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บทสรุปผู้บริหาร 
 

โครงการส ารวจฐานข้อมูลองค์ความรู้การจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากการด าเนินโครงการ
ตามแนวนโยบายของรัฐ ภาคกลาง ระยะที่สอง เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ วิจัยเอกสารในเชิง
คุณภาพ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลความขัดแย้งอันเนื่องจากโครงการของรัฐ ซึ่งพันธกิจ
งานวิจัยครั้งนี้ได้ท าการส ารวจจังหวัดในภาคกลาง จ านวน 27 จังหวัด โดยได้ผลจากการศึกษาวิจัย
กรณีความขัดแย้งทั้งสิ้น 135 กรณี ซึ่งได้พบประเภทและประเด็นของความขัดแย้งที่ เกิดจาก
แนวนโยบายของรัฐปรากฎขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ของจังหวัดที่ท าการศึกษามีหลากหลายปัญหา เช่น  

1. ประเภทแนวนโยบายของรัฐเรื่องการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม เช่น ความ
ขัดแย้งในประเด็นการคัดค้านการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงสาย ทล.340 สุพรรณบุรี 

2. ประเภทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นการคัดค้านการก่อสร้าง
โรงงานคัดแยกขยะและคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานถ่านหินหรือชีวมวล 

3. ประเภทการบริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมือง วางผังเมือง และการอนุรักษ์วัฒนธรรม เช่น 
ประเด็นการคัดค้านการรื้อถอนบ้านเรือน ชุมชนป้อมมหากาฬเพ่ือท าเป็นสวนสาธารณะ 

4. ประเภทการบริหารจัดการ การท่องเที่ยว เช่น การจัดระเบียบแพ จ.กาญจนบุรี  
5. ประเภทการจัดระเบียบทางสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และกฎหมาย เช่น การยกเลิก

กฏหมายขายฝาก หรือประเด็นผู้ประกอบการคัดค้านยุทธการ “สระแก้วโมเดล” สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ 
เป็นต้น 
 การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจถึงความขัดแย้งที่เกิดจากการด าเนินโครงการของรัฐ โดยเฉพาะใน
เขตภาคกลาง จึงมีความจ าเป็นที่ต้องศึกษาและน าประเด็นความขัดแย้งมาถอดบทเรียน เพ่ือให้เกิด
องค์ความรู้จากบทเรียนและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งชัดเจนถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็น
การส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่ภาครัฐต้องเห็นความส าคัญถึงผลลัพธ์และเป้าหมายของ
การพัฒนาให้บรรลุผลตามแนวทางแนวนโยบายของรัฐ  ทั้งนี้ ต้องค าถึงถึงความเป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เพ่ือให้ทุกสังคมเกิดความสงบเรียบร้อยและมีความมั่นคงแห่งรัฐ  และจากการศึกษา
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
จุดแข็ง   

1. ภาครัฐ(ตัวแทน) มีทิศทางการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่นการน ากลยุทธ์ปฏิบัติ
ราชการ กรม กระทรวง ท้องถิ่น จังหวัด) 

2. มีเครือข่าย มาตรการ กลไก สนับสนุนการด าเนินงานของกระทรวง หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งในมิติของพ้ืนที่ และมิติของกลุ่มเป้าหมาย เช่น กฎหมาย พรบ. 

3. มีหน่วยงานหลัก ครอบคลุมทุกโครงการและกลุ่มเป้าหมายยากต่อการคัดค้าน 
จุดอ่อน 

1. ขาดการบูรณาการกลไกและภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง 
2. มีความซ้ าซ้อนของภารกิจ อ านาจหน้าที่และบทบาทที่ด าเนินการต่อกลุ่มเป้าหมายบางครั้ง

คลุมเครือ ไม่ชัดเจน 
3. ขาดระบบฐานข้อมูลกลาง และการเชื่อมโยงอย่างเป็นเครือข่าย ท าให้เสียเวลาและ

งบประมาณ 
4. การประชาสัมพันธ์สื่อสารต่อสังคมและคนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ทั่วถึง 
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โอกาส 
1. มีภาคีเครือข่ายในการท างานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
2. มีรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติที่เอ้ือต่อการปฎิบัติงาน 
3. เกิดการรักษา ดูแลชุมชน และรักษาหวงแหนทรัพยากรของชาติมากข้ึน 

อุปสรรค 
1. ความขัดแย้ง ความแตกแยกทางสังคม ความขัดแย้งทางการเมืองทั้งระดับท้องถิ่น/ชุมชน/

ชาติ ท าให้ขาดความปรองดองสมานฉันท์ และมีผลกระทบต่อการท างานในทุกระดับ 
2. นโยบายและระบบการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรของประเทศ ยังไม่สอดคล้อง 

หรือไม่สนับสนุนต่อการพัฒนาและแก้ปัญหาของประชาชนในมิติพ้ืนที่ โดยยึดตามภารกิจ
และวาระนโยบายเป็นหลัก 

3. สถานการณ์ทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท าให้ปัญหา
สังคมมีความหลากหลาย และซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ท าให้เกิดการแข่งขัน    
แย่งชิงทรัพยากร 
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 บทท่ี 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ความขัดแย้งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติทั้งในระดับบุคคล องค์กร ชุมชน และสังคมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศตลอดจนระหว่างประเทศ ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนา แต่ก็เป็น
สิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยง สังคมไทยตั้งแต่อดีตกาลก็ต้องเผชิญกับความขัดแย้งของคนในสังคมเรื่อยมา
และสภาพความขัดแย้งนั้นก็ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ท าให้เกิดความ
ขัดแย้งมาจาก “อ านาจรัฐ” เป็นตัวขับเคลื่อนสังคมในการด าเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้ว การด าเนินโครงการที่เกิดขึ้นตามแนวนโยบายพัฒนาประเทศของรัฐนั้นมักมีลักษณะ
ของ การจัดการรูปแบบเดิมๆ ทีม่ักจะใช้การตัดสินใจจากเบื้องบน  โอกาสที่ประชาชนมามีส่วนร่วมจึง
มีน้อยหรือไม่มีเลย  (วันชัย วัฒนศัพท์, 2547) 
 จากการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่แผนฉบับที่ 1 
(พ.ศ.2504 – 2509)  ซึ่งเน้นการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหลักที่มุ่งผลก าไรตามแนวคิดทุนนิยม 
จนท าให้เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจขึ้นในปี พ.ศ. 2540  ได้สะท้อนถึงความไม่สมดุลของกระบวนการ 
พัฒนาประเทศ ประกอบกับการที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ท า
ให้เกิดโลกไร้พรมแดน ด้วยความเปลี่ยน แปลงทางเทคโนโลยี  ภาวะความเป็นเมือง และพฤติกรรม
การบริโภคนิยมแบบโลกตะวันตก ท าให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ปัจจัยดังกล่าว  จะ
เป็นภัยคุกคาม หากชุมชนขาดความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน  อาจเป็น
โอกาสในการพัฒนาชุมชนได้ หากชุมชนสามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์จากบริบทการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเหมาะสม  การพัฒนาประเทศที่ไม่สมดุลนี้ ได้ท าให้ชุมชนในชนบทบางแห่งอยู่ในสภาพที่
เกือบล่มสลาย โดยเห็นได้จากสภาพการณ์ที่ปรากฎ ทั้งความยากจนของคนชนบท  การสูญเสียและ
เสื่อมโทรมของธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในชนบท การสูญเสียพลังคนหนุ่มสาวให้กับภาคสังคม
เมือง  ความผูกพัน เอ้ืออาทร ร่วมแรงร่วมใจของคนในชนบทเสื่อมลง การครอบง าของกลไกรัฐที่บั่น
ทอนศักยภาพของชุมชน (บุญนาค ตีวกุล, 2543)   จนกระทั่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่
ฉบับที่ 8 จนถึงแผนที่ 12 ได้มีการเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาที่เน้นเศรษฐกิจมาเป็นการพัฒนาที่เน้น
คนเป็นศูนย์กลาง เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค   
เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยน แปลงโดยอาศัยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และประชาสังคม
เป็นยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลง  

ค าว่า “การพัฒนา” จากการด าเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ หลายคนก็อาจนึกถึง
ความหมายในแง่บวก ซึ่งมาจากจินตนาการเชิงบวกถึงคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ และสังคมที่ดีขึ้น แต่
จากสถิติ และข้อมูลจ านวนมากก็ไม่สามารถปฏิเสธได้อย่างสิ้น เชิงว่า อีกด้านหนึ่งของ “การพัฒนา” 
ก็น ามาซึ่ง “ความไม่เท่าเทียม” และก่อให้เกิด “ความขัดแย้ง” ไปทั่วประเทศ  ดังเช่นกรณีความ
ขัดแย้งที่เกิดขี้นในภาคกลางของประเทศไทย ได้แก่ การจัดผังเมืองพ้ืนที่ต าบลเกวียนหัก อ าเภอขลุง 
เป็นพ้ืนที่สีชมพู การคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ในหลายพ้ืนที่ทั้ง ต.นครเนื่องเขต ต. เขาหิน
ซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ท่าเสน จ.เพชรบุรี ปัญหาการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์
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ท าให้ชุมชนเกิดความหวาดกลัวต่ออันตรายใน จ.สิงห์บุรี จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น  ซึ่งผลของ
ความขัดแย้งอาจท าให้เกิดความสูญเสียทั้งเวลา งบประมาณ ทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งชีวิต บางกรณีก็
สามารถจัดการความขัดแย้งนั้นส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี แต่หลายกรณีก็ยังไม่สามารถจัดการได้และยัง
ยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน 

ดังนั้นการศึกษาเชิงส ารวจถึงความขัดแย้งที่เกิดจากการด าเนินโครงการของรัฐ โดยเฉพาะใน
เขตภาคกลาง จึงมีความจ าเป็นที่ต้องศึกษาอย่างเร่งด่วน เพ่ือเป็นให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนถึง
สถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น การส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ในการท าให้เกิดความ
สงบเรียบร้อยและสันติสุขในสังคม  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากโครงการที่
เกิดข้ึนตามแนวนโยบายของรัฐ ในเขตพ้ืนที่ ภาคกลาง  
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. การวิจัยเอกสาร โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในประเด็นต่างๆ  
จากแหล่งข้อมูล เช่น ข่าวหนังสือพิมพ์  เอกสารร้องเรียน  บทความ งานวิจัย เป็นต้น  

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง  
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงข้อมูลที่ได้จะถูกบันทึกโดยการเขียน รวมทั้งการบันทึกภาพ
และเสียง  
 
กรอบการเก็บข้อมูลความขัดแย้ง 
         กรอบการเก็บข้อมูลในการส ารวจครั้งนี้มีเป็นไปตามรูปแบบของส านักสันติวิธีและธรรมาภิ
บาล สถาบันพระปกเกล้า ดังนี้  

1. พ้ืนที ่หมายถึง ต าบล อ าเภอ และจังหวัดที่เกิดความขัดแย้ง 
2. ประเภท  หมายถึง หัวข้อใหญ่ที่เป็นประเด็นหลักของความขัดแย้ง เช่น ทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการที่ดิน เป็นต้น 
3. ระดับการรับรู้ของสังคม หมายถึง สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อท้อง 

ถิ่นและ/หรือสื่อระดับชาติ  ซึ่งจะสามารถวัดความสนใจของชุมชนหรือของสังคมไทยต่อความขัดแย้ง 
ดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง หากไม่ปรากฏตามสื่อระดับชาติไม่ว่าจะเป็นวิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือโทรทัศน์ 
ให้ถือว่าความขัดแย้งดังกล่าวอยู่ในระดับท้องถิ่น  

4. ประเด็นขัดแย้ง สรุปย่อถึงเรื่องราวโดยรวมที่คู่ขัดแย้งหลักมีความขัดแย้งกัน 
5. ความเป็นมา  คือ เรื่องราว/ ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ความขัดแย้งเริ่มก่อตัวขึ้น 

และปรากฏอยู่ในปัจจุบัน 
6. คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน  หมายถึง บุคคล/ กลุ่มบุคคล/ องค์กร/ หน่วยงานที่ขัดแย้งกัน 

สองฝ่าย และ ข้อเรียกร้องหรือความต้องการที่คู่ขัดแย้งหลักได้แสดงออกอย่างเปิดเผย 
7. ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน หมายถึง บุคคล / กลุ่มบุคคล/ องค์กร/ หน่วยงานนอกเหนือจากคู่ขัดแย้ง 

หลักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในแง่ที่จะท าให้ความขัดแย้งขยายตัวมากขึ้น และได้สนับสนุน
ส่งเสริมหรือขัดขวางความต้องการของคู่ขัดแย้งหลักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

8. ระยะเวลา หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่เกิดความขัดแย้งขึ้นจนกระทั่งยุติลง 
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9. สถานะ หมายถึง สถานการณ์ของการแก้ไขความขัดแย้ง ณ ปัจจุบัน 
10. พลวัต หมายถึง เหตุการณ์ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ความขัดแย้งใน 

ลักษณะที่ท าให้ความขัดแย้งขยายตัว หรือคลี่คลายลง 
11. ระดับความรุนแรง หมายถึง ระดับความเสียหายต่อทรัพย์สิน ร่างกาย และชีวิต 
12. วิธีการแก้ไข หมายถึง กลยุทธ์ ปัจจัย กิจกรรม กระบวนการ ระเบียบ หรือนโยบายที่ 

คู่ขัดแย้งหลักหรือผู้ที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะน ามาใช้ในการแก้ไขความขัดแย้ง 
13. แหล่งที่มาของข้อมูล 

 
ขอบเขตการวิจัย 
        ขอบเขตพื้นที่จังหวัด 

พ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินงานศึกษาคือ องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
เอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมใน ภาคกลาง 26 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ได้แก่  กาญจนบุรี  
จันทบุรี   ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี   ชัยนาท  ตราด  นครนายก  นครปฐม  นนทบุรี   ปทุมธานี  
ประจวบคีรีขันธ์  ปราจีนบุรี  พระนครศรีอยุธยา  เพชรบุรี  ระยอง  ราชบุรี  ลพบุรี  สมุทรปราการ  
สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สระแก้ว  สระบุรี สิงห์บุรี  สุพรรณบุรี  อ่างทอง อุทัยธานี และ
กรุงเทพมหานคร 
         ขอบเขตเนื้อหาการวิจัย 
          ในการศึกษาครั้งนี้ ลักษณะของเนื้อหา เป็นประเด็นความขัดแย้งอันเนื่องมาจากนโยบาย
หรือ โครงการของรัฐ  ได้แก่    
          - ความขัดแย้งอันเนื่องจากนโยบายด้านการจัดการขยะทั้งขยะบ้านและขยะอุตสาหกรรม 
เช่น กรณีการก่อสร้างโครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะและการผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) จ.
ปทุมธานี เป็นต้น  
          - ความขัดแย้งอันเนื่องจากการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน  เช่น โครงการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น 
          - ความขัดแย้งอันเนื่องจากนโยบายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เช่น    กรณีความขัดแย้งใน
การจัดสรรพ้ืนที่ให้แก่ร้านค้า การรุกล้ ามรดกโลก บริเวณข้างวิหารพระมงคลบพิตร จ.พระนครศรี 
อยุธยา กรณีการรวม 3 เกาะตั้งอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม จ.ประจวบคีรีขันธ์ การจัดระเบียบแพ
ท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี เป็นต้น  
         - ความขัดแย้งอันเนื่องจาก “ที่ดิน” ซึ่งความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานของรัฐ รัฐ
กับเอกชน และเอกชนกับเอกชน ที่รุนแรงและยืดเยื้อจะเกิดขึ้นระหว่างรัฐกับเอกชนในที่ดินของรัฐ 
ทั้งที่เป็นเขตสงวนและคุ้มครอง เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ ที่
สาธารณะที่พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน ที่ราชพัสดุ ที่ใช้ในราชการทหาร ฯลฯ             
          - ความขัดแย้งอันเนื่องจากนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรน้ า เช่น กรณีสร้างเขื่อนแม่วงก์ 
จ.อุทัยธานี เป็นต้น  
 
แหล่งข้อมูล 
           ข้อมูลความขัดแย้งอันเนื่องจากโครงการตามนโยบายของรัฐนี้ ได้มีการรวบรวมโดย
คณะผู้วิจัย โดยเก็บข้อมูลจากค าบอกเล่าของชาวบ้านในพื้นที่  การสัมภาษณ์เครือข่าย  การร้องเรียน
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จากศูนย์ด ารงธรรม ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตของเว็บไซต์ต่างๆ เช่น ไทยรัฐ มติชน ไทยพีบีเอส ผู้จัดการ 
เดลินิวส์ มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร  หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด ทีวีออนไลน์  ฯลฯ 
 
ระยะเวลาการศึกษา 

    การด าเนินการศึกษานี้ ใช้เวลาในการด าเนินการ 10 เดือน ตั้งแต่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ได้ข้อมูลเพ่ือใช้ในการจัดท าแผนที่ความขัดแย้ง (Conflict Mapping) ของความขัดแย้งที่
เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากโครงการที่เกิดขึ้นตามแนวนโยบายของรัฐ ในเขตพ้ืนที่ ภาคกลาง  
            2. ได้เครือข่ายเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอันเนื่องจากโครงการหรือนโยบาย
ของรัฐ 
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บทท่ี 2 
กรณีศึกษา 

 
การส ารวจข๎อมูลสถานการณ๑ความขัดแย๎ง ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากโครงการที่เกิดขึ้นตาม

แนวนโยบายของรัฐ ในเขตภาคกลางนี้ เป็นการรวบรวมกรณีศึกษาจ านวน 135 กรณีจาก 27 จังหวัด
คือ กาญจนบุรี  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ชัยนาท  ตราด  นครนายก  นครปฐม  นนทบุรี  
ปทุมธานี  ประจวบคีรีขันธ๑  ปราจีนบุรี  พระนครศรีอยุธยา  เพชรบุรี  ระยอง  ราชบุรี  ลพบุรี  
สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สระแก๎ว  สระบุรี สิงห๑บุรี  สุพรรณบุรี  อํางทอง  
อุทัยธานี และกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
จังหวัดกาญจนบุรี 

 
1. คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน   
 
พื้นที่ : อ าเภอทํามํวง จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ประเภท : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง : ชาวบ๎าน ในเขตเทศบาล ต.ทํามํวง อ. ทํามํวง จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นปูายข๎อความ
คัดค๎านการขอขยายก าลังผลิตของโรงไฟฟูาที่ใช๎วัตถุดิบเชื้อเพลิงถํานหิน 
 
ความเป็นมา:  

วันที่ 8 พ.ย. 2560 ผู๎สื่อขําวได๎ลงพ้ืนที่พบ นายเสนีย๑ บ ารุงศักดิ์ ข๎าราชการบ านาญ ได๎น า
ชาวบ๎านในพ้ืนที่เทศบาลต าบลทํามํวง ประมาณ 10 คน ออกติดตั้งปูายคัดค๎านการขอขยายก าลัง
ผลิตไฟฟูาของโรงงานไฟฟูาถํานหิน ชาวบ๎านในเขตเทศบาลต าบลทํามํวง อ.ทํามํวง จ.กาญจนบุรี ได๎
ขึ้นปูายอิงค๑เจ็ตเขียนข๎อความคัดค๎านการขอขยายก าลังผลิตของโรงไฟฟูา ที่ใช๎วัตถุดิบเชื้อเพลิงถําน
หินของ บริษัท ไทยเคนเปเปอร๑ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 222 หมูํ 1 ต.วังขนาย อ.ทํามํวง จ.
กาญจนบุรี โดยอยูํในขั้นตอนการท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล๎อม (EIA)  โดยนายเสนีย๑เปิดเผยวํา 
เนื่องจากบริษัท ไทยเคนเปเปอร๑ จ ากัด ได๎มีการท าประชาคมเพ่ือจะด าเนินการตั้งโรงงานผลิต
กระแสไฟฟูาจากถํานหิน แตํที่ผํานมาในการท าประชาคม ประชาชนในเขตต าบลทํามํวงยังไมํได๎
รับทราบในเรื่องนี้เทําที่ควรและถ๎าปลํอยให๎มีการเปิดโรงงานจากไฟฟูาถํานหินปริมาณ 49.5 เมกะ
วัตต๑ ซึ่งอาจจะกํอให๎เกิดมลพิษเป็นรัศมีเป็นระยะกว๎างถึง 50 กิโลเมตร อาจจะสร๎างผลกระทบตํอ
ชุมชน โรงเรียน และผลผลิตทางการเกษตรโดยที่ผํานมาทางบริษัท ไทยเคนเปเปอร๑ ได๎ด าเนินกิจการ
แบบเดียวกันนี้ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรีและได๎สํงผลกระทบตํอผลผลิตทางการเกษตรมาแล๎ว ซึ่ง
อยากให๎ทางโรงงานไทยเคนเปเปอร๑ได๎ด าเนินการโรงงานไฟฟูาด๎วยพลังงานสะอาดแทนถํานหินที่จะ
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สํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมในหลายๆ ด๎าน พร๎อมทั้งขอให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎ลงมาด าเนินการ
และระงับในการด าเนินการโรงงานไฟฟูาถํานหินในครั้งนี้ 

วันที่ 10 พ.ย. 2560  นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู๎วําราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได๎เชิญ
ตัวแทนประชาชนในพื้นท่ี หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และบริษัท ไทยเคนเปเปอร๑ จ ากัด มาพูดถึงปัญหาที่
ชาวบ๎านได๎รวมตัวกันคัดค๎านการตั้งโรงงานไฟฟูาด๎วยถํานหินในครั้งนี้ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ 
กลําวให๎นโยบายการท างานวํา" ขอให๎ข๎าราชการทุกภาคสํวนของ อ.ทํามํวงฯ ตลอดจนผู๎น า
ท๎องถิ ่นทุกทํานยึดถือหลักการท างานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลต๎องเอาใจใสํด ูแลค วาม
เดือดร๎อนของประชาชนเป็นหลักเมื่อทราบปัญหาของประชาชนต๎องรีบแก๎ไขอยําปลํอยทิ้งใน
ฐานะที่ตนเดินทางมารับต าแหนํงผู๎วําราชการจังหวัดกาญจนบุรีคนใหมํไมํหนักใจอะไร  เพราะ
ประชาชนชาวกาญจนบุรี สํวนใหญํมีความรู ๎ และมีความสามารถสูง"  ผู ๎สื ่อขําวรายงานวํา 
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมมอบนโยบายการท างานของ  นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู๎วํา
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได๎เดินทางไปที่ห๎องประชุมบนชั้น 2 ของที่วําการอ าเภอทํามํวงฯ 
เพ่ือรับหนังสือร๎องเรียนคัดค๎านจากนายชัยธรรม พิศาล กลุํม ประธานประชาคมพัฒนาท๎องถิ่น 
อ.ทํามํวงฯ พร๎อมสมาชิกกลุํมฯ ที่มายื่นหนังสือคัดค๎านการที่บริษัท ไทยเคนเปเปอร๑ ซึ่งเป็น
บริษัท เอส.ซี.จี.จ ากัด ได๎ท าเรื่องขอท าเรื่องประชาคมมาทางอ าเภอทํามํวงฯเพื่อขอขยายพื้นที่
โรงไฟฟูาถํานหินในการขยายก าลังผลิตกระแสร๑ไฟฟูาเพิ่มมากขึ้น โดยใช๎พลังงานถํานหินเป็น
เชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟูา ซึ่งนายชัยธรรม ประศาล ประธานกลุํมประชาคมพัฒนา
ท๎องถิ่น อ.ทํามํวงฯ และนายภษิศิ์เดช มหาสุวรรณวงศ๑ สมาชิกกลุํมคนทํามํวงไมํเอาถํานหิน ซึ่ง
เป็น 1 ในเครือขํายสนับสนุนการใช๎พลงานสะอาด  ได๎เลําถึงประวัติความเป็นมาของพื้นที่ อ.
ทํามํวง และพื้นที่ของโรงไฟฟูาถํานหินวํา ที่ผํานมาประชาชนชาวอ าเภอทํามํวงฯ โดยเฉพาะ
ชาวบ๎านใน 5 หมูํบ๎านที่อยูํบริเวณรอบรอบโรงไฟฟูาของบริษัทไทยเคนเปเปอร๑ ในเครือของ
บริษัท เอส.ซี.จี.ที่ผลิตดระแสร๑ไฟฟูาโดยใช๎ถํานหินเป็นเชื้อเพลิงชาวบ๎านในเขต อ.ทํามํวงฯ ก็
ไมํสบายใจเพราะหวั่นเกรงพิษภัยจากถํานหินที่จะฟุูงกระจายไปในอากาศท าให๎มลภาวะเป็นพิษ
ได๎ในอนาคต อยูํอยูํ ก็มาทราบวํา ทางบริษัท ไทยเคนฯ ในเครือบริษัท เอส.ซี.จี.ก าลังท าเรื่อง
ขอมาทางอ าเภอทํามํวงฯ วําจะจอขยายพื้นที่กํอสร๎างโรงไฟฟูาเพิ่มเพื่อผลิตกระแสร๑ไฟฟูาเพิ่ม 
พวกตนได๎ท าหนังสือคัดค๎านยื่นตํอนายอธิสรรค๑ อินทร๑สตา นายอ าเภอทํามํวงฯ มาแล๎วครั้ง
หนึ่ง กํอนหน๎านี้ ผู๎สื่อขําวรายงานวํา ภายหลังจากที่กลุํมประชาคมพัฒนาท๎องถิ่น อ.ทํามํวงฯ 
และกลุ ํมคนทําม ํว ง  ไม ํเ อาถ ํานห ินฯ ได ๎อธ ิบาย เหต ุผลในการยื ่นหน ังส ือค ัดค ๎านต ํอที่
ประชุม   นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู๎วําราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได๎สอบถามความคืบหน๎าใน
เรื่องที่บริษัทไทยเคนฯ ที่ท าเรื่องขอขยายพื้นที่โรงผลิตกระแสร๑ไฟฟูาถํานหิน   ถึงขั้นตอนไหน
แล๎ว นายอธิสรรค๑ อินทร๑สตา นายอ าเภอทํามํวงฯ กลําววํ า ก าลังอยูํในขั้นตอนการขออนุญาต
ท าประชาคมเพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ จึงได๎สั่งการให๎
นายอธิสรรค๑ อินทร๑สตา นายอ าเภอทํามํวงฯ ชะลอ หรือยกเลิกการออกค าสั ่งให๎มีการท า
ประชาคมไปกํอนโดยจะนัดหมายเจ๎าของบริษัทรวมทั้งกลุ ํมพลังมวลชน และหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องโดยเฉพาะอุตสาหกรรมจังหวัด มาประชุมเพื่อหาทางออกกันอีกครั้ง ในเมื่อประชาชน
เขาไมํได๎คัดค๎านในเรื่องการขยายพื้นที่โรงไฟฟูา แตํเขาต๎องการไมํให๎ใช๎ถํานหินเป็นเชื้อเพลิงใน
การผลิตกระแสร๑ไฟ วําจะใช๎เชื้อเพลิงน้ ามัน ที่เป็นพลังงานสะอาดได๎หรือไมํเทํานั้น  
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คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
1. ชาวบ๎าน ในเขตเทศบาล ต.ทํามํวง อ. ทํามํวง จังหวัดกาญจนบุรี คัดค๎านการขอขยายก าลัง 

ผลิตของโรงไฟฟูาที่ใช๎วัตถุดิบเชื้อเพลิงถํานหิน เพราะเกรงวําจะสร๎างผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม 
2. โรงไฟฟูาบริษัท ไทยเคนเปเปอร๑ จ ากัด (มหาชน) ต๎องการขยายก าลังผลิตของโรงไฟฟูาที่ใช๎ 

วัตถุดิบเชื้อเพลิงถํานหิน 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 

1. ผู๎วําราชการจังหวัดกาญจนบุรี   2. นายอ าเภอทํามํวงฯ  3.องค๑กรการปกครองสํวน 
ท๎องถิ่นท่ีเกี่ยวข๎อง  4. สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา :  พ.ศ.2560-2561 
 
สถานะ: อยูํระหวํางการด าเนินการแก๎ไข 
 
พลวัต : ได๎มีการขอขยายก าลังผลิตของโรงไฟฟูา ที่ใช๎วัตถุดิบเชื้อเพลิงถํานหินของ บริษัท ไทยเคน
เปเปอร๑ จ ากัด(มหาชน) ชาวบ๎านในเขตเทศบาลต าบลทํามํวง อ.ทํามํวง จ.กาญจนบุรี  เกรงวําจะเกิด
ปัญหาสิ่งแวดล๎อมจึงได๎รวมตัวกันคัดค๎าน  
 
ระดับความรุนแรง : ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข : 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออกรํวมกันของฝุาย
ตํางๆที่ เกี่ยวข๎อง และขอความรํวมมือในการท างานรํวมกันทั้งฝุายผู๎ประกอบการ ผู๎ตํอต๎าน          
สํวนราชการ อ าเภอ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 
แหล่งที่มา  
เวิร๑คพ๎อยนิวส๑. “ไม่เอา ! ชาวท่าม่วงขึ้นป้ายค้าน การขยายโรงไฟฟ้าถ่านหิน.” 8 พฤศจิกายน 

2560.  
มติชนออนไลน๑. “ชาวท่าม่วง ขึ้นป้ายค้าน ขยายโรงไฟฟ้าถ่านหิน หวั่นมลพิษกระจายไกล"             

8 พฤศจิกายน 2560.  
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2.ความขัดแย้งกรณีสารตะกั่วปนเปื้อนล าห้วยคลิตี้   
 
พื้นที่ : หมูํบ๎านคลิตี้ลําง ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ประเภท : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง : ชาวบ๎าน ในเขตหมูํบ๎านคลิตี้ลําง ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เรียกร๎อง
ให๎กรรมการของบริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส๑(ประเทศไทย) จ ากัด รับผิดชอบเยียวยาและฟ้ืนฟู       
ล าห๎วยคลิตี้ที่ถูกปนเปื้อนด๎วยสารตะกั่วในระดับสูง 
 
 ความเป็นมา :   

ปี พ.ศ.2541 ขําวการปนเปื้อนสารตะกั่วในล าห๎วยคลิตี้ ปรากฏตํอสาธารณชนหลังชาวบ๎าน
ตํางล๎มปุวย มีอาการผิดปกติ และจบชีวิตลงอยํางเป็นปริศนา ยะเสอะ นาสวนสุวรรณ วัย 68 ปี เลํา
ย๎อนไปถึงเมื่อสิบเก๎าปีกํอนวําชาวบ๎านเริ่มสงสัยวําน้ าล าห๎วยคลิตี้มีปัญหาก็เพราะสัตว๑เลี้ยงอยํางเชํน
วัวควายล๎มตาย น้ ามีกลิ่นเหม็น และที่ท าให๎รู๎ชัดก็คือฝูงเป็ดที่ลงไปน้ าตายหมด เขาซึ่งเป็นผู๎ชํวย
ผู๎ใหญํบ๎านคลิตี้ลํางตอนนั้นได๎รํวมกับชาวบ๎านไปยื่นเรื่องให๎ทางอ าเภอเข๎ามาชํวยท าความสะอาดล า
น้ าและหาต๎นตอของความเป็นพิษของห๎วยคลิตี้ ทางอ าเภอให๎งบมาท าน้ าประปาเพ่ือจะได๎ไมํต๎องพ่ึง
น้ าจากล าห๎วย "แตํเขาบอกวําถ๎าจะท าล าห๎วยให๎ดีนั้นชํวยไมํได๎ ชาวบ๎านต๎องชํวยเหลือตัวเอง" สิ่งนี้
เองท าให๎ยะเสอะและชาวบ๎านต๎องหาหนํวยงานอ่ืนๆ เข๎ามาชํวยชาวบ๎าน และก็เป็นจุดเริ่มต๎นของ
การตํอสู๎อันยาวนาน ระหวํางทางก็มีคนเจ็บปุวยและเสียชีวิตไปหลายคน ซึ่งยะเสอะเชื่อวํามาจากพิษ
ของสารตะกั่ว และจนบัดนี้ทั้งตัวเขาเองและคนในหมูํบ๎านคลิตี้ลํางก็มีสารตะกั่วในเลือดสูงเกินกวํา
คําเฉลี่ยของคนไทยมากนัก 
  ปี พ.ศ. 2541 ศูนย๑ศึกษากระเหรี่ยงและพัฒนาร๎องเรียนตํอกรมควบคุมมลพิษให๎ตรวจสอบ
การปนเปื้อนของตะกั่วในห๎วยคลิตี้ ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี เพราะเกิดเหตุ
รั่วไหลของน้ าจากบํอเก็บกักตะกอนหางแรํ (Tailing Pond) จากกิจกรรมการแตํงแรํตะกั่วของโรง
แตํงแรํ บริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส๑(ประเทศไทย) จ ากัดลงสูํห๎วยคลิตี้ ท าให๎เกิดความวิตกกังวลตํอ
สุขภาพของคนในหมูํบ๎าน 

ปี 2542 หนํวยแพทย๑เคลื่อนที่ กรมอนามัยเข๎าไปตรวจเลือกชาวบ๎านคลิตี้ลํางพบวําผู๎อยูํ
อาศัยในหมูํบ๎านคลิตี้ลํางซึ่งอยูํหลังบํอเก็บกักตะกอนหางแรํมีระดับสารตะกั่วในเลือดสูงในทุกชํวง
อายุระหวําง 23.56- 26.31 มิลลิกรัมตํอเดซิลิตร ทั้งที่การส ารวจระดับสารตะกั่วในเลือดเฉลี่ ยของ
คนไทยทั่วไปในปี 2538-2539 โดยกรมอาชีวะอนามัยนั้นอยุํที่ 4.29 มิลลิกรัมตํอเดซิลิตรเทํานั้น 
สํวนรายงานของส านักงานจัดการคุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษซึ่งเริ่มตรวจหาปริมาณสารตะกั่วใน
ล าห๎วยคลิตี้ ในปีพ.ศ. 2541 บริเวณใต๎โรงแตํงแรํคลิตี้พบการปนเปื้อนสารตะกั่วในน้ าในรูปของตะกั่ว
ทั้งหมด  เกินมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหลํงน้ าผิวดิน และพบตะกอนดินท๎องน้ าปนเปื้อนสารตะกั่วใน
ระดับสูงมาก สัตว๑น้ ามีการสะสมสารตะกั่วสูงกวําคํามาตรฐานอาหารให๎มีสารปนเปื้อนตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) ที่ก าหนดไว๎ไมํเกิน 1.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยพบวํา 
ปลา มีปริมาณตะกั่วสูงกวําคํามาตรฐานอาหารให๎มีสารปนเปื้อน 6-82 เทํา ปูมีปริมาณตะกั่วสูงกวํา
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คํามาตรฐานฯ 223-452 เทํา หอยมีปริมาณตะกั่วสูงกวําคํามาตรฐานฯ 125 เทํา และกุ๎งมีปริมาณ
ตะกั่วสูงกวําคํามาตรฐานฯ 130 เทํา 

วันที่ 11 ก.ย. 2560 ศาลจังหวัดกาญจนบุรีอํานค าพิพากษาศาลฏีกากรณีคลิตี้ ท าให๎คดีที่
ด าเนินตั้งแตํปี พ.ศ 2546 ยุติลงด๎วยชัยชนะของชาวบ๎านคลิตี้ลํางที่เรียกร๎องสิทธิ์ในฐานะที่เป็นชุมชน
ดั้งเดิม ให๎กรรมการของบริษัทเหมืองแรํที่เข๎ามากํอความเสียหายต๎องรับผิดชอบเยียวยาและฟ้ืนฟูล า
ห๎วยคลิตี้ที่ถูกปนเปื้อนด๎วยสารตะกั่วในระดับสูง "คดีนี้เป็นบทสรุปส าหรับกรณีปนเปื้อนสารตะกั่วใน
ล าน้ าคลิตี้ที่กาญจนบุรี ซึ่งตํอเนื่องยาวนานมา 19 ปีแล๎ว และก็เป็นบทเริ่มของการใช๎บรรทัดฐานใหมํ
ในสังคมไทยวํา ผู๎ใดที่กํอให๎เกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมไมํวําจะนิติบุคคล หรือตัวบุคคลเองจะต๎อง
รับผิดชอบ แม๎วําจะมีการปิดบริษัทไปแล๎ว แตํกรรมการของบริษัทนั้นก็จะต๎องรับผิดชอบอยูํ" สุรพงษ๑ 
กองจันทึก ผู๎กํอตั้ง "ศูนย๑ศึกษากระเหรี่ยงและการพัฒนา" ซึ่งชํวยเหลือชาวบ๎านคลิตี้ทางด๎านคดีมา
ตั้งแตํเริ่มต๎นกลําวกับบีบีซีไทยระบุวํา วันนี้ค าพิพากษาของศาลฏีกายืนตามศาลอุทธรณ๑คือให๎จ าเลย
ทั้ง 7 คนจํายเงินชดเชยให๎แกํชาวบ๎านผู๎เสียหาย 150 คน เป็นเงินรวม 36,050,000 บาท นอกจากนี้
ศาลฎีกายังตัดสินให๎กรรมการของบริษัทตะกั่ว คอนเซนเตรทส๑ (ประเทศไทย) รวมทั้งผู๎จัดการมรดก
ต๎องรับผิดชอบตํอการปนเปื้อนเป็นการสํวนตัว และที่ส าคัญก็คือศาลรับรองสิทธิ์ของชาวบ๎าน 150 
คนที่รํวมฟูองร๎องในฐานะที่ "ชุมชนท๎องถิ่นดั้งเดิม" ตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญปี 2550 อันเป็นการ
รับรองสิทธิของชุมชนให๎สามารถฟูองร๎องให๎มีการฟ้ืนฟูล าห๎วยคลิตี้ได๎ 

 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
1. ชาวบ๎าน ในเขตหมูํบ๎านคลิตี้ลําง ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เรี ยกร๎องสิทธิ์ให๎
กรรมการของบริษัทตะกั่วคอนเซนเตรทส๑(ประเทศไทย) จ ากัด รับผิดชอบเยียวยาและฟ้ืนฟูล าห๎วย  
คลิตี้ที่ถูกปนเปื้อนด๎วยสารตะก่ัวในระดับสูง 
2. บริษัท ตะก่ัวคอนเซนเตรทส๑(ประเทศไทย) จ ากัด ปลํอยสารตะก่ัวลงล าห๎วยที่ชุมชนใช๎ประโยชน๑ 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1. ศูนย๑ศึกษากระเหรี่ยงและพัฒนา  2. ศาล  3.องค๑กรการปกครองสํวนท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎อง  4.กรม
ควบคุมมลพิษ  5. สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา :  พ.ศ.2541-พ.ศ.2560 
 
สถานะ: ได๎รับการแก๎ไขแล๎ว 
 
พลวัต : ชาวบ๎านในเขตหมูํบ๎านคลิตี้ลําง ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เรียกร๎องสิทธิ์ใน
ฐานะที่เป็นชุมชนดั้งเดิม ให๎กรรมการของบริษัทตะกั่วคอนเซนเตรทส๑(ประเทศไทย) จ ากัด ที่เข๎ามา
กํอความเสียหายต๎องรับผิดชอบเยียวยาและฟ้ืนฟูล าห๎วยคลิตี้ที่ถูกปนเปื้อนด๎วยสารตะกั่วในระดับสูง  
เนื่องจากสร๎างความเสียหายตํอชาวบ๎านจ านวนมาก   
 
ระดับความรุนแรง : มีความเสียหายตํอทรัพย๑สิน ชีวิต และมีความเครียด 
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วิธีการแก้ไข : 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออกรํวมกันของฝุายตําง 
ที่เก่ียวข๎องและสํงเรื่องให๎ศาลจังหวัดกาญจนบุรีพิพากษา กรณีคลิตี้ ท าให๎คดียุติลง 
แหล่งที่มา  
บีบีซีนิวส๑. “คลิตี้: เรื่องเก่าที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของคดีสิ่งแวดล้อมชุมชน.” 11 กันยายน 

2560.  
มติชนออนไลน๑. “ปิดฉาก’คลิตี้’ คดีประวัติศาสตร์ ชัยชนะของชุมชน" 11 กรกฎาคม 2559. 
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3.ปัญหาท่อสง่ก๊าซ ไทย-พม่า   
 
พื้นที่ : จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ประเภท : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง : คณะรัฐมนตรีมีมติให๎มีการวางทํอสํงก๏าซไทย-พมํา แตํโครงการนี้สร๎างปัญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของชนกลุํมน๎อยที่อาศัยอยูํในพ้ืนที่โครงการด๎านประเทศสหภาพพมํา และปัญหา
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม จากการวางทํอก๏าซผํานผืนปุาอนุรักษ๑จึงถูกคัดค๎านจากชาวบ๎าน 
 
ความเป็นมา : 

โครงการทํอสํงก๏าซไทย-พมํา เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค๑เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมด๎าน 
ชายฝั่งตะวันตก โดยได๎เริ่มในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ทางรัฐบาล เริ่มจากคณะรัฐมนตรีมีมติให๎
การปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย (ปตท.) ได๎รับมติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2536 สมัย
รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ได๎เรํงรัดการจัดหาก๏าซธรรมชาติโดยเจรจารับซื้อก๏าซจากแหลํงยาดานาและ
เยตากุนของสหภาพพมําเพ่ือให๎ทันกับแผนการกํอสร๎างโรงไฟฟูาพลังความร๎อนรํวมของการไฟฟูาฝุาย
ผลิตแหํงประเทศไทย (กฟผ.) ที่จังหวัดราชบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2537 
ให๎ ปตท. เรํงจัดหาก๏าซใหผู๎ผลิตไฟฟูาอ่ืนที่จะเกิดขึ้นในบริเวณใกล๎เคียงภายใต๎เงื่อนไขเดียวกับ กฟผ. 
เพ่ือให๎มีพลังงานจากก๏าซธรรมชาติเพียงพอตํอการใช๎งานซึ่งคาดวําจะสูงถึง 3,000 ล๎านลูกบาศก๑ฟุต
ตํอวันชในปี 2543 และการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย เซ็นสัญญาซื้อขายก๏าซธรรมชาติจากรัฐบาล
ทหารพมําเป็นระยะเวลา 30 ปี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2538 โดยก าหนดจุดรับก๏าซที่บ๎าน อี
ตํอง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และวางทํอสํงก๏าซเชื่อมไปยังโรงฟูาราชบุรี มีก าหนดให๎การ
กํอสร๎างเสร็จสิ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 โครงการนี้ถูกคัดค๎านอยํางมาก เนื่องจากมีปัญหา
ใน 2 ประเด็นที่ส าคัญ คือ ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชนกลุํมน๎อยที่อาศัยอยูํในพ้ืนที่
โครงการด๎านประเทศสหภาพพมํา และปัญหาผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม จากการวางทํอก๏าซผํานผืน
ปุาอนุรักษ๑ ประเด็นปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของการลงทุนในครั้งนี้ ถูกตั้งค าถามจาก
หลายฝุายนับตั้งแตํบริษัทโทเทลได๎ท าการจํายเงินคําสัมปทานส าหรับการขุดเจาะก๏าซเป็นจ านวน 15 
ล๎านดอลลําร๑สหรัฐฯ ให๎กับรัฐบาลทหารของพมําในปี พ.ศ. 2535  แล๎วตามมาด๎วยขําวการสั่งซื้ออาวุธ
ยุทโธปกรณ๑ของรัฐบาลทหารพมําหลังจากได๎รับเงินก๎อนดังกลําว ฝุายที่คัดค๎านการให๎สัมปทานในการ
ขุดเจาะและขายก๏าซธรรมชาติจากแหลํงยาดานา เชื่อวําโครงการนี้จะท ารายได๎ให๎กับรัฐบาลทหาร
พมํา ปีละ 400 ล๎านดอลลําร๑สหรัฐฯ ซึ่งเป็นคิดเป็นร๎อยละ 65 ของรายได๎ท้ังหมดของประเทศ ซึ่งฝุาย
ที่คัดค๎านเชื่อวํารายได๎ของการลงทุนของตํางชาติในพมํา จะถูกน าไปใช๎เป็นงบประมาณส าหรับ
กองทัพมากกวํา การกระจายรายได๎ออกไปสูํคนสํวนใหญํของประเทศ การเรียกร๎องในประเด็นสิทธิ
มนุษยชนที่มีตํอรัฐบาลทหารพมําได๎กลายมาเป็นข๎อเรียกร๎องที่มีตํอรับบาลไทยด๎วยจากฝุายที่คัดค๎าน 
แตํทําทีของรัฐบาลไทยตํอการเรียกร๎อง คือการมองวําเป็นปัญหาภายในประเทศของสหภาพพมําที่ไมํ
ควรเข๎าไปยุํงเกี่ยว แตํส าหรับขบวนการเคลื่อไหวในที่ตําง ๆ ทั่วโลกประเด็นนี้เป็นเรื่องส าคัญ เพราะ
พ้ืนที่ส าหรับการวางทํอก๏าซ มายังจุดรับก๏าซท่ีบ๎านอีตํองในประเทศไทยนั้น เป็นพ้ืนที่ ๆ รัฐบาลทหาร
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พมําเรียกวําพื้นที่สีด า  การสร๎างทํอก๏าซเข๎าไปในพ้ืนที่ดังกลําว กลายเป็นแผนยุทธศาสตร๑ในการกวาด
ล๎างกองก าลังชนกลุํมน๎อย กองก าลังทหารที่เข๎าไปดูแลทํอก๏าซ บีบคับชาวบ๎านให๎มีการย๎ายถิ่นฐาน
เพ่ือการวางทํอก๏าซ และได๎ท าการเกณฑ๑แรงงานมาเพ่ือสร๎างทางรถไฟขนสํงอุปกรณ๑กํอสร๎าง สร๎าง
คํายทหารและคํายพักส าหรับเจ๎าหน๎าที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างทํอก๏าซ และยังมีข๎อมูลแสดงถึงการ
กระท าทารุณกรรมตําง ๆ ตํอชาวบ๎านตามแนวทํอนั้น ท าให๎มีการฟูองร๎องบริษัทยูโนแคล หนึ่งในผู๎
รํวมทุน เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 ยังศาลแขวงเมืองลอสแองเจลลิส ในสหรัฐอเมริกา ในขณะนั้น
ได๎มีการออกกฎหมายใหมํให๎มีการบอยคอตบริษัทธุรกิจอเมริกันที่ไปลงทุนในประเทศสหภาพพมํา ซึ่ง
คดีถึงที่สิ้นสุดด๎วยการที่ศาล   ประเด็นด๎านสิ่งแวดล๎อมที่เป็นปัญหาใหญํอีกเรื่องหนึ่งในการสร๎างทํอ
ก๏าซโดยเฉพาะในสํวนของทํอที่วางในประเทศไทยมีสํวนที่ต๎องผํานเข๎าไปในเขตอุทยานแหํงชาติไทรโย
คเป็นระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร โดยผํานพ้ืนที่ปุาเสื่อมโทรม 44 กิโลเมตรและพ้ืนที่ปุาสงวน
ห๎วยเขยํง ที่กรมปุาไม๎ก าหนดให๎เป็นพ้ืนที่ปุาลุํมน้ าชั้น 1 เอ ที่ก าลังจะยกฐานะเป็นอุทยานแหํงชาติ
ทองผาภูมิอีก 6 กิโลเมตร มูลคําการลงทุนของการวางทํอก๏าซในฝั่งไทยมีมูลคําราว 16,500 ล๎านบาท 
ประเด็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล๎อมนี้ท าให๎เกิดความเคลื่อนไหวในการคัดค๎านจากกลุํมอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม
ในประเทศไทย โดยมี “กลุํมอนุรักษ๑กาญจน๑” ที่เป็นกลุํมชาวบ๎านในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหัวขบวน 
รํวมกับพันธมิตรตําง ๆ เชํน กลุํมนักศึกษา และองค๑กรพัฒนาเอกชนด๎านสิ่งแวดล๎อมและสิทธิมนุยชน 
ที่ใช๎มาตรการปิดปุาโดยเข๎ามาพักแรมในปุาขวางทางแนววางทํอก๏าซตั้งแตํวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 
2540 คนส าคัญคนหนึ่งที่ตํอมาได๎เข๎ามารํวมปิดปุาได๎แกํ ส.ศิวรักษ๑  นักเคลื่อนไหวคนส าคัญ การ
เคลื่อนไหวของกลุํมตําง ๆ นี้ มีการให๎ข๎อมูลกับสังคมถึงอีกความจริงอีกด๎านหนึ่งของโครงการ เชํน 
โครงการทํอก๏าซผํานการอนุมัติแบบลัดขั้นตอน ผิดพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อม พ.ศ. 2535 มีการอนุมัติโครงการไปกํอนแล๎วศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล๎อมตามหลัง , 
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล๎อมที่ใช๎เวลาน๎อยเกินไป จะเกิดผลกระทบตํอสัตว๑หายากเชํน ค๎างคาว
กิตติ ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกและมีที่เดียวอยูํในแนวทํอก๏าซ ปูราชินีที่พบแหํงเดียวในโลกและมี
ถิ่นอาศัยในบริเวณแนวทํอก๏าซ เป็นต๎น เมื่อต๎องเผชิญหน๎ากับแรงต๎านที่มีมากข้ึนท าให๎รัฐบาลของนาย
ชวน หลีกภัย ได๎สั่งระงับการวางทํอเป็นเวลา 10 วัน และให๎ฝุายที่คัดค๎านถอยออกจากแนววางทํอ 
กํอนจะท าการแตํงตั้งคณะกรรมการแหํงชาติเพ่ือแก๎ปัญหาความขัดแย๎งทํอก๏าซ มารับฟังข๎อมูลจากทั้ง 
2 ฝุาย และสรุปเรื่องทั้งหมดน าเสนอตํอรัฐบาลเพ่ือท าการตัดสินใจวําจะด าเนินโครงการนี้ตํอไป
อยํางไร  

 วันที่ 12 กุมภาพันธ๑ พ.ศ.2541 คณะกรรมการชุดนี้มีนายอานันท๑ ปันยารชุน เป็นประธาน  
และยังประกอบไปด๎วยผู๎ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคมอีกหลายคน  โดยใช๎เวลารับฟังตั้งแตํวันที่ 
14-18 กุมภาพันธ๑ หลังจากใช๎เวลา 5 วันในการรับฟัง คณะกรรมการฯ สรุปวํา โครงการมีความไมํ
โปรํงใส ประชาชนมีสิทธิในการรับรู๎ข๎อมูล และมีสิทธิในการคัดค๎ านอยํางสงบสันติ ผู๎รับผิดชอบ
โครงการไมํได๎ให๎ความส าคัญกับปัญหาตําง เหตุผลส าคัญของ ปตท. ในการไมํยอมเปลี่ยนแนวทํอจาก
ในปุาออกไปวางตามแนวถนน คือข๎ออ๎างเรื่องการลงทุนที่ต๎องลงทุนเพ่ิมอีกราว 2,800 ล๎านบาท และ
เหตุผลส าคัญท่ีไมํสามารถยกเลิกโครงการได๎ มาจากข๎ออ๎างในเรื่องความต๎องการพลังงานของประเทศ
ที่มีการพยากรณ๑ไว๎ลํวงหน๎าถึงความต๎องการใช๎ไฟฟูา    วันที่ 4 พ.ค. 2554  ปตท. ก าหนดจัดเวทีรับ
ฟังความคิดเห็นเพ่ือก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพของ
โครงการวางทํอสํงก๏าซธรรมชาติบนบก จากชายแดนไทย-สหภาพพมํา มายังสถานีควบคุมความดัน
ก๏าซฯ ฝั่งตะวันตกที่ เพ่ือเปิดโอกาสให๎กลุํมผู๎มีสํวนได๎เสียของโครงการในทุกภาคสํวน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป มีสํวนรํวมแสดงความคิดเห็นตํอการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผล
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กระทบด๎านสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ อันอาจจะเกิดจากโครงการดังกลําว ในฐานะบริษัทพลังงาน
แหํงชาติ ท าหน๎าที่เป็นผู๎ด าเนินการแสวงหา และพัฒนาแหลํงพลังงานทางเลือกประเภทตํางๆ จาก
ภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือสร๎างเสถียรภาพและความมั่นคงทางด๎านพลังงานให๎กับประเทศ
ทั้งนี้ เพ่ือให๎สามารถมั่นใจได๎วําประชาชนชาวไทย จะมีแหลํงพลังงานส ารองที่สามารถรองรับความ
ต๎องการใช๎ประโยชน๑จากก๏าซธรรมชาติที่เพ่ิมสูงขึ้น ทั้งในภาคการผลิตกระแสไฟฟูา ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคคมนาคมได๎อยํางเพียงพอในอนาคต 
                                                                                                                                                                                               
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
1. คณะรัฐมนตรีมีมติให๎ วางทํอสํงก๏าซไทย-พมํา  
2. ชาวบ๎านที่อาศัยอยูํตามแนวทํอนั้น ต๎องการฟูองร๎อง ปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของการ
ลงทุน และกลุํมอนุรักษ๑กาญจน๑ ต๎องการฟูองร๎องเรื่องแนววางทํอก๏าซมีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและ
สัตว๑ปุา 
 
 ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน :                                                                                                                                                                         
1. องค๑กรพัฒนาเอกชนด๎านสิ่งแวดล๎อมและสิทธิมนุยชน  2. การปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย (ปตท.)                                
3.บริษัทโทเทลของฝรั่งเศส , บริษัทยูโนแคลของสหรัฐอเมริกา,บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตเลี่ยม 
(ปตท.บริษัทน้ ามันและก๏าซแหํงสหภาพพมํา)  4. รัฐบาล  5. สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2536- พ.ศ. 2554 
 
สถานะ : ได๎รับการแก๎ไขแล๎ว 
 
พลวัต : คณะรัฐมนตรีมีมติให๎มีการวางทํอสํงก๏าซไทย-พมํา แตํโครงการนี้สร๎างปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และปัญหาผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม จากการวางทํอก๏าซผํานผืนปุาอนุรักษ๑จึงถูกคัดค๎าน
จากชาวบ๎านภายหลังได๎มีการเจรจาถึงเหตุผลที่จ าเป็นต๎องวางทํอจาก ปตท.จึงคลี่คลาย 
 
ระดับความรุนแรง : ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข :  กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
เพ่ือก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพให๎กลุํมผู๎มีสํวนได๎เสีย
ของโครงการในทุกภาคสํวน ตลอดจนประชาชนทั่วไปให๎มีความเข๎าใจตรงกัน 
 
แหล่งข้อมูล :                                                                                                                                                             
ไทยรัฐออนไลน๑. “ปตท.เดินหน้าฟังความเห็นโครงการวางท่อก๊าซไทย-พม่า.” 29 เมษายน 2554.  
สถาบันพระปกเกล๎า. “ย้อนดูอดีต โครงการท่อส่งก๊าซ ไทย-พม่า.” 21 พฤศจิกายน 2544.                          
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4. ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ   
 
พื้นที่ : ต าบลทํากระดาน ต าบลหนองเป็ด ต าบลดํานแมํแฉลบ อ าเภอศรีสวัสดิ์ ต าบลวังด๎ง และ
ต าบลชํองสะเดา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ประเภท : การจัดการความขัดแย๎งระหวํางคนกับสัตว๑ 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง : ช๎างปุา เขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุาสลักพระ ออกมาท าลายพืชผลทางการเกษตรและ
ทรัพย๑สินของราษฎร บริเวณพ้ืนที่รอบเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุาสลักพระ  ท าให๎เกิดปัญหาระหวําง
เกษตรกรและช๎างปุา 
 
ความเป็นมา   :   

วันที่ 6 ก.ย. 2556 นายศรัทธา คชพลายุกต๑ นายอ าเภอเมืองกาญจนบุรี นายสุนทร ฉาย
วัฒนะ ผู๎อ านวยการสํวนคุ๎มครองสัตว๑ปุา ส านักอนุรักษ๑สัตว๑ปุา กรมอุทยานแหํงชาติสัตว๑ปุาและพันธุ๑
พืช นายวรพจน๑ ล๎อมลิ้ม หัวหน๎าเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุาสลักพระ และเจ๎าหน๎าที่จากเครือขํายอนุรักษ๑
ช๎าง (ECN) กาญจนบุรี รํวมกับนายก อบต.วังด๎งและนายก อบต.ชํองสะเดา ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎น า
ชุมชน และราษฎรที่ได๎รับผลกระทบจากการท าลายพืชไรํของช๎างปุา เข๎ารํวมรับฟังปัญหาเกี่ยวกับ
ผลกระทบความขัดแย๎งระหวํางคนและช๎างปุาจากชาวบ๎านทั้งสองต าบล ที่ห๎องประชุมเขตรักษาพันธุ๑
สัตว๑ปุาสลักพระ พ้ืนที่ บ๎านหนองหอย ต.วังด๎ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  นายวรพจน๑ ล๎อมลิ้ม หัวหน๎า
เขตฯสลักพระ กลําวถึงสภาพปัญหาช๎างปุาและระบบนิเวศน๑ของเขตฯสลักพระวํา ปัญหาช๎างปุา
เขตฯสลักพระออกมาท าลายพืชผลทางการเกษตรและทรัพย๑สินของราษฎร บริเวณพ้ืนที่รอบเขต
รักษาพันธุ๑สัตว๑ปุาสลักพระ เริ่มต๎นในปี พ.ศ.2533 ในท๎องที่ต าบลทํากระดาน ต.หนองเป็ด ต.ดํานแมํ
แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ ตํอมาในปี พ.ศ.2545 จนกระทั้งถึงปัจจุบัน สถานการณ๑ดังกลําวได๎ขยายพ้ืนที่
เพ่ิมขึ้น ท าให๎เกิดความสูญเสียถึงชีวิตทั้งคนและช๎าง ปัญหาดังกลําวเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติและการพัฒนาของประเทศ เชํน สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง สํงผลให๎พืชอาหารและ
แหลํงน้ าของสัตว๑ปุาในฤดูแล๎งขาดแคลน การพัฒนาของประเทศสํงผลให๎เกิดการกํอสร๎างขนาดใหญํ
ท าให๎แบํงพ้ืนที่ปุาออกเป็นหยํอมปุา ประกอบกับราษฎรได๎บุกรุกพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตรมากขึ้น  จึง
ท าให๎ความรุนแรงของปัญหาช๎างปุาออกมาหากินในพ้ืนที่ของราษฎรเพ่ิมขึ้น เขตฯสลักพระเป็นพ้ืนที่
คุ๎มครองที่ได๎รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ ปุาแหํงแรกของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2508 มี
พ้ืนที่ 602,000 ไรํ เหลือพ้ืนที่ในปัจจุบัน จ านวน 536,594 ไรํ ซึ่งไมํสอดคล๎องกับจ านวนประชากร
ช๎างปุาที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมในปี พ.ศ.2535 มีการประเมินจ านวนประชากรช๎างปุาไว๎ 50 ตัว ตํอมาในปี 
พ.ศ.2547 ประชากรช๎างปุาเพ่ิมขึ้น เป็น 176 ตัว ปัจจุบันในปี พ.ศ.2556 คาดวําประชากรช๎างปุาใน
เขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุาสลักพระ มีจ านวนประมาณ 250 – 300 ตัว คิดเป็น 10 เปอร๑เซ็นต๑ ของ
จ านวนช๎างปุาทั่วประเทศ เขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุาสลักพระ ได๎ด าเนินการศึกษาแนวทางการแก๎ไข
ปัญหาตั้งแตํต๎นด๎วยการจัดชุดไลํต๎อน ท าแนวปูองกันแบบตําง ๆ จน สามารถบรรเทาปัญหาได๎ใน
ระดับหนึ่ง  "แตํเมื่อเวลาผํานไป แนวปูองกันช ารุดทรุดโทรม ขาดการดูแล จึงท าให๎ปัญหาดังกลําว
กลับมาอีกครั้ง โดยสถานการณ๑ปัจจุบันสภาวะโลกร๎อนท าให๎สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสํงผลให๎ฝน



16 

 

ตกใน พ้ืนที่เขตสลักพระจ านวนน๎อยมาก จึงท าให๎แหลํงน้ าในเขตฯสลักพระหลายสิบบํอ มีปัญหาน้ า
น๎อยมาก ซึ่งปริมาณน้ าในพ้ืนที่น๎อยมากอาจจะสํงผลกระทบท าให๎เกิดปัญหาตํอการด ารง ชีวิตของ
สัตว๑ปุาและระบบนิเวศน๑ทั้งระบบในพื้นที่ได๎เชํนกัน" หน.เขตฯสลักพระกลําว    

  เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 61 ที่ เขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุาสลักพระ จ.กาญจนบุรี  กรมอุทยานแหํงชาติ 
น าคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิต “ช๎าง” ที่มีความสัมพันธ๑และผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาเป็น
เวลานาน  เนื่องจากการขยายตัวของชุมชน การขยายพื้นที่เกษตร การกํอสร๎างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
ซึ่งปัญหาดังกลําวเป็นปัจจัยหลักกํอให๎เกิดปัญหาช๎างปุาออกมาท าลายพืชผลทางการเกษตรของ
ราษฎรที่อาศัยใกล๎ชิดตามแนวขอบพ้ืนที่ปุาอนุรักษ๑ ซึ่งก าลังกลายเป็นปัญหาที่ส าคัญและเพ่ิมความ
รุนแรงขึ้นทุกปี   อีกทั้งปัญหาดังกลําวยังมีแนวโน๎มวําจะขยายตัวและมีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต 
ดร.กาญจนา นิตยะ ผู๎อ านวยการส านักอนุรักษ๑สัตว๑ปุา กลําวถึง แผนงานและแนวทางการจัดการและ
แก๎ปัญหาช๎างปุาในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุาสลักพระวําเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุาสลักพระเป็นหนึ่งใน
พ้ืนที่ปุาอนุรักษ๑อีกหลายแหํงในประเทศไทย ที่ประสบปัญหาจากการที่ช๎างปุาออกนอกพ้ืนที่ปุาและ
เกิดเป็นปัญหาความขัดแย๎งระหวํางคนกับช๎างปุามานานหลายปี ปัจจุบันพบวํามีจ านวนช๎างปุาอาศัย
อยูํราว 180 – 200 ตัว และหนึ่งในจ านวนนี้มีช๎างปุาหลายสิบตัวที่มักออกหากินออกพ้ืนที่ปุาอนุรักษ๑
อยูํเป็นประจ า การอนุรักษ๑และ การจัดการช๎างปุาในสภาวะปัจจุบัน จ าเป็นต๎องมีการด าเนินงานบน
พ้ืนฐานของข๎อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร๑และต๎องมีการด าเนินการทั้งในและนอกพ้ืนที่ปุาอนุรักษ๑  
            อยํางไรก็ตามการอนุรักษ๑และการจัดการช๎างปุารวมไปถึงสัตว๑ปุาชนิดอ่ืนยังต๎องการความ
รํวมมือจากทุก ๆ ภาคสํวนอีกมาก เนื่องจากช๎างปุาและสัตว๑ปุาที่ส าคัญหลายชนิดเป็นสัตว๑ขนาดใหญํ 
ต๎องการพ้ืนที่อาศัยที่กว๎างขวาง ดังนั้นผืนปุาที่มีขนาดเล็กจึงไมํสามารถรองรับประชากรของสัตว๑ปุา
เหลํานี้ได๎อยํางยั่งยืน ความรํวมมือจากทุกภาคสํวนในการอนุรักษ๑พ้ืนที่ปุาธรรมชาติจึงมีความส าคัญ
ตํอการอนุรักษ๑ประชากรช๎างปุาและสัตว๑ปุาของไทย โครงการพัฒนาตําง ๆที่มีแผนด าเนินการในพ้ืนที่
ปุาไม๎และพ้ืนที่ปุาอนุรักษ๑จ าเป็นต๎องให๎ความส าคัญตํอความอยูํรอดและความยั่งยืนของประชากรช๎าง
ปุาและสัตว๑ปุาในพ้ืนที่ปุาไม๎เหลํานั้นด๎วย ประชาชนทุกคนก็ต๎องมีสํวนรํวมเป็นเครือขํายอนุรักษ๑   
การปูองกัน และการคุ๎มครองพ้ืนที่ปุาไม๎ซึ่งเป็นบ๎านของช๎างปุาและสัตว๑ปุาชนิดตําง ๆ ให๎สามารถเป็น
แหลํงอาศัยที่สมบูรณ๑และมีความยั่งยืนสืบไป  
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 

1. ช๎างปุาเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุาสลักพระ ออกมาท าลายพืชผลทางการเกษตรและทรัพย๑สินของ 
ราษฎรบริเวณพ้ืนที่รอบเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุาสลักพระ 

2. ราษฎรที่ได๎รับผลกระทบจากการท าลายพืชไรํของช๎างปุา ต๎องการได๎รับการแก๎ไขปัญหา 
 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
1. ผู๎อ านวยการสํวนคุ๎มครองสัตว๑ปุา  2. นายอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  3.องค๑กรการปกครอง 

สํวนท๎องถิน่ที่เกี่ยวข๎อง  4. เจ๎าหน๎าที่จากเครือขํายอนุรักษ๑ช๎าง (ECN) กาญจนบุรี 5.สื่อมวลชน 
 

ระยะเวลา :  พ.ศ.2533 - พ.ศ.2561 
 
สถานะ:  อยูํระหวํางการด าเนินการแก๎ไข 
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พลวัต :  เนื่องจากราษฎรได๎บุกรุกพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตรจึงท าให๎ความรุนแรงของปัญหาช๎างปุา
ออกมาหากินในพ้ืนที่ของราษฎรเพ่ิมขึ้น ช๎างปุาเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุาสลักพระออกมาท าลายพืชผล
ทางการเกษตรและทรัพย๑สิน ของราษฎรบริเวณพ้ืนที่รอบเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุาสลักพระ ประชาชน
จึงต๎องการได๎รับการแก๎ไขปัญหา 
 
ระดับความรุนแรง : มีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ:  การเจรจาระหวํางฝุายตํางๆที่เก่ียวข๎อง
เพ่ือหาทางออกรํวมกัน การมีสํวนรํวมและขอความรํวมมือในการท างานรํวมกัน  
 
แหล่งที่มา : 
ทีนิวส๑. “กรมอุทยานแห่งชาติฯ เดินหน้ารณรงค์ "การอนุรักษ์ช้างไทย".” 8 มีนาคม 2561.                                                              
ไทยรัฐออนไลน๑. “ระดมสมองช่วยช้างป่าสลักพระ ส่อสร้างปัญหาชุมชนใกล้ป่า.” 7 กันยายน 2556. 
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5. จัดระเบียบแพท่องเที่ยว   
 
พื้นที่ : อ าเภอไทรโยค อ าเภอศรีสวัสดิ์ อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ประเภท : การจัดการการทํองเที่ยว 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง : มีการน าแพเข๎ามาจอดในพ้ืนที่อุทยานแหํงชาติไทรโยค หนํวยงานจึงเข๎ารํวมจัดการ
ให๎เกิดความเป็นระเบียบเรียบร๎อย 
 
ความเป็นมา :  
       เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2560 นายยรรยง เลขาวิจิตร ผอ.ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ๑ที่ 3 (บ๎านโปุง)       
นายธรรมรัฐ วงศ๑โสภา ผอ.สํวนอุทยานแหํงชาติ ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ๑ที่ 3 (บ๎านโปุง) และนาย
ประวัฒน๑ พวงทอง หัวหน๎าอุทยานฯไทรโยค น าก าลังเข๎าตรวจสอบแพบริเวณริมแมํน้ าแควน๎อย หมูํ 
5 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พบมีการน าแพเข๎ามาจอดในพ้ืนที่อุทยานแหํงชาติไทรโยค 3 
แหํง รวม 21 หลัง จึงสั่งให๎น าแพออกจากพ้ืนที่อุทยานฯ ภายใน 30 วัน พร๎อมควบคุมตัวผู๎ดูแล 3 
ราย สํงพนักงานสอบสวนสภ.ไทรโยคด าเนินคดี  นายยรรยง เปิดเผยวํา การปฏิบัติการจะด าเนิน
ตํอเนื่องตํอไปในพ้ืนที่    อ.ไทรโยค อ.ศรีสวัสดิ์ อ.ทองผาภูมิ อ.สังขละบุรี ทั้งนี้ให๎เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย จะมีการจัดโซนพ้ืนที่บริการเพ่ิมขึ้นโดยจะให๎หัวหน๎าอุทยานฯแตํละพ้ืนที่ ท าการ
ส ารวจและแยกในรายละเอียด วําเป็นแพบริการ แพพักอาศัย หรืออ่ืนๆ เพ่ือจะจัดให๎เป็นรูปธรรม 
ดังนั้นในขณะนี้หากแพใดที่ทราบวําอยูํในพ้ืนที่อุทยานฯ ก็ขอให๎เคลื่อนย๎ายออกนอกเขตให๎หมด แตํ
หากยังดื้อดึงไมํยอมเคลื่อนย๎ายเมื่อเจ๎าหน๎าที่ไปตรวจสอบพบจะต๎องถูกด าเนินคดีทันที ก็ขอให๎
ผู๎ประกอบการหรือผู๎ที่มีแพพักในพ้ืนที่อนุรักษ๑ขอได๎รํวมมือในเรื่องนี้ด๎วยเพ่ือที่จะได๎ไมํต๎องถูก
ด าเนินคดี 
       ทั้งนี้ เมื่อเร็วๆนี้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแหํงชาติ สัตว๑ปุาและพันธุ๑พืชได๎ลง
พ้ืนที่จ.กาญจนบุรี  ได๎เข๎าตรวจสอบแพและรีสอร๑ทในพ้ืนที่ อ.ไทรโยค และ อ.ทองผาภูมิ ที่ผํานมา
จนถึงขณะนี้รวมจ านวน 28 แหํง มีการด าเนินคดี 13 ราย ผู๎ต๎องหา 13 คน ยึดพ้ืนที่ 348 ไรํ 3 งาน 
33 ตารางวา ยึดสิ่งปลูกสร๎าง 164 รายการ แพ 132 หลัง และเร็วๆนี้ ชุดศปป.พป.ที่บูรณาการรํวม
ทั้ง ชุดพญาเสือ ชุดพยัคฆ๑ไพร ชุดฉลามขาว จะลงพ้ืนที่กาญจนบุรี เพ่ือปฏิบัติการทวงคืนพ้ืนที่ปุาใน 
อ.ไทรโยค อ.ศรีสวัสดิ์ อ.ทองผาภูมิ อ.สังขละบุรี อีกครั้ง 
       14 ธ.ค.2560 คณะเจ๎าหน๎าที่ ประกอบด๎วย หนํวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู๎พิทักษ๑อุทยาน
แหํงชาติและสัตว๑ปุา (หนํวยพญาเสือ) น าโดย นายชัยวัฒน๑ ลิ้มลิขิตอักษร รํวมกับหนํวยงานความ
มั่นคง ฝุายปกครอง ปลัดอ าเภอทองผาภูมิ กอ. รมน., ตร., ทหาร, ชุด ปทส.จ. กาญจนบุรี, จนท.อช.
เขาแหลม และ อช.ล าคลองงู เข๎าด าเนินการตามภารกิจที่ได๎ตรวจสอบและตรวจยึดด าเนินคดีติดตาม
ผลการปฏิบัติการ เวลา 15.00 น.คณะเจ๎าหน๎าที่ได๎เดินทางไปยังบ๎านทําแพ ต.ทําขนุน อ.ทองผาภูมิ 
จ.กาญจนบุรี พร๎อมฝุายปกครองทุกฝุาย เพ่ือมาตรวจผู๎ประกอบการท๎องที่ อ.สังขละบุรี และ อ.ทอง
ผาภูมิ พบประชาชนผู๎ประกอบอาชีพ แพทํองเที่ยว และแพอาศัยมารอประชุมจ านวน 40 ราย เพ่ือ
สรุปการด าเนินการ และตรวจเรื่องการยื่นแพทํองเที่ยว และ ยื่นการใช๎เรือในเขือนวชิราลงกรณ๑ มีผู๎
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ยื่นไว๎ทั้งหมด มีรับค าขอเรือบริการ อ.สังขละบุรี 63 ราย 99 ล า อ.ทองผาภูมิ เรือ 10 ราย 33 ล า วัด
ระดับเสียง ได๎เฉลี่ย 78 -80 เดซิเบล ถือวําผํานการตรวจสอบ ซึ่งการควบคุมมาตรฐานกรมขนสํงทาง
บก การใช๎ระดับเสียงของเรือต๎องไมํเกิน 90 เดซิเบล สํวนการประชุมแนวทางการจัดระเบียบ เรื่องแพ
การทํองเที่ยว ที่ต๎องไปอยูํในโซนบริการ ซึ่งกรมอุทยานแหํงชาติฯ ได๎ก าหนดเป็นพ้ืนที่ และจัดแนว
เขตควบคุมอยํางชัดเจน และได๎มีระเบียบควบคุม ตามแบบ ที่กรมฯ ก าหนดให๎ และแนวทางหารือ 
เชํน                                                                       

1.ต๎องไปอยูํในพื้นที่จัดให๎ทุกราย ผู๎ประกอบการายใดไมํปฏิบัติตาม ถือวําผิดระเบียบ ต๎องถูก
ด าเนินคดี                     

2.รูปแบบแพ ต๎องอยูํในเกณฑ๑มาตราฐาน คือสามารถผํานการตรวจสอบจากกรมเจ๎าทําอีก
ทางด๎วย และที่ส าคัญต๎องมีระบบ บ าบัดน้ าเสียถูกต๎องกรมสาธารณสุข แตํผู๎ประกอบการบางราย ที่
ยังไมํพร๎อม ขอเสนอเงื่อนเวลา จาก 3 เดือนเป็น 6 เดือนนั้น ทางคณะเจ๎าหน๎าที่ รับความเห็นและจะ
น าเข๎าคณะกรรมการจัดระเบียบแพอีกครั้ง แตํเบื้องต๎น เจ๎าหน๎าที่ มิได๎ขัดข๎องแตํอยํางใดทั้งสองฝุาย                                                                                                       

3.ได๎ตรวจควบคุมทางเสียง โดยใช๎มาตรฐานของกรมขนสํงทางบก ทุกรายไมํเกิน จะอยูํใน
เกณฑ๑เฉลี่ย อยูํระหวําง 77-80 เดซิเบล 
        สรุปผู๎ประกอบการ เห็นพ๎อง และสอดคล๎องไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ าใน
เรื่องของจ านวนแพ และความสะอาด สิ่งที่ส าคัญคือทุกรายยึดตามค าขอเดิม ซึ่งมีผู๎ยื่นแพทํองเที่ยว
จ านวน 36 ราย 122 แพทุกรายผู๎ประกอบการยอมรับ วําจะไมํมีการสร๎างเพ่ิมสํวนเรือยื่นขอตรวจ
ทั้งหมด 15 ราย 33 ล า ทั้งนี้สํวนที่เหลือ ถ๎ายังไมํมีการข้ึนบัญชี ถ๎ามีการท าผิด เจ๎าหน๎าที่จะด าเนินคดี
ตํอไป ผู๎ประกอบการทุกรายที่เข๎าประชุมพอใจ และเห็นด๎วยตํอกฏระเบียบ ที่ทางราชการก าหนด 
เพียงแคํขอเวลาในการปรับปรุงให๎ได๎มาตราฐาน ตามที่กรมอุทยานแหํงชาติฯ ก าหนดตํอไปและการ
เก็บคําธรรมเนียมผํานเข๎าออกอุทยานแหํงชาติฯ ตามระเบียบนั้น ผู๎ประกอบการได๎จัดเก็บให๎อุทยาน
แหํงชาติฯ ตั้งแตํมีระเบียบมากํอนแล๎ว 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
1.ผู๎ประกอบการแพทํองเที่ยวน าแพเข๎ามาจอดในพ้ืนที่อุทยานแหํงชาติไทรโยค                                                                   
2.คณะเจ๎าหน๎าที่ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ๑ที่ 3 อุทยานแหํงชาติไทรโยค ต๎องการให๎น าแพออกจาก
พ้ืนที่อุทยานฯ และต๎องการตรวจสอบแพทํองเที่ยวเพ่ือความเรียบร๎อย 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
1. หนํวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู๎พิทักษ๑อุทยานแหํงชาติและสัตว๑ปุา  2.หนํวยงานความมั่นคงฝุาย
ปกครอง  3. ปลัดอ าเภอทองผาภูมิ 4. สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา: พ.ค.- ธ.ค. พ.ศ. 2560 
 
สถานะ : ได๎รับการแก๎ไขแล๎ว 
 
พลวัต : มีการน าแพเข๎ามาจอดในพ้ืนที่อุทยานแหํงชาติไทรโยค คณะเจ๎าหน๎าที่ ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ๑ที่ 3 จึงเข๎ารํวมจัดการจัดระเบียบให๎เกิดความเรียบร๎อย พร๎อมเจรจากับผู๎ประกอบการแพ
ทํองเที่ยวให๎จัดระเบียบแพตามที่ก าหนดเพ่ือความเรียบร๎อย 
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ระดับความรุนแรง : ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข :   
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ รํวมพูดคุยเพ่ือท าความเข๎าใจและหาทาง
ออกรํวมกัน (จัดประชุมแนวทางการจัดระเบียบ เรื่องแพการทํองเที่ยวและเผยแพรํแนวทางการจัด
ระเบียบแพทํองเที่ยวให๎กับผู๎ประกอบการให๎มีความเข๎าใจตรงกัน) 
 
แหล่งข้อมูล :                                                                                                                                                             
เนชั่นทีวี. “หน่วยพญาเสือ ลุย!! ทวงคืนผืนป่า -จัดระเบียบแพท่องเที่ยว กาญจนบุรี .”            
15 ธันวาคม 2560.  
เดลินิวส๑ออนไลน๑. “ลุยจับแพริมน้้าเมืองกาญจน์ จัดระเบียบบุกรุกท่ีอุทยาน” 9 พฤษภาคม 2560.  
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จังหวัดจันทบุรี 
 

6. การจัดผังเมืองพื้นที่ต าบลเกวียนหัก อ าเภอขลุง เป็นพื้นที่สีชมพู 
 
พื้นที่ : จ. จันทบุรี 

 
ประเภท : การพัฒนาเมือง 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง : เนื่องจากบริษัทซินตงหยวน มีความต๎องการเปิดโรงงานซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปผลไม๎ท าให๎ชาวบ๎านต าบลเกวียนหัก อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี รวมตัวติดตั้งปูายประท๎วงไมํ
เอาโรงงานทุกชนิดเพราะพ้ืนที่ต าบลเกวียนหัก เป็นพื้นที่สีชมพู            
                                                                     
ความเป็นมา   :   

ชาวบ๎านต าบลเกวียนหัก อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี รวมตัวติดตั้งปูายประท๎วงไมํเอาโรงงาน
ทุกชนิด ชาวบ๎านหวั่นผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม และความเป็นอยูํของชาวบ๎าน เพราะพ้ืนที่ต าบล
เกวียนหัก เป็นพ้ืนที่สีชมพู ปราศจากโรงงานทุกชนิด  12 ม.ค. พ.ศ.2559 นายสินชัย ตุลารักษ๑ แกน
น าชาวบ๎านต าบลเกวียนหัก และอดีตสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเกวียนหัก ได๎น าชาวบ๎านต าบล
เกวียนหัก ประมาณ 50 คน มาติดตั้งปูายตํอต๎านคัดค๎านไมํเอาโรงงานทุกชนิด และไมํยอมที่จะให๎มี
โรงงานเกิดขึ้นในพ้ืนที่ต าบลเกวียนหัก เพราะชาวบ๎านหวั่นผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม และความ
เป็นอยูํของชาวบ๎าน ทั้งนี้ เพราะพ้ืนที่ต าบลเกวียนหัก อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เป็นพ้ืนที่สีชมพู 
ปราศจากโรงงานทุกชนิด ดังนั้น ในวันนี้ชาวบ๎านจึงมารวมตัวเพ่ือติดตั้งปูายตํอต๎านคัดค๎านการไมํเอา
โรงงานทุกชนิด รวมทั้งชาวบ๎านได๎ฝากถึงหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎ให๎ค าแนะน า หรือชี้แนะในเรื่องนี้
ดังกลําวด๎วย เพราะกํอนหน๎านี้ ได๎มีโรงงานแหํงหนึ่งได๎เข๎ามาแจ๎งขออนุญาตเปิดโรงงานรับซื้อทุเรียน
แตํตํอมาได๎แอบท าเป็นห๎องเย็น และมีการน าทุเรียนมาจากภาคใต๎น ามาแกะแปรรูปแชํแข็งซึ่งผิดตํอ
การขออนุญาตจากอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ท าให๎ชาวบ๎านเห็นวําไมํสมควรที่จะมีโรงงานเกิดขึ้น
ในพ้ืนที่ต าบลเกวียนหัก เพราะอาจจะเกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม โรงงานปลํอยน้ าเสียลงคลอง ลง
ทะเล และกระทบความเป็นอยูํของชาวบ๎านในพ้ืนที่ด๎วย  เทศบาลต าบลเกวียนหัก กลําววํา ได๎มี
เหตุการณ๑ชาวบ๎านสํวนหนึ่งที่มีความเห็นไมํตรงกันระหวํางการกํอสร๎างห๎องเย็น หรือโรงงานในพ้ืนที่
ต าบลเกวียนหัก ซึ่งก็เป็นกลุํมหนึ่งของชาวบ๎านที่ไมํเอา ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของกระบวนการที่มีผู๎เห็น
ด๎วย และไมํเห็นด๎วย แตํทั้งนี้ โรงงานห๎องเย็นยังอยูํระหวํางการด าเนินการขออนุญาต คือ จะต๎องขอ
อนุญาตจากอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ซึ่งอุตสาหกรรมก็ได๎มาปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น ก็ถือ
วําไปสูํกระบวนการหนึ่งที่จะน าไปสูํการท าประชาคม อันนี้ก็อยูํระหวํางการท าประชาพิจารณ๑ ซึ่ง
อุตสาหกรรมได๎มาปิดประกาศ และเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ที่ผํานมา ทางก านัน ผู๎ใหญํบ๎านก็ได๎
ไปยื่นหนังสือคัดค๎านไมํเห็นด๎วยตํอทางอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ซึ่งสุดท๎ายแล๎ว อุตสาหกรรม
จังหวัดจันทบุรี ก็ต๎องมาท าผังประชาคมที่เป็นกระบวนการขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 จนมาสูํการ
ถามความคิดเห็นของชาวบ๎าน และก็จะมีข๎อสรุป ณ ตรงนั้น ซึ่งทางเทศบาลต าบลเกวียนหักเองก็
ไมํได๎นิ่งนอนใจ และฟังทุกฝุายทั้งฝุายเห็นด๎วย และไมํเห็นด๎วย    
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         เมื่อ วันที่ 27 ม.ค. 59 ที่ห๎องประชุมเทศบาลต าบลเกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี นาย 
บัญชา วัฒนวงศ๑ นอภ.ขลุง นายพินัย พะยม นายกเทศมนตรีต าบลเกวียนหัก นายศิลป์ชัย ตุลารักษ๑ 
รองประธานกลุํมเกษตรท าสวน ต.เกวียนหัก ก านัน-ผู๎ใหญํบ๎าน ต.เกวียนหัก สํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง 
เข๎าประชุมรํวมกับตัวแทน บริษัทซินตงหยวน ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม๎ เพ่ือรับฟัง
ปัญหา และรํวมกันหาทางออก หลังจากเกรงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ในพ้ืนที่ ต.เกวียนหัก ซึ่งเป็นพ้ืนที่สีชมพู จึงเกรงจะสํงผลตํอวิถีชีวิตภาคเกษตร และอาชีพที่มีม า
ยาวนาน จนต๎องข้ึนปูายคัดค๎านการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ นายชรินทร๑ กลําวอีกวํา ชาวบ๎าน 
ซึ่งสํวนใหญํประกอบอาชีพท าสวน ได๎รวมตัวคัดค๎านด๎วยเหตุผลที่ชาวเกวียนหักไมํต๎องการให๎มี
โรงงานใดๆ เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เนื่องจากกลัวปัญหามลพิษจากกลิ่นขยะ ของเนําเสีย มลพิษทางอากาศ
จากเปลือกผลไม๎ การไมํมีบํอบ าบัดน้ าเสีย เกิดปัญหาการลักขโมยของคนงาน ปัญหาโรคพืชติดตํอ 
และหนอนใต๎ หรือหนอนเจาะทุเรียน ผิดระเบียบกฎหมายผังเมือง มีการประกอบกิจการกํอนขอ
อนุญาต ปรับปรุงตํอเติมโดยไมํขออนุญาต ตลอดจนไมํมีการรับซื้อผลไม๎ในพ้ืนที่ แตํกลับมีการน าเอา
ผลผลิตทุเรียนจากภาคใต๎ขึ้นมาแปรรูปแทน  ด๎าน นายบัญชา วัฒนวงศ๑ นายอ าเภอขลุง กลําววํา 
การรับทราบข๎อเท็จจริงในวันนี้ ได๎น าไปสูํการหาทางออกรํวมกันของชุมชน ต.เกวียนหัก และตนเอง
เห็นควรให๎มีการท าประชุมประชาคม รับฟังความคิดเห็นเพ่ือรํวมกันพิจารณา และก าหนดความ
ต๎องการของชุมชน ที่เกิดขึ้นจากชาวบ๎านอยํางแท๎จริง จึงได๎ก าหนดให๎ท าประชาคม ในการพิจารณา
ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 3 ซึ่งทางบริษัท ต๎องชี้แจงท าความเข๎าใจกับชาวบ๎านเอง 
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ๑ พ.ศ.2559 นี้ ที่วัดเกวียนหัก ในเวลา 09.00 น. โดยจะมีหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
ทั้งโยธาธิการและผังเมือง อุตสาหกรรมจังหวัดท๎องถิ่น และอ าเภอเข๎ารํวม ในวันดังกลําว ขณะที่ 
ตัวแทนและทนายความ บริษัทซินตงหยวน ที่ได๎ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ โรงงานจ าพวกที่ 3 
เปิดเผยวํา ทางโรงงานพร๎อมปรับปรุงให๎ถูกต๎องและเป็นไปตามความต๎องการของชุมชน ในฐานะ
บริษัทต๎องขอโทษชุมชนที่ท าให๎เกิดความผิดพลาด โดยเฉพาะกับชาวบ๎าน ซึ่งก็พร๎อมที่จะท า
ประชาคม รํวมกันพิจารณา ชี้แจง สร๎างความเข๎าใจกับชาวบ๎านตามที่ที่ประชุมได๎ก าหนด และยืนยัน
จะท าตามความต๎องการของชุมชนในวันประชาคม 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
1. ชาวบ๎านต าบลเกวียนหัก อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี รวมตัวติดตั้งปูายประท๎วงไมํเอาโรงงานทุก
ชนิดเพราะพ้ืนที่ต าบลเกวียนหัก เป็นพื้นที่สีชมพู                                                                               
2. บริษัทซินตงหยวน มีความต๎องการเปิดโรงงานซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม๎ ในพ้ืนที่
ต าบลเกวียนหัก อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน:  1. นายกเทศมนตรีต าบลเกวียนหัก  2.  รองประธานกลุ ํม เกษตรท าสวน                                                             
3.องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีเกี่ยวข๎อง   4. สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา :  พ.ศ.2558-พ.ศ.2559 
 
สถานะ: ได๎รับการแก๎ไขแล๎ว 
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พลวัต : เนื่องจากบริษัทซินตงหยวน มีความต๎องการเปิดโรงงานซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลไม๎ชาวบ๎านต าบลเกวียนหัก อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีจึงรวมตัวติดตั้งปูายประท๎วงไมํเอาโรงงาน
ทุกชนิดชาวบ๎านหวั่นผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและความเป็นอยูํของชาวบ๎าน เพราะพ้ืนที่ต าบลเกวียน
หัก เป็นพื้นที่สีชมพู ปราศจากโรงงานทุกชนิด  
                                                                   
ระดับความรุนแรง : ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข : 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออกรํวมกันของฝุาย    
ตํางๆ ที่เก่ียวข๎อง รํวมกันพิจารณา ชี้แจง สร๎างความเข๎าใจกับทุกฝุายที่เก่ียวข๎อง 
 
แหล่งที่มา  
ไทยรัฐออนไลน๑. “ใกล้จบ! ปัญหาชาวบ้านเกวียนหัก ต้าน ล้งจีน จัดประชาคม 12 ก.พ.นี้”     
15 มกราคม 2559. (https://www.thairath.co.th/content/563393) 
ผู๎จัดการออนไลน๑. “ชาวเกวียนหัก จันทบุรี รวมตัวประท้วงไม่เอา รง.ทุกชนิด” 
https://mgronline.com/local/detail/95900000036 
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7. คัดค้านการออกอาชญาบัตรพิเศษให้แก่เหมืองแร่ทองค า   
 
พื้นที่: จังหวัดจันทบุรี 
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง : คณะท างานโครงการพัฒนาต๎นแบบจัดการผัก ผลไม๎ปลอดภัย จังหวัดจันทบุรี และ
เครือขํายภาคตะวันออก คัดค๎านการออกอาชญาบัตรพิเศษ เนื่องจากขาดการท าเวทีประชาคม รับฟัง
ความคิดเห็นให๎ครอบคลุมทุกจังหวัด เพราะอาจจะได๎รับผลกระทบจากการท าเหมืองแรํทองค า 
    
ความเป็นมา : 
 วันที่ 9 ต.ค. 58 นายธีระ วงษ๑เจริญ ประธานคณะท างานโครงการพัฒนาต๎นแบบจัดการผัก 
ผลไม๎ปลอดภัย จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะท างานโครงการพัฒนาต๎นแบบฯ ที่ ศูนย๑กสิกรรม
ธรรมชาติ ต าบลพลับพลา อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ประกอบด๎วย ผู๎แทนจากหลายหนํวยงาน 
ตลอดจนผู๎แทนภาคประชาชน รํวมกันหารือถึงแนวทางการด าเนินงานในประเด็นเรํงดํวน การออก
อาชญาบัตรพิเศษให๎แกํเหมืองแรํทองค า โดยพบวํา จันทบุรีเป็น 1 ใน 12 จังหวัด ที่มีการเตรียมออก
อาชญาบัตรพิเศษให๎แกํเอกชน 

นายธีระ เผยวํา ในสํวนของภาคตะวันออกได๎มีการติดตามข๎อมูลของกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน และการเหมืองแรํ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีความต๎องการที่จะออกประกาศ
กระทรวงในเรื่องนโยบาย และการท าเหมืองแรํทองค าขึ้นมาใหมํ ซึ่งจะให๎สิทธิแกํผู๎มีอาชญาบัตร
พิเศษ โดย จันทบุรี เป็น 1 ใน 12 จังหวัด ทาง กพร. ได๎จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแคํ 2 จังหวัด คือ 
จังหวัดพิจิตร และ จังหวัดลพบุรี เมื่อเดือนกันยายนที่ผํานมา ซึ่งหลังจากมีการเปิดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นแล๎ว ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การท าเหมืองแรํทองค าใน 12 จังหวัด ก็จะจบ
กระบวนการ และเข๎าสูํ ครม. พร๎อมออกอาชญาบัตรพิเศษ ซึ่งในสํวนของ เครือขํายภาคตะวันออก   
ได๎ติดตามข๎อมูล พร๎อมหาแนวทางคัดค๎านการออกอาชญาบัตรดังกลําว เนื่องจากไมํชอบด๎วย
ขบวนการของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพราะขาดการท าเวทีประชาคม รับฟังความคิดเห็นให๎ครอบคลุม
ทุกจังหวัด ซึ่งอาจจะได๎รับผลกระทบจากการท าเหมืองแรํทองค า 
"แนวทางการคัดค๎าน เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผํานมา ได๎มีการหารือ และมีมติรํวมกัน วําคนตะวันออก 
ไมํเอาเหมืองแรํทองค า และคัดค๎านการออกอาชญาบัตรพิเศษ พร๎อมหาแนวทางตํอสู๎ โดยชูแนว
ทางการตํอสู๎ด๎านการเกษตร เกษตรสีเขียว และแหลํงผลิตอาหารปลอดภัย ซึ่งการท าเหมืองแรํทองค า 
ใช๎สารไซยาไนด๑ ที่อาจมีการปนเปื้อนในดิน น้ า อากาศ ได๎"  

นอกจากนี้ นายธีระ กลําวตํออีกวํา จากการศึกษาข๎อมูลผลกระทบของ พิจิตรโมเดล ทาง
คณะท างาน เตรียมเปิดเวทีท าความเข๎าใจกับชาวบ๎านในพ้ืนที่เปูาหมาย 5 อ าเภอ ของจันทบุรี คือ 
อ าเภอแกํงหางแมว อ าเภอสอยดาว อ าเภอนายายอาม อ าเภอเขาคิชฌกูฏ และ อ าเภอโปุงน้ าร๎อน ซึ่ง
หากมีการเข๎ามาท าเหมืองแรํทองค าในจังหวัดจันทบุรีจริง อาจจะได๎รับผลกระทบครอบคลุม ทั้ง 10 
อ าเภอ อยํางแนํนอน โดย จันทบุรี มีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพของแรํทองค ากระจายอยูํใน 6 พ้ืนที่ รวมเนื้อที่ 
100,262 ไรํ. 
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20 ธ.ค. 2558  เวลาประมาณ 13.00 น. เครือขํายปกปูองปุาตะวันออก รํวมกับประชาชนใน
พ้ืนที่ อ.แกํงหางแมว จ.จันทบุรี และ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ได๎จัดเวทีประชุมวิชาการ เรื่อง “รู๎เทําทัน
นโยบายเหมืองทองค าภาคตะวันออก” ขึ้น ณ ศาลากลางบ๎าน หมูํที่ 3 ต.พวา อ.แกํงหางแมว        
จ.จันทบุรี  เพ่ือให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท าเหมืองแรํทองค า ทั้งในแงํผลกระทบ
ตํอสภาพแวดล๎อม และผลตํอสุขภาพของประชนที่อาศัยอยูํในบริเวณใกล๎เคียงของพ้ืนที่เหมือง โดยมี
ประชาชนชาวอ.แกํงหางแมว จ.จันทบุรี และประชาชนจาก อ.เขาชะเมา และอ าเภออ่ืนๆ ของ       
จ.ระยอง ให๎ความสนใจเข๎ารํวมกวํา 300 คน นอกจากนี้ ยังมีเจ๎าหน๎าที่ต ารวจ-ทหาร ทั้งในและนอก
เครื่องแบบ รวมทั้งทหารพราน มารํวมสังเกตการณ๑อีกกวํา 10 นาย ในเวทีดังกลําว ได๎มีการเชิญ
ตัวแทนประชาชนที่ได๎รับผลกระทบจากเหมืองแรํทองค า จ.พิจิตร รวมทั้งตัวแทนผู๎ปุวย เดินทางมาให๎
ข๎อมูลและถํายทอดประสบการณ๑ที่ได๎รับจากการด าเนินกิจการของเหมืองแรํทองค า จ.พิจิตร          
ทั้งปัญหาสิ่งแวดล๎อมและปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะการพบสารโลหะหนักในรํางกายของประชาชนใน
พ้ืนที ่

เพ็ญโฉม แซํตั้ง ผู๎อ านวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ ได๎ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่ เกิดขึ้นใน
กรณีเหมืองแรํทองค า จ.เลย ซึ่งทางมูลนิธิฯและหลายหนํวยงานได๎เข๎าไปศึกษาวิจัย ทั้งในแงํปัญหา
การปนเปื้อนของสารโละหนักในสิ่งแวดล๎อม ปัญหาด๎านตํอสุขภาพ ตลอดจนปัญหาการเพ่ิมสูงขึ้นของ
ต๎นทุนในการด าเนินชีวิตที่ประชาชนในพ้ืนที่ต๎องแบกรับ อาทิ คํารักษาพยาบาล คําใช๎จํายในการ
พยายามหลีกเลี่ยงความเจ็บปุวย เชํน การซื้อน้ าและอาหารจากภายนอกพ้ืนที่ เป็นต๎น 
นิชา รักพานิชมณี นักวิจัยมูลนิธิบูรณะนิเวศ ยังได๎ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับประสบการณ๑การท าเหมืองทองค า
ในตํางประเทศ ซึ่งพบวําเป็นกิจกรรมที่กํอให๎เกิดมลพิษสูง ขณะที่การบริหารจัดการของรัฐไทยใน
ปัจจุบัน ยังไมํมีความพร๎อมเพียงพอในการรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น และอีกทั้งปัญหาเดิมก็ยังไมํได๎รับ
การแก๎ไข 

ด๎านทิวา แตงอํอน และกัญญา ดุชิตา ตัวแทนเครือขํายปกปูองปุาตะวันออก ซึ่งเป็น
ประชาชนชาว อ.แกํงหางแมว ด๎วยเชํนกัน ได๎ให๎ข๎อมูลวํา ประชาชาชนในพ้ืนที่สํวนใหญํมีอาชีพ
เกษตรกรรม อาทิ ท าสวนผลไม๎ สวนยางพารา ซึ่งยังคงต๎องพ่ึงพาน้ าจากบํอบาดาลและประปา
ภูเขา  โดยประชาชนสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยกับการเข๎ามาของโครงการเหมือง 

11 มิ.ย.61 นายกรัฐมนตรี มีก าหนดการลงพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร ท าให๎ชาวบ๎านเตรียมเข๎าทวง
ถามความคืบหน๎าการแก๎ปัญหาเหมืองแรํทองค า ที่พวกเขาร๎องเรียนผลกระทบทั้งสิ่งแวดล๎อมและ
สุขภาพ หลังจาก พล.อ.ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน๎า คสช. มีค าสั่งมาตรา 44 
ระงับนโนบายเหมืองแรํทองค าทั่วประเทศ ซึ่งมีผลตํอบริษัท อัครา รีซอร๑สเซส ที่ต๎องหยุดประกอบ
กิจการชั่วคราว ไปด๎วยตั้งแตํวันที่ 1 ม.ค.60 และขณะนี้อยูํระหวํางเจรจาผํานกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการระหวํางประเทศ กลุํมชาวบ๎านอาจเดินทางมาพบนายกรัฐมนตรี ที่จะลงพ้ืนที่บริเวณ
บึงสีไฟ อ.เมืองพิจิตร และยื่นเอกสารคัดค๎านการเดินหน๎านโยบายเหมืองแรํทองค าจังหวัดพิจิตร และ
อาจน าไปสูํการตัดสินใจของรัฐบาล ที่จะปลดล็อคนโยบายให๎ขยายพ้ืนที่ส ารวจสายแรํทองค าอีก 12 
จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งถูกระงับตามมาตรา 44 ได๎แกํ พิจิตร พิษณุโลก ลพบุรี เลย สตูล สระแก๎ว     
สุราษฎร๑ธานี จันทบุรี ระยอง สระบุรี นครสวรรค๑ และเพชรบูรณ๑ และขณะนี้เริ่มเกิดปัญหา ชาวบ๎าน 
โฉนดที่ดินใน จ.พิจิตร นับพันครัวเรือน ถูกเรียกคืนโฉนดเพ่ือเอาพ้ืนที่กลับไปเป็นปุาไม๎ ตามนโยบาย
ทวงคืนผืนปุา และท าให๎กลุํมชาวบ๎านร๎องเรียนให๎ ป.ป.ช. ตรวจสอบในขณะนี้ด๎วย 
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ข๎อมูลเพิ่มเติม 
จังหวัดจันทบุรี มีบริษัทยื่นขออาชญาบัตรพิเศษส ารวจแรํทองค าและแรํอื่น จ านวน 13 ค าขอ ในพ้ืนที่
อ าเภอแกํงส๎มแมวและนายายอาม ทั้งหมด 4 บริษัท ได๎แกํ บริษัท เอราวัณ ไมนิ่ง, บริษัท ริชภูมิ ไม
นิ่ง, บริษัท พารอน ไมนิ่ง และบริษัท ซินเนอร๑ยี่ ไมนิ่ง  ซึ่งในปัจจุบันยังไมํมีค าขอใดได๎รับการอนุญาต 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน และการเหมืองแรํ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม  มีความต๎องการที่จะ
ออกประกาศกระทรวงในเรื่องนโยบายและการท าเหมืองแรํทองค าขึ้นมาใหมํ ซึ่งจะให๎สิทธิแกํผู๎มี
อาชญาบัตรพิเศษ โดย จันทบุรี เป็น 1 ใน 12 จังหวัด ทาง กพร. ได๎จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ซึ่ง
หลังจากมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแล๎ว ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การท าเหมืองแรํ
ทองค าใน 12 จังหวัด ก็จะจบกระบวนการ และเข๎าสูํ ครม. พร๎อมออกอาชญาบัตรพิเศษ  
2. คณะท างานโครงการพัฒนาต๎นแบบจัดการผัก ผลไม๎ปลอดภัย จังหวัดจันทบุรี  และเครือขํายภาค
ตะวันออก คัดค๎านการออกอาชญาบัตรพิเศษ เนื่องจากไมํชอบด๎วยขบวนการของหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง เพราะขาดการท าเวทีประชาคม รับฟังความคิดเห็นให๎ครอบคลุมทุกจังหวัด (ทาง กพร. ได๎
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแคํ 2 จังหวัด คือ จังหวัดพิจิตร และ จังหวัดลพบุรี ) ซึ่งอาจจะได๎รับ
ผลกระทบจากการท าเหมืองแรํทองค า โดยชูแนวทางการตํอสู๎ด๎านการเกษตร เกษตรสีเขียว และ
แหลํงผลิตอาหารปลอดภัย ซึ่งการท าเหมืองแรํทองค า ใช๎สารไซยาไนด๑ ที่อาจมีการปนเปื้อนในดิน น้ า 
อากาศ ได๎ 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.เครือขํายปกปูองปุาตะวันออก  2.ประชาชน อ.แกํงหางแมว จ.จันทบุรี  3. ประชาชน อ.เขาชะเมา 
จ.ระยอง 4. ตัวแทนประชาชน จ.พิจิตร 5.มูลนิธิบูรณะนิเวศ  6. เครือขํายปกปูองปุาตะวันออก       
7. นายกรัฐมนตรี 
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561 
 
สถานะ: ได๎รับการแก๎ไขแล๎ว (นายกรัฐมนตรี และหัวหน๎า คสช. มีค าสั่งมาตรา 44 ระงับนโนบาย
เหมืองแรํทองค าทั่วประเทศ)  
 
พลวัต:  ชาวจันทบุรี พร๎อมเครือขํายภาคตะวันออก เตรียมคัดค๎าน 'อาชญาบัตรพิเศษเหมืองแรํ
ทองค า' ในพ้ืนที่กวํา 1 แสนไรํ โดยการเปิดเวทีประชุมรํวมกันหารือถึงแนวทางการด าเนินงานเพราะ
เห็นวําไมํชอบด๎วยขบวนการของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เนื่องจากขาดการท าเวทีประชาคมรับฟังความ
คิดเห็นให๎ครอบคลุม หวั่นกระทบวิถีชีวิตภาคการเกษตรที่มีมายาวนาน เผย การท าเหมืองแรํทองค า 
ใช๎สารไซยาไนด๑ ที่อาจปนเปื้อนในดิน น้ า อากาศ 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอชีวิตและทรัพย๑สิน 
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วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเปิดเวทีประชุมรํวมกันหารือถึงแนว
ทางการด าเนินงาน การหาทางออกรํวมกันของฝุายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง  
แหล่งข้อมูล: 
ไทยรัฐ. “ไม่เอาเหมืองแร่ทองค้า! คนเมืองจันท์ค้าน หวั่นกระทบวิถีภาคเกษตร” 9 ตุลาคม 2558. 
https://www.thairath.co.th/content/531156 
ประชาไท. “คนจันท์-ระยองเมิน ผญบ. สกัดเปิดเวทีแจงผลกระทบเหมืองทอง – เชิญชาวบ้านเหมือง
พิจิตรนักวิจัยแจง” 22 ธันวาคม 2558. https://prachatai.com/journal/2015/12/63100 
ขําวไทยพีบีเอส. “ชาวบ้านเตรียมร้องนายกฯ ค้านเหมืองทอง จ.พิจิตร” 11 มิถุนายน 2561. 
https://news.thaipbs.or.th/content/272701 
               
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/content/531156
https://prachatai.com/journal/2015/12/63100
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8. การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
 
พื้นที่ : จ. จันทบุรี 
 
ประเภท : การจัดการประชากร(แรงงาน) 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง :  ผู๎ประกอบการหรือนายจ๎าง และแรงงานตํางด๎าว ต๎องการให๎รัฐบาลขยายเวลาใน
การขึ้นทะเบียนแรงงานตํางด๎าว เพ่ือที่จะได๎ปฏิบัติให๎ถูกต๎องตามกฎหมายตํอไป  
 
ความเป็นมา   :   

จังหวัดจันทบุรีเปิดศูนย๑บริการจดทะเบียนแรงงานตํางด๎าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) ซึ่งจังหวัดตั้งเปูาจะมีแรงงานตํางด๎าวมาจดทะเบียนกวํา 18,000 คน  เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 
พ.ศ.2557  ที่อาคารชั้นลํางของมณฑป บริเวณพุทธมณฑล ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี นายสามารถ ลอยฟูา ผู๎วําราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย๑บริการจด
ทะเบียนแรงงานตํางด๎าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยมีนายพจน๑ รักษ๑ความสุข ปลัด
จังหวัดจันทบุรี พร๎อมด๎วยทหาร สํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง นายจ๎างและแรงงานตํางด๎าวเดินทาง
มารํวมเป็นจ านวนมาก ส าหรับการเปิดศูนย๑บริการจดทะเบียนแรงงานตํางด๎าวแบบเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service) ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ในการปูองกันและ
ปราบปรามการค๎ามนุษย๑ และแก๎ไขปัญหาแรงงานตํางด๎าว ดังนั้น ในวันนี้ทางจังหวัดจันทบุรี จึงได๎มี
การเปิดศูนย๑บริการจดทะเบียนแรงงานตํางด๎าวแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือให๎การพิจารณาออกใบอนุญาต
ท างานชั่วคราวให๎แกํคนตํางด๎าว และจัดระเบียบแรงงานตํางด๎าวซึ่งเป็นคนสัญชาติ พมํา ลาว และ
กัมพูชา เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย จังหวัดจันทบุรีได๎จัดตั้งศูนย๑บริการจดทะเบียนแรงงานตํางด๎าว
แบบเบ็ดเสร็จขึ้น และรับการจดทะเบียนตั้งแตํวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 

ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรี ได๎ตั้งเปูาวําจะมีนายจ๎างพาแรงงานตํางด๎าวมาจดทะเบียนอยํางถูกต๎อง 
จ านวน 18,000 คน หลังจากที่ดํานชายแดนด๎านจังหวัดจันทบุรี ทั้ง 2 ดําน ในพ้ืนที่อ าเภอโปุงน้ า
ร๎อน จังหวัดจันทบุรี ที่เปิดรับลงทะเบียนไปแล๎วนายจ๎างพาแรงงานมาลงทะเบียนกวํา 13,000 คน   
พร๎อมกันนี้ ทางจังหวัดจันทบุรี ยังได๎อ านวยความสะดวกโดยการให๎ส านักงานจัดหางานเปิดรับจด
ทะเบียนแรงงานตํางด๎าวได๎วันละ 600 คน ขึ้นมาอีกจุดหนึ่งเพ่ือให๎การรับจดทะเบียนแรงงานตําง
ด๎าวมีความรวดเร็ว และไมํแออัดในจุด ๆ เดียวกันอีกด๎วย   
      
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 

 1. คณะรักษาความสงบแหํงชาติต๎องการปูองกันและปราบปรามการค๎ามนุษย๑ และแก๎ไขปัญหา
แรงงานตํางด๎าว จึงให๎เปิดศูนย๑บริการจดทะเบียนแรงงานตํางด๎าวแบบเบ็ดเสร็จ                                                                          
 2. แรงงานตํางด๎าวและนายจ๎างต๎องการใหข๎ยายเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานเพ่ิมขึ้น 
 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน:  1. ผู๎วําราชการจังหวัดจันทบุรี     2. องค๑กรการปกครองสํวนท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎อง                           
3. สื่อมวลชน 
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ระยะเวลา :  พ.ศ.2557-2561 
 
สถานะ: ได๎รับการแก๎ไขแล๎ว 
 
พลวัต : เนื่องจากมีนโยบายของคณะรักษาความสงบแหํงชาติ เพ่ือการปูองกันและปราบปรามการค๎า
มนุษย๑ และแก๎ไขปัญหาแรงงานตํางด๎าว ดังนั้น จังหวัดจันทบุรี จึงได๎มีการเปิดศูนย๑บริการจดทะเบียน
แรงงานตํางด๎าวแบบเบ็ดเสร็จ  
 
ระดับความรุนแรง : ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข : 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ รํวมกันชี้แจง สร๎างความเข๎าใจ และมีข๎อ
ปฏิบัติรํวมกัน โดยมีข๎อมูลที่ถูกต๎องและสมบูรณ๑ในการแก๎ไขปัญหา 
 
แหล่งที่มา  
ผู๎จัดการออนไลน๑. “จันทบุรีเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ.”               
22 กรกฎาคม 2557. (https://mgronline.com/local/detail/9570000082687) 
ไอเอ็นเอ็นนิวส๑.  “นายจ้างจันทบุรีเร่งน้าแรงงานต่างด้าวลงทะเบียน.” 27 มีนาคม 2561. 
https://www.innnews.co.th/breaking-news/news_46825/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/local/detail/9570000082687
https://www.innnews.co.th/breaking-news/news_46825/
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9. ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง พื้นที่อ าเภอแก่งหางแมว 
 
พื้นที่ : อ.แกํงหางแมว จ.จันทบุรี  
 
ประเภท : การจัดการความขัดแย๎งระหวํางคนกับสัตว๑ 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง :  ปัญหาช๎างปุาเข๎ามาท าร๎ายชาวบ๎าน และ ท าลายผลผลิตทางการเกษตรของชาวไรํ 
อ.แกํงหางแมว จ.จันทบุรี  
 
ความเป็นมา   :  ผํานมาแล๎วกวํา 10 ปี ยังไมํมีหนทางแก๎ไข ปัญหาช๎างปุาลงไปหาอาหารในสวน
ของชาวไรํ อ.แกํงหางแมว จ.จันทบุรี แม๎จะมีมาตรการเฝูาระวังช๎างปุาของเจ๎าหน๎าที่เขตรักษาพันธ๑
สัตว๑ปุาเขาอํางฤาไน และ อาสาสมัคร แตํปัจจุบันยังพบช๎างเข๎าไปหากินในแหลํงชุมชน การออกจาก
ปุาเข๎ามาหากินในชุมชนยามค่ าคืน ของ "เจ๎าด๎วน" ช๎างปุาในพ้ืนที่แทบจะกลายเป็นเรื่องปกติ ส าหรับ
ชาวบ๎านหมูํ 5 ต.พวา อ.แกํงหางแมว จ.จันทบุรี เพราะพบเห็นเป็นประจ ากันมานานหลายปี 
ชาวบ๎าน เลําวํา ที่ตั้งชื่อวํา "เจ๎าด๎วน" เป็นเพราะใบหูด๎านซ๎ายมีรอยแหวํง ที่ผํานมา มันมักชอบ
ออกมาหากินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ๎าน ที่อยูํบริเวณแนวชายปุา ตามล าพัง และหลายครั้ง ก็
มักจะเดินเลยเข๎ามาในเขตชุมชน เพ่ือกินเศษอาหารในถังขยะ ตั้งแตํชํวงหัวค่ า และจะกลับเข๎าปุาไป
ในตอนเช๎า เราเฝูาสังเกตพฤติกรรมของช๎างปุาตัวนี้อยูํนาน พบวํา แม๎จะมีลักษณะไมํดุร๎ายและดู
คุ๎นเคยกับคน แตํทวําการออกมาหากินนอกพ้ืนที่ปุาได๎สร๎างเดือดร๎อนให๎กับคนในพ้ืนที่ เจ๎าหน๎าที่
และอาสมัครซึ่งเป็นทีมเฝูาติดตามพฤติกรรมช๎าง เพ่ือหาแนวทางปูองกันและลดผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับพืชผลทางการเกษตร ซึ่งทีมขําวไทยพีบีเอสได๎ติดตามเข๎ารํวมภารกิจด๎วยด๎วยสภาพพ้ืนที่ของ 
อ.แกํงหางแมว ที่มีแนวเขตติดตํอกับปุาสงวนแหํงชาติ กวําร๎อยละ 95 จึงเป็นหนึ่งเหตุผลที่ท าให๎ พบ
เห็นช๎างปุาที่นี่ ขณะเดียวกันการเพิ่มจ านวนประชากรช๎าง ภายใต๎แหลํงหากินที่ถูกจ ากัดและแหลํงน้ า
ที่ลดลง ก็เป็นปัจจัยรํวมที่ถูกมองวํา กระตุ๎นให๎ช๎างปุาออกมาหากินในพ้ืนที่เกษตรกรรมของชาวบ๎าน 
ที่มีอยูํกวํา 500,000 ไรํ รอบผืนปุา  

จุดแรกที่ เฝูาสังเกต คือ บริเวณสันเขาฆ๎อง ซึ่งเจ๎าหน๎าที่ระบุวํา เป็นที่อาศัยของช๎างปุา โดย
เจ๎าหน๎าที่ท าแนวปิดกั้นทางออกบังคับเส๎นทางให๎ช๎าง ที่จะเดินมายังหมูํบ๎านกลับเข๎าไปในเขตปุา
สงวนแหํงชาติ "เขาอํางฤาไน" แตํหลังจากที่เราเฝูาสังเกตการณ๑อยูํไมํนานนัก พบวํา มีช๎างปุาโขลง
หนึ่ง พยายามเดินลงมา เจ๎าหน๎าที่จึงเริ่มปฏิบัติการ ด๎วยการขยับเข๎าไปประชิดแนวสันเขาเพ่ือกดดัน
ช๎าง ไมํนานนัก ช๎างปุาทั้งโขลงหันหลังเดินกลับเข๎าปุาไปด๎วยความเงียบ แตํเช๎าวันถัดมาเจ๎าหน๎าที่
กลับได๎รับแจ๎งจากชาวบ๎าน วําเมื่อคืนนี้มีช๎างปุา ลงมาหาอาหารในสวนยางพารา 

นอกจากพ้ืนที่ หมูํ 5 ต.พวา ที่ได๎รับความเดือดร๎อน พ้ืนที่ใกล๎เคียง อยําง หมูํ 4 ก็ได๎รับ
ผลกระทบเชํนกัน นายบรรเจิด จักรบวรพันธ๑ เจ๎าของสวน พ้ืนที่กวํา 150 ไรํ รายนี้ บอกวํา ไมํกี่วันที่
ผํานมา มีช๎างปุา 2-3 ตัว เข๎ามาหากินในสวน จนผลผลิตได๎รับความเสียหาย เขาเคยท ารั้วปลํอย
กระแสไฟฟูาปูองกันช๎างแตํก็ยิ่งท าให๎ช๎างปุาอาละวาด ทุกวันนี้ได๎แตํท าใจและเฝูาระวังเทําที่ท าได๎
จากข๎อมูลของเทศบาลต าบลพวาย๎อนหลังตั้งแตํปี 2558 - 2560 พบมีชาวบ๎านถูกช๎างปุาท าร๎าย 
พิการ เกือบทุกปีมูลคําความเสียหายทางการเกษตรและการจํายเงินชดเชยของรัฐรวมแล๎วกวํา 
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443,856 บาท สะท๎อนวําแนวทางการแก๎ไขปัญหาในพ้ืนที่ที่ผํานมายังไมํได๎ผลมากนักทีมขําวไทยพีบี
เอสได๎ขอติดตามเจ๎าหน๎าที่เข๎ารํวมภารกิจเฝูาสังเกตพฤติกรรมช๎างโขลงเดิม เป็นคืนที่ 2 หลังได๎ข๎อมูล
วํา ช๎างโขลงนี้ย๎ายจากเขาฆ๎องลงมาบริเวณเกาะกลางธีระพงศ๑ ซึ่งอยูํหํางจากจุดแรกประมาณ 4 
กิโลเมตรจากรอยเท๎าพบวําโขลงนี้ มีมากกวํา 20 ตัว และก าลังมุํงหน๎าไปยังเส๎นทางปุาอนุรักษ๑จาก
การติดตาม พบวํารํองรอยสุดท๎ายสิ้นสุดที่ล าธารคลองประแกด รอยตํอหมูํ 8 ซึ่งมีอาสาสมัครอีกกลุํม 
เฝูาระวังไมํให๎ช๎างออกนอกเส๎นทาง สุเทพ สุริยะเจ๎าพนักงานปุาไม๎ช านาญการ จากการติดตาม
ภารกิจตลอด 2 คืน ที่ผํานมา ทีมขําวไทยพีบีเอส ได๎เห็นถึงความพยายามในการจัดการปัญหาช๎างปุา 
ที่เกิดขึ้นจากความรํวมมือ ทั้งเจ๎าหน๎าที่ อาสาสมัคร และเกษตรกรที่ได๎รับความเดือดร๎อน ในระดับ
พ้ืนที่ สํวนแนวทางการแก๎ไขปัญหาระดับนโยบาย ขณะนี้มีการเรํงผลักดัน "แกํงหางแมวโมเดล" ซึ่ง
เป็นรูปแบบการแก๎ไขปัญหาช๎างปุา ที่นอกจากจะเน๎นการสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐานอยําง ก าแพงดิน คู
น้ า เพ่ือปูองกันช๎าง ยังมีแนวทางการสํงเสริมให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว เ พ่ือสร๎างความยั่งยืนให๎กับ
ท๎องถิ่น แตํการตั้งงบประมาณไว๎สูงถึง 1,000 ล๎านบาท ก็ถูกตั้งค าถามถึงความคุ๎มคํา เมื่อเทียบกับ
ผลประโยชน๑ที่ชาวบ๎านจะได๎รับ 

 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 

 1. ชาวบ๎านถูกช๎างปุาท าร๎าย และท าลายพ้ืนที่เกษตรกรรมต๎องการได๎รับการแก๎ไขปัญหา                                                                          
 2. ช๎างปุาออกมาหากินในพ้ืนที่เกษตรกรรมของชาวบ๎านและท าร๎ายชาวบ๎าน 
 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน:  1. พนักงานปุาไม๎ช านาญการ     2. องค๑กรการปกครองสํวนท๎องถิ่นที่เก่ียวข๎อง                           
3. สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา :  พ.ศ.2540- พ.ศ.2561 
 
สถานะ: อยูํระหวํางการด าเนินการแก๎ไข 
 
พลวัต : เนื่องจาก ยังไมํมีหนทางแก๎ไข ปัญหาช๎างปุาลงไปท าลายผลผลิตทางเกษตรของชาวไรํ       
อ.แกํงหางแมว จ.จันทบุรี จึงมีการรํวมมือ ทั้งเจ๎าหน๎าที่ อาสาสมัคร และเกษตรกรในระดับพ้ืนที่เพ่ือ
รํวมแก๎ไขปัญหานี้ สถานการณ๑จึงคลี่คลาย 
 
ระดับความรุนแรง : มีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข : 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การหาทางออกระหวํางฝุายตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง (รํวมมือกันทั้งเจ๎าหน๎าที่ อาสาสมัคร และเกษตรกรในระดับพ้ืนที่ รํวมหาวิธีแก๎ไขปัญหานี้)  
 
แหล่งที่มา  
ไทยพีบีเอสออนไลน๑. “อาณาจักรช้างแก่งหางแมว กับปัญหาช้างหากินแหล่งชุมชน”                   
10 กุมภาพันธ๑ 2561. (https://news.thaipbs.or.th/content/270110) 

https://news.thaipbs.or.th/content/270110
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ผู๎จัดการออนไลน๑. “ชาวบ้านแก่งหางแมวน้าผลไม้เทกองให้ช้างป่าลดความขัดแย้งระหว่างคนกับ
ช้าง.” 3 มีนาคม 2557. (https://mgronline.com/local/detail/9570000024240) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/local/detail/9570000024240
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10. คัดค้านการออกเอกสารสิทธิ์ชายฝั่ง จังหวัดจันทบุรี 
 
พื้นที่: หมูํบ๎านเสม็ดงามหมูํที่ 10 และ 11 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรที่ดิน 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองจันทบุรี  คัดค๎านการออกเอกสารสิทธิ์ที่
สาธารณะ ไปเป็นของมูลนิธิสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช เพราะอาจเกิดปัญหาภายภาคหน๎าได๎ 
 
ความเป็นมา : 

วันที่ 14 ก.ค. 59 ชาวบ๎านกวํา 100 คนของหมูํบ๎านเสม็ดงามหมูํที่ 10 และ 11 ต าบลหนอง
บัว อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ออกมาคัดค๎าน การท ารังวัดเพ่ือออกเอกสารสิทธิ์ก าหนดแนวเขต
ครอบครองของมูลนิธิสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช ที่บริเวณอํูตํอเรือศาลสมเด็จพระเจ๎าตากสิน
มหาราช บ๎านเสม็ดงาม ต าบลหนองบัว ซึ่งมูลนิธิจะใช๎พ้ืนที่ดังกลําวปรับปรุงเป็นลานสาธารณะและ
ครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิฯ 

นายไพรวัน เครือสูงเนิน คณะกรรมการหมูํบ๎านต าบลหนองบัวกลําววํา พ้ืนที่ดังกลําวเป็นพ้ืน
ที่ดินสาธารณะของกรมเจ๎าทํา ซึ่งมี อบต.หนองบัว เป็นผู๎ดูแลเพราะเป็นพ้ืนที่ปากแมํน้ าจันทบุรี เป็น
เส๎นทางสาธารณะ ที่ชาวบ๎านสัญจรการเดินเรือไปท าการประมง และเป็นปากแมํน้ า ให๎น้ าลงสูํทะเล
ได๎สะดวก หากมีการออกเอกสารสิทธิ์ ในอนาคตจะเป็นปัญหาภายภาคหน๎าได๎ ชาวบ๎านจึงต๎องการให๎
มูลนิธิปรับพ้ืนที่กองทรายให๎เรียบร๎อยก็พอ เพ่ือเหมาะแกํการไปนมัสการสมเด็จพระเจ๎าตากสิน
มหาราชตํอไป 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1. มูลนิธิสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช ต๎องการท ารังวัดเพ่ือออกเอกสารสิทธิ์ก าหนดแนวเขต
ครอบครองของมูลนิธิฯ ที่บริเวณอํูตํอเรือศาลสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช บ๎านเสม็ดงาม ต าบล
หนองบัว ซึ่งมูลนิธิจะใช๎พ้ืนที่ดังกลําวปรับปรุงเป็นลานสาธารณะและครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ของ
มูลนิธิฯ 
2. ชาวบ๎าน หมูํบ๎านเสม็ดงามหมูํที่ 10 และ 11 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี คัดค๎าน 
การท ารังวัดเพ่ือออกเอกสารสิทธิ์ก าหนดแนวเขตครอบครองของมูลนิธิสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช 
ที่บริเวณอํูตํอเรือศาลสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช บ๎านเสม็ดงาม ต าบลหนองบัว เพราะเกรงวํา
อาจจะเกิดปัญหาได๎ในอนาคต เนื่องจากเป็นเส๎นทางสาธารณะ ที่ชาวบ๎านสัญจรเดินเรือไปท าการ
ประมง ชาวบ๎านต๎องการให๎มูลนิธิปรับพ้ืนที่กองทรายให๎เรียบร๎อยก็พอ เพ่ือเหมาะแกํการไปนมัสการ
สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราชตํอไป 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.กรมเจ๎าทํา  2.องค๑การบริหารสํวนต าบลหนองบัว  3. สื่อมวลชน   
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ระยะเวลา: พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 
 
สถานะ: อยูํระหวํางการด าเนินการแก๎ไข  
 
พลวัต:  ชาวบ๎านกวํา 100 คนของหมูํบ๎านเสม็ดงามหมูํที่ 10 และ 11 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี ออกมาคัดค๎าน การท ารังวัดเพ่ือออกเอกสารสิทธิ์ก าหนดแนวเขตครอบครองของ
มูลนิธิสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช ที่บริเวณอํูตํอเรือศาลสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช บ๎านเสม็ด
งาม ต าบลหนองบัว ซึ่งมูลนิธิจะใช๎พ้ืนที่ดังกลําวปรับปรุงเป็นลานสาธารณะและครอบครองเป็น
กรรมสิทธิ์ของมูลนิธิฯ เพราะในอนาคตอาจเกิดปัญหาได๎ 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การชุมนุมอยํางสันติ 
 
แหล่งข้อมูล: 
ต๎ูปณ.ขําว 3. “ชาวบ้านคัดค้านการออกเอกสารสิทธิ์ชายฝั่ง จังหวัดจันทบุรี” 14 กรกฎาคม 2559. 
(http://news.ch3thailand.com /ขําวในประเทศ/21040/ชาวบ๎านคัดค๎านการออกเอกสารสิทธิ์
ชายฝั่ง-จ-จันทบุรี.html)    
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จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

11. การคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านครเนื่องเขต 
 

พื้นที่:  ต าบลวังตะเคียน, ต าบลบางเตย, ต าบลคลองนครเนื่องเขต, ต าบลบางกระไห และต าบลทําไขํ 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎าน 5 ต าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประท๎วงการกํอสร๎างโรงไฟฟูานครเนื่องเขต 
เนื่องจากกลัวเรื่องมลพิษและต๎องการให๎ภาครัฐตรวจสอบเรื่อง EHIA 
 
ความเป็นมา: 

4 กันยายน 2554 ที่บริเวณสามแยกสตาร๑ไลท๑ ริมถนนสาย 304 สุวินทวงศ๑ (มีนบุรี-
ฉะเชิงเทรา) พ้ืนที่ ม.5 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา กลุํมชาวบ๎านจากบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ
โรงไฟฟูาจ านวนกวํา 200 คน ได๎ออกมารวมตัวกันชุมนุมอีกครั้ง จากสัปดาห๑กํอนที่มีการชุมนุมใหญํ
ปิดถนนเมื่อชํวงปลายเดือนที่ผํานมา เพ่ือมารอรับฟังความคืบหน๎า เกี่ยวกับกรณีที่ชาวบ๎าน ได๎
ด าเนินการตามข้ันตอนในกระบวนการทางกฎหมาย โดยเข๎ายื่นค าร๎องตํอศาลปกครองประจ าภูมิภาค 
ที่ จ.ระยอง เพ่ือขอให๎ศาลพิจารณาสั่งคุ๎มครองชั่วคราว ตํอการด าเนินการกํอสร๎างโรงไฟฟูา ของ
บริษัทฉะเชิงเทรา โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ที่ได๎เข๎ามาท าโครงการกํอสร๎างโรงไฟฟูาขนาดก าลังการผลิต 
110 เมกะวัตต๑ไอน้ า 20 ตันตํอชั่วโมง และน้ าเย็น 3,000 ตันความเย็น โดยใช๎พลังงานจากก๏าซ CNG 
หรือ NGV ในเขตพ้ืนที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมอัลฟาเทคโนโปลิส ม.17 ต.คลองนครเนื่องเขต 
อ.เมืองฉะเชิงเทรา 
 12 มีนาคม 2555 ชาวบ๎านต าบลวังตะเคียน, ต าบลบางเตย, ต าบลคลองนครเนื่องเขต ,
ต าบลบางกระไห และต าบลทําไขํ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ านวนกวํา 500 คน  ได๎ชุมนุมปิดถนนสาย
สุวินทวงศ๑ บริเวณสามแยกสตาร๑ไลท๑ ต าบลวังตะเคียน อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  เพ่ือเรียกร๎องให๎
ภาครัฐ สั่งยุติโครงการกํอสร๎างโรงไฟฟูานครเนื่องเขต รวมถึงให๎มีการตรวจสอบการจัดท า EIA ของ
โรงไฟฟูาแหํงนี้ เนื่องจากได๎มาอยํางไมํถูกต๎องและสมบูรณ๑ สํวนข๎อเรียกร๎องสุดท๎ายคือ อยากให๎สํวน
ราชการ รวมถึงนางสาวยิ่งลักษณ๑ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวม
ในการท าประชาวิจารณ๑ โดยเฉพาะชาวบ๎านที่จะได๎รับผลกระทบจากการกํอสร๎างโรงไฟฟูาขึ้นในพ้ืนที่ 
 20 กุมภาพันธ๑ 2556 ที่ศาลปกครองระยอง ห๎องพิจารณาที่ 1 นายวชิระ ชอบแตํง ตุลาการ
เจ๎าของส านวนศาลปกครองระยอง นั่งบัลลังก๑พิจารณาไตํสวนคดีหมายเลขด าที่ ส.5, ส.6/54 และ ส.
6/55 กรณีนางมหาธยา ศรอากาศ แกนน าชาวบ๎าน ต.ทําไขํ ต.คลองนครเนื่องเขต ต.วังตะเคียน ต.
หนามแดง และ ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ยื่นฟูององค๑การบริหารสํวนต าบล (อบต.) คลอง
นครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล๎อม 
(สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม วํา กระบวนการกํอสร๎างโรงไฟฟูานครเนื่องเขต
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ไมํถูกต๎อง โดยชาวบ๎านไมํมีสํวนรํวม และให๎ อบต.คลองนครเนื่องเขต ออกค าสั่งรื้อถอนอาคาร
โรงไฟฟูา โดยมีชาวบ๎านกวํา 100 คน เดินทางมาให๎ก าลังใจ 

ศาลได๎พิจารณาค าฟูอง ค าให๎การ และพยานหลักฐานตํางๆ ในส านวนคดีแล๎ว เห็นวํา ค า
ขอให๎เพิกถอนใบรับแจ๎งการกํอสร๎างอาคารโรงไฟฟูานั้น เนื่องจากคดีนี้ บริษัทกัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค 
จ ากัด ได๎ขออนุญาตกํอสร๎างโดยใช๎วิธีการแจ๎งตามมาตรา 39 ทวิ แหํง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 เมื่อข๎อเท็จจริงปรากฏวํา ผู๎แจ๎งได๎ยื่นเอกสารและข๎อมูลตํางๆ ครบถ๎วน โดยการแยกแจ๎งการ
กํอสร๎างเป็น 15 ฉบับ และได๎เสียคําธรรมเนียมเรียบร๎อยแล๎ว และไมํมีเหตุขัดข๎องตาม พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 การที่นายก อบต.คลองนครเนื่องเขต ในฐานะเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นได๎ออกใบรับแจ๎ง
ให๎กํอสร๎างอาคารโรงไฟฟูา จึงเป็นการออกใบรับแจ๎งที่ชอบด๎วยกฎหมายแล๎ว  สํวนค าขอให๎ศาลสั่งให๎
นายก อบต.คลองนครเนื่องเขต ออกค าสั่งรื้อถอนอาคารโรงไฟฟูานั้น ศาลเห็นวํานายก อบต.คลอง
นครเนื่องเขต เป็นหนํวยงานทางปกครอง และเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่เกี่ยวข๎องด าเนินการกับอาคาร
โรงไฟฟูาตามมาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 และมาตรา 43 แหํง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
โดยทันที ทั้งๆ ที่ยังเป็นกรณีที่แก๎ไขได๎ จึงไมํเป็นไปตามหลักในการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี จึง
สมควรให๎บริษัทกัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จ ากัด ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานตํอหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องกํอน ตํอเมื่อหนํวยงานดังกลําวไมํอนุญาต จึงให๎นายก อบต.คลองนครเนื่องเขต ด าเนินการ
ตามอ านาจหน๎าที่ตํอไป 

ศาลได๎มีค าพิพากษาให๎นายก อบต.คลองนครเนื่องเขต แจ๎งให๎บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเ อ็นเค 
จ ากัด ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานภายใน 30 วัน และหลังจากนั้น หากบริษัทไมํได๎รับอนุญาต
ให๎ประกอบกิจการโรงงาน ก็ให๎นายก อบต.คลองนครเนื่องเขต ด าเนินการตามมาตรา 40, 41, 42 
และ 43 แหํง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ภายใน 180 วัน นับแตํวันที่คดีถึงที่สุด สํวนค าขออ่ืน
ให๎ยก และโดยที่ค าพิพากษาดังกลําวเป็นค าพิพากษาของศาลปกครอง ซึ่งเป็นศาลปกครองชั้นต๎น 
คูํกรณีประสงค๑ท่ีคัดค๎านค าพิพากษาดังกลําว สามารถยื่นอุทธรณ๑ได๎ภายใน 30 วัน นับแตํวันที่ได๎มีค า
พิพากษา 

นายมนัส สุนทรโชติ แกนน าชาวบ๎านกลําววํา ถือวําค าพิพากษาเป็นกลาง แตํตนเองมองวํา
นําจะยกเลิก หรือรื้อถอนการกํอสร๎างโรงไฟฟูา เนื่องจากพ้ืนที่ตรงนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมได๎
ประกาศเป็นพ้ืนที่สร๎างโรงงานประเภทอิเล็กทรอนิกส๑ หรือคลังสินค๎าประเภทอิเล็กทรอนิกส๑เทํานั้น 
สํวนการที่จะสร๎างโรงไฟฟูาถือเป็นโรงงานจ าพวกที่ 3 ไมํสามารถสร๎างได๎ ซึ่งตนและชาวบ๎านจะ
อุทธรณ๑เพ่ือคัดค๎านการออกใบอนุญาตของกระทรวงอุตสาหกรรมให๎แกํโรงไฟฟูาอยํางถึงที่สุด 

1 เมษายน  2556  บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จ ากัด (GNNK) หรือโรงไฟฟูานครเนื่องเขต 
ได๎ท าการเดินเครื่องผลิต และจ าหนํายไฟฟูาเข๎าสูํระบบเชิงพาณิชย๑ให๎กับการไฟฟูาฝุายผลิตแหํง
ประเทศไทย และผู๎ประกอบการโดยรอบโรงไฟฟูาได๎ส าเร็จ ตรงตามก าหนดสัญญาซื้อขายไฟฟูา 
(COD : Commercial Operation Data) ทั้งนี้ โรงไฟฟูานครเนื่องเขต ของกลุํมบริษัท กัลฟ์ผลิต
ไฟฟูาจากก๏าซธรรมชาติ มีก าลังการผลิต จ านวน 110 เมกะวัตต๑ และด๎วยก าลังการผลิตทั้งหมดจาก
โครงการของโรงไฟฟูาขนาดใหญํและโรงไฟฟูาขนาดเล็ก ท าให๎กลุํมบริษัทกัลฟ์ ยกระดับเป็นผู๎ผลิต
ไฟฟูารายใหญํที่สุด ซึ่งจ าหนํายไฟให๎กับ กฟผ. และลูกค๎าในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และเป็น
การเสริมสร๎างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และลดความเสี่ยง ที่อาจเกิดสถานการณ๑ฉุกเฉิน
ด๎านพลังงานในอนาคต 
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คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1. ประชาชนชาวฉะเชิงเทราไมํต๎องการโรงไฟฟูานครเนื่องเขต 
2. หนํวยงานรัฐและบริษัทกัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จ ากัด ต๎องการสร๎างโรงไฟฟูาชีวมวล 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1. ผู๎วําราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 3. ส านักงานนโยบายและ

แผนสิ่งแวดล๎อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 4. สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร 5. 
สื่อมวลชน 6.ศาลปกครองระยอง 7. นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 8. ต ารวจ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 9. 
องค๑การบริหารสํวนต าบล (อบต.) คลองนครเนื่องเขต 
 
ระยะเวลา: พ.ศ.2554 - 2561  
 
สถานะ: อยูํระหวํางการด าเนินการแก๎ไข ทั้งนี้เบื้องต๎นศาลปกครองระยองพิพากษาไมํเพิกถอน
ใบอนุญาตของโรงไฟฟูา ดังนั้นชาวบ๎านจะท าการยื่นอุทธรณ๑ตํอไป  
 
พลวัต: หนํวยงานรัฐได๎อนุญาตให๎มีการกํอสร๎างโรงไฟฟูานครเนื่องเขต ชาวบ๎าน 5 ต าบล ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ได๎ออกมาคัดค๎านเพราะเชื่อวําการได๎มาของการผํานกระบวนการตามขั้นตอน ในการท า
รายงานการวิเคราะห๑ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม หรืออีไอเอ ไมํโปรํงใส จนอาจสํงผลกระทบตํอ
ชาวบ๎านผู๎ประกอบอาชีพ ในภาคเกษตรกรรม โดยหวั่นเกรงวําจะถูกแยํงชิงเอาทรัพยากรในพ้ืนที่ไป 
โดยเฉพาะทรัพยากรน้ า ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการท านา และอาจได๎รับผลกระทบจากมลพิษที่จะ
เกิดข้ึนติดตามมาในภายหลังจากก๏าซไอเสีย ที่จะถูกปลํอยลอยออกมาจากปลํองควัน บนอากาศ 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การชุมนุมถือปูายประท๎วง การเจรจา
หาทางออกรํวมกันของฝุายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง โดยต๎องมีข๎อมูลที่ถูกต๎องและสมบูรณ๑ และมีความจริงใจ
ซื่อสัตย๑ในการด าเนินงาน  การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น  
 
แหล่งข้อมูล: 
ผู๎จัดการออนไลน๑. “ชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้าคลองนครเนื่องเขตยึดไหล่ทางชุมนุมอีก.” 4 กันยายน 
2554. 
ไทยรัฐ. “ชาวแปดริ้วฮือประท้วงปิดถนนต้านโรงไฟฟ้า.” 12 มีนาคม 2555. 
ซีซีเอส 8 นิวส๑. “โรงไฟฟ้านครเนื่องเขตเปิดเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้า.” 1 เมษายน 2556. 
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12. การจัดการบ่อขยะ อ าเภอพนมสารคาม 
 
พื้นที่ : ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา 
 
ประเภท : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง : ชาวบ๎านต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เข๎าร๎องเรียนเจ๎าหน๎าที่วํา
ได๎รับผลกระทบจากปัญหาบํอก าจัดขยะของ บริษัท ศูนย๑ก าจัดของเสียไทย จ ากัด ที่น าเศษขยะและ
เถ๎าถํานหินในนิคมอุตสาหกรรมเข๎ามาท้ิงในพ้ืนที่  
                                                                                                                                             
ความเป็นมา :  

ชาวบ๎าน ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เข๎าร๎องเรียนเจ๎าหน๎าที่ทหารรักษา
ความสงบ อ.พนมสารคาม วําได๎รับผลกระทบจากปัญหาบํอก าจัดขยะของ บริษัท ศูนย๑ก าจัดของเสีย
ไทย จ ากัด ที่น าเศษขยะและเถ๎าถํานหินในนิคมอุตสาหกรรม 304 จ.ปราจีนบุรี เข๎ามาทิ้งในพ้ืนที่หมูํ 
12 ต.หนองแหน ในเนื้อท่ีประมาณ30 ไรํ วันละ 50-80 เที่ยวจนกองสูงเป็นภูเขา ด าเนินการมาตั้งแตํ
ปี พ.ศ.2547 สํงผลให๎ถนนในหมูํบ๎านพังเป็นหลุมเป็นบํอ พืชไรํเกษตรกรรม สวนยางพารา สวนปาล๑ม 
สวนมะมํวงได๎รับความเสียหาย   นอกจากนี้  ยังสร๎างปัญหาทั้งกลิ่น และฝุุนละอองฟูุงกระจายเข๎าไป
ในหมูํบ๎านและชุมชน ชาวบ๎านร๎องเรียนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องแล๎วไมํมีความคืบหน๎า ทางเจ๎าหน๎าที่
ทหาร รส.อ.พนมสารคามจึงได๎เข๎าตรวจสอบและสั่งให๎ทางบริษัทหยุดกิจการชั่วคราวเมื่อวันที่ 24 
ก.พ.2558 ที่ผํานมา เพ่ือให๎ปรับปรุงแก๎ไข     

ความคืบหน๎าเรื่องนี้ เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 5 มี.ค.2558 ที่ห๎องประชุมอบต.หนองแหน 
จ.ส.อ.ยุทธศักดิ์ ชํวยเมืองปักษ๑ ทหารรส.อ.พนมสารคาม นายศตวรรษ นาควงษ๑ วิศวกรปฏิบัติการ 
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสุทธะ หมื่นแก๎ว ผู๎จัดการฝุายขนสํง และนายทินกร อํุนพิมพ๑ 
หัวหน๎าฝุายขนสํงบริษัท เลิศนภา ขนสํง จ ากัด ในเครือดับเบิ้ลเอ นายลพชัย ธาราทิพย๑ 
กรรมการบริหารบริษัทศูนย๑ก าจัดของเสียไทย จ ากัด นายอัคเรศ พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ปลัดอ าเภอฝุายอ านวยความเป็นธรรม อ.พนมสารคาม นายจร เนาวโอภาส สมาชิกอบต.หนองแหน 
และชาวต.หนองแหนจ านวนหนึ่ง ได๎รํวมประชุมเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร๎อนของชาวบ๎าน   นายจร 
เนาวโอภาส สมาชิกอบต.หนองแหน กลําววํา บริษัท ศูนย๑ก าจัดของเสียไทย จ ากัด ที่น าขยะจาก
บริษัทในเครือดับเบิ้ลเอ ตั้งอยูํในนิคมอุตสาหกรรม 304 จ.ปราจีนบุรีมาก าจัดแบบฝังกลบ แตํไมํได๎
มาตรฐานตามท่ีตกลงไว๎กับชาวบ๎าน สํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ทั้งฝุุนละออง และกลิ่นเหม็นรบกวน 
นอกจากนี้ รถบรรทุกยังท าถนนพังเสียหาย ขยะท่ีขนมาตกหลํนตามถนน ที่ส าคัญสวนยางพารา สวน
ปาล๑มยืนต๎นตาย รวมทั้งสวนมะมํวงของชาวบ๎านที่ปลูกมากวํา 10 ปีบริเวณริมถนน ออกชํอแล๎วรํวง
ไมํติดผล จึงอยากให๎โรงงานท าให๎ถูกวิธี ไมํให๎ชาวบ๎านต๎องเดือดร๎อนด๎าน นายลพชัย ธาราทิพย๑ 
กรรมการบริหารบริษัททศูนย๑ก าจัดของเสียไทยฯ กลําววํา ปัญหาที่เกิดขึ้นทางบริษัทจะด าเนินการท า
ถนนให๎ โดยจะประสานกับทางอบต.หนองแหน และจะสํงเจ๎าหน๎าที่ประสานกับโรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพประจ าต าบล ตรวจสุขภาพรางกายผู๎ที่เจ็บปุวยทุกเดือน สํวนขยะของเสียนั้นไมํใชํกากของเสีย
จากโรงไฟฟูา สํวนใหญํเป็นกากปูนด าและปูนขาว ในสํวนที่เป็นขี้เถ๎า ทางบริษัทได๎น าไปเป็นปุ๋ยใสํใน
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แปลงปลูกสวนปุาของบริษัท และในสํวนของกองขยะที่สูงเป็นภูเขาจะด าเนินการปรับให๎ต่ าลงมาอีก 
ให๎สูงจากพ้ืนดินเพียง 10 เมตรแล๎วใช๎ดินฝังกลบอีก2เมตร รวมเป็นความสูง 12 เมตร ขณะที่นาย
ศตวรรษ นาควงษ๑ วิศวกรปฏิบัติการ อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กลําวสรุปในที่ประชุมวํา ใน
สํวนความเสียหายที่ชาวบ๎านได๎รับก็ให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง มาตรวจสอบและประเมินความเสียหาย
เพ่ือให๎ทางบริษัทชดใช๎ให๎ ขณะนี้ความเสียหายที่ตรวจพบมีสวนมะมํวงน้ าดอกไม๎ อายุ 18 ปี ที่อยูํริม
ถนนทางเข๎าบํอขยะทั้ง 2 ฝั่ง จ านวน 38 ไรํ ของนายสุกิจ นพฤทธิ์ ชาวบ๎านหนองแหน บริเวณริม
ถนนทั้ง2 ฝั่ง จ านวน 200 ต๎น ออกชํอแล๎วรํวงไมํติดผลเหมือนในสวน จึงเรียกคําเสียหายต๎นละ 500 
บาท ซึ่งบริษัทยอมชดใช๎ และจะมีการจํายเงินกัน สํวนเรื่องที่บริษัทน าขยะมีพิษมาทิ้งในพ้ืนที่หรือไมํ
นั้น  ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น.เจ๎าหน๎าที่หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจะรํวมกับตัวแทน
ชาวบ๎าน หมูํบ๎านละ 5 คน เข๎ารํวมตรวจสอบพร๎อมทั้งขุดดินน าตัวอยํางวัสดุ และขยะไปตรวจสอบ 
ถ๎าพบวํามีพิษก็ต๎องด าเนินการตามกฏหมายตํอไป ผู๎สื่อขําวรายงานวํา พ้ืนที่ต.หนองแหน อ.พนมสาร
คาม จ.ฉะเชิงเทราแหํงนี้ ในอดีต เมื่อเดือน ก.พ.2556 ที่ผํานมาเคยเกิดเหตุสะเทือนขวัญ คนร๎ายยิง
นายประจบ เนาวโนภาส ผู๎ใหญํบ๎านหมูํ14 ต.หนองแหน ผู๎ใหญํบ๎านหนุํมที่เป็นแกนน าตํอต๎านการทิ้ง
ขยะพิษเสียชีวิต คดีนี้ชั้นต๎นตัดสินประหารชีวิตข๎าราชการระดับ8ส านักจัดการน้ า กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เป็นผู๎จ๎างวาน ซึ่งนายประจบ หรือผู๎ใหญํจบ คือน๎องชายนายจร เนาวโนภาส สมาชิก
อบต.หนองแหน ที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการทิ้งขยะในครั้งนี้   

 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน :     
1.ชาวบ๎าน ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ไมํต๎องการให๎มีการน าขยะจากโรงงาน
อุตสาหกรรมข๎ามาท้ิงในพ้ืนที่   
2.บริษัท ศูนย๑ก าจัดของเสียไทย จ ากัด ต๎องการน าขยะจากอุตสาหกรรม มาก าจัด ในบริเวณ ต.หนอง
แหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
1. เจ๎าหน๎าที่ทหารรักษาความสงบ 2. วิศวกรปฏิบัติการ อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  3. 
ปลัดอ าเภอฝุายอ านวยความเป็นธรรม อ.พนมสารค 4. สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2558 
 
สถานะ : ได๎รับการแก๎ไขแล๎ว 
 
พลวัต : บริษัท ศูนย๑ก าจัดของเสียไทย จ ากัดน าเศษขยะและเถ๎าถํานหินในนิคมอุตสาหกรรมเข๎ามา
ทิ้งในพ้ืนที่หมูํ 12 ต.หนองแหน จนขยะกองสูงเป็นภูเขา ชาวบ๎านต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทราจึงได๎เข๎าร๎องเรียนเจ๎าหน๎าที่ทหารรักษาความสงบ อ.พนมสารคาม วําได๎รับผลกระทบจาก
ปัญหาบํอก าจัดขยะ ซึ่งภายหลังเจ๎าหน๎าที่ได๎เข๎ารํวมตรวจสอบและเจรจาให๎เข๎าใจกันทั้งสองฝุาย 
 
ระดับความรุนแรง : มีความเสียหายตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
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วิธีการแก้ไข :   
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การจัดประชุมให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมา
ตรวจสอบและประเมินความเสียหาย  การเจรจาให๎เกิดความเข๎าใจตรงกันโดยมีข๎อมูลที่ถูกต๎องและ
สมบูรณ๑ในการแก๎ไขปัญหา 
 
แหล่งข้อมูล :    
ไทยรัฐออนไลน๑. “ขนมาทิ้งกว่า10ปี ขยะอุตสาหกรรมที่หนองแหนกองเท่าภูเขา.” 6 มีนาคม 2558.           
(https://www.thairath.co.th/content/485212)                                       
ไทยพีบีเอสออนไลน๑.  “ดีเอสไอ" ตรวจบ่อขยะสารพิษ จ.ฉะเชิงเทรา.” 27 ตุลาคม 2555.                       
(https://news.thaipbs.or.th/content/121430)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.thaipbs.or.th/content/121430
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13. คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน  
 
พื้นที่: ต าบลเขาหินซ๎อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง : ชาวฉะเชิงเทราคัดค๎านโครงการสร๎างโรงไฟฟูาถํานหินเขาหินซ๎อน เพ่ือปูองกันพ้ืนที่
อุดมสมบูรณ๑ทางอาหาร แนะให๎ใช๎พลังงานหมุนเวียนทางเลือก เพราะเกรงสารปนเปื้อนกระทบ
เกษตรอินทรีย๑  
 
ความเป็นมา : 
 พ.ศ.2542 มีโรงไฟฟูาชีวมวล ขนาด 47.4 เมกะวัตต๑ ของเครือดั๊บเบิ้ลเอ มาตั้งในพ้ืนที่ ต.เขา
หินซ๎อน สํวนหนึ่งของลุํมน้ าคลองทําลาด ซึ่งเป็นต๎นน้ าสาขาหนึ่งของแมํน้ าบางปะกง หลังจากมี
โรงไฟฟูาชีวมวลนี้ ชุมชนเริ่มได๎รับกลิ่นเหม็น พบปัญหาฝุุนละออง และน้ าบํอตื้นของชุมชนที่อยูํต่ า
กวําโรงไฟฟูาก็ไมํสามารถใช๎การได๎ 

พ.ศ.2550 โครงการโรงไฟฟูาถํานหินเขาหินซ๎อน ขนาด 600 เมกะวัตต๑ ของบริษัท เนชั่น
แนล เพาเวอร๑ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) ในเครือดับเบิ้ลเอ ใน ต.เขาหินซ๎อน ผํานการประมูลตาม
แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟูาของประเทศไทย พ.ศ.2550 (PDP2007) ตามแผนจะตั้งข๎างโรงไฟฟูา
ชีวมวลที่มีอยูํเดิม เป็นผลให๎ชาวบ๎านรวมตัวกันคัดค๎าน และขอให๎ยุติโครงการเรื่อยมา ตั้งแตํที่ได๎รับรู๎
ตราบจนปัจจุบัน 
 วันที่ 19 มีนาคม 2554 เครือขํายภาคประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี ยังคงปักหลัก
ชุมนุมบริเวณที่ท าการอ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราอยํางตํอเนื่องตั้งแตํวันที่ 14 มีนาคมที่
ผํานมา เพ่ือตํอต๎านโรงไฟฟูาถํานหินขนาด 540 เมกะวัตต๑ ที่ก าลังจะสร๎างขึ้นบริเวณบ๎านเขาแหลม
จันทร๑ ต าบลเขาหินซ๎อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังจากที่กลุํมนายทุนได๎น าเสนอ
รายงานการวิเคราะห๑ผลกระทบด๎านสุขภาพ (อีเอชไอเอ) แล๎วเสร็จ กํอนสํงตํอไปยั งหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง นายชวลิต หงอเทียด ผู๎ประสานงานเครือขํายภาคประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี 
กลําววํา โรงไฟฟูาถํานหินพนมสารคาม เป็นหนึ่งในโครงการประมูลโรงไฟฟูาเอกชน (ไอพีพี) ตาม
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูา 2550-2564 หรือแผนพีดีพี 2007 ซึ่งทางเครือขํายได๎มีการคัดค๎าน พร๎อม
ทั้งเดินทางไปที่รัฐสภาและศาลาวําการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือเรียกร๎องให๎มีการย๎ายโรงไฟฟูาถํานหิน
ไปสร๎างในพ้ืนที่ที่เหมาะสม อยํางเชํน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ไมํมีชุมชน เพ่ือไมํให๎สํงผลกระทบตํอ
พ้ืนที่ดังกลําว ซึ่งเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
  19 ต.ค. 2556 คณะกรรมการผู๎ช านาญการพิจารณารายงานวิเคราะห๑ผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
และสุขภาพ (EHIA) มีมติไมํอนุมัติ โครงการโรงไฟฟูาถํานหินเขาหินซ๎อนของบริษัทเนชั่นแนลเพาเวอร๑ 
ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) ในเครืออุตสาหกรรมกระดาษดับเบิ้ลเอ รอบที่สองหลังจากที่กํอนหน๎านี้
เมื่อปีที่แล๎วบริษัทเคยมีการเสนอรายงาน EHIA ไปแล๎วและไมํได๎รับการอนุมัติ  นายกัญจน๑ ทัตติยะกุล 
ตัวแทนเครือขํายติดตามผลกระทบโรงไฟฟูาถํานหินเขาหินซ๎อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็น
ผู๎เริ่มท าการรณรงค๑คัดค๎านโครงการโรงไฟฟูาถํานหินเขาหินซ๎อน บน Change.org กลําววํา รู๎สึกดีใจ

http://www.change.org/th
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มากหลังที่โครงการโรงไฟฟูาถํานหินเขาหินซ๎อนไมํผําน EHIA ถือเป็นชัยชนะของชุมชนที่ได๎ท างานกัน
มาอยํางหนัก โดยมีการเก็บข๎อมูลตํางๆ ในเรื่องผลกระทบตํอพ้ืนที่แหลํงผลิตอาหารมานานกวํา 2 ปี 
และยังได๎มีการยื่นรายชื่อประชาชนกวํา 6,000 คนที่ลงชื่อ ให๎คชก. พิจารณาด๎วยวํามีคนทั่วประเทศ
คัดค๎านโครงการนี้ ซึ่งชัยชนะครั้งนี้ท าให๎ชาวบ๎านรู๎สึกโลํงใจและมีก าลังใจในการท าข๎อมูลตํางๆมากขึ้น 

15 มี.ค. 2560 ผู๎สื่อขําวรายงานวํา เมื่อวาน (14 มี.ค. 60) เวลาประมาณ 09.00 น. ที่
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยสังคมจุฬาฯ จัดเวทีเสวนาหัวข๎อ "โรงไฟฟูาถํานหินกับ
ผลกระทบตํอระบบเกษตรอินทรีย๑" กรณี โครงการโรงไฟฟูาพลังความร๎อน 600 เมกะวัตต๑ 
ฉะเชิงเทรา มีนักวิชาการอิสระและภาคประชาสังคมเข๎ารํวมสรุปผลวํา โรงไฟฟูาถํานหินเขาหินซ๎อน
สํงผลกระทบตํอเกษตรอินทรีย๑ ประชาชนในพ้ืนที่รํวมคัดค๎านโครงการฯ อยํางเข๎มแข็ง ลําสุดกลุํมทุน
ยื่นรายงานผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม (EHIA) ตํอคณะกรรมการเชี่ยวชาญ (คชก.) รอบที่ 4 
ขณะที่ขบวนการเกษตรอินทรีย๑ จ.ฉะเชิงเทรา นัดรวมตัวกวํา 100 คนเพ่ือรอรับฟังผลวันพรุํงนี้ (16 
มี.ค.60) แตํส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (สผ.) แจ๎งเลื่อนพิจารณาเป็น
วันที่ 23 มี.ค.60 โดยที่ขบวนการเกษตรอินทรีย๑ ยังยืนยันขอปกปูองแหลํงอาหารและน้ าที่มีความอุดม
สมบูรณ๑ มองวําโครงการนี้จะท าลายเกษตรอินทรีย๑ พร๎อมมีเสนอให๎มีพลังงานหมุนเวียนทางเลือก 
เพ่ือปูองกันภาระตํอสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ  “นันทวรรณ หาญดี” ผู๎ประสานงานเครือขําย
เกษตรกรรมทางเลือก จ.ฉะเชิงเทรา กลําววํา โครงการโรงไฟฟูาถํานหินเขาหินซ๎อน ชาวบ๎าน จ.
ฉะเชิงเทรารํวมตํอสู๎กันตั้งแตํปี 2550 เนื่องจากเราพัฒนาการเกษตรและสร๎างความเข๎มแข็ง ศึกษา
ผลกระทบการท าเกษตรอินทรีย๑ และตั้งแตํปี 2555 บริษัทฯ ได๎ยื่นรายงาน EHIA ให๎คณะกรรมการ
ผู๎ช านาญการ (คชก.) พิจารณามาแล๎วทั้งหมด 3 รอบ ชาวบ๎านเองก็ได๎น าเสนอข๎อมูลอีกด๎านจาก
รายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน ท าให๎รายงาน EHIA ทั้ง 3 รอบไมํผํานความ
เห็นชอบจาก คชก. แตํลําสุด บริษัทฯ ได๎ยื่น EHIA อีกครั้ง เป็นรอบที่ 4 และจะมีการพิจารณาในวันที่ 
23 มี.ค. 2560 นี้ที่ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (สผ.) “กัญจน๑ ทัตติย
กุล” เครือขํายลุํมน้ าบางปะกง กลําววํา ลุํมน้ าคลองทําลาดเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
สูงมาก แตํในรายงาน EIA ไมํเคยบอกไว๎วํามีปัญหาการใช๎น้ าอยํางไรบ๎าง โรงงานอุตสาหกรรมที่มี
รายงาน EIA ไมํเคยท าบัญชีรายรับรายจํายการเข๎าออกของน้ า สถานการณ๑ที่ชุมชนขาดแคลนน้ าใน
พ้ืนที่แมํน้ าบางปะกงและแมํน้ าปราจีนบุรี จนส านักประชาสัมพันธ๑จังหวัดประกาศงดใช๎น้ า รวมทั้งใน 
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงการขาดแคลนน้ าดิบที่ผลิตน้ าประปา  

24 มี.ค. 2560 ผู๎สื่อขําวรายงานวํา วานนี้(23 มี.ค.60) เวลาประมาณ 10.00 น. ที่ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (สผ.) ในที่ประชุมของคณะกรรมการ
ผู๎ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล๎อม (คชก.) มีมติไมํอนุมัติรายงานการวิเคราะห๑
ผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ (EHIA) รอบที่ 4 ของบริษัทดับเบิ้ลเอ โดยในวันเดียวกันเครือขําย
ติดตามผลกระทบจากโครงการโรงไฟฟูาถํานหินเขาหินซ๎อน (คตฟ.) จ.ฉะเชิงเทรา ออกแถลงการณ๑
คัดค๎านโรงไฟฟูาถํานหินเขาหินซ๎อน จ.ฉะเชิงเทรา และเปิดตลาดสีเขียวสัญจรสื่อสัญลักษณ๑ความ
มั่นคงทางอาหาร เพ่ือกระตุ๎นให๎สังคมมองวําหากมีโรงไฟฟูาถํานหินขึ้นมาอาหารอินทรีย๑ในพ้ืนที่จะไมํ
ปลอดภัย พร๎อมกับเสนอให๎รัฐปฏิรูปกระบวนการจัดท า EHIA ใหมํ เนื่องจากการท า EHIA ไมํจ ากัด
จ านวนครั้ง ท าให๎เจ๎าของโครงการเดินหน๎าแก๎ไขอีกครั้ง 

ที่กลําวมาข๎างต๎นเป็นเหตุผลที่ชี้ชัดวํา “โครงการโรงไฟฟูาพลังความร๎อน 600 เมกะวัตต๑ 
ฉะเชิงเทราไมํเหมาะสม อยํางยิ่งกับพ้ืนที่ต๎นน้ าบางปะกง ที่ซึ่งเป็นอํูข๎าวอํูน้ าที่ส าคัญของประเทศ 
และไมํมีความจ าเป็นเลยเนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยมีไฟฟูาเกินเกณฑ๑ปริมาณก าลังผลิตไฟฟูา
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ส ารองมากจนถึง พ.ศ.2575 อีกทั้งโรงไฟฟูาถํานหินยังเป็นตัวการส าคัญของการปลํอยก๏าซเรือน
กระจกที่จะซ้ าเติมปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เครือขํายติดตามผลกระทบจาก
โครงการโรงไฟฟูาถํานหินเขาหินซ๎อน (คตฟ.) จึงมีข๎อเรียกร๎องตํอคณะกรรมการผู๎ช านาญการ (คชก.) 
ดังนี้ (1) ขอให๎พิจารณาไมํให๎ความเห็นชอบรายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟูาพลังความร๎อน 600 เม
กะวัตต๑ ฉะเชิงเทรา (2) ขอให๎เสนอเรื่องความไมํเหมาะสมของโครงการนี้ถึงผู๎ที่มีอ านาจเพ่ือพิจารณา
ยกเลิกโครงการโรงไฟฟูาพลังความร๎อน 600 เมกะวัตต๑ ฉะเชิงเทรา” 

      
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1.บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร๑ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) ในเครือดับเบิ้ลเอ  ยื่นรายงานผลกระทบ
สุขภาพและสิ่งแวดล๎อม (EHIA) ตํอคณะกรรมการเชี่ยวชาญ เพ่ือต๎องการจัดตั้งโครงการโรงไฟฟูาถําน
หินเขาหินซ๎อน ขนาด 600 เมกะวัตต๑ ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.ประชาชนชาวฉะเชิงเทรา คัดค๎านโครงการสร๎างโรงไฟฟูาถํานหินเขาหินซ๎อน ของบริษัทเนชั่นแนล 
เพาเวอร๑ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) ต๎องการให๎คณะกรรมการผู๎ช านาญการ (คชก.) พิจารณาไมํให๎
ความเห็นชอบรายงาน EHIA ของบริษัทดังกลําว เพ่ือปูองกันพ้ืนที่อุดมสมบูรณ๑ทางอาหาร แนะให๎ใช๎
พลังงานหมุนเวียนทางเลือก เพราะเกรงสารปนเปื้อนกระทบเกษตรอินทรีย๑  
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.คณะกรรมการเชี่ยวชาญ (คชก.) 2.เครือขํายติดตามผลกระทบโรงไฟฟูาถํานหินเขาหินซ๎อน         
3.ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (สผ.)   4.เครือขํายเกษตรกรรม
ทางเลือก จ.ฉะเชิงเทรา 5.เครือขํายลุํมน้ าบางปะกง  
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2561 
 
สถานะ: อยูํระหวํางขั้นตอนการแก๎ไข (อยูํระหวํางขั้นตอนการยื่นรายงานผลกระทบสุขภาพและ
สิ่งแวดล๎อม (EHIA) ตํอคณะกรรมการเชี่ยวชาญ ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร๑ ซัพพลาย จ ากัด 
(มหาชน)) 
 
พลวัต: เครือขํายภาคประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการเคลื่อนไหวคัดค๎านโครงการสร๎างโรงไฟฟูา
ถํานหินเขาหินซ๎อน ของบริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร๑ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) ในหลายรูปแบบ ได๎แกํ 
การชุมนุมประท๎วง การลงชื่อคัดค๎านและยื่นหนังสือตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง การจัดเวทีประชุม
รํวมกับเครือขํายตํางๆเพ่ือหาข๎อสรุปวํา โครงการโรงไฟฟูาถํานหินเขาหินซ๎อนสํงผลกระทบตํอวิถีชีวิต
การเกษตรของคนในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล๎เคียง 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอชีวิตและทรัพย๑สิน 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การลงชื่อคัดค๎านและยื่นหนังสือตํอ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง การจัดเวทีประชุมเพ่ือหาทางออกของฝุายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง และ การประท๎วง
อยํางสันติ 
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แหล่งข้อมูล: 
ส านักขําวอิศรา. “ม็อบ’ ต๎านโรงไฟฟูาถํานหินเขาหินซ๎อน หวั่น มลพิษกระทบโครงการหลวง”       
19 มีนาคม 2554. (https://www.isranews.org/thaireform/thaireform-news/11429-2011-
03-19-12-33-38.html) 
ไทยรัฐออนไลน๑. “สู๎ถึง2ปีชาวบ๎านได๎เฮค๎านโรงไฟฟูาถํานหินส าเร็จ” 19 ตุลาคม 2556. 
(https://www.thairath.co.th/content/377241)  
ประชาไท “คนแปดริ้วไมํเอาโรงไฟฟูาถํานหินเขาหินซ๎อน ยันกระทบเกษตรอินทรีย๑” 16 มี.ค. 2560. 
(http://landactionthai.org/land/index.php?option=com_content&view=article&id=186
4) 
ประชาไท “กลุํมคัดค๎านโรงไฟฟูาถํานหินเขาหินซ๎อน จี้รัฐปฏิรูปกระบวนการจัดท า EHIA ใหม”ํ      
24 มี.ค. 2560. (https://prachatai.com/journal/2017/03/70733) 
 

    

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/content/377241
http://landactionthai.org/land/index.php?option=com_content&view=article&id=1864
http://landactionthai.org/land/index.php?option=com_content&view=article&id=1864
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14. ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  
 
พื้นที่: อ าเภอทําตะเกียบ และ อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
ประเภท: การจัดการความขัดแย๎งระหวํางคนกับสัตว๑  
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎าน ต๎องการให๎เจ๎าหน๎าทีเ่ขตอนุรักษ๑พันธุ๑สัตว๑ปุาเขาอํางฤาไน ควบคุมและดูแล
ไมํให๎ช๎างปุาเข๎ามาท าลายพืชผล 
 
ความเป็นมา : 

การเพ่ิมจ านวนของช๎างปุาอยํางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยํางยิ่งในเขตอนุรักษ๑พันธุ๑สัตว๑ปุาเขาอําง
ฤาไน จ.ฉะเชิงเทรา จนเกิดปัญหาช๎างล๎นปุา ท าให๎ขาดแคลนอาหาร จนรุกเข๎ากินผลผลิตทางการ
เกษตรของชาวบ๎าน และออกมาดักปล๎นบรรทุกอ๎อย มันส าปะหลัง ที่แลํนผํานทางหลวงหมายเลข 
3259 นั้น 

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2554  ผู๎สื่อขําวได๎ลงพ้ืนที่ส ารวจตามแนวตะเข็บเขตอนุรักษ๑พันธุ๑สัตว๑ปุา
เขาอํางฤาไน  จ.ฉะเชิงเทรา บริเวณทางหลวงสาย 3259 เป็นเส๎นทางรอยตํอระหวําง จ.สระแก๎ว และ 
จ.ฉะเชิงเทรา ผํานปุาตอนบนเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุาเขาอํางฤาไนอีกครั้ง ปรากฏวําตลอดริมเส๎ นทาง
พบเห็นช๎างปุาจ านวนหนึ่งออกเดินหากินและเดินข๎ามถนนไปมาตามปกติ  ท าให๎รถยนต๑ที่สัญจรบน
ถนนดังกลําวต๎องหยุดชะลอให๎ช๎างปุาผํานไปกํอน 

นอกจากนี้ยังพบวํามีอุบัติเหตุรถยนต๑ชนสัตว๑ปุา และช๎างตายบํอยครั้ง เจ๎าหน๎าที่จึงตั้งจุด
ตรวจตั้งแตํคลองกลาง อ.ทําตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา และหนํวยพิทักษ๑มหาเจริญ อ.วังน้ าเย็น จ.
สระแก๎ว ระยะทางประมาณ 15 กม. และประกาศก าหนดใช๎ถนนในเวลา 05.00-21.00 น. และปิด
ถนนตั้งแตํเวลา 21.00-05.00 น. ขณะที่พ้ืนที่โดยรอบเขตอนุรักษ๑พันธุ๑สัตว๑ปุาเขาอํางฤาไน สํวนใหญํ
มีการท าการเกษตร อาทิ มันส าปะหลัง กล๎วย และมะละกอ และพบเห็นช๎างออกมากินพืชไรํ  มี
บางสํวนเสียหาย แม๎วําชาวบ๎านท ารั้วไฟฟูา แตํไมํสามารถปูองกันช๎างเข๎ามาท าลายพ้ืนที่ทางการ
เกษตรได๎ สํวนนายบุญชู อยูํภูํ หัวหน๎าเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุาเขาอํางฤาไน จ.ฉะเชิงเทรา กลําววํา 
ปัญหาช๎างล๎นเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุาเขาอํางฤๅไน เกิดจากความอุดมสมบูรณ๑ของปุาที่เหมาะสมเป็น
แหลํงที่อยูํอาศัยช๎างปุามีพ้ืนที่เพียง 36.6 เปอร๑เซ็นต๑ และพ้ืนที่ดังกลําวมีการเปลี่ยนแปลงมีต๎นไม๎เล็ก
เติบโตแทรกเกิดข้ึนจ านวนมาก ท าให๎พื้นท่ีอาศัยช๎างลดลง จากการส ารวจพบช๎างปุาอาศัยอยูํมากกวํา
พ้ืนที่ทั่วไป 2.04 เทํา หรือเขตรองรับช๎างปุาได๎ร๎อยละ 48.80 ของพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด 
หรือคิดเป็นความหนาแนํนรวมประมาณ 0.093 ตัวตํอ ตร.กม. จึงเป็นพื้นที่ท่ีสามารถรองรับประชากร
ช๎างปุาได๎จ านวน 160 ตัวเทํานั้น นายบุญชูกลําวอีกวํา ปัจจุบันมีช๎างปุาประมาณ 250-270 ตัว จาก
การวิจัยอัตราเพ่ิมช๎างปุาปีละประมาณ 20 กวําตัว และมีแนวโน๎มสูงขึ้น จึงเกินกวําพื้นที่ปุารองรับช๎าง
ปุาได๎ โดยมีช๎างปุา 70-80 ตัว หากินปูวนเปี้ยนอยูํตามแนวชายปุา และออกไปตามพ้ืนที่การเกษตร
ของชาวบ๎าน จนความขัดแย๎งกันระหวํางคนกับช๎างปุาเข๎าขั้นวิกฤติแล๎ว ในชํวงปี 52-53 มีช๎างปุาออก
หากินและท าลายพืชผลทางการเกษตรราษฎร อ.ทําตะเกียบ 114 ครั้ง และมีช๎างปุาในพ้ืนที่เขตรักษา
พันธุ๑สัตว๑ปุาเขาอํางฤๅไนเสียชีวิต 20 ตัว โดยเกิดจากปัญหาบุกรุกพ้ืนที่เกษตร 9 ตัว สาเหตุจาก
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ธรรมชาติ 5 ตัว อุบัติเหตุจากรถชน 3 ตัว จากการลําเอางา 1 ตัว และเสียชีวิตโดยไมํทราบสาเหตุ 2 
ตัว ซึ่งนับเป็นเรื่องวิกฤติแล๎ว นางโซไรดา ซาลวาลา มูลนิธิเพ่ือนช๎าง กลําววํา ช๎างปุาล๎นปุาท าลายพืช
การเกษตรชาวบ๎าน เรื่องนี้นําเป็นหํวง เนื่องจากเป็นสาเหตุท าให๎ช๎างปุาต๎องถูกลํา และท าร๎าย เพราะ
ความขัดแย๎งระหวํางคนกับช๎างอาจสํงผลตํอช๎างถูกท าร๎าย และถูกฆําตายเพ่ิมขึ้นทุกปี ทั้งนี้ช๎างเป็น
สัตว๑คูํบ๎านคูํเมืองของไทย อดีตไมํมีใครอยากท าร๎าย แตํหากไมํมีการแก๎ไขช๎างออกมาท าลายพืช
การเกษตรอาจท าให๎ชาวบ๎านถูกกดดันจนไมํสามารถควบคุมอารมณ๑ได๎ ต๎องท าร๎ายช๎างขึ้น ยิ่งจะท าให๎
สถานการณ๑ทวีความรุนแรง โดยตั้งแตํปี 2536-2553 รพ.ช๎างของมูลนิธิเพ่ือนช๎าง รักษาและบริบาล
ช๎างเจ็บปุวยโดยไมํมีคําใช๎จํายใดๆ แยกเป็นช๎างปุวยใน 531 ราย ช๎างปุวยนอก 531 ราย สัตวแพทย๑
สัญจร 2,176 ราย รวมทั้งสิ้น 3,238 ราย 
               22 พฤศจิกายน 2557 มีการส ารวจจ านวนช๎างพบวํา ที่ปุาเขาอํางฤาไนมีช๎างปุาอยูํราว 
400 เชือก แตํละเชือกจะหาอาหารในพื้นที่กว๎างราว 4,300 ไรํ ในขณะที่ผืนปุาเขาอํางฤานัยมีพ้ืนที่อยูํ
ทั้งหมด 683,750 ไรํ ท าให๎ช๎างมีแหลํงอาหารไมํพอกิน เจ๎าหน๎าที่คาดการณ๑วําพ้ืนที่ปุา 1,079 ตาราง
กิโลเมตรนี้ จะถึงจุดอ่ิมตัวในการรอบรับประชากรช๎างปุาในไมํช๎า และจะยิ่งมีช๎างปุาออกมาหากินใน
ที่ดินชาวบ๎านมากขึ้น  ผู๎อ านวยการมูลนิธิสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ประเทศไทย) บอกวํา
การเพ่ิมศักยภาพในพ้ืนที่ โดยการปลูกพืชที่ช๎างกินได๎ และท าโปุงเทียมในปุา คือสิ่งที่สามารถท าได๎
ในตอนนี้ แตํวําโปุงเทียมก็เป็นเพียงอาหารเสริม ของสัตว๑ไมํใชํอาหารหลัก ที่ผํานมาเจ๎าหน๎าปุาไม๎ที่นี่
ได๎ปลูกพืชกินได๎เพ่ือแก๎ปัญหาช๎างออกมาท าลายพืชผลชาวบ๎านแตํก็ไมํเพียงพอ ลําสุดเตรียมท าคูกั้น
ช๎างยาว 100 กิโลเมตรตามชายปุาเขาอํางฤาไน ฝั่งอ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจะลง
มือท าในปลายปีนี้ เพ่ือแก๎ปัญหาคนกับช๎าง  
               24 พ.ย. 2560 นายสุวิทย๑  ค าดี  ผวจ.ฉะเชิงเทรา  เปิดเผยวํา   ที่ผํานมาได๎รํวมกับ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ทั้งสํวนของอ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอทําตะเกียบ    เขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุาเขา
อํางฤาไน เจ๎าหน๎าที่ปุาไม๎  ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎น าท๎องถิ่น ตลอดจนจิตอาสาอาสา  ตั้งชุดเฝูาระวัง
ติดตามผลัดดัน  โดยเฉพาะมุํงเน๎นการปูองกันช๎างปุาไมํให๎เข๎าไปท าลายพืชผลทางการเกษตร
โดยเฉพาะนาข๎าว หรือเข๎าไปใกล๎ชุมชน ซึ่งก็ได๎ผลในระดับที่นําพอใจ  แตํเนื่องจากช๎างปุาซึ่งเดิมมี
จ านวนมากอยูํแล๎ว เกิดเรียนรู๎พฤติกรรมของคน  จึงกระจายออกเป็นกลุํมเล็ก กลุํมละ 10 – 30 ตัว 
แยกกันออกหากิน ซึ่งเจ๎าหน๎าที่ก็ต๎องปรับแผนการท างาน ซึ่งต๎องเพ่ิมจ านวนชุดเฝูาระวังติดตามมาก
ขึ้น ด๎วย จึงสั่งการให๎อ าเภอทั้งสองอ าเภอ ได๎ฝึกทักษะและวิธีการผลักดันหรือไลํต๎อนช๎าง แกํ
เจ๎าหน๎าที่ในแตํละชุด  เพ่ือเพ่ิมความเข๎มและเน๎นความปลอดภัยทั้งฝุายของเจ๎าหน๎าที่และช๎างปุา ที่
อาจจะประจันหน๎ากัน   นอกจากนี้ยังสั่งการให๎ปศุสัตว๑จังหวัด  จัดท าโครงการ การเลี้ยง โค กระบือ
ให๎แกํเกษตรกรในพ้ืนที่ ที่สนใจ โดยจัดตั้งเป็นกลุํมขึ้นมา  ซึ่งนอกจากจะสร๎างรายได๎มากขึ้นมากกวํา
การเกษตรแล๎ว ยังเป็นการเปลี่ยนพ้ืนที่การเกษตร ที่มีผลผลิตที่เป็นอาหารช๎างปุา  เป็นการเลี้ยงสัตว๑
แทน  
 นายสุวิทย๑  ค าดี ผวจ.ฉะเชิงเทรา กลําวด๎วยวํา   สํวนการแก๎ปัญหาระยะยาวเนื่องจากคูกัน
ช๎างในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีระยะทางถึง 163  กม.และมีจุดเข๎าออกของช๎างปุาจ านวนมาก หาก
น ามาประติดประตํอกันจะรวมเป็นระยะทางถึง 17 กม.  ก็จะด าเนินการ สร๎างรั้วกันช๎างในจุดที่เป็น
ทางเข๎าออกของช๎างปุาเป็นประจ า  เป็นเสาไฟฟูาคอนกรีตอัดแรง ขนาดความหนา  1 ฟุต สูง 6 
เมตร   ขุดฝังดิน 2.5 เมตร สูงจากพ้ืนที่ดิน 3.5 เมตร แตํละชํวงมีความหํางกัน 3.5 เมตร  แล๎วน า
เหล็กข๎ออ๎อย มาร๎อยเชื่อมติดกับเสา หํางกันชํวงละประมาณ 80 ซม. ขณะนี้การไฟฟูาฉะเชิงเทราได๎
สนับสนุนเสาไฟฟูา จ านวน 40 ต๎น มาด าเนินการกํอสร๎างในจุดที่สุํมเสี่ยงเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว และใน
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อนาคตจะจัดหาเสาไฟฟูามาสนับสนุนอีกจ านวน 100 ต๎น โดยจัดไปให๎อ าเภอสนามชัยเขตและอ าเภอ
ทําตะเกียบอ าเภอละ 50 ต๎น สํวนเหล็กข๎ออ๎อยและการด าเนินการกํอสร๎าง ได๎สั่งการให๎ อบต.ในพ้ืนที่
ของแตํละอ าเภอ รับไปด าเนินการ และในปี 2562 กรมอุทยานแหํงขาติสัตว๑ปุาและพันธ๑พืช ได๎ตั้ง
งบประมาณด าเนินการไว๎แล๎วและเพ่ือให๎การกํอสร๎างรั้วกันช๎างแบบกึ่งถาวร ครอบคลุมไปตามแนวคู
กั้นช๎างทั้ง 163 กม.ได๎รวดเร็วและเพียงพอ จะด าเนินการประชาสัมพันธ๑เชิญชวนพ่ีน๎อง
ประชาชน  ตลอดจนห๎างหุ๎นสํวน ผู๎ประกอบการตํางๆ รํวมกันรับเป็นเจ๎าภาพ ในการด าเนินการสร๎าง
รั้วก๎นช๎างโดยใช๎เสาไฟฟูาคอนกรีตอัดแรงด๎วย สํวนในเรื่องของการสร๎างแหลํงน้ าแหลํงอาหารเพ่ิมเติม
ให๎ช๎างในเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุาเขาอํางฤาไนนั้น สํวนหนึ่งกรมอุทยานแหํงชาติสัตว๑ปุาและพันธุ๑พืช ได๎
เตรียมพันธุ๑พืชที่เหมาะสมไว๎แล๎วบางสํวน ซึ่งจังหวัดจะจัดหาสนับสนุนเพ่ิมเติมให๎อีก รวมทั้งการสร๎าง
ฝายมีชีวิต ขณะนี้มีผู๎บริจาคกระสอบไว๎แล๎วจ านวน 80,000  กระสอบ  รวมทั้งการจัดสร๎างโปุงเทียม 
ก็ต๎องท าควบคูํกันไปด๎วย  ซึ่งต๎องเรํงด าเนินการอยํางรวดเร็ว สํวนการผลักดันช๎างให๎กลับคืนสูํผืนปุา
นั้น ขณะนี้ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะนาข๎าว เกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวใกล๎จะหมดแล๎ว ซึ่งได๎
รํวมกันก าหนดท าแผนผลักดันช๎างให๎กลับเข๎าปุาเขาอํางฤาไน ให๎แล๎วเสร็จภายในวันที่15 ม.ค. นี้ 
        
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1. ชาวบ๎านต๎องการให๎เจ๎าหน๎าทีเ่ขตอนุรักษ๑พันธุ๑สัตว๑ปุาเขาอํางฤาไน ควบคุมและดูแลไมํให๎ช๎าง
ปุาเข๎ามาท าลายพืชผลของพวกตน  

2. เจ๎าหน๎าทีเ่ขตอนุรักษ๑พันธุ๑สัตว๑ปุาเขาอํางฤาไน ต๎องดูแลช๎างปุาเพ่ือไมํให๎เกิดอันตราย 
 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.ผู๎สื่อขําว 2.เจ๎าหน๎าเขตอนุรักษ๑พันธุ๑สัตว๑ปุาเขาอํางฤาไน 3.หัวหน๎าเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุาเขาอํางฤา
ไน 4.มูลนิธิเพ่ือนช๎าง 5.ผู๎อ านวยการมูลนิธิสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 6.ผวจ.ฉะเชิงเทรา 7.
สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2561 
 
สถานะ: อยูํระหวํางการด าเนินการแก๎ไข 
 
พลวัต:  ปัญหาการบุกรุกปุา การตัดไม๎ท าลายปุา ท าให๎ช๎างปุาได๎ออกมาหากินและได๎ท าลายพืชผล 
บ๎านเรือน หรือบางครั้งท าให๎ผู๎คนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทางกรมอุทยานฯ และนักวิชาการได๎พยายาม
หาทางแก๎ไข ปัญหาโดยการลดชํองวํางระหวํางคนกับช๎าง เพ่ือไมํให๎ทั้งคนและช๎าง เกิดอันตรายหรือ
บาดเจ็บจนถึงข้ันเสียชีวิต 
 
ระดับความรุนแรง: มีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย มีการเสียชีวิต 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออกรํวมกันของฝุาย
ตํางๆที่เก่ียวข๎อง และการหาแนวทางในการแก๎ไขปัญหารํวมกัน 
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แหล่งข้อมูล: 
ไทยรัฐ. “ตะลึง 2 ปีล้ม 20ตัว จี้แก้ปมขัดแย้งคนกับช้างป่า” 18 กรกฎาคม 2554.  
(https://www.thairath.co.th/content/187113) 
ศูนย๑ขําวทีนิวส๑ภาคตะวันออก “ทางออกที่ดีที่สุด แก้ปัญหาช้างบุกระยะยาว” 24 พ.ย. 2560. 
(https://www.tnews.co.th/contents/382318) 
ขําวเดลินิวส๑. “แหล่งรวมพันธุกรรมช้างป่าเขาอ่างฤาไน ช่วยกันอนุรักษ์ลดปัญหาขัดแย้งคนกับช้าง” 
13 มีนาคม 2557. (https://www.dailynews.co.th/article/222317) 
บล็อกโอเคเนชั่น. “วิกฤตคนกับช้าง ที่เขาอ่างฤาไน” 22 พฤศจิกายน 2557. 
(http://oknation.nationtv.tv/blog/tanpisit/2014/11/22/entry-1) 
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15. คัดค้านผังเมืองรวม จ.ฉะเชิงเทรา 
 
พื้นที่ : จ. ฉะเชิงเทรา 
 
ประเภท : การพัฒนาเมือง 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง : กลุํมสมัชชาแปดริ้วเมืองยั่งยืน ได๎รวมตัวกันยื่นค าร๎องคัดค๎านผังเมืองรวม
จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2555 ที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 
 
 ความเป็นมา :    

จ.ฉะเชิงเทรา ปรับผังเมืองรวม พ.ศ. 2555 แก๎ไขข๎อก าหนดเขตที่ดินชุมชน เปิดทางตั้ง
โรงงานได๎ ผู๎มีสํวนได๎เสียยื่นคัดค๎านกํอน 4 ก.ค. พ.ศ.2560 รายงานขําวจาก จ.ฉะเชิงเทรา เปิดเผยวํา 
กรมโยธาธิการและผังเมืองรํวมกับ จ.ฉะเชิงเทรา และองค๑การบริหารสํวนจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญ
ชวนประชาชนผู๎อยูํอาศัยหรือผู๎ครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ตั้งอยูํในเขตผังเมืองรวม จ.ฉะเชิงเทรา 
ไปตรวจดูแผนผัง รายการประกอบ และข๎อก าหนดการใช๎ประโยชน๑ที่ดินของผังเมืองรวม จ.
ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2555 เฉพาะที่แก๎ไขเพ่ิมเติม ได๎ที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ท าการองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่วําการอ าเภอทุกแหํงใน จ.ฉะเชิงเทรา ส านักงานที่ดินจังหวัด
ฉะเชิงเทราทุกสาขา ส านักงานเทศบาลทุกแหํง ที่ท าการองค๑การบริหารสํวนต าบลทุกแหํง สถานี
รถไฟชุมทางฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลประจ าอ าเภอทุกแหํงที่อยูํในเขต จ.ฉะเชิงเทรา ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมือง จ.ฉะเชิงเทรา และกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือทางระบบอินเตอร๑เน็ตของกรม
โยธาธิการและผังเมือง ตั้งแตํวันจันทร๑ที่ 5 มิ.ย. จนถึงวันอังคารที่ 4 ก.ค. 2560 เนื้อหาการแก๎ไขผัง
เมืองรวมฉะเชิงเทราฉบับใหมํมีการแก๎ไข ข๎อ 8 ที่ดินประเภทชุมชน ห๎ามใช๎ประโยชน๑ที่ดินเพ่ือกิจการ
โรงงาน เว๎นแตํโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดประเภทหรือชนิดของ
โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให๎บริการแกํชุมชน พ.ศ. 
2555 เมื่อเวลา 10.30 น.  

