยส าคัญหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ 

i. การเปรียบเทียบกับกฎหมายกฎเกณฑ์หรือมาตรฐาน 
ii. ขึ้นกับผู้มีอ านาจตัดสินใจที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะบางประเด็นของสิ่งแวดล้อม

ที่ไม่สามารถวัดหรือค านวณได้ 
iii. การอ้างอิงตัวแปรที่ตั้งไว้ 
iv. ความยอมรับของชุมชนในพื้นท่ีหรือสาธารณชนโดยทั่วไป 

4) การเสนอมาตรการป้องกันลดผลกระทบและการติดตามตรวจสอบหลังจากที่ประเมินผล
กระทบแล้วพบว่ามีนัยส าคัญเช่นการเปลี่ยนแปลงการออกแบบรายละเอียดโครงการการ
ควบคุมมลพิษให้เข้มงวดยิ่งขึ้นการเตรียมแผนฟ้ืนฟูและชดเชยแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบซึ่ง
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดจนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ต้องชี้ให้ชัดในตัวรายงาน EIA 
นอกจากนี้รายงานฯ ต้องเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบ (Monitoring) และตรวจ
ประเมินผล (Auditing) 

 
การจ าแนกผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 
การจ าแนกผู้มีส่วนได้เสียเป็นเรื่องที่มีความส าคัญโดยปกติควรยึดหลักการรวมผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ไว้ให้มากที่สุด (Inclusiveness) ผู้มีส่วนได้เสียในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสามารถแบ่งออก 
ได้เป็น 7 กลุ่มหลักๆ (ส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, 2549: 20) ดังนี้ 

1) ผู้รับผลกระทบ “กลุ่มผู้เสียประโยชน์” เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านลบเช่น
เป็นผู้สูญเสียที่ท ากินกลุ่มนี้จะต้องเป็นกลุ่มที่ได้รับน้ าหนักมากที่สุดในการศึกษาผลกระทบ
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และการจัดการการมีส่วนร่วม “กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์” เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการในด้านบวกเช่นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์กระแสไฟฟ้าจากการสร้างเขื่อน
ผลิตกระแสไฟฟ้าหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายของเขื่อนเพ่ือการชลประทาน
เนื่องจากกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จึงอาจถือได้ว่าประโยชน์ของกลุ่มนี้ได้รับการ
พิทักษ์และน าเสนอโดยเจ้าของโครงการแล้วไม่จ าเป็นที่จะต้องเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมให้
เป็นพิเศษกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ 

2) หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท า
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมในที่นี้ หมายถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ (1) เจ้าของโครงการในที่นี้ อาจหมายถึง หน่วยงาน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน (2) นิติบุคคลผู้มีสิทธิท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือที่ปรึกษาในที่นี้ หมายถึง มหาวิทยาลัยบริษัทเอกชนหรือผู้ที่จด
ทะเบียนไว้กับส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3) หน่วยงานที่ท าหน้าที่พิจารณาอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (1) ส านัก
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (2) ผู้ช านาญการหรือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (3) หน่วยงานที่มีหน้าที่
ตัดสินใจอนุมัติโครงการเช่นคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรีและหน่วยงานที่มีอ านาจออกใบอนุญาต
ต่าง ๆ 

4) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ ในที่นี้รวมถึงหน่วยงานทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทานกรมป่าไม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น 

5) องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมองค์กรพัฒนาเอกชนสถาบันการศึกษาภายในท้องถิ่นและใน
ระดับอุดมศึกษาและนักวิชาการอิสระ (1) กลุ่มองค์การเอกชนด้านสิ่ งแวดล้อม: 
Environmental Non-Governmental Organization (ENGO) ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็น
องค์กรที่ได้จดทะเบียนกับทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการฟ้ืนฟูชีวิตและ
ธรรมชาติมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชพรรณแห่งประเทศไทยเป็นต้น (2) องค์กรพัฒนา
เอกชน (NGOs) ในที่นี้หมายถึงกลุ่มหรือองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่หรือเข้าไปใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ เช่น หอการค้าชมรมดูนกกลุ่มองค์กรเอกชนในระดับรากหญ้า เช่น ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น
เพ่ือการพัฒนา (3) สถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษาในที่นี้ หมายถึงสถาบันการศึกษา
ภายในพ้ืนที่โครงการหรือสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (4) นักวิชาการอิสระในที่นี้ 
หมายความรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและนักวิชาการจากภายนอก 
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6) สื่อมวลชนสื่อมวลชนในที่นี้รวมถึงในแขนงต่าง ๆ ทั้งระดับท้องถิ่น และส่วนกลางซึ่งมีบทบาท
ในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการผลกระทบของโครงการและความก้าวหน้าใน
การจัดท ารายงาน 

7) ประชาชนทั่วไปหมายถึง “สาธารณชน” ที่มีความต้องการและสนใจโครงการจะมีบทบาทใน
ฐานะผู้สังเกตการณ์ ซึ่งการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอาจแบ่งย่อยได้มากกว่ากว่านี้หรือบางพ้ืนที่
อาจไม่มีบางกลุ่มโดยผู้จัดการการมีส่วนร่วมต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 
 

ขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ถูกก าหนดขึ้นโดยภาครัฐ เพ่ือเป็นแนวทาง

ปฏิบัติให้แก่ผู้ที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และเป็นมาตรฐานในการใช้อ้างอิงการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับ
โครงการต่าง ๆ (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552: 4) 
ซึ่งข้ันตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีดังนี้ 

1) การกลั่นกรองโครงการที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นขั้นตอนที่
จะบอกว่าโครงการที่จะพัฒนาขึ้นนั้นจ าเป็นจะต้องวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่โดย
จะพิจารณาว่าโครงการพัฒนาต่าง ๆ อาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด
และหากจ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมควรจะต้องท าในระดับใดจะท า
เป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2) การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3) ก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ก าหนดขอบเขตการศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญ

และจ าเป็นต้องท าตั้งแต่ระยะแรกๆ ของการด าเนินโครงการเนื่องจากเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับโครงการซึ่ง ได้แก่ สาธารณชนผู้สนใจหรือได้รับผลกระทบจากโครงการ 

4) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการท านายผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ได้แก่ การคาดการณ์
หรือการท านายถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการซึ่งโดยทั่ว ๆ ไปอาจใช้
วิธีวิเคราะห์โดยการอธิบายใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เช่น ในกรณีการประเมินด้าน
อากาศเป็นต้นหรือเป็นการใช้วิจารณญาณของผู้เชี่ยวชาญเป็นต้น 

5) การตีค่าผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเป็นขั้นตอนหลังจากทราบขนาดของผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ละตัวแปรแล้วการรวบรวมผลกระทบของตัวแปร
ทั้งหมดเพ่ือพิจารณาดูผลกระทบทั้งโครงการว่ามีผลดีหรือผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีความหลากหลาย เช่น อาจเป็นผลกระทบโดยตรงในเรื่องมลพิษ
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ทางน้ าอากาศไปถึงผลกระทบทางอ้อมเช่นปัญหาต่อสุขภาพเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการด าเนินชีวิตหรือแผ่นดินไหวจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการเดียวโดด ๆ อาจไม่มีนัยส าคัญแต่หากพิจารณาในภาพรวมของหลายๆ 
โครงการในบริเวณดังกล่าวรวมกันจะเป็นปัญหาส าคัญท่ีเป็นผลกระทบสะสม เป็นต้น 

i. การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นตอนการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535 ก าหนดแบ่งเป็น 2 รูปแบบ 
คือรูปแบบที่ 1 กรณีโครงการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือโครงการ
ร่วมกับเอกชนที่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ
รูปแบบที่ 2 กรณีโครงการที่ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการและโครงการ
ของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีหรือโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทาง
ราชการตามกฎหมายก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือด าเนินการ 

ii. การติดตามตรวจสอบในการพิจารณาก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าวเป็นวิธีการในการก าหนดมาตรการที่ส าคัญที่สุดบางครั้งต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนการออกแบบโครงการเช่นการขยับแนวถนนเพ่ือหลีกเลียง
ผลกระทบต่อชุมชนหรือต่อโบราณสถาน เป็นต้น ในกรณีที่ไม่สามารถ
ก าหนดมาตรการที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบได้ก็จ าเป็นต้องเสนอ
มาตรการที่ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เกิดน้อยที่สุด เช่น การติดตั้ง
ระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีประสิทธิภาพและสามารถบ าบัดน้ าเสียให้คุณภาพ
มาตรฐานที่ก าหนด เป็นต้น 

 
 

2.6 ข้อมูลทัว่ไปนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เป็นแผนงานพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

ผ่านการเห็นชอบของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่จะร่วมด าเนินการกับบริษัท ไออาร์พีซี 

จ ากัด (มหาชน) ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ในอ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง คลุมพ้ืนที่ในเขต 

ต าบลหนองบัว และต าบลบางบุตร โดยใช้แนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco-Industrial 

Estate) ที่จะรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตที่มีประสิทธิภาพในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ นิคม
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อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ใช้พ้ืนที่เพ่ือด าเนินการรวม 2 ,194 ไร่ และถูกวางบทบาทให้เป็นฐาน

การผลิตอุตสาหกรรมสะอาด ของกลุ่มบริษัทในเครือไออาร์พีซี อาทิ โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบ 

โรงงานประกอบยานยนต์ อุตสาหกรรมประเภทเบา และจัดให้มีศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์วิจัยพัฒนาการ

เพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร  

 

1) วัตถุประสงค์โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ของบริษัทไออาร์พีซี 

(1) เพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมโดยเน้นความเป็นมิตรกับชุมชน
และสิ่งแวดล้อม 

(2) ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
(3) สร้างศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและการเกษตร 
(4) ส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและใช้พลังงานทดแทน ช่วยลดการใช้

พลังงานที่ก่อมลภาวะและก๊าซเรือนกระจก 
(5) ที่ตั้งของโครงการใกล้กับท่าเรือน้ าลึกไออาร์พีซี สะดวก และรวดเร็วในด้าน

การขนส่ง 
 

2) การใช้ประโยชน์ของพื้นที่   

 ที่ตั้งของโครงการ ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง อ าเภอบ้านค่าย คาบเกี่ยวกับพ้ืนที่ ต าบลหนองบัว 

และต าบลบางบุตร พ้ืนที่โครงการประมาณ 2,194 ไร่ แสดงในภาพที่ 2.6  
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ภาพที่ 2.6 ที่ตั้งและขอบเขตโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย)  

แหล่งที่มา : ดัดแปลงจาก https://maps.google.co.th/ 

 

จากลักษณะที่ตั้งของโครงการ การด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ และการส ารวจความ

คิดเห็นของประชาชน มีพ้ืนที่เป้าหมายด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่คาดว่าได้รับผลกระทบจากโครงการ

ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ภายในรัศมีการศึกษา 5 กิโลเมตร ครอบคลุม 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลหนอง

บัว ต าบลบางบุตร และต าบลหนองละลอก ของอ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ดังภาพที่ 2.7  

พ้ืนทีต่ ำบล หนองบวั 

พ้ืนทีต่ ำบล บำงบุตร 

พ้ืนที ่โครงกำรนิคม
อตุสำหกรรมระยอง 
(บำ้นคำ่ย) 

ทีต่ ัง้และขอบเขต
โครงกำร 
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ภาพที่ 2.7 พ้ืนที่คาดว่าได้รับผลกระทบจากโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร 

แหล่งที่มา : รายงานการประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน   

โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) บริษัทไออาร์พีซี จ ากัด 

 

3)  ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายโครงการ 

(1) กลุ่มอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทดแทน ประเภทโรงไฟฟฟ้าพลังงานก๊าซ

ธรรมชาติ โรงงานไบโอดีเซล เป็นต้น 

(2) กลุ่มอุตสาหกรรมไบโอ ประเภทโรงกลั่นน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ และไบโอพลาสติก เป็น

ต้น 

(3) กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นเทคโนโลยี ประเภทกลุ่มชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ชิ้นส่วนอะไหล่

คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

(4) กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร (พ้ืนที่เพาะพันธุ์พืช) ถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมพิเศษ 

เนื่องจากเป็นกลุ่มพ้ืนที่เพาะกล้าพันธุ์พืช 
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(5) กลุ่มการบริการครบวงจร เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมวิศวกรรมและการบ ารุงรักษา ลงทุน

โดยบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด ตามแนวติด “การบริการครบวงจร” ได้แก่กลุ่มธุรกิจไอที 

และศูนย์ข้อมูล (Data Center) 

 

ลักษณะโรงงานที่นิคมเลือกจัดสรร จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทเบา โรงงานประเภทดังต่อไปนี้

จะไม่อนุญาตให้เข้ามาด าเนินการในนิคมอุตสาหกรรม อาทิ 

1) โรงงานเกี่ยวกับกระดูกสัตว์ 
2) โรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากไม้ เศษผ้า และเส้นใย 
3) โรงงานโม่บดหรือย่อยหิน 
4) โรงงานอุตสาหกรรมคลอ-แอลคาไลน์ ที่มีการใช้วัตถุดิบประเภท โซเดียมคาร์บอเนต 

โซเดียมดรอกไซด์ กรดไฮโดรคลริก คลอลีน โซเดียมไฮโปคลอไรด์ ปละปูนคลอรีน 
5) โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใช้วัตถุดิบ ซึ่งได้จากการกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมและหรือ

แยกก๊าซธรรมชาติ 
6) โรงงานผลิต/บรรจุสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใช้ป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์โดย

กระบวนการเคมี 
7) โรงงานผลิต ซ่อมแซม และดัดแปลงวัตถุระเบิด 
8) โรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมและแยกก๊าซธรรมชาติ 
9) โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบ 
10) โรงงานผลิตซีเมนต์ 
11) โรงงานผลิตถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ 
12) โรงงานผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
13) โรงงานรับซื้อหม้อแบตเตอรี่เก่า น ามาแยกตะกั่ว เพ่ือหลอมใหม่หรือหลอมรวมกัน 
14) โรงงานหลอมตะกั่วที่ใช้แล้ว 
15) โรงงานท าปลาป่น 
16) โรงงานฟอกย้อมผ้า 
17) โรงงานฟอกหนัง 
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4) การจัดพื้นที่ใช้สอยภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมโดยมีการจัดสรรพื้นที่ภายในได้

ดังต่อไปนี้ 

 

พ้ืนที่สถาบันศึกษา ศูนย์วิจัย อบรม ร้อยละ 7.4 155.8 ไร่ 
พ้ืนที่พาณิชยกรรม  ร้อยละ 1.2 25.8 ไร่ 
พ้ืนที่อาศัย ร้อยละ 2.9  64.4 ไร่ 
พ้ืนที่อุตสาหกรรม  ร้อยละ 59.6  1,252.2 ไร่ 
พ้ืนที่สีเขียว แนวกันชน สิ่งอ านวยความสะดวก  ร้อยละ 11.3 239.4 ไร่ 

 

 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ชูเกียรติ ศิวเวทกุล (2544) ได้วิจัยเรื่อง การแก้ไขความขัดแย้ง: กรณีศึกษาการรับฟังความ
คิดเห็นในโครงการอ่างเก็บน้ าโปร่งขุนเพชร พบว่า กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสามารถแก้ไขความ
ขัดแย้งในส่วนข้อมูลที่มีความแตกต่างกันอย่างมากของกลุ่มสนับสนุนโครงการและคัดค้านโครงการ 
ด้วยการเปิดช่องทางสื่อสารระหว่างคู่ขัดแย้ง ท าให้เกิดการตอบโต้ในประเด็นและสภาพปัญหาที่กลุ่ม
คัดค้านโครงการสงสัย โดยกระบวนการนี้เป็นการตรวจสอบข้อมูลบนฐานสภาพความเป็นจริงเพ่ือ
ประกอบการสรุปผล ขณะที่กระบวนการแก้ไขความขัดแย้งโดยรัฐที่จัดท าขึ้นก่อนหน้านี้ อันได้แก่ 
กระบวนการลงประชามติ และกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยจากคนกลาง ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งได้เนื่องจากขาดกระบวนการที่ไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายที่คัดค้านเข้ามามีส่วนร่วม และผู้ด าเนิน
กระบวนการแก้ไขความขัดแย้งขาดความเป็นกลาง 
 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ และวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ และทัชชมัย ฤกษะสุต (2544) ได้วิจัย
เรื่อง โครงการวิจัยกฎหมายเพ่ือการจัดการท้องถิ่น พบว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 เป็นกฎหมายหลักส าคัญในการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพราะ
บัญญัติให้กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ให้สิทธิแก่ประชาชนทั่วไป ชุมชนท้องถิ่นดั่ งเดิม และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ในส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรส่วนใหญ่เป็นอุปสรรคที่
ท าให้ประชาชนและชุมชนไม่สามารถมีสิทธิ มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรอันเป็นฐานชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในชนบท ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในการครอบครอง
ใช้ประโยชน์และความไม่เท่าเทียมกัน เพราะเป็นกฎหมายดั้งเดิมที่ใช้มาเป็นเวลานานและยังมิได้มีการ
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ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งควรจะต้องหาทางแก้ไขปรับปรุง
โดยเร็ว 

บุญชัย เกิดปัญญาวัตน์ (2535) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาความเหมาะสมในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า ความเห็นถึงความเหมาะสมในการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มผู้พิ จารณารายงาน 
กลุ่มนิติบุคคลผู้จัดท ารายงาน กลุ่มองค์กรผู้สนใจด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มหน่วยงานอนุญาต เพ่ือ
ประกอบการและกลุ่มประชาชนทั่วไป ทุกฝ่ายมีความเห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ดีและควรน ามาใช้เป็นขั้นตอนหนึ่งในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม แต่ก่อนจะจัดให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ควรให้ประชาชนได้มีความพร้อมในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องสิ่งแวดล้อม การป้องกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และการรับรู้ข้อมูลของโครงการ ผลดีผลเสียของโครงการ 
 เครือมาศ สุจิตโต (2546) ได้วิจัยเรื่อง การส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เห็นว่า
ควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพราะโครงการจะ
เกิดขึ้นในชุมชนและน่าจะมีผลกระทบต่อชุมชน จึงเห็นว่าควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอน
ของการวางแผนการศึกษา การส ารวจความเห็น และควรเผยแพร่ผลการศึกษาต่อสาธารณะได้ร่วม
พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการติดตามประเมินผลโครงการ ด้วยเหตุที่การด าเนิน
โครงการอาจมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ จึงควรได้รับข้อมูลข่าวสาร ได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูล ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เกิดจากประชาชนบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วม การที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ส่งผลให้มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อ
การจัดการของรัฐต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม อีกทั้งประชาชนบางส่วนยังได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ โดยได้รับข้อมูลทางบวกจากเจ้าของโครงการ และในขณะเดียวกันก็ได้รับ
ข้อมูลเฉพาะด้านลบจากผู้คัดค้านโครงการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมยังไม่
เพียงพอเหมาะสมและระยะเวลาในการจัดกระบวนการไม่เหมาะสมกับวิธีชีวิตของชุมชน ในส่วนของ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ควรเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาอย่างทั่วถึง มีการ
จัดประชุมเพ่ือชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทั่วถึง
และบ่อยครั้งโดยเลือกช่วงเวลาที่ไม่กระทบต่อการประกอบอาชีพและการประกอบศาสนกิจน้อยที่สุด 
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงโดยใช้สื่อหลายชนิด รวมทั้งการประสานให้ผู้น าท้องถิ่นที่ได้รั บการ
ยอมรับมาเป็นแกนกลางในการชักชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน 
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 สุริกร ช่างจัตุรัส (2547) ได้วิจัย เรื่อง องค์การบริหารส่วนต าบลกับการอนุรั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า 
บทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นที่มีต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างดียิ่ง เพราะเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและอยู่ใกล้
สภาพการณ์มากที่สุด อีกทั้งยังมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในอันที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผนการด าเนินงาน ออก
กฎระเบียบ การควบคุมตรวจสอบและเฝ้าระวังป้องกัน จะท าให้การปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

วิรัตน์ แหลมนาค (2550) ได้วิจัยเรื่อง ทัศนคติของประชาชนต าบลเขาเจ็ดลูกต่อผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการเหมืองทองชาตรี พบว่า ประชาชนในต าบลเขาเจ็ดลูกมีความวิตก
กังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการเหมืองทองค าแร่ชาตรี ในเรื่องการปนเปื้อน
สารพิษในน้ า ในอากาศ และในดิน ปริมาณฝุ่นละอองมาก การรบกวนด้านเสียง และการลดลงของป่า
ไม้ แต่ประชาชนไม่กังวลต่อผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม จากเหตุผลการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้และความสะดวกสบายให้กับชุมชน ในด้านการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการเหมืองแร่
ทองค าและชุมชน ต้องสร้างความเข้าใจด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการดูแลด้านสวัสดิการ การ
บริการชุมชนในเรื่องสุขภาพเพ่ือสร้างความแข็งแรง และสภาวะจิตใจที่ดีของประชาชน 
 สุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ์ (2553) ได้วิจัยเรื่อง การป้องกันล่วงหน้า: การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พบว่า องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมี 3 องค์กร คือ 1) องค์กร
จัดท ารายงานประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาตท ารายงานและเจ้าของโครงการ 2) องค์กรพิจารณา
รายงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่พิจารณา
รายงานโครงการของรัฐ และคณะกรรมาการผู้ช านาญการมีหน้าที่พิจารณารายงานโครงการของ
เอกชน และ 3)องค์กรควบคุมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก าหนดให้มี
องค์กรอิสระท าหน้าที่ในการให้ความเห็นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมี
อ านาจอนุญาต นอกจากนี้ ยังพบว่ากระบวนการท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังขาด
การมีส่วนร่วมของประชาชน การพิจารณารายงานมีศูนย์รวมอ านาจอยู่ที่ส่วนกลางและการควบคุมให้
ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดยังไม่มีประสิทธิภาพ 
 ภิรดี ลี้ภากรณ์ (2554) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ: กรณีศึกษาชุมชนมาบชะลูด อ.เมือง จ.ระยอง พบว่า ระดับการมี
ส่วนร่วมในระดับการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นระดับที่มากที่สุด รองลงมา คือ การสร้างการมีส่วนร่วมใน
ระดับสร้างความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการให้อ านาจประชาชน ส่วนระดับการมีส่วนร่วมที่ต่ าสุด  
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คือ การมีส่วนร่วมในระดับการหารือและการมีส่วนร่วมเข้ามามีบทบาทซึ่งมีค่าเท่ากัน ส่วน
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมสูงที่สุดรองลงมา คือ การได้รับของมูล
ข่าวสาร ความไว้วางใจระหว่างประชาชนที่มีส่วนร่วม ความไว้วางในต่อหน่วยงานหรือบุคลากรที่
จัดการมีส่วนร่วม และการตระหนักต่อปัญหาตามล าดับ 
 เอกพงษ์ ทวีเขตร์กิจ (2550) ได้วิจัยเรื่อง บทบาทผู้น าท้องถิ่นในการสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาเฉพาะกรณี อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้น าท้องถิ่นมีบทบาทในการสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเพื่อการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับน้อย เนื่องจากการขาดความรู้
ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการขาดประสบการณ์ในการ
ท างานเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 Martina Nitsch (2013) การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผู้มีส่วนได้เสียแตกต่างกันเพ่ือน ามา
ศึกษาผลกระทบทางสุขภาพ การประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพเป็นการทบทวน
เนื้อหาการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมที่ได้รับมากขึ้น และถูกน าไปใช้ในการสร้ างเสริมสุขภาพ (HP) 
และรูปแบบต่าง ๆ ของการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมที่ได้รับการยอมรับให้น าไปในการปฏิบัติ พร้อม
แนวคิดการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่ส าคัญมากขึ้นส าหรับการวิจัยการประเมินผลโดยทั่วไปที่มีความ
หลากหลายอย่างเท่าเทียมกัน และจากการศึกษาครั้งนี้เน้นปัญหาของวิธีการที่แนวคิดของการมีส่วน
ร่วมได้รับการจัดตั้งขึ้นในการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยกรอบการวิเคราะห์ที่ได้รับการพัฒนาซึ่งท า
หน้าที่เป็นพ้ืนฐานส าหรับการทบทวนเนื้อหายังสามารถน ามาใช้เป็นกรอบทั่วไปส าหรับการวิเคราะห์
และการวางแผนขอบเขตของการมีส่วนร่วมโดยการมีส่วนร่วมจึงหมายรวมไปถึงการตัดสินใจ (อ านาจ
การตัดสินใจการพิจารณา) กระบวนการด าเนินการเป็นพิเศษ  และกระบวนการประเมินผลการมีส่วน
ร่วม (การประเมินผล) โดยการวิจัยส่วนใหญ่ถูกวางไว้โดยการมีส่วนร่วม (การกระท า) การวิจัยใน
ชุมชน บทความวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและกระบวนการการมีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนการประเมินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้กรอบการศึกษา พบว่า การตัดสินใจทั้งหมดขึ้นอยู่กับ
เจ้าหน้าที่โปรแกรม 
 Anniina Haatanen (2014) ได้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสียจากโครงการการผลิตพลังงานชีวภาพและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในภาค
ตะวันออกของฟินแลนด์ในการศึกษาวิธีการการมีส่วนร่วมถูกน ามาใช้ในการพัฒนาป่าไม้ตามแนว
ทางเลือกในสถานการณ์ที่ต้องการจัดการทรัพยากรอย่างละเอียดอ่อนเพ่ือลดผลกระทบกับการใช้งาน
ที่เพ่ิมขึ้นของพลังงานชีวภาพที่ได้จากการน าป่าไม้มาแปรรูปเป็นพลังงาน และผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพในประเทศฟินแลนด์ตะวันออก ในการวางแผนทางเทคนิคเราใช้ระบบการวาง
แผนการจัดการป่าไม้ (MELA) ได้น ากระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียมาใช้เป็น
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เครื่องมือส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการประเมินผลกระทบ (ToSIA) และเพ่ือให้เห็นภาพ
ผลกระทบจากสถานการณ์ จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้เสียเป็นวิธีการแบบมีส่วน
ร่วมที่จะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรป่าไม้ในปี 2030 จากความคิดเห็นจากการประชุม
เชิงปฏิบัติการด้วยแบบสอบถาม พบแนวทางพัฒนาทางเลือกทรัพยากรป่าไม้ สามสถานการณ์ ได้แก่ 
(1) พลังงานชีวภาพ 2030 เพ่ือการผลิตพลังงานมากขึ้นเพียงพอต่อการใช้ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 
(2) ความหลากหลายทางชีวภาพ 2030 ก าหนดวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เป็นมิตรธรรมชาติมากขึ้นที่
เป็นมิตรและก าหนดพ้ืนที่ป่าคุ้มครองให้ได้ 10% ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมด และ (3) การผสมผสานกัน
ระหว่างพลังงานชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ 2030 เพ่ือการผลิตไม้ การนันทนาการและ
การป้องกันธรรมชาติที่ได้รับมอบหมายไปยังพ้ืนที่ที่เหมาะสมที่สุด การศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียรวมกับ MELA และ ToSIA ใช้เครื่องมือที่สามารถจะเป็นวิธีการพัฒนาที่มีประโยชน์
ตามสถานการณ ์
   
 จากการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ข้างต้นจึงได้แนวคิดในการศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งด้าน
จากปรากฎการณ์ด้านความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เนื่องจากการพัฒนาโครงการดังกล่าวมีผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องหลายฝ่ายทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่ต้องร่วมประสานความร่วมมือที่จะน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้น โดยการขับเคลื่อนนั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายส่วน เช่น กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงส่วนรวม อัน
เป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะช่วยให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจเป้าหมายของการพัฒนาโครงการ  ทั้งในด้านของ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการทั้งด้านผลดีผลเสียของโครงการ การเข้าร่วมกิจกรรม เวลาจังหวะ
ที่เหมาะสมในกระบวนการ การเปิดเผยข้อมูลและการด าเนินการอย่างโปร่งใสทุกขั้นตอน การเปิด
ช่องทางสื่อสารระหว่างกลุ่ม เป็นต้น จากปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาในเบื้องต้นนั้น จะเห็นได้ว่าเป็นปัจจัย
ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างเหมาะสม  ซึ่งสามารถน าสิ่งเหล่านี้มาใช้
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านกรณีศึกษาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) และอาจ
น าเป็นแนวทางการในแก้ไขปัญหาส าหรับโครงการพัฒนาอ่ืนที่มีบริบทใกล้เคียงกันได้เป็นอย่างดี 
 
 



 

บทท่ี 3 

 

กรอบแนวคิด และระเบียบวิธีวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง ความขัดแย้งจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กรณีศึกษา: 
นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากการทบทวนวรรณกรรมเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-depth Interviews) ซึ่งการศึกษานี้มีรายละเอียดกรอบ
แนวคิดและวิธีศึกษาดังนี้ 
 
 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 3.2 วิธีการด าเนินการศึกษา 
 3.3 แหล่งของข้อมูลในการศึกษา 
 3.4 วิธีการเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ 
 3.5 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 3.6 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีสามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง ความขัดแย้งจาก
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ดังแสดงใน
ภาพที่ 3.1 
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          ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิด 
 

จากภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดได้แสดงเห็นว่าการศึกษาในครั้งนี้ได้มุ่งเน้น 2 ประเด็น ได้แก่ 
สาเหตุของความขัดแย้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ 
โดยการศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งนั้นผู้วิจัยได้น าเอาชนิดความขัดแย้งของวงกลมความขัดแย้งของ 
คริสโตเฟอร์ มัวร์ มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1)ความขัดแย้งด้านข้อมูล ประกอบด้วย การไม่ได้รับข้อมูล การได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน 2)ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ประกอบด้วยการได้รับหรือเสีย
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการ 3)ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ ประกอบด้วย

บริบทของโครงการ 
- ความเป็นมาข้อมลูเบื้องต้นโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
- สถานการณ์ความขดัแย้งท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ 
-  

สาเหตุความขัดแย้ง 
1) ความขัดแย้งด้านข้อมูล 

- การไดร้ับข้อมลูข่าวสาร 
- การไดร้ับข้อมลูที่ถูกต้องและครบถ้วน  

2) ความขัดแย้งด้านผลประโยชน ์
- การไดร้ับและเสียผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการ  

3) ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ ์
- ความสัมพันธ์ของผู้มสี่วนได้เสียตอ่โครงการ 

4) ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง 
- การบังคับใช้กฎหมาย  
- รูปแบบการพัฒนาของรัฐ 

5) ความขัดแย้งด้านค่านิยม 
- ความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม 

 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ให้ประชาชนและ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) รวมถึงโครงการพัฒนาอื่นที่มีลกัษณะใกล้เคียง

สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และยั่งยืน  
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ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการ 4) ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง ประกอบด้วย การบังคับ
ใช้กฎหมาย รูปแบบการพัฒนาของรัฐ 5) ความขัดแย้งด้านค่านิยม ประกอบด้วย ความเชื่อ ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียม ดังแสดงในภาพที่  3.2  
  

 
ภาพที่ 3.2 สาเหตุของความขัดแย้ง 

แหล่งที่มา : ดัดแปลงจาก มัวร์ และ คริสโตเฟอร์ ดับเบิลยู (1996) 
 

