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งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือส ารวจและจัดท าข้อมูลสาเหตุความ
ขัดแย้ง คู่ขัดแย้ง ประเภทความขัดแย้ง ระดับความขัดแย้ง ความเป็นมา วิธีแก้ปัญหา ที่โดยการจัดท าแผนที่
ขัดแย้ง (Conflict Mapping) ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 2) เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาชน
ในพ้ืนที่ความขัดแย้ง ได้ตระหนักและให้ความส าคัญของการบริหารความขัดแย้ง ตลอดจนเป็นช่องทางการ
แสดงออกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยชุมชนเอง และ 3) เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายทางสังคม เรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอันเนื่องจากโครงการหรือนโยบายของรัฐ โดยมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายส าหรับ
การวิจัยได้แก่ องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 5 ประเด็นความขัดแย้ง 
 

การวิจัยในครั้งนี้ได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยการรวบรวมกรณีความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นจริงจากพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ปรากฏจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์ข้อเท็จจริงจากบุคคล 
และข้อมูลที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และการน าฐานข้อมูลจากข้อร้องเรียนจาก
หน่วยงานภาครัฐ เช่น ศูนย์ด ารงธรรม ส านักงานจังหวัด กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้น าท้องถิ่น
และบุคคลที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ความขัดแย้ง โดยการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารและข้อเท็จจริงและน ามาจัดเป็น
หมวดหมู่ประเภทของกลุ่มความขัดแย้งในแต่ละด้านที่ส าคัญ เช่น การเมือง สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม โดยน ามาวิเคราะห์สถานภาพความขัดแย้ง ความรุนแรง ระดับการรับรู้ของสังคม และวิธีการจัดการ
ความขัดแย้ง โดยน ามาวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานภาครัฐที่มีการตรวจสอบ
ข้อร้องเรียนแล้ว  ซึ่งรูปแบบการส ารวจนั้นประกอบไปด้วยข้อมูลส าคัญที่จัดล าดับไว้เป็นหมวดหมู่ เช่น  ประเภท
ความขัดแย้ง ระดับความขัดแย้ง ความเป็นมา วิธีแก้ปัญหา บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและชุมชนที่มีต่อปัญหา
โดยผู้วิจัยจะน าข้อมูลดังกล่าวมารวบรวมและบันทึกเป็นแผนที่ข้อมูลความขัดแย้ง โดยแยกประเภทความขัดแย้ง ผู้
ที่มีส่วนได้เสียกับความขัดแย้ง การสอบถามจากเหตุผลของความขัดแย้ง โดยรูปแบบการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้
จะเป็นการลงพ้ืนที่ สัมภาษณ์ ประเด็นส าคัญและน ามาจัดกลุ่ ม เพ่ือน าเสนอเป็นแผนที่ ความขัดแย้ ง            
(Conflict Mapping) และจัดท าเป็นรายงานผลการวิจัยให้กับส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 
เพ่ือน าฐานข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในระบบการจัดการความขัดแย้งในภาพรวมระดับประเทศต่อไป 
 

จากการวิจัยเชิงส ารวจและการลงพ้ืนที่ส าหรับการเก็บฐานข้อมูลด้านความขัดแย้ง ในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด พบว่าคู่ขัดแย้งเกิดจากภาครัฐกับเอกชน เอกชนกับเอกชน หรือภาครัฐกับ
หน่วยงานภาครัฐเอง  โดยความขัดแย้งและระดับความรุนแรงมีความแตกต่างกันในบริบทของพ้ืนที่ สาเหตุของ
ความขัดแย้ง บริหารความขัดแย้ง การยุติความขัดแย้ง และผลของการบริหารความ ขัดแย้งนั้น ผู้ศึกษาจึงสามารถ
สรุปกรณีความขัดแย้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งหมด 100 กรณีปัญหา ซึ่งประกอบไปรายละเอียดที่
ส าคัญดังต่อไปนี้ 
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ประเด็นการส ารวจ รายละเอียด จ านวนเรื่อง 
ประเภทความขัดแย้ง  การเมือง  1 

สิ่งแวดล้อม  25 
เศรษฐกิจ/สังคม  69 
ศาสนา/วัฒนธรรม  5 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดับชาติ  48 
ระดับท้องถิ่น 52 

ระยะเวลา น้อยกว่า 1 ปี 15 
ระหว่าง 1-3 ป ี 58 
มากกว่า 3 ปี 27 

สถานะความขัดแย้ง ยังไม่เคยได้รับการแก้ไข 0 
เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป 10 
ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 56 
ได้รับการแก้ไขแล้ว 34 

พลวัตของความขัดแย้ง ขยายตัว  63 
คลี่คลาย 37 

ระดับความรุนแรง 1 ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 51 
2 มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 47 
3 มีความเสียหายต่อร่างกายโดยมีผู้บาดเจ็บ 1 
4 มีความเสียหายต่อทรัพย์สินและร่างกายโดยมี
ผู้บาดเจ็บ 

0 

5 มีความเสียหายต่อร่างกายโดยมีผู้เสียชีวิต 0 
6 มีความเสียหายต่อทรัพย์สินและและร่างกาย
โดยมีผู้เสียชีวิต 

1 

วิธีการแก้ไข น าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 17 
แสดงออกสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขความขัดแย้ง 83 

  
 

 
สรุปผลการวิจัย  
จากการส ารวจความขัดแย้งตามแนวนโยบายของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าประเด็นความ

ขัดแย้งที่ชัดเจนด้านการเมือง  1 เรื่อง ด้านสิ่งแวดล้อม 25 เรื่อง ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 5 เรื่อง และด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 69 เรื่อง รวมทั้งหมด 100 เรื่อง จะเห็นได้ว่า ประเด็นความขัดแย้งตามแนวนโยบายภาครัฐ
ด้านเศรษฐกิจและสังคมจะมีปริมาณสูงสุด คือ 69 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 69 % รองลงมาคือด้านสิ่งแวดล้อม คิด
เป็นร้อยละ 25%  ดังนั้น อัตลักษณ์ของความขัดแย้งตามแนวนโยบายชองรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ 
ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเป็นส่วนมากในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
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ส่วนกระบวนการจัดการความขัดแย้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการวิจัยเชิงส ารวจประเด็นปัญหา
ความขัดแย้งตามแนวนโยบายของรัฐในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด พบว่ามีกระบวนการจัดการ
ความขัดแย้งทั้งหมด 5 รูปแบบ คือ 

1.แก้ไขปัญหากันเองของคู่ขัดแย้ง(ประชุมกลุ่มเจรจาแก้ไขปัญหา) 
2.ร้องเรียนต่อผู้น าชุมชน/ผู้บังคับบัญชา ให้แก้ไขปัญหา 
3.ชุมนุมประท้วง/เรียกร้อง/คัดค้าน แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 
4.ร้องเรียนต่อหน่วยงานภาครัฐ  
5.ฟ้องร้องด าเนินคดีต่อศาล 

โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสรุปกระบวนการจัดการความขัดแย้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากสุดไปหา
น้อยที่สุด ตามล าดับดังนี้ คือ มากที่สุดคือการร้องเรียนต่อหน่วยงานภาครัฐ จ านวน  75 ประเด็นเรื่อง รองลงมา
คือ การชุมนุมประท้วง/เรียกร้อง/คัดค้าน แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ จ านวน 70 ประเด็นเรื่อง รองลงมาคือการ
ร้องเรียนต่อผู้น าชุมชน/ผู้บังคับบัญชา ให้แก้ไขปัญหาจ านวน 69 ประเด็นเรื่อง รองลงมาคือการแก้ไขปัญหากันเอง
ของคู่ขัดแย้ง(ประชุมกลุ่มเจรจาแก้ไขปัญหา) จ านวน 32 ประเด็นเรื่อง และล าดับสุดท้ายคือการฟ้องร้องด าเนินคดี
ต่อศาล จ านวน 31 ประเด็นเรื่อง  ดังปรากฎในรายละเอียดตามตารางและแผนภูมิภาพดังต่อไปนี้ 

รอ้งเรยีน

หนว่ยงานภาครฐั 

75%

ชุมนมุคดัคา้น 70%

รอ้งเรยีนตอ่ผูน้ า 

69%

แกไ้ขกนัเอง 32

ฟ้องศาล 31%

รอ้งเรยีนหนว่ยงานภาครฐั 75%

ชุมนุมคดัคา้น 70%

รอ้งเรยีนตอ่ผูน้ า 69%

แกไ้ขกนัเอง 32

ฟ้องศาล 31%

 
 ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากประเด็นปัญหาความขัดแย้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่ามีอัตลักษณ์ของความขัดแย้งตาม

แนวนโยบายของรัฐด้านปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอแนะในเชิงขับเคลื่อนเพ่ือจัดการความขัดแย้ง
ดังต่อไปนี้ 

1) สร้างกลไกในระดับชุมชนให้มีกระบวนการจัดการความขัดแย้ง  โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นองค์
สนับสนุนและส่งเสริม ประเมินผล 

2)  หน่วยงานภาครัฐจัดท าหลักสูตรอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารความขัดแย้งแก่ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3) ทบทวนกลไกภาครัฐที่มีอยู่และปรับปรุงระบบการร้องเรียนให้มีความชัดเจนเพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึง
ของภาคประชาชน 

4) สร้างระบบเก็บรวบรมปัญหาความขัดแย้งภาคประชาชน โดยด าเนินโครงการการจัดการความขัดแย้ง
ของชุมชนต้นแบบ 

5) สร้างระบบการตรวจตราภายหลังจากการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และ/หรือสร้างระบบการวัดและ
ประเมินผล และการตรวจสอบหลังจากมีการร้องเรียนต่อหน่วยงานภาครัฐหรือมีการจัดการความ
ขัดแย้ง 

6) สร้างแนวปฏิบัติที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับระบบการร้องเรียน โดยด าเนินเป็นโครงการ
ร่วมกับหน่วยงานด้านการปกครองและสถาบันการศึกษา 
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1.1 สภาพทั่วไปของปัญหา 
ความขัดแย้งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความไม่สงบในชุมชน เมื่อเกิดความขัดแย้งก็ย่อมน ามาซึ่ง

ความบาดหมาง เริ่มตั้งแต่คนในครอบครัวด้วยกัน คนในกลุ่มหรือชุมชนเดียวกัน เมื่อเกิดความขัดแย้งก็จะไม่มีการ
แก้ไขปัญหาหรือหากมีการแก้ไขปัญหาก็แก้ไขปัญหากันตามรูปแบบและวิธีการของผู้น า บางครั้งความขัดแย้ง
เหล่านั้นไม่ได้รับการเยียวยาหรือมีการประนีประนอมที่ถูกต้องและเป็นธรรม จึงน ามาซึ่งการใช้สิทธิทางศาลหรือมี
การแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงน ามาซึ่งความรุนแรงในชุมชน 
 ภาคตะออกเฉียงเหนือมีจ านวน 20 จังหวัดในพ้ืนที่ราบสูง เป็นภูมิภาคที่ก าลังพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว พ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุ่มชุมชนและชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ด้วยสภาพ
สังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไป คนในชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีบทบาทในการบริหารจัดการชุมชน
ของตัวเอง การเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนก็ยังเป็นประเด็นที่ภาครัฐให้ความส าคัญต่อบุคคลในชุมชน ไม่ว่า
จะมีการด าเนินโครางการต่างๆตามนโยบายของรัฐรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อวิธีชีวิตของคนใน
ชุมชน รวมไปถึงผลจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่เข้าถึงกลุ่มชุมชนได้มากขึ้น เช่นการตั้งโครงงานอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่ใกล้ชุมชน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การด าเนินโครงการต่างๆตามนโยบายแห่งรัฐ ก็ย่อมเกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามมา  ความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้นในชุมชนที่
มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป แต่ความขัดแย้งดังกล่าวนี้มีหลายระดับ บางระดับ ผู้น ากลุ่มหรือคนในชุมชน
สามารถจัดการความขัดแย้งเหล่านั้นได้โดยล าพัง แต่ความขัดแย้งในระดับที่เข้มข้น บางครั้งการจัดการความ
ขัดแย้งก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยชุมชนเอง จึงเป็นที่มาของการหาแนวทางเพ่ือจะบริหารความขัดแย้งเหล่านั้น ไม่
ว่าจะอยู่ในระดับใดก็สามารถใช้ “เครื่องมือ”ในการเข้าไปบริหารความขัดแย้งเหล่านั้น อย่างน้อยเครื่องมือก็เป็นสิ่ง
ที่ผู้ขัดแย้งให้การยอมรับและเป็นการบริหารความขัดแย้งที่ดีและมีทางออกให้กับชุมชน ในทางกลับกันหากเกิด
ความขัดแย้งในชุมชนขึ้นและประเด็นความขัดแย้งนั้น ไม่ได้รับการเยียวยาหรือปล่อยให้ปัญหาเหล่านั้นหมักหมม
ไปเรื่อยๆก็อาจเกิดปัญหาอย่างอ่ืนตามมา จนอาจเกิดความรุนแรงในสังคมเพ่ิมขึ้น และถึงเวลานั้นเครื่องมือที่เรา
สร้างข้ึนเพื่อบริหารความขัดแย้งอาจไม่สามารถใช้ได้กับปัญหาที่เป็นอยู่ สังคมก็จะเกิดความขัดแย้งมากขึ้น 
              การจัดท าแผนที่ความขัดแย้งก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะสามารถบ่งชี้ให้เห็นต้นเหตุและปลายเหตุของ
ประเด็นความขัดแย้งเพ่ือให้การบริหารความขัดแย้งสามารถแก้ไขได้ตรงจุด ดังนั้น  แผนที่ความขัดแย้ง (Conflict 
Map) เปรียบเสมือน เครื่องมือพ้ืนฐานที่ใช้ในการวางแผนการแก้ไขความขัดแย้ง ด้วยการสร้างแผนภาพแล้วระบุ
ประเด็นการขัดแย้ง ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆกับความขัดแย้งนั้นประเมินทางเลือกต่างๆ ในการ
แก้ไข เพ่ือให้ทุกฝ่ายเห็นภาพรวมของสถานการณ์ตรงกันและสื่อสารระหว่างกันเพ่ือร่วมกันหาทางออกของปัญหา
หรือแก้ไขความขัดแย้งให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายต่อไป  
 ปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับได้รับการพัฒนาตามนโยบายจากภาครัฐทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมสู่ชุมชนเพ่ือให้เจริญรุ่งเรืองไปตามยุคสมัย มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เมื่อสภาพสังคม
เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับบุคคลได้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นประชาชนพลเมือง เมื่อมี
การด าเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐหรือการด าเนินโครงการของคนในชุมชนกันเอง โดยโครงการต่างๆ 
อาจมีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้น  ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีโครงการ
ต่างๆมากมายที่มีการพัฒนาทั้งพ้ืนที่และโครงการที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมไปถึงการได้รับสิทธิต่างๆจากทาง
ภาครัฐและเอกชนหรือการบริหารจัดการชุมชนด้วยกันเอง เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร โครงการ
พัฒนาด้านคมนาคม การปรับปรุงภูมิทัศน์ หรือโครงการด้านเศรษฐกิจของภาคเอกชน  ซึ่งโครงการทั้งหลายล้วน
แล้วแต่มีความเก่ียวเนื่องกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในชุมชนที่จะแสดงออกในการมีส่วนร่วมหรือเห็นพ้องต้องกัน 
ขณะเดียวในโครงการเดียวกันอาจมีบุคคลในชุมชนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป จึงน ามาซึ่งความเห็นที่

บทที่ 1 บทน า 
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ขัดแย้งต่อกัน เมื่อเกิดความขัดแย้ง แม้จะเป็นเพียงประเด็นเล็กน้อย แต่ความขัดแย้งนั้นอาจจะพัฒนาไปสู่
ความเห็นที่ขัดแย้งในระดับกลุ่มหรือผู้น า จนน าไปสู่ความขัดแย้งที่อาจเกิดปัญหาต่อสังคมในที่สุด เมื่อเกิดความ
ขัดแย้งขึ้นในชุมชน โดยเฉพาะในจังหวัดพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ๆมีความหลากหลาย
วัฒนธรรม หากมีการแก้ไขความขัดแย้งในชุมชนโดยขาดองค์ความรู้และการวางแผนในการบริหารจัดการความ
ขัดแย้ง ปัญหาอย่างอ่ืนย่อมตามมาและความขัดแย้งนั้นจะไม่ยุติอย่างแท้จริง การส ารวจประเด็นความขัดแย้งและ
ศึกษารากเหง้าของปัญหาและการออกแบบเครื่องมือเพ่ือบริหารความขัดแย้งจึงเป็นสิ่งที่จะต้องน ามาใช้เพ่ือบริหาร
หรือขจัดความขัดแย้งให้เป็นที่พอใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียกับความขัดแย้งหรือคนในชุมชนให้มากที่สุด 

โครงการส ารวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการด าเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ                           
( Phase 2 ) โดยส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้เล็งเห็นความส าคัญในการส ารวจองค์
ความรู้การจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากการด าเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐหรือโครงการที่เกิดจาก
ภาคเอกชน โดยคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเพ่ือจัดท าข้อมูลสาเหตุ  คู่ขัดแย้ง ความส าคัญของปัญหา  และ
สถานะปัจจุบันของความขัดแย้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยเฉพาะประเด็นปัญหาความขัดแย้งที่
ส าคัญ และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของความขัดแย้งที่เกิดข้ัน จากโครงการต่างๆ 
ตามแนวทางของรัฐโดยจัดท าฐานข้อมูลในพ้ืนที่แต่ละจังหวัดอย่างเป็นระบบและเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการ
บริหารความขัดแย้งที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม โดยน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงข้อมูลได้จริง 
ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์แนวคิดดังกล่าว เพ่ือส ารวจ ศึกษา จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลประเด็นความขัดแย้งที่เกิด ขึ้น
หรือมีผลมาการด าเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเฉียงเหนือ โดยผ่านการเข้าถึง (Appreciation) 
เข้าใจ (Understanding) ในสถานการณ์ความขัดแย้งนั้น ๆ โดยการศึกษาวิจัยถึงสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่ 
(Area Based) โดยวิธีการศึกษาและวิ เคราะห์ถึงสาเหตุ  (Roots of conflict) พลวัตรของความขัดแย้ ง 
(Dynamics of conflict) และแนวทางการบริหารความขัดแย้งที่ใช้เพ่ือยุติความขัดแย้ง ตลอดจนผลลัพธ์จากการ
ด าเนินการดังกล่าว (Conflict management approached) ตลอดจนน าเสนอทางเลือกเพ่ือการบริหารความ
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในอนาคต  และสรุปประเด็นความขัดแย้งที่เป็นปัญหาที่ส าคัญ และเร่งด่วนของแต่ละพ้ืนที่
จังหวัดตลอดจนร่วมกันต่อยอดและสนับสนุนให้เกิดการวิจัยเพ่ือการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมที่ดีต่อไปในอนาคต 

1.2. วัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย 
 2.1) เพ่ือส ารวจและจัดท าข้อมูลสาเหตุความขัดแย้ง คู่ขัดแย้ง ประเภทความขัดแย้ง ระดับความขัดแย้ง 

ความเป็นมา วิธีแก้ปัญหา ที่โดยการจัดท าแผนที่ขัดแย้ง (Conflict Mapping) ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
20 จังหวัด  

 2.2) เพ่ือเปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาชนในพ้ืนที่ความขัดแย้ง ได้ตระหนักและให้ความส าคัญของการ
บริหารความขัดแย้ง ตลอดจนเป็นช่องทางการแสดงออกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยชุมชนเอง  

2.3) เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายทางสังคม เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอันเนื่องจากโครงการ
หรือนโยบายของรัฐ 

 
 1.3. กลุ่มเป้าหมาย  

องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 5 ประเด็นความขัดแย้ง 
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1.4. ระเบียบวิธีวิจัยและขอบเขตการด าเนินงาน 

1.4.1 ระเบียบวิธีวิจัย   
ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยการรวบรวมกรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริงจากพ้ืนที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ปรากฏจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์ข้อเท็จจริงจากตัวบุคคล และข้อมูลที่ปรากฏเป็น
ข่าวในสื่อระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และการน าฐานข้อมูลจากข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
กระบวนการร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรม ส านักงานจังหวัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตลอดจน
การสัมภาษณ์ผู้น าท้องถิ่นและบุคคลที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ความขัดแย้ง โดยการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารและ
ข้อเท็จจริงและน ามาจัดเป็นหมวดหมู่ประเภทของกลุ่มความขัดแย้งในแต่ละด้านที่ส าคัญ เช่น การเมือง 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยน ามาวิเคราะห์สถานภาพความขัดแย้ง ความรุนแรง ระดับการรับรู้
ของสังคม และวิธีการจัดการความขัดแย้ง เพ่ือน าไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่นั้นๆ 

 
1.4.2 ขอบเขตการด าเนินงาน 
ขอบเขตการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจและการก าหนดประเด็นปัญหาเบื้องต้น โดยวิเคราะห์ความ

น่าเชื่อถือของข้อมูลจากข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานภาครัฐที่มีการตรวจสอบข้อร้องเรียนแล้ว โดยรูปแบบการส ารวจ
นั้นประกอบไปด้วยข้อมูล คือ ประเภทความขัดแย้ง ระดับความขัดแย้ง ความเป็นมา วิธีแก้ปัญหา บทบาทของ
หน่วยงานภาครัฐและชุมชนที่มีต่อปัญหาโดยผู้วิจัยจะน าข้อมูลดังกล่าวมารวบรวมและบันทึกเป็นแผนที่ข้อมูล
ความขัดแย้ง โดยแยกประเภทความขัดแย้ง ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับความขัดแย้ง การสอบถามจากเหตุผลของความ
ขัดแย้ง การบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและแนวโน้มความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากไม่มีการ
บริหารจัดการความขัดแย้งท่ีดีและเป็นทางออกให้กับชุมชนแต่ละพ้ืนที่ 

 โดยรูปแบบการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์และเก็บแบบสอบถามหรือเครื่องมือ
การวิจัยเชิงส ารวจในประเด็นส าคัญและน ามาจัดกลุ่มเพ่ือน าเสนอเป็นแผนที่ความขัดแย้ง (Conflict Mapping) 
ให้กับส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เพื่อน าฐานข้อมูลดังกล่าวไปวางแผนในการบริหารความ
ขัดแย้งในภาพรวมของประเทศต่อไป 

 

1.5.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
(1)ได้ข้อมูลสาเหตุความขัดแย้ง คู่ขัดแย้ง ประเภทความขัดแย้ง ระดับความขัดแย้ง ความเป็นมาวิธี

แก้ปัญหา ที่โดยการจัดท าแผนที่ขัดแย้ง (Conflict Mapping) ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด  
(2)ได้ตัวแทนประชาชนในพื้นท่ีและช่องทางการแสดงออกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยชุมชนเอง  
(3)ได้เครือข่ายทางสังคม เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอันเนื่องจากโครงการหรือนโยบายของรัฐ 
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2.1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) 

 การวิจัยเชิงส ารวจเป็นรวบรวมข้อมูลจากเอกสารบันทึกข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภาครัฐ หนังสือพิมพ์ 
บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
2.2  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการเก็บข้อมูลทั้ง 2 ด้าน คือ จากบนลงล่าง และจากล่าง
ขึ้นบน หมายถึง การเก็บข้อมูลจากประเด็นความขัดแย้งในมุมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และในมุมมองของประชาชน
หรือคนในชุมชนที่มีความขัดแย้ง โดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นและบันทึกจากการให้ข้อมูลของคู่ขัดแย้งตามเครื่องมือ
ที่ได้ก าหนดเอาไว้ตามหัวข้อ 3.6 
 
2.3 ก าหนดพื้นที่การด าเนินการวิจัย 

พ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินงานศึกษาคือ องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนและ
องค์กรภาคประชาสังคมใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม 
นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ศรีษะเกษ หนองคาย 
หนองบัวล าภู อุดรธานี อุบลราชธานี อ านาจเจริญ 

 
2.4 ก าหนดเนื้อหาการศึกษาวิจัย 

เนื้อหาการศึกษาเป็นกรณีศึกษาความขัดแย้งจากการด าเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด อาทิเช่น พ้ืนที่ ประเภท ระดับการรับรู้ของสังคม ประเด็นขัดแย้ง ความเป็นมา คู่
ขัดแย้งหลักและจุดยืน ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ระยะเวลา สถานะ ระดับความรุนแรง และวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน โดยเนื้อหาของค าจ ากัดความในการวิจัยได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
   
พื้นที่                        จังหวัด อ าเภอ และต าบลที่เกิดความขัดแย้ง 
ประเภท หัวข้อใหญ่ที่เป็นประเด็นหลักของความขัดแย้ง ซึ่งบ่งบอกได้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้ง

ดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เช่น การเมือง สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เป็นต้น 

ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อท้องถิ่นและ/หรือสื่อระดับชาติหรือไม่ 
มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะสามารถวัดความสนใจของชุมชนหรือของสังคมไทยต่อความ
ขัดแย้งดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง หากไม่ปรากฏตามสื่อระดับชาติไม่ว่าจะเป็นวิทยุ 
หนังสือพิมพ์ หรือโทรทัศน์ ให้ถือว่าความขัดแย้งดังกล่าวอยู่ในระดับท้องถิ่น  

ประเด็นขัดแย้ง สรุปย่อถึงเรื่องราวโดยรวมที่คู่ขัดแย้งหลักมีความขัดแย้งกัน  
ความเป็นมา เรื่องราว/ ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ความขัดแย้งเริ่มก่อตัวขึ้นและปรากฏอยู่ใน

ปัจจุบัน โดยรวมถึงสภาพบริบททางการเมืองและสังคมวัฒนธรรมที่ความขัดแย้งนั้น
ด ารงอยู่ด้วย 

คู่ขัดแย้งหลัก บุคคล/ กลุ่มบุคคล/ องค์กร/ หน่วยงานที่ขัดแย้งกันสองฝ่าย ซึ่งหากปราศจากฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งไปแล้ว สถานการณ์ขัดแย้งดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึ้น 

 
จุดยืน ข้อเรียกร้องหรือความต้องการที่คู่ขัดแย้งหลักได้แสดงออกอย่างเปิดเผย  

บทที่ 2 
วิธีด าเนินการวิจัย 
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ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน บุคคล/ กลุ่มบุคคล/ องค์กร/ หน่วยงานนอกเหนือจากคู่ขัดแย้งหลักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

เหตุการณ์ในแง่ที่จะท าให้ความขัดแย้งขยายตัวมากขึ้น และได้สนับสนุนส่งเสริมหรือ
ขัดขวางความต้องการของคู่ขัดแย้งหลักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

ระยะเวลาของความขัดแย้ง  ช่วงเวลาตั้งแต่เกิดความขัดแย้งขึ้นจนกระทั่งยุติลง ในกรณีที่ความขัดแย้งยังไม่ยุติก
ให้นับเวลาถึง ณ ปัจจุบัน 

สถานภาพของความขัดแย้ง สถานการณ์ของการแก้ไขความขัดแย้ง ณ ปัจจุบัน 
พลวัต  เหตุการณ์ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในลักษณะที่ท าให้ความ

ขัดแย้งขยายตัวรุนแรงมากขึ้น เช่น การชุมนุมประท้วง การเดินขบวน การท าร้าย
ทรัพย์สิน/ร่างกาย เป็นต้น หรือที่ท าให้ความขัดแย้งคลี่คลายบรรเทาลง เช่น การเชิญ
ประชุมหารือ การพูดคุยรับฟัง เป็นต้น  

ระดับความรุนแรง  ระดับความเสียหายต่อทรัพย์สิน ร่างกาย และชีวิต ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลในส่วนของ
ประเภทของทรัพย์สินที่เสียหาย จ านวนตัวเลข อาชีพ เพศ และชาติพันธุ์ของผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิต 

วิธีการแก้ไข กลยุทธ์ ปัจจัย กิจกรรม กระบวนการ ระเบียบ หรือนโยบายที่คู่ขัดแย้งหลักหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องพยายามที่จะน ามาใช้โดยเชื่อว่าเมื่อมีกลยุทธ์ ปัจจัย กิจกรรม กระบวนการ 
ระเบียบ หรือนโยบายดังกล่าวจะสามารถแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้   

ผลกระทบที่เกิดขึ้น สิ่งที่เป็นผลกระทบต่อที่เกิดจากความขัดแย้งทั้งในด้านบวกและด้านลบ 
ที่มาของข้อมูล            แหล่งอ้างอิงที่เป็นเอกสาร หรือ website  

 
2.5 ก าหนดกรอบการเก็บข้อมูลความขัดแย้ง 

กรอบการเก็บข้อมูลในการส ารวจครั้งนี้มีเป็นไปตามรูปแบบของส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบัน
พระปกเกล้า ดังนี้ 

1) พื้นที่ หมายถึง ต าบล อ าเภอ และจังหวัดที่เกิดความขัดแย้ง 
2) ประเภท หมายถึง หัวข้อใหญ่ที่เป็นประเด็นหลักของความขัดแย้ง เช่น ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม การจัดการที่ดิน เป็นต้น 
3) ระดับการรับรู้ของสังคม หมายถึง สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อท้องถิ่นและ/หรือสื่อ

ระดับชาติ ซึ่งจะสามารถวัดความสนใจของชุมชนหรือของสังคมไทยต่อความขัดแย้งดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง หาก
ไม่ปรากฏตามสื่อระดับชาติไม่ว่าจะเป็นวิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือโทรทัศน์ ให้ถือว่าความขัดแย้งดังกล่าวอยู่ในระดับ
ท้องถิ่นระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ เป็นต้น 

4) ประเด็นขัดแย้ง สรุปย่อถึงเรื่องราวโดยรวมที่คู่ขัดแย้งหลักมีความขัดแย้งกัน 
5) ความเป็นมา คือ เรื่องราว/ ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ความขัดแย้งเริ่มก่อตัวขึ้นและปรากฏอยู่

ในปัจจุบัน 
6) คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน หมายถึง บุคคล/ กลุ่มบุคคล/ องค์กร/ หน่วยงานที่ขัดแย้งกันสองฝ่าย และ 

ข้อเรียกร้องหรือความต้องการที่คู่ขัดแย้งหลักได้แสดงออกอย่างเปิดเผย 
7) ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน หมายถึง บุคคล / กลุ่มบุคคล/ องค์กร/ หน่วยงานนอกเหนือจากคู่ขัดแย้งหลักที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในแง่ที่จะท าให้ความขัดแย้งขยายตัวมากขึ้น และได้สนับสนุนส่งเสริมหรือขัดขวางความ
ต้องการของคู่ขัดแย้งหลักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

8) ระยะเวลา หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่เกิดความขัดแย้งขึ้นจนกระทั่งยุติลง 
9) สถานะ หมายถึง สถานการณ์ของการแก้ไขความขัดแย้ง ณ ปัจจุบัน 
 
 



11 
 
2.6 การก าหนดเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 

แบบบันทึกข้อมูลแผนที่ความขัดแย้ง (Conflict Mapping Template) 

พื้นที่: (จังหวัด – อ าเภอ – ต าบล) 

ประเภทความขัดแย้ง:  

ระดับการรับรู้ของสังคม: (ระดับท้องถิ่น – ระดับชาติ)  

ประเด็นขัดแย้ง:  

ความเป็นมา: 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน: 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน: 

ระยะเวลา: (น้อยกว่า 1 ปี – ระหว่าง 1-3 ปี – มากกว่า 3 ปี) เพ่ิม พ.ศ.ที่เกิดจน พ.ศ. 

สถานะ:  
1 ยังไม่เคยได้รับการแก้ไข 
2 เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป 
3 ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
4 ได้รับการแก้ไขแล้ว 

พลวัต: (ขยายตัว – คลี่คลาย) 

ระดับความรุนแรง:  
1 ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
2 มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
3 มีความเสียหายต่อร่างกายโดยมีผู้บาดเจ็บ 
4 มีความเสียหายต่อทรัพย์สินและร่างกายโดยมีผู้บาดเจ็บ 
5 มีความเสียหายต่อร่างกายโดยมีผู้เสียชีวิต 
6 มีความเสียหายต่อทรัพย์สินและและร่างกายโดยมีผู้เสียชีวิต 

วิธีการแก้ไข:  
  - กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพ่ือแก้ไขปัญหา 
  - ปัจจัยที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
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2.7 แผนการด าเนินงานการศึกษาวิจัย  

 
 
 
 

ระยะเวลา วิธีการด าเนินงาน ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
เดือนที่ 1 

เมษายน 2561 
ประสานหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มผู้น าท้องถิ่น ชุมชน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์แนวทางการด าเนินงานของผู้วิจัยในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

20  หวัดหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้รับการประสานงาน รับทราบและตอบ
รับการด าเนินโครงการ 

เดือนที่ 2 
พฤษภาคม 2561 

ลงพื้นท่ีส ารวจความขัดแย้งโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
แบบสอบถามผ่านเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้
เสีย ผู้มีความขัดแย้ง ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัด 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ  

ทราบพื้นที่ความขัดแย้ง ประเภทความ
ขัดแย้งระดับการรับรู้ของสังคม ผู้ขัดแย้ง
หรือท่ีเกี่ยวข้อง ระดับความขัดแย้ง วิธีการ
บริหารหรือแก้ ไขความขัดแย้ ง  ใน  4 
จังหวัดตามแผนงาน 

เดือนที่ 3 
มิถุนายน 2561 

 

ลงพื้นท่ีส ารวจความขัดแย้งโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
แบบสอบถามผ่านเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้
เสีย ผู้มีความขัดแย้ง ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัด 
อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด 

ทราบพื้นที่ความขัดแย้ง ประเภทความ
ขัดแย้งระดับการรับรู้ของสังคม ผู้ขัดแย้ง
หรือท่ีเกี่ยวข้อง ระดับความขัดแย้ง วิธีการ
บริหารหรือแก้ ไขความขัดแย้ ง  ใน  4 
จังหวัดตามแผนงาน 

เดือนที่ 4 
กรกฎาคม 2561 

ลงพื้นท่ีส ารวจความขัดแย้งโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
แบบสอบถามผ่านเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้
เสีย ผู้มีความขัดแย้ง ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัด 
ขอนแก่น ชัยภูมิ  มหาสารคาม กาฬสินธุ์ 

ทราบพื้นที่ความขัดแย้ง ประเภทความ
ขัดแย้งระดับการรับรู้ของสังคม ผู้ขัดแย้ง
หรือท่ีเกี่ยวข้อง ระดับความขัดแย้ง วิธีการ
บริหารหรือแก้ ไขความขัดแย้ ง  ใน  4 
จังหวัดตามแผนงาน 

เดือนที่ 5 
สิงหาคม 2561 

ลงพื้นท่ีส ารวจความขัดแย้งโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
แบบสอบถามผ่านเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้
เสีย ผู้มีความขัดแย้ง ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัด 
สกลนคร นครพนม  มุกดาหาร บึงกาฬ 

ทราบพื้นที่ความขัดแย้ง ประเภทความ
ขัดแย้งระดับการรับรู้ของสังคม ผู้ขัดแย้ง
หรือท่ีเกี่ยวข้อง ระดับความขัดแย้ง วิธีการ
บริหารหรือแก้ ไขความขัดแย้ ง  ใน  4 
จังหวัดตามแผนงาน 

เดือนที่ 6 
กันยายน 2561 

ลงพื้นท่ีส ารวจความขัดแย้งโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
แบบสอบถามผ่านเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้
เสีย ผู้มีความขัดแย้ง ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัด 
เลย หนองบัวล าภู อุดรธานี หนองคาย  

ทราบพื้นที่ความขัดแย้ง ประเภทความ
ขัดแย้งระดับการรับรู้ของสังคม ผู้ขัดแย้ง
หรือท่ีเกี่ยวข้อง ระดับความขัดแย้ง วิธีการ
บริหารหรือแก้ ไขความขัดแย้ ง  ใน  4 
จังหวัดตามแผนงาน 

เดือนที่ 7 
ตุลาคม 2561 

จ าแนกข้ อมู ล ต ามแผนที่ ค วามขั ด แย้ ง (Conflict 
Mapping) /วิเคราะห์ข้อมูลความขัดแย้งในแต่ละจังหวัด 
จัดล าดับในการน าเสนอฐานข้อมูล 

ได้ฐานข้อมูลด้านความขัดแย้งรวม 20 
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เดือนที่ 8 
พฤศจิกายน 2561 

เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) น าเสนอผล
การด า เนินงานทั้ งหมดและผนวกกับข้อมูลที่  ได้
ด าเนินการศึกษา 

(ร่าง) รายงานฉบับสมบรูณ ์

เดือนที่ 9 
ธันวาคม 2561 

เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) น าเสนอผล
การด า เนินงานทั้ งหมดและผนวกกับข้อมู ลที่  ได้
ด าเนินการศึกษา 

(ร่าง) รายงานฉบับสมบรูณ ์

เดือนที่ 10 
มกราคม 2562 

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) น าเสนอผลการ
ด าเนินงานตามโครงการทั้งหมดให้กับส านักสันติวิธีและ
ธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า  

ได้รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
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*แผนท่ีทางภูมิศาสตรภ์าคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 

 
ความขัดแย้งจากการด าเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นพลวัตเคลื่อนไหวที่

สามารถเกิดขึ้นได้ทุกๆชุมชนโดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่
หลากหลายที่เชื่อมโยงระหว่างบุคคล ความคิด ความเชื่อและผลประโยชน์ที่ทุกคนเกี่ยวข้อง และในด้านภูมิศาสตร์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 20 ล้านคน และมีปัญหา
และข้อจ ากัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมไปถึงใช้ทรัพยากร ดิน น้ า ป่าไม้และสวัสดิการที่ภาครัฐจัดให้ เมื่อ
โครงการพัฒนาตามนโยบายภาครัฐลงมาสู่ชุมชนปัญหาข้อจ ากัด ความขัดแย้งก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นปกติธร รมดา 
เพียงแต่การแสดงออกและระดับความขัดแย้งก็ย่อมแตกต่างกันออกไป บางพ้ืนที่ให้ความร่วมมือในการส ารวจ
ข้อมูล ในบางประเด็น บางพ้ืนที่จะให้ข้อมูลที่จ ากัดและไม่ยอมเปิดเผยตัวตนแต่ให้ข้อมูลเชิงลึกได้ ในการศึกษา
วิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ส ารวจและรวบรวมข้อมูลทั้ง 2 ด้านระหว่างภาครัฐและประชาชนในประเด็นความขัดแย้ง 
เพ่ือให้ทราบความเป็นมาของประเด็นความขัดแย้ง จุดยืนของคู่ขัดแย้ง แนวทางการบริหารความขัดแย้ง มุมมอง
ของผู้ขัดแย้งต่อปัญหาที่มีอยู่ ตลอดจนการวิเคราะห์แนวทางท่ีเป็นพลวัตอันจะน าไปสู่การบริหารจัดการความ
ขัดแย้งและการหาทางออกร่วมกันโดยชุมชนและภาครัฐ ต่างมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งเหล่านั้นให้เป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ายเพ่ือให้เกิดความสงบสุขในสังคมต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นครพนมนครพนม 

บึงกาฬบึงกาฬ 

อุบลราชธานีอุบลราชธาน ี

อุดรธานีอุดรธาน ี
เลยเลย 

หนองบัวล าภูหนองบัวล าภู 

หนอหนองคายงคาย 

มุกดาหารมุกดาหาร 

สกลนครสกลนคร 

นครนครราชสีมาราชสีมา 

ชัยภูมิชัยภูม ิ

สุรินทร์สุรินทร์ ศรีสะเกษศรีสะเกษ 
บุรีรบุรีรั มย ์

มหาสารครามมหาสารคราม 
ยโสธรยโสธร อ านาจเจริญอ านาจเจริญ ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด 

ขอนแก่นขอนแก่น กาฬสินธุ์กาฬสินธุ ์

บทที่ 3 
ประเด็นความขัดแย้งจากการด าเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 
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ผู้ศึกษาวิจัยจึงขอน าเสนอประเด็นความขัดแย้งตามบริบทของพื้นที่ในภาคตะวันเฉียงเหนือทั้ง 20 
จังหวัดและขอน าเสนอประเด็น เป็นรายจังหวัดดังต่อไปนี้ 

1.จังหวัดนครราชสีมา 
ประเด็นที ่1 กรณีความขัดแย้งการคัดค้าน พ.ร.บ.จัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่  

พ้ืนที่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม (การเรียกร้องสิทธิชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวที่สามารถรับรู้ในระดับชาติ บุคคลผู้เกี่ยวข้อง 

นายกรัฐมนตรี นักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองท้องถิ่น กลุ่มผู้เคลื่อนไหวด้านสิทธิ
ชุมชนที่รับรู้กันโดยทั่วไป  

ประเด็นขัดแย้ง มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ แต่ประชาชนในพ้ืนที่
คัดค้านไม่ต้องการให้แยกเป็นจังหวัดบัวใหญ่ 

ความเป็นมา           สืบเนื่องมาจากมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ คือ 
การยุบรวม 8 อ าเภอ ประกอบด้วย อ.บัวใหญ่ , อ.คง, อ.ประทาย, อ.โนนแดง, อ.บ้าน
เหลื่อม, อ.แก้งสนามนาง, อ.สีดา และ อ.บัวลาย เพ่ือตั้งเป็นจังหวัดที่ 78 ของประเทศ
ไทย ซึ่งแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตาม
ข้อก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งจังหวัดใหม่ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ให้ อปท. รายงานผลด าเนินการรับฟัง
ความคิดเห็นจากสมาชิกสภาท้องถิ่น ว่ามีเหตุความจ าเป็น ผลดี ผลเสีย สมควรให้ค า
รับรองหรือไม่ โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา ได้มีมติ
เห็นควรจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ ต่อมาได้มีกระแสแสดงความคิดเห็นไม่ต้องการให้จังหวัด
นครราชสีมา ถูกแบ่งแยก โดยใช้อัตลักษณ์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) เป็นจุดชนวนความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มประชาชนในอ าเภอบัวใหญ่ที่ต้องการแยกออกมาเป็นจังหวัดและกลุ่มและ
กลุ่มประชาชนผู้คัดค้านร่างพระราชบัญญัติจังหวัดบัวใหญ่อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน  กลุ่มประชาชนผู้สนับสนุนให้มีการแยกจังหวัดบัวใหญ่ (แกนน าโดย ค าพันธ์ บุญยืด)  
จุดยืนคือ สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติจังหวัดบัวใหญ่ พ.ศ. ...ให้มีการแยกจังหวัด
ออกมาจากนครราชสีมา 
กลุ่มเครือข่ายขับเคลื่อนภาคประชาชนจังหวัดนครราชสีมา(แกนน าโดยนายศุภฤกษ์ อริย
ปรัชญา) จุดยืนคือ คัดค้านร่างพระราชบัญญัติจังหวัดบัวใหญ่ พ.ศ. ... ไม่ให้มีการ
แบ่งแยกเมืองโคราชออกจากกัน 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
4.ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
5.ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 

ระยะเวลา มากกว่า 3 ปี (พ.ศ. 2555 – 2561 ) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต ต่างฝ่ายที่สนับสนุนและคัดค้านมีการยื่นหนังสือคัดค้านการแบ่งแยกจังหวัดต่อรัฐบาล

และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร้องเรียนต่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครราชสีมาและมีการ
เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องจุดยืนทั้งสองฝ่ายและมีแนวโน้มจะมีความรุนแรกมากขึ้น 

ระดับความรุนแรง ยังไม่ปรากฏความเสียหายต่อชีวิต ร่างการและทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ยื่นหนังสือคัดค้านการแบ่งแยกแผ่นดินโคราช ต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
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นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
2.ยื่นหนังสือถึงศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
3.ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครราชสีมาและมีการเคลื่อนไหวเพ่ือ
เรียกร้องจุดยืนทั้งสองฝ่ายและมีแนวโน้มจะมีความรุนแรกมากข้ึน 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนสมาชิกกลุ่มผู้สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.จังหวัดบัวใหญ่ พ.ศ. ... 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้คัดค้านร่าง พ.ร.บ.จังหวัดบัวใหญ่ พ.ศ. ... 
3.หนังสือพิมพ์มติชน(ออนไลน์)”ส่อบานปลาย ขอแยก จ.บัวใหญ่ กลุ่มคัดค้านยื่นหนังสือ
ให้ผู้มีอ านาจ สั่งกลุ่มสามมิตรยุติการเคลื่อนไหว”
(https://www.matichon.co.th/region/news_1093555 ) 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา  13:15 น 
4.ส านักข่าวไทยรัฐ (ออนไลน์)”กลุ่มต้านร้อง’ผวจ.โคราช’ทบทวนแยกจังหวัด หวั่นสร้าง
ความแตกแยก”(https://www.thairath.co.th/content/451950 )  
เมื่อ 22 กันยายน 2557 เวลา 19.01 น. 

รูปภาพ 

 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/region/news_1093555
https://www.thairath.co.th/content/451950
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1.จังหวัดนครราชสีมา 
ประเด็นที่ 2 กรณีขัดแย้งการก่อสร้างถนนธนะรัชต์หรือถนนทางข้ึนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่           
พ้ืนที่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสิ่งแวดล้อม 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวที่สามารถรับรู้ในระดับชาติ บุคคลผู้เกี่ยวข้องที่

เป็นนักคลื่นไหวและเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป 
ประเด็นขัดแย้ง โครงการขยายถนนสาย 2090 (ถนนธนะรัชต์) มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต้นไม้ถูก

ท าลาย กลุ่มประชาชนไม่ต้องการให้สร้างหรือขยายถนนเนื่องจากมีการท าลาย
สิ่งแวดล้อมจึงคัดค้านการด าเนินโครงการ 

ความเป็นมา           สืบเนื่องจากโครงการขยายถนนสาย 2090 (ถนนธนะรัชต์) อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา ระยะทาง 8 กม.ที่อยู่ระหว่างขยายช่องทางจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทาง
จราจร ได้ถูกทักท้วงจากหลายภาคส่วนโดยระบุว่าเป็นการตัดไม้ท าลายป่าในพ้ืนที่เขต
อุทยานแห่งชาติ ส่วนหน่วยงานหลักที่ด าเนินโครงการคือ คมนาคมและกรมทางหลวง 
ได้ด าเนินการเคลียร์พ้ืนที่ โดยตัดป่าเล็กรวมและไม้ใหญ่รวม 128 ต้น ไปก่อนหน้านี้แล้ว 
พร้อมยืนยันว่าเป็นการปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมาย ต้นไม้ที่ตัดเป็นต้นไม้ที่อยู่ในเขต
ของกรมทางหลวง ไม่ใช่เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และได้ผ่านการท าประชาพิจารณ์
จากประชาชนมาแล้ว อีกทั้งหากหยุดการก่อสร้าง อาจกระทบต่อการก่อสร้างถนนอีก
หลายเส้นทางที่มีรอยต่อระหว่างอุทยานฯ และเขตป่าสงวน อีกทั้ง ถนนธนะรัชต์อยู่ใน
เขตมรดกโลก ถือว่ากระทรวงคมนาคมฝืนต่อแผนบริหาร จัดการเขาใหญ่ซึ่งถูกขึ้น
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก เนื่องจากค าว่า “มรดก โลก” จะมีกฎเกณฑ์ตามมาอีก
มากมาย กลุ่มภาคประชาชนคนรักเขาใหญ่ ได้ท าการรวบรวมรายชื่อเพ่ือยื่นหนังสือ
คัดค้านอย่างเป็นทางการต่อรัฐบาลในขณะนั้นได้เชิญชวนประชาชนร่วมกันลงชื่อ
ต่อต้านการขยายถนนธนะรัตน์  
    กลุ่มเครือข่ายนักอนุรักษ์  ขอเรียกร้องให้รัฐบาล ยุติโครงการฯ อันเป็นการ
ด าเนินการที่ประชาชนไม่ยอมรับ และเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายในหลายกรณี โดย
เด็ดขาด ในทันที มีการตั้งคณะกรรมตรวจสอบอิสระขึ้นเพ่ือตรวจสอบความโปร่งใสทุก
ขั้นตอนของโครงการนี้ นับตั้งแต่การเสนอนโยบาย การประมูลโครงการ การจัดท าเวที
รับฟังความเห็นของประชาชน และตรวจสอบความเสียหายทุกๆ ด้าน โดยเปิดโอกาสให้
เกิดความมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน เพ่ือร่วมก าหนดมาตรการที่ชัดเจนในการฟ้ืนฟู
ความเสียหายที่เกิดขึ้น และหาแนวทางพัฒนาให้เป็นถนนสายธรรมชาติ ที่อยู่คู่กับ
ชุมชนริมทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สืบไป 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มเครือข่ายนักอนุรักษ์    จุดยืนคือ ยุติการก่อสร้างโครงการขยายถนนสาย 2090 
(ถนนธนะรัชต์) มีผลกระทบต่อป่าไม้ริมทาง 
คมนาคมและกรมทางหลวง จุดยืนคือ ต้องการขยายโครงการขยายถนนสาย 2090 และ
ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว ต้นไม้ที่ตัดเป็นต้นไม้ที่อยู่ในเขตของกรมทางหลวง 
ไม่ใช่เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน องค์กรกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, กลุ่มเรารักษ์ป่า, มูลนิธิเขาใหญ่, กลุ่มวิจัยและ
อนุรักษ์ช้างไทย, กลุ่มรักษ์กระทิงเขาใหญ่ และสมัชชาประชาชนภาคอีสาน 19 จังหวัด 

ระยะเวลา มากกว่า 3 ปี (พ.ศ. 2553-2561) 
สถานะ ด าเนินการแก้ไขแล้ว 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและอยู่ในพ้ืนที่เตรียมข้ึนทะเบียนเป็น
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มรดกโลกผู้ด าเนินโครงการเป็นหน่วยงานภาครัฐ(กระทรวงคมนาคม) ผู้คัดค้านคือ
ผู้แทนกลุ่มประชาชนมีบทบาทส าคัญในการเรียกร้องและเป็นที่สนใจของสื่อและกลุ่ม
องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม การให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาจึงได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทบทวนการด าเนินโครงการเพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อ
ธรรมชาติสองข้างทาง สถานการณ์ความขัดแย้งจึงคลี่คลายลงได้ 

ระดับความรุนแรง ยังไม่มีความรุนแรง แต่มีผลกระทบต่อเสรีภาพในการด ารงชีพของบุคคลในพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ไข ยื่นฟ้องศาลปกครองเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายนักอนุรักษ ์มูลนิธิเขาใหญ่      

2.สัมภาษณ์ผู้แทนสมัชชาประชาชนภาคอีสาน 19 จังหวัด 
3. หนั งสือพิมพ์ไทยรัฐ(ออนไลน์ ) "ถนนไม่ เสร็จ !ชาวบ้านฮือปิดถนนธนะรัชต์ " 
(https://www.thairath.co.th/content/98683 ) เมื่อวันที่  24 กันยายน 2553  
เวลา 14.30 น. 

รูปภาพ 

 
 

 
1.จังหวัดนครราชสีมา 
ประเด็นที่ 3 การคัดค้านกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมโครงการโรงไฟฟ้าสราญรมย์

วินด์ฟาร์มของบริษัทกรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จ ากัด (จีเอ็นพี) 
พ้ืนที่ ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด และ ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การเรียกร้องสิทธิชุมชน/การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวที่สามารถรับรู้ในระดับชาติ มีการยื่นฟ้องศาล

ปกครองต่อหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตและบริษัทเอกชน ความขัดแย้งเป็นที่สนใจของ
ประชาชนทั่วไปเนื่องจากมีผลกระทบต่อวิถีชุมชนทั้งสองอ าเภอในจังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นขัดแย้ง มีการขออนุญาตประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม และด าเนินการไม่
เป็นไปตามข้ันตอนกฎหมาย ขาดความโปร่งใสในการขออนุญาต โครงการส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน ชาวบ้านจึงคัดค้านไม่ต้องการโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม 
 

ความเป็นมา            บริษัทกรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จ ากัด (จีเอ็นพี) ได้ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมโครงการโรงไฟฟ้าสราญรมย์วินด์ฟาร์ม ก าลังการผลิต 
60 เมกะวัตต์ ในพ้ืนที่  ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด และ ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.

https://www.thairath.co.th/content/98683
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นครราชสีมา เพื่อจ าหน่ายให้แก่หน่วยงานเอกชนและหน่วยงานของรัฐ มีการอนุมัติการ
ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่ดังกล่าว 
และได้มีการยื่นขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่ทางภาครัฐก าหนด เพื่ออ านวยความสะดวก
และให้บริการทางด้านพลังไฟฟ้า 
     ส่วนชาวบ้าน ต าห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด และ ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารักษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 98 ราย โครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวไม่มีการด าเนินการ
ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือ
ชุมนุม และไม่มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องตามรัฐธรรมนูญ 2560 และกฎหมายการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ.2550 รวมทั้งการอนุมัติการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าว อาจไม่เป็นไปตาม
ประกาศ กกพ. ที่ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม  
อีกทั้งข้อเท็จจริงปรากฎว่าโครงการดังกล่าวต้องอยู่ห่างจากเขตชุมชนไม่น้อยกว่า 630 
เมตร แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ตั้งเสากังหันลมจากเขตที่ดินของชาวบ้านในชุมชนไม่ถึง 
200 เมตร และเมื่อโรงไฟฟ้าแห่งนี้เปิดด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้ามาตั้งแต่เดือน มี.ค.
2561 ได้สร้างมลภาวะเสียงดังรบกวนชาวบ้านในชุมชนโดยรอบโครงการโรงไฟฟ้า ทั้ง
กลางวันและกลางคืน สร้างเดือดร้อนร าคาญให้กับชาวบ้าน ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด 
และ ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา จ าวนทั้งหมด 957 คน ตัวแทนกลุ่ม
ชาวบ้านจึงน าคดีขึ้นฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลเปิดไต่สวนฉุกเฉินเพ่ือพิจารณาสั่งปิด
โรงไฟฟ้าสราญรมย์วินด์ฟาร์มเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีค าพิพากษา. 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน ชาวบ้านจาก ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด และ ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 
(98 ราย) จุดยืนคือ ขอให้ กกพ.และบริษัทเอกชนรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่
ชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายสั่งปิดโรงไฟฟ้าสราญรมย์วินด์ฟาร์มเป็นการชั่วคราว
จนกว่าศาลจะมีค าพิพากษา 
บริษัทกรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จ ากัด  (จี เอ็นพี )  จุดยืนคือ  ประกอบกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมโครงการโรงไฟฟ้าสราญรมย์วินด์ฟาร์ม ก าลังการผลิต 60 
เมกะวัตต์ ในพ้ืนที่   ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด และ ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.
นครราชสีมา เพ่ือจ าหน่ายให้แก่หน่วยงานเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ตามที่ได้ยื่นขอ
นุญาต จากหวยงานภาครัฐไว้แล้วตามกฎหมาย 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.ชาวบ้านจาก ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด และ ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ 
(ตัวแทนโดยนายธีระศักดิ์ ชึขุนทด) 
2.ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน(กกพ.) 
3.บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จ ากัด (จีเอ็นพี)   
4.ศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมา 

ระยะเวลา มากกว่า 3 ปี (ปี พ.ศ. 2557-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งมีการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ผู้แทนกลุ่มมีบทบาทส าคัญในการ

เรียกร้องและเป็นที่สนใจของสื่อและกลุ่มองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และมีการยื่นฟ้องต่อ
ศาลปกครองเก่ียวกับการใช้อ านาจของหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น  โอกาสที่จะ
มีแนวร่วมในการเรียกร้องสิทธิชุมชนเพ่ิมเข้ามาและอาจเกิดความขัดแย้งยืดเยื้อได้ 

ระดับความรุนแรง ยังไม่มีความรุนแรง แต่มีผลกระทบต่อเสรีภาพในการด ารงชีพของบุคคลในพ้ืนที่ 
วิธีการแก้ไข ยื่นฟ้องศาลปกครองเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
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แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ผู้แทนชาวบ้านจาก ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด  
2.สัมภาษณ์ผู้แทนเจ้าหน้าองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ด่านขุนทด 
3.ส านักข่าว kachon.com (ออนไลน์)"ชาวโคราชร้องศาลอ้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมผิด
ระเบียบ กกพ." (https://politics.kachon.com/315406 )  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.44 น. 

 

 
 

1.จังหวัดนครราชสีมา 
ประเด็นที่ 4 ความขัดแย้งกลุ่มชาวบ้านหนองบง กว่า 100 คนอ้างเอกสารสิทธิ์ในที่ดินพิพาทกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) 
พ้ืนที่ ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การเรียกร้องสิทธิชุมชน/การจัดการทรัพยากรที่ดนิ) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวที่สามารถรับรู้ในระดับชาติ เนื่องจากเป็นข้อ

พิพาทระหว่างสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปตามสื่อต่างๆ 
ประเด็นขัดแย้ง การอ้างสิทธิในที่ดินทับซ้อนกับพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ความเป็นมา         เกิดเหตุชาวบ้านหนองบง หมู่ที่ 5 ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

จ านวนกว่า 100 คน ที่อ้างเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน 174 แปลง เนื้อที่กว่า 
800 ไร่ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  ซึ่งอ้างว่าพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในความ
ดูแลและเป็นแนวเขตพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 
        ส่วนชาวบ้านอ้างว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
คืนให้กรมป่าไม้ อีกท้ังยังให้ ส.ป.ก. เข้ามาส ารวจและออกเอกสาร ส.ป.ก.4 – 01 ให้กับ
ชาวบ้านเพ่ือให้ประโยชน์ตามตามแนวเขตนั้นแล้ว ดังนั้นปัญหาที่ พิพาทกันนี้มี
ผลกระทบต่อครอบครัวผู้ที่อาศัยตามแนวเขตนี้ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจึงขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามายื่นยันพ้ืนที่และก าหนดให้ชัดเจนระหว่างพ้ืนที่ชุมชนและ
พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยฯ และขอให้หยุดสร้างแนวรั้วรอการตรวจสอบสิทธิ์ที่บริ เวณ
ด้านข้างประตู 4 มหาวิทยาลัยฯ จนกว่าจะสามารถแก้ปัญหาสิทธิ์การครอบครองที่
ชัดเจน 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน ชาวบ้านหนองบง จุดยืนคือ ขอให้หยุดสร้างแนวรั้วรอการตรวจสอบสิทธิ์ที่บริเวณพิพาท 
และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามายื่นยันพ้ืนที่และก าหนดให้ชัดเจนระหว่างพ้ืนที่
ชุมชนและพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยฯ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุดยืนคือ  ให้สร้างแนวรั้วรอการตรวจสอบสิทธิ์ที่

https://politics.kachon.com/315406
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บริเวณด้านข้างประตู 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อก าหนดเป็นพื้นที่อยู่ในความ
ครอบครองของ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.ชาวบ้านหนองบง หมู่ที่ 5 ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3.กรมป่าไม้/สปก.(นครราชสีมา)   
4.กองบังคับการกรมพัฒนาที่ 2 (กองทัพภาคท่ี 2) 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ. 2558-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต มีการเรียกร้องให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ผู้แทนกลุ่มมีบทบาทส าคัญในการ

เรียกร้องและเป็นที่สนใจของสื่อและกลุ่มองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งเกิดขึ้นกับ
ชุมชนกับสถานศึกษา จึงอยู่ในความสนใจของบุคคลทั่วไป โอกาสที่จะมีการเรียกร้องให้
เกิดความเป็นธรรมและขยายตัวจากภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงมีสูง 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข ยื่นข้อเรียกร้องให้กองทัพภาค 2 เข้ามาไกล่เกลี่ยเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ผู้แทนชาวบ้านหนองบง 

2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3.สัมภาษณ์เจ้าหน้าทีก่รมป่าไม้(นครราชสีมา) 
3.ส านักข่าวโคราชเดลลี่ "ยุติพิพาทที่ดินมทส. ๒๙ ปี ให้ปชช.ท ากิน ๘๘๗ ไร่ ห้ามสร้าง
ที่พักและด าเนินธุรกิจ" (http://koratdaily.com/blog.php?id=7550 ) 
เมื่อ 17 มีนาคม 2561)  

 

 

 
 

http://koratdaily.com/blog.php?id=7550
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1.จังหวัดนครราชสีมา 
ประเด็นที่ 5  ความขัดแย้งชาวบ้านคัดค้านการประกาศเขตโบราณสถานปราสาทหินพิมาย  
พ้ืนที่  เขตอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา  
ประเภทความขัดแย้ง  ด้านสังคม (การเรียกร้องสิทธิชุมชน)   
ระดับการรับรู้ของสังคม  สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวที่สามารถรับรู้ในระดับชาติ เนื่องจากเป็นข้อ

พิพาทระหว่างชุมชนกับส านักงานโบราณสถาน และเป็นที่สนใจแก่สังคม  
ประเด็นขัดแย้ง การประกาศให้เป็นเขตโบราณสถาน คนในพ้ืนที่มีความกังวลต่อความเปลี่ยนแปลงอาจ

กระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน ชาวบ้านไม่ต้องการให้ประกาศเป็นเขตโบราณสถานของกรม
ศิลปากร 

ความเป็นมา      ตามที่กรมศิลปากรได้พิจารณาและมีแนวคิดที่จะประกาศให้เขตตัวเมืองพิมายกว่า 
2,600 ไร่ เป็นเขตโบราณสถานเมืองพิมาย และกรมศิลปากรก็จะเข้ามาบูรณปฏิสังขรณ์
เมืองโบราณแห่งนี้ ให้มีความสง่างามขึ้น เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชม และศึกษา
ถึงอารยะธรรมขอมโบราณ ที่เคยรุ่งเรืองในดินแดนแห่งนี้เมื่อพันกว่าปีมาแล้ว ซึ่งเป็น
การจัดการเพ่ือรองรับระบบการท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานที่จะเกิดขึ้น 
       ส่วนชาวบ้านบริเวณมีความกังวลหลายประการเพราะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชุมชนที่
ผูกพันกับประสาทหินพิมายจึงมีความรัก ความหวงแหนปราสาทหินพิมายมาก เพราะ
ถือว่าเป็นโบราณสถานที่อยู่คู่เมืองมาตั้งแต่โบราณ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ส าคัญ  ทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าทางจิตใจ เมื่อมีข่าวและทราบความเคลื่อนไหวของกรม
ศิลปากรจึงมีการชุมนุมคัดค้านแนวนโยบายและมีการขึ้นป้ายเพ่ือไม่ต้องการให้มีการ
ประกาศเป็นพ้ืนที่โบราณสถานเมืองพิมายเนื่องจากจะกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของคนบริเวณโดยรอบ จึงได้มีการรวบรวมรายชื่อเพ่ือส่งไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพ่ือ
คัดค้านไม่ให้กรมศิลปากรออกประกาศเขตโบราณสถานเมืองพิมายมาบังคับใช้  และมี
การต่อสู้และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของคนในพ้ืนที่เรื่อยมา 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน ชาวบ้านเขตอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย จุดยืนคือ  ไม่ต้องการให้มีการ
ประกาศเป็นพ้ืนที่โบราณสถานเมืองพิมายตามนโยบายของกรมศิลปากร 
กรมศิลปากร จุดยืนคือ   เข้ามาบูรณปฏิสังขรณ์เมืองโบราณและประกาศเป็นเขตพ้ืนที่
โบราณสถานเมืองพิมาย 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.ชาวบ้านเขตอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย อ.พิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
2. ส านักงานอ าเภอพิมาย 
3.กรมศิลปากร   

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ. 2558-2561) 
สถานะ อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข 
พลวัต มีการเรียกร้องชุมชนเกี่ยวกับโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยว ผู้แทนกลุ่มมีบทบาท

ส าคัญในการเรียกร้องและเป็นที่สนใจของสื่อและกลุ่มองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนและ
สิ่งแวดล้อม จึงอยู่ในความสนใจของบุคคลทั่วไป โอกาสที่จะมีการเรียกร้องและมี
แนวโน้มการคัดค้านขยายตัวและอาจยกระดับความขัดแย้งขึ้นได้อีก 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข ยื่นฟ้องหน่วยงานภาครัฐต่อศาลปกครอง จังหวัดนครราชสีมา 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ชาวบ้านเขตอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย 

2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ าเภอพิพาย 
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3.ส านักข่าว เนชั่นทีวี "ผู้ว่าฯโคราชขอกรมศิลปากรคุยชาวบ้านหลังมีป้ายค้านประกาศ
เขตโบราณสถานพิมายติดทั่วเมือง" 
(HTTP://WWW.NATIONTV.TV/MAIN/CONTENT/378606236/?=MOSTVIEW_FULLPAT
H.%27DAY/%27.$NEWS_MODEL_LIST[0][%27CATEGORYNAMEENG%27].%27/%27?
%3E )  เมื่อ 4 มีนาคม 2561 เวลา 17.25 น. 

รูปภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nationtv.tv/main/content/378606236/?=MOSTVIEW_FULLPATH.%27day/%27.$news_model_list%5b0%5d%5b%27CategoryNameEng%27%5d.%27/%27?%3E
http://www.nationtv.tv/main/content/378606236/?=MOSTVIEW_FULLPATH.%27day/%27.$news_model_list%5b0%5d%5b%27CategoryNameEng%27%5d.%27/%27?%3E
http://www.nationtv.tv/main/content/378606236/?=MOSTVIEW_FULLPATH.%27day/%27.$news_model_list%5b0%5d%5b%27CategoryNameEng%27%5d.%27/%27?%3E
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2.จังหวัดสุรินทร์ 
ประเด็นที่ 1 ความขัดแย้งกรณีการขุดลอกคลองสาธารณะหนองกระจับต าบลพรหมเทพ 

พ้ืนที่ บ้านยางกระจับ ต.พรหมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การเรียกร้องสิทธิชุมชน/การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวที่สามารถรับรู้ในระดับท้องถิ่น เป็นข้อพิพาท

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ สถานการณ์จึงเป็นที่รับรู้
กันในระดับท้องที่เท่านั้น 

ประเด็นขัดแย้ง  มีการด าเนินโครงการขุดลอกคลองสาธารณะหนองกระจับ ชาวบ้านไม่เห็นด้วยกับการ
ด าเนินโครงการเพราะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน เคยร้องเรียนขอให้ยุติโครงการแล้ว 
แต่ยังด าเนินการต่ออีก 

ความเป็นมา           เกิดเหตุชาวบ้านยางกระจับ ต.พรหมเทพ อ.ท่าตูม กว่า 50 คน เดินทางเข้า
ร้องเรียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมชูป้ายขอความเป็นธรรมถึงศาลากลาง
จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนางจุฬารัตน์ มีมาก ตัวแทนชาวบ้านยางกระจับ หมู่ 6 เป็นแกนน า 
ในกรณีการขุดลอกคลองสาธารณะหนองกระจับ ตามสัญญาว่าจ้างเลขที่ 1/2558 ใน
พ้ืนที่กว่า 52 ไร่  พ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) พรหมเทพ โดย
ชาวบ้านดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับการด าเนินการโครงการดังกล่าว และเห็นว่ามีผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศวิทยาในชุมชุน สิ่งแวดล้อม ศาสนสถาน และชั้นดิน อีกทั้งมีการดูดทราย
ในพ้ืนที่โครงการออกไปจ าหน่ายของผู้รับเหมาในปริมาณมาก  มีข้อมูลจากชาวบ้าน
(จากการสอบถาม) ก่อนหน้านี้โครงการดังกล่าวนายอ าเภอท่าตูม(คนเดิม) ได้สั่งระงับ
โครงการไว้มาก่อนแล้ว แต่ยังมีการด าเนินการขุดลอกต่อเนื่อง ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้มีการ
ยื่นหนังสือต่อศูนย์ด ารงธรรมมาแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา แต่เรื่องกลับเงียบ 
        ต่อมาเมื่อมีการร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และมีการลงพ้ืนที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริง มีชาวบ้านที่เห็นด้วยและไม่ เห็นด้วยกับการขุดคลอกโครงการ
ดังกล่าว มารวมตัวกันเพ่ือสังเกตการณ์เป็นจ านวนมาก โดยชาวบ้านกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย
ต่างยืนยันที่จะให้ผู้รับเหมาหยุดด าเนินการ เนื่องจากเห็นว่าจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน
และระบบนิเวศของหมู่บ้านและมีการน าทรายในพ้ืนที่ขุดลอกออกจากพ้ืนที่ไปขาย แม้
ผ่านการท าประชาคมของชาวบ้านบางหมู่บ้านแล้ว แต่ชาวบ้านในหมู่ 6 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่
ติดกับโครงการไม่เห็นด้วย แต่กลับยังมีการด าเนินการต่ออีก ภายหลังจากที่ผู้ว่าราชการ
เดินทางลงพ้ืนที่ตรวจสอบการขุดลอกหนองกระจับ พร้อมพบปะกับชาวบ้านและ
ผู้ประกอบการเพื่อข้อสรุปยุติปัญหาที่เกิดขึ้นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องหารือทุกฝ่ายเพ่ือ
หาข้อสรุป ทั้งฝ่ายชาวบ้านที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ทั้งผู้ประกอบการ ทาง อบต. โดย
ให้แต่ละฝ่ายได้น าเสนอข้อที่มีปัญหาทุกฝ่ายมาหารือกันในที่ประชุม ซึ่งให้ตั้งหัวข้อและ
ตัวแทนมาหารือกัน โดยให้อ าเภอ อบต.ด าเนินการโดยด่วนต่อไป 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มชาวบ้านบ้านยางกระจับ จุดยืนคือ   ยุติการโครงการขุดลอกคลองสาธารณะหนอง
กระจับ เพราะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านและระบบนิเวศของหมู่บ้านและห้ามน าทรายใน
พ้ืนที่ขุดลอกออกจากพ้ืนที่ไปขาย 
กลุ่มชาวบ้านที่สนับสนุนและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) พรหมเทพ จุดยืนคือ   
ด าเนินโครงการขุดลอกคลองสาธารณะหนองกระจับเนื่องจากได้มีการท าประชาพิจารณ์
แล้ว 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มชาวบ้านยางกระจับ ต.พรหมเทพ อ.ท่าตูม 
2.องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) พรหมเทพ 
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3.นายอ าเภอท่าตูม 
4.ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 

ระยะเวลา  1-3 ปี (ปี พ.ศ. 2559- พ.ศ. 2561) 
สถานะ มีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งชั่วคราว(ให้ยุติการด าเนินโครงการ)ในระดับท้องถิ่นแต่อยู่

ระหว่างการแก้ไขปัญหาระยะยาวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พลวัต มีการเรียกร้องจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่ คือ ชาวบ้านยางกระจับ ต.พรหม

เทพ อ.ท่าตูม มีชาวบ้านที่เข้ามาเก่ียวข้องแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ
กับฝ่ายที่สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการพัฒนาและด าเนินโครงการ หากมีการ
แก้ไขในระดับท้องถิ่นได้ปัญหาและแนวโน้มความขัดแย้งก็ย่อมแก้ไขได้ในระดับท้องถิ่น
กันเองได้ปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงจึงยังไม่อาจเกิดข้ึน 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.กลุ่มชาวบ้านบ้านยางกระจับชุมนุมเรียกร้องผ่านหน่วยงานท้องถิ่น 

2.ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้เข้ามาจัดการปัญหาความขัดแย้ง 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านยางกระจับ ต.พรหมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 

2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลพรหมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 
3.ส านักข่าวมติชน (ออนไลน์)"ผู้ว่าฯสุรินทร์เผยให้ส่งตัวแทน ถกหาข้อยุติปมโครงการ
ขุดคลองหนองกระจับ" (https://www.matichon.co.th/region/news_298807 ) 
เมื่อ 26 กันยายน 2559 เวลา 15.30 น. 
 

 
รูปภาพ 
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2.จังหวัดสุรินทร์ 
ประเด็นที่ 2 ความขัดแย้งกรณีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธร จังหวัดสุรินทร์ร้องเรียน

ปัญหาการทุจริตเงินสหกรณ์สูญ 168 ล้าน 
พ้ืนที่ สถานีต ารวจภูธร อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การเรียกร้องสิทธิด้านสวัสดิการต ารวจ) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวที่สามารถรับรู้ในระดับท้องถิ่น เป็นความ

ขัดแย้งระหว่างสมาชิกต ารวจกับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ สถานการณ์จึงเป็นที่รับรู้กัน
ในระดับท้องที่จังหวัดสุรินทร์เท่านั้น 

ประเด็นขัดแย้ง เกิดความไม่โปร่งใสในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์เกิด
ความเสียหาย สมาชิกไม่พอใจมีการเรียกร้องให้ตรวจสอบกระบวนการท างานของ
คณะกรรมการสหกรณ์ฯ 

ความเป็นมา              เกิดปัญหาความขัดแย้งโดยมีข้าราชการต ารวจและข้าราชการต ารวจบ านาญ 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ กว่า 50 คน น าโดย พ.ต.ท.วิโรจน์ 
มาลีแก้ว ข้าราชการบ านาญ พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ฯ จากสถานีต ารวจภูธร 
(สภ.) ต่างๆ ทั้ง 17 อ าเภอของ จ.สุรินทร์ เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์กรณีสหกรณ์
ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ โดยปัญหาที่ปรากฏ คือ ทางสหกรณ์ฯไม่มีการ
เรียกประชุมสามัญประจ าปี และไม่จ่ายเงินปันผล สมาชิกจึงเชื่อว่ามีการทุจริตภายใน
สหกรณ์ฯ แต่ยังไม่ด าเนินคดีจับกุมผู้กระท าความผิด และขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเร่งท าการตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ว่า มีการ
ทุจริตหรือไม่ ซึ่งคาดว่าจ านวนเงินที่หายไปมีประมาณ 168 ล้านบาท  อีกทั้งยังไม่ท า
การชี้แจ้งให้สมาชิกกว่า 2,500 คน ได้รับทราบ ท าให้สมาชิกได้รับความเดือดร้อน 
เนื่องจากสมาชิกก าลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการกู้หนี้ยืมสินที่ผ่านมา 
               ส่วนฝ่ายทางกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ชี้แจง
ว่า ปีที่ผ่านมา ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้ เข้าท า
การตรวจสอบ และเข้าควบคุมการท างานของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัด
สุรินทร์ หลังตรวจพบว่า มีเงินขาดบัญชี และขณะนี้ยังไม่มีการสรุปตัวเลขที่ชัดเจน ซึ่ง
เป็นสาเหตุที่ ไม่สามารถก าหนดการจ่ายเงินปันผล หรือประชุมสามัญประจ าปีได้ 
เนื่องจากผู้ตรวจเงินบัญชีสหกรณ์ยังสรุปยอดไม่ได้ชัดเจน 100%  การทุจริตมีจริงใน
หน่วยงาน แต่การทุจริตไม่ได้มาจากกระบวนการบริหารจัดการของสหกรณ์ เป็นเพียง
เรื่องของเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่กระท าความผิดในหน้าที่ซึ่งมีการด าเนินคดีข้อหาลัก
ทรัพย์นายจ้าง ดังนั้นเรื่อง เงินปันผล และการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีอาจมีความ
ล่าช้า เพราะอยู่ในช่วงกระบวนการผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ก าลังตรวจสอบบัญชีของ
สหกรณ์ฯ อยู่ ประกอบกับสหกรณ์ฯมีสมาชิกจ านวนมากกว่า 2,000 ราย เป็นเงินกว่า 
2,000 ล้านบาท จึงต้องมีการตรวจสอบให้ละเอียด 100%ขณะที่ร้องเรียนทางสหกรณ์ฯ 
แจ้งเพียงว่าใกล้ด าเนินการเสร็จแล้ว 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์  จุดยืนคือ   เร่งท าการ
ตรวจสอบการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์เนื่องมีเหตุที่
น่าสงสัยเพราะไม่มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ไม่จ่ายเงินปันผล และมีพฤติกรรม
ส่อไปในทางทุจริต 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ จุดยืนคือ   ไม่มีพฤติการณ์ตามที่กล่าวหา 
ไม่เป็นความจริงเพราะ มีเงินขาดบัญชี และยังไม่มีการสรุปตัวเลขที่ชัดเจน ซึ่งเป็น
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สาเหตุที่ไม่สามารถก าหนดการจ่ายเงินปันผล จึงเกิดความล่าช้า 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ (พ.ต.ท.วิโรจน์ มาลีแก้ว) 

2.สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ 
3.ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสุรินทร์ 

ระยะเวลา 1-3 ปี (ปี พ.ศ. 2560-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต เนื่องจากเป็นความขัดแย้งในองค์กรของต ารวจกันเองแต่เนื่องด้วยมีความเกี่ยวข้องกับ

สมาชิกต ารวจจ านวนกว่า 2,000 คน หากแก้ไขความขัดแย้งภายในองค์กรกันเองไม่ได้ 
อาจน าไปสู่การร้องเรียนในองค์กรภาครัฐระดับสูงขึ้นไป โอกาสและแนวโน้มความ
ขัดแย้งจะขยายตัวหรือยกระดับความขัดแย้งจึงอาจเกิดขึ้นได้อีก 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องต่อผู้บังคับบัญชา 

2.ยื่นหนังสือต่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสุรินทร์ 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ 

2.ส านักข่าวเอ็มอาร์จี(ออนไลน์) "ฉาวโฉ่อีก! ตร.สุรินทร์แห่ตบเท้าร้องศูนย์ด ารงธรรม จี้
สอบสหกรณ์ต ารวจทุจริต 168 ล้าน" 
(https://mgronline.com/local/detail/9570000135507 ) 
เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 19.00 น. 

 

 
 

 
 

  

https://mgronline.com/local/detail/9570000135507


27 
 

2.จังหวัดสุรินทร์ 
ประเด็นที่ 3 ความขัดแย้งกรณีชุมนุมร้องเรียนความไม่โปร่งใสของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

เงินล้านกาบเชิง 
พ้ืนที่ ส านักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เงินล้านกาบเชิง หมู่ที่ 17 ต าบลกาบเชิง อ าเภอ

กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม (การจัดการด้านสวัสดิการสังคม) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวที่สามารถรับรู้ในระดับท้องถิ่น เป็นความ

ขัดแย้งระหว่างสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เงินล้านกาบเชิง สถานการณ์จึงเป็นที่
รับรู้กันในระดับท้องที่อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์เท่านั้น 

ประเด็นขัดแย้ง การบริหารจัดการของคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เงินล้านกาบเชิง ถูก
กล่าวหาว่าไม่โปร่งใส สมาชิกได้รับความเดือดร้อน ขอให้ยุติบทบาทในการบริหาร
จัดการสมาคมฯ 

ความเป็นมา              เกิดเหตุสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เงินล้านกาบเชิงนับหมื่นคนมา
ชุมนุมเรียกร้องขอความเป็นธรรม กรณีได้รับความเดือดร้อน หลังสมาชิกที่เสียชีวิ ต
ตั้งแต่ปี 2556 ถึงขณะนี้รวมกว่า 1,000 ราย ไม่ได้รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แม้แต่บาท
เดียว รวมเป็นเงิน 12 ล้านบาท มีสมาชิกจ านวน 23,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากการ
บริหารจัดการสมาคมฯ ที่ผ่านมามีการบริหารจัดการไม่มีความโปร่งใส สมาชิกจึงรวมตัว
ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอกาบเชิง ผ่านนายพลเศรษฐ์ ดม
อุ่นดี ปลัดอาวุโสอ าเภอกาบเชิง เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง
และเอาผิดทางวินัยกับคณะกรรมการของสมาคมฯ ท าให้ประชาชนที่ญาติเป็นสมาชิก
เสียชีวิตและไม่ได้รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้รับความเดือดร้อนต้องน าที่ดินไปจ านอง 
และกู้เงินนอกระบบมาจัดงานศพ 
               ต่อมาญาติและสมาชิกเดินทางไปที่ สภ.กาบเชิง เพ่ือยื่นหนังสือต่อพ.ต.ท.
สายรุ้ง แย้มงาม หัวหน้าพนักงานสอบสวน สภ.กาบเชิง แจ้งความด าเนินคดีฐาน 
“ฉ้อโกงประชาชน” กับคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เงินล้านกาบเชิง โดย
พนักงานสอบสวนจะประสานไปยังฝ่ายปกครอง ที่ว่าการอ าเภอกาบเชิง เพ่ือแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบควบคู่ไปกับการด าเนินคดีทางอาญาด้วย ท าให้ญาติและ
สมาชิกพอใจและสลายการชุมนุม 
         ส่วนสมาชิกที่ได้รับผลกระทบได้ยื่นข้อเรียกร้องให้คณะกรรมการบริหารสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์เงินล้านกาบเชิงชุดปัจจุบันยุติการท างานทันที และขอให้ทางที่ว่า
การอ าเภอกาบเชิง ร่วมกับนายทะเบียนท้องที่ ได้แสวงหาคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามา
บริหารงานชั่วคราวก่อน และขอให้ทางอ าเภอกาบเชิง และคณะกรรมการบริหารงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เงินล้านกาบเชิงชั่วคราว หาหนทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างเร่งด่วน พร้อมให้นายอ าเภอกาบเชิงแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าตรวจสอบการ
บริหารงาน เพ่ือให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เงินล้านกาบเชิง  จุดยืนคือ   เรียกร้องให้
คณะกรรมการบริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เงินล้านกาบเชิงชุดปัจจุบันยุติการ
ท างานทันที และแต่งตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอาผิดทางวินัย
กับคณะกรรมการของสมาคมฯ 
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เงินล้านกาบเชิง จุดยืนคือ   มีความโปร่งใส
ในการบริหารจัดการและอยู่ระหว่างด าเนินการให้ครบถ้วน 
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ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มตัวแทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เงินล้านกาบเชิง 
2.คณะกรรมการบริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เงินล้านกาบ 
3.อ าเภอกาบเชิง/ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอกาบเชิง(สุรินทร์) 

ระยะเวลา มากกว่า 3 ปี (พ.ศ. 2554 -2557 )  
สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
พลวัต  เนื่องจากเป็นความขัดแย้งในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เงินล้านกาบเชิงกันเองแต่

เนื่องด้วยมีความเกี่ยวข้องกับสมาชิกต ารวจกว่า 23,000 คน หากแก้ไขความขัดแย้ง
ภายในองค์กรกันเองไม่ได้ อาจน าไปสู่การร้องเรียนในองค์กรภาครัฐระดับสูงขึ้นไป 
โอกาสและแนวโน้มความขัดแย้งจะขยายตัวหรือยกระดับความขัดแย้งจึงอาจเกิดขึ้นได้
อีก 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องต่อนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เงินล้านกาบเชิง 

2.ยื่นร้องเรียนต่อศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอกาบเชิง(สุรินทร์) 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์กลุ่มตวัแทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เงินล้านกาบเชิง 

2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อ าเภอกาบเชิง) 
3. ข้อมูลออนไลน์(โคราชเดลี่)“แจ้งจับสมาคมฌาปนกิจเงินล้าน เบี้ยวจ่ายกว่าพันศพ”          
( http://koratdaily.com/blog.php?id=2201 )  เมื่อ 7 ตุลาคม 2554 
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2.จังหวัดสุรินทร์ 
ประเด็นที่ 4 ความขัดแย้งกรณีเกษตรกรชาวจังหวัดสุรินทร์กว่า 2,000 คนชุมนุมเรียกร้องเพื่อ

ทวงเงินจ าน าข้าวจากรัฐบาล 
พ้ืนที่ อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การเรียกร้องตามสิทธิตามนโยบายภาครัฐ) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวที่สามารถรับรู้ในระดับประเทศเนื่องจากเป็น

โครงการหลักของรัฐบาล สถานการณ์จึงเป็นที่รับรู้กันแพร่ขยายออกไปในวงกว้างตาม
ภูมิภาคต่างๆ 

ประเด็นขัดแย้ง กระบวนการท างานภาครัฐมีความล่าช้า ไม่มีความชัดเจน ขั้นตอนซ้ าซ้อน ปัญหามี
ผลกระทบต่อชาวนา เนื่องจากต้องรับภาระหนี้สิน เรียกร้องให้เร่งด าเนินการและขอให้
ตรวจสอบความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

ความเป็นมา             กรณีกลุ่มเกษตรกรชาวนาชาวจังหวัดสุรินทร์ กว่า 2,000 คน เดินทางมาจาก 
17 อ าเภอของจังหวัดสุรินทร์(แกนน าโดยนายกอบสิน พ่อค้า ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุรินทร์) ร่วมชุมนุมที่บริเวณสนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ พร้อม
ติดตั้งเวทีปราศรัยผ่านเครื่องขายเสียงและป้ายข้อความต่างๆ เพ่ือเรียกร้องเงินจากการ
จ าน าข้าวกับรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตามโครงการรับจ าน า
ข้าวเปลือก ปี 2556/57 ที่ผ่านมา 
             เหตุผลคือชาวนาได้รับความเดือดร้อนหนัก เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินค่า
ข้าวเปลือกที่น าไปจ าน ามานานกว่า 3 เดือนแล้ว ซึ่งรัฐบาลยังไม่สามารถจ่ายเงินค่า
จ าน าข้าวให้แก่เกษตรกรได้ โดยจ่ายได้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นส่วนเกษตรกรที่เหลืออีก
กว่า 5.6 หมื่นราย คิดเป็นเงินกว่า 5,500 ล้านบาท ยังต้องคอยเพ่ือรอท าสัญญา และ
เบิกรับเงินจากธนาคาร ธ.ก.ส. ในแต่ละสาขา โดยไม่สามารถรู้ค าตอบที่แน่ชัดจาก
รัฐบาลส่วนเกษตรกรที่เหลืออีกกว่า 5.6 หมื่นราย คิดเป็นเงินกว่า 5 ,500 ล้านบาท ยัง
ต้องคอยเพ่ือรอท าสัญญา และเบิกรับเงินจากธนาคาร ธ.ก.ส. ในแต่ละสาขา โดยไม่
สามารถรู้ค าตอบที่แน่ชัดจากรัฐบาล  เกษตรกร จึงได้รวมตัวกันมาชุมนุมเพ่ือเรียกร้อง
เงินค่าจ าน าข้าวจากรัฐบาลในครั้งนี้ พร้อมทั้งยื่นหนังสือข้อเรียกร้องของเกษตรกรผ่าน
ผวจ.สุรินทร์ถึงนายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง พิจารณาแก้ไขปัญหาการ
เบิกจ่ายเงิน ค่าจ าน าข้าวเปลือกให้แก่เกษตรกรโดยเร่งด่วน มิฉะนั้นเกษตรกร จ.สุรินทร์ 
จะยกระดับการชุมนุมให้เข้มข้นขึ้นอาจถึงขั้นปิดถนนเพ่ือให้รัฐบาลหันมาดูแลชาวนาให้
มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ส่วนจากจังหวัดได้มีการรับหนังสือเพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มเกษตรกรชาวนาชาวจังหวัดสุรินทร์ จุดยืนคือ   ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
เร่งรัดในการ ด าเนินการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขและ
ระยะเวลาที่โครงการก าหนดโดยเร่งด่วน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์   จุดยืนคือ   ขอตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนเพ่ือแก้ไขปัญหาเนื่องจากจะต้องประสานงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบของ
รัฐบาล จังหวัดเป็นเพียงหน่วยงานที่รับเรื่องเพ่ือประสานงานเท่านั้น 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุรินทร์(แกนน าโดยนายกอบสิน พ่อค้า) 
2.ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
3.สภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ 
4.นายกรัฐมนตรี (น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) 
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ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2558) 
สถานะ มีการด าเนินแก้ไขปัญหาแล้วแต่ยังไม่สิ้นสุด 
พลวัต มีการเรียกร้องจากกลุ่มเกษตรกรชาวนาชาวจังหวัดสุรินทร์ โดยผู้แทนกลุ่มมีบทบาท

ส าคัญในการเรียกร้องและเป็นที่สนใจของสื่อและกลุ่มองค์กรต่างๆเนื่องจากเป็นปัญหา
ความขัดแย้งที่เกิดจากนโยบายหลักของรัฐบาล ประเด็นจึงอยู่ในความสนใจของบุคคล
ทั่วไป มีการประสานงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มีการด าเนินการแก้ไข ปัญหา
ความขัดแย้งจึงคลี่คลายลงได ้

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข ชุมนุมเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุรินทร์ 

2.ข่าวหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ “ม็อบชาวนาสุรินทร์ฮือทวงเงินจ าน าข้าว” 
(https://www.posttoday.com/social/local/269184)                                      
เมื่อวันที่ 06 ม.ค. 2557 เวลา 14:57 น. 
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2.จังหวัดสุรินทร์ 

ประเด็นที่ 5 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านต าบลระเวียงร้องเรียนปัญหาการก่อสร้างโครงการ
น้ าประปาผิวดินงบประมาณกว่า 2 ล้านบาทแต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 

พ้ืนที่ ต าบลระเวียง อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม (การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม)   
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวที่สามารถรับรู้ในระดับท้องถิ่น เป็นความ

ขัดแย้งระหว่างชาวบ้านในต าบลระเวียงที่ไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้าง
ประปาผิวดิน สถานการณ์จึงเป็นที่รับรู้กันในระดับท้องที่อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวัด
สุรินทร์เท่านั้น   

ประเด็นขัดแย้ง มีการอนุมัติก่อสร้างโครงการน้ าประปาผิวดิน แต่การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่
ก าหนดไว้และโครงการฯไม่สามารถใช้การได้ ชาวบ้านติดใจเรื่องความโปร่งในและคาด
ว่ามีการทุจริต ชาวบ้านจึงร้องเรียนให้ตรวจสอบและเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ความเป็นมา               เกิดเหตุความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านต าบลระเวียงกว่า 50 คน กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลระเวียง ผู้ควบคุมโครงการ โดยเรียกร้องให้นายอ าเภอโนนนารายณ์ 
ลงมาตรวจสอบเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง โครงการน้ าประปาผิวดิน ที่สร้างด้วย
งบประมาณกว่าสองล้านบาท บ้านโนนน้อยหมู่ที่ 6 ต าบลระเวียง อ าเภอโนนนารายณ์ 
จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งปรากฏว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่ก าหนดไว้ และโครงการ
น้ าประปาผิวดิน ไม่สามารถใช้การได้  ชาวบ้านได้มีการทวงถามและติดตาม
ความก้าวหน้าเรื่อยมา เนื่องจากประปาแห่งนี้สร้างเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 หลังจาก
สร้างเสร็จแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้  ชาวบ้านก็ได้สอบถามนายบุญศรี สุขยิ่ ง 
ผู้ใหญ่บ้านโนนน้อยหมู่ที่ 6 ก็ได้ค าตอบว่าประปาแห่งนี้ยังไม่เรียบร้อย  ยังรอรับการ
แก้ไขหลายรายการ จึงขอให้ชาวบ้านรอไปก่อน ส่วนชาวบ้านหลายคนมีการ
ปรึกษาหารือกันภายในจึงสงสัยว่า เมื่อมีการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินโครงการไปแล้ว 
เหตุใดจึงใช้การไม่ได้ แต่ก็ยังไม่มีค าตอบ 
               ต่อมามีข้อเท็จจริงว่า ประปาแห่งนี้สร้างเสร็จก็ยังไม่ได้ใช้งานจริง และทาง 
สตง.จังหวัดสุรินทร์ ได้ตรวจสอบพบข้อพิรุธหลายรายการ และได้มีหนังสือให้
นายอ าเภอตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง ซึ่งทางอ าเภอได้ด าเนินสอบและส่งผลการสอบ
ไปให้ สตง.จังหวัดทราบแล้ว 
           ส่วนนายอ าเภอโนนนารายณ์หลังจากที่ได้รับข้อร้องเรียนจากชาวบ้าน ได้
ชี้แจงว่า ประปาหมู่ที่ 6 ต าบลระเวียงใช้การไม่ได้นั้น ตนทราบและจะหาทางแก้ไข โดย
มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านส ารวจชาวบ้านผู้ที่มีความต้องการใช้น้ าประปาแห่งนี้ และให้
จัดประชุมสมาชิกเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการเพ่ือให้จัดการบริหารในกลุ่มผู้ใช้น้ าเอง  
และในส่วนที่มีการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่ก าหนดนั้น หากตรวจและพบการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลระเวียงผู้รับผิดชอบโครงการประปาผิวดินหมู่
ที 6 นี้ ตนในฐานะนายอ าเภอผู้ก ากับดูแล จะด าเนินการเอาผิดทั้งวินัยและอาญากับ
เจ้าหน้าที่นั้นทันที และจะติดตามผลและรายงานเป็นระยะต่อไป 

คูข่ัดแย้งหลักและจุดยืน ชาวบ้านต าบลระเวียง จุดยืนคือ   ให้ตรวจสอบความโปร่งใสเกี่ยวกับเงินโครงการ
น้ าประปาผิวดินและให้แก้ไขให้ได้ใช้น้ าได้จริง 
องค์การบริหารต าบลระเวียง  จุดยืนคือ   รายละเอียดอุปกรณ์โครงการยังไม่เรียบร้อย
ยังรอรับการแก้ไขหลายรายการ ยังไม่สามารถใช้งานได้ ขอให้รอข้ันตอนหลังจากนี้ 
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ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.ตัวแทนชาวบ้านต าบลระเวียง 
2.นายอ าเภอโนนนารายณ์ 
3.นายกองค์การบริหารต าบลระเวียง   

ระยะเวลา  น้อยกว่า 1 ปี (พ.ศ. 2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต เนื่องจากเป็นความขัดแย้งในพ้ืนที่ต าบลระเวียง นายอ าเภอโนนนารายณ์หากแก้ไข

ความขัดแย้งภายในกันเองได้ โอกาสและแนวโน้มความขัดแย้งอยู่ในระดับที่คลี่คลายได้ 
ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข ชุมนุมเรียกร้องยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อนายอ าเภอโนนนารายณ์ 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านต าบลระเวียง 

2.ข่าวภูมิภาค ส านักข่าวทีนิวส์ (ออนไลน์)"เกินจะทนชาวบ้านบุกร้อง อบต.ระเวียง 
ก่อสร้างโครงการน้ าประปาผิวดิน งบกว่า 2 ล้านบาท แต่ใช้ไม่ได้ เป็นอนุสาวรีย์" 
(https://www.77jowo.com/contents/106425 ) 
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 19.23 น. 
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3.จังหวัดบุรีรัมย ์
ประเด็นที่ 1 ความขัดแย้งกรณีการจัดการบ่อขยะของทางเทศบาลต าบลหนองกี่ 

พ้ืนที่ ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การจัดการสิ่งแวดล้อม,การเรียกร้องสิทธิทางชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม อยู่ในความสนใจของคนในชุมชนปรากฏในข่าวภายในทั้งถ่ิน ประเด็นความขัดแย้งเป็น

ที่สนใจของคนในจังหวัดบุรีรัมย ์
ประเด็นขัดแย้ง การบริหารจัดการบ่อขยะมีผลกระทบต่อชุมชน ชาวบ้านขอให้ยุติและย้ายบ่อขยะออก

จากพ้ืนที่ 
ความเป็นมา จากการบริหารจัดการขยะของเทศบาลต าบลหนองกี่ เกิดมลพิษด้านกลิ่นจากกองขยะ

สะสม ที่ผ่านมาเคยร้องขอให้ทางเทศบาลด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเพ่ือลดผลกระทบ
ให้กับชาวบ้านหลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้รับการเหลียวแลแก้ไขใดๆตัวแทนชาวบ้านและ
เกษตรกร 3 หมู่บ้าน ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ ที่มีบ้านเรือนและพ้ืนที่
การเกษตรอยู่ใกล้กับบ่อขยะของทางเทศบาลต าบลหนองกี่ เนื้อที่ประมาณ 17 ไร่  
โดยชาวบ้านเรียกร้องให้ทาง อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา ซึ่งเป็นที่ตั้งและอยู่ในเขตพ้ืนที่
การดูแล ให้ย้ายบ่อขยะออกจากพ้ืนที่ ทางด้าน อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา แจ้งว่าบ่อ
ขยะบ่อขยะนี้อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของตนก็จริง แต่ขยะและวิธีการบริหารจัดการนี้
เป็นของเทศบาลต าบลหนองกี่ ทาง อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนาจึงไม่มีอ านาจในการ
จัดการและแก้ไข จึงเป็นที่มาของความขัดแย้ง 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มตัวแทนชาวบ้านต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา จุดยืนคือ ต้องการให้ย้ายบ่อขยะออก
นอกพ้ืนที่ชุมชน 
อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา จุดยืนคือ ต้องการแก้ไขปัญหาแต่ไม่มีอ านาจเนื่องจากบ่อขยะ
นี้เป็นของเทศบาลต าบลหนองก่ี เพียงแต่พ้ืนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบเท่านั้น 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.ชาวบ้าน ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองก่ี 
2.องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองก่ี 
3.เทศบาลต าบลหนองกี ่อ.หนองก่ี 
4.กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียง 

ระยะเวลา มากกว่า 3  ปี (พ.ศ. 2540 - 2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต มีการเรียกร้องให้มีการจัดการและย้ายออกจากพ้ืนที่มายาวนานแต่ไม่ได้รับการแก้ไข 

ประกอบกับบ่อขยะอยู่ในพ้ืนที่ทับซ้อนของความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของเทศบาลและ อบต.การแก้ไขปัญหาจึงอาจมีความสลับซับซ้อน แนวทางแก้ไข
ปัญหาจึงยังไม่เป็นที่ยุติและอาจเกิดความเข้มข้นของความขัดแย้งยิ่งขึ้น 

ระดับความรุนแรง ไมม่ีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ชาวบ้านผู้ไดรับผลกระทบรวมตัวกันเรียกร้องให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระ

ตาดพัฒนาแก้ไขโดยย้ายบ่อขยะออกนอกพ้ืนที่ชุมชน 
2.กลุ่มตัวแทนชาวบ้านและกลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากมลภาวะยื่นหนังสือ
ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดบุรีรัมย์ 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ(ตัวแทนชาวบ้านบ้านศรีสง่า ต.ทุ่งกระตาด
พัฒนา อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์  
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3.ส านักข่าว ไทยโสต์(ออนไลน์)"ชาวบ้านสุดทนร้องย้ายบ่อขยะเทศบาลก่อมลพิษ สูด
ดมกลิ่นเหม็นเจ็บป่วยอื้อ"(https://www.thaipost.net/main/detail/5054 ) 
เมื่อ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11:09 น.   

 

 

 
3.จังหวัดบุรีรัมย ์

ประเด็นที่ 2 ความขัดแย้งกรณีคณะกรรมการสหกรณ์ สกย.อ (รุ่น1) บ้านยางจ ากัด ถูกฟ้อง
บังคับคดีและเกิดความเสียหายต่อสมาชิก 

พ้ืนที่ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม 
ระดับการรับรู้ของสังคม ประเด็นความขัดแย้งรับรู้ได้เฉพาะในกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์และปรากฏใน

ข่าวท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประเด็นขัดแย้ง เกิดการฟ้องร้องกรณีการกู้ยืมเงินของสหกรณ์ฯมีผลกระทบต่อสมาชิกเนื่องจาก

ประสบภัยพิบัติ การฟ้องบังคับคดีท าให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม  
ความเป็นมา ตัวแทนคณะกรรมการ สหกรณ์ สกย.อ (รุ่น1)บ้านยาง จ ากัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์กู้ยืม

เงินจาก สหกรณ์การเกษตร บุรีรัมย์ จ ากัด จ านวน 500,000 บาท เพ่ือซื้อปุ๋ย ให้กับ
สมาชิกเพ่ือใช้ในการท าการเกษตร แต่เนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้ง ท าให้สมาชิกไม่
สามารถส่งเงินช าระค่าปุ๋ยต่อสหกรณ์การเกษตร จ.บุรีรัมย์ได้ จึงท าให้ถูกฟ้องร้อง 

https://www.thaipost.net/main/detail/5054
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บังคับคดีเฉพาะกลุ่มบุคคลที่เป็นกรรมการสหกรณ์ฯ รวม10 ราย เพ่ือให้ช าระวงเงิน
ต้น+ดอกเบี้ย รวม 1,200,000 บาท กลุ่มผู้ถูกฟ้องเห็นว่าปัญหาเกิดจากภาวะภัยแล้ง 
และถือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงเป็นที่มาของความขัดแย้ง 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มตัวแทนคณะกรรมการ สหกรณ์ สกย.อ (รุ่น1)บ้านยาง จ ากัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
(โดยนายวีระศักดิ์ บัวชัย และนายทองเรือง พิราช) จุดยืนคือ ขอช าระหนี้เฉพาะส่วน
เงินต้น จ านวน 500,000 บาท  
กลุ่มตัวแทนสหกรณ์การเกษตร บุรีรัมย์ จ ากัด จุดยืนคือ ขอให้ช าระหนี้วงเงินต้น+
ดอกเบี้ย รวม 1,200,000 บาท ตามบังคับคด ี

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.สหกรณ์ สกย. อ (รุ่น1) บ้านยาง จ ากัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
2.สหกรณ์การเกษตร จ.บุรีรัมย์ 

ระยะเวลา 1- 3 ปี (ปี พ.ศ. 2557-2561)  
สถานะ อยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไข 
พลวัต ปัญหาความขัดแย้งเป็นประเด็นปัญหาเฉพาะกลุ่มระหว่างกลุ่มสหกรณ์สมาชิกกู้ยืมเงิน

มาเพ่ือลงทุนด้านการเกษตรกับสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ให้กู้ เป็นประเด็น
ข้อพิพาทตามกฎหมายแพ่ง หากมีการตกลงเจรจากันปัญหาก็สามารถยุติลงได้เฉพาะ
ภายใน ประเด็นความขัดแย้งจึงคลี่คลายลงได้ 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.แกนน ากลุ่มสหกรณ์ สกย.อ (รุ่น1)บ้านยาง จ ากัดยื่นหนังสือเพ่ือแก้ไขปัญหา

โดยตรงต่อสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 
2.แกนน ากลุ่มสหกรณ์ สกย.อ (รุ่น1)บ้านยาง จ ากัดยื่นขอความเป็นธรรมผ่านศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์แกนน ากลุ่มสหกรณ์ สกย.อ (รุ่น1)บ้านยาง จ ากดั 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 
3.ส านักข่าวหนังสือพิมพ์บ้านเมือง "ม็อบบุกบุรีรัมย์รอยื่นหนังสือร้องเรียนบิ๊กตู่แต่ถูก
สกัดไว้" (http://www.banmuang.co.th/news/region/110874 ) 
เมื่อ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น. 

 
 
 
 
 

รูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.banmuang.co.th/news/region/110874
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3.จังหวัดบุรีรัมย ์

ประเด็นที่ 3 ความขัดแย้งกรณีการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้
ชาวบ้านเก้าบาตร 

พ้ืนที่ บ้านเก้าบาตร ต.ล านางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย ์
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การถือครองที่ดิน/การเรียกร้องสิทธิชุมชน/การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวที่สามารถรับรู้ในระดับชาติ มีการยื่นหนังสือขอ

ความเป็นธรรมจากนายกรัฐมนตรี ความขัดแย้งเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป 
ประเด็นขัดแย้ง การด าเนินงานตามแนวนโยบายรัฐบาลโดยค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 

64/2557 มีผลกระทบกับกลุ่มชาวบ้านที่ครอบครองและท าประโยชน์ในพ้ืนที่ของรัฐ จึง
เรียกร้องสิทธิท ากินและขอความเป็นธรรม 

ความเป็นมา สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2557 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 
2557 เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้  จึงเป็นเหตุให้
มีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปด าเนินการเพ่ืออพยพชาวบ้านออกจากพ้ืนที่ของชาวบ้านเก้า
บาตร ต.ล านางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์ให้
ชาวบ้านออกจากพ้ืนที่ด้วยความสมัครใจ  (ผู้ให้ข้อมูลบอกกล่าวว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นการ
ใช้ก าลังพร้อมอาวุธครบมือ ข่มขู่ บีบบังคับ) ให้ชาวบ้านรื้อบ้านออกภายในวันที่ 7 
กรกฎาคม 2557 ถ้าหากไม่รื้อบ้านออกหรือรื้อบ้านไม่แล้วเสร็จ ในวันที่ 8 – 12 
กรกฎาคม 2557 ทางหน่วยงานภาครัฐจะเข้ามารื้อถอนเอง 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มชาวบ้านเก้าบาตร จุดยืนคือ ให้ยุติการข่มขู่ คุกคาม อพยพ ไล่รื้อบ้าน ชาวบ้านเก้า
บาตร โดยในระหว่างการแก้ไขปัญหารัฐต้องยุติการจับกุม ด าเนินคดี  และผ่อนผันให้
ชาวบ้านเก้าบาตร อยู่อาศัยและท ากินในที่ดินเดิมไปพลางก่อน จนกว่าการแก้ไขปัญหา
จะได้ข้อยุติร่วมกัน 
หน่วยงานภาครัฐ( กอรมน.จังหวัดบุรีรัมย์) จุดยืนคือ ให้ชาวบ้านผู้ครอบครองที่ดินใน
พ้ืนที่ทรัพยากรป่าไม่อพยพย้ายออกจากพ้ืนที่ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
64/2557 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2557 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.สมัชชาคนจนชาวบ้านเก้าบาตร(โดยนายสมเกียรติ พ้นภัย และนายไพฑูรย์ สร้อยสด )  
ต.ล านารอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 
2.  กอรมน.จังหวัดบุรีรัมย์ 
3.นายกรัฐมนตรี 

ระยะเวลา 1- 3 ปี (พ.ศ. 2557-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต มีการเรียกร้องให้มีการจัดการและย้ายออกจากพ้ืนที่ทรัพยากรป่าไม้ เป็นนโยบาย

เร่งด่วนของรัฐบาล มีการใช้ค าสั่งจากการกฎหมายพิเศษและรวดเร็ว มีประชาชนที่ออก
จากพ้ืนที่เร่งด่วนและมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมประกอบกับเป็นเรื่องของสิทธิชุมชน
ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายภาครัฐโดยตรง  ดังนั้น  โอกาสที่จะมีแนวร่วมในการ
เรียกร้องสิทธิชุมชนเพ่ิมเข้ามาและอาจเกิดความขัดแย้งยืดเยื้อได้ 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข ยื่นหนังสือเรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ผู้แทนสมัชชาคนจนชาวบ้านเก้าบาตร 
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2.ข้อมูลข่าวเจาะ ทีซีไอเจ (ท าความจริงให้ปรากฎ)'ยุทธการทวงคืนผืนป่า'ปัญหาไก่กับ
ไข่ ชาวบ้านรุกที่รัฐหรือที่รัฐทับที่ชาวบ้าน"  
(https://www.tcijthai.com/news/2014/29/scoop/5043 ) 
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 

รูปภาพ 
 

 
 

 
 
 

 
3.จังหวัดบุรีรัมย ์

ประเด็นที่ 4 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านใช้พื้นที่ท ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่              
อ าเภอโนนดินแดง 

พ้ืนที่ อ าเภอโนนดินแดง จงัหวัดบุรีรัมย์ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(เรียกร้องสิทธิชุมชน/การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวที่สามารถรับรู้ในระดับชาติ มีการน าเสนอ

ข่าวออกไปอย่างกว้างขวาง ประเด็นความขัดแย้งเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป 
ประเด็นขัดแย้ง ชาวบ้านครอบครองและใช้ประโยชน์นี่ดินเป็นพื้นที่ทับซ้อนของหน่วยงานภาครัฐ 
ความเป็นมา             สืบเนื่องจากกรณีที่ราษฎรไร้ที่ท ากินในหลายกลุ่มในจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าบุก

รุกป่าดงใหญ่ยึดเป็นที่ท ากิน หลังจากบริษัทเอกชนหมดสัญญาสัมปทานในการปลูก
ต้นยูคา  ลิปตัสกว่า 23,700 ไร่ พร้อมทั้งเรียกร้องให้หน่วยงานของภาครัฐจัดสรรพื้นที่

https://www.tcijthai.com/news/2014/29/scoop/5043
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ป่าดังกล่าว ให้ประชาชนเข้าไปท ากิน หรือเช่าที่ท ากิน ซึ่งเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมาอย่าง
ยาวนาน และเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปขัดขวาง
ราษฎรที่เข้าไปแผ้วทางป่าจับจองพ้ืนที่ รวมทั้งการขัดแย้งกันเองในกลุ่ม กระทั่งเกิด
การแบ่งฝักเป็นฝ่าย โดยมีราษฎรที่รวมตัวกันเข้าบุกรุกป่าดงใหญ่จ านวน 6 กลุ่มซึ่ง
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ เดิมมีเนื้อที่ 631,250 ไร่ เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่ง
สุดท้ายของจังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญ ได้แก่ ห้วยล านางรอง 
ห้วยล าปลายมาศ ถูกบุกรุกแผ้วถางยึดถือครองท าการเกษตรส่งผลให้มีพ้ืนที่เหลือ
น้อยลง และในขณะนี้มีราษฎรหลายกลุ่มบุกรุกเข้าไปยึดจับจองพ้ืนที่ป่าจัดสรรเป็นที่
ท ากินแล้วมากกว่า 2,000 ครัวเรือน รวมเนื้อที่กว่า 10,0000  ไร่ เดิมพ้ืนที่ตรงนี้เป็น
พ้ืนที่ท ากินของราษฎรมาก่อน แต่ทางภาครัฐได้ให้บริษัทเอกชนเข้าไปเช่าปลูกต้นยูคา
ลิปตัส โดยรับปากว่าหากเอกชนหมดสัญญาสัมปทาน จะท าการจัดสรรคืนพ้ืนที่ให้
ชาวบ้านท ากิน ขณะที่ราษฎรก าลังด าเนินการยื่นเรื่องเพ่ือขอใช้ที่ดินตามที่เคยสัญญา 
และขอเข้าไปท ากินในพื้นที่ป่ากับรัฐบาลในโครงการโฉนดชุมชนและอยู่ระหว่างรอการ
พิจารณาอนุมัตินั้น มีแกนน า 3 คนได้ถูกจับด าเนินคดีฐานบุกรุกป่า และมีการเข้าไป
ผลักดันขับไล่ราษฎร จึงเป็นที่มาของการรวมตัวกันมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมกับ
ทางจังหวัดบุรีรัมย์ 
                 ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554  ราษฎรผู้ไม่มีที่ท ากิน หมู่ 1 และหมู่ 
10 ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็น 1 ใน 6 กลุ่มที่เข้าไป
บุกรุกท ากินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ อ าเภอโนนดินแดง กว่า 100 คน ใน
จ านวนนั้นมีแกนน า 3 คนคือ นายรุน สร้อยสด, นายไพฑูรย์ สร้อยสด และนายนวล 
เทียนพิมาย ถูกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้ง
ความกับเจ้าหน้าที่ต ารวจให้ด าเนินคดีในข้อหาร่วมกันบุกรุกยึดถือครอบครอง แผ้ว
ถาง ก่อสร้าง หรือกระท าการใดๆ ที่ผิดพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมทั้ง
เรียกร้องให้ทางจังหวัดบุรีรัมย์สั่งการให้หน่วยงานราชการและฝ่ายทหารยุติการเข้าไป
ผลักดันขับไล่ชาวบ้านออกจากพ้ืนที่ป่าสงวนฯ จนกว่ารัฐบาลจะด าเนินโครงการตาม
นโยบายโฉนดชุมชนเสร็จสิ้น 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มชาวบ้านต าบลล านางรอง จุดยืนคือ เข้าครอบครองประโยชน์และท ากินในพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ อ าเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุดยืนคือ ให้ออกจากพ้ืนที่ ห้ามบุรุกป่า
สงวนแห่งชาติดงใหญ่ผิดพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ เพราะเป็นแหล่งต้นน้ าล า
ธารที่ส าคัญของล าน้ าในพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มชาวบ้านต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอ/จังหวัด 
3.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ 

ระยะเวลา มากกว่า 3 ปี (พ.ศ.2554- 2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต มีการเรียกร้องให้มีการจัดการและย้ายออกจากพ้ืนที่ทรัพยากรป่าไม้ มีประชาชนที่

ออกจากพ้ืนที่เร่งด่วนและเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมประกอบกับเป็นเรื่องของสิทธิ
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายภาครัฐโดยตรง  ดังนั้น  โอกาสที่จะมีแนวร่วมใน
การเรียกร้องสิทธิชุมชนเพ่ิมเข้ามาและอาจเกิดความขัดแย้งยืดเยื้อได้ 
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ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องผ่านผู้น าชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 

2.ฟ้องศาลจังหวัดบุรีรัมย์ 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง 

2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในท้องถิ่น 
3. ข่าวโคราชเดลี่(ออนไลน์) “ยื้อฟ้องบุกรุก‘ดงใหญ่’ ยืดเยื้อสู่ระดับชาติ” ข้อมูล
ออนไลน์ (http://www.koratdaily.com/blog.php?id=541)  
เมื่อ  10 มิถุนายน 2554 

รูปภาพ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.koratdaily.com/blog.php?id=541)
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3.จังหวัดบุรีรัมย ์
ประเด็นที่ 5 ความขัดแย้งกรณีการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ 

พ้ืนที่ บ้านหนองเต็ง ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การเรียกร้องสิทธิชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวในสถานีโทรทัศน์ที่สามารถรับรู้ใน

ระดับชาติ มีการน าเสนอข่าวออกไปอย่างกว้างขวาง ประเด็นความขัดแย้งเป็นที่
สนใจของประชาชนทั่วไป 

ประเด็นขัดแย้ง ปัญหาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหนองเต็งคิดดอกเบี้ยโดยไม่มีอ านาจ ส่งผล
กระทบต่อสมาชิก เกิดความเสียหายในชุมชน ร้องเรียนให้ตรวจสอบความโปร่งใสใน
การบริหารจัดการเงินกองทุนฯ 

ความเป็นมา      เกิดเหตุความขัดแย้งในชุมชนโดยตัวแทนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองเต็ง ต.หัว
ถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ น าหลักฐานใบเสร็จการเรียกเก็บเงินและดอกเบี้ย พร้อม
หนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน และ
ตัวแทนศูนย์ด ารงธรรม โดยตัวแทนกองทุนหมู่บ้านหนองเต็ง แจ้งต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวถนนว่ามีข้อเท็จจริงและมีการกล่าวหาว่า นายสนอง เป้าชุมแสง 
ผู้ใหญ่บ้าน และประธานกองทุนหมู่บ้าน มีพฤติกรรมเรียกเก็บดอกเบี้ยจากชาวบ้าน
ที่เป็นสมาชิกกองทุนเงินล้าน ร้อยละ 10 ทั้งที่โครงการดังกล่าวเป็นโครงการปลอด
ดอกเบี้ย ที่รัฐบาลจัดสรรมาเพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านที่มีฐานะยากจน 
          ส่วนสมาชิกแจ้งต่อผู้รับการร้องเรียนว่า หนึ่งในสมาชิกที่ได้กู้ยืมเงินได้รับ
ความเดือดร้อนจากการกู้เงินในโครงการนี้ 20,000 บาท และถูกประธานกองทุน
หมู่บ้านเรียกเก็บดอกเบี้ย 2,000 บาท โดยอ้างว่า เป็นมติของสมาชิกจึงยอมจ่ายไป 
แต่เมื่อตรวจสอบกับชุมชนอ่ืนกลับพบว่า ไม่มีการเรียกกับดอกเบี้ยดังกล่าวแต่อย่าง
ใดอีกทั้งชาวบ้านร้องเรียนว่าการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้จากเงินกองทุนหมู่บ้าน เป็น
การกระท าที่ขัดแย้งกับนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดเงื่อนไข ให้ปลอดดอกเบี้ย 2 ปี
แรกจากระยะเวลาช าระหนี้ทั้งหมด 7 ปี ดังนั้นการกระท าดังกล่าวจึงเป็นการกระท า
ที่ไม่ถูกต้องและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกท่ีกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน  
         เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างสมาชิกกู้ยืมเงินกับประธานกองทุน
หมู่บ้านหนองเต็ง จึงไม่มีช่องอ่ืนนอกจากการชุมนุมของสมาชิกเพ่ือเรียกร้องให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้เพ่ือ
ความถูกต้องและเป็นธรรมกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน สมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองเต็ง จุดยืนคือ ยกเลิกการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกองทุน
หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
ประธานกองทุนหมู่บ้านหนองเต็ง จุดยืนคือ  เป็นการบริหารจัดการการเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยตามแนวทางการบริหารจัดการภายในกลุ่มกองทุนกู้ยืมกองทุนหมู่บ้าน
หนองเต็ง 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.สมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองเต็ง ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 
2.ประธานกองทุนหมู่บ้านหนองเต็ง ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 
3.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 
4.ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 

ระยะเวลา 1-3 ปี (ปี พ.ศ. 2559-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
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พลวัต ปัญหาความขัดแย้งเป็นประเด็นปัญหาเฉพาะกลุ่มระหว่างสมาชิกกู้ยืมกองทุน
หมู่บ้านหนองเต็งกับประธานกองทุนหมู่บ้าน ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 
ประเด็นความขัดแย้งในชุมชนแต่ข่าวความขัดแย้งถูกน าเสนอข่าวในสถานีโทรทัศน์ 
และอยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไป หากไม่มีการแก้ไขปัญหาภายในกลุ่ม
ด้วยกัน อาจมีการเรียกร้องในระดับที่เข้มข้นขยายตัวออกไปอีก 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องให้ชี้แจงจากประธานกองทุนหมู่บ้าน 

2.ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต็ง 
3.ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์สมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองเต็ง ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 
3.ข้อมูล : ไทยพีบี เอส(ออนไลน์) “ร้องเรียนเก็บดอกเบี้ยเงินกองทุนหมู่บ้าน          
จ.บุรีรัมย์” (https://news.thaipbs.or.th/content/258015 ) 
 เมื่อ22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 20: 05 น. 
4.ข่าวโพสต์ทูเดย์ (ออนไลน์)"สมาชิกร้องสอบประธานกองทุนหมู่บ้านเรียกเก็บ
ดอกเบี้ย" (https://www.posttoday.com/social/local/467411 ) 
เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.31 น. 
 

 
 
 

รูปภาพ 
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4.จังหวัดศรีษะเกษ 
ประเด็นที่ 1 กรณีความขัดแย้งการสร้างศาลาการเปรียญมูลค่า 7 ล้านบาท บ้านหนองเม็ก        

อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 
พ้ืนที่ วัดบ้านหนองเม็ก หมู่ 5 ต.ต าแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การเรียกร้องสิทธิชุมชน/การจัดการชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ประเด็นความขัดแย้งรับรู้ได้เฉพาะในกลุ่มประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษและปรากฎ

ในข่าวท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ 
ประเด็นขัดแย้ง ผู้น าชุมชนบริหารงานไม่โปร่งใส สมาชิกเรียกร้องให้ออกจากต าแหน่งและให้ชี้แจง

การด าเนินงานต่อชุมชน 
ความเป็นมา เกิดความขัดแย้งในชุมชนระหว่างคนสองกลุ่มคือ กลุ่มผู้สนับสนุนเจ้าอาวาสวัดบ้าน

หนองเม็ก และกลุ่มที่สนับสนุนผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองเม็ก หมู่ 5 ต.ต าแย อ.พยุห์     
จ.ศรีสะเกษ จากข้อเท็จจริงคือ มีชาวบ้านหนองเม็ก จ านวนประมาณ 100 คน น า
โดย นายจรูญ อินทะโล อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 89 หมู่ 5 ต.หนองเม็ก อ.พยุห์ 
และ นายสมบัติ พุทธิชนม์ อายุ 56 ปี ไวยาวัชกรวัดหนองเม็ก นายวันชัย พุทธิชนม์ 
อายุ 46 ปี ได้ชุมนุมกันภายในวัดเพ่ือปกป้องพระอธิการนิคม ถาวโร เจ้าอาวาสวัด
บ้านหนองเม็ก ซึ่ง ถูกนายสุพิศ โนนน้อย อายุ 55 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ประกาศทาง
หอกระจายข่าวกล่าวหาพระอธิการนิคมว่า สร้างความแตกแยกเหตุที่ไม่เห็นด้วยกับ
การที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 จะสร้างศาลาการเปรียญ ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 28 เมตร 
มูลค่า 7 ล้านบาท โดยทางผู้ใหญ่บ้านขอให้พระอธิการนิคมพิจารณาตัวเองให้ย้ายไป
อยู่ที่อ่ืน ส่วนชาวบ้านี่สนับสนุนพระอธิการนิคมก็ต้องการขับไล่ผู้ใหญ่บ้านออกจาก
ต าแหน่ง เนื่องจากพบข้อเท็จจริงว่ามีความไม่โปร่งใสหลายอย่าง เช่น การสร้างที่เผา
ศพในวัดที่มีการจ่ายเงินเกินจริงตามที่ตกลงกับผู้รับเหมา การน าส่งเงินบริจาคไม่ตรง
จ านวนที่รับบริจาคมา การน าต้นไม้ที่อยู่บริเวณที่สาธารณะไปขายโดยไม่แจ้งต่อ
ชุมชน และยังมามีปัญหาขัดแย้งกับพระอธิการคม(เจ้าอาวาสวัด ) กรณีสร้างศาลา
มูลค่ากว่า 7 ล้านบาท การเป็นผู้น าในลักษณะนี้ชาวบ้านกับมองว่าเป็นการสร้าง
ความขัดแย้งในชุมชนเอง จึงเรียกร้องให้ลาออกจากต าแหน่งและชี้แจงจ านวนเงินที่
ชาวบ้านสงสัยให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มตัวแทนบ้านหนองเม็ก (นายสมบัติ พุทธิชนม์)จุดยืนคือ ให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 
ลาออกจากต าแหน่งและชี้แจงเกี่ยวกับความโปร่งใสของเงินในหมู่บ้าน 
 กลุ่มชาวบ้านที่สนับสนุนผู้ใหญ่บ้าน(นายสุพิศ โนนน้อย) จุดยืนคือ อยู่ในต าแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้านต่อไปและขอชี้แจงความโปร่งใส่ต่างๆ เพราะไม่เป็นความจริงตามที่กลุ่ม
ชาวบ้านกล่าวหา 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุม่ตัวแทนบ้านหนองเม็ก(นายจรูญ อินทะโล /นายสมบัติ พุทธิชนม์) 
2.พระอธิการนิคม ถาวโร เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองเม็ก 
3.ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองเม็ก(นายสุพิศ โนนน้อย) 

ระยะเวลา 1- 3 ปี (พ.ศ. 2558-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต มีการเรียกร้องให้มีการลาออกจากการเป็นผู้น าหมู่บ้าน ขณะเดียวกันผู้ถูกกล่าวหา

แจ้งว่าไม่เป็นความจริง แสดงให้เห็นถึงปัญหาเกิดขึ้นจากการจัดการภายในชุมชน
โดยแท้ ดังนั้น แนวโน้มความขัดแย้งและความรุนแรงหากมีการพูดคุยและสามารถ
ไกล่เกลี่ยกันภายในชุมชนก็ย่อมแก้ไก้ความขัดแย้งได้ 



43 
 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องภายในชุมชน 

2.ชาวบ้านยื่นหนังสือร้องเรียนที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนบ้านหนองเม็ก 

2.สัมภาษณ์ตัวแทนวัดบ้านหนองเม็ก 
3.ข้อมูลข่าว MGR Online "ชาวบ้านศรีสะเกษชุมนุมปกป้องเจ้าอาวาส-ขับไล่
ผู้ใหญ่บ้าน เหตุขัดแย้งสร้างศาลา 7 ล้าน" 
(https://mgronline.com/local/detail/9580000143144 )   
เมื่อ 31 ธ.ค. 2558  เวลา 18:51 o. 

 
 
 

รูปภาพ 
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4.จังหวัดศรีษะเกษ 
ประเด็นที่ 2 ความขัดแย้งกรณีปัญหาการจัดสรรที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่

เกษตรกรรมบ้านโนนป่ายาง 
พ้ืนที่ บ้านโนนป่ายาง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การถือครองที่ดิน/การเรียกร้องสิทธิชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวที่สามารถรับรู้ในระดับชาติ มีการน าเสนอ

ข่าวออกไปอย่างกว้างขวาง ประเด็นความขัดแย้งเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป 
ประเด็นขัดแย้ง การครอบครองและใช้ประโยชน์จากที่ดินของชาวบ้านทับซ้อนกับพ้ืนที่หน่วยงาน

ภาครัฐ ชาวบ้านมีความพยายามในการเรียกร้องเอกสารสิทธิ์ในที่ดินแต่ได้รับการ
ปฏิเสธจากหน่วยงานภาครัฐ 

ความเป็นมา เกิดเหตุปัญหาความขัดแย้ง โดยชาวบ้านกว่า 20,000 คน จาก 7 หมู่บ้าน 2 ต าบล
ในเขตโนนป่ายาง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ได้ส่งตัวแทนชาวบ้าน 150 คนซึ่ งส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงอายุ น าโดย นางทองค า ไชยชาญ อายุ 74 ปี มารวมกลุ่มกันเพ่ือสอบถาม
ความคืบจากศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ความคืบหน้าเกี่ยวกับปัญหาที่ดินท า
กินและที่อยู่อาศัยที่อยู่กันมานานหลายชั่วอายุคนท ามาหากินมานานกว่า 200 ปี
แล้ว แต่ที่ดินก็ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ มีเพียง สปก.4-01 เท่านั้น ทั้งที่ท ามาหากินบน
ที่ดินของตนเองมานานแล้วก็ตาม ระหว่างการครอบครองที่ท ากินมีหน่วยงานจาก
ทางราชการเข้ ามาขี ด เส้ น เอาที่ ดิ น  โดย ให้ เหตุ ผลว่ าที่ ดิ น ของตน เป็ นที่
สาธารณประโยชน์หรือที่เรียกว่า ที่ท าเลเลี้ยงสัตว์ เป็นการท าไปโดยไม่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงว่า ชาวบ้านเขาท ามาหากินกันอยู่มานานหลายชั่วอายุคน จะเป็นที่
สาธารณประโยชน์ได้อย่างไร เป็นเพราะมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ จังหวัดศรีสะเกษ (กบร.) ที่ท าไปโดยไม่สนใจข้อเท็จจริงของชาวบ้านในพ้ืนที่
โนนป่ายาง ปัจจุบันเขตโนนป่ายางมีชาวบ้านอาศัยอยู่มากกว่า 20,000 คน ปัญหา
ความขัดแย้งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2539 โดยที่ กบร. จ.ศรีสะเกษ ได้มีการลงมติว่าให้
บริเวณโนนป่ายาง เป็นที่สาธารณประโยชน์ จึงขัดแย้งกับความเป็นจริงที่เป็นอยู่และ
ท าให้ประชาชนถูกรบกวนการใช้ประโยชน์ ซึ่งก่อนหน้าเคยร้องเรียนเรื่องนี้ไปยัง
รัฐบาลมาหลายยุคสมัยแล้ว แต่ไม่มีการแก้ไขปัญหาหรือด าเนินการช่วยเหลือ
ชาวบ้านแต่อย่างใด 
           ปัญหาความขัดแย้งด าเนินจนถึงปัจจุบัน และชาวบ้านที่ครอบครองใช้
ประโยชน์ที่ท ากินมาตลอดจึงเห็นว่าควรจัดการปัญหาความขัดแย้งนี้ให้แล้วเสร็จ
และต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับกลุ่มชาวบ้านโนนแย้และชาวบ้านในเขต
โนนป่ายาง และขอเรียกร้องความเป็นธรรมต่อนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา) ขอวอนให้ยกเลิก กบร.เกี่ยวกับบริเวณโนนป่ายาง ปี 2539 เพ่ือพิสูจน์
ความถูกต้องที่ชาวบ้านใช้ที่ดินท ามาหากินและอยู่อาศัยมานานหลายชั่วอายุคน 
ขอให้ทางราชการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากินให้กับชาวบ้าน และขอให้สิ้นสุด
ความขัดแย้งนี้ในยุคของรัฐบาล คสช. จึงเป็นที่มาของการเรียกร้องในสิทธิดังกล่าว 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน ชาวบ้านโนนป่ายาง จุดยืนคือ ให้ยกเลิก กบร.เกี่ยวกับบริเวณโนนป่ายาง เมื่อ ปี 
พ.ศ.2539 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องที่ชาวบ้านใช้ที่ดินท ามาหากินและอยู่อาศัยมา
นาน 
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดศรีสะเกษ (กบร.) จุดยืนคือ เป็น
ที่ดินของตนเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ทางภาครัฐจะต้องให้ประโยชน์ ให้ออกจาก
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พ้ืนที่บุกรุกเพราะไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือหนังสือแสดงการครอบครอง 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.ตัวแทนชาวบ้านโนนป่ายาง/บ้านโนนแย้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 

2.คณะกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดศรีสะเกษ (กบร.) 
3.ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
4.นายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

ระยะเวลา มากกว่า 3 ปี (ปี พ.ศ. 2539- 2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต มีการเรียกร้องเกี่ยวกับพ้ืนที่ท ากินที่มีความขัดแย้งมายาวนานตั้งแต่ พ.ศ. 2539 ถึง

ปัจจุบันมีระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี  ประกอบกับมีการเรียกร้องผ่านหน่วยงาน
ภาครัฐหลายรัฐบาลแต่ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เมื่อด าเนินมาถึงยุค
รัฐบาลของ คสช. กลุ่มชาวบ้านมีความมุ่งหวังที่ต้องการให้มีการจัดการความขัดแย้ง
นี้ให้เสร็จสิ้น จึงมีการยื่นข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี(พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
ความขัดแย้งอยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไปเพราะเกี่ยวข้องกับคนนับหมื่นคน 
ดังนั้น ปัญหาความขัดแย้งความรุนแรงและการขยายตัวจึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีก 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหา 

2.ยื่นหนังสือเรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
2.ยื่นข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี(พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านโนนป่ายาง/บ้านโนนแย้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
2.หนังสือพิมพ์ข่าวสด (ออนไลน์) “ผู้เฒ่าศรีสะเกษนับร้อย วอนขอเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
ท ากิน ยืนยันอยู่กันมาตั้งแต่รุ่นทวด” 
(https://www.ntbdays.com/witeebanna/8397)   เมื่อ 24 มกราคม 2561                                                                     
3.ส านักข่าว โอเอ็นบี(ออนไลน์) "ชาวโนนป่ายางกว่า 20,000 คน ส่งตัวแทนต้อนรับ
ผู้ ว่ า ศ รี ษ ะ เก ษ ค น ให ม่  ว อ น ข อ ที่ ดิ น ท า กิ น ห ลั งต่ อ สู่ ม าน าน  6 5  ปี " 
(https://www.onbnews.com/post/32972 )  เมื่อ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 
10.52 น. 

