สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๒
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สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๑๑
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

แผนพัฒนาทีย่ งั่ ยืนบนฐานการพึง่ ตนเองดาน เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม กรณีภาคใต
บริบทของภาคใตบนความหลากหลายทางภูมินิเวศนและวัฒนธรรม
๑. ในเชิงภูมิศาสตร พื้นที่ภาคใตมีลักษณะเปนดามขวานที่แคบและยาว ตลอดแนวกลางของดาม
ขวานเป นภูเขาสู งที่ลาดชัน ไปติดชายฝ งทะเลทั้ งสองดา นที่ยาวกว า สองพันกิโลเมตร ลักษณะดังกลาวทำให
แมน้ำในภาคใตสวนมากเปนแมน้ำสายสั้น ๆ แมปริมาณน้ำฝนจะมากกวาภาคอื่น ๆ แตน้ำฝนก็ไหลลงทะเล
ไดอยางรวดเร็ว สงผลใหปริมาณน้ำใตดินสะสมมีนอย นอกจากนี้อัตราการชะลางหนาดินสูงกวาภาคอื่น เปนตน
๒. ดวยลักษณะที่ซับซอนเชิงระบบนิเวศน อั นประกอบด วยลั กษณะของระบบนิ เวศน ที่ มี ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพสูง ทั้งดานปาตน น้ำ พื้ นที่เขา พื้ นที่ควน พื้นที่ชุ มน้ำ ที่ตั้งอยูใ นแถบเสนศู น ย สูตร
ทำใหภาคใตมีลักษณะระบบนิเวศนแบบปาฝนเขตรอน (Tropical rainforest) สวนพื้นที่ชายฝงมีลักษณะ
เปนสามเหลี่ยมปากแมน้ำ (Estuaries) ซึ่งมีผลผลิตเบื้องตน (Primary Production) สูงที่สุดในโลก เมื่อ
เทียบกับบริเวณอื่นๆ ของโลก (สูงกวานาขาวและทะเลทรายประมาณ ๔ และ ๔๗ เทาตามลำดับ)๑ โดย
เฉพาะบริเวณอาวปตตานี แหลมตะลุมพุก (ลุมน้ำปากพนัง) อาวบานดอน (สุราษฎรธานี) ลุมน้ำปะเหลียน
(จังหวัดตรัง) อาวพังงา ทะเลสาบสงขลา เปนตน ภาคใตของไทยจึงเปนแหลงของผลผลิตเบื้องตนที่เปนตน
กำเนิดของหวงโซอาหารที่อุดมสมบูรณมากทั้งสองฝงทะเล
๓. นอกจากนี้ชายฝ ง ทะเลของภาคใต ยั ง อุ ด มไปด ว ยระบบนิ เ วศน ช ายฝ ง ที่ มี ค วามอุดมสมบูรณ
ไดแก ปาชายเลน หญาทะเล แนวปะการัง หาดทราย หาดหิน ซึ่งเปนแหลงรวมความหลากหลายทางชีวภาพ
และเปนบริเวณที่มีบทบาทอยางยิ่งตอวิถีชีวิต ความเปนอยู รวมทั้งเปนแหลงที่มาของรายไดของประชาชนตั้งแต
ระดับทองถิ่นไปจนถึงระดับประเทศ
๔. ดวยระบบนิเวศนที่สมบูรณดังกลาว สงผลใหภาคใตกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่นำรายไดจำนวน
มหาศาลมาใหประเทศไทย ในป ๒๕๔๗ มีนักทองเที่ยวตางประเทศเขามาประเทศไทยถึง ๑๑ ลานคน ใน
จำนวนนี้ประมาณ ๙ ลานคนมาทองเที่ยวในจังหวัดชายฝงทะเล โดย ๔ ใน ๕ ของจังหวัดมีนักทองเที่ยวมา
เที่ยวชายฝงทะเลสูงสุดอยูในภาคใต คือ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ สุราษฎรธานี สงขลา เปนรอยละ ๓๑.๖๑,
๗.๘๗, ๗.๓๖ และ ๖.๘๗ ตามลำดับ นอกจากนี้แนวโนมของนักทองเที่ยวที่เขามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกป
โดยในป ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ มีจำนวนเพิ่มขึ้นเปน ๑๓.๘๒ และ ๑๔.๔๖ ลานคน ตามลำดับ๒
๕. ในดานผลิตผลการเกษตร แมวา ภาคใตมีพื้นที่และประชากรจำนวนนอยกวาภาคอื่น ๆ ของ
ประเทศ แตผลผลิตการเกษตรคิดเปนรอยละ ๓๖ ของประเทศ (แผนภูมิที่ ๑) การผลิตดานเกษตรกอใหเกิด