3.2 วิธกีารด าเนินการศึกษา 

ในการวิจัยเรื่อง ความขัดแย้งจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กรณีศึกษา: นิคม
อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เป็นงานวิจัยที่เน้นถึงการศึกษาถึงความเป็นมาของปรากฎการณ์ความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ในอดีต ศึกษาสาเหตุความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้น รวมถึงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว เพ่ือน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ให้ประชาชนและโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง 
(บ้านค่าย) รวมถึงโครงการพัฒนาอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และ
ยั่งยืน โดยงานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) กับผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ตัวแทนบริษัท
ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนผู้ ได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการนิคม
อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เจ้าหน้าที่หน่วยงานกลางของรัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ ผู้น าชุมชนและประชาชนที่อยู่รอบพ้ืนที่โครงการ องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม และ นักวิชาการ
ด้านความขัดแย้ง ร่วมกับการศึกษาจากเอกสารจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และน าข้อมูล
ดังกล่าวมาเรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหาข้อสรุป ข้อเสนอแนะ 
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3.3 แหล่งของข้อมลูในการศึกษา 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข้อมูล
จากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ได้แก่ 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม (Field Study) โดย
การลงไปเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured 
Interviews) กับกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา และครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องมากที่สุด 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลเอกสาร (Documentary) ได้แก่ ข้อมูลที่ได้
จากการรวบรวมจากบทความ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ข่าว และ
บทความในหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ทั้งนี้บทสัมภาษณ์ในเอกสารต่าง ๆ ที่น าเสนอเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ  
 

3.4 วิธกีารเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยเรื่อง ความขัดแย้งจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ : กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-Structured Interviews) กับผู้มีส่วนได้เสีย และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยการเลือกพิจารณาตามวัตถุประสง์การวิจัย ซึ่งได้แก่ 1) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 2) หน่วยงานส่วนกลางส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 3) 
เ จ้ า ห น้ า ที่ บ ริ ษั ท ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร บ ริ ษั ท ไ อ อ า ร์ พี ซี  จ า กั ด  ( ม ห า ช น )  
4) นักวิชาการ/องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ด้านความ
ขัดแย้ง และ สื่อมวลชน ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการ  5) ผู้น าชุมชน โดยก าหนด
คุณสมบัติของกลุ่มผู้น าชุมชนตัวอย่าง คือ มีต าแหน่งหน้าที่ และบทบาทเกี่ยวข้องในการพัฒนา/
ก่อสร้างโครงการ และ 6) กลุ่มประชาชนโดยทั่วไป ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบบอกต่อ (Snowball-
Selection) โดยก าหนดคุณสมบัติไว้ คือ ประชาชนที่อาศัยในรัศมี 5 กิโลเมตรจากพ้ืนที่โครงการ 
จากนั้นผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากแต่ละหน่วยงานรวมทั้งจากข้อมูลทุติยภูมิมาวิเคราะห์ต่อไป 
 
 3.4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
Structured Interviews) กับกลุ่มตัวอย่าง จากการทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ เอกสารวิชาการ 
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หนังสือ บทความวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ก าหนดค าถามให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ โดยการสัมภาษณ์เป็นการสอบถามมีลักษณะ ค าถามเป็นแบบ
ปลายเปิด (Open-ended Questions) ที่ออกมาโดยเฉพาะกับกลุ่มตัวอย่างในแต่ละประเภท  
รวมทั้งสิ้น 5 แบบ ได้แก่ 

1) แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้พัฒนาโครงการ 
2) แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้น าชุมชนและประชาชน 
3) แบบสัมภาษณ์ส าหรับหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล 

บางบุตร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
4) แบบสัมภาษณ์ส าหรับหน่วยงานส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
5) แบบสัมภาษณ์ส าหรับนักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง/องค์กรอิสระด้าน

สิ่งแวดล้อม/สื่อมวลชน 
 

โดยแบบสอบถามทั้ง 5 แบบ มีลักษณะประเด็นค าถาม ที่คล้ายกันเพ่ือน าไปสู่ข้อมูลตาม
กรอบแนวคิดที่ได้ก าหนดไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปแบบประโยคค าถาม ให้สอดคล้องกับ
บริบทผู้ให้สัมภาษณ์ โดยแบบสอบถามทั้ง 5 แบบ มีประเด็นค าถามดังนี้ 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
2) ข้อมูลทั่วไป และสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ

นิคมอุตสาหกรรม 
3) สาเหตุปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึน 
4) แนวทางการแก้ไขปัญหา 
5) ข้อเสนอแนะ 
 

ก่อนการน าแบบสัมภาษณ์ไปใช้จริงกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาน าร่อง 
(Pilot Study) โดยน าข้อค าถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วนเหมาะสม
ตรงตามโครงสร้างและวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดงานวิจัย การใช้ภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล ท าการปรับแก้แล้วจึงน าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับผู้ให้ข้อมูลจริงเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม และการได้รับข้อมูลที่ใช้ได้จริงในงานวิจัย 
แล้วจึงปรับแก้อีกครั้ง เพ่ือน าไปสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจริง ส่วนความเชื่อมั่นและความเพียงพอ
ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ภาคประชาชนโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบบอกต่อ (Snowball-
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Selection) นั้น จะอยู่ที่เมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลจากจากผู้สัมภาษณ์หลายท่านส่วนใหญ่มีทิศทางไปในทาง
เดียวกัน  
 

3.4.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเก็บรวมรวบข้อมูล ดังนี้ 

1) แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด ซึ่งผ่านการทดสอบความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์แล้ว 
2) เครื่องบันทึกเสียงเพ่ือการบันทึกระหว่างการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้แจ้งล่วงหน้าแก่ผู้

ที่ให้สัมภาษณ์ เพ่ือขออนุญาตก่อนการบันทึกเสียงสัมภาษณ์ทุกครั้ง 
3) สมุดบันทึก อุปกรณ์เครื่องเขียน และคอมพิวเตอร์พกพา 
4) กล้องถ่ายรูป และ มือถือสมาร์ทโฟน 

 

3.5 กลุม่เป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ผู้วิจัยได้จ าแนกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักโดยการจ าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 40 ท่าน ได้แก่ 

1) ผู้พัฒนาโครงการ ตัวแทนจากบริษัทเจ้าของโครงการ จ านวน 2 ท่าน 
2) หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางบุตร องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองบัว 4 ท่าน 
3) หน่วยงานส่วนกลางที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 1 ท่าน 
4) ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร จ านวน 10 ท่าน 
5) ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร จ านวน 20 ท่าน 
6) นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม /องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม /สื่อมวลชน รวม 3 ท่าน 

ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ระบุผู้มีส่วนได้เสียหลัก เพ่ือประเมินว่ากลุ่มใดเป็นผู้ที่จะได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาโครงการ และกลุ่มใดบ้างที่อาจได้รับผลกระทบในด้านลบ รวมถึงกลุ่มใดบ้าง
ที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาโครงการ แต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีรูปแบบความสัมพันธ์ มุมมองทัศนคติ
ต่อโครงการพัฒนาอย่างไร น าไปสู่การประเมินวิเคราะห์สาเหตุความขัดแย้งได้อย่างชัดเจน และ
น าไปสู่ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดความเสียหาย หรือเกิดผลกระทบในด้านลบน้อยที่สุด ที่ทุกภาค
ส่วนยอมรับ 
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3.6 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

 โดยการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าหลักการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) มาใช้
ในการตรวจสอบ เพ่ือให้ข้อมูลมีความแม่นย าและความน่าเชื่อถือ รวมทั้งลดความคลาดเคลื่อนของ
ข้อมูล โดยได้มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการวิเคราะห์ ทั้งนี้ การตรวจสอบข้อมูลที่เป็นที่นิยมในการ
วิจัยเชิงคุณภาพ คือ การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) มีวิธีการตรวจสอบ 4 วิธี 
(สุภางค์ จันทวานิช, 2553) ได้แก่ 
 3.6.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่
ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ โดยวิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งที่จะ
พิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่ 
  1) ด้านเวลา หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ 
  2) ด้านสถานที่ หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่ 
  3) แหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 
 3.6.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) คือ ตรวจสอบว่า
ผู้วิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร โดยเปลี่ยนตัวผู้สังเกต แทนที่จะใช้ผู้วิจัยคนเดียวกัน
สังเกตโดยตลอด ในกรณีที่ไม่แน่ใจในคุณภาพของผู้รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ควรเปลี่ยนให้มีผู้วิจัย
หลายคน 
 3.6.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบว่า
ถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความข้อมูลนั้นแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 
อาจท าได้ง่ายกว่าในระดับสมมติฐานชั่วคราว (Working Hypothesis) และแนวคิดขณะที่ลงมือ
ตีความสร้างข้อสรุปเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ ปกตินักวิจัยจะตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎีได้ยากกว่า
ตรวจสอบด้านอื่น 
 3.6.4 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) 
คือ การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กันเพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีการสังเกต 
ควบคู่กับการซักถาม พร้อมกันก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสาร หรือข้อมูลทุติยภูมิประกอบด้วย 

โดยการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าหลักการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) มาใช้
ในการตรวจสอบข้อมูลงานวิจัยโดยใช้การตรวจสอบดังนี้สามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม (บุคคล) มาเปรียบเทียบกัน หากมีข้อ
ค้นพบเหมือนกันหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันแสดงว่าผู้วิจัยได้ข้อมูลมาถูกต้อง โดยงานวิจัยนี้ได้
แบ่งกลุ่มตัวอย่าง ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้พัฒนาโครงการ 2 ) ผู้น าชุมชนและประชาชน  
3) หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น 4) หน่วยงานส่วนกลาง ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 5) นักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง/องค์กรอิสระด้าน
สิ่งแวดล้อม/สื่อมวลชน 

 

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ทั้งข้อมูลที่
ได้รับจากเอกสารต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการท าวิจัยภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม 
จากนั้นน าข้อมูลจากแต่ละกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งจากข้อมูลทุติยภูมิ มาท าการตรวจสอบ ความถูกต้อง
โดยใช้การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation) ได้แก่ ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data 
Triangulation) และการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological riangulation) 
เพ่ือให้ข้อมูลมีความแม่นย าและความน่าเชื่อถือ จากนั้นผู้วิจัยได้สรุปโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) โดยประมวลความคิดเห็นและจัดกลุ่มข้อมูลตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ความเป็นมา และสถานการณ์เหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นของกรณีศึกษานิคมอุสาหกรรม
ระยอง (บ้านค่าย) 

2) ศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุ
ความขัดแย้งตามแนวทฤษฎี Christopher Moore ซึ่งได้จ าแนกสาเหตุความขัดแย้งไว้ 5 
ประเภท 

3) เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ให้ประชาชน
และโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) รวมถึงโครงการพัฒนาอ่ืนที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และยั่งยืน 

 

 



 

บทท่ี 4 

 

ผลการศึกษา 

 
งานวิจัยเรื่อง ความขัดแย้งจากการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา โครงการนิคม

อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกและการ

สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ร่วมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากการทบทวนวรรณกรรมทาง

วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง โดยผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 

 4.1  ข้อมูลเบื้องต้น และ สถานการณ์ความขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม

ระยอง (บ้านค่าย)  

 4.2  สาเหตุของความขัดแย้งกรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 

 4.3  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการ

ขนาดใหญ่ ให้ประชาชนและโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) รวมถึงโครงการพัฒนาอ่ืนที่

มีลักษณะใกล้เคียงสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และยั่งยืน 

 

โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักของการวิจัยครั้ งนี้ คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ทั้งสิ้น 40 ท่าน ในการน าเสนอผลงานวิจัยจะไม่

เปิดเผยชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้วิจัยจึงใช้รหัสแทนชื่อของผู้ให้สัมภาษณ์ ให้สอดคล้องกับจริยธรรมในการ

วิจัย ดังตารางที่ 4.1 รหัสผู้ให้สัมภาษณ์ 
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ตารางท่ี 4.1 รหัสแทนชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 

ล าดับ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รหัสผู้สัมภาษณ์ รหัส 

1 กลุ่มผู้พัฒนาโครงการ  ตัวแทนผู้พัฒนาโครงการ ฯ  ท่านที่ 1 
  ตัวแทนผู้พัฒนาโครงการ ฯ  ท่านที่ 2 

 
2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ

บริหารส่วนต าบลบางบุตร/องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว 

เจ้าหน้าที่ส่วนการปกครองท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่ส่วนการปกครองท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่ส่วนการปกครองท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่ส่วนการปกครองท้องถิ่น 

ท่านที่ 1 
ท่านที่ 2 
ท่านที่ 3 
ท่านที่ 4 
 

3 หน่วยงานส่วนกลางที่เก่ียวข้อง 
จังหวัดระยอง  

เจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ท่านที่ 1 
 

4 กลุ่มผู้น าชุมชน ในพื้นที่ ผู้น าชุมชน  
ผู้น าชุมชน  
ผู้น าชุมชน  
ผู้น าชุมชน  
ผู้น าชุมชน  
ผู้น าชุมชน  
ผู้น าชุมชน  
ผู้น าชุมชน  
ผู้น าชุมชน  
ผู้น าชุมชน  

ท่านที่ 1 
ท่านที่ 2 
ท่านที่ 3 
ท่านที่ 4 
ท่านที่ 5 
ท่านที่ 6 
ท่านที่ 7 
ท่านที่ 8 
ท่านที่ 9 
ท่านที่ 10 
 

5 กลุ่มประชาชน ในพ้ืนที่ ประชาชน ท่านที่ 1 
  ประชาชน ท่านที่ 2 
  ประชาชน ท่านที่ 3 
  ประชาชน ท่านที่ 4 
  ประชาชน ท่านที่ 5 
  ประชาชน ท่านที่ 6 
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  ประชาชน ท่านที่ 7 
  ประชาชน ท่านที่ 8 
  ประชาชน ท่านที่ 9 
  ประชาชน ท่านที่ 10 
  ประชาชน ท่านที่ 11 
  ประชาชน ท่านที่ 12 
  ประชาชน ท่านที่ 13 
  ประชาชน ท่านที่ 14 
  ประชาชน ท่านที่ 15 
  ประชาชน ท่านที่ 16 
  ประชาชน ท่านที่ 17 
  ประชาชน ท่านที่ 18 
  ประชาชน ท่านที่ 19 
  ประชาชน ท่านที่ 20 

 
6 กลุ่มนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม นักวิชาการ ท่านที่ 1 

 
7 กลุ่มองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ตัวแทนองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ท่านที่ 1 

 
8 กลุ่มสื่อมวลชน สื่อมวลชน ท่านที่ 1 

 

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นประชาชน และผู้น าชุมชนในพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากท่ีตั้ง

โครงการ 30 ท่าน ได้แก่ ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 10 ท่าน 

ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 20 ท่าน รวม 30 ท่าน ดังตาราง

ที่ 4.2 ข้อมูลผู้น าชุมชน และประชาชนผู้ให้สัมภาษณ์ 
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ตารางท่ี 4.2 ข้อมูลผู้น าชุมชน และประชาชนผู้ให้สัมภาษณ์ 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
 

 
ชาย 18 60 
หญิง 12 40 
รวม 30  100.0 
2. ระดับการศึกษา 

 
 

ต่ ากว่าประถมศึกษา 5 16.6 
ประถมศึกษา 9 30 
มัธยมศึกษา 5 16.6 
ปวช/ปวส/อนุปริญญา 7 23.3 
ปริญญาตรี 4 13.3 
รวม 30 100.0 
3. อายุ   
ช่วง 20-30 ปี  4 13.3 
ช่วง 31-40 ปี  7 23.3 
ช่วง 41-50 ปี  8 26.6 
ช่วง 51-60 ปี  7 23.3 
มากกว่า 61 ปี 4 13.3 
รวม 30 100.0 
4. อาชีพ   
ไม่ได้ประกอบอาชีพ - - 
รับจ้างแรงงาน 7 23.3 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 5 16.6 
เกษตรกร 11 36.6 
ประมง 1 3.3 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 3.3 
พนักงานหน่วยงานเอกชน 5 16.6 
รวม 30 100.0 
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 ตารางท่ี 4.2 (ต่อ)   

รายการ จ านวน ร้อยละ 
5. ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่   
ต่ ากว่า 5 ปี 5 16.6 
5-10 ปี 8 26.6 
10-15 ปี 12 40.0 
มากกว่า 15 ปี 5 16.6 
รวม 30 100.0 
6. เห็นด้วยหรือไม่ กับการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้าน
ค่าย) 

  

เห็นด้วย 2 6.6 
ไม่เห็นด้วย 26 83.3 
ไม่แน่ใจ 2 6.6 
รวม 30 100.0 
   
   

ส่วนเจ้าหน้าที่และผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต าบล

บางบุตร/องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 4 ท่าน ทั้งหมดอยู่อาศัยในพ้ืนที่มากกว่า 10 ปี และมี

การศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 1 ท่าน เจ้าหน้าที่ที่โครงการนิคมอุตสาหกรรม 2 ท่าน นักวิชาการด้านการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นักวิชาการด้านด้านสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน

ด้านสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน  3 ท่าน มีระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก 
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4.1 ข้อมูลเบื้องต้น และ สถานการณ์ความขัดแย้งของโครงการนิคมอุตสาหกรรม

ระยอง (บ้านค่าย)  

 

 4.1.1 สถานการณ์ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น จากโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมระยอง 

(บ้านค่าย) 

 นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เป็นโครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม เพ่ือขยายเขต

พ้ืนที่ในการรองรับภาคอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นของประเทศไทย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของการ

นิคมแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีการจัดท าหนังสือบันทึกข้อตกลงความเข้าใจที่ตรงกัน 

หรือ ข้อตกลงที่จะร่วมมือกับภาคเอกชน บริษัทไออาร์พีซี จ ากัด เพ่ือพัฒนาโครงการก่อสร้างนิคม

อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ไออาร์พีซี เป็นบริษัทเอกชน ปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ไอ

อาร์พีซี เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ มีโรงงานอยู่ที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การบริหารจัดการของ

บริษัทฯ พร้อมสาธารณูปโภคท่ีสนับสนุนการด าเนินอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร เช่น ท่าเรือน้ าลึก 

คลังน้ ามัน และโรงไฟฟ้า มีความพร้อมในเรื่องทรัพยากรลงทุน เทคโนโลยี บุคลากรฯ และได้มีบทบาท

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยหลายภาคส่วน  นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เป็น

หนึ่งในแผนงานที่ บริษัทไออาร์พีซี จ ากัด เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินแผนงาน  โดยเริ่มแรกเมื่อ การนิคม

อุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (กนอ. )   มีมติ ในการประชุมครั้ ง  

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เห็นชอบให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  ร่วม

ด าเนินการกับบริษัท ไออาร์พีซี จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ภายใต้แนวคิดนิคม

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco-Industrial Estate) ที่จะรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตที่มีประสิทธิภาพ

ในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ใช้พ้ืนที่เพ่ือด าเนินการรวม

ประมาณ 2,194 ไร่ และถูกวางบทบาทให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมสะอาด ของกลุ่มบริษัทใน

เครือไออาร์พีซี อาทิ โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบเพ่ือท าเป็น B-100 ฯลฯ และจัดให้มีศูนย์ฝึกอบรม

และศูนย์วิจัยพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร ต่อมา พ.ศ. 2554 กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกประกาศจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม

ระยอง (บ้านค่าย) ท้องที่ ต าบลหนองบัว และต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 

20 เมษายน พ.ศ. 2554 มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 2,194 ไร่  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 



 90 

1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยต่อมาทางบริษัทไออาร์พีซี จ ากัด ได้จ้างวาน บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน 

จ ากัด เป็นที่ปรึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และใน

ขณะเดียวกันนั้นทางผู้พัฒนาโครงการก็ต้องเผชิญกับแรงต่อต้านจากภาคประชาชนทันที โดยการ

ออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มคนบ้านค่ายรักบ้านเกิด ซึ่งมีการชี้แจงประเด็นที่มีการน ามาขยายผล เพ่ือ

คัดค้านการเพ่ิมขึ้นของนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง คือ การประกาศพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม

ระยอง (บ้านค่าย) บนพ้ืนที่ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม และพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม 

ตามร่างผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ซึ่งร่างผังเมืองฉบับนี้ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ผ่านกระบวนการตามกฎหมายที่เป็นสาธารณะ ประเด็นถัดมา คือ ทางกลุ่มคนบ้านค่ายรักบ้านเกิดได้

ชี้แจงต่อว่า คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบข้อเสนอต่อการก าหนดมาตรการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมและสุขภาวะพ้ืนที่มาบตาพุดและพ้ืนที่เกี่ยวข้อง ในเดือนเมษายน 2554 ให้ส่วนงานที่

เกี่ยวข้องในการจัดท าผังเมืองในพ้ืนที่ อ าเภอบ้านค่าย และ อ าเภอวังจันทร์ เพ่ือควบคุมมิให้มีการ

พัฒนาใด ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขณะที่สถานที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ 

ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ต้นน้ า ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่ใช้ใน จังหวัดระยอง ขณะเดียวกันมีความไม่โปร่งใสใน

กระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) 

ที่ไม่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างจริงจัง ข้ออ้างเหล่านี้ท าให้แผนงานของทาง

ผู้พัฒนาโครงการที่จะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) อยู่ในภาวะที่ชะงักงันไปในที่สุด 

คมชัดลึกออนไลน์ (2555) 

 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ศาลปกครองระยองได้มีค าสั่งเพิกถอนประกาศจัดตั้งนิคม

อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ตามค าร้องของนายเศรษฐา ปิตุเตชะ ร่วมกับรายชื่อผู้คัดค้านรวม 

386 คน  มอบอ านาจให้นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเป็นทนายร่างค า

ฟ้อง โดยฟ้องการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

โดยมีสาระส าคัญในการฟ้องร้องต่อศาลจับใจความได้ว่า คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้ง 386 คน ได้ฟ้องว่า การ

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ออกประกาศจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคม

อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ท้องที่ต าบลหนองบัว และต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จังหวัด

ระยอง เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.  

2554 ซึ่งเป็นโครงการของไออาร์พีซี ไม่ชอบด้วยกฎหมายการประกาศจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 

โครงการนี้ท าให้เกิดความเดือดร้อน และเกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีกับพวก รวมทั้งชาวบ้านอ าเภอ

บ้านค่าย ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย อาจเกิดการแย่งน้ าเพ่ือการเกษตร เกิดมลพิษ กระบวนการจัดตั้งเขต
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อุตสาหกรรม ไม่มีการท าประชาพิจารณ์ การด าเนินการมีความไม่โปร่งใสในการจัดท ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA ) และผลกระทบทาง

สุขภาพ (Health Impact assessment : HIA) และบริเวณพ้ืนที่ประกาศตั้งอยู่ในพ้ืนที่ประเภท

อนุรักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม ตามร่างผังเมืองรวม จังหวัดระยอง จึงน าคดีมายื่นฟ้องต่อศาล ขอให้

ศาลพิพากษามีค าสั่งเพิกถอนการประกาศจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) และศาลปกครอง

ระยองก็มีการตัดสินให้ค าสั่งเพิกถอนประกาศจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ในวันที่ 31 

สิงหาคม 2555 ส่วนพ้ืนที่ดังกล่าวผู้ครอบครองถือที่ดินก็ยังคงเป็น บริษัทไออาร์พีซี จ ากัด เช่นเดิม 

มิได้มีการก่อสร้างหรือพัฒนากิจกรรมใด ๆ ปล่อยไว้เป็นที่ดินสาธารณะ ให้ผู้อาศัยในบริเวณชุมชนได้

เข้าไปใช้ประโยชน์ตามสมควร ที่จะไม่ก่อความเสียหายและผลกระทบใด ๆ ในพ้ืนที่ และบริเวณ 

รอบ ๆ และใกล้เคียงจนถึงปัจจุบัน  มีนาคม 2560 คมชัดลึกออนไลน์ (2555) 

 

4.2 สาเหตุของความขัดแย้งกรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย)  
 จากการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ร่วมกับบริษัทไออาร์พีซี ก าจัด ในปรากฏการณ์อดีตที่ผ่านมา ท าให้เกิดกระแสวิพากษ์ 

วิจารณ์ ความเห็นไม่ตรงกันในหลายภาคส่วน ทั้งในส่วนภาคประชาชน ภาคเอกชนผู้ด าเนินการ 

ภาครัฐผู้ก าหนดแผนพัฒนา รวมถึงนักวิชาการ และองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ต่าง ๆ เหล่านี้ได้เป็นกลไก

ความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ในการศึกษาสาเหตุ

ความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ Christopher Moore ซึ่งได้แบ่งสาเหตุของ

ความขัดแย้งเป็น 5 ชนิด ในรูปแบบของวงกลมความขัดแย้ง น ามาใช้ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์

สาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  

 4.2.1 ความขัดแย้งด้านข้อมูล (Data conflict)  

จากการศึกษาพบว่าสาเหตุความของความขัดแย้งด้านข้อมูลจากการพัฒนาโครงการดังกล่าว
พบว่าประกอบไปด้วย 1) การได้รับข้อมูลที่ล่าช้า และไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย 2) การได้รับข้อมูล
รายละเอียดโครงการไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง 3) การได้รับข้อมูลจากหลายแหล่งเผยแพร่ที่ขัดแย้งกัน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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1) การได้รับข้อมูลที่ล่าช้า และไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย โดยจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 80 ไม่ได้รับข้อมูลโครงการใด ๆ ก่อนการก่อสร้าง
โครงการโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่อาศัยรอบนอก และไม่ได้สัญจรมาทางนี้บ่อยนัก ซึ่งมีแค่กลุ่มที่ท างาน
ใกล้ชิดกับโครงการและเกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น ที่รู้ว่าจะมี โครงการเข้ามาก่อสร้างในพ้ืนที่ แต่
ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ได้จากการบอกเล่าปากต่อปาก และการสังเกตเห็นการด าเนินงานปรับสภาพ
ผิวดินของพ้ืนที่ก่อสร้าง เป็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ล่าช้า ส่งผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชา 
ที่มีความสนใจเข้าร่วมในเวทีแสดงความคิดเห็น หรือในกระบวนการมีส่วนร่วมด้านอ่ืน ๆ  โดยจากการ
สัมภาษณ์ตัวแทนผู้พัฒนาโครงการฯ ซึ่งให้สัมภาษณ์ว่า  

 
“ทางโครงการมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ตามกฎหมายระเบียบข้อก าหนดที่
ระบุไว้ และยังมีการปิดประกาศป้ายไว้ที่หน้าพ้ืนที่โครงการ มีเวปไซต์เผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ต มีเอกสารแผ่นพับและใบปลิว ซึ่งเป็นรายละเอียดฉบับย่อ รวมถึงแผนก
มวลชนสัมพันธ์ ที่ท าหน้าที่เข้าถึงประชาชนในทุก ๆ ด้านของโครงการโดยเฉพาะ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลแก่ประชาชน รวมถึงทั้งในส่วนของการจัดเวที
สาธารณะ ค1 ค2 และ ค3 แต่ก็ยังมีกลุ่มประชากรบางส่วนที่ยังยึดอยู่กับวิถีชีวิตหา
เช้ากินค่ าต้องใช้เวลาท างานหาเลี้ยงครอบครัว หรือกลุ่มคนที่มีอคติกับโครงการ กลุ่ม
คนเหล่านี้ก็ค่อนข้างที่จะเข้าถึงได้ยาก ทางเราก็พยายามหาแหล่งช่องทางที่จะ
กระจายข่าวสารให้มากที่สุดให้ครอบคลุมที่สุด เพ่ือที่จะได้ให้ประชาชนเข้าร่วมเวที
รับฟังความเห็น และการให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการให้มากยิ่งข้ึน” 
 

หากพิจารณารูปแบบการอยู่อาศัยชุมชนพ้ืนที่โดยรอบโครงการ ส่วนมากมีลักษณะทางสังคม

กึ่งเมืองกึ่งชนบท มีความเจริญตามจุดที่มีแหล่งอาศัยหนาแน่น มีผู้คนต่างถิ่นเข้ามาอาศัยและท างาน

ในในโรงงานอุตสาหกรรมละแวกใกล้เคียง ส่วนประชากรพ้ืนถิ่นส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกร ค้าขาย 

รับจ้างทั่วไป พนักงานรับราชการ ฯ ตามล าดับ สังคมจึงประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่แตกต่างกันอย่าง

มากหลายที่เน้นการประกอบอาชีพและวิถีชีวิตของตนเองเป็นหลัก ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ของ

โครงการเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ และช่องทางการให้ข้อมูลที่ไม่มากนักหรือประชาชนเข้าถึงได้ยาก 

อาจจะไม่รับความสนใจของประชาชนเท่าที่ควร เนื่องจากประชาชนโดยส่วนมากมักไม่ได้ให้

ความส าคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะให้ความส าคัญของการประกอบอาชีพมากกว่า  

และเห็นว่าการให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็น หรือการเข้าร่วมกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นการ

เสียเวลาไม่เกิดประโยชน์ เพราะคิดว่าตนเป็นผู้น้อยไม่มีสิทธิมีเสียงในการตัดสิน และอ้างว่าตนเองนั้น
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ไม่มีความรู้เพียงพอที่จะตอบค าถามรวมถึงโครงการไม่มีเทคนิคในการให้ข้อมูลโครงการ และท าให้

ประชาชนได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง โดยจากการสัมภาษณ์ประชาชน ท่านที่ 2 ได้ให้

สัมภาษณ์ว่า 

“ท างานรับจ้างทั่วไป ไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านหรอก ออกไปแต่เช้ากลับมาก็ค่ า ไม่รู้เรื่อง
ไม่รู้ราวว่าเขาจะท าอะไร ได้ยินแต่ชาวบ้านเขาก็พูดกัน ว่าจะมีโรงงานอุตสาหกรรม 
เราก็คิดแค่ว่ามันคงไม่กระทบอะไรกับเรา ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากมาย ท างานใช่
ชีวิตปกติของเราไป” และประชาชน ท่านที่ 10 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 

 
“เราขี่ผ่านแถวนั้นก็เห็นเขาก าลังถมที่ ไม่รู้มาก่อนว่าเขาจะท าอะไร มีป้ายไวนิล ติดไว้
ข้างหน้าแต่ก็ไม่ได้สนใจอ่านรายละเอียด รู้แต่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่ค่อย
ชอบแล้ว” 
 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการให้ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

นั้นอาจจะยังไม่ครอบคลุมประชากรบางกลุ่ม ซึ่งมีข้อจ ากัดของประชาชนเอง และช่องทางการให้

ข้อมูลของโครงการเองที่ยังไม่มากนัก ประชาชนบางกลุ่มก็ยังมีภาระทางอาชีพการงาน ฐานะ หรือสิ่ง

ที่ต้องแบกรับมาก่อนการสนใจเรื่องภายนอกจึงยังเป็นรอง  

 

2) การได้รับข้อมูลรายละเอียดโครงการไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง การให้เผยแพร่ข้อมูลในเวที

สาธารณะนั้นเป็นรูปแบบการน าเสนอเชิงบรรยาย ของรายละเอียดโครงการจากผู้พัฒนาโครงการ 

ข้อมูลน าเสนอมักกล่าวถึงข้อมูลเชิงบวก มากกว่าผลด้านลบ จึงเสมือนการให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่

จริงใจ เป็นเหตุให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้ใจต่อโครงการ จากการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้พัฒนาโครงการ 

