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การเมืองภาคประชาชนในการต่ อสู้ กบั ผลกระทบอันเกิดจากการดาเนินการ
ของรัฐ กรณีศึกษาชุมชนบ้ านบ่ อแก้ว อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูม*ิ
อลงกรณ์ อรรคแสง**

บทคัดย่ อ
บทความวิ จ ัย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาและการเคลื่ อ นไหวต่ อ สู ้ ข อง
ประชาชนชุ มชนบ้านบ่อแก้ว อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ กับโครงการสัมปทานเพื่อทาสวนป่ า
ขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ วิธีการศึกษาเป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการรวบรวมเอกสารที่
เกี่ ยวข้องและการลงพื้นที่สังเกตแบบมีส่วนร่ วมพร้ อมการสัมภาษณ์เชิ งลึกผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องแล้ว
ท าการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาค าตอบให้ ก ับ วัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิ จ ัย ผลการศึ ก ษาพบว่า ชาวบ้า นกว่ า
100 ครอบครัวได้อาศัยและทามาหากินในพื้นที่ตาบลทุ่งพระ อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิมาตั้งแต่
สมัย บรรพบุ รุ ษ ต่ อมาในปี ในปี พ.ศ.2516 กรมป่ าไม้ไ ด้ก าหนดพื้ น ที่ จานวน 290,000ไร่ ใ น
ต าบลทุ่ ง พระเป็ นเขตป่ าสงวนต่ อ มาในปี พ.ศ.2521 กรมป่ าไม้ไ ด้ ใ ห้ สั ม ปทานแก่ อ งค์ ก าร
อุตสาหกรรมป่ าไม้ (อ.อ.ป.) เพื่อปลูกไม้ตน้ ไม้เศรษฐกิจ การประกาศและการให้สัมปทานของกรม
ป่ าไม้ดงั กล่าวเป็ นการประกาศเขตทับที่ดินทากินเดิมของชาวบ้าน และโดยหน่วยงานรัฐดังกล่าวได้
ดาเนินการขับไล่และดาเนินคดีกบั ชาวบ้านที่เคยทากินในที่ดินของตน นามาซึ่ งความขัดแย้งระหว่าง
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ กรมป่ าไม้ กับชาวบ้าน และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็ นต้นมา ชาวบ้านผู้
เดือดร้อนได้เรี ยกร้ องสิ ทธิ มาโดยตลอด โดยมีขอ้ เรี ยกร้องได้แก่ ขอให้ยกเลิกสวนป่ าคอนสารโดย
เด็ดขาด ขอให้ออกเอกสิ ทธิ์ แก่ราษฎรผูเ้ ดือดร้อน และ ขอให้สิทธิ แก่ชุมชนท้องถิ่นจัดการทรัพยากร
ป่ าไม้ในรู ปป่ าชุ มชน แต่จนถึ งปั จจุบนั การเคลื่ อนไหวต่อสู ้เรี ยกร้องก็ยงั คงดาเนิ นอยู่ โดยชาวบ้าน
มียทุ ธวิธีในการเคลื่อนไหวต่อสู่ ที่หลากหลาย โดยยุทธวิธีตามช่องทางระบบการเมืองปกติ ชาวบ้าน
ได้ใช้วิธีการยื่นหนังสื อผ่านกลไกของระบบราชการ การผลักดันให้เกิ ดการมีส่วนร่ วมในรู ปแบบ
ของคณะกรรมการแก้ ไ ขปั ญ หา การต่ อ สู ้ ผ่ า นการใช้ สิ ท ธิ ต ามกฎหมายและผ่ า นกระบวน
การยุติธรรม นอกจากนี้ชาวบ้านยังใช้ยทุ ธวิธีการเคลื่อนไหวด้วยการขัดขวางท้าทายระบบปกติ เช่น
การกดดันด้วยการการเดินขบวนประท้วง การชุมนุมประท้วง การนัง่ ประท้วง และยังใช้การสื่ อสาร
กับสาธารณะโดยทาให้เป็ นข่าวและการสร้ างสื่ อของตนเอง เช่ น จดหมายข่าว เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก
เป็ นต้น
คาสาคัญ : การเมืองภาคประชาชน/ องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้/ ปั ญหาที่ดินทากิน
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People’s Politics: The Case Study of the Reactions of Citizens to the
Injustices of Government’s Project at Bo-Keaw Community,
Kornsarn District, Caiyabhumi Province
*

Alongkorn Akkasaeng
Abstract

The article aims to address problems as a result of both governmental projects
and actions which have affected to citizen and the mobilization of the social
movement in Bo-Keaw community, Kornsarn district, Caiyabhumi province in coping
with the dispute with the Forest Industry Organization (FIO). Qualitative methods
were conducted for this study by which reviewing relevant documentary, doing
participatory observations and in-depth interviewing key informants were adopted.
Content analysis, then, was used to analyzing collected data in relation to the
objectives. The study found that roughly 100 households have lived and worked there
from their ancestor. In 1973, the Royal Forest Department (RFD) announced to
reserve a new forest boundary covered 290,000 rai in Tung Pra sub-district. Then,
there was a concession of 20,000 rai to FIO in 1978, which in turn launched Konsarn
Forest project on 4,401 rai. Commercial trees were planted for profit seeking purpose
on the lands. As a consequence, those people were forced to leave the lands, which in
turn brought to conflicts between FIO, RFD and the people. Since then, people have
fought with that agency by demanding their rights including to cancel Konsarn Forest
project, to provide land title deed to the victims, and to allow the community to
manage their own forest. The people still continue mobilizing the movement until
now by adopting various strategies. Regarding a demand through the normal channel
of political system, the people handed in their requirements to bureaucratic
mechanism and pushed their members to participate in the Ad Hoc committee. They
also fought by claiming legal rights through judiciary process. Apart from that, they
also adopted the strategies that obstructed and challenged the normal system, such as
by rally, demonstrating, prolonged protesting and communicating with the public.
They realized the importance of being attention by media and also developed their
own media, such as newsletters, Web site and Facebook.
Keywords: People Politics/ Forest Industry Organization/ Land Problems