 
 
 
 

รูปภาพ 
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4.จังหวัดศรีษะเกษ 
ประเด็นที่ 3 ความขัดแย้งกรณีการขุดลอกคลองกั้นแนวรอบที่สาธารณประโยชน์โคกป่าแดง           

(หนองตาเปียง) 
พ้ืนที่ ต าบลส าโรงปราสาท อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม(การเรียกร้องสิทธิชุมชน/การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวที่สามารถรับรู้ในระดับชาติ มีการน าเสนอ

ข่าวออกไปอย่างกว้างขวาง ประเด็นความขัดแย้งเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป 
ประเด็นขัดแย้ง โครงการขุดคลองกั้นแนวรอบที่สาธารณะโคกป่าแดง มีผลกระทบต่อพ้ืนที่เกษตร

บริเวณขุดลอก ท าให้ชาวบ้านได้รับความเสียหาย 
ความเป็นมา             เกิดเหตุความขัดแย้งการขุดคลองก้ันแนวรอบที่สาธารณะโคกป่าแดงต าบล

ส าโรงปราสาท อ าเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ โดยตัวแทนกลุ่มชาวบ้านผู้
เดือดร้อนได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายอ าเภอปรางค์กู่ เรียกร้องให้ประสานงานหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการขุดคลองแนวกั้นที่สาธารณะเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง
ปราสาท ยุติการด าเนินการขุดลอกคลองก้ันแนวรอบที่สาธารณประโยชน์โคกป่าแดง 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลส าโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ เนื่องจากโครงการดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อที่ดินท ากินมีการขุดดินและทับถมพ้ืนที่เพราะปลูกและเกิดความเสียหาย
ในพ้ืนที่การเกษตรและมีการรื้อสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้านที่อาศัยมายาวนานตั้งแต่
บรรพบุรุษ 
          จุดเริ่มต้นของข้อพิพาทหรือความขัดแย้งเกิดจากความพยายามของ
หน่วยงานภาครัฐที่จะออกเอกสารส าคัญส าหรับที่หลวงเพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะ 
จนกระทั่ งทางการได้มีหนั งสือค าสั่ งอ าเภอปรางค์กู่  ที่  357/2539 แต่งตั้ ง
คณะกรรมการชี้แนวเขต โดยการชี้แนวเขตได้ทับรวมเอาที่ดินท ากินของชาวบ้านและ
ที่มีเอกสารสิทธิเข้าไปด้วย ทั้งที่ได้มีการวัดแนวเขตร่วมกัน และปักเสารั้วเป็นที่
ชัดเจน และชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่มาแต่สมัยบรรพบุรุษ จนบางพ้ืนที่ได้มี
การออกเอกสารสิทธิให้แล้ว นอกจากนี้เมื่อเมื่อปี พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา ยังได้มีการ
เพิกถอนเอกสารสิทธิชาวบ้าน ทั้งๆ ที่ชาวบ้านได้ถือครองประโยชน์ท ามาหากินมาแต่
ก่อน และต่อมาได้อาศัยช่วงหลังการท ารัฐประหาร โดยค าสั่ง คสช.ที่ 64 /57 เข้ามา
ท าการขับไล่ชาวบ้านให้  รื้อถอน สิ่งปลูกสร้าง และอพยพออกจากพ้ืนที่  แม้
กระบวนการแก้ไขปัญหาชาวบ้านจะร่วมกันผลักดันเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม 
กระทั่งมีมติ ให้ชะลอการไล่รื้อและยุติด าเนินการใดๆ ที่จะก่อให้ชาวบ้านได้รับ
ผลกระทบ มาถึงปัจจุบัน(พ.ศ. 2561) ก็ยังไม่เป็นที่ยุติและอยู่ระหว่างการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว จึงมีการยื่นหนังสือเพ่ือขอความเป็นธรรม ทั้ งที่
ส านักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานที่ดินสาขาปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรงปราสาท และที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  เพ่ือให้หน่วยงานี่
เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้โดยด่วน 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน ชาวบ้านต าบลส าโรงปราสาท จุดยืนคือ ให้ชะลอโครงการขุดลอกคลอง และชะลอ
การออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาให้กับผู้เดือดร้อนให้กับ
ชาวบ้านในพื้นที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงปราสาท  จุดยืนคือ ขุดลอกคลองกั้นแนวรอบที่
สาธารณประโยชน์โคกป่าแดง เพ่ือใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.ตัวแทนชาวบ้านต าบลส าโรงปราสาท อ าเภอปรางค์กู่ จงัหวัดศรีสะเกษ 
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2.ส านักงานส านักปลัดนายกรัฐมนตรี 
3.องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงปราสาท อ าเภอปรางค์กู่ จงัหวัดศรีสะเกษ 
4.ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

ระยะเวลา มากกว่า 3 ปี (ปี พ.ศ. 2539 -2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต มีการเรียกร้องเกี่ยวกับพ้ืนที่ท ากินโคกป่าแดง ที่มีความขัดแย้งมายาวนานตั้งแต่ พ.ศ.

2539 ความขัดแย้งอยู่ในความสนใจส าหรับประชาชนทั่วไป หากการแก้ไขความ
ขัดแย้งไม่เกิดขึ้นภายในและยุติในระดับการแก้ไขปัญหาระดับองค์การบริหารส่วน
ต าบล หากไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งในระดับนี้ได้ ย่อมมีโอกาสที่ชาวบ้านที่ได้รับ
ผลกระทบจะเรียกร้องต่อองค์กรที่สูงขึ้นไปและอาจเกิดปัญหาความขัดแย้งและ
ขยายตัวขึ้นไปอีก 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องให้ชะลอหรือยุติการขุดลอกคลองแนวกั้นรอบที่สาธารณประโยชน์

โคกป่าแดง     
2.ยื่นหนังสือส านักงานส านักปลัดนายกรัฐมนตรี        
3.ยื่นหนังสือผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านต าบลส าโรงปราสาท อ าเภอปรางค์กู่  
2.ส านักข่าวประชาไท (ออนไลน์)  "‘ชาวส าโรงปราสาท’ ขอนายอ าเภอ ยุติโครงการ
ขุดคลองทับท่ีดินท ากิน" (https://prachatai.com/journal/2015/09/61217 ) 
เมื่อ 4 กันยายน 2558 เวลา16:33 น. 
 

รูปภาพ 
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4.จังหวัดศรีษะเกษ 
ประเด็นที ่4 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านชุมนุมไล่ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาศรีสะเกษ              

ให้พ้นจากต าแหน่ง 
พ้ืนที่ โรงเรียนกีฬา อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การจัดการชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ประเด็นความขัดแย้งรับรู้ได้เฉพาะในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษและ

ปรากฏในข่าวท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ ระดับการรับรู้ของสังคมอยู่ในระดับ
ท้องถิ่น 

ประเด็นขัดแย้ง กรณีผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา จ.ศรีสะเกษ ถูกกล่าวหาว่าบริหารงานไม่โปร่งใส ไร้
คุณธรรม พูดจาไม่สุภาพ  นักเรียนจึงขับ ไล่ออกจากโรงเรียน เพ่ือปกป้อง
ผลประโยชน์ของทางราชการและกลุ่มนักเรียนนักศึกษา 

ความเป็นมา         เกิดเหตุนักเรียนโรงเรียนกีฬา จ.ศรีสะเกษ จ านวนกว่า 300 คน ชุมนุมขับไล่ 
นายศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา จ.ศรีสะเกษ ให้พ้นจากต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ โดยให้เหตุผลและข้อเท็จจริงว่า มีการบริหารงานที่ไม่โปร่งใส ไร้
คุณธรรม พูดจาไม่สุภาพ ไม่พัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้น  เกิดเหตุความขัดแย้งหลาย
ประการที่เกิดจากการบริหารงานของผู้อ านวยการท่านนี้ เพ่ือปกป้องผลประโยชน์
ของทางราชการและกลุ่มนักเรียนนักศึกษา จึงเห็นว่าไม่ควรอยู่ในต าแหน่งผู้บริหาร
แห่งนี้อีกต่อไป 
            ต่อมากลุ่มนักเรียนนักศึกษาได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อ
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 โดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดศรีสะเกษได้มอบหมายให้ ผู้อ านวยการศูนย์ด ารงธรรม จ.ศรีสะเกษ 
(นายเสริมศักดิ์ โสภา )  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ 
และได้แจ้งข้อเท็จจริงประกอบกับการยื่นหนังสือว่า ตั้งแต่นายศุภกิจเข้ามารับ
ต าแหน่งอ านวยการโรงเรียนกีฬา จ.ศรีสะเกษ มา 2 ปี ปรากฏว่าการบริหารจัดการ
ในโรงเรียนเริ่มไม่โปร่งใส พูดจาไม่สุภาพ และไม่มีการพัฒนาที่ดีในโรงเรียน จึงขอให้
ย้ายนายศุภกิจออกจากโรงเรียนเพ่ือให้ผู้บริหารคนใหม่เข้ามาท าหน้าที่แทน 
              ภายหลังจากการเข้ายื่นหนังสือแล้ว ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารง
ธรรม จ.ศรีสะเกษ ได้รับเรื่องร้องเรียนของนักเรียนแล้ว จึงได้ให้นักเรียน จ านวน 5 
คน เข้าชี้แจงและข้อกล่าวหาร้องทุกข์ต่อนายไพฑูรย์ คล้ายมั่ง หัวหน้าศูนย์ด ารง
ธรรม จ.ศรีสะเกษ โดยกลุ่มนักเรียนยืนยันต่อหัวหน้าศูนย์ด ารงธรรมว่าขอให้ย้าย
นายศุภกิจออกไปจากโรงเรียน ถ้ายังคงเป็นผู้อ านวยการอยู่นักเรียนก็จะลาออกจาก
โรงเรียนเอง ส่วนการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ เมื่อรับเรื่องแล้วศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรี
สะเกษ จะส่งหนังสือถึง นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมทั้ งจะตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง และหาทางออกให้ทั้งสองฝ่ายได้รับความ
เป็นธรรมต่อไป 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จุดยืนคือ ขอให้ย้ายผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ (นายศุภกิจ จันทร์ตรี) ออกไปจากโรงเรียนและให้
ตรวจสอบความโปร่งใสของการบริหารงาน 
ผู้ อ า น ว ย ก าร โร ง เรี ย น กี ฬ าจั งห วั ด ศ รี ส ะ เก ษ  (น าย ศุ ภ กิ จ  จั น ท ร์ ต รี )                                               
จุดยืนคือ ท าหน้าที่ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ขอให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและขอความเป็นธรรมจากการถูกกล่าวหา 
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ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
2.ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ (นายศุภกิจ จันทร์ตรี) 
3.ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

ระยะเวลา 1-3 ปี  (พ.ศ. 2560 -2561) 
สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา เป็นเรื่องภายในของหน่วยงาน 

ระดับการรับรู้ของสังคมก็เฉพาะภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ การแก้ไข
ปัญหาสามารถด าเนินการเป็นการภายในได้ โอกาสที่จะยกระดับความขัดแย้งจึงมี
น้อย 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องและขับไล่ผู้อ านวยการบริเวณโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

2.ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีษะเกษ 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

2.ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ออนไลน์) "เดือด! ชุมนุมไล่ ผอ.พ้นโรงเรียนกีฬาศรี
สะเกษ อ้างบริหารงานไม่โปร่งใส-ไม่พัฒนาโรงเรียน" 
(https://mgronline.com/local/detail/9600000100802 )  
เมื่อ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 21.14  น.  
3.ส านักข่าว มติชน(ออนไลน์)"300 นร.ฮือประท้วงยื่นผู้ว่าฯจี้ไล่ ผอ. ประกาศ ‘พวก
หนูขอลาออก หากผอ.ไม่ถูกย้าย’" 
(https://www.matichon.co.th/region/news_683198 ) 
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 - 18:19 น.                                 

 
 
 

รูปภาพ 
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4.จังหวัดศรีษะเกษ 
ประเด็นที่ 5 ความขัดแย้งกรณีสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกันทรารมย์กับสหกรณ์เครดิต         

ยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยเรียกให้ช าระหนี้ในฐานะผู้ค้ าประกันในวงเงินกู้จ านวน 374 
ล้านบาท 

พ้ืนที่ อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การจัดการด้านสวัสดิการสังคม) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ประเด็นความขัดแย้งเกิดกับสหกรณ์ในระดับอ าเภอแต่เนื่องด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

เป็นคู่สัญญาที่รับรู้เป็นการทั่วไปของประชาชน ประกอบกับความขัดแย้งอยู่ในความ
สนใจของประชาชนทั่วไป จึงมีการน าเสนอข่าวออกไปในระดับชาติระดับการรับรู้จึงมี
อยู่แพร่หลาย 

ประเด็นขัดแย้ง การบริการจัดการองค์กรระหว่างสหกรณ์เครดิตยูเนียนกันทรารมย์กับสหกรณ์เครดิต
ยูเนียนแห่งประเทศไทย มีการเรียกให้สมาชิกให้ช าระหนี้ในฐานะผู้ค้ าประกัน โดยไม่
เป็นธรรม  
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ความเป็นมา เกิดเหตุความขัดแย้งระหว่างสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนกันทรารมย์กับสหกรณ์
เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย หลังมีหนังสือเรียกให้ช าระหนี้เงินกู้ โดยมีนายธวัชชัย 
ไกรศรี ก านัน ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ ได้น าตัวแทนชาวบ้านจ านวน 7 คน ที่ได้รับหนังสือ
แจ้งเตือนจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย ให้ไปช าระหนี้ในฐานะผู้ค้ า
ประกันเงินกู้ให้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนียนกันทรารมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 37 
ล้านบาท จ านวน 174 ราย มีข้อเท็จจริงว่าสมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนียนกันทรา
รมย์ ได้น าเอกสารโฉนดที่ดินไปค้ าประกันสัญญากู้เงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนียน
กันทรารมย์ โดยทางสหกรณ์คิดดอกเบี้ยร้อยละ 10 บาทต่อปี ซึ่งพวกตนส่งใช้หนี้จน
ครบแล้ว แต่ไม่สามารถน าเอกสารโฉนดที่ดินคืนมาได้ เนื่องจากสหกรณ์เครดิตยูเนียน
ได้ให้เหตุผลว่ายังติดค้ าประกันสัญญาเงินกู้อยู่กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศ
ไทย และต่อมาได้รับหนังสือแจ้งให้ไปช าระหนี้เงินกู้ เช่น นายปรีชา สุรเสน อายุ 50 ปี 
อยู่บ้านเลขที่ 30 ม.8 บ้านหนองถ่ม ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ถูกเรียกให้ช าระ
หนี้จ านวน 4,500,000 บาท ส่วนคนอ่ืนๆ คนละ 1 ล้านบาท บางคนถูกเรียกเก็บเงิน 
19 ล้านบาท โดยชาวบ้านที่ถูกเรียกให้ไปช าระหนี้ส่วนมากมีฐานะยากจน จึงเป็นไป
ไม่ได้ที่จะหาเงินจ านวนกว่า 1 ล้านบาทไปช าระหนี้ รวมแล้วกว่า 37 ล้านบาทเศษ  
                  ดังนั้น จึงมาร้องทุกข์ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอกันทรารมย์เพ่ือขอให้
พิจารณาให้การช่วยเหลือโดยด่วน เนื่องจากชาวบ้านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯได้รับ
ความเดือดร้อนในเรื่องนี้มาก ฝ่ายนายอ าเภอกันทรารมย์ (นายนพ พงศ์ผลาดิสัย) ได้
ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นในการประสานงานเพ่ือหาทางแก้ไข และเห็นว่าเรื่องนี้เป็น
เรื่องทางด้านจิตใจเนื่องจากชาวบ้านมีความกังวลใจในเรื่องนี้มาก จึงได้แจ้งให้
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้ท าการตรวจสอบรายละเอียดการกู้ยืมเงินของชาวบ้านทั้งหมด 
และให้สหกรณ์ฯ ทยอยส่งใช้หนี้เงินกู้ที่ยืมมาแทนชาวบ้านที่ถูกเรียกเก็บเงินให้แล้ว
เสร็จและจะรายงานความคืบหน้าให้แก่สมาชิกท่ีได้รับความเดือดร้อนต่อไป 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนอ าเภอกันทรารมย์  จุดยืนคือ ขอให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในการเรียกให้ช าระหนี้ ขอให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอ าเภอกันทรารมย์ช าระ
หนี้ดังกล่าว   
สหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย  จุดยืนคือ  ให้สมาชิกที่ถูกเรียกเก็บเงินช าระ
หนี้ในฐานะผู้ค้ าประกันเงินกู้ให้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกันทรารมย์ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นประมาณ 37 ล้านบาท 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอ าเภอกันทรารมย์   
2.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย 
3.ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ. 2558-2561) 
สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งเกิดขึ้นในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอ าเภอกันทรารมย์  เป็นเรื่อง

ภายในของหน่วยงาน แต่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานระดับชาติที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
และอยู่ในความสนใจของประชาชนหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาภายในได้  โอกาสที่จะ
ยกระดับความขัดแย้งและขยายตัวไดอี้ก 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ยื่นข้อเรียกร้องขอความเป็นธรรมผ่านผู้น าท้องถิ่น ( ต.ดู่ อ.กันทรารมย์)  

2.ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
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แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอ าเภอกันทรารมย์   
2.ส านักข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ออนไลน์) "ชาวกันทรารมย์ศรีสะเกษร้องถูก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ เรียกใช้หนี้อื้อ 374 ล้าน" 
(https://mgronline.com/local/detail/9580000037380 ) เมื่ อ  1 เม .ย . 2558 
เวลา 10.04 น. 
3.ส านักข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส(สถานีประชาชน) "ร้องตรวจสอบสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ" 
(http://program.thaipbs.or.th/People/episodes/56077 ) 
 ออกอากาศ เมื่อ  8 ตุลาคม 2561 
 

 
 
 

รูปภาพ 
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5.จังหวัดอุบลราชธานี 
ประเด็นที่ 1 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านรวมตัวขับไล่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลออกจาก

ต าแหน่ง เพราะอ้างเหตุว่าสร้างความขัดแย้งให้ชุมชน 
พ้ืนที่ ต าบลตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การจัดการชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ประเด็นความขัดแย้งรับรู้ได้เฉพาะในกลุ่มองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และปรากฎใน

ข่าวท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี การรับรู้ของสังคมจึงอยู่ในระดับท้องถิ่นเท่านั้น 
ประเด็นขัดแย้ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตูมถูกกล่าวหาว่าบริหารจัดการและท าหน้าที่ไม่

โปร่งใส เป็นผู้สร้างความขัดแย้งให้ชุมชน ชาวบ้านไม่พอใจจึงขับไล่ออกจากพ้ืนที่ 
ความเป็นมา           เกิดเหตุความขัดแย้งในชุมชนระหว่างชาวบ้านกับปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลกล่าวคือ  นายบุญกอง คูณมา อายุ 58 ปี ราษฎรบ้านโนนแดง หมู่ 2 ต.บ้านตูม 
อ.นาจะหลวย และเป็นประธานกลุ่มมวลชนคนต าบลตูม พร้อมตัวแทนชาวบ้านจาก 
17 หมู่บ้านในต าบลบ้านตูม กว่า 300 คนในต าบลตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 
เดินทางมารวมตัวบริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอนาจะหลวย เรียกร้องให้นายธนสาร 
เจริญสุข นายอ าเภอ มีค าสั่งย้าย น.ส.สุภนิดา ศรีตะเขตต์ ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านตูม โดยมีข้อมูลว่าน.ส.สุภนิดา ศรีตะเขตต์  เป็นผู้สร้างความขัดแย้งให้
ชุมชน ท าให้การเสนอของบประมาณพัฒนาหมู่บ้านประจ าปีงบประมาณ 2560 ไม่
คืบหน้า จึงเกิดผลกระทบต่อชาวบ้านในต าบลตูม ส่วนผู้บังคับบัญชาระดับ อบต.ก็ไม่
สามารถสั่งการให้ปลัดรายนี้ด าเนินการใดๆ ได้  ชาวบ้านจึงมีความเห็นร่วมกันว่าไม่
ต้องการให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตูม (น.ส.สุภนิดา ศรีตะเขตต์  ) อยู่
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี อบต.บ้านตูมต่อไป 
           มีข้อเท็จจริงว่าปลัดท่านนี้มีการข่มขู่สมาชิก อบต. ซึ่งก่อนหน้านี้มีสมาชิกเคย
ยื่นเรื่องร้องเรียนตามล าดับชั้นมาแล้ว แต่ไม่คืบหน้า และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบให้
ข้อมูลว่า การรวมตัวของชาวบ้านนับเป็นครั้งที่ 2 เพราะเมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ก่อน 
ชาวบ้านกลุ่มเดียวกันได้ส่งตัวแทนมายื่นหนังสือต่อทางอ าเภอมาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่ง
อ าเภอก็ได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงลงไปตรวจสอบในพ้ืนที่แล้ว แต่ยั งไม่
ทันสรุปผลการสอบสวน ชาวบ้านก็รวมตัวกันมาร้องเรียนอีกในครั้งนี้ หลังจากนี้จะ
เร่ งรัด ให้ คณ ะกรรมการรีบสรุปผลการสืบสวนข้อเท็ จจริงเพ่ื อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      ส่วนฝ่ายภาครัฐโดยปลัดอาวุโสอ าเภอนาจะหลวย (นายสฤษดิ์ รัตนวงษ์) ได้มา
พบกับกลุ่มมาพบกับกลุ่มชาวบ้านที่มาร้องเรียน พร้อมรับปากจะรีบแจ้งความต้องการ
ของชาวบ้านให้ นายอ าเภอทราบโดยเร็ว (นายธนสาร เจริญสุข ) และพยายามติดต่อ
คู่กรณีให้ทราบโดยด่วน ส่วนผู้ใหญ่จะตัดสินใจเช่นไรจะแจ้งให้ชาวบ้านทราบใน
ภายหลัง ท าให้ชาวบ้านพอใจพากันสลายตัว และระหว่างชาวบ้านมาชุมนุมมีก าลัง
ทหารจากกองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจ าจังหวัด ต ารวจ และอาสาสมัคร
อ าเภอนาจะหลวยกว่า 30 นาย มาคอยดูแลรักษาความสงบ และการแก้ไขในครั้งนี้จะ
รายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มมวลชนคนต าบลตูม จุดยืนคือ   ให้นายอ าเภอ มีค าสั่งย้าย น.ส.สุภนิดา ศรีตะ
เขตต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตูม ออกจากพ้ืนที่ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตูม (น.ส.สุภนิดา ศรีตะเขตต์  ) จุดยืนคือ  ปลัด
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตูม ให้สวบสวนข้อเท็จจริงเพื่อความเป็นธรรม 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มมวลชนคนต าบลตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 

2.น.ส.สุภนิดา ศรีตะเขตต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตูม 
3.ปลัดอาวุโสอ าเภอนาจะหลวย (นายสฤษดิ์ รัตนวงษ์) 
4.นายอ าเภอทราบโดยเร็ว (นายธนสาร เจริญสุข ) 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ. 2560-2561) 
สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งเกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตูม เป็นเรื่องภายในของ

สามารถแก้ไขความขัดแย้งจากผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าได้  ปัญหาความขัดแย้งจึงมีอยู่
เฉพาะหน่วยงานจึงไม่แพร่หลายหรือรับรู้ออกไปอย่างกว้างขวาง 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องขับไล่คู่กรณี 

2.ยื่นหนังสือต่อนายอ าเภอให้มีค าสั่งย้ายออกจากพ้ืนที่ 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มมวลชนคนต าบลตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 

2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตูม 
3.ส านักข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ออนไลน์) "ชาวบ้านอุบลฯ รวมตัวไล่ปลัด อบต.
อ้างสร้างความแตกแยก ข่มขู่ชาวบ้าน" 
(https://mgronline.com/local/detail/9600000023442 ) เมื่อ 7 มีนาคม 2560 
เวลา 19.09 น. 

รูปภาพ 
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5.จังหวัดอุบลราชธานี 
ประเด็นที่ 2 ความขัดแย้งกรณีก านันผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ศรีอ าเภอพิบูลมังสาหาร ขับไล่ปลัดเทศบาล

ออกนอกพื้นที่ 
พ้ืนที่ ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม (การจัดการชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ประเด็นความขัดแย้งรับรู้ได้เฉพาะในกลุ่มเทศบาลต าบลโพธิ์ศรี และปรากฎในข่าว

ท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี การรับรู้ของสังคมจึงอยู่ในระดับท้องถิ่นเท่านั้น 
ประเด็นขัดแย้ง ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์ศรี ถูกกล่าวหาว่าเกิดความไม่โปร่งใสในหน้าที่ การท างาน

เป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่เอาใจใส่ให้บริการแก่ประชาชน รวมถึงไม่เคยให้ความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรมต่างๆกับภาคประชาชน เกิดการชุมชุนเพ่ือขับไล่ออกจากพ้ืนที่ 

ความเป็นมา          เกิดเหตุความขัดแย้งในชุมชน โดยก านัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพ้ืนที่  ต.
โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี กว่า 100 คน เดินทางมารวมตัวกันบริเวณ
หน้าที่ว่าการอ าเภอพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี น าโดย นายปณิธาน ใบศรี ก านัน
ต าบลโพธิ์ศรีและผู้ใหญ่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน เพ่ือขอพบ และ ยื่นหนังสือต่อ นายปัญญา 
เศวตธรรม นายอ าเภอพิบูลมังสาหาร เพ่ือขอให้มีการพิจารณาด าเนินการให้ย้ายนาย
วงศ์ชัย จันทพัฒน์ ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์ศรี ซึ่งปัจจุบันรักษาการนายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบลโพธิ์ศรี  ออกจากพ้ืนที่อย่างเร่งด่วน เนื่องจากการบริหารงานของ
เทศบาลไม่มีประสิทธิภาพ การท างานเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่เอาใจใส่ให้บริการแก่
ประชาชน รวมถึงไม่เคยให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆกับภาคประชาชน และ 
เมื่อติดต่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมก็ไม่ได้รับการตอบสนอง เช่น กรณีเกิดไฟ
ไหม้บ้านในพ้ืนที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 11 ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน แจ้งมายังเทศบาล
เพ่ือขอความช่วยเหลือแต่ได้รับค าตออบว่ารถดับเพลิงไม่มีน้ ามันไม่สามารถดับเพลิงได้  
การจัดประชุมโครงการไทยนิยมของต าบลโพธิ์ศรี เป็นนโยบายของรัฐบาลในการ
จัดการประชุมไม่เข้าร่วมประชุมและยังไม่ส่งเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนจากเทศบาลเข้าร่วม
ประชุมแสดงให้เห็นถึงการขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวกระทบกระทั่ง
กับผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาเทศบาล และ ชาวบ้านในพ้ืนที่ ท าให้เกิดความขัดแย้ง และ 
ความแตกแยกในพ้ืนที่ ชาวบ้านจึงตัดสินใจรวมตัวกัน เพ่ือยื่นหนังสือต่อทางอ าเภอ 
เพ่ือขอให้มีการย้ายปลัดเทศบาลรายนี้ออกจากพ้ืนที่ 
        ฝ่ายทางภาครัฐในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยนายปัญญา เศวตธรรม 
นายอ าเภอพิบูลมังสาหาร  ได้รับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้าน  พร้อมรับปากที่จะ 
ด าเนินการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งหากผลการ
สอบสวนข้อเท็จจริงตรงตามที่ชาวบ้านร้องเรียนมาก็จะได้ด าเนินการย้ายปลัดคน
ดังกล่าวออกจากพ้ืนที่ต่อไป 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มก านันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านต าบลโพธิ์ศรี จุดยืนคือ  ขอให้มีการพิจารณา
ด าเนินการให้ย้ายนายวงศ์ชัย จันทพัฒน์ ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์ศรี อย่างเร่งด่วน 
 ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์ศรี  (นายวงศ์ชัย จันทพัฒน์) จุดยืนคือ   ให้ตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงและขอความเป็นธรรมเพราะถูกกล่าวหา  

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มก านันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านต าบลโพธิ์ศรี 
2.ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์ศรี  (นายวงศ์ชัย จันทพัฒน์) 
3.นายอ าเภอพิบูลมังสาหาร  (นายปัญญา เศวตธรรม) 
4.นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพธิ์ศรี 
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ระยะเวลา 1-3 ปี ( พ.ศ. 2561)  
สถานะ มีการแก้ไขปัญหาแล้ว 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งเกิดขึ้นในเทศบาลต าบลโพธิ์ศรี เป็นเรื่องภายในของสามารถแก้ไข

ความขัดแย้งจากผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าได้  ปัญหาความขัดแย้งจึงมีอยู่เฉพาะหน่วยงาน
และได้รับการประสานเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน สถานการณ์จึง
คลี่คลายลงได้ 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมในเทศบาลเรียกร้องให้ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์ศรีลาออก 

2.ยื่นหนังสือร้องเรียนผ่านนายอ าเภอพิบูลมังสาหาร   
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มก านันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านต าบลโพธิ์ศรี 

2.ส านักข่าว ทีนิวส์ (ออนไลน์) "บุกประท้วง !ก านัน ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร 
จ . อุ บ ล ฯ ร ว ม ตั ว ยื่ น ห นั ง สื อ "ขั บ ไ ล่ " ป ลั ด เท ศ บ า ล อ อ ก น อ ก พ้ื น ที่ " 
(https://www.tnews.co.th/contents/451916 ) เมื่อ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา  
18.21 น. 

รูปภาพ 
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5.จังหวัดอุบลราชธานี 
ประเด็นที่ 3 ความขัดแย้งกรณีคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลใช้แกลบเป็นพลังงาน

ของบริษัท บัวสมหมายไบโอแมส จ ากัด  
พ้ืนที่ ต.ท่าช้าง ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การจัดการสิ่งแวดล้อม,การเรียกร้องสิทธิทางชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ประเด็นความขัดแย้งรับรู้ได้เฉพาะในกลุ่มชาวบ้านในจังหวัดอุบลราชธานีและปรากฎ

ในข่าวท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี 
ประเด็นขัดแย้ง มีการอนุญาตตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลของบริษัทเอกชน โครงการ

อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน ชาวบ้านจึงเรียกร้องและคัดค้านเพ่ือยุติโครงการ 
ความเป็นมา บริษัท บัวสมหมายไบโอแมส จ ากัด ได้ยื่นอนุญาตตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเชื้อเพลิง

ชีวมวล โดยใช้แกลบเป็นพลังงาน นายสมหมาย เจ้าของบริษัทได้ยื่นเอกสารขอ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพ่ิมเติมจากที่ได้ยื่นเรื่องเอาไว้ โดยเปลี่ยนเครื่องจักรใช้ผลิต
กระแสไฟฟ้าจาก 51,138 แรงม้า ลดลงเหลือเพียง 30,063 แรงม้า ท าให้ขนาดก าลัง
ผลิตกระแสไฟฟ้าเดิมมีก าลังผลิตวันละ 9.9 เมกกะวัตต์ เหลือวันละ 9 เมกะวัตต์ การ
ก าจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านน้ าทิ้งของโรงงานเดิมสร้างบ่อเก็บกักขนาดความจุ 200 
ลูกบาศก์เมตร ปรับขนาดบ่อใช้เก็บกักใหญ่ขึ้นเป็น 22,400 ลูกบาศก์เมตร  การก าจัด
แกลบด าจากหม้อไอน้ า เดิมใช้ระบบไซโคลนและม่านน้ า รวมทั้งระบบไฟฟ้าสถิตย์ (EP) 
เปลี่ยนเป็นการก าจัดด้วยระบบไฟฟ้าสถิต (EP) เพียงอย่างเดียว พร้อมขอเพ่ิมวิธีการ
ล าเลียงและการเก็บรักษาแกลบ ซึ่งเป็นวัสดุใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า เดิมไม่เคยเสนอไว้ใน
แบบยื่นขอสร้างโรงไฟฟ้า แต่ครั้งนี้จะใช้วิธีล าเลียงแกลบด้วยสายพานมีรางเหล็กครอบ
บังกันฝุ่นฟุ้งกระจาย รวมทั้งสร้างอาคารใช้เก็บแกลบปิดมิดชิดขนาดความจุ 400,000 
ลูกบาศก์เมตรด้วย อีกทั้งชาวบ้านได้ข้อมูลว่า มีการออกใบอนุญาตโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย เนื่องจากกระบวนการออกใบอุญาตฯนั้น มีความไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรมต่อ
ชาวบ้าน คือ เริ่มตั้งแต่การประชุมในหมู่บ้านที่ชาวบ้านไม่มีส่วนร่วม และ อบต.ท่าช้าง
ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน และคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไม่ปกป้องสิทธิผู้ใช้พลังงานและชุมชนท้องถิ่นและอาจ
ผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนด้วย  

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มชาวบ้านค าสร้างไชยและหมู่บ้านใกล้เคียง(โดยนายทองคับ มาดาสิทธิ์) ต าบลท่า
ช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จุดยืนคือ ขอให้คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ถอดถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของบริษัท บัวสมหมายไบโอแมส จ ากัด ที่ตั้งอยู่
บริเวณบ้านค าสร้างไชย 
บริษัท บัวสมหมายไบโอแมส จ ากัด จุดยืนคือ ตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีว
มวลโดยใช้แกลบเป็นพลังงาน เนื่องจากได้ยื่นขออนุญาตตามขั้นตอนของกฎหมายจาก
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ อีก 5 หน่วยงาน คือ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17 บ้านค าสร้างไชย 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มชาวบ้านค าสร้างไชย ต าบลท่าช้าง 
2.คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
3.กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
4.ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  
5.อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี  
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6.องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  
7.ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17 บ้านค าสร้างไชย ต าบลท่าช้าง 

ระยะเวลา มากกว่า 3 ปี (ปีพ.ศ.2552 -2559)  
สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
พลวัต มีการเรียกร้องให้เพิกถอนในอนุญาตก่อสร้างโรงงานและยุติการก่อสร้างโครงการ

โรงงานไปฟ้าชีวมวลเรื่องจากมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน สถานการณ์ความ
ขัดแย้งอยู่ในความสนใจของประชาชนและนักสิทธิมนุษยชนทั่วไป  มีการประสาน
ความร่วมมือของภาครัฐเพ่ือแก้ไข สถานการณ์จึงคลี่คลายลงได้ 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.เรียกร้องโดยยื่นหนังสือผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 

2.ประชุมหารือเพ่ือหาทางออกร่วมกันกับผู้ลงทุนกับชาวบ้าน 
3.ยื่นค าร้องต่อศาลปกครอง 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านค าสร้างไชย ต าบลท่าช้าง  
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 
3.ส านักข่าว ประชาไท (ออนไลน์) "ชาวบ้านอุบล ฟ้องศาลปกครองให้ถอนใบอนุญาต
โรงไฟฟ้าชีวมวล" (https://prachatai.com/journal/2012/03/39533)    
เมื่อ 6 มีนาคม 2555         

 
 
 
 
 

รูปภาพ 
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5.จังหวัดอุบลราชธานี 
ประเด็นที่ 4 กรณีความขัดแย้งในชุมชนกรณีหน่วยงานภาครัฐปล่อยให้เอกชนบุกรุกพื้นที่

สาธารณะประโยชน์ของชุมชนหมู่บ้านตุงลุง 
พ้ืนที่ บ้านตุงลุง หมู่ 5 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)  
ระดับการรับรู้ของสังคม ประเด็นความขัดแย้งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายระดับชาติทั้งหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน 

องค์กรเอกชนทั้งภายในเนื่องจากมีการเสนอข่าวออกไปในระดับประเทศ 
ประเด็นขัดแย้ง หน่วยงานภาครัฐปล่อยให้เอกชนการบุรุกพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์และมีผลกระทบ

ต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต จึงคัดค้านและขอให้ยุติ
สิทธิของเอกชนกลุ่มที่บุกรุกและให้ออกจากพ้ืนที่ 

ความเป็นมา               เกิดเหตุการณ์ชุมนุมน าโดยนายสมบัติ องค์แก้ว ประธานคณะกรรมการ
หมู่บ้านตุงลุง  ได้นัดสมาชิกคณะกรรมการหมู่บ้านตุงลุง รวมตัวคัดค้านกลุ่มบุคคลบุก
รุกพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชนบ้านตุงลุงที่ใช้เป็นท าเลเลี้ยงสัตว์ของ 4 ชุมชน  
คือ บ้านตุงลุง ม.5 บ้านปากห้วยแคน ม.6 บ้านหัวเห่ว ม.11 และชุมชนโนนสูง ซึ่งการ
บุกรุกดังกล่าวท าให้พ้ืนที่สาธารณะที่ทุกคนมีสิทธิใช้ประโยชน์ร่วมกันถูกยึดถือไปเป็น
ของส่วนตัว มีการแผ้วถางป่า พร้อมทั้งน าเครื่องยนต์จักรกลและน ารถไถ มาไถปรับ
พ้ืนที่เพ่ือยกร่องปลูกมันส าปะหลัง เป็นพ้ืนที่บริเวณกว้าง ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในเขต
ของที่ดินสาธารณะของชุมชน 
               ต่อมาได้มีนายอาคม ผลเพ่ิม ผู้ใหญ่บ้านบ้านตุงลุง พร้อมด้วยนายสมบัติ 
องค์แก้ว ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้เข้ามาห้ามปรามบุคคลคนผู้บุกรุกพ้ืนที่
(นายปรมินทร์ เชื่องดี) เพ่ือไม่ให้ด าเนินการใดๆ ในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์นี้กลุ่ม
บุคคลกลับไม่สนใจและท าการไถปรับพ้ืนที่ไปตามปกติ ก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้เคยแจ้ง
ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ าเภอโขงเจียม ทหารและต ารวจ สภ.โขงเจียม เข้า
ด าเนินการจับกุม เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาในพ้ืนที่ นายปรมินทร์ ก็พยามขับรถไถ
เพ่ือที่จะหลบหนีแต่ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ล้อมไว้เพ่ือที่จะน านายปรมินทร์ มา
พูดคุยให้หยุดการกระท าดังกล่าว พร้อมทั้งได้น าป้ายประกาศมาติดให้ชาวบ้านทั้งหมด 
อพยพออกจากท าเลเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านตุงลุง ตามหนังสือ
ส าคัญที่หลวง ลงวันที่ 6 ต.ค.51 แปลงหมายเลข อบ 7460 บนเนื้อที่ 906 ไร่ 25 
ตารางวา ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนรวมประชาชนให้ใช้ร่วมกัน ห้ามบุกรุก จับจอง หรือ
ครอบครอง เพ่ือประโยชน์ส่วนตน แต่ก็ไม่เป็นผลและไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
แต่อย่างใด  
             ที่ส าคัญกลุ่มผู้บุกรุกก็ไม่ได้เกรงกลัวและท าการบุกรุกต่อเนื่อง แต่เจ้าหน้าที่
ก็ไม่ได้ด าเนินการใดๆอีกเลย  และไม่มีความคืบหน้าว่าจะแก้ปัญหาอย่าไร ส่งผลให้
เกิดความขัดแย้งขึ้นในชุมชนลายเป็นปัญหาเรื้อรัง ชาวบ้านจึงเห็นว่าการร้องเรียนไม่
เป็นผล จึงต้องเดินทางไปยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้มีค าสั่งการในการแก้ไขปัญหาลงมายังพ้ืนที่และ
ด าเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มผู้บุกรุก เพราะเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ 
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คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน คณะกรรมการหมู่บ้านตุงลุง  จุดยืนคือ ห้ามบุคคลบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ของ
ชุมชนบ้านตุงลุงที่ใช้เป็นท าเลเลี้ยงสัตว์ของ 4 ชุมชน   
กลุ่มบุคคลคนผู้บุกรุกพ้ืนที่บ้านลุงตุง (นายปรมินทร์ เชื่องดี)  จุดยืนคือ ครอบครอง
การใช้ประโยชน์ ปรับพื้นที่ ท าการแผ้วถางและใช้ประโยชน์ป่าชุมชนบ้านตุงลุง  

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้านตุงลุง 
2.กลุ่มผู้ใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชนบ้านตุงลุง (นายปรมินทร์ เชื่องดี) 
3.ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 

ระยะเวลา 1-3 ปี (ปี พ.ศ. 2560-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งเกิดขึ้นในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชนบ้านตุงลุง แต่ไม่

สามารถแก้ไขปัญหากันได้ในระดับท้องถิ่นมีการยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด มี
การน าเสนอข่าวและอยู่ในความสนใจของประชาชน ประกอบกับเป็นการเคลื่อนไหว
เรื่องสิทธิกับทรัพยากรธรรมชาติของชาวบ้าน หากไม่ได้รับการแก้ไขในระดับจังหวัด 
อาจมีการเคลื่อนไหวเพ่ือคัดค้านในระดับที่สูงขึ้น การความแย่งอาจมีความเข้มข้น
เพ่ิมข้ึน  

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องคัดค้านในพื้นท่ีโดยตรง 

2.แจ้งทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ าเภอโขงเจียม ทหารและต ารวจ สภ.โขงเจียม เข้า
ด าเนินการจับกุม 
3.ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้านตุงลุง 
2.ส านักข่าวไทยโพสต์ (ออนไลน์) "ชาวบ้านร้องผวจ.อุบลฯช่วยจับคนรุกท่ีสาธารณะ
906ไร่ โวยจนท.เกียร์ว่างสร้างปัญหาเรื้องรัง" 
(https://www.thaipost.net/main/detail/10456 )                                 
เมื่อ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 10.55 น. 

 
 
 

รูปภาพ 
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5.จังหวัดอุบลราชธานี 
ประเด็นที่ 5 ความขัดแย้งกรณี แก้ปัญหาป่ าสงวนทับที่ ท ากินชาวบ้ านต าบลโนนก่อ                  

อ าเภอสิรินธร 
พ้ืนที่ ต าบลโนนก่อ อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การจัดการสิ่งแวดล้อม,การเรียกร้องสิทธิทางชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ประเด็นความขัดแย้งมีมายาวนานและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายระดับชาติทั้ง

หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน องค์กรเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ อีกทั้งประเด็น
ความขัดแย้งยังปรากฏในสื่อทุกระดับ 

ประเด็นขัดแย้ง กรณีหน่วยงานภาครัฐประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนพื้นที่ท ากินชาวบ้าน ส่งผล
กระทบต่อชุมชน จึงเรียกร้องความเป็นธรรม 
 

ความเป็นมา             เกิดเหตุความขัดแย้งบ้านห้วยเดื่อหมู่ที่  7 ต าบลโนนก่อ อ าเภอสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมชาวบ้านในต าบลช่องเม็กและต าบลโนนก่อ อ.สิรินธรรวมตัว
กันกว่า 100 คน ชุมนุมเคลื่อนไหวเรียกร้องทวงคืนที่ดินท ากินของตนเอง ที่รัฐบาล
ประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติห้วยยอดมน จ.อุบลราชธานี แล้วชาวบ้านถูกเจ้าหน้าที่
ขับไล่ออกจากที่ท ากินของตนเองที่อยู่มาก่อนการประกาศเป็นป่าของรัฐจากความ
ขัดแย้งนี้ปรากฎข้อเท็จจริงว่าชาวบ้านกว่า 100 ครอบครัวนี้ได้รับผลกระทบถูกไล่ออก
จากที่ดินของตนเองมาตั้งแต่ปี 2519 หลังจากรัฐบาลได้ประกาศให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็น
ป่าสงวนแห่งชาติห้วยยอดมน และอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ ออป. 
(สวนป่าพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี) ใช้ประโยชน์เพ่ือการท าไม้ปลูกต้นไม้ยูคา
ลิปตัส ทับที่ท ากิน จนชาวบ้านไม่มีที่ท ากินบางครอบครัวต้องอพยพไปอยู่ที่อ่ืน ซึ่งในปี 
2540 ชาวบ้านได้ร่วมกันยื่นให้รัฐบาลในขณะนั้นแก้ไขปัญหาแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจน 
           ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ส.ค.2561 ผลจากการชุมนุมเรียกร้องท าให้ทางภาครัฐมี
ท่าทีในการแก้ไขปัญหา โดยมีได้มีการลงนามค าสั่งที่ 375/2561 โดยพล.อ.สุรศักดิ์ 
กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหากรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตป่า
สงวนแห่งชาติป่าห้วยยอดมน จ.อุบลราชธานี (สวนป่าพิบูลมังสาหาร) โดยให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานอนุกรรมการ และมีตัวแทนชาวบ้านร่วมเป็น
คณะอนุกรรมการ จากค าสั่งดังกล่าวถือเป็นข่าวดีของชาวบ้านที่กระบวนการแก้ไข
ปัญหาจะสามารถด าเนินการต่อได้ โดยชาวบ้านจะต้องได้ร่วมหารือกับนายศักดา กาญ
จนเสน ประธานสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน หรือ สกอ. เพ่ือก าหนดแนวทางที่ชัดเจน 
ก่อนที่จะเดินทางไปยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือเร่งให้มีการประชุม
แก้ปัญหาต่อไป หลังล่าช้ามานานกว่า 20 ปี 
           ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นส าหรับความขัดแย้งนี้ถือเอา
แนวทางปฏิบัติตามกรอบอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดนี้มีทั้งหมด 5 ข้อ คือ 
1.มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมข้อมูล พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณี
ราษฎรได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยยอดมน 2. เชิญ
ผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเข้าร่วม
ประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล รวมทั้งจัดส่งเอกสารที่ เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประกอบ
พิจารณาการแก้ไขปัญหา 3.แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของสมัชชาเกษตรมอบหมาย และ 
5.รายงานผลการด าเนินงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของสมัชชา
เกษตรทราบ   ทั้งนี้ จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าให้กับชาวบ้าน
ต าบลโนนก่อ อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีทราบในโอกาสต่อไป 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มชาวบ้านต าบลโนนก่อ จุดยืนคือ ทวงคืนที่ดินท ากินของตนเอง ที่รัฐบาลประกาศ
เขตป่าสงวนแห่งชาติห้วยยอดมนและเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ได้ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุดยืนคือ 
ใช้ประโยชน์เพ่ือการท าไม้ปลูกต้นไม้ยูคาลิปตัสตามแนวนโยบาย ให้แก้ไขปัญหาตาม
กรอบอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้วยแนวปฏิบัติ 5 ข้อ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มชาวบ้านต าบลโนนก่อ อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
2.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ ออป. (สวนป่าพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี) 
3.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
5.ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 

ระยะเวลา มากกว่า 3 ปี( ปี พ.ศ. 2519-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งมีการเรียกร้องให้คืนพ้ืนที่ท ากินที่ทางราชการประกาศเป็นพ้ืนที่

ป่าสงวนแห่งชาติและท าให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความผิด การใช้อ านาจรัฐมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน สถานการณ์ความขัดแย้งอยู่ในความสนใจของประชาชนและนัก
สิทธิมนุษยชนทั่วไป หากข้อเรียกร้องไม่เป็นผล อาจน ามาซึ่งความขัดแย้งที่ขยายตัว
และยกระดับความขัดแย้งเพ่ิมข้ึน 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องให้คืนพ้ืนที่ท ากินทางหน่วยงานภาครัฐ 

2.ยื่นหนังสือต่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี/ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านต าบลโนนก่อ อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

2. ข่าวส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี "ชาวบ้านโนนก่อ อ.สิรินธร ยื่น
ข้อเรียกร้องให้จังหวัดช่วยชะลอการด าเนินคดีและแก้ไขปัญหาที่ดิน" 
(http://pr.prd.go.th/ubonratchathani/ewt_news.php?nid=
2750&filename=index )  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557  
3.ส านักข่าว เดอะอีสานเร็คคอร์ด"ผู้ได้รับผลกระทบป่าสงวนยอดมนรอค าตอบจาก 
กก.ชุดใหม่"(https://isaanrecord.com/2017/11/07/ubou-preserved-forest )
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

http://pr.prd.go.th/ubonratchathani/ewt_news.php?nid=2750&filename=index
http://pr.prd.go.th/ubonratchathani/ewt_news.php?nid=2750&filename=index
https://isaanrecord.com/2017/11/07/ubou-preserved-forest
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รูปภาพ 

 

 
 

6.จังหวัดอ านาจเจริญ 
ประเด็นที่ 1 ความขัดแย้งกรณีชุมชนลุ่มน้ าเซบายต้านโรงน้ าตาลทรายของบริษัทน้ าตาลมิตร

กาฬสินธุ์ จ ากัด 
พ้ืนที่ ต.น้ าปลีก อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (การจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม/การเรียกร้องสิทธิชุมชน/

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)  
ระดับการรับรู้ของสังคม ประเด็นความขัดแย้งและข้อเรียกร้องปรากฏทั้งสื่อระดับประเทศและสื่อระดับทั้งถิ่น 

ดังนั้น ระดับการรับรู้ของสังคมจังมีอย่างแพร่หลาย 
ประเด็นขัดแย้ง บริษัทเอกชนสร้างโรงงานน้ าตาลทราย ชาวบ้านในพ้ืนที่อาจได้รับผลกระทบ จึงคัด

คัดค้านให้ยุติโครงการ 
ความเป็นมา               จากกรณีการสร้างโรงงานน้ าตาลทรายของบริษัทน้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ 

จ ากัด มีพ้ืนที่โครงการ 716 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา โดยมีก าลังการผลิต 20,000 ตัน
อ้อย/วัน ผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นน้ าตาลดิบ ปริมาณ 302,520 ตัน/ปี โดยมีการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการด้วยการส ารวจสภาพปัจจุบันและประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว แต่ชุมชนที่อาศัยอยู่ในล าน้ าเซบายยังมีข้อกังขาว่าอีไอเอนี้
ผ่านได้อย่างไร เมื่อบริษัทไม่สามารถตอบโจทย์หลายเรื่อง อย่างเช่นด้านการมีส่วน
ร่วม ด้านคมนาคม และที่ส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม และมองว่าโครงการนี้อาจสร้างความ
เสียหายให้กับวิถีชีวิต ซึ่งล าน้ าเซบายคือชีวิตของผู้คน เป็นแหล่งหาอาหารหลักของ
ชุมชน สามารถสร้างเศรษฐกิจให้แก่คนในชุมชน ก่อให้ เกิดรายได้  ทั้ งในด้าน
การเกษตรโดยชุมชนอาศัยน้ าจากล าเซบายในการท านาปี นาปรัง ปลูกถั่วลิสง ปลูก
พืชผัก เป็นต้น ใช้เป็นน้ าประปาของหมู่บ้าน และการประมงของชุมชนทั้งสองฝั่งล าเซ
บาย จึงมีการต่อต้านการสร้างโรงงานน้ าตาลส าหรับชุมชนที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝั่งล าเซ
บาย ซ่ึงมีท้ังจังหวัดอ านาจเจริญและจังหวัดยโสธร 



64 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน แกนน ากลุ่มอนุรักษ์ล าน้ าเซบาย ( โดย มะลิจิตร เอกตาแสง) จุดยืนคือ ยุติการ
ก่อสร้างโรงงานน้ าตาลก่อน ให้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในรัศมี 5 
กิโลเมตร 
บริษัท น้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ ากัด  จุดยืนคือ ด าเนินการก่อสร้างโรงงานน้ าตาล
ตามปกติเนื่องจากได้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยมีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.แกนน ากลุ่มอนุรักษ์ล าน้ าเซบาย ( มะลิจิตร เอกตาแสง) กลุ่มอนุรักษ์ล าน้ าเซบาย 
ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 
2.นายสิริศักดิ์ สะดวก ผู้ประสานงานกลุ่มอนุรักษ์ล าน้ าเซบาย 
3.บริษัท น้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ ากัด 
4.กลุ่มชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างโรงงานในรัศมี 5 กิโลเมตร 

ระยะเวลา มากกว่า 3 ปี (พ.ศ. 2556- 2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต มีการเรียกร้องให้ยุติการสร้างโรงงานน้ าตาล เป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมเกี่ยวกับ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากไม่ได้รับการแก้ ไข 
อาจท าให้มีการชุมนุมเรียกร้องและเป็นที่รับรู้ของสังคมในวงกว้างและขยายตัวออกไป
ให้สังคมรับรู้ในระดับประเทศ 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องผ่าผู้น าชุมชน อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 

2.ยื่นหนังสือเรียกร้องผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอ านาจเจริญ 
3.จัดเวทีประชุมสัมมนาหาทางออกระหว่างผู้น าชุมชนกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ผู้น าชุมชนต าบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 
2.สัมภาษณ์แกนน ากลุ่มอนุรักษ์ล าน้ าเซบาย  
3.ส านักข่าวประชาไทย(ออนไลน์) "ไม่เอาโรงงานน้ าตาลชาวบ้านกว่าร้อยคนเผาหุ่น
สาปแช่ง" (https://prachatai.com/journal/2018/05/77167 )  
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
4.ส านักข่าวเดอะอีสานเร็คคอร์ด(ออนไลน์) "กลุ่มอนุรักษ์ล าน้ าเซบายฮึดสู้เดินหน้า
หยุดใบอนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้า" (https://isaanrecord.com/2018/09/25/bio-
power-plant-sugarcane-industry/) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 
5.ส านักข่าวมติชน(ออนไลน์)"กลุ่มค้านรง.น้ าตาล-โรงไฟฟ้าชีวมวล”เผาหุ่นสาปแช่ง-
หลังบริษัทตอกเข็ม" (https://www.matichon.co.th/news-
monitor/news_973523) เมื่อ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.41 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://prachatai.com/journal/2018/05/77167
https://isaanrecord.com/2018/09/25/bio-power-plant-sugarcane-industry/
https://isaanrecord.com/2018/09/25/bio-power-plant-sugarcane-industry/
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_973523
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_973523
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รูปภาพ 

 
 

 
 

6.จังหวัดอ านาจเจริญ 
ประเด็นที่ 2 ความขัดแย้งกรณีกลุ่มนักวิชาการคัดค้านผลรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม(EIA)เพื่อก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท มิตรผลไบโอเพาเวอร์ 
(อ านาจเจริญ) จ ากัด 

พ้ืนที่ ต.น้ าปลีก อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสิ่งแวดล้อม(การจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม/การเรียกร้องสิทธิชุมชน/การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ประเด็นความขัดแย้งและข้อเรียกร้องปรากฏทั้งสื่อระดับประเทศและสื่อระดับทั้งถิ่น 

ดังนั้น ระดับการรับรู้ของสังคมจังมีอย่างแพร่หลาย 
ประเด็นขัดแย้ง ประชาชนไม่ยอมรับผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นขั้นตอนน าไปสู่

การสร้างโรงงานน้ าตาลทรายของบริษัทน้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ ากัด  
ความเป็นมา จากกรณีการสร้างโรงงานน้ าตาลทรายของบริษัทน้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ ากัด โดยมี

บริษัท มิตรผลไบโอเพาเวอร์ (อ านาจเจริญ) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทใครเครือเดียวกัน 
มีการขออนุญาตสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 61 เมกะวัตต์ซึ่งตั้งอยู่ใน2พ้ืนที่คาบเกี่ยว
กันระหว่างจังหวัดยโสรธร และ จ.อ านาจเจริญ และสืบเนื่องจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ส่งหนังสือระบุว่าโครงการผลิตไฟฟ้า
ชีวมวลของบริษัท มิตรผล ไบโอเพาเวอร์ (อ านาจเจริญ) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ
ของบริษัท น้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ ากัด ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) จากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561  กลุ่มอนุรักษ์ล า
น้ าเซบาย ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร กล่าวว่ากรณีโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 61 เมกะ
วัตต์ จ ากัด ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) จาก
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(คชก.) เมื่อวันที่  3 พฤษภาคม 2561 นั้น   ทางตัวแทนกลุ่มชุมชนไม่ยอมรับ
เนื่องจากว่า ชุมชนเราอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร ขาดกระบวนการการมีส่วนร่วมตั้งแต่
เริ่มต้นของผู้ที่จะได้รับผลกระทบในรัศมี 5 กิโลเมตร พ้ืนที่ตั้งของโรงไฟฟ้าชีวมวลใกล้
กับชุมชน และยังขัดแย้งกับนโยบายของจังหวัดยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เนื่องจาก
พ้ืนที่ตั้งของโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นพ้ืนที่ คาบเกี่ยวกันระหว่าง 2 จังหวัด อาจส่งผล
กระทบต่อการท าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ของจังหวัดยโสธร และชาวบ้านเมืองว่า มอง
ว่าขาดกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ใช่ให้หน่วยงานมาตอบว่าได้รับทราบ
ประเด็นการคัดค้านและการร้องเรียนและได้มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมครบถ้วนตามหลักวิชาการ  จึงเป็นที่มาของท าหนังสือคัดค้าน
และไม่ยอมรับการได้มาของอีไอเอมาแต่เริ่มต้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องกล้า
พิสูจน์ข้อเท็จจริงที่กลุ่มอนุรักษ์ล าน้ าเซบายเรียกร้องถ้ามีความบริสุทธิ์ใจ  รวมทั้งทาง
กลุ่มมีข้อเสนอในระดับนโยบายคือ ทบทวนอีไอเอโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงงานน้ าตาล
ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มอนุรักษ์ล าน้ าเซบาย ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ ว จ.ยโสธร (โดยนายสิริศักดิ์ สะดวก) 
จุดยืนคือ ให้ทบทวนผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)  ให้เปิดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในรัศมี 5 กิโลเมตร และคัดค้านการออกใบอนุญาตสร้าง
โรงงานไฟฟ้าชีวมวล 
บริษัท มิตรผลไบโอเพาเวอร์ (อ านาจเจริญ) จ ากัด  จุดยืนคือ ด าเนินการก่อสร้าง
โรงงานไฟฟ้าชีวมวลตามปกติเนื่องจากได้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยมีการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ออกใบอนุญาตตามกฎหมาย 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.แกนน ากลุ่มอนุรักษ์ล าน้ าเซบาย ( มะลิจิตร เอกตาแสง) กลุ่มอนุรักษ์ล าน้ าเซบาย 
ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 
2.นายสิริศักดิ์ สะดวก ที่ปรึกษากลุ่มอนุรักษ์ล าน้ าเซบาย 
3.บริษัท มิตรผลไบโอเพาเวอร์ (อ านาจเจริญ) จ ากัด 
4.กลุ่มชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างโรงงานในรัศมี 5 กิโลเมตร 

ระยะเวลา มากว่า 3 ปี (พ.ศ. 2556- 2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต มีการเรียกร้องให้ยุติการสร้างโรงไฟฟ้าชีวะมวลขนาด 61 เมกะวัตต์  เป็นการ

เคลื่อนไหวทางสังคมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม หากไม่ได้รับการแก้ไข อาจท าให้มีการชุมนุมเรียกร้องและเป็นที่รับรู้ของ
สังคมในวงกว้างและขยายออกไปให้สังคมรับรู้ในระดับประเทศและเกิดความขัดแย้ง
ในระดับเข้มข้นมากขึ้น 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การคัดค้าน การต่อต้าน 

2.ยื่นหนังสือเรียกร้องศูนย์ด ารงธรรม 
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3.จัดเวทีประชุมสัมมนาหาทางออกร่วมกัน 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ผู้น าชุมชนต าบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 

2.สัมภาษณ์แกนน ากลุ่มอนุรักษ์ล าน้ าเซบาย  
3.ส านักข่าวมติชน (ออนไลน์) "กลุ่มค้าน รง.น้ าตาล-โรงไฟฟ้าชีวมวลยโสธร แห่โรงศพ
เข้าป่าช้าเผาสาปแช่งEIA ไม่เป็นธรรม"                                                              
(https://www.matichon.co.th/region/news_945359 ) เมื่อ 10 มีนาคม 2560 
4. ส านักข่าวชายขอบ (ออนไลน์) “ชาวบ้านต้านโรงไฟฟ้าชีวมวล-รง.น้ าตาล         จ.
อ านาจเจริญ ยื่นหนังสือกลางแดดร้อนระอุ เดินหน้าค้าน EIA ไม่เป็นธรรม” 
(http://transbordernews.in.th/home/?p=16307 ) เมื่อ 10 มีนาคม 2560 

รูปภาพ 

 

 

 
 

https://www.matichon.co.th/region/news_945359
http://transbordernews.in.th/home/?p=16307
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6.จังหวัดอ านาจเจริญ 
ประเด็นที่ 3 ความขัดแย้งกรณีระหว่างกลุ่มชาวบ้านสนับสนุนการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ าตาล

และโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่จังหวัดอ านาจเจริญ 
พ้ืนที่ ต.น้ าปลีก อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม/การจัดการชุมชน)  
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อในระดับชาติ ประชาชนให้ความสนใจ

อย่างแพร่หลายเนื่องจากมีผลกระทบเกี่ยวเนื่องหลายพ้ืนที่ใจจังหวัดอ านาจเจริญและ
จังหวัดยโสธรระดับการรับรู้ของสังคมจึงมีอย่างกว้างขวาง  

ประเด็นขดัแย้ง มีการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท น้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ 
จ ากัดและบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (อ านาจเจริญ) ชาวบ้านในพ้ืนที่หวั่นได้รับ
ผลกระทบจึงคัดการการก่อสร้างโครงการของบริษัทเอกชน และขัดแย้งกับกลุ่ม
ชาวบ้านที่สนับสนุนให้มีโรงงานผลิตน้ าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล เพราะจะท าให้เกิด
การสร้างงานในพื้นที ่
 