วันที่  4 สิงหาคม 2560 ที่ศาลาประชาคม เฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา กลุํมสมัชชาแปดริ้วเมืองยั่งยืน พร๎อมเครือขํายประชาชน ได๎รวมตัวกันเดินทาง
มายื ่นค าร๎องคัดค๎านผัง เมืองรวมจังหวัดฉะเชิง เทรา พ.ศ. 2555ที่แก๎ไขเ พิ่มเติม ตํอนาย
อนุก ูล     ต ังคณานุก ูลช ัย   ผู ๎ว ํา ร าชการจ ังหว ัดฉะ เช ิง เทรา   โดยมีนาย เฉลิมพล   ต .
สุวรรณ  โยธาธิการและผัง เมือ งจังหวัดฉะ เชิง เทรา  เป็นตัวแทนผู ๎ว ํา ราชการจังหว ัด
ฉะเชิงเทรา พร๎อมเจ๎าหน๎าพนักงาน ลงมารับเรื่องพูดคุยกับกลุํมสมัชชาแปดริ้วเมืองยั่งยืน 
และเครือขํายประชาชน  นายจร  เนาวโอภาส  ประธานเครือขํายอาสาสมัครพิทักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม  หนึ่งในตัวแทนเครือขําย
ประชาชนที่มารํวมคัดค๎านฯ กลําววํา เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได๎ติดประกาศ
ขอร ับฟังความคิด เห ็นของประชาชนผู ๎ม ีส ํวน ได ๎ส ํวน เส ีย เกี ่ย วกับผ ัง เมือ งรวมจังหว ัด
ฉะเชิงเทรา พ.ศ.2555 ที่แก๎ไขเพิ่มเติม  ซึ่งทางกลุํมสมัชชาแปดริ้วเมืองยั่งยืนได๎ยื่นค าร๎อง
คัดค๎านผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา ไปเมื่อวันที่  4 กรกฎาคม ที่ผํานมา  แตํถูกคณะ
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กรรมที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทราพิจารณาไมํเห็นด๎วยกับค าร๎องฯ จึงรวมตัวกัน
มายื่นค าร๎องคัดค๎านอีกครั้งกับผู๎วําราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในวันนี้  ซึ่งสํวนหนึ่งขอค าร๎อง
ที่ยื ่นคัดค๎านไป คือ ขอให๎แก๎ไขก าหนดการใช๎ประโยชน๑ที่ดินเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎกระทรวงวําด๎วยโรงงาน ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม(สีเขียว) และที่ดินประเภทชนบทหรือปศุสัตว๑ (สี เขียวมี
กรอบและเส๎นทแยงมีสีมํวงอํอน ) โดยให๎ยกเลิกบัญชีท๎ายกฎกระทรวงฯ แล๎วก าหนดเป็นข๎อ
ห๎ามในข๎อก าหนดการใช๎ประโยชน๑ที่ดินฉบับเดิมไว๎  เพราะกลุํมสมัชชาฯ หวั่นเกรงวําจะมี
โรงงงานอุตสาหกรรมตั้งขึ้นในพื้นที่สีเขียวเกษตรกรรมมากเกินไป และจะสํงผลเป็นมลพิษ
ตํอประชาชนและลูกหลานในอนาคต  พร๎อมทั้งขอให๎มีค าสั่งจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ให๎กลับมาทบทวนมติของคณะกรรมการที่ปรึกษาฯจังหวัดฉะเชิงเทราใหมํ   โดยให๎ตัวแทน
กลุ ํมสมัชชาแปดริ ้ว เมืองยั ่งยืนได๎เข๎า ไปรํวมประชุมให๎เหตุผลประกอบค าร๎องคัดค๎านฯ 
เ พื ่อ ใ ห ๎ค ณะ กร รม ที ่ป ร ึก ษ า ฯ เ ข ๎า ใ จ แล ะ พ ิจ า ร ณา ให ๎ถ ูก ต ๎อ ง ด ๎า น น า ย เ ฉล ิมพล   ต .
สุวรรณ  โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดฉะเชิง เทรา  กลําวตกลง เรื ่องทบทวนมติของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาฯจังหวัดฉะเชิงเทราใหมํ  โดยให๎ทางกลุํมสมัชชาฯ ท าเรื่องสํงเป็น
หนังสือเข๎า เพื่อจะได๎น า เรียนตํออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองตํอไป สํ วนเรื ่องความ
ต๎องการของประชาชนที ่อยากได๎รายงานการประชุมและข๎อมูลขําวสารตํางๆ ในการ
พิจารณาความคิดเห็นของประชาชนที่ได๎ยื่นค าร๎องไป ซึ่งขณะนี้รายงานยังไมํเสร็จสมบรูณ๑จึง
ไมํสามารถจะให๎ได๎ ทั้งนี้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังได๎กลําวยืนยันกับกลุํม
สมัชชาแปดริ ้ว เมือ งยั ่งย ืนและเครือข ํายประชาชน วําจะน า เรื ่องการทบทวนมติของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาฯจังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยื่นเสนอตํออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ภายในวันที่  15 ก.ค. 2560 ซึ่งทางกลุํมสมัชชาแปดริ้วเมืองยังยื่นได๎ยินยอมตามข๎อเสนอฯ แตํ
หากอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ไมํอนุมัติให๎มีการจัดประชุมทบทวนมติของคณะกรรมการที่
ปรึกษาฯใหมํ ทางกลุํมสมัชชาฯก็จะเคลื่อนตํอ โดยจะยื่นข๎อเรียกร๎องคัดค๎านตํออธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมืองตํอไป 

 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน :          
1.กรมโยธาธิการและผังเมืองต๎องการปรับผังเมืองรวม พ.ศ. 2555 แก๎ไขข๎อก าหนดเขตที่ดินชุมชน
ให๎สามารถตั้งโรงงานได๎ 
2.กลุํมสมัชชาแปดริ้วเมืองยั่งยืน คัดค๎านผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2555 ที่แก๎ไข
เพิ่มเติมโดยให๎ยกเลิกบัญชีท๎ายกฎกระทรวงฯแล๎วก าหนดเป็นข๎อห๎ามในข๎อก าหนดการใช๎
ประโยชน๑ที่ดินฉบับเดิม 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน :  
1. ผู ๎วําราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา   2. คณะกรรมการที่ปรึกษาฯจังหวัดฉะเชิงเทรา                 
3. สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา : พ.ศ. 2560-2561 
 
สถานะ : อยูํระหวํางการด าเนินการแก๎ไข 
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พลวัต : กรมโยธาธิการและผังเมืองต๎องการปรับผังเมืองรวม พ.ศ. 2555 แก๎ไขข๎อก าหนดเขต
ที่ดินชุมชนให๎สามารถตั้งโรงงานได๎แตํกลุํมสมัชชาแปดริ้วเมืองยั่งยืน คัดค๎านผังเมืองรวมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา พ.ศ.2555 ที่แก๎ไขเพิ่มเติมเพราะเกรงวําจะมีโรงงงานอุตสาหกรรมตั้งขึ้นใน
พื้นที่สีเขียวเกษตรกรรมมากเกินไป และจะสํงผลเป็นมลพิษตํอประชาชนแ ละลูกหลานใน
อนาคต ภายหลังได๎มีการมาเจรจากันเพ่ือหาข๎อยุติของการปรับผังเมืองรวมพ.ศ. 2555 
 
ระดับความรุนแรง : ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข :   
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา การเจรจาและยื่นข๎อเสนอให๎มีความเข๎าใจ
รํวมกันระหวํางฝุายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง การยื่นหนังสือตํอผู๎วําราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และการใช๎
สื่อมวลชนชํวยในการเสนอขําวสาธารณะ 
 
แหล่งข้อมูล :      
เอ็มเอสเอ็นฉะเชิงเทรา. “กลุ่มสมัชชาแปดริ้วเมืองยั่งยืนรวมตัวกันคัดค้านผังเมืองรวม             
จ.ฉะเชิงเทรา” 4 สิงหาคม2560. 
(http://www.msschachoengsao.com/detail.php?id=3460) 
เป็นขําวออนไลน๑.  “แปดริ้ว ปรับผังเมืองผุดโรงงานเขตชุมชน.” 6 พฤศจิกายน 2560.                       
(https://www.phenkhao.com/contents/5679)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.msschachoengsao.com/detail.php?id=3460
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จังหวัดชลบุร ี
 

16. คัดค้านโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากขยะชุมชน  
 
พื้นที่: ต าบลหนองอิรุณ อ าเภอบ๎านบึง จังหวัดชลบุรี 
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง : ชาวบ๎าน อ.บ๎านบึง จ.ชลบุรี ไมํเห็นด๎วยในโครงการสร๎างโรงไฟฟูาพลังงานทดแทน
จากขยะชุมชน เพราะเป็นหํวงเรื่องมลพิษและความไมํโปรํงใสของโครงการ 
 
ความเป็นมา: 

วันที่  22 มีนาคม 2558 ที่สมาคมกลุํมอาชีพการเกษตรชลบุรี ต าบลหนองอิรุณ อ าเภอบ๎าน
บึง จังหวัดชลบุรี ชาวบ๎านในหมูํที่ 1-12 ต าบลหนองอิรุณ เดินทางมาลงทะเบียนเพ่ือเข๎ารับฟังความ
คิดเห็นและรํวมลงคะแนนประชาพิจารณ๑การกํอสร๎างโครงการสร๎าง  โรงไฟฟูาพลังงานทดแทนจาก
ขยะชุมชน ขนาดก าลังการผลิต 6 เมกะวัตต๑   เมื่อเข๎าสูํการท าประชาพิจารณ๑ นายจิรวุฒิ สิงโตทอง 
อดีต ส.ส.จังหวัดชลบุรี พร๎อมด๎วยตัวแทนของบริษัท อินเตอร๑แนชั่นเนิลเอนจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) 
หรือ IEC บริษัทที่สร๎างโรงไฟฟูาก าจัดขยะ ที่อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีประสบการณ๑ในด๎าน
การสร๎างโรงไฟฟูาพลังงานขยะเป็นผู๎ด าเนินการกํอสร๎าง ได๎ขึ้นชี้แจง และตอบข๎อซักถามของ
ประชาชน ซึ่งสํวนใหญํกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่จะตามมา และประเด็นของผลประโยชน๑ที่อาจแอบ
แฝง จากนั้นได๎เปิดให๎ชาวบ๎านได๎รํวมกันลงคะแนนวําสนับสนุน หรือคัดค๎าน โดยการน าสายรัดข๎อมือ
สีเขียวหยํอนลงในกลํอง ซึ่งผลปรากฏวํา คะแนนออกมาเป็นเอกฉันท๑ มีผู๎เห็นด๎วย 528 คะแนน และ
ผู๎ไมํเห็นด๎วยเพียง 19 คะแนน หลังจากการท าประชาพิจารณ๑ทางองค๑การบริหารสํวนต าบลหนอง     
อิรุณ ได๎เสนอโครงการให๎ด าเนินไปตามขั้นตอน เมื่อโครงการอยูํในระดับจังหวัด ทางจังหวัดกลับกลําว
วํามีผู๎ร๎องเรียน จึงไมํสามารถด าเนินการตํอได๎ อ.บ.ต.จึงอยากให๎ทางจังหวัดเรํงด าเนินการเพราะบํอ
ขยะในพ้ืนที่ของตนในตอนนี้เกินความจุแล๎วเนื่องจากเปิดใช๎ทิ้งขยะชุมชนมากวํา  15 ปีมาแล๎ว     
นายจิรวุฒิ  สิงห๑โตทอง อดีตรัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง กลําววํา ต๎องการให๎นายเชาวลิต     
แสงอุทัย รองผู๎วําราชการจังหวัดชลบุรีที่ก ากับดูแลเรื่องนี้อยูํออกมาตรวจสอบ และในตอนนี้ทาง
บริษัทได๎ท าการรํางหนังสือและจะน าหนังสือไปยื่น พล.อ.สิงห๑ศึก สิงห๑ไพร สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหํงชาติ ให๎ พล.อ.ประยุทธ๑ ใช๎ ม.44 สั่งการให๎ผู๎วําราชการจังหวัดชลบุรีด าเนินการสร๎างโรงไฟฟูา 
หรือไมํก็ให๎ตั้งคณะท างานรํวมมาท าการตรวจสอบคณะกรรมการในระดับจังหวัดตํอไป  นายจิรวุฒิ 
สิงห๑โตทอง ก็ได๎รับการร๎องเรียนวําเป็นผู๎มีอิทธิพล บังคับ ขํมขูํ ให๎ชาวบ๎านลงคะแนนเสียงเห็นด๎วย 
โดยเขายืนยันวําไมํได๎ใช๎อ านาจ ยินดีให๎การตรวจสอบ และหํางจากบํอขยะ 500 เมตรพบ นางสมพิศ 
ต๎นมงคล 58 ปี ชาวบ๎าน หมูํ4 อาชีพขายของช า ใกล๎บํอขยะ วอนเจ๎าหน๎าที่เรํงกํอสร๎าง เพราะได๎รับ
ความเดือดร๎อนมานานหลายปี ทั้งกลิ่นเหม็น เศรษฐกิจค๎าขาย มีรถขยะทั่วทุกพ้ืนที่ในจังหวัดน าขยะ
มาถมเป็นกองสูงกวํา 3 เมตร มีการน าขยะมาทิ้งวันละไมํน๎อยกวํา 270 ตัน และสํงกลิ่นคลุ๎งคลั้งอยําง
มาก 

https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5+%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93+%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD+%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87+%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5/data=!4m2!3m1!1s0x3102d35cf5dd9f67:0x403d84ae1b4c360?sa=X&ved=0ahUKEwivx-D486bJAhXWCY4KHcT1CNcQ8gEIGzAA
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         วันที่ 30 มีนาคม 2558  มีกลุํมผู๎ไมํเห็นด๎วยได๎ร๎องเรียนกับรายการสถานีประชาชน คัดค๎านวํา
เป็นหํวงในเรื่องมลพิษและปริมาณขยะที่จะมารวมอยูํในชุมชน จากการสอบถามชาวบ๎านที่เห็นด๎วย 
ชาวบ๎านสํวนใหญํยังไมํทราบข๎อมูลโดยระเอียดของการบวนการด าเนินงาน และการผลิตของโรงงาน 
แตํชาวบ๎านเชื่อมั่นในโครงการของรัฐบาล และเห็นวําเป็นประโยชน๑แกํชุมชน และมีชาวบ๎านที่ไมํ
มั่นใจผลกระทบ ออกมาชูปูายคัดค๎าน เห็นวําไมํเหมาะสม ขอตํอสู๎ให๎เห็นความชัดเจนกวํานี้ กังวล
ผลกระทบทั้งด๎านมลพิษและด๎านอ่ืนๆ เนื่องจากโรงงานมีรั้วติดกับบ๎านของชาวบ๎าน อยูํใจกลางชุมชน 
ชาวบ๎านหลายคนตั้งค าถามวําท าไมต๎องเป็นที่นี่ บริษัทพร๎อมพูดคุยกับกลุํมผู๎คัดค๎าน และยืนยันให๎
ตรวจสอบวําเป็นนโยบายที่โปรํงใส สามารถเข๎าตรวจสอบ และติดปูายหน๎าโรงงานให๎ชาวบ๎าน
รับทราบ จะมีการน าขยะเข๎าสูํกระบวนการคัดแยก กํอนจะตัดขยะให๎มีขนาดเล็กลง และลดความชื้น
ให๎เหลือไมํเกิน ร๎อยละ 20 น าเข๎าสู๎กระบวนการ  Gasification โดยใช๎ความร๎อนสูง เพ่ือผลิต
กระแสไฟฟูา โดยโรงงานแหํงนี้จะต๎องการขยะปริมาณ 400 ร๎อยตัน ตํอวัน และจะสามารถผลิต
กระแสไฟฟูาได๎ที ่6 เมกะวัตต๑  

การสัมภาษณ๑ในรายการสถานีประชาชน 
               ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ คือ แกนน า คุณช านัญ  ศิริรักษ๑ เห็นวําไมํโปรํงใสตั้งแตํเริ่ม เชํน ไมํมีการ
สํงแบบโครงการให๎ชุมชนทราบ ไมํบอกกรรมวิธี เครื่องจักร และชาวบ๎านยังไมํทราบที่ตั้งตอนแรก 
การรับฟังความคิดเห็นไมํมีการก าหนดรํวงหน๎า 15 วันตั้งแตํแรก ไมํมีการรับฟัง และไมํมีการแจ๎ง
เหตุผล สํงผลให๎เมื่อชาวบ๎านไปรับฟังอาจจะไมํชัดเจน การให๎ข๎อมูล การตอบค าถามคํอนข๎างไมํ
ชัดเจน เชํน การคัดแยกขยะ 400 ตันท าอยํางไร เขาตอบวําใช๎คนในการคัดแยก ท าให๎เห็นวําจะเกิด
ขยะกองอีกหนึ่งแหํง ท าให๎ขยะตกค๎าง สํวนท๎องถิ่นยังไมํมีการเข๎ามา ท าให๎ชาวบ๎านยังเกิดข๎อสงสัยอยูํ 
ท าให๎ผู๎คัดค๎าน ต๎องสํงเรื่องถึงจังหวัด เลยมาร๎องเรียนที่รายการ 
               ผอ.ส านักงานสิ่งแวดล๎อม ภาคที่ 13 สุวรรณ นันทศรุต ให๎ข๎อมูลการจัดการขยะของ
จังหวัดชลบุรี และเกี่ยวกับนโยบายแผนแมํบทการจัดการขยะ ถ๎าหากเรื่องผลกระทบ ข๎อมูลที่ทาง
หนํวยมีคือ เกี่ยวกับระบบ gasificationซึ่งเตาเผาตัวนี้ จะคล๎ายๆ เคยมีการเดินระบบที่อ าเภอ
หาดใหญํ จังหวัดสงขลา แตํในตัวเทคโนโลยีจะแตกตํางจากที่ภูเก็ต ขบวนการในการบริหารจัดการ 
เนื่องจากเตาเผาที่ใช๎มีการขายและมีในเรื่อง พ .ร.บ. โรงงาน การขอจัดตั้ง พ.ร.บ โรงงานมีการ
ควบคุมดูแลคุณภาพอากาศ ระยะหํางจากชุมชน และเรื่องการเปิดเวทีฟังความเห็น เนื่องจาก
โครงการที่มาเร็วและประชาชนยังไมํเข๎าใจ และตัวโครงการมียังเร็วเกินไป ทางภาคเอกชนและทาง
ท๎องถิ่นองค๑การบริหารสํวนต าบลหนองอิรุณ ควรจะมีการประชุมชี้แจงกับจังหวัดอยํางเป็นระบบ 
และคณะกรรมการจัดการแผนการจัดการขยะของจังหวัด และเชิญตัวแทนของพ่ีน๎องประชาชน เข๎า
รํวมรับฟังการชี้แจงข๎อมูลเชิงลึกกวํานี้ เนื่องด๎วยเป็นโครงการที่มีขนาดใหญํ ซึ่งดูแล๎วนําจะเป็น
หลักการที่ดี นําจะดูสภาพแวดล๎อมทั่วไป รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและท า  EIA ให๎
เป็นระบบ 
               วันชัย พนมชัย (อุตสาหกรรมจังหวัด) เมื่อเรื่องยังไมํถึงอุตสาหกรรมจังหวัด แตํเป็นเรื่อง
ที่ดีที่มีการท าประชาคมกํอน แตํเมื่อยังไมํมีการไมํเห็นด๎วยก็ยังด าเนินการไมํได๎ 
               คุณช านัญ  ศิริรักษ๑ (แกนน า) ฝากบอกผู๎ใหญํผู๎มีอ านาจ การเกิดโรงงานไฟฟูาหลายๆ
จังหวัด ควรจะต๎องดูถึงชุมชนด๎วย เนื่องจารวะระที่เกิดขึ้น เป็นการด าเนินการโดยที่ไมํได๎มองถึง
ผลกระทบข๎างเคียง อยากจะฝากผู๎ใหญํหลายๆทําน เพราะการเกิดโรงงานในรูปแบบนี้ ก็กํอให๎เกิด
การแตกแยกในหลายๆแหํง 
               บริษัท อินเตอร๑เนชั่นเนิลเอนจิเนียริ่ง จ ากัด(มหาชน) 
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               จากผลสรุปดังกลําวบริษัทได๎เห็นวํายังมีผู๎ไมํเห็นด๎วย ทางบริษัทจึงมีแนวทางที่จะขจัด
ปัญหาความเดือดร๎อน โดยย๎ายที่ตั้งของโครงการไปยังนิคมอุตสาหกรรมบ๎านบึง และบริษัทของยืนยัน
วํา ในการกระท าประชาพิจารณ๑ครั้งนี้ มีเพียงโครงการโรงไฟฟูาพลังงานทดแทนขยะของชุมชนเทํานั้น 
ไมํรวมถึงโรงไฟฟูาพลังงานทดแทนก๏าซชีวภาพ ตามเอกสารที่ทางบริษัทได๎จัดท าขึ้น และในเอกสาร
ของบริษัทฯมีโรงงานพลังงานทดแทนก๏าซชีวภาพ เนื่องจากเป็นโครงการในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น 
และหากมีการกํอตั้งขึ้นจริงทางบริษัทจะจัดตั้งการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของประชาชนในการ
พิจารณาโครงการฯ อีกครั้ง หากมีผู๎ใดมีข๎อสงสัย หรือข๎อซักถาม โปรดติดตํอเข๎ามาทาง ดร.ภูษณ    
ปรีมาโนช ประธานกรรมการบริษัท อินเตอร๑เนชั่นเยิลเอนจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) 
  
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:  
   1.ชาวบ๎านในพื้นที่ ไมํต๎องการให๎สร๎างโรงไฟฟูาพลังงานทดแทนจากขยะชุมชน อ.บ๎านบึง จ.ชลบุรี 
   2.บริษัท แนชั่นเนิลเอนจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) ต๎องการสร๎างโรงไฟฟูาพลังงานทดแทนจากขยะ
ชุมชน ในอ.บ๎างบึง จ.ชลบุรี 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.นายจิรวุฒิ สิงโตทอง อดีต ส.ส.จังหวัดชลบุรี  2.อ.บ.ต. อ.บ๎านบึง   3. อุตสาหกรรมจังหวัด          
4.ผู๎วําราชการจังหวัดชลบุรี 5.รองผู๎วําราชการจังหวัดชลบุรี  6.อุตสาหกรรมจังหวัด  7.นายกรัฐมนตรี 
 
ระยะเวลา : พ.ศ.2558 – พ.ศ.2561 
 
สถานะ : ได๎รับการแก๎ไขแล๎ว 
 
พลวัต: หนํวยงานรัฐได๎อนุญาตให๎มีการกํอสร๎างโรงไฟฟูาพลังงานทดแทนจากขยะชุมชน อ.บ๎านบึง  
จ.ชลบุรี และได๎มีชาวบ๎านบางสํวนไมํเห็นด๎วยเพราะเห็นวําไมํโปรํงใสตั้งแตํเริ่ม เชํน ไมํมีการสํงแบบ
โครงการให๎ชุมชนทราบ ไมํบอกกรรมวิธี เครื่องจักร และชาวบ๎านยังไมํทราบที่ตั้งตอนแรก จึงเป็นหํวง
ในเรื่องมลพิษและปริมาณขยะที่จะมารวมอยูํในชุมชน 
 
ระดับความรุนแรง: ไมมํีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจารํวมกันระหวํางฝุายตํางๆ ที่
เกี่ยวข๎องเพ่ือท าความเข๎าใจและหาทางออกรํวมกัน 
 
แหล่งที่มา: 
บล็อกสปอร๑ต. “ความขัดแย้งการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากขยะชุมชน ต้าบลหนอง   
อิรุณ อ้าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี” 21 พฤศจิกายน 2558. 
(http://nammonsatoosatoo.blogspot.com/) 
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ผู๎จัดการออนไลน๑. “แรงต้านโรงไฟฟ้าขยะ ตอ...ยังแผ่ว เหตุขยะล้นเมืองท้า ปชช. ต้องการแหล่ง
ก้าจัด” 2 ส.ค. 2561. 
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17.คัดค้านการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชน 
 
พื้นที่ : ซอยอาคารท าเล ตรงข๎ามศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 
 
ประเภท : การจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐาน (โทรคมนาคม)  
 
ระดับการรับรู้ของสังคม :  ระดับชาติ 
 
ประเด็นข้อขัดแย้ง : ประชาชนเขตเทศบาลเมืองชลบุรี ร๎องเรียนการจัดตั้งเสาสํงปลํอยสัญญาณ
โทรศัพท๑ เพราะอาจเกิดผลกระทบตํอสุขภาพ 
 
ความเป็นมา :   

25 มกราคม 2560 ร๎องรื้อเสาโทรศัพท๑ หวั่นมะเร็ง ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นางชูสิมา 
พนมศักดิ์ พร๎อมชาวบ๎านเขตเทศบาลเมืองชลบุรีกวํา 150 คน รวมตัวกันคัดค๎านกรณีการตั้งเสาปลํอย
สัญญาณโทรศัพท๑ บริเวณซอยอาคารท าเล ตรงข๎ามศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 
เนื่องจากเกรงวําจะเกิดผลกระทบตํอสุขภาพชาวบ๎านที่อาศัยข๎างเคียง เพราะคลื่นอาจสํงผลกระทบ
ตํอรํางกายท าให๎เกิดมะเร็ง 
 นางชูสิมา กลําววํา ตอนนี้แมวที่เลี้ยงไว๎ปุวยตาย ด๎วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว จึงได๎ศึกษา
ผลกระทบเก่ียวกับการปลํอยคลื่นโทรศัพท๑มือถือ พบวําหากชาวบ๎านอาศัยอยูํบริเวณดังกลําวในระยะ 
500 เมตร โอกาสปุวยเป็นโรคมะเร็งสูง จึงได๎ร๎องเรียนให๎มีการรื้อถอนเสาสัญญาณโทรศัพท๑มือถือ
ออกไป เพราะบริเวณดังกลําวมีชาวบ๎านอาศัยอยูํมาก เกรงจะเกิดผลกระทบกับชาวบ๎าน 
 ตํอมานายพรเทพ ผํองศรี หัวหน๎าส านักงาน จ.ชลบุรี  เป็นตัวแทนรับเรื่องร๎องเรียนและได๎
รํวมประชุมเพ่ือแก๎ไขปัญหาดังกลําว จากนั้นจะลงพ้ืนที่ตรวจสอบข๎อเท็จจริงอีกครั้งนึง  
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1. ประชาชน เขตเทศบาลเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ต๎องการให๎รื้อถอนเสาสํงสัญญาณโทรศัพท๑มือถือ 
เพราะเกรงจะได๎รับผลกระทบตํอสุขภาพ  
2. บริษัทผู๎รับสัมปทาน/ผู๎ได๎รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ(กทช.)   
ติดตั้งเสาสํงสัญญาณโทรศัพท๑มือถือ เพ่ือขยายสัญญาณการให๎บริการ 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน :   
   1. หัวหน๎าส านักงาน จ.ชลบุรี  2. สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา : พ.ศ. 2560-2561 
 
สถานะ : อยูํระหวํางการด าเนินการตรวจสอบข๎อมูล 
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พลวัต : ชาวบ๎านเขตเทศบาลเมืองชลบุรีกวํา 150 คน รวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพ่ือ
คัดค๎านกรณีการตั้งเสาปลํอยสัญญาณโทรศัพท๑ บริเวณซอยอาคารท าเล ตรงข๎ามศาลากลางจังหวัด
ชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี เนื่องจากเกรงวําจะเกิดผลกระทบตํอสุขภาพของชาวบ๎านที่อาศัยข๎างเคียง 
 
ระดับความรุนแรง :  ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การยื่นหนังสือตํอผู๎วําราชการจังหวัด
ชลบุรี การรํวมประชุมเพ่ือแก๎ไขปัญหาและตรวจสอบข๎อเท็จจริง 
 
แหล่งข้อมูล :  
มติชนรายวัน. “ร้องรื้อเสาโทรศัพท์ หวั่นมะเร็ง” 25 มกราคม 2560. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 

 

18.การจัดการพื้นที่ขยะเขาไม้แก้ว  
 
พื้นที่: ต าบลเขาไม๎แก๎ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง:  ชาวบ๎านเขาไม๎แก๎วประท๎วงไมํต๎องการให๎เมืองพัทยาน าขยะมาทิ้งให๎พ้ืนที่ 
 
ความเป็นมา : 
      24 ก.ค. 2556 ปัญหาขยะเมืองพัทยาลุกลามรุนแรงที่สุดในชํวงหลายปีที่ผํานมา หลังจากพ้ืนที่ 
140 ไรํ ที่ ต.เขาไม๎แก๎ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ที่เมืองพัทยาใช๎เป็นที่ฝังกลบขยะมานานนับ 10 ปีนั้น มี
ขยะฝังกลบจนเกือบเต็มโดยยังเหลือพ้ืนที่สามารถน าขยะมาฝังกลบได๎อีกเพียง 30 ไรํ หรือไมํถึง 10% 
เทํานั้น  ขณะที่ชาวบ๎านในบริเวณโดยรอบเริ่มอดทนตํอสภาพมลพิษจากบํอขยะไมํไหว เนื่องจากการ
บริหารจัดการไมํมีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องของน้ าเนําเสียที่ไหลซึมลงสูํแมํน้ าล าคลอง พ้ืนที่การเกษตร
เป็นบริเวณกว๎าง มลพิษทางกลิ่น ความสกปรกตามเส๎นทางเดินรถขยะที่ต๎องผํานชุมชน และปัญหา
สุขอนามัยที่เริ่มสํงผลกระทบเชํนกัน     สถานการณ๑ท่ีเกิดขึ้นท าให๎ในชํวงกวํา 2-3 เดือนที่ผํานมา มัก
เกิดปัญหาการกระทบกระทั่งกันระหวํางชาวบ๎านในพ้ืนที่ต าบลเขาไม๎แก๎ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
องค๑การบริหารสํวนต าบลเขาไม๎แก๎วที่ดูแลพ้ืนที่ดังกลําว กับเมืองพัทยาเจ๎าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ
บํอฝังกลบขยะมูลฝอยขนาดใหญํ จนท าให๎มีการปิดถนนประท๎วงห๎ามการขนถํายขยะมูลฝอยจาก
เมืองพัทยามายังพ้ืนที่ฝังกลบหลายครั้ง ร๎อนถึงเจ๎าหน๎าที่ระดับสูงทั้งในสํวนของนายอ าเภอบางละมุง 
นายกเมืองพัทยา และผู๎เกี่ยวข๎อง รวมทั้งบริษัทผู๎รับเหมาสัมปทานการเก็บขนท่ีต๎องไปเจรจาไกลํเกลี่ย
เพ่ือร๎องขอให๎มีการเปิดเส๎นทางเพ่ือขนถํายขยะตามปกติ โดยมีการรับปากวําจะแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยเร็ว ทั้งการแก๎ไขปัญหาเรื่องมลพิษ และการกํอสร๎างโรงคัดแยกขยะ โรงผลิตพลังงานไฟฟูาจาก
ก๏าซชีวภาพเพ่ือลดปริมาณขยะสะสมที่ทับถมกันมานานนับสิบปี ซึ่งก็ท าให๎สามารถแก๎ไขสถานการณ๑
เฉพาะหน๎าไปได๎ในหลายครั้ง     จนกระท่ังลําสุดตั้งแตํชํวงต๎นเดือนกรกฎาคม 2556 ชาวบ๎านในพ้ืนที่
ต าบลเขาไม๎แก๎ว ก็รวมตัวประท๎วงปิดบํอทิ้งขยะของเมืองพัทยาอีกครั้ง และครั้งนี้ดูทําวําการเจรจาจะ
ไมํเกิดประโยชน๑เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงและไร๎การเยียวยา 

ปัญหาที่เกิดขึ้น นายสุธีร๑ ทับหนองฮี ผู๎อ านวยการสํวนบ ารุงรักษาและบูรณะ รักษาการ
ผู๎อ านวยการส านักสิ่งแวดล๎อม เมืองพัทยา ให๎ค าตอบวํา ชาวบ๎านในพ้ืนที่ต าบลเขาไม๎แก๎ว อ.บางละ
มุง จ.ชลบุรี ประท๎วงปิดทางเข๎าออกบํอฝังกลบขยะปลายเดือนที่แล๎ว โดยไมํยินยอมให๎รถขนถํายขยะ
ของเมืองพัทยาเข๎าไปในพ้ืนที่ หลังพบวําปัจจุบันบํอฝังกลบดังกลําวเริ่มสํงปัญหาด๎านมลพิษและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางรุนแรงนั้น เรื่องนี้ชาวบ๎านได๎มีข๎อเรียกร๎องให๎เมืองพัทยาเรํงด าเนินการแก๎ไขปัญหา
ใน 6 ข๎อหลักอยํางเรํงดํวน คือ 1.ปัญหาขยะที่สํงกลิ่นเนําเหม็น มีน้ าเสียไหลลงสูํล าคลองสาธารณะ 2.
ปัญหาเตาเผาขยะติดเชื้อที่สร๎างปัญหาเรื่องมลพิษทางกลิ่น 3.ปัญหาน้ าเสียล๎นจากบํอขยะ 4.การ
ด าเนินการปิดผ๎าใบคลุมบํอขยะเพ่ือปูองกันกลิ่น และเศษขยะ 5.การจัดท าที่ล๎างล๎อรถขนขยะกํอน
ออกจากบํอขยะ เพ่ือปูองกันปัญหาขยะติดล๎อ และหลํนในพ้ืนที่ชุมชน และ 6.ปัญหาน้ าเสียที่ไหลลง
พ้ืนที่ชุมชน ซึ่งแนวทางทั้งหมดปัจจุบันเมืองพัทยาก าลังเรํงรัดเข๎าไปด าเนินการแก๎ไขปัญหาอยําง
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เรํงดํวนแล๎ว สํวนแนวทางแก๎ไขปัญหาขยะในระยะยาวนั้น เมืองพัทยาได๎มีการท าสัญญากับบริษัท
กิจกรรมรํวมค๎าพัทยาเมืองสะอาดในปี 2555 ในสัญญา 20 ปี โดยก าหนดให๎มีการกํอสร๎างโรงคัดแยก
ขยะ เพ่ือน ามาใช๎รีไซเคิลสร๎างมูลคํา และลดปริมาณขยะที่จะฝังกลบให๎เหลือน๎อยที่สุด  เนื่องจาก
ปัจจุบัน พ้ืนที่บํอทิ้งขยะในต าบลเขาไม๎แก๎ว ที่เมืองพัทยาใช๎ในการฝังกหลบขยะมูลฝอยนั้นพบวํา มี
การใช๎จนเกือบเต็มพ้ืนที่แล๎ว โดยพบวํามีการน าขยะฝังกลบไปแล๎วกวํา 1.2 ล๎านตัน ยังเหลืออีกเพียง 
30 ไรํเทํานั้นที่จะสามารถด าเนินการได๎ตํอไปได๎ ซึ่งหากไมํหาแนวทางในการแก๎ไขปัญหาในระยะยาว
คาดวําปัญหาขยะของเมืองพัทยาจะต๎องเป็นปัญหาส าคัญในอนาคต เนื่องจากปริมาณขยะสูงขึ้นกวํา
วันละ 400 ตัน     ด๎วยเหตุนี้ จึงมีแผนการในการสัมปทานให๎ภาคเอกชนเข๎ามากํอสร๎างโรงคัดแยก
เพ่ือน าขยะทุกชนิดมาสร๎างมูลคํา เชํน น ามาเป็นพลังงานทดแทน การน ากลับมาใช๎ใหมํ น ามาท าเป็น
พลังงานไฟฟูา ขณะที่สํวนขยะที่เหลือจากการคัดแยกจะมีสัดสํวนเพียง 10% ก็จะด าเนินการน าไปฝัง
กลบ ซึ่งแผนงานนี้จะรวมไปถึงการน าขยะเกําที่ฝังกลบไปแล๎วในพ้ืนที่เพ่ือน ามาคัดแยกใหมํด๎วย ซึ่งก็
จะท าให๎พ้ืนที่บํอขยะเขาไม๎แก๎ว จะสามารถรองรับขยะไปได๎อีกหลาย 10 ปี ทั้งนี้ โครงการดังกลําว
ปัจจุบันได๎เริ่มกํอสร๎างไปแล๎ว และคาดวําจะแล๎วเสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือน 
          29 พ.ย. 2560 ที่อาคารอเนกประสงค๑ โรงเรียนบ๎านห๎วยไขํเนํา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
เจ๎าหน๎าที่จากเมืองพัทยา พร๎อมด๎วยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า พระนครเหนือ 
ในฐานะที่ปรึกษาที่ได๎รับการวําจ๎างของเมืองพัทยาในงบประมาณกวํา 4 ล๎านบาท เพ่ือท าการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล๎อม และศึกษาความเหมาะสมการกํอสร๎างและบริหารจัดการกลุํมพ้ืนที่ในการ
จัดการขยะมูลฝอย ในพ้ืนที่ Cluster กลุํมที่ 2 ของจังหวัดชลบุรี โดยเชิญผู๎น าชุมชน และชาวบ๎านใน
พ้ืนที่บริเวณโดยรอบบริเวณบํอทิ้งขยะแบบฝังกลบในพ้ืนที่ 140 ไรํ ของต าบลเขาไม๎แก๎ว อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี เพ่ือท าประชาพิจารณ๑รับฟังความคิดเห็นจากผู๎ได๎รับผลกระทบเกี่ยวกับแผนการจัดสร๎าง
เตาเผาขยะเพ่ือรองรับปัญหาขยะในพ้ืนที่ของเมืองพัทยา อ.บางละมุง และ อ.สัตหีบ ซึ่งอยูํในกลุํม 
Cluster ที่ 2 ของจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะท างานบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด เมื่อวันที่ 14 และ 22 กุมภาพันธ๑ที่ผํานมา โดยแบํงการจัดการปัญหาขยะใน
พ้ืนที่จังหวัดชลบุรีเป็น 5 กลุํม ในกลุํมท่ี 2 ได๎มอบหมายให๎เมืองพัทยา เป็นเจ๎าภาพหลักในการบริหาร
จัดการศูนย๑ก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตพลังงาน เพ่ือรองรับปริมาณขยะมูลฝอยจากองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นรวม 16 แหํง ในปริมาณขยะกวํา 856 ตันตํอวัน เพ่ือมาท าการก าจัดในพ้ืนที่บํอขยะของ
เมืองพัทยาเดิม ในพ้ืนที่ 140 ไรํ ม.4 บ๎านห๎วยไขํเนํา ต.เขาไม๎แก๎ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมุํงเน๎นที่
ให๎การจัดการเป็นไปอยํางถูกสุขลักษณะ ไมํมีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม และพัฒนาการอยํางยั่งยืน   
             รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ ที่ปรึกษาโครงการฯ ชี้แจงวํา หลังจากได๎รับมอบหมายจากเมือง
พัทยาให๎เข๎ามาท าการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล๎อม และความเหมาะสมในการกํอสร๎างและบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ Cluster กลุํมที่ 2 ก็ได๎ท าการส ารวจปริมาณขยะซึ่งพบวํา ในกลุํมนี้จะมี
ปริมาณขยะมากกวํา 1,000 ตันตํอวัน ซึ่งถือวํามีปริมาณมาก ดังนั้น การจัดการปัญหาดังกลําวคงจะ
ด าเนินการใน 2 วิธีหลัก ได๎แกํ 1.การจัดท าระบบบีบอัดขยะในลักษณะแคปซูล ณ จุดพักขยะ 3 แหํง
จาก 3 พ้ืนที่ โดยระบบนี้จะด าเนินการในลักษณะระบบปิดเพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล๎อม และมลพิษตํอ
ชุมชน โดยจะมีการน าขยะที่จัดเก็บมาท าการพักไว๎กํอนจะน ามาเข๎าเครื่องบีบอัดให๎เป็นลักษณะของ
แคปซูลเพื่อไลํความชื้น ซึ่งระบบนี้จะปูองกันทั้งปัญ หาการรั่วซึม และมลพิษระหวํางขนถําย  2.จะได๎
ท าการขนสํงมายังโรงงานเตาเผาขยะ ซึ่งตามแผนจะใช๎พ้ืนที่เดิมที่เมืองพัทยาในเขตต าบลเขาไม๎แก๎ ว 
เป็นจุดสร๎างในงบประมาณกวํา 500-1,000 ล๎านบาท ตามปริมาณของขยะที่เกิดขึ้น โดยโรงงาน
เตาเผาขยะนี้ก็จะจัดท าเป็นระบบปิดเชํนกัน โดยใช๎การเผาท าลายแทนการฝังกลบแบบเดิมด๎วย
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เตาเผาที่มีอุณหภูมิความร๎อนกวํา 700 องศาเซลเซียส ซึ่งจากอุณหภูมิขนาดนี้จะท าให๎ปริมาณขยะ
จาก 100 ตัน จะเหลือเพียงขี้เถ๎าในสัดสํวน 20% เทํานั้น  ขณะที่ปัญหาของกลิ่น และควันจะมีการใช๎
ความร๎อนผาท าลาย ซึ่งสามารถสลายได๎ทั้งกลิ่น เชื้อโรค และสัตว๑พาหะ จากนั้นจึงจะน าขี้เถ๎าไปฝัง
กลับ และบ าบัดน้ ากํอนปลํอยลงสูํแหลํงธรรมชาติ ขณะที่ความร๎อนที่ได๎ก็จะน าไปผลิตกระแสไฟ ซึ่ง
จะได๎พลังงานกวํา 12 เมกะวัตต๑ มาใช๎ประโยชน๑ตํอไป โดยระบบนี้ถือวําเป็นระบบสากลที่ใช๎กันมา
นานกวํา 100 ปี และเปิดใช๎กันอยํางแพรํหลายทั้งในทวีปเอเชีย และยุโรป  อยํางไรก็ตาม แผนการนี้
เป็นการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล๎อม และชี้แจงรายละเอียดเบื้องต๎น กํอนจะท าประชาพิจารณารับ
ฟังความคิดเห็นจากประชาชนรวม 3 ครั้ง จากนั้นจะได๎รวบรวมเสนอเป็นแผนสํงตํอไปยังนายกเมือง
พัทยา และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตํอไป      ด๎าน นายจ าเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม๎แก๎ว ระบุวํา 
จากการน าเสนอพบวําเป็นโครงการที่นําสนใจ อยํางไรก็ตาม ที่ผํานมาชาวบ๎านเขาไม๎แก๎วเสียสละให๎
เมืองพัทยามานานแล๎วกวํา 30 ปี กระทั่งมีปัญหามลพิษ ซึ่งแม๎จะพยายามร๎องให๎แก๎ไขแตํก็ไมํมีความ
คืบหน๎า สุดท๎ายจึงไมํยินยอมให๎มีการขนขยะมาทิ้งอีกจนถึงปัจจุบัน แม๎กระทั่งปัจจุบันปัญหาน้ าเสียก็
ยังเกิดขึ้นอยํางตํอเนื่อง แตํก็ยังไมํได๎รับการดูแลแก๎ไข ชาวบ๎านรายหนึ่งระบุวํา การชี้แจงของที่
ปรึกษาโครงการระบุวํา โรงงานเป็นระบบปิดไมํสร๎างมลพิษ และในหลายประเทศจัดสร๎างอยูํกลาง
พ้ืนที่ชุมชนในเขตเมือง จึงไมํเข๎าใจวําท าไมจะต๎องมาด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลเขาไม๎แก๎วอีก แทนที่จะ
ไปหาพื้นที่ใหมํบริหารจัดการแทน ที่กลําวเชํนนี้เพราะที่ผํานมา ชาวบ๎านต๎องทนทุกข๑กับมลพิษนานา
ชนิดนานกวํา 30 ปี สัญญาที่เคยท ารํวมกับเมืองพัทยาที่มีการลงนามเป็นลายลักษณ๑อักษรวําจะใช๎
งานแคํ 10 ปี หรือรอให๎ขยะเต็มบํอก็จะยุติ แตํสุดท๎ายก็ไมํด าเนินการ จะมีแตํการน าขยะมาทิ้งเพ่ิมจน
ล๎นพ้ืนที่จัดเก็บ   ขณะที่ปัญหาเรื่องมลพิษของกลิ่น น้ าเนําเสีย และอ่ืนๆ ทางส านักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม ซึ่งรับผิดชอบดูแลก็ไมํเคยมาใสํใจแก๎ปัญหาให๎ แม๎จะมีการน าเอกสารร๎องเรียนไปนับร๎อย
นับพันฉบับก็ตาม จนปัจจุบัน สวน ไรํ นาของชาวบ๎านมีสภาพที่เสียหายอยํางหนัก น้ าใต๎ดินปนเปื้อน
สารพิษ ขยะเดิมก็ไมํมีแผนบริหารจัดการ ราคาที่ดินตกต่ า ที่ส าคัญผังเมืองชลบุรีที่ประกาศไว๎วําพ้ืนที่
ต าบลเขาไม๎แก๎ว เป็นพ้ืนที่สีเขียว หรือพ้ืนที่เกษตรกรรม แตํรัฐจะมายกเว๎นเพ่ือท าที่ก าจัดขยะหรือ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญํถือวําถูกต๎องหรือไมํ   ทั้งนี้ ในชํวงท๎ายของการประชุม ได๎มีกลุํม
ชาวบ๎าน ผู๎น าชุมชน และเด็กนักเรียนพากันถือปูายประท๎วงแผนด าเนินการดังกลําว โดยระบุวํา ไมํ
อยากให๎ใช๎พ้ืนที่ของต าบลเขาไม๎แก๎วเป็นจุดก าจัดขยะมูลฝอยอีกตํอไป ซึ่งกรณีนี้ ทางที่ปรึกษาจะได๎
น าผลการหารือที่ได๎ไปสรุปรวมเสนอผู๎เกี่ยวข๎อง และปรับแผนในการด าเนินการตํอไป 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1.ชาวบ๎านต าบลเขาไม๎แก๎ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ไมํต๎องการให๎เมืองพัทยา น าขยะมาท้ิงในพ้ืนที่ 
2.เมืองพัทยา ต๎องการระบายขยะในพ้ืนที่ ไปยังบํอบ าบัดขยะเขาไม๎แก๎ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.นายกเมืองพัทยา 2.องค๑การบริหารสํวนต าบลเขาไม๎แก๎ว  3.นายอ าเภอบางละมุง 4.ส านัก
สิ่งแวดล๎อม เมืองพัทยา 5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า พระนครเหนือ 
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561 
 
สถานะ: อยูํระหวํางการด าเนินการแก๎ไข 
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พลวัต: ชาวบ๎านต าบลเขาไม๎แก๎ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได๎ออกมาประท๎วงปิดถนนเพระไมํต๎องการให๎
รถขนขยะจากเมืองพัทยาน าขยะเข๎ามาทิ้งในพ้ืนที่เนื่องจากปัญหาบํอขยะกํอมลพิษเรื่องกลิ่น น้ าเนํา
เสีย และอ่ืนๆ นานกวํา 30 ปี 
 
ระดับความรุนแรง: มีการกระทบกระทั่งกันแต ํไมํมีความเสียหายตํอชีวิตและทรัพย๑สิน 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออกรํวมกันของฝุาย
ตํางๆที่เก่ียวข๎อง โดยมีข๎อมูลที่ถูกต๎องและสมบูรณ๑ในการแก๎ไขปัญหา และ การประท๎วงอยํางสันติ 

 
แหล่งข้อมูล: 
ผู๎จัดการออนไลน๑. “ขยะท่วมพัทยา! บ่อเขาไม้แก้วเต็ม-ชาวบ้านฮือต้านฝังกลบ” 24 กรกฎาคม 
2556. (https://mgronline.com/local/detail/9560000090661) 
ผู๎จัดการออนไลน๑. “ชาวบ้านเขาไม้แก้วไม่เชื่อลมปากเมืองพัทยา ยันค้านก่อสร้างเตาเผาขยะหัวชน
ฝา” 29 พฤศจิกายน 2560. (https://mgronline.com/local/detail/9600000120620) 
เนชั่นทีวี. “ชาวบ้านเขาไม้แก้วยันค้านสร้างเตาเผาขยะ ระบุ! ทนปัญหามลพิษนาน 30 ปี แต่เมือง
พัทยาไม่เคยเข้ามาดูแล” 28 พฤศจิกายน 2560. 
(http://www.nationtv.tv/main/content/378585906/) 
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19.การบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว  
  
พื้นที่: สทร.5 พัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
 
ประเภท: การจัดการการทํองเที่ยว 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ประชาชนไมํเห็นด๎วยกับการสร๎างคอนโดมิเนียมขนาดใหญํ ความสูงกวํา 50 ชั้น ใน
ชื่อ Waterfront Suites & Residence Pattaya เพราะบดบังทัศนียภาพของเมืองพัทยา  
 
ความเป็นมา : 
            22 ส.ค. 57 เมืองพัทยาเตรียมแจ๎งความ ”คอนโดสูง”  สร๎างอาคารผิดแบบ อิทธิพล หลัง
นายกเมืองพัทยา สั่งระงับการกํอสร๎างคอนโด Waterfront ตรวจพบผําฝืนค าสั่งกํอสร๎างอาหารผิด
แบบ การกรณีการกํอสร๎างคอนโดมิเนียมขนาดใหญํ ความสูงกวํา 50 ชั้น ริมเชิงเขา สทร.5 พัทยา ต.
หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในชื่อ  Waterfront Suites & Residence Pattaya ที่ก าลังเป็น
กระแสถูกวิจารณ๑อยํางหนักในโลกโซเชียลเน็ตเวิร๑ก โดยร๎องขอให๎คณะรักษาความสงบแหํงชาติ 
(คสช.) และผู๎เกี่ยวข๎องตรวจสอบอาคารดังกลําว 

กํอนหน๎านี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิด แถลงขําวชี้แจงข๎อเท็จจริง โดยระบุ
วํา โครงการนี้เริ่มด าเนิน การตั้งแตํปี 2547 โดยบริษัท บาลีฮาย จ ากัด ในที่ดิน 7 แปลง รวม 2 ไรํ 1
งาน 63 ตารางวา กํอสร๎างอาคารที่พัก อาศัยขนาดใหญํ 1 อาคาร ห๎องพัก 315 ห๎อง พ้ืนที่ใช๎สอย 
38,500 ตารางเมตร ความสูง 53 ชั้น ได๎รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล๎อม (สผ.) อยํางถูกต๎อง เมืองพัทยาจึงได๎พิจารณา ตามขั้นตอนของ
กฎหมายที่มีอยูํ และเคยให๎ข๎อสังเกตและข๎อ กังวลตํอ สผ.ไปแล๎วในเรื่องความเหมาะสมตํอการบดบัง 
ทัศนียภาพของเมืองพัทยา                    
        ที่ผํานมาเมืองพัทยาได๎เข๎าไปตรวจสอบการด าเนินการ กํอสร๎างอยํางตํอเนื่อง จนทราบวํา มี
การกํอสร๎างอาคารผิด รูปแบบจากที่ขออนุญาตไว๎ตํอทาง สผ.ในเรื่องของบันไดหนี ไฟ และชํองลิฟต๑
ในตัวอาคาร จึงระงับการกํอสร๎างไปแล๎ว ตั้งแตํวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เป็นเวลา 45 วัน เพ่ือให๎ 
เอกชนท าการแก๎ไขให๎ถูกต๎องตามที่ขออนุญาตไว๎ ซึ่งพบวํายัง มีการฝุาฝุุนลักลอบด าเนินการกํอสร๎าง
อาคารอยํางตํอเนื่อง 
   20 ส.ค. 2557 นายอิทธิพล ได๎มอบหมายให๎ นาย วสันต๑ อันทวาปี นิติกรเมืองพัทยา และ
นายสมชาย บ ารุง ศักดิ์ รักษาราชการแทนต าแหนํง หน.ฝุายควบคุมอาคาร เข๎า แจ๎งความตํอ
พนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรเมืองพัทยา ในข๎อหา ฝุาฝืนการสร๎างอาคารผิดแบบ และห๎ามใช๎
อาคารโดย ไมํได๎รับอนุญาต เพ่ือเอาผิดกับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง แตํติด ปัญหาเอกสารไมํครบ ทางต ารวจ
จึงให๎กลับไปรวบรวมพยาน หลักฐานให๎ครบกํอนแล๎วมาแจ๎งความใหมํในวันศุกร๑ที่ 22 ส.ค.57 นี้อีก
ครั้ง ภายหลังที่ผู๎สื่อขําวได๎ติดตํอไปที่ บริษัท Bali hai จ ากัด เพ่ือ ติดตํอขอสัมภาษณ๑ผู๎บริหารของ
โครงการWaterfront คอนโดมิเนียม ถึงกรณีดังกลําว โดยได๎รับแจ๎งจากเจ๎าหน๎าที่ ผู๎รับโทรศัพท๑วํา 
ขณะนี้ผู๎บริหารซึ่งมีท้ังคนไทยและชาวตําง ชาติ ไมํได๎อยูํที่เมืองไทย จึงไมํสามารถให๎สัมภาษณ๑ได๎ และ
ได๎  เขี ยนข๎อความที่ แจ๎ ง ไว๎บนหน๎ า โฮมเพจในนามของ  Tulip Group no 
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http://www.waterfrontpattaya.com UDU ข๎อความตอนหนึ่งระบุวํา โครงการของเราถูกต๎อง
ตาม กฎหมาย 100 % เรามีใบอนุญาต EIA (รายงานการวิเคราะห๑ ผลกระทบสิ่งแวดล๎อม) และ
ใบอนุญาตการกํอสร๎างอาคาร อยํางถูกต๎องจากทั้งทางเมืองพัทยาและจากส านักงาน นโยบายและ
แผนทรัพย๑ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
   ชํวงปลายปี 2559 คณะผู๎บริหารโครงการ แถลงขําวตํอสื่อมวลชนวํา จะแก๎ปัญหาพื้นที่ใช๎
สอยซึ่งเกินกวําที่ขออนุญาต โดยตัดพ้ืนที่ของอาคาร จ านวน 8 ชั้น จาก 53 เหลือ 45 ชั้น 

 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1.ประชาชนไมํเห็นด๎วยกับการกํอสร๎างคอนโด Waterfront Suites & Residence Pattaya ความสูง
กวํา 50 ชั้น เพราะบดบังทัศนียภาพของเมืองพัทยา 
2.คณะผู๎บริหารโครงการ Waterfront Suites & Residence Pattaya ยืนยันจะสร๎างตํอ โดยจะ
ปรับจ านวนชั้นของตึกลดลง 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.นายกเมือง พัทยา 2.คณะรักษาความสงบแหํ งชาติ  (คสช . )  3.บริษัท บาลีฮาย จ ากัด                   
4.คณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล๎อม (สผ.)  5.นิติกรเมืองพัทยา    
6.รักษาราชการแทนต าแหนํง หน.ฝุายควบคุมอาคาร 7.สถานีต ารวจภูธร เมืองพัทยา 8.คณะผู๎บริหาร
โครงการ Waterfront Suites & Residence Pattaya 9.ชาวโซเชียล เน็ตเวิร๑ก 
 
ระยะเวลา: พ.ศ.2557- 2559 
 
สถานะ: ได๎รับการแก๎ไขแล๎ว 
 
พลวัต:  
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การหาทางออกรํวมกันระหวํางฝุายตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการใช๎สื่อมวลชนชํวยในการเสนอขําวสาธารณะ 
 
แหล่งข้อมูล : 
http://www.realist.co.th/blog/waterfront-pattaya/ 
https://mgronline.com/politics/detail/9600000117018  
http://www.news1live.com/detail.aspx?NewsID=9600000117018  
https://www.change.org/  
https://www.khaosod.co.th/politics/news_639492  
https://workpointnews.com/2017/11/21  
 

http://www.realist.co.th/blog/waterfront-pattaya/
https://mgronline.com/politics/detail/9600000117018
http://www.news1live.com/detail.aspx?NewsID=9600000117018
https://www.change.org/
https://www.khaosod.co.th/politics/news_639492
https://workpointnews.com/2017/11/21
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20.การข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
  
พื้นที่: จ.ชลบุรี 
 
ประเภท: การจัดการประชากร(แรงงาน) 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ผู๎ประกอบการหรือนายจ๎าง และแรงงานตํางด๎าว ต๎องการให๎รัฐบาลขยายเวลาใน
การขึ้นทะเบียนแรงงานตํางด๎าว เพ่ือที่จะได๎ปฏิบัติให๎ถูกต๎องตามกฎหมายตํอไป 
 
ความเป็นมา : 

พ.ต.ท.รัชทพงศ๑ เตี้ยสุด รอง ผกก.ตม.จว.ชลบุรี เปิดเผยวํา คนตํางด๎าว คือบุคคลที่ไมํใชํคน
สัญชาติไทย ซึ่งรวมไปถึงบุคคลที่เดินทางเข๎ามาเพ่ือใช๎แรงงาน และเข๎ามาเพ่ือการทํองเที่ยว โดย
บุคคลที่เข๎ามาเพ่ือใช๎แรงงาน ประกอบด๎วยคนตํางด๎าวจาก 3 สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว และพมํา 
บุคคลเข๎าเหลํานี้ ถ๎าเป็นแรงงานจากประเทศกัมพูชา มักจะใช๎แรงงานประเภทกํอสร๎าง ถ๎าเป็นลาว ก็
จะท างานกับสถานประกอบการร๎านอาหาร สํวนแรงงานจากพมําก็มักจะท างานที่โรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมตํางๆ ในโซนของ จ.ชลบุรี หลังจากมีการออกประกาศก าหนดมาตรการชั่วคราวในการ
แก๎ไขปัญหาแรงงานตํางด๎าวและการค๎ามนุษย๑ขึ้น เพ่ือน าไปสูํการจัดระเบียบแรงงานตํางด๎าว รวมทั้ง
บรรเทาความเดือดร๎อนของนายจ๎างสถานประกอบการที่มีความจ าเป็นต๎องพ่ึงพาแรงานตํางด๎าว 
ก าหนดให๎จัดตั้งศูนย๑บริการจัดทะเบียนแรงงานตํางด๎าวแบบเบ็ดเสร็จ (วันสต็อปเซอร๑วิส) ในทุก
จังหวัด เพ่ือจัดท าทะเบียนประวัติ ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ รวมทั้งออกใบอนุญาตท างาน
ให๎แกํแรงงานทั้ง 3 สัญชาติ คือพมํา ลาว และกัมพูชา ในสํวนของจ.ชลบุรี ที่ผํานมามีการขึ้นทะเบียน
ไปแล๎วตั้งแตํเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2557 รวมทั้งหมด เป็นนายจ๎างจ านวน 18,499 รายสํวน
แรงงานซึ่งเป็นลูกจ๎างทั้ง 3 สัญชาติ มีจ านวน 162,800 คน 

พ.ต.ท.รัชทพงศ๑ กลําวอีกวํา เมื่อแรงงานตํางด๎าวมีจ านวนมากขึ้น สิ่งที่ตามมาคือปัญหาทาง
สังคมไมํวําจะเป็นปัญหาด๎านอาชญากรรมและยาเสพติด หรือแม๎แตํปัญหาความขัดแย๎งคูํกรณีเป็น
แรงงานตํางด๎าวด๎วยกันหรือไมํคูํกรณีก็เป็นนายจ๎างกับแรงงาน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนับวําสร๎าง
ผลกระทบตํอสังคมไทยอยํางมาก ดังนั้นมาตรการควบคุมแรงงานตํางด๎าวให๎อยูํในกรอบกติกาไมํให๎ไป
กํอเหตุอาชญากรรมใดๆ ขึ้น หนํายภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข๎องจึงมีสํวนบูรณาการรํวมกันให๎มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ต ารวจคนเข๎าเมืองจังหวัดชลบุรี ได๎มีมาตรการควบคุมและปูองกันปัญหาเหลํานี้ 
โดยมีการประชาสัมพันธ๑ให๎ผู๎ประกอบการแจ๎งที่พักของบุคคลตํางด๎าวที่เดินทางเข๎ามาพักที่ห๎องพักใน
ที่พักของตนให๎ตรวจคนเข๎าเมืองทราบภายใน 24 ชั่วโมง เพ่ือเป็นการปูองกันและเมื่อเกิดเหตุ
เจ๎าหน๎าที่สามารถตรวจสอบได๎วําบุคคลดังกลําวพักอยูํที่ไหน 
            16 มกราคม 2561 มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให๎จังหวัดชลบุรีจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการการท างานของแรงงานตํางด๎าวในประเทศไทยจังหวัดชลบุรี ได๎ก าหนดการจดทะเบียน 
แรงงานตํางด๎าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ในระหวํางวันที่ 5 กุมภาพันธ๑ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2561 (หยุดวันอาทิตย๑)  ซึ่งที่ผํานมามีปัญหาอุปสรรคข๎อขัดคลํองในการรับปรับปรุงทะเบียนประวัติ
แรงงานตํางด๎าวของศูนย๑บริการเบ็ดเสร็จ  
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7 มี.ค. 2561 นายเชาวลิตร  แสงอุทัย  รองผู๎วําราชการจังหวัดชลบุรี  ได๎เดินทางมาเป็น
ประธาน รํวมประชุมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรค ที่ข๎อขัดข๎องในการรับ
รายงานตัวจดทะเบียนแรงงานตํางด๎าวของศูนย๑บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  โดยมี
น า ยนิ ติ  วิ วั ฒน๑ ว านิ ช  น ายอ า เ ภ อศรี ร า ช า  เ จ๎ า หน๎ า ที่ ต ร ว จคน เ ข๎ า เ มื อ ง  เ จ๎ า หน๎ า ที่
สาธารณสุข  เจ๎าหน๎าที่จัดหางานจังหวัด เป็นต๎น  ณ ศาลาประชาคมแหลมฉบัง เพ่ือรํวมกันวาง
แนวทางในการแก๎ไขปัญหาการจดทะเบียนแรงงานตํางด๎าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา  หลังมี
ปัญหาและอุปสรรค ท าให๎เกิดความลําช๎า  หวั่นจะไมํทันตามระยะเวลาที่ก าหนดไว๎ คือ วันที่ 31 มี.ค. 
นี้ โดยจากการรํวมประชุมหารือกันนั้น พบวํา ศูนย๑ฯดังกลําวมีเจ๎าหน๎าที่จากหลายหนํวยงานมา
รํวมกันท างานในครั้งนี้  จึงเกิดปัญหาและอุปสรรคเล็กน๎อยในการรับและสํงตํอเอกสารไปตาม
จุด  นอกจากนั้นมีการเพ่ิมขั้นตอน โดยเฉพาะขั้นตอนการพิสูจน๑สัญชาติ  ซึ่งเดิมแรงงานตํางด๎าวมี
บัตรสีชมพูอยูํแล๎ว แตํจะต๎องตรวจสอบเพ่ือให๎ตรงกับพาสปอร๑ตและวีซํา   ทางเจ๎าหน๎าที่จึงต๎องมี
ความละเอียดในการตรวจสอบ จึงท าให๎เกิดความลําช๎า  จังหวัดชลบุรี มีแรงงานตํางด๎าว สัญชาติ
กัมพูชา ลาว เมียนมา ที่จะเข๎ามาใช๎บริการทั้งสิ้น  144,924  คน  เป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ แตํ
การปฏิบัติงานของศูนย๑ฯแหํงนี้ ได๎จ านวน 2,000 คนตํอวัน  ซึ่งตามรูปแบบดังกลําวอาจจะไมํทันตาม
ก าหนดระยะเวลาอยํางแนํนอน ดังนั้นจึงต๎องรํวมประชุมหารือกันเพ่ือปรับรูปแบบเพ่ือให๎ทันเวลา 
ส าหรับรูปแบบที่ต๎องรีบด าเนินการ คือ ต๎องระดมก าลังเจ๎าหน๎าที่จาก 11 อ าเภอ มารับจด
ทะเบียน  ขยายพ้ืนที่บริเวณรองรับแรงงานตํางด๎าวให๎กว๎างขึ้น  และอยากเรํงให๎นายจ๎างน าลูกจ๎างมา
จดทะเบียนให๎เร็วขึ้น  ซึ่งการด าเนินมาตรการดังกลําว เพ่ือให๎โครงการนี้เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย  ตามนโยบายรัฐบาลที่ก าหนดไว๎ 

 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1.รัฐบาลต๎องการให๎แรงงานตํางด๎าวมาข้ึนทะเบียนให๎ถูกต๎องตามกฎหมาย ภายในเวลาที่ก าหนด 
2.แรงงานตํางด๎าวและนายจ๎างต๎องการให๎ขยายเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานเพ่ิมข้ึน 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.รอง ผกก.ตม.จว.ชลบุรี  2.คณะรัฐมนตรี  3.รองผู๎วําราชการจังหวัดชลบุรี  4.นายอ าเภอศรีราชา   
5.เจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมือง  6. เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข  7. เจ๎าหน๎าที่จัดหางานจังหวัด  8.นายจ๎าง   
9.แรงงานตํางด๎าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา  
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561 
 
สถานะ: ได๎รับการแก๎ไขแล๎ว 
 
พลวัต: 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย๑สิน และรํางกาย 
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วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออกรํวมกันของฝุาย
ตํางๆที่เก่ียวข๎อง โดยมีข๎อมูลที่ถูกต๎องและสมบูรณ๑ในการแก๎ไขปัญหา  
 
แหล่งข้อมูล: 
http://www.komchadluek.net/news/scoop/200372 
http://region6.cbo.moph.go.th/migrant/?name=knowledge&file=readknowledge&id=3 
http://www.yes2016.com/2018/03/blog-post_57.html  
https://mgronline.com/local/detail/9610000023099  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.komchadluek.net/news/scoop/200372
http://region6.cbo.moph.go.th/migrant/?name=knowledge&file=readknowledge&id=3
http://www.yes2016.com/2018/03/blog-post_57.html
https://mgronline.com/local/detail/9610000023099
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21.ประท้วงค่าเวนคืนโครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวงรัชชโลทร 

 
พื้นที่:  หมูํ 5 ต าบลทําบุญมี อ าเภอเกาะจันทร๑ จังหวัดชลบุรี 
 
ประเภท: การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านหมู ํ5 ต าบลทําบุญมี อ าเภอเกาะจันทร๑ จังหวัดชลบุรี ประท๎วงถูกเบี้ยวคํา
เวนคืนโครงการกํอสร๎างอํางเก็บน้ าคลองหลวงรัชชโลทร 
  
ความเป็นมา: 

4 กันยายน 2558 ชาวบ๎านกวํา 90 คน จาก 80 ครอบครัว ในหมูํ 5 ต าบลทําบุญมี อ าเภอ
เกาะจันทร๑ จังหวัดชลบุรี ซึ่งได๎รับผลกระทบจากโครงการกํอสร๎างอํางเก็บน้ าคลองหลวง ร๎องขอความ
เป็นธรรมตํอ นายวชิระ เอ่ียมลออ ผู๎อ านวยการส านักงานกํอสร๎างชลประทานขนาดใหญํที่ 8 ส านัก
พัฒนาแหลํงน้ าขนาดใหญํ โครงการอํางเก็บน้ าคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ที่
หน๎าทางเข๎าโครงการ เกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินเพ่ือใช๎ในการกํอสร๎างโครงการ ซึ่งชาวบ๎านยังไมํได๎รับ
เงินคําชดเชยพิเศษการจัดสรรหาที่ดินปลูกบ๎านใหมํ และการจัดสรรที่ดินอพยพรอบโครงการ หลังมี
การทวงถามมานาน ที่ส าคัญยังมีชาวบ๎านหลายราย ได๎เงินชดเชยเพียง 7-8 หมื่นบาท ทั้งที่มีเอกสาร
สิทธิครอบครองถูกต๎อง 

 นางสุกัญญา ภัคเดช อายุ 40 ปี เผยวํา ที่ผํานมาได๎มีการทวงถามคําชดเชยมาแล๎วหลายครั้ง 
แตํก็ยังไมํได๎รับค าชี้แจงใดๆ ได๎รับเพียงค าตอบจากเจ๎าหน๎าที่โครงการวํา ต๎องเป็นไปตามกฎเกณฑ๑ ซึ่ง
ขณะนี้มีหลายครอบครัวที่ต๎องกลายเป็นผู๎ไมํมีที่อยูํอาศัย และไมํสามารถกลับมาอยูํที่เดิมได๎ เนื่องจาก
น้ าทํวม สํวนคํารื้อถอนที่ได๎รับก็มีเพียงไมํก่ีหมื่นบาท ผู๎สื่อขําวรายงานเพ่ิมเติมวํา การรวมตัวเรียกร๎อง
ของชาวบ๎านมีเจ๎าหน๎าที่จากศูนย๑ด ารงธรรมอ าเภอเกาะจันทร๑ เข๎ารํวมรับฟังปัญหา พร๎อมรับเรื่องราว
ร๎องทุกข๑ เพ่ือประสานไปยังหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎รับผิดชอบตํอไป   

นายวชิระ กลําวตํอประชาชนวํา จะน าเรื่องท้ังหมดเข๎าท่ีประชุม และจะกลับมาให๎ค าตอบอีก
ครั้งในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ แตํชาวบ๎านต๎องการได๎ค าตอบกํอนวันที่ 15 ตุลาคม พร๎อมประกาศวําหาก
ไมํได๎รับค าตอบจะเดินขบวนเข๎าร๎องเรียนที่ส านักนายกรัฐมนตรีตํอไป ส าหรับโครงการอํางเก็บน้ า
คลองหลวงรัชชโลทร ด าเนินการมาตั้งแตํปี 2553 มีระยะเวลากํอสร๎าง 7 ปี จะเสร็จสมบูรณ๑ในปี 
2559 ใช๎งบประมาณกวํา 670 ล๎านบาท กักเก็บน้ าได๎ 98 ล๎านลูกบาศก๑เมตร 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1. ชาวบ๎านหมูํ 5 ต าบลทําบุญมี อ าเภอเกาะจันทร๑ จังหวัดชลบุรี ซึ่งได๎รับผลกระทบจาก
โครงการกํอสร๎างอํางเก็บน้ าคลองหลวงรัชชโลทร ร๎องขอความเป็นธรรมตํอผู๎อ านวยการส านักงาน
กํอสร๎างชลประทานขนาดใหญํที่ 8 ส านักพัฒนาแหลํงน้ าขนาดใหญํ โครงการอํางเก็บน้ าคลองหลวง
รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินเพ่ือใช๎ในการกํอสร๎างโครงการ ซึ่ง
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ชาวบ๎านยังไมํได๎รับเงินคําชดเชยพิเศษการจัดสรรหาที่ดินปลูกบ๎านใหมํ และการจัดสรรที่ดินอพยพ
รอบโครงการ 

2. ส านักงานกํอสร๎างชลประทานขนาดใหญํที่ 8 ส านักพัฒนาแหลํงน้ าขนาดใหญํ โครงการ
อํางเก็บน้ าคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชด าริ รับเรื่องร๎องเรียนจากชาวบ๎านที่ได๎รับ
ผลกระทบจากโครงการฯ โดยจะน าเรื่องเข๎าท่ีประชุม และจะแจ๎งความคืบหน๎าให๎ชาวบ๎านทราบตํอไป 

 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 

1. ส านักนายกรัฐมนตรี  2. ศูนย๑ด ารงธรรม อ าเภอเกาะจันทร๑ 3. สื่อมวลชน  
 
ระยะเวลา: พ.ศ.2558 - 2561  
 
สถานะ: อยูํระหวํางการด าเนินการแก๎ไข 
 
พลวัต: ชาวบ๎านกวํา 90 คน จาก 80 ครอบครัว ในหมูํ 5 ต าบลทําบุญมี อ าเภอเกาะจันทร๑ จังหวัด
ชลบุรี ซึ่งได๎รับผลกระทบจากโครงการกํอสร๎างอํางเก็บน้ าคลองหลวงรัชชโลทร ร๎องขอความเป็นธรรม
ตํอนายวชิระ เอ่ียมลออ ผู๎อ านวยการส านักงานกํอสร๎างชลประทานขนาดใหญํที่ 8 ส านักพัฒนาแหลํง
น้ าขนาดใหญํ โครงการอํางเก็บน้ าคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เกี่ยวกับการ
เวนคืนที่ดินเพ่ือใช๎ในการกํอสร๎างโครงการ ซึ่งชาวบ๎านยังไมํได๎รับเงินคําชดเชยพิเศษการจัดสรรหา
ที่ดินปลูกบ๎านใหมํ และการจัดสรรที่ดินอพยพรอบโครงการ 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การยื่นหนังสือถึงเจ๎าหน๎าที่โครงการฯ  
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการประชุมเพื่อหาทางแก๎ปัญหาของฝุายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง 

 
แหล่งข้อมูล: 
มติชนออนไลน๑. “ชาวเกาะจันทร์กว่า 90 คน ประท้วงถูกเบี้ยวค่าเวนคืนสร้างเขื่อนคลองหลวง” 
4 กันยายน 2558.  
(https://mgronline.com/local/detail/9580000100439?fbclid=IwAR2p_PS4B3SOtvSauzX
bop9OmhHI53AZrLGQZG2RGjdB9cP8tcTIxdmwJEA) 
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22.การคัดค้านโครงการทางพิเศษบูรพาวิถี-พัทยา   
 

พื้นที่:  อ.เมือง อ.บางพระ อ.ศรีราชา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
 
ประเภท: การจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐาน (การคมนาคม) 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: กระทรวงคมนาคม โดยการทางพิเศษแหํงประเทศไทยจะมีการด าเนินโครงการทาง
พิเศษบูรพาวิถี-พัทยา แตํขาดความสมบูรณ๑และถูกต๎องของข๎อมูลที่น ามาเสนอในการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ชาวบ๎านที่อาจได๎รับผลกระทบจึงท าการคัดค๎านไมํต๎องการโครงการฯ 
 
ความเป็นมา: 

19 มีนาคม 2557 ที่โรงแรมราวิทรา บีช รีสอร๑ท แอนด๑ สปา จ.ชลบุรี การทางพิเศษแหํง
ประเทศไทย (กทพ.) ได๎จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการคัดเลือก
แนวสายทางที่เหมาะสม) งานศึกษาความเหมาะสมทางด๎านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และ
ผลกระทบสิ่งแวดล๎อม โครงการทางพิเศษบูรพาวิถี-พัทยา โดยมีชาวบ๎านที่อาศัยในพ้ืนที่กํอสร๎าง
โครงการเข๎ารํวมประชุม 

กทพ.ได๎รับมอบโครงการทางพิเศษบูรพาวิถี-พัทยา จากกระทรวงคมนาคมให๎ด าเนินการ โดย
ใช๎เงินกู๎พิเศษของ กทพ. มีกระทรวงการคลังเป็นผู๎ค้ าประกัน ไมํผูกพันกับงบประมาณของรัฐบาล 
วัตถุประสงค๑เพ่ือพัฒนาด๎านการขนสํง และระบายสินค๎า จากทําเรือคลองเตยมาสูํทําเรือแหลมฉบัง 
เพราะปัจจุบันพบวํามีปัญหาเรื่องการขนถํายสินค๎า จึงจ าเป็นต๎องให๎ กทพ.เป็นผู๎ด าเนินการ ประกอบ
กับเป็นการสํงเสริมการทํองเที่ยว เพราะจะใช๎เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ มายังเมืองพัทยา ด๎วยเวลา
ไมํนาน โครงการดังกลําวจึงเปรียบเสมือนการเสนอทางเลือกให๎ประชาชน ในการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 

กทพ.ได๎ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งแรกที่โรงแรมเดอะไทด๑ รีสอร๑ท บาง
แสน ซึ่งมีการน าเสนอทางเลือก 3 เส๎นทาง และการประชุมครั้งนี้มีการเสนอเพ่ิมอีก 4 เส๎นทาง รวม 7 
เส๎นทาง โดยจากการศึกษาพบวํา แนวสายทางเลือกที่ 4 เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดซึ่งการจัดรับ
ฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ถือเป็นสํวนหนึ่งในการศึกษา เป็นการรวบรวมข๎อมูล ข๎อเสนอแนะ และ
ผลกระทบ กํอนใช๎เป็นข๎อมูลในการพิจารณาตามขั้นตอน หากแล๎วเสร็จจะเป็นสํงเสริมเศรษฐกิจให๎มี
การขับเคลื่อน ผลประโยชน๑สูงสุดจะตกอยูํแกํประเทศ ซึ่งจะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ครั้งที่ 3 ที่ตัวเมืองชลบุรี 

แนวที่ 4 จุดเริ่มต๎นตํอจากทางพิเศษบูรพาวิถี บริเวณเทศบาลต าบลคลองต าหรุ อ.เมือง โดย
จะเป็นทางยกระดับตํอมาตามทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ผํานนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร จากนั้นแนวสายทางจะเบี่ยงซ๎ายไปตามแนวถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ผํานสุสานไตรสาธารณ
พุ ท ธ ส ม า ค ม  ไ ป ท า ง ข น า น กั บ ท า ง ร ถ ไฟส า ย ต ะ วั น อ อก  ร ะ ย ะท า ง  4.7 กิ โ ล เ ม ต ร 
ชํวงนี้เป็นการเปิดแนวใหมํระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร แล๎วปรับเข๎าแนวเส๎นทางยกระดับบน
ทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ.1076 ไปบรรจบทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) จากนั้น
เป็นทางยกระดับบนทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3 ไปจนสิ้นสุดโครงการ โดยจะผํานพ้ืนที่ใกล๎เคียง ทั้ง
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ วิทยาเขตศรีราชา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ทําเรือแหลมฉบัง ไปสิ้นสุด
โครงการบริเวณสามแยกถนนทัพพระยา รวมระยะทาง 71.6 กิโลเมตร งบประมาณกวํา 5 หมื่นล๎าน
บาท 

ชาวบ๎านที่มาประชุมได๎ให๎ความเห็น เชํน นายประสพสุข เจริญแพทย๑ ชาวบ๎านจากชุมชน
บางพระ กลําววํา ต.บางพระ เป็นพ้ืนที่กํอสร๎าง แตํที่ผํานมา ไมํเคยมีหนํวยงานใดมาท าความเข๎าใจ 
และชี้แจงรายละเอียดเลย ทั้งที่เป็นพ้ืนที่ได๎รับผลกระทบเป็นอยํางมาก หากมีการด าเนินการกํอสร๎าง 
อยากให๎พิจารณาสายทางเลือกที่หลีกเลี่ยงพ้ืนที่ด๎วย  บางคนเห็นวํา การด าเนินโครงการคํอนข๎างมีลับ
ลมคมใน มีการประชุมใหญํไปแล๎วหนึ่งครั้ง แตํชาวบ๎านทราบขําวน๎อยมาก จนมีการประชุมกลุํมยํอย
ตามพ้ืนที่ตํางๆ อยํางเงียบๆ และสุดท๎ายมาในวันนี้จะสรุปเอาสายทางเลือกที่บอกวําศึกษามาแล๎วนั้น
ดีที่สุด แตํความเดือดร๎อนของชาวบ๎านยังไมํมีการชี้แจงอยํางละเอียด ไมํมีการท าความเข๎าใจแกํผู๎
ได๎รับผลกระทบ ท าโครงการแบบหมกเม็ดไมํชัดเจน 

นายธานี รัตนานนท๑ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชา กลําววํา หากสรุปเลือกสายทางที่ 
4 จริง ชาวศรีราชาจะได๎รับผลกระทบ เพราะโครงการกํอสร๎างจะกินพ้ืนที่เมืองศรีราชา คนศรีราชาไมํ
อยากได๎ ไมํเห็นด๎วย ถ๎าเส๎นทางเลี่ยงเมืองศรีราชาได๎ก็ควรเลี่ยง เพราะศรีราชาเป็นเมืองเศรษฐกิจ
ส าคัญของชลบุรี แบบสายทางเลือกที่ 2-3 คําใช๎จํายการเวนคืนที่จะสูง แตํก็กระทบชาวศรีราชาน๎อย 
เพราะระหวํางการกํอสร๎างจะเกิดความเสียหาย ทั้งความเป็นอยูํของประชาชน และภาพรวมของเมือง 
ขณะที่มีอีกหลายทางเลือกให๎พิจารณา แบบสายทางเลือกที่ 6-7 ก็ได๎ เอาที่กระทบชาวบ๎านน๎อยสุด 
เข๎าใจวําผลประโยชน๑ตกอยูํแกํประเทศมากที่สุด แตํรูปแบบการพัฒนาโครงการตํางๆ นั้น ต๎องกระทบ
ชาวบ๎านเจ๎าของพ้ืนที่น๎อยท่ีสุดเชํนกัน 

8 กรกฎาคม 2557 ที่ ห๎องบางกอก ชั้น 12 โรงแรมเดอะซิตี้ ศรีราชา อ าเภอศรีราชา การ
ทางพิเศษแหํงประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ได๎จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 3 งานศึกษาความเหมาะสมทางด๎านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบสิ่งแวดล๎อม 
โครงการทางพิเศษสายบูรพาวิถี – พัทยา เพ่ือสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการ โดยมีนาย
เลิศศักดิ์ จิงหะรานนท๑ รองผู๎วําการการทางพิเศษแหํงประเทศไทย เข๎ารํวมในการประชุมดังกลําว ซึ่ง
ปรากฏวํ ามีประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอศรีราชาจ านวนมาก รวมถึงนายพันธุ๑ศักดิ์ เกตุวัตถา อดีต
สมาชิกสภาผู๎แทนราษฏรจังหวัดชลบุรี และเลขาธิการพรรคพลังชล เข๎ารํวมในการประชุมดังกลําว ซึ่ง
ประชาชนที่เข๎ารํวมการประชุมก็ล๎วนแตํไมํเห็นด๎วยในโครงการดังกลําว เนื่องจากไมํเห็นด๎วยในแนว
เส๎นทางของโครงการ ที่จะมีการตัดผํานอาคารบ๎านเรือนของประชาชนโดยเฉพาะในยํานชุมชน ทั้งที่
ผํานมาเคยตกลงใช๎แนวเส๎นทางถนนสุขุมวิทตัดผํานกลางตัวเมืองศรีราชาแตํก็ถูกคัดค๎าน  จนต๎อง
เปลี่ยนเส๎นทางไปใช๎แนวถนนมอเตอร๑เวย๑ แตํไมํได๎วางแนวให๎ใช๎เส๎นทางครํอมถนนมอเตอร๑เวย๑ กลับ
ใช๎แนวเส๎นทางข๎างถนนมอเตอร๑เวย๑จึงท าให๎มีผลกระทบตํอชาวบ๎านในพ้ืนที่ โดยในระหวํางการ
ประชุมมีการถือปูายประท๎วงและคัดค๎านตลอด เวลา จนท าให๎การประชุมต๎องลํมลง จนถึงขนาดที่
นายเลิศศักดิ์ต๎องหนีออกจากห๎องประชุม แตํก็มาถูกชาวบ๎านตามตัวให๎กลับมาชี้แจงกับชาวบ๎าน  ซึ่งก็
ได๎รับปากวํา จะน าข๎อเสนอที่ชาวบ๎านไมํเห็นด๎วยกับแนวเส๎นทางที่เลือกไว๎เสนอไปยังกับทางการพิเศษ
แหํงประเทศไทยให๎พิจารณาทบทวนแนวเส๎นทางดังกลําว 

25 มกราคม 2558 ณ ศาลาประชาคมแหลมฉบัง ต.ทุํงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ดร.กีรติ 
กิจมานะวัฒน๑ ที่ปรึกษาโครงการฯเป็นประธานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 4 งานศึกษา
ความเหมาะสมด๎านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล๎อม โครงการทางพิเศษสาย
บูรพาวิถ-ีพัทยา โดยมีประชาชนและผู๎ที่ได๎รับผลกระทบตํอโครงการนี้ เข๎ารํวมรับฟังนับ 1,000 คน 
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ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน๑ ที่ปรึกษาโครงการฯ กลําววํา ตามที่การทางพิเศษแหํงประเทศไทย 
ได๎มอบหมายให๎กลุํมบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด๎วย บริษัทอินเด็กซ๑ อินเตอร๑เนชั่นแนล กรุ๏ป จ ากัด, 
บริษัทเอเชียน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต๎นส๑ จ ากัด และบริษัทเอ็นวิช คอนซัลแตนท๑ จ ากัด ด าเนิน
การศึกษาความเหมาะสมทางด๎านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบสิ่งแวดล๎อม โครงการ
พิเศษสายบูรพาวิถี-พัทยา โดยมีระยะเวลาศึกษารวมทั้งสิ้น 21 เดือน ที่ผํานมาทางการพิเศษแหํง
ประเทศไทยและกลุํมบริษัทที่ปรึกษา ได๎ท าการศึกษาเส๎นทางพิเศษสายบูรพาวิถี -พัทยา จ านวน 8 
สายทาง พร๎อมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาแล๎ว 3 ครั้ง โดยการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนทั้ง 3 ครั้ง สํวนใหญํไมํเห็นด๎วยถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมี
โครงการนี้ เพราะสร๎างความเดือดร๎อนตํอประชาชนในหลายๆด๎าน และในครั้งนี้เป็นการรับฟังความ
คิดเห็น ครั้งที่ 4 เป็นครั้งสุดท๎าย เพ่ือเป็นการสรุปผลการศึกษาความเหมาะสม พบวํา การด าเนิน
โครงการพิเศษสายบูรพาวิถี-พัทยา มีประสิทธิภาพในการแก๎ไขปัญหาด๎านการจราจร และลด
ระยะเวลาในการเดินทางแกํประชาชนผู๎ใช๎ทางได๎ อยํางไรก็ตามจากการวิเคราะห๑ทางด๎านการเงิน
พบวํา โครงการนี้มีผลตอบแทนทางด๎านการเงินอยูํในระดับต่ า อีกทั้งประชาชนที่อยูํในแนวสายทางได๎
แสดงความคัดค๎านตํอการกํอสร๎างโครงการเป็นจ านวนมาก ซึ่งสรุปได๎วําในสภาพปัจจุบันโครงการ
พิเศษสายบูรพาวิถี-พัทยา ขาดความเหมาะสมในการกํอสร๎างโครงการดังกลําวตํอไป หลังจากนี้ทาง
บริษัทที่ปรึกษาฯ จะท ารายงานสํงไปยังการทางพิเศษฯ และทางการพิเศษฯ ก็ต๎องสรุปแผนงาน
ดังกลําวให๎กับกระทรวงคมนาคม และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตํอไป สํวนแนวทางการแก๎ไขปัญหาด๎าน
การจราจรมาสูํภาคตะวันออกนั้น ก็ต๎องมามองโครงสร๎างเดิม เชํน ขยายมอเตอร๑เวย๑ จะขยายอยํางไร
ตํอไป และโครงการถนนสายรองตํางๆ จะมีการปรับปรุงแก๎ไขอยํางไร เพ่ือลดปัญหาความเดือดร๎อน
ด๎านการจราจรให๎กับประชาชน 

 
คู่ขดัแย้งหลักและจุดยืน:  

1. ประชาชนในหลายอ าเภอของจังหวัดชลบุรี ไมํต๎องการโครงการทางพิเศษบูรพาวิถี-พัทยา 
เนื่องจากเกรงวําจะได๎รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการฯ 

2. การทางพิเศษแหํงประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ต๎องการด าเนินโครงการทางพิเศษ
บูรพาวิถ-ีพัทยา เพ่ือแก๎ปัญหาด๎านการจราจร 

 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.นายกรัฐมนตรี  2.กระทรวงการคลัง 3.บริษัทอินเด็กซ๑ อินเตอร๑เนชั่นแนลกรุ๏ป จ ากัด 4.บริษัท
เอเชียน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต๎นส๑ จ ากัด 5.บริษัทเอ็นวิช คอนซัลแตนท๑ จ ากัด 6. นักวิชาการ        
7.องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เชํน เทศบาลต าบลบางพระ 8. สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร                
9. สื่อมวลชน  
 
ระยะเวลา: พ.ศ.2556 - 2558  
 
สถานะ: ได๎รับการแก๎ไขแล๎ว 
 
พลวัต: กระทรวงคมนาคม โดยการทางพิเศษแหํงประเทศไทยจะมีการด าเนินโครงการทางพิเศษ
บูรพาวิถี-พัทยา จึงได๎จัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งชาวบ๎านได๎ท าการคัดค๎านไมํ
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ต๎องการโครงการฯ  ลําสุดบริษัทที่ปรึกษาได๎สรุปวําสภาพปัจจุบันโครงการฯ ขาดความเหมาะสมใน
การกํอสร๎าง และจะท ารายงานสํงการทางพิเศษฯ ตํอไป 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออกรํวมกันของฝุาย
ตํางๆที่เก่ียวข๎อง โดยต๎องมีข๎อมูลที่ถูกต๎องและสมบูรณ๑ และมีความจริงใจซื่อสัตย๑ในการด าเนินงาน 

 
แหล่งข้อมูล: 
ผู๎จัดการออนไลน๑. “ชาวบางพระ-ศรีราชา ยันทางด่วนพิเศษบูรพาวิถี-พัทยาต้องไม่กระทบชุมชน.” 
19 มีนาคม 2557. 
เครือขํายประชาชนคัดค๎านการกํอสร๎างทางดํวนบูรพาวิถีพัทยาชุมชน 
(https://www.facebook.com/burabhavithipattaya) 
ชลบุรีนิวส๑. “ล้มประชาพิจารณ์บูรพาวิถี-พัทยา” 8 กรกฎาคม 2557. 
โพสต๑ทูเดย๑. “ยกเลิก"ทางพิเศษบูรพาวิถี-พัทยา" เหตุขาดความเหมาะสม” 25 มกราคม 2558.  
(https://www.posttoday.com/social/local/343372?fbclid=IwAR0KTn9YstCyzu0_G8Ac7n
pLkPjWcc9u-V95jp5uUeiS2XYD9Xgoc439zyA) 
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23. คัดค้านโครงการมอเตอร์เวย์สายชลบุรี-หนองคาย 
 

พื้นที่:  หมูํบ๎านหนองแขวะ หมูํ 4 ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 
ประเภท: การจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐาน/การคมนาคม 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านหมูบํ๎านหนองแขวะ รวมตัวยื่นหนังสือคัดค๎านโครงการ ‘มอเตอร๑เวย๑สาย
ชลบุร-ีหนองคาย 
 
ความเป็นมา: 

17 ก.ย.61 ที่บริเวณหน๎าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชาวหมูํบ๎านหนองแขวะ หมูํ 4 ต าบลบึง 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เกือบร๎อยคน ได๎รํวมกันยื่นหนังสือคัดค๎านแนวเส๎นทางชํวงทางแยกตําง
ระดับชุมชนหนองแขวะ ของโครงการกํอสร๎างทางหลวงพิเศษระหวํางเมืองสายชลบุรี-หนองคาย ตอน
ที่ 1 สํวนที่ 1 ตํอผู๎วําราชการจังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุพจน๑ ภูติเกียรติขจร หัวหน๎าส านักงานจังหวัด
ชลบุรีเป็นตัวแทนในการรับมอบ 

นายปริวัฒน๑ สุรพิพิธ ตัวแทนชาวหมูํบ๎านหนองแขวะ เปิดเผยวํา ตนเองพร๎อมกับชาวบ๎าน 
ได๎มารวมตัวเพ่ือเรียกร๎องขอความเป็นธรรม ให๎มีการเปลี่ยนแนวเส๎นทางการกํอสร๎างทางสายนี้ 
เพราะจะท าให๎ชาวบ๎านกวํา 170 ครัวเรือนบนพ้ืนที่กวํา 800 ไรํ ต๎องถูกเวนคืนที่ทั้งหมด การคัดค๎าน
ในครั้งนี้ไมํได๎เป็นการขัดขวางความเจริญ แตํต๎องการให๎ชุมชนหนองแขวะที่มีอายุกวํา 100 ปี คงอยูํ
ตํอไป ที่ผํานมาชาวบ๎านไมํเคยรับทราบการท าประชาพิจารณ๑เลย หากถนนเส๎นนี้เกิดขึ้นบนแนว
เส๎นทางเดิมจะกํอให๎เกิดมลพิษกับชาวบ๎าน ทั้งเรื่องเสียง และอากาศ เพราะจะเกิดจุดพักรถขนาด 70 
กวําไรํ ที่สามารถจอดรถเทรลเลอร๑ได๎กวํา 180 คันอยูํใจกลางชุมชน จึงขอความเป็นธรรมกับชาวบ๎าน
ด๎วย ด๎านนายสุพจน๑ ภูติเกียรติขจร หัวหน๎าส านักงานจังหวัดชลบุรี เปิดเผยวํา จะน าหนังสือเสนอไป
ยังผู๎วําราชการจังหวัดชลบุรี เพ่ือเรียกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องพร๎อมบริษัทที่ปรึกษามาประชุมเพ่ือ
ตรวจสอบรายละเอียดกันอีกครั้ง 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1. ประชาชนหมูํบ๎านหนองแขวะ หมูํ 4 ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไมํต๎องการ
โครงการกํอสร๎างทางหลวงพิเศษระหวํางเมืองสายชลบุรี-หนองคาย เพราะเกรงวําจะกํอให๎เกิดมลพิษ
กับชาวบ๎าน ทั้งเรื่องเสียงและอากาศ 

2. การทางพิเศษแหํงประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ต๎องการด าเนินโครงการกํอสร๎างทาง
หลวงพิเศษระหวํางเมืองสายชลบุรี-หนองคาย 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 

1. ผู๎วําราชการจังหวัดชลบุรี  2. หัวหน๎าส านักงานจังหวัดชลบุรี 3. สื่อมวลชน  
ระยะเวลา: พ.ศ.2561 
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สถานะ: การทางพิเศษแหํงประเทศไทยยังอยูํในกระบวนการ การรวบรวมข๎อมูลความคิดเห็นของ
ประชาชน 
 
พลวัต: ประชาชนหมูํบ๎านหนองแขวะ หมูํ 4 ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เกือบร๎อยคน
รวมตัวยื่นหนังสือตํอตํอผู๎วําราชการจังหวัดชลบุรี เพ่ือคัดค๎านโครงการมอเตอร๑เวย๑สายชลบุรี -
หนองคาย เพราะจะท าให๎ชาวบ๎านกวําร๎อยครัวเรือนถูกเวนคืนซับซ๎อน สร๎างมลพิษทั้งทางเสียงและ
อากาศ 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  การยื่นหนังสือตํอผู๎วําราชการจังหวัด
ชลบุรี การเจรจาหาทางออกรํวมกันของฝุายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง โดยต๎องมีข๎อมูลที่ถูกต๎องและสมบูรณ๑ 
และมีความจริงใจซื่อสัตย๑ในการด าเนินงาน 

 
แหล่งข้อมูล: 
ขําวเอ็มไทย. “ชาวบ้านรวมตัวยื่นหนังสือ คัดค้านโครงการ ‘มอเตอร์เวย์สายชลบุรี-หนองคาย” 
17 กันยายน 2561.  (https://news.mthai.com/general-news/672445.html) 
มติชนออนไลน๑. “ชาวบ้านหนองแขวะรวมตัวค้านเส้นทางชลบุรี-หนองคายผ่ากลางหมู่บ้าน 100 ปี 
วอนใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าแทน” 17 กันยายน 2561.  
(https://www.matichon.co.th/region/news_1134320?fbclid=IwAR0_FhdtJrEEw1AkzQa5
pnABZxYKE0E7LTkKcReP0O1Cvbs9DdyLFXetJbk) 
 

    

 

 

 

 

 

https://news.mthai.com/general-news/672445.html
https://www.matichon.co.th/region/news_1134320?fbclid=IwAR0_FhdtJrEEw1AkzQa5pnABZxYKE0E7LTkKcReP0O1Cvbs9DdyLFXetJbk
https://www.matichon.co.th/region/news_1134320?fbclid=IwAR0_FhdtJrEEw1AkzQa5pnABZxYKE0E7LTkKcReP0O1Cvbs9DdyLFXetJbk
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จังหวัดชัยนาท 
 
24.การจัดการทรัพยากรน้ าในการท าการเกษตรกรรม  
 
พื้นที่ : ต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรน้ า 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎าน หมูํ 6 และ หมูํ 16 บ๎านทุํงกระถิน ต๎องการสูบน้ าจากบํอบาดาลมาใช๎เพ่ือ
ท าการเกษตร แตํน้ าที่ทางส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาลขุดเจาะไว๎ ไมํเพียงพอจึงท าให๎เกิดความ
ขัดแย๎งตามมา 
 
ความเป็นมา : 
         เทศบาลต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี เรียกชาวนาบ๎านทุํงกระถินประชุมลดความขัดแย๎งสูบ
น้ าจากบํอบาดาลมาใช๎ท านาที่เกิดการดึงน้ าใต๎ดินระหวํางบํอบาดาลขนาดใหญํ 32 วา ที่กลุํมชาวนา
สํวนน๎อยได๎ใช๎ประโยชน๑ กับบํอบาดาลขนาดเล็ก 18 วา ที่กลุํมชาวนาสํวนใหญํไมํสามารถสูบน้ าขึ้นมา
ใช๎ได๎ สํวนชาวนาอํางทอง เรํงสูบน้ าบาดาลท านากวํา 40 ไรํ แม๎เสี่ยงขาดทุน แตํก็ต๎องสู๎เพ่ือหารายได๎ 
         30 มิ.ย.2558 ที่ศาลาประชาคม หมูํ 16 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เทศบาลต าบล (ทต.) 
ดงคอน อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎เรียกประชุมชาวนาบ๎านทุํง
กระถิน หมูํที่ 6 และชาวนาบ๎านทุํงกระถินพัฒนา หมูํที่ 16 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท กวํา 100 
คน เกี่ยวกับความขัดแย๎งในการสูบน้ าจากบํอบาดาลมาใช๎ท านาที่เกิดการดึงน้ าใต๎ดินระหวํางบํอ
บาดาลขนาดใหญํ 32 วา ที่กลุํมชาวนาสํวนน๎อยได๎ใช๎ประโยชน๑ กับบํอบาดาลขนาดเล็ก 18 วา ที่กลุํม
ชาวนาสํวนใหญํไมํสามารถสูบน้ าขึ้นมาใช๎ได๎ เพ่ือหาแนวทางแก๎ไขปัญหา และท าความเข๎าใจรํวมกัน 
ไมํให๎เกิดการแยํงน้ า และลดความขัดแย๎งที่เกิดขึ้น เพราะตํางมีความต๎องการน าน้ าไปใช๎หลํอเลี้ยงต๎น
ข๎าวที่ก าลังจะแห๎งตายเหมือนกัน  โดยมี นางวัญจนา ชันโรจน๑ ปลัดอ าเภอสรรคบุรี นายเนรมิต ชูมก 
หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาลต าบลดงคอน ดร.พบพร เศรษฐพฤกษา ผู๎อ านวยการกลุํมวิชาการน้ า
บาดาล ส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี นางกมลวรรณ อ่ าบุญ เจ๎าพนักงาน
ทรัพยากรธรณีช านาญงาน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดชัยนาท และ
เจ๎าหน๎าที่ทหารชุดประสานงานประจ าพ้ืนที่ชุดที่ 8 จังหวัดชัยนาท เป็นผู๎มารับฟังปัญหา และหาทาง
ออกให๎แกํชาวนาทั้ง 2 กลุํม โดยกลุํมชาวนาสํวนใหญํ อ๎างวํา ไมํสามารถสูบน้ าจากบํอบาดาลขนาด
เล็กของแตํละคนข้ึนมาใช๎ท านาได๎ เนื่องจากมีบํอน้ าบาดาลขนาดใหญํที่ทางราชการเจาะไว๎ให๎ ตั้งอยูํที่
หมูํ 6 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ซึ่งมีแรงสูบน้ ามาก และกลุํมชาวนาสํวนน๎อยได๎ใช๎ประโยชน๑ 
ทุกครั้งเมื่อมีการเปิดใช๎น้ าจากบํอบาดาลขนาดใหญํ จะท าให๎เกิดการดึงน้ าใต๎ดินจากบริเวณโดยรอบ 
สํงผลให๎บํอบาดาลขนาดเล็กไมํสามารถสูบน้ าขึ้นมาใช๎ได๎ ขณะที่กลุํมชาวนาสํวนน๎อยบอกวํา ใช๎
ประโยชน๑จากบํอบาดาลที่ทางราชการเจาะให๎ไว๎มาหลายปีแล๎วก็ไมํเห็นวําจะมีปัญหาอะไร  
          ดร.พบพร เศรษฐพฤกษา ผู๎อ านวยการกลุํมวิชาการน้ าบาดาล ส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาล 
เขต 2 สุพรรณบุรี จึงได๎ตรวจสอบข๎อมูลของบํอบาดาลขนาดใหญํที่กลุํมชาวนาสํวนใหญํอ๎างถึง พบวํา 
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เป็นบํอบาดาลที่เจาะไว๎ตั้งแตํปี พ.ศ.2538 มีความลึก 48 เมตร ทํอวัดน้ า 36-42 เมตร ซึ่งเป็นการใช๎
น้ าชั้นเดียวกันกับบํอขนาดเล็กที่กลุํมชาวนาสํวนใหญํใช๎ แตํมีแรงสูบมากกวํา ท าให๎เมื่อเปิดใช๎งานจะ
ท าให๎เกิดกรวยน้ าลดขยายวงกว๎าง อีกท้ังสภาพความแห๎งแล๎ง สํงผลให๎บํอบาดาลขนาดเล็กไมํสามารถ
สูบน้ าขึ้นมาได๎  ที่ประชุมจึงมีข๎อยุติให๎กลุํมชาวนาสํวนน๎อยที่ใช๎น้ าจากบํอบาดาลขนาดใหญํแหํงนี้ 
หยุดการสูบน้ าชั่วคราวเพ่ือไมํให๎เกิดการดึงน้ าใต๎ดิน โดยส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 2 
สุพรรณบุรี จะจัดหาแหลํงขุดเจาะบํอบาดาลขนาดเล็กให๎กลุํมชาวนาสํวนน๎อยไว๎ใช๎แทน เพื่อให๎ชาวนา
ทั้งหมดในพื้นที่สามารถสูบน้ าบาดาลขึ้นมาใช๎ได๎เทําเทียมกัน ไมํเกิดการดึงน้ าใต๎ดินระหวํางกันเพ่ือให๎
นาข๎าวที่ปลูกไว๎ในพ้ืนที่กวํา 3,000 ไรํ จะได๎ไมํต๎องขาดน้ าแห๎งตาย และไมํท าให๎เกิดความขัดแย๎ง แยํง
น้ ากันใช๎ระหวํางชาวนาในต าบลเดียวกัน 
  
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:  
1.ชาวบ๎าน หมูํ 6  และหมูํ 16 บ๎านทุํงกระถิน ต๎องการสูบน้ าจากบํอบาดาลมาใช๎เพ่ือท าการเกษตร 
แตํน้ าทีท่างส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาลขุดเจาะไว๎ ไมํเพียงพอจึงท าให๎เกิดความขัดแย๎งตามมา 
2.ส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาลต๎องการให๎ชาวบ๎านมีน้ าที่เพียงพอในการท าการเกษตร โดยขุด
แบํงเป็นสองบํอเพ่ือให๎ชาวบ๎านทั้งต าบลได๎มีการแบํงใช๎น้ าในการท าเกษตรรวมกัน  
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1. เทศบาลต าบลดงคอน   2.ชาวนาบ๎านทุํงกระถินหมูํ 6   3.และชาวนาบ๎านทุํงกระถินพัฒนา 4.
ปลัดอ าเภอสรรคบุรี 5.หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาลต าบลดงคอน   6.ผู๎อ านวยการกลุํมวิชาการน้ า
บาดาล 7.เจ๎าพนักงานทรัพยากรธรณีช านาญงาน 8.เจ๎าหน๎าที่ทหารชุดประสานงานประจ าพ้ืนที่ชุดที่ 
8 จังหวัดชัยนาท 9. บ๎านทุํงกระถินหมูํ16 
 
ระยะเวลา: พ.ศ.2558 
 
สถานะ: ได๎รับการแก๎ไขแล๎ว 
 
พลวัต: ชาวนาสํวนใหญํ ไมํสามารถสูบน้ าจากบํอบาดาลขนาดเล็ก ขึ้นมาใช๎ท านาได๎ เนื่องจากมีบํอน้ า
บาดาลขนาดใหญํที่ทางราชการเจาะไว๎ให๎ ซึ่งมีแรงสูบน้ ามาก และกลุํมชาวนาสํวนน๎อยได๎ใช๎ประโยชน๑ 
ทุกครั้งเมื่อมีการเปิดใช๎น้ าจากบํอบาดาลขนาดใหญํ จะท าให๎เกิดการดึงน้ าใต๎ดินจากบริเวณโดยรอบ 
สํงผลให๎บํอบาดาลขนาดเล็กไมํสามารถสูบน้ าขึ้นมาใช๎ได๎ ขณะที่กลุํมชาวนาสํวนน๎อยบอกวํา ใช๎
ประโยชน๑จากบํอบาดาลที่ทางราชการเจาะให๎ไว๎มาหลายปีแล๎วก็ไมํเห็นวําจะมีปัญหาอะไร ประชุมจึง
มีข๎อยุติให๎กลุํมชาวนาสํวนน๎อยที่ใช๎น้ าจากบํอบาดาลขนาดใหญํแหํงนี้ หยุดการสูบน้ าชั่วคราวเพ่ือ
ไมํให๎เกิดการดึงน้ าใต๎ดิน 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ ประชุมหาวิธีการแก๎ปัญหาโดยสงบ และ
พูดคุยท าให๎ชาวบ๎านเกิดความเข๎าใจ 
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แหล่งข้อมูล : 
ผู๎จัดการออนไลน๑. “ทต.ดงคอน” ชัยนาทเรียกชาวนาบ้านทุ่งกระถินประชุมลดความขัดแย้งแย่งสูบน้้า
บาดาล อ่างทองเร่งสูบน้้าท้านา” 30 มิถุนายน 2558. 
(https://mgronline.com/local/detail/9580000073717) 
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25.โครงการรับจ าน าข้าว  
 
พื้นที่: ต.หางน้ าสาคร อ.มโนรมย๑  จ.ชัยนาท 
 
ประเภท: การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง :  ชาวนาจาก จ.ชัยนาท และ ชาวนา อ.ตาคลี ของ จ.นครสวรรค๑ รวมตัวกันปิดถนน
สายเอเซีย หลักกม.ที่ 133-134 ขาข้ึน เพ่ือเรียกร๎องเงินคําจ าน าข๎าวจากรัฐบาล 
 
ความเป็นมา : 
 วันที่  27 ม.ค. 2557  ชาวนากวํา 300 คน  ได๎น ายานพาหนะมาปิดถนนสายเอเชีย ขาขึ้น
ภาคเหนือ  บริเวณหน๎าศูนย๑บริการทางหลวงจังหวัดชัยนาท กม.133-134 ต.หางน้ าสาคร อ.
มโนรมย๑   จ.ชัยนาท เพื่อประท๎วงเรียกร๎องเงินคําจ าน าข๎าวจากรัฐบาล 
          ชาวนาจาก จ.ชัยนาท และ อ.ตาคลี ของ จ.นครสวรรค๑ รวมตัวกันที่ถนนสายเอเซีย หลัก กม.
ที่ 133 ขาข้ึน เพ่ือชุมนุมเรียกร๎องเงินคําจ าน าข๎าวที่รัฐบาลยังค๎างจํายกวํา 1,800 ล๎านบาท โดย นาย
เฉลิมเกียรติ วรวุฒิพุทธพงศ๑ รองผู๎วําราชการจังหวัดชัยนาท เดินทางมารับเรื่องร๎องเรียนจากชาวนา 
พร๎อมด๎วย พล.ต.ต.ภวัต พรหมมะกฤต ผบก.ภ.จว.ชัยนาทที่เข๎ารํวมการเจรจาการกลุํมชาวนาเพ่ือขอ
เปิดเส๎นทาง โดย นายเฉลียว น๎อยแสง แกนน าชาวนา ได๎ยื่นข๎อเรียกร๎องวํา รัฐบาลจะต๎องให๎ค าตอบที่
ชัดเจน วําจะจํายเงินให๎ชาวนาได๎ท้ังหมดวันใด ในเย็นวันนี้ หากไมํได๎รับค าตอบที่พึงพอใจจะยกระดับ
ไปปิดถนนในฝั่งขาลํองด๎วย โดย พล.ต.ต.ภวัต ได๎สั่งการให๎ต ารวจในพ้ืนที่ ทั้ง สภ.เมืองชัยนาท และ 
สภ.หางน้ าสาคร     จัดก าลังคอยโบกรถให๎ใช๎เส๎นทางเลี่ยง โดยขาขึ้นจะให๎รถเลี้ยวซ๎ายเข๎าตัวเมือง
ชัยนาทที่หลัก กม.ที่ 132 แล๎วตัดเข๎าใช๎ถนนพหลโยธินมุํงสูํภาคเหนือได๎ ในสํวนขาลํอง หากมีการปิด
ถนน ก็จะให๎รถขาลํองเลี้ยวขวาที่แยกหางน้ าสาคร แล๎วตัดเข๎าใช๎ถนนพหลโยธิน 340 เพ่ือเดินทางลงสูํ
ภาคกลาง โดยไมํต๎องผํานจุดชุมนุม 
ตํอมา นายเฉลิมเกียรติ วรวุฒิพุทธพงศ๑  รองผู๎วําราชการจังหวัดชัยนาท ได๎มาเจรจากับกลุํม
ชาวนา  โดยแจ๎งวํา  ขณะนี้มีความคืบหน๎าในการแก๎ปัญหา โดยที่รัฐบาล จะกู๎เงินของ ธ.ก.ส.มาจําย
ให๎กับชาวนา โดยรัฐบาลเป็นผู๎ค้ าประกันดอกเบี้ย   ทั้งนี้กลุํมชาวนา ยืนยันที่จะปิดถนนตํอไป จนกวํา
จะได๎ค าตอบที่ชัดเจน  
ส าหรับจ.ชัยนาท มีเกษตรกร ที่ยื่นใบประทวนแล๎วยังไมํได๎รับเงินจ านวน 18,516 ราย เป็นข๎าวกวํา 
230,000 ตัน เป็นเงิน กวํา 3,424 ล๎านบาท   
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1.  ชาวนาจาก จ.ชัยนาท และ ชาวนา อ.ตาคลี ของ จ.นครสวรรค๑ รวมตัวกันปิดถนน เพ่ือเรียกร๎อง
เงินคําจ าน าข๎าวที่รัฐบาล 
2. รัฐบาล จัดท าโครงการรับจ าน าข๎าวเพื่อแก๎ปัญหาราคาข๎าวตกต่ า 
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ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1. ชาวนา จ.ชัยนาท 2.ชาวนา อ.ตาคลี ของ จ.นครสวรรค๑ 3.รัฐบาล 4.รองผู๎วําราชการจังหวัด
ชัยนาท 5.ผบก.ภ.จว.ชัยนาท 6.ต ารวจ สภ.เมืองชัยนาท 7.ต ารวจ สภ.หางน้ าสาคร 8.ธนาคาร ธ.ก.ส. 
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561 
 
สถานะ: อยูํระหวํางการด าเนินการแก๎ไข  
 
พลวัต:  ชาวนากวํา 300 คน  ได๎น ายานพาหนะมาปิดถนนสายเอเชีย ขาขึ้นภาคเหนือ  บริเวณหน๎า
ศูนย๑บริการทางหลวงจังหวัดชัยนาท กม.133-134  ต.หางน้ าสาคร อ.มโนรมย๑  จ.ชัยนาท เพ่ือ
ประท๎วงเรียกร๎องเงินคําจ าน าข๎าวจากรัฐบาล 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาตํอรอง และหาข๎อตกลงในการ
ชํวยเหลือเยียวยาชาวบ๎านที่ได๎รับความเดือดร๎อน 
 
แหล่งข้อมูล: 
เนชั่นทีวี .  “ชาวนาชัยนาท น้ารถปิดถนนสายเอเชีย ขาขึ้นภาคเหนือ เพ่ือประท้วงเรียกร้องเงินจ้าน้า
ข้าว” 27 มกราคม 2557. (http://www.nationtv.tv/main/content/378393199/) 
เว็ปสนุกดอทคอม. “ชาวนาชัยนาทปิดถ.สายเอเซียทวงเงินข๎าว” 27 ม.ค. 2557. 
(https://www.sanook.com/news/1430891/) 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nationtv.tv/main/content/378393199/
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26.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเเพะ  
 
พื้นที่:  ต าบลบ๎านเชี่ยน อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
 
ประเภท: การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: เกษตรกรต๎องการให๎ปศุสัตว๑ จังหวัดชัยนาท ออกมาชี้แจงกรณี แพะที่พวกเขาได๎รับ
มีสภาพปุวย เป็นโรคตาย หลังได๎รับแจกจากโครงการสํงเสริมและพัฒนาการผลิตเเพะ เพียง 1 วัน 
 
ความเป็นมา :     

การตรวจสอบโครงการสํงเสริมและพัฒนาการผลิตเเพะฯ จังหวัดชัยนาท งบประมาณ 11 
ล๎าน 4 แสนบาท หลังมีเกษตรกรในโครงการบางสํวนร๎องเรียนวํา แพะที่พวกเขาได๎รับจากบริษัทที่
ชนะการประมูล มีสภาพปุวย เป็นโรคตาย หลังได๎รับแจกเพียง 1 วัน    

สภาพ “แพะ” รูปรํางเล็ก ผอมแห๎งที่เห็น เป็นแพะที่เกษตรกรกลุํมผู๎เลี้ยงแพะ ต าบลบ๎าน
เชี่ยน อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท   ได๎รับแจกในโครงการสํงเสริมและพัฒนาการผลิตเเพะ เพ่ือ
ยกระดับความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดและเพ่ิมมูลคําการผลิต เมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 
2560 จากปศุสัตว๑ จังหวัดชัยนาท จ านวน 160 ตัว แตํเลี้ยงได๎เพียงข๎ามวัน ก็พบวําแพะที่พวกเขา
ได๎รับแจกเริ่มทยอยตายหลายสิบตัว และแพรํเชื้อโรคไปยังแพะตัวเกําที่เลี้ยงไว๎กํอนหน๎า ท าให๎เกิดข๎อ
สงสัยวํา แพะทุกตัวผํานการตรวจโรคมาหรือไมํ  โครงการสํงเสริมและพัฒนาการผลิตเเพะ เพ่ือ
ยกระดับความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดและเพ่ิมมูลคําการผลิต ใช๎งบประมาณปี 2560 
จัดซื้อแพะ 2,000 ตัว ราคา 11,400,000 แสนบาท คุณสมบัติแพะต๎องระบุสี เพศเมีย น้ าหนัก 25 
กิโลกรัม และห๎ามเป็นโรคต๎องห๎าม 3 ชนิด คือ แท๎งติดตํอ ไขข๎อเสื่อม และ สมองอักเสบ 

นายรัฐโรจน๑ โรจน๑ธนาด ารงค๑ ปศุสัตว๑ อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ยอมรับวํา แพะที่ถูกสํง
มอบมาที่ ต าบลบ๎านเชี่ยน ตอนนี้ยังไมํได๎เซ็นตรวจรับของจากบริษัทเอกชนที่ประมูลงานได๎ เแตํที่
น ามาให๎เกษตรกรเลี้ยงกํอน ทั้งท่ีรู๎วําแพะบางตัวรํางกายมีปัญหาเพราะต๎องท าตามระเบียบโครงการที่
ระบุวันสํงมอบครั้งสุดท๎ายคือวันที่ 28 ธันวาคม 2560 

ทีมขําวพีพีทีวีตรวจสอบพบวํา ยังมีงบประมาณที่เป็นสํวนตํางของโครงการที่กลุํมเกษตรกรผู๎
เลี้ยงแพะจะต๎องได๎รับ เชํน คําปรับปรุงโรงเรือน คําปรับปรุงแปลงหญ๎า คําเวชภัณฑ๑ แตํเกษตรกรบาง
รายไมํทราบเรื่องนี้  ท าให๎เรื่องนี้อยูํในขั้นตอนการตรวจสอบวํามีความผิดปกติในสํวนไหนบ๎าง
โดยเฉพาะการเบิกจํายงบประมาณ เพราะมี 8 อ าเภอใน จ.ชัยนาท ที่พบปัญหา  ส าหรับการ
ตรวจสอบโครงการสํงเสริมและพัฒนาการผลิตแพะฯ จ.ชัยนาท ที่บริษัทเอกชนผู๎รับงานไป ถูก
เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการกลําวหาแจกแพะปุวย และแพรํเชื้อโรคไปสูํแพะตัวอ่ืนๆ ลําสุดรองอธิบดี
กรมปศุสัตว๑ ยอมรับวําตั้งคณะกรรมการสอบพิรุธไปแล๎ว บริษัทเอกชนยอมรับผิด และพร๎อมชดใช๎
คําเสียหายทั้งหมด  
         29 ม.ค.61 นายสัตวแพทย๑ จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ๑โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว๑ เปิดเผยวํา 
การสํงมอบแพะเพศเมีย 2,000 ตัว ในโครงการสํงเสริมและพัฒนาการผลิตแพะ เพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดและเพ่ิมมูลคําการผลิต พบพิรุธเรื่องการจัดซื้อแพะปุวยมา
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แจกเกษตรกรมูลคํา 11.4 ล๎าน จึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข๎อเท็จจริงขึ้นมาตั้งแตํวันที่ 9 ม.ค. 61 
จนในที่สุดบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลงานยอมรับผิดชอบปัญหาทั้งหมด โดยประเด็นที่ต๎องติดตาม 
คือหลังจากนี้จะมีเกษตรกรกลุํมผู๎เลี้ยงแพะที่เป็นสมาชิกโครงการออกมาร๎องเรียนวํามีแพะตายจน
แพรํเชื้อไปสูํแพะตัวอ่ืนๆ อีกหรือไมํ เพราะรองอธิบดีกรมปศุสัตว๑ ระบุวํา ปศุสัตว๑จังหวัดชัยนาทตรวจ
รับแพะทั้งหมดไปแล๎วเมื่อวันที่ 14 ม.ค. นั่นหมายความวํา แพะเพศเมีย 2,000 ตัว ที่แจกเกษตรกรไป
จะเปลี่ยนตัวใหมํได๎ภายใน 30 วัน เพราะในสัญญาระบุวันคุ๎มครองไว๎ แตํถ๎าแพะปุวยหรือพิการ ปศุ
สัตว๑ จังหวัดชัยนาทจะพิจารณาเป็นกรณีวําแพะตายเพราะคนเลี้ยงแพะ หรือมีปัญหาตั้งแตํแรกเกิด 
               
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:  
1. เกษตรกร ต๎องการให๎ปศุสัตว๑ จังหวัดชัยนาท ออกมาชี้แจงและแก๎ปัญหากรณีแพะที่พวกเขาได๎รับมี
สภาพปุวย เป็นโรคตาย หลังได๎รับแจกจากโครงการสํงเสริมและพัฒนาการผลิตเเพะ เพียง 1 วัน  
2. ปศุสัตว๑ จังหวัดชัยนาท ต๎องการแจกเเพะให๎กับชาวบ๎าน เพ่ือยกระดับความสามารถในการแขํงขัน
ด๎านการตลาดและเพ่ิมมูลคําการผลิต 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1. เกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะ จังหวัดชัยนาท 2.ปศุสัตว๑ จังหวัดชัยนาท 3.บริษัทเอกชนที่ประมูลงาน 4.ทีม
ขําวพีพีทีวี  5.รองอธิบดีกรมปศุสัตว๑  
 
ระยะเวลา: ธันวาคม พ.ศ.2560 – มกราคม พ.ศ. 2561 
 
สถานะ: ได๎รับการแก๎ไขแล๎ว 
 
พลวัต: เกษตรกรในโครงการสํงเสริมและพัฒนาการผลิตเเพะ ร๎องเรียนปศุสัตว๑ จังหวัดชัยนาท วํา
แพะที่พวกเขาได๎รับจากบริษัทที่ชนะการประมูล มีสภาพปุวย เป็นโรคตาย หลังได๎รับแจกเพียง 1 วัน  
และแพรํเชื้อโรคไปยังแพะตัวเกําที่เลี้ยงไว๎กํอนหน๎า จึงต๎องการให๎ปศุสัตว๑ออกมาชี้แจงและแก๎ปัญหา
ดังกลําว ลําสุดรองอธิบดีกรมปศุสัตว๑ ออกมาชี้แจงวําตั้งคณะกรรมการสอบพิรุธไปแล๎ว บริษัทเอกชน
ยอมรับผิด และพร๎อมชดใช๎คําเสียหายทั้งหมด     
        
ระดับความรุนแรง: ไมมํีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ
สํงเสริมและพัฒนาการผลิตเเพะ หาข๎อสรุปเพ่ือแก๎ไขปัญหา และมีความจริงใจในการแก๎ปัญหา 
 
แหล่งข้อมูล : 
พีพีทีวี. “เกษตรกรร้องปศุสัตว์จ.ชัยนาท แจก“แพะ ป่วย แพร่โรค ท้าเดือดร้อน.”  24 มกราคม 
2561.  
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(https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%
80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0
%B8%99/74452) 
พีพีทีวี. “โครงการแจกแพะชัยนาท บ.เอกชน รับผิดทั้งหมดพร้อมชดใช้ค่าเสียหาย” 30 มกราคม 
2561. 
(https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%
80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0
%B8%99/74744) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/74452
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/74452
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/74452
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/74744
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/74744
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/74744
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27. การร้ือถอนท่อคอนกรีตขวางทางน้ า   
 

พื้นที่: ต าบลทําชัย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรน้ า   
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง : ชาวบ๎านและเกษตรกร ต๎องการให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเรํงรื้อถอนทํอซีเมนต๑ 
เพราะขวางทางคลองสํงน้ าที่ชาวบ๎านและเกษตรกร ใช๎ในการท าการเกษตร 
 
ความเป็นมา : 

3 มิ.ย.2559 เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ชาวนาใน ต.ทําชัย และ ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.
ชัยนาท กวํา 300 คน เดินทางไปรวมตัวกันที่บริเวณคลองสํงน้ าบางยายโม (ล ารางสาธารณะ) หมูํที่ 2 
ต.ทําชัย    อ.เมืองชัยนาท เพ่ือร๎องเรียนความเดือดร๎อนตํอ นายจุมพฎ เจตน๑จันทร๑ รองประธาน
คณะกรรมการ    ธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท เกี่ยวกับการท าโครงการซํอมแซมวางทํอสํงน้ าคลอง
บางยายโม ตามโครงการต าบลละ 5 ล๎านบาท งบประมาณ 495,000 บาท ซึ่งสร๎างขึ้นที่หมูํ 2 ต.ทํา
ชัย อ.เมืองชัยนาท ซึ่งได๎มีการน าทํอคอนกรีตขนาด 1 เมตร จ านวน 185 ทํอน วางลงไปในคลองสํง
น้ าบางยายโม ที่เดิมมีลักษณะเป็นล ารางดาดคอนกรีต กว๎างประมาณ 2 เมตร ยาว 200 เมตร แล๎วน า
ดินมาฝังกลบตลอดทั้งล าราง และการวางทํอสํงน้ าก็ไมํได๎ระดับสูงกวําระดับล ารางเดิมถึง 60 
เซนติเมตร ท าให๎ชาวนาหมูํที่ 1, 3, 7, 11 ต.ทําชัย และชาวนาหมูํที่ 2, 3 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท 
กวํา 1,000 ราย ที่ใช๎น้ าจากคลองสายนี้ท าการเกษตร เกิดความวิตกกังวลกลัววํา การวางทํอที่ไมํได๎
ระดับ และน าดินมาถมปิดล ารางเชํนนี้จะท าให๎น้ าจากแมํน้ าเจ๎าพระยา ไมํสามารถไหลเข๎าทํอสํงน้ าไป
ยังพ้ืนที่การเกษตรกวํา 20,000 ไรํ ของพวกตนได๎เหมือนเดิม รวมทั้งอาจเกิดการอุดตันของทํอสํงน้ า
ซึ่งยากแกํการดูแล จึงได๎เรียกร๎องให๎หนํวยงานที่รับผิดชอบเข๎าไปด าเนินการแก๎ไข รื้ อถอนทํอสํงน้ า 
และดินที่ถมล ารางออกไปให๎เป็นล ารางดาดคอนกรีตเหมือนเดิม เพ่ือปริมาณน้ าเจ๎าพระยาจะได๎ไหล
เข๎าพ้ืนที่เกษตรได๎สะดวกเหมือนเดิม 

นายไพฑูรย๑ สาเกตุ อายุ 59 ปี ชาวนาหมูํที่ 7 ต.ทําชัย กลําววํา การน าทํอมาวางแทนล าราง
เดิม จะท าให๎น้ าไหลเข๎าพ้ืนที่เกษตรไมํเพียงพอตํอความต๎องการการใช๎น้ าของชาวนา และหากมีสิ่ง
ปฏิกูลลอยเข๎าไปติดในทํอสํงน้ าจะน าออกมาได๎ยากเพราะเป็นทํอทึบ ขอเรียกร๎องให๎หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องเรํงด าเนินการเอาทํอสํงน้ า และดินที่ถมล ารางออกให๎กลับมาเป็นล ารางคอนกรีตเหมือนเดิม 
แตํก็ยังไมํรู๎วําจะมีหนํวยงานใดสามารถเข๎ามาชํวยแก๎ปัญหาให๎แกํชาวนาได๎  

ด๎าน นายจุมพฏ เจตน๑จันทร๑ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท กลําว
วํา จากการที่ชาวบ๎านร๎องเรียนวํา โครงการต าบลละ 5 ล๎าน ที่สร๎างขึ้นที่หมูํ 2 ต.ทําชัย แตํท าความ
เดือดร๎อนให๎คนหมูํ 7 หลังจากลงพ้ืนที่ตรวจสอบแล๎ว พบวํา คลองบางยายโม เดิมเป็นล าราง
สาธารณะที่รับน้ าจากแมํน้ าเจ๎าพระยา และน้ าไหลสะดวกอยูํแล๎ว แตํโครงการต าบล 5 ล๎าน ได๎มีการ
น าทํอ 1 เมตร มาวางแล๎วฝังกลบท าให๎บีบชํองทางการเดินน้ า และการวางทํอยังวางไมํได๎ระดับหน๎า
ต่ าหลังสูง ท าให๎ชาวบ๎านที่ใช๎น้ าจากล ารางแหํงนี้ได๎รับผลกระทบกลัวจะไมํได๎รับน้ าท าการเกษตร จึง
ต๎องตรวจสอบดูวําที่มาของโครงการมาได๎อยํางไร และผํานการพิจารณาได๎อยํางไร เพราะเดิมเป็นล า
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รางแตํน าดินมาถมทับวําจะผิดข๎อกฎหมายหรือไมํ จึงต๎องประสานไปยังอ าเภอเมืองชัยนาท ซึ่งเป็นต๎น
เรื่อวํามีการอนุมัติให๎ท าการกํอสร๎างได๎อยํางไร ถูกต๎องหรือไมํ และจะต๎องประชุมหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องหาทางแก๎ไขปัญหา  

สํวนความต๎องการของชาวบ๎านที่ต๎องการให๎รื้อถอน ขณะนี้ยังไมํสามารถรื้อถอนได๎ ต๎องไปดู
ที่มาของโครงการกํอนวําจะมีวิธีด าเนินการแก๎ไขได๎อยํางไรที่ไมํผิดกฎหมาย ซึ่งจะเรํงด าเนินการโดย
ดํวน เพราะใกล๎หน๎าน้ าแล๎ว และชาวบ๎านมีความต๎องการน้ าท านา หากน้ าไมํสามารถไหลเข๎าพ้ืนที่
เกษตรได๎สะดวกจะท าให๎เกิดข๎อพิพาท และเกิดปัญหาระหวํางชาวบ๎านตามมา 

5 กรกฎาคม 2559 ชาวจังหวัดชัยนาทเดือดร๎อนหนักพร๎อมออกมาคัดค๎านโครงการวางทํอ
ซีเมนต๑ หลังไปฝังกลบคลองสํงน้ าในพ้ืนที่ จนชาวบ๎านและเกษตรกรได๎รับผลกระทบจ านวนมาก 
ลําสุดนายคณิต เอ่ียมระหงษ๑ ผู๎วําราชการจังหวัดชัยนาท สั่งการให๎เจ๎าหน๎าที่รื้อถอนทํอซีเมนส๑
ระยะทาง 150 เมตร เพ่ือยุติความขัดแย๎งและคืนคลองสํงน้ าเดิมให๎ชาวบ๎านแล๎ว  โดยให๎ส านักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ชัยนาท เป็นผู๎รื้อถอน ซึ่งคาดวําจะแล๎วเสร็จภายใน 2 วัน 
สร๎างความพอใจให๎กับชาวบ๎าน หลังออกมาเรียกร๎องนานกวํา 1 เดือน 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1. ชาวบ๎านและเกษตรกร ต.ทําชัย และ ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท  ต๎องการให๎หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องเรํงรื้อถอนทํอซีเมนต๑ เพราะขวางทางคลองสํงน้ าที่ชาวบ๎านและเกษตรกร ใช๎ในการท า
การเกษตร 
2. หนํวยงานรัฐท าโครงการซํอมแซมวางทํอสํงน้ าบริเวณคลองบางยายโม โดยสร๎างตามโครงการ
ต าบลละ 5 ล๎านบาท เพ่ือให๎มีน้ าใช๎เพียงพอในการท าการเกษตรของชาวบ๎านและเกษตรกร 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.ชาวบ๎าน ต.ทําชัย 2.เกษตรกร 3.ชาวนา จ.ชัยนาท  4.ผู๎วําราชการจังหวัดชัยนาท   5.รองประธาน
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท 6.อ าเภอเมืองชัยนาท 7.ส านักงานปูองกันและบรรเทา         
สาธารณภัยเขต 6 ชัยนาท  8.สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2559  
 
สถานะ: ได๎รับการแก๎ไขแล๎ว   
 
พลวัต:  ชาวต าบลทําชัย อ าเภอเมืองชัยนาท รวมตัวคัดค๎านโครงการวางทํอซีเมนส๑ หลังฝังกลบคลอง
สํงน้ าคลองบางยายโม ซึ่งเป็นคลองรับน้ าจากแมํน้ าเจ๎าพระยา เพ่ือใช๎ในการเกษตร  ท าให๎ชาวบ๎าน
และเกษตรกรจ านวนมาก เดือดร๎อนเพราะทํอมีขนาดเล็ก ไมํสามารถรับน้ าได๎ จึงขอให๎หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องเรํงรื้อถอนทํอซีเมนต๑ดังกลําว ลําสุดผู๎วําราชการจังหวัดชัยนาทได๎สั่งการให๎เจ๎าหน๎าที่รื้อถอน
ทํอซีเมนต๑ เพ่ือยุติความขัดแย๎งและคืนคลองสํงน้ าเดิมให๎ชาวบ๎าน 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย๑สิน และรํางกาย 
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วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การพูดคุยเพ่ือหาทางออกรํวมกัน ประชุม
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องหาทางแก๎ไขปัญหา โดยผู๎วําราชการจังหวัดชัยนาท ได๎เข๎ามาพูดคุยแล๎วสั่งการให๎
เจ๎าหน๎าทีแ่ก๎ปัญหา 
 
แหล่งข้อมูล: 
ผู๎จัดการออนไลน๑. “ชาวนา 2 ต้าบลในชัยนาทโวยหน่วยงานรัฐรื้อถอนดิน-ท่อส่งน้้าโครงการต้าบลละ 
5 ล้านบาท.” 3 มิถุนายน 2559. (https://amp.mgronline.com/local/9590000055981.html) 
ขําวชํองแปด. “ชาวชัยนาทร้องรื้อท่อคอนกรีตคืนคลองส่งน้้าให้ชาวบ้าน.” 5 กรกฎาคม 2559. 
(https://www.thaich8.com/news_detail/7959) 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://amp.mgronline.com/local/9590000055981.html
https://www.thaich8.com/news_detail/7959
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28.คัดค้านการก่อสร้างบ่อขยะ  
 
พื้นที่: ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง : ชาวบ๎านที่อยูํในพ้ืนที่ ต.ไพรนกยูง และสมาชิกกลุํมอนุรักษ๑ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมต าบลไพรนกยูง รวมตัวกันที่บริเวณวัดหนองอ๎ายสาม ม.4 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 
เพ่ือคัดค๎านการกํอสร๎างบํอขยะ ในเขตพ้ืนที่ ม.4 บ๎านหนองอ๎ายสาม และ ม.1 บ๎านพรหมวิหาร 
เนื่องจากกลัวปัญหามลพิษจะสํงผลตํอชุมชน  
 
ความเป็นมา : 
 วันที่ 7 ธ.ค.58 ผู๎สื่อขําวรายงานวํา มีกลุํมชาวบ๎านที่อยูํในพ้ืนที่ ต.ไพรนกยูง และสมาชิกกลุํม
อนุรักษ๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมต าบลไพรนกยูง กวํา 200 คน รวมตัวกันที่บริเวณวัดหนองอ๎ายสาม 
ม.4 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท เพื่อคัดค๎านการกํอสร๎างบํอขยะ ในเขตพ้ืนที่ ม.4 บ๎านหนองอ๎าย
สาม และ ม.1 บ๎านพรหมวิหาร ซึ่งชาวบ๎านกลุํมดังกลําวมีการน าปูายไวนิล กระดาษแผํนใหญํเขียนวํา 
"ชาวต าบลไพรนกยูงไมํเอาบํอขยะ" พร๎อมตะโกนค าวํา เราไมํเอาบํอขยะ เสียงดังได๎ยินไปทั่วบริเวณ
วัด 
        ตัวแทนกลุํมอนุรักษ๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมต าบลไพรนกยูง กลําววํา การสร๎างบํอขยะในครั้ง
นี้นั้น ได๎ผํานการยกมือของสมาชิกองค๑การบริหารสํวนต าบลไพรนกยูง ในสภามีมติเป็นเอกฉันท๑ ให๎
สามารถสร๎างบํอขยะได๎ แตํเรื่องดังกลําว ไมํมีการสอบถาม หรือ มาลงพ้ืนที่ท าประชาคมจากชาวบ๎าน
ในหมูํบ๎าน ในต าบลไพรนกยูงแตํอยํางใด ไมํมีการชี้แจงผลกระทบที่เกิดขึ้น ชาวบ๎านบางคนก็ ไมํรู๎เลย
ด๎วยซ้ าวําจะมีการสร๎างบํอขยะ แตํเรื่องกลับผํานมติในสภา พร๎อมทั้งมาบอกกับชาวบ๎านวําอยํากังวล 
เนื่องจากการสร๎างบํอขยะครั้งนี้ จะไมํสํงกลิ่นรบกวน ไมํมีปัญหาเรื่องแมลงวัน ซึ่งหากกํอสร๎างบํอขยะ
แล๎วเสร็จ ผลกระทบที่ตามมาต๎องมีอยํางแนํนอน ไมํวําจะเป็นแหลํงน้ าธรรมชาติ อากาศ มลพิษจะ
สํงผลตํอชาวบ๎าน เด็ก คนในชุมชน วัด โรงเรียน อยํางแนํนอน 

"ชาวไพรนกยูง เกิดมากับสภาพแวดล๎อมที่ บริสุทธิ์ สะอาด อากาศสดชื่น โอบล๎อมด๎วยภูเขา 
ต๎นไม๎ มาตั้งแตํรุํนบรรพบุรุษ อะไรที่ดีก็อยากเก็บไว๎ให๎ลูกให๎หลานได๎สืบทอดตํอไป การรับขยะจากที่
อ่ืนมาทิ้งในพื้นที่ท่ีเราเกิด ก็เหมือนมีใครเอาขยะมาขว๎างบ๎าน ปาใสํบ๎าน ซึ่งลองคิดกลับกัน ก็ไมํมีใคร
ยอมอยํางแนํนอน ไมํวําอะไรจะเกิดขึ้น จะไมํยอมให๎มีการสร๎างบํอขยะเพ่ือมาท าลายความบริสุทธิ์
ของสภาพอากาศ และสิ่งแวดล๎อม ภายในพ้ืนที่ต าบลไพรนกยูงอยํางเด็ดขาด" ตัวแทนกลุํมอนุรักษ๑
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมต าบลไพรนกยูง กลําว 

ด๎าน นายเจษฎา อินสวําง นายก อบต.ไพรนกยูง เปิดเผยวํา การสร๎างบํอขยะ จาก
บริษัทเอกชนที่น าเข๎าที่ประชุมสภาฯ ได๎มีการยกมือให๎ผํานสภา โดยไมํผํานการท าประชาคมจาก
ชาวบ๎าน และผู๎ที่เกี่ยวข๎องกํอนนั้น ทาง อบต. เพียงแคํน าเรื่องเข๎าสภากํอน หากเรื่องทุกอยํางผําน
หมดแล๎ว จึงคํอยมาประชาคมกับชาวบ๎านทีหลัง  
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ภายหลังจากการพูดคุยเจรจากัน ระหวําง นายก อบต. กับชาวบ๎าน ทาง อบต. และบริษัทที่รับ
กํอสร๎างบํอขยะ ยินยอมไมํกระท าการกํอสร๎างใดๆ ภายในพ้ืนที่ดังกลําว เนื่องจากชาวบ๎านกวํา 90% 
ไมํยินยอมให๎มีการสร๎างบํอขยะขึ้น โดยข๎อตกลงดังกลําวท าให๎ชาวบ๎านพึงพอใจ จากนั้นชาวบ๎านจึง
แยกย๎ายกันเดินทางกลับบ๎าน 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1.ชาวบ๎านพื้นที่ ต.ไพรนกยูงและกลุํมอนุรักษ๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมต าบลไพรนกยูง ไมํต๎องการให๎
สร๎างบํอขยะ ในพ้ืนที่ เนื่องจากกลัวปัญหามลพิษจะสํงผลตํอชุมชน 
2.อบต.ไพรนกยูง และบริษัทที่รับเหมากํอสร๎างบํอขยะ ต๎องการสร๎างบํอขยะ พร๎อมแจ๎งวําจะไมํสํง
กลิ่นรบกวน ไมํมีปัญหาเรื่องมลพิษ 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.ชาวบ๎านพ้ืนที่ ต.ไพรนกยูง 2.กลุํมอนุรักษ๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมต าบลไพรนกยูง 3.องค๑การ
บริหารสํวนต าบลไพรนกยูง 4.สภา 5.บริษัทที่รับกํอสร๎างบํอขยะ 
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2558  
 
สถานะ: ได๎รับการแก๎ไขแล๎ว 
 
พลวัต:  ชาวบ๎านไพรนกยูงและกลุํมอนุรักษ๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมต าบลไพรนกยูง จ.ชัยนาท กวํา 
200 คน รวมตัวประท๎วงการกํอสร๎างบํอขยะ กลัววําจะสํงผลกระทบตํอแหลํงน้ า-มลพิษเป็นวงกว๎าง 
ทางนายกอบต. ได๎พูดคุยเจรจากับชาวบ๎าน หลังชาวบ๎านกวํา 90% ไมํยินยอมให๎สร๎างบํอขยะ ทาง
อบต.จึง ยกเลิกการกํอสร๎างบํอขยะแล๎ว  
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาเพื่อหาทางออกรํวมกัน และการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 
แหล่งข้อมูล: 
ไทยรัฐ. “ชาวบ้านไพรนกยูง ลุกฮือประท้วง เราไม่เอาบ่อขยะ! หวั่น มลพิษ” 7 ธ.ค. 2558.  
 (https://www.thairath.co.th/content/545797) 
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จังหวัดตราด 
 
29.การจัดการที่ดินเกาะกูด  
 
พื้นที่:  ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด  จังหวัดตราด 
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรที่ดิน 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านเกาะกูด ไมํต๎องการให๎เกิดการประมูลที่ดินราชพัสดุ แกํนายทุน เพราะกลัว
นายทุนท าลายธรรมชาติ  
 
ความเป็นมา :       
               วันที่ 1 เม.ย. 60 นายเกริกชัย พรหมดวง ธนารักษ๑พ้ืนที่ตราด เปิดเผยความคืบหน๎า
โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตร.455 บนพ้ืนที่ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด 
จ านวน 48-2-80 ไรํ ในผังแมํบทการพัฒนาเกาะกูด ที่จัดท าในปี 2549 ซึ่งทางกรมธนารักษ๑ ได๎
มอบหมายให๎ธนารักษ๑พ้ืนที่ จ.ตราด เป็นผู๎ด าเนินการ ซึ่งที่ผํานมาได๎เปิดให๎มีการซื้อเอกสารเพ่ือ
ประมูลระหวํางวันที่ 25 ม.ค. - 23 ก.พ. 60 โดยมีผู๎สนใจซื้อเอกสารรวมทั้งสิ้น 4 ราย และในวันที่ 25 
เม.ย. 60 จะยื่นซองประกวดราคา โดยมีระยะเวลาเชํานานถึง 30 ปี คําธรรมเนียมที่ผู๎เชําต๎องช าระ
ให๎แกํภาครัฐไมํต่ ากวํา 35 ล๎านบาท โดยจะมีคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลและเป็นผู๎
พิจารณาโครงการ 
    ที่ผํานมาเจ๎าหน๎าที่กรมธนารักษ๑และทหารเรือ รํวมกันลงพ้ืนที่เกาะกูด ชี้แจงท าความเข๎าใจ
ตํอผู๎น าชุมชน ชาวบ๎านในที่ประชุมแล๎ว หลังจากที่ทางจังหวัดมีประกาศแจ๎งให๎ประชาชนและ
ผู๎เกี่ยวข๎องในเกาะกูด แสดงความเห็น กรณีการจัดประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุเชิง
พาณิชย๑แปลงดังกลําว โดยธนารักษ๑พ้ืนที่ตราด ระบุวําในชํวงที่ผํานมาไมํมีผู๎ใดคัดค๎าน จึงถือวํา
ยอมรับโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ตํอมาปิดประกาศให๎ประชาชนบนเกาะกูดทราบโดยทั่วกัน เพ่ือ
ด าเนินการตามขั้นตอนประมูลลงทุนโครงการพัฒนาเชิงพาณิชย๑ ด๎านการทํองเที่ยว อาทิ กํอสร๎าง
โรงแรม รีสอร๑ต บ๎านพักตากอากาศ โดยจะควบคุมไมํให๎กระทบตํอสิ่งแวดล๎อม 

ด๎าน นายสุทัศน๑ ทศดารา ส.อบจ.ตราด เขต อ.เกาะกูด กลําววํา การสํงข๎อมูลขําวสารมายัง
พ้ืนที่เพ่ือให๎ชาวบ๎านแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกลําวลําช๎ามาก เอกสารถึงก็หมดเขตการแสดงความ
คิดเห็น และปัจจุบันชาวบ๎านเกาะกูด สํวนใหญํแสดงจุดยืนชัดเจน ไมํเห็นด๎วยกับการที่กรมธนารักษ๑ 
เปิดโอกาสให๎นายทุนเชําที่ดินบริเวณแหลมโตก ดังกลําว เพราะพ้ืนที่ดังกลําวยังคงมีสภาพเป็นผืนปุาที่
อุดมสมบูรณ๑ ไมํควรจะไปปลํอยเชําเพ่ือท าลายปุา และในชํวงที่ผํานมาทะเลบริเวณดังกลําวยังเป็น
แหลํงด าน้ าชมปะการังท่ีส าคัญ เมื่อให๎นายทุนเอกชนรายหนึ่งรายใดมาเชํา ชาวบ๎านที่ประกอบอาชีพ
เรือน าเที่ยวก็คงจะพานักทํองเที่ยวเข๎าไปในบริเวณดังกลําวไมํได๎ 

ขณะที่ นายวิชิต ไทรทอง ผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 1 และเป็นอดีตก านัน ต.เกาะกูด เผยวํา ที่ดิน
บริเวณแหลมโตก แปลงที่เปิดประมูล เป็นพ้ืนที่ปุาสมบูรณ๑ติดชายทะเล ต๎องมีการตัดโคํนต๎นไม๎และ
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ปรับพ้ืนที่เพ่ือกํอสร๎างอาคาร ขณะที่ชาวบ๎านเกาะกูด จ านวนมากจะถางปุาเพ่ือปลูกพืชอะไรบ๎างก็
ไมํได๎ ต๎องรอผลการพิสูจน๑สิทธิ์ ชาวบ๎านเคยยื่นเรื่องขอเชําที่ดินเพ่ืออยูํอาศัยก็ท าไมํได๎ เจ๎าหน๎าที่ธนา
รักษ๑มักจะอ๎างวํากองทัพเรือไมํอนุญาต เจ๎าหน๎าที่ระบุวําที่ดิน ภ.บ.ท.5 ที่ชาวบ๎านสํวนใหญํอาศัยท า
กินมาช๎านานเป็นที่ดินราชพัสดุ จึงไมํรู๎วําจะถูกไลํที่เอาไปให๎นายทุนเชําอีกวันไหน เรื่องการปลํอยเชํา
ชาวบ๎าสํวนใหญํไมํเห็นด๎วย และจะมีการรวบรวมรายชื่อเข๎ายื่นหนังสือคัดค๎านตํอ ผวจ.ตราด ผําน
ศูนย๑ด ารงธรรมตํอไป 
น.ส.พลับพลึง เพ่ิมทรัพย๑ ประธานชมรมทํองเที่ยวเกาะกูด บอกวํา บริเวณพ้ืนที่แหลมโตกจะเป็นอําว
เล็กๆ มีรีสอร๑ตอยูํหลายแหํงแล๎ว ไมํควรที่จะมีรีสอร๑ตขนาดใหญํเพ่ิมขึ้น เพ่ือปูองกันปัญหาน้ าเสีย 
ขยะ เพราะยังเป็นแหลํงที่มีธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ๑ เป็นเนินเขาจุดชมวิวที่สวยงาม หากให๎
ภาคเอกชนเชําแล๎วชาวบ๎านผู๎ประกอบอาชีพน าเที่ยวในพ้ืนที่ก็คงหมดโอกาสที่จะพานักทํองเที่ยวเข๎า
ไปด าน้ า ชมปะการัง ขณะเดียวกัน ปัญหาการพิสูจน๑สิทธิ์ที่ดินท ากินของชาวบ๎านก็ยังหาข๎อสรุปไมํได๎ 
ทั้งๆ ที่เวลาผํานมานานกวํา 15 ปีแล๎ว แตํภาครัฐกลับปลํอยให๎นายทุนเชําที่ดินบนเกาะกูด อยําง
ตํอเนื่อง 
      วันที่ 25 เม.ย. 2560  นายจ าเนียร บุญนิมิต   นางสาวพลับพลึง เพ่ิมทรัพย๑  ประธานชมรม
ทํองเที่ยวอ าเภอเกาะกูด  พร๎อมตัวแทนชาวบ๎านเกาะกูดทั้งหมดรวม 8คน  เดินทางมายืนหนังสือ
คัดค๎านการน าที่ดินของธนารักษ๑ จ านวน 48 ไรํ ไปให๎เอกชนเชํากํอสร๎างเป็นที่พัก รีสอร๑ท หลัง
ชาวบ๎านทั้งหมดได๎พากันเดินทางไปยังท าเนียบรัฐบาล ในการยื่นหนังสือคัดค๎านการจัดท าโครงการ
ดังกลําว โดยมีนายชาญนะ เอ่ียมแสง ผู๎วําราชการจังหวัดตราด นาย   ธนารักษ๑พ้ืนที่ตราด ให๎การ
ต๎อนรับ รับหนังสือและชี้แจงถึงโครงการดังกลําวที่ชาวบ๎านคัดค๎าน  

ขณะนายชาญนะ เอ่ียมแสง ผู๎วําราชการจังหวัดตราด ให๎เหตุผลกับตัวแทนชาวบ๎านทั้งหมด
วํา เป็นโครงการของรัฐบาล ที่ให๎กรมธนารักษ๑ น าที่ดินของธนารักษ๑ที่มีอยูํทั่วประเทศมาบริหาร 
จัดการ พัฒนาให๎เกิดประโยชน๑  แตํการที่ชาวเกาะกูดจะคัดค๎านต๎องมีเหตุผล ไมํใชํคัดค๎านแตํปลํอย
ให๎เป็นปุารกร๎างวํางเปลํา จะต๎องน าที่ดินมาบริหาร จัดการและพัฒนาให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคม
สํวนรวม  ตามนโยบายของรัฐบาล  ซึ่งขณะนี้กรมธนารักษ๑ได๎มีหนังสือตอบกลับมาแล๎ว ให๎ชลอ
โครงการนี้ออกไปเป็นเวลา6 เดือน เพ่ือให๎ชาวบ๎านเข๎ามามีสํวนรํวมในการท าประชาคม แสดงความ
คิดเห็น วําจะเอา หรือไมํเอา และจะด าเนินการตํอไปในลักษณะไหน นายจ าเนียร บุญนิมิต   แกนน า
ชาวบ๎านเกาะกูด บอกภายหลังการพบผู๎วําราชการจังหวัดตราด วําตกลงชาวบ๎านยินดีที่จะให๎ชะลอ
โครงการนี้ออกไปอีก 6 เดือน เห็นด๎วยที่ให๎มีการท าประชาคมใหมํ แทนการคัดค๎านให๎ยกเลิกโครงการ 
ซึ่งชาวเกาะกูด ไมํต๎องการให๎นายทุนเข๎ามาครอบครองที่ดินเพ่ือท าประโยชน๑ แตํอยากให๎จัดท า
โครงการเป็นลักษณะ สวนสาธารณะ แหลํงทํองเที่ยวพักผํอน ตากอากาศ ให๎นักทํองเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไปได๎ใช๎ประโยชน๑รํวมกัน  และหากโครงการยังจะให๎เอกชนเข๎ามาเชําท าประโยชน๑ ชาว
เกาะกูดก็จะออกมาคัดค๎านกันอีกตํอไป 

 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:  
1.ชาวบ๎านไมํต๎องการให๎ กรมธนารักษ๑น าพ้ืนที่เกาะกูดบริเวณพื้นที่แหลมโตก ไปประมูลเพ่ือสร๎าง 
โรงแรมเพราะกลัวปัญหาเรื่องขยะและอาจจะไปท าลายธรรมชาติ  
2,กรมธนารักษ๑พ้ืนที่ตราด ต๎องการให๎เชําพ้ืนที่เกาะกูดจัดการและพัฒนาให๎เกิดประโยชน๑ตํอ 
สังคมสํวนรวม ตามนโยบายของรัฐบาล 
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ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1. ธนารักษ๑พ้ืนที่ตราด 2.กรมธนารักษ๑ 3.ทหารเรือ 4.ผู๎น าชุมชนเกาะกูด 5.ชาวบ๎านเกาะกูด 6.ส.
อบจ.ตราด 7.อดีตก านัน ต.เกาะกูด 8.ประธานชมรมทํองเที่ยวอ าเภอเกาะกูด 9.ผู๎วําราชการจังหวัด
ตราด 10.รัฐบาล 
 
ระยะเวลา: พ.ศ.2560- พ.ศ. 2561 
 
สถานะ: อยูํระหวํางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ิมเติม 
 
พลวัต: ประธานชมรมทํองเที่ยวอ าเภอเกาะกูด  พร๎อมตัวแทนชาวบ๎านเกาะกูดเดินทางมายื่นหนังสือ
คัดค๎านการน าที่ดินของธนารักษ๑ จ านวน 48 ไรํ ไปให๎เอกชนเชํากํอสร๎างเป็นที่พัก รีสอร๑ท ชาวบ๎านได๎
พากันเดินทางไปยังท าเนียบรัฐบาล ในการยื่นหนังสือคัดค๎านการจัดท าโครงการดังกลําว โดยมี ผู๎วํา
ราชการจังหวัดตราด ธนารักษ๑พ้ืนที่ตราด ให๎การต๎อนรับ รับหนังสือและชี้แจงถึงโครงการดังกลําวที่
ชาวบ๎านคัดค๎าน โดยทางกรมธนารักษ๑ให๎ชลอโครงการนี้ออกไปเป็นเวลา6 เดือน เพ่ือให๎ชาวบ๎านเข๎า
มามีสํวนรํวมในการท าประชาคม แสดงความคิดเห็น วําจะเอา หรือไมํเอา และจะด าเนินการตํอไปใน
ทิศทางใด 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ ชาวบ้าน การยื่นหนังสือตํอผู๎วําราชการ
จังหวัดตราด และการใช๎สื่อมวลชนชํวยในการเสนอขําวสาธารณะ 
 
แหล่งข้อมูล : 
https://www.thairath.co.th/content/902277  
https://www.tnews.co.th/contents/313847  
https://www.matichon.co.th/local/news_539301  
https://www.thaich8.com/news_detail/32232  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/content/902277
https://www.tnews.co.th/contents/313847
https://www.matichon.co.th/local/news_539301
https://www.thaich8.com/news_detail/32232
https://img4.tnews.co.th/userfiles/images/tnews_1495037095_4774.jpg
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30.การจัดการที่ดินเกาะช้าง   
 
พื้นที่: อ าเภอเกาะช๎าง จังหวัดตราด 
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรที่ดิน 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: การประกาศเขตกองทัพเรือ (น.ส.ล.) และประกาศพ้ืนที่อุทยานแหํงชาติหมูํเกาะช๎าง 
ทับซ๎อนกับที่ดินท ากิน และที่อยูํอาศัยของชาวบ๎านในพ้ืนที่ ต.เกาะช๎าง-ต.เกาะช๎างใต๎ ท าให๎ชาวบ๎าน
ได๎รับความเดือดร๎อน รวมกวํา 200 ครัวเรือน  
 
ความเป็นมา : 
       ตราด - รองนายกเทศบาลต าบลเกาะช๎าง จี้ภาครัฐแก๎ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินในเกาะช๎าง พบ
ที่ดินมีกรรมสิทธิ์กวํา 39,000 ไรํ แตํออกเอกสารสิทธิ ได๎แคํ 7,000-8,000 ไรํ ด๎าน ส.ส.ตราด เผยได๎
งบประมาณแก๎ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินคาดปี 55 เสร็จ 

นายวินัย กาวิชัย รองนายกเทศบาลต าบลเกาะช๎าง อ.เกาะช๎าง จ.ตราด เปิดเผยวํา ความ
เติบโตของธุรกิจการทํองเที่ยวของ จ.ตราด โดยเฉพาะ อ.เกาะช๎าง ท าให๎ที่ดินใน อ.เกาะช๎าง มีความ
ต๎องการสูง แตํจ านวนที่ดินบน อ.เกาะช๎าง มีจ านวนจ ากัด เนื่องจากภูมิประเทศของ อ.เกาะช๎างมี
เกาะช๎างเป็นหลักอยูํในเขตอุทยานแหํงชาติหมูํเกาะช๎าง สภาพเป็นเกาะท าให๎มีที่ราบน๎อย หากกลําว
โดยรวมแล๎วพบวํา ที่ดินใน ภบท.5, ส.ค.1 , น.ส.3 ,น.ส.3 ก. และโฉนดที่ดินซึ่งมีพ้ืนที่ออกเป็น
กรรมสิทธิ์แล๎ว 7-8,000 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 14.81 ที่เหลือยังไมํมีพิสูจน๑สิทธิ์ สํงผลให๎ที่ดินที่จะใช๎
ประโยชน๑ในการลงทุนมีน๎อย ราคาที่ดินจึงมีราคาสูงขึ้นเป็น 10 เทําในปัจจุบัน 1 ไรํ มีราคา 5-10 
ล๎าน “ผมมองวําหากจะให๎การทํองเที่ยวของ อ.เกาะช๎าง เติบโตและมีต๎นทุนที่ต่ าควรจะเรํง
ด าเนินการพิสูจน๑สิทธิที่ดินให๎เร็วขึ้นจะท าให๎นักลงทุนสามารถใช๎ที่ดินมาลงทุนประกอบธุรกิจในราคา
ที่ถูกลง” 

นายธีระ สลักเพชร ส.ส.ตราด พรรคประชาธิปัตย๑ กลําววํา ความคืบหน๎าในเรื่องการพิสูจน๑
สิทธิที่ดินบนเกาะช๎าง ที่ลําช๎ามาหลายปีนั้น ขณะนี้ตนเองได๎ประสานกับกรมที่ดิน และสํวนราชการที่
เกี่ยวข๎องเพ่ือด าเนินการพิสูจน๑สิทธิที่ดินบนเกาะช๎างแล๎ว และจะเริ่มด าเนินการในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งที่ดินที่มี
กรรมสิทธิ์ที่ดินจะได๎รับการออกเอกสารสิทธิทุกแปลง หากพบวําไมํได๎เป็นที่ดินที่บุกรุกอุทยาน
แหํงชาติ หรือท่ีดินของกองทัพเรือ คาดวําช๎าที่สุดจะแล๎วเสร็จในปีงบประมาณ 2555 

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.59 นายโสภณ จันเดิม สมาชิกสภา อบจ.ตราด เขต อ.เกาะช๎าง ได๎กลําววํา 
ในชํวงที่ผํานมาได๎รํวมกับผู๎น าชุมชนจ านวนหนึ่ง น าชาวบ๎านเกาะช๎างที่เดือดร๎อน เรื่องปัญหาที่ดินทับ
ซ๎อน เกิดข๎อพิพาทกับหนํวยงานภาครัฐ เรียกร๎องขอความเป็นธรรมไปยังหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ทุก
ระดับ เป็นระยะเวลานานกวํา 15 ปี หลังจากมีการประกาศเขตกองทัพเรือ (น.ส.ล.) และประกาศ
พ้ืนที่อุทยานแหํงชาติหมูํเกาะช๎าง ซึ่งได๎ทับซ๎อนกับที่ดินท ากิน และที่อยูํอาศัยของชาวบ๎านในพ้ืนที่ ต.
เกาะช๎าง-ต.เกาะช๎างใต๎ มีชาวบ๎านได๎รับความเดือดร๎อน รวมกวํา 200 ครัวเรือน โดยในชํวงปี 2545- 
2546 ที่ดินที่มีปัญหาของชาวเกาะช๎าง ได๎เข๎าสูํขั้นตอนขบวนการพิสูจน๑สิทธิที่มี พล.อ.สุรินทร๑ พิกุล
ทอง เป็นประธานคณะกรรมการ แก๎ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) เคยน าคณะลงพ้ืนที่เกาะ
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ช๎างรับฟังปัญหาหลายครั้ง โดยยึดภาพถํายดาวเทียมปี 2518 เป็นหลัก ทั้งนี้เมื่อด าเนินการเสร็จ ฝุาย
กองทัพเรือไมํเห็นด๎วย ให๎กลับมาใช๎ภาพถํายดาวเทียม ปี 2510 ยิ่งท าให๎ประชาชนเสียเปรียบ เพราะ
หลักฐานภาพถํายทางอากาศไมํชัดเจน ถึงแม๎ที่ดินของชาวบ๎าน จะมีสิ่งปลูกสร๎างรํองรอยการท า
ประโยชน๑และมีต๎นมะพร๎าวขนาดใหญํก็ตาม 

นายโสภณ กลําวตํอวํา ปัจจุบันทางกองทัพเรือและกรมอุทยานฯได๎ประกาศแนวเขตทับที่ดิน
ท ากินของชาวเกาะช๎างรวม 4 หมูํบ๎าน เป็นพ้ืนที่กวํา 500 ไรํ ขณะเดียวกันที่ผํานมาทางผู๎น าชุมชน 
และชาวบ๎านที่เดือดร๎อนได๎เคยเข๎ายื่นหนังสือถึงส านักนายกรัฐมนตรีหลายรัฐบาล โดยขอให๎มีการ
พิจารณาเพิกถอน และแก๎ไขแนวเขต น.ส.ล. บางสํวนของกองทัพเรือ ขอใช๎ประโยชน๑บนพ้ืนที่ อ.เกาะ
ช๎าง และแนวเขตของกรมอุทยานฯที่ทับซ๎อนที่ดินท ากินของชาวบ๎าน มาช๎านาน ขณะที่บางชํวงได๎มี
บุคคลระดับกระทรวง ลงพ้ืนที่ให๎ความหวังวํา ภาครัฐจะมีการคืนพ้ืนที่ท ากินให๎ชาวบ๎าน แตํอาจเป็น
พ้ืนที่เนินเขา ซึ่งชาวบ๎านนั้นรับไมํได๎ และจนถึงปัจจุบันการแก๎ไขปัญหาเรื่องที่ดินบนเกาะช๎าง ก็ยังไมํ
คืบหน๎า 

อยํางไรก็ตาม จึงขอวิงวอนผํานสื่อมวลชนไปยังพล.อ.ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน๎า คสช.ได๎รับทราบปัญหาความเดือดร๎อนของชาวเกาะช๎าง แม๎แตํจะตํอเติมบ๎านเรือนที่ผุพัง 
ช ารุดทรุดโทรม เพ่ือกันแดด กันฝน ก็ท าไมํได๎ เจ๎าหน๎าที่จะมาสั่งห๎ามทันที และขอให๎นายกรัฐมนตรี 
ชํวยสั่งการให๎เรํงมีการสรุปผลการพิสูจน๑สิทธิให๎ชาวบ๎านโดยเร็ว เพ่ือชาวบ๎านจะได๎มีโอกาสไปยื่นขอ
ออกเอกสารสิทธิ  ด๎านนายจักรกฤษณ๑ เพ่ิมทรัพย๑ สมาชิกสภาเทศบาล ต.เกาะช๎าง กลําววํา ปัจจุบัน
ชาวบ๎านเกาะช๎าง ได๎รับความเดือดร๎อนจ านวนหลายครัวเรือน เนื่องจากถูกแจ๎งความด าเนินคดีขึ้นสูํ
ศาลในข๎อหาบุกรุกที่ดินกองทัพเรือ และบุกรุกที่ดินของกรมอุทยานฯ ทั้งๆที่เป็นที่ดินของบรรพบุรุษ
อาศัยท ากินมานาน 50-60 ปี ที่ผํานมาเจ๎าหน๎าที่ของกรมอุทยานฯได๎เคยมีหนังสือถึงชาวบ๎านพร๎อม
กับให๎ยินยอมลงลายมือชื่อ อ๎างวําเพ่ือจะได๎เข๎าสูํขบวนการพิสูจน๑สิทธิวําใครอยูํกํอน -หลังวันที่ 30 
มิ.ย. 2541 สํวนใหญํจะเป็นชาวบ๎านหมูํ 1-2-4 ต.เกาะช๎าง และพ้ืนที่หมูํ 3 ต.เกาะช๎างใต๎ เจ๎าหน๎าที่
อุทยานฯเกาะช๎างระบุวํา ส าหรับปัจจุบันมีประชาชนอาศัยอยูํในเขตอุทยานฯ 33 ราย ที่ดิน 47 
แปลง ในพ้ืนที่ 413 ไรํ ซึ่งคาบเกี่ยว 53 ราย บนที่ดิน 60 แปลง พ้ืนที่ 999 ไรํ และนอกเขต 259 ราย 
ที่ดิน 331 แปลง พ้ืนที่ 2,961 ไรํ รวมถึงอาศัยอยูํในเขตปุาไม๎ ซึ่งมีเอกสาร ภบท.5 จ านวน 68 ราย 
และคาบเกี่ยว 20 ราย แตํชาวบ๎านก็ไมํมีใครยอมเซ็น เพราะกลัววําจะโดนเจ๎าหน๎าที่หลอก เหมือน
ดังเชํนในอดีตที่ชาวบ๎านได๎หลงเชื่อเจ๎าหน๎าที่ภาครัฐบางหนํวยงานที่มาขอใช๎พ้ืนที่ท าประโยชน๑ด๎าน
ความมั่นคง และให๎เซ็นยินยอมไปกํอน สุดท๎ายต๎องสูญเสียที่ดินไปจ านวนหลายราย 

ขณะที่นายวันรุํง ขนรกุล ก านัน ต.เกาะช๎าง กลําววํา ปัญหาข๎อพิพาทเรื่องที่ดินบนเกาะช๎าง
ดังกลําว ยืดเยื้อมานาน ภายหลังจากที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2510 ประกาศสงวนพ้ืนที่
บนเกาะช๎างบางสํวน ให๎กระทรวงกลาโหมไว๎ใช๎งานในราชการของกองทัพเรือ รวมพ้ืนที่ประมาณ 
18,000 ไรํ และเมื่อปี 2538 กองทัพเรือได๎มีการประกาศ น.ส.ล.ไปแล๎วจ านวน 16,500 ไรํ พ้ืนที่ถูก
ประกาศดังกลําวครอบคลุมเกือบครึ่งเกาะ โดยเฉพาะเชิงเขาและพ้ืนที่ปุาบางแหํงเป็นสวนยางก็ถูก
ประกาศไปด๎วย ยกเว๎นที่ราบฝั่งคลองสน และหาดทรายขาว บางสํวน จึงเป็นเหตุที่ท า ให๎ชาวบ๎าน
เกาะช๎าง มีข๎อพิพาทกับหนํวยงานภาครัฐเกิดขึ้นมาอยํางตํอเนื่อง ยังหาข๎อยุติไมํได๎ ในฐานะตัวแทน
ชาวเกาะช๎าง "จึงขอวิงวอนผํานสื่อมวลชนไปยังทํานพล.อ.ประยุทธ๑ ได๎ชํวยสั่งการให๎คณะกรรมการ 
แก๎ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) เรํงสรุปผลการพิสูจน๑สิทธิโดยเร็ว เพ่ือแก๎ปัญหาความ
เดือดร๎อนให๎ชาวเกาะช๎างที่รอผลการพิสูจน๑สิทธิกวํา 200 ครอบครัว เมื่อได๎พิจารณาดูแล๎วชาวบ๎าน
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เรียกร๎องไปหลายหนํวยงาน เรื่องก็เงียบหาย คงต๎องขอฝากความหวังกับทํานนายกประยุทธ๑ เป็นที่พ่ึง
สุดท๎าย". 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1. เขตกองทัพเรือ (น.ส.ล.) และพ้ืนที่อุทยานแหํงชาติหมูํเกาะช๎าง ประกาศเขตพ้ืนที่ทับซ๎อนกับที่ดิน
ท ากิน และท่ีอยูํอาศัยของชาวบ๎านในพื้นที่ ต.เกาะช๎าง-ต.เกาะช๎างใต๎  
2.การประกาศเขตกองทัพเรือ (น.ส.ล.) และประกาศพ้ืนที่อุทยานแหํงชาติหมูํเกาะช๎าง ทับซ๎อนกับ
ที่ดินท ากิน และที่อยูํอาศัยของชาวบ๎านในพ้ืนที่ ต.เกาะช๎าง-ต.เกาะช๎างใต๎ ท าให๎ชาวบ๎านได๎รับความ
เดือดร๎อน รวมกวํา 200 ครัวเรือน ชาวบ๎านจึงเข๎าสูํขั้นตอนขบวนการพิสูจน๑สิทธิ แตํชาวบ๎านก็ยัง
ไมํได๎รับความเป็นธรรมจึงร๎องตํอหนํวยงานตํางๆ เพ่ือให๎ชํวยแก๎ปัญหา 
 
ระยะเวลา: พ.ศ.2545-2561 
 
สถานะ: ยังไมํได๎รับการแก๎ไข 
 
พลวัต:  การประกาศเขตกองทัพเรือ (น.ส.ล.) และประกาศพ้ืนที่อุทยานแหํงชาติหมูํเกาะช๎าง ทับ
ซ๎อนกับที่ดินท ากิน และที่อยูํอาศัยของชาวบ๎านในพ้ืนที่ ต.เกาะช๎าง -ต.เกาะช๎างใต๎ ท าให๎ชาวบ๎าน
ได๎รับความเดือดร๎อน รวมกวํา 200 ครัวเรือน โดยในชํวงปี 2545- 2546 เป็นต๎นมา ที่ดินที่มีปัญหา
ของชาวเกาะช๎าง ได๎เข๎าสูํขั้นตอนขบวนการพิสูจน๑สิทธิ แตํชาวบ๎านก็ยังไมํได๎รับความเป็นธรรมจึงร๎อง
ตํอหนํวยงานตํางๆ เพ่ือให๎ชํวยแก๎ปัญหา 
 
ระดับความรุนแรง: มีความเสียหายตํอทรัพย๑สิน(ที่ดิน) แตํไมํมีความรุนแรงตํอรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การยื่นหนังสือถึงหนํวยงานตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง และการใช๎สื่อมวลชนในการเผยแพรํสูํสาธารณะ 
 
แหล่งข้อมูล : 
https://mgronline.com/local/detail/9540000102985  
https://www.thairath.co.th/content/741401  
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_1248093  
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/local/detail/9540000102985
https://www.thairath.co.th/content/741401
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_1248093
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31.คัดค้านสร้างฝายชะลอน้ า  
 
พื้นที่:  ม.3 ต.หนองบอน และ ม.6 ต.ช๎างทูน อ.บํอไรํ จ. ตราด 
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรน้ า 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชุมชน 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านชุมชนต าบลหนองบอนไมํต๎องการให๎ สร๎างฝายชลอน้ าในโครงการเป็น
โครงการ พัฒนาแหลํงน้ าเพื่อชุมชน/ชนบทของทางรัฐ  
 
ความเป็นมา :      คัดค๎านสร๎างฝายชลอน้ าที่หนองบอน 
    17 เมษายน 2559 นางอัณณจันทร๑ เพ็ชรัตน๑ ประธานสภาองค๑กรชุมชนต าบลหนองบอน 
พร๎อมคณะกรรมการบ๎าน และชาวบ๎านม.3 ต.หนองบอน รํวมกันแสดงความคิดเห็นคัดค๎านการ
กํอสร๎างฝายชะลอน้ า ที่ล าคลองเขาปีกกา บริเวณ ม.3 ต.หนองบอน และม.6ต.ช๎างทูน อ.บํอไรํ ใน
การกั้นและชะลอน้ าที่ไหลจากเขาปีกกา ผํานต าบลหนองบอน ต าบลช๎างทูน เพ่ือกักเก็บน้ าและเป็น
ฝายแก๎มลิง ส าหรับให๎เกษตรกรและประชาชนได๎ใช๎ประโยชน๑ โดยมีนายธนิต แสงคล๎อย รองนายก 
อบต.ช๎างทูน ที่เห็นด๎วยกับโครงการนี้ เดินทางมาชี้แจงให๎ผู๎คัดค๎านได๎ทราบถึงที่มาที่ไป ของโครงการ
นี้ ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการ พัฒนาแหลํงน้ าเพื่อชุมชน/ชนบท ฝายบ๎านเนินพัฒนา ต.หนองบอน อ.
บํอไรํ จ.ตราด เนื่องด๎วยสภาวะภัยแล๎งมีทีทําวําจะรุนแรงขึ้นทุกปี ท าให๎เกษตรกรชาวสวนผลไม๎ ได๎รับ
ผลกระทบจากภัยแล๎งนี้ ในชํวงปีที่ผํานๆมาทางรัฐบาล จึงให๎ความชํวยเหลือด๎วยการจัดหาเครื่องสูบ
น้ าแรงดันสูงพร๎อมน้ ามันและท๎องถิ่นจัดหาทํอสํงน้ าในกรณีจะต๎องทอยน้ าจากล าคลองแอํงที่มีต๎นน้ า
มาจาก ต.หนองบอนไหลผําน ต.ช๎างทูน ต.บํอพลอย ต.วังตะเคียนที่มีสวนผลไม๎รอบๆทั้ง2ชายล า
คลองหลายหมื่นไรํ แตํสภาพล าคลองที่มีไหลผํานแตํไมํมีที่กักเก็บน้ าในหน๎าแล๎งน้ าจะไหลํผํานลง
แมํน้ าเขาสมิง ท าให๎ชาวสวนเดือดร๎อนกันมาหลายปีแล๎ว ดังนั้นชาวบ๎านและองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น จึงร๎องขอหนํวยงานกรมชลประทานที่9 ในการแก๎ปัญหาดังกลําว ซึ่งกรมชลประทาน ได๎ท า
การพ้ืนที่ในการสร๎างฝายแหํงนี้ ซึ่งฝายแหํงนี้มีขนาดความยาวตามล าคลอง73.90ม.และกว๎างขวางล า
คลองพร๎องคันดิน64.50ม.ตัวฝายอยยูํในน้ า32.5ม.เป็นแบบ2ประตูกว๎าง3ม.ใช๎ ระบบกว๎านมือหมุน 
และยังมีหลุมบํอพลอยเกําประมาณ5ไรํซึ่งเจ๎าของที่ดินได๎อุทิศเป็นแก๎มลิงไว๎ส าหรับเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บ
น้ าอีกด๎วยครับโดยมีนางวรรณา ชื่นสมบูรณ๑ เป็นผู๎อุทิศให๎  

นางอัณณจันทร๑ เพ็ชรัตน๑ ประธานสภาองค๑กรชุมชนต าบลหนองบอน พร๎อมผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน 
และชาวบ๎านม.3ต.หนองบอน บอกวําพวกตนไมํเห็นด๎วยกับการสร๎างฝายแหํงนี้ เพราะเกรงจะสํงผล
กระทบกับสภาพแวดล๎อมสองฝั่งคลอง และไมํมีความจ าเป็นในการใช๎ประโยชน๑จากฝายแหํงนี้ อีกทั้ง
การกํอสร๎างฝายแหํงนี้ก็ไมํได๎มีการท าประชาคมชาวบ๎านแตํอยํางไรด๎วย 

นายธนิต แสงคล๎อย รองนายกอบต.ช๎างทูน กลําวถึงการสร๎างฝายแหํงนี้วํา เป็นโครงการที่
รัฐบาล ต๎องการชํวยแก๎ปัญหาด๎สนภัยแล๎งให๎กับประชาชนในชุมชนตํางๆ โดยเฉพาะสถานการณ๑ภัย
แล๎งปัจจุบัน เพ่ิมความรุนแรงขึ้นทุกปี และโครงการนี้มีการส ารวจพ้ืนที่เพ่ือสร๎างฝาย พร๎อมการท า
ประชาคมชาวบ๎านไปแล๎ว ซึ่งตรงกับความต๎องการของคนสํวนใหญํ สํวนเรื่องขัดแย๎งที่ดินบริเวณพ้ืนที่ 
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สร๎างฝาย ถือเป็นเรื่องสํวนบุคคลที่จะต๎องหาแนวทางแก๎และยุติปัญหากันเอง ไมํควรน ามารวมกับการ
คัดค๎านการสร๎างฝายชะลอน้ าในโครงการนี้ 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:  
1.ชาวบ๎านชุมชนต าบลหนองบอน จังหวัดตราด ไมํต๎องการให๎สร๎างฝายชะลอน้ าในโครงการพัฒนา
แหลํงน้ าเพ่ือชุมชน/ชนบทของทางรัฐ ที่ล าคลองเขาปีกกา บริเวณ ม.3 ต.หนองบอน และม.6ต.ช๎าง
ทูน อ.บํอไรํ ในการกั้นและชะลอน้ าที่ไหลจากเขาปีกกา เพราะเกรงจะสํงผลกระทบกับสภาพแวดล๎อม
สองฝั่งคลอง และไมํมีความจ าเป็นในการใช๎ประโยชน๑จากฝายแหํงนี้ 
2.รัฐบาล ต๎องการชํวยแก๎ปัญหาภัยแล๎งให๎กับประชาชนในชุมชนตํางๆ โดยการกํอสร๎างฝายชะลอน้ า 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1. ประธานสภาองค๑กรชุมชนต าบลหนองบอน 2.คณะกรรมการบ๎านม.3ต.หนองบอน  3.ชาวบ๎านม.3
ต.หนองบอน 4.รองนายก อบต.ช๎างทูน 5.รัฐบาล 6.กรมชลประทานที่9  7.ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน  
 
ระยะเวลา: พ.ศ.2559- พ.ศ. 2561 
 
สถานะ: อยูํระหวํางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข๎อง 
 
พลวัต: ชาวบ๎านม.3ต.หนองบอน รํวมกันแสดงความคิดเห็นคัดค๎านการกํอสร๎างฝายชะลอน้ า ที่ล า
คลองเขาปีกกา บริเวณ ม.3 ต.หนองบอน และม.6ต.ช๎างทูน อ.บํอไรํ ในการกั้นและชะลอน้ าที่ไหล
จากเขาปีกกา เพราะเกรงจะสํงผลกระทบกับสภาพแวดล๎อมสองฝั่งคลอง และไมํมีความจ าเป็นในการ
ใช๎ประโยชน๑จากฝายแหํงนี้ อีกทั้งการกํอสร๎างฝายแหํงนี้ก็ไมํได๎มีการท าประชาคมชาวบ๎านแตํอยํางไร
ด๎วย 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความรุนแรงตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การยื่นหนังสือคัดค๎านตํอผู๎เกี่ยวข๎อง และ
พูดคุยหาทางออกรํวมกัน 
 
แหล่งข้อมูล : 
https://www.facebook.com/215007468706971/posts/477282515812797/  
  
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/215007468706971/posts/477282515812797/
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32.การจัดการประมงชายฝั่ง 
  
พื้นที่:  อ.คลองใหญํ จังหวัด ตราด 
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: กลุํมประมงจังหวัด ตราด ไมํต๎องการให๎รัฐบาลเดินทางไปให๎สัตยาบันเพ่ือรับ
อนุสัญญาองค๑การแรงงานระหวํางประเทศ ฉบับที่ 188 (C188) พร๎อมเรียกร๎องข๎อเสนอ 7 ประการ 
 
ความเป็นมา :  
      1 ส.ค.2561  ผู๎สื่อขําวรายงานวํา กลุํมประมงใน จ.ตราด ได๎รวมตัวเรียกร๎องรัฐบาลให๎เรํงแก๎ไข
ปัญหาการท ากิน และคัดค๎านการลงสัตยาบัน C188 ชี้นี่ คือจุดจบการประมงไทย 
โดย นายณรงค๑ ชัยศิริ เลขาธิการสมาคมการประมง จ.ตราด พร๎อมด๎วย นายฐิติกร โลหะคุปต๑ 
ประธานชมรมประมงอวนครอบแหํงประเทศไทย พร๎อมชาวประมงกวํา 100 คน ได๎เดินทางมาไปยื่น
หนังสือตํอ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท๑ ผู๎วําราชการจังหวัดตราด ซึ่งอยูํระหวํางปฏิบัติหน๎าที่นอก
พ้ืนที่ จึงมอบให๎ นายประธาน สุรกิจบวร รองผู๎วําราชการ จ.ตราด น าตัวแทนชาวประมงเข๎ารํวม
ประชุมที่ห๎องพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด เพ่ือชี้แจงถึงปัญหา ซึ่งเลขาธิการสมาคมประมง จ.
ตราด ได๎แจกแจง 7 ประการ คือ 1.การขาดแคลนแรงงาน จากการเข๎มงวดของทางราชการ    
2.การซื้อเรือคืน เพ่ือต๎องการลดจ านวนเรือประมงไทย แตํนโยบายดังกลําวกลับลําช๎า จึงขอให๎
ด าเนินการโดยเร็ว 
3.ขอให๎กรมสวัสดิการและค๎ุมครองแรงงานปรับปรุงแก๎ไขกฎ ระเบียบให๎เหมาะสมตํออาชีพประมง ที่
เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพกับอาชีพอ่ืนๆ 
4.การออกประกาศข๎อบังคับการตรวจเรือตามที่ได๎มีปรับปรุงแล๎ว ขอให๎ด าเนินการประกาศโดยเร็ว 
เพ่ือให๎ชาวประมงที่ท าถูกกฎหมายได๎ออกท าประมง  
5.ขอให๎ทบทวนบทลงโทษที่รุนแรงเกินไปของ พ.ร.บ.ประมง พ.ศ.2558 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม รวมทั้ง
การออกค าสั่งทางปกครองที่ไมํเป็นธรรม  
6.กรณีปีโปู : PIPO ที่มีหลายหนํวยงาน และมีการโยกย๎ายสับเปลี่ยน ควรให๎มีการท างานแก๎ปัญหาใน
แนวทางเดียวกัน และ  
7.การติดVMSท าให๎เกิดภาระคําใช๎จํายเพิ่มข้ึน จึงขอให๎มีการแก๎ไข  

และสุดท๎าย เรื่องการที่รัฐบาลจะเดินทางไปให๎สัตยาบันเพ่ือรับอนุสัญญาองค๑การแรงงาน
ระหวํางประเทศ ฉบับที่ 188 (C188) ถือเป็นการท าลายธุรกิจประมงให๎แยํลง จึงเรียกร๎องไมํให๎รับ
สัตยาบันดังกลําว เนื่องจากประเทศในเอเชียไมํมีประเทศใดเข๎า เพราะจะท าให๎เกิดปัญหากับธุรกิจ
ประมงถึงขั้นลํมสลายได๎จากบทบัญญัติที่ก าหนดมาตรฐานตํางๆ เชํน ก าหนดเพดานเรือให๎มีความสูง
ไมํเกิน 2 เมตร และต๎องมีห๎องน้ าส าหรับลูกเรือ 4 คนตํอ 1 ห๎องน้ า มีที่นอนฟูกอยํางดี มีห๎องกีฬา 
ห๎องสมุด ห๎องพักผํอน ซึ่งกรณีเรือประมงอวนล๎อมมีแรงงาน 40 คน ต๎องมีห๎องน้ าถึง 10 ห๎อง เป็นต๎น 

และท่ีบริเวณหน๎าที่วําการ อ.คลองใหญํ จ.ตราด นายภักดี ชนม๑ทวี นายกสมาคมชาวประมง
เรือด าล๎อมจับรวมใจ และตัวแทนกลุํมประมง อ.คลองใหญํ พร๎อมชาวประมงกวํา 400 คน ได๎เดินทาง
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เข๎าพบ นายชัยวัฒน๑ โอชนานนท๑ นายอ าเภอคลองใหญํ เพ่ือยื่นหนังสือผํานไปยังนายกรัฐมนตรี 
เรียกร๎องข๎อเสนอ 7 ประการ เชํนเดียวกับที่สมาคมการประมง จ.ตราด ได๎ยื่นหนังสือตํอผู๎วําราชการ
จังหวัดตราด และคัดค๎านการที่รัฐบาลจะไปให๎สัตยาบันเพ่ือรับอนุสัญญาองค๑การแรงงานระหวําง
ประเทศ ฉบับที่ 188 (C188) วําด๎วยการท างานภาคการประมง พ.ศ.2550  

 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:  
1.กลุํมประมงจังหวัดตราด ไมํต๎องการให๎รัฐบาลเดินทางไปให๎สัตยาบันเพ่ือรับอนุสัญญาองค๑การ
แรงงานระหวํางประเทศ ฉบับที่ 188 (C188) พร๎อมเรียกร๎องข๎อเสนอ 7 ประการ 
2.รัฐบาลต๎องการเดินทางไปให๎สัตยาบันเพ่ือรับอนุสัญญาองค๑การแรงงานระหวํางประเทศ ฉบับที่ 
188 (C188) 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1. กลุํมประมง จ.ตราด 2.กลุํมประมง อ.คลองใหญํ 3.เลขาธิการสมาคมการประมง จ.ตราด 4.
ประธานชมรมประมงอวนครอบแหํงประเทศไทย 5.ผู๎วําราชการจังหวัดตราด 6.รองผู๎วําราชการ      
จ.ตราด 7.นายกสมาคมชาวประมงเรือด าล๎อมจับรวมใจ 8.นายอ าเภอคลองใหญํ 9.นายกรัฐมนตรี 
 
ระยะเวลา: พ.ศ.2561 
 
สถานะ: อยูํระหวํางการแก๎ไขปัญหา 
 
พลวัต: เลขาธิการสมาคมการประมง จ.ตราด พร๎อมด๎วย ประธานชมรมประมงอวนครอบแหํง
ประเทศไทย พร๎อมชาวประมงกวํา 100 คน ได๎เดินทางมาไปยื่นหนังสือตํอ ผู๎วําราชการจังหวัดตราด 
ซึ่งอยูํระหวํางปฏิบัติหน๎าที่นอกพ้ืนที่ จึงมอบให๎ รองผู๎วําราชการ จ.ตราด น าตัวแทนชาวประมงเข๎า
รํวมประชุมที่ห๎องพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด เพ่ือชี้แจงถึงปัญหา ซึ่งเลขาธิการสมาคมประมง 
จ.ตราด ได๎แจกแจง 7 ประการ 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ ประชุมเพ่ือหาทางออกรํวมกัน และการ
ยื่นหนังสือคัดค๎านถึงผู๎วําราชการจังหวัดตราด และการใช๎สื่อมวลชนชํวยในการเสนอขําวสาธารณะ 
แหล่งข้อมูล : 
https://mgronline.com/local/detail/9610000076197  
https://www.thaipost.net/main/detail/14508  
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/TNSOC6108010010092  
 
 
 
 

https://mgronline.com/local/detail/9610000076197
https://www.thaipost.net/main/detail/14508
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/TNSOC6108010010092
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33.ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง อ าเภอบ่อไร่  
 

พื้นที่:  อ าเภอบํอไรํ จ.ตราด 
 
ประเภท: การจัดการความขัดแย๎งระหวํางคนกับสัตว๑ 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านช๎างทูนครึ่งร๎อยประท๎วงผู๎วําฯ ตราด เรํงขับไลํช๎างปุาออกจากพ้ืนที่หลังได๎ 
รับผลกระทบอยํางหนัก 
 
ความเป็นมา: 
 ตั้งแตํปี 2504 พ้ืนที่ปุา จ.ตราด มีพ้ืนที่ปุาปกคลุมประมาณ 50-70 % แตํดัวยความ
เจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจของเมือง สํงผลให๎ประชากรเพ่ิมขึ้น และสิ่งที่ตามมาคือ การบุกรุกปุา ทั้ง
บุกรุกท าเป็นที่อยูํอาศัย ทั้งท าการเกษตร โดยการปลูกทุเรียน เงาะ จึงท าให๎พ้ืนที่ปุาลดลงเหลือเพียง 
20-50 % ในปี 2552 โดยเฉพาะใน อ.บํอไรํ และ อ.เขาสมิง ที่มีการบุกรุกอยํางรุนแรงจนเป็นสาเหตุ
ของการแยํงพ้ืนที่ปุาหรือพ้ืนที่ท ากินระหวํางคนที่พยายามบุกรุกปุาท าสวนผลไม๎ กับช๎างปุาที่ต๎อง
อาศัยพ้ืนปุาในด ารงชีวิตเพ่ือความอยูํรอด  

จากสถิติการเข๎ามาบุกรุกพ้ืนที่ทางการเกษตรและทรัพย๑สินในพ้ืนที่ จ.ตราด ที่อ าเภอบํอไรํ 
เก็บข๎อมูลไว๎ตั้งแตํปี 2549 ช๎างปุา จ านวน 5 ตัวได๎เริ่มเข๎ามาครั้งแรกที่หมูํ 2 ต.หนองบอน และเข๎า
ท าลายพื้นผลทางการเกษตรเสียหายเป็นจ านวนมากท าให๎ชาวบ๎านต๎องปรับการปลูกพืชที่ช๎างไมํชอบ
กินท าให๎ช๎างปุาเริ่มเข๎าไปในพ้ืนที่อ่ืนอยํางไรก็ตามมีช๎างเสียชีวิตไปโดยเหตุจากการใช๎ยาเบื่อเสียชีวิต
ไป 6 ตัว จากปี 2550 -2557 ปัญหาช๎างปุาฝูงใหญํจ านวนกวํา 10 ตัวเข๎ามาบุกรุกพ้ืนที่ท ากินของ
ชาวบ๎านในพ้ืนที่ ต.ช๎างทูน อ.บํอไรํ และ ต.สะตอ อ.เขาสมิง และท าลายพืชผลทางการเกษตรยังคง
เกิดขึ้นอยํางตํอเนื่อง สร๎างความเดือดร๎อนให๎กับชาวบ๎านในพ้ืนที่จนไมํสามารถเข๎าไปท ากินได๎ นาย
อลงกรณ๑ แอครัจน๑ นายอ าเภอบํอไรํ ได๎พยายามแก๎ไขด๎วยการจัดงบประมาณเพ่ือเฝูาระวัง และจุดชุด
ลาดตระเวนติดตามช๎าง รวมทั้งสร๎างโปุงเทียม สร๎างพ้ืนที่กันชนและการท าหอดูช๎าง โดยลําสุดได๎
จัดตั้งกองทุนช๎างขึ้นมาเพ่ือจํายคําชดเชยความเสียหายให๎ชาวบ๎านที่ได๎รับผลกระทบโดยตรง แตํไมํได๎
ผล ดังเชํน 

มีนาคม 2557 ชาวบ๎าน ต.ช๎างทูน อ.บํอไรํ จ.ตราด กวํา 50 คน รวมตัวที่อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา เพ่ือร๎องทุกข๑ตํอ น.ส.เบญจวรรณ อํานเปรื่อง ผู๎วําราชการจังหวัด ที่ก าลังเข๎ารํวม
โครงการบ าบัดทุกข๑ บ ารุงสุข และรับฟังความคิดเห็นของผู๎น าท๎องถิ่น โดยนายเกษม มั่นคง นายก
องค๑การบริหารสํวนต าบล (อบต.) ช๎างทูน เรียกร๎องให๎ทางจังหวัดเรํงแก๎ปัญหาช๎างปุาบุกรุกท าลาย
ทรัพย๑สิน พ้ืนที่เกษตร และท าร๎ายชาวบ๎าน ลําสุด ยังได๎ท าร๎ายเจ๎าหน๎าที่อุทยานแหํงชาติน้ าตกคลอง
แก๎ว จนเสียชีวิต ท าให๎ประชาชนไมํกล๎าออกไปท ามาหากิน รวมทั้งเรียกร๎องให๎ทางจังหวัดจํายเงิน
ชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการกระท าของช๎างปุา ซึ่งไมํได๎เกิดข้ึนเฉพาะ ต.ช๎างทูน แตํยังรวมถึง ต.
หนองบอน อ.บํอไรํ และ ต.สะตอ อ.เขาสมิง 

ทั้งนี้ นายวิรัช ยิ่งยง ผู๎เชี่ยวชาญด๎านปุาไม๎ ส านักงานปุาไม๎ภาค 2 ได๎ชี้แจงตํอชาวบ๎านวํา 
กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว๑ปุา และพันธุ๑พืช ได๎ให๎งบประมาณแก๎ปัญหาด๎วยการน าช๎างเกเร และช๎างตก



100 

 

มันออกจากพ้ืนที่ ขณะเดียวกัน ที่ผํานมามีการแก๎ปัญหาด๎วยวิธีการตํางๆ เชํน ใช๎รั้วปิดกั้น สร๎างโปุง
เทียม สร๎างสิ่งกีดขวาง แตํช๎างได๎เรียนรู๎ และสามารถเข๎ามาในพ้ืนที่ได๎ ท าให๎ต๎องการแก๎ปัญหาใหมํใน
แตํละพ้ืนที่ สํวนการจัดอบรบรมให๎เจ๎าหน๎าที่มีความรู๎ในเรื่องช๎าง และเฝูาระวังช๎างก็ยังคงด าเนินการ
อยํางตํอเนื่อง 

ในที่สุด จังหวัดได๎ท าหนังสือถึงกรมอุทยานฯ เพ่ือให๎เรํงสํงผู๎เชี่ยวชาญเข๎ามาแก๎ปัญหา โดยที่
ผํานมา กรมอุทยานฯ ได๎ให๎งบประมาณ 12 ล๎านบาท เพ่ือสร๎างโปุงเทียม และจัดชุดเฝูาระวังแล๎ว 
สํวนการจํายคําชดเชยต๎องเป็นไปอยํางเหมาะสม 
       20 พฤษภาคม 2559 ที่ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และภาคีเครือขําย จัด
เสวนาเรื่อง “คน ปุา ช๎าง…ความอยูํรอดทํามกลางภัยแล๎ง” เพ่ือน าเสนอข๎อมูลและขยายผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องกับการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งระหวํางคนกับช๎างปุา โดยมี ศ.นพ.สุทธิพันธ๑ จิตพิมลมาศ 
ผู๎อ านวยการ สกว. ผศ.ดร.บัญชร แก๎วสํอง ผู๎อ านวยการฝุายวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น สกว. นักวิจัยชาวบ๎าน 
และนักวิชาการ รวมทั้งหนํวยงานตํางๆ เข๎ารํวม 

ด๎านนายชิษณุวัฒน๑ มณีศรีข า ผู๎ประสานงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น ศูนย๑ประสานงานวิจัยเพ่ือ
ท๎องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม กลําววํา ที่ผํานมาศูนย๑ประสานงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น จังหวัด
สมุทรสงคราม และศูนย๑ประสานงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น ภาคตะวันออก ได๎ให๎การสนับสนุนงานวิจัยใน
พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ซึ่งแกนน าชุมชนได๎ด าเนินการวิจัย เพ่ือค๎นหาแนวทางการลด
ผลกระทบจากช๎างกินพืชไรํ ในพ้ืนที่ที่ ได๎รับผลกระทบ โดยได๎ด าเนินการวิจัยมาตั้งแตํเดือน
พฤศจิกายน 2546 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งโครงการได๎ข๎อค๎นพบแนวทางในการลดผลกระทบจากช๎างกินพืช
ไรํของตนเอง โดยในเบื้องต๎นได๎ท าการเก็บข๎อมูลของพ้ืนที่ซึ่งเกี่ยวข๎องกับคนและช๎าง น าข๎อมูลความรู๎
มาวิเคราะห๑และวางแผนทดลองปฏิบัติการและการหาข๎อสรุปเพ่ิมเติมตํอเนื่องจนเกิดแนวทางการ
จัดการปัญหาช๎างปุาได๎อยํางเป็นรูปธรรม กระทั้งขยายผลการวิจัย น าไปสูํการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และ
ยกระดับการแก๎ปัญหาทั้งในระดับพ้ืนที่ ตํางพ้ืนที่ และในระดับนโยบาย รวมทั้งการพัฒนาเครือขําย
ความรํวมมือของชุมชนเชื่อมโยงกับหนํวยงานราชการ เชํน กรมอุทยานฯ ผู๎วําราชการจังหวัด 
โ รง เรี ยน และสื่ อมวลชน ซึ่ งจะน า ไปสูํ การก าหนดนโยบายที่ เหมาะสมในแตํละ พ้ืนที่ 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1. ชาวบ๎านช๎างทูนต๎องการให๎หนํวยงานรัฐไลํช๎างออกจากพ้ืนที่และชดเชยคําเสียหาย 
2. กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว๑ปุา และพันธุ๑พืชต๎องการดูแลช๎างปุาเพ่ือธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม 
 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1. ผู๎วําราชการจังหวัดตราด  2. องค๑การบริหารสํวนต าบล (อบต.) ช๎างทูน 3. นายอ าเภอ

เมืองตราด 4. สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร 5. สื่อมวลชน 6. อุทยานแหํงชาติน้ าตกคลองแก๎ว             
7.ส านักงานปุาไม๎ภาค 2 8.ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 9.ผู๎อ านวยการ สกว. 10.ผู๎อ านวยการ
ฝุายวิจัยเพื่อท๎องถิ่น สกว. 11.นักวิจัยชาวบ๎าน 11.นักวิชาการ  
 
ระยะเวลา: พ.ศ.2549 – 2559  
 
สถานะ: อยูํระหวํางการด าเนินการแก๎ไข  
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พลวัต: ความเจริญได๎ท าให๎พ้ืนที่ปุาลดลง แตํพ้ืนที่ท ากินของเกษตรมีจ านวนมากขึ้น จึงท าให๎ช๎างปุา
ได๎ออกมาหากินและได๎ท าลายพืชผล บ๎านเรือน หรือบางครั้งท าให๎ผู๎คนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แม๎ทาง
กรมอุทยานฯ และนักวิชาการได๎พยายามหาทางแก๎ไข แตํปัญหาก็ยังด ารงอยูํโดยชาวบ๎านต๎องการให๎
ไลํช๎างออกจากพ้ืนที่ 
 
ระดับความรุนแรง: มีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย มีการเสียชีวิต 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออกรํวมกันของฝุาย
ตํางๆที่เก่ียวข๎อง แตํก็ยังเป็นปัญหาอยูํ  
 
แหล่งข้อมูล: 
ผู๎จัดการออนไลน๑. ““ชาวช้างทูน” ถือป้ายประท้วง ผวจ.ตราด เร่งแก้ปัญหาช้างป่า.” 19 มีนาคม  

2557. 
ส านักขําวอิศรา.  “พิพาท "คน-ช้างป่า" ข้อขัดแย้งไม่สิ้นสุด.” 29 มิถุนายน 2557. 
http://transbordernews.in.th/home/?p=12788 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://transbordernews.in.th/home/?p=12788


102 

 

จังหวัดนครนายก 
 
34.คัดค้านแก้ไขผังเมืองจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2555  
 
พื้นที่: จังหวัดนครนายก 
 
ประเภท: การพัฒนาเมือง  
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง : ภาคประชาสังคมจังหวัดนครนายก 27 องค๑กร ออกแถลงการณ๑ตํอผู๎วําราชการ
จังหวัดนครนายก และคณะกรรมการผังเมือง เพ่ือคัดค๎านการแก๎ไขผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก 
พ.ศ. 2555 โดยให๎กลับไปใช๎ผังเมืองรวมนครนายก พ.ศ.2555 ทั้งฉบับ โดยให๎ยกเว๎นเฉพาะการสร๎าง
สาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นส าหรับชาวนครนายกเทํานั้น 
 
ความเป็นมา : 
 วันที่ 14 มิ.ย. 2560 หน๎าศาลากลางจังหวัดนครนายก  ภาคประชาสังคมจังหวัดนครนายก 
27 องค๑กร ออกแถลงการณ๑คัดค๎านการแก๎ไขผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2555 โดยให๎กลับไป
ใช๎ผังเมืองรวมนครนายก พ.ศ.2555 ทั้งฉบับ ตามค าร๎องที่เคยยื่นคัดค๎านไว๎เมื่อ พ.ศ. 2558 โดยให๎
ยกเว๎นเฉพาะการสร๎างสาธารณูปโภคที่จ าเป็นส าหรับชาวนครนายกเทํานั้น พร๎อมเรียกร๎องให๎ชาว
นครนายกแสดงเจตนารมณ๑ตํอ ดร.ประดิษฐ๑ ยมานันท๑ ผู๎วําราชการจังหวัดนครนายก พร๎อมเพียงกัน
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก เวลา 09.00 น. และแสดงเจตจ านง
รํวมกันตํอที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ณ ห๎องประชุมกรมโยธาธิการและผังเมือง 2101 ชั้น 1 
อาคาร 2 ถนนพระราม 9 กรุงเทพ เวลา 09.30 น.  

สืบเนื่องจากการรวมตัวของภาคประชาสังคมทั้งจังหวัดของชาวนครนายก เมื่อ พ.ศ. 2558 
ในการคัดค๎านการแก๎ไขผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก ฉบับ พ.ศ. 2555 บัดนี้กระบวนการแก๎ไขได๎
ด าเนินมาถึงการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมืองในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นี้ กํอนที่จะถูกสํงไป
ยังกระทรวงมหาดไทยเพ่ือจัดท าเป็นกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุเบกษาตํอไป ภาคประชาชน
มีความกังวลใจตํอการพิจารณาแก๎ไขในขั้นตอนสุดท๎ายนี้ เพ่ือเป็นการยืนยันในเจตนารมณ๑ของชาว
นครนายกที่จะคงผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2555 ไว๎ทั้งฉบับ ยกเว๎นเฉพาะการพัฒนา
สาธารณูปโภคส าหรับชาวนครนายกที่จ าเป็นเทํานั้น เชํนเสาสํงสัญญาณ เป็นต๎น เนื่องจากการแก๎ไขที่
สํวนราชการท าในปี พ.ศ. 2558 นั้นไมํผํานการมีสํวนรํวมของประชาชนอยํางกว๎างขวาง  ภาคประชา
สังคมจังหวัดนครนายกจึงเห็นควรให๎รอผังเมืองรวมนครนายกฉบับใหมํที่เสร็จสิ้นการฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในระดับต าบลมาแล๎ว จึงไมํมีความจ าเป็นที่จะเรํงรัดรีบร๎อนแตํประการใด ประกอบกับ
ชาวจังหวัดนครนายกเชื่อมั่นในกฎหมายผังเมืองที่จะเป็นปราการดํานสุดท๎ายของการปกปูองรักษา
ธรรมชาติซึ่งเป็นมรดกที่บรรพบุรุษรักษาไว๎ให๎ชาวนครนายกได๎สร๎างอาชีพและรายได๎จากผลผลิตทาง
เกษตรกรรมและการทํองเที่ยวทางธรรมชาติ ประกอบกับเหตุการณ๑ที่ผํานมาไมํวําจะเป็นกรณีความ
ขัดแย๎งของการขุดบํอดิน การสร๎างโรงงานอุตสาหกรรมที่แยกประชาเกษม การสร๎างฟาร๑มไกํ ขนาด
ใหญํ กฎหมายผังเมืองรวมนครนายก พ.ศ. 2555 มีบทบาทชํวยยุติปัญหาไว๎ได๎เป็นอยํางดี  อีกทั้งการ
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แก๎ไขผังเมืองที่เสนอมานั้นไมํสอดคล๎องกับภูมิประเทศพ้ืนที่ของจังหวัดนครนายกที่เป็นธรรมชาติปุา
เขาที่กํอให๎เกิดน้ าตก แมํน้ าและล าน้ าตามธรรมชาติไหลลงสูํที่ราบลุํมน้ าทํวมถึงซึ่งมีศักยภาพพ้ืนที่ที่
เหมาะแกํการท าเกษตรกรรมและการพักผํอนหยํอนใจในบรรยากาศธรรมชาติ และยังเป็นแก๎มลิง
ให๎กับพ้ืนที่ปริมณฑลมากกวําการท าอุตสาหกรรมตามที่มีการขอแก๎ไข และยังสอดรับกับแผนพัฒนา
จังหวัดที่มุํงสร๎างรายได๎จากการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ธรรมชาติ 

นอกจากนี้สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นการท างานรํวมกันของภาคประชาชน   
ภาคราชการ และนักวิชาการมีมติเป็นเอกฉันท๑เมื่อปลายปีที่ผํานมาให๎มีการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมและท า
จังหวัดนครนายกให๎ปราศจากปัญหามลพิษ  ในการนี้ประชาชนจากภาคประชาสังคมจังหวัด
นครนายกทั้ง 27 องค๑กรจึงมีมติรํวมกันที่จะยืนยันค าร๎องที่เคยยื่นไว๎แล๎วเมื่อ พ.ศ. 2558 เพ่ือให๎
กลับไปใช๎ผังเมืองรวมนครนายก พ.ศ. 2555 ทั้งฉบับโดยให๎ยกเว๎นเฉพาะการสร๎างสาธารณูปโภคที่
จ าเป็นส าหรับชาวนครนายกเทํานั้น จึงขอให๎ชาวนครนายกพร๎อมเพียงกันแสดงเจตนารมณ๑ตํอ ดร.
ประดิษฐ๑ ยมานันท๑ ผู๎วําราชการจังหวัดนครนายก ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ศาลากลางจังหวัด
นครนายก เวลา 09.00 น. และแสดงเจตจ านงรํวมกันตํอที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ณ ห๎อง
ประชุมกรมโยธาธิการและผังเมือง 2101 ชั้น 1 อาคาร 2 ถนนพระราม 9 กรุงเทพ เวลา 09.30 น. 