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
คาบรรยายของศาสตราจารย์ ดร.ลิ ขิ ต ธี รเวคิ น เมื่ อครั้ งผูว้ ิจยั นั่ง เรี ย นวิชาการเมื องการ
ปกครองไทยเมื่อปี พ.ศ.2537 กลับเข้ามาปรากฏในห้วงคานึงของผูว้ จิ ยั อีกครั้ง เมื่อผูว้ จิ ยั ได้เริ่ มสนใจ
เรื่ องการเมืองภาคประชาชน ในวันหนึ่งของการบรรยายวิชาดังกล่าว ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธี รเวคิน
ได้ทานายไว้วา่ วิกฤตการณ์ทางการเมืองการปกครองไทยในอนาคตจะเป็ นวิกฤตการณ์ของการแย่ง
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ชิ งทรัพยากร และเมื่ อก้าวกายเข้าไปในประเด็นเนื้ อหาของขบวนการเมื องภาคประชาชน ผูว้ ิจยั
พบว่ามันเป็ นปรากฏการณ์ของความขัดแย้งระหว่างรัฐ ทุน และประชาชนตัวเล็กๆ อันเกิดจากการที่
ทุกฝ่ ายต้องการได้มา ครอบครอง หรื อใช้ประโยชน์ในทรัพยากรก้อนเดี ยวกัน ไม่ว่าจะเป็ น ที่ดิน
(บนดินและใต้ดิน) น้ า ป่ าไม้ ท้องทะเล หรื อกระทัง่ อะไรที่เป็ นนามธรรมอย่างเช่นสัญชาติ หากแต่
จุดมุ่งหมายและวิธีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรก้อนเดียวกันนั้นแตกต่างกันไป
การประกาศเขตป่ าสงวนแห่ งชาติหรื อเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าด้วยการให้เหตุผลว่าเพื่อเป็ น
การพิ ทกั ษ์รักษาธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อม ฟั ง ดู ดีแต่ การดาเนิ นการดังกล่ า วนั้นมี ประวัติค วาม
เป็ นมาที่น่าสนใจ เพราะการประกาศเขตป่ าสงวนแห่ งชาติหรื อเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเป็ นแนวคิดที่
เกิ ดขึ้ นหลังการปฏิ วตั ิอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ การปฏิ วตั ิอุตสาหกรรมก่อให้เกิ ดโรงงาน
มากมาย และโรงงานเหล่านี้ ตอ้ งการแรงงาน แนวคิดที่อยู่เบื้องหลังประกาศเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ
หรื อเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าหาใช่ความต้องการที่จะพิทกั ษ์รักษาทรัพยากรโดยตรงไม่ หากแต่เนื้ อแท้
แล้วเป็ นการหาแรงงานป้ อนเข้าสู่ โรงงานอุตสาหกรรมและผูกขาดอานาจในการใช้สอยและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยรัฐรวมหัวกับนายทุน เมื่อผูค้ นต้องออกจากป่ า นัน่ หมายถึงการสู ญเสี ยที่ดิน
ทาการ สู ญเสี ยที่อยูอ่ าศัย สู ญเสี ยที่มาของอาหารในการยังชี พทั้งตัวเองและครอบครัว เมื่อไม่มีที่อยู่
อาศัย ไม่มีอาหาร และไม่มีที่ทากิน แต่ชีวติ ยังต้องการที่อยูอ่ าศัย ยังต้องการอาหาร และไม่มีที่ดินทา
เพื่ อหารายได้ ทางออกของคนที่ ถู กขับ ไล่ ออกจากป่ าก็คื อต้องเดิ นล้ม หน้า ก้ม ตามเข้า สู่ โรงงาน
ขายแรงงานหาเงิ นมาซื้ อหาอาหารประทังชี วิต จ่ายค่าเช่ าห้องพักเพื่อซุ กหัวนอน จับจ่ายซื้ อหาของ
ใช้ที่ผลิตโดยนายทุน กล่าวโดยสรุ ป การประกาศเขตป่ าสงวนแห่ งชาติหรื อเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
นายทุนได้ท้ งั ขึ้นและล่อง ได้แรงงานมาป้ อนโรงงานอุตสาหกรรมและเกิดผูบ้ ริ โภคหรื อตลาดที่จะ
มาซื้ อหาสิ นค้าที่ตนเองผลิต
แต่ชีวติ ในโรงงานไม่ใช่คาตอบของชีวิต ประชาชนจานวนมากหันหลังให้กบั โรงงาน กลับ
สู่ ถิ่นฐานที่เคยอยู่ ในที่สุดก็นามาซึ่ งการทวงสิ ทธิ์ ในที่ดินที่เคยทามาหากินของตนเองคืน และนับวัน
การปะทะกันระหว่างประชาชนเจ้าของที่ดินทากินเดิม กับรัฐผูม้ ีอานาจตามกฎหมายในการฮุบเอา
ผืนดินของประชาชนไปได้ทวีจานวนและระดับความรุ นแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย
ปรากฏการณ์ ดัง กล่ า วสอดคล้อ งกับ สถานการณ์ ใ นประเทศไทย ในยุ ค เร่ ง การพัฒ นา
ประเทศ เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เน้นการผลิตแบบล้างผลาญทรัพยากรเพื่อผลิตสิ นค้า
นาไปส่ งออกตั้งแต่ทศวรรษที่ 2500 เป็ นต้นมา ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่า
ไม้ พ.ศ.2507 และอาศัยอานาจตามกฎหมายดังกล่าวทยอยประกาศเขตอุทยานแห่ งชาติ เขตอนุ รักษ์
และรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยการกลางแผนที่แล้วขีดวง หาได้มีการลงพื้นที่สารวจเพื่อดูวา่ ในพื้นที่ที่
ขีดเส้ นตีวงนั้นมีประชาชนอาศัยอยู่ก่อนหรื อไม่ เมื่ อกฎหมายมี ผลบังคับใช้ ประชาชนก็ตกอยู่ใน
สถานการณ์ตอ้ งรับสภาพ ถูกขับไล่ร้ื อถอนให้ตอ้ งออกจากพื้นที่ทากินของตนเอง จานวนมากเร่ ร่อน
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ไปหางานทาต่างพื้นที่ วิถีชีวิตพังทลายไปกว่า 20-30 ปี และท้ายที่สุดประชาชนเหล่านี้ ก็กลับสู่ ถิ่น
ฐาน และปั กหลักเรี ยกร้องต่อสู ้เพื่อให้ได้คืนมาซึ่ งผืนดินทากินของตนเองในอดีต
สงครามการแย่งชิงทรัพยากรในพื้นที่อีสานนับวันจะทวีความรุ นแรงเพิ่มมากขึ้น เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างประชาชนกับโครงการของรัฐในหลายพื้นที่ ดังนั้นการวิจยั ครั้งนี้ จึงมุ่งทาความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ ค วามขัด แย้ง ดัง กล่ า วว่ า เกิ ด จากสภาพปั ญ หาใด และภาคประชาชนมี แ นวทาง
เคลื่อนไหวในการต่อสู ้กบั ผลกระทบอันเกิดจากโครงการหรื อการดาเนิ นการของรัฐอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาและการเคลื่อนไหวของประชาชนชุ มชนบ้านบ่อแก้ว ตาบลทุ่งพระ
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิในการต่อสู ้กบั โครงการสวนป่ าคอนสารขององค์การอุตสาหกรรมป่ า
ไม้
วิธีการดาเนินการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวม
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง อาทิ หนังสื อ งานวิจยั บทความทางวิชาการ กฎหมาย จดหมายข่าว แผ่น
พับ ภาพถ่าย และเว็บไซต์ นอกจากนี้ ยงั ทาการศึกษาโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและสัมภาษณ์
เชิ ง ลึ ก โดยการลงพื้ น ที่ ก รณี ศึ ก ษาเพื่ อ ท าการสั ง เกต จดบัน ทึ ก ถ่ า ยภาพ และสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
(In Depth Interview) ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ ตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชนที่
ทางานในพื้นที่วิจยั อันประกอบด้วยชุ มชนบ้านบ่อแก้ว ตาบลทุ่งพระ อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่มีภาคประชาชนเคลื่ อนไหวต่อสู ้ กบั โครงการสัมปทานเพื่อทาสวนป่ าขององค์การ
อุตสาหกรรมป่ าไม้ เมื่อทาการรวบรวมข้อมูลแล้วได้ทาการจัดกระทาข้อมูลและทาการวิเคราะห์เชิง
เนื้ อหา (Content Analysis) เพื่อวิเคราะห์ถึงสภาพปั ญหาอันเกิดจากโครงการหรื อการดาเนิ นของรัฐ
ที่ผลกระทบต่อประชาชนและแนวทางการเคลื่อนไหวหรื อการเมืองภาคประชาชนในการต่อสู ้กบั
ผลกระทบอันเกิดจากโครงการหรื อการดาเนินการของรัฐ
ผลการศึกษา
1. สภาพปัญหาของประชาชนชุ มชนบ้ านบ่ อแก้ วในการต่ อสู้ กบั โครงการสั มปทานเพือ่ ทา
สวนป่ าขององค์ การอุตสาหกรรมป่ าไม้
ในปี พ.ศ.2516 กรมป่ าไม้ได้กาหนดพื้นที่จานวน 290,000 ไร่ ในตาบลทุ่งพระ อาเภอคอน
สาร จังหวัดชัยภูมิให้เป็ นเขตป่ าสงวน และจากจานวนพื้นที่ 290,000 ไร่ น้ ี ในปี พ.ศ.2521 กรมป่ าไม้
ได้ใ ห้สั ม ปทานที่ ดิ น จ านวน 20,000ไร่ แก่ อ งค์ก ารอุ ต สาหกรรมป่ าไม้ (อ.อ.ป.) และองค์ก าร
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อุ ต สาหกรรมป่ าไม้ไ ด้ป ระกาศพื้ น ที่ จ านวน 4,401ไร่ บนพื้ น ที่ จ ากการได้รั บ สั ม ปทานให้ เ ป็ น
โครงการป่ าคอนสาร แม้วา่ ในขณะนั้นจะมีครอบครัวจานวนกว่า 100 ครอบครัวด้วยกันกล่าวอ้างว่า
ได้อาศัย และท ามาหาเลี้ ย งชี พ บนที่ ดิน ดัง กล่ า วมาก่ อนเป็ นระยะเวลาหลายทศวรรษแล้วก็ ตาม
ชาวบ้านให้การว่าระหว่างปี พ.ศ.2521-2531 องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ได้ไล่ล้ือครัวเรื อนออกจาก
พื้ น ที่ ก ารท าการเกษตรและที่ อ ยู่อ าศัย ของชาวบ้า นไปกว่า 103ครอบครั ว ด้ว ยกัน แต่ อ งค์ก าร
อุตสาหกรรมป่ าไม้กลับอ้างว่าไม่มีผคู ้ นอาศัยอยูใ่ นพื้นที่ดงั กล่าว ทางองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ได้
ใช้ที่ดินไปกับการปลู กไม้นนทรี เลี่ ย น และยูค าลิ ป ตัส เพื่อสร้ า งกาไร สิ่ งนี้ เป็ นเหตุ ใ ห้ช าวบ้า น
สู ญเสี ยที่ดินของตนที่ อยู่ในบริ เวณป่ าสงวนไปจานวนตั้งแต่ 4 ถึง 150ไร่ ต่อหนึ่ งครอบครัว โดย
อัตราความสู ญเสี ย เฉลี่ ยต่ อครอบครั วคิ ดเป็ น 26ไร่ ต่อครอบครั ว เพื่ อเป็ นการชดเชยค่ าเสี ย หาย
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ได้สัญญาหลายครอบครัวด้วยกันว่าจะให้พ้ืนที่ใช้สาหรับเป็ นที่อยูอ่ าศัย
จานวน 1 ไร่ และสาหรับทาการเกษตร 5ไร่ จากครัวเรื อนจานวน 103ครัวเรื อนที่ได้รับผลกระทบ มี
ครอบครัวเพียง 41 ครอบครัวเท่านั้นที่ได้รับที่ดินจานวน 1 ไร่ เพื่อสร้างเป็ นที่อยูอ่ าศัยในส่ วนป่ าที่
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ได้ต้ งั ขึ้น แต่ท้ งั นี้ ไม่มีผใู ้ ดได้รับโฉนดหรื อที่ดินจานวน 5ไร่ ในการทา
การเกษตรตามที่องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้สัญญาไว้ ส่ วนครอบครัวที่เหลือนอกจาก 41 ครอบครัว
ได้โยกย้ายไปอยูก่ บั ญาติในพื้นที่อื่น นอกจากนี้ เนื่ องจากในระยะเวลา 30 ปี ที่ผา่ นมาครอบครัวได้
ขยายเติบโตขึ้น ทาให้จานวนครัวเรื อนได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นจากเดิม 103 ครอบครัว เป็ นจานวน
ทั้งหมด 277 ครอบครัวด้วยกัน
หลังจากไล่ร้ื อ ชาวบ้านหลายคนถูกปล่อยให้อยู่อาศัยโดยไม่มีที่พกั อาศัย อาหาร หรื องาน
ทา หลายคนจาต้องจากคอนสารเพื่อไปหางานทา ชาวบ้านไม่รู้มาก่ อนว่าการกระทาดังกล่าวของ
รัฐบาลถือเป็ นการละเมิดสิ ทธิ ของพวกเขา อีกทั้งเนื่ องจากชาวบ้านหลายคนออกไปหางานทานอก
พื้นที่ ทาให้มีเพียงองค์กรเล็กๆ เท่านั้นที่ช่วยชาวบ้านในการต่อสู ้เรี ยกร้องที่ดินคืน กระทัง่ ในปี พ.ศ.
2547 เครื อข่ายปฏิรูปที่ดินแห่ งประเทศไทยได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในประเด็นกรณี คอนสารการ
สอบสวนข้อโต้แย้งเรื่ องที่ดินในเขตภาคอีสาน เครื อข่ายปฏิ รูปที่ดินแห่ งประเทศไทยได้ให้ขอ้ มูล
เรื่ องสิ ทธิ กบั ชาวบ้านและแนะนาชาวบ้านคอนสารให้รู้จกั กับชุ มชนอื่นๆ ที่ตอ้ งเผชิ ญชะตากรรม
เดียวกัน ด้วยเหตุน้ ี ในปี พ.ศ.2547 ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการปลูกสร้างสวนป่ าและผูเ้ ดือน
ร้ อนกรณี ต่างๆ ในอาเภอคอนสารจึงได้ทาการก่อตั้งเครื อข่ายองค์กรอนุ รักษ์ลุ่มน้ าเซิ นขึ้น โดยมี
เป้ าหมายเพื่อแก้ไขความไม่ยตุ ิธรรมและเรี ยกร้องที่ดินคืน
สภาพปั ญ หาและผลกระทบจากการด าเนิ น การสร้ า งสวนป่ าคอนสาร ได้ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่ อ ชาวบ้า นในพื้ นที่ โดยจาแนกสภาพปั ญ หาและผลกระทบได้ดัง ต่ อ ไปนี้ 1) กรณี
ผูเ้ ดือดร้อนที่เกิดจากการปลูกสร้ างสวนป่ าทับที่ดินทากิน ได้แก่ ชาวบ้านที่มีที่ทากิน ที่อยูอ่ าศัยใน
พื้นที่ปลูกสร้ างสวนป่ าในปั จจุบนั 2) กรณี ผเู ้ ดื อดร้ อนที่เป็ นสมาชิ กโครงการหมู่บา้ นป่ าไม้ ได้แก่
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ชาวบ้านที่ยินยอมเป็ นสมาชิ กโครงการหมู่บา้ นป่ าที่ได้รับสัญญาว่าจะดาเนิ นการจัดสรรที่ดินทากิน
และที่อยูอ่ าศัยให้ แต่ปัจจุบนั ยังไม่มีการดาเนิ นตามที่ได้สัญญากันเอาไว้ 3) กรณี ผเู้ ดือดร้อนที่เป็ น
ครอบครัวขยาย ได้แก่ ชาวบ้านที่เป็ นบุตร เขย สะใภ้หรื อทายาทของเจ้าของที่ดินเดิม1
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เป็ นต้นมา ชาวบ้านผูเ้ ดือดร้อนได้เรี ยกร้องสิ ทธิ มาโดยตลอด โดยมี
ข้อเรี ยกร้องดังนี้ 1) ให้ยกเลิกสวนป่ าคอนสารโดยเด็ดขาด 2) ให้ออกเอกสิ ทธิ์ แก่ราษฎรผูเ้ ดือดร้อน
และ 3) พื้นที่ที่สภาพป่ าสมบูรณ์ที่ไม่มีการถือครองทาประโยชน์มาก่อน ให้สิทธิ แก่ชุมชนท้องถิ่ น
จัดการทรัพยากรป่ าไม้ในรู ปป่ าชุมชน แต่ขอ้ เรี ยกร้องของชาวบ้านไม่ได้รับการตอบสนอง ดังนั้น
ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจึงทาเข้ายึดพื้นที่บางส่ วนของสวนป่ า ดังนั้นหมู่บา้ นบ่อแก้วจัดตั้งขึ้นใน
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2552 เป็ นการรวมตัวของชาวบ้านที่ประสบปั ญหาการสู ญเสี ยที่ดินมา
มากกว่า 32 ปี ชาวบ้านจานวน 169 คน ได้เข้าไปอยู่ ณ ชุ มชนบ่อแก้วเพื่อเรี ยกร้องให้รัฐบาลยกเลิก
สวนป่ าคอนสาร ซึ่ งเป็ นที่มาของการสู ญเสี ยที่ดินโดยองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (อ.อ.ป.) ได้เข้า
ดาเนินการปลูกยูคาลิปตัสในปี พ.ศ.2521 แล้วทาการขับไล่ชาวบ้านออก โดยใช้วิธีการบังคับ ข่มขู่
ใส่ ร้ายป้ ายสี ชาวบ้าน รวมทั้งใช้กลไกกระบวนการยุติธรรมเป็ นเครื่ องมือเพื่อขับไล่ชาวบ้านออกจาก
พื้นที่
2. การเคลือ่ นไหวต่ อสู้ ของประชาชนชุ มชนบ้ านบ่ อแก้ วในการต่ อสู้ กบั สวนป่ าขององค์ การ
อุตสาหกรรมป่ าไม้
2.1 ลาดับเหตุการณ์ การต่ อสู้ ของชุ มชนบ่ อแก้ ว2
วันเวลา
พ.ศ.2507
พ.ศ.2516
พ.ศ.2521
พ.ศ.2522-2531
พ.ศ.2547
พ.ศ.2547
9-11 พฤศจิกายน
2547
1

เหตุการณ์
รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
รัฐบาลประกาศเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าภูซาผักหนามเนื้อที่ท้ งั สิ้น 290,000 ไร่
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้เข้าดาเนินการปลูกสร้างสวนป่ าคอนสารโดยปลูกสร้างตามเงื่อนไข
สัมปทานป่ าไม้เนื้อที่ 4,401 ไร่ ทาให้เกิดผลกระทบต่อที่ดินทากินและที่อยูอ่ าศัยของชาวบ้าน
การขัดขวางยังดาเนินต่อไป องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้เริ่ มปลูกป่ ายูคาลิปตัส
เครื อข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับประเด็นปั ญหาป่ าคอนสาร
จัดตั้งเครื อข่ายองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ลุ่มน้ าเซิน
เครื อข่ายองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ลุ่มน้ าเซินและชาวบ้านได้จดั ประท้วงที่สานักงานสวนป่ าคอน
สาร ผลการชุมนุมดังกล่าว ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชัยภูมิ (นายประภากร สมิติ) ได้มีคาสัง่ แต่งตั้ง

บ้ านบ่ อแก้ ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ. (ม.ป.ป.). ปฏิ รูปที่ดินเพื่อคนจน สร้ างสั งคมที่เป็ นธรรม. (แผ่ นพับ). (ม.ป.ท.)
รวบรวมจาก แอน เวสต์ และคณะ. (2553). เสียงจากคนชายขอบชุมชนบ่ อแก้ ว สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. (ม.ป.ท.). น.7. ; ประวัติชุมชนบ่ อแก้ ว พ.ศ.2555. (ม.ป.ป.). ม.ป.ท. ; บ้ านบ่ อแก้ ว ต.ทุ่งพระ อ.
คอนสาร จ.ชัยภูมิ. (ม.ป.ป) ปฏิ รูปที่ดินเพื่อคนจนสร้ างสั งคมที่เป็ นธรรม [แผ่ นพับ]. ม.ป.ท.
2
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เหตุการณ์
คณะทางานพิจารณาปั ญหากรณี ราษฎรอาเภอคอนสารชุมนุมเรี ยกร้อง มีปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็ น
ประธาน โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) รับประเด็นปั ญหาข้อร้องเรี ยนจากกลุ่มราษฎร และพิจารณาเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหา
ให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
2) ดาเนินการเจรจาต่อรองกับกลุ่มราษฎร เพื่อให้ได้ขอ้ ยุติโดยเร็ ว
3) สรุ ปผลการแก้ไขปั ญหา รายงานต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดทราบ
อย่างไรก็ตาม การดาเนินการของคณะทางานเป็ นไปอย่างล่าช้า และขาดองค์ประกอบของ
ชาวบ้านผูเ้ ดือดร้อนเข้าร่ วมตามเจตนารมณ์ของคาสัง่ แต่งตั้ง กระทัง่ วันที่ 14 มีนาคม 2548
ชาวบ้านได้ชุมนุมเพื่อติดตามปัญหาที่หน้าที่วา่ การอาเภอคอนสาร ผลการชุมนุมได้จดั ประชุม
คณะทางานชุดผูว้ า่ ราชการจังหวัดมีคาสัง่ แต่งตั้ง โดยกรณี สวนป่ าคอนสารที่ประชุมมีมติให้
แต่งตั้งคณะทางานแก้ไขปั ญหาราษฎรกรณี ปลูกป่ าทับที่ดินทากินกรณี สวนป่ าองค์การ
อุตสาหกรรมป่ าไม้ มีหวั หน้าสวนป่ าคอนสาร เป็ นหัวหน้าคณะทางาน โดยมีหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งตามมติคณะทางานระดับจังหวัดโดยเร็ ว
คณะกรรมการทางานเขตคอนสารได้สรุ ปว่าชาวบ้านมีกรรมสิ ทธิ์ 90 เปอร์เซ็นของพื้นที่ป่า
สงวนก่อนที่จะเกิดการขัดขวาง
ประชุมคณะทางาน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมอาเภอคอนสารโดยมี นายชนะโชติ ศรี กลุ ปลัด
อาวุโสอาเภอคอนสารเป็ นประธานที่ประชุม มติที่ประชุมให้คณะทางานลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งว่าราษฎรที่ร้องเรี ยนมีความเดือดร้อนจริ งหรื อไม่และให้มีการออกแบบฟอร์มสารวจ
และคณะทางานได้ขอ้ สรุ ปว่ามีราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการปลูกสร้างสวนป่ าคอนสารจริ ง
และมีราษฎรที่เดือดร้อนจริ ง จานวน 277 ราย และมีการจาแนกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1) กลุ่มผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการปลูกสร้างสวนป่ าทับที่ดินทากิน
2) กลุ่มผูเ้ ดือดร้อนจากกรณี การดาเนินการตามโครงการหมู่บา้ นป่ าไม้
3) กลุ่มผูเ้ ดือดร้อนจากครอบครัวขยาย
จากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริ งเห็นว่ายังขาดข้อมูลที่ชดั เจน จึงมีการลงพื้นที่ของคณะทางาน
ฝ่ ายชาวบ้านในการสารวจรังวัดแนวเขตรายแปลง โดยมีกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการ
ปลูกสร้างสวนป่ า เป็ นผูน้ าชี้ ซึ่งผลจากการรังวัดพื้นที่ โดยส่วนใหญ่ในพื้นที่การปลูกสร้างสวน
ป่ าคอนสารเดิมได้มีการครอบครองของราษฎรทั้งหมดยกเว้นพื้นที่บางส่วนที่เป็ นพื้นที่รอยต่อ
กับเขตรักษาพันธ์สตั ว์ป่าผาผึ้งซึ่งมีลกั ษณะเป็ นป่ าธรรมชาติ และพื้นที่บางส่วนยังปรากฏ
หลักฐานการครอบครองจากร่ องรอยการทาประโยชน์คนั แดน พืชสวน พืชไร่ และการทา
ประโยชน์ต่อเนื่องของเกษตรกรบางราย รวมทั้งมีพ้นื ที่ในการขอใช้ประโยชน์ของส่วนราชการ
และสานักสงฆ์ดว้ ย จึงได้จดั ทาแผนที่แสดงการครอบครองที่ดินเดิมของราษฎรดังกล่าวเพื่อ
เสนอต่อคณะทางานคราวต่อไป
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16-17 ตุลาคม 2548

