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แลนด์บริดจ์ 
อ่าวไทย-อันดามัน

08

อภิมหาโครงการ	2	ทศวรรษ

Gulf	of	Thailand

Andaman

หนึ่งในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สร้าง

กระแสความสนใจอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทย

และต่างประเทศ คงไม่พลาดอภิมหาโครงการอย่าง 

“สะพานเศรษฐกิจเชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน” หรือการ

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเชือ่มต่อการคมนาคมระหว่าง

ท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน โดยรัฐบาลพยายามที่

จะผลักดันโครงการดังกล่าวเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนา

พืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกจิภาคใต้อย่างยัง่ยนื (Southern 

Economic Corridor: SEC) ที่เป็นกลุ่มจังหวัด 

ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี 

และนครศรีธรรมราช เพื่อเชื่อมต่อกับการขนส่งและ

คมนาคมของโครงการระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก  

(Eastern Economic Corridor: EEC) ที่ก�าลัง 

ปลุกปั้นให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดการลงทุนในช่วง 5 ป ี

ท่ีผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2560-2564) เพื่อยกระดับการ

พัฒนาเศรษฐกิจของไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี1 

หากแต่แลนด์บริดจ์นั้นไม่ใช่โครงการใหม่ของรัฐบาลพลเอก 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ภายหลังการเลือกตั้ง) แต่เป็นโครงการที่

ถกูฟ้ืนคนืชพีมาจากอดตี ทีเ่คยถูกผลกัดนัมาโดยรฐับาลหลายยคุ  

บทความนี้จะพาย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของโครงการในอดีต 

ความขัดแย้งระหว่างคนในพื้นที่กับนโยบายการพัฒนาของ

ภาครัฐที่ผ่านมา ความเกี่ยวโยงของโครงการนี้กับคอคอดกระ

และคลองไทย และกลับมาสู่นโยบายปัจจุบันที่ต้องการรื้อฟื้น

โครงการนี ้ตลอดจนทศันะและมมุมองของกลุม่ต่างๆ ผลกระทบ 

ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งข้อคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ

“แลนด์บริดจ์” จากยุคสู่ยุค

“แลนด์บริดจ์” ที่แปลตรงตัวว่า “สะพานบก” ซึ่งรัฐบาลไทย

เรียกว่า “สะพานเศรษฐกิจ” นั้น หาใช่โครงการใหม่ที่เสนอ

โดยรัฐบาลปัจจุบัน แต่เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุค พลเอก

ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะ

รัฐมนตรีสัญจรท่ีอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 4 

มนีาคม 2532 ซึง่แต่เดมิเป็นแนวคดิทีจ่ะพฒันาเส้นทางระหว่าง 

อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช กับตัวเมือง จ.กระบ่ี ต่อมาในปี 

2536 ครม. ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนาอย่างเป็น

ทางการ จนน�าไปสูแ่ผนพัฒนาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิภาคใต้อย่างยัง่ยนื
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ลงทนุในกจิการของรฐั (Public-Private 

Partnership: PPP)4 ต่อมาในวันที่  

29 กันยายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้มี

มติอนุมัติงบประมาณ 74.7 ล้านบาท 

เ พ่ือให ้การรถไฟแห ่งประเทศไทย 

(รฟท.) ท�าการส�ารวจ ออกแบบ และจดั

ท�ารายงานผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมใน

โครงการก่อสร้างทางรถไฟชมุพร-ท่าเรอื

น�้าลึกระนอง ระยะทาง 120 กิโลเมตร 

โดยก่อนหน้านี้ในปี 2560 ทาง สนข.  