ภาคประชาสังคม 27 องค๑กรประกอบด๎วย 1.สมาคมพลเมืองนครนายก 2.สมาคมสื่อมวลชน
เพ่ือการทํองเที่ยว 3.สมาคมชาวนครนายก 4.สมาคมลูกเสือนครนายก 5.สมัชชาสุขภาพจังหวัด
นครนายก 6.สภาองค๑กรชุมชนจังหวัดนครนายก 7.สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก 8.ชมรมชาวใต๎ 
จังหวัดนครนายก 9.ชมรมจักรยาน นครนายก 10.ชมรมกีฬาจักรยาน นครนายก 11.เครือขําย
พลเมืองนครนายก 12.กองทุนสวัสดิการชุมชน 13.ชุมชนทํองเที่ยวไทยพวน 14.ชมรมข๎าราชการ
พลเมืองบ านาญ นครนายก 15.ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน นครนายก 16.ชมรมคน
รักสัตว๑ปุา จังหวัดนครนายก 17.กลุํมเยาวชนต๎นกล๎า จังหวัดนครนายก 18.สมาพันธ๑สํงเสริมพัฒนา
เกษตรแหํงชาติ สาขานครนายก 19.อาสาสมัครพิทักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม นครนายก 
20.เครือขํายเกษตรอินทรีย๑ นครนายก 21.กลุํมคนรักพระอาจารย๑ 22.คณะกรรมการผู๎ใช๎น้ าเขื่อนขุน
ดํานปราการชล 23.ชมรมทํองเที่ยวชุมชนจังหวัดนครนายก 24.เครือขํายตลาดนัดชุมชน อ าเภอ
องครักษ๑ นครนายก 25.เครือขํายผังเมืองจังหวัดนครนายก 26.กลุํมรวมใจต๎านภัยบํอดินชุมพลบึงศาล 
27.กลุํมรักษ๑นาหินลาด 
          26 มิถุนายน 2560 ชาวนครนายกร๎องคัดค๎านแก๎ไขผังเมืองส าเร็จ บอร๑ดผังเมืองมีมติให๎
กลับไปใช๎ผังเมืองรวมปี′55 ฉบับเดิม ชี้ไมํต๎องการโรงงานอุตสาหกรรม-หมูํบ๎านจัดสรร-คอนโดฯ หวั่น
ชุมชนแออัดเกิดปัญหามลพิษ เน๎นรักษาพ้ืนที่การเกษตร อนุรักษ๑ธรรมชาติแหลํงต๎นน้ า   
          นายโกมล จ านงค๑ผล นักวิเคราะห๑ผังเมืองช านาญการพิเศษ ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดนครนายก เปิดเผยวํา ผังเมืองรวมจังหวัดนครนายกประกาศใช๎เมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2555 
และเมื่อประกาศแล๎วได๎มีการแก๎ไขข๎อก าหนดในบางประเด็น ซึ่งเมื่อแก๎ไขแล๎วได๎มีการติดประกาศให๎
ประชาชนได๎ตรวจดูและยื่นค าร๎อง เป็นระยะเวลา 90 วัน ในชํวงที่ปิดประกาศ มีผู๎มายื่นค าร๎องขอ
แก๎ไข โดยให๎กลับไปใช๎กฎหมายผังเมืองรวมฉบับเดิม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการผังเมืองเมื่อวันที่  14 
มิถุนายน 2560 มีมติให๎ยกเลิกรํางกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก โดยให๎กลับไปใช๎ 
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ใ ห๎ ใ ช๎ บั ง คั บ ผั ง เ มื อ ง ร ว ม จั ง ห วั ด น ค ร น า ย ก พ . ศ . 2555 ฉ บั บ เ ดิ ม 
          "ประเด็นหลักที่ผู๎มายื่นค าร๎องไมํต๎องการให๎แก๎ไขผังเมือง เนื่องจากไมํต๎องการให๎มีโรงงาน
อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น จึงมีค าร๎องให๎ยกเลิกฉบับที่แก๎ไข และไปใช๎ฉบับเดิม โดยเหตุผลหนึ่งที่
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให๎ยกเลิกผังฉบับที่แก๎ไขบางรายการนี้ เนื่องจากขณะนี้มีการเตรียมการ
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ด าเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก เพ่ือมาใช๎ฉบับใหมํด๎วย ซึ่งขณะนี้ยังอยูํในข้ันตอน 
ของการด าเนินการ" 
         ด๎านนายสุธี รัตนมงคลกุล ตัวแทนเครือขํายผังเมืองจังหวัดนครนายก กลําววํา ลําสุด
คณะกรรมการผังเมืองระดับชาติได๎พิจารณาเห็นชอบตามภาคประชาชน คือ ไมํมีการแก๎ไขผังเมืองรวม
จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2555 และกลับไปใช๎ผังเมืองฉบับเดิม โดยสิ่งที่ประชาชนไมํเห็นด๎วยกับการ
แก๎ไข เนื่องจากมีการแก๎บางประเด็น เชํน แก๎ไขให๎สามารถสร๎างอาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร มีการ
แนบท๎ายอุตสาหกรรมทั้งหมด ซึ่งท าให๎กังวลวําจังหวัดนครนายกจะกลายเป็นแหลํงของอุตสาหกรรม 
และสร๎างมลพิษให๎กับสิ่งแวดล๎อม รวมถึงการแก๎ไขเส๎นทางน้ าระยะ 6 เมตรตามล าน้ าตําง ๆ ให๎
สามารถมีสิ่งปลูกสร๎างอาศัยได๎ ซึ่งอาจจะสํงผลให๎เกิดการกีดขวางทางน้ าในแหลํงน้ าธรรมชาติ  
ขณะเดียวกันยังจะมีการแก๎ไขสัดสํวนการเป็นที่อยูํอาศัย ด๎วยการลดพื้นที่วํางตํอพ้ืนที่ใช๎งานลง ซ่ึง
อาจจะสํงผลให๎เกิดหมูํบ๎านจัดสรร หรือคอนโดมิเนียมขึ้นได๎ และเม่ือมีคนอพยพเข๎ามาอยูํมากขึ้น จะ
ท าให๎กลายเป็นสถานที่แออัด สํงผลให๎เกิดมลพิษ ทั้งน้ าเสีย รถติด และปัญหาตําง ๆ ตามมามากมาย 
ซึ่งจังหวัดนครนายกเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม และพ้ืนที่ทํองเที่ยวทางธรรมชาติ ประกอบกับถนนตําง ๆ 
ไมํได๎ออกแบบมาเพ่ือเป็นที่พักอาศัย โดยเหมาะแกํการเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและแก๎มลิงมากกวํา จึงไมํ
จ าเป็นที่จะต๎องมีบ๎านเรือนหนาแนํน "ด๎วยศักยภาพพ้ืนที่ที่มีปุา เขา ล าน้ า ล าธาร น้ าตก แมํน้ า ทีร่าบ
ลุํม และมีสวน ไรํ นา ภาครัฐจะต๎องมาก าหนดแนวทาง และรํวมกับชาวบ๎านวําจะพัฒนาไปทางไหน 
ซึ่งควรจะออกไปทางทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ การเกษตร การอนุรักษ๑ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ชาติพันธุ๑ 
ซึ่งผังเมืองเดิมไมํได๎เป็นอุปสรรค แตํเป็นประโยชน๑กับการพัฒนาพื้นที่ ถ๎าหากพัฒนาให๎สมกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่ที่มีอยูํ จึงไมํมีความจ าเป็นใด ๆ ที่จะไปแก๎ไขให๎มีการพัฒนาที่ผิดจากสิ่งที่เป็นความต๎องการ
ของประชาชน" 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
1. สํวนราชการจังหวัดนครนายก ต๎องการแก๎ไขผังเมืองจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2555 เพ่ือให๎มีความ
เหมาะสมกับการพัฒนาจังหวัดในปัจจุบัน 
2. ภาคประชาสังคมจังหวัดนครนายก 27 องค๑กร คัดค๎านแก๎ไขผังเมืองจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2555 
ยันขอใช๎ผังเมืองฉบับเดิม เชิญชวนชาวนครนายกแสดงเจตนารมณ๑ตํอ ผู๎วําราชการจังหวัดนครนายก 
เนื่องจากไมํต๎องการโรงงานอุตสาหกรรม-หมูํบ๎านจัดสรร-คอนโดฯ หวั่นเกิดปัญหามลพิษ เน๎นรักษา
พ้ืนที่การเกษตร อนุรักษ๑ธรรมชาติแหลํงต๎นน้ า  
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 
1.ผู๎วําราชการจังหวัดนครนายก  2.นักวิเคราะห๑ผังเมืองช านาญการพิเศษ ส านักงานโยธาธิการและ   
ผังเมือง จังหวัดนครนายก  3.คณะกรรมการผังเมืองระดับชาติ  4.สื่อมวลชน   
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 
 
สถานะ: ได๎รับการแก๎ไขแล๎ว  
 
พลวัต: ภาคประชาสังคมจังหวัดนครนายก 27 องค๑กร ออกแถลงการณ๑คัดค๎านการแก๎ไขผังเมืองรวม
จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2555 โดยให๎กลับไปใช๎ผังเมืองรวมนครนายก พ.ศ.2555 ทั้งฉบับ ตามค าร๎อง
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ที่เคยยื่นคัดค๎านไว๎เมื่อ พ.ศ. 2558 โดยให๎ยกเว๎นเฉพาะการสร๎างสาธารณูปโภคที่จ าเป็นส าหรับชาว
นครนายกเทํานั้น 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การประชุมเจรจาหาทางออกรํวมกันของ
ฝุายตํางๆที่เก่ียวข๎อง และการยื่นหนังสือถึงผู๎วําราชการจังหวัดนครนายก  
 
แหล่งข้อมูล: 
บ๎านเมือง. “27 องค์กรนครนายกฯ แถลงการณ์ค้านแก้ พ.ร.บ.ผังเมือง 2555” 13 มิถุนายน 2560. 
(http://www.banmuang.co.th/news/region/83063) 
ประชาชาติธุรกิจ. “ปิดทางคอนโดฯ-โรงงานก่อมลพิษ ชาวนครนายกค้านแก้ผังเมืองส าเร็จ ใช้ผัง
เมืองเดิม ปี 55” 26 มิถุนายน 2560. 
(https://www.prachachat.net/webmobile/news_detail.php?newsid=1498485335) 
 
  

   

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.prachachat.net/webmobile/news_detail.php?newsid=1498485335
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35.คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ  
 
พื้นที่: หมูํ 8 ต าบลพระอาจารย๑ อ าเภอองครักษ๑  จังหวัดนครนายก 
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง : ประชาชน ต.พระอาจารย๑ อ.องครักษ๑ จ.นครนายก คัดค๎านไมํให๎จังหวัดนครนายก
ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงานไฟฟูาจากพลังงานขยะของบริษัทกรีนเนอยี่ เทคโนโลยี 
นครนายก จ ากัด เพราะเกรงวําจะสํงผลกระทบทางด๎านสุขภาพ สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ ของ
ประชาชนในพื้นท่ีและพ้ืนที่ใกล๎เคียง 
 
ความเป็นมา : 
 17 มีนาคม 2559 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ประกาศวําบริษัทกรีนเนอยี่ เทค
โนโลยี่ นครนายก จ ากัด ได๎ขออนุญาตสร๎างโรงไฟฟูาขยะขนาดกวําสี่หมื่นแรงม๎า ในพ้ืนที่ต าบลพระ
อาจารย๑ ซึ่งให๎โอกาสชาวบ๎าน คัดค๎านได๎ถีงวันที่ 23 มีนาคม 59 นี้ซึ่งจริงแล๎วผังรวมเมืองนครนายก 
พศ. 2555 ไมํอนุญาต ให๎สร๎างโรงไฟฟูาขยะ แตํก็มีการฉวยโอกาสขณะที่ มีประกาศ คสช. ฉบับที่ 
4/2559 ตาม ม.44 ที่เปิดไว๎ จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดทํองเที่ยวเป็นฉนวนให๎กับ เขาใหญํมรดก
โลก เป็นพ้ืนที่เกษตรปลอดสาร เป็นแหลํงน้ าของภาคกลาง โรงไฟฟูาขยะนี้จะแยํงน้ ากับประชาชน
หรือไมํ? ขยะในนครนายกมีไมํมากเพราะประชากร มีเพียง 2 แสนคน ต๎องน าขยะจากภายนอก มา
เผาด๎วยจึงจะคุ๎ม และเป็นขยะของคนชนบท ความชื้นสูงไมํคุ๎มคํากับการเผา อีกทั้งประชาชนขาด
ความเชื่อมั่นกับภาครัฐที่ไมํสามารถควบคุมมลพิษโรงงานที่มีอยูํแล๎ว ด๎วยเหตุผลประการทั้งปวง 
ชาวบ๎านในต าบลพระอาจารย๑ อ.องครักษ๑ จึงขอเชิญชวนชาวนครนายกได๎รํวมกันลงชื่อคัดค๎านและ
มารํวมยื่นหนังสือให๎ผู๎วําราชการจังหวัด 

ขณะที่นายก านัน สุทธิรักษ๑ บุญรอด ก านัน ต.พระอาจารย๑ บอกวํา ส าหรับวันนี้ที่ได๎รวมตัว
ชาวบ๎านในพ้ืนที่มานั้นไมํได๎ต๎องการมาประท๎วงเพียงแคํต๎องการมายื่นหนังสือคัดค๎านให๎กับทางผู๎วํา
ราชการจังหวัดนครนายก เนื่องจากได๎มีประกาศจากอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายกมาปิดประกาศ 
การกํอสร๎างโรงไฟฟูาของบริษัทเอกชนแหํงหนึ่ง โดยมีข๎อก าหนดให๎ยื่นหนังสือคัดค๎านได๎ไมํเกินวันที่ 
23 มีนาคม 2559 นี้ ซึ่งชาวบ๎านคาดวําจะไมํทันการด๎วยระยะเวลาที่กระชั้นชิด จึงรวบรวมรายชื่อ 
กวํา 2000 คน มายื่นคัดค๎าน อีกท้ังพ้ืนที่ที่จะมากํอสร๎างนั้นเป็นแหลํงชุมชนและแหลํงเกษตรกรรมท า
กินของชาวบ๎านในพ้ืนที่ และที่ส าคัญพ้ืนที่นี้เป็นที่ราบลุํม มีน้ าทํวมทุกปี  ซึ่งจุดที่ตั้งโรงไฟฟูาขยะนั้น 
อยูํในพื้นที่ หมูํ 8 ต าบลพระอาจารย๑ อ าเภอองครักษ๑ จังหวัดนครนายก ซึ่งอยูํใกล๎กับศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียนอีกสองแหํงในบริเวณใกล๎เคียง 

ลําสุด เวลาประมาณ 09.30 น. รองวรพันธ๑ สุวัณณุสส๑ รองผจว.นครนายก และอุตสาหกรรม
จังหวัดนครนายก เป็นผู๎รับหนังสือแทนผู๎วําราชการจังหวัดนครนายก โดยนางพาขวัญ กาจหาญ 
อุตสาหกรรมจังหวัดได๎ชี้แจงวํากรณีดังกลําวเป็นเพียงการแปะประกาศเพ่ือสอบถามไปยังประชาชน
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วําถ๎ามีการกํอตั้งโรงไฟฟูาก าจัดขยะจะมีใครเห็นด๎วยหรือคัดค๎านหรือไมํ โดยยังไมํมีการยื่นหนังสือ
กํอสร๎างแตํอยํางใด 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1. ประชาชน ต.พระอาจารย๑ อ.องครักษ๑ จ.นครนายก คัดค๎านไมํให๎จังหวัดนครนายกออกใบอนุญาต
การประกอบกิจการโรงงานไฟฟูาจากพลังงานขยะของบริษัทกรีนเนอยี่ เทคโนโลยี นครนายก จ ากัด 
เพราะเกรงวําจะสํงผลกระทบทางด๎านสุขภาพ สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ  และการประกอบอาชีพ
การเกษตรของประชาชนในพื้นท่ีและพ้ืนที่ใกล๎เคียง 
2. บริษัทกรีนเนอยี่ เทคโนโลยี นครนายก จ ากัด ต๎องการขออนุญาตสร๎างโรงงานไฟฟูาจากพลังงาน
ขยะ ในพ้ืนที่ต าบลพระอาจารย๑ อ าเภอองครักษ๑  จังหวัดนครนายก 
  
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1. ผู๎วําราชการจังหวัดนครนายก  2.รองผู๎วําราชการจังหวัดนครนายก  3. อุตสาหกรรมจังหวัด
นครนายก  4. สื่อมวลชน    
 
ระยะเวลา : พ.ศ. 2559 
 
สถานะ: อยูํระหวํางการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อจัดการปัญหา  
 
พลวัต: ประชาชน ต.พระอาจารย๑ อ.องครักษ๑ จ.นครนายก ยื่นหนังสือคัดค๎านให๎กับทางผู๎วําราชการ
จังหวัดนครนายก เนื่องจากได๎มีประกาศจากอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายกมาปิดประกาศ การ
กํอสร๎างโรงไฟฟูาจากพลังงานขยะ ของบริษัทกรีนเนอยี่ เทคโนโลยี นครนายก จ ากัด ประชาชนจึงได๎
รวบรวมรายชื่อกวํา 2,000 คน มายื่นคัดค๎าน เนื่องด๎วยพ้ืนที่ที่จะกํอสร๎างนั้นเป็นแหลํงชุมชน และ
แหลํงเกษตรกรรมของชาวบ๎านในพื้นที ่
 
ระดับความรุนแรง : ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ ประชาชนรํวมกันลงชื่อคัดค๎านและรํวมยื่น
หนังสือให๎ผู๎วําราชการจังหวัดนครนายก  
 
แหล่งข้อมูล: 
มติชนออนไลน๑. “นครนายกร้องคัดค้านโรงงานขยะ หวั่นท้าลายวิถีท้องถิ่น -ผลกระทบมากมาย”     
17 มีนาคม 2559. (https://www.matichon.co.th/region/news_73534) 
ขําวชํอง 8. “ชาวบ้านยืนหนังสือคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะที่ศาลากลางนครนายก” 17 มีนาคม 2559. 
(https://www.thaich8.com/news_detail/3034) 

https://www.matichon.co.th/region/news_73534
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36.คัดค้านโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 305 (ถนนรังสิต-
นครนายก) 
 
พื้นที่: ทางหลวงหมายเลข 305 (ถนนรังสิต-นครนายก) 
 
ประเภท: การจัดการโครงสร๎างพื้นฐาน (คมนาคม) 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ประชาชนคัดค๎านโครงการกํอสร๎างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 305 
(ถนนรังสิต-นครนายก)  เพราะเกรงจะได๎รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินและการประกอบกิจการ
ระหวํางการกํอสร๎าง 
 
ความเป็นมา : 

7 มกราคม 2559  นายธีรพันธ๑ ภูมิรัตนประพิณ นายชํางควบคุมโครงการกํอสร๎างสะพาน
กลับรถบนทางหลวงหมายเลข 305 (ถนนรังสิต-นครนายก) กรมทางหลวง เปิดเผยวํา โครงการ
ดังกลําวกรมทางหลวงได๎เซ็นสัญญาจ๎างบริษัทผู๎รับเหมา ตั้งแตํวันที่ 10 ส.ค.2558 สัญญาสิ้นสุด วันที่ 
30 ก.ค.2560 งบประมาณ 398 ล๎านบาท แตํจนถึงขณะนี้ยังไมํสามารถสํงมอบพ้ืนที่ให๎กับผู๎รับเหมา
ได๎ เนื่องจากมีประชาชนบางสํวนคัดค๎าน เพราะเกรงจะได๎รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินและการ
ประกอบกิจการระหวํางการกํอสร๎าง ขณะนี้กรมทางหลวงอยูํระหวํางปรับความเข๎าใจกับประชาชน 
รวมถึงหนํวยงานตํางๆที่เกี่ยวข๎อง เมื่อได๎ข๎อสรุปจึงจะเริ่มลงมือกํอสร๎างได๎  นายธีรพันธ๑กลําววํา 
ส าหรับรายละเอียดโครงการกํอสร๎างสะพานกลับรถ ถนนรังสิต-ธัญญะ มีทั้งหมด 2 ตัว กํอสร๎างเป็น
รูปเกือกม๎าหันหน๎าเข๎ากันลักษณะวงรี โดยสะพานตัวแรกกํอสร๎างบริเวณคลอง 2-3 ส าหรับกลับรถมุํง
หน๎าฝั่งขาออก เพ่ือให๎รถที่มาจากนครนายกต๎องการยูเทิร๑นกลับในทิศทางเดิม สะพานตัวที่ 2 
กํอสร๎างบริเวณคลอง 3-4 ส าหรับกลับรถมุํงหน๎าฝั่งขาเข๎า เพ่ือรถที่มาจากรังสิตต๎องการยูเทิร๑นกลับ
ทิศทางเดิม ระหวํางการกํอสร๎างอาจจะสํงผลกระทบตํอการจราจร เนื่องจากมีจ าเป็นต๎องปิด
การจราจรบนถนนรังสิต-นครนายกบางชํวง จากเดิมฝั่งละ 3ชํอง จะเหลือฝั่งละ 2 ชํอง อยํางไรก็ตาม 
เมื่อกํอสร๎างแล๎วเสร็จชํองจราจรจะเหลือฝั่งละ 3 ชํองตามเดิม สํวนคนที่จะกลับรถสามารถใช๎สะพาน
เกือกม๎าแทน ซึ่งจะชํวยแก๎ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณจุดกลับรถเดิมได๎อยํางดี 

26 มีนาคม 2561 กํอนหน๎านี้กรมทางหลวงได๎มีโครงการกํอสร๎างสะพานกลับรถรูปเกือกม๎า 
บริเวณคลอง 1 และคลอง 2 แตํมีการคัดค๎านจากประชาชนในพ้ืนที่เพราะเกรงจะกระทบตํอกิจการ
ค๎าขาย จึงได๎ยกเลิกโครงการดังกลําว ประกอบกับพ้ืนที่มีข๎อจ ากัดในการวางเสาตอมํอของสะพาน
กลับรถ แม๎วําจะมีประชาชนอีกสํวนหนึ่งต๎องการให๎กํอสร๎างสะพานกลับรถก็ตาม กรมทางหลวงปรับ
แผนแก๎ปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุบนถนนรังสิต -นครนายก เตรียมส ารวจ ออกแบบกํอสร๎าง
สะพานขนาด 4 ชํองข๎ามจุดตัดคลองรังสิต 15 แหํงตลอดแนว หลังชาวบ๎านคัดค๎านสร๎างสะพาน    
กลับรถ 
       นายธานินทร๑ สมบูรณ๑ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กลําววํา ขณะนี้กรมทางหลวงได๎เตรียม
ด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 305 หรือถนนรังสิต-นครนายก ซึ่งจะเป็นการ
แก๎ปัญหาจราจร และลดอุบัติเหตุ โดยกํอสร๎างเป็นสะพานขนาด 4 ชํองจราจรไปกลับ ยกข๎ามคลอง
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รังสิต ซึ่งมถีนนรังสิต-นครนายก มีคลองทั้งหมด 15 แหํง ซึ่งขณะนี้ได๎มอบให๎กองส ารวจออกแบบ 
กรมทางหลวงไปส ารวจพื้นที่เพ่ือออกแบบคาดวําจะเริ่มกํอสร๎างปีงบประมาณ2563  
       ทั้งนี้ การกํอสร๎างทางยกระดับชํวงข๎ามคลองเพ่ือให๎รถทางตรงสามารถขึ้นสะพานได๎โดยสะดวก 
และสามารถให๎รถที่จะเลี้ยวขวาหรือกลับรถลอดใต๎สะพานได๎ ซึ่งจะชํวยลดการตัดกระแสบนทางหลัก 
และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
       โดยหลักการหลังออกแบบเสร็จจะประชาพิจารณ๑ และจะน าเสนอขออนุมัติโครงการ สํวนการ
กํอสร๎างจะทยอยด าเนินการปีละ 3 สะพาน แตํละสะพานคาดวําจะใช๎งบประมาณ 108 ล๎านบาท 
       “ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 305 หรือถนนรังสิต-นครนายก มีหมูํบ๎านจัดสรรเกิดขึ้นมากมาย 
ท าให๎มีปริมาณรถที่ใช๎เส๎นทางดังกลําวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 40,000 คันตํอวัน และเกิดอุบัติเหตุ
บริเวณจุดกลับรถ และบริเวณทางแยกสะพานข๎ามคลองเพ่ือเลี้ยวเข๎าออกหมูํบ๎านจัดสรรบํอยครั้ง ซึ่ง
ถนนดังกลําวเป็นถนนของกรมชลประทาน ซึ่งกรมทางหลวงเข๎ามาชํวยดูแล ปรับปรุงให๎มีมาตรฐาน 
รองรับปริมาณจราจรที่เพ่ิมข้ึน” 
        
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1. กรมทางหลวง ต๎องการด าเนินโครงการกํอสร๎างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 305 (ถนน
รังสิต-นครนายก) เพ่ือลดอุบัติเหตุและแก๎ไขปัญหาจราจร 
2. ประชาชนคัดค๎านโครงการกํอสร๎างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 305 (ถนนรังสิต-
นครนายก)  เพราะเกรงจะได๎รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินและการประกอบกิจการระหวํางการ
กํอสร๎าง 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.อธิบดีกรมทางหลวง  2.สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 
 
สถานะ: ได๎รับการแก๎ไขแล๎ว  
 
พลวัต: ประชาชนคัดค๎านโครงการกํอสร๎างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 305 (ถนนรังสิต-
นครนายก)  เพราะเกรงจะได๎รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินและการประกอบกิจการระหวํางการ
กํอสร๎าง จึงท าให๎ผู๎รับเหมาไมํสามารถเข๎ามาด าเนินการได๎ 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย๑สิน และรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การรับฟังปัญหาและหาทางออกเพ่ือให๎
เกิดประโยชน๑สูงสุดกับประชาชน  
 
แหล่งข้อมูล: 
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ไทยรัฐ. “ค้านยูเทิร์นรังสิตนครนายก ทางหลวงเร่งปรับความเข้าใจ-ชาวบ้านโวยกระทบธุรกิจ”       
7 ม.ค.2559.  (https://www.thairath.co.th/content/559120) 
ผู๎จัดการออนไลน๑. “ทล.จ่อผุดสะพานข้ามคลองแทนยูเทิร์น “รังสิต-นครนายก” แก้รถติดและลด
อุบัติเหตุ” 26 มีนาคม 2561.  (http://news1live.com/detail.aspx?NewsID=9610000029761) 
 

   

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/content/559120
http://news1live.com/detail.aspx?NewsID=9610000029761
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37.ประท้วงฝายชะลอน้ าช ารุด   
 
พื้นที่: หมูํ 3 ต าบลสาริกา อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรน้ า   
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง : ชาวบ๎าน หมูํ 3 ต าบลสาริกา อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก ประท๎วงที่ศาลากลาง
จังหวัดเรื่องฝายชะลอน้ าเกิดช ารุดพังและแตกไมํสามารถเก็บกักน้ าไว๎ใช๎ได๎ ไร๎หนํวยงานดูแลซํอมแซม 
 
ความเป็นมา : 
 วันที่ 25 เมษายน 2559 ชาวบ๎าน หมูํ 3 ต.สาริกา กวํา 100 คน รวมตัวประท๎วงเรื่องฝาย
ชะลอน้ าเกิดช ารุดพังและแตกไมํสามารถเก็บกักน้ าไว๎ใช๎ได๎ ไร๎หนํวยงานดูแลซํอมแซม จึงได๎รวมตัว
เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก เพ่ือมายื่นหนังสือให๎กับทางผู๎วําราชการจังหวัดเพ่ือให๎
รับทราบและหาทางแก๎ไขในเรื่องดังกลําว โดยมี นายคมสัน เจริญอาจ นอภ.เมืองนครนายก ได๎ชี้แจง
ชาวบ๎านที่มายื่นหนังสือและพูดคุยจะชํวยหาทางแก๎ไขให๎ 

นายณัฐวุฒิ นางงาม อายุ 47 ปี ที่ตัวแทนชาวบ๎านหมูํ 3 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก บอก
วํา ได๎ยื่นหนังสือกับ อบต.ไปแล๎วนานเกือบ 2 ปี ยังไมํมีการเคลื่อนไหวแตํอยํางใด ซึ่งขณะนี้น้ าในฝาย
เริ่มแห๎ง เพราะฝายชะลอน้ าแตกไมํสามารถเก็บกักน้ าไว๎ใช๎ได๎แล๎ว ณ ตอนนี้ชาวบ๎านหมูํ 3 กวํา 40 
หลังคาเรือนที่มีผู๎อาศัยประมาณกวํา 1,000 คน ต๎องใช๎น้ าอุปโภคบริโภคในฝายดังกลําว เดือดร๎อน
และต๎องชํวยกันน าเอากระสอบทรายมากั้นน้ า เพ่ือจะได๎ใช๎น้ าแตํก็ไมํสามารถเก็บกักน้ าได๎ 100% น้ า
ยังคงรั่วอยูํอยํางตํอเนื่อง และที่เดินทางมาในวันนี้ก็เพ่ือที่จะยื่นหนังสือให๎กับพํอเมืองของจังหวัด
นครนายก เพ่ือที่จะหาทางแก๎ไขตํอไป 

ด๎านวําที่ ร.ต.พิเชียร ลิมหวังอยูํ รองผู๎วําราชการจังหวัดนครนายก ได๎รับมอบหมายจาก
ทํานผู๎วําฯ ลงมารับเรื่องของชาวบ๎านและได๎บอกวําจะเรํงด าเนินการให๎เร็วที่สุดกํอนจะถึงฤดูฝนที่
ก าลังจะมา จึงท าให๎เป็นที่พอใจกับชาวบ๎านในต าบลดังกลําวกํอนที่จะสลายตัวกันเดินทางกลับ 

 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1. ทางจังหวัดนครนายก ได๎รับหนังสือร๎องเรียนเรื่องฝายชะลอน้ าชุดรุดจากชาวบ๎าน และรับปากจะ
เรํงด าเนินการแก๎ปัญหาให๎เร็วที่สุด 
2. ชาวบ๎าน หมูํ 3 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก รวมตัวประท๎วงเรื่องฝายชะลอน้ าเกิดช ารุดพังและ
แตกไมํสามารถเก็บกักน้ าไว๎ใช๎ได๎ จึงต๎องการให๎ทางจังหวัดรับทราบและหาทางแก๎ไขในเรื่องดังกลําว 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.นายอ าเภอเมืองนครนายก  2.รองผู๎วําราชการจังหวัดนครนายก 3. อบต.สาริกา 4.สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2559 
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สถานะ: อยูํระหวํางการด าเนินการแก๎ไข  
พลวัต:  ชาวบ๎าน หมูํ 3 ต าบลสาริกา อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก กวํา 100 คน รวมตัวประท๎วง
เรื่องฝายชะลอน้ าเกิดช ารุดพังและแตกไมํสามารถเก็บกักน้ าไว๎ใช๎ได๎ ไร๎หนํวยงานดูแลซํอมแซม จึงได๎
รวมตัวเดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก เพ่ือมายื่นหนังสือให๎กับทางผู๎วําราชการจังหวัด
เพ่ือให๎รับทราบและหาทางแก๎ไขในเรื่องดังกลําว 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การยื่นหนังสือให๎กับผู๎วําราชการจังหวัด
นครนายกเพ่ือให๎รับทราบและหาทางแก๎ไข  และการเจรจาหาทางแก๎ไขปัญหาของฝุายตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง  
 
แหล่งข้อมูล: 
มตชินออนไลน๑. “ชาวบ้านนครนายกยื่นประท้วงฝายชะลอน้้าพัง กลับไร้คนซ่อม รองพ่อเมืองรับปาก
เร่งแก้” 25 เมษายน 2559. (https://www.matichon.co.th/region/news_116421) 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thansettakij.com/content/237832%20มติ
https://www.matichon.co.th/region/news_116421
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38.ร้องเรียนสะพานเบี่ยงข้ามแม่น้ านครนายกช ารุด   
 
พื้นที่: จังหวัดนครนายก 
 
ประเภท: การจัดการโครงสร๎างพื้นฐาน (คมนาคม)   
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับท๎องถิ่น 
 
ประเด็นขัดแย้ง : ชาวบ๎านจังหวัดนครนายก ร๎องเรียนเรื่องสะพานเบี่ยงข๎ามแมํน้ านครนายก         
ถูกน้ าพัดสะพานพังทั้งสองเส๎นทาง ท าให๎ได๎รับความเดือดร๎อนในการสัญจรไปมา 
 
ความเป็นมา : 
 ชาวบ๎าน จ.นครนายก ร๎องเรียนเรื่องสะพานเบี่ยงข๎ามแมํน้ าพัง  ล าบากในการสัญจรข๎ามฝั่ง
ไป-มา ที่ศาลากลางจังหวัดนครนายกได๎มีชาวบ๎านกลุํมรักนครนายกได๎รวมตัวประมาณ 200 คน ถือ
ปูายประท๎วงถึงความเดือดร๎อนที่ได๎รับจากสะพานทางเบี่ยงถูกน้ าพัดสะพานพังทั้งสองเส๎นทาง   จึง
ได๎มาเข๎าพบนายสราวุธ วงศ๑วิวัฒนา โยธาธิการและผังเมือง   และนายบุญมา โรจนาปิยาวงศ๑ 
ผู๎รับเหมา พร๎อมตัวแทนชาวบ๎านประมาณ 10 คนเข๎าห๎องประชุมได๎ข๎อตกลงวําทางผู๎รับเหมาได๎รับ
ปากวําจะเรํงสร๎างสะพานทางเบี่ยงให๎ใหมํทั้งสองสายให๎เสร็จภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2558  และ
สะพานข๎ามแมํน้ านครนายกจะเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ๑ 2559 และชาวบ๎านที่รํวมประชุมตําง
พอใจที่ผู๎รับเหมารับปากไว๎จึงได๎แยกย๎ายกันกลับดังกลําว 

ด๎วยสะพานข๎ามแมํน้ านครนายกหน๎าธนาคารกรุงไทยได๎มีการทุบทิ้งเพ่ือสร๎างสะพานใหมํ
และผู๎รับเหมาได๎สร๎างสะพานทางเบี่ยงข๎ามแมํน้ าจ านวน 2 สะพาน 1. สะพานทางเบี่ยงซอย
ธนาคารกรุงไทย 2. สะพานทางเบี่ยงซอยร๎านเทํงฮง ข๎ามโรงเรียนนครนายกวิทยาคมได๎ถูกน้ าพัด
เสียหายทั้ง 2 สะพาน เนื่องจากฝนตกหนักติดตํอกันเป็นเวลาหลายวัน  ซึ่งเกิดจากพายุหวามก๐อท าให๎
ประชาชนได๎รับความเดือดร๎อนในการสัญจรไปมา ไมํสะดวกต๎องอ๎อมไปข๎ามสะพานบริเวณจวน     
ผู๎วําราชการจังหวัดนครนายก ซึ่งมีปริมาณรถเยอะมากและเป็นอันตราย 

สํวนแมํค๎าต๎องจ๎างรถจักยานยนต๑รับจ๎างลากรถเข็นอ๎อมไปทางหน๎าจวนผู๎วําฯ เชํนกัน  ท าให๎
เสียคําใช๎จํายมากขึ้น และทางแมํค๎าฝั่งวังกระโจมก็ขายของไมํได๎ เพราะผู๎ซื้อจะต๎องขับรถอ๎อมไปไกล
สร๎างความเดือดร๎อนให๎กับประชาชนเป็นอยํางมาก  ชาวบ๎านจึงรวมตัวกันดังกลําว 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1. โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครนายก  และผู๎รับเหมาสร๎างสะพานข๎ามแมํนครนายก ได๎รับเรื่อง
ร๎องเรียนจากชาวบ๎าน กรณีสะพานเบี่ยงข๎ามแมํน้ านครนายกที่ถูกน้ าพัดพัง พร๎อมรับเรื่องวําจะเรํง
สร๎างสะพานทางเบี่ยงให๎ใหมํท้ังสองสายให๎เสร็จภายในเดือนตุลาคม 2558   
2. ชาวบ๎านกลุํมรักนครนายก ต๎องการให๎โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก แก๎ปัญหาเรื่อง
สะพานเบี่ยงข๎ามแมํน้ านครนายกที่ถูกน้ าพัดพังทั้งสองเส๎นทาง เพราะได๎รับความเดือดร๎อนในการ
สัญจรไปมา 
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ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.พํอค๎าแมํค๎า จังหวัดนครนายก  2.ประชาชนในจังหวัดนครนายก  3.สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2558 
 
สถานะ: ได๎รับการแก๎ไขแล๎ว  
 
พลวัต:  ชาวบ๎านกลุํมรักนครนายกได๎รวมตัวประมาณ 200 คน ถือปูายประท๎วงถึงความเดือดร๎อนที่
ได๎รับจากสะพานทางเบี่ยงถูกน้ าพัดสะพานพังทั้งสองเส๎นทาง   จึงได๎มาเข๎าพบโยธาธิการและ          
ผังเมือง และผู๎รับเหมาสร๎างสะพานข๎ามแมํน้ านครนายก ตํอมาตัวแทนชาวบ๎านประมาณ 10 คนได๎
เข๎ารํวมประชุมกับทางผู๎รับเหมา และโยธาธิการและผังเมือง ได๎ข๎อตกลงวําทางผู๎รับเหมาจะเรํงสร๎าง
สะพานทางเบี่ยงให๎ใหมํทั้งสองสายให๎เสร็จภายในเดือนตุลาคม 2558  และสะพานข๎ามแมํน้ า
นครนายกจะเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ๑ 2559 จึงท าให๎สถานการณ๑คลี่คลายลง 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย๑สิน และรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การชุมนุมประท๎วงอยํางสันติ และการ
เจรจาหาทางออกรํวมกันของฝุายตํางๆที่เก่ียวข๎อง  
 
แหล่งข้อมูล: 
ไทยชน. “ชาวบ้านประท้วงเรื่องสะพานข้ามแม่น้้าพัง” ตุลาคม 2558. (http://ud-
1.com/articledetail.asp?id=9151) 
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จังหวัดนครปฐม 
 
39.คัดค้านการย้ายโบราณวัตถุ และยุบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ จังหวัด
นครปฐม 
 
พื้นที่: จงัหวัดนครปฐม 
 
ประเภท: การจัดการศิลปวัฒนธรรม  
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ประชาชนจังหวัดนครปฐมคัดค๎านการปิดพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติพระปฐมเจดีย๑ 
แล๎วเคลื่อนย๎ายโบราณวัตถุมาเก็บรักษาและจัดแสดงยังพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติอํูทอง  จังหวัด
สุพรรณบุรี  
 
ความเป็นมา : 

กรณีนี้เริ่มต๎นจากกระแสการแชร๑ในโลกออนไลน๑ ถึงหนังสือตามบันทึกข๎อความสํวนราชการ
พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติอํูทอง ที่อ าเภออํูทอง สุพรรณบุรี ที่ วธ.041605/194 ลงวันที่ 17 เมษายน 
2558 เรื่องการเคลื่อนย๎ายและจัดแสดงโบราณศิลปวัตถุจากพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติพระปฐมเจดีย๑ 
ลงนามโดย นายพนมบุตร จันทรโชติ ผู๎อ านวยการพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติอํูทอง สํงถึงผู๎อ านวยการ
ส านักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี เพ่ือปิดพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติวัดพระปฐมเจดีย๑ แล๎วเคลื่อนย๎าย
โบราณวัตถุมาเก็บรักษาและจัดแสดงยังพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติอํูทอง โดยตั้งงบประมาณไว๎ 5 แสน
บาท และมีโบราณวัตถุที่ต๎องเคลื่อนย๎ายไปจ านวน 1,873 รายการ ซึ่งตามโครงการจะด าเนินการใน
เดือนสิงหาคม 2558 นี้ 

โดยทางโบราณคดี อธิบายได๎วํา บริเวณที่ตั้งของเมืองนครปฐมเป็นชุมชนโบราณแหํงหนึ่งใน
เขตที่ราบภาคกลาง ประเมินจากหลักฐานวํา นําจะมีความเกําแกํถึง พ.ศ.1200 และยังเป็นชุมชน
ขนาดใหญํมากถึงขนาดเคยตีความกันวํานําจะเป็นราชธานีในยุคแรก ดังนั้น จึงมีการขุดค๎นศิลปวัตถุ
โบราณได๎จากบริเวณนี้เป็นจ านวนมาก ทั้งพระพุทธรูป พระพิมพ๑ เหรียญโบราณ ศิลาธรรมจักร และ
อ่ืนๆ ถือกันวํานครปฐมโบราณเป็นเมืองในยุคสมัยที่เรียกวํา “ทวาราวดี” แม๎วําตํอมาเมืองจะถูกทิ้ง
ร๎างไปเพราะแมํน้ าทําจีนเปลี่ยนเส๎นทาง แตํบริเวณนี้ก็ยังเป็นที่ตั้งของพุทธสถานโบราณ คือพระประ
ธม-พระประโทน ซึ่งยังเป็นแหลํงเดินทางมาแสวงบุญเสมอมา 
ดังนั้น เมื่อจดหมายเรื่องการย๎ายพิพิธภัณฑ๑นี้เผยแพรํออกไป ก็ได๎ไปกระตุ๎นความรู๎สึกท๎องถิ่นนิยมของ
ชาวนครปฐม จึงน ามาซึ่งกระแสการตํอต๎านคัดค๎านอยํางงํายดาย ด๎วยข๎ออ๎างถึงความวิตกถึงการ
สูญเสียมรดกทางประวัติศาสตร๑ของจังหวัด โดยตั้งแตํวันที่ 30 เมษายน 2558 นายไพบูลย๑ พวงส าลี 
ประธานกลุํมศรีทวารวดี นครปฐม ซึ่งเป็นกลุํมอนุรักษ๑โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ในจังหวัด
นครปฐม ได๎แสดงความเห็นวํา เรื่องนี้ เป็นเรื่องใหญํมาก เพราะ “นครปฐม เป็นเมืองที่มี
ประวัติศาสตร๑มายาวนาน ตั้งแตํสมัยทวารวดี มีอายุนับพันปี และโบราณวัตถุก็ควรอยูํในพ้ืนที่ไมํควร
จะมีการน าออกไปนอกพ้ืนที่ เพ่ือให๎ลูกหลานได๎มีการศึกษา และเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ชาติพันธุ๑ของ
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ตัวเอง คงเป็นเรื่องตลกหากเด็กนครปฐม จะเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ในจังหวัดตัวเองต๎องเดินทางไปดูที่อํู
ทอง” 

หลังจากนี้ จึงเกิดกระแสตํอต๎านอยํางกว๎างขวาง โดยเฉพาะสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวน
จังหวัด  (ส.อบจ.) นครปฐม ได๎เปิดประชุมพิจารณาเรื่องนี้ และเสนอเป็นแนวทางวํา หากหนํวยงาน
ของพิพิธภัณฑ๑จะย๎ายโบราณสถานออกไป และจะบอกวําไมํมีสถานที่ปลอดภัย และเพียงพอ ทาง
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดนครปฐม ก็พร๎อมจะหาสถานที่ และกํอสร๎างสถานที่ให๎ได๎เพราะถือเป็น
เรื่องส าคัญในจังหวัด ที่ต๎องมีการเก็บของมีคําของจังหวัดนครปฐมไว๎  สมาชิกสภาจ านวนหนึ่ง ได๎ตั้ง
กลุํมเคลื่อนไหวในนามของ “กลุํมรักปฐมนคร” โดยมีข๎าราชการระดับสูงในจังหวัดเข๎ารํวม และได๎เริ่ม
การขอลํารายชื่อประชาชนชาวนครปฐมเพ่ือแสดงการคัดค๎าน และน ามาสูํการตั้งคัทเอ๎าขนาดใหญํ
เพ่ือคัดค๎านทั้งจังหวัด และการเคลื่อนไหวตํอต๎านเป็นรูปธรรมมากขึ้น ที่หน๎าที่วําการอ าเภอบางเลน 
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 นายยงยุทธ เพชรดี ประธานชมรมก านันผู๎ใหญํบ๎านจังหวัดนครปฐม ได๎
น าก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน และสมาชิกองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ าเภอบางเลน และสมาชิกสภาองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดนครปฐม รํวมกับประชาชนมากกวํา 600 คนเข๎ายื่นหนังสือตํอ นายสมชาติ ธีร
สุวรรณจักร นายอ าเภอบางเลน เพ่ือคัดค๎านการย๎ายโบราณวัตถุ และยุบพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติพระ
ปฐมเจดีย๑ โดยรํวมกันวางดอกไม๎จันทน๑บนโลงศพ และเผาไปพร๎อมกับหุํนฟางที่จ าลองแทนอธิบดีกรม
ศิลปากร 

ด๎วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 นายบวรเวท รุํงรุจี อธิบดีกรมศิลปากร จึงต๎องแถลง
ขําวชี้แจงวํา “กรมศิลปากรยังไมํได๎ด าเนินการเพ่ือย๎ายหรือยุบพิพิธภัณฑ๑พระปฐมเจดีย๑ แตํกรม
ศิลปากรได๎เสนอแผนปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ เพราะในขณะนี้ กรมศิลปากรต๎อง
ดูแลพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ 44 แหํง แตํมีภัณฑารักษ๑ทั้งสิ้น 93 คน โดยหลายแหํงมีเพียงคนเดียว
เทํานั้น จึงมีความจ าเป็นต๎องปรับปรุงหรือยุบรวมพิพิธภัณฑ๑ขนาดเล็กหลายแหํง” และวํา ในกรณีของ
พิพิธภัณฑ๑นครปฐม เป็นพิพิธภัณฑ๑ขนาดเล็ก และมีพ้ืนที่จ ากัดขยายไมํได๎ กรมศิลปากรจึงขอหารือกับ
ทางจังหวัดเพ่ือหาพ้ืนที่ตั้งแหํงใหมํ “ซึ่งเบื้องต๎นมองวํา อาจจะขอใช๎พ้ืนที่เรือนจ ากลางนครปฐมเดิม 
และระหวํางด าเนินการจ าเป็นต๎องน าโบราณวัตถุไปฝากไว๎ที่พิพิธภัณฑ๑ฯอํูทองเป็นการชั่วคราว จึง
อยากให๎ชาวนครปฐมเข๎าใจด๎วย” ความจริงแล๎ว สิ่งที่อธิบดีกรมศิลปากรกลําวก็เป็นข๎อมูลที่ถูกต๎อง 
เพราะเป็นที่ทราบกันวํา พิพิธภัณฑ๑พระปฐมเจดีย๑มีปัญหามานานแล๎ว จากการที่เป็นอาคารขนาดเล็ก 
ขาดแคลนเจ๎าหน๎าที่ แตํมีโบราณวัตถุเป็นจ านวนมาก จนไมํมีพ้ืนที่จัดแสดงได๎อยํางสมบูรณ๑ และยังมี
ที่ตั้งอยูํในเขตพระปฐมเจดีย๑ ซึ่งเปิดเกือบตลอดเวลาและมีคนพลุกพลําน จึงยากที่จะดูแลศิลปวัตถุได๎
อยํางมีหลักประกัน การขยายและย๎ายพ้ืนที่จึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นอยํางยิ่ง แตํปัญหาหลักอยํางหนึ่งคือ 
โครงสร๎างของระบบราชการไทยที่ครอบง า มีลักษณะรวมศูนย๑มากเกินไป ท าให๎กรมศิลปากร
กลายเป็นหนํวยงานหลักที่ต๎องดูแลพิพิธภัณฑ๑ราชการทั่วประเทศ จึงได๎น ามาสูํการคิดแก๎ไขปัญหา
แบบสํวนกลาง เชํนการเสนอย๎ายศิลปวัตถุจากนครปฐมไปยังอํูทอง กรณีเชํนนี้ กรมศิลปากรนําจะ
เห็นได๎วําเป็นเรื่องละเอียดอํอนส าหรับชาวนครปฐม และไมํมีทางจะด าเนินการได๎ นอกจากจะต๎องใช๎
การด าเนินการแบบไมํเปิดเผย หรือใช๎อ านาจเบ็ดเสร็จของสํวนกลางมาบังคับ แตํการแก๎ปัญหาใน
ลักษณะนี้จะงํายกวํานี้มาก ถ๎าหากกรมศิลปากรจะลดความเป็นราชการลงและให๎มีการกระจายการ
ดูแลโบราณสถานวัตถุไปสูํภาคท๎องถิ่นให๎มากขึ้น ให๎ท๎องถิ่นเข๎ามีมีสํวนรํวมดูแลและพัฒนาพิพิธภัณฑ๑ 
โดยถือวําพิพิธภัณฑ๑เป็นแหลํงการศึกษาส าคัญส าหรับท๎องถิ่น 
 13 พฤษภาคม 2558 นายอภินันท๑ โปษยานนท๑ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยวํา จาก
กรณี ชาวนครปฐมออกมาเคลื่อนไหวคัดค๎านไมํให๎กรมศิลปากร ท าการเคลื่อนย๎ายศิลปวัตถุและ
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โบราณวัตถุ ในพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ พระปฐมเจดีย๑ จังหวัดนครปฐม ไปเก็บรักษาไว๎ใน
พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติอํูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เบื้องต๎นได๎เชิญนายบวรเวท รุํงรุจี อธิบดีกรม
ศิลปากร มาชี้แจงรายละเอียดกรณีท่ีเกิดข้ึน พร๎อมทั้ง ได๎สั่งการให๎กรมศิลปากร ระงับแผนด าเนินงาน
พัฒนาพิพิธภัณฑ๑ฯพระปฐมเจดีย๑ทันที เนื่องจากมีกระแสตํอต๎านออกมามาก และได๎สั่งระงับแผนการ
พัฒนาปรับปรุงพิพิธภัณฑ๑ทั่วประเทศของกรมศิลปากรไว๎กํอน ตํอไปหากกรมศิลปากรต๎องการพัฒนา
หรือปรับปรุงพิพิธภัณฑ๑ ไมํวําจะเป็นการยุบ หรือย๎ายโบราณวัตถุควรต๎องท าแผนเสนอเข๎าที่ประชุม
ผู๎บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือพิจารณาอยํางละเอียด เพราะเป็นเรื่องใหญํต๎องมี
การศึกษาอยํางรอบคอบจึงจะเห็นชอบให๎ด าเนินการได๎ ด๎านนายประเชิญ คนเทศ ตัวแทนจากกลุํมรัก
ปฐมนคร เปิดเผยวํา แม๎จะมีค าสั่งระงับแผนย๎ายพิพิธภัณฑ๑ฯ นครปฐม จากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ออกมาแล๎ว แตํชาวนครปฐมยังยืนยันจะเดินหน๎าการชุมนุมเพ่ือแสดงพลังครั้งใหญํในวันที่ 22 
พฤษภาคม 2558 เพ่ือเรียกร๎องให๎กรมศิลปากร ถํายโอนอ านาจการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถาน
แหํงชาติพระปฐมเจดีย๑ ให๎สํวนท๎องถิ่นเป็นผู๎ดูแลและรับผิดชอบโดยตรง  
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1.กรมศิลปากร มีแผนเคลื่อนย๎ายศิลปวัตถุและโบราณวัตถุ ในพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ พระปฐม
เจดีย๑ จังหวัดนครปฐม ไปเก็บรักษาไว๎ในพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติอํูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ 
2.ประชาชนจังหวัดนครปฐม คัดค๎านการยุบพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติพระปฐมเจดีย๑ และเคลื่อนย๎าย
ศิลปวัตถุและโบราณวัตถุ  ในพิพิธภัณฑสถานแหํ งชาติพระปฐมเจดีย๑  ไปเก็บรักษาไว๎ ใน
พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติอํูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพราะพิพิธภัณฑสถานแหํงนี้เป็นสถานที่ส าคัญที่ให๎
ลูกหลานได๎มีการศึกษา และเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑และวัฒนธรรมของตัวเอง 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  2.สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดนครปฐม  3.ประธานชมรม
ก านันผู๎ใหญํบ๎านจังหวัดนครปฐม  4.นายอ าเภอบางเลน   5.สื่อมวลชน   
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2558 
 
สถานะ: ได๎รับการแก๎ไขแล๎ว 
 
พลวัต: ประชาชนจังหวัดนครปฐม ได๎รวมตัวกันยื่นหนังสือคัดค๎านตํอผู๎วําราชการจังหวัดนครปฐม
และปิดปูายคัดค๎าน เพราะไมํต๎องการให๎ปิดพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติพระปฐมเจดีย๑ แล๎วเคลื่อนย๎าย
โบราณวัตถุมาเก็บรักษาและจัดแสดงยังพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติอํูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย๑สิน และรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การยื่นหนังสือคัดค๎านตํอนายอ าเภอ    
บางเลน การหาทางออกของฝุายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง  
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แหล่งข้อมูล: 
ประชาไท. “เรื่องย้ายพิพิธภัณฑ์นครปฐม” 16 พฤษภาคม 2558. 
(https://prachatai.com/journal/2015/05/59391) 
ไทยรัฐ. “นครปฐม วธ.สั่งระงับย้ายพิพิธภัณฑ์” 13 พฤษภาคม 2558. 
(https://www.youtube.com/watch?v=8LFk8bJh6ow) 
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40.คัดค้านการก่อสร้างโรงงานพลาสติก   
 
พื้นที่: หมู ํ5 ต าบลตลาดจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านยื่นหนังสือคัดค๎านการกํอสร๎างโรงงานพลาสติก ที่อ าเภอสามพราน หวั่นมี
ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม 
 
ความเป็นมา : 

25 ก.ย.2561 ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชาวบ๎าน ม.5 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน        
จ.นครปฐม และชาวบ๎าน ต.บ๎านแพ๎ว อ.บ๎านแพ๎ว จ.สมุทรสาคร จ านวนประมาณ 30 คน ยื่นหนังสือ
คัดค๎านการสร๎างโรงงาน  โดย นายสมชาย พูลทรัพย๑ ตัวแทนชาวบ๎าน ต.บ๎านแพ๎ว และนางธารทิพย๑ 
อรุณรัตน๑ ตัวแทนชาวบ๎าน ต.ตลาดจินดา ได๎เข๎ายื่นหนังสือผํานศูนย๑ด ารงธรรมจังหวัดนครปฐม เพ่ือ
คัดค๎านการกํอสร๎างโรงงานพลาสติก ของบริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร๑ไพร๑ส จ ากัด ซึ่งจะกํอสร๎างในพ้ืนที่ 
ม.5 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม ท าให๎ได๎รับผลกระทบตํอชาวบ๎าน และเกษตรกรชาวสวน
ทั้ง 2 ต าบล  

ทั้งนี้ ที่ผํานมา ได๎เกิดปัญหาน้ าเนําเสียในคลองตาปลั่ง ในพ้ืนที่ ต.ตลาดจินดา และน้ าได๎ไหล
ไปลงคลองด าเนิน ในเขต ต.บ๎านแพ๎ว ท าให๎พืชผลทางการเกษตรได๎รับผลกระทบ เสียหาย สัตว๑น้ าใน
คลองตาย สํงผลกระทบเป็นวงกว๎าง ซึ่งปัญหาดังกลําวยังไมํสามารถแก๎ไขได๎ ฉะนั้น ในวันนี้ได๎มายื่น
หนังสือคัดค๎านและไมํให๎อนุญาตสร๎างโรงงานในพ้ืนที่อีกเด็ดขาด 

จากนั้น ผู๎วําราชการจังหวัดนครปฐม ได๎มอบหมายให๎ น.ส.เอกรัตน๑ นาคาคง หัวหน๎า
ส านักงานจังหวัดนครปฐม พร๎อมด๎วยอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เป็นผู๎แทนรับหนังสือ และชี้แจง
ขั้นตอนในการขออนุญาตการสร๎างโรงงาน เพ่ือสร๎างความเข๎าใจที่ถูกต๎องให๎ชาวบ๎านได๎รับทราบ     
จนชาวบ๎านเกิดความเข๎าใจ และทราบแนวทางของจังหวัดนครปฐมในการแก๎ไขปัญหาดังกลําว      
กลุํมชาวบ๎านผู๎มายื่นหนังสือคัดค๎านตํางพอใจ และไมํได๎เกิดความรุนแรงแตํอยํางใด 

 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1. บริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร๑ไพร๑ส จ ากัด จะขออนุญาตกํอสร๎างโรงงานพลาสติก ในพ้ืนที่ ม.5 ต.ตลาด
จินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 
2. ชาวบ๎าน หมูํ 5 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม ยื่นหนังสือคัดค๎านการกํอสร๎างโรงงาน
พลาสติก ของบริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร๑ไพร๑ส จ ากัด ที่อ าเภอสามพราน หวั่นมีผลกระทบด๎าน
สิ่งแวดล๎อม  
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.ศูนย๑ด ารงธรรมจังหวัดนครปฐม  2.หัวหน๎าส านักงานจังหวัดนครปฐม 3.อุตสาหกรรมจังหวัด
นครปฐม  4.ชาวบ๎าน ต.บ๎านแพ๎ว อ.บ๎านแพ๎ว จ.สมุทรสาคร  5.สื่อมวลชน 
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ระยะเวลา: พ.ศ. 2561 
 
สถานะ: อยูํระหวํางการด าเนินการแก๎ไข  
 
พลวัต: ชาวบ๎านกวํา 30 คน ได๎เข๎ายื่นหนังสือผํานผู๎วําราชการจังหวัดนครปฐม และศูนย๑ด ารงธรรม
จังหวัดนครปฐม เพ่ือคัดค๎านการกํอสร๎างโรงงานพลาสติก ของบริษัท อภิสิทธิ์ เอ็นเตอร๑ไพร๑ส จ ากัด 
ซึ่งจะกํอสร๎างในพ้ืนที่ ม.5 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม เพราะเกรงวําจะมีผลกระทบด๎าน
สิ่งแวดล๎อม  
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย๑และรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การยื่นหนังสือคัดค๎านผํานผู๎วําราชการ
จังหวัดนครปฐม และศูนย๑ด ารงธรรมจังหวัดนครปฐม และการรํวมเจรจาเพ่ือสร๎างความเข๎าใจที่
ถูกต๎อง 
  
แหล่งข้อมูล: 
ผู๎จัดการออนไลน๑.“ชาวบ้านยื่นหนังสือค้านการก่อสร้างโรงงานพลาสติก ที่ อ.สามพราน หวั่นมี   
ผลกระทบ” 25 ก.ย. 2561. (https://mgronline.com/local/detail/9610000095997) 
ส านักขําวทีนิวส๑. “เห็นใจกันบ้าง ชาวบ้านกว่า 30 คนยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโรงงาน
พลาสติก” 25 กันยายน 2561. (https://www.77jowo.com/contents/105726) 
 

                  
 
                     
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/local/detail/9610000095997
https://www.77jowo.com/contents/105726
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41.คัดค้านการจัดระเบียบการจราจร “ตลาดบน-ตลาดล่าง”   
 
พื้นที่: บริเวณโดยรอบตลาดทรัพย๑สินสํวนพระมหากษัตริย๑ หรือ “ตลาดบน-ตลาดลําง”อ าเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 
 
ประเภท: การจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐาน (คมนาคม) 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: แมํค๎าครวญ จัดระเบียบการจราจร “ตลาดบน-ตลาดลําง” และการกวดขันวินัย
จราจร ท าลูกค๎าหาย ยอดขายลดลง เตรียมรวมตัวประท๎วงให๎ต ารวจหาทางแก๎ไข 
 
ความเป็นมา : 

23 พ.ย.2560 ผู๎สื่อขําวได๎เดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามความคืบหน๎าหลังต ารวจภูธรเมือง
นครปฐม ได๎มีหนังสือออกประกาศ และน ารถยนต๑ติดเครื่องขยายเสียงออกประชาสัมพันธ๑กวดขันวินัย
จราจร บริเวณโดยรอบตลาดทรัพย๑สินสํวนพระมหากษัตริย๑ หรือที่ชาวนครปฐม รู๎จักในชื่อ “ตลาด
บน-ตลาดลําง” ซ่ึงต้ังอยํูตรงข๎ามองค๑พระปฐมเจดีย๑ โดยมํุงเน๎นแก๎ปัญหาเร่ืองของการจอดรถซ๎อนคัน 
และจอดปิดท๎าย ตั้งแตํวันที่ 20 พ.ย.ที่ผํานมา วําสภาพการจราจรโดยรวมมีความคลํองตัวขึ้น และ
บริเวณพ้ืนที่ตลาดทั้ง 2 ฝั่ง ไมํมีลูกค๎าเดินพลุกพลํานเชํนที่ผํานมา โดยจุดที่เจ๎าหน๎าที่ต ารวจราจร 
ต ารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ยืนกวดขันวินัยจราจร คือ บริเวณโดยรอบตลาดทั้ง 4 มุม เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการโบกสัญญาณหากมีการจอดรถซ๎อนคัน  

นางจินตนา ดวงเต็มจิต อายุ 65 ปี แมํค๎าตลาดบน บอกวํา ตั้งแตํมีการกวดขันวินัย
การจราจรรอบตลาด ท าให๎ลูกค๎าหายไปแล๎วกวําร๎อยละ 20 เนื่องจากเมื่อมีลูกค๎ามาจอดซ๎อนคัน 
ต ารวจก็จะเดินมากดดันให๎เคลื่อนรถออก เมื่อลูกค๎าไมํมีที่จอดก็เกิดความเบื่อหนํายขับรถอออกไปหา
ซื้อของที่อ่ืน จึงอยากจะให๎มีการเข๎ารํวมหารือเพ่ือหาทางออกในการปฏิบัติอีกครั้ง 

นางฉลวย พุทธรักษา ลูกค๎าที่เข๎ามาซื้อสินค๎าในตลาดบอกวํา การจัดการดังกลําวท าให๎พ้ืนที่
ถนนโลํง เดินสบาย แตํก็ยังพบวําบนทางเท๎ายังมีพํอค๎าแมํค๎าตั้งขายสินค๎ามากเกินไป จึงอยากให๎มีการ
จัดระเบียบในสํวนนี้อีกครั้ง  

ด๎าน พล.ต.ต.ค ารณ บุญเลิศ ผู๎บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ได๎สั่งให๎เจ๎าหน๎าที่
ต ารวจท าการส ารวจข๎อมูลทั้งหมด กํอนจะเชิญผู๎ประกอบการมาหาข๎อตกลงรํวมในการแก๎ไข
การจราจร และกระตุ๎นการค๎าขายให๎กลับมาคึกคักอีกรอบ และขณะนี้ได๎ก าชับให๎มีการแจ๎งเตือน
ประชาชนโดยใช๎ก าลังต ารวจ และปูายแจ๎งให๎ทราบ แตํหากมีการขัดกฎหมายโดยเจตนาก็จะออก
ใบสั่งเพื่อให๎การบังคับใช๎กฎหมายเป็นไปตามกระบวนการ  

อยํางไรก็ดี ขณะนี้เริ่มมีกระแสวํา มีพํอค๎าแมํค๎าหลายคนไมํพอใจ และก าลังสํงข๎อมูลเพ่ือ
รวมตัวออกมาประท๎วงในเรื่องนี้แล๎ว 
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คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1. ต ารวจภูธรเมืองนครปฐม ได๎มีการกวดขันวินัยจราจร บริเวณโดยรอบตลาดทรัพย๑สินสํวน
พระมหากษัตริย๑ หรือ “ตลาดบน-ตลาดลําง” เรื่องการจอดรถซ๎อนคัน และจอดปิดท๎าย เพ่ือ
แก๎ปัญหาการจราจร 
2. พํอค๎าแมํค๎า บริเวณตลาดทรัพย๑สินสํวนพระมหากษัตริย๑ หรือ “ตลาดบน-ตลาดลําง” ต๎องการให๎
ต ารวจภูธรเมืองนครปฐมออกมาชํวยแก๎ปัญหา เนื่องจากลูกค๎าและยอดขายลดลง หลังจากการจัด
ระเบียบการจราจรบริเวณดังกลําว 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.ผู๎บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครปฐม  2.ประชาชนจังหวัดนครปฐม  3.สื่อมวลชน   
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2560 
 
สถานะ: อยูํระหวํางการแก๎ไข 
  
พลวัต: การจัดระเบียบและการกวดขันวินัยจราจรบริเวณ “ตลาดบน-ตลาดลําง” ท าลูกค๎าหาย 
ยอดขายลดลง พํอค๎าแมํค๎าเตรียมรวมตัวออกมาประท๎วงให๎ต ารวจภูธรเมืองนครปฐมออกมาชํวย
แก๎ปัญหา 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย๑สิน และรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การหาข๎อตกลงรํวมกันของผู๎เกี่ยวข๎องใน
การปัญหา  
  
แหล่งข้อมูล: 
มติชนออนไลน๑. “แม่ค้าครวญจัดระเบียบตลาดทรัพย์สินนครปฐม ลูกค้าหายเตรียมประท้วง”        
23 พฤศจิกายน 2560. (https://mgronline.com/local/detail/9600000118431) 
 

  

  
 

https://mgronline.com/local/detail/9600000118431
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จังหวัดนนทบุรี 
 
42.คัดค้านโครงการสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณถนนสนามบินน้ า  
 
พื้นที่: จังหวัดนนทบุรี 
 
ประเภท: การจัดการโครงสร๎างพื้นฐาน (คมนาคม) 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ประชาชนบริเวณตลาดประชานิเวศน๑ 3 คัดค๎านโครงการสะพานข๎ามแมํน้ า
เจ๎าพระยา บริเวณถนนสนามบินน้ า เพราะไมํมีการประชาสัมพันธ๑ให๎รับรู๎อยํางทั่วถึง และเห็นวํา
แก๎ปัญหาจราจรติดขัดไมํได๎  
 
ความเป็นมา : 

23 สิงหาคม 2560 กรมทางหลวงชนบท (ทช.)แจงกรณีประชาชนบริเวณตลาดประชานิเวศน๑ 
3 คัดค๎านโครงการสะพานข๎ามแมํน้ าเจ๎าพระยา บริเวณถนนสนามบินน้ า  ยืนยันที่ผํานมาได๎เปิดเวที
รับฟังความเห็นตํอเนื่อง พร๎อมก าชับให๎ชี้แจงท าความเข๎าใจประชาชนแบบเข๎าถึงตัวบุคคล       

กรณีประชาชนในบริเวณตลาดประชานิเวศน๑ 3 รํวมลงชื่อคัดค๎านโครงการสะพานข๎ามแมํน้ า
เจ๎าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ า จังหวัดนนทบุรี เพราะไมํมีการประชาสัมพันธ๑ให๎รับรู๎อยํางทั่วถึง 
ท าให๎ไมํทราบวําจะมีการท าถนนยกสูงตัดผํานชุมชน และเห็นวําการสร๎างถนน เป็นการแก๎ปัญหาไมํ
ตรงจุด แก๎ปัญหาจราจรติดขัดไมํได๎  

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ชี้แจงวํา โครงการสะพานข๎าม
แมํน้ าเจ๎าพระยาดังกลําว อยูํในแผนแมํบทสะพานข๎ามแมํน้ าเจ๎าพระยาในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล เพ่ือแก๎ปัญหาการจราจรคับคั่ง ซึ่ง คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบเมื่อ 2 ก.ค. 2556 
และมอบหมายให๎ ทช. เป็นหนํวยงานรับผิดชอบ  มีเกณฑ๑การจัดท าโครงการ 6 ขั้นตอน ดังนี้  
1. การศึกษาความเป็นไปได๎ เป็นการพิจารณาแนวทางเลือก เพ่ือศึกษาผลกระทบทางบวกและลบ 
น าไปสูํการจัดท า EIA ใช๎เวลาประมาณ 1 ปี (ด าเนินการในปี 2560)   
2. การจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล๎อม (EIA) ใช๎เวลาประมาณ 1 ปี  
3. การส ารวจออกแบบรายละเอียดโครงการ ใช๎เวลาประมาณ 1 ปี  
4. การตราพระราชกฤษฎีกาเวนคืน ควบคูํกับการส ารวจอสังหาริมทรัพย๑การเวนคืน ใช๎เวลาประมาณ 
1 ป ี 
5. การตั้งงบประมาณเวนคืน และท าการเวนคืน ใช๎เวลาประมาณ 1 ปี  
6. การกํอสร๎าง ใช๎เวลาประมาณ 3 ปี  
  ปัจจุบัน โครงการอยูํในข้ันตอนการศึกษาความเป็นไปได๎  ซึ่งตั้งแตํเริ่มโครงการ ทช.ได๎จัดรับ
ฟังความคิดเห็นไมํน๎อยกวํา 20 กลุํม และจัดประชุมเวทีประชาคมไมํน๎อยกวํา 3 ครั้ง  โดยครั้งที่ 1 จัด
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นเวลา 4 ชั่วโมง มีผู๎เข๎ารํวม 303 คน ผลจากการประชุมครั้งนี้ ได๎
ข๎อสรุป 4 แนวทางที่เป็นไปได๎ ซึ่งแนวทางที่ 1 มีความเป็นไปได๎มากที่สุด โดยมีสาระส าคัญคือ 
ระยะทางประมาณ 10.103 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต๎นที่บริเวณใกล๎วัดบัวขวัญ แนวเส๎นทางไปทางทิศ
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ตะวันตก แล๎วมุํงหน๎าไปยังสามแยกสนามบินน้ าในบริเวณพ้ืนที่ของเทศบาลนครนนทบุรี มุํงไปยังถนน
สนามบินน้ า แนวเส๎นทางจะอยูํบนถนนสนามบินน้ า โดยรูปแบบถนนจะเป็นทางยกระดับ แนว
เส๎นทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวของถนนสนามบินน้ า และข๎ามแมํน้ าเจ๎าพระยาบริเวณ
พ้ืนที่บ๎านพักกรมพลาธิการทหารบก ข๎ามมายังฝั่งตะวันตกของแมํน้ าเจ๎าพระยาจะลดระดับเป็นถนน
ระดับพ้ืนดินในพ้ืนที่ต าบลทําอิฐ และมุํงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ข๎ามคลองบางบัวทอง และ
สิ้นสุดที่ถนนราชพฤกษ๑ที่ กม.26+500 จากการลงพ้ืนที่ส ารวจและการลงพ้ืนที่ประชุมกลุํมยํอยบริษัท
ที่ปรึกษาได๎รวบรวมข๎อมูลเพ่ือให๎คะแนนแตํละทางเลือก โดยพิจารณาปัจจัย 3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎าน
วิศวกรรมและจราจร ด๎านเศรษฐกิจและการลงทุน และด๎านผลกระทบสิ่งแวดล๎อม พบวํา แนว
ทางเลือกท่ี 1 มีคะแนนความเป็นไปได๎มากที่สุด จึงน าข๎อมูลนี้ไปแถลงในเวทีประชาคม ครั้งที่ 2  เมื่อ
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 มีผู๎เข๎ารํวม 641 คน และมีแผนจะจัดการประชุมครั้งที่ 3 เพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงานของโครงการในชํวงเดือนตุลาคม 2560 นี้  ทั้งนี้ ทช. ได๎ก าชับบริษัทที่ปรึกษา แถลงความ
ชัดเจนในรายละเอียดของโครงการให๎ประชาชนรับทราบด๎วยความเข๎าใจ และเผยแพรํข๎อมูลอยําง
กว๎างขวาง สามารถเข๎าถึงตัวบุคคลของบ๎านแตํละหลัง   

10 ตุลาคม 2560 นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยถึง
ความคืบหน๎าโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล๎อมเบื้องต๎นโครงการสะพานข๎าม
แมํน้ าเจ๎าพระยา บริเวณสนามบินน้ า วํา หลังจาก ทช.ได๎จัดประชุมรับฟังความเห็นจากประชาชน
กลุํมยํอยในพ้ืนที่ยํานประชานิเวศน๑ 3 แขวงทําทราย นนทบุรี ซึ่งเป็นแนวเส๎นทางที่เพ่ิมเติมจากแนว
เส๎นทางหลัก จากถนนราชพฤกษ๑ ถึงถนนติวานนท๑ ซึ่งขยายไปเชื่อมกับทางดํวน บริเวณถนนสามัคคี 
ใกล๎วัดบัวขวัญ ปรากฏวํา ได๎รับการคัดค๎านจากประชาชนในพ้ืนที่อยํางมาก ดังนั้น ทช.จึงได๎ยุติ
การศึกษาสํวนตํอขยาย จากถนนติวานนท๑ ถึงทางดํวน จะศึกษาเฉพาะเส๎นทางจากถนนราชพฤกษ๑ -
ถนนติวานนท๑ เทํานั้น คาดวําการศึกษาจะแล๎วเสร็จเดือน ต.ค.นี้ 
ส าหรับจุดเริ่มต๎นโครงการจะเริ่มจากสามแยกสนามบินน้ า กํอสร๎างเป็นทางยกระดับ ขนาด 4 ชํอง
จราจร ไปกลับ เพ่ือลดผลกระทบตํอประชาชนในพื้นท่ี โดยแนวเส๎นทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสนามบินน้ า และข๎ามแมํน้ าเจ๎าพระยาบริเวณพ้ืนที่บ๎านพักกรมพลาธิการทหารบก ข๎าม
มายังฝั่งตะวันตกของแมํน้ าเจ๎าพระยา จากนั้นจะลดระดับลงสูํพ้ืนราบระดับดินในพ้ืนที่ต าบลทําอิฐ 
จะขยายชํองจราจรเพ่ิมเป็นขนาด 6 ชํองจราจรไปกลับและมุํงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ข๎าม
คลองบางบัวทอง และสิ้นสุดที่ถนนราชพฤกษ๑ บริเวณ กม. 26+500 ใกล๎กับห๎างเพียวเพลส 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1. ทางหลวงชนบทได๎รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีในการด าเนินโครงการสะพานข๎ามแมํน้ า
เจ๎าพระยา บริเวณถนนสนามบินน้ า เพ่ือแก๎ปัญหาการจราจร 
2. ประชาชนบริเวณตลาดประชานิเวศน๑ 3 คัดค๎านโครงการสะพานข๎ามแมํน้ าเจ๎าพระยาบริเวณถนน
สนามบินน้ า จังหวัดนนทบุรี เพราะไมํมีการประชาสัมพันธ๑ให๎รับรู๎อยํางทั่วถึง ท าให๎ไมํทราบวําจะมี
การท าถนนยกสูงตัดผํานชุมชน และเห็นวําการสร๎างถนนเป็นการแก๎ปัญหาไมํตรงจุด แก๎ปัญหาจราจร
ติดขัดไมํได๎  
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.คณะรัฐมนตรี  2.สื่อมวลชน   
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ระยะเวลา: พ.ศ. 2560 
 
สถานะ: ได๎รับการแก๎ไขแล๎ว และอยูํในระหวํางการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  
 
พลวัต: ประชาชนในบริเวณตลาดประชานิเวศน๑ 3 รํวมลงชื่อคัดค๎านโครงการสะพานข๎ามแมํน้ า
เจ๎าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ า จังหวัดนนทบุรี เพราะไมํมีการประชาสัมพันธ๑ให๎รับรู๎อยํางทั่วถึง 
ท าให๎ไมํทราบวําจะมีการท าถนนยกสูงตัดผํานชุมชน และเห็นวําการสร๎างถนน เป็นการแก๎ปัญหาไมํ
ตรงจุด แก๎ปัญหาจราจรติดขัดไมํได๎  
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย๑สิน และรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ รํวมลงชื่อคัดค๎าน และการหาทางออกของ
ฝุายตํางๆที่เก่ียวข๎อง โดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
  
แหล่งข้อมูล: 
วอยซ๑ทีวี. “ทช. แจงโครงการสะพานข้ามแม่น้้าเจ้าพระยา บริเวณสนามบินน้้า” 23 สิงหาคม 2560. 
(https://www.voicetv.co.th/read/518014) 
ทีวี 3. “กรมทางหลวง เตรียมจัดประชาพิจารณ์รอบที่ 3 โครงการสะพานข้ามแม่น้้าเจ้าพระยา 
บริเวณสนามบินน้้า” 24 สิงหาคม 2560. (http://news.ch3thailand.com/local/50934) 
ประชาชาติ. “ประชาพิจารณ์ก่อสร้างสะพานสนามบินน้้าเดือด! ชุมชนประชานิเวศน์ 3 คัดค้านไม่เอา
โครงการ” 17กันยายน 2560. (https://www.prachachat.net/property/news-40158) 
ไทยรัฐ. “เบรกส่วนขยายสะพานสนามบินน้้า” 10 ตุลาคม 2560.  
(https://www.thairath.co.th/content/1094265) 
 

    

  
 
 
 
 

https://www.voicetv.co.th/read/518014
https://www.thairath.co.th/content/1094265
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43.คัดค้านการสร้างรั้วบนทางเท้า ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง  
 
พื้นที่: ตลาดบางบัวทอง หมูํ 2 , 4 และ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน๎อย ต าบลโสนลอย อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 
 
ประเภท: การจัดการโครงสร๎างพื้นฐาน (คมนาคม) 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย๎ง: ประชาชนและพํอค๎าแมํค๎าในตลาดบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี คัดค๎านการสร๎างรั้ว
บนทางเท๎า ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง เนื่องจากสร๎างความเดือดร๎อนแกํประชาชน ท าให๎ยากตํอ
การเดินทาง และเกรงวําหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะหนีออกไมํทัน 
 
ความเป็นมา : 
 20 กันยายน 2560 ชาวบ๎าน และ เจ๎าของร๎านค๎า กวํา 50 ราย ที่อาศัยบริเวณตลาดบางบัว
ทอง หมูํ 2 , 4 และ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน๎อย ต าบลโสนลอย อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ร๎องเรียนตํอผู๎สื่อขําว วํา ได๎รับความเดือดร๎อน จากการกํอสร๎างรั้วสแตนเลส บริเวณริมทางเท๎าบน
ถนนบางกรวย-ไทรน๎อย ระยะทางประมาณ 800 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งรั้วดังกลําวมีความสูง 1.20 เมตร 
ท าให๎ปิดกั้นหน๎าร๎านค๎า บางจุดที่เป็นทางม๎าลายข๎ามถนนได๎ถูกปิดกั้น ไมํสามารถใช๎ทางข๎ามได๎ 

บางจุดเป็นระยะทางยาวไมํมีชํองทางออกสูํถนน ผู๎สูงอายุ คนปุวย และ เด็กนักเรียน ต๎องเดินหาจุด
ข๎ามถนนเป็นระยะทางไกล รวมทั้ง ชาวบ๎าน ยังมีความกังวลด๎วยวํา หากเกิดเหตุการณ๑ฉุกเฉิน เชํน 
อุบัติเหตุ หรือ ไฟไหม๎ รั้วดังกลําวจะท าให๎ไมํสะดวกในการหลบหนี และ การเข๎าระงับเหตุ 

ส าหรับ รั้วดังกลําว เป็นโครงการกํอสร๎าง ของ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ระยะทางยาวประมาณ 400 
เมตร ความกว๎างบางจุดประมาณ 1.50 และ 2.00 เมตร ตั้งแตํด๎านหน๎า โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 
ไปจนถึงหอนาฬิกาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่งมีการกํอสร๎างทั้ง 2 ฝั่งถนน 

ชาวบ๎าน ระบุวํา ที่ผํานมา เคยสอบถามไปทางเทศบาล ได๎รับค าตอบวําเป็นการสร๎างรั้ว เพ่ือลด
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากรถยนต๑ แตํไมํได๎มีการท าประชาพิจารณ๑จากประชาชนมากํอน โดยเริ่ม
กํอสร๎าง เมื่อประมาณต๎นเดือนกันยายน ที่ผํานมา ซึ่งประชาชนได๎คัดค๎านมาตลอด 

ขณะที่ นายประสงค๑ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง รักษาการนายกเทศมนตรี
เมืองบางบัวทอง กลําววํา รับทราบเรื่องดังกลําวแล๎ว โดย ระบุวําตัวเองเพ่ิงมารับต าแหนํงรักษาการ
นายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผํานมา ซึ่งศูนย๑ด ารงธรรม มีหนังสือแจ๎งกลับมาวําให๎
ด าเนินการกํอสร๎างตํอได๎ จึงพยายามสร๎างความเข๎าใจกับชาวบ๎านบางสํวนแล๎ว อาจมีการแก๎ไขในบาง
จุดได๎ แตํหากจะยกเลิกการกํอสร๎าง จะท าให๎ทางเทศบาลถูกผู๎รับเหมาเรียกคําเสียหายได๎ ทั้งนี้ขอไป
ศึกษาข๎อมูลและปรึกษากับทางเจ๎าหน๎าที่กํอนจากนั้นจะคุยกับประชาชนเพ่ือหาทางออกให๎ด๎วยดี
ตํอไป 
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คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1. เทศบาลเมืองบางบัวทอง ด าเนินการสร๎างรั้วสแตนเลส ระยะทางยาวประมาณ 400 เมตร ความ
กว๎างประมาณ 1.50 และ 2.00 เมตร ตั้งแตํด๎านหน๎าโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ไปจนถึงหอนาฬิกา
เทศบาลเมืองบางบัวทอง เพ่ือลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากรถยนต๑ 
2. ชาวบ๎าน และ เจ๎าของร๎านค๎าที่อาศัยบริเวณตลาดบางบัวทอง หมูํ 2, 4 และ 5 ถนนบางกรวย-ไทร
น๎อย ต าบลโสนลอย อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ต๎องการให๎ยกเลิกการกํอสร๎างรั้วสแตนเลส 
บริเวณริมทางเท๎าบนถนนบางกรวย-ไทรน๎อย เนื่องจากได๎รับความเดือดร๎อนเพราะรั้วดังกลําวมีความ
สูง ท าให๎ปิดกั้นหน๎าร๎านค๎า บางจุดที่เป็นทางม๎าลายข๎ามถนนได๎ถูกปิดกั้น ไมํสามารถใช๎ทางข๎ามได๎  
และมีความกังวล หากเกิดเหตุการณ๑ฉุกเฉิน เชํน อุบัติเหตุ หรือ ไฟไหม๎ รั้วดังกลําวจะท าให๎ไมํสะดวก
ในการหลบหนี และ การเข๎าระงับเหตุ 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง  2.ประชาชนอ าเภอบางบัวทอง  3.ศูนย๑ด ารงธรรม             
4.สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561 
 
สถานะ: อยูํระหวํางด าเนินการแก๎ไข  
 
พลวัต: ชาวบ๎าน และเจ๎าของร๎านค๎ากวํา 50 ราย ที่อาศัยบริเวณตลาดบางบัวทอง หมูํ 2, 4 และ 5 
ถนนบางกรวย-ไทรน๎อย ต าบลโสนลอย อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ร๎องเรียนตํอผู๎สื่อขําววํา
ได๎รับความเดือดร๎อน จากการกํอสร๎างรั้วสแตนเลส บริเวณริมทางเท๎าบนถนนบางกรวย -ไทรน๎อย 
ระยะทางประมาณ 800 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งรั้วดังกลําวมีความสูง 1.20 เมตร ท าให๎ปิดกั้นหน๎าร๎านค๎า 
บางจุดที่เป็นทางม๎าลายข๎ามถนนได๎ถูกปิดกั้น ไมํสามารถใช๎ทางข๎ามได๎  บางจุดเป็นระยะทางยาวไมํมี
ชํองทางออกสูํถนน ผู๎สูงอายุ คนปุวย และ เด็กนักเรียน ต๎องเดินหาจุดข๎ามถนนเป็นระยะทางไกล 
รวมทั้งชาวบ๎านยังมีความกังวลด๎วยวํา หากเกิดเหตุการณ๑ฉุกเฉิน เชํน อุบัติ เหตุ หรือ ไฟไหม๎ รั้ว
ดังกลําวจะท าให๎ไมํสะดวกในการหลบหนี และ การเข๎าระงับเหตุ 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย๑สิน และรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ ศึกษาข๎อมูลและปรึกษากับทางเจ๎าหน๎าที่ 
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อหาทางออก 
 
แหล่งข้อมูล: 
ขําวชํอง 8. “ชาวบ้านตลาดบางบัวทองคัดค้านการสร้างรั้วบนทางเท้า” 20 กันยายน 2560. 
(https://www.thaich8.com/news_detail/48110) 
M News. “ชาวบ้านตลาดบางบัวทองโวย! คัดค้านการสร้างรั้วบนทางเท้า” 19 กันยายน 2560.  

https://www.thaich8.com/news_detail/48110
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(https://news.mthai.com/general-news/588364.html) 
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44.คัดค้านผังเมืองรวมฉบับใหม่  
 
พื้นที่: จังหวัดนนทบุรี 
 
ประเภท: การพัฒนาเมือง   
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง : นักธุรกิจในพ้ืนที่คัดค๎าน “ผังเมืองรวมฉบับใหมํ” เพราะมีรายละเอียดที่สํงผล
กระทบตํอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด 
 
ความเป็นมา : 
 องค๑การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี เรํงยกรํางผังเมืองรวมฉบับใหมํ เพ่ือประกาศใช๎ควบคุม
ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน และผํานการอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมืองเรียบร๎อยแล๎ว ลําสุด 
อยูํระหวํางปิดประกาศ 90 วัน เปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียยื่นค าร๎องแก๎ไข คาดวําจะประกาศ
บังคับใช๎ภายในปลายปี 2561 “ผังเมืองรวมฉบับใหมํ” จะมีความเข๎มข๎นมากขึ้น เปรียบเสมือน “กฎ
เหล็ก” ที่วางข๎อก าหนดการใช๎ประโยชน๑ที่ดิน ในรูปแบบเดียวกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพ่ือเป็น
แนวทางการพัฒนา เชํน น า FAR (อัตราสํวนพ้ืนที่อาคารรวมตํอพ้ืนที่ดิน) และ OSR (อัตราสํวนของ
ที่วํางตํอพ้ืนที่อาคารรวม) มาใช๎ และสํงเสริมการพัฒนาในท าเลรัศมี 500 เมตรจากสถานีรถไฟฟูา ท า
ให๎พ้ืนที่นอกเหนือจากบริเวณดังกลําว จะพัฒนาได๎ยากขึ้นกวําเดิม เพราะ อบจ.ต๎องการวางผังสร๎าง
เมืองให๎นําอยูํและกระชับ ปรากฏวํา เกิดปัญหา “มองตํางมุม” เมื่อนักธุรกิจบางกลุํมในพ้ืนที่ไมํเห็น
ด๎วยกับ “ผังเมืองใหม”ํ เพราะมีรายละเอียดที่สํงผลกระทบตํอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด 

ธันวาคม 2560  นายเลิศมงคล วราเวณุชย๑ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย๑จังหวัดนนทบุรี
เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” วํา ขณะนี้สมาคมและ 30 บริษัทพัฒนาที่ดินในจังหวัดนนทบุรี ได๎ยื่น
คัดค๎านกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2561 ที่อยูํระหวํางปิดประกาศ 90 วัน ซึ่งวันที่ 
16 มกราคม 2561 จะเป็นวันสุดท๎ายของการรับเรื่องร๎องเรียน  และประมาณปลายเดือนธันวาคมนี้ 
สมาคมจะยื่นหนังสือคัดค๎านไปยังองค๑การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.นนทบุรี) และส านักผัง
เมืองจังหวัดนนทบุรี  เ พ่ือขอปรับข๎อก าหนดให๎สะท๎อนกับความเป็นจริง คือสามารถพัฒนา
คอนโดมิเนียมและบ๎านจัดสรรในซอยกว๎าง 5-7 เมตรได๎และผํอนปรนสร๎างทาวน๑เฮาส๑ในพ้ืนที่สีเขียว 
(ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม) เหมือนที่ผํานมาได๎ หากไมํสามารถผํอนปรนได๎สมาคมจะยื่น
หนังสือไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองล าดับตํอไป เนื่องจากผู๎ประกอบการได๎รับผลกระทบ เทํากับ
เป็นการคุมก า เนิ ดที่ อยูํ อาศัยระดับกลางลํ าง ไมํ ให๎ เกิดขึ้นสวนทางกับก าลั งซื้ อ ใน พ้ืนที่  
ส าหรับข๎อก าหนดผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี ใหมํ คือ 1.พ้ืนที่สีเขียว หรือที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม กวําครึ่งจังหวัด สามารถพัฒนาได๎เฉพาะบ๎านเดี่ยว 50 ตารางวาขึ้นไป และบ๎านแฝด
ขนาด 35 ตารางวาขึ้นไป และต๎องอยูํติดกับถนนสาธารณะกว๎าง 12 และ 14 เมตรและมีเงื่อนไขวํา
ขนาดต๎องมีความกว๎างเทํากันตั้งแตํต๎นซอยถึงท๎ายซอย  2. พ้ืนที่สีเหลือง (ประเภทอยูํอาศัยหนาแนํน
น๎อย) สามารถพัฒนาทาวน๑เฮาส๑ได๎ แตํต๎องอยูํติดถนนกว๎าง 12 เมตร แตํหาก ไมํมีข๎อจ ากัดความกว๎าง
ของถนนเข๎ามาเกี่ยวข๎องสามารถท าบ๎านจัดสรรทาวน๑เฮาส๑ในพ้ืนที่สีส๎ม (ที่อยูํอาศัยหนาแนํนปาน
กลาง) สีน ้าตาล (ที่อยูํอาศัยหนาแนํนมาก) พ้ืนที่สีแดง (ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม) พัฒนา
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ทาวน๑เฮาส๑ได๎ทุกพ้ืนที่ ซึ่งจะอยูํท าเล เกาะแนวรถไฟฟูา ห๎าแยกปากเกร็ด แยกติวานนท๑ ตัดแจ๎ง
วัฒนะรัตนาธิเบศร๑ กรุงเทพ-นนท๑ ซึ่งราคาที่ดินพ้ืนที่สีน ้าตาล เข๎าซอยราคา 1.5 แสนบาทตํอตาราง
วา ขณะที่พ้ืนที่สีแดง ราคา กวํา 3 แสนบาทตํอตารางวา ทั้งนี้หากพัฒนาทาวน๑เฮาส๑ ราคาจะอยูํที่ 
10-20 ล๎านบาท จาก 2 ล๎านบาทตํอหนํวย  สํวนคอนโดมิเนียมเกิน 10,000 ตารางเมตรจะต๎องสร๎าง
ติดถนน 14 เมตรและสถานีรถไฟฟูาไมํเกิน 500 เมตร จากเดิมขนาดไมํเกิน 10,000 ตารางเมตร ไมํ
เกิน 8 ชั้นสร๎างในซอยได๎นอกจากนี้ยังปรับเรื่องขนาดที่จอดรถเหมือนกทม. คือจาก 240 ตารางเมตร 
เป็น 120 ตารางเมตรท าให๎พ้ืนที่ขายหายไป 20 ตารางเมตร หรือเฉลี่ย 1 ล๎านบาท ต๎นทุนเพ่ิมขึ้น 4 
แสนบาท 
 5 เม.ย. 61 นายประเสริฐ แตํดุลยสาธิต นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมอาคารชุดไทย กลําววํา 
เมื่อชํวงต๎นเดือนเมษายน ทางสมาคมอาคารชุดไทย,สมาคมธุรกิจบ๎านจัดสรร,และสมาคม
อสังหาริมทรัพย๑ไทย ได๎รํวมกันท าหนังสือ ขอให๎พิจารณาทบทวนรํางกฎกระทรวงใช๎บังคับผังเมือง
รวม จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2561 สํงถึงผู๎บริหารประเทศและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการประกาศใช๎ผัง
เมืองรวม จังหวัดนนทบุรี ประกอบด๎วย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ๑ รองนายกรัฐมนตรี, พล.อ.อ.ประ
จิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม,พล.อ.อนุพงษ๑ เผําจินดา 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย, ประธานคณะกรรมการผังเมือง และอธิบดีกรมโยธาธิการและผัง
เมือง เนื่องจากกฎหมายผังเมืองรวมฉบับใหมํ จะสํงผลให๎พ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีจ านวนกวําครึ่งไมํ
สามารถน ามาพัฒนาโครงการที่อยูํอาศัยได๎ เนื่องจากในรายละเอียดของกฎหมายผังเมืองฉบับนี้ 
ก าหนดขนาดถนนในพื้นที่ซึ่งจะน ามาพัฒนาหมูํบ๎านจัดสรร และคอนโดมิเนียมได๎ต๎องมีขนาด 12 และ 
14 เมตร จากเดิมที่กฏหมายก าหนดขนาดถนนและซอยไมํต่ ากวํา 6 เมตร ซึ่งถนนโดยทั่วไปบนพ้ืนที่
นนทบุรีสํวนใหญํมีขนาดไมํถึง 12 เมตร ผังเมืองฉบับใหมํ จะสํงผลให๎ที่อยูํอาศัยราคาถูกหายไป และ
การพัฒนาโครงการใหมํๆ ท าได๎ยากข้ึน  
 พันต ารวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัด (อบจ.) นนทบุรี เปิดเผย
วํา ตั้งแตํประกาศผังเมืองใหมํ มองวําธุรกิจอสังหาฯจะเริ่มดีขึ้น เพราะรถไฟฟูาก็เชื่อมตํอแล๎วผู๎คนก็
เริ่มใช๎บริการกันมากขึ้น สํวนเรื่องราคาที่ดินแพงเป็นเรื่องปกติ เราพยายามวางผังเมืองอยากให๎เมือง
นนทบุรีกลายเป็นพ้ืนที่บ๎านจัดสรรที่นําอยูํ ผังเมืองใหมํเราออกมาปูองกันรถติด ไมํให๎ปลูกสร๎างที่อยูํ
อาศัยอยํางไร๎ระเบียบ ซึ่งจะท าให๎พื้นที่ไมํใชํที่อยูํชั้นดี 

“ผู๎ประกอบการต๎องเสียสละยอมลงทุนด๎วยต๎นทุนที่สูงขึ้น เพ่ือให๎ที่อยูํอาศัยและถนนดีขึ้นใน
อนาคต เราต๎องมองไกล โดยการบังคับถนนให๎การเข๎าออกสะดวกขึ้น โดยแตกตํางจากผังเมืองเดิม 
คือ ทาวน๑เฮาส๑จะสร๎างในซอยแคบไมํได๎แล๎ว บ๎านจัดสรรก็จะต๎องสร๎างอยูํในโซนที่มีมาตรฐานขึ้น จะ
สร๎างตามใจเหมือนแบบเดิมไมํได๎แล๎ว เพียงแตํวําระยะแรกอาจจะชะลอตัวเพราะข๎อจ ากัดมีเยอะ
พอสมควร”ขณะนี้การประกาศผังเมืองอยูํในขั้นตอนการยื่นร๎องเรียน 90 วันสุดท๎าย กํอนประกาศผัง
เมืองใหมํอยํางเป็นทางการ โดยปัญหาที่เดํนชัดในบางพ้ืนที่ คือ อยากจะเปลี่ยนสีเขียวไปเป็นเหลือง 
ซึ่งทางคณะกรรมการได๎มองถึงความจ าเป็นหลายพ้ืนที่ที่ไมํสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ แม๎จะมีขัดใจกัน
บ๎าง แตํต๎องยอมเพ่ืออนาคตที่ดีของลูกหลาน 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1. องค๑การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี เรํงยกรํางผังเมืองรวมฉบับใหมํ เพ่ือประกาศใช๎ควบคุมให๎ทัน
ตํอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะต๎องการวางผังเมืองให๎นําอยูํและกระชับ ไมํให๎ปลูกสร๎างที่อยูํ
อาศัยอยํางไร๎ระเบียบ  
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2. สมาคมอสังหาริมทรัพย๑จังหวัดนนทบุรีและ 30 บริษัทพัฒนาที่ดินในจังหวัดนนทบุรี ได๎ยื่นคัดค๎าน
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2561 ที่อยูํระหวํางปิดประกาศ 90 วัน และสมาคมจะ
ยื่นหนังสือคัดค๎านไปยังองค๑การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี และส านักผังเมืองจังหวัดนนทบุรี เพ่ือขอ
ปรับข๎อก าหนดให๎สะท๎อนกับความเป็นจริง คือสามารถพัฒนาคอนโดมิเนียมและบ๎านจัดสรรในซอย
กว๎าง 5-7 เมตรได๎และผํอนปรนสร๎างทาวน๑เฮาส๑ในพ้ืนที่สีเขียว (ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม) 
เหมือนที่ผํานมาได๎ หากไมํสามารถผํอนปรนได๎สมาคมจะยื่นหนังสือไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง
ล าดับตํอไป เนื่องจากผู๎ประกอบการได๎รับผลกระทบ เทํากับเป็นการคุมก าเนิดที่อยูํอาศัยระดับกลาง
ลํางไมํให๎เกิดข้ึนสวนทางกับก าลังซื้อในพ้ืนที่ 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.ส านักผังเมืองจังหวัดนนทบุรี  2.นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมอาคารชุดไทย  3.สมาคมธุรกิจบ๎าน
จัดสรร 4.สมาคมอสั งหาริมทรัพย๑ ไทย 5.นายสมคิด จาตุศรี พิทักษ๑  รองนายกรัฐมนตรี                   
6.รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม  7.รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย  8.ประธานคณะกรรมการ
ผังเมือง  9.อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 10.สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561 
 
สถานะ: อยูํระหวํางการด าเนินการแก๎ไข และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและฝุายตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง  
 
พลวัต:  สมาคมอสังหาริมทรัพย๑จังหวัดนนทบุรีและ 30 บริษัทพัฒนาที่ดินในจังหวัดนนทบุรี 
ตลอดจนสมาคมอาคารชุดไทย สมาคมธุรกิจบ๎านจัดสรร และสมาคมอสังหาริมทรัพย๑ไทย ได๎ยื่น
คัดค๎านกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2561 ที่อยูํระหวํางปิดประกาศ 90 วัน และ
สมาคมจะยื่นหนังสือคัดค๎านไปยังองค๑การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี ส านักผังเมืองจังหวัดนนทบุรี 
ผู๎บริหารประเทศและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการประกาศใช๎ผังเมืองรวม เพ่ือขอปรับข๎อก าหนดให๎
สะท๎อนกับความเป็นจริง เนื่องจากกฎหมายผังเมืองรวมฉบับใหมํ จะสํงผลให๎พ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี
จ านวนกวําครึ่งไมํสามารถน ามาพัฒนาโครงการที่อยูํอาศัยได๎ ผังเมืองฉบับใหมํ จะสํงผลให๎ที่อยูํอาศัย
ราคาถูกหายไป และการพัฒนาโครงการใหมํๆ ท าได๎ยากข้ึน  
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การยื่นหนังสือคัดค๎านตํอนายกองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี ส านักผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ผู๎บริหารประเทศและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
กับการประกาศใช๎ผังเมืองรวม และการรับฟังความคิดเห็นของฝุายตํางๆที่เก่ียวข๎อง  
 
แหล่งข้อมูล: 
หนังสือพิมพ๑ฐานเศรษฐกิจ. “อสังหาฯนนท์วิ่งตีนพลิก จี้ปลดล็อกผังใหม่-แห่ขออนุญาตบ้าน-    
คอนโดฯ” 6 ธันวาคม 2560. (http://www.thansettakij.com/content/237832)  

http://www.thansettakij.com/content/237832


133 

 

ประชาชาติธุรกิจ. “ผังเมืองนนท์ช็อกจัดสรร คุมเข้มที่ดินคอนโดสายสีม่วง” 10 พฤศจิกายน 2560. 
(https://www.prachachat.net/local-economy/news-69059) 
(https://www.thebangkokinsight.com/9232/) 
 
 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.prachachat.net/local-economy/news-69059
https://www.thebangkokinsight.com/9232/
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45. คัดค้านป้าย LED โฆษณาบดบังทัศนียภาพเจดีย์เอียงเกาะเกร็ด   
 
พื้นที่: เกาะเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 
 
ประเภท: การจัดการการทํองเที่ยว   
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง : ชาวเกาะเกร็ด ในจังหวัดนนทบุรี ร๎องปูาย LED โฆษณาบดบังทัศนียภาพเจดีย๑เอียง 
ที่เป็นสัญลักษณ๑ของเกาะเกร็ด และจังหวัดนนทบุรี 
 
ความเป็นมา : 
 17 มีนาคม 2560 ชาวบ๎านเกาะเกร็ดได๎มีการร๎องเรียนวําจอ LED ขนาดใหญํนั้นได๎บดบัง
ทัศนียภาพของเจดีย๑เอียงบริเวณ วัดปรมัยยิกาวาส ผู๎สื่อขําวได๎ลงพ้ืนที่สอบถามไปยังชาวบ๎านใน
ชุมชน ได๎ข๎อมูลวํา ไมํเคยทราบมากํอนวําจะมีการสร๎างจอ LED ซึ่งจอดังกลําวนั้นเมื่อมองลงจากบน
สะพานพระราม 4 และทางด๎านวัดสนามเหนือก็จะเห็นวําจอตั้งอยูํสูงกวําเจดีย๑ ซึ่งดูไมํเหมาะสม
เนื่องจากเจดีย๑เอียงนั้นเป็นที่เคารพของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี  จากปัญหาดังกลําว ทีมขําวได๎
สอบถามไปยังหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ทราบวําจอดังกลําวนั้นเป็นสํวนหนึ่งของโครงการปรับภูมิทัศน๑
บริเวณเกาะเกร็ด โดยโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีด๎วยกัน 5 โครงการยํอย ได๎แกํ    
การติดตั้งเสาไฟประติมากรรมหงส๑, การติดตั้งกล๎องวงจรปิด, การกํอสร๎างศาลาทรงไทย, ปลูกต๎นไม๎ 
และ ปูายประชาสัมพันธ๑ LED Full color เพ่ือประชาสัมพันธ๑สถานที่ทํองเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี    
ให๎เป็นที่รู๎จักและมีชื่อเสียงมากขึ้น 
 ทางพระราชญาณมงคล เจ๎าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาสกลําววํา เจ๎าหน๎าที่ได๎ติดตํอเพ่ือขอ
อนุญาตติดตั้งจอ LED บริเวณหน๎าวัด แตํทางวัดไมํเห็นด๎วยเพราะจะบดบังทัศนียภาพของวัด        
จึงขอให๎เลื่อนไปด๎านหลังเฉียงๆเจดีย๑เอียงและหันจอไปทางสะพานพระราม 4 แทน ซึ่งตัวทํานและ
คนในพ้ืนที่ก็มองเห็นวําเป็นการดีที่จะใช๎สื่อนี้ในการประชาสัมพันธ๑กิจกรรมของวัดและกิจกรรม
สํงเสริมการทํองเที่ยวในเกาะเกร็ดให๎กับบุคคลภายนอกได๎รับทราบ และเดินทางมาทํองเที่ยว         
ในวันหยุด สร๎างเม็ดเงินให๎กับคนในชุมชน ส าหรับเนื้อหาประชาสัมพันธ๑บนปูายนั้นทางวัดเป็นคน
ควบคุมเองทั้งหมดเพราะทางจังหวัดได๎โอนสิทธิ์ให๎วัดแล๎วเรียบร๎อย โดยเนื้อหาทุกอยํางที่เผยแพรํจะ
ผํานการตรวจสอบกํอนและไมํมีโฆษณาท่ีไมํเหมาะสมขึ้นอยํางแนํนอน 

1 สิงหาคม 2560 อีกหนึ่งเหตุการณ๑ที่ถูกวิพากษ๑วจารณ๑ไปในหลายแงํมุม เมื่อมีผู๎ใช๎ 
Facebook ชื่อ Pornthep Kerdnoi ได๎โพสต๑ภาพเจดีย๑เอียงของวัดปรมัยยิกาวาส อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีจอ LED ขนาดใหญํตั้งอยูํด๎านหลัง พร๎อมเขียนข๎อความประกอบวํา…’จากภาพนี้ 
ความเป็นเกาะเกร็ดหายไปหมดเลย จะได๎รางวัลระดับโลก ก็หายวับ ตํางชาติจะมาอีกนับไมํถ๎วน     
ถ๎าเกาะเกร็ดได๎รางวัลระดับโลก ขอไว๎อาลัยให๎กับเจ๎าของปูายแผํนนี้ 1 นาทีครับ’ หลังจากภาพ
ดังกลําวถูกเผยแพรํออกไป ได๎มีคนจ านวนมากแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกลําวอยําง
กว๎างขวาง       ซึ่งสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยกับการมีจอ LED มาตั้งอยูํในต าแหนํงนี้ เพราะนอกจากจะ
เป็นพื้นที่วัดแล๎ว ยังท าให๎สูญเสียเอกลักษณ๑และวิวทิวทัศน๑ของเจดีย๑เอียงในเกาะเกร็ดไป 
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คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1. โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนนทบุรี ด าเนินโครงการปรับภูมิทัศน๑บริเวณเกาะเกร็ด โดยติดตั้งจอ 
LED ขนาดใหญํที่เจดีย๑เอียงบริเวณวัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด (ซึ่งมีด๎วยกัน 5 โครงการยํอย ได๎แกํ 
การติดตั้งเสาไฟประติมากรรมหงส๑, การติดตั้งกล๎องวงจรปิด, การกํอสร๎างศาลาทรงไทย, ปลูกต๎นไม๎ 
และ ปูายประชาสัมพันธ๑ LED Full color) เพ่ือประชาสัมพันธ๑สถานที่ทํองเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี   
ให๎เป็นที่รู๎จักและมีชื่อเสียงมากขึ้น 
2. ชาวบ๎านเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได๎มีการร๎องเรียนวําจอ LED ขนาดใหญํ บดบังทัศนียภาพของ
เจดีย๑เอียง บริเวณวัดปรมัยยิกาวาส ท าให๎สูญเสียเอกลักษณ๑และบดบังทัศนียภาพของเจดีย๑เอียงใน
เกาะเกร็ดไป  
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1. เจ๎าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาส  2. สื่อมวลชน   
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561 
 
สถานะ: ยังไมํได๎รับการแก๎ไข 
 
พลวัต:  ประชาคมออนไลน๑ ศูนย๑ขําวคนปากเกร็ด ได๎สร๎างแคมเปญรณรงค๑รํวมลงชื่อคัดค๎านการ
ติดตั้งจอ LED ขนาดใหญํ ที่บริเวณเจดีย๑เอียง วัดปรมัยยิกาวาส (เกาะเกร็ด) ซึ่งกํอให๎เกิดทัศนียภาพที่
ไมํพึงปราถนา ท าลายอัตลักษณ๑อันเป็นมนต๑เสนห๑ดั่งเดิมของท๎องถิ่น 
 
ระดับความรุนแรง: ไมมํีความเสียหายตํอทรัพย๑สิน และรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การร๎องเรียนผํานสื่อมวลชน และการสร๎าง
แคมเปญรณรงค๑รํวมลงชื่อคัดค๎านผํานประชาคมออนไลน๑  
 
แหล่งข้อมูล: 
พีพีทีวี. “ร้องป้าย LED ท้าลายทัศนียภาพเจดีย์เอียงเกาะเกร็ด” 17 มีนาคม 2560. 
(https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร๎อน/49383) 
change. “คัดค้านการตั้งจอ LED ซึ่งเบียดบังภูมิทัศน์ ของโบราณสถานเจดีย์เอียง วัดปรมัยยิกาวาส” 
(https://www.change.org/p/นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี-คัดค๎านการตั้งจอ-led-ซ่ึง
เบียดบังภูมิทัศน๑-ของโบราณสถาน) 
อมรินทร๑ทีวี. “โซเชียลข้องใจติดจอ LED แย่งซีน ‘เจดีย์เอียงเกาะเกร็ด’ แบบนี้…เหมาะสมหรือไม่”   
1 สิงหาคม 2560. (http://www.amarintv.com/news-update/news-1968/67252/) 
เรื่องเลําเสาร๑-อาทิตย๑. “เจ้าอาวาสแจงปมตั้งจอ LED ยักษ์ใกล้ 'เจดีย์เอียง' เกาะเกร็ด” 
18 มีนาคม 2560. (https://www.youtube.com/watch?v=WK5uPG1dteI) 
 
 

https://www.change.org/p/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี-คัดค้านการตั้งจอ-led-ซึ่งเบียดบังภูมิทัศน์-ของโบราณสถาน
https://www.change.org/p/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี-คัดค้านการตั้งจอ-led-ซึ่งเบียดบังภูมิทัศน์-ของโบราณสถาน
https://www.youtube.com/watch?v=WK5uPG1dteI
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จังหวัดปทุมธาน ี
 
46.คัดค้านการชะลอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
  
พื้นที่:  ต าบลสนั่นรักษ๑ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  
  
ประเภท: การจัดการประชากร (ผู๎สูงอายุ) 
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
  
ประเด็นขัดแย้ง: ผู๎สูงอายุคัดค๎านการชะลอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สป.สช.) ของเทศบาล
เมืองสนั่นรักษ๑  
 
ความเป็นมา: 

5 กุมภาพันธ๑ พ.ศ.2561 กลุํมผู๎สูงอายุจ านวนประมาณ 30 คนได๎มาถือปูายประท๎วงเรียกร๎องให๎
นายณรงค๑ชัย นาคะโยธินสกุล นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ๑ พิจารณาทบทวนการด าเนินโครงการของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสนั่นรักษ๑(สป.สช.) ที่เลขานุการนายกเทศมนตรีได๎มีการสั่งหยุด
ชะลอโครงการ  กลุํมผู๎สูงอายุตะโกนเรียกร๎องขอให๎นายกเทศมนตรีลงมาชี้แจงกรณีดังกลําวตํอผู๎สูงอายุ
พร๎อมกับมีเสียงตะโกนดําทอให๎นายกฯ และเลขานุการนายกให๎ลาออกจากต าแหนํงไป 

นางอัมภาภรณ๑ ผิวเงิน เลขานุการสาขาสมาคมผู๎สูงอายุจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยวํา นายก 
เทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ๑ ได๎มีการมอบหมายให๎เลขานุการนายกคือร๎อยตรีเมธา ผิ วจันทร๑ ได๎มีหนังสือ
ชะลอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสนั่นรักษ๑ เนื่องจากเห็นวําใช๎งบประมาณเป็นไป
ด๎วยความไมํเหมาะสม ซึ่งทางตนเห็นวําเป็นการกลั่นแกล๎ง เพราะเวลาผู๎สูงอายุมีการจัดกิจกรรมนั้นทาง
เลขานายกเทศมนตรีก็จะลงมาตรวจสอบ ซึ่งตํอมาก็มีหนังสือให๎ชะลอโครงการและให๎ไปท าโครงการ
ต าบลละหนึ่งโครงการพอ ซึ่งมันไมํใชํ เพราะมันเป็นคําหัวของผู๎สูงอายุในแตํละชุมชนที่เข๎ารํวมกิจกรรม
ตํางๆ  อีกทั้งผู๎สูงอายุได๎คําหัวจากกองทุนจ านวน 45 บาท และเทศบาลเมืองสนั่นรักษ๑อุดหนุนอีก 60% 
เทํานั้น โดยชาวบ๎านที่เป็นผู๎สูงอายุมาเรียกร๎องก็เพ่ือให๎นายกเทศมนตรี ได๎มีการพิจารณาใหมํอีกครั้ง
เพราะวํา เลขานุการนายกเทศมนตรีไมํมีอ านาจสั่งการ เพราะเรื่องดังกลําวนี้ต๎องมีด าเนินการเข๎า
คณะกรรมการกองทุนเทํานั้นจึงจะมีสิทธิที่จะชะลอโครงการ ทั้งนี้สมาคมฯ เข๎ามาขับเคลื่อนภารกิจนี้ก็
เพ่ือให๎ชุมชนแตํละชุมชนนั้นได๎ประโยชน๑ไมํใชํวําเป็นของใครคนหนึ่ง 

ในขณะที่กลุํมผู๎สูงอายุก าลังเรียกร๎องอยูํนั้น นายทวีชัย พันธ๑ทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองสนั่น
รักษ๑และร๎อยตรีเมธาวี ผิวจันทร๑ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ๑ ได๎ลงมาชี้แจงตํอชาวบ๎าน แตํ
ปรากฏวํา ชาวบ๎านไมํพอใจ มีการตะโกนโฮร๎อง ขับไลํให๎เลขานุการนายกเทศมนตรีลาออกไป ซึ่งกํอนที่
เหตุการณ๑จะบานปลาย นายทวีชัย พันธ๑ทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองสนันรักษ๑ ได๎มีการพูดคุยและเจรจา
กับชาวบ๎านวําจะน าเรื่องดังกลําวกลับไปพิจารณาอีกครั้ง แล๎วจะให๎ค าตอบกับชาวบ๎านโดยเร็ว จนกระทั่ง
ชาวบ๎านพอใจจึงแยกย๎ายกันกลับ 
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9 กุมภาพันธ๑ พ.ศ.2561 กลุํมตัวแทนผู๎สูงอายุและตัวแทนเกษตรกรได๎รวมตัวกันที่หน๎าเทศบาล
เมืองสนั่นรักษ๑ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพ่ือขับไลํนายเมธาวี  ผิวจันทร๑ เลขานุการนายกเทศมนตรี
เมืองสนั่นรักษ๑  และนายณรงค๑ชัย  นาคะโยธินสกุล นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ๑ ประธานกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสนั่นรักษ๑ หลังจากที่ได๎มีการระงับกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ท าให๎ผู๎สูงอายุต๎องเสียสิทธิในการด าเนินโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสนั่นรักษ๑ 
ซึ่งเป็นการขัดนโยบายของรัฐบาลโดยตรง ที่ต๎องการให๎ผู๎สูงอายุมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้นจนชาวบ๎านต๎อง
รวมตัวกันเพ่ือมาท๎วงถาม   

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1. สมาคมผู๎สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ต๎องการให๎ด าเนินโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ๑(สป.สช.) 
2. เทศบาลเมืองสนั่นรักษ๑สั่งชะลอโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 

1. เจ๎าหน๎าที่ต ารวจ 2. สื่อมวลชน 
  
ระยะเวลา: พ.ศ.2561 
  
สถานะ: ก าลังอยูํระหวํางการแก๎ไข 
  
พลวัต: กลุํมผู๎สูงอายุถือปูายประท๎วงเรียกร๎องให๎ นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ๑ ทบทวนและชี้แจงการ
ด าเนินโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสนั่นรักษ๑ (สป.สช.) ที่เลขานุการนายก 
เทศมนตรีได๎มีการสั่งหยุดชะลอโครงการ  มีการตะโกนดําทอนายกฯ และเลขานุการนายกให๎ลาออกจาก
ต าแหนํงไป 
  
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
  
วิธีการแก้ไข: 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออกรํวมกัน การยื่นจดหมาย
ร๎องเรียนตํอนายก เทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ๑  
 
แหล่งข้อมูล 
ทีนิวส๑. “เกษตรกร-ผู้สูงอายุ รวมตัวประท้วงในายก ทม.สนั่นรักษ์ให้ลาออก หลังระงับกองทุนหลักประกัน 
  สุขภาพ ท าผู้สูงอายุต้องเสียสิทธิ.” 9 กุมภาพันธ๑ 2561. 
มติชนออนไลน๑.  “ชาวบ้านชูป้ายไล่ “นายกทม.สนั่นรักษ-์เลขาฯ” สั่งชะลอโครงการผู้สูงวัย.”  5   
          กุมภาพันธ๑ 2561. 
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47. คัดค้านการสร้างโรงงานเผาขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้า 
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พื้นที่:  ต าบลเชียงรากใหญํ  อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  
  
ประเภท: การจัดการสิ่งแวดล๎อม (ขยะ) 
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
  
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านต าบลเชียงรากใหญํ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  คัดค๎านการกํอสร๎างโรงงานเผา
ขยะเพ่ือผลิตกระแสไฟฟูา 
  
ความเป็นมา: 
 

ชาวบ๎านต าบลเชียงรากใหญํ 7 หมูํบ๎านคัดค๎านการสร๎างโรงงานเผาขยะเพ่ือผลิตไฟฟูา เพราะ
โรงงานอยูํติดชุมชนและสร๎างบนพ้ืนที่น้ าทํวม ซึ่งชาวบ๎านยังได๎รับผลกระทบจากควันไฟที่มีบุคคลเข๎าไป
เผาหญ๎าในพ้ืนที่โครงการในชํวงเวลากลางคืนติดตํอกันตั้งแตํกลางเดือนธันวาคม ลําสุดวันที่ 2 มกราคมไฟ
ลามจนเกือบไหม๎บ๎านและปั้มน้ ามัน 

จากนโยบายการจัดการขยะซึ่งเป็นวาระแหํงชาติของรัฐบาลปัจจุบัน ระยะยาวคือการสร๎าง
โรงงานเผาขยะเพ่ือผลิตกระแสไฟฟูาเพ่ือแก๎ไขปัญหาขยะที่ยั่งยืนนั้น ลําสุดจังหวัดปทุมธานี โดยองค๑การ
บริหารสํวนต าบล (อบต.) เชียงรากใหญํ อ าเภอสามโคก ได๎ท าข๎อตกลงสร๎างโรงงานเผาขยะเพ่ือผลิต
กระแสไฟฟูาแล๎ว โดยจะสร๎างบนเนื้อท่ี 193 ไรํ หมูํ 3 ต าบลเชียงรากใหญํ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 

ในขณะที่ชาวบ๎านต าบลเชียงรากใหญํ ซึ่งประกอบด๎วย 7 หมูํบ๎าน มีประชากรผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง
กวํา 6,000 คน และหากรวมเด็กด๎วยจะมีประชากรกวํา 10,000 คน เพ่ิงรับทราบวําจะมีโครงการฯ เมื่อ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 หลังจากที่อบต. เชียงรากใหญํมีหนังสือแจ๎งวําจะมีประชาพิจารณ๑ครั้งที่ 1 
“โครงการกํอสร๎างศูนย๑ก าจัดขยะแบบบูรณาการ องค๑การบริหารสํวนต าบลเชียงรากใหญํ” โดยบริษัท 
ปทุมธานี คลีน เอนเนอร๑จี จ ากัด 

ในวันประชาพิจารณ๑ มีชาวบ๎านเข๎ารํวมฟังไมํถึง 200 คน แตํมีหนังสือพิมพ๑ระบุวํา โครงการ
ดังกลําวประชาชนเห็นชอบแล๎วโดยมีผู๎เข๎ารํวมกวํา 600 คน โดยชาวบ๎านรายหนึ่งกลําววํา “ในวันนั้นมีคน
ลงชื่อชื่อไม่ถึง 20 ด้วยซ้ า โดยเจ้าหน้าที่บอกว่าลงชื่อเพ่ือรับเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งเป็นข้อมูล
เบื้องต้นของโครงการฯ ความหนา 10 หน้ากระดาษ A4” 

ด๎านนายจะโนทัย อํางแก๎ว ชาวบ๎านหมูํที่ 3 ต าบลเชียงรากใหญํ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
กลําววํา ข๎อมูลจากประชาพิจารณ๑ท าให๎ทราบวําโรงงานแหํงนี้จะรับขยะทั้ง 1,800 ตันตํอวันของจังหวัด
ปทุมธานีมาเทกองแล๎วคัดแยกขยะเพ่ือน าไปผลิตเป็นกระแสไฟฟูา 2 แบบ คือ ไฟฟูาที่ได๎จากก๏าซชีวมวล
ซึ่งมาจากการหมักขยะ ประมาณ 6 เมกะวัตต๑ และไฟฟูาที่ได๎จากการเผาขยะแบบ gasifier ประมาณ 4 
เมกะวัตต๑ แล๎วขายให๎กับการไฟฟูาสํวนภูมิภาค ซึ่งก าลังการผลิตที่ไมํถึง 10 เมกะวัตต๑นี้ท าให๎โครงการ
ดังกลําวไมํต๎องท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล๎อมหรืออีไอเอ “เมื่อสร้างโรงงานได้จริงอาจผลิตไฟฟ้าได้ไม่
ถึง 9 เมกะวัตต์ด้วยซ้ า เพราะคุณภาพขยะของไทยไม่ดี เผาไหม้ยากเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นขยะเปียก” 
นายจะโนทัยกลําว 



143 
 

ด๎านผู๎ชํวยศาสตราจารย๑อภิรดี ศรีโอภาส มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ซึ่งอาศัยอยูํในหมูํ  
บ๎านอภิเชษฐ๑ธานี อยูํติดกับพ้ืนที่โครงการศูนย๑จัดการขยะ กลําววํา พ้ืนที่นี้น้ าทํวมทุกปี โดยปี 2554 น้ า
ทํวมถึง 2 เมตร อีกทั้งโรงงานขยะจะกํอผลกระทบตํอสุขภาพและสิ่งแวดล๎อมหลายด๎าน ทั้งเรื่องการ
คมนาคม ที่เกิดจากขบวนรถขยะ กลิ่นเหม็น แมลงและสัตว๑พาหะน าโรค การปนเปื้อนของเสีย โลหะหนัก 
และสารพิษสูํแหลํงน้ า ดิน และพืชผักซึ่งอยูํในหํวงโซํอาหารของมนุษย๑ เนื่องจากพฤติกรรมไมํคัดแยกขยะ
ของสังคมไทยซึ่งอาจท าให๎ขยะอันตรายปนอยูํกับขยะทั่วไป 

นอกจากนี้ การเผาขยะต๎องใช๎ความร๎อนสูงถึง 850 องศาเซลเซียสถึงจะไมํเกิดไดอ๏อกซินซึ่งเป็น
สารกํอมะเร็ง รวมถึงกังวลวํา หากมีขยะอันตรายปนเปื้อนมาด๎วยจริง เถ๎าถํานจากการเผาก็จะมีโลหะหนัก
ปนเปื้อนด๎วย ซึ่งหากเถ๎าถูกทิ้งกองไว๎ใกล๎ชุมชน ก็จะสํงผลให๎เด็กๆ มีความพิการทางสมองได๎ ที่ส าคัญการ
เผาและการหมักขยะจะท าให๎เกิดซัลเฟอร๑ไดออกไซต๑ และมีเทน ซึ่งจะท าให๎เกิดฝนกรด และอาจเกิดไฟ
ไหม๎ได๎เชํนเดียวกับแพรกษา 

อยํางไรก็ตาม สิ่งที่สร๎างความกังวลใจให๎ชาวบ๎านกวํา 10,000 คนในต าบลเชียงรากใหญํ เพราะ
ชาวบ๎านสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชผักสวนครัว เชํน โหระพา คะน๎า ผักบุ๎ง และนาข๎าว 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ๑ด๎วยน้ าจืด และมีคลอง คู พรุนอยูํทั่วพ้ืนที่ นอกนั้นก็จะประกอบธุรกิ จ
สํวนตัว รับจ๎าง รับราชการ โดยที่ไมํมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญํตั้งอยูํ เพราะเป็นพ้ืนที่สีเขียวตามผัง
เมือง แตํเนื่องจากผังเมืองหมดอายุไปแล๎วจึงอาจเป็นชํองวํางที่ท าให๎โรงงานขยะนี้สามารถกํอตั้งได๎ 

ในขณะที่พ้ืนที่โครงการฯ อยูํใจกลางของชุมชน ล๎อมรอบด๎วยบ๎านจัดสรร พ้ืนที่เกษตรกรรม วัด 
โรงเรียน ศูนย๑เด็กเล็ก ศูนย๑ปฏิบัติธรรม ฯลฯ และมีลักษณะเป็นเกาะที่ล๎อมด๎วยแมํน้ าเจ๎าพระยา คลอง
บ๎านพร๎าว และคลองน้ าอ๎อม และคลองส าแลซึ่งเป็นคลองประปาที่ผลิตน้ าสํงมายังกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก 
ด๎านสาธารณูปโภค ประชากรสํวนใหญํในต าบลเชียงรากใหญํใช๎น้ าบาดาล โดยมีเพียงหมูํ 3 และหมูํ 5 
บางสํวนหรือประมาณ 500 ครัวเรือนจากประชากรทั้งหมด 1,670 ครัวเรือนที่ใช๎น้ าประปามาประมาณ 
2-3 ปีแล๎ว 

“เราไม่ได้คัดค้านนโยบายรัฐบาลแต่คัดค้านการสร้างศูนย์จัดการขยะที่นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ที่
ชาวบ้านจะยอมรับให้สร้างศูนย์จัดการขยะได้ เพราะเป็นที่ที่ไม่เหมาะสมในทุกด้าน และจะคัดค้านให้ถึง
ที่สุดแม้ว่าจะต้องฟ้องศาลปกครอง ซึ่งถ้าจะสร้างจริงๆ ควรสร้างที่ต าบลหนองเสือ เพราะเป็นพ้ืนที่เดียว
ของจังหวัดปทุมธานีที่น้ าไม่ท่วม ที่ดินราคาถูก และมีพ้ืนที่บริเวณกว้างจ านวนมากที่ห่างไกลชุมชน” 
ชาวบ๎านต าบลเชียงรากใหญํกลําว 

แม๎วําปัจจุบันโครงการศูนย๑จัดการขยะยังไมํได๎เริ่มต๎น แตํชาวบ๎านได๎รับผลกระทบจากการเผา
หญ๎าในพื้นที่โครงการในชํวงเวลากลางคืน ท าให๎ลมพัดควันไฟเข๎ามาในบ๎านเรือน จนท าให๎ประชาชนสํวน
ใหญํนอนไมํได๎ มีอาการภูมิแพ๎ และปวดศีรษะ แม๎วําจะปิดบ๎านมิดชิดแตํภายในบ๎านก็ยัง มีกลิ่นควันไฟ 
และฝุุนเถ๎าถําน ซึ่งมีการเผาหญ๎าตํอเนื่องตั้งแตํกลางเดือนธันวาคม 

นางสมนึก พุํมไม๎ ชาวบ๎านซึ่งอาศัยอยูํในหมูํบ๎านอภิเชษฐ๑ธานี กลําววํา ตั้งแตํกลางเดือนธันวาคม
ต๎องนอนสูดควันไฟมาโดยตลอด จนท าให๎มีอาการไอ และแสบคอ แสบตา ตาบวม ตํอเนื่องมา 2 สัปดาห๑
แล๎วทั้งตนเองและหลานๆ ซึ่งหากจะให๎ย๎ายไปอยูํที่อ่ืนคงเป็นไปได๎ยาก เพราะคงไมํมีใครซื้อบ๎านที่อยูํติด
โรงงานขยะ 
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นายศิลป์ ภูมิชัยวิวัฒน๑ เจ๎าของกิจการขายศาลพระภูมิ “บรรจงศิลป์” ซึ่งอยูํติดกับที่ดินพ้ืนที่
โครงการฯ กลําววํา ที่ดินผืนนี้เผาหญ๎าทุกปี แตํปกติจะเผาในหน๎าแล๎ง แตํปีนี้เผาชํวงธันวาคมและเผามาก
ผิดปกติจึงยังไมํได๎ถางหญ๎าเพ่ือท าพ้ืนที่กันไฟ โดยวันที่ 2 มกราคม 2558 ไฟไหม๎ลามมายังที่ดินของร๎าน 
จนต๎องเรียกรถดับเพลิงมาดับไฟ ซึ่งเพลิงดังกลําวท าให๎ไม๎ผลยืนต๎น เชํน มะมํวง กล๎วย มะพร๎าว และ
ต๎นไม๎อ่ืนๆ ที่อยูํโดยรอบที่ดินถูกเผา 

“นอกจากได้รับความเสียหายจากไฟไหม้แล้ว ควันไฟที่เกิดขึ้นทุกคืนยังท าให้ปวดศีรษะ นอน
ไม่ได้ บ้านอบอวลด้วยกลิ่นควันไฟทั้งวัน และท าให้โรคภูมิแพ้ของลูกมีอาการหนักขึ้น ที่ส าคัญต้องค่อย
ระวังควันไฟไม่ให้ปะทุเป็นไฟด้วย” นายศิลป์กลําว 

ทั้งนี้ติดกับร๎านบรรจงศิลป์เป็นปั๊มน้ ามันพีที ซึ่งมีที่ดินด๎านหลังติดกับที่ดินโครงการเชํนกัน แตํ
โชคดีท่ีไฟยังลํามไปไมํถึง 

อยํางไรก็ตามปัญหาจากควันไฟนั้น ชาวบ๎านได๎ร๎องเรียนไปยังอบต. เชียงรากใหญํ ผู๎วําราชการ
จังหวัด และแจ๎งต ารวจ แตํกลับยิ่งท าให๎มีควันไฟหนักมากขึ้น โดยมีเจ๎าหน๎าที่รัฐ ทหารเข๎ามาสังเกตการณ๑
บางครั้ง สํวนต ารวจขอความรํวมมือให๎ประชาชนระบุตัวคนเผาหญ๎าเพ่ือให๎ต ารวจจับตัวมาด าเนินคดีตาม
กฎหมาย 

หลังจากชาวบ๎านทราบวําจะมีศูนย๑จัดการขยะจากการประชาพิจารณ๑ และทางอบต. เชียงราก
ใหญํและเจ๎าของโครงการไมํสามารถตอบค าถามเพ่ือสร๎างความเชื่อมั่นให๎ชาวบ๎านได๎ ท าให๎ชาวบ๎าน
รวมตัวกันระดมความรู๎ แลกเปลี่ยนข๎อมูลซึ่งกันและกัน จนได๎ข๎อสรุปวํา “คัดค๎านการกํอสร๎างโรงงานขยะ
ในพ้ืนที่แหํงนี้” รวมถึงชาวบ๎านได๎ชํวยกันสร๎างเพจเฟซบุ๏กชื่อ “คัดค๎านโรงงานขยะ พ้ืนที่เชียงรากใหญํ 
ลุํมน้ าเจ๎าพระยา” 

นอกจากนี้ชาวบ๎านยังลํารายชื่อกวํา 2,000 คน เพ่ือยื่นหนังสือคัดค๎านการสร๎างศูนย๑จัดการขยะ
ในพ้ืนที่ดังกลําวถึงผู๎วําราชการจังหวัดปทุมธานี รวมถึงขอข๎อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ ตามพระราชบัญญัติ
ข๎อมูลขําวสาร 2540 ใน 11 ประเด็น ดังนี้ 

1. ความเหมาะสมเชิงพ้ืนที่ที่จะเป็นที่ตั้ง 
2. ขนาดพ้ืนที่โครงการและเขตติดตํอโดยระบุพิกัด GIS 
3. เส๎นทางโลจิสติกส๑ของโครงการทั้งขาเข๎าและขาออก 
4. ขนาดการรองรับปริมาณข้ันสูงสุดตํอวัน 
5. ระบบการก าจัดขยะและผลิตกระแสไฟฟูา 
6. ขนาดก าลังผลิตของโรงไฟฟูา 
7 .แผนงานการกํอสร๎างและติดตั้งเครื่องจักรของโครงการ 
8. แผนการบริหารโครงการและ TOR ที่เสนอตํออบต. 
9. แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการโดยเฉพาะด๎านความปลอดภัยและผลกระทบตํอ 

สิ่งแวดล๎อม 
10. แนวทางการท าประชาพิจารณ๑และคุณสมบัติของผู๎ทรงคุณวุฒิ 
11. รายงานการประชุมของอบต. ที่เก่ียวข๎องกับการพิจารณาโครงการฯ 
โดยผู๎วําราชการจังหวัดแจ๎งวํา จะให๎อบต.เชียงรากใหญํและเจ๎าของโครงการมาชี้แจงรายละเอียด

ตํอไป 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008545758265&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008545758265&fref=ts
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1393887954239383&set=pb.100008545758265.-2207520000.1420874489.&type=3&theater
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16 มิถุนายน 2558   วําที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ อินกวําง พร๎อมประชาชนจาก ต.เชียงราก อ.สามโคก จ.
ปทุมธานี กวํา 50 คน ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน๎าคณะรักษา
ความสงบแหํงชาติ หรือ คสช. ผํานศูนย๑บริการประชาชน ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือขอความเป็นธรรม และ
คัดค๎านการสร๎างโรงไฟฟูาขยะในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นแหลํงผังเมืองสีเขียว ใกล๎กับแหลํงน้ าที่เป็นเกาะ
ล๎อมรอบ ใกล๎ชุมชนและสถานศึกษา แหลํงเกษตรและโรงสูบน้ าดิบ เพ่ือผลิตประปาส าหรับคนในจังหวัด 
และกรุงเทพมหานคร 

11 สิงหาคม 2558 คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สภานิติบัญญัติ
แหํงชาติ น าโดย พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล ประธานคณะกรรมาธิการ พร๎อมด๎วยพลเอก นิพัทธ๑ ทองเล็ก 
ประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมชุมชนเมือง และคณะฯ ได๎เดินทาง
ไปตรวจสอบข๎อมูลและข๎อเท็จจริงเรื่องร๎องเรียน กรณีการคัดค๎านการกํอสร๎างโรงไฟฟูาพลังงานขยะ ใน
พ้ืนที่ต าบลเชียงรากใหญํ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  

จากการเดินทางในครั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได๎รับฟังข๎อมูลจากภาคสํวนตําง ๆ อาทิ ประชาชน
ในพ้ืนที่ คณะอาจารย๑จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ และหนํวยงานราชการที่เกี่ยวข๎อง มาให๎ข๎อมูลกรณี
คัดค๎านการกํอสร๎างโรงไฟฟูาพลังงานขยะ โดยมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกลําว ดังนี้ 

– ผู๎ร๎องเรียน และประชาชนในพ้ืนที่ ได๎แสดงความคิดเห็นวํา ไมํได๎ตํอต๎านแนวทางการจัดการ
ขยะของภาครัฐ แตํเห็นวําพ้ืนที่ที่จะด าเนินการอยูํใกล๎ชุมชนจึงไมํมีความเหมาะสม 

 – คณะอาจารย๑จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ ได๎ตั้งข๎อกังวลเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ ๗ 
ประการ ได๎แกํ พื้นที่อยูํใกล๎กับชุมชนมากเกินไป พื้นที่เป็นลุํมน้ าและเป็นพ้ืนที่ธรรมชาติสีเขียวไมํสมควรที่
จะถูกท าลายโดยการแปลงสภาพเป็นบํอขยะ พ้ืนที่อยูํใกล๎แหลํงน้ าดิบซึ่งมีความเสี่ยงตํอการปนเปื้อน
โลหะหนักและสารพิษจากขยะลงในแหลํงน้ าที่เป็นเขตอนุรักษ๑น้ าดิบเพ่ือการประปานครหลวง พ้ืนที่มี
ลักษณะเป็นที่ราบน้ าทํวมถึงและมีประวัติน้ าทํวมหนักซึ่งอาจกํอให๎เกิดปัญหาการปนเปื้อนร๎ายแรงสูํชุมชน 
และอาจกํอให๎เกิดปัญหาการจราจรติดขับเนื่องจากการขนสํงขยะ 

– หนํวยงานราชการที่เก่ียวข๎อง ได๎ให๎ข๎อมูลวํา ยังไมํมีการก าหนดสถานที่ในการกํอสร๎างโรงไฟฟูา
พลังงานขยะ 

ส าหรับคณะกรรมาธิการเห็นวํา กรณีดังกลําวควรน าข๎อมูลและเรื่องร๎องเรียนไปพิจารณาในที่
ประชุมและรวบรวมข๎อมูลที่เก่ียวข๎องประกอบการพิจารณาและด าเนินการแก๎ไขปัญหาตํอไป 

29 ตุลาคม 2558  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จังหวัดปทุมธานี รํวมมือกับ 
ศูนย๑วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล๎อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร๑มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ จัดเวที
ประชาพิจารณ๑เพ่ือรํางแผนแมํบทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมี
นักวิชาการด๎านสิ่งแวดล๎อม และชาวต าบลเชียงรากใหญํ ซึ่งเป็นกลุํมที่เคยคัดค๎านการสร๎างโรงไฟฟูาใน
พ้ืนที่เชียงรากใหญํด๎วย โดยชาวบ๎านเข๎ารํวมเวทีประชาพิจารณ๑โรงไฟฟูาขยะเชียงรากใหญํ ยืนยันไมํเคย
คัดค๎านโครงการกํอสร๎างโรงไฟฟูาพลังงานขยะของรัฐบาล แตํขอให๎ด าเนินการอยํางถูกต๎อง ให๎ประชาชน
มีสํวนรํวม และเลือกพ้ืนที่กํอสร๎างไมํให๎มีผลกระทบด๎านลบตํอชุมชน 

14 ธันวาคม 2559 ศาลจังหวัดปทุมธานี สั่งจ าคุก นายทวีศักดิ์ อินกวําง แกนน าคัดค๎านโครงการ
กํอสร๎างโรงไฟฟูาขยะเชียงรากใหญํ 2 ปี แตํให๎รอลงอาญาไว๎กํอน จากกรณีเขียนข๎อความหมิ่น
ประมาท  นายพงศธร สัจชลพันธ๑ อดีตผู๎วําราชการจังหวัดปทุมธานี เผยแพรํในสื่อสังคมออนไลน๑ คือ ลง
ในเฟซบุ๏คสํวนตัววํา เอ้ือประโยชน๑ตํอเอกชนสร๎างโรงไฟฟูาขยะทั้งที่ที่ตั้งไมํเหมาะสม   ระหวํางการ
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เคลื่อนไหวคัดค๎านการกํอสร๎างโรงไฟฟูาขยะ โดยศาลชั้นต๎น จังหวัดปทุมธานี   ตัดสินจ าคุก 2 ปี ปรับ 4 
หมื่นบาท ฐานหมิ่นประมาท และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร๑ แตํให๎รอลงอาญาไว๎กํอน และให๎ไป
รายงานตัวตํอพนักงานคุมประพฤติ 4 ครั้ง ภายใน 1 ปี ท ากิจกรรมบริการสังคมให๎ครบ 24 ชั่วโมง นาย
ทวีศักดิ์ ยอมรับกับทีมขําวพีพีทีวีวําการถูกด าเนินคดีครั้งนี้  จะเป็นข๎อจ ากัดเคลื่อนไหวครั้งตํอไป 
โดยเฉพาะการใช๎พ้ืนที่ในสื่อสังคมออนไลน๑ ขณะที่โครงการโรงไฟฟูาขยะเชียงรากใหญํ ยังคงมีความ
พยายามเดินหน๎าอยํางตํอเนื่อง แม๎คนในชุมชนจะพยายามคัดค๎านเพราะที่ตั้งใกล๎แหลํงน้ าสาธารณะมา
ตลอด 3 ปี 

30 มีนาคม 2560   ชาวบ๎าน ต.เชียงรากใหญํ และกลุํมคัดค๎านได๎ตํอต๎านการกํอสร๎างโรงงาน
ไฟฟูาขยะ  เพราะมีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม โดยเฉพาะในประเด็นของโรงไฟฟูาขยะอยูํใกล๎แหลํงน้ าดิบ
ในการผลิตน้ าประปา 

8 มิถุนายน 2560 แม๎วําโครงการจัดท าโรงไฟฟูาขยะแหํงนี้ จะล๎มเหลวไปแล๎วครั้งหนึ่ง แตํ
ชาวบ๎านตํางก็ยังคงได๎ยินเสียงบอกเลําถึงโครงการดังกลําว ที่ยังคงด าเนินการอยูํเงียบๆ ภายใต๎การ
สนับสนุนของหนํวยงานท๎องถิ่น ขณะที่ตัวแทนชาวบ๎านก็เดินหน๎า ศึกษาหาข๎อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ 
รํวมกับหนํวยงาน สถานศึกษา และได๎พบวํายังมีผลกระทบอีกมากมายที่จะเกิดขึ้น จากโรงไฟฟูาขยะแหํง
นี้ ทั้งนี้ พวกเขายืนยัน จะไมํยอมให๎โครงการนี้ส าเร็จ เพ่ือทุกคนในชุมชน และเพ่ือรักษาที่ท ากินให๎แกํ
ลูกหลานของพวกเขาในอนาคต ความกังวลใจ ยังคงเป็นสิ่งที่ฝังอยูํในใจของชาวบ๎านทุกคนมาโดยตลอด 
เพราะไมํรู๎วําจะมีใครบ๎างหรือไมํ ที่จะฟังเสียงเล็ก ๆ ของพวกเขา ซึ่งชาวบ๎านทุกคนอยากให๎ภาครัฐ ลงมา
ส ารวจพ้ืนที่ และศึกษาหาข๎อมูลถึงผลกระทบ วําจริงๆ แล๎วพ้ืนที่ดังกลําวนี้ เหมาะหรือไมํที่จะจัดตั้ง
โรงไฟฟูาขยะ ที่ในวันข๎างหน๎าอาจจะท าลายชีวิตความเป็นอยูํของชาวบ๎านได๎ 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1. ชาวบ๎านต าบลต าบลเชียงรากใหญํไมํต๎องการให๎มีโรงงานเผาขยะเพ่ือผลิตไฟฟูาในพ้ืนที่ติดกับ
ชุมชนด๎วยเกรงผลกระทบด๎านสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม 

2. องค๑การบริหารสํวนต าบล (อบต.) เชียงรากใหญํ อ าเภอสามโคก ได๎ท าข๎อตกลงสร๎างโรงงาน
เผาขยะเพ่ือผลิตกระแสไฟฟูาแล๎ว บนเนื้อที่ 193 ไรํ หมูํ 3 ต าบลเชียงรากใหญํ ด๎วยเป็นนโยบายวาระ
แหํงชาติ 
  
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 

1.ผู๎วําราชการจังหวัดปทุมธานี  2. นายอ าเภอสามโคก 3. อบต. เชียงรากใหญํ 4.อุตสาหกรรม
จังหวัดปทุมธานี 5. คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สภานิติบัญญัติแหํงชาติ  6. 
เจ๎าหน๎าที่ต ารวจ  7. ทหาร 8. สื่อมวลชน 9. คณะอาจารย๑จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ 10. ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จังหวัดปทุมธานี 11. ศูนย๑วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล๎อม 
บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 12. ศาลจังหวัดปทุมธานี 
 
ระยะเวลา: พ.ศ.2557 - 2561 
  
สถานะ: ก าลังอยูํระหวํางการแก๎ไข 
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พลวัต: ชาวบ๎านต าบลเชียงรากใหญํ 7 หมูํบ๎านคัดค๎านการสร๎างโรงงานเผาขยะเพ่ือผลิตไฟฟูาโดยการ
ประท๎วง การยื่นหนังสือตํอนายกรัฐมนตรีผํานศูนย๑บริการประชาชนท าเนียบรัฐบาล และตํอประธาน
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สภานิติบัญญัติแหํงชาติ และการท าประชา
พิจารณ๑ การจัดเสวนา 
  
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
  
วิธีการแก้ไข: 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออกรํวมกัน การยื่นจดหมาย
ร๎องเรียนตํอผู๎วําราชการจังหวัดปทุมธานี  ตํอนายกรัฐมนตรี ตํอประธานคณะกรรมาธิการการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สภานิติบัญญัติแหํงชาติ  
 
แหล่งที่มา 
ไทยพับบลิกก๎า. “ชาวเชียงรากใหญ่คัดค้านโรงงานเผาขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้า ท าประชาพิจารณ์ 

บิดเบือน ระบุเป็นพ้ืนที่สีเขียวและจะสู้จนถึงท่ีสุด” 11 มกราคม 2558. 
ไทยพับบลิกก๎า. 2558. “นายก อบต.เชียงรากใหญ่ ยันยังไม่สร้างโรงงานขยะในพ้ืนที่ มีกฎหมายอีก 

หลายขั้นตอนและประชาชนยังไม่เห็นชอบ.” 15 มกราคม 2558. 
พีพีทีวี.  “จ าคุก 2 ปี แกนน าค้านโรงไฟฟ้าขยะเชียงรากใหญ่ ฐานหมิ่นอดีตผู้ว่าฯปทุมธานี.” 14 ธันวาคม  

2559. 
มติชนออนไลน๑. “ชาวบ้านเชียงรากใหญ่ ปทุมฯ ค้านสร้างโรงไฟฟ้าขยะ หวั่นกระทบชุมชน.” 30  

มีนาคม 2560.  
ส านักงานสภานิติบัญญัติแหํงชาติ. “กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ  ลงพื้นที่ จ.ปทุมธานี รับฟังข้อร้องเรียน กรณี  

“การคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ.” 21 สิงหาคม 2558.  
เอ็มไทย. “ชาวปทุมฯ ร๎อง ‘บิ๊กตู’ํ คัดค๎านตั้งโรงไฟฟูาขยะ.” 16 มิถุนายน 2558. 

 
.  

  
 
 
48. 
คั ด ค้ า น

การก่อสร้างเสาไฟฟ้าแรงสูง  
  
พื้นที่:  ต าบลบางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี  
  
ประเภท: การจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐาน (โทรคมนาคม) 

https://thaipublica.org/2015/01/waste-14/
https://thaipublica.org/2015/01/waste-14/
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ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
  
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านต าบลบางพูด อ.เมือง  จ.ปทุมธานี คัดค๎านการกํอสร๎างเสาไฟฟูาแรงสูง  
 
ความเป็นมา: 

5 พฤษภาคม 2560 ประชาชนต าบลบางพูด จ านวน 400 คนคัดค๎านการกํอสร๎าง
เสาไฟฟูาแรงสูง ในการประชุมเพ่ือสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนในต าบลบางพูด ซึ่งจัดโดย การ
ไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย การสร๎างเสาไฟฟูาแรงสูงครั้งนี้พาดผํานพ้ืนที่ต าบลบางพูดผํานไปต าบล
เชียงรากใหญํ ต าบลสามโคก และต าบลบางเตย ซึ่งการกํอสร๎างท าให๎ไฟฟูาแรงสูงพาดผํานพ้ืนที่ต าบลบาง
พูดนั้น ชาวบ๎านกวํา 2,000 หลังคาเรือนไมํทราบเรื่องการประชุมนี้จึงมาคัดค๎าน ชาวบ๎านต าบลบางพูด
สํวนใหญํไมํเห็นด๎วยเนื่องจากหวั่นผลกระทบที่จะตามมานั่นคือ สนามแมํเหล็กที่โอกาสในการเลี่ยงเป็น
มะเร็งมีมากกวําสามเทํา  นอกจากนี้ พ้ืนที่ท ากินไมํสามารถใช๎ประโยชน๑ได๎ในการประกอบธุรกิจอยํางอ่ืน
ได๎ และที่ดินท ากินของชาวบ๎านจะมีราคาตกต่ า  ทั้งนี้ชาวบ๎านเห็นบทเรียนจากการกํอสร๎างเสา 
ไฟฟูาแรงสูงโดยเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือที่มีเสาไฟฟูาแรงสูงพาดผํานชาวบ๎านที่ท าสวนท าไรํใน
ขณะนั้นตํางได๎รับผลกระทบจากการกํอสร๎างจ านวนมากซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีเรื่องของคดีการฟูองร๎อง   

จากข๎อร๎องเรียนนั้น นายสมศักดิ์ ธัมรูปา นายก อบต.บางพูดได๎แจ๎งวํา ทางสภาอบต.บางพูดได๎มี
การประชุมอยํางเรํงดํวนโดยเสียงสํวนใหญํของสมาชิกสภาฯ ได๎มีมติคัดค๎านการกํอสร๎างในครั้งนี้เนื่องจาก
มีผลกระทบตํอชาวบ๎านเป็นวงกว๎าง  
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1.ชาวบ๎านต าบลบางพูดไมํต๎องการให๎มีการกํอสร๎างเสาไฟฟูาแรงสูง 
2. การไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทยต๎องการการสร๎างเสาไฟฟูาแรงสูง 

  
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 

1.นายก อบต.บางพูด 2. สภาอบต.บางพูด 3. สื่อมวลชน 
  
ระยะเวลา: พ.ศ.2560 
  
สถานะ: ระงับการกํอนสร๎างเสาไฟฟูาแรงสูง 
  
พลวัต: ประชาชนต าบลบางพูดยื่นหนังสือคัดค๎านการกํอสร๎างเสาไฟฟูาแรงสูง  
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
  
วิธีการแก้ไข: 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออกรํวมกัน การยื่นจดหมาย
ร๎องเรียนตํอองค๑การบริหารสํวนต าบลบางพูด 
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แหล่งที่มา 
มติชนออนไลน๑. 2560. ชาวปทุมหลายร๎อยคัดค๎านกํอสร๎างเสาไฟฟูาแรงสูง หวั่นสํงผลกระทบหลายด๎าน.  

5 พฤษภาคม 2560.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
49. คัดค้านการก่อสร้างโครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะและการผลิตขยะเชื้อเพลิง  
     (RDF) 
  
พื้นที่:  ต าบลบึงบา  อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี  
  
ประเภท: การจัดการสิ่งแวดล๎อม (ขยะ) 
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ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
  
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านต าบลบึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี  คัดค๎านการกํอสร๎างโครงการ RDF 
  
ความเป็นมา: 

23 กรกฎาคม 2560 องค๑การบริหารสํวนต าบลบึงบา จัดท าประชาพิจารณ๑ในเขตพ้ืนที่บึงบา อ.
หนองเสือ เรื่องการกํอสร๎างโครงการศูนย๑เรียนรู๎การจัดการขยะและการผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) ซึ่ง
ขณะที่มีการลงชื่อเข๎ารํวมประชุมมีชาวบ๎านต าบลบึงบามากกวํา 500 คนน าโดยนายมนัส พุทธรัตน๑ และ 
นางสาวชุติมาพร ประภาสะวัต ตัวแทนชาวบ๎านบึงบาเดินทางมาคัดค๎านการกํอสร๎าง RDF โดยชาวบ๎าน
กลุํมท่ีเห็นด๎วยและไมํเห็นด๎วยโต๎เถียงอยํางรุนแรง โดยมีทหารและต ารวจ สภ.หนองเสือเข๎าระงับเหตุ  

จังหวัดปทุมธานีได๎อนุมัติโครงการศูนย๑เรียนรู๎การจัดการขยะและการผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) 
ซึ่งมีงบประมาณการกํอสร๎าง 16,062,500 บาท โดยให๎พลังงานจังหวัด ปทุมธานีเป็นผู๎ด าเนินการซึ่ง
โครงการนี้ ประชาชนในพ้ืนที่ หมูํ 5 ไมํมีใครรับรู๎ข๎อมูลและไมํได๎มีสํวนรํวมตํอโครงการ ชาวบ๎านได๎
รวบรวมชื่อยื่นเรื่องคัดค๎านตํอจังหวัดปทุมธานีและส านักนายกรัฐมนตรี แตํเรื่องไมํมีความคืบหน๎า สํงผล
ให๎ชาวบ๎านวิตกเนื่องจากสถานที่กํอสร๎างโรงงานขยะนี้อยูํใกล๎กับแหลํงน้ าธรรมชาติที่หลํอเลี้ยงพืชไรํของ
เกษตรกรจ านวนหลายพันไรํ  

ด๎านนายวิสานท๑ แสวงหา นายก อบต.บึงบา กลําววํา เนื่องจากจ.ปทุมธานีได๎เจริญเติบโตในทุก
ด๎าน ท าให๎ประสบปัญหาขยะล๎นเมือง ซึ่งถ๎าไมํบริหารจัดการขยะจะกลายเป็นปัญหาระดับชาติ เพราะ
ปัจจุบัน จ.ปทุมธานีน าขยะไปทิ้งท่ี จ.สระบุรี หากสระบุรีไมํรับขยะ ทาง จ.ปทุมธานีต๎องบริหารจัดการเอง 
จึงท าเรื่องของบประมาณด๎วยพิจารณาวํา อบต.บึงบามีพ้ืนที่ในการบริหารจัดการอยูํแล๎วจึงคิดจะท า
โครงการ RDF ทั้งนี้ การจะท าโครงการใดยํอมมีประชาชนเห็นด๎วยและไมํเห็นด๎วย จึงจะมีการท าความ
เข๎าใจตํอประชาชนตํอไป  อยํางไรก็ตามระหวํางการท าประชาพิจารณ๑ ทางเจ๎าหน๎าที่ของพลังงานจังหวัด
ปทุมธานีได๎มาชี้แจงตํอชาวบ๎านคัดค๎านวํา งบประมาณในการกํอสร๎างโครงการฯ นั้นได๎สํงคืนสํวนกลาง
แล๎วจึงไมํสามารถจัดสร๎างได๎ในปีนี้ท าให๎ชาวบ๎านพอใจจึงแยกย๎ายกันกลับไป 

  
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1.ชาวบ๎านต าบลบึงบาไมํต๎องการให๎มี โครงการ RDF ในพ้ืนที่ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี  
2. พลังงานจังหวัดปทุมธานีต๎องการกํอสร๎างโครงการ RDF 

  
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 

1.ผู๎วําราชการจังหวัดปทุมธานี  2. พลังงานจังหวัดปทุมธานี 3. อบต.บึงบา 4. ทหาร 5.
ต ารวจสภ.หนองเสือ 5.สื่อมวลชน 
  
ระยะเวลา: พ.ศ.2560 
  
สถานะ: ระงับโครงการฯ เนื่องจากพลังงานจังหวัดได๎สํงคืนงบประมาณ 
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พลวัต: ชาวบ๎านต าบลบึงบาคัดค๎านการกํอสร๎าง RDF โดยชาวบ๎านกลุํมที่เห็นด๎วยและไมํเห็นด๎วยโต๎เถียง
อยํางรุนแรง  
  
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
  
วิธีการแก้ไข: 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออกรํวมกัน  
 
แหล่งที่มา 
มติชนออนไลน๑. “ชาวหนองเสือบุกเวทีประชาพิจารณ์ค้านก่อสร้าง โรงงานขยะหวิดปะทะกลุ่มเห็นต่าง.”  

23 กรกฎาคม 2560.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50. คัดค้านเทศบาลขยายถนนซอยคุณพระ      
  
พื้นที่:  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
  
ประเภท: การจัดการโครงสร๎างพื้นฐาน (การคมนาคม) 
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
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ประเด็นขัดแย้ง: ประชาชนที่อยูํซอยคลองหลวง 27 (ซอยคุณพระ) คัดค๎านการขยายถนนในซอยคุณพระ
ซึ่งเป็นโครงการของเทศบาลเมืองคลองหลวง เนื่องจากจะเกิดความเสียหายกับแผงร๎านค๎า สนามเด็กเลํน 
ศาลารอรถโดยสาร เป็นต๎น 
  
ความเป็นมา: 

19 พฤษภาคม 2560 พํอค๎าแมํค๎าและประชาชนที่อยูํซอยคลองหลวง 27 (ซอยคุณพระ) หมูํ 6 
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ประมาณ 100 คนได๎เดินถือปูายคัดค๎านการขยายถนนในซอยคุณ
พระซึ่งเป็นโครงการของเทศบาลเมืองคลองหลวงมาที่หน๎าวําการอ าเภอคลองหลวง เพ่ือยื่นหนังสือ
คัดค๎านการขยายถนนในซอยคุณพระให๎กับนายศิริชัย ไตรสารศรี นายอ าเภอคลองหลวงและนาย
ประเสริฐ คํายทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองหลวงเพ่ือให๎ชะลอการกํอสร๎างออกไปกํอนเพราะ
การขยายถนนครั้งนี้ประชาชนที่อยูํในชุมชนซอยคุณพระสํวนใหญํได๎รับความเดือนร๎อน  

นายสุชาติ สอนสืบ อายุ 60 ปี ประชาชนที่อยูํในชุมชนซอยคุณพระบอกกับผู๎สื่อขําววําตนเอง
พร๎อมกับประชาชนที่อยูํซอยคลองหลวง 27 หรือซอยคุณพระ ได๎เดินทางมายื่นหนังสือคัดค๎านการขยาย
ถนน ให๎กับนายอ าเภอ คลองหลวงและนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองหลวง ซึ่งในการขยายถนนครั้ง
นี้ จะกระทบกระเทือนถึงประชาชนที่อยูํภายในซอยคุณพระและแมํค๎าพํอค๎า ที่ได๎อุตสําห๑สร๎างที่กันไว๎ 
เชํน ตลาดนัดภายในชุมชน ที่จะเสียหายซึ่งเป็นแผงร๎านค๎า ประมาณ 100 แผง สนามเด็กเลํนซึ่งเป็น
สถานที่ออกก าลังกายของหมูํบ๎าน การเต๎นแอโรบิคเพ่ือเป็นการออกก าลังกายศาลาประชาคม   ศาลารอ
รถโดยสาร  สถานที่จอดรถจักรยานยนต๑และรถจักรยาน ที่จะโดนรื้อทิ้งไปทั้งหมด 

ประชาชนที่อยูํในชุมชนเห็นวําการขยายถนน ไมํมีความจ าเป็นแตํเทศบาลเมืองคลองหลวง จะ
ขยายข๎างใดข๎างหนึ่ง ก็อาจจะท าได๎ แตํครั้งนี้เทศบาลเมืองคลองหลวงได๎ขยายทั้งสองฝั่งของถนน จึงท าให๎
สิ่งที่ปลูกสร๎างของชุมชนที่ได๎สร๎างกันไว๎แล๎วต๎องท าการรื้อทิ้ง ท าให๎ประชาชนภายในชุมชน ซอยคุณพระ
รับไมํได๎กับโครงการขยายถนนของทางเทศบาลเมืองคลองหลวงในครั้งนี้ ร๎านในซอยคุณพระนั้นเป็นซอย
ตัน รถไมํสามารถวิ่งผํานทะลุได๎ ฉะนั้นประชาชนรวมทั้งพํอค๎าแมํค๎าที่อยูํภายในชุมชนซอยคุณพระจึงได๎
เดินทางมาขอความเป็นธรรมให๎ชะลอการขยายถนนครั้งนี้ออกไปกํอนและให๎ดูความเดือดร๎อนของ
ประชาชน ที่จะมีผลตามมาในภายหลังด๎วย แม๎วําพ้ืนที่ตรงบริเวณนี้เป็นที่สาธารณะก็ตามแตํประชาชนที่
อยูํในซอยคุณพระได๎รวบรวมเงินสร๎างสิ่งอ านวยความสะดวกให๎กับประชาชนเป็นจ านวนมาก   ตํอมามี
นายบุญเลิศ เนตรข า ปลัดอาวุโสอ าเภอคลองหลวง และนางจุฑารัตน๑ อ่ิมชูศรี ปลัดเทศบาลเมืองคลอง
หลวงได๎ลงมารับหนังสือการคัดค๎านการขยายถนนในซอยคุณพระจากตัวแทนของประชาชน และมี
เจ๎าหน๎าที่ทหารปตอ.2พัน.4 เจ๎าหน๎าที่ต ารวจสภ.คลองหลวงมาดูและความเรียบร๎อย 

29 พฤษภาคม 2560 ชาวบ๎านภายในชุมชนคุณพระและชุมชนเคหะเอ้ืออาทรซอยคุณพระ 1-2 
และชาวบ๎านรื่นรมย๑ปาร๑ค จ านวน 200 คนได๎ลํารายชื่อท าหนังสือร๎องเรียนเรื่องการได๎รับความเดือดร๎อน
จากกลุํมบุคคลที่รุกท่ีสาธารณะ ตํอศูนย๑ด ารงธรรมอ าเภอคลองหลวงและเทศบาลเมืองคลองหลวง 

  
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1.ชาวบ๎านซอยคลองหลวงต๎องการให๎ระงับการขยายถนน 
2. เทศบาลเมืองคลองหลวงต๎องการขยายถนนเพื่อการจราจรที่ดีข้ึน 
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ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.ผู๎วําราชการจังหวัดปทุมธานี  2. นายอ าเภอคลองหลวง 3. ทหารปตอ.2พัน. 4 เจ๎าหน๎าที่

ต ารวจสภ.คลองหลวง 5. สื่อมวลชน 
  
ระยะเวลา: พ.ศ.2560  
  
สถานะ: อยูํระหวํางด าเนินการแก๎ไข 
  
พลวัต: พํอค๎า แมํค๎า และชาวบ๎านภายในชุมชนคุณพระท าหนังสือร๎องเรียนเรื่องการได๎รับความเดือดร๎อน
จากกลุํมบุคคลที่รุกท่ีสาธารณะ ตํอศูนย๑ด ารงธรรมอ าเภอคลองหลวงและเทศบาลเมืองคลองหลวง  
 
ระดับความรุนแรง: มีความเสียหายตํอทรัพย๑สิน 
  
วิธีการแก้ไข: 
กลยุทธ๑ของการจัดการความขัดแย๎งเพ่ือแก๎ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออกรํวมกัน การยื่นหนังสือร๎อง 
เรียนตํอผู๎วําฯ นายอ าเภอ ศูนย๑ด ารงธรรม 
 
แหล่งที่มา 
ทีนิวส๑.  ปทุมธานี!!!ปชช.ชุมชนซอยคุณพระถือป้ายประท้วงคัดค้านเทศบาลขยายถนน!!อ้างจะมี 

ผลกระทบกับชาวบ้านในซอย. 19 พฤษภาคม 2560.  
มติชนออนไลน๑. “ชาวชุมชนซอยคุณพระล่าชื่อร้องศูนย์ด ารงธรรม แก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลรุกที่ 

สาธารณะ.”29 พฤษภาคม 2560. 
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
51. โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่สาธารณะคลองชายธง  
  
พื้นที่:  ต าบลบํอนอก  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ๑ 
  
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
  
ประเด็นขัดแย้ง: กลุํมรักษ๑ท๎องถิ่นบํอนอก คัดค๎านการที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑เสนอโครงการกํอสร๎าง
มหาวิทยาลัยในพื้นที่สาธารณะคลองชายธง ต.บํอนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ๑  
 
ความเป็นมา: 
 

8 สิงหาคม 2558 นางกรณ๑อุมา พงษ๑น๎อย กลุํมรักษ๑ท๎องถิ่นบํอนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ๑ 
เปิดเผยถึงกรณีที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เสนอโครงการกํอสร๎างมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่สาธารณะคลอง
ชายธง ต.บํอนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ๑ เนื้อที่ 931 ไรํ วํา ชาวบ๎านในพ้ืนที่ไมํทราบเรื่องมากํอน 
พร๎อมระบุไมํได๎คัดค๎านโครงการ แตํเห็นวําพ้ืนที่ดังกลําวไมํเหมาะสม เนื่องจากเป็นพ้ืนที่นิเวศชายฝั่งที่
ส าคัญ อีกทั้งไมํเห็นด๎วยกับการยื่นขอถอนสภาพหนังสือส าคัญที่หลวง เพราะประชาชนยังคงใช๎ประโยชน๑
พ้ืนที่ สํวนการส ารวจความคิดเห็นนั้น ทางจังหวัดใช๎วิธีสอบถามจากคนสํวนใหญํใน จ.ประจวบคีรีขันธ๑ แตํ
ไมํได๎ถามความคิดเห็นของคนในพ้ืนที่ ซึ่งคณะกรรมการได๎ชี้แจงวํา พ้ืนที่ดังกลําวเป็นที่เสื่อมโทรม และมี
การออกแบบมหาวิทยาลัยไว๎แล๎ว โดยใช๎พื้นที่ก่ึงกลาง 627 ไรํ 

นางกรณ๑อุมากลําววํา การกํอสร๎างมหาวิทยาลัยไมํจ าเป็นต๎องใช๎พ้ืนที่ติดทะเล เพราะแหลํง
ทรัพยากรที่มีมูลคําทางเศรษฐกิจ เชํน กุ๎ง หอย ปู ปลา รวมถึงการทํองเที่ยวจะถูกท าลายไปด๎วย พร๎อม
เสนอให๎เปลี่ยนโจทย๑มาเป็นการพัฒนาพื้นที่รองรับน้ าธรรมชาติ แก๎วิกฤตภัยแล๎งและอุทกภัย 

ทั้งนี้ภายหลังด าเนินการกับกลุํมอิทธิพลท๎องถิ่นที่บุกรุกพ้ืนที่ท านากุ๎งส าเร็จ ในปี 2555 ชาวบ๎าน
บํอนอก รํวมกับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จัดท าโครงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่สาธารณะคลองชายธงแบบครบ
วงจร รวมทั้งรํวมกับกรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จัดท าโครงการ
ส ารวจและออกแบบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการอนุรักษ๑และฟ้ืนฟูแหลํงน้ า ได๎แกํ การฟ้ืนฟูแหลํงน้ า 1 
ใน 3 ของพ้ืนที่ บรรเทาปัญหาอุทกภัย รวมถึงเป็นแหลํงเก็บน้ าจืดขนาดใหญํ เพ่ือการเกษตรและอุปโภค
บริโภค พัฒนาและขยายพ้ืนที่ปุาชายเลน และพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ สร๎างรายได๎ให๎คนในพ้ืนที่ 
โดยปี 2557 เจ๎าหน๎าที่ได๎ลงส ารวจพื้นที่และมีผลสรุปวําพ้ืนที่ดังกลําวสามารถพัฒนาแหลํงน้ าได๎ 

ด๎านจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑อ๎างวํา พ้ืนที่เหมาะสมกับการกํอสร๎างมหาวิทยาลัย เพราะเป็นที่ดิน
สาธารณะขนาดใหญํ อยูํใจกลางจังหวัด และสะดวกตํอการเดินทาง ขณะที่กรมทรัพยากรน้ า จัดเวทีรับฟัง
ความเห็นการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะคลองชายธง เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2558 โดยชาวบ๎านเสนอแนวทางการ
จัดโซนนิ่งพ้ืนที่ คือ การพัฒนาแก๎มลิงขนาดใหญํ ฟ้ืนฟูปุาชายหาดและปุาชายเลน ซึ่งเจ๎าหน๎าที่จะน า
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ข๎อเสนอไปศึกษาข๎อมูล กํอนลงพ้ืนที่อีกครั้ง สํวนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติได๎ท าหนังสือแจ๎ง
ทางจังหวัด เพ่ือขอให๎นักวิชาการจากหนํวยงานอิสระเข๎าศึกษาข๎อมูลและให๎ชาวบ๎านมีสํวนรํวมด๎วย ซึ่ง
ทางจังหวัดได๎ตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด ตรวจสอบข๎อเท็จจริงและความเป็นไปได๎ของแนวทางพัฒนาพ้ืนที่ 
ตามท่ีชาวบ๎านเสนอ โดยจะแล๎วเสร็จภายในวันที่ 4 ส.ค. 2558 

14 สิงหาคม 2558 ที่ห๎องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ ประชาชนกลุํมรักษ๑
ท๎องถิ่นบํอนอก จาก ต.บํอนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ๑ ได๎รวมตัวเพ่ือยื่นหนังสือคัดค๎านการน าพ้ืนที่ทุํง
เลี้ยงสัตว๑ปากคลองเกลียว เนื้อที่ 931 ไรํ ไปกํอสร๎างเป็นมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดม
สมบูรณ๑ทางธรรมชาติ เป็นเส๎นทางไหลผํานแมํน้ าลงสูํทะเล และพ้ืนที่ปุาชายเลน ที่คณะรัฐมนตรีประกาศ 
ให๎เป็นพ้ืนที่อนุรักษ๑ปุาชายเลน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2543 เพ่ือเป็นแหลํงขยายพันธุ๑และอนุรักษ๑กุ๎ง หอย 
ปู ปลา โดยมีนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผวจ. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร นายอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ๑เข๎า
รํวมประชุม 

ขณะเดียวกันได๎มีกลุํมผู๎สนับสนุนจาก อ.สามร๎อยยอด กุยบุรี และ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ๑ ถือ
ปูายข๎อความสนับสนุนให๎มีการสร๎างมหาวิทยาลัยที่ต าบลบํอนอก รวมตัวกันที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัด 
เพ่ือแสดงออกและให๎ก าลังใจหนํวยงานรัฐที่มีแนวคิดสร๎างมหาวิทยาลัย 

นายศรีสวัสดิ์ บุญมา ก านันต าบลหาดขาม อ.กุยบุรี กลําววํา ชาวบ๎าน ต.หาดขาม ตํางสนับสนุน
ให๎มีการสร๎างมหาวิทยาลัย หากมีคนคัดค๎าน มั่นใจวํามีไมํถึง 5 เปอร๑เซ็นต๑เทํานั้น การสร๎างมหาวิทยาลัยมี
ผลดีในระยะยาว เป็นสถานที่ให๎ลูกหลานได๎เรียนหนังสือใกล๎บ๎าน อีกทั้งยังชํวยสํงเสริมการทํองเที่ยวของ
อ าเภอกุยบุรีได๎ด๎วย 

ทั้งนี้ ทางกลุํมรักษ๑ท๎องถิ่นบํอนอกได๎ประสานไปยังตัวแทนของกลุํมสนับสนุนสร๎างมหาวิทยาลัย 
ให๎มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมศาลากลาง แตํปรากฏวําไมํมีใครมา เนื่องจากเกรงวําจะมีการ
เผชิญหน๎ากัน และหลังจากที่นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผวจ .ประจวบคีรีขันธ๑ รับหนังสือของทั้งสองฝุาย
แล๎ว ยังไมํมีข๎อสรุปวําจะด าเนินการ หรือยกเลิกการกํอสร๎างมหาวิทยาลัยแตํอยํางใด 

15 กันยายน 2558 กลุํมรักท๎องถิ่นบํอนอกและเครือขํายประมงพ้ืนบ๎านจังหวัดประจวบขีรีขันธ๑ 
300 คนเข๎ายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา นายกรัฐมนตรี เรียกร๎องการแก๎ปัญหาการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หลังพบวําโครงการมหาวิทยาลัยของจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑จะใช๎พ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลซึ่งอาจสํงผลกระทบตํอระบบนิเวศชายฝั่งที่มีความสมบูรณ๑ด๎านทรัพยากร การยื่นหนังสือใน
วันนี้เป็นการแสดงสิทธิพลเมืองในการรํวมจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เนื่องจากพบวํา มีความ
พยายามของบุคคลหลายกลุํมที่จะเข๎าไปใช๎ พ้ืนที่บริ เวณหาดชายคลอง ต .บํอนอก อ .เมือง จ .
ประจวบคีรีขันธ๑ โครงการลําสุดคือโครงการสร๎างมหาวิทยาลัยประจวบคีรีขันธ๑ซึ่งเป็นแนวคิดของผู๎วํา
ราชการจังหวัด 

ทั้งนี้ ทางกลุํมรักท๎องถิ่นบํอนอกต๎องการให๎กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ประกาศให๎ที่ดินสาธารณะคลองชายธง เป็นพ้ืนที่คุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และให๎ประกาศ
ห๎ามการท าประมงหอยจอบ เพราะการคราดหอยเป็นการท าลายแหลํงที่อยูํอาศัยและแหลํงวางไขํของ
ปลาบางชนิดและหมึก พร๎อมทั้งและเรียกร๎องให๎ออกกฎหมายบังคับการใช๎เครื่องมือและวิธีท าประมงให๎
ชัดเจน 

แม๎แนวคิดในการกํอสร๎างมหาวิทยาลัยประจวบคีรีขันธ๑เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกํคนใน
พ้ืนที่  แตํ การกํอสร๎างในพ้ืนที่ที่ เป็นฐานทรัพยากรส าคัญ เนื้อที่กวําพันไรํ อาจสํงผลกระทบตํอ
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ผลประโยชน๑สาธารณะ วิถีชีวิตชาวประมงพ้ืนบ๎าน ซึ่งเป็นชีวิตของชุมชน จึงขัดตํอเจตนารมย๑ในการ
กํอสร๎างมหาวิทยาลัย เพื่อให๎เป็นพื้นที่แหํงการเรียนรู๎อยํางแท๎จริง ขณะที่ชาวประมงบางสํวนกังวลวําเมื่อ
มีการกํอสร๎างมหาวิทยาลัยแล๎ว ชาวประมงจะถูกไลํออกจากพ้ืนที่หรือไมํสามารถท าประมงในบริเวณนี้ได๎ 
ด๎วยความส าคัญของพ้ืนที่ซึ่งเป็นเขตอนุรักษ๑ปุาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2530 และ ปี 2543 ที่
มีศักยภาพในการฟ้ืนฟูสภาพปุาชายเลน และสามารถพัฒนาเป็นแหลํงกัก เก็บน้ าจืดขนาดใหญํเพ่ือ
การเกษตร การอุปโภคบริโภคในอนาคตของประชาชนได๎ จึงท าให๎ประชาชนในพ้ืนที่อยากให๎หนํวยงาน
ราชการที่เก่ียวข๎องได๎ทบทวนความถึงความเหมาะสมในการพัฒนาพ้ืนที่ให๎เกิดประโยนช๑มากที่สุด 
 22 กันยายน 2558 ที่ศาลากลางจังหวัด อ.เมืองประจวบคีรีขันธ๑ กลุํมชาวบ๎านที่สนับสนุนการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยประจ าจังหวัด ในพ้ืนที่ ต .บํอนอก น าโดยนายประจักษ๑ ศรเฉลิม ชาวบ๎านต าบลบํอ
นอก พร๎อมด๎วย นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ๑ นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ พร๎อม
สมาชิกสภาจังหวัด ก านัน ผู๎ใหญํ ประชาชน และเด็กนักเรียน จาก อ.เมือง อ.กุยบุรี อ.สามร๎อยยอด และ
พ้ืนที่ใกล๎เคียงหลายพันคน รวมทั้งนายอ าเภอกุยบุรี เจ๎าอาวาสวัดหลวงพํอในกุฏ ได๎เดินทางมาชุมนุมเพ่ือ
สนับสนุนให๎มีการสร๎างมหาวิทยาลัยพํอหลวง ในพ้ืนที่ ต .บํอนอก บนเนื้อที่ จ านวน 627 ไรํ 1 งาน 7 
ตารางวา เพ่ือถวายแดํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 
พรรษา และถวายแดํสมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยได๎ยื่นหนังสือตํอ นายวีระ ศรีวัฒน
ตระกูล ผู๎วําราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือขอให๎ลงนามเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 
ประจ าปี 2558 เพ่ือพิจารณาให๎ความเห็นกรณีโครงการจัดสร๎างมหาวิทยาลัยพํอหลวง ในพ้ืนที่สงวนเลี้ยง
สัตว๑คลองชายธง ต.บํอนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ๑ ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาข๎อดีข๎อเสียอยํางรอบคอบ ปูองกัน
ไมํให๎เกิดปัญหาความขัดแย๎งที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาภายหลัง  

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู๎วําราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ พร๎อมด๎วย นายพงษ๑พันธ๑ วิเชียร
สมุทร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ และนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร นายอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ๑ ได๎ลงมา
รับฟังข๎อมูลจากชาวบ๎าน และได๎ข๎อสรุปวํา นายอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ๑ จะเป็นผู๎ลงนามในหนังสือ
ขอให๎ อบต.บํอนอก เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี 2558 เพ่ือพิจารณาให๎ความเห็นกรณี
โครงการจัดสร๎างมหาวิทยาลัยทั้งหมดอยํางรอบคอบ ซึ่งสร๎างความดีใจให๎แกํชาวบ๎านที่มาชุมนุมกันเป็น
อยํางมาก  

ทั้งนี้ ผู๎วําราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ ได๎กลําววํา ชาวบ๎านทั้ง 2 ฝุายมีความเห็นตรงกันอยําง
หนึ่งคือ เห็นด๎วยที่จะให๎สร๎างมหาวิทยาลัย เพียงแตํจะสร๎างบริเวณใดเทํานั้น ซึ่งจะต๎องพิจารณาอยําง
รอบคอบเพื่อไมํให๎เกิดปัญหาความขัดแย๎งขึ้น 

นายอรุณชัย สมมิตร ผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 6 ต.หาดขาม กลําววํา ชาวบ๎านอยากให๎ก าลังใจผู๎วําราชการ
จังหวัด ซึ่งเหตุผลที่ต๎องการให๎สร๎างมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ ต.บํอนอก เพราะจะเกิดประโยชน๑ตํอลูกหลาน
ในชุมนุม สถานที่ตั้งอยูํครึ่งกลางจังหวัด ท าให๎การเดินทางสะดวกส าหรับทุกคน สํวนความคิดเห็นไมํ
ตรงกันเป็นเรื่องปกติ ซึ่งหลังจากนี้คงต๎องพ่ึงผลการพิจารณาจากการเปิดประชุมสภาของ อบต.บํอนอก ที่
จะพิจาณาข๎อดีข๎อเสียทั้งหมด 

นายประจักษ๑ ศรเฉลิม สมาชิกองค๑กรบริหารสํวนต าบลบํอนอก กลําววํา ส าหรับข๎อโต๎แย๎งของ
อีกฝุายระบุถึงการอนุรักษ๑พ้ืนที่สาธารณะคลองชายธงทั้งหมด 931 ไรํ ไว๎ส าหรับโครงการกํอสร๎างแก๎มลิง
กักเก็บน้ า ตนมองวําพ้ืนที่ดังกลําวไมํสามารด าเนินการขุดดินเพ่ือกักเก็บน้ าจืดได๎ เพราะน้ าทะเลจะซึม 
ประกอบกับการขุดดินบนเพื่อที่ 400 ไรํ ต๎องใช๎งบประมาณสูงมากถึง 3 พันล๎านบาท ซึ่งท าให๎ไมํคุ๎มคําตํอ
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การด าเนินการ ซึ่งมองวําควรมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกต าบล หรือทุกอ าเภอ เพ่ือแสดง
ความคิดเห็นวําต๎องการมหาวิทยาลัยหรือไมํ และทุกฝุายควรยอมรับผลของการท าประชาพิจารณ๑ดังกลําว 

ขณะที่นักเรียนที่เดินทางมารํวมชุมนุมตํางก็เห็นด๎วยวําการจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยพํอหลวง” ถือ
เป็นเรื่องที่ดีที่เยาชนจะได๎มีมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ แตํก็ขอให๎ผู๎ใหญํทั้ งสองฝุายได๎ใช๎เหตุผลพูดคุยกัน
โดยเฉพาะอยากให๎เห็นการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ลูกหลานของทั้งสองฝุายก็จะได๎เรียนใกล๎บ๎าน ซึ่งในการชุม
ชุมครั้งนี้มีทั้งทหาร และต ารวจ สภ.เมืองประจวบฯ อส.เข๎ามาดูแลรักษาความสงบเรียบร๎อย ซึ่งหลังจาก
ยื่นหนังสือเสร็จแล๎วชาวบ๎านตํางแยกย๎ายกันเดินทางกลับ 

9 ตุลาคม 2558 ที่ห๎องประชุม องค๑การบริหารสํวนต าบลบํอนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ๑ นาย
บุญพิน ดาวเรือง ประธานสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลบํอนอก เรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
1 ประจ าปี 2558 ในญัตติ รับหลักการ โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยประจวบคีรีขันธ๑ 

ทั้งนี้ ได๎แจกเอกสารประกอบการประชุมมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย บน
พ้ืนที่สาธารณะคลองชายธง จ านวน 931 ไรํ ติดชายทะเลบริเวณหาดหว๎าขาว โดยกันพ้ืนที่ส าหรับ
มหาวิทยาลัยขนาด 627 ไรํ และด๎านข๎างขนาด 80 ไรํ ไว๎ส าหรับการปลูกปุา สํวนอีก 162 ไรํ ไว๎ส าหรับให๎
ประชาชนใช๎รํวมกัน ระหวํางการประชุม สมาชิกได๎ซักถามกระทู๎ในที่ประชุมถึงผลดีผลเสีย ที่ประชานชน
จะได๎รับ โดยใช๎เวลากวํา 3 ชั่วโมง ขณะที่ด๎านนอกห๎องประชุม มีทั้งกลุํมผู๎คัดค๎าน และผู๎สนับสนุนจ านวน
หนึ่ง สรุปในที่ประชุมมีผู๎เห็นด๎วย 14 ราย ไมํเห็นด๎วย 4 ราย สมาชิกไมํเข๎าประชุมโดยยื่นใบลา 2 ราย ไมํ
แจ๎งสาเหตุการไมํเข๎าประชุม 2 ราย และเดินออกจากที่ประชุม 1 ราย 

ดังนั้น ขั้นตอนตํอไป ทางสภา อบต.บํอนอก จะสํงเรื่องให๎จังหวัดน าไปประกอบการเลือกใช๎พ้ืนที่
ในต าบลบํอนอกส าหรับการกํอสร๎างมหาวิทยาลัย โดยจังหวัดได๎แตํงตั้งคณะกรรมการเพ่ือศึกษาความ
เหมาะสมจ านวน 3 ชุด ด๎วยกัน 

30 พฤษภาคม 2559 บริเวณสวนสาธารณะหน๎าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ กลุํมผู๎น า
ชุมชน ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน สมาชิก อบต .ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ๑และอ าเภอกุยบุรี สมาชิก 
อบจ.ประจวบคีรีขันธ๑ จ านวน 200 คนรวมตัวแสดงพลังสนับสนุนการกํอสร๎างมหาวิทยาลัยประจ าจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ๑ ที่บ๎านปากคลองเกลียว ต .บํอนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ๑ บนพ้ืนที่สาธารณประโยชน๑
คลองชายธงตามหนังสือส าคัญท่ีหลวง ฉบับที่ 3775/2514 ขนาด 931 ไรํ 

นายประจักษ๑ ศรเฉลิมสมาชิก อบต.บํอนอก ประธานชมรมสนับสนุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัย (บํอ
นอก) จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑เปิดเผยวํา ขอให๎จังหวัดเรํงรัดติดตามการท างานของคณะกรรมการ
การศึกษา ที่ศึกษาความเป็นไปได๎ในการสร๎างมหาวิทยาลัยในต าบลบํอนอก จากมีมติของ ครม .เมื่อครั้ง
ประชุมมีสวนสนประดิพัทธ๑ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ๑ ในสมัยของนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล อดีต 
ผวจ.ประจวบคีรีขันธ๑ และที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อปี 2558 ขณะนี้การด าเนินการ
ลําช๎า ทั้งที่เป็นความต๎องการของประชาชนในพ้ืนที่ สนับสนุนให๎มีการสร๎างมหาวิทยาลัยรองรับนักศึกษา
ในจังหวัด 

นายทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ๑ เปิดเผยวํา ขณะนี้มีผู๎ยื่นเสนอการกํอสร๎างมหาวิทยาลัย
ประจ าจังหวัดถึง 6 แหํงด๎วยกัน ประกอบด๎วยพ้ืนที่ในอ าเภอ หัวหิน ปราณบุรี สามร๎อยยอด กุยบุรี อ .
เมือง และทับสะแก จังหวัดต๎องศึกษาพ้ืนที่ที่เหมาะสม คาดวําต๎องใช๎เวลาอยํางน๎อย 6 เดือน กํอนสํงเรื่อง
ในคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณา เนื่องจากการกํอตั้งมหาวิทยาลัย ใช๎งบประมาณหลายพันล๎านบาท 
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รวมถึงบุคลากรและโครงสร๎างอาคาร มีฐานะเทียบเทํากรม ต๎องสํงข๎อมูลให๎รัฐบาลพิจารณาอยํางรอบคอบ 
ขณะนี้ไมํมีข๎อสรุปวําจะเลือกพ้ืนที่ใดหากมีพ้ืนที่อ่ืนเหมาะสมก็พร๎อมศึกษาความเป็นไปได๎เพ่ิม 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1. กลุํมรักษ๑ท๎องถิ่นบํอนอก ไมํต๎องการให๎สร๎างมหาวิทยาลัยในพื้นที่สาธารณะคลองชายธง ต. 

บํอนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ๑  
2. จังหวัดสนับสนุนให๎มีการสร๎างมหาวิทยาลัยประจ าจังหวัด 6 แหํง ประกอบด๎วยพื้นที่ใน 

อ าเภอ หัวหิน ปราณบุรี สามร๎อยยอด กุยบุรี อ.เมือง และทับสะแก  
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 

1.ผู๎วําราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑  2. องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 3.กรมทรัพยากรน้ า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 4. สื่อมวลชน 5. ทหาร 6.ต ารวจ 7. นายอ าเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ๑ 
  
ระยะเวลา: พ.ศ.2555 - 2561 
  
สถานะ: ก าลังอยูํระหวํางการแก๎ไข 
  
พลวัต: ประชาชนกลุํมรักษ๑ท๎องถิ่นบํอนอก ต.บํอนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ๑ ยื่นหนังสือคัดค๎านการน า
พ้ืนที่ทุํงเลี้ยงสัตว๑ปากคลองเกลียว เนื้อที่ 931 ไรํ ไปกํอสร๎างเป็นมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มี
ความอุดมสมบูรณ๑ทางธรรมชาติ เป็นเส๎นทางไหลผํานแมํน้ าลงสูํทะเล และพ้ืนที่ปุาชายเลน ที่
คณะรัฐมนตรีประกาศ ให๎เป็นพื้นที่อนุรักษ๑ปุาชายเลน เมื่อปี 2543  
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
  
วิธีการแก้ไข: 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออกรํวมกัน การยื่นจดหมาย
ร๎องเรียนตํอผู๎วําราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑  
 
แหล่งที่มา 
ไทยพีบีเอส. “กลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก”ค้านตั้งมหาวิทยาลัย ชี้ที่สาธารณะเหมาะรับน้ า-สร้างรายได้        

ชุมชน.” 8 สิงหาคม 2558. 
ไทยพีบีเอส. "กลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก"ค้านสร้างมหาวิทยาลัย ในพ้ืนที่ป่าชายหาด-เตรียมยื่นหนังสือ 

นายกฯ.” 15 กันยายน 2558. 
ไทยรัฐ. “ประจวบฯ วุ่น! ม็อบหนุน-ต้าน สร้างมหาวิทยาลัยในป่าชายเลน.”14 สิงหาคม 2558 
ไทยรัฐ. “สภาอบต.บ่อนอก เห็นชอบ สร้างมหาวิทยาลัยที่ดินคลองชายธง.” 9 ตุลาคม 2558. 
ไทยรัฐ. “ม็อบหนุนผู้ว่าฯ สร้างมหาวิทยาลัย.” 30 พฤษภาคม 2559. 
เมเนเจอร๑ออนไลน๑. “ม็อบชาวประจวบฯ หนุนสร้าง “มหาวิทยาลัยพ่อหลวง” ในพ้ืนที่ต าบลบ่อนอก.” 
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22 กันยายน 2558.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52.คัดค้าน“โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ บางสะพาน (Bang Saphan Logistics 
Industrial Estate: BLIE)  
  
พื้นที่:  ต าบลแมํร าพึง  อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ๑  
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ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
  
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านเครือขํายกลุํมอนุรักษ๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมบางสะพาน คัดค๎านโครงการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส๑ บางสะพานเพราะกังวลถึงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและชุมชน  
 
ความเป็นมา: 

13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ชาวบ๎านเครือขํายกลุํมอนุรักษ๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมบางสะพาน 
ยื่นหนังสือตํอการนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย (กนอ.) และกระทรวงอุตสาหกรรม แสดงความหํวง
กังวลถึงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและชุมชน จากกรณีโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส๑ ของ
กลุํมธุรกิจเครือสหวิริยา ที่อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อปี 2555 ที่กลุํมธุรกิจเครือสหวิริยาได๎เคยมีแผนโครงการขยายโรงถลุงเหล็ก
และการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ที่ต าบลแมํร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ แตํก็ถูก
ตรวจสอบและคัดค๎านจากชุมชนในพ้ืนที่ถึงความไมํถูกต๎องเหมาะสมมาโดยตลอด ทั้งเรื่องการขอใช๎พ้ืนที่
ปุาสงวนฯ การขอใช๎น้ าจากคลองบางสะพาน การขอเชําพ้ืนที่และทางสาธารณะ และโดยเฉพาะกรณีที่ดิน
โครงการที่ถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิเนื่องจากทับซ๎อนกับพ้ืนที่ปุาสงวนและปุาพรุจ านวนหลายแปลง 

พฤษภาคม 2560 ความพยายามในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่อ าเภอบางสะพานของเครือสหวิ
ริยาได๎ปรากฏขึ้นเป็นขําวอีกครั้ง โดยมีข๎อมูลเบื้องต๎นวําเป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส๑บาง
สะพานครบวงจรที่จะเกิดขึ้นบนพ้ืนที่ 1,660 ไรํ ครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแตํหลังทําเรือน้ าลึกประจวบ อ าเภอ
บางสะพาน โดยบริษัท เอสวีแอล คอร๑ปอเรชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นธุรกิจในเครือสหวิริยานั้น เพ่ือเป็น
ศูนย๑กลางโลจิสติกส๑ส าหรับภาคตะวันตกและภาคใต๎ตอนบน เชื่อมตํอการขนสํงทั้งทางรถ เรือ รถไฟ เพ่ือ
เชื่อมโยงสูํเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หรือ Bridge to EEC today ท าให๎ชาวบ๎านที่
อาศัยอยูํในต าบลแมํร าพึงและต าบลใกล๎เคียงในอ าเภอบางสะพาน มีความหํวงกังวลถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ จากการพัฒนาและจัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมดังกลําว โดยเฉพาะใน
ประเด็นตํอไปนี้ 

ปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อม เนื่องจากจะท าให๎เกิดการบุกรุกและท าลายปุาสงวนแหํงชาติจากการ
เตรียมพื้นท่ี ซึ่งจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให๎เกิดปัญหาน้ าทํวมอยํางรุนแรงจากการขุดและถมดินโดยเป็นการ
ปิดกั้นแหลํงเก็บน้ าธรรมชาติและทางระบายน้ าของอ าเภอบางสะพาน ตลอดจนการขุดลอกรํองน้ าลึกมาก
ถึง 14 เมตร ให๎คงที่ตลอดปี เพื่อให๎เรือบรรทุกขนาดใหญํสามารถแลํนได๎ตลอดเส๎นทางในอําวไทย จะเป็น
ผลให๎พ้ืนที่ใต๎ท๎องทะเลเกิดการฟูุงกระจายของตะกอนและแก๏ส สารเคมี สารมลพิษโลหะหนัก คราบ
น้ ามันปนเปื้อน ซึ่งสํงผลตํอระบบนิเวศใต๎ท๎องทะเล โดยเฉพาะปัญหาการอพยพของปลาทูและสัตว๑ทะเล 

ปัญหาทางเศรษฐกิจ โครงการดังกลําวจะเกิดผลกระทบตํอแหลํงทํองเที่ยวธรรมชาติทางทะเล 
เชํน หาดแมํร าพึงถึงหาดบ๎านกรูด ซึ่งจะเป็นการท าลายสภาพธรรมชาติที่เหมาะสม และเป็นการท า
สูญเสียการกระจายรายได๎ของประชาชนในท๎องถิ่น 
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ปัญหาการจราจรในพื้นที่ เนื่องจากโครงการดังกลําวจะต๎องมีการขนสํงทั้งทางรถ เรือ รถไฟ และ
ระบบราง ต๎องมีการบรรทุกสินค๎าโดยรถบรรทุกขนาดเกิน 10 ล๎อขึ้นไป ซึ่งจะต๎องมีการใช๎เส๎นทางใน
ชุมชนอ าเภอบางสะพาน เป็นผลให๎เกิดการจราจรหนาแนํนมากขึ้นและรบกวนความเป็นอยูํของชุมชน 

จากข๎อหํวงกังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนตํอสุขภาพวิถีชีวิตของประชาชนและความไมํคุ๎มคําตํอ
การสูญ เสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น ชาวบ๎านเครือขํายอนุรักษ๑ฯ จึงมีข๎อเรียกร๎อง
ตํอการนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย (กนอ.) และกระทรวงอุตสาหกรรม ตํอการเตรียมการจัดตั้ง
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดังกลําว ดังนี้ 

ไมํควรสนับสนุนให๎เกิดการรํวมทุนกับโครงการนี้จนกวําจะมีความชัดเจนในกระบวนการทางกฎ 
หมาย จากกรณีที่มีการทุจริตที่ดินปุาสงวนแหํงชาติปุาคลองแมํร าพึง ซึ่งปัจจุบันยังคงอยูํในชั้นพิจารณา
ของศาลปกครอง 

พ้ืนที่สํวนใหญํในโครงการนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส๑บางสะพานซึ่งทับซ๎อนเป็นสํวนหนึ่ง
โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน ที่มีประเด็นการใช๎ประโยชน๑จากพ้ืนที่ปุาสงวนแหํงชาติปุา
คลองแมํร าพึงมีความไมํชอบธรรม ตามที่ กนอ. และกลุํมเครือขํายอนุรักษ๑ฯ ได๎เคยท าบันทึกข๎อตกลงกัน
ในกรณีที่จะไมํสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมที่มีข๎อพิพาทในเรื่องที่ดินแปลงดังกลําวนี้ 

กนอ. ควรมีข๎อเสนอให๎บริษัทในเครือสหวิริยายุติการอ๎างอิงหรือใช๎ประโยชน๑จาก กนอ. ในการ
สร๎างความมั่นใจให๎นักลงทุน และควรระงับการอ๎างใช๎ชื่อ กนอ. โดยเด็ดขาด เพ่ือไมํให๎นักลงทุนได๎รับ
ข๎อมูลอันเป็นเท็จ เพราะมีการใช๎ข๎อมูลประชาสัมพันธ๑โดยใช๎ค าวํา “นิคมอุตสาหกรรม โลจิสติกส๑บาง
สะพาน (Bangsaphan Logistics Industrial Estate)” เพ่ือจูงใจการลงทุน อันเป็นการฝุาฝืนตํอ พ.ร.บ.
การนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย พ.ศ.2522 (มาตรา 40) 

กลุํมเครือขํายอนุรักษ๑ฯ ไมํประสงค๑ให๎กระทรวงอุตสาหกรรมมีความเห็นหรือชี้แนะแสดงความ
กดดันตํอ กนอ. ในการเรํงท าสัญญาหรือจัดการพ้ืนที่เพ่ือให๎โครงการดังกลําวเดินหน๎าได๎ เพราะในพ้ืนที่
ยังคงมีปัญหาเรื่องที่ดินปุาสงวนฯที่นายทุนมีการจัดการบุกรุกท่ีไมํชอบด๎วยกฎหมาย 

ภายหลังจากการเข๎ายื่นหนังสือแสดงความหํวงกังวล การนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย 
(กนอ.) ได๎ชี้แจงตํอชาวบ๎านเครือขํายอนุรักษ๑ฯ วําโครงการดังกลําวยังไมํได๎มีการติดตํอเพ่ือขออนุมัติ
ด าเนินงานจากทาง กนอ. จึงยังไมํมีข๎อผูกพันกันกับบริษัท แตํทั้งนี้ทาง กนอ. จะสํงเจ๎าหน๎าที่ผู๎เกี่ยวข๎อง
ลง พ้ืนที่เพ่ือศึกษาข๎อเท็จจริงเพ่ิมเติม และเสนอที่จะเป็นตัวกลางการเจรจาของทั้งสองฝุายเพ่ือหลีกเลี่ยง
การเกิดความขัดแย๎งและแจ๎งข๎อหํวงกังวลของชาวบ๎านตํอบริษัทผู๎ด าเนินการให๎คลี่คลายความหํวงกังวล
ตามท่ีกลําวมา 

หลังจากนั้นเครือขํายฯ ได๎เดินทางไปที่กระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือยื่นหนังสือแสดงความหํวงกังวล
และประเด็นข๎อเรียกร๎องตามที่ได๎กลําวมา โดยมีที่ปรึกษาด๎านกฎหมาย กระทรวงอุตสาหกรรม เป็น
ตัวแทนรับหนังสือไว๎และแจ๎งวําจะได๎เสนอเรื่องนี้เข๎าสูํการพิจารณาของกระทรวงอุตสาหกรรมตํอไป 

23 สิงหาคม พ.ศ.2560 นายสมหวัง พิมสอ ตัวแทนเครือขํายกลุํมอนุรักษ๑ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ๑ ได๎ยื่นหนังสือถึงนายอ าเภอบางสะพาน และ ผู๎วําราชการจัง 
หวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือคัดค๎านการกํอสร๎างนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส๑ ในพ้ืนที่ 1,660 ไรํ ครอบคลุม
พ้ืนที่ตั้งแตํหลังทําเรือน้ าลึกประจวบฯ อ าเภอบางสะพาน ถึงบริเวณหลังวัดทํามะนาว ซึ่งตั้งอยูํใกล๎
สะพานข๎ามคลองแมํร าพึง ใกล๎ทะเลแหลมแมํร าพึง ต.แมํร าพึง บางสะพาน และ ขอให๎ทบทวนอุตสาห 
กรรมตํอเนื่องจากโครงการดังกลําว รวมทั้งการขนสํงสินค๎าผํานเขตชุมชน และไมํอนุญาตให๎ใช๎พ้ืนที่ปุา
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สงวนและที่ดินสาธารณะประโยชน๑ รวมทั้งทางสาธารณะ หลังจากกํอนหน๎านี้เครือขํายฯได๎ยื่นหนังสือ
ขอให๎จังหวัดตรวจสอบเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 แตํไมํมีความคืบหน๎ากรณีการปรับสภาพพ้ืนที่
บางสํวนมีการบุกรุกพ้ืนที่ปุาสงวนวนอุทยานแมํร าพึงหรือไมํ ขณะเดียวกันทราบวํามีข๎าราชการระดับสูง
ของจังหวัดให๎การสนับสนุนโครงการโดยน าประชาชนศึกษาดูงานด๎านโลจิสติคส๑ ที่ จ.ชลบุรี ตามโครงการ
ประชารัฐ 

เครือขํายกลุํมอนุรักษ๑ฯ เห็นวํา การเตรียมพ้ืนที่เพ่ือจัดตั้งโครงการฯ จะสํงผลกระทบกํอให๎เกิด
ปัญหากับประชาชนที่อาศัยอยูํใน จ.แมํร าพึงและพ้ืนที่ใกล๎เคียง จากการบุกรุกและท าลายปุาสงวนแหํง 
ชาติ เนื่องจากการเตรียมพ้ืนที่เพ่ือเตรียมจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฯ ใช๎ที่ดิน  1,660 ไรํ มีที่ดินที่มีเอกสาร
สิทธิไมํเพียงพอ นอกจากนั้นที่ดินที่เตรียมจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฯ บริเวณหลังทําเรือน้ าลึก ได๎ถูกเพิก
ถอนตามค าสั่งอธิบดีกรมท่ีดิน โดยที่ดินดังกลําวอยูํในเขตปุาสงวนแหํงชาติปุาคลองแมํร าพึง ที่ผํานมากรม
ที่ดินมีค าสั่งเพิกถอนเมื่อปี 2553 ขณะนี้อยูํระหวํางการพิจารณาในศาลปกครอง หลังจากบริษัทใน
เครือสหวิริยายื่นอุทธรณ๑ 

“การท าโครงการอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ อ.บางสะพานมีปัญหาน้ าท่วมรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากมีการพ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลนใกล้ฝั่งทะเล จ.แม่ร าพึงเป็นบริเวณกว้าง จากการขุดดินถมดิน
ปรับสภาพพ้ืนที่ มีการถมดินให้สูงกว่า 6 เมตรและปรับพ้ืนที่ให้เรียบ มากกว่า 1000 ไร่ เพ่ือเตรียมจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมฯ ซึ่งรุกล้ าเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองแม่ร าพึงซึ่งมีป่าชายเลนใกล้ฝั่งทะเล
บริเวณกว้าง เป็นพื้นที่รับน้ า แก้มลิงธรรมชาติของบางสะพาน พ้ืนที่มีความลาดเอียง และทางไหลของน้ า
ตามคลองแม่ร าพึงก่อนไหลลงสู่ทะเล”นายสมหวัง กลําว 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1.ชาวบ๎านเครือขํายกลุํมอนุรักษ๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมบางสะพาน ไมํต๎องการให๎มีโครงการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมโลจิสติกส๑ บางสะพาน 
2. การนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย (กนอ.) และกระทรวงอุตสาหกรรม ต๎องการจัดตั้งโครงการนิคม
อุตสาหกรรมโลจิสติกส๑ บางสะพาน  
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.ผู๎วําราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑  2. นายอ าเภอบางสะพาน 3. พลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ 4.
อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑  5. กรมธุรกิจพลังงาน 6.ศาลปกครอง 7. สื่อมวลชน 8.กรมท่ีดิน 
 
ระยะเวลา: พ.ศ.2555 – 2561 
 
สถานะ: ก าลังอยูํระหวํางการแก๎ไข 
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 พลวัต: เมื่อชาวบ๎านต าบลบ๎านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  ได๎เห็นถังแก็สแอลพีจี จึงท าให๎เกรงจะเกิด
อันตราย จึงได๎ออกมาคัดค๎านการกํอสร๎างโรงงานแก๏สแอลพีจี ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๏ป จ ากัด 
  
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
  
วิธีการแก้ไข: 
กลยุทธ๑ของการจัดการความขัดแย๎งเพ่ือแก๎ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออกรํวมกัน การยื่นจดหมาย
ร๎องเรียนตํอผู๎วําราชการจังหวัดปทุมธานี 
แหล่งที่มา 
ทีนิวส๑. “เครือข่ายสิ่งแวดล้อมบางสะพาน ค้านการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ขอให้ทบทวน 
        เรื่องการก่อสร้าง เนื่องจากบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวน!?” 23 สิงหาคม 2560. 
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล๎อม (EnLAW). “กลุํมอนุรักษ๑ฯบางสะพาน ยื่นหนังสือแสดงข๎อหํวงกังวลโครงการ 

นิคมอุตสาหกรรมเครือสหวิริยา.” 14 กรกฎาคม 2560.  
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53.คัดค้านการก่อสร้างโครงการโรงงานอุตสาหกรรมแยกขยะเหล็ก  
 
พื้นที่:  ต าบลทองมงคล  อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ๑  
  
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
  
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎าน ต.ทองมงคล คัดค๎านการกํอสร๎างโครงการโรงงานอุตสาหกรรมแยกขยะเหล็ก  
 
ความเป็นมา: 

20 สิงหาคม 2561 ผู๎ใหญํบ๎านห๎วยเกรียบ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ๑ ยื่น
หนังสือคัดค๎านโรงงานอุตสาหกรรมแยกขยะเหล็ก เพราะเกรงระทบตํอสิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่ 

นายวัชรินทร๑ จันทร๑เดช แกนน าชุมชนเข๎มแข็งต๎นแบบระดับจังหวัด และด ารงต าแหนํง
ผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 4 บ๎านห๎วยเกรียบ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ๑ พร๎อมด๎วยตัวแทนชาว 
บ๎านจากหมูํที่ 1, 2, 4, 9 และ 10 ต.ทองมงคล น ารายชื่อชาวบ๎าน 551 คน ที่รํวมลงลายมือชื่อ พร๎อม
ส าเนาบัตรประชาชน คัดค๎านการกํอสร๎างโครงการโรงงานอุตสาหกรรมแยกขยะเหล็ก ยื่นให๎หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องหลังจากอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพ่ือ
พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัท ฮิดากา เมทัลเทรด จ ากัด แจ๎งด าเนินการ
กํอสร๎างโรงงานดังกลําวในพ้ืนที่ หมูํ 9 ต.ทองมงคล โดย นายวัชรินทร๑ กลําววํา ที่ผํานมาได๎มีการเปิดรับ
ฟังความคิดเห็นโครงการดังกลําวในระดับหมูํบ๎าน ซึ่งผู๎จัดการโรงงานได๎ชี้แจงเหตุผลที่มาตั้งโรงงานใน
พ้ืนที่ เพ่ือเป็นการคัดแยกวัสดุเหล็กที่ใช๎แล๎วจ าหนํายเหล็กม๎วน โดยใช๎พนักงานประมาณ 50 คน มีการ
จัดการเป็นมาตรฐาน อัดคัดแยกสํงขายเศษเหล็กรับจากโรงงานอุตสาหกรรม ไมํมีขยะหรือสารพิษใดๆ ใช๎
เครื่องอัดระบบไฮดรอลิค โดยจะไมํมีผลกระทบในเรื่องเสียง แตํยังมีประเด็นข๎อข๎องใจที่ชาวบ๎านยังไมํ
มั่นใจผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม การตัดเหล็กแยกไปเพ่ือสํงตํอ สิ่งปฏิกูล รวมทั้งของเสียหากปลํอยให๎มี
การกํอสร๎าง เนื่องจากที่ผํานมาชาวบ๎านไมํทราบที่มาของโครงการ และในอนาคตกังวลวําจะมีปัญหา
มลพิษภายในชุมชน รวมทั้งรูปแบบการด าเนินการ อาจมีการลักลอบน าขยะอุตสาหกรรมอันตรายเข๎ามา
บ าบัดในพื้นท่ี จึงยื่นรายชื่อคัดค๎านจากประชาชนจนกวําทุกฝุายจะชี้แจงความชัดเจน 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1.ชาวบ๎าน ต.ทองมงคล ไมํต๎องการให๎มีการสร๎างโรงงานอุตสาหกรรมแยกขยะเหล็ก 
2. อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ อนุญาตให๎บริษัท ฮิดากา เมทัลเทรด จ ากัด สร๎างโรงงาน

อุตสาหกรรมแยกขยะเหล็ก 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 1.ผู๎วําราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑  2. นายอ าเภอบางสะพาน 3. สื่อมวลชน 
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 ระยะเวลา: พ.ศ.2561 
  
สถานะ: ก าลังอยูํระหวํางการแก๎ไข 
  
พลวัต: ผู๎ใหญํบ๎านห๎วยเกรียบ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ๑ ยื่นหนังสือคัดค๎านโรงงาน
อุตสาหกรรมแยกขยะเหล็ก เพราะเกรงระทบตํอสิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่ 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
  
วิธีการแก๎ไข: 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออกรํวมกัน การยื่นจดหมาย
ร๎องเรียนตํอผู๎วําราชการจังหวัดปทุมธานี 
แหล่งที่มา 
ส านักขําวกรมประชาสัมพันธ๑. “ผู้ใหญ่บ้านห้วยเกรียบ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ยื่น 
หนังสือคัดค้านโรงงานอุตสาหกรรมแยกขยะเหล็ก หวั่นกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่.” 20 สิงหาคม 
2561.  
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54.คัดค้านการรวม 3 เกาะตั้งอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม 
 
พื้นที่:  ต าบลบางสะพาน ต าบลปากแพรก และต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานน๎อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ๑  
  
ประเภท: การจัดการทํองเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
  
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวประมงพ้ืนบ๎านคัดค๎านการรวม 3 เกาะตั้งอุทยานแหํงชาติอําวสยามเนื่องจาก
กระทบการประกอบอาชีพ 
  
ความเป็นมา: 
 

จากกรณี กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว๑ปุา และพันธุ๑พืช มีค าสั่งให๎ส ารวจพ้ืนที่และด าเนินการผนวก
รวมพ้ืนที่วนอุทยานปุากลางอําว วนอุทยานแมํร าพึง อ.บางสะพาน, เกาะทะลุ เกาะสิงห๑ เกาะสังข๑ อ าเภอ
บางสะพานน๎อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ พ้ืนที่รวมกวํา 20,000 ไรํ เพ่ือประกาศเป็น อุทยานแหํงชาติอําว
สยาม และขณะนี้อยูํระหวํางการด าเนินการตามขั้นตอนการประกาศเขตอุทยานฯ โดยมีการแตํงตั้ง
คณะกรรมการจากฝุายปกครองในพ้ืนที่ อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน๎อย ผู๎บริหารองค๑กรปกครอง
ท๎องถิ่น (อปท.) เพ่ือรํวมกันก าหนดแนวทางในการรังวัดพ้ืนที่และการบริหาร 

5 ธันวาคม 2559 ชาวบ๎านที่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง ต าบลบางสะพาน ต าบลปากแพรก 
และต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานน๎อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ ได๎ขึ้นปูายคัดค๎านการประกาศ
อุทยานแหํงชาติอําวสยาม ระบุข๎อความ พวกเราไมํเอาอุทยานแหํงชาติอําวสยาม ชาวประมงพ้ืนบ๎านจะ
หากินอยํางไร ถ๎ามีอุทยานแหํงชาติอําวสยาม เป็นต๎น กระจายไปทั่วทั้ง 3 ต าบล โดยเฉพาะบริเวณริม
ถนนสายบางสะพาน หนองหัดไท ชํวงบ๎านปากคลอง บ๎านฝั่งแดง บ๎านบางเบิด มีนายด ารง แดงโชติ 
ประธานกลุํมชาวเลรักษ๑ถิ่น อ าเภอบางสะพานน๎อย เป็นแกนน าประสานในการขึ้นปูายคัดค๎าน 

ประธานกลุํมชาวเลรักษ๑ถิ่น กลําววํา การประกาศแนวเขตอุทยานแหํงใหมํจะสํงผลกระทบตํอ
ชาวบ๎านอ าเภอบางสะพานน๎อย ที่ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ๎าน ประมงชายฝั่ง เนื่องจากเมื่อประกาศ
เป็นอุทยานฯ แล๎วจะมีระเบียบมากมาย โดยเฉพาะระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องการท ามาหากินของ
ชาวประมงพ้ืนบ๎าน เบื้องต๎นทางกลุํมชาวประมงชายฝั่งได๎รวมตัวยื่นหนังสือร๎องเรียนถึงนายอ าเภอบาง
สะพานน๎อย “ขณะนี้รอบเกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ รัศมีรอบ 1 กิโลเมตร กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (ทช.) ก็ได้ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล เพ่ือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีแนวปะการัง ชาวประมงชายฝั่งยังสามารถประกอบอาชีพได้โดยไม่
ส่งผลกระทบกับประกาศของภาครัฐ จึงไม่จ าเป็นต้องตั้งเป็นอุทยานฯ” นายด ารงค๑ กลําว 
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  นายอุดม ทองค า อายุ 41 ปี ที่อยูํ 99/1 หมูํ 1 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน๎อย อาชีพชาวประมง
ชายฝั่ง กลําววํา ถ๎าประกาศเป็นอุทยานฯ แล๎วปัญหาที่จะตามมาก็คือ พ้ืนที่หากินจะไมํมี เนื่องจากเกาะ 
3 เกาะนี้ อยูํไกลกันไมํถึง 1 กิโลเมตร ตนเองประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง ถือเป็นรายได๎หลักของ
ครอบครัว ดังนั้นจึงไมํเห็นด๎วยที่จะควบรวมเกาะ 3 เกาะในเขตบางสะพานน๎อยเป็นอุทยานฯ 
  นายสถาพร สมจิต นายกองค๑การบริหารสํวนต าบล (อบต.) ปากแพรก อ.บางสะพานน๎อย กลําว
วํา ต าบลปากแพรก โดยเฉพาะหมูํที่ 5 บ๎านแขก มีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลประมาณ 3 กิโลเมตร ชาวบ๎าน
ประกอบอาชีพท าประมงชายฝั่งเป็นสํวนมาก ที่ผํานมามีการท าประชาคมหมูํบ๎าน เพ่ือสอบถามความเห็น
จากประชาชน กรณีการจัดตั้งอุทยานฯ แหํงใหมํ ตามนโยบายของรัฐบาล ปรากฏวําชาวบ๎านบางสํวนไมํ
เห็นด๎วย เนื่องจากเกรงวําจะมีผลกระทบทั้งจากการท ากินและการทํองเที่ยว และทราบวําฝุายปกครอง
ก าลังอยูํในขั้นตอนเสนอความเห็นไปยังหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง. 