ฯ ท่านที่ 2 ซึ่งให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ว่า 

 
“การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน หรือการน าเสนอบรรยายรวมถึงการให้ข้อมูลใน
รูปแบบต่าง ๆ ทางเราพยายามที่จะย่อยข้อมูลให้สั้น กระชับให้ประชนชนเข้าใจได้
ง่ายขึ้น ไม่ได้ลงลายละเอียดทางทฤษฎีมากนัก ท าให้มีกลุ่มคนบางกลุ่มที่คอยจับผิด 
และหาจุดนั้นมาโจมตีทางเรา เพราะต้องการให้โครงการดูแย่และเลวร้าย คนอ่ืน ๆ 
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จะได้คัดค้านกันเพ่ิมเยอะๆ” สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ส่วนการปกครองท้องถิ่น ท่านที่ 
1 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
“จากสิ่งที่เราพบเห็นในเวทีสาธารณะ การเผยแพร่ข้อมูลโครงการส่วนใหญ่มักจะเป็น
การน าเสนอข้อมูลที่ผู้ พัฒนาโครงการพูดถึงด้านบวก พยายามเลี่ยงประเด็น
ผลกระทบหรือด้านลบ มักใช้ศัพท์ทางวิชาการที่ชาวบ้านไม่เข้าใจ  จึงท าให้ผู้เข้าร่วม
ส่วนใหญ่จับเนื้อหาใจความส าคัญไม่ค่อยได้”  

 
 

 3) การได้รับข้อมูลจากหลายแหล่งเผยแพร่ที่ขัดแย้งกัน เนื่องจากมีการแบ่งฝ่ายแบ่งกลุ่มเป็น
กลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มผู้คัดค้านโครงการ ท าให้เกิดการโต้ตอบกันในหลายทาง และการเผยแพร่
ข้อมูลแก่สาธารณะที่ไม่สอดคล้องกัน และจากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน ท่านที่ 1 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า  
 

“ทางโครงการก็มีการประสานงานมาหา ให้กระจายข่าวสารให้ตามเสียงตามเชิญชวน
ให้ไปเข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นครั้งแรก เราก็บอกต่อลูกบ้านชักชวนกันไป การ
บรรยายเท่าที่ฟังดูโครงการก็น่าจะเป็นเรื่องดีกับชุมชน แต่พอมาครั้งสอง ก็มีอีกกลุ่ม
หนึ่งมาชักชวนเพ่ือที่จะไปรวมตัวกันคัดค้านโครงการ ร่วมกันต่อต้านแพราะโครงการ
จะส่งผลเสียกับชุมชน เราก็ตัดสินใจล าบากไม่รู้จะแนะน าลูกบ้านอย่างไร หรือตัวเรา
จะตัดสินใจอย่างไร เพราะเชื่อว่าถ้าผู้น าชุมชนเลือกข้างใดข้างหนึ่ง ลูกบ้านก็จะคล้อย
ตาม” และจากการสัมภาษณ์ตัวแทนองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ท่านที่ 1 ได้ให้
สัมภาษณ์ว่า  

 
“เราท างานเพ่ือสังคม เพ่ือประชาชนอยู่แล้ว เมื่อเห็นสิ่งไม่ถูกต้องเราก็ก้าวเข้ามาเพ่ือ
ปกป้องช่วยเหลือประชาชน โดยการที่ผู้พัฒนาโครงการ ฯ เขาก็คิดแต่ว่าประชาชนไม่
มีความรู้ พูดอะไร บอกอะไร ก็เชื่อ ทางเรากับเพ่ือน ๆ ที่เป็นนักสิ่งแวดล้อมก็เลยเข้า
มาเพ่ือที่จะอธิบายเพ่ิมเติม หรือบอกในสิ่งที่ทางโครงการเขาไม่ได้บอก พูดถึงสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ แล้วให้ประชาชนตัดสินใจเอาเอง แล้วส่วนใหญ่คนก็ที่
จะเริ่มออกมาคัดค้านมากขึ้น จากการที่ได้รับรู้ข้อมูลอีกอย่าง แล้วทางโครงการก็
กล่าวหาว่าทางเรา นักสิ่งแวดล้อมเป็นพวกปลุกระดม ปลุกปั่นชาวบ้าน เราก็แค่
อธิบายความจริงให้ชาวบ้านเข้าใจเท่านั้นเอง” 
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ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าสาเหตุความขัดแย้งด้านข้อมูล อันได้แก่ การแพร่ข้อมูลข่าวสารไม่
ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด การไม่ได้รับข้อมูลจากโครงการ การได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
หรือถูกต้อง ไม่ได้ค านึงถึงประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลของโครงการว่าประชาชนได้รับทราบครบถ้วน
หรือไม่ หรือการสร้างความเข้าใจ และให้ความรู้เพียงพอในรายละเอียดโครงการในหลายมิติ ทั้งในเชิง
บวกและเชิงลบที่จะเกิดขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของประชาชน โดยเมื่อไม่เกิด
กระบวนการดังกล่าวจึงน ามาซึ่งการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริง ท าให้ประชาชนเกิด
ความไม่เชื่อใจ เป็นจุดหนึ่งของสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้น จนน าไปสู่การแบ่งฝ่ายกลุ่มผู้สนับสนุน
โครงการ และกลุ่มผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการ 

การที่มีกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านโครงการนั้นเกิดขึ้นนั้น จึงได้เกิดการน าเสนอข้อมูลในอีก
ช่องทางหนึ่งให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นข้อมูลที่ขัดแย้งหรือโจมตีอีกฝ่าย ท าให้ประชาชนเกิดความ
สับสนและเข้าใจได้ยาก และอาจน าไปสู่การรับรู้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนกับความเป็นจริง ซึ่งน าไปสู่การ
เพ่ิมระดับความขัดแยง้ในพ้ืนที่ 

 
 4.2.2 ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ (Interest Conflict) 

 จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) พบว่าสาเหตุ

ของความขัดแย้งจากผลประโยชน์โครงการ ฯ ประกอบไปด้วย 1) การเสียผลประโยชน์ของประชาชน

ในพ้ืนที่ 2) การเสียผลประโยชน์ของผู้พัฒนาโครงการ 3) การเสียผลประโยชน์ของนโยบายรัฐ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

1) การได้เสียผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่   
จากการสัมภาษณ์จากผู้น าชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ หน่วยงานปกครองท้องถิ่น รวมถึงผู้

มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีมุมมองในเรื่องของการเข้ามาของโครงการเป็นสองประเด็น คือ  

จะเกิดผลดี และผลกระทบ ดังนี้ 

(1) กลุ่มคนที่เห็นว่าการพัฒนาโครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ชุมชน และ

ภาพรวมของประเทศชาติ จากการศึกษา พบว่า มีกลุ่มคนที่เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการ ฯ ซึ่งจะ

เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด เศรษฐกิจ และการคมนาคมที่ก้าวหน้า โดยจากการสัมภาษณ์

ตัวแทนผู้พัฒนาโครงการฯ ซึ่งให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ว่า 
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“จังหวัดระยองเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมอันดับต้นของประเทศ ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรม
อยู่หลากหลายกระจายกันอยู่ตามอ าเภอต่าง ๆ และยิ่งในช่วงยุคสมัยนี้ที่ประเทศ
ก าลังพัฒนาก้าวสู่อาเซียน การแข่งขัน การผลิต เทคโนโลยี ต่าง ๆ ก็ต้องเพ่ิมมากขึ้น
เพ่ือตอบสนองการเติบโต จึงจ าเป็นที่จะต้องมีแหล่งการผลิตเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับสิ่ง
เหล่านี้ และการเป็น Eco Industrial แล้วด้วย ที่มุ่งเน้นการให้ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมในการด าเนินการ ผลกระทบต่อชุมชนจะน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ แต่
จะได้ผลกระโยชน์มากกว่า ทั้งรายได้ อาชีพ ความเจริญ สาธารณูปโภค CSR เป็นต้น 
และยังส่งผลต่อระเศรษฐกิจจังหวัดไปจนถึงประเทศ ที่เพ่ิมขึ้น” และ เจ้าหน้าที่
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์ว่า 
 
“การที่จะมีนิคมอุตสาหกรรมบ้านค่ายเข้ามาในจังหวัดระยอง ส่วนตัวผมมองว่าจะ
เกิดประโยชน์ในภาพรวมมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เป็นนิคม Eco Industrial 
ที่เป็นอุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่จะผลกระทบกับชุมชนน้อย แต่สิ่งที่
ชุมชนจะได้มีทั้งเรื่อง การสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เศรษฐกิจชุมชน และความ
เจริญก้าวหน้าขึ้น และอ่ืน ๆ อีกหลายด้าน น าไปสู่สังคมที่ดียิ่งข้ึน”  
สอดคล้องกับประชาชน ท่านที่ 8 ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ว่า 

 
“ก็อยากให้มาสร้าง ชาวบ้านจะได้มีงานท า ตัวเราเองท าอาชีพขายของอยู่แล้ว ก็
น่าจะขายดีมากขึ้น พ้ืนที่ละแวกนี้ก็มีนิคมอุตสาหกรรมอยู่เดิมอยู่แล้ว ถ้ามีเพ่ิมขึ้นมา
อีก ก็คงจะไม่เป็นอะไร” 

  

หากพิจารณาในประเด็นส่วนนี้จะเห็นได้ว่า มีผู้ที่เห็นว่าโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง 

(บ้านค่าย) ท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และภาพรวมของจังหวัด รวมถึงประเทศชาติ แม้จะมีความ

เสี่ยงที่อาจจะเกิดผลกระทบด้านลบต่อชุมชนอยู่บ้าง แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ เพราะมีมุมมองว่าจะ

เกิดผลประโยชน์ในหลาย ๆ ด้านแก่ชุมชนมากกว่า ทั้งในด้านของ เศรษฐกิจชุมชน ความเจริญทาง

สังคม ระบบสาธารณูปโภค การสร้างอาชีพ ฯ เหล่านี้ก็จะตามมา    
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(2) กลุ่มคนที่เห็นว่าการพัฒนาโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ แก่

ชุมชน จากการ ศึกษา พบว่ามีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการ เพราะมีความกังวลในเรื่อง

ของผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ จากการสัมภาษณ์ประชาชน ท่าน

ที่ 7 ได้ให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่า 

“โครงการนิคมอุตสาหกรรมที่จะสร้างใหม่ เขาได้ศึกษาดูหรือยังว่าในพ้ืนที่นั้น ๆ มี

แหล่งอุตสาหกรรมอยู่แล้วกี่แห่ง แล้วก่อปัญหาให้ชุมชนมากน้อยเท่าไรอยู่ก่อนแล้ว 

ถ้ามีเพ่ิมข้ึนมาอีก ประชาชนจะรับไหวได้ไง เท่านี้พืชผลทางการเกษตรก็ตกต่ าอยู่แล้ว 

ควันเขม่าเกาะใบไม้ จนไม่ออกดอกออกผล ฝนตกมาทีนี้น้ าเหม็นๆ ไหลลงมาถนน

หมด บางทีก็ไหลลงล าน้ า แล้วจะให้ชาวบ้านยอมรับอีกเหรอ” และผู้น าชุมชน ท่านที่ 

5 ได้ให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่า 

 
 “ปัญหาเดิมยังแก้ไม่ได้ ยังจะมาสร้างใหม่อีก เราไม่รู้หรอก ว่าบริษัทหรือเจ้าของเป็น

คนเดิมหรือเจ้าใหม่ แต่เวลามีปัญหา ที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือ

อย่างจริงจังเลย ชาวบ้านก็ต้องทน และแก้ไขกันเอง แจ้งไปทางนั้นเขาก็ลงมาแก้ไขให้

เป็นครั้งๆ ไป แต่ก็มีใหม่มาเรื่อย ๆ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เด็ดขาด เป็นปัญหา

เรื้อรังมาจนทุกวันนี้ แล้วจะให้ประชาชนอยากได้เพ่ิมได้อย่างไร ในเมื่อปัญหาเดิมก็

สร้างความเดือดร้อนให้มากพออยู่แล้ว” สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ส่วนการปกครอง

ท้องถิ่น ท่านที่ 3 ได้ให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่า 

 
 “เราได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านเรื่องปัญหามลพิษ อยู่เป็นประจ า ทั้งเรื่อง
ปัญหากลิ่นเหม็น การลักลอบทิ้งขยะสารพิษหรือกากอุตสาหกรรม ปัญหากลิ่นเหม็น 
ซึ่งเราก็ได้แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบ แต่ส่วนใหญ่การตรวจสอบหาผู้กระท ามักจะหาไม่ได้ 
เพราะมันก็เหมือนจับมือมาดม ไม่มาหลักฐานมาชี้ชัดและเอาความผิดได้ จึงไม่มีการ
แก้ไขที่ชัดเจน บทลงโทษผู้กระท า และการแก้ไขจะเป็นเหมือนความรับผิดชอบ
เฉพาะหน้าเป็นครั้งๆ ไป เมื่อเกิดข้ึนบ่อยขึ้นชาวบ้านจึงเกิดความเบื่อหน่าย และมีคติ
ในแง่ลบกับอุตสาหกรรมที่ เข้ามาทุกรูปแบบ” และตัวแทนองค์กรอิสระด้าน
สิ่งแวดล้อม ท่านที่ 1 ได้ให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่า 
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“ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง อ าเภอบ้านค่ายก็มีนิคมอุตสาหกรรมเดิมในพ้ืนที่อยู่แล้วสอง

ถึงสามแห่ง ซึ่งมีปัญหาเกิดข้อพิพาทอยู่บ่อยครั้งจากการเกิดอุบัติเหตุ หรือการ

ด าเนินการที่ส่งกระทบทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งขีดจ ากัดในพ้ืนที่ที่สามารถรองรับ

อุตสาหกรรมอยู่ในระดับค่อนข้างเต็มลิมิตอยู่แล้ว หากเกิดนิคมอุตสาหกรรมเพ่ิมอีก 

ย่อมส่งผลกระทบต่อชุมชนมากเพ่ิมยิ่งขึ้น เพราะไม่มีการประเมินผลกระทบใน

ภาพรวมของศักยภาพพ้ืนที่ก่อน ว่ามีขีดรองรับได้หรือไม่” และนักวิชาการท่านที่ 3 

ได้ให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่า 

 
 “การเข้ามาของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านค่าย หรือไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ 
ย่อมส่งผลต่อประชาชนหรือชุมชนใกล้เคียงในหลายด้าน ไม่ว่าด้านสังคมที่ต้อง
ปรับตัว อาชีพการท ามาหากิน แรงงานต่างถิ่นหรือประชากรแฝง การรองรับสถาน
บริการ ความหนาแน่นของประชากร ความเสียงด้านอาชญากรรม รวมถึงการใช้
ทรัพยากรที่มากเพ่ิมขึ้น หากประชาชนในพื้นที่ยังไม่มีความพร้อมหรือเข้มแข็งต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิด ย่อมส่งผลต่อการด ารงชีพของพวกเขา ฉะนั้นการพัฒนา
โครงการขนาดใหญ่จึงต้องมีการพัฒนาในหลายมิติ  เ พ่ือรองรับหรือเ พ่ิมขีด
ความสามารถการรองรับด้านอื่น ๆ เช่นกัน” 

 
ซึ่งจากในประเด็นนี้ พบว่า กลุ่มคนที่เห็นว่าการพัฒนาโครงการจะก่อให้เกิด

ผลกระทบทางลบ มีความกังวลทั้งในด้านของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษที่จะ
ตามมาจากการด าเนินงานนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เหมือนปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น
ในอดีต ที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างชัดเจน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การปรับตัว และ
วิถีชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และอาจน าปัญหาหลายด้านตามมาเช่นกัน และที่ส าคัญ
คนกลุ่มนี้มีความเห็นว่าศักยภาพพ้ืนที่ไม่สามารถรองรับการเพ่ิมขึ้นของนิคมอุตสาหกรรมได้
อีก ทั้งในด้านของมลพิษหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเพ่ิมมากขึ้น ประชาแฝงที่จะเข้ามา
เบียดเบียนทรัพยากร หรือสถานบริการ สาธารณูปโภค ที่มีอยู่จ ากัด    
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2) การเสียผลประโยชน์ของผู้พัฒนาโครงการ   
จากการศึกษา พบว่า เมื่อโครงการได้ยุติการพัฒนาและด าเนินการต่อตามค าสั่งของศาลเมือง

ระยอง ผู้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เกิดการเสียผลประโยชน์หลายด้าน โดย

ผู้ให้สัมภาษณ์ตัวแทนผู้พัฒนาโครงการ ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ว่า 

“โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) นั้นเป็นโปรเจคที่ทางไออาร์พีซี

วางแผน การพัฒนาในระยะยาวหลายด้านและต่อยอดการใช้ทรัพยากรที่ผลิตจาก

บริษัทแม่ แต่การที่โครงการถูกศาลตัดสิ่งให้ระงับโครงการนั้น เกิดผลกระทบหลาย

อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเสียเม็ดเงินที่ลงทุนสูญเปล่า การเสียเวลา และโอกาสในการ

พัฒนาส่วนอ่ืน และที่ส าคัญเราเสียความเชื่อมั่นจากกลุ่มนักลงทุนหรือผู้ประกอบการ

โรงงานอุตสาหกรรมทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ ที่ถอนตัวจากเราไปจนหมด 

ไปหาทางเลือกใหม่ในการหานิคมหรือพ้ืนที่ลงในที่อ่ืน ยิ่งท าให้ภาพลักษณ์องค์หรือ

เครดิตของเราลดลง ส่งผลต่อการด าเนินการหรือการพัฒนาโปรเจคใหม่เป็นไปได้ยาก

กว่าเดิม หรือแม้แต่การที่จะกลับไปรื้อโปรเจคเดิม แม้จะได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย

แล้วก็ตาม แต่การลงทุนก็จะเพ่ิมมากข้ึน เราต้องเก็บอัตราการให้ผู้ลงทุนภายนอกเพ่ิม

มากขึ้น แล้วเขาเหล่านั้นยังจะเลือกเราอยู่ไหม เขาก็คงไปหานิคมอ่ืนที่ราคาถูกกว่า 

แต่ถ้าเราลดอัตราเป็นปกติ ระยะเวลาคืนทุนเราก็จะนานขึ้น ระบบการเงินการลงทุน

สมดุลเราก็จะเสียอีก ยิ่งตอนนี้นิคมใหม่ๆ เกิดข้ึนหลายที่มากในประเทศ การแข่งขันก็

สูงเพ่ิมขึ้นตาม การหาผู้ลงทุนผู้ประกอบการโรงงานเข้ามาก็จะยากยิ่ งขึ้น จนถึงกับ

ต้องยอมให้อุตสาหกรรมขนาดกลางถึงหนักเข้ามาบ้าง ก็จะมีความเสียงเรื่อง

สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึนอีก และไม่เป็น Eco Industrial ตามท่ีเราวางนโยบายไว้” 

 
3) การเสียผลประโยชน์ของนโยบายรัฐ   

 จากการศึกษาพบว่า โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) อยู่ในความรับผิดชอบของ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ด าเนินตามนโยบายของรัฐที่มีแนวคิดการพัฒนาระบบ
อุตสาหกรรมในประเทศ เพ่ือรองรับการเติบโตและขยายตัวมากเพ่ิมขึ้น เพ่ิมศักยภาพทางด้านระบบ
อุตสาหกรรมในการแข่งขันและการปรับตัวเข้าสู่อาเซียน จากการที่โครงการได้ยุติการด าเนินงานไป
แล้วนั้นได้เกิดผลกระทบต่อนโยบายรัฐ จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ส านักงานธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระยอง ได้กล่าวถึงในประเด็นนี้ว่า 
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“การที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านค่าย ถูกระงับและยุติโครงการนั้นท าให้รัฐ

จะต้องวางแผนและประเมินถึงแนวโน้มการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมประเทศใหม่ 

เพ่ือหาแนวทางเลือกใหม่ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมประเทศ เพราะเมื่อเกิดการ

ต่อต้านและคัดค้านจากภาคประชาชนในการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต

อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นนั้น ข่าวได้ออกสื่อเป็นวงกว้างเผยแพร่แก่สาธารณะชนทั่วไป

ประเทศ จึงอาจจะเป็นการท าให้ประชนส่วนใหญ่เห็นเป็นแบบอย่างการไม่ยอมรับ 

และต่อต้านไปทุก ๆ โครงการ ส่ งผลให้การพัฒนาโครงการอุตสาหกรรม

ภายในประเทศเป็นไปได้ยากข้ึน แม้โครงการนั้น ๆ จะก่อประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ

ก็ตาม แต่จะไปสร้างที่ใดก็ได้ ที่ไม่ใช่แถวบ้านตัวเอง รัฐอาจจะต้องก าหนดนโยบาย

ใหม่ เช่น แหล่งผลิตอุตสาหกรรมนอกประเทศ หรือเขตพัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 

ซึ่งต้องใช้งบประมาณแผ่นดินมากเพ่ิมขึ้น” 

  

จากประเด็นต่าง ๆ จึงสรุปได้ว่า สาเหตุของความขัดแย้งจากผลประโยชน์โครงการนิคม

อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ประกอบไปด้วย 1) การเสียผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งการ

เข้ามาของโครงการนั้นประชาชนมีความกังวลในด้านของผลกระทบที่จะเกิดแก่ชุมชนในด้าน

สิ่งแวดล้อม และปัญหามลพิษ รวมถึงการปรับตัวทางสังคมที่จะเปลี่ยนแปลงไป แม้โครงการนิคม

อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จะใช้แนวคิดอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Industrial) 

ก็ตาม เพราะจากปรากฎการณ์ในอดีตชุมชนได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงงาน

อุตสาหกรรมเดิมในพ้ืนที่อยู่แล้ว และยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ชัดเจน  2) การเสียผลประโยชน์ของ

ผู้พัฒนาโครงการ เนื่องจากโครงการถูกระงับการก่อสร้างและยุติการด าเนินการต่อตามค าสั่งของศาล

ปกครองเมืองระยอง ท าให้การลงทุนที่ใช้ไปสูญเปล่า และกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนหรือ

ผู้ประกอบการที่ร่วมสนับสนุนในโครงการดังกล่าว และยังส่งผลต่อการภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งอาจ

ท าให้การด าเนินการโครงหรือการวางแผนพัฒนาอ่ืน ๆ ในอนาคตเป็นไปได้ยากมากขึ้น  3) การเสีย

ผลประโยชน์ของนโยบายรัฐ เนื่องจากรัฐจะต้องหาแนวทางเลือกใหม่ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

ประเทศ ในลักษณะหรือรูปแบบอ่ืน ๆ วางแผนและประเมินถึงแนวโน้มการพัฒนาระบบอุตสาหกรรม

ประเทศ เพ่ือหาแนวทางเลือกใหม่ ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมประเทศ ที่จะได้การยอมรับจากทุก

ภาคส่วน เพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้าต่อไป ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณใน

การลงทุนมากเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อการเสียโอกาสในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคทวีป หรือ 
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ประเทศใกล้เคียง 4) การได้เสียผลประโยชน์ในระบบอุปถัมภ์ ซึ่งมีมาอย่างยาวนานในสังคมไทย ซึ่งใน

ประเด็นนี้หากหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล มีการด าเนินการที่โปร่งใส ตรวจสอบการ

ด าเนินการได้ทุกขั้นตอน หรือการชี้แจงอภิปรายที่มาที่ไปอย่างมีหลักการและเหตุผลสมควร ใน

ภายหลังให้แก่ประชาชน ได้อย่างสาธารณะอย่างถูกต้องตามข้อเท็จจริง จะสามารถลบมุมมองที่

ประชาชนมีในด้านลบได้ 

  

 4.2.3 ความขัดแย้งเชิงโครงสร้าง (Structural Conflict) 

 จากการศึกษา พบว่า สาเหตุความขัดแย้งเชิงโครงสร้างจากการพัฒนาโครงการนิคม

อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ได้แก่ 1) การประกาศจัดตั้งพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม 2) โครงสร้าง

รูปแบบขั้นตอนในการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1) การประกาศจัดตั้งพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม  

  เนื่องด้วยการจัดผังเมืองระยองนั้นได้มีก าหนดสัดส่วนพ้ืนที่ แยกเป็นประเภทอาศัย

อ านาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และมาตรา 26 วรรคหนึ่ง 

แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 

4) พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ใช้บังคับผัง

เมืองรวมในท้องที่จังหวัดระยอง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่พ้ืนที่ที่อยู่ในแนว

เขตดังต่อไปนี้ ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้น ๆ ตามที่มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

หรือประกาศท่ีเกี่ยวข้องก าหนดไว้ โดยไม่อยู่ในบังคับ การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้  

 ใจความส าคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ คือ การนิคมอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (กนอ.)  มีมติในการประชุม ในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553 เห็นชอบร่วมด าเนินการกับ

บริษัท ไออาร์พีซี จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ภายใต้แนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศน์ (Eco- Industrial Estate) และได้ออกประกาศจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป คือ นิคม

อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ที่ต าบลหนองบัว และต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มี

พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 2,194 ไร่  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ดัง

ภาพที่ 4.1 ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ในหัวข้อในภาพแสดงที่ 2.10 เขตอุตสาหกรรมตามประกาศ
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คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคม

อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย)  

  

ภาพที่ 4.1 ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง  

แหล่งที่มา : ดัดแปลงจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 

และต่อมา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ได้มีผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองระยอง คือ นาย

เศรษฐา ปิตุเตชะ  และพวกรวม 386 คน ซึ่งได้มอบอ านาจให้ นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคม

ต่อต้านสภาวะโลกร้อนเป็นทนายร่างค าฟ้อง ส่วนผู้ถูกฟ้องคดี ประกอบด้วย ผู้ถูกฟ้องที่ 1 การนิคม
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อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (กนอ.) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 

ได้ออกประกาศจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เมื่อวันที่ 20 

เมษายน 2554 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ซึ่งเป็นโครงการของผู้ถูก

ฟ้องคดีที่ 3 ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย การประกาศจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว ทับซ้อนบนพ้ืนที่

ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม และพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม ตามร่างผังเมืองรวมจังหวัด

ระยอง และ/หรืออาจท าให้เกิดความเดือดร้อน และเกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีกับพวก รวมทั้ง

ชาวบ้านอ าเภอบ้านค่าย ซึ่งมีแหล่งที่อยู่อาศัย และอาจเกิดการแย่งน้ าเพ่ือการเกษตร เกิดมลพิษ 

ขณะที่กระบวนการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม ไม่มีการท าประชาพิจารณ์ การด าเนินการมีความไม่โปร่งใส

ในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) โดย

จากการสัมภาษณ์นักสิ่งแวดล้อม คนที่ 1 ได้ให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่า 

“บริเวณพ้ืนที่ประกาศตั้งเดิมเป็นพ้ืนที่ประเภทอนุรักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม ตาม

ร่างผังเมืองรวมจังหวัดระยองที่ได้ผ่านการท าประชาวิจารณ์ก่อนหน้านี้มาแล้ว แต่มา

จู่ๆ ก็มีการประกาศจัดตั้งพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมตรงนั้นออกมา และยังไม่มีการท า

พิจารณ์หรือกระบวนการมีส่วนส่วนจากหลายภาคส่วน เหมือนเป็นการใช้อ านาจทาง

กฎหมายหรือโครงสร้างอ าจาจหน้าที่ของรัฐ โดยที่ไม่ฟังเสียงของภาคประชาชนหรือ

ส่วนรวมเลย” และเจ้าหน้าที่ส่วนการปกครองท้องถิ่น ท่านที่ 1 ได้ให้ความเห็นใน

ประเด็นนี้ว่า 

 

“หน่วยงานท้องถิ่นเราทราบ แต่เราก็ท าอะไรไม่ได้เพราะเราไม่มีอ านาจหน้าที่ ที่จะ

เข้าไปคัดค้าน หรือแสดงเจตนาของท้องถิ่นเราได้ เราจึงได้กระจายข่าวสาร แก่

ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงสาธารณชน ท าให้มีนักวิชาการ นักสิ่งแวดล้อมผู้ที่ช านาญ

จากภายนอกที่มีมีความรู้เข้ามาช่วยเหลือ รวมกับปชะชาชนในพ้ืนที่ ที่มีความรักบ้าน

เกิดมีจิตส านึกในส่วนรวมได้มารวมตัวกันจนเป็นกลุ่มที่ชื่อว่า คนบ้านค่ายรักบ้านเกิด 

โดยมีแกนน าที่ดี มีจุดยืนและทัศนเห็นแก่ส่วนรวม เราโชคดีที่ได้กลุ่มคนเหล่านี้

สนับสนุนจนเป็นพลังที่เข้มแข็ง จนทางนั้นต้องเกรงกลัว” สอดคล้องกับผู้น าชุมชน 

ท่านที่ 12 ได้ให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่า 
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“เราเห็นบทเรียนมาเยอะต่อเยอะแล้วว่าอุตสาหกรรมให้อะไรกับเรา เพียงแต่เราไม่รู้

จะท าอะไรได้ จะคัดค้านจะฟ้องร้องหรือจะพ่ึงใครได้ จนมีแกนน าเข้ามาพูดถึงความ

ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้น และช่องทางที่เราสามารถต่อสู้ได้ ก็ตัดสินใจได้ทันทีว่าจะเข้าร่วม

ขบวนการด้วย และได้ชักชวนชาวบ้านหรือผู้ที่มีความคิดเหมือนๆ กัน เข้าร่วม

ขบวนการในกลุ่มคัดค้าน ” 

 

 และในท้ายที่สุดในประเด็นนี้ได้ยุติลงเมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ศาลปกครองระยองได้

พิพากษาค าขอท้ายฟ้องขอให้ศาลได้พิพากษาเพิกถอนการประกาศจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมระยอง 

(บ้านค่าย) ซึ่งศาลปกครองระยองได้พิพากษาตามค าฟ้องและค าขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งหมด เป็น

การแสดงให้เห็นชัดเจนว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ด าเนินการประกาศจัดตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เป็นการด าเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดแย้งกฎหมายหลาย

ฉบับ ซึ่งในวันนี้ ศาลปกครองระยอง มีค าพิพากษาที่ชัดเจน และจะเป็นบรรทัดฐานในเบื้องต้นที่จะท า

ให้หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะ กนอ.ต้องรับฟังเสียงของประชาชน และต้องด าเนินการศึกษารายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อย ก่อนที่จะประกาศจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 

 

2) โครงสร้างรูปแบบขั้นตอนในการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 

จากการศึกษาในประเด็นนี้ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเด็นคือ (1) การจัดตั้งเขตพ้ืนที่นิคม

อุตสาหกรรม (2) การจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนิคม

อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 

 

  (1) การจัดตั้งเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม  

  จากการศึกษา พบว่า การจัดตั้งเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วไป ของการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนั้นขาดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือในมิติด้านอ่ืน ๆ ใน

ภาพรวม โดยนักวิชาการท่านที่ 2 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
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“การพัฒนาโครงการของไทยมักจะมาในรูปแบบ ผูกขาดจากทางผู้มีอ านาจหรือ

