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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนจากการ
ด าเนินโครงการโรงแยกก๊าสธรรมชาติจะนะ 2) ค้นหาสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนจากการ
ด าเนินโครงการฯ และ 3) เสนอแนวทางในการจัดการความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนจากการด าเนิน
โครงการฯ โดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนผู้น าท้องถิ่น 
ตัวแทนข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นและตัวแทนผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ 
จ าแนกเป็นการสนทนากลุ่ม 7 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึก 5 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ผล
การศึกษาพบว่า ประชาชนในพ้ืนที่ของโครงการฯ ยังคงขาดความเชื่อมั่นต่อการด าเนินโครงการ แต่อย่างไรก็
ตามสถานการณ์ปัจจุบัน ระดับความรุนแรงของการคัดค้านมีการลดลงเรื่อย ๆ ส่วนสาเหตุของความขัดแย้ง
มาจาก 4 สาเหตุ ได้แก่ (1) ทัศนคติเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีต่อการด าเนินโครงการฯ (2) ความไม่ไว้วางใจของ
ประชาชนที่มีต่อการด าเนินโครงการฯ (3) การเข้ามาของกลุ่มที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งในพื้นที่ และ (4) ความไม่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพ้ืนที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และแนวทางในการจัดการความขัดแย้ง
ระหว่างรัฐกับประชาชน 5 แนวทาง ได้แก่ (1) การสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันในการพัฒนาพ้ืนที่และประเทศ 
(2) การประชาสัมพันธ์อย่างละเอียดและท่ัวถึง (3) การได้รับการชดเชยที่เหมาะสมเป็นธรรม (4) การสร้าง
ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ (5) การสร้างให้มีระบบการวางผังเมืองที่ดี 
ค าส าคัญ:  การจัดการ  ความขัดแย้ง  รัฐ  ประชาชน  โครงการ  
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Abstract  
 The purposes of the study are: 1) to study situation of conflict between the state 
and the people on Chana Power Plant Project (CPPP); 2) to seek causes of conflict 
between the state and the people on CPPP; and 3) to offer guidelines to conflict 
management between the state and the people on CPPP. The qualitative method was 
used in this study. The sample consists of agencies of the local people, local leaders, 
officers from the central government, regional or local authorities and the executive or 
staff in CPPP, classified as the group discussion seven cases and the in-depth interview 
five cases used of semi-structured interview instrument. Results of the study revealed 
that the people in the project area were still lacking trust in the project operations. 
However, currently, public disagreement has been steadily decreasing. Data analyses also 
showed four causes that contributed to the conflict. These included: (1) attitude of 
government officials on the project; (2) public mistrust of the project and government 
officials; (3) interference of third parties/actors; (4) lack of efficiency in managing the area 
by the agencies responsible for the area. The guidelines to conflict management from 
data analyses are as follows: (1) creating a better understanding among the public 
regarding the development of the area and the country; (2) communicating with all 
stakeholders carefully and thoroughly; (3) people affected by the project must be fairly 
compensated; (4) strengthening collaboration of all stakeholders; (5) creating a good 
urban plan 
Keyword: Management, Conflict, State, People, Project 
 
บทน า 
 กระแสความไม่สมดุลภายใต้ยุทธศาสตร์ความไม่สมดุลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมและภาคเมืองใหญ่ก่อน โดยละทิ้งภาค
เกษตรหรือภาคชนบทไว้ล าดับหลัง โดยเชื่อว่าการกระจายตัวของผลประโยชน์ทางการพัฒนาจะตามมา
เอง (ยศ สันตสมบัติ, 2539; เสน่ห์ จามริก, 2549) แต่ในความเป็นจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้น การพัฒนากลับ
ไม่กระจายตัวอย่างทั่วถึง ส่งผลให้เกิดการก่อตัวและขยายความส านึกและตื่นตัวต่อสิทธิเสรีภาพในชุมชน
ท้องถิ่น เกิดการเรียกร้องต่าง ๆ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่มีเป้าหมายเพ่ือ