6 สิงหาคม 2561 กลุํมชาวประมงพ้ืนบ๎านและผู๎ประกอบการเรือทํองเที่ยว อ.บางสะพาน และ อ.
บางสะพานน๎อย จ.ประจวบคีรีขันธ๑ จ านวนกวํา 300 คน น าโดย นายประจักษ๑ ทองรัตน๑ ประธานกลุํม
ทรัพยากรใต๎น้ า เดินทางไปที่วําการอ าเภอบางสะพานน๎อยเพ่ือยื่นหนังสือให๎กับ นายศราวุธ จิระพิทักษ๑กุล 
นายอ าเภอบางสะพานน๎อย เพ่ือคัดค๎านรํางพระราชกฤษฎีกาก าหนดผนวกรวมพ้ืนที่วนอุทยานกลางอําว 
วนอุทยานแมํร าพึง บริเวณชายฝั่งทะเล อ.บางสะพาน รวมกับพ้ืนที่เกาะทะลุ เกาะสิงห๑ และเกาะสังข๑ 
รัศมีรอบเกาะ 500 เมตร พ้ืนที่ ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน๎อย รวมพ้ืนที่ 20,047 ไรํ เพ่ือประกาศเป็น
พ้ืนที่อุทยานแหํงชาติอําวสยาม โดยกรมอุทยานแหํงชาติ สัตว๑ปุา และพันธุ๑พืช จะมีการเสนอเรื่องเพ่ือ
ทราบในวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 สิงหาคมนี้ ขณะที่ประชาชนบางสํวนจาก 2 อ าเภอ
เดินทางไปยื่นหนังสือคัดค๎านที่กรมอุทยานแหํงชาติฯ ด๎วย 

นายประจักษ๑ ทองรัตน๑ ประธานกลุํมทรัพยากรใต๎น้ า กลําววํา สาเหตุที่ประชาชนออกมาคัดค๎าน
เนื่องจากพ้ืนที่เกาะทะลุ เกาะสิงห๑ และเกาะสังข๑ อ.บางสะพานน๎อย ที่น าไปผนวกรวมเป็นพื้นที่ท ากินของ
กลุํมประมงพ้ืนบ๎านตั้งแตํรุํนบรรพบุรุษ และเป็นแหลํงทํองเที่ยวทางทะเลในอําวไทยตอนบน สร๎างรายได๎
ให๎กับชาวบ๎านในการน านักทํองเที่ยวด าน้ าดูปะการัง ส าหรับการประกาศพื้นที่อุทยานแหํงชาติอําวสยาม 
ประชาชนทั้ง 2 อ าเภอคัดค๎านมานานหลายปี นอกจากนั้นการประกาศเขตยังไมํได๎รับความเห็นชอบจาก
สภาองค๑การบริหารสํวนต าบลทรายทอง และขอเรียกร๎องให๎ผู๎มีอ านาจพิจารณาข๎อเท็จจริงให๎รอบด๎านเพ่ือ
ปูองกันผลกระทบจากความขัดแย๎งกํอนการประกาศเขตอุทยาน 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน 

1. ชาวประมงชายฝั่ง ต าบลบางสะพาน ต าบลปากแพรก และต าบลทรายทอง อ าเภอบาง
สะพานน๎อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ ขึ้นปูายคัดค๎านการประกาศอุทยานแหํงชาติอําวสยาม 

2. กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว๑ปุา และพันธุ๑พืช จะผนวกรวมพ้ืนที่วนอุทยานปุากลางอําว วน
อุทยานแมํร าพึง อ.บางสะพาน , เกาะทะลุ เกาะสิงห๑ เกาะสังข๑ อ าเภอบางสะพานน๎อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ๑ พ้ืนที่รวมกวํา 20,000 ไรํ เพ่ือประกาศเป็น อุทยานแหํงชาติอําวสยาม  
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 1.ผู๎วําราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑  2. นายอ าเภอบางสะพานน๎อย 3. สภาองค๑การ
บริหารสํวนต าบลทรายทอง 4. กลุํมทรัพยากรใต๎น้ า 5. กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว๑ปุา และพันธุ๑พืช 6. 
สื่อมวลชน 
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ระยะเวลา: พ.ศ.2559 – 2561 
 
สถานะ: ก าลังอยูํระหวํางการแก๎ไข 
 
พลวัต: กลุํมชาวประมงพ้ืนบ๎านและผู๎ประกอบการเรือทํองเที่ยว อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน๎อย 
จ.ประจวบคีรีขันธ๑ ยื่นหนังสือให๎กับนายอ าเภอบางสะพานน๎อย เพ่ือคัดค๎านรํางพระราชกฤษฎีกาก าหนด
ผนวกรวมพ้ืนที่วนอุทยานกลางอําว วนอุทยานแมํร าพึง บริเวณชายฝั่งทะเล อ.บางสะพาน รวมกับพ้ืนที่
เกาะทะลุ เกาะสิงห๑ และเกาะสังข๑ รัศมีรอบเกาะ 500 เมตร พ้ืนที่ ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน๎อย เพ่ือ
ประกาศเป็นพ้ืนที่อุทยานแหํงชาติอําวสยาม 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข: 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออกรํวมกัน การยื่นจดหมาย
ร๎องเรียนตํอผู๎วําราชการจังหวัดปทุมธานี 
 
แหล่งที่มา 
ไทยรัฐ. “ประมงชายฝั่งประจวบฯ ขึ้นป้ายค้านประกาศรวม 3 เกาะ เป็นอุทยานฯ.” 5 ธันวาคม 2559. 
ส านักขําว กรมประชาสัมพันธ๑. ”กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านและผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว 2 อ าเภอของ 
จ.ประจวบฯ คัดค้านการประกาศพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม หวั่นกระทบต่อการประกอบอาชีพด้าน
การประมงและน าเที่ยวในพื้นที่.” 6 สิงหาคม 2561. 
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55. ประมงพื้นบ้านร้องรัฐแก้ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการก าหนด
เครื่องมือท าการประมง 
 
พื้นที่:  อ.บางสะพาน อ.บางสะพานน๎อย อ.สามร๎อยยอด อ.ทับสะแก และ อ.เมือง   จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ๑  
  
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
  
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวประมงพ้ืนบ๎านประจวบฯ กวํา 300 คน ชุมนุมหน๎าศาลากลางจังหวัด ยื่นหนังสือให๎
ภาครัฐชํวยเหลือหลังได๎รับความเดือดร๎อนจากประกาศกระทรวงฉบับใหมํ 
  
ความเป็นมา: 

20 พฤศจิกายน 2560 ที่ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ นายด ารงค๑ แดงโชติ ประธานกลุํม
เรือประมงพ้ืนบ๎าน อ.บางสะพานน๎อย จ.ประจวบคีรีขันธ๑ พร๎อมด๎วยเครือขํายชาวประมงพ้ืนบ๎านจาก 5 
อ าเภอ ได๎แกํ อ.บางสะพาน อ.บางสะพานน๎อย อ.สามร๎อยยอด อ.ทับสะแก และ อ.เมือง จ านวน 300 
คน เดินทางมายังศาลากลางจังหวัด พร๎อมชูปูายคัดค๎าน ไมํเห็นด๎วยกับข๎อกฏหมายการท าประมงฉบับ
ลําสุด โดยจากประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑เรื่องก าหนดเครื่องมือท าการประมง วิธีท าการ
ประมง และพ้ืนที่ท าการประมง ที่ห๎ามใช๎ท าการในที่จับสัตว๑น้ า พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 12 ก.พ. 59 ห๎ามมิให๎
ผู๎ใดท าการประมงตํอไปนี้ ท าการประมงในที่จับสัตว๑น้ าเขตทะเลชายฝั่ง ประกอบด๎วย อวนครอบ อวน
ช๎อน หรืออวนยกหมึก ที่ใช๎ประกอบเครื่องปั่นไฟ และอวนครอบ อวนช๎อน หรืออวนยกปลากะตัก ที่ใช๎
ประกอบเครื่องปั่นไฟ ซึ่งประกาศดังกลําวสํงผลกระทบตํอวิถีชีวิตของชาวประมงพ้ืนบ๎านเป็นอยํางมาก 

จากการใช๎อ านาจของคณะกรรมการประมงจังหวัดในการบริหารจัดการในเขตนํานน้ าของจังหวัด 
ชาวบ๎านจึงได๎มีการเรียกร๎องให๎ทบทวนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑เรื่องการก าหนดเครื่องมือท า
การประมง วิธีท าการประมง และพ้ืนที่ท าการประมงที่ห๎ามท า การประมงจับสัตว๑น้ าในเขตพ้ืนที่ประมง
ชายฝั่ง 2560 ที่จะมีผลบังคับใช๎อีก 60 วัน นับจากวันที่ออกประกาศเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2560 เนื่องจาก
ประกาศฉบับใหมํไมํได๎แก๎ปัญหาของประมงพ้ืนบ๎านเพ่ือให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิตของชาวประมง แตํมี
ผลกระทบกับการท ากินโดยเฉพาะชาวประมงพ้ืนบ๎านที่ใช๎เรือขนาดเล็กต่ ากวํา 10 ตัน ก็ไมํสามารถออก
ท าการประมงนอกเขตประมงชายฝั่งได๎ ซึ่งที่ผํานมาชาวประมงพ้ืนบ๎านได๎ออกมาเรียกร๎องให๎แก๎ไข
ประกาศมาครั้งหนึ่งแล๎ว พร๎อมทั้งให๎ข๎อมูลตํางๆ ถึงความเป็นไปได๎ ในการประกอบอาชีพประมง 
จนกระท่ังมีการยกเลิกประกาศฉบับเกํา และได๎ออกประกาศฉบับใหมํออกมาดังกลําว 

 เจ๎าหน๎าที่จึงได๎เชิญกลุํมประมงพ้ืนบ๎านเข๎ารํวมปรึกษาที่ห๎องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ๑ โดยนายพัลลภ สิงหเสนีผู๎วําราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ๑ ได๎มอบหมายให๎นายสมพร 
ปัจฉิมเพ็ชร ปลัด จ.ประจวบคีรีขันธ๑ นายนิติพัฒน๑ เตียนพลกรัง ประมง จ.ประจวบคีรีขันธ๑ เข๎ารํวมเพ่ือ
พิจารณาและหาทางแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนให๎ชาวประมงได๎ประกอบอาชีพและท าการประมงโดยไมํ
ขัดกับข๎อกฎหมายด๎วย 
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จากนั้นนายด ารง แดงโชติ จึงได๎มอบหนังสือร๎องเรียนไปยัง พณฯ ยุคล ลิ้มแหลมทอง 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ ผํานผู๎วําราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ๑ โดยมีนายสมพร ปัจฉิม
เพ็ชร เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือ พร๎อมได๎แยกย๎ายกันกลับโดยไมํมีเหตุการณ๑รุนแรงแตํอยํางใด 
  
 คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
     1.กลุํมเรือประมงพ้ืนบ๎านไมํเห็นด๎วยกับข๎อกฏหมายการท าประมงฉบับลําสุด 
     2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ออกประกาศเรื่องก าหนดเครื่องมือท าการประมง วิธีท าการประมง 
และพ้ืนที่ท าการประมง ที่ห๎ามใช๎ท าการในที่จับสัตว๑น้ า พ.ศ. 2559 
  
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.ผู๎วําราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑  2. รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 3. ปลัดจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ๑  4.ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑   6. สื่อมวลชน 
  
ระยะเวลา: พ.ศ.2559 - 2561 
  
สถานะ: ก าลังอยูํระหวํางการแก๎ไข 
  
พลวัต: ชาวประมงพ้ืนบ๎านประจวบฯ กวํา 300 คน ชุมนุมหน๎าศาลากลางจังหวัด ยื่นหนังสือให๎ภาครัฐ
ชํวยเหลือหลังได๎รับความเดือดร๎อนจากประกาศกระทรวงฉบับใหมํ 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
  
วิธีการแก้ไข: กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออกรํวมกัน 
การยื่นจดหมายร๎องเรียนตํอรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 
แหล่งที่มา 
Workpoint. “ประมงพ้ืนบ้านประจวบฯ กว่า 300 คน ชูป้ายร้องรัฐ แก้กฎหมายใหม่.” 20   พฤศจิกายน  

2560. 
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จังหวัดปราจีนบุรี 
56. การคัดค้านสร้างโรงหลอมขยะอิเล็กทรอนิกส ์
 
พื้นที่:  ต.เมืองเกํา อ.กบินทร๑บุรี จ.ปราจีนบุรี 
  
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
  
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านต.เมืองเกําคัดค๎านการสร๎างโรงหลอมขยะอิเล็กทรอนิกส๑ ของบริษัททองไพลิน
อุตสาหกรรม จ ากัด 
 
ความเป็นมา: 

7 เมษายน 2561 ผู๎ใช๎เฟสบุ๏ครายหนึ่งได๎น ารูปภาพชาวบ๎านติดปูายคัดค๎านสร๎างโรงหลอมติด
ประกาศคัดค๎านสร๎างโรงหลอมในพ้ืนที่ บ๎านหนองจรเข๎ ม.9 ม.20 ต.เมืองเกํา อ.กบินทร๑บุรี จ.ปราจีนบุรี 
ทั่วหมูํบ๎าน โดยในเฟสบุ๏คมีคนเข๎าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจ านวนมาก ซึ่งสํวนใหญํบอกไมํเห็นด๎วยที่
จะปลํอยให๎มีการสร๎างโรงหลอมและที่ส าคัญชาวบ๎านสํวนใหญํไมํได๎รู๎เรื่องวํา มีการประชาคมให๎สร๎างโรง
หลอมข้ึนในหมูํบ๎าน  

บริเวณรอบหมูํบ๎านถนนทอง ม.20 ม.9 บ๎านหนองจรเข๎ มีปูายขนาดใหญํติดไว๎ตามทางรํวมทาง
แยก บนปูายมีข๎อความระบุวํา ชาว ต.เมืองเกํา ไมํเอาโรงงานหลอมขยะ ของเสียจากโรงงาน ชาว ต.เมือง
เกําจะใช๎น้ าประปาอยํางไร ไมํเอาโรงหลอม ไมํอยากให๎ลูกหลานต๎องมาเจ็บปุวย  

นายชัยเฉลิม ไพรหาญ ผู๎ใหญํบ๎าน ม.20 กลําววํา มีลูกบ๎านตนชํวยกันท าปูายติดไว๎ทั่วหมูํบ๎าน
เมื่อวันที่ 6 เมษายน  ซึ่งเมื่ออาทิตย๑ที่แล๎วทางบ๎านบํอทอง ต .บํอทอง เขตติดตํอกันมีการประชาคม
หมูํบ๎าน เรื่องการขอสร๎างโรงหลอมหรือโรงงานก าจัดขยะ ซึ่งไมํได๎บอกประชาชนในพ้ืนที่ข๎างเคียงที่ติดกัน
รํวมเข๎ารับฟังการชี้แจงของตัวแทนโรงงานหรือผู๎จะขอด าเนินการ  ตนเองทราบขําวจึงเข๎าไปรํวมรับฟังใน
การประชุมประชาคมด๎วยแตํไมํได๎แสดงตัววําเป็นผู๎ใหญํบ๎าน  

ในที่ประชุมประชาคน มีผู๎น าบางคนกับผู๎แทนผู๎ด าเนินการได๎น าเอกสารฉบับหนึ่งโดยมีการบอก
กับประชาชนที่มารํวมประชุมราว 50-60 คนวํา เป็นค าสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ สั่งให๎
สร๎างโรงงานได๎ ท าให๎ทุกคนกลัวและงงเป็นอยํางมาก หนังสือที่อ๎างมีการแจกให๎กับประชาชนบางสํวนซึ่งมี
เนื้อหาดังนี้ ค าสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 4/2559 เรื่อง การยกเว๎นการบังคับใช๎บังคับ
กฎกระทรวงให๎ใช๎บังคับผังเมืองรวม โดยที่ปัจจุบัน ประเทศไทยได๎ประสบปัญหาความมั่นคงในการจัดหา
พลังงานและปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมซึ่งจ าเป็นต๎องได๎รับการแก๎ไขอยํางเรํงดํวน ไมํวําจะเป็นความต๎องการ
ใช๎พลังงานไฟฟูาอยํางตํอเนื่องและมีแนวโน๎มเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคตเนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ขับเคลื่อนและด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือปัญหาขยะล๎นเมือง การบริหารจัดการขยะที่ไมํถูก
สุขลักษณะ จนน าไปสูํการก าหนดให๎การแก๎ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแหํงชาติที่ต๎องเรํงด าเนินการทั้ง
ในระยะเรํงดํวนและระยะยาว ซึ่งในความพยายามแก๎ไขปัญหาดังกลําว ปรากฎข๎อขัดข๎องหรืออุปสรรค
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จากข๎อก าหนดทางกฎหมายบางประการ จึงจ าเป็นต๎องระงับและแก๎ไขข๎อขัดข๎องดังกลําวเพ่ือประโยชน๑ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและมีความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2557 หัวหน๎า
คณะรักษาความสงบแหํงชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหํงชาติจึงมีค าสั่งดังตํอไปนี้  

ข๎อ 1 ให๎ยกเว๎นการใช๎บังคับกฎกระทรวงให๎ใช๎บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายวําด๎วยการผังเมือง
ที่มีผลใช๎บังคับอยูํในวันที่มีค าสั่งนี้ หรือที่จะมีผลบังคับภายในหนึ่งปีนับแตํวันที่มีค าสั่งนี้ ส าหรับการ
ประกอบกิจการดังตํอไปนี้ (1) การประกอบกิจการคลังน้ ามันตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิงและการประกอบกิจการโรงงานล าดับที่ 88 ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญิติโรงงาน พ.ศ.2535 ตามที่ก าหนดไว๎ในแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทยพ .ศ. 
2558-2579 ที่คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกพ.ศ. 2558-2579 แผนบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2558-2579 และ
แผนบริหารจัดการก๏าชธรรมชาติ พ.ศ. 2558-2579 ที่คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 
2558 และกิจการอ่ืนที่เป็นสํวนหนึ่งของการผลิต ขนสํงและระบบจ าหนํายพลังงานตามแผนดังกลําว ทั้งนี้ 
ให๎รวมถึงกรณีที่มีการแก๎ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงแผนซึ่งได๎รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในภายหลัง
ด๎วยให๎คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหํงชาติก าหนดหลักเกณฑ๑และรายละเอียดของโครงการหรือ
กิจการที่อยูํในแผนคณะรัฐมนตรีได๎มีมติเห็นชอบแล๎วตามรรรคหนึ่ง (2) การประกอบกิจการโรงงานล าดับ
ที่ 83 โรงงานล าดับที่ 101 โรงงานล าดับที่ 105 และโรงงานล าดับที่ 106 ตามกฎกระทรวง(พ.ศ.2535) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับการประกอบกิจการก า 
จัดมูลฝอย  

ข๎อ 2 ค าสั่งนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็านต๎นไป สั่ง ณ วันที่ 20 
มกราคมพุทธศักราช 2559 พลเอก ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา หัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ  

นายไชยเฉลิม กลําววํา สํวนตัวไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งเพราะลูกบ๎านตนใช๎น้ าประปาหมูํบ๎านโดยใช๎น้ า
จากแหลํงน้ าตทม.คลองสาธารณะมากักเก็บไว๎ใช๎ในการท าน้ าประปาหมูํบ๎าน ลูกบ๎าน 2 หมูํบ๎านกวํา 2 
พันคนใช๎น้ าประปาหมูํบ๎าน  

นายนิมิต ดวงบุตร ผู๎ใหญํบ๎าน ม. 9 บ.ถนนทอง กลําววําตนเองก็ไมํเห็นด๎วยกับการที่จะมีการมา
สร๎างอะไรเกี่ยวกับขยะตํางๆในหมูํบ๎านนี้ ตนไมํรู๎เรื่องด๎วยเลยและชาวบ๎านได๎พากันออกมารวมตัวกันที่วัด
เพ่ือสอบถามข๎อเท็จจริงกับผู๎ใหญํบ๎าน  

ตํอมานางประภาดา เพียรเจริญ ก านัน ต.เมืองเกําได๎มาพบกับลูกบ๎านขณะที่ชาวบ๎านบางคนถือ
ปูายมาคอยถามผู๎น าหมูํบ๎าน ทั้งผู๎ใหญํและก านันตํางบอกวําพวกตนไมํรู๎เรื่องมากํอนและจะท าเรื่อง เสนอ
ให๎นายอ าเภอทราบและจะประสานไปยังผู๎น าใกล๎เคียงให๎ท าหนังสือชี้แจงให๎ทราบโดยดํวนตํอไป 

การที่ชาวบ๎านออกมาสอบถามและคัดค๎านครั้งนี้กวํา 50 คน มาเพ่ือใช๎สิทธิเพ่ือความถูกต๎อง
ชาวบ๎านจะออกมามากกวํานี้ ถ๎ามีการด าเนินการของกลุํมผู๎ประกอบการท าการกํอสร๎าง ซึ่งได๎มี การปรับ
พ้ืนที่กวํา 50 ไรํเพ่ือรอการสร๎างโรงหลอมที่ชาวบ๎านเข๎าใจและรู๎มา ชาวบ๎านทุกคนไมํยอมให๎มีการสร๎าง
โรงหลอมเด็ดขาด  

20 มิถุนายน 2561 นายสมบัติ โปรํงฟูา อายุ 48 ปี อดีตผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 5 ต.กบินทร๑ อ.
กบินทร๑บุรี จ.ปราจีนบุรี วํามีชาวบ๎านจาก หมูํ 20 ,หมูํ 8 , หมูํ 9 บ๎านถนนทอง ต.เมืองเกํา อ.กบินทร๑บุรี 
จ.ปราจีนบุรี รวมตัวกันกวํา 200 คน คัดค๎านการกํอสร๎างโรงหลอมขยะอีเล็กทรอนิกส๑ ของบริษัททอง
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ไพลินอุตสาหกรรม จ ากัด ชาวบ๎านได๎พากันถือปูายตํอต๎านไมํเอาโรงงานหลอมขยะอิเลคทรอนิคส๑   ซึ่ง
กํอนหน๎านี้ทางอ าเภอกบินทร๑บุรี กับผู๎ประกอบการ ได๎ชี้แจงวําจะเข๎ามาท าความเข๎าใจกับชาวบ๎าน  แตํ
สุดท๎ายทางอ าเภอได๎มีหนังสือบอกวํา ทางผู๎ประกอบการขอเลื่อนมาชี้แจงเรื่องนี้ออกไปเป็นวันที่ 3 
ก.ค.61 ท าให๎ชาวบ๎านที่มารอรับฟังการชี้แจงรู๎สึกอึดอัดใจและเห็นวํานําจะมีอะไรแอบแฝง  ขณะที่คณะ
ครูและนักเรียนตํางก็ไมํเห็นด๎วย ที่จะให๎มีการสร๎างโรงงานดังกลําวในพ้ืนที่นี้ เนื่องจากแหลํงผลิตประปา
หมูํบ๎านอยูํหํางประมาณ 300 เมตรเทํานั้น 

น.ส.ฐิติพันธ๑ กุมสินพันธ๑ ตัวแทนชาวบ๎านกลําววํา “ชาวบ้านทุกคนรวมทั้งตัวเธอเองเป็นคนใน
พ้ืนที่ ไม่เห็นด้วยเลยที่จะให้สร้างโรงงานนี้  แม้จะไม่รู้แน่ชัดว่ามีการให้ด าเนินการก่อสร้างได้อย่างไร วันนี้
ชาวบ้านมีความกังวลใจมาก จึงท าหนังสือถึงนายอ าเภอขอให้มีค าสั่งระงับการก่อสร้างอาคารดังกล่าว
ก่อน ทุกวันนี้ทางโรงงานมีการเร่งก่อสร้างทุกวันๆไม่สนใจชาวบ้านที่ออกมาคัดค้านแต่อย่างใด” 

ตํอมา ชาวบ๎านได๎ไปยื่นหนังสือร๎องทุกข๑ถึง นายวัลลภ ประวัติวงศ๑ นายอ าเภอกบินทร๑บุรี  เพ่ือให๎
นายอ าเภอออกค าสั่งให๎ยุติการกํอสร๎างอาคารของ บริษัทฯดังกลําวในเบื้องต๎น จนกวําจะมีการชี้แจงอยําง
ชัดเจนกํอนที่จะพากันแยกย๎ายกลับ 

3 กรกฎาคม 2561 ชาวบ๎านต.เมืองเกํา ต.บํอทองและต.ยํานรี อ.กบินทร๑บุรี จ.ปราจีนบุรี 
ประมาณ 500 คนมารวมตัวกันที่วัดราษฎร๑รังษี เพ่ือคัดค๎านการกํอสร๎างโรงงานหลอมขยะอิเล็กทรอนิกส๑ 
ที่ก าลังกํอสร๎างอาคารในพ้ืนที่ ต.บํอทอง ซึ่งชาวบ๎านคัดค๎านไมํเอาโรงงานด๎วยเกรงวําจะมีสารเคมี สาร
ตะกั่ว สารโลหะหนักรั่วไหลออกมาและไปปนเปื้อนกับแหลํงน้ าตามธรรมชาติที่ชาวบ๎านใช๎อุปโภคและ
บริโภค รวมทั้งสัตว๑น้ าที่เป็นอาหารของชาวบ๎านจะได๎รับสารเคมีเข๎าไปด๎วย  

ในครั้งนี้ มีนายอ าเภอกบินทร๑บุรี เป็นประธาน  พร๎อมด๎วยกรมอุตสาหกรรมจังหวัดปราจนบุรี 
สาธารณสุขปราจีนบุรี กรมควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล๎อม ตัวแทนชาวบ๎าน อบต .ก านัน ผู๎ใหญํบ๎านและ
ตัวแทนผู๎ประกอบการโรงงาน โดยมีทหารและด ารวจมาดูความเรียบร๎อย ในการนี้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมชี้แจงวํา ทางผู๎ประกอบการ ยังไมํได๎มาขออนุญาต ทุกอยํางต๎องเป็นไปตามขั้นตอน สํวนการ
กํอสร๎าง โรงงานนั้นขึ้นกับ อบต.ที่อนุญาตให๎กํอสร๎าง สํวนที่ไปท าประชาพิจารณ๑กับชาวบ๎านหนองจระเข๎ 
นั้นเป็นโมฆะเพราะมีองค๑ประกอบไมํครบ สํวนด๎านผู๎ประกอบการของโรงงาน แจ๎งวํา โรงงานดังกลําว
เปลี่ยนมาเป็น โกดังเก็บสินค๎า แตํไมํทราบชนิดของสินค๎าที่จะมาเก็บไว๎ ท าให๎ชาวบ๎านไมํไว๎วางใจเกรวงวํา
จะมีการปกปิดและลักลอบเปิดเป็นโรงงานหลอมขขขยะอิเล็คทรอนิกส๑ตามที่ขออนุญาตไว๎กํอนหน๎านั้น 
นายอ าเภอได๎แจ๎งวํา ตนเองไมํมีอ านาจที่จะไปหยุดการกํอสร๎างและปิดกิจการต๎องขึ้นอยูํกับ อบต .และ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ๎าทางโรงงานจะด าเนินการผลิตหรือเดินเครื่องหลอมขยะอิเล็กทรอนิกส๑ ต๎อง
มาขขออนุญาตอยํางถูกต๎อง ตอนนี้โรงงานยังมิได๎ขออนุญาตใดๆ ถ๎าลักลอบผลิตก็จะด าเนินคดีตาม
กฎหมาย  ในชํวงท๎ายชาวบ๎านจะตั้งตัวแทนตรวจสอบโรงงาน 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1. ชาวบ๎าน ต.เมืองเกําไมํต๎องการให๎สร๎างโรงหลอมขยะอิเล็กทรอนิกส๑ ของบริษัททองไพลิน
อุตสาหกรรม จ ากัด 

2. บริษัททองไพลินอุตสาหกรรม จ ากัดต๎องการกํอสร๎างโรงหลอมขยะอิเล็กทรอนิกส๑ 
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ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.ผู๎วําราชการจังหวัดปราจีนบุรี  2. นายอ าเภอกบินทร๑บุรี 3. พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี 4.อุตสาหกรรม 
จังหวัดปราจีนบุรี  5. สาธารณสุขปราจีนบุรี 6. กรมควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล๎อม  7. สื่อมวลชน  
8. ทหาร 9. ต ารวจ 
  
ระยะเวลา: พ.ศ.2561  
  
สถานะ: ก าลังอยูํระหวํางการแก๎ไข 
  
พลวัต: เมื่อชาวบ๎านต าบลบ๎านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  ได๎เห็นถังแก็สแอลพีจี จึงท าให๎เกรงจะเกิด
อันตราย จึงได๎ออกมาคัดค๎านการกํอสร๎างโรงงานแก๏สแอลพีจี ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๏ป จ ากัด 
 ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
  
วิธีการแก้ไข: 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออกรํวมกัน การยื่นจดหมาย
ร๎องเรียนตํอผู๎วําราชการจังหวัดปทุมธานี 
แหล่งที่มา 
ขําวชัดออนไลน๑. “ปราจีนบุรี ชาวบ้านมึนประชาคมก่อสร้างโรงหลอมฮือติดป้ายคัดค้านทั่วหมู่บ้าน!!” 8      
  เมษายน 2561. 
สปริงนิวส๑. “ปราจีนบุรี ชาวบ้านร้องทุกข์! คัดค้านสร้างโรงหลอมขยะอีเล็กทรอนิกส์!!” 20 มิถุนายน  
          2561. 
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57. การคัดค้านขอประทานบัตรท าเหมืองแร่ทรายแก้ว 
 
พื้นที่:  ต าบลค าโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 
  
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับท๎องถิ่น 
  
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านรวมตัวคัดค๎านการขอประทานบัตรท าเหมืองแรํทรายแก๎วด๎วยเกรงเรื่องมลพิษ 
และถนนเสียหาย 
 
ความเป็นมา: 

19 กันยายน 2561 นายสิทธา ปัพพานนท๑ อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน ในพ้ืนที่ ม.1, 8, 10, 11 และ 12 รวม 5 หมูํบ๎าน ในต าบลค าโตนด อ.ประจันตคาม 
จ.ปราจีนบุรี กวํา 300 คน เป็นการเปิดเวทีสาธารณะในการรับฟังความคิดเห็น ด๎วยขบวนการทาง
อุตสาหกรรม ซึ่งจะน าเสนอไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมตํอไป ในเรื่องการขอประทานบัตรท าเหมืองแรํ 
ชนิดแรํทรายแก๎ว เนื่องจากมีชาวบ๎านคัดค๎านไมํเห็นด๎วยเป็นจ านวนมาก 

ในการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ได๎มี นายมาโนช ขจรบุญ ผู๎จัดการทั่วไป บริษัท สินทรัพย๑
ธรรมชาติ จ ากัด พร๎อมด๎วย นายบัญชา วงศ๑แก๎วโพธิ์ทอง วิศวกรเหมืองแรํ รํวมรับฟังการแสดงความ
คิดเห็น พร๎อมด๎วยหัวหน๎าสํวนราชการ โดยมี นายธงชัย บุตรวงษ๑ ปลัดอาวุโส  อ.ประจันตคาม ร.อ.
สงกรานต๑ จันทรรัตน๑มณี พร๎อมก าลัง ทหาร พัน.สห.12 ร.ต.อ.ธนากร เครืออ๎น รอง.สวป.สภ.ประจันต
คาม พร๎อมก าลังสายตรวจรถยนต๑ นายสุชาติ เดชสุภา นายก.อบต.ค าโตนด นายไพรวัลย๑ ชัยจ า ก านัน
ต าบลค าโตนด นายสฤษดิ์ ศรีปราชญ๑ ผู๎ใหญํบ๎าน ม.1 ต.ค าโตนด นายไพรสาร ทุมมี ผู๎ใหญํบ๎าน ม.8 ต.ค า
โตนด นายภูมิศักดิ์ บุญธรรม ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 10 ต าบลค าโตนด นายจ าปี เข๎าคลอง ผู๎ใหญํบ๎าน ม.11 ต.
ค าโตนด น.ส.พจนา ไชยจ า ผู๎ใหญํบ๎าน ม.12 ต.ค าโตนด 

จากการรับฟังความคิดเห็นได๎มีประชาชน สํวนมากมีความกังวล เกรงเกิดมลพิษ ถนนช ารุดทรุด
โทรม ระบบน้ า และฝุุนละออง กํอนปิดการประชุม นายภัสณวัศ บุญธรรม ผู๎ใหญํบ๎าน ม.10 ต าบลค า
โตนด ได๎กลําวคัดค๎านการขอประทานบัตร เหมืองแรํทรายแก๎ว พร๎อมให๎ประชาชน ที่ไมํเห็นด๎วยยกมือใน
ที่ประชุม จากนั้นได๎ยื่นเอกสารพร๎อมหนังสือไมํเห็นด๎วย โดยมี รายชื่อ พร๎อมส าเนาบัตรประช าชน 
จ านวน 220 คน ตํอตัวแทนอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 
  
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1.ชาวบ๎านต าบลต าบลค าโตนด คัดค๎านการขอประทานบัตรท าเหมืองแรํชนิดแรํทรายแก๎ว ของ
บริษัท สินทรัพย๑ธรรมชาติ จ ากัด 
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2. บริษัท สินทรัพย๑ธรรมชาติ จ ากัดต๎องการประทานบัตรท าเหมืองแรํ  
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.ผู๎วําราชการจังหวัดปราจีนบุรี  2. นายอ าเภอปจันตคาม 3. อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 4.สื่อมวลชน 
5. ทหาร 6. ต ารวจ 
  
ระยะเวลา: พ.ศ.2561  
  
สถานะ: ก าลังอยูํระหวํางการแก๎ไข 
  
พลวัต: อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในพ้ืนที่ 5 หมูํบ๎าน ใน
ต าบลค าโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 
  
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
  
วิธีการแก้ไข: 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออกรํวมกัน การยื่นจดหมาย
ร๎องเรียนตํอผู๎วําราชการจังหวัดปราจีนบุรี การใช๎ เฟสบุค #ชาวค าโตนดไมํเอาเหมืองแรํทรายแก๎ว 
 
แหล่งที่มา 
เพ่ือปวงชน. “ชาวบ้านรวมตัวคัดค้านการขอประทานบัตรท าเหมืองแร่ทรายแก้ว หวั่นมลพิษ ถนนพัง.”  

19 กันยายน 2561.  
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58.คัดค้านการก่อสร้างโรงงานคัดแยกขยะ 
 
พื้นที่:  ต าบลบ๎านนา อ าเภอกบินทร๑บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
  
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
  
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านนาค า อ าเภอกบินทร๑บุรี จังหวัดปราจีนบุรี คัดค๎านการกํอสร๎างโรงงานคัดแยก
ขยะ ของบริษัท ช.สยามเอ็นไวรอนเม๎นท๑ จ ากัด เพ่ือต๎องการรักษาสิ่งแวดล๎อมและต๎นน้ าห๎วยโสมง ที่เป็น
แหลํงน้ าสายส าคัญท่ีไปหลํอเลี้ยงแมํน้ าปราจีนบุรี 
 
ความเป็นมา: 

6 มิถุนายน 2559 ประชาชนบ๎านนาค า หมูํ 1 ต าบลบ๎านนา อ าเภอกบินทร๑บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ได๎ลงชื่อเพ่ือคัดค๎านและยุติการกํอสร๎างโรงงานคัดแยกขยะของบริษัท ช.สยามเอ็นไวรอนเม๎นท๑ จ ากัด ได๎
ยื่นค าขออนุญาตกํอสร๎างอาคาร ตามหนังสือรับ อบต.บ๎านนา ทั้งนี้ชาวบ๎านเกรงวําการกํอสร๎างโรงงานคัด
แยกขยะและการฝังกลบที่ก าลังจะขออนุญาตกํอสร๎างใช๎พ้ืนที่กวํา 600 ไรํ และอยูํหํางจากแหลํงน้ าห๎วย
โสมงเพียง 500 เมตร จะสํงผลกระทบตํอแหลํงน้ าห๎วยโสมง ที่เป็นแหลํงก าเนิดต๎นน้ า และเกรงวําสารพิษ
อาจปนเปื้อนไหลลงสูํแมํน้ าปราจีนบุรีด๎วย ทั้งนี้ ประชามติของ อบต.บ๎านนา ที่ท ากํอนหน๎านั้นท าโดยมิ
ชอบและชาวบ๎านไมํเข๎าใจ และขอให๎หนํวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี ขอให๎ทบทวนกํอนที่จะอนุญาตให๎กํอสร๎างตํอไป 

ที่ลานหน๎าศาลาการเปรียญวัดนาค า หมูํ 1 ต.บ๎านนา อ.กบินทร๑บุรี จ.ปราจีนบุรี ได๎จัดมีการ
ประชุมลงประชามติรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีจะมีการกํอสร๎างโรงงานคัดแยกขยะและสิ่ง
ปฏิกูลในพ้ืนที่บ๎านนาค า บนเนื้อที่กวํา 609 ไรํ โดยกํอนหน๎าเคยจัดลงประชามติชาวบ๎านนาค า มากํอน
แล๎ว แตํมีประชาชนมาประชุมไมํถึงกึ่งหนึ่ง และบางสํวนไมํเห็นด๎วย จึงได๎ก าหนดให๎มีการลงประชามติ
จากประชาชนขึ้นอีกครั้ง เพ่ือน าความเห็นเสนอกับอุตสาหกรรม จ.ปราจีนบุรี ตํอไป โดยมีการตั้งโต๏ะรับ
ลงทะเบียนชาวบ๎านประกอบด๎วย พ้ืนที่ 4 ต าบล ได๎แกํ ต.บ๎านนา ต.หนองกี่ ต.แกํงดินสอ และ ต.เมือง
เกํา  ซึ่งชาวบ๎านให๎ความสนใจมารํวมรับฟังจ านวนยอดลงทะเบียนรวม 360 คน  พร๎อมปูายโปสเตอร๑ - 
ปูายอิงค๑เจ็ตคัดค๎านด๎วยข๎อความตําง ๆ ที่ไมํเอาโรงงาน ที่จะมาตั้งในพ้ืนที่ อาทิ   ปูายข๎อความวํา “พวก
เราไม่เอาโรงงานขยะ  ชาวบ้านไม่ต้องการโรงงานคัดแยกขยะ หยุดสร้างโรงงานขยะ หยุดน าสิ่งปฏิกูลมา
ทิ้งท่ีบ้านนาค า”    

การประชุมประชามติครั้งนี้ มีนายบุญเต็ม กัลยพพานิช ปลัดอ าเภอ (เจ๎าพนักงานปกครอง
ช านาญการพิเศษ) เป็นประธานรับฟังประชามติ  พร๎อมด๎วย พ.ต.ธนพล สุขญาติ ต าหแหนํงหัวหน๎าชุด
ประสานงานในพ้ืนที่ อ.กบินทร๑บุรี จ.ปราจีนบุร พร๎อมก าลังมารักษาความสงบเรียบร๎อย นอกจากนี้มี
ผู๎แทนของโรงงาน ดร.มานพ เสถียรเขขตต๑ ต าแหนํงที่ปรึกษา บ.ช.สยาม เอนไวรอนเมนท๑ จ ากัดมารํวม
ให๎ข๎อมูล ชี้แจงชาวบ๎าน และนายรติกร ประทุมชาติ วิศวกรปฎิบัติการตัวแทนส านักงานอุตสาหกรรม จ.
ปราจีนบุรีเข๎ารับฟัง  จากการประชุมชาวบ๎านสํวนใหญํแสดงความคิดเห็นโดยสรุป ยืนยันเด็ดขาดวําไมํเอา

https://www.sanook.com/home/
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โรงงานขยะ ท าให๎การพิจารณาครั้งนี้ใช๎เวลาเพียง 2 ชั่วโมง ทั้งนี้โดยค านึงถึงผลกระทบด๎านมลพิษใน
อนาคต  นายบุญเต็ม กัลยาพานิช กลําววํา หลังรับฟังความเห็นดังกลําวแล๎ว ทางเจ๎าหน๎าที่อ าเภอกบินทร๑
บุรีจะได๎สํงเรื่องไปยังส านักงานอุสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรีพิจารณาตํอไป 

15 สิงหาคม 2559  ชาวบ๎านนาค ารวมกวํา 50 คนซึ่งอยูํบนรถกระบะคันละ 5--  6  คน รวมตัว
กันหน๎าที่ท าการอบต.เมืองเกํา พร๎อมปูายไวนิลและประกาศกระจายเสียงชาวบ๎านต าบลเมืองเกําในการ
คัดค๎านการตั้งโรงงานคัดแยกขยะในหมูํบ๎านนาค า โดยจะวิ่งรถกระจายเสียงให๎ชาวบ๎านรํวมตํอต๎านด๎วย 
โดยวิ่งจากต.บ๎านนา มา ต.เมืองเกํา ไป ต.หนองก่ี อ.กบินทร๑บุรี  

20 กันยายน  2559  ที่ศูนย๑ราชการศาลากลาง จ.ปราจีนบุรี นายนิพนธ๑ ชํวงปี อายุ 59 ปี เลขท่ี 
51 หมูํ 4 ต.หนองก่ี อ.กบินทร๑บุรี เป็นแกนน า น าชาวบ๎านสโมง รวมกวํา 60 คน หมูํ 4 ต.หนองก่ี อ.
กบินทร๑บุรี จ.ปราจีนบุรี มายื่นหนังสือเพ่ือคัดค๎านกํอสร๎างโรงงานคัดแยกขยะ ที่อุตสาหกรรมจ.ปราจีนบุรี 
และศูนย๑ด ารงธรรม จ.ปราจีนบุรี ทั้งนี้ โดยมีชุดเจ๎าหน๎าที่ทหารหนํวย “บูรพาพยัคฆ๑” กรม ร.2 รอ. 
สังเกตการณ๑ 

28 กันยายน 2559 ที่บริเวณศาลากลางบ๎าน บ๎านนาค า หมูํ 1 ต าบลบ๎านนา อ าเภอกบินทร๑บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี ชาวบ๎านจ านวน 300 คน ได๎มารํวมรับฟังความคิดเห็น ในเรื่องการขออนุญาตประกอบ
กิจการของบริษัทแหํงหนึ่ง เพ่ือประกอบกิจการ น าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมํใช๎แล๎ว จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมาผํานกระบวนการทางอุตสาหกรรมเพ่ือผลิตเชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิงทดแทน โดยจะตั้ง
โรงงานบนเนื้อที่กวํา 600 ไรํเศษ ที่บ๎านนาค า โดยกํอนหน๎านี้ชาวบ๎านได๎เคยแสดงประชามติไมํเห็นด๎วย
กับการให๎กํอสร๎าง เพราะเกรงวําจะกระทบกับสิ่งแวดล๎อม จึงขอคัดค๎านการกํอสร๎างมาแล๎วกํอนหน๎านี้ 
แตํหาข๎อสรุปไมํได๎ โดยมีตัวแทนจากโรงงานคัดแยกขยะให๎การชี้แจงกับประชาชน และมีเจ๎าหน๎าที่หลาย
หนํวยสังเกตการณ๑  บรรยากาศเป็นไปด๎วยความตึงเครียด หลังจากที่ตัวแทนจากบริษัทฯ ได๎กลําวถึง
จุดประสงค๑ของการจัดตั้งโรงงาน ชาวบ๎านตํางก็ตั้งค าถามเกี่ยวกับผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและความ
เป็นอยูํ ซึ่งสรุปวําชาวบ๎านไมํต๎องการให๎มากํอสร๎างโรงงานในหมูํบ๎านตนเอง และอยากให๎การท า
ประชาคมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท๎าย ท าให๎ตัวแทนจากบริษัทฯ ต๎องเดินออกจากที่ประชุม จากนั้นทาง
เจ๎าหน๎าที่ทหาร จึงให๎ประชาชนลงชื่อเพ่ือเป็นหลักฐานตํอไป 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1. ชาวบ๎านนาค า อ าเภอกบินทร๑บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไมํต๎องการโรงงานคัดแยกขยะ  
2. บริษัท ช.สยามเอ็นไวรอนเม๎นท๑ จ ากัด ต๎องการกํอสร๎างโรงงานคัดแยกขยะ  

 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน:  

1.ผู๎วําราชการจังหวัดปราจีนบุรี  2. นายอ าเภอกบินทร๑บุรี 3. อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี   
4.สื่อมวลชน 5. ทหาร 6. ต ารวจ 7.ศูนย๑ด ารงธรรม 
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ระยะเวลา: พ.ศ.2559 - 2561 
  
สถานะ: ก าลังอยูํระหวํางการแก๎ไข 
  
พลวัต: ชาวบ๎านนาค า อ าเภอกบินทร๑บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รวมตัวกันคัดค๎าน ตั้งค าถามหากมีการ
กํอสร๎างโรงงานคัดแยกขยะ ของบริษัท ช.สยามเอ็นไวรอนเม๎นท๑ จ ากัด ในการประชุมลงประชามติ และ
ขอให๎เป็นการลงประชามติเป็นครั้งสุดท๎าย  
  
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
  
วิธีการแก๎ไข: 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออกรํวมกัน การยื่นจดหมาย
ร๎องเรียนตํอผู๎วําราชการจังหวัดปราจีนบุรี  
 

แหล่งที่มา 
กรุงเทพธุรกิจ. “ชาวบ้านสโมงยื่นหนังสือคัดค้าน 'โรงงานคัดแยกขยะ.” 20 กันยายน 2559. 
ขําวชํอง 3. “ชาวบ้านนาค า อ.กบินทร์บุรี ต้านโรงงานคัดแยกขยะ.” 6 มิถุนายน 2559. 
มติชนออนไลน๑. “ชาวบ๎านนาค าออกมติทํวมท๎น ไมํเอาโรงคัดแยกขยะ หวั่นเกิดมลพิษในอนาคต.” 7  

มิถุนายน 2559.  
มติชนออนไลน๑. “ร่วมฮือต้าน! ชาวบ้านปราจีนกว่าครึ่งร้อย รวมตัวค้านสร้าง รง.คัดแยกขยะ หวั่น 

สิ่งแวดล้อมพัง.” 15 สิงหาคม 2559. 
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59. คัดค้านสร้างมอเตอร์เวย์ ท่าเรือแหลมฉบัง-ปราจีนบุรี 
 
พื้นที่:   อ าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 
  
ประเภท: การจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐาน (คมนาคม) 
 ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
  
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านคัดค๎านการสร๎างมอเตอร๑เวย๑ ชํวงทําเรือแหลมฉบัง-ปราจีนบุรี เนื่องจากไมํเห็น
ข๎อสรุปเส๎นทางที่ชัดเจนท าให๎กังวลเรื่องการเวนคืน 
 
ความเป็นมา: 

16 พฤศจิกายน 2560  ประชาชนจ านวนมากรํวมฟังการสัมมนาสรุปผลการศึกษาความเหมาะ 
สมด๎านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ตํอทางหลวงพิเศษระหวํางเมือง สายชลบุรี -
หนองคาย ตอนชลบุรี ชํวงทําเรือแหลมฉบัง ถึงปราจีนบุรี ระยะทาง 125 กม.ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษา 3 
จังหวัด รวม 10 อ าเภอ ประกอบไปด๎วย จ.ชลบุรี, จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ปราจีนบุรี ประชาชนสํวนใหญํไมํ
เห็นด๎วยกับการกํอสร๎างเพราะยังไมํระบุเส๎นทางการกํอสร๎างที่ชัดเจน ท าให๎กังวลเรื่องการถูกเวนคืน ราคา
คําเวนคืน และหากกํอสร๎างถนนสายนี้เพ่ือการขนสํง ที่จะมีดํานเก็บคําธรรมเนียมด๎วยนั้น จะท าให๎
รถบรรทุกลงมาวิ่งบนทางคูํขนานแทน ท าให๎รถยนต๑สํวนบุคคลที่อยูํโดยรอบเส๎นทางอาจได๎รับผลกระทบ 
จากการใช๎ทางรํวมกับรถขนาดใหญํ นอกจากนี้ บางสํวนมองวํา เส๎นทางท่ีจะสร๎างอาจจะไปปิดกั้นเส๎นทาง
น้ าท าให๎เกิดน้ าทํวมพื้นที่โดยรอบได๎ ซึ่งต๎องการให๎กรมทางหลวง ศึกษาผลกระทบตํางๆเพ่ิมเติมกํอน 

8 มกราคม 2561 ปัจจุบันถนนทุกสายเม็ดเงินลงทุนทุกโหมดโครงการมุํงหน๎าเข๎าสูํพ้ืนที่พัฒนา
ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือน าประเทศไทยขึ้นฮับเศรษฐกิจในภูมิภาคอยํางที่รัฐบาล 
คสช.ตั้งหน๎าตั้งตาผลักดัน ในสํวนของกระทรวงคมนาคม นอกจากจะจัดทัพ 103 โครงการ เม็ดเงินลงทุน 
745,710.50 ล๎านบาท ลําสุด “ทล.-กรมทางหลวง” ก าลังเดินหน๎าศึกษาความเหมาะสมโครงการกํอสร๎าง
มอเตอร๑เวย๑สายใหมํมาเติมเต็มโครงขํายการเดินทางและขนสํงสินค๎าโซนตะวันออกให๎สมบูรณ๑มากขึ้น  
เป็นเส๎นทางอยูํในแผนแมํบทมอเตอร๑เวย๑ประเทศไทยที่ท าเป็นพิมพ๑เขียวแล๎วกํอนหน๎านี้ โดยเป็นสํวนหนึ่ง
ของสายทาง “ชลบุรี-หนองคาย” สร๎างจากชํวงทําเรือแหลมฉบัง-ปราจีนบุรี และเป็นเส๎นทางยุทธศาสตร๑ 
ตามแนวเศรษฐกิจเหนือ-ใต๎ ที่มีความส าคัญสูงในการรองรับการเดินทางของประชาชนและภาคการขนสํง
สินค๎า เชื่อมโยงการเดินทางและการขนสํ งสินค๎าระหวํางพ้ืนที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

แนวเส๎นทางโครงการมีจุดเริ่มต๎นบริเวณทําเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ไปสิ้นสุดบริเวณทางหลวง
หมายเลข 359 รวมระยะทางประมาณ 125 กม. ครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษา 3 จังหวัด 10 อ าเภอ
ประกอบด๎วย จ.ชลบุรี ได๎แกํ อ.บางละมุง อ.ศรีราชา อ.หนองใหญํ อ.บ๎านบึง อ.บํอทอง และ อ.เกาะ
จันทร๑ จ.ฉะเชิงเทรา ได๎แกํ อ.แปลงยาว อ.สนามชัยเขต และ อ.พนมสารคาม และ จ.ปราจีนบุรี ได๎แกํ อ.
ศรีมหาโพธิ แบํงเป็น 2 ตอน คือ ทําเรือแหลมฉบัง-ทางหลวงหมายเลข 3340 ระยะทางประมาณ 63.4 
กม. และทางหลวงหมายเลข 3340-ปราจีนบุรี ระยะทางประมาณ 60.6 กม. รูปแบบการกํอสร๎างเป็น
ถนนขนาด 4-8 ชํองจราจร ทางยกระดับขนาด 6 ชํองจราจร และมีดํานเก็บคําธรรมเนียมผํานทาง 
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จ านวน 6 แหํง อยูํบริเวณทางแยกตํางระดับ บริเวณดํานศรีราชา บํอวิน หนองใหญํ บํอทอง สนามชัยเขต 
และศรีมหาโพธิ์ ยังมีการออกแบบกํอสร๎างเพ่ือลดผลกระทบด๎านการแบํงแยกชุมชน เชํน ทางลอด ทาง
เชื่อมชุมชน และทางบริการ ซึ่งจะมีการเวนคืนที่ดินเพ่ือด าเนินการบางสํวน 

ด๎านการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของโครงการ พบวํามีอัตราสํวนผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร๑ (EIRR) 13.4% มูลคําปัจจุบันสุทธิ (NPV) 11,902.74 ล๎านบาท และคําอัตราสํวนระหวําง
มูลคําปัจจุบันของผลประโยชน๑ตํอคําใช๎จําย (B/C ratio) เทํากับ 1.2 สํวนมูลคําการลงทุนโครงการอยูํที่
ประมาณ 70,854.8 ล๎านบาท เมื่อโครงการแล๎วเสร็จ จะชํวยให๎การเดินทางและขนสํงสินค๎าตามแนว
เส๎นทางมีความสะดวกรวดเร็ว ลดอุบัติ เหตุ และชํวยบรรเทาปัญหาจราจรคับคั่ง บนมอเตอร๑เวย๑
กรุงเทพฯ-ชลบุรี ชํวงทางแยกตํางระดับหนองขาม-ทําเรือแหลมฉบัง และถนนสุขุมวิท ชํวงแยกตํางระดับ
แหลมฉบัง-คลองบางละมุง ที่จะมีปริมาณจราจรเพิ่มมากข้ึนตามการเจริญเติบโตของประเทศในอนาคต 
ที่ส าคัญยังเป็นเส๎นทางรองรับการพัฒนาพ้ืนที่ EEC และการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
เชื่อมตํอการค๎าการลงทุนและการเดินทางระหวํางประเทศไทยไปยังประเทศเพ่ือนบ๎านในอนาคตด๎วย 

 คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1.ชาวบ๎านศรีมหาโพธิ์คัดค๎านการสร๎างมอเตอร๑เวย๑ ชํวงทําเรือแหลมฉบัง-ปราจีนบุรี  
2. กรมทางหลวง ต๎องการสร๎างมอเตอร๑เวย๑ ชํวงทําเรือแหลมฉบัง-ปราจีนบุรีด๎วยเป็นสํวนหนึ่งข

ของโครงการ EEC 
  
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.ผู๎วําราชการจังหวัดปราจีนบุรี  2. นายอ าเภอศรีมหาโพธิ์ 3. เจ๎าส านักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี 4.
สื่อมวลชน 5. ทหาร 6. ต ารวจ 7.ศูนย๑ด ารงธรรม 
 
ระยะเวลา: พ.ศ.2560 – 2561 
สถานะ: ก าลังอยูํระหวํางการแก๎ไข 
 
พลวัต: ประชาชนไมํเห็นด๎วยกับการกํอสร๎างเพราะยังไมํระบุเส๎นทางการกํอสร๎างที่ชัดเจน ท าให๎กังวล
เรื่องการถูกเวนคืน ราคาคําเวนคืน และหากกํอสร๎างถนนสายนี้ เ พ่ือการขนสํง ที่จะมีดํานเก็บ
คําธรรมเนียม จะท าให๎รถบรรทุกลงมาวิ่งบนทางคํูขนานแทน และ เส๎นทางอาจจะไปปิดกั้นเส๎นทางน้ าท า
ให๎เกิดน้ าทํวมพ้ืนที่โดยรอบได๎ จึงต๎องการให๎กรมทางหลวง ศึกษาผลกระทบตํางๆ เพ่ิมเติม  
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
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วิธีการแก้ไข: 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออกรํวมกัน การศึกษา
ผลกระทบเพ่ิมเติม การชดเชยคําที่ดินตามความเหมาะสม 
 
แหล่งที่มา 
ไทยพีบีเอส. “คัดค้านสร้างมอเตอร์เวย์ ท่าเรือแหลมฉบัง-ปราจีนบุรี.” 17 พฤศจิกายน 2560. 
ประชาชาติธุรกิจ. “ผุดมอเตอร์เวย์ใหม่ 7 หมื่นล้านรับ EEC เชื่อม “ท่าเรือแหลมฉบัง-ปราจีนบุรี” 

8 มกราคม 2561. 
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60.คัดค้านการน าเข้าขยะและการเผาขยะ 
 
พื้นที่:  หมูํบ๎านวังตะภาพ หนองโคน หนองหญ๎าปล๎อง หนองสองตอน สามขา มาบเหียง อ.ศรีมหาโพธิ  
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ  
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านหลายต าบลประท๎วงองค๑การบริหารสํวนต าบลศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.
ปราจีนบุรี ด๎วยเหตุจากไมํสามารถทนรับกลิ่นและควันจากการเผาไหม๎ของบํอขยะได๎กระจายสูํบ๎านเรือน
ประชาชนที่อยูํรอบๆ รัศมี 200 เมตร - 1 กม.โดยรอบไมํไหว 
 
ความเป็นมา:  
  22 เมษายน 2561  ชาวบ๎านหมูํบ๎านวังตะภาพ หนองโคน หนองหญ๎าปล๎อง หนองสองตอน สาม
ขา มาบเหียง ทนรับควันจากการเผาไหม๎ของบํอขยะขององค๑การบริหารสํวนต าบลศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหา
โพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่มีการเผาขยะ สํงผลให๎กลิ่น-ควัน กระจายสูํบ๎านเรือนประชาชนที่อยูํรอบๆ รัศมี 200 
เมตร - 1 กม.โดยรอบไมํไหว ซึ่งเป็นบํอขยะแบบไมํฝังกลบ สูงราวกับภูเขาประมาณ 2 เมตร ในพ้ืนที่กวํา 
29 ไรํเศษ มีคนเก็บขยะจุดไฟเผาเพื่อหาของเกํามาแรมปี และขณะนี้ไฟยังคงลุกไหม๎อยูํ 

กํอนหน๎านี้ชาวบ๎านหนองหอย ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ เจ๎าของพ้ืนที่เข๎ารับฟังการประชาคม
การท าบํอขยะ ผลสรุปคือไมํมีใครเอาบํอขยะ และทางอบต.ท าผิดวัตถุประสงค๑ ให๎รถขยะนอกเอาขยะมา
ทิ้งรํวมด๎วยประมาณวันละ 4-5 คัน ทั้งขยะที่มาจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ผลจากที่ผํานมา 
ประชาชนที่มีบ๎านเรือนอยูํรอบๆ บํอขยะและใกล๎บํอขยะต๎องทนรับมลพิษกลิ่น-ควันไฟเป็นเวลานานข๎าม
วันข๎ามคืน โดยเฉพาะหากมีการจุดเผาขยะควันจากบํอขยะ จะกระจายลอยไปตามลมสํงผลให๎ประชาชน
สูดดมควันไฟแรมปี ควันไฟจากบํอขยะจะมีการจุดเผาทุกๆ 3-4 วัน และทุกครั้งที่มีการจุดเผาขยะที่บํอ
ขยะจะมีควันไฟนาน 2-3 วัน ควันจะลอยไปตามลม สํงผลให๎ประชาชนสูดดมควันไฟเป็นเวลานานๆ บาง
คนมีโรคประจ าตัว หลายรายแล๎วเนื่องจากสูดดมควันไฟนานๆ 

นางเกษร แปนวงศ๑ อายุ 62 ปี ราษฎรหมูํ 10 ต.ศรีมหาโพธิ กลําววํา บ๎านอยูํหํางจากบํอขยะราว 
300 เมตร ต๎องทนสูดดมควันไฟจากบํอขยะนี้เป็นเวลานาน บอกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมาชํวยดับไฟให๎ ก็
ไมํได๎มาดับให๎ ต๎องทนสูดดมควันไฟข๎ามวันข๎ามคืนตํอไป ครั้งนี้ควันไฟจากบํอขยะไหม๎นานตั้งแตํวันที่ 25 
มีนาคม 2561 นานมากเกินกวําที่จะรับไหว จึงแจ๎งทางผู๎น าท๎องถิ่นให๎แจ๎งทางอบต.สํงเจ๎าหน๎าที่มาดูแล
ชํวยดับไฟด๎วย แตํก็ยังไมํมีใครลงมาชํวยดับไฟให๎ จึงต๎องร๎องผํานสื่อมวลชนลงตรวจสอบ 

นายชัยวัฒน๑ ศรีวิจัย อายุ 52 ปี อยูํบ๎านเลขที่ 139/1 ม.10 ต.ศรีมหาโพธิ กลําววํา บ๎านตนกับพ่ี
น๎องอยูํหํางจากบํอขยะแคํ 200 เมตร ต๎องทนสูดดมควันจากบํอขยะทุกครั้งที่มีการจุดเผาขยะซึ่งแตํละ
ครั้งจะกินเวลานานกวํา 3 วัน 3 คืน ในแตํละครั้งในการจุดหรือมากกวํานี้ ถ๎ามีคนเก็บขยะจุดเผาเพ่ือหา
ของเกําในบํอขยะ บํอขยะมีพ้ืนที่กวํา 29 ไรํ ไมํมีการฝังกลบและการที่มีการประชาคมก็ไมํได๎ผํานการ
ประชาคม แตํท าไมถึงมีการสร๎างบํอขยะได๎ 
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คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1. ชาวบ๎านหลายต าบลของอ าเภอศรีมหาโพธิ์ไมํต๎องการให๎น าเข๎าขยะเพ่ิมและห๎ามการเผาชยะ  
2. องค๑การบริหารสํวนต าบลศรีมหาโพธิ์ปลํอยให๎มีการลักลอบขนขยะมาทิ้งและเผาขยะ 

 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 

1. โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 2. สื่อมวลชน 
  
ระยะเวลา: พ.ศ.2561 
  
สถานะ: ก าลังอยูํระหวํางการแก๎ไข 
  
พลวัต:  ควันไฟจากบํอขยะไหม๎นานนานมากเกินกวําที่ชาวบ๎านรอบข๎างจะทนไหว จึงแจ๎งทางผู๎น า
ท๎องถิ่นให๎แจ๎งทางอบต.สํงเจ๎าหน๎าที่มาดูแลชํวยดับไฟ แตํก็ยังไมํมีใครลงมาชํวยดับไฟให๎ จึงต๎องร๎องผําน
สื่อมวลชนลงตรวจสอบ 
 
ระดับความรุนแรง: กลิ่นและควันจากบํอขยะมีผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชนใกล๎เคียง  
 

วิธีการแก้ไข: 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออกรํวมกัน องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นจัดการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนให๎กับประชาชน 
 
แหล่งที่มา 

เนชั่นทีวี. “ชาวบ้านสุดทน !! ควันพิษจากบ่อขยะ.” 22 เมษายน 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



187 
 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
61. คัดค้านการก่อสร้างลานกองถ่านหิน  
  
พื้นที่: ต.วังแดง อ.ทําเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 
  
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
  
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านต.วังแดง อ.ทําเรือ จ.อยุธยาคัดค๎านการกํอสร๎างลานกองถํานหิน เนื่องจากเกรง
มลพิษ 
 
ความเป็นมา: 

2 มีนาคม 2559 ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน อ.ทําเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา น าโดย นายโสภณ มัดเดช 
ผู๎ใหญ๐บ๎านหมูํที่ 4 ต.วังแดง พร๎อมด๎วยชาวบ๎านและเด็กนักเรียนในชุมชน ได๎เดินทางไปยังที่ท าการ อบต .
วังแดงเพ่ือยื่นหนังสือกับ นายชวลิต แสงไพโรจน๑ นายก อบต . เพ่ือขอให๎ยับยั้งการกํอสร๎างสถานที่กอง
ถํานหินของบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ซึ่งได๎จัดซื้อท่ีดินจ านวน 15 ไรํ ในเขตกลางทุํงนาของ ต.วังแดง และอยูํ
ไมํไกลกับทําเรือติดแมํน้ าปุาสัก ไว๎เป็นลานกองถํานหิน ซี่งทราบวํา ได๎มีการยื่นหนังสือขอรับอนุญาต
ด าเนินการกับทางอบต.แล๎ว โดยนายโสภณยืนยันวํา จากการท าประชาคมกํอนหน๎านี้พบวํา ชาวบ๎านไมํ
ต๎องการให๎มีการกองถํานหิน หรือสารเคมีใดๆ ในพ้ืนที่ เพราะจะเกิดปัญหามลพิษ เชํน ฝุุน เหมือนที่
ชุมชน ใน อ.นครหลวง ประสบ  

ทั้งนี้นายก อบต. ยืนยันวํา สํวนตัวไมํเห็นด๎วยกับการท าทําเรือและลานกองถํานหิน เพราะจะ
เกิดผล กระทบตํอสิ่งแวดล๎อม และจะน าเอาผลการประชาคม รวมถึงการเคลื่อนไหวของชุมชน ปรึกษา
ทางนิติกร เพ่ือยับ ยั้งการกํอสร๎างดํวนที่สุด 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1. ชาวบ๎านต.วังแดง อ.ทําเรือ จ.อยุธยาไมํต๎องการลานกองถํานหิน เพราะเกรงจะกํอให๎เกิด
มลภาวะทางสิ่งแวดล๎อม 

2. บริษัทเอกชนได๎รับอนุญาตจาก อบต.วังแดงให๎กํอสร๎างลานกองถํานหิน 
 ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 

1. องค๑การบริหารสํวนต าบลวังแดง 2. อุตสาหกรรมจังหวัด 3. สื่อมวลชน 
  
ระยะเวลา: พ.ศ.2559  
 
สถานะ: อยูํระหวํางการแก๎ไข 
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พลวัต: ชาวบ๎าน ต.วังแดง ยื่นหนังสือกับ นายชวลิต แสงไพโรจน๑ นายก อบต . เพ่ือขอให๎ยับยั้งการ
กํอสร๎างสถานที่กองถําน  
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
  
วิธีการแก้ไข: 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การประชุมเจรจาหาทางออก การยื่นหนังสือ
ร๎องเรียนตํอองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

  
แหล่งที่มา: 
มติชนออนไลน๑. “ชาวบ้านอยุธยา รวมพลังคัดค้านการก่อสร้างลานกองถ่านหิน หวั่นก่อมลพิษ-กระทบ    

           สิ่งแวดล้อม.” 2 มีนาคม 2559. 
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62. ประท้วงเรียกร้องเปิดประตูระบายน้ าเจ้าเจ็ด  
  
พื้นที่:  อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 
  
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
  
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านในพ้ืนที่เทศบาลเมืองเสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา รวมตัวประท๎วง
เรียกร๎องให๎กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ าเจ๎าเจ็ดหลังน้ าทํวมสูง 
  
ความเป็นมา: 

9 ตุลาคม 2559 ชาวบ๎านในเขตเทศบาลเมืองเสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยาจ านวน  200 
คน รวมตัวประท๎วงเรียกร๎องหลังน้ าทํวมสูงกวํา 1 เมตรนานนับเดือน โดยเรียกร๎องให๎กรมชลประทาน 
เปิดประตูระบายน้ าเจ๎าเจ็ด เพ่ือผันน้ าลงทุํงเจ๎าเจ็ดลดความเดือดร๎อน ขณะที่เขื่อนเจ๎าพระยาได๎ระบายน้ า
เพ่ิมขึ้น 2,200 ลูกบาศก๑เมตรตํอวินาที  ปริมาณน้ าทํวมสูง  บ๎านบางหลังน้ าทํวมถึงพ้ืนบ๎าน ซึ่งตํอมา
ชาวบ๎านได๎เจรจาข๎อตกลงกับผู๎อ านวยการชลประทานพระนครศรีอยุธยา แจ๎งวําภายใต๎เงื่อนไขน้ าจะต๎อง
ไมํเพ่ิมสูงขึ้น จะเปิดประตูระบายน้ า หลังวันที่ 20 ตุลาคม 2559 โดยรอให๎ชาวนาเรํงเกี่ยวข๎าวใน
พ้ืนที่  27,000 ไรํ ทั้งนี้มีการบันทึกข๎อตกลงกันเป็นลายลักษณ๑อักษรด๎วย โดยบรรยากาศบริเวณประตู
ระบายน้ า มีตัวแทนชาวบ๎านริมน้ า ทหาร และชลประทาน ซึ่งเจ๎าหน๎าที่ชลประทานระบุวํา การเปิดประตู
จะต๎องท าเรื่องไปยังผู๎วําราชการจังหวัด และหลังจากนี้จะมีการเจรจาที่เทศบาล 

23 กันยายน 2560 นายสุชาติ เจริญศรี ผู๎อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 12 นายพงษ๑ศักดิ์ 
อรุณวิจิตรสกุล ผู๎อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 พร๎อมด๎วยนายจ านงค๑ ธรรมสอน ผู๎อ านวยการ
โครงการสํงน้ าและบ ารุงรักษาผักไหํ นายวีระชัย จิตรบรรเทา ผู๎อ านวยการโครงการสํงน้ าและบ ารุงรักษา
เจ๎าเจ็ด-บางยี่หน และเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง ลงพ้ืนที่ชี้แจงและท าความเข๎าใจกับผู๎น าชุมชนและประชาชน
ในพ้ืนที่ลุํมต่ าทุํงเจ๎าเจ็ด เพื่อหารือข๎อสรุปรํวมเก่ียวกับการเปิดประตูน้ าระบายน้ าผักไหํ-เจ๎าเจ็ด เพ่ือน าน้ า
เข๎าไปเก็บไว๎ในพ้ืนที่ลุํมต่ าทุํงเจ๎าเจ็ด ณ ประตูระบายน้ าเจ๎าเจ็ด อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตัวแทนชาวนา และ ชาวบ๎านกวํา 200 คน จาก 16 ต าบล ในอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รวมตัวกันที่ประตูระบายน้ า โครงการสํงน้ าและบ ารุงน้ ารักษาผักไหํ ประตูระบายน้ าเจ๎าเจ็ด เพ่ือเรียกร๎อง
ให๎กรมชลประทาน เรํงเปิดประตูระบายน้ า เนื่องจากไมํมีการปลํอยน้ าลงไปในพ้ืนที่ เก็บน้ าของชาวนาใน
พ้ืนที่ จนท าให๎ชาวนาเดือดร๎อน โดย นาย ธิติวัฒน๑ กลีบมาลัย นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลมารวิชัย 
กลําววํา การรวมตัวของชาวนา ในครั้งนี้ เพ่ือต๎องการให๎กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ า ให๎มากกวํา
ปัจจุบัน เนื่องจากได๎มีการตกลงไว๎กับชาวนา และ นายกรัฐมนตรี เมื่อครั้งที่ลงพ้ืนที่ ครม.สัญจร ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อต๎นสัปดาห๑ที่ผํานมา ซึ่ง นายกรัฐมนตรี เห็นด๎วยที่จะให๎เปิดประตูระบายน้ า
ดังกลําว แตํ ทางกรมชลประทาน กลับไมํยอมเปิดให๎ จนอาจท าให๎พ้ืนที่นาประมาณ 4 แสนไรํ ได๎รับความ
เดือดร๎อน หากไมํได๎รับน้ า จึงได๎ท าหนังสือยื่นให๎กับกรมชลประทาน ผําน นายนุกูล เรือนแก๎ว นายอ าเภอ
เสนา เพ่ือพูดคุยการเปิดระบายน้ าอีกครั้ง หากไมํมีการเปิดประตูระบายน้ า  ชาวนาจะรวมตัวกันอีกครั้ง 



190 
 

ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ ท าหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี  ขณะที่ นายอ าเภอเสนา ได๎เดินทางมาพบ
ชาวบ๎าน และ รับเรื่องไว๎ เพ่ือน าหนังสือมอบให๎กับกรมชลประทานตํอไป โดยรับปากวําจะด าเนินการให๎
อยํางเรํงดํวน เพราะเห็นความเดือดร๎อนของชาวนา สร๎างความพอใจแกํชาวนาทั้งหมด กํอนแยกกัน
กลับไป 

15 มิถุนายน  2561 นายสมเกียรติ ประจ าวงษ๑ เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแหํงชาติ 
(สทนช.) เปิดเผยวํา การลงพ้ืนที่ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ ากลุํมลุํมน้ าเจ๎าพระยา
ใหญํในวันนี้สืบเนื่องมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแหํงชาติ (กนช.) เมื่อวันที่ 21 พฤษภา 
คม 2561 รับทราบแผนการบริหารจัดการน้ าในฤดูฝนปี 2561 ของคณะอนุกรรมการวิเคราะห๑ติดตาม
สถานการณ๑และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ซึ่งมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานอนุกรรมการ ได๎สั่งการให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องไปด าเนินการในด๎านตํางๆ เชํน การจัดท าแผนการ
บริหารจัดการน้ า ก าจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ า ซํอมแซมอาคารควบคุมน้ าให๎อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน 
เตรียมความพร๎อมเครื่องจักรเครื่องมือ ในพ้ืนที่เสี่ยงน้ าทํวม ตลอดจนการแก๎ไขปัญหาและผลกระทบจาก
รับน้ าเข๎าพื้นท่ีลุํมต่ าให๎ทันกํอนการรับน้ าหลาก นอกจากนั้นยังมอบหมายให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องลงพ้ืนที่
เสี่ยงน้ าทํวม ประชาสัมพันธ๑ เพ่ือสร๎างความรับรู๎ให๎ประชาชนด๎วย 

ทั้งนี้กลุํมลุํมน้ าเจ๎าพระยาใหญํ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ลุํมเจ๎าพระยาตอนลําง เป็นพ้ืนที่ที่มี
ความส าคัญด๎านเศรษฐกิจและฐานการผลิตของประเทศ โดยในชํวงฤดูฝนปี 2560 รัฐบาลได๎ด าเนินการน า
รํองปรับปฏิทินการปลูกข๎าวในพ้ืนที่ลุํมต่ า 12 ทุํง ประมาณ 1.15 ล๎านไรํ (ทุํงเชียงราก จ.สิงห๑บุรี ทุํงฝั่ง
ซ๎ายคลองชัยนาท-ปุาสัก ทุํงทําวุ๎ง จ.ลพบุรี ทุํงบางกุํม ทุํงบางกุ๎ง ทุํงปุาโมก จ.อํางทอง ทุํงผักไหํ ทุํงเจ๎า
เจ็ด ทุํงพระยาบรรลือ ทุํงโพธิ์พระยา ทุํงบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา และทุํงรังสิตใต๎) ให๎เร็วกวําปกติ 
เพ่ือหลีกเลี่ยงผลผลิตได๎รับความเสียหายจากฤดูน้ าหลาก และให๎เป็นพ้ืนที่รับน้ าหรือเป็นแก๎มลิงธรรมชาติ
ในการหนํวงน้ าได๎ประมาณ 1,500 ล๎านลูกบาศก๑เมตร (ลบ.ม.) ในชํวงปลายฤดูฝน ซึ่งแม๎ผลการ
ด าเนินงานในปี 2560 จะประสบผลส าเร็จ แตํก็ยังประสบปัญหาในบางพ้ืนที่ที่มีน้ าทํวมบ๎านเรือนราษฎร 
ถนนที่ใช๎สัญจร การน าน้ าเข๎าทุํงและระบายออกจากทุํงไมํเป็นไปตามแผนที่วางไว๎ ดังนั้น สทนช. จึงได๎
บูรณาการหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เชํน กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ
และผังเมือง รํวมกันวางแผน เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ าพร๎อมกับแก๎ไขปัญหาดังกลําวไมํให๎
เกิดขึ้นอีกครั้งในฤดูน้ าหเลขาธิการ สทนช. กลําวตํอวํา การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ าใน
พ้ืนที่ลุํมต่ าทั้ง 12 ทุํงดังกลําว โดยมีโครงการส าคัญ เชํน โครงการประตูระบายน้ าปากคลองบางบาล 
พร๎อมสร๎างบันไดปลา จ.พระนครศรีอยุธยา เพ่ือใช๎ในการบริหารจัดการน้ าหลากและเก็บกักน้ าไว๎ใช๎ในฤดู
แล๎ง บรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่ลุํมเจ๎าพระยาตั้งแตํท๎ายเขื่อนเจ๎าพระยาจนถึงอําวไทย และเพ่ิมศักยภาพใน
การใช๎น้ าเพ่ือเกษตรกรรมจ านวน 229,138 ไรํ ครอบคลุมพ้ืนที่ อ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล อ.บาง
ไทร อ.บางปะอิน อ.ผักไหํ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา และ อ.ปุาโมก จ.อํางทอง เมื่อแล๎วเสร็จจะมี
ประสิทธิภาพในการระบายน้ าได๎สูงสุดถึง 500 ลบ.ม./วินาที ทั้งนี้คาดวําจะกํอสร๎างเสร็จในปี 2563 ใช๎งบ
ทั้งสิ้นประมาณ 266.7 ล๎านบาท ด าเนินการโดยกรมชลประทาน  

นอกจากนี้ยังมีแผนที่ปรับปรุงโครงการสํงน้ าและบ ารุงรักษาผักไหํ ในปีงบประมาณ 2561 – 
2564 เชํน การกํอสร๎างคันกั้นน้ าคลองระบายน้ าใหญํสุพรรณและอาคารประกอบ การกํอสร๎างสถานีสูบ
น้ าวัดคงษา การกํอสร๎างทํอระบายน้ าปากคลองระบายน้ าใหญํแมํน้ าน๎อย การกํอสร๎างประตูระบายน้ า
คลองเจ๏ก การปรับปรุงติดตั้งเครื่องสูบน้ าและตู๎ควบคุมประตูระบายน้ ากุฎี การปรับปรุงประตูระบายน้ า
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และสถานีสูบน้ าคลองวัดใบบัว การปรับปรุงประตูระบายน้ าและสถานีสูบน้ าคลองตานึ่ง การปรับปรุง
ประตูระบายน้ าปลายคลองผักไหํ-เจ๎าเจ็ด เป็นต๎น 

สํวนในพื้นท่ีลุํมต่ าอื่นๆ ได๎มีการวางแผนบริหารจัดการน้ าโดยการใช๎สิ่งปลูกสร๎างที่มีอยูํและก าลัง
กํอสร๎าง เชํนในพื้นท่ี จ.พระนครศรีอยุธยา ได๎วางแผนพรํองน้ าออกจากแก๎มลิง 2 แหํง เพ่ือรอรับน้ าหลาก
ที่จะไหลลงทํวมพ้ืนที่เกาะในตัวเมือง คือ แก๎มลิงทุํงมะขามหยํอง สามารถรองรับน้ าได๎ 1.2 ล๎าน ลบ.ม. 
และแก๎มลิงทุํงภูเขาทอง รองรับน้ าได๎ 2.0 ล๎าน ลบ.ม. พร๎อมใช๎ประตูระบายน้ า 3 แหํง ในการบริหาร
จัดการน้ า คือ ประตูระบายน้ าหันตรา ประตูระบายน้ าข๎าวเมํา และประตูระบายน้ ากระมัง นอกจากนี้ยัง
ใช๎มาตรการไมํใช๎สิ่งปลูกสร๎าง เชํน การก าจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ า การเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร 
เครื่องสูบน้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ า เป็นต๎น รวมทั้งยังได๎มีการวางแผนบริหารจัดการน้ า
ในเขื่อนส าคัญให๎อยูํในปริมาณท่ีเหมาะสมและใช๎ในการหนํวงน้ า การวางแผนจัดจราจรทางน้ า เพ่ือให๎การ
ระบายน้ าเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพอีกด๎วย 

อยํางไรก็ตาม ด๎วยกลุํมลุํมน้ าเจ๎าพระยาใหญํ มีความส าคัญด๎านเศรษฐกิจและฐานการผลิตของ
ประเทศ การบริหารจัดการน้ าจะต๎องมีประสิทธิภาพสูงสุด สทนช. รํวมกับจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
ด าเนินโครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า กลุํมลุํมน้ าเจ๎าพระยาใหญํ 
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 8 ลุํมน้ าหลักคือ ลุํมน้ าปิง วัง ยม นําน เจ๎าพระยา ปุาสัก สะแกกรัง และทําจีน มีพ้ืนที่
ลุํมน้ ารวม 99.12 ล๎านไรํ เป็นพ้ืนที่ปุา 47.10 ล๎านไรํ พ้ืนที่การเกษตร 37.96 ล๎านไรํ ที่เหลือเป็นพ้ืนที่
เมืองและอ่ืนๆ โดยจะศึกษาเพ่ือประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าพ้ืนที่กลุํมลุํมน้ าเจ๎าพระยาใหญํ
อยํางเป็นรูปธรรม พร๎อมก าหนดแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานและการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่กลุํมลุํมน้ าเจ๎าพระยาใหญํโดยกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชน โดยคาด
วําจะศึกษาแล๎วเสร็จภายในปี 2561  
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1. ชาวบ๎านในพื้นที่เทศบาลเมืองเสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เรียกร๎องให๎กรมชลประ  
ทานเปิดประตูระบายน้ าเจ๎าเจ็ดหลังน้ าทํวมสูง  

2. กรมชลประทานต๎องเปิดประตูระบายน้ าโดยค านึงถึงภาพรวมของชาวนาให๎เรํงเกี่ยวข๎าวใน 
พ้ืนที ่ 27,000 ไรํ กํอน 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 

1. ผู๎วําราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  2.กรมชลประทาน 3. กรมทางหลวง 4. กรมทางหลวง
ชนบท 5. กรมโยธาธิการและผังเมือง 6.สื่อมวลชน 7.นายอ าเภอเสนา 8.นายกรัฐมนตรี 9.เทศบาลเมือง
เสนา 
  
ระยะเวลา: พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561 
  
สถานะ: อยูํระหวํางการแก๎ไข 
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พลวัต: ชาวบ๎านได๎ท าหนังสือยื่นให๎กับกรมชลประทาน ผําน นายอ าเภอเสนา เพ่ือพูดคุยการเปิดระบาย
น้ า หากไมํมีการเปิดประตูระบายน้ า  ชาวนาจะรวมตัวกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ ท าหนังสือถึง
นายกรัฐมนตรี  
  
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
  
วิธีการแก้ไข: 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การชุมนุมประท๎วงอยํางสันติ การยื่นหนังสือ
ถึงกรมชลประทาน การประชุมเจรจาหาทางออก 

  
แหล่งที่มา: 
ไทยพีบีเอส. “ท่วมสูง 2 เมตร ชาวบ้านริมน้ าเสนา อยุธยา ประท้วงเปิดประตูระบายน้ าเจ้าเจ็ดเข้าทุ่ง. 10  

ตุลาคม 2559. 
มติชนสุดสัปดาห๑. “เกาะติดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มเจ้าพระยา สทนช.ลงพื้นที่ติดตามใช้ 12 ทุ่ง 

รับมือน้ าหลาก.” 15 มิถุนายน 2561. 
วอยส๑ทีวี. “ชาวบ้านร้องเปิดประตูน้ าเจ้าเจ็ด อยุธยา.” 9 ตุลาคม 2559. 
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63.ประท้วงการขนถ่ายถ่านหิน 
  
พื้นที่:  ต าบลคลองสะแก ต าบลบํอโพง และต าบลแมํลา อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  
ประเภท: การจัดการทรัพยากรและสิ่งงแวดล๎อม 
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
  
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวทําเรือนครหลวงเดือดร๎อนจากการขนถํายถํานหินใหญํที่สุดในประเทศ ที่ต๎องทนมา 
30 ปี แก๎ปัญหาไมํคืบ แม๎ยื่นฟูองศาลปกครองกวํา 1 ปี 
  
ความเป็นมา: 

12 มิถุนายน 2557   จากการร๎องเรียนของชาวบ๎านต าบลคลองสะแก ต าบลบํอโพง และต าบล
แมํลา อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได๎รับความเดือดร๎อนจากมลภาวะทั้งทางอากาศ ทาง
น้ า ทางเสียงและอ่ืนๆ ที่เกิดจากการขนถํายสินค๎าจากทําเทียบเรือในแมํน้ าปุาสัก ได๎แกํ ปูนซีเมนต๑ แปูง
มันส าปะหลัง ปุ๋ย แรํเหล็ก ถํานหิน และสินค๎าอ่ืนๆ โดยท าการขนถํายจากทําเทียบเรือสูํรถบรรทุก และ
รถบรรทุกน าไปเทกองไว๎กลางแจ๎ง สํงผลให๎เกิดฝุุนละอองฟูุงกระจายกํอให๎เกิดการรบกวนตํอความเป็นอยูํ
ของชาวบ๎าน เสียงดังอันเกิดจากการท างานในเวลากลางคืนด๎วย การพังทลายของตลิ่งจากการจอดเรือที่
ขวางล าน้ าเป็นต๎นซึ่งปัญหานี้มีมากวํา 10 ปีแล๎ว 

26 มิถุนายน 2558 ชาวบ๎านอ าเภอนครหลวงรวม 140 คน ให๎สมาคมตํอต๎านสภาวะโลกร๎อน
เป็นตัวแทนยื่นฟูองหนํวยงานราชการที่เกี่ยวข๎องฐานละเลยการปฏิบัติหน๎าที่ หลังชาวบ๎านเดือดร๎อนจาก
ปัญหามลพิษของทําเรือขนสํงถํานหิน แปูงมันส าปะหลัง และปุ๋ยเคมีกวํา 40 แหํงที่กระจายอยูํทั่วอ าเภอ
นครหลวงมายาวนานกวํา 10 ปีแตํไมํเคยได๎รับการแก๎ไขใดๆ ด๎านเอสซีจีชวนชาวบ๎าน ทนายความ และ
สื่อมวลชน ลงพื้นที่ดูทําเรือถํานหินของบริษัทท้ังโครงการวัดบันไดที่เป็นระบบปิดแหํงแรกของไทยด๎วยงบ
ลงทุนกวํา 1,000 ล๎านบาท และโครงการบํอโพงซึ่งเป็นสถานที่ขนสํงเดิมที่มีการพัฒนามาจนกระทั่งไมํมี
การเทกองถํานหินกลางแจ๎งแล๎ว 

16 เมษายน 2560 สมาคมตํอต๎านสภาวะโลกร๎อน ชี้ 1 ปีที่ยื่นฟูองคดีทําเรือนครหลวงตํอศาล
ปกครองยังไมํคืบหน๎ามากปัจจุบันสมาคมฯ อยูํระหวํางยื่นค าคัดค๎านตํอศาลหลังจากที่ผู๎ถูกฟูองและ
ผู๎ประกอบการยื่นค าให๎การตํอศาลครบแล๎ว และเนื่องจากนี้เป็นคดีใหญํและถือเป็นคดีต๎นแบบของกิจการ
ทําเรือและคลังสินค๎าของไทย คาดวําศาลปกครองต๎องใช๎เวลาอีกอยํางน๎อย 2 ปีเพ่ือแสวงหาเท็จจริงและ
จะสามารถพิจารณาคดีครั้งแรกได๎ปลายปี 2562 

8 พฤษภาคม 2560 ทําเรือนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย๑ขนถํายถํานหินที่ใหญํ
ที่สุดในประเทศ เพื่อกระจายสินค๎าสํงไปให๎โรงงานอุตสาหกรรมตํางๆที่ใช๎ถํานหินเป็นเชื้อเพลิง นอกจากนี้
ยังมีมันส าปะหลัง ปุ๋ยเคมี และสินค๎าเกษตรอ่ืนๆ ซึ่งฝุุนถํานหินและฝุุนแปูงมันส าปะหลังจากกิจการทําเรือ
กวํา 26 แหํงและคลังสินค๎าของบริษัทกวํา 51 แหํง ประชาชนในพ้ืนที่ได๎รับความเดือดร๎อนมากวํา 30 ปี
แล๎ว แตํการร๎องเรียนที่ผํานมาของประชาชนไมํได๎รับการแก๎ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร๎อน ลําสุด 
ประชาชนอ าเภอนครหลวง 80 คนและสมาคมตํอต๎านสภาวะโลกร๎อนยื่นฟูองหนํวยงานราชการที่
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เกี่ยวข๎องตํอศาลปกครอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ๑ 2559 โดยสมาคมตํอต๎านสภาวะโลกร๎อนอยูํระหวํางท า
ค าคัดค๎านให๎การตํอศาลปกครอง 

อยํางไรก็ตาม แม๎วําคดีจะอยูํในศาลปกครอง แตํความเดือดร๎อนตํางๆ ที่ชาวบ๎านได๎รับยังไมํได๎รับ
การแก๎ไข นายอ านาจ อํวมภักดี ชาวบ๎านต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง กลําววํา ตลอด 30 ปีที่ผําน
มา ปัญหาฝุุนละอองถํานหิน ฝุุนแปูงมันส าปะหลัง และความเดือดร๎อนอ่ืนๆ ที่อ าเภอนครหลวงยังคง
เหมือนเดิม ไมํมีวันไหนเลยที่บ๎านจะปลอดฝุุน แตํทุกวันนี้บทบาทในการเรียกร๎องตํางๆ ลดน๎อยลง เพราะ
หมดหนทางที่จะตํอสู๎แล๎ว ชุมชนสํวนใหญํก็เพิกเฉย เพราะไมํรู๎วําจะท าอะไร ท าไปก็ไมํเกิดประโยชน๑ มีแตํ
จะถูกมองวําคัดค๎านความเจริญ สํวนหนึ่งเป็นเพราะประชาชนมองวําฝุุนเป็นปัญหาที่แก๎ไขไมํได๎ ท าให๎
ปัญหาที่เกิดข้ึนยังคงอยูํ 

แม๎วําที่ผํานมาผู๎ประกอบการบางรายมีความพยายามรวมกลุํมเพื่อลดผลกระทบในเรื่องฝุุน แตํยัง
ขาดประสิทธิภาพเพราะไมํมีใครมาเข๎มงวดตรวจสอบการท างาน เชํน บํอล๎างล๎อรถกํอนออกจากพ้ืนที่
โรงงานยังมีไมํครบทุกแหํงเลย การตรวจวัดมาตรฐานสิ่งแวดล๎อมก็ไมํนําเชื่อถือ เชํน ตรวจวัดฝุุนละอองใน
วันหยุดงาน หรือมีการแจ๎งลํวงหน๎าวําจะตรวจวัดฝุุนเพ่ือให๎โรงงานหยุดงาน ด๎านเจ๎าหน๎าที่รัฐก็ประวิง
เวลาในการแก๎ปัญหาออกไปเรื่อยๆ จนหมดวาระด ารงต าแหนํงของตนเอง แล๎วรอให๎คนใหมํมาแก๎ปัญหา
ตํอ ซึ่งพอคนใหมํมาชาวบ๎านก็ต๎องเริ่มต๎นร๎องเรียนใหมํอีกครั้ง เป็นเชํนนี้เรื่อยมา 

นายอ านาจกลําวตํอวํา กรณีที่ชาวบ๎านรวมตัวกันไปฟูองศาลปกครอง ตํอมาไมํนานโรงงานหลาย
แหํงมีการใช๎อิทธิพลในท๎องถิ่นให๎ประชาชนถอนฟูองผํานผู๎น าชุมชนโดยมีผลตอบแทนให๎ ซึ่งเทําที่ทราบ
ด าเนินการได๎แล๎วประมาณครึ่งหนึ่ง นั่นคือสถานการณ๑ที่เกิดขึ้น แล๎วภาครัฐก็บอกวําไมํรู๎ ทั้งๆ ที่รัฐต๎องรู๎
วําความยุติธรรมหมดไปแล๎วด๎วยเงิน ชุมชนจึงหมดศรัทธาในความยุติธรรม หรือโรงงานบางแหํงมีการจําย
เงินเดือนเป็นคําปิดปากให๎บ๎านที่อยูํใกล๎โรงงานตนเอง แตํก็จํายไมํครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 

“ผมยังไม่หมดหวัง และเชื่อในระบบยุติธรรมและหวังว่าถ้าคดีถึงที่สุดจะสามารถบังคับให้พ้ืนที่
อ าเภอนครหลวงมีมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนในท่าเรือนคร
หลวงจะดีขึ้นได้ ร่วมกับการท างานแบบเบญจภาคี คือ ศาล สื่อมวลชน ประชาชน ภาครัฐ และ
ผู้ประกอบการ เนื่องจากที่ผ่านมาการท างานแบบไตรภาคีคือ ประชาชน ภาครัฐ และผู้ประกอบการนั้นไม่
ได้ผล เพราะภาครัฐกับผู้ประกอบการนั้นอยู่ข้างเดียวกัน และไม่กลัวว่าศาลจะยกฟ้องด้วย เพราะชาวบ้าน
เดือดร้อนจริง และเราไม่มีอะไรจะเสียแล้ว เราเรียกร้องมา 15 ปี ถ้าศาลจะบอกว่าโรงงานกับเจ้าหน้าที่รัฐ
ไม่ผิด เราผิดเองที่มาอาศัยอยู่ตรงนี้ ผมก็ยอมรับและจบตรงนั้น” นายอ านาจกลําว 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1.ชาวบ๎าน ต.ขนอนหลวง ต.ตลาดเกรียบ และต.บ๎านโพ อ.บางปะอิน ต๎องการให๎ระงับการสร๎าง
ทําเทียบเรือขนถํายสินค๎าในพ้ืนที่ ต.ขนอนหลวง เพราะเกรงจะกํอให๎เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล๎อม 

2. กรมเจ๎าทําได๎อนุญาตให๎มีการสร๎างทําเทียบเรือขนถํายสินค๎าในพ้ืนที่ ต.ขนอนหลวง 
  
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 

1. ผู๎วําราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  2. นอภ.บางปะอิน 3.นายก อบต.บ๎านโพ  
4. ต ารวจจาก สภ.บางปะอิน 5. รมต.วําการกระทรวงสาธารณสุข 6.กรมเจ๎าทํา 
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ระยะเวลา: พ.ศ.2555 – พ.ศ.2557 
  
สถานะ: อยูํระหวํางการแก๎ไข 
  
พลวัต: ชาวบ๎านต าบลคลองสะแก ต าบลบํอโพง และต าบลแมํลา อ าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่ได๎รับความเดือดร๎อนจากมลภาวะทั้งทางอากาศ ทางน้ า ทางเสียงและอ่ืนๆ  
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
  
วิธีการแก้ไข: 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การชุมนุมประท๎วงอยํางสันติ การยื่นหนังสือ
ถึงผู๎วําราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประชุมเจรจาหาทางออก 

  
แหล่งที่มา: 
ไทยพับบลิก๎า. “ท่าเรือนครหลวงกับความไร้ระเบียบ(1) : ชาวบ้านร้องเรียนมลภาวะ “ฝุ่นถ่านหิน ฝุ่นมัน 

ส าปะหลัง” ปัญหาเรื้อรังกว่า 10 ปีที่ยังแก้ไม่ได้” 12 มิถุนายน 2557. 
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64. การรุกล้ าเมืองมรดกโลก  
 
พื้นที่:  อ.เมือง  จ.พระนครศรีอยุธยา 
  
ประเภท: การจัดการการจัดการการทํองเที่ยว/การจัดการศิลปวัฒนธรรม 
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
  
ประเด็นขัดแย้ง: ผู๎ประกอบการบุกรุกตั้งร๎านค๎าในพ้ืนที่โบราณสถาน ทางจังหวัดจึงต๎องมีการจัดระเบียบ
รานค๎าบริเวณพระวิหารมงคลบพิตร 
  
ความเป็นมา: 

30 กรกฎาคม 2552 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สํงก าลังเทศกิจและ อปพร. กวํา 100 นาย 
รื้อร๎านค๎าหลังวิหารพระมงคลบพิตร กวํา 200 ร๎าน หลังคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่มรดกโลก จ.
พระนครศรีอยุธยา มีมติให๎กลุํมผู๎ค๎านอกเขตที่ก าหนด ต๎องรื้อออกภายในวันที่ หลังจากเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา มีการขึ้นปูายปิดประกาศมานานกวํา 6 เดือน เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีการตั้งร๎านค๎าดังกลําว 
ถูกติติงมาจากคณะกรรมการยูเนสโก๎ และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาและอาจมีการถอนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ออกจากเมืองมรดกโลก ในการรื้อย๎ายร๎านค๎าครั้งนี้ มีก าลังต ารวจทั้งในและนอก
เครื่องแบบ ทหารและเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัยกวํา 200 นาย กระจายก าลังรักษาความปลอดภัย
โดยรอบ เนื่องจากเกรงวําอาจถูกตํอต๎านจากกลุํมผู๎ค๎าที่จะต๎องถูกรื้อถอน แตํก็ไมํเกิดเหตุรุนแรงขึ้น 
เนื่องจากกลุํมผู๎ค๎าเดินทางเข๎าไปร๎องเรียนยังท าเนียบรัฐบาล เพ่ือขอให๎ชะลอการรื้อถอนครั้งนี้ พ.จ.อ.
สุวัฒน๑ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา กลําววํา เทศบาลนครฯ จะมีการ
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในเต็นท๑ที่จัดไว๎ให๎ผู๎ขายทั้งหมด และจะประเมินดูวํา หากมีการย๎ายพํอค๎า 
แมํค๎า มาอยูํในที่ที่จัดไว๎ให๎ จะมีผลอยํางไร อยํางไรก็ตาม มีกลุํมผู๎ค๎าหลังวิหารมงคลบพิตร ในนามกลุํม
รักษ๑มรดกโลก ประมาณ 50 คน เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให๎ก าลังใจนาย
วิทยา ผิวผํอง ผู๎วําราชการจังหวัดฯ หลังมีค าสั่งให๎รื้อย๎ายร๎านค๎าดังกลําว โดยขอให๎ด าเนินการตาม
กฎหมาย เพราะเกรงวําจะถูกติติงจากยู เนสโก๎ และหากปลํอยไว๎นาน ปัญหาการลุกล้ าพ้ืนที่ค๎าขาย
โดยรอบวิหารพระมงคลบพิตร จะยิ่งแก๎ล าบาก 

18 เมษายน 2559 พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประขุม
คณะกรรมการอ านวยการและควบคุมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ๑และพัฒนานครประวัติศาสตร๑
อยุธยา โดยมีนายวีระ โรจน๑พจนรัตน๑ รัฐมนตรีวําการกระทรวงวัฒนธรรม ผู๎วําราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และสํวนราชการที่เก่ียวข๎อง เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของอุทยานประวัติศาสตร๑
พระนครศรีอยุธยา รอบปี 2554 - 2558 และการด าเนินงานตามแผนแมํบทโครงการอนุรักษ๑และพัฒนา
นครประวัติศาสตร๑พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2536-2544 และภายหลังเสร็จสิ้นแผนแมํบท โดยได๎ใช๎
แนวทางของแผนแมํบทฉบับเดิมมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพบปัญหาตํางๆ ที่ส าคัญ ได๎แกํ การประสานงาน
ระหวํางหนํวยงานตํางๆ ในอดีตมีการบังคับใช๎กฎหมายตามภารกิจของหนํวยงาน รวมทั้งแผนแมํบทไมํ
สอดคล๎องกับสถานการณ๑ปัจจุบัน อยํางไรก็ตาม พ้ืนที่มรดกโลกในเกาะเมืองอยุธยา 1,810 ไรํ ยังประสบ
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ปัญหาการบุกรุก การกํอสร๎างทับซ๎อนโบราณสถานยํานการค๎าโบราณ แนวถนนและคูคลองโบราณ การ
ตํอเติมร๎านค๎าและดัดแปลงเป็นที่อยูํอาศัย ที่พระวิหารวัดมงคลบพิตร อีกทั้งยังมีการตั้งร๎านค๎ าต๎นไม๎ริม
ทางท่ีถนนปุาโทน และชีกุนท าให๎เกิดปัญหาจราจร และเกิดปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อม มลพิษ และน้ าเนําเสีย
อีกด๎วย นอกจากนี้ ยังมีสิ่งกํอสร๎างที่ไมํใช๎ประโยชน๑ ได๎แกํ ตลาดบก ตลาดน้ า บึงพระราม และพ้ืนที่หลัง
ศาลากลางเกํา 
       พลเอกธนะศักดิ์ กลําวตํอวํา เมืองมรดกโลกอยุธยามีศักยภาพสูงทั้งในด๎านวัฒนธรรมและการ
ทํองเที่ยว มีนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและตํางประเทศในปีที่ผํานมากกวํา 1,800,000 คน ตนจึงได๎
มอบหมายให๎กรมศิลปากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และหนํวยงานในพ้ืนที่ 
รํวมกันพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือน ามาใช๎ประโยชน๑ รํวมถึงความรํวมมือกันของผู๎ประกอบการ ร๎านค๎า ภาคเอกชน 
และสํวนราชการในการจัดระเบียบพ้ืนที่ให๎มีความเป็นระเบียบร๎อย มีความสะอาด สมกับเป็นเมืองมรดก
โลก และเรํงรัดการแก๎ปัญหาให๎เป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคสํวนในการแก๎ไขปัญหา
รํวมกัน โดยในระยะเรํงดํวน ได๎แกํ การบุกรุกพ้ืนที่โบราณสถาน การจัดระเบียบรานค๎าบริเวณพระวิหาร
มงคลบพิตร สํวนในระยะยาว ได๎แกํ การจัดท าแผนแมํบท และการปรับปรุงภูมิทัศน๑ ซึ่งจะมีการศึกษา
และจัดท าแผนแมํบทโครงการอนุรักษ๑และพัฒนานครประวัติศาสตร๑พระนครศรีอยุธยา ให๎เป็นปัจจุบันใน
ระยะ 5-10 ปีใน 8 แผนงาน ได๎แกํ การใช๎ที่ดินและกฎหมาย งานโบราณคดีและอนุรักษ๑ การพัฒนา
สาธารณูปโภค การปรับปรุงชุมชนในเขตโบราณสถาน การพัฒนาส านักงานและก าลังคน การบริการ
วิชาการ ทํองเที่ยวและประชาสัมพันธ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และมาตรการลดผลกระทบจากภัย
พิบัติ เป็นต๎น ทั้งนี้ จะได๎เสนอแผนแมํบทดังกลําวตํอคณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโกภายในเดือน
ธันวาคมนี้ 

15  มีนาคม 2560 อยุธยาลุยปิดตลาดหลังวิหารพระมงคลบพิตร ใครขวางจับกุมเพราะ-เกรงถูก
ถอดมรดกโลก ทุกหนํวยงานที่รํวมรับผิดชอบการรื้อย๎ายร๎านค๎า 163 ร๎าน ซึ่งบุกรุกพ้ืนที่หลังวิหารหลวง
พํอพระมงคลบพิตร อันเป็นเขตใกล๎ใจกลางโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร๑  

จากกรณีองค๑การการศึกษาวิทยาศาสตร๑และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก  ยื่นข๎อ
เรียกร๎องให๎จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุงแก๎ไขปัญหาบริเวณอุทยานประวัติศาสตร๑พระนครศรี 
อยุธยา กํอนถูกขึ้นทะเบียนถอดถอนออกจากมรดกโลก เพราะมีการบุกรุกพ้ืนที่ของอุทยานประวัติศาสตร๑ 

8 พฤษภาคม 2560 นายวีระ โรจน๑พจนรัตน๑ รัฐมนตรีวําการกระทรวงวัฒนธรรม ได๎เรียกผู๎ 
บริหารหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง อาทิ อธิบดีกรมศิลปากร ผู๎วําราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รํวมประชุม
หารือเพ่ือแก๎ไขปัญหา ได๎ข๎อสรุปวําจะต๎องด าเนินการ 5 อยําง ได๎แกํ 

1. ปรับปรุงสิ่งกํอสร๎างภายในอุทยานประวัติศาสตร๑ฯ 
            2. ปรับแผนแมํบทในการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร๑ฯ 
            3.จัดสํงเจ๎าหน๎าที่ของอุทยานประวัติศาสตร๑ฯ ไปศึกษาหาความรู๎ในการพัฒนา
โบราณสถาน 
            4. บูรณะโบราณสถานด๎วยผู๎เชี่ยวชาญจากตํางประเทศ 
            5. เชิญผู๎เชี่ยวชาญด๎านประวัติศาสตร๑มาให๎ความรู๎ และตรวจสอบความชัดเจนในด๎าน
ประวัติศาสตร๑ของโบราณสถานตําง ๆ ให๎คงอยูํสืบไป 

https://travel.kapook.com/view153338.html
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ทั้งนี้ นายวีระ เปิดเผยวํา ตอนนี้ปัญหาตําง ๆ ไมํนําเป็นหํวง เพราะกระทรวงวัฒนธรรมได๎ท าตาม
แผนของยูเนสโก และพร๎อมตอบทุกค าถามเพ่ือรักษามรดกโลกของอุทยานประวัติศาสตร๑ พระนครศรี 
อยุธยาให๎อยูํคํูคนไทยตลอดไป โดยจะท ารายงานเข๎าสูํที่ประชุมของยูเนสโกภายในเดือนมิถุนายนนี้ 
          ด๎านนายอนันต๑ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กลําววํา ส าหรับปัญหาการจัดระเบียบร๎านค๎ารอบพ้ืนที่
อุทยานประวัติศาสตร๑ ซึ่งหลายคนเกรงวําจะกระทบกับผู๎คนในพ้ืนที่นั้น ขณะนี้พํอค๎าแมํค๎ายังสามารถขาย
ของในพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร๑ฯ ได๎เหมือนเดิม แตํจะต๎องจัดระเบียบให๎เรียบร๎อย เพ่ือแสดงให๎เห็นวํา
คนในชุมชนกับโบราณสถานสามารถอยูํรํวมกันได๎บนความสมดุล ทั้งการอนุรักษ๑ วิถีชีวิต และการพัฒนา 
แตํในระยะแรกอาจเกิดปัญหาขัดข๎องอยูํบ๎าง 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1. พํอค๎าแมํค๎าต๎องการขายของในพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร๑  
2. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ต๎องการจัดระเบียบร๎านค๎าหลังวิหารพระมงคลบพิตร  

  
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 

1. ผู๎วําราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  2. กระทรวงวัฒนธรรม  3. อธิบดีกรมศิลปากร 4.
นักทํองเที่ยว 5. ต ารวจ 6. ทหาร 7.สื่อมวลชน 
  
ระยะเวลา: พ.ศ.2552 – พ.ศ.2560 
  
สถานะ: ได๎รับการแก๎ไขแล๎ว 
  
พลวัต: เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได๎พยายามจัดระเบียบร๎านค๎าบริเวณวิหารพระมงคลบพิตรตาม
มติคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่มรดกโลก จ.พระนครศรีอยุธยา จนสถานการณ๑คลี่คลายลง 
  
ระดับความรุนแรง: ไมมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
  
วิธีการแก้ไข: 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การยื่นหนังสือถึงผู๎วําราชการจังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา การประชุมเจรจาหาทางออก 

  
แหล่งที่มา: 
ขําวอรุณอมรินทร๑. “ยูเนสโก้ขู่ถอนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาออกจากมรดกโลก.” 8  

พฤษภาคม 2560. 
มติชนออนไลน๑. “ดีเดย์ 15 มี.ค. อยุธยาลุยปิดตลาดหลังวิหารพระมงคลบพิตร ใครขวางจับกุม-เกรงถูก 

ถอดมรดกโลก.” 14 มีนาคม 2560. 
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จังหวัดเพชรบุรี 
 

65.การคัดค้านโรงโม่หินบริเวณเขาอีบิด 
 
พื้นที่:   เขาอีบิด ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย๎อย จ.เพชรบุรี 
 
ประเภท: สิ่งแวดล๎อม  
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านบริเวณเขาอีบิด อ าเภอเขาย๎อย จังหวัดเพชรบุรี คัดค๎านการให๎สัมปทานโรงโมํ
หิน และให๎ยกเลิกประกาศเขาอีบิดเป็นแหลํงแรํอุตสาหกรรม  
 
ความเป็นมา: 

28 กุมภาพันธ๑ 2556 ชาวบ๎านจาก อ.เขาย๎อย จ.เพชรบุรี ประมาณ 20 คน น าโดย นายธเนศ ให๎
นุช ได๎เข๎ายื่นหนังสือตํอผู๎ตรวจการแผํนดิน ผํานนายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการส านักงานผู๎ตรวจการ
แผํนดิน ขอให๎ตรวจสอบ และประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎สั่งยกเลิกการขอตํอประทานบัตรการท า
เหมืองแรํ และให๎ประกาศยกเลิกการเป็นแหลํงแรํหินอุตสาหกรรมในบริเวณเขาอีบิด อ .เขาย๎อย จ.
เพชรบุรี ซึ่งนายธเนศ กลําววํา ทั้งหมดเป็นชาวบ๎านหมูํ 4 บ๎านคีรีวงศ๑ ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย๎อย จ.
เพชรบุรี เดือดร๎อนจากการมีโรงโมํหิน เนื่องจากเขาอีบิดถูกประกาศให๎เป็นแหลํงหินอุตสาหกรรม และ
ปัจจุบันมี 3 บริษัทได๎รับอนุญาตให๎มีการระเบิดหิน คือ บมจ .ปรินดา บจก.ที.เอส.แกรนิต หจก.เพชร
สมุทร(1970) โดยด าเนินกิจการมากวํา 20 ปีแล๎ว สร๎างความเดือดร๎อนทั้งมลพิษทางเสียง มลพิษทาง
อากาศ กํอให๎เกิดปัญหาสุขภาพจิตกับชาวบ๎าน แม๎ผู๎ประกอบการบางรายจะอ๎างวําจะท าระบบฉีดน้ าเพ่ือ
ปูองกันฝุุนฟูุงกระจาย หรือหากถนนช ารุดก็จะซํอมแซมให๎ แตํก็ไมํสามารถท าได๎จริง อีกทั้งขณะนี้ก าลังมี
อีก 4 บริษัท ยื่นขออนุญาตเพื่อเข๎าด าเนินกิจการในพื้นท่ีติดกับหมูํบ๎านมากกวําเดิม และมีสถานที่ส าคัญที่
คนในหมูํบ๎านต๎องใช๎ประโยชน๑ตั้งอยูํเชํน วัด สถานีอนามัย จึงไมํต๎องการให๎เกิดปัญหาที่เป็นการซ้ าเติม
ชาวบ๎านอีก รวมทั้งถ๎าเขาอีบิด ซึ่งมีทัศนียภาพสวยงามและมีความสมบูรณ๑ของแหลํงอาหารถูกท าลาย วัน
ข๎างหน๎าสัตว๑ปุาและอาหารที่ชาวบ๎านได๎อาศัยท ากินก็คงหมดไป โดยกํอนหน๎านี้ก็ได๎มีการยื่นเรื่องเรียนตํอ
ผู๎วําราชการจังหวัด และหนํวยงานตํางๆ มาแล๎วแตํปัญหาก็ไมํได๎รับการแก๎ไข จึงต๎องมาร๎องตํอผู๎ตรวจการ
แผํนดิน 

ด๎านนายเฉลิมศักดิ์ กลําววํา จะเรํงตรวจสอบวําการออกประทานบัตรท าอยํางถูกต๎องตาม
ขั้นตอนหรือไมํ มีการท าประชาคมอยํางกว๎างขวางหรือไมํ และสํงเจ๎าหน๎าที่ลงพ้ืนที่ เพราะเข๎าใจดีวําเป็น
ความเดือดร๎อนของประชาชน  

3 มิถุนายน 2556 เกิดเหตุการณ๑ภูเขาถลํมที่โรงโมํหินเพชรสมุทรและเพชรลดา ต.หนองชุมพล 
อ.เขาย๎อย จ.เพชรบุรี เป็นเหตุให๎คนงานเสียชีวิต และได๎รับบาดเจ็บสาหัส 4 ราย นายมณเฑียร ทองนิตย๑ 
ผู๎วําราชการจังหวัดเพชรบุรี ได๎ออกประกาศจังหวัดให๎พ้ืนที่ดังกลําวเป็นพ้ืนที่ประสบภัย และพ้ืนที่บริเวณ
รอบนอกเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย นอกจากนี้ สั่งการให๎อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีประสานงานกับอุตสาหกรรม
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เขตราชบุรี ให๎สํงวิศวกรมาตรวจดูพ้ืนที่ดังกลําว และสั่งการให๎หยุดกิจการชั่วคราว จนกวําจะเกิดความ
ปลอดภัย 

พฤศจิกายน 2556 ชาวบ๎านหมูํ 4 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย๎อย จ.เพชรบุรี น าคณะ 
กรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร๎างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ตรวจสอบการระเบิดหิน
ของโรงโมํหินปรินดา โรงโมํหินเพชรลัดดา และโรงโมํหินเพชรสมุทร หลังโรงโมํหินทั้ง 3 แหํง สร๎างมลพิษ
ให๎กับชาวบ๎านในพ้ืนที่ คณะกรรมาธิการฯได๎ตั้งข๎อสังเกต ในการขอตํอสัมปทานบัตรวํา อาจขาดความ
โปรํงใส เนื่องจากมีการคัดค๎านจากชาวบ๎านในพ้ืนที่ จึงเตรียมน าข๎อมูลทั้งหมดไปหารือกับหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง 
   ตุลาคม 2557 กลุํมคนรักเขาอีบิดมีการรวมกลุํมกันและท าการสรุปข๎อตกลงรํวมกันคือ เหมือง
จะลดเสียงในการระเบิดหิน และมีการท าโครงการรับผิดชอบทางสังคม ทั้งนี้ สัมปทานบัตรของ ห๎างจ ากัด 
เพชรสมุทร จะหมดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
 มีนาคม 2560 นายอัครวิชย๑ เทพาสิต ผู๎อ านวยการการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย(ททท.) 
ส านักงานเพชรบุรี พร๎อมด๎วย นายขจรศักดิ์ สมบูรณ๑ นายอ าเภอเขาย๎อย นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน๑ 
ประธานชมรมอนุรักษ๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพชรบุรี และคณะสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบุรี เดินทางไป
ยังพ้ืนที่หมูํ 4 บ๎านคีรีวงก๑ ต าบลหนองชุมพลเหนือ อ าเภอเขาย๎อย จังหวัดเพชรบุรี เข๎าส ารวจพ้ืนที่เขาอี
บิด และเขาอีโก๎ เพ่ือรวบรวมข๎อมูลน าไปพิจารณาสํงเสริมให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน
อยํางยั่งยืน ตามนโยบาย Thailand 4.0  
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1. ชาวบ๎านบริเวณเขาอีบิด อ.เขาย๎อย จ.เพชรบุรี ต๎องการระงับการให๎สัมปทานบัตรหรือปิดโรง
โมํหินรวมทั้งการให๎ประกาศยกเลิกการเป็นแหลํงแรํหินอุตสาหกรรมในบริเวณเขาอีบิด 

2. โรงโมํหินขอเปิดกิจการบริเวณเขาอีบิดที่ถือเป็นแหลํงแรํหินอุตสาหกรรม 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 

รัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู๎วําราชการจังหวัด องค๑การบริหารสํวนต าบลหนองชุม
พลเหนือ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี  ผู๎ตรวจการแผํนดิน วุฒิสภา สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา: พ.ศ.2556 – พ.ศ.2561  
 
สถานะ: ก าลังด าเนินการแก๎ไข  
 
พลวัต: สถานการณ๑ได๎มีการคลี่คลาย เพราะ สัมปทานบัตรของ ห๎างจ ากัด เพชรสมุทร จะหมดวันที่ 31 
พฤษภาคม 2561 และการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย(ททท.) ส านักงานเพชรบุรี พร๎อมด๎วย นายอ าเภอ
เขาย๎อย และชมรมอนุรักษ๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพชรบุรี ได๎ส ารวจพ้ืนที่เขาอีบิด และเขาอีโก๎ เพ่ือ
รวบรวมข๎อมูลน าไปพิจารณาสํงเสริมให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนอยํางยั่งยืน ตาม
นโยบาย Thailand 4.0  
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ระดับความรุนแรง: มีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกายในชํวงแรก แตํปัจจุบันไมํมีความเสีย หาย
ทางทรัพย๑สิน  
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา ได๎แกํ การยื่นหนังสือตํอผู๎วําราชการจังหวัด ตํอ
วุฒิสภา การใช๎สื่อมวลชนชํวยในการเสนอขําวสาธารณะ การท าโครงการรับผิดชอบตํอสังคม  
 
ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือธรรมาภิบาลของหนํวยงานรัฐและ
ความรับผิดชอบทางสังคมของบริษัทเอกชน  
 
แหล่งข้อมูล: 
คนรักเขาอีบิด. https://www.facebook.com/ 
ทีมขําวเพชรภูมิ. “ททท.ส านกังานเพชรบุรี ส ารวจพื้นที่เขาอีบิด-เขาอีโก้ อ.เขาย้อย เพ่ือ 

ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนอย่างยั่งยืน.” 22 มีนาคม 2560. 
ผู๎จัดการออนไลน๑. “คนเมืองเพชรร้องผู้ตรวจฯ ยกเลิกระเบิดหินอ.เขาย้อย.” 28 กุมภาพันธ๑  

2556. 
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66. คัดค้านสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 
 
พื้นที่:  ต.ทําเสน อ.บ๎านลาด  จ.เพชรบุรี 
 

ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
 

ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 

ประเด็นขัดแย้ง: "ชาวเพชรบุรี" คัดค๎านสร๎างโรงไฟฟูาพลังงานขยะ ที่ ต.ทําเสน เพราะไมํมีความจ าเป็น 
ที่ตั้งอยูํใกล๎ชุมชน และอาจกระทบพ้ืนที่เกษตร  
 

ความเป็นมา: 
  16 มกราคม 2561 ที่ศูนย๑บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล 
ได๎มีกลุํมคนรักบ๎านเกิดจังหวัดเพชรบุรี น าโดย นายธีระศักดิ์ เพชรสุก ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 6 ต.ไรํมะขาม อ.
บ๎านลาด พร๎อมชาวบ๎านได๎เข๎ายื่นหนังสือร๎องเรียนถึง พล.อ.ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา นายกรัฐมนตรี เพ่ื อ
คัดค๎านกรณีท่ีบริษัทเอกชนรายหนึ่งเตรียมลงทุนที่จะกํอสร๎างโรงไฟฟูาบริเวณหลังวัดเขาทะโมน ต.ทําเสน 
อ.บ๎านลาด จ.เพชรบุรี บนพ้ืนที่กวํา 40 ไรํ หลังจากเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ได๎เคยมายื่นหนังสือ
คัดค๎านถึงนายกฯ ที่ศูนย๑บริการประชาชน ท าเนียบรัฐบาลแล๎วครั้งหนึ่ง 

โดยหนังสือได๎เรียกร๎องให๎รัฐบาลไมํออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 3 กรณี 
บริษัท ซุปเปอร๑ เอนเนอร๑ยี่ กรุ๏ป จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ณ บ๎านเขาทะโมน หมูํที่ 
9 ต.บ๎านเสน อ.บ๎านลาด จ.เพชรบุรี พร๎อมกลําวถึงเหตุผลส าคัญในการคัดค๎านหลายประการ เชํน 
สถานที่ที่ก าลังด าเนินการขออนุญาตกํอสร๎างโรงไฟฟูาพลังงานขยะนั้นไมํเหมาะสม เนื่องจากอยูํใกล๎กับ
เขตชุมชน วัด โรงเรียน และวิทยาลัยการอาชีพบ๎านลาด ซึ่งอาจกํอให๎เกิดอันตราย เหตุร าคาญ หรือความ
เสียหายตํอทรัพย๑สินของผู๎อื่น ซึ่งตามหลักเกณฑ๑การใช๎ประโยชน๑ที่ดินในผังเมืองส าหรับโรงไฟฟูาพลังงาน
ขยะ ต๎องไมํอยูํในระยะ 300 เมตรจากพ้ืนที่ชุมชน นอกจากนี้ยังตั้งข๎อสังเกตด๎วยวํา พ้ืนที่ของ บริษัท 
ซุปเปอร๑ เอนเนอร๑ยี่ กรุ๏ป จ ากัด ที่ขออนุญาตด าเนินการกํอสร๎างนั้นมีขนาดราว 40 ไรํ ซึ่งไมํนําจะ
เพียงพอตํอการกํอสร๎างอาคารโรงงาน พ้ืนที่ใช๎สอยรอบๆ ตัวอาคาร บํอบ าบัดน้ าเสีย อีกทั้งโดยรอบของ
พ้ืนที่ที่ขออนุญาตด าเนินการกํอสร๎างโรงงานนั้นเป็นล าห๎วยสาธารณะและพ้ืนที่เกษตรด๎วย จนอาจสํงผล
ให๎ต๎องไปเบียดบังน้ าของเกษตรกรในพ้ืนที่ที่จะต๎องใช๎น้ าเพ่ือการเกษตร มีความอุดมสมบูรณ๑ซึ่งชาวบ๎าน
สํวนใหญํใช๎พ้ืนที่ท านาข๎าว และเริ่มมีการท าเกษตรอินทรีย๑บางสํวนตามนโยบายรัฐบาล รวมไปถึงน้ าเพ่ือ
การอุปโภคและบริโภคด๎วย 

ในหนังสือร๎องเรียนระบุอีกวํา พ้ืนที่ของ บริษัท ซุปเปอร๑ เอนเนอร๑ยี่ กรุ๏ป จ ากัด ที่ขอใช๎เป็น
โรงงานก าจัดขยะนั้นมิได๎ก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยในจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2559 – 2560 
และแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรีปี 2558 – 2562 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 
ประชาชนในพ้ืนที่ได๎ยื่นหนังสือคัดค๎านตํอผู๎วําราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยให๎เหตุผลประกอบวํา โรงงาน
แปรรูปขยะเป็นกระแสไฟฟูาที่อยูํเดิม 1 โรง ที่ อ.ทํายาง มีก าลังความสามารถสูงกวําปริมาณขยะภายใน 
จ.เพชรบุรี ที่มากเพียงพออยูํแล๎ว แตํประชาชนที่ลงชื่อคัดค๎านในครั้งนั้นกลับถูกขํมขูํคุกคามโดยเจ๎าหน๎าที่
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ของรัฐ ให๎เกิดความหวาดกลัววําการแสดงตนออกมาคัดค๎านนั้นมีความผิด แตํกลับไมํแจ๎งความผิดที่
ชัดเจน หรือไมํแจ๎งข๎อกลําวหา เข๎าขํายการใช๎อ านาจรัฐขํมขูํคุกคามสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือไมํ 
  นางนิโรบล เสถียร อายุ 55 ปี ชาวบ๎านไรํถิ่นน๎อย หมูํ 6 ต.ไรํมะขาม อ.บ๎านลาด กลําววํา การ
จัดตั้งโรงไฟฟูาบํอขยะจะต๎องมีการบริหารจัดการที่ดี ให๎เป็นไปตามมาตรฐาน กฎเกณฑ๑ และข๎อบังคับใน
ระดับสากล จึงจะเกิดประโยชน๑อยํางมหาศาลตํอผู๎คนในชุมชนและประเทศชาติ แตํหากความผิดพลาด
เกิดขึ้น เพราะผู๎มีอ านาจถูกมองวํา เอ้ือประโยชน๑ให๎กับกลุํมคนเพียงกลุํมใดกลุํมหนึ่ง การยกระดับการ
ก าจัดขยะด๎วยการสร๎างโรงไฟฟูาบํอขยะคงเป็นเรื่องที่ท าได๎ยากยิ่ ง รมว.มหาดไทย ในฐานะเจ๎าภาพของ
โครงการโรงไฟฟูาพลังงานขยะ และยังมีอ านาจหน๎าที่บ าบัดทุกข๑บ ารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร๎อย
ของประชาชน การอ านวยความเป็นธรรมของสังคม ควรที่จะลงมาตรวจสอบวําเกิดอะไรขึ้น และไลํให๎มี
การตรวจสอบลงมาทุกระดับชั้นในจังหวัด วํามีการใช๎เส๎นสาย คอนเน็กชั่นกับใครอยํางไร เพ่ือด าเนินงาน
โดยผิดหลักเกณฑ๑และขั้นตอน ตามข๎อสงสัยของประชาชนหรือไมํ ตลอดจนการตรวจสอบวําโรงไฟฟูา
พลังงานขยะได๎ด าเนินการถูกต๎องตามหลักวิชาการ หลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม
และท๎องถิ่นนั้นๆ ตามนโยบายที่นายกฯ มอบให๎หรือไมํด๎วย 

"พวกเราจะคัดค้านให้ถึงท่ีสุด เมืองเพชรมีโรงไฟฟ้าขยะแล้ว 1 แห่ง ท าไมต้องมาท าแห่งที่ 2 ขยะ
ในบ้านเรา ซึ่งเกินปริมาณของขยะในพ้ืนที่ แสดงว่าต้องมีการน าขยะนอกพ้ืนที่เข้ามาทิ้งยังพ้ืนที่แห่งนี้ สิ่ง
เหล่านี้ท าไมต้องให้พวกเรารับผิดชอบและต้องรับกับผลกระทบที่จะเกิดข้ึน ทั้งๆ ที่พ้ืนที่บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมและมีชุมชนตั้งอยู่" นางนิโรบล กลําว 

ด๎าน นายชัชวาล สุขเมือง อายุ 39 ปี หมูํ 9 ต.ทําเสน อ.บ๎านลาด กลําววํา ชาวบ๎านสํวนใหญํไมํมี
ใครทราบวําจะมีการสร๎างโรงไฟฟูาขยะในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการตั้งข๎อสงสัยวํามีเจตนาที่จะหลบเลี่ยงการ
ด าเนินการบางประการหรือไมํ เพราะทราบมาวําหากก าลังการผลิตของโรงไฟฟูา 10 เมกะวัตต๑ จะต๎องท า
ประชาพิจารณ๑ แตํบริษัท ซุปเปอร๑ เอนเนอร๑ยี่ กรุ๏ป จ ากัด ขออนุญาตท าการผลิตไฟฟูาเพียง 9.9 เมกะ
วัตต๑ ท าให๎มองวําการด าเนินการดังกลําวนั้นไมํบริสุทธิ์ใจ ทํามกลางกระแสขําววํา มีบุตรชายของผู๎บริหาร
กระทรวงมหาดไทย มาคอยสั่งการในพ้ืนที่ โดยมีนักการเมืองชื่อดังของ จ.เพชรบุรี เป็นธุระไกลํเกลี่ย
ประสานงานให๎กับ บริษัท ซุปเปอร๑ เอนเนอร๑ยี่ กรุ๏ป จ ากัด ทั้งในทางลับและในทางแจ๎ง เนื่องจากมี
กระแสขําววํา ผู๎บริหารบริษัทดังกลําวมีความเชื่อมโยงกับนายมีชัย ฤชุพันธุ๑ ประธานคณะกรรมาธิการรําง
รัฐธรรมนูญ ที่มีฐานะเป็นสมาชิกคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ด๎วยจริ งหรือไมํ จึงกลายเป็นข๎อ
ครหาวําการเข๎ามาด าเนินการการกํอสร๎างโรงไฟฟูาขยะในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ถูกต๎องตามหลักธรรมาภิบาล
หรือเปลํา ซึ่งสํวนตัวก็จะคัดค๎านจนถึงท่ีสุด. 

6 มีนาคม 2561. ที่ศาลาการเปรียญวัดเขาทะโมน ต.ทําเสน อ.บ๎านลาด จ.เพชรบุรี กลุํมคนรัก
บ๎านเกิด พร๎อมชาวบ๎านต.ทําเสน จ านวน 150 คน น าโดยนายพสิษฐ๑ ภวังคะนันท๑ ยื่นหนังสือถึง
นายกรัฐมนตรี เรื่องขอคัดค๎านการสร๎างโรงไฟฟูาขยะในพ้ืนที่ เนื่องจากอาจกระทบกับชีวิตกับความ
เป็นอยูํของชาวบ๎านในพื้นที่เนื่องจากโรงไฟฟูาขยะดังกลําว อยูํใกล๎วัดเขาทะโมน 

ทางกลุํมฯ ได๎ยื่นหนังสือดังกลําว โดยมี พ.อ.คฑาวุธ ขจรกิตติยุทธ หัวหน๎าฝุายปฎิบัติการความ
มั่นคงนรม.และนายสมพาศ นิลพันธ๑ รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได๎รับหนังสือดังกลําวไว๎เพ่ือน าเรียนให๎ 
นายกรัฐมนตรีได๎ทราบตํอไป โดยทาง พ.อ.คฑาวุธ ได๎ชี้แจงและแจ๎งกับชาวบ๎านวํากรณีเรื่อง ไฟฟูาขยะ
ดังกลําว ทางรัฐบาลได๎ทราบและรับฟังปัญหาดังกลําว โดยจะยังไมํมีการกํอสร๎างโรงไฟฟูาขยะดังกลําวใน
พ้ืนที่แตํอยํางใดเนื่องจากมองเห็นวําความเดือดร๎อนดังกลําวอาจท าให๎ชาวบ๎านได๎รับความเดือดร๎อน ซึ่ง
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เรื่องดังกลําวทางรัฐบาลจะมีค าตอบในเรื่องนี้ให๎กับชาวบ๎านในพ้ืนที่อยํางเรํงดํวนตํอไป อยํางไรก็ตามทาง
กลุํมพอใจและเดินทางกลับ 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1. ชาวบ๎านคัดค๎านกรณีที่บริษัท ซุปเปอร๑ เอนเนอร๑ยี่ กรุ๏ป จ ากัด เตรียมลงทุนที่จะกํอสร๎าง

โรงไฟฟูาบริเวณหลังวัดเขาทะโมน ต.ทําเสน อ.บ๎านลาด จ.เพชรบุรี 
2. บริษัท ซุปเปอร๑ เอนเนอร๑ยี่ กรุ๏ป จ ากัด ต๎องการสร๎างโรงไฟฟูาพลังงานขยะ 

 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 

1.รัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม 2.ผู๎วําราชการจังหวัด 3. อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 
4. สื่อมวลชน 5. ส านักนายกรัฐมนตรี 
 

ระยะเวลา: พ.ศ.2560 – พ.ศ.2561  
 

สถานะ: ยังไมํได๎รับการแก๎ไข  
 

พลวัต: สถานการณ๑ได๎มีการขยายตัว เพราะชาวบ๎านได๎รํวมกันยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีคัดค๎านการ
กํอสร๎างโรงไฟฟูาบริเวณหลังวัดเขาทะโมน ต.ทําเสน อ.บ๎านลาด จ.เพชรบุรี 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย  
 

วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา 

การยื่นหนังสือตํอผู๎วําราชการจังหวัด ตํอนายกรัฐมนตรี การใช๎สื่อมวลชนชํวยในการเสนอขําว
สาธารณะ 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
 ธรรมาภิบาลของหนํวยงานรัฐและความรับผิดชอบทางสังคมของบริษัทเอกชน  
 

แหล่งข้อมูล: 
ขําวสด. “‘คนเมืองเพชร’ ร้อง ‘บิ๊กตู’่ ค้านโรงไฟฟ้าขยะ ระบุ เคยยื่นหนังสือไปแล้ว แต่กลับถูก 

ข่มขู่.”  6 มีนาคม 2561 
ไทยรัฐ. “'ชาวเพชรบุรี' บุกทวงคืบหน้า ค้านสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะท่าเสน.” 16 มกราคม  

2561. 

. 
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68.คัดค้านการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
พื้นที่:  ต.ยางน้ ากลัดใต๎ อ.หนองหญ๎าปล๎อง จ.เพชรบุรี  
 

ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
 

ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 

ประเด็นขัดแย้ง: ชาวกะเหรี่ยงหนองหญ๎าปล๎อง รวมตัวยื่นหนังสือศูนย๑ด ารงธรรม จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือ
คัดค๎านการสร๎างโรงงานผลิตไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย๑ที่จะสร๎างใกล๎ชุมชนเพราะเกรงวํา ฝนฟูาไมํตก
ตามฤดูกาล ผืนดินจะแห๎งแล๎งและพืชผลเกษตรเหี่ยวเฉาตาย  
 

ความเป็นมา: 
  24 มิถุนายน 2558 น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน๑ กรรมการยุทธศาสตร๑ด๎านความมั่นคง 
กระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานชมรมอนุรักษ๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพชรบุรี พร๎อมชาวบ๎าน หมูํ 
1, 2, 3 และหมูํ 4 บ๎านพุพลู ต.ยางน้ ากลัดใต๎ อ.หนองหญ๎าปล๎อง จ.เพชรบุรี กวํา 100 คน เดินทางมาที่
ศูนย๑ด ารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ยื่นหนังสือร๎องเรียน ขอให๎ระงับการกํอสร๎างโรงไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย๑
หรือโซลาร๑เซลล๑ ในพ้ืนที่ หมูํ 4 ต.ยางน้ ากลัดใต๎ เนื่องจากชาวบ๎านเกรงจะได๎รับผลกระทบจากโรงงาน
ดังกลําว โดยมี นายราชัน มีน๎อย หัวหน๎ากลุํมสํวนงานรับเรื่องร๎องเรียนศูนย๑ด ารงธรรมฯ เป็นตัวแทนรับ
เรื่องร๎องเรียน 

น.ส.ดาวรุํง พวงใหญํ อายุ 33 ปี อยูํบ๎านเลขท่ี 6 หมูํ 4 บ๎านพุพลู กลําววํา ชาวชุมชนบ๎านยางน้ า
กลัดใต๎ รู๎สึกไมํสบายใจหลังทราบวํามีนักการเมืองท๎องถิ่นได๎ชักชวนบริษัทเอกชน เข๎ามาสร๎างโรงไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย๑หรือแผํนโซลาร๑เซลล๑ ในพ้ืนที่ หมูํ 4 บ๎านพุพลู จ านวน 500 ไรํ โดยไมํมีการชี้แจงให๎
ชาวบ๎านทราบถึงผลดีและผลเสียของโรงงานดังกลําว จึงให๎ตัวแทนของหมูํบ๎านไปศึกษาดูงานการท าหรือ
ผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย๑ที่อํางเก็บน้ าห๎วยตะแปด หมูํ 6 ต.สามพระยา อ.ชะอ า และได๎รับการบอก
กลําวจากชาวบ๎านในพื้นที่วํากํอนที่จะมีการกํอสร๎างโรงงานในพ้ืนที่แหํงนี้ยังมีฝนตกตามปกติ แตํหลังจาก
มีการกํอสร๎างโรงงานขึ้นมาในพ้ืนที่ยังไมํมีฝนตกลงมาเลย พ้ืนดินก็แห๎งแล๎ง พืชผลการเกษตรก็เหี่ยวแห๎ง
เฉาตาย ท าให๎ชาวบ๎านได๎รับความเดือนร๎อนอยํางหนัก ตนและชาวบ๎านซึ่งมีอาชีพเกษตรกรเกรงวําหากมี
การกํอสร๎าง ฝนจะไมํตกตามฤดูกาล จึงเดินทางมาขอให๎ยับยั้งการกํอสร๎างโรงงาน  “พวกนักการเมืองคิด
ว่าชาวบ้านเป็นกะเหรี่ยงที่ไม่มีความรู้ พูดอะไรก็เชื่อ ท าอะไรไม่เคยคิดถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน คิด
แต่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง มีโครงการใหญ่ตั้งในชุมชนแต่ไม่เคยบอกกล่าวให้ชาวบ้านทราบถึงผลดี
ผลเสียของโรงงานดังกล่าว พอถูกชาวบ้านคัดค้านก็ขู่จะท าร้ายกัน ตนและชาวบ้านเกรงว่าจะได้รับ
ผลกระทบเหมือนชาวบ้านหมู่ 6 ต.สามพระยา จึงเดินทางไปพบกับ น.ส.สุมล ขอให้น ามายื่นหนังสือ
ดังกล่าวและจะคัดค้านให้ถึงท่ีสุด” น.ส.ดาวรุํง กลําว 

น.ส.สุมล เปิดเผยวํา การสร๎างโรงงานดังกลําวซึ่งเป็นโครงการใหญํอยูํในเขตชุมชน ควรที่จะมี
การท าประชาพิจารณ๑หรือชี้แจงให๎ประชาชนทราบถึงผลดีผลเสีย ไมํใชํสร๎างเสร็จแล๎วถึงจะมาบอก
ชาวบ๎าน ถึงแม๎วําตามหลักสากลเชื่อวําพลังงานแสงอาทิตย๑เป็นพลังงานทดแทนที่สะอาด ซึ่งรั ฐบาลได๎
พยายามให๎มีการผลิตพลังงานไฟฟูาแสงอาทิตย๑ขึ้นมาทดแทน ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร๑ก็ไมํเคยบอกวํา
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พลังงานแสงอาทิตย๑ที่ผลิตไฟฟูาขึ้นมาจะมีผลกระทบอยํางไรหรือไมํ หากเกิดผลกระทบขึ้นมาใครจะเข๎า
มารับผิดชอบ ตนขอเรียกร๎องให๎มีการทบทวนและศึกษาผลกระทบกํอนจะมีการสร๎างโรงงานดังกลําว 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน 

1. ชาวกะเหรี่ยงหนองหญ๎าปล๎อง คัดค๎านการสร๎างโรงงานผลิตไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย๑ใน
หมูํ 4ที่จะสร๎างใกล๎ชุมชน 

2. บริษัทเอกชนแหํงหนึ่งต๎องการสร๎างโรงไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย๑หรือแผํนโซลาร๑เซลล๑  
 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.รัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม 2.ผู๎วําราชการจังหวัด 3. อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 

4. สื่อมวลชน 5. ศูนย๑ด ารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี 
 

ระยะเวลา: พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560  
 

สถานะ: สถานการณ๑ได๎รับการแก๎ไข  
 

พลวัต: สถานการณ๑ได๎มีการคลี่คลายลง  
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย  
 

วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา 

การยื่นหนังสือตํอผู๎วําราชการจังหวัด การใช๎สื่อมวลชนชํวยในการเสนอขําวสาธารณะ 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
 ธรรมาภิบาลของหนํวยงานรัฐและความรับผิดชอบทางสังคมของบริษัทเอกชน  
 

แหล่งข้อมูล: 

ไทยรัฐ. “กะเหรี่ยงหนองหญ้าปล้อง ยื่นค้านผุดโรงผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ .” 24  มิถุนายน 2558.
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68. คัดค้านการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO) ฉบับ ที่ 
188 
 
พื้นที่:  อ.บ๎านแหลม จ.เพชรบุรี  
 

ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
 

ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 

ประเด็นขัดแย้ง: กลุํมตัวแทนสมาคมชาวประมงอ าเภอบ๎านแหลม สมาคมประมงแหลมผักเบี้ย สมาคม
อวนลอยภาคกลาง และสมาคมเรือลอบหมึกสาย อ าเภอบ๎านแหลม จังหวัด ขอให๎ทบทวนการบังคับใช๎
กฎหมายเพ่ือลดความเดือดร๎อนของชาวประมง และขอคัดค๎านการเข๎าเป็นภาคีอนุสัญญาองค๑การแรง 
งานระหวํางประเทศ (ILO) ฉบับ ที่ 188 
 
ความเป็นมา: 
  

2 สิงหาคม 2561 กลุํมตัวแทนสมาคมชาวประมงอ าเภอบ๎านแหลม สมาคมประมงแหลมผักเบี้ย 
สมาคมอวนลอยภาคกลาง และสมาคมเรือลอบหมึกสาย อ าเภอบ๎านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กวํา 200 คน
เดิน ทางมายังศูนย๑ด ารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี เข๎ายื่นหนังสือตํอนาง ฉัตรพร ราษฎร๑ดุษดี ผู๎วําราช การ
จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือร๎องเรียนผํานไปยัง พล.อ.ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา นายกรัฐมนตรี  ขอให๎ทบทวนการ
บังคับใช๎กฎหมายเพื่อลดความเดือดร๎อนของชาวประมง และขอคัดค๎านการเข๎าเป็นภาคีอนุสัญญาองค๑การ
แรง งานระหวํางประเทศ (ILO) ฉบับ ที่ 188 

นางลั่นทม เพทัย อายุ 58 ปี เป็นตัวแทนชาวประมงบ๎านแหลมกลําววํา ตลอดเวลากวํา 3 ปีที่
รัฐบาลได๎จัดตั้งศูนย๑บัญชาการแก๎ไขการท าประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และออก พ.ร.ก.ประมง 
2558  และ 2560 ออกค าสั่งหัวหน๎า คสช. ออกประกาศส านักนายกฯ กฎ กระทรวง ประกาศกรม และ 
เรื่องตํางๆ กวํา 200 ฉบับ เพ่ือเป็นเครื่องมือแก๎ข๎อกลําวหาของสหภาพยุโรป เรื่องการท าประมงผิด
กฎหมายที่บังคับให๎เรือทุกล ามีทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช๎เรือ ใบประมงพาณิชย๑ และให๎เรือขนาดใหญํกวํา 
30 ตันกรอสต๎องแจ๎งศูนย๑ควบคุมการแจ๎งเข๎า-ออกเรือประมง (PIPO) ทุกครั้ง รวมทั้งให๎เรือ ที่ใช๎เครื่องมือ
ศักยภาพสูงทุกล าท าการประมงได๎แคํ 240 วันตํอปี และต๎องมีระบบติดตามเรือ (VMS) 
"ซึ่งเชื่อวําข๎อกลําวหาของ IUU นั้นได๎รับการแก๎ไขหมดแล๎ว แตํชาวประมงซึ่งเป็นสมาชิกของ 4 สมาคมก็
ยัง คงได๎รับความเดือดร๎อนไมํจบสิ้น มีทั้งปัญหาเรือถูกเพิกถอนทะเบียนจอดก าลังจมในคลอง การขาด
แคลนแรงงาน รวมถึงปัญหาอัตราโทษ พ.ร.ก.ประมงสูงเกินไป และปัญหาอ่ืนๆ อีกมากมาย" 

เธอระบุด๎วยวํา รัฐบาลได๎ก าหนดกรอบเวลาในการให๎สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 วํา
ด๎วยการท างานใน ภาคประมง และยกรํางกฎหมายรองรับการให๎สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้เพ่ือประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช๎ในเร็วๆนี้ ซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้จะสร๎างความเสียหายตํอชาวประมงอาจ
ถึงขั้นไมํสามารถประกอบอาชีพประมงได๎เลย เนื่องจากข๎อก าหนดไมํสามารถประยุกต๑ใช๎กับเรือประมง
ไทยรุํนปัจจุบันได๎ ทั้งขนาดตัวเรือ สัดสํวนโครงสร๎างความปลอดภัย ความ สูงของเพดาน ขนาดของ
ห๎องน้ า ห๎องนอน ห๎องพักผํอนประกอบกับปัจจุบันชาวประมงไมํสามารถตํอเรือประมงใหมํได๎อีกแล๎วทั้ง 4 
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สมาคมจึงขอคัดค๎านการเข๎าเป็นอนุสัญญาองค๑การแรงงานระหวํางประ เทศ ฉบับที่ 188 และขอให๎
รัฐบาลพิจารณาอนุมัติงบซื้อเรือประมงกลุํมที่ตกส ารวจ และกลุํมถูกยกเลิกทะเบียนในขณะที่ก าลังแก๎ไข
เลํมทะเบียนอยูํในส านักงานเจ๎าทําโดยเร็ว รวมทั้งให๎มีการแก๎ไข พ.ร.ก.ประมงทั้ง 2 ฉบับ แก๎ปัญหาขาด
แคลนแรงงาน ปัญหาการแจ๎งเข๎าออกของเรือประมง และขอให๎ยกเลิกการตรวจแรงงานและการ
ด าเนินคดีอาญาของกรมสวัสดิการและค๎ุมครองแรงงานทั้งหมด 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
 1.กลุํมตัวแทนสมาคมชาวประมงอ าเภอบ๎านแหลม สมาคมประมงแหลมผักเบี้ย สมาคมอวน

ลอยภาคกลาง และสมาคมเรือลอบหมึกสาย อ าเภอบ๎านแหลม จังหวัด คัดค๎านการเข๎าเป็นภาคีอนุสัญญา
องค๑การแรง งานระหวํางประเทศ (ILO) ฉบับ ที่ 188 

2. ภาครัฐต๎องการเข๎าเป็นภาคีอนุสัญญาองค๑การแรง งานระหวํางประเทศ (ILO) ฉบับ ที่ 188 
 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1. ผู๎วําราชการจังหวัด 2. ประมงจังหวัด 3. สื่อมวลชน 

 

ระยะเวลา: พ.ศ..2561  
 

สถานะ: ยังไมํได๎รับการแก๎ไข  
 

พลวัต: สถานการณ๑ได๎มีการขยายตัว เพราะ ตัวแทนสมาคมชาวประมงอ าเภอบ๎านแหลม สมาคมประมง
แหลมผักเบี้ย สมาคมอวนลอยภาคกลาง และสมาคมเรือลอบหมึกสาย อ าเภอบ๎านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
ทางมายังศูนย๑ด ารงธรรมจังหวัดเพชรบุรี เข๎ายื่นหนังสือร๎องเรียนผํานไปยัง พล.อ.ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา 
นายกรัฐมนตรี  
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย  
 

วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา 

การยื่นหนังสือตํอผู๎วําราชการจังหวัด ตํอนายกรัฐมนตรี และการใช๎สื่อมวลชนชํวยในการเสนอ
ขําวสาธารณะ 
 

ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
 ธรรมาภิบาลของหนํวยงานรัฐและความรับผิดชอบทางสังคมของบริษัทเอกชน  
 

แหล่งข้อมูล: 
อาร๑วายทีไนน๑. “ประมงฮือต้านอนุสัญญาILO.” 2 สิงหาคม 2561. 
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69. ประมงพื้นบ้านขอให้ยกเลิกการออกใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์เพียงอย่างเดียว 
 
พื้นที่:  ต.บางแก๎ว อ.บ๎านแหลม จ.เพชรบุรี  
 

ประเภท: สิ่งแวดล๎อม  
 

ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 

ประเด็นขัดแย้ง: เครือขํายชาวประมงจังหวัดเพชรบุรี และ ชาวประมงพ้ืนบ๎าน อ.บ๎านแหลม อ.เมือง
เพชรบุรี อ.ชะอ า ร๎องเรียนตํออธิบดีกรมประมง ขอให๎ยกเลิกการออกใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย๑
เพียงอยํางเดียว 

 
ความเป็นมา: 
  

2 มีนาคม 2559 เครือขํายชาวประมงจังหวัดเพชรบุรี น าโดย นายอภัย ใครํครวญ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 
4 ต.บางแก๎ว อ.บ๎านแหลม จ.เพชรบุรี นางอัญชลี สังข๑สมฤทธิ์ ชาวบ๎านหมูํ 4 ต.บางแก๎ว พร๎อมด๎วย 
ชาวประมงพ้ืนบ๎าน อ.บ๎านแหลม อ.เมืองเพชรบุรี อ.ชะอ า กวํา 100 คน เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัด
เพชรบุรี ยื่นหนังสือร๎องเรียนตํอ นายณัฐวุฒิ เพช็รพรหมศร ปลัดจังหวัดเพชรบุรีถึงอธิบดีกรมประมง 
ขอให๎ยกเลิกการออกใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย๑เพียงอยํางเดียว เบื้องต๎น นายณัฐวุฒิ ได๎รับหนังสือ
ร๎องเรียนไว๎ และรับจะด าเนินการสํงถึงอธิบดีกรมประมง 

นางอัญชลี เปิดเผยวํา จากกรณีที่รัฐบาลได๎ประกาศก าหนดให๎ ชาวประมงขอใบอนุญาตท าการ
ประมงพาณิชย๑เพียงเครื่องมือเดียว และห๎ามชาวประมงครอบครองใบอนุญาตหลายชนิด ท าให๎
ชาวประมงกวํา 80% ทั่วประเทศซึ่งเป็นชาวประมงพ้ืนบ๎านได๎รับความเดือดร๎อน ไมํสามารถท าการ
ประมงได๎ตามปกติ ทั้งที่การท าประมงในอําวตัว ก เป็นการท าประมงที่ไมํได๎ละเมิดตํอบุคคลอ่ืนและไมํมี
ผลกระทบตํอทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยสํวนรวมยังเป็นผู๎ผลิตสินค๎าประมงชั้นดีให๎กับประเทศ การ
ประกาศก าหนดให๎ออกมาอนุญาตท าการประมงเพียงอยํางเดียวของรัฐบาลในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการ
บังคับที่ไมํเป็นธรรมส าหรับชาวประมงทั่วประเทศ ท าให๎ชาวประมงถูกจ ากัดสิทธิ์ในการประกอบอาชีพ 
สํงผลเสียหายกับชาวประมงอยํางมากทั้งยังไมํเป็นผลดีตํอการท าประมงแบบยั่งยืน แตํกลับให๎สิทธิ์การท า
ประมงแบบพาณิชย๑กับ เรืออวนลากเดี่ยว เรืออวนลากคูํ  ลากหอย เป็นการประมงที่ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมากกวําการท าประมงแบบอวนปู อวนกุ๎ง ลอบหมึกสาย  
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1.เครือขํายชาวประมงจังหวัดเพชรบุรี และ ชาวประมงพ้ืนบ๎าน อ.บ๎านต๎องการให๎ภาครัฐยกเลิก
การออกใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย๑เพียงอยํางเดียว 

2. ภาครัฐโดยกรมประมงได๎ออก ประกาศก าหนดให๎ ชาวประมงขอใบอนุญาตท าการประมง
พาณิชย๑เพียงเครื่องมือเดียว และห๎ามชาวประมงครอบครองใบอนุญาตหลายชนิด เพ่ือปกปูองทรัพยากร
ทางธรรมชาติ 
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ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1. ผู๎วําราชการจังหวัด 2.ปลัดจังหวัดเพชรบุรี 3. สื่อมวลชน 

 

ระยะเวลา: พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561  
 

สถานะ: อยูํระหวํางการด าเนินการแก๎ไข 
 

พลวัต: สถานการณ๑ได๎มีการขยายตัว เพราะ มีประเด็นการเข๎าเป็นภาคีอนุสัญญาองค๑การแรงงานระหวําง
ประเทศ (ILO) ฉบับ ที่ 188 ด๎วย 
 

ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย  
 

วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา 

การยื่นหนังสือตํออธิบดีกรมประมง การใช๎สื่อมวลชนชํวยในการเสนอขําวสาธารณะ 
ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
 ธรรมาภิบาลของหนํวยงานรัฐและความรับผิดชอบทางสังคมของบริษัทเอกชน  
 

แหล่งข้อมูล: 
รักบ๎านเกิด. “ประมงเพชรบุรีค้านรัฐให้ประมงประเภทเดียว.” 2 มีนาคม 2559. 
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จังหวัดระยอง 
70. คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 
  
พื้นที่:  ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
  
ประเภท:  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 

  
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านกระแสบน อ าเภอแกลง คัดค๎านสร๎างโรงไฟฟูาชีวมวล ของบริษัท สหกิจไบโอ
เพาเวอร๑ จ ากัดที่จะสร๎างในใจกลางชุมชน จึงเกรงผลกระทบทางสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ 
  
ความเป็นมา: 

21 กรกฎาคม 2558  นายสุรพงษ๑ หลีพงศ๑ ปลัดอาวุโสอ าเภอแกลง จ.ระยอง จัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นโครงการกํอสร๎างโรงไฟฟูาชีวมวล ขนาด 9.9 เมกะวัตต๑ ของบริษัท สหกิจไบโอเพาเวอร๑ 
จ ากัด ที่บริเวณศาลาประชาคมอ าเภอแกลง โดยมี พ.ต.อ.เสนํห๑ จรรยาสถิต รอง ผบก.ภ.จว ระยอง น.ต.
พานุรัตน๑ อํุนญาติ รอง ผบ.บก.ชปท.ทร.ที่ 6 ระยอง เจ๎าหน๎าที่อุตสาหกรรมจังหวัด ผังเมืองจังหวัด ผู๎น า
ท๎องถิ่น และชาวบ๎านกวํา 200 คนเข๎ารํวม  

นายดนัย วงษ๑ยัง แกนน าชาวบ๎าน และชาวบ๎านต าบลกระแสบน ได๎ยื่นหนังสือคัดค๎านสร๎าง
โรงไฟฟูาชีวมวล เนื่องจากสถานที่ตั้งอยูํใกล๎ชุมชน วัด โรงเรียน และคลองสาธารณะ ซึ่ งอาจกํอให๎เกิดผล 
กระทบมลพิษทางเสียง มลพิษทางน้ า และทางอากาศได๎ รวมทั้งอาจมีการแยํงชิงน้ ากับภาคเกษตรกรรม 
การเผาไหม๎อาจสํงผลให๎ฝุุนขี้เถ๎าฟูุงกระจาย ติดหลังคาบ๎านเรือนประชาชน และอาจสํงผลกระทบตํอ
ระบบทางเดินหายใจ อีกท้ังปัญหาการขนสํงวัตถุดิบมีรถบรรทุกวิ่งผํานชุมชนตลอดทั้งวัน 

ทั้งนี้ โรงไฟฟูาชีวมวลแหํงนี้จะผลิตกระแสไฟใช๎เองภายในโรงงาน สํวนที่เหลือจะขายให๎แกํการ
ไฟฟูาสํวนภูมิภาค โดยวัสดุจะเป็นไม๎สับ ปีกไม๎ เศษไม๎ยางราพา และรากไม๎  

7 ตุลาคม 2558 ชาวบ๎านจาก ต.กระแสบนกวํา 300 คน ซึ่งรวมตัวกันในนาม "กลุํมรักษ๑กระแส
บน"  ได๎เคลื่อนขบวนจากต าบลกระแสบนมาชุมนุมที่หน๎าศาลากลางจังหวัดระยอง พร๎อมด๎วยปูาย
คัดค๎านโครงการโรงไฟฟูาจ านวนมาก เพ่ือเข๎าพบผู๎วําราชการจังหวัดและยื่นหนังสือเรียกร๎องให๎ยกเลิก
โครงการโรงไฟฟูาชีวมวลของบริษัทสหกิจไบโอเพาเวอร๑ จ ากัด โดยได๎ยื่นรายชื่อและส าเนาบัตรประชาชน
ทั้งนี้ นายธีระวัฒน๑  สุดสุข รองผู๎วําราชการจังหวัดระยอง ได๎เป็นผู๎มารับหนังสือแทนผู๎วําราชการจังหวัด
ระยอง นอกจากนี้ยังมีนายพุทธิกรณ๑ วิชัยดิษฐ๑ หัวหน๎าฝุายโรงงานจากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง ผู๎แทนพลังงานจังหวัดระยอง และผู๎แทนส านักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง ออก
มารํวมรับหนังสือในครั้งนี้ด๎วยประชาชนของผู๎คัดค๎านกวําพันคนจากหลายหมูํบ๎าน 
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 นายดนัย  วงษ๑ยัง ตัวแทนกลุํมคนรักษ๑กระแสบน กลําววํา พ้ืนที่ตั้งโรงไฟฟูาดังกลําวเป็นพ้ืนที่ร๎บ
น้ า และเป็นพื้นที่เกษตรที่ส าคัญของชุมชน ไมํเหมาะสมอยํางยิ่งที่จะใช๎ตั้งโรงไฟฟูา ดังนั้นทางจังหวัดควร
ตั้งคณะท างานไปศึกษาความเหมาะสมของพ้ืนที่ให๎ดีเสียกํอนตัดสินใจในเรื่องนี้ 

นายธีระวัฒน๑  สุดสุข รองผู๎วําราชการจังหวัดระยอง ได๎กลําววํา ขณะนี้ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดระยองยังอยูํในชํวงพิจารณาโครงการ ยังไมํมีการอนุมัติหรือออกใบอนุญาตแตํอยํางใด พร๎อมทั้งได๎
กลําวย้ าวํา การจะอนุมัติหรือออกใบอนุญาตให๎สร๎างโรงไฟฟูาได๎นั้น จะต๎องจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนเพ่ือใช๎ประกอบการพิจารณา ประชาชนจึงสามารถใช๎สิทธิแสดงความคิดเห็นตาม
กระบวนการได๎ และกํอนหน๎านี้หลังจากที่มีขําววําประชาชนในพ้ืนที่คัดค๎านโครงการนี้ ทางจังหวัดก็ได๎
แตํงตั้งคณะท างานไปศึกษาความเหมาะสมของพ้ืนที่นี้แล๎ว 

ทั้งนี้ บริษัทสหกิจไบโอเพาเวอร๑ จ ากัด มีแผนการกํอสร๎างโรงไฟฟูาชีวมวล บนเลขที่ 999 หมูํ 9 
ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยพ้ืนที่ตั้งโครงการดังกลําวตั้งอยูํใจกลางชุมชน ต.กระแส
บน อีกท้ังด๎านหลังยังติดกับล าคลองกระแส ซึ่งเป็นแหลํงผลิตน้ าประปาหลักที่หลํอเลี้ยงชุมชนกระแสบน 
และเป็นสาขาหนึ่งของแมํน้ าประแสร๑  ประชาชนในพ้ืนที่จึงเกิดความวิตกวํา หากในอนาคตมีโรงไฟฟูา
เกิดข้ึนจะสํงผลกระทบตํอแหลํงน้ าแหํงนี้  นอกจากนี้ อีกด๎านหนึ่งของพ้ืนที่โครงการยังอยูํใกล๎โรงเรียนวัด
กระแสบนและวัดกระแสคูหาสวรรค๑ ซึ่งเป็นศูนย๑รวมความศรัทธาของชุมชนและมีโบสถ๑อายุเกําแกํกวํา 
400 ปี  อนึ่ง นอกจาก ต.กระแสบน  จะเป็นแหลํงรับน้ าที่ส าคัญแล๎ว ยังเป็นพ้ืนที่เกษตรที่มีความอุดม
สมบูรณ๑ ประชาชนจ านวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาทิ สวนยางพารา ท านาข๎าว และสวนไม๎ผล
แบบผสมผสาน เชํน ทุเรียน มังคุด กระท๎อน มะมํวง และอ่ืนๆ ซึ่งเป็นแหลํงรายได๎ส าคัญของชุมชน 

นางพรรณทิพา วรรณศิริ  ตัวแทนกลุํมคนรักษ๑กระแสบนให๎ข๎อมูลวํา แม๎ในปัจจุบัน ต.กระแสบน 
ก็มีโรงงานอุตสาหกรรมเข๎ามาด าเนินกิจการอยูํแล๎วหลายโรง เชํน โรงงานไต๐รับเบอร๑  โรงงานไทยทรา
โฟแมนูแฟคเจอริ่ง โรงงานระยองกล๏าสอินดัสตรี และโรงงานไทยอีสเทิร๑นวู๎ด เป็นต๎น  ซึ่งบํอยครั้งที่
ชาวบ๎านต๎องเดือดร๎อนกับปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงาน แตํก็ไมํมีหนํวยงานราชการใดให๎ความสนใจเข๎ามา
ตรวจสอบและแก๎ปัญหาให๎ ชาวบ๎านที่นี่จึงไมํต๎องการให๎มีโรงไฟฟูาหรือโรงงานใดๆ เข๎ามาสร๎างเพ่ิมเติมอีก 

รองผู๎วําราชการจังหวัดได๎กลําวเพ่ิมเติมวํา ทางจังหวัดได๎รับหนังสือคัดค๎านตามหน๎าที่แล๎ว 
หลังจากนี้ก็จะสรุปการคัดค๎านของภาคประชาชน และจะท าหนังสือน าสํงเรื่องนี้ไปยังกระทรวงที่มีหน๎าที่
รับผิดชอบโดยตรง คือ กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงาน "หากพ่ีน้องประชาชนชาวกระแส
บน ไม่ต้องการโรงไฟฟ้าชีวมวล คงต้องรอค าตอบจากกระทรวงที่มีอ านาจอนุมัติ อนุญาต เมื่อทางจังหวัด
ได้รับหนังสือนี้แล้ว ก็จะท าส าเนาส่งกลับไปให้ประชาชนรับทราบต่อไป”  

การยื่นหนังสือคัดค๎านของชาวบ๎านกระแสบนครั้งนี้ เป็นการใช๎สิทธิ์ตามที่ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดระยองได๎ขอความรํวมมือจาก อบต.กระแสบน ให๎ชํวยประชาสัมพันธ๑เรื่องการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจ าพวก 3  กรณีบริษัทสหกิจไบโอเพาเวอร๑ จ ากัด ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟูาชีวมวล ขนาด 9.9 เมกะวัตต๑ ทั้งนี้ อบต.กระแสบน ได๎แจ๎งให๎
กลุํมรักษ๑กระแสบนที่ประสงค๑จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้ แจ๎งความประสงค๑ภายในวันที่ 11 
ตุลาคม 2558 ตามประกาศส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เรื่องการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการ
พิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจ าพวก 3 
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โดยในประกาศดังกลําวระบุวํา วัตถุดิบของโครงการนี้ ประกอบด๎วย เศษไม๎ยางพารา จ านวน 
142,387 ตันตํอปี มีการใช๎สารคลอรีนเป็นเคมปรับสภาพน้ า 600 ตันตํอปี และใช๎งบประมาณลงทุน
เบื้องต๎น 800 ล๎านบาท พร๎อมทั้งได๎ระบุวําผลกระทบจากโครงการนี้มีเพียง 2 ประการ คือเสียงดังและฝุุน
ละออง โดยผู๎ที่จะได๎รับผลกระทบคือประชาชนซึ่งอยูํในรัศมีเพียง 500 เมตร 

8 ตุลาคม 2558 นี้ ตัวแทนกลุํมรักษ๑กระแสบนจะเดินทางมายื่นหนังสือคัดค๎านโครงการตํอ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน และยื่นหนังสือร๎องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิชุมชนตํอคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหํงชาติตํอไป 

11 กรกฎาคม 2559 องค๑การบริหารสํวนต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ได๎เปิด
ประชุมสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลกระแสบน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2559 โดยมี นายปัญญา 
ส าลี ประธานสภา อบต.กระแสบน นายอนุรุธ บุญเหลือ นายก อบต .กระแสบน พร๎อมด๎วยสมาชิก 
อบต.14 หมูํบ๎านเข๎ารํวมประชุม และขอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน ในการออกใบอนุญาตกํอสร๎างอาคารเพ่ือประกอบกิจการพลังงาน (โรงไฟฟูาชีวมวล) 
ขนาด 9.9 เมกะวัตต๑ ของบริษัท สหกิจไบโอเพาเวอร๑ จ ากัด ในพ้ืนที่หมูํ 9 กํอนที่จะเปิดการประชุมสภาฯ 
มีชาวบ๎านต าบลกระแสบน ที่คัดค๎านการกํอสร๎างโรงไฟฟูาชีวมวล จ านวน 200 คน เดินทางมารวมตัวกัน
ที่หน๎า อบต.กระแสบน และตัวแทนชาวบ๎านได๎ยื่นหนังสือคัดค๎านให๎แกํ นายอนุรุธ บุญเหลือ นายก อบต .
กระแสบน และสมาชิก อบต.ทั้ง 14 หมูํบ๎าน  

โดยรายละเอียดที่ชาวบ๎านต าบลกระแสบน คัดค๎านมาอยํางตํอเนื่อง เรื่องการพิจารณาออก
ใบอนุญาตโรงไฟฟูาชีวมวลดังกลําว เนื่องจากหวั่นกํอให๎เกิดความไมํสงบในพ้ืนที่ต าบลกระแสบนได๎ สํงผล
กระทบให๎เกิดความขัดแย๎งรุนแรงระหวํางประชาชน กับผู๎น าท๎องถิ่น และผู๎ประกอบการ ประกอบกับพ้ืน
ที่ตั้งโรงไฟฟูาชีวมวลไมํเหมาะสม เนื่องจากอยูํใกล๎วัด โรงเรียน แหลํงน้ าสาธารณะ และใกล๎ชุมชน โดยมี
เจ๎าหน๎าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรแกลง พร๎อมเจ๎าหน๎าที่อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนอ าเภอแกลง 
มาดูแลความสงบ 

ส าหรับการประชุมสภา อบต. มีเรื่องการพิจารณาออกใบอนุญาตกํอสร๎างโรงไฟฟูาชีวมวล ขนาด 
9.9 เมกะวัตต๑ ของบริษัท สหกิจไบโอเพาเวอร๑ จ ากัด โดยอนุญาตให๎ตัวแทนชาวบ๎านเข๎ารํวมประชุม 
จ านวน 4 คน การประชุมซึ่งใช๎เวลานานกวํา 2 ชม. จนถึงเวลา 15.30 น.ยังไมํสามารถสรุปได๎ แตํ
ชาวบ๎านยังคงปักหลักอยูํที่หน๎า อบต.  

14 กรกฎาคม 2559 ชาวบ๎านแสดงความไมํพอใจกํอนเผาพริกเผาเกลือ สาปแชํงเจ๎าหน๎าที่
องค๑การบริหารสํวนต าบลกระแสบนตามความเชื่อ หลังที่ประชุมเห็นชอบให๎สร๎างโรงไฟฟูาชีวมวลขนาด 
9.9 เมกะวัตต๑ในพ้ืนที่ได๎ ทั้งนี้การประชุมได๎เปิดโอกาสให๎ฝุายผู๎ประกอบการชี้แจงขั้นตอนการรับฟัง
ความเห็นของประชาชน ขณะที่ฝุายชาวบ๎านโต๎แย๎งในทุกประเด็น กํอนจะมีสมาชิก อบต .4 คน เดินออก
จากห๎องประชุม โดยให๎เหตุผลวําไมํเห็นด๎วยกับที่ประชุมมีมติให๎ลงคะแนนเสียงแบบลับ กํอนจะมาอยูํใน
วงของผู๎ที่มาคัดค๎าน ขณะที่ตัวแทนชาวบ๎านเชื่อวํา ขั้นตอนการรับฟังไมํโปรํงใส 

หลังจากนี้ชาวบ๎านจะรวมตัวกันยื่นฟูองตํอศาลปกครองให๎ระงับโครงการนี้ออกไปกํอน และ
เดินทางไปส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพ่ือคัดค๎านการพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
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คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1.ชาวบ๎านกระแสบน อ าเภอแกลง ไมํต๎องการโรงไฟฟูาชีวมวล ของบริษัท สหกิจไบโอเพาเวอร๑ 

จ ากัด 
2. บริษัท สหกิจไบโอเพาเวอร๑ จ ากัดต๎องการสร๎างโรงไฟฟูาชีวมวลและองค๑การบริหารสํวนต าบล

กระแสบนได๎ออกใบอนุญาต 
  

ผู้เกี่ยวข้องอื่น: 
1.ผู๎วําราชการจังหวัดระยอง  2. องค๑การบริหารสํวนจังหวัดระยอง 3. นายอ าเภอแกลง  4. 