ความเป็นมา เกิดกรณีความขัดแย้งภาคประชาชน คือ กลุ่มเครือข่ายประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญ
และจังหวัดยโสธร จ านวนกว่า 1 ,000 คน ประกอบด้วยนายจิตราภรณ์ พรมทรา 
ข้าราชการบ านาญ นายสมัย บุญพุฒ ประธานชมรมผู้สูงวัยเทศบาลต าบลน้ าปลีก 
นายกิติศักดิ์ เรืองบุตร เลขานุการชมรมผู้สูงวัยเทศบาลต าบลน้ าปลีกพร้อมด้วย
ประชาชนชาวต าบลน้ าปลีก ต าบลนาหมอม้า ต าบลนายม ต าบลค าพระ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอ านาจเจริญ และต าบลเชียงเพ็ง ต าบลโพธิ์ไทร ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร ที่อาศัยบริเวณโดยรอบสถานที่ที่จะด าเนินการก่อสร้างโรงงานผลิต
น้ าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ านาจเจริญ พร้อมบัญชีรายชื่อผู้สนับสนุนฯ จ านวน 6 ,441 ราย เพ่ือแสดง
จุดยืนสนับสนุนการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท 
น้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ ากัดและบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (อ านาจเจริญ) จ ากัด  
ในพ้ืนที่ ต.น้ าปลีก อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว 
        ส่วนหน่วยงานภาครัฐโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ ได้รับหนังสือไว้ เพ่ือ
มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการต่อไป พร้อมทั้งชี้แจงขั้นตอนการ
ด าเนินการส ารวจ จัดท ารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIA การรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ และขั้นตอนการด าเนินการให้กลุ่มผู้ยื่นหนังสือได้ทราบ
และเข้าใจ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาว
อ านาจเจริญ ทั้งนี้ มีก าหนดจะด าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA  อีกทั้ง
กรณีความขัดแย้งนี้มีประชาชนที่ให้การสนับสนุนทั้งสองฝ่ายที่ต้องการให้สร้างและไม่
ไต้องการให้สร้างโรงงานน้ าตาล จึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและจะต้องมีขั้นตอนที่
ชัดเจนในการให้ข้อมูลทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มเครือข่ายประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้สนับสนุนให้ด าเนินโครงการ        
จุดยืนคือ สนับสนุนให้ บริษัท น้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ ากัดและบริษัท มิตรผล ไบโอ-
เพาเวอร์ (อ านาจเจริญ) จ ากัด ด าเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ าตาลและโรงไฟฟ้าชีว
มวล ในพ้ืนที่ ต.น้ าปลีก อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ  
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กลุ่มเครือข่ายประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญและจังหวัดยโสธรกลุ่มผู้คัดค้านด าเนิน
โครงการ  จุดยืนคือ คัดค้านบริษัท น้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ ากัดและบริษัท มิตรผล 
ไบโอ-เพาเวอร์ (อ านาจเจริญ) จ ากัด ไม่ให้ก่อสร้างโรงงานผลิตน้ าตาลและโรงไฟฟ้าชีว
มวล ในพ้ืนที่ ต.น้ าปลีก อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ  

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มเครือข่ายประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญและจังหวัดยโสธร 
2.กลุ่มชาวบ้านที่สนับสนุน บริษัท น้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ ากัด(เดินทางมาร่วม) 
3.กลุ่มชาวบ้านที่สนับสนุน บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (อ านาจเจริญ) จ ากัด  
4.ผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ.2560-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต เนื่องจากมีการยื่นข้อเรียกร้องในประเด็นเกี่ยวกับการสนับสนุนให้มีการก่อสร้าง

โรงงานผลิตน้ าตาลซึ่งมีแนวความคิดขัดแย้งกับประชาชนกลุ่มที่คัดค้านไม่ให้มีการ
สร้างโรงงาน ประเด็นความขัดแย้งอยู่ในความสนใจของกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนและ
สิ่งแวดล้อม หากไม่ได้รับการแก้ไขหรือมีการแก้ไขไม่ทั่วถึงอาจน ามาซึ่งการเรียกร้อง
ในประเด็นข้อขัดแย้งที่ขยายวงกว้างและอาจยกระดับความขัดแย้งเพ่ิมขึ้น 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องสนับสนุนสร้างโรงงานผลิตน้ าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในพ้ืนที่

จังหวัดอ านาจเจริญ 
2.ยื่นหนังสือเรียกร้องผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญและจังหวัดยโสธร 
2.ส านักข่าวบ้านเมือง (ออนไลน์) "ชาวอ านาจเจริญ-ยโสธรบุกร้องผู้ว่าฯหนุนสร้าง
โรงไฟฟ้าชีวมวล" (http://www.banmuang.co.th/news/region/75110) 
 เมื่อ  22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 17.32 น. 
3.ส านักข่าวอีสานมอนิเตอร์(ออนไลน์) " ชาวอ านาจเจริญ-ยโสธรบุกร้องผู้ว่าฯหนุน
สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล"(https://www.esanbiz.com/5028/ ) 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 

รูปภาพ 

 

http://www.banmuang.co.th/news/region/75110
https://www.esanbiz.com/5028/
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6.จังหวัดอ านาจเจริญ 
ประเด็นที่ 4 กรณีความขัดแย้งระหว่างเกษตรผู้ที่ใช้สารเคมี(สารพาราควอต)กับผู้ที่ไม่ใช้

สารเคมีเพื่อการเพาะปลูกในจังหวัดอ านาจเจริญ 
พ้ืนที่ อ าเภอเมือง  จังหวัดอ านาจเจริญ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสิ่งแวดล้อม(การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ประเด็นความขัดแย้งรับรู้ในระดับท้องถิ่นในจังหวัดยโสธร 
ประเด็นขัดแย้ง ประชาชนเกษตรกรในพ้ืนที่ใช้สารเคมีส่งผลกระทบกับเกษตรกรกลุ่มที่ไม่ใช้สารเคมี 

จึงเกิดความขัดแย้งระหว่างเกษตรสองกลุ่มในจังหวัดอ านาจเจริญ 
ความเป็นมา           เกิดเหตุความขัดแย้งของชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรได้อันตรายจากการสัมผัสน้ า

ในพ้ืนที่ที่มีการฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช(สารพาราควอต )และเกิดความวาดกลัวใน
ผลของสารเคมีที่มีความอันตรายขั้นสูงระหว่างเกษตรผู้ใช้สารเคมีและเกษตรกรผู้ไม่ใช้
สารเคมีในพ้ืนที่อ าเภอเมืองจังหวัดอ านาจเจริญในการสนับสนุนการสร้างโรงงานเพ่ือ
รองรับการปลูกพืชเชิงเดี่ยว อาทิ อ้อยและมันส าปะหลัง 
         โดยกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้สารเคมี ต้องการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งต้องเพาะปลูกใน
ที่ดินแปลงใหญ่ ท าให้การก าจัดวัชพืชด้วยวิธีอ่ืนที่ไม่ใช่การใช้สารเคมี อาทิ การใช้รถ
ไถ มีต้นทุนสูง จึงท าให้ต้องมีการใช้สารเคมี แต่ถ้าเพาะปลูกในพ้ืนที่ 5-10 ไร่ เกษตกร
มีวิธีก าจัดวัชพืชอยู่แล้ว  การปลูกอ้อยเพ่ือป้อนโรงงานน้ าตาลไม่สามารถใช้วิธีแบบ
เกษตรอินทรีย์ได้ วิธีการเพาะปลูกเริ่มจากการใส่ปุ๋ยและใส่ยาลงไปในดิน และมีการ
ฉีดยาเคมีก าจัดวัชพืชเวลากลางคืน เนื่องจากกลัวผู้พบเห็นหากท าในเวลากลางวัน แป
รากฎข้อเท็จจริงคือ  เกษตรไร่อ้อยต้องใช้สารเคมีเพ่ือให้ได้ผลผลิตตามที่ตกลงไว้กับ
โรงงาน เพราะถ้าได้ไม่ครบจะถูกปรับ ประกอบกับจังหวัดอ านาจเจริญมีพ้ืนที่ท า
การเกษตร 4 แสนกว่าไร่ โรงงานน้ าตาลที่จะมาสร้างใหม่ต้องการพ้ืนที่ปลูกอ้อย 2 
แสน 4 หมื่นไร่ แต่ปีนี้จังหวัดอ านาจเจริญต้องการท าเกษตรอินทรีย์ 1 แสน 2 หมื่นไร่ 
ส่วนปี 2564 ต้องการพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 1 แสน 6 หมื่นไร่ 
          ด้านกลุ่มเกษตรกรผู้ไม่ใช้สารเคมี จึงเรียกร้องต่อผู้น าชุมชนแจ้งต่อกลุ่มผู้ใช้
สารเคมีฉีดพ่นเพื่อให้เลิกใช้สารเคมีการการเพาะปลูกในขังหวัดอ านาจเจริญ เนื่องจาก
ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่ใกล้เคียง และเป็นอันตรายอย่างมาก กลุ่มชาวบ้านที่ไม่
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ต้องการใช้สารเคมีในจังหวัดอ านาจเจริญ จึงเรียกร้องให้ยุติการใช้ยาฉีดพ่นสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช(สารพาราควอต )  เพ่ือปกป้องสิ่งแวดล้อมชุมชนต่อไป 
           ด้านจังหวัดอ านาจเจริญก าลังติดตามธรรมนูญสุขภาพต าบลว่า มีการบังคับ
ใช้จริงหรือไม่ เพราะมีข้อห้ามใช้ยาฆ่าหญ้าก่อนได้รับอนุญาต การใช้สารเคมีส่ง
ผลกระทบทั้งตัวผู้ใช้ซึ่งจะป่วย และผู้ที่ไม่ได้ใช้ซึ่งได้รับผลกระทบจากสารเคมีที่
ปนเปื้อนมาทางน้ าและอากาศ ท าให้ชาวบ้านสองฝ่ายเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน
และจะต้องหาแนวทางแก้ไขความขัดแย้งในที่สุด 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน เกษตรกรผู้ไม่ใช้สารเคมี จุดยืนคือ ยุติการใช้สารเคมีฉีดพ่นในพ้ืนที่เกษตรและพ้ืนที่
ใกล้เคียง เนื่องจากส่งผลอันตรายต่อชีวิตและร่างกาย 
เกษตรผู้ใช้สารเคมี จุดยืนคือ ใช้สารเคมีในการฉีดพ่นได้และใช้ในปริมาณที่สามารถ
ควบคุมได้ย่อมไม่เป็นอันตราย 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มเกษตรกรอ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 
2.เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืชจังหวัดอ านาจเจริญ 
3.ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดอ านาจเจริญ 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ. 2561) 
สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป 
พลวัต ปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในท้องถิ่นอ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญและพ้ืนที่

ใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบและหากไม่ได้รับการแก้ไขผลที่ได้รับอาจบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตได้ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจะต้องหาข้อยุติที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่ายและไม่เกิด
การสูญเสียจึงจะสามารถคลี่คลายปัญหาได้ 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สินและและร่างกายโดยมีผู้เสียชีวิต 
วิธีการแก้ไข 1.ร้องเรียนผ่านผู้น าชุมชน 

2.ยื่นหนังสือถึงศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอ านาจเจริญ 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรอ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

2.ส านักข่าว อิสานเร็คคอร์ด (ออนไลน์)อ "พบพาราควอตในพื้นที่เกษตกรเจ็บป่วย-
ตาย" (https://isaanrecord.com/2018/06/25/paraquat-toxicity-isaan)  
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2561 
3.ส านักข่าวประชาไทย "แนะรัฐเร่งยกเลิกพาราควอต - ก าจัดอาหารอาบสารพิษ - 
เคารพสิทธิสุขภาพ"(https://prachatai.com/journal/2018/03/75997 ) 
เมื่อ 21 มีนาคม 2561 เวลา 156.11 น. 

รูปภาพ 

 
 

https://isaanrecord.com/2018/06/25/paraquat-toxicity-isaan
https://prachatai.com/journal/2018/03/75997
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6.จงัหวัดอ านาจเจริญ 

ประเด็นที่ 5 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบและถูกไล่ออกจากหมู่บ้าน
ต าบลค าโพน 

พ้ืนที่ ต าบลค าโพน อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม (วิถีชีวิต/ความเชื่อ) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ประเด็นความขัดแย้งรับรู้ในระดับท้องถิ่นในจังหวัดอ านาจเจริญ 
ประเด็นขัดแย้ง เกิดการกล่าวหาตามความเชื่อว่ากลุ่มครอบครัวที่อาศัยในชุมชนเป็นผีปอบ เป็นเหตุให้

เกิดการล้มตายของคนและสัตว์ในชุมชน ครอบครัวผู้ถูกกล่าวหาได้รับความเดือดร้อน  
เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านสองกลุ่ม ผู้เสียหายจึงร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับ
ภาครัฐ 

ความเป็นมา         ในราวเดือนมิถุนายน 2560 เกิดเหตุความขัดแย้งของชาวบ้านสองกลุ่มในต าบล
ค าโพน อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ หลังจากมีชาวงบ้าน คือ นางสมศรี
พร้อมสมาชิกในครอบครัว (นามสมมุติ) ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบและเป็นเหตุให้สัตว์
เลี้ยงของชาวบ้านล้มตายลง  รวมถึงมีคนล้มป่วยและเสียชีวิตต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่
ผ่านมา ลักษณะแบบนี้เกิดจากผีปอบเท่านั้น ชาวบ้านเชื่อสาเหตุเกิดจากผีปอบใน
หมู่บ้าน และคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบมักถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้าน จนเกิดเป็น
ความขัดแย้งระหว่างผู้มีความเชื่อและกลุ่มญาติของผู้ถูกกล่าวหา ท าให้บรรยากาศใน
ชุมชุนตรึงเครียดและอยู่ร่วมกันโดยความหวาดระแวงระหว่างกัน มีชาวบ้าน(ขอสงวน
นาม)ให้ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมว่า ชาวบ้านยืนยันบางคนยังมีความเชื่อและหวาดกลัวเรื่อง
ผีปอบ แม้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้จะมีการท าพิธีก าจัดปอบไปแล้ว  แต่เหตุการณ์ความ
เจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับทั้งคนและสัตว์เลี้ยงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เช่น วัวท้องคลอดลูกตาย 
4 ตัวและยังมีชาวบ้านเจ็บป่วย เสียชีวิต ล่าสุดครูในหมู่บ้านป่วยพร้อมกัน 4 คน  
เหตุการณ์เหล่านี้ยิ่งตอกย้ าความเชื่อของชาวบ้านว่าเกิดจากผีปอบมากัดกิน และพูด
กันไปปากต่อปาก ท าให้ชาวบ้านหวาดกลัว และตัดสินใจจ้างหมอผีมาปราบ จน
กลายเป็นความขัดแย้งขึ้น จึงเป็นที่มาของการยื่นข้อเรียกร้องความเป็นธรรมถึง
หน่วยงานราชการให้เข้ามาตรวจสอบและท าความเข้าใจให้กับชาวบ้าน 
         ด้านหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ(นายอ าเภอปทุมราชวงศา)เมื่อได้รับเรื่อง
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ร้องเรียน พิจารณาแล้วเหตุการณ์ความขัดแย้งนี้แล้วสร้างความไม่สบายใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ เพราะกลัวชาวบ้านจะถูกหลอกลวง รวมถึงอาจเกิดความขัดแย้ง เมื่อมีคน
ถูกระบุว่าเป็นผีปอบ นายอ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ จึงสั่งการให้ผู้ดูแล
พ้ืนที่จึงออกหนังสือให้ฝ่ายปกครอง ร่วมกับทหาร ต ารวจ และสาธารณสุขจังหวัดเข้า
ดูแลเข้าตรวจตรวจสอบและพูดคุยท าความเข้าใจกับชาวบ้านทั้งสองกลุ่มเพ่ือให้ลด
ความขัดแย้งในชุมชนต่อไป 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน ครอบครัวผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ จุดยืนคือ ไม่ได้เป็นผีปอบตามที่ถูกกล่าวหา ขอ
ความเป็นธรรมเพราะใช้ชีวิตล าบากเนื่องจากถูกตั้งข้อรังเกียจจากชุมชน 
 
กลุ่มชาวบ้านค าโพนที่เชื่อเรื่องผีปอบ ขัดแย้ง จุดยืนคือ มีผีปอบแผงอยู่ในครอบครัว
ของคนในหมู่บ้านก่อให้เกิดการป่วยและตายของคนในหมู่บ้าน ขอให้ผู้ถูกกล่าวหา
ออกจากหมู่บ้าน 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มครอบครัวและชาวบ้านผู้ไม่เชื่อเรื่องผีปอบ ต าบลค าโพน อ าเภอปทุมราชวงศา 
2.กลุ่มผู้มีความเชื่อเรื่องผีปอบและสนับสนุนให้ขับไล่ผู้ถูกกล่าวหา ต าบลค าโพน 
อ าเภอปทุมราชวงศา 
3.นายอ าเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอ านาจเจริญ 

ระยะเวลา 1-3 ปี  (พ.ศ. 2560) 
สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่แต่หยุดชะงักไป 
พลวัต เนื่องจากเกิดขึ้นกับกลุ่มครอบครัวผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ ระดับการรับรู้ไม่ได้

แพร่หลายโดยทั่วไป มีความขัดแย้งเฉพาะในต าบลค าโพน อ าเภอปทุมราชวงศา และ
มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาระหว่างกลุ่มชาวบ้านกับครอบครัวของผู้ ได้รับ
ผลกระทบ(ถูกกล่าวหา) สถานการณค์วามขัดแย้งจึงคลี่คลายไปได้ 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สินและและร่างกาย(มีผู้เสียชีวิต) 
วิธีการแก้ไข 1.ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อนายอ าเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอ านาจเจริญ 

2.เจ้าหน้าที่ของรัฐลงมาประชุมกลุ่มพูดคุยเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งในหมู่บ้าน 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านต าบลค าโพน อ าเภอปทุมราชวงศา 

2.ส านักข่าว พีพีทีวี (ออนไลน์) "สอบเข้มเหตุ"ผีปอบ"อาละวาดหวั่นมิจฉาชีพ-ความ
ขัดแย้ง" ( https://www.pptvhd36.com/news ) 
เมื่อ  13 ก.ย. 2560 เวลา 00:01น. 
 

รูปภาพ 
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7.จังหวัดยโสธร 
ประเด็นที่ 1 ความขัดแย้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่อาศัยตามค าสั่งศาลจังหวัด

ยโสธร 
พ้ืนที่ ชาวบ้านกุดแข้ดอน ต าบลกุดเชียงหมี อ าเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การเรียกร้องสิทธิชุมชน/การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ประเด็นความขัดแย้งรับรู้ในระดับท้องถิ่นในจังหวัดยโสธร 
ประเด็นขัดแย้ง ปัญหาชาวบ้านมีพ้ืนที่ท ากินทับซ้อนกับพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐ 

มีการฟ้องคดีอาญาฐานบุรุกต่อชาวบ้าน เกิดความเสียหาย จึงร้องเรียนขอความเป็น
ธรรม 

ความเป็นมา    กรณีนายอาทิตย์ สังขะสี อายุ 62 ปี ชาวบ้านกุดแข้ดอน ต าบลกุดเชียงหมี อ าเภอ
เลิงนกทา จ.ยโสธร  ได้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์โคกปออีกว้าง โดยได้
ครอบครองท านาปลูกข้าว จ านวนกว่า 20 ไร่ นายอาทิตย์ สังขะสี และครอบครัวรวม 
3 คน ในช่วงประมาณปี 2541 พนักงานอัยการจังหวัดยโสธร ได้ยื่นฟ้องนายชู สังขะ
ศรี (บิดา) ในข้อหาบุกรุกที่สาธารณประโยชน์โคกปออีกว้าง ต่อมาศาลจังหวัดยโสธร
พิพากษาให้นายชู สังขะสี พร้อมบริวารออกจากพ้ืนที่ ซึ่งในช่วงระหว่างรอการ
พิจารณาของศาลชั้นต้น บิดาของตนได้ เสี ยชีวิตลงไปก่อนหน้านั้น จนมาถึง
กระบวนการชั้นศาลฎีกา ในปี 2545 ศาลมีค าพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น โดยจ าเลย
ที่เหลือได้ออกจากพ้ืนที่ดินท ากินไปแล้ว แต่เนื่องจากพวกตนคิดว่ามีความชอบธรรม
ในการใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากินที่ได้รับการสืบทอดมาจากบิดา โดยไม่ได้มีเจตนาที่จะ
มิได้ปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาล เพียงแต่หวังอยากให้มีการแก้ไขในเชิงนโยบาย จึง
เรียกร้องต่อรัฐบาลให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามนโยบายของรัฐบาลได้ 
           ในเดือน มกราคม 2558 ได้มีการเร่งรัดติดตามปัญหาผลกระทบความ
เดือดร้อนของประชาชน ระหว่างขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) กับ
รัฐบาล พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมมีมติว่า ในระหว่างการด าเนินการ
แก้ไขปัญหา การด าเนินการใดๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตอันปกติสุขของ
ประชาชน และให้สามารถใช้ประโยชน์ ในที่ดินท ากินได้ไปพลางก่อนจนกว่า
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กระบวนการแก้ไขปัญหาจะมีผลเป็นที่ยุติ ตนจึงได้กลับเข้าไปท านาปลูกข้าวตามปกติ 
เพราะเห็นว่าได้มีมติที่ประชุมตามนโยบายให้สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากินได้ไป
พลางก่อน เป็นเหตุให้เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลกุดเชียง
หมี ได้ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานสอบสวนขอออกหมายจับ กระทั่งเมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2558 พนักงานต ารวจสถานีต ารวจเลิงนกทา ได้เข้ามาจับกุมตัวตนกับ
พวกตามหมายจับของศาลจังหวัดยโสธร กระทั่งได้มีการนัดไต่สวน โดยศาลได้
พิจารณาค าสั่งให้เก็บเก่ียวผลผลิตให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน พร้อมให้ออกจากพ้ืนที่ 
               ผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามนโยบายภาครัฐ ไม่ได้เกิดผลใน
ภาคปฏิบัติเท่าที่ควร มีการยื่นหนังสือต่อปลัดจังหวัดยโสธร และได้รับการชี้แจงว่าจะ
ด าเนินการประสานไปยังนายอ าเภอเลิงนกทาเพ่ือเป็นแนวทางแก้ไขไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อความเดือดร้อนอันปกติสุขของประชาชน แตต่่อมาเจ้าพนักงานสอบสวนได้แจ้งการ
ข้อกล่าวหานายอาทิตย์พร้อมพวกรวม 3 ราย คือ นายสมศักดิ์ สังขะศรี นางสาว
ประกาย สังขะศรี และ นางพิจิตร ศรีอุบล (ซึ่งเป็นบริวารของนายชู) ว่าบุกรุกที่
สาธารณะประโยชน์ ปัจจุบันนี้คดีอยู่ในชั้นของพนักงานอัยการพิจารณาคดี 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน นายอาทิตย์ สังขะสี จุดยืนคือ  ในระหว่างด าเนินคดีที่ยังไม่สิ้นสุดขอใช้ประโยชน์จาก
ที่ดินไปพลางก่อน  ยังไม่ต้องการย้ายออกจากที่พิพาท 
ส านักงานเทศบาลต าบลกุดเชียงหมี จุดยืนคือ   ให้ย้ายออกจากที่ดินที่พิพาทตาม
ค าสั่งศาลจังหวัดยโสธร 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.สมาชิกในครอบครัวของนายอาทิตย์ สังขะสี (ผู้ถูกฟ้อง) 
2.ส านักงานเทศบาลต าบลกุดเชียงหมี อ าเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร 
3.ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 
4.ต ารวจภูธร อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 

ระยะเวลา  มากกว่า 3 ปี (ปี 2541-2559) 
สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
พลวัต เนื่องจากเกิดขึ้นกับกลุ่มครอบครัว ไม่ได้แพร่หลายโดยทั่วไป มีความพยายามที่จะ

แก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงานของรัฐ กับครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบ โอกาสที่จะ
เกิดปัญหาความขัดแย้งในวงกว้างจึงมีน้อย 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข ยื่นค าร้องขอผัดผ่อนในการขนย้ายสิ่งปลูกสร้างในระหว่างการด าเนินคดีไปก่อน เพ่ือ

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐ 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัวนายอาทิตย์ สังขะสี 

2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของส านักงานเทศบาลต าบลกุดเชียงหมี อ าเภอเลิงนกทา  
3.ข่าวอีสานแลด์รีฟอร์มนิวส์ "รื้อถอนออกจากพ้ืนที่อีกครั้ง ตามค าสั่งศาลจังหวัด
ยโสธร"(http://www.esaanlandreformnews.com/news-01/325 ) 
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 
4.ส านักข่าว พอช.(ออนไลน์) "ชาวบ้านยโสธร รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพ้ืนที่อีก
ค รั้ ง  ต า ม ค า สั่ ง ศ า ล จั ง ห วั ด ย โ ส ธ ร "  (http://www.codi.or.th/public-
relations/news) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 
 
 
 

http://www.esaanlandreformnews.com/news-01/325
http://www.codi.or.th/public-relations/news
http://www.codi.or.th/public-relations/news
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7.จังหวัดยโสธร 

ประเด็นที่ 2 ชาวบ้านและนักเรียนชุมนุมขับไล่ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดเสถียร อ าเภอเลิง
นกทา  

พ้ืนที่ ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การบริหารจัดการชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ประเด็นความขัดแย้งรับรู้ในระดับท้องถิ่นในจังหวัดยโสธร 

 
ประเด็นขัดแย้ง การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความไม่โปร่งใส สร้างความไม่พอใจต่อ

นักเรียนและผู้ปกครอง จึงร้องเรียนขอความเป็นธรรมและขับไล่ออกจากพ้ืนที่ 
ความเป็นมา                  เกิดความขัดแย้งในชุมชนโดยชาวบ้าน และ นักเรียนโรงเรียนบ้านกุด

เสถียร หมู่ 6 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร กว่า 50 ราย ขับไล่ ผอ.โรงเรียนบ้าน
กุดเสถียร โดยมีการกล่าวหาว่าใช้อ านาจหน้าที่บริหารงานไม่ชอบตามระเบียบของทาง
ราชการ มีพฤติกรรมส่อไปทางทุจริต ในการเบิกจ่ายเงินโรงเรียน การจัดซื้อจัดจ้างหา
พัสดุครุภัณฑ์ โดยมีการเบิกงบประมาณ 193,050 บาท โดยมีการเบิกเช็ค 2 ครั้ง 
                ส่วนทางทาง ผอ. ได้ชี้แจง ยอมรับว่าได้น าเช็ค 2 ใบ ไม่ระบุจ านวนเงิน
ไปเบิกจ่ายจริง ในเรื่องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สถานศึกษาอาทิ ปรับปรุงทาสี
อาคาร รั้วกั้น และสภาพพ้ืนที่ ที่เร่งด่วนแต่ตนก็มีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ ส่วนข้อ
กล่าวหาตามที่ชาวบ้านบางส่วนร้องเรียนมานั้นเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่ง
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ตนก็ยินดีให้ตรวจสอบ และทางอบต.สร้างมิ่งก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงไป
แล้วหนึ่งครั้ง โดยผลสอบข้อเท็จจริงออกมานั้นก็สรุปว่าเกิดจากความคาดเคลื่อนใน
การท างบประมาณ โดยได้ยื่นเอกสารในการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายไปที่ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดยโสธร (สตง.) ซึ่ง สตง.ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความผิดฐานไม่
ปฏิบัติตามระเบียบข้อราชการเป็นบางส่วน “ไม่มีเจตนาทุจริตใดๆ และขอให้ข้อมูล
กับคณะกรรการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ สตง. ในประเด็นท ี่ชาวที่ชาวบ้านร้องเรียน
และขอความเป็นธรรมในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามที่ถูกกล่าวหา 
                  ชาวบ้านได้ร้องเรียนไปยังนายอ าเภอเลิงนกทา(นายอภิรัตน์ ป้องกัน ) 
ได้รับการตอบรับว่า โรงเรียนบ้านบ้านกุดเสถียร สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสร้าง
มิ่ง เป็นโรงเรียนในจังหวัดที่สังกัด อบต. ขณะนี้ได้สั่งให้นายก อบต.มีหนังสือไปถึง ผอ.
โรงเรียนดังกล่าว ให้มาช่วยราชการที่ อบต.สร้างมิ่ง เนื่องจากชาวบ้านที่มาชุมนุมได้
ขอให้ผู้อ านวยการย้ายออกจากพ้ืนที่ 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน ชาวบ้านต าบลสร้างมิ่ง (น าโดยนางประหยัด สราญรมย์)จุดยืนคือ ยุติบทบาทการเป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียน ให้ย้ายออกจากพ้ืนที่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดเสถียร จุดยืนคือ ขอให้ข้อมูลกับคณะกรรการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของ สตง. ในประเด็นท ี่ชาวที่ชาวบ้านร้องเรียนและขอความเป็นธรรมใน
การพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามที่ถูกกล่าวหา 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มชาวบ้านและนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดเสถียร 
2.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดเสถียร  
3.นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
4.นายอ าเภอเลิงนกทา (นายอภิรัตน์ ป้องกัน ) 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ. 2559-2560) 
สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งเป็นปัญหาในระดับชุมชน มีการร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาที่สูง

กว่า หากมีการแก้ไขปัญหากันได้ภายในชุมชนปัญหาความขัดแย้งจึงยุติได้ โอกาสที่
เรียกร้องชุมนุมหรือยกระดับความขัดแย้งขึ้นจึงยังไม่ม ี

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมขับไล่ให้ออกจากพ้ืนที่ 

2.ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายอ าเภอเลิงนกทา 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านและนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดเสถียร 

2.ส านักข่าวไทยรัฐ(ออนไลน์) "ลุอ านาจ ทุจริต คราบน้ าตา รวมเหตุขัดแย้ง เมื่อ นร.
ลุกฮือ ไล่ ผอ." (https://www.thairath.co.th/content/985577 ) 
เมื่อ 28 มิ.ย. 2560 11:12 น 
 

https://www.thairath.co.th/content/985577
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7.จังหวัดยโสธร 
ประเด็นที่ 3 กรณีความขัดแย้งระหว่างเกษตรผู้ที่ใช้สารเคมีกับผู้ที่ ไม่ใช้สารเคมีเพื่อการ

เพาะปลูกในจังหวัดยโสธร 
พ้ืนที่ อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสิ่งแวดล้อม(การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ประเด็นความขัดแย้งรับรู้ในระดับท้องถิ่นในจังหวัดยโสธร 
ประเด็นขัดแย้ง กลุ่มเกษตรกรใช้สารเคมีและไปกระทบต่อกลุ่มที่ไม่ใช้สารเคมีในพ้ืนที่เดียวกัน เกิด

ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเกษตรกรสองกลุ่ม ฝ่ายที่ได้รับความเสียหายจึงร้องเรียนให้
ภาครัฐช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

ความเป็นมา           เกิดเหตุความขัดแย้งของชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรได้อันตรายจากการสัมผัสน้ า
ในพ้ืนที่ที่มีการฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและเกิดความวาดกลัวในผลของสารเคมีที่มี
ความอันตรายขั้นสูงระหว่างเกษตรผู้ใช้สารเคมีและเกษตรกรผู้ไม่ใช้สารเคมีในพ้ืนที่
อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร และมีกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีที่มีการ
ฉีดพ่น (สารพาราควอต )ในบริเวณพ้ืนที่เกษตรกรที่ใกล้เคียงกัน 
         กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีก็จะไม่ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งที่มีเหตุการณ์
สมาชิกในชุมชนได้รับผลกระทบจากการสัมผัสน้ าคลองที่อยู่ใกล้พ้ืนที่เกษตรที่ใช้
สารเคมีฉีดพ่น เช่น นายนิคม ขวานทอง อายุ 44 ปี ชาวต าบลก าแมด อ าเภอกุดชุม 
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จังหวัดยโสธร มีแผลถลอกที่หัวเข่า แล้วไปหาปลาในหนองน้ าในที่นาของตัวเอง ช่วง
กลางคืนมีอาการบวมแดงที่ขาทั้งสองข้าง ต้องรักษาด้วยการลอกผิวหนังที่ขาออก 
แล้วต้องนอนรักษาอาการหลายเดือน ส่วนพ้ืนที่บริเวณด้านที่นาของนายนิคมเป็นไร่
อ้อยมีการฉีดพ่นยาก าจัดศัตรูพืช แล้วยาไหลมารวมที่หนองน้ าที่ตนใช้ส าหรับเพราะ
ปลูก จึงได้รับผลกระทบด้วย(โรคเนื้อเน่า หรือ โรคเมลิออยด์)                        
           นอกจากนี้ ยังมีข้อเท็จจริงว่ามีชาวบ้านเสียชีวิตในพ้ืนที่ใกล้เคียง สาเหตุที่
เสียชีวิต คือ ชาวบ้านไปท านาในที่นาของตัวเอง ซึ่งเป็นที่นาเกษตรอินทรีย์ แต่พ้ืนที่
ด้านบนปลูกมันส าปะหลัง แล้วฉีดพ่นสารเคมี เมื่อฝนตกหนักน้ าไหลลงมายังหนองน้ า
บริเวณที่ท านาอยู่ เมื่อลงไปอาบน้ าท าให้เป็นไข้เป็นเวลา 5 วัน จากนั้นอีกวันก็
เสียชีวิตลง 
 
         ด้านกลุ่มเกษตรกรผู้ไม่ใช้สารเคมี จึงเรียกร้องต่อผู้น าชุมชนแจ้งต่อกลุ่มผู้ใช้
สารเคมีฉีดพ่นเพ่ือให้เลิกใช้สารเคมีการการเพาะปลูก เนื่องจากได้รับผลกระทบใน
พ้ืนที่ใกล้เคียง และเป็นอันตรายอย่างมาก หากไม่หยุดใช้สารเคมี กลุ่มชาวบ้านที่ไม่
ต้องการใช้สารเคมีในจังหวัดยโสธรอาจยกระดับความขัดแย้งและจะเดินทางไปยื่น
ร้องเรียนที่ศูนย์ด ารงธรรมและผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรต่อไป 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน เกษตรกรผู้ไม่ใช้สารเคมี จุดยืนคือ ยุติการใช้สารเคมีฉีดพ่นในพ้ืนที่การการและพ้ืนที่
ใกล้เคียง เนื่องจากส่งผลอันตรายต่อชีวิตและร่างกายของคนในชุมชน 
เกษตรผู้ใช้สารเคมี จุดยืนคือ ใช้สารเคมีในการฉีดพ่นได้และใช้ในปริมาณที่สามารถ
ควบคุมได้ย่อมไม่เป็นอันตราย 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช (Thailand Pesticide Alert Network: 
Thai-PAN) 
2.กลุ่มเกษตรกรอ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
3.เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืชจังหวัดยโสธร 
4.ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 

ระยะเวลา 1-3 ปี  (พ.ศ. 2560-2561) 
สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป 
พลวัต ปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในท้องถิ่นอ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธรและพ้ืนที่

ใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบและหากไม่ได้รับการแก้ไขผลที่ได้รับอาจบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตได้ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจะต้องหาข้อยุติที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่ายและไม่เกิด
การสูญเสียจึงจะสามารถคลี่คลายปัญหาได้ 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อร่างกายโดยมีผู้เสียชีวิต 
(มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากพิษของสารเคมี) 

วิธีการแก้ไข 1.ร้องเรียนผ่านผู้น าชุมชน 
2.ยื่นหนังสือถึงศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดยโสธร 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรอ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
2.ส านักข่าวอีสานเร็คคอร์ด (ออนไลน์) “พบพาราควอตในพ้ืนที่เกษตกรเจ็บป่วย-
ตาย” (https://isaanrecord.com/2018/06/25/paraquat-toxicity-isaan) 
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2561 
 

https://isaanrecord.com/2018/06/25/paraquat-toxicity-isaan
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7.จังหวัดยโสธร 
ประเด็นที่ 4 ความขัดแย้งกรณีกลุ่มอนุรักษ์ล าน้ าเซบายต าบลเชียงเพ็ง คัดค้านการด าเนิน

โครงการโรงงานน้ าตาล 
พ้ืนที่ ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 
ประเภทความขัดแย้ง  ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม(การจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม/การเรียกร้องสิทธิชุมชน/

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)  
ระดับการรับรู้ของ
สังคม 

 ประเด็นความขัดแย้งและข้อเรียกร้องปรากฏทั้งสื่อระดับประเทศและสื่อระดับทั้งถิ่น
ในจังหวัดยโสธร ดังนั้น ระดับการรับรู้ของสังคมจังมีอย่างแพร่หลาย 

ประเด็นขัดแย้ง มีการก่อสร้างโรงงานน้ าตาล ขนาด20,000 ตันอ้อย/วัน ของบริษัทเอกชน มีผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ จึงเรียกร้องคัดค้านการสร้างโรงงาน 

ความเป็นมา เกิดเหตุความขัดแย้งของประชาชนในพ้ืนที่กับบริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการ โดย
กลุ่มอนุรักษ์ล าน้ าเซบาย ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ได้มีการชุมนุมคัดค้านโรงงาน
น้ าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยเฉพาะกลุ่มอนุรักษ์ล าน้ าเซบาย (น าโดยนางมะลิจิตร 
เอกตาแสง กรรมการกลุ่มอนุรักษ์ล าน้ าเซบาย ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร )  เพ่ือยื่นหนังสือร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเพ่ือคัดค้านการก่อสร้าง



81 
 

โรงงานน้ าตาล ขนาด20,000 ตันอ้อย/วัน ของบริษัท น้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ ากัด ที่จะ
มีการก่อสร้างในพ้ืนที่ต าบลน้ าปลีก อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ติดกัน
กับต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธรและอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรและจะได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินการสร้างโรงงานน้ าตาลนี้ จึงได้น าหนังสือยืนต่อรอง ผอ.กอ.
รมน จังหวัดยโสธร โดยขอเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหาแนวทางในการยับยั้งการ
ด าเนินโครงการก่อสร้างโรงงานน้ าตาล  เพราะกลุ่มอนุ รักษ์ล าน้ าเซบายได้ติดตาม
กระบวนการการด าเนินขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยที่ผ่านมาบริษัท 
น้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์  จ ากัด ไม่ได้ให้ชาวบ้านมีส่วนได้เสียจากการด าเนินโครงการรับรู้
ข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้น การด าเนินโครงการคาบเกี่ยวกัน 2 จังหวัด(ยโสธรและอ านาจเจริญ) 
โดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดยโสธรไม่ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยังขัดแย้งกับชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ล าน้ าเซบาย(ชาวต าบลเชียง
เพ็ง) จึงได้รวมตัวกันมาขอความเป็นธรรมที่ศาลากลางจังหวัดยโสธร เพ่ือขอความ
เห็นชอบในการคัดค้านต่อต้านการสร้างโรงงานน้ าตาลและโรงงานชีวมวลที่ก าลังจะ
เกิดข้ึน 
              ทางด้านหน่วยงานภาครัฐ(โดยพันเอกฉกาจพงษ์ หงส์ทอง รองผู้อ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร ฝ่ายทหาร)เป็นผู้รับมอบหนังสือร้องเรียนกับแกน
น ากลุ่มอนุรักษ์ล าน้ าเซบายต าบลเชียงเพ็ง แทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมกับ
รับปากกับกลุ่มชาวบ้านว่าจะได้ส่งเรื่องร้องเรียนผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม
ขั้นตอนต่อไปและรับปากว่าจะให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ
อย่างแน่นอน 

คู่ขัดแย้งหลักและ
จุดยืน 

แกนน ากลุ่มอนุรักษ์ล าน้ าเซบาย(ต าบลเชียงเพ็ง) จุดยืนคือ  ขอให้ยับยั้งการด าเนิน
โครงการก่อสร้างโรงงานน้ าตาลของบริษัท น้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ ากัด 
บริษัท น้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์  จ ากัด จุดยืนคือ  ด าเนินการก่อสร้างโรงงานน้ าตาล
ตามปกติเนื่องจากได้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยมีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
กฎหมายแล้ว 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.แกนน ากลุ่มอนุรักษ์ล าน้ าเซบาย ( มะลิจิตร เอกตาแสง) กลุ่มอนุรักษ์ล าน้ าเซบาย ต.
เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 
2. ผู้ประสานงานกลุ่มอนุรักษ์ล าน้ าเซบาย(นายสิริศักดิ์ สะดวก) 
3.บริษัท น้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ ากัด 
4.กลุ่มชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างโรงงานในรัศมี 5 กิโลเมตร 
5. ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร (ฝ่ายทหาร) 

ระยะเวลา มากกว่า 3 ปี  (พ.ศ. 2556- 2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต มีการเรียกร้องให้ยุติการสร้างโรงงานน้ าตาล เป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมเกี่ยวกับการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากไม่ได้รับการแก้ไข อาจท า
ให้มีการชุมนุมเรียกร้องและเป็นที่รับรู้ของสังคมในวงกว้างและขยายออกไปให้สังคม
รับรู้ในระดับประเทศและเกิดความขัดแย้งในระดับเข้มข้นมากขึ้น 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องผ่าผู้น าชุมชน อ.ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 

2.ยื่นหนังสือเรียกร้องผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดยโสธร 
3.จัดเวทีประชุมสัมมนาหาทางออกระหว่างผู้น าชุมชนกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ 
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แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ผู้น าชุมชนต าบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 

2.สัมภาษณ์แกนน ากลุ่มอนุรักษ์ล าน้ าเซบาย  
3.ส านักข่าวคมชัดลึก(ออนไลน์) “สืบชะตาล าน้ าเซบายรวมพลังป้องเส้นเลือดเลี้ยง
ชุมชน” (http://www.komchadluek.net/news/scoop/324127 ) 
เมื่อ 2 พฤษภาคม 2561  
5. ส านักข่าว ทอ์คนิวออนไลน์ (ออนไลน์) “ยโสธรกลุ่มอนุรักษ์ล าน้ าเซบายยื่นหนังสือ
คัดค้านสร้างโรงน้ าตาล” (http://www.talknewsonline.com/27594/ ) 
เมื่อ 7 มิถุนายน 2561 

รูปภาพ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.komchadluek.net/news/scoop/324127
http://www.talknewsonline.com/27594/
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7.จังหวัดยโสธร 

ประเด็นที่ 5 กรณี เครือข่ายลุ่มน้ าชี จ.ยโสธร รวมตัวกันคัดค้านขอถอดถอน ร่าง พ.ร.บ.
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. … ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

พ้ืนที่ อ าเภอเมือง จังหวัด 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม-สิ่งแวดล้อม(การบริการจัดการน้ า) 
ระดับการรับรู้ของ
สังคม 

 ประเด็นความขัดแย้งและข้อเรียกร้องปรากฏทั้งสื่อระดับประเทศและสื่อระดับทั้งถิ่น
ในจังหวัดยโสธร ดังนั้น ระดับการรับรู้ของสังคมจังมีอย่างแพร่หลาย 

ประเด็นขัดแย้ง มีการเสนอร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. … หากผ่านเป็นกฎหมายเนื้อหาของกฎหมาย
จะมีผลกระทบต่อประชาชนลุ่มน้ าชี ในระหว่างการพิจารณาของ สนช.ชาวบ้านจึง
เรียกร้องและคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าว 

ความเป็นมา              เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559  เกิดเหตุความขัดแย้งของประชาชนในจังหวัด
ยโสธร โดยเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ าอีสาน และเครือข่ายลุ่มน้ าชี จ.ยโสธร รวมตัวยื่น
หนังสือขอถอดถอน ร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. … ถึงประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (โดยนายสุพิศ สามารถ ปลัดป้องกัน
จังหวัด เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือในขณะนั้น) โดยจุดยืนและเรียกร้องให้ถอดร่าง 
พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ... ออกจากการพิจารณา ด้วยเหตุผลที่ชาวยโสธรที่มี
ผลกระทบต่อลุ่มน้ าชี ดังนี้ 
             1.กระบวนการรับฟังความคิดเห็นกับร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. … ไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่ของชาวบ้านลุ่มน้ าผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ตามหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
             2.ตามร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ า มาตรา 6 “ให้รัฐมีอ านาจบริหารทรัพยากร
น้ าสาธารณะบนพ้ืนฐานความยั่งยืนและความสมดุลของระบบนิเวศ โดยเปลี่ยนแปลง
รูปร่างของแหล่งน้ าหรือขยายแหล่งน้ าได้นั้น” โดยรัฐยังมีอ านาจรวมศูนย์ในการจัดการ
น้ าหรือสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแหล่งน้ า ทั้งยังเป็นการเพ่ิมอ านาจให้รัฐผูกขาด
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยที่รัฐสามารถที่จะก าหนดการพัฒนาแหล่งน้ าไปใน
ทิศทางที่ประชาชนคนลุ่มน้ าไม่มีส่วนร่วม ซึ่งอาจน ามาสู่ความขัดแย้งในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าระหว่างรัฐกับชุมชน 
             3.ร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. … ไม่ได้ยึดโยงอ านาจประชนชนคนลุ่มน้ า
ผ่านการกระจายอ านาจที่จะให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการบริการ
จัดการทรัพยากรน้ า เห็นได้ชัดจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมา 
             4.สัดส่วนในการแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส่วนใหญ่จะ
เป็นตัวแทนจากภาครัฐ ส่วนภาคประชาชนแทบจะไม่มีพ้ืนที่เลย ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ
หรือกรรมการนโยบายควรมีบทบาทหน้าที่ในประเด็นการร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. …เพียงแค่การติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนองค์กร ภาคประชาชนให้ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
             5.กระบวนการก าหนดนโยบายและแผนงานตามร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. … เป็นการก าหนดจากส่วนบนลงล่าง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจของภาครัฐ
ต่อภาคประชาชนคนลุ่มน้ า 
             6.การก าหนดให้มีผู้เสนอนแนะตามร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. …ที่
ก าหนดให้ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ ความรู้ ความเชี่ยวชาญนั้น ย่อมหมายถึงบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านน้ า แต่บุคลากรเหล่านี้จะไม่เข้าใจระบบนิเวศในแหล่งน้ าที่มีความ
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ซับซ้อน 
              7.ร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. … ฉบับนี้ มุ่งสรรหาประเด็นเรื่องการ
จัดสรรทรัพยากรน้ า โดยที่ไม่ได้ระบุหรือมุ่งเน้นการบูรณาการจัดการทรัพยากรดิน น้ า 
ป่า ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของระบบนิเวศน้ า 
              ด้านหน่วยงานราชการจังหวัดยโสธร รับทราบข้อเรียกร้องและจะน า
หนังสือคัดค้านส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
              ต่อมา ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... ก็เป็นพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 เต็มตัว เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติผ่านร่าง พ.ร.บ.นี้ใน
วาระท่ี 3 ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ าอีสาน และเครือข่ายลุ่มน้ าชี จ.ยโสธร  จุดยืนคือ ให้ถอดถอน
ร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ..... ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  จุดยืนคือ พิจารณาตามหลักการในการรับข้อเสนอร่าง 
พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .....และจะด าเนินการตามนโยบายให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนมากที่สุด 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.สมาชิกเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ าอีสาน(นายสิริศักดิ์ สะดวก) 
 2.สมาชิกเครือข่ายลุ่มน้ าชี จ.ยโสธร (นายนิมิต หาระพันธ์) 
3.ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  
4.ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 

ระยะเวลา 1-3  ปี (พ.ศ. 2559-2561) 
สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป 
พลวัต เนื่องจากมีการยื่นข้อเรียกร้องคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ..... ในการรับรอง

กฎหมายของ สนช.  ตั้งแต่ปี 2559 ประเด็นขัดแย้งอยู่ในความสนใจของกลุ่มนักสิทธิ
มนุษยชนและสิ่งแวดล้อมมีการคัดค้านเรื่อยมาจนกระทั่ง พ.ศ. 2561 ผ่าน เป็น
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 แล้ว สถานการณ์ยังมีกลุ่มที่เคลื่อนไหวไม่
พอใจอยู่  หากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้อง อาจน ามาซึ่งการเรียกร้องใน
ประเด็นข้อขัดแย้งที่ขยายวงกว้างและยกระดับความขัดแย้งเพ่ิมขึ้นได้อีก 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. …หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร 

2.ยื่นหนังสือคัดค้านต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์สมาชิกเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ าอีสาน และเครือข่ายลุ่มน้ าชี จ.ยโสธร 

2.ส านักข่าวพลเมือง (ออนไลน์) “7 เหตุผล ‘เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ าอีสาน’ร้อง 
‘สนช.’ถอนร่าง พ.ร.บ.น้ า”  (https://www.citizenthaipbs.net/node/9084 )  
เมื่อ 10 มิถุนายน 2559 
3.หนังสือพิมแนวหน้า(ออนไลน์) "'พรบ.น้ า'จบไม่ลง! สนช.สายเศรษฐกิจค้านยิบขู่ขัดร
ธน. 'พรเพชร'นัดถกต่อ4ต.ค." (https://www.naewna.com/politic/367005 )เมื่อ 
28 กันยายน 2561 
 
 
 
 

https://www.citizenthaipbs.net/node/9084
https://www.naewna.com/politic/367005
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8.จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประเด็นที่ 1 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านต าบลปาฝาค้านโรงไฟฟ้าขยะขนาด 9.9 เมกะวัตต์ 

พ้ืนที่ อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสิ่งแวดล้อม(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 
ระดับการรับรู้ของสังคม  ประเด็นความขัดแย้งและข้อเรียกร้องปรากฏทั้งสื่อระดับประเทศและสื่อระดับทั้งถิ่น

ในจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนั้น ระดับการรับรู้ของสังคมจังมีอย่างแพร่หลาย 
ประเด็นขัดแย้ง มีการขออนุญาตสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพ้ืนที่ต าบลปาฝา แต่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมใน

โครงการ เกิดปัญหาการร้องเรียนเรื่องความโปร่งใสของกระบวนการท าประชาวิจารณ์ 
จึงมีการเรียกร้องเพ่ือความโปร่งใส 

ความเป็นมา          เกิดเหตุกลุ่มอนุรักษ์ต าบลปาฝา กว่า 200 คน  ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด คัดค้านโรงไฟฟ้าพลังงานขยะขนาด 9.9  เมกะวัตต์ เพ่ือขอให้จัดเวที
รับฟังความคิดเห็นใหม่ เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ตั้งโครงการไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วม
แสงความเห็นตั้งแต่ต้น โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปาฝา ได้แสดงความ
คิดเห็น ไม่เห็นด้วยจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพ้ืนที่ต าบลปาฝา เนื่องจากทางกลุ่ม
อนุรักษ์ต าบลปาฝามีข้อกังวลต่อการด าเนินโครงการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและผลิ ต
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ไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาด 600 ตัน/วันจาก 12 อ าเภอ ซึ่งมีพ้ืนที่
ด าเนินโครงการตั้งอยู่ที่ต าบลปาฝา อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด และก่อนหน้านั้น 
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2560  กลุ่มอนุรักษ์ต าบลปาฝา กว่า 250 คน ได้เข้าร่วมเวทีรับฟัง
ความคิดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะนาด 9.9 เมกะวัตต์ ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอจัง
หาร ซึ่งมีท้ังกลุ่มสนับสนุน และกลุ่มคัดค้านเข้าร่วมเวที และกลุ่มกลุ่มอนุรักษต์ าบลปา
ฝาได้แสดงจุดยืนในการคัดค้านมาตั้งแต่ต้น เนื่องจากอาจมีผลกระทบดังต่อไปนี้ 
               1.ปัญหากลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง จากการน าขยะ 600 ตัน/วัน จาก 12 
อ าเภอ มาเผาในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ในพื้นที่บริเวณ
เขตต าบลปาฝา ซึ่งทางกลุ่มมีข้อกังวลว่าจากกระบวนการน าขยะมาเผา จะส่งกลิ่น
เหม็น และฝุ่นละออง ต่อชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
               2. ท าเลที่ตั้งของโครงการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า
จากขยะมูลฝอย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีก าลังการผลิตขนาด 600 ตัน/วัน นั้นตั้งอยู่ไม่ห่าง
ชุมชน โรงเรียน วัด และโรงพยาบาล อีกทั้งยังตั้งอยู่ใกล้ล าห้วยเลิงอีเฒ่า ซึ่งการที่
โรงงานก าจัดขยะมูลฝอยตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ส าคัญย่อมอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้คนที่ใช้ชีวิตประจ าวัน ประกอบกับอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของล าห้วยที่มี
การเชื่อมต่อกับล าห้วยอื่นๆ  
               3.ปัญหาการไม่มีกระบวนการประชาคมในชุมชน ทั้งนี้สถานที่ก่อสร้าง
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีก าลังการ
ผลิตขนาด 600 ตัน/วัน ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ต าบลปาฝา ซึ่งเป็นต าบลที่จะได้รับผลกระ
จากการด าเนินโครงการ และยังมีอีกต าบลคือต าบลจังหาร ที่จะได้รับผลกระทบจาก
การด าเนินโครงการ แต่ทางบริษัทไม่เคยที่จะมาท าการประชาคมเพ่ือฟังเสียงชาวบ้าน
ในพ้ืนที่ 
              4.ชาวบ้านในพ้ืนที่ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่
เป็นจริงกับกลุ่มคนที่ลงมาเก็บข้อมูลในระดับพ้ืนที่ ดังนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าข้อมูล
ตามเอกสารชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมการให้ข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ 
              5.ปัญหาน้ าเสีย เนื่องจากว่ากระบวนการของโรงงานที่ผ่านมาหลาย
โรงงานยังไม่สามารถจัดการน้ าเสียของโรงงาน จึงท าให้ทางกลุ่มยังไม่ เชื่อว่า
กระบวนการจัดการน้ าเสียจะมีประสิทธิภาพ และอาจไหลลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติอาจ
ก่อให้เกิดผละกระทบต่อระบบนิเวศของแหล่งน้ าทั้งบนดิน และใต้ดิน ที่ชาวบ้านใช้
ประโยชน์ 
              6.การไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการด าเนินก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูล
ฝอยและผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีก าลังการผลิตขนาด 600 ตัน/
วัน ทางเทศบาลและบริษัท ควรชี้แจงให้ประชาชนในระดับพ้ืนที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้
ข้อมูลเบื้องต้นก่อนเพ่ือให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีข้อมูลน าไปประกอบการตัดสินใจ ไม่ใช่
มีกระบวนการเซ็นสัญญาข้อตกลง แล้วค่อยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
    ด้าน จังหวัดร้อยเอ็ดและเทศบาลต าบลจังหาร ได้ด าเนินการแผนบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบและบรูณาการโดยการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินการบริหารจัดการขยะและผลิตพลังงานทดแทนซึ่งเป็นผลที่ได้การ
กระบวนการก าจัดขยะร่วมกับท้องถิ่น ด้วยวิธีการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจัดการ
บริหารขยะมูลฝอยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้คัดเลือกเอกชนรายที่มีความเหมาะสม คือ 
บริษัท สยาม พาวเวอร์ ร้อยเอ็ด จ ากัด เข้ามาร่วมด าเนินการซึ่งก าหนดให้มีศูนย์ก าจัด
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ขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีศักยภาพการก าจัด
ขยะ จังหวัดร้อยเอ็ดในโซนเหนือได้สูงสุด 600 ตัน/วัน มีพ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ที่ต าบล
ปาฝา อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด นั้น และเทศบาลต าบลจังหาร ในฐานนะเจ้าของ
โครงการได้ด าเนินการตามขั้นตอนอย่าสงเคร่งครัดและจะด าเนินการแก้ไขในข้อกังวล
และให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนให้มากที่สุด 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มอนุรักษ์ต าบลปาฝา  จุดยืนคือ ขอให้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นใหม่ เนื่องจาก
ประชาชนในพื้นท่ีตั้งโครงการไม่ได้มีโอกาวเข้าร่วมแสงความเห็นตั้งแต่ต้น 
เทศบาลต าบลจังหาร  จุดยืนคือ ด าเนินการแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็น
ระบบและโดยการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการบริหาร
จัดการขยะและผลิตพลังงานด้วยวิธีการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจัดการบริหารขยะ
มูลฝอยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้คัดเลือกเอกชนรายที่มีความเหมาะสมตามขั้นตอนแล้ว 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.ชาวบ้านต าบลปาฝา (นายสัญญา ฉันวิจิตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์
ต าบลปาฝา ) 
2.ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
3.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปาฝา (นายสวาสดิ์ ราชภักดี) 
4.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปาฝา 
5.บริษัท สยาม พาวเวอร์ ร้อยเอ็ด จ ากัด  

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ. 2560-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต เนื่องจากมีการยื่นข้อเรียกร้องคัดค้านโรงไฟฟ้าก าจัดขยะที่อาจมีผลกระทบก ับ

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปาฝา อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ประเด็นขัดแย้ง
อยู่ในความสนใจของกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม หากไม่ได้รับการแก้ไข
ปัญหาตามข้อเรียกร้อง อาจน ามาซึ่งการเรียกร้องในประเด็นข้อขัดแย้งที่ขยายวงกว้าง
และยกระดับความขัดแย้งเพ่ิมข้ึนอีก 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมคัดค้าน 

2.ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ชาวบ้านต าบลปาฝา 

2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลปาฝา 
3.ส านักข่าวประชาไทย "กลุ่มอนุรักษ์ต าปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ยื่นหนังสือผู้ว่าฯ 
ค้านโรงไฟฟ้าขยะขนาด 9.9 เมกะวัตต์” 
"(https://prachatai.com/journal/2017/11/73940 ) 
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.26 น. 
4.ส านักข่าวประไทย(ออนไลน์)"ชาวบ้านปาฝา งง ท าไมโรงไฟฟ้าพลังงานขยะท า 
MOUผิดต าบล" (https://prachatai.com/journal/2017/12/74647 ) 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 14.20 น. 

https://prachatai.com/journal/2017/11/73940
https://prachatai.com/journal/2017/12/74647
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8.จงัหวัดร้อยเอ็ด 

ประเด็นที่ 2 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านในเขตเทศบาลต าบลดงสิงห์ ค้านไม่เอาโรงงานผลิต
ไฟฟ้าพลังงานขยะ มูลค่าการก่อสร้าง 1,500 ล้านบาทในพื้นที่อ าเภอจังหาร  

พ้ืนที่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสิ่งแวดล้อม(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อในระดับชาติ ประชาชนให้ความ

สนใจอย่างแพร่หลายเนื่องจากผลกระทบต่อวิถีชุมชนในพ้ืนที่ในเทศบาลต าบลดง
สิงห์ ระดับการรับรู้ของสังคมจึงมีอย่างกว้างขวาง 

ประเด็นขัดแย้ง มีการด าเนินโครงการท าศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและผลิตกระแสไฟฟ้าของจังหวัด
ร้อยเอ็ด มีผลกระทบต่อชุมชน ชาวบ้านจึงคัดค้านให้ยุติโครงการ 

ความเป็นมา              สืบเนื่องจากเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.
ร้อยเอ็ด (ในขณะนั้น) ในฐานะประธานการลงนามฯ พร้อมด้วยเทศบาลต าบลจังหาร 
น าโดย นายสมัย ไชยยศ นายกเทศมนตรีต าบลจังหาร และนายทวี จงควินิต 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามพาวเวอร์ ร้อยเอ็ดจ ากัด จัดพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ในโครงการท าศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย และผลิตกระแสไฟฟ้า 
ของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะฯ 
ร่วมเป็นสักขีพยาน ภายใต้การร่วมดูแลเชิงวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่ 
           ส่วนด้านนายทวี จงควินิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามพาวเวอร์ 
ร้อยเอ็ดจ ากัด ระบุว่าการลงนามนี้ถือเป็นความร่วมมือทั้งสองฝ่าย หลังจากทาง
บริษัทฯ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจังหวัดฯ ที่คัดเลือกจากหลาย
บริษัทฯ ให้มาด าเนินการในเรื่องนี้ จากนั้นบริษัทฯจะเริ่มศึกษาหาข้อมูล รวมถึงการ
ท าประชาพิจารณ์ ขอความเห็นชอบจากประชาชนในพ้ืนที่ก่อนน าเสนอให้กับ
กระทรวงมหาดไทยอนุมัติต่อไป ซึ่งการด าเนินโครงการในครั้งนี้ใช้งบประมาณของ
ภาคเอกชน 100% ที่มีมูลค่าการลงทุน 1,500 ล้านบาท เป็นสภาพโรงงานระบบปิด
ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ มีระบบน้ าจัดการเอง มีระบบน้ าก าจัดควัน 
เถ้าที่เหลือน้อยมาก และสามารถท าเป็นปุ๋ยได้ ขยะที่ในร้อยเอ็ดมีขยะมากพอในการ
ผลิตของโรงงาน วันละ 500-600 ตัน โดยปริมาณขยะในจังหวัดแต่วันละไม่ต่ ากว่า 
1,000 ตัน นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการจ้างงานคนในพ้ืนที่ได้ถึง 100 ต าแหน่ง และ
เชื่อว่า ได้เป็นส่วนหนึ่งในการก าจัดกองขยะของร้อยเอ็ดให้หมดหายไปได้ ตรงต่อ
วิสัยทัศน์อ่ืนๆในระยะ 20 ปี และต่อไปจะมีมอบโรงงานให้กับเทศบาลต าบลจังหาร 
เป็นผู้ดูแลแทนต่อไป 
             ต่อมา วันที่ 12 มกราคม 2561 เกิดเหตุชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งของเทศบาล
ต าบลดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ประท้วงไม่เอาโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานขยะลง
ในพ้ืนที่โดยอ้างถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนและมีการเคลื่อนไหวเพ่ือคัดค้าน
การด าเนินโครงการ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการลงนามและการจัดท าเวทีพูดคุยกันมา
ระดับหนึ่งแล้ว ดังนั้นปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหม่มีข้อเท็จจริงว่ามีการเตรียม
เคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านโครงการดังกล่าวอีก 

คูข่ัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มชาวบ้านในเขตเทศบาลต าบลดงสิงห์จุดยืนคือ ยุติโครงการท าศูนย์ก าจัดขยะมูล
ฝอยและผลิตกระแสไฟฟ้าของจังหวัดร้อยเอ็ด 
บริหารบริษัทสยามพาวเวอร์ ร้อยเอ็ดจ ากัด จุดยืนคือ ด าเนินโครงการท าศูนย์ก าจัด
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ขยะมูลฝอยและผลิตกระแสไฟฟ้าของจังหวัดร้อยเอ็ด 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มชาวบ้านในเขตเทศบาลต าบลดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 

2.บริหารบริษัทสยามพาวเวอร์ ร้อยเอ็ด จ ากัด(นายทวี จงควินิต) 
3.นายกเทศบาลต าบลดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ.2560-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต เนื่องจากมีการยื่นข้อเรียกร้องคัดค้านโรงงานก าจัดขยะที่อาจมีผลกระทบก ับ

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดงสิงห์จังหวัดร้อยเอ็ด ประเด็นขัดแย้งอยู่ในความ
สนใจของกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม หากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาตามข้อ
เรียกร้อง อาจน ามาซึ่งการเรียกร้องในประเด็นข้อขัดแย้งที่ขยายวงกว้างและ
ยกระดับความขัดแย้งเพ่ิมข้ึนอีก 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข ชุมนุมเรียกร้องและคัดค้าน 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านในเขตเทศบาลต าบลดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 

2.สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 
3.ข้อมูลข่าว jangkhao (online) "ประท้วง!! ชาวทต.ดงสิงห์ ค้านไม่เอาโรงงานผลิต
ไฟฟ้าพลังงานขยะ งบ1,500ล้านบาท  อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด" 
(https://www.jangkhao.org/p/33810 )  เมื่อ 14 มกราคม 2561 
 

รูปภาพ 

 

 
 

https://www.jangkhao.org/p/33810
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8.จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประเด็นที่ 3 ความขัดแย้งกรณีคัดค้านการสร้างโรงงานน้ าตาลพ่วงชีวมวลของบริษัทน้ าตาล
บ้านโป่ง จ ากัดในพื้นที่อ าเภอปทุมรัตต์ 

พ้ืนที่ อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสิ่งแวดล้อม(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อในระดับชาติ  มีกลุ่มอนุรักษ์และ

องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเคลื่อนไหว้ร่วมด้วยไม่น้อยกว่า 15 กลุ่ม ประชาชนให้ความ
สนใจอย่างแพร่หลายเนื่องจากผลกระทบต่อวิถีชุมชนในพ้ืนที่ ระดับการรับรู้ของ
สังคมจึงมีอย่างกว้างขวาง 

ประเด็นขัดแย้ง มีการด าเนินโครงการโรงงานผลิตน้ าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท ชาวบ้าน
หวั่นได้รับผลกระทบ จึงเรียกร้องคัดค้านไม่ต้องการโรงงานผลิตน้ าตาลและโรงไฟฟ้า
ชีวมวล 