การพัฒนาอุตสาหกรรมและความสุขสะดวกของกลุ่มคนในเมืองและมาพร้อมกับมลพิษขั้นรุนแรง ในที่สุด
การบ าบัดมลพิษก็ตกเป็นภาระคนไทยทั้งชาติเพราะต้องเสียภาษีให้รัฐ เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าและ
ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากร เป็นสาเหตุรากเหง้าของความขัดแย้งอันน าไปสู่ความรุนแรงใน
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สังคม จึงท าให้เกิดการเรียกร้องถึงการต้องปรับเปลี่ยนวิถีการพัฒนา จากที่เคยมุ่งเน้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็นที่ตั้ง มาสู่เป้าหมายที่มุ่งเน้นคน ชุมชนและสภาพแวดล้อม ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิในการจัดการ
ทรัพยากรท้องถิ่นและควบคุมกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและยืนยันใน
คุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Kumpeera, 2008; วิวัฒน์ชัย อัตถากร, 
2553)  
 จากการรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (2552) พบว่าหลาย ๆ โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน มักจะท าให้
ประชาชนหรือชุมชนได้รับความเดือดร้อน เนื่องมาจากการด าเนินการนั้นไม่ได้มาจากความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน ตลอดจนการไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
ถึงแม้ว่าจะมีการก าหนดให้มีการท าประชาพิจารณ์ แต่การด าเนินการก็ยังไม่ครอบคลุมในประเด็นส าคัญ ๆ 
เน้นการให้ข้อมูลเฉพาะกลุ่ม เป็นผลให้เกิดการแตกแยกกันในชุมชน ผู้น าชุมชนเกิดความขัดแย้งกับลูกบ้าน
เนื่องจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน ซึ่งเป็นการท าลายความสามัคคีในชุมชน 
 จากสภาพปัญหาดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน
ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ความไม่สมดุลและน ามาซึ่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ด้วยเหตุนี้  
ผู้ศึกษาจึงมุ่งศึกษาการจัดการความขัดแย้งดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนการพัฒนา
ประเทศ ตลอดจนจะท าให้ความต้องการของรัฐและความต้องการของชุมชนหรือประชาชนนั้นเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและยอมรับกันได้ ท าให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน มีความเจริญรุ่งเรือง
ได้ต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  1. เพ่ือศึกษาสภาพความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนจากการด าเนินโครงการโรงแยกก๊าส 
ธรรมชาติจะนะ  
 2. เพ่ือค้นหาสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนจากการด าเนินโครงการโรงแยกก๊าส 
ธรรมชาติจะนะ 
 3. เพ่ือเสนอแนวทางในการจัดการความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนจากการด าเนินโครงการโรง
แยกก๊าสธรรมชาติจะนะ 
 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง 

สุจิต บุญบงการ (2548) น าเสนอให้เห็นถึงจัดการความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน โดยมอง
ว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐกับประชาชนนั้น วิธีการหนึ่งที่มีความส าคัญในการแก้ไขความขัดแย้งได้
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คือการพัฒนาประชาสังคม กล่าวคือการท าให้ประชาสังคมมีความเข้มแข็งและเป็นตัวของตัวเองโดยไม่มี
กลุ่มก้อนใดมาเป็นผู้ชี้น า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสคุตส์ช (Skutsch, 2000) ที่มองว่าการรวมกลุ่มกัน
เป็นชุมชนย่อมท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง นอกจากนี้ ซาซัดเซียนและมิโดร์ (Zasadzien & Midor, 
2010) กล่าวเสริมว่าชุมชนซึ่งมีบทบาทต่อการเรียกร้องให้การพัฒนาเป็นไปอย่างสมดุลนั้นจะต้องแสดง
บทบาทดังกล่าวให้เป็นที่ประจักษ์ชัดเพ่ือท าให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ขณะที่ จอห์น
สันและคณะ (Johnson et al., 1998) ได้กล่าวถึงการจัดการความขัดแย้งว่าในบางสถานการณ์ ความ
ขัดแย้งอาจเป็นกรณีของความเข้าใจผิดหรือการสื่อสารที่ไม่ดีก็ได้ และ บางครั้งเกิดการโต้แย้งเกี่ยวกับ
ปัญหารองมากกว่ารากเหง้าที่ท าให้เกิดความไม่เห็นพ้อง ในขณะเดียวกันบรุคเมเอีย (Bruckmeier, 2005) 
มองว่าวิธีการเพ่ือจัดการความขัดแย้งหมายความรวมถึงการเจรจาต่อรองและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในท้องถิ่น ซึ่งวิธีการดังกล่าวได้ถูกน าไปใช้เพ่ือการจัดการชายฝั่งอย่างยั่งยืนเช่นกัน  

กล่าวโดยสรุป การจัดการความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน นักวิชาการมีความคิดเห็นที่
หลากหลายต่อการจัดการกับความขัดแย้งดังกล่าว อาทิเช่น การพัฒนาภาคประชาสังคมให้เข้มแข็ง การ