อุตสาหกรรมจังหวัด 5. พลังงานจังหวัดระยอง 6. ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง 7.สื่อมวลชน 8.
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 9. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ 10. ศาลปกครอง 11. 
ต ารวจภูธรแกลง 
  
ระยะเวลา: พ.ศ.2558 – พ.ศ.2561 
  
สถานะ: อยูํระหวํางการด าเนินการแก๎ไข 
  
พลวัต: กลุํมคนรักษ๑กระแสบนยื่นหนังสือเรียกร๎องให๎ยกเลิกโครงการโรงไฟฟูาชีวมวลของบริษัทสหกิจไบ
โอเพาเวอร๑ จ ากัด ตํอผู๎วําราชการจังหวัดระยอง  
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
  
วิธีการแก้ไข: 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น การยื่นหนังสือ
ตํอผู๎วําราชการจังหวัด ตํอคณะกรรมการกิจการพลังงาน ตํอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน การฟูองศาล
ปกครอง  

  
แหล่งที่มา: 
ประชาไท. “ชาวกระแสบนต้านโรงไฟฟ้าชีวมวล ป้องแหล่ง น้ าประปา รักษาพ้ืนที่เกษตร.”  8 ตุลาคม  

2558.  
พีพีทีวี. “อบต.กระแสบน ไฟเขียว โรงไฟฟ้าชีวมวล.” 14 กรกฎาคม 2559. 
เมเนเจอร๑ออนไลน๑. “ชาวกระแสบน” 200 คน คัดค้านสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล. 11 กรกฎาคม 2559.  
เมเนเจอร๑ออนไลน๑. “ชาวบ้านกระแสบน คัดค้านก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล.” 21 กรกฎาคม 2558. 
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71.คัดค้านผังเมือง 
  
พื้นที่:  ต าบลห๎วยโปุง  อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
  
ประเภท: การพัฒนาเมือง สิ่งแวดล๎อมและเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
  
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านคัดค๎านเปลี่ยนผังเมือง จากพ้ืนที่อยูํอาศัยเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมหนัก เพ่ือ
รองรับเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ทางรัฐบาลก าหนดขึ้น 
  
ความเป็นมา: 

7 สิงหาคม 2558 เครือขํายประชาชนภาคตะวันออก เข๎าพบอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เพ่ือคัดค๎านข๎อก าหนดในรํางผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ที่สนับสนุนให๎เกิดการขยายอุตสาหกรรมเป็น
จ านวนหลายหมื่นไรํในพ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่อนุรักษ๑ชนบท และพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ ในขณะที่
ปัญหามลพิษเดิมยังไมํได๎รับการแก๎ไข มีประกาศใช๎ผังเมืองรวมใหมํใน 5 จังหวัด ทั้งระยอง เพชรบุรี 
ชลบุรี ขอนแกํน และอุดรธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอัตราการเติบโตสูง รวมทั้งยังมีบทบาทในด๎านเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกอีกด๎วย   

15 มิถุนายน 2560 นายจ านงค๑ จ๎อยทองมุก ประธานชุมชนมาบชะลูด-ชากกลาง ต.ห๎วยโปุง อ.
เมือง จ.ระยอง พร๎อมด๎วยชาวบ๎านภายในชุมชนจ านวนหนึ่งได๎เดินทางมายัง สนง.เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
เพ่ือยื่นหนังสือคัดค๎านการเปลี่ยนแปลงผังเมืองในพ้ืนที่รอบหมูํบ๎านเนื้อที่ประมาณ 1,400 ไรํ จากเดิมเป็น
พ้ืนที่สีเหลืองที่เวนคืนไปจากชาวบ๎านเมื่อปี พ.ศ.2529 ในราคาไรํละ 1 หมื่นบาท โดยการนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด แจ๎งวําจะมีการจัดสร๎างเป็นพ้ืนที่อยูํอาศัยและเมืองใหมํที่จะน าความเจริญมาสูํ
พ้ืนที่ ชาวบ๎านจึงยอมเวนคืนไปในราคาท่ีต่ ามาก 

ชาวบ๎านในชุมชนตํางไมํเห็นด๎วยกับทางผังเมือง จ.ระยอง ที่จะประกาศให๎พ้ืนที่ดังกลําวเป็นพ้ืนที่
สีมํวง หรือพ้ืนที่กํอสร๎างอุตสาหกรรมหนักได๎ เพราะที่ผํานมาชาวบ๎านก็รับไมํไหวแล๎วกับมลพิษจาก
อุตสาหกรรมที่อยูํรายรอบ ถ๎าพ้ืนที่กวําพันไรํเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหนักรับรองต๎องได๎รับผลกระทบ
อยํางหนักแนํนอน การมายื่นหนังสือก็เพ่ือให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทบทวนเรื่องดังกลําวเสียใหมํ เพ่ือให๎นึก
ถึงผลกระทบกับวัด โรงเรียน ชาวบ๎านในชุมชน กวํา 300 หลังคาเรือน จะได๎รับผลกระทบในอนาคต จึง
ต๎องการให๎มีทบทวนเรื่องเสียใหมํ 

นายบุญชํวย ชาวนาลุํม อายุ 70 ปี บ๎านเลขที่ 6 ถ.ชากกลางมิตรประชา ต.ห๎วยโปุง อ.เมือง จ.
ระยอง เป็นผู๎มีสํวนได๎เสียโดยตรง เป็นประชาชนที่มีบ๎านติดอยูํในเขตผังเมืองที่จะประกาศใหมํ กลําววํา 
ขอให๎ภาครัฐรับฟังเสียงประชาชนด๎วย เพราะพวกตนไมํมีที่จะย๎ายถิ่นฐานไปไหนแล๎ว การพัฒนาตํางๆ ที่
ภาครัฐสนับสนุน ชาวบ๎านทุกคนเห็นดีเห็นงาม แตํต๎องไมํกระทบตํอความเป็นอยูํของชาวบ๎าน 

นายนิรุตต๑ ดวงประเสร็จ ส.ท.มาบตาพุด เขต 3 ได๎กลําววํา ปัจจุบันมีชาวบ๎านมารํวมลงชื่อแล๎ว
กวํา 80 คนในการคัดค๎านกํอนประกาศใช๎ผังเมือง ขณะที่ นางสมใจ ธรรมยิ่ง หัวหน๎าส านักงานปลัดเทศ 
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บาลมาบตาพุด ได๎มารับหนังสือคัดค๎านจากชาวบ๎าน พร๎อมทั้งเตรียมเสนอไปยังหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ตํอไปเพื่อให๎ได๎รับทราบเรื่องดังกลําว 

นายเจริญ ปาศร นายชํางโยธาช านาญงาน เทศบาลเมืองมาบตาพุด กลําววํา จากการที่มีการติด
ประกาศตั้งเดือนมี.ค.60 จนถึง 19 มิ.ย.60 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นในเรื่องนี้ ซึ่งการเปลี่ยนผังเมืองให๎เป็น
พ้ืนที่อุตสาหกรรมหนักก็เพ่ือรองรับเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ทางรัฐบาล
ก าหนดขึ้น แตํถึงอยํางไรก็จะมีการน าเรื่องดังกลําวหารือรํวมกันกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ประกอบด๎วย 
ผังเมือง จ.ระยอง ทบ.มาบตาพุด และทางจังหวัดระยอง พร๎อมหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งหมด พร๎อมกับ
หนังสือคัดค๎านของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของคนในชุมชน ที่ก าหนดให๎ยื่นกํอนวันที่ 19 มิ.ย. เพ่ือเสนอจังหวัด
ระยองพิจารณาตามข้ันตอนตํอไป. 
  25 ตุลาคม 2560 พล.อ. ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา หัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) 
ตัดสินใจใช๎อ านาจเบ็ดเสร็จที่มีอยูํ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ออกค าสั่ง ยกเลิกการบังคับใช๎ผังเมืองของจังหวัดระยอง ชลบุรี 
และฉะเชิงเทรา และให๎หนํวยงานของรั ฐจัดท าแผนผังการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภคข้ึนใหมํ  "มันเหมือนการลักหลับชาวบ้าน แล้วชาวบ้านจะเหลืออะไรไปสู้กับเขา ความหวัง
ของเราก็คือผังเมืองที่เพ่ิงประกาศใช้ไปเมื่อต้นปีเพ่ือลดผลกระทบมลพิษอุตสาหกรรม " เฉลิมพร กลํอม
แก๎ว แกนน าเครือขํายประชาชนภาคตะวันออกกลําว  

เฉลิมพรกลําวอีกวํา การประกาศใช๎ผังเมืองเมื่อเดือนมีนาคม 2560 มาจากการตํอสู๎มากวํา 2 
ทศวรรษ ซึ่งสร๎างความอํุนใจ ให๎แกํภาคประชาสังคมของระยอง เพราะผังเมืองใหมํเน๎นเรื่องเพ่ิมพ้ืนที่
อนุรักษ๑ธรรมชาติ ลดพ้ืนที่อุตสาหกรรม และจัดสรรพ้ืนที่กันชน ไปมากกวําที่เคยมีมาแตํเดิม ซึ่งเฉลิมพร
บอกวําเป็นความหวังที่จะท าให๎เกิดการพัฒนาสมดุลระหวํางระบบนิเวศน๑กับอุตสาหกรรมข้ึน 

เหตุการณ๑สิ่งแวดล๎อมส าคัญของมาบตาพุด 
 2532 กํอตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 2534 เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนจากโรงงานปิโตรเคมีและโรงกลั่น สืบเนื่องจากพ้ืนที่ตั้งของ

โรงงานอยูํใกล๎กับชุมชน ขาดพ้ืนที่กันชน 
 2548 เกิดภาวะขาดแคลนน้ าในพื้นที่ สํงผลให๎เกิดความระแวงในการแยํงน้ าใช๎ระหวํางชุมชน

กับภาคอุตสาหกรรม 
 2550 จากผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่ ท าให๎องค๑กรเอกชนเคลื่อนไหวรณรงค๑ให๎พ้ืนที่

มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ 
 2552 ศาลปกครองให๎ระงับชั่วคราวการด าเนินงาน 76 โครงการ ในเขตอุตสาหกรรมมาบตา

พุดตามค าร๎องของนักเคลื่อนไหวเพ่ือสิ่งแวดล๎อม 
 2560 เดือนมีนาคม ประกาศใช๎ผังเมืองฉบับใหมํของระยองและชลบุรี 
 2560 คสช. ออกค าสั่ง ม.44 เรื่อง ข๎อก าหนดการใช๎ประโยชน๑ในที่ดินในพ้ืนที่ระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ล๎มผังเมืองที่เพ่ิงประกาศ 

 คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1. เครือขํายประชาชนภาคตะวันออกคัดค๎าน คัดค๎านข๎อก าหนดในรํางผังเมืองรวมจังหวัด 



218 
 

ระยอง ที่สนับสนุนให๎เกิดการขยายอุตสาหกรรมเป็นจ านวนหลายหมื่นไรํในพ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่อนุ 
รักษ๑ชนบท และพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ ในขณะที่ปัญหามลพิษเดิมยังไมํได๎รับการแก๎ไข  

2. รัฐบาลต๎องการพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

 
ผู้เกี่ยวข้องอื่น: 

1. ผู๎วําราชการจังหวัดระยอง  2. องค๑การบริหารสํวนจังหวัดระยอง 3. เทศบาลเมืองมาบตาพุด  
4.กระทรวงอุตสาหกรรม 5. สื่อมวลชน  
  
ระยะเวลา: พ.ศ.2558 – พ.ศ.2561 
  
สถานะ: อยูํระหวํางการด าเนินการแก๎ไข 
  
พลวัต:   ชาวบ๎านได๎เดินทางมายัง สนง.เทศบาลเมืองมาบตาพุด เพ่ือยื่นหนังสือคัดค๎านการเปลี่ยนแปลง
ผังเมืองในพ้ืนที่รอบหมูํบ๎านเนื้อที่ประมาณ 1,400 ไรํ จากเดิมเป็นพ้ืนที่สีเหลืองที่เวนคืนไปจากชาวบ๎าน
เมื่อปี พ.ศ.2529 ในราคาไรํละ 1 หมื่นบาท โดยการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด แจ๎งวําจะมีการจัดสร๎าง
เป็นพื้นที่อยูํอาศัยและเมืองใหมํที่จะน าความเจริญมาสูํพ้ืนที่ ชาวบ๎านจึงยอมเวนคืนไปในราคาท่ีต่ ามาก 
  
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
  
วิธีการแก้ไข: 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออก การจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็น 

  
แหล่งที่มา: 
ไทยรัฐ. “รุมค้านเปลี่ยนผังเมืองระยอง จากที่อยู่อาศัยเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมหนัก.” 15 มิถุนายน  

2560. 
บีบีซีไทย. “ฟังชาวบ้านมาบตาพุดและภาคอุตสาหกรรม หลัง ม.44 ล้มผังเมืองสามจังหวัดเพ่ืออีอีซี.” 30  

ตุลาคม 2560. 
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72.ประมงพื้นบ้านขอให้ทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย  
 
พื้นที่:  ต าบล (อบต.) กระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
  
ประเภท:  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
  
ประเด็นขัดแย้ง: ผู๎ประกอบการเรือประมงพาณิชย๑และประมงพ้ืนบ๎าน คัดค๎านการที่รัฐบาลไทยจะไปให๎
สัตยาบันรับอนุสัญญา C188  
 
ความเป็นมา: 

1 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย๑ราชการจังหวัดระยอง นายอภินัทธ๑ รัตนพรวารีสกุล รองนายกประมง จ.
ระยอง พร๎อมด๎วยกลุํมผู๎ประกอบการเรือประมงพาณิชย๑และประมงพ้ืนบ๎านกวํา 300 คน ถือปูายคัดค๎าน
การที่รัฐบาลไทยจะไปให๎สัตยาบันรับอนุสัญญา C188 พร๎อมยื่นหนังสือ ผํานนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชต 
ผู๎วําราชการจังหวัดระยอง เพื่อสํงถึงนายกรัฐมนตรี โดยมี นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย ปลัดจังหวัดระยอง 
และ นายสุปนันท๑ สังข๑สุวรรณ ผู๎อ านวยการกลุํมงานศูนย๑ด ารงธรรมจังหวัดระยอง เป็นตัวแทนในการรับ
หนังสือ โดยข๎อร๎องเรียน มีดังนี้ คือ  

1. การขาดแคลนแรงงาน ขอให๎มีการแก๎ไขปัญหาแบบถาวร โดยใช๎มาตรา 83 แหํงพระราช
ก าหนดประมง เพ่ือแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เป็นการชํวยให๎ภาคการประมงสามารถประกอบ
อาชีพและด าเนินธุรกิจตํอไปได๎   

2. การซื้อเรือคืน ขอให๎เรํงรัดหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเรํงด าเนินการเรื่องซ้ือเรือคืนโดยเร็วที่สุด  
3. เรํงรัดให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ปรับปรุงแก๎ไข กฎ ระเบียบ ที่ออกมาบังคับใช๎กับ

ผู๎ประกอบการเรือประมงให๎มีความเสมอภาคและเทําเทียมกับอาชีพอ่ืน  
4. เรํงรัดการออกประกาศ กฎข๎อบังคับการการตรวจเรือ เพ่ือให๎ชาวประม ออกท าการประมงได๎

อยํางถูกต๎อง  
5.ขอให๎ทบทวนกฏหมายพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ที่มีบทลงโทษรุนแรงเกินไป  
6. แก๎ไขปัญหาการแจ๎งเข๎าออกของแตํละศูนย๑ให๎ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน  
7. ให๎แก๎ไขปัญหาภาระในการจํายคําบริการรายเดือนของอุปกรณ๑ VMS ในชํวงที่เรือจอด 

 นอกจากนี้ ต๎องการให๎ภาครัฐมองเห็นความแตกตํางของชาวประมงอยํางแท๎จริง โดยเฉพาะเรื่องที่
เตรียมออกกฎข๎อบังคับให๎มีห๎องน้ าของคนในเรือประมงที่บังคับวํา คนเรือ 4 คน ตํอห๎องน้ า 1 ห๎อง และ
บังคับให๎มีห๎องนอน 1 คน ตํอ 1 ห๎อง ห๎องกินข๎าว ห๎องนันทนาการ ซึ่งความแตกตํางของเรือประมง
ตํางประเทศกับเรือประมงไทย คือ เรือประมงไทยมีคนเรือไมํต่ ากวํา 10 คน ตํอเรือ 1 ล า ออกเรือไปเช๎า
เย็นกลับ สํวนเรือประมงตํางประเทศ มีคนเรือไมํเกิน 4-5 คนตํอล า ออกเรือไมํต่ ากวํา 15 วันตํอเที่ยว ซึ่ง
ทางภาครัฐควรมองเห็นถึงความแตกตํางด๎วย 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
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1. ผู๎ประกอบการเรือประมงพาณิชย๑และประมงพ้ืนบ๎าน คัดค๎านการที่รัฐบาลไทยจะไปให๎
สัตยาบันรับอนุสัญญา C188  

2. รัฐบาลไทยรํวมตกลงให๎สัตยาบันรับอนุสัญญา C188  
 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1. ผู๎วําราชการจังหวัดระยอง  2. องค๑การบริหารสํวนจังหวัดระยอง 3.ศูนย๑ด ารงธรรม   

4. สื่อมวลชน  
  
ระยะเวลา: พ.ศ.2561 
  
สถานะ: อยูํระหวํางการด าเนินการแก๎ไข 
  
พลวัต: ผู๎ประกอบการเรือประมงพาณิชย๑และประมงพ้ืนบ๎าน ถือปูายคัดค๎านรัฐบาลไทยจะไปให๎สัตยาบัน 
รับอนุสัญญา C188 พร๎อมยื่นหนังสือ ถึงนายกรัฐมนตรี  
  
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
  
วิธีการแก้ไข: 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การชุมนุมอยํางสันติ การจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็น 

  
แหล่งที่มา: 
แนวหน๎า. “มาตามนัด! กลุ่มประมงรวมตัวคัดค้านกฎหมายลั่นได้รับผลกระทบหนัก ขีดเส้นตาย 7    

วันหยุดออกเรือ.” 1 สิงหาคม 2561. 
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73. คัดค้านการวางโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
 
พื้นที่:  ต.นาตาขวัญ ต.บ๎านแลง ต.ตะพง อ.เมือง และ ต.ชากบก อ าเภอบ๎านคําย จังหวัดระยอง 
  
ประเภท: การจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐาน (สาธารณูปการ)  
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
  
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวอ าเภอเมืองระยองคัดค๎านโครงขํายสายสํงไฟฟูาแรงสูง บ๎านคําย-จันทบุรี ของการ
ไฟฟูาฝุายผลิต ผํานสวนยาง สวนผลไม๎ โดยไมํรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 
ความเป็นมา: 

13 มกราคม 2558 นพ.นิรันดร๑ พิทักษ๑วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชน และคณะอนุกรรมการ ได๎
ลงพ้ืนที่ รับฟังความคิดเห็นของชาวบ๎าน 4 ต าบล ต.นาตาขวัญ ต.บ๎านแลง ต.ตะพง อ.เมือง และ ต.ชา
กบก อ.บ๎านคําย จ านวน 200 คน ที่วัดบ๎านแลง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีนายสมบูรณ๑ เพชรฉกรรจ๑ นาย
เจนวิทย๑ วัฒนวิสุทธิ์ และนายธัญญาวุฒิ เสียงประเสริฐ เป็นแกนน ากรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ ลง
พ้ืนที่จังหวัดระยอง เพ่ือติดตามรับฟังปัญหาความเดือดร๎อนของพ่ีน๎องชาวบ๎านใน 4 ต าบลดังกลําว หลัง
ชาวบ๎านร๎องเรียนที่ได๎รับผลกระทบจากระบบวางโครงขํายสายสํงไฟฟูาแรงสูงของ กกพ.ไมํเห็นด๎ว ย
จ านวน 143 ราย จุดเชื่อมเริ่มจากสถานีไฟฟูายํอยเชิงเนิน ตั้งอยูํ ต.บ๎านแลง ไปยังจุดเชื่อมระบบ
โครงขํายไฟฟูา 230 กิโลโวลต๑บ๎านคําย-จันทบุรี ตั้งอยูํที่ ต.นาตาขวัญ และ ต.ตะพง อ.เมืองระยอง 
ระยะทางยาว 13.23 กิโลเมตร จึงพาดผําน ต.บ๎านแลง ต.นาตาขวัญ และ ต.ตะพง 

กลุํมชาวบ๎าน ได๎แสดงความคิดเห็น พร๎อมเรียกร๎องขอให๎ชะลอโครงการไว๎กํอน ไมํชอบด๎วย
กฎหมาย เพ่ือให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎พิจารณาทบทวนใหมํ อีกทั้งเปิดให๎ประชาชนในพ้ืนที่ได๎เข๎าไปมี
สํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็นตํอโครงการ กํอนด าเนินการตํอไป การวางแนวสายไฟฟูาจากโรงไฟฟูา
ถึงจุดเชื่อมตํอ ต๎องเลือกแนวทางตรงท่ีสั้นที่สุด ผลกระทบประชาชนน๎อยที่สุด แตํตามประกาศของ กกพ.
ที่น าเสนอ กฟผ. แผนที่สภาพภูมิศาสตร๑ยังไมํเหมาะสมถ๎าแนวตรงสั้นกวําประหยัดงบประมาณของรัฐ
มากกวํา 

นายสมบูรณ๑ เพชรฉกรรจ๑ ชาวบ๎านต าบลนาตาขวัญ ซึ่งเป็นผู๎หนึ่งที่ได๎รับผลกระทบจากการวาง
โครงขํายระบบสายสํงไฟฟูาแรงสูงของการไฟฟูาสํวนภูมิภาค เปิดเผยวํา โครงการดังกลําวไมํได๎เปิดให๎
ชาวบ๎านในพ้ืนที่ได๎มีโอกาสรํวมแสดงความคิดเห็นแตํอยํางใด จะเห็นได๎จากคําจํายชดเชยแกํชาวบ๎านที่
โครงการพาดผํานไมํตรงตามสภาพข๎อเท็จจริงในปัจจุบัน โดยเฉพาะอยํางยิ่งพ้ืนที่ที่โครงการพาดผํานนั้น
ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ส าคัญของท๎องถิ่น ราคาที่ดินปัจจุบันตกไรํละนับล๎านบาท ที่ส าคัญเงินที่จํายคืนแกํ
ชาวบ๎านไมํสามารถที่จะน าไปหาซื้อที่ดินแหํงใหมํ เพ่ือท ามาหากินได๎อีกด๎วย จึงอยากขอเรียกร๎องให๎
พิจารณาทบทวนเพ่ือให๎เกิดความเป็นธรรมกับชาวบ๎านในพ้ืนที่ และเปิดให๎ชาวบ๎านได๎มีสํวนรํวมในการ
แสดงความคิดเห็น กํอนด าเนินโครงการ 

20 สิงหาคม 2558 สมาคมต๎านโลกร๎อนลุยฟูองการไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย(กฟผ.) และ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพิกถอนสายสํงไฟฟูาแรงสูงใกล๎ชุมชนให๎คนระยอง ระบุข๎าม
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ขั้นตอนไมํฟังเสียงชาวบ๎าน กํออันตรายเสี่ยงเป็นมะเร็ง พร๎อมยืนยันต๎องเปลี่ยนแนวเส๎นทางและให๎ท า
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล๎อม (EIA)  รํวมกับเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร๑พีซี 

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมตํอต๎านสภาวะโลกร๎อน เปิดเผยวํา วันนี้เวลา 11.00 น. ทีมนัก
กฎหมายของสมาคมฯได๎รํวมกับชาวระยองกวํา 100 คนรํวมลงชื่อฟูองกฟผ. ผู๎ถูกฟูองที่ 1 และกกพ. ผู๎ถูก
ฟูองที่ 2 ตํอศาลปกครองระยอง ฐานกระท าการโดยไมํชอบด๎วยกฎหมาย ละเลยการปฏิบัติหน๎าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให๎ต๎องปฏิบัติ กรณีมีการก าหนดแนวเส๎นสายสํงไฟฟูาแรงสูงขนาด 230 กิโลโวลต๑ จาก
เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร๑พีซี เชิงเนิน-บ๎านคําย-จันทบุรี 

 ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการที่กกพ. และ กฟผ. ได๎ประกาศก าหนดเขตแนวสายไฟฟูาแรงสูงผําเข๎าไปใน
พ้ืนที่ชุมชนและสวนผลไม๎ขึ้นชื่อของชาวต าบลบ๎านแลง ต าบลตะพง ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมือง และ
ต าบลซากบก อ าเภอบ๎านคําย จังหวัดระยอง โดยที่ชาวบ๎านไมํรู๎เรื่องมากํอน เป็นการใช๎อ านาจทาง
ปกครองโดยพลการ และไมํเปิดโอกาสให๎ชาวบ๎านมีสํวนรํวมในการตัดสินใจเลือกแนวเส๎นทางอ่ืนที่มี
ผลกระทบน๎อยกวํา เนื่องจากชาวบ๎านหวาดผวากับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมามากมาย ทั้งการท าลาย
สวนผลไม๎เกําแกํขึ้นชื่อของชาวระยองตลอดแนวเส๎นทางกว๎าง 40 เมตรจะถูกตัดโคํนทิ้งทั้งหมดและห๎าม
ปลูกไม๎ยืนต๎น ที่ส าคัญมีรายงานผลการวิจัยทั้งในและตํางประเทศยืนยันตรงกันวําผู๎ที่มีบ๎านเรือนหรืออยูํ
อาศัยใกล๎แนวสายสํงไฟฟูาแรงสูงระยะ 300 เมตรมีโอกาสเป็น “โรคมะเร็ง" มากกวําคนอ่ืนถึง 3-5 เทํา
อีกด๎วย 

 โดยชาวบ๎านทั้ง 4 ต าบลของจังหวัดระยองยืนยันชัดเจนวํา กฟผ. และ กกพ. ต๎องเปิดโอกาสให๎
ชาวบ๎านที่ได๎รับผลกระทบมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ และต๎องมีการจัดท า EIA ตามที่คณะรัฐมนตรีเคย
ก าหนด และต๎องการให๎โรงไฟฟูา บมจ.ไออาร๑พีซี (IRPC) ต๎นเหตุของปัญหาขนาด 90 เมกะวัตต๑ทั้ง 2 โรง
ที่อยูํในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร๑พีซีจัดท า EIA ด๎วยเชํนกัน หากไมํยอมเปลี่ยนแนวเส๎นทางไป
ยังแนวอ่ืนที่มีผลกระทบน๎อยที่สุดและข๎อเสนออ่ืนตามที่ชาวบ๎านเสนอ ชาวบ๎านก็พร๎อมที่จะปักหลักสู๎
จนถึงที่สุด 

 ทั้งนี้ สมาคมตํอต๎านสภาวะโลกร๎อน ได๎ขอให๎ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษาให๎ผู๎ถูกฟูองคดีที่ 2 เพิก
ถอนประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง ก าหนดเขตระบบโครงขํายไฟฟูา 230 
กิโลโวลต๑ เชิงเนิน – จุดเชื่อมระบบโครงขํายไฟฟูา 230 กิโลโวลต๑ บ๎านคําย – จันทบุรี ซึ่งประกาศ ณ 
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2557 และเสนอให๎ กฟผ. ด าเนินการส ารวจแนวเส๎นทางที่เหมาะสมใหมํ โดย
กระบวนการศึกษาและการพิจารณาต๎องผํานกระบวนการการมีสํวนรํวมของประชาชนในพ้ืนที่ และให๎น า
ข๎อเสนอของประชาชนมาประกอบการเลือกแนวเส๎นทางด๎วย 

 นอกจากนี้ยังขอให๎ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษาให๎ผู๎ถูกฟูองคดีที่ 1 และหรือที่ 2 ด าเนินการอยํางใด 
เพ่ือประกาศเปลี่ยนแปลงเขตแนวสายสํงไฟฟูาแรงสูงใหมํ ให๎เป็นเส๎นตรงในลักษณะที่กํอให๎เกิดผลกระทบ
ตํอที่อยูํอาศัย ทรัพย๑สิน ไม๎ยืนต๎น และสวนผลไม๎ของผู๎ฟูองคดีให๎น๎อยที่สุด โดยให๎น าข๎อเสนอของ
ประชาชนมาประกอบการเลือกแนวเส๎นทางด๎วย และให๎เปิดเผยข๎อมูลรายละเอียดการศึกษาแนวเส๎นทาง 
4 เส๎นทาง รวมทั้งข๎อดี ข๎อเสีย ของเส๎นทางดังกลําวให๎ประชาชนได๎รับทราบเพ่ือใช๎ในการประกอบการ
พิจารณาเลือกแนวเส๎นทางใหมํที่เหมาะสม 

 รวมถึงขอให๎ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษาให๎ผู๎ถูกฟูองคดีที่ 1 และ IRPC จัดท ารายงานการวิเคราะห๑
ผลกระทบสิ่งแวดล๎อมให๎เป็นที่ยอมรับของประชาชนและหรือผู๎ฟูองคดีที่เป็นไปตามหลักวิชาการตามมติ
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ของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2554 ที่เกี่ยวเนื่องจากโครงการสายสํงไฟฟูาแรงสูงและ
โครงการกํอสร๎างโรงไฟฟูาทั้ง 2 โรงของ IRPC ในพ้ืนที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร๑พีซีด๎วย 

20 กุมภาพันธ๑ 2559 ชาวบ๎าน 3 ต าบล ในอ าเภอเมืองระยอง จ านวน 150 คน เดินทางมาลง
ประจ าวันไว๎เป็นหลักฐานที่ สภ.เมืองระยอง กรณีไมํยอมให๎ปักเสาไฟฟูาแรงสูงพาดผํานในพ้ืนที่สวนผลไม๎
ของชาวบ๎าน พร๎อมชูปูาย “เราไม่ยอมรับประกาศก าหนดเขตที่ผิดกฏหมายของ กกพ./กฟผ.” “โครงการ
สายไฟฟ้าแรงสูง บ้านค่าย-จันทบุรี ผ่านสวนยาง-สวนผลไม้ โดยไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน” ที่
ได๎รับผลกระทบ 

นายสมโภชน๑ เที่ยงสุนทร อายุ 62 ปี ชาวบ๎านต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง กลําววํา กํอนหน๎านี้ 
ชาวบ๎านซึ่งเป็นเจ๎าของสวนยาง สวนผลไม๎ ได๎รับจดหมายแจ๎งวําที่ดินบางสํวนของชาวบ๎านจะมีการปัก
เสาไฟฟูาแรงสูงพาดผําน โดยมีจุดเชื่อมตํอเริ่มต๎นที่ต าบลเชิงเนิน เชื่อมตํอไปที่อ าเภอบ๎านคําย ไปยัง
จังหวัดจันทบุรี จากนั้นก็มีจดหมายมาแจ๎งให๎ชาวบ๎านไปประชุมที่องค๑การบริหารสํวนต าบล (อบต.) ตะพง 
และพูดวําโครงการดังกลําวได๎จัดท าประชาพิจารณ๑กับผู๎น าชุมชน และได๎ติดประกาศไว๎ที่ที่วําการอ าเภอ
แล๎ว ท าเอาชาวบ๎านมีความรู๎สึกวําพวกเขาวันๆ ท างานอยูํแตํในสวน ท าไมไปติดประกาศไว๎ที่ที่วําการ
อ าเภอ จึงไมํมีใครทราบเรื่อง ท าให๎กลุํมชาวบ๎านไมํพอใจเริ่มรวมตัวออกมาคัดค๎านกันมาตลอด 

นายสมโภชน๑ กลําววํา ชาวบ๎าน 3 ต าบล จ านวน 150 คน เดินทางมาแจ๎งความตํอ พ.ต.ท.ไชยาจิตร๑ 
จันทะแสน พนักงานสอบสวน สภ.เมืองระยอง ไว๎เป็นหลักฐาน โดยไมํยอมให๎มีการปักเสาไฟฟูาแรงสูง
ผํานในพ้ืนที่ เนื่องจากยังไมํมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ชาวบ๎านต๎องการให๎มีการท า
ประชาพิจารณ๑รับฟังความคิดเห็นจากชาวบ๎านทั้งหมดที่อาจได๎รับผลกระทบเกี่ยวกับโครงการสาย
ไฟฟูาแรงสูงบ๎านคําย-จันทบุรี เทํานั้น ไมํใชํไปรับฟังความคิดเห็นจากผู๎ที่ไมํได๎รับผลกระทบ 

 25 เมษายน 2559 ชาวบ๎านจาก 3 ต าบลของอ าเภอเมืองระยอง ประกอบด๎วยต าบลนาตาขวัญ – 
บ๎านแลง – ตะพง จ านวน 30 คน ได๎เข๎าขัดขวางการท างานของพนักงานการไฟฟูาฝุายผลิต (กฟผ.) ที่น า
รถบรรทุกขนอุปกรณ๑ และเครื่องจักร เพื่อจะเข๎าไปด าเนินการตั้งเสาไฟแรงสูง ที่บริเวณถนนคลองอินทรีย๑ 
– ตะเกราทอง หมูํ 7 ต าบลบ๎านแลง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จนไมํสามารถด าเนินการติดตั้ง
เสาไฟฟูาแรงสูงได๎ แม๎จะได๎มีการพูดคุยกันระหวํางทั้งสองฝุายแตํก็ยังไมํสามารถด าเนินการตํอไปได๎ โดยมี
ก าลังเจ๎าหน๎าที่ต ารวจและทหารคอยดูแลรักษาปลอดภัยจ านวนหลายนาย 

 นายสมโภชน๑ เที่ยงสุนทร ชาวบ๎านในพ้ืนที่ กลําววํา สาเหตุของชาวบ๎านที่ออกมาคัดค๎านไมํให๎การ
ไฟฟูาท าการตั้งเสาไฟแรงสูงในพ้ืนที่ดังกลําว เนื่องจากเกรงจะได๎รับผลกระทบเมื่อมีการโยงสายไฟแรงสูง 
อีกท้ังการจํายคําเวนคืนที่ดินของการไฟฟูาก็ไมํเป็นธรรม ท าให๎ชาวบ๎านที่เป็นเจ๎าของที่บางรายไมํสามารถ
น าเงินเวนคืนไปซื้อที่ดินผืนใหมํเพ่ือยูํอาศัยได๎ และประการสุดท๎ายการไฟฟูาฯ ยังท าไมํถูกขั้ นตอน 
เนื่องจากยังไมํมีการท าประชาพิจารณ๑กับชาวบ๎านในพ้ืนที่ที่จะตั้งเสาไฟแรงสูงดังกลําว โดยมีชาวบ๎าน
จ านวน 155 คนได๎รวมตัวยื่นฟูองตํอศาลปกครองระยอง และคดียังไมํถึงที่สุด ยังไมํมีค าพิพากษาออกมา 
จึงอยากให๎ทางการไฟฟูาฯ ได๎รอค าพิพากษาออกมาเสียกํอนวําจะมีผลประการใด ซึ่งทางชาวบ๎านก็
ยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลฯ อยูํแล๎ว 

 นางสาวจิตติมา อยูํเกตุ เจ๎าหน๎าที่การไฟฟูาฝุายผลิต กลําววํา การไฟฟูาฝุายผลิตได๎ท าตามขั้นตอน
ของกฎหมายอยูํแล๎ว เมื่อทางเจ๎าของที่ดินยินยอมให๎ใช๎พ้ืนที่ ก็ได๎บรรทุกอุปกรณ๑ เครื่องจักรเพ่ือจะมา
ด าเนินการติดตั้งในพ้ืนที่ต าบลบ๎านแลง เป็นโครงการที่จะกํอสร๎างเสาไฟฟูาแรงสูงต๎นแรก ระบบโครงขําย
ไฟฟูา 230 กิโลโวลท๑ บ๎านคําย – จันทบุรี เป็นเขตระบบโครงขํายไฟฟูากว๎าง 40 เมตร จากทั้งหมด 40 
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ต๎น ระยะทาง 13. กิโลเมตรเศษ ให๎แล๎วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2560 แตํก็มาถูกชาวบ๎านกลุํมดังกลําว
ออกมาขัดขวาง 

 ทั้งนี้ทางการไฟฟูาฯ ก็ยืนกรานวําฝุายตนเข๎ามาถูกขั้นตอนตามกรอบของกฎหมาย และได๎มีการท า
ประชาพิจารณ๑กับชาวบ๎านและผู๎น าท๎องถิ่นแล๎ว สํวนทางชาวบ๎านก็ต๎องการให๎ชะลอโครงการกํอสร๎าง
เสาไฟฟูาแรงสูงดังกลําวไว๎กํอนจนกวําศาลฯ จะมีค าพิพากษา เมื่อทั้งสองฝุายตํางก็ตกลงกันไมํได๎ ทาง
เจ๎าหน๎าที่ต ารวจนอกเครื่องแบบที่ดูแลความสงบอยูํจึงได๎แนะน าให๎ทั้งสองฝุายไปลงบันทึกแจ๎งความกับ
พนักงานสอบสวนเพื่อเป็นหลักฐานไว๎กํอน พร๎อมกับให๎นัดวันพูดคุยไกลํเกลี่ยกันกํอน ที่จะด าเนินการใดๆ 
ตํอ ท าให๎ชาวบ๎านพอใจและสลายตัวในที่สุด แตํอยํางไรก็ตามทางชาวบ๎านก็ยังไมํมั่นใจ เกรงวําหาก
สลายตัวแล๎ว จะมีการเข๎าท างาน จึงได๎จัดคนมาดูเฝูาความเคลื่อนไหวบริเวณที่จะมีการตั้งเสาไฟฟูาแรงสูง
เป็นระยะๆ 

20 มิถุนายน 2559 นายปกครอง ชาญโลหะ รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง รํวม
ประชุมเรื่องสายสํงไฟฟูา เชิงเนิน-บ๎านคําย-จันทบุรี ณ ห๎องประชุมองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระยอง 

22 กุมภาพันธ๑ 2560 ที่ สวนผลไม๎ นายถวิล แสงทอง อายุ 73 ปี ได๎มีชาวบ๎านใน ต.บ๎านแลง และ 
ต.ตะพง อ.เมืองระยอง ที่ได๎รับผลกระทบจากการกํอสร๎างระบบโครงขํายไฟฟูาของ การไฟฟูาฝุายผลิต
แหํงประเทศไทย (กฟผ.) จ านวน 70 คน รวมตัวกันไมํให๎เจ๎าหน๎าที่ของ กฟผ. เข๎าด าเนินการตัดต๎นไม๎ใน
ที่ดินของชาวบ๎าน เพ่ือปักหลักตอมํอตั้งฐานเสาไฟฟูาแรงสูง โดยมี นายธัชพล เอ่ียมงาม ปลัดอ าเภอเมือง
ระยอง พร๎อมด๎วย ต ารวจ ทหาร และอาสากองร๎อยรักษาดินแดนอ าเภอเมืองระยอง จ านวน 10 คน เฝูา
สังเกตการณ๑ ปูองกันเหตุรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น โดยวันนี้เจ๎าหน๎าที่ของ กฟผ. ท าได๎เพียงการเข๎าวัดพ้ืนที่แคํ
ฝั่งเดียวเทํานั้น เนื่องจากชาวบ๎านสํวนใหญํ ไมํยินยอมให๎ตัดโคํนต๎นไม๎ของตน  

นายจั๊ก บ๎านแลง อายุ 73 ปี กลําววํา สายไฟฟูาแรงสูงที่พาดผํานไป ต๎นไม๎จะต๎องโดนโคํน โดนตัด
จนหมด แล๎วชาวบ๎านเราจะเหลืออะไร เราจะกินอะไรกันตํอไป อายุเราก็ 70 กวําปีแล๎ว กวําจะปลูกต๎นไม๎
ได๎โตขนาดนี้ มันใช๎เวลานานมาก ถึงแม๎จะมาเริ่มปลูกอีกก็ไมํทันแล๎ว สํวนของคําเวนคืนที่ไฟฟูาจํายให๎ก็ได๎
ราคาไรํละไมํก่ีบาท หากมาแลกกับต๎นไม๎ที่ปลูกมานานมาก เราคือฝุายที่เสียผลประโยชน๑ เพราะยังไงก็ไมํ
มีโอกาสปลูกใหมํอีกแล๎ว 

นายวิศาล เชี่ยวสาริกิจ นิติกร กฟผ.กลําววํา โครงการกํอสร๎างระบบโครงขํายไฟฟูา 230 กิโลโวลต๑ 
เชิงเนิน-จุดเชื่อม ระบบโครงขํายไฟฟูา 230 กิโลโวลต๑ บ๎านคําย-จันทบุรี ระยะทางทั้งสิ้น 13.23 กิโลเมตร 
ทาง กฟผ. ได๎ด าเนินการทุกอยํางตามข้ันตอนเป็นที่เรียบร๎อย จึงต๎องเข๎าพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการตามแผนงาน
ที่วางไว๎ เพราะแผนงานของรัฐมีก าหนดไว๎วําต๎องใช๎ไฟฟูาเมื่อไร ไมํเชํนนั้นจะมีไฟตกไฟดับ ซึ่งวันนี้ กฟผ. 
ไมํได๎มาโต๎แย๎งกับประชาชน ยืนยันวํา กฟผ. ฟังเสียงประชาชน แตํการด าเนินงานก็ต๎องท าตํอไป ซึ่งที่ผําน
มาได๎มีการพูดคุยเจรจากับทางภาคประชาชนกันมาโดยตลอด และกํอนที่จะเข๎ามาด าเนินการในที่ดินของ
ประชาชน ก็ได๎ท าทุกอยํางตามข้ันตอน และพบกับทุกหนํวยงาน 

17 กรกฎาคม 2560 นายวีระชาติ ชัชวาลย๑ ผู๎อ านวยการโครงการพัฒนาระบบสํงนครหลวงและ
ปริมณฑล (อค-นร.) กลําววํา อค-นร. ได๎น าสายสํง 230 kV เชิงเนิน–จุดเชื่อมสายสํง 230 kV บ๎านคําย–
จันทบุรี เข๎าใช๎งานในระบบ โดยได๎ยกเลิกสายสํง 230 kV บ๎านคําย–จันทบุรี วงจรที่ 1 และจําย
กระแสไฟฟูาเป็นสายสํง 230 kV สฟ.เชิงเนิน–บ๎านคําย และสายสํง 230 kV สฟ.เชิงเนิน–จันทบุรี โดยมี
นายศักดิ์สกุล อุดมฤทธิ์ หัวหน๎าหนํวยกํอสร๎างสายสํงปริมณฑล นายวิบูรณ๑ เดชมณีธรชัย หัวหน๎าหมวดขึง
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สาย นายภควัฒน๑ เจือทอง วิศวกรระดับ 5 โครงการพัฒนาระบบสํงนครหลวงและปริมณฑล (อค-นร.) 
เป็นผู๎ควบคุมและประสานงาน เพ่ือเป็นการเสริมความม่ันคงของระบบสํงไฟฟูาในเขตภาคตะวันออก 

 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1.ชาวบ๎านต๎องการให๎ชะลอโครงการกํอสร๎างเสาไฟฟูาแรงสูงดังกลําวไว๎กํอนจนกวําศาลฯ จะมีค า
พิพากษา  

2. การไฟฟูาฝุายผลิตต๎องการวางโครงขํายระบบสายสํงไฟฟูาแรงสูง 
 ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 

1.ผู๎วําราชการจังหวัดระยอง  2. องค๑การบริหารสํวนต าบลตะพง 3. อ าเภอบ๎านคําย  4. ปลัด 
อ าเภอเมืองระยอง 5. สื่อมวลชน 6. ต ารวจ 7.ทหาร 8.อาสากองร๎อยรักษาดินแดนอ าเภอเมืองระยอง 9. 
กรรมการสิทธิมนุษยชน 10. สมาคมต๎านโลกร๎อนลุยฟูองการไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย(กฟผ.)  11. 
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 12. ศาลปกครองระยอง 
 
ระยะเวลา: พ.ศ.2558 – พ.ศ.2561 
  
สถานะ: อยูํระหวํางการด าเนินการแก๎ไขรอการพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
  
พลวัต: ชาวบ๎านจาก 3 ต าบลของอ าเภอเมืองระยอง ประกอบด๎วยต าบลนาตาขวัญ – บ๎านแลง – ตะพง 
จ านวน 30 คน ขัดขวางการท างานของพนักงานการไฟฟูาฝุายผลิต ที่น ารถบรรทุกขนอุปกรณ๑ และ
เครื่องจักร เพ่ือจะเข๎าไปด าเนินการตั้งเสาไฟแรงสูง ที่บริเวณถนนคลองอินทรีย๑ – ตะเกราทอง หมูํ 7 
ต าบลบ๎านแลง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จนไมํสามารถด าเนินการติดตั้งเสาไฟฟูาแรงสูงได๎ แม๎จะ
ได๎มีการพูดคุยกันระหวํางทั้งสองฝุายแตํก็ยังไมํสามารถด าเนินการตํอไปได๎ โดยมีก าลังเจ๎าหน๎าที่ต ารวจ
และทหารคอยดูแลรักษาปลอดภัยจ านวนหลายนาย 
  
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
  
วิธีการแก้ไข: 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การชุมนุมอยํางสันติ การฟูองศาลปกครอง
ระยอง การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
 
แหล่งที่มา: 
ไทยรัฐ. “ชาวระยอง ลุกฮือ! จี้ชะลอสร้างโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูง.” 14 มกราคม 2558. 
อาร๑วายทีไนน๑. “ส.ต้านโลกร้อนฟ้องกฟผ.-กกพ.เพิกถอนสายส่งไฟฟ้าแรงสูงใกล้ชุมชนในจ.ระยอง.” 20  
          สิงหาคม 2558. 
เมเนเจอร๑ออนไลน๑. “ชาวเมืองระยองกว่า 100 คน แจ้งความห้ามปักเสาไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านที่ดิน-สวน 

ผลไม้.” 20 ก.พ. 2559. 
ส านักขําวประชาสัมพันธ๑ระยอง. “ชาวบ้านจาก 3 ต าบลใน อ.เมืองระยอง รวมตัวค้านไม่ให้การไฟฟ้าเข้า 
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ท างานตั้งเสาไฟแรงสูงในพื้นที่ เนื่องจากเกรงว่าจะได้รับผลกระทบ และไม่ได้ท าตามขั้นตอนของ
กฎหมาย.” 25 เมษายน 2559. 

ไบรท๑ทีวี. “ชาวบ้าน อ.เมืองระยอง กว่า 70 คนไม่ยินยอมให้ จนท.กฟผ. ปักหมุดตอม่อตั้ง 
เสาไฟฟ้าแรงสูง.” 22 กุมภาพันธ๑ 2560. 

อีแก็ตทูเดย๑. “อค-นร. น าสายส่ง 230 kV เชิงเนิน–จุดเชื่อมสายส่ง 230 kV บ้านค่าย–จันทบุรี เข้าใช้งาน 
ในระบบ.” 9 สิงหาคม 2560. 
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74. คัดค้านการสร้างโรงงานรีไซเคิลฝุ่นแดง 
 
พื้นที่:   ต.หนองบัว อ.บ๎านคําย จ.ระยอง  
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
  
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านหนองบัว ต.หนองบัว อ.บ๎านคําย จ.ระยอง คัดค๎านการกํอสร๎างโรงงานรีไซเคิล
ฝุุนจากเตาหลอมอาร๑กไฟฟูา (ฝุุนแดง) บริษัท เว๎ลธ๑ ฟิวชั่นอินเตอร๑-เทค (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
ความเป็นมา: 
 

3 ตุลาคม 2561 “กลุํมคนบ๎านคํายรักบ๎านเกิด” พร๎อมตัวแทนชาวบ๎านหนองบัว ต.หนองบัว อ.
บ๎านคําย จ.ระยอง ได๎น ารายชื่อชาวบ๎าน จ านวน 320 คน ที่คัดค๎านการกํอสร๎างโรงงานรีไซเคิลฝุุนจาก
เตาหลอมอาร๑กไฟฟูา (ฝุุนแดง) บริษัท เว๎ลธ๑ ฟิวชั่นอินเตอร๑ -เทค (ประเทศไทย) จ ากัด ลงชื่อโดย นาย
เศรษฐา ปิตุเตชะ เข๎ายื่นตํอ นายสุจินต๑ สุขเกิด นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลหนองบัว ที่ห๎องประชุม
สภาองค๑การบริหารสํวนต าบลหนองบัว  

การยื่นหนังสือคัดค๎าน เนื่องจากการกํอสร๎างโรงงานรีไซเคิลฝุุนจากเตาหลอมอาร๑กไฟฟูา (ฝุ
นแดง) ที่จะเข๎ามาตั้งในพ้ืนที่ ม.11 ต.หนองบัว เป็นจุดที่อยูํใกล๎วัด ชุมชน และหํางจากโรงเรียนหินโค๎ง
เพียง 500 เมตร จึงเกรงวําอาจสํงผลกระทบตํอสุขภาพของนักเรียน และอาจได๎รับอันตรายจากฝุุน 
          นายสุจินต๑ สุขเกิด นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลหนองบัว กลําววํา ตามระเบียบแล๎วการที่มี
โรงงานเข๎ามาขออนุญาตกํอสร๎างอาคารซึ่งอยูํในเขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะ เป็นสิทธิที่สามารถท าได๎ 
สํวนเรื่องการขออนุญาตตั้งโรงงานประกอบกิจการนั้นเป็นหน๎ าที่ของอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง   
“ที่ผ่านมา มีโรงงานบางแห่งสร้างปัญหาเรื่องน้ าเสีย ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน รวมทั้งฝุ่นละออง
จากโรงงานก็สร้างปัญหาต่อชุมชน หลังรับหนังสือคัดค้านก็จะท าหนังสือรายงานให้นายอ าเภอบ้านค่าย 
และทางจังหวัดทราบ รวมทั้งส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด และศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกระยอง ทราบ พร้อมจะน า
เรื่องเข้าประชุมสภาอีกด้วย”นายสุจินต๑ กลําว 

นายกรณ๑ภัฐวีญ๑ มํวงน๎อย อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กลําววํา โรงงานดังกลําวตั้งอยูํในเขตสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ อ.บ๎านคําย สามารถตั้งโรงงานได๎เพราะอยูํในเขตประกอบการ แตํทางโรงงานต๎องไป
ชี้แจงท าความเข๎าใจให๎ชาวบ๎านได๎ทราบข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่ชาวบ๎านวิตกกังวลเรื่องผลกระทบ
สิ่งแวดล๎อม 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1.ชาวบ๎านหนองบัว ไมํต๎องการโรงงานรีไซเคิลฝุุนจากเตาหลอมอาร๑กไฟฟูา (ฝุุนแดง)  
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2. บริษัท เว๎ลธ๑ ฟิวชั่นอินเตอร๑-เทค (ประเทศไทย) ต๎องการสร๎างโรงงานรีไซเคิลฝุุนจากเตาหลอม
อาร๑กไฟฟูา (ฝุุนแดง) 
  
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 

1.นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลหนองบัว 2.อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 3. สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา: พ.ศ.2561 
  
สถานะ: อยูํระหวํางการด าเนินการแก๎ไข 
  
พลวัต: ชาวบ๎านหนองบัวยื่นหนังสือคัดค๎านการกํอสร๎างโรงงานรีไซเคิลฝุุนจากเตาหลอมอาร๑กไฟฟูา (ฝุ
นแดง) ตํอ อบต.หนองบัว เนื่องจาก ที่ตั้งในพ้ืนที่ ม.11 ต.หนองบัว เป็นจุดที่อยูํใกล๎วัด ชุมชน และ
โรงเรียนหินโค๎งเพียง 500 เมตร จึงเกรงวําอาจสํงผลกระทบตํอสุขภาพของนักเรียน และอาจได๎รับ
อันตรายจากฝุุนด าเนินการตํอไปได๎  
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
  
วิธีการแก้ไข: 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การยื่นหนังสือคัดค๎าน 

  
แหล่งที่มา 
เมเนเจอร๑ออนไลน๑. “ชาวบ้านค่าย จ.ระยอง ล่ารายชื่อชาวบ้านกว่า 300 คน ค้านสร้าง รง.รีไซเคิลฝุ่น 

แดง.”  3 ตุลาคม 2561. 
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75.คัดค้านการสร้างโรงงานรีไซเคิลฝุ่นจากเตาหลอมเหล็ก 
 
พื้นที่:   ต.ห๎วยโปุง อ.เมือง จ.ระยอง  
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
  
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง จ.ระยอง คัดค๎านการกํอสร๎างโรงงานรีไซเคิลฝุุนจาก
จากเตาหลอมเหล็ก บริษัท หําวเรน ไมนิ่ง จ ากัด  
 
ความเป็นมา: 
 

2 กันยายน 2559 ที่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมืองระยอง บริษัท หําวเรน ไมนิ่ง จ ากัด จะ
สร๎างโรงงานรีไซเคิลฝุุนจากเตาหลอมเหล็ก ประกอบกิจการเกี่ยวกับการน าผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรมที่ไมํใช๎
แล๎ว หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ๑ใหมํ ต.ห๎วยโปุง อ.เมืองระยอง พ้ืนที่
ประมาณ 15 ไรํ อยูํนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก ซึ่งอยูํในความรับผิดชอบของ
อุตสาหกรรมจังหวัดระยองโดย ผศ.ดร.ภัคพงศ๑ พจนารถ และ ผศ.ดร.จุฑารัตน๑ ชมพันธุ๑ นักวิชาการได๎มา
ชี้แจงรายละเอียด พร๎อมแจกแบบประเมินความคิดเห็น/ความพึงพอใจ และท าเครื่องหมายลงในชํอง
ระดับความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย และน๎อยที่สุด 

ทั้งนี้ มีประธานชุมชน และชาวบ๎านจากชุมชน ชากลูกหญ๎า ห๎วยโปุง มาบชลูด มาบชลูด -ชากก
ลาง และหนองแฟบ จ านวน 150 คน เข๎ารํวมรับฟัง และรับเอกสารเกี่ยวกับโรงงานระบุวําวัตถุดิบในการ
ผลิตฝุุนจากเตาหลอมเหล็ก ปริมาณ 150 ตันตํอวัน ใช๎ถํานหินแอนทราไซต๑ 75 ตันตํอวัน ผลิตภัณฑ๑ คือ 
สังกะสีออกไซด๑ 45 ตันตํอวัน ปริมาณการผลิต 16,170 ตันตํอปี พร๎อมชี้แจงเรื่องกระบวนการผลิต การ
ควบคุมฝุุนและไอเสียของโรงงาน การจัดการเถ๎าหนัก ขยะและน้ าเสีย มาตรการเรื่องเสียง มาตรการเรื่อง
สารเคมี มาตรการเรื่องสุขภาพ มาตรการปูองกันและระงับสารเคมีรั่วไหล มาตรการจัดแนวปูองกันความ
ปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล๎อมโดยจัดท าแนวต๎นไม๎เป็นแนวปูองกันระหวํางโรงงานกับชุมชน 

นางจิรสุดา สุขเจริญ ประธานกลุํมแมํบ๎านวิสาหกิจแปรรูปกล๎วย ซึ่งมีแนวรั้วบ๎านอยูํติดกับพ้ืนที่ที่
ก าลังจะกํอสร๎างโรงงานรีไซเคิลฝุุนจากเตาหลอมเหล็ก กลําววํา ชาวบ๎านไมํมีใครทราบเรื่องมากํอน เพ่ิง
มาทราบวําจะสร๎างโรงงานรีไซเคิลฝุุนเหล็ก ที่มารํวมประกันในวันนี้ไมํต๎องการมารับฟังค าชี้แจงแตํอยําง
ใด ต๎องการมาคัดค๎านไมํให๎สร๎างโรงงาน 

นายจ านงค๑ จ๎อยทองมูล ประธานชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง กลําววํา โรงงานรีไซเคิลฝุุนจากเตา
หลอมเหล็ก คํอนข๎างอันตราย และพ้ืนที่ที่จะสร๎างโรงงานแหํงนี้อยูํนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งอยูํใน
ความรับผิดชอบของอุตสาหกรรม จ.ระยอง นําจะเข๎าไปสร๎างในเขตนิคมอุตสาหกรรม ที่มีเจ๎าหน๎าที่ก ากับ
ดูแลเรื่องสิ่งแวดล๎อมอยํางเข๎มงวด 
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กํอนหน๎านี้ ในพ้ืนที่ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง ประสบปัญหาเรื่องสิ่งแวดล๎อมจากโรงงานที่อยูํ
นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมมากํอน ในความเห็นสํวนตัวพ้ืนที่ตรงนี้ไมํเหมาะสมที่จะตั้งโรงงานประเภทนี้ 
และชาวบ๎านที่มากันวันนี้ทุกคนมาคัดค๎านไมํให๎สร๎าง 

ชาวบ๎านในหลายชุมชนจะผนึกก าลังกันคัดค๎านการกํอสร๎างโรงงานรีไซเคิลฝุุนจากเตาหลอมเหล็ก  
แหํงนี้จนถึงที่สุด แตํถ๎ายังดื้อที่จะกํอสร๎างขึ้นให๎ได๎ ชาวบ๎านจะรวมตัวกันเดินทางไปพบอุตสาหกรรม จ.
ระยอง ที่ส านักงาน จากนั้นก็จะรวมตัวกันไปพบผู๎วําราชการ จ.ระยอง ตํอไป 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1.ชาวบ๎านชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง จ.ระยอง ไมํต๎องการโรงงานรีไซเคิลฝุุนจากจากเตาหลอม
เหล็ก  

2. บริษัท หําวเรน ไมนิ่ง จ ากัด ต๎องการสร๎างโรงงานรีไซเคิลฝุุนจากจากเตาหลอมเหล็ก  
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 

1.นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลหนองบัว 2.อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 3. สื่อมวลชน 4.
เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
 
ระยะเวลา: พ.ศ.2561 
  
สถานะ: อยูํระหวํางการด าเนินการแก๎ไข 
  
พลวัต: ชาวบ๎านชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง จ.ระยอง คัดค๎านการกํอสร๎างโรงงานรีไซเคิลฝุุนจากจากเตา
หลอมเหล็ก บริษัท หําวเรน ไมนิ่ง จ ากัด โดยการรวมตัวร๎องเรียนอุตสาหกรรมจังหวัด และ 
ผู๎วําราชการ จ.ระยอง 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
  
วิธีการแก้ไข: 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การยื่นหนังสือคัดค๎าน 

  
แหล่งที่มา 
เมเนเจอร๑ออนไลน๑. “ชาวบ๎านชุมชนมาบชลูดระยอง รวมตัวคัดค๎านสร๎างโรงงานรีไซเคิลฝุุนจากเตา 

หลอมเหล็ก.” 2 กันยายน 2559. 
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จังหวัดราชบุร ี
76. ความขัดแย้งปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ อ าเภอสวนผึ้ง 
  
พื้นที่: ที่ราชพัสดุซึ่งอยูํในความดูแลครอบครองของทางราชการทหาร  อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
จ านวน 500,000 ไรํ 
  
ประเภท: การจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาในพ้ืนที่ราชพัสดุ 
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
  
ประเด็นขัดแย้ง: ด๎วยราษฎรได๎ชุมนุมเรียกร๎องเพ่ือขอให๎จังหวัดราชบุรี เสนอสภาผู๎แทนราษฎร จัดท ารําง
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนที่ราชพัสดุซึ่งอยูํในความครอบครองของทหารที่อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
เพ่ือให๎ราษฎรมีสิทธิครอบครองท ากินตํอไป หากรํางพระราชกฤษฎีกาไมํผํานสภาผู๎แทนราษฎร ขอให๎
ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเข๎าไปด าเนินการจัดสรรที่ดินให๎ราษฎร 
  
ความเป็นมา: 
         การบุกรุกที่ราชพัสดุ อ าเภอสวนผึ้งเกิดขึ้นมากอยํางรวดเร็วเนื่องจากนโยบายแปลงสินทรัพย๑เป็น
ทุน ที่เปิดชํองให๎นายทุนจากตํางถิ่นเข๎าจับจองพ้ืนที่ กรมการทหารชํางจึงไมํสามารถสํงคืนพ้ืนที่ให๎กับ
กรมธนารักษ๑เพราะติดปัญหาการบุกรุก ซึ่งในการแก๎ปัญหาหากต๎องพิสูจน๑สิทธิ์จะต๎องใช๎หลักฐานปี 2481 
ซึ่งจะท าให๎ชุมชนท๎องถิ่นได๎รับผลกระทบ กรมการทหารชํางจึงใช๎แนวทางตรวจสอบพ้ืนที่ที่สามารถจัดให๎
เชําได๎ในปี 2538 แตํการตรวจสอบการบุกรุกของกลุํมทุนจะใช๎มติคณะรัฐมนตรีที่ประกาศเมื่อวันที่ 25 
มิ.ย. 2545 ให๎ผู๎ที่อยูํในพ้ืนที่มากํอน 4 ตุลาคม 2546 เชําพ้ืนที่แปลงนี้ได๎ตามประเภทและจ านวนเนื้อที่ที่
ครอบครองและใช๎ประโยชน๑ หากเป็นการบุกรุกเข๎าถือครองท าประโยชน๑ภายหลังวันที่ 4 ต.ค. 2546 
กรมธนารักษ๑จะไมํรับรองสิทธิ และจะต๎องด าเนินคดีทางศาลโดยจะผลักดันให๎ออกจากที่บุกรุกและจะ
ไมํให๎มีการบุกรุกขยายตัวออกไปอีกเพราะมีหลักฐานภาพถํายทางอากาศท่ีชัดเจน 

เรื่องนี้ทางกรมการทหารชําง (กช.) และกองพลพัฒนาที่ 1 พยายามรํวมกันสะสางปัญหามา
ตลอด กระทั่งชํวงระยะหลังพบวํา กลุํมนายทุนและผู๎มีอ านาจหลายคน ไมํวําจะเป็นกลุํมผู๎มีอิทธิพล ทั้ง
นักการ เมืองระดับท๎องถิ่นและระดับชาติ รวมไปถึงผู๎มีชื่อเสียงทางสังคม ได๎เข๎ามายึดถือครอบครองที่ดิน
ที่ราชพัสดุของ อ.สวนผึ้ง จ านวน มากผิดปกติ โดยเฉพาะการฉวยโอกาสเข๎าไปแผ๎วถางพ้ืนที่ ทั้งบริเวณ
ภูเขาและในโซนปุาลุํมน้ าชั้น 1 เอ และชั้น 2 ใกล๎ปุาต๎นน้ าล าธาร 
      ปลายเดือนตุลาคม 2552  จังหวัดราชบุรี ได๎มีประกาศเรื่องการจัดให๎ราษฎรที่อยูํอาศัยท ากินใน
ที่ดินราชพัสดุแปลงพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห๎ามที่ดินฯ พ.ศ.2481 ในเขตจอมบึง และอ าเภอสวน
ผึ้ง จังหวัดราชบุรี เชําที่ดินราชพัสดุ 

31 สิงหาคม 2553  พล.ต.วีระศักดิ์ รักษาทรัพย๑ ผู๎ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ชํวยราชการ 
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กรมทหารชําง คํายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี เข๎าแจ๎งความด าเนินคดีกับกลุํมนายทุนที่บุกรุกที่ราชพัสดุใน
อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กวํา 1 หมื่นไรํ ตํอ นายธาริต เพ็งดิษฐ๑ อธิบดีดีเอสไอ ผําน พ.ต.ท.ประวุธ 
วงศ๑สีนิล ผู๎เชี่ยวชาญคดีพิเศษด๎านปุาไม๎ที่ดิน(ระดับ 9) ดีเอสไอ ซึ่งรับเรื่องไว๎ตรวจสอบพิจารณาเรื่องเข๎าที่
ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษลงมติให๎ดีเอสไอท าคดีตํอไป                        

13 กันยายน 2553  นายเทวัญ วิชิตะกุล อธิบดีกรมธนารักษ๑ ได๎ลงนามบันทึกข๎อตกลง 
(Memorandum Of Understanding: MOU) ในการส ารวจรังวัดก าหนดต าแหนํงและปักหลักเขตที่ดิน
ราชพัสดุกรอบนอกตามแผนที่กายภาพที่ได๎ท าการส ารวจรังวัด เมื่อปี 2538 แปลงหมายเลขทะเบียนที่ 
รบ.553 ทั้งนี้ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ รบ .553 ครอบคลุมพ้ืนที่ของ อ.จอมบึง และ อ.
สวนผึ้ง เนื้อที่ประมาณ 500,000 ไรํ โดยมีกองทัพบกเป็นผู๎ครอบครองใช๎ประโยชน๑ และยังมีสํวนราชการ
อ่ืนๆ เข๎าใช๎ประโยชน๑เป็นที่ตั้งสถานที่ท าการ อาทิ โรงเรียน สถานีอนามัย ที่วําการอ าเภอ สถานีต ารวจ 
และกรมทางหลวง แตํปัจจุบันพบวําพ้ืนที่บางสํวนมีประชาชนเข๎าไปบุกรุกครอบครองและเข๎าท า
ประโยชน๑เป็นจ านวนมาก และบางสํวนยังไมํยอมรับวําเป็นที่ดินราชพัสดุ รวมทั้งยังเข๎าไปบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึน 

29 กันยายน พ.ศ. 2553  ที่บริเวณหน๎าที่วําการอ าเภอสวนผึ้ง จ. ราชบุรี ชาวบ๎านกวํา 2,000 
คน พากันมาชุมนุมเรียกร๎องขอความเป็นธรรม และหาทางเพ่ือที่จะแก๎ไขปัญหาเรื่องที่ดินท ากินที่ชาวบ๎าน
ประกอบอาชีพทางการเกษตร ถูกเจ๎าที่ของรัฐ และ ทหาร สั่งระงับไมํให๎ท าประโยชน๑ ในพ้ืนที่ดินที่เป็นที่
ราชพัสดุ ซึ่งชาวบ๎านอ าเภอสวนผึ้งเสียภาษีบ ารุงท๎องที่ ( ภบท. 5 ) มาหลายสิบปี แตํขณะนี้ถูกระงับการ
เสียภาษีและยกเลิก น.ส. 3 และ น.ส. 3 ก ในพ้ืนที่อ.สวนผึ้ง 

23 ธันวาคม 2557 ณ อาคารรัฐสภา ๒ ได๎มีการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบ
การบริหารราชการสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องร๎องเรียน
กรณี นายวินัย จันทนะโสตถิ์ ก านันต าบลดํานทับตะโก ประธานชมรมผู๎ใหญํบ๎าน จังหวัดราชบุรี ขอ
เสนอแนะการปฏิรูปกฎหมายโดยตรากฎหมายล าดับรองเพ่ือก าหนดเขตพ้ืนที่หวงห๎ามที่ดินอ าเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี ให๎มีความชัดเจน และขอให๎ตรวจสอบความชอบด๎วยกฎหมายของการน าที่ดินอ าเภอสวน
ผึ้ง จังหวัดราชบุรี ยกฐานะเป็นที่ราชพัสดุ เพ่ือแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งระหวํางราษฎรกับภาครัฐในกรณี
ปัญหาที่ดินอ าเภอสวนผึ้งและอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการมีมติเห็น
ควรมอบหมายให๎ กมธ. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สนช. ท าหน๎าที่พิจารณาตํอไป 
  11 สิงหาคม 2559 ชาวอ าเภอสวนผึ้งยังเดินหน๎าเรียกร๎องให๎ภาครัฐท าการพิสูจน๑สิทธิ์บนที่ดินที่
ถูกระบุวําเป็นที่ราชพัสดุ หลังเกิดข๎อพิพาทระหวํางชาวบ๎านและภาครัฐมานานกวํา 30 ปี จากพระราช
กฤษฎีกา ปี 2481 ก าหนดเขตหวงห๎ามท่ีดิน ในจังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี ซึ่งหากประชาชนจะอยูํบน
ที่ดินก็ต๎องท าการเชํากับ ราชพัสดุจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ กรมธนารักษ๑ก็ยืนยันวํา การพิสูจน๑สิทธิ์บนที่ดินจะ
ท าได๎ในกรณีเป็นเจ๎าของดั้งเดิม ที่มีเอกสารทางราชการกํอน พ .ศ.2481 แตํคนมาอยูํอาศัยตํอหรือ
ผู๎ประกอบการจะต๎องท าการยื่นขอเชําตามกฎหมาย  
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

กรมธนารักษ๑และกรมการทหารชําง จังหวัดราชบุรี ต๎องการก าจัดกลุํมบุกรุกพ้ืนที่ราชพัสดุ 
ชาวอ าเภอสวนผึ้ง ต๎องการให๎ภาครัฐเรํงออกเอกสารสิทธิที่ดินท ากิน ซึ่งประชาชนท าประโยชน๑ 

ตามแผนที่กายภาพปี 2538 

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C/
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ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
ผู๎วําราชการจังหวัดราชบุรี นายอ าเภอสวนผึ้ง  สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร  ดีเอสไอ ส านักงานปฎิรูป 

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ส านักงานธนารักษ๑พ้ืนที่ราชบุรี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา: พ.ศ.2540 – พ.ศ.2561 
  
สถานะ: ก าลังอยูํในระหวํางการแก๎ไขปัญหา แตํก็เป็นไปได๎ยากมาก เพราะที่ดินมีราคาสูงขึ้น และมี
นักการเมือง/ผู๎มีอิทธิพลเข๎ามาเก่ียวข๎องเรื่องผลประโยชน๑อยํางสูง 
  
พลวัต: สถานการณ๑มีการคลี่คลายในบางสํวนผู๎มีสํวนได๎เสียที่เก่ียวข๎องได๎พยายามที่จะหาทางออก  
 
ระดับความรุนแรง: มีความเสียหายตํอทรัพย๑สินและรํางกายโดยมีผู๎เสียชีวิต 
  
วิธีการแก้ไข: 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น 

1. กรมธนารักษ๑ได๎เชิญสํวนราชการที่เก่ียวข๎อง ได๎แกํ กองทัพบก และจังหวัดราชบุรีมาประชุม 
เพ่ือรํวมก าหนดแนวทางแก๎ไขปัญหาการบุกรุก และพิจารณาข๎อเสนอของราษฎรและมีการเดินทางไปดู
สภาพพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับการบุกรุกเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลในอันที่จะก าหนดแนวทางแก๎ไข
ปัญหา 
   2. กลุํมที่เป็นปัญหา ได๎แกํ กลุํมผู๎ขอเชํา เพ่ืออยูํอาศัยและท าการเกษตร กรมธนารักษ๑ท าการ
ตรวจสอบรังวัดจัดท าแผนที่และพิจารณาตามหลักเกณฑ๑การจัดให๎เชําโดยต๎องอยูํในเงื่อนไข ไมํเป็นพ้ืนที่
ฝึกของหนํวยทหาร ไมํเป็นพ้ืนที่ลุํมน้ าปุาต๎นน้ าล าธาร พ้ืนที่ลาดชันเกิน 19 องศา หากคุณสมบัติครบถ๎วน
จะสามารถจัดท าสัญญาให๎เชําได๎ 

สํวนกลุํมผู๎เชําเดิมจะมีการตรวจสอบการครอบครองเนื้อที่  หากพบวํามีการบุกรุกครอบครอง
เกินเขตเชําหรือจัดให๎เชําไมํถูกหลักเกณฑ๑ก็จะท าการลดเนื้อที่หรือระงับการตํอสัญญาเชํา  รวมถึงการใช๎
ที่ดินต๎องเป็นไปตามวัตถุประสงค๑ 
     3.การที่ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ได๎ลงพื้นที่ดูแลปัญหาความขัดแย๎ง   
ปัจจัยที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เชํน  การที่หนํวยงานภาครัฐใช๎หลักธรร
มาภิบาลในการจัดการ   การเสนอขําวข๎อเท็จจริงของสื่อมวลชน เป็นต๎น 
  
แหล่งข้อมูล: 
ศูนย๑ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี “บุกรุกที่ราชพัสดุอ.สวนผึ้ง มีแนวโน้มรุนแรง.” สถานีโทรทัศน๑ทีวีไทย 
สปริงนิวส๑. “ข๎อพิพาทที่ดินราชพัสดุ อ.สวนผึ้ง.” 11 สิงหาคม 2559.  
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77. คนไร้สัญชาติเรียกร้องเปลี่ยนกฎหมาย 
  

พื้นที่: เชียงราย พะเยา แมํฮํองสอน ตาก กาญจนบุรี และราชบุรี 
  
ประเภท: การจัดการประชากร (คนไร๎สัญชาติ) 
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
  
ประเด็นขัดแย้ง: บุคคลไร๎สัญชาติที่ประสบปัญหาในเรื่องการท างาน ขอความชํวยเหลือ จากกรณีการ
ออกประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องก าหนดงานหรือการประกอบอาชีพ ของคนไร๎สัญชาติ เพ่ือให๎ได๎
สิทธิท างานอยํางถูกต๎อง ตามมาตรา 13 ของ พระราชบัญญัติการท างานของคนตํางด๎าว พ.ศ. 2551 ที่ให๎
อ านาจคณะรัฐมนตรีอนุญาตให๎คนไมํใชํสัญชาติไทยประกอบอาชีพได๎ตามที่ก าหนด 27 อาชีพเทํานั้น  
 
ความเป็นมา: 
        14 มิถุนายน 2559  ที่กระทรวงแรงงาน นายสันติพงษ๑ มูลฟอง ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ
เครือขํายสถานะบุคคล น าคณะบุคคลไร๎สัญชาติที่ประสบปัญหาในเรื่องการท างาน ตัวแทนจากจังหวัด
แมํฮํองสอนและเชียงใหมํ จ านวนกวํา 30 คน มายื่นหนังสือถึง นายอารักษ๑ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหา
งาน (กกจ.) เพ่ือขอความชํวยเหลือ จากกรณีการออกประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องก าหนดงานหรือ
การประกอบอาชีพ ของคนไร๎สัญชาติ เพ่ือให๎ได๎สิทธิท างานอยํา งถูกต๎อง ตามมาตรา 13 ของ 
พระราชบัญญัติการท างานของคนตํางด๎าว พ.ศ. 2551 ที่ให๎อ านาจคณะรัฐมนตรีอนุญาตให๎คนไมํใชํ
สัญชาติไทยประกอบอาชีพได๎ตามท่ีก าหนด 27 อาชีพเทํานั้น  

นายสันติพงษ๑ กลําววํา ปัจจุบันมีกลุํมบุคคลไร๎สัญชาติจ านวนกวําแสนคนในจังหวัดเชียงใหมํ 
และในพ้ืนที่อ่ืนอีก 6 จังหวัด ได๎แกํ เชียงราย พะเยา แมํฮํองสอน ตาก กาญจนบุรี และราชบุรี ซึ่งใน
จ านวนนี้มีผู๎ที่อยูํในระบบการศึกษาประมาณ 79,000 คน ซึ่งเมื่อต๎องออกนอกพ้ืนที่จะต๎องขออนุญาต
ออกจากพ้ืนที่เพ่ือศึกษาตามหลักสูตร  ส าหรับบุคคลไร๎สัญชาตินี้มีจ านวนมากที่จบการศึกษาถึงระดับ
ปริญญาตรี ในสาขาตํางๆ เชํน วิศวกร พยาบาล นิติศาสตร๑ ครู แตํไมํสามารถประกอบอาชีพได๎ เพราะไมํ
มีสัญชาติไทย และไมํสามารถออกนอกพ้ืนที่ได๎ แม๎ปัจจุบันจะผํอนผันให๎ออกนอกอ าเภอได๎ แตํไมํให๎ออก
นอกเขตจังหวัดก็ตาม จึงอยากขอให๎มีการผํอนผันให๎สามารถเดินทางไปได๎ทั่วประเทศ เพราะเนื่องจาก
เกรงวํา ถ๎ามีกี่ปิดกันโอกาสของเยาวชนไร๎สัญชาติที่มีคุณภาพ ตํอไปในอนาคตคนรุํนกลุํมนี้จะไมํเข๎ามาสูํ
ระบบการศึกษาหรืออาจหันไปประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายได 

นาย ยอด ปอง อายุ 27 ปี บุคคลพื้นที่สูงชาติพันธุ๑ปะหลํอง ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นผู๎ที่ถือบัตร
บุคคลไมํมีสถานะทางทะเบียน เลําให๎ฟังวํา ตนจบการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร๑ สาขาการสอนนาฏย
สังคีต มหาวิทยาลัยบูรพา และได๎รับใบประกอบวิชาชีพครูเรียบร๎อยแล๎ว  ซึ่งปัจจุบันเป็นครูสอนอยูํ
โรงเรียนเอกชนแหํงหนึ่งในจังหวัดชลบุรี แตํอีก 5 เดือน ใบอนุญาตออกนอกพ้ืนที่จะครบก าหนด จึงจะท า
ให๎ตนไมํสามารถประกอบอาชีพได๎อีก จึงอยากขอร๎องให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องชํวยเหลือเปิดโอกาสให๎คนที่
ไมํมีสถานะประกอบอาชีพได๎เพ่ิมมากขึ้น 
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นายอารักษ๑ กลําววํา จะให๎ความชํวยเหลือบุคคลกลุํมนี้ให๎มีโอกาสในการประกอบอาชีพ โดย
เบื้องต๎นจะน าข๎อเรียกร๎องดังกลําวเข๎าสูํการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการท างานของคนตําง
ด๎าว “บุคคลกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถ หากสามารถช่วยเหลือน าเข้าสู่ระบบการ
ท างานได้ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานของประเทศได้” อธิบดีกรมการจัดหางาน กลําว 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1.บุคคลไร๎สัญชาติต๎องการให๎ภาครัฐทบทวนประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องก าหนดงานหรือ
การประกอบอาชีพ ของคนไร๎สัญชาติ เพ่ือให๎ได๎สิทธิท างานอยํางถูกต๎อง ตามมาตรา 13 ของ 
พระราชบัญญัติการท างานของคนตํางด๎าว พ.ศ. 2551 ที่ให๎อ านาจคณะรัฐมนตรีอนุญาตให๎คนไมํใชํ
สัญชาติไทยประกอบอาชีพได๎ตามท่ีก าหนด 27 อาชีพเทํานั้น  

2. ภาครัฐได๎ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนไร๎สัญชาติเพ่ือให๎มี
งานท าอยํางถูกต๎อง 
  

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
ผู๎วําราชการจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ แรงงานจังหวัด  สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา: พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561 
  
สถานะ: ก าลังอยูํในระหวํางการแก๎ไขปัญหา  
  
พลวัต: สถานการณ๑มีการขยายตัว ด๎วยมูลนิธิเครือขํายสถานะบุคคลได๎พยายามยื่นเรื่องขอความชํวย 
เหลือจากกรมการจัดหางาน  
  
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย๑สินและรํางกาย แตํมีผลกระทบตํอจิตใจ 
  
วิธีการแก้ไข: 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น การประชุมรํวมกันเพ่ือหาทางออกที่เหมาะ 
สม เป็นต๎น 

     
ปัจจัยที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เชํน  การที่หนํวยงานภาครัฐใช๎หลักธรร
มาภิบาลในการจัดการ  การพิจารณาเป็นรายบุคคล  เป็นต๎น 
  
แหล่งข้อมูล: 
โพสต๑ทูเดย๑. “กลุ่มคนไร้สัญชาติ วอนขยายขอบเขตการประกอบอาชีพเพ่ิม.” 15 มิถุนายน 2559.  
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78. คัดค้านทางกลับรถเกือกม้า อ.โพธาราม 
  
พื้นที่: เขตเทศบาลเมืองโพธาราม จ.ราชบุรี 
  
ประเภท: การจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐาน (คมนาคม) 
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
  
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านที่โพธาราม ราชบุรี ขึ้นปูายคัดค๎านทางกลับรถเกือกม๎า ขอให๎สร๎างเป็นอุโมงค๑
ลอดใต๎ทางรถไฟแทน 
  
ความเป็นมา: 

20 สิงหาคม 2561 ชาวบ๎านในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม จ.ราชบุรี ขึ้นปูายคัดค๎านการกํอสร๎าง
ทางกลับรถแบบยกระดับข๎ามทางรถไฟรางคูํ  ที่จะมีการกํอสร๎างตั้งแตํ จ.นครปฐม อ.หัวหิน จ.
ประจวบคีรีขันธ๑ ที่บริเวณใกล๎กับสถานีรถไฟ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นเส๎นทางผํานของรถไฟรางคูํ 
โดยความคิดเห็นของชาวบ๎านเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ พวกเขาไมํอยากให๎มีการสร๎างทางกลับรถแบบเกือกม๎า 
แตํขอให๎สร๎างเป็นอุโมงค๑ลอดใต๎ทางรถไฟแทน โดยให๎ข๎อมูลวํา หลังจากมีโครงการการกํอสร๎างรถไฟรางคูํ 
ซึ่งจะผํานพ้ืนที่บริเวณนี้ ท าให๎มีการแบํงเมืองโพธารามออกเป็นสองฝั่ง สํงผลให๎การเดินทางล าบาก และ
แผนที่จะมีการกํอสร๎างทางกลับรถเกือกม๎าก็ไมํได๎มีการถามความต๎องการจากชาวบ๎านด๎วย ซึ่งชาวบ๎านให๎
เหตุผลเรื่องที่ต๎องการทางลอดใต๎อุโมงค๑รถไฟมากกวํานั้น เพราะวําทางกลับรถเกือกม๎าสูงและแคบ และมี
ระยะทางที่คํอนข๎างไกล ท าให๎ชาวบ๎านโดยเฉพาะผู๎สูงอายุที่ปั่นจักรยาน ไมํสามารถจะขึ้นไปได๎และยั ง
อันตรายด๎วย จึงได๎อยากให๎มีการสร๎างเป็นอุโมงค๑ทางลอดมากกวํา เพราะสะดวก และไมํต๎องไปไกล ทั้ง
รถจักรยาน และรถจักรยานยนต๑ ก็สามารถข๎ามไปมาได๎ หรือแม๎แตํพํอค๎าแมํค๎า ที่ต๎องเข็นรถมาขายของ
ในตลาดโพธาราม ก็สามารถใช๎เส๎นทางได๎ ชาวบ๎านจึงอยากให๎มีการพิจารณาเรื่องนี้ ใหมํ ซึ่งคาดวําวันที่ 
29 ส.ค. จะมีการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง ซึ่งชาวบ๎านก็จะเข๎ารํวมประชุมรับฟังและเสนอความ
คิดเห็นด๎วย 

 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1. ชาวบ๎านในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม จ.ราชบุรี ต๎องการ อุโมงค๑ลอดใต๎ทางรถไฟ 

2. การรถไฟวางแแผนสร๎างทางกลับรถแบบยกระดับข๎ามทางรถไฟรางคํู   
 

 
ผู้เกี่ยวข้องอื่น: 

1. ผู๎วําราชการจังหวัดราชบุรี  2. สื่อมวลชน 
 

ระยะเวลา: พ.ศ.25 ุ61 
  
สถานะ: ก าลังอยูํในระหวํางการแก๎ไขปัญหา  
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พลวัต: สถานการณ๑ขยายตัวเพราะชาวบ๎านในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม จ.ราชบุรี ขึ้นปูายคัดค๎านการ
กํอสร๎างทางกลับรถแบบยกระดับข๎ามทางรถไฟรางคูํ 
  
ระดับความรุนแรง: ไม่มีความเสียหายตํอทรัพย๑สินและรํางกาย  
 
วิธีการแก้ไข: 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น  การเจรจาหาทางออก การใช๎สื่อสาธารณะ 
  
ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เชํน  การที่หนํวยงานภาครัฐใช๎หลักธรร
มาภิบาลในการจัดการ  การเสนอขําวข๎อเท็จจริงของสื่อมวลชน เป็นต๎น 
  
แหล่งข้อมูล: 

ชํอง 7 สีนิวส๑. “ขอเปลี่ยนทางกลับรถเกือกม้าเป็นอุโมงค์ลอดแทน จ.ราชบุรี” 20 ส.ค. 2561. 
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79.คัดค้านการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
  
พื้นที่: อ.เมือง จ.ราชบุรี 
  
ประเภท: การจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
  
ประเด็นขัดแย้ง: ประธานสภาเทศบาลบ๎านโปุง พร๎อมประชาชน เดินทางเข๎ายื่นหนังสือตํอศูนย๑ด ารง
ธรรม ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพ่ือระงับคัดค๎านการกํอสร๎างอาคารอเนกประสงค๑ 
  
ความเป็นมา: 

4 กันยายน 2561 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายวิสิษฎ๑ พวงเพชร รองผู๎วําราชการ
จังหวัดราชบุรี และนางประภารัตน๑ นาคผจญ หัวหน๎าศูนย๑ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี ลงมารับหนังสือ 
พร๎อมรับฟังข๎อมูลถึงการร๎องเรียนจากนายวีระ พูสมจิตต๑ ประธานสภาเทศบาลเมืองบ๎านโปุง อ.บ๎านโปุง 
พร๎อมด๎วยประชาชนประมาณ 30 คน ที่ได๎ยื่นหนังสือตํอศูนย๑ด ารงธรรม เพ่ือคัดค๎านเรื่องการสร๎างศาลา
อเนกประสงค๑ ตามที่ฝุายบริหารเสนอ ซึ่งกํอนหน๎านี้ ได๎มีการยื่นหนังสือไปถึ งส านักนายกรัฐมนตรีแล๎ว 
โดยทางส านักนายกรัฐมนตรีได๎มีหนังสํงกลับมายังศูนย๑ด ารงธรรม เบื้องต๎น จะมีการตรวจเรื่องเพ่ือทาง
จังหวัดพิจารณา ได๎ผลอยํางไรจะแจ๎งให๎ทราบอีกครั้ง 

นายวีระ พูสมจิตต๑ ประธานสภาเทศบาลเมืองบ๎านโปุง กลําววํา ทางเทศบาลไมํได๎รับแบบที่
แท๎จริงของฝุายบริหาร มีการแก๎แบบ โดยที่สภาเทศบาลไมํรู๎เรื่อง จึงเป็นที่มาของการยื่นหนังสือร๎องเรียน
ตํอทํานผู๎วําราชการจังหวัดราชบุรี ภาคประชาชนที่มาวันนี้ก็ไมํเห็นด๎วยกับการกํอสร๎าง เพราะมีศาลา
ประชาคมอยูํแล๎ว ที่จะสร๎างใหมํจึงไมํมีความจ าเป็น ทางชาวบ๎านจึงต๎องการอยากเก็บสถานที่ตรงนี้ไว๎กํอน 
อีกทั้งทางกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎มีหนังสือมาถึงจังหวัดราชบุรี ให๎มีการตรวจสอบเรื่อง
การด าเนินงานสํวนนี้ ทางสภาเทศบาลเมืองบ๎านโปุงเห็นวําถ๎ายังอยูํระหวํางในชํวงตรวจสอบ หากมีการ
ด าเนินการใดๆ เกิดข้ึนเกรงวําจะเกิดความเสียหายตํอทางราชการ 

นายธนากร เลี้ยงฤทัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ๎านโปุง เปิดเผยวํา ศาลาอเนกประสงค๑ตั้ง
งบประมาณมาตั้งแตํเทศบัญญัติปีที่แล๎ว งบประมาณกวํา 28 ล๎านบาท ถึงวันนี้สิ้นปีงบประมาณแล๎วยัง
ไมํได๎ด าเนินการกํอสร๎าง และจะก าลังด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างหาผู๎รับเหมามาประมูล ระหวํางนี้มีการ
คัดค๎านของประชาชนซึ่งมีชาวบ๎านโปุงจ านวนมากเกี่ยวกับการกํอสร๎างโครงการนี้ เพราะโครงการ
ดังกลําวนี้อยูํตรงข๎ามกับสถานีดับเพลิง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ตํอเนื่องกับโรงพยาบาลบ๎านโปุง โดยประชาชนเห็น
วําพ้ืนที่ดังกลําวนําจะใช๎ประโยชน๑ได๎มากกวําการเป็นศาลาอเนกประสงค๑ ถ๎ามีการขยายโรงพยาบาลตํอไป
ในอนาคตจะล าบาก ถ๎ามีการกํอสร๎างโครงการนี้ขึ้นแล๎ว  

นอกจากนี้ ยังมีเทศบัญญัติปีนี้ มีการเข๎างบประมาณอีก 11 ล๎านบาทเศษ ในการจัดซื้อครุภัณฑ๑ 
ซึ่งจะน ามาไว๎ในโครงการนี้ ซึ่งในศาลาอเนกประสงค๑ยังไมํเห็นวํารูปแบบจะเป็นอยํางไร และจะออกมา
เป็นโครงสร๎างอยํางไร อีกทั้งตอนนี้มีการไปวําจ๎างเอกชนมาออกแบบอีกแบบหนึ่ง ซึ่งทางเทศบาลเมือง
บ๎านโปุงยังไมํมีการเห็นแบบโครงการดังกลําวด๎วย จึงมีการคัดค๎านการกํอสร๎างนี้ไว๎กํอน 
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คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1.ชาวบ๎านต๎องการให๎ระงับการสร๎างอาคารเอนกประสงค๑  
2. เทศบาลบ๎านโปุงต๎องการสร๎างอาคารเอนกประสงค๑ 

  
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 

1.ผู๎วําราชการ 2.ศูนย๑ด ารงธรรมจังหวัด 3.สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา: พ.ศ.2561 
  
สถานะ: ก าลังอยูํในระหวํางการแก๎ไขปัญหา  
  
พลวัต: สถานการณ๑มีการขยายตัวเพราะชาวบ๎านมีการร๎องเรียนคัดค๎านให๎เทศบาลด าเนินการอยําง
โปรํงใสและเป็นประโยชน๑สูงสุดกับชุมชน  
  
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
  
วิธีการแก้ไข: 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น การเจรจาหาทางออกรํวมกัน 
 
ปัจจัยที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เชํน  การที่หนํวยงานภาครัฐใช๎หลักธรร
มาภิบาลในการจัดการ    เป็นต๎น 
  
แหล่งข้อมูล: 
เมเนเจอร๑ออนไลน๑. “ปธ.สภาเทศบาลบ้านโป่งร้องศูนย์ด ารงธรรมราชบุรี ระงับก่อสร้างอาคาร 

อเนกประสงค์.” 4 กันยายน 2561. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



241 
 

80. คัดค้านจุดกลับรถ อ.บ้านโป่ง 
  
พื้นที่: อ.บ๎านโปุง จ.ราชบุรี 
  
ประเภท: การจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐาน (คมนาคม) 
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
  
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านอ.บ๎านโปุง ราชบุรี ขึ้นปูายคัดค๎านจุดกลับรถ ขอให๎เป็นสี่แยกไฟเขียว – แดง 
ตรงคลองชลประทาน 
  
ความเป็นมา: 

20 กุมภาพันธ๑ 2561 โลกโซเชียลได๎แชร๑โพสต๑ภาพและคลิป พร๎อมข๎อความการกํอสร๎างจุดกลับ
รถ ทางหลวง 323 บริเวณหมูํ 3 ต.หนองอ๎อ อ.บ๎านโปุง จ.ราชบุรี ซึ่งได๎เกิดข๎อคัดแย๎งจากความเห็นตําง
ของชาวบ๎านโปุง โดยมีการขึ้นปูายระบุข๎อความ “คัดค๎านยูเทิร๑น ชาวบ๎านโปุงขอคัดค๎านการกํอสร๎างที่
กลับรถ และสัญญาณไฟบริเวณนี้ เราต๎องการสี่แยกไฟเขียว – แดง บริเวณหัวโปุง ตรงคลองชลประทาน 
ไปส านักงานขนสํงและฟิชวิลเลจ” แตํค าคัดค๎านกลับไมํเป็นผล 

ซึ่งเจ๎าของคลิปภาพ ได๎อธิบายเรื่องราวพร๎อมย้ าวํา “คัดค้านแล้วไม่ฟัง ดันทุรังสร้างจนเสร็จ 
สุดท้ายเกิดอุบัติเหตุมากข้ึน จนต้องปิด” ที่ท าให๎คนในพ้ืนที่ตํางตั้งข๎อสงสัยวําทางหลวง 323 บริเวณหมูํ 3 
ต.หนองอ๎อ อ.บ๎านโปุง จ.ราชบุรี หรือที่ชาวบ๎านเรียกกันติดปากวํา ถนนสายบ๎านโปุง -สามแยกกระจับ 
บริเวณดงักลําวได๎มีการกํอสร๎าง “ยูเทิร๑น กลับรถ” โดยใช๎เงินภาษีของประชาชนจ านวน 3,093,000 บาท 
ด าเนินการกํอสร๎าง ทั้งๆ ที่ชาวบ๎าน พยายามคัดค๎านการกํอสร๎างมีการน าแผํนไวนิลมาติด ขอให๎ทบทวน
ยกเลิกโครงการ แล๎วให๎ไปท าการกํอสร๎างสัญญาณไฟแดง ตรงบริเวณแยกคลองชลประทานหัวโปุง ซึ่งหําง
จุดกํอสร๎างยูเทิร๑น ไปประมาณ 600 เมตร แทน เพราะการกํอสร๎างสัญญาณไฟแดงบริเวณนั้น มี
ประโยชน๑กับชาวบ๎านมากมาย 

นายสุนทร แก๎วศรีใส ผู๎อ านวยการแขวงทางหลวงราชบุรี กลําววํา แขวงทางหลวงราชบุรี ชี้แจง
วํา บริเวณดังกลําวอยูํบนทางหลวงหมายเลข 323 ตอน หนองตะแครง-ลูกแก แขวงฯ ได๎ด าเนินงาน
กํอสร๎างจุดกลับรถ ที่ กม.5+236 นั้น ตามภาพปูายคัดค๎านยูเทิร๑น ซึ่งเป็นภาพเมื่อปลายปี 2559 และได๎
ประชุมชี้แจงเหตุผล ในการด าเนินการให๎กับแกนน า และประชาชนที่ได๎รับผลกระทบจากการกํอสร๎างเมื่อ
วันที่ 27 ก.พ. 2560 โดยมีการปรับรูปแบบตามข๎อเรียกร๎องบางสํวน เพ่ือให๎เกิดความคุ๎นชินในการใช๎งาน
ของชุมชน และความปลอดภัยของผู๎ใช๎ทางหลวงโดยทั่วไป 

หลังจากกํอสร๎างแล๎วเสร็จ และเปิดใช๎งานได๎มีข๎อร๎องเรียนเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งได๎
ตรวจสอบข๎อเท็จจริงแล๎ว ปรากฏวําเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่จักรยานยนต๑ย๎อนศรมาใช๎จุดกลับรถ
ดังกลําว ซึ่งเป็นพฤติกรรมการขับขี่ที่ไมํปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎหมาย แขวงฯ จึงได๎ปรับปรุงจุด
ดังกลําวให๎ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยการติดตั้งอุปกรณ๑อ านวยความปลอดภัย เชํน ไฟกะพริบ ตีเส๎นเตือน
ให๎ลดความเร็ว ติดตั้งปูายเตือนตํางๆ เพ่ิมเติม  

นอกจากนี้นายสุนทร ให๎ข๎อมูลเพ่ิมเติมวํา สาเหตุที่ย๎ายการกํอสร๎างจุดกลับรถมาจากที่หน๎าดําน
ชั่งน้ าหนักบ๎านโปุงนั้น เนื่องจากบริเวณดังกลําวเกิดอุบัติบํอยครั้ง เราจึงได๎มากํอสร๎าง ในจุดที่ใหมํซึ่งการ
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ออกแบบ และกํอสร๎างเป็นไปตามหลักวิศวกรรรม ตามหลักมาตรฐานสากล มีการติดตั้งปูายเตือน ปูาย
แนะน า เครื่องหมายจราจร ไฟสัญญาณเตือนไว๎ครบ ในสํวนของชาวบ๎านที่ร๎องเรียนในเรื่องของเกาะที่
ปุองออก ก็ปรับรูปแบบลดรูปแบบจากเกาะที่ปุองออกให๎เป็นเกาะสี เพ่ือให๎เกิดความคุ๎นชินเพ่ือความ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยทางปลอดภัยทางวิศวกรรมก็ยังมีอยูํ ซึ่งจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ผํานมา 1 ปี จะเป็น
อุบัติเหตุเกี่ยวกับจักรยานยนต๑ทั้งหมด 3 ราย ซึ่งเป็นการขับขี่ที่เชี่ยวกัน เป็นการขับขี่ย๎อนศร ตัดกระแส
มาใช๎จุดกลับรถแล๎วท าให๎เกิดอุบัติเหตุมาก ซึ่งถ๎าปฏิบัติตามกฎจราจร เครื่องหมายจราจร ปูายแนะน าที่
เราติดตั้งไว๎ และใช๎ความเร็วให๎เหมาะสม ลดความเร็วระหวํางขับขี่ผํานจุดกลับรถก็จะใช๎จุดกลับรถได๎
สะดวกและปลอดภัย 

ฝากเตือนประชาชน โดยเฉพาะผู๎ที่ใช๎รถจักรยานยนต๑ที่ใช๎ทางลักข๎ามตํางๆ โดยเฉพาะเอาหินมา
วางบนเกาะกลาง ท าเป็นทางขึ้นเกาะกลางเพ่ือใช๎เป็นจุดข๎ามถนน ซึ่งที่ผํานมาเราสามารถตรวจสอบได๎
มากกวํา 30 จุด เพ่ือเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุ และการสูญเสีย ขอให๎ไปใช๎จุดกลับรถตํางๆ ที่ได๎ท าไว๎
อาจจะต๎องเสียเวลา แตํก็ขอให๎ปฏิบัติตามกฎจราจร ข๎ามตรงจุดจะได๎ปลอดภัยทั้งตัวจักรยานยนต๑เอง 
ทั้งตัวผู๎ใช๎รถใช๎ถนน  
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1.ชาวบ๎านโปุงขอคัดค๎านการกํอสร๎างที่กลับรถ และสัญญาณไฟเพราะต๎องการสี่แยกไฟเขียว – 
แดง บริเวณหัวโปุง ตรงคลองชลประทาน ไปส านักงานขนสํงและฟิชวิลเลจ 

 2. แขวงการทางชลบุรีต๎องการสร๎างความสะดวกให๎ผู๎สัญจร 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา: พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561 
  
สถานะ: ก าลังอยูํในระหวํางการแก๎ไขปัญหา  
 
พลวัต: สถานการณ๑มีการคลี่คลายเนื่องจาก แขวงการทางราชบุรีได๎พยายามแก๎ไขปัญหา  
  
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
  
วิธีการแก้ไข: 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น การสานเสวนาหาทางออก 
 
ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เชํน  การที่หนํวยงานภาครัฐใช๎หลักธรร
มาภิบาลในการจัดการ   การเสนอขําวข๎อเท็จจริงของสื่อมวลชน เป็นต๎น 
  
แหล่งข้อมูล: 
ขําวสด. “ทางหลวงราชบุรี แจงเสียงค้าน เตรียมเปิด ‘จุดกลับรถ งบ 3 ล้าน’ ย้ าเป็นประโยชน์แก่ปชช.” 

20 กุมภาพันธ๑ 2561. 
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81.คัดค้านสร้างโรงงานปูนขาว 
  
พื้นที่: บ๎านพุมํวง อ.จอมบึง จ.ราชบุร ี
  
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
  
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านพุมํวง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี คัดค๎าน การกํอสร๎างโรงงานปูนขาว ของผู๎ประกอบ 
การ ที่จะมาตั้งอยูํในพื้นท่ีสีเขียว ในเขต สปก. เพราะเกรงจะเกิดมลพิษ 
  
ความเป็นมา: 
  3 พฤศจิกายน 2558 ชาวบ๎าน หมูํ 7 ต าบล แก๎มอ๎น อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี กวํา 50 คน 
เข๎าร๎องเรียน ที่ศูนย๑ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี กรณีชาวบ๎านเกิดความกังวลในปัญหามลพิษจากการ
กํอสร๎างโรงงานผลิตปูนขาวของเอกชน ที่ก าลังกํอสร๎างอยูํในพ้ืนที่ต าบลแก๎มอ๎น ซึ่งชาวบ๎านต๎องการให๎
หยุดการกํอสร๎างกํอนและให๎ท าประชาคมแสดงความคิดเห็นให๎กว๎างขวางมากกวํานี้ โดยมีนายณรงค๑ 
ไพศาสทักษิน รองผู๎วําราชการจังหวัดราชบุรี พร๎อมสํวนราชการที่เก่ียวข๎อง เข๎ารับเรื่องและชี้แจง 

โดยรองผู๎วําราชการจังหวัดราชบุรีกลําวกับชาวบ๎านวํา จากข๎อมูลอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 
โรงงานแหํงนี้ก าลังกํอสร๎าง เบื้องต๎นจะให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และอ าเภอจอมบึงไปตรวจสอบดูวํา
ได๎ขอออนุญาตทางราชการกํอสร๎างหรือไมํ อีกทั้งสถานประกอบจะต๎องแจ๎งการประกอบกิจการให๎ทาง
อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อ าเภอจอมบึง ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน และที่ส าคัญ
ต๎องน าเรื่องที่ชาวบ๎านในพ้ืนที่คัดค๎านการกํอสร๎าง มาประกอบการพิจารณาในการอนุญาตด าเนินการ
ประกอบกิจการดังกลําวด๎วย ทั้งนี้จะให๎สํวนราชการที่เก่ียวข๎องด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให๎เร็ว
ที่สุด 
   26 มกราคม 2559 กลุํมอนุรักษ๑ชุมชนบ๎านพุมํวง จังหวัดราชบุรี จ านวน 16 คน ได๎เดินทางมาที่
ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือขอคัดค๎านการสร๎างโรงงานปูนขาวซึ่งตั้งอยูํในพ้ืนที่ที่จะประกาศเป็นพ้ืนที่ปุาสงวน
แหํงชาติ อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ ได๎มีการจัดท ารับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล๎ว เมื่อวันที่ 
28 กุมภาพันธ๑ 2558 ซึ่งได๎ข๎อสรุปวําราษฎรไมํเห็นด๎วยกับการสร๎างโรงงาน 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1.ชาวบ๎านพุมํวง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี คัดค๎าน การกํอสร๎างโรงงานปูนขาวของผู๎ประกอบการ ที่
จะมาตั้งอยูํในพื้นท่ีสีเขียว ในเขต สปก. เพราะเกรงจะเกิดมลพิษ 

2. องค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นอนุญาตให๎ผู๎ประกอบการสร๎างโรงงานปูนขาว 
 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
 ผู๎วําราชการจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด อ าเภอจอมบึง ศูนย๑ด ารงธรรม สื่อมวลชน 
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ระยะเวลา: พ.ศ.2558 – พ.ศ.2561 
  
สถานะ: ก าลังอยูํในระหวํางการแก๎ไขปัญหา  
  
พลวัต: สถานการณ๑มีการขยายตัวกลุํมอนุรักษ๑ชุมชนบ๎านพุมํวง จังหวัดราชบุรี จ านวน 16 คน ได๎เดินทาง
มาท่ีท าเนียบรัฐบาล เพ่ือขอคัดค๎านการสร๎างโรงงานปูนขาว 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย๑สินและรํางกาย 
  
วิธีการแก้ไข: 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น  การยื่นหนังสือร๎องเรียนตํอส านัก
นายกรัฐมนตรี 
ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เชํน  การที่หนํวยงานภาครัฐใช๎หลักธรร
มาภิบาลในการจัดการ   การเสนอขําวข๎อเท็จจริงของสื่อมวลชน เป็นต๎น 
  
แหลง่ข้อมูล: 
สถานีประชาชน. “ค้านสร้างโรงงานปูนขาว.”  15 ธันวาคม 2558. 
ส านักงานประชาสัมพันธ๑จังหวัดราชบุรี.  3 พฤศจิกายน 2558.  
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จังหวัดลพบุร ี
 
82.คัดค้านการก่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลวัตต์  
  

พื้นที่:  ต.ชํองสาลิกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 
 
ประเภท: การจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐาน (คมนาคม) 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎าน 6 ต าบลคัดค๎านการที่ การไฟฟูาฝุายผลิต ไมํพิจารณ๑ตั้งเสาไฟโครงการกํอสร๎าง
โครงขํายไฟฟูา 230 กิโลวัตต๑ อยุธยา-สีคิ้ว 2 ระยะทาง 160.17 กม. 
 
ความเป็นมา:  

11 ตุลาคม 2559 กลุํมชาวบ๎าน 6 ต าบล ใน จ.ลพบุรี ที่ได๎รับผลกระทบจากการกํอสร๎าง
โครงขํายไฟฟูา 230 กิโลวัตต๑ อยุธยา-สีคิ้ว 2 ระยะทาง 160.17 กม. โดยมีนายปกรณ๑ เกตุพันธ๑ เป็นแกน
น าชาวบ๎าน ต.ชํองสาลิกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี พร๎อมผู๎แทนจากต าบลตํางๆอีก 5 ต าบล น าชาวบ๎าน
ประมาณ 150 คน ชูปูายประท๎วงการไฟฟูาฝุายผลิต หน๎าที่ท าการ อบต.ชํองสาลิกา  

นายปกรณ๑ เปิดเผยวํา การกํอสร๎างโครงขํายไฟฟูา 230 กิโลวัตต๑ ของ กฟผ. ในครั้งนี้ได๎ท าผิด
หลักการมาตั้งแตํต๎น ด๎วยไมํเคยแจ๎งให๎ชาวบ๎านทราบ ไมํเคยเปิดรับฟังความคิดเห็น มีแตํหนังสือแจ๎งให๎
เจ๎าของที่ดินที่ตั้งเสาไฟฟูาทราบและยอมรับ โดยอ๎างวํา การกํอสร๎างโดยอาศัยอ านาจตาม พ .ร.บ.การ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 โดยจะเข๎าส ารวจและกํอสร๎าง ในเดือน พ.ย. 2559  

ทั้งนี้ ที่ผํานมาชาวบ๎านในจังหวัดนครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ไมํทราบเรื่อง กฟผ .ก็
ได๎ด าเนินการไปแล๎ว แตํในสํวนของ จ.ลพบุรี ชาวบ๎านได๎ฟูองศาลปกครอง แตํทาง กฟผ .ก็ไมํได๎ชะลอ
โครงการหรือหยุดด าเนินการแตํอยํางใด เหมือนกับชาวบ๎านถูกมัดมือชก 

นายปกรณ๑ เกตุพันธ๑ ผู๎แทนชาวบ๎าน ต.ชํองสาลิกา อ.พัฒนานิคม กลําววํา การด าเนินโครงการ
ของ กฟผ.ไมํสามารถชะลอหรือหยุดได๎ เพราะผู๎ที่ยื่นฟูองศาลไมํได๎ ฟูองให๎ กฟผ .ชะลอหรือหยุด
ด าเนินการ เมื่อไมํมีค าสั่งศาล กฟผ.ก็จ าเป็นต๎องเดินหน๎าท าตํอ สํวนการที่เข๎าไปท าในพ้ืนที่ของชาวบ๎าน 
ถ๎าไมํมีการยินยอม ก็ให๎เจ๎าของที่แจ๎งความบุกรุกได๎ ทุกอยํางต๎องเป็นไปตามกฎหมาย และจะน าเรื่อง
เสนอตํอผู๎ใหญํเพ่ือพิจารณาตํอไป อยํางไรก็ตาม ทางแกนน าชาวบ๎านได๎กลําววํา จะไมํหยุดอยูํเพียงแคํนี้ 
หาก กฟผ.ยังด าเนินการโครงการตํอ กลุํมชาวบ๎านจะเดินหน๎ายื่นฟูองศาลปกครองตํอไป. 
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คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1.ชาวบ๎านต.สาลิกา อ.พัฒนานิคม และอีก 5 ต าบล คัดค๎านการติดตั้งเสาไฟฟูาของ โครง การ

โครงขํายไฟฟูา 230 กิโลวัตต๑ 
 2. การไฟฟูาฝุายผลิต ที่เป็นเจ๎าของโครงการต๎องการติดตั้งเสาไฟฟูาของ โครงการโครงขํายไฟฟูา 
230 กิโลวัตต๑ 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: องค๑การบริหารสํวนต าบลชํอสาลิกา ศาลปกครอง กรรมการองค๑การอิสระเพ่ือคุ๎ม ครอง
ผู๎บริโภคภาคประชาชน 
 
ระยะเวลา: 2559 - 2561 
 
สถานะ: อยูํระหวํางการด าเนินการ  
 
พลวัต: สถานการณ๑ขยายตัวเนื่องจากนายสุวัฒน๑ วงศ๑ปิยะสถิตย๑ และชาวบ๎าน ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี 
เข๎ายื่นหนังสือเพ่ือให๎ยุติการฝังกลบขยะ 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหาย 

 
วิธีการแก้ไข: -มีการประชุมของหนํวยงานภาครัฐและเจรจากับชาวบ๎านเพื่อรับทราบความเดือดร๎อนและ
รํวมกันหาทางออกเพ่ือหาแนวทางการแก๎ไขปัญหา 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจารํวมกันของทุกฝุายที่เก่ียวข๎อง 
การใช๎กระบวนการยุติธรรมผํานทางศาลปกครอง 
ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ การมีสํวนรํวมของประชาชนในการ
ตัดสินใจเข๎ารํวมการคัดค๎านโครงการฝังกลบขยะ 
 
แหล่งข้อมูล: 
ไทยรัฐ. “คน 6 ต าบลโวย กฟผ. ไม่พิจารณ์ตั้งเสาไฟ.” 12 ตุลาคม 2559.  
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83. คัดค้านการสร้างเหมืองโรงโม่หินเหมืองใต้ดิน  
  

พื้นที่: ต.ชํองสาลิกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุร ี
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านต าบลชํองสาลิกา อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี รวมตัวยื่นหนังสือคัดค๎าน
การกํอสร๎างโรงโมํหินและเหมืองใต๎ดินเพราะเกรงจะสํงผลกระทบสิ่งแวดล๎อม 
 
ความเป็นมา:  

17 มิถุนายน 2558 ชาวบ๎านต าบลพุค าจาน อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และชาวบ๎าน
ต าบลชํองสาลิกา อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี กวํา 50 คน รวมตัวยื่นหนังสือคัดค๎านการกํอสร๎างโรง
โมํหินและเหมืองใต๎ดินในพ้ืนที่หมูํที่ 3 ต าบลพุค าจาน อ าเภอพระพุทธบาท ผํานนายชรัส บุญณสะ รอง
ผู๎วําราชการจังหวัดสระบุรี ตัวแทน คสช. สระบุรี และหนํวยงานเกี่ยวข๎อง ที่ศาลากลางจังหวัดสระบุรี  
เนื่องจากหวั่นวิตกวําจะกํอมลพิษสิ่งแวดล๎อมและกระทบความเป็นอยูํของชุมชน 

นางรัชณี มงคลอิทร๑ ตัวแทนชาวบ๎าน บอกวํา ทราบขําวการขออนุญาตประกอบกิจการโรงโมํหิน 
และการขอสัมปทานการท าเหมืองใต๎ดินของบริษัท ศิลาพุค าจาน ที่จะเข๎ามากํอสร๎าง ติดกับหมูํที่ 1 หมูํที่ 
2 หมูํที่ 8 ต าบลค าพุจาน และหมูํที่ 9 ต าบลชํองสาลิกา โดยบริษัทดังกลําว ให๎ทางองค๑การบริหารสํวน
ต าบลค าพุจาน จัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นกับทางประชาชน แตํกลับไมํประชา สัมพันธ๑ให๎กับชุมชน
ใกล๎เคียงได๎รับฟัง ท าให๎ชาวบ๎านรวมตัวคัดค๎าน เนื่องจากเกรงวํา จะได๎รับผลกระทบในชุมชน ซึ่งมีทั้งวัด 
โรงเรียน ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  หมูํ 9 ต.ชํองสาลิกา จ.ลพบุรี 
ขณะที่ทางรองผู๎วําราชการจังหวัดสระบุรี กลําววํา จะน าหนังสือเสนอผู๎วําราชการจังหวัดสระบุรี เพ่ือ
ด าเนินการตํอไป และคาดวําจะทราบผลประมาณ 2-3 สัปดาห๑ ชาวบ๎านแยกย๎ายกันกลับบ๎านไป 
 
คู่ขดัแย้งหลักและจุดยืน: 

1. ชาวบ๎านต.สาลิกา อ.พัฒนานิคม และอีก 5 ต าบล คัดค๎านการติดตั้งเสาไฟฟูาของ โครงการ
โครงขํายไฟฟูา 230 กิโลวัตต๑ 
 2. การไฟฟูาฝุายผลิต ที่เป็นเจ๎าของโครงการต๎องการติดตั้งเสาไฟฟูาของ โครงการโครงขํายไฟฟูา 
230 กิโลวัตต๑ 
 



249 
 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: ผู๎วําราชการจังหวัดลพบุรี ผู๎วําราชการจังหวัดสระบุรี องค๑การบริหารสํวนต าบลชํอสาลิกา  
 
ระยะเวลา: 2558   
 
สถานะ: อยูํระหวํางด าเนินการแก๎ไข  
 
พลวัต: สถานการณ๑ขยายตัวเนื่องจากนายสุวัฒน๑ วงศ๑ปิยะสถิตย๑ และชาวบ๎าน ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี 
เข๎ายื่นหนังสือเพ่ือให๎ยุติการฝังกลบขยะ 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหาย 
 
วิธีการแก้ไข: -มีการประชุมของหนํวยงานภาครัฐและเจรจากับชาวบ๎านเพื่อรับทราบความเดือดร๎อนและ
รํวมกันหาทางออกเพ่ือหาแนวทางการแก๎ไขปัญหา 
 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจารํวมกันของทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง 
 
ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ การมีสํวนรํวมของประชาชนในการ
ตัดสินใจ 
 
แหล่งข้อมูล: 
โพสต๑ทูเดย๑. “ชาวบ้านคัดค้านสร้างเหมืองโรงโม่หินใต้ดิน.” 17 มิถุนายน 2558. 
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84. คัดค้านตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชน 
  
พื้นที่: ต าบลตะลุง อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 

ประเภท: การจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐาน (โทรคมนาคม) 
 

ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 

ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านต าบลตะลุง อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ยื่นหนังสือคัดค๎านตํอศูนย๑ด ารงธรรม
ลพบุรี  และขอความเป็นธรรมที่ท าเนียบรัฐบาล ให๎ระงับการกํอสร๎างและติดตั้งเสาสํงสัญญาณ
โทรศัพท๑มือถือ 
 

ความเป็นมา:  
 2 ตุลาคม 2560 ชาวบ๎านต าบลตะลุง อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ร๎องทุกข๑ผํานสนามขําวร๎อง

ทุกข๑ พร๎อมยื่นหนังสือคัดค๎านตํอศูนย๑ด ารงธรรมลพบุรี และขอความเป็นธรรมที่ท าเนียบรัฐบาล ให๎ระงับ
การกํอสร๎างและติดตั้งเสาสํงสัญญาณโทรศัพท๑มือถือ บนพ้ืนที่ของผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน ที่ได๎เข๎ามาขุดดิน
เตรียมลงเสา เพราะเกรงวําชาวบ๎านในพื้นที่จะได๎รับผลกระทบเรื่องสุขภาพ ซึ่งในชุมชนก็มีทั้งเด็กเล็กและ
ผู๎สูงอายุจ านวนมาก อีกทั้งทางบริษัทก็ไมํเคยสอบถามความคิดเห็นของชาวบ๎านเลยสักครั้ง จึงต๎องรวมตัว
กันติดปูายคัดค๎านการกํอสร๎างดังกลําว 

 ปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลตะลุง ยอมรับวํา ทางบริษัทเจ๎าของเครือขํายโทรศัพท๑และบริษัท
รับเหมากํอสร๎าง ได๎ยื่นหนังสือเพ่ือขอมาตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท๑จริง แตํทาง อบต. ยังไมํได๎อนุญาตให๎
สามารถตั้งเสาสัญญาณ ขณะนี้จึงยังอยูํในขั้นตอนการพิจารณา ทั้งนี้จะมีการนัดหารือเรื่องนี้เพ่ือหา
ข๎อสรุปที่ชัดเจนอีกครั้ง 
    8 กันยายน 2560 มีบริษัทรับเหมาเข๎ามาเจาะพ้ืนบริเวณริมรั้ว ซึ่งเป็นที่ดินของชาวบ๎านรายหนึ่ง 
บอกวําจะท าการติดตั้งเสาสํงสัญญาณโทรศัพท๑มือถือ สร๎างความงุนงงให๎กับชาวบ๎านในพ้ืนที่ เพราะกํอน
หน๎านี้ไมํเคยมีการสอบถาม หรือท าประชาคมกับชาวบ๎านวํา ต๎องการหรือยินยอมให๎มีการติดตั้งเสาสํง
สัญญาณโทรศัพท๑ดังกลําวหรือไมํ 

10 ตุลาคม 2560 ชาวบ๎าน ต.ตะลุง เมืองลพบุรี คัดค๎านการน าเสาสํงสัญญาณโทรศัพท๑มือ ถือ
เข๎ามาติดตั้งในพ้ืนที่ เพราะกลัววําจะสํงผลกระทบในการใช๎ชีวิต และความเป็นอยูํของคนในชุมชน 
โดยมีปูายข๎อความคัดค๎านการติดตั้งเสาสํงสัญญาณโทรศัพท๑มือถือของบริษัทเอกชนแหํงหนึ่ง ที่ชาวบ๎าน
หมูํ 4 และหมูํ 5 ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี น ามาติดไว๎ริมถนนทางเข๎าวัดโคกโพธิกุญชร ตลอดแนวรั้วยาว
กวํา 50 เมตร เพื่อแสดงวําพวกเขาไมํต๎องการให๎มีการด าเนินการดังกลําว เพราะกลัวเรื่องผลกระทบที่จะ
เกิดข้ึนตามมา โดยเฉพาะกับสุขภาพของชาวชุมชน 

ชาวบ๎านหมูํ 5 ก็ไมํเห็นด๎วย โดยบอกวํา พวกเขาแม๎จะอยูํคนละหมูํ แตํก็กลัววําจะได๎รับ
ผลกระทบ เพราะอยูํในรัศมีไมํเกิน 50 เมตรจากเสาสํง และพวกเขาก็ไมํทราบมากํอนเชํนกันวําจะมีการ
ติดตั้งเสาสํงสัญญาณโทรศัพท๑ดังกลําว 

ผู๎บริหาร อบต.ตะลุง ให๎ข๎อมูลวํา ทางบริษัทรับเหมาได๎เข๎ามายื่นแบบขออนุญาตเมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2560 แตํทาง อบต.ยังไมํได๎อนุญาตให๎ด าเนินการ เบื้องต๎น ได๎จัดสํงเจ๎าหน๎าที่ฝุายกองชํางเข๎าไป
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ตรวจสอบแล๎ว  นอกจากนี้ ทาง อบต.ก็จะมีการนัดผู๎เกี่ยวข๎องเข๎ามาหารือในประเด็นนี้อีกครั้ง วําควร
ด าเนินการอยํางไรตํอไป 
 วันที่ 20 กุมภาพันธ๑ 2561  นายอ าเภอเมืองลพบุรี รํวมกับนายก อบต.ตะลุง นักโบราณคดี 
ส านักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี และผู๎แทนส านักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี ได๎เดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริง ซึ่งพบวําพ้ืนที่ดังกลําว มีปูายประกาศของกรมศิลปากร วําห๎ามกํอสร๎างอาคารใด ๆ ในพ้ืนที่ 
เนื่องจากพบวัตถุโบราณหลายชิ้นในบริเวณนี้ สํวนใหญํมีลักษณะเป็นสํวนประกอบของพระพุทธรูปสมัย
โบราณ และจากข๎อมูลในหนังสือประวัติศาสตร๑ ท าให๎มีการสันนิษฐานวํา พ้ืนที่ดังกลําวคือ วัดโปูง ซึ่งเป็น
วัดร๎างเกําแกํ เพราะปรากฏรํองรอยของเนินดิน มีพระพุทธรูปสํวนหน๎าตัก และองค๑พระที่สร๎างจากหิน
ทรายเขียว 

เบื้องต๎นจึงได๎มอบหมายให๎ทางส านักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ได๎ท าหนังสือแจ๎งให๎ทางบริษัท ระงับ
หยุดการกํอสร๎าง พร๎อมกับจะรายงานให๎ทางผู๎วําราชการจังหวัดลพบุรีทราบ เพ่ือแตํงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบการได๎มาของเอกสารสิทธิ์ดังกลําว หากมีการบุกรุกหรือได๎มาโดยมิชอบจะด าเนินการตาม
กฏหมายตํอไป 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1. ชาวบ๎านต าบลตะลุง อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ต๎องการให๎ระงับการกํอสร๎างและติดตั้งเสาสํง
สัญญาณโทรศัพท๑มือถือ 

2. บริษัทโทรศัพท๑ต๎องการ  กํอสร๎างและติดตั้งเสาสํงสัญญาณโทรศัพท๑มือถือ 
 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: องค๑การบริหารสํวนต าบลตะลุง นายอ าเภอเมืองลพบุรี ศูนย๑ด ารงธรรมลพบุรี ส านัก
ศิลปากรที่ 4 ส านักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี กรรมการองค๑การอิสระเพ่ือคุ๎มครองผู๎บริโภคภาคประชาชน 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ (กทช.) กรมโยธาธิการและผังเมือง สถาบันคุ๎มครองผู๎บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการ
โทรคมนาคมแหํงชาติ (กสทช.)  
 
ระยะเวลา: 2560 - 2561 
 

สถานะ: ได๎รับการแก๎ไขแล๎วโดยส านักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ได๎ท าหนังสือแจ๎งให๎ทางบริษัทระงับการกํอ 
สร๎าง 
 

พลวัต: สถานการณ๑คลี่คลาย โดยบริษัทต๎องระงับการติดตั้งเสาไฟฟูา  
 

ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหาย 
 

วิธีการแก้ไข: -มีการประชุมของหนํวยงานภาครัฐและเจรจากับชาวบ๎านเพื่อรับทราบความเดือดร๎อนและ
รํวมกันหาทางออกเพ่ือหาแนวทางการแก๎ไขปัญหา 
 

กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ 
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- การเจรจารํวมกันของทุกฝุายที่เก่ียวข๎อง 
 

ปัจจัยที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ การมีสํวนรํวมของประชาชนในการ
ตัดสินใจ 
 

แหล่งข้อมูล: 
ชํอง 7 นิวส๑. “ชาวบ้านลพบุรีคัดค้านตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ยี่ห้อดัง หวั่นกระทบกับสุขภาพ.” 2  
          ตุลาคม 2560.  
ชํอง 7 นิวส๑. “คืบหน้าร้องเรียนสร้างเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ จ.ลพบุรี.” 26 กุมภาพันธ๑ 2561. 
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85. คัดค้านการสร้างเหมืองแร่ทองค า  
  
พื้นที่: ต.ล านารายณ๑ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 
 

ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
 

ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 

ประเด็นขัดแย้ง: ชาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ตํอต๎านการท าเหมืองทองค าในพ้ืนที่ หวั่นมลพิษและ
อันตรายที่เกิดจากสารปนเปื้อน 
 

ความเป็นมา:  
  
9 กันยายน 2558 ที ่เทศบาลต.ล านารายณ๑ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ชาวบ๎านในเขตเทศบาลต าบล

ล านารายณ๑และใกล๎เคียงประมาณ 200 คน ได๎เข๎ารํวมประชุมเพ่ือหารือเรื่องการส ารวจและกํอ สร๎าง
เหมืองแรํทองค าในพ้ืนที่ อ.ชัยบาดาล ทั้งนี้ เนื่องจากชาวบ๎านได๎ทราบวํา กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแรํ ได๎มีหนังสือแจ๎งไปยังนายกองค๑การบริหารสํวนต าบลในพ้ืนที่ อ.ชัยบาดาล จ านวน 8 แหํง 
ประกอบไปด๎วยอบต.ห๎วยหิน อบต.มํวงคํอม อบต.ทําดินด า อบต.ชัยนารายณ๑ อบต.ล านารายณ๑ อบต.
บ๎านใหมํสามัคคี อบต.ศิลาทิพย๑ และอบต.นิคมล านารายณ๑ อ.ชัยบาดาล วําจะจัดให๎มีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน ตํอรํางนโยบายการส ารวจและท าเหมืองแรํทองค าของจ.ลพบุรี ในวันที่ 17 
กันยายน 2558  

ดังนั้น ชาวบ๎านจึงได๎นัดประชุมรวมตัวกันเพ่ือพูดคุยปรึกษาหารือถึงการที่จะมีเหมืองแรํทองค า
มาด าเนินการในพ้ืนที่ โดยมีแกนน าชาวบ๎านจาก จ.พิจิตร พิษณุโลก และสระบุรี มาเข๎ารํวมพูดคุยให๎
ความรู๎ถึงประสบการณ๑ ขั้นตอนการท าเหมืองแรํทองค า รวมถึงเหตุการณ๑ตํางๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของ
ตนเองด๎วย 

หลังการประชุมสิ้นสุด ชาวบ๎านในพื้นที่ อ.ชัยบาดาล ตํางหวาดกลัวถึงภัยและอันตรายที่อาจเกิด
จากสารปนเปื้อนจากการท าเหมืองแรํทองค า ที่เป็นอันตรายตํอรํางกายของมนุษย๑ ประกอบไปด๎วย
ไซยาไนด๑ สารหนู สารตะกั่วหนัก โดยที่ประชุมมีความเห็นวําชาว อ.ชัยบาดาล อ.ทําหลวง และ อ.ล าสนธิ 
จ.ลพบุรี จะต๎องเรํงประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลขําวสารให๎ประชาชนในพ้ืนที่ที่มีสํวนได๎เสียได๎รับทราบและพร๎อม
รับมือ รํวมกันคัดค๎านการส ารวจท าเหมืองแรํทองค าในพ้ืนที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ให๎ถึงท่ีสุดตํอไป 

23 พฤศจิกายน 2558 ตัวแทนชาวบ๎านจากจังหวัด พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ๑ สระบุรี  
และลพบุรี เข๎ายื่นเอกสารเพ่ิมเติมในคดีเหมืองทองค าที่ได๎ตั้งกรรมการไตํสวนแล๎วตํอส านักงานปูองการ
และปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ หรือ ป.ป.ช. เพ่ือขอให๎ตรวจสอบการยกเลิก เอกสารสิทธิในที่ดินของ
ประชาชนในพ้ืนที่ที่มีการขออาชญาบัตรพิเศษส ารวจและท าเหมืองแรํทองค า ซึ่งการยื่นเอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติมในครั้งนี้เกี่ยวกับโฉนดที่ดินที่ชาวบ๎านถูกเพิกถอนที่ดินท ากินที่ตอนแรกเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
เนื่องจากหลังการแก๎ผังเมืองเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ทางรัฐบาลอ๎างวําพ้ืนที่ดังกลําวเหมาะแกํการ
เป็นเขตปุาสงวนแหํงชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับที่บริษัทเอกชนได๎เข๎ามาท าอาชญาบัตรพิเศษส ารวจและท า
เหมืองแรํทองค าไว๎แล๎วกํอนหน๎านี้ 
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8 สิงหาคม 2560 มีรายงานจากท าเนียบรัฐบาลวํา พล.อ.ประวิตร วงษ๑สุวรรณ รองนายก 
รัฐมนตรี ในฐานะคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรํแหํงชาติ (คนร.) รับความเห็นของคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) สั่งการไปยังกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรํ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ให๎เรํงออก
ประกาศและจัดท ารายละเอียดหลักเกณฑ๑ตํางๆ ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกรอบนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร๑ในการบริหารจัดการทรัพยากรแรํทองค า จ านวน 7 ด๎าน ทั้งนี้ มติ ครม.เห็นชอบตาม
มติการประชุม คนร.ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เพ่ือให๎ภาครัฐและท๎องถิ่นได๎รับ
ผลประโยชน๑ตอบแทนจากการประกอบกิจการเหมืองแรํทองค าที่เหมาะสม ประชาชนในชุมชนมีสํวนรํวม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรแรํทองค าเพ่ิมขึ้น ปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแรํ
ทองค าลดลง ผู๎ประกอบการเหมืองแรํทองค ามีการประกอบกิจการที่มีมาตรฐานสากล มีความรับผิดชอบ
ตํอสังคมและชุมชน และสามารถอยูํรํวมกับชุมชนได๎อยํางยั่งยืน มีรายงานวํา ส าหรับกรอบนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร๑ในการบริหารจัดการทรัพยากรแรํทองค า มีวัตถุประสงค๑เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการทรัพยากรแรํทองค าให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดตํอประเทศ โดยค านึงถึงดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล๎อม โดยแบํงออกเป็น 7 ด๎าน ได๎แกํ 

1. ด๎านการบริหารจัดการแหลํงแรํทองค า ก าหนดให๎มีการประมูลสิทธิส ารวจและท าเหมืองแรํ
ทองค า ในพ้ืนที่ที่ภาครัฐส ารวจและมีข๎อมูลเพียงพอ ห๎ามมิให๎สํงออกโลหะผสมทองค าไปตํางประเทศ 
ก าหนดเงื่อนไขการ จ๎างงานชาวไทย ยกเลิกการให๎สิทธิประโยชน๑ด๎านการสํงเสริมการลงทุน ยกระดับการ
มีสํวนรํวมในเชิงนโยบายระหวํางผู๎มีสํวนได๎เสียตลอดหํวงโซํการผลิต 

2. ด๎านผลประโยชน๑ตอบแทนแกํรัฐและท๎องถิ่น ปรับปรุงผลตอบแทนแกํรัฐให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น 
และกระจายผลประโยชน๑ให๎แกํท๎องถิ่นและท๎องถิ่นอ่ืนที่อยูํติดกันด๎วย จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาหมูํบ๎าน
รอบพ้ืนที่เหมืองแรํ 

3. ด๎านความปลอดภัย การปูองกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมและการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ ก าหนดให๎มีการ
ตั้งกองทุน วางหลักประกัน และการท าประกันภัยตํางๆ เพ่ือเป็นหลักประกันในการเยียวยาแก๎ปัญหาใน
กรณีที่เกิดผลกระทบตํอชุมชนและสิ่งแวดล๎อม การจัดท าแนวพ้ืนที่กันชนการท าเหมือง และการจัดท า
ข๎อมูลพื้นฐานด๎านสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพของประชาชน 

4. ด๎านการก ากับดูแลการประกอบการ มีการก ากับดูแลอยํางเครํงครัดจากภาครัฐ โดยมี
คณะกรรมการควบคุมเฝูาระวังผลกระทบจากการท าเหมืองแรํทองค า ซึ่งมีตัวแทนผู๎มีสํวนได๎เสียรํวมเป็น
กรรมการ เพ่ือเข๎ามามีสํวนรํวมในการตรวจสอบก ากับดูแลการประกอบกิจการ 

5. ด๎านการมีสํวนรํวมของประชาชน เพ่ิมการมีสํวนรํวมของประชาชนทั้งในขั้นตอนการขอ
อนุญาต โดยการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ทั้งในขั้นตอนการขอประทานบัตรและการจัดท ารายงาน
การวิเคราะห๑ผลกระทบสิ่งแวดล๎อม รวมถึงเพ่ิมการมีสํวนรํวมของประชาชนในขั้นตอนการประกอบ
กิจการ ซึ่งจะก าหนดให๎มีตัวแทนผู๎มีสํวนได๎เสียของประชาชนในพ้ืนที่รํวมเป็นคณะกรรมการควบคุมเฝูา
ระวังผลกระทบจากการท าเหมืองแรํทองค าด๎วย 

6. ด๎านความรับผิดชอบตํอสังคมและชุมชน ก าหนดให๎ผู๎ประกอบการต๎องปฏิบัติตามและผํานการ
ทวนสอบมาตรฐานความรับผิดชอบตํอสังคมอุตสาหกรรมแรํ (CSR-DPIM) ยกระดับการประกอบกิจการ
เหมืองแรํทองค าให๎มีความรับผิดชอบตามมาตรฐานสากล (Responsible gold mining practice) 

7. ด๎านอ่ืนๆ ก าหนดให๎การขอตํออายุประทานบัตรแรํทองค าและการเพ่ิมชนิดแรํทองค า ใช๎
นโยบายนี้โดยอนุโลม แตํไมํครอบคลุมถึงการรํอนแรํทองค า 
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 กพร.จะน ามติ ครม.เพ่ือไปติดตามทําทีของประชาชนทุกฝุาย ทั้งฝุายสนับสนุนและฝุายคัดค๎าน 
การประกอบกิจการเหมืองแรํทองค าในพ้ืนที่ตํางๆ “จะมีการประเมินสถานการณ์ หากผู้คัดค้านยอมรับใน
ยุทธศาสตร์ 7 ด้านตามมติ ครม.และ ไม่มีการคัดค้านอีก ก็เตรียมจะพิจารณาค าขออนุญาตส ารวจแร่
ทองค า จากเอกชนที่มีเข้ามารวม 10 ราย คิดเป็นปริมาณพ้ืนที่ส ารวจ 30,000 ไร่”  

พ้ืนที่ที่มีค าขออนุญาตส ารวจแรํทองค า เชํน จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ๑ จ.พิจิตร จ.ลพบุรี จ.
สระบุรี จ.นราธิวาส ซึ่ง กพร.คาดวําพื้นที่เหมืองแรํทองค าของบริษัท อัครารีซอร๑สเซส จ ากัด (มหาชน) ใน
พ้ืนที่คาบเกี่ยว จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ๑ และ จ.พิษณุโลก รวมถึงพ้ืนที่เหมืองทองค าของบริษัท ทุํงคาฮา
เบอร๑ จ ากัด (มหาชน) ที่ จ.เลย คาดวํามีสายแรํทองค าอยํางแนํนอน เพราะพ้ืนที่ปัจจุบัน ประทานบัตรใน
พ้ืนที่เหมืองยังมีอายุเหลืออีก 10 ปี 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1.ชาวบ๎านในเขตเทศบาลต าบลล านารายณ๑และใกล๎เคียงไมํต๎องการเหมืองแรํทองค าในพ้ืนที่ อ.

ชัยบาดาล  
2. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรํ ต๎องการให๎มีการส ารวจและท าเหมืองแรํทองค า

ของจ.ลพบุรี 
 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: ผู๎วําราชการจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรํแหํงชาติ องค๑การ
บริหารสํวนต าบลชํอสาลิกา บริษัท อัครารีซอร๑สเซส จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทุํงคาฮาเบอร๑ จ ากัด 
(มหาชน) ตัวแทนชาวบ๎านจากจังหวัด พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ๑ สระบุรี  
และลพบุรี ส านักงานปูองการและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ 
 

ระยะเวลา: 2558 - 2561  
 

สถานะ: รัฐบาลให๎มีการส ารวจและท าเหมืองแรํทองค า 
 

พลวัต: สถานการณ๑ขยายตัวเนื่องจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกรอบนโยบายและแผนยุทธ ศาสตร๑
ในการบริหารจัดการทรัพยากรแรํทองค า 

 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหาย 
 

วิธีการแก้ไข: -มีการประชุมของหนํวยงานภาครัฐและเจรจากับชาวบ๎านเพ่ือรับทราบความเดือดร๎อนและ
รํวมกันหาทางออกเพ่ือหาแนวทางการแก๎ไขปัญหา 
 

กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจารํวมกันของทุกฝุายที่เก่ียวข๎อง 
ปัจจัยที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ การมีสํวนรํวมของประชาชนในการ
ตัดสินใจเข๎ารํวมการคัดค๎านโครงการฝังกลบขยะ 
 

แหล่งข้อมูล: 
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ไทยรัฐ. “คนชัยบาดาลตกใจ! จะมีเหมืองแรํทองค าในพ้ืนที่ ระดมต๎าน.” 10 กันยายน 2558.  
พีพีทีวี. “กลุ่มคัดค้านเหมืองทอง ยื่นหนังสือต่อ ป.ป.ช. กรณียกเลิกเอกสารสิทธิ ในที่ดินของ 

ประชาชน.” 23 พฤศจิกายน 2558. 
ผู๎จัดการออนไลน๑. “รัฐจ่อดัน 7 ยุทธศาสตร์เหมืองแร่ทองค า ปิดปากกลุ่มค้าน ยันเอกชน 10 รายจ่อ 

ขออนุญาตส ารวจปริมาณ 3 หมื่นไร่.” 8 สิงหาคม 2560. 
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จังหวัดสมุทรปราการ 
 

86. ต่อต้านการก่อสร้างโครงการโรงงานก าจัดขยะ  
 

พื้นที่: ต.พระสมุทรเจดีย๑ อ.พระสมุทรเจดีย๑ จ.สมุทรปราการ 
 
ประเภท: การจัดการสิ่งแวดล๎อม 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านใน อ.พระสมุทรเจดีย๑ จ.สมุทรปราการ รวมตัวตํอต๎านการกํอสร๎างโครงการ
โรงงานก าจัดขยะ เนื่องจากอาจสร๎างมลภาวะในชุมชน  
 
 ความเป็นมา: 
 18 กันยายน 2559 นายอุดร บุญชํวยเหลือ ปลัด อบต.แหลมฟูาผํา นายวิฑูรย๑ รุจิรกาโมทย๑ 
ปลัดเทศบาลต าบลแหลมฟูาผํา จ.ส.อ.ธนาวัฒน๑ นารีผล รองปลัด อบต.ในคลองบางปลากด นางวราภรณ๑ 
ผํองพักตร๑ รองปลัด อบต.บ๎านคลองสวน และนางนิชชาภัสส๑ วรลักษณ๑โสภณ ผอ .กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม เทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย๑ คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินการแก๎ไขปัญหาขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล พร๎อมด๎วย นายโยชิโนริ ฟูรูกาวํา หัวหน๎าตัวแทนประจ าภูมิภาคอาเซียน ส านักงาน
กรุงเทพมหานคร หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จัดการประชุมชี้แจงข๎อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู๎
มีสํวนได๎เสีย โครงการกํอตั้งศูนย๑สาธิตการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช๎จากชุมชนด๎วยเทคโนโลยีสะอาด โดย
มีผู๎แทนขององค๑กรพัฒนาพลังงานใหมํและเทคโนโลยีอุสาหกรรมแหํงประเทศญี่ปุุน (NEDO: New 
Energy and Industrial Technology Development Organization) ตัวแทนภาครัฐ อ าเภอพระ
สมุทรเจดีย๑ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ผู๎น าชุมชน ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน และประชาชน บริเวณพ้ืนที่
กํอสร๎างของโครงการ ประมาณ 1,000 คน เดินทางมาเข๎ารํวมเพ่ือรับฟัง และแสดงความคิดเห็นตํอ
โครงการ ณ โรงเรียนคลองนาเกลือน๎อย อ.พระสมุทรเจดีย๑ จ.สมุทรปราการ 

โครงการสาธิตระหวํางประเทศเพ่ืออนุรักษ๑พลังงานบนฐานการผลิตและใช๎พลังงานทางเลือกจาก
ถํานในประเทศ จะกํอสร๎างในพ้ืนที่ หมูํที่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย๑ สมุทรปราการ บน
เนื้อท่ีประมาณ 35 ไรํ งบประมาณกวํา 700 ล๎านบาท โดยมีวัตถุประสงค๑ เพ่ือลดการใช๎พลังงานและเป็น
การก าจัดมูลฝอยชุมชนอยํางถูกวิธี อีกทั้งยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล๎อมในประเทศไทย เพ่ือน าไปสูํการผลิต
ถํานอันเป็นพลังงานทางเลือก ด๎วยการใช๎เครื่องจักรอันทรงประสิทธิภาพด๎านพลังงาน โดยจะมีการท า
บันทึกข๎อตกลงรํวมกันเพ่ือความส าเร็จของโครงการ ได๎แกํ แนะน าเครื่องผลิตถํานจากขยะมูลฝอยชุมชน 
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มาติดตั้งสาธิตการผลิตถํานจากขยะมูลฝอยชุมชน ด าเนินการติดตั้งในพ้ืนที่ในคลองบางปลากด และท า
การสาธิตโครงการเพื่อลดปัญหามูลฝอยชุมชนในประเทศไทย 

นายนุสรน๑ จิตตเกษม กรรมการนิติบุคคล หมูํบ๎านคณาสิน และชาวบ๎านที่อยูํใกล๎เคียงบริเวณที่
จะมีการกํอสร๎างกวํา 1,000 คน ได๎เดินทางออกมาตํอต๎านโครงการดังกลําว ประกอบด๎วยชาวบ๎านใน 5 
ชุมชน ได๎แกํ หมูํบ๎านคณาสิน พฤกษา 21 ชุมชนช๎อยเพ็ง หมูํบ๎านทรัพย๑สมบูรณ๑ หมูํบ๎านสยามนิเวศน๑ 
โดยให๎เหตุผลวํา การกํอสร๎างโครงการดังกลําว จะสํงผลตํอมลภาวะ สร๎างความเดือดร๎อนให๎ แกํชาวบ๎าน
ภายในชุมชน เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่รวบรวมขยะมูลฝอยภายในพ้ืนที่ อ .พระสมุทรเจดีย๑ เข๎า
มายังโครงการนี้ ซึ่งจะสร๎างทั้งความสกปรก และมลภาวะทางอากาศที่ย่ าแยํให๎กับชุมชน อีกทั้งภายใน
โครงการยังมีการสร๎างเครื่องก าเนิดไฟฟูาขนาด 1 เมกะวัตต๑ จากการหมักขยะมูลฝอยให๎เกิดเป็นแก๏ส
มีเทนเพ่ือใช๎เป็นเชื้อเพลิงในการสร๎างไฟฟูา ซึ่งจะสํงผลในด๎านกลิ่นของแก๏สที่จะลอยตามอากาศ ท าให๎จะ
มีชาวบ๎านได๎รับผลกระทบเป็นวงกว๎างกวํา 1 กิโลเมตร อยํางไรก็ตาม ชาวบ๎านที่ออกมาคัดค๎านยอมรับวํา 
โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี แตํพื้นที่การกํอสร๎างไมํเหมาะสม หากจะมีการกํอสร๎างโครงการนี้จริง ควรจะ
กํอสร๎างให๎อยูํไกลจากชุมชนมากกวํานี้ 

นอกจากนี้ ชาวบ๎านยังได๎มีการรวบรวมรายชื่อเพ่ือคัดค๎านโครงการกํอสร๎างนี้กวํา 1,000 คน 
กํอนที่จะยื่นหนังสือดังกลําวให๎กับนายโยชิโนริ ฟูรูกาวํา หัวหน๎าตัวแทนประจ าภูมิภาคอาเซียน ส านักงาน
กรุงเทพมหานคร เพ่ือประกอบการพิจารณาใหมํอีกครั้งในการท าบันทึกข๎อตกลงโครงการดังกลําวตํอไป 

10 กุมภาพันธ๑ 2561 ที่ผํานมาเรามักจะเห็นการตํอต๎านโรงงานแปรรูปขยะ หรือประชาชนที่
ได๎รับผลกระทบจากโรงงานขยะ แตํมีชุมชนหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่พวกเขาไมํรังเกียจขยะ อีกทั้งยัง
บริหารจัดการขยะ เป็นรายได๎เสริมให๎แกํครอบครัวของพวกเขาได๎อีกด๎วย  

ชุมชนโกเบ มีประชากรประมาณ 80 ครัวเรือน หรือประมาณ 600 คน ตั้งอยูํที่ต าบลปากคลอง
บางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย๑ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม โกดัง และ
ที่อยูํอาศัย หนาแนํน ในอดีตประสบปัญหาขยะมูลฝอยเพ่ิมมากขึ้น จากสภาพแวดล๎อม และการขาดวินัย 
ในการจัดการขยะของคนในชุมชน ท าให๎เครือขํายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมหมูํบ๎าน 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย๑ ประสานงานและรวมกลุํมผู๎น าชุมชน ให๎เข๎ามารับรู๎ถึงปัญหาสิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่
รํวมกัน ประชาสัมพันธ๑เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต๎อง ผํานทางเสียงตามสาย และอบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับการจัดการและวิธีการคัดแยกขยะอยํางถูกต๎อง ใช๎เวลาสร๎างความเข๎าใจอยูํหลายปี จนวันนี้ชุมชน
โกเบ กวาดหลายรางวัลตํอเนื่อง จนได๎เป็นเครือขําย ทสม. ดีเดํนระดับประเทศ ด๎านการจัดการขยะมูล
ฝอย 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1. ชาวบ๎านใน อ.พระสมุทรเจดีย๑ จ.สมุทรปราการ ตํอต๎านการกํอสร๎างโครงการโรงงานก าจัด
ขยะ หรือ ศูนย๑สาธิตการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช๎จากชุมชนด๎วยเทคโนโลยีสะอาด เนื่องจากอาจสร๎าง
มลภาวะในชุมชน 
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2. เทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย๑ และหนํวยงานรัฐอ่ืนต๎องการสร๎างศูนย๑สาธิตการบริหารจัด การ
วัสดุเหลือใช๎จากชุมชนด๎วยเทคโนโลยีสะอาด 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 

1. ผู๎วําราชการจังหวัดสมุทรปราการ 2. องค๑การบริหารสํวนจังหวัดสมุทรปราการ 3. นายอ าเภอ
เมือง 4. กรมควบคุมมลพิษ 5. สื่อมวลชน 6. อบต.แหลมฟูาผํา 7. อบต.ในคลองบางปลากด 8.อบต.บ๎าน
คลองสวน 9. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 10. คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินการแก๎ไขปัญหาขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 11.องค๑กรพัฒนาพลังงานใหมํและเทคโนโลยีอุสาหกรรมแหํงประเทศญี่ปุุน 12. 
โรงเรียนคลองนาเกลือน๎อย อ.พระสมุทรเจดีย๑ จ.สมุทรปราการ 
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2559 - 2561 
 
สถานะ:  มีการด าเนินการแก๎ไขปัญหาสร๎างความเข๎าใจรํวมกันดีข้ึน 
 
พลวัต: ชาวบ๎านได๎มีการรวบรวมรายชื่อเพ่ือคัดค๎านโครงการกํอสร๎างนี้กวํา 1,000 คน และยื่นหนังสือ 
ให๎กับนายโยชิโนริ ฟูรูกาวํา หัวหน๎าตัวแทนประจ าภูมิภาคอาเซียน ส านักงานกรุงเทพมหานคร  แตํ
สถานการณ๑ตอนนี้ได๎คลี่คลาย 
 
ระดับความรุนแรง:  ไมมํีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย  
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของทุกฝุายที่
เกี่ยวข๎องโดยต๎องชี้แจงข๎อมูลที่ถูกต๎องและชัดเจน มีความจริงใจและซื่อสัตย๑ในการท างานทั้งภาครัฐและ
เอกชนควรค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จะท าให๎อยูํรํวมกันได๎อยํางสันติ 
แหล่งข้อมูล: 
ขําว 7 สี. “ความส าเร็จของชุมชนบริหารจัดการขยะ.” 10 กุมภาพันธ๑ 2561. 
ไทยรัฐ. “สมุทรปราการ ชาวบ้านรวมตัว ต้านก่อสร้างโรงงานก าจัดขยะ.” 19 กันยายน 2559. 
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87. ค้านโครงการสร้างถนนรอบคุ้งบางกระเจ้า 
 

พื้นที่:  ต.ทรงคนอง ต.บางยอ ต.บางกระสอบ ต.บางน้ าผึ้ง ต.บางกะเจ้า และ ต.บางกอบัว ของ อ.
พระประเแดง จ.สมุทรปราการ 
 

ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 

ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 

ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านคุ๎งบางกระเจ๎า คัดค๎านโครงการสร๎างถนนรอบคุ๎งบางกระเจ๎าด๎วยเกรง
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม 

 
ความเป็นมา: 

21 กรกฎาคม 2559 กลุํมนักอนุรักษ๑ด๎านสิ่งแวดล๎อมและผู๎ที่อยูํอาศัยในคุ๎งบางกระเจ๎า จังหวัด 
สมุทรปราการ ออกมาเคลื่อนไหวคัดค๎านโครงการสร๎างถนนรอบคุ๎งบางกระเจ๎า และตั้งค าถามวําการ
กํอสร๎างจะสํงผลกระทบกับสิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่ที่ได๎ชื่อวําเป็นปอดกลางเมืองหรือไมํ  

เฟซบุ๏กล าพูบางกระสอบ โพสต๑ข๎อความตั้งข๎อสังเกตวําถ๎าหากคุ๎งบางกระเจ๎าทั้ง 6 ต าบล มีแนว
เขื่อนซีเมนต๑ล๎อมรอบ แล๎วบนเขื่อนมีทางจักรยานพร๎อมรั้วกั้น จะสํงผลตํอทัศนียภาพอยํางไร ความ
หลากหลายทางชีวภาพด๎านในเขื่อนจะเสียหายไปเทําใด วิถีชุมชนริมฝั่งจะถูกตัดขาดจากแมํน้ าเจ๎าพระยา
อยํางสิ้นเชิงหรือไมํ ทั้งท่ีบริเวณนี้เป็นที่ชื่นชมของคนท้ังประเทศ ด๎วยระบบนิเวศสวนที่เขียวขจี 

ชาวบ๎านบริเวณต าบลบางกระสอบ จุดที่จะเริ่มน ารํองกํอสร๎างถนนริมแมํน้ า มีทั้งเห็นด๎วยและไมํ
เห็นด๎วย กลุํมที่เห็นด๎วยบอกวําถ๎าท าถนน และทางจักรยาน จะชํวยปูองกันปัญหาน้ าทํวมและสํงเสริมการ
ทํองเที่ยว แตํยังคิดถึงทัศนียภาพที่อาจสูญเสียไป  สํวนกลุํมที่ไมํเห็นด๎วย มองวําการกํอสร๎างถนน และ
ทางจักรยาน จะสํงผลกับระบบนิเวศ อยากให๎ศึกษาวิเคราะห๑ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม หรือ EIA เพ่ือ
สร๎างความมั่นใจวําโครงการสร๎างถนนรอบคุ๎งบางกระเจ๎า จะไมํสํงผลกระทบ หรือสร๎างปัญหาด๎าน
สิ่งแวดล๎อม แตํที่ผํานมายังไมํมีการศึกษาด๎านนี้ ซึ่งจริงๆ ไมํได๎คัดค๎านโครงการทั้งหมด แตํอยากให๎ซํอม
แนวเขื่อนเดิม ประตูระบายน้ า ทํอระบายน้ า ที่มีปัญหาเป็นจุดๆไป ไมํใชํท าถนนล๎อมรอบคุ๎งบางกระเจ๎า
ทั้งหมด 

การท าประชาพิจารณ๑รับฟังความคิดเห็นของชาวบ๎านในพ้ืนที่ ตามขั้นตอนจะเกิดขึ้น 3 ครั้ง 
ตอนนี้ผํานไปแล๎ว 2 ครั้ง ชาวบ๎านในคุ๎งบางกระเจ๎า บอกวํายังรับรู๎ขําวโครงการสร๎างถนนรอบคุ๎งบาง
กระเจ๎าไมํทั่วถึงทั้ง 6 ต าบล จึงอยากให๎พูดคุยกันมากกวํานี้ ผู๎สื่อขําวจึงประสานตํอไปยังองค๑การบริหาร
สํวนต าบลบางกระสอบ ในฐานะเจ๎าของพ้ืนที่ 

นายวิรัตน๑ ศิโรดม นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลบางกระสอบ ชี้แจงวําโครงการนี้ชื่อ โครงการ
ถนนรอบค๎ุงบางกระเจ๎า ได๎เสนอไปที่กรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2557 เนื่องจาก
คันก้ันน้ ารอบคุ๎งบางกระเจ๎าใช๎งานมานานเกือบ 30 ปี เริ่มช ารุดทรุดโทรม กั้นน้ าไมํอยูํ หลายจุดมีปัญหา
น้ าทํวม ตํอมาโครงการได๎รับการอนุมัติเมื่อต๎นปี 59 งบประมาณกวํา 140 ล๎านบาท จะเริ่มท าน ารํองที่
บริเวณคลองลัดบางยอ-วัดบางกระสอบ ระยะทาง 750 เมตร เพราะเป็นจุดที่ประสบปัญหาน้ าทํวมมาก
ที่สุด ลักษณะการกํอสร๎างจะเป็นเขื่อนปูองกันน้ าแนวเดิม แตํเพ่ิมความสูงขึ้นมาอีก 60 เซ็นติเมตร และ 
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ขยายความกว๎างออกไปอีก 3 เมตร เพ่ือท าเป็นทางจักรยานด๎วย เนื่องจากเห็นวําในพ้ืนที่มีทางจักรยาน
อยูํแล๎ว การท าทางจักรยานควบคูํกันไปจะเป็นการสํงเสริมการทํองเที่ยว ยืนยันวําการโครงการนี้ มีการ
พูดคุยกับนายกองค๑การบริหารทั้ง 6 ต าบล เห็นพ๎องต๎องกันวําควรสร๎าง  

สํวนเรื่องการวิเคราะห๑ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม หรือ EIA ที่ชาวบ๎านถามถึงนั้น ได๎รับค าชี้จาก
กรมโยธาธิการและผังเมืองแล๎ววําจะไมํท า เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการปูองกัน ไมํมีผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อม ซึ่งการท าประชาพิจารณ๑ครั้งสุดท๎าย จะเกิดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ ที่วัดบางกระสอบ 
ชาวบ๎านทุกคนยังสามารถมาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นได๎กํอนจะเดินหน๎ากํอสร๎างโครงการถนนรอบ
คุ๎งบางกระเจ๎า 
 

  

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1. กลุํมนักอนุรักษ๑ด๎านสิ่งแวดล๎อมและผู๎ที่อยูํอาศัยในคุ๎งบางกระเจ๎า ไมํต๎องการให๎สร๎างถนนรอบ

คุ๎งบางกระเจ๎า 
2. นายกองค๑การบริหารทั้ง 6 ต าบล เห็นพ๎องต๎องกันวําควรสร๎างถนนรอบค๎ุงบางกระเจ๎า  
 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1. ผู๎วําราชการจังหวัดสมุทรปราการ 2. องค๑การบริหารสํวนจังหวัดสมุทรปราการ 3. กรมโยธาธิ

การและผังเมือง 5. สื่อมวลชน  
 

ระยะเวลา: พ.ศ. 2557 - 2559 
 

สถานะ: ด าเนินการสร๎างถนนแล๎ว 
 

พลวัต: การท าประชาพิจารณ๑รับฟังความคิดเห็นของชาวบ๎านในพ้ืนที่ จ านวน 3 ครั้ง  
 
ระดับความรุนแรง: ไมมํีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย  
 

วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของทุกฝุายที่
เกี่ยวข๎องโดยต๎องชี้แจงข๎อมูลที่ถูกต๎องและชัดเจน  
 
แหล่งข้อมูล: 
ชํอง 3. “ผุดโครงการสร้างถนนรอบคุ้งบางกระเจ้า.” 21 กรกฎาคม 2559. 
ไทยพีบีเอส. “ค้านสร้างถนนรอบคุ้งบางกระเจ้า หวั่นกระทบ สิ่งแวดล้อม.” 21 กรกฎาคม 2559. 
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88. คัดค้านอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 118  

 

พื้นที่: อ.บางบํอ อ.พระสมุทรเจดีย๑ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
 

ประเภท:  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 

ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 

ประเด็นขัดแย้ง: กลุํมชาวประมงจาก 3 อ าเภอของจังหวัดสมุทรปราการ คัดค๎านการที่รัฐบาลจะไปให๎
สัตยาบันเพื่อรับอนุสัญญาองค๑การแรงงานระหวํางประเทศฉบับที่ 118 
 

ความเป็นมา: 
1 สิงหาคม 2561 กลุํมชาวประมงจาก 3 อ าเภอ ของจังหวัดสมุทรปราการ ยื่นหนังสือคัดค๎าน

การที่รัฐบาลจะไปให๎สัตยาบันเพ่ือรับอนุสัญญาองค๑การแรงงานระหวํางประเทศฉบับที่ 118 กลุํม
ชาวประมงจากอ าเภอบางบํอ พระสมุทรเจดีย๑ และอ าเภอเมืองสมุทรปราการ รวมตัวกันบริเวณด๎านหน๎า
ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ยื่นหนังสือตํอผู๎วําราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผํานไปยังนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือคัดค๎านการที่รัฐบาลจะไปให๎สัตยาบันเพ่ือรับอนุสัญญาองค๑การแรงงานระหวํางประเทศฉบับที่ 118 
วําด๎วยการท างานในภาคการประมง พ.ศ. 2550 ( C 188 ) และแก๎ไขปัญหาประมงในพ้ืนที่ โดยมีนาย
มานพ หนูสอน ประมงจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู๎แทนผู๎วําราชการจังหวัดสมุทรปราการรับหนังสือ
ดังกลําว พร๎อมทั้งรํวมหารือกับชาวประมงจาก 3 อ าเภอที่เข๎ายื่นหนังสือในครั้งนี้ ผู๎แทนชาวประมงที่เข๎า
ยื่นหนังสือในครั้งนี้กลําววํา ตามที่รัฐบาลได๎ก าหนดกรอบเวลาการให๎สัตยาบันอนุสัญญาองค๑การแรงงาน
ระหวํางประเทศฉบับที่ 118 วําด๎วยการท างานในภาคการประมง พ.ศ. 2550 ( C 188 ) และยกรําง
กฎหมายรองรับการให๎สัตยาบันอนุสัญญาฯ ดังกลําว หากรัฐบาลเรํงรีบให๎ด าเนินการจะท าให๎สํงผล
กระทบตํออุตสาหกรรมประมงไทยทั้งระบบ รวมถึงการจ๎างแรงงานภาคการประมงของประเทศไทยด๎วย 
จึงไดร๎วมตัวกันมายื่นหนังสือคัดค๎าน นอกจากนี้ยังขอให๎รัฐบาลชํวยแก๎ไขปัญหาประมงในพ้ืนที่ ทั้งในด๎าน
การขาดแคลนแรงงงาน การซื้อเรือคืน รวมถึงการแก๎ไขปรับปรุง กฎและระเบียบตํางๆ ที่ออกมาบังคับใช๎
กับผู๎ประกอบการเรือประมงให๎มีความเสมอภาคและเทําเทียมกับอาชีพอ่ืน ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการจะได๎
รวบรวมปัญหาสํงให๎หนํวยงานเกี่ยวข๎องเรํงแก๎ไขปัญหาในภาพรวมตํอไป 
  
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1. ชาวประมงจาก 3 อ าเภอของจังหวัดสมุทรปราการ คัดค๎านการที่รัฐบาลจะไปให๎สัตยาบันเพ่ือ
รับอนุสัญญาองค๑การแรงงานระหวํางประเทศฉบับที่ 118 

2. รัฐบาลจะให๎สัตยาบันเพื่อรับอนุสัญญาองค๑การแรงงานระหวํางประเทศฉบับที่ 118 วําด๎วย
การท างานในภาคการประมง พ.ศ. 2550 (C 188) และแก๎ไขปัญหาประมงในพ้ืนที่ 
 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1. ผู๎วําราชการจังหวัดสมุทรปราการ  2. องค๑การบริหารสํวนจังหวัดสมุทรปราการ   3. 

นายอ าเภอเมือง 4. ประมงจังหวัด 5. สื่อมวลชน  
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ระยะเวลา: พ.ศ. 2561 
 

สถานะ: ยังอยูํระหวํางการด าเนินการแก๎ไขปัญหา 
 

พลวัต: กลุํมชาวประมงจาก 3 อ าเภอ ของจังหวัดสมุทรปราการ ยื่นหนังสือคัดค๎านรัฐบาล 
 
ระดับความรุนแรง: ไมมํีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย  
 

วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหาคือ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของทุกฝุายที่
เกี่ยวข๎อง 
 

แหล่งข้อมูล: 
ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์. “ชาวประมงสมุทรปราการยื่นหนังสือคัดค้านอนุสัญญา C188.”    
         1 สิงหาคม 2561. 
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89.การจัดการบ่อขยะแพรกษา  
 
พื้นที่: ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
 
ประเภท: การจัดการสิ่งแวดล๎อม 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: กลุํมชาวบ๎านที่ได๎รับความเดือดร๎อนจากไฟไหม๎บํอขยะได๎ฟูองร๎องให๎ผู๎วําราชการจังหวัด
สมุทรปราการ สั่งปิดบํอขยะแพรกษาเนื่องจากท าความเดือดร๎อนให๎ชาวบ๎านโดยรอบพ้ืนที่ 
 

 ความเป็นมา: 
 เมษายน 2557 กลุํมชาวบ๎านที่ได๎รับความเดือดร๎อนจากไฟไหม๎บํอขยะ รวมตัวกันประมาณ 100 
คนที่บริเวณหน๎าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือต๎องการ เข๎าพบ นายคณิต เอ่ียมระหงษ๑ ผู๎วํา
ราชการจังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวกับปัญหาของบํอขยะแพรกษา ซ.8 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมูํ 4 ต.
แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไรํ ได๎สร๎างความเดือดร๎อนให๎กับชาวบ๎านโดย
ต๎องการให๎ปิดบํอขยะอยํางถาวร และหลายหมูํบ๎านยังไมํได๎รับเงินชํวยเหลือคําประสบภัยเบื้องต๎น 
 16 มีนาคม 2560  ไทยพีบีเอส ไดล๎งพื้นที ่พบวําพ้ืนที่ทั้ง 153 ไรํ คลุมไปด๎วยหญ๎าและกลายเป็น
ปุารกร๎าง ไมํหลงเหลือสภาพของบํอขยะให๎เห็นแล๎ว โดยยังคงพบซากขยะที่ถูกไฟไหม๎กองทิ้งไว๎ และมีน้ า
ขังอยูํจ านวนมาก จากที่สภาพเดิมที่เคยเป็นบํอขุดดินขาย 
 นายภราดร รอดเลี่ยม รองปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลแพรกษา บอกวํา ขณะนี้ยังไมํมี
แผนการฟื้นฟูด๎านสภาพแวดล๎อมภายในบํอขยะที่ชัดเจน ท าให๎ขยะจ านวนมากยังอยูํใต๎บํอที่ลึกลงไปกวํา 
10 เมตร โดยไมํสามารถสูบน้ าออกจากบํอและน าขยะออกไปได๎ เนื่องจากอาจท าให๎พ้ืนที่ใกล๎เคียงเกิดดิน
ทรุดและพังทลายลงได๎ “อบต.แพรกษา ก ากับติดตาม การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อชุมชนมา
อย่างต่อเนื่อง โดยสั่งให้เจ้าของที่ดินสร้างก าแพงปิดล้อมพ้ืนที่ ป้องกันการลักลอบทิ้ง รวมถึงติดตั้งเครื่อง
สูบน้ ารอบบริเวณ และจัดเวรยามเฝ้าบ่อขยะตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากยังมีขยะตกค้างและสารพิษที่
ปนเปื้อนในบ่อขยะ ที่ยังไม่ถูกจัดการอย่างถูกวิธี จึงเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ได้ตลาดเวลา” นายภราดร กลําว 

นางจริยา ทิมประดับ ชาวบ๎านแพรกษา ม.4 ต.แพรกษา บอกวํา ยังหวาดระแวงกับเหตุ การณ๑
ไฟไหม๎ครั้งนัน้ เนื่องจากไฟได๎ลุกลามมาใกล๎พื้นที่ชุมชนมาก ชาวบ๎านที่นี่ตํางก็อยูํในเหตุการณ๑และชํวยกัน
ดับไฟ และปัจจุบันก็ยังไมํมีการปิดล๎อมพ้ืนที่ฝั่งที่ติดกับเขตชุมชน จึงอยากให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเรํงน า
ขยะออกและฟ้ืนฟูสภาพแวดล๎อมในพ้ืนที่ลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ๑ซ้ า ชาวบ๎านในต าบลแพรกษา 
ยังอยากให๎เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น เข๎มงวดกับการแก๎ปัญหาขยะ เพราะยังมีการลักลอบทิ้งขยะตามจุดที่เป็น
พ้ืนที่วํางเปลําและริมถนน หากยังปลํอยไว๎เชํนนี้ ก็อาจกลายเป็นขยะกองใหญํอยํางเชํนบํอขยะแพรกษาที่
เกิดไฟไหม ๎

กํอนหน๎านี้เจ๎าของที่ดินให๎ข๎อมูลวํา ที่ดินผืนนี้ปลํอยให๎บริษัทเอกชนเชําเพียง 30 ไรํ จาก 153 ไรํ 
ท าสัญญาเชํา 3 ปี เพ่ือท าบํอก าจัดขยะมูลฝอยและรีไซเคิลขยะ โดยอบต.แพรกษาออกใบอนุญาตให๎

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=สมุทรปราการ
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ด าเนินการได๎ต้ังแตํปี 2554 แตํระหวํางด าเนินกิจการมีการลักลอบน าขยะกากของเสียอุตสาหกรรมมาทิ้ง 
นานกวํา 2 ปี และขยายพ้ืนที่ทิ้งขยะมากกวํา 30 ไรํ จนเกิดเหตุการณ๑ไฟไหม๎บํอขยะครั้งรุนแรง เมื่อวันที่ 
16 มีนาคม 2557 

เหตุการณ๑ครั้งนี้  ไมํเพียงเป็นบทเรียน สะท๎อนปัญหาการจัดการขยะของภาครัฐเทํานั้น 
ผลกระทบที่รุนแรงตํอสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพของคนในชุมชนรอบบํอขยะ ยังเป็นตัวอยํางการเรียกร๎อง
คําเสียหายศาลแพํงในคดีสิ่งแวดล๎อม ที่มีผู๎เสียหายมากถึง 2,300 คน รวมทุนทรัพย๑ 235 ล๎านบาท 

สํวนแผนการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล๎อมของบํอขยะแพรกษา ในวันที่ 17 มี.ค. 2560 นี้ โดยศาลแพํงจะนัด
ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง มาพิจารณาหาข๎อสรุปที่ชัดเจนถึงแนวทางปฏิบัติ และเงื่อนไขในสัญญาซึ่งผู๎ประกอบการ
และเจ๎าของที่ดิน จะต๎องเป็นผู๎ด าเนินการ และรับผิดชอบคําใช๎จํายในการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล๎อมทั้งหมด 

18 สิงหาคม 2560 ศาลแพํงแผนกคดีสิ่งแวดล๎อมได๎เผยแพรํเอกสารความคืบหน๎าคดีบํอขยะ
แพรกษาที่ชาวบ๎านในต.แพรกษา ได๎รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม๎บํอขยะ โดยคูํความได๎ตกลงรํวมกัน
จัดท าแผนฟ้ืนฟูบํอขยะแพรกษาโดยมีผู๎เชี่ยวชาญ และหนํวยราชการที่เกี่ยวข๎องให๎ค าแนะน าตามหลัก
วิชาการจนเป็นที่พอใจแกํทั้งสองฝุาย และตกลงกันท าสัญญาประนีประนอมยอมความตามแผนฟ้ืนฟู การ
ด าเนินงานฟ้ืนฟูอยูํภายใต๎การควบคุมก ากับดูแลขของคณะกรรมการที่ทาง จ.สมุทรปราการจัดตั้ง โดยมี
แผนงาน 9 ข๎อ คือ 1. งานปรับปรุงสภาพภูมิทัศน๑บริเวณบํอขขยะ 2. งานบริหารจัดการคุณภาพน้ าในบํอ
ขยะโดยออกแบบกํอสร๎างโรงรื้อรํอน คัดแยกขยะและระบบจัดการขยะ 3.งานบริหารจัดการคุณภาพน้ า
ในบํอขยะด๎วยการกํอสร๎างระบบบ าบัดน้ าเสีย 4.การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าและอากาศ 5.การ
ด าเนินการกรณีฉุกเฉิน 6.การก าจัดกากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 7.การประชาสัมพันธ๑สร๎างความ
เข๎าใจกับสาธารณชน 8.เงื่อนไขการยุติการด าเนินการ และ 9.การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนฟ้ืนฟู 
นอกจากนี้ ตามสัญญาดังกลําวยังมีข๎อตกลงเกี่ยวกับมาตรการกรณีไมํปฏิบัติตามแผนฟ้ืนฟูและคําใช๎จําย
ไว๎ด๎วย ซึ่งศาลมีค าพิพากษาตามยอมแล๎ว 
  คดีบํอขยะแพรกษา ที่ชาวบ๎านซึ่งได๎รับผลกระทบ รวมตัวกันยื่นฟูองเอกชนและอบต.แพรกษา มี
ส านวนคดีเข๎าสูํการพิจารณาแผนกคดีสิ่งแวดล๎อมในศาลแพํงรวม 13 คดี มีโจทก๑รวมทั้งสิ้น 2,349 คน ซึ่ง
ในจ านวนนั้นมีคดีรับโอนมาจากศาลจังหวัดสมุทรปราการด๎วย 10 คดี ขณะที่ตํอมาได๎ถอนฟูอง อบต.
แพรกษา จ าเลยที่ 4 เพ่ือไปแยกฟูองคดีที่ศาลปกครอง ขณะที่คดีของเอกชนในแผนกคดีสิ่งแวดล๎อมของ
ศาลแพํงได๎ด าเนินกระบวนการไกลํเกลี่ย โดยให๎ชาวบ๎านที่เป็นโจทก๑ได๎รับการบรรเทาผลเสียหาย รายละ 
3,000 บาท.  

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1. ชาวบ๎านรอบบํอขยะแพรกษา ต๎องการให๎ปิดบํอขยะและฟ้ืนฟูพ้ืนที่พร๎อมทั้งชดเชยคําเสียหาย 
2. นางบุญไทย ตั้งเดํนชัย เจ๎าของบํอขยะแพรกษาและองค๑การบริหารสํวนต าบลแพรกษา

ต๎องการชดเชยคําเสียหายให๎น๎อยที่สุด  
 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1. ผู๎วําราชการจังหวัดสมุทรปราการ  2. องค๑การบริหารสํวนจังหวัดสมุทรปราการ 3. 

นายอ าเภอเมือง 4. ศาลแพํง 5. ศาลปกครอง 6.. สื่อมวลชน  
 ระยะเวลา: พ.ศ. 2557 - 2561 
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สถานะ: ยังอยูํระหวํางการด าเนินการแก๎ไขปัญหา 
 
พลวัต: องค๑การบริหารสํวนต าบลแพรกษาไมํสามารถจัดการดูแลบํอขยะแพรกษาจนกํอให๎เกิดกลิ่นเหม็น 
น้ าเสีย และไฟไหม๎บํอขยะจนสํงผลรุนแรงตํอประชาชนโดยรอบ  
 
ระดับความรุนแรง:  มีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย ชาวบ๎านต๎องอพยพจากบ๎านของตนเอง
มาอยูํศูนย๑อพยพ เกิดมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้ ภาครัฐต๎องมาเสียเงินคําเยียวยา 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของทุกฝุายที่
เกี่ยวข๎องโดยต๎องชี้แจงข๎อมูลที่ถูกต๎องและชัดเจน มีความจริงใจและซื่อสัตย๑ในการท างานทั้งภาครัฐและ
เอกชนควรค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จะท าให๎อยูํรํวมกันได๎อยํางสันติ 
 
แหล่งข้อมูล: 
กรุงเทพธุรกิจ. “ชาวแพรกษาชนะคดี ผู้ว่าฯ -อบต.สร้างมลพิษซ้ าซ้อน.”  1 ธันวาคม 2559. 
ไทยพีบีเอส. 3 ปีไฟไหมบ่อขยะแพรกษา รัฐยังไร้แผนฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม.” 16 มีนาคม 2560. 
คมชัดลึก. “ไกล่เกลี่ยส าเร็จ"ชาวแพรกษา-เอกชน"ยอมท าแผนฟ้ืนฟูบ่อขยะ”18 สิงหาคม 2560. 
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90.คัดค้านร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฉบับใหม่ (ไซเตส)  

 
พื้นที่:  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
 

ประเภท: การจัดการสัตว๑ปุา 
 

ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 

ประเด็นขัดแย้ง: กลุํมผู๎เพาะเลี้ยงนกแก๎วปากขอ จังหวัดสมุทรปราการ คัดค๎านรําง พ.ร.บ.สงวนและ
คุ๎มครองสัตว๑ปุา ฉบับใหมํ (ไซเตส)  
 

ความเป็นมา: 
28 มิถุนายน 2560 กลุํมผู๎เพาะเลี้ยงนกแก๎วปากขอ จังหวัดสมุทรปราการ ได๎รวมตัวกันเดิน ทาง

มาที่หน๎าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือยื่นหนังสือคัดค๎านรําง พ.ร.บ.สงวนและคุ๎มครองสัตว๑ปุา 
ฉบับใหมํ (ไซเตส) เพ่ือเรียกร๎องขอความเป็นธรรมที่ศูนย๑ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากกลุํมผู๎
เพาะเลี้ยงนกแก๎วปากขอ เพ่ือความสวยงาม และจ าหนํายเป็นรายได๎เสริม ได๎รับผลกระทบโดยตรง
เนื่องจากไมํสามารถเพาะเลี้ยงและจ าหนํายนกแก๎วปากขอได๎ จึงได๎รวมตัวกันเดิน ทางมายื่นหนังสือ
คัดค๎านรําง พ.ร.บ.สงวนและค๎ุมครองสัตว๑ปุา ฉบับใหมํ (ไซเตส) เนื่องจากสัตว๑เหลํา นี้น าเข๎ามาในประเทศ
ไทยอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย และสามารถเลี้ยง และครอบครอง ท าการค๎าเพาะพันธุ๑ได๎ถูกต๎องตาม
กฎหมายมาหลายสิบปี แล๎ว กรมอุทยานแหํงชาติ ก าลังจะออกกฎหมาย พ.ร.บ.สงวนและคุ๎มครองสัตว๑ปุา
ฉบับใหมํขึ้น ซึ่งมีผลบังคับใช๎ รวมถึงสัตว๑สายพันธ๑ตํางประเทศ ที่ไมํได๎มีถิ่นอาศัยในประเทศไทย ซึ่ง
กฎหมายฉบับใหมํนี้ จะไมํอนุญาตให๎เลี้ยง ครอบครอง ท าการค๎า และเพาะพันธุ๑สัตว๑ โดยไมํได๎รับอนุญาต
จากอธิบดีกรมอุทยานแหํงชาติ ซึ่งถือวําเป็นการละเมิดสิทธิ์สํวนบุคล 

นายนิวัฒน๑  เทียนปั่น ตัวแทนกลุํมผู๎เพาะเลี้ยงนกแก๎วปากขอ ได๎เปิดเผยวํา หากอ๎างอิงถึง
กฎหมายที่ตํางประเทศ เชํน ยุโรป ก็ไมํเข็มงวดถึงขนาดนี้ การแจ๎งเกิดสัตว๑ก็ตํอเมื่อเป็นสัตว๑ที่อยูํในบัญชีที่ 
1 ของไซเตส เทํานั้น สํวนสัตว๑ในบัญชีที่ 2 ที่ไมํใชํสัตว๑ท๎องถิ่นไมํต๎องมีการแจ๎งเกิด และสามารถ
ครอบครองได๎โดยอิสระ สามารถซื้อขายกันได๎โดยอิสระ เพียงแตํซื้อจากที่ให๎ผู๎ขายออกใบเสร็จไว๎เป็น
หลักฐาน และน าใบเสร็จนั้น ๆ มายื่นเพ่ือขอสํงออกได๎ และถ๎าหากจะเขียนกฎหมายส าหรับสัตว๑ปุา
ควบคุมก็ไมํควรน ามารวมกับสัตว๑ปุาคุ๎มครองหรือสัตว๑ปุาสงวนของประเทศไทยเรา เพราะแตกตํางกันโดย
สิ้นเชิง ผู๎เลี้ยงให๎ความรํวมมือไมํยุํงกับสัตว๑ประจ าถิ่นของไทยเราแล๎ว ก็ควรที่จะสนับสนุนให๎เราเทําเทียม
กับตํางประเทศ ผู๎เลี้ยงบางรายมีความสามารถที่จะเพาะพันธุ๑สัตว๑ขึ้นมา ทั้งสายพันธุ๑เดิม และพัฒนาสาย
พันธุ๑ผสมที่แปลกใหมํและสวยงาม ซึ่งบางอยํางก็ท าได๎ดีกวําตํางประเทศ เหตุใดภาครัฐจึงไมํออกกฎหมาย
ที่สนับสนุนผู๎เลี้ยง ให๎เกิดการกระตุ๎นเศรษฐกิจบ๎าง เพ่ือน ารายได๎อยํางมหาศาลเข๎าประเทศ หรือพัฒนา
อยํางถูกหลักการ หากมีการรําง พ.ร.บ.สงวนและคุ๎มครองสัตว๑ปุาฉบับใหมํ (ไซเตส) ออกมาบังคับใช๎ก็จะ
สํงผลกระทบในเรื่องอาชีพ ตลาดสัตว๑เลี้ยงตําง ๆ และตลาดการค๎าขายอาหารสัตว๑ และอุปกรณ๑การเลี้ยง
สัตว๑ รวมไปถึงสัตวแพทย๑  ที่จะได๎รับผลกระทบโดยตรง เพราะฉะนั้นในวันนี้กลุํมผู๎เพาะเลี้ยงนกแก๎ว
ปากขอ ที่ได๎รับผลกระทบตํอการรําง พ.ร.บ.สงวนและคุ๎มครองสัตว๑ปุา ฉบับใหมํ ไซเตส จึงได๎รํวมกันลง
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รายชื่อกวํา 200 รายเข๎ายื่นหนังสือคัดค๎าน รําง พ.ร.บ.สงวนและคุ๎มครองสัตว๑ปุา ฉบับใหมํ (ไซเตส) ผําน
ทางศูนย๑ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ให๎ทางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องท าการพิจารณาและทบทวนการ 
รําง พ.ร.บ.ฉบับดังกลําว ใหมํอีกครั้ง เพ่ือลดผลกระทบตํอประชาชน 
  
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1. กลุํมผู๎เพาะเลี้ยงนกแก๎วปากขอ จังหวัดสมุทรปราการ ต๎องการให๎ภาครัฐทบทวน รําง พ.ร.บ.
สงวนและค๎ุมครองสัตว๑ปุา ฉบับใหมํ (ไซเตส) 

2. หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการรํางกฎหมายและกรมอุทยานแหํงชาติ ต๎องการสงวนและคุ๎ม 
ครองสัตว๑ปุา  
 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1. ศูนย๑ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ 2. สัตวแพทย๑ 3. ผู๎ประกอบการเก่ียวกับสัตว๑ 4. 

สื่อมวลชน  
 

ระยะเวลา: พ.ศ. 2560 - 2561 
 

สถานะ: ยังอยูํระหวํางการด าเนินการ 
 

พลวัต: กลุํมผู๎เพาะเลี้ยงนกแก๎วปากขอ จังหวัดสมุทรปราการ ยื่นหนังสือคัดค๎านรําง พ.ร.บ.สงวนและ
คุ๎มครองสัตว๑ปุา ฉบับใหมํ (ไซเตส) ที่ศูนย๑ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งขณะนี้อยูํในชํวงการ
พิจารณารํางกฎหมาย 
 

ระดับความรุนแรง: ไม่มีความเสียหายทั้งตํอทรัพย๑สินและรํางกาย  
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรรับฟังความคิดเห็น
ของทุกฝุาย 
แหล่งข้อมูล: 
ส านักขําวทีนิวส๑. “ขอคัดค้าน!? กลุ่มผู้เพาะเลี้ยง "นกแก้วปากขอ" บุกยื่นหนังสือคัดค้านร่าง พรบ.สงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับใหม่(ไซเตส).”28 มิถุนายน 2560. 
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จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

91.ประท้วงการใช้กฎหมายห้ามเรือประมงผิดกฎหมาย 
 
พื้นที่: จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: กลุํมตัวแทนสมาคมประมงสมุทรสงคราม สมาคมประมงเรือลากคูํสมุทรสงคราม 
สหกรณ์ประมงแมํกลอง และสหกรณ์ประมงบางจะเกร็งบางแก๎ว จังหวัดสมุทรสงคราม ขอให๎ทบทวน
การบังคับใช๎กฎหมายเพื่อลดความเดือดร๎อนของชาวประมง และขอคัดค๎านการเข๎าเป็นภาคีอนุสัญญา
องค์การแรงงานระหวํางประเทศ (ILO) ฉบับ ที่ 188 
 
ความเป็นมา: 

วันที่ 21 ก.ย.2560 เวลา 02.00 น. ที่ตลาดปลาแมํกลอง ต.แหลมใหญํ อ.เมือง                 
จ.สมุทรสงคราม นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแหํงประเทศไทย ในฐานะนายก
สมาคมประมงสมุทรสงคราม น าผู๎ประกอบการตลาดปลา แพปลา ทําเทียบเรือ และเรือประมง กวํา 
3,000 คน ใสํเสื้อสีด า มีค าวําตํอต๎านEU เพ่ือแสดงพลังให๎สหภาพยุโรป(อียู)เห็นวํา การที่อียูเสนอให๎
รัฐบาลไทยแก๎ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร๎การควบคุมของประเทศ(ไอยู
ยู)ที่ผํานมานั้น ได๎สร๎างความเดือดร๎อนให๎ชาวประมงไทยเป็นอยํางมาก บางรายสูญเสียทรัพย์สินและ
ไมํสามารถประกอบอาชีพได๎ เศรษฐกิจโดยรวมภาคประมงเสียหายไปแล๎วกวํา 5 แสนล๎านบาท 
นายมงคล กลําววํา ที่ผํานมารัฐบาลไทยมีความจริงใจแก๎ไขปัญหาสหภาพยุโรปอยํางเต็มที่ และเกิน
ศักยภาพที่เราจะท าได๎ เนื่องจากประมงนอกนํานน้ าซึ่งมีเรือกวํา 1,000 ล า เสียหายไมํต่ ากวํา 60,000 
ล๎านบาท ขณะที่เรือประมงในประเทศเคยมีกวํา 40,000 ล า ปัจจุบันเหลือเพียง 10,600 ล า ใน
จ านวนนี้ยังไมํสามารถออกท าการประมงได๎อีก 3,500 ล า เพราะขาดแคลนแรงงาน 

นายมงคล กลําววําเมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผํานมา ชาวประมงได๎ท าหนังสือเปิดผนึกยื่นที่
สถานทูตอียูประจ าประเทศไทย เพื่อขอให๎อียูหยุดคุกคามประเทศไทยและชาวประมงไทย เนื่องจากที่
ผํานมาอียูได๎เข๎ามาบงการให๎รัฐบาลกระท าการตํางๆกับชาวประมง ดังนั้น วันนี้ภาคประมงซึ่ง
ประกอบด๎วยผู๎ประกอบการตลาดปลา แพปลา ทําเทียบเรือ และเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม 
ทนตํอไปไมํไหวจึงพร๎อมใจกันใสํเสื้อสีด าเป็นสัญลักษณ์แสดงออกถึงความไมํพอใจและประท๎วงอียู
รํวมกับชาวประมงทั้งประเทศ ที่แทรกแซงกิจการของประเทศไทยมากเกินไปโดยเฉพาะภาคประมง
ได๎รับความเดือดร๎อนอยํางสาหัสมานาน 2 ปีแล๎ว และหากอียูยังไมํเลิกแแทรกแซงกิจการของประเทศ
ไทย ชาวประมงทั่วประเทศจะมีมาตรการอ่ืนๆ ตามมาอีกแนํนอน เชํน การบอยคอตไมํซื้อสินค๎าจาก
ประเทศอียูและจะไมํสนับสนุนให๎บริษัทในกลุํมประเทศอียูมารับสัมปทานขุดเจาะปิโตรเลียมใน
นํานน้ าไทยด๎วย เป็นต๎น 

ผู๎สื่อขําวรายงานวํา วันเดียวกัน ผู๎ประกอบการตลาดปลา แพปลา ทําเทียบเรือ และ
เรือประมงท่ัวประเทศ ในจังหวัดชายทะเล 22 จังหวัด เชํน สมุทรสาคร สมุทรปราการ ระยอง สงขลา 



269 
 

สตูล ชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี สตูล ปัตตานี ยังรวมตัวแตํงชุดด าประท๎วงอียูใน
พ้ืนที่เชํนกัน 

1 ส.ค.2561 ชาวประมงทั่วประเทศโดยสมาคมการประมงแหํงประเทศไทย จะเข๎ายื่นหนังสือ
ตํอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ที่
ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือเรียกร๎องให๎แก๎ปัญหาความเดือดร๎อนของชาวประมง ขณะที่ชาวประมงในแตํละ
จังหวัดจะเข๎ายื่นหนังสือผํานผู๎วําราชการจังหวัดในแตํละจังหวัด หากไมํได๎ค าตอบจากรัฐบาลในการ
ด าเนินการแก๎ไขปัญหาภายใน 7 วัน ชาวประมงท่ัวประเทศจะพร๎อมใจกันจอดเรือ หยุดท าการประมง
ประท๎วงรัฐบาล 

กํอนหน๎านี้ นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมแหํงประเทศไทย ในฐานะนายกสมาคม
ประมงสมุทรสงคราม และผู๎บริหารภาคประมงในสมุทรสงคราม ได๎มีการประชุมสมาชิก 4 องค์กร คือ 
สมาคมการประมงสมุทรสงคราม, สมาคมประมงเรือลากคูํสมุทรสงคราม, สหกรณ์ประมงแมํกลอง 
และสหกรณ์ประมงบางจะเกร็งบางแก๎ว เพ่ือหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนภาคประมงในการแก๎ไข
ปัญหาความเดือดร๎อนที่เกิดจากภาครัฐ และอียู โดยเฉพาะประเด็นปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาค
ประมงทั่วประเทศกวํา 40,000 คน ที่ยื่นหนังสือไปหลายหนํวยงานให๎แก๎ปัญหาแตํก็ยังหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องยังนิ่งเฉย นอกจากนี้ ยังมีประเด็นปัญหาอีก 7 ประเด็นคือ ปัญหาเรื่องการรับซื้อเรือคืน 
เนื่องจากที่ผํานมารัฐบาลอนุมัติให๎ซื้อเรือคืน แตํชาวประมงรอมานานกวํา 7 เดือนยังไมํมีความ
คืบหน๎าจึงขอให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเรํงด าเนินการเรื่องการซื้อเรือคืนโดยเร็ว, ปัญหากฎหมายของ
กรมสวัสดิการและค๎ุมครองแรงงาน, ปัญหากฎหมายของกรมเจ๎าทํา, ปัญหากฎหมายของกรมประมง, 
ปัญหาการแจ๎งเรือเข๎า-ออก หรือ PIPO, ปัญหา VMS และปัญหากระทรวงแรงงานจะดันไทยเข๎าเป็น
ภาคีอนุสัญญา C188 เป็นต๎น ซึ่งในประชุมได๎อภิปรายกันถึงความเดือดร๎อนกันอยํางกว๎างขวางจาก
การที่รัฐบาลได๎ออกกฎหมายการประมง ระเบียบวิธีปฏิบัติของชาวประมง เพ่ือแก๎ปัญหาการท า
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร๎การควบคุม หรือ IUU ภายหลังจากสหภาพยุโรป (อียู) 
ประกาศให๎ใบเหลืองไทยเมื่อ เม.ย.2558 แม๎ภาคประมงจะหารือถึงแนวทางแก๎ไขความเดือดร๎อนกับ
หนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎อง แตํก็ได๎รับการแก๎ไขปัญหาน๎อยมาก  

โดยในที่ประชุมได๎มีมติเห็นชอบให๎นายกสมาคมประมงทุกสมาคมในจังหวัดสมุทรสงคราม จะ
เดินทางไปยื่นหนังสือเรียกร๎องความเดือดร๎อนตํอรัฐบาลรวม 8 ประเด็นที่ท าเนียบรัฐบาลแก๎ปัญหาใน
วันพุธที่ 1 ส.ค.นี้เวลา 09.00 น. สํวนชาวประมงในแตํละพ้ืนที่ก็จะเข๎ายื่นหนังสือที่ศาลากลางจังหวัด
ฯ พร๎อมกับ 22 จังหวัดชายทะเล หากไมํได๎รับค าตอบภายใน 7 วันในการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อน
ของชาวประมง ชาวประมงทั่วประเทศจะพร๎อมใจกันหยุดเรือออกหาปลาอยํางน๎อย 7 วันและหากยัง
ไมํแก๎ปัญหาอีกชาวประมงจะเดินทางไปยื่นถวายฎีกาตํอสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวตํอไป 

ทั้งนี้ ส าหรับข๎อเรียกร๎องของชาวประมงที่จะให๎รัฐบาลด าเนินการแก๎ไข ซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ของ
สมาคมการประมงแหํงประเทศไทย ดังนี้ การขาดแคลนแรงงาน ขอให๎ใช๎ ม.83 พ.ร.ก.ประมง เพ่ือ
แก๎ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เป็นการชํวยให๎ภาคการประมง ประกอบอาชีพและด าเนินธุรกิจ
ตํอไปได๎ โดยขอให๎เปิดให๎คนตํางด๎าวที่อยูํในราชอาณาจักรไทยอยํางผิดกฎหมาย และเปิดโอกาสให๎
บุคคลที่ไมํมีสถานะทางทะเบียน ท าบัตรซีบุ๏กได๎ เพ่ือท างานในเรือประมง ซึ่งมีความต๎องการแรงงาน 
จ านวน 50,000 คน และให๎มาตรการเปิดใช๎ตลอดระยะเวลา 2 ปี 

การซื้อเรือคืน ขอให๎หนํวยงานของรัฐเรํงด าเนินการเรื่องการซื้อเรือคืนโดยเร็วที่สุด กรม
สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน เรื่องปัญหาของกฎและระเบียบตํางๆ ของกรมสวัสดิการฯ ที่ออกมา
บังคับใช๎กับผู๎ประกอบการเรือประมงในชํวงระยะหลัง ไมํสอดคล๎องกับการประกอบอาชีพ ท าให๎เกิด
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ปัญหา ตลอดกฎตําง ๆ ที่ออกมาเกินข๎อก าหนดของอนุสัญญาตํางๆ กรมเจ๎าทํา ขอให๎เรํงรัดการแก๎ไข 
ปรับปรุง กฎข๎อบังคับ การตรวจเรือที่ผํานการรับฟังความคิดเห็นไปหลายเดือนแล๎ว 

ขณะที่ในสํวนของกรมประมงขอให๎แก๎ไขปัญหากฎหมาย กฎระเบียบตําง ๆ ของกรมประมงที่
เป็นปัญหาตํอการปฏิบัติของชาวประมงในหลาย ๆ ฉบับ PIPO ขอให๎แก๎ไขปัญหาในการแจ๎งเข๎า-ออก 
เนื่องจากแตํละหนํวยและเจ๎าหน๎าที่แตํละศูนย์ ปฏิบัติไมํเป็นไปในแนวทางเดียวกัน แม๎จะมีการ
รํวมกันจัดท าคูํมือแนวการปฏิบัติแล๎วก็ตาม VMS ปัญหาคําบริการรายเดือนของอุปกรณ์ VMS ที่
ชาวประมงต๎องรับภาระในชํวงที่เรือจอด 

ขณะเดียวกันสมาชิกชาวประมงทั่วประเทศ มีมติคัดค๎านการที่รัฐบาลจะไปให๎สัตยาบันเพ่ือรับ
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหวํางประเทศฉบับที่ 188 (C.188) โดยสมาคมประมงทั่วประเทศทั้ง 22 
จังหวัดชายทะเล จะมีหนังสือคัดค๎านและน าไปยื่นที่ท าเนียบรัฐบาล พร๎อมกันใน 1 ส.ค.นี้และสมาชิก
ชาวประมงทั่วประเทศ มีมติให๎ยกรํางกฎหมายประมงฉบับชาวประมง และสมาคมเรือประมงจังหวัด
พังงามาเชิญชวนชาวประมงและผู๎เกี่ยวข๎องใช๎สิทธิเข๎าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน รวมตัวกันลํา
รายชื่อไมํน๎อยกวํา 10,000 รายชื่อ 

  
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1. กลุํมตัวแทนสมาคมประมงสมุทรสงคราม สมาคมประมงเรือลากคูํสมุทรสงคราม สหกรณ์ประมง
แมํกลอง และสหกรณ์ประมงบางจะเกร็งบางแก๎ว จังหวัดสมุทรสงคราม คัดค๎านการเข๎าเป็นภาคี
อนุสัญญาองค์การแรง งานระหวํางประเทศ (ILO) ฉบับ ที่ 188 
2. ภาครัฐต๎องการเข๎าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรง งานระหวํางประเทศ (ILO) ฉบับ ที่ 188 

 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.นายกรัฐมนตรี  2.ผู๎วําราชการจังหวัด 3.ประมงจังหวัด 4. สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา: พ.ศ.2560-พ.ศ.2561  
 
สถานะ: ยังไมํได๎รับการแก๎ไข  
 
พลวัต: สถานการณ์ได๎มีการขยายตัว เพราะตัวแทนสมาคมประมงสมุทรสงคราม สมาคมประมงเรือ
ลากคูํสมุทรสงคราม สหกรณ์ประมงแมํกลอง และสหกรณ์ประมงบางจะเกร็งบางแก๎ว  จังหวัด
สมุทรสงคราม เข๎ายื่นหนังสือตํอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน๎าคณะรักษา
ความสงบแหํงชาติ (คสช.) ที่ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือเรียกร๎องให๎แก๎ปัญหาความเดือดร๎อนของชาวประมง  
 
ระดับความรุนแรง: ไมมํีความเสียหายทั้งตํอทรัพย์สินและรํางกาย  
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา 

การยื่นหนังสือตํอผู๎วําราชการจังหวัด ตํอนายกรัฐมนตรี และการใช๎สื่อมวลชนชํวยในการ
เสนอขําวสาธารณะ 
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ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
 ธรรมาภิบาลของหนํวยงานรัฐและความรับผิดชอบทางสังคมของบริษัทเอกชน  

 
แหล่งข้อมูล: 
ขําวสด. “สมาคมการประมงฯแต่งด าประท้วงอียูหยุดคุกคามไทย-ชี้ท าภาคประมงเสียหายแล้วกว่า5
แสนล้าน” 21 กันยายน 2560. (https://www.khaosod.co.th/politics/news_521804) 
ขําวสด. “พรุ่งนี้ชาวประมงนัดบุกท าเนียบฯ! ยื่นนายกฯแก้ปัญหาเดือดร้อน 7 วันไม่ได้ค าตอบหยุด
เรือ” 31 กรกฎาคม 2561.( https://www.naewna.com/local/354888) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_521804
https://www.naewna.com/local/354888
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92.ประท้วง “อัมพวาโมเดล” 
 
พื้นที่:  ตลาดน้ าอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
 
ประเภท: การจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐาน (การคมนาคม) 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: พํอค๎าแมํค๎าและชาวบ๎านตลาดน้ าอัมพวา ต๎องการให๎ยกเลิกการแก๎ไขปัญหา
การจราจรตามแผนแก๎ไขปัญหา “อัมพวาโมเดล” เพราะจะท าให๎นักทอํงเที่ยวสับสนในการเดินทางมา
ตลาดน้ าอัมพวา ซึ่งจะสํงผลกระทบตํอเศรษฐกิจ 
 
ความเป็นมา: 

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 12.00 น. พ.ต.อ.พลัฏฐ์ วิเศษสิงห์ รอง ผบก.ภ.จว.
สมุทรสงคราม เป็นประธานปลํอยแถวต ารวจในสังกัดกวํา 70 นาย เพ่ืออ านวยความสะดวกให๎กับ
นักทํองเที่ยวที่จะเข๎าไปในตลาดน้ าอัมพวา เพื่อแก๎ปัญหาการจราจรติดขัด โดยใช๎ชื่อโครงการ"อัมพวา
โมเดลแก๎ปัญหาจราจร" ด๎วยการปิดชํองทางเลี้ยวเข๎าตลาดอัมพวาตั้งแตํบริเวณสามแยกอัมพวา 
โดยให๎รถออกทางเดียว สํวนรถที่จะเข๎าตลาดน้ าอัมพวา จะต๎องวิ่งไปตามถนนสมุทรสงคราม -บางแพ 
เลี้ยวซ๎ายเข๎าถนนประชาอุทิศ, ถนนบางจาก-โรงเจ, ถนนชลประทาน, ถนนวัดบางพลับ, ถนนพญาซอ 
และท่ีสามแยกทางเข๎าที่วําการอ าเภอบางคนที หรือแยกบางกระบือ เข๎ามายังตลาดน้ าอัมพวา ซึ่งเปิด
เป็น 2 ชํองจราจรให๎เข๎าออกได๎ เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาตั้งแตํเวลา 
12.00-18.00 น. ทันทีท่ีเจ๎าหน๎าที่ปลํอยแถว พํอค๎าแมํค๎าในตลาดน้ าอัมพวา ประมาณ 150 คน ได๎พา
กันมารวมตัวที่บริเวณเกาะกลางถนน ทางแยกเข๎าตลาดน้ าอัมพวา เพ่ือแสดงพลังถึงความไมํพอใจ
แนวทางแก๎ปัญหาจราจรดังกลําวของเจ๎าหน๎าที่ต ารวจ โดยอ๎างวําโครงการอัมพวาโมเดลแก๎ปัญหา
จราจร ท าให๎ร๎านค๎าได๎รับเดือดร๎อนเพราะนักทํองเที่ยวจะสับสนเดินทางเข๎าตลาดน้ าอัมพวาด๎วยความ
ยากล าบาก อีกทั้งจะเกิดความเบื่อหนํายไมํมาเที่ยวตลาดน้ าอัมพวาอีกก็เป็นได๎ โดยกลุํมพํอค๎าแมํค๎า
ใช๎เวลาเจรจากับฝ่ายเจ๎าหน๎าที่ต ารวจเกือบ 1 ชั่วโมง ผลปรากฏวําฝ่ายเจ๎าหน๎าที่ต ารวจโดย 
พ.ต.อ.พลัฏฐ์ วิเศษสิงห์ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม ยอมยกเลิกโครงการนี้ชั่วคราว โดยให๎พํอค๎า
แมํค๎าจัดตัวแทนเข๎าหารือกับผู๎วําราชการจังหวัดสมุทรสงครามและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือหา
ข๎อสรุปอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ เวลา 10.00 น. ที่ห๎องประชุมศาลากลางจังหวัด
สมุทรสงคราม กลุํมพํอค๎าแมํค๎าพอใจจึงแยกย๎ายสลายตัวไปท ามาค๎าขายตํอไป 

วันที่ 15 ก.พ. 2559 ที่หน๎า สนง.อบจ.สมุทรสงคราม พํอค๎าแมํค๎า และชาวบ๎าน ตลาดน้ าอัม
พวากวํา 500 คน ชุมนุมเรียกร๎องให๎ผวจ.สมุทรสงคราม ยกเลิกการแก๎ไขปัญหาการจราจรตามแผน
แก๎ไขปัญหาอัมพวาโมเดล กลุํมพํอค๎าแมํค๎าอ๎างวํา การแก๎ไขปัญหาดังกลําวจะท าให๎นักทํองเที่ยว
สับสนในการเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวตลาดน้ าอัมพวา ซึ่งจะสํงผลกระทบตํอเศรษฐกิจ ตํอมา น.ส.
จิตรา พรหมชุติมา ผวจ.สมุทรสงคราม พร๎อมด๎วยฝ่ายปกครอง ต ารวจ และทหาร ชี้แจงเหตุผลในการ
ใช๎อัมพวาโมเดลวํา เพ่ือแก๎ปัญหาการจราจรให๎มีความคลํองตัวมากขึ้น แตํกลุํมผู๎ชุมนุมไมํพอใจ 
เนื่องจากแผนการแก๎ปัญหาจราจรอัมพวาโมเดลดังกลําวเสนอโดยต ารวจจราจรและมีผลบังคับใช๎วันที่ 
13 ก.พ. ระบุวําให๎รถวิ่งเส๎นทางแมํกลอง-บางแพ แล๎วไปเข๎าตลาดน้ าบางน๎อย อ.บางคนที รวม
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ระยะทาง 12 กม. แตํชาวบ๎านขอให๎รถวิ่งเข๎าตลาดน้ าอัมพวาแบบวันเวย์และวิ่งตรงไปเข๎าตลาดน้ า
บางน๎อย แล๎วออกทางแมํกลอง-บางแพ การเจรจาเริ่มตึงเครียด ผวจ.สมุทรสงคราม จึงให๎ผู๎ชุมนุมสํง
ตัวแทนเข๎ารํวมปรึกษาหารือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในวันรุํงขึ้น พร๎อมกับสั่งให๎ยุติการชุมนุม สร๎าง
ความไมํพอใจให๎กับชาวบ๎าน ซึ่งได๎ลุกขึ้นตะโกนขับไลํ น.ส.จิตรา กํอนที่ ผวจ.จะได๎เดินทางกลับ 
ขณะที่กลุํมชาวบ๎านที่ไมํพอใจ ได๎ย๎ายการชุมนุมจากหน๎า อบจ.สมุทรสงคราม เคลื่อนขบวนมาชุมนุม
ขับไลํผู๎วําฯที่บริเวณหน๎าศาลากลางจังหวัดแทน โดยมีเจ๎าหน๎าที่เข๎าเจรจา แตํชาวบ๎านก็ยังไมํยุติ และ
ยังปักหลักชุมนุมขับไลํตํอไป จนกระทั่งนายวงเทพ เขมรัตน์ นายอ าเภออัมพวา ได๎เข๎าเจรจากับผู๎
ชุมนุมจนได๎ข๎อยุติวํามาตรการการแก๎ไขปัญหาการจราจร ให๎น าใช๎เฉพาะในวันนักขัตฤกษ์เทํานั้น สํวน
วันอ่ืนๆให๎ใช๎เส๎นทางตามปกติ หลังจากชาวบ๎านได๎รับฟังค าชี้แจงจนเป็นที่พอใจและได๎แยกย๎าย
กลับไปในที่สุด โดยไมํมีเหตุการณ์ความรุนแรงแตํอยํางใด 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:  

1. ผู๎วําราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง น าโครงการ "อัมพวาโมเดล”
เข๎ามาใช๎ในตลาดน้ าอัมพวา เพ่ือแก๎ปัญหาการจราจรติดขัด และอ านวยความสะดวกให๎กับ
นักทํองเที่ยว  

2. พํอค๎าแมํค๎าและชาวบ๎านตลาดน้ าอัมพวา ต๎องการให๎ยกเลิกการแก๎ไขปัญหาการจราจร
ตามแผนแก๎ไขปัญหา “อัมพวาโมเดล” เพราะเกรงวําการแก๎ไขปัญหาดังกลําวจะท าให๎นักทํองเที่ยว
สับสนในการเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวตลาดน้ าอัมพวา ซึ่งจะสํงผลกระทบตํอเศรษฐกิจ 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม  2.นายอ าเภออัมพวา 3.ทหารและต ารวจ 4.สื่อมวลชน  
 
ระยะเวลา: พ.ศ.2559  
 
สถานะ: ได๎รับการแก๎ไขแล๎ว 
 
พลวัต: พํอค๎าแมํค๎าและชาวบ๎านตลาดน้ าอัมพวา กวํา 500 คน ชุมนุมเรียกร๎องให๎ผู๎วําราชการจังหวัด
สมุทรสงคราม ยกเลิกการแก๎ไขปัญหาการจราจรตามแผนแก๎ไขปัญหาอัมพวาโมเดล กลุํมพํอค๎าแมํค๎า
อ๎างวําการแก๎ไขปัญหาดังกลําว จะท าให๎นักทํองเที่ยวสับสนในการเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวตลาดน้ า
อัมพวา ซึ่งจะสํงผลกระทบตํอเศรษฐกิจ 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย์สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออก/การหาข๎อตกลง
รํวมกันของฝ่ายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง  

 
แหล่งข้อมูล: 
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ขําวสด. “ชาวบ้านประท้วง "อัมพวาโมเดล" แย้งแก้ปัญหาจราจรแต่กระทบพ่อค้าแม่ค้า เร่งหารือร่วม
เพ่ิม” 13 กุมภาพันธ์ 2559.  
(https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1455378311) 
ไทยรัฐ. “จี้แก้จราจรอัมพวา ถึงประท้วงไล่ผวจ.” 16 กุมภาพันธ์2559. 
(https://www.thairath.co.th/content/578063) 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1455378311
https://www.thairath.co.th/content/578063
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93.ร้องเรียนปัญหาขยะ 
 
พืน้ที:่  หมูํ 3 ต.บ๎านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
   
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎าน จ.สมุทรสงคราม ร๎องเรียนปัญหาขยะผํานสื่อสังคมออนไลน์ 
 
ความเป็นมา: 

16 มิ.ย.2559 ผู๎สื่อขําวไทยพีบีเอสรายงานวํา ได๎ลงพ้ืนที่ตรวจสอบตามค าร๎องเรียนปัญหา
ขยะสํงกลิ่นเหม็นผํานทางสื่อสังคมออนไลน์ พบวํา จุดเกิดเหตุอยูํในพ้ืนที่ที่บริเวณ หมูํ 3 ต.บ๎านปรก 
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เเละอยูํใกล๎ประตูระบายน้ าชลประทานแมํกลอง พบกองขยะจ านวนมาก อยูํ
ติดกับคลองแมํกลอง ซึ่งมีทัง้ศาลเกํา ที่นอน เศษวัสดุ เศษอาหารที่เนําเสียสํงกลิ่นเหม็นคุ๎งไปทั่ว เเละ
เศษกระจกแตกเป็นจ านวนมาก 

นายสันทัด มุณี ชาวบ๎านในพ้ืนที่ กลําววํา มีผู๎ลักลอบน าขยะจากนอกพ้ืนที่มาลักลอบทิ้งใน
ตอนกลางคืน จนสะสมเป็นจ านวนมาก ชาวบ๎านทนไมํไหวก็เลยมาชํวยกันเผาทิ้ง สํงผลกระทบไปถึง
โรงเรียน สถานีอนามัย และวัด ซึ่งอยูํบริเวณใกล๎เคียง จึงอยากให๎หนํวยงานที่รับผิดชอบลงมาแก๎ไข
อยํางเรํงดํวน 

 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1. ชาวบ๎านหมูํ 3 ต.บ๎านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ต๎องการให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเข๎า
มาแก๎ปัญหาเรื่องปัญหาขยะจากการลักลอบน าขยะจากที่อ่ืนเข๎ามาทิ้งขยะในพ้ืนที่ โดยร๎องเรียนผําน
ทางสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากเคยร๎องเรียนไปยังหนํวยงานในพื้นท่ีแตํไมํได๎รับการแก๎ไข 

2. หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับปัญหาเรื่องขยะในพ้ืนที่ ต.บ๎านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
ต๎องเข๎ามาชํวยแก๎ปัญหาในเรื่องขยะให๎กับชาวบ๎าน 

 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 

1. สื่อมวลชน  
 
ระยะเวลา: พ.ศ.2559 - 2561  
 
สถานะ: อยูํระหวํางการด าเนินการแก๎ไข 
 
พลวัต: ชาวบ๎านในพื้นที่ ต.บ๎านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ร๎องเรียนปัญหาขยะสํงกลิ่นเหม็นผําน
ทางสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากเคยเข๎าไปร๎องเรียนหนํวยงานในพื้นท่ีให๎เข๎ามาเเก๎ไข เเตํไมํเป็นผล 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย์สินและรํางกาย 
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วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การร๎องเรียนผํานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
และการร๎องเรียนผํานสื่อสังคมออนไลน์ 

 
แหล่งข้อมูล: 
ไทยพีบีเอส. “ชาวบ้าน จ.สมุทรสงคราม ร้องเรียนปัญหาขยะผ่านสื่อสังคมออนไลน์” 16 มิถุนายน 
2559. (https://news.thaipbs.or.th/content/253188) 
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94.คัดค้านโครงการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซขนาดใหญ่ และท่าเทียบเรือ 
 
พื้นที่:  ต.แหลมใหญํ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านจากชุมชนบ๎านแหลมใหญํ (ดอนหอยหลอด) จ.สมุทรสงคราม ร๎องเรียน 
เกี่ยวกับการกํอสร๎างคลังก๏าซและทําเทียบเรือของบริษัทเอ็นเอสแก๏ส จ ากัด รุกที่สาธารณะบริเวณ    
ต.แหลมใหญํ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และมีการกํอสร๎างคลังก๏าซในพ้ืนที่ชุํมน ้า ซึ่งเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม 
 
ความเป็นมา: 

28 พฤศจิกายน 2560 ตัวแทนชาวบ๎านจากชุมชนบ๎านแหลมใหญํ (ดอนหอยหลอด)         
จ.สมุทรสงคราม เข๎าร๎องเรียนกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ในเครือสปริงนิวส์ กรุ๏ป 
เกี่ยวกับการกํอสร๎างคลังก๏าซและทําเทียบเรือของบริษัท เอ็นเอสแก๏ส จ ากัด รุกที่สาธารณะบริเวณ    
ต.แหลมใหญํ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ชาวบ๎านรวมตัวกันร๎องเรียน ทหารผํานศูนย์ด ารงธรรมในพ้ืนที่ 
รวมทั้งส านักงานเจ๎าทําจังหวัดสมุทรสงคราม ระบุชัดวําเอ็นเอส แก๏สกํอสร๎างทําเทียบเรือรุกล ้าเข๎าล า
น ้าสาธารณะ ด๎วยการปักเสาคอน กรีตลงคลองน๎อย นอกจากนี้ยังมีการกํอสร๎างคลังก๏าซในพ้ืนที่ชุํม 
น ้า ซึ่งเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมที่ห๎ามใช๎พ้ืนที่ดังกลําวสร๎างคลังก๏าซ ศูนย์ด ารงธรรมรับปากวําจะ
ด าเนินการให๎ถูกต๎อง แตํเรื่องกลับเงียบหาย กระทั่งการกํอสร๎างด าเนินการตํอจนเกือบแล๎วเสร็จ 
ที่มาการขออนุญาตกํอสร๎างคลังก๏าซและทําเรือนี้ ชุมชนบ๎านแหลมได๎ตรวจสอบพบวําส านักงานเจ๎า
ทําภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม อนุญาตให๎บริษัท เอ็นเอสแก๏สฯ กํอสร๎างทําเทียบเรือ เป็ นการ
อนุญาตโดยมิชอบตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในนํานน ้าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535 กฎกระทรวงฉบับที่ 
63 พ.ศ. 2537 และประกาศกรมเจ๎าทําที่ 251/2541 โดยอ๎างวําผํานการพิจารณาของ
คณะกรรมการนโยบายลํวงล ้าล าน ้า ไมํมีผลกระทบกับชาวบ๎านในชุมชน และไมํจ าเป็นต๎องมีการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ แตํข๎อเท็จจริงการกํอสร๎างดังกลําวมีการปักแนวคอนกรีตใน
รํองน ้าของคลองน๎อย ท าให๎กีดขวางการสัญจรของชาวชุมชนคลองน๎อยทั้งชุมชน ในการออกไป
ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง นอกจากนี้ มีการยื่นขออนุญาตกํอสร๎างคลังก๏าซ กับ ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 โดยแจ๎งวําผู๎ประกอบการได๎ขอยื่น
ตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ที่ดิน ขณะที่ยังไมํมีการใช๎บังคับผังเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งผังเมืองรวม
ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2558 โดย พ้ืนที่ดังกลําวถูกก าหนดให๎เป็นพ้ืนที่ประเภทอนุรักษ์
สภาพแวดล๎อม ห๎ามใช๎ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือ สร๎างคลังก๏าซปิโตรเลียมเหลว ตามพระราชบัญญัติผัง
เมือง พ.ศ.2518 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดสมุทรสงคราม อนุญาตให๎การกํอสร๎าง
ทําเทียบเรือไมํต๎องท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล๎อม โดยอ๎างวําทําเทียบเรือที่มีขนาดไมํเกิน 500 ตัน
กรอส นอกจากนี้ยังมีการอนุญาตให๎ขุดรํองน ้าใหมํ โดยไมํมีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ไมํ
มีการรับฟังความเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งไมํชอบด๎วยประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
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และสิ่งแวดล๎อม ที่ได๎ขึ้นทะเบียนชุํมน ้าดอนหอยหลอดเป็นพ้ืนที่ชุํมน ้าที่มีความส าคัญของประเทศ 
ตามอนุสัญญาแรมชาร์  ขณะที่องค์การบริหารสํวนต าบลแหลมใหญํ ออกใบอนุญาตกํอสร๎างอาคาร
ส านักงานฐานวางก๏าซและรางระบายน ้า ซึ่งกํอสร๎างรุกล ้ารางน ้าสาธารณะ โดยอ๎างวําหากไมํอนุมัติก็
จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.157 แตํการอนุญาตไมํชอบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 57 
(พ.ศ.2544) และส านักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร อนุญาตกํอสร๎างโครงการคลังก๏าซขนาดความจุ 
2 ล๎านลิตร โดยแจ๎งวําได๎พิจารณาตามใบอนุญาตกํอสร๎างจาก อบต.แหลมใหญํ ซึ่งคลังมีลักษณะไมํขัด
กับกฎหมายแตํอยํางใด  โดยไมํพิจารณาให๎รอบคอบวําทางผู๎ประกอบการปฏิบัติตามขั้นตอนการขอ
อนุญาตหรือไมํ โดยส านักงานพลังงานจังหวัด มีหน๎าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนในการออกใบอนุญาตตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมน ้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ พ.ร.บ.การค๎าน ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 
เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายจรูญ เอ่ียมสะอาด ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นเอสแก๏ส แอลพีจี จ ากัด ยืนยัน
กับ “ฐานเศรษฐกิจ” วําท าถูกขั้นตอนตามกฎหมาย และกํอสร๎างตามแบบที่ได๎ขออนุญาตไว๎          
แตํหลังจากมีชาวบ๎านร๎องเรียนโดยอ๎างเรื่องการรุกล ้าพ้ืนที่รัฐ ประกอบกับภาครัฐมีค าสั่งให๎มีการปรับ
โครงการตามค าเรียกร๎องของชาวบ๎าน ท าให๎บริษัทต๎องกู๎เงินจากธนาคารเพ่ิม ท าให๎โครงการลําช๎ายัง
ไมํแล๎วเสร็จ ปัจจุบันมูลคําเสียหายแล๎วกวํา 100 ล๎านบาท “ที่ผํานมาทางจังหวัดมีการตั้ง
คณะกรรมการสอบเรื่องดังกลําวเมื่อปี 2559 รวมทั้งทางจังหวัดยังเรียกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง อาทิ 
กรมเจ๎าทํา คณะกรรมการสิ่งแวด ล๎อมแหํงชาติ กรมผังเมือง กรมป่าไม๎ กรมประมง เป็นต๎น มีการ
ประชุม รํวมกันเพ่ือพิจารณาเรื่องลํวงล ้าล าน ้า ซึ่งมีมติให๎บริษัทสามารถท าทําเรือได๎ โดยโครงการ
ดังกลําวมูลคําลงทุน 700 ล๎านบาท ตามแผน เดิมจะต๎องแล๎วเสร็จในปี 2559 แตํตอนนี้คาดวําจะแล๎ว
เสร็จปี 2561”  