31 ตุลาคม 2549

24 กุมภาพันธ์ 2550

22 เมษายน 2550
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ประชุมคณะทางานครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมอาเภอคอนสารโดยมี นายชนะโชติ ศรี กลุ ปลัด
อาวุโสอาเภอคอนสารเป็ นประธานที่ประชุม ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่าราษฎรที่ร้องเรี ยนดังกล่าวมีความเดือดร้อนจริ ง และมติให้ยกเลิกสวนป่ าคอนสาร
และนาพื้นที่มาจัดสรรให้กบั ราษฎรที่เดือดร้อน ยกเว้นในส่วนของหัวหน้าสวนป่ าคอนสาร นาย
ประกาศิต ปริ มา และเจ้าหน้าที่สวนป่ าได้ขอสงวนสิ ทธิในการออกเสี ยงในครั้งนี้ และที่ประชุม
ได้หารื อถึงแนวทางการแก้ไขปั ญหา จึงเห็นว่าการแก้ไขปั ญหาเรื่ องดังกล่าวเป็ นอานาจการ
ตัดสิ นใจเชิงนโยบาย ที่ประชุมจึงกาหนดแนวทางโดยให้ทางอาเภอคอนสารให้รายงานผลการ
ดาเนินงานของคณะทางานรายงานการประชุมต่อไปยังผูว้ า่ ราชการจังหวัด และให้ประธาน
คณะทางานจังหวัดได้ดาเนินการเสนอผลการดาเนินงาน และ แนวทางการแก้ไขปั ญหาของ
คณะทางานต่อผูอ้ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (ออป.) ได้ดาเนินการอย่างเร่ งด่วน
คณะอนุกรรมการสิ ทธิในการจัดการที่ดินและป่ า คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ลง
พื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปั ญหาตามข้อร้องเรี ยนของราษฎรอาเภอคอนสาร และได้มีการเร่ งรัด
ให้อาเภอคอนสารได้ติดตามเอกสารรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวอย่างเร่ งด่วน
ประชุมร่ วมระหว่างคณะอนุกรรมการสิ ทธิในการจัดการที่ดินและป่ า กับผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ชัยภูมิ สื บเนื่องจากการร้องเรี ยนของราษฎรของจังหวัดชัยภูมิ มติในที่ประชุมในส่วนกรณี สวน
ป่ าคอนสารให้มีการตั้งคณะทางานพิจารณาการแก้ไขปั ญหาของกรณี สวนป่ าคอนสาร โดยมี
ปลัดจังหวัดเป็ นประธาน เพื่อผลักดันแนวทางการแก้ไขปัญหาของราษฎรต่อระดับนโยบาย
ต่อไป
คณะทางานแก้ไขปั ญหาสวนป่ าคอนสารประชุม ณ ห้องประชุมอาเภอคอนสาร โดยที่ประชุมได้
พิจารณากรณี การทาลายฝายน้ าล้น และไม้ผล ไม้ยนื ต้นของนายงด บุญญาชีพ ราษฎรผูเ้ ดือดร้อน
สวนป่ าคอนสาร ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นายประกาศิต ปะริ มา หัวหน้าสวนป่ าคอนสาร ทาการ
ปรับปรุ งฝายดังกล่าวให้แล้วเสร็ จ ส่วนเรื่ องการจ่ายเงินค่าชดเชยการทาลายไม้ยนื ต้น ให้เจรจา
กันอีกครั้งภายหลังจากมีการปรับปรุ งฝายให้เสร็จก่อน และมีการพิจารณาเรื่ องการเข้าทา
ประโยชน์ในพื้นที่สวนป่ าคอนสารของชาวบ้านผูเ้ ดือดร้อนในฤดูการผลิตนี้ โดยชาวบ้านผู ้
เดือดร้อนได้สาเนารายชื่อผูท้ ี่ประสงค์เข้าทาประโยชน์เสนอต่อที่ประชุมด้วย ที่ประชุมได้มีมติ
ให้จดั ทาโครงการปฏิรูปที่ดินและระบบการผลิตแบบยัง่ ยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เสนอไปยังผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจทางนโยบาย ส่วนการสารวจพื้นที่ที่จะเข้าทาประโยชน์ให้หวั หน้า
สวนป่ าคอนสาร และคณะทางานลงตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป
คณะอนุกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการจัดการที่ดินและป่ าได้จดั เวทีทางวิชาการ ณ
ห้องประชุมคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีการเชิญหน่วยงานขององค์การ
อุตสาหกรรมป่ าไม้ โดยมีรักษาการผูอ้ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้และคณะกับผูแ้ ทน
กลุ่มราษฎรที่มีการร้องเรี ยน เพื่อระดมปั ญหาและหาทางออกร่ วมกัน และแนวทางการ
ดาเนินการพื้นที่นาร่ องการแก้ไขปั ญหาข้อพิพาทความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านผูร้ ้องเรี ยนกับ
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ ซึ่งกรณี สวนป่ าคอนสาร เป็ นหนึ่งในเจ็ดกรณี ที่กาหนดเป็ นพื้นที่นา
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ร่ องด้วย และจะมีการนัดหมายเพือ่ หามาตรการแนวทางการแก้ไขให้ชดั เจนขึ้นอีก ในคราว
ต่อไปโดยจะมีการประสานงานอีกครั้งหนึ่ง
พฤษภาคม-มิถุนายน ชาวบ้านได้พบตัวแทนจากองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้เพื่อที่จะอภิปรายถึงการทางานบนพื้นที่
2550
ดังกล่าว ในขณะที่ปัญหากาลังได้รับการแก้ไข
2 พฤษภาคม 2550 มีการประชุมเจรจาร่ วมระหว่าง ผูแ้ ทนองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้และคณะกับผูแ้ ทนกลุ่ม
ราษฎรพื้นที่นาร่ อง 7 พื้นที่ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี คุณสุนีย ์
ไชยรส คณะอนุกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติดา้ นการจัดการที่ดินและป่ า เป็ นประธานที่
ประชุม ในการเจรจากรณี สวนป่ าคอนสารได้เสนอโครงการ“พัฒนาระบบการผลิตอย่างยัง่ ยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” มีการพิจารณาประเด็นเร่ งด่วนของราษฎรคือ การขอเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่สวนป่ าคอนสารในระหว่างการแก้ไขปัญหาทางนโยบาย เหตุผลคือ ราษฎรที่
ได้รับผลกระทบจากการปลูกสร้างสวนป่ าคอนสารตลอดระยะกว่า 30 ปี ไม่มีที่ดินทากินและ
ที่ดินทากินไม่เพียงพอ มีมติคณะทางานตรวจสอบข้อเท็จจริ งให้ยกเลิกสวนป่ าคอนสารแล้ว
และระยะนี้ได้เข้าช่วงฤดูทาการผลิตแล้ว และที่ผา่ นมาทางสวนป่ าได้ให้บุคคลทัว่ ไปได้เข้าทา
ประโยชน์ซ่ ึงไม่ใช่ผเู ้ ดือดร้อน ส่วนการแก้ไขปั ญหาข้อเรี ยกร้องให้มีการยกเลิกเพิกถอนสวนป่ า
คอนสารนั้น จะต้องมีการพิจารณารายระเอียดในการตัดสิ นใจของหน่วยงานทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
อีกครั้งหนึ่ง ข้อสรุ ปคือประเด็นการเข้าทาประโยชน์ให้กลุ่มชาวบ้านที่เดือดร้อนทาแผนการเข้า
ทาประโยชน์และให้ทางหัวหน้าสวนป่ าคอนสารตัดสิ นใจได้เลย โดยให้สิทธิกบั กลุ่มชาวบ้านที่
เดือดร้อน 277 คนเป็ นหลัก
24 พฤษภาคม 2550 คณะทางานตัวแทนฝ่ ายชาวบ้านได้เข้าหารื อร่ วมกับหัวหน้าสวนป่ าคอนสารในประเด็นการเข้า
ทาประโยชน์ในที่ดินสวนป่ าคอนสาร และการพิจารณาแก้ปัญหากรณี สวนป่ าคอนสารใช้
รถแทร๊ กเตอร์ไปไถทาลายฝายและต้นไม้ที่นายงด บุญญาชีพ ได้ปลูกดูแลไว้ก่อนการปลูกสร้าง
สวนป่ าจนถึงปั จจุบนั โดยมีการนัดหมายในการดาเนินการขอยืน่ เข้าทาประโยชน์ของกลุ่ม
เครื อข่ายองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ลุ่มน้ าเซิน กรณี สวนป่ าคอนสาร อีกครั้ง
8 มิถุนายน 2550
หัวหน้าสวนป่ าคอนสารได้ออกแบบฟอร์มให้ไปศึกษาก่อนเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับ ระเบียบ
ข้อตกลง ข้อบังคับต่างๆให้ชดั เจนก่อน และให้เข้าชื่อมา
10 มิถุนายน 2550 ผูเ้ ดือดร้อนกรณี สวนป่ าคอนสารชาวบ้านปฏิเสธข้อเสนอขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ โดย
ได้ประชุมมีมติไม่ขอเข้าทาประโยชน์ เนื่องจาก สวนป่ าคอนสารมีการใช้มาตรการ ระเบียบ
ข้อบังคับที่จากัดสิ ทธิในการใช้ประโยชน์ ซึ่งกลุ่มชาวบ้านที่เดือดร้อนเห็นว่าไม่ได้รับความเป็ น
ธรรม จึงขอยุติการดาเนินการร่ วมในครั้งนี้ไว้ก่อนจนกว่าจะมีคาตอบของผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจใน
เชิงนโยบายต่อไป
28 ธันวาคม 2550 นายประนูญ สุวรรณภักดี รองเลขาธิการ ปฏิบตั ิราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ มีหนังสื อถึงนายญวนตรี รังรา ผูแ้ ทนเครื อข่ายองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ลุ่มน้ า
เซิน เรื่ องแจ้งผลการตรวจสอบการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน กรณี สวนป่ าคอนสาร ตามหนังสื อที่
สม 0003 / 2034 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2550 โดยคณะอนุกรรมการสิ ทธิในการจัดการที่ดินและป่ า

วารสารการเมืองการปกครอง
ปี ที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560
วันเวลา

22 ธันวาคม 2551
29 ธันวาคม 2551

4-12 มีนาคม 2552
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ชุดที่ 2 มีมติวา่ การกระทาของกรมป่ าไม้ และองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (อ.อ.ป.) ในการปลูก
สร้างสวนป่ าคอนสาร ทาให้ผรู ้ ้องได้รับความเดือดร้อน ไม่มีที่ดินทากิน ทั้งที่ผรู ้ ้องได้
ครอบครองทาประโยชน์มาก่อนสวนป่ าคอนสาร ซึ่งเป็ นการกระทาที่ละเมิดสิ ทธิในที่ดินและ
ทรัพย์สินของผูร้ ้อง ขณะที่การแก้ไขปั ญหาที่ล่าช้าของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ก็เป็ นการกระทา
ที่ไม่เป็ นธรรมต่อผูร้ ้อง คณะอนุกรรมการฯจึงได้กาหนดมาตรการในการแก้ไขปั ญหา และมี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
1. ให้รัฐบาลมีคาสัง่ ยกเลิกสวนป่ าคอนสาร ตามมติคณะทางานตรวจสอบข้อเท็จจริ งกรณี สวน
ป่ าคอนสาร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับรายงานฉบับนี้
2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาระบบการผลิตและ
การจัดการทรัพยากรที่ยงั่ ยืนให้แก่ผรู ้ ้อง โดยสนับสนุนให้ชุมชนร่ วมกับหน่วยงานของรัฐ จัดทา
แผนการจัดการและใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งการจัดเป็ นป่ าชุมชน ภายใน 90 วัน นับจากวันที่
ยกเลิกสวนป่ าคอนสาร
นอกจากนี้ คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีความเห็นและมติเห็นชอบตามความเห็น
ของคณะอนุกรรมการสิ ทธิในการจัดการที่ดินและป่ า ตามรายงานการประชุมครั้งที่ 29 / 2550
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550
การทาประชาพิจารณ์ที่ตาบลทุ่งพระ ผลปรากฏว่ามีเสี ยงสนับสนุนให้พ้นื ที่ป่าคอนสารเป็ น
โมฆะอย่างขาดลอย โดยให้ยกเลิกสวนป่ าคอนสารและให้นาที่ดินคืนแก่ชาวบ้านผูเ้ ดือดร้อน
ประชุมประชาคมตาบลทุ่งพระ โดยนายวิชยั พลอยปั ทมวิชิต กานันตาบลทุ่งพระเป็ นประธาน
การประชุม โดยมีการพิจารณากรณี ปัญหาสวนป่ าคอนสาร ซึ่งผลการประชุมประชาคมตาบลทุก
หมู่บา้ นมีมติให้ยกเลิกสวนป่ าคอนสาร และให้ดาเนินการจัดสรรที่ดินให้กบั ราษฎรผูเ้ ดือดร้อน
พร้อมกันนี้ ในระหว่างการแก้ไขปั ญหาจนกว่าจะได้ขอ้ ยุติ ให้ราษฎรผูเ้ ดือดร้อนสามารถเข้าทา
ประโยชน์ในพื้นที่ได้ จานวนเนื้อที่ 1,500 ไร่
เครื อข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.) ได้ชุมนุมติดตามการแก้ไขปั ญหาที่ทาเนียบ
รัฐบาล จากนั้น วันที่ 9 มีนาคม 2552 นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ) ได้มีคาสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการอานวยการเพื่อแก้ไขปั ญหาของเครื อข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย โดย
นายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน และวันที่ 11 มีนาคม 2552 คณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้จดั ประชุม
ครั้งที่ 1/2552 ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา โดยที่ประชุมได้พิจารณาปั ญหาเร่ งด่วน กรอบ
นโยบายการแก้ไขปั ญหา และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปั ญหาของเครื อข่ายปฏิรูปที่ดิน
แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ข้อเสนอเร่ งด่วนเรื่ องที่เกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัยและที่ดินทากิน กรณี ราษฎร
สมาชิกเครื อข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยที่อยูอ่ าศัยในเขตสวนป่ า พื้นที่ป่าไม้ เขตอุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า เขตวนอุทยาน ป่ าสงวนแห่งชาติ และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ที่มีขอ้ พิพาทกับหน่วยงานภาครัฐ และอยูใ่ นระหว่างการตรวจสอบใน
คณะอนุกรรมการแก้ไขปั ญหาที่ดินดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมมีมติ ในระหว่างการดาเนินการ
แก้ไขปั ญหาของคณะอนุกรรมการฯ คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้ผอ่ นผันให้ราษฎรได้อยูอ่ าศัย