จัดให้มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการจัดให้มีการเจรจาหรือการสานเสวนา แต่สิ่งที่นักวิชาการ
ส่วนใหญ่มองไปในทิศทางเดียวกันคือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งอาจเป็นแนวทางที่ดีที่สุดต่อ
การจัดการกับความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนก็เป็นไปได้ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการน าโครงการไปปฏิบัติ 
การน าโครงการไปปฏิบัติเป็นการด าเนินโครงการเต็มรูปแบบ น ากิจกรรมโครงการที่ได้จ าแนก

ออกเป็นส่วนย่อย ๆ มอบหมายให้เป็นความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานภายในองค์การ ก าหนดตัว
บุคคลและวิธีการในการประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร มีการติดตามและการ
ควบคุมการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
(Stuckenbruck, 1988; Morris, 1988) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษามองว่าการน าโครงการไปปฏิบัติถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริหาร
โครงการ ดังนั้นการให้ความส าคัญในสิ่งนี้ของผู้มีอ านาจในการตัดสินใจจะเป็นสิ่งที่ท าให้การด าเนิน
โครงการนั้นประสบผลส าเร็จตามที่คาดหวังได้และในทางกลับกันหากผู้บริหารไม่ได้ให้ความส าคัญต่อการ
น าโครงการไปปฏิบัติ ดังที่ผู้ศึกษามองว่าเป็นหัวใจส าคัญก็ย่อมส่งผลให้การด าเนินโครงการนั้นเกิดความ
ล้มเหลวลงได้ สตัคเคนบรุค (Stuckenbruck, 1988) กล่าวถึงความส าเร็จในการน าโครงการไปปฏิบัติคือ
การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของโครงการ ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับการประสานงานและ
การติดต่อสื่อสารที่ผู้บริหารต้องท าอย่างสม่ าเสมอ เป็นเรื่องของการพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหาร 
ตั้งแต่การรับข้อมูล การมอบหมายงาน การสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางของการด าเนินโครงการ การ
แก้ไขความขัดแย้งและความเข้าใจผิดต่าง ๆ โดยต้องรับผิดชอบในการประสานการติดต่อสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอกโครงการ ในขณะเดียวกัน พินโตและสเลวิน (Pinto & Slevin, 1988) ได้เสนอปัจจัยอัน
น าไปสู่ความส าเร็จในการน าโครงการไปปฏิบัติ โดยการติดต่อสื่อสาร (Communication) ซึ่งเป็นการ
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ก าหนดช่องทางและวิธีการในการสื่อสารถือว่ามีความส าคัญต่อการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน การ
ท าให้เกิดกระแสการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารอย่างทั่งถึง ถูกจังหวะ ทันเวลาและทันเหตุการณ์จะเป็น
การท าให้การด าเนินงานมีความคล่องตัวและน าไปสู่ความส าเร็จในการน าโครงการไปปฏิบัติได้ นอกจากนี้ 
มอร์ริส (Morris, 1993) ยังได้น าเสนอตัวแบบกลยุทธ์การจัดการโครงการขนาดใหญ่ โดยให้ความส าคัญทั้ง
ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินที่ก่อให้เกิดต้นทุนรวมถึงผลประโยชน์ต่าง ๆ และปัจจัยด้านทัศนคติของ
ผู้ปฏิบัติงาน (Attitudes) ผู้จัดการโครงการตลอดจนผู้ปฏิบัติมีหน้าที่ในการสร้างทัศนคติเชิงบวกให้เกิดขึ้น
ในองค์การโครงการ เช่น การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การสร้างแรงจูงใจที่ดีท าให้เกิดการ
ร่วมมือและการท างานเป็นทีม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus 
group) จ านวน 7 คน และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) อีกจ านวน 5 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วยตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนผู้น าท้องถิ่น ตัวแทนข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิ่นและตัวแทนผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของโครงการโรงแยกก๊าสธรรมชาติจะนะ จังหวัดสงขลา 
 

ผลการวิจัย 
 ผู้ศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) สภาพปัจจุบันของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน 
2) สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน และ 3) แนวทางในการจัดการความขัดแย้งระหว่างรัฐ
กับประชาชน อธิบายได้ดังนี้ 
 1. สภาพปัจจุบันของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนจากการด าเนินโครงการโรง
แยกก๊าสธรรมชาติจะนะ 
 จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนจากการด าเนินโครงการโรง
แยกก๊าสธรรมชาติจะนะ พบว่า ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนนั้นเกิดขึ้นในช่วงก่อนที่จะมีการ
ก่อสร้างโรงแยกก๊าส โดยประชาชนมองว่าการจัดท าประชาพิจารณ์นั้นเป็นกระบวนการสุดท้ายที่รัฐ