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ตั้งแตํชํวงเช๎าที่สภ.เมืองสมุทรสงคราม นายรัชชัย พรพา หัวหน๎า
ชุดปฎิบัติการพิเศษฉลามขาว นายธเนศ มั่นน๎อย ผอ. ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ 2(ชลบุรี) และนายไกรศร พรหมหาญ หัวหน๎าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่  7  
(สมุทรสงคราม)ได๎เดินทางเข๎าแจ๎งความด าเนินคดีกับบริษัทเอ็นเอสแก๏ส แอลพีจี จ ากัด ข๎อหาบุกรุก
ป่าชายเลนซึ่งอยูํในเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2530และวันที่ 22 ส.ค.
2543 และเป็นพ้ืนที่ป่าตามมาตรา 4 พ.ร.บ.ป่าไม๎ พ.ศ.2484 โดยมีการกํอสร๎างสะพานคอนกรีตวาง
ทํอก๏าซ กว๎าง 4.5 เมตร ยาว 145.5 เมตร รุกล้ าป่าชายเลนและน าเรือบาร์จหรือเรือโป๊ะขนาดกว๎าง 
18 เมตร ยาว 80 เมตร มาจอดเกยบนพ้ืนที่ป่าชายเลนและหาดเลนท าให๎เกิดผลกระทบกับระบบ
นิเวศในป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลอันเป็นสาธารณสมบัติของแผํนดิน โดยไมํได๎รับอนุญาต ถือเป็น
การกระท าผิดกฎหมาย 

นายรัชชัย กลําววํา ได๎แจ๎งความด าเนินคดีกับบริษัทฯ เนื่องจากหลังการตรวจสอบและวัด
ขนาดพ้ืนที่คลังเก็บและจํายก๏าซแอลพีจีของบริษัทเอ็นเอสแก๏ส แอลพีจี จ ากัด โดยใช๎เครื่องมือรับ
สัญญาณดาวเทียม(GPS) หาคําพิกัดพบวํามี 2 รายการ ได๎แกํสะพานคอนกรีตวางทํอก๏าซและทํา
เทียบเรือ กับเรือบาจ์จหรือเรือโป๊ะ ไมํมีเครื่องยนต์สร๎างอยูํในพ้ืนที่ป่าชายเลนตามมติ ครม.และไมํได๎
อนุญาตจากกรมทรัพยากรทางทะเลฯ ในการกํอสร๎าง โดยในสํวนของสะพานคอนกรีต ได๎แจ๎งความ
ด าเนินคดีบุกรุกป่าฯ จ านวน 145.5 เมตร สํวนความยาวของสะพานที่เหลืออีกประมาณกวํา 150 
เมตร เป็นอ านาจของกรมเจ๎าทํา นอกจากนี้ สะพานคอนกรีต ยังมีการกํอสร๎างผิดไปจากแบบที่ได๎รับ
อนุญาตจากส านักงานเจ๎าทําภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม จึงมอบหมายให๎ส านักงานเจ๎าทําฯ รับไป
ด าเนินการตํอไป  หัวหน๎าชุดปฎิบัติการฯฉลามขาว กลําวตํอวํา นอกจากนี้ ยังได๎ตรวจพบวําโดยรอบ
พ้ืนที่กํอสร๎างมีสภาพเป็นป่าชายเลนและพบสิ่งปลูกสร๎าง ปรากฎวําพ้ืนที่ดังกลําวอยูํในเขตอนุรักษ์ป่า
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ชายเลนตามมติ ครม.วันที่ 22 ส.ค.2543 และวันที่ 17 ต.ค.2543 ประมาณ 1.67 ไรํ ถือวํามีความผิด
ข๎อหาบุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลนด๎วยและขณะนี้ก าลังตรวจสอบรังวัดขอบเขตโฉนดและที่ดินทํีบริษัทฯ 
อ๎าง วําอยูํบริเวณไหน รุกล้ าป่าชายเลนและที่สาธารณะประโยชน์หรือไมํ ถ๎าพบมีการบุกรุกหรือใช๎
ประโยชน์เกินจากโฉนดก็ต๎องแจ๎งความเพ่ิมด๎วย 

ด๎านนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) กลํา ววํา 
อ านาจของกรมทรัพยากรทางทะเลฯ ที่สามารถท าได๎ในขณะนี้ คือ การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์วํารุก
ล้ าเข๎ามาในพ้ืนที่ป่าชายเลนหรือไมํ รวมทั้งสํวนที่บริษัทฯ อ๎างวํามีเอกสารสิทธิ์นั้น ออกมาโดยชอบ
หรือไมํและได๎มาโดยชอบหรือไมํและมีการกํอสร๎างรุกล้ าเกินออกมาจากพ้ืนที่เอกสารสิทธิ์มากน๎อย
เพียงใด หากพบวําไมํถูกต๎อง ก็ต๎องให๎กรมที่ดินเพิกถอน เมื่อถามวํา กรมทรัพยากรทางทะเลฯ 
สามารถใช๎มาตรา 17 พ.ร.บ.สํงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี 2558 สั่งให๎
หยุดด าเนินการชั่วคราวได๎หรือไมํ นายศักดิ์ดา กลําววํา เจ๎าหน๎าที่ก าลังตรวจสอบเอกสารอยูํ อาจจะ
ต๎องใช๎เวลาอีก 3-4 วัน ถึงจะสํงรายละเอียดข๎อมูลประกอบทั้งหมด เพ่ือให๎อธิบดีกรมทรัพยากรทาง
ทะเลฯ พิจารณาได๎           

ขณะที่นายคันฉัตร ตันเถียร ผวจ.สมุทรสงคราม กลําววํา เรื่องนี้ทางจังหวัดไมํได๎นิ่งนอนใจได๎
ตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบข๎อเท็จจริง ที่มาของที่ดินบริเวณนี้ วําได๎มาอยํางไร ขอเวลาสักระยะ 
สํวนนายอมรศักดิ์ ฉัตรระทิน นายก อบต.แหลมใหญํ กลําววํา ทางบริษัทเอ็นเอสแก๏ส แอลพีจีขอ
อนุญาตกํอสร๎างอาคาร ในวันที่26 มี.ค.58 มีเอกสารขอตั้งคลังแก๏ส จากกรมธุรกิจพลังงานตนไมํ
อนุญาตก็ไมํได๎จะกลายเป็นการละเว๎นปฏิบัติหน๎าที่ สํวนการปลูกสร๎างสิ่งรุกล้ าล าน้ าที่สร๎างยื่นออกไป
เป็นทําเทียบเรือนั้น เจ๎าทํา กับคณะกรรมการลุํมน้ าเป็นผู๎อนุญาต คลังแก๏สมีกรมธุรกิจพลังงานเป็นผู๎
อนุญาต 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1. ประชาชน ต.แหลมใหญํ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ต๎องการให๎บริษัทเอ็นเอสแก๏ส จ ากัด รื้อถอน/
ระงับการกํอสร๎างคลังก๏าซและทําเทียบเรือ บริเวณ ต.แหลมใหญํ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เหตุเพราะ
รุกที่สาธารณะ มีการปักแนวคอนกรีตในรํองน ้าของคลองน๎อย ท าให๎กีดขวางการสัญจร ในการออกไป
ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง และมีการกํอสร๎างคลังก๏าซในพ้ืนที่ชุํมน ้า ซึ่งเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม 
2. บริษัท เอ็นเอสแก๏ส จ ากัด ต๎องการประกอบกิจการกํอสร๎างคลังก๏าซและทําเทียบเรือ บริเวณ      
ต.แหลมใหญํ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 

1. ส านักงานเจ๎าทําภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม 2. ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สมุทรสงคราม 3. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดสมุทรสงคราม 4.องค์การ
บริหารสํวนต าบลแหลมใหญํ  5.ส านักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร 6.กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง(ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 7.หัวหน๎าชุดปฎิบัติการพิเศษฉลามขาว   
8.ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2(ชลบุรี) 9.หัวหน๎าสถานีพัฒนา
ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 7(สมุทรสงคราม) 10.รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.)    
11. ผู๎วําราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 12.สื่อมวลชน  
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ระยะเวลา: พ.ศ.2558 - พ.ศ.2561 
 
สถานะ: อยูํระหวํางการด าเนินการต้ังคณะกรรมการมาตรวจสอบข๎อเท็จจริง และการรวบรวมข๎อมูล
เพ่ิมเติม 
 
พลวัต: สถานการณ์ได๎มีการขยายตัวเมื่อ ชาวบ๎านชุมชนบ๎านแหลมใหญํ (ดอนหอยหลอด) จ.
สมุทรสงคราม รวมตัวกันร๎องเรียน ทหารผํานศูนย์ด ารงธรรมในพ้ืนที่ รวมทั้งส านักงานเจ๎าทําจั งหวัด
สมุทรสงคราม ระบุชัดวําบริษัทเอ็นเอสแก๏ส จ ากัด กํอสร๎างทําเทียบเรือรุกล ้าเข๎าล าน ้าสาธารณะ ด๎วย
การปักเสาคอนกรีตลงคลองน๎อย นอกจากนี้ยังมีการกํอสร๎างคลังก๏าซในพ้ืนที่ชุํมน ้า ซึ่งเป็นพ้ืนที่
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมที่ห๎ามใช๎พื้นที่ดังกลําวสร๎างคลังก๏าซ 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย์สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  

กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การยื่นหนังสือตํอผู๎วําราชการ
จังหวัด ตํอศูนย์ด ารงธรรม รวมทั้งส านักงานเจ๎าทําจังหวัดสมุทรสงคราม และการใช๎สื่อมวลชนชํวย  
ในการเสนอขําวสาธารณะ 
 
แหล่งข้อมูล: 
ฐานเศรษฐกิจ. “แฉ! นายทุนคลังก๊าซรุกท่ีดอนหอยหลอด ชาวบ้านโวย‘ศูนย์ด ารงธรรม’เก็บเรื่องใส่
ลิ้นชัก” 28 พฤศจิกายน 2560. (http://www.thansettakij.com/content/236456) 
ไทยรัฐออนไลน์. “แจ้งคลังแก๊สปากน้ าแม่กลอง รุกป่าชายเลน เผยชาวบ้านค้านแต่ยังสร้างได้”       
13 มิถุนายน 2560. (https://www.thairath.co.th/content/971807)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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95.คัดค้านตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชน 
 
พื้นที่:  ซอยวัดบางกะพ๎อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ประเภท: การจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐาน (โทรคมนาคม) 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านซอยวัดบางกะพ๎อม อ.อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รวมตัวกันเพ่ือคัดค๎าน
การติดตั้งเสาสํงสัญญาณโทรศัพท์ที่บริเวณพื้นท่ีวัดบางกะพ๎อม 
 
ความเป็นมา: 

เสาสํงสัญญาณโทรศัพท์ ก าลังเป็นประเด็นพูดคุยกันในโลกออนไลน์ และเป็นปัญหาฟ้องร๎อง
กันระหวํางผู๎ประกอบการกับชุมชน อยํางเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ชาวบ๎านซอยวัดบางกะพ๎อม   
อ.อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นัดรวมตัวกันที่บ๎านกุ๎งแมํน้ า ซึ่งตั้งอยูํก๎นซอยและติดแมํน้ าแมํกลอง 
เพ่ือรํวมกันหาทางออกเรื่องการติดตั้งเสาสํงสัญญาณโทรศัพท์ที่บริเวณพ้ืนที่วัดบางกะพ๎อม          

นายสุรศักดิ์ ภิญโญภาวศุทธิ รองนายกเทศมนตรีต าบลอัมพวา แจ๎งวําการตั้งเสาสํงสัญญาณ
โทรศัพท์ที่โรงเรียนวัดบางกะพ๎อม เทศบาลยังไมํได๎อนุญาต เมื่อมีคนแจ๎งวํามีการติดตั้งทางเทศบาลก็
มาดู ปรากฏวําสร๎างเสร็จไปแล๎ว เขาท าโดยไมํได๎บอกใคร นอกจากเจ๎าของที่ดิน ซึ่งเป็นที่ของวัด เสา
โทรศัพท์ติดกับโรงเรียนเด็กพิเศษ ท าให๎ชาวบ๎านเห็นวําไมํเหมาะสม เกรงวําคลื่นสัญญาณจะสํงผลตํอ
เด็กในโรงเรียน จึงได๎ร๎องเรียนไปยังเทศบาลผู๎มีหน๎าที่อนุญาตการติดตั้ง และร๎องไปยังนางสาวบุญยืน 
ศิริธรรม กรรมการองค์การอิสระเพ่ือคุ๎มครองผู๎บริโภคภาคประชาชน เขต 6 ภาคตะวันตก          
น.ส.บุญยืน ให๎ความรู๎เรื่องคลื่นสัญญาณจากเสาโทรศัพท์วํา เป็นคลื่นที่มีอันตรายตํอสุขภาพ ควรตั้ง
ให๎หํางจากชุมชนประมาณ 300-400 เมตร พร๎อมอ๎างมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหํงชาติ (กทช.) ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553 กรณีฟ้องร๎องเรื่องการตั้งเสาใกล๎ที่อยูํ
อาศัยความวํา “การออกใบอนุญาตให๎แกํผู๎ยื่นขอรับใบอนุญาตนั้น ส านักงาน กทช.จะต๎องด าเนินการ
ตรวจสอบตามขั้นตอนด๎วยความละเอียดรอบคอบอยํางเครํงครัด หากผู๎ขอรับใบอนุญาตยังมีปัญหา
การร๎องเรียนเรื่องนั้นอยูํ จะออกใบอนุญาตให๎มิได๎” 

ดังนั้น การติดตั้งเสาสํงสัญญาณโทรศัพท์ ขั้นตอนในการจัดตั้งไมํใชํแคํเชําพ้ืนที่จัดตั้งอยําง
เดียว แตํต๎องได๎รับอนุญาตจากเจ๎าของพ้ืนที่ปกครองกํอน และกํอนที่จะยื่นเรื่องขออนุญาตตั้งเสา ต๎อง
ท าตามระเบียบของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งมีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ผู๎ขออนุญาตต๎อง “ด าเนินการจัดให๎มีการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชนในบริเวณดังกลําวไว๎ด๎วย พร๎อมแนบเป็นหลักฐานประกอบการขออนุญาต” ตาม
ระเบียบนี้ การขออนุญาตตั้งเสาโทรศัพท์ในพ้ืนที่ใกล๎ชุมชน ต๎องส ารวจความคิดเห็นของประชาชน
กํอน กรณีมีการตั้งอยํางลัดขั้นตอนในพ้ืนที่วัดบางกะพ๎อม น.ส.บุญยืนให๎แนวทางวํา เทศบาลควรบอก
ผู๎ประกอบการเรื่องการท าผิดขั้นตอน จากนั้นให๎ผู๎ขออนุญาตเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชน 
กํอนพิจารณาอนุญาตหรือไมํตํอไป ค าแนะน าในการตั้งเสาสํงสัญญาณมือถือยํางปลอดภัยจากสถาบัน
คุ๎มครองผู๎บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) คือควรลดระดับความเข๎มของคลื่นที่ไมํเป็นภัยกับ
ประชาชนในระยะยาว ควรตั้งเสาหํางจากโรงเรียน โรงพยาบาล หรือชุมชนอยํางต่ า 300-400 เมตร 
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และไมํควรตั้งเสาบนหลังคาอาคาร กรณีหลีกเลี่ยงไมํได๎ ควรใช๎อุปกรณ์ก าลังรับสํงต่ าติดตั้งตามจุด
ตํางๆแทนการติดตั้งเสาสํงขนาดใหญํ 

ภัยจากสัญญาณคลื่นนั้น สถาบันคุ๎มครองผู๎บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ได๎เผยแพรํ
ผลกระทบตํอสุขภาพจากคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า คนที่อยูํใกล๎เสาสัญญาณโทรศัพท์ในรัศมี 400 เมตร 
พบวํามีอาการผิดปกติตํางๆ อาทิ ปวดศีรษะ นอนไมํหลับ ฉุนเฉียวงําย ซึมเศร๎า สูญเสียความทรงจ า 
คลื่นไส๎ และปัญหาในการมองเห็น กรณีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ (กสทช.) เผยแพรํวํา สัญญาณจากเสาโทรศัพท์ไมํมีผลตํอสุขภาพนั้น 
น.ส.บุญยืน ยืนยันวําไมํจริง เพราะนั่นเป็นการเคลมมาจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยแหํงหนึ่งที่
เกี่ยวกับคลื่นสัญญาณ แตํไมํเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ 

ตัวแทนชาวบ๎านบางกะพ๎อม หลังจากฟังผลร๎ายจากคลื่นเสาโทรศัพท์แล๎ว กํอนแยกย๎ายตําง
แสดงทรรศนะเกี่ยวกับข๎อจ ากัดของชุมชน เชํน หนํวยงานของรัฐในพ้ืนที่ไมํคํอยรู๎เรื่องระเบียบตํางๆ
ของการจัดตั้งเสาและการกระจายคลื่นสัญญาณ และเชื่อวําประเด็นนี้เป็นจุดอํอนหนึ่งของผู๎ปกครอง
ท๎องถิ่นในการให๎อนุญาตการจัดตั้งเสาสัญญาณ 

ดังนั้น หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับโทรคมนาคม ควรเผยแพรํความรู๎เรื่องระเบียบ กฎเกณฑ์
ตํางๆ ในการอนุญาตให๎กับผู๎ปกครองท๎องถิ่นอยํางทั่วถึงด๎วย และชํวงนี้รัฐบาลก าลังไฟเขียวให๎
กระจาย “เน็ตหมูํบ๎าน” ไปทั่วประเทศ เมื่อบวกกับการให๎สัมปทานคลื่น 3 จี และ 4 จี ท าให๎เสาสํง
สัญญาณต๎องผุดขึ้นอีกมหาศาล 

 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:  

1. ชาวบ๎านซอยวัดบางกะพ๎อม อ.อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม คัดค๎านการติดตั้งเสาสํง
สัญญาณโทรศัพท์ที่บริเวณพ้ืนที่วัดบางกะพ๎อม เนื่องจากเกรงวําคลื่นสัญญาณจะสํงผลกระทบตํอ
สุขภาพของประชาชนในชุมชน 

2. บริษัทผู๎รับสัมปทาน/ผู๎ได๎รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ 
(กทช.) ติดตั้งเสาสํงสัญญาณโทรศัพท์ เพ่ือขยายสัญญาณการให๎บริการ 

 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ (กทช.)  2.เทศบาลต าบลอัมพวา 3.กรรมการองค์การ
อิสระเพ่ือคุ๎มครองผู๎บริโภคภาคประชาชน เขต 6 ภาคตะวันตก 4.สถาบันคุ๎มครองผู๎บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม (สบท.) 5.สื่อมวลชน  
 
ระยะเวลา: พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 
 
สถานะ: อยูํระหวํางการด าเนินการตรวจสอบข๎อมูล 
 
พลวัต: ชาวบ๎านซอยวัดบางกะพ๎อม อ.อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รวมตัวกันเพ่ือร๎องคัดค๎านเรื่อง
การติดตั้งเสาสํงสัญญาณโทรศัพท์ที่บริเวณพ้ืนที่วัดบางกะพ๎อม ไปยังเทศบาลต าบลอัมพวา และ
กรรมการองค์การอิสระเพ่ือคุ๎มครองผู๎บริโภคภาคประชาชน เขต 6 ภาคตะวันตก เพ่ือรํวมกันหาทาง
ออก  
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ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย์สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การยื่นหนังสือตํอนายกเทศมนตรีต าบล
อัมพวา และกรรมการองค์การอิสระเพ่ือคุ๎มครองผู๎บริโภคภาคประชาชน เขต 6 ภาคตะวันตก และ
การรํวมประชุมเพ่ือหาข๎อมูล/หาทางออกรํวมกัน 
 
แหล่งข้อมูล: 
ไทยรัฐ. “เสาโทรศัพท์ใกล้บ้าน ระวัง! มัจจุราชใกล้ตัว” 27 มกราคม  2559. 
(https://www.thairath.co.th/content/568165) 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/content/568165
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จังหวัดสมุทรสาคร 
 

96.ประท้วงการใช้กฎหมายห้ามเรือประมงผิดกฎหมาย 
 
พื้นที่: อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
                                                                                                                                                                             
ประเด็นขัดแย้ง: กลุํมตัวแทนสมาคมการประมงสมุทรสาคร ชมรมอวนล๎อม และตัวแทนชาวประมง
จังหวัดสมุทรสาคร ขอให๎ทบทวนการบังคับใช๎กฎหมายเพ่ือลดความเดือดร๎อนของชาวประมง และขอ
คัดค๎านการเข๎าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหวํางประเทศ (ILO) ฉบับที่ 188 
 
ความเป็นมา: 

วันที่ 9 เมษายน 2561 ตัวแทนชาวประมงจังหวัดสมุทรสาครเกือบ 100 คน ได๎มารวมตัวกัน
ที่บริเวณทําเทียบเรือประมงหน๎าวัดบางหญ๎าแพรก ต.บางหญ๎าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร หลังจาก
ที่น าเรือเข๎าจอดตั้งแตํในชํวงเช๎าของวันนี้ โดยชาวประมงสมุทรสาครนั้น ต๎องการแสดงถึงพลังของ
ความเข๎มแข็งและจุดยืนที่พ่ีน๎องชาวประมงต๎องการเรียกร๎องให๎รัฐบาล ตลอดจนหนํวยงานตํางๆที่
เกี่ยวข๎องกับการควบคุมดูแลและการบังคับใช๎กฎหมายกับชาวประมงนั้น ออกมาแก๎ไขปัญหาที่
กํอให๎เกิดความเดือดร๎อนกับพี่น๎องชาวประมงในขณะนี้ 

นายบรรพต อินคชสาร ประธานชมรมอวนล๎อมจับสมุทรสาคร ชี้แจงวํา ที่ชาวประมงต๎องน า
เรือเข๎าจอดเทียบทํา ไมํออกไปจับปลาและขึ้นฝั่งมารวมตัวกันในวันนี้ ไมํใชํเป็นการรวมตัวประท๎วงแตํ
อยํางใดทั้งสิ้น แตํเพื่อแสดงพลังอันเข๎มแข็งท่ีต๎องการขอความเห็นใจจากรัฐบาลในการแก๎ปัญหาให๎กับ
พ่ีน๎องชาวประมงทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล ซึ่งสิ่งที่ชาวประมงอยากให๎ทบทวนแก๎ไข คือเรื่องของ
เอกสาร เพราะตอนนี้การท าเอกสารมีจ านวนมาก และมากเกินไป จนบางครั้งชาวประมงก็ท าไมํไหว 
รวมถึงการแจ๎งเข๎าออกเรือประมงก็ยังเป็นปัญหา เพราะบางครั้งเรือบางล าก็ไมํสามารถมาแจ๎งเข๎าออก
ได๎ตามเวลา แตํก็ต๎องได๎รับโทษแบบหนักทั้งปรับ จ าคุก โดยชาวประมงคิดวําเป็นโทษที่หนักเกินไป 
นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการลงเวลาพักงานในเรือประมง ซึ่งข๎อบังคับที่ออกมาบังคับใช๎นั้นไมํตรงตาม
ความเป็นจริงกับสภาพการท างานในเรือประมง อีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องของการจํายเงินเดือนผํานระบบ 
ATM ด๎วย ก็ยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญของชาวประมง เพราะแรงงานนั้นต๎องการให๎จํายเป็นเงินสด 
หากไมํจํายเป็นเงินสด  ในวันพรุํงนี้คือวันที่ 10 เมษายน 2561 ก็จะมีการสํงตัวแทนเข๎าพบกับ พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพ่ือหารือถึงทางออกรํวมกัน ซึ่งถ๎าได๎ผลที่เป็นไปในทางบวก
กับพ่ีน๎องชาวประมง แตํไมํขัดกับกฎหมายข๎อบังคับของรัฐบาล ชาวประมงสมุทรสาครก็จะน าเรือ
ออกไปหาปลาท ามาหากินดังเดิม แตํถ๎าไมํได๎ตามที่ร๎องขอก็จะต๎องจอดเรือตํอไป และสิ่งที่จะตามมา
อยํางแนํนอนก็คือการเลิกจ๎างลูกจ๎างในเรือประมงที่มีอยูํเป็นจ านวนมาก รวมถึงผลกระทบทาง
เศรษฐกิจด๎านประมงทะเล 

1 ส.ค.61 ตัวแทนของพ่ีน๎องชาวประมงในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครกวํา 200 คน ได๎มารวมตัว
กันที่หน๎าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือยื่นหนังสือคัดค๎านการที่รัฐบาลจะไปให๎สัตยาบันเพ่ือ
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รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหวํางประเทศ ฉบับที่ 188 ( C188) และหนังสือขอความ
อนุเคราะห์แก๎ไขปัญหาประมง โดยมีนายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ อุปนายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร 
กับนายบรรพต อินทร์คชสาร ประธานชมรมอวนล๎อม เป็นตัวแทนของพ่ีน๎องชาวประมงจังหวัด
สมุทรสาคร ในการยื่นหนังสือทั้ง 2 ฉบับถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผํานทางนาย
ประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู๎วําราชการจังหวัดสมุทรสาคร และการยื่นหนังสือคัดค๎านการที่รัฐบาลจะ
ไปให๎สัตยาบันเพื่อรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหวํางประเทศ ฉบับที่ 188 ( C188) กับหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์แก๎ไขปัญหาประมง ยังเป็นการยื่นพร๎อมกันของพ่ีน๎องชาวประมงในพ้ืนที่ 22 
จังหวัดชายทะเลทั่วประเทศอีกด๎วย 

ส าหรับการออกมาคัดค๎านรัฐบาลที่จะไปให๎สัตยาบันเพ่ือรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหวํางประเทศ ฉบับที่ 188 ( C188) นั้น เนื่องด๎วยทางสมาคมการประมงสมุทรสาคร และสมาคม
การประมงทั่วประเทศทั้ง 22 จังหวัดชายทะเลพิจารณาแล๎วเห็นวํา ถ๎ารัฐบาลไปรํวมให๎สัตยาบันเพ่ือ
รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหวํางประเทศ ฉบับที่ 188 จะกํอให๎เกิดความเสียหาย และสํงผล
กระทบอยํางรุนแรงตํอชาวประมงไทยอยูํหลายประการ จะท าให๎เกิดปัญหาทับถมเพ่ิมขึ้นและท าลาย
อุตสาหกรรมประมงทะเลของไทยทั้งระบบ ตลอดจนการจ๎างแรงงานภาคการประมงของประเทศไทย
ด๎วยเชํนกัน ดังนั้นสมาคมการประมงสมุทรสาคร และสมาชิกชาวประมง จึงขอคัดค๎านการที่รัฐบาลจะ
ไปลงนามให๎สัตยาบัน อนุสัญญาองค์การแรงงานระหวํางประเทศฉบับที่ 188 

สํวนหนังสือขอความอนุเคราะห์แก๎ไขปัญหาประมงนั้น สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลไทยได๎มีการ
ด าเนินการแก๎ไขปัญหาตํางๆ ด๎านการประมงอยํางเรํงดํวน ทั้งการออกกฎหมาย และการให๎อ านาจ
เจ๎าหน๎าที่ของรัฐอยํางเบ็ดเสร็จในการขับเคลื่อนมาตรการตํางๆ บังคับใช๎กฎหมายอยํางเข๎มงวด 
เพ่ือให๎เป็นที่ยอมรับของสหภาพยุโรป (EU) ในการปลดล็อคการให๎ใบเหลือง เนื่องจากประเทศไทยถูก
ระบุวําเป็นประเทศที่สาม ที่ไมํให๎ความรํวมมือในการตํอต๎านการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร๎การควบคุม (IUU) พร๎อมทั้งแนะน าให๎ประเทศไทย ด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ และการจัดการด๎านการประมงของไทยให๎สอดคล๎องกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป    
จนสร๎างปัญหาความเดือดร๎อน ขาดความเป็นธรรมในการพิจารณากฎหมาย สํงผลกระทบตํอ
เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติอยํางรวดเร็วและรุนแรง และสํงผลกระทบโดยตรงตํอชาวประมง 
โดยเฉพาะชาวประมงที่ประกอบอาชีพโดยสุจริตได๎รับความเดือดร๎อนเป็นวงกว๎าง หลายครอบครัว
ประสบกับปัญหาที่ไมํคาดคิดมากํอน เชํน ผู๎น ามีภาระหนี้สิน บุตรหลานต๎องพักการศึกษา กิจการ
ล๎มละลาย    ถูกด าเนินคดีโดยไมํได๎กระท าความผิด เป็นต๎น 

ทั้งนี้ ทางสมาคมการประมงสมุทรสาคร จึงต๎องการให๎นายกรัฐมนตรีน าข๎อร๎องเรียนของ
ชาวประมงไปสูํการแก๎ไขใน 7 ด๎าน คือ 1.เรื่องการขาดแคลนแรงงาน ในภาคประมง ได๎มีการเสนอ
ขอให๎เปิดให๎คนตํางด๎าวที่อยูํในราชอาณาจักรไทยอยํางผิดกฎหมาย เปิดให๎บุคคลที่ไมํมีสถานะทาง
ทะเบียน (ไร๎สัญชาติ ถือบัตรหมายเลขศูนย์) ท าเอกสารซีบุ๏คได๎ เพ่ือท างานในเรือประมง ซึ่งมีความ
ต๎องการแรงงาน จ านวน 50,000 คน และให๎มาตรการนี้เปิดใช๎ตลอดระยะเวลา 2 ปี, 2. รัฐบาลกับ
การซื้อเรือคืน ขอให๎รัฐบาลด าเนินการจัดท าโครงการน าเรือประมงออกนอกระบบ เพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน หรือซื้อเรือคืนตามแผนบริหารจัดการประมงทะเล ด าเนินการเรื่องการ
ซื้อเรือคืนโดยเร็วที่สุด, 3.ขอให๎กรมสวัสดิการและค๎ุมครองแรงงาน ด าเนินการปรับปรุงแก๎ไข กฎ และ
ระเบียบตํางๆ ที่ออกมาบังคับใช๎กับผู๎ประกอบการเรือประมงให๎มีความเสมอ ทัดเทียมกับอาชีพอ่ืนๆ , 
4.ในสํวนของกรมเจ๎าทําขอให๎ออกประกาศกฎข๎อบังคับการตรวจเรือฯ ตามที่ได๎มีการปรับปรุงแก๎ไข
แล๎ว เมื่อคราวประชุมวันที่ 26 เมษายน 2561 ด๎วย เพื่อให๎ชาวประมงได๎ออกไปท าการประมงได๎อยําง
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ถูกต๎องตามกฎหมาย, 5.กรมประมงขอให๎มีการทบทวนกฎหมาย พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 
2558 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม ในสํวนที่มีบทลงโทษที่รุนแรงเกินไป อีกทั้งยังมีการออกค าสั่งทางปกครอง
ที่ไมํเป็นธรรมกับพ่ีน๎องชาวประมงในหลายๆ กรณีที่มีการกระท าผิดโดยไมํได๎เจตนา การกระท าผิด
เล็กๆ น๎อยๆ ในสํวนของงานเอกสารตํางๆ แตํกลับมีโทษที่รุนแรงเกินกวําเหตุ ในหลายมาตราขอให๎มี
การแก๎ไขปัญหากฎหมาย กฎระเบียบตํางๆ ของกรมประมง ที่เป็นปัญหาตํอการปฏิบัติ ของ
ชาวประมงในหลายๆ ฉบับ เชํน กฎกระทรวง ระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการ
ท างานของคนประจ าเรือ พ.ศ. 2559 ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่น
เอกสารและหลักฐาน ตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ๎งเรือเข๎าออก กํอนน าเรือประมง
พาณิชย์ออกจากทําเทียบเรือประมง พ.ศ. 2560 เป็นต๎น , 6. PIPO ขอให๎แก๎ไขปัญหาในการแจ๎งเข๎า-
ออก ของแตํละศูนย์ฯ ให๎ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน และ 7 เรื่อง VMS นั้น มีกรณีที่บางครั้ง
เรือประมงไมํได๎ออกท าการประมงเป็นเวลานาน แตํชาวประมงยังคงต๎องรับภาระในการจํายคําบริการ
รายเดือนของอุปกรณ์ VMS ในชํวงที่เรือจอด ซึ่งเป็นปัญหากับชาวประมงที่ไมํมีรายได๎จากการจับสัตว์
น้ า แตํยังต๎องมาเสียคําใช๎จํายในสํวนนี้ ซึ่งเป็นการเพ่ิมภาระหนี้สินให๎กับชาวประมง ดังนั้นจึงขอให๎มี
การพิจารณาหาแนวทางแก๎ไขและก าหนดมาตรการ เพ่ือชํวยเหลือให๎กับชาวประมง 

ทัง้นี้ หลังจากท่ีพ่ีน๎องชาวประมงในจังหวัดสมุทรสาครกวํา 200 คน ได๎ยื่นหนังสือคัดค๎านการที่
รัฐบาลจะไปให๎สัตยาบันเพ่ือรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหวํางประเทศ ฉบับที่ 188 ( C188) 
และ หนังสือขอความอนุเคราะห์แก๎ไขปัญหาประมงเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว ก็ได๎แยกย๎ายกันกลับไปพร๎อม
กับแผํนป้ายข๎อความตํางๆ ที่น ามาถือเพ่ือแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในครั้งนี้ด๎วย 

 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:  
1. กลุํมตัวแทนสมาคมการประมงสมุทรสาคร ชมรมอวนล๎อม และตัวแทนชาวประมงจังหวัด
สมุทรสาครคัดค๎านการเข๎าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหวํางประเทศ (ILO) ฉบับที่ 188 
2. ภาครัฐต๎องการเข๎าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหวํางประเทศ (ILO) ฉบับที่ 188 

 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.นายกรัฐมนตรี  2.รองนายกรัฐมนตรี  3.ผู๎วําราชการจังหวัดสมุทรสาคร  4.ประมงจังหวัด            
5. สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา: พ.ศ.2560-พ.ศ.2561  
 
สถานะ: ยังไมํได๎รับการแก๎ไข  
 
พลวัต: สถานการณ์ได๎มีการขยายตัว เพราะ กลุํมตัวแทนสมาคมการประมงสมุทรสาคร ชมรมอวน
ล๎อม และตัวแทนชาวประมงจังหวัดสมุทรสาคร เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือเข๎า
ยื่นหนังสือร๎องเรียนผํานผู๎วําราชการจังหวัดสมุทรสาคร ไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี  
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย์สินและรํางกาย  
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วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา 

การยื่นหนังสือตํอผู๎วําราชการจังหวัด ตํอนายกรัฐมนตรี และการใช๎สื่อมวลชนชํวยในการ
เสนอขําวสาธารณะ 
 
ปัจจัยที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
 ธรรมาภิบาลของหนํวยงานรัฐและความรับผิดชอบทางสังคมของบริษัทเอกชน  

 
แหล่งข้อมูล: 
ส านักขําวทีนิวส์. “ประมงสมุทรสาครกว่า 100 ชีวิต เอาจริง จอดเรือเตรียมเข้าพบ "บิ๊กป้อม" หาทาง
ออกปัญหาความเดือดร้อน” 9 เมษายน 2561. (https://www.tnews.co.th/contents/438915) 
ส านักขําว กรมประชาสัมพันธ์. “พ่ีน๎องชาวประมงสมุทรสาคร ยื่นคัดค๎านรัฐฯ ให๎สัตยาบันรับ
อนุสัญญา C188” 1 สิงหาคม 2561. 
(http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detailRegion/TNSOC610801001009
6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tnews.co.th/contents/438915
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97.คัดค้าน ทางขึ้น-ลง โครงข่ายทางสนับสนุนการเช่ือมต่อระบบขนส่งหลักของ
ประเทศ ช่วงจังหวัดสมุทรสาคร – จังหวัดสมุทรปราการ 
 
พื้นที่: ต.บางกระเจ๎า อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
 
ประเภท: การจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐาน(คมนาคม) 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ผู๎ประกอบการ ผู๎อยูํอาศัยหมูํบ๎านเดอะพาร์ค และชาวชุมชนในละแวกใกล๎เคียง     
ต.บางกระเจ๎า อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร คัดค๎าน ทางขึ้น-ลง โครงการโครงขํายทาง
สนับสนุนการเชื่อมตํอระบบขนสํงหลักของประเทศ ชํวงจังหวัดสมุทรสาคร – จังหวัดสมุทรปราการ 
เพราะกังวลเรื่องมลพิษที่จะมาจากการกํอสร๎าง ฝุ่นละออง และมลภาวะทางเสียง  
 
ความเป็นมา : 

18 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมเซ็นทรัลเพลส กรมทางหลวงชนบทจัดประชุมเพ่ือชี้แจง
เพ่ิมเติมโครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล๎อมโครงขํายทางสนับสนุนการ
เชื่อมตํอระบบขนสํงหลักของประเทศชํวงจังหวัดสมุทรสาคร-จังหวัดสมุทรปราการ (สะพานข๎าม
แมํน้ าเจ๎าพระยาบริเวณอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และถนนเชื่อมตํอ) โดยมีนาย
วินิจ เจียรสภาวงศ์ ผู๎จัดการโครงการ นายกฤษดารักษ์ แพรัตตกุล  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านสิ่งแวดล๎อม และ
นายศิริพงษ์ มีแก๎ว วิศวกรโครงการ เป็นผู๎แทนในการชี้แจง ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์
และผลที่คาดวําจะได๎รับรวมทั้งสรุปผลกระทบสิ่งแวดล๎อม มาตรการป้องกัน แก๎ไขและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล๎อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

ตํอมาทางด๎านนายชาญสิทธิ์ มีดี ผู๎จัดการนิติบุคคลหมูํบ๎านจัดสรรเดอะ พาร์ค พร๎อมผู๎อยูํ
อาศัยในหมูํบ๎านเดอะ พาร์ค  ต.บางกระเจ๎า อ.เมืองสมุทรสาคร ได๎ขอชี้แจงและคัดค๎าน โดยกลําววํา 
สืบเนื่องจากโครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล๎อมโครงขํายทางสนับสนุน
การเชื่อมตํอระบบขนสํงหลักของประเทศชํวงจ.สมุทรสาคร-จ.สมุทรปราการ ได๎มีการประชุมแนะน า
โครงการตั้งแตํปี2558-2559 โดยที่ชาวหมูํบ๎านเดอะพาร์คไมํเคยมีชื่อเซ็นรับทราบการประชุมและ
ไมํได๎รับรู๎ขําวสารหรือรายละเอียดข๎อมูลตํางๆเกี่ยวกับโครงการดังกลําวเลย จนกระทั่ งเมื่อ 15 
มกราคม 2560 ได๎มีเจ๎าหน๎าที่ของกรมทางหลวงชนบทเข๎ามาสํองกล๎อง ปักหมุด ชาวหมูํบ๎านเดอะ
พาร์ค จึงได๎สืบค๎นข๎อมูลท าให๎ทราบการปรับเปลี่ยนเส๎นทางของโครงการดังกลําว มาใช๎พ้ืนที่ใน
หมูํบ๎านเป็นทางขึ้น-ลง ชาวบ๎านหมูํบ๎านเดอะพาร์คจ านวน 88 หลังคาเรือนมีความประสงค์ให๎
ปรับเปลี่ยนเส๎นทางขึ้น-ลง หรือย๎ายไปใช๎พ้ืนที่บริเวณอ่ืนจึงขอคัดค๎านเพราะมลภาวะในด๎านสุขภาพ
และอนามัยในการด าเนินชีวิตระหวํางที่มีการกํอสร๎างและการใช๎ชีวิตในอนาคตที่ต๎องอาศัยอยูํตลอด
ชั่วลูกชั่วหลาน  

6 เมษายน 2560 ที่บริษัทลัคก้ีฟู้ดส์ (ไทย) จ ากัด  ต าบลบางกระเจ๎า ริมถนนพระรามสอง ได๎
มีผู๎ประกอบการของบริษัทและคนงานของบริษัทบริษัทลัคกี้ฟู้ดส์ (ไทย) จ ากัด ผู๎อยูํอาศัยหมูํบ๎าน
เดอะพาร์คซึ่งอยูํฝั่งตรงข๎ามบริษัท และชาวชุมชนในละแวกใกล๎เคียง ราว 300 คน ได๎มารวมตัวเพ่ือ
คัดค๎าน การสร๎างโครงขํายทางสนับสนุนการเชื่อมตํอระบบขนสํงหลักของประเทศ ชํวงจังหวัด
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สมุทรสาคร – จังหวัดสมุทรปราการ โดยเหตุผลที่ทางผู๎ประกอบการบริษัทลัคกี้ฟู้ดส์ขอคัดค๎าน
โครงการนี้เป็นเพราะวํา ทางยกระดับสายนี้จะพาดผํานในตัวบริษัทพอดี และใกล๎เคียงกับสายงานการ
ผลิต ซึ่งจะอยูํที่กิโลเมตรที่ 37+300 ท าให๎เกิดความกังวลวําจะได๎รับผลกระทบในเรื่องมลพิษที่จะมา
จากการกํอสร๎าง มลพิษจากรถยนต์ที่ต๎องมีวิ่งกันอยูํตลอดเวลา อีกทั้งฝุ่นละออง มลภาวะทางเสียง 
ความไมํปลอดภัย ที่จะสํงผลตํอบริษัทอยํางแนํนอน เนื่องจากบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ผลิตอาหารเพ่ือการ
สํงออกที่มีกลุํมลูกค๎าหลากหลายประเทศ และคํอนข๎างเข๎มงวดกับเรื่องของความสะอาด ซึ่งหาก
ประเทศนั้นเห็นวําสภาพแวดล๎อมของโรงงานไมํเหมาะสม มีความเสี่ยงเรื่องสารปนเปื้อนก็จะท าให๎
สํงออกไมํได๎ สํงผลกระทบเป็นลูกโซํไปถึงคนงานท่ีมีกันหลายร๎อยชีวิต และสุดท๎ายบริษัทก็อาจต๎องปิด
ตัวลงเนื่องจากไมํมีผู๎รับซื้อ เชํนเดียวกับผู๎อยูํอาศัยหมูํบ๎านเดอะพาร์คที่อยูํฝั่งตรงข๎าม ซึ่งเขตทางก็
พาดผํานเข๎าไปในหมูํบ๎านเชํนเดียวกัน โดยพวกเขาบอกวํา การถนนจะสร๎างเข๎ามาแบบนี้ไมํเห็นด๎วย 
เพราะจะกระทบตํอเรื่องการอยูํอาศัย ทั้งเสียงที่รบกวน มลภาวะทางอากาศ หรือแม๎กระทั่งเรื่องพ้ืนที่ 
ตัวบ๎านที่อาจทรุดหรือเสียหายจากการกํอสร๎าง จึงอยากให๎ทางโครงการลองศึกษาดูใหมํ หาจุดขึ้นลง
ทางที่เหมาะสมกวํานี้ เพราะบริเวณนี้นับเป็นชุมชนแออัดที่มีทั้งบ๎านคน โรงเรียน วัด หากมีจุดขึ้นลง
เข๎ามาพาดผําน ยํอมกํอให๎เกิดผลกระทบตํอการจราจร และความเป็นอยูํของคนแถบนี้อยํางแนํนอน 
จึงคิดวํานําจะหาที่อ่ืนเป็นจุดด าเนินโครงการ เพราะพ้ืนที่แถบนี้หากพิจารณาให๎ดีก็นําจะมีที่วํางที่
เหมาะสมกวําตรงนี้  ที่ผํานมาได๎มีการร๎องเรียนผํานศูนย์ด ารงธรรมของจังหวัด สํงเรื่องไปที่ส านัก
นายก และหนํวยงานตํางๆ ซึ่งเรื่องก็มาตกอยูํที่กรมทางหลวงชนบท และก็ได๎ค าตอบวําไมํสามารถ
เปลี่ยนต าแหนํงได๎ จึงท าให๎ผู๎ได๎รับผลกระทบทุกกลุํมต๎องออกมาแสดงจุดยืนที่ไมํอยากให๎โครงการนี้
เกิดข้ึนตรงจุดนี้ 

9 กุมภาพันธ์ 2561 ชาวบ๎านต าบลบางกระเจ๎า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได๎พยายามเรียกร๎อง 
ขอให๎ทางกรมทางหลวงชนบท ตรวจสอบและพิจารณาการสร๎างจุดขึ้นลง ทางยกระดับ เส๎นทางเชื่อม 
สมุทรปราการ-สมุทรสาคร กม. 37 + 300 มาเป็น กม. 36+200 ที่หํางจากจุดเดิมเพียง 900 เมตร 
แตํผํานมา 2 ปี เรื่องไมํคืบหน๎า ชาวบ๎านกังวลวํา หากโครงการเกิดขึ้นจริง ชาวบ๎านในพ้ืนที่จะได๎รับ
ผลกระทบ 

13 มิ.ย. 2561 ที่ห๎องโชติกา โรงแรมเซ็นทรัลเพลส ต.มหาชัย อ.เมือง ฯ จ.สมุทรสาคร กรม
ทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม และบริษัทที่ปรึกษา จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นใน
พ้ืนที่ต าบลบางกระเจ๎า (เพ่ิมเติม) โครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล๎อม 
โครงขํายทางสนับสนุนการเชื่อมตํอระบบขนสํงหลักของประเทศชํวง จ.สมุทรสาคร-จ.สมุทรปราการ 
(สะพานข๎ามแมํน้ าเจ๎าพระยาบริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ และถนนเชื่อมตํอ)  โดยมี
คณะที่ปรึกษาโครงการ ประกอบด๎วย นายวินิจ เจียรสถาวงศ์ ผู๎จัดการโครงการ พร๎อมด๎วย นาย
ศิริพงศ์ มีแก๎ว วิศวกรโครงการ นายกฤษดารักษ์ แพรัตกุล ผู๎เชี่ยวชาญด๎านสิ่งแวดล๎อม รํวมเข๎าชี้แจง
รายละเอียดโครงการ และเปิดโอกาสให๎ผู๎เข๎ารํวมประชุม ซึ่งเป็นประชาชนชาว ต.บางกระเจ๎า ทั้งจาก
หมูํบ๎านจัดสรรในพ้ืนที่ รวมทั้งโรงงาน บริษัทห๎างร๎าน และเกษตรกรนาเกลือที่อยูํในบริเวณแนว
เส๎นทาง รํวมแสดงความคิดเห็นเป็นระยะเวลากวํา 3 ชั่วโมง 

ในสํวนของข๎อคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งผู๎เข๎ารํวมประชุมสํวนใหญํตํางไมํเห็นด๎วยกับ
ทางขึ้น-ลงบน ถ.พระราม 2 ทั้ง กม.37+300 แนวเส๎นทางเดิม และ กม.36+200 แนวเส๎นทาง
เพ่ิมเติม เนื่องจากต๎องมีการเวนคืนที่ดินซึ่งมีท้ังบริษัทห๎างร๎านและโรงงานเป็นเจ๎าของ ท าให๎เกิดความ
เดือดร๎อนในการประกอบกิจการ ขณะที่หมูํบ๎านและชุมชนในบริเวณดังกลําวจะได๎รับผลกระทบจาก
เสียง ฝุ่นละออง การสั่นสะเทือน และการกระจุกตัวของรถยนต์บน ถ.พระราม 2 บริเวณหน๎าหมูํบ๎าน 
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อีกทั้งผู๎เข๎ารํวมประชุมบางรายมองวําแนวเส๎นทางทั้งสองแหํงมีความแออัดมาก จึงไมํเห็นด๎วยกับ
โครงการและขอให๎ยุติโครงการนี้ไปเลย 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1. ทางหลวงชนบท ได๎รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีในการด าเนินโครงการโครงขํายทางสนับสนุน
การเชื่อมตํอระบบขนสํงหลักของประเทศชํวงจังหวัดสมุทรสาคร-จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือแก๎ปัญหา
การจราจร 
2. ผู๎ประกอบการ ผู๎อยูํอาศัยหมูํบ๎านเดอะพาร์ค และชาวชุมชนในละแวกใกล๎เคียง ต.บางกระเจ๎า     
อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร คัดค๎าน จุดขึ้นลง โครงการโครงขํายทางสนับสนุนการเชื่อมตํอ
ระบบขนสํงหลักของประเทศ ชํวงจังหวัดสมุทรสาคร – จังหวัดสมุทรปราการ เพราะไมํมีการ
ประชาสัมพันธ์ให๎รับรู๎อยํางทั่วถึง และกังวลเรื่องมลพิษที่จะมาจากการกํอสร๎าง ฝุ่นละออง และ
มลภาวะทางเสียง  
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.คณะรัฐมนตรี  2.ส านักนายกรัฐมนตรี 3.ผู๎จัดการโครงการฯ 4.วิศวกรโครงการฯ 5.ผู๎เชี่ยวชาญด๎าน
สิ่งแวดล๎อม 6.ผู๎จัดการนิติบุคคลหมูํบ๎านจัดสรรเดอะ พาร์ค 7.บริษัทลัคกี้ฟู้ดส์(ไทย) จ ากัด 8.ศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร 9.สื่อมวลชน   
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561 
 
สถานะ: อยูํในกระบวนการ การรับฟังและรวบรวมข๎อมูลความคิดเห็นของประชาชน 

 
พลวัต: ผู๎ประกอบการของบริษัทลัคก้ีฟู้ดส์ (ไทย) จ ากัด ผู๎อยูํอาศัยหมูํบ๎านเดอะพาร์ค และชาวชุมชน
ในละแวกใกล๎เคียง ต.บางกระเจ๎า อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 300 คน ได๎มารวมตัวเพ่ือ
คัดค๎าน การสร๎างทางขึ้นลงโครงขํายทางสนับสนุนการเชื่อมตํอระบบขนสํงหลักของประเทศ ชํวง
จังหวัดสมุทรสาคร – จังหวัดสมุทรปราการ เพราะไมํมีการประชาสัมพันธ์ให๎รับรู๎อยํางทั่วถึง และ
กังวลเรื่องมลพิษที่จะมาจากการกํอสร๎าง ฝุ่นละออง และมลภาวะทางเสียง  
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย์สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ รํวมลงชื่อคัดค๎าน และการหาทางออกของ
ฝ่ายตํางๆที่เก่ียวข๎อง โดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
  
แหล่งข้อมูล: 
มหาชัยเคเบิลทีวี. “ชุมชนเดอะพาร์คคัดค้านทางขึ้น-ลงโครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบ
ขนส่งหลักช่วง จ.สมุทรสาคร-จ.สมุทรปราการ” 18 กุมภาพันธ์ 2560. 
(http://www.mahachaicabletv.com/คัดค๎านโครงการ) 
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สาครออนไลน์. “ทช. เปิดเวทีรับฟังประชาชนบางกระเจ้า จุดขึ้น-ลง “โครงการพระสมุทรเจดีย์”    

13 มิ.ย. 2561. (http://www.sakhononline.com/news/2017/?p=
5603) 
มหาชัยเคเบิลทีวี. “ชาวบ้าน โรงงาน รวมตัวคัดค้านการก่อสร้างทางชึ้นลง ต.บางกระเจ้า”             

6 เมษายน 2560. (http://www.mahachaicabletv.com/คัดค๎านการกํอสร๎าง
ทางชึ้น/) 
ไทยพีบีเอส. “ค้านสร้างจุดขึ้น-ลงทางด่วน ก.ม.37+300 ถ.พระราม 2 ต.บางกะเจ้า อ.เมือง           
จ.สมุทรสาคร” 9 กุมภาพันธ์ 2561. (https://www.youtube.com/watch?v=wIm9gnsxRqc) 
 
 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sakhononline.com/news/2017/?p=5603
http://www.sakhononline.com/news/2017/?p=5603
http://www.mahachaicabletv.com/คัดค้านการก่อสร้างทางชึ้น/
http://www.mahachaicabletv.com/คัดค้านการก่อสร้างทางชึ้น/
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98.ประท้วงการสร้างถนนล่าช้า (สายวัดเจษฎาราม-สารินโคกขาม) 
 
พื้นที่: ชุมชนเจษฎาวิถี อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
 
ประเภท: การจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐาน(คมนาคม) 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านชุมชนเจษฎาวิถี อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ติดป้ายประท๎วงการสร๎าง
ถนนสายวัดเจษฎาราม-สารินโคกขาม เพราะสร๎างมานานกวํา 2 ปีแล๎วยังไมํเสร็จ ท าให๎ชาวบ๎าน
เดือดร๎อน 
 
ความเป็นมา : 

18 กรกฎาคม 2560 ชาวบ๎านชุมชนเจษฎาวิถี อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร รวมตัวกันติด
ป้ายประท๎วงรอบหมูํบ๎าน หลังทางการไมํสนใจเรื่องการสร๎างถนน เพราะสร๎างมานานกวํา 2 ปีแล๎ว 
ยั ง ไมํ เสร็จสั กที  เดินทางก็ล าบาก เสี่ ยง อันตราย แถมรถก็ พัง อีก ติดตามจากรายงาน 
ส าหรับถนนสาย สค. 5031 แยก ทช.สค.2004 บ.เจษฎาวิถี อ.เมือง สมุทรสาคร เป็นเส๎นทางเชื่อมตํอ
ระหวํางเส๎นทางหลังวัดเจษฎาราม ไปหมูํบ๎านสาริน และ วัดโคกขาม มีระยะทางความยาวโดยรวม 
10 กิโลเมตร กับอีก 160 เมตร มีลักษณะของการกํอสร๎างเป็นแบบ ถนนผิวทางชนิดแอลฟัสติกส์ 
คอนกรีต ขนาด 2 – 6 ชํองจราจร กว๎างชํองละ 3.00 – 3.50 เมตร พร๎อมทางเท๎าในเขตชุมชน กว๎าง 
1.75 – 2.50 เมตร ไหลํทางนอกชุมชน ระบบระบายน้ า ระบบอ านวยความปลอดภัยการจราจร และ
ระบบไฟฟ้าแสงสวํางบริเวณทางแยก ขยายสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็กข๎ามคลองสนามไชย คลอง
หลวงและคลองธรรมชาติตํางๆ จ านวน 16สะพานเส๎นทางสายวัดเจษฎาราม-สารินโคกขาม ระยะทาง
ประมาณ 10 กิโลเมตร ที่ชาวบ๎านชุมชนเจษฎาวิถี ร๎องเรียนวําเดือดร๎อนมาก เพราะตั้งแตํเริ่มต๎น
สร๎างถนนจนถึงทุกวันนี้ กินเวลายาวนานกวํา 2 ปี ก็ไมํมีวี่แวววําจะแล๎วเสร็จ ผู๎สื่อขําวลงไปส ารวจ
พ้ืนที่ พบวํา รอบชุมชนมีป้ายข๎อความท านองตัดพ๎อหนํวยงานที่รับผิดชอบติดอยูํหลายป้าย สํวน
สภาพถนนยังเป็นถนนลูกรัง มีฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่ว จนชาวบ๎านต๎องน าน้ ามารดป้องกันฝุ่นเข๎าบ๎าน
เวลารถขับผําน ถนนบางชํวงเป็นหลุมเป็นบํอ สร๎างความเดือดร๎อนให๎กับผู๎ใช๎เส๎นทาง แถมยังมีวัสดุ
กํอสร๎างทั้งดินที่จะน ามาถมถนน ทํอซีเมนต์ขนาดใหญํ ถูกวางทิ้งไว๎หลายจุด นอกจากนี้ สะพานข๎าม
ล ารางสาธารณะถูกทุบราวสะพานออก และยังไมํมีการสร๎างราวสะพานใหมํ เพียงแคํน าแบริเออร์     
มาวางกั้นไว๎เทํานั้น ยิ่งท าให๎เสี่ยงอันตราย ชาวบ๎านจึงอยากให๎หนํวยงานที่รับผิดชอบเข๎ามาตรวจสอบ 
การสร๎างถนนในเส๎นทางนี้วํา ท าไมถึงลําช๎ากินเวลายาวนานแบบนี้ 

ด๎านวิศวกรโครงการฯ บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน ชี้แจงเหตุผลของความลําช๎าเกิดจาก
ปัญหาเรื่องเขตทางที่ต๎องให๎การไฟฟ้า การประปาสํวนภูมิภาค และประปาหมูํบ๎าน รื้อถอนเสาไฟ 
และย๎ายทํอประปาออกจากพ้ืนที่ แตํปรากฏวําทางหนํวยงานเหลํานี้ ขอให๎มีการชี้เขตที่ชัดเจน จาก
ส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งขณะนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล๎ว หลังจากนี้ทางหนํวยงานตํางๆ จะ
รีบเข๎ามาด าเนินการ แตํก็อาจจะยังติดปัญหาด๎านงบประมาณอยูํบ๎าง ซึ่งไมํนําจะทันเวลาตามสัญญา
วําจ๎างเดิม จึงท าให๎ต๎องมีการขอขยายเวลาด าเนินการออกไปอีก อยากจะวอนขอความเข๎าใจจาก
ชาวบ๎านในประเด็นนี้ด๎วย  ส าหรับถนนในเส๎นทางนี้ อยูํในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท 
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กระทรวงคมนาคม ใช๎งบประมาณกํอสร๎าง 373 ล๎านบาท เริ่มด าเนินการมาตั้งแตํวันที่ 20 เม.ย.2558 
และจะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 ส.ค.2560 นี้ 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1. ทางหลวงชนบท เป็นผู๎รับผิดชอบสร๎างถนนสายวัดเจษฎาราม-สารินโคกขาม เพ่ือแก๎ปัญหา
การจราจร  
2. ชาวบ๎านชุมชนเจษฎาวิถี อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ประท๎วงการสร๎างถนนสายวัดเจษฎา
ราม-สารินโคกขาม เพราะสร๎างมานานกวํา 2 ปีแล๎วยังไมํเสร็จ ท าให๎ชาวบ๎านเดือดร๎อนในการเดินทาง 
ปัญหาฝุ่นละออง และเสี่ยงอันตราย  
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.วิศวกรโครงการฯ  2.สื่อมวลชน   
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561 
 
สถานะ: อยูํระหวํางการด าเนินการแก๎ไข 

 
พลวัต: ชาวบ๎านชุมชนเจษฎาวิถี อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร รวมตัวกันติดป้ายประท๎วงการสร๎าง
ถนนสายวัดเจษฎาราม-สารินโคกขาม เพราะสร๎างมานานกวํา 2 ปีแล๎วยังไมํเสร็จ ท าให๎ชาวบ๎าน
เดือดร๎อนในการเดินทาง ปัญหาฝุ่นละออง และเสี่ยงอันตราย 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย์สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การร๎องหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและ 
การใช๎สื่อมวลชนชํวยในการเสนอขําวสาธารณะ 
  
แหล่งข้อมูล: 
ชํอง 7. “ชาวบ้านโวยท าถนน 2 ปี ไม่เสร็จ จ.สมุทรสาคร” 18 กรกฎาคม  2560. 
(http://news.ch7.com/detail/238930) 
มหาชัยเคเบิลดิจิตอลทีวี. “ชาวบ้านสุดทน ขึ้นป้ายร้องถนนสร้างนาน 2 ปี” 13 กรกฎาคม  2560. 
(http://www.mahachaicabletv.com/ร๎องถนนสร๎างนาน) 
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  99.ประท้วงการสร้างโรงคัดแยกขยะและโรงไฟฟ้า 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
พื้นที่ : ต าบลบางโทรัด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
 
ประเภท : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
ระดับการรับรู้ : ระดับชาติ 
 
ประเด็นความขัดแย้ง : ชาวบ๎านหมูํ 3 ต าบลบางโทรัด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
คัดค๎านการสร๎างโรงคัดแยกขยะและโรงไฟฟ้า ในพ้ืนที่ต าบลบางโทรัด โดยให๎เหตุผลวําจะสร๎าง
ผลกระทบกับชุมชมและสิ่งแวดล๎อม 
  
ความเป็นมา : 

19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07:15 น. ชาวบ๎านชุมชนบางโทรัด กวํา 300 คน เข๎ารํวมรับฟัง
ในเวทีฟังความคิดเห็นโรงคัดแยกขยะและโรงไฟฟ้าสมุทรสาคร ที่จัดขึ้นบริเวณอาคารเอนกประสงค์
โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร ต าบลบางโทรัด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีตัวแทน
จากบริษัทสมุทรสาคร เนเชอรัล คลีนเอนเนอร์จี จ ากัด ตัวแทนจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม จากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เจ๎าหน๎าที่จากองค์การบริหารสํวนต าบลบางโทรัด 
และทหารจากมณฑลทหารบกที่ 16 เข๎ารํวมรับฟังด๎วย ชาวบ๎านที่เข๎ารํวมฟังมีทั้งกลุํมที่เห็นด๎วยและ
คัดค๎าน โดยแตํละฝ่ายตํางพากันชูป้ายทั้งสนับสนุนและคัดค๎าน และสํงเสียงถกเถียงกันเต็มพ้ืนที่ แตํ
ไมํมีเหตุชุลมุนเกิดขึ้นแตํอยํางใด 

ส าหรับฝ่ายที่ไมํเห็นด๎วยนั้นเป็นชาวบ๎านใน หมูํ 3 บางโทรัด ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่โรงงานตั้งอยูํโดย
ให๎เหตุผลวํา จะต๎องสร๎างผลกระทบกับชุมชมและสิ่งแวดล๎อมแนํนอน เพราะตอนนี้การกํอสร๎าง
โรงงานก็ได๎ท าแล๎วและที่ผํานมาก็ได๎น าขยะเข๎าโรงงานแล๎วสํวนหนึ่ง ซึ่งก็ท าให๎เกิดกลิ่นเหม็นจน
ประชาชนข๎างเคียงเดือดร๎อน รวมทั้งข๎อกังวลในเรื่องน้ าเสีย ที่เกิดจากการชะล๎างขยะที่ชาวบ๎านเป็น
หํวงวําจะปนเปื้อนลงสูํแหลํงน้ า อีกทั้งเรื่องเขมําควันจากการเผาไหม๎ที่ชาวบ๎านกลัววําจะมีสารเคมีที่
เป็นอันตรายปนเปื้อนมาด๎วย ปลํอยเสียง 

สํวนชาวบ๎านฝั่งที่เห็นด๎วยจะเป็นชาวบ๎านจาก หมูํ 7 และ หมูํ 8 โดยให๎เหตุผลวําโครงการนี้
นําจะเป็นประโยชน์ สํวนข๎อกังวลในเรื่องมลพิษนั้นมองวําโรงงานนําจะมีระบบที่จะจัดการไมํไห๎มี
ปัญหาเหลํานั้นเกิดข้ึน การมีโรงงานรับขยะนําจะเป็นผลดี มากกวําเพราะขยะตามบ๎านเรือนจะได๎มีที่
ทิ้งอยํางถูกสุขลักษณะไมํต๎องทิ้งเกลื่อนแบบไมํเป็นที่ 

ด๎านตัวแทนจากทางบริษัท ชี้แจงถึงระบบบริหารจัดการขยะวํา จะท าแบบระบบปิดทั้งหมด 
และจะคัดแยกขยะอินทรีย์ที่เนําเสียงํายออก เพ่ือลดปัญหากลิ่นและจะราดสารจุลินทรีย์ซึ่งไมํใชํ
สารเคมีในการยํอยสลาย สํวนพลาสติกและขยะที่จะเข๎าสูํขั้นตอนการเผาไหม๎จะเป็นพลาสติกที่ ไมํ
อันตราย ขณะที่พลาสติกและขยะอันตรายจะคัดออกเพ่ือสํงไปท าลายในโรงงานที่จัดการกับขยะ
อันตราย สํวนน้ าชะล๎างนั้นจะถูกเก็บลงสูํบํอบ าบัดที่มีพลาสติกรองพ้ืนน้ าที่ปลํอยออกไปจะต๎องผําน
การบ าบัดกํอน สํวนการผลิตไฟฟ้านั้นจะไมํมีน้ าทิ้งเกิดขึ้นเพราะใช๎ระบบน้ าหมุนเวียนและในเรื่อง
เขมําจากการเผาไหม๎จะไมํมีสารอันตรายปนเปื้อนเพราะขยะหรือพลาสติกที่จะเข๎าสูํขั้นตอนนี้จะเป็น
พลาสติกท่ีไมํอันตราย 
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วันที่ 15 ก.พ. 2560 ที่วัดประสาทสามัคคีธรรม (วัดคลองซื่อ) ม.1 ต.บางโทรัด อ.เมือง            
จ.สมุทรสาคร นายโชติพัฒน์ สิชณรังษี นายอ าเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีการรับ
ฟังความคิดเห็นและชี้แจงท าความเข๎าใจ เกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะ ในพ้ืนที่ต าบล
บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีผู๎แทนสํวนราชการที่เก่ียวข๎อง ผู๎แทนจากบริษัท และประชาชน
ในพ้ืนที่ต าบลบางโทรัด เข๎ารํวมจ านวนมาก สํวนบรรยากาศด๎านนอกห๎องประชุม ได๎มีประชาชน
ต าบลบางโทรัด ประมาณ 100 คน ได๎มาถือป้ายคัดค๎านมีใจความ อาทิ ไมํเอาขยะ , ชาวชุมชนหมูํ 3 
ไมํเอาโรงงานขยะ, ชํวยด๎วยสารพิษมาหนูยังเด็กๆ และรํวมสํงวิญญาณขยะธุรกิจเห็นแกํได๎ ฯลฯ 

ด๎านนางสาวสมนึก เล๎าเกร็ด อายุ 50 ปี อยูํบ๎านเลขที่ 15 ม.3 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร ตัวแทนกลุํมผู๎คัดค๎าน กลําววํา ปัญหาที่จะเกิดข้ึนถ๎ามีการกํอสร๎างโรงงานคัดแยกขยะ คือ 
มีกลิ่นเหม็นและมีมลพิษ ซึ่งปัญหามลพิษก าจัดไมํได๎อยํางแนํนอน ถึงเราเป็นชาวบ๎านไมํได๎โงํขนาดนั้น
หรอก ไอ๎ที่เขาบอกวําสวยหรู ดี สะอาด ปลอดกลิ่น ปลอดมลพิษ เป็นไปไมํได๎หรอก เขาปฏิบัติไมํได๎ 
ไหนจะน้ าเนําน้ าเสียอีก เขาท าแล๎ว เขาก าจัดให๎เราได๎ไง สิ่งที่เขาพูดมาท าไมํได๎แนํๆ เราเชื่อเชํนนั้น ที่
เขาท าประชามติ แตํละครั้งเขาพูดไมํเคยเหมือนกันเลย ครั้งแรกก็บอกวํา ขยะเขามาอัดก๎อนเป็นขยะ
อัดแห๎ง เฉพาะเผาเทํานั้น แตํตํอมาก็ไมํใชํ ปัจจุบันก็มีการเอาขยะเข๎าไปบ๎างแล๎ว ซึ่งโรงงานขณะนี้ใกล๎
กํอสร๎างเสร็จแล๎ว และมีการเอาของเข๎าไปด าเนินการ แตํตํอมา ทหารสั่งปิดเพราะชาวบ๎านไป
ร๎องเรียนมา ครั้งนี้เขาก็เลยมาประชามติใหมํ 

ทางด๎าน นายอนุพงศ์ มุทราอิศ ผู๎แทนของบริษัทสมุทรสาครเนเชอรัลคลีน เอนเนอจี จ ากัด 
กลําววํา ตนได๎มาชี้แจงท าความเข๎าใจเรื่องการสร๎างโรงคัดแยกขยะและโรงไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งขณะนี้
นั้นการด าเนินงานได๎สร๎างโรงคัดแยกขยะอยูํ แตํโรงไฟฟ้าจากขยะยังไมํได๎สร๎าง และขณะนี้หยุดการ
ด าเนินการเพ่ือรอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งสิ่งที่ทางบริษัทท าเรามีวิธีการคัดแยกขยะ 
และเอาขยะที่คัดแยกได๎ไปเผาเป็นพลังงานสะอาด เอาตัวที่เป็นพลังงานสะอาดน าเข๎าสูํกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้า กํอนจะน าไฟฟ้าที่ผลิตได๎ไปขายให๎ภาครัฐ ตํอไป 

ขณะที่นายโชติพัฒน์ สิชณรังษี นายอ าเภอเมืองสมุทรสาคร กลําววํา เนื่องด๎วยปรากฏมีการ
ร๎องเรียน ร๎องทุกข์จากประชาชน คัดค๎านการด าเนินโครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะของ
บริษัทสมุทรสาครเนเชอรัล คลีน เอ็นเนอร์จี จ ากัด และบริษัท สมุทรสาคร คลีนเอ็นเนอร์จี จ ากัด ใน
พ้ืนที่ ม.3 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยเฉพาะในประเด็นการจัดให๎มีกระบวนการชี้แจงท า
ความเข๎าใจกับประชาชนที่ผํานมา ไมํมีความชัดเจน จังหวัดสมุทรสาคร จึงมอบหมายให๎อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร ด าเนินการแก๎ไขปัญหาร๎องเรียนดังกลําว โดยจัดให๎มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น และ
ชี้แจงท าความเข๎าใจตํอประชาชนให๎เป็นไปด๎วยความโปรํงใสและเป็นธรรมแกํทุกฝ่าย จากนั้นจะน า
เรื่องดังกลําวเสนอไปที่ทางจังหวัด เพื่อที่ทางจังหวัดจะแจ๎งไปยังผู๎ร๎องเรียนให๎ทราบผลการด าเนินการ
ตํอไป 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 

1. ชาวบ๎านหมูํ 3 ต าบลบางโทรัด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีความ
ประสงค์ให๎ระงับการสร๎างโรงคัดแยกขยะและ ไมํต๎องการให๎สร๎างโรงไฟฟ้าจากขยะ เพราะจะมี
ผลกระทบกับชุมชมและสิ่งแวดล๎อม  

2. บริษัทสมุทรสาคร เนเชอรัล คลีนเอนเนอร์จี จ ากัด ต๎องการประกอบกิจการสร๎างโรงคัด
แยกขยะและโรงไฟฟ้าจากขยะ ในพ้ืนที่ต าบลบางโทรัด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
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ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน :  
1.นายอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 2.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 3.ส านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด 4.เจ๎าหน๎าที่จากองค์การบริหารสํวนต าบลบางโทรัด 5.ทหาร มณฑลทหารบกที่ 
16 6.สื่อมวลชน 

 
ระยะเวลา : พ.ศ.2559 – 2561 
 
สถานะ : อยูํในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น และชี้แจงท าความเข๎าใจตํอประชาชน 
 
พลวัต : ตัวแทนจากบริษัทสมุทรสาคร เนเชอรัล คลีนเอนเนอร์จี จ ากัด ได๎จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
เรื่องการสร๎างโรงคัดแยกขยะ และโรงไฟฟ้าสมุทรสาคร ชาวบ๎านที่เข๎ารํวมรับฟังมีทั้งกลุํมที่เห็นด๎วย
และคัดค๎าน เหตุผลเพราะจะมีผลกระทบกับชุมชมและสิ่งแวดล๎อม 
 
ระดับความรุนแรง : ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย์สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การร๎องเรียนตํอนายอ าเภอเมือง
สมุทรสาคร การจัดให๎มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น และการใช๎สื่อมวลชนชํวยในการเสนอขําว
สาธารณะ 
 
แหล่งข้อมูล :  
ขําวชํอง 8. “ชาวบ้านบางโทรัดประท้วงการสร้างโรงคัดแยกขยะและโรงไฟฟ้า .” 19 พฤศจิกายน 
2559. (https://www.thaich8.com/news_detail/18115) 
ไทยรัฐ. “สมุทรสาคร เปิดเวทีถกปมโรงไฟฟ้าขยะ-ชาวบ้านบางโทรัด กว่า 100 ฮือต้าน .” 15 
กุมภาพันธ์ 2560. (https://www.thairath.co.th/content/859274) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaich8.com/news_detail/18115
https://www.thairath.co.th/content/859274
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100.การร้องเรียนเบี้ยยังชีพคนชรา และคนพิการ 
 
พื้นที่ : อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
 
ประเภท : การจัดการประชากร (ผู๎สูงอายุ และคนพิการ) 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับชาติ 
 
ประเด็นความขัดแย้ง : ผู๎สูงอายุและผู๎พิการ รวมตัวกันประท๎วงองค์การบริหารสํวนต าบลบางน้ าจืด 
ไมํจํายเงินเบี้ยยังชีพให๎แกํผู๎สูงอายุและคนพิการ มานานกวํา 4 เดือน  
 
ความเป็นมา :  

วันที่ 13 ม.ค.60 ผู๎สื่อขําวรายงานวํา ที่อ าเภอเมืองสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร กลุํม
ผู๎สูงอายุและผู๎พิการกวํา 50 คน ออกรวมตัวผู๎ถือป้ายประท๎วง "หน๎าศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเมืองฯ"น า
โดยนางเสริมศิริ คงทน อายุ 65 ปี ระบุวํา เพื่อร๎องเรียนและขอความชํวยเหลือกรณี 4 เดือนที่ผํานมา
ไมํได๎รับเงินเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารสํวนต าบลบางน้ าจืด ซึ่งมีนายสุบรรณ มานะวิทยาการ เป็น
นายกฯ 

ทั้งนี้กํอนจะมีนางเฟ่ืองเพชร ชีวะสุวรรณ ท๎องถิ่นอ าเภอเมืองสมุทรสาคร พร๎อมด๎วยนายรัฐ
พล ประถมวงษ์ ปลัดอ าเภอเมืองสมุทรสาคร เข๎ามารับฟังเรื่องราวและตํอมาได๎เรียกตัวแทนกลุํม
ผู๎สูงอายุเข๎ารํวมประชุมหารือถึงสาเหตุดังกลําวที่ทาง อบต.บางน้ าจืด ไมํจํ ายเงินให๎แกํผู๎สูงอายุ 
ปรากฏวําที่ผํานมา  การประชุมสภา อบต.ที่ผํานมา (เมื่อเดือน ต.ค.59) ไมํชอบด๎วยกฎหมายและ
ขั้นตอนของระเบียบของข๎อบัญญัติสภาท๎องถิ่น เป็นเหตุ ให๎ทางนายอ าเภอในฐานะผู๎มีอ านาจ
ตรวจสอบและเซ็นอนุมัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย ท าให๎ต๎องสํงคืนกลับไปยัง อบต.เพ่ือให๎พิจารณา
ดูข๎อบัญญัติใหมํ แตํทางประธานสภาฯ ยืนยันปฏิเสธกลับมาวํา ได๎ปฏิบัติไปตามข๎อบัญญัติสภาแล๎ว 
นอกจากนี้ยังมีเสนอเรื่องไปยังผู๎วําราชการจังหวัด (อดีต) โดยทางผู๎วําราชการจังหวัดฯ ได๎พิจารณา
แล๎วมีความเห็นสอดคล๎องกับทางอ าเภอฯ จึงสํงกลับไปให๎ อบต.เพ่ือแก๎ไขกระบวนการประชุมสภาขึ้น
ใหมํให๎ถูกต๎องเพ่ือเป็นไปตามระเบียบข๎อบัญญัติกฎหมายตํอไป 

"ลําสุดจึงสํงคืนกลับไปอีกให๎ทางนายก อบต.บางน้ าจืด ให๎น าเข๎าสภาประชุมใหมํแล๎วคํอยสํง
ให๎ทางอ าเภอด าเนินการ โดยคาดวําจะใช๎เวลาให๎เสร็จสิ้นในเดือนมกราคม 2560 นี้หรืออยํางช๎าไมํ
เกิน 10 กุมภาพันธ์" 

ด๎านนางเสริมศิริ คงทน ฐานะผู๎สูงอายุ กลําววํา ทางผู๎สูงอายุในต าบลบางน้ าจืด ตํางรอคอย
และหมั่นสอบถามกับ อบต.มาตลอดแตํก็ได๎รับค าตอบสาเหตุที่ไมํชัดเจน และมีการโยนความผิดวํากัน
ไปๆมาๆกับทางอ าเภอ ซึ่งติดขัดในเรื่องข๎อกฎหมายอยํางไรนั้นชาวบ๎านเค๎าไมํเข๎าใจ อยํางไรก็ตามเงิน
เบี้ยผู๎สูงอายุแม๎ได๎ตํอเดือนไมํมากแตํก็มีคุณคําและประโยชน์มากมายส าหรับคนชราและผู๎พิการ อยําง
น๎อยก็ใช๎ประโยชน์ในปัญหาอ่ืนๆ และยังชาวแบํงเบาภาระครอบครัวและลูกหลานได๎แมํไมมากก็น๎อย
แตํทั้งนี้ทั้งนั้นต๎องมารอคอยถึง 4 เดือดจึงตัดสินใจพากันเข๎าเข๎าร๎องเรียนในที่สุด   ตํางรอคอยและ
สอบถามกันมาตลอดก็ได๎รับค าตอบวํา ติดขัดในเรื่องของข๎อกฎหมาย และโยนกันไปมา ซึ่งเรื่องที่ต๎อง
ร๎องขอความชํวยเหลืออยํางเรํงดํวนคือเบี้ยผู๎สูงอายุ ที่แม๎จะดูไมํมากมายในแตํละเดือน แตํก็เป็นเงินที่
มีคํามากมายส าหรับผู๎สูงอายุที่จะน ามาใช๎ประโยชน์ได๎มากในแตํละเดือน ซึ่งปัญหาอ่ืนๆ ภายใน
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องค์กรที่ผู๎สูงอายุไมํเคยได๎รับรู๎หรือเกี่ยวข๎องด๎วย กลับต๎องมาเดือดร๎อนไปด๎วย จึงเข๎ามาร๎องขอความ
ชํวยเหลือ 

"ด๎านกลุํมผู๎สูงอายุทั้ง 50 คน หลังฟังค าชี้แจงจากทางอ าเภอเมืองฯ วําได๎เงินเบี้ยดังกลําว
อยํางแนํนอน จึงตํางพากันแยกย๎ายเดินทางกลับ หลังออกเรียกร๎องและเฝ้าดูค าตอบมาประมาณ 3 
ชั่วโมง" 

 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน :  
1. ผู๎สูงอายุและผู๎พิการ ประท๎วงองค์การบริหารสํวนต าบลบางน้ าจืด เหตุเพราะไมํจํายเงินเบี้ยยังชีพ
ให๎แกํผู๎สูงอายุและคนพิการ มานานกวํา 4 เดือน 
2. องค์การบริหารสํวนต าบลบางน้ าจืด ไมํสามารถจํายเงินเบี้ยยังชีพให๎แกํผู๎สูงอายุและคนพิการได๎ 
เหตุเพราะมีการติดขัดในเรื่องข๎อกฎหมาย 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน :  
 1.ศูนย์ด ารงธรรม 2.ท๎องถิ่นอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 3.ปลัดอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 4.
นายอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 5.สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา : พ.ศ.2560 
 
สถานะ : ได๎รับการแก๎ไขแล๎ว  
 
พลวัต : สถานการณ์คลี่คลายลง เมื่อกลุํมผู๎สูงอายุและผู๎พิการ กวํา 50 คน ได๎ฟังค าชี้แจงจากทาง
อ าเภอเมืองฯ วําได๎เงินเบี้ยดังกลําวอยํางแนํนอน จึงตํางแยกย๎ายเดินทางกลับ 
 
ระดับความรุนแรง : ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย์สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข :  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การยื่นหนังสือตํอศูนย์ด ารงธรรม  การ
เจรจาหาทางออกรํวมกัน และการใช๎สื่อมวลชนชํวยในการเสนอขําวสาธารณะ 
 
แหล่งข้อมูล : 
สยามรัฐออนไลน์. “ผู้สูงอายุ"บางน้ าจืด"โดนเบี้ยวค่าเบี้ยยังชีพ 4 เดือน แห่บุกฟ้องศูนย์ด ารงธรรม”      
13 ม.ค.60. (https://siamrath.co.th/n/7822) 
 
  
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/7822
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จังหวัดสระแก้ว 
 

101. คัดค้านโครงการโรงงานผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 60 เมกกะวตัต์  
   
พื้นที่: ต.วังใหมํ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก๎ว 
 
ประเภท : การจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
 
ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับชาติ   
 
ประเด็นขัดแย้ง: ประชาชน ต.วังใหมํ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก๎ว คัดค๎านโครงการขยายการกํอสร๎าง
โรงงานผลิตน้ าตาลทรายขนาดใหญํ และโรงไฟฟ้าชีวมวลของกลุํมทุน หวั่นกระทบอาชีพเลี้ยงโคนม 
ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานของรัชกาลที่ ๙ และมีผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อมและสุขภาวะ 
 
ความเป็นมา 

11 พ.ค.2560 น.ส.กนกกาญจน์ วงษ์ชัยยะ ชาวอ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก๎ว ได๎น า
สมาชิกเครือขํายพิทักษ์สิ่งแวดล๎อมและสิทธิชุมชน สาขาวังสมบูรณ์ ในนามราษฎรต าบลวังใหมํ 
อ าเภอวังสมบูรณ์ และพ้ืนที่ใกล๎เคียงยื่นทูลเกล๎าฯ ถวายฎีกา ทั้งนี้ เพ่ือกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่า
ละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหวํางเสด็จทรงเยี่ยม
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ๎านสารภี ม.3 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก๎ว กรณีราษฎร
ชาวต าบลวังใหมํ และพ้ืนที่ใกล๎เคียงคัดค๎านโครงการขยายการกํอสร๎างโรงงานผลิตน้ าตาลทราย 
ขนาด 12,500 ตันอ๎อยตํอวัน และโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 60 เมกะวัตต์ ที่ต าบลวังใหมํ ทั้งนี้ เพราะ
เกรงวําจะสํงผลกระทบตํออาชีพเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กวํา 2,000 ครัวเรือน และยังจะกระทบตํอผู๎ประกอบการมะมํวง
สํงออก และผู๎ปลูกล าไยนอกฤดู ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของพ้ืนที่ 

น.ส.กนกกาญจน์ เผยวํา ที่ผํานมาส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม (สผ.) ได๎พิจารณาไมํเห็นชอบในโครงการดังกลําวตั้งแตํวันที่ 29 มีนาคมที่ผํานมา 
เนื่องจากการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อมและสุขภาวะ (อีไอเอชุมชน) 
แตกตํางจากการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล๎อมฯ ของบริษัทเอกชน ซึ่งมีข๎อมูลที่บิดเบือน และ
ขั้นตอนหลายประการที่อาจเข๎าขํายทุจริตฉ๎อฉล และด าเนินการกํอนที่จะได๎รับใบอนุญาต และ
ปัจจุบันผู๎ได๎รับผลกระทบยังได๎ร๎องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรี “กรณีการใช๎พ้ืนที่โครงการฯ กํอนการ
พิจารณาอนุญาต โดยพบวํา บริษัทเข๎าไปด าเนินการกํอนการพิจารณาเสร็จสิ้น และยังเชําพ้ืนที่
สหกรณ์โคนมฯ เพ่ือด าเนินการตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน 2559 และยังมีการขออนุญาตใช๎น้ า ถือเป็น
ด าเนินการกํอนการได๎รับอนุญาต และกํอนการพิจารณาของ คชก.อยํางชัดเจน โดยเฉพาะการวางทํอ
และสํงน้ าเพ่ือใช๎ยังพ้ืนที่โครงการฯ ตามหลักฐานรูปถําย และหนังสือขออนุญาตสูบน้ าจากคลองพระ
สะทึง ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 รวมทั้งยังพบข๎อมูลการขออนุญาตใช๎พ้ืนที่กับแผนที่ในรายงานอีไอเอ
ไมํตรงกัน” การด าเนินการที่ผํานมาขาดหลักธรรมาภิบาลชัดเจน แตํเมื่อทางเครือขํายฯ และ
ประชาชนยื่นเรื่องขอดูเอกสารอีไอเอฉบับสมบูรณ์ ขณะที่ผู๎ที่จะได๎รับผลกระทบก็ไมํมีสํวนใน
กระบวนการรับรู๎ขําวสารใดๆ ของโครงการจึงถือวําไมํโปรํงใส   น.ส.กนกกาญจน์ ยังเผยอีกวํา ผู๎ที่
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ได๎รับผลกระทบจึงจ าเป็นต๎องกราบบังคมทูลถวายฎีกา เพ่ือทรงพระกรุณาตรวจสอบความไมํโปรํงใส
ของหนํวยงาน ข๎าราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข๎อง อันเป็นสิทธิของประชาชน และหนํวยงานราชการ
พึงปฏิบัติโดยชอบเพ่ือให๎เกิดความชัดเจน และโปรํงใส  ทั้งนี้ เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลําวไมํมีความ
เหมาะสมตํอการกํอสร๎างโรงงานขนาดใหญํ และโรงไฟฟ้าชีวมวล เพราะสร๎างติดกับสถานที่ ผลิตนม
โรงเรียน และสหกรณ์โคนมฯ ที่สํงผลกระทบชัดเจนตํอความนําเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ และอาชีพเลี้ยง
โคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังเสี่ยง
ตํอการลํมสลายชัดเจน โดยมีประชาชนในพื้นท่ีรํวมลงชื่อถวายฎีกา จ านวน 166 คน ซึ่งไมํรวมรายชื่อ
คัดค๎านอีกกวํา 1,000 คน ผู๎สื่อขําวรายงานเพ่ิมเติมวํา กํอนหน๎าที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จถึงโรงเรียน ตชด. หัวหน๎าชุดลํวงหน๎าประจ าขบวนเสด็จฯ ได๎เข๎ารับฎีกา
จาก น.ส.กนกกาญจน์ วงษ์ชัยยะ และราษฎรต าบลวังใหมํ เพ่ือเตรียมสํงให๎ ราชเลขาฯ น าขึ้น
ทูลเกล๎าฯ ตํอไป 

27 พ.ย.60 ผู๎สื่อขําวรายงานวํา กรณีที่ชาวบ๎านในพ้ืนที่ ต.วังใหมํ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก๎ว 
รวมตัวคัดค๎านการกํอสร๎างโรงงานผลิตน้ าตาลทรายแหํงใหมํ และโรงไฟฟ้าชีวมวล  ขนาด 60 เมกกะ
วัตต์ ในพ้ืนที่บริเวณบ๎านวังใหมํ ติดกับสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็นจ ากัด จนมีการตั้งโลงศพประท๎วงใน
พ้ืนที่ลําสุดนั้น  ตัวแทนชาวบ๎านจ านวนหนึ่ง ได๎เดินทางไปที่กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือยื่นหนังสือตํอ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือคัดค๎านการตํออายุ
โครงการดังกลําว ซึ่งจะหมดอายุในชํวงสิ้นปี 2560  หนังสือคัดค๎านดังกลําว ระบุวํา กํอนหน๎านี้
ชาวบ๎านได๎น าผลการศึกษา ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อมและสุขภาวะ กรณีโครงการกํอสร๎าง
โรงงานผลิตน้ าตาลทรายและโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 60 เมกกะวัตต์ (อีไอเอชุมชน) ซึ่งด าเนินการเก็บ
ข๎อมูลโดยชาวบ๎านในพื้นที่ และวิเคราะห์ข๎อมูลโดยชาวบ๎านรํวมกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสระแก๎ว ,สหพันธ์ที่ดินจังหวัดสระแก๎ว  จนสามารถสรุปผลการศึกษาวํา พ้ืนที่ดังกลําว
เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงโคนม และผลิตอาหารปลอดภัย และเปิดเผยข๎อมูล
การด าเนินการขอรับใบอนุญาตที่ไมํเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เชํน การด าเนินการโครงการกํอน
ได๎รับอนุญาต โดยเฉพาะการยื่นขอและตํอทํอน้ า และท าสัญญาที่ไมํเป็นธรรมกับสหกรณ์ฯ กับ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (สผ.)และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกํอน
หน๎านี้ แม๎วําภายหลัง คชก.จะลงมติเห็นชอบรายงานผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 
2560 ด๎วยความเรํงรีบในชํวงที่ประชาชนอยูํระหวํางเดินทางเข๎ารํวมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพฯ  ซึ่งยังมีประเด็นที่ขาดการรับฟังและพิจารณาข๎อมูลอีกหลายประการ  โดยทาง
ประชาชนผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียอยูํระหวํางด าเนินการยื่นเรื่องคัดค๎านมติดังกลําว 

น.ส.กนกกาญจน์ วงษ์ชัยยะ ตัวแทนชาวบ๎านกรณีดังกลําว ระบุวํา ทางประชาชนในพ้ืนที่ ได๎
น าสํงข๎อมูลเพ่ิมเติมกรณีดังกลําวไปยังนายกรัฐมนตรีกํอนหน๎านี้  เนื่องจากโครงการกํอสร๎างโรงงาน
น้ าตาลฯ ซึ่งได๎รับอนุญาตตั้งแตํปี 2554 และมีก าหนดสิ้นสุดภายใน 5 ปี และตํออายุมาถึงปี 2560 
ซึ่งไมํมีการด าเนินการตั้งแตํต๎น อันเนื่องมาจากเหตุผลของการกีดกันผู๎ประกอบการรายอ่ืน และผล
การศึกษาพบความไมํเหมาะสมชัดเจน มีผู๎ได๎รับผลกระทบชัดเจน  จึงขอให๎รัฐมนตรีกระทรวง
อุตสาหกรรรมและปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ไมํมีการขยายเวลาออกหรือตํออายุใบอนุญาตออกไป
อีก เนื่องจากจะยิ่งกํอปัญหากับภาคประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล๎อม อาชีพพระราชทาน และเศรษฐกิจ
ของชุมชนในอนาคต 

น.ส.กนกกาญจน์ กลําวอีกวํา ปัจจุบันมีการขออนุญาตและตํอทํอเดินน้ ามาใช๎แล๎วจากเขื่อน
พระสะทึง ทั้งที่โครงการนี้ระบุในรายงานการศึกษาวํา ใช๎น้ าหลาก แตํมีการตํอทํอสูบน้ าจากหน๎า
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เขื่อน ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของการสร๎างเขื่อนชัดเจน ตั้งแตํกํอนหน๎าที่ผลการศึกษาจะผํานความ
เห็นชอบจาก สผ. ทางชาวบ๎านและชุมชนขนาดใหญํใกล๎เคียงผู๎ได๎รับผลกระทบ พยายามทักท๎วงและ
คัดค๎านการกํอสร๎างโรงงานน้ าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 60 เมกกะวัตต์ ถึงความไมํเหมาะสม
ของพ้ืนที่ แตํกลับมีความพยายามผลักดันโครงการฯ โดยไมํค านึงถึงความเดือดร๎อนของชาวบ๎านอัน
เนื่องมาจากผลประโยชน์  มีเบื้องหน๎าเบื้องหลัง ขํมขูํ กดดันชาวบ๎าน  
  30 เม.ย.61 ผู๎สื่อขําวรายงานวํา ที่ศาลากลางจังหวัดสระแก๎ว ชาวบ๎านในพ้ืนที่ 3 หมูํบ๎าน   
ใน ต.วังใหมํ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก๎ว น าโดย น.ส.กนกกาญจน์ วงษ์ชัยยะ , นางจารุวัลย์ พันธ์เพ็ง 
อายุ 58 ปี ชาวบ๎านผู๎เดือดร๎อน หมูํ 1 ต.วังใหมํ และชาวบ๎านอีกจ านวนหนึ่ง เดินทางมาที่ศาลากลาง
จังหวัดสระแก๎ว เพ่ือขอดูใบขออนุญาตจัดตั้งโรงงานน้ าตาลในพ้ืนที่  อ.วังสมบูรณ์ ที่ส านัก
อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก๎ว โดยมีนายสมศักดิ์ กรึงไกร เป็นตัวแทนอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู๎รับ
เรื่อง ซึ่งชาวบ๎านอ๎างวํา ภายหลังชาวบ๎านยื่นเรื่องขอตรวจสอบข๎อมูลจากส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสระแก๎วตั้งแตํต๎นปี 2561 แตํเจ๎าหน๎าที่อุตสาหกรรมจังหวัดอ๎างวํา ไมํสามารถเปิดเผยข๎อมูลได๎ 
จึงท าเรื่องอุทธรณ์ตํอคณะกรรมการข๎อมูลขําวสารฯ จนมีค าวินิจฉัยออกมาแล๎ว จึงเดินทางมาขอดูใบ
ค าขออนุญาตจัดตั้งโรงงานและขอรับส าเนาฯ ในวันนี้ โดย ร.ท.สมชาย ประสพโชค เจ๎าหน๎าที่ร๎อย 
รส. มทบ.19 พ้ืนที่ อ.เมือง จ.สระแก๎ว เข๎าตรวจสอบและรับเรื่องดังกลําวด๎วย 

น.ส.กนกกาญจน์ วงษ์ชัยยะ ตัวแทนชาวบ๎าน ม.4 ต.วังใหมํ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก๎ว 
เปิดเผยวํา ชาวบ๎านได๎ยื่นเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งมิให๎เปิดเผยข๎อมูลขําวสารของส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสระแก๎ว เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ตํอคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข๎อมูลขําวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผํนดินและการบังคับใช๎กฎหมาย ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ซึ่ งคณะกรรมการฯได๎มีค าวินิจฉัยที่สค.
113/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 ให๎ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก๎ว เปิดเผยข๎อมูล
ขําวสารรายการที่ 2 เอกสารค าขอรับใบอนุญาต (รง.3) จัดตั้งโรงงานผลิตน้ าตาลทรายที่วังสมบูรณ์ 
พร๎อมทั้งให๎ส าเนาที่มีค ารับรองถูกต๎องด๎วย  ทั้งนี้ น.ส.กนกกาญจน์ ยังระบุอีกวํา ตั้งแตํวันที่ 1 ม.ค.61 
เป็นต๎นมา โรงงานดังกลําวมีการกํอสร๎างอยํางตํอเนื่อง โดยไมํฟังเสียงคัดค๎านแตํอยํางใด ขณะนี้
ชาวบ๎านเตรียมน ากรณีนี้ขึ้นสูํการพิจารณาตํอศาล เนื่องจากทนตํอการปฏิบัติที่ไมํถูกต๎องและละเว๎น
ของเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องไมํได๎ อีกทั้งพ้ืนที่กํอสร๎างโครงการไมํเหมาะสม อยูํใกล๎ชุมชนแคํไมํถึง 500 
เมตรและมีผู๎ได๎รับผลกระทบจ านวนมาก โดยเฉพาะอาชีพเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานของ
ในหลวง ร.9 ,อาชีพท ามะมํวงสํงออกตํางประเทศ และอาชีพท าล าไยนอกฤดู  อยํางไรก็ตาม กรณี
ดังกลําว ประชาชนในพ้ืนที่ 3 หมูํบ๎าน ใน ต.วังใหมํ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก๎ว ได๎ยื่นเรื่องคัดค๎านการ
กํอสร๎างโรงงานผลิตน้ าตาลทรายแหํงใหมํและโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 60 เมกกะวัตต์ ในพ้ืนที่บริเวณ
บ๎านวังใหมํ  ติดกับสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด ตั้งแตํกลางปี 2559 เนื่องจากลําสุด ทางบริษัทได๎
น าเครื่องจักรเข๎าไปปรับพ้ืนที่โครงการฯ ตั้งแตํวันที่ 21 ธันวาคม 2560 และขนย๎ายเครื่องจักรโรงงาน
เข๎าพ้ืนที่ ทั้ง ๆ ที่ใบอนุญาตให๎ขยายการกํอสร๎างโรงงานฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ.2554 
สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผํานมา ซึ่งโรงงานไมํสามารถด าเนินการได๎แล๎ว แตํยังมีการ
ด าเนินการปรับพื้นที่และกํอสร๎างอาคารอยูํในปัจจุบัน และชาวบ๎านแจ๎งความไว๎ที่ สภ.วังสมบูรณ์ เมื่อ
วันที่ 1 มกราคม 2561 และอยูํระหวํางน าเรื่องขึ้นฟ้องร๎องตํอศาลปกครองตํอไป  
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คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน :  
1.โรงงานผลิตน้ าตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล ต๎องการตํอสัญญาใบอนุญาตขยายการกํอสร๎างโรงงานฯ 
เพ่ือประกอบกิจการในพื้นท่ี ต.วังใหมํ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก๎ว เพราะใบอนุญาตเดิมหมดอายุ 
2.ชาวบ๎าน ต.วังใหมํ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก๎ว ยื่นหนังสือคัดค๎านเพ่ือไมํให๎มีการตํออายุการอนุญาต
ขยายโรงงานผลิตน้ าตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล ในพ้ืนที่ชุมชน เพราะมีผลกระทบชัดเจนกับอาชีพเลี้ยง
โคนม ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อมและสุขภาวะ เพ่ือคงพ้ืนที่อาหารปลอดภัยและพ้ืนที่ต๎นน้ าของ
จังหวัดสระแก๎วไว๎   
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 1.นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก๎ว 2.สหพันธ์ที่ดินจังหวัด
สระแก๎ว 3.รัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม 4.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 5. บริษัทเอกชนและ
บริษัทที่ปรึกษา 6. เครือขํายพิทักษ์สิ่งแวดล๎อมและสิทธิชุมชนจังหวัดสระแก๎ว  สาขาวังสมบูรณ์       
7.อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก๎ว  8.สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2560-2561 
 
สถานะ: ยังไมํได๎รับการแก๎ไข 
 
พลวัต: สถานการณ์มีการขยายตัวเนื่องจาก ตัวแทนชาวบ๎าน ต.วังใหมํ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก๎ว 
เดินทางไปที่กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือยื่นหนังสือตํอรัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม และ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือคัดค๎านการตํออายุโครงการโรงงานผลิตน้ าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล 
ขนาด 60 เมกกะ วัตต์ เพราะมีผลกระทบชัดเจนกับอาชีพของคนในชุมชนและพ้ืนที่ใกล๎เคียง และได๎
แจ๎งความไว๎ที่ สภ.วังสมบูรณ์ อยูํระหวํางน าเรื่องขึ้นฟ้องร๎องตํอศาลตํอไป  
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายทั้งทรัพย์สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ ยื่นถวายฎีกา สมเด็จพระเทพรัตน       
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การยื่นหนังสือคัดค๎านตํอรัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม และ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม การแจ๎งความ และการใช๎สื่อมวลชนชํวยในการเสนอขําวสาธารณะ 
 
แหล่งข้อมูล:  
ผู๎จัดการออนไลน์. “ราษฎร จ.สระแก้ว ยื่นถวายฎีกาคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงงานน้ าตาลกลุ่มทุน
ใหญ่” 11 พ.ค. 2560. (https://mgronline.com/local/detail/9600000047874) 

https://mgronline.com/local/detail/9600000047874
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77 ขําวเด็ด. “ชาวบ้านวังใหม่ จ.สระแก้ว ยื่นหนังสือ รมต.อุตสาหกรรม-ปลัดฯ ค้านต่ออายุ รง.
น้ าตาล-ชีวมวลฯ” 28 พฤศจิกายน 2560. (https://www.77kaoded.com/content/5734) 
เนชั่นทีวี . “ชาวบ้านบุกศาลากลาง ดูใบอนุญาตตั้งโรงงานน้ าตาลวังสมบูรณ์ ” 30 เมษายน 
2561. (http://www.nationtv.tv/main/content/378622018/) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.77kaoded.com/content/5734
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102. ผู้ประกอบการคัดค้านยุทธการ “สระแก้วโมเดล”  
 
พื้นที่: อ.อรัญประเทศ จ.สระแก๎ว  
 
ประเภท : การพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจ 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับชาติ  
  
ประเด็นขัดแย้ง: ผู๎ประกอบการในตลาดโรงเกลือ ไมํพอใจที่เจ๎าหน๎าที่ตรวจค๎นสินค๎าละเมิดลิขสิทธิ์
บริเวณอาคารสีฟ้า ตลาดโกลด์เด๎นเกต(ตลาดโรงเกลือใหมํ) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก๎ว ตามยุทธการ 
“สระแก๎วโมเดล” จึงรวมตัวกันขัดขวางและโหํร๎องขับไลํเจ๎าหน๎าที ่ 
 
ความเป็นมา 

วันที่ 5 มี.ค. 59 พล.ต.ท.สุวีระ ทรงเมตตา ผู๎ชํวย ผบ.ตร.รํวมกับนายภัครธรณ์ เทียนไชย 
ผู๎วําราชการจังหวัดสระแก๎ว, พล.ต.ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์ ผู๎บัญชาการกองก าลังบูรพา และ พล.ต.ต.ยิ่ง
ยศ  เทพจ านงค์  ผบก.ภ.จว.สระแก๎ว พร๎อมก าลัง เจ๎าหน๎าที่ต ารวจภูธรจังหวัดสระแก๎ว และ จนท.
หนํวยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 12 ฯกวํา 50 นาย ได๎ระดมก าลังรํวมกันเดินทางเข๎าไปเพ่ือตรวจค๎น
สินค๎าละเมิดลิขสิทธิ์ในอาคารสีฟ้า ตลาดโกลด์เด๎นเกต (ตลาดโรงเกลือใหมํ) ภายในตลาดโรงเกลือ 
ตลาดการค๎าชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก๎ว ตามมาตรการสระแก๎วโมเดล แตํไมํสามารถเข๎าไป
ตรวจค๎นได๎เนื่องจากภายในอาคารสีฟ้าที่มีร๎านค๎ากวํา 500 ร๎านค๎า ตํางปิดร๎านกันหมด แตํมีพํอค๎า
แมํค๎าชาวเขมรและกรรมกรชาวเขมรมารวมตัวกันบริเวณหน๎าอาคารสีฟ้ากวํา 200 คน 

โดยเมื่อเห็นเจ๎าหน๎าที่ บรรดาพํอค๎า แมํค๎า และกรรมกรชาวเขมรตํางโหํร๎องขับไลํ และไมํ
ยอมให๎เจ๎าที่บุกเข๎าตรวจค๎น ซึ่งมีพํอค๎า แมํค๎าชาวเขมรบางคนพยายามตะโกนขอร๎องผู๎วําราชการ
จังหวัดสระแก๎วให๎เห็นใจชาวเขมรขอให๎ชะลอการตรวจค๎นจับกุมสินค๎าละเมิดลิขสิทธิ์ในอาคารสีฟ้า
เพ่ือให๎พํอค๎า แมํค๎าชาวเขมรได๎ระบายสินค๎าที่เหลืออยูํให๎หมดกํอน โดยบางคนตะโกนวํา  "ไหน
เจ๎าหน๎าที่ไทยบอกวําจะให๎เวลา 2 เดือน ท าไมถึงผิดค าพูด และท าไมต๎องรังแกชาวเขมรด๎วย" ซึ่งจาก
ความไมํพอใจและการโหํฮาของพํอค๎า แมํค๎าชาวเขมรท าให๎ เจ๎าหน๎าที่ต๎องรีบออกจากพ้ืนที่ในตลาด
โรงเกลือเนื่องจากเกรงวําจะเกิดเหตุกระทบกระทั่งกัน 

สํวนบรรยากาศบริเวณหน๎าดํานพรมแดนอรัญประเทศ จ.สระแก๎ว  บริเวณเชิงสะพาน
มิตรภาพไทย-กัมพูชา ฝั่งปอยเปต  ประเทศกัมพูชา ได๎มีชาวเขมรเข็นรถเข็นไม๎สองล๎อลากเลื่อนกวํา 
10 คันมาจอดรถอยูํบริเวณริมสะพานโดยจอดรวมอยูํกับรถเข็นบรรทุกเสื้อผ๎ามือสองที่จะเข๎าประเทศ
ไทย ท าให๎บรรยากาศบริเวณหน๎าดํานพรมแดนอรัญประเทศแลดูอึมครึม ด๎านเจ๎าหน๎าที่ต ารวจ สภ.
คลองลึก และ กองร๎อยทหารพรานที่ 1201ฯ ต๎องสํงชุดปฏิบัติการขําวเกาะติดประเมินสถานการณ์ 
อยํางใกล๎ชิด เนื่องจากตั้งแตํเช๎าเป็นต๎นมาได๎มีขําวลือกันทั่วตลาดโรงเกลือ และ ฝั่งปอยเปต ประเทศ
กัมพูชา กรณีฝ่ายไทยจะกวาดล๎างตรวจค๎นจับกุมสินค๎าละเมิดลิขสิทธิ์ในอาคารสีฟ้าในตลาดโรงเกลือ 
ซึ่งสํวนใหญํเป็นทรัพย์สินของชาวกัมพูชา โดยมีขําวลือวําหากเจ๎าหน๎าที่ไทยบุกเข๎าตรวจค๎นจับกุม
สินค๎าละเมิดลิขสิทธิ์ในอาคารสีฟ้า ซึ่งเจ๎าของเป็นชาวเขมรและยังปิดร๎านอยูํ และจะรวมตัวกัน
ประท๎วงปิดดํานพรมแดนอรัญประเทศ ทางฝั่งปอยเปต ทันทีโดยจะไมํให๎รถบรรทุกสินค๎าและรถยนต์
ทุกชนิดจากไทยเข๎ากัมพูชาเพ่ือเป็นการตอบโต๎ 

https://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88#%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ซึ่งจากขําวลือดังกลําว พ.อ.ปรมาธร  บุนนาค ผบ.ฉก.กรม.ทพ.12 กกล.บูรพา ได๎สั่งการให๎ 
ร.อ.อภินันท์  สงครามชัย  ผบ.ร๎อย ทพ.1201ฯและ พ.ต.ท.เบญจพล  รอดสวาสดิ์  รอง ผกก.ตม.จว.
สระแก๎ว ประสานขอความรํวมมือจากผู๎ประกอบการรถสินค๎าสํงออกไปกัมพูชา ขอให๎ชะลอการน า
รถบรรทุกสินค๎าน าสินค๎าออกไปสํงกัมพูชาในฝั่งปอยเปตกํอน เพ่ือความปลอดภัยของคนไทยและ
ทรัพย์สินของคนไทย เพราะหากเกิดปลํอยให๎เข๎าไปแล๎วเกิดเหตุการณ์ไมํคาดคิดจะท าให๎เกิดความ
เสียหายจึงร๎องขอให๎รถบรรทุกสินค๎าชลอการน ารถออกไปสํงสินค๎าในฝั่งเขมรชั่วคราวเพ่ือรอประเมิน
สถานการณ์เสียกํอน 

ตํอมาเวลา นายงอ เม็ง จรวน  ผู๎วําราชการกรุงปอยเปต ประเทศกัมพูชา ได๎เดินทางเข๎ามา
เจรจากับนายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู๎วําราชการจังหวัดสระแก๎ว เพ่ือรํวมกันแก๎ปัญหาและหาทางออก
ด๎วยกัน ที่ห๎องประชุมกองร๎อยทหารพรานที่ 1201ฯ หน๎าดํานพรมแดนอรัญประเทศ จ.สระแก๎ว 

วันที่ 11 พ.ค.59 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.สระแก๎ว ได๎เดินทางมาที่ห๎องประชุมสถานี
ต ารวจภูธรคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก๎ว แล๎วเรียกประชุมหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตามสระแก๎ว
โมเดล โดยมี พ.อ.เจริญชัย หินเธาว์ รองผู๎บัญชาการกองก าลังบูรพา พ.อ.ปรมาธร บุนนาค ผบ.ฉก.กร
ม.ทพ.12 พ.ต.อ.เสกสรร วัฒนพงษ์ ผกก.สภ.คลองลึก และ พ.ต.ท.เบญจพล รอดสวาสดิ์ รอง  ผกก.
ตม.จว.สระแก๎ว พร๎อมด๎วย มทบ.19 จนท.ดํานศุลกากรอรัญประเทศ ฝ่ายปกครองอ าเภออรัญ
ประเทศ จนท.พาณิชย์จังหวัดสระแก๎ว และกองร๎อยทหารพรานที่ 1201ฯ เข๎ารํวมประชุม เพ่ือหารือ
การตรวจการค๎าสินค๎าละเมิดลิขสิทธิ์ในตลาดโรงเกลือ ตามยุทธการสระแก๎วโมเดล 

จากนั้นพํอเมืองสระแก๎ว ได๎น าคณะเข๎าตรวจสอบการค๎าขายสินค๎าละเมิดลิขสิทธิ์ในตลาดโรง
เกลือ และตรวจสอบสินค๎าท่ีวางจ าหนํายในตลาดโรงเกลือ ทั้งตลาด อบจ.(ตลาดโรงเกลือเกํา), ตลาด
โกลเด๎นเกต (ตลาดเทศบาล 3), ตลาดเบญจวรรณ ซึ่งที่ผํานมาร๎านค๎าตํางๆในตลาดดังกลําวมีการน า
สินค๎าละเมิดลิขสิทธิ์มาวางจ าหนํายจ านวนมาก จนเป็นเหตุท าให๎เจ๎าของแบรนด์สินค๎าจาก
ตํางประเทศเข๎าร๎องเรียนตํอดีเอสไอ และเมื่อเจ๎าหน๎าที่ดีเอสไอบุกเข๎าจับกุมสินค๎าละเมิดลิขสิทธิ์ใน
ตลาดโรงเกลือจนเกิดกระทบกระทั่งและเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นในตลาดโรงเกลือ เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผํานมา จนท าให๎เกิดยุทธศาสตร์สระแก๎วโมเดล เพ่ือจัดระเบียบการขายสินค๎าใน
ตลาดโรงเกลือ ปรับรูปแบบการค๎าไมํให๎มีการน าสินค๎าละเมิดลิขสิทธิ์มาจ าหนํายในตลาดโรงเกลือ 
ภายใน 60 วัน จนกระทั่งวันนี้ ถือวําเป็นวันเริ่มต๎นของการใช๎ยุทธศาสตร์สระแก๎วโมเดลให๎เป็นผล
รูปธรรม 

นอกจากนี้ การที่ ผวจ.สระแก๎ว ลงพื้นที่ตรวจการจ าหนํายสินค๎าตามร๎านค๎าในตลาดโรงเกลือ
ซึ่งมีอยูํกวํา 2,000 ร๎านค๎า และสํวนใหญํเจ๎าของกิจการเป็นชาวกัมพูชา พบวําร๎านค๎าตํางๆ ในตลาด
โรงเกลือ ได๎มีการปรับเปลี่ยนการค๎า จากการลักลอบจ าหนํายสินค๎าละเมิดลิขสิทธิ์ก็หันกลับมาขาย
สินค๎ามือสองเชํนเสื้อผ๎า และกระเป๋ามือสอง เป็นต๎น ท าให๎พํอเมืองสระแก๎วและคณะรู๎สึกยินดีที่
ผู๎ประกอบการค๎าให๎ความรํวมมือกับจังหวัดเป็นอยํางดี ถึงแม๎บางร๎านค๎ายังมีการปิดร๎านอยูํก็ตาม 

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.สระแก๎ว เผยวํา เป็นที่นําพึงพอใจเป็นอยํางมากที่จังหวัด
สระแก๎วได๎ให๎โอกาสกับผู๎ค๎าในตลาดโรงเกลือให๎มีการปรับปรุงรูปแบบการค๎าเสียใหมํในระยะเวลา  2 
เดือนที่ผํานมา ผู๎ค๎าตํางๆ ได๎ให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดี สินค๎าตํางๆ  ก็ยังมีความหลากหลาย
เหมือนเดิม เชํน กระเป๋า เสื้อผ๎า รองเท๎า ตํางๆ เหลํานี้ยังมีความหลากหลายเหมือนเดิม แตํสินค๎าที่
ผิดกฎหมายก็จะไมํมีแล๎ว ซึ่งถือวําเป็นไปตามยุทธศาสตร์สระแก๎วโมเดล ถึงแม๎อาจจะยังไมํร๎อย
เปอร์เซ็นต์อาจมีบ๎างบางร๎านค๎าที่ยังปรับเปลี่ยนไมํทัน เราก็จะได๎เรียกมาพูดคุยกันอีกครั้ง โดยเฉพาะ
จะได๎มีการเสนอทางเลือกให๎ผู๎ค๎าในตลาดโรงเกลือ ได๎มีการน าสินค๎าโอท็อปชั้นดี ซึ่งมีจ านวนมาก    
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มาวางจ าหนํายในตลาดโรงเกลือ นําจะเป็นทางเลือกที่ดีของนักทํองเที่ยวที่จะสามารถเลือกซื้อสินค๎า
ได๎หลากหลายมากกวําเดิม ซึ่งในอนาคตอันใกล๎ตลาดโรงเกลือ อาจจะก๎าวไปสูํแหลํงจ าหนํายและ
ระบายสินค๎าโอทอปของไทยไปสูํกลุํมประเทศ AEC ได๎ 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน :   
1. เจ๎าหน๎าที่ ที่เกี่ยวข๎องระดมก าลังเข๎าตรวจค๎นสินค๎าละเมิดลิขสิทธิ์  ในตลาดโรงเกลือ อ.อรัญ
ประเทศ จ.สระแก๎ว ตามยุทธการ “สระแก๎วโมเดล” 
2. ผู๎ประกอบการในตลาดโรงเกลือ ต๎องการให๎เจ๎าหน๎าที่ชะลอการตรวจค๎นจับกุมสินค๎าละเมิดลิขสิทธิ์ 
ภายในตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก๎ว 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 1.ผู๎วําราชการกรุงปอยเปต ประเทศกัมพูชา 2.หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตามสระแก๎ว
โมเดล 3.รองผู๎บัญชาการกองก าลังบูรพา 4. ผบ.ฉก.กรม.ทพ.12  5. ผกก.สภ.คลองลึก 6.รอง ผกก.
ตม.จว.สระแก๎ว 7. มทบ.19 จนท.ดํานศุลกากรอรัญประเทศ ฝ่ายปกครองอ าเภออรัญประเทศ        
8.จนท.พาณิชย์จังหวัดสระแก๎ว 9.กองร๎อยทหารพรานที่ 1201ฯ  10.ผู๎วําราชการจังหวัดสระแก๎ว   
11.สื่อมวลชน  
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2559 
 
สถานะ: ได๎รับการแก๎ไขแล๎ว 
 
พลวัต: เจ๎าหน๎าที่ได๎ระดมก าลังเข๎าตรวจค๎นสินค๎าละเมิดลิขสิทธิ์  ในตลาดโรงเกลือตามยุทธการ 
"สระแก๎วโมเดล" ผู๎ประกอบการชาวกัมพูชาไมํพอใจไมํยอมให๎เจ๎าหน๎าที่เข๎าตรวจค๎นจึงรวมตัวกันกวํา 
200 คน โหํร๎องขับไลํ และขูํปิดดําน เจ๎าหน๎าที่จึงรีบออกจากพ้ืนที่ในตลาดโรงเกลือ จึงท าให๎
สถานการณ์คลี่คลายลง 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย์สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาเพ่ือแก๎ปัญหาและหาทางออก
รํวมกัน  และการใช๎สื่อมวลชนชํวยในการเสนอขําวสาธารณะ 
 
แหล่งข้อมูล: 
ไทยรัฐ. “เขมรรวมตัว! ไม่พอใจ-ขู่ปิดด่าน หลังจนท.ไทยสกัดจับสินค้าลิขสิทธิ์” 5 มีนาคม
2559. (https://www.thairath.co.th/content/586493) 
ไทยรัฐ. “ยุทธการ 'สระแก้วโมเดล' ได้ผล! ไม่พบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในโรงเกลือ” 11 พฤษภาคม
2559. (https://www.thairath.co.th/content/618723) 
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103. ต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะพิษและกากอุตสาหกรรม  
 
พื้นที่: ต.คลองทับจันทร์ และ ต.เมืองไผํ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก๎ว 
 
ประเภท : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
 
ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับชาติ   
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎าน 18 หมูํบ๎าน ใน ต.คลองทับจันทร์ และ ต.เมืองไผํ อ.อรัญประเทศ          
จ.สระแก๎ว คัดค๎านการกํอสร๎างโรงงานขยะอุตสาหกรรมของบริษัทเวิลล์เทค เมเน็จเม๎นท์ จ ากัด   
เกรงสํงผลกระทบตํอสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม 
 
ความเป็นมา 

27 ก.พ. 2560 กลุํมชาวบ๎านกวํา 100 คน ในพ้ืนที่ 18 หมูํบ๎าน ของต าบลคลองทับจันทร์ 
และต าบลเมืองใผํ ภายใต๎การน าของกลุํมเครือขํายพิทักษ์สิ่งแวดล๎อมและสิทธิชุมชนจังหวัดสระแก๎ว 
ได๎เข๎ายื่นหนังสือตํอผู๎วําราชการจังหวัดสระแก๎ว และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ที่บริเวณด๎านหน๎าศาลา
กลางจังหวัดสระแก๎ว เพ่ือแสดงจุดยืนตํอต๎านคัดค๎านการกํอสร๎างโรงงานขยะอุตสาหกรรม ของ
บริษัทเวิลล์เทค เมเน็จเม๎นท์ จ ากัด ทั้งนี้ นายกล๎าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู๎วําราชการจังหวัดสระแก๎ว ได๎ลง
มารับหนังสือด๎วยตนเอง พร๎อมสั่งการให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด าเนินงานตามสํวนที่รับผิดชอบ พร๎อม
ขอให๎แกนน า และกลุํมชาวบ๎านมั่นใจในการท าหน๎าที่ของภาครัฐ 

นายไชโย ขนบบวกุล แกนน าชาวบ๎าน เผยวํา ตน และชาวต าบลคลองทับจันทร์ และต าบล
เมืองใผํ ขอคัดค๎านการกํอสร๎างคัดแยกและฝังกลบกากอุตสาหกรรม ของบริษัทเวิลล์เทค เมเน็จเม๎นท์ 
จ ากัด ด๎วยเกรงวําจะได๎รับผลกระทบจากปัญหามลพิษ ซึ่งสํงผลตํอคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงาน 
และชุมชนใกล๎เคียง รวมทั้งในเรื่องสุขภาพ สภาวะแวดล๎อม กลิ่นเหม็น อากาศ น้ าเสีย รวมถึงผลผลิต
ทางการเกษตรที่อาจได๎รับความเสียหาย หลังจากนี้จะเฝ้าติดตามผลการท างานของหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องวําจะมีการด าเนินการเชํนไร 

2 มีนาคม 2560 กรณีปัญหาการตํอต๎านการกํอสร๎างบํอขยะพิษ และกากอุตสาหกรรม ใน
พ้ืนที่ ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก๎ว ได๎รับการเปิดเผยจาก นายไชโย ขนบบวรกุล 
สมาชิกสภาจังหวัดสระแก๎ว วํา ภายหลังชาวบ๎านได๎รํวมกันลํารายชื่อเกือบ 2,000 ราย เพ่ือยื่นร๎อง
คัดค๎านการกํอสร๎างเนื่องจากพบวํา มีการท าประชาคมไมํโปรํงใส โดยได๎มีการเข๎าให๎ข๎อมูลกับผู๎วํา
ราชการจังหวัด และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องแล๎ว ซึ่งรอค ายืนยันจากจังหวัดและอุตสาหกรรมจังหวัดวํา 
จะให๎เดินทางเข๎าพูดคุยกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อใด 

 นายไชโย เปิดเผยอีกวํา ขณะนี้เราได๎รับการยืนยันวํา โรงงานดังกลําวเตรียมน าขี้-อุจจาระ 
และขยะบนเครื่องบิน จากสายการบินตําง ๆ ทั่วโลก ที่น าเครื่องลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิ         
จ.สมุทรปราการ จะถูกขนมาทิ้งท่ีบํอขยะและกากอุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้อยูํก าลังกํอสร๎างด๎วย หลังมี
การยืนยันแล๎ววํา มีเครือขํายเดียวกันได๎รับการประมูลขนของเสียและสิ่งปฏิกูลจากสนามบินสุวรรณ
ภูมิ และเตรียมการจะน ามาทิ้งที่นี่จริง "ยินดีกับพ่ีน๎องประชาชนคนคลองทับจันทร์ อีกไมํนานเราจะ
เข๎าสูํระบบอินเตอร์ แตํเป็นเรื่องข้ี ขี้ ทราบวํา กลุํมโรงงานขยะ ได๎ประมูลฝังกลบขี้จากเครื่องบินเดือน
ละ 15 ตัน สํวนหนึ่งโรงงานที่คลองทับจันทร์ จะแบํงมาฝังกลบด๎วย แล๎วขี้ของคนทั่วโลก ซึ่งไมํแนํใจ
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วํา มีเชื้อโรคอะไรบ๎างก็จะมารวมที่คลองทับจันทร์ ถ๎าถุงแตกซึมเข๎าชั้นใต๎ดิน เราก็จะใช๎น้ าผสมขี้
นานาชาติ พร๎อมสารเคมีจากโรงงาน นึกภาพไมํออกจริงๆ ถ๎าอาบน้ าผสมขี้จะรู๎สึกยังไง"  

ทางส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก๎ว ได๎ประสานงานกับอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับปัญหาดังกลําวแล๎ว โดยได๎นัดหมายให๎ชาวบ๎านและ
ตัวแทน เดินทางเข๎ากรุงเทพฯ เพ่ือยื่นหนังสือและพูดคุยปรึกษาข๎อร๎องเรียนปัญหานี้กับอธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 นี้ เวลา 10.00 น. คาดวําจะได๎แนว
ทางการแก๎ปัญหาเรื่องนี้ได๎บ๎างเพ่ือบรรเทาความเดือดร๎อนของประชาชน 

11 มี.ค. 60 ผู๎สื่อขําวรายงานวํา ชาวบ๎าน 18 หมูํบ๎าน ในต าบลคลองทับจันทร์ และ ต าบล
เมืองไผํ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก๎ว ในนามเครือขํายกลุํมพิทักษ์สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล๎อม
จังหวัดสระแก๎ว น าหุํน และป้ายตํอต๎านการกํอสร๎างโรงงานขยะพิษและกากอุตสาหกรรม ในเขต
ต าบลคลองทับจันทร์ ไปติดไว๎ตามรั้วบ๎าน และริมถนนภายในหมูํบ๎านตํางๆ ในต าบลคลองทับ
จันทร์ และต าบลเมืองไผํ ตํอต๎านการกํอสร๎างโรงงานขยะพิษและกากอุตสาหกรรม หลังจากที่ได๎
รํวมกันติดป้ายประท๎วงขนาดใหญํมาแล๎วกวํา 10 ป้าย พร๎อมรูปหัวกะโหลกไขว๎ ติดตั้งไว๎ริมถนน หน๎า
วัด และหน๎าโรงเรียน เพราะกลัวผลกระทบจากขยะพิษและกากอุตสาหกรรม พร๎อมจับกลุํม
วิพากษ์วิจารณ์การกํอสร๎างโรงงานคัดแยกฝังกลบขยะพิษและกากอุตสาหกรรม ที่ผู๎รับเหมาเริ่มเข๎ามา
กํอสร๎างแล๎ว และยังพบกระบวนการท าประชาพิจารณ์ไมํมีความโปรํงใส  ชาวบ๎านที่ไมํได๎รํวมท า
ประชาพิจารณ์ กลับมีรายชื่อเข๎ารํวม จนต๎องรวมตัวกันเข๎าขอความชํวยเหลือจากผู๎วําราชการจังหวัด
สระแก๎วและอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให๎ยับยั้งการกํอสร๎าง 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน : 
1. บริษัทเวิลล์เทค เมเน็จเม๎นท์ จ ากัด ต๎องการเข๎ามาประกอบกิจการสร๎างโรงไฟฟ้าขยะพิษและ   
กากอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ ต.คลองทับจันทร์ และ ต.เมืองไผํ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก๎ว    
2. ชาวบ๎าน 18 หมูํบ๎าน ใน ต.คลองทับจันทร์ และ ต.เมืองไผํ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก๎ว คัดค๎านการ
กํอสร๎างโรงงานขยะอุตสาหกรรม ของบริษัทเวิลล์เทค เมเน็จเม๎นท์ จ ากัด ในพ้ืนที่ อ.อรัญประเทศ
เพราะมีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม สุขภาพ อาชีพ และวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 1.อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2.ผู๎วําราชการจังหวัด
สระแก๎ว 3.ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก๎ว 4.สมาชิกสภาจังหวัดสระแก๎ว 5.เครือขํายกลุํม
พิทักษ์สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดสระแก๎ว  6.สื่อมวลชน  
 
ระยะเวลา:  พ.ศ. 2560 - 2561 
 
สถานะ:  ยังไมํได๎รับการแก๎ไข 
 
พลวัต: ชาวบ๎านกวํา 100 คน ในพ้ืนที่ 18 หมูํบ๎าน ของต าบลคลองทับจันทร์ และต าบลเมืองใผํ     
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก๎ว ภายใต๎การน าของกลุํมเครือขํายพิทักษ์สิ่งแวดล๎อมและสิทธิชุมชนจังหวัด
สระแก๎ว ได๎เข๎ายื่นหนังสือตํอผู๎วําราชการจังหวัดสระแก๎ว และอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม พร๎อมกันนี้ได๎รํวมกันลํารายชื่อเกือบ 2,000 ราย น าหุํนและป้ายตํอต๎าน ไปติด
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ไว๎ตามรั้วบ๎าน และริมถนนภายในหมูํบ๎านตํางๆ ในต าบลคลองทับจันทร์ และต าบลเมืองไผํ เพ่ือแสดง
จุดยืนตํอต๎านคัดค๎านการกํอสร๎างโรงงานขยะอุตสาหกรรม ของบริษัทเวิลล์เทค เมเน็จเม๎นท์ จ ากัด  
ระดับความรุนแรง:  ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย์สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การยื่นหนังสือตํอผู๎วําราชการจังหวัดและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ยื่นหนังสือตํออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และการ
ใช๎สื่อมวลชนชํวยในการเสนอขําวสาธารณะ 
 
แหล่งข้อมูล: 
ผู๎จัดการออนไลน์. “ไม่เอาขยะ...ชาวบ้านสระแก้วรวมตัวค้านผุดโรงขยะอุตสาหกรรม”               
27 กุมภาพันธ์ 2560. (https://mgronline.com/local/detail/9600000020326) 
กรุงเทพธุรกิจ. “ชาวบ้านโวย! ขี้15ตันคนทั่วโลกบนเครื่องบิน จ่อท้ิงสระแก้ว” 2 มีนาคม 2560. 
(http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/743057) 

พีพีทีวี. “ปชช. 2 ต าบล 18 หมู่บ้าน อรัญประเทศ ฮือต้านโรงงานขยะพิษ” 11 มี.ค. 2560. 

(https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร๎อน/48807) 
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104.ผู้ประกอบการปลาชาวกัมพูชาประท้วงศุลกากรไทย เก็บภาษีน้าเข้าปลาเพ่ิมขึ้น 
 
พื้นที่: อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก๎ว 
 
ประเภท: การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง : ผู๎ประกอบการปลาชาวกัมพูชา ประท๎วงศุลกากรอรัญประเทศ และดํานตรวจสัตว์
น้ า จ.สระแก๎ว หลังเข๎มงวดเก็บภาษนี าเข๎าเต็มจ านวนตามน้ าหนักจริง  
 
ความเป็นมา : 

พํอค๎าปลาเขมรเทปลาประท๎วงศุลกากรไทย หลังเข๎มงวดเก็บภาษีน าเข๎าปลาตามน้ าหนักจริง 
ปิดสะพานมิตรภาพไทย-เขมร ขณะนี้เปิดแล๎ว หลังกรมศุลกากรอรัญประเทศตรวจพบวํา 
ผู๎ประกอบการปลาแจ๎งน้ าหนักปลาไมํตรงกับความเป็นจริง จึงสั่งการให๎เข๎มงวดการชั่งน้ าหนักและ
การเสียภาษี สํงผลให๎ผู๎ประกอบการของกัมพูชาไมํพอใจ ปิดสะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา            
จ.สระแก๎ว เทปลาทิ้ง กํอนไทยต๎องยอมอะลุํมอลํวยให๎เสียภาษีตามเดิม ลําสุดยอมเปิดถนนแล๎ว 

ผู๎สื่อขําวรายงานวํา วันที่ 23 ก.พ. 2560 ตั้งแตํชํวงเช๎าที่ผํานมาได๎เกิดเหตุประท๎วงและ      
เทปลาจ านวนมาก ที่บริเวณกลางสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา จุดผํานแดนถาวรบ๎านคลองลึก-    
ปอยเปต อ.อรัญประเทศ จ.สระแก๎ว หลังจากเจ๎าหน๎าที่ศุลกากรอรัญประเทศ และดํานตรวจสัตว์น้ า      
จ.สระแก๎ว ได๎เข๎มงวดการน าเข๎าปลาสดจากผู๎ประกอบการของประเทศกัมพูชา ที่จะน าปลาเข๎ามาใน
ประเทศไทย ต๎องน าปลาทั้งหมดเสียภาษีเต็มจ านวนน้ าหนักจริง กิโลกรัมละ 12 บาท หลังจากพบวํา 
ผู๎ประกอบการแจ๎งน้ าหนักไมํตรงกับจ านวนน้ าหนักจริง ท าให๎ผู๎ประกอบการไมํพอใจ น ารถเข็นปลา
และคนงานกวํา 100 คน มาปิดสะพานและเทปลาดังกลําว สร๎างความเดือนร๎อนให๎ผู๎ประกอบการ
รายอื่น และการจราจรติดขัดอยํางมาก 

โดยมีเจ๎าหน๎าที่หนํวยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 12 ร๎อย.ทพ.1201 สํงเจ๎าหน๎าที่เข๎ารํวม
สังเกตการณ์ รํวมกับเจ๎าหน๎าที่ศุลกากรอรัญประเทศ และดํานตรวจสัตว์น้ า จ.สระแก๎ว ซึ่งพบวํา การ
ออกมาประชาสัมพันธ์และเข๎มงวดกับผู๎ประกอบการครั้งนี้ เนื่องจากมีการจํายเก็บภาษีไมํตรงกับ
น้ าหนักจริง เพราะผู๎ประกอบการแจ๎งน้ าหนักไมํตรงกับจ านวนน้ าหนักจริงที่น าเข๎า ซึ่งรถเข็นปลา 1 
คัน มีน้ าหนักปลารวมประมารณ 160-170 กิโลกรัม แตํผู๎ประกอบการแจ๎งน้ าหนักเพ่ือเสียภาษีแคํ 
100 กิโลกรัม และเสียภาษีเพียงคันละ 1,200 บาทเทํานั้น 

ตํอมาผู๎ชํวยนายดํานศุลกากรจังหวัดสระแก๎ว ได๎เข๎าชี้แจงให๎ผู๎ประกอบการเสียภาษีตาม
น้ าหนักจริง แตํไมํสามารถตกลงกันได๎ ผู๎ประกอบการได๎ให๎กรรมกรที่เข็นรถลากบรรทุกปลา ประมาณ 
30-40 คัน และกรรมการรวมตัวกันประมาณ 100 คน มาปิดกั้นเส๎นทาง ตั้งแตํบริเวณกลางสะพาน
มิตรภาพไทย-กัมพูชา ไปจนถึงฝั่งประเทศกัมพูชา สํงผลท าให๎การจราจรติดขัดอยํางหนัก เนื่องจาก
รถยนต์ไมํสามารถสัญจรผํานเข๎าออกได๎  ลําสุด เมื่อเวลา 12.30 น. ก็ยังไมํยุติ เนื่องจากยังไมํสามารถ
เจรจาตกลงกันได๎ ตํอมาดํานศุลกากรอรัญประเทศยอมผํอนผันให๎เหมือนเดิมไปกํอน พํอค๎าปลาเขมร
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จึงยอมเปิดทางให๎รถบรรทุกไทย จ านวน 200 คันและเข็นของเกือบ 100 กวําคันจึงผํานออกไปได๎
ตามปกติ 

นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ นายดํานศุลกากรอรัญประเทศ กลําววํา จากนั้นเจ๎าหน๎าที่ศุลกากร
ปอยเปตและ ตม.ปอยเปต พร๎อมเจรจากับดํานศุลกากรอรัญประเทศ ตม.จว.สระแก๎ว ทหารพราน 
กรมทหารพรานที่ 12 ได๎รุดเข๎าเจรจากับกลุํมกรรมกรชาวเขมรที่ปิดดํานฯ ประท๎วงใช๎เวลา 4 ชม.จึง
สื่อสารกันรู๎เรื่อง เนื่องจากผู๎ประท๎วงชาวกัมพูชาพูดภาษาไทยไมํได๎ กลุํมผู๎ประท๎วงชาวเขมรทั้ งหมด
เป็นกรรมกรเข็นรถปลาจากฝั่งปอยเปต ไปสํงในตลาดโรงเกลือ ได๎รวมตัวมาประท๎วงเพ่ือให๎และผล
เจรจาให๎เก็บราคาเดิมไป เขํงเล็กน้ าหนัก 80 กิโลกรัม 300 บาท ด๎านพํอค๎าเขมรพอใจจึงได๎สลายตัว
น ารถเข็นปลาเข๎ามาขายในตลาดโรงเกลือเหมือนเดิม  ตํอมา ร.อ.อภินันท์ สงครามชัย ผบ.ร๎อย ทพ. 
1206ฯ และ พ.ต.ท.เบญจพล รอดสวาสดิ์ รอง ผกก.ตม.จว.สระแก๎ว สั่งให๎รถยนต์บรรทุกสินค๎าชาว
ไทยที่ยังจอดคาอยูํบนสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชาที่ไมํสามารถเดินทางผํานดํานพรมแดนอรัญ
ประเทศ-ปอยเปต ได๎ในขณะนี้ได๎ผํานไปได๎แล๎ว 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1. ศุลกากรอรัญประเทศ จ.สระแก๎ว ต๎องการจัดเก็บภาษีน าเข๎าจากผู๎ประกอบการค๎าปลาชาวกัมพูชา 
เต็มจ านวนตามน้ าหนักจริง หลังจากผํอนผันมานาน 
2. ผู๎ประกอบการค๎าปลาชาวกัมพูชา ไมํต๎องการให๎ศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก๎ว จัดเก็บภาษี
น าเข๎าเต็มจ านวนตามน้ าหนักจริง เพราะต๎องมีคําใช๎จํายเพิ่มขึ้น 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.ดํานตรวจสัตว์น้ า จ.สระแก๎ว 2.เจ๎าหน๎าที่หนํวยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 12 ร๎อย.ทพ.1201     
3.ผู๎ชํวยนายดํานศุลกากรจังหวัดสระแก๎ว 4.ศุลกากรปอยเปต 5.ตม.ปอยเปต 6.รอง ผกก.ตม.จว.
สระแก๎ว 7.สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2560 
 
สถานะ: ได๎รับการแก๎ไขแล๎ว 
 
พลวัต: ผู๎ประกอบการปลาชาวกัมพูชา น ารถเข็นปลาและคนงานกวํา 100 คน มาปิดสะพานและ    
เทปลาบริเวณกลางสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา จุดผํานแดนถาวรบ๎านคลองลึก-ปอยเปต อ.อรัญ
ประเทศ จ.สระแก๎ว เพ่ือประท๎วงศุลกากรอรัญประเทศ และดํานตรวจสัตว์น้ า  จ.สระแก๎ว หลัง
เข๎มงวดเก็บภาษนี าเข๎าเต็มจ านวนตามน้ าหนักจริง สร๎างความเดือนร๎อนให๎ผู๎ประกอบการรายอ่ืน และ
การจราจรติดขัดอยํางมาก 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย์สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาเพ่ือหาทางออกของฝ่ายตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง และ การใช๎สื่อมวลชนชํวยในการเสนอขําวสาธารณะ 
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แหล่งข้อมูล: 
ขําวเวิร์คพ๎อยซ์. “พ่อค้าปลาเขมรเทปลาประท้วงศุลกากรไทย หลังเข้มงวดเก็บภาษีน าเข้าปลาตาม
น้ าหนักจริง ปิดสะพานมิตรภาพไทย-เขมร ขณะนี้เปิดแล้ว” 23 ก.พ. 2560. 
(http://www.workpointtv.com/news/24606) 
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105.คัดค้านตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชน 
 
พื้นที่: ต.วังน้ าเย็น อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก๎ว 
 
ประเภท : การจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐาน (โทรคมนาคม) 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับชาติ  
 
ประเด็นขัดแย้ง: : ชาวบ๎านในพ้ืนที่ ม.13 ต.วังน้ าเย็น อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก๎ว ต๎องการให๎หนํวยงาน
รัฐเพิกถอนใบอนุญาตกํอสร๎างเสาสัญญาณโทรศัพท์ดีแทคในชุมชน เนื่องจากขาดขั้นตอนการรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจากการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เป็นอันตรายตํอความ
ปลอดภัยและสุขภาพของคนในชุมชน 
 
ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.60 ผู๎สื่อขําวรายงานวํา กรณีที่ชาวบ๎านในพ้ืนที่ ม.13 ต.วังน้ าเย็น อ.วังน้ า
เย็น จ.สระแก๎ว ท าหนังสือร๎องเรียนตํอเทศบาลเมืองวังน้ าเย็น อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก๎ว เรื่องการติดตั้ง
เสาสัญญาณโทรศัพท์ดีแทคในชุมชน บริเวณใกล๎เคียงกับบ๎านเลขที่ 202 ม.13 ต.วังน้ าเย็น ซึ่งมี
ชาวบ๎านอาศัยอยูํจ านวนมาก โดยผู๎ประกอบการไมํได๎แจ๎งให๎ทราบมากํอน ซึ่งขัดตํอข๎อกฎหมายที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ (กสทช.) เรื่อง
หลักเกณฑ์และมาตรฐานการก ากับดูแลคุ๎มครองความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งผู๎ประกอบการมี
หน๎าที่ต๎องท าความเข๎าใจกับประชาชนที่อาศัยในบริเวณที่จะติดตั้งและบริเวณใกล๎เคียง พร๎อมทั้ง    
ท าหนังสือบันทึกข๎อความขอให๎เพิกถอนใบอนุญาตกํอสร๎างเสาสัญญาณนั้น  

โดยนายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวังน้ าเย็น ได๎ท าหนังสือสํงถึงผู๎ร๎องฯ 
โดยระบุวํา ปัญหาร๎องเรียนดังกลําวทางบริษัทฯ ได๎ชี้แจงท าความเข๎าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ยังไมํ
เพียงพอ ทางเทศบาลฯจึงอาศัยอ านาจตามมาตรา40(1) พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก๎ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 กรณีที่มีการกํอสร๎าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย๎ายอาคารโดยฝ่าฝืน
บทบัญญัติแหํง พรบ.นี้ เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งระงับการกระท าได๎  ทางเทศบาลเมือง
วังน้ าเย็นจึงได๎ด าเนินการระงับการกํอสร๎างชั่วคราว เพ่ือให๎ผู๎ประกอบการด าเนินการตามประกาศ 
กสทช. โดยจัดให๎มีการรับฟังความคิดเห็นและให๎ผู๎ประกอบการท าความเข๎าใจกับประชาชนในวันที่ 
15 พ.ย.60 ที่ผํานมา ซึ่งชาวบ๎านยังยืนยัน ไมํให๎มีการกํอสร๎างในชุมชน 

นางชุดา จินดาพราหมณ์ อายุ 57 ปี ซึ่งเป็นอดีตอาจารย์ในสถาบันการศึกษา อยูํบ๎านเลขที่ 
206 ม.13 ต.วังน้ าเย็น ระบุวํา การตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ดังกลําวในชุมชนเป็นอันตรายตํอความ
ปลอดภัยและสุขภาพของมนุษย์จากการใช๎วิทยุโทรคมนาคมชัดเจน มีข๎อมูลยืนยันจากสถาบัน
คุ๎มครองผู๎บริโภค ระบุไว๎ชัดเจนวํา ผู๎ที่อยูํอาศัยใกล๎เสาจะเป็นอันตราย เพราะมีการก าหนดโซนสีแดง 
สีเหลืองและสีเขียว ซึ่งคนต๎องอยูํหํางในโซนสีเขียวเทํานั้น หรือหํางเสาอยํางน๎อย 400 เมตร จึงจะ
ปลอดภัยจากความเสี่ยงการรับคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า ยิ่งสถานพยาบาล โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก     
ยิ่งเสี่ยงมาก  

"ประชาชนมีโอกาสเลือกที่จะไมํให๎เกิดปัญหากับสุขภาพกับคนในชุมชน กรณีที่มีการปฏิบัติที่
ผิดกฎหมาย ไมํมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือท าความเข๎าใจกับคนในพ้ืนที่กํอน เป็นการแอบสร๎าง
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แอบท า โดยที่คิดวําจะยินยอมกัน ถือวําไมํถูกต๎อง พอมีปัญหาสร๎างแล๎วจะมาให๎คนยอมรับ อ๎างวํา
ได๎มาถามความคิดเห็นให๎ครบแล๎ว เพ่ือจะท าตํอ ถือวําใช๎ไมํได๎ เราเป็นครูบาอาจารย์มาและศึกษา
ข๎อมูลถึงรู๎วํามันอันตราย ขอให๎ย๎ายไปสร๎างหํางชุมชน 400 เมตรที่คนอาศัยอยูํ ขณะนี้เตรียมข๎อมูล
เพ่ือที่จะฟ้องมาตรา 157 ฐานละเว๎นการปฏิบัติหน๎าที่กับเจ๎าหน๎าที่รัฐที่เกี่ยวข๎องแล๎ว เนื่องจากผิด
ชัดเจน " นางชุดา กลําว 

ลําสุด เมื่อวันที่ 17 พ.ย.60 ที่ผํานมา นางชุดา จินดาพราหมณ์ อายุ 57 ปี อยูํบ๎านเลขที่ 206 
ม.13 และ นางอุษา ตํออํวน อายุ 54 ปี อยูํบ๎านเลขที่ 204 ม.13  และชาวบ๎านจ านวนหนึ่ง          
ได๎เดินทางไปที่ สภ.วังน้ าเย็น เพ่ือเข๎าแจ๎งความกับ พ.ต.ต.ไพโรจน์ นนทผํองศรี พนักงานสอบสวน 
สภ.วังน้ าเย็น กรณีเสาสัญญาณโทรศัพท์ดังกลําว ซึ่งตั้งอยูํบนโฉนดที่ดินที่ 6354 เลขที่ดิน 117 เลขที่
ดินส ารวจ 4851 ภายหลังส านักงานเทศบาลเมืองวังน้ าเย็นได๎ด าเนินการระงับการกํอสร๎างชั่วคราว
แล๎ว หากมีบุคคลใดได๎ฝ่าฝืนค าสั่ง ให๎ต ารวจด าเนินการจับกุมด าเนินคดีทั้งแพํงและอาญาตํอไป  ทั้งนี้ 
ชาวบ๎านกลุํมดังกลําว ยังเดินทางไปยื่นหนังสือตํอผู๎จัดการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอ าเภอวังน้ าเย็น ขอให๎
ระงับการยื่นขอใช๎กระแสไฟฟ้า เพ่ือน าไปติดตั้งท่ีเสาสัญญาณโทรศัพท์ในวันดังกลําวด๎วย  
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน :  
1.ชาวบ๎านในพ้ืนที่ ม.13 ต.วังน้ าเย็น อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก๎ว ไมํเห็นด๎วยกับการตั้งเสาสัญญาณ
โทรศัพท์ดีแทคในชุมชน และต๎องการให๎หนํวยงานรัฐเพิกถอนใบอนุญาตกํอสร๎างเสาสัญญาณ 
เนื่องจากขาดขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งขัดตํอข๎อกฎหมายที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ (กสทช.) เรื่องหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานการก ากับดูแลคุ๎มครองความปลอดภัยของประชาชน เพราะการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์
เป็นอันตรายตํอความปลอดภัยและสุขภาพของคนในชุมชน 
2.บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด หรือดีแทค  ต๎องการตั้งเสาสํงสัญญาณโทรศัพท์ในพ้ืนที่ 
ม.13 ต.วังน้ าเย็น อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก๎ว เพ่ือขยายสัญญาณการให๎บริการประชาชน 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน:  1.เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น  2.สภ.วังน้ าเย็น  3.ผู๎จัดการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอ าเภอ     
วังน้ าเย็น  4.สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา: พ.ศ.2560 - 2561 
 
สถานะ: อยูํระหวํางการด าเนินการแก๎ไข 
 
พลวัต: ชาวบ๎านในพ้ืนที่ ม.13 ต.วังน้ าเย็น อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก๎ว ท าหนังสือร๎องเรียนตํอเทศบาล
เมืองวังน้ าเย็น และผู๎จัดการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอ าเภอวังน้ าเย็น  เพ่ือขอให๎เพิกถอนใบอนุญาตกํอสร๎าง
เสาสัญญาณดีแทค  เพราะผู๎ประกอบการไมํได๎แจ๎งให๎ทราบมากํอน ซึ่งขัดตํอข๎อกฎหมายที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ (กสทช.) เรื่องหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานการก ากับดูแลคุ๎มครองความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งผู๎ประกอบการมีหน๎าที่ต๎องท าความ
เข๎าใจกับประชาชนที่อาศัยในบริเวณท่ีจะติดตั้งและบริเวณใกล๎เคียง  
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย์สินและรํางกาย 
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วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การยื่นหนังสือตํอนายกเทศมนตรีเมือง    
วังน้ าเย็น ตํอผู๎จัดการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอ าเภอวังน้ าเย็น การแจ๎งความ  และการใช๎สื่อมวลชนชํวยใน
การเสนอขําวสาธารณะ 
 

แหล่งข้อมูล:   

คมชัดลึก. “ชาวบ้านแจ้งความ-ร้องคัดค้านตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชน” 18 พฤศจิกายน 
2560. (http://www.komchadluek.net/news/regional/302609) 

77 ขําวเด็ด. “สระแก้ว – ชาวบ้านส่งตัวแทนบุก กสทช.-ดีแทค ยื่นคัดค้านตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์
ในชุมชนผิดกฎหมายในพื้นที่ อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว” 21 พฤศจิกายน 2560.  

(https://www.77kaoded.com/content/2639) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.77kaoded.com/content/2639
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จังหวัดสระบุร ี
 

106.การคัดค้านการออกอาชญาบัตรพิเศษส้ารวจและผลิตแร่ทองค้า  
 
พื้นที่: อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง : ชาวบ๎าน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี คัดค๎านหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องระงับการให๎ยื่นขอ
อาชญาบัตรพิเศษในการส ารวจและผลิตแรํทองค าและแรํทุกประเภท เนื่องจากเกรงวําจะได๎รับ
ผลกระทบเรื่องการประกอบอาชีพ สุขภาพและสิ่งแวดล๎อม  
 
ความเป็นมา : 
          นายวิชัย เปาวิมาน นายกองค์การบริหารสํวนต าบลล าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
เปิดเผยวํา วันที(่26 มิ.ย.2557) ตนและตัวแทนจากชาวบ๎าน ต.ล าพญากลางได๎เดินหน๎ามายื่นหนังสือ
ตํอนายปณิธาน จินดาภู อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรํ (กพร.) และนายวิฑูรย์ สิ
มะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือคัดค๎านการออกอาชญาบัตรและประทานบัตรเหมืองแรํทุก
บริษัท       โดยสิ้นเชิงในเขตปฏิรูปที่ดินพ้ืนที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และต๎องการเรียกร๎องไปยัง 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ(คสช.) ในการประกาศให๎พ้ืนที่นี้เป็น
พ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ทั้งนี้สาเหตุที่เดินทางมาคัดค๎านเนื่องจากทราบวําบริษัท ฟ้าร๎อง 
จ ากัด ได๎ยื่นขออาชญาบัตรพิเศษในการส ารวจและผลิตแรํทองค าในพ้ืนที่ ต.ล าพญากลาง อ.
มวกเหล็ก จ.สระบุรี         ซึ่งประชาชนสํวนใหญํเห็นวําการด าเนินการหากมีการอนุมัติจะมี
ผลกระทบตํอเกษตรกรผู๎เลี้ยงโคนมและกิจการที่เกี่ยวข๎องเป็นอยํางมาก เพราะกระบวนการผลิตแรํ
ทองค าจะกํอให๎เกิด 
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนเปลี่ยนไป 

“เราคัดค๎านทุกบริษัทที่จะมาประกอบกิจการเหมืองแรํใน อ.มวกเหล็ก โดยได๎รวบรวม
ชาวบ๎านในพื้นที่กวํา 4,722 รายที่คัดค๎านและน าสํงพร๎อมเอกสารชี้แจงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และ
ขอให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องของกระทรวงอุตสาหกรรมระงับการให๎ส ารวจและผลิตแรํทุกประเภทใน อ.
มวกเหล็ก เพราะชาวบ๎านสํวนใหญํเป็นเกษตรกรผู๎เลี้ยงโคนมเป็นจ านวนมาก รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข๎อง
กับโคนม” นายวิชัยกลําว 
           21 พฤษภาคม 2558 นายวิชัย เปาวิมาน นายกองค์การบริหารสํวนต าบลล าพญากลางและ
นายกล าสมพุง ก านันต าบลพญากลางต าบลล าสมพุง ต าบลซับสนุํน และตัวแทนชาวบ๎านในเขต3 
ต าบลกวํา 50 คนได๎ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการคัดค๎านการออกอาชญาบัตรสัมปทานเหมืองแรํ
ทองค าในจังหวัดสระบุรี มีผู๎แทนสหกรณ์โคนมและผู๎ประกอบการในเขตพ้ืนที่  ใน 3 ต าบลที่มีการ
ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมสํงสหกรณ์ซึ่งมีรายได๎ตามโครงการในหลวงที่มอบให๎ไว๎นั้น  ถ๎ามีการให๎
สัมปทานเหมืองแรํทองค าจะท าให๎เหตุนี้ทางกลุํมตํอต๎านคัดค๎านท าเหมืองแรํทองค าจึงได๎รํวมประชุม
ถึงความเข๎าใจกับพ่ีน๎องในพ้ืนที่ให๎รักษาพ้ืนที่ท ากินไว๎ให๎ลูกหลานและพ้ืนที่ในปัจจุบันเป็น สปก. -401 
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ไว๎ให๎ประชาชนท ากินด๎านเกษตรกรรมอยูํแล๎วไมํสามารถซื้อขายได๎ทางผู๎แทนกลุํมเคยได๎ยื่นหนังสือถึง
18 หนํวยงานราชการที่รับผิดชอบไปแล๎วพร๎อมรายชื่อผู๎รํวมคัดค๎านกวํา 5,000 ชื่อให๎กับทุก
หนํวยงานแล๎ว แม๎กระทั่งผํานถึงนายกรัฐมนตรีก็ทราบเรื่องนี้ดีที่สุดสรุปคือประชาชนในพ้ืนที่ไมํเอา
เหมืองแรํทองค าอยํางแนํนอนและทางกลุํมได๎ระดมทุนท าป้ายขนาดใหญํคัดค๎ านตํอต๎านพร๎อม
สติ๊กเกอร์ต๎านการปลดล๏อคการออกอาชญาบัตรของรัฐมนตรีฯประชาชนที่ประกอบอาชีพโคนมจะ
ได๎รับความเดือดร๎อนและสภาพสิ่งแวดล๎อมเสียหายมากและพ้ืนที่ในปัจจุบันเป็นต๎นน้ าที่ไหลลงสูํอําง
เก็บน้ าป่าสักชลสิทธิ์ ที่มีประชาชนต๎องใช๎น้ ารํวมกันถ๎ามีเหมืองแรํทองค านั้นการปลํอยน้ าเสียก็ต๎องสูํ
อํางเก็บน้ าดังกลําวด๎วย  

23 พ.ย. 2558 ตัวแทนชาวบ๎าน 5จังหวัด เข๎ายื่นเอกสารเพ่ิมเติมในคดีเหมืองทองค า ตํอ
ป.ป.ช. เพ่ือขอให๎ยกเลิกเอกสารสิทธิในพ้ืนที่ที่มีการขออาชญาบัตรพิเศษส ารวจและท าเหมืองแรํ
ทองค า  ตัวแทนชาวบ๎านจากจังหวัด พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สระบุรี และลพบุรี เข๎ายื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมในคดีเหมืองทองค าที่ได๎ตั้งกรรมการไตํสวนแล๎วตํอส านักงานป้องการและปราบปรามการ
ทุจริตแหํงชาติ หรือ ป.ป.ช. เพ่ือขอให๎ตรวจสอบการยกเลิก เอกสารสิทธิในที่ดินของประชาชนใน
พ้ืนที่ที่มีการขออาชญาบัตรพิเศษส ารวจและท าเหมืองแรํทองค า ซึ่งการยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม
ในครั้งนี้เกี่ยวกับโฉนดที่ดินที่ชาวบ๎านถูกเพิกถอนที่ดินท ากินที่ตอนแรกเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
เนื่องจากหลังการแก๎ผังเมืองเมื่อวันที่ 15พฤษภาคม ที่ผํานมา ทางรัฐบาลอ๎างวําพ้ืนที่ดังกลําวเหมาะ
แกํการเป็นเขตป่าสงวนแหํงชาติ ซึ่งเป็นพ้ืนที่เดียวกับที่บริษัทเอกชนได๎เข๎ามาท าอาชญาบัตรพิเศษ
ส ารวจและท าเหมืองแรํทองค าไว๎แล๎วกํอนหน๎านี้  โดยตัวแทนชาวบ๎านมองวําการแก๎ผังเมืองในครั้งนี้
อาจมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการขยายพ้ืนที่การท าเหมืองแรํทองค าเนื่องจากเพ่ิงมีการออกโฉนดให๎เมื่อ
เดือนมีนาคมที่ผํานมา แตํหลังจากมีการปรับแก๎ผังเมืองชาวบ๎านกลับไมํได๎โฉนดดังกลําว พร๎อมกับ
ยืนยันวําพ้ืนที่ในสํวนนั้นไมํได๎มีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์อยํางที่ทางภาครัฐอ๎าง จึงได๎น าเอกสารมายื่นตํอ 
ปปช เพ่ือให๎พิจราณาถึงการขอคืนเอกสารสิทธิที่ดินรูปแบบตํางๆใน 5 จังหวัด โดยมีนายสุทธิ บุญมี 
ผู๎อ านวยการส านักงานขําว ปปช.เป็นตัวแทนรับเรื่อง พร๎อมระบุวําขณะนี้ทางคณะกรรมการก าลัง
ตรวจสอบ 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1. ชาวบ๎าน และเกษตรกรผู๎เลี้ยงโคนม อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไมตํ๎องการให๎ผู๎ประกอบเข๎า 
มาสร๎างเหมืองแรํทองค า ในพ้ืนที่ เพราะจะมีผลกระทบตํอเกษตรกรผู๎เลี้ยงโคนมและกิจการที่
เกี่ยวข๎องเป็นอยํางมาก เนื่องจากกระบวนการผลิตแรํทองค าจะกํอให๎เกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม
และคุณภาพชีวิตของชุมชน 

2. บริษัทฟ้าร๎อง จ ากัด ต๎องการเข๎ามาประกอบกิจการเหมืองแรํทองค า ใน อ.มวกเหล็ก จังหวัด 
สระบุรี  
  
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.นายกองค์การบริหารสํวนต าบลล าพญากลาง 2.ชาวบ๎าน อ.มวกเหล็ก 3. อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแรํ 4.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 5.หัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ 
(คสช.) 6.บริษัท ฟ้าร๎อง จ ากัด    7.เกษตรกรผู๎เลี้ยงโคนม อ.มวกเหล็ก 8. ส านักงานป้องการและ
ปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ (ป.ป.ช.) 9. ชาวบ๎านจังหวัดพิจิตร 10.ชาวบ๎านจังหวัดพิษณุโลก      
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11.ชาวบ๎านจังหวัดเพชรบูรณ์ 12.ชาวบ๎านจังหวัดลพบุรี 13.ก านัน ต าบลพญากลาง 14.ก านัน ต าบล
ล าสมพุง 15.ผู๎แทนสหกรณ์โคนม 16.สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561 
 
สถานะ: อยูํระหวํางการด าเนินการแก๎ไข  
 
พลวัต:  ชาวบ๎านในพื้นอ าเภอ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กวํา 4,722 ราย ยื่นหนังสือคัดค๎านตํออธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรํ (กพร.) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานป้องการ
และปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ (ป.ป.ช.) และน าสํงพร๎อมเอกสารชี้แจงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
และขอให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องของกระทรวงอุตสาหกรรม ระงับการให๎ส ารวจและผลิตแรํทุกประเภท
ใน             อ.มวกเหล็ก เพราะชาวบ๎านสํวนใหญํที่ประกอบอาชีพเกษตรกรผู๎เลี้ยงโคนมเป็นจ านวน
มากได๎รับผลกระทบ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับโคนม จากการสร๎างและประกอบกิจการเหมืองแรํใน
พ้ืนที ่
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย์สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การยื่นหนังสือคัดค๎านตํออธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรํ (กพร.) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานป้องการและ
ปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ (ป.ป.ช.) และการรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายตํางๆที่เก่ียวข๎อง  
 
แหล่งข้อมูล: 
ผู๎จัดการออนไลน์ “ผู้เลี้ยงโคนม 4,722 รายลงชื่อส่งหนังสือต้านท าเหมืองแร่ที่ อ.มวกเหล็ก” 26 
มิถุนายน 2557.  
(https://mgronline.com/business/detail/9570000071938) 
หนังสือพิมพ์เสียงประชา. “สระบุรี ชาวบ้าน ร้องคัดค้านการปลดล๊อคการออกอาชญาบัตรเหมืองแร่
ทองค า”     21 พฤษภาคม 2558. (http://seangprachanews.blogspot.com/2015/05/blog-
post_29.html) 
พีพีทีวี. “กลุ่มคัดค้านเหมืองทอง ยื่นหนังสือต่อ ป.ป.ช. กรณียกเลิกเอกสารสิทธิ ในที่ดินของ
ประชาชน”           23 พฤศจิกายน 2558. 
(https://www.pptvhd36.com/sport/article/18864) 
  
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/business/detail/9570000071938
https://www.pptvhd36.com/sport/article/18864
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107.คัดค้านการสร้างโรงโม่หินและเหมืองใต้ดิน  
 
พื้นที่: ต าบลพุค าจาน อ าเภอพระพุทธบาท และต าบลชํองสาริกา อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดสระบุรี 
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง : ชาวบ๎านต าบลพุค าจาน อ าเภอพระพุทธบาท และต าบลชํองสาริกา อ าเภอพัฒนา
นิคม จังหวัดสระบุรี รวมตัวกันคัดค๎านการประกอบกิจการโรงงานโมํหินท าเหมืองใต๎ดินในพ้ืนที่  
เพราะกลัวผลกระทบจากฝุ่นละออง แรงสั่นสะเทือนของการระเบิดรวมทั้งขยะและของเสียจาก
โรงงาน 
 
ความเป็นมา : 

วันที่17 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. นางบุญเชิด โพธิ์ทอง พร๎อมชาวบ๎านจ านวน
ประมาณ 50 คน ในพ้ืนที่ต าบลพุค าจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี และต าบลชํองสาลิกา อ.พัฒนา
นิคม จ.สระบุรี เข๎ายื่นหนังสือตํอผู๎วําราชการจังหวัด ผู๎บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี และ
อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เพ่ือคัดค๎านการประกอบกิจการโรงงานโมํหินท าเหมืองใต๎ดินในพ้ืนที่ 
  นางบุญเชิด โพธิ์ทอง กลําววํา ทั้งนี้เนื่องจากชาวบ๎านค าพุจาน อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี และชาวบ๎านต าบล ชํองสาริกา อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดสระบุรี ได๎ทราบขําวการขออนุญาต
ประกอบกิจการโรงโมํหินและการขอสัมปทานการท าเหมืองใต๎ดินของบริษัทแหํงหนึ่ง ที่จะเข๎ามา
กํอสร๎างโรงงานและเหมืองในพ้ืนที่หมูํที่ 3 ต าบลค าพุจาน ชาวบ๎านจึงรวมตัวกันคัดค๎านโดยเบื้องต๎น
ได๎ปรึกษากันในหมูบํ๎านถึงผลกระทบที่จะเกิดในชุมชนซึ่งมีหลายหมูํบ๎านที่จะได๎รับผลกระทบจากการ
ท าเหมืองและโมํหินของบริษัทดังกลําว ทั้ง ผลกระทบจากฝุ่นละออง แรงสั่นสะเทือนของการระเบิด
รวมทั้งขยะและของเสียจากโรงงาน จึงรวมตัวกันมายื่นหนังสือคัดค๎าน  โดยตัวแทนชาวบ๎าน กลําว
เพ่ิมเติมวํา ส าหรับการประกอบกิจการในโรงโมํหินและการท าเหมืองและการท าเหมืองอยูํในพ้ืนที่หมูํ
ที่ 3 แตํผลกระทบที่ได๎รับนั้นกระจายไปหลายหมูํบ๎านในพื้นที่ ซึ่งมีท้ังวัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(หมูํ 9 ต าบลชํองสาลิกา จังหวัดลพบุรี) เพราะที่ตั้งโรงโมํและเหมืองใต๎ดินดังกลําวอยูํติดกับหมูํที่ 
1,2,8 ต าบลค าพุจาน และหมูํที่ 9 ต าบลชํองสาลิกา และทางบริษัท ได๎ขอให๎องค์การบริหารสํวน
ต าบลฯ ในพ้ืนที่จัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหมูํที่ 3 ต าบลค าพุจาน แตํไมํมีการ
ประชาสัมพันธ์ให๎กับชุมชนใกล๎เคียงในอีกหลายหมูํบ๎านที่ได๎รับผลกระทบรับทราบแตํอยํางใด ทั้งนี้ 
ดร.ชรัส บุญณสะ รองผู๎วําราชการจังหวัดสระบุรี พร๎อมหนํวยงานที่เกี่ ยวข๎อง เชํน อุตสาหกรรม
จังหวัดสระบุรี ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดสระบุรี ชุดก าลังรักษาความสงบ
เรียบร๎อยจังหวัดสระบุรี และศูนย์ด ารงธรรมสระบุรีได๎รับเรื่องร๎องเรียนจากตัวแทนชาวบ๎านและจะ
น าไปพิจารณาน าเสนอผู๎วําราชการจังหวัดสระบุรีเพื่อด าเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎องตํอไป 
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คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1. ชาวบ๎าน อ.พระพุทธบาท และ อ.พัฒนานิคม จังหวัดสระบุรี รวมตัวกันคัดค๎านการประกอบ
กิจการโรงงานโมํหินท าเหมืองใต๎ดิน เพราะเกรงผลกระทบจากฝุ่นละออง แรงสั่นสะเทือนของการ
ระเบิดรวมทั้งขยะและของเสียจากโรงงาน 
2. บริษัทที่เกี่ยวข๎อง ต๎องการเข๎ามาประกอบกิจการโรงโมํหินและเหมืองใต๎ดิน อ าเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.ชาวบ๎าน ต าบลพุค าจาน อ.พระพุทธบาท 2.ชาวบ๎าน ต าบลชํองสาลิกา อ.พัฒนานิคม 3.ผู๎วํา
ราชการจังหวัดสระบุรี 4.ผู๎บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี 5.อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6.บริษัทที่
ได๎รับสัมปทานการท าเหมืองใต๎ดิน 7.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดสระบุรี  8.
ศูนย์ด ารงธรรมสระบุรี 9.สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561 
 
สถานะ: อยูํระหวํางการด าเนินการแก๎ไข  
 
พลวัต:  ชาวบ๎านค าพุจาน อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และชาวบ๎านต าบล ชํองสาริกา 
อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดสระบุรี ได๎ทราบขําวการขออนุญาตประกอบกิจการโรงโมํหินและการขอ
สัมปทานการท าเหมืองใต๎ดินของบริษัทแหํงหนึ่ง ที่จะเข๎ามากํอสร๎างโรงงานและเหมืองในพ้ืนที่หมูํที่ 3 
ต าบลค าพุจาน ชาวบ๎านจึงรวมตัวกันคัดค๎านประมาณ 50 คน โดยเข๎ายื่นหนังสือตํอผู๎วําราชการ
จังหวัด ผู๎บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี และอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เพ่ือคัดค๎านการประกอบ
กิจการโรงงานโมํหินท าเหมืองใต๎ดินในพ้ืนที่   เพราะเกรงผลกระทบจากการจากฝุ่นละออง 
แรงสั่นสะเทือนของการระเบิด รวมทั้งขยะและของเสียจากโรงงาน  
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย์สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  

กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การยื่นหนังสือคัดค๎านตํอผู๎วํา
ราชการจังหวัด  ผู๎บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี  การรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน และการใช๎สื่อมวลชนชํวยในการเสนอขําวสาธารณะ 
 
แหล่งข้อมูล: 
โพสต์ทูเดย.์ “ชาวบ้านคัดค้านสร้างเหมืองโรงโม่หินใต้ดิน”  17 มิถุนายน 2558. 
(https://www.posttoday.com/social/local/371157) 
ขําวทีวีท๎องถิ่นเมืองสระบุรี. “ชาวบ้านต าบลพุค าจาน จ.สระบุรี ยื่นหนังสือคัดค้านการประกอบ
กิจการโรงงานโม่หินท าเหมืองใต้ดินในพ้ืนที่” 17 มิถุนายน 2558. 
(http://pr.prd.go.th/saraburi/ewt_news.php?nid=2674&filename=index) 
 

https://www.posttoday.com/social/local/371157
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108.คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน  
 
พื้นที่: อ าเภอมวกเหล็ก และ อ าเภอแกํงคอย จังหวัดสระบุรี 
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง : ชาวบ๎าน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และเกษตรกรโคนมมวกเหล็ก คัดค๎านการตั้ง
โรงไฟฟ้าถํานหินพีทีไอ เหตุหวั่นสร๎างมลพิษกระทบสุขภาพของคนและสัตว์ที่อาศัยอยูํ ในพ้ืนที่และ
พ้ืนทีใ่กล๎เคียง  
 
ความเป็นมา : 

1 มิ.ย. 2561 กลุํมชาวบ๎าน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี พร๎อมเกษตรกรผู๎เลี้ยงโคนมพระราชทาน
ยื่นหนังสือ คัดค๎านการตั้งโรงไฟฟ้าถํานหินพีทีไอ เกรงรับผลกระทบการเลี้ยงโคนมพระราชทานน า
หนังสือยื่นรัฐมนตรีวําการการะทรวงเกษตรและสหกรณ์ชํวยเหลือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

สํวนที่ จังหวัดสระบุรี ชํวงเช๎าที่ผํานมา ขณะที่นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีชํวยวําการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานพิธีเปิดงาน “รักพํอ คิดถึงพํอ สานตํองานพํอสร๎างในวัน
ดื่มนมโลก ที่บริเวณอาคารสํงเสริมกิจการโคนมแหํงประเทศไทย ในขณะเดียวกันหลังเปิดงาน ได๎มี
กลุํมประชาชนชาวบ๎านอ าเภอมวกเหล็กรํวมกับเกษตรกรผู๎ เลี้ยงโคนมพระราชทาน ในอ าเภอ
มวกเหล็ก ได๎รวมกันประมาณ 100 คน ได๎ถือป้ายเพื่อแสดงสัญลักษณ์เป็นการคัดด๎านที่ทางบริษัทโรง
ปูนทีพีไอ ที่มีการขอจัดตั้งโรงไฟฟ้าถํานหินเหมืองปูน ที่บริเวณบ๎านซับบอน อ.แกํงคอย จ.สระบุรี ซึ่ง
เป็นรอยตํอ อ าเภอมวกเหล็ก จ. สระบุรี 

ด๎าน นายจณุกิตต์ ศุภรัตน์โยธิน ซึ่งเป็นหนึ่งในชาวบ๎านเผยวํา จากกรณีที่ทางด๎านบริษัทที
พีไอ จ ากัด ได๎มีการขอกํอสร๎างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานความร๎อนที่บริเวณ บ๎านซับบอน อ. แกํงคอย จ. 
สระบุรี นั้น  โดยใช๎ถํานหิน 80 เปอร์เซ็น ใช๎ขยะ 20 เปอร์เซ็นเป็นเชื้อเพลิง และใช๎น้ าป่าสักมาเป็น
การผลิต ซึ่งในการดังกลําวตนเกรงวําจะท าให๎เป็นมลพิษตํอผู๎อยูํอาศัยในรอบๆด๎านรัศมีประมาณ 30 
กม ขณะที่ขยะจ านวนมากจะมากองรวมกัน อาจสํงผลท าให๎กลิ่นเหม็น น้ าเสียซึมลงพ้ืนดินเป็นแหลํง
เพาะเชื้อโรค ขณะเดียวกัน พิษในถํานหินมีทั้งสารปรอท สารหนู สารตะกั่ว คาร์บอน ซึ่งมีผลกระทบ
ตํอทางเดินหายใจ และสมองจะน าซึ่งโรคปอด โรคผิวหนัง และมะเร็ง ท าให๎ผุ๎อยุํใกล๎เคี ยงรับ
ผลกระทบ 

นายทรงเกียติ กรุดน๎อย อายุ 47 ปี ซึ่งเป็นเกษตรกรผุ๎เลี้ยงโคนมพระราชทาน เผยวํา ตนเอง
มีอาชีพเลี้ยงโคนมซึ่งสานตํอทางผู๎เป็นพํอแมํมามา ตนทราบถึงโรงไฟฟ้าถํานหินที่จะมีขึ้นมาอยูํใกล๎กับ      
อ.มวกเหล็กนั้น ไมํหํางกัน ตนเองมีความรู๎สึกวําหากมีโรงไฟฟ้าถํานหินขึ้นมา ตนเองเกรงอาจรับ
ผลกระทบจากอากาศที่ไมํดี ที่สํงผลท าให๎แมํวัวกินหญ๎าอาจมีสารปะปนอยุํกับหญ๎าท าให๎แมํวัวผลนม
ไมํดี อีกอยําง มวลสารที่เกิดข้ึนจากตัวโรงงานอาจท าให๎รํางกายรับผลกระทบด๎วย ซึ่งตนคิดวําในพ้ืนที่
ไมํนําจะมีโรงงานไฟฟ้าถํานหินเกิดข้ึน อีกอยําง อ.มวกเหล็ก นั้นพ้ืนที่สํวนใหญํยังเป็นดินแดนแหํงการ
เลี้ยงโคนมตามพระราชทานของพํอหลวง รัชกาลที่ 9 อีกด๎วย 
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สํวนในขณะเดียวกันพ้ืนที่ เขต อ. มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งเป็นเขตรอยตํอกันอาจรับผลกระทบ ซึ่ง
พ้ืนที่ดินแดนสีเขียวขจีอุดมสมบูรณ์ด๎วยพันธุ์ไม๎ และเป็นอากาศโอโชนดันดับ 7 ของโลก อาจจะถูก
สารพวกนี้ท าลายปะบน อีกอยํางพ้ืนที่มวกเหล็กนั้น ยังเป็นพ้ืนที่เกษตรกรเป็นผู๎ เลี้ยงโคนมอันเป็น
โครงการพระราชทานแกํพํอหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ให๎เกษตรกรเลี้ยงโคนมเพ่ือน าน้ านมมาดื่ม  โดยถ๎าสาร
จ าพวกนี้ปลิวไปตามอากาศลงตามต๎นหญ๎าจากนั้นแมํวัวก็จะกินเข๎าไป อาจสํงผลกระทบกับน้ านมใน
แมํวัวเจือปนสารดังกลําวสํงผลน้ านมไมํดี ขณะพ้ืนที่ยังเป็นแหลํงทํองเที่ยวมีน้ าตกสวยงามด๎วย 

ดังนั้นตนและกลุํมชาวบ๎านมวกเหล็ก พร๎อมเกษตรกรผู๎ เลี้ยงโคนมในพระราชทานของพํอ
หลวงรัชกาลที่ 9 จึงได๎รวมตัวกันเพ่ือแสดงอันเป็นสัญญลักษณ์เพ่ือไมํต๎องการโรงงานไฟฟ้าถํานหิน
ดังกลําว จึงมายื่นหนังสือแดํรัฐมนตรีชํวยวําการเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือชํวยน าเรื่องพิจารณาตํอไป  
จากนั้น         นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับเรื่องพร๎อม
จะน าเสนอที่ประชุมตํอไป 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1. ชาวบ๎าน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และเกษตรกรโคนมมวกเหล็ก ไมํต๎องการให๎สร๎างโรงไฟฟ้าถํานหิน 
เพราะกลัววําจะสร๎างมลพิษและสํงผลกระทบตํอสุขภาพของคนและสัตว์ที่อาศัยอยูํในพ้ืนที่และพ้ืนที่
ใกล๎เคียง  
2. บริษัทโรงปูนทีพีไอ ต๎องการขอสัมปทาน จากทางรัฐเพ่ือสร๎างโรงไฟฟ้าถํานหินเหมืองปูน บริเวณ
บ๎านซับบอน อ.แกํงคอย จ.สระบุรี ซึ่งเป็นรอยตํอ อ าเภอมวกเหล็ก จ. สระบุรี 
  
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.ชาวบ๎าน อ.แกํงคอย  2.รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  3.สื่อมวลชน  
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2561  
 
สถานะ: ยังไมํได๎รับการแก๎ไข  
 
พลวัต:  ชาวบ๎านในพื้นที่ อ.มวกเหล็ก จ .สระบุรี พร๎อมเกษตรกรผู๎เลี้ยงโคนมพระราชทาน ประมาณ 
100 คน ได๎เดินทางมายื่นหนังสือตํอรัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และถือป้าย
แสดงสัญลักษณ์เป็นการคัดคา๎น เพ่ือเรียกร๎องให๎มีการระงับการตั้งโรงไฟฟ้าถํานหินพีทีไอในพ้ืนที่บ๎าน
ซับบอน อ.แกํงคอย จ. สระบุรี ซึ่งเป็นรอยตํอ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย์สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การยื่นหนังสือคัดค๎านตํอรัฐมนตรีชํวยวํา
การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือชํวยน าเรื่องพิจารณาและแก๎ไขปัญหาตํอไป และการใช๎
สื่อมวลชนชํวยในการเสนอขําวสาธารณะ 
 
แหล่งข้อมูล: 
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เอ็มไทยนิวส์. “พวกเราไม่เอาโรงไฟฟ้า !! ชาวบ้าน-เกษตรกรโคนม ฮือคัดค้านหลังเตรียมสร้างที่
มวกเหล็ก สระบุรี” 1 มิถุนายน 2561. (https://news.mthai.com/general-
news/646572.html) 
ทีนิวส์. “คัดค้านหนักโรงไฟฟ้าถ่านหิน!! เกษตรกรเลี้ยงโคนมพระราชทานร่วมชาวมวกเหล็กยื่น
หนังสือค้านไม่เอาโรงไฟฟ้า” 1 มิถุนายน 2561. (https://www.tnews.co.th/contents/457855) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.mthai.com/general-news/646572.html
https://news.mthai.com/general-news/646572.html
https://www.tnews.co.th/contents/457855
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109.คัดค้านการสร้างโรงงานรีไซเคิลฝุ่นแดง หรือฝุ่นเหล็ก 
  
พื้นที่: อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง : ชาวบ๎านหนองจาน และหมูํบ๎านใกล๎เคียง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี คัดค๎านการ
อนุญาตเปิดด าเนินงานโรงงานฝุ่นแดง ในชุมชนบ๎านหนองจาน เพราะเกรงวําจะกํอให๎เกิดผลกระทบ
ตํอสุขภาวะของประชาชนและสิ่งแวดล๎อม 
 
ความเป็นมา : 
      26 ธันวาคม 2560 ตัวแทนชาวบ๎านหนองจาน และหมูํบ๎านใกล๎เคียง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
สระบุรี ได๎เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพ่ือยื่นหนังสือตํอนายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผวจ.
สระบุรี ผํานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสระบุรี เพ่ือขอให๎อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีชี้แจงกรณีผลสรุป
การรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับการขอตั้งโรงงานจ าพวกที่ 3 และคัดค๎าน
การอนุญาตเปิดด าเนินงานโรงงานฝุ่นแดงในชุมชนบ๎านหนองจาน นอกจากนี้ยังมีการสํงส าเนารายชื่อ
ชาวบ๎านที่ไมํเห็นด๎วย คลิปภาพวีดีโอบันทึกการประชุมเวทีประชาคมที่ผํานมา  และเอกสารส านาจาก
องค์การบริหารสํวนต าบลหน๎าพระลานและอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   โดยพันเอกเพ่ิมศักดิ์ ขุนโขลน 
รอง.ผอ.กรมน. จังหวัดสระบุรี และเจ๎าหน๎าที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสระบุรี เป็นผู๎มารับหนังสือจาก
ตัวแทนชาวบ๎าน 

โดยนายณัฐพงษ์  จงสกุล ตัวแทนชาวบ๎านได๎กลําววํา กํอนหน๎านี้เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2560 ที่ผํานมา ได๎มีการท าเวทีประชาคมหมูํบ๎านในพ้ืนที่เพ่ือขอเปิดด าเนินกิจการโรงงานฝุ่นแดงของ
โรงงานทีวีเอ นอนเฟอรัส เมทัล จ ากัด   โดยการท าเวทีประชาคมครั้งนั้นมีชาวบ๎านมารํวมแสดงความ
คิดเห็นทั้งหมด ลงมติไมํเห็นด๎วยที่จะมีการเปิดด าเนินกิจการของโรงงานดังกลําว เนื่องจากโรงงาน
ดังกลําวเป็นโรงงานรีไซเคิลฝุ่นแดง หรือฝุ่นเหล็ก ซึ่งมีกากของเสียประเภทโลหะผสมอยูํ โดยจัดอยูํใน
ประเภทโรงงานจ าพวกที่ 3 ล าดับที่ 106 ที่อาจจะกํอให๎เกิดผลกระทบตํอสุขภาวะของประชาชนและ
สิ่งแวดล๎อม โดยการท าเวทีประชาคมครั้งนั้นมีนายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ นายกองค์การบริหารสํวน
ต าบลหน๎าพระลานและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรํวมเป็นสักขีพยาน 

โดยตัวแทนชาวบ๎านยังกลําวอีกวํา โรงงานดังกลําว แตํเดิมเป็นของนายทุนชาวตํางชาติได๎ขอ
อนุญาตหลอมดีบุก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548 ตํอมา 27 มิถุนายน 2557 และได๎ขออนุญาตเพ่ิม
ประเภทโรงงานประกอบกิจการน าตะกอน เศษโลหะ เชํนดีบุก นิเกิล ทองแดง สังกะสีมาหลอมเพ่ือใช๎
ประโยชน์ใหมํ   และในวันที่ 6 สิงหาคม 2557  ก็ได๎ขออนุญาตเพ่ิมประกอบกิจการโรงงานสกัดโลหะ
มีคําจากน้ าชุบโลหะและตะกรันโลหะอีกครั้ง  ซึ่งการเดินเครื่องมีกลิ่นเหม็นสํงผลกระทบตํอประชาชน
เนื่องจากอยูํใกล๎ชุมชน ซึ่งตอนแรกชาวบ๎านไมํทราบวําเป็นกิจการประเภทใด จึงได๎ร๎องเรียนตํอ
หนํวยงานราชการ และตํอมาได๎มีค าสั่งให๎โรงงานแหํงนี้ได๎หยุดด าเนินการเพ่ือแก๎ไขปัญหามลพิษที่มี
ตํอประชาชนและชุมชนหลายครั้ง แตํไมํสามารถแก๎ไขปัญหาดังกลําวได๎ กระทั่งเมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2557 กระทรวงอุตสาหกรรมได๎มีค าสั่งให๎โรงงานหยุดการด าเนินการและเพิกถอนใบอนุญาต
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ประกอบการตั้งแตํวันนั้นเป็นต๎นมา  และตํอมาบริษัทฯได๎มาขอเปิดด าเนินการอีกครั้งโดยผู๎บริหารชุด
ใหมํ อ๎างวํา ได๎มีการปรับปรุงระบบเครื่องจักรและการป้องกันมลพิษด๎านตํางๆ แตํชาวบ๎านเห็นวําเป็น
โรงงานที่สํงผลกระทบตํอประชาชนและสิ่งแวดล๎อม และเมื่อวันที่ 13  พฤศจิกายน 2560 ก็ไมํผําน
การท าเวทีประชาพิจารณ์ของชาวบ๎าน แตํไมํทราบวําท าไมทางหนํวยงานราชการจึงมีการอนุญาตให๎
โรงงานดังกลําวเปิดทดลองเดินเครื่องได๎ ซึ่งก็หมายความวําโรงงานแหํงนี้ต๎องได๎รับใบอนุญาตแล๎ว  จึง
ได๎เดินทางมายื่นหนังสือคัดค๎านและขอให๎ทางส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีได๎ชี้แจง 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
1. ชาวบ๎านหนองจาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี  ไมํต๎องการให๎สร๎างโรงงานฝุ่นแดง ในชุมชนบ๎าน
หนองจาน เพราะเกรงวําจะกํอให๎เกิดผลกระทบตํอสุขภาวะของประชาชนและสิ่งแวดล๎อม 
2. โรงงานทีวีเอ นอนเฟอรัส เมทัล จ ากัด ต๎องการขอให๎รัฐอนุญาตประกอบกิจการโครงการโรงงาน      
ฝุ่นแดง ในชุมชนบ๎านหนองจาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี  
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.ชาวบ๎านหมูํบ๎านใกล๎เคียง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี  2.ผู๎วําราชการจังหวัดสระบุรี 3.ศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดสระบุรี 4.รอง.ผอ.กรมน.จังหวัดสระบุรี 5.นายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  6.นายกองค์การ
บริหารสํวนต าบลหน๎าพระลาน 7.กระทรวงอุตสาหกรรม  8.สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2560-2561  
 
สถานะ: ยังไมํได๎รับการแก๎ไข  
 
พลวัต:  ชาวบ๎านหนองจาน และหมูํบ๎านใกล๎เคียง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ได๎เดินทางมาที่ศาลา
กลางจังหวัดสระบุรี เพ่ือยื่นหนังสือตํอผวจ.สระบุรี ผํานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสระบุรี เพ่ือขอให๎
อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีชี้แจงกรณีผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ในการพิจารณา
เกี่ยวกับการขอตั้งโรงงานจ าพวกที่ 3 และคัดค๎านการอนุญาตเปิดด าเนินงานโรงงานฝุ่นแดงในชุมชน
บ๎านหนองจาน นอกจากนี้ยังมีการสํงส าเนารายชื่อชาวบ๎านที่ไมํเห็นด๎วย คลิปภาพวีดีโอบันทึ กการ
ประชุมเวทีประชาคมที่ผํานมา และเอกสารส านาจากองค์การบริหารสํวนต าบลหน๎าพระลาน และ
อ าเภอเฉลิม    พระเกียรติ โดยรอง.ผอ.กรมน. จังหวัดสระบุรี และเจ๎าหน๎าที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
สระบุรี เป็นผู๎มารับหนังสือจากตัวแทนชาวบ๎าน 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย์สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การยื่นหนังสือคัดค๎านตํอผู๎วําราชการ
จังหวัดสระบุรี การท าเวทีประชาพิจารณ์ของชาวบ๎านเพ่ือหาทางออกรํวมกัน และการใช๎สื่อมวลชน
ชํวยในการเสนอขําวสาธารณะ 
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แหล่งข้อมูล: 
พลังชน. “สระบุรี ชาวบ้านหนองจาน ร้องผู้ว่าฯ เรื่องการก่อสร้างโรงงานรีไซเคิลฝุ่นแดง หรือฝุ่น
เหล็ก”  28 ธันวาคม 2560.  (http://suphannews.blogspot.com/2017/12/blog-
post_29.html) 
อํูทอง นิวส์. “สระบุรี ชาวบ้านหนองจาน ร้องผู้ว่าฯ เรื่องการก่อสร้างโรงงานรีไซเคิลฝุ่นแดง หรือฝุ่น
เหล็ก” 27 ธันวาคม 2560. (http://u-thongnews.blogspot.com/2017/12/blog-
post_38.html) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://suphannews.blogspot.com/2017/12/blog-post_29.html
http://suphannews.blogspot.com/2017/12/blog-post_29.html
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110.คัดค้านการออกโฉนดที่ดินพื้นที่สาธารณะให้นายทุน  
 
พื้นที่: ต.นายาว อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรที่ดิน 
  
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง :  ชาวบ๎าน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี คัดค๎านการออกโฉนดที่ดินให๎กับนายทุน 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ และยังเป็นลานหินธรรมชาติ ซึ่งลานหินแหํงนี้พบวํามีฟอสซิล
เปลือกหอยจ านวนมาก เห็นควรอนุรักษ์มากกวําให๎นายทุนครอบครอง 
 
ความเป็นมา : 
          21 ส.ค. 2561  กลุํมชาวบ๎านที่ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี รวมตัวกันคัดค๎านการออกโฉนด
ที่ดินให๎กับนายทุน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ และยังเป็นลานหินธรรมชาติ ซึ่งลานหินแหํง
นี้พบวํามีฟอสซิลเปลือกหอยจ านวนมาก เห็นควรอนุรักษ์มากกวําให๎นายทุนครอบครอง กลุํมชาวบ๎าน 
หมูํ 2 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี รวมตัวกันบริเวณหน๎าที่ท าการนิคมสร๎างตนเองพระพุทธ
บาท ถือป้ายคัดค๎านกรณีที่มีนายทุนติดประกาศ เพ่ือออกโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นนายทุนจากนอกพ้ืนที่ 
ไมํได๎มีถิ่นฐานดั้งเดิม หรือมีพ้ืนที่ท ากินในละแวกดังกลําว ถือครองกรรมสิทธิ์  ใบนค.3 หรือ หนังสือ
รับรองการท าประโยชน์ที่ดิน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ลานหินธรรมชาติ ชาวบ๎านจึงอยากให๎เ จ๎าหน๎าที่ที่มีสํวน
เกี่ยวข๎องทบทวนและระงับการออกใบ นค.3 ให๎กับนายทุนที่จะเข๎าถือครองกรรมสิทธิ์บนที่ดินผืนนี้    

ชาวบ๎าน เลําวํา พวกเขาเคยน าเรื่องนี้เข๎าร๎องเรียนกับหลายหนํวยงาน ตั้งแตํเมื่อปี 2550 
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ชาวบ๎านพบวําทางนายทุนได๎ติดประกาศเพ่ือขอออกโฉนด
ที่ดิน บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลนายาว เพ่ือเตรียมออกใบอนุญาตถือครองกรรมสิทธิ์ บนพ้ืนที่
ลานหินธรรมชาติแหํงนี้ พร๎อมทั้งขอหนังสือรับรองการท าประโยชน์ที่ดินเพ่ิมเติม จาก 34 ไรํ เป็น 38 
ไรํ ท าให๎ชาวบ๎านตัดสินใจรวมตัวกันออกมาคัดค๎าน สาเหตุที่ชาวบ๎านต๎องออกมาเคลื่อนไหว เนื่องจาก
พ้ืนที่บริเวณนี้เป็นลานหินธรรมชาติที่มีอายุยาวนาน โดยรอบลานหินพบวํามีฟอสซิลเปลือกหอยหลาย
ชนิด หลายขนาด หลายสายพันธุ์ เป็นจ านวนมาก ซึ่งชาวบ๎านเชื่อวําในอดีตบริเวณนี้เคยมีสัตว์และพืช
ยุคโบราณเกิดข้ึน และอาศัยอยูํ ที่ผํานมาชาวบ๎านได๎คัดค๎านไมํให๎นายทุนเข๎ามาท าประโยชน์ จนท าให๎
เกิดข๎อพิพาทกัน ลําสุดศาลปกครองสูงสุดตัดสินยกฟ้อง โดยให๎ไปหาหลักฐานพิสูจน์สิทธิ์พ้ืนที่ดังกลําว
ใหมํ พร๎อมทั้งให๎คณะกรรมการบุกรุกที่ดินสาธารณะจังหวัดสระบุรี ตรวจสอบข๎อเท็จจริงเรื่องนี้ด๎วย  
สํวนพื้นที่ดงักลําว ทางชาวบ๎านต๎องการให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกันไว๎เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ สํงเสริมให๎เป็น
แหลํงทํองเที่ยว และแหลํงศึกษาเรียนรู๎จากซากพืชซากสัตว์ที่พบ ซึ่งหลังจากนี้ทางชาวบ๎านจะ
ประสานหนํวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ให๎เข๎าไปส ารวจพื้นที่ดังกลําวเพ่ิมเติมด๎วย 
 
 
 
 
 



329 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:                                                           
1. ชาวบ๎าน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี คัดค๎านการออกโฉนดที่ดินให๎กับนายทุน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ และยังเป็นลานหินธรรมชาติ ซึ่งพบวํามีฟอสซิลเปลือกหอยจ านวนมาก ต๎องการ
ให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกันไว๎เป็นพื้นที่อนุรักษ์ และสํงเสริมให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว  
2. นายทุน ต๎องการให๎หนํวยงานรัฐ ออกใบ นค.3 เพ่ือถือครองกรรมสิทธิ์บนพ้ืนที่ลานหินธรรมชาติ 
พร๎อมทั้งขอหนังสือรับรองการท าประโยชน์ที่ดินเพิ่มเติม 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
1.ส านักงานเทศบาลต าบลนายาว  2.คณะกรรมการบุกรุกที่ดินสาธารณะจังหวัดสระบุรี 3.ศาล
ปกครองสูงสุด  4.สื่อมวลชน      
 
ระยะเวลา: พ.ศ. 2561  
 
สถานะ: อยูํระหวํางขั้นตอนการตรวจสอบหลักฐานและหาข๎อมูลเพ่ืมเติม (คณะกรรมการบุกรุกที่ดิน
สาธารณะจังหวัดสระบุรี เป็นผู๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริง) 
 
พลวัต:  กลุํมชาวบ๎าน หมูํ 2 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี รวมตัวกันบริเวณหน๎าที่ท าการนิคม
สร๎างตนเองพระพุทธบาท ถือป้ายคัดค๎านกรณีที่มีนายทุนติดประกาศ เพ่ือออกโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็น
นายทุนจากนอกพ้ืนที่ ไมํได๎มีถ่ินฐานดั้งเดิม หรือมีพ้ืนที่ท ากินในละแวกดังกลําว ถือครองกรรมสิทธิ์ใบ 
นค.3 หรือ หนังสือรับรองการท าประโยชน์ที่ดิน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ลานหินธรรมชาติ ชาวบ๎านจึงอยากให๎
เจ๎าหน๎าที่ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องทบทวน และระงับการออกใบ นค.3 ให๎กับนายทุน ที่จะเข๎าถือครอง
กรรมสิทธิ์บนที่ดินผืนนี้ 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย์สินและรํางกาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การฟ้องร๎อง การตัดสินของศาลปกครอง
สูงสุดและการให๎สื่อมวลชนชํวยในการเสนอขําวตํอสาธารณะ 
 
แหล่งข้อมูล: 
ขําวชํองเจ็ด. “คัดค้านการออกโฉนดพื้นที่สาธารณะให้นายทุน จังหวัดสระบุรี” 21 ส.ค. 2561. 
(http://news.ch7.com/detail/299904) 
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จังหวัดสิงห์บุรี 
 
111. คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

 

พื้นที่: อ.เมือง จ.จังหวัดสิงห์บุรี  
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ  
 
ประเด็นขัดแย้ง:  ชาวบ๎านโพกรวม จ.สิงห์บุรี ยื่นหนังสือร๎อง “ผู๎วําราชการจังหวัดสิงห์บุรี” คัดค๎าน
โรงงานกระดาษ เตรียมกํอสร๎างโรงไฟฟ้า ถํานหินกลางใจเมืองโพกรวม  
 
ความเป็นมา: 

20 กันยายน 2561 นายทวีป จูมั่น ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระ 
ปกเกล๎า จ.สิงห์บุรี พร๎อมชาวบ๎าน ต.โพกรวมได๎รวมตัวยื่นหนังสือคัดค๎านการตั้งโรงไฟฟ้าถํานหิน ของ
โรงงานกระดาษ ตํอผู๎วําราชการจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีการถือป้ายระบุข๎อความ “ประชาชนชาวตําบล
โพกรวมไมํเอาโรงไฟฟ้าถํานหิน” 

โดยโรงงานกระดาษ ตั้งอยูํในพื้นที่ หมูํ 3 ต.โพกรวม อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ซึ่งชาวบ๎านเห็นวําได๎
สร๎างความเดือดร๎อนเก่ียวกับเรื่องสิ่งแวดล๎อมเป็นพิษมากพออยูํแล๎วและยังจะสร๎างโรงผลิตไฟฟ้าถําน
หินขนาดกําลังผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ขึ้นมาอีกแหํง โดยหลีกเลี่ยงการทํา EIA และทําทุกวิถีทางในการ
ปิดบังข๎อมูล วิธีปฏิบัติในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานถํานหิน พ่ีน๎อง
ประชาชนไมํได๎รับข๎อมูลที่แท๎จริงทั้งทางบวกและทางลบ 

นายทวีป กลําววํา ทางโรงงานได๎นัดชาวบ๎านประชุมเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2561 ที่ศาลาวัด
ดาวดึงษ์ เพ่ือให๎ชาวบ๎านในพ้ืนที่เห็นชอบกับการสร๎างโรงงานไฟฟ้าถํานหิน โดยแจ๎งวําได๎ทําประชา
พิจารณ์แล๎ว ซึ่งชาวบ๎าน ในตําบลไมํรู๎ เรื่องเลยวํา ทางโรงงานได๎ทําประชาพิจารณ์ที่ไหน เมื่อไร  
อยํางไร ชาวบ๎านเห็นวํา สารพิษตํางๆ ที่ได๎จากถํานหินทั้งกํอนเผาไหม๎และหลังเผาไหม๎ไมํสามารถ
ควบคุมได๎ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นอันตรายกับประชาชนทั้งเด็กและคนชรา ชาวบ๎านจึงมีมติไมํสนับสนุนให๎
มีโรงไฟฟ้าจากถํานหินและชีวมวล ซึ่งตั้งอยูํกลางหมูํบ๎าน แตํจะสนับสนุนก๏าซธรรมชาติ 

ด๎านโรงงานกระดาษได๎ชี้แจงผํานเอกสารวํา ได๎มีการทําประชาพิจารณ์ผํานแล๎วเมื่อปี 2559 
สํวนเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2561 คือการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตํอการดําเนิน
โครงการและมาตรการด๎านสิ่งแวดล๎อม ตํอโครงการกํอสร๎างหนํวยผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาดกําลังการ
ผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ สํวนรายละเอียดด๎านอ่ืนๆ ต๎องทําหนังสือขอถึงจะให๎ข๎อมูลได๎เนื่องจากเป็น
ระเบียบของทางโรงงาน 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:  

 ชาวบ๎านโพกรวมไมํต๎องการโรงไฟฟ้าถํานหินกลางใจเมืองโพกรวม  
 โรงงานกระดาษต๎องการกํอสร๎างโรงไฟฟ้าถํานหิน 
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ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: ผู๎วําราชการจังหวัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมจังหวัด ศูนย์
ดํารงธรรม ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล๎า สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา:   2561 
 
สถานะ:  กําลังอยูํระหวํางการดําเนินการแก๎ไข  
 
พลวัต:   สถานการณ์ปัญหาที่เกิดข้ึนขยายตัวด๎วยมีการยื่นหนังสือร๎องเรียนตํอผู๎วําราชการจังหวัด  
            
ระดับความรุนแรง: ไมมํีความเสียหายตํอทรัพย์สิน  
 
วิธีการแก้ไข:  
 ทางจังหวัดได๎รับหนังสือร๎องเรียนเพ่ือดําเนินการตํอไป 

แหล่งข้อมูล : 

สยามรัฐ. “ชาวบ้านโพกรวม สิงห์บุรี บุกยื่นหนังสือร้อง “ผู้ว่าฯ” คัดค้านโรงงานกระดาษเตรียม 
          ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกลางใจเมืองโพก.”20 กันยายน 2561. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



333 
 

112. คัดค้านก่อสร้างโครงการเข่ือนยกระดับน้้า 
  
พื้นที่:  ต.บ๎านหม๎อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 
 
ประเภท: การจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐาน (การคมนาคม) 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎าน ต.บ๎านหม๎อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี คัดค๎านกํอสร๎างโครงการเขื่อนยกระดับ
น้ํา งบประมาณกวํา 20,000 ล๎านบาท เพ่ือใช๎ในการสัญจรสินค๎าทางเรือและสร๎างโรงจักรไฟฟ้าพลัง
น้ํา โดยกังวลวําจะสํงผลกระทบในการดําเนินชีวิตและไมํค๎ุมคํา 
 
ความเป็นมา:  
 รัฐบาลมีความพยายามเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาด๎านคมนาคมขนสํงทางนํ้าด๎วยการ
อนุมัติงบประมาณขุดลอกรํองนํ้าเพ่ือให๎การเดินเรือกินนํ้าลึกได๎ครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้น โดยเฉพาะ
พ้ืนที่โซนภาคกลางที่ยังมีความสนใจขนสํงสินค๎าทางนํ้ากันอยํางแพรํหลายเนื่องจากสามารถขนสํงได๎
ปริมาณมากและยังชํวยลดต๎นทุนได๎อีกด๎วย 

โดยตั้งแตํปี 2551 กรมเจ๎าทําได๎นําเสนอให๎มีการศึกษาทบทวนความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ 
วิศวกรรมและสิ่งแวดล๎อมโครงการกํอสร๎างเขื่อนยกระดับนํ้าเพ่ือการเดินเรือในแมํนํ้าเจ๎าพระยาและ
นําน เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง และขยายขีดความสามารถในการเดินเรือในแมํนํ้าเจ๎าพระยาและนําน โดย
การเพ่ิมคําความลึกนํ้าเพ่ือการเดินเรือให๎เรือกินนํ้าลึกไมํเกิน 3 เมตร สามารถแลํนใช๎งานได๎ตลอดทั้งปี 
ครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแตํปากแมํนํ้าเจ๎าพระยาจนถึงจังหวัดนครสวรรค์และตํอเนื่องไปตามแมํนํ้านําน 
จนถึง อ.ตะพานหินจ.พิจิตร รวมระยะทางตามลํานํ้าทั้งสิ้นประมาณ 477 กิโลเมตรใช๎งบลงทุนกวํา 3 
หมื่นล๎านบาทโดยแนวทางดําเนินการจะกํอสร๎างเขื่อนยกระดับบริเวณที่ลํานํ้ามีความโค๎งพอที่จะขุด
คลองลัด (Cut off) เพ่ือประโยชน์ในการกํอสร๎างหัวเขื่อนไว๎ ณ จุดบนบก ซึ่งพบวําจําเป็นต๎องกํอสร๎าง
เขื่อนยกระดับจํานวน 2 เขื่อนโดยเขื่อนบนตั้งอยูํที่ ต.นํ้าทรงอ.พยุหะศีรี จ.นครสวรรค์ บริเวณกม.
345 จากปากแมํนํ้าเจ๎าพระยาโดยมีระยะหํางจากเขื่อนเจ๎าพระยาไปทางด๎านเหนือนํ้า ประมาณ 68
กม. และ เขื่อนลําง ตั้งอยูํที่ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรีบริเวณ กม.205 จากปากแมํนํ้า
เจ๎าพระยา มีระยะหํางจากเขื่อนเจ๎าพระยาไปทางด๎านท๎ายนํ้าประมาณ 72 กิโลเมตร 

ในการสร๎างเขื่อนยกระดับนํ้าทั้ง 2 จุดจะมี 6 องค์ประกอบสําคัญดังนี้คือ 1) คลองลัด กํอ 
สร๎างไว๎ทั้งเขื่อนบนและเขื่อนลําง รูปแบบเส๎นทางนํ้าที่ขุดขึ้นใหมํ  2) ประตูระบายนํ้าและสะพาน
รถยนต์สําหรับสัญจร 3)ประตูเรือสัญจร ทําหน๎าที่ลําเลียงเรือสัญจรผํานไปมาระหวํางเหนือนํ้าและ
ท๎ายนํ้า 4) ทางผํานปลา รูปแบบชํองทางสัญจรให๎ปลาสามารถเดินทางผํานขึ้น-ลงระหวํางเหนือนํ้า
และท๎ายนํ้า 5) ทํานบดินปิดกั้นลํานํ้าเดิมและทํอระบายนํ้า เพ่ือชํวยปิดกั้นเส๎นทางนํ้าเดิมเพ่ือให๎นํ้า
เกิดการเปลี่ยนเส๎นทางไหลเข๎าสูํคลองลัดที่ขุดใหมํ และ 6) โรงผลิตไฟฟ้าพลังนํ้า ชํวยผลิต
กระแสไฟฟ้า เป็นการใช๎ทรัพยากรนํ้าอยํางค๎ุมคํา 

ตุลาคม 2557 ชาวบ๎าน ต.บ๎านหม๎อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี คัดค๎านกํอสร๎างโครงการเขื่อน
ยกระดับน้ํา งบประมาณกวํา 20,000 ล๎านบาท เพ่ือใช๎ในการสัญจรสินค๎าทางเรือและสร๎างโรงจักร
ไฟฟ้าพลังน้ํา โดยกังวลวําหากสร๎างคันกั้นน้ําขวางทางแมํน้ําเจ๎าพระยาตรงทางโค๎งบริเวณต.บ๎านหม๎อ 
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จะสํงผลกระทบในการดําเนินชีวิต อาจจะไมํสามารถทําประมงได๎และไมํคุ๎มคําเพราะต๎องใช๎แรงดัน
มวลน้ําจํานวนมาก และการสัญจรสินค๎าทางเรือมีจํานวนน๎อยมาก นอกจากนี้อาจมีผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อม 

กันยายน 2560 นายพิชิต อัคราทิตย์ รมช.คมนาคม เปิดเผยวํา กระทรวงคมนาคม จัดทํา
แผนยุทธศาสตร์การขนสํงทางน้ําของประเทศตามนโยบายเชื่อมโยงรูปแบบการขนสํงของประเทศ 
(Shift Mode) เพ่ือเพ่ิมความสามารถด๎านการแขํงขันและลดต๎นทุนโลจิสติกส์ ตั้งเป้าเพ่ิมสัดสํวนการ
ขนสํงสินค๎าทางน้ําจาก 12% เป็น 17% และลดต๎นทุนขนสํงสินค๎าตํอจีดีพีให๎เหลือไมํเกิน 12% 
ภายในระยะเวลา 20 ปี  โดยปลายเดือนพ.ย. 2560 กระทรวงฯ จะเสนอแผนดังกลําวเข๎าสูํที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสํงสินค๎าและบริการของประเทศ (กบส.) ซึ่งมีนาย
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิจารณาอนุมัติโครงการ จากนั้นจะสํงตํอแผน
ให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง อาทิ กรมเจ๎าทําและการทําเรือแหํงประเทศไทยรับไปดําเนินการ 

มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอยํางเป็นทางการนอกสถานที่ จ.นครสวรรค์ ได๎มีมติ
อนุมัติตามข๎อเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนลําง 2 ซึ่ง
ประกอบด๎วยแผนงาน 5 ด๎าน โดยด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน ขอให๎เรํงรัดการดําเนินการตามผล
การศึกษาโครงการกํอสร๎างเขื่อนยกระดับน้ําในแมํน้ําเจ๎าพระยา และแมํน้ํานํานเพ่ือการเดินเรือ 
รวมถึงลดต๎นทุนการขนสํง 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

ชาวบ๎านต.บ๎านหม๎อคัดค๎านการสร๎างเขื่อนยกระดับน้ํา  
 กรมเจ๎าทําต๎องการสร๎างเขื่อนยกระดับน้ําเพ่ือประโยชน์ตํอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม การ
สัญจรสินค๎าทางน้ําจะเพ่ิมข้ึน ทําให๎ลดปัญหาทางบก 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน:  ผู๎วําราชการจังหวัดสิงห์บุรี องค์การบริหารสํวนตําบล นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสํงสินค๎าและบริการของประเทศ (กบส.) การทําเรือแหํงประเทศ
สื่อมวลชน  
 
ระยะเวลา: 2557 -  2561 
 
สถานะ: อยูํระหวํางการดําเนินการ  
 
พลวัต: สถานการณ์มีแนวโน๎มขยายตัวเนื่องจากรัฐบาลให๎เรํงรัด การดําเนินการตามผลการศึกษา
โครงการกํอสร๎างเขื่อนยกระดับน้ําในแมํน้ําเจ๎าพระยา 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหาย 

 
วิธีการแก้ไข: - มีการประชุมของหนํวยงานภาครัฐและเจรจากับชาวบ๎านเพื่อรับทราบความเดือดร๎อน
และรํวมกันหาทางออกเพ่ือหาแนวทางการแก๎ไขปัญหา 
 



335 
 

ปัจจัยที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ การมีสํวนรํวมของประชาชนใน
การตัดสินใจทําการกํอสร๎างโครงการ 
 
แหล่งข้อมูล: 
ฐานเศรษฐกิจ. “เขื่อนยกระดับแม่น้ําเจ้าพระยา-น่าน เพ่ิมขีดความสามารถด้านการเดินเรือ.” 11  

เมษายน 2560. 
ไทยพีบีเอส. “ค้านสร้างโครงการเข่ือนยกระดับน้ํา จ.สิงห์บุรี” 16 ตุลาคม 2557. 
เวิร์คพอยท์นิวส์. “นายกฯ ย้ําสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน และความเร่งด่วน.” 