ได ้ว ่าจ ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาความ

เหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม 

และสิ่งแวดล ้อมของเส ้นทางรถไฟ 

ดังกล่าวในเบื้องต้นไว้แล้ว5 ปัจจุบันท่าเรือน�้าลึกระนองได้

ถูกพัฒนาให้เป็นท่าเรือสินค้าคอนเทนเนอร์ จึงมีแนวคิดที่

จะพัฒนาท่าเรือจังหวัดชุมพรด้วยเช่นกนั6 ฉะน้ันแผนพฒันา

โครงการแลนด์บรดิจ์ระนอง-ชมุพรจงึเป็นการพฒันาในลักษณะ 

การขนส่งแบบผสมผสาน (intermodal transportation)  

โดยลากสินค ้าจากท่าเรือหนึ่งผ ่านรถไฟทางคู ่หรือรถ

คอนเทนเนอร์ผ่านมอเตอร์เวย์ และน�าสนิค้าไปอกีท่าเรอืหนึง่

ส่ิงทีน่่าสนใจคือหลายฝ่ายมองว่าการผลักดันสะพานเศรษฐกิจ

ระนอง-ชุมพรเป็นการประกาศของรัฐบาลในการเลิกล้ม

แผนการ “ขุดคอคอดกระ” หรือ “คลองไทย” ที่เป็นอภิมหา

โครงการข้ามทศวรรษที่ถูกน�าเสนอเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจใน

พื้นที่ภาคใต้ในทุกรัฐบาล โดย “คลองไทย” นั้น มีผลการ

ศกึษาท่ีจัดท�าโดยคณะกรรมาธกิารวิสามญัต้ังแต่ปี 2549 และ

มีการผลักดันให้น�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ฯ  

ในปี 2563 ด้วย แต่โครงการสะพานเศรษฐกจิของ สนข. กลบัได้

รบัการผลกัดันก่อน เนือ่งจากคลองไทยใช้งบประมาณค่อนข้าง

สูงถงึ 2 ล้านล้านบาท และอาจสร้างผลกระทบอย่างมหาศาล

ต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล เนื่องจากมีเส้นทางการขุดที่ต้อง

อาศยัระยะเวลายาวนาน และอาจมคีวามเส่ียงในหลายๆ ด้าน 

เช่น ด้านความมัน่คง7 การต่อต้านจากประชาชนในพืน้ที ่และ

ข้อจ�ากดัทางกายภาพเนือ่งจากระดบัน�า้ทะเลท่ีไม่เท่ากันของ

ทะเลฝ่ังอ่าวไทยและฝ่ังอนัดามนั ท�าให้ต้องใช้งบประมาณมาก  

ในปี 25502 อย่างไรก็ดีแผนการดังกล่าวถูกต่อต้านอย่างหนัก

จากประชาชน นักธุรกิจ นักวิชาการ และภาคประชาสังคม  

ท่ีเห็นว่าเส้นทางดังกล่าวจะเป็นการท�าลายสิ่งแวดล้อมและ

การท่องเที่ยว รัฐบาลจึงปรับแผนโดยย้ายเส้นทางใหม่มาท่ี 

เส้นทางระหว่างท่าเรือปากบารา จ.สตลู กบั อ. จะนะ จ.สงขลา แทน  

แม้กระนั้นก็ดี เส้นทางใหม่น้ีก็ถูกต่อต้านจากชุมชนในพื้นท่ี

ภาคใต้ตอนล่างอย่างต่อเนื่อง จึงอาจกล่าวได้ว่า โครงการ 

“สะพานเศรษฐกิจ” นี้ถือเป็นตัวจุดชนวนความขัดแย้งที่

ส�าคัญระหว่างประชาชนกับภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา3 

ส�าหรับ สะพานเศรษฐกิจเชื่อมอ่าวไทย-อันดามันของรัฐบาล

ปัจจบุนัได้เน้นไปทีก่ารพฒันาภาคใต้ตอนบน โดยเลอืกพัฒนา

เส้นทางคมนาคมระหว่างท่าเรอืน�า้ลกึชมุพร-ระนองแทน โดย

วันที่ 15 กันยายน 2563 ครม ได้มีมติเห็นชอบให้ส�านักงาน

นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ท�าการศึกษา

ความเหมาะสม รปูแบบการพฒันาการลงทนุ และการประเมนิ

ส่ิงแวดล้อมของการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคม

ขนส่งเพ่ือเช่ือมโยงระหว่างอ่าวไทย-อันดามัน ภายใต้การ

พฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้ ด้วยงบประมาณ 68 ล้านบาท  

นอกจากนี้ ได้มีค�าสั่งจากกระทรวงคมนาคมให้หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องศึกษาการพัฒนาท่าเรือน�้าลึกระนอง และชุมพร 