ความเป็นมา         เมื่อวันที่  28 สิงหาคม 2561 เกิดปัญหาความขัดแย้งโดยมี กลุ่มองค์กร
ประชาชนในนามเครือข่ายคนรักษ์ปทุมรัตต์จ านวนกว่า 500 กว่าคนประกอบด้วย
กลุ่มข้าวอินทรีย์ต าบลโนนสวรรค์, กลุ่มเกษตรกรชาวนาต าบลโนนสวรรค์, เครือข่าย
เกษตรอินทรีย์อ าเภอปทุมรัตต์, เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านอ าเภอปทุมรัตต์ , สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนปทุมรัตต์จ ากัด, สภาองค์กรชุมชนอ าเภอปทุมรัตต์, เครือข่ายครูอ าเภอ
ปทุมรัตต์ ได้มีการรวมตัวกันเพ่ือไม่ยอมรับโรงงานผลิตน้ าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล
ของบริษัท น้ าตาลบ้านโป่ง จ ากัด ที่ไม่เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ชาวบ้านจึงมีการยื่นหนังสือต่อหน่วยงานรัฐเพ่ืออก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว                             
            โดยชาวบ้านชี้แจงและให้เหตุผลของการเรียกร้องในครั้งนี้เนื่องจากบริษัท 
น้ าตาลบ้านโป่ง จ ากัด ก าลังจะมีโครงการสร้างโรงงานผลิตน้ าตาล ขนาด 24,000 
ตันอ้อยต่อวัน และโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ขนาด 80 เม็กกะวัตต์ ในพ้ืนที่ต าบล
โนนสวรรค์  อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งถือเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้  โดยบริษัทได้เข้ามากว้านซื้อที่ดิน
จ านวน 5 ร้อยกว่าไร่ บริเวณตลาดนัดโค -กระบือต าบลโนนสวรรค์ และได้
ด าเนินการส่งเสริมการปลูกอ้อยในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอปทุม
รัตต์  และปรากฎข้อเท็จจริงว่าเมื่อต้นปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัท น้ าตาลบ้านโป่ง 
จ ากัด ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษามาท าอีไอเอ (EIA =การประเมินผลผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม) ท าให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการได้ถูกเปิดเผยมากข้ึน จึงท าให้คนปทุม
รัตต์หลายคน หลายกลุ่ม หลายเครือข่าย ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงการที่อุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่จะเข้ามาในพ้ืนที่ทุ่งกุลาในครั้งนี้ ซึ่งจากการคิดวิเคราะห์ร่วมกัน พบว่าคน
ปทุมรัตต์เกิดความวิตกกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนดังต่อไปนี้ 
            1. การสร้างโรงงานผลิตน้ าตาล ขนาดใหญ่ถึง 24,000 ตันอ้อยต่อวัน อาจ
ต้องใช้พื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ 360,000 ไร่ อาจจะท าให้พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ส่วนใหญ่
เป็นนาข้าวหอมมะลิ 105 คุณภาพสูง กลายเป็นพ้ืนที่ปลูกอ้อยที่มีการใช้สารเคมี
เข้มข้น  
           2. การสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดใหญ่ถึง 80 เมกกะวัตต์ ซึ่งต้องใช้ชานอ้อย
เป็นเชื้อเพลิงในปริมาณมหาศาล (หลายแสนตัน) อาจท าให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นและ
ฝุ่นละอองจากชานอ้อยปลิวกระจายเข้าสู่ชุมชน 



92 
 

          3.ชาวบ้านมีความกังวลต่อการท าไร่อ้อยที่มีการใช้สารฆ่าหญ้า ปุ๋ยเคมี 
สารเคมีเกษตรในปริมาณมาก จะส่งผลต่อการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม  โดนเฉพาะ
ไหลลงนาข้าว 
            4. ความกังวลต่ออุบัติเหตุจากรถบรรทุกอ้อย ที่คาดว่าน่าจะไม่ต่ ากว่าวันละ 
1,000 คันรถพ่วง ในช่วงที่โรงงานเปิดรับซื้ออ้อย 5-6 เดือน ประกอบกับถนนในเขต
อ าเภอปทุมรัตต์ที่เล็ก ไม่มีไหล่ทาง และไม่รองรับน้ าหนักรถบรรทุกอ้อย ท าให้ถนน
อาจได้รับความเสียหายและเกิดอุบัติเหตุง่ายและมากข้ึนได้ 
            5. ความไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งตาม
แผนการส่งเสริมของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญในการ
พัฒนาจังหวัดปี  พ.ศ. 2561-2564 มีกลยุทธ์ที่ส าคัญคือ พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้
และพ้ืนที่ที่มีคุณภาพของจังหวัด เป็นเขตเศรษฐกิจข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง 
         จากเหตุผลที่กล่าวมากลุ่มองค์กรประชาชนในนามเครือข่ายคนรักษ์ปทุมรัตต์ 
จึงขอเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเพ่ือลดความขัดแย้งของประชาชน
ในพ้ืนที่ดังนี้ 
        1.ขอให้บริษัท น้ าตาลบ้านโป่ง จ ากัด ชะลอการด าเนินโครงการ โดยหยุดการ
ท าอีไอเอไว้ก่อน เพ่ือลดความขัดแย้งในพ้ืนที่ 
        2. ขอให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องวางตัวเป็นกลาง ท าหน้าที่ให้ข้อมูล
อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทั่วถึง และสร้างการมีส่วนร่วม  โดยยึดหลักตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2560 มาตรา 43 และ 58 และระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ปี พ.ศ.2548 โดย
จัดให้มีการประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในอ าเภอปทุมรัตต์ เพ่ือให้คนส่วนใหญ่ได้
รับรู้ข้อมูลและมีสิทธิตัดสินใจว่าจะให้ด าเนินโครงการหรือไม่ 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มองค์กรประชาชนในนามเครือข่ายคนรักษ์ปทุมรัตต์  จุดยืนคือ ชะลอการ
ด าเนินโครงการ โดยหยุดการท าอีไอเอไว้ก่อน เพ่ือลดความขัดแย้งในพ้ืนที่  จัดให้มี
การประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในอ าเภอปทุมรัตต์ เพ่ือให้คนส่วนใหญ่ได้รับรู้ข้อมูล
และมีสิทธิตัดสินใจร่วมกัน 
บริษัท น้ าตาลบ้านโป่ง จ ากัด จุดยืนคือ สร้างโรงงานผลิตน้ าตาล ขนาด 24,000 
ตันอ้อยต่อวัน และโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ขนาด 80 เม็กกะวัตต์ ในพ้ืนที่ต าบล
โนนสวรรค์  อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.สมาชิกกลุ่มองค์กรประชาชนในนามเครือข่ายคนรักษ์ปทุมรัตต์ 
2.กลุ่มชาวบ้านที่สนับสนุนบริษัท น้ าตาลบ้านโป่ง จ ากัด 
3.สมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวนาต าบลโนนสวรรค์ 
4.เครือข่ายเกษตรอินทรีย์อ าเภอปทุมรัตต์ 
5.เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านอ าเภอปทุมรัตต์ 
6.สหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนปทุมรัตต์จ ากัด 
7.สภาองค์กรชุมชนอ าเภอปทุมรัตต์ 
8.เครือข่ายครูอ าเภอปทุมรัตต ์
9.เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน  
10.ศูนย์กฎหมายเพื่อสิทธิและสังคม  
11.กลุ่มโอโซนรักษ์บ้านเกิด 
12.ที่ส านักงานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอี สาน 
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(กป.อพช) อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
13.เครือข่ายประชาชนอีสานติดตามนโยบายส่งเสริมการอุตสาหกรรมอ้อยพ่วง
โรงไฟฟ้าชีวมวล 
14.คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช) 
15.กลุ่มนักวิชาการเพ่ือประชาชนภาคอีสาน 
15.เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนภาคอีสาน 
16. เครือข่ายสภาองค์กรจังหวัดขอนแก่นและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ.2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต เนื่องจากมีการยื่นข้อเรียกร้องในประเด็นเกี่ยวกับการสร้างโรงงานน้ าตาลและ

โรงงานไฟฟ้าชีวมวล ที่มีผลกระทบก ับประชาชนหลายต าบลในอ าเภอปทุมรัตต์
จังหวัดร้อยเอ็ด ประเด็นขัดแย้งอยู่ในความสนใจของกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเครือข่ายองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 15 องค์กรที่เคลื่น
ไหวเรียกร้องร่วมกัน หากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้อง อาจน ามาซึ่งการ
เรียกร้องในประเด็นข้อขัดแย้งที่ขยายวงกว้างและยกระดับความขัดแย้งเพ่ิมขึ้นอีก 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมคัดค้านการสร้างโรงงานในพ้ืนที่อ าเภอปทุมรัตต์ 

2.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและการคัดค้านโรงงานน้ าตาลโรงไฟฟ้าชีวมวล อ าเภอ
ปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มองค์กรประชาชนในนามเครือข่ายคนรักษ์ปทุมรัตต์ 
2.สัมภาษณ์ตัวแทนเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านอ าเภอปทุมรัตต์ 
3.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มนักวิชาการเพ่ือประชาชนภาคอีสาน 
4.ส านักข่าวประชาไทย(ออนไลน์) "คนรักษ์ปทุมรัตต์' ค้านโรงงานน้ าตาลพ่วง
โรงไฟฟ้าชีวมวล กป.อพช. ขอรัฐยุติโครงการทั้งอีสาน" 
(https://prachatai.com/journal/2018/08/78463) เมื่อ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

รูปภาพ 

 

https://prachatai.com/journal/2018/08/78463
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8.จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประเด็นที่ 4 ความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับนายกเทศมนตรีต าบลวังหลวง กรณีไม่ยอม

แจกจ่ายวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนที่ประสบวาตภัย 
พ้ืนที่ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การเรียกร้องสิทธิชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อในระดับท้องถิ่น การรับอยู่จึงอยู่ใน

ระดับท้องถิ่นคือพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น 
ประเด็นขัดแย้ง การบริหารจัดการของผู้น าชุมชนเกี่ยวกับการแจกจ่ายสวัสดิการภาครัฐลงสู่ชุมชน มี

ปัญหาเรื่องความโปร่งใส ชาวบ้านไม่พอใจจึงร้องเรียนให้ตรวจสอบความโปร่งใสของ
ผู้น าชุมชน 

ความเป็นมา         เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ตามนโยบายภาครัฐในการช่วยเหลือ
ชาวบ้านที่ประสบภัยที่ประสบวาตภัย ทั้งไม้ สังกะสี กระเบื้อง ตะปู ให้น าไป
ช่วยเหลือพ้ืนที่ 7 หมู่บ้านของต าบลวังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด แต่ได้เหตุขัดแย้ง
ระหว่างชาวบ้านกับนายกเทศมนตรีต าบลวังหลวง หลังนายกเทศมนตรีไม่ยอม
แจกจ่ายวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนที่ประสบวาตภัย ท าให้ชาวบ้านเดือดร้อนเนื่องจาก
ไม่ได้รับความช่วยเหลือตามที่ทางการส่งของมาให้แจกจ่ายตามเวลาที่ได้รับความ
เดือดร้อนจริง 
          ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจึงรวมกลุ่มกันร้องเรียนไปยังศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด และให้ข้อเท็จจริงว่า นายกเทศมนตรีต าบลวังหลวงยังไม่น าสิ่งของ
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ไปแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้าน โดยมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 160 หลังคาเรือน
ในจ านวนนี้มีบ้านที่เสียหายโดยสิ้นเชิง 23 หลังคาเรือน 
              ต่อมา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558  นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ          
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านคอกควาย ในพ้ืนที่ต าบล
วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านที่ประสบวาต
ภัย โดยได้สั่งการให้นายอ าเภอเสลภูมิมอบหมายให้แกนน าส่วนราชการของอ าเภอ 
อปพร. ต ารวจ และทหาร เข้าช่วยเหลือชาวบ้านในทันที โดยใช้รถยนต์ต ารวจขน
สิ่งของไปส่งถึงบ้าน พร้อมกับช่วยเหลือมุงหลังคาบ้านให้ชาวบ้านที่ได้รับความ
เดือดร้อนในทันทีและได้เรียกตัว นายประพงษ์ ทวีสินธุ์ นากยเทศมนตรีต าบลวัง
หลวง พร้อมกับนายนิตินันท์ โชติโน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาดี ม.1 
ต.วังหลวง ที่ร้องเรียนไปยังศูนย์ด ารงธรรมร้อยเอ็ด มาสอบถามสาเหตุที่แท้จริงของ
การไม่แจกของที่จังหวัดส่งมอบให้ช่วยชาวบ้านมา จนกระทั่งเกิดความขัดแย้งและ
ตอบโต้กันจนเป็นเรื่องร้องเรียนถึงจังหวัดร้อยเอ็ด 
             นายนิตินันท์ โชติโน ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาดี ให้ข้อมูลว่า เรื่องท่ีร้องเรียนเป็น
ความจริง และกลายเป็นความขัดแย้ง แม้แต่ยอดความเสียหายของวัสดุที่แจกก็ไม่
ตรงกับความจริงของชาวบ้านที่เดือดร้อน เช่นสังกะสีมุงหลังคาบ้านตนส ารวจความ
เสียหายได้ 797 แผ่น แจ้งยอดไปไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมีเพียง 436 แผ่น ตกหล่นไป 
361 แผ่น นายกเทศมนตรีต าบลวังหลวงไม่ยอมเพ่ิมให้ แต่กลับกั๊กของไว้ ไม่ยอม
แจกชาวบ้าน จนชาวบ้านเดือดร้อนจึงต้องร้องเรียนไปยังจังหวัดเพ่ือขอความ
ช่วยเหลือ 
           ส่วนนายประพงษ์ ทวีสินธุ์ นายกเทศมนตรีต าบลวังหลวง กล่าวชี้แจง
ต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดว่า เหตุที่ยังไม่แจกของตามความเป็นจริงนั้น 
เนื่องจากเห็นว่ายังมีการตกหล่น ต้องขอเพ่ิมเติมจากที่ตกส ารวจก่อนจึงจะแจก และ
อีกสาเหตุหนึ่ง ตนเห็นว่าของยังไม่ครบจึงรอก่อน ทั้งตนให้แจกเฉพาะรายที่
บ้านเรือนเสียหายรุนแรงก่อน ส่วนรายที่เสียหายน้อยยังไม่แจก เพราะรอให้ได้ของ
เพ่ิมเติมตามท่ีตกหล่นก่อนจึงจะแจก 
           จากค าตอบของนายกเทศมนตรีต าบลวังหลวงได้สร้างความไม่พอใจให้แก่
ชาวบ้านอย่างรุนแรง จนในที่สุดรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ใช้อ านาจสั่งการ
ให้นายกเทศมนตรีต าบลวังหลวงแจกของที่มีอยู่ทั้งหมดให้แก่ชาวบ้านที่เดือดร้อน
ทันที ส่วนที่ตกหล่นจังหวัดร้อยเอ็ดจะเร่งส่งมาเพ่ิม เพ่ือเป็นการยุติปัญหาความ
ขัดแย้งในชุมชนดังกล่าว 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน ชาวบ้านต าบลวังหลวง จุดยืนคือ ให้น าสิ่งของไปแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านตาม
ความเป็นจริง ให้ตรวจสอบความโปร่งใสนายกเทศมนตรีต าบลวังหลวง 
นายกเทศมนตรีต าบลวังหลวง (นายประพงษ์ ทวีสินธุ์) จุดยืนคือยังมีการตกหล่น 
ต้องขอเพ่ิมเติมจากที่ตกส ารวจก่อนจึงจะแจกได้ และแจกเฉพาะรายที่บ้านเรือน
เสียหายรุนแรงก่อน ขอให้ตรวจสอบความจริงตามที่ถูกกล่าวหา 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มชาวบ้านต าบลวังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
2.ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาดี(นายนิตินันท์ โชติโน) 
3.นายกเทศมนตรีต าบลวังหลวง(นายประพงษ์ ทวีสินธุ์) 
4.รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด(นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ) 

ระยะเวลา 1-3 ปี (ปพี.ศ. 2558) 
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สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งเป็นข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านกับนายกเทศมนตรีต าบลวัง

หลวงเกี่ยวกับกับสิทธิด้านชุมชน และมีการร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 
ดังนั้นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจึงสามารถยุติได้ในท้องถิ่น  

ระดับความรุนแรง ไมม่ีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ร้องเรียนศูนย์ด ารงธรรมร้อยเอ็ด 2.ชุมนุมคัดค้าน 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านต าบลวังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

2.ส านักข่าว เอ็ม จี อาร์ (ออนไลน์) "รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ดสางปัญหานายกเทศมนตรีวัง
หลวงก๊ักสิ่งของช่วยชาวบ้าน”
(https://mgronline.com/local/detail/9580000053304 )   
เมื่อ 11 พ.ค. 2558 เวลา 09:58  น.  

รูปภาพ 

 

 

https://mgronline.com/local/detail/9580000053304
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8.จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประเด็นที่ 5 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างฝายร้อยเอ็ดฝาย
ยโสธร-ฝายพนมไพรและฝายธาตุน้อยลุ่มน้ าชี 

พ้ืนที่ ต าบลบึงงาม อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสิ่งแวดล้อม(การบริหารจัดการน้ า) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อในระดับชาติ ประชาชนให้ความ

สนใจอย่างแพร่หลายเนื่องจากผลกระทบเกี่ยวเนื่องหลายพ้ืนที่ตามล าน้ าชี ระดับ
การรับรู้ของสังคมจึงมีอย่างกว้างขวาง 

ประเด็นขัดแย้ง โครงการสร้างฝายร้อยเอ็ด  ฝายยโสธร-ฝายพนมไพร และฝายธาตุน้อย ลุ่มน้ าชี     
จ.ร้อยเอ็ด มีผลกระทบต่อชาวบ้าน จึงเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านในพื้นที่ 

ความเป็นมา เกิดเหตุความขัดแย้งของชาวบ้านประมาณ 30 คน ได้รับผลกระทบจากการสร้าง
ฝายร้อยเอ็ด ฝายยโสธร-ฝายพนมไพร และฝายธาตุน้อย ลุ่มน้ าชี จ.ร้อยเอ็ด เมื่อ
ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากโครงการ จึงได้รวมตัวกันเข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกฉัตร
ชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ด ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการสร้างฝายร้อยเอ็ด ฝาย
ยโสธร -ฝายพนมไพร และฝายธาตุน้ อย ลุ่ มน้ าชี  เพ่ือให้มีการเปิดประชุม
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ อย่างเร่งด่วน ตามที่ส านักนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งที่ 
35/2558 ลงวันที่ 6 ก.พ. 2558 เรื่องแต่งตั้งกรรมการแก้ไขปัญหาการสร้างฝาย
ร้อยเอ็ด ฝายยโสธร-ฝายพนมไพร และฝายธาตุน้อย ลุ่มน้ าชี เนื่องจากกลุ่มชาวบ้าน
ได้รับผลกระทบจาการสร้างเขื่อน ที่ผ่านมาก็ได้ติดตามการแก้ไขปัญหาตลอดก็ไม่มี
ความคืบหน้า อีกทั้งสถานการณ์ปัจจุบันการบริหารจัดการน้ าของหน่วยงานภาครัฐที่
รับผิดชอบก็ ล้มเหลวท าให้น้ าท่วมพ้ืนที่การเกษตรมานานกว่า 2 เดือนแล้ว 
     ส่วนการเรียกร้องนี้ชาวบ้านก็ท าตามโครงสร้างที่มีคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
ตามที่ภาครัฐได้ระบุตามโครงสร้างและขั้นตอนการร้องเรียนที่ชอบด้วยกฎหมายมา
โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรวม 4 ชุดเพ่ือแก้ไขปัญหาตั้งแต่ ปี 2558(ประชุม
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2558) เพ่ืออ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการร้องเรียน
เกี่ยวกับการบริหารขัดการน้ า แต่คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวก็ไม่มีการด าเนินการ
ใดๆ ตัวแทนชาวบ้านลุ่มน้ าชี จังหวัดร้อยเอ็ดจึงรวมตัวกันมายื่นหนังสือและทวง
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สัญญาถึงรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกรมชลประทานซึ่งเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก เพ่ือให้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 
      ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่และได้รับมอบหมาย คือ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
รองผู้ว่าราชการจังหัดร้อยเอ็ด รับเรื่องจะต้องเร่งด าเนินการ คือ (1) จะส่งหนังสือถึง
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ (2)จะให้ชลประทานเปิดประชุม
อนุกรรมการแก้ไขปัญหาจากการสร้างฝายร้อยเอ็ด ฝายยโสธร -พนมไพร และฝาย
ธาตุน้อย ภายใน 15 วัน และจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน ตัวชาวบ้านลุ่มน้ าชี จ.ร้อยเอ็ด (โดยนางอมรรัตน์ วิเศษหวาน /นายจันทา จันทรา
ทอง )จุดยืนคือ ให้ด าเนินการเร่งรัดประชุมคณะกรรมการฯ และแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ซ้ าซากอย่างเร่งด่วน 
ผู้ว่าราชการจังหัดร้อยเอ็ด จุดยืนคือ จะส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และขอให้ส านักของกรมชลประทานเปิดประชุมอนุกรรมการแก้ไขปัญหา
จากการสร้างฝายตามข้ันตอนของทางราชการ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.ตัวแทนชาวบ้านดอนแก้ว ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 
2.ส านักนายกรัฐมนตรี  
3.ผู้ว่าราชการจังหัดร้อยเอ็ด 
4.รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5.กรมชลประทาน 
6.คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาน้ าจากการสร้างฝายร้อยเอ็ด ฝายยโสธร-ฝายพนม
ไพร และฝายธาตุน้อยลุ่มน้ าชี จ.ร้อยเอ็ด 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ. 2558-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต เนื่องจากมีการยื่นข้อเรียกร้องในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการน้ าในลุ่มน้ าชี ที่มี

ผลกระทบหลายจังหวัดนอกเหนือจากจังหวัดร้อยเอ็ด ผลกระทบมีอยู่ในวงกว้างและ
อยู่ในความสนใจของกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม หากไม่ได้รับการแก้ไข
หรือมีการแก้ไขไม่ทั่วถึง อาจน ามาซึ่งการเรียกร้องในประเด็นข้อขัดแย้งที่ขยายวง
กว้างและอาจเข้มข้นมากยิ่งขึ้น 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ประชุมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการน้ า 

2.ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกรมชลประทานเพ่ือแก้ไข
ปัญหา 
3.ยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหัดร้อยเอ็ด 
4.ชุมนุมเรียกร้องให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการน้ า
ด าเนินการแก้ไข 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านดอนแก้ว ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 
2.ส านักข่าวพลเมือง (ออนไลน์) "ชาวบ้านลุ่มน้ าชีสุดทน! บุกศาลากลางร้อยเอ็ด ร้อง
น้ าท่วมซ้ าซาก รัฐแก้ปัญหาไม่คืบ"( https://www.citizenthaipbs.net/node/21686 ) 
เมื่อ 28 กันยายน 2560 เวลา 18.07 น. 
3.ส านักข่าวประชาไทย"ชาวลุ่มน้ าชี ร้อง รมว.เกษตรฯ น้ าท่วมซ้ าซาก รัฐแก้ปัญหา
ไม่คืบ" (https://prachatai.com/journal/2017/09/73415 ) 
เมื่อ 26 กันยายน 2560 เวลา 23.12 น. 

https://www.citizenthaipbs.net/node/21686
https://prachatai.com/journal/2017/09/73415
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9.จังหวัดมุกดาหาร 

ประเด็นที่ 1 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านหนองแวงได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของ
โรงงานยางพารามุกดาหาร 

พ้ืนที่ ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสิ่งแวดล้อม(การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อในระดับท้องถิ่น การรับอยู่จึงอยู่ใน

ระดับท้องถิ่นคือพ้ืนที่อ าเภอนิคมค าสร้อยจังหวัดมุกดาหารเท่านั้น 
ประเด็นขัดแย้ง การประกอบกิจการโรงงารนยางพาราของเอกชนส่งผลมลภาวะด้านกลิ่นกระทบต่อ

ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อน ชาวบ้านจึงร้องเรียนคัดค้านให้มีการแก้ไข
ปัญหา 

ความเป็นมา                  เกิดเหตุความขัดแย้งระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดว่านใหญ่การเกษตร
กับชาวบ้านหนองแวง โดยพ้ืนที่ขัดแย้งตั้งอยู่ที่ ตั้งอยู่เลขที่ 258 ม. 1 ต.หนองแวง 
อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร โดยชาวบ้านได้ร้องทุกข์ว่าได้รับความเดือดร้อนจาก
กลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพาราของห้างหุ้นส่วนจ ากัดว่านใหญ่การเกษตร ที่อยู่ห่าง
จากบ้านหนองแวงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 1 กม. มีการตรวจสอบ
แล้วพบว่ามีการกองเก็บยางก้อนถ้วยคลุมด้วยผ้าใบมีน้ าเน่าเสียไหลออกมาจากกอง
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เก็บยาง มีบ่อบ าบัดน้ าเสียเป็นบ่อดิน 8 บ่อ มีกลิ่นเหม็นมาก 
                ส่วนหา้งหุ้นส่วนจ ากัดว่านใหญ่การเกษตร ผู้จัดการโรงงาน (นายสุวิทย์ 
หนูนวล) แจ้งต่อชาวบ้านว่าตนได้เช่าโรงงานดังกล่าวต่อจากเจ้าของเดิมได้ประมาณ 
1 ปี  เพ่ือรับซื้อยางก้อนถ้วยซึ่งมีน้ าในก้อนยางจากเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัด
มุกดาหาร แล้วน าไปล้างท าความสะอาดและรีดน้ าออกท าเป็นยางเครป เพ่ือส่งขาย
โรงงานยางแท่งอีกต่อหนึ่ง โดยจ้างคนงานจากบ้านหนองแวงท างานที่โรงงานด้วย ที่
ผ่านมาได้รับซื้อยางก้อนถ้วยไม่จ ากัดจ านวนแต่เครื่องจักรสามารถผลิตยางเครปได้
เพียงวันละ 40 ตัน ท าให้ยางก้อนถ้วยตกค้างหมักหมม ประกอบกับช่วงนี้เป็นฤดู
หนาว อากาศเย็น ความกดอากาศสูงท าให้กลิ่นเหม็นลอยต่ า กระจายเป็นวงกว้าง 
และอยู่นานกว่าช่วงที่อากาศร้อนจึงท าให้เกิดกลิ่นเหม็นดังกล่าว 
                  ต่อมาวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ชาวบ้านได้มีการร้องเรียนไปยัง
หน่วยงานภาครัฐคือศูนย์ด ารงธรรมและกอ.รมน.มุกดาหาร น าโดยนางศิริรัตน์ คน
เพียร ตัวแทนกลุ่มชาวบ้าน และให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ชาวบ้านหนองแวงหลาย
ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของโรงงานยางพารา กระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของชาวบ้านจึงไปร้องทุกข์ที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมุกดาหารให้ช่วยแก้ไข
ปัญหา ด้าน ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/ผอ.รมน.จังหวัด
มุกดาหาร มอบหมายให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประสานก าลังกับ พ.อ.พร
เทพ ชิ้นสุวรรณ รอง ผอ.รมน.จว.มห.(ท)/รองผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 11 กกล.รส.จว.
มุกดาหาร สาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด อ าเภอนิคมค าสร้อย สภ.นิคมค า
สร้อย สสอ.นิคมค าสร้อย อบต.หนองแวง ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา กรณีชาวบ้านหนองแวงร้องทุกข์ว่าได้รับความเดือดร้อน
จากกลิ่นเหม็นของโรงงานยางพารา 
        ผลจากการลงตรวจสอบพ้ืนที่ความขัดแย้งและได้สอบสวนสภาพปัญหา จึงมี
แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเบื้องต้นโดยให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัดว่านใหญ่
การเกษตร ด าเนินการบางอย่างเพ่ือลดปัญหาความเดือดร้อน ดังนี้ 
              1)จะลดการรับซื้อยางก้อนถ้วยลงเหลือวันละ 40 ตัน เท่ากับก าลังผลิต
ของโรงงาน เพ่ือไม่ให้ยางตกค้าง หมักหมม เกิดกลิ่นเหม็น 
              2)จะผลิตยางเครปเฉพาะช่วงเวลา 08.00-17.00น. ของแต่ละวัน ไม่ท า
โอที 
              3)จะกระจายน้ าเสียจากบ่อบ าบัด 3 บ่อ ไปลง 8 บ่อ เพ่ือให้จุลินทรีย์
ได้รับแสงแดดมากข้ึนสามารถย่อยสลายได้ดีขึ้น 
              4)จะเพ่ิมปริมาณEMลงในบ่อบ าบัดน้ าเสียเพ่ือเร่งการย่อยสลาย 
              5)จะทดลองใช้จุลินทรีย์ก าจัดกลิ่นเหม็นชนิดใหม่ชื่อ Micro Blaze เพ่ือ
แสวงหาวิธีแก้ไขปัญหาใหม่ๆ 
              6)จะรีบแก้ไขปัญหาตามมาตรการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน 
              7)ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอนิคมค าสร้อยจะติดตามความคืบหน้าการแก้ไข
ปัญหาของโรงงาน แล้วประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
ทราบเป็นระยะต่อไป 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มชาวบ้านหนองแวง(ตัวแทนโดยนางศิริรัตน์ คนเพียร) จุดยืนคือ  แก้ไขปัญหา
กลิ่นเหม็นจากการจัดการของเสียโรงงานยางพาราของห้างหุ้นส่วนจ ากัดว่านใหญ่
การเกษตร 
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ห้างหุ้นส่วนจ ากัดว่านใหญ่การเกษตร จุดยืนคือ จะด าเนินการแก้ไขตามที่หน่วยงาน
ภาครัฐเสนอแนะแต่สามารถด าเนินการได้บางขั้นตอนเท่านั้น 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 
 
 
 
 
 

1.กลุ่มชาวบ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร 
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัดว่านใหญ่การเกษตร ตั้งอยู่เลขที่ 258 ม. 1 ต.หนองแวง อ.นิคม
ค าสร้อย จ.มุกดาหาร 
3.ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร 
4.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 
5.ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ. 2560-2561) 
สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งเป็นปัญหาระหว่างผู้ประกอบกิจการและชาวหนองแวง ปัญหา

เกิดจากระบบการบ าบัดไม่ดีและส่งผลมลภาวะด้านกลิ่น มีการจัดการปัญหาตามที่
ภาครัฐเสนอแนะและมีหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบควบคุม แต่เนื่องด้วยปัญหา
เรื่องกลิ่นเหม็นกับสภาพความเป็นอยู่ มีโอกาสจะมีการร้องเรียนซ้ าและอาจเกิด
ปัญหาการยกระดับความขัดแย้งขยายตัวขึ้นในอนาคตได้อีก 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมคัดค้านให้หา้งหุ้นส่วนจ ากัดว่านใหญ่การเกษตรแก้ไขปัญหา 

2.ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านหนองแวง 

2.สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร 
3.ส านักข่าวเซเว่นเดย์นิวส์ (ออนไลน์) "มุกดาหาร : ศูนย์ด ารงธรรมร่วมกอ.รมน.
มุกดาหารแก้ไขปัญหาชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของโรงงาน
ยางพารา" (http://www.sevendaynew.com/35507 )  
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2560 
 

รูปภาพ 
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9.จังหวัดมุกดาหาร 

ประเด็นที่ 2 ความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าดงหมูกว่า 300 ไร่ 

พ้ืนที่ ต าบลค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การเรียกร้องสิทธิชุมชน/การจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อในระดับชาติ ประชาชนให้ความ

สนใจอย่างแพร่หลายเนื่องจากผลกระทบเกี่ยวเนื่องของประชนหลายกลุ่มในพ้ืนที่
เดียวกันที่ชาวบ้านร้องเรียนภาครัฐและภาครัฐด าเนินคดีกับชาวบ้านและมีการ
เคลื่อนไหว้ขัดแย้งกันเองระหว่างกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนที่ ระดับการรับรู้ของสังคมจึงมี
อย่างกว้างขวาง 

ประเด็นขัดแย้ง กรณีชาวบ้านใช้ที่ดินท ากินทับซ้อนกับพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ของหน่วยงาน
ภาครัฐ มีการด าเนินคดีตามกฎหมายต่อชาวบ้านที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้บุรุก มีการ
เรียกร้องความเป็นธรรมต่อหน่วยงานภาครัฐ 

ความเป็นมา เกิดเหตุความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากภาครัฐอ้างว่า
ชาวบ้านบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู ต าบลค าป่าหลาย จังหวัดมุกดาหาร 
มีการแจ้งความด าเนินคดีต่อชาวบ้านที่ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกพ้ืนที่ โดยนายสุรเดช อัค
ราช ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) มุกดาหาร 
พร้อมด้วย ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ผอ.ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร หน่วยป้องกันรักษา
ป่า ที่ มห 1 (ค าป่าหลาย) และเจ้าหน้าที่ต ารวจ บก. ปทส. ได้ร่วมกันออกตรวจสอบ
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู ท้องที่ต าบลค าป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร หลังจาก
มีพลเมืองดีร้องเรียนว่ามีการบุกรุกจากชาวบ้านและที่กรมป่าไม้แจ้งพิกัดมาให้
ตรวจสอบพื้นท่ีดังกล่าว 
         ภายหลังการตรวจสอบปรากฏว่า มีผู้เข้าไปลักลอบบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า 
และน าพ้ืนที่ไปประกอบการเกษตรเพ่ือปลูกมันส าปะหลัง อ้อย และปลูกยางพารา 
ซึ่งเป็นการบุกรุกพ้ืนที่ป่าใหม่จ านวน 5 จุด พ้ืนที่ป่าถูกบุกรุกประมาณ 300 ไร่ จึง
มอบหมายให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห 1 (ค าป่าหลาย) น าเรื่องเข้าร้องทุกข์ต่อ
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พนักงานสอบสวนด าเนินคดีตามกฎหมาย และจะได้เตรียมการเพ่ือหาทางฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ป่าที่ถูกบุกรุกให้กลับมาสมบูรณ์โดยเร็ว เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ราบสูงและเป็นป่าต้นน้ า
ล าธารของจังหวัดมุกดาหาร 
          ฝ่ายภาครัฐได้มีท่าทีต่อชาวบ้านและพยายามหาทางออกร่วมกัน จึงมีการ
เจรจาและพูดคุยกับกลุ่มตัวแทนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ คือ ผู้อ านวยการ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร  แจ้งว่ารัฐบาล
ประกาศนโยบายทวงคืนผืนป่า โดยยึดพ้ืนที่ท ากินที่ชาวบ้านบุกรุกแผ้วถางเอาคืนมา
ปลูกป่า ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติทั่วประเทศมี
จ านวนน้อยในส่วนชาวบ้านเองก็ต้องอยู่รอด ซึ่งเป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้อง
หารือหาทางออกร่วมกัน หากไม่เช่นนั้นความขัดแย้งจะขยายตัวต่อเนื่อง ดังนั้นต้อง
สามารถปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นต้นทุนประเทศเอาไว้ได้อย่างยั่งยืน
อยู่รอดไปได้พร้อมๆ กับคนในพ้ืนที่ไม่สร้างความขัดแย้ง และทุกฝ่ายอยู่ได้ตาม
สมควรแก่อัตภาพต่อไป 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มชาวบ้านที่อาศัยในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู จุดยืนคือ เข้าครอบครอง
และท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมูเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ป่าชุมชน 
ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร หน่วยป้องกันรักษาป่า (ค าป่าหลาย) จุดยืนคือ น าเรื่องเข้าร้อง
ทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนด าเนินคดีตามกฎหมาย และจะได้เตรียมการเพ่ือหาทาง
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าที่ถูกบุกรุกให้กลับมาสมบูรณ์โดยเร็ว 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มชาวบ้านที่อาศัยในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู 
2.ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) มุกดาหาร 
3.ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ผอ.ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร หน่วยป้องกันรักษา
ป่าที่ มห. 1 (ค าป่าหลาย) 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต เนื่องจากความขัดแย้งเป็นข้อพิพาทระหว่างประชาชนในพื้นที่กับหน่วยงานภาครัฐที่

รับผิดชอบ ความผิดเป็นฐานความผิดด้านอาญา มีผลกระทบต่อเสรีภาพ เนื่องจาก
ต้องมีการย้ายออกจากพ้ืนที่ ความขัดแย้งอยู่ในความสนใจของกลุ่มนักสิทธิมนุษยชน
และสิ่งแวดล้อม หากไม่ได้รับการแก้ไขหรือมีการแก้ไขไม่ทั่วถึง อาจน ามาซึ่ งการ
เรียกร้องในประเด็นข้อขัดแย้งที่ขยายวงกว้างและอาจเข้มข้นมากยิ่งข้ึน 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ลงพื้นที่ประชุมเจรจากับกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ 

2.แจ้งความด าเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนและบุกรุกพ้ืนที่ตามกฎหมาย 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านที่อาศัยในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู 

2.สัมภาษณ์ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู 
3.ฐานข้อมูลข่าว MGR Online (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) “ทสจ.มุกดาหารบุก
ตรวจสอบพื้นท่ีป่าต้นน้ าหลังถูกชาวบ้านบุกรุกกว่า 300 ไร่”
(https://mgronline.com/local/detail/9610000057833 )  
เมื่อ 11 มิ.ย. 2561 เวลา 15:18 น. 
4.หนังสือพิมแนวหน้า (ออนไลน์) “ทสจ.มุกดาหารลงพ้ืนที่ติดป้ายทวงคืนผืนป่าจาก
นายทุนกว่า3พันไร่” (https://www.naewna.com/local/369810 ) 
เมื่อ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 19.19 น. 

https://mgronline.com/local/detail/9610000057833
https://www.naewna.com/local/369810
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9.จังหวัดมุกดาหาร 

ประเด็นที่ 3 ความขัดแย้งจากการถูกปิดถนนทางเข้าหมู่บ้านที่ใช้สัญจรไปมานานกว่า 20 ปี 
พ้ืนที่ อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การจัดการทรัพยากรชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อในระดับท้องถิ่น การรับอยู่จึงอยู่ใน

ระดับท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหารเท่านั้น 
ประเด็นขัดแย้ง การการใช้ประโยชน์และอ้างสิทธิเหนือที่ดินของเอกชน กระทบต่อการใช้ประโยชน์

สาธารณะของชุมชน มีการร้องเรียนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหา 
ความเป็นมา           เกิดเหตุชาวบ้านค าเขือง บ้านเหมืองบ่า บ้านค าเขือง 6 หมู่บ้าน น าโดยนาย

สง่า พิมพ์นนท์ ผู้ใหญ่บ้านเหมืองบ่า และชาวบ้านอีกจ านวนกว่า 100 คน ชุมนุม
เรียกร้องเรียกร้องขอให้เปิดถนนเข้าหมู่บ้าน ซึ่งถนนสายดังกล่าว ชาวบ้านใช้มานาน 
20 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2539 พอมาเดือน ธันวาคม 2560 ได้มีผู้น าดินมาถมปิดกั้น
ถนนลูกรัง และป้ายไปปิดว่าเป็นถนนส่วนบุคคล ท าให้ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางดังกล่าว 
ได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถสัญจรไปมาได้  จึงท าให้ชาวบ้านออกมา
เรียกร้องขอให้เปิดถนนเส้นเหมืองบ่าตัดกับถนนบายพาสเลี่ยงเมืองมุกดาหาร 
            ชาวบ้านจึงยื่นหนังสือร้องเรียนผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรม 
จังหวัดมุกดาหาร ส่วนศูนย์ด ารงธรรมฯ แจงว่าจะส่งเรื่องให้ทางอ าเภอมีการ
สอบสวนหาข้อเท็จจริงก่อนและจะต้องด าเนินตามขั้นตอน อย่างไรก็ตามกลุ่ม
ชาวบ้านเรียกร้องขอให้เปิดถนนใช้ก่อน เพราะได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก  และ
ชาวบ้านแจ้งว่าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขกลุ่มแกนน าชาวบ้านจะเดินทางเข้าไป
ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เพ่ือให้
ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน ชาวบ้านค าเขือง บ้านเหมืองบ่า (น าโดยนายสง่า พิมพ์นนท์) จุดยืนคือ  เร่งแก้ไข
ปัญหาการปิดถนนสาธารณะ ขอให้เปิดถนนเส้นเหมืองบ่าตัดกับถนนบายพาสเลี่ยง
เมืองมุกดาหาร 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จุดยืนคือ ขอให้อ าเภอเมืองได้สอบสวนหาข้อเท็จจริง 
ก่อนด าเนินการแก้ไขตามขั้นตอน 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.ตัวแทนชาวบ้านค าเขือง/บ้านเหมืองบ่า 
2.ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 
3.ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ. 2560-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งเป็นข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านที่ใช้ทางสาธารณะและถูก

หน่วยงานหรือบุคคลอ้างสิทธิเหนือพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในชุมชน เป็นเรื่องที่
เกิดขึ้นภายในชุมชนแต่พิจารณาแล้วการแก้ไขปัญหามีบุ คคลหลายฝ่ายหลาย
หน่วยงานและซับซ้อน หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ยุติในระดับจังหวัดได้ เมื่อมีการ
เรียกร้องโดยตรงถึงนายกรัฐมนตรีก็อาจจะยกระดับความขัดแย้งขึ้นในวงกว้างได้ 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาโดยผู้น าชุมชน อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 



106 
 

2.ยื่นหนังสือผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านค าเขือง/บ้านเหมืองบ่า 
2.ส านักข่าวสปิง นิวส์ (ออนไลน์) “ชาวบ้าน จ.มุกดาหาร ร้องนายกฯ ให้เปิดถนนเข้า
หมู่บ้าน” (https://www.springnews.co.th/news/175367)  
เมื่อ 06  มกราคม  2018 เวลา 15:46 น. 
 

รูปภาพ 
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9.จังหวัดมุกดาหาร 

ประเด็นที่ 4 กรณีการคัดค้านการสร้างมัสยิดกลางจังหวัดมุกดาหาร 
พ้ืนที่ อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม-ศาสนา 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อในระดับท้องถิ่น เป็นประเด็นปัญหา

ความขัดแย้งเกี่ยวกับศาสนาในท้องถิ่นการรับอยู่จึงอยู่ในระดับท้องถิ่นในจังหวัด
มุกดาหารเท่านั้น 

ประเดน็ขัดแย้ง ความเห็นต่างด้านศาสนา มีการสร้างมัสยิดแต่ได้รับการก่อกวนจากคนในพ้ืนที่             
(ไม่ทราบฝ่าย) เกิดปัญหาความขัดแย้งในชุมชนเรื่องแนวคิดด้านศาสนา จึงร้องเรียน
ภาครัฐให้เข้ามาแก้ไข 

ความเป็นมา           เกิดเหตุบุคคลไม่ทราบฝ่าย(แต่อ้างเป็นตัวแทนชุมชน)เข้ามาปิดป้ายคัดค้าน
บริเวณที่ก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดมุกดาหาร  ซึ่งมัสยิดกลางจังหวัดมุกดาหารที่
ก าลังก่อสร้างอยู่นั้น มีกลุ่มมุสลิมที่เป็นข้าราชการเกษียณจากกรุงเทพมหานคร เป็น
ผู้ริเริ่มก่อสร้างมัสยิดแห่งนี้ในจังหวัดมุกดาหารและประสานมุสลิมที่อยู่ในพ้ืนที่(นาย
อดุลย์ บุญประเสริฐ หรือลาดุล)ให้ช่วยดูแลการก่อสร้าง เพราะตนเป็นคนในพ้ืนที่นี้
มานาน เรียกได้ว่าเป็นมุสลิมคนแรกก็ว่าได้ในจังหวัดมุกดาหาร ตนอยู่มาตั้งแต่ 
มุกดาหารเป็นเพียงแค่อ าเภอหนึ่งเท่านั้น เมื่อก่อนตอนยังไม่มีมัสยิด  มีความ
ยากล าบากในการเดินทางเพ่ือไปละหมาด เมื่อจังหวัดมุกดาหารมีความเจริญขึ้นพ่ี
น้องมุสลิมก็มีจ านวนเพิ่มขึ้น จึงเป็นจุดริเริ่มในการสร้างมัสยิดกลางจังหวัดมุกดาหาร 
         จากเหตุการณ์ความขัดแย้งที่มีการน าป้ายเข้าใสปิดในเวลากลางคืนและ
เขียนข้อความข่มขู่  นายอดุลย์ บุญประเสริฐ ในฐานะผู้ดูแลการก่อสร้างยังไม่ทราบ
ว่าผู้ใดน ามาติด แต่จากการสอบถามคนงานที่ก่อสร้าง บอกว่า ตอนตีสี่ครึ่งมีกลุ่มคน
ประมาณ 6 คน น ามาติด เมื่อตนทราบจึงได้แจ้งต ารวจและทหารในพ้ืนที่   ต่อมามี 
คนงานแจ้งอีกว่าพบกลุ่มคนประมาณ 7 คน มีทั้งอาวุธปืนและคมแฝก มาสอบถาม
ว่าใครน าป้ายผ้าออก และมีการข่มขู่แจ้งกับทางคนงานว่าห้ามก่อสร้างมัสยิดแห่งนี้ 
และถามถึงนายอดุลย์ บุญประเสริฐ หรือลาดุล ผู้ดูแลการก่อสร้าง 
        ส่วนนายอดุลย์ บุญประเสริฐ ก็ยังไม่ทราบว่ากลุ่มคนดังกล่าวที่น าป้ายผ้ามา
ติดและมาข่มขู่ลูกน้องตนที่เป็นคนงานนั้นเป็นใครมาจากไหน เพราะตนก็สอบถาม
เพ่ือนบ้านอยู่บริเวณใกล้เคียงมัสยิด ที่นับถือศาสนาพุทธ ปรากฏว่า เพ่ือนบ้านก็ไม่
ทราบว่าเป็นใคร แต่เบื้องตนก็น่าจะเป็นกลุ่มผู้คัดค้านการก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัด
มุกดาหาร  เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวจึงขอแจ้งความและขอให้ทางเจ้าหน้าที่ทหารเข้า
มาดูแลความสงบเรียบร้อบเพราะหวั่นจะเกิดปัญหาความขัดแย้งที่รุ่นแรงกว่านี้ 
 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่ จุดยืนคือ ยุติการก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดมุกดาหาร   
ผู้ดูแลการสร้างมัสยิดกลาง (นายอดุลย์ บุญประเสริฐ) จุดยืนคือ ด าเนินการก่อสร้าง
มัสยิดกลางจังหวัดมกุดาหาร ตามเจตนารมณ์ของผู้ริเริ่มให้ก่อสร้างมัสยิด 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มผู้คัดค้านการก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดมุกดาหาร (ไม่ประสงค์ออกนาม) 
2.นายอดุลย์ บุญประเสริฐ หรือลาดุล) ผู้ดูแลการก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัด
มุกดาหาร   

ระยะเวลา 1-3 (ปี พ.ศ. 2559-2561) 
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สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในจังหวัดมุกดาหาร แต่เป็นเรื่องความขัดแย้งทาง

ศาสนา และกลุ่มผู้คัดค้านไม่แสดงตัว อ้างเพียงเป็นคนในชุมชน ประเด็นศาสนาอยู่
ในความสนใจของประชาชนและมีความละเอียดอ่อน  แนวโน้มการแก้ไขปัญหาอาจ
มีข้อจ ากัดและโอกาสที่จะยกระดับขยายตัวความรุนแรงยิ่งขึ้น 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ปิดป้ายประกาศคัดค้านการก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดมุกดาหาร 

2.มีการยื่นหนังสือเพ่ือขอความคุ้มครองจากฝ่ายปกครองเพ่ือความปลอดภัยและ
ค้นหาผู้แทนกลุ่มเพื่อเชิญเจรจาแก้ไขความขัดแย้ง 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านผู้เห็นและทราบเหตุการณ์  
2.ข่าวมุสลิม ฟอร์ พรีช (ออนไลน์) “อีกแล้ว! ชาวมุกดาหารฮือ ปักป้ายต้านสร้าง
มัสยิดกลางฯ” ( https://muslim4peace.net ) เมื่อ 16 พฤษภาคม 2560 
 

รูปภาพ 
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9.จังหวัดมุกดาหาร 

ประเด็นที่ 5 ความขัดแย้งกรณีหน่วยป้องกันรักษาป่าค าป่าหลายไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ท า
กิน 

พ้ืนที่ บ้านนาค าน้อย ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อในระดับท้องถิ่น การรับอยู่จึงอยู่ใน

ระดับท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหารเท่านั้น 
ประเด็นขัดแย้ง มีการอนุญาตให้บริษัทเอกชนท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่สาธารณะ

ประโยชน์ชุมชนกระทบพ้ืนที่ท ากินของชาวบ้าน จึงเรียกร้องและคัดค้านการใช้
ประโยชน์ของเอกชนโดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน 

ความเป็นมา           ในปี พ.ศ. 2559 เกิดเหตุความขัดแย้ง  อดีตก านันต าบลค าป่าหลาย(นายไส 
ชัยบัน) พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 1, 5, 6, และ 13 ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอ
เมือง จังหวัดมุกดาหาร กว่า 50 คน ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดมุกดาหาร คัดค้านการสัมปทาน โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนอด
หินทรายเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 ต าบลค าป่าหลาย 
อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมี บริษัท ทรี มาเธอร์ เทรดดิ้ง จ ากัด  เป็นผู้ขอ
สัมปทาน และชาวบ้านเห็นว่าโครงการนี้จะส่งผลกระทบวิถีชีวิตของชุมชน 
               ต่อมากลุ่มอนุรักษ์น้ าซับค าป่าหลาย จ.มุกดาหาร ได้ยื่นหนังสือ
ร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพ่ือขอให้ตรวจสอบ พฤติกรรมเจ้าหน้าที่
หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ ที่ มห.1( ค าป่าหลาย ) กลุ่มอนุรักษ์น้ าซับค าป่าหลายได้
ติดตามโครงการเหมืองแร่หินทรายอุตสาหกรรม ในท้องที่ หมู่ 6 บ้านนาค าน้อย 
ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการขอ
ประทานบัตรและจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น แต่ประชาชนในพ้ืนที่ถูกกลุ่มบุคคลที่
อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ ที่ มห.1 (ค าป่าหลาย) ใช้ค าสั่งคุกคาม
และพยายามจับกุมประชาชนที่อยู่ระหว่างเขตรอยต่อป่าสงวนแห่งชาติดงหมู แปลง 
2 ขณะที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบแนวเขตและพิสูจน์สิทธิ์การครอบครอง 
         กลุ่มอนุรักษ์น้ าซับค าป่าหลายจึงเรียกร้องให้สอบพฤติกรรมหน่วยป้องกัน
รักษาป่าค าป่าหลาย กรณีที่ไล่ชาวบ้านออกจากพ้ืนที่นั้นส่อเอ้ือประโยชน์นายทุน
เหมือง หลังหลอกชาวบ้านเซ็นชื่อจนเสียสิทธิ์ครอบครองหรือไม่ กลุ่มอนุรักษ์น้ าซับ
ค าป่าหลาย จึงมีข้อเรียกร้องดังนี้  
             1.ขอให้ตรวจสอบหนังสือค าสั่งระเบียบปฏิบัติและข้อกฎหมาย การ
กระท าดังกล่าวของเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ มห. 1 ( ค าป่าหลาย ) ว่าได้
ท าสอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ถูกต้องหรือไม่อย่างไร 
             2.การอนุมัติอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงหมู แปลง ซึ่งยัง
เป็น พ้ืนที่ป่ าและแหล่งต้นน้ าซับซึม ให้แก่บริษัทเอกชนเหมืองแร่หินทราย
อุตสาหกรรมนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน ในการอนุมัติอนุญาต
ตามค าสั่งระเบียบ และข้อกฎหมายถูกต้องหรือไม่อย่างไร 
          3.การที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทฯ ผู้ได้รับสัมปทานหลอกลวง
ประชาชน ให้เซ็นต์ลงนามรายชื่อโดยไม่แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงแก่ชาวบ้าน จน
ท าให้ชาวบ้านเสียสิทธิ์เสียโอกาสในที่ท ากิน การกระท าดังกล่าวได้กระท าชอบด้วย
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กฎหมายหรือไม่อย่างไร 
          4.ขอให้ตั้งกรรมการตรวจสอบวินัยและพฤติกรรมที่ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ ที่ มห.1 (ค าป่าหลาย) การกระท า
ดังกล่าวได้กระท าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรหากได้ผลเป็นประการใดขอให้
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังที่อยู่ที่ปรากฏบน
หนังสือฉบับนี ้

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มอนุรักษ์น้ าซับค าป่าหลาย จุดยืนคือ คัดค้านการสัมปทานโครงการท าเหมืองแร่
หินอุตสาหกรรมชนอดหินทรายเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ให้ตรวจสอบวินัยและ
พฤติกรรมที่ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ ที่ มห.
1 (ค าป่าหลาย) 
หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ ที่ มห.1( ค าป่าหลาย )  จุดยืนคือ อนุญาตให้เอกชน
(บริษัท ทรี มาเธอร์ เทรดดิ้ง จ ากัด) ด าเนินโครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชน
อดหินทรายเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้างในพ้ืนที่ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มอนุรักษ์น้ าซับค าป่าหลาย 
2.หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ ที่ มห.1( ค าป่าหลาย ) 
3.ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร 
4.บริษัท ทรี มาเธอร์ เทรดดิ้ง จ ากัด 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ.2559-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต เนื่องจากมีการยื่นข้อเรียกร้องในประเด็นเกี่ยวกับการถูกไล่ที่ท ากินอันเนื่องมาจาก

การบริหารจัดการของภาครัฐ ปัญหาดังกล่าวเป็นที่รับรู้ทางสังคมของอ าเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหารและพ้ืนที่ใกล้เคียง ปัญหามีผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีวิตของ
ชุมชน หากไม่ได้รับการแก้ไข มีแนวโน้มในการขยายตัวความขัดแย้งขึ้นอีกได้ 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องความเป็นธรรมในพ้ืนที่บ้านนาค าน้อย ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอ

เมือง จังหวัดมุกดาหาร 
2.ยื่นหนังสือต่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์กลุ่มอนุรักษ์น้ าซบัค าป่าหลาย 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
3.ไทยโพสต์ (ออนไลน์)  "ป่าไม้มุกดาหาร ตะเพิดชาวบ้าน!ประเคนที่นายทุนเหมือง" 
(https://www.thaipost.net/main/detail/16102) 
เมื่อ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 21:27 น. 

https://www.thaipost.net/main/detail/16102
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10.จังหวัดมหาสารคาม 

ประเด็นที่ 1 กรณีความขัดแย้งศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยในจังหวัด 
มหาสารคามคัดค้านห้ามกลุ่มอาจารย์เคลื่อนไหวต้าน คสช. 

พ้ืนที่ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านการเมือง (การเรียกร้องสิทธิทางการเมือง) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏในสื่อระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เนื่องจากเป็น

ความเคลื่อนด้านการเมืองและการคัดค้านอ านาจ คสช. ระดับการรับอยู่จึง
แพร่หลายไปทุกสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ 

ประเด็นขัดแย้ง กลุ่มอาจารย์และนักศึกษาเคลื่อนไหวทางการเมืองต้านอ านาจรัฐบาล คสช.ท าให้
ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นการเคลื่อนไหวทั้งองค์กร แต่มีอาจารย์และนักศึกษาอีก
กลุ่มหนึ่ง คัดค้านการแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวเพราะ
เกรงว่าประชาชนเข้าใจผิดเหมารวมว่าร่วมกันต้านอ านาจ คสช.  จึงมีการโต้ตอบ
และแสดงจุดยื่นของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย 

ความเป็นมา            เกิดเหตุความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาจารย์  นักศึกษาศิษย์ เก่า ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ได้ออกมา
เคลื่อนไหวคัดค้านการใช้อ านาจของ คสช. โดยกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาได้ชุมนุม
คัดค้านและแสดงออกถึงความไม่พอใจของอ านาจ คสช. จึงมีการชุมนุมต่อต้านโดย
เหมารวมว่าเป็นจุดยืนของมหาวิทยาลัย ทั้งๆที่คนภายในมหาวิทยาลัยฯไม่ได้เห็น
ด้วยกับการกระท าดังกล่าวและถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะจะท าให้เกิดความ
ขัดแย้ง 
            ส่วนทางด้านกลุ่มอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า อีกกลุ่มหนึ่งเห็นว่าไม่
ถูกต้องและไมเห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวคัดค้านในครั้งนี้ จึงได้รวมตัวกันออก
แถลงการณ์ตอบโต้ กรณีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม แถลงข่าวที่กองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.มหาสารคาม 
ระบุว่า เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2558 เวลา 11.30 น. ได้มีกลุ่มอาจารย์ นิสิตและนักศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกลุ่มหนึ่ง น า
โดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 
ผศ.สมาน ศรีสะอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกันแถลง
ข่าวต่อสื่อมวลชน ณ กองบังคับการกองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.
มหาสารคาม และร่วมกันลงชื่อเรียกร้องให้กลุ่มบุคคลยุติความเคลื่อนไหวต่อต้าน 
คสช. โดยไม่ เห็นด้วยกับการคัดค้าน คสช.โดยคณาจารย์  ศิษย์เก่าและนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ขอแสดงจุดยืนดังนี้ 
                1.เนื้อหาของการแถลงข่าวและมีการน าเสนอทางสื่อมวลชนระบุว่า
เป็น “จุดยืนมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามไม่เห็น
ด้วยต้าน คสช.ทุกกรณี” พวกเราเห็นว่า การแถลงดังกล่าวเป็นจุดยืนส่วนตัวของ
อาจารย์และนิสิตที่เข้าร่วมในการแถลง ไม่ใช่จุดยืนของคณาจารย์และนิสิตทั้งหมด
ในมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง เนื่องจากไม่เคยมีกระบวนการใดๆ ที่เป็นการสอบถาม
คณาจารย์และนิสิตทั้ง 2 มหาวิทยาลัยแต่อย่างใด ดังนั้นบุคคลดังกล่าวจึงไม่สามารถ
อ้างว่าเป็นจุดยืนของมหาวิทยาลัย ในทางกลับกัน การแถลงดังกล่าวคือพฤติกรรม
การแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัย พวกเราจึงขอให้อาจารย์กลุ่มดังกล่าวยุติพฤติกรรมนั้น 
เพ่ือไม่ให้เป็นที่เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและกระทบต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
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มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
                2.ตามที่มีอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รศ.ดร.สุทธิพงศ์ หก
สุวรรณ) ระบุในการแถลงข่าวตามที่ปรากฏในสื่อมวลชนว่า “การเคลื่อนไหวต่างๆ 
อาจถูกชักน าโดยครูอาจารย์ที่มีความเห็นต่างทางการเมือง ครูอาจารย์บางท่านมี
เบื้องหลังผูกพันเกี่ยวกับนักการเมือง ผูกพันกับองค์การต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องของ
ผลประโยชน์ ไม่ว่ากลุ่มไหนมีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมด”พวกเราขอปฏิเสธข้อ
กล่าวหาดังกล่าวเพราะปราศจากข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิง และขอประณามพฤติกรรม
ที่เป็นการกล่าวหาและใส่ร้ายป้ายสีดังกล่าว เพราะเป็นการละเมิดผู้อื่นที่เห็นต่างด้วย
วิธีการที่ปัญญาชนโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นอาจารย์ไม่ควรกระท า 
               3.ตามที่มีการเสนอตามสื่อมวลชนโดยอ้างการแถลงดังกล่าวระบุว่า 
“ซึ่งกลุ่มอาจารย์ หรือนิสิต นักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวก่อนหน้านั้น ทั้งทางสื่อ
สังคมออนไลน์ หรือในนามกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดก็ตาม ถือเป็นการกระท าส่วนบุคคล ทาง
มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้ งสิ้น” รวมทั้ งที่แถลงว่า “จากนี้ ไป 2 
มหาวิทยาลัยจะท าหน้าที่ก ากับดูแลกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย 
ไม่นิ่งเฉยเพิกเฉย”พวกเราเห็นว่า นอกจากเป็นการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยแล้ว 
กลุ่มคนเหล่านี้ก็ไม่มีสิทธิกล่าวอ้างว่าทางมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบหรือไม่
รับผิดชอบ รวมทั้งไม่มีอ านาจในการก ากับดูแลกิจกรรมต่างๆ เพราะคณาจารย์ที่
แถลงเหล่านั้นไม่ใช่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชา และแม้ว่าเป็น
ผู้บังคับบัญชาก็ไม่สามารถกล่าวเช่นนั้นได้ เพราะการแสดงออกทางการเมืองอย่าง
สันติ เป็นสิทธิที่ชอบธรรม นอกจากนั้น การแถลงดังกล่าวยังถือว่ากลุ่มบุคคล
ดังกล่าวมีท่าทีที่คุกคามคณาจารย์ที่เห็นต่าง 
             4.พวกเราขอยืนยันหลักการที่ว่า ประชาธิปไตยไม่ใช่แค่เป้าหมาย แต่เป็น
กระบวนการด้ วย คือ กระบวนการให้ ได้มาซึ่ งประชาธิป ไตยจึ งต้ องเป็ น
ประชาธิปไตยด้วย ดังนั้น ทุกคนในสังคมจึงมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือ
แสดงออกทางการเมืองอย่างสันติ และถึงแม้ว่าคนในสังคมจะมีความคิดเห็นทาง
การเมืองแตกต่างกัน แต่สิทธินั้นก็ต้องได้รับความเคารพ ด้วยความสมานฉันท์
คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 
              จึงขอเรียกร้อง คัดค้านกลุ่มที่ด้านอ านาจ คสช.ให้ยุติการกระท าเพราะ
จะท าให้เกิดความแตกแยกภายในมหาวิทยาลัยและภายในจังหวัดมหาสารคามเอง 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มคณาจารย์และนักศึกษาที่ไม่เห็นด้วยกับการคัดค้าน คสช.จุดยืนคือ ให้กลุ่ม
บุคคลยุติความเคลื่อนไหวต่อต้าน คสช. ทันที 
กลุ่มคณาจารย์และนักศึกษาที่เห็นด้วยกับการคัดค้าน คสช.จุดยืนคือ ขอแสดงการ
คัดค้านการใช้อ านาจของ คสช.  

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.มหาสารคาม 
2.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
3.อาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ.2558-2559) 
สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
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พลวัต ประเด็นความขัดแย้งเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิทางการเมือง มีการ

แถลงการณ์โต้ตอบเพ่ือชี้แจงและแก้ไขปัญหา  ประกอบกับการแสดงออกด้านความ
คิดเห็นทางการเมือง เกิดขึ้นกับบุคคลภายในสถาบันการศึกษา และสามารถน า
ปัญหามาพูดคุยและหาข้อยุติในเชิงวิชาการได้ ความขัดแย้งจึงคลี่คลายออกไปได้ 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องและโต้แย้งต่อกลุ่มท่ีคัดค้านอ านาจ คสช. 

2.ยื่นหนังสือถึงอธิการบดีทั้งสองมหาวิทยาลัยฯเพื่อแก้ไขปัญหา 
3.จัดประชุมสัมมนาพูดคุยหาทางออกร่วมกัน 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2.ส านักข่าวไทยพีบีเอส (ออนไลน์) "ศิษย์เก่า-นิสิตม.มหาสารคาม-ราชภัฏ โต้กลุ่ม
อาจารย์ที่ออกมาห้ามเคลื่อนไหวต้านคสช." 
(http://news.thaipbs.or.th/content/3451 )  
เมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 05.56 น. 