12 มิถุนายน 2561. 
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113. ประท้วงการสร้างโครงหลังคาเหล็กบดบังทศันียภาพ 
  
พื้นที่:  ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 
 
ประเภท: การจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐาน  
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านตลาดปากบางร๎องเรียนศูนย์ดํารงธรรมเรื่องการกํอสร๎างโครงหลังคาเหล็ก
ทําให๎บดบังทัศนียภาพของบ๎านไม๎ที่เป็นห๎องแถวเกําแกํ 
 
ความเป็นมา:  
 3 ตุลาคม 2561 ชาวบ๎าน ม.1 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งมีที่พักอาศัยอยูํใน
บริเวณตลาดปากบางอายุกวํา 150 ปี วํา ได๎รับความเดือดร๎อนจากการกํอสร๎างโครงหลังคาเหล็ก จึง
ร๎องเรียนตํอสื่อมวลชน  โดยตลาดเกําปากบางนั้น มีเอกลักษณ์เดํนของบ๎านเรือนในชุมชน ซึ่งเป็นห๎อง
แถวไม๎โบราณประมาณ 100 หลังคาเรือน แบํงแยกเป็นซอยโดยมีร๎านค๎าเกําแกํที่มีอาชีพค๎าขาย โดย 
จ.สิงห์บุรี ได๎ให๎ตลาดปากบางเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และในปัจจุบันได๎มีการกํอสร๎างโครง
หลังคาเหล็กจากโครงการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตร กิจกรรมพัฒนาตลาดปาก
บางเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตามสัญญาจ๎างเลขที่ 248/2560 ลงวันที่ 30 มี.ค.60 โดยใช๎
งบประมาณท้ังสิ้น 4,400,000 บาท 

เจ๎าของร๎านปุ๋ยเสริมสวย ได๎เลําวํา เวันที่ 1 ต.ค.61 ชาวบ๎านในตลาดเกําปากบางที่ได๎รับผล 
กระทบจํานวน กวํา 20 ราย ได๎พากันไปร๎องเรียนที่ศูนย์ดํารงธรรม จ.สิงห์บุรี สําหรับความเดือดร๎อน
ของตนที่ได๎รับ คือ ร๎านตนเป็นพ้ืนที่ต่ํากวําถนน การทําหลังคาโครงเหล็กตามโครงการนั้นบริเวณชาย
หลังคาได๎ทํารางน้ําและได๎ตํอทํอพีวีซีลงมาโดยปลายทํอก็อยูํที่พ้ืนถนนไมํได๎ฝังลงไปในรํองระบาย
น้ํา เวลาที่ฝนตกน้ําที่ตกลงมาตามทํอนั้นก็จะเจิ่งนองเต็มพ้ืนถนนและได๎ไหลลงที่ต่ํา ร๎านตนเองอยูํต่ํา
กวําพ้ืนถนนน้ําก็จะไหลเข๎าทํวมในร๎าน ได๎รับความเดือดร๎อนมาก อีกเรื่องหนึ่ง คือ การสร๎างโครง
หลังคาเหล็กนั้นทําให๎บดบังทัศนียภาพของบ๎านไม๎ที่เป็นห๎องแถวเกําแกํไปอยํางนําเสียดาย 

  นางปราณี ญาณคุโณ อายุ 65 ปี เปิดเผยวํา  ร๎านของตนอยูํเข๎ามาชํวงกลางซอยตั้งแตํที่มี
โครงการทําหลังคาโครงเหล็กแล๎วลมไมํเข๎าเลย อากาศไมํถํายเท ร๎อนอบอ๎าวมาก ตอนที่ทําก็ไมํได๎เอา
แบบมาให๎ดู มีหลังคามีได๎ ไมํได๎วําอะไรแตํอยากให๎ทําที่ระบายอากาศด๎านบนหลังคา และอยากให๎
หลังคานั้นมีหลังคาแบบโปรํงแสงสลับบ๎าง จะได๎มีแสงสวํางไมํมืดแบบนี้ 

  น.ส.ทองชุบ จรรยารักษ์  กลําววํา การทําโครงหลังคาแบบทึบทําให๎บ๎านของตนมืดตลอดเวลา 
แมํของตนที่ป่วยก็เอาแตํนอนเพราะไมํรู๎เลยวําเป็นกลางวันหรือกลางคืน สํวนหลังคาอยากให๎ทําที่
ระบายอากาศด๎านบนหลังคาจะได๎ไมํร๎อนอบอ๎าวมีอากาศถํายเทบ๎าง ตนได๎ร๎องไปยังเทศบาลตําบล
พรหมบุรีแล๎วแตํทางเทศบาลได๎แจ๎งวําต๎องรอให๎ครบ 2 ปี มอบงานกํอนถึงจะแก๎ไขได๎  

 นายโกศล กิจเจริญ อายุ 41 ปี กลําววํา  การกํอสร๎างในสํวนที่ไมํปลอดภัยคือ การสร๎างโครง
หลังคาเหล็กติดกับเสาไฟฟ้าและมีสายไฟพาดผําน ถ๎าเกิดไฟรั่วซักจุดหนึ่งขึ้นมาแล๎วหลังคาเหล็กที่
ยาวตํอเนื่องก็จะเกิดอันตรายทั้งตลาด อยํางไรก็ตาม ผู๎สื่อขําวได๎โทรศัพท์ติดตํอกับ นายคมสันต์ เกิด
พิทักษ์ นายกเทศมนตรีตําบลพรหมบุรี เพ่ือจะขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการกํอสร๎างโครงหลังคา
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เหล็กนี้และจะได๎บอกถึงปัญหาถึงความเดือดร๎อนของชาวบ๎านตามที่ได๎รับร๎องเรียนมา แตํนายคมสันต์ 
ได๎ตอบกลับวํา ไมํต๎องการให๎สัมภาษณ์แตํอยํางใด 

 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

ชาวบ๎านตลาดปากบางต๎องการให๎ปรับรูปแบบโครงหลังคาเหล็กทํา 
เทศบาลตําบลพรหมบุรีไมํต๎องการแก๎ไขโครงหลังคาเหล็ก 

 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน:  ผู๎วําราชการจังหวัดสิงห์บุรี องค์การบริหารสํวนตําบลพรหม นักทํองเที่ยว 
ผู๎ประกอบการ สื่อมวลชน  
 
ระยะเวลา: 2561 
 
สถานะ: อยูํระหวํางการดําเนินการ  
 
พลวัต: สถานการณ์มีแนวโน๎มขยายตัวเนื่องจากเทศบาลยังไมํดําเนินการแก๎ไข  
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหาย 

 
วิธีการแก้ไข: ชาวบ๎านร๎องศูนย์ดํารงธรรม และแจ๎งสื่อมวลชน 
 
ปัจจัยที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ การมีสํวนรํวมของประชาชนใน
การตัดสินใจทําการกํอสร๎างโครงการ 
 
แหล่งข้อมูล: 
แนวหน๎า. “ชาวชุมชน'ตลาดเก่าปากบาง' โวยเทศบาลสร้างโครงหลังคาเหล็กบดบังทัศนียภาพ ปชช. 

เดือดร้อน.” 3 ตุลาคม 2561. 
. 
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จังหวัดสุพรรณบุร ี

 
114.ค้านสร้างถนนสายเชื่อม ทล.340-ทล.357 สุพรรณบุรี 
 
พื้นที่:  ต.สนามชัย ต.ไผํขวาง และ ต.โคกโคเฒํา  
 

ประเภท: การจัดการโครงสร๎างพ้ินฐานด๎านการคมนาคม 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับท๎องถิ่น ระดับชาติ  
 
ประเด็นขัดแย้ง: การสร๎างถนนสายเชื่อม ทล.340-ทล.357 สุพรรณบุรี ทําให๎ประชาชนที่กําลังจะถูก
เวนคืนพ้ืนที่ได๎รับความเดือดร๎อนจึงขอคัดค๎านโครงการดังกลําว  

 
ความเป็นมา: 
 กรมทางหลวงชนบทได๎มีโครงการกํอสร๎างถนนเชื่อมตํอจากถนนสาย 340 สุพรรณบุรี-
กรุงเทพฯ ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี มาบรรจบถนนเลี่ยงเมืองสาย 357 ต.ไผํขวาง อ.เมือง จ.
สุพรรณบุรี ระยะทาง 4.4 กม. ใช๎งบประมาณเกือบ 500 ล๎านบาท ซึ่งพาดผําน 3 ตําบลคือ ต.สนาม
ชัย ต.ไผํขวาง และ ต.โคกโคเฒํา บางสํวนต๎องตัดผํานบ๎านเรือนประชาชน รวมถึงหมูํบ๎านจัดสรร
โครงการบัวคลี่ 8 ซึ่งมีกวํา 600 หลังคาเรือน ขณะนี้ขั้นตอนอยูํระหวํางออกแบบสํารวจและประชา
พิจารณ์ไปแล๎ว 2 ครั้ง ชาวบ๎านที่ได๎รับผลกระทบตํางไมํเห็นด๎วยนั้น 

22 มีนาคม 2560  ที่โครงการหมูํบ๎านบัวคลี่ 8 หมูํ 5 ต.ไผํขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี กลุํม
ชาวบ๎านที่จะได๎รับผลกระทบจากการกํอสร๎างถนนสายดังกลําวจํานวนกวํา 40 หลังคาเรือน กวํา 100 
คน นําโดยนายณัฐพล ชนิตร์วัฒน์ อายุ 57 ปี ได๎มาชุมนุมคัดค๎านการกํอสร๎างถนนสายดังกลําว พร๎อม
กับรํวมเซ็นชื่อคัดค๎านโครงการ โดยมีนางโสภิดา มลมาด ผอ.ศูนย์คุ๎มครองสิทธิผู๎บริโภค (สคบ.ภาค
ประชาชน) มารํวมรับฟังปัญหาความเดือดร๎อน และรับหนังสือร๎องเรียนเพื่อประสานไปยังหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องเพ่ือหาแนวทางแก๎ไข 

ชาวชุมชนหมูํบ๎านบัวคลี่ 8 ไมํเห็นด๎วย ขอคัดค๎านการกํอสร๎างถนนสายนี้ ซึ่งจะต๎องตัดพาด
ผํานกลางหมูํบ๎าน ในเบื้องต๎นคาดวําจะมีบ๎านเรือนถูกเวนคืนประมาณ 20-30 หลัง เนื่องจากหมูํบ๎าน
แหํงนี้เป็นชุมชนใหญํ จากการตรวจสอบพบวําถนนจะมีการยกระดับ 2-3 เมตร ซึ่งจะทําให๎ชุมชนและ
บ๎านเรือนประชาชนกลายเป็นแอํงกระทะเพราะอยูํต่ํากวําระดับถนนเกือบ 3 เมตร เวลาเกิดน้ําทํวม
ทั้งหมูํบ๎านก็จะจมอยูํใต๎บาดาล ที่สําคัญการตัดถนนสายนี้เพ่ิม เหมือนกับการสร๎างเขื่อนกั้นทางน้ํา
ธรรมชาติเพ่ิมข้ึนอีกด๎วย และปัญหาน้ําทํวมขังจะเกิดข้ึนในอนาคตอยํางแนํนอน 

ปัจจุบันในรัศมี 5 กม. ของ อ.เมืองสุพรรณบุรี มีถนนบายพาสเชื่อมตํอถึง 4 จุด ตั้งแตํ
บายพาสเลี่ยงเมือง ต.ทําระหัด สะพานและถนนเชื่อมตัวเมือง ต.ไผํขวาง บายพาสสะพานเชื่อมหน๎า
ศูนย์ราชการและบายพาส ต.โพธิพระยา อ.เมือง จึงไมํจําเป็นต๎องสร๎างเส๎นทางดังกลําวเพ่ิมขึ้นอีก 
เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณแผํนดิน จึงอยากฝากไปถึงผู๎ใหญํในรัฐบาลและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎
สํงทีมงานจากสํวนกลางมาตรวจสอบดูวําพ้ืนที่วํางเปลําแปลงใหญํๆที่ถนนเส๎นนี้จะตัดผํานมีที่ดินของ
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ใครบ๎าง เป็นของกลุํมทุนผู๎มีอิทธิพลใน จ.สุพรรณบุรีบ๎างหรือไมํ จึงพยายามผลักดันให๎มีการสร๎างถนน
เส๎นนี้ โดยไมํสนใจความเดือดร๎อนของชาวบ๎านที่หาเช๎ากินคํ่า ซึ่งชาวบ๎านจะคัดค๎านให๎ถึงท่ีสุด 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:  

ชาวบ๎านวัดรางกระทุํม ต.ไผํขวาง และชาวบ๎านหมูํบ๎านบัวคลี่ ต.สนามชัย อ.เมือง จ.
สุพรรณบุรี ไมํเห็นด๎วยกับการสร๎างโครงการถนนสายเชื่อมทางหลวง 340 บริเวณแยกทางหลวง 321 
ถนนมาลัยแมน กับทางหลวง 357 สุพรรณบุรี เนื่องจากถนนที่จะสูํสุพรรณบุรี มีจํานวนมาก และ
ประชาชนที่กําลังจะถูกเวนคืนนั้นที่ได๎รับความเดือดร๎อนอยํางหนัก  

กรมทางหลวงต๎องการสร๎างโครงการถนนสายเชื่อมทางหลวงนี้ เพ่ือความสะดวกของการ
สัญจร 
 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 1. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 2. ชาวบ๎านใกล๎เคียง 3. ศูนย์คุ๎มครอง
สิทธิผู๎บริโภค 4. วัดรางกระทุํม (วัดธรรมมงคล) 5.สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา:  พ.ศ. 2560-2561 
 
สถานะ: อยูํระหวํางการดําเนินการแก๎ไขให๎สามารถเจรจารํวมกันหาทางออก 
 
พลวัต:  กรมทางหลวงชนบท ได๎จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ
โครงการ) เพ่ือนําเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ แนวทางและรูปแบบการพัฒนาโครงการเบื้องต๎น
ให๎กับหนํวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข๎องได๎รับทราบอยํางทั่วถึง ตลอดจนรับฟังความ
คิดเหน็และข๎อเสนอแนะตําง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตํอการดําเนินโครงการ แตํประชาชนไมํเห็นด๎วยแม๎จะ
มีคําตอบแทน เยียวยาในการเวนคืนสภาพ 
 
ระดับความรุนแรง:  ไมํมีความเสียหายทางทรัพย์สินหรือรํางกาย 
 

วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ กลมทางหลวงชนบทจัดให๎มีการประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นกับประชาชนในพื้นที่อีกครั้ง เพ่ือที่จะสามารถจัดการความขัดแย๎ง จากการคัดค๎านไมํ
เห็นด๎วยวิธีประชุมรับฟังความคิดเห็นรอบที่ 2 
แหล่งข้อมูล:  
ไทยรัฐ. “ค้านถนนผ่าหมู่บ้าน 600 หลังผวาจมบาดาล.” 23 มีนาคม 2560. 
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115. ค้านโครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 
 
พื้นที่:  ต.จรเข๎สามพัน อ.อํูทอง  จ.สุพรรณบุรี 
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับท๎องถิ่น ระดับชาติ  
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านต.จรเข๎สามพัน อ.อํูทอง จ.สุพรรณบุรี คัดค๎านโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 
ของบริษัท อูํทองกรีนพาวเวอร์ จํากัด  
 

ความเป็นมา: 
 27 มกราคม 2558 ชาวบ๎านจรเข๎สามพันมารวมกันประมาณ 800 คน ที่วัดโพธาราม รอ
ตัวแทนของผู๎กํอสร๎างโรงงานไฟฟ้ามาชี้แจง กํอนสูํขั้นตอนจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อมตํอไป ตัวแทนสําคัญมีนายประนอม ปทุมสูติ นายกเทศมนตรีตําบลจรเข๎สามพัน ผศ.ศิว
กานท์ ปทุมสูติ นักวิชาการอิสระชาวบ๎านหมูํ 13 นายวงเดือน ทองเจียว และนายปัญญา ใครํครวญ 
ชาวบ๎านหมูํที่ 5 ระหวํางรอตัวแทนกํอสร๎างโรงงานมาถึง นายปัญญา ใครํครวญ ประธานชมรมรักษ์
ป่าหินงาม ลุํมน้ําจรเข๎สามพันและเป็น 1 ในแกนนํา ได๎พาไปดูสถานที่กํอสร๎างโรงงานไฟฟ้า ซึ่งอยูํใน
ท๎องที่หมูํ 4 บ๎านดอนกุํม พ้ืนที่ดังกลําวมีลักษณะเป็นที่ราบลุํมราว 200 ไรํ ด๎านทิศใต๎ใกล๎แมํน้ําจรเข๎
สามพัน ทิศเหนือใกล๎กับแหลํงโบราณคดีคอกช๎างดิน และอุทยานพุมํวง 

หนึ่งในชาวบ๎านที่ขายที่ดินให๎เจ๎าของกิจการคือ นายเหมาะวงศ์จาด อายุ 75 ปี นายเหมาะ
บอกวํา ขายที่ดินไปราว 200 ตร.ว. กลายเป็นทางให๎เข๎าที่ดินผืนใหญํ สาเหตุที่ขายนั้น ไมํได๎ถูกบีบคั้น
จากนายทุน แตํเพราะมีหนี้สินต๎องรีบจําย  

นายปัญญาบอกวํา เมื่อรู๎ขําววํานายทุนจะสร๎างโรงงานไฟฟ้า ชาวบ๎านพากันตกใจกลัวมลพิษ 
ทั้งกลิ่นเหม็นและฝุ่นละอองจากโรงงาน เพราะท่ีตั้งโรงงานมีหมูํบ๎านโดยรอบ และใกล๎แมํน้ําจรเข๎สาม
พัน ซึ่งเป็นแมํน้ําสายประวัติศาสตร์อีกด๎วย 

การชี้แจงชาวบ๎านและรวมตัวกัน นายปัญญาบอกวํา มีทั้งพากันเดินไปบอกตามบ๎านและตั้ง
เวที เพราะคนในหมูํที่ 4 และ 5 ในตําบลจรเข๎สามพันมีนับ 10,000 คน เมื่อแตํละคนทราบสิทธิ์ของ
ตัวเอง ก็หวังวําจะปกป้องผลประโยชน์สํวนรวมได๎ “ชาวบ๎านเสียหายเดือดร๎อนนับหมื่น แตํคนได๎
ผลประโยชน์คนเดียว อยํางนี้ทําให๎เรามีใจดวงเดียวกัน” พลางชี้วํา “อํูทองเราเป็นเมืองโบราณ เราจะ
ประกาศเป็นเมืองทํองเที่ยวสวยงามได๎อยํางไร ถ๎าในพ้ืนที่ของเรามีโรงงานไฟฟ้า ต๎องไมํมี ต๎องไมํ
เกิดข้ึน อยากเกิดไปเกิดท่ีอ่ืน” 

การเจรจาระหวํางตัวแทนชาวบ๎านกับผู๎ประกอบการเกิดขึ้นชํวงบําย ทํามกลางเจ๎าหน๎าที่
ตํารวจและทหาร เพื่อการรับรู๎รํวมกันอยํางเปิดเผย ผู๎ใหญํกบ ปทุมสูติ ได๎แนะนําให๎คณะเจรจาออกไป
พูดคุยกันตํอหน๎าชาวบ๎านที่มาชุมนุมเมื่อไปถึงนายประนอม ปทุมสูติ นายกเทศมนตรีตําบลจรเข๎สาม
พัน ประกาศยืนอยูํข๎างชาวบ๎านชัดเจน การกระทําใดๆ ที่ทําให๎ชาวบ๎านเดือดร๎อน ตนในฐานะผู๎นําไมํ
ต๎องการให๎เกิดขึ้น พร๎อมยังเตือนชาวบ๎านให๎พูดจากันอยํางสันติ  แล๎วตัวแทนบริษัทอํูทองกรีนพาว
เวอร์ นายประสาร เรืองสุขอุดม พร๎อมคณะก็อธิบายกับชาวบ๎านวํา ทางบริษัทมีความจริงใจที่จะนํา
สิ่งที่ดีๆ มามอบให๎ เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจโรงงานไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัด
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ขอนแกํนมาแล๎ว ยืนยันวําโรงไฟฟ้าชีวมวลไมํมีมลพิษและไมํมีอันตรายใดๆ ระหวํางนั้นชาวบ๎านตํางสํง
เสียงคัดค๎านและชูป้ายข๎อความ “คัดค๎าน” ขึ้นมาเป็นระยะๆ หลังจากนั้น ตัวแทนชาวบ๎านตําง
ออกมาแสดงความคิดเห็น สอบถามข๎อข๎องใจ เป็นต๎นวํา อาจารย์ธวัช สิทธิธัญญาศิลป์ ตั้งข๎อสังเกตวํา 
ถ๎าวัสดุในพ้ืนที่ไมํเพียงพอกับความต๎องการ เกรงวําจะเอาวัสดุอยํางอ่ืนมาใช๎แทน อยํางเชํน ถํานหิน 
เจ๎าหน๎าที่บริษัทพยายามอธิบาย แตํชาวบ๎านยังไมํยอมรับ ในที่สุดการเจรจาก็ยุติลงโดยได๎ข๎อสรุป
เบื้องต๎นวํา ชาวบ๎านไมํยอมรับโรงงานเพราะเกรงมลภาวะ 

ปัญหานี้ ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ ชี้ทางออกวํา อูํทองยังไมํมีความจําเป็นต๎องสร๎างโรงงานไฟฟ้า 
ถ๎าจําเป็นก็ต๎องลดขนาดลงหรือไมํก็ไปตั้งให๎ไกลจากชุมชน และต๎องมีการลงลายลักษณ์อักษรถึง
มาตรการดูแลสิ่งแวดล๎อม 
 18 สิงหาคม 2560 ที่วัดโพธาราม (วัดจรเข๎สามพัน) ต.จรเข๎สามพัน อ.อํูทอง ได๎มีประชาชน
ชาว ต.จรเข๎สามพัน และใกล๎เคียงกวํา 1,000 คนรวมตัวคัดค๎านการกํอสร๎าง โรงงานไฟฟ้าชีวมวลของ
บริษัท อํูทองกรีนพาวเวอร์ จํากัด ซึ่งอยูํระหวํางดําเนินการขออนุญาตกํอสร๎าง ที่หมูํ 4 ต.จรเข๎สาม
พัน เนื่องจากชาวบ๎านเกรงจะเกิดผลกระทบตามมาในภายหลังด๎วยบริเวณที่จะกํอสร๎างนั้นตั้งอยูํใกล๎
ชุมชน โดยมีกําลังเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ ทหาร และฝ่ายปกครองมาดูแลความปลอดภัย โดยมีนายนพพร 
ทรัพย์หินสวําง ผอ.สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ประจําเขต 9 นายเอกประพันธ์ 
อักษรพันธ์ คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เจ๎าหน๎าที่ศูนย์ดํารงธรรม จ.สุพรรณบุรี พลังงาน
จังหวัดสุพรรณบุรี เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครอง  รํวมรับฟังปัญหาและลงพื้นท่ีสอบถามชาวบ๎านในพื้นที่  
  นายนพพร ทรัพย์หินสวําง ผอ.สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ประจําเขต 
9  เปิดเผยวําวันนี้ได๎ลงพ้ืนที่สอบถามวําข๎อเท็จจริงเป็นอยํางไร เหตุใดจึงมีการคัดค๎าน ข๎อกังวลของ
ชาวบ๎านมีอะไรบ๎าง เราในฐานะที่อยูํในพ้ืนที่จึงลงมาดูพ้ืนที่ทั้ งหมด เพ่ือที่จะได๎รายงานไปที่
คณะกรรมการประกอบในการพิจารณา และวันนี้ไมํได๎มาคุยกับฝ่ายที่คัดค๎านเทํานั้น แตํจะฟังจากทั้ง
สองฝ่าย ทั้งฝ่ายสนับสนุนหรือฝ่ายคัดค๎าน เราต๎องคุยทั้งสองฝ่ายเพ่ือจะได๎ข๎อเท็จจริงจากรอบด๎าน 
และลงพ้ืนที่กํอสร๎างด๎วยวําสภาพพ้ืนที่จริงเป็นอยํางไร  เกี่ยวกับไฟฟ้าและพลังงานธรรมชาติทั้งหมด 
ฉะนั้นโรงไฟฟ้าจะมีหรือไมํ หรือจะมีการขออนุญาตอะไรก็แล๎วแตํ คณะกรรมการกํากับติดตาม
พลังงานจะดําเนินการพิจารณาให๎ใบอนุญาต  

นายเอกประพันธ์ อักษรพันธ์ คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ชี้แจงวําพ่ีน๎องที่กังวลวํา
การดําเนินงานของบริษัทไปละเมิดสิทธิ์ขั้นพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญหรือไมํอยํางไร ถ๎าพ่ีน๎องคิดวําสิ่งที่
บริษัทหรือหนํวยงานรัฐเข๎าไปก๎าวลํวง สามารถร๎องเรียนไปที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติได๎หรือ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎ แตํขอย้ําวํา หนํวยงานของรัฐทุกหนํวยจัดจ๎างขึ้นตามกฎหมายมหาชน ทุก
หนํวยงานมีหน๎าที่ที่จะต๎องปฏิบัติกฎหมายตามอํานาจหน๎าที่ของตนเองที่มีกฎหมายรองรับ ไมํ
สามารถที่จะปฏิเสธหรือปฏิบัตินอกเหนือกฎหมายได๎เลย เพราะฉะนั้นในการดําเนินการในแตํละ
ขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ไมํวําจะเป็นในขั้นตอนการพิจารณารายงาน ซึ่งดํา เนินการ
ของหนํวยงานกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

ในขั้นตอนการพิจารณาจะมีคณะกรรมการผู๎ชํานาญการพิจารณาวําโรงไฟฟ้าแหํงนี้มี
เทคโนโลยีอยํางไร ถ๎ามีการดําเนินการแล๎วจะมีผลกระทบอยํางไร และมีมาตรการบรรเทาทุกข์
อยํางไรบ๎าง และถ๎ามาตรการดังกลําวสามารถลดผลกระทบได๎ จะลงมติให๎ผําน ถ๎าไมํได๎ก็ไมํให๎ผําน 
ฉะนั้นกรมโรงงานจะใช๎ตรงนี้มาเป็นตัวประกาศในการออกกฎหมายการประกอบโรงงาน แตํก็ยังไมํ
สามารถสร๎างได๎เพราะโรงงานเป็นอาคาร ถ๎าท๎องถิ่นยืนยันวําเป็นพ้ืนที่ไมํเหมาะสมขัดตํอกฎหมาย 
คณะกรรมการต๎องมาพิจารณาความเห็นของท๎องถิ่น ฉะนั้นทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ทุกคนมีสิทธิ
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ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ เชื่อได๎วําทุกคนต๎องปฏิบัติตามกฎหมายอยูํแล๎ว เพราะเราอยูํภายใต๎
รัฐธรรมนูญเดียวกัน 

18 เม.ย.2561 ที่ ห๎องประชุมสํานักงานเทศบาล ต.จรเข๎สามพัน ต.จรเข๎สามพัน อ.อํูทอง จ.
สุพรรณบุรี มีชาวบ๎านจาก 15 หมูํบ๎าน เกือบ 1,000 คน มารวมตัวกันคัดค๎านโครงการโรงไฟฟ้าชีว
มวล ของบริษัท อํูทองกรีนพาวเวอร์ จํากัด โดย นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสํานักงานผู๎ตรวจการ
แผํนดิน (สปช.)และคณะ พร๎อมด๎วยนายพิภพ บุญธรรม รองผู๎วําราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รํวม
ประชุม กับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง สมาชิกเทศบาลตําบลจรเข๎สามพัน ตัวแทนกํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน เพ่ือ
หาแนวทางแก๎ไขปัญหาการร๎องเรียน กรณีการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลฯ ซึ่งมีตัวแทนบริษัท อํูทองกรีน
พาวเวอร์ จํากัด รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล๎อมพร๎อมรายงานผลการศึกษาดังกลําวให๎
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรับทราบทุกประการ และได๎ดําเนินการขออนุญาตกํอตั้งโรงงานดังกลําวอยําง
ถูกต๎องตามกฎหมายทุกขั้นตอน  

นายชัยชนะ ศรีเหรา ตัวแทนกลุํมชาวบ๎าน ลุํมน้ําจระเข๎สามพัน ได๎เข๎ารํวมรับฟังพร๎อมชี้แจง
ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมลพิษทางอากาศเรื่องฝุ่นละออง ประชาชนกวํา 4,000 ครัวเรือนใน
ชุมชนจะได๎รับความเดือดร๎อน เนื่องจากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จะดําเนินการตั้งอยูํใจกลางชุมชน หาก
ปลํอยให๎มีการดําเนินการเสร็จแล๎วก็ยากที่จะแก๎ไขได๎ ดังนั้นจึงรวมกันคัดค๎านมาโดยตลอด และ 
ชาวบ๎านยืนยันจะรวมตัวกันคัดค๎านให๎ถึงที่สุด เนื่องจากเป็นหํวงลูกหลานในอนาคตที่จะได๎ รับความ
เดือดร๎อน โดยมีการยื่นแผนพัฒนาตําบลจรเข๎สามพันและของดี มีคุณคําในตําบลจรเข๎สามพัน 
เชื่อมโยงเมืองโบราณอํูทองอีกด๎วย 

ภายหลังสิ้นสุดการประชุม นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสํานักงานผู๎ตรวจการแผํนดิน (สปช.) 
ได๎กลําวกับผู๎ชุมนุมวํา ผลการประชุมเกิดกัลยานมิตรที่ดี  ขอให๎ถือเป็นเรื่องที่ควรจดจําแม๎จะมีข๎อ
ขัดแย๎ง แตํทุกฝ่ายได๎มีโอกาสพูดคุย ซึ่งสํานักงานตรวจเงินแผํนดินยินดีรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย
อยํางตรงไปตรงมาตามข๎อเท็จจริง สํานักงานตรวจเงินแผํนดินไมํสามารถบอกวําหนํวยงานของรัฐทํา
ถูกหรือไมํถูกต๎องอยํางไร ขอฝากวําปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการสื่อสารที่ไมํตรงกัน เราสามารถ
สื่อสารให๎ตรงกันได๎ ที่เหนือสิ่งอ่ืนใดคือ ถ๎าหากทางโรงงานทําถูกต๎องแล๎ว ไมํมีผลกระทบอยํางชัดเจน 
เราจะมีทางออกอยํางเพ่ือแก๎ไขเรื่องดังกลําวตามกติกา ที่ผํานมาภาครัฐ ได๎พยายามวางกติกาเพ่ือให๎
เราอยูํรํวมกันได๎ ผู๎ประกอบการมาทําโรงงานที่นี่ สิ่งแรกที่ต๎องดูแล คือต๎องศึกษาอยํางถํองแท๎ไมํใชํวํา
ตอนศึกษาผลออกมาดีแตํความเป็นจริงที่ตามมาเป็นอยํางไร ซึ่งตํอจากนี้จะไปดูวําทําถูกต๎องหรือไมํ 
โดยจะนําหนํวยงานที่มีสํวนเกี่ยวข๎องลงพ้ืนที่ตรวจสอบความถูกต๎องตํอไป ทั้ งนี้ เจ๎าหน๎าที่ทหาร 
เจ๎าหน๎าที่ตํารวจ และเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครอง เข๎ารํวมสังเกตการณ์ พร๎อมกับดูแลความสงบเรียบด๎วย 

 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:  

ชาวบ๎านต.จรเข๎สามพัน ไมํต๎องการโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล เนื่องจากเกรงผลกระทบตํอ
สุขภาพและสิ่งแวดล๎อม 

บริษัท อํูทองกรีนพาวเวอร์ จํากัดต๎องการดําเนินการสร๎างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 
 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: ผู๎วําราชการจังหวัด เทศบาลตําบลจรเข๎สามพัน สํานักงานผู๎ตรวจการแผํนดิน 
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี นายอําเภอ พลังงานจังหวัด
สุพรรณบุรี กรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ กรมโรงงาน ชมรมรักษ์ป่าหินงาม ลุํมน้ําจรเข๎สามพัน 
สื่อมวลชน 
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ระยะเวลา:  พ.ศ. 2557-2561 
 
สถานะ: อยูํระหวํางการดําเนินการแก๎ไข 
 
พลวัต:  ชาวบ๎านจรเข๎สามพันได๎ยื่นหนังสือเรียกร๎องและคัดค๎านโรงไฟฟ้าพลังชีวมวล 
 
ระดับความรุนแรง:  ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย์สินหรือรํางกาย 
 

วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การจัดเวทีสานเสวนาหาทางออก 
 
แหล่งข้อมูล:  
ทีนิวส์. “ชาวจรเข้สามพัน เกือบ 1,000 คน ชุมนุมคัดค้านการสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล หวั่นเกิด 

อันตราย และมีมลพิษทางอากาศทําลายสุขภาพ.” 18 เมษายน 2561.  

ทีนิวส์. “เราไม่เอาโรงงานไฟฟ้าชีวมวล!!! ค้านทั้งตําบล..ชาวบ้านจรเข้สามพัน รวมตัวต้าน โรงงาน 

ไฟฟ้าชีวมวล หวั่นผลกระทบ คนในชุมชนและสิ่งแวดล้อม.” 8 สิงหาคม 2560. 

ไทยรัฐ. “คนจรเข้สามพันต้าน โรงงานไฟฟ้า..อู่ทอง.” 2 กุมภาพันธ์ 2558. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



344 
 

116. ค้านการท้าบ่อดินในชุมชน 
 
พื้นที่:  ตําบลสาลี อําเภอบางปลาม๎า จ.สุพรรณบุรี 
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับท๎องถิ่น ระดับชาติ  
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านกวํา 200 คน ได๎รวมตัวกันที่บํอดินแหํงหนึ่งในหมูํที่ 1 ตําบลสาลี อําเภอ
บางปลาม๎า เพื่อคัดค๎านไมํให๎กลุํมนายทุนนอกพ้ืนที่มาซื้อที่ดินบริเวณดังกลําว 

 
ความเป็นมา: 
 31 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากมีหนังสือของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส.พ. ไปติดประ
กาสที่ อบต.สาลี เป็นหนังสือ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประฃาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับ
โรงงานจําพวก 3 คําขอใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน ขุด ตัก ดิน เพ่ือใช๎ในการกํอสร๎างและ
จําหนําย ของ นายไพฑูรย์ รัศมีจันทร์เพ็ญ จึงมีกลุํมของประชาชนจากหมูํที่ 1 ตําบลสาลี อําบางปลา
ม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางมายื่นหนังสือคัดค๎านตํอ นายนุสนธ์ ภูํคงสกุล อุตสาหกรรม จังหวัด
สุพรรณบุรีหลังจากนั้นได๎แยกย๎ายกลับ 

18 กันยายน 2561 ชาวบ๎านกวํา 200 คน ได๎รวมตัวกันที่บํอดินแหํงหนึ่งในหมูํที่ 1 ตําบล
สาลี อําเภอบางปลาม๎า เพื่อคัดค๎านไมํให๎กลุํมนายทุนนอกพ้ืนที่มาซื้อที่ดินบริเวณดังกลําว จํานวน 60 
ไรํ เข๎ามาปรับพื้นที่เพ่ือขุดดินและทรายไปขายเพื่อการค๎า โดยชาวบ๎านได๎รวบรวมรายชื่อ และทําหนัง 
สือร๎องเรียนตํอผู๎วําราชการจังหวัดสุพรรณบุรีด๎วย 

ชาวบ๎านที่มาร๎องเรียนให๎เหตุผลวํา พ้ืนที่บํอดินอยูํติดกับแมํน้ําและถนนสายหลัก หากมีการ
ขุดดินหรือทราย เกรงวําจะมีผลกระทบทําให๎ถนนพัง และสํงผลตํอระบบนิเวศในพ้ืนที่ เนื่องจาก
ชาวบ๎านกวํา 100 หลังคาเรือน ในพ้ืนที่ใกล๎กับบํอดิน สํวนใหญํทําการเกษตร ทั้งทํานา ทําไรํ และ
เลี้ยงก๎ุงก๎ามกราม เกรงวําจะได๎รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

นายพิภพ บุญธรรม รองผู๎วําราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร๎อมด๎วยผู๎แทนจากอุตสาหกรรม
จังหวัด ตํารวจ และทหาร ได๎ลงพ้ืนที่มาตรวจสอบ พร๎อมรับเรื่องร๎องเรียนจากตัวแทนชาวบ๎าน และ
ได๎ชี้แจงกับชาวบ๎านวํา ผู๎ประกอบการได๎ทําหนังสือเตรียมการขออนุญาตขุดดินเพ่ือการค๎าจริง แตํ
ขณะนี้อยูํในขั้นตอนที่คณะกรรมการพิจารณาและแก๎ไขผลกระทบจากทางตรงและทางอ๎อม กําลัง
ตรวจสอบเอกสาร 

ทั้งนี้ ได๎สั่งการให๎ทางอําเภอ สอบปากคําชาวบ๎านเพ่ิมเติม และจะนําข๎อเสนอของชาวบ๎านที่
ยื่นมาในครั้งนี้ ไปรํวมพิจารณาถึงผลดีผลเสียด๎วย จากนั้นก็จะสํงให๎อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู๎
พิจารณา วําจะออกใบอนุญาตให๎ขุดดินหรือไมํ 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:  

ชาวบ๎านตําบลสาลีไมํต๎องการให๎มีบํอดินในชุมชน 
บริษัทเอกชนต๎องการทําบํอดินเพื่อการค๎า  
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ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 1. ผู๎วําราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 2. อุตสาหกรรมจังหวัด 3.ตํารวจ  4. ทหาร 5. 
นายอําเภอ  6. สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา:  2561 
 
สถานะ: อยูํระหวํางการดําเนินการแก๎ไข 
 
พลวัต:  สถานการณ์คลี่คลายเนื่องจากทางจังหวัดได๎ให๎อําเภอเก็บรวบรวมข๎อมูลเพ่ือนําเสนอในการ
พิจารณาของอุตสาหกรรมจังหวัด  
 
ระดับความรุนแรง:  ไมํมีความเสียหาย 
 

วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออก การยื่นหนังสือ
ร๎องเรียนตํอผู๎วําราชการจังหวัด 
 
แหล่งข้อมูล:  
 
ชํอง 7 นิวส์. “ชาวบ้านกว่า 200 คน รวมตัวคัดค้านบ่อดินเอกชน จ.สุพรรณบุรี.” 18 กันยายน  

2561. 
อํูทองนิวส์. “สุพรรณบุรี ชาวบ้านตําบลสาลี ยื่นหนังสือคัดค้านใบประกอบกิจการ ขุด ตัก ดิน.” 

1 มิถุนายน 2561. 
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117. ประท้วงการขยายโรงงานคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
 
พื้นที่:  ตําบลบ๎านกรําง อําเภอศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับท๎องถิ่น  
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านต.บ๎านกรํางประท๎วงคัดค๎านการดําเนินงานและการขยายโรงงานคัดแยก
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท เอส.เอ สยามรีคัฟเวอรี่ จํากัด 
 
ความเป็นมา: 
 25 สิงหาคม 2557  นายอนันต์ ศรีเมือง  นายกเทศมนตรีตําบลบ๎านกรําง ได๎เชิญชาวบ๎าน 
หมูํ 2 หมูํ 3 หมูํ 4 ในพ้ืนที่ ต.บ๎านกรําง กวํา 200 คนเข๎ารับฟังความคิดเห็นกรณีสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จะพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหลอมหลํออลูมิเนียม
สังกะสี และโลหะมีคําจากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมํใช๎แล๎ว เชํน ตะกรัน  จากการหลอมโลหะและจาก
กระบวนการแยกแรํโลหะสังกะสี  ของบริษัท เอส.เอ สยามรีคัฟเวอรี่ จํากัด ตั้งอยูํ ณ โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 11341 หมูํที่ 3 ตําบลบ๎านกรําง อําเภอศรีประจันต์ โดยมีผู๎ที่เกี่ยวข๎องประกอบด๎วยนายพิจิตร 
เวชภูติ หัวหน๎าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี นายสมพร ทองคํา หัวหน๎าฝ่าย โรงงาน
อุตสาหกรรมสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี   นางสมนึก พลเสน เจ๎าของบริษัท เอส.เอ 
สยามรีคัฟเวอรี่ เข๎ารํวม  
   ทั้งนี้ ทางเทศบาลฯ ได๎รับข๎อร๎องเรียนจากชาวบ๎านทั้ง 3 หมูํบ๎านวํา โรงงานดังกลําวได๎ปลํอย
น้ําเสียลงแหลํงน้ํา  สํงกลิ่นเหม็นและมีฝุ่นควันรบกวนชาวบ๎าน  อยากให๎หนํวยงานที่รับผิดชอบระงับ
การกํอสร๎างโรงงานใหมํและให๎ตรวจสอบคุณภาพของโรงงานหลังเกํา  เนื่องจากกลัววําสารเคมีที่มา
จากขยะอิเล็กทรอนิกส์จะสํงผลกระทบตํอสุขภาพของชาวบ๎านในบริ เวณใกล๎เคียง จึงจัดเวทีพร๎อม
เชิญผู๎เกี่ยวข๎องรํวมแสดงความคิดเห็น 
   นายสนธยา ช๎างเผือก อายุ 64 ปีชาวบ๎านหมูํ 4 กลําววําโรงงานแหํงนี้ตั้งมาเกือบ 10 ปีแล๎ว
เป็นโรงงานคัดแยกขยะอิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งเป็นขยะอันตราย แตํผู๎ที่เกี่ยวข๎องกลับปลํอยทําให๎ชาวบ๎าน
ในพ้ืนที่ใกล๎เคียงได๎รับความเดือดร๎อนทั้งฝุ่นละออง และกลิ่นเหม็นรบกวน นอกจากนี้โรงงานยังสร๎าง
ครํอมเหมืองน้ําสาธารณะที่ชาวบ๎านต๎องใช๎ในการเกษตร และปลํอยน้ําที่มีสารเคมีเจือปนลงในเหมือง
ชาวบ๎านได๎ใช๎น้ําในเหมืองนี้ในการเพาะปลูกพืชผักและทําการเกษตร ซึ่งเกรงวําจะกํอให๎เกิดอันตราย 
ขณะนี้ทางโรงงานยังได๎ขยายโรงงานใหญํขึ้นอีกที่ หากมีการอนุญาตให๎ขยายโรงงาน ชาวบ๎านเกรงวํา
จะได๎รับอันตรายจากสารเคมีมากขึ้น จึงอยากถามวําพ้ืนที่นี้เพ่ือการเกษตรเป็นพ้ืนที่สีเขียวแตํปลํอย
ให๎มีโรงงานขึ้นได๎อยํางไรจากนั้นทั้งหมดได๎เดินทางไปยังโรงงานเพ่ือตรวจสอบพบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ จํานวนมาก 
     นายสมพร ทองคํา หัวหน๎าฝ่าย โรงงานอุตสาหกรรมสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี   กลําวกับ ชาวบ๎านที่ผํานมาตนไมํเคยได๎รับเรื่องร๎องเรียนเกี่ยวกับโรงงานปลํอยน้ําเสีย
และมลพิษ หากชาวบ๎านจะร๎องก็ขอให๎ร๎องในสํวนของโรงงานเกําที่สร๎างความเดือดร๎อนแตํโรงงาน
ใหมํที่เจ๎าของกําลังดําเนินขออนุญาตนั้นยังไมํได๎ดําเนินการจึงยังไมํมีเหตุผลที่ร๎องเนื่องจากโรงงานยัง
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ไมํได๎สร๎างความเดือดร๎อนแตํอยํางใด สําหรับโรงงานเกํานั้นทางอุตสาหกรรมจะเข๎ามาตรวจสอบหาก
มีสารพิษรั่วไหลลงสูํ แหลํงน้ําสาธารณะก็จะได๎สั่ งให๎ทางเจ๎าของโรงงานทําการแก๎ไขตํอไป 
   นายพิจิตร เวชภูติ หัวหน๎าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี กลําววําตามกฏกระทรวง
พ้ืนที่จัดรูปเพ่ือเกษตรกรรมนั้นไมํสามารถมี โรงงานอยูํ ในพ้ืนที่ ได๎แตํ พ้ืนที่จัดรูปที่ดินนั้นมี
คณะกรรมการพิจารณา โดยผู๎วําราชการจังหวัดเป็นประธาน ต๎องขึ้นอยูํกับคณะกรรมการพิจารณา
อีกชั้นหนึ่งวําสามารถอนุญาตได๎หรือไมํ 

นางสมนึก พลเสน เจ๎าของบริษัท เอส.เอ สยามรีคัพเวอรี่ กลําววําโรงงานเดิมประกอบกิจ  
การคัดแยกวัสดุที่ไมํใช๎แล๎วที่ไมํเป็นของเสียอันตราย สกัดโลหะมีคําจากแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ และ
ตะกอนน้ําเสียของโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ สกัดคอปเปอร์ซัลเตจากน้ํายาล๎างแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
หลอมโลหะมีคํา จึงทําให๎ชาวบ๎านเกิดความกลัว ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา ทางโรงงานก็พยายาม
อธิบายให๎ชาวบ๎านเข๎าใจวําเคมีที่เรานํามาใช๎ในขบวนการผลิตมีเพียงเล็กน๎อย  เป็นเพียงสารประกอบ
ตั้งต๎น เชํน กํามะถัน เรานํามาจับให๎มีการตกตะกอน สําหรับน้ําเสียก็สํงให๎โรงงานที่ รับบําบัดน้ําเสีย
ของอุตสาหกรรม  ทางเราพยายามแก๎ไขขั้นตอนการทํางานก็มีวิศวกรคอยควบคุมตามมาตรฐานของ
กฏกระทรวงทุกอยําง 
      สํวนโรงงานที่จะขยายเพ่ิมประกอบกิจการหลอมหลํออลูมิเนียมสังกะสี และโลหะมีคําจาก
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมํใช๎แล๎ว เชํน ตะกรัน  จากการหลอมโลหะและจากกระบวนการแยกแรํโลหะ
สังกะสี ทางโรงงานก็จะดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือป้องกันปัญหาตํางๆที่จะเกิดขึ้นในชุมชน ผลการ
ประชุมแสดงความคิดเห็นปรากฎวําชาวบ๎านที่เข๎ารํวม ประมาณ 200 คนไมํยอมรับโรงงานดังกลําว
พร๎อมกลําววําหากมีการอนุญาตให๎ขยายโรงงานในอนาคตชาวบ๎านเดือดร๎อนหนักแนํ จึงฝากถึงผู๎ที่มี
อํานาจชํวยลงมาตรวจสอบเนื่องจากเป็นความเดือดร๎อนของชาวบ๎านจริงๆ 
 24 กันยายน 2557 ชาวบ๎านต.บ๎านกรําง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี กวํา 100 คนรวมตัว
บริเวณหน๎าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือยื่นหนังสือถึงวําที่ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผวจ.
สุพรรณบุรี ขอให๎ยกเลิกการออกใบอนุญาตให๎กับบริษัทประกอบกิจการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ในพ้ืนที่เนื่องจากปลํอยมลภาวะตํางๆ สํงผลกระทบกับชาวบ๎านทั้งทางตรงและทางอ๎อม ทางจังหวัด
ได๎ประสานกับเจ๎าขของโรงงานพบวํา ติดสัญญาการดําเนินการอยูํ และเรํงดําเนินการกําจัดขยะฯ ให๎
หมดภายในสิ้นเดือน ตุลาคม และเปลี่ยนโรงงานมาทําเป็นโรงงานปุ๋ยอีนทรีย์ และขายข๎าวแทน
โรงงานเดิม 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:  

ชาวบ๎านต.บ๎านกรํางประท๎วงการดําเนินงานและห๎ามการขยายโรงงานคัดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ 

บริษัท เอส.เอ สยามรีคัฟเวอรี่ จํากัดต๎องการขยายโรงงานคัดแยกขยะ 
 
 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 1. ผู๎วําราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 2. อุตสาหกรรมจังหวัด 3.ตํารวจ  4. ทหาร 5. 
นายอําเภอ  6. สื่อมวลชน 7.สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี 8. กองกําลังรักษาความสงบ
จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี 
 
ระยะเวลา:  2557 
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สถานะ: ได๎รับการแก๎ไข โดยเปลี่ยนโรงงานเดิมมาทําเป็นโรงงานปุ๋ยอีนทรีย์ และขายข๎าว 
 ซ่ึงอาจเป็นการชั่วคราว เนื่องจากบริษัทอาจจะพยายามขออนุญาตขยายโรงงานอีก 
 
พลวัต:  สถานการณ์คลี่คลาย เนื่องจากทางภาครัฐสั่งให๎โรงงานจัดการขยะตามสัญญา และมีการ
เปลี่ยนกิจการ  
 

ระดับความรุนแรง:  ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย์สิน 
 

วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออก การยื่นหนังสือ
ร๎องเรียนตํอผู๎วําราชการจังหวัด การร๎องเรียนตํอสื่อมวลชน 
 
แหล่งข้อมูล:  
ไทยโพสต์. “ชาวสุพรรณบุรีร้องปิดโรงงานปล่อยมลพิษ.” 24 กันยายน 2557. 
อํูทองนิวส์. “สุพรรณบุรี ชาวบ้านโวยต้านโรงงานคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์.” 25 สิงหาคม 2557. 

. 
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118. ประท้วงให้ปิดกิจการโรงงานเอทานอล 
 
พื้นที่:  ตําบลบ๎านกรําง อําเภอดํานช๎าง อ.เดิมบางนางบวช อ.หนองไซ จ.สุพรรณบุรี 
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านเรํงโรงงานเอทานอล ของบริษัทไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่  อ.ดํานช๎าง จ.
สุพรรณบุรี แก๎ปัญหากลิ่นเหม็นให๎แล๎วเสร็จใน 1 เดือน หลังได๎รับผลกระทบนาน 10 ปี หรือควรต๎อง
ปิดกิจการโรงงาน 
 
ความเป็นมา: 
 24 พ.ฤศจิกายน 2559 ชาวบ๎านกับหนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องพูดคุยเรื่องปัญหากลิ่นเหม็น
จากโรงงานผลิตเอทานอล อ.ดํานช๎าง จ.สุพรรณบุรี ได๎มีมติให๎บริษัทไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ ซึ่งผลิตเอ
ทานอลสามารถดําเนินการตํอไปได๎อีก 1 เดือน แตํระหวํางนี้ต๎องปรับปรุงกลิ่นเหม็นให๎แล๎วเสร็จ หลัง
ปัญหานี้สร๎างความเดือดร๎อนให๎กับชาวบ๎านนานกวํา 10 ปี (กลิ่นเหม็น มีมาตั้งแตํโรงงานเริ่มผลิตเอ
ทานอลในปี 2548 และรุนแรงขึ้นในชํวง 5 ปีหลัง) อยํางไรก็ตาม ยังมีชาวบ๎านบางกลุํมไมํเห็นด๎วยกับ
มตินี้ เพราะเชื่อวําบริษัทไมํสามารถแก๎ปัญหาได๎และต๎องการให๎มีคําสั่งหยุดกิจการ โรงงานดังกลําว 
ขณะที่ เจ๎าหน๎าที่สํานักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 5 นครปฐม ลงพ้ืนที่ตรวจวัดน้ํารอบของโรงงาน 
เบื้องต๎นพบน้ํามีสีดําคล้ําและมีกลิ่นเหม็น ไมํสามารถนํามาอุปโภคและบริโภคได๎ แตํมีคําไมํเกิน
มาตรฐาน พร๎อมเก็บตัวอยํางน้ําไปตรวจในห๎องปฏิบัติการอีกครั้ง 

ด๎านนายสมชาย โลํห์วิสุทธิ์ ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหารบริษัทไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ กลําววํา 
จะเรํงนําก๏าซสํวนเกินออกจากบํอพักน้ําท่ีเกิดปัญหาให๎เร็วที่สุด พร๎อมกําจัดกลิ่นควบคูํกันไป 
 1 ตุลาคม 2560 จากกรณีน้ําเสียสีดําจํานวนมากล๎นทะลักจากบํอบําบัดโรงงาน นายพิภพ 
บุญธรรม รองผู๎วําราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร๎อมด๎วยเจ๎าหน๎าที่บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณ 
บุรี หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจากกระทรวงอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ ทหาร มทบ.17 และผู๎นํา
ท๎องถิ่น ลงพื้นที่หมูํบ๎านที่ได๎รับผลกระทบบริเวณคลองสํงน้ํากระเสียว ยาวไปจนถึงเขต อ.เดิมบางนาง
บวช ตลอดคลองสํงน้ํากระเสียวพบวํา หลายพ้ืนที่ยังประสบปัญหากับน้ําเนําเสียที่ไหลลงมาในคลอง
สํงน้ํา ทําให๎ไรํอ๎อย ไรํมันสําปะหลัง และแปลงพืชผักของชาวบ๎านได๎รับความเสียหายมาก ในหลาย
พ้ืนที่แม๎ระดับน้ําได๎ลดลงแล๎วแตํก็ยังคงมีน้ําและคราบสีเทาปนดําเกาะติดอยูํทั่วบริเวณ 

ตํอมาได๎เข๎าไปตรวจสอบโรงงาน บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
โรงงานผลิตเอทานอล ซึ่งเป็นโรงงานที่เป็นต๎นเหตุของน้ําเสีย โดยมี นายมงคล สุนนานนท์ ผอ.
โรงงาน และเจ๎าหน๎าที่ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด จากนั้นตรวจสอบบํอบําบัดน้ําเสียบริเวณที่ชํารุด
แตกร๎าวด๎านข๎างของโรงงาน พบวํา เป็นบํอบําบัดขนาดใหญํพ้ืนที่กวํา 100 ไรํ ความลึกประมาณ 2 
เมตร จากการสังเกตพบวําน้ํามีสีดําสนิทและสํงกลิ่นเหม็นคล๎ายกับสารแอมโมเนีย โดยมีบริเวณขอบ
บํอติดกับคลองสํงน้ํากระเสียว และปริมาณน้ําอีกประมาณไมํถึง 10 ซม. ก็จะล๎นทะลัก สํวนบริเวณ
ขอบบํอที่ชํารุดและน้ําเสียไหลทะลักออกไปมีการซํอมแซมเรียบร๎อยแล๎ว ทางโรงงานยังมีการเตรียม
เสริมคันดินให๎สูงขึ้นมาอีกประมาณ 30 ซม. เพ่ือกั้นน้ําไมํให๎ทะลักออกกรณีมีฝนตกลงมาอีก 
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นายพิภพ เผยวํา ชาวบ๎านในเขต 3 อําเภอได๎รับผลกระทบเป็นพ้ืนที่กว๎างมาก จึงสั่งการให๎
นายอําเภอท้ัง 3 แหํง รวมถึงผู๎นําชุมชนสํารวจความเสียหายเรํงดํวน และทํารายงานภายใน 2-3 วันนี้ 
เพ่ือจะได๎มีการสรุปในการให๎ความชํวยเหลือ จากการพูดคุยกับผู๎บริหารโรงงาน รับวําเป็นน้ําจากบํอ
บําบัดน้ําเสียจริง พร๎อมที่จะไปปรับปรุงแก๎ไขโดยดํวน โดยมีคณะกรรมการที่ เกี่ยวข๎องของจังหวัด
กํากับดูแลอยํางใกล๎ชิด และลําสุด ได๎ทําหนังสือสั่งการดํวนให๎โรงงานดังกลําวปิดทําการเป็นเวลา 45 
วัน นับตั้งแตํวันที่ 2 ต.ค. 2560 และให๎โรงงานจัดทําแผนปรับปรุงให๎ชัดเจนภายใต๎การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการของจังหวัดที่ตั้งข้ึน 

นายมงคล ผอ.โรงงาน กลําววํา ยอมรับวําเป็นเหตุสุดวิสัย เนื่องจากมีฝนตกหนักทําให๎คันดิน
ที่บํอพักน้ําเสียแตก จนทะลักลงพ้ืนที่หมูํบ๎านตลอดทั้งวัน ขณะนี้สามารถควบคุมได๎แล๎ว และให๎
ผู๎ใหญํบ๎านสํารวจความเสียหายตามบ๎านเรือนประชาชน รวมถึงพืชผลการเกษตร ทางโรงงานพร๎อม
ชดเชยคําเสียหายตามความเป็นจริงทุกอยําง และโครงการการปรับปรุงระบบน้ําเสีย มีการเตรียมการ
จัดจ๎างบริษัทผู๎ชํานาญการจากตํางประเทศวางระบบและปรับปรุงให๎มีคุณภาพเพ่ือไมํให๎เกิดปัญหา
ลักษณะนี้ขึ้นมาอีก ภายใต๎แผนงานการกํากับดูแลของคณะกรรมการจังหวัดที่ตั้งขึ้นมาตรวจสอบ
ความคืบหน๎าเป็นประจําทุกเดือน 

5 ตุลาคม 2560 การตั้งโต๏ะเจรจาระหวํางตัวแทนบริษัทไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี่ ชาวบ๎าน และ
เจ๎าหน๎าที่หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง หลังจากที่ชาวบ๎านกลุํมใหญํ รวมตัวที่หน๎าโรงงาน เพ่ือแสดงความไมํ
พอใจหลังน้ําเสียในบํอกักเก็บน้ําเสียของโรงงานเอทานอล ล๎นทะลักคันก้ันดินพังทําให๎น้ําเสียไหลเข๎าสูํ
พ้ืนที่ 3 อําเภอ คือ อ.ดํานช๎าง เดิมบางนางบวช และหนองหญ๎าไซ จนชาวบ๎านเรียกร๎องให๎ปิดโรงงาน
ถาวร   

นายสมชาย โลํห์วิสุทธิ์ ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหารบริษัท ชี้แจงวํา ทางโรงงานขอน๎อมรับผิด
และขอแสดงความรับผิดชอบกับผู๎ได๎รับผลกระทบ 600 ครัวเรือน ในวงเงิน 6 ล๎านบาทโดยจัดสรรให๎
ครอบครัวละ 10,000 บาทในเบื้องต๎น เพ่ือเยียวยาสภาพจิตใจ โดยขอให๎ชาวบ๎านมาลงทะเบียน
รายชื่อในวันนี้  โดยจะมีการจํายเงินชดเชยให๎ไมํเกินวันที่ 6 ตุลาคม สํวนเรื่องการชดเชยความเสีย 
หายบ๎านเรือนและพืชสวนไรํนา หนํวยงานรัฐกําลังเรํงประเมินความเสียหาย 

นายพิภพ บุญธรรม รองผู๎วําราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศเขตให๎ความชํวยเหลือผู๎
ประสบอุทกภัยและน้ําเสียจากโรงงานในพ้ืนที่ 3 อําเภอ 7 ตําบล 35 หมูํบ๎าน มีประชาชนได๎รับ
ผลกระทบ 2,080 คน 590 ครัวเรือน พืชไรํ 4740 ไรํ นาข๎าวจํานวน 2,245 ไรํ สวน 110 ไรํ 

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม  รองอธิบดีสํานักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด เตรียมชํวยเหลือผู๎
ได๎รับความเดือดร๎อน โดยจะรวบรวมข๎อมูลให๎สภาทนายความชํวยเหลือ โดยใช๎ข๎อกฎหมายฟ้องเป็น
คดีสิ่งแวดลํอมเหมือนกรณีห๎วยคลิตี้ จ.กาญจนบุรี 

กํอนหน๎านี้ตัวแทนกระทรวงอุตสาหกรรมได๎ลงพ้ืนที่และสั่งการให๎บริษัทไทย อะโกร เอ็น
เนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมด และให๎ปรับปรุงแก๎ไขบํอบําบัดน้ําเสียให๎
แล๎วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ย. 2560  

นายบุญชู กาฬภักดี ชาวบ๎านสระบัวก่ํา หมูํ 7 ตําบลหนองมะคําโมง อ.ดํานช๎าง จ.สุพรรณบุรี 
เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่กังวลวํา ผลกระทบจากน้ํากากสํา ที่รั่วไหลจากโรงงานอาจกระทบตํอดินและ
พืชผลที่ได๎ลงทุนเพาะปลูก ที่ผํานมาเคยเจอเฉพาะมลพิษทางกลิ่น แตํเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ถือวํา
หนักที่สุด และเกรงวําน้ําเสียที่ปะปนกับน้ําทํวม อาจตกค๎างในดิน ทําให๎พืชผลเสียหาย 

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกวําขณะนี้
อยูํระหวํางรอเก็บตัวอยํางดินจากชาวบ๎านนําไปตรวจสอบวําน้ํากากสํา มีผลกระทบอยํางไรหรือไมํ 
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แตํตามหลักวิชาการน้ํากากสํา หากมีในปริมาณที่เหมาะสมสามารถทําให๎พืชเจริญเติบโตได๎ แตํหากมี
คําความเค็มเกินกวํา 2 เดซิซีเมนต์ตํอเมตร อาจจะทําให๎พืชที่ไมํทนตํอสภาพความเค็มเกิดอาการ
เหลืองและแคระแกร็นจนตายได๎ 

กรมควบคุมมลพิษ ได๎ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ําในแหลํงน้ําในพ้ืนที่ ได๎แกํ คลองกะจิ 
คลองกระเสียว และแมํน้ําทําจีน ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําเบื้องต๎น พบวํา โดยรวมคุณภาพน้ําอยูํใน
เกณฑ์เสื่อมโทรมถึงพอใช๎ ซึ่งปริมาณออกซิเจนละลายมีคําต่ํากวํามาตรฐานอยูํที่ 6 มิลลิกรัมตํอลิตร 
ในคลองกะจิอยูํระหวําง 2.6 – 5.2 มิลลิกรัมตํอลิตร คลองกระเสียวอยูํระหวําง 4.5 – 4.8 มิลลิกรัม
ตํอลิตร และแมํน้ําทําจีนบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี อยูํระหวําง 3 – 4 มิลลิกรัมตํอลิตร ทั้งนี้ยังไมํ
พบวํามีสัตว์น้ําตายนจากเหตุการณ์ดังกลําว อยํางไรก็ตามประชาชนควรหลีกเลี่ยงการใช๎น้ําเพ่ือความ
ปลอดภัย 

16 มีนาคม 2561 บริษัทไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) ได๎ทําโครงการกํอสร๎าง
โรงงานระเหยน้ํากากสําด๎วยระบบ Evaporator System for Bio Methanated Spent Wash 
3,000 M3/Day บนที่ดินของบริษัทที่ ต.หนองมะคําโมง อ.ดํานช๎าง จ.สุพรรณบุรี โคยโครงการจะ
แล๎วเสร็จในปี 2562 

 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:  

ชาวบ๎านต๎องการให๎บริษัทผู๎ประกอบการแก๎ไขปัญหากลิ่นเหม็นให๎แล๎วเสร็จใน 1 เดือน หรือ
ควรต๎องปิดกิจการโรงงาน 

บริษัทไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) ต๎องการทําโรงงานเอทานอลซึ่งก็จะพยายาม
แก๎ปัญหากลิ่นเหม็น 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 1. ผู๎วําราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 2. อุตสาหกรรมจังหวัด 3.ตํารวจ  4. ทหาร 5. 
นายอําเภอ  6. สื่อมวลชน 7.สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี 8. กองกําลังรักษาความสงบ
จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี 
 
ระยะเวลา:  2559 - 2561 
 
สถานะ: ได๎รับการแก๎ไขบางสํวนแตํยังต๎องเฝ้าระวัง 
 
พลวัต:  สถานการณ์ขยายตัว แม๎วําโรงงานปิดชั่วคราวและชดเชยคําเสียหายกับทางชาวบ๎าน แตํ
ชาวบ๎านก็ยังต๎องการให๎ปิดกิจการถาวร  
 

ระดับความรุนแรง:  มีความเสียหายตํอ 
  

วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออก การยื่นหนังสือ
ร๎องเรียนตํอผู๎วําราชการจังหวัด การร๎องเรียนตํอสื่อมวลชน การชดเชยคําเสียหาย 
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แหล่งข้อมูล:  
ขําวสด. “คพ.เผยคุณภาพน้ําด่านช้างเสื่อม !! หลังน้ําเสียโรงงานเอทานอลทะลักบ้านเรือน-ไร่นา.” 6  

ตุลาคม 2560. 
ไทยพีบีเอส. “ชาวสุพรรณบุรีจี้แก้ปัญหาโรงงานเอทานอลส่งกลิ่นเหม็น 10 ปี.” 24 พฤศจิกายน  

2559. 
ไทยพีบีเอส. “รง.เอทานอลจ่ายค่าเยียวยาน้ําเสียทะลักเบื้องต้นครัวเรือนละ 1 หมื่นบาท.” 5 ตุลาคม            
          2560. 
ไทยรัฐ. “สั่งปิด 45 วัน! โรงงานสุพรรณบ่อบําบัดแตก ซ่อมรอยรั่วแล้ว พร้อมชดเชย.” 3 ตุลาคม  
          2560. 
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จังหวัดอ่างทอง 
 
119. คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซับบิทูมินัส 
 
พื้นที่:  ต.โพสะ ต.บ๎านอิฐ ต.บ๎านรี ต.ป่าโมก ต.สายทอง ต.โรงช๎าง เทศบาลตําบลศาลาแดง          
จ.อํางทอง 
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับท๎องถิ่น ระดับชาติ  
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านอํางทองในหลายตําบลคัดค๎านบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ที่จะ
ขยายโรงงานเพ่ือกํอสร๎างโรงไฟฟ้าที่ใช๎ถํานหินซับบิทูนิมัส เพราะเกรงวําชาวบ๎านที่อาศัยอยูํในพ้ืนที่
ใกล๎เคียงกับโรงงานจะได๎รับอันตรายจากมลพิษ  

 
ความเป็นมา: 

ในอดีตประชาชนอํางทองอยูํกันอยํางผําสุก มีอากาศบริสุทธิ์ สามารถรองน้ําฝนไว๎ดื่มได๎ 
หลังจากโรงงาน ของ บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) มากํอตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2519 ประชาชนต๎อง
ทนทุกข์กับกลิ่นเหม็น ผงฝุ่น และไมํสามารถรองน้ําฝนไว๎ดื่มได๎ ครั้งนี้โรงงานดังกลําวจะขออนุญาต
ขยายโรงงานเพื่อผลิตไอน้ําและไฟฟ้าโดยนําถํานหินมาใช๎เป็นเชื้อเพลิงปีละ 320,000 ตัน ซึ่งจะทําให๎
เกิดผลกระทบเพ่ิมขึ้นอีกเป็นอยํางมากแนํนอน ประชาชนจะต๎องทนทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิต หาก
โรงงานไทยเรยอนสามารถขยายโรงงานครั้งนี้หรือครั้งตํอไปได๎อีก 

8 ธันวาคม 2558 ที่บริเวณ ชมรมคนรักษ์อํางทอง พร๎อมผู๎นําชุมชน และประชาชนกวํา 150 
คน จาก 10 ตําบล ยื่นหนังสือคัดค๎านบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ตํอนางลินจง พูลบูลย์ 
อุตสาหกรรมจังหวัดอํางทอง ที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอํางทอง หลังทราบวําโรงงานดังกลําวได๎
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานเพ่ือกํอสร๎างโรงไฟฟ้าที่ใช๎ถํานหินซับบิทูมินัส ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า เพราะเกรงวําชาวบ๎านที่อาศัยอยูํในพื้นท่ีใกล๎เคียงกับโรงงานจะได๎รับอันตรายจากมลพิษ 
โดยมีเจ๎าหน๎าที่ชุดรักษาความสงบเรียบร๎อย อาสารักษาดินแดน และกําลังตํารวจ สภ.เมืองอํางทอง 
คอยให๎ความสะดวกและดูแความสงบ 

28 มกราคม 2559 ชาวบ๎านในจังหวัดอํางทองกวํา 400 คน มารอรับฟังคําชี้แจงการสร๎าง
โรงงานถํานหินของโรงงานไทยเรยอนที่ องค์การบริหารสํวนตําบลจําปาหลํอ อ.เมือง จ.อํางทอง 
 31 มกราคม 2559 ตัวแทนประชาชน ชาวจังหวัดอํางทอง กวํา 40 คน เข๎าพบ นายวีร์รวุทธ์ 
ปุตระเศรณี ผู๎วําราชการจังหวัดอํางทอง ที่บริเวณจวนผู๎วําราชการจังหวัดอํางทอง เพ่ือรับฟังแนวทาง
ถึงความชัดเจน ถึงการสร๎างโรงงานถํานหินของโรงงานไทยเรยอน พร๎อมเจรจาสามฝ่ายหาทางออก
ข๎อตกลงคัดค๎านไมํเอาโรงงานถํานหิน 

1 กุมภาพันธ์ 2559 ชาวจังหวัดอํางทองกวํา 2,000 ที่บริเวณหน๎าศาลากลางจังหวัดเพ่ือ
เรียกร๎องคัดค๎านไมํเอาถํานหินของโรงงานแหํงหนึ่งที่ทําเรื่องขอขยายโรงงานเพื่อกํอสร๎างโรงไฟฟ้าที่ใช๎
ถํานหินซับบิทูมินัส ในการผลิดกระแสไฟฟ้าเนื่องจากเกรงอันตรายที่จะได๎รับความเดือดร๎อน หากการ
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มีกํอสร๎างโรงไฟฟ้าที่ใช๎ถํานหินผู๎ที่อยูํบริเวณรอบโรงงานในรัศมี 2-3 กิโลเมตร เชํน ตําบลโพสะ ตําบล
บ๎านอิฐ ตําบนบ๎านรี ตําบลป่าโมก ตําบลสายทอง ตําบลโรงช๎าง เทศบาลตําบลศาลาแดง และ
ประชาชนอีกสํวนหนึ่งที่อยูํรอบโรงงานในรัศมี 5-10 กิโลเมตร ก็ยังได๎รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นและ
ผงฝุ่นจากโรงงานด๎วยเชํนกัน เมื่อทิศทางลมเปลี่ยนทิศ เชํน ในฤดูร๎อน กลิ่นเหม็นคล๎ายสารเคมีและ
ผงฝุ่นจะไปถึงตําบลเอกราช ตําบลโผงเผง อําเภอป่าโมก และหากลมแปรปรวน กลิ่นดังกลําวจะไปถึง
ตําบลบางจัก ตําบลไผํดําพัฒนา ตําบลหัวตะพาน ตําบลมหาดไทย ตําบลหลักแก๎ว ตําบลหัวห๎วยคัน
แหลม ตําบลคลองขนาก อําเภอวิเศษชัยชาญ  

11 กุมภาพันธ์ 2559 นางลินจง พูลบูลย์ อุตสาหกรรมจังหวัดอํางทอง กลําววํา ลําสุดบริษัท 
ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ไมํได๎ยื่นขอขยายโรงงานเข๎ามาภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นวัน
สุดท๎ายตามกําหนด และได๎รับแจ๎งวําจะไมํมีการกํอสร๎างโรงไฟฟ้าถํานหินแล๎ว โดยทางโรงงานจะ
กลับไปศึกษาการนําเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ มาใช๎แทน ซึ่งต๎องใช๎ระยะเวลาอีกอยํางน๎อย 1 ปี ทั้งนี้ ทาง
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอํางทอง ได๎ออกใบอนุญาตให๎โรงงานไทยเรยอนกํอสร๎างระบบบําบัด
กลิ่น งบประมาณ 300 ล๎านบาท เพ่ือแก๎ปัญหากลิ่นเหม็นที่ชาวบ๎านได๎รับผลกระทบ ขณะนี้อยูํ
ระหวํางการทดลองดําเนินการ โดยทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อํางทอง จะเข๎าไปตรวจสอบการดําเนินการอีกครั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์ 

25 กุมภาพันธ์ 2560  นายภวันต์ สิงห์ พิศโนอี (Mr. Bhagwant Singh Bishnoi) เอกอัคร 
ราชทูตอินเดียประจําประเทศไทย ได๎เข๎าเยี่ยมคารวะ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่
ทําเนียบรัฐบาล เพ่ือหารือเกี่ยวกับประเด็นความรํวมมือด๎านเศรษฐกิจ  โดยชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาที่
โรงงานบริษัท ไทยเรยอน (Thai Rayon) จังหวัดอํางทอง ถูกร๎องเรียนเรื่องปัญหามลพิษจากการการ
ใช๎ถํานหิน แตํปัจจุบันโรงงานได๎แก๎ไขปัญหาดังกลําวโดยการติดตั้งระบบป้องกันมลพิษแล๎ว ทั้งนี้ รอง
นายกรัฐมนตรีระบุวําจะแจ๎งให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรมรับทราบ และติดตามข๎อเท็จจริง
ในเรื่องดังกลําว  
  
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:  

1. โรงงานไทยเรยอนเจ๎าของและผู๎กํอสร๎างโรงไฟฟ้าที่จะนําถํานหินซับบิทูมินัสในการผลิต
กระแสไฟฟ้า 
 2. ชาวจังหวัดอํางทอง ที่อยูํบริเวณรอบโรงงานในรัศมี 2-3 กิโลเมตร เชํน ต.โพสะ ต.บ๎านอิฐ 
ต.บ๎านรี ต.ป่าโมก ต.สายทอง เทศบาลตําบลศาลาแดง ไมํเอาโรงงานถํานหินโดยขอเจรจาสามฝ่ายใน
การขยายโรงงานและให๎จัดการปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น 
 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
 1. นายชูศักดิ์ ศรีราชา แกนนําชุมชนคนรักอํางทอง 2. ประชาชนที่อยูํรอบโรงงานในรัศมี 5-

10 กิโลเมตร เชํน ต.องค์รักษ์ อ.โพธิ์ทอง และ ต.ชัยฤทธิ์ อําเภอไชโย ต.เอกราช ต.โผงเผง อําเภอป่า
โมก ต.บางจิก ต.ไผํดําพัฒนา ต.หัวสะพาน ต.มหาดไทย ต.หลักแก๎ว ต.ห๎วยกันแหลม ต.คลองขนาก 
อําเภอวิเศษชัยชาญ 3. นายวีร์รวุฒิ บุตระเศรณี ผู๎วําราชการจังหวัดอํางทอง 4. กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม  5. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอํางทอง 6. หนํวยทหารความมั่นคง อาสารักษา
ดินแดน 7. ตํารวจ สภ.เมืองอํางทอง 8. สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา:  ตั้งแตํปีพ.ศ. 2519 – 2561 
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สถานะ: อบูํระหวํางการดําเนินการแก๎ไข โดยชาวจังหวัดอํางทองเรียกร๎องสามข๎อคือ 1.ไมํเอาโรงงาน
ถํานหิน 2.ขอเจรจาสามฝ่ายในการขยายโรงงาน และ 3. เรื่องกลิ่นเหม็นของโรงงาน โดยประชาชน
ชาวจังหวัดอํางทองได๎รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นคล๎ายสารเคมี ผงฝุ่นเขมําจากโรงงานไทยเรยอน 
มานาน 40 ปีแล๎ว ตั้งแตํ พ.ศ. 2519 และได๎มีการร๎องเรียนมายังหนํวยงานราชการที่รับผิดชอบหลาย
ครั้ง แตํก็ไมํมีการปรับปรุงแก๎ไขปัญหาให๎ลดลง  
 
พลวัต: สถานการณ์คลี่คลาย โดยโรงงานไมํยื่นเรื่องขอขยายโรงงาน และนายวีร์รวุทธ์  ปรุตระเศรณี 
ผู๎วําราชการจังหวัดอํางทอง ได๎รับเรื่องร๎องทุกข์ความเดือดร๎อนของชาวบ๎านในจังหวัดอํางทองพร๎อม
ตั้งคณะกรรมการเบญจภาคีประกอบด๎วย ระหวํางฝ่ายรัฐ ได๎แกํ นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู๎วํา
ราชการจังหวัดอํางทอง อุตสาหกรรมจังหวัดอํางทอง หัวหน๎าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม เจ๎าหน๎าที่กรม
โรงงานอุตสาหกรรม หนํวยทหารความมั่นคง พร๎อมด๎วยคณะกรรมการเบญจภาคีจากโรงงาน บริษัท 
ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ที่ศาลากลางจังหวัดอํางทอง เพ่ือจัดการปัญหา  
 

ระดับความรุนแรง:  มีความเสียหายเจ็บป่วยทางรํางกาย ผลกระทบตํอสุขภาพอนามัย 
 

วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  การยื่นเรื่องร๎องเรียน ตํอผู๎วําราชการ
จังหวัด การตั้งคณะกรรมการเบญจภาคี การแจ๎งผลการดําเนินการแก๎ไขปัญหากับชาวบ๎าน บริษัท
ดําเนินการกํอสร๎างระบบบําบัดกลิ่นด๎วยงบประมาณ 300 ล๎านบาท 
 
แหล่งข้อมูล:  
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. “อ่างทองฮือ! ต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินหวั่นมลพิษ "ไทยเรยอน" พับแผน.”  

11 กุมภาพันธ์ 2559. 
ไทยรัฐ. “ชาวอ่างทองรวมตัว ค้านสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน โอดทรมานมากว่า 40 ปี.”  

1 กุมภาพันธ์ 2559. 
เมเนเจอร์ออนไลน์. “ชมรมคนรักษ์อ่างทองค้าน “ไทยเรยอน” ขอขยายโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจาก 

ถ่านหิน.” 8 ธันวาคม 2558. 
เมเนเจอร์ออนไลน์. “สมคิด” สั่งอุตฯ ดูผลกระทบ “ไทยเรยอน” อ่างทอง หลังทูตอินเดียยันไร้ปัญหา 

ถ่านหิน.” 25 กุมภาพันธ์ 2560. 
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120. การจัดพื้นที่พักพิงให้กับผู้ประสบภัยน้้าท่วมในพื้นที่ 
 
พื้นที่:  ต.โผงเผง ต.บางบาล อ.ป่าโมก  จ.อํางทอง 
 
ประเภท: การบริหารจัดการภาครัฐ 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับท๎องถิ่น ระดับชาติ  
 
ประเด็นขัดแย้ง: นายก อบต.โผงเผงกับผู๎ใหญํบ๎าน ต.บางบาล ขัดแย๎งกัน เรื่องการจัดพ้ืนที่พักพิง
ให๎กับผู๎ประสบภัยน้ําทํวมในพ้ืนที่ 
 
ความเป็นมา: 
 9 ตุลาคม 2560  ผู๎วําราชการจังหวัดอํางทอง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบเขื่อนดินกั้นคลองโผงเผงที่
ถูกน้ํากัดเซาะพังทลาย ทําให๎น้ําเหนือไหลทะลักเข๎าทํวมบ๎านเรือนประชาชนหมูํ 5 ตําบลโผงเผงและ
บางบาล ได๎รับความเดือนร๎อนกวํา 100 หลังคาเรือนต๎องเรํงขนย๎ายข๎าวของขึ้นมาอยูํริมถนน 
โดยผู๎วําฯ อํางทอง  สั่งนําเรือท๎องแบนออกมาให๎บริการประชาชนในการเข๎าออกบ๎านเรือน ให๎เหลํา
กาชาดจังหวัดอํางทองลงพื้นที่ชํวยเหลือด๎านอุปโภค บริโภค ข๎าวสารอาหารแห๎ง และรอดูสถานการณ์
น้ํามีแนวโน๎นสูงขึ้นหรือทรงตัว ให๎อําเภอป่าโมก และ อบต.โผงเผง นําจุลินทรีย์อีเอ็มเข๎ามาใสํชํวย
บําบัดน้ําที่เนําเสีย และให๎สาธารณสุขดูแลรักษาโรคน้ํากัดเท๎า ไข๎หวัด ตํางๆ สํวนทหารในพ้ืนที่ได๎
ชํวยกันนําเต็นท์จากสํานักงาน ปภ.มาตั้งให๎ประชาชนที่ย๎ายออกมาอยูํบนถนนได๎พักอาศัยชั่วคราว 
ประมาณ 20 หลัง  ทั้งนี้ นางกุลฟาร์รีย์ เทพารักษ์ นายก อบต.โผงเผง และนายสมคิด ประสงค์ศรี 
ผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 1 ต.บางชะนี อ.บางบาล ปะทะคารมกันอยํางดุเดือด หลังมีประชาชนอพยพหนีน้ํา
ทํวมมากางเต็นท์อยูํบนถนน ซึ่งทางผู๎ใหญํบ๎านอ๎างวําฝ่ายนายก อบต.โผงเผง มีอาการมึนเมาสุราและ
มาขับไลํผู๎คนให๎ออกจากพ้ืนที่ดังกลําว ขณะที่นายก อบต.โผงเผงเผยวําเข๎าแจ๎งความไว๎แล๎วที่ สภ.ป่า
โมก พร๎อมให๎ดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 14 ต.ค. 60 สถานการณ์ระดับน้ําเจ๎าพระยา ยังคงสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ทําให๎น้ําไหลทะลักเข๎า
ทํวมบ๎านเรือน ม.5 ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อํางทอง ได๎รับความเดือดร๎อนหลายหลังคาเรือน บาง
จุดระดับน้ําสูงกวํา 50 ซม. โดยทางเทศบาลตําบลป่าโมก ได๎นํารถแมคโฮขุดดินทําแนวเขื่อนป้องกัน
น้ําเอํอล๎นเข๎าทํวมบ๎านเรือนประชาชน ในเขตตําบลบางปลากดที่บริเวณ ใต๎สะพานริมถนน 309 
อํางทอง - อยุธยา ซ่ึงสร๎างความไมํพอใจให๎กับชาวบ๎าน ตําบลโรงช๎าง มีการรวมกลุํม จํานวน กวํา 30 
คน เพื่อเรียกร๎องไห๎หยุดการทําแนวกั้นน้ําบริเวณดังกลําว เพราะหวั่นวํา น้ําที่ประทะแนวกันที่ไหลมา
จาก ตําบลบางปลากด จะเอํอล๎นไหลเข๎าทํวม บ๎านเรือนประชาชน ในเขตตําบลโรงช๎าง จะทําให๎ได๎รับ
ความเดือดร๎อน กวํา 100 หลังคาเรือน ซึ่งทางเทศบาลตําบลป่าโมก ได๎ดําเนินการกั้นคันดินอยําง
ตํอเนื่อง ซึ่งชาวบ๎านในตําบลโรงช๎างก็ไมํพอใจ เตรียมรวมตัวร๎องเรียนให๎ทางราชการแก๎เพ่ือไมํให๎
กระทบกับหมูํบ๎านตนเองตํอไป 

24 ตุลาคม 2560 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู๎วําราชการจังหวัดอํางทอง ได๎เรียกคูํกรณีทั้ง 2 
เคลียร์ปัญหาระหวํางนายก อบต.โผงเผงกับผู๎ใหญํบ๎าน ต.บางบาล ทะเลาะกัน เรื่องการจัดพ้ืนที่พัก
พิงให๎กับผู๎ประสบภัยน้ําทํวมในพ้ืนที่จนปรากฎเป็นคลิปวิดีโอ แตํผลปรากฎวําเมื่อเรียกทั้ง 2 คนเข๎า
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มาเพ่ือพูดคุยกัน ด๎านนางกุลฟารีย์ เทพารักษ์ นายกองค์การบริหารสํวนตําบลโผงเผง ได๎แสดงกิริยาที่
ไมํสามารถควบคุมอารมณ์ได๎ จนแสดงออกด๎วยการทุบโต๏ะ ตํอหน๎าผู๎วําราชการจังหวัดอํางทอง   

ผู๎วําราชการจังหวัดอํางทอง จึงเชิญตัว นางกุลฟารีย์ เทพารักษ์ นายกองค์การบริหารสํวน
ตําบลโผงเผง ออกจากห๎องประชุมไป นอกจากนั้น นางกุลฟารี ยังไปอาละวาดอยูํด๎านลํางทํามกลาง
เจ๎าหน๎าที่ อบต.โผงเผงที่เข๎าห๎ามและนําตัวกลับไปสงบสติอารมณ์ จากนั้น ผู๎วําราชการจังหวัด
อํางทอง จึงมีคําสั่งระงับการปฏิบัติหน๎าที่ และให๎ปลัด อบต.โผงเผง ทําหน๎าที่รักษาการแทน นายก
องค์การบริหารสํวนตําบลโผงเผง  
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:  

1. นายก อบต.โผงเผงต๎องการขับไลํผู๎ประสบภัยพื้นที่หนีน้ําทํวม 
2. ผู๎ใหญํบ๎าน ต.บางบาล ต๎องการให๎ผู๎ประสบภัยได๎อยูํในพื้นท่ีที่จัดให๎ 
 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
ผู๎วําราชการจังหวัด สื่อมวลชน 

 
ระยะเวลา:  2560 
 
สถานะ: แก๎ไขแล๎ว  
 
พลวัต: สถานกาณ์ได๎ขยายเมื่อมีการทะเลาะกันของผู๎นําตําบล  
 

ระดับความรุนแรง:  ไมํมีความเสียหาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  การใช๎อํานาจสั่งการเพื่อยุติปัญหา 
แหล่งข้อมูล:  
พีพีทีวี. “ผู้ว่าฯ สั่งปลด นายกฯอบต.โผงเผง เหตุขัดแย้งตั้งจุดอพยพน้ําท่วม.”  

24 ตุลาคม 2560. 
 



359 
 

121. ค้านสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 

 
พื้นที่:  อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อํางทอง 
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ  
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านตําบลยี่ล๎นคัดค๎านการกํอสร๎างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๏าซชีวภาพ 
ขนาด 6 เมกะวัตต์ จํานวน 4 แหํง (รวมเป็น 24 เมกะวัตต์) บนพ้ืนที่ประมาณ 100 ไรํ หวั่นกระทบ
ทางสิ่งแวดล๎อมและชุมชน  
ความเป็นมา: 

17 สิงหาคม 2558 อบต.ยี่ล๎น ได๎จัดทําประชาพิจารณ์ให๎บริษัทได๎แจ๎งข๎อมูลเกี่ยวกับโรงงาน 
กระบวนการ มาตรฐานความปลอดภัย แตํชาวบ๎านประมาณ 200 กวําคนได๎คัดค๎าน ทางสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดจึงแจ๎งบริษัททั้งหมดให๎จัดการประชาพิจารณ์อีกรอบ โดยชาวบ๎านต.ยี่ล๎น หวั่น
ผลกระทบตํอชุมชนและ ทางสิ่งแวดล๎อมทั้งกลิ่นเหม็น ระเบิด เพราะในพ้ืนที่รัศมีประมาณ 100 เมตร
จากพ้ืนที่กํอสร๎าง เป็นพ้ืนที่อยูํอาศัย และที่ดินทํากิน ซึ่งเป็นพ้ืนนา ทําสวนผลไม๎ สวนปาล์ม เลี้ยง
ปลาและพ้ืนที่ศึกษาชีววิทยาใบเฟิร์น  ทางบริษัทประชาสัมพันธ์ไมํทั่ว ไมํมีการทําประชาพิจารณ์ 

17 กันยายน 2558 รายการเสียงประชาชนได๎จัดการพูดคุยกันระหวํางชาวบ๎าน ตําบลยี่ล๎น 
และหนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎อง  
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:  

1. บริษัท 4 แหํงคือ บ.สะอาดโซลูชั่น จํากัด บ.หรรษา พาวเวอร์ จํากัด บ.เฟรนด์ชิพ 
เซอร์วิส จํากัด และบ.ไอด๎า เซอร์วิส จํากัดต๎องการสร๎างโรงงานไฟฟ้าชีวภาพ  
 2. ชาวตําบลยี่ล๎น ไมํต๎องการโรงงานไฟฟ้าชีวภาพ  
 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 
ผู๎วําราชการจังหวัดอํางทอง  นายกองค์การบริหารสํวนตําบลยี่ล๎น นายอําเภอวิเศษชัยชาญ 

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อํางทอง กรมควบคุมมลพิษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
สํานักผังเมือง สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา:  2558– 2561 
 
สถานะ: อบูํระหวํางการดําเนินการแก๎ไข  
 
พลวัต: สถานการณ์ขยายตัว โดยโรงงานคัดค๎านผํานสื่อมวลชน  
 

ระดับความรุนแรง:  ไมํมีความเสียหาย 
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วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  การยื่นเรื่องร๎องเรียนคัดค๎าน หนํวยงาน
รัฐขอให๎บริษัททําความเข๎าใจกับชาวบ๎าน 
 
แหล่งข้อมูล:  
ไทยพีบีเอส. “สถานีประชาชน : ค้านสร้างโรงผลิตไฟฟ้าชีวภาพ 4 แห่ง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง.”  

17 กันยายน 2558. 
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จังหวัดอุทัยธานี 
 
122. คัดค้านสร้างเขื่อนแม่วงก์  
 
พื้นที่: จังหวัดอุทัยธานี  โดยเฉพาะพ้ืนที่ในเขตอ.สวํางอารมณ์ อ.ทัพทัน อ.เมือง จ.อุทัยธานี 
จํานวนผู๎ได๎รับความเดือนร๎อน 1,000- 2,000 คน  
 
ประเภท: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ  
 
ประเด็นขัดแย้ง: ความแตกตํางทางความคิดของประชาชนในการแก๎ปัญหาภาวะวิกฤติลุํมน้ําแมํวง 
 
ความเป็นมา: 

ลําน้ําแมํวง ลําน้ําสาขาสายสําคัญของแมํน้ําสะแกกรัง และไหลรวมเป็นแมํน้ําเจ๎าพระยา ที่ 
จังหวัดอุทัยธานี  แมํวงเป็นสายน้ําที่หลํอเลี้ยงชุมชน 2 ฝั่งแมํน้ํามาช๎านาน ความยาวของลําน้ํายาวก
วํา 180 กิโลเมตร ใน จ.อุทัยธานี และ จ.นครสวรรค์ จะพบวําเป็นจุดกํอรํางสร๎างวัฒนธรรมชุมชน
ริมน้ําที่พ่ึงพาอาศัย “น้ํา” กันมาช๎านาน  

ลุํมน้ําแมํวง อยูํในสภาพที่วิกฤตตั้งแตํการขยายตัวของพ้ืนที่การเกษตรเป็นจํานวนมาก ในกิ่ง
อําเภอแมํวง และ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ จนน้ําในลําน้ําที่มีอยูํไมํเพียงพอ สํงผลกระทบตํอ
ประชาชนท๎ายน้ําโดยเฉพาะในเขตอ.สวํางอารมณ์ อ.เมือง จ.อุทัยธานี จนเกิดปัญหาน้ําเสียในเขต
เมืองขึ้นตามมา การขยายพ้ืนที่ทําการเกษตร ในลักษณะพืชไรํเชิงเดี่ยว กํอให๎เกิดปัญหาการชะล๎าง
และพังทลายของหน๎าดิน ดินเสื่อมคุณภาพอยํางรวดเร็ว เกษตรกรมีการใช๎สารเคมีเพ่ือปราบศัตรูพืช
และปุ๋ยเคมีเป็นจํานวนมาก  

ในขณะเดียวกันก็เกิดน้ําทํวมในที่ลุํมและน้ําขัง น้ําไมํสามารถระบาย เนื่องจากแนวถนน
หลายสายได๎กีดขวางทางน้ํา นอกจากนี้แล๎ว การลดลงของพ้ืนที่ป่าในลุํมน้ํา ก็เป็นปัจจัยทําให๎ปัญหามี
ความรุนแรงมากขึ้น  

ทํามกลางปัญหาที่เกิดขึ้น ชาวบ๎านเสนอทางเลือกวําให๎ใช๎วิธีการจัดการน้ําแบบมีสํวนรํวม 
โดยไมํต๎องสร๎างเข่ือนเชํน การสร๎างฝาย ถนนที่กีดขวางทางไหลของน้ําก็ทําทางลอดให๎มันดี พ้ืนที่แห๎ง
แล๎งที่เปิดหน๎าดินกันหมดเพ่ือปลูกมันสําปะหลัง ลองปลูกต๎นไม๎เพ่ือชํวยซับน้ําป้องกันหน๎าดินไมํให๎
เกิดการชะล๎างสูง เพ่ิมความชุํมชื้นกับดิน แตํหนํวยงานรัฐมีความพยายามจะทําให๎เห็นวํามีเพียงทาง
เดียวเทํานั้นในการแก๎ไขปัญหาทั้งหมด นั่นคือการสร๎างเขื่อนแมํวงก์ ในอุทยานแหํงชาติแมํวงก์  โดย
สรุป 

2525  คณะรัฐมนตรีอนุมัติการกํอสร๎างเข่ือนแมํวงก์ ในเขตอุทยานแหํงชาติแมํวงก์ อําเภอ 
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีปริมาตรเก็บกักน้ํา 250 ล๎านลูกบาศก์เมตร 

2532  การประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให๎กรมชลประทานดําเนินการศึกษาประเมินผล 
กระทบสิ่งแวดล๎อมโครงการ 

รายงานการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล๎อม(EIA) ทั้ง 4 ครั้งตั้งแตํปี 2538, 2541, 2545  
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และ 2547 ไมํผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล๎อม คําแนะนําของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล๎อมคือให๎กรมชลประทาน ไปหาทางเลือกของที่ตั้งโครงการฯ และทําการศึกษาเพ่ิมเติมใน
เรื่องการบริหารจัดการลุํมน้ําทั้งระบบในลักษณะบูรณาการ 

27 ก.ย. 2550 กรมชลประทานได๎ลงนามในสัญญาวําจ๎างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือ
ดําเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมเชิงกลยุทธ์ (SEA) แตํเรื่องก็ไมํก๎าวหน๎าถูกตํอต๎านอยํางหนัก
โดยเฉพาะประเด็นที่วําบริเวณท่ีจะสร๎างเขื่อนเป็นป่าเสื่อมโทรม เรื่องเงียบหายไประยะหนึ่ง 

2551 นายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลําวภายหลังการ
ประชุมโครงการกํอสร๎างเขื่อนแมํวงก์วํา โครงการดังกลําวถือเป็นโครงการเดียวที่ประชาชนในพ้ืนที่
สํวนใหญํเห็นชอบเพ่ือแก๎ปัญหาน้ําทํวมและน้ําแล๎งซ้ําซาก โดยเสนอคณะรัฐมนตรีรวมถึงกระทรวงที่
เกี่ยวข๎องแล๎ว ขณะนี้อยูํในขั้นตอนประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมเชิงยุทธศาสตร์ หรือเป็นการ
ประเมินจากสภาพสิ่งแวดล๎อมในปัจจุบันอยํางบูรณาการรอบด๎าน คาดวําจะใช๎เวลาประมาณ 1 ปี 
การประเมินผลจะแล๎วเสร็จ แตํเพ่ือให๎โครงการก๎าวหน๎า จึงมอบให๎กรมชลประทานศึกษาวําจะมีสํวน
งานใดที่ดําเนินการไปได๎กํอน เพราะที่ผํานมาได๎วิเคราะห์ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อมไปบ๎างแล๎ว   คง
ต๎องรอดูกันตํอไปวํา ทางเลือกเกําแกํของรัฐจะประสบผลสําเร็จหรือไมํ  

2555 หลังเกิดน้ําทํวมใหญํหนึ่งปีกํอนหน๎า มีการหยิบโครงการนี้มาปัดฝุ่นใหมํ วันที่ 10  
เมษายน คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให๎กรมชลประทานดําเนินการกํอสร๎างเขื่อนแมํวงก์จังหวัดนครสวรรค์ 
งบประมาณ 13,280 ล๎านบาท ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการแก๎ปัญหาน้ําทํวม ภายใต๎การใช๎งบประมาณ
เงินกู๎ 3.5 แสนล๎านบาท ผูกพันงบประมาณถึงปี 2562 การทํารายงานอีไอเอเปลี่ยนแปลงเป็นการทํา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ (EHIA) เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญํ ตามหลักเกณฑ์
รัฐธรรมนูญปี 2550 

2557 คณะกรรมการผู๎ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล๎อมด๎าน
แหลํงน้ําเตรียมพิจารณา EHIA เขื่อนแมํวงก์ในวันที่ 19 พ.ย. แตํกํอนหน๎านั้นองค์กรเครือขํายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ซึ่งมีองค์กรสมาชิกรวม 25 แหํง นําโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร จัด
เวทีเสวนาวิชาการ "กํอนจะผําน EHIA เขื่อนแมํวงก์" นําเสนอข๎อมูลชุดใหมํที่บํงบอกถึงความสําคัญ
และความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในอุทยานแหํงชาติแมํวงก์ จุดประกายการคัดค๎านเขื่อนแมํวงก์
ในวงกว๎างกวําเดิมจากกํอนหน๎าที่มีการคัดค๎านเฉพาะกลุํมประปราย ผู๎รํวมคัดค๎านก็มีทั้งองค์กร
นักศึกษา ชาวบ๎านในท๎องที่ หนํวยงานเอ็นจีโอ และนักวิชาการ 

21 พ.ย. 2557 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีวําการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
ให๎คณะกรรมการฯ ดูข๎อเท็จจริงและผลกระทบ "ก็วํากันไปตามเนื้อผ๎า" 

1 ก.ย. 2560 คณะกรรมการฯ มีมติไมํรับพิจารณารายงาน EHIA โครงการเขื่อนแมํวงก์ 
3 ต.ค. 2560 กรมชลประทานขอถอนรายงาน EHIA ออกจากการพิจารณาของคณะ

กรรมการฯ และกรมชลประทานได๎ศึกษาแนวทางแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของราษฎรในพ้ืนที่ และ
ข๎อเสนอแนวทางจากหนํวยงานตํางๆ ตลอดจนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มาพิจารณาดําเนินการจัดทํา
แนวทางเลือกในการแก๎ไขปัญหาอุทกภัยและขาดแคลนน้ําลุํมน้ําสะแกกรังในเขตพ้ืนที่อําเภอลาดยาว 
จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต๎กรอบการบริหารจัดการน้ําเพ่ือแก๎ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ (Area Base) เพ่ือ
แก๎ไขปัญหาทั้งระบบตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ํา (ปี พ.ศ. 2558 – 2569) พร๎อม
กําหนดแผนการดําเนินงาน 3 ระยะ (ระยะเรํงดํวน ระยะกลาง และระยะยาว) เพ่ือให๎สามารถแก๎ไข
ปัญหารํวมกันโดยไมํเกิดประเด็นการตํอต๎านคัดค๎านและความขัดแย๎งทางสังคม จึงดําเนินการตาม
แผนระยะเรํงดํวนเพ่ือแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนในพ้ืนที่ไปพลาง ซึ่งอาจสํงผลตํอ
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ลักษณะหรือโครงการที่ได๎ศึกษาไว๎เดิม ทําให๎ต๎องมีการทบทวนลักษณะโครงการใหมํที่สอดคล๎องกับ
แนวทางการจัดการน้ําเชิงพ้ืนที่ทั้งระบบ 

 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:  

กลุํมผู๎มีสํวนเสียจากการสร๎างเขื่อน ไมํเห็นด๎วยกับการสร๎างเขื่อนแมํวงก์ และไมํเชื่อวําเขื่อน
แมํวงก์จะชํวยแก๎ไขปัญหาเป็นอยูํในขณะนี้ได๎ 

กลุํมผู๎มีสํวนได๎ประโยชน์จากการสร๎างเขื่อน ให๎การสนับสนุนให๎กรมชลประทานสร๎างเขื่อน
เพ่ือแก๎ไขปัญหา 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: รัฐมนตรีวําการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  วนอุทยานห๎วยขาแข๎ง  ท๎องถิ่นจังหวัด 
คณะกรรมการสิ่งแวดล๎อม กรมชลประทาน 
 
ระยะเวลา:  ปัญหาการจัดการน้ํายืดเยื้อมาถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกวํา 3 ปี (2528-2553) 
 
สถานะ:  กําลังอยูํระหวํางการแก๎ไข 
 
พลวัต:   สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นคลี่คลายลงเพราะกรมชลประทานได๎ถอนรายงาน EHIA  
            
ระดับความรุนแรง: มีความเสียหายตํอทรัพย์สิน เป็นความเดือดร๎อนของชาวบ๎านที่ได๎รับผล กระทบ
จากการน้ําทํวมในชํวงน้ําหลากและในกลุํมชาวบ๎านที่ได๎รับผลกระทบที่ทํากินจากการสร๎างเขื่อนแมํ
วงก์ 
 
วิธีการแก้ไข:  

กรมชลประทาน ทําหนังสือถึงสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 
ล๎อม (สผ.) เพ่ือขอถอนรายงาน EHIA โครงการเขื่อนแมํวงก์ ออกจากการพิจารณาของ คชก. และได๎
ศึกษาทางเลือกการจัดการน้ําลุํมน้ําสะแกกรังเพ่ือแก๎ไขปัญหาแทน 
 

แหล่งข้อมูล : 

มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร. “กรมชลฯ แจ๎งถอนรายงาน EHIA เขื่อนแมํวงก์.”26 ตุลาคม 2560. 
สุภัสตรา เก๎าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการฐานข้อมูลองค์ความรู้การจัดการ 

ความขัดแย้งที่เกิดจากการดําเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ ภาคกลาง. 2553. 
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123. ประท้วงการละเลยซ่อมถนน  
  
พื้นที่:  ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 
 
ประเภท: การจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐาน (คมนาคม) 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎าน ตําบลหนองนางนวล รวมตัวถือป้ายประท๎วงที่บริเวณกลางถนน สายหนอง
แบน–หนองนางนวล เพ่ือเรียกร๎องให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง มาซํอมแซมถนนลาดยางสายหลักของ
ตําบล  
 
ความเป็นมา:  

13 พฤศจิกายน 2560 กลุํมชาวบ๎าน ที่อาศัยอยูํในเขตพ้ืนที่ตําบลหนองนางนวล พากัน
รวมตัวถือป้ายประท๎วงที่บริเวณกลางถนน เพ่ือเรียกร๎องให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เข๎ามาชํ วยทําการ
ซํอมแซมถนนลาดยางสายหลักของตําบลที่ ใช๎ขนสํงสินค๎าเพ่ือการเกษตรของประชาชน ระหวําง
จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท คือ ถนนสายหนองแบน–หนองนางนวล ตําบลหนองนางนวล 
อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ระยะทางกวํา 7 กิโลเมตรซึ่งเกิดอุบัติเหตุบํอยครั้ง และหวั่นวําจะ
เกิดอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตหลังชํารุดอยํางหนัก แทบไมํสามารถสัญจรกันได๎ตลอดทั้ง
สาย ชาวบ๎านจําใจใช๎มาหลายปีแตํไมํได๎รับการเหลียวแลจากหนํวยงานใดเข๎ามาแก๎ไขให๎ได๎มาตรฐาน 
จึงต๎องพากันมาถือป้ายร๎องขอความชํวยเหลือ โดยมีข๎อความวํา “ลุงตู่ช่วยซ่อมถนนให้หนูด้วย วอน
ขอความเห็นใจจากลุงตู่ถนนชํารุด วอนช่วยเหลือด่วน” เป็นต๎น 

 ซึ่งประชาชนกลุํมดังกลําวบอกวํา ขณะนี้ประชาชนในพ้ืนที่และผู๎ใช๎รถใช๎ถนนได๎ความ
เดือดร๎อนเป็นอยํางหนักในการสัญจร เนื่องจากสภาพถนนที่ใช๎เกิดหลุมบํอทั้งขนาดเล็กและขนาด
ใหญํตลอดเส๎นทาง ผิวที่ลาดยางไว๎แทบไมํเห็นวําเป็นถนนลาดยาง ทําให๎ในการเดินทางเป็นไปด๎วย
ความยากลําบาก ขับรถไมํตรงชํองทางจราจร เพราะคอยที่จะต๎องหลบหลุม ซึ่งมักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น
บํอยครั้ง และเพ่ิมความรุนแรงของอุบัติเหตุอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะผู๎ที่ไมํทราบผิวของเส๎นทางถนน
หรือเคยชินกับเส๎นทางดังกลําว ที่มักจะหักหลบหลุมจนรถเสียหลักตกลงข๎างทางจนได๎รับบาดเจ็บ 
และทรัพย์สินเสียหายอยํางตํอเนื่อง ทําให๎ต๎องพากันรวมตัวออกมาร๎องขอความเห็นใจผํานสื่อไปยัง
หนํวยงานราชการที่เก่ียวข๎องให๎เข๎ามาทําการชํวยเหลือในเรื่องดังกลําวอยํางเรํงดํวนที่สุดหลังจากทาง
จังหวัดอุทัยธานีได๎ทราบเรื่อง ผู๎วําราชการจังหวัดอุทัยธานี ก็ได๎ประสานของบประมาณ ไปยังทําน 
วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

16 พฤษภาคม 2561 ถนนเส๎นดังกลําวได๎รับการจัดสรรงบประมาณลงมาเป็นการเรํงดํวน เพ่ือ
ชํวยแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนแล๎ว สร๎างความพึงพอใจให๎แกํชาวบ๎านที่ใช๎สัญจรเป็น
อยํางมาก นายนิรุธ คฤหปาน นายกองค์การบริหารสํวนตําบลหนองนางนวล ลงพ้ืนที่ตรวจดูความ
เรียบร๎อยในการดําเนินการซํอมแซมถนน และกลําววํา ถนนสายดังกลําวมีระยะทางทั้งสิ้น 7.8 
กิโลเมตร ซึ่งถนนเส๎นนี้เกิดปัญหาด๎านการสัญจรที่เป็นหลุมบํอตลอดทั้งสายมาหลายปี แตํทาง 
องค์การบริหารสํวนตําบลหนองนางนวล นั้นไมํมีงบประมาณมากพอที่จะทําการทําถนนลาดยางใหมํ
ตลอดสายได๎ จึงทําการแคํบรรเทาความเดือดร๎อน โดยการกลบหลุมซํอมแซมถนนเทํานั้น เพราะหาก
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จะทําการลาดยางถนนตลอดทั้งสายนั้นต๎องใช๎งบประมาณจํานวนมาก ซึ่งหลังจากที่ทางจังหวัดได๎
ทราบเรื่องดังกลําว ทางผู๎วําราชการจังหวัดอุทัยธานี ได๎รับเรื่องและประสานกับทางรัฐบาลในการขอ
สนับสนุนงบประมาณดําเนินการมาชํวยจํานวน 4.5 ล๎านบาท ในการรํวมกับองค์การบริหารสํวน
ตําบลหนองนางนวล อีกจํานวน 4.5 ล๎านบาท รวมทั้งสิ้น 9 ล๎านบาท มาซํอมแซมโดยการ
ลาดยางถนนสายดังกลําวตลอดทั้งสาย โดยขอเป็นตัวแทนของชาวบ๎าน ตําบลหนองนางนวล 
ขอขอบคุณทางผู๎วําราชการจังหวัดอุทัยธานี และทางรัฐบาล ที่มอบงบประมาณในการชํวยเหลือใน
ครั้งนี ้

 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 
ชาวบ๎านต.หนองนางนวลประท๎วงองค์การบริหารสํวนตําบลหนองนางนวลที่ไมํซํอมถนนสาย

หลักท่ีชํารุดหนัก  
 องค์การบริหารสํวนตําบลหนองนางนวลละเลยที่จะซํอมถนนโดยให๎เหตุผลวํางบประมาณไมํ
เพียงพอ 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน:  ผู๎วําราชการจังหวัด นายกรัฐมนตรี สื่อมวลชน  
 
ระยะเวลา: 2560 -  2561 
 
สถานะ: ได๎รับการแก๎ไขแล๎วโดยอบต.ได๎รับงบประมาณชํวยเหลือจากรัฐบาล 
 
พลวัต: สถานการณ์คลี่คลายเนื่องจากผู๎วําราชการจังหวัดชํวยดําเนินการหางบประมาณมาจัดการ
แก๎ไขให๎ 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหาย 

 
วิธีการแก้ไข: - มีการประชุมของหนํวยงานภาครัฐและเจรจากับชาวบ๎านเพื่อรับทราบความเดือดร๎อน
และรํวมกันหาทางออกเพ่ือหาแนวทางการแก๎ไขปัญหา 
 
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  การรํวมมือของภาครัฐในการดําเนินการ
อยํางรวดเร็ว  
 
ปัจจัยที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ การมีสํวนรํวมของประชาชนใน
การตัดสินใจเข๎ารํวมการคัดค๎านโครงการฝังกลบขยะ 
 
แหล่งข้อมูล: 
มติชนออนไลน์. “ชาวอุทัยเฮ!!!ได้ถนนใหม่หลังทนใช้แบบพังๆ หลายปี.” 16 พฤษภาคม 2561. 
อัมรินทร์ทีวี. “ถนนหรือคลอง!? ชาวหนองนางนวลสุดทน ถือป้ายประท้วง หลังถนนพังหนักไร้ 

หน่วยงานซ่อมแซม.” 13 พฤศจิกายน 2560. 
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124. เรียกร้องแก้ไขกฎหมายขายฝาก 
 
พื้นที่: อุทัยธานี และจังหวัดอ่ืนทั่วประเทศไทย 
 
ประเภท : การจัดการสังคมและเศรษฐกิจ การแก๎ไขกฎหมาย 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง : กฎหมายขายฝากเป็นเครื่องมือนายทุนเงินกู๎นอกระบบเกษตรกร และลูกหนี้เงินกู๎
นอกระบบ ต๎องสูญเสียที่ดินทํากินจากการนําโฉนดที่ดินไปขายฝาก เพ่ือแลกกับเงินกู๎ยืม 
 
ความเป็นมา :  กฎหมายขายฝาก ถูกใช๎เป็นเครื่องมือขูดรีด ดอกเบี้ยของนายทุน เงินกู๎นอกระบบ มา
นานนับสิบปี มีกระแสเรียกร๎องให๎ยกเลิกกฎหมายขายฝาก โดยหลักของการขายฝากคือ ทรัพย์จะถูก
โอนเปลี่ยนมือไปให๎นายทุนเงินกู๎ในวันทําสัญญาทันที หากลูกหนี้ไมํผํอนชําระหนี้ให๎ครบถ๎วน ภายใน
ระยะสัญญาทรัพย์จะตกเป็นของเจ๎าหนี้โดยสมบูรณ์ทั้งนี้ เพ่ือให๎เจ๎าหนี้ไมํต๎องเสียเวลาเรื่องบังคับ
จํานอง และเลี่ยงกฎหมายห๎ามเรียกดอกเบี้ยอัตราที่กฎหมายกําหนดได๎ คือ การขายฝากโดยทํา
สัญญานอก “ดอกเบี้ยทบต๎น” สูงเกินกวําวงเงินกู๎จริงเทําไหรํก็ได๎และยังพบปัญหาวํา ลูกหนี้บางราย
ฝ่อนชําระหนี้ครบถ๎วนตามสัญญา แตํเจ๎าหนี้ไมํยอมคืนหลักทรัพย์ที่นําไปขายฝากเป็นเหตุให๎ลูกหนี้
ต๎องสูญทั้งเงินและท่ีดินทํากิน ซึ่งนําไปค้ําประกันผํานการขายฝาก  
 ปี 2560 กระแสเรียกร๎องให๎ยกเลิกกฎหมายขายฝาก ได๎ถูกปลุกขึ้นอีกครั้งหลังกรณี
ข๎อเท็จจริงใน “คดีฆํายกครัว 8 ศพ” ระบุถึงชนวนความขัดแย๎งในเรื่องท่ีดิน ซึ่งผู๎ใหญํบ๎าน วรยุทธ สั่ง
หลัง นําโฉนด 2 แปลง ใน อ.อําวลึก จ.กระบี่ ไปค้ําประกันเงินกู๎ไว๎กับนายซูริกปัต บ๎านนพวงศ์สกุล 
หรือ บังปัต โดยการแปลงรูปการจํานองที่ดินให๎เป็นการขายฝาก เมื่อคดี “ฆํายกครัว” มาผนวกรวม
กับเหตุแหํงความไมํเป็นธรรมตําง ๆ นานา ที่เปิดเผยออกมาประจาน กลโกงในการ “ขายฝาก” เป็น
เหตุผลสําคัญให๎ พตอ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เตรียมเสนอให๎นายวิศิษฐ์ สรวรรถ 
ปลัดกระทรวงยกเลิกกฎหมายขายฝาก โดยอ๎างอิงถึงผลการสํารวจของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตลอด
ระยะเวลา 3 ปีที่ผํานมา ซึ่งพบเกษตรกร ต๎องสูญเสียที่ดินทํากินจากการนําที่โฉนดที่ดินไปขายฝาก 
เพ่ือแลกกับเงินกู๎ยืม รวมถึงลูกหนี้ที่มาร๎องขอความชํวยเหลือที่ศูนย์ชํวยเหลือลูกหนี้กวํา 300 ราย 
 พตอ.ดุษฎี ย้ําวําในเรื่องของการกู๎ยืมเงินต๎องแยกออกเป็น 2 สํวนระหวําง การขายฝาก กับ
การจํานอง ทั้ง 2 กรณีมีเจตนารมณ์ของกฎหมายเหมือนกันคือ นําทรัพย์สินมาค้ําประกันเงินกู๎ แตํ
ตํางกันตรงขั้นตอน การขายฝากคือการขายที่ดิน ภายใต๎เงื่อนไขวํากรรมสิทธิ์ที่ดินถูกโอนย๎ายตํอไปยัง
เจ๎าหนี้ในฐานะผู๎ซื้อฝากตั้งแตํวันแรกที่มีการทําสัญญา แตํหากลูกหนี้นําเงินมาไถํถอนตากําหนดก็จะ
ได๎รับกรรมสิทธิ์กลับไปตามเดิม สํวนการจํานองคือ การนําที่ดินไปจํานองกับเจ๎าหนี้เพ่ือค้ําประกัน
เงินกู๎ หากลูกหนี้ไมํได๎ชําระหนี้ตามกําหนด เจ๎าหนี้มีสิทธิ์ไปฟ้องร๎องตํอศาลเพ่ือบังคับจํานองให๎ยึด
ที่ดินและเมื่อชนะที่ดินจะถูกสํงตํอให๎กรมบังคับคดีขายทอดตลาด นําเงินมาชดใช๎หนี้ในกรณีที่ดินมี
มูลคําสูงกวําหนี้ กรมบังคับคดีจะคืนเงินสํวนตํางให๎แกํเจ๎าของที่ดิน  
 ความแตกตํางคือ การจํานองระหวํางฟ้องร๎องยังมีขั้นตอนที่ให๎ลูกหนี้ตํอสู๎ในชั้นศาล มีการ
ไกลํเกลี่ยคดีในชั้นตําง ๆ ไปจนถึงชั้นบังคับคดี แม๎ที่ดินถูกยึดไปขายทอดตลาดลูกหนี้ก็มีสิทธิ์ไป
ประมูลซื้อท่ีดินทํากินของตัวเองกลับมาได๎ แตํถ๎าเป็นการกู๎เงินด๎วยการขายฝาก เมื่อลูกหนี้ขาดการสํง
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หนี้ หรือชําระเจ๎าหนี้ไมํทันภายในสัญญา เจ๎าหนี้มีสิทธิ์ยึดที่ดินไปได๎ทันที โดยไมํต๎องเสียเวลาไปฟ้อง
บังคับจํานอง หรือขายทอดตลาดใด ๆ นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมการฉ๎อโกงของฝ่ายเจ๎าหนี้ซึ่งมัยจะ
บํายเบี่ยงไมํรับโทรศัพท์ เพ่ือไมํให๎ฝ่ายลูกหนี้ติดตํอชําระหนี้ รอให๎พ๎นระยะเวลาตามกําหนดขายฝาก
เพ่ือให๎กรรมสิทธิ์ที่ดินตกเป็นของเจ๎าหนี้ในทางกฎหมาย แทบจะชํวยเหลืออะไรลูกหนี้ เหลํานี้ไมํได๎
เลยเพราะสิทธิความเป็นเจ๎าของได๎ขาดลงไปแล๎ว ซึ่งโดยมากลูกหนี้ จะถูกเอาเปรียบตั้งแตํการเริ่มทํา
สัญญารวมถึงขาดความรู๎ทางกฎหมายที่จะนําไปใช๎ตํอสู๎คดี ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก๎ปัญหาหนี้นอก
ระบบให๎มีประสิทธิภาพมากที่สุด หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมีความเห็นตรงกันวํา ให๎เสนอยกเลิกกฎหมาย
ขายฝากอยํางน๎อยที่สุดอาจจะต๎องแก๎ไข เพ่ิมเงื่อนไขการขายฝากให๎ยากขึ้น โดยเฉพาะระยะเวลาใน
สัญญาไมํควรต่ํากวํา 1 – 3 ปี เพ่ือให๎ลูกหนี้มีโอกาสผํอนชําระ และไถํถอนที่ดิน เพราะสํวนใหญํที่
ตรวจสอบพบการขายฝากในระยะหลังจะบังคับทําสัญญากันเพียง 3 – 6  เดือน เทํานั้น 
 สํานักงานกิจการยุติธรรม ซึ่งเคยได๎รับข๎อสั่งการจากระทรวงยุติธรรมเมื่อ 2 ปี ที่ผํานมาให๎
ศึกษาความเป็นไปได๎ของการยกเลิกกฎหมายขายฝากนั้น การให๎ยกเลิกกฎหมายขายฝากจะทําได๎
ตํอเมื่อ....ของรัฐ จะสามารถจัดหาชํองทางการเข๎าถึงแหลํงทุน ให๎เกษตรกรได๎ดีกวําปัจจุบัน เนื่องจาก
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธนาคารออมสินก็ยังมีขีดจํากัดเรื่องเงินทุนกู๎ยืม 
อีกท้ังการยื่นขอกู๎และจํานองต๎องผํานขั้นตอนตํางๆ และผํานการตรวจสอบเครดิตบูโร ซึ่งต๎องใช๎เวลา
ระยะหนึ่ง ขณะที่เกษตรกรมักอ๎างวําต๎องการเงินดํวนรอไมํได๎ จึงต๎องคงกฎหมายขายฝากไว๎จนกวําจะ
มีชํองทางการเข๎าถึงแหลํงทุนที่แท๎จริง หรือแม๎แตํในตํางประเทศ “การขายฝาก” ก็เป็นชํองทางหนึ่งที่
นํามาใช๎อํานวยความสะดวกในการกู๎ยืม ตัวกฎหมายดีอยูํแล๎ว แตํปัญหาเกิดจากเจตนาของผู๎นํา
กฎหมายขายฝากไปใช๎บิดเบือนเพ่ือหาประโยชน์ แม๎ขณะนี้อยูํระหวํางรอการยกเลิกกฎหมายขายฝาก 
สิ่งที่ต๎องเกิดขึ้นค๎ุมครอง คือการแก๎ไขเพ่ิมเติมกฎหมายวําด๎วยการก๎ูเงินรูปแบบการขายฝาก ห๎ามเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรา ด๎วยการตีกรอบระยะเวลาสัญญาขายฝากไมํให๎ต่ํากวํา 3 ปี ปิดชํองไมํให๎ทําสัญญา
ระยะสั้น 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน และเพ่ือปิดชํองทางการทํานิติกรรมของเงินกู๎จากการขาย
ฝากจะต๎องโอนจํายผํานสถาบันการเงินเทํานั้น ห๎ามจํายเป็นเงินสด เพ่ือไมํให๎ผู๎ซื้อกับผู๎ขายเป็นบุคคล
คนเดียวกันเพราะที่ผํานมานายทุนรู๎เทคนิคทางกฎหมาย ผลกระทบจากกฎหมายขายฝาก นายทุนู๎
เทคนิคทางกฎหมายจะมอบอํานาจให๎ลูกหนี้ไปรับโอนที่ดินกับสํานักงานที่ดินเมื่อฝ่ายลูกหนี้นําคดีขึ้น
ฟ้องร๎องวํา ถูกบังคับทําสัญญาเงินกู๎ไมํเป็นธรรม มักจะแพ๎คดี เพราะฝ่ายนายทุนจะสู๎คดีวํา การโอน
กรรมสิทธิ์เป็นเจตนาของฝ่ายลูกหนี้เอง  
 ขณะนี้อยูํระหวํางที่ศูนย์ลูกหนี้ (ศนธ.ยธ.) กําลังรวบรวมตัวเลขเกษตรกรทุกภาคเชํน 
ภาคเหนือ และภาคอีสาน ที่ตกเป็นหนี้ขายฝาก วํามีกี่รายที่ต๎องสูญเสียที่ดินทํากินรวมถึงงานวิจัยตําง 
ๆ เพ่ือนําเสนอเป็นข๎อมูลให๎ปลัดกระทรวงยุติธรรมประกอบการพิจารณายกเลิก แก๎ไขกฎหมายขาย
ฝากเพ่ือํไมํให๎การชํวยเหลือตกหลํน  
 การถูกบังคับทําสัญญาขายฝากไมํเป็นธรรม ต๎องถูกฟ้องเพ่ิมโทษในคดีฉ๎อโกง และมีรายได๎
จากการปลํอยกู๎ ยังมีมาตรการทางภาษี TAX เข๎าไปตรวจสอบรูปแบบการผํอนชําระหนี้ชําระอยํางไร 
เมื่อผํอนชําระหนี้ครบ โฉนดที่ดินที่นํามาขายฝากจะคืนให๎ลูกหนี้อยํางไร 
 18 กันยายน 2561 ครม. มีมติเห็นชอบรํางพระราชบัญญัติคุ๎มครองประชาชนในการทํา
สัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม หรือที่อยูํอาศัย พ.ศ. … หรือ พ.ร.บ.ขายฝาก ตามมติที่
คณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปกฏหมายในระยะเรํงดํวน เสนอให๎แยกสัญญาขายฝากที่ดิน ออกจาก
ประมวลกฏหมายแพํงและพาณิชย์ เพ่ือแยกออกมาเป็นกฎหมายเฉพาะที่จะสร๎างความเป็นธรรม
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ให๎กับเกษตรกร เจ๎าของที่ดินที่นําสินทรัพย์ไปขายฝาก และมีผิดนัดไถํถอนทรัพย์ที่ดินได๎เสี่ยงที่จะ
หลุดมือไปเป็นของนายทุนหรือเจ๎าหนี้ประมาณ 1 แสนราย/ปี หรือ 1 ล๎านไรํ/ปี 

กฎหมายขายฝากเป็นกฎหมายที่จัดทําข้ึนใหมํ เพ่ือแก๎ปัญหาให๎กับประชาชนและเกษตรกรที่
มีโอกาสสูญเสียที่ดินทํากินและที่อยูํอาศัยหลังสุดท๎าย หลังจากทําสัญญาขายฝาก ตลอดจนไมํให๎เกิด
อุปสรรคตํอการดํารงชีวิต โดยกฏหมายนี้จะชํวยลดความเหลื่อมล้ําและสร๎างความเป็นธรรมในสังคม 
ที่ผํานมาเจ๎าหนี้ มักกําหนดระยะเวลาขายฝากให๎สั้น ด๎วยวัตถุประสงค์ไมํต๎องการให๎เกิดการไถํถอน
ทรัพย์ บางสัญญากําหนดระยะเวลาการไถํถอน 4 เดือน และที่ผํานมามักเจอวํา เมื่อใกล๎เวลาจะไถํ
ถอนทรัพย์ขายฝากเจ๎าหนี้มักหนีไปเที่ยว เพ่ือตั้งใจให๎หาไมํเจอ ทําให๎ที่ดินหลุดมือ 

สําหรับกฎหมายใหมํกําหนดไว๎วํา กํอนครบกําหนดเวลาไถํถอนนายทุนต๎องแจ๎งเจ๎าของทรัพย์
กํอนครบกําหนด หากไมํแจ๎งแสดงวําสัญญานั้นเลื่อนกําหนดออกไปอีก 6 เดือน และมูลคําเงินที่ต๎อง
ไถํถอนทรัพย์ ต๎องไมํเกินราคาขายฝากบวกดอกเบี้ยไมํเกิน 15% และหากเจ๎าของเงินหรือเจ๎าหนี้
เสียชีวิต เจ๎าของทรัพย์สามารถไถํถอนจากทายาทได๎ หรือลูกหนี้ หรือเจ๎าของทรัพย์เสียชีวิต ทายาทก็
สามารถดําเนินการไถํถอนทรัพย์ได๎เชํนกัน นอกจากนี้ ในกฎหมายใหมํหากครบกําหนดไถํถอน 
เจ๎าของทรัพย์ยังมีเวลาอีก 1 ปี เพื่อหาเงินเพื่อไถํถอนที่ดินได๎ 

“พ.ร.บ.ขายฝากเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ เพราะปัญหาการจํานองที่ดินและไม่
สามารถไถ่ถอนทรัพย์ มีปัญหามานานกว่า 90 ปี สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับผู้ขายฝากจํานวนมาก 
เพราะหากเกษตรกรหรือเจ้าของทรัพย์ที่นําที่ดินไปขายฝาก หากผิดนัดแม้แต่วันเดียวที่ดินจะตกเป็น
ของเจ้าหนี้ หรือนายทุนทันที เรื่องนี้รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยพยายามแก้ไขตั้งแต่ปี 2516 สมัยนาย
สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาล นายชวน หลีกภัย แม้แต่สมัยพล.อ.เปรม ติณสูลา
นนท์ เป็นนากรัฐรัฐบาล แต่ก็ไม่สําเร็จ จนมาถึงรัฐบาลยุคนี้ ครม.ดําเนินการแก้ไขเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชน ขจัดปัญหาไม่เป็นธรรม” 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1. นายทุนเงินกู๎นอกระบบใช๎กฎหมายขายฝากเป็นเครื่องมือให๎ตนเองมีฐานะ 
2. เกษตรกร และลูกหนี้เงินกู๎นอกระบบต๎องสูญเสียที่ดินทํากินจากการนําโฉนดที่ดินไปขาย

ฝาก เพื่อแลกกับเงินกู๎ยืม 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน : 1. ปลัดกระทรวงยุติธรรม 2. ศูนย์ชํวยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไมํได๎รับความเป็น
ธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.) 3. สํานักงานกิจการยุติธรรม 4. สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลา : 2516 – 2561 
 
สถานะ : อยูํในระหวํางการดําเนินการแก๎ไข 
 
พลวัตร :  สถานการณ์คลี่คลายเนื่องจากรัฐจัดหาชํองทางการเข๎าถึงแหลํงทุนให๎เกษตรกร และแก๎ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายวําด๎วยการกู๎เงินรูปแบบขายฝาก ห๎ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา จากกรอบกําหนด
ระยะเวลาขยายยาวออกไป เพ่ือให๎มีโอกาส ผํอนชําระ และไถํถอนที่ดิน 
 
ระดับความรุนแรง : มีความเสียหายตํอการสูญเสียทรัพย์สิน ที่ดิน และเสียสุขภาพจิต 
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วิธีการแก้ไข :  การแก๎ไขกฎหมายขายฝากเพ่ือให๎เกิดความเป็นธรรม  
 
แหล่งข้อมูล :  
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก. “ได้เวลายกเลิก – แก้ไข กฎหมายขายฝาก เครื่องมือนายทุนเงินกู้นอกระบบ” 

20 กรกฎาคม 2560.  
ขําวสด. “คลอดกฎหมายขายฝาก แก้ลําเจ้าหนี้กําหนดเวลาสั้นๆ ไม่ต้องการให้ลูกหนี้ไถ่ถอนที่ดิน.”  

18 กันยายน 2561. 
นางสาวอิศราวดี ชํานาญกิจ. สัมภาษณ์ 
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จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
125. คัดค้านโมเดลการตั้งบริษัทลูก 
 
พื้นที่ : กรุงเทพมหานคร 
 
ประเภท : การปฎิรูปและฟ้ืนฟูรัฐวิสาหกิจ 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม : ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง :  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และ 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) คัดค๎านการตั้ง 2 บริษัทลูกคือ บริษัท โครงขํายบรอดแบนด์แหํงชาติ 
จํากัด (NBN) และบริษัท โครงขํายระหวํางประเทศและศูนย์ข๎อมูลอินเทอร์เน็ต จํากัด (NGDC)  
 
ความเป็นมา :  

12 มีนาคม 2561 ทางสร.กสทได๎ยื่นเอกสารตํอศาลปกครองกลางเพ่ือขอไตํสวนฉุกเฉิน และ
คุ๎มครองชั่วคราว กรณีโอนทรัพย์สินของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ไปให๎บริษัท โครงขํายบรอด แบนด์แหํงชาติ จํากัด (NBN Co) และ 
บริษัท โครงขํายระหวํางประเทศและศูนย์ข๎อมูลอินเทอร์เน็ต จํากัด (NGDC Co) 

31 มีนาคม 2561 กลุํมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และกลุํม
สหภาพเครือขําย รวมตัวกัน เดินเท๎าจากกระทรวงการคลัง มาทําเนียบรัฐบาล เพ่ือคัดค๎านการจัดตั้ง
บริษัท โครงขํายบรอดแบนด์แหํงชาติ จํากัด (NBN Co) และ บริษัท โครงขํายระหวํางประเทศและ
ศูนย์ข๎อมูลอินเทอร์เน็ต จํากัด (NGDC Co) เพ่ือขอยุติการแยกทรัพย์สินการจัดตั้งบริษัทลูกที่ศูนย์รับ
เรื่องราวร๎องทุกข์ ตรงข๎ามทําเนียบรัฐบาล  

10 เมษายน 2561 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน๎าพรรคประชาธิปัตย์ 
รับมอบหนังสือจาก นายสังวรณ์ พํุมเทียน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และนายภัคพงษ์ ชิ้นปิ่นเกลียว กรรมการบริหารสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที จํากัด ที่เข๎ายื่นหนังสือเรื่องขอคัดค๎านการแปรรูป บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) 

ขณะที่ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ได๎ออกแถลงการณ์ “TOT สู๎เพ่ือชาติ” ในตอนหนึ่ง 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ให๎มีคําสั่ง ยกเลิก หรือเพิกถอนการจัดตั้งบริษัท 
NBN และบริษัท NGDC ขอให๎มี คําสั่ง ระงับ หรือ ยกเลิก การแยก และ/หรือ การโอนทรัพย์สิน ซึ่ง
เป็นทรัพยากรที่มีคําของรัฐวิสาหกิจ และ ขอให๎ตรวจสอบการปฏิบัติหน๎าที่ของผู๎บริหาร บมจ.ทีโอที 
และผู๎บริหาร บริษัท NBN วําเข๎าลักษณะการขัดแย๎งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และ/
หรือ เข๎าลักษณะการปฏิบัติหรือละเว๎นการปฏิบัติหน๎าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 157 

3 พฤษภาคม 2561 กระทรวงดีอีระงับตั้งบริษัทลูก ทีโอที-แคท หลังหลายฝ่ายไมํเห็นด๎วย 
และกําชับฝ่ายบริหารชี้แจงพนักงานให๎เข๎าใจ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
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สังคม (ดีอี) เปิดเผยวํา กรณีการจัดตั้งบริษัทลูกระหวํางบริษัท ทีโอที และบริษัท กสท โทรคมนาคม 
หรือแคท ในขณะนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ได๎สั่งให๎ชะลอการโอนทรัพย์สินอุปกรณ์ของทีโอทีและแคท ไป
ยังโครงขํายบรอดแบนด์แหํงชาติ (NBN) และบริษัท โครงขํายระหวํางประเทศและศูนย์ข๎อมูล
อินเทอร์เน็ต (NGDC) ออกไปกํอนทั้งนี้ เป็นไปตามมติของคณะทํางานพิจารณาแผนรองรับการ
เปลี่ยนผํานของบริษัท ทีโอที และบริษัท กสท โทรคมนาคม ไปสูํการตั้งบริษัท โครงขํายบรอดแบนด์
แหํงชาติ (NBN) และบริษัท โครงขํายระหวํางประเทศและศูนย์ข๎อมูลอินเทอร์เน็ต (NGDC) 

คณะทํางานขอพิจารณาและวางมาตรการที่เหมาะสม เพ่ือให๎ได๎ข๎อสรุปในการจัดตั้งบริษัทลูก
ทั้งสองบริษัท โดยกระทรวงดีอีเชื่อวําจะได๎ข๎อสรุปชัดเจนโดยเร็วที่สุด เพ่ือเดินหน๎าดําเนินการให๎เสร็จ
สิ้นภายในปีนี้ นอกจากนี้ กระทรวงดีอีได๎กําชับให๎กรรมการบริหารของทีโอทีและแคท เรํงดําเนินการ
ชี้แจงและทําความเข๎าใจในชํวงการเปลี่ยนผํานกับพนักงานเพ่ิมเติมโดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ
ความกังวลในอนาคตของพนักงานและอนาคตขององค์กร โดยขอให๎เกิดความเข๎าใจที่ตรงกันและไมํให๎
เกดิปัญหาค๎างคาใจในประเด็นใดอีก 

สําหรับคณะทํางานชุดดังกลําวมี น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน และประกอบด๎วยผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านกฎหมาย ด๎านเทคนิค ด๎านการ
บริหารจัดการ และด๎านการบริหารบุคคล ผู๎แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู๎แทน
จากคณะกรรมการของทั้ง 4 บริษัท กรรมการผู๎จัดการใหญํของทั้ง 4 บริษัท ผู๎แทนสหภาพทีโอที และ
แคท ผู๎แทนพนักงาน รํวมเป็นคณะทํางาน คณะทํางานมีบทบาทหน๎าที่ ศึกษาและพิจารณาแผน 
รวมถึงรายละเอียดที่ชัดเจนการดําเนินการในด๎านตํางๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผํ านให๎เป็นไปอยําง
ราบรื่น และไมํกระทบตํอแผนการให๎บริการ รวมถึงแผนธุรกิจของทั้ง 4 บริษัทหลังการถํายโอนธุรกิจ
ในระยะยาว 

28 พฤษภาคม 2561 พนักงานรัฐวิสาหกิจภายใต๎กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดี
อี) อยําง บมจ.ทีโอที บมจ.กสทโทรคมนาคม(แคท) ที่คัดค๎านการโอนทรัพย์สินไปอยูํกับ 2 บริษัทลูก 
ทํามกลางความพยายามของรัฐบาลที่ต๎องการปฎิรูป และฟ้ืนฟูรัฐวิสาหกิจซึ่งสถานการณ์ของ ทีโอที – 
แคท เข๎าสูํสภาวะ “ขาดทุน” ขณะที่ไปรษณีย์ไทย ยังเสี่ยงตํอการเลี่ยงผลขาดทุน ด๎วยมีคูํแขํงทั้งไทย 
และตํางประเทศ เข๎ามามีสํวนแบํงการตลาด ในธุรกิจโลกติจิทัลอยํางตํอเนื่อง  
 นโยบายที่รัฐบาลเรํงดําเนินการกับทีโอที-แคท โดยมุํงที่ลดการลงทุนซ้ําซ๎อน และปรับ
โครงสร๎างองค์กร ให๎มีประสิทธิภาพ ขณะที่มอบนโยบายตํอไปรษณีย์ไทยให๎ก๎าวสูํ “ไปรษณีย์ 4.0” 
สนับสนุนอีคอมเมิร์ชชุมชน 
 นายสังวร พํุมเทียน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแคท (CAT) มองวํานโยบายที่รัฐ
ออกมาไมํได๎แก๎ปัญหาที่แท๎จริงคือ “ขาดความคลํองตัว” ปัจจุบันแคทจะเดินหน๎าโครงการอะไรได๎ 
ต๎องเสนอให๎กระทรวง DE อนุมัติเข๎าสภาพัฒน์ฯ กระทรวงการคลังไปสูํ คณะรัฐมนตรี ทําให๎แขํงขัน
ไมํได๎ ทั้งยังต๎องรื้อโครงสร๎างองค์กรใหมํ ทุกครั้งที่มีรัฐมนตรี มีบอร์ดใหมํ ซึ่งสอดคล๎องกับผู๎บริหาร
ระดับสูงของแคท ที่ระบุวํานั่นเป็นสาเหตุที่ทําให๎แตํละโครงการลําช๎า ตัวอยํางคือ โครงการขยาย
โครงขํายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA ในสํวนภูมิภาควงเงิน 13,430 ล๎านบาท เริ่มศึกษาปี 2546 
ครม.อนุมัติปี 2547 ทั้งที่ใช๎เงินของแคทลงทุน  มาเปิดประมูลได๎ในปี 2548 กวําจะสํงมอบงานให๎ได๎
ครบก็ต๎นปี 2550 และยังทยอยลงทุน CDMA ตํอเนื่อง แม๎จะมีผู๎ทักท๎วงวําหลายประเทศใช๎เทคโนโลยี 
HSPA มาแทนในปี 2551 (AIS ได๎เริ่มทดลอง HSPA) แตํ แคท ยังโฟกัสอยูํแตํ CDMA กวําจะหันมา 
HSPA ก็ปี 2554 แล๎ว หรืออีกโครงการใหญํที่สุด ทีโอที 3G วงเงิน 15,999 ล๎านบาท ครม.อนุมัติ้
ตั้งแตํปี 2551 เปิดประมูล ม.ค. 2554 แตํติดตั้งเฟสแรกเสร็จปี 2556 สํวนโครกงารเป็นพันธมิตร
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ธุรกิจไร๎สายกับกลุํม AIS ทีเพ่ิงลงนามได๎เมื่อ ม.ค. 2561 ใช๎เวลา 3 ปี ขณะที่สัญญารํวมทุนทาง 2G 
กับ AIS ผลักดันตั้งแตํกํอนสิ้นสุดสัมปทาน 30 ก.ย. 2558 ก็ยังไมํได๎ลงนาม  
 สํวนของไปรษณีย์ไทย มี 2 โครงการ ที่ใช๎เวลาจัดซื้อจัดจ๎างยาวนาน คือ โครงการจัดซื้อ
ระบบ CA POS วงเงิน 1,955 ล๎านบาท ตั้งแตํปี 2539 – 2544 รองรับการทํางานของระบบนําจําย
ทั้งหมด  
 ขณะที่โครงการ New CA POS  พัฒนาระบบเคาน์เตอร์อัจฉริยะให๎เพ่ิมเติมบริการใหมํๆ ตํอ
ได๎ (ของ ปณท.) เริ่มยกรําง TOR ตั้งแตํปี 2556 เริ่มจ๎างพัฒนาซอฟแวร์และซื้อ – เชํา อุปกรณ์ ปี 
2557 จนถึงขณะนี้ยังติดตั้งไมํเสร็จ วงเงินโครงการ 145 ล๎านบาท แตํปัจจุบันคําปรับจากการติดตั้ง 
ลําช๎า รวมแล๎วเกือบเทําวงเงินโครงการ ขณะที่เทคโนโลยีเปลี่ยนไปอยํางมาก จนไมํแนํใจวํา 
ข๎อกําหนดทางเทคนิคเดิม จะรองรับเทคโนโลยีใหมํได๎แคํไหน 
 แม๎วํา ปณท. (ไปรษณีย์ไทย) มีผลประกอบการปี 2560 จะมีกําไร 4,21 ล๎านบาท แตํ
กรรมการผู๎จัดการใหญํ “สมร เทิดธรรมพิบูล” ยอมรับวําเป็นยุคแขํงขันรุนแรงมาก ในฐานะบริษัทโล
จิสติกส์แหํงรัฐก็ต๎องสู๎ แตํปัญหาหนึ่งที่สําคัญ คือ พนักงานในระบบนําจํายๆ เป็นอีกหัวใจสําคัญ ของ
คุณภาพการบริการ สํวนใหญํพนักงานจ๎างเหมาการเปิดให๎บรรจุเป็นพนักงานประจําเพ่ือให๎มีกําลังใจ 
เห็นอนาคต ก็มีกี่ร๎อยอัตรา ตามระเบียบในฐานะรัฐวิสาหกิจ เชํนเดียวกับการลงทุนโครงการตําง ๆ 
อยํางการขยายไปรษณีย์ศูนย์ให๎มีมีขนาดใหญํขึ้น มีเครื่องคัดแยกอัตโนมัติเพ่ิมขึ้น ด๎วยกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ๎างของรัฐวิสาหกิจทําให๎ทุกอยํางดูเหมือนลําช๎า 
 สํวนถ๎าลงไปดูในรายละเอียดของปริมานงานที่เพ่ิมขึ้นจากการเติมโตของอีคอมเมิร์ช สํวน
ใหญํอยูํในเขตเมืองและในมือโลจิสติกส์เอกชน งานในมือ ปณท. ก็เพ่ิมขึ้น แตํมักเป็นพ้ืนที่ที่ไกลขึ้น 
อยูํนอกพ้ืนที่บริการของเอกชนซึ่ง (มาร์จิ้น) จํานวนในการสํงจะบาง ดังนั้นนโยบายของรัฐที่หวังวํา 
POS (Point of Sale) ชุมชนจะชํวยให๎ไปรษณีย์ไทยคง มาร์เก็ต แชร์หรือตลาดไว๎ได๎ จึงไมํใชํทาง
แก๎ปัญหา ทํามกลางการแขํงขันที่ดุเดือด  
 สิ่งที่เกิดข้ึนและดํารงอยูํกับทั้ง 3 รัฐวิสาหกิจ รัฐบาล และหนํวยงานกํากับอยํางกระทรวง ดีอี 
จึงนําจะย๎อนกลับมาทบทวนแนวทางการปฎิรูปที่วางไว๎ได๎แก๎ปัญหาได๎ตรงจุดหรือไมํอยํางไร  
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน  

1. พนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (DE) บมจ. ทีโอที 
บมจ.กสทโทรคมนาคม (แคท) คัดค๎านโมเดลการตั้งบริษัทลูก  

2. รัฐบาลมีนโยบายปฎิรูปและฟ้ืนฟูรัฐวิสาหกิจ ผํานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ให๎เรํงดําเนินการกับ ทีโอที – แคท เพ่ือมุํงลดการลงทุนซ้ําซ๎อนและปรับโครงสร๎างองค์กรให๎มี
ประสิทธิภาพ 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน :  1. นายกรัฐมนตรี 2. ศูนย์รับเรื่องราวร๎องทุกข์ 3.ศาลปกครองกลาง 4. สื่อมวลชน 
5. พรรคการเมือง 
ระยะเวลา :  พ.ศ. 2559 – 2561 
 
สถานะ : อยูํระหวํางการดําเนินการศึกษาหาทางแก๎ไข โดยศาลปกครองมีคําสั่งคุ๎มครองชั่วคราวและ 
กระทรวงดีอี ได๎ระงับเรื่อง 
 
พลวัตร : รัฐบาลได๎เสนอโมเดลบริษัทลูก แตํพนักงานทีโอทีและแคทได๎ออกมาคัดค๎านทั่วประเทศ 
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ระดับความรุนแรง :  ไมํมีความเสียหายทั้งตํอทรัพย์สินและรํางกาย  
 
วิธีการแก้ไข : กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย๎งเพ่ือแก๎ไขปัญหาคือ การเจรจาหาทางออก การ
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์คัดค๎านด๎วยการใสํชุดดํา ถือป้ายประท๎วง และตัดริบบิ้นคําประท๎วง 
 
แหล่งข้อมูล :   
ประชาชาติธุรกิจ. “วังวน TOT – CAT – ปณท. แก้ไม่ตรงจุด ติดกรอบรัฐวิสาหกิจ” 

 วันจันทร์ 28 – วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561.  
ไทยรัฐ .“กสท-TOT ร้อง ปชป.ค้านมติ ครม.โอนทรัพย์สินโครงข่ายให้เอกชน.” 10 เมษายน               

2561.  

โพสต์ทูเดย์. “ยื้อบริษัทลูกทีโอที-แคท.” 3 พฤษภาคม 2561 
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126. คัดค้านการก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมธนารักษ์ประชารัฐ 
 
พื้นที่:  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 
ประเภท:  การจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับท๎องถิ่นและระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง:  

ประชาชนในพ้ืนที่ ซอยพหลโยธิน 11 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร คัดค๎านการกํอสร๎าง
โครงการคอนโดมิเนียม ธนารักษ์ประชารัฐ เพราะกังวลปัญหาจราจร และ การโอนสิทธิ์ผู๎ชนะการประ 
มูลจากบริษัทปักกิ่ง เออร์ปัน – คอนสตรัคชั่น ยาไถํ (ไทย) คอนสตรัคชั่นกรุ๏ปจํากัด ไปให๎บริษัท จูโนํ 
พาร์ค จํากัด เป็นการดําเนินการซึ่งมองวําไมํถูกต๎อง จนสํานักงานการตรวจเงินแผํนดิน (สตง.) ทํา
หนังสือมาให๎ทบทวนการดําเนินการของโครงการ ภาครัฐ แย๎งวํา ถ๎าไมํผิดกฎหมาย โครงการต๎อง
เดินหน๎าตํอจะยกเลิกแบบไมํมีเหตุผลไมํได๎ และการโอนสิทธิสามารถทําได๎ เพราะ TOR เปิดกว๎าง 
และยืนยันวําที่ผํานมาไมํได๎ทําผิดกฎหมายการคัดค๎านของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ไมํต๎องการให๎โครงการ
นี้เกิดข้ึนเพราะยํานนั้น เป็นถิ่นที่คนรวยอาศัยอยูํ ประชาชนในพื้นท่ีบางสํวนยืนยันเจตนารมณ์คัดค๎าน
อยํางหนัก และไมํต๎องการให๎เกิด “จะมาสร๎างสลัมหน๎าบ๎านผมได๎ยังไง”  
 
ความเป็นมา: 

จุดกําเนิดบ๎านธนารักษ์ประชารัฐ เกิดจากนโยบายนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายก 
รัฐมนตรี ต๎องการให๎บริษัทอสังหาริมทรัพย์มาชํวยสร๎างบ๎านให๎คนจน เพราะเมื่อปี 2558 รัฐบาลออก
มาตรการชํวยภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยลดคําธรรมเนียมการโอน และจดจํานองรวมถึงมีสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ํา หลังจากนั้นภาคอสังหาริมทรัพย์จึงเริ่มฟื้นตัว นายสมคิด ได๎ปรึกษากับกลุํมผู๎ประกอบการ
อสังหาจนเป็นที่มาของบ๎านประชารัฐราคาถูก คุณภาพดี โดยหนึ่งในนั้นมีโครงการ ธนารักษ์ประชารัฐ 
ด๎วยการนําที่ดินราชพัสดุมาให๎เอกชนเชําในราคาถูกเพียง 1 บาท/ตารางเมตร/เดือน  

การดึงเอกชนมาทําโครงการเพ่ือเพ่ิมจํานวนและยกระดับบ๎านสําหรับคนจนให๎มีสิ่งอํานวย
ความสะดวก มีความทันสมัย และเป็นการเสริมกับบ๎านเอ้ืออาทรของการเคหะแหํงชาติ (กคช.) และ
โครงการที่อยูํอาศัยสําหรับคนจนที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดําเนินการอยูํ 
โครงการในซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร เป็นคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น จํานวน 350 ยูนิต มี
วัตถุประสงค์ให๎ข๎าราชการเชําในราคาถูก โดยข๎าราชการที่มีเงินเดือนไมํถึง 2 หมื่นบาท สามารถเชํา 
ในราคาถูกเดือนละ 4,000 บาท โดยซอยดังกลําวอยูํหํางจากหนํวยงานราชการ เชํนกระทรวงการคลัง 
สํานักงานการตรวจเงินแผํนดิน กรมประชาสัมพันธ์ สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล๎อม (สผ) 
ประมาณ 1-2 กโิลเมตร ดังนั้น ผู๎ที่ได๎รับผลประโยชน์จากโครงการนี้ คือ ข๎าราชการหนํวยงานที่กลําว
มา  

ถ๎าเทียบกับขนาดคุณภาพห๎อง และสิ่งอํานวยความสะดวก คําเชําเพียงเดือนละ  4,000 บาท 
ถือวําถูกมาก หากเทียบกับคอนโดมิเนียมเอกชนคุณภาพเดียวกัน คําเชํานําจะสูงเกือบ 1.5-2.0 หมื่น
บาท ตํอเดือน ประเด็นคําเชําที่ถูกมากยิ่งทําให๎ประชาชนในพ้ืนที่กังวล เพราะบ๎านเป็นที่อยูํอาศัยใน
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แถบดังกลําว ถือเป็นยํานของคนมีอันจะกิน และเมื่อคอนโดมิเนียมราคาถูกเกิดขึ้น จึงถูกเหมารวมวํา
เป็นกลุํมคนชั้นลําง อาจลดทอนสภาพแวดล๎อมยํานดังกลําวให๎ด๎อยลง 

27 พฤศจิกายน 2559 กลุํมชุมชนอนุรักษณ์พญาไท (ชอพ.) คัดค๎านการกํอสร๎างโครงการใน
พ้ืนที่ซ.พหลโยธิน 11 เนื่องจากไมํมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพ้ืนที่กํอน และการกํอ 
สร๎างโครงการขนาดใหญํอาจไมํสัมพันธ์กับความกว๎างถนนในซอยที่กว๎างเพียง 8 เมตร จะกํอให๎เกิด
ปัญหา เชํน การจราจรติดขัด มลพิษ และอ่ืนๆ หากเกิดไฟไหม๎ ขนาดซอยที่แคบอาจทําให๎รถดับเพลิง
ขนาดใหญํเข๎าถึงไมํสะดวก ที่สําคัญ การกํอสร๎างโครงการขนาดนี้ไมํสามารถทําได๎ตามกฎหมายผัง
เมือง? 

5 ธันวาคม 2559 สํานักงานเขตพญาไทชี้แจงกรณีที่มีการคัดค๎านเรื่อง “ความกว๎างของ
ซอย” วํา ซอยพหลโยธิน 11 เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจที่สามารถสร๎างตึกสูงได๎ตามกฎหมายผังเมืองรวม 
และซอยกว๎าง 13 เมตร จึงสามารถกํอสร๎างอาคารสูงได๎ ซึ่งทําให๎เกิดกระแสความไมํพอใจอยํางมาก
ในกลุํมประชาชนที่คัดค๎าน  

11 ธันวาคม 2559 กลุํม ชอพ. ยื่นข๎อเรียกร๎องให๎เขตพญาไทประสานกรมที่ดินเพ่ือรังวัด
ความกว๎างของซอยเพื่อให๎เกิดความชัดเจนและโปรํงใส 

27 มีนาคม 2560 สตง. ได๎สํงหนังสือถึงกรมธนารักษ์ เพ่ือให๎ทบทวนการดําเนินโครงการให๎
รอบคอบ พร๎อมขอให๎มีการตั้งทีมตรวจสอบแบบคูํขนาน หลังจากพบข๎อสงสัยเกี่ยวกับการกําหนด
เงื่อนไขการประกวดราคา ทําให๎การคัดค๎านโครงการนี้ได๎รับความสนใจมากยิ่งขึ้น 

21 กรกฎาคม 2560 กรมธนารักษ์มีข๎อสรุปเรื่องดําเนินโครงการบ๎านธนารักษ์ประชารัฐ ซอย
พหลโยธิน 11 ให๎ยุติโครงการ โดยชํวงต๎นเดือนกรกฎาคม บริษัทเอกชนสํงหนังสือแจ๎งมายังกรมธนา
รักษ์วําไมํสามารถปรับแบบได๎ตามที่กรมธนารักษ์แจ๎งไป และเอกชนขอไมํดําเนินโครงการตํอ ซึ่ง
หลังจากได๎รับหนังสือ กรมฯ ต๎องมาพิจารณาในแงํกฎหมายวํายกเลิกโครงการได๎หรือไมํ ผลสรุปจาก
การประชุมกับฝ่ายกฎหมายคือสามารถยุติโครงการได๎ ซึ่งเอกชนไมํต๎องเสียคําปรับใดๆ เนื่องจากการ
ยกเลิกเป็นไปตามสัญญาที่ทําไว๎ 

 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

ประชาชนในพื้นท่ี ซอยพหลโยธิน 11 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ไมํต๎องการโครงการบ๎าน 
ธนารักษ์ประชารัฐ เพราะกังวลปัญหาจราจร  

กรมธนารักษ์ ต๎องการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ  
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 

นายกรัฐมนตรี นักการเมือง กระทรวงการคลัง สื่อมวลชน สํานักงานเขตพญาไท สภา
กรุงเทพมหานคร สํานักงานตรวจเงินแผํนดิน 
 
ระยะเวลา: ปีพ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 
 
สถานะ:  แก๎ไขแล๎ว โดยกรมธนารักษ์ได๎ยุติโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย๎ง 
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พลวัตร: ประชาชนคัดค๎านการกํอสร๎างโครงการคอนโดมิเนียมธนารักษ์ประชารัฐและเดินหน๎า
ร๎องเรียนอยํางหนัก เพ่ือให๎โครงการล๎มเลิก และสตง. ได๎ขอให๎กรมธนารักษ์ตรวจสอบการดําเนิน
โครงการให๎รอบคอบ จนทําให๎เกิดการยุติโครงการทําให๎ความขัดแย๎งคลี่คลาย 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย์สินหรือรํางกาย  
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ ภาครัฐใช๎แนวทางยึดหลักกฎหมาย และ
ฟังเสียงคัดค๎าน โดยขอเวลาพิจารณารายละเอียด TOR โครงการในซอยพหลโยธิน 11 เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ กํอนตัดสินใจวําจะดําเนินการอยํางไร กลุํมตํอต๎านคัดค๎านใช๎วิธีกระบวนการพูดคุยเจรจา
กับผู๎มีอํานาจรัฐโดยตรง 
 
แหล่งข้อมูล: 
มติชนรายวัน. “อนาคตบ๎านธนารักษ์ประชารัฐ” วัดความจริงใจรัฐบาล ลดชํองวํางคนจนคนรวยวัน.  

7 กุมภาพันธ์ 2561.  

ประชาชาติธุรกิจ.“ธนารักษ์”ล้มโครงการบ้านประชารัฐพหลฯ 11 หลังเอกชนแจ้งไม่สามารถปรับ 

แบบได้.” 21 กรกฎาคม 2560. 
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127. คัดค้านโครงการพัฒนาฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา หรือ “ทางเลียบเจ้าพระยา”  
 
พื้นที่:   ชุมชนเขียวไขํกา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 
ประเภท: การพัฒนาเมือง  
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: เผยแพรํทางสื่อสารมวลชนทุกแขนงวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งในและ
ตํางประเทศ สูํการรับรู๎ในระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านผู๎อยูํอาศัยได๎ตํอต๎าน คัดค๎าน รื้อย๎าย บ๎านเรือนในชุมชนเขียวไขํกา เขตดุสิต 
ทั้งหมด 21 ชุมชน เพ่ือรัฐนําพ้ืนที่มาจัดทําโครงการพัฒนาฝั่งน้ําเจ๎าพระยา หรือทางเลียบเจ๎าพระยา 
และได๎รับการท๎วงติงจากเอ็นจีโอ มาตลอด และสังคมยังไมํได๎มีสํวนรํวมอยํางแท๎จริง พร๎อมตั้งคําถาม
วําโครงการที่ใช๎เงินมหาศาลจะคุ๎มคําเพียงใด ผลกระทบที่ตามมาจะสร๎างความเสียหายมากน๎อยขนาด
ไหนสําหรับทางเดิน และทางจักรยานริมน้ําทอดยาวหลายกิโลเมตร และสิ่งกํอสร๎างอยํางศาลา และ
สถาปัตยกรรมที่จะเป็นจุดหมายตรง หรือแลนด์มาร์คซึ่งบางสํวนอาจรุกล้ําลําน้ํา กํอเกิดความ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อมหลายประการ ฝั่งภาครัฐ ยืนยันวําโครงการนี้มีประโยชน์มากมาย เพราะ
สร๎างขึ้นภายใต๎แนวคิด “เจ๎าพระยาเพื่อทุกคน” หวังให๎เกิดความเทําเทียมในการเข๎าถึงแมํน้ํา 
 
ความเป็นมา: 

12 พฤษภาคม 2558 ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอโครงการพัฒนาริมฝั่ง
แมํน้ําเจ๎าพระยา แผนงานกํอสร๎างถนนเลียบริมฝั่งแมํน้ําเจ๎าพระยา ระยะทาง 2 ฝั่งๆ ละ 7 กิโลเมตร 
รวม 14 กิโลเมตร ตั้งแตํสะพานพระราม 7 ถึงสะพานพระปิ่นเกล๎า วงเงิน 14,006 ล๎านบาท ให๎กรม
ที่ดินรังวัดและให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องชี้พื้นที่เขตของโครงการ และให๎กรมทางหลวงชนบทขอใช๎พ้ืนที่
สะพานพระราม 7 สะพานกรุงธน และสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล๎า สําหรับกรุงเทพมหานคร ให๎ดํา 
เนินการในสํวนทําเรือสาธารณะและทําเรือเอกชนในการรื้อถอน ย๎าย สร๎างใหมํ และคําชดเชย และ
ให๎กระทรวงมหาดไทย ขอพระราชทานอนุญาตกํอสร๎างโครงการผํานสํานักพระราชวัง วังศุโขทัย ทํา
เทเวศน์ และทําวาสุกรี  

โครงการพัฒนาริมฝั่งเจ๎าพระยา (Chao Phraya for All) ระยะทางสองฝั่งรวม 57 กิโลเมตร 
(สะพานพระราม 7-บางกระเจ๎า) ซึ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีมติรับทราบการจัดทําแนว 
คิดและการออกแบบเบื้องต๎นของกระทรวงมหาดไทยตั้งแตํเดือนธันวาคม 2557 และตํอมาในเดือน
พฤษภาคม 2558 ครม.มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณเบื้องต๎น 14,000 ล๎านบาทเศษ เพ่ือเป็น
เส๎นทางสัญจร ทางขี่จักรยาน และสันทนาการของประชาชน แตํเมื่อมีกระแสเสียงคัดค๎าน รัฐบาลจึง
มอบหมายให๎ กทม.วําจ๎างให๎สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ
มหาวิทยาลัยขอนแกํน (มข.) จัดทําแผนแมํบทโครงการและออกแบบรายละเอียดโครงการชํวงแรก
ระยะทาง 14 กิโลเมตร (สะพานพระปิ่นเกล๎า-สะพานพระราม 7) งบประมาณ 120 ล๎านบาท 
ระยะเวลา 7 เดือน เริ่มตั้งแตํเดือนมีนาคม – กันยายน 2559  
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8 กรกฎาคม 2559 การประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 มีการเปิดเผยรํางผังแมํบทระยะทาง 57 กม. 
และแผนงานระยะนํารํอง 14 กม. ภายใต๎แนวคิด “นาคนาม” (นาค-คะ-นาม) ซึ่งมีความหมายถึงการ
เชื่อมโยงทางจินตภาพของพญานาค ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนไทย และชาวตะวันออกเฉียงใต๎ 
เป็นเทพแหํงสายน้ําและท๎องฟ้า สื่อถึงพลังสร๎างสรรค์อันยิ่งใหญํ ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ดั่งเชํนท๎อง
น้ําเจ๎าพระยา จํานวน 12 แผนงาน ประกอบด๎วย 1. แผนงานจัดทําทางเดินริมแมํน้ําเจ๎าพระยา 2. 
แผนงานปรับปรุงภูมิทัศน์เข่ือน 3. แผนงานพัฒนาทําเรือและจุดบริการสาธารณะ 4. โครงการพัฒนา
ศาลาทําน้ํา 5. แผนงานพัฒนาพื้นที่บริการสาธารณะ 6. โครงการพัฒนาเส๎นทางการเข๎าถึงพ้ืนที่ริมน้ํา 
7. โครงการปรับปรุงพ้ืนที่แนวคูคลองประวัติศาสตร์ 8. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชน 9. แผนงานการ
อนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่ศาสนสถาน 10. แผนงานพัฒนาพ้ืนที่นันทนาการและสวนสาธารณะริมน้ํา 
11. แผนงานพัฒนาจุดหมายตามริมแมํน้ําเจ๎าพระยา 12. แผนงานพัฒนาสะพานคนเดิน 

10 กรกฎาคม 2559 กทม. รื้อถอน ชุมชนเขียวไขํกา เป็นชุมชนแรกจํานวน 20 หลังคาเรือน 
นางเป้า และนายสมโภชน์ สัมลิทธิ  สองแมํลูก ที่อาศัยในชุมชนเขียวไขํกา ระบุวําเป็นชุมชนแหํงนี้ที่มี
อายุ มานานกวํา 50 ปี รู๎สึกผูกพัน แตํต๎องย๎ายออกจากที่นี่ เพราะยอมรับวําการเข๎ามาจับจองที่เพ่ือ
อยูํอาศัย ไมํถูกต๎องตามกฎหมาย รวมถึงได๎รับการเยี่ยวยาเป็นจํานวนเงินถึง 370,000 บาท และทาง
รัฐบาลได๎จัดสรรที่อยูํอาศัยรองรับไว๎ให๎แล๎ว สถานที่ที่ทางรัฐบาล จัดที่อยูํให๎กับชาวบ๎านในชุมชนแหํง
นี้ อยูํที่แฟลต ขส.ทบ. ซึ่งตั้งอยูํใกล๎กับรัฐสภาใหมํบริเวณสี่แยกเกียกกาย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
นอกจากการรื้อถอนชุมชนแหํงนี้แล๎ว เจ๎าหน๎าที่ยังเข๎ารื้อถอนชุมชนวัดสร๎อยทองอีก 1 จุด กวํา 10 
หลังคาเรือน จะเห็นได๎วําการรื้อถอน เป็นไปตามแผนการดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร ที่จะรื้อ
ถอน 14 ชุมชน ริมฝั่งแมํน้ําเจ๎าพระยา ยังไมํพบมีการคัดค๎านจากชาวบ๎าน 

17 กรกฎาคม 2559 นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม บริษัทเดินเรือ ผนึก
กําลังจัดตั้ง “สมัชชาแมํน้ํา” คัดค๎านโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ๎าพระยาของรัฐบาล ประเดิมจัดลํอง
เจ๎าพระยานําสมาชิกเครือขํายและสื่อมวลชนกวํา 200 คนนั่งเรือสํารวจพ้ืนที่สองฝั่งโครงการ 
“ปริญญา” ม.ธรรมศาสตร์ จี้ สจล.ไมํควรตั้งธงเดินหน๎าโครงการ และต๎องฟังเสียงประชาชนกํอน 
ไมํใชํแคํแจ๎งให๎ทราบเพราะจะมีปัญหาตามมา ด๎านฝ่ายศึกษาโครงการฯเตรียมเสนอรํางแผนพัฒนา
พ้ืนที่ริมน้ําเจ๎าพระยา 12 แผนงาน 238 โครงการ และ EIA ภายในเดือนกันยายน 

ผู๎ที่รํวมเวทีเสวนาทั้งหมดแสดงความไมํเห็นด๎วยตํอโครงการพัฒนาพ้ืนที่ริมฝั่งเจ๎าพระยา 
โดยเฉพาะในประเด็นสําคัญ คือ การขาดผังแมํบทของการพัฒนา ประชาชนมองไมํเห็นภาพรวมของ
การพัฒนา ประชาชนไมํมีสํวนรํวมในการพัฒนา กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นไป
ในลักษณะของการนําผลของการตัดสินใจมาประชาสัมพันธ์ตํอชุมชน มีการบิดเบือนข๎อมูลวําชุมชน
เห็นด๎วยตํอการพัฒนาซึ่งไมํเป็นความจริง การกํอสร๎างใดๆ ในแมํน้ําเจ๎าพระยาและชุมชนริมน้ําซึ่งเป็น
มรดกทางวัฒธรรมที่สําคัญ ควรจะมีการประเมินผลกระทบกํอนการออกแบบ 

21 กรกฎาคม 2559 โครงการพัฒนาริมฝั่งแมํน้ําเจ๎าพระยา (Chao Phraya for All) โดย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแกํน ที่ปรึกษา
และสํารวจออกแบบ แถลงขําวเปิดเผย 12 แผนงานและแบบเบื้องต๎นของการพัฒนาริมฝั่งแมํน้ํา
เจ๎าพระยา ในพื้นที่ระยะนํารํอง 14 กม.จากสะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล๎า  ณ ตึก
อธิการบดี สจล.แถลงขําวสื่อมวลชน กํอนสํงมอบในเดือนกันยายน 

25 กรกฎาคม 2560 ชาวบ๎านในชุมชนวัดคฤหบดี และเจ๎าหน๎าที่สํานักงานเขตบางพลัด 
ชํวยกันรื้อบ๎านริมแมํน้ําและขนย๎ายข๎าวของไปอยูํที่แหํงใหมํ หลักตกลงรับเงินเยียวยากับ
กรุงเทพมหานครไปกํอนหน๎านี้ เพ่ือใช๎พ้ืนที่เตรียมสร๎างทางเดินเลียบแมํน้ําเจ๎าพระยาระยะทางกวํา 
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14 กิโลเมตร โดยการรื้อชุมชนที่รุกล้ําแมํน้ําครั้งนี้ มีทั้งหมด 3 พ้ืนที่ ได๎แกํเขตดุสิต เขตบางซื่อ และ
เขตบางพลัด จํานวน 273 หลังคาเรือน รวม 14 ชุมชน ซึ่งขณะนี้รื้อไปแล๎ว 53 หลังคาเรือน และคาด
วําภายในเดือนสิงหาคมจะรื้อได๎ทั้งหมด 

มีนาคม 2561 ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และ
เมืองเกํา โดยพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได๎มีคําสั่งให๎กทม.ยกเลิกการ
กํอสร๎างในชํวงสะพานพระปิ่นเกล๎า-คลองสามเสน ระยะทางประมาณ 2 กม.กวํา ด๎านจุดอ่ืนๆที่อยูํใน
พ้ืนที่ที่กทม.จะต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบทั้งหมด 14 กม.นั้นให๎พิจารณาดําเนินการเป็นจุดๆไปไมํต๎องทํา
ตลอดทั้งแนวเหมือนที่ผํานมา พร๎อมทั้งได๎มอบหมายให๎สถาปนิกสยามรวบรวมและเสนอแนวคิดวําจะ
สามารถพัฒนาริมน้ําพระยาได๎ในรูปแบบใดบ๎าง โดยเน๎นการเข๎าถึงพ้ืนที่ของประชาชนทุกคน 

พฤศจิกายน 2561 ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร ยืนยันโครงการทางเลียบแมํน้ําเจ๎าพระยา 
โปรํงใสํทุกขึ้นตอน ตรวจสอบได๎ หลังภาคประชาชนยื่นฟ้องศาลปกครองกลาง คัดค๎านการกํอสร๎าง
โครงการฯ ซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางรอแบบกํอสร๎างจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหาร
ลาดกระบัง โดยทีมงานได๎มีการศึกษาผลกระทบในทุกมิติกํอนออกแบบทุกครั้ง คาดวําจะแล๎วเสร็จ
ประมาณเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน 2562 และ กทม.จะประกาศรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ๎าง 
หรือ TOR ตํอสาธารณะเพ่ือให๎ตรวจสอบ และเห็นแบบกํอนกํอสร๎างได๎ หากประชาชนที่เห็นแบบแล๎ว
ไมํพอใจ สามารถติติงและเสนอแนะได๎ กทม.ก็จะนําข๎อเสนอเหลํานั้น มาพิจารณาและปรับแก๎ให๎
เหมาะสม ทั้งนี้การดําเนินโครงการจะเริ่มในโซนทางเหนือกํอน คือตั้งแตํเขตติดตํอจังหวัดนนทบุรี ถึง
สะพานพระราม 7 เมื่อแล๎วเสร็จ จึงจะเริ่มทางโซนใต๎ตํอไป 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:  

กรุงเทพมหานครต๎องการดําเนินโครงการพัฒนาฝั่งแมํน้ําเจ๎าพระยาหรือทางเลียบเจ๎าพระยา 
เครือขํายภาคประชาชน ประกอบด๎วย สมัชชาแมํน้ํา มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมเพ่ือประชาชน, 

เครือขํายวางแผนและผังเมืองเพ่ือสังคม และเครือขํายชุมชนริมน้ําคัดค๎านการทําโครงการฯ เนื่องจาก
เป็นกังวลถึงความค๎ุมคําของโครงการฯ และผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม และวิถีชุมชนริมน้ํา  

“สมัชชาแมํน้ํา” เกิดจากการรวมตัวกันของนักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน (Ngo) ภาค
ประชาสังคม เชํน มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแหํงกรุงเทพมหานคร (ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ) , มูลนิธิเล็ก-
ประไพ วิริยะพันธุ์, สยามสมาคม, เครือขํายตํอต๎านการกํอสร๎างทางเลียบแมํน้ําเจ๎าพระยา , กลุํมกรีน
พีซ ฯลฯ สํวนภาคธุรกิจเอกชนที่สําคัญ เชํน สมาคมเรือไทย, บริษัทเรือดํวนเจ๎าพระยา, บริษัทสยามริ
เวอร์ครุยซ์, บริษัทนัมเบอร์วันเฟอร์รี่ ซึ่งมีธุรกิจเดินเรือและทํองเที่ยว รวมทั้งร๎านอาหารและที่พัก
บริเวณสองฝั่งแมํน้ําเจ๎าพระยา ฯลฯ รวมแล๎วมีสมาชิกกวํา 40 องค์กร เริ่มเปิดตัวเมื่อเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2559 มีเป้าหมายสําคัญคือ การรวมพลังทุกภาคสํวนเพ่ือให๎เกิดการออกแบบและจัดการ
แมํน้ําเจ๎าพระยาอยํางมีสํวนรํวมและยั่งยืน 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: กรุงเทพมหานคร สํานักการโยธา สํานักผังเมือง กรมเจ๎าทํา คณะกรรมการอนุรักษ์
และพัฒนาเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ สื่อมวลชน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  
 
ระยะเวลา: ปีพ.ศ. 2558 - 2561 
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สถานะ: อยูํระหวํางการดําเนินการแก๎ไข  
 
พลวัต:  มีเหตุการณ์ที่รุกรามขยายตัวโดยมีการเคลื่อนไหวจากกลุํม (NGO) ภาคประชาสังคม ท๎วงติง
เรื่องการศึกษาถึง 8,000 ล๎านบาท มาสร๎างทางเดิน และทางจักรยานริมน้ําที่ความยาวหลายกิโลเมตร 
และสิ่งกํอสร๎างบางสํวนมารุกล้ํา ลําน้ํากํอให๎เกิดความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อม และการ
เคลื่อนไหวมากมายตลอดปี 2560 เชํนการจัดกิจกรรม งานเสวนา และยื่นหนังสือตรวจสอบความ
โปรํงใส ตํอมาปลายปี 2560 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู๎วํากรุงเทพฯ เปิดเผยความคืบหน๎าวํา
โครงการดังกลําวอยูํระหวํางการจัดประกวดราคาโดยยืนยันเดินหน๎าตํอ ด๎านกลุํมเพ่ือนแมํน้ํา ตั้งข๎อ
สงสัยวําเหตุใด กรุงเทพฯ เดินหน๎าเข๎าประกวดราคาทั้ง ๆ ที่ ครม. (คณะรัฐมนตรี) ยังไมํอนุมัติ กรม
เจ๎าทํายังไมํเห็นชอบ คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ยังไมํให๎ผําน สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม ยังท๎วงติงให๎กลับไปแก๎ไข อีกทั้งในปัจจุบันยัง
ไมํมีใครเคยเห็นแผนแมํบทท่ีชัดเจนวําจะกํอสร๎างอะไร ตรงไหน ด๎วยเหตุและผลอยํางไร มีผลกระทบ
อยํางไร 
 กลุํมค๎านทางเลียบ ระบุถึงวําถ๎าเรํงรีบเดินหน๎าประมูล และกํอสร๎างทํามกลางข๎อท๎วงติงของ
หนํวยงานรัฐด๎วยกันเอง และยังมีความไมํชัดเจนของข๎อมูล และที่สําคัญทํามกลางการขาดการรับฟัง
ความคิดเห็นที่รอบด๎าน ยํอมสุํมเสี่ยงที่โครงการนี้อาจเป็นไปเพ่ือการ “ทุจริต” เงินภาษีกวํา 8,000 
ล๎านบาท เป็นการสํงสัญญาณวิวาทะทางความคิดที่ยังไมํจบงํายซ้ํายังร๎อนแรงขึ้นไปอีกระดับ นั้นคือ
ความขัดแย๎งในเรื่องการคัดค๎านนโยบายสาธารณะ ของรัฐยังไมํสามารถหาข๎อยุติได๎ 
 
ระดับความรุนแรง:  มีความเสียหายทางทรัพย์สินจากการรื้อถอนชุมชน 
 

วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ ภาครัฐแสดงข๎อมูลการออกแบบและ
ศึกษาผลกระทบสําหรับทางเดินและทางจักรยานริมน้ําทอดยาวหลายกิโลเมตร มีการเปิดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นหลายครั้งหลายหนมีการเยียวยาชุมชน ที่จะได๎รับผลกระทบอยํางยุติธรรม สํวน
ผลกระทบด๎านตํางๆ ก็ศึกษาอยํางถํองแท๎ มีเอกสาร แสดงผลสรุปให๎เห็นอยํางเดํนชัดวําไมํสํงผลในแงํ
ลบมากมายแบบที่หลายฝ่ายกังวลกัน ขณะที่ภาคประชาสังคมและผู๎เกี่ยวข๎อง ต๎องการข๎อมูลที่ชัดเจน 
และต๎องสร๎างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่รอบด๎าน รูปแบบการกํอสร๎างต๎องเหมาะสม และมีการ
จัดเสวนาแมํน้ําเจ๎าพระยาของเราจะเอายังไงดี เหลํานี้เป็นวิธีที่ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายพยายามนํามาใช๎ใน
การแก๎ความขัดแย๎ง 
 
แหล่งข้อมูล:  
ประชาไท. “สมัชชาแม่น้ํา เดินหน้าค้านโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา.” 17 กรกฎาคม 2559. 
มติชนรายวัน. “อย่ากระพริบตา สมรภูมิ” สังคมวัฒนธรรม 61 รื้อ สร้าง ทวงคืน มรดกชาติ พัฒนา 

เมือง” 28 ธันวาคม  2560. 
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล๎อมไทย. “เลิกทางริมเจ้าพระยาจากปิ่นเกล้า-คลองสามเสน.” 1 เมษายน      
        2561. 
Gotomanager 360. “ทางเลียบแม่น้ําเจ้าพระยา โครงการเพื่อพัฒนา-เพ่ือใคร.” 5 สิงหาคม 2560. 
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128. ขอคืนพื้นที่ป้อมมหากาฬ 
 
พื้นที่:   ชุมชนป้อมมหากาฬ กรุงเทพฯ 
 
ประเภท: การจัดการพัฒนาเมือง  
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชุมชนป้องมหากาฬคัดค๎านการรื้อถอนบ๎านเรือนเพ่ือสร๎างสวนสาธารณะตามแนวคดิ
เกําของภาครัฐเมื่อเกือบ 50 ปีกํอน 
 
ความเป็นมา: 

ปี 2492 กรมศิลปากรได๎ขึ้นทะเบียนป้อมมหากาฬและกําแพงเป็นโบราณสถาน ทําให๎
ระหวํางปี 2503 – 2516 กรุงเทพฯ เริ่มทยอยจัดซื้อที่ดินจํานวน 3 แปลง เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ และ
กระทรวงการคลังได๎มอบที่ดินให๎กรุงเทพฯ อีก 1 แปลง กทม.จึงมีที่ดินรวม 1 ไรํ 2 งาน 25 ตารางวา 
โดยขณะนั้นมีบ๎านเรือนประชาชน จํานวน 102 หลัง ตํอมาปี 2535 ประกาศพระราชกฤษฎีกา 
(พรก.) เวนคืนที่ดิน 3 ไรํ 1 งาน 34.35 ตรว. โดยใช๎งบประมาณ 230 ล๎านบาท เป็นคําเวนคืนที่ดิน 
และเงินชดเชยแตํ กทม. ก็ยังไมํได๎ดําเนินการตามวัตถุประสงค์  

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2545 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดปี 2547 
สํานักงานผู๎ตรวจการแผํนดิน คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหํงชาติ (ปปช.) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแหํงชาติ มีความเห็นสรุปให๎ กทม. ต๎อง
ดําเนินการให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนจึงมีความพยายามเจรจาไกลํเกลี่ย เรื่อยมา และ
เมื่อลําสุดสํานักงานการตรวจเงินแผํนดิน (สตง.) มีหนังสือที่ ตผ.0017/1114 ลงวันที่ 5 เมษายน 
2561 ให๎ กทม. ดําเนินการโครงการให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ในพื้นที่รวม 4 ไรํ 3 งาน 59.35 ตรว. 

3 กันยายน 2559 ชาวบ๎านชุมชนป้อมมหากาฬ และเครือขํายภาคประชาสังคมจากพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ไมํเห็นด๎วยกับคําสั่งของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่เริ่มปฏิบัติการ
รื้อถอนบ๎านเรือนและสิ่งปลูกสร๎างภายในชุมชนป้อมมหากาฬ ในวันนี้ ได๎รวมตัวกันปิดกั้นทางเข๎า
ชุมชน พร๎อมป้ายเขียนข๎อความคัดค๎านคําสั่งการรื้อถอน ติดริบบิ้นสีเขียวไว๎ที่แขนเสื้อ เพ่ือแยกคนใน
ชุมชนและบุคคลภายนอก และนําแผงเหล็กมาปิดกั้นประตูทางเข๎าออกทุกทาง โดยไมํอนุญาตให๎
สื่อมวลชนเข๎าบันทึกภาพในชุมชน ซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางการเจรจากับผู๎บริหารของกรุงเทพมหานคร
กํอน พร๎อมยืนยันวํา จะไมํย๎ายออกไปไหน เพราะต๎องการรักษาชุมชนชาวพระนครที่มีประวัติศาสตร์
เกําแกํนี้ไว๎ให๎คงอยูํตํอไป 

กรุงเทพมหานครจัดเจ๎าหน๎าที่เทศกิจ กําลังตํารวจ สน.สําราญราษฎร์ กองบังคับการ
ปราบปราม กองพันทหารปืนใหญํที่ 1 รักษาพระองค์และทหารชุดป้องกันและปราบปรามเหตุจลาจล 
รักษาความเรียบร๎อยตํอมา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได๎มา
เจรจากับฝ่ายชุมชนป้อมมหากาฬ โดยมี นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ 
(กสม.) เป็นคนกลางไกลํเกลี่ย จนได๎ข๎อสรุปวํา ทาง กทม. จะเข๎ารื้อถอนบ๎านที่ยินยอมให๎รื้อจํานวน 
12 หลัง สํวนอีก 1 หลัง ที่ยอมให๎รื้อ เป็นบ๎านไม๎สักทองจะเก็บไว๎ โดยอนุญาตให๎ชาวบ๎านชํวยกันทํา
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ความสะอาดได๎ แตํไมํอนุญาตให๎เข๎าพักอาศัย ใช๎เวลาดําเนินการ 2 วัน และทยอยรื้อสํวนที่เหลือให๎
แล๎วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ 

ตัวแทนชุมชนป้อมมหากาฬ ยินดีให๎ทาง กทม. รื้อถอน แตํเรียกร๎องให๎ตั้งคณะกรรมการรํวม
จากทุกฝ่ายเพ่ือหารือแนวทางแก๎ปัญหา โดยมี กสม. รํวมเป็นคณะกรรมการ สําหรับการรื้อย๎าย ทาง 
กทม. จะจัดเจ๎าหน๎าที่ 5 ชุด ชุดละ 44 คน เข๎ารื้อถอน โดยจะประสานการไฟฟ้านครหลวง และ การ
ประปานครหลวง ดําเนินการตัดไฟฟ้า และน้ําประปา เป็นรายหลังเฉพาะที่ทําการรื้อย๎ายเทํานั้น 

6 ตุลาคม 2559 ชาวชุมชนป้อมมหากาฬที่คัดค๎านการรื้อถอนบ๎านเรือนชุมชนป้อมมหากาฬ
และเครือขํายภาคประชาสังคม แถลงทิศทางหลังรัฐบาลเดินหน๎าให๎กรุงเทพมหานคร ดําเนินการรื้อ
ถอนบ๎านเรือนภายในชุมชนป้อมมหากาฬทั้งหมด ตามประกาศพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน พ.ศ.
2535 ซึ่งการดําเนินการดังกลําวนี้ ไมํได๎กําหนดเรํงรัดเรื่องเวลาแตํอยํางใด โดยตั้งข๎อสังเกตวํา การ
ประชุมไมํเปิดโอกาสให๎ตัวแทนชุมชน เสนอแนวทางแก๎ปัญหาและเป็นการนําเสนอข๎อมูลเพียงด๎าน
เดียวของกรุงเทพมหานคร ดังนั้นรัฐบาลควรจะหยุดการรื้อถอนเพิ่มเติม รอจนกวําจะมีคณะกรรมการ
พหุภาคี และเปิดโอกาสให๎ตัวแทนชุมชน รวมทั้งเครือขํายฯ ได๎นําข๎อเสนอตํอรัฐบาล เพ่ือให๎การ
แก๎ปัญหาเป็นไปอยํางรอบด๎านและธรรมาภิบาล 

27 ก.พ.2560 กทม.เตรียมเข๎าดําเนินการรื้อย๎ายบ๎าน ภายในป้อมมหากาฬเพ่ิมเติมอีก 6 
หลัง จาก 37 หลังวันที่ 6 มีนาคมนี้ โดยจะมีทหารชุดป้องกันและปราบปรามเหตุจลาจล ตํารวจ และ
เจ๎าหน๎าที่เขตพระนคร รํวมปฏิบัติการเพ่ือความเรียบร๎อย เชื่อวํา จะไมํมีกลุํมแกนนําที่ไมํเห็นด๎วย
คัดค๎าน เนื่องจากกํอนหน๎านี้ ทหารได๎ลงพ้ืนที่พูดคุยทําความเข๎าใจกับทุกฝ่ายแล๎ว 

สํานักงานเขตพระนครได๎มีการยกเลิกชุมชนนี้ไปแล๎ว แตํยังมีแกนนําป้อมมหากาฬ ในการ
เจรจาตํอรอง และหาแนวรํวมในการคงสภาพของป้อมมหากาฬไว๎ตามเดิม ดังนั้น กทม.อาจพิจารณา
ขอใช๎อํานาจตามมาตรา 44 กํอนเสนอนายกรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบ ซึ่งขึ้นอยูํกับผู๎บังคับบัญชา 
เพ่ือให๎การดําเนินงานเป็นไปตามมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปฯ ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เพ่ือปรับปรุง
พ้ืนที่เป็นสวนสาธารณะ 

เมษายน  2561 ชุมชนชานพระนครแหํงสุดท๎าย คือชุมชนป้อมมหากาฬ วันนี้ต๎องปิดฉากลง
เหลือเพียงชื่อ หลังจากที่ชาวบ๎านในชุมชนยอมแพ๎ตํอกฎหมายเวนคืนที่ดินเมื่อปี 2535 ที่ตํอสู๎กันมา
ยาวนานถึง 26 ปี ชาวชุมชนป้อมมหากาฬที่ยังอาศัยอยูํ 13 หลังคาเรือนสุดท๎าย รวมตัวกันเพ่ือจัด
งานอําลาชุมชนป้อมมหากาฬ ทํามกลางซากบ๎านเรือนที่ถูกกรุงเทพมหานครรื้อไปไปเกือบหมดแล๎ว 
บรรยากาศงานอําลาเป็นไปด๎วยความเศร๎าโศก ผู๎หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยูํในชุมชนแหํงนี้มาอยําง
ยาวนานร๎องไห๎ปริ่มจะขาดใจ แตํต๎องจําใจย๎ายออก ขณะที่ประธานชุมชนป้อมมหากาฬ ก๎มลงกราบ
พ้ืน ขอบคุณทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง ที่รํวมตํอสู๎มายาวนานถึง 26 ปี 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:  

กรุงเทพมหานคร ต๎องการรื้อถอนชุมชนป้อมมหากาฬ เพ่ือดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณป้องมหากาฬเพ่ือทําสวนสาธารณะ และอนุรักษ์โบราณสถานแหํงชาติ 

ชาวชุมชนป้อมมหากาฬต๎องการอยูํในชุมชนนี้เพราะเป็นชุมชนดั้งเดิม มีบ๎านไม๎ทรงคุณคํา  
ขอให๎ กทม.จัดสรรงบประมาณในการบูรณะชุมชน และจัดตั้งคณะทํางานในรูปแบบบริษัทพัฒนา
ชุมชนป้อมมหากาฬ เพ่ือเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนในสังคม รวมถึง กทม. เป็นหุ๎นสํวนบริหารจัดการ 
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ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: กรมศิลปากร กระทรวงการคลัง สํานักงานผู๎ตรวจการแผํนดิน คณะกรรมการ
กฤษฎีกา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ (ปปช.) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ สํานักงานการตรวจเงินแผํนดิน (สตง.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน นักวิชาการ
ไทยค๎านอนุรักษ์วัฒนธรรม ด๎านกฎหมาย สมาคมสถาปนิกสยาม และนักวิชาการนานาชาติ สํานักผัง
เมือง  
 
ระยะเวลา:  ตั้งแตํปีพ.ศ. 2503 - 2561 
 
สถานะ: ดําเนินการแก๎ไขจนยุติแล๎ว  
 
พลวัต:  สถานการณ์ความขัดแย๎งได๎คลี่คลายลงโดยทุกฝ่ายที่มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎จัดการหาทางออก 
โดยได๎ข๎อยุติ คือ ประชาชนในชุมชนป้อมมหากาฬได๎ยินยอมย๎ายออก เพราะกรุงเทพมหานครต๎อง
ดําเนินการให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืน เพ่ือทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวนป้อม
มหากาฬเพ่ือทําสวนสาธารณะและอนุรักษ์โบราณสถานแหํงชาติ และปัจจุบันตั้งแตํเดือน กรกฎาคม 
2561 ประชาชนสามารถเข๎าไปใช๎บริการเป็นสถานที่พักผํอนได๎แล๎ว  
 
ระดับความรุนแรง:  ปะทะสังสรรค์ด๎านข๎อมูลวิชาการด๎านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และด๎าน
กฎหมาย มีการถกเถียงกันรุนแรงระหวํางประชุม ด๎วยความคิดเห็นที่แตกตํางกันฝ่ายหนึ่งย้ําถึงคุณคํา 
และฝ่ายหนึ่งต๎องปฎิบัติให๎เป็นไปตามนโยบาย ทั้งนี้มีการทําลายทรัพย์สิน และผลตํอจิตใจที่ชาวบ๎าน
ป้อมมหากาฬต๎องเสียความรู๎สึก เศร๎าใจที่ต๎องย๎ายที่อยูํอาศัย 
 

วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องและคูํขัดแย๎งหลัก ใช๎
วิธีการเจรจาการไกลํเกลี่ยมาตลอดกวํา 50 ปี โดยทุกฝ่ายยอมรับในกติกาคือประชาชน ชุมชน ป้อม
มหากาฬยอมย๎ายออกจากพ้ืนที่ และกรุงเทพมหานครได๎ดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวนป้อม
มหากาฬ เพ่ือทําสวนสาธารณะและอนุรักษ์โบราณสถานตามนโยบายการพัฒนาเมือง ชมชน และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมให๎บรรลุไปตามวัตถุประสงค์การเวนคืนที่ดินและเงินชดเชย 
 
แหล่งข้อมูล:  
กรุงเทพธุรกิจ. “ปิดฉาก! 'ชุมชนป้อมมหากาฬ' หลังต่อสู้ 'กทม.' มานานกว่า 26 ปี.” 22 เมษายน  

2561. 
ทีวี 24. “ชาวบ้านรวมตัวคัดค้าน กทม. ลุยรื้อชุมชนป้อมมหากาฬ.” 3 กันยายน 2559. 
มติชน. “จากชุมชนป้อมมหากาฬสู่...แห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ “ปิดฉากมหากาฬ” 8 กรกฎาคม  

2561.  
เมเนเจอร์ออนไลน์. “กทม.ลุยรื้อชุมชนป้อมมหากาฬ หลังชาวบ้านสมัครใจ 12  คาดใช้เวลาหลัง 
         2 วัน.” 3 กันยายน 2559. 
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129. ขอคืนพื้นที่สวนสาธารณะพระราม 3 
 
พื้นที่:   สวนสาธารณะพระราม 3 ฝั่งพระนคร กรุงเทพฯ 
 
ประเภท: การจัดการพัฒนาเมือง  
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: กลุํมนักวิ่งบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (สวน
พระราม 3 ฝั่งพระนคร) วอนการทางพิเศษแหํงประเทศไทย (กทพ.) ทบทวนการขอคืนพ้ืนที่ทั้งหมด
ของสวนพระราม 3 

 
ความเป็นมา: 

8 มิถุนายน 2560 กลุํมนักวิ่งบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
(สวนพระราม 3 ฝั่งพระนคร) วอนการทางพิเศษแหํงประเทศไทย (กทพ.) ทบทวนการขอคืนพ้ืนที่
ทั้งหมดของสวนพระราม 3 เพ่ือใช๎ในการกํอสร๎างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 ดาวคะนอง - วง
แหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด๎านตะวันตก โดยทางกลุํมนักวิ่งสวนพระราม 3 ระบุวํา ไมํได๎คัดค๎าน
โครงการกํอสร๎างดังกลําว เนื่องจากเห็นวําโครงการดังกลําวจะชํวยในการระบายการจราจรได๎เป็น
อยํางดี แตํอยากให๎ กทพ.ทบทวนการยึดคืนพ้ืนที่เนื่องจากสวนดังกลําวเป็นศูนย์การออกกําลังกาย
เป็นสาธารณะประโยชน์ให๎กับประชาชนเพื่อสุขภาพมากวํา 24 ปี และมีผู๎มาใช๎สวนดังกลําววันละกวํา 
2,000 คน ทั้งนี้ทางกลุํมนักวิ่งได๎รํวมลํารายชื่อผํานเว็บไซต์ www.change.org ตั้งแตํวันที่ 7 มิ.ย. 