พยายามเปิดให้เข้าไปมีส่วนร่วม นอกจากนั้นกระบวนการพิจารณาและการจัดท ารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ยังเป็นการรายงานที่ไม่เป็นไปตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นท าให้ EIA ขาดความถูกต้อง 
ขาดความน่าเชื่อถือ จึงไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน ดังค าให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างที่กล่าว
ว่า “…การจัดรับฟังความคิดเห็นเป็นเพียงแบบพิธีเพ่ือสร้างความชอบธรรมแก่การด าเนินโครงการของรัฐ
มากกว่า เพราะรัฐมีเป้าหมายอยู่แล้ว…” 
 นอกจากนี้ การคัดค้านในช่วงแรกเป็นเพราะยังไม่แน่ชัดว่าจะมีโครงการนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่และ
ผู้ให้การสัมภาษณ์ยังเห็นว่าการคัดค้านของชุมชนจะก่อให้เกิดผลดีคือท าให้บริษัทที่ก่อสร้างโรงแยกก๊าซไม่
สามารถท าอะไรตามอ าเภอใจได้และสถานการณ์ปัจจุบันระดับความรุนแรงของการคัดค้านมีการลดลง
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เรื่อย ๆ เนื่องจากชุมชนได้รับประโยชน์จากโรงแยกก๊าซ การได้รับงบประมาณในจัดท าบริการสาธารณะใน
ด้านต่าง ๆ ให้กับพ้ืนที่ ทั้งในรูปของเงินภาษีที่ส่วนท้องถิ่นจัดเก็บและงบประมาณที่โรงแยกก๊าซได้จัดสรร
ให้กับชุมชนในพื้นท่ีและยังเป็นการสร้างงานให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีอีกด้วย ดังนั้นการมีโรงแยกก๊าซ แม้จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบแต่ก็ไม่เยอะ อีกทั้งประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์จากโรงแยกก๊าซ ปัจจุบันจึงกล่าว
ได้ว่าประชาชนในพื้นท่ีสามารถรับได้กับปัญหาที่เกิดข้ึนจากการตั้งโรงแยกก๊าซ เพียงแต่อย่าให้บริษัทสร้าง
ปัญหาใด ๆ เพ่ิมขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ดังค าให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างที่กล่าวว่า  “...การที่มีคน
ประท้วงมันก็ดีนะ ถ้าไม่มีการประท้วงพวกนี้มันก็ท าตามใจ... ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นชาวบ้านเขายอมรับกันได้
แล้ว อย่างน้อยสิ่งที่โรงแยกฯ โรงไฟฟ้าเข้ามา ลูกหลานที่นี้ก็ได้ท างานกันเยอะ” 
 2. สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนจากการด าเนินโครงการโรงแยกก๊าสธรรม
ชาติจะนะ 
 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์และสรุปผล พบว่า สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนนั้น
มาจาก 4 สาเหตุ ได้แก่ สาเหตุแรก ทัศนคติเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีต่อการด าเนินโครงการฯ  แนวความคิด
ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐยังมองผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก รวมถึงยังมองว่าประชาชนยังไม่เข้าใจ
ต่อการด าเนินโครงการของรัฐ ดังค าให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่กล่าวว่า “...ตอนโรงแยกก าลัง
เกิดข้ึน ก็มีการประท้วงที่นี้ เดือนละ 2 -3 ครั้ง แต่เราต้องท าตัวเป็นกลางนะ จะไปเข้าข้างใครมากเกินไปก็
ไม่ได้ คือพูดกันตรง ๆ เราต้องการเรื่องงบประมาณมากกว่า...” หรือ “…คือยังงี้ ตอนนี้ปัญหามันไม่ว่าจะ
โรงไฟฟ้าก็ดี โรงแยกก็ดี มันเป็นตัวหนึ่งของจ าเลย อะไรเกิดขึ้น ก็จะบอกว่าเป็นปัญหาของโรงแยก ไอ้ที่ว่า
เหม็น จริง ๆ มันเหม็นมาตั้งแต่ก่อนโรงแยกแล้ว มันเหม็นโรงน้ ายาง ตอนนี้กลายเป็นว่าเหม็นโรงแยกแก๊ส
...” สาเหตุที่สอง ความไม่ไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินโครงการฯ  ประชาชนเกิดความไม่
เชื่อถือหรือไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยเฉพาะการเข้ามาศึกษา EIA การเข้ามาขอข้อมูลจากประชาชน
ในพ้ืนที่ แต่กลับพบว่าไม่มีการรายงานความคืบหน้าให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ  ดังค าให้
สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างว่า “…การจัดรับฟังความคิดเห็นเป็นเพียงแบบพิธีเพ่ือสร้างความชอบธรรมแก่
การด าเนินโครงการของรัฐมากกว่า เพราะรัฐมีเป้าหมายอยู่แล้ว…” สาเหตุที่สาม การเข้ามาของกลุ่มที่
ไม่ใช่คู่ขัดแย้งในพื้นที่ จากการสัมภาษณ์ พบว่า สาเหตุประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งคือการเข้ามา
ของกลุ่ม NGO ดังค าให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างว่า “...การคัดค้านของประชาชนในชุมชนเกิดจากการ
เข้ามากลุ่ม NGO ซึ่งเข้ามาให้ข้อมูลและชักน าให้ประชาชนในพ้ืนที่คัดค้านการด าเนินโครงการต่าง ๆ ของ
รัฐ” และสาเหตุสุดท้าย ความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นบางครั้งเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเกิดจากการบริหารจัดการพ้ืนที่ที่ผิดพลาดและไม่มี