วารสารการเมืองการปกครอง
ปี ที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560
วันเวลา

24 มีนาคม 2552

7 เมษายน 2552

3 กรกฎาคม 2552

17 กรกฎาคม 2552
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และทากินในที่ดินดังกล่าวตามวิถีชีวติ ปกติไปพลางก่อนเพื่อบรรเทาปั ญหาความเดือดร้อน และ
แจ้งส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องชะลอการดาเนินการใดๆที่อาจเป็ นมูลเหตุให้เกิดความขัดแย้ง
หรื อก่อให้เกิดความเดือดร้อนในการดาเนินชีวติ ตามปกติสุข และเสนอคณะรัฐมนตรี รับทราบ
ต่อไป และให้คณะอนุกรรมการฯที่จะแต่งตั้งขึ้น ไปดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ งในพื้นที่
และเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาต่อคณะกรรมการฯ ต่อไป
ส่วนกรอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปั ญหา นายกรัฐมนตรี ได้มอบแนวทางการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการฯ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางที่นายกรัฐมนตรี เสนอ โดยให้ยดึ หลักการ
แก้ไขปั ญหาของพี่นอ้ งประชาชน ตามสภาพพื้นฐานของแต่ละปั ญหาและยึดหลักนโยบายของ
รัฐบาล โดยมุ่งเน้นความสัมฤทธิ์ผลของการดาเนินงานเป็ นสาคัญ ดังนั้นกระบวนการแก้ไข
ปั ญหาที่ไม่จาเป็ นต้องแก้ไขกฎระเบียบ แต่สามารถอะลุ่มอล่วย ให้ดาเนินการได้ ก็ให้ดาเนินการ
ต่อไป โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลัก ส่วนกรณี ที่จาเป็ นต้องแก้ไขกฎระเบียบก็ให้
คณะอนุกรรมการฯ ที่จะแต่งตั้งไปดาเนินการศึกษาถึงผลดี ผลเสี ย และนาเสนอคณะกรรมการฯ
ต่อไป
นายกรัฐมนตรี ได้มีคาสัง่ คณะกรรมการอานวยการเพื่อแก้ไขปั ญหาเครื อข่ายปฏิรูปที่ดินแห่ง
ประเทศไทย ที่ 1/2552 เรื่ องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาของเครื อข่ายปฏิรูปที่ดิน
แห่งประเทศไทย ทั้งสิ้น 6 ชุด โดยหนึ่งในนั้นมีคณะอนุกรรมการฯ ด้านการแก้ไขปั ญหาพื้นที่
ป่ าไม้ ซึ่งมีนายสุวทิ ย์ คุณกิตติ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
เป็ นประธาน
คณะอนุกรรมการแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ ป่ าสงวนแห่งชาติ และที่ป่า
ไม้อื่นๆ ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของเครื อข่าย
ปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมกรมควบคุมมลพิษ โดยที่ประชุมได้รับทราบคาสัง่
แต่งตั้ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการเพื่อแก้ไขปั ญหาของเครื อข่ายปฏิรูปที่ดินแห่ง
ประเทศไทย กรอบแนวทางการแก้ไขปั ญหา และมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทางานแก้ไข
ปั ญหาระดับจังหวัด โดยมีผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นประธาน อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปั ญหาไม่มี
ความคืบหน้าแต่อย่างใด
ประชุมคณะกรรมการอานวยการเพื่อแก้ไขปั ญหาของเครื อข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ครั้ง
ที่ 2/2552 ณ ห้องประชุมตึกบัญชาการ ทาเนียบรัฐบาล ในกรณี การดาเนินงานของ
คณะอนุกรรมการฯ ชุดปั ญหาพื้นที่ป่าไม้ ที่ประชุมมีมติให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม นายปราโมทย์ ผลภิญโญ อนุกรรมการฯและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ และรัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) ร่ วมกัน
หารื อในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใน 2 สัปดาห์
ชาวบ้านผูเ้ ดือดร้อนกรณี สวนป่ าคอนสาร เข้าปั กหลักรอคาตอบในการแก้ไขปั ญหาสวนป่ าคอน
สารจากรัฐบาล ในบริ เวณพื้นที่พพิ าท โดยมีขอ้ เรี ยกร้องทั้งสิ้น 4 ข้อ คือ ให้ยกเลิกสวนป่ าคอน
สารโดยเด็ดขาด ให้จดั สรรที่ดินให้ชาวบ้านผูเ้ ดือดร้อนในรู ปแบบโฉนดชุมชน ในระหว่างการ

วารสารการเมืองการปกครอง
ปี ที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560
วันเวลา

17 กรกฎาคม 2552
22 กรกฎาคม 2552

3 สิ งหาคม 2552

4 สิ งหาคม 2552
4 สิ งหาคม 2552

5 สิ งหาคม 2552
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แก้ไขปั ญหาให้ชาวบ้านสามารถทาประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อเตรี ยมการพัฒนาพื้นที่นาร่ องโฉนด
ชุมชน จานวนเนื้อที่ 1,500 ไร่ ตามมติประชาคมตาบลทุ่งพระ และพื้นที่ที่มีสภาพป่ าสมบูรณ์ให้
สิ ทธิชาวบ้านและท้องถิ่นจัดการทรัพยากรในรู ปแบบป่ าชุมชน
ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ ไม่มีการเสนอเกี่ยวกับทางออกของประชาชน ชาวบ้านจึงสร้างที่พกั ที่บ่อ
แก้ว ใช้เป็ นหมูบ่ า้ นประท้วงซึ่งคิดเป็ นจานวน 1 ใน 4 ของข้อเรี ยกร้อง
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม รัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี และผูแ้ ทนเครื อข่ายปฏิรูปที่ดินแห่ง
ประเทศไทย ร่ วมประชุมหารื อ ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล โดยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ไม่ได้ขดั ข้องในการดาเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนใน
เขตพื้นที่ป่าไม้ และกระบวนการดาเนินงาน ให้เป็ นไปตามกลไกที่มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฯ ให้ดาเนินการต่อไป ส่วนกรณี ปัญหาสวนป่ าคอนสาร รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ยืนยันจะไม่มีการใช้ความรุ นแรงกับชาวบ้าน
อย่างเด็ดขาด และจะลงพื้นที่เพื่อดูขอ้ เท็จจริ ง ต่อไป
น.พ.นิรันดร์ พิทกั ษ์วชั ระ คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านผูเ้ ดือดร้อน ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
ชัยภูมิ เพื่อรับฟังสภาพปั ญหา กระบวนการแก้ไขปั ญหา และแนวทางการทางาน จากนั้น ได้ลง
พื้นที่พิพาท บริ เวณสวนป่ าคอนสาร ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
ในการประชุมร่ วมในพื้นที่ ที่ประชุมหารื อได้กาหนดแนวทางในการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างสถานการณ์ความรุ นแรงที่อาจจะเกิดขึ้น ห้ามมิให้ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง
ดาเนินการโดยเด็ดขาด และให้มีการนัดประชุมเพื่อทาบันทึกข้อตกลงอีกครั้งในวันที่ 4 สิ งหาคม
2552 ณ ห้องประชุมอาเภอคอนสาร
สานักงานนายกรัฐมนตรี ได้จดั ตั้งคณะกรรมการเพื่ออภิปรายถึงความเป็ นไปได้ในการ
ดาเนินการบนพื้นที่ของชุมชน
ผูแ้ ทนชาวบ้าน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ได้แก่ ปลัดอาวุโสอาเภอคอนสาร (รักษาราชการ
แทนนายอาเภอคอนสาร) เจ้าหน้าที่สวนป่ าคอนสาร หัวหน้าหน่วยป้ องกันและรักษาป่ า (ชย.4) ได้
ร่ วมประชุมหารื อ และจัดทาบันทึกข้อตกลงในการไม่ใช้ความรุ นแรง และสร้างสถานการณ์ที่จะ
ก่อให้เกิดความรุ นแรง รวมทั้งให้หวั หน้าสวนป่ าคอนสาร รายงานไปยังผูบ้ งั คับบัญชา เข้าร่ วม
ประชุมในวันที่ 5 สิ งหาคม 2552 ที่ผชู ้ ่วยรัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายนิพนธ์ บุญภัทโร)
จะลงพื้นที่
นายนิพนธ์ บุญภัทโร ผูช้ ่วยรัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ปัญหาสวนป่ าคอนสาร
เพื่อรับฟังปั ญหา และกาหนดแนวทางการแก้ไขปั ญหา โดยมีขอ้ สรุ ปคือ ให้มีการแต่งตั้งคณะทางาน
ช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานตามนโยบายกระจายการถือครองที่ดิน โดยมีอานาจหน้าที่ในการตรวจสอบ
ขอบเขตที่ดินเพือ่ พัฒนาเป็ นพื้นที่นาร่ องโฉนดชุมชน เนื้อที่ 1,500 ไร่ ตามมติประชาคมตาบลทุ่งพระ

วารสารการเมืองการปกครอง
ปี ที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560
วันเวลา
27 สิ งหาคม 2552

7 ตุลาคม 2552

10 ตุลาคม 2552
2 พฤศจิกายน 2552
1 กุมภาพันธ์ 2553

4 กุมภาพันธ์ 2553
11 กุมภาพันธ์ 2553
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องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (อ.อ.ป.) ได้ฟ้องขับไล่ ชาวบ้านผูเ้ ดือดร้อน และที่ปรึ กษาเครื อข่าย
รวม 31 คน ออกจากพื้นที่พิพาทต่อศาลจังหวัดภูเขียว พร้อมกันนี้ ได้ขอคุม้ ครองชัว่ คราว ในการ
ห้ามมิให้ขยายเขตพื้นที่ครอบครองออกจากพื้นที่เดิม ห้ามนาวัสดุสร้างที่อยูอ่ าศัย ปลูกไม้ผล ไม้
ยืนต้น และห้ามขัดขวางโจทก์ในการเข้าตรวจสอบ บารุ งดูแลพื้นที่สวนป่ าพิพาท ซึ่งศาลอนุญาต
ตามคาขอ และได้นาหมายห้ามชัว่ คราวมาติดในพื้นที่พิพาท วันที่ 28 สิ งหาคม 2552
นางปราณี สริ วฒั น์ ผูต้ รวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 ลงพื้นที่ปัญหา
สวนป่ าคอนสารเพื่อรับฟังสภาพปั ญหา และติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ทั้งนี้จะนาเรี ยน
นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ตัวแทนชาวบ้านผูเ้ ดือดร้อนกรณีสวนป่ าคอนสารยืน่ หนังสื อต่อนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ) ที่ศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้าน จังหวดอุบลราชธานี ในคราวมอบเงินให้นางไฮ ขันจันทา
การลอบทาร้ายวันรุ่ น 4 คน โดยมือมืดขณะออกไปเที่ยวงานลอยกระทงใกล้ๆ โรงเรี ยน
ครอบครัวของวันรุ่ นเหล่านั้นยืนยันว่ามีการเสนอเงินถึง 300,000 บาท เพื่อที่จะระงับเรื่ องเข้าสู่ ศาล
ประชุมคณะกรรมการอานวยการเพื่อแก้ไขปั ญหาของเครื อข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ครั้ง
ที่ 1/2553 ณ ตึกสันติไมตรี หลังใน ทาเนียบรัฐบาล ที่ประชุมมีมติ มอบหมายให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่ าไม้เจรจากับเครื อข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยเรื่ องการถอนฟ้ องคดีแพ่ง
ส่วนการพิสูจน์สิทธิให้นาข้อมูลจากคณะกรรมการการฯหลายคณะเข้ามาประกอบการพิจารณา
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (พันตารวจเอก ทวี สอดส่อง) จัดกิจกรรมโครงการยุติธรรมสัญจร ณ
องค์การบริ หารส่วนตาบลทุ่งพระ และลงพื้นที่ชุมชนบ่อแก้วเพื่อรับฟังสภาพปั ญหา
ประชุมหารื อเพื่อแก้ไขปั ญหากรณี สวนป่ าคอนสารระหว่างผูแ้ ทนองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
สานักนายยกรัฐมนตรี และเครื อข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ที่หอ้ งประชุมศูนย์บริ การ
ประชาชน ผลการหารื อได้จดั ทาบันทึกข้อตกลงการเจรจาแก้ไขปัญหา ดังนี้
1. ให้องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้นาข้อเสนอของคณะกรรมการอานวยการเพื่อแก้ไขปั ญหาของ
เครื อข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยเรื่ องการถอนฟ้ องในคดีแพ่ง ไม่ดาเนินคดีกบั ชาวบ้าน
เสนอเข้าที่ประชุมบอร์ดขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้โดยเร็ วในการประชุมครั้งต่อไป
(ภายในเดือนมีนาคม 2553)
2. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปั ญหาข้อพิพาทเรื่ องที่ดิน กรณี สวนป่ าคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ ผูแ้ ทนสานักนายกรัฐมนตรี ผูแ้ ทนองค์การอุตสาหกรรม
ป่ าไม้ ผูแ้ ทนกรมป่ าไม้ และผูแ้ ทนเครื อข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย
3. ราษฎรจะไม่ขยายพื้นที่เพิ่มเติมจากที่อยูอ่ าศัยในพื้นที่ตามที่อยูใ่ นขณะนี้
4. ราษฎรจะไม่ทาลายตัดต้นไม้ที่องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ปลูกสร้างในพื้นที่พิพาท
5. ราษฎรจะร่ วมมือกับองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ และเครื อข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย
ในการสารวจสภาพพื้นที่