รูปภาพ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://news.thaipbs.or.th/content/3451
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10.จังหวัดมหาสารคาม 

ประเด็นที่ 2 ความขัดแย้งในชุมชนกรณีครอบครัวได้รับผลกระทบจากการถูกกล่าวหาว่าเป็นผี
ปอบ 

พ้ืนที่ บ้านหนองผือ ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(ประเพณีวิถีชีวิตความเป็นอยู่) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏในสื่อระดับท้องถิ่นอ าเภอชื่นชม ระดับการรับอยู่จึง

อยู่ในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง 
ประเด็นขัดแย้ง ปัญหาเกิดจากความเชื่อเรื่องผีปอบ กลุ่มชาวบ้านเชื่อว่ามีสมาชิกในชุมชนเป็นผีปอบ

และเป็นสาเหตุของการล้มตายของคนและสัตว์ในหมู่บ้าน กลุ่มญาติและครอบครัวผู้
ถูกกล่าวหาได้รับความเดือดร้อน จึงร้องขอความเป็นธรรม 

ความเป็นมา      เกิดปัญหาความขัดแย้งในชุมชนระหว่าง กลุ่มครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจาก
การถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ ในหมู่บ้านหนองผือ  ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.
มหาสารคาม ครอบครัวผู้ถูกกล่าวหาต่างถูกกดดันจากชุมชนอย่างมากเพราะมีความ
หวาดกลัวตามความเชื่อ ที่ผ่านมามีการท าพิธีจับผีปอบโดยมีแกนน าคนในหมู่บ้าน
และสมาชิกที่มีความเชื่อเรื่องผีปอบและฤาษีตนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่เคยมีเรื่องขัดแย้งกับ
ครอบครัวของหญิงคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อ ที่ผ่านมามีการ
กดดันให้หญิงที่ถูกกล่าวหายอมรับการเข้าไปหาฤาษีเพ่ือท าพิธีกรรม หลังเกิดเหตุ
บรรดาญาติพ่ีน้องได้มาอาศัยอยู่เป็นเพ่ือนกันที่บ้าน รวม 9 คน มีทั้งคนชราอายุกว่า 
70 ปี และเด็ก 
       ด้านหญิงที่ถูกกล่าวหาเป็นผีปอบ ได้ให้ข้อเท็จจริงว่า ที่ชาวบ้านเชื่อเรื่องผีปอบ
ในขณะนี้ เนื่องจากที่ผ่านมามีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตที่ต่างจังหวัด 2 คน ผลการ
ชันสูตรเกิดจากหัวใจล้มเหลว แต่มีหมอธรรมลงความเห็นว่าตายเพราะผีปอบ จึงมี
การชักชวนให้ชาวบ้านลงขันกันไปจ้างฤาษีจากต่างจังหวัดมาท าพิธีปราบ ตนก็ได้
ร่วมลงขันด้วย โดยฤาษีมาท าพิธีทางไสยศาสตร์เรียกผู้ที่ถูกระบุเป็นผีปอบหลายคน
เข้าไปหาท าพิธีแก้ไขตามแบบฤาษี ส่วนตนไม่ไปเพราะไม่ได้เป็นผีปอบ เมื่อไม่ไปพบ
ฤาษี จึงถูกเข้าใจว่าขัดขืนคาดว่าคงไม่พอใจ  ตั้งแต่นั้นมาฤาษีก็จะพาท าพิธีจับปอบ
ไล่ปอบกันอย่างต่อเนื่อง ที่ตนเดือดร้อนที่สุดคือบางวันมีการมาชุมนุมท าพิธีกันหน้า
บ้านของตน ชาวบ้านบางคนขว้างปาสิ่งของเข้ามา เพราะฤาษีบอกว่าผีปอบมา
รวมกันอยู่ในบ้านตน และญาติพ่ีน้องลูกหลานก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ จึงต้องมา
อาศัยอยู่รวมกันในบ้านนี้ อยากให้ชาวบ้านเข้าใจว่าตนและคนในครอบครัวไม่ได้เป็น
ผีปอบดังที่บางคนกล่าวหา เมื่อเกิดปัญหาและความเครียดภายในครอบครัว ส่งผล
กระทบการด าเนินชีวิตที่เป็นปกติสุขของครอบครัว จึงได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปยัง
นายอ าเภอชื่นชมเพ่ือขอความเป็นธรรมและขอให้มาตรวจสอบและอธิบายให้กับ
ชาวบ้านที่กล่าวหาและมีความชื่อได้เข้าใจและให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวที่ถูก
กล่าวหาด้วย 
            ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ก.ย.  2560 นายค าเคลื่อน พณะชัย นายอ าเภอชื่นชม       
จ.มหาสารคาม พร้อมคณะประกอบด้วย กองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด
มหาสารคาม เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่จาก ร.พ.สต.หนองกุง เดินทางไปยังบ้าน
หนองผือ หมู่ 9 ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม เพ่ือตรวจสอบกรณีเกิดปัญหา
ความขัดแย้งในชุมชนเรื่องผีปอบ และเยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบจากการถูก
กล่าวหาว่าเป็นผีปอบ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตมาตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.  
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2560  
        ด้านนายอ าเภอชื่นชม หลังจากที่ทางอ าเภอชื่นชมได้รับเรื่องร้องทุกข์ จึงได้
ด าเนินการจัดการปัญหา โดยประสานกับเจ้าหน้าทหาร ต ารวจ และสาธารณสุข เข้า
มาดูแลทั้ง 2 ฝ่าย โดยฝ่ายที่ถูกกล่าวหา พบว่าค่อนข้างมีความเครียด เจ้าหน้าที่จาก
โรงพยาบาลได้มีการพูดคุยให้ค าแนะน า ส่วนทางฝ่ายปกครองจะร่วมกับเจ้าหน้าที่
ทหาร ต ารวจ ช่วยกันมาดูแลให้ความอุ่นใจ โดยเฉพาะในช่วงมีการประกอบพิธี 
รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่มาดูแลด้านสุขภาพจิตสม่ าเสมอ ส่วนฝ่ายที่กล่าวหา ก็มีการ
พูดคุยกันไม่ให้มีการกระท าความผิดตามกฎหมายหรือการละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน หาก
มีการท าพิธีหรือชุมนุมก็จะต้องไม่ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับผู้อ่ืน เพราะเรื่อง
ความเชื่อเป็นสิทธิของแต่ละบุคคล แต่ควรใช้วิจารณญาณและคิดถึงเหตุผลให้ดีก่อน
ปฏิบัติสิ่งใดลงไปต้องระวังไม่ให้ท าผิดกฎหมาย 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ(รวม 9 คน) จุดยืน
คือ ขอให้ทางอ าเภอมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและอธิบายให้กับชาวบ้านที่กล่าวหา
และมีความชื่อได้เข้าใจและให้ความเป็นธรรมกับครอบครัว 
กลุ่มชาวบ้านที่กล่าวหาและมีความชื่อว่ามีผีปอบ จุดยืนคือ จัดให้มีการประกอบ
พิธีกรรมและพิสูจน์ว่ามีฝีปอบจริง 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มชาวบ้านหนองผือ หมู่ 9 ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม  
2.กองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม 
3.นายอ าเภอชื่นชม จ.มหาสารคาม 

ระยะเวลา 1-3 ปี (ปี พ.ศ. 2558) 
สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งเป็นปัญหาเกี่ยวกับความเชื่อด้านประเพณีวัฒนธรรมที่

เกี่ยวข้องกับคนในชุมชนสองฝ่าย มีการร้องเรียนไปยังนายอ าเภอเพื่อแก้ไขปัญหา  มี
การตรวจสอบภายในระดับท้องถิ่น สถานการณ์จึงคลี่คลายและสามารถพูดคุยและรับฟัง
แนวทางร่วมกันได้ 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

2.ให้ท าพิธีกรรมพิสูจน์เพื่อความสบายใจของสมาชิกในชุมชน 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านหนองผือ หมู่ 9 ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 

2. ส านักข่าวไทยรัฐ (ออนไลน์) "ปอบอาละวาด! ชาวบ้านลงขันจัดพิธีขับไล่ เหตุมีคน
ตายปริศนา 2 ศพ"(https://www.thairath.co.th/content/1081360 ) 
เมื่อ 26 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น.  
3.หนังสือพิมพ์ข่าวสด (ออนไลน์) "9 ชีวิตทุกข์ระทม! ถูกกล่าวหาเป็นผีปอบท้ังบ้าน 
ท าพิธีขับไล่ โดนขว้างปาของเข้าไปในบ้าน" 
(https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_533878 ) 
27 กันยายน 2560 เวลา 21.12 น. 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/content/1081360
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_533878
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รูปภาพ  

 

 
 

 
10.จังหวัดมหาสารคาม 

ประเด็นที่ 3 กรณีความขัดแย้งก านันผู้ใหญ่บ้านชุมนุมขับไล่นายอ าเภอนาเชือกออกจากพื้นที่ 
พ้ืนที่ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(สิทธิเรียกร้องสิทธิชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏในสื่อระดับท้องถิ่นอ าเภอนาเชือก ระดับการรับอยู่

จึงอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม 
ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากการปฏิบัติราชการระหว่างนายอ าเภอกับก านันผู้ใหญ่บ้านที่เกิดปัญหา

ระหว่างการท างานร่วมกัน มีการใช้อ านาจบีบบังคับให้เกิดบรรยากาศที่ไม่ดี เกิดข้อ
พิพาทระหว่างท างาน ใช้อ านาจบังคับอีกฝ่าย จึงเกิดความขัดแย้งระหว่างคลากร
ภาครัฐที่มีผลกระทบต่อชุมชน 

ความเป็นมา               เกิดเหตุก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอนาเชือก(น าโดย นายประสิทธิ์ ปิดตาระ
โพธิ์ ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน) พร้อมด้วยก านัน 10 ต าบล ผู้ใหญ่บ้าน 145 
หมู่บ้าน เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัด
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มหาสารคาม เรื่องขอให้ย้ายนายอ าเภอนาเชือกจากพ้ืนที่ภายใน 7 วัน หลังก่อ
ปัญหาสร้างความขัดแย้งภายในท้องถิ่นและแนวโน้มยังขยายวงกว้างมากข้ึน 
โดยการเรียกร้องครั้งนี้เป็นการมายื่นซ้ าเป็นครั้งที่ 2 และเป็นการติดตามความ
คืบหน้า หลังจากเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ได้มายื่นหนังสือร้องเรียนและขอให้
ย้ายนายยุทธนา พิทยานันทกุล นายอ าเภอนาเชือกออกจากพ้ืนที่ กรณีใช้วาจาดู
หมิ่นเหยียดหยามศักดิ์ศรีในที่ประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน อ.นาเชือก ประจ าเดือน
ธันวาคม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา และมีข้อเท็จจริงอีกว่าสถานการณ์
ยังมีความรุนแรง ขัดแย้งขยายเป็นวงกว้างเพ่ิมขึ้น เช่น มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ ขาดภาวะผู้น า ไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน สร้างความสับสนต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ ขาดขวัญก าลังใจของก านันผู้ใหญ่บ้าน ทั้งที่มารับต าแหน่งไม่ถึง 6 
เดือน โดยการพูดจาไม่เหมาะสมในที่ประชุม เช่น พูดว่า “ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน
แทงข้างหลัง ไม่เป็นนักเลงจริง ไม่ใช่ลูกผู้ชาย พวกนี้เป็นหมาลอบกัด” ถือเป็นการดู
หมิ่นเหยียดหยามศักดิ์ศรีก านันและผู้ใหญ่บ้าน ตนเองยืนยันว่าชมรมก านัน
ผู้ใหญ่บ้านไม่เคยมีพฤติกรรมอย่างนั้น และชอบพูดจากันตรงไปตรงมา  ส่วนเหตุที่
นายอ าเภอใช้วาจาดังกล่าวน่าจะมาจากสาเหตุกรณีไม่พอใจที่มีการร้องเรียนความไม่
โปร่งใสโครงการต าบลละ 5 ล้าน ไปที่สื่อมวลชลส่วนกลาง และทางนายอ าเภอ
เข้าใจผิดไปเองว่าก านันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ซึ่งก านันและผู้ใหญ่บ้าน
ส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบเรื่องว่ามีการร้องเรียนไปที่สื่อมวลชนส่วนกลางอยู่แล้ว แต่ก็มีการ
ใช้วาจาไม่เหมาะสมในที่ประชุมดังกล่าว 
             ด้านผู้น าของก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอนาเชือก ให้ข้อเท็จจริงว่าสาเหตุที่
ต้องการให้ย้ายนายอ าเภอนาเชือกออกจากพ้ืนที่ เนื่องจากก านันและผู้ใหญ่บ้านมี
ความเห็นร่วมกันว่า นายอ าเภอมาอยู่ไม่ถึง 6 เดือน แต่ได้สร้างความแตกแยกใน
ท้องที่ จากเดิมไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกันรุนแรง อยู่ด้วยความปรองดองกัน  ก านัน
และผู้ใหญ่บ้านทั้ง 145 หมู่บ้าน จึงต้องเดินทางมาเรียกร้องให้ย้ายนายอ าเภอออก
นอกพ้ืนที่ 
             ด้านนายยุทธนา พิทยานันท์กุล นายอ าเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม 
โต้ตอบว่ากรณีที่ถูกชมรมก านันและผู้ใหญ่บ้านมาร้องเรียนให้ย้ายออกจากพ้ืนที่ว่า
จะให้อยู่หรือไปก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณา ตนขอชี้แจงว่าเหตุที่เกิดเป็นเรื่อง
เข้าใจผิดเกี่ยวกับโครงการต าบลละ 5 ล้าน ที่ขณะนี้ก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณา
โครงการ แต่ก็มากล่าวหาว่าตนเปลี่ยนแปลงโครงการซึ่งไม่จริง ส าหรับตนแล้วได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาลทุกอย่างที่ก าหนดมาในโครงการนี้ ขอให้ผู้ที่
ออกมาร้องเรียนเข้าใจตามนี้ด้วย 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอนาเชือกจุดยืนคือ   ต้องการให้ย้ายนายอ าเภอนาเชือก
ออกจากพ้ืนที่ เนื่องจากก านันและผู้ใหญ่บ้านมีความเห็นร่วมกันว่านายอ าเภอมาอยู่
แล้วได้สร้างความแตกแยกในท้องทีจ่ากเดิมไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกันรุนแรง 
อ าเภอนาเชือก(นายยุทธนา พิทยานันท์กุล)จุดยืนคือ เหตุที่เกิดเป็นเรื่องเข้าใจผิด
เกี่ยวกับโครงการต าบลละ 5 ล้าน ที่ขณะนี้ก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 
แต่ก็มากล่าวหาว่าตนเปลี่ยนแปลงโครงการซึ่งไม่จริง  และได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
นโยบายของรัฐบาลทุกอย่างที่ก าหนดมาในโครงการนี้ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.สมาชิกกลุ่มก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอนาเชือก 
2.ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 
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ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ. 2560-2561) 
สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งเป็นปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของ

รัฐที่ขัดแย้งเกี่ยวกับอ านาจบริหารกันเอง มีการร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาสูงสุด เพื่อ
แก้ไขปัญหา  มีการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด สถานการณ์จึงคลี่คลายและสามารถ
พูดคุยและรับฟังแนวทางร่วมกันได้ 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องให้ด าเนินการย้ายออกจากพ้ืนที่ 

2.ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอนาเชือก 

2.ส านักข่าว เอ็ม จี อาร์ (ออนไลน์) "ก านัน-ผญบ.ฮือจี้ย้าย นอภ.นาเชือก เหตุดูหมิ่น
ศักดิ์ศรี-สร้างความแตกแยก" 
(https://mgronline.com/local/detail/9590000002134 ) 
เมื่อ 7 มกราคม 2561 เวลา 18.23 น. 
 

รูปภาพ 

 

 
 
 

 
 
 

https://mgronline.com/local/detail/9590000002134
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10.จังหวัดมหาสารคาม 

ประเด็นที่ 4 กรณีความขัดแย้งชาวบ้านกับงานสาธารณสุข อบต.ขามป้อมปมซื้อแถบตรวจ
น้ าตาลในเลือด 

พ้ืนที่ ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(สิทธิเรียกร้องทางสังคม) 
ระดับการรับรู้ของ
สังคม 

สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏในสื่อระดับท้องถิ่นอ าเภอวาปีปทุม ระดับการรับอยู่
จึงอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม 

ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากการบริหารงานของหน่วยงานภายใต้องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อมเกิด
ความไม่โปร่งใสและเกิดข้อสงสัยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงมีการร้องเรียนให้
ตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส 

ความเป็นมา  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เกิดเหตุชาวบ้านต าบลขามป้อม อ าเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม กว่า 100 คน ได้ชุมนุมคัดค้านและเรียกร้องให้มีการตรวจสอบ
การท างานของเจ้าหน้าที่งานสาธารณะสุขขององค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม 
อ าเภอวาปีปทุม เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการจ่ายเงินกองทุน
ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของต าบลขามป้อมเกี่ยวกับการซื้อแถบตรวจน้ าตาลใน
เลือด โดยข้อเท็จจริงพบว่าคณะกรรมการกองทุนสุขภาพในระดับท้องถิ่นได้
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนทั้งที่คณะกรรมการบางส่วนไม่ทราบเรื่องด้วย ซึ่งที่ผ่าน
มาได้มีสมาชิกทักท้วงไปหลายครั้งแต่ก็ยังเพิกเฉย 
            โดยการจัดซื้อแถบตรวจน้ าตาลในเลือดที่ผ่านมาโรงพยาบาลส่งเสริมต าบล
จะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบในการจัดซื้อ แต่ปีงบประมาณ 2558 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามป้อมได้ด าเนินการจัดซื้อและตรวจสอบเองโดยไม่แจ้งรายละเอียดให้
คณะกรรมการกองทุนทราบ ซึ่งเป็นการกระท าที่ไม่โปร่งใสและไม่สามารถตรวจสอบ
ได้ และพบว่าทางเจ้าหน้าที่ อบต.ได้ด าเนินการเจาะเลือดคัดกรองผู้ป่วยเรื้อรัง โดย
ไม่ได้ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมต าบล (รพ.สต.) อีกทั้งอีกทั้งปรากฎว่ามี
ผลกระทบต่อ รพ.สต.ในเขต ต.ขามป้อมไม่มีแถบตรวจวัดน้ าตาลในเลือดเหลืออยู่ 
แล้วท าให้ไม่สามารถติดตามการรักษาผู้ป่วยเป็นโรคเรื้อรังจาก 16 หมู่บ้านจ านวนกว่า 
306 คนในพ้ืนที่มีความกังวลว่าจะไม่ได้รับการดูแลทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ท าให้
ประชาชนไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ ก่อให้เกิดความแตกแยกในองค์กร 
ปัญหาของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไข การประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
พ้ืนที่ติดขัด ซึ่งเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนใน
พ้ืนที่ 
          ด้านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม (นายจันทร์ สมศรี)   อ.วาปี
ปทุม จ.มหาสารคาม โต้ตอบว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเกิดจากความไม่เข้าใจกัน มีการ
ด าเนินงานกันคนละด้าน ประสานงานแบบใจไม่ถึงใจ ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้
เข้าไปพบที่ อบต.แล้วครั้งหนึ่ง ส่วนเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้น ามาพูดคุยกันแล้ว พยายาม
ที่จะน าข้อมูลมาพูดคุยกันแล้ว เมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะให้ทางอ าเภอรับเรื่อง 
และด าเนินการไกล่เกลี่ยต่อไป เพ่ือหาทางออกที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนให้มาก
ที่สุด 

คู่ขัดแย้งหลักและ
จุดยืน 

ชาวบ้านต าบลขามป้อม จุดยืนคือ ให้มีการตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่งาน
สาธารณะสุขขององค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อมเกี่ยวกับการซื้อแถบตรวจน้ าตาล
ในเลือด 
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นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม (นายจันทร์ สมศรี)   จุดยืนคือ ความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นเกิดจากความไม่เข้าใจกัน มีการด าเนินงานกันคนละด้าน  ขอให้ทางอ าเภอ
วาปีปทุมเป็นตัวกลางในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและไกล่เกลี่ยความขัดแย้งนี้ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.น.ส.เกสร ประศรีระเก นักวิชาการสาธารณสุข (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านโนน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม) 
2.นายอ าเภอวาปีปทุม 
3.สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ. 2558) 
สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
พลวัต เป็นประเด็นความขัดแย้งระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมต าบล (รพ.สต.)และองค์การ

บริหารส่วนต าบลขามป้อม มีการร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า มีบรรยากาศ
ในการเข้ามาประชุมไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกัน สถานการณ์จึงคลี่คลายได้ 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ อ.บ.ต. ด้านสาธารณะ

สุข 
2.ยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังนายอ าเภอวาปีปทุม 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์สมาชิกโรงพยาบาลส่งเสริมต าบล (รพ.สต.) ขามป้อม(ไม่ออกนาม) 
2.ส านักข่าว เอ็มจีอาร์ (ออนไลน์) “ชาวบ้านโวย อบต.ขามป้อมส่อทุจริตปมซื้อแถบ
ตรวจน้ าตาลในเลือด” (https://mgronline.com/local/detail/9580000059216 
) 
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.06 น. 
 

รูปภาพ 

 

https://mgronline.com/local/detail/9580000059216
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10.จังหวัดมหาสารคาม 

ประเด็นที่ 5 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านคัดค้านโครงการเหมืองแร่โปแตชในพื้นที่จังหวัด
มหาสารคาม 

พ้ืนที่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม  
ประเภทความขัดแย้ง สิ่งแวดล้อม (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏทั้งสื่อระดับท้องถิ่นและสื่อระดับประเทศ ตลอดจน

อยู่ในความสนใจและองค์องกรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมทั้งในและ
ต่างประเทศ ปัญหาความขัดแย้งจังปรากฎเป็นข้อมูลอย่างแพร่หลาย 

ประเด็นขัดแย้ง โครงการเหมืองแร่โปรแตชของบริษัทเอกชน ที่ขออนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ มี
ผลกระทบกับประชาชนในพื้นท่ี จึงร้องเรียนเพื่อยุติการด าเนินโครงการ 

ความเป็นมา             เกิดความขัดแย้งสืบเนื่องจาก บริษัท ไทย สารคาม อะโกร โปแตช จ ากัด 
ได้ยื่นค าขออาชญาบัตรพิเศษ ส ารวจแร่โปรแตช ในท้องที่ ต.หนองเม็ก และ ต.ปอ
พาน อ.นาเชือก จ านวน 2 แปลง โดยมีเนื้อที่กว่า 2 หมื่นไร่ เกิดความกังวของ
ชาวบ้านหวั่นจะกระทบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ท าให้กลุ่มชาวบ้านออกมาเคลื่นไหว
หาข้อมูลเตรียมคัดค้าน 

           ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี
พร้อมกับชาวบ้านอ าเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม จ านวนกว่า 30 คน ได้เดินทาง
ไปเยี่ยมและให้ข้อมูลแก่ชาวบ้านเหล่าอีหมัน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม  ซึ่งพ้ืนที่
ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ที่ บริษัท ไทยสารคาม อะโกรโปแตช จ ากัด ได้ยื่นขออาชญาบัตร
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พิเศษเพ่ือส ารวจแร่โปแตชมาตั้งแต่ปี 2548 ในท้องที่ ต.หนองเม็ก และ ต.ปอพาน 
อ.นาเชือก จ านวน 2 แปลง โดยมีเนื้อที่กว่า 2 หมื่นไร่ และอยู่ในขั้นก าลังด าเนินการ
ขอต่ออาชญาบัตรพิเศษอีกครั้งเนื่องจากเอกสารดังกล่าวได้หมดอายุไปตาม พ.ร.บ. 
แร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 33 หลังจากที่มีการส ารวจมาได้ 5 ปีแล้ว ในการนี้มีชาวบ้าน
ในพ้ืนที่ดังกล่าวให้ความสนใจและมาร่วมรับฟังข้อมูลเป็นจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นผู้น าชาวบ้านในท้องถิ่นดังกล่าว อาทิ นายก อบต. , ผู้ใหญ่บ้าน, ครู ฯลฯ  มีการ
แลกเปลี่ยนทัศนคติ ให้ข้อมูลเบื้องต้นที่ส าคัญ ตลอดจนการเล่าถึงประสบการณ์ต่อสู้
ของกลุ่มอนุรักษ์ฯ ชาวบ้านต่างให้ความส าคัญ และซักถามในประเด็นที่มีความกังวล 
โดยนางมณี บุญรอด (รองประธานกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี) ได้กล่าวถึงการ
มาให้ข้อมูลในครั้งนี้ว่า“เรื่องโครงการเหมืองแร่โปแตชนี้  เป็นเรื่องใหญ่ที่ส่งผล
กระทบหลายอย่างต่อชาวบ้าน ทั้งข้อมูล ข่าวสาร  รายละเอียดต่างๆ ในการด าเนิน
โครงการดังกล่าว ชาวบ้านก็เข้าถึงได้ยาก บางครั้งก็มีการปิดบังข้อเท็จจริงต่างๆ 
ไม่ให้ชาวบ้านผู้มีส่วนได้เสียรับรู้ ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือ
กระบวนการต่างๆ ก็ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่กลุ่มอนุรักษ์ฯ มาครั้งนี้ก็เพ่ือเตือน
ภัยล่วงหน้าให้กับพ่ีน้องผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกันได้รับรู้ และให้มาต่อสู้กับโครงสร้าง
ที่ไม่เป็นธรรมไปพร้อมๆ กัน 

            ส่วนท่าทีของชาวบ้านในท้องที่ ต.หนองเม็ก และ ต.ปอพาน อ.นาเชือก
(น าโดยนายฉัตรเฉลิมวุฒิ ลาดเหลา นายก อบต.หนองเม็ก)  ได้ประกาศว่า หาก
โครงการเหมืองแร่โปแตชจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของตนจริง ตนก็พร้อมที่จะคัดค้านและ
ต่อสู้ เพราะที่ผ่านมา ชาวบ้านที่นี่มีบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบที่เกิดจากการท า
อุตสาหกรรมเกลือเมื่อหลาย 10 ปีก่อนเช่นกัน ท าให้ได้รับผลกระทบและพ้ืนที่เองก็
มีปัญหาความขัดแย้งกับหน่วยงานภาครัฐ  ดังนั้นกลุ่มชาวบ้านจะจับตาดูความ
เคลื่อนไหว หากมีการเดินหน้าบริษัท ไทยสารคาม อะโกรโปแตช จ ากัด ในการ
ส ารวจและด าเนินโครงการ กลุ่มชาวบ้านต าบลหนองเม็กจะคัดค้านทันที 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มชาวบ้านต าบลหนองเม็ก จุดยืนคือ คัดค้านยื่นค าขออาชญาบัตรพิเศษ ส ารวจ
แร่โปรแตช /ห้ามด าเนินโครงการเหมืองแร่โปแตช 
ไทยสารคาม อะโกรโปแตช จ ากัด จุดยืนคือ ขออาชญาบัตรพิเศษ ส ารวจแร่โปรแตช 
ในท้องที ่ต.หนองเม็ก 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มชาวบ้านต าบลหนองเม็ก 
2.นายฉัตรเฉลิมวุฒิ ลาดเหลา (นายก อบต.หนองเม็ก) 
3.กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี 

ระยะเวลา มากกว่า 3 ปี (พ.ศ. 2548- พ.ศ.2553) 
สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งเป็นปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินโครงการแร่โปรแตชที่มีปัญหา

เช่นเดียวกับจังหวัดอุดรธานี ชัยภูมิ และสกลนคร กลุ่มที่เคลื่อนไหวคัดค้านคือกลุ่ม
เครือข่ายเดียวกัน จึงเป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายในระดับชาติ โอกาสที่จะเกิดความ
ขัดแย้งที่เข้มข้นมีสูงเนื่องจากเป็นปัญหาที่มีมายาวนานทุกท้องที่ เมื่อมีการคัดค้าน
เรื่องอาจเงียบ แต่มีโอกาสที่บริษัทจะด าเนินโครงการต่อก็อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากมี
การขออาชญาบัตรส ารวจพื้นที่อ าเภอนาเชือกไว้แล้ว หากมีการด าเนินโครงการต่อก็
อาจมีการเคลื่อนไหวคัดค้านจากชาวบ้านได้ทุกเวลา 
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ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข ชุมนุมเรียกร้องคัดค้านในพื้นท่ีโดยตรง 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์กลุ่มชาวบ้านต าบลหนองเม็ก 

2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเม็ก 
3. ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพอีสาน โดย แสงอรุณ สุขนา (ออนไลน์) 
"กลุ่มอนุรักษ์อุดรฯ เตือนภัยเหมืองโปแตชมหาสารคาม" 
(http://www.web.greenworld.or.th/greenworld/population/485 ) 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553  
 

รูปภาพ 

 
 

 
11.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประเด็นที่ 1 กลุ่มผู้ค้าในเมืองกาฬสินธุ์ร้องเรียนทบทวนการสร้างตลาดเพิ่มจะกระทบต่อ
รายได้ท้องถิ่น 

พ้ืนที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม (การจัดการชุมชน/สิทธิชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังไม่มี

การขยายความขัดแย้งออกไปที่แพร่หลายในระดับภาคหรือในระดับประเทศ 
ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่เปิดตลาดและก าหนดให้กลุ่ม

ผู้ค้าจากต่างพ้ืนที่เข้ามาจ าหน่ายสินค้าแข่งกับประชาชนในพ้ืนที่ ท าให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ค้าขายด้วยกัน จึงร้องเรียนภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหา 

ความเป็นมา เนื่องจากมีกลุ่มประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ น าโดยนายพลากร พิมพะ
นิตย์และสมาชิกชุมชนในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์กว่า 200 คนรวมตัวกันยื่นหนังสือ
ต่อนายไชยา เครือหงส์ (หัวหน้าศูนย์ด ารงธรรม) และ พ.อ.สิทธิศักดิ์ พรหมดิเรก( 
เพ่ือคัดค้านให้ทบทวนการเปิดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ บริเวณหน้า
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มสมาชิกและพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายในชุมชนอ้างว่า
จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ย่ าแย่อยู่แล้ว แต่กลับมาแนวนโยบายเปิดตลาดที่
ซ้ าซ้อนและเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือจากต่างถิ่นเข้ามาขายสินค้า จึงส่งผล

http://www.web.greenworld.or.th/greenworld/population/485
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กระทบต่อผู้ค้าขายในท้องถิ่นเดิม  ท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับร้านค้าของผู้ค้าเดิมใน
ชุมชนอาจได้ปิดตัวลง ประกอบกับแนวนโยบายการเปิดตลาดไม่ได้ท าในลักษณะ
ชั่วคราวอย่างเช่นเป็นเทศกาลแต่มีนโยบายเป็นการเปิดแบบถาวร ซึ่งมีเหตุผลของ
การคัดค้านอย่างเกิดความเสียหายและไม่ถูกต้องใน 3 ประการคือ  
             1) เกิดการแย่งลูกค้าของผู้ค้าขายผู้ก าลังการลงทุนน้อยจะเลิกกิจการใน
ที่สุดมีปัญหาเรื่องอาชีพตามมา   
            2) ท าให้ เกิดความแตกแยกในสังคมเนื่องจากมีการแข่งขันกันเอง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ค านึงถึงชุมชนทีม่ีขีดความสามารถต่ าไม่เป็นการช่วยเหลือ  
             3) การจัดท าโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยไม่ เป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์ เนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าไม่ใช่คนในท้องถิ่น แต่เป็นบุคคลต่างถิ่นที่ได้รับ
โอกาสมากกว่า 
          จากปัญหาความขดแย้งดังกล่าวน าไปสู่การรวมตัวกันของบุคคลผู้ได้รับ
ผลกระทบในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงมีการเรียกร้องชุมนุมเพ่ือยื่นหนังสือต่อ
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์เพ่ือขอให้ด าเนินการส่งผ่านไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้
ทบทวนเพ่ือยุติการเพ่ิมตลาดใหม่อีกหนึ่งแห่งเนื่องจากเกิดปัญหาความเดือดร้อน
ของผู้ค้าขายในท้องถิ่น 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มสมาชิกชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จุดยืนคือ ทบทวนและยุติการเพ่ิมตลาด
แห่งใหม่เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้คนต่างถิ่นเข้ามาค้าขาย และกระทบต่อคน
ในท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จุดยืนคือ จัดท าโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยเพ่ือ
ส่งเสริมการค้าการลงทุนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มสมาชิกชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (นางปัทมนันท์ บุญปิยวัชร์)  
2.เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
3.กองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์(พ.อ.สิทธิศักดิ์ พรหมดิเรก) 
4.ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์(นายไชยา เครือหงส์) 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 
สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
พลวัต เนื่องจากมีการยื่นข้อเรียกร้องในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการชุมชนและการจัดสรร

โอกาสและผลประโยชน์ร่วมกันของชุมชน การได้รับผลกระทบ แม้จะมีผลกระทบ
เฉพาะในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ก็ตาม แต่ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ท าให้เกิดการขาด
โอกาสทางด้านอาชีพและการท ามาหารายได้ของชุมชนในท้องถิ่น หากไม่ได้รับการ
แก้ไขปัญหา อาจเกิดผลกระทบและน ามาซึ่งการเรียกร้องในประเด็นข้อขัดแย้งที่
ขยายวงกว้างและอาจเข้มข้นมากยิ่งขึ้น 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องให้ทบทวนการขยายตลาดผ่านเวทีชุมชนในจังหวัดกาฬสิน 

2.ยื่นหนังสือผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์แกนน าผู้ค้าขายกลุ่มสมาชิกชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

2.เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
3.ส านักข่าวมติชน(ออนไลน์) .“ผู้ค้าในเมืองกาฬสินธุ์ ร้องทบทวนสร้างตลาดเพิ่ม 
กระทบรายได้ท้องถิ่น” (https://www.matichon.co.th/region/news_4510) 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559  เวลา 11:46 น. 

https://www.matichon.co.th/region/news_4510
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11.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประเด็นที่ 2 ความขัดแย้งกรณีการคัดค้านก่อสร้างโรงงานเผายางมะตอยในเขตพื้นที่อ าเภอ

ห้วยผ้ึง  
พ้ืนที่ อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ/การเรียกร้องสิทธิชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังไม่มี

การขยายความขัดแย้งออกไปที่แพร่หลายในระดับภาคหรือในระดับประเทศ 
ประเด็นขัดแย้ง มีการก่อสร้างโรงงานเผายางมะตอย โดยไม่ผ่านการประชาคม โดยจุดก่อสร้างอยู่ใน

ย่านชุมชน ชาวบ้านได้รับผลกระทบ จึงร้องเรียนเพ่ือคัดค้านการสร้างโรงงานเพราะ
หวั่นกระทบวิถีวิชิตในชุมชน 

ความเป็นมา          ชาวอ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 300 คน รวมตัวค้านก่อสร้าง
โรงงานเผายางมะตอย โดยไม่ผ่านการประชาคม โดยจุดก่อสร้างอยู่ในย่านชุมชน 
ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ เพียง 500 เมตรเท่านั้น โดยพื้นที่ก่อสร้างมีประมาณกว่า 50 
ไร่ มีข้อมูลประกอบจากชาวบ้านว่า มีการลัดขั้นตอนหรือลักไก่ ระหว่างส านักงาน
อุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการ เท่ากับเป็นการปิดหูปิดตาชาวบ้านเพราะไม่ผ่านการ
ประชาคม โดยเฉพาะสถานที่จะก่อสร้างโรงงานนั้นอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอห้วย
ผึ้ง ท าให้เสี่ยงต่อคุณภาพชีวิตของคน อ.ห้วยผึ้งอย่างมาก   
          โดยความขัดแย้งนี้มีการคัดค้านครั้งแรกราวปลายเดือนพฤศจิกายน 2558 
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โดยท าหนังสือคัดค้านและขอค าชี้แจงจากส านักงานอุตสาหกรรม จ.กาฬสินธุ์ 
รวมทั้งเทศบาลต าบลห้วยผึ้งเจ้าของพ้ืนที่ และขอความเป็นธรรมจากที่ท าการ
ปกครองอ าเภอห้วยผึ้ง กองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ และศูนย์
ด ารงธรรม จ.กาฬสินธุ์ แต่กลับได้รับค าตอบว่าอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ท า
ถูกต้อง มีการปิดประกาศตามระเบียบ ขณะที่นายทุนเจ้าของโรงงานดังกล่าวยัง
ด าเนินการก่อสร้างต่อเนื่อง เมื่อข้อเรียกร้องดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้รวมตัว
เรียกร้องขอความเป็นธรรม และขอให้ทางโรงงานยุติการก่อสร้าง พร้อมทั้งให้
อุตสาหกรรมจังหวัดฯ เพิกถอนใบอนุญาต เนื่องจากชาวบ้านไม่ เห็นด้วยที่
อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่เปิดเวทีประชาคมจากชาวบ้าน และหากให้ก่อสร้าง
และด าเนินกิจการเผายางมะตอย จะสร้างปัญหามลพิษเกิดขึ้นกับชุมชนในระยะยาว 
จึงเป็นที่มาของความขัดแย้งในครั้งนี้ 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มตัวแทนชาวอ าเภอห้วยผึ้ง จุดยืนคือ ขอให้ทางโรงงานยุติการก่อสร้าง พร้อมทั้ง
ให้อุตสาหกรรมจังหวัดฯ เพิกถอนใบอนุญาต เพราะกระทบต่อชุมชนเป็นอย่างมาก 
เจ้าของธุรกิจ/กรรมการโรงงานเผายางมะตอย จุดยืนคือ ด าเนินการก่อสร้างต่อไป
เพราะมีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มชาวบ้านอ าเภอห้วยผึ้ง (นายนิเวศน์ วงศ์ตา/นายนิเวศน์ วงศ์ตาชม)  
2.ก านันต าบลห้วยผึ้ง (นายสุรัตน์ ทองแปลง) 
3.ส านักงานอุตสาหกรรม จ.กาฬสินธุ์ 
4.กองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ 
5.ศูนย์ด ารงธรรม จ.กาฬสินธุ์ 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต เนื่องจากมีการยื่นข้อเรียกร้องในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ชาวบ้านได้รับ

ผลกระทบจากการสร้างโรงงานเผายางมะตอย ปัญหาดังกล่าวเป็นที่รับรู้ทางสังคม
ของอ าเภอห้วยผึ่งและพ้ืนที่ใกล้เคียง ปัญหามีผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีวิตของ
ชุมชน หากไม่ได้รับการแก้ไข อาจมีแนวโน้มในการขยายความขัดแย้งในระดับที่
เข้มข้นข้ึนอีกได้ 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ประชุมเพ่ือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับจังหวัด 

2.ยื่นหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ก านัน/เทศบาลต าบลห้วยผึ้ง) 
3.ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ด ารงธรรม จ.กาฬสินธุ์ 
4.ยื่นค าร้องต่อศาลปกครอง 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์กลุ่มชาวบ้านอ าเภอห้วยผึ้ง 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลห้วยผึ้ง 
3.ส านักข่าว: MGR (Online) .“ชาวห้วยผึ้งฮือต้านสร้าง รง.เผายางมะตอย อ้าง
หน่วยงานรัฐลักไก่ออกใบอนุญาตให้นายทุน” 
(https://mgronline.com/local/detail/9590000042427) 
เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2559  เวลา 18:19 o. 

https://mgronline.com/local/detail/9590000042427
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11.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประเด็นที่ 3 ความขัดแย้งกรณีชาวต าบลสมสะอาดเรียกร้องให้โรงงานเอทานอลโรงงาน

น้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ หยุดขยายบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
พ้ืนที่ ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การจัดการสิ่งแวดล้อม/การเรียกร้องสิทธิชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ และรับรู้

กันในท้องถิ่นพ้ืนที่อ าเภอกุฉินารายณ์ 
ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากโรงงานเอทานอล โรงงานน้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ ได้ขยายบ่อบ าบัดน้ าเสียและ

กระทบกับพ้ืนที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน จึงร้องเรียนเพ่ือให้มีการจัดการที่ดี และให้
รับฟังความต้องการของชาวบ้านในพื้นท่ี 

ความเป็นมา           เนื่องจากโรงงานเอทานอล โรงงานน้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ ได้ขยายบ่อบ าบัดน้ า
เสียเพ่ิมเติม คือเพิ่มอีกจ านวน 3 บ่อ จากเดิมที่อยู่แล้วกว่า 10 บ่อ ซึ่งมีมลภาวะด้าน
ของเสียและกลิ่นจากการผลิตและมีผลกระทบต่อชุมชน 
         ส่วนชุมชนที่ได้รับผลกระทบได้รวมตัวกันเรียกร้องให้โรงงานเอทานอล ซึ่ง
ตั้งอยู่ในโรงงานน้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ และอยู่ในกลุ่มมิตรผล ซึ่งอยู่ใกล้กับชุมชนหยุด
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การด าเนินการขยายบ่อบ าบัดน้ าเสียเพิ่ม หลังทางโรงงานก าลังขยายบ่อบ าบัดน้ าเสีย
ออกมาใกล้กับชุมชน ซึ่งชาวบ้านระบุว่าบ่อบ าบัดน้ าเสีย เดิมที่มีอยู่แล้วยังส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชนและพ้ืนที่การเกษตรมากพออยู่แล้ว และหากมีการ
ขยายบ่อบ าบัดน้ าเสียเพ่ิมขึ้นมาอีก ยิ่งจะท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพคนในชุมชน
เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะปัญหามลภาวะทางกลิ่น  ที่ผ่านมาทางโรงงานได้เข้าไปท า
ประชาคมกับชาวบ้านแล้วแต่การประชาคมไม่ผ่าน ชาวบ้านไม่ยอมให้ขยายพื้นที่ แต่
ทางโรงงานกลับไม่ยอมรับฟัง ยังคงด าเนินการขยายพ้ืนที่ออกมา ซึ่งการขยายพ้ืนที่
นั้นจะใกล้เข้ามาติดกับชุมชน จะท าให้ชาวบ้านเกิดผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่าเดิม                       
        ดังนั้นชาวบ้านจึงเรียกร้องให้ทางโรงงานหยุดการขยายพ้ืนที่บ่อบ าบัดน้ าเสีย
เพ่ิม และรับฟังความคิดเห็น และเรื่องผลกระทบของประชาชน หากทางโรงงานยังไม่
ยอมรับฟังและยังพยายามจะขยายพ้ืนที่ โดยไม่ฟังเสียงใคร ชาวบ้านเตรียมที่จะล่า
รายชื่อเพ่ือคัดค้าน และยื่นร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มตัวแทนชาวบ้าน ต.สมสะอาด (นางค ามา สีเครือดง) จุดยืนคือ ให้ทางโรงงาน
หยุดการขยายพ้ืนที่บ่อบ าบัดน้ าเสียเพ่ิม และรับฟังความคิดเห็น และเรื่องผลกระทบ
ของประชาชน 
โรงงานน้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์  จุดยืนคือ  ขยายบ่อบ าบัดน้ าเสียเพ่ิมเติมจาก 10 บ่อ 
เพ่ิมเป็นอีก 3 บ่อ รวมเป็น 13 บ่อ ในพื้นท่ีใกล้กับชุมชน 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มตัวแทนชาวบ้าน ต.สมสะอาด (นางค ามา สีเครือดง) อ.กุฉินารายณ์            
2.ตัวเเทนกลุ่มชาวบ้าน ต.สามขา ต.กุดค้าว และ ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์             
3.นายสยาม นาเมืองรักษ์ รองนายก อบต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์  
4.บริษัท โรงงานน้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ ากัด 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ.2560-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต เนื่องจากมีการยื่นข้อเรียกร้องในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของโรงงานน้ าตาลมิตร

กาฬสินธุ์และเป็นที่รับรู้ทางสังคมในวงกว้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่โรงงานได้
ไปลงทุนและประสบปัญหาเนื่องข้อเรียกร้องในประเด็นเดียวกัน หากไม่ได้รับการ
แก้ไข อาจมีแนวโน้มในการขยายความขัดแย้งในระดับที่เข้มข้นข้ึนอีกได้ 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.เรียกร้องผ่านผู้น าชุมชนและองค์การบริหารส่วนต าบล 

2.จัดประชุมเจรจาระหว่างโรนงงานกับชุมชน 
3.แกนน าเคลื่อนไหวคัดค้านโรงงาน 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์แกนน าชุมชน ต.สมสะอาด/ ต.กุดค้าว  
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ อบต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ 
3.ส านักข่าว Nation Channel(ออนไลน์) "ชาวบ้าน "โวย" โรงงานเอทานอล "ขยาย
บ่อบ าบัดน้ าเสีย" กระทบชุมชน" (https://www.msn.com/ja-jp/news/world ) 
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 11.31 น. 
4.ส านักข่าวมติชน(ออนไลน์) "ชาวกาฬสินธุ์โวยเหม็นบ่อบ าบัดน้ าเสีย รง.เอทานอล
เครือมิตรผล" (https://www.matichon.co.th/newsmonitor/news_957389 ) 
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา  10.13 น 
 

https://www.msn.com/ja-jp/news/world
https://www.matichon.co.th/newsmonitor/news_957389
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รูปภาพ 

 

 
 
 

11.จังหวัดกาฬสนิธุ์ 
ประเด็นที่ 4 ความขัดแย้งกรณีเรียกร้องให้ใช้พื้นที่ศาลากลางหลังเก่าสร้างเป็นโรงพยาลศูนย์

แทนสวนสาธารณะ 
พ้ืนที่ อ.เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ/การเรียกร้องสิทธิชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์และสื่อ

อ่ืนๆในระดับชาติเนื่องจากมีการยื่นข้อเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรี ระดับการรับรู้
ของสังคมจึงมีขึ้นในวงกว้าง 

ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากปัญหาใช้ทรัพยากรของหน่วยงานภาครัฐ คือมีการใช้พ้ืนที่ศาลากลางหลังเก่า
ไปใช้เป็นสวนสาธารณะที่อาจไม่เกิดประโยชน์กับประชาชน กลุ่มประชาชนเห็นว่า
ควรน าไปสร้างเป็นโรงพยาบาลจะเกิดประโยชน์กว่า จึงมีการคัดค้านเพ่ือให้มีการ
จัดการทรัยกรอย่างเป็นธรรม 

ความเป็นมา กรณีที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีที่ท าการศูนย์ราชการและศาลากลางแห่งใหม่ มีคณะมติของ
คณะกรรมการบริหารจังหวัดกาฬสินธุ์ (กบจ.)เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560  ให้มีการ
ยกที่ดินพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดหลังเก่าให้กับส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เพ่ือใช้
เป็นที่ประโยชน์สวนสาธารณะและอาคาร 7 ชั้น หลังเก่าให้ยกเป็นของโรงพยาบาล
กาฬสินธุ์ หลังจากที่ กบจ.มีมติได้สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนส่วนหนึ่งกว่า 
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100 คน(เรียกว่ากลุ่มคนรักกาฬสินธุ์)ในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เห็นว่าควรจะน าไปสร้าง
เป็นโรงพยาบาลศูนย์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกาฬสินธุ์ ส่วนการสร้าง
สวนสาธารณะ ทางส านักงานเทศบาลก็มีพ้ืนที่อ่ืนอยู่แล้ว 2 ที่ควรไปพัฒนาตรงนั้น 
ส่วนพ้ืนที่ตรงนี้ควรพัฒนาให้เป็นศูนย์การแพทย์เติมรูปแบบ จึงเป็นที่มาของการชุม
ชุมคัดค้าน มติของ กบจ.เพื่อให้มีการสร้างโรงพยาบาลแทนการสร้างสวนสาธารณะ 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มคนรักกาฬสินธุ์ จุดยืนคือ ให้ใช้ พ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดหลังเก่าสร้างเป็น
โรงพยาบาลศูนย์เพื่อรองรับคุณภาพชีวิตคนกาฬสินธุ์ 
คณะกรรมการบริหารจังหวัดกาฬสินธุ์ (กบจ.) จุดยืนคือ ใช้พ้ืนที่ศาลากลางจังหวัด
หลังเก่าพัฒนาเป็นสวนสาธารณะส าหนับคนกาฬสินธุ์ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.แกนน าและกลุ่มคนรักกาฬสินธุ์ประมาณ 100 คน 
2.คณะกรรมการบริหารจังหวัดกาฬสินธุ์ 
3.ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์(นายพลากร พิมพนิตย์(ส.อบจ.) 
4.นพ.ศิวบูลย์ ไชยสงคราม (โรงพยาบาลจังหวักกาฬสินธุ์) 

ระยะเวลา 1-3 ปี (ปี พ.ศ. 2560 –2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต สถานการณ์ความขัดแย้งอยู่ในความสนใจของประชาชนคนทั่วไปนอกจากคนใน

จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากเป็นการบริการจัดการทรัพยากรร่วมกันและเกี่ยวข้องกับ
สิทธิขั้นพ้ืนฐานและสิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาล ประกอบกับมีการยื่นหนังสือ
เรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรี โอกาสการรับรู้และมีโอกาสขยายความขัดแย้งออกไป
ในวงกว้างของสังคมและอาจเกิดความขัดแย้งในระดับเข้มข้นได้ 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ยื่นหนังสือต่อคณะกรรการบริหารจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ทบทวนมติ 

2.ประชาชนตั้งกลุ่มคนรักกาฬสินธุ์ชุมนุมเรียกร้อง 
3.ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจาณาแก้ไขปัญหา 
4.จัดประชุมเจรจาหารือร่วมกันระหว่างคู่กรณี  

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มคนรักกาฬสินธุ์ 
2. สัมภาษณ์ผู้แทนส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
3.โอ เอ็น บี นิวส์ (ออนไลน์) “ชาวกาฬสินไม่เห็นด้วยกับการสร้างสวนสาธารณะแต่
ต้องการให้สร้างโรงพยาบาล” (https://www.onbnews.com/post/12789) 
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20.51 น. 

รูปภาพ 
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11.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประเด็นที่ 5 ความขัดแย้งกรณี การคัดค้านผู้ประกอบการคัดแยกขยะอีเล็กทรอนิกส์ มี
ผลกระทบต่อชุมชน 

พ้ืนที่ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์  
ประเภทความขดัแย้ง ด้านสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม/การเรียกร้องสิทธิชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ และรับรู้

กันในท้องถิ่นพ้ืนที่อ าเภอฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากความขัดแย้งของกลุ่มชาวบ้านสองกลุ่มที่มีการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์

แหล่งใหญ่ มีผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์มานาน กับกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบจากการคัดแยกขยะจึงเรียกร้องคัดค้านให้ทางภาครัฐเข้ามา
ตรวจสอบและให้ยุติการคัดแยกและการท าลายโดยการเผาและสร้างมลพิษต่อชุมชน 

ความเป็นมา บริเวณพ้ืนที่ ต.โคกสะอาด ซึ่งเป็นชุมชนคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์แหล่งใหญ่ มี 
ผู้ประกอบการ ด าเนินธุรกิจคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ มาตลอด 20 กว่าปี  กลุ่ม
ผู้ประกอบการใช้วิธีการจัดการขยะโดยการคัดแยกขยะจากอิเล็กทรอนิคส์ โดย
วิธีการเผาท าลาย เช่น ตู้เย็น ทีวี โทรศัพท์ สายไฟ และก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ
ที่ไปกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชนเกษตรกรที่ปลูกเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ 
ชุมชน ต.หนองตอกแป้นประมาณ 9 หมู่บ้าน รวมทั้ง ต.หัวงัว อ.ยางตลาด, ต.หนอง
แปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ที่อยู่ห่างจากบ่อก าจัดขยะของ อบต.โคกสะอาด 
ประมาณ 3-5 กม. หรือรัศมีไกลออกไปถึง ต.ท่าตูม และ ต.เขวา อ.เมือง จ.
มหาสารคาม ประมาณ 10-15 กม.ที่อยู่ใต้ลม โดยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอ้างว่า
ต้องทนทุกข์ทรมานจากการสูดกลิ่นเหม็น ที่ เกิดจากการเผาไหม้โฟม เศษยาง 
พลาสติก มากว่า 20 ปี ทั้งๆที่เคยมีการร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
ทั้งในระดับท้องถิ่นและอ าเภอหลายครั้ง ก็ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาเกิดข้ึน 
จากประเด็นปัญหามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ต่อการประกอบอาชีพคัดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ของชาวบ้านใน ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์  จนกระทั่ง
น าไปสู่การสั่งปิดโรงงาน  
          ส่วนกลุ่มประกอบการคัดแยกขยะโดยเฉพาะบ้านหนองบัว หมู่ 3 และ หมู่ 
11 ต.โคกสะอาด ซึ่งเป็นชุมชนคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์แหล่งใหญ่ แม้มีเสียง
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คัดค้านก็ยังคงท าการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์กันอย่างปกติอย่างที่เคยท ากันมา
ตลอด 20 กว่าปี โดยไม่รู้สึกต่อกระแสข่าวการได้รับสารตะกั่ว หรือสารพิษจาก
ชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย หรือท าลายระบบนิเวศ แต่
กลับมองว่าขยะที่น ามาคัดแยกเอาชิ้นส่วนเป็นการสร้างรายได้จุนเจือครอบครัวและ
ยังต้องท าต่อไป 
           ส่วนกลุ่มชุมชุนที่ได้รับผลกระทบเรียกร้องคัดค้านให้มีการเข้ามาตรวจสอบ
และให้ยุติการคัดแยกและการท าลายโดยการเผาและสร้างมลพิษแบบอื่นๆ เนื่องจาก
มีผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและมีผลกระทบต่อมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
และยังกระทบต่อวิถีชีวิตในชุมชนอีกด้วย 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มชาวบ้านที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการ ต.โคกสะอาด จุดยืนคือ ยุติการคัดแยกและ
ท าลายขยะที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ/ย้ายบ่อขยะออกจากพ้ืนที่ ต.โคกสะอาด 
กลุ่มผู้ประกอบการคัดแยกขยะอิเล็คทรอนิคส์ จุดยืนคือ คัดแยกขยะต่อไปและไม่มี
ผลกระทบใดๆเนื่องจากเป็นขยะปกติทั่วไปและสามารถบริหารจัดการไม่ให้กระทบ
ชุมชนได้ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มชาวบ้านที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการ ต.โคกสะอาด 
2.กลุ่มผู้ประกอบการคัดแยกขยะอิเล็คทรอนิคส์(นายสมัย หนองทองมา) 
3.กลุ่มชาวบ้านหนองตอกแป้น ม.5 ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด 
4.องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

ระยะเวลา มากกว่า 3 ปี (พ.ศ. 2541-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต สถานการณ์ความขัดแย้งอยู่ในความสนใจของประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการยื่น

หนังสือเรียกร้องไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีผลต่อวิถี
ชีวิต โอกาสการรับรู้และมีโอกาสขยายความขัดแย้งออกไปในวงกว้างของสังคมและ
อาจเกิดความขัดแย้งขยายตัวในระดับเข้มข้นได้ 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องให้ยุติการคัดแยกและท าลายขยะ 

2.ยื่นหนังสือให้แก้ไขปัญหาต่อองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ.ฆ้องชัย 
3.ยื่นขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ด ารงธรรม 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์กลุ่มตัวแทนชาวบ้าน ต.โคกสะอาด 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
3.ข่าว voice tv (ออนไลน์) “ร้องแก้คัดแยกขยะพิษ หลังชุมชนใกล้เคียงรับกลิ่น
เหม็นทรมานกว่า 20 ปี” ( https://voicetv.co.th/read/SyX5D6iLX ) 
เมื่อ  23 สิงหาคม 2561 เวลา 12.50 น. 

https://voicetv.co.th/read/SyX5D6iLX


134 
 
รูปภาพ 

 

 
 

 
12.จังหวัดสกลนคร 

ประเด็นที่ 1 ความขัดแย้งกรณีชาวสกลนครคัดค้านนโยบายการสร้างมัสยิดพื้นที่บ้านดงยอ     
ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร 

พ้ืนที่ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม-ศาสนา (การจัดการพื้นทีด่ าเนินกิจกรรมทางศาสนา) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ประเด็นความขัดแย้งเป็นเรื่องศาสนามีความละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของ

ประชาชนที่นับถือศาสนาที่ต่างกัน การเรียกร้องและคัดค้านการสร้างมัสยิดอยู่ใน
ความสนใจของประชาชนและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน มีการน าเสนอข่าวออกไปใน
สื่อต่างๆระดับชาติ การรับรู้ของสังคมจึงมีอย่างกว้างขวาง 
 

ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากนโยบายการสร้างมัสยิดในจังหวัดสกลนคร มีการไม่ยอมรับกันในหลักเรื่อง
ของศาสนาและไม่ต้องการให้มีการสร้างมัสยิด ประชาชนในพ้ืนที่จึงคัดค้านการ
ก่อสร้าง จึงเรียกร้องและกดดันหน่วยงานภาครัฐให้ออกมาชี้แจงและแก้ไขปัญหา 

ความเป็นมา            วันที่ 19 มิ.ย.2560 เกิดเหตุความขัดแย้งจากกลุ่มชาวบ้านที่ไม่พอใจ
นโยบายการสร้างมัสยิดโดยมีชาวบ้านจากพ้ืนที่หลายอ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอ
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โพนนาแก้ว อ าเภอภูพาน อ าเภอเต่างอย อ าเภอสว่างแดนดิน และอ าเภอเมือง
สกลนคร กว่า 100 คน เดินทางไปที่บริเวณหน้า ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ร่วมกัน
ยื่นหนังสือคัดค้านต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (โดยมีนายสุรวัชร  สังขฤกษ์ /นาย
สายัญห์ ชนะเกียรติไพศาล เป็นแกนน า)มอบหนังสือร้องเรียนผ่านทาง นายอ าเภอ
เมืองสกลนคร  
            ส าหรับการคัดค้านมีเหตุผลเนื่องมาจากประชาชนในจังหวัดสกลนครและ
ชาวบ้านในพ้ืนที่อ าเภอต่างๆ เห็นว่าการสร้างมัสยิดจะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ทางศาสนาที่รุนแรงและอาจเป็นปมที่ยัดแย้งในอนาคต จึงขอคัดค้านการก่อตั้งมัสยิด 
ที่บ้านดงยอ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร เกรงว่าการก่อสร้างจะเกิดความ
แตกแยกขึ้นภายในหมู่บ้าน นอกจากชาวบ้านที่เดินทางมาในครั้งนี้จะมีจ านวนเพียง
100 คนแต่พลังเงียบที่ต่อต่านและพร้อมที่จะชุมนุมคัดค้านมีจ านวนมากและเกรงว่า
จะมีการชุมนุมที่รุนแรง จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐทบทวนและยุติการสร้าง
มัสยิดในพื้นที่ดังกล่าว  
             ด้านหน่วยงานราชการ(จังหวัดสกลนคร) รับข้อเรียกร้องและจะพิจาณา
ตามขั้นตอนของกฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและจะด าเนินการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้ต่อไป 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มชาวบ้านดงยอและเครือข่าย(น าโดยนายสุรวัชร  สังขฤกษ์ /นายสายัญห์ ชนะ
เกียรติไพศาล) จุดยืนคือ  ยุติการสร้างมัสยิดในพ้ืนที่บ้านดงยอ ต.พังข้วาง อ.เมือง จ.
สกลนคร 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จุดยืนคือ รับข้อเรียกร้องและจะพิจาณาตามขั้นตอน
ของกฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และจะด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.ชาวบ้านอ าเภอโพนนาแก้ว/อ าเภอภูพาน/ อ าเภอเต่างอย/ อ าเภอสว่างแดนดิน 
และอ าเภอเมืองสกลนคร 
2.ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
3.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังขว้าง(อบต.พังขว้าง) สกลนคร 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ. 2560-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต เนื่องจากเป็นประเด็นความขัดแย้งเกี่ยวกับศาสนา ความขัดแย้งมีความอ่อนไหวด้าน

ความรู้สึกของประชาชนทั้งสองศาสนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อร้องเรียนและ
จะด าเนินการเพ่ือลดความขัดแย้งและชี้แจงต่อประชาชน และมีกลุ่มพลังเงียบ
จ านวนมากที่ยังไม่มาแสดงออกและคัดค้าน ปัญหามีความละเอียดอ่อนหากไม่ได้รับ
การแก้ไขที่ถูกต้องและธรรมอาจเกิดการคัดค้านและยกระดับความรุนแรงเพ่ิมขึ้นได้
อีก 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
 

วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างในพ้ืนที่บ้านดงยอ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร 
2.ยื่นหนังสือคัดค้านต่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านดงยอ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร 
2. ส านักข่าว  now26  (ออนไลน์) "ชาวสกลนครค้านสร้างมัสยิด"
(http://www.now26.tv/view/105387 )เมื่อ 20 มิถุนายน 2560 

http://www.now26.tv/view/105387
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12.จังหวัดสกลนคร 
ประเด็นที่ 2 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านกลุ่มรักษ์น้ าอูนยื่นฟ้องต่อศาลปกครองอุดรธานีขอเพิก

ถอนใบอนุญาตและรายงาน EIA โรงงานน้ าตาลสกลนคร 
พ้ืนที่ อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสิ่งแวดล้อม (การจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม /การเรียกร้องสิทธิชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อท้องถิ่นในจังหวัดสกลนครและ

ปรากฎในสื่อระดับชาติ ประเด็นความขัดแย้งจึงอยู่ในความสนใจของประชาชน
ทั่วไปและเป็นทีรับรู้ทางสังคมอย่างกว้างขวาง 

ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากการสร้างโรงงานผลิตน้ าตาลทรายของบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จ ากัด 
(สาขาสกลนคร) อาจมีผลกระทบต่อชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงในอ าเภอกุสุมาลย์ มี
ผลกระทบต่อชุมชน จึงคัดค้านการสร้างโรงงานน้ าตาลและขอให้ถอนใบอนุญาตตั้ง
โรงงาน 

ความเป็นมา            เกิดเหตุความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับบริษัทเอกชนในจังหวัดสกลนคร 
คือ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ชาวบ้านกลุ่มรักษ์น้ าอูน ต าบลอุ่มจาน อ าเภอ
กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ประมาณ 20 คน ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมท านา
บนผืนนาที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีวิถีการปลูกและบ ารุงต้นข้าวด้วยวิธี
ธรรมชาติ โดยอาศัยน้ าฝนและน้ าจากห้วยหนองคลองธรรมชาติ ปลูกข้าวพันธุ์
พ้ืนบ้านท้องถิ่นกว่า 100 สายพันธุ์เพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวและจ าหน่ายเป็นข้าว
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คุณภาพดี และมีที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท าการเกษตรอยู่ ใกล้ พ้ืนที่ตั้ งโครงการ
โรงงานผลิตน้ าตาลทรายขนาด 12,500 ตันอ้อยต่อวัน และโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 
48 เมกะวัตต์ ในต าบลอุ่มจาน อ าเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร ของบริษัท ไทย
รุ่งเรืองอุตสาหกรรม จ ากัด (สาขาสกลนคร) เดินทางไปยังศาลปกครองอุดรธานี เพ่ือ
ยื่นฟ้อง  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม , รองอธิบดีกรมโรงงานฯ , ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร และคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน EIA 
(คชก.) ด้านอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภค ฯ เพ่ือขอให้ศาลปกครองอุดรธานีมีค า
พิพากษาเพิกถอน สิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งต่อชาวบ้านในสิ่งต่อไปนี้ 
          1.ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ าตาลทรายของบริษัท ไทย
รุ่งเรืองอุตสาหกรรม จ ากัด (สาขาสกลนคร) 
          2.มติของ คชก. ครั้งที่ 37/2560  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ให้ความ
เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิต
น้ าตาลทรายของบริษัทไทยรุ่งเรืองฯ 
          3.ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนฯ 2555 ข้อ 7 ที่ยกเว้นให้กรมโรงงานฯและอุตสาหกรรมจังหวัดไม่ต้องจัด
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการพิจารณาอนุญาตโครงการที่ได้รับ
ความเห็นชอบรายงาน EIA แล้ว 
              ด้วยเหตุผลเนื่องจากหากเกิดโครงการโรงงานน้ าตาลและโรงไฟฟ้าชีว
มวลขึ้นแล้วจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้
ฟ้องคดีและชุมชน ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบ
นิเวศอันอุดมสมบูรณ์ในพ้ืนที่ เช่น การเปลี่ยนสภาพพ้ืนที่เกษตรธรรมชาติ ป่า
เศรษฐกิจครอบครัว เป็นโรงงานและไร่อ้อย ความเสียหายพังทลายของล าน้ า
สาธารณะฯ โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้และยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง ขัดต่อ
ยุทธศาสตร์จังหวัดต้นแบบเมืองสมุนไพร จังหวัดสกลนคร โดยชุมชนยืนยันจะ
ด าเนินคดีนี้จนถึงท่ีสุดเพื่อยืนยันสิทธิชุมชนของคนสกลนคร และจะยื่นค าร้องขอให้ 
ศาลปกครองมีค าสั่ งคุ้มครองชั่วคราวเพ่ือระงับการด าเนินการก่อสร้างหรือ
ด าเนินการใด ๆ ของโรงงานน้ าตาลของบริษัท ไทยรุ่งเรืองฯ ไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมี
ค าพิพากษา พร้อมกับการยื่นค าฟ้องด้วย (โดยมีทนายความจากมูลนิธินิติธรรม
สิ่งแวดล้อม) ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนในการใช้สิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ครั้งนี้ 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน ชาวบ้านกลุ่มรักษ์น้ าอูน ต าบลอุ่มจาน จุดยืนคือ ขอให้ศาลปกครองอุดรธานีมีค า
พิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ าตาลและรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทรายของบริษัท
ไทยรุ่งเรืองฯ 
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จ ากัด (สาขาสกลนคร)จุดยืนคือ  ด าเนินกิจการ
ตามที่ยื่นขออนุญาตและให้เป็นไปตามมติของ คชก. ครั้งที่ 37/2560  เมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2560 ที่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทรายของบริษัทไทยรุ่งเรืองฯแล้ว 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.ชาวบ้านต าบลอุ่มจาน อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 
2.คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน EIA (คชก.)ด้านอุตสาหกรรมและ
สาธารณูปโภค ฯ  
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3.กรรมการบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จ ากัด (สาขาสกลนคร)  
4.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
5.รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
6.ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 
7.ศาลปกครองอุดรธานี 
8.มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (En LAW)  

ระยะเวลา 1-3 ปี  (พ.ศ. 2560-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งมีการเรียกร้องคัดค้านโดยการยื่นฟ้องศาลปกครองเพ่ือเพิก