รถไฟทางคู่ และมอเตอร์เวย์ โดยใช้รูปแบบการให้เอกชนร่วม

ภาพ: https://www.busandtruckmedia.com/27538

การพฒันาท่าเรอืขนส่งสนิค้า
ชายฝ่ังทะเลอันดามนัเชือ่มต่อกบัฝ่ังอ่าวไทย 
ท�าให้ไทยเป็นเส้นทางลัดของเส้นทางเดนิเรอื 
ระหว่างมหาสมทุรอินเดยีและแปซฟิิก
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อีกทั้งกินระยะเวลาในการสร้างสถานีเพื่อเป็นจุดพักในการ

ปรับระดับน�้าด้วย8 

อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการศึกษาการขุดคลองไทยกลับ

มองว่าการท�าแลนด์บรดิจ์มคีวามคุม้ค่าและเหมาะสมน้อยกว่า 

การขุดคลองที่ได้มีการศึกษาอยู่ก่อนแล้ว อีกทั้งยังอยู่ใน 

ขัน้ตอนของการลงพืน้ท่ีสอบถามความคดิเห็น ซึง่เหลอืเพยีงแค่ 

2 พืน้ทีใ่นภาคใต้ ได้แก่ พทัลงุ และสงขลา เนือ่งจากได้รบัการ

ยินยอมจากทางจังหวัดกระบี่ ตรัง และนครศรีธรรมราชแล้ว 

โดยมองว่าเมือ่ท�าการขดุคลองไทยร่วมกบัการพฒันาระเบยีง

เศรษฐกิจภาคใต้จะส่งผลให้สามารถรองรับปริมาณเรือได ้

มากขึ้น และมีขนาดใหญ่ข้ึน ในลักษณะเดียวกันกับสิงคโปร์  

ในทางตรงกันข้าม แลนด์บริจด์อาจไม่ประสบความส�าเร็จ 

เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า จากการเปลี่ยนรูปแบบ 

การขนส่งหลายต่อ9 แต่นายคงฤทธ์ จันทริก ผู้อ�านวยการ

บรหิารสภาผูส่้งสนิค้าทางเรอืแห่งประเทศไทย มองว่าโครงการ

แลนด์บริดจ์และคลองไทยไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้  

เพราะไม่มีการศึกษามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการค้า 

ที่ชัดเจน10 ด้วยกระแสการผลักดันแลนด์บริดจ์ที่มาแรงกว่า 

การขุดคลองไทยจึงน่าจะเกิดขึ้นยากในรัฐบาลชุดนี้

ผลกระทบของ	“แลนด์บริดจ์”	

ในด้านหนึ่ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ดังเช่น 

“แลนด์บรดิจ์” คาดว่าจะส่งผลกระทบเชงิบวกต่อการเตบิโต

ทางเศรษฐกจิ และการจ้างงานภายในประเทศ แต่ผลกระทบ

ต่อสงัคม วถิชีีวติ และสิง่แวดล้อมอาจสวนทางกนั หากโครงการ

เหล่านัน้ไม่ได้ค�านงึถึงความยัง่ยนื หรอืการกระจายผลประโยชน์

ให้เกดิความเท่าเทียม ทัง้นี ้ ผลกระทบเชงิบวกท่ีเหน็ได้ชัดเจน

ทีส่ดุ คอื ด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยจะเข้ามาช่วยลดความ