๑

Charles Ekupchella and Margaret C.Hyland, 1993, “Environmental Science”, Prentice Hall International
Editions, P31.
๒
Tourism indicators ป ๒๐๐๕ จาก world Tourism organization
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๑๓๑

วงจรเศรษฐกิจจำนวนมาก เชน การทำประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ เปนที่มาของอุตสาหกรรมตอเนื่อง
ตาง ๆ ไดแก แพปลา โรงน้ำแข็ง โรงงานปลาปน โรงงานแปรรูปสัตวน้ำ เปนจำนวนมาก จึงกลาวไดวา
อุตสาหกรรมในภาคใตลวนเกิดขึ้นจากฐานการเกษตร และสงผลใหมีการจางงานจำนวนมาก ระบบเศรษฐกิจ
ดังกลาวนำไปสูการสะสมทรัพยสินในรูปแบบกลุมออมทรัพยของชุมชนซึ่งมีมูลคานับลานบาทในภาคใต เชน
จังหวัดพัทลุง มีกลุมออมทรัพย เพื่อการผลิตทั้งหมด ๓๐๙ กลุม มีเงินสัจจะสะสมกวาหนึ่งพันลานบาท๓
เปนตน
๖. นอกจากนี้ภาคใตยังเปนแหลงปลูกพืชพลังงานตลอดจนวัสดุเหลือใชจากสวนยางพาราที่สามารถ
นำไปผลิตไฟฟา และน้ำมันไบโอดีเซลไดเปนจำนวนมาก

๗. หากพิจารณารายไดระดับชุมชน จากการศึกษาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.ทองถิ่น)๔
ซึ่งทำการศึกษารายไดของชุมชนในระดับหนวยตำบล พบวา รายไดตอ คนตอปของชาว ต.วังหอน จ.นครศรีธรรมราช
ประมาณ ๙๙,๔๖๖ บาท เปนรายไดในภาคเกษตร รอยละ ๗๙ ตัวเลขนี้เปนภาพสะทอนของเศรษฐกิจชุมชน
ในภาคใตเปนอยางดี
๘. ดังนั้นภาคใตจึงมีสัดสวนคนจนต่ำกวาคาเฉลี่ยของประเทศ (ภาคใตมี สัดสวนคนจนรอยละ ๕.๙
ในขณะที่คาเฉลี่ยทั้งประเทศรอยละ ๘.๕)๕ นอกจากนี้ในภาคใตยังมีอัตราคนวางงานนอยกวาภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๖
๙. ในดานวัฒนธรรม ภาคใตมีประชากรที่มีความหลากหลายของกลุมชาติพันธุ เชื้อชาติ ศาสนา แต
มีการรวมกลุมที่เขมแข็ง มีวิถีชีวิต ประเพณี แ ละอั ต ลั ก ษณ ท างวั ฒ นธรรมเฉพาะตั ว และการยายถิ่นมีนอย
เนื่องจากความอุดมสมบูรณดานทรัพยากรธรรมชาติและความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจ
๓
๔
๕
๖

รายงานขาวเศรษฐกิจวูบไมสงผลกระทบออมทรัพยประชาชนโดย ASTV ผูจัดการออนไลน
รายงานศึกษาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยป ๒๕๔๖ (สกว.ทองถิ่น)
โครงสรางเศรษฐกิจภาคใต ธนาคารแหงประเทศไทย .
ขอมูลสถิติแหงชาติ.