วารสารการเมืองการปกครอง
ปี ที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560
วันเวลา
9 มีนาคม 2553

8 เมษายน 2553

28 เมษายน 2553

15 มิถนุ ายน 2553
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ประชุมหารื อแนวทางการแก้ไขปัญหากรณี สวนป่ าคอนสารที่หอ้ งประชุมศูนย์บริ การประชาชน
ระหว่างเครื อข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย กับผูแ้ ทนสานักนายกรัฐมนตรี ผลการหารื อได้ขอ้
สรุ ปว่า ผูแ้ ทนสานักนายกรัฐมนตรี จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และจัดรวบรวมเอกสาร
ของคณะทางาน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการฯ ต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการอานวยการ
แก้ไขปั ญหาของเครื อข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยพิจารณา ในวันที่ 8-9 เมษายน 2553
นายภูเบศ จันทนิมิ ที่ปรึ กษารัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย)
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และประชุมหารื อร่ วมกับชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นทารายงานผลการตรวจสอบพื้นที่เสนอต่อรัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี โดยมี
ข้อเสนอทั้งสิ้น 5 ข้อ ดังนี้
1. ในระหว่างการพิสูจน์สิทธิในที่ดินที่พิพาท ให้ผอ่ นผันราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนได้อยู่
อาศัยและทากินในที่ดินดังกล่าวไปพลางก่อน และราษฎรจะต้องไม่ขยายพื้นที่เพิ่มเติมจากที่อยู่
อาศัยในปัจจุบนั รวมทั้งไม่ตดั ต้นไม้ที่องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ได้ปลูกในพื้นที่พิพาท
2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชะลอการดาเนินการใดๆที่อาจเป็ นมูลเหตุให้เกิดความขัดแย้ง
3. ให้มีการตั้งคณะทางานร่ วมกันระหว่างเครื อข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสารวจขอบเขตที่ดินเนื้อที่ 1,500 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็ นพื้นที่นาร่ องโฉนดชุมชนต่อไป
4. ในระหว่างการแก้ไขปั ญหา มอบหมายให้อาเภอคอนสารพิจารณาสอดส่อง ดูแล เพื่อ
ป้ องกันมิให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งในบริ เวณพื้นที่พิพาท
5. ให้มีการจัดประชุมหารื อระหว่างคณะทางานรัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสา
ทิตย์ วงศ์หนองเตย) องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ เครื อข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย และ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อหาแนวทางยกเลิกสวนป่ าคอนสาร โดยการนาเรื่ องเข้าสู่
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตอ่ ไป
- นัดฟังคาพิพากษาศาลจังหวัดภูเขียวความแพ่ง ฐานขับไล่ นายนิด ต่อทุน กับพวกร่ วม 31 ราย
ศาลพิพากษาให้ออกจากสวนป่ าคอนสารซึ่งอยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าภูซาผักหนามภายใน
30 วัน และให้ร้ื อถอนสิ่ งปลูกสร้าง ต้นไม้ และบริ วารที่ได้นาไปปลูกไว้ในพื้นที่พิพาท และ
ปรับสภาพพื้นที่สวนป่ าให้กลับคืนสู่สภาพเดิม และห้ามเข้าเกี่ยวข้องในพื้นที่สวนป่ าคอนสาร
ทั้งหมดอีก และให้ใช้ค่าทนายความแทน 10,000 บาท
- ชาวบ้านบ่อแก้วยืน่ อุทธรณ์คดี
ประชุมคณะกรรมการอานวยการเพื่อแก้ไขปั ญหาของเครื อข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ครั้ง
ที่ 2/2553 ณ ตึกบัญชาการ 5 ทาเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) เป็ น
ประธาน ที่ประชุมได้พิจารณากรณี พิพาทสวนป่ าคอนสาร และมีมติที่ประชุมดังนี้ 1. ให้มีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับที่ดินทากินและที่อยูอ่ าศัยให้แก้
ราษฎรผูไ้ ด้รับความเดือดร้อน รวมทั้งพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการพิสูจน์สิทธิของ
คณะกรรมการการแก้ไขปั ญหาการบุกรุ กที่ดินของรัฐ (กบร.) โดยมอบหมายให้รัฐมนตรี ประจา
สานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) เป็ นประธานอนุกรรมการ รัฐมนตรี ช่วยว่าการ

วารสารการเมืองการปกครอง
ปี ที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560
วันเวลา

4 มิถุนายน 2553

9 สิ งหาคม 2553

18 สิ งหาคม 2553

22 กันยายน 2553

7 ตุลาคม 2553

8 ตุลาคม 2553
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายศุภชัย โพธิ์สุ) เป็ นรองประธานอนุกรรมการ มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและภาคประชาชน ร่ วมเป็ นอนุกรรมการ 2. สาหรับการพิสูจน์สิทธิที่มีอยูใ่ ห้ดาเนินการ
ตามกระบวนการต่อไป
ทนายความฝ่ ายชาวบ้าน (จาเลย) ได้ยนื่ ขออุทธรณ์ และคาร้องขอทุเลาการบังคับคดี ซึ่งศาลได้
รับคาอุทธรณ์และคาร้องขอทุเลาการบังคับคดีดงั กล่าว ศาลรับอุทธรณ์ในวันที่ 17 สิ งหาคม
พ.ศ.2553 และศาลจังหวัดภูเขียวได้นดั ฟังคาสัง่ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
ทนายความฝ่ ายโจทก์ (อ.อ.ป.) ได้ยนื่ แก้อุทธรณ์ คัดค้านคาร้องขอทุเลาการบังคับคดีและขอออก
หมายบังคับคดีต่อศาล และศาลได้พิจารณารับคาแก้อุทธรณ์ คาร้องคัดค้านการขอทุเลาการ
บังคับคดีและออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ในวันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ.2553 เช่นเดียวกัน
จากนั้น องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (อ.อ.ป.) ได้มีหนังสื อถึงนายอาเภอคอนสาร ลงวันที่ 25
สิ งหาคม พ.ศ.2553 เพื่อให้อาเภอเชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานการปฏิบตั ิตามคา
พิพากษาและหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ดังกล่าวข้างต้น
นายกรัฐมนตรี มีคาสัง่ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปั ญหาข้อพิพาท กรณี สวนป่ าคอนสาร
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรี ประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน
ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปั ญหาข้อพิพาท กรณี สวนป่ าคอนสาร อาเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2553 ณ ห้องประชุม 202 อาคารรัฐสภา 2 โดยชาวบ้านผูเ้ ดือดร้อนได้
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 3 ข้อ คือ ให้นาเรื่ องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณายกเลิกสวนป่ า
คอนสารโดยเด็ดขาด ให้กนั พื้นที่จานวนประมาณ 1,500 ไร่ เพื่อให้ชาวบ้านสามารถเข้าทา
ประโยชน์โดยบริ หารจัดการในรู ปแบบโฉนดชุมชน และให้ อ.อ.ป. ดาเนินการถอนฟ้ องคดีแพ่ง
กับชาวบ้านทั้งหมด 31 ราย
ผลการพิจารณา ที่ประชุมมีมติดงั นี้ 1) เรื่ องปั ญหาคดีความ ประธานจะนาเรื่ องปรึ กษาหารื อ
นายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปั ญหาต่อไป 2.) การแก้ไขปั ญหาให้อนุกรรมการฯ สารวจ ตรวจสอบ
และกันพื้นที่จานวนประมาณ 1,500 ไร่ เพื่อให้ชาวบ้านสามารถทาประโยชน์ โดยดาเนินการใน
รู ปแบบโฉนดชุมชน 3.) ประธานจะลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าวในวันที่ 8 ตุลาคม 2553
ทนายฝ่ ายชาวบ้าน (จาเลย) ได้ยนื่ คาร้องขอให้ศาลมีคาสั่งงดการบังคับคดีไว้ชวั่ คราว ศาลรับคาร้อง
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2553 ซึ่งศาลนัดไต่สวนคาร้องของดการบังคับคดีไว้ชวั่ คราวและมีหมายนัดฟัง
คาสัง่ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 เรื่ องขอทุเลาการบังคับคดีในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2553
นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี พร้อมผูแ้ ทนสานัก
นายกรัฐมนตรี รองแม่ทบั ภาคที่ 2 ผูต้ รวจราชการสานักนายกรัฐมรตรี เขต 14 ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดชัยภูมิและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เดินทางลงพื้นที่สวนป่ าคอนสาร ตาบลทุ่งพระ
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อพบปะและเยีย่ มเยียนราษฎรพร้อมทั้งเดินสารวจขอบเขต
ที่ดินพื้นที่ 1,500 ไร่ และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเครื อข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
และราษฎรจากเครื อข่ายอื่นๆ สรุ ปได้ดงั นี้

วารสารการเมืองการปกครอง
ปี ที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560
วันเวลา

13 ธันวาคม 2553
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1. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงเหตุผลในการ
เดินทางลงพื้นที่ในกรณี ดงั กล่าวว่า เนื่องจากการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของราษฎรทั้ง
ประเทศ นายกรัฐมนตรี มีความเป็ นห่วงเป็ นใย ซึ่งในการพิจารณาแก้ไขปั ญหา นายกรัฐมนตรี
ได้มอบนโยบาย โดยให้ใช้ปัญหาเป็ นตัวตั้ง แล้วให้พิจารณาหาวิธีการ และแนวทางในการ
ดาเนินการแก้ไขปั ญหาให้กบั ประชาชน ซึ่งย่อมมีอุปสรรค และเงื่อนไขระยะเวลาในการ
ดาเนินการ
2. จากข้อเรี ยกร้องของเครื อข่ายต่อกรณี ปัญหาที่ขอให้พิจารณา มี 3 ประเด็น และรัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี ได้ช้ ีแจ้งและทาความเข้าใจกับพี่นอ้ งเครื อข่ายฯดังนี้
2.1 กรณี ปัญหาเรื่ องคดีความที่มีการฟ้ องร้องดาเนินคดีแล้ว ซึ่งในกรณี ดงั กล่าวมีราษฎรถูก
ฟ้ องร้องคดีท้ งั หมด 31 ราย โดยแนวทางการแก้ไขปั ญหา รัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี
จะประสานกับองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ในการพิจารณาขอให้ทุเลาการบังคับคดีที่มีการ
พิพากษาแล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถบรรเทาการบังคับคดีได้ประมาณ 3 เดือน โดยขอให้ราษฎร
ช่วยกันอนุรักษ์และรักษาสภาพสวนป่ าคอนสาร และจะต้องไม่มีการบุกรุ กและขยายพื้นที่
ออกไปจากพื้นที่เพิ่มเติม
2.2 กรณี ขอให้มีการนาพื้นที่ 1,500ไร่ ในพื้นที่บริ เวณสวนป่ าคอนสารมาจัดสรรให้ราษฎรอยู่
อาศัยและใช้ทากิน โดยนาหลักการโฉนดชุมชนมาใช้น้ นั กรณี ดงั กล่าวรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประจา
สานักนายกรัฐมนตรี ขอให้เครื อข่ายรวบรวมข้อมูลในพื้นที่และส่งให้สานักงานโฉนดชุมชน
เพื่อดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 ต่อไป
2.3 กรณี พ้นื ที่ 15,000ไร่ ที่เป็ นพื้นที่ไม่ได้ปลูกสร้างสวนป่ าให้ดาเนินการพิสูจน์สิทธิในที่ดิน
ของราษฎร ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และราษฎรร่ วมกันดาเนินการในกระบวนการพิสูจน์
สิ ทธิต่อไป
3. กรณี การเดินสารวจพื้นที่ จานวน 1,500 ไร่ เพื่อจัดสรรให้ราษฎรอยูอ่ าศัยและใช้ทากินนั้น
พื้นที่สวนป่ าคอนสารราษฎรอยูอ่ าศัยและใช้ทากินอยูจ่ ริ ง มีการปลูกสร้างที่พกั อาศัยและทา
เกษตรกรรม สภาพพื้นที่ที่ราษฎรขอให้ใช้หลักการของโฉนดชุมชนมีความชัดเจนของพื้นที่
ความเหมาะสมของพื้นที่สามารถนามาเข้าร่ วมโครงการโฉนดชุมชนได้ และเห็นควรให้นาผล
การสารวจพื้นที่ดงั กล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการแก้ไขปั ญหาข้อพิพาท
เรื่ องที่ดิน กรณี สวนป่ าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิต่อไป
4. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี จะกาหนดให้มีการจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่ องที่ดิน กรณี สวนป่ าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ครั้งที่ 2/2553 เพื่อพิจารณาปั ญหาของเครื อข่ายโดยเร็ ว
- ศาลนัดฟังคาสัง่ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 เรื่ องการขอทุเลาการบังคับคดี และนัดไต่สวนคาร้องของด
การบังคับคดีไว้ชวั่ คราว ซึ่ งศาลได้ มีคาสั่งไม่ อนุญาตให้ ทุเลาการบังคับคดี (ศาลไม่รับอุทธรณ์)
ในส่วนการนัดไต่สวนคาร้องของดการบังคับคดีไว้ชวั่ คราวนั้นทางฝ่ ายโจทก์อา้ งว่าไม่ได้เตรี ยม
พยานมาเพื่อไต่สวนเนื่องจากเข้าใจว่ามารับฟังคาสัง่ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 เพียงเรื่ องเดียว จึงขอ

วารสารการเมืองการปกครอง
ปี ที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560
วันเวลา