ถอนในอนุญาตสร้างโรงงานและมติของหน่วยงานราชการที่รับขออนุญาต โดยกลุ่ม
ประชาชนเห็นว่าไม่สามารถยุติการด าเนินงานของบริษัทเอกชน ประกอบกับบริษัทมี
การด าเนินคดีต่อชาวบ้าน เมื่อเกิดปัญหาจึงได้น าเรื่องเข้าสู่ศาลปกครอง เนื่องจาก
ปัญหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตและกระทบกับชาวบ้านบริเวณต าบลอุ่มจาน อ าเภอกุสุมาลย์ 
มีประชาชนให้ความสนใจและคัดค้านจ านวนมาก สถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ปัญหา
ความขัดแย้งยังจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและมีโอกาสที่จะยกระดับ
ขยายตัวความขัดแย้งขึ้นได้อีก 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องต่อบริษัทเอกชน 

2.ยื่นหนังสือเรียกร้องต่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร 
3.ฟ้องศาลปกครอง 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบต าบลอุ่มจาน อ าเภอกุสุมาลย์ 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ าเภอกุสุมาลย์ 
3.ข้อมูล มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม(ออนไลน์) “ชาวบ้านกลุ่มรักษ์น้ าอูนยื่นฟ้องต่อ
ศาลปกครองอุดรธานี: ขอเพิกถอนใบอนุญาตและรายงาน EIA โรงงานน้ าตาล
สกลนคร” (https://enlawfoundation.org/newweb/?p=4136 ) 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 
4.รายงานข่าวเเบิ้ลโฮม(ออนไลน์)“กลุ่มรักษ์น้ าอูน” ยื่นศาลปกครองเพิกถอน
รายงาน EIA โรงน้ าตาล-โรงไฟฟ้าชีวมวลสกลนคร เพราะอาจก่อให้เกิดความ
เดื อดร้อนแก่ ช าวบ้ าน ใน พ้ื นที่ ”  (https://www.homecable.co.th/home-
news/local-news/news_26242/) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 11.26 น. 

https://enlawfoundation.org/newweb/?p=4136
https://www.homecable.co.th/home-news/local-news/news_26242/
https://www.homecable.co.th/home-news/local-news/news_26242/
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รูปภาพ 

 

 
 

 
12.จังหวัดสกลนคร 

ประเด็นที่ 3 ความขัดแย้งกรณีชาวสกลนครคัดค้านการออกโฉนดและเข้าใช้พื้นที่เกาะดอน
สวรรค์  

พ้ืนที่ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านศาสนา/วัฒนธรรม (การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อท้องถิ่นในจังหวัดสกลนครและ

ปรากฏในสื่อระดับชาติ ประเด็นความขัดแย้งจึงอยู่ในความสนใจของประชาชน
ทั่วไปและเป็นทรีับรู้ทางสังคมอย่างกว้างขวาง 

ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากกลุ่มชาวบ้านและมูลนิธิของเอกชนอ้างสิทธิเหนือเกาะดอนสวรรค์ต้องการ
ออกโฉนดเพ่ือใช้ประโยชน์ในทางศาสนา แต่หน่วยงานภาครัฐ(เทศบาลสกลนคร) 
คัดค้านการออกโฉนดเนื่องจากชาวสกลนครส่วนมากต้องการให้เป็นที่สาธารณะ
ประโยชน์ที่ทุกคนใช้ร่วมกันมากกว่าการน าไปให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช้ประโยชน์ 

ความเป็นมา                 สืบเนื่องจากมีการประกาศของส านักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร        
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เรื่องแจกโฉนดที่ดินวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) หน้าส ารวจ 
20679 เลขที่ดิน 1 เนื้อที่ 85 ไร่ โดยก าหนดให้มีการคัดค้านการออกโฉนดที่ดินต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วันนั้น ปรากฏว่า เป็นเรื่องส าคัญที่คนสกลนครไม่เคย
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ทราบมาก่อน จนกระทั่ง นายกเทศมนตรีนครสกลนคร (นายโกมุท ทีฆธนานนท์) ได้
ทราบเรื่องนี้จึงได้มีการคัดค้านการออกโฉนดที่ดินดอนสวรรค์ในนามของเทศบาล
นครสกลนคร ในวันที่ 4 กันยายน 2555 ซึ่งถือว่า เป็นช่วงเวลาที่ใกล้ระยะเวลา
สุดท้ายตามประกาศของส านักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร จากนั้น เมื่อข่าวเรื่องนี้เป็น
ที่แพร่หลายได้ส่งผลให้คนสกลนครต่างมีความรู้สึกไม่พอใจ มีความเห็นในท านอง
เดียวกันว่า ไม่เห็นด้วยกับการขอออกโฉนดที่ดินดอนสวรรค์และต้องการคัดค้านการ
ออกโฉนดที่ดินดอนสวรรค์ มีการรวมตัวกันแสดงประชามติของคนสกลนครด้วยการ
ลงชื่อคัดค้านการออกโฉนดที่ดินดอนสวรรค์ และกลุ่มชาวบ้านมีการตั้งวงเสวนาเพ่ือ
เรียนรู้ร่วมกันในการประเด็นการออกโฉนดที่ดินดอนสวรรค์ ตลอดจนรวมตัวกันเพ่ือ
ชุมนุมเรียกร้องให้มีการถอนค าขอออกโฉนดที่ดินดอนสวรรค์ร่วม  1,000 คน เพ่ือ
แสดงการคัดค้านในครั้งนี้         
              ด้านกลุ่มคนสกลฯที่คัดค้านการออกโฉนด ให้ข้อมูลว่า ปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นเรื่องของบ้านเมืองสกลนครที่ส าคัญและยิ่งใหญ่ที่ สุดเท่าที่คน
สกลนครเคยพูดคุยกันมา ไม่เคยมีเรื่องใดที่มีน้ าหนักมากเท่ากับเรื่องของ “ดอน
สวรรค์” คนสกลนครต่างมีความรู้สึกไม่พอใจ และไม่เห็นด้วยกับการขอออกโฉนด
ที่ดินดอนสวรรค์ครั้งนี้  ในอดีตที่ผ่านมานั้น คนสกลนครอาจมีความเห็นที่แตกต่าง
กัน ถกเถียงกันในบางเรื่อง ดั่งเช่น เรื่องของการเขียนค าว่า “หนองหาน” หรือ 
“หนองหาร” จะเลือกเขียนอย่างไรจึงจะถูกต้อง แต่เมื่อหาข้อสรุปกันไม่ได้ จึงปล่อย
ให้เป็นปัญหาของคนในภาคราชการ จะเขียนอย่างไรเราก็จ าใจยอมรับ แต่เหตุการณ์
ขอออกโฉนดที่ดินดอนสวรรค์ในครั้งนี้ กลับเป็นเรื่องของ “ราษฎร” ที่มีความเห็น
แตกต่างกับ “ภาคราชการ” อย่างสิ้นเชิง เป็นเรื่องที่ภาคราชการจะต้องใส่ใจ จะท า
เหมือนเมื่อครั้งที่เรามีปัญหาการเขียนค าว่า “หนองหาร” หรือ “หนองหาน” ไม่ได้
อีกต่อไปแล้ว เพราะการขอออกโฉนดที่ดินดอนสวรรค์เป็นเรื่องที่ “ราษฎร” คน
สกลนครจะไม่ยอมให้ภาคราชการกระท าตามความเคยชินอีกต่อไป ในประเด็นความ
ขัดแย้งนี้คนสกลนครต่างมีความรู้สึกในการเป็นเจ้าของดอนสวรรค์ เคยใช้เป็น
สถานที่ในการท าบุญสงกรานต์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เป็นจุดแวะ
พักของชาวประมง เป็นศูนย์รวมอาหารการกินที่คนสกลนครได้ใช้เป็นแหล่งเก็บ
พืชผักไปท าอาหาร และเป็นวิถีชีวิตที่คนสกลนครมีความผูกพันกับดอนสวรรค์ตั้งแต่
อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน เมื่อมีคนบางกลุ่มคิดครอบครองและต้องการมีกรรมสิทธิ์ใน
พ้ืนดิน “ดอนสวรรค์” ด้วยการขอออกโฉนดที่ดิน ตลอดจนมีการห้ามคนสกลนคร
เข้าไปเกี่ยวข้องกับดอนสวรรค์ ย่อมเป็นการท้าทายความรู้สึก ความเชื่อ และความ
ผูกพันที่คนสกลนครมีต่อ “ดอนสวรรค์” ตลอดจนเป็นเรื่องท่ีสวนทางกับความเข้าใจ
ที่คนสกลนครถือว่า “ดอนสวรรค์” เป็นพ้ืนดินที่บรรพบุรุษของคนสกลนครได้รักษา
และมอบให้เป็นสมบัติที่ตกทอดจากรุ่นปู่ย่าตาทวดสู่คนรุ่นปัจจุบัน อันเป็นภาระที่
คนรุ่นปัจจุบันจะต้องรักษาพ้ืนดินดอนสวรรค์ให้แก่คนรุ่นอนาคตต่อไป การออก
โฉนดที่ดินดอนสวรรค์เพ่ือการแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินของคนบางกลุ่มที่กระท าอยู่ใน
เวลานี้ ย่อมเป็นแรงกระตุ้นให้คนสกลนครเกิดความรู้สึกว่า ต้องสูญเสียสมบัติของ
บรรพบุรุษที่เป็นของทุกคน  ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ส าคัญของคนสกลนครในการรักษา 
“ดอนสวรรค์” ด้วยการรวมตัวกันคัดค้านการออกโฉนดที่ดินดอนสวรรค์ เพ่ือแสดง
ให้เห็นว่า คนสกลนครไม่เห็นด้วยกับการกระท าของคนบางกลุ่มที่ต้องการยึดพ้ืนดิน
ดอนสวรรค์ หรือการมีปฏิกิริยาที่ไม่ยินยอมให้ภาคราชการด าเนินการออกโฉนดที่ดิน
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ของพ้ืนที่ ดอนสวรรค์  ไม่ ว่ าจะเป็น  “จั งหวัดสกลนคร” หรือ  “ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร” และ “ส านักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร” ที่ได้
ด าเนินการเรื่องนี้ ด้วยวิธีการปกปิดและเร่งรีบในการออกโฉนดที่ดินพ้ืนที่ดอน
สวรรค์อย่างผิดปกติ 
              ด้านกลุ่มบุคคลที่สนับสนุนการออกโฉนดและต้องการใช้พ้ืนดินดอน
สวรรค์ (น าโดยนางเกศรินทร์ ภูปาง ผู้ยื่นค าขอออกโฉนดที่ดินดอนสวรรค์)  ต่าง
ถูกต้องค าถามจากคนสกลนครที่คาใจคนสกลนครว่า เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร 
ใครเป็นผู้เกี่ยวข้องบ้าง ไม่ว่าจะเป็น “ตัวการ” คนส าคัญที่มีบทบาทหลัก หรือ เป็น 
“ผู้สนับสนุน” ให้เกิดเรื่องนี้ขึ้น และมีการตั้งค าถามที่ต้องการทราบว่า จะยุติเรื่องนี้
ได้อย่างไร  โดยที่ยังสามารถรักษาพ้ืนที่  “ดอนสวรรค์” ให้เป็นสมบัติของคน
สกลนครทุกคนดั่งที่เคยเป็นมา คนสกลนครอยากรู้ความจริงของเรื่องที่เกิดขึ้น ได้
เรียกร้องให้มีการตอบค าถามต่างๆ เหล่านี้ แต่ยังไม่เคยมีการชี้แจงเป็นการตอบ
ค าถามต่างๆ ที่สงสัยหรือการอธิบายใดๆ จาก  ผู้ยื่นค าขอออกโฉนดที่ดินดอนสวรรค์ 
ไม่มีค าชี้แจงจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร , ไม่มีค าตอบของเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดสกลนคร ไม่มีค าอธิบายใดๆ ของผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสกลนคร หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ คงมีแต่เพียงการแถลง
ข่าวของ “พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส” ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของวัดพระธรรมกาย 
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 โดยกล่าวว่า “วัดดอนสวรรค์ตั้งอยู่บน
เกาะดอนสวรรค์ ในบึงหนองหาร จังหวัดสกลนคร เป็นวัดร้างและยังคงที่วัดที่มีที่
ธรณีสงฆ์ คณะสงฆ์จังหวัดสกลนครและทางราชการก าลังปรับปรุงให้เป็นวัดที่มี
พระภิกษุจ าพรรษาอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของคณะสงฆ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาวัดร้าง ตาม
นโยบายของทางการคณะสงฆ์ส่วนกลางและทางราชการ วัดพระธรรมกายขอชี้แจง
ว่า เรื่องการยกฐานะจากวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุจ าพรรษาอยู่นั้น เป็นสิทธิของ
ทางการคณะสงฆ์ จังหวัดสกลนครเอง และกรณีความคิดเห็นเรื่องการจัดการพ้ืนที่ที่
แตกต่างกันไปนั้น เป็นเรื่องผลประโยชน์ของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในจังหวัดสกลนคร
เอง ไม่เกี่ยวกับวัดพระธรรมกายแต่อย่างใด” ส่วนข้อมูลของผู้สนับสนุนมีเพ่ิมเติมว่า
เดิมเคยเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์จ าพรรษา ตั้งแต่ พ.ศ.2472 แต่ต่อมาไม่มีพระภิกษุ
สงฆ์จ าวัด จึงถูกขึ้นทะเบียนเป็นวัดร้าง และต่อมาเมื่อมีพระภิกษุสงฆ์ กลับไปจ าวัด
อีกครั้ง จึงได้มีการแจ้งแก้ไขการขึ้นทะเบียนเป็นวัดร้าง และกลับคืนสู่สภาพวัดที่มี
พระจ าศีล ตามปกติ แต่เนื่องจากโฉนดที่ดินของวัดดอนสวรรค์ ที่หายสาบสูญไป จึง
แจ้งไปยังกรมที่ดิน เพ่ือขอออกโฉนดใหม่ แต่ถูกคัดค้าน โดยให้เหตุผลว่า เทศบาล
สกลนคร ได้พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว เพราะเดิมที่ดิน
แปลงดังกล่าวเป็นที่รกร้างว่างเปล่าสาธารณประโยชน์ ประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกัน  แต่จากการพิจารณาของ อนุกรรมาธิการ เห็นว่า มีหลักฐานที่ชัดเจน และ
ยืนยันได้ว่า มีการจดทะเบียนวัด โดยกระทรวงธรรมการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2472 และมี
การประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2472 พร้อมทั้งออกโฉนดที่ดิน 
ดังนั้น เมื่อที่ดินใดที่ตกเป็นของวัด จึงถือเป็นที่ธรณีสงฆ์ จะให้เห็นเป็นอ่ืนไม่ได้ จึง
ยืนยันว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ของวัด เป็นธรณีสงฆ์ ไม่ใช่ที่สาธารณประโยชน์ ตามที่
นายกเทศมนตรีนครสกลนครกล่าวอ้าง 
                      ต่อมาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 จังหวัดสกลนครได้มอบให้
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนครท าหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
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สกลนครขอระงับการยื่นออกโฉนดที่ดินวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร 
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นเรื่องของบ้านเมืองสกลนครที่ส าคัญและยิ่งใหญ่
ที่สุดเท่าที่คนสกลนครเคยพูดคุยกันมา ไม่เคยมีเรื่องใดที่มีน้ าหนักมากเท่ากับเรื่อง
ของ “ดอนสวรรค์” คนสกลนครต่างมีความรู้สึกไม่พอใจ และไม่เห็นด้วยกับการขอ
ออกโฉนดที่ดินดอนสวรรค์ครั้งนี้ โดยนายกเทศมนตรีได้มีการท าหนังสือคัดค้านการ
ออกและเชิญชวนประชาชนที่คัดค้านออกจากเคลื่อนไหวเพ่ือปกป้องการครอบครอง
เกาะดอนสวรรค์จากบุคคลบางกลุ่ ม (ข้อ เท็จจริงมีการกล่าวพาดพิงถึงวัด
พระธรรมกาย) และกลุ่มคนสกลฯ จะติดตามและคัดค้านการออกโฉนดและการเข้า
ใช้ประโยชน์และเรียกร้องแสดงจุดยืนในครั้งนี้ คือ  
 
             1. ไม่ต้องการให้ออกโฉนดวัดดอนสวรรค์ 
             2. ให้ยกเลิกทะเบียนวัดดอนสวรรค์(ร้าง) 
             3. ให้บุคคลที่บุกรุกในขณะนี้ออกไปจากดอนสวรรค์ 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มคนสกลฯที่คัดค้านการออกโฉนด  จุดยืนคือ ไม่ต้องการให้ออกโฉนดวัดดอน
สวรรค์,ให้ยกเลิกทะเบียนวัดดอนสวรรค์(ร้าง),ให้บุคคลที่บุกรุกในขณะนี้ออกไปจาก
ดอนสวรรค์ 
กลุ่มบุคคลที่สนับสนุนการออกโฉนดและต้องการใช้พ้ืนดินดอนสวรรค์ จุดยืนคือ มี
หลักฐานที่ชัดเจน และยืนยันได้ว่า มีการจดทะเบียนวัด โดยกระทรวงธรรมการ 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2472 และมีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2472 
พร้อมทั้งออกโฉนดที่ดิน ดังนั้น เมื่อที่ดินใดที่ตกเป็นของวัด จึงถือเป็นที่ธรณีสงฆ์
ที่ดินเกาะดอนสวรรค์ดังกล่าวเป็นที่ของวัด เป็นธรณีสงฆ์ ไม่ใช่ที่สาธารณประโยชน์ 
จึงควรถูกใช้ในกิจการทางพุทธศาสนา 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มประชาชนชาวจังหวัดสกลนครและอนุรักษ์วิถีชีวิต 
2.นายกเทศมนตรีเมืองสกลนคร 
3.ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร 
4.ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
5.พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส (ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของวัดพระธรรมกาย) 
6.นางสาวลี ล าวดี  วัช โรบล  (สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร พรรค เพ่ื อ ไทย /
คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร) 
7.มูลนิธิศึกษาธรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม (เครือข่ายวัดพระธรรมกาย) 
8.นางเกศรินทร์ ภูปาง (แกนน าผู้ยื่นค าขอออกโฉนดที่ดินดอนสวรรค์) 
9.ส านักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ. 2555-2556) 
สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งมีการเรียกร้องคัดค้านการออกโฉนดในพ้ืนที่เกาะดอนสวรรค์

และปัญหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตและกระทบกับชาวบ้านบริเวณหนองหาร มีประชาชนให้
ความสนใจและคัดค้านการออกโฉนดและการเข้าครอบครองพ้ืนที่ มีการยื่นหนังสือ
และจัดประชุมพูดคุยเพื่อความเข้าใจเนื่องจากเป็นปัญหาภายในจังหวัด สถานการณ์
จึงคลี่คลายลงได้ 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ยื่นหนังสือคัดค้านต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



143 
 

2.ชุมนุมเรียกร้องหรือคัดค้านต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
3.จัดเวทีพูดคุยเพ่ือสร้างความเข้าใจ 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ชาวบ้านบริเวณพ้ืนที่หนองหาร 
2.สัมภาษณ์สมาชิก/ตัวแทนกลุ่มคนสกลฯที่คัดค้านการออกโฉนด 
3.สัมภาษณ์เจ ้าหน้าที่เทศบาลสกลนคร 
4 .เพ จ เซ ฟ ด อ น ส ว รรค์ (อ อน ไล น์ )  “ รั ก ษ าด อ น ส วร รค์ เ พ่ื อ ไท ส ก ล ”
(http://savedonsawan.blogspot.com ) เมื่อ 17 กันยายน พ.ศ. 2555 

รูปภาพ 

 

 

http://savedonsawan.blogspot.com/
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12.จังหวัดสกลนคร 

ประเด็นที่ 4 ความขัดแย้งกรณีการเรียกร้องความเป็นธรรมโครงการจัดหาโคแม่พันธุ์คุณภาพ
ไม่มีคุณภาพจริง 

พ้ืนที่ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การเรียกร้องสิทธิชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อท้องถิ่นในจังหวัดสกลนครและ

ปรากฎในสื่อระดับชาติ ประเด็นความขัดแย้งจึงอยู่ในความสนใจของประชาชน
ทั่วไปอย่างกว้างขวาง 

ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากนโยบายหน่วยงานภาครัฐจัดหาโคแม่พันธ์ให้กับเกษตรกรแต่คุณภาพไม่ดี 
เกิดโรคระบาด การล้มตายสร้างความเสียหายให้กับกลุ่มเกษตรกรที่กู้ยืมเงินมา
ลงทุนรวม 18 อ าเภอเกือบหนึ่งพันราย ไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามเวลา ชาวบ้านจึง
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ร้องเรียนให้ตรวจสอบความโปร่งใสในการจัดหาโคแม่พันธุ์  
ความเป็นมา              เกิดเหตุความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเกษตรกรชาวสกลนครและสหกรณ์

การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สกลนคร จ ากัด  เข้าร้องศูนย์ด ารงธรรม 
โครงการโคแม่พันธุ์คุณภาพไม่มีคุณภาพจริง เนื่องจากพบว่าเป็นโรค Brucellosis 
(โรคแท้งติดต่อ) จนแท้งลูกตายเป็นจ านวนมาก โดยกลุ่มเกษตรกรชาวสกลนครยื่น
ข้อเรียกร้องขอความเป็นธรรม กรณีการจัดหาโคแม่พันธุ์คุณภาพ ไม่เป็นไปตามแนว
ทางการบริหารจัดการของโครงการ ยื่นโดยมีเอกสารบันทึกข้อความรับมอบโคแม่
พันธุ์ เอกสารการหักจ่ายในการซื้อโค และสัญญาซื้อขายโคแม่พันธุ์ ระหว่างสหกรณ์
การเกษตรเพ่ือการตลาด สกลนคร (สกต.) กับฟาร์มแห่งหนึ่ง และมีรายงานผล
วิเคราะห์ทดสอบชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ เนื่องจากโคที่
รับมอบมา ได้ตายลงและจากผลชันสูตรพบว่า โคแม่พันธุ์คุณภาพ เป็นโรคแท้ง
ติดต่อจนต้องท าลายทิ้ง นอกจากนี้โคแม่พันธุ์ที่รับมอบมา ได้ท าการผสมเทียมแต่ว่า
ได้แท้งลง กว่า 10 ตัว ซึ่งแม้ว่าจะได้รับเงินชดเชยไปแล้ว แต่ระยะเวลาที่เลี้ยงมี
ความเสียหาย ทั้งด้านค่าใช้จ่ายและค่าเสียเวลา  
           โดยโครงการนี้มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือเลี้ยงโคคุณภาพ จัดเป็นกลุ่มละ 5 ราย 
ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีสินเชื่อเป็นเงินคนละ 400,000 บาท โดยทางกลุ่มจะได้สินเชื่อมา
จาก ธ.ก.ส.กลุ่มละ 2 ล้านบาท ใช้จ่ายเป็นค่าสร้างโรงเรือน อาคารพักอาหารสัตว์ 1 
ล้านบาท เป็นค่าจัดซื้อวัว 1 ล้านบาท ซึ่งจะต้องใช้หนี้ภายใน 5 ปี แต่วัวคุณภาพที่
รับมา เมื่อตรวจเลือดแล้วพบว่าได้ป่วยเป็นโรค Brucellosis (โรคแท้งติดต่อ) 
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จึงต้องท าลายทิ้งและกลบฝัง เกษตรกรตามโครงการโคแม่พันธุ์
คุณภาพ กล่าวต่อว่า กลุ่มเกษตรกรก็ต้องการที่จะได้ลูกวัวเพ่ือเลี้ยงต่อไป แต่ก็ต้อง
ชะงักเพราะลูกวัวตายไปหมดแล้ว แม้ว่าทาง สกต.จะจ่ายเงินชดเชยให้โคแม่พันธุ์ ตัว
ละ 45,000 บาท แต่ก็ชดเชยกับความรู้สึกที่ เสียไป เพราะไหนจะค่าเสียเวลา 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดระยะเวลาในการเลี้ยง จึงต้องการเปลี่ยนแม่พันธุ์ทั้งหมดโดย
เอาชุดใหม่มาทดแทน เพราะ จนท.ปศุสัตว์ แจ้งมาว่าได้มาตรวจเลือดและพบว่าโค
แม่พันธุ์ของตน มีโอกาสเป็นโรคแท้งติดต่ออีก ก็ต้องถูกท าลายทิ้ง จึงสร้างความ
เสียหายให้กับกลุ่มเกษตรกร 
                 โครงการนี้ครอบคลุม 18 อ าเภอในจังหวัดสกลนคร มีเกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการกว่า 1,000 ราย เพ่ือด าเนินโครงการโคแม่พันธุ์คุณภาพ และได้บริหาร
จัดการหาโคต้นน้ าจากผู้ประกอบการ เพ่ือส่งมอบโคแม่พันธุ์ให้กับสมาชิกเกษตรกร 
ในพ้ืนที่ จ.สกลนคร ประมาณ 5,000 ตัว โดยเริ่มด าเนินโครงการส่งมอบโค ตั้งแต่
ช่วงเดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นมา และมีข้อเท็จจริงว่ามีโคในโครงการล้มตายเป็น
จ านวนมาก ประมาณ 100 กว่าตัว โดยมีอาการตายคล้ายๆ กัน คือ โคผอม อ่อนแอ 
ป่วยเรื้อรัง หายใจหอบ ติดเชื้อในทางเดินระบบหายใจ โคติดเชื้อที่ปอดท้องร่วง
รุนแรง โคตายพบพยาธิใบไม้ในตับ มดลูกทะลัก มีไข้สูง พยาธิในเลือด ยืนซึมไม่
เคี้ยวเอ้ือง หายใจหอบ ฯลฯ อาการตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ล้วนเป็นสาเหตุการตาย
ของโคในโครงการทั้งหมด ตามเงื่อนไขของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.
ก.ส.สกลนคร จ ากัด หลังจากรับมอบโค ปรากฏว่าโคป่วยตาย แต่มีการจ่ายเงิน
ชดเชยให้ โดยกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคจะได้รับเงินประกันจากกองทุนประกันโค 
จ านวน 20,000 บาท/ตัว      แต่มีเงื่อนไขว่าปศุสัตว์ในพ้ืนที่รับผิดชอบจะต้องมา
ตรวจและระบุสาเหตุการตาย พร้อมทั้งเซ็นรับรองการตาย แล้วแนบบันทึก
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ประจ าวันส่งเอกสารให้สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า      ธ.ก.ส.สกลนคร 
จ ากัด เพ่ือให้คณะกรรมการฯ พิจารณาชดเชยเงินจ านวนนี้ให้แก่เกษตรกร แต่ก็เป็น
จ านวนเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจ านวนเงินที่เป็นภาระหนี้จากทางธนาคารเพ่ือ
การเกษตร   (ธ.ก.ส.) 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน เกษตรกรชาวสกลนคร จุดยืนคือ จ่ายค่าชดเชยและให้จัดหาโคแม่พันธุ์ที่ตรงตาม
โครงการ 
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สกลนคร จ ากัด จุดยืนคือ เซ็นรับรอง
การตายของแม่โค แล้วแนบบันทึกประจ าวันส่งเอกสารให้สหกรณ์การเกษตรเพ่ือ
การตลาดลูกค้า 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มเกษตรกรชาวสกลนคร 
2.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สกลนคร จ ากัด 
3.ธนาคารเพ่ือการเกษตร จังหวัดสกลนคร 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ. 2560-2561) 
สถานะ อยู่ระหว่างการเนินการแก้ไข 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งมีการเรียกร้องขอความเป็นธรรมและจ่ายค่าชดเชยเนื่องมาจาก

สาเหตุของการคัดเลือกโคแม่พันธุ์ตามโครงการที่มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า
1,000 ราย นับเป็นความเสียหายต่อกลุ่มเกษตรกรนับร้อยล้านบาท หากไม่ได้ รับ
ความเป็นธรรมและเกษตรกรที่เกี่ยวข้องต้องรับภาระหนี้สินกับ ธ.ก.ส. ก็ย่อมท าให้
เกิดการเรียกร้องขอความเป็นธรรม ความขัดแย้งอาจขยายตัวขึ้น 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรชาวสกลนคร 

2.ข่าวไทยรัฐ (ออนไลน์ ) “ผู้เลี้ยงโคสกลนคร ร้องศูนย์ด ารงธรรม วัวแม่พันธุ์แห่แท้ง
ลูกล้มตาย”(https://www.thairath.co.th/content/1294449/) เมื่อ 29 พ.ค. 
2561 20:40 น. 
3.ข่าวประชาสัมพันธ์กรมปศุสัตว์ (ออนไลน์) “กรมปศุสัตว์แจงกรณีผู้ เลี้ยงโค
ส ก ล น ค ร ร้ อ ง ศู น ย์ ด า ร ง ธ ร ร ม วั ว แ ม่ พั น ธุ์ แ ห่ แ ท้ ง ลู ก ล้ ม ต า ย อ้ื อ ” 
(http://www.dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/director-news/16174-
head-25610530-2)    เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 

รูปภาพ 

 

https://www.thairath.co.th/content/1294449/
http://www.dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/director-news/16174-head-25610530-2
http://www.dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/director-news/16174-head-25610530-2
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12.จังหวัดสกลนคร 
ประเด็นที่ 5 ความขัดแย้ งกรณี การคัดค้ าน การท าโครงการเห มืองแร่ โปแตชพื้ นที่                   

อ.วานรนิวาส 
พ้ืนที่ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสิ่งแวดล้อม (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อท้องถิ่นในจังหวัดสกลนครและ

ปรากฎในสื่อระดับชาติ ประเด็นความขัดแย้งจึงอยู่ในความสนใจของประชาชน
ทั่วไปอย่างกว้างขวาง 

ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากโครงการส ารวจแร่โปแตชของบริษัทไชน่า หมิงต๋า โปแตชคอร์ปอเรชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด ในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพ้ืนที่ จึง
มีการเรียกร้องและคัดค้านการส ารวจและด าเนินโครงการเหมืองแร่โปรแตช 

ความเป็นมา            เกิดเหตุกลุ่มรักษ์อ าเภอวานรนิวาส” ประกอบด้วย ประชาชนในพ้ืนที่ 6 
ต าบลของ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ได้เคลื่อนไหวคัดค้านการส ารวจแร่
โปแตชของบริษัทไชน่า หมิงต๋า โปแตชคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งได้รับ
อาชญาบัตรพิเศษส ารวจแร่โปแตชในเขตอ าเภอวานรนิวาส จ านวน 12 แปลง พ้ืนที่
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116,875 ไร่ ครอบคลุม 6 ต าบล 82 หมู่บ้าน และเริ่มท าการขุดเจาะส ารวจตั้งแต่
กลางปี 2559 และได้ท าการส ารวจแล้วจ านวน 2 หลุม แต่ได้รับการคัดค้านจาก
ชาวบ้านจึงยุติการส ารวจก่อน สาเหตุที่ต้องมีการคัดค้านเนื่องจากประชาชนเกรง
ผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหารและการแย่งชิงน้ าใช้ใน
พ้ืนที่การเกษตร ภายหลังจากที่มีการชุมนุมคัดค้านการส ารวจบริษัทไชน่า หมิงต๋า
โปแตชคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด ได้กลับเข้ามาในพ้ืนที่เพ่ือท าการส ารวจต่อ
ในหลุมที่ 3 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ น ารถขนอุปกรณ์ขุดเจาะส ารวจแร่โปแตช โดยการขน
อุปกรณ์ในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ทหาร ต ารวจ คอยติดตามคุ้มกันรถขนอุปกรณ์มาด้วย 
ซึ่งสร้างความประหลาดใจส าหรับชาวบ้านในพื้นที่ 
             ต่อมาเกิดเหตุกลุ่มรักษ์อ าเภอวานรนิวาส ซึ่งโดยมากก็คือคนที่ได้รับ
ผลกระทบในพ้ืนที่ต้องการทราบข้อมูลของบริษัทฯและขั้นตอนการขออนุญาตตาม
กฎหมายจากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร จึงมีการยื่นค าร้องขอ
ตรวจสอบเอกสารทางราชการถึงข้อมูลขออนุญาตส ารวจตามโครงการตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เพ่ือตรวจสอบและ
รับทราบความเป็นมาของปัญหาความขัดแย้งนี้ โดยมีการยื่นหนังสือขอดูข้อมูล
เอกสารจากทางราชการตามกฎหมายถึง 4 ครั้ง แต่ไม่ได้รับการตอบรับให้ดูเอกสาร
จากทางราชการและท าให้ชาวบ้านสงสัยว่าจะมีการปกปิดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
อาชญาบัตรเอกสารแนบท้ายการขุดเจาะส ารวจแร่โปแตชและแผนผังส ารวจแร่ของ
บริษัทไชน่า หมิงต๋าโปแตชคอร์เปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด และได้รับการแจ้ง
กลับจากเจ้าหน้าที่ อีกว่าให้ ไปยื่นขอรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ที่ กระทรวง
อุตสาหกรรมและมีหนังสือตอบกลับลงวันที่ 19 มกราคม 2561 ปฏิเสธไม่เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง โดยอ้างเอกสารที่ร้องขออาจกระทบต่อ
ประโยชน์ได้เสียของบุคคลจึงมีค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและปฏิเสธไม่เปิดเผย
ข้อมูลเหมืองแร่โปแตชวานรนิวาส 
            ต่อมาเครือข่ายประชาชนวานรนิวาสได้ส่งหนังสืออุทธรณ์ค าสั่งกับ
ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร หลังอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครปฏิเสธไม่
เปิดเผยข้อมูลเหมืองแร่โปแตชวานรนิวาส โดยระบุการด าเนินโครงการต้องเปิดเผย
ข้อมูลให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจและพิจารณาให้เปิดเผยข้อมูลโครงการเหมือง
แร่โปแตชในท้องที่อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร กับประชาชน พร้อมทั้งระบุ
ด้วยว่า แม้จะพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ตั้งแต่พ.ศ. 2540 แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า ประชาชนยังคงถูกปิดกั้น
ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการต่างๆ ของทั้งภารัฐและเอกชน ที่จะส่งผลให้
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ที่จ าเป็นต้องเปิดเผยให้ประชาชน
รับทราบและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 
การปกปิดข้อมูลเป็นหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญที่น าไปสู่ความขัดแย้งของประชาชน เมื่อถูก
ละเมิดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ย่อมท าให้ชาวบ้านเกิดความสงสัยในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐ  กลุ่มรักษ์อ าเภอวานรนิวาสจึงขอให้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งไม่
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการตามมาตรา 18 แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
เพ่ือให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาข้อเท็จจริง และข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
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ราชการ มีค าวินิจฉัยสั่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร เปิดเผยเอกสารทั้ง 2 
รายการโดยให้ส าเนาเอกสารดังกล่าวแก่ผู้อุทธรณ์ตามค าขอทั้งหมด ทั้งนี้ เพ่ือ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนและสร้างบรรทัดฐานที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการให้หน่วยยึดถือปฏิบัติต่อไป      

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มรักษ์อ าเภอวานรนิวาส  จุดยืนคือ ยุติการส ารวจแร่โปแตชของบริษัทไชน่า 
หมิงต๋าโปแตชคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัดในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส และข้อ
ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร เปิดเผยเอกสารส าคัญทางราชการให้
ประชาชนทราบ 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร จุดยืนคือ  อนุญาตให้ท าหารส ารวจตามที่
ได้รับอาชญาบัตรพิเศษส ารวจแร่โปแตชในเขตอ าเภอวานรนิวาส จ านวน 12 แปลง 
และไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลตามที่ร้องขอได้ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มรักษ์อ าเภอวานรนิวาส 
2.บริษัท ไชน่า หมิงต๋าโปแตชคอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จ ากัด 
3.ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ. 2558-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งมีการชุมนุมเรียกร้องให้ยุติการส ารวจการท าเหมืองแร่โปแตช

ในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาสพ้ืนที่ 6 ต าบลมีพ้ืนที่กว่าหนึ่งแสนไร่ และมีผลกระทบต่อ
ชุมขนในวงกว้าง หากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา อาจเกิดการชุมนุ มเรียกร้องและ
ยกระดับความรุนแรงและเพ่ิมความขัดแย้งออกไปอย่างกว้างขวาง  

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องต่อส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 

2.ชุมนุมเรียกร้องและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส 
3.ยื่นหนังสือเรียกร้องต่อศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดสกลนคร 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มรักษ์อ าเภอวานรนิวาส 
2.ส านักข่าวประชาไท (ออนไลน์) "กลุ่มรักษ์อ าเภอวานรนิวาสต้านเหมืองแร่โปแตช" 
(https://prachatai.com/journal/2018/03/75773 ) เมื่อ 8  มีนาคม 2561 
3.ส านักข่าวทีนิวส์ (ออนไลน์)"ฮือต้าน !! กลุ่มพลังมวลชนชาววานรนิวาส "ไม่เอา
เหมืองแร่โปแตช" วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยับยั้งบริษัทเอกชนหยุดด าเนินการ"  
(https://www.tnews.co.th/contents/413282 ) 
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.08 น. 
 

https://prachatai.com/journal/2018/03/75773
https://www.tnews.co.th/contents/413282
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13.จังหวัดขอนแก่น 
ประเด็นที่ 1 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านร้องเรียนสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตอุบลรัตน์              

พบว่าเป็นหนี้ทั้งท่ีไม่ได้กู้ 
พ้ืนที่ ต.ศรีสุขส าราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การจัดการสวัสดิการสังคม) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นและ

ปรากฎในสื่อระดับชาติ ประเด็นความขัดแย้งจึงอยู่ในความสนใจของประชาชน
ทั่วไปอย่างกว้างขวาง 

ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากการเรียกให้สมาชิกสหกรณ์ช าระหนี้เงินกู้โดยไม่ได้มีการกู้ยืมจริง จึงเกิด
ปัญหาและผลกระทบต่อครอบครัว จึงเรียกร้องให้ตรวจสอบและให้ความเป็นธรรม
กับสมาชิก 

ความเป็นมา เกิดเหตุชาวบ้านกว่า 50 คนจากบ้านศรีสุขส าราญ ต.ศรีสุขส าราญ อ.อุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น สืบเนื่องจากมีชาวบ้านจ านวนมากได้รับความเดือดร้อนจากกรณี
เป็นหนี้สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิต อุบลรัตน์ โดยที่ไม่ได้กู้ยืม และไม่เคยได้รับเงิน
จากสหกรณ์ฯ แต่อย่างใด โดยมีตั้งแต่ 1-3 สัญญา วงเงินกู้ในสัญญาละ 40,000-
50,000 บาท  บรรดาชาวบ้านที่กลายเป็นหนี้ดังกล่าวต่างทราบเรื่องหลังจากที่ มี
เจ้าหน้าที่จากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นได้เข้ามาสุ่มตรวจ
บัญชีลูกหนี้สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรอุบลรัตน์ จ ากัด ที่บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 ต.
ศรีสุขส าราญ อ.อุบลรัตน์ (เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 61 ) ท าให้ชาวบ้านต่างตกใจกับยอดหนี้
ที่ เพ่ิมขึ้นโดยที่ไม่ได้ก่อ  และหลังจากนั้นยังพบว่า มีเจ้าหน้าที่จากส านักงาน
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ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบบัญชีอีกครั้ง  ทั้ง 10 
หมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลศรีสุขส าราญ อ.อุบลรัตน์ ก็พบว่ามีสมาชิกอีกจ านวนมากที่ยัง
ตกเป็นหนี้สหกรณ์ฯ โดยที่ไม่ได้กู้ยืมอีกเช่นกัน เป็นยอดเงินตั้งแต่ 35,000-95,000 
บาท บางรายมียอดหนี้กู้ยืมมากถึงหนึ่งแสนบาท  โดยชาวบ้านแจ้งข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติมว่า หนี้สินที่เกิดขึ้นชาวบ้านหลายคนไม่ทราบว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร และ
เจ้าหน้าที่จากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นที่ออกมาตรวจสอบก็
ไม่ได้แจ้งให้สมาชิกทราบ ท าให้สมาชิกได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก 
           หลังจากแจ้งความร้องทุกข์ไปแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้เรียกผู้จัดการ
สหกรณ์ฯ และประธานสหกรณ์ฯ ให้มาสอบปากค าเพ่ือหาข้อมูลที่มาที่ไปของมูลหนี้
ดังกล่าว ซึ่งผู้จัดการสหกรณ์ฯ แจ้งว่าเป็นความผิดพลาดทางบัญชี  เจ้าหน้าที่จาก
ส านักงานตรวจสอบบัญชีฯ ได้ให้ชาวบ้านลงลายมือชื่อเพ่ือปฏิเสธการเป็นหนี้ และ
ชาวบ้านที่ตกเป็นหนี้รายใหม่ก็ได้เข้าแจ้งความที่ สภ.อุบลรัตน์อีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้
พนักงานสอบสวนได้เรียกผู้จัดการและประธานสหกรณ์ฯ มาชี้แจง ซึ่งได้รับค าตอบ
ว่ากรณีที่ เกิดขึ้นเป็นการตกแต่งบัญชีเพ่ือปิดงบดุลประจ าปี  และจะหาผู้มา
รับผิดชอบ แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้า 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มชาวบ้านศรีสุขส าราญ จุดยืนคือ เร่งตรวจสอบจข้อเท็จจริงและให้ช าระหนี้ตาม
ยอดท่ีไม่ได้กู้แก่สมาชิก 
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตอุบลรัตน์ จ ากัด จุดยืนคือ ขอตรวจสอบบัญชีลูกหนี้
สหกรณ์และข้อเท็จจริงตามขั้นตอนก่อนและพร้อมให้ความเป็นธรรม 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.ชาวบ้านศรีสุขส าราญ อ.อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
2.สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรอุบลรัตน์ จ ากัด 
3.ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดขอนแก่น 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ. 2561) 
สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งมีการชุมนุมเรียกร้องภายในสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตอุบล

รัตน์ จ ากัด แต่ความขัดแย้งอยู่ในความสนใจเป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายในระดับชาติ 
ความขัดแย้งเกิดขึ้นกับชาวบ้านหลายครอบครัว หากยังไม่ได้รับการแก้ไข อาจมีการ
ยกระดับการชุมนุมเรียกร้องท่ีเข้มข้นข้ึน  

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.รวมตัวกันร้องทุกข์ต่อศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออุบลรัตน์  

2.แจ้งความที ่สภ.อุบลรัตน์ไว้เป็นหลักฐานในการร้องเรียน 
3.เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาโดยตรงจากสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตอุบลรัตน์ จ ากัด 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านศรีสุขส าราญ อ.อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
2.ผู้จัดการออนไลน์ “มีอย่างนี้ด้วย! ชาวบ้านอุบลรัตน์ร้องตรวจสอบสหกรณ์ฯ หลัง
เป็นหนี้ทั้งที่ไม่ได้กู้” (https://mgronline.com/local/detail/9610000099778) 
เมื่อ 5 ต.ค. 2561 เวลา  15:55   น. 

https://mgronline.com/local/detail/9610000099778
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13.จังหวัดขอนแก่น 
ประเด็นที่ 2 กรณีความขัดแย้งการเคลื่อนย้ายแหล่งชุมชนริมทางรถไฟ อ าเภอเมืองขอนแก่น 

พ้ืนที่ อ าเภอเมือง จังหวัดขอแก่น 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม (การเรียกร้องสิทธิอาศัย) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น ประเด็น

ความขัดแย้งจึงอยู่ในความสนใจของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ระดับการรับรู้
ของสังคมจึงอยู่ในระดับท้องถิ่น 

ประเด็นขัดแย้ง นโยบายการสร้างรถไฟระบบทางคู่ท าให้มีการขยายพ้ืนที่และย้ายชุมชนออกจาก
พ้ืนที่ท าให้ได้รับผลกระทบต่อครัวที่อาศัยอยู่บริเวณรางรถไฟ จึงมีการเรียกร้องความ
เป็นธรรม 

ความเป็นมา              ความขัดแย้ งสืบ เนื่ องจากการรถไฟแห่ งประเทศไทย (ร .ฟ .ท .) 
ผู้รับผิดชอบหลักในการก่อสร้างรางรถไฟ “ระบบทางคู่” ได้ด าเนินการรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสร้างบริเวณริมรางรถไฟ บริเวณ 20 เมตรแรก จากกึ่งกลางรางทั้งสองข้าง มี
ข้อเท็จจริงว่ามีประชาชนผู้บุกรุกที่ดินของการรถไฟ ฯ ที่อาศัยอยู่บริเวณริมทาง
รถไฟดังกล่าว ได้รับผลกระทบกว่า 179 ครอบครัว โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชน
เทพารักษ์ 1 – 5 ในเขตเมืองขอนแก่น แม้ว่าภาครัฐจะมีการให้เงินชดเชยและค่ารื้อ
ถอนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งการรถไฟฯ อ้างว่า ได้ใช้ราคาจากกรมบัญชีกลางใน
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การประเมินเนื้อที่บ้านแต่ละหลัง แล้วก าหนดเป็นค่าจ านวนเงินให้ผู้อยู่อาศัย  แต่
ชาวบ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ค่ารื้อถอนดังกล่าวต่ ามาก เมื่อเทียบราคา
ก่อสร้างและต่อเติมที่อยู่อาศัยเดิม  
           กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบริมทางรถไฟขอนแก่น ให้ข้อเท็จจริงว่า “ชุมชม
แออัดริมทางรถไฟ” เริ่มก่อตั้งขึ้นช่วงปี 2503 โดย การรถไฟฯ ยอมให้แรงงาน
รับจ้างขนฟืนเติมเชื้อเพลิงให้รถไฟเพ่ือการขนถ่ายสินค้า ณ สถานีชุมทางขอนแก่น  
เข้ามาตั้งเพิงพักชั่วคราวใกล้ทางรถไฟเพ่ือไม่ให้แรงงานเหล่านี้ปัญหาการเดินทางมา
ท างาน โดยชุมชนเทพารักษ์ 1 ถือเป็นชุมชนหนึ่งที่เกิดมาจากการตั้งเพิงพักอาศัย
ชั่วคราวของแรงงานรับจ้างให้กับการรถไฟฯ จากนั้นขยายเป็นชุมชนเทพารักษ์ 1-5 
ตามล าดับ ซึ่งชุมชนริมทางรถไฟเทพารักษ์ 1-5 มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 700 
ครอบครัว คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแรงงานนอกระบบ  เช่น เร่ขาย
อาหาร เก็บของเก่า และลูกจ้าง แรงงานรายวัน รับจ้างเฝ้าหน้าห้องน้ า , ท างานเก็บ
ขยะ, กวาดถนน, ขายพวงมาลัย, ดูแลความสะอาดในสวนรัชดานุสรณ์ในเมือง
ขอนแก่น รวมถึงอาชีพขายบริการทางเพศ ซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอน ร้อยละ 90 คือ ผู้
บุกรุกที่ดินของการรถไฟฯ เมื่ออาศัยอยู่เรื่อยมาทราบว่ามีนโยบายการสร้างรถไฟ
ทางคู่และจะต้องย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่อาศัยย่อมได้รับผลกระทบแน่นอน จึงมี
ความพยายามเรียกร้องเพ่ือขอความเป็นธรรมเสมอมา 
            ต่อมาเมื่อโครงการประกาศชัดเจนในการริเริ่มโครงการ ทางเทศบาลนคร
ขอนแก่นให้สัญญากับชาวบ้านในชุมชนริมทางรถไฟว่า จะดูแลชาวบ้านอย่างเต็มที่
หลังจากโครงการรถไฟทางคู่เริ่มด าเนินการ  ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อปลายปี 2556 
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น (นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์) ได้มีการแก้ไขปัญหาชุมชน
แออัดในเมืองขอนแก่น ภายใต้ “โครงการบ้านมั่นคงนครขอนแก่น” ซึ่งมีเป้าหมาย
ท าให้ชุมชนแออัดในเขตเมืองหมดสิ้นไป โดยมุ่งปรับปรุง ซ่อมแซม และสร้างที่อยู่
อาศัยใหม่เพ่ือคนที่มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส โดยด าเนินการภายใต้การดูแลของ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , สหกรณ์ออมทรัพย์, และสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. แต่การเข้าร่วมเพ่ืออาศัยในโครงการนั้นจะต้องใช้
เงินจ่ายล่วงหน้าก่อน 40,000 บาท จึงเป็นปัญหาส าหรับชาวบ้านที่ไม่สามารถจ่าย
ในจ านวนดังกล่าวได้ 
             ต่อมาในปี  พ.ศ. 2558 มีการส ารวจกลุ่มคนในชุมชนริมทางรถไฟ 
โดยเฉพาะกลุ่มคนระดับล่างสุดในชุมชน ซึ่งส่วนมากเป็นคนด้อยโอกาส คนยากจน 
และไม่ได้อยู่ในสัญญาเช่าที่ดินของการรถไฟโดยศูนย์ประสานงานกลุ่มเพ่ือนฅนไร้ที่
พ่ึงจังหวัดขอนแก่น รายงานว่าจ านวนคนไร้บ้านในเมืองขอนแก่นมีจ านวน 136 ราย
ในจ านวนนี้มีมากกว่า 50 รายที่อาจเสี่ยงกลายเป็นคนไร้บ้านหน้าใหม่ในเมือง
ขอนแก่น เหตุผลเดียวที่ท าให้คนกลุ่มนี้อาจกลายเป็นคนไร้บ้านหน้าใหม่ คือ ไม่มีเงิน
ไปเช่าที่อยู่อาศัยใหม่ ต้องนอนตามที่สาธารณะและอาจเป็นปัญหาในภาพรวมของ
สังคมตามมา 
            ต่อมาเมื่อกลางปี 2559 ที่ผ่านมา เทศบาลนครขอนแก่นได้ลงพ้ืนที่ชุมชน
เทพารักษ์ก่อนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอีกครั้ง ผลจากการลงพ้ืนที่ดังกล่าว มี
ชาวบ้านจากชุมชนรถไฟ ฯ ประสงค์ร่วมโครงการบ้านมั่นคง จ านวน 97 ครอบครัว 
นับเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนบ้านที่จะก่อสร้างในโครงการระยะที่  2 ของสหกรณ์
เคหสถานแก่นนคร จ ากัด ซึ่งมีจ านวน 197 หลัง และพยามท่ีจะแก้ไขเรื่องการย้ายที่
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อยู่อาศัยให้ชุมชนได้มีที่พักอาศัยโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
เนื่องจากไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง เพ่ือให้เกิดความสุขของชุมชนและยุติความ
ขัดแย้งในจังหวัดขอนแก่นต่อไป 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน ตัวแทนกลุ่มชุมชนเทพารักษ์ จุดยืนคือ จัดหาที่อยู่อาศัยทดแทนที่ให้ย้ายออกอย่าง
เป็นธรรม 
เทศบาลนครขอนแก่น จุดยืนคือ ย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่ริมทางรถไฟเพ่ือก่อสร้าง
รถไฟทางคู่ตามนโยบายรัฐบาลและจ่ายเงินค่าชดเชยและจัดที่อยู่อาศัยทดแทนตาม
เงื่อนไขของทางราชการ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.ศูนย์ประสานงานกลุ่มเพ่ือนฅนไร้ที่พ่ึงจังหวัดขอนแก่น 
2.ส านักงานเทศบาลนครขอนแก่น 
3.สมาชิกในชุมชนเทพารักษ์ 1-5 (ริมทางรถไฟ) 
4.กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
5.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( พอช.) 

ระยะเวลา น้อยกว่า 1  ปี (ปี พ.ศ. 2559) 
สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งมีการชุมนุมเรียกร้องภายในชุมชนผู้อาศัยริมทางรถไฟจังหวัด

ขอนแก่น ความขัดแย้งอยู่ ในความดูแลของหลายหน่วยงานภาครัฐและมีความ
พยายามร่วมกันในการแก้ไขปัญหา มีการจัดหาที่อยู่ใหม่เพ่ือทดแทนที่อยู่อยู่เดิม 
ปัญหาจึงคลี่คลายลงได้ 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องความเป็นธรรมต่อส านักงานเทศบาลนครขอนแก่น 

2.ยื่นหนังสือเพ่ือขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนชุมชนเทพารักษ์ 1-5 (ริมทางรถไฟ) 

2.ส านักข่าว เดอะอีสาน เรคคอร์ด"ชุมชนริมทางรถไฟขอนแก่นเสี่ยงเป็นคนไร้บ้าน
หลังถูกไล่รื้อที่อยู่อาศัย เปิดทางสร้างรถไฟทางคู่"  
(https://isaanrecord.com/2017/02/06/slum-khon-kaen-2017 ) 
เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2560 

รูปภาพ 

 

https://isaanrecord.com/2017/02/06/slum-khon-kaen-2017
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13.จังหวัดขอนแก่น 

ประเด็นที่ 3 ความขัดแย้งกรณีการก่อสร้างโครงการบ าบัดน้ าเสียงบ100 ล้านในพื้นที่อ าเภอ 
บ้านไผ่ใช้เวลาก่อสร้างนาน 2 ปี ยังไม่แล้วเสร็จส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน 

พ้ืนที่ อ าเภอบ้านไผ่ จังวัดขอแก่น 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสิ่งแวดล้อม(การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น 

ประเด็นความขัดแย้งอยู่ในความสนใจของประชาชนในอ าเภอบ้านไผ่ ระดับการ
รับรู้ของสังคมจึงอยู่ในระดับท้องถิ่น 

ประเด็นขัดแย้ง การบริหารจัดการโครงการในการสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียแต่มีการก่อสร้างที่ยาวนาน 
เกิดจากความไม่โปร่งใส มีผลกระทบต่อชุมชน ชาวบ้านจึงร้องเรียนและใช้ผู้ด าเนิน
โครงการชี้แจง 

ความเป็นมา            เกิดเหตุความขัดแย้งในอ าเภอบ้านไผ่ โดยผู้ประสานงานกลุ่มคนรักบ้าน
ไผ่ จ.ขอนแก่น น าโดยนายวิระศักดิ์ สายทอง พร้อมด้วย นายคุ้มพงษ์  ภูมิภูเขียว 
ที่ปรึกษาฯ นายบุญเกิด ศิลา สมาชิกกลุ่มคนรักบ้านไผ่ และชาวบ้านประมาณ 10 
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คน มาชุมนุมที่หน้าศาลากลาง จ.ขอนแก่น เพ่ือขอร้องทุกข์ต่อศูนย์ด ารงธรรม(มี
นายช านาญ  ทองดี รก.ผอ.กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรม จ.ขอนแก่น เป็นตัวแทนของ
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น มารับหนังสือร้องทุกข์ในเรื่องดังกล่าวกับ
แกนน าผู้มาชุมนุมครั้งนี้ ) กลุ่มคนรักบ้านไผ่ขอให้จังหวัดขอนแก่นตั้งกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงโครงการบ าบัดน้ าเสียเทศบาลบ้านไผ่  ที่ได้รับการสนับสนุน
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชน จากส านักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกว่า 100 ล้านบาท ได้มีการเริ่มก่อสร้าง
จ้างเหมาตั้งแต่กลางปี 2558  จนถึงปัจจุบันนี้ นอกจากโครงการฯจะยังไม่มีวี่แวว
ว่าจะยุติเสร็จสิ้นตามแบบและสัญญาจ้างแล้ว ยังสร้างความเดือดร้อนเสียหาย ก่อ
มลพิษทางฝุ่น - น้ าท่วม และการสัญจรของผู้คนไม่เฉพาะแต่ชาวเทศบาลบ้านไผ่
มากว่า 2 ปีแล้ว และยังไม่มีวี่แววจะยุติปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน
จะจบสิ้นเมื่อไร 
          ที่ผ่านมาชาวบ้านผู้เดือดร้อนพยายามขอความช่วยเหลือจากเทศบาลฯ 
และเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น แต่ก็ไม่มีใครเหลียวแลแก้ปัญหา หรืออย่างน้อยค าชี้แจง
อย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมาก็ไม่มี ชาวบ้านในนามกลุ่มคนรักษ์บ้านไผ่ จึงได้รวมตัว
กันเพ่ือร้องขอให้ผวจ.ขอนแก่น หรือหน่วยงานที่  ผวจ.ขอนแก่นรับผิดชอบ
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
             1) ให้เปิดเผยข้อมูล- ข้อเท็จจริงของโครงการฯให้กลุ่มคนรักษ์บ้านไผ่ 
และประชาชนทั่วไปทราบ รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพฐานะของ
ผู้รับเหมา 
             2) ให้ตรวจสอบการก่อสร้างทั้งที่รับเหมางานไปแล้ว และที่ยังไม่ได้รับ
มอบงานว่าท าถูกต้องตามแบบแปลนหรือไม่ 
             3) หากพบการทุจริตคิดมิชอบให้ด าเนินคดีอาญาและทางวินัยกับ
เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดตรงไปตรงมาแบบไม่เลือกปฏิบัติ 
             4) ให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในโครงการดังกล่าว โดยมี
ตัวแทนกลุ่มคนรักษ์บ้านไผ่ และประชาชนผู้เดือดร้อนเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 
           ด้านนายช านาญ  ทองดี รก.ผอ.กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรม จ.ขอนแก่น ได้
ตอบรับ และได้มารับเรื่องที่ชาวบ้าน อ.บ้านไผ่มาร้องทุกข์ในเรื่ องของโครงการ
บ าบัดน้ าเสียเทศบาลบ้านไผ่ คาดว่าไม่โปร่งใสอาจมีการแสวงหาประโยชน์และ
ทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งจะรีบสรุปเรื่องดังกล่าวเพ่ือรายงานให้ ผวจ.ขอนแก่นทราบ
โดยเร็วที่สุด จากนั้นก็จะด าเนินการตามผู้มาร้องทุกข์ร้องขอต่อไป 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มคนรักบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จุดยืนคือ ให้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เปิดเผยข้อมูล- 
ข้อเท็จจริงของโครงการฯ/ให้ตรวจสอบการก่อสร้างทั้งที่รับเหมางานไปแล้ว/ให้ตั้ง
กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในโครงการดังกล่าว โดยมีตัวแทนกลุ่มคนรักษ์บ้าน
ไผ่ และประชาชนผู้เดือดร้อนเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จุดยืนคือ ได้ด าเนินการก่อสร้างตามขั้นตอนของ
การก่อสร้างทั้งวิธีการท างานและการใช้งบประมาณ  ขอความเป็นธรรมขอให้ทาง
จังหวัดตั้งกรรมการเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.สมาชิกชาวบ้านกลุ่มคนรักบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
2.สมาชิกเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
3.ศูนย์ด ารงธรรม จ.ขอนแก่น 
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4.ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักบ้าน(นายวิระศักดิ์ สายทอง) 
5.ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ.2558-2561)  
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งมีการชุมนุมเรียกร้องภายในเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัด

ขอนแก่น ความขัดแย้งอยู่ในความดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดและมีความพยายาม
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา และมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามระบบของราชการ
แต่เนื่องด้วยกระบวนการที่ช้าอาจน ามาซึ่งความไม่พอใจของกลุ่มผู้เรียกร้องจน
น าไปสู่การยกระดับปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับส านักงานเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ได้ 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องให้ตรวจสอบความโปร่งใสต่อส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

2.ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดขอนแก่น 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มคนรักบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

2. รายงานข่าว ขอนแก่นลิงค์ "ชาวบ้านไผ่ร้องทุกข์ผู้ว่าฯ ก่อสร้างโครงการบ าบัด
น้ าเสียงบ100ล้านท า2ปีไม่มีวี่แววจะเสร็จ" 
(https://www.khonkaenlink.info/home/news/5914.html) 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 

รูปภาพ 
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13.จังหวัดขอนแก่น 

ประเด็นที่ 4 ความขัดแย้งกรณีชาวอ าเภอน้ าพองคัดค้านโรงแป้งมันสร้างมลภาวะห้วยเสือ
เต้น 

พ้ืนที่ อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์/การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏในสื่อระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเนื่องจากมี

การฟ้องศาลปกครอง ความขัดแย้งจึงอยู่ในความสนใจและองค์องกรพิทักษ์ด้าน
ธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศ ปัญหาความขัดแย้งจึงรับรู้อย่างแพร่หลาย 

ประเด็นขัดแย้ง การสร้างโรงงานแป้งมันส าปะหลังของบริษัทเอกชน มีผลกระทบต่อชาวบ้านเกิด
มลพิษและท าลายแหล่งน้ าชุมชน ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจึงคัดค้านให้ยุติ
โครงการ 

ความเป็นมา สืบเนื่องจากมีการสร้างโรงงานแป้งมันส าปะหลัง คือ บริษัท ขอนแก่นสตาร์ช  
จ ากัด ในพ้ืนที่บ้านหนองหารจาง อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น ได้ก่อสร้างโรงงานที่ใกล้
กับชุมชุนประมาณ 800 เมตร  และอยู่ใกล้กับแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ คือ 
อ่างเก็บน้ าห้วยเสือเต้น ซึ่งมีพ้ืนที่กว่า 13,000 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ าของชาวบ้านกว่า 
17 หมู่บ้านในพ้ืนที่ 2 ต าบลกว่า 1,200 ครัวเรือน ที่ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค 
บริโภคและเกษตรกรรม ด้านบริษัท ขอนแก่นสตาร์ช จ ากัด ยืนยันที่จะด าเนินการ
ก่อสร้างต่อไปเพราะได้ยื่นขออนุญาตตามกฎหมายแล้ว 
              เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งชาวบ้านจึงรวมตัวกันเรียกร้องให้หยุด
ก่อสร้างโรงงานและมีหนังสือยื่นค าร้องไปยังศาลปกครอง   ต่อมาเมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2556 ศาลปกครองจังหวัดขอนแก่น นัดฟังค าพิพากษา หมายเลขคดีด าที่ 
ส.1/2555 และคดีแดงที่ ส.1/2556  คดีฟ้องเทศบาลต าบลล าน้ าพอง,อธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรม โดยมีบริษัทขอนแก่น สตาร์ช จ ากัด เป็นผู้ร้องสอด ผลสรุป
ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง ต่อมามีการ
อุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น ศาลจึงได้นัดพิจาณาคดี ในวันที่ 11 
ตุลาคม 2559 ที่ศาลปกครองสูงสุด กรุงเทพฯ  

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน ชาวบ้านหนองหารจาง อ.น้ าพอง  จุดยืนคือ หยุดการก่อสร้างโรงงานแป้งมัน
บริษัท ขอนแก่นสตาร์ชจ ากัด เนื่องจากกระทบวิถีชีวิตในชุมชน 
กรรมการโรงงานแป้งมัน จุดยืนคือ สร้างโรงงานต่อไปตามค าร้องขออนุญาต
ก่อสร้างต่ออธิบดีกรมโรงงาน 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.ชาวบ้านหนองหารจาง อ.น้ าพอง   
2.นายบุญช่วย สีสาโท ประธานกลุ่มอนุรักษ์ห้วยเสือเต้นและโคกหินขาว อ.น้ าพอง  
3.ส านักงานอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น 
4.ศาลปกครองของแก่น 
5.บริษัท ขอนแก่นสตาร์ช  จ ากัด 

ระยะเวลา มากกว่า 3 ปี  (พ.ศ. 2555- 2559) 
สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งมีการชุมนุมเรียกร้องและฟ้องศาลปกครองในประเด็น

เกี่ยวกับการใช้อ านาจรัฐของอธิบดีกรรมโรงงาน และส านักงานเทศบาลต าบลน้ า
พอง คดีอยู่ในความสนใจเป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายในระดับชาติ ความขัดแย้งเกิด
ขึ้นกับชาวบ้านหลายครอบครัว เมื่อมีการน าคดีขึ้นสู่ศาลสถานการณ์จึงคลี่คลายลง
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ได้ 
ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ฟ้องศาลปกครอง 2.ร้องศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดขอนแก่น 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ชาวบ้านหนองหารจาง อ.น้ าพอง   

2.สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลน้ าพอง 
3.ส านักข่าวประชาไท (ออนไลน์) “ศาลปกครองสูงสุดพิจารณานัดแรก คดีเพิก
ถอนใบอนุญาตโรงแป้งมันน้ าพอง หลังผ่านไป 3 ปี” 
(www.prachatai.com/journal2016/10/68302) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
2559 
 

รูปภาพ 
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13.จังหวัดขอนแก่น 

ประเด็นที่ 5 กรณีความขัดแย้งกรณีเครือข่ายประชาชนจังหวัดขอนแก่นคัดค้านเทศบาลนคร
ขอนแก่นใช้ บขส.แห่งที ่1 ท าตลาดนัด 

พ้ืนที่ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การจัดการชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น 