ผู้ใหญ่ในประเทศ ด าเนินการในรูปแบบวงในที่จ ากัด ขาดความโปร่งใสต่อสาธารณะ

ชน โครงการบ้านค่ายก็เกิดขึ้นในลักษณะนั้นเหมือนกัน และที่ส าคัญการวางแผนการ

พัฒนานั้นไม่ได้ก าหนดขึ้นในระดับยุทธศาสตร์ หรือการประเมินผลกระทบใน

ภาพรวม แต่เป็นระดับปฏิบัติเลย ไม่ได้มองถึงภาพกว้าง หรือในมุมมิติที่เกี่ยวข้อง   

ว่าจะส่งผลกระทบในด้านใดบ้าง หรือมีทิศทางการพัฒนาตามยุธศาสตร์ที่ควรจะเป็น 

สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศหรือไม่” และ ตัวแทนองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม

ได้ให้ท่านที่ 2 ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ว่า 

 

“การด าเนินงานของภาครัฐ ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอย่างมาก แม้จะมี

เวทีประชาวิจารณ์ การเสวนา หรือการประชุมต่าง ๆ แต่ความเห็นของภาคประชาชน

มักจะไม่ได้รับน าไปพิจารณาในการตัดสินใจ เช่นเดียวกันกับการประกาศจัดตั้งพ้ืนที่

นิคม ที่ร่างผังเมืองได้ก าหนดไว้เป็นแบบหนึ่ง แต่ก็ยังมีการประกาศเป็นเขตพ้ืนที่

อุตสาหกรรม โดยประชาชนไม่ได้รับรู้ด้วยเลย ” สอดคล้องกับ เจ้าหน้าที่ส่วนการ

ปกครองท้องถิ่น 2 ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ว่า 

 

“เข้าใจดีว่าประเทศต้องการพัฒนาระบบอุตสาหกรรม แต่การพัฒนานั้น ๆ ควรจะ

ตอบสนองความต้องการ หรือผ่านการเห็นชอบจากประชาชนหรือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ก่อน มิใช่การตัดสินใจจากเพียงกลุ่มคนวงในเท่านั้น เพราะท้ายที่สุดก็จะเกิดการ

ต่อต้าน น าไปสู่ความขัดแย้งที่จะเกิดข้ึน และสูญเสียกันทุกฝ่าย แต่หากมีการประเมิน

ทางเลือกที่หลากหลาย และบ้านค่ายเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ก็ต้องมีการให้

ข้อมูลแก่ทุกภาคส่วนอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมาอย่างโปร่งใส ผมเชื่อว่าจะท าให้เกิด

การยอมรับมากกว่า” 

 

 จึงสามารถสรุปได้ว่าในประเด็นนี้การประกาศจัดตั้งเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมระยอง 

(บ้านค่าย) เป็นการด าเนินงานที่ยังขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตัดสินใจ เกี่ยว
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เนื่องมาจากระบบการพัฒนาของรัฐที่มาในรูปแบบจากบนสู่ล่าง (Top-down) ที่เป็นการ

ผูกขาดการตัดสินใจจากทางหน่วยงานที่มีอ านาจเท่านั้น เป็นการบริหารงานที่เป็นการ

ด าเนินการมาจากเบื้องบนลงมาสู่ระดับล่างโดยไม่มีการพิจารณาปัญหาในระดับล่างก่อน จึง

เป็นสาเหตุความขัดแย้งทางด้านโครงสร้างอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น 

 

 (2) การจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ

นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 

จากประเด็นความขัดแย้งทางด้านโครงสร้าง การด าเนินการหรือระเบียบขั้นตอน

โครงสร้างในการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นมีความส าคัญอย่างมากที่เป็นสาเหตุ

น าไปสู่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดประเด็น ดังนี้ 

ก. การจัดจ้างที่ปรึกษาจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

(EHIA) เนื่องด้วยการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในประเทศไทยนั้นได้มี

ข้อก าหนดให้เจ้าของโครงการหรือนายทุนไม่สามารถจัดท าหรือด าเนินการได้เอง จึงต้องว่าจ้างบริษัท

ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกเข้ามาด าเนินการ ซึ่งโดยหลักการแล้วบริษัทที่ปรึกษาจะต้อง

ด าเนินการอย่างเป็นกลางในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างตรงไปตรงมา แต่ในทางความเป็น

จริงแล้วเนื่องจาก บริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ถูกจ้างซึ่งได้รับค่าตอบแทนจากผู้ว่าจ้าง ท าให้ระดับความ

น่าเชื่อถือบริษัทที่ปรึกษา รวมถึงของตัวรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากภาค

ประชาชนลดน้อยลงไป ดังที่ ตัวแทนองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมได้ให้คนที่ 2 ได้ให้สัมภาษณ์ใน

ประเด็นนี้ว่า 

 

“บริษัทที่ปรึกษาท า EIA, EHIA ซึ่งได้รับค่าตอบแทนจากโครงการ ดังนั้นการจะระบุ
อะไรลงไปในตัวรายงานย่อมต้องเป็นในเชิงบวก ตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการจะให้เป็น ทั้ ง 
ๆ ที่บริษัทที่ปรึกษามีความช านาญ ประสบการณ์ที่มากอยู่แล้ว แต่ก็ต้องถูกข้อจ ากัด
ทางผลงานที่ต้องท าให้ผ่านการเห็นชอบผ่านอนุมัติ ให้เป็นที่พอใจต่อค่าตอบแทนใน
ท้ายที่สุด ”สอดคล้องกับ เจ้าหน้าที่ส่วนการปกครองท้องถิ่น 2 ได้ให้สัมภาษณ์ใน
ประเด็นนี้ว่า 
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 “การท ารายงานก็เป็นไปในลักษณะการว่าจ้าง ซึ่งก็ตั้งเป้าหมายไว้ให้รายงานผ่าน

การพิจารณาอยู่แล้ว ส่วนไหนที่เขาศึกษาแล้วพบว่ามันแย่ เขาก็ตัดออก หรือหา

วิธีการเขียนให้มันดูไม่ร้ายแรง ” และประชาชน ท่านที่ 14 ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็น

นี้ว่า 

 
“การท ารายงาน เขาบอกว่าให้บริษัทด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาด าเนินการ แต่มันก็คือ
การจ้าง เหมือนเป็นพวกเดียวกันอยู่ดีนั่นแหละ ลูกจ้างก็ต้องท าตามความต้องการ
ของนายจ้าง” 

 
 สรุปได้ว่าการจัดจ้างการท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่ง
เจ้าของโครงการดังกล่าวได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดท ารายงาน ท าให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียบางส่วนเกิดความไม่มั่นใจในระบบการท างาน และการน าเสนอ
ข้อมูลต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมติ ถือได้ว่าความขัดแย้งจากโครงการมีสาเหตุส่วนหนึ่ง
มาจากการว่าจ้างการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 
(3) ขั้นตอนและกระบวนการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ ขาดความโปร่งใส และกระบวนการมีส่วน 

จากการศึกษาในประเด็นนี้ พบว่า การด าเนินการจัดท ารายงานนั้น เป็นเพียงการท าเพ่ือ

ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ให้เห็นชอบสามารถด าเนินการก่อสร้างได้ การท ารายงานยึดเอา

กฎระเบียบขั้นตอนที่กฎหมายได้ก าหนดไว้เป็นบรรทัดฐานครบถ้วนถูกต้อง แต่ไม่ได้บรรลุถึง

เจตนารมณ์ในการน าเครื่องมือ EIA, EHIA มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยเจ้าหน้าที่ส่วนการ

ปกครองท้องถิ่น ท่านที่ 2 ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ว่า 

“จากสิ่งที่เราพบเห็น ทางโครงการได้น าเนินการโดยยึดหลักระเบียบตามกฎหมาย 

เป็นที่ตั้ง วัน เวลา จ านวน ขั้นตอน ทุกอย่างถูกต้องตามหลักหมด แต่กลับไม่ค านึงถึง

บริบทและสถานะการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่ของชุมชน เหมือนกับเอาฝาครอบขนาด

เดียวที่รัฐให้มา ไปครอบได้ทุกอย่าง แล้วคิดว่ามันจะได้ผลเหมือนกัน ซึ่งมันเป็นไป

ไม่ได”้ และผู้น าชุมชนท่านที่ 8 ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ว่า 
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 “เขามีการส ารวจความเห็นประชาชนจริงหรือเปล่า ท าไมการน าเสนอถึงมีแต่เรื่องดี 

ๆ ตอนจัดเวทีสาธารณะก็มีคนพูดในเรื่องที่เขากังวลและเป็นห่วงอยู่หลายเรื่อง ท าไม

ในตัวรายงานไม่ได้ใส่รายละเอียดในเรื่องพวกนี้ไปด้วย หรือคิดว่าความเห็นจากทาง

ภาคประชาชนไม่มีความส าคัญหรืออย่างไร” สอดคล้องกับนักวิชาการท่านที่ 3 ได้ให้

สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ว่า 

   

“EIA, EHIA เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในขณะนี้ในการที่จะคาดการณ์ผลกระทบในการ

พัฒนาโครงการต่าง ๆ แต่การศึกษารายงานนั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดได้จะต้องมี

การศึกษาในทุกรอบด้านจากผู้มีส่วนได้เสียจริง ๆ มิใช่แต่การจัดท าเนื้อหาให้ออกมา

ในเชิงบวกเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรก่อสร้างได้ ขั้นตอนการจัดท า

รายงาน ก็มีก าหนด หลักการก็มี ทั้งเรื่องการมีส่วนร่วม การติดตามตรวจสอบ ความ

โปร่งใส แต่หลักการเหล่านี้ถูกน าไปใช้เพียงบางส่วนในการปฏิบัติจริง และอ้างว่า

ปฏิบัติตามขั้นตอน ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในกฎหมายทุกขั้นตอนครบถ้วนแล้ว ”

สอดคล้องกับประชาชน ท่านที่ 16 ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ว่า 

 

“ชาวบ้านบางส่วนไม่ได้รับรู้เรื่องอะไรด้วยเลย มีแต่คนที่เขาพากันไปเวทีฟังความเห็น

บางส่วนเท่านั้นและที่รู้เรื่อง แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปหาคนมาจากไหนมาฟัง” 

 

 4.2.4 ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ (Relationship Conflict) 

 จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ พบว่า ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์นั้นไม่ได้มี

ลักษณะที่ปรากฎออกมาเด่นชัด และไม่ได้ประเด็นสาเหตุความขัดแย้งหลักจากการพัฒนาโครงการ 

แต่ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์นั้นเป็นผลต่อเนื่องมาจากสาเหตุความขัดแย้งด้านข้อมูล จากการที่

โครงการไม่ได้ให้ข้อมูลโครงการอย่างครบถ้วนถูกต้อง อาทิเช่น การที่โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลไม่

ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย การให้ข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอ การด าเนินงานที่ขาดความโปร่งใส หรือ

แม้กระท่ังการไม่มีการตอบข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัยแก่ประชาชนในประเด็นร้องเรียนต่าง ๆ และเป็น

ผลต่อเนื่องมาจากความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ อีกเช่นกัน ในด้านของผลประโยชน์ที่จะเกิด การได้
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เสียของแต่ละฝ่ายที่ไม่มีการเปิดเผยอย่างสาธารณะ ท าให้ประชาชนรู้สึกว่าโครงการไม่มีความโปร่งใส

ในการด าเนินโครงการ โดยจากการสัมภาษณ์พบประเด็นความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ ดังนี้ 

จากการสัมภาษณ์จากผู้น าชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ หน่วยงานปกครองท้องถิ่น รวมถึงผู้

มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีสาเหตุความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ (Relationship Conflict) 
เกิดขึ้นสองคู่กรณี ได้แก่ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรั ฐผู้อนุมัติประกาศจัดตั้งเขตพ้ืนที่

อุตสาหกรรมกับประชาชนในพ้ืนที่  และ 2) เอกชนผู้พัฒนาโครงการกับประชาชนในพ้ืนที่  มี

รายละเอียด ดังนี้  

1) ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐผู้ อนุ มัติประกาศจัดตั้ ง เขตพื้นที่

อุตสาหกรรมกับประชาชนในพื้นที่ 

การประกาศจัดตั้งผังเมืองให้เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป โดยที่ไม่เป็นไปตามมติการ

ประชุมการจัดท าร่างผังเมืองที่ผ่านการท าประชาพิจารณ์จากทุกภาคส่วนแล้วนั้น ท าให้ประชาชนเกิด

อคติต่อโครงการและเห็นว่าโครงการไม่มีความจริงใจ และไม่มีการชี้แจงเหตุใด ๆ ในภายหลัง 

กลายเป็นเหตุฉนวนให้ประชาชนสงสัยต่อความโปร่งใส ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติประกาศจัดตั้งเขต

อุตสาหกรรมทั่วไป โดยประชาชน ท่านที่ 4 ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ว่า 

“มันเป็นที่น่าสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทั้งๆ ที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ ตามความ

เข้าใจของเรา มติในท่ีการประชุมร่างผังเมืองก็เห็นชอบเกี่ยวกับเขตพ้ืนที่ไม่สมควรให้

มีอุตสาหกรรมเข้ามา แต่จู่ๆ ก็ดันเกิดขึ้นมาสะงั้น ไม่มีใครทราบเลยว่าใครเห็นชอบ 

หรือมีลับลมคมในอย่างไร หรือหน่วยงานไหนได้รับผลประโยชน์ ไม่มีการชี้แจงใด ๆ 

ทั้งสิ้น มันน่าสงสัยไหมละ” สอดคล้องกับนักวิชาการท่านที่ 1 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 

 

“มันเป็นเรื่องปกติที่ประชาชนจะขาดความไว้วางใจจากหน่วยงานรัฐ หรือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมถึงองค์กรผู้ด าเนินโครงการด้วย จากเหตุการณ์หลายๆ

อย่างที่ยังขาดการด าเนินการ และการให้ข้อมูลที่โปร่งใส ซึ่งน ามาให้ประชาชนไม่

เชื่อมั่น ไม่เชื่อใจ จนบานปลายเป็นอคติในแง่ลบ มองอีกฝ่ายไปในแง่ที่ไม่ชอบธรรม 

จนอาจบานปลายเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันในท้ายที่สุด” 
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2) ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนผู้พัฒนาโครกับประชาชนในพื้นที่ 

 จากการศึกษา พบว่า สาเหตุความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนผู้พัฒนา

โครงการกับประชาชนในพื้นท่ีมาจากผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ ขาดความจริงใจต่อประชาชนในการ

ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต่อประชาชนในพ้ืนที่ อาทิ การให้ข้อมูลข่าวสารไม่ครบถ้วน และไม่ครอบคลุม

ประชาชนในพ้ืนที่ การขาดการกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างแท้จริง โดยเจ้าหน้าที่ส่วน

การปกครองท้องถิ่น  ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ว่า 

 

“หน่วยงานท้องถิ่นเราท าตัวเป็นกลางที่จะเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้ด าเนินโครงการ

อุตสาหกรรม กับประชาชนในพ้ืนที่ แต่ถ้าเราได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน แล้วเราจะเอา

อะไรไปบอกชาวบ้าน แล้วยิ่งการกระท าโดยพละการหลายๆ อย่างของฝ่าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ยิ่งท าให้

ขาดความน่าเชื่อถือ ดูไม่โปร่งใส และไม่จริงใจ”ซึ่งสอดคล้องกับที่ประชาชน ท่านที่ 9 

ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 

 

 “ประชาชนอย่างเรา เขาจะมาสนใจด้วยท าไม เขาก็ท าตามหน้าที่ของเขา เอา

เอกสาร เอาตามกฎหมาย มีอ านาจ มีเงินอยู่ในมือ เขาคงไม่ได้สนใจความเป็นอยู่

ความรู้สึกของประชาชนหรอก ถึงได้ด าเนินการโดยไม่เกรงใจกับกระแสคัดค้าน

ชาวบ้านเลย แค่มาฟังคนที่เขาไม่เอาโครงการ ว่าเขารู้สึกอย่างไร แทบจะไม่มี คนที่

เขากลัว คนที่เขากังวลว่าจะเดือดร้อนก็มีเยอะ แต่ไม่สนใจ แล้วนี่เหรอที่จะให้

ชาวบ้านยอมรับ” 

 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้พัฒนาโครงการไม่มีการให้ข้อมูล

ใด ๆ หรือให้ข้อมูลล่าช้านั้น นอกจากจะเป็นความขัดแย้งด้านข้อมูลแล้วยังน ามาซึ่งความขัดแย้งด้าน

ความสัมพันธ์ และท าให้เกิดการไม่ไว้วางใจหน่วยงานนั้น ๆ 

จึงสรุปได้ว่า สาเหตุความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์เป็นผลมาจากสองเหตุการณ์

หลักๆ เหตุการณ์แรก คือ การประกาศจัดตั้งเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งเป็นผลการพิจารณาที่ไม่
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ยอมรับจากประชาชนในพ้ืนที่ และขาดการชี้แจงหรือการประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาต่อสาธารณะ

อย่างโปร่งใส จนท าให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ 

และเสมือนการไม่จริงใจต่อประชาชน เหตุการณ์ที่สอง คือ การด าเนินการจัดท ารายงานประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อม ของตัวแทนเอกชนผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ ที่ด าเนินการต่อในสภาวะที่มี

กระแสการคัดค้านจากภาคประชาชน และหลีกเลี่ยงกลุ่มคนเหล่านี้จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง 

ๆ ของการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดความไม่เชื่อมั่น และไว้วางใจจาก

ประชาชนและอีกหลายฝ่าย เป็นที่มาของความคิดที่ว่าไม่มีความจริงใจกับประชาชนในการด าเนินงาน  

จึงสรุปได้ว่า ความขัดแย้งจากความสัมพันธ์จากการพัฒนาโครงการนั้นไม่ใช่ความ

ขัดแย้งหลัก โดยความขัดแย้งจากความสัมพันธ์ของผู้พัฒนาโครงการกับประชาชนที่เห็นว่าโครงการไม่

มีความจริงใจในการให้ข้อมูลโครงการที่ครบถ้วนถูกต้อง และการที่โครงการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 

กฎหมาย และความขัดแย้งจากความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ กับประชาชนในการละเลยการ

ปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ จากสาเหตุความขัดแย้งด้านข้อมูล ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง และความ

ขัดแย้งด้านผลประโยชน์นั้น ก่อให้เกิดการไม่ไว้วางใจ และไม่เชื่อใจ และน ามาซึ่งความสัมพันธ์ที่ไม่ดี

ระหว่างกัน ถึงแม้จะไม่ได้เด่นชัดออกมา แต่น ามาซึ่งความอคติของแต่ละฝ่าย ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า

ความขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการส่วนหนึ่งที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่มาจากความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ 

 4.2.5 ความขัดแย้งทางด้านค่านิยม (Value Conflict) 

จากการศึกษาผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจสองประเด็นในการศึกษาความขัดแย้งด้านค่านิยม  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  
 1) ความเชื่อของประชาชนต่ออุตสาหกรรมประเทศไทย  
 จากการศึกษา พบว่า ในมุมมองประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มีมุมมอง 
หรือทัศนต่อเรื่องระบบการบริหารภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งมาจากสาเหตุปัจจัยหลาย 
อย่าง จนน ามาซึ่งการไม่ยอมรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาในพ้ืนที่ของตน โดยจากการ
สัมภาษณ์ โดยมีประชาชน ท่านที่ 11 ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ว่า  

 
“อยู่อาศัยมาตั้งแต่เด็ก 20 ปีก่อนมีแต่พ้ืนไร่พ้ืนนา ปลูกอะไรก็งามไปหมด ตั้งแต่มี
นิคมอุตสาหกรรมเข้ามา ก็พืชไร่ก็เริ่มไม่ออกดอกออกผลเหมือนเดิม” สอดคล้องกับ
ประชาชน ท่านที่ 2 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “บ้านเราแต่ก่อนเป็นชนบทอยู่แบบวิถี
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ชาวบ้าน เดี๋ยวนี้มีนิคมอุตสาหกรรม เดี๋ยวก็เจอน้ าเน่า เดี๋ยวก็เจอกลิ่นเหม็น บางทีก็มี
เสียงระเบิด อยู่แบบผวากลัว ๆ” ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับประชาชน ท่านที่ 14 ที่
ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
  
   
“เห็นข่าวในทีวี ในหนังสือพิมพ์หลายๆ ที่ชาวบ้านเขาเดือนร้อน โรงงานก็ไม่
รับผิดชอบ หน่วยงานรัฐก็ไม่เข้ามาช่วยเหลือ เหมือนที่แม่เมาะที่เป็นข่าวดัง ไม่อยาก
ให้บ้านเราเป็นอย่างนั้น นี่เท่าที่ทมีนิคม ในบ้านเราก็เยอะพอแล้ว” และสอดคล้อง
กับ ประชาชน ท่านที่ 4 ที่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าในประเด็นนี้ว่า 
 

 
“ชาวบ้านที่เขาเป็นคนพ้ืนถิ่นเขารู้กันอยู่แล้ว ว่าโรงงานเดิมที่มีอยู่มันท าไม่ดีไว้หลาย
อย่าง บางอย่างก็แก้ไขได้ บางอย่างก็เมินเฉยแก้ไขไม่ได้ แล้วที่ยังไม่รู้อีกจากข่าวลือ 
ว่าไปแอบไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ ลักลอบทิ้งบ้าง สารเคมีรั่วบ้าง สารพัดไปหมด เป็น
ใคร ใครก็กลัว กังวลว่าจะเกิดขึ้นอีก แล้วจู่ ๆ ก็จะมีนิคมใหม่เข้ามาอีก ของเก่ายังแก้
ไม่ได้เลย จะให้ชาวบ้านยอมรับได้อย่างนั้นหรือ” และผู้น าชุมชนท่านที่ 6 ที่ได้ให้
สัมภาษณ์ว่าในประเด็นนี้ว่า 
“หน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เคยเข้ามา ซักถามชาวบ้านบ้างไหม เคยเข้ามาช่วยเหลือ
แก้ไขบรรเทา หรือเจรจากับโรงงานที่สร้างผลกระทบกับชาวบ้านไหม เราเป็นผู้น า
ชุมชน ท าได้อย่างมากก็ร้องเรียนไปที่ อบต. แล้วทางนั้นก็ตามเรื่องให้อีกที ส่วนใหญ่
ก็จะมีคนลงไปดูพ้ืนที่เกิดเหตุ แล้วก็จบ ไม่ท าอะไร ครั้งต่อไปก็เป็นมาอีกที่เดิมซ้ า ๆ 
เรื่อย ๆ แถมยังมีปัญหาใหม่เพ่ิมเติมมาอีก ระบบการดูแลยังไม่เข้มงวดเลย ชาวบ้าน
ธรรมดาจะเอาความรู้นักฎหมายที่ไหนไปร้องเรียนโรงงานเขาได้ แล้วนี่โครงการใหม่
ยิ่งน่ากังวล ขนาดใหญ่กว่าเป็นกี่เท่า กล้าฟันธงเลยว่าชาวบ้านก็คิดเหมือนกันกับผม” 
และนักวิชาการท่านที่ 1 ที่ได้ให้สัมภาษณ์เพ่ิมเติมว่า  

 
“การพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็ก การ
ก่อสร้างหรือการด าเนินงานย่อมต้องเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว จึงได้มี
กฎหมายควบคุม หรือบังคับใช้ตามรูปแบบของประเภทอุตสาหกรรม หรือโรงงานนั้น 
ๆ แต่การบังคับใช้ในทางปฏิบัติยังไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่ เนื่องจากผู้ประกอบการ
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บางครั้ งมักจะหลบหลีกเลี่ยง อาศัยช่องว่างทางกฎหมาย กระท าการที่ผิด
จรรยาบรรณ เพื่อผลประโยชน์หรือก าไรที่เพ่ิมข้ึน ” 

 
แต่ในอีกมุมมองด้านหนึ่ง ที่มองว่าการเข้ามาของนิคมอุตสาหกรรม มิได้แต่จะท าให้ เกิดผล

กระทบเชิงลบแต่เพียงด้านเดียว การเข้ามาของโครงการอาจน าผลดีในด้านอ่ืน ๆ เข้ามาด้วยช่วยกัน 

โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์ดังนี้  เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง  

ให้สัมภาษณ์ว่า 

“เราต้องแยกให้ออกก่อนว่า การพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมนั้น ๆ ใครได้ประโยชน์ 
ใครเสียผลประโยชน์ มากหรือน้อยแค่ไหน หักลบกันแล้วก็จะได้ความคุ้มค่าที่จะ
ด าเนินการก่อสร้าง ยิ่งในส่วนของการพัฒนาอุตสาหกรรม อยากให้คนไทยลบภาพ
อุตสาหกรรมในอดีตไทยก่อนที่ก่อมลพิษก่อปัญหาให้สังคม เพราะในตอนนั้นการ
บริหารจัดการ การควบคุม หรือเทคโนโลยี มันล้าสมัยและยังไม่มีประสิทธิภาพ ณ 
ปัจจุบันทุก ๆอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพขึ้นอย่าง
มาก ทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะบุคลากร และอ่ืน ๆ รวมถึง
มีการควบคุมและมีมาตรการบังคับที่มีมาตรฐานบังคับใช้  ซึ่งจะเป็นการควบคุม
ผู้ประกอบการให้ดูแลเคร่งครัดในเรื่องปัญหามลพิษหรือสิ่งแวดล้อม แต่ถึงอย่างไรมัน
ย่อมต้องมีผลกระทบต่อบริเวณใกล้เคียงอยู่บ้างเล็กน้อย ซึ่งตรงนั้นเองจะต้องมีการให้
ความดูแล สนับสนุน และ ดูแลสุขภาพ ความเป็นอยู่ของประชาชนในละแวกนั้นอย่าง
ใกล้ชิด” และประชาชน ท่านที่ 18 ได้ให้สัมภาษณ์เพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว่า  

 

“ผมมองว่ามันจะเกิดผลดีมากกว่า อาจเป็นเพราะอาชีพผมก็ได้ที่ไม่ใช่เกษตรกร หรือ
ชาวไร่ชาวสวน ที่ต้องอาศัยการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ โดยส่วนตัวผมจึงคิดว่าผมไม่น่าจะ
กระทบอะไร แต่กลับกันผมมีอาชีพค้าขายในย่านเจริญ การมีความเจริญหรือผู้คน
พลุกพล่านมากเพ่ิมขึ้น ในเรื่องของเศรษฐกิจ การจับจ่ายใช้สอย ก็น่าจะเพ่ิมขึ้น ซึ่ง
เป็นผลดีกับกลุ่มคนอย่างผม” 

 

 



 114 

แม้จะมีความเห็นต่างในมุมมองด้านความเชื่อของประชาชนต่อระบบการบริหารจัดการ และ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่ขาดประสิทธิภาพ จากส่วนใหญ่ข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์

ผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นท่ี รวม 30 คน ร้อยละ 90 ไม่เห็นด้วยกับการเข้ามาของโครงการ 

อีกประการหนึ่งที่ส าคัญในพ้ืนที่อ าเภอบ้านค่ายในอดีตที่ผ่านมา ผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมเดิมในพ้ืนที่อ าเภอบ้านค่ายที่เป็นของผู้ประกอบการเอกชนรายอ่ืน ได้ก่อปัญหา
ผลกระทบแก่ชุมชน ทั้งด้านปัญหามลพิษ ด้านปัญหาสุขภาพ และด้านปัญหาทางการเกษตร และได้มี
การแก้ไขปัญหาในระยะสั้น ไม่สามารถแก้ไขในระยะยาวได้ จึงเป็นปัญหาเรื้อรังมาตลอด ผนวกกับ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อสาธารณะที่เผยแพร่ในสังคมในประเด็นของปัญหาที่เกิดขึ้นจากโรงงาน
อุตสาหกรรมหลากหลายพื้นท่ีในประเทศไทย   

จึงสามารถสรุปได้ว่า ความขัดแย้งด้านค่านิยม หรือความเชื่อจากการพัฒนาโครงการนั้น เป็น
สาเหตุหลักของโครงการ เนื่องด้วยการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในปัจจุบันของไทยระบบการบริหาร
จัดการ หรือเทคโนโลยียังไม่เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว การก่อสร้างและการ
ด าเนินการของอุตสาหกรรมจึงมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง และเป็นสภาพเช่นนี้
มาอย่างยาวนานในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย จึงท าให้ภาพลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมต่อ
สายตาและมุมมองของประชาชนค่อนข้างเป็นในเชิงลบ ผนวกกับกระแสสังคมที่มีข่าว ด้านลบของการ
ก่อสร้าง หรือการด าเนินงานของโรงงานภาคอุตสาหกรรม ที่ส่งผลให้ประชาชนโดยรอบข้างได้รับ
ผลกระทบอยู่บ่อย ๆ ครั้ง ในหลายเหตุการณ์ของของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งในประเทศไทย 
ซึ่งเมื่อประชาชนรับรู้บ่อย ๆ ครั้งจึงท าให้เกิดเป็นความเชื่อที่ว่าการเข้ามาของนิคมอุตสาหกรรมจะท า
ให้ชุมชนได้รับผลกระทบในด้านลบ และไม่ยอมรับการเข้ามาของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง 
(บ้านค่าย) 

สรุปได้ว่า สาเหตุความขัดแย้งด้านค่านิยมหรือความเชื่อนั้นเป็นสาเหตุหลักและจุดเริ่มต้น
ความขัดแย้งของโครงการ นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ที่มาพร้อมกับประเด็นความกังวลของ
ประชาชนว่าจะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่ โดยได้รับการ
ซึมซับจากประสบการณ์ จากเหตุการณ์ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหลายแห่งที่มีอยู่เดิมในพ้ืนที่ ได้ก่อ
ผลกระทบในเชิงลบในพ้ืนที่อ าเภอบ้านค่าย ทั้งในด้านของสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อ่ืน ๆ และได้มีการ
แก้ไขปัญหาในระยะสั้น ไม่สามารถแก้ไขในระยะยาวได้ จึงเป็นปัญหาเรื้อรังมาตลอด ผนวกกับการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อสาธารณะที่เผยแพร่ในสังคมในประเด็นของปัญหาที่เกิดขึ้นจากโรงงาน
อุตสาหกรรม หลากหลายพื้นที่ในประเทศไทย ซึ่งเมื่อประชาชนรับรู้บ่อย ๆ ครั้งจึงท าให้เกิดเป็นความ
เชื่อที่ว่าการเข้ามาของนิคมอุตสาหกรรมจะท าให้ชุมชนได้รับผลกระทบในด้านลบ และไม่ยอมรับการ 
การเข้ามาของอุตสาหกรรมรูปแบบใด ๆ ก็ตามที่จะเข้ามาพัฒนาในพื้นที่ของตน และประชาชนยังไม่มี
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ความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบดูแล เพราะการด าเนินงานที่ขาดความ
โปร่งใส ไม่มีการชี้แจงมูลเหตุที่แท้จริงถึงการพิจารณาอนุมัติประกาศจัดตั้งพ้ืนที่เขตนิคมอุตสาหกรรม
ทั่วไป ในพื้นที่ดังกล่าวที่ขัดแย้งจากมติการประชุมร่างผังเมืองรวม  

 

4.3 แนวทางการแก้ไขปญัหาความขัดแย้ง จากการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม

ระยอง (บ้านค่าย) 
จากเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้น ได้ยุติลงโดยอาศัยอ านาจทางกฎหมายศาลปกครอง 

ซึ่งศาลปกครองระยองมีการตัดสินให้ค าสั่งเพิกถอนประกาศจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ส่วนพื้นที่ดังกล่าวผู้ครอบครองถือที่ดินก็ยังคงเป็น บริษัทไออาร์พีซี จ ากัด 

เช่นเดิม ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดผู้แพ้ ผู้ชนะ ที่ซึ่งมีฝ่ายที่ได้ กับฝ่ายที่เสีย โดยผู้วิจัย