แออัดและหนาแน่นของเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบมะละกา 

อกีทัง้ยงัช่วยประหยดัเวลาในการขนส่งสนิค้าได้ถงึ 2 วนัครึง่ 

โดยเฉพาะการขนส่งน�า้มนัทีม่ปีรมิาณมหาศาลในแต่ละวนั11,12 

นอกจากประโยชน์ด้านการค้าแล้ว ก็อาจส่งผลบวกในด้าน 

ของการท่องเท่ียวด้วย เนือ่งจากจะกระตุน้ให้เกดิกจิกรรมการ

ท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทย-อันดามัน13 

ในทางตรงกันข้าม การพัฒนาแลนด์บริดจ์มีแนวโน้มท่ีจะส่ง

ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมค่อนข้างมาก ตัวอย่างเช่น การขนส่ง

น�้ามันของเรือสินค้ามีโอกาสเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุน�้ามันรั่ว 

ท�าให้เกดิมลภาวะและความเสยีหายต่อส่ิงแวดล้อมทางทะเล 

ท�าให้แหล่งท่องเทีย่วทางทะเลได้รบัผลกระทบ การเข้ามาของ

เรือพาณิชย์ขนาดใหญ่อาจท�าให้ประชากรปลาในทะเลลดลง 

ส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นถิ่นที่จับปลา

ไปขายเป็นอาชีพหลัก ตลอดจนการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ฉะนั้น 

การพัฒนาซึ่งยังประโยชน์ของคนกลุ่มหน่ึงอาจท�าให้คนอีก

กลุม่หนึง่เสยีประโยชน์และเกิดการต่อต้าน แต่ยงัไม่ชัดเจนว่า 

การพัฒนาในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนกลุ่มหน่ึง 

ที่มีจ�านวนน้อย และท�าให้คนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นประชากร 

ส่วนใหญ่ของประเทศเสียประโยชน์หรือไม่

นานาทัศนะต่อ	“แลนด์บริดจ์”

แม้ว่า “แลนด์บริดจ์” จะเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

จากหลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะฝั่งของรัฐบาลชุดปัจจุบัน  

แต่บางกลุ่มกลับมองว่าแลนด์บริดจ์ท่ีสร้างขึ้นมาอาจไม่คุ้มค่า 

เมื่อเปรียบเทียบกับเงินที่เสียไป เมื่อพิจารณาจากปริมาณ

สินค้าที่เข้ามาผ่านท่าเรือท่ีก�าลังจะได้รับการพัฒนาในปัจจุบัน  

โดยนายธนติ โสรตัน์ รองประธานสภานายจ้าง และผูป้ระกอบ

การค้าและอตุสาหกรรมไทยได้ให้ความคดิเห็นว่า ปริมาณสินค้า

ในภาคใต้ในแต่ละปีไม่เพียงพอที่จะมีเรือพาณิชย์เดินสมุทร 

เข้ามา ซึ่งเห็นได้จากการขาดทุนของท่าเรือระนอง ส่วนใน

เรื่องของการประหยัดเวลา แม้ว่าจะยน่ระยะทางในการขนส่ง  

โดยไม่ต้องไปอ้อมช่องแคบมะละกา แต่อาจจะประหยัดได้

เพียงไม่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเสียเวลาที่ต้องน�าสินค้า 

ขึ้นลงเรือ และต้นทุนในการขนส่งจากอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง 

เช่น ค่ารถบรรทกุ14 นอกจากนี ้นายธนติฯ ยงัให้ความคดิเห็นว่า

สนิค้าส่วนใหญ่ของไทยอยูท่างฝ่ังตะวนัออก ส่วนท่าเรอืระนอง

เองมีที่ตั้งอยู่บนภูเขาไม่เหมาะสมต่อการเข้าไปของรถบรรทุก

ขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมองว่าโครงการไม่น่าจะเป็นตัวดึงดูดให้