ประสิทธิภาพของหน่วยงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหากับชุมชน เช่นการถมที่ดินของ
ชาวบ้านก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วม ปัญหาน้ าเน่าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ดังค าให้สัมภาษณ์ของกลุ่ม
ตัวอย่างว่า “...ปัญหาน้ าเสีย ปัญหาน้ าท่วมในหมู่บ้าน น่าจะมีสาเหตุมาจากการตั้งถิ่นฐานของประชาชน
มากกว่าจะเป็นผลมาจากการสร้างโรงแยกก๊าซ” 
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 3. แนวทางในการจัดการความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนจากการด าเนินโครงการโรง
แยกก๊าสธรรมชาติจะนะ 
 ผู้ศึกษาได้สรุปแนวทางในการจัดการความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนออกเป็น 5 แนวทาง 
ดังนี้ แนวทางแรก การสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันในการพัฒนาพื้นที่และประเทศ การสร้างความ
เข้าใจอันดีต่อกันในการพัฒนาระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐรวมถึงหน่วยงานของรัฐเองกับประชาชนในพ้ืนที่จะ
ท าให้ระดับของความขัดแย้งลดลงได้ ดังค าให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างว่า “...รัฐควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินโครงการฯ อย่างเป็นระบบ ครบถ้วนและรอบด้าน แก่ชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความเข้าใจ
และสร้างการยอมรับจากชุมชนได้ดีในระดับหนึ่ง” หรือ “...การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ต้อง
แสวงหาวิธีท าความเข้าใจกับชาวบ้านและชุมชนเพ่ือสร้างความไว้วางใจ เนื่องจากนักวิชาการบางคนและ 
NGO บางกลุ่มมักจะเข้ามาจุดฉนวนความขัดแย้งในพ้ืนที่เสียเอง” แนวทางที่สอง การประชาสัมพันธ์
อย่างละเอียดและทั่วถึง การให้ข้อมูลแก่ประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่ตั้งโครงการอย่างครบถ้วนและไม่
ปิดบัง ตลอดจนแจ้งถึงผลดีผลเสียของการด าเนินโครงการ จะสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการด าเนิน
โครงการนั้นได้ ดังค าให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างว่า “...แนวทางที่เราใช้คือทางโรงแยกก๊าซมีการแจ้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความผิดปกติจากโรงแยกก๊าซให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบเป็นระยะ ทั้งที่เป็นการ
แจ้งจากเจ้าหน้าที่โดยตรงและจากป้ายประชาสัมพันธ์” แนวทางที่สาม การได้รับการชดเชยที่เหมาะสม
เป็นธรรม การได้รับการชดเชยที่เป็นธรรม จะท าให้ระดับของความขัดแย้งลดลงได้ ดังค าให้สัมภาษณ์ของ
กลุ่มตัวอย่างว่า “...โรงแยกก๊าซได้จัดสรรผลประโยชน์แก่ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่รอบโรงแยกก๊าซใน
รูปแบบต่าง ๆ ...โดยงบประมาณเหล่านี้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนใน EIA อยู่แล้ว” 
แนวทางท่ีสี่ การสร้างความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการหนึ่งในการในการจัดการความขัดแย้ง
คือการน าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีบทบาทในการด าเนินโครงการตั้งแต่ต้นโครงการตลอดจนหลังการ
ด าเนินโครงการ หากท าได้เช่นนี้จะมีส่วนส าคัญในการสร้างความยอมรับจากชุมชนและมีส่วนช่วยในการ
ลดความขัดแย้งในพ้ืนที่ได้ ดังค าให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างว่า “...มันก็มีผลกระทบ แต่ว่าในส่วนที่มันมี
เขาก็พยายามแก้ปัญหา มีการประชุม 3 เดือนครั้ง มีคณะกรรมการไตรภาคี ตัวแทนจากชาวบ้านเข้าร่วม
ประชุม มีผู้ว่าเป็นประธาน ถ้ามีอะไรที่ผิดปกติก็ออกเสียงตามสายให้ชาวบ้านรู้... เปิดโอกาสให้ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ” และแนวทางสุดท้าย การสร้างให้มีระบบการวางผัง
เมืองท่ีดี การวางผังเมืองถือเป็นกลไกส าคัญต่อการพัฒนาพ้ืนที่และลดความขัดแย้งอันเกิดจากการด าเนิน
โครงการของรัฐได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามในขั้นตอนการท าต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ ดังค าให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างว่า “…การท าผังเมืองจะเป็นตัวควบคุม ต่อไป
ประชาชนจะสบายใจ ถ้าไม่มีกฎหมายหรือตัวผังเมืองถ้ามีคนมาขอที่จะสร้างอะไร ถ้าเราไม่ให้ มันก็เหมือน
เราละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ มีความผิด แต่ถ้าเราท าผังเมืองไว้แล้วมันก็จะระบุไว้อยู่แล้วว่าตรงนี้สร้างอะไร
ได้บ้าง” หรือ “...การวางผังเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมในอ าเภอจะนะ เป็นสิ่งที่มีความ