มองว่าเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในระยะสั้น และเป็นกรณีที่มีการสูญเสียของอีกฝ่าย และ

หากมีกรณีเหตุการณ์ลักษณะเดิมเกิดขึ้นอีก โดยองค์กรอ่ืนเข้ามาแทน จะมีแนวทางการแก้ปัญหา

อย่างไรที่จะท าให้ทุกฝ่ายยอมรับและอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข   

จากการสัมภาษณ์ พบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการนิคม

อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) มีดังนี ้ 

4.3.1 หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และ หน่วยงานผู้พิจารณาอนุมัติประกาศเขตจัดตั้งพื้นที่

อุตสาหกรรม 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียนั้นสามารถแบ่งประเด็นแนวทางแก้ไขจากการพัฒนา

โครงการได้ดังนี้ 

1) ตรวจสอบข้อเท็จจริง พิจารณาอนุมัติจัดตั้งเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมทั่วไป  และชี้แจงแก่

ประชาชนให้ได้รับทราบโดยภาคส่วน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เข้าถึงได้โดยสาธารณะชนทั่ วไป ต้องการให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดโครงการในแง่ของกฎหมาย หลักเกณฑ์ 

กฎระเบียบ ในการพิจารณาว่าเป็นไปตามหลักวิชาการ หรือข้อสรุปในมติการประชุมร่วมการวางผัง

เมืองหรือไม่ รวมถึงขอให้แจ้งแก่ประชาชนให้ได้รับทราบโดยทั่วไป และแสดงเอกสารหลักฐาน

ประกอบอย่างชัดเจน แสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินงาน ดังเช่นที่ประชาชน ท่านที่  10 ได้ให้

สัมภาษณ์ว่า 
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“การประกาศจัดตั้งเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมทั่วไปเกิดขึ้นแล้ว โดยที่ยังมีประชาชนหรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนมีข้อสงสัยต่อการประกาศเขตพ้ืนที่ดังกล่าว โดยเฉพาะ

ประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งหากมีโครงการเขามาย่อมได้รับผลกระทบโดยตรง ทุกฝ่ายควร

มาช่วยกันตรวจสอบทั้งหน่วยงานกลาง และหน่วยงานท้องถิ่น และจะต้องมาแจ้งให้

ประชาชนทราบด้วย พร้อมทั้ง แสดงเอกสารหลักฐานมาเลยว่าถูกตามหลักอะไรหรือ

ผิดข้อไหน สมควรตามเหตุตามผลอย่างไร” และประชาชน ท่านที่ 6 ก็ได้ให้สัมภาษณ์

ไปในทิศทางเดียวกันว่า 

 

“มันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยอย่างมาก ต้องรอให้หน่วยงานที่มีอ านาจ หรือ เป็นข่าว

ครึกโครมไปทั่วประเทศก่อนเหรอ ถึงจะมีการเคลื่อนไหว หรือท าอะไรซักอย่าง 

เพ่ือที่จะมีใครซักคนออกมารับผิดชอบชี้แจงหน่อยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร มิใช่ปล่อย

ให้เป็นภาระความรับผิดชอบของประชาชนฝ่ายเดียว” 

 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า หน่วยงานต่าง ๆ ควรร่วมมือกันเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

ที่ประชาชนได้ตั้งข้อสังเกต รวบถึงตอบประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ที่กลุ่มประชาชนในพ้ืนที่ได้

จัดส่งหนังสือไปยังแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือ

ความชัดเจนและโปร่งใสในการพิจารณา และคลายความสงสัยและกังวลของประชาชนและผู้

มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานผู้รับผิดชอบควรออกมาชี้แจงอภิปรายถึงการพิจารณา แก่

ประชาชนตามข้อเท็จจริง  

 

2) การเจรจาไกล่เกลี่ย จากการสัมภาษณ์ พบว่า ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่มีความเห็นว่า ควรมี

การเจราไกล่เกลี่ยเพ่ือแนวทางหรือ ข้อตกลงที่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้ เพ่ือหาแนวทางร่วมกันในแต่

ละฝ่าย และสร้างความเข้าใจในหลักการของกฎหมายต่าง ๆ ร่วมกันนั้นจะสามารถแก้ไขความขัดแย้ง

ได้ส่วนหนึ่ง ดังเช่นนักวิชาการท่านที่ 1 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 

“อยากให้ประชาชน หรือกลุ่มผู้ที่คัดค้านลองมองในอีกมุมบ้าง ในเชิงบวกท่ีจะเกิดขึ้น

ในระดับชุมชน ระดับอ าเภอ จังหวัด ประเทศ อย่าพ่ึงตัดสินโดยใช้อคติจากมุมมอง
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ส่วนตัวหรือการกระท าที่ผิด ๆ ของผู้ประกอบการที่ไร้จรรยา เจรจาไกล่เกลี่ยหา

แนวทางท่ีจะเป็นทางออกที่ยอมรับกันได้ทุกฝ่าย ไม่ต้องเกิดผู้แพ้ หรือผู้ชนะ ในเกมส์

นี้ และหากเกิดความขัดแย้งต่อไป ย่อมเกิดการเสียหายทั้งทุกฝ่าย” และประชาชน 

ท่านที ่3 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 

 

“อยากให้ทุกฝ่ายมาคุยกันนะ เจรจากันว่าจะเอายังกับโครงการดี แต่ยังไงต้องมีภาค

ประชาชนเข้าร่วมด้วย ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย และที่ส าคัญ

ควรมีตัวกลาง ที่เป็นกลางจริง ๆ เป็นตัวประสานงานและให้ค าปรึกษาทั้งสองฝ่าย ” 

 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าประชาชน รวมถึงหน่วยงานนั้นเห็นว่าการมีตัวกลางไกล่เกลี่ยเพ่ือหาแนว

ทางแก้ไขร่วมกันของทุกฝ่าย และให้ประชาชนเข้าใจถึงข้อจ ากัดว่า หากโครงการด าเนินการตามกรอบ

ของข้อก าหนดกฎหมายก็ย่อมสามารถด าเนินการได้เพียงแต่ต้องท าความเข้าใจร่วมกัน รวมถึงหา

แนวทางในการด าเนินโครงการต่อไปที่ประชาชนโดยรอบยอมรับได้ เพ่ือหาแนวทางออกในการอยู่

อาศัยร่วมกันระหว่างโครงการและชุมชนโดยรอบ 

4.3.2 ผู้พัฒนาโครงการ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียนั้นสามารถแบ่งประเด็นแนวทางแก้ไขจากการพัฒนา

โครงการได้ดังนี้ 

1) การให้ความส าคัญกับการศึกษารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วน

ร่วมของประชาชน ในกระบวนการ และข้ันตอนต่าง ๆ ทั้งตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างจริงใจ โดยจาก

การสัมภาษณ์ประชาชน ท่านที ่4 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า  

“ขอให้โครงการท าทุกอย่างถูกกฎหมาย เพียงเท่านี้ก็แก้ไขความขัดแย้งได้แล้ว ทุก

คนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันทั้งนั้น ถ้าท าถูกกฎหมายก็ไม่มีใครไปว่าโครงการ

ได้แล้ว มันเป็นเรื่องพ้ืนฐานเลย แต่ถ้ามีอะไรที่แอบแฝงหรือไม่ถูกต้อง นั่นแหละยิ่ ง

จะท าให้ประชาชนไม่พอใจ” รวมถึงประชาชน ท่านที่ 8 ที่ได้ให้ความเห็นไปใน

ทิศทางเดียวกันว่า 



 118 

“โครงการควรท าตามกฎหมายก าหนด รวมถึงกระบวนการในการจัดท า EIA, EHIA 

ทุกขั้นตอนควรเปิดเผยแก่สาธารณะชนได้อย่างทั่วถึง แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสใน

การท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และท่ีส าคัญคือให้ความส าคัญกับการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการจัดท ารายงาน หรือรับฟังความเห็นจาก

ประชาชนด้วย” 

 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ประชาชนบางส่วนให้ความส าคัญกับข้อก าหนด กฎหมายและมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเห็นว่าการปฎิบัติตามกฎหมายนั้นสามารถแก้ไขความ

ขัดแย้งได้ส่วนหนึ่ง  

 

2) การให้ข้อมูลโครงการแก่ประชาชน โดยจากการสัมภาษณ์ถึงสาเหตุความขัดแย้งนั้น ส่วน

หนึ่งได้ให้ความเห็นว่าไม่ได้รับทราบข้อมูลโครงการรวมถึงไม่ทราบแนวทางที่โครงการจะปฏิบัติต่อไป

ด้วย นอกจากนี้เมื่อผู้วิจัยได้สอบถามถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ประชาชน นั้นเห็นว่า 

หากโครงการได้มีการให้ข้อมูลรายละเอียดทางแนวทางการด าเนินการโครงการเป็นระยะ นั้นจะช่วย

ลดความขัดแย้ง และเพ่ิมสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับประชาชน เนื่องจากท าให้เห็นได้ว่าโครงการ

นั้นให้ความส าคัญกับประชาชน ดังเช่นประชาชน ท่านที่ 8 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 

“หากโครงการมีการให้ข้อมูลกับประชาชนเป็นระยะ ๆ นั้น นอกจากท าให้เรารับรู้

รายละเอียดการท างานแล้ว อาจจะท าให้ประชาชนรู้สึกดีกับโครงการมากขึ้น 

เนื่องจากเห็นว่าโครงการให้ความส าคัญกับประชาชน อาจจะมาในรูปแบบของการ

เรียนเชิญประชุมประจ าเดือนหรือติดประกาศบอกก็ได้ ถ้าประชาชนไม่มาก็ไม่

เป็นไร แต่อย่างน้อยอยากเห็นการปฎิสัมพันธ์กับประชาชนบ้าง” 

สรุปได้ว่า การออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ข้างเคียง เป็นแนวทางหนึ่งที่ประชาชน 

และนักวิชาการได้ให้ไว้ เพ่ือให้โครงการนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนรอบข้าง 

 

3) จัดให้มีไตรภาคีในการร่วมแสดงความคิดเห็นในการออกแบบโครงการให้อยู่ร่วมกับชุมชน 

และตรวจสอบการด าเนินโครงการ โดยจากการสัมภาษณ์ประชาชน นักวิชาการและหน่วยงานต่าง ๆ 
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ร้อยละ 60 เห็นว่าควรมีตัวกลางลักษณะไตรภาคีที่ประกอบไปด้วย ตัวแทนของผู้พัฒนาโครงการ 

ภาครัฐ และภาคประชาชนเพ่ือท าหน้าที่เจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติ ในประเด็นข้อพิพาทปัญหา

สิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน ดังเช่นที่นักวิชาการได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 

“การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทนั้น อาจจะมาในรูปแบบของการจัดตั้งไตรภาคี ซึ่ง

ประกอบไปด้วยตัวแทนของโครงการ ประชาชน และหน่วยงานกลางซึ่งอาจจะเป็น

ภาครัฐ การมีตัวกลางท าให้สามารถหาแนวทางต่าง ๆร่วมกันได้มากกว่าการที่ 2 ฝ่าย

เจรจากันเอง” 

 

ทั้งนี้การจัดตั้งไตรภาคีจะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหา

ของหน่วยงานภาครัฐที่ควรจัดให้มีคนกลางคอยเจรจาไกล่เกลี่ยดังนั้น จะเห็นได้ว่าแนวทางการแก้ไข

ความขัดแย้งที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องนั้น ต้องการให้โครงการและหน่วยงานปฎิบัติต าม

ข้อก าหนดของกฎหมาย รวมถึงการร่วมกันแจรจาถึงแนวทางการลดข้อขัดแย้งในส่วนที่นอกเหนือจาก

ที่กฎหมายก าหนด เพ่ือให้โครงการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้ 

4.3.3 ภาคประชาชน 

1) ประชาชนในพ้ืนที่ควรให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในขั้น ตอนการจัดท ารายงาน EIA, EHIA รวมถึงพิจารณาผลกระทบจากโครงการอย่าง

เป็นกลาง ไม่มีอคติ เพ่ือให้บริษัทที่ปรึกษาได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและน าไปสู่มาตรการป้องกันและลด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพดังเช่นที่นักวิชาการ ท่านที่ 2 ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 

“การกระท าใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบกับหลายฝ่าย ทุกฝ่ายควรมีโอกาสได้มีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจ เพราะทุกคนล้วนเป็นมนุษย์เช่นกัน”และตัวแทนองค์กรอิสระ

ด้านสิ่งแวดล้อม ท่านที่ 1 ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า 

 

 “ทุกฝ่ายควรหันหน้าเข้าคุยกัน และใช้ความจริงใจที่จะเข้าหา ทั้งประชาชน และ

ผู้พัฒนาโครงการ พยายามที่จะเข้าถึงความคิดของประชาชน และแลกเปลี่ยนความรู้ 

มุมมองซึ่งกันและกัน จึงจะเป็นแนวทางออกท่ีดี” 
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จึงสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินกิจการ กิจกรรม หรือการกระท าใด ๆ 

ซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย การหาทางออกร่วมกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด 

 

2) ประชาชนจะต้องยอมรับความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างกัน เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหา

และการอยู่ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนเอง และโครงการอย่างสันติ  ดังเช่นที่นักวิชาการ ท่านที่ 2 ได้

ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 

“ประชาชนควรเปิดรับการพัฒนาใหม่บ้าง อย่าใช้คติหรือมุมมองส่วนตัวมากเกินไป 

หรือบางกลุ่มที่เชื่อกันตามๆกัน โดยไม่ได้ใช้ความคิดหรือวิเคราะห์ด้วยตนเองแต่อย่าง

ใด การพัฒนาบางครั้งย่อมต้องมีการสูญเสีย และได้กลับคืน อยู่ที่ว่าเราจะรับได้ไหม” 

และ ตัวแทนองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ท่านที่ 1 ได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า 

“มันเป็นเรื่องปกติที่ประชาชนจะมีมุมมองในแง่ลบด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของ

ไทย แต่ในเรื่องดีด้านอุตสาหกรรมมันก็มี ท าไมไม่ลองศึกษาดูกันบ้าง แล้วก็บริษัท

ผู้พัฒนาโครงการนะ เขาก็ดีนะ อย่างที่เห็นในระยอง เขาดูแลดีมาก ทั้งชุมชนรอบข้าง 

ทั้งส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน การศึกษา เยอะแยะมากมาย” 

  

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ภาคประชาชนก็มีส่วนส าคัญเช่นกันที่จะท าให้การแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งคลี่คลายได้ และอาจไม่เกิดขึ้นในการพัฒนาโครงการก็เป็นได้ เพราะแกนหลักที่ส าคัญใน

การพัฒนา คือ ต้องยึดถือการตอบสนองความต้องการของประชาชนในประเทศ ประชาชนเหล่านี้ควร

ที่จะได้รับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น หรือเจตจ านงต่อการพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาในพ้ืนที่

อาศัย หรือการพัฒนาที่จะส่งผลกระทบต่อตนเอง  

สาเหตุของความขัดแย้งจากการกรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 

สามารถสรุปได้ ตามแนวคิดการแบ่งประเภทความขัดแย้ง 5 ประเภท ของ Christopher Moore  

และแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ได้ดังตารางที่ 4.1 ดังนี้  
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ตารางท่ี 4.1 สรุปสาเหตุความขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 

1. ความขัดแย้งด้านข้อมูล (Data conflict) 
สาเหตุความขัดแย้ง แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

1) การได้รับข้อมูลที่ล่าช้า และไม่ครอบคลุมผู้มีส่วน
ได้เสีย 
• ประชาชนส่วนใหญไ่ด้รบัข้อมูลล่าช้า ไม่ไดร้ับ

ข้อมูลโครงการใด ๆ ก่อนการก่อสร้างโครงการ
โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีอยู่อาศัยรอบนอกและไม่ได้
สัญจรมาทางนี้บ่อยนัก ประชาชนทราบจากการ
บอกเล่า ปากต่อปาก  

• การไดร้ับข้อมลูจากหลายแหล่งเผยแพร่ที่
ขัดแย้งกัน เนื่องจากมีการแบ่งฝ่ายแบ่งกลุ่มเป็น
กลุ่มผูส้นับสนุนและกลุ่มผู้คัดค้านโครงการ ท า
ให้เกิดการโต้ตอบกันในหลายทาง และการ
เผยแพร่ข้อมลูแกส่าธารณะทีไ่ม่สอดคล้องกัน 

2) การได้รับข้อมูลรายละเอียดโครงการไม่
ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง 
• การเผยแพร่ข้อมลูเป็นการน าเสนอท่ีมัก

กล่าวถึงข้อมูลเชิงบวก มากกว่าผลด้านลบ จึง
เสมือนการให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

3) การได้รับข้อมูลจากหลายแหล่งเผยแพร่ที่ขัดแย้ง
กัน   
• การไดร้ับข้อมลูจากหลายแหล่งเผยแพร่ที่

ขัดแย้งกัน เนื่องจากมีการแบ่งฝ่ายแบ่งกลุ่มเป็น
กลุ่มผูส้นับสนุนและกลุ่มผู้คัดค้านโครงการ ท า
ให้เกิดการโต้ตอบกันในหลายทาง และการ
เผยแพร่ข้อมลูแกส่าธารณะทีไ่ม่สอดคล้องกัน 
 
 
 
 
 
 
 

1) ผู้พัฒนาโครงการ  
• การให้ข้อมูลข่าวสารในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม ไม่

ล่าช้าจนเกินไปอันท าให้เกิดความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน 

• การให้ข้อมูลแกผู่้มีส่วนไดเ้สียอย่างครอบคลุม 
• การให้ข้อมูล ท่ีถูกต้องและครบถ้วน ทั้งในเชิงบวก

และเชิงลบ  
2) สื่อมวลชน/นกัวิชาการ/องค์กรอิสระ 
• นักวิชาการ สื่อมวลชน หน่วยงานส่วนกลาง ควร

น าข้อมูลที่มีการน าเสนอสู่ประชาชน หลายแห่ง 
มาวิเคราะห์ให้เป็นกลาง และน าเสนออย่าง
ตรงไปตรงมา 

3) ภาคประชาชน 
• ประชาชนควรวิเคราะห์ข้อมลู ในการรับรูเ้ข้าใจ 

ด้วยหลักเหตผุล โดยปราศจากอคติ 
• ควรให้ความส าคัญของการมีส่วนรว่มของ

ประชาชน และให้ความส าคญักับความเห็นที่ 
แตกต่าง อย่างมีหลักเหตผุลภาครฐั 

• สนับสนุนการให้ข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลต้นทาง ก่อนการเผยแพร่
สาธารณะ 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
2. ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ (Interest Conflict) 

สาเหตุความขัดแย้ง แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

1) การได้เสียผลประโยชน์ของประชาชนในพืน้ที่   
• กลุ่มคนท่ีเห็นว่าการพัฒนาโครงการจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ชุมชนและภาพรวมของ
ประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัด เศรษฐกิจ และ การคมนาคมที่ก้าวหน้า 

• กลุ่มคนท่ีเห็นว่าการพัฒนาโครงการจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ มีความกังวลทั้งใน
ด้านของ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ปัญหา
มลพิษที่จะตามมาจากการด าเนินงานนิคม
อุตสาหกรรมระยอง( บ้านค่าย) เหมือน
ปรากฎการณโ์รงงานอุตสาหกรรมเดิมที่เกดิขึ้น
ในอดีต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทาง
สังคม 

2) การเสียผลประโยชน์ของผู้พัฒนาโครงการ  
• เมื่อโครงการไม่สามารถด าเนินการต่อได้ 

เอกชนผู้พัฒนาการ เกิดผลกระทบหลายอย่าง 
ไม่ว่าจะเป็นการเสียเม็ดเงินท่ีลงทุนสูญเปล่า 
การเสยีเวลาและโอกาสในการพัฒนาส่วนอ่ืน 
และเสียความเช่ือมั่นจาก กลุม่นักลงทุนหรือ
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมท้ังจาก
ต่างประเทศและในประเทศ ท่ีถอนตัวจากการ
ลงทุน 

3) การเสียผลประโยชน์ของนโยบายรัฐ  
• เกิดผลกระทบต่อนโยบายรัฐ ที่มีแนวคิดการ

พัฒนาระบบอุตสาหกรรมในประเทศ เพื่อ
รองรับการเติบโตและขยายตัวมากเพิ่มขึ้น เพิ่ม
ศักยภาพทางด้านระบบอุตสาหกรรมในการ
แข่งขันและการปรับตัวเข้าสู่อาเซยีน 
 
 
 
 

1) ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ/เอกชน/ผู้พัฒนา
โครงการ/ประชาชน/องค์กรอิสระ/นักวิชาการ/
สื่อมวลชน 
• ควรมีการเจรจาไกล่เกลีย่ เพื่อหาแนวทางการยุติ

ปัญหา ที่เป็นทางออกท่ียอมรับไดก้ับทุก ๆ ฝ่าย 
• ควรมีคนกลาง หรือหน่วยงานกลาง ท่ีเข้ามาเป็น

ตัวประสานงาน ของการเจรจา พูดคุยเพื่อหาทาง
ออกร่วมกัน 

• ควรให้ความส าคัญของการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน และทุกภาคส่วน และให้ความส าคัญ
กับความเห็นท่ี แตกตา่ง อย่างมีหลักเหตผุล 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
3. ความขัดแย้งเชิงโครงสร้าง (Structural Conflict) 

สาเหตุความขัดแย้ง แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

1) การประกาศจดัตั้งพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม  
• รูปแบบการพัฒนาของโครงการมาจากระบบ

การพัฒนาของรัฐที่มาในรูปแบบจากบนสู่ล่าง 
(Top-down) เป็นการบรหิารงานที่เป็นการ
ด าเนินการมาจากเบื้องบนลงมาสูร่ะดับล่างโดย
ไม่มีการพิจารณาปญัหาในระดับลา่งก่อน 

2) โครงสร้างรูปแบบขั้นตอนในการพัฒนาโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
• การจัดตั้งเขตพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป ของ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนั้นขาด
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือในมิติ
ด้านอื่น ๆ ทั้งในด้านของการประเมินในระดับ
ยุทธศาสตร ์

• โครงสร้างเครื่องมือการประเมินวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นลักษณะการจัดท า 
เพื่อพิจารณาใหผ้่านเป็นท่ีตั้ง มากกว่าที่จะ
ศึกษาผลกระทบกับประชาชนรอบข้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) ภาครัฐ/หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 
• ควรมีกระบวนการ หรือข้ันตอนการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงถึงการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส ท้ังในขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่ และการ
ประกาศจดัตั้งเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรมทั่วไป 

• ควรปฏิรูประบบข้ันตอนในการจัดท า EHIA ของ
ประเทศไทย 

• ควรมีการวางแผนการพัฒนาในภาพรวม ของการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรม และการประเมินใน
ระดับยุทธศาสตร์ควรม ี

2) ภาคประชาชน 
• ควรให้ความส าคัญของการมีส่วนรว่มของ และให้

ความส าคญักับความเห็นที่ แตกตา่ง อย่างมีหลัก
เหตุผล 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
4. ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ (Relationship Conflict) 

สาเหตุความขัดแย้ง แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

1) ความสัมพันธ์ของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 
• การประกาศจัดตั้งผังเมืองให้เป็นเขต

อุตสาหกรรมทั่วไป โดยทีไ่ม่เป็นไปตามมติการ
ประชุมการจัดท าร่างผังเมืองที่ผ่านการท า
ประชาพิจารณ์จากทุกภาคส่วนแลว้นั้น ท าให้
ประชาชนเกิดอคตติ่อโครงการและเห็นว่า
โครงการไม่มีความจริงใจ และไม่มกีารชี้แจง
เหตุใด ๆ ในภายหลัง กลายเป็นเหตุฉนวนให้
ประชาชนสงสัยต่อความโปร่งใส ข้ันตอนการ
พิจารณาอนุมัติประกาศจดัตั้งเขตอุตสาหกรรม
ทั่วไป 

2) ความสัมพันธ์ของประชาชนและผู้พัฒนาโครงการ 
• ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนผู้พัฒนาโครกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ีมาจาก 
• ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ ขาดความจริงใจ

ต่อประชาชนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต่อ
ประชาชนในพ้ืนท่ี อาทิ การให้ข้อมูลข่าวสารไม่
ครบถ้วน และไม่ครอบคลมุประชาชนในพ้ืนท่ี 
การขาดการกระบวนการมสี่วนร่วมจาก
ประชาชนอย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) ภาครัฐ/ผู้พัฒนาโครงการ/เอกชน/ภาคประชาชน 
• ควรให้ความส าคัญของการมีส่วนรว่มของ

ประชาชน และทุกภาคส่วน และให้ความส าคัญ
กับความเห็นท่ี แตกตา่ง อย่างมีหลักเหตผุล 

• ควรมีคนกลาง หรือหน่วยงานกลาง ท่ีเข้ามาเป็น
ตัวประสานงาน ของการเจรจา พูดคุยเพื่อหาทาง
ออกร่วมกัน 

• ควรมีการเจรจาไกล่เกลีย่ เพื่อหาแนวทางการยุติ
ปัญหา ที่เป็นทางออกท่ียอมรับไดก้ับทุก ๆ ฝ่าย 

• ควรรมีการจริงใจต่อทุกฝ่าย ในการด าเนินงาน 
หรือมีกระบวนการตรวจสอบอยา่งเป็นรูปธรรม
ได้ แสดงถึงความโปร่งใสและจริงใจ 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
5. ความขัดแย้งทางด้านค่านิยม (Value Conflict) 

สาเหตุความขัดแย้ง แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

1) ความเชื่อของประชาชนต่ออุตสาหกรรมประเทศ
ไทย 
• ประชาชนมีความเช่ือต่อระบบการบริหาร

จัดการ และ การพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทยท่ีขาดประสิทธิภาพเนือ่งด้วยการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมในปัจจุบนัของไทย
ระบบการบริหารจัดการ หรือเทคโนโลยียังไม่
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกลุ่มประเทศท่ีพัฒนา
แล้ว การก่อสร้าง และการด าเนินการของ
อุตสาหกรรมจึงมผีลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
และชุมชนใกล้เคยีง 

1) ภาครัฐ/หน่วยงานที่เกีย่วข้อง/ผู้พัฒนาโครงการ 
• ควรมีการสนับสนุนการให้ความรูด้้านการพัฒนา

อุตสาหกรรม แก่ประชาชน ในสื่อสาธารณะ ท้ัง
ในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี ท่ีมีการพัฒนา
สมัยใหม่ สามารถที่มีประสิทธิภาพในการจัดการ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

• ควรมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร ่ให้ข้อมูลเชิง
ลึกแก่ประชาชน และผู้มสี่วนได้เสยีทุกภาคส่วน
ถึงรูปแบบโครงการทีม่ีแนวทาง เป็นอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Industrial) 

• ควรมีการเจรจาไกล่เกลีย่ เพื่อหาแนวทางการ
ป้องกัน หรือหลักประกัน ที่ยอมรบัได้กับทุก ๆ 
ฝ่าย 

• ควรมีคนกลาง หรือหน่วยงานกลาง ท่ีเข้ามาเป็น
ตัวประสานงาน ของการเจรจา พูดคุยเพื่อหาทาง
ออกร่วมกัน 

2) ภาคประชาชน 
• ประชาชนควรวิเคราะห์ข้อมลู ในการรับรูเ้ข้าใจ 

ด้วยหลักเหตผุล โดยปราศจากอคติ 
• ให้ความส าคญัของการมสี่วนร่วมของประชาชน 

และทุกภาคส่วน ให้ความส าคัญกบัความเห็นที่ 
แตกต่างอย่างมีหลักเหตผุล 

 
 
 



 

บทท่ี 5  

 

สรุปอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยความขัดแย้งจากการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา นิคม

อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสถานการณ์และวิเคราะห์

สาเหตุความขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 2) เพ่ือเสนอแนวทางการ

แก้ไขปัญหาความขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ให้ประชาชนและโครงการนิคมอุตสาหกรรม

ระยอง (บ้านค่าย) รวมถึงโครงการพัฒนาอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

และยั่งยืน โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interviews) กับกลุ่ม

ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ โดยแบ่งกลุ่มของผู้ให้ข้อมูลเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย  

1) ผู้พัฒนาโครงการ 2) หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น 3) หน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง 4) ผู้น า

ชุมชนในพ้ืนที่ 5) ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่ 6) นักวิชาการ/องค์กรสิ่งแวดล้อม/สื่อมวลชน จากการที่

ได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากการทบทวน

วรรณกรรมทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสรุป อภิปรายผลการศึกษา และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

 

5.1 สรุปและอภิปรายผล 
 5.1.1 ความเป็นมา และสถานการณ์ความขัดแย้ง โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ระยอง (บ้านค่าย) 

จากการศึกษาการพัฒนา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ประเด็นด้านบริบท
ความเป็นมาของโครงการพบว่ารูปแบบการพัฒนาโครงการนั้นเกิดขึ้นในรูปแบบ บนสู่ล่าง (Top-
Donw) ตามนโยบายของรัฐเพ่ือผลักดันภาคอุตสาหกรรม แต่ยังขาดการประชาวิจารณ์และการมีส่วน
ร่วมจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง จึงท าให้โครงการการพัฒนาไม่สอดคล้อง
กับความประสงค์ของประชาชน สอดคล้องกับ จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2555) ที่กล่าวว่า ในรูปแบบนี้เป็น
ลักษณะการสั่งการจากภาครัฐสู่ประชาชน เป็นการมีส่วนร่วมที่มิได้เกิดจากความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งประเด็นส าคัญ คือ “ใครเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย” ในการด าเนินนโยบาย
หรือโครงการพัฒนาต่าง ๆ รัฐหรือผู้อ านาจตัดสินอนุมัติกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาใด ๆ จะเปิด
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โอกาสให้ประชาชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจได้ในระดับใดบ้าง โดย
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรและโครงการที่มีความเสี่ยงด้านผลกระทบต่อชุมชน 
ประชาชนและชุมชนไม่สามารถมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรอันเป็นฐานชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งตามมา  

ในส่วนของสถานการณ์ความขัดแย้งปัจจุบันได้มีการยุติปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวลง 
หลังจากมีการตัดสินจากศาลปกครองระยอง ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ส่วนพ้ืนที่ดังกล่าวผู้
ครอบครองถือที่ดินก็ยังคงเป็น บริษัทไออาร์พีซี จ ากัด เช่นเดิม มิได้มีการก่อสร้างหรือพัฒนากิจกรรม
ใด ๆ ปล่อยไว้เป็นที่ดินสาธารณะ ให้ผู้อาศัยในบริเวณชุมชนได้เข้าไปใช้ประโยชน์ตามสมควร ที่จะไม่
ก่อความเสียหายและผลกระทบใด ๆ ในพ้ืนที่ และบริเวณรอบ ๆ ใกล้เคียง จนถึงปัจจุบัน  มีนาคม 
2560 ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นเป็นการจัดการที่เกิดผล แพ้-ชนะ ซึ่งเป็นแนวทางแก้ไขที่อาจจะ
เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแก่ทั้งสองฝ่ายในภายหลัง สอดคล้องกับ ทองหล่อ เดชไชย (2540) ที่กล่าวไว้
ว่าผลการแก้ไขจะมีลักษณะของ Win – Lose เป็นวิธีการแก้ไขความขัดแย้งที่ไม่ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือ และเป็นการท างานที่ต่อต้านความต้องการของฝ่ายตรงข้าม ไม่แก้ไขความขัดแย้งที่สาเหตุ 
ความขัดแย้งแบบดั้งเดิมจึงเกิดขึ้นได้อีกเสมอ เพราะยังไม่ได้รับการตอบสนองที่พึงพอใจทั้งสองฝ่าย  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสถานการเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากโครงการนิคมอุตสาหกรรม
ระยอง (บ้านค่าย) นั้นเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วนั้น เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ และ
เป็นวิธีการที่ไม่ก่อให้เกิดความร่วมมือในภายหลัง อาจมีความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในเชิงลบ ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานในด้านอื่น ๆ ในภายหลังได้  