๑๓๒ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๑๐. ในดานการศึกษา จากงานวิจัยที่กระทรวงศึกษาธิการจัดทำขึ้น พบวา การศึกษาของประเทศ
ไทยที่มีครูอาจารยประมาณ ๗.๕ แสนคน และนักเรียนนักศึกษาประมาณ ๑๕ ลานคนกำลังประสบกับปญหา
คุณภาพอยางรุนแรง นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยเฉลี่ยทั่วประเทศสอบตกทุกวิชา โดยที่นักเรียนในภาคใต
มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด๗ ดังนั้นการพัฒนาภาคใตจึงควรเนนที่การพัฒนาคน และการศึกษา เปนสำคัญ
และเรงดวนมากกวาการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ
๑๑. ในดานสุขภาพ ภาคใตประสบปญหาสุขภาพของแมและเด็ก โรคติดตอเฉพาะถิ่น เชน ชิกุนกุน
ยา โรคเทาชาง เปนตน รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติ เชน สึนามิ น้ำทวม ดินถลม และความ
มั่นคงในปญหาชายแดนภาคใตที่สงผลกระทบตอสภาพจิตใจ รวมทั้งยังมีพื้นที่หางไกลที่ตองการบริการทาง
สุขภาพอยางทั่วถึง ประกอบกับการพัฒนาภาคใตที่มีแรงงานตางดาวจำนวนมาก อาจนำมาสูโรคติดตอ เชน
มาเลเรีย วัณโรค เปนตน ภาวะทางสุขภาพของภาคใตจึงตองไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นเพราะ
ปญหาสุขภาพเปนปญหาพื้นฐานที่สุดและเรงดวนมากกวาการพัฒนาดานเศรษฐกิจโดยเฉพาะ การพัฒนา
อุตสาหกรรมขนาดใหญ
๑๒. เมื่อพิจารณาในภาพรวมแลว ศักยภาพทางสังคมของภาคใตสามารถดำรงอยูไดอยางมีความสุข
ทามกลางเงื่อนไขทางทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจและรากฐานทางวัฒนธรรมซึ่งเปนรากฐานที่แข็งแรงของ
ภาคใต จากความหลากหลายทางสังคมเชนนี้ ทำใหการกำหนดแผนพัฒนาตองคำนึงถึงความแตกตางและให
ประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของภาคใต
สถานการณแผนพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคใต
๑๓. นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคใตไดเริ่มมาอยางตอเนื่อง ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๒ ในสมัย
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรีไดเสนอแนวคิดเรื่องสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) เชื่อม
ตอระหวางภาคใตฝงตะวันออกและฝงตะวันตก ตอมาทั้งรัฐบาลนายชวน หลีกภัย นายบรรหาร ศิลปอาชา
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และนายสมชาย วงศสวัสดิ์ ไดผลักดันนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคใตมาอยาง
ตอเนื่องรวมทั้งรัฐบาลปจจุบัน ซึ่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา
เมื่อ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ดานนโยบายเศรษฐกิจตอภาคอุตสาหกรรมวา รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน
การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต และใหมีการขับเคลื่อน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ
๒๕๕๒ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน สถานการณนี้
สะทอนใหเห็นวามีแนวโนมที่รัฐบาลขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคใตอยูจริง และลาสุดรัฐบาลได
มีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ใหเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต
เปนคณะกรรมการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน โดยมอบหมายใหสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ พิจารณาองคประกอบของคณะบุคคลเขามาเปนคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามภารกิจตอไป
๑๔. ปจจุบันนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดจัดทำกรอบแนวคิด
การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต ซึ่งแลวเสร็จในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๑ และตอมาเปนรางแผนแมบทการ
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืน (รางแผนแมบทพัฒนาภาคใต) ในเดือน กันยายน ๒๕๕๒ ที่ไดระบุ

๗

สภาวะการศึกษาไทย ป ๒๕๕๐/๒๕๕๑ ปญหาความเสมอภาค และคุ ณภาพของการศึ ก ษาไทย สำนั ก งานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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๑๓๓