ประเด็นความขัดแย้งจึงอยู่ในความสนใจของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น 
ระดับการรับรู้ของสังคมจึงอยู่ในระดับท้องถิ่น 

ประเด็นขัดแย้ง นโยบายการย้าย บขส. ของเทศบาลนครขอนแก่น ให้ย้ายออกไปนอกเมือง ส่วน 
บขส.แห่งที่ 1 ให้จัดท าเป็นตลาดนัด จึงมีผลกระทบต่อกลุ่มผู้เดินรถบริการ เมื่อมี
ผลกระทบจึงเรียกร้องให้ยุติการย้ายไปแห่งท่ี 3  โดยให้ใช้ บขส. 1 ตามเดิม 

ความเป็นมา              เกิดเหตุความขัดแย้ง โดยเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ย้าย บขส.  ขอนแก่น ไม่เห็นด้วยเทศบาลนครขอนแก่นน าพ้ืนที่ บขส.แห่งที่ 1 ไป
ท าเป็นตลาดนัด กล่าวคือ เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2561 ที่ส านักงานคณะกรรมการ
ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช. อีสาน) ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น ตัวแทนประชาชนและผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะกว่า 30 
คน ร่วมกันแถลงการณ์ไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่เทศบาลนครขอนแก่นมีแผนพัฒนา
พ้ืนที่ บขส.แห่งที่ 1 ให้เป็นตลาดนัด บขส. (ชั่วคราว) จ านวน 7 วัน ตลอด 24 
ชั่วโมง เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจกลางเมืองขอนแก่น ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นมีแผน
เริ่มด าเนินการปลายเดือนตุลาคม ปี 2561 
           โดยกลุ่มประชาชนดังกล่าวเป็นตัวแทนเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการให้ย้ายไปใช้ บขส.3 ภายหลังการประกาศของกรมการขนส่ง
ทางบก เรื่องก าหนดให้รถโดยสารประจ าทางเข้าใช้สถานีขนส่งผู้ โดยสารจังหวัด
ขอนแก่นแห่งที่ 3 (บขส.3) เพียงแห่งเดียว ลงวันที่ 21 ส.ค. 2558 ที่มีค าสั่งให้ย้าย
สถานีขนส่งผู้ โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่  1 (บขส.1) ต.ในเมือง อ.เมือง
ขอนแก่น ไปใช้ บขส. แห่งที่ 3 บริเวณถนนวงแหวนรอบเมืองด้านทิศตะวันตก 
(เลี่ยงเมือง) ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น เพียงสถานีเดียว ซึ่ง บขส.แห่งที่ 3 ห่าง
จากตัวเมืองกว่า 10 กิโลเมตร 
           เหตุผลที่กลุ่มคัดค้านและออกมาเรียกร้องเนื่องจากพ้ืนที่ บขส.แห่งที่ 1 
ยังมีคดีปกครองระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน กรณีประชาชนผู้เดือดร้อนจาก
ประกาศกรมการขนส่งทางบก ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครองขอนแก่นต่อ
ศาลปกครองสูงสุด เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน ปี 2560 รวมถึงยื่นขอให้ศาล
ปกครองสูงสุดคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีการพิพากษาคดี กรณีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
ปี 2560 ศาลปกครองขอนแก่นพิพากษาว่าประกาศของกรมการขนส่งทางบก 
เรื่องก าหนดให้รถโดยสารประจ าทางเข้าใช้ บขส.แห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียวชอบด้วย
กฎหมาย และขอให้รถโดยสารประจ าทางเข้าใช้ บขส.แห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว 
ตั้ งแต่วันที่  1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป  อีกทั้ งเครือข่ายประชาชนผู้ ได้รับ
ผลกระทบฯ เห็นว่า การยกเลิกใช้ บขส.แห่งที่ 1 ในตัวเมือง แล้วย้ายไปใช้บริการ 
บขส.แห่งที่ 3 ที่ตั้งอยู่นอกเมืองเพียงแห่งเดียวนั้น สร้างผลกระทบให้กับประชาชน
ที่ต้องการใช้รถโดยสารสาธารณะเข้าในเมืองขอนแก่นเพ่ือท างานและเรียนหนังสือ 
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เพราะผู้โดยสารต้องเสียค่าโดยสารเพ่ิมขึ้นจากการต้องนั่งรถ 2 ต่อ รวมถึงต้องใช้
เวลาในการเดินทางเข้าเมืองเพ่ิมขึ้น  ดังนั้นขอให้ทางเทศบาลนครขอนแก่นรอฟัง
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดก่อนว่าจะให้ บขส.แห่งที่ 1 กลับมาเปิดใช้บริการ
อีกครั้งหรือไม่ และเรียกร้องให้เทศบาลนครขอนแก่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการย้าย 
บขส. ครั้งนี้ ได้ศึกษาผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากการย้าย บขส. อย่างรอบ
ด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจและสังคม เพราะตั้งแต่มีค าสั่งย้าย บขส. ยังไม่มีหน่วยงาน
ใดเข้ามาศึกษาผลกระทบที่ประชาชนได้รับอย่างจริงจังเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
อีกทั้งพ้ืนที่  บขส.แห่งที่ 1 นี้ เป็นพ้ืนที่ของกรมธนารักษ์ ซึ่งตามกฎหมายถูก
ประกาศให้ท าเป็น บขส. ซึ่งมอบให้เทศบาลนครขอนแก่นดูแล ดังนั้นถ้าพิจารณา
ตามกฎหมายแล้ว พ้ืนที่นี้ควรเป็น บขส.ไม่ใช่ตลาดนัด 
               ด้านเทศบาลนครขอนแก่นถือเป็นหน่วยงานรัฐที่ต้องการแก้ไขปัญหา
จราจรติดขัดในตัวเมืองและเป็นการจัดการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หากมีการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพแล้วผลกระทบต่อชุมชนก็ย่อมเกิดขึ้นน้อย จึงมีความ
พยายามที่จะจัดการเรื่อง บขส.ในจังหวัดขอนแก่นให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้
มากที่สุด 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการย้าย บขส.ขอนแก่น จุดยืนคือ ขอให้
ทางเทศบาลนครขอนแก่นรอฟังค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดก่อนว่าจะให้ บขส.
แห่งที่ 1หรือไม่ และเรียกร้องให้ยุติค าสั่งต่างๆในการย้าย ขอให้ศึกษาผลกระทบ
เชิงวิชาการในการย้าย บขส.ทุกมิติ 
เทศบาลนครขอนแก่น จุดยืนคือ ต้องการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในตัวเมืองและ
เป็นการจัดการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

ผู้เกีย่วข้องอ่ืน 1.สมาชิกเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการย้าย บขส.ขอนแก่น 
2.ส านักงานเทศบาลนครขอนแก่น 
3.บริษัท ขนส่ง จ ากัด 
4.ส านักงานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน                   
(กป.อพช. อีสาน) 
5.ศาลปกครองขอนแก่น 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ.2560-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งมีการชุมนุมเรียกร้องและฟ้องศาลปกครองในประเด็น

เกี่ยวกับการใช้อ านาจรัฐของนายกเทศบาลนครขอนแก่น คดีอยู่ในความสนใจเป็น
ที่รับรู้อย่างแพร่หลายในระดับชาติ ปัญหาอยู่ระหว่างรอค าสั่งศาลปกครองสูงสุด 
หากมีการย้าย บขส.1 ออกไป ย่อมเกิดผลกระทบต่อเครือข่ายประชาชนเดินรถที่
อยู่โดยรอบ สถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวจึงยังไม่คลี่คลาย 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องต่อเทศบาลนครขอนแก่น 

2.ฟ้องศาลปกครองขอนแก่น 
3.ร้องเรียนศูนย์ด ารงธรรม 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์สมาชิกเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการย้าย บขส.
ขอนแก่น 
2.ส านักข่าว อีสานเร็คคอร์ด (ออนไลน์) “เครือข่ายปชช.ค้านเทศบาลใช้บขส.แห่ง
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ที่1ท าตลาดนัด”(https://isaanrecord.com/2018/08/17/kk-bus-station-
issue ) เมื่อ 9 สิงหาคม 2561 
 

รูปภาพ 
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14.จังหวัดชัยภูม ิ

ประเด็นที่ 1 ความขัดแย้งปัญหาการทับซ้อนที่ดินท ากิน ให้อพยพชาวบ้านออกจากสวนป่า
โคกยาว  

พ้ืนที่ ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม (การบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์/การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏทั้งสื่อระดับท้องถิ่นและสื่อระดับประเทศ ตลาด

จนอยู่ในความสนใจและองค์องกรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศ 
ปัญหาความขัดแย้งจังปรากฎเป็นข้อมูลอย่างแพร่หลาย 

ประเด็นขัดแย้ง หน่วยงานภาครัฐประกาศพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ทับซ้อนพ้ืนที่ท ากินของ
ชาวบ้าน  มีการใช้อ านาจหน่วยงานภาครัฐให้ชาวบ้านออกจากพ้ืนที่  และมี
ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต จึงรวมตัวกันเรียกร้องขอความเป็นธรรม 

ความเป็นมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 กรมป่าไม้ โดยส านักงานป่าไม้เขตนครราชสีมา ( ส านักบริหาร
ในพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 7 ในปัจจุบัน ) ได้เข้ามาด าเนินการปลูกสร้างสวนป่ายูคาลิปตัส    
ป่าโคกยาว ในบริเวณทิศตะวันออกห้วยว่านน้ า พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นที่ดินท ากินของ
ราษฎรบ้านทุ่งลุยลาย และบ้านโนนศิลา ที่ถือครองท าประโยชน์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2511 เป็นต้นมา ท าให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการขับไล่ชาวบ้านออกจากพ้ืนที่ท ากินเดิม
ในปี พ.ศ. 2529 โดยมีกองก าลังทหารพราน โดยอ้างว่าจะด าเนินการปลูกฟ้ืนฟู
พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวให้เป็นป่าธรรมชาติตามเงื่อนไขการสัมปทานตัดไม้ และให้
สัญญากับชาวบ้านว่าจะจัดหาที่ดินท ากินชดเชยให้กับราษฎรที่ถูกอพยพคนละ 15 
ไร่ จ านวนทั้งสิ้น 72 ราย ซึ่งพ้ืนที่รองรับการอพยพดังกล่าวอยู่ทางด้านทิศ
ตะวันตกของบ้านทุ่งลุยลาย ( บริเวณทุ่งสายใจ ห้วยหินฝน ห้วยเดื่อ และห้วยยาง 
) ที่มีการถือครองท าประโยชน์ของราษฎรอยู่เดิมแล้ว ท าให้เกิดเรื่องพิพาทกันของ
ราษฎรทั้งสองกลุ่มผลปรากฏว่าเจ้าของพ้ืนที่เดิมสามารถเข้าท าประโยชน์ต่อไปได้ 
ส่วนราษฎรที่ถูกอพยพไม่มีที่ดินท ากิน และเกิดความเดือดร้อนจนถึงปัจจุบันส่วน
การเข้าด าเนินการปลูกสร้างสวนป่าของกรมป่าไม้ ได้เริ่มเข้ามาในปี พ.ศ. 2527 
โดยการตั้งส านักงานสวนป่าในระยะแรกท่ีบริเวณดงซ าเตย ต่อมาปี พ.ศ. 2528 จึง
เริ่มปลูกสร้างสวนป่า ซึ่งในช่วงดังกล่าวชาวบ้านยังสามารถท าประโยชน์ในพ้ืนที่ท า
กินได้ โดยการปลูกข้าวโพด ถั่วแดง เป็นต้น กระทั่งปี พ.ศ. 2529 กองก าลังทหาร
มาขับไล่ออกจากพ้ืนที่ในที่สุดจึงเกิดสภาพปัญหาความขัดแย้ง คือ  ชาวบ้านที่เคย
ถือครองท ากินในพ้ืนที่บริเวณโคกยาวภายหลังการอพยพขับไล่ออกจากพ้ืนที่ต้อง
ไร้ที่ท ากิน พ้ืนที่ที่ทางการให้ค ามั่นสัญญาว่าจะจัดสรรให้ก็ไม่สามารถเข้า
ด าเนินการได้ เนื่องจากเป็นที่ดินที่มีเจ้าของอยู่แล้ว ท าให้เกิดผลกระทบต่อภาวะ
ทางเศรษฐกิจของชาวบ้านมาโดยตลอด ต่อม่ามีแกนน าเรียกร้องทวงสิทธิที่ท ากิน
เรื่อยมาและมีเหตุการณ์การหายตัวไปของผู้น าการเรียกร้อง(นายเด่น ค าแหล้) เป็น
เวลา 2 ปี เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561ที่ผ่านมา 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน ชาวบ้านชุมชนบ่อแก้วและชุมชนโคกยาว จุดยืนคือ ไม่ต้องการอพยพออกจาก
พ้ืนที่และต้องการที่ดินท ากิน 
ส านักงานป่าไม้เขตนครราชสีมา ( ส านักบริหารในพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 7 ) จุดยืนคือ 
ให้ชาวบ้านอพยพออกจากพ้ืนที่อนุรักษ์สวนป่าโคกยาว  

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.ส านักงานป่าไม้เขตนครราชสีมา ( ส านักบริหารในพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 7 ) 
2.กองก าลังทหารพรานจาก ทพ. 25 ชุมแพ 
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3.กลุ่มชาวบ้านชุมชนบ่อแก้วและชุมชนโคกยาว 
4.คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่าจังหวัดชัยภูมิ 
5.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
6.กองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ (ผบ.กกล.รส.จว.ชย) 

ระยะเวลา มากกว่า 3 ปี (พ.ศ. 2527-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งมีการชุมนุมเรียกร้องและการยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม

และให้แก้ไขปัญหาในหลายหน่วยงาน เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายในระดับชาติ 
ความขัดแย้งเกิดขึ้นกับชาวบ้านหลายครอบครัว โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้ง
ขยายตัวและแนวทางการแก้ไขปัญหาอาจมีความล่าช้าหรือมีเหตุปัจจัยที่จะต้องหา
ทางออกร่วมกันที่ต้องใช้เวลายาวนาน 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สินและและร่างกายโดยมีผู้เสียชีวิต 
(เกิดความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของกลุ่ มตัวแทนผู้ เรียกร้องต่อสู้                 
(นายเด่น ค าแหล้ หายตัวไปเป็นเวลา 2 ปีกว่า/ครบรอบการหายตัวไปเป็นเวลา 2 
ปี เมื่อ 16 เมษายน 2561) สมาชิกในชุมชนถูกข่มขู่ มีผลกระทบด้านเสรีภาพ) 

วิธีการแก้ไข 1.เรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกเลิกสวนป่าออกจากที่ดินท ากิน
เดิมของชาวบ้าน 
2.เรียกร้องให้น าที่ดินในพ้ืนที่ดังกล่าวมาจัดสรรให้กับราษฎรผู้เดือดร้อน พร้อมกับ
การพัฒนาเป็นพ้ืนที่น าร่องการจัดการทรัพยากรและที่ดินให้แก่ประชาชนอย่าง
เป็นธรรม 
3.หน่วยงานภาครัฐให้ชะลอการไล่รื้อชุมชนโคกยาวชั่วคราว 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านชุมชนบ่อแก้วและชุมชนโคกยาว 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ส านักงานป่าไม้เขตนครราชสีมา ( ส านักบริหารในพ้ืนที่
อนุรักษ์ท่ี 7 ) 
3.ส านักข่าว ประชาไทย“ปมขัดแย้งสวนป่าโคกยาวกับบทพิสูจน์หัวใจรัฐบาลสู่การ
คืนสิทธิให้ชุมชน”  (https://prachatai.com/journal/2015/03/58343 ) 
เมื่อ 12 มีนาคม 2557เวลา  17:33 น. 

รูปภาพ 
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14.จังหวัดชัยภมิู 
ประเด็นที่ 2 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านเรียกร้องให้ยุติการบุรุกป่าชุมชนกว่า100 ไร่             

ของชาวบ้านหนองโพนงาม 
พ้ืนที่ ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม (การบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์/การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ระดับการรับรู้ในประเด็นความขัดแย้งอยู่ในระดับท้องถิ่น ยังไม่ได้แพร่หลายไปใน

ระดับประเทศ อยู่ในกระบวนการจัดการภายในจังหวัดชัยภูมิ 
ประเด็นขัดแย้ง มีกลุ่มบุคคลเข้ามาครอบครองและใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ป่าชุมชนที่ชาวบ้านใช้

ประโยชน์ร่วมกัน มีการสร้างบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างอ่ืนเป็นการบุกรุกพ้ืนที่ มี
ผลกระทบต่อชาวบ้าน จึงร้องเรียนไปยังหน่วยงานภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหา 

ความเป็นมา              เขตพ้ืนที่ป่าชุมชนภูดิน ตั้งอยู่พ้ืนที่ ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์    
จ.ชัยภูมิ เป็นพ้ืนที่ป่าชุมชนที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันมายาวนานหลายสิบปี 
ปรากฎมีกลุ่มข้าราชการ คนมีสีและชาวบ้านบางส่วน เข้ามาจับจองพ้ืนที่ บุกรุก
แผ้วถางป่าและน ารถมาไถยึดครองที่ดินในแนวเขตป่าชุมชนเพ่ือใช้ปลูกอ้อย ท า
การเกษตรต่างๆบังหน้าและอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์ มีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่จนไม่
เหลือสภาพป่าและความอุดมสมบูรณ์ ฝืนป่าถูกบุกรุกเข้ามาแทนที่จ านวนมาก จน
ปัจจุบันเริ่มจะไม่เหลือสภาพป่าชุมชนที่ชาวบ้านเคยใช้เป็นแหล่งอาหารเก็บของป่า
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ของชุมชนมายาวนานตั้งแต่อดีต แทบจะไม่เหลือไว้ให้กับลูกหลานคนในชุมชนอีก
แล้ว 
ที่ผ่านมาชาวบ้านผู้น าชุมชนกว่า 50 คน พร้อมตัวแทน อบต.ได้ร้องเรียนไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ให้เร่งมาช่วยมาตรวจสอบ     
แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆและมีการบุกรุกเข้ามาไม่หยุดต่อเนื่องโดยอ้างว่ามี
เอกสารการครอบครองประเภท สปก.แต่ยังไม่ชัดเจนเรื่องอาณาเขตว่าออกทับป่า
ชุมชนและมีการซื้อขายเปลี่ยนกันมือจนเกือบไม่เหลือที่ดินเดิมเป็นจ านวนมาก 
เนื่องด้วยพ้ืนที่ป่าชุมชนที่เปลี่ยนแปลงนี้นี้มีผลกระทบต่อชาว ต.หนองโพนงาม อ.
เกษตรสมบูรณ์ กว่า 1,000 ครอบครัว การเรียกร้องสิทธิเพ่ือปกป้องฝืนป่าชุมชน
จึงมีเรื่อยมา การแก้ไขปัญหามีความล่าช้าจึงเป็นที่มาของความขัดแย้งดังกล่าว 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน ผู้น าชุมชุนต าบลหนองโพนงาม  จุดยืนคือ ขอให้หน่วยทหารฝ่ายรักษาความสงบ
เรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของการครอบครองที่ดินและ
ให้ออกจากพ้ืนที่ป่าชุมชน 
กลุ่มผู้เข้าครอบครองและใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชุมชนภูดิน จุดยืนคือ ปลูกสร้างที่อยู่
อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.ชาวบ้านต าบลหนองโพนงาม   
2.หน่วยทหารฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ 
3.กลุ่มเอกชนผู้ใช้ประโยชน์และครอบครองที่ดินป่าชุมชนภูดิน 
4.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพนงาม   

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ.2560 – 2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความขัดแย้งคือ มีการเรียกร้องผ่านองค์การบริหาร

ส่วนต าบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้อวงถิ่น แต่มีความล่าช้าต่อการแก้ไข
ปัญหา แนวโน้มการชุมชุมเรียกร้องในระดับที่เข้มข้นหรือการยื่นข้อเรียกร้องกับ
หน่วยงานภาครัฐในระดับที่สูงขึ้นและอาจเกิดปัญหาความขัดแย้งขยายตัวรุนแรง
ยิ่งขึ้น 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.มีการยื่นข้อเรียกร้องของแกนน าชุมชนต่อหน่วยงานท้องถิ่นเบื้องต้น 

2.มีการประชุมเจรจากันในระดับผู้น าทั้งถ่ิน 
3.ร้องศูนย์ด ารงธรรม 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านต าบลหนองโพนงาม   
2.สัมภาษณ์กลุ่มเอกชนผู้ใช้ประโยชน์และครอบครองที่ดินป่าชุมชนภูดิน 
3.สัมภาษณ์สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์     

4.ส านักข่าว ชัยภูมินิวส์ “ชัยภูมิชาวบ้านต าบลหนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ 
โวยร้องตรวจสอบป่าชุมชนถูกรุกนับ100ไร่ยังเงียบ วอนหน่วยทหารฝ่ายรักษา
ความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิช่วยหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเพิกเฉยอีก” 
(http://www.chaiyaphumnews-tv.com/1533) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน2559 

http://www.chaiyaphumnews-tv.com/1533
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รูปภาพ 

 

 
 

 
 
 

 
14.จังหวัดชัยภูม ิ

ประเด็นที่ 3 ความขัดแย้งกรณีการฟ้องคดีระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฟ้องขับไล่
ชาวบ้านชุมชนบ่อแก้ว 

พ้ืนที่ ชุมชนบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสั งคม(การจัดที่ ดิน /การบริหารจัดการพ้ืนที่ ป่ าอนุ รักษ์ /การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ระดับการรับรู้ในประเด็นความขัดแย้งอยู่ในระดับประเทศ เนื่องจากมีการฟ้องขับ

ไล่ออกจากพ้ืนที่ มีการต่อสู้คดีความถึงชั้นศาลฎีกา ระดับการรับรู้ จึงมีแพร่หลาย
อย่างทั่วไป 

ประเด็นขัดแย้ง การเข้ายึดพ้ืนที่ของหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายทวงคืนผืนป่า  ภาครัฐอ้างว่า
ชาวบ้านใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ทับซ้อนของที่สาธารณะ จึงใช้อ านาจบังคับให้ย้าย
ออกจากพ้ืนที่และมีการด าเนินคดีกับชาวบ้าน เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงได้ร้อง
เรียบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้าน 
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ความเป็นมา          เนื่องจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.อ.ป.เข้ามาปลูกป่ายูคาฯทับที่ดินท า

กินเมื่อปี 2521 ได้ด าเนินการปลูกสร้างสวนป่าคอนสาร ตามเงื่อนไขการสัมปทาน
ท าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซ าผักหนามในบริเวณเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,401 ไร่ 
การปลูกสร้างสวนป่าไม่ได้ด าเนินการในพ้ืนที่เป้าหมายได้น าไม้ยูคาลิปตัสเข้ามา
ปลูกทับที่ดินท ากินชาวบ้าน  จนน ามาสู่ปัญหาส่งผลกระทบให้หลายครอบครัวถูก
อพยพออกจากที่ท ากิน  ชาวบ้านจึงได้ออกมาเคลื่อนไหวมานับแต่นั้น กลายเป็น
ข้อพิพาท 
        ต่อมาในวันที่ 17 ก.ค. 2552 ชาวบ้านผู้เดือดร้อนจึงเข้าปฏิบัติการยึดพ้ืนที่
พร้อมกับจัดตั้ง ชุมชนบ่อแก้ว ขึ้นมาเพ่ือแสดงสัญลักษณ์ความเป็นเจ้าของพ้ืนที่ 
และเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ส าหรับการผลิตทางการเกษตรเกษตรอินทรีย์ และเป็น
ที่อยู่อาศัย เป็นพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและเป็นศูนย์รวมในการท ากิจกรรมของชุมชน 
ผลการต่อสู้เรียกร้องเพ่ือความเป็นธรรมในสิทธิที่ดินท ากิน กลับกลายเป็นที่มาของ
การถูกด าเนินคดี  โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ได้ใช้กระบวนการทาง
กฎหมาย เป็นโจทก์ยื่นฟ้องขับไล่ นายนิด ต่อทุน และพวกรวม 31 คน เมื่อวันที่ 
27 ส.ค.2552  ข้อกล่าวหาว่าจ าเลยและบริวารได้กระท าการบุกรุกเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าภูซ าผักหนาม จึงขอให้ศาลได้มีค าสั่งขับไล่ออกจากพ้ืนที่ พร้อมกับรื้อ
ถอนสิ่งปลูกสร้าง และไม้ผลไม้ยืนต้นที่ปลูกไว้ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ จ าเลย ที่ 1 
ถึง 31 และบริวารออกจากพ้ืนที่พิพาทสวนป่าคอนสาร กับให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 
ต้นไม้ ที่ได้น าไปปลูกไว้ในพื้นที่พิพาท  ซึ่งจ าเลยได้อุทธรณ์ และยื่นค าร้องขอทุเลา
การบังคับคดีไว้ชั่วคราว แต่ในขณะเดียวกันโจทก์ยื่นค าให้การแก้อุทธรณ์และ
คัดค้านค าร้องขอทุเลาการบังคับคดีชั่วคราว กระทั่งวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ศาล
ได้มีค าสั่งไม่อนุญาตให้มีการบังคับคดีชั่วคราวตามที่จ าเลยยื่นค าร้อง  ท าให้
ชาวบ้านได้เคลื่อนไหว โดยการเดินเท้าทางไกลจากคอนสาร ถึง กทม. ในวันที่ 4 
ก.พ. – 16 มี.ค. 2554 เพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลสั่งการให้ ออป.ถอนการบังคับคดี 
และเร่งประกาศพ้ืนที่โฉนดชุมชนในพ้ืนที่พิพาทสวนป่าคอนสาร  
     กระทั่ง ในวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น 
มีค าพิพากษาให้จ าเลยและบริวารออกจากพ้ืนที่ภายใน 30 วัน ต่อมาในวันที่ 21 
มีนาคม 2555 จ าเลย(ชาวบ้าน) ได้ยื่นฎีกา และและต่อมาชุมชนบ่อแก้วได้รับ
ผลกระทบเพ่ิมมาอีก กล่าวคือ เมื่อวันที่  26 ส.ค.2557 เจ้าหน้าที่ เข้ามาปิด
ประกาศ ค าสั่ง คสช.ฉบับที่ 64/2557 ให้ รื้อสิ่งปลูกสร้าง ผลอาสิน อพยพออก
จากพ้ืนที่ ภายใน 30 วัน ชาวบ้านจึงเดินทางไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ  เพ่ือ
เข้ายื่นหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้มีอ านาจที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้อ านวยการกอง
ก าลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ (ผบ.กกล.รส.จว.ชย) ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ องค์การสหประชาชาติ 
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาระบุว่า ขอให้
ทบทวนพิจารณายกเลิกสั่งที่จะขับไล่ชาวบ้านออกจากพ้ืนที่  อย่างไรก็ตามกลุ่ม
ชาวบ้านกล่าวว่าค าพิพากษาศาลฎีกา ออกมาอย่างไร แม้ศาลจะพิจารณาโดยมี
ค าสั่งให้ออกจากพ้ืนที่ สมาชิกชุมชนบ่อแก้วต่างเคารพค าพิพากษาศาล แต่ยืนยัน
จะร่วมท ากินอยู่ในพ้ืนที่ดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และตามมติที่ได้ร่วม
แก้ไขปัญหาเชิงนโยบายกับภาครัฐ เป็นการต่อไป 



169 
 
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน ชาวบ้านชุมชนบ่อแก้ว จุดยืนคือ ไม่ออกจากพ้ืนที่ท ากินอยู่ในป่าภูซ าผักหนาม

เนื่องจากเป็นที่ท ากินสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) จุดยืนคือ   ให้อพยพออกจากพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าภูซ าผักหนาม ตามพิพากษาของศาล 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.ชาวบ้านชุมชนบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ(โดยนายนิด ต่อทุน) 
2.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) 
3.ผู้อ านวยการกองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ (ผบ.กกล.รส.จว.
ชย) 
4.ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
5.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
6.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ระยะเวลา มากกว่า 3 ปี (พ.ศ. 2521-2560) 
สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งมีการชุมนุมเรียกร้องสิทธิในที่ดินท ากินมีการฟ้องร้องบังคับ

คดีทั้ง3 ศาลและได้รับผลกระทบจากประกาศค าสั่ง คสช.ที่ 64/2557 ข้อขัดแย้ง 
เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายในระดับชาติ ความขัดแย้งเกิดขึ้นกับชาวบ้านหลาย
ครอบครัว โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งและแนวทางการแก้ไขปัญหาอาจมีความ
ล่าช้าและอาจมีการเรียกร้องชุมชุมขัดแย้งขยายตัวมากขึน้ 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ยื่นค าร้องต่อศาล(อุทธรณ์/ฎีกา) 

2.ยืนค าร้องต่อส านักปลัดนายกรัฐมนตรี 
3.ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ชาวบ้านชุมชนบ่อแก้ว 
2.ส านักข่าวประชาไทย(ออนไลน์) "ชุมชนบ่อแก้วยืนยันท ากินบนผืนดินเดิม แม้จะ
ถูกค าสั่งออกจากพ้ืนที่ " (https://prachatai.com/journal/2017/05/71566 ) 
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 19.23 น. 

รูปภาพ 

 

https://prachatai.com/journal/2017/05/71566
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14.จังหวัดชัยภูม ิ
ประเด็นที่ 4 ความขัดแย้งกรณีการเรียกร้องทวงคืนผืนป่าต้นน้ าเขตอุทยานแห่งชาติไทรทอง  

พ้ืนที่ ต.ห้วยแย้ และ ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสั งคม(การจัดที่ ดิน /การบริหารจัดการพ้ืนที่ ป่ าอนุ รักษ์ /การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ระดับการรับรู้ในประเด็นความขัดแย้งอยู่ในระดับท้องถิ่น ยังไม่ได้แพร่หลายไปใน

ระดับประเทศ อยู่ในกระบวนการจัดการภายในจังหวัดชัยภูมิ 
ประเด็นขัดแย้ง การเข้ายึดพ้ืนที่ของหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายทวงคืนผืนป่าอุทยานแห่งชาติ

ไทรทอง ภาครัฐอ้างว่าชาวบ้านใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ทับซ้อนของที่สาธารณะ จึงใช้
อ านาจบังคับให้ย้ายออกจากพ้ืนที่และมีการด าเนินคดีกับชาวบ้าน เมื่อไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจึงได้ร้องเรียบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและให้ความ
เป็นธรรมกับชาวบ้าน 

ความเป็นมา ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าต้นน้ า จ.ชัยภูมิ ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนอง
บัวระเหว จ.ชัยภูมิ ที่มีนายทุกบุกรุกพ้ืนที่ป่า มีการกวาดล้างและให้อพยพออกจาก
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พ้ืนที่ แต่การด าเนินการดังกล่าวได้ไปกระทบต่อที่ท ากินของชาวบ้าน คือหมู่บ้าน
หินรู ชาวบ้านปากดง โดยอยู่เขตรอยต่อ 2 ต าบล คือ ต าบลห้วยแย้ และ ต าบลวัง
ตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว มีผู้คนกว่า 800 ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่พิพาท การ
ปฏิบัติการครั้งนี้น าโดยกองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.ชัยภูมิ โดยชาวบ้าน
ยืนยันจะไม่ยอมย้ายออกจากพ้ืนที่และจะขอท ากินอยู่ในผื่นป่าตนน้ าอันเป็นวิถี
ชีวิตของชุมชนนี้ จากเหตุดังกล่าวจึงเป็นที่มาของข้อเรียกร้องของชาวต าบลห้วย
แย้ และ ต าบลวังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน (พ.ศ.2561) 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน ชาวบ้านต าบลห้วยแย้/ต าบลวังตะเฆ่  จุดยืนคือ ไม่ออกจากพ้ืนที่ท ากินในเขต
อุทยานแห่งชาติไทรทอง 
กองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.ชัยภูมิ จุดยืนคือ ให้ชาวบ้านผู้บุกรุกเขต
อุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวระเหว  อพยพออกจากพ้ืนที่ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.ชาวบ้านต าบลห้วยแย้/ต าบลวังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 
2.กองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.ชัยภูมิ 
3.องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแย้/วังตะเฆ่ 

ระยะเวลา  มากกว่า 3 ปี (พ.ศ. 2511- 2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความขัดแย้งคือ มีการเรียกร้องผ่านองค์การบริหาร

ส่วนต าบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น แต่มีความล่าช้าต่อการแก้ไข
ปัญหา แนวโน้มการชุมชุมเรียกร้องในระดับที่เข้มข้นหรือการยื่นข้อเรียกร้องกลับ
หน่วยงานภาครัฐในระดับที่สูงขึ้นและอาจเกิดปัญหาความขัดแย้งขยายตัวยิ่งขึ้น 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.มีการยื่นข้อเรียกร้องของแกนน าชุมชนต่อหน่วยงานท้องถิ่นเบื้องต้น  

2.มีการประชุมเจรจากันในระดับผู้น าทั้งถิ่น 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์กลุ่มตัวแทนชาวบ้านหินรู/ชาวบ้านปากดง  

2.สัมภาษณ์สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแย ้
3.ส านักข่าว บีบีซี (ประเทศไทย)(ออนไลน์) "ทวงคืนผืนป่าชัยภูมิ: รัฐบาลทหาร
ระรานชาวบ้าน" (https://www.bbc.com/thai/thailand-41357238 ) 
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2017 
4.หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (ออนไลน์)  ตร.เรียก 3 ชาวบ้าน รับทราบข้อหารุกป่า 
(https://www.thairath.co.th/content/668551 ) 
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 น.  

https://www.bbc.com/thai/thailand-41357238
https://www.thairath.co.th/content/668551
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14.จังหวัดชัยภูม ิ
ประเด็นที่ 5 ความขัดแย้งกรณีชุมนุมเรียกร้องต้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 

พ้ืนที่ อ าเภอจัตุรัส , อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสิ่งแวดล้อม(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ระดับการรับรู้ในประเด็นความขัดแย้งอยู่ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ปรากฎ

เป็นที่รับรู้และอยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างแพร่หลาย 
ประเด็นขัดแย้ง โครงการสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลและโรงงานน้ าตาล ที่ อ.บ าเหน็จณรงค์ ส่งผล

กระทบต่อชุมชนและวิถีชีวิตของชาวบ้าน ชาวบ้านจึงเรียกร้องขอให้มีการท า
ประชาวิจารณ์ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

ความเป็นมา              เกิดเหตุชาวบ้าน 2 อ าเภอในจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 200 คน  ชุมนุม
เรียกร้อง เปิดประชาพิจารณ์ใหม่ โครงการสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล และโรงงาน
น้ าตาล ที่ อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เนื่องจากชาวบ้านใกล้เคียง เกรงผลกรทบที่
จะเกิดขึ้นเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทน้ าตาลระยอง จ ากัด ซึ่งเป็น
บริษัท ที่จะเข้ามาด าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อย ขนาด 40 
เมกกะวัต และโครงการอุตสาหกรรมน้ าตาล ตั้งอยู่ในเขตต าบลหัวทะเล อ.
บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ จัดท าประชาพิจารณ์ขึ้นมาใหม่ ให้ครอบคลุม ทั่วถึงและ
เป็นธรรม ทุกครั้งต้องมีหน่วยงานองค์กรที่เป็นกลาง เช่น องค์การสื่อสารมวลชน 
องค์กรพัฒนาเอกชนในรูปแบบสาธารณประโยชน์ ไม่แสวงหาก าไร เข้าร่วมและ
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สังเกตการณ์ทุกครั้ง ในระหว่างด าเนินการประชาพิจารณ์  หรือกรณีศึกษา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ห้ามผู้ประกอบการด าเนินการก่อสร้างโรงงานเด็ดขาด 
และขอให้ทางบริษัท ที่จะก่อสร้าง แสดงเอกสารหลักฐานข้อเท็จจริงอย่างเปิดเผย
ต่อที่สาธารณะชน 
      ส่วนฝ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ (นายนิพนธ์ สาธิตสมิธ
พงษ์) ปลัดจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยนายศรีชัย ตันทะโสภณ นายอ าเภอบ าเหน็จ
ณรงค์พบปะชี้แจงกับกลุ่มผู้ชุมนุม พร้อมรับว่า จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ให้จัดท าประชาพิจารณ์ขึ้นมาใหม่ เรื่องนี้ภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจ ทุกฝ่ายท าตาม
หน้าที่ต่อเนื่องเพ่ือความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย ทั้งนี้จะแจ้งก าหนดการผู้ตรวจ
กระทรวงมหาดไทย ให้ลงพ้ืนที่ ติดตามเรื่องนี้ ที่ อบต.หัวทะเล อ.บ าเหน็จณรงค์ 
เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้ต่อไป 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน ชาวบ้านอ าเภอบ าเหน็จณรงค์และจัตุรัส จุดยืนคือ จัดท าประชาพิจารณ์ข้ึนมาใหม่ 
ให้ครอบคลุม ทั่วถึงและเป็นธรรม ทุกครั้งต้องมีหน่วยงานองค์กรที่เป็นกลาง 
บริษัทน้ าตาลระยอง จ ากัด จุดยืนคือ ด าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจากชาน
อ้อย ขนาด 40 เมกกะวัต เขตต าบลหัวทะเล อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.ตัวแทนชาวบ้านอ าเภอบ าเหน็จณรงค์และจัตุรัส 
2.บริษัท น้ าตาลระยอง จ ากัด 
3.ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 

ระยะเวลา มากกว่า 3 ปี (พ.ศ.2555 -2557) 
สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งมีการชุมนุมเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ความขัดแย้งเกิดขึ้นกับชาวบ้านหลายครอบครัว หากไม่ได้รับการแก้ไขอาจขยาย
ความขัดแย้งเพ่ิมในวงกว้าง 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกรียกร้องจัดท าประชาพิจารณ์ขึ้นมาใหม่ให้เป็นธรรม 

2.ยื่นหนังสือร้องเรียนผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

2.รายงานข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (ออนไลน์)  “ชุมนุมเรียกร้อง ต้านโครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล” 
http://pr.prd.go.th/chaiyaphum/ewt_news.php?nid=2373&filename=i
ndex )  เมื่อ 30 เมษายน 2555 

รูปภาพ 

 

http://pr.prd.go.th/chaiyaphum/ewt_news.php?nid=2373&filename=index
http://pr.prd.go.th/chaiyaphum/ewt_news.php?nid=2373&filename=index
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15.จังหวัดนครพนม 
ประเด็นที่ 1 ความขัดแย้งกรณีจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษโคกภูกระแต จังหวัดนครพนม 

พ้ืนที่ (พ้ืนที่โคกภูกระแต) ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม (การจัดระเบียบสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ประเด็นความขัดแย้งอยู่ในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติ มีข้อมูลแพร่หลายไปใน

ระดับประเทศเนื่องจากมีการฟ้องคดีต่อศาลทั้งชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ และมีการ
ใช้อ านาจพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา ระดับการรับรู้จึงมีอยู่อย่าง
แพร่หลาย 

ประเด็นขัดแย้ง การประกาศเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่โคกภูกระแตมีผลกระทบต่อ
ชุมชนเนื่องจากต้องได้ย้ายออกจากพ้ืนที่ และมีการด าเนินคดีต่อชาวบ้าน จึงมีการ
เรียกร้องขอความเป็นธรรมจากภาครัฐ 

ความเป็นมา           สืบเนื่อง เมื่อปี 2558 รัฐบาลได้ประกาศให้จังหวัดนครพนมเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษโดยครอบคลุมพ้ืนที่สะพานแห่งนี้ จังหวัดนครพนมจึงเป็นหนึ่งใน 
10 จังหวัดที่เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื้อที่ 1,860 ไร่ โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนมเป็นส่วนหนึ่งของแผนการใหญ่เพ่ือดึงดูดการลงทุนเพ่ือกระตุ้นธุรกิจไทย
ที่ก าลังสะดุดตัว ด้วยข้อเสนอแรงงานราคาถูก การเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาค 
ในส่วนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบแจ้งว่า ก่อนหน้านี้ ในปี พ.ศ. 2557 แรกเริ่ม
รัฐบาได้ใช้กฎอัยการศึกในการรื้อบ้านหรือสถานที่ปลูกสร้างและมีชาวบ้านรวมตัว
คัดค้านไม่ยอมเพราะให้เหตุผลว่าได้อาศัยอยู่บริเวณนี้มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2480  จึง
ไม่ยอมออกจากพ้ืนที่ จากนั้นจึงมีการด าเนินคดีกับชาวบ้านข้อหาบุกรุกที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ต่อมาเมื่อมีการยกเลิกกฎอัยการศึกในเดือนเมษายน ปี 2558 
รัฐบาลทหารได้หันไปใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ ปี 2557 ซึ่งเป็นการใช้อ านาจ
อย่างเข้มงวด เพ่ือขจัดชาวบ้านกว่า 300 คน ให้ออกไปจากพ้ืนที่โคกภูกระแต
โดยเร็ว ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบมองว่าแม้รัฐบาลจะมีอ านาจจัดการแต่เป็นการ
ใช้อ านาจที่ไม่ถูกต้องและกระทบต่อการด ารงชีวิตหากมีการย้ายออกที่พิพาท 
จนกระทั่งมีการน าคดีขึ้นสู่ศาลจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 
ข้อหาบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ อีกทั้งภาครัฐมีความพยายามที่จะบริหาร
จัดการพ้ืนที่บริเวณแห่งนี้โดยใช้ค าสั่ง คสช. ที่ 64/2557 ซึ่งมอบอ านาจให้ทหาร
เข้าเคลียร์พื้นที่ที่อ้างว่ามีการบุรุกป่าสงวนแห่งชาติอันเป็นสาธารณะประโยชน์ของ
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แผ่นดิน 
            ราวเดือนมกราคม ปี 2560 ศาลพิพากษายกฟ้องชาวบ้าน 33 คน ใน
ข้อหาบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ โดยชาวบ้านที่เป็นจ าเลยพ้นผิดจากข้อหา
ดังกล่าว เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจ าเลยทั้งหมดบุกรุกที่ดิน
สาธารณะตั้งแต่เมื่อใด แต่ชาวบ้านที่เป็นจ าเลยสามารถหาหลักฐานเอกสารสิทธิ์
ที่ดินที่พิสูจน์ว่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จะอาศัยอยู่และเพาะปลูกบนที่ดินนั้นได้ มีชาวบ้าน
บางคนเท่านั้นยอมรับผลการพิพากษาดังกล่าว แต่ยังมีชาวบ้านอีกกลุ่มที่แยกตัว
ออกมา 15 คนที่คัดค้านผลการพิพากษาดังกล่าว พวกเขาแย้งว่า เนื่องจากการ
ยอมรับค าตัดสินเบื้องต้นของศาลท าให้เปรียบเสมือนเป็นการยอมรับว่าอาศัยอยู่
บนที่ดินสาธารณะประโยชน์จริง ซึ่งจะกลายเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินคดีต่อไป
ในอนาคตที่ล่อแหลมส าหรับชาวบ้านบ้านห้อม ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2560 ชาวบ้านเหล่านี้จึงยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 4 (ชาวบ้านที่เห็นต่าง
กับค าพิพากษาแย้งว่า ศาลจังหวัดไม่ควรนิยามที่ดินดังกล่าวว่าเป็นที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ และควรแก้ถ้อยค าตัดสินของศาลด้วย) 
       ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2561 ศาลจังหวัดนครพนมนัดอ่านค าพิพากษาศาล
อุทธรณ์ภาค 4 คดีบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์โคกภูกระแต ที่อัยการเป็นโจทก์
ยื่นฟ้องประชาชน 29 คน ที่อาศัยบริเวณโคกกระแต (ป่าโนนสูง) บ้านไผ่ล้อม ต.
อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ข้อหาบุกรุก แผ้วถางป่าที่ดินสาธารณประโยชน์ 
(ที่ดินที่ทางราชการได้จัดให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน)  และปรากฎ
ข้อเท็จจริงว่านับตั้งแต่มีการยื่นอุทธรณ์ จ าเลยที่อยู่ในวัยชราจ านวน 4 คน ได้
เสียชีวิตลงขณะรอการตัดสิน และศาลจะต้องจ าหน่ายชื่อจ าเลยที่เสียชีวิตออกจาก
คดี ก่อนที่จะเปิดเผยผลการพิจารณาคดีได้ จึงมีการเลื่อนนัดฟังค าพิพากษาและอยู่
ระหว่างการรับฟังผลของค าพิพากษาหากทราบค าพิพากษาจะได้ก าหนดแนวทาง
ของกลุ่มชาวบ้านต่อไป 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มชาวบ้านพ้ืนที่โคกภูกระแต  จุดยืนคือ  อาศัยอยู่ในพ้ืนที่โคกภูกระแต และไม่
ออกจากพ้ืนที่เนื่องจากมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมาย  
ส านักงานปลัดอ าเภอเมืองนครพนม จุดยืนคือ  ให้ออกจากพ้ืนที่เนื่องจากบุกรุกที่
สาธารณะประโยชน์  

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.ชาวบ้านต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
2.เจ้าพนักงานปกครองจังหวัดนครพนม 
3.กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) จังหวัด
นครพนม 
4.ศาลอุทธรณ์ภาค 4 (จังหวัดขอนแก่น) 
5.ศาลจังหวัดนครพนม 

ระยะเวลา มากกว่า 3 ปี (พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข (ยื่นฟ้องอุทธรณ์) 
พลวัต สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความขัดแย้งคือ มีการพิพาทกันระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐกับกลุ่มชาวบ้านมีการฟ้องคดีต่อศาล หากผลของค าพิพากษามีผลกระทบ
ต่อชาวบ้าน การแก้ไขปัญหา แนวโน้มการชุมชุมเรียกร้องในระดับที่เข้มข้นหรือ
การยื่นข้อเรียกร้องกลับหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆและอาจเกิดปัญหาความขัดแย้ง
ขยายตัวยิ่งขึ้น 
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ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องคัดค้านการบริหารจัดการพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

2.ใช้ประกาศค าสั่ง คสช. ที่ 64/2557 
3.ฟ้องศาลจังหวัดนครพนม 
4.ฟ้องศาลอุทธรณ์ภาค 4 (ขอนแก่น) 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดนครพนม 
3.สารระบบคดี ศาลจังหวัดนครพนม 
4.ข่าว อีสาน เร็คคอร์ด (ออนไลน์)  “ศาลเลื่อนตัดสินคดีบุกรุกโคกภูกระแต”
(https://isaanrecord.com/2018/06/22/nakhon - phanom )  
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561  

รูปภาพ 
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15.จังหวัดนครพนม 

ประเด็นที่ 2 ความขัดแย้งกรณีปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินทุ่งหนองทับ
หลวงพื้นที่อ าเภอบ้านแพง 

พ้ืนที่ อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ระดับการรับรู้ในประเด็นความขัดแย้งอยู่ในระดับท้องถิ่นในอ าเภอบ้านแพง ปรากฎ

ในสื่อระดับท้องถิ่น อยู่ในกระบวนการจัดการภายในจังหวัดนครพนม ระดับการรับรู้
ของสังคมจึงอยู่ในระดับท้องถิ่นเท่านั้น 

ประเด็นขัดแย้ง เกิดกรณีพ้ืนที่ท ากินของชาวบ้านทับซ้อนกับที่สาธารณะประโยชน์ของหน่วยงาน
ภาครัฐ มีการใช้อ านาจบังคับให้ย้ายออกจากพ้ืนที่ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจึงร้อง
ขอความเป็นธรรมและให้แก้ไขปัญหา 

ความเป็นมา               ในราวเดือนมกราคม ปี 2561 เกิดเหตุชาวบ้านจาก 4 ต าบล จ านวน 50 
ราย บุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในพ้ืนที่ทุ่งหนองทับหลวง  และมี
การบุกรุกมาเป็นเวลานาน ตามข้อเท็จจริงที่ทางส่วนงานราชการแจ้งว่า ทุ่งหนองทับ
หลวงเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2519 เดิมเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน มีเนื้อที่ประมาณ 4,479 ไร่ จากข้อมูลส ารวจเบื้องต้นพบว่าถูก
ราษฎรแผ้วถางบุกรุกประมาณ 500 ไร่ โดยใช้ประกอบการเกษตร เช่น ท านา สวน
ยางพารา และเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ  มีข้อเท็จจริงว่า ช่วงวันที่ 21 ส.ค. 2557 (นายเชวง
ศักดิ์ พลเยี่ยม นายอ าเภอบ้านแพงขณะนั้น) ตรวจพบการบุกรุกเพ่ิม จนมีปัญหา
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับราษฎร ทาง อบต.หนองแวง จึงยื่นขอสอบเขต เพ่ือลด
ปัญหาการขัดแย้ง ปรากฏว่ามีผู้บุกรุกจ านวนทั้งสิ้น 45 ราย แบ่งออกเป็น ต.หนอง
แวง 31 ราย,ต.สามผง 9 ราย,ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม 4 ราย,และ ต.บ้านเอ้ือง อ.
ศรีสงคราม 1 ราย ซึ่งชาวบ้านยอมรับว่าบุกรุกที่ดินดังกล่าวจริง พร้อมลงบันทึก
ข้อตกลงยินยอมออกจากพ้ืนที่ ภายใน 120 วัน โดยสัญญาว่าจะออกหลังเก็บเกี่ยว
ข้าวเสร็จ จนเวลาล่วงเลยมาถึง วันที่ 23 พ.ย.60 ฝ่ายปกครอง ทหาร ต ารวจ ที่ดิน 
ได้ออกเดินตรวจสอบพบชาวบ้านยังคงอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว มีร่องรอยการท า
มาหากินกระจายเป็นวงกว้าง จึงสอบถามและชี้แจงรายละเอียด พร้อมจะมีหนังสือ
นัดมาประชุมร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายหลังยืดเยื้อมานานแรมปี   
         ด้านหน่วยงานภาครัฐ(นายวรวิทย์  พิมพนิตย์ นายอ าเภอบ้านแพง จ.
นครพนม) จึงได้เชิญกลุ่มชาวบ้านจาก 4 ต าบล จ านวน 50 ราย เพ่ือประชุมชี้แจง
และหาทางออกร่วมกันและเป็นการประชุมเพ่ือท าความเข้าใจว่าชาวบ้านท าการบุก
รุกที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมประชุม 
เช่น  เจ้าพนักงานที่ดินอ าเภอบ้านแพง นายก อบต.หนองแวง และ เจ้าหน้าที่ศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัดนครพนม โดยได้พิจารณาจนมีแนวทางออกในปัญหาความขัดแย้ง
นี้ 
         ด้านตัวแทนชาวบ้านกว่า 50 ราย (น าโดยนายปรีชา ไชยนาน) ยอมรับว่า
กลุ่มครอบครัวบุกรุกกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ แต่หากต้องให้ย้ายออกทันทีคงมี
ปัญหาเพราะแต่ละครอบครัว ล้วนมีฐานะยากจน และใช้พ้ืนที่ตรงนี้ในการท ากินมา
เป็นเวลานาน จึงขอความเป็นธรรมต่อหน่วยงานภาครัฐให้ช่วยเหลือจากมีการย้าย
ออกจากพ้ืนที่ 
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            ผลการประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น  นายอ าเภอบ้านแพงให้
ตรวจสอบบุคคลที่จะต้องย้ายออกจากพ้ืนที่หากพบว่ามีความยากจนและขัดสนจริงก็
จะให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆที่ทางการสามารถจัดการให้ได้เบื้องต้น  เจ้าหน้าที่
ทุกฝ่ายเห็นเป็นแนวทางเดียวกัน คืออันดับแรกให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน ห้ามท านา หรือคอกปศุสัตว์ต่างๆ ส่วนกรณีสวนยางพารา ให้ผู้น า
ชุมชน หมู่บ้าน เปิดประชาคมในแต่ละต าบลว่าจะเสนอแนวทางอย่างไร แล้ว
รายงานผลให้ทราบโดยด่วน หลังตกลงกันเรียบร้อยเจ้าหน้าที่และชาวบ้านถ่ายภาพ
ร่วมกัน ก่อนจะแยกย้ายกันกลับ ซึ่งถือว่าการทวงคืนพ้ืนป่าที่ถูกราษฎรบุกรุกนาน
กว่า 40 ปีจบลงด้วยดีทั้งสองฝ่าย 

คูข่ัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มตัวแทนชาวบ้านที่บุกรุกทุ่งหนองทับหลวง จุดยืนคือ หากให้ย้ายออกขอให้
ช่วยเหลือเป็นกรณีไปและขอความเป็นธรรมในการหารือเพ่ือหาทางออกร่วมกันที่จะ
จัดการกับพืชสวนหรือพ้ืนเศรษฐกิจของชาวบ้าน 
นายอ าเภอบ้านแพง (นายวรวิทย์ พิมพนิตย์)  จุดยืนคือ ให้ชาวบ้านรื้อถอนสิ่งปลูก
สร้างให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ห้ามท านา หรือคอกปศุสัตว์ต่างๆ ส่ วนกรณีสวน
ยางพารา ให้ผู้น าชุมชนหมู่บ้าน เปิดประชาคมในแต่ละต าบลว่าจะเสนอแนว
ทางแก้ไขอย่างไรให้เสนอกลับมาที่อ าเภอบ้านแพง 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอ าเภอบ้านแพง จ.นครพนม 
2.มณฑลทหารบกที่ 210 (มทบ.210) 
3.นายพนม สมอุดม เจ้าพนักงานที่ดินอ าเภอบ้านแพง 
4.พ.ต.ท.วศิน พิมพะวงษ์ รอง ผกก.ป.สภ.บ้านแพง 
5.นายพรชัย ไชยนาน นายก อบต.หนองแวง 
6.นายไชยวุฒิ วัชเนทร์สุนทร เจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครพนม 

ระยะเวลา น้อยกว่า 1 ปี (พ.ศ. 2561) 
สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
พลวัต เป็นประเด็นความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่และความเข้าใจผิด

ของชาวบ้านในการบุรุกที่ดินที่เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน แต่ทางหน่วยงาน
ราชการก็ได้อธิบายและท าความเข้าใจกับกลุ่มชาวบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัญหา
ความขัดแย้งดังกล่าวจึงคลี่คลายลงได้ 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.บอกกล่าวโดยผู้น าท้องถิ่นถึงกลุ่มชาวบ้านให้เข้าใจร่วมกัน 

2.นายอ าเภอบ้านแพงเชิญชาวบ้านเข้าร่วมประชุมชี้แจง 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านที่บุกรุกทุ่งหนองทับหลวง อ าเภอบ้านแพง             

2.ทวี อภิสกุลชาติ : "ทวงคืนพ้ืนป่านครพนม“จบสวย”ชาวบ้านยอมถอยหลังรุกนาน
กว่า 40 ปี" (ออนไลน์) (https://www.77kaoded.com/content/30825 ) 
เมื่อ 17 ม.ค. 2561 

https://www.77kaoded.com/content/30825
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รูปภาพ 

 

 
 

 
15.จังหวัดนครพนม 

ประเด็นที่ 3 ความขัดแย้งกรณีการชุมนุมเรียกร้องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
ล่าช้าพื้นที่ต าบลน้ าก่ า  

พ้ืนที่ ต าบลน้ าก่ า อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การบริหารจัดการสวัสดิการสังคม) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ระดับการรับรู้ในประเด็นความขัดแย้งอยู่ในระดับท้องถิ่นในต าบลน้ าก่ า อ าเภอธาตุ

พนม ยังไม่ได้แพร่หลายไปในระดับประเทศ อยู่ในกระบวนการจัดการภายในจังหวัด
นครพนม 

ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากปัญหาความไม่โปร่งใสของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีการบริหารจัดการที่ล่าช้าและ
ไม่มีการให้ข้อมูลชาวบ้าน จึงสงสัยเรื่องความโปร่งใส และการบริหารงานที่ผ่าน มี
ผลกระทบต่อชาวบ้านโดยเฉพาะด้านจิตใจที่ต้องรอคอยและไร้ซึ่งข้อมูล จึงเรียกร้อง
ขอความเป็นธรรมและให้ตรวจสอบการท างาน 

ความเป็นมา          ตามนโยบายของรัฐบาลในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการในอัตรา
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เดือนละ 800 บาทและมีก าหนดจ่ายไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยนโยบายดัง
เป็นทราบกันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการจ่ายเงิน
ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ ได้ขึ้นบัญชีรายรับเงินเบี้ยผู้สู งอายุหรือคนพิการไว้แล้ว 
เนื่องจากมีผู้สูงอายุใน ต.น้ าก่ าจ านวน 4 หมู่บ้านและคนพิการกว่า 50 คน ทยอย
เดินทางมาชุมนุมทวงถามเงินเบี้ยยังชีพและเงินคนพิการจากเทศบาล ต.น้ าก่ า ที่ยัง
ไม่ได้รับมานานถึง 2 เดือนแล้ว โดยได้เดินทางมากับลูกหลานพร้อมทั้งน าป้ายมาชู
ประท้วง  ซึ่งผู้สูงอายุที่มาชุมนุมต่างบ่นน้อยใจที่เบี้ยยังชีพที่เคยได้รับเป็นประจ า แต่
กลับหายไปสองเดือนแล้ว จึงต้องมาทวงถามให้ชัดเจนหวั่นซ้ ารอยเดิมเช่นเดียวกัน
เมื่อ 2 ปีที่แล้วที่ทางเทศบาลต าบลน้ าก่ าไม่ได้จ่ายเบี้ยยังชีพ และเบี้ยผู้ พิการ
ติดต่อกันหลายเดือนจนต้องพากันออกเคลื่อนไหวเรียกร้องกันมาแล้วครั้งหนึ่ง  
           กลุ่มผู้สูงอายุที่ชุมนุมเรียกร้องต่อเทศบาลต าบลน้ าก่ าว่าได้รับความ
เดือดร้อนมากเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้ ติดหนี้ร้านค้าในหมู่บ้านไว้โดยคิดว่าจะน าเงิน
เบี้ยยังชีพมาจ่ายให้ภายหลังในเวลาไม่นาน แต่ล่วงเลยมากว่าสองเดือนแล้ว ร้านค้า
ก็ไม่ยอมให้ติดหนี้อีกหากไม่น าหนี้ค้างเก่ามาช าระเสียก่อน  
          ต่อมา นายอ าเภอธาตุพนม พร้อม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลน้ าก่ า 
และ ก านันต าบลน้ าก่ า พร้อม ผอ.กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลน้ าก่ า เดินทาง
มาชี้แจงกับผู้ชุมนุมพร้อมรับปากกับคนชราทุกคนว่าจะได้รับเงินแน่นอนในเร็ววันนี้ 
เนื่องจากทางเทศบาลฯได้ท าเรื่องของบประมาณไปหมดแล้วแต่เงินยังมาไม่ถึง
เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มปีงบประมาณใหม่ และมีการชี้แจงจากทางภาครัฐว่า ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยให้
ผู้พิการ เป็นรายเดือนให้กับผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนนั้น 
เนื่องจากเดือน ต.ค.2560 เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทางกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้โอนเงินงบประมาณดังกล่าวให้กับเทศบาล 
ต.น้ าก่ า เหตุที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพและเงินผู้พิการล่าช้า เนื่องจากเทศบาล ต.น้ าก่ ามี
เงินสะสมไม่เพียงพอ จึงมาสามารถจ่ายให้ได้ อย่างไรก็ตาม คาดว่าไม่เกินกลางเดือน
ตุลาคมนี้ผู้สูงอายุและคนพิการในพ้ืนที่ ต.น้ าก่ า จ านวน 1,500 คน จะต้องได้รับเงิน
ทุกคนอย่างแน่นอน กลุ่มผู้ชุมนุมจึงยอมสลายและรอก าหนดเวลาตามที่ทางการแจ้ง
และขอให้ทาง เทศบาลต าบลน้ าก่ าก าหนดจ่ายให้ตรงตามเวลาและขอให้ช่วยเหลือ
กลุ่มผู้พิการและคนชนาอย่างจริงจังด้วย 
 

   กลุ่มผู้สูงอายุต าบลน้ าก่ า จุดยืนคือ ให้จ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุหรือคนพิการให้ตรงตาม
เวลาที่ก าหนดร่วมกัน และให้แจ้งหรือชี้แจงหากมีความคาดเคลื่อน 
เทศบาลต าบลน้ าก่ า จุดยืนคือ ตระหนักและยึดตามช่วงเวลาที่จะต้องจ่ายแต่เนื่อง
ด้วยได้รับเงินมาจากส่วนกลางช้า การจ่ายจึงมีความล่าช้ากว้าก าหนด และไม่
สามารถจ่ายเงินก่อนได้เนื่องจากไม่มีเงินเพียงพอ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการต าบลน้ าก่ า อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
2.เจ้าหน้าทีก่องสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลน้ าก่ า 
3.นายอ าเภอธาตุพนม 
4.ก านันต าบลน้ าก่ า 
5.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561) 
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สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
พลวัต ปัญหาความขัดแย้งเป็นเรื่องของการบริหารจัดการด้านสวัสดิการสังคมขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ขัดแย้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สามารถพูดคุย ไกล่เกลี่ยได้ 
ความขัดแย้งจึงคลี่คลายลงได้ 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องต่อหน่วยงานภาครัฐ 

2.ยื่นหนังสือต่อนายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลน้ าก่ า 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการต าบลน้ าก่ า อ าเภอธาตุพนม  

2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลน้ าก่ า 
3.ข่าว มอร์นิ่ง นิวส์ (ออนไลน์) “คนชรา 4 หมู่บ้าน ต.น้ าก่ าฮือชูป้ายประท้วง เหตุ
เดือดร้อนไม่ได้เบี้ยยังชีพ 2 เดือน” ( https://morning-news.bectero.com ) 
เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2560 

รูปภาพ 

 

 

 

https://morning-news.bectero.com/
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5.จังหวัดนครพนม 

ประเด็นที่ 4 ความขัดแย้งกรณีสหกรณ์ชุมชนอุ่มเหม้านครพนมจ ากัดขับไล่สหกรณ์จังหวัด
นครพนมสาเหตุเรื่องการใช้อ านาจตรวจสอบไม่เป็นธรรม 

พ้ืนที่ ต าบลอุ่มเหม้า อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม( การจัดการสวัสดิการสังคม) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ประเด็นความขัดแย้งอยู่ในระดับท้องถิ่นในต าบลอุ่มเหม้า อ าเภอธาตุพนมและปรากฎ

ในสื่อระดับจังหวัดและยังไม่แพร่หลาย   ระดับการรับรู้ของสังคมจึงอยู่ในจังหวัด
นครพนม 

ประเด็นขัดแย้ง ปัญหาเกิดจากการใช้อ านาจของหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจตรวจสอบแต่ใช้อ านาจไม่
เป็นธรรม เกิดความเสียหายต่อสมาชิกของสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้องค์กรเดียวกัน มีความ
ไม่โปร่งใสในการตรวจสอบ สมาชิกท่ีได้รับผลกระทบจึงร้องขอความเป็นธรรม 

ความเป็นมา             เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เกิดเหตุสมาชิกของสหกรณ์บริการชุมชน
ต าบลอุ่มเหม้า นครพนมจ ากัด ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม น าโดย นางปราง
รัชนี ส่งเสริม (ประธานสหกรณ์บริการชุมชนอุ่มเหม้า นครพนมจ ากัด) พร้อมด้วย
สมาชิกออกมาประท้วงเรียกร้องขอความเป็นธรรมไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบการท างานของสมาชิกสหกรณ์จังหวัดนครพนม  (นายจาตุรันต์ สมิทธ์
ภินันท์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง โดยมีการขึ้นป้ายขับไล่และอ้างว่า ได้รับ
ผลกระทบจากการท างานของสหกรณ์จังหวัดนครพนมเนื่องจากมีการใช้อ านาจหน้าที่
ตรวจสอบการบริหารงานของสหกรณ์บริการชุมชนต าบลอุ่มเหม้านครพนมไม่เป็นธรรม 
ส่งผลให้ได้รับผลกระทบต่อการบริหารงานและความเชื่อมั่นของสหกรณ์บริการชุมชนฯ 
ท าให้เสียเครดิตความเชื่อถือจากสถาบันการเงินและกระทบต่อการบริหารงาน จึงขอ
เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลแก้ไข เนื่องจากมีปัญหาความเดือดร้อนจาก
การตรวจสอบแบบไม่เป็นธรรมลักษณะนี้มานานกว่า 1 ปี แล้ว ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผล
กระทบต่อสภาพการหมุนเวียนในสหกรณ์ เนื่องจากทางสหกรณ์จังหวัดนครพนมเข้ามา
ก้าวก่