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จ าเป็นและส าคัญมาก เพื่อป้องกันการลงทุนซึ่งขาดการวางแผนจากรัฐ โดยการวางผังเมืองต้องเปิดโอกาส
ให้ผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ” 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 ผู้ศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
 1. สภาพปัจจุบันของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนจากการด าเนินโครงการโรง
แยกก๊าสธรรมชาติจะนะ 
 ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนจากการด าเนินโครงการโรงแยกก๊าสธรรมชาติจะนะนั้น
เกิดขึ้นในช่วงก่อนที่จะมีการก่อสร้าง โดยประชาชนมองว่าการจัดท าประชาพิจารณ์นั้นเป็นกระบวนการ
สุดท้ายที่รัฐพยายามเปิดให้เข้าไปมีส่วนร่วม นอกจากนั้นกระบวนการพิจารณาและการจัดท ารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ยังเป็นการรายงานที่ไม่เป็นไปตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นท าให้ขาดความ
ถูกต้อง ขาดความน่าเชื่อถือ จึงไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน  ลักษณะดังกล่าวที่เกิดขึ้น ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะความไม่ไว้วางใจและความหวาดระแวงของของประชาชนในพ้ืนที่ต่อการด าเนินโครงการของรัฐ 
ซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน ดังที่ศิริรัตน์ ธานีรณานนท์และคณะ (2538) กล่าวว่าปัญหา
ประการหนึ่งต่อการจัดท าโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่การศึกษาภาคใต้ตอนล่างเป็นเรื่องของความหวาดระแวง
ไม่ไว้วางใจระหว่างรัฐและประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ฝังลึกมานาน ดังนั้นหากรัฐหรือผู้ด าเนิน
โครงการไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสต่อการด าเนินโครงการได้ สภาพดังกล่าวก็ยังคงจะเกิดขึ้น
ในทุก ๆ โครงการที่เกิดข้ึนโดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 
 นอกจากนี้ การคัดค้านในช่วงแรกเป็นเพราะยังไม่แน่ชัดว่าจะมีโครงการนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่และ
ผู้ให้การสัมภาษณ์ยังเห็นว่าการคัดค้านของชุมชนจะก่อให้เกิดผลดีคือท าให้บริษัทที่ก่อสร้างโรงแยกก๊าซไม่
สามารถท าอะไรตามอ าเภอใจได้และสถานการณ์ปัจจุบันระดับความรุนแรงของการคัดค้านมีการลดลง
เรื่อย ๆ เนื่องจากชุมชนได้รับประโยชน์จากโรงแยกก๊าซ การได้รับงบประมาณในจัดท าบริการสาธารณะใน
ด้านต่าง ๆ ให้กับพ้ืนที่ ทั้งในรูปของเงินภาษีที่ส่วนท้องถิ่นจัดเก็บและงบประมาณที่โรงแยกก๊าซได้จัดสรร
ให้กับชุมชนในพื้นท่ีและยังเป็นการสร้างงานให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่อีกด้วย ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับ
การศึกษาของ มอร์ริส (Morris, 1993) ซึ่งพบว่า ปัจจัยด้านการเงิน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินที่
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่าง ๆ ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดการโครงการขนาดใหญ่และการศึกษาส่วน
ใหญ่ยังพบว่าการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความตระหนักกับการใช้จ่ายเงินระหว่างพ้ืนที่ชนบท
และเมืองและความแตกต่างระหว่างกลุ่มคือการสร้างความเสมอภาคในการใช้จ่ายเงินของรัฐ นอกจากจะ
ท าให้ประชาชนเกิดความพอใจและไว้วางใจต่อการด าเนินงานของรัฐแล้วยังท าให้การด าเนินงานรัฐประสบ
ผลส าเร็จอีกด้วย (Nye et al., 1997; Zhang et al., 2007) ดังนั้นการมีโรงแยกก๊าซ แม้จะก่อให้เกิด
ผลกระทบแต่ก็ไม่เยอะ อีกทั้งประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์จากโรงแยกก๊าซ ปัจจุบันจึงกล่าวได้ว่า



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

 

592 | P a g e  

 

ประชาชนในพ้ืนที่สามารถรับได้กับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตั้งโรงแยกก๊าซ เพียงแต่อย่าให้บริษัทสร้าง
ปัญหาใดๆ  เพ่ิมขึน้กว่าที่เป็นอยู่  
 2. สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนจากการด าเนินโครงการโรงแยกก๊าส  
ธรรมชาติจะนะ 

 จากสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนทั้ง 4 สาเหตุนั้น สาเหตุแรก ทัศนคติ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีต่อการด าเนินโครงการฯ แนวความคิดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐยังมองผลประโยชน์
ทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก รวมถึงยังมองว่าประชาชนยังไม่เข้าใจต่อการด าเนินโครงการของรัฐ  ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีทัศนคติเกี่ยวกับการเอาความคิดของตนเป็นใหญ่ ตนเองมีความคิดที่
ดีกว่าประชาชน ดังที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (2546) รายงานว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