กุมภาพันธ์ 2554
16 กุมภาพันธ์ 2554

18 ก.พ.54

มีนาคม 2554

พฤษภาคม 2554
กรกฎาคม 2554
สิ งหาคม 2554
มกราคม 2555

ตุลาคม 2555
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เลื่อนการไต่สวนเป็ น วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2554
- ชาวบ้านบ่อแก้วยังคงยืนหยัดต่อสูแ้ ละเริ่ มทาการพัฒนาชุมชนให้มีความยัง่ ยืน
ชาวบ้านบ่อแก้วเดินเท้าลงกรุ งเทพฯ
การชุมนุมต่อเนื่องของกลุ่มชาวบ้านกว่า 5,000 คน ในขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ น
ธรรม หรื อ P Move ซึ่งประกอบด้วยเครื อข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.), เครื อข่าย
สลัม 4 ภาค, สมัชชาคนจน (กลุ่มเขื่อนปากมูล) และเครื อข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและ
การเมือง (คป.สม.) ที่บริ เวณลานพระบรมรู ปทรงม้า เพื่อให้รัฐบาลเร่ งเจรจาและหาแนวทางการ
แก้ไขปั ญหา
เครื อข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.) จัดเสวนา “บทบาทองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (อ.อ.ป.)
กับบริ บทสังคมไทยปัจจุบนั ” โดยมี ดร.เพิม่ ศักดิ์ มกราภิรมย์ นักวิชาการด้านนิเวศวิทยา หนึ่งใน
คณะกรรมการปฏิรูป นายไพโรจน์ พลเพชร ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนา
เอกชน (กป.อพช.) นางสาวพรพนา ก๊วยเจริ ญ มูลนิธิฟ้ื นฟูชีวติ และธรรมชาติ และนางสุนี ไชย
รส อดีตคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่ วมเสนอความคิดเห็น รวมทั้งมีการนาเสนอ
บทเรี ยนการต่อสูจ้ ากในพื้นที่ โดยตัวแทนชาวบ้านผูไ้ ด้รับผลกระทบจากกรณี ขอ้ พิพาทกับ อ.
อ.ป.ในกรณี สวนป่ าคอนสาร จ.ชัยภูมิ กรณี สวนป่ าหนองเยาะ จ.สุรินทร์ และกรณี สวนป่ า
พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
การประชุมระหว่างตัวแทนสานักนายกรัฐมนตรี รองผูอ้ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
สานักงานกรุ งเทพฯ และตัวแทนจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม (พีมูฟ) ลงนาม
ข้อตกลงร่ วมกัน 3 ข้อ ได้แก่ 1) เรี ยกร้องให้องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ยกเลิกการบังคับคดีตาม
คาสัง่ ศาลชั้นต้น 2) เรี ยกร้องให้จดั สรรที่ดินจานวน 1,500 ไร่ ให้กบั ชุมชนบ่อแก้ว โดยจัดทาเป็ น
โฉนดที่ดินชุมชน 3) เรี ยกร้องให้มีการทาข้อตกลงร่ วมกันใหม่เกี่ยวกับเงื่อนไงการใช้ประโยชน์
จากที่ดินระหว่างต้นไม้ในโครงการสวนป่ าคอนสาร
รังวัดพื้นที่ชุมชนบ่อแก้วจานวน 250 ไร่ โดยใช้ระบบจีพีเอส ชาวบ้านได้เลือกสรรที่ดินที่อยูใ่ กล้
กับแหล่งน้ าซึ่งเหมาะแก่เกษตรกรรมและที่อยูอ่ าศัย
ชาวบ้านชุมชนบ่อแก้วพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากที่ดิน แต่กรมป่ าไม้ได้ทาการติดป้ าย “ห้ามบุก
รุ ก” บนที่ดินดังกล่าว
มีการประชุมร่ วมกันระหว่างขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม (พีมูฟ) กับนายก รัฐมนตรี
ประเด็นสิ ทธิที่ดินได้ถูกเพิ่มเข้าเป็ นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลนายกฯ ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม (พีมูฟ) ได้เข้าร่ วมประชุมกับรัฐบาลเกี่ยวกับสิ ทธิ
ที่ดิน รองนายกรัฐมนตรี ซ่ ึงดารงตาแหน่งรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมได้เป็ นประธานคณะกรรมการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
วันที่อยูอ่ าศัยโลก ชาวบ้านบ่อแก้วได้เข้าพบนายกฯ ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งมอบหมายให้รองนายก
ฯ ดูแลประเด็นปั ญหาดังกล่าว แต่ไม่นานหลังจากการมอบหมายงาน รองนายกฯ ก็ลาออกจาก
รัฐบาล
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24-25 ธันวาคม 2555 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม (ขปส.) เดินทางเข้ายืน่ หนังสื อเพื่อขอพบ
นายกรัฐมนตรี ที่ทาเนียบรัฐบาลผ่านนายสุภร อัตถาวงษ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อเปิ ด
ประชุมคณะกรรมกาแก้ไขปั ญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรมโดยให้
นายกรัฐมนตรี นงั่ เป็ นประธาน
22 กุมภาพันธ์ 2556 การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปั ญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรมครั้งที่
1/2555 ณ ห้อง 501 ตึกบัญชาการทาเนียบรัฐบาลโดยรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตารวจเอกเฉลิม
อยูบ่ ารุ ง) ประธานคณะกรรมการแก้ไขปั ญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรมเป็ น
ประธานที่ประชุมและมีมติให้ดาเนินการแก้ไขปั ญหาต่อเนื่องรวมทั้งให้มีการประชุม
อนุกรรมการทั้งสิ บชุดภายในเดือนมีนาคม
6-23 พฤษภาคม 2556 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม (ขปส.) ชุมนุมที่หน้าทาเนียบรัฐบาลฝั่งประตู 5 ข้าง
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้รัฐบาลเร่ งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหาของ ขปส. โดยในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรี วนั ที่ 7 พฤษภาคม 2556 นายกรัฐมนตรี มีบญั ชาให้รัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งส่วน
ราชการเร่ งแก้ไข้ปัญหาของ ขปส.โดยเร็ ว หลังจากนั้นได้มีการเจรจากับตัวแทนรัฐบาลโดยมี
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง(นายสุภรณ์อตั ถาวงศ์) เป็ นตัวแทนเจรจาในวันที่ 10
พฤษภาคม 2556 ที่ทาเนียบรัฐบาลที ให้มีการเร่ งรัดการประชุมอนุกรรมการฯทุกชุดที่เกี่ยวข้อง
กับกรณี ปัญหาของ ขปส.ให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เพื่อนาผลการประชุม
เสนอต่อคณะกรรมการฯที่มีรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตารวจเอกเฉลิม อยูบ่ ารุ ง) เป็ นประธาน ใน
วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เพื่อมีมติเสนอต่อคณะรัฐมนตรี พจิ ารณา ต่อมาวันที่ 17-18 พฤษภาคม
2556 อนุกรรมการแก้ไข้ปัญหาของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมได้จดั ประชุม
ขึ้นที่กระทรวงฯครั้งที่ 1/ 2556 ที่ประชุม มีมติให้แต่งตั้งคณะทางาน เพื่อตรวจสอบ รวบรวมผล
การดาเนินงาน และเสนอแนวทาง มาตรการแก้ไขปั ญหาต่อไป
20 พฤษภาคม 2556 การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชนครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุม
301 ตึกบัญชาการทาเนียบรัฐบาล มติที่ประชุมให้สารวจตรวจสอบพื้นที่ใหม่อีกครั้งโดย
คณะอนุกรรมการสารวจและตรวจสอบพื้นที่
22 พฤษภาคม 2556 ได้มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงระหว่าง ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรมกับตัวแทน
รัฐบาล ที่ทาเนียบรัฐบาลโดยมีรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประชา ประสพดี)
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
คณะรัฐมนตรี ร่ วมด้วยรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (นายปรี ชา เร่ ง
สมบูรณ์สุข) โดยข้อตกลงยุติร่วมกันดังนี้
1. จะมีการเร่ งรัดเสนอเรื่ องโฉนดชุมชน (พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของนโยบาย
การดาเนินงานโฉนดชุมชน โดยให้ชุมชนซึ่ง ปจช.เห็นชอบให้ดาเนินงานโฉนดชุมชนแล้ว
สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐไปพลางก่อนจนกว่ากระบวนการพิจารณาของส่วนราชการ
หรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ตามแต่กรณี จะมีผลเป็ นที่ยตุ ิต่อไป) และกรณี เขื่อนปากมูน
(ให้ยกเลิกมติ ครม.วันที่ 3 พ.ค.54, มติ ครม.วันที่ 12 มิ.ย. 50 และ มติ ครม.วันที่ 17 ก.ค.50 และ
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28 พฤษภาคม 2556

28 มิถุนายน 2556

7 ตุลาคม 2556
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แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการเพื่อแก้ไขปั ญหาเขื่อนปากมูนขึ้นใหม่) ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556
2. เร่ งรัดคณะกรรมการอานวยการบูรณาการนโยบายเพื่อฟื้ นฟูวถิ ีชิวติ และแก้ไขปั ญหากลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ชาวเลและอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปั ญหาของ ขปส. ที่มีการดาเนินการจน
ได้ขอ้ ยุติแล้วหรื อไม่สามรถหาข้อยุติได้ รวมทั้งอยูร่ ะหว่างการพิจารณาหาข้อยุติร่วมกัน ให้
นาเสนอคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ ขปส.พิจารณาในวันที่ 28 พ.ค.56
3. รัฐบาลจะเร่ งรัดดาเนินการตามนโยบายด้านที่ดินและทรัพยากร ตามข้อ 5.1 และ5.4 ทีได้
แถลงต่อรัฐสภาอย่างเป็ นรู ปธรรมโดยเร่ งด่วน โดยในระระหว่างการดาเนินการแก้ไขปั ญหาตาม
กลไกและแนวทางที่มีอยูข่ อให้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชะลอการดาเนินการ
ใดๆที่อาจเป็ นมูลเหตุให้เกิดความขัดแย้งหรื ออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนในการดาเนินชีวติ
ตามปกติสุข และให้สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามวิถีปกติไปพลางก่อน จนกว่า
กระบวนการพิจารณาของส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ตามแต่กรณี จะมีผล
เป็ นที่ยตุ ิต่อไป
4. ขอให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพือ่ สังคมที่เป็ นธรรม จัดประชุม
คณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง และอนุกรรมการกับคณะทางาน จัดประชุมอย่างน้อย 2
เดือน/ครั้ง
5. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดาเนินการแก้ไขปั ญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคม
ที่เป็ นธรรม (ขปส.) โดยมีรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประชา ประสพดี) เป็ น
ประธานกรรมการ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง (นายสุภรณ์อตั ถาวงศ์) เป็ นรอง
ประธานกรรมการ และตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม (ขปส.) ร่ วมเป็ น
กรรมการ ในการติดตามการดาเนินการแก้ไขปั ญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ น
ธรรม (ขปส.) ดังกล่าว
การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปั ญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรมครั้งที่ 2
/2556 ณ ห้อง 501 ตึกบัญชาการทาเนียบรัฐบาลโดยรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตารวจเอกเฉลิม อยู่
บารุ ง) ประธานคณะกรรมการแก้ไขปั ญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรมเป็ น
ประธานที่ประชุมและมีมติให้ดาเนินการตามที่คณะอนุกรรมการฯทุกชุดที่มีการประชุมมาแล้ว
และอนุชุดไหนที่ยงั ไม่ได้ขอ้ สรุ ปให้รีบดาเนินการหาแนวทางข้อสรุ ปร่ วมกัน
คาสัง่ คณะอนุกรรมการแก้ไขไขปั ญหาที่ดินที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ที่ 4/2556 เรื่ องแต่งตั้งคณะทางานตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
กรณี สวนป่ าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปั ญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรมครั้งที่ 3
/2556 ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น 1 อาคารสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบ
รัฐบาลโดยรองนายกรัฐมนตรี (พลตารวจเอกประชา พรมนอก) ประธานคณะกรรมการแก้ไข
ปั ญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรมเป็ นประธานที่ประชุมและมีมติให้
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17 ตุลาคม 2556