ถึงแผนพัฒนาอุตสาหกรรมหลายประเภท ไดแก ปโตรเคมี โรงถลุงเหล็ก และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เชน ทาเรือน้ำลึก โรงไฟฟาถานหิน โรงไฟฟานิวเคลียรและเขื่อนเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาว๘
ขอกังวลตอรางแผนแมบทพัฒนาภาคใต
๑๕. แมวารางแผนแมบทพัฒนาภาคใตยังไมมีลักษณะเปนแผนแมบทการพัฒนาที่บังคับใชอยางจริงจัง
แตหากพิจารณาจากขอมูลขางตน จะพบวาเจาของโครงการทั้งของรัฐและเอกชนไดขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
ตาง ๆ ตามแนวทางของแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต และรางแผนแมบทพัฒนาภาคใต การชี้แจง
โครงการและแผนพัฒนาดังกลาวโดยภาครัฐและเจาของโครงการคลุมเครือไมชัดเจน ทำใหประชาชนในพื้นที่
มีความสับสนในกระบวนการกำหนดแผนพัฒนา และการปฏิบัติตามแผน ที่มีความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาระดับภาคใต แผนพัฒนาของหนวยงานรัฐ และโครงการพัฒนาตางๆ
มาจนถึงแผนพัฒนาจังหวัด ในขณะที่ประชาชนก็ไมเห็นดวยกับแผนพัฒนาฯและโครงการพัฒนาดังกลาว ทั้งนี้
เนื่องมาจากการจัดกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมยังมีไมมากพอ และมักถูกกำหนดความสำคัญ
มาจากสวนกลาง หรือจากกลุมคนเพียงบางกลุม ทำใหประชาชนและชุมชนไมไดเห็นชอบกับแผนทั้งหมด อัน
นำไปสูการถกเถียง และเกิดความขัดแยง ในพื้นที่ภาคใต
๑๖. การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญในภาคใตตามแนวทางทีผ่ า นมา มุง เนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยขาดการตระหนักตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มาจากกิจกรรมของมนุษย
เชน การสรางสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกอสรางถมลงไปทะเล ซึ่งทำใหเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล โดยเฉพาะ
อาวไทยดานตะวันตกสวนลาง มีแนวชายฝงยาว ๕๑๐ กม. มีพื้นที่เสี่ยงตอการกัดเซาะอยางรุนแรง ๕ จังหวัด
ไดแก สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี และนราธิวาส๙ จากขอมูลของ World Resource
Institute /WRI ในป ๒๕๔๘ ยังระบุไวชัดวาภาคเศรษฐกิจที่ปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด ไดแก ภาค
พลังงานและอุตสาหกรรม ซึ่งปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) รอยละ ๗๒.๔๗ เปนหลัก
๑๗. แผนพัฒนาหรือโครงการพัฒนาตางๆไมไดถูกวางแผนจากศักยภาพของพื้นที่อยางเหมาะสม และ
ขาดการวางผังเมืองในระดับตาง ๆ ทำใหเกิดปญหาการแยงชิงทรัพยากร และสงผลมาสูปญหาความขัดแยง
ในชุมชนและสังคม ซึ่งสรางความไมไววางใจตอสถาบันของรัฐ และกลุมตางๆในสังคม ขอกังวลนี้ไดขยายวง
กวางในภาคใตดังเชน แผนพัฒนาอุตสาหกรรมกาซธรรมชาติที่ จังหวัดสงขลา อุตสาหกรรมเหล็กที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงพาณิชยในพื้นที่ชายฝงอันดามัน และแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีที่นครศรีธรรมราช ตลอดจนแผนพัฒนาอุตสาหกรรมที่ ส ามจั งหวั ดชายแดนภาคใต ซึ่ งทำใหภาค
ประชาชนมีขอกังวลวาจะเกิดปญหาเชนเดียวกับกรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
๑๘. ภาคประชาสังคมและชุมชนมีความกังวลวา ความขัดแยงในภาคใตจะมีแนวโนมที่รุนแรงมากขึ้น
หากแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตาง ๆ ปราศจากการมีสวนรวมในการตัดสินใจและการควบคุมอยางถูกตอง
เหมาะสม ซึ่งสงผลกระทบเชิงลบตอทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต สุขภาพ และวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น