นักการเมืองยังมีทัศนคติแบบเก่าที่ชอบผูกขาดความถูกต้องและถือเอาความคิดเห็นและการตัดสินใจของ
ตัวเองเป็นใหญ่ ประชาชนมีหน้าที่ต้องเชื่อฟัง ซึ่งทัศนคติและความเข้าใจเช่นนี้อาจกลายเป็นปัญหาลุกลาม
ได้ต่อไปในอนาคต สาเหตุที่สอง ความไม่ไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินโครงการฯ  ทั้งนี้
เนื่องจากประชาชนเกิดความไม่เชื่อถือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาศึกษา EIA โดยการ
เข้ามาขอข้อมูลจากประชาชนในพ้ืนที่ แต่กลับพบว่าไม่มีการรายงานความคืบหน้าให้กลุ่ มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับทราบและประชาชนในพ้ืนที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐได้เลย  ดังรายงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (2545) พบว่า กระบวนการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
ภาครัฐมีปัญหา กล่าวคือคณะผู้ช านาญการมีมติไม่ผ่านความเห็นประเด็นด้านสังคม เนื่องจากขาดความ
เชื่อมโยงที่เป็นองค์รวม อันเป็นการจ ากัดทางเลือกและสิทธิของชุมชน มิได้ให้ชุมชนแสวงหาทางเลือกใน
การพัฒนาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับตนเอง แต่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกลับมีมติให้ผ่านและลงนามผลการวินิจฉัยรายงานดังกล่าว สาเหตุที่สาม การเข้ามาของกลุ่ม
ที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งในพื้นที่ สาเหตุประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งคือการเข้ามาของกลุ่มที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้ง
ในพ้ืนที่ เช่น กลุ่ม NGO  หรือกลุ่มผลประโยชน์อ่ืน ๆ ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวมักจะสร้างปัญหาให้
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ สอดคล้องกับการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าสงขลา 
(โรงไฟฟ้าจะนะ)ของทีมคอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (2548) พบว่า เกิดความขัดแย้งทาง
สังคมและวัฒนธรรมระหว่างแรงงานต่างถิ่นที่อพยพเข้ามาในพ้ืนที่กับชุมชนเดิม และการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในอนาคตเป็นช่องทางให้นักลงทุนจากภายนอกเข้ามาด าเนินกิจการแทนผู้ค้ารายย่อยในชุมชน 
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจส่งผลให้ที่ดินบริเวณใกล้เคียงมีราคาสูง มีแนวโน้มต่อการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองจากคนในพ้ืนที่ไปเป็นนายทุนต่างถิ่นและมีแนวโน้มต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนไป และสาเหตุ
สุดท้าย ความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลกระทบที่
เกิดข้ึนบางครั้งเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเกิดจากการบริหารจัดการพ้ืนที่ที่ผิดพลาดและไม่มีประสิทธิภาพ
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการพ้ืนที่ยังคง
ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ นอกจากนี้การได้รับการจัดสรรทรัพยากรต่าง  ๆ จากส่วนกลาง
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ยังคงไม่เพียงพอ ดังนั้น การด าเนินงานเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ยังต้องพ่ึงพาจากส่วนกลาง ดังที่เกษารัตน์และ
คณะ (Kesarat et al., 2014) อธิบายว่า กรณีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการกัดเซาะของ องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้เพ่ือแก้ปัญหา ซึ่งถือเป็นเรื่อง
เทคนิคที่ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการในเรื่องนั้น ๆ กอปรกับการขาดงบประมาณในการด าเนินงานเพ่ือ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 3. แนวทางในการจัดการความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนจากการด าเนินโครงการโรง
แยกก๊าสธรรมชาติจะนะ 

 จากแนวทางในการจัดการความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน 5 แนวทางนั้น แนวทางแรก การ
สร้างความเข้าใจอันดีต่อกันในการพัฒนาพื้นที่และประเทศ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการสร้างความเข้าใจอันดี
ต่อกันในการพัฒนาระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐรวมถึงหน่วยงานของรัฐเองกับประชาชนในพ้ืนที่จะท าให้
ระดับของความขัดแย้งลดลงได้ สอดคล้องกับจอห์นสันและคณะ (Johnson et al., 1998) ที่กล่าวว่า ใน
บางสถานการณ์ ความขัดแย้งอาจเป็นกรณีของความเข้าใจผิดหรือการสื่อสารที่ไม่ดีก็ได้ ดังนั้นการ
แก้ปัญหาควรสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันโดยอาจใช้การเจรจา ขณะเดียวกัน นอร์ตัน (Norton, 2005) 