23 มิถุนายน 2560 ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ใต๎สะพานพระราม 9 ฝั่งกรุงเทพฯนาย
ณรงค์ เขียดเดช ผู๎วําการการทางพิเศษแหํงประเทศ ไทย (กทพ.) ชี้แจงข๎อเท็จจริงแกํกลุํมประชาชน
ที่มาใช๎บริการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ วํา กทพ.ได๎อนุญาตให๎ กทม.ใช๎พ้ืนที่ในเขตทาง ใต๎สะพาน
พระราม 9 ฝั่งกรุงเทพฯ กํอสร๎างสวนสาธารณะและลานกีฬา โดย กทพ.และ กทม.ได๎ทําสัญญาขอใช๎
ที่ดินบริเวณดังกลําวตั้งแตํปี พ.ศ.2542 ตํอมา ครม.มีมติให๎ กทพ.กํอสร๎างทางพิเศษสายพระราม 3-
ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครเพ่ือแก๎ไขปัญหาจราจรจึงมีความจําเป็นต๎องใช๎พ้ืนที่
บางสํวนของสวนเฉลิมพระเกียรติฯ และลานจอดรถเพ่ือการกํอสร๎าง ดังนั้น กทพ.จึงต๎องบอกเลิก
สัญญาขอใช๎ที่ดินที่ทําไว๎กับกทม. อยํางไรก็ตาม กทพ.และ กทม.ได๎มีการประชุมรํวมกันเพ่ือหาข๎อสรุป
เกี่ยวกับการสํงมอบพ้ืนที่ดังกลําวเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผํานมาซึ่งผลการประชุมสรุปวํา กทม.จะสํงมอบ
พ้ืนที่ให๎กับ กทพ.เพ่ือใช๎กํอสร๎างทางพิเศษ โดยจะมีการกันพ้ืนที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือให๎
ประชาชนสามารถเข๎าใช๎ประโยชน์ได๎เหมือนเดิมตามปกติ 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:  

การทางพิเศษแหํงประเทศไทย (กทพ.)  ต๎องการใช๎พ้ืนที่สวนสาธารณะ พระราม 3 เพ่ือใช๎ใน
การกํอสร๎างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด๎าน
ตะวันตก 

กลุํมนักวิ่งบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (สวนพระราม 3 ฝั่ง
พระนคร) ต๎องการให๎ การทางพิเศษแหํงประเทศไทย (กทพ.) ทบทวนการยึดคืนพ้ืนที่เนื่องจากสวน
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ดังกลําวเป็นศูนย์การออกกําลังกายเป็นสาธารณะประโยชน์ให๎กับประชาชนเพ่ือสุขภาพมากวํา 24 ปี 
และมีผู๎มาใช๎สวนดังกลําววันละกวํา 2,000 คน 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชน  
 
ระยะเวลา:  2560 
 
สถานะ: ดําเนินการแก๎ไขจนยุติแล๎ว  
 
พลวัต:  สถานการณ์ความขัดแย๎งได๎คลี่คลายลงโดยกรุงเทพมหานครให๎กันพ้ืนที่สวนสาธารณะ 
พระราม 3 
 
ระดับความรุนแรง:  ไมํมีความเสียหาย 
 

วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  การเจรจาหาทางออกรํวมกัน  
 
แหล่งข้อมูล:  
ไทยรัฐ. “เวนคืนแค่บางส่วน-สวนใต้พระราม 9 ทําทางด่วนพระราม 3-วงแหวนฯ.” 24 มิถุนายน  

2560. 
พีพีทีวี. “ชาวสวนพระราม 3 วอน กทพ. ทบทวนปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพรรษา.”  

9 มิถุนายน 2560. 
Change.org. “ขอคัดค้านการปิดสวนสาธารณะพระราม 3 เฉลิมพระเกียรติฯ.” 7 มิถุนายน 2560. 

. 
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130. ผู้ประกอบการขอคืนพื้นที่ตลาดเฉลิมลาภ 
 
พื้นที่:   ตลาดเฉลิมลาภ ประตูน้ํา กรุงเทพฯ 
 
ประเภท: การพัฒนาเมือง สังคม และเศรษฐกิจ 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม:  ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวชุมชนตลาดเฉลิมลาภต๎องการขอยืดเวลารื้อถอนออกไป 
 
ความเป็นมา: 
 14 มีนาคม 2559 ที่ศูนย์บริการประชาชน กลุํมผู๎ค๎าแผงลอยตลาดประตูน้ํากวํา 30 คน ยื่น
หนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องขอพิจารณายกเลิกจุดผํอนผันตลาด
ประตูน้ํา เวลา 10.00-24.00 น. ชํวง ถ.เพชรบุรี 17-33 จากพันธุ์ทิพย์ถึงโรงแรมอินทรา  
โดยให๎กลุํมผู๎ค๎าย๎ายออกจากพ้ืนที่ภายในวันที่ 18 เมษายนนี้ เนื่องจากเป็นนโยบายการจัดระเบียบ
ทางเท๎าของกรุงเทพฯ เพ่ือให๎มีพ้ืนที่และสะดวกในการสัญจร โดยกลุํมผู๎ค๎าเห็นวํา ตลาดประตูน้ําถือ
เป็นเสนํห์อยํางหนึ่งของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่รู๎จักของชาวตํางชาติ อยากให๎ตลาดอยูํตํอเพราะเป็นสํวน
หนึ่งที่ทําให๎เศรษฐกิจมีเงินหมุนเวียน ซึ่งเป็นยํานที่นักทํองเที่ยวให๎ความสนใจมาซื้อสินค๎า และเป็นจุด
ที่สําคัญระดับรากหญ๎า ทั้งนี้ ผู๎ค๎ามีบัตรประจําตัวผู๎ค๎าอยํางถูกต๎อง ดังนั้น กลุํมผู๎ค๎าแผงลอยจึงขอให๎
ศูนย์บริการประชาชนประสานกับผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร  ขอความเป็นธรรม ให๎ได๎ค๎าขาย
เหมือนเดิม ทบทวนการยกเลิกจุดผํอนผันดังกลําวและยินยอมหากจะมีการเก็บภาษีเพ่ิมเติมเพ่ือให๎
สามารถขายในพ้ืนที่ดังกลําวได๎ 
 25 พฤษภาคม 2559 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร เป็น
ประธานการประชุมรํวมกับผู๎แทนผู๎ค๎าในจุดผํอนผันยํานประตูน้ํา เพ่ือหารือแนวทางและขอความ
รํวมมือผู๎ค๎าในการจัดระเบียบทางเท๎าถนนราชปรารภทั้ง 2 ฝั่ง จากสี่แยกราชปรารภถึงสะพานเฉลิม
โลก และทางเท๎าถนนเพชรบุรีทั้ง 2 ฝั่งจากสี่แยกราชเทวีถึงปากซอยเพชรบุรี 32 ในพ้ืนที่เขตราชเทวี 
ซึ่งมีจุดผํอนผันทั้งหมด 12 จุด มีจํานวนผู๎ค๎า 617 ราย และมีผู๎ค๎านอกจุดผํอนผันจํานวน 174 ราย 
โดยที่ผํานมา กทม. ได๎ประชุมรํวมกับผู๎ค๎าโดยอนุญาตให๎ผู๎ค๎าทําการค๎ารวมทั้งให๎เวลาผู๎ค๎าในการ
เตรียมตัวย๎ายออกจากพ้ืนที่ทางเท๎าภายในวันที่ 31 ก.ค. 59 ประกอบกับกทม. ได๎มีประกาศยกเลิกจุด
ผํอนผันให๎ทําการค๎าหาบเรํ-แผงลอย (เฉพาะจุด) ในพ้ืนที่เขตราชเทวี จํานวน 12 จุด เมื่อวันที่ 27 
เม.ย. 59 โดยจะมีผลบังคับตั้งแตํ 31 พ.ค. 59 เป็นต๎นไป ดังนั้นตั้งแตํ 1 ส.ค. 59 พ้ืนที่จัดระเบียบ
ดังกลําวจะปลอดผู๎ค๎า ทั้งนี้กทม. ได๎จัดหาพ้ืนที่รองรับเพ่ือบรรเทาความเดือดร๎อนของผู๎ค๎า จํานวน 5 
แหํง ซึ่งอยูํบริเวณใกล๎เคียงพ้ืนที่เดิม ประกอบด๎วย 1) ตลาดสิรินดาไนท์พลาซํา ปากซอยเพชรบุรี 29  
2)พ้ืนที่ภายในซอยเพชรบุรี 23 3) พ้ืนที่ในซอยหัสดิน ถนนราชปรารภ 4) ตลาด Makaza Market ถ.
มักกะสัน 5) ห๎างกรุงทองพลาซํา 2 ถ.เพชรบุรี 

3 ตุลาคม 2559 กรุงเทพมหานคร ได๎จัดกําลังเจ๎าหน๎าที่เทศกิจ ตํารวจ ทหาร ฝ่ายรักษา
ความสะอาด ลงพ้ืนที่ ทําความสะอาดบริเวณทางเท๎า ตลอดแนวถนนราชปรารภ และถนนเพชรบุรีทั้ง
สองฝั่ง พร๎อมตั้งกองอํานวยการบริเวณแยกประตูน้ํา ภายหลังได๎กําหนดยกเลิกห๎ามตั้งแผงค๎าบนทาง
เท๎ายํานประตูน้ํา โดยมีเจ๎าหน๎าที่ กทม. ตํารวจ และทหาร ตรวจตรา และเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง 
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เพ่ือป้องกันไมํให๎ผู๎ค๎ากลับมาตั้งแผงได๎อีกอยํางเด็ดขาด ทําให๎มีกลุํมผู๎ค๎ารวมตัว ถือป้ายคัดค๎านการจัด
ระเบียบ พร๎อมเดินหน๎าร๎องขอความเป็นธรรมที่ทําเนียบรัฐบาล อยํางไรก็ตามกทม.ยืนยันจะเดินหน๎า
ดําเนินการตามกฎกติกาบ๎านเมือง เพ่ือคืนทางเดินให๎ประชาชน  

บริเวณดังกลําวมีกลุํมผู๎ค๎า 700 รายสํวนใหญํขายสินค๎าประเภทเสื้อผ๎า และของเบ็ดเตล็ด
ทั่วไปทั้งสํงและปลีก ทําให๎มีรถยนต์จอดริมทางเท๎า แวะเวียนเข๎ามาซื้อของเป็นจํานวนมาก จน
การจราจรในยํานนี้ติดขัด และสํงผลตํอประชาชนที่ไมํสามารถสัญจรบนทางเท๎าได๎ ทําให๎ต๎องลงมา
เดินบนผิวการจราจร เสี่ยงได๎รับอันตรายตํอชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งกทม.ได๎หาพ้ืนที่รองรับไว๎ให๎ผู๎ค๎า 
บริเวณใต๎ทางดํวนพงษ์พระราม พ้ืนที่กวํา 7 ไรํ อยํางไรก็ตามที่ผํานมา กทม.ได๎ผํอนผันให๎กลุํมผู๎ค๎า
ยํานประตูน้ํามาแล๎วหลายครั้ง จึงมีความจําเป็นต๎องเดินหน๎าจัดระเบียบคืนทางเท๎าให๎กับประชาชน
ทุกคน  

29 พฤศจิกายน 2560 ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษายกฟ้อง ในคดีที่นายปพนวัจน์ ภูเสาว
พงศ์ ผู๎จําหนํายสินค๎าในที่ หรือทางสาธารณะในพ้ืนที่เขตราชเทวี พร๎อมพวกจํานวน 128 ราย ยื่น
ฟ้องผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร ผู๎อํานวยการเขตราชเทวี กรณีออกประกาศกรุงเทพมหานคร
ยกเลิกจุดผํอนผันให๎ทําการค๎าหาบเรํ-แผงลอย (เฉพาะจุด) ในพ้ืนที่เขตราชเทวี จํานวน 12 จุด โดย
ศาลฯ เห็นวําประกาศดังกลําวเป็นประกาศที่ชอบด๎วยกฎหมายแล๎ว 
 18 ธันวาคม 2560 วันนี้ที่ตลาดเฉลิมลาภ ยํานประตูน้ํา มีกลุํมผู๎ค๎าออกมาเคลื่อนไหว
ประท๎วงเจ๎าหน๎าที่รัฐ หลังมีการสํงคนมาจัดระเบียบพ้ืนที่ และมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร๎างตํางๆ จนทํา
ให๎กลุํมผู๎ค๎าไมํพอใจ โดยตัวแทนกลุํมผู๎ค๎าเปิดเผยวํา กํอนหน๎านี้มีการประชุมรํวมกัน 3 ฝ่ายคือ
กรุงเทพมหานคร  นายทหารพระธรรมนูญ  กลุํมผู๎ค๎า และสํานักงานทรัพย์สินสํวนพระมหากษัตริย์ 
อ๎างวําการประชุมครั้งนั้น ทางตัวแทนทุกฝ่าย ได๎ข๎อสรุปวําเจ๎าหน๎าที่จะมีการยืดเวลาการเข๎ารื้อถอน
สิ่งปลูกสร๎างออกไปกํอน แตํการเผชิญหน๎ากันระหวํางเจ๎าหน๎าที่กับผู๎ค๎าวันนี้ ตํางฝ่ายตํางแบํงรับแบํง
สู๎กัน โดยผู๎ค๎ายืนยันวําพวกเขาจะไมํย๎ายออกจากพ้ืนที่ตามคําสั่งของเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น และอ๎างวํา
การที่สํงคนมารื้อถอนตึกภายในตลาดเฉลิมลาภตั้งแตํตี 3 เป็นการกระทําที่ไมํเหมาะสม  ฝั่งเจ๎าหน๎าที่
ระบุวําในระหวํางที่ทําการรื้อถอนและซํอมแซมภายในตลาดเฉลิมลาภ ทางกรุงเทพมหานครได๎จัด
พ้ืนที่สําหรับให๎กลุํมผู๎ค๎าไปเชําวางขายของได๎ชั่วคราว สําหรับแผนดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณ
ตลาดเฉลิมลาภ โดยเฉพาะการรื้อถอนสิ่งปลูกสร๎างที่ได๎รับคืนจากผู๎เชําเดิม ซึ่งผู๎ค๎าให๎ความรํวมมือ
ยอมย๎ายออก ทางเจ๎าหน๎าที่แจ๎งวํา มีอยูํ 543 สัญญา มีกลุํมผู๎เชําบางสํวนจํานวน 154 สัญญา ที่ยังไมํ
ยอมย๎ายออกและขอสู๎คดี ซึ่งคดีความที่ฟ้องร๎องกันอยูํขณะนี้อยูํในขั้นตอนรอฟังคําพิพากษาศาลฎีกา
จํานวน 61 คด ี สําหรับ 12 จุดผํอนผันที่กรุงเทพมหานครยกเลิก เพ่ือจัดระเบียบทางเท๎าตอนนี้มี 12 
จุดซึ่งตลาดเฉลิมลาภเป็น 1 ในพ้ืนที่ที่ถูกจัดระเบียบ ระบุวําเป็นไปตามคําสั่งศาล 

28 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณตลาดเฉลิมลาภ แยกประตูน้ํา ชาวชุมชนตลาดเฉลิมลาภ พํอ 
แมํค๎า และประชาชน รํวมกันกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 
พรรษา สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งทรง
ครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 ของราชวงศ์จักรี เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล และแสดง
ความจงรักภักดี โดยมี นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานเปิดงาน 
พร๎อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายพานพํุม 
 
 
 



391 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:  
กรุงเทพมหานครต๎องการจัดระเบียบการขายสินค๎าบนทางเท๎า 
ชาวชุมชนเฉลิมลาภต๎องการค๎าขายในพ้ืนที่เดิม จึงต๎องการให๎ กทม. ยกเลิกนโยบายจัด

ระเบียบตลาด 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: กรุงเทพมหานคร  นายทหารพระธรรมนูญ  สํานักงานทรัพย์สินสํวนพระมหากษัตริย์ 
สื่อมวลชน  
 
ระยะเวลา:  2559 - 2561 
 
สถานะ: อยูํระหวํางการดําเนินการแก๎ไข  
 
พลวัต:  สถานการณ์ความขัดแย๎งได๎คลี่คลายลงโดยกรุงเทพมหานครยอมถอยออกจากพ้ืนที่ 
 
ระดับความรุนแรง:  มีความเสียหายตํอทรัพย์สิน 
 

วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  การเจรจาหาทางออกรํวมกัน  
 
แหล่งข้อมูล:  
กรุงเทพธุรกิจ. “ลุยจัดระเบียบผู้ค้า 'ประตูน้ํา-ราชประสงค์-สยาม-สีลม” 3 ตุลาคม 2559. 
มติชนออนไลน์. “แผงลอยประตูน้ํา ยื่น’บิ๊กตู่’ทบทวนห้ามขาย ชี้เป็นเสน่ห์กทม.-ที่ทํากินคนราก      
หญ้า" 14 มีนาคม 2559. 
วอยส์ทีวี. “กทม.ยันยกเลิกจุดผ่อนผันย่านประตูน้ํา จัดที่ขายให้ใหม่เริ่ม 1 ส.ค.” 25 พฤษภาคม        
2559. 
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131.ประท้วงการจัดระเบียบตลาดปากคลองตลาด 
 
พื้นที่:   ตลาดปากคลองตลาด กรุงเทพฯ 
 
ประเภท: การจัดการพัฒนาเมือง สังคม และเศรษฐกิจ 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม:  ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: กลุํมผู๎ค๎าปากคลองตลาด รวมตัวกันประท๎วง เรื่องการย๎ายสถานที่ขายสินค๎า จาก
การจัดระเบียบของ กทม. 
 
ความเป็นมา: 
 1 เมษายน  2559 วันแรกที่ กทม. กําหนดวําจะต๎องไมํมีผู๎ค๎าขายสินค๎าบนทางเดินเท๎าที่
ตลาดปากคลองตลาดในชํวงเวลากลางวัน สํวนชํวงกลางคืน สามารถขายได๎ตั้งแตํเวลา 20.30 – 
04.30 น. กรณีท่ีผู๎ค๎าจะมีการขอให๎มีการจัดระเบียบใหมํ ให๎สามารถขายของในพ้ืนที่เดิมได๎ ยืนยันวํา
ไมํสามารถทําได๎ เนื่องจากทาง กทม. ได๎จัดเตรียมพื้นท่ีบริเวณตลาดยอดพิมาน ไว๎ให๎ผู๎ค๎าแล๎ว และจะ
ไมํมีการอนุโลม เพราะมีการประชุมหารือในเรื่องนี้มาหลายครั้ง 

1 กรกฎาคม 2559  กลุํมพํอค๎าแมํค๎ายํานปากคลองตลาดได๎รวมตัวกันชุมนุมประท๎วง ซึ่งถือ
วําเป็นคืนแรกท่ีมีการจัดระเบียบตลาด สั่งห๎ามขายของในพ้ืนที่ โดย ได๎มีการนําเอาดอกไม๎จํานวนมาก 
มาวางไว๎บนถนนจักรเพชร ทําให๎ต๎องปิดการจราจรไปโดยสิ้นเชิง เจ๎าหน๎าที่ตํารวจ สน.พระราชวัง ได๎
ลงพื้นที่พูดคุยเจรจากับกลุํมพํอค๎าแมํค๎าปากคลองตลาด โดยต๎องการเปิดเส๎นทางจราจร แตํดูเหมือน
การเจรจายังไมํได๎ผลที่นําพอใจ พํอค๎าแมํค๎าบางกลุํมยังปิดถนนและเรียกร๎องให๎เจ๎าหน๎าที่รับรู๎ถึงความ
เดือดร๎อนของผู๎ค๎า ตํอมา กลุํมพํอค๎าแมํค๎าได๎เคลื่อนกลุํมทําการปิดเส๎นทางจราจรบนสะพานพุทธฯ 
การเจรจายังเกิดขึ้นตํอเนื่อง ทางเจ๎าหน๎าที่ กทม. เสนอทางออกให๎เคลียร์เส๎นทางจราจร และจะนัด
เจรจาอีกครั้งในวันจันทร์ แตํผู๎ค๎ายังไมํพอใจและยังคัดค๎านการจัดระเบียบพ้ืนที่ตลาด เพราะไมํมี
คําตอบวํา พํอค๎าแมํค๎าจะได๎ค๎าขายหรือมีธุรกิจตํอไปเชํนไร ในที่สุด พํอค๎าแมํค๎าปากคลองตลาด ได๎
ยอมยุติการรวมตัว กํอนจะเปิดการเจรจาใหมํอีกครั้ง ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ประกาศจะกลับมา
ประท๎วงอีกครั้ง หากไมํยอมทําตามข๎อเสนอ 

2 กรกฎาคม 2559 ตํารวจจะมีการประชุมหารือ เพ่ือเตรียมออกหมายเรียกผู๎ค๎าที่รวมตัวกัน
ชุมนุมประท๎วง ให๎เข๎าพบเจ๎าหน๎าที่ เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนของกฏหมายตํอไป 
 5 มิถุนายน 2560 ศูนย์กลางตลาดดอกไม๎ปากคลองตลาดใหมํ หรือ “Flower Market 
Thailand”  เปิดตัวอยํางเป็นทางการ กลายเป็นแหลํงค๎าปลีก-ค๎าสํงดอกไม๎ขนาดใหญํและทันสมัย
ที่สุดของไทย  ทดแทน “ปากคลองตลาดเดิม” นอกจากจะเป็นหนึ่งในโมเดลการรํวมหาทางออก 
แก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของผู๎ค๎า ที่ได๎รับผลกระทบจากการจัดระเบียบพ้ืนที่ทางเท๎าของ
กรุงเทพมหานครแล๎ว ยังเป็นแลนด์มาร์กการทํองเที่ยวแหํงใหมํของกรุงเทพฯ ที่จะดึงดูดนักทํองเที่ยว
ทั้งชาวไทยและตํางชาติ ให๎มาเยี่ยมชมความสวยงามของตลาดดอกไม๎แหํงนี้ ควบคูํกับการทํองเที่ยว
ตลาดน้ําบริเวณใกล๎เคียง 
 28 มิถุนายน 2560 แม๎จะอยูํหํางจากปากคลองตลาดเดิมเพียง 7 กิโลเมตร แตํศูนย์กลาง
ตลาดดอกไม๎ ปากคลองตลาดใหมํ ก็มีรถโดยสารสาธารณะผํานเพียง 3 สาย สํงผลให๎บรรยากาศการ

https://www.sanook.com/money/


393 
 

จับจํายไมํคึกคัก  แมํค๎าปากคลองตลาดเดิมที่ตัดสินใจย๎ายแผงค๎าดอกไม๎มาที่ตลาดแหํงใหมํ ก็ทําให๎
ต๎องประสบกับสภาพขาดทุนเพราะไมํมีคนมาซื้อของ ทําเลปากคลองตลาดเป็นทําเลทองเหมาะแกํ
การเป็นตลาดขายดอกไม๎มากที่สุด เพราะอยูํทํามกลางโรงเรียน สํานักงาน กระทรวงตํางๆ ซึ่งมีกลุํม
ลูกค๎าท่ีหลากหลาย 

ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครลงพ้ืนที่พบกับผู๎ค๎าในปากคลองตลาดแหํงใหมํ ขอบคุณที่ผู๎ค๎า
ยอมย๎ายมาที่นี่ และยืนยันวํายังคงเดินหน๎าจัดระเบียบตลาดในจุดอ่ืนๆ ตามแบบปากคลองตลาด ที่
ทําได๎สําเร็จ เชํนตลาดประตูน้ํา และตลาดที่สยามแสควร์ ที่พยายามอยูํ แม๎จะได๎รับการตํอต๎านจาก
ผู๎ค๎า 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:  

กรุงเทพมหานครต๎องการจัดระเบียบการขายสินค๎าบนทางเท๎าในยํานปากคลองตลาด 
ชาวปากคลองตลาดต๎องการค๎าขายในพ้ืนที่เดิม จึงต๎องการให๎ กทม. ยกเลิกนโยบายจัด

ระเบียบตลาด 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: กรุงเทพมหานคร  นายทหารพระธรรมนูญ  สํานักงานทรัพย์สินสํวนพระมหากษัตริย์ 
สื่อมวลชน  
 
ระยะเวลา:  2559 - 2561 
 
สถานะ: ดําเนินการแก๎ไขแล๎ว  
 
พลวัต:  สถานการณ์ความขัดแย๎งได๎คลี่คลายลงโดยพํอค๎าแมํค๎ายอมที่จะย๎ายไปอยูํตลาดใหมํ 
 
ระดับความรุนแรง:  ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย์สิน 
 

วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  การเจรจาหาทางออกรํวมกัน  
 
แหล่งข้อมูล: 
สถานีโทรทัศน์ชํองสาม “ปากคลองตลาดดุเดือด ม็อบปิดถนนประท๎วงจัดระเบียบคืนแรก.”1 ตุลาคม  

2559. 
เนชั่นทีวี. “ปากคลองตลาดใหม่ ค้าขายไม่คึกคัก"  28 มิถุนายน 2560. 
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132. คนพิการประท้วงเร่ืองลิฟต์ของสถานีรถไฟฟ้า 
 
พื้นที่:   สถานีรถไฟฟ้า กรุงเทพฯ 
 
ประเภท: การจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม:  ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ตัวแทนคนพิการประท๎วงการบริการลิฟท์ของสถานีรถไฟฟ้า 
 
ความเป็นมา: 
 11 มีนาคม 2561 นายมานิตย์ อินทร์พิมพ์ หรือซาบะ อายุ 50 ปี ผู๎พิการที่นั่งรถเข็นวีลแชร์ 
เจ๎าของเพจเฟซบุ๏ก Accessibility Is Freedom ซึ่งเป็นนักรณรงค์เพ่ือสิทธิคนพิการ ตัดสินใจใช๎มือ
ชกกระจกบริเวณลิฟต์สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส อโศก ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นลิฟต์ที่จัดไว๎เพ่ือบริการผู๎พิการ ผู๎สูงอายุ และผู๎ที่ไมํสะดวกในการใช๎บันได หรือบันได
เลื่อน แตํถูกล็อกกุญแจไว๎ หากต๎องการใช๎ต๎องกดปุ่มเพ่ือเรียกพนักงาน ทั้งนี้ นายมานิตย์ได๎รับ
บาดเจ็บบริเวณข๎อนิ้วเล็กน๎อย ขณะที่พนักงานรถไฟฟ้าบีทีเอสและตํารวจ สน.ลุมพินี ได๎นําตัวนาย
มานิตย์ไปดําเนินคดีตํอไป 
 12 มีนาคม 2561 นายมานิตย์ เเถลงขําวบริเวณสถานีรถไฟฟ้าอโศกวํา เหตุที่เกิดขึ้นเริ่มต๎น
จากเจ๎าหน๎าที่สถานีให๎ตนเองลงชื่อโดยอ๎างวําเพ่ือบันทึกการเดินทางของคนพิการ ซึ่งตนปฏิเสธ เห็น
วําเป็นเรื่องที่ไมํจําเป็น รวมถึงยังละเมิดสิทธิในการเดินทางของคนพิการด๎วย "ผมเดินทางมาหลายปี
เเล้วบีทีเอสให้สิทธิคนพิการใช้บริการฟรี เเต่มีอยู่สถานีเดียวที่ให้ผมลงชื่อ ผมบอกว่าไม่เซ็น รปภ.เลย
พาไปคุยกับผู้จัดการสถานี คุยแล้วก็ไม่จบ สุดท้ายผมถามว่าถ้าไม่เซ็นจะเกิดอะไรขึ้น เขาบอกถ้าไม่
เซ็นก็เดินทางไม่ได้ หลังจากได้ยินแบบนั้น ผมบอกกลับไปว่า มันเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ถ้าอย่างนั้นผม
จะไปซื้อตั๋วเอง”  นายมานิตย์ เลําตํอวํา หลังจากซื้อตั๋วโดยสารเสร็จ ได๎พาตัวเองไปยังลิฟต์เเละพบวํา
ประตูถูกล็อค มองหาเจ๎าหน๎าที่ก็ไมํพบใครสักคน กระทั่งเวลาผํานไปประมาณ 5 นาที จึงตัดสินใจชก
เข๎าไปที่ประตูกระจก 

 “มานิตย์ อินทร์พิมพ์” ผู๎กํอเหตุซึ่งเป็นนักรณรงค์เพ่ือสิทธิคนพิการเปิดเผยวํา เป็นความ
ผิดพลาดของการออกแบบ โดย BTS ที่บางสถานีแม๎มีการติดตั้งลิฟท์ แตํก็ไมํสามารถใช๎ได๎จริง บาง
แหํงเป็นลิฟท์แบบยาว ทะลุได๎ทุกชั้น ทําให๎ไมํสามารถควบคุมคนใช๎บริการได๎ เพราะอาจจะขึ้นไปถึง
ชั้นชานชาลาได๎เลย ซึ่งแนํนอนวํากระทบทั้งความปลอดภัยและการจําหนํายตั๋ว ทําให๎ต๎องปิดล็อก
ลิฟท์ และเปิดเม่ือจําเป็นต๎องใช๎เทํานั้น แตํลิฟท์ดังกลําวมีไว๎สําหรับบริการผู๎พิการ เมื่อมีผู๎พิการจะมา
ใช๎บริการก็ต๎องรอให๎พนักงานมาเปิด บ๎างต๎องตากแดดตากฝนรอ เพราะเจ๎าหน๎าที่ก็มีจํานวนจํากัด 
หากวํากันเฉพาะเรื่องลิฟท์ จะเห็นวํากวําที่คนพิการจะสู๎เพ่ือให๎สถานีบีทีเอสมีลิฟท์ทุกสถานีก็เป็น
เรื่องยาก เพราะตอนสร๎างมีลิฟท์เพียงบางสถานีเทํานั้น จนต๎องไปยื่นฟ้องตํอศาลปกครองเพ่ือให๎มี
คําสั่งให๎ BTS สร๎างลิฟท์ให๎ครบทุกสถานี โดยศาลมีคําสั่งในปี 2558 ให๎ทําตามที่ถูกฟ้องให๎แล๎วเสร็จ
ใน 1 ปี แตํจนแล๎วจนรอดถึงปี 2559 ลิฟท์ก็ยังคงไมํเสร็จ จนคนพิการต๎องไปเรียกร๎องคําเสียหายอีก
ครั้งที่ศาลแพํง จากการที่ไมํทําตามคําสั่งศาล และจนถึงปัจจุบันก็ยังมีลิฟท์ที่ใช๎ได๎จริงไมํครบทุกสถานี 
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 13 มีนาคม 2561 บริษัท ระบบขนสํงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือบีทีเอส ชี้แจง 
รู๎สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และไมํได๎นิ่งนอนใจ หากขั้นตอนการปฎิบัติทําให๎ผู๎พิการไมํได๎รับ
ความสะดวกในการใช๎บริการ บริษัทฯ จะทําการทบทวนปรับปรุงขั้นตอนปฏิบัติให๎มีความสะดวกมาก
ขึ้น แตํยังคงต๎องคํานึงถึงความปลอดภัยของผู๎โดยสารที่เป็นผู๎พิการ 

สําหรับลิฟต์ที่ให๎บริการในสถานีบีทีเอส แบํงเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ ลิฟต์สําหรับ
คนพิการ 4 สถานี ได๎แกํ สถานีหมอชิต ชํองนนทรี อโศก และอํอนนุช โดยกํอสร๎างให๎สามารถขึ้นตรง
จากชั้นพ้ืนถนน ผํานชั้นจําหนํายตั๋วไปถึงชั้นชานชาลาได๎โดยตรง เพ่ือให๎เกิดความสะดวกและความ
ปลอดภัยกับผู๎พิการมากที่สุด ซึ่งกํอสร๎างและเปิดให๎บริการพร๎อมรถไฟฟ้าบีทีเอสปี 2542 และมี
ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อการใช๎งานของผู๎พิการ โดยกรุงเทพมหานคร บริษัทฯ และสมาคมคนพิการแหํง
ประเทศไทย ได๎หารือรํวมกันขณะนั้นวํา จะมีการปิดล็อกประตูลิฟต์ไว๎ และเมื่อมีผู๎พิการมาใช๎บริการก็
ให๎กดปุ่มแจ๎งเจ๎าหน๎าที่มารับ เพ่ือกรอกแบบฟอร์มบันทึกการเดินทาง และให๎เจ๎าหน๎าที่พาขึ้นไปยังชั้น
จําหนํายตั๋วและชั้นชานชาลา เพ่ือโดยสารรถไฟฟ้าไปยังสถานีปลายทาง โดยจะมีเจ๎าหน๎าที่มารอรับที่
สถานีปลายทางนําลงสูํชั้นพื้นถนนอยํางปลอดภัย 

ลิฟต์ประเภทที่ 2 กรุงเทพมหานครได๎มีการสร๎างลิฟต์เพ่ิมจนครบในเส๎นทางเดิม และในสํวน
ตํอขยายทุกสถานี โดยลิฟต์เหลํานี้เปิดให๎ประชาชนทุกคนใช๎งานได๎ตามปกติ ซึ่งลิฟต์จะมี 2 สํวน คือ 
ลิฟต์จากชั้นพื้นถนนไปยังชั้นจําหนํายตั๋วจะอยูํนอกเขตชําระเงิน และลิฟต์จากชั้นจําหนํายตั๋วไปยังชั้น
ชานชาลา จะอยูํในเขตชําระเงิน จึงสามารถใช๎งานได๎โดยไมํต๎องกดเรียกเจ๎าหน๎าที่ แตํสําหรับผู๎พิการ
เมื่อขึ้นมายังห๎องจําหนํายตั๋วแล๎วต๎องติดตํอเจ๎าหน๎าที่เพ่ือกรอกแบบฟอร์มและรับบริการจาก
เจ๎าหน๎าที ่

20 มีนาคม 2561 กระทรวงคมนาคมตั้งคณะทํางานรํวมระหวํางกระทรวงคมนาคมและภาคี
เครือขํายฯ เพื่อทําการสํารวจ ศึกษาและแก๎ไขปัญหาการเข๎าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในระบบขนสํง
สาธารณะเพ่ือให๎คนทุกกลุํมสามารถเข๎าถึงการบริการได๎อยํางเทําเทียม 

 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:  

คนพิการต๎องการให๎ บริษัท ระบบขนสํงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือบีทีเอส สร๎าง
ลิฟท์ท่ีคนพิการสามารถใช๎ได๎ให๎ครบทุกสถานี  

บริษัท ระบบขนสํงมวลชนกรุงเทพ จํากัดยังสร๎างลิฟท์ที่ใช๎ได๎จริงไมํเพียงพอ 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม ภาคีเครือขํายขนสํงมวลชน ตํารวจ ผู๎โดยสาร 
BTS สื่อมวลชน  
 
ระยะเวลา:  2561 
 
สถานะ: อยูํระหวํางดําเนินการแก๎ไข  
 
พลวัต:  สถานการณ์ความขัดแย๎งได๎ขยายตัวเนื่องจากการชกประตูลิฟท์ แตํอยํางไรก็ตามทาง BTS 
ได๎ออกมาขอโทษและจะทบทวนกระบวนการอํานวยความสะดวกให๎คนพิการ 
ระดับความรุนแรง:  มีความเสียหายตํอทรัพย์สินและรํางกายได๎รับบาดเจ็บเล็กน๎อย 
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วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  การเจรจาหาทางออกรํวมกัน การขอโทษ 
การมีความจริงใจในการแก๎ไขปัญหา 
 
แหล่งข้อมูล:  
เมเนเจอร์ออนไลน์. “ชายพิการชกกระจกลิฟต์บีทีเอสประท้วง” 11 มีนาคม 2561. 
เวิร์คพอยท์ทีวี. “คนพิการทุบลิฟท์ สะท้อนภาพเมืองไทย ทําให้ “มี” แต่ “ใช้ไม่ได้จริง” 
            16 มีนาคม 2561. 
สํานักขําวไทย. “บีทีเอสเตรียมทบทวนขั้นตอนใช้ลิฟต์ผู้พิการ.” 13 มีนาคม 2561. 
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133. ประท้วงกทม. ตดังบ “หอศิลป์”  
 
พื้นที่:   เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
 
ประเภท: การจัดการศิลปะวัฒนธรรม 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม:  ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: กลุํมศิลปินแตํงดํารวมตัวประท๎วง กทม.ตัดงบ “หอศิลป์”  
 
ความเป็นมา: 
 15 พฤษภาคม 2561 ที่ศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กลุํม
เครือขํายศิลปินและภาคประชาสังคมศิลปวัฒนธรรม นําโดย นายจุมพล อภิสุข แกนนําเครือขํายฯ 
ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ 
เพ่ือเรียกร๎องให๎นายกฯระงับไมํให๎กรุงเทพมหานครยึดคืนหอศิลปวัฒนธรรมเพ่ือไปบริหารเอง “การที่
กทม. จะยึดเพ่ือนําไปบริหารเองเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและผิดข้อตกลงปฏิญญาที่ลงนามร่วมกับ
เครือข่ายภาคประชาชนเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2548 ที่ให้มูลนิธิฯบริหารจัดการเองโดยมีตัวแทนจาก
ศิลปินนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเข้าร่วมขนาดที่กทม.จะให้งบประมาณสนับสนุนตาม
วัตถุประสงค์ จึงขอให้นายกฯพิจารณาระงับแนวคิดดังกล่าว” 
 6 กันยายน 2561 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแหํงกรุงเทพมหานคร กลุํมเครือขํายศิลปินและภาค
ประชาสังคมจํานวนมากกวํา 100 คน ตํางสวมชุดสีดํา จัดกิจกรรมคัดค๎านกรณีกรุงเทพมหานคร 
(กทม.) ตัดงบประมาณบริหารหอศิลป์ มากวํา 2 ปี ทําให๎ประสบปัญหาการบริหารจัดการ จัดแสดง
นิทรรศการ และจัดงานตํางๆ ได๎น๎อยลง โดยมีการแสดงป้ายตํางๆ อาทิ อัศวิน ออกไป , อยํามายึด
ของประชาชน, อัศวินดูถูกดูหมิ่นศิลปะ รวมไปถึงป้าย #saveYOURbacc เป็นต๎น 

ผศ.ปวิตร มหาสารินันท์ ผู๎อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแหํงกรุงเทพมหานคร แถลงขําว
เกี่ยวกับเรื่องนี้วํา ในการประชุมสภา กทม. เมื่อ สิงหาคม 2560 มีการท๎วงติงเรื่อง กทม.สนับสนุน
งบอุดหนุนให๎หอศิลป์เป็นเวลา 7 ปี ซึ่งอาจขัดกับสัญญาโอนสิทธิ์ที่ กทม.ทํากับหอศิลป์ ในข๎อ 8 ที่
ระบุวํา บรรดาคําใช๎จําย คําธรรมเนียม หรือคําภาษีใดๆ ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการหอศิลป์ ตกเป็น
ความรับผิดชอบของผู๎รับสิทธิ และผู๎รับสิทธิมีหน๎าที่ต๎องชําระคําใช๎จําย คําธรรมเนียม หรือคําภาษีให๎
ทันตามเวลาที่กําหนด กทม. โดยข๎อตกลงหรือกฎหมาย แล๎วแตํกรณี ทําให๎ตีความวํา กทม.ไมํสามารถ
จํายคําใช๎จํายอะไรให๎หอศิลป์ได๎ ทั้งคําจัดนิทรรศการและศิลปะ แตํที่ผํานมา กทม.อนุมัติงบอุดหนุน
มา 40-45 ล๎านบาทตํอปี มาตลอด ซึ่งมูลนิธิหอศิลป์นําเอาไปจํายคําน้ําคําไฟ คํารักษาความปลอดภัย 
คําแมํบ๎าน ตํางๆ เนื่องจากสภา กทม.ในยุคที่ผํานมาเห็นวํา ชอบธรรม แตํยุคนี้มีการติงขึ้นมา และ
ขอให๎ กทม.ดําเนินการแก๎ไขรายละเอียดสัญญา ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังไมํเกิดขึ้น ดังนั้น การพิจารณา
งบประมาณของสภา กทม. จึงไมํอนุมัติงบอุดหนุนให๎หอศิลป์ในปีงบประมาณ 2562 ที่จะเริ่มใน 1 
ต.ค. 2561 ทั้งนี้ หวังวํา การสรรหาคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลป์ชุดใหมํ ที่จะเสนอรายชื่อใน 2 
สัปดาห์ และแตํงตั้งภายใน 2 เดือน จะทําให๎ได๎คณะกรรมการชุดใหมํ และสามารถประชุมรํวมกับ
คณะกรรมการที่ปรึกษาหอศิลป์และ กทม. ในการแก๎ไขสัญญารายละเอียด 
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“วันนี้ทางหอศิลป์ได๎รับใบแจ๎งระงับการใช๎งานน้ําประปา ซึ่งระบุชื่อผู๎ใช๎วําเป็น สํานัก
วัฒนธรรม กีฬา และการทํองเที่ยว โดยจะตัดการจํายน้ําในวันนี้ เนื่องจากหอศิลป์ไมํสามารถจํายคํา
น้ําคําไฟได๎ เพราะเราไมํได๎ตั้งงบประมาณตรงนี้ หากจะจํายต๎องตัดการจัดนิทรรศการตํางๆ อยํางไรก็
ตาม มาตรการตํอไปที่ต๎องดําเนินการ คือ มาตรการรัดเข็มขัด ซึ่งหอศิลป์ตั้งงบประมาณปีที่แล๎วไว๎ 81 
ล๎านบาท ตอนนี้ตัดเหลือ 53 ล๎านบาท แตํก็ไมํพอ จากการคํานวณคําใช๎จํายตํางๆ ที่ไมํใชํคําน้ําคําไฟ 
สามารถบริหารได๎ถึงกลางปีหน๎าเทํานั้น หากสถานการณ์ยังเป็นเชํนนี้ สํวนอีกมาตรการที่กําลัง
พิจารณาผลดีผลเสีย คือ การลดเวลาเปิดบริการ จากเดิม 10.00-21.00 น. อาจพิจารณาเป็น 11.00-
20.00 น. และปิดวันจันทร์เชํนเดิม หรือลดเวลาเปิด 2 ชั่วโมง จะชํวยประหยัดคําไฟคําน้ําได๎ ก็จะมี
หอศิลป์ที่อยูํได๎นานขึ้น วันนี้จึงขอเรียนเครือขํายศิลปิน ที่กําลังทําเทศกาลละครกรุงเทพ และเทศกาล
ศิลปะนานาชาติบางกอกอาร์ต เบียนนาเลํ ที่อาจรับผลกระทบจากมาตรการรัดเข็มขัดตรงนี้” ผศ.
ปวิตร กลําว 

ผศ.ปวิตร กลําววํา งบประมาณหอศิลป์อยูํที่สํานักวัฒนธรรมฯ จํานวน 40 ล๎าน ซึ่งทางสํานัก
วัฒนธรรมฯ ได๎จํายคําน้ําคําไฟให๎ 9 เดือน ประมาณการวํายังเหลืออยูํอีก 30 ล๎านบาท ซึ่งหอศิลป์ได๎
ทําหนังสือถึง ผอ.สํานักวัฒนธรรมฯ ให๎พิจารณากันงบสํวนนี้ไปใช๎ในปีงบประมาณหน๎า และขอให๎
ชี้แจงการใช๎งบประมาณ 40 ล๎านบาทด๎วย ซึ่งสํงไป 10 วันแตํยังไมํได๎รับคําตอบ และกําลังจะหมด
ปีงบประมาณในสัปดาห์นี้ โดยแนวทางแก๎ปัญหาระยะสั้นที่ทําได๎ คือ ขอความชํวยเหลือจาก
ประชาชนที่มาใช๎บริการ ให๎บริจาคชํวยเหลือ ซึ่งทางหอศิลป์จะมีกลํองบริจาคตั้งไว๎ สามารถบริจาคได๎
ตามกําลังศรัทธา หรือบริจาคผํานบัญชี และจะทําคิวอาร์โค๎ดเพ่ือให๎การบริจาคสะดวกยิ่งขึ้น โดย
ยืนยันวํา หอศิลป์จะยังจัดกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง นอกจากนี้ การสนับสนุนที่งํายที่สุด คือ การมาเข๎า
ชมหอศิลป์ 

นายประดิษฐ ประสาททอง ศิลปินศิลปาธร ในฐานะผู๎จัดเทศการละครกรุงเทพ กลําววํา 
หากต๎องมีการปรับเวลาในการเปิดหอศิลป์ จะกระทบกับการจัดแสดงเทศกาลละครกรุงเทพ แนํนอน 
ทําให๎ต๎องจัดโปรแกรมใหมํ อาจกระทบกับนักแสดงได๎ เพราะเป็นการแสดงสด รวมถึงนักแสดง
ตํางชาติ ซึ่งที่ผํานมามีการเปิดเวทีให๎ได๎มารํวมกิจกรรม ก็ต๎องลดในสํวนนี้ลงไป โดยนําไปแสดงใน
สวนสาธารณะแทน และกระทบกับเด็กและเยาวชน ที่สํวนใหญํเป็นทั้งผู๎จัดงานและเข๎ามาชมงาน ปีนี้
ก็จะไมํสามารถรองรับไดเ๎ยอะ และปริมาณลดลง 

นายอภินันท์ โปษยานนท์ ประธานอํานวยการและผู๎อํานวยการศิลป์บางกอก อาร์ต เบียนนา
เลํ กลําววํา การจัดงานศิลปะระดับนานาชาติ ปกติแล๎วเจ๎าเมืองอยําง กทม.ต๎องเป็นเจ๎าภาพ เพราะ
ถือเป็นภาพลักษณ์ อยํางไรก็ตาม เรื่องการบริหารจัดการตนไมํขอพูดถึง แตํอยากบอกวํา อยําสร๎าง
ภาพให๎ กทม.เป็นผู๎ร๎าย เพราะเรายังต๎องทํางานกับเขา เรื่อง กทม.จะมายึดพ้ืนที่เป็นเรื่องที่คิดกันได๎ 
แตํในทางปฏิบัติเขาจะทําหรือ และเราจะยอมหรือ เรื่องนี้ต๎องเจอกันครึ่งทาง ซึ่งคงไมํใชํการเจอกัน
ครั้งแรกและสุดท๎าย อยากฝากวําบริบทของบางกอกอาร์ตเบียนนาเลํ ไมํวําหอศิลป์จะตัดหรือจะทํา
อะไร เรายินดีพร๎อมสนับสนุนหอศิลป์ กทม. 

ภายหลังการแถลงขําว เครือขํายศิลปินและภาคประชาสังคมเพ่ือหอศิลปวัฒนธรรมแหํง
กรุงเทพมหานคร ได๎ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นายพุทธิพงษ์ 
ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นผู๎รับมอบ เพ่ือขอให๎แก๎ไขปัญหาหอศิลป์ใน
ขณะนี้ โดยอํานแถลงการณ์ มีใจความโดยสรุปวํา ขณะนี้สถานการณ์ชัดแล๎ววํา ผู๎วําฯ อัศวิน ไมํได๎
หยุดแผนการยึดคืนหอศิลป์ตามท่ีประกาศไว๎ แตํกลับเดินหน๎ากลั่นแกล๎งบั่นทอนการบริหารงานอยําง
เป็นขั้นตอน คือ 1. ตัดงบประมาณอุดหนุนปี 2561-2562 อ๎างวํา สภา กทม.ไมํยอมอนุมัติเพราะอาจ
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ผิดระเบียบและสัญญาโอนสิทธิ์บริหารหอศิลป์ มิได๎ระบุวํา กทม.ต๎องให๎งบอุดหนุน ซึ่งต๎องรีบแก๎ไขข๎อ
กฎหมายให๎ สภา กทม.อนุมัติงบได๎ แตํกลับเอาข๎ออ๎างนี้เป็นเหตุไมํให๎เงินอุดหนุน ถือเป็นความจงใจ 
2. การแตํงตั้งกรรมการสรรหา เพ่ือเสนอรายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลป์ชุดใหมํ มาจากทหารถึง 
3 คน ซึ่งไมํเคยเกิดขึ้นมากํอนที่มีทหารเข๎ามายุํงกระบวนการสรรหา เพราะที่ผํานมากิจการด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมเป็นเรื่องของภาคประชาชน และผู๎รู๎ผู๎เชี่ยวชาญด๎านนี้เฉพาะ ซึ่ งอดีตผู๎วําฯ ที่มาจาก
การเลือกตั้งได๎เคารพหลักการปฏิญญาระหวํางกรุงเทพมหานครและภาคประชาชน ที่จะดํารงไว๎ซึ่ง
ความอิสระในการบริหารจัดการหอศิลป์ เพ่ือความคลํอตัวและไมํเกิดผลประโยชน์ทับซ๎อน แตํการ
แตํงตั้งคณะกรรมการสรรหาในครั้งนี้ ชัดเจนวํา ผู๎วําฯ อัศวิน มีเจตนายึดหอศิลป์ ผํานคณะกรรม
มูลนิธิชุดใหมํ 

เครือขํายศิลปินฯ มิอาจนิ่งดูดายได๎ เพราะหอศิลป์เกิดจากการเรียกร๎องของศิลปินและภาค
ประชาชน เป็นผลงานของประชารัฐที่ประสบความสําเร็จในชํวง 10 ปีที่ผํานมา การบริหารของมูลนิธิ
ฯ สร๎างความเจริญก๎าวหน๎าและเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรมยอดนิยมอันดับหนึ่งของ กทม.ทั้ง
ชาวไทยและตํางชาติ ยอดผู๎ชมปีแรกปี 2552 จาก 3 แสนคน ทะลุ 1.7 ล๎านคน ในปี 2560 ทั้งนี้ 
เครือขํายศิลปินขอประณามการกระทําของผู๎วําฯ อัศวิน ที่ขาดความจริงใจ ขอเรียกร๎องให๎ยุติความ
พยายามดังกลําว 

นายพุทธิพงษ์ กลําววํา นายกฯ รับทราบปัญหา และมีข๎อหํวงใย จึงให๎ตนมารับเรื่องร๎องทุกข์ 
และรับฟังปัญหา ก็จะนําเรื่องจากทางเครือขํายศิลปินยื่นให๎แกํ นายกฯ ตํอไป 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:  

กรุงเทพมหานครต๎องการบริหารหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเอง 
กลุํมเครือขํายศิลปินและภาคประชาสังคมศิลปวัฒนธรรมต๎องการให๎มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร บริหารงานดังเดิม 
 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: กรุงเทพมหานคร ตํารวจ ประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน  
 
ระยะเวลา:  2561 
 
สถานะ: อยูํระหวํางดําเนินการแก๎ไข  
 
พลวัต:  สถานการณ์ความขัดแย๎งได๎ขยายตัวเนื่องจากเครือขํายศิลปินและภาคประชาสังคมได๎ออกมา
แตํงชุดดําประท๎วง 
 
ระดับความรุนแรง:  ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย์สินและรํางกาย 
 

วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  การเจรจาหาทางออกรํวมกัน การมีความ
จริงใจในการแก๎ไขปัญหา 
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แหล่งข้อมูล:  
 
เมเนเจอร์ออนไลน์. “กลุ่มศิลปินแต่งดํา ประท้วง “อัศวิน” กรณีไม่อุดหนุนงบ “หอศิลป์” เผยถูกตัด 
           น้ําวันนี ้หลังไม่มีงบจ่าย จี้ กทม.แก้สัญญาหนุนงบ” 26 กันยายน 2561. 
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134. ขอสิทธิ์ขึ้นสะพานและลอดอุโมงค ์ 
 
พื้นที่:    กรุงเทพฯ 
 
ประเภท: การจัดการจราจร 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม:  ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: กลุํมนักบิดหรือ ผู๎ใช๎จักรยานยนต์คัดค๎านและขอสิทธิ์ขึ้นสะพานและลอดอุโมงค์  
 
ความเป็นมา: 
 1 เมษายน 2559  พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รองผู๎บัญชาการตํารวจนครบาล (รับผิดชอบ
งานจราจร) ระบุวํา ที่ผํานมา มีรถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนขับขี่ขึ้นไปบนสะพานข๎ามทางแยกและอุโมงค์
ลอดทางแยก สํงผลตํอปัญหาการจราจร เนื่องจากบนสะพานหรืออุโมงค์ไมํได๎จัดชํองทางจราจรไว๎
สําหรับรถท่ีมีความเร็ว ทําให๎เกิดอุบัติเหตุบํอยครั้ง ด๎วยเหตุนี้บช.น. จึงจําเป็นต๎องออกข๎อบังคับ โดย
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เพ่ือให๎การปฏิบัติงานของเจ๎าพนักงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได๎กําชับให๎ ผบก.จร. และ รองผบก.น.1-9 ที่ดูแลงานจราจร สั่งกําชับ
ตํารวจจราจรให๎กวดขันจับกุมผู๎กระทําผิดกฎข๎อบังคับอยํางเครํงครัด หากฝ่าฝืน เจ๎าหน๎าที่จะต๎อง
ดําเนินการตามกฎหมายโดยไมํมีข๎อยกเว๎น 

สมาชิกเพจ "เรารักดํานตรวจ"สํวนหนึ่ง แสดงความคิดเห็นวํา มาตรการดังกลําวทําให๎ผู๎ขี่
รถจักรยานยนต์ไมํได๎รับความสะดวกในการสัญจร รวมถึงยังมีภาพรถจักรยานยนต์ที่รวมตัวกันขี่ขึ้น
สะพานภูมิพล พร๎อมปิดสะพานไมํให๎สัญจรได๎ ที่ถูกเผยแพรํผํานเพจ "เรารักดํานตรวจ" แสดงออกวําผู๎
ขับข่ีรถจักรยานยนต์สํวนหนึ่งได๎รับผลกระทบ 

29 เมษายน 2559  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได๎ออกประกาศข๎อบังคับเจ๎าพนักงานในเขต
กรุงเทพมหานคร วําด๎วยการห๎ามรถบางชนิดขึ้นสะพาน และลอดอุโมงค์ทางรํวมทางแยก พุทธศักราช 
2559 โดยห๎ามรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถยนต์สามล๎อ และล๎อเลื่อนลากเข็นทุกชนิด ขึ้นบน
สะพานข๎ามทางแยก สะพานยกระดับ และสะพานข๎ามแมํน้ํา 39 สะพาน และห๎ามลอดอุโมงค์ทาง
รํวมทางแยก 5 แหํง ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 500-1,000 บาท โดยมีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 23 กรกฎาคม
2559  

 ตํารวจนครบาล เคยให๎เหตุผลสนับสนุนการบังคับใช๎กฎหมายนี้ ก็เพ่ือความปลอดภัยของ
ผู๎ใช๎รถใช๎ถนน เนื่องจากประชาชนร๎องเรียนวํา บนสะพานและอุโมงค์ตํางๆมักมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ
จักรยานยนต์เป็นจํานวนมาก ขณะที่ผู๎เชียวชาญด๎านวิศวกรรม ก็ระบุเชํนกันวํา สะพานและอุโมงค์ใน
กรุงเทพมหานคร ถูกออกแบบไว๎สํ าหรับรถยนต์  ไมํได๎ออกแบบพ้ืนที่บริ เวณไหลํทางเผื่อ
รถจักรยานยนต์สัญจร กํอนหน๎านี้ กลุํมผู๎ใช๎รถจักรยานยนต์ได๎ยื่นฟ้องศาลปกครอง  พร๎อมขอให๎
คุ๎มครองชั่วคราว แตํศาลปกครองยกคําร๎อง จนกระท่ังมีกฎหมายบังคับใช๎ฉบับนี้ขึ้น  

4 พฤศจิกายน 2561 ที่ สน.พหลโยธิน นายพีรสิทธิ์ จิระวงศ์ไพศาล พร๎อมตัวแทนกลุํม
สมาชิกปลดแอกชาวสองล๎อรวม 5 คน ได๎ยื่นหนังสือขอให๎ยกเลิกข๎อบังคับเกี่ยวกับการจราจร ห๎าม
ไมํให๎รถจักรยานยนต์สัญจรขึ้นบนสะพานข๎ามทางรํวมแยกและลอดลงในอุโมงค์ตลอดทางแยกทาง
รํวมเมื่อปี 2559 ทั้งนี้มีพ.ต.อ.ปราศรัย จิตตสนธิ รองผบก.น.2 และพ.ต.อ.อิทธิเชษฐ์ วงษ์หอมนวล 
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ผกก.สน.พหลโยธิน เป็นผู๎รับเรื่องไว๎ สําหรับหนังสือมีรายละเอียดสรุป กลุํมผู๎ใช๎รถจักรยานยนต์ได๎เคย
ยื่นคําร๎องตํอศาลปกครองขอให๎เพิกถอนข๎อบังคับดังกลําว โดยในปัจจุบันคดียังอยูํระหวํางการ
พิจารณาของศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดําที่ 1639,1641/2559 โดยกํอนหน๎านี้กลุํมผู๎ใช๎
รถจักรยานยนต์ได๎สอบถามไปยังสํานักการจราจรฯ และขนสํง ถึงการรองรับการสัญจรของ
รถจักรยานยนต์ทั้งบนสะพานข๎ามแยกและอุโมงค์ตํางๆ ในพ้ืนที่กรุงเทพ ซึ่งทางสํานักการจราจรฯ
ตอบกลับวําการออกแบบสะพานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครสามารถรองรับยานพาหนะได๎ทุกประเภท 
จึงอาศัยเหตุผลดังกลําวนําข๎อมูลสํวนนี้ยื่นเพ่ือประกอบการพิจารณา ให๎ยกเลิกข๎อบังคับเกี่ยวกับ
การจราจรที่ได๎ออกไปเมื่อปี 2559 

เนื่องด๎วยข๎อบังคับดังกลําวเป็นอํานาจทางปกครองที่สามารถออกคําสั่งยกเลิกได๎โดยไมํ
จําเป็นต๎องให๎ศาลปกครองมีคําพิพากษา เพราะที่ผํานมาจะเห็นได๎ชัดวําข๎อบังคับฯ ไมํกํอให๎เกิด
ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ กลับกันข๎อบังคับดังกลําวยังเป็นชนวนให๎เกิดความขัดแย๎งระหวํางผู๎ใช๎
จักรยานยนต์กับเจ๎าหน๎าที่ตํารวจผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ และข๎อบังคับดังกลําวอาจตกเป็นเครื่องมือในการ
กระทําท่ีไมํเหมาะสมของเจ๎าหน๎าที่ตํารวจบางนายอีกด๎วย 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:  

ตํารวจจราจรต๎องการลดปัญหาอุบัติเหตุ  
กลุํมนักบิดต๎องการขอขึ้นสะพานและลอดอุโมงค์  

 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: กรุงเทพมหานคร ผู๎ขับขี่ทั่วไป สื่อมวลชน  
 
ระยะเวลา:  2559 - 2561 
 
สถานะ: อยูํระหวํางดําเนินการแก๎ไข  
 
พลวัต:  สถานการณ์ความขัดแย๎งได๎ขยายตัวเนื่องจากกลุํมนักบิดมายื่นหนังสือขอสิทธิ์ 
 
ระดับความรุนแรง:  ไมํมีความเสียหายตํอทรัพย์สินและรํางกาย 
 

วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ  การเจรจาหาทางออกรํวมกัน การยื่น
หนังสือเรียกร๎อง กระบวนการศาลปกครอง 
แหล่งข้อมูล:  
กรุงเทพธุรกิจ. “ชาวสองล้อยื่นหนังสือยกเลิกข้อบังคับจราจร ทวงสิทธิใช้อุโมงค์รัชโยธิน.” 4   

          พฤศจิกายน 2561. 
ไทยพีบีเอส. “สะท๎อนเสียงผู๎ใช๎รถจักรยานยนต์ หลัง บช.น.ห๎ามขึ้นสะพาน-ลงอุโมงค์ทางแยก” 1          
          เมษายน 2559. 
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135. คัดค้านตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือในชุมชน 
  
พื้นที่: ซอยลาซาล 24 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
 
ประเภท: การจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐาน (โทรคมนาคม) 
 
ระดับการรับรู้ของสังคม: ระดับชาติ 
 
ประเด็นขัดแย้ง: ชาวบ๎านในซอยลาซาล 24 กทม.คัดค๎านการติดตั้งเสาสํงสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของผู๎ประกอบการรายหนึ่ง เนื่องจากติดตั้งในขุมชน โดยไมํผํานประชาพิจารณ์ตามกฎหมายกําหนด 
ซึ่งอาจจะสํงผลกระทบตํอสุขภาพประชาชนในระยะยาว และได๎ร๎องเรียนไปยังสํานักงานเขตฯ และ 
สํานักงาน กสทช.เพ่ือให๎ยุติการดําเนินการ 
ความเป็นมา:  

1 กุมภาพันธ์ 2561 สํานักงานเขตบางนารํวมกับบริษัทโทรศัพท์มือถือได๎มีการจัดประชุมแนว
ทางการทําความเข๎าใจการตั้งสถานีวิทยุโทรคมนาคม ซึ่งมีผู๎เข๎ารํวมเพียง 15 คน แตํทางบริษัทได๎ทํา
เรื่องยื่นขออนุญาตตั้งเสาสํงสัญญาณ 

 มิถุนายน 2561 ตํอมาชาวบ๎านในซอยลาซาล 24 กทม. เห็นบริษัทมาเตรียมตั้งเสาสํง จึง
รวมตัวกันและคัดค๎านการติดตั้งเสาสํงสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู๎ประกอบการรายหนึ่ง 
เนื่องจากติดตั้งในขุมชน โดยไมํผํานประชาพิจารณ์ตามกฎหมายกําหนด เพราะไมํทราบเรื่องการจัด
ประชุมเลย โดยเฉพาะบ๎านที่อยูํใกล๎กับจุดตั้งเสาเข็ม นอกจากนี้ชื่อของผู๎เข๎ารํวมประชุมบางคนไมํได๎
อยูํอาศัยหรือมีตัวตนในที่อยูํอาศัยพ้ืนที่ซอยลาซาล ทั้งนี้ชาวบ๎านกังวลวําเสาสํงนั้นอาจจะสํงผล
กระทบตํอสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะเด็กและผู๎สูงอายุในระยะยาว และได๎ร๎องเรียนไปยังสํานักงาน
เขตฯ และ สํานักงาน กสทช.เพ่ือให๎ยุติการดําเนินการ และให๎ย๎ายไปตั้งเสาสํงในพ้ืนที่โลํง ทั้งนี้ ทางก
สทช. ได๎แจ๎งให๎บริษัทโทรศัพท์มือถือสํงข๎อมูลที่ได๎รับการร๎องเรียนภายใน 7 วัน และขอขยายได๎ 7 วัน 
จากนั้นจะดําเนินการพิจารณาอีกท ี
  
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

1. ชาวชุมชนซอย ลาซาล ต๎องการให๎ระงับการกํอสร๎างและติดตั้งเสาสํงสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือ 

2. บริษัทโทรศัพท์มือถือต๎องการ  กํอสร๎างและติดตั้งเสาสํงสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 
 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: สํานักงานเขตบางนา สํานักงานท่ีดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร กรรมการองค์การอิสระ
เพ่ือคุ๎มครองผู๎บริโภคภาคประชาชน คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ (กทช.) กรมโยธาธิ
การและผังเมือง สถาบันคุ๎มครองผู๎บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ (กสทช.)  
 
ระยะเวลา: 2561 
 
สถานะ:  อยูํระหวํางการดําเนินการแก๎ไช  
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พลวัต: สถานการณ์คลี่คลาย โดยบริษัทชะลอการติดตั้งเสาสัญญาณ 
 
ระดับความรุนแรง: ไมํมีความเสียหาย 
 
วิธีการแก้ไข:  
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ 

- การเจรจารํวมกันของทุกฝ่ายที่เก่ียวข๎อง การใช๎กฎหมายควบคุมอาคารกับท๎องถิ่น  และ
กฎหมายขอคลื่น ถ๎าเป็นเสาไมํเกิน 30 วัตต์ ต๎องแจกเอกสารภายใน 500 เมตร  หากเกิน 30 วัตต์ 
ต๎องเชิญประชุม ถ๎าสํวนใหญํไมํต๎องการให๎ตั้งก็ต๎องหาที่อ่ืน  
 
ปัจจัยที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ การที่ภาครัฐใสํใจในการแก๎ไข
ปัญหา 
 
แหล่งข้อมูล: 
ไทยพีบีเอส. “ร้องทุก(ข์)ลงป้ายนี้ :คัดค้านสร้างเสาส่งสัญญานโทรศัพท์มือถือ ซอยลาซาล 24 เขต 

บางนา กทม.” 8 มิถุนายน 2561. 
 
 
 

 



 
บทท่ี 3 

สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 
 การส ารวจฐานข้อมูลองค์ความรู้การจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากการด าเนินโครงการตาม
แนวนโยบายของรัฐ: ภาคกลาง  มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลความขัดแย้งอันเนื่องจาก
โครงการของรัฐ นี้ ผู้ศึกษาได้ท าการส ารวจจังหวัดในภาคกลางจ านวน 27 จังหวัด ได้ผลการศึกษา
ความขัดแย้งทั้งหมด 135 กรณี ซึ่งประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีความหลากหลาย เช่น ปัญหาการ
ประกาศท่ีดินของหน่วยงานรัฐทับที่ท ากินหรือที่อยู่อาศัยของประชาชน ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมที่
เกิด หรือ อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น  

ในบทนี้ จะน าเสนอผลการศึกษาโดยแบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้   
1. ภาพรวมของสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่เกิดจากการด าเนินโครงการตามนโยบาย 

ของรัฐ ภาคกลาง 
2. ประเภทของความขัดแย้ง 
3. สาเหตุของความขัดแย้ง 
4. กระบวนการจัดการความขัดแย้ง 
5. กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้ง 
6. แผนที่ความขัดแย้ง 

 
1. ภาพรวมของสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ เกิดจากการด าเนินโครงการตาม
แนวนโยบายของรัฐ ภาคกลาง 

ผลการศึกษาความขัดแย้งอันเนื่องจากโครงการของภาครัฐในภาคกลางจ านวนทั้งหมด 135 
กรณี ซึ่งประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีความหลากหลาย เช่น การคัดค้านการตั้งเสาสัญญาณ
โทรศัพท์ กรณีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เป็นต้น ดังตารางที่ 1  

 
ตารางท่ี 1 สถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดจากการด าเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ  
              ภาคกลาง 

กรณีท่ี ประเด็นความขัดแย้ง จังหวัด ประเภท 
1 คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน     

อ.ท่าม่วง 
กาญจนบุรี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    

และสิ่งแวดล้อม 
2 ความขัดแย้งกรณีสารตะกั่วปนเปื้อน 

ล าห้วยคลิตี้ 
กาญจนบุรี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    

และสิ่งแวดล้อม 
3 ปัญหาท่อส่งก๊าซ ไทย-พม่า กาญจนบุรี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    

และสิ่งแวดล้อม 
4 ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง  

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ 
กาญจนบุรี การจัดการความขัดแย้งระหว่าง

คนกับสัตว์ 
5 จัดระเบียบแพท่องเที่ยว กาญจนบุรี การจัดการการท่องเที่ยว 
6 การจัดผังเมืองพ้ืนที่ต าบลเกวียนหัก 

อ าเภอขลุง เป็นพื้นที่สีชมพู 
จันทบุรี การพัฒนาเมือง 
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กรณีที ่ ประเด็นความขัดแย้ง จังหวัด ประเภท 
7 คัดค้านการออกอาชญาบัตรพิเศษ

ให้แก่เหมืองแร่ทองค า 
จันทบุรี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    

และสิ่งแวดล้อม 
8 การข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว จันทบุรี การจัดการประชากร (แรงงาน) 
9 ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง     

พ้ืนที่อ าเภอแก่งหางแมว 
จันทบุรี การจัดการความขัดแย้งระหว่าง

คนกับสัตว์ 
10 คัดค้านการออกเอกสารสิทธิ์ชายฝั่ง จันทบุรี การจัดการทรัพยากรที่ดิน 
11 คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า             

ต.นครเนื่องเขต 
ฉะเชิงเทรา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    

และสิ่งแวดล้อม 
12 การจัดการบ่อขยะ อ าเภอพนมสาร

คาม 
ฉะเชิงเทรา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    

และสิ่งแวดล้อม 
13 คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเขา

หินซ้อน 
ฉะเชิงเทรา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    

และสิ่งแวดล้อม 
14 ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง  

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
ฉะเชิงเทรา การจัดการความขัดแย้งระหว่าง

คนกับสัตว์ 
15 คัดค้านผังเมืองรวม จ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา การพัฒนาเมือง 
16 คัดค้านโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน

ทดแทนจากขยะชุมชน  
ชลบุรี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    

และสิ่งแวดล้อม 
17 คัดค้านการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์

ในชุมชน 
ชลบุร ี การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน       

(ด้านโทรคมนาคม) 
18 การจัดการพ้ืนที่ขยะเขาไม้แก้ว ชลบุร ี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    

และสิ่งแวดล้อม 
19 การบริหารจัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยว ชลบุร ี การจัดการการท่องเที่ยว 
20 การข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว ชลบุร ี การจัดการประชากร (แรงงาน) 
21 ประท้วงค่าเวนคืนโครงการอ่างเก็บน้ า

คลองหลวงรัชชโลทร 
ชลบุร ี การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 

22 การคัดค้านโครงการทางพิเศษบูรพา
วิถ-ีพัทยา   

ชลบุร ี การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน       
(คมนาคม) 

23 คัดค้านโครงการมอเตอร์เวย์สาย
ชลบุร-ีหนองคาย 

ชลบุร ี การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน       
(คมนาคม) 

24 การจัดการทรัพยากรน้ า  ในการท า
เกษตรกรรม 

ชัยนาท การจัดการทรัพยากรน้ า 

25 โครงการรับจ าน าข้าว ชัยนาท การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 
26 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

เเพะ  
ชัยนาท การพัฒนาเศรษฐกิจ 

27 การรื้อถอนท่อคอนกรีตขวางทางน้ า   ชัยนาท การจัดการทรัพยากรน้ า 
28 คัดค้านการก่อสร้างบ่อขยะ  

 
ชัยนาท การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    

และสิ่งแวดล้อม 
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กรณีที ่ ประเด็นความขัดแย้ง จังหวัด ประเภท 
29 การจัดการที่ดินเกาะกูด ตราด การจัดการทรัพยากรที่ดิน 
30 การจัดการที่ดินเกาะช้าง ตราด การจัดการทรัพยากรที่ดิน 
31 คัดค้านสร้างฝายชะลอน้ า ตราด การจัดการทรัพยากรน้ า 
32 การจัดการประมงชายฝั่ง ตราด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    

และสิ่งแวดล้อม 
33 ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง   

อ าเภอบ่อไร่ 
ตราด การจัดการความขัดแย้งระหว่าง

คนกับสัตว์ 
34 คัดค้านแก้ไขผังเมืองจังหวัดนครนายก 

พ.ศ. 2555  
นครนายก การพัฒนาเมือง 

35 คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานขยะ 

นครนายก การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    
และสิ่งแวดล้อม 

36 คัดค้ านโครงการก่อสร้ า งสะพาน    
กลับรถบนทางหลวงหมายเลข 305      
(ถนนรังสิต-นครนายก) 

นครนายก การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(คมนาคม) 

37 ประท้วงฝายชะลอน้ าช ารุด   นครนายก การจัดการทรัพยากรน้ า 
38 ร้ อง เรี ยนสะพานเบี่ ย งข้ ามแม่น้ า

นครนายกช ารุด   
นครนายก การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(คมนาคม) 
39 การย้ายโบราณวัตถุ และยุบพิพิธ 

ภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐม จังหวัด
นครปฐม ไปจัดแสดงที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

นครปฐม การจัดการศิลปวัฒนธรรม 

40 คัดค้านการก่อสร้างโรงงานพลาสติก นครปฐม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

41 คัดค้านการจัดระเบียบการจราจร 
“ตลาดบน-ตลาดล่าง” 

นครปฐม การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน
(คมนาคม) 

42 คัดค้านโครงการก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณถนนสนามบิน
น้ า 

นนทบุรี การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน
(คมนาคม) 

43 คั ด ค้ า นก า รส ร้ า ง รั้ ว บน ทา ง เท้ า      
ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง  

นนทบุรี การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน
(คมนาคม) 

44 คัดค้านผังเมืองรวมฉบับใหม่ นนทบุรี การพัฒนาเมือง 
45 คัดค้านป้าย LED โฆษณาบดบัง

ทัศนียภาพเจดีย์เอียงเกาะเกร็ด   
นนทบุรี การจัดการการท่องเที่ยว 

46 คัดค้านการชะลอโครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสนั่น
รักษ์ 

ปทุมธานี การจัดการประชากร (ผู้สูงอายุ) 
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กรณีที ่ ประเด็นความขัดแย้ง จังหวัด ประเภท 
47 คัดค้านการสร้างโรงงานเผาขยะเพ่ือ

ผลิตไฟฟ้า 
ปทุมธานี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  
48 คัดค้านการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแรงสูง ปทุมธานี การจัดการโครงสร้าง พ้ืนฐาน 

(สาธารณูปการ) 
49 คัดค้านการก่อสร้างโครงการศูนย์

เรียนรู้การจัดการขยะและการผลิต
ขยะเชื้อเพลิง (RDF) 

ปทุมธานี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

50 คัดค้านเทศบาลขยายถนนซอยคุณพระ ปทุมธานี การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(คมนาคม) 

51 โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยในพื้นท่ี
สาธารณะคลองชายธง             

ประจวบคีรีขันธ์ การจัดการที่ดิน/การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

52 คัดค้าน“โครงการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ บางสะพาน  

ประจวบคีรีขันธ์ การจัดการการจัดการที่ดิน/การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

53 คัดค้านโรงงานอุตสาหกรรมแยกขยะ
เหล็ก 

ประจวบคีรีขันธ์ การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

54 คัดค้านการรวม 3 เกาะตั้งอุทยาน
แห่งชาติอ่าวสยาม 

ประจวบคีรีขันธ์ การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

55 ประมงพ้ืนบ้านร้องรัฐแก้ประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการ
ก าหนดเครื่องมือท าการประมง 

ประจวบคีรีขันธ์ การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

56 การคัดค้านสร้างโรงหลอมขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ปราจีนบุรี การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

57 การคัดค้านขอประทานบัตรท าเหมือง
แร่ทรายแก้ว 

ปราจีนบุรี การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

58 คัดค้านการก่อสร้างโรงงานคัดแยกขยะ ปราจีนบุรี การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

59 คัดค้านสร้างมอเตอร์เวย์ ช่วงท่าเรือ
แหลมฉบัง--ปราจีนบุรี 

ปราจีนบุรี การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(คมนาคม)/ 

60 คัดค้านการน าเข้าขยะและการเผาขยะ ปราจีนบุรี การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

61 คัดค้านการก่อสร้างลานกองถ่านหิน พระนครศรีอยุธยา การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

62 ประท้วงรียกร้องเปิดประตูระบายน้ า
เจ้าเจ็ด 

พระนครศรีอยุธยา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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กรณีที ่ ประเด็นความขัดแย้ง จังหวัด ประเภท 
63 ประท้วงการขนถ่ายถ่านหิน 

 
พระนครศรีอยุธยา การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
64 การรุกล้ าเมืองมรดกโลก พระนครศรีอยุธยา การจัดการการท่องเที่ยว/การ

จัดการศิลปวัฒนธรรม 
65 การคัดค้านโรงโม่หินบริเวณเขาอีบิด เพชรบุรี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
66 ค้านสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ       เพชรบุรี การจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม 
67 คัดค้านการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์ 
เพชรบุรี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
68 คัดค้านการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา

องค์การแรง งานระหว่างประเทศ 
(ILO) ฉบับ ที่ 188 

เพชรบุรี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

69 ประมงพ้ืนบ้านขอให้ยกเลิกการออก
ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์เพียง
อย่างเดียว 

เพชรบุรี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

70 คัดค้านสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ระยอง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

71 คัดค้านผังเมือง ระยอง การพัฒนาเมือง 
72 ประมงพ้ืนบ้านขอให้ทบทวนการบังคับ

ใช้กฎหมาย 
ระยอง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
73 คัดค้านการวางโครงข่ายระบบสายส่ง

ไฟฟ้าแรงสูง 
ระยอง การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(สาธารณูปการ) 
74 คัดค้านการสร้างโรงงานรีไซเคิ้ลฝุ่นแดง ระยอง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
75 คัดค้านการสร้างโรงงานรีไซเคิลฝุ่นจาก

เตาหลอมเหล็ก 
ระยอง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
76 ความขัดแย้งปัญหาการบุกรุกที่ราช

พัสดุ อ าเภอสวนผึ้ง 
ราชบุรี การจัดการทรัพยากรที่ดิน 

77 คนไร้สัญชาติเรียกร้องเปลี่ยนกฎหมาย ราชบุรี การจัดการประชากร (คนไร้
สัญชาติ) 

78 คัดค้านทางกลับรถเกือกม้า อ .โพ
ธาราม  

ราชบุรี การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(คมนาคม) 

79 คัดค้านการก่อสร้างอาคารอเนก 
ประสงค์ 

ราชบุรี การพัฒนาที่ดิน 

80 คัดค้านจุดกลับรถ อ.บ้านโป่ง  ราชบุรี การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน
(คมนาคม) 
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กรณีที ่ ประเด็นความขัดแย้ง จังหวัด ประเภท 
81 คัดค้านสร้างโรงงานปูนขาว ราชบุรี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
82 คัดค้านการก่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้า 

230 กิโลวัตต์  
ลพบุรี การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(สาธารณูปการ) 
83 คัดค้านสร้างโรงโม่หินเหมืองใต้ดิน ลพบุรี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
84 คัดค้านตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ใน

ชุมชน 
ลพบุรี การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

85 การท าเหมืองทองค าในพ้ืนที่ ลพบุรี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

86 คัดค้านการสร้างโรงงานคัดแยกขยะ อ.
พระสมุทรเจดีย์ 

สมุทรปราการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

87 ค้านโครงการสร้างถนนรอบคุ้งบาง
กระเจ้า 

สมุทรปราการ การพัฒนาเมือง 

88 คัดค้านอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศฉบับที่ 118 

สมุทรปราการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

89 การจัดการบ่อขยะแพรกษา สมุทรปราการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

90 คัดค้านร่างพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า ฉบับใหม่ (ไซเตส)  

สมุทรปราการ สังคมและเศรษฐกิจ 

91 ประท้วงการใช้กฎหมาย  ห้ามเรือ 
ประมงผิดกฎหมาย 

สมุทรสงคราม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

92 ประท้วง "อัมพวาโมเดล" สมุทรสงคราม การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(คมนาคม) 

93 ร้องเรียนปัญหาขยะ  สมุทรสงคราม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

94 คัดค้านโครงการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซ
ขนาดใหญ่และท่าเทียบเรือ 

สมุทรสงคราม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

95 คัดค้านตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์  ใน
ชุมชน 

สมุทรสงคราม การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(โทรคมนาคม) 

96 ประท้วงการใช้กฎหมาย  ห้ามเรือ 
ประมงผิดกฎหมาย 

สมุทรสาคร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

97 คัดค้าน ทางขึ้น-ลง โครงข่ายทาง
สนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลัก
ของประเทศ ช่วงจังหวัดสมุทรสาคร–
จังหวัดสมุทรปราการ 
 

สมุทรสาคร การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(คมนาคม) 
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กรณีที ่ ประเด็นความขัดแย้ง จังหวัด ประเภท 
98 ประท้วงการสร้างถนนล่าช้า (สายวัด

เจษฎาราม-สารินโคกขาม) 
สมุทรสาคร การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(คมนาคม) 
99 ประท้วงการสร้างโรงคัดแยกขยะและ

โรงไฟฟ้า 
สมุทรสาคร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
100 การเรียกร้องเบี้ยยังชีพคนชรา และคน

พิการ 
สมุทรสาคร การจัดการประชากร (ผู้สูงอายุ 

และคนพิการ) 
101 คัดค้านโครงการโรงงานผลิตน้ าตาล

และโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 60 เมกกะ
วัตต์  

สระแก้ว 
 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

102 ผู้ประกอบการคัดค้าน        
“สระแก้วโมเดล”  

สระแก้ว 
 

การพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจ 

103 ต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะพิษและ
กากอุตสาหกรรม  

สระแก้ว 
 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

104 ผู้ประกอบการปลาชาวกัมพูชาประ 
ท้วงศุลกากรไทย เก็บภาษีน าเข้าปลา
เพ่ิมข้ึน 

สระแก้ว 
 

การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 

105 คัดค้านตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ใน
ชุมชน 

สระแก้ว การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(โทรคมนาคม) 

106 การคัดค้านการออกอาชญาบัตรพิเศษ
ส ารวจและผลิตแร่ทองค า  

สระบุรี 
 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

107 คัดค้านการสร้างโรงโม่หินและเหมือง
ใต้ดิน  

สระบุรี 
 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

108 คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่าน
หิน  

สระบุรี 
 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

109 คัดค้านการสร้างโรงงานรีไซเคิล ฝุ่น
แดง หรือฝุ่นเหล็ก 

สระบุรี 
 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

110 คัดค้านการออกโฉนดที่ดินพ้ืนที่
สาธารณะให้นายทุน  

สระบุรี 
 

การจัดการทรัพยากรที่ดิน 

111 คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
 

สิงห์บุรี การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน
(โทรคมนาคม) 

112 คัดค้านการก่อสร้างโครงการเขื่อน
ยกระดับน้ า 

สิงห์บุรี การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน
(คมนาคมทางน้ า) 

113 ประท้วงการสร้างโครงหลังคาเหล็กบด
บังทัศนียภาพ 

สิงห์บุรี การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

114 ค้านโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อจาก
ถนนสาย 340 สุพรรณบุรี – กรุงเทพฯ 

สุพรรณบุรี การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(คมนาคม) 
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กรณีที ่ ประเด็นความขัดแย้ง จังหวัด ประเภท 
115 คัดค้านโครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล สุพรรณบุรี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
116 ค้านการท าบ่อดินในชุมชน 

 
สุพรรณบุรี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
117 ประท้วงการขยายโรงงานคัดแยกขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ 
สุพรรณบุรี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
118 ประท้วงให้ปิดกิจการโรงงานเอทานอล สุพรรณบุรี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
119 ค้านสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินซับบิทูนิมัส อ่างทอง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
120 การจัดพ้ืนที่พักพิงให้กับผู้ประสบภัย

น้ าท่วมในพื้นที่ 
อ่างทอง  การจัดการทรัพยากรน้ า 

121 ค้านสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ อ่างทอง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

122 คัดค้านสร้างเขื่อนแม่วงก์  อุทัยธานี  การจัดการทรัพยากรน้ า 

123 ประท้วงการละเลยซ่อมถนน  
 

อุทัยธานี การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(คมนาคม) 

124 เรียกร้องแก้ไขกฎหมายขายฝาก อุทัยธานี การจัดการสังคมและเศรษฐกิจ  

125 คัดค้านโมเดลการตั้งบริษัทลูก 
 

กรุงเทพมหานคร การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

126 คัดค้านการก่อสร้างโครงการ
คอนโดมิเนียมธนารักษ์ประชารัฐ 

กรุงเทพมหานคร การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

127 คัดค้านโครงการพัฒนาริมฝั่ง
เจ้าพระยา 

กรุงเทพมหานคร การพัฒนาเมือง 

128 การขอคืนพ้ืนที่ป้อมมหากาฬ กรุงเทพมหานคร การพัฒนาเมือง 
129 การขอคืนพ้ืนที่สวนสาธารณะพระราม 

3 
กรุงเทพมหานคร การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

คมนาคม 
130 ผู้ประกอบการขอคืนพ้ืนที่ตลาดเฉลิม

ลาภ 
กรุงเทพมหานคร การพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจ 

131 ประท้วงการจัดระเบียบตลาด
ปากคลองตลาด 

กรุงเทพมหานคร การพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจ 

132 คนพิการประท้วงเรื่องลิฟต์ของสถานี
รถไฟฟ้า  

กรุงเทพมหานคร การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(สาธารณูปการ) 

133 ประท้วง กทม.จะยึดหอศิลป์ กรุงเทพมหานคร การจัดการศิลปะวัฒนธรรม 
134 ขอสิทธิ์ขึ้นสะพานและลอดอุโมงค์  

 
กรุงเทพมหานคร การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

คมนาคม 
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135 คัดค้านสร้างเสาส่งสัญญานโทรศัพท์ 
มือถือ ซอยลาซาล 24 เขตบางนา  

กรุงเทพมหานคร การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
โทรคมนาคม 

2. ประเภทของความขัดแย้ง 
 หากจ าแนกตามประเภทของความขัดแย้งจะพบว่า ความขัดแย้งที่เกิดจากการด าเนินโครง 
การตามแนวนโยบายของรัฐ ในภาคกลางนั้นส่วนใหญ่เป็นประเภททรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ านวน  71  กรณี (ร้อยละ 52.60)  เช่น กรณีการคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน     
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  ค้านสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ จ.อ่างทอง การประท้วงปิดโรงงานเอ
ทานอล จ.สุพรรณบุรี ที่ท าให้เกิดกลิ่นเหม็น น้ าเน่าเสียมากว่า 10 ปี 

รองลงมาเป็น การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 32 กรณี (ร้อยละ 23.70)  เช่น กรณี
การคัดค้านโครงการทางพิเศษบูรพาวิถี จ.ชลบุรี การออกเอกสารสิทธิ์ชายฝั่ง จ.จันทบุรี เป็นต้น   

การพัฒนาเมือง สังคมและเศรษฐกิจ จ านวน   23 กรณี (ร้อยละ 17.04)  เช่น การคัดค้าน
ผังเมือง จ.ชลบุรี จัดระเบียบแพท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี เป็นต้น 

การจัดการประชากร จ านวน 5  กรณี (ร้อยละ 3.70)  เช่น  กรณีการขึ้นทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าว จ.จันทบุรี คนไร้สัญชาติ จ.ราชบุรี  การจ่ายเบี้ยคนชราและคนพิการ เป็นต้น 

ความขัดแย้งระหว่างคนและสัตว์ จ านวน  4 กรณ ี  (ร้อยละ 2.96) เช่น  ขัดแย้งระหว่างคน
กับช้าง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี  อ.บ่อไร่ จ.ตราด อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ดัง
ตารางที่ 2  
       ตารางท่ี 2  ประเภทของความขัดแย้ง 
 

ล าดับที่ ประเภทความขัดแย้ง จ านวน ร้อยละ 
1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 71 52.60 
2 การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน  32 23.70 
3 การพัฒนาเมือง สังคมและเศรษฐกิจ 23 17.04 
4 การจัดการประชากร (แรงงานต่างด้าว ไร้สัญชาติ 

ผู้สูงอายุ) 
5 3.70 

5 ความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ 4 2.96 
                          รวม 135 100.00 

 
 

52% 
24% 

17% 

4% 3% 
ประเภทความขัดแย้ง 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน  

การพัฒนาเมือง สังคมและเศรษฐกิจ 

การจัดการประชากร (แรงงานต่างด้าว ไร้
สัญชาติ ผู้สูงอายุ) 
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2.1 ความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 ความขัดแย้งที่เกิดจากการด าเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐภาคกลางที่เป็นประเด็น
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจ านวน 71 กรณี (ร้อยละ 52.60)  เช่น กรณีสารตะกั่ว
ปนเปื้อน ล าห้วยคลิตี้ จ.กาญจนบุรี  คัดค้านการออกเอกสารสิทธิ์ชายฝั่ง จ.จันทบุรี โครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า  ต.นครเนื่องเขต จ.ฉะเชิงเทรา  การคัดค้านโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจาก
ขยะชุมชน จ.ชลบุรี เป็นต้น โดยความขัดแย้งประเภทนี้เกิดข้ึนทุกจังหวัดของภาคกลาง ดังตารางที่ 3  
 
ตารางท่ี 3 ความขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 

ล าดับที่ กรณีที่ ประเด็นความขัดแย้ง จังหวัด 
1 1 คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน   อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี 
2 2 ความขัดแย้งกรณีสารตะกั่วปนเปื้อน ล าห้วยคลิตี้ กาญจนบุรี 
3 3 ปัญหาท่อส่งก๊าซ ไทย-พม่า กาญจนบุรี 
4 7 คัดค้านการออกอาชญาบัตรพิเศษให้แก่เหมืองแร่ทองค า จันทบุรี 
5 10 คัดค้านการออกเอกสารสิทธิ์ชายฝั่ง จันทบุรี 
6 11 คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า   ต.นครเนื่องเขต ฉะเชิงเทรา 
7 12 การจัดการบ่อขยะ  อ าเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 
8 13 คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา 
9 16 คัดค้านโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากขยะ

ชุมชน  
ชลบุรี 

10 18 การจัดการพ้ืนที่ขยะเขาไม้แก้ว ชลบุร ี
11 24 การจัดการทรัพยากรน้ า ในการท าเกษตรกรรม ชัยนาท 
12 27 การรื้อถอนท่อคอนกรีตขวางทางน้ า   ชัยนาท 
13 28 คัดค้านการก่อสร้างบ่อขยะ  ชัยนาท 
14 29 การจัดการที่ดินเกาะกูด ตราด 
15 30 การจัดการที่ดินเกาะช้าง ตราด 
16 31 คัดค้านสร้างฝายชะลอน้ า ตราด 
17 32 การจัดการประมงชายฝั่ง ตราด 
18 35 คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ นครนายก 
19 37 ประท้วงฝายชะลอน้ าช ารุด   นครนายก 
20 40 คัดค้านการก่อสร้างโรงงานพลาสติก นครปฐม 
21 47 คัดค้านการสร้างโรงงานเผาขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้า ปทุมธานี 
23 51 โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยในพื้นท่ีสาธารณะคลอง

ชายธง             
ประจวบคีรีขันธ์ 

24 52 คัดค้าน“โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ บาง
สะพาน  

ประจวบคีรีขันธ์ 

25 53 คัดค้านโรงงานอุตสาหกรรมแยกขยะเหล็ก ประจวบคีรีขันธ์ 
26 54 คัดค้านการรวม 3 เกาะตั้งอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม ประจวบคีรีขันธ์ 
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ล าดับที่ กรณีที่ ประเด็นความขัดแย้ง จังหวัด 
27 55 ประมงพ้ืนบ้านร้องรัฐแก้ประกาศกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์เรื่องการก าหนดเครื่องมือท าการประมง 
ประจวบคีรีขันธ์ 

28 56 การคัดค้านสร้างโรงหลอมขยะอิเล็กทรอนิกส์ ปราจีนบุรี 
29 57 การคัดค้านขอประทานบัตรท าเหมืองแร่ทรายแก้ว ปราจีนบุรี 
30 58 คัดค้านการก่อสร้างโรงงานคัดแยกขยะ ปราจีนบุรี 
31 60 คัดค้านการน าเข้าขยะและการเผาขยะ ปราจีนบุรี 
32 61 คัดค้านการก่อสร้างลานกองถ่านหิน พระนครศรีอยุธยา 
33 62 ประท้วงรียกร้องเปิดประตูระบายน้ าเจ้าเจ็ด พระนครศรีอยุธยา 
34 63 ประท้วงการขนถ่ายถ่านหิน 

 
พระนครศรีอยุธยา 

35 65 การคัดค้านโรงโม่หินบริเวณเขาอีบิด เพชรบุรี 
36 66 ค้านสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ       เพชรบุรี 
37 67 คัดค้านการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ 
เพชรบุรี 

38 68 คัดค้านการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรง งาน
ระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับ ที่ 188 

เพชรบุรี 

39 69 ประมงพ้ืนบ้านขอให้ยกเลิกการออกใบอนุญาตท าการ
ประมงพาณิชย์เพียงอย่างเดียว 

เพชรบุรี 

40 70 คัดค้านสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ระยอง 
41 72 ประมงพ้ืนบ้านขอให้ทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย ระยอง 
42 74 คัดค้านการสร้างโรงงานรีไซเคิ้ลฝุ่นแดง ระยอง 
43 75 คัดค้านการสร้างโรงงานรีไซเคิลฝุ่นจากเตาหลอมเหล็ก ระยอง 
44 76 ความขัดแย้งปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ อ าเภอสวนผึ้ง ราชบุรี 
45 79 คัดค้านการก่อสร้างอาคารอเนก ประสงค์ ราชบุรี 
46 81 คัดค้านสร้างโรงงานปูนขาว ราชบุรี 
47 83 คัดค้านสร้างโรงโม่หินเหมืองใต้ดิน ลพบุรี 
48 85 การท าเหมืองทองค าในพ้ืนที่ ลพบุรี 
49 86 คัดค้านการสร้างโรงงานคัดแยกขยะ อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 
50 88 คัดค้านอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับ

ที่ 118 
สมุทรปราการ 

51 89 การจัดการบ่อขยะแพรกษา สมุทรปราการ 
52 91 ประท้วงการใช้กฎหมาย ห้ามเรือประมงผิดกฎหมาย สมุทรสงคราม 
53 93 ร้องเรียนปัญหาขยะ  สมุทรสงคราม 
54 94 คัดค้านโครงการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซขนาดใหญ่และท่า

เทียบเรือ 
สมุทรสงคราม 

55 96 ประท้วงการใช้กฎหมาย ห้ามเรือประมงผิดกฎหมาย สมุทรสาคร 
56 99 ประท้วงการสร้างโรงคัดแยกขยะและโรงไฟฟ้า สมุทรสาคร 
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ล าดับที่ กรณีที่ ประเด็นความขัดแย้ง จังหวัด 
57 101 คัดค้านโครงการโรงงานผลิตน้ าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล 

ขนาด 60 เมกกะวัตต์  
สระแก้ว 

 
58 103 ต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะพิษและกากอุตสาหกรรม สระแก้ว 
59 106 การคัดค้านการออกอาชญาบัตรพิเศษส ารวจและผลิตแร่

ทองค า  
สระบุรี 

 
60 107 คัดค้านการสร้างโรงโม่หินและเหมืองใต้ดิน  สระบุรี 
61 108 คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน  สระบุรี 
62 109 คัดค้านการสร้างโรงงานรีไซเคิล   ฝุ่นแดง หรือฝุ่นเหล็ก สระบุรี 
63 110 คัดค้านการออกโฉนดที่ดินพ้ืนที่สาธารณะให้นายทุน  สระบุรี 
64 115 คัดค้านโครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล สุพรรณบุรี 
65 116 ค้านการท าบ่อดินในชุมชน สุพรรณบุรี 
66 117 ประท้วงการขยายโรงงานคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ สุพรรณบุรี 
67 118 ประท้วงให้ปิดกิจการโรงงานเอทานอล สุพรรณบุรี 
68 119 ค้านสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินซับบิทูนิมัส อ่างทอง 
69 120 การจัดพ้ืนที่พักพิงให้กับผู้ประสบภัยน้ าท่วมในพ้ืนที่ อ่างทอง  
70 121 ค้านสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ อ่างทอง 
71 122 คัดค้านสร้างเขื่อนแม่วงก์  อุทัยธานี  
72 137 ความขัดแย้งในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ราชบุรี 

 
2.2 ความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จากการศึกษาพบว่า ในภาคกลางเกิดความขัดแย้งที่เกิดจากโครงการของรัฐด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน  จ านวน 32 กรณี (ร้อยละ 23.70)  เช่น กรณีการคัดค้านโครงการทางพิเศษบูรพาวิถี จ.
ชลบุรี การออกเอกสารสิทธิ์ชายฝั่ง จ.จันทบุรี ฯลฯ โดยเกิดข้ึนในจังหวัดต่างๆ จ านวน 16 จังหวัด คือ  
ชลบุรี นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี และกรุงเทพมหานคร ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 ความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับที่ กรณีที่ ประเด็นความขัดแย้ง จังหวัด 
1 17 คัดค้านการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชน ชลบุรี 
2 22 การคัดค้านโครงการทางพิเศษบูรพาวิถี-พัทยา   ชลบุร ี
3 23 คัดค้านโครงการมอเตอร์เวย์สายชลบุรี-หนองคาย ชลบุร ี
4 36 คัดค้านโครงการก่อสร้างสะพาน กลับรถบนทางหลวงหมาย 

เลข 305 (ถนนรังสิต-นครนายก) 
นครนายก 

5 38 ร้องเรียนสะพานเบี่ยงข้ามแม่น้ านครนายกช ารุด   นครนายก 
6 41 คัดค้านการจัดระเบียบการจราจร “ตลาดบน-ตลาดล่าง” นครปฐม 
7 42 คัดค้านโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณ

ถนนสนามบินน้ า 
นนทบุรี 
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ล าดับที่ กรณีที่ ประเด็นความขัดแย้ง จังหวัด 
8 43 คัดค้านการสร้างรั้วบนทางเท้ ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง  นนทบุรี 

9 48 คัดค้านการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแรงสูง ปทุมธานี 
10 50 คัดค้านเทศบาลขยายถนนซอยคุณพระ ปทุมธานี 
11 59 คัดค้านสร้างมอเตอร์เวย์ช่วงท่าเรือแหลมฉบัง--ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 
12 73 คัดค้านการวางโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระยอง 
13 78 คัดค้านทางกลับรถเกือกม้า อ.โพธาราม  ราชบุรี 
14 80 คัดค้านจุดกลับรถ อ.บ้านโป่ง  ราชบุรี 
15 82 คัดค้านการก่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลวัตต์  ลพบุรี 
16 84 คัดค้านตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชน ลพบุรี 
17 92 ประท้วง "อัมพวาโมเดล" สมุทรสงคราม 
18 95 คัดค้านตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์  ในชุมชน สมุทรสงคราม 
19 97 คัดค้าน ทางขึ้น-ลง โครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบ

ขนส่งหลักของประเทศ ช่วงจังหวัดสมุทรสาคร–จังหวัด
สมุทรปราการ 

สมุทรสาคร 

20 98 ประท้วงการสร้างถนนล่าช้า (สายวัดเจษฎาราม-สารินโคก
ขาม) 

สมุทรสาคร 

21 105 คัดค้านตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชน สระแก้ว 
22 111 คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน สิงห์บุรี 
23 112 คัดค้านการก่อสร้างโครงการเขื่อนยกระดับน้ า สิงห์บุรี 
24 113 ประท้วงการสร้างโครงหลังคาเหล็กบดบังทัศนียภาพ สิงห์บุรี 
25 114 ค้านโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อจากถนนสาย 340 

สุพรรณบุรี – กรุงเทพฯ 
สุพรรณบุรี 

26 123 ประท้วงการละเลยซ่อมถนน  อุทัยธานี 
27 125 คัดค้านโมเดลการตั้งบริษัทลูก กรุงเทพมหานคร 
28 126 คัดค้านการก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมธนารักษ์ประชารัฐ กรุงเทพมหานคร 
29 129 การขอคืนพ้ืนที่สวนสาธารณะพระราม 3 กรุงเทพมหานคร 
30 132 คนพิการประท้วงเรื่องลิฟต์ของสถานีรถไฟฟ้า  กรุงเทพมหานคร 
31 134 ขอสิทธิ์ขึ้นสะพานและลอดอุโมงค์  กรุงเทพมหานคร 
32 135 คัดค้านสร้างเสาส่งสัญญานโทรศัพท์มือถือ ซอยลาซาล 24 

เขตบางนา กทม. 
กรุงเทพมหานคร 

 

2.3 ความขัดแย้งเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง สังคมและเศรษฐกิจ 
 จากการศึกษาพบว่า ในภาคกลางเกิดความขัดแย้งอันเนื่องจากโครงการตามแนวนโยบาย 
เกี่ยวกับการพัฒนาเมือง สังคมและเศรษฐกิจ จ านวน   23 กรณี (ร้อยละ 17.04)  เช่น การคัดค้านผัง
เมือง จ.ชลบุรี จัดระเบียบแพท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี เป็นต้น  เป็นต้น โดยจังหวัดที่เกิดความขัดแย้ง 
จ านวน 15 จังหวัด เช่น กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี 
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว อุทัยธานี และ กรุงเทพฯ ดังตารางที่ 5  
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ตารางท่ี 5 ความขัดแย้งเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ   

ล าดับที่ กรณีที่ ประเด็นความขัดแย้ง จังหวัด 
1 5 จัดระเบียบแพท่องเที่ยว กาญจนบุรี 
2 6 การจัดผังเมืองพ้ืนที่ต าบลเกวียนหัก อ าเภอขลุง เป็นพื้นที่สี

ชมพู 
จันทบุรี 

3 15 คัดค้านผังเมืองรวม จ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
4 19 การบริหารจัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยว ชลบุรี 
5 21 ประท้วงค่าเวนคืนโครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวงรัชชโลทร ชลบุร ี
6 25 โครงการรับจ าน าข้าว ชัยนาท 
7 26 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเเพะ  ชัยนาท 
8 34 คัดค้านแก้ไขผังเมืองจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2555  นครนายก 
9 39 การย้ายโบราณวัตถุ และยุบพิพิธ ภัณฑสถานแห่งชาติพระ

ปฐม จังหวัดนครปฐม ไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

นครปฐม 

10 44 คัดค้านผังเมืองรวมฉบับใหม่ นนทบุรี 
11 45 คัดค้านป้าย LED โฆษณาบดบังทัศนียภาพเจดีย์เอียงเกาะ

เกร็ด   
นนทบุรี 

12 64 การรุกล้ าเมืองมรดกโลก พระนครศรีอยุธยา 
13 71 คัดค้านผังเมือง ระยอง 
14 87 ค้านโครงการสร้างถนนรอบคุ้งบางกระเจ้า สมุทรปราการ 
15 90 คัดค้านรา่งพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับใหม่ (ไซเตส)  สมุทรปราการ 
16 102 ผู้ประกอบการคัดค้าน        

“สระแก้วโมเดล”  
สระแก้ว 

 
17 104 ผู้ประกอบการปลาชาวกัมพูชาประท้วงศุลกากรไทย เก็บภาษี

น าเข้าปลาเพิ่มขึ้น 
สระแก้ว 

 
18 124 เรียกร้องแก้ไขกฎหมายขายฝาก อุทัยธานี 
19 127 คัดค้านโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 
20 128 การขอคืนพ้ืนที่ป้อมมหากาฬ กรุงเทพมหานคร 
21 130 ผู้ประกอบการขอคืนพ้ืนที่ตลาดเฉลิมลาภ กรุงเทพมหานคร 
22 131 ประท้วงการจัดระเบียบตลาดปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร 
23 133 ประท้วง กทม.จะยึดหอศิลป์ กรุงเทพมหานคร 

 

   2.4 ความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดการประชากร 
ในภาคกลาง มีความขัดแย้งที่เกิดจากโครงการของรัฐเกี่ยวกับด้านประชากร เช่น แรงงาน

ต่างด้าว ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้สัญชาติ จ านวน  5  กรณี (ร้อยละ 3.70)  เช่น  กรณีการขึ้น
ทะเบียนแรงงานต่างด้าว จ.จันทบุรี คนไร้สัญชาติ จ.ราชบุรี  การจ่ายเบี้ยคนชราและคนพิการ เป็น
ต้น ในจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ปทุมธานี ราชบุรี และสมุทรสาคร  ดังตารางที่ 6   
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ตารางท่ี 6 ความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดการประชากร/แรงงาน 

ล าดับที่ กรณีที่ ประเด็นความขัดแย้ง จังหวัด 
1 8 การข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว จันทบุรี 
2 20 การข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว ชลบุร ี
3 46 คัดค้านการชะลอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
ปทุมธานี 

4 77 คนไร้สัญชาติเรียกร้องเปลี่ยนกฎหมาย ราชบุรี 
5 100 การเรียกร้องเบี้ยยังชีพคนชรา และคนพิการ สมุทรสาคร 

 

2.5 ความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์  
ในภาคกลาง มีความขัดแย้งที่เกดิขึ้นระหว่างคนและสัตว์ จ านวน  4 กรณี   (ร้อยละ 2.96) 

เช่น  ขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี  อ.บ่อไร่ จ.ตราด อ.แก่ง
หางแมว จ.จันทบุรี และ จ.ฉะเชิงเมรา ดังตารางที่ 7  

 
ตารางท่ี 7 ความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์  

ล าดับที่ กรณีที่ ประเด็นความขัดแย้ง จังหวัด 
1 4 ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

สลักพระ 
กาญจนบุรี 

2 9 ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง พื้นที่อ าเภอแก่งหางแมว จันทบุรี 
3 14 ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เขาอ่างฤาไน 
ฉะเชิงเทรา 

4 33 ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง   อ าเภอบ่อไร่ ตราด 
 
 

3. สาเหตุของความขัดแย้ง 
  ความขัดแย้งที่เกิดจากการด าเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐมีสาเหตุส าคัญ ดังนี้  

1. การด าเนินงานของภาครัฐที่มีการตัดสินใจจากเบื้องบน (Top down) เป็นการใช้  
“อ านาจเชิงโครงสร้าง” ในการด าเนินโครงการและตัดสินใจ ซึ่งโอกาสที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาค
ประชาชน ภาคเอกชน หรือภาครัฐเอง ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในบางช่วงบางตอนตั้งแต่ริเริ่มการคิด
ก าหนดนโยบายจนการประเมินผล  ทั้งนีโ้ดยส่วนใหญ่ความขัดแย้งได้ก่อตัวเริ่มขึ้นจากการที่ภาคส่วน
ต่างๆ ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารของโครงการรัฐก่อนที่จะเริ่มโครงการ ไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูล หรือ
ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น กรณีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.อ่างทอง การก่อสร้างโรงงานน้ าตาล อ.
วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว โครงการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ ซอยลาซาล 24 โครงการดังกล่าวมิได้มีการ
แจ้งให้กับราษฎรได้ทราบล่วงหน้า หรือมีการแสดงความคิดเห็น  
 ทั้งนี้การตัดสินใจด าเนินโครงการของภาครัฐมิได้ส่งผลเสียกับประชาชน ภาคเอกชนเท่านั้น 
แต่ยังส่งผลเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งกับภาครัฐเอง เช่น โครงการสร้างถนนสายเชื่อมทางหลวง 340 
บริเวณทางแยก 321 จ.สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ภาครัฐต้องเสียค่าศึกษา
ความเป็นไปได้มากกว่าร้อยล้านบาท แตก่ารด าเนินโครงการก็เป็นปัญหา เป็นต้น  
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2. การด าเนินโครงการของภาครัฐที่ส่งผลกระทบทางลบต่อชุมชน หรือความผิดพลาด 
จากการด าเนินโครงการของรัฐในหลากหลายด้าน ได้แก่  
 ด้านมิติวัฒนธรรม เช่น กรณีป้อมมหากาฬ ที่ชาวชุมชนต้องย้ายออกจากพ้ืนที่ บ้านไม้
อนุรักษ์ก็โดนท าลาย เป็นต้น   
 ด้านสิ่งแวดล้อม  เช่น  กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ่างทอง  เหมืองแร่ทองค า 12 จังหวัด กรณี 
คัดแยกขยะสระแก้ว กรณี พลังงาน  เป็นวาระแห่งชาติ    
 ด้านสังคม เช่น กรณีคัดค้าน C188 อาชีพประมง กรณีโรงงานน้ าตาลที่สระแก้ว ซึ่งชาวบ้าน
มีอาชีพพระราชทาน เศรษฐกิจพอเพียง หากมีโรงงานน้ าตาล อาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทาง
การเกษตรวิถีชุมชน เช่น กรณีคลังเก็บสินค้า สมุทรสงคราม เพราะรัฐไปสนับสนุนเอกชน โดยตีความ
ว่า พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ าแต่เป็นของเอกชน ดังนั้นเป็นสิทธิของเอกชน ซึ่งจะท าลายวิถีชุมชนป่าชาย
เลน ดอนหอยหลอด    

3. การบิดเบือนข้อมูลการด าเนินโครงการของรัฐ คือ การที่ภาครัฐให้ข้อมูลด้านเดียว  
จัดฉากพูดคุยเฉพาะกลุ่มที่สนับสนุนโครงการ เช่น กรณีทางหลวงการเวนคืน ที่สุพรรณบุรี กรณีโรง
คัดแยกขยะ และโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยขยะที่สมุทรสาคร ผู้ประกอบการ นักลงทุน ตัวแทน
ภาครัฐ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นกับกลุ่มประชาชนที่สนับสนุนโครงการและกลุ่มประชาชนที่มี
บ้านเรือนในละแวกที่ตั้งโครงการ โดยแจ้งว่าเอาขยะมาเผาเท่านั้น แต่เจ้าของโครงการแอบ
ด าเนินการน าขยะที่จะเผาทิ้งมาเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งไม่เป็นไปตามการให้ข้อมูลเบื้องต้น  

4. การสื่อสารกับภาคประชาชน /ผู้มีส่วนได้เสีย ขาดการรับฟังหรือ สร้างกระบวนการ 
รับฟังกับกลุ่มที่รับผลกระทบ เช่น กรณี คัดค้าน C188 (ILO IUU illegal unreported and 
unregulate fishing ) ซึ่งกลุ่มอาชีพประมง 23 จังหวัด ไม่ได้คัดค้านทั้งหมด 15 ข้อ เพียงขอ
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการท างาน  เรือประมงพ้ืนบ้านไม่สามารถจจะมาท าแบบเรือประมงน่านน้ าไทย 
(พาณิชย์)  และเรือประมงน่านน้ าทะเลสากล แต่ภาครัฐโดยอนุกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวง
แรงงานไม่รับฟังและยืนยันว่า เป็นการประท้วงทุกประเด็น 

5. การบังคับใช้กฎหมาย เช่น กรณีป้อมมหากาฬ ในเรื่อง กม.เวนคืน  ที่หน่วยงานรัฐ  
เช่น สตง.  เป็นต้น มีกฤษฎีกามาตีความ ให้ กทม.ใช้กม.เวนคืนเป็นพ้ืนที่สวนสาธารณะ   และรักษา
มรดกวัฒนธรรม กฎหมายขายฝาก รับจ าน าข้าว สิงห์บุรี 

6. การพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานด้านโทรคมนาคม กับการพัฒนาประเทศด้วยการน า 
เทคโนโลยีมายกระดับ ท าให้เกิดความขัดแย้ง Thailand 4.0 เช่น การตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ใน
ชุมชน ที่ชาวบ้านต่างเกรงกลัวผลกระทบต่อสุขภาพ 
 จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า โดยส่วนใหญ่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการ
ด าเนินโครงการตามนโยบายของรัฐหรือ การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy implementation) 
ปัญหาหลักของการแปลงนโยบายไปสู่การปฎิบัติคือ การขาดการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลัก โดยเฉพาะประชาชน ขาดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ขาดความชัดเจนในกระบวนการรับ
ฟัง 
 
4. กระบวนการจัดการความขัดแย้ง 
 จากผลการส ารวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการด าเนินโครงการตามแนวนโยบายของ
รัฐ ภาคกลาง ในครั้งนี้ พบว่า กระบวนการแก้ไขปัญหาของประชาชนจะเริ่มต้นเมื่อตนเองรู้ข่าว
เกี่ยวกับโครงการ หรือได้รับผลกระทบจากโครงการหรือนโยบายของรัฐ หรือถูกละเมิดสิทธิ โดย
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อาจจะเนื่องจากการไม่ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลเบื้องต้นของรัฐ หรือไม่เท่าทันกับการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ของรัฐ และเท่าทันกับข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ หรือ ไม่ได้สนใจ ซึ่งการ
แก้ไขปัญหาของประชาชนมาจากการช่วยเหลือตนเองก่อนเบื้องต้น หลังจากนั้นจึงได้มีการรวมกลุ่ม
ของคนที่เดือดร้อนจากโครงการประเภทเดียวกันเช่นเดียวกันทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน
รวมทั้งเครือข่าย และร่วมกันด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ บางปัญหาความขัดแย้งก็
สามารถจัดการให้ส าเร็จลงได้ แต่หลายปัญหาก็ไม่สามารถท าให้ยุติได้ ทั้งนี้อาจ เนื่องมาจากการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร มติครม. ประเด็นข้อกฎหมาย และกลไกของระบบราชการ ทั้งนี้รูปแบบการ
แก้ไขปัญหาของประชาชน มีดังนี้ 

1. การร้องเรียนต่อฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้เดือดร้อนจะร้องเรียนผ่านทาง 
ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากไม่ได้ผลก็จะติดต่อ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ก็จะส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับ
จังหวัดที่ได้รับมอบหมาย ถ้าเรื่องยังล่าช้า ก็จะร้องเรียนกับเจ้าพนักงานปกครอง เช่น นายอ าเภอ 
หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด  เรื่องร้องเรียนบางประเด็นผู้ว่าฯ ก็สามารถตัดสินใจได้บ้างในระดับท้องถิ่น 
เช่น กรณีการขยายสาขาห้างโลตัส  เป็นต้น แต่หลายกรณีก็ไม่มีอ านาจตัดสินใจ กรณีข้อพิพาทก็จะ
ถูกส่งไปยังหน่วยงานรัฐส่วนกลาง และรัฐบาล เช่น กรณีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า  โรงถลุงเหล็ก 
เป็นต้น  

2. การร้องเรียนต่อนักการเมืองท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สมาชิกวุฒิสภา  
ผู้เดือดร้อนต้องการให้มีการกดดันติดตามให้หน่วยงานรัฐแก้ไข ซึ่งบางกรณีก็จะขอให้นักการเมืองช่วย
ผลักดัน หรือ การให้พิจารณาในระดับคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ซึ่ง
คณะกรรมาธิการก็จะจัดคณะท างานมาด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะ
ให้รัฐบาลเพื่อติดตาม ทบทวน ตรวจสอบ แต่ก็มิได้มีผลต่อการกดดันให้รัฐบาลเร่งรัดแก้ไขปัญหามาก
นัก ยกเว้นบางเรื่องที่การชุมนุมผู้เดือดร้อนจ านวนมากและสื่อมวลชนให้ความสนใจ การแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งก็จะมีความคืบหน้าไปบ้าง  

3. การร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐในส่วนกลางและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบโดยตรง  
หากการร้องเรียนในระดับจังหวัดไม่ได้ผล ผู้เดือดร้อนจะด าเนินการร้องเรียนในระดับสูงขึ้น ได้แก่ 
ระดับ กรม กระทรวงและรัฐมนตรีในส่วนกลาง  ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย หลายระดับขั้นตอนที่ร่วมให้
ความเห็นและตัดสินใจทั้งตามขข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่มารับเรื่องตาม
ขั้นตอนทางราชการ และให้มีการติดตามผลภายหลัง เช่น กรณีการขอใช้พ้ืนที่ตั้งเสาส่ง ก็จะพิจารณา
ทบทวนพ้ืนที่ หรือ ทบทวนการบังคับใช้กฎกระทรวง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ ทบทวนการท า
ประชาพิจารณ ์

4. การร้องเรียนกับองค์กรอิสระ ได้แก่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ตรวจการ 
แผ่นดิน ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคโทรคมนาคม องค์การสหประชาชาติ 
องค์การระหว่างประเทศ ILO คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เป็นต้น ซึ่ง
องค์การอิสระนี้จะด าเนินการตรวจสอบและติดตามเร่งรัดให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา ในหลายกรณี
หน่วยงานองค์กรอิสระนี้จะท าหน้าที่เป็นคนกลางช่วยในการเจรจาไกล่เกลี่ย 

5. การชุมนุมอย่างสันติ (Civil Disobedience)  ผู้เดือดร้อนมีการรวมสมาชิกที่เดือด 
ร้อนภายในชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียในบริเวณใกล้เคียงและกลุ่มที่ยังกังวลถึงผลกระทบซึ่งข้อมูลของ
รัฐไม่ชัดเจน แล้วจัดการชุมนุมในที่สาธารณะ เช่น ลานสาธารณประโยชน์ในชุมชน ตามหน่วย  งาน
ราชการ อาทิ ศาลากลางจังหวัด  ที่ว่าการอ าเภอ หรือ สถานที่ที่เป็นประเด็นความขัดแย้ง โดยมี
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กิจกรรมต่างๆ เช่น การยื่นหนังสือร้องเรียน ขอความเป็นธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การจัด
ปราศรัย  การเล่นดนตรี การจัดนิทรรศการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้ง การปิด
ถนน  การออกแถลงการณ์ ปิดน่านน้ า ปิดอ่าว  การใช้เพจเฟสบุ๊ค การใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก การใส่
ชุดด า ชุดขาว การบนบานศาลกล่าว การให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เป็นต้น การชุมนุมในบางครั้งก็
อาจจะท าให้เกิดการรุนแรงท าให้เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินและหรือร่างกาย บางกรณีถึงกับชีวิต  
ประโยชน์ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การชุมนุมในที่สาธารณะนี้จะเป็นการสร้างสถานการณ์ที่ท าให้
สื่อมวลชนให้ความสนใจมาท าข่าว อันจะเป็นการช่วยขยายประเด็นปัญหาเพ่ือเรียกร้องความสนใจใน
การแก้ไขปัญหาจากรัฐบาล  แต่อย่างไรก็ตาการชุมนุมนี้ควรมีการท าอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการ
กระตุ้น หากท าไม่ต่อเนื่อง การแก้ไขจะมีความล้าช้าได้เช่นกัน  
 ในปัจจุบันนี้ การรวมกลุ่มชุมนุมจะมีลักษณะเป็นเครือข่ายในภาคหรือ ระหว่างภาคในกรณีที่
มีปัญหาเดียวกัน เพ่ือเป็นการสร้างกระแสสังคมให้มีความสนใจต่อปัญหาความขัดแย้งมากขึ้น เช่น 
กลุ่มอนุรักษ์แม่ร าพึง จะมีการร่วมมือกับกลุ่มอนุรักษ์บ้านกรูด-บ่อนอก กลุ่มอนุรักษ์ทับสะแก  และ
เครือข่ายอนุรักษ์ภาคตะวันออก เป็นต้น  การรวมกลุ่มเครือข่ายจะมีข้อดี เช่น การสร้างวัฒนธรรม
จิตส านึกพลเมืองที่จะดูแลรับผิดชอบสังคม  การเป็นพลังต่อรองกับหน่วยงานของรัฐ และที่ส าคัญคือ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  
 ส าหรับรูปแบบการแก้ไขปัญหาทีภ่าครัฐใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ได้แก่  

1. การให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้งนั้นไปด าเนินการแก้ไขเบื้องต้น และ 
ในหลายกรณี นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนงานในจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ลงพ้ืนที่
ดูแลปัญหา   

2. การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพ่ือจะได้ทราบ 
ปัญหาและความต้องการในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

3. การเจรจาไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง ในหลายกรณีท่ีคู่ขัดแย้งไม่สามารถตกลงกันได้ จะมีคน 
กลางเข้ามาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย  

4. กระบวนการทางนิติบัญญัติ ใช้กฎ กระทรวง พระราชบัญญัติ  
5. กระบวนการทางศาล เช่น ป้อมมหากาฬ เหมืองทองค า  เป็นต้น 

5. กลยุทธ์ในการจัดการความขัดแย้ง 
 จากการศึกษาพบว่า กลยุทธ์หลักที่ใช้ในการจัดการขัดแย้งมีดังนี้  

1.การเจรจาระหว่างฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง แต่ในหลายกรณี ก็ไม่สามารถเจรจากันเองได้ก็ต้อง
เปลี่ยนมาใช้วิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง ซึ่งหมายถึง การที่คู่กรณีพยายามที่จะแก้ปัญหาความ
แตกต่างระหว่างกันโดยความช่วยเหลือของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สามที่เป็นที่ ยอมรับของทุกฝ่าย 
โดยที่ต่างฝ่ายต่างต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพ่ือรับฟังความต้องการที่แท้จริงของอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น 
กรณีปัญหาแรงงานต่างด้าวที่จังหวัดจันทบุรี ได้มีการให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นคนกลางในการเจรจา
ระหว่าง ผู้แทนแรงงานต่างด้าว สถานประกอบการ และจัดหางานจังหวัด  เป็นต้น   

2. การท าประชาเสวนาหาทางออก (Deliberative dialogue) แทนที่ประชาพิจารณ์ 
(Public hearing) ในหลายกรณีชาวบ้านได้มีการขอให้หน่วยงานภาครัฐในการจัดประชาพิจารณ์ แต่
จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในหลายโครงการที่ได้มีการจัดประชาพิจารณ์ ก็พบว่า เป็นการประชา
พิจารณ์เทียม หรือ จัดตั้ง โดยผู้เข้าร่วมอาจจะมีเพียงฝ่ายเดียวคือ ฝ่ายที่สนับสนุนโครงการฯ  การใช้
รายชื่อปลอม  การใช้อารมณ์ในการพูดกัน เป็นต้น จึงท าให้ความขัดแย้งนั้นยังคงอยู่ หรือมีการขยาย
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มากขึ้น  ดังนั้นจึงควรใช้การประชาเสวนาหาทางออก เป็นการใช้รูปแบบประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือ (Deliberative democracy) ที่ใช้หลักการให้เหตุผล (reasoning)ระหว่างบุคคลและ
หลักการกระท าท่ีเปิดเผยและเป็นสาธารณะ (public act) จึงเป็นการสร้างกระบวนการปรึกษาหารือ
สาธารณะ ได้แก่ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยเหตุผล ประชาชนที่เข้าร่วมต้องมีใจที่เปิดกว้าง
ยอมรับกันด้วยเหตุผล แม้จะไม่เห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ แต่จะร่วมรับรองทางเลือกหรือ ทางออก
ของปัญหาด้วยความชอบธรรมของเหตุผล 

 3. การใช้กระบวนการทางนิติบัญญัติเพ่ือแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง บางกรณีพิพาทเกิดจากปัญหา
ข้อกฎหมายที่อาจจะล้าสมัย หรือ กฎหมายยังไม่ได้ก าหนด หรือกฎหมายที่มีอยู่เดิมออกมาแล้วเกิด
ปัญหาความขัดแย้ง ข้อกฎหมายที่เคร่งครัด หรือ กฎหมายระหว่างประเทศ น ามาใช้แล้วเกิดปัญหา 
เช่น IUU เหมืองแร่ทองมีการใช้หลายกฎหมาย เช่น กฎหมายป่าสงวน ออกมาภายหลังจากที่คนเข้า
ไปอาศัยในป่า เป็นเวลานานหลายสิบปีแต่ภายหลังกฎหมายออกมาครอบคลุมพ่ืนที่ โดยไม่ดูว่ามี
ประชาชนอยู่ตรงไหน  

4. การฟ้องร้องกัน ในหลายกรณีที่ความขัดแย้งนั้นการเจรจไากันเอง หรือแม้กระทั่งการใช้
คนกลางไม่สัมฤทธ์ผล จึงต้องใช้การฟ้องร้องกัน โดยเฉพาะการฟ้องศาลปกครองซึ่งต้องใช้ระยะเวลา
ยาวนานและจบลงด้วย “ผู้แพ้-ผู้ชนะ”  เช่น คดีบ่อขยะแพรกษา ที่ชาวบ้านซึ่งได้รับผลกระทบ 
รวมตัวกันยื่นฟ้องเอกชนและอบต.แพรกษา มีส านวนคดีเข้าสู่การพิจารณาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมใน
ศาลแพ่งรวม 13 คดี มีโจทก์รวมทั้งสิ้น 2,349 คน ซึ่งในจ านวนนั้นมีคดีรับโอนมาจากศาลจังหวัด
สมุทรปราการด้วย 10 คดี ขณะที่ต่อมาได้ถอนฟ้อง อบต.แพรกษา จ าเลยที่ 4 เพ่ือไปแยกฟ้องคดีที่
ศาลปกครอง ขณะที่คดีของเอกชนในแผนกคดีสิ่งแวดล้อมของศาลแพ่งได้ด าเนินกระบวนการไกล่
เกลี่ย โดยให้ชาวบ้านที่เป็นโจทก์ได้รับการบรรเทาผลเสียหาย รายละ 3,000 บาท.  

 
6. แผนที่ความขัดแย้ง (Conflict mapping framework) 
  ผู้ศึกษาได้ท าแผนที่ความขัดแย้งเพ่ือวิเคราะห์ผุ้มีส่วนได้เสียและความต้องการอันจะน าไปสู่
การช่วยหาหนทางในการประสานความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการความขัดแย้ง ดังภาพ 
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ภาพแผนที่ความขัดแย้งอันเนื่องจากโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 
 
 
                                 มีความขัดแย้งกัน                                      มีอิทธิพลเหนือกว่า 
                          
                                 มีความสัมพันธ์กัน       
 

จากภาพแผนที่ความขัดแย้ง คู่ขัดแย้งหลัก  ภาครัฐ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ระดับท่ีได้อนุมัติโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ  ภาคเอกชน คือ บริษัท โรงงานที่ประกอบกิจการที่
ส่งผลกระทบในด้านต่างๆต่อประชาชน  ส่วนประชาชนคือ  ประชาชนของพ้ืนที่ในจังหวัดต่างๆ 
นอกจากนี้ มีผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่นศาลยุติธรรมทุกระดับ  สื่อมวลชน องค์กรอิสระ (เช่น คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน)  
 
 

ประชาชน 

ภาคเอกชน  

ภาครัฐ 

สื่อมวลชน 
 

ศาล 
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สรุป 
 

การส ารวจข้อมูลการจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากการด าเนินโครงการตามแนวนโยบายของ
รัฐในภาคกลาง ทั้ง 27 จังหวัด จ านวน 135 กรณีนี้ เป็นประเภทที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รองลงมาเป็น การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาเมือง สังคมและเศรษฐกิจ การ
จัดการประชากร ความขัดแย้งระหว่างคนและสัตว์ สาเหตุเกิดจากการที่นโยบายของภาครัฐส่งเสริม
ภาคเอกชนในการด าเนินโครงการ โดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือ การที่ก่อสร้างโครงการ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อชุมชน จึงท าให้ประชาชน ภาคเอกชน เจ้าพนักงานของรัฐร้องเรียน
หรือ ประท้วงเพื่อให้ภาครัฐด าเนินการแก้ไขก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างก่อสร้างโครงการ และหลังจาก
โครงการเสร็จ โดยกลยุทธ์การจัดการความขัดแย้งที่ใช้ เช่น การเจรจา การร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐ
ทุกระดับ การประท้วงอย่างสันติ การใช้กระบวนการยุติธรรม เป็นต้น  

ดังนั้นการที่จะลดหรือขจัดความขัดแย้งจากโครงการต่างๆอันเนื่องจากนโยบายของรัฐให้ยุติ
ข้อพิพาทได้นั้น  การสร้างหรือการพัฒนานโยบายสาธารณะควรแลกเปลี่ยนข้อมูลบนฐานของข้อมูล
ด้านต่างๆ เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายของพ้ืนที่ หรือส่วนกลาง หรือความต้องการของ
ชุมชน พ้ืนที่ตั้งโครงการในการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ยกระดับ
ชุมชนด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างมีคุณธรรม 

สร้างจิตส านึกของความเป็นพลเมืองให้เกิดก่อนเพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมรับรู้ความเป็นไปไป
ในการบริหารจัดการของภาครัฐ เพ่ือให้คนในสังคมร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจและร่วมแก้ปัญหา
ของสังคม และส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยการขับเคลื่อนประชาชนในสังคมให้เป็นสังคม
อุดมปัญญา ซึ่งปัจจัยที่จะช่วยในการขับเคลื่อนและส่งเสริมนโยบายสาธารณะ เช่น การเปิดเวทีส
สนับสนุน การประชุมสัมมนาของผู้มีส่วนได้เสีย การมีเวทีนโยบายสาธารณะ และ สื่อมวลชน ซึ่งเป็น
กลไกส าคัญท่ีจะช่วยขับเคลื่อนประเด็นปัญหาเชิงนโยบายให้สังคมได้เรียนรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การแก้ปัญหาอันเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงนโยบายให้กว้างขวางในสังคม ช่วยเปิดกว้างใน
เชิงปัญญาและจิตวิญญาณท่ีร่วมรับรู้ปัญหาของสังคมท่ีมีความหลากหลายและสลับซับซ้อนในปัจจุบัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
1. ภาครัฐ ควรให้ความส าคัญกับกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ควรสร้างการมีส่วนร่วม  

ของกลุ่มต่างๆ ไม่จ าเป็นต้องเป็นเฉพาะกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพราะ การเคลื่อนไหวในหลายครั้ง มีผู้มี
ชื่อเสียง เช่น ดารา ศิลปิน เข้ามาร่วมท าให้ประเด็นเป็นที่รับรู้ในสาธารณะในวงกว้างมากกว่า 

2. การสร้างฐานข้อมูลให้กับประชาชนได้รับรู้และตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
3. การยกระดับส านักวิชาการ ทั้งทุนและงบประมาณในการขับเคลื่อนสันติวิธี  เช่น  

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (The Thailand Development Research Institute 
=TDRI)  ได้ศึกษากรณีคลองด่าน จนท าให้รัฐรู้บทเรียนอุตสาหกรรมน้ ามันและไม่ต้องจ่ายเงิน  ส านัก
สันติวิธีและธรรมาภิบาลได้ช่วยสร้างเสริมความเข้าใจของความขัดแย้งและเสริมสังคมสันติสุข ดังเช่น 
กรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นต้น  
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4. การขับเคลื่อนจัดการประเด็นปัญหา นั้น มีวิธีการ ได้แก่   
4.1 ภาครัฐควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหา 

ความขัดแย้งและลดความขัดแย้งร่วมกันค้นหาประเด็นปัญหาและร่วมกันหาทางออกท่ียอมรับกันได้   
หลักการมีส่วนร่วม เป็นข้อหนึ่งที่ส าคัญของ ธรรมาภิบาล (Good Governance)  ซึ่งในการด าเนิน
โครงการใดของภาครัฐที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน ควรต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนตั้งแต่ระดับต่ าสุดไปหาสูงสุด ได้แก่ ระดับการให้ข้อมูล ซึ่งเป็นระดับต่ าสุด ในฐานะเป็นการให้
ประชาชนร่วมรับรู้โครงการฯ ระดับการเปิดรับความคิดเห็นของประชาชน ระดับการปรึกษาหารือ 
ระดับการวางแผนร่วมกัน ระดับการร่วมปฏิบัติ  ระดับการร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล และ
ระดับการควบคุมโดยประชาชน  (สถาบันพระปกเกล้า, 2552: 21 -24)  ดังนั้น ภาครัฐควรจัดหา
วิธีการให้เกิดการมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด ซึ่งวิธีการ ได้แก่ การพูดคุยแบบไม่เป็นทางการเพ่ือรับฟัง
กัน  การจัดเวทีสานเสวนาหาทางออก การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยใน
การเผยแพร่ข้อมูลและการรวบรวมความคิดเห็น  การใช้กลไกทางกฎหมายก าหนดการร่วมมือของทุก
ภาคส่วน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องมีความจริงใจในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลผลดีและผลกระทบของ
โครงการที่จะท าเพ่ือหาทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น   

4.2 การจัดระเบียบสังคม หรือ การท าข้อตกลงร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น  
กรณีความขัดแย้งจากการสร้างนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ความขัดแย้งลดลงได้ระดับหนึ่งมาจาก
การเจรจาและมีข้อตกลง โดยทางนิคมฯ ได้มีการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศ ซึ่งหากค่าเกิน
มาตรฐานก็จะด าเนินการแก้ไขโดยทันที หรือ กรณีปัญหาฝุ่นที่เกิดจากโรงงานในอ่างทอง ทางโรงงาน
ได้มีการจัดบุคลากรไปเก็บค่าฝุ่นในทุกบ้านเพ่ือมาตรวจสอบ โดยหากพบว่า บ้านใดมีปริมาณค่าฝุ่น
เกินมาตรฐานก็จะท าการแก้ไข หรือ ชดเชย เป็นเงิน หรือ สิ่งของตามท่ีประชาชนต้องการ  

4.3 การสนับสนุนบูรณาการจัดการความขัดแย้งและพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ เช่น การมีองค์กร 
ที่เป็นกลางมาร่วมรับฟังปัญหาความขัดแย้งและการขับเคลื่อนความขัดแย้งสู่สันติภาพ โดยองค์กรที่
เป็นกลางนี้ต้องเป็นทีมที่มีศักยภาพ มีเอกภาพและเอกเทศ รวมทั้งมีความรู้และทักษะในการเจรจา
ไกล่เกลี่ย มีการใช้การสื่อสารอย่างสันติ (Nonviolent communication) 

4.4 ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม  ควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัด 
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ การตระหนักถึงการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และ
สันติภาพ 
 4.5 การศึกษาวิจัยชุมชนและน าข้อมูลผลการวิจัยมาให้เพ่ือให้ทุกภภาคส่วนได้รับรู้ เช่น การ
จัดท าโครงการของภาครัฐนั้นที่ว่าพัฒนานั้นเหมาะสม หรือประสบผลส าเร็จเกิดการพัฒนาหรือไม่
อย่างไร เช่น การศึกษาเรื่องเกษตรอินทรีย์ หากพ้ืนที่นั้นเหมาะสมกับการท าเกษตรสมบูรณ์ เกษตรกร
มีรายได้ ชุมชนพึ่งตนเองได้ ดังนั้น ภาครัฐไม่ควรที่จะมีโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นพิษ
ภัยต่อพ้ืนที่เกษตร  
  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย  
1.การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพของประเด็นความขัดแย้งของแต่ละจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง จะช่วย

ท าให้เข้าใจถึงความเป็นมาและสถานการณ์ความขัดแย้ง สาเหตุของปัญหา ผลกระทบ รูปแบบ 
กระบวนการจัดการความขัดแย้ง และกลยุทธ์ เช่น กรณีการจะสร้างโรงไฟฟ้าซับบิทูมินัส จ.อ่างทอง 
เพ่ิมข้ึนอีก ทั้งที่โรงงานไทยเรยอน ยังไม่สามารถถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ชาวบ้านต้องทุกข์ทนกับกลิ่น
เหม็นเป็นเวลานานนับ 40 ปี  
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2. การศึกษาเปรียบเทียบประเด็นความขัดแย้งหรือข้อพิพาทในพ้ืนที่ต่างๆของภาคกลางเช่น 
ประเด็นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เกิดขึ้นทั้งในจังหวัดฉะเชิงเทรา อ่างทองหรือ เสาส่ง
สัญญาณ ที่สระแก้ว สมุทรสาคร เป็นต้น 

3. การศึกษาพ้ืนที่การจัดการความขัดแย้งที่ประสบความส าเร็จเพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้เป็น
ต้นแบบในการศึกษาการสร้างเสริมสังคมสันติสุข เช่น สิงห์บุรีโมเดล 
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พอยท์ทีวี. เข้าถึงได้จาก https://workpointnews.com/2018/03/16 / 

คนเมืองเพชรร้องผู้ตรวจฯ ยกเลิกระเบิดหินอ.เขาย้อย.” (2556, 28 กุมภาพันธ์). ผู้จัดการออนไลน์.  
เข้าถึงได้จาก https://mgronline.com/daily/detail/9560000025556 

คนเมืองเพชร’ ร้อง ‘บิ๊กตู่’ ค้านโรงไฟฟ้าขยะ ระบุ เคยยื่นหนังสือไปแล้ว แต่กลับถูกข่มขู่.   
(2561, 6 มีนาคม). ข่าวสด. เข้าถึงได้จาก https://www.khaosod.co.th/ politics/ 
news_803886 

คนรักเขาอีบิด. https://www.facebook.com/คนรักเขาอีบิด-143353112497936/ 
คน 6 ต าบลโวย กฟผ. ไม่พิจารณ์ตั้งเสาไฟ. (2559, 12 ตุลาคม). ไทยรัฐ. เข้าถึงได้จาก  

https://www.thairath.co.th/content/750992 
คัดค้านการตั้งจอ LED ซึ่งเบียดบังภูมิทัศน์ ของโบราณสถานเจดีย์เอียง วัดปรมัยยิกาวาส. (2560, 20  

มีนาคม). Change. เข้าถึงได้จาก https://www.change.org/p/นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี-คัดค้านการตั้งจอ-led-ซึ่งเบียดบังภูมิทัศน์-ของโบราณสถาน 

คัดค้านการออกโฉนดพ้ืนที่สาธารณะให้นายทุน จังหวัดสระบุรี. (2561, 21 ส.ค.). ข่าวช่องเจ็ด.   
เข้าถึงได้จาก http://news.ch7.com/detail/299904 

คัดค้านหนักโรงไฟฟ้าถ่านหิน!! เกษตรกรเลี้ยงโคนมพระราชทานร่วมชาวมวกเหล็กยื่นหนังสือค้านไม่ 
เอาโรงไฟฟ้า. (2561, 1 มิถุนายน). ทีนิวส์. เข้าถึงได้จาก https://www.tnews.co.th/ 
contents/457855 

http://landactionthai.org/land/index.php?%20option=com_content&view=article&id=1864
http://landactionthai.org/land/index.php?%20option=com_content&view=article&id=1864
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คพ.เผยคุณภาพน้ าด่านช้างเสื่อม !! หลังน้ าเสียโรงงานเอทานอลทะลักบ้านเรือน-ไร่นา.” (2560, 6  
ตุลาคม). ข่าวสด. เข้าถึงได้จาก  https://www.khaosod.co.th/around-
thailand/news_553819 

คืบหน้าร้องเรียนสร้างเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ จ.ลพบุรี. (2561,26 กุมภาพันธ์) .ช่อง 7 นิวส.์  
เข้าถึงได้จาก http://news.ch7.com/detail/273734?refid=line 

 คลอดกฎหมายขายฝาก แก้ล าเจ้าหนี้ก าหนดเวลาสั้นๆ ไม่ต้องการให้ลูกหนี้ไถ่ถอนที่ดิน.  
(2561, 18 กันยายน). ข่าวสด. เข้าถึงได้จาก https://www.khaosod.co.th/ 
economics/news_1585733 

ความขัดแย้งการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากขยะชุมชน ต าบลหนองอิรุณ อ าเภอ 
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี. (2558, 21 พฤศจิกายน). บล็อกสปอร์ต. เข้าถึงได้จาก
http://nammonsatoosatoo.blogspot.com/ 

ความส าเร็จของชุมชนบริหารจัดการขยะ. (2561, 10 กุมภาพันธ์).  ข่าว 7 สี. เข้าถึงได้จาก  
 http://www.ch7.com/watch/270983/...html 
ค้านถนนผ่าหมู่บ้าน 600 หลงัผวาจมบาดาล. (2560, 23 มีนาคม). ไทยรัฐ. เข้าถึงได้จาก  

https://www.thairath.co.th/content/893340  
ค้านสร้างโครงการเขื่อนยกระดับน้ า จ.สิงห์บุรี. (2557, 16 ตุลาคม). ไทยพีบีเอส. เข้าถึงได้จาก  

https://www.youtube.com/watch?v=OWXrYCOXmrI 
ค้านสร้างถนนรอบคุ้งบางกระเจ้า หวั่นกระทบ สิ่งแวดล้อม. (2559, 21 กรกฎาคม). ไทยพีบีเอส.                 

เข้าถึงได้จาก https://news.thaipbs.or.th/content/254194 
ค้านสร้างโรงงานปูนขาว.  (2558,15 ธันวาคม)  สถานีประชาชน. เข้าถึงได้จาก 

https://program.thaipbs.or.th/People/episodes/31299 
เครือข่ายสิ่งแวดล้อมบางสะพาน ค้านการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ขอให้ทบทวน เรื่อง 

การก่อสร้าง เนื่องจากบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวน!?” (2560, 23 สิงหาคม). ทีนิวส์. เข้าถึงได้จาก 
https://www.tnews.co.th/contents/350649 

คลิตี้: เรื่องเก่าที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของคดีสิ่งแวดล้อมชุมชน.  (2560, 11 กันยายน).      
บีบีซีนิวส์. เข้าถึงได้จาก https://www.bbc.com/thai/thailand-41225292 

โครงการแจกแพะชัยนาท บ.เอกชน รับผิดทั้งหมดพร้อมชดใช้ค่าเสียหาย. (2561, 30 มกราคม).       
พีพีทีวี. เข้าถึงได้จาก https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8% 
9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8
%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/74744 

ค้านสร้างจุดขึ้น-ลงทางด่วน ก.ม.37+300 ถ.พระราม 2 ต.บางกะเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร. (2561,9  
กุมภาพันธ์). ไทยพีบีเอส. เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/ 
watch?v=wIm9gnsxRqc 

ค้านยูเทิร์นรังสิตนครนายก ทางหลวงเร่งปรับความเข้าใจ-ชาวบ้านโวยกระทบธุรกิจ. (2559, 7  
มกราคม). ไทยรัฐ. เข้าถึงได้จาก https://www.thairath.co.th/content/559120 

จากชุมชนป้อมมหากาฬสู่...แห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ “ปิดฉากมหากาฬ” (2561, 8 กรกฎาคม)  
มติชน. เข้าถึงได้จาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1034315 

จันทบุรีเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ. (2557, 22 กรกฎาคม). ผู้จัดการ 
ออนไลน์. เข้าถึงได้จาก https://mgronline.com/local/detail/9570000082687 

https://mgronline.com/local/detail/9570000082687
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จี้แก้จราจรอัมพวา ถึงประท้วงไล่ผวจ. (2559, 16 กุมภาพันธ์). ไทยรัฐ. เข้าถึงได้จาก 
https://www.thairath.co.th/content/578063 

เจ้าอาวาสแจงปมตั้งจอ LED ยักษ์ใกล้ 'เจดีย์เอียง' เกาะเกร็ด. (2560, 18 มีนาคม). เรื่องเล่าเสาร์- 
อาทิตย์. เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=WK5uPG1dteI 

แจ้งคลังแก๊สปากน้ าแม่กลอง รุกป่าชายเลน เผยชาวบ้านค้านแต่ยังสร้างได้. (2560, 13 มิถุนายน).  
ไทยรัฐออนไลน์. เข้าถึงได้จาก https://www.thairath.co.th/content/971807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

จ าคุก 2 ปี แกนน าค้านโรงไฟฟ้าขยะเชียงรากใหญ่ ฐานหมิ่นอดีตผู้ว่าฯปทุมธานี. (2559, 14  
ธันวาคม). พีพีทีวี. เข้าถึงได้จาก   https://www.pptvhd36.com/news/.../41596 

แฉ! นายทุนคลังก๊าซรุกท่ีดอนหอยหลอด ชาวบ้านโวย‘ศูนย์ด ารงธรรม’เก็บเรื่องใส่ลิ้นชัก. (2560, 28  
พฤศจิกายน). ฐานเศรษฐกิจ. เข้าถึงได้จาก http://www.thansettakij.com/ 
content/236456 

ชมรมคนรักษ์อ่างทองค้าน “ไทยเรยอน” ขอขยายโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหิน.” 
(2558, 8 ธันวาคม). เมเนเจอร์ออนไลน์. เข้าถึงได้จาก https://mgronline.com/ 
local/detail/9580000135468 

ชุมชนเดอะพาร์คคัดค้านทางขึ้น-ลงโครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักช่วง            
จ.สมุทรสาคร-จ.สมุทรปราการ. (2560, 18 กุมภาพันธ์). มหาชัยเคเบิลทีวี. เข้าถึงได้จาก
http://www.mahachaicabletv.com/คัดค้านโครงการ 

ชายพิการชกกระจกลิฟต์บีทีเอสประท้วง. (2561,11 มีนาคม). เมเนเจอร์ออนไลน์. เข้าถึงได้จาก  
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9610000024488 

ชาวกระแสบนต้านโรงไฟฟ้าชีวมวล ป้องแหล่ง น้ าประปา รักษาพ้ืนที่เกษตร.”  8 ตุลาคม  
2558. ประชาไท. เข้าถึงได้จาก https://prachatai.com/journal/2015/10/61819 

ชาวกระแสบน200 คน คัดค้านสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล. (2559, 11 กรกฎาคม). เมเนเจอร์ออนไลน์.  
เข้าถึงได้จาก https://mgronline.com/local/detail/9590000069041 

ชาวเกวียนหัก จันทบุรี รวมตัวประท้วงไม่เอา รง.ทุกชนิด. (2559, 13 มกราคม). ผู้จัดการออนไลน์. 
เข้าถึงได้จาก https://mgronline.com/local/detail/95900000036 

ชาวเกาะจันทร์กว่า 90 คน ประท้วงถูกเบี้ยวค่าเวนคืนสร้างเขื่อนคลองหลวง. (2558, 4 กันยายน).  
มติชนออนไลน์. เข้าถึงได้จาก https://mgronline.com/local/detail/9580000100439? 
fbclid=IwAR2p_PS4B3SOtvSauzXbop9OmhHI53AZrLGQZG2RGjdB9cP8tcTIxdm
wJEA 

ชาวจรเข้สามพัน เกือบ 1,000 คน ชุมนุมคัดค้านการสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล หวั่นเกิด 
อันตราย และมีมลพิษทางอากาศท าลายสุขภาพ.” (2561,18 เมษายน). ทีนิวส์. 
https://www.tnews.co.th/contents/442189 

ชาวชัยนาทร้องรื้อท่อคอนกรีตคืนคลองส่งน้ าให้ชาวบ้าน. (2559, 5 กรกฎาคม). ข่าวช่องแปด.    
เข้าถึงได้จาก https://www.thaich8.com/news_detail/7959 

ชาวเชียงรากใหญ่คัดค้านโรงงานเผาขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้า ท าประชาพิจารณ์บิดเบือน ระบุเป็นพื้นที่สี 
เขียวและจะสู้จนถึงท่ีสุด” (2558, 11 มกราคม).  ไทยพับบลิกก้า. เข้าถึงได้จาก 
https://thaipublica.org/2015/01/waste-14/ 

https://www.thairath.co.th/content/578063
https://www.youtube.com/watch?v=WK5uPG1dteI
http://www.thansettakij.com/%20content/236456
http://www.thansettakij.com/%20content/236456
https://thaipublica.org/2015/01/waste-14/
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ชาวชุมชนซอยคุณพระล่าชื่อร้องศูนย์ด ารงธรรม แก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลรุกท่ีสาธารณะ. 
(2560, 29 พฤษภาคม). มติชนออนไลน์. เข้าถึงได้จาก 
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_569474 

ชาวชุมชน'ตลาดเก่าปากบาง' โวยเทศบาลสร้างโครงหลังคาเหล็กบดบังทัศนียภาพ ปชช. เดือดร้อน.  
(2561, 3 ตุลาคม) แนวหน้า. เข้าถึงได้จาก https://www.naewna.com/likesara/  
367898 

ชาวท่าม่วง ขึ้นป้ายค้านขยายโรงไฟฟ้าถ่านหิน หวั่นมลพิษกระจายไกล. (2560, 8 พฤศจิกายน).      
มติชนออนไลน์. เข้าถึงได้จาก https://www.matichon.co.th/region/news_725519 

ชาวนาชัยนาท น ารถปิดถนนสายเอเชีย ขาข้ึนภาคเหนือ เพ่ือประท้วงเรียกร้องเงินจ าน าข้าว. (2557,  
27 มกราคม). เนชั่นทีวี .  เข้าถึงได้จาก http://www.nationtv.tv/ 
main/content/378393199/ 

ชาวนาชัยนาทปิดถ.สายเอเซียทวงเงินข้าว. (2557, 27 มกราคม). สนุกดอทคอม. เข้าถึงได้จาก 
https://www.sanook.com/news/1430891/ 

ชาวนา 2 ต าบลในชัยนาทโวยหน่วยงานรัฐรื้อถอนดิน-ท่อส่งน้ าโครงการต าบลละ 5 ล้านบาท.           
(2559, 3 มิถุนายน). ผู้จัดการออนไลน์. เข้าถึงได้จาก https://amp.mgronline.com/ 
local/9590000055981.html 

ชาวบ้านกระแสบน คัดค้านก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล. (2558, 21 กรกฎาคม). เมเนเจอร์ออนไลน์.  
เข้าถึงได้จาก https://mgronline.com/local/detail/9580000082581 

ชาวบ้านแก่งหางแมวน าผลไม้เทกองให้ช้างป่าลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง. (2557, 3 มีนาคม).  
ผู้จัดการออนไลน์. เข้าถึงได้จากhttps://mgronline.com/local/detail/9570000024240   

ชาวบ้านเขาไม้แก้วไม่เชื่อลมปากเมืองพัทยา ยันค้านก่อสร้างเตาเผาขยะหัวชนฝา. (2560, 29  
พฤศจิกายน). ผู้จัดการออนไลน์. เข้าถึงได้จากhttps://mgronline.com/local/detail/ 
9600000120620 

ชาวบ้านเขาไม้แก้วยันค้านสร้างเตาเผาขยะ ระบุ! ทนปัญหามลพิษนาน 30 ปี แต่เมืองพัทยาไม่เคย 
เข้ามาดูแล. (2560, 28 พฤศจิกายน). เนชั่นทีวี. เข้าถึงได้จาก http://www.nationtv.tv/ 
main/content/378585906/ 

ชาวบ้านคัดค้านการออกเอกสารสิทธิ์ชายฝั่ง จังหวัดจันทบุรี. (2559, 14 กรกฎาคม). ตู้ปณ.ข่าว3.  
เข้าถึงได้จาก http://news.ch3thailand.com /ข่าวในประเทศ/21040/ชาวบ้านคัดค้าน
การออกเอกสารสิทธิ์ชายฝั่ง-จ-จันทบุรี.html 

ชาวบ้านคัดค้านสร้างเหมืองโรงโม่หินใต้ดิน. (2558, 17 มิถุนายน). โพสต์ทูเดย์. เข้าถึงได้จาก 
https://www.posttoday.com/social/local/371157 

 ชาวบ้านค่าย จ.ระยอง ล่ารายชื่อชาวบ้านกว่า 300 คน ค้านสร้าง รง.รีไซเคิลฝุ่น 
แดง.”  (2561,3 ตุลาคม). เมเนเจอร์ออนไลน์. 
https://mgronline.com/local/detail/9610000098738 

ชาวบ้าน จ.สมุทรสงคราม ร้องเรียนปัญหาขยะผ่านสื่อสังคมออนไลน์. (2559, 16 มิถุนายน).         
ไทยพีบีเอส. เข้าถึงได้จาก https://news.thaipbs.or.th/content/253188 

 ชาวบ้านจาก 3 ต าบลใน อ.เมืองระยอง รวมตัวค้านไม่ให้การไฟฟ้าเข้าท างานตั้งเสาไฟแรงสูงในพ้ืนที่ 
เนื่องจากเกรงว่าจะได้รับผลกระทบ และไม่ได้ท าตามข้ันตอนของกฎหมาย. (2559, 25 
เมษายน). ส านักข่าวประชาสัมพันธ์ระยอง. เข้าถึงได้จาก

https://mgronline.com/local/detail/9570000024240
https://news.thaipbs.or.th/content/253188
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http://pr.prd.go.th/rayong/ewt_news.php?nid=5286&filename=index...................
.... 

ชาวบ้านแจ้งความ-ร้องคัดค้านตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชน. (2560, 18 พฤศจิกายน).      
คมชัดลึก. เข้าถึงได้จาก http://www.komchadluek.net/news/regional/302609 

ชาวบ้านเชียงรากใหญ่ ปทุมฯ ค้านสร้างโรงไฟฟ้าขยะ หวั่นกระทบชุมชน. (2560, 30  
มีนาคม). มติชนออนไลน์. เข้าถึงได้จาก https://www.matichon.co.th/region/ 
news_513026 

 ชาวบ้านชุมชนมาบชลูดระยอง รวมตัวคัดค้านสร้างโรงงานรีไซเคิลฝุ่นจากเตาหลอมเหล็ก. 
 (2559, 2 กันยายน). เมเนเจอร์ออนไลน์. เข้าถึงได้จาก https://mgronline.com/ 
local/detail/9590000088191 

ชาวบ้านชูป้ายไล่ “นายกทม.สนั่นรักษ์-เลขาฯ” สั่งชะลอโครงการผู้สูงวัย.  (2561,5  
กุมภาพันธ์). มติชนออนไลน์.  เข้าถึงได้จาก https://www.matichon.co.th/news-
monitor/news_830177 

ชาวบ้านเตรียมร้องนายกฯ ค้านเหมืองทองจ.พิจิตร. (2561, 11 มิถุนายน). ข่าวไทยพีบีเอส. เข้าถึง   
ได้จาก https://news.thaipbs.or.th/content/272701 

ชาวบ้านตลาดบางบัวทองคัดค้านการสร้างรั้วบนทางเท้า. (2560, 20 กันยายน). ข่าวช่อง 8.        
เข้าถึงได้จาก https://www.thaich8.com/news_detail/48110 

ชาวบ้านตลาดบางบัวทองโวย! คัดค้านการสร้างรั้วบนทางเท้า. (2560, 19 กันยายน). M News.  
เข้าถึงได้จาก https://news.mthai.com/general-news/588364.html 

ชาวบ้านต าบลพุค าจาน จ.สระบุรี ยื่นหนังสือคัดค้านการประกอบกิจการโรงงานโม่หินท าเหมืองใต้ดิน 
ในพ้ืนที่. (2558, 17 มิถุนายน). ข่าวทีวีท้องถ่ินเมืองสระบุรี. เข้าถึงได้จาก 
http://pr.prd.go.th/saraburi/ewt_news.php?nid=2674&filename=index 

ชาวบ้านไพรนกยูง ลุกฮือประท้วง เราไม่เอาบ่อขยะ! หวั่นมลพิษ. (2558, 7 ธันวาคม). ไทยรัฐ.    
เข้าถึงได้จาก https://www.thairath.co.th/content/545797 

ชาวบ้านโพกรวม สิงห์บุรี บุกยื่นหนังสือร้อง “ผู้ว่าฯ” คัดค้านโรงงานกระดาษเตรียม ก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า 

ถ่านหินกลางใจเมืองโพก.” (2561, 20 กันยายน).  สยามรัฐ. เข้าถึงได้จาก 
https://siamrath.co.th/n/47103 

ชาวบ้านนครนายกยื่นประท้วงฝายชะลอน้ าพัง กลับไร้คนซ่อม รองพ่อเมืองรับปากเร่งแก้. (2559, 25  
เมษายน). มติชนออนไลน์. เข้าถึงได้จาก https://www.matichon.co.th/ 
region/news_116421 

ชาวบ้านบุกศาลากลาง ดูใบอนุญาตตั้งโรงงานน้ าตาลวังสมบูรณ์.  (2561, 30 เมษายน).  
เนชั่นทีวี . เข้าถึงได้จาก http://www.nationtv.tv/main/content/378622018/ 

ชาวบ้านบางโทรัดประท้วงการสร้างโรงคัดแยกขยะและโรงไฟฟ้า. (2559, 19 พฤศจิกายน).          
ข่าวช่อง 8. เข้าถึงได้จาก https://www.thaich8.com/news_detail/18115 

http://www.komchadluek.net/news/regional/302609
https://news.thaipbs.or.th/content/272701
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ชาวบ้านประท้วงเรื่องสะพานข้ามแม่น้ าพัง. (2558, ตุลาคม). ไทยชน. เข้าถึงได้จาก http://ud- 
1.com/articledetail.asp?id=9151 

ชาวบ้านประท้วง "อัมพวาโมเดล" แย้งแก้ปัญหาจราจรแต่กระทบพ่อค้าแม่ค้า เร่งหารือร่วมเพ่ิม.  
(2559, 13 กุมภาพันธ์). ข่าวสด. เข้าถึงได้จาก https://www.khaosod.co.th/view_ 
newsonline.php?newsid=1455378311 

ชาวบ้าน โรงงาน รวมตัวคัดค้านการก่อสร้างทางชึ้นลง ต.บางกระเจ้า. (2560, 6 เมษายน). มหาชัย 
เคเบิลทีวี. เข้าถึงได้จาก http://www.mahachaicabletv.com/คัดค้านการก่อสร้าง
ทางชึ้น/    

ชาวบ้านรวมตัวยื่นหนังสือ คัดค้านโครงการมอเตอร์เวย์สายชลบุรี-หนองคาย. (2561, 17 กันยายน).  
ข่าวเอ็มไทย. เข้าถึงได้จาก https://news.mthai.com/general-news/672445.html 

 ชาวบ้านลพบุรีคัดค้านตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ยี่ห้อดัง หวั่นกระทบกับสุขภาพ. (2560, 2 ตุลาคม). 
           ช่อง 7 นิวส์. เข้าถึงได้จาก http://www.ch7.com/ 
ชาวบ้านยื่นหนังสือคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะที่ศาลากลางนครนายก. (2559, 17 มีนาคม). ข่าวช่อง 8.  

เข้าถึงได้จาก https://www.thaich8.com/news_detail/3034 
ชาวบ้านยื่นหนังสือค้านการก่อสร้างโรงงานพลาสติก ที่ อ.สามพราน หวั่นมีผลกระทบ. (2561, 25  

กันยายน). ผู้จัดการออนไลน์. เข้าถึงได้จาก https://mgronline.com/local/ 
detail/9610000095997 

ชาวบ้านวังใหม่ จ.สระแก้ว ยื่นหนังสือ รมต.อุตสาหกรรม-ปลัดฯ ค้านต่ออายุ รง.น้ าตาล-ชีวมวลฯ.  
(2560, 28 พฤศจิกายน). 77 ข่าวเด็ด. เข้าถึงได้จาก https://www.77kaoded.com/ 
content/5734 

ชาวบ้านโวย! ขี้15ตันคนทั่วโลกบนเครื่องบิน จ่อทิ้งสระแก้ว. (2560, 2 มีนาคม). กรุงเทพธุรกิจ.  
เข้าถึงได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/743057 

ชาวบ้านโวยท าถนน 2 ปี ไม่เสร็จ จ.สมุทรสาคร. (2560, 18 กรกฎาคม). ช่อง 7. เข้าถึงได้จาก 
http://news.ch7.com/detail/238930 

ชาวบ้านหนองแขวะรวมตัวค้านเส้นทางชลบุรี-หนองคายผ่ากลางหมู่บ้าน 100 ปี วอนใช้พ้ืนที่ว่าง 
เปล่าแทน. (2561, 17 กันยายน). มติชนออนไลน์. เข้าถึงได้จาก https://www.matichon. 
co.th/region/news_1134320?fbclid=IwAR0_FhdtJrEEw1AkzQa5pnABZxYKE0E7L
TkKcReP0O1Cvbs9DdyLFXetJbk 

ชาวบ้านสุดทน ขึ้นป้ายร้องถนนสร้างนาน 2 ปี. (2560, 13 กรกฎาคม). มหาชัยเคเบิลดิจิตอลทีวี.  
เข้าถึงได้จาก http://www.mahachaicabletv.com/ร้องถนนสร้างนาน 

 ชาวบ้าน อ.เมืองระยอง กว่า 70 คนไม่ยินยอมให้ จนท.กฟผ. ปักหมุดตอม่อตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง. 
(2560,22 กุมภาพันธ์). ไบรท์ทีวี. เข้าถึงได้จาก https://www.brighttv.co.th/latest- 
news/social/30434 

ชาวปทุมฯ ร้อง ‘บิ๊กตู่’ คัดค้านตั้งโรงไฟฟ้าขยะ. (2558, 16 มิถุนายน).  เอ็มไทย. เข้าถึงได้จาก  
https://news.mthai.com/general-news/449018.html 

https://www.77kaoded.com/%20content/5734
https://www.77kaoded.com/%20content/5734
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ชาวปทุมหลายร้อยคัดค้านก่อสร้างเสาไฟฟ้าแรงสูง หวั่นส่งผลกระทบหลายด้าน. (2560, 5  
พฤษภาคม). มติชนออนไลน์. เข้าถึงได้จาก https://www.matichon.co.th/region/ 
news_551523 

ชาวประมงสมุทรปราการยื่นหนังสือคัดค้านอนุสัญญา C188.  (2561, 1 สิงหาคม). ส านักข่าวกรม 
ประชาสัมพันธ์. เข้าถึงได้จาก http://thainews.prd.go.th/th/website_th/ news/ 
news_detail/TNSOC6108010010104 

ชาวเพชรบุรี' บุกทวงคืบหน้า ค้านสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะท่าเสน. (2561, 16 มกราคม).  
  ไทยรัฐ. เข้าถึงได้จาก  https://www.thairath.co.th/content/1178720 

ชาวแพรกษาชนะคดี ผู้ว่าฯ -อบต.สร้างมลพิษซ้ าซ้อน.  (2559, 1 ธันวาคม). กรุงเทพธุรกิจ. เข้าถึงได้ 
จาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/729882 

ชาวเมืองระยองกว่า 100 คน แจ้งความห้ามปักเสาไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านที่ดิน-สวนผลไม้. 
(2559, 20 ก.พ.). เมเนเจอร์ออนไลน์. เข้าถึงได้จาก
https://mgronline.com/local/detail/9590000018530 

ชาวระยอง ลุกฮือ! จี้ชะลอสร้างโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูง. (2558, 14 มกราคม). ไทยรัฐ. เข้าถึงได้จาก   
https://www.thairath.co.th/content/474593 

ชาวสุพรรณบุรีจี้แก้ปัญหาโรงงานเอทานอลส่งกลิ่นเหม็น 10 ปี.  (2559, 24 พฤศจิกายน)  
ไทยพีบีเอส. เข้าถึงได้จาก https://news.thaipbs.or.th/content/258089 

ชาวสวนพระราม 3 วอน กทพ. ทบทวนปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพรรษา.  
(2560,9 มิถุนายน). พีพีทีวี. เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/PPTVHD36/posts/1739021766115595/ 

 ชาวสองล้อยื่นหนังสือยกเลิกข้อบังคับจราจร ทวงสิทธิใช้อุโมงค์รัชโยธิน.  (2561, 4 พฤศจิกายน 
กรุงเทพธุรกิจ. เข้าถึงได้จาก  http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/ 
817556 

ชาวหนองเสือบุกเวทีประชาพิจารณ์ค้านก่อสร้าง โรงงานขยะหวิดปะทะกลุ่มเห็นต่าง. (2560, 23  
กรกฎาคม). มติชนออนไลน์. เข้าถึงได้จาก https://www.matichon.co.th/news-
monitor/news_609136 

ชาวอ่างทองรวมตัว ค้านสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน โอดทรมานมากว่า 40 ปี.” (2559, 1 กุมภาพันธ์). 
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ไทยรัฐ. เข้าถึงได้จาก https://www.thairath.co.th/ content/571165 
ชาวอุทัยเฮ!!!ได้ถนนใหม่หลังทนใช้แบบพังๆ หลายปี.” (2561, 16 พฤษภาคม). มติชนออนไลน์.  

เข้าถึงได้จาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_957395 
โซเชียลข้องใจติดจอ LED แย่งซีน ‘เจดีย์เอียงเกาะเกร็ด’ แบบนี้…เหมาะสมหรือไม่. (2560, 1  

สิงหาคม). อมรินทร์ทีวี. เข้าถึงได้จาก http://www.amarintv.com/news-
update/news-1968/67252/ 

ดีเดย์ 15 มี.ค. อยุธยาลุยปิดตลาดหลังวิหารพระมงคลบพิตร ใครขวางจับกุม-เกรงถูกถอดมรดกโลก.”  
(2560, 14 มีนาคม). มติชนออนไลน์. เข้าถึงได้จาก 
https://www.matichon.co.th/local/news_494630 

ดีเอสไอ ตรวจบ่อขยะสารพิษ จ.ฉะเชิงเทรา. (2555, 27 ตุลาคม). ไทยพีบีเอสออนไลน์. เข้าถึง       
ได้จาก https://news.thaipbs.or.th/content/121430   

ได้เวลายกเลิก – แก้ไข กฎหมายขายฝาก เครื่องมือนายทุนเงินกู้นอกระบบ. (2560, 20 กรกฎาคม).  
 คมชัดลึก. เข้าถึงได้จาก  http://www.komchadluek.net/news/scoop/288358 

ตะลึง 2 ปีล้ม 20ตัว จี้แก้ปมขัดแย้งคนกับช้างป่า. (2554, 18 กรกฎาคม). ไทยรัฐ. เข้าถึงได้จาก 
https://www.thairath.co.th/content/187113 

ถนนหรือคลอง!? ชาวหนองนางนวลสุดทน ถือป้ายประท้วง หลังถนนพังหนักไร้หน่วยงานซ่อมแซม. 
(2560,13 พฤศจิกายน). อัมรินทร์ทีวี. เข้าถึงได้จาก http://www.amarintv.com/news-
update/news-4365/108981/ 

ทช. แจงโครงการสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณสนามบินน้ า. (2560, 23 สิงหาคม). วอยซ์ทีวี.  
เข้าถึงได้จาก https://www.voicetv.co.th/read/518014 

ทช. เปิดเวทีรับฟังประชาชนบางกระเจ้า จุดขึ้น-ลง โครงการพระสมุทรเจดีย์. (2561, 13 มิถุนายน).  
สาครออนไลน์. เข้าถึงได้จาก http://www.sakhononline.com/news/2017/?p=5603 

ททท.ส านักงานเพชรบุรี ส ารวจพื้นที่เขาอีบิด-เขาอีโก้ อ.เขาย้อย เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมและชุมชนอย่างยั่งยืน.” (2560, 22 มีนาคม). ทีมข่าวเพชรภูมิ. เข้าถึงได้จาก  
http://petchpoom.com/ 

ทต.ดงคอน ชัยนาทเรียกชาวนาบ้านทุ่งกระถินประชุมลดความขัดแย้งแย่งสูบน้ าบาดาล อ่างทองเร่ง 
สูบน้ าท านา. (2558, 30 มิถุนายน). ผู้จัดการออนไลน์. เข้าถึงได้จาก https://mgronline. 
com/ local/detail/9580000073717 

ทล.จ่อผุดสะพานข้ามคลองแทนยูเทิร์น “รังสิต-นครนายก” แก้รถติดและลดอุบัติเหตุ. (2561, 26  
มีนาคม). ผู้จัดการออนไลน์. เข้าถึงได้จาก http://news1live.com/detail.aspx? 
NewsID=9610000029761 

ทางเลียบแม่น้ าเจ้าพระยา โครงการเพ่ือพัฒนา-เพ่ือใคร. (2560, 5 สิงหาคม)  Gotomanager 360.  
เข้าถึงได้จาก http://gotomanager.com/content/..... / 

ทางหลวงราชบุรี แจงเสียงค้าน เตรียมเปิด ‘จุดกลับรถ งบ 3 ล้าน’ ย้ าเป็นประโยชน์แก่ปชช. 
(2561, 20 กุมภาพันธ์). ข่าวสด. เข้าถึงได้จาก  https://www.khaosod.co.th/around- 
thailand/news_762657 

ทางออกที่ดีที่สุด แก้ปัญหาช้างบุกระยะยาว. (2560, 24 พฤศจิกายน). ศูนย์ข่าวทีนิวส์ภาคตะวันออก.  
เข้าถึงได้จาก https://www.tnews.co.th/contents/382318 

https://www.voicetv.co.th/read/518014
http://www.sakhononline.com/news/2017/?p=5603
http://news1live.com/detail.aspx?%20NewsID=9610000029761
http://news1live.com/detail.aspx?%20NewsID=9610000029761
https://www.tnews.co.th/contents/382318


455 
 

ท่าเรือนครหลวงกับความไร้ระเบียบ(1) : ชาวบ้านร้องเรียนมลภาวะ “ฝุ่นถ่านหิน ฝุ่นมัน 
ส าปะหลัง” ปัญหาเรื้อรังกว่า 10 ปีที่ยังแก้ไม่ได้” (2557,12 มิถุนายน). ไทยพับบลิก้า.  
เข้าถึงได้จาก https://thaipublica.org/2014/06/port-of-nakornluang-and- 
lawlessness-1/ 

“ธนารักษ”์ล้มโครงการบ้านประชารัฐพหลฯ 11 หลังเอกชนแจ้งไม่สามารถปรับแบบได้.  (2560, 21  
กรกฎาคม). ประชาชาติธุรกิจ. เข้าถึงได้จาก 
https://www.prachachat.net/property/news-8536 

นครนายกร้องคัดค้านโรงงานขยะ หวั่นท าลายวิถีท้องถิ่น-ผลกระทบมากมาย. (2559, 17 มีนาคม).  
มติชนออนไลน์. เข้าถึงได้จาก https://www.matichon.co.th/region/news_73534 

นครปฐม วธ.สั่งระงับย้ายพิพิธภัณฑ์. (2558, 13 พฤษภาคม). ไทยรัฐ. เข้าถึงได้จาก 
https://www.youtube.com/watch?v=8LFk8bJh6ow 

นายจ้างจันทบุรีเร่งน าแรงงานต่างด้าวลงทะเบียน. (2561, 27 มีนาคม). ไอเอ็นเอ็นนิวส์. เข้าถึงได้จาก  
https://www.innnews.co.th/breaking-news/news_46825/ 

นายกฯ ย้ าสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน และความเร่งด่วน. (2561, 12 มิถุนายน). 
เวิร์คพอยท์นิวส์. เข้าถึงได้จาก www.workpointtv.com/news 

นายก อบต.เชียงรากใหญ่ ยันยังไม่สร้างโรงงานขยะในพื้นที่ มีกฎหมายอีกหลายขั้นตอนและ 
ประชาชนยังไม่เห็นชอบ.” (2558, 15 มกราคม). ไทยพับบลิกก้า. เข้าถึงได้จาก 
https://thaipublica.org/2015/01/waste-15/ 

บุกรุกที่ราชพัสดุอ.สวนผึ้ง มีแนวโน้มรุนแรง. (2553, 27 กันยายน). สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส. 
เข้าถึงได้จาก http://news.thaipbs.or.th/content/217420  

บีทีเอสเตรียมทบทวนขั้นตอนใช้ลิฟต์ผู้พิการ.” (2561,13 มีนาคม).  ส านักข่าวไทย. เข้าถึงได้จาก  
https://www.facebook.com/tnamcot/posts /1415126321924836/ 

เบรกส่วนขยายสะพานสนามบินน้ า. (2560, 10 ตุลาคม). ไทยรัฐ. เข้าถึงได้จาก 
https://www.thairath.co.th/content/1094265 

ปชช. 2 ต าบล 18 หมู่บ้าน อรัญประเทศ ฮือต้านโรงงานขยะพิษ. (2560, 11 มีนาคม). พีพีทีวี.   
เข้าถึงได้จาก https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/48807 

ปิดฉากคลิตี้ คดีประวัติศาสตร์ ชัยชนะของชุมชน. (2559, 11 กรกฎาคม). มติชนออนไลน์. 
เข้าถึงได้จาก https://www.matichon.co.th/local/crime/news_215183 

ปิดทางคอนโดฯ-โรงงานก่อมลพิษ ชาวนครนายกค้านแก้ผังเมืองส าเร็จ ใช้ผังเมืองเดิมปี 55. (2560,  
26 มิถุนายน). ประชาชาติธุรกิจ. เข้าถึงได้จาก https://www.prachachat.net/ 
webmobile/ news_detail.php?newsid=1498485335 

แปดริ้ว ปรับผังเมืองผุดโรงงานเขตชุมชน. (2560, 6 พฤศจิกายน). เป็นข่าวออนไลน์. เข้าถึงได้จาก                        

https://www.matichon.co.th/region/news_73534
https://www.innnews.co.th/breaking-news/news_46825/
https://thaipublica.org/2015/01/waste-14/
file:///D:/research/Centeal%20CF%203/Nov26/27
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https://www.phenkhao.com/contents/5679 
ปธ.สภาเทศบาลบ้านโป่งร้องศูนย์ด ารงธรรมราชบุรี ระงับก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์.  

(2561, 4 กันยายน).  เมเนเจอร์ออนไลน์. เข้าถึงได้จาก                       
https://mgronline.com/local/detail/9610000088682 

ปตท.เดินหน้าฟังความเห็นโครงการวางท่อก๊าซไทย-พม่า. (2554, 29 เมษายน). ไทยรัฐออนไลน์.  
เข้าถึงได้จาก https://www.thairath.co.th/content/167708 

ประมงฮือต้านอนุสัญญาILO. (2561,2 สิงหาคม). อาร์วายทีไนน์. เข้าถึงได้จาก  
https://www.ryt9.com/world/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0
%B8%B9/2018-09-03-07:16:41/ 

ประชาพิจารณ์ก่อสร้างสะพานสนามบินน้ าเดือด! ชุมชนประชานิเวศน์ 3 คัดค้านไม่เอาโครงการ.  
(2560, 17 กันยายน). ประชาชาติ. เข้าถึงได้จาก https://www.prachachat.net/ 
property/news-40158  

ปทุมธานี!!!ปชช.ชุมชนซอยคุณพระถือป้ายประท้วงคัดค้านเทศบาลขยายถนน!!อ้างจะมี 
ผลกระทบกับชาวบ้านในซอย. (2560, 19 พฤษภาคม). ทีนิวส์.  เข้าถึงได้จาก 
https://www.tnews.co.th/contents/320573 

นายก อบต.เชียงรากใหญ่ ยันยังไม่สร้างโรงงานขยะในพื้นที่ มีกฎหมายอีกหลายขั้นตอนและ 
ประชาชนยังไม่เห็นชอบ.” (2558, 15 มกราคม). ไทยพับบลิกก้า. เข้าถึงได้จาก 
https://thaipublica.org/2015/01/waste-15/ 

ปากคลองตลาดดุเดือด ม็อบปิดถนนประท้วงจัดระเบียบคืนแรก. (2559, 1 ตุลาคม). สถานีโทรทัศน์ 
ช่องสาม.  เข้าถึงได้จาก https://twitter.com/RDNewsCH3/status/ 
748907933002444801 

ปากคลองตลาดใหม่ ค้าขายไม่คึกคัก.  (2560, 28 มิถุนายน). เนชั่นทีวี. เข้าถึงได้จาก  
http://www.nationtv.tv/main/content/378554297/ 

ปิดฉาก! 'ชุมชนป้อมมหากาฬ' หลังต่อสู้ 'กทม.' มานานกว่า 26 ปี.” (2561, 22 เมษายน)  
กรุงเทพธุรกิจ. เข้าถึงได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/ 
799589 

ประจวบฯ วุ่น! ม็อบหนุน-ต้าน สร้างมหาวิทยาลัยในป่าชายเลน. (2558, 14 สิงหาคม). ไทยรัฐ.  
เข้าถึงได้จาก https://www.thairath.co.th/content/518298 

ปราจีนบุรี ชาวบ้านมึนประชาคมก่อสร้างโรงหลอมฮือติดป้ายคัดค้านทั่วหมู่บ้าน!! (2561, 8 เมษายน)   
ข่าวชัดออนไลน์. เข้าถึงได้จากhttp://www.khaochad.com/182382?r=1&width=1280 

ปราจีนบุรี ชาวบ้านร้องทุกข์! คัดค้านสร้างโรงหลอมขยะอีเล็กทรอนิกส์!! (2561, 20 มิถุนายน)  
.         สปริงนวิส์. เข้าถึงได้จาก  https://www.springnews.co.th/news/290645 

ประมงชายฝั่งประจวบฯ ขึ้นป้ายค้านประกาศรวม 3 เกาะ เป็นอุทยานฯ.  (2559, 5 ธันวาคม)  
ไทยรัฐ. เข้าถึงได้จาก https://www.thairath.co.th/content/802581 

ประมงพ้ืนบ้านประจวบฯ กว่า 300 คน ชูป้ายร้องรัฐ แก้กฎหมายใหม่. (2560, 20 พฤศจิกายน)   
เวิร์คพอยต์. เข้าถึงได้จาก https://workpointnews.com/2017/11/202/... / 

https://thaipublica.org/2015/01/waste-14/
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ประมงสมุทรสาครกว่า 100 ชีวิต เอาจริง จอดเรือเตรียมเข้าพบ "บิ๊กป้อม" หาทางออกปัญหาความ 
เดือดร้อน. (2561, 9 เมษายน). ส านักข่าวทีนิวส์. เข้าถึงได้จาก https://www.tnews.co.th 
/contents/438915 

ผังเมืองนนท์ช็อกจัดสรร คุมเข้มที่ดินคอนโดสายสีม่วง. (2560, 10 พฤศจิกายน). ประชาชาติธุรกิจ.  
เข้าถึงได้จาก https://www.prachachat.net/local-economy/news-69059 

ผุดโครงการสร้างถนนรอบคุ้งบางกระเจ้า. (2559, 21 กรกฎาคม).  ช่อง 3. เข้าถึงได้จาก 
http://news.ch3thailand.com/local/21540 

ผู้เลี้ยงโคนม 4,722 รายลงชื่อส่งหนังสือต้านท าเหมืองแร่ที่ อ.มวกเหล็ก. (2557, 26  
มิถุนายน). ผู้จัดการออนไลน์ เข้าถึงได้จาก https://mgronline.com/business/ 
detail/9570000071938 

ผู้ว่าฯ สั่งปลด นายกฯอบต.โผงเผง เหตุขัดแย้งตั้งจุดอพยพน้ าท่วม. (2560, 24 ตุลาคม). 
พีพีทีวี. เข้าถึงได้จาก http://pptvhd36.com 

ผู้สูงอายุ"บางน้ าจืด"โดนเบี้ยวค่าเบี้ยยังชีพ 4 เดือน แห่บุกฟ้องศูนย์ด ารงธรรม. (2560, 13 มกราคม).  
สยามรัฐออนไลน์. เข้าถึงได้จาก https://siamrath.co.th/n/7822 

ผู้ใหญ่บ้านห้วยเกรียบ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ยื่นหนังสือคัดค้านโรงงาน 
อุตสาหกรรมแยกขยะเหล็ก หวั่นกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่.” (2561, 20 สิงหาคม). 
ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์. เข้าถึงได้จาก http://thainews.prd.go.th/th/website_th/ 
news/news_detail/WNSOC6108210020001 

แผงลอยประตูน้ า ยื่น’บิ๊กตู่’ทบทวนห้ามขาย ชี้เป็นเสน่ห์กทม.-ที่ท ากินคนรากหญ้า. (2559, 14  
มีนาคม). มติชนออนไลน์. เข้าถึงได้จาก https://www.matichon.co.th/politics/ 
news_69691 

พ่ีน้องชาวประมงสมุทรสาคร ยื่นคัดค้านรัฐฯ ให้สัตยาบันรับอนุสัญญา C188. (2561, 1 สิงหาคม).  
ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์. เข้าถึงได้จาก http://thainews.prd.go.th/website_th/ 
news/news_detailRegion/TNSOC6108010010096 

พิพาท "คน-ช้างป่า" ข้อขัดแย้งไม่สิ้นสุด. (2557, 29 มิถุนายน). ส านักข่าวอิศรา. เข้าถึงได้จาก 
http://transbordernews.in.th/home/?p=12788 

พรุ่งนี้ชาวประมงนัดบุกท าเนียบฯ! ยื่นนายกฯแก้ปัญหาเดือดร้อน 7 วันไม่ได้ค าตอบหยุดเรือ. (2561,  
31 กรกฎาคม). ข่าวสด. เข้าถึงได้จาก https://www.naewna.com/local/354888 

พวกเราไม่เอาโรงไฟฟ้า !! ชาวบ้าน-เกษตรกรโคนม ฮือคัดค้านหลังเตรียมสร้างที่มวกเหล็ก สระบุรี.  
(2561, 1 มิถุนายน). เอ็มไทยนิวส.์ เข้าถึงได้จาก https://news.mthai.com/general-
news/646572.html 

พ่อค้าปลาเขมรเทปลาประท้วงศุลกากรไทย หลังเข้มงวดเก็บภาษีน าเข้าปลาตามน้ าหนักจริง ปิด 
สะพานมิตรภาพไทย-เขมร ขณะนี้เปิดแล้ว. (2560, 23 กุมภาพันธ์). ข่าวเวิร์คพ้อยซ์.    
เข้าถึงได้จาก http://www.workpointtv.com/news/24606 

ฟังชาวบ้านมาบตาพุดและภาคอุตสาหกรรม หลัง ม.44 ล้มผังเมืองสามจังหวัดเพ่ืออีอีซี. (2560,30  
ตุลาคม). บีบีซีไทย. เข้าถึงได้จาก https://www.bbc.com/thai/thailand-41799979 

ม็อบชาวประจวบฯ หนุนสร้าง “มหาวิทยาลัยพ่อหลวง” ในพ้ืนที่ต าบลบ่อนอก. (2558, 22 กันยายน)   
เมเนเจอร์ออนไลน์. เข้าถึงได้จาก https://mgronline.com/local/detail/ 
9580000107146 

https://www.prachachat.net/local-economy/news-69059
http://transbordernews.in.th/home/?p=12788
https://www.naewna.com/local/354888
https://news.mthai.com/general-news/646572.html
https://news.mthai.com/general-news/646572.html
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มาตามนัด! กลุ่มประมงรวมตัวคัดค้านกฎหมายลั่นได้รับผลกระทบหนัก ขีดเส้นตาย 7 วันหยุดออก         
เรือ. (2561, 1 สิงหาคม). แนวหน้า. เข้าถึงได้จาก https://www.naewna.com/local/ 
355024 

ม็อบหนุนผู้ว่าฯ สร้างมหาวิทยาลัย.  (2559, 30 พฤษภาคม). ไทยรัฐ. เข้าถึงได้จาก  
https://www.thairath.co.th/content/628874 

แม่ค้าครวญจัดระเบียบตลาดทรัพย์สินนครปฐม ลูกค้าหายเตรียมประท้วง. (2560, 23  
พฤศจิกายน). มติชนออนไลน์. เข้าถึงได้จาก https://mgronline.com/local/  
detail/9600000118431 

ไม่เอาขยะ...ชาวบ้านสระแก้วรวมตัวค้านผุดโรงขยะอุตสาหกรรม. (2560, 27 กุมภาพันธ์). ผู้จัดการ 
ออนไลน์. เข้าถึงได้จาก https://mgronline.com/local/detail/9600000020326 

ไม่เอา ชาวท่าม่วงขึ้นป้ายค้านการขยายโรงไฟฟ้าถ่านหิน.  (2560, 8 พฤศจิกายน). เวิร์คพ้อยนิวส์.    
เข้าถึงได้จาก https://workpointnews.com/2017/11 

ไม่เอาเหมืองแร่ทองค า! คนเมืองจันท์ค้าน หวั่นกระทบวิถีภาคเกษตร. (2558, 9 ตุลาคม). ไทยรัฐ. 
เข้าถึงได้จาก https://www.thairath.co.th/content/531156 

ยกเลิก ทางพิเศษบูรพาวิถี-พัทยา เหตุขาดความเหมาะสม. (2558, 25 มกราคม). โพสต์ทูเดย์.     
เข้าถึงได้จาก https://www.posttoday.com/social/local/343372?fbclid= 
IwAR0KTn9YstCyzu0_G8Ac7npLkPjWcc9u-V95jp5uUeiS2XYD9Xgoc439zyA 

ยุทธการ 'สระแก้วโมเดล'ได้ผล!ไม่พบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในโรงเกลือ. (2559, 11  
พฤษภาคม). ไทยรัฐ. เข้าถึงได้จาก https://www.thairath.co.th/content/618723 
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เราไม่เอาโรงงานไฟฟ้าชีวมวล!!! ค้านทั้งต าบล..ชาวบ้านจรเข้สามพัน รวมตัวต้าน โรงงาน 
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กรอบการเก็บข้อมูลความขัดแย้ง 

1. พ้ืนที ่หมายถึง ต าบล อ าเภอ และจังหวัดที่เกิดความขัดแย้ง 
2. ประเภท  หมายถึง หัวข้อใหญ่ที่เป็นประเด็นหลักของความขัดแย้ง เช่น ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการที่ดิน เป็นต้น 
3. ระดับการรับรู้ของสังคม หมายถึง สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อ 

ท้องถิ่นและ/หรือสื่อระดับชาติ  ซึ่งจะสามารถวัดความสนใจของชุมชนหรือของสังคมไทยต่อความ 
ขัดแย้งดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง หากไม่ปรากฏตามสื่อระดับชาติไม่ว่าจะเป็นวิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือ
โทรทัศน์ ให้ถือว่าความขัดแย้งดังกล่าวอยู่ในระดับท้องถิ่น  

4. ประเด็นขัดแย้ง สรุปย่อถึงเรื่องราวโดยรวมที่คู่ขัดแย้งหลักมีความขัดแย้งกัน 
5. ความเป็นมา  คือ เรื่องราว/ ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ความขัดแย้งเริ่มก่อ 

ตัวขึ้นและปรากฏอยู่ในปัจจุบัน 
6. คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน  หมายถึง บุคคล/ กลุ่มบุคคล/ องค์กร/ หน่วยงานที่ขัดแย้ง 

กันสองฝ่าย และ ข้อเรียกร้องหรือความต้องการที่คู่ขัดแย้งหลักได้แสดงออกอย่างเปิดเผย 
7. ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน หมายถึง บุคคล / กลุ่มบุคคล/ องค์กร/ หน่วยงานนอกเหนือจากคู่ 

ขัดแย้งหลักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในแง่ที่จะท าให้ความขัดแย้งขยายตัวมากขึ้น และได้
สนับสนุนส่งเสริมหรือขัดขวางความต้องการของคู่ขัดแย้งหลักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

8. ระยะเวลา หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่เกิดความขัดแย้งขึ้นจนกระทั่งยุติลง 
9. สถานะ หมายถึง สถานการณ์ของการแก้ไขความขัดแย้ง ณ ปัจจุบัน 
10. พลวัต หมายถึง เหตุการณ์ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ความขัดแย้งใน 

ลักษณะที่ท าให้ความขัดแย้งขยายตัว หรือคลี่คลายลง 
11. ระดับความรุนแรง หมายถึง ระดับความเสียหายต่อทรัพย์สิน ร่างกาย และชีวิต 
12. วิธีการแก้ไข หมายถึง กลยุทธ์ ปัจจัย กิจกรรม กระบวนการ ระเบียบ หรือนโยบายที่ 

คู่ขัดแย้งหลักหรือผู้ที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะน ามาใช้ในการแก้ไขความขัดแย้ง 
13. แหล่งที่มาของข้อมูล 

 



448 
 

 
ประวัติผู้วิจัย 

 

1.นางสุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล (Mrs.Supatra Kaopradit Supchukul) 
           ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ า ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
          หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อ: ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี  โทร. ๐๓๘-๑๐๒๓๖๑  
          อีเมล์: ladypatcha@gmail.com 
          ประวัติการศึกษา 

- รัฐศาสตร์บัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
- สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- Master of Sciences in Urban Studies ( Urban organization), Cleveland 

State University, USA. 
- Ph.D. in Public Administration, University of Northern Philippines.  
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัย

รังสิต 
  สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ: การพัฒนาเมือง ภาวะผู้น า การจัดการความขัดแย้ง และ
สันติภาพ 
            ประกาศนียบัตร 
       -  หลักสูตรการพัฒนาเมืองส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 
       -  หลักสูตรวิทยากรด้านการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า     
        -  หลักสูตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย (รุ่น 3) สถาบันพระปกเกล้า 
               -  หลักสูตรการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี  (รุ่น 4) สถาบัน 

        พระปกเกล้า 
               - หลักสูตรการสร้างส านึกพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า 
               - หลักสูตรการวิจัยคุณภาพ  สมาคมนักวิจัย 
               - หลักสูตรเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม  
               - หลักสูตรพนักงานและเจ้าหน้าที่ตามพรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.            
                  2551 
               - Certificate in Rotary Peace and Conflict Studies, Chulalongkorn University   
          ผลงานวิจัย 

สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล (2552) ศักยภาพของอ าเภอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 ชุมชน  กรณีศึกษา อ าเภอในจังหวัดชลบุรี. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.   
          (งานวิจัย) 
สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล และคณะ. (2553). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง 

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบครัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.  กรุงเทพฯ : ส านัก
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กิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์. 

สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล และคณะ.(2553). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ 
ฐานข้อมูลองค์ความรู้การจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากการด าเนินโครงการตาม
แนวนโยบายของรัฐ ภาคกลาง. กรุงเทพฯ:  สถาบันพระปกเกล้า.             

สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล และคณะ (2554) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง 
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบครัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : ส านัก
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์.           

สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล และคณะ. (2555). โครงการวิเคราะห์และผลักดัน 
นโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนา 
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ศึกษาเฉพาะกรณี ข้อเสนอนวัตกรรมใน
กระบวนการพัฒนาสังคมจากนักวิชาการด้านสังคม  ๔ ภูมิภาค.  กรุงเทพฯ : 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์.  

สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล และคณะ (2556) คุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรศิลปศา 
สตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน ปี 2545. ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา. 

สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล. (2561). การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ของการ 
จัดการความขัดแย้ง จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา. 
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2. นางสาวรัตนา วิงวอน (Miss Rattana Wingworn)  
     ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ า ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
     หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อ: ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี  โทร. ๐๓๘-๑๐๒๓๖๑  
          อีเมล์: nunabuu@gmail.com 
     ประวัติการศึกษา 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา 2541 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  2545 
     ประสบการณ์ท างาน 

- อาจารย์ประจ า ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2546-ปัจจุบัน 

สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ: การบริหารท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาและ 
จิตอาสาเพ่ือการพัฒนา 
 ผลงานวิจัย  

สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล, รัตนา วิงวอน และกนกพร น้อยปรีชา. (2553). รายงาน 
ฉบับสมบูรณ์ โครงการฐานข้อมูลองค์ความรู้การจัดการความขัดแย้งที่เกิดจาก
การด าเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ ภาคกลาง.  กรุงเทพฯ:  สถาบัน
พระปกเกล้า.             

สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล, รัตนา วิงวอน และกนกพร น้อยปรีชา. และคณะ (2554)  
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการด าเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : ส านักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์.           

สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล รัตนา วิงวอน และเกษรา รื่นภิรมย์. (2555). โครงการ 
วิเคราะห์และผลักดันนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ศึกษาเฉพาะกรณี ข้อเสนอ
นวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาสังคมจากนักวิชาการด้านสังคม  ๔ ภูมิภาค.  
กรุงเทพฯ : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์.  

สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล และคณะ (2556) คุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรศิลปศา 
สตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน ปี 2545. ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา. 

 รัตนา วิงวอน. (2558). นักการเมืองถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี. กรุงเทพมหานคร: สถาบัน 
พระปกเกล้า. 
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3. นางสาวเกษรา รื่นภิรมย์ (Miss Kedsara Rungpirom) 
ต าแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการอิสระ อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
     หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อ: ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี  โทร. ๐๓๘-๑๐๒๓๖๑  
          อีเมล์: afpkedsara@gmail.com 
     ประวัติการศึกษา 

- รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
- การเมืองการปกครองเปรียบเทียบและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช 
- การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ 

สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ : ผลงานการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ, จิตวิทยาสังคม,  
ประชากรศาสตร์, ทัศนคติความรุนแรงในสังคมไทย, พัฒนาชุมชน, นโยบายสาธารณะและ
การจัดการ การจัดการองค์กร ธรรมาภิบาลท้องถิ่น นานาศาสนากับการใช้หลักการสาน
เสวนาในกระบวนการสันติภาพ  

ประสบการณ์ท างาน  
- อดีตหัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและ

เอกชนสถาบันรัชภาคย์ 
- วิทยากรและด าเนินรายการสถานีวิทยุรัฐสภา สถานีโทรทัศน์มหาดไทยชาแนล และ

รายการวิทยุสภาพัฒนาการเมืองที่ 
- ปรึกษาประจ ากรรมาธิการกิจการสภาผู้แทน 2549, 2551 และ 2553 
- อนุกรรมาธิการศาสนาและวัฒนธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
- กรรมการภาคประชาสังคมโรงเรียนนายร้อยต ารวจสามพรานปัจจุบัน 
- ผู้ช านาญการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจ ากสทช.และคปภ และประจ าศาลแรงงาน

ภาค2, ศาลจังหวัดชลบุรี, นนทบุรี 
      ประกาศนียบัตร  

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเสริมสรางสังคมสันติสุขสถาบันพระปกเกล้า 
- การจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี นักเจรจาไกล่เกลี่ย และ 

วิทยากรจัดการความขัดแย้ง 
- หลักสูตรธรรมาภิบาลผู้บริหาร ความรู้เบื้องต้นการไกล่เกลี่ยส านักงานศาลยุติธรรม, 

เทคนิคการไกล่เกลี่ยการไกล่เกลี่ยคดีแพ่งอาญา กฎหมายแรงงาน การไกล่เกลี่ยชั้น
อุทธรณ์  และหลักสูตรนักเจรจาระดับเข้มข้นส านักงานกสทช. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กสท” และกฎหมายประกันภัยคปภ. 

ประสบการณ์และการศึกษาดูงาน : ศาลเกาหลีใต้ การจัดการความขัดแย้งฟิลิปปินส์ ภาวะผู้น ากับ 
การบริหารวิกฤติที่มาเลเซีย สมานฉันท์อนุภาคลุ่มน้ าโขงเวียดนาม เขตพิเศษปกครองตนเอง
ซินเจียงอุยกูร์ กระบวนการสันติภาพอิสราเอล และการจัดการนโยบายสาธารณะด้าน
สิ่งแวดล้อมนครฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 
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