 

5.1.2 สาเหตุความขัดแย้ง 

สาเหตุความขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จาก
การศึกษาถึงสาเหตุความขัดแย้งจากกรณีศึกษาตามทฤษฎีของคริสโตเฟอร์มัวร์ นั้นแบ่งออกเป็น 

 
5.1.2.1 ความขัดแย้งด้านข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วย 
1) การได้รับข้อมูลที่ล่าช้า และไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย โดยจากการสัมภาษณ์

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลพบว่า  ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับข้อมูลล่าช้า ไม่ได้รับข้อมูลในช่วงเวลาก่อนการก่อสร้าง
โครงการ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่อาศัยรอบนอกและไม่ได้สัญจรมาทางนี้บ่อยนัก ซึ่งมีแค่กลุ่มที่ท างาน
ใกล้ชิดกับโครงการและเกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น ที่รู้ว่าจะมีโครงการเข้ามาก่อสร้างในพ้ืนที่ แต่
ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ได้จากการบอกเล่าปากต่อปาก และการสังเกตเห็นการด าเนินงานปรับสภาพ
ผิวดินของพ้ืนที่ก่อสร้าง เป็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ล่าช้า ส่งผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมในเวทีแสดงความคิดเห็น หรือในกระบวนการมีส่วนร่วมด้านอ่ืน ๆ 
สอดคล้องกับพิเชฐ โสภณแพทย์ และ จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2556) ที่กล่าวไว้ว่า การป้องกันหรือลด
ความขัดแย้งนั้นสามารถท าได้โดยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเริ่มตั้งแต่
กระบวนการคัดเลือกโครงการ โดยผู้ด าเนินโครงการต้องมีการประกาศ และให้ข้อมูลแก่ประชาชน ถึง
เหตุผลของการเลือกพ้ืนที่ที่ได้เลือกไว้เพราะหากกระบวนการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นในช่วงเริ่มด าเนินการ
แล้ว การคัดค้านก็จะเกิดขึ้น เพราะประชาชนในพื้นท่ีเป็นผู้ที่ได้เสียผลประโยชน์มากที่สุด 
 

2) การได้รับข้อมูลรายละเอียดโครงการไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง การให้เผยแพร่ข้อมูล
ในเวทีสาธารณะนั้นเป็นรูปแบบการน าเสนอเชิงบรรยายของรายละเอียดโครงการจากผู้พัฒนา
โครงการ ข้อมูลน าเสนอมักกล่าวถึงข้อมูลเชิงบวกมากกว่าผลด้านลบ จึงเสมือนการให้ข้อมูลไม่
ครบถ้วน ไม่จริงใจ เป็นเหตุให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้ใจต่อโครงการ และการน าเสนอนั้นเป็นการ
บรรยายโดยมีภาษาและสื่อการน าเสนอที่ไม่สามารถรับรู้ได้อย่างง่าย กล่าวคือ เทคนิคการให้ข้อมูลแก่
ประชาชนนั้นไม่สอดคล้องกับวิถีชุมชนของประชาชนในพ้ืนที่โดยรอบโครงการ ซึ่งตามแนวทางการให้
ข้อมูลของ (ส านักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549) ได้ระบุไว้ว่า 
เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่มีหลาย ระดับ ดังนั้น ข้อมูลต่าง ๆ ที่น าเสนอแก่ประชาชน โดยเฉพาะใน
ด้านเทคนิคควรที่จะมีการกลั่นกรองแยกย่อยและแปลเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย เพ่ือให้สะดวกต่อการ
เข้าใจของประชาชนในชุมชม หรือเอกสารและภาษาที่ใช้ควรจะมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบท
เช่นกัน 

 

5.1.2.2 ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ซึ่งประกอบไปด้วย 
1) การได้เสียผลประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่  การได้เสียผลประโยชน์ นั้นมี

มุมมองหลายด้านที่เกิดขึ้น ทั้งในส่วนกลุ่มคนที่เห็นว่าการพัฒนาโครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์ และ
กลุ่มคนที่เห็นว่าการพัฒนาโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ โดยมีความเห็นกันในคนละมุม โดย
กลุ่มแรกที่เห็นว่าจะท าให้เกิดประโยชน์นั้นมองว่าการพัฒนาโครงการ เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภาพรวมของจังหวัด ระบบเศรษฐกิจ และการคมนาคมที่ก้าวหน้า ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ก็ยกระดับ
ตามไปด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2557) กล่าวว่า การพัฒนา
โครงการอุตสาหกรรม ประชาชนจะมองว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัว เพราะเพียงแต่ยังมีมุมมองในด้านลบ 
และยังปิดกั้นมุมมองในเชิงบวก ทั้ง ๆ ที่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นพวกเขาก็จะได้รับด้วยเช่นกัน ส่วนกลุ่ม
ที่เห็นว่าการพัฒนาโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ เพราะประชาชนมีความกังวลทั้งในด้าน
ของ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษที่จะตามมารวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การ
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ปรับตัวและวิถีชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และอาจน าปัญหาหลายด้านตามมาเช่นกัน และที่
ส าคัญคนกลุ่มนี้มีความเห็นว่าศักยภาพพ้ืนที่ไม่สามารถรองรับการเพ่ิมขึ้นของนิคมอุตสาหกรรมได้อีก 
ประชาแฝงที่จะเข้ามาเบียดเบียนทรัพยากร หรือสถานบริการ สาธารณูปโภคที่มีอยู่จ ากัด สอดคล้อง
กับ ภิรดี ลี้ภากรณ์ (2554) กล่าวว่า การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมย่อมมีผู้ได้ผู้เสีย ซึ่งอยู่ที่ว่าผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบนั้นจะสามารถยอมรับได้หรือไม่ ซึ่งถาหากประชาชนสามารถเลือกหรือก าหนดเองได้ก็คง
เลือกที่จะปฏิเสธที่จะให้มีการด าเนินการในพ้ืนที่อยู่อาศัยของตน   

2) การเสียผลประโยชน์ของผู้พัฒนาโครงการ การที่โครงการได้ยุติการพัฒนา 
ด าเนินการต่อตามค าสั่งของศาลเมืองระยอง ผู้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
เกิดการเสียผลประโยชน์หลายด้านของผู้ด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน ต้องสูญเสียเงินลงทุน
อย่างมหาศาล และการถอนตัวจากหุ้นส่วนภายนอก รวมถึงผลกระทบภาพลักษณ์ขององค์กรที่ลด
ความน่าเชื่อถือลง  

3) การเสียผลประโยชน์ของนโยบายรัฐ นโยบายของรัฐที่มีแนวคิดการพัฒนาระบบ

อุตสาหกรรมในประเทศ เพ่ือรองรับการเติบโตและขยายตัวมากเพ่ิมขึ้น เพ่ิมศักยภาพทางด้านระบบ

อุตสาหกรรมในการแข่งขันและการปรับตัวเข้าสู่อาเซียน จากการที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง 

(บ้านค่าย) ได้ยุติการด าเนินงานไปแล้วนั้นได้เกิดผลกระทบต่อนโยบายรัฐจะต้องหาแนวทางเลือกใหม่

ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมประเทศในลักษณะหรือรูปแบบอ่ืน ๆ วางแผนและประเมินถึงแนวโน้ม

การพัฒนาระบบอุตสาหกรรมประเทศ เพ่ือหาแนวทางเลือกใหม่ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

ประเทศ ที่จะได้การยอมรับจากทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้าต่อไป ซึ่งอาจจะ

ต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณในการลงทุนมากเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อการเสียโอกาสในการแข่งขัน

ภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคทวีป หรือประเทศใกล้เคียง  

 

5.1.2.3 ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง (Structural Conflict) 

  1) การจัดตั้งเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม จากการจัดตั้งเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม
ทั่วไป ตามประกาศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนั้นขาดการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือในมิติด้านอ่ืน ๆ ในภาพรวม การด าเนินงานยังขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการตัดสินใจ เกี่ยวเนื่องมาจากระบบการพัฒนาของรัฐที่มาในรูปแบบจากบนสู่ล่าง (Top-down) ที่
เป็นการผูกขาดการตัดสินใจจากทางหน่วยงานที่มีอ านาจเท่านั้น เป็นการบริหารงานที่เป็นการ
ด าเนินการมาจากเบื้องบนลงมาสู่ระดับล่าง โดยไม่มีการพิจารณาปัญหาในระดับล่างก่อน จึงเป็น
สาเหตุความขัดแย้งทางด้านโครงสร้างอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น กลายเป็นประเด็นการฟ้องร้องต่อศาล
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ปกครองระยองที่ระบุว่า เป็นการด าเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขัดแย้งกฎหมายหลายฉบับ ศาล
ปกครองระยองจึงมีค าพิพากษาที่ชัดเจน และจะเป็นบรรทัดฐานในเบื้องต้นที่จะท าให้หน่วยงานของ
รัฐ โดยเฉพาะ กนอ.ต้องรับฟังเสียงของประชาชน และต้องด าเนินการศึกษารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อยเสียก่อน ก่อนที่จะประกาศจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม สอดคล้องกับ วชิรวัชร  
งามละม่อม (2558) กล่าวว่า แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมที่ผ่านมาอยู่บนฐาน
ความคิดของการพัฒนาสังคมกระแสหลัก ที่ให้ความส าคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(Growth-Only Development Approach) โดยรวมศูนย์กลางการพัฒนาไว้ที่ส่วนกลาง ทิศทางใน
การพัฒนาส่วนใหญ่จึงถูกก าหนดจากรัฐบาลและเอกชนโดยอาศัยระบบทุนนิยมเป็นหลัก  และมักจะ
สวนทางกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

  2) การจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากประเด็นความ
ขัดแย้งทางด้านโครงสร้าง การด าเนินการหรือระเบียบขั้นตอนโครงสร้างในการจัดท ารายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นมีความส าคัญอย่างมากที่เป็นสาเหตุน าไปสู่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ซึ่งคือ
ประเด็นแรก คือ การจัดจ้างที่ปรึกษาจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA, EHIA) โดย
ตามระเบียบผู้พัฒนาโครงการได้มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการจัดท ารายงาน EIA, EHIA ท าให้เกิด
ความไม่ม่ันใจว่ารายละเอียดที่ได้ศึกษา และน าเสนอนั้นถูกต้องและครบถ้วน ครอบคลุมทั้งผลกระทบ
ด้านบวก และผลกระทบด้านลบจากการพัฒนาโครงการหรือไม่ ประเด็นที่สอง คือ ขั้นตอนและ
กระบวนการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ ขาดความโปร่งใส และ
กระบวนการมีส่วน เป็นเพียงการท าเพ่ือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการให้เห็นชอบสามารถ
ด าเนินการก่อสร้างได้ การท ารายงานยึดเอากฎระเบียบขั้นตอนที่กฎหมายได้ก าหนดไว้เป็นบรรทัด
ฐานครบถ้วนถูกต้อง แต่ไม่ได้บรรลุถึงเจตนารมณ์ในการน าเครื่องมือ อีไอเอ หรือ อีเอชไอเอ มาใช้ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังที่ สนธิ คชวัฒน์ (2557) ได้กล่าวไว้ว่า ที่ปรึกษาที่จัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของโครงการโดยตรงนั้น ท าให้เกิดข้อครหาว่า
เป็นลูกจ้างเจ้าของโครงการ มีหน้าที่ต้องท าให้รายงานผ่านความเห็นชอบให้ได้เป็นวัตถุประสงค์หลัก 
ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วที่ปรึกษาต้องใช้หลักวิชาการท ารายงานด้วยความเป็นกลางทางวิชาการ 
น าเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงอย่างตรงไปตรงมา 

 

 

5.1.2.4 ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ (Relationship Conflict) 
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 1) ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐผู้อนุมัติประกาศจัดตั้งเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรม

กับประชาชนในพ้ืนที่ โดยที่การประกาศจัดตั้งผังเมืองให้เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ไม่เป็นไปตามมติ

การประชุมการจัดท าร่างผังเมืองที่ผ่านการท าประชาพิจารณ์จากทุกภาคส่วนแล้วนั้น ท าให้ประชาชน

เกิดอคติต่อโครงการและเห็นว่าโครงการไม่มีความจริงใจ และไม่มีการชี้แจงเหตุใด ๆ ในภายหลัง 

กลายเป็นเหตุฉนวนให้ประชาชนสงสัยต่อความโปร่งใส ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติประกาศจัดตั้งเขต

อุตสาหกรรมทั่วไป 

  2) ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนผู้พัฒนาโครงกับประชาชนในพ้ืนที่ ผู้รับผิดชอบ

ด าเนินโครงการขาดความจริงใจต่อประชาชนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต่อประชาชนในพ้ืนที่ อาทิ 

การให้ข้อมูลข่าวสารไม่ครบถ้วน ไม่ครอบคลุมประชาชนในพ้ืนที่ และขาดกระบวนการมีส่วนร่วมจาก

ประชาชนอย่างแท้จริง 

 ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์เป็นผลมาจากสองเหตุการณ์หลักๆ เหตุการณ์แรกคือ การ
ประกาศจัดตั้งเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งเป็นผลการพิจารณาที่ไม่ยอมรับจากประชาชนในพ้ืนที่ 
และขาดการชี้แจงหรือการประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส จนท าให้เกิด
ความไม่เชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ และเสมือนการไม่จริงใจต่อ
ประชาชน เหตุการณ์ที่สองคือการด าเนินการจัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ
ตัวแทนเอกชนผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ ที่ด าเนินการต่อในสภาวะที่มีกระแสการคัดค้านจากภาค
ประชาชน และหลีกเลี่ยงกลุ่มคนเหล่านี้จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของการจัดท ารายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท าให้เกิดความไม่เชื่อมั่นและไว้วางใจจากประชาชน และอีกหลายฝ่าย
จนเป็นที่มาของความคิดที่ว่าไม่มีความจริงใจกับประชาชนในการด าเนินงาน สอดคล้องกับรุจิกานต์ 
เสนาคง และจุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2558) ที่กล่าวไว้ว่าการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับโครงการอย่าง
ยั่งยืนนั้น การด าเนินการโครงการต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส จริงใจ และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น และยอมรับในโครงการ น ามาสู่การอยู่ร่วมกันอย่าง
ได้อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับ จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2555) ที่ว่าการไม่ไว้วางใจกันเป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้
เกิดความขัดแย้งถ้าหากฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกไม่ไว้วางใจอีกฝ่ายหนึ่ง 
 

5.1.2.5 ความขัดแย้งทางด้านค่านิยม (Value Conflict) 
 ความขัดแย้งด้านค่านิยม หรือความเชื่อจากการพัฒนาโครงการนั้น เป็นสาเหตุหลัก

ของโครงการ เนื่องด้วยการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในปัจจุบันของไทยระบบการบริหารจัดการ หรือ
เทคโนโลยียังไม่เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว การก่อสร้างและการด าเนินการของ
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อุตสาหกรรมจึงมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง และเป็นสภาพเช่นนี้มาอย่าง
ยาวนานในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย จึงท าให้ภาพลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมต่อสายตา
และมุมมองของประชาชนเป็นในเชิงลบ ผนวกกับกระแสสังคมที่มีข่าวด้านลบของการก่อสร้าง หรือ
การด าเนินงานของโรงงานภาคอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ประชาชนโดยรอบข้างได้รับผลกระทบอยู่บ่อย 
ๆ ครั้ง ในหลายเหตุการณ์ของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งในประเทศไทย เมื่อประชาชนรับรู้  
บ่อย ๆ ครั้งจึงท าให้เกิดเป็นความเชื่อที่ว่าการเข้ามาของนิคมอุตสาหกรรมจะท าให้ชุมชนได้รับ
ผลกระทบในด้านลบ และไม่ยอมรับการเข้ามาของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) อีก
ประการหนึ่งที่ส าคัญในพ้ืนที่อ าเภอบ้านค่ายในอดีตที่ผ่านมา ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเดิมใน
พ้ืนที่อ าเภอบ้านค่ายที่เป็นของผู้ประกอบการเอกชนรายอ่ืน ได้ก่อปัญหาผลกระทบแก่ชุมชน ทั้งด้าน
ปัญหามลพิษ ด้านปัญหาสุขภาพ และด้านปัญหาทางการเกษตร และได้มีการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น 
ไม่สามารถแก้ไขในระยะยาวได้ สอดคล้องกับ เนตรทราย นิสสัยสุข(2556) ได้กล่าวว่า การพัฒนา
โครงการภาคอุตสาหกรรมนั้นเป็นไปได้ยากมากขึ้น เนื่องจากยุคปัจจุบันประชาชนเริ่มที่จะไม่ยอมรับ  
และไว้วางใจในการด าเนินงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ประชาชนมีความกังวลต่อผลกระทบเชิง
ลบที่จะเกิดขึ้นกับตน จึงท าให้เกิดการคัดค้าน การเรียกร้องสิทธิที่จะแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการ
พัฒนา 

 

 จากประเด็นของสาเหตุความขัดแย้ง ที่ผู้วิจัยน าเอาชนิดความขัดแย้งของวงกลมความขัดแย้ง
ของคริสโตเฟอร์ มัวร์ ที่แบ่งเป็น 5 ประเภท มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความขัดแย้งจากการ
พัฒนาโครงการ พบว่า สาเหตุความขัดแย้งนั้นเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันในแต่ละด้าน จนท า
ให้ทวีความรุนแรงความขัดแย้งมากยิ่งขึ้น โดยสาเหตุหลักเริ่มต้นมาจาก ความเชื่อหรือค่านิคมของ
ประชาชนในด้านของผลกระทบเชิงลบที่มาจากอุตสาหกรรมจะส่งผลต่อชุมชน และฐานชีวิตความ
เป็นอยู่ของตน และในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของโครงสร้างกระบวนการการด าเนินงานหน่วยงาน
ภาครัฐและเจ้าของโครงการที่ขาดความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างแท้จริง  ทวี
ความขัดแย้งเพ่ิมขึ้น จนเกิดกลุ่มการรวมตัว แบ่งเป็นฝ่ายสนับสนุนและคัดค้าน โดยใช้คติและมุมมอง
เพียงด้านเดียวตัดสินและรับข่าวสาร น าไปซึ่งความขัดแย้งทางข้อมูลของการน าเสนอเผยแพร่ที่สอง
ฝ่ายขัดแย้ง และน ามาโจมตีซึ่งกัน จนน าไปสู่ประเด็นความขัดแย้งอ่ืน ๆ ต่อมา ได้แก่ ความขัดแย้ง
ด้านผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย และความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย สอดคล้อง
กับ นุชนาถ สกุลสถาพร และ จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2559) ได้กล่าวว่า ความขัดแย้งจากการพัฒนา
โครงการหลายๆ โครงการมีสาเหตุความขัดแย้งมาจากสาเหตุด้านใดด้านหนึ่งก่อน และเม่ือไม่สามารถ
แก้ไขได้ในจุดนั้น การด าเนินการต่อไปยิ่งส่งผลต่อความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นได้ จน
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ท้ายที่สุดความขัดแย้งนั้นจะทวีความรุนแรงจนไม่สามารถแก้ไขได้ จนอาจต้องใช้อ านาจในการตัดสิน
จากศาลปกครอง หรือกฎหมายสูงสุดชี้ขาดผลแพ้-ชนะ เพ่ือระงับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  
 ทั้งนี้แนวทางแก้ไขในปัจจุบันคงมีเพียงโครงการต้องยุติ ชะลอการด าเนินการก่อสร้าง
โครงการไว้ตามค าตัดสินของศาลปกครอง แต่หากมีการเคลื่อนไหวหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการ
พัฒนาเกิดขึ้นในรอบใหม่การด าเนินการก็จะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากปรากฎการณ์ที่ เกิดขึ้นมาในอดีต
ดังกล่าว ส่งผลไปยังความเชื่อและค่านิยมในด้านลบเพ่ิมยิ่งขึ้น ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีมุมมองที่
ไม่เห็นด้วยกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่อาศัยหรือใกล้เคียงในชุมชน เกิดอุปสรรคตั้งแต่การ
วางแผนระยะแรก และไม่ก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริง  

ดังนั้นแล้วจากการศึกษาของผู้วิจัยที่ ได้ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาโครงการนิคม

อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่แท้จริงและมีประสิทธิภาพนั้นควรที่

จะแก้ท่ีต้นเหตุ โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมีบทบาทเข้ามาเป็นกลไกในการขับเคลื่อน 

ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้วิจัยได้น าเสนอ ในหัวข้อแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน

ข้างต้น ซึ่งจะท าให้การพัฒนาประเทศเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ

ประเทศชาติทุกภาคส่วนอย่างสมดุล 

 

5.2 แนวทางการแก้ไขปญัหา  
5.2.1 หน่วยงานผู้ให้อนุญาตจัดตั้งเขตพื้นที่อุตสาหกรรม 

1) ตรวจสอบข้อเท็จจริง และชี้แจงแก่ประชาชนให้ได้รับทราบ เพ่ือคลายความสงสัย และ

ความโปร่งใส หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องชี้แจงให้กับประชาชนทราบถึงขั้นตอน และข้อเท็จจริงต่าง 

ๆ ให้ได้ทราบ ซึ่งสอดคล้องกับ อภิญญา ดิสสะมาน (2558) ที่กล่าวไว้ว่า การตรวจสอบข้อเท็จจริงใน

ประเด็นปัญหาดังกล่าวทั้งนี้ในการตรวจสอบจ าเป็นต้องด าเนินการด้วยกระบวนการที่โปร่งใสเป็น

กลางโดยจ าเป็นต้องมีผู้ที่เป็นคนกลางร่วมตรวจสอบพร้อมทั้งคู่กรณีทุกฝ่ายข้อเท็จจริงที่ได้จากการ

ตรวจสอบจ าเป็นต้องได้รับการเปิดเผย ซึ่งเมื่อทราบถึงข้อเท็จจริงและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว

จะท าให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงสาเหตุและสามารถก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ 

2) การเจรจาไกล่เกลี่ยประเด็นขัดแย้งที่เกิดขึ้น ผู้พัฒนาโครงการ หรือหน่วยงานผู้ให้อนุญาต

ควรมีตัวกลางไกล่เกลี่ย เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจถึงข้อจ ากัดของกฎหมายในปัจจุบันว่าโครงการสามารถ

ด าเนินการได้หรือไม่อย่างไร รวมถึงหาแนวทางในการด าเนินโครงการต่อไปที่ประชาชนโดยรอบ
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ยอมรับได้ เพ่ือหาแนวทางออกในการอยู่อาศัยร่วมกันระหว่างโครงการและชุมชนโดยรอบ ซึ่ง

สอดคล้องกับมัวร์ (2542: 5-16) ที่ว่าการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยมีผู้ไกล่เกลี่ยเป็นคนกลางบุคคลที่สามที่

ไม่ได้มีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินปัญหาโดยตรงแต่คนกลางนี้จะช่วยคู่กรณีที่เกิดความขัดแย้งกัน

เพ่ือให้บรรลุข้อตกลงที่เป็นที่ยอมรับโดยความเห็นพ้องต้องกันในประเด็นข้อพิพาททั้ง “การเจรจา

ต่อรอง” หรือ “การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง” จะเปิดทางให้อ านาจแห่งการตัดสินใจอยู่ที่คู่กรณีที่มี

ความขัดแย้งกัน 

 

5.2.2 ผู้พัฒนาโครงการ 

1) ต้องด าเนินการตามกฎหมายและมาตรการที่ระบุใน EIA, EHIA ผู้พัฒนาโครงการจะต้อง

ด าเนินการตามกฎหมาย และมาตรการ EIA, EHIA ที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เนื่องจาก

กฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องถือปฎิบัติ ดังนั้นโครงการจึงจ าเป็นต้องปฎิบัติตามกฎหมายรวมถึง

มาตรการใน EIA, EHIA ซึ่งเป็นสิ่งที่โครงการจะต้องปฎิบัติ เพ่ือลดผลกระทบทั้ง ต่อชุมชนและต่อ

สิ่งแวดล้อม 

2) การให้ข้อมูลโครงการแก่ประชาชน และขั้นตอนรวมถึงการท ารายงานมาตรการติดตาม

ตรวจสอบให้แก่ตัวแทนของชุมชน รวมถึงน าเสนอขั้นตอนในการด าเนินการบางส่วน โดยละเอียด

ให้แก่ชุมชน เพื่อสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน และโครงการ 

3) การออกแบบโครงการให้มีลักษณะที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการ 

ร่วมกับชุมชน เพื่อให้ลดข้อขัดแย้งและอยู่ร่วมกับชุมชนได้ 

4) การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนต่าง ๆ รวมถึงเข้ากิจกรรมในขั้นตอนต่าง ๆ โดยอาศัย

หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการตัดสินใจ  

5) จัดให้มีไตรภาคีในการหาข้อตกลงร่วมกันถึงแนวการด าเนินโครงการต่อไป หากโครงการ

ไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย อาทิเช่น การออกแบบโครงการและพ้ืนที่โดยรอบโครงการ ตามที่ได้เสนอในที่

ประชุม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งร่วมตรวจสอบการด าเนินการ

ก่อสร้างของโครงการว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้แจ้งให้แก่ประชาชน โดยไตรภาคีดังกล่าวจะต้อง

ประกอบไปด้วยตัวแทนของผู้พัฒนาโครงการหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน เพ่ือให้ทุกฝ่าย

สามารถอยู่ร่วมกันได้ 
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5.2.3 ภาคประชาชน 

1) ประชาชนในพ้ืนที่ควรให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในขั้น ตอนการจัดท ารายงาน EIA, EHIA รวมถึงพิจารณาผลกระทบจากโครงการอย่าง

เป็นกลาง ไม่มีอคติ เพ่ือให้บริษัทที่ปรึกษาได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและน าไปสู่มาตรการป้องกันและลด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

2) ประชาชนจะต้องยอมรับความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างกัน เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 

การอยู่ร่วมกันระหว่างคนในชุมชน และโครงการอย่างสันติ 

 

5.3 ข้อเสนอแนะที่ได้ รับจากงานวิจัย  
การแก้ไข หรือการป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค

ส่วน ดังนั้นในส่วนข้อเสนอแนะในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน

ของภาครัฐข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของเจ้าของโครงการ และข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน

ของภาคประชาชน ดังนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของภาครัฐ 

1) คณะบริหารประเทศ และหน่วยงานส่วนกลางของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

ทรัพยากร และพัฒนาประเทศ  

(1) ต้องมีการวางแผนนโยบายพัฒนาประเทศในระดับยุทธศาสตร์ ลดความเสี่ยงสู่

การพัฒนาที่มีข้อจ ากัด เพ่ิมประสิทธิภาพโครงการพัฒนาที่ก่อประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะท าให้

ภาพรวมในการพัฒนาประเทศด าเนินไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  รวมถึงการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ เพ่ือประเมินทางเลือกที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา

ประเทศ 

(2) ต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ

พิจารณา ในการด าเนินการใด ๆ ที่จะส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับประชาชน และ

ด าเนินการอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เช่น การพัฒนาโครงการสาธารณะ ควรมีการ
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น าผลจากการประเมินในระดับยุทธศาสตร์ มาหารือร่วมกับตัวแทนทุกภาคส่วน ก่อนการ

ตัดสินใจ 

(3) ควรมีการสนับสนุนการให้ความรู้ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแก่ประชาชนในสื่อ

สาธารณะ ทั้งในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาสมัยใหม่ สามารถที่มีประสิทธิภาพ

ในการจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่จะเกิดขึ้น ทั้งในด้านของอุตสาหกรรม

รูปแบบใหม่ อาทิ กรีนอินดัสทรี อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อีโคอินดัสทรี เทคโนโลยีสะอาด เป็น

ต้น เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจและการันตีให้แก่ประชาชนได้ว่าการพัฒนานั้น จะมีการ

จัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานสายตรงที่มีความรับผิดชอบหลัก เช่น การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นการปรับทัศนมุมมองของประชาชน ต่อภาพลักษณ์ด้านลบ

ของอุตสาหกรรมไทยในอดีตไทย 

(4) ควรปฏิรูปการจัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (EIA, EHIA) โดย

หน่วยงานสายตรงที่รับผิดชอบหลัก คือ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ที่จะรู้ขั้นตอนกระบวนการที่ยังขาดประสิทธิภาพ หรือควรปรับปรุงในส่วนใด 

โดยผู้วิจัยได้เสนอ แบ่งเป็น 

ก. ควรมีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA, EHIA) 

โดยหน่วยงานกลาง เนื่องจากในปัจจุบันผู้พัฒนาโครงการจะเป็นผู้จัดจ้างนิติบุคคลผู้

มีสิทธิจัดท ารายงาน EIA, EHIA เพ่ือจัดส่งแก่หน่วยงานต่อไป ดังนั้น จะเห็นได้ว่า นิติ

บุคคลนั้นขาดความเป็นอิสระทางวิชาการเนื่องจากได้รับเงินว่าจ้างจากผู้พัฒนา

โครงการ ซึ่งส่งผลต่อรายงาน ฯ ในด้านของคุณภาพและความเป็นกลางหากนิติ

บุคคลนั้นไม่มีจรรยาบรรณ นอกจากนี้ การว่าจ้างดังกล่าวยังขาดความน่าเชื่อถือ 

และความเชื่อมั่น จากประชนอีกด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรมีหน่วยงานกลางที่

มีความโปร่งใสท าหน้าที่ในการจัดท ารายงาน EIA, EHIA เพ่ือความเป็นอิสระในการ

จัดท าและความเป็นกลางทางวิชาการ รวมถึงเพ่ือให้ประชาชนมั่นใจในรายงาน 

ข. กระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA, 

EHIA) ควรมีหน่วยงานกลางและมีภาคประชาชนเข้าร่วมด้วย เนื่องจากปัจจุบันมี
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การกระจายอ านาจการพิจารณารายงาน EIA, EHIA บางขนาดไปยังหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการ เอ้ือต่อการลงทุนของ

ผู้พัฒนาโครงการและส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม แต่อย่างไรก็ตาม

การกระจายอ านาจพิจารณาไปยังท้องถิ่นโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานใน

การพิจารณา โดยที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ นั้นอยู่ภายใต้อ านาจ

ของประธาน ท าให้ไม่มีความอิสระในการแสดงความคิดเห็นและลงมติให้ความ

เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบที่ต่างไปจากความคิดเห็นของประธาน อย่างไรก็ตาม 

แนวคิดการกระจายอ านาจดังกล่าวมีข้อดีในแง่ของการลงทุน และความรวดเร็วใน

การพิจารณา แต่ทั้งนี้หน่วยงานท้องถิ่นทุกหน่วยงานควรเตรียมความพร้อมในด้าน

ต่าง ๆ อาทิเช่น ความรู้ความเข้าใจหลักการแนวทางการประเมิน และแนวทางการ

พิจารณาที่สอดคล้องกัน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมไป

ถึงการมีหน่วยงานกลาง และภาคประชาชนเข้าร่วมการพิจารณารายงาน ฯ เพ่ือ

ความโปร่งใส และลดข้อขัดแย้งภายหลังการเห็นชอบรายงาน ฯ 

ค. การก าหนดอายุรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA, EHIA) 