๘

สำนักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, “(ราง) แผน
แมบทการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืน”, กันยายน ๒๕๕๒.
๙
http://www.ipcc.ch/ipccreports/emission/index.php?idp=0
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๑๙. เพราะฉะนั้นกระบวนการกำหนดแผนพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่ของภาคใต ทั้งในระดับภาค ระดับ
จังหวัด และระดับพื้นที่ชุมชนจำเปนตองวิเคราะหทางเลือกตาง ๆ ของการพัฒนา โดยมีการประเมินผลกระทบ
และความเสี่ยงอยางบูรณาการและรอบดาน
ความคิดเห็นของประชาชนในภาคใต
๒๐. ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในภาคใต เ พื่ อ กำหนดทิ ศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการ จัดทำโดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (กรกฎาคม ๒๕๕๑) พบวา
๑) การรับรูขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาของรัฐ
แนวคิ ดการพั ฒ นาที่ เกี่ ย วกั บ อุ ตสาหกรรมเหล็ กและอุตสาหกรรมป โ ตรเคมีมี สัดส วนของผูที่
เห็นดวยกับโครงการต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับโครงการพัฒนาทางดานอื่น ๆ ซึ่งมีความสอดคลองกับความคิดเห็น
ต อ แนวทางการพั ฒ นาของประชาชนที่ เ ห็ น ว า แนวทางการพั ฒ นาให ภ าคใต เ ป น ฐานทางด า นการการเกษตร
การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานเดิมอันไดแก อุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางพาราและปาลมน้ำมันเปน
แนวทางการพัฒนาที่จะสงผลดีตอเศรษฐกิจและสังคมมากกวาแนวทางการพัฒนาที่จะใหภาคใตเปนฐานทาง
ดานอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมปโตรเคมี ทั้งนี้ตั ว แทนภาคประชาชนยั ง ได ส ะท อ นความคิดเห็นใน
เวทีกลุมสนทนาวา “ประชาชนไมไดตอตานโครงการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมหนักอยางไมมีเหตุผล หาก
ภาครัฐและกลุมทุนมีการเปดเผยขอมูลโครงการอยางโปรงใสและเปนจริง มีการแสดงใหเห็นถึงผลดีและผลเสีย
ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการและวิธีการในการควบคุมจัดการอยางเปนระบบ มีการเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการ รวมทั้งมีพื้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ประสบ
ความสำเร็จมาใหดูเปนตัวอยาง ภาคประชาชนก็พรอมที่จะรับฟงและยอมรับการพัฒนาดังกลาว”
๒) ทิศทางการพัฒนาที่ประชาชนตองการ
ประชาชนในภาคใตตองการไดรับการพัฒนาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานเดิม
อยูแลว รวมทั้งตองการไดรับการสงเสริมดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวั ติศาสตรควบคูไปกับการ
ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ นอกจากนี้ ป ระชาชนยั ง ต อ งการกิ จ กรรมการพั ฒ นาทางดานเศรษฐกิจในลักษณะที่
สามารถก อ ให เ กิ ด กระจายรายได อ ย า งทั่ ว ถึ ง และเป น ธรรม โดยไมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น
รวมทั้งตองเปนกิจกรรมที่ไมทำลายสิ่งแวดลอมอีกดวย
๓) ความตองการมีสวนรวมในการพัฒนา
ประชาชนตองการมีสวนรวมกับการพัฒนาของรัฐในระดับปานกลางถึงมาก โดยรูปแบบการ
มีสวนรวมที่ประชาชนตองการมากที่สุด คือ การรับรูขอมูลแนวคิดและโครงการพัฒนาของรัฐ ในขณะที่ขอมูล
ที่ไดจากกลุมสนทนาพบวา ตัวแทนภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่ เ กี่ยวข อ งไดส ะทอ นความต อ งการมี
สวนรวมในระดับที่สูงขึ้น คือ ตองการมีสวนรวมในขั้นตอนของการรวมคิดและรวมวางแผนการพัฒนาพื้นที่
ของตนเองดวย
ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาขอเสนอตอกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการ
พึ่งตนเองดาน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม กรณีภาคใต ตามเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๒ / รางมติ ๑๑
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๑๓๕