ต่างชาติเข้ามาลงทนุ เนือ่งจากต้นทนุโลจสิติกส์ทีส่งูและตลาด

ในประเทศที่จ�ากัด อีกทั้งการเมืองมีความไม่แน่นอน ท�าให้ 

ต่างชาตมิแีนวโน้มทีจ่ะย้ายฐานการผลติจากไทยไปยงัประเทศ
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เพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม บังคลาเทศ หรืออินโดนีเซีย  

ขณะเดียวกัน รศ.วันชัย รัตนวงษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย

และพฒันาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยัหอการค้า ได้ตัง้ค�าถามต่อ 

แลนด์บริดจ์เรื่องความเพียงพอของเรือและสินค้า ตลอดจน

ศกัยภาพของจังหวดัระนองในการรองรับเรือสนิค้าขนาดใหญ่15  

ทั้งนี้ ภาครัฐควรตอบค�าถามให้ได้ก่อนว่าประเทศไทยมีความ

จ�าเป็นต้องมีระบบขนส่งสนิค้าระหว่างอนัดามนักบัฝ่ังอ่าวไทย

หรือไม่ ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไร เสียประโยชน์อะไร

จากโครงการแลนด์บรดิจ์และโครงการขนาดใหญ่อืน่ๆ ในภาคใต้ 

ซึง่รวมถงึคลองไทย ประชาชนกลุม่ไหนจะได้และเสียประโยชน์

จากโครงการดังกล่าว ถ้าไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนและเหตุผลมาก

เพียงพอ หรือความคุ้มค่าไม่มากพอ ก็ไม่จ�าเป็นต้องผลักดัน

โครงการดงักล่าว หรอืเปลีย่นเส้นทางไปเรือ่ยๆ เพือ่ลดกระแส

การคดัค้านของประชาชนในแต่ละพืน้ที่

ในอดตี โครงการ “แลนด์บริดจ์” สมัยทียั่งเป็นสะพานเศรษฐกิจ

สตูล-สงขลา ถือเป็นปมขัดแย้งที่ปะทุขึ้นมาอย่างรุนแรง โดย

สาเหตุที่ส�าคัญมาจากการท�างานที่ไม่โปร่งใสในอดีต ไม่ว่าจะ

เป็นการขาดการมสีว่นร่วมของผูท้ีจ่ะได้รบัผลกระทบทีแ่ท้จริง

ในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ ความไม ่

เช่ือมโยงของแต่ละโครงการภายใต้การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้  

การไม่ประชาสมัพนัธ์โครงการให้กบัทกุกลุม่ อกีทัง้คนในพ้ืนที่

ไม่เคยได้รบัโอกาสทีจ่ะมบีทบาทในการวางแผนและตดัสนิใจต่อ 

โครงการต่างๆ และอ่ืนๆ16 ท�าให้ชาวบ้าน นักวิชาการ และ 

ภาคประชาสังคมต่างตั้งข้อสงสัย และมีความหวาดระแวงต่อ

แนวทางดำาเนินการที่เหมาะสม

การต่อต้านโครงการ “แลนด์บริดจ์” ที่ผ่านมา สะท้อนว่า 

สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ชาวบ้านต่อต้านโครงการแลนด์บริดจ์ที่

ผ่านมา คอื การพฒันาอตุสาหกรรมหนกั ทีท่กุคนต่างเกรงกลวั 

ว่าจะกลายเป็นเหมือนกรณีของมาบตาพุด จากรูปแบบที่

เหมือนกัน ทั้งในแผนโครงการการก่อสร้างโรงงานแยกก๊าซ  

โรงไฟฟ้า และท่าเรอืน�า้ลกึ ซึง่ในเอกสารทีช่ื่อว่า “สงขลา-สตลู  

ก้าวสูอ่ตุสาหกรรมหนกั” ทีจ่ดัโดยคณะท�างานหยดุการพฒันา

สงขลา-สตูล สู่การเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมหนัก ได้น�าข้อมูล

ที่มาจากแหล่งต่างๆ มาท�าการจัดเรียง และน�าเสนอให้เห็น

ถึงสิ่งที่รัฐบาลในยุคก่อนๆ พยายามที่จะบิดเบือนความจริง

ของโครงการ และไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมด จากบทเรียนของ