ที่ได้รับความเห็นชอบ เนื่องด้วยปัจจุบันรายงาน EIA, EHIA ที่ได้รับความเห็นชอบ

นั้น จะมีผลบังคับใช้ตลอดไป ถึงแม้ว่าโครงการได้รับความเห็นชอบในปัจจุบัน แต่

สามารถน าไปบังคับใช้ในอีก 10 ปีข้างหน้า ท าให้เนื้อหาการวิเคราะห์ผลกระทบต่าง 

ๆ ไม่ครบคลุมถึงสภาพแวดล้อม และสภาพสังคมในช่วงเวลาที่โครงการด าเนินการ 

เพราะสภาพแวดล้อม และสภาพสังคม รวมถึงแนวคิดและเทคโนโลยีด้าน

สิ่งแวดล้อมนั้นต่างไปจากปีที่ได้รับความเห็นชอบ ดังนั้น รายงาน EIA, EHIA ที่ได้รับ

ความเห็นชอบนั้น ควรมีก าหนดเวลาบังคับใช้ เพ่ือให้สามารถลดและป้องกัน

ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่อสภาพแวดล้อมและสังคมในช่วงเวลาดังกล่าว

ได้อย่างมีนัยส าคัญ 

ง. ออกกฎหมายบังคับให้ทุกโครงการที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามมาตรการ EIA, EHIA ที่ก าหนด เนื่องจากปัจจุบันการจัดท ารายงานการติดตาม

ตรวจสอบนั้นไม่ได้ถูกบังคับใช้ในด้านกฎหมายหรือข้อก าหนดใด เป็นเพียงแต่การขอ

ความร่วมมือในการจัดท าจากผู้พัฒนาโครงการเท่านั้น  
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2) หน่วยงานท้องถิ่น  

(1) ต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

สู่สาธารณชนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีกระบวนการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายต่อข้อมูล

ข่าวสาร สร้างองค์ความรู้รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือความเข้าใจ

ที่ถูกต้องแก่ภาคประชาชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพความเข้มแข็งของ

ประชาชน มีความรู้และข้อมูลเพียงพอในที่จะสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ไม่ถูกชักจูงหรือ

ใช้อคติในการตัดสินใจ และยังส่งผลต่อการมีบทบาทในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ได้อย่างเต็มที ่

(2) เป็นตัวแทน เป็นสื่อกลางในการประสานงาน ระหว่างผู้พัฒนาโครงการ 

หน่วยงานส่วนกลาง และภาคประชาชน ในการเป็นตัวกลางที่น าสารข้อมูลทางวิชาการ

น าเสนอให้ง่ายต่อประชาชน และน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นกลางต่อทุกภาคส่วน   

 

5.3.2 ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของผู้พัฒนาโครงการ 

1) เจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษาต้องให้ความส าคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และมีความ

โปร่งใส รวมถึงมีเทคนิคในการเข้าถึงชุมชน เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม และน าเสนอข้อมูลอย่างเป็น

กลาง 

2) เจ้าของโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบตามกฎหมายที่ระบุไว้ในการจัดท า EIA, 

EHIA อย่างเคร่งครัด รวมถึงมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบรายงาน ทั้งมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการทางด้านสังคม โดยมีการติดประกาศและมีการเข้าพบชุมชน เพ่ือสอบถามถึงผลกระทบ

จากการพัฒนาโครงการ รวมถึงเพ่ือสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการและชุมชน รวมทั้งจัดท ารายงาน

มาตรการติดตามตรวจสอบส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3) ผู้ด าเนินโครงการควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ประชาชน และผู้มี

ส่วนได้เสียทุกภาคส่วนถึงรูปแบบโครงการที่มีแนวทางเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial) มี

ความแตกต่างจากอุตสาหกรรมเดิมอย่างไร มีการจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ดีกว่า

อย่างไร ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนมากขึ้น ถึงผลดี และผลเสียที่ประชาชนจะได้รับ  
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4) ควรน าหลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางยึดเหนี่ยวในบริหารจัดการ และการด าเนินงานของ

องค์กรในด้านของคุณธรรม นิติธรรม เป็นต้น 

 

5.3.3 ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของภาคประชาชน 

1) ประชาชนในพ้ืนที่ควรให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในขั้นตอนการจัดท ารายงาน EIA, EHIA รวมถึงพิจารณาผลกระทบจากโครงการอย่าง

เป็นกลาง ไม่มีอคติ เพ่ือให้บริษัทที่ปรึกษาได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและน าไปสู่มาตรการป้องกันและลด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ 

2) ประชาชนจะต้องยอมรับความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างกัน เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหา

และการอยู่ร่วมกันระหว่างคนในชุมชน และโครงการอย่างสันติ 

 

5.3.4 นักวิชาการ และ องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และสื่อมวลชน    

1) องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และนักวิชาการ ควรวางตัวเป็นกลาง ไม่เข้าแทรกแซงเพ่ือหวัง

ผลประโยชน์ น าเสนอข้อมูลข่าวสารจากการวิเคราะห์อย่างปราศจากอคติแก่สาธารณะชน เป็น

ตัวกลางสนับสนุนในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และลดความขัดแย้งในสังคม 

2) สื่อมวลชน ควรเป็นกระบอกเสียงในการน าเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน

ให้กับสาธารณะชน เพราะเป็นการเผยแพร่ในวงกว้างที่จะสร้างกระแสการวิพากษ์ วิจารณ์ และการ

ติดตามจากทุกภาคส่วนในประเทศ ซึ่งเป็นแรงกดดันท่ีมีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการ 

 

5.4 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1) ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาหาข้อมูลโครงการและระมัดระวังการเลือกพ้ืนที่ศึกษา 

เนื่องจากประเด็นการศึกษาเป็นเรื่องความขัดแย้งซึ่งมีความอ่อนไหว และควรมีการประสานเพ่ือให้ได้

ข้อมูล เอกสารจากทางราชการก่อน เพราะอาจไม่ได้รับความร่วมมือ และเป็นอุปสรรคในการวิจัย 
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2) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาประเภทโครงการที่มีลักษณะคล้ายกันที่สามารถแก้ไขความ

ขัดแย้งได้แล้ว เพ่ือเป็นสามารถเปรียบเทียบความแตกต่าง และน าไปสู่แนวทางการแก้ไขที่ประสบ

ความส าเร็จได ้

จากการศึกษา ความขัดแย้งจากการศึกษา กรณี โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้าน
ค่าย) สามารถสรุปเป็นแผนภูมิภาพ ดังภาพที่ 5.1 สรุปผลการศึกษา  
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ภาพที่ 5.1 สรุปภาพรวมการศึกษา 

บริบทของโครงการ 
ความเป็นมาขอ้มูลเบ้ืองต้นโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
- การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เพือ่ขยายเขตพื้นทีร่องรับสู่การการพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศ 
- นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial)  
สถานการณ์ความขัดแย้งทีเ่กิดขึ้นจากการพฒันาโครงการ 
- ภาคประชาชนมกีารรวมกลุ่ม เพือ่แสดงจดุยืนในการปฏิเสธคัดค้านการพัฒนาโครงการ 
- โครงการพฒันานิคมอตุสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ได้ยุติการด าเนนิการก่อสร้าง-ปัจจุบัน 

สาเหตุความขัดแย้ง 
ความขัดแย้งด้านข้อมูล 
- การได้รับข้อมูลข่าวสารล่าช้า และการได้รบัข้อมูลที่ไม่ถกูต้อง ครบถ้วน การให้ขอ้มูลแก่ประชนสว่นใหญเ่ป็นในเชิงบวก 
- การได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งช่องทางหลายด้าน และไมม่ีความสอดคลอ้งกนั ส่งผลต่อความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของประชาชน 
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน ์
- การได้ผลประโยชน์ของประชาชนในด้านเศรษฐกจิ คมนาคม การยกระดับวิถีชวีิต การพัฒนาใหม่ๆ  และความเจริญส่งผลตอ่ในระดับจังหวัด 
- การเสียผลประโยชน์ของประชาชนในด้านของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ การเบียดเบียนทรัพยากร และการเปลี่ยนวถิีชีวิตทางสังคม 
- การเสียผลประโยชน์ของผู้พัฒนาโครงการ สูญเสียเงนิลงทนุ และผู้ลงทุนภายนอกทีร่่วมสนับสนนุ เสียภาพลกัษณ์ และความเชือ่มัน่จากภายนอก 
- การเสียผลประโยชน์ของนโยบายรัฐ รฐัตอ้งวางแผนการพัฒนาภาคอตุสาหกรรมในรปูแบบใหม่ ปรับแผนการพัฒนาในสว่นอื่น ๆ เพือ่เดนิหน้าตอ่   
ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง 
- ประกาศจัดตั้งเขตพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมทัว่ไป เป็นการด าเนนิงานที่ยังขาดการมีสว่นร่วมของภาคประชาชนในการตัดสนิใจเกี่ยวเนื่องมาจากระบบการ
พัฒนาของรฐัทีม่าในรูปแบบจากบนสู่ล่าง  
- รูปแบบการจัดท ารายงาน EHIA ถูกมองวา่กระบวนการเป็นเพียงการด าเนนิตามผู้จา้งวาน เพือ่ให้อนุมัตกิารก่อสร้าง และการด านเนนิงานยังขาด
การมสี่วนร่วมที่แท้จริงจากภาคประชาชน 
ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ ์
- ความสัมพนัธข์องหน่วยงานรฐัและเอกชนผู้พัฒนาโครงการ มีประเดน็ทีเ่ป็นที่วิพากษ์จากภาคประชาชนว่ามีความสัมพนัธท์ี่เอือ้ตอ่การด าเนินการ  
- ความสัมพนัธข์องประชาชนกับเอกชนผู้พฒันาโครงการ มีความสัมพนัธ์ในเชิงลบ เพราะไม่ไว้วางใจในการด าเนนิงาน ที่ขาดความโปร่งใส และขาด
ความจรงิใจต่อการด าเนินงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ความขัดแย้งด้านค่านยิม 
- เป็นสาเหตุหลักของความขัดแย้ง ประชาชนมีความเชือ่ที่ว่าการเข้ามาของนิคมอุตสาหกรรมจะท าให้ชุมชนได้รับผลกระทบในด้านลบ  

แนวทางการแก้ไข 

ผู้พัฒนาโครงการ  

- การให้ข้อมูลข่าวสารในชว่งเวลาที่เหมาะสมแก่ผูม้ีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม การให้ขอ้มูลที่ถูกต้องและครบถ้วน 

- ควรมีหน่วยงานกลาง ที่เข้ามาเปน็ตัวประสานงาน การเจรจาไกลเ่กลี่ย เพื่อหาแนวทางการยุติปัญหาที่เป็นทางออกที่ยอมรับได้กบัทุก ๆ ฝ่าย 

- ควรให้ความส าคัญของการมีส่วนรว่มของประชาชนและทุกภาคสว่น และให้ความส าคัญกับความเห็นที่แตกต่างอย่างมีหลักเหตผุล 

- ควรให้ความส าคัญกับการจัดท ารายงานวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและสขุภาพ EHIA ที่เกิดประโยชนอ์ย่างแทจ้ริง 

ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

- ควรให้ความส าคัญของการมีสว่นร่วมของประชาชนและทุกภาคสว่นในการพัฒนา และให้ความส าคัญกับความเห็นทีแ่ตกต่าง อย่างมีหลักเหตุผล 

- ควรมกีารวางแผนการพัฒนาในภาพรวม ของการพัฒนาภาคอตุสาหกรรม และการประเมนิในระดับยุทธศาสตร์ 

- ควรปฏิรูประบบขั้นตอนในการจัดท า EHIA ของประเทศไทย 

- ควรมกีระบวนการหรือขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

ภาคประชาชน 

- ควรให้ความส าคัญของการมีสว่นร่วมของประชาชนและทุกภาคสว่น ในการพัฒนาและให้ความส าคัญกับความเห็นที ่แตกต่าง อย่างมีหลักเหตุผล 

- ประชาชนควรวิเคราะห์ขอ้มูล ในการรับรูเ้ข้าใจ ด้วยหลักเหตุผล โดยปราศจากอคต ิ
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

ภาครัฐ 

คณะบริหารประเทศ และหน่วยงานส่วนกลางของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร และพัฒนาประเทศ 

- มกีารวางแผนนโยบายพัฒนาประเทศในระดับยุทธศาสตร ์ลดความเสี่ยงสู่การพัฒนาที่มีขอ้จ ากัด เพิ่มประสทิธิภาพโครงการพฒันาทีก่่อประโยชน์

สูงสุด ซ่ึงจะท าให้ภาพรวมในการพัฒนาประเทศด าเนนิไปได้อย่างรวดเร็วย่ิงขึน้ และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์ เพือ่ศึกษา

ทางเลอืกที่เหมาะสม และเกิดประโยชนต์่อประเทศชาติ 

- ภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสนิใจพิจารณานโยบายสาธารณะ ที่จะสง่ผลทั้งทางตรงและทางอ้อม

กับประชาชน และด าเนินการอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

- ควรมกีารสนับสนุนการให้ความรู้ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแก่ประชาชนในสือ่สาธารณะ ทั้งในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี ทีม่กีารพัฒนาสมัยใหม่  

- ควรปฏิรูปการจัดท ารายงานประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA, EHIA) ควรมีหนว่ยงานกลางในระบบขัน้ตอนการจดัจ้างที่ปรึกษา ขั้นตอนการ

พิจารณา และการตรวจสอบการด าเนนิการ รวมถึงการก าหนดสถานะอายุของผลประเมินในระยะเวลาเท่าใด 

หน่วยงานปกครองท้องถิ่น 

- มีการส่งเสริมสนับสนนุการประชาสัมพันธก์ารเผยแพรข่้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชนให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น มีกระบวนการเรียนรูท้ี่เข้าถึงได้ง่าย

ต่อขอ้มูลข่าวสาร สร้างองค์ความรู้รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม ่

-เป็นตัวแทน เป็นสื่อกลางในการประสานงาน ระหว่าง ผู้พัฒนาโครงการ หน่วยงานส่วนกลาง และภาคประชาชน ในการเป็นตัวกลางที่น าสารขอ้มูล

ทางวิชาการ ให้ง่ายตอ่ประชาชน และน าเสนอขอ้มูลอย่างเป็นกลางตอ่ทกุภาคส่วน 

ภาคเอกชน/ผู้พัฒนาโครงการ 

- ให้ความส าคัญในกระบวนการมีส่วนรว่มของประชาชน และความเห็นในมุมมองที่แตกต่างของทกุภาคส่วน 

- ปฏิบัติตามมาตรการ และกฎหมายในการจัดท า EIA, EHIA อย่างเคร่งครดั รวมถึงมาตรการทีร่ะบุไว้ผ่านความเห็นชอบรายงาน  

- มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้ขอ้มูลเชิงลึกแก่ประชาชน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial)  ถึงผลดแีละผลเสียที่ประชาชนจะไดร้ับ   

- ควรน าหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางยึดเหนี่ยวในบริหารจัดการ และการด าเนนิงาน เสริมสร้างวนิัยในด้านของคณุธรรม นิติธรรม เป็นตน้ 

ภาคประชาชน 

- ควรให้ความส าคัญ และรว่มมอืในกระบวนการมีส่วนรว่มของประชาชนในทกุระดับ 

- ประชาชนควรมีการยอมรับความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างกัน 

นักวิชาการ/NGO และสื่อกลาง  

- ควรวางตัวเป็นกลาง ไม่เข้าแทรกแซงเพือ่หวังผลประโยชน ์ 

- ควรน าเสนอข้อมูลข่าวสารจากการวเิคราะห์อย่างปราศจากอคตแิก่สาธารณะชน  

- สื่อมวลชนควรเป็นกระบอกเสียงในการน าเสนอข้อมูลทีเ่ป็นขอ้เท็จจริงอย่างครบถ้วนให้กับสาธารณะชน  
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ค าชี้แจง 

 แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง ความเป็นมา สถาณการณ์ ที่มาของสาเหตุความ
ขัดแย้ง เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง ซึ่งในแบบสัมภาษณ์นี้ประกอบด้วย 5 ส่วน ประกอบด้วย 

 ส่วนที่  1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 ส่วนที่  2 ความเป็นมาของความขัดแย้ง และสถานการณ์ความขัดแย้ง  

ส่วนที่  3 สาเหตุความขัดแย้ง 

ส่วนที่  4 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ส่วนที่  5 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัย หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด 

 

  จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 

 
 
 

แบบสัมภาษณ์เรื่อง 
ความขัดแย้งจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ :  

กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) (ผู้น าชุมชน และประชาชน) 

เลขที่แบบสัมภาษณ์............... 
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วันที่สัมภาษณ์…………………………………ชื่อผู้สัมภาษณ์………………………….……………… 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. เพศ             1. ชาย  2. หญิง      
2. อายุ........................................ปี 
3. อาชีพ/ต าแหน่ง 

 1. ผู้ใหญ่บ้าน   2. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   3.  นายก อบต.
 4. สมาชิก อบต.   5. อสม/กรรมการหมู่บ้าน  6. อื่น ๆ………. 

4. ระดับการศึกษา 

  1.ต่ ากว่าประถมศึกษา  2. ประถมศึกษา  3. มัธยมตอนต้น 

  4. มัธยมตอนปลาย  5. อนุปริญญา  6. ปริญญาตรี 

  7. ปริญญาโท   8. สูงกว่าปริญญาโท   9 อ่ืน ๆโปรดระบุ.............. 

5. การนับถือศาสนา 

  1. พุทธ       2. คริสต์       3. อิสลาม        4. อื่น ๆ…………………… 

6. ท่านอาศัยอยู่ในชุมชน/ท้องถิ่นมานานเท่าใด 

 1. เกิดที่นี่/เป็นคนท้องถิ่น 
 2. ย้ายมาจากที่อ่ืน  ย้ายมาแล้ว………………….ปี   ภูมิล าเนาเดิมอยู่ที่………………………… 
 เหตุผลที่คิดจะย้ายถิ่นมา 

 1.ติดตามครอบครัว/แต่งงาน     2. เพื่อประกอบอาชีพ    3. เพื่อหาที่อยู่อาศัยใหม่ 

 4. ตามค าสั่งหน่วยงานที่ท างาน  5. อื่น ๆ…………………………………. 

7. ลักษณะชุมชน 
 1.ชุมชนชนบท  2. ชุมชนเมือง  3. กึ่งเมืองก่ึงชนบท 
 

ชื่อ-สกลุ ผู้ให้สมัภาษณ์ (นาย/นาง/น.ส.)………………………………………………………………………………………… 

ที่อยู่ เลขท่ี…………………….. บ้าน ……………………….. หมู่ที่ …………………………. ต าบล ……………………...... 

อ าเภอ …………………………………….. จังหวัด …………………………………...….  โทร ....………………………………. 
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8. ลักษณะการตั้งบ้านเรือน 
 1.อยู่เป็นกลุ่มบ้าน  2. อยู่กระจายตามท่ีดินท ากิน  3. อื่น ๆ……………….. 

9. ลักษณะการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ ของประชาชน 

      1.เกษตรกรรม  2. รับราชการ  3. รับจ้างทั่วไป    3. อื่น ๆ……………….. 

 

ส่วนที่ 2 ความเป็นมาของความขัดแย้ง และสถานการณ์ความขัดแย้ง  

1. ท่านคิดว่าโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เกิดข้ึนแบบใด 

o บน-ล่าง (Top Down) 

o จากล่างขึ้นบน (Bottom Up) 

o อ่ืน ๆ..................................... 

และมีผลดีผลเสียเกิดข้ึน อย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

2.การผลักดันให้เกิดการก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมฯ เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาประเทศ

ของรัฐหรือความต้องการของประชาชน หรือความจ าเป็นในการพัฒนา หรือ อื่น ๆ อย่างไร 

............................................................................................................................................................. ...

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

3. ในพ้ืนที่ของท่านเคยมีปัญหาความขัดแย้งจากการพัฒนาอุตสาหกรรม หรือ โครงการที่มีลักษณะ

ใกล้เคียงหรือไม่ อย่างไร (อดีต-ปัจจุบัน)  

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. ...

................................................................................................................................................................ 
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4. ปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของท่านดังกล่าวได้รับการแก้ไข หรือไม่ 

อย่างไร  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

5.ความเป็นมาของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 

เริ่มต้นจากอะไร และเม่ือใด  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

6. ท่านคิดว่ามีคนกลุ่มใดบ้างท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงการพัฒนาดังกล่าว อย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

7. ท่านคิดว่ามีคนกลุ่มใดบ้างที่เสียประโยชน์ หรือได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการดังกล่าว

อย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

8. เหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน เป็นอย่างไร และท่านพึงพอใจกับ สถานการณ์ปัจจุบัน

หรือไม ่

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. .............. 

 
ส่วนที ่3 สาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
1. ท่านเคยได้รับข้อมูล รายละเอียดของโครงการก่อนที่โครงการจะเริ่มด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 
และ ได้รับจากแหล่งใด 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................... ...................... 
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2. หากท่านเคยได้รับข้อมูลจากโครงการ ท่านคิดว่าข้อมูลที่ได้รับเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
.................................................................................................................................................... ............ 
................................................................................................................................................................ 
3. ท่านเคยติดต่อโครงการหรือตัวแทนของโครงการ หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือขอข้อมูลโครงการเพิ่มเติม 
หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

4. ท่านเคยมีส่วนในกระบวนการมีส่วนร่วมของโครงการในระยะเริ่มแรก ของการศึกษาความ
เหมาะสมของการพัฒนาโครงการ หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
5. ท่านเคยมีส่วนในกระบวนการมีส่วนร่วมของโครงการในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
6. ท่านคิดว่าขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดให้ส านักงาน 
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้น ก่อนส่งต่อให้
คณะกรรมการผู้ช านาญการในแต่ละด้าน และหน่วยงานท้องถิ่นผู้ให้อนุญาตเป็นผู้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เป็นขั้นตอนที่เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
7. ท่านคิดว่าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA, EHIA) ของประเทศไทย มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมในทางปฎิบัติหรือไม่อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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8.ท่านคิดว่าโครงการได้ปฎิบัติตามมาตรการที่ได้ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA, EHIA) หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
9. ตั้งแต่โครงการเริ่มด าเนินการก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ระงับการก่อสร้าง ท่านได้รับผลกระทบ
จากการด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 
........................................................................................................................................................... ..... 
................................................................................................................................................................ 
10.หากท่านได้รับผลกระทบจากการด าเนินการของโครงการ ท่านได้ด าเนินการอย่างไรบ้าง และ
โครงการได้แก้ไขผลกระทบนั้นหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
11.หากท่านได้รับผลกระทบจากโครงการ ทางโครงการได้ด าเนินการแก้ไขหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
12.หากท่านได้รับผลกระทบจากโครงการ หน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินการช่วยเหลือหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
13.หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท ต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง หรือ การช่วยเหลือ
ประชาชน หรือผู้ได้ได้รับผลกระทบ หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
14. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พัฒนาโครงการกับชุมชนของท่านที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้ง
เป็นอย่างไร (อาทิเช่น ตัวแทนของโครงการเข้าพบเพื่อแนะน าตัว ท าความรู้จักกับชุมชน) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
15.ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พัฒนาโครงการกับชุมชนของท่านที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้ง
เป็นอย่างไร (อาทิเช่น ตัวแทนของโครงการเข้ามาติดต่อเพ่ือแก้ไขผลกระทบ) 
............................................................................................................................................................. ... 
................................................................................................................................................................ 
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16. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับชุมชนของท่านที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้ง
เป็น อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
17. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับชุมชนของท่านที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้ง
เป็น อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
18.ท่านคิดว่าที่ตั้งโครงการ มีความเหมาะสมในการด าเนินการก่อสร้างและด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
19. ท่านมีทัศนคติ มุมมอง เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
20. ท่านมีทัศนคติ มุมมอง เกี่ยวกับ การด าเนินงานอุตสาหกรรม ในเขตพ้ืนที่ หรือ ใกล้เคียงชุมชนที่
อยู่อาศัยของท่าน ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
21. ท่านมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ ภาครัฐในการควบคุม ภาคอุคสาหกรรมของประเทศ 
หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
22. ท่านมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ ภาครัฐในการก าหนด ควบคุม ด าเนินงานพัฒนาโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) หรือไม่ อย่างไร  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
23. ท่านมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ การด าเนินงานของเอกชน บริษัทผู้รับผิดชอบ ด าเนินงาน

พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) หรือไม่ อย่างไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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24. โดยสรุปท่านคิดว่าสาเหตุของความขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้าน
ค่าย) มาจากสาเหตุใดบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... ................. 
ส่วนที่ 4 แนวทางการแก่ไขปัญหาความขัดแย้ง 
 1. ท่านต้องการให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งอย่างไรบ้าง (ระบุแยก
แต่ละหน่วยงาน อาทิเช่น ผู้พัฒนาโครงการ หน่วยงานรัฐ (หน่วยงานผู้ให้อนุญาต หน่วงงานกลาง 
หน่วยงานท้องถิ่น บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งด้านสังคมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพียงพอหรือไม่ที่จะน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ 
เพ่ือรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ระหว่าง
ผู้พัฒนาโครงการกับชุมชน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
4. ท่าคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชนชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จะท าให้ไม่เกิดความ
ขัดแย้งและได้รับการยอมรับจากชุมชนโดยรอบข้างเคียงหรือไม่  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

4.1 ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชนชน ดังกล่าว จะเกิดผลลัพธ์ที่มี

ประสิทธิภาพ ต้องเกิดขึ้นแบบใด   

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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5. จากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นท่านคิดว่าแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งที่จะประสบความส าเร็จได้ ต้อง 
อาศัยปัจจัยใดบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
6. ท่านมีข้อเสนอแนะในการด าเนินการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เพ่ือไม่ให้
เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้พัฒนาโครงการกับชุมชนโดยรอบข้างเคียง หรือไม่  
..................................................................................................................................... ........................... 
................................................................................................................................................................ 
6. ท่านมีข้อเสนอแนะในการด าเนินการพัฒนาโครงการอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพ่ือไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างผู้พัฒนาโครงการกับชุมชนโดยรอบข้างเคียง หรือไม่  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
 
 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการจัดการ ป้องกัน ปัญหาความขัดแย้งจากโครงการพัฒนา 
1.ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง จากโครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
2.ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการป้องกันหาความขัดแย้ง จากโครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
3.ท่านมีข้อเสนอแนะต่อ องค์กรเอกชน หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง หรือภาคส่วนอื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
4.ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ข 

 
แบบส าภาษณ์ ผู้พัฒนาโครงการ 
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ค าชี้แจง 

 แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง ความเป็นมา สถาณการณ์ ที่มาของสาเหตุความ
ขัดแย้ง เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง ซึ่งในแบบสัมภาษณ์นี้ประกอบด้วย 5 ส่วน ประกอบด้วย 

 ส่วนที่  1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 ส่วนที่  2 ความเป็นมาของความขัดแย้ง และสถานการณ์ความขัดแย้ง  

ส่วนที่  3 สาเหตุความขัดแย้ง 

ส่วนที่  4 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ส่วนที่  5 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัย หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด 

 

  จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 

 

 

 

 

แบบสัมภาษณ์เรื่อง 
ความขัดแย้งจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ :   

กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) (ส าหรับผู้พัฒนาโครงการ) 

เลขที่แบบสัมภาษณ์............... 
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วันที่สัมภาษณ์…………………………………ชื่อผู้สัมภาษณ์………………………….……………… 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์ 

10. เพศ             1. ชาย  2. หญิง      
11. อายุ........................................ปี 
12. อาชีพ/ต าแหน่ง 

 1. ผู้ใหญ่บ้าน   2. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   3.  นายก อบต.
 4. สมาชิก อบต.   5. อสม/กรรมการหมู่บ้าน  6. อื่น ๆ………. 

ระยะเวลาการท างาน .............................ปี 

13. ระดับการศึกษา 

  1.ต่ ากว่าประถมศึกษา  2. ประถมศึกษา  3. มัธยมตอนต้น 

  4. มัธยมตอนปลาย  5. อนุปริญญา  6. ปริญญาตรี 

  7. ปริญญาโท   8. สูงกว่าปริญญาโท   9 อ่ืน ๆโปรดระบุ.............. 

ส่วนที่ 2 ความเป็นมาของความขัดแย้ง และสถานการณ์ความขัดแย้ง 

1. ท่านคิดว่าโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เกิดข้ึนแบบใด 

o บน-ล่าง (Top Down) 

o จากล่างขึ้นบน (Bottom Up) 

o อ่ืน ๆ..................................... 

และมีผลดีผลเสียเกิดข้ึนอย่างไร

.......................................................................................... ......................................................................

............................................................................................................................. ................................... 

ชื่อ-สกลุ ผู้ให้สมัภาษณ์ (นาย/นาง/น.ส.)………………………………………………………………………………………… 

ที่อยู่ เลขท่ี…………………….. บ้าน ……………………….. หมู่ที่ …………………………. ต าบล ……………………...... 

อ าเภอ …………………………………….. จังหวัด …………………………………...….  โทร ....………………………………. 
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2.การผลักดันให้เกิดการก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมฯ เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาประเทศ

ของรัฐหรือความต้องการของประชาชน หรือความจ าเป็นในการพัฒนา หรือ อื่น ๆ อย่างไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
3. ท่านคิดว่า การศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการ นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย)  มี

ความเหมาะสมอย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

4.ความเป็นมาของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 

เริ่มต้นจากอะไร และเม่ือใด 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 5. ปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของท่านดังกล่าวได้รับการแก้ไข หรือไม่ 
อย่างไร  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
6. ท่านคิดว่ามีคนกลุ่มใดบ้างท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงการพัฒนาดังกล่าว อย่างไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
7. ท่านคิดว่ามีคนกลุ่มใดบ้างที่เสียประโยชน์ หรือได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการดังกล่าว 

อย่างไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  
8. เหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน เป็นอย่างไร และท่านพึงพอใจกับ สถานการณ์ปัจจุบัน

หรือไม ่

............................................................................................................................................................. ... 