22 พฤษภาคม 2557
20 มิถุนายน 2557
27 มิถุนายน 2557

กรกฎาคม 2557

26 สิ งหาคม 2557

28 สิ งหาคม 2557

29 สิ งหาคม 2557
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ดาเนินการตามที่คณะอนุกรรมการฯทุกชุดที่มีการประชุมมาแล้วและอนุกรรมการชุดไหนที่ยงั
ไม่ได้ขอ้ สรุ ปให้รีบดาเนินการประขุมหาแนวทางข้อสรุ ปร่ วมกันและรายงานผลภายใน 15 วัน
คณะทางานตรวจสอบข้อเท็จจริ งกรณี สวนป่ าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิได้ประชุมร่ วมกันที่หอ้ ง
ประชุมสาธารณสุขอาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิมีมติที่ประชุมร่ วมกันให้ดาเนินการตาม
แนวทางโฉนดชุมชนและลงตรวจสอบพื้นที่
โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทาการรัฐประหารโค่นรัฐบาลรักษาการของนาย
นิวฒั น์ธารง บุญทรงไพศาล
มีประกาศใช้คาสัง่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2557 เรื่ อง การปราบปรามและหยุดยั้งการ
บุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้
มีการประกาศใช้คาสัง่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 66/2557 เรื่ อง เพิ่มเติมหน่วยงานสาหรับ
การปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้และนโยบายการปฏิบตั ิงานเป็ นการ
ชัว่ คราวในสภาวการณ์ปัจจุบนั
กอ.รมน. และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีเผยแพร่ แผนแม่บทแก้ไขปัญหา
การทาลายทรัพยากรป่ าไม้การบุกรุ กที่ดินของรัฐและการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยัง่ ยืน พร้อม Road Map การแก้ไขปั ญหาการทาลายทรัพยากรป่ าไม้
มีการปิ ดประกาศของจังหวัดชัยภูมิ เรื่ อง การป้ องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้และบุก
รุ กพื้นที่ป่าจังหวัดชัยภูมิ ตามคาสัง่ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2557 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2557 บริ เวณหน้าทางเข้าชุมชนบ่อแก้ว
ชาวบ้านเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เพื่อขอเข้าพบและยืน่ หนังสื อต่อ พล.ต.มารุ ต ลิ้ม
เจริ ญ ผูอ้ านวยการกองกาลังรักษาความสงบเรี ยบร้อยจังหวัดชัยภูมิ (ผบ.กกล.รส.จว.ชย) เพื่อ
ชี้แจงข้อเท็จจริ งต่อผูม้ ีอานาจที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาระบุวา่ ขอให้ทบทวนพิจารณายกเลิก
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ ในคาสัง่ ที่จะขับไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ โดยหนังสื อที่ยนื่ มีขอ้ เรี ยกร้อง
ดังนี้
1. ให้ยกเลิกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่ อง การป้ องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้และบุก
รุ กพื้นที่ป่าจังหวัดชัยภูมิ
2. ให้พิจารณามาตรการและแนวทางการคุม้ ครองสิทธิในที่ดินและทรัพย์สินของชาวบ้านที่
เดือดร้อน เพื่อให้เกิดความปกติสุขในการดาเนินชีวติ จนกว่าจะมีกระบวนการในการแก้ไข
ปั ญหาในทางนโยบายต่อไป โดยทาง เลขาฯ ผบ.กกล.รส.จว.ชย รับทราบปั ญหา พร้อมกล่าวว่า
จะนัดหมายให้ตวั แทนชาวบ้านผูเ้ ดือดร้อน พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาประชุมชี้แจง
ข้อเท็จจริ ง พร้อมกันในวันนี้ 1 กันยายน 2557
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม (พีมูฟ) เดินทางเพื่อไปยืน่ หนังสื อต่อนายกรัฐมนตรี
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
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เครื อข่ายองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ลุ่มน้ าเซิน เดินทางเพื่อเข้าร่ วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัด
ชัยภูมิ ที่หอ้ งประชุมศูนย์ดารงธรรม โดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่ วมประชุมด้วย ดังนี้ เลขานุการ
ผูอ้ านวยการกองกาลังรักษาความสงบเรี ยบร้อยจังหวัดชัยภูมิ (ผบ.กกล.รส.จว.ชย) หัวหน้าสานัก
บริ หารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสี มา) เจ้าหน้าที่ศาลอุธรณ์ภาค 3 และเจ้าหน้าที่สถานี
ตารวจภูธรชัยภูมิ แต่ไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปั ญหา
2 ตุลาคม 2557
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ได้ส่งหนังสื อด่วนที่สุด ที่นร 0105.04 / 5542 ถึงผูว้ า่
ราชการจังหวัดชัยภูมิ อ้างถึงหนังสื อสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่นร 0105.04/4927 ลง
วันที่ 4 กันยายน 2557 เรื่ องการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนเร่ งด่วนของขบวนการประชาชนเพื่อ
สังคมที่เป็ นธรรม (ขปส.) โดยสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งว่าปั ญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ดงั กล่าวอยูร่ ะหว่างกระบวนการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อน ซึ่งจะ
ได้มีการประชุมหารื อร่ วมกันระหว่างฝ่ ายนโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนขปส. ใน
วันที่ 7 ตุลาคม 2557 โดยขอให้มีการชะลอการดาเนินการใดๆ ที่อาจเป็ นมูลเหตุให้เกิดความ
ขัดแย้งจนกว่ากระบวนการพิจารณาแก้ไขปั ญหาจะมีผลเป็ นที่ยตุ ิตอ่ ไป
7 ตุลาคม 2557
การประชุมหารื อเพื่อแก้ไขปั ญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม (ขปส.) ณ ห้อง
ประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น ๑ อาคารสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล มติที่
ประชุม : มอบหมายให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขปั ญหา เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรต่อไป
8 ตุลาคม 2557
นายอาเภอคอนสาร ได้ประชุมวางแผนขอทวงคืนผืนป่ าสงวนแห่งชาติภูมิซาผักหนาม และในที่
ประชุมมีมติให้ให้ชาวชุมชนโคกยาว และชุมชนบ่อแก้ว รื้ อถอนเองภายใน 19 วัน หากไม่
ดาเนินตาม จะเข้ามาดาเนินการรื้ อถอนเอง
24 ตุลาคม 2557
เครื อข่ายองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ลุ่มน้ าเซินเดินทางเข้าพบนายอาเภอคอนสาร (นายเจนเจตน์ เจน
นาวิน) เพื่อยืน่ หนังสื อให้รับทราบขบวนการแก้ไขปั ญหาของรัฐบาลกับขบวนการประชาชน
เพื่อสังคมที่เป็ นธรรม (ขปส.) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
รัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน เพื่อแจ้งให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ชะลอและยุติการดาเนินการใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวติ อันปกติสุขของประชาชน
13 พฤศจิกายน 2557 นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้รัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ลง
พื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมหารื อ และติดตามการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนเร่ งด่วน
ของสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.) ซึ่งเป็ นองค์กรภาคประชาชนในขปส.โดยในการประชุม
หารื อดังกล่าวหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้แจ้งว่ารัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมจะลงมาพบกับภาคประชาชนในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
17 พฤศจิกายน 2557 พลเอกดาว์พงษ์รัตนสุวรรณ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ได้
ประชุมร่ วมกับสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม
(PMOVE) และเครื อข่ายประชาชนผูไ้ ด้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดการที่ดินและป่ าไม้ ณ
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในวาระการประชุมที่ 3.2 พิจารณาการทบทวนแผน
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แม่บทในการแก้ไขปั ญหาการทาลาย ทรัพยากรป่ าไม้ การบุกรุ กที่ดินของรัฐ และการบริ หาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน โดยพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานในที่ประชุมได้
ยอมรับว่า จังหวัดชัยภูมิเป็ นต้นเหตุของคาสัง่ คสช.ที่ 66/2557 หลังจาก Thai PBS นาเสนอข่าว
แล้ว จึงได้มีคาสัง่ คสช.ที่ 66/2557 และที่ประชุมมีมติทบทวนแผนแม่บทในการแก้ไขปั ญหาการ
ทาลายทรัพยากรป่ าไม้
20 พฤศจิกายน 2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปั ญหาของ
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม คาสัง่ สานักนายกรัฐมนตรี ที่ 216/2557 เพื่อเป็ น
กลไกในการกากับเร่ งรัดและติดตามการแก้ไขปั ญหาโดยมีรัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็ นประธานกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนขบวนการ
ประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรมร่ วมเป็ นคณะกรรมการ จานวน 25 คน โดยคณะกรรมการชุด
ดังกล่าว มีบทบาทหน้าที่ ในการกาหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ และงบประมาณในการ
ดาเนินการแก้ไขปั ญหาตามข้อเสนอของ ขปส. อานวยการ เร่ งรัดการดาเนินงาน และติดตามผล
การดาเนินการของส่วนราชการ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรื อ
คณะทางาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานได้ตามความเหมาะสม เชิญผูแ้ ทนส่วนราชการ หรื อ
หน่วยงานของรัฐและบุคคล เข้าร่ วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริ ง ให้ขอ้ มูล รวมทั้งจัดส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปั ญหา และปฏิบตั ิงานอื่นๆตามที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย
23 มกราคม 2558 ประชุมคณะกรรมการอานวยการเพื่อแก้ไขปั ญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม
ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น 1 อาคารสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ทาเนียบรัฐบาล โดยผลการประชุมดังนี้
วาระที่ 3.1 กรอบแนวทางในการดาเนินงานของคณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม : เห็นชอบกรอบแนวทางในการดาเนินงานของคณะกรรมการฯ ดังนี้
1) การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ควรคานึงถึงปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และข้อเท็จจริ งเป็ นที่ต้ งั
2) แนวทางในการดาเนินการต้องไม่กระทบต่อวิถีชีวติ ปกติของประชาชน ในระหว่างการ
แก้ไขปั ญหาให้ยตุ ิ ขอความร่ วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชะลอการดาเนินการใดๆ ที่อาจเป็ น
มูลเหตุ ให้เกิดความขัดแย้ง หรื ออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนในการดาเนินชีวติ ตามปกติสุข
และให้สามารถใช้ประโยชน์ ในที่ดินของรัฐตามวิถีปกติไปพลางก่อน จนกว่ากระบวนการ
พิจารณาของส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ตามแต่กรณี จะมีผลเป็ นที่ยตุ ิ
ต่อไป
3) การดาเนินการหากติดขัดปั ญหาเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ควรพิจารณาปรับปรุ งแก้ไข
ระเบียบ กฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปั ญหาให้แก่ประชาชนตามความ
เหมาะสม
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4) การดาเนินการแก้ไขปั ญหาต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น คาแถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ โดยเฉพาะเรื่ องที่ดิน กล่าวคือ เร่ งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู ้
ยากไร้ ในลักษณะสิ ทธิร่วมในการจัดการที่ดินของชุมชน ไม่ใช่กรรมสิ ทธิ์ส่วนบุคคล เป็ นต้น
5) ขอให้คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ คณะทางานฯ ที่จะแต่งตั้งขึ้น นาผลการ
ดาเนินการแก้ไขปั ญหาที่ผา่ นมาไปประกอบการพิจารณาด้วย

2.2 ยุทธวิธีตามช่ องทางระบบการเมืองปกติ
2.2.1 ยื่นหนังสื อผ่านกลไกของระบบราชการ การดาเนิ นการผ่านช่ องทางระบบราชการ
เป็ นยุทธวิธีแรกๆ ที่ชาวบ้านใช้นบั ตั้งแต่มีการรวมตัวกันเพื่อเรี ยกร้องความเป็ นธรรม ไม่วา่ จะเป็ น
การยื่นหนังสื อผ่านนายอาเภอคอนสาร การยื่นหนังสื อผ่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดชัยภูมิ การร้องเรี ยน
ขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ และการยืน่ ข้อเรี ยกร้องผ่านรัฐบาล
2.2.2 การผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่ วมในรู ปแบบของคณะกรรมการแก้ไขปั ญหา หลังจาก
มี ก ารยื่ น หนัง สื อ ผ่ า นช่ อ งทางราชการต่ า งๆ ชาวบ้า นบ่ อ แก้ว ได้พ ยายามผลัก ดัน ให้ มี ก ารตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาแก้ไขปั ญหา โดยคณะกรรมการที่ต้ งั ขึ้นมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับที่อยูใ่ กล้กบั
ปั ญหาเช่น คณะกรรมการระดับอาเภอซึ่ งนายอาเภอมีคาสั่งแต่ต้ งั คณะกรรมการระดับจังหวัดซึ่ งมี
ผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็ นประธาน ไปจนถึ งคณะกรรมการระดับชาติซ่ ึ งเป็ นคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยคณะรัฐมนตรี ซ่ ึ งมีรัฐมนตรี เป็ นประธาน เช่น นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรี ประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชี วะ คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
2.2.3 การต่ อ สู ้ ผ่ า นการใช้ สิ ทธิ ตามกฎหมาย แล ะ ผ่ า นก ระบวนก ารยุ ติ ธรรม
ในการเคลื่อนไหวโดยใช้สิทธิ ตามกฎหมายและผ่านกระบวนการยุติธรรมนั้น กรณี ของชาวบ้านบ่อ
แก้ว แตกต่ า งจากการเคลื่ อ นไหวของชาวที่ เ คลื่ อ นไหวต่ อต้า นเหมื อ งโพแทชจัง หวัด อุ ดรธานี
กล่าวคือ ที่จงั หวัดอุดรธานี การเคลื่อนไหวของประชาชนมีลกั ษณะที่ชาวบ้านเป็ นฝ่ ายรุ กได้ เพราะ
การทาเหมืองมีกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งเอกชนที่ได้ประทานบัตรต้องดาเนิ นการหลายอย่าง ทาให้
ประชาชนมีแง่มุมทางกฎหมายในการคัดค้านการดาเนินงานที่อาจส่ งผลกระทบต่อประชาชนได้ แต่
ต่างจากกรณี ของชุ มชนบ่อแก้ว ซึ่ งการเคลื่อนไหวของชาวบ้านโดยเฉพาะการเข้ายึดพื้นที่บางส่ วน
ของสวนป่ าคอนสาร ในแง่กฎหมายการกระทาดังกล่าวก็เป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมายแล้ว ดังนั้น
การสู ้ผ่านการใช้สิทธิ ตามกฎหมายและผ่านกระบวนการยุติธรรมของชาวบ้านบ่อแก้วจึงเป็ นการ
ต่อสู ้ในลักษณะที่เป็ นฝ่ ายรับหรื อฝ่ ายที่ถูกกระทา
เมื่อชาวบ้านเข้ายึดพื้นที่บางส่ วนของสวนป่ าคอนสาร องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้จึงแจ้ง
ความดาดาเนินคดีการกับชาวบ้าน 31 คนในข้อหาบุกรุ ก และศาลไทยก็พิจารณาคดีโดยดูการกระทา

วารสารการเมืองการปกครอง
ปี ที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560

24

ในปั จจุบนั ว่ากระทาการผิดกฎหมายหรื อไม่ ไม่ได้สนใจและให้ความสาคัญกับสาเหตุของปั ญหา
หรื อที่ ม าของการละเมิ ดกฎหมายของชาวบ้านว่ามี ความเป็ นมาเป็ นไปอย่า งไร ศาลพิ จารณาว่า
กฎหมายป่ าไม้ห้ามประชาชนบุกรุ กแผ้วถางป่ า สื บสวนแล้วพบว่าชาวบ้านบุกรุ กแผ้วถางป่ าจริ ง
ดังนั้นชาวบ้านก็มีความผิด พิจารณาตัดสิ นบังคับให้ชาวบ้านต้องออกจากพื้นที่ และเมื่ อชาวบ้าน
ยังคงปั กหลักสู ้ไม่ยา้ ยออกจากพื้นที่สวนป่ า ดังนั้นชาวบ้านจึงถูกดาเนินคดีให้จาคุกเป็ นเวลา 6 เดือน
ไม่รอลงอาญา
จากการเรี ยกร้ องที่ดินทากินของตนเองกลับคืน แต่กลับถูกดาเนิ นคดีให้จาคุ ก กลายเป็ นว่า
นอกจากการเคลื่อนไหวเรี ยกร้องความเป็ นธรรมแล้ว ในอีกทางหนึ่งชาวบ้านต้องสู้คดีจากข้อหาบุก
รุ ก โดยในการสู ้คดีดงั กล่าว ได้รับความช่วยเหลือและให้คาปรึ กษาโดยทีมทนายความจานวนหนึ่ ง
ซึ่ งเป็ นทนายที่ทางานด้วยสิ ทธิ มนุษยชน ในมุมหนึ่งอาจเรี ยกได้วา่ เป็ นทนายความคนยาก เพราะการ
สู ้คดี น้ นั มีค่าใช้จ่ายจานวนหนึ่ ง แต่ชาวบ้านไม่มีเงินทองพอที่จะจ้างทนายความ ดังนั้นทนายความ
เหล่านี้ ทาคดี ช่วยชาวบ้านในลักษณะอาสาสมัคร ไม่มีค่าตอบแทน เป็ นภารกิ จหนักหนาที่เพิ่มขึ้ น
มากจากการทาคดี ความที่ รับว่าความเพื่อยังชี พของตนเอง ทนายความเหล่ านี้ ได้แก่ ทนายวิบูลย์
บุญภัทรรักษา ทนายสมนึ ก ตุม้ สุ ภาพ ทนายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย ทนายศิริพงษ์ เย็นศิริ ทนายนิ กร
เตียงแก้ว และ ทนายไสว มาลัย เป็ นต้น
จากสภาพปั ญ หาดัง กล่ า ว ทางคณะท างานเครื อข่ า ยปฏิ รู ป ที่ ดิ น ภาพอี ส านและที ม
ทนายความได้เข้าใจถึงปั ญหาโดยเฉพาะความขาดแคลนทนายความที่สนใจและเข้าใจในเรื่ องสิ ทธิ
มนุ ษ ยชนในภาคอี ส าน ดัง นั้น จึ ง ได้ร่ ว มกัน จัด ตั้ง ศู น ย์ศึ ก ษาและพัฒ นานัก กฎหมายเพื่ อ สิ ท ธิ
มนุ ษยชนขึ้ น โดยมี วตั ถุ ประสงค์ให้ความช่ วยเหลื อด้านกฎหมายกับผูท้ ี่ ถูกละเมิ ดสิ ทธิ์ ส่ งเสริ ม
ศักยภาพผูน้ าชุ มชนและประชาชนทัว่ ไป พัฒนาอาสาสมัครและเครื อข่ายด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน ศึกษา
และวิเคราะห์ ปัญหาคดี ความและความไม่เป็ นธรรมในกระบวนการยุติธรรม และรณรงค์ดนั ดัน
นโยบายด้านสิ ทธิ มนุษยชนสู่ สาธารณะ ซึ่ งศูนย์ฯ นี้ มีทนายสมนึ ก ตุม้ สุ ภาพ เป็ นผูอ้ านวยการศูนย์ฯ
และมีทีมทนายจานวนหนึ่ ง และมี ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์ และ ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง เป็ นที่
ปรึ กษา3
2.3 ยุทธวิธีการขัดขวางท้ าทายระบบปกติ
2.3.1 การกดดัน ในการเคลื่ อนไหวของชาวบ้านบ่อแก้วนั้น นอกจากการเคลื่ อนผ่านช่ อง
ระบบการเมืองปกติแล้ว ชาวบ้านยังเคลื่อนไหวด้วยยุทธวิธีที่ทา้ ทายระบบการเมืองปกติดว้ ย ทั้งการ
เดินขบวนประท้วง การชุมนุมประท้วง การนัง่ ประท้วง และการกดดัน
3

ศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฎหมายเพื่อสิ ทธิ มนุษยชน. (ม.ป.ป) [แผ่ นพับ]. ชัยภูมิ.
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2.3.2 การสื่ อสารกับสาธารณะ ในการสื่ อสารกับสาธารณะ เครื อข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
ได้ใช้ช่องทางสื่ อกระแสรองอย่างสานักข่าวประชาไท เป็ นหนังสื อพิมพ์อิสระบนเว็บซึ่ งมักนาเสนอ
ข่าวที่สื่อหลักไม่ค่อยให้ความสาคัญ
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2.3.3 การผลิตสื่ อของตัวเองเพื่อสื่ อสาร ในการสื่ อสารกับสาธารณะ นอกจากการอาศัยสื่ อ
กระแสรองอย่างหนังสื อพิมพ์บนเว็บอย่างประชาไทแล้ว เครื อข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสานยังพยายาม
สร้างสื่ อของตนเองเพื่อทาการสื่ อสารกับสาธารณะ สื่ อดังกล่าวได้แก่
1) จดหมายข่าว จดหมายข่าวของเครื อข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสานมีการตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับ
แรกเมื่อต้นปี พ.ศ.2553 ฉบับแรกๆ เป็ นราย 3 เดือน มีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่ องและได้เปลี่ยนเป็ นราย
2 เดือนในปัจจุบนั

2) เว็บไซต์สานักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน http://www.esaanlandreformnews.com/

สานักข่าวปฏิ รูปที่ดินภาคอี สาน หรื อ www.esaanlandreformnews.com เปิ ดตัวเมื่อ 15
กุมภาพันธ์ 2555 ปั จจุบนั อยูใ่ นขั้นการปฏิ บตั ิทางด้านข่าวสาร เพื่อสนับสนุ นการเคลื่อนไหวภาค
ประชาชน สร้ างฐานข้อมูลงานพัฒนา สร้ างนักเขี ยน นักสื่ อสารรุ่ นใหม่ ให้เกิ ดแนวคิ ด ให้มี
หลักการสื่ อสารแบบทั้งสารคดี ข่าว บทความ ให้ได้มีบทบาททางด้านการผลิ ตสื่ อต่างๆ และ
นาเสนอผ่านเว็บไซต์สานักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน จดหมายข่าวปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน รวมทั้งทา
ข่าว “นักข่าวพลเมือง” นาเสนอทางสถานีโทรทัศน์ไทยPBS เครื อข่ายชุ มชนระวังภัย เว็บไซต์ทีวี
ไทยเน็ตเวิร์ค เว็บไซต์สานักข่าวประชาไท เป็ นต้น
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สานักข่าวปฏิ รูปที่ ดินภาคอี สาน ถื อเป็ นกลไกหนึ่ ง ได้มีพฒั นาการมาอย่างต่อเนื่ องจาก
จดหมายข่าวปฎิ รูปที่ดินภาคอีสาน ที่พยายามผลักดันให้เกิ ดการปฏิบตั ิการด้านข้อมูลสื่ อสารของ
ภาคประชาชน ดังนั้นจากการจัดทาสิ่ งพิมพ์จดหมายข่าวฯที่มีมากว่า 3 ปี ซึ่ งข้อค้นพบ และบทเรี ยน
จากการทางานที่ ผ่านมา ด้วยมีขอ้ จากัดด้านบุ คลากรคนทางาน รวมทั้งอุ ปกรณ์ การทาสื่ อยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทาให้งานสื่ อสาธารณะช่ วงที่ ผ่านมา ยังไม่ครอบคลุ มทุ กพื้นที่ ในภาคอี สาน
รวมทั้งสมาชิกในเครื อข่ายฯมากนัก
สานักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน จึงมีเป้ าหมายที่จะทางานให้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในการ
ติดตามปั ญหาต่างๆทั้งในเรื่ องที่ดิน ป่ าไม้ ทรัพยากร พลังงาน การละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน เพื่อติดตาม
โครงการพัฒนาต่างๆของหน่ วยงานภาครัฐ ในการที่จะส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และความไม่เป็ น
ธรรม เพราะฉะนั้นเพื่อให้สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่ อง ทันสถานการณ์ และครอบคลุมทัว่ พื้นที่
จึงเกิ ดโครงการสานักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน ขึ้นมาสนองตอบ รวมทั้งจะจัดให้มีการฝึ กอบรม
การผลิตสื่ อ เชื่ อมร้อยดวงใจคนทางาน และเชื่ อมโยงสื่ อเพื่อผลักดันงานพัฒนาด้านการสื่ อสารสู่
สาธารณะ ให้ในส่ วนของภาคประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ด้วยความงดงาม ทรงคุณค่า ถูกต้อง
เป็ นธรรม กว้างขวาง
ทีมงานสานักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน ประกอบด้วย ที่ปรึ กษา คื อ ปราโมทย์ ผลภิญโญ ,
วิบูลย์ บุญภัทรรักษา ถนอมศักดิ์ ระวาดชัย บรรณาธิ การโดย ศรายุทธ ฤทธิ พิณ กองบรรณาธิ การ
ประกอบด้วย กุสุมา คาพิมพ์ จันทร์เพ็ญ โคตุเคน หนูเกณ จันทาสี ฉลามศักดิ์ อินตะโคตร เหมราช
ลบหนองบัว กิตติ โพธิ์ เตมี ไสว มาลัย วิชยั หยุดรัมย์ วิชยั ประไพเมือง ตุก๊
3) Facebook สานักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
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https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E
0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8
F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%
B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%
E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99/117863168369376
สานักข่าวลุ่มน้ าเซิ น เปลี่ยนชื่ อใหม่เป็ นสานักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
2.4 การสร้ างเครือข่ าย การเข้าร่ วมกับพีมูฟ คณะกรรมการองค์กรชาวบ้านแก้ไขที่ดินภาค
อีสาน (คอปอ.) กลุ่มคัดค้านเหมืองแร่ โปแตชอุดรธานี คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนา
เอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.อีสาน) สานักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็ นธรรม (สปร.) สมัชชาคน
จน (สคจ.) และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม (ขปส.)
2.5 การเคลื่อนไหวทางแนวคิด หลังจากเข้ายึดพื้นที่ บางส่ วนของสวนป่ าคอนสารตั้งแต่
พ.ศ.2552 ในทุกๆ ปี ของประมาณช่วงวันที่ 17 กรกฎาคมชาวบ้านบ่อแก้วจะมีการจัดงานครบรอบ
วันจัดตั้งชุมชน โดยในแต่ละปี ทางชุ มชนจะเชิ ญพันธมิตรเข้าร่ วมงาน ซึ่ งประกอบด้วยกิจกรรมการ
ทาบุ ญ การเสวนาทางวิช าการ และพยายามสื่ อสารนาเสนอแนวคิ ดใหม่ ๆ ในแต่ ล ะปี เช่ น งาน
“ครบรอบ 3 ปี ชุ มชนบ่อแก้ว” ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ชาวบ้านชุ มชนบ่อแก้ว
ร่ วมกับเครื อข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน 16 พื้นที่ และมีสมาชิ กเครื อข่ายปฏิรูปที่ดินแห่ งประเทศไทย
อาทิ เครื อข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ สภาองค์กรชาวบ้านป่ าดงลาน
ฯลฯ เข้าร่ วม เป้ าหมายการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเรี ยกร้ องสิ ทธิ์ การจัดการที่ดิน และร่ วมการสร้างการ
เรี ย นรู ้ และสร้ า งความเข้า ใจให้ก ับผูเ้ สี ยสิ ท ธิ์ ในสั ง คมไทย รวมทั้ง เป็ นการนาเสนอช่ องทางต่ อ
หน่วยงานภาครัฐในที่ดินทากิ น ให้ร่วมจัดการแก้ไขปั ญหาด้วยความถูกต้อง และในปี นี้ ทางชุ มชน
บ่อแก้วได้ผลักดันแนวคิด “เกษตรกรรมอินทรี ยบ์ า้ นบ่อแก้ว” เพื่อเป็ นทางเลือกในการพัฒนาอีกทาง
หนึ่ง
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นอกจากนี้ในปั จจุบนั ชุมชนบ่อแก้วและเครื อข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน ได้ร่วมกับพีมูฟทา
การขยายแล้วคิด “โฉนดชุมชน” ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่ความพยายามในการป้ องกันไม่ให้ที่ดินเป็ นสิ นค้า
ในระบบเศรษฐกิจทุนนิ ยมมากเกินไป ซึ่ งเอาสิ ทธิ รวมหมู่ สิ ทธิ ของชุ มชนมาเป็ นตัวป้ องกันไว้ ให้
ที่ดินเป็ นสิ ทธิ ของชุ มชนโดยรวม แล้วถ้าจะเปลี่ ยนมือก็เปลี่ ยนมือกันในชุ มชน อันนี้ จะทาให้เกิ ด
ความมัน่ คงในการดารงอยู่และสื บทอดวิถีก ารทามาหากิ นของชุ มชน นอกจากร่ วมกันพลิ กฟื้ น
แผ่นดินเดิมด้วยการเรี ยกร้องสิ ทธิ อนั ชอบธรรมแล้ว การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชของชุ มชนบ่อ
แก้ว ถื อเป็ นประจักษ์พยานในการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อเลี้ ยงชี พ เพราะนัน่ คือวิถีชีวิตที่มนั่ คง
ของชุมชน
สรุ ป
การศึกษาเรื่ องการเมืองภาคประชาชนในการต่อสู ้กบั ผลกระทบอันเกิดจากการดาเนิ นการ
ของรัฐ กรณี ศึกษาชุมชนบ้านบ่อแก้ว อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่าสภาพปั ญหา
และผลกระทบจากการดาเนินการสร้างสวนป่ าคอนสาร ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่
โดยจาแนกสภาพปั ญหาและผลกระทบได้ดงั ต่อไปนี้
1. กรณี ผเู ้ ดื อดร้ อนที่เกิ ดจากการปลูกสร้ างสวนป่ าทับที่ดินทากิ น ได้แก่ ชาวบ้านที่มีที่ทา
กิน ที่อยูอ่ าศัยในพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่ าในปั จจุบนั
2. กรณี ผูเ้ ดื อดร้ อ นที่ เป็ นสมาชิ ก โครงการหมู่ บ ้า นป่ าไม้ ได้แก่ ชาวบ้า นที่ ยินยอมเป็ น
สมาชิ กโครงการหมู่บา้ นป่ าที่ได้รับสัญญาว่าจะดาเนิ นการจัดสรรที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยให้ แต่
ปั จจุบนั ยังไม่มีการดาเนินตามที่ได้สัญญากันเอาไว้
3. กรณี ผเู้ ดือดร้อนที่เป็ นครอบครัวขยาย ได้แก่ ชาวบ้านที่เป็ นบุตร เขย สะใภ้หรื อทายาท
ของเจ้าของที่ดินเดิม
จากสภาปั ญหาดังกล่าว ชาวบ้านได้ทาการเคลื่ อนไหวต่อสู ้ในหลายมิติ ได้แก่ ยุทธวิธีตาม
ช่องทางระบบการเมืองปกติ เช่ น การยื่นหนังสื อผ่านกลไกของระบบราชการ การผลักดันให้เกิ ด
การมีส่วนร่ วมในรู ปแบบของคณะกรรมการแก้ไขปั ญหา การต่อสู ้ผา่ นการใช้สิทธิ ตามกฎหมายและ
ผ่านกระบวนการยุติธรรม
นอกจากนี้ชาวบ้านยังเคลื่อนไหวด้วยยุทธวิธีการขัดขวางท้าทายระบบปกติ เช่น การกดดัน
ด้วยรู ปแบบต่างๆ ได้แก่ การเดิ นขบวน การชุ มนุ มประท้วง นอกจากนี้ ยงั ได้พยายามสื่ อสารกับ
สาธารณะ โดยใช้ช่องทางสื่ อกระแสรองอย่างสานักข่าวประชาไท และได้มีการผลิตสื่ อของตัวเอง
เช่น จดหมายข่าว เว็บไซต์สานักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน และ Facebook ในชื่ อสานักข่าวปฏิรูป
ที่ดินภาคอีสาน
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ขณะเดี ยวกันก็ได้สร้ างเครื อข่ายการเคลื่ อนไหวโดยการเข้าร่ วมกับพีมูฟ คณะกรรมการ
องค์ ก รชาวบ้ า นแก้ ไ ขที่ ดิ น ภาคอี ส าน (คอปอ.) กลุ่ ม คั ด ค้ า นเหมื อ งแร่ โปแตชอุ ด รธานี
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.อีสาน) สานักงานปฏิรูปเพื่อ
สังคมไทยที่เป็ นธรรม (สปร.) สมัชชาคนจน (สคจ.) และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม
(ขปส.)
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