มาบตาพุดที่ส่งผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อ 

สิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ ท�าให้ภาคประชาชนเกรงว่า หาก

เกิดโครงการแลนด์บริดจ์ขึ้นจริง ก็อาจลงเอยไม่ต่างจาก 

ที่เคยเกิดกับมาบตาพุด19 ดังนั้นโครงการ “แลนด์บริดจ์” 

ชมุพร-ระนอง ในสมยัรัฐบาล พลเอกประยทุธ์ฯ จงึต้องเรยีนรู้ 

บทเรียนในอดีต และด�าเนนิการอย่างโปร่งใสด้วยความร่วมมือ

จากประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังนี้ 

การพฒันาทีเ่ข้ามาจากส่วนกลาง ท�าให้เกดิความพยายามในการ 

ต่อต้านโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐจากเครือข ่าย 

ชมุชนต่างๆ เช่น การจดักิจกรรม “เดินด้วยรกัจากภผูาถงึทะเล” 

ระยะทาง 101 กโิลเมตรจากเขาคหูา จงัหวดัสงขลา ถงึท่าเรอื

ปากบารา จังหวัดสตูล เพื่อประชาชนได้รับรู้ถึงผลกระทบ 

จากการพัฒนาท่ีก�าลังจะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติ  

เป็นระยะเวลา 6 วนั ก่อนทีจ่ะมกีารเปิดเวทรีบัฟังความคดิเหน็17  

หรอืการทีเ่ครอืข่ายจะนะรกัษ์ถิน่ ได้รวมตวักนั เมือ่ 11 มนีาคม 

2563 บริเวณชายหาดสวนกง ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา  

ซึ่งเป็นสถานที่ที่รัฐมีแผนจะใช้ก่อสร้าง “ท่าเรือน�้าลึกสงขลา 

แห่งที ่2” อนัจะเป็นส่วนหนึง่ของสะพานเศรษฐกจิ (แลนด์บรดิจ์) 

สงขลา-สตูล และ “โครงการจะนะเมอืงอตุสาหกรรมก้าวหน้า

แห่งอนาคต” เพ่ืออ่านแถลงการณ์เรือ่ง “หยุดโครงการอปัยศ

ของ ศอ.บต.จะนะเมอืงอตุสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”18

กิจกรรมเดินด้วยรักจากภูผาถึงทะเล เพ่ือรณรงค์หยุดระเบิดเขา   
และแลนด์บริดจ์สงขลาฯ

ภาพ: https://mgronline.com/south/detail/9600000025669
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(1) การศกึษาและทบทวนอย่างละเอยีด รฐับาลไม่ควรเร่งรดั 

การศึกษาในทุกกระบวนการ โดยเฉพาะในการประเมิน 

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (HEIA/HIA) ซึ่งหาก

ไม่วิเคราะห์ออกมาให้ชัดเจนจะส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

ในอนาคต การศึกษาที่ใช้ระยะเวลา 1 ปี เป็นระยะที่สั้น

เกินกว่าที่จะสามารถทบทวนปัจจัยต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ 

อาจท�าให้เกิดการละเลยกระบวนการบางอย่าง โดยเฉพาะ

กระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชน หรอืการรบัฟังเสยีงของ

ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่แท้จริง นอกจากนี้ การวิเคราะห์ความ

คุ้มค่าของโครงการก็เป็นกระบวนการที่ควรใช้เวลาในการ

ศึกษาอย่างรอบคอบ เนือ่งจากหลายฝ่ายมองว่าโครงการอาจ

ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเหมือนที่รัฐบาลคาดไว้  

อาจเป็นการใช้งบประมาณจากภาษขีองประชาชนไปอย่างไร้ค่า  

ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ตกต�่าจาก

ปัญหาโควิด-19

(2) การให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่มเท่ากันและครบถ้วน จะเห็น