กล่าวเสริมว่า การลดช่องว่างในความเข้าใจ สร้างปฎิสัมพันธ์ของคนในด้านความร่วมมือน าไปสู่การ
แก้ปัญหาความขัดแย้งได้ แนวทางที่สอง การประชาสัมพันธ์อย่างละเอียดและทั่วถึง ทั้งนี้เนื่องจากการ
ให้ข้อมูลแก่ประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่ตั้งโครงการอย่างครบถ้วนและไม่ปิดบัง ตลอดจนแจ้งถึงผลดี
ผลเสียของการด าเนินโครงการ จะสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการด าเนินโครงการนั้นได้ สอดคล้องกับ  
สตัคเคนบรุค (Stuckenbruck, 1988) ที่พบว่า การประสานงานและการติดต่อสื่อสารที่ดีจะน าไปสู่
ความส าเร็จในการน าโครงการไปปฏิบัติ เช่นเดียวกันกับ พินโตและสเลวิน (Pinto & Slevin, 1988) ที่
พบว่า การติดต่อสื่อสาร การก าหนดช่องทางและวิธีการในการสื่อสารถือว่ามีความส าคัญต่อการสร้าง
บรรยากาศที่ดีและมีผลต่อความส าเร็จในการน าโครงการไปปฏิบัติ แนวทางที่สาม การได้รับการชดเชยที่
เหมาะสมเป็นธรรม ทั้งนี้การได้รับการชดเชยที่เป็นธรรม จะท าให้ระดับของความขัดแย้งลดลงได้  
เนื่องจากการที่ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรืออาจไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการด าเนินโครงการ 
รวมถึงการด าเนินโครงการหลังจากการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ถือเป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องใส่ใจ ดังนั้น หาก
มีระบบการบริหารภายในที่ดีแล้วความขัดแย้งดังกล่าวก็อาจลดระดับลงได้ ดังที่เพอเรียราและอาเซเวโด 
(Pereira & Azevedo, 2011) กล่าวว่ารัฐอาจจะต้องให้การเยียวยาหรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมอีกด้วย แนวทางที่สี่ การสร้างความร่วมมือของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมารัฐไม่ได้ค านึงถึงวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่เป็น
ส าคัญและรัฐไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการของรัฐมากนัก 
ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกันได้ ซึ่ง บรุคเมเอีย (Bruckmeier, 2005) กล่าว
ว่าการสร้างความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแก้ปัญหาของความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นได้ และบาเซีย
โก (Basiago, 1998) สนับสนุนว่าการสร้างความร่วมมือจากประชาชนมากกว่าที่จะผลักดันให้เกิดการ
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แข่งขันกันระหว่างประชาชนด้วยกันเองจะก่อให้เกิดการสร้างระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่มี
ความยั่งยืนได้ และแนวทางสุดท้าย การสร้างให้มีระบบการวางผังเมืองที่ดี ทั้งนี้เนื่องจากการวางผังเมือง
ถือเป็นกลไกส าคัญต่อการพัฒนาพ้ืนที่และลดความขัดแย้งอันเกิดจากการด าเนินโครงการของรัฐได้ แต่ถึง
อย่างไรก็ตามในขั้นตอนการท าต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
สอดคล้องกับ บาเซียโก (Basiago, 1998) ที่ศึกษาความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมใน
ทฤษฎีการพัฒนากับการปฏิบัติในการวางแผนเมือง พบว่า การสร้างเมืองให้เป็นเมืองสีเขียวและท าให้เมือง
แห่งนั้นเป็นเมืองที่น่าอยู่ส าหรับประชาชนท าให้ระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนได้ 
เช่นเดียวกันกับ เพอเรียราและอาเซเวโด (Pereira & Azevedo, 2011) ที่กล่าวว่า สถานที่แห่งใดก็ตามที่
เหมาะสมและดีส าหรับชีวิต ย่อมหมายความว่าสถานที่นั้นต้องมีสภาพดีส าหรับการอยู่อาศัย มีงานให้ท า มี
การลงทุนด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว 
 โดยสรุป จากการศึกษาพบว่าสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนมาจากสาเหตุที่
เกี่ยวกับทัศนคติเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีต่อการด าเนินโครงการฯ ความไม่ไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินโครงการฯ การเข้ามาของกลุ่มที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งในพ้ืนที่และความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจใน
การด าเนินโครงการควรตระหนักและให้ความส าคัญกับสาเหตุเหล่านี้ และควรตระหนักถึงแนวทางในการ
จัดการความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนทั้งห้าแนวทาง ได้แก่แนวทางในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
ในการพัฒนาพ้ืนที่และประเทศ การประชาสัมพันธ์อย่างละเอียดและทั่วถึง การได้รับการชดเชยที่เหมาะสม
เป็นธรรม การสร้างความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสร้างให้มีระบบการวางผังเมืองที่ดี 
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