 161 

................................................................................................................................................................ 
ส่วนที ่3 สาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
1. ท่านได้ให้ข้อมูล รายละเอียดของโครงการก่อนที่โครงการจะเริ่มด าเนินการหรือในช่วง อ่ืน ๆ 
หรือไม่ อย่างไร  
........................................................................................................................................................... ..... 
................................................................................................................................................................ 
2. ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลจากโครงการ ที่ได้รับเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
3. ท่านได้มีช่องทาง หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อมูล รายละเอียดโครงการเพ่ิมเติมรวมถึง
แสดงความคิดเห็นต่อโครงการหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
4. ท่านเห็นว่าข้อมูล รายละเอียดโครงการ รวมถึงช่องทางการเผยแพร่ของท่าน เพียงพอหรือไม่
อย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
5. ระหว่างที่ท่านได้ด าเนินโครงการ ท่านได้มีการติดประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบแก่ประชาชนหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
6. ก่อนเริ่มด าเนินโครงการท่านได้เข้าพบประชาชนโดยรอบ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์หรือแจ้งช่อง
ทางการติดต่อหากได้รับผลกระทบหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
7. ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบก่อนเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งเป็น 
อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................. .............................. 
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8. ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลังเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งเป็น 
อย่างไร 
.................................................................................................................................. .............................. 
................................................................................................................................................................ 
9. ท่านคิดว่าขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดให้ส านักงาน 
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้น ก่อนส่งต่อให้
คณะกรรมการผู้ช านาญการในแต่ละด้าน และหน่วยงานท้องถิ่นผู้ให้อนุญาตเป็นผู้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เป็นขั้นตอนที่เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
10. ท่านคิดว่าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA, EHIA) ของประเทศไทย มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมในทางปฎิบัติหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
11.ท่านคิดว่าที่ผ่านมาโครงการได้ปฎิบัติตามมาตรการที่ได้ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA, EHIA) หรือไม่ อย่างไร 
....................................................................................................................................................... ......... 
................................................................................................................................................................ 
12. ตั้งแต่โครงการเริ่มด าเนินการก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ระงับการก่อสร้างไว้ก่อน ท่านได้รับ 
ผลกระทบจากการด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
13.หากท่านได้รับผลกระทบจากการด าเนินการของโครงการ ท่านได้ด าเนินการอย่างไรบ้าง และ
โครงการได้แก้ไขผลกระทบนั้นหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
14.หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท ต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง หรือ การช่วยเหลือผู้ได้
ได้รับผลกระทบ หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
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15. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พัฒนาโครงการกับชุมชนของที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งเป็น 
อย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
16.ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พัฒนาโครงการกับชุมชนของที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งเป็น 
อย่างไร  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
17.ท่านคิดว่าที่ตั้งโครงการ มีความเหมาะสมในการด าเนินการก่อสร้างและด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
18. ท่านได้มีการสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ การด าเนินงานของเอกชน บริษัทผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินงานพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) แก่ประชาชนหรือไม่ อย่างไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
19. โดยสรุปท่านคิดว่าสาเหตุของความขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้าน
ค่าย) มาจากสาเหตุใดบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ส่วนที่ 4 แนวทางการแก่ไขปัญหาความขัดแย้ง  
1. ท่านต้องการให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งอย่างไรบ้าง (ระบุแยก
แต่ละหน่วยงาน อาทิเช่น ผู้พัฒนาโครงการ หน่วยงานรัฐ (หน่วยงานผู้ ให้อนุญาต หน่วงงานกลาง 
หน่วยงานท้องถิ่น บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) 
................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................... ............ 
2. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งด้านสังคมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพียงพอหรือไม่ที่จะน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึน 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ .... 
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3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ 
เพ่ือรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ระหว่าง
ผู้พัฒนาโครงการกับชุมชน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ ................ 
4. ท่าคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชนชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จะท าให้ไม่เกิดความ
ขัดแย้งและได้รับการยอมรับจากชุมชนโดยรอบข้างเคียงหรือไม่  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  

4.1 ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชนชน ดังกล่าว จะเกิดผลลัพธ์ที่มี

ประสิทธิภาพ ต้องเกิดขึ้นแบบใด   

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 
5. จากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นท่านคิดว่าแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งที่จะประสบความส าเร็จได้ ต้อง 
อาศัยปัจจัยใดบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
6. ท่านมีข้อเสนอแนะในการด าเนินการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เพ่ือไม่ให้
เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้พัฒนาโครงการกับชุมชนโดยรอบข้างเคียงหรือไม่  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................. ............................... 
6. ท่านมีข้อเสนอแนะในการด าเนินการพัฒนาโครงการอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพ่ือไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างผู้พัฒนาโครงการกับชุมชนโดยรอบข้างเคียงหรือไม่  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการจัดการ ป้องกัน ปัญหาความขัดแย้งจากโครงการพัฒนา 
1.ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง จากโครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
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2.ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการป้องกันหาความขัดแย้ง จากโครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
3.ท่านมีข้อเสนอแนะต่อ องค์กรเอกชน หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง หรือภาคส่วนอื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร  
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ .................... 
4.ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ค 

 
แบบส าภาษณ์ ส าหรับหน่วยงานท้องถิ่น 
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ค าชี้แจง 

 แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง ความเป็นมา สถาณการณ์ ที่มาของสาเหตุความ
ขัดแย้ง เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง ซึ่งในแบบสัมภาษณ์นี้ประกอบด้วย 5 ส่วน ประกอบด้วย 

 ส่วนที่  1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 ส่วนที่  2 ความเป็นมาของความขัดแย้ง และสถานการณ์ความขัดแย้ง  

ส่วนที่  3 สาเหตุความขัดแย้ง 

ส่วนที่  4 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ส่วนที่  5 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัย หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด 

 

  จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 

 

 

 

 

 

แบบสัมภาษณ์เรื่อง 
ความขัดแย้งจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ :  

กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) (ส าหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น) 

เลขท่ีแบบสัมภาษณ์............... 
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วันที่สัมภาษณ์…………………………………ชื่อผู้สัมภาษณ์………………………….……………… 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์ 

14. เพศ             1. ชาย   2. หญิง      
15. อายุ........................................ปี 
16. อาชีพ/ต าแหน่ง 

 1. ผู้ใหญ่บ้าน  2. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   3. นายก อบต.  

 4. สมาชิก อบต.  5. อสม/กรรมการหมู่บ้าน  6. อื่น ๆ…………………. 

17. ระดับการศึกษา 

  1.ต่ ากว่าประถมศึกษา  2. ประถมศึกษา  3. มัธยมตอนต้น 

  4. มัธยมตอนปลาย  5. อนุปริญญา  6. ปริญญาตรี 

  7. ปริญญาโท   8. สูงกว่าปริญญาโท   9 อ่ืน ๆโปรดระบุ.............. 

18. การนบัถือศาสนา 

  1. พุทธ       2. คริสต์       3. อิสลาม        4. อื่น ๆ…………………… 

19. ท่านอาศัยอยู่ในชุมชน/ท้องถิ่นมานานเท่าใด 
 1. เกิดที่นี่/เป็นคนท้องถิ่น 
 2. ย้ายมาจากที่อ่ืน  ย้ายมาแล้ว………………….ปี   ภูมิล าเนาเดิมอยู่ที่………………………… 
 เหตุผลที่คิดจะย้ายถิ่นมา 

 1.ติดตามครอบครัว/แต่งงาน    2. เพื่อประกอบอาชีพ    3. เพื่อหาที่อยู่อาศัยใหม่ 

 4. ตามค าสั่งหน่วยงานที่ท างาน  5. อื่น ๆ…………………………………. 

20. ลักษณะชุมชน 

 1.ชุมชนชนบท  2. ชุมชนเมือง  3. กึ่งเมืองก่ึงชนบท 
 

ชื่อ-สกลุ ผู้ให้สมัภาษณ์ (นาย/นาง/น.ส.)………………………………………………………………………………………… 

ที่อยู่ เลขท่ี…………………….. บ้าน ……………………….. หมู่ที่ …………………………. ต าบล ……………………...... 

อ าเภอ …………………………………….. จังหวัด …………………………………...….  โทร ....………………………………. 
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21. ลักษณะการตั้งบ้านเรือน 
 1.อยู่เป็นกลุ่มบ้าน  2. อยู่กระจายตามที่ดินท ากิน  3. อื่น ๆ……………….. 

22. ลักษณะการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ ของประชาชน 

      1.เกษตรกรรม          2. รับราชการ      3. รับจ้างทั่วไป  4. อื่น ๆ……… 

 

ส่วนที่ 2 ความเป็นมาของความขัดแย้ง และสถานการณ์ความขัดแย้ง 

1. ท่านคิดว่าโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เกิดข้ึนแบบใด 

o บน-ล่าง (Top Down) 

o จากล่างขึ้นบน (Bottom Up) 

o อ่ืน ๆ..................................... 

และมีผลดีผลเสียเกิดข้ึนอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………................................…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.การผลักดันให้เกิดการก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมฯ เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาประเทศ

ของรัฐหรือความต้องการของประชาชน หรือความจ าเป็นในการพัฒนา หรือ อื่น ๆ อย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

3. ในพ้ืนที่ของท่านเคยมีปัญหาความขัดแย้งจากการพัฒนาอุตสาหกรรม หรือ โครงการที่มีลักษณะ

ใกล้เคียงหรือไม่ อย่างไร (อดีต-ปัจจุบัน)  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

4. ปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของท่านดังกล่าวได้รับการแก้ไข หรือไม่ 

อย่างไร  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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5.ความเป็นมาของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 

เริ่มต้นจากอะไร และเม่ือใด  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

6. ท่านคิดว่ามีคนกลุ่มใดบ้างที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงการพัฒนาดังกล่าว อย่างไร

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

7. ท่านคิดว่ามีคนกลุ่มใดบ้างที่เสียประโยชน์ หรือได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการดังกล่าว 

อย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

8. หน่วยงานท้องถิ่น มีบทบาทอย่างไร ต่อการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 

................................................................................................................................ ................................

................................................................................................................................................................ 

9. หน่วยงานท้องถิ่น มีบทบาทอย่างไร ต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ดูแล

รับผิดชอบ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

11. เหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน เป็นอย่างไร และท่านพึงพอใจกับ สถานการณ์

ปัจจุบันหรือไม่ 

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ ........ 
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ส่วนที ่3 สาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
1. ท่านเคยได้รับข้อมูล และเป็นสื่อกลาง ในการประชาสัมพันธ์ รายละเอียดของโครงการก่อนที่
โครงการจะเริ่มด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. หากท่านเคยได้รับข้อมูลจากโครงการ ท่านคิดว่าข้อมูลที่ได้รับเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
.................................................................................................................................... ............................
................................................................................................................................................................
3. ท่านเคยติดต่อโครงการหรือตัวแทนของโครงการ หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือขอข้อมูลโครงการเพิ่มเติม 
หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. ท่านเคยมีส่วนในกระบวนการมีส่วนร่วมของโครงการในระยะเริ่มแรก ของการศึกษาความ
เหมาะสมของการพัฒนาโครงการ หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. ท่านเคยมีส่วนในกระบวนการมีส่วนร่วมของโครงการในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ......
6. ท่านคิดว่าขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดให้ส านักงาน 
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้น ก่อนส่งต่อให้
คณะกรรมการผู้ช านาญการในแต่ละด้าน และหน่วยงานท้องถิ่นผู้ให้อนุญาตเป็นผู้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เป็นขั้นตอนที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
7. ท่านคิดว่าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA, EHIA) ของประเทศไทย มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมในทางปฎิบัติหรือไม่อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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8.ท่านคิดว่าโครงการได้ปฎิบัติตามมาตรการที่ได้ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA, EHIA) หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
9. ตั้งแต่โครงการเริ่มด าเนินการก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ระงับการก่อสร้าง หน่วยงานท่านได้รับ 
ผลกระทบจากการด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 
......................................................................................................................................................... .......
................................................................................................................................................................
10.หากหน่วยงานท่านได้รับผลกระทบจากการด าเนินการของโครงการ ท่านได้ด าเนินการอย่างไรบ้าง 
และโครงการได้แก้ไขผลกระทบนั้นหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
11.หากท่านได้รับผลกระทบจากโครงการ ทางโครงการได้ด าเนินการแก้ไขหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
12.หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท ต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง หรือ การช่วยเหลือ
ประชาชน หรือผู้ได้ได้รับผลกระทบ หรือไม่ อย่างไร 
........................................................................................................................................ ........................
................................................................................................................................................................
13. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พัฒนาโครงการกับหน่วนงานปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านที่ผ่านมาก่อน
เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้ง เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
14. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พัฒนาโครงการกับหน่วนงานปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านที่ผ่านมาหลัง
เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้ง เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
15. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับชุมชนของท่านที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุการณ์ความ
ขัดแย้งเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................



 173 

16. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับชุมชนของท่านที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้ง
เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
17.ท่านคิดว่าที่ตั้งโครงการ มีความเหมาะสมในการด าเนินการก่อสร้างและด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
18. ท่านมีทัศนคติ มุมมอง เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .
19. ท่านมีทัศนคติ มุมมอง เกี่ยวกับ การด าเนินงานอุตสาหกรรม ในเขตพ้ืนที่ หรือ ใกล้เคียงชุมชนที่
อยู่อาศัยของท่าน ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
21. ท่านมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ ส่วนกลางของภาครัฐในการควบคุม ภาคอุคสาหกรรม
ของประเทศ หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
22. ท่านมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ ส่วนกลางภาครัฐในการก าหนด ควบคุม ด าเนินงาน
พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) หรือไม่ อย่างไร  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
23. ท่านมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ การด าเนินงานของเอกชน บริษัทผู้รับผิดชอบ ด าเนินงาน
พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
24. โดยสรุปท่านคิดว่าสาเหตุของความขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้าน
ค่าย) มาจากสาเหตุใดบ้าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
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ส่วนที่ 4 แนวทางการแก่ไขปัญหาความขัดแย้ง 
1. ท่านต้องการให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งอย่างไรบ้าง (ระบุแยก
แต่ละหน่วยงาน อาทิเช่น ผู้พัฒนาโครงการ หน่วยงานรัฐ (หน่วยงานผู้ให้อนุญาต หน่วงงานกลาง 
หน่วยงานท้องถิ่น บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) 
................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .......................
2. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งด้านสังคมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพียงพอหรือไม่ที่จะน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ 
เพ่ือรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ระหว่าง
ผู้พัฒนาโครงการกับชุมชน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. ท่าคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชนชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จะท าให้ไม่เกิดความ
ขัดแย้งและได้รับการยอมรับจากชุมชนโดยรอบข้างเคียงหรือไม่  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  

4.1 ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชนชน ดังกล่าว จะเกิดผลลัพธ์ที่มี

ประสิทธิภาพ ต้องเกิดขึ้นแบบใด   

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
5. จากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นท่านคิดว่าแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งที่จะประสบความส าเร็จได้ ต้อง 
อาศัยปัจจัยใดบ้าง 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
6. ท่านมีข้อเสนอแนะในการด าเนินการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เพ่ือไม่ให้
เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้พัฒนาโครงการกับชุมชนโดยรอบข้างเคียงหรือไม่  
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
6. ท่านมีข้อเสนอแนะในการด าเนินการพัฒนาโครงการอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพ่ือไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างผู้พัฒนาโครงการกับชุมชนโดยรอบข้างเคียงหรือไม่  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการจัดการ ป้องกัน ปัญหาความขัดแย้งจากโครงการพัฒนา 
1.ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง จากโครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ......
2.ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการป้องกันหาความขัดแย้ง จากโครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3.ท่านมีข้อเสนอแนะต่อ องค์กรเอกชน หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง หรือภาคส่วนอื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4.ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ  
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ง 

 
แบบส าภาษณ์ หน่วยงานกลางของรัฐ 
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ค าชี้แจง 

 แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง ความเป็นมา สถาณการณ์ ที่มาของสาเหตุความ
ขัดแย้ง เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง ซึ่งในแบบสัมภาษณ์นี้ประกอบด้วย 5 ส่วน ประกอบด้วย 

 ส่วนที่  1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 ส่วนที่  2 ความเป็นมาของความขัดแย้ง และสถานการณ์ความขัดแย้ง  

ส่วนที่  3 สาเหตุความขัดแย้ง 

ส่วนที่  4 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ส่วนที่  5 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัย หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด 

 

  จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 

 

 

แบบสัมภาษณ์เรื่อง 
ความขัดแย้งจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ :   

กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) (หน่วยงานกลางของรัฐ) 

เลขท่ีแบบสัมภาษณ์............... 
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วันที่สัมภาษณ์…………………………………ชื่อผู้สัมภาษณ์………………………….……………… 

1. เพศ             1. ชาย   2. หญิง      
2. อายุ........................................ปี 
3. อาชีพ/ต าแหน่ง/.................................................................ระยะเวลาในการท างาน

..................................... 
4. ระดับการศึกษา 

  1.ต่ ากว่าประถมศึกษา  2. ประถมศึกษา  3. มัธยมตอนต้น 

  4. มัธยมตอนปลาย  5. อนุปริญญา  6. ปริญญาตรี 

  7. ปริญญาโท   8. สูงกว่าปริญญาโท   9 อ่ืน ๆโปรดระบุ.............. 

  

ส่วนที่ 2 ความเป็นมาของความขัดแย้ง และสถานการณ์ความขัดแย้ง 

1. ท่านคิดว่าโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เกิดข้ึนแบบใด 

o บน-ล่าง (Top Down) 

o จากล่างขึ้นบน (Bottom Up) 

o อ่ืน ๆ..................................... 

และมีผลดีผลเสียเกิดข้ึนอย่างไร………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.การผลักดันให้เกิดการก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมฯ เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาประเทศ

ของรัฐหรือความต้องการของประชาชน หรือความจ าเป็นในการพัฒนา หรือ อื่น ๆ อย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

ชื่อ-สกลุ ผู้ให้สมัภาษณ์ (นาย/นาง/น.ส.)………………………………………………………………………………………… 

ที่อยู่ เลขท่ี…………………….. บ้าน ……………………….. หมู่ที่ …………………………. ต าบล ……………………...... 

อ าเภอ …………………………………….. จังหวัด …………………………………...….  โทร ....………………………………. 
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3. ในพ้ืนที่จังหวัดระยองเคยมีปัญหาความขัดแย้งจากการพัฒนาอุตสาหกรรม หรือ โครงการที่มี

ลักษณะใกล้เคียงหรือไม่ อย่างไร (อดีต-ปัจจุบัน)  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

4. ปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของท่านดังกล่าวได้รับการแก้ไข หรือไม่ 

อย่างไร  

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ .... 

5.ความเป็นมาของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 

เริ่มต้นจากอะไร และเม่ือใด  

............................................................................................................................................ ....................

................................................................................................................................................................ 

6. ท่านคิดว่ามีคนกลุ่มใดบ้างท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงการพัฒนาดังกล่าว อย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

7. ท่านคิดว่ามีคนกลุ่มใดบ้างที่เสียประโยชน์ หรือได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการดังกล่าว 

อย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

8. หน่วยส่วนกลาง มีบทบาทอย่างไร ต่อการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
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9. หน่วยส่วนกลาง มีบทบาทอย่างไร ต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ดูแลรับผิดชอบ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. ............... 

10. เหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน เป็นอย่างไร และท่านพึงพอใจกับ สถานการณ์

ปัจจุบันหรือไม่ 

.......................................................................................................................................... ......................

................................................................................................................................................................ 

ส่วนที ่3 สาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
 
1. ท่านเคยได้รับข้อมูล และเป็นสื่อกลาง ในการประชาสัมพันธ์ รายละเอียดของโครงการก่อนที่
โครงการจะเริ่มด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

2. หากท่านเคยได้รับข้อมูลจากโครงการ ท่านคิดว่าข้อมูลที่ได้รับเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

3. ท่านเคยติดต่อโครงการหรือตัวแทนของโครงการ หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบโดยตรง เพ่ือขอ
ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... ............................ 

4. ท่านเคยมีส่วนในกระบวนการมีส่วนร่วมของโครงการในระยะเริ่มแรก ของการศึกษาความ
เหมาะสมของการพัฒนาโครงการ หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

5. ท่านเคยมีส่วนในกระบวนการมีส่วนร่วมของโครงการในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หรือไม่ อย่างไร 
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

6. ท่านคิดว่าขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดให้ส านักงาน 
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้น ก่อนส่งต่อให้
คณะกรรมการผู้ช านาญการในแต่ละด้าน และหน่วยงานท้องถิ่นผู้ให้อนุญาตเป็นผู้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เป็นขั้นตอนที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

7. ท่านคิดว่าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA, EHIA) ของประเทศไทย มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมในทางปฎิบัติหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

8.ท่านคิดว่าโครงการได้ปฎิบัติตามมาตรการที่ได้ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA, EHIA) หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

9. ตั้งแต่โครงการเริ่มด าเนินการก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ระงับการก่อสร้าง หน่วยงานท่านได้รับ 
ผลกระทบจากการด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... ........................... 

10.หากหน่วยงานท่านได้รับผลกระทบจากการ ด าเนินการของโครงการหรือการระงับการก่อสร้าง
ชั่วคราว หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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11.หน่วยงานของท่านมีบทบาท ต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง หรือ การช่วยเหลือประชาชน หรือผู้
ได้ได้รับผลกระทบ หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

12. ท่านคิดว่าความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ ที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุการณ์ความ

ขัดแย้ง เป็นอย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

13. ท่านคิดว่าความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ ที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุการณ์ความ

ขัดแย้ง เป็นอย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

14.ท่านคิดว่าที่ตั้งโครงการ มีความเหมาะสมในการด าเนินการก่อสร้างและด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

15. ท่านมีทัศนคติ มุมมอง เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ อย่างไร 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

16. ท่านมีทัศนคติ มุมมอง เกี่ยวกับ การด าเนินงานอุตสาหกรรม ในเขตพ้ืนที่ หรือ ใกล้เคียงโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมระยอง ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ อย่างไร 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

17. ท่านมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ ส่วนกลางภาครัฐในการก าหนด ควบคุม ด าเนินงาน
พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) หรือไม่ อย่างไร  
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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18. ท่านมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ การด าเนินงานของเอกชน บริษัทผู้รับผิดชอบ ด าเนินงาน

พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) หรือไม่ อย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

19. โดยสรุปท่านคิดว่าสาเหตุของความขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้าน
ค่าย)มาจากสาเหตุใดบ้าง 
................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... ....................... 

ส่วนที่ 4 แนวทางการแก่ไขปัญหาความขัดแย้ง 
1. ท่านต้องการให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งอย่างไรบ้าง (ระบุแยก
แต่ละหน่วยงาน อาทิเช่น ผู้พัฒนาโครงการ หน่วยงานรัฐ (หน่วยงานผู้ให้อนุญาต หน่วงงานกลาง 
หน่วยงานท้องถิ่น บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

2. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งด้านสังคมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพียงพอหรือไม่ที่จะน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึน 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ 
เพ่ือรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ระหว่าง
ผู้พัฒนาโครงการกับชุมชน 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

4. ท่าคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชนชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จะท าให้ไม่เกิดความ
ขัดแย้งและได้รับการยอมรับจากชุมชนโดยรอบข้างเคียงหรือไม่  
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 



 184 

4.1 ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชนชน ดังกล่าว จะเกิดผลลัพธ์ที่มี

ประสิทธิภาพ ต้องเกิดขึ้นแบบใด   

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

5. จากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นท่านคิดว่าแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งที่จะประสบความส าเร็จได้ ต้อง 
อาศัยปัจจัยใดบ้าง 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

6. ท่านมีข้อเสนอแนะในการด าเนินการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เพ่ือไม่ให้
เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้พัฒนาโครงการกับชุมชนโดยรอบข้างเคียงหรือไม่  
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

6. ท่านมีข้อเสนอแนะในการด าเนินการพัฒนาโครงการอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพ่ือไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างผู้พัฒนาโครงการกับชุมชนโดยรอบข้างเคียงหรือไม่  
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการจัดการ ป้องกัน ปัญหาความขัดแย้งจากโครงการพัฒนา 
1.ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง จากโครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... ..................... 

2.ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการป้องกันหาความขัดแย้ง จากโครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม

.......................................................................................................................................................... ......

................................................................................................................................................................ 

3.ท่านมีข้อเสนอแนะต่อ องค์กรเอกชน หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง หรือภาคส่วนอื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร  
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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4.ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ  
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก จ 

 
แบบส าภาษณ์ นักวิชาการ/องค์กรสิ่งแวดล้อม/สื่อมวลชน 
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ค าชี้แจง 

 แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง ความเป็นมา สถาณการณ์ ที่มาของสาเหตุความ
ขัดแย้ง เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง ซึ่งในแบบสัมภาษณ์นี้ประกอบด้วย 5 ส่วน ประกอบด้วย 

 ส่วนที่  1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 ส่วนที่  2 ความเป็นมาของความขัดแย้ง และสถานการณ์ความขัดแย้ง  

ส่วนที่  3 สาเหตุความขัดแย้ง 

ส่วนที่  4 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ส่วนที่  5 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัย หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด 

 

  จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 

 

 

 

แบบสัมภาษณ์เรื่อง 
ความขัดแย้งจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ :  

กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) (นักวิชาการ/องค์กรสิ่งแวดล้อม/สื่อมวลชน ) 

เลขท่ีแบบสัมภาษณ์............... 
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วันที่สัมภาษณ์…………………………………ชื่อผู้สัมภาษณ์………………………….……………… 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์ 

23. เพศ             1. ชาย   2. หญิง      
24. อายุ........................................ปี 
25. อาชีพ/ต าแหน่ง/....................................................ระยะเวลาในการท างาน.....................................  
26. ระดับการศึกษา 

  1.ต่ ากว่าประถมศึกษา  2. ประถมศึกษา  3. มัธยมตอนต้น 

  4. มัธยมตอนปลาย  5. อนุปริญญา  6. ปริญญาตรี 

  7. ปริญญาโท   8. สูงกว่าปริญญาโท   9 อ่ืน ๆโปรดระบุ.............. 

  

ส่วนที่ 2 ความเป็นมาของความขัดแย้ง และสถานการณ์ความขัดแย้ง 

1. ท่านคิดว่าโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เกิดข้ึนแบบใด 

o บน-ล่าง (Top Down) 

o จากล่างขึ้นบน (Bottom Up) 

o อ่ืน ๆ..................................... 

และมีผลดีผลเสียเกิดข้ึนอย่างไร……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.การผลักดันให้เกิดการก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมฯ เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาประเทศ

ของรัฐหรือความต้องการของประชาชน หรือความจ าเป็นในการพัฒนา หรือ อ่ืน ๆ อย่างไร

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

ชื่อ-สกลุ ผู้ให้สมัภาษณ์ (นาย/นาง/น.ส.)………………………………………………………………………………………… 

ที่อยู่ เลขท่ี…………………….. บ้าน ……………………….. หมู่ที่ …………………………. ต าบล ……………………...... 

อ าเภอ …………………………………….. จังหวัด …………………………………...….  โทร ....………………………………. 
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3. ท่านเคยทีประสบการณ์ เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งจากการพัฒนาอุตสาหกรรม หรือ โครงการที่มี

ลักษณะใกล้เคียงหรือไม่ อย่างไร (อดีต-ปัจจุบัน)  

....................................................................................................................................... .........................

................................................................................................................................................................

4. ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในดังกล่าวได้รับการแก้ไข หรือไม่ อย่างไร  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

5.ความเป็นมาของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 

เริ่มต้นจากอะไร และเม่ือใด  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

6. ท่านคิดว่ามีคนกลุ่มใดบ้างท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงการพัฒนาดังกล่าว อย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

7. ท่านคิดว่ามีคนกลุ่มใดบ้างที่เสียประโยชน์ หรือได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการดังกล่าว 

อย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

8. เหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านค่าย ณ ปัจจุบัน เป็นอย่างไร และ

ท่านพึงพอใจกับ สถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ และจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
ส่วนที ่3 สาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
1. ท่านเคยได้รับข้อมูล และเป็นสื่อกลาง ในการประชาสัมพันธ์ รายละเอียดของโครงการก่อนที่
โครงการจะเริ่มด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
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2. หากท่านเคยได้รับข้อมูลจากโครงการ ท่านคิดว่าข้อมูลที่ได้รับเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ท่านเคยติดต่อโครงการหรือตัวแทนของโครงการ หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบโดยตรง เพ่ือเป็น
สื่อกลางในการ แปลข้อมูลเป็นสารต่อประชาชนหรือไม่  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6. ท่านคิดว่าขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดให้ส านักงาน 
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้น ก่อนส่งต่อให้
คณะกรรมการผู้ช านาญการในแต่ละด้าน และหน่วยงานท้องถิ่นผู้ให้อนุญาตเป็นผู้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เป็นขั้นตอนที่เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7. ท่านคิดว่าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA, EHIA) ของประเทศไทย มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมในทางปฎิบัติหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8.ท่านคิดว่าโครงการได้ปฎิบัติตามมาตรการที่ได้ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA, EHIA) หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... .............
9. ตั้งแต่โครงการเริ่มด าเนินการก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ระงับการก่อสร้าง ท่านได้รับผลกระทบ
จากการด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
11.ท่านมีบทบาท ต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง หรือ การช่วยเหลือประชาชน หรือผู้ได้ได้รับ
ผลกระทบ หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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12. ท่านคิดว่าความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ ที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุการณ์ความ
ขัดแย้ง เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
13. ท่านคิดว่าความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ ที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุการณ์ความ
ขัดแย้ง เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
14.ท่านคิดว่าที่ตั้งโครงการ มีความเหมาะสมในการด าเนินการก่อสร้างและด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
15. ท่านมีทัศนคติ มุมมอง เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
26. ท่านมีทัศนคติ มุมมอง เกี่ยวกับ การด าเนินงานอุตสาหกรรม ในเขตพ้ืนที่ หรือ ใกล้เคียงโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมระยอง ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
17. ท่านมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ ส่วนกลางภาครัฐในการก าหนด ควบคุม ด าเนินงาน
พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) หรือไม่ อย่างไร  
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

18. ท่านมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ การด าเนินงานของเอกชน บริษัทผู้รับผิดชอบ ด าเนินงาน

พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) หรือไม่ อย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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19. โดยสรุปท่านคิดว่าสาเหตุของความขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้าน
ค่าย) มาจากสาเหตุใดบ้าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 4 แนวทางการแก่ไขปัญหาความขัดแย้ง  
1. ท่านต้องการให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งอย่างไรบ้าง (ระบุแยก
แต่ละหน่วยงาน อาทิเช่น ผู้พัฒนาโครงการ หน่วยงานรัฐ (หน่วยงานผู้ให้ อนุญาต หน่วงงานกลาง 
หน่วยงานท้องถิ่น บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) 
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .........
2. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งด้านสังคมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพียงพอหรือไม่ที่จะน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ 
เพ่ือรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ระหว่าง
ผู้พัฒนาโครงการกับชุมชน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. ท่าคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชนชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จะท าให้ไม่เกิดความ
ขัดแย้งและได้รับการยอมรับจากชุมชนโดยรอบข้างเคียงหรือไม่  
................................................................................................................................. ...............................

................................................................................................................................................................ 

4.1 ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชนชน ดังกล่าว จะเกิดผลลัพธ์ที่มี

ประสิทธิภาพ ต้องเกิดขึ้นแบบใด   

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
5. จากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นท่านคิดว่าแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งที่จะประสบความส าเร็จได้ ต้อง 
อาศัยปัจจัยใดบ้าง 
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................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... .........................
6. ท่านมีข้อเสนอแนะในการด าเนินการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เพ่ือไม่ให้
เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้พัฒนาโครงการกับชุมชนโดยรอบข้างเคียงหรือไม่  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6. ท่านมีข้อเสนอแนะในการด าเนินการพัฒนาโครงการอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพ่ือไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างผู้พัฒนาโครงการกับชุมชนโดยรอบข้างเคียง หรือไม่  
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการจัดการ ป้องกัน ปัญหาความขัดแย้งจากโครงการพัฒนา 
1.ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง จากโครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการป้องกันหาความขัดแย้ง จากโครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3.ท่านมีข้อเสนอแนะต่อ องค์กรเอกชน หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง หรือภาคส่วนอื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร  
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ..............
4.ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ  
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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