ได้ว่ารัฐบาลในอดีตไม่ได้เปิดเผยข้อมูลการพัฒนาโครงการที่

ครบถ้วน โดยน�าเอาอุตสาหกรรมหนักเข้ามาพ่วงการพัฒนา

แลนด์บริดจ์สงขลา-สตูลเหมือนที่ท�ากับกรณีของมาบตาพุด 

ท�าให ้เกิดความขัดแย ้งครั้งใหญ่กับประชาชนในพื้นที่  

นกัวชิาการ และภาคประชาสังคมต่างๆ จนน�าไปสู่การต่อต้าน 

โครงการพัฒนาต่างๆ ซึ่งหากแผนการพัฒนาค�านึงถึง  

ความยัง่ยนื อย่างแท้จรงิ คงไม่น�าเอาการพฒันาอตุสาหกรรม

เข้ามาปนด้วย และเน้นการพฒันาด้านโลจสิตกิส์เพือ่เชือ่มโยง

การค้าภายในภูมิภาคเท่านั้น ทั้งนี้ รัฐบาลควรเปิดเผยข้อมูล 

ทุกอย่างแก่สาธารณะให้กับคนทุกกลุ ่มสามารถเข้าไป 

ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าในทุกกระบวนการ 

ได้ทั้งหมด เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

(3) เปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาจากล่างขึ้นบน แต่ละพื้นที่

ย่อมมศีกัยภาพทางด้านเศรษฐกจิทีแ่ตกต่างกนั ฉะนัน้ควรให้

ประชาชนในภาคใต้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อทัศนวิสัย

ของจังหวัดและน�าเสนอการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบท

ของพื้นที่ ไม่ใช่น�าเอาโครงการของรัฐไปลงเพียงอย่างเดียว  

การก่อตัวของ	“เชิง”	สะพาน
เศรษฐกิจ	จะเป็นจริงหรือ	

“แลนด์บริดจ์” หรือ “สะพานเศรษฐกิจ” ไม่ใช่โครงการใหม่

ที่ริเร่ิมในรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ฯ หากแต่ถูกผลักดัน

ผ่านรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยในอดีต แต่ถูกคัดค้านจาก 

ประชาชนในพืน้ที ่ตลอดจนนกัวชิาการ และองค์กรอสิระต่างๆ  

เนื่องจากการพัฒนาโครงสร ้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่อาจ 

ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อมอย่างมาก อีกทั้ง

ในอดีตไม่มีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ท่ีชัดเจน จนถูกมองว่าเป็นความพยายามท่ีจะอาศัยทางลัด

เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของคนส่วนน้อยที่มีอ�านาจทาง 

การเมืองและเศรษฐกิจ การที่ รัฐบาลปัจจุบันหยิบยก  

“แลนด์บริดจ์” เส้นทางใหม่ขึ้นมาจึงถือเป็นประเด็นใหญ่ 

ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ  

ภาครัฐจึงต้องเรียนรู้บทเรียนในอดีต และด�าเนินการด้วย 

ความโปร่งใส อาศัยความร่วมมือของประชาชนในพื้นที ่

และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยการศกึษาและทบทวนโครงการ

อย่างละเอียด ให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ ่มเท่ากันและครบถ้วน  

และเปิดโอกาสให้เกดิการพฒันาจากล่างขึ้นบนควบคู่กัน

การบังคับให้ประชาชนน้อมรับโครงการพัฒนาของรัฐอาจ

ส่งผลกระทบทางลบต่อประชาชนในหลายมิติ รัฐจึงควรเปิด

โอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้ก�าหนดอนาคตด้วยตนเอง  

ซึ่งจะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยให้รัฐกับประชาชนไม่เกิดความ 

ขัดแย้งกันดังในอดีต

ภาคประชาชนจดักจิกรรมค้านโครงการแลนด์บรดิจ์เช่ือมอ่าวไทย-อันดามนั

ภาพ: https://news.thaipbs.or.th/content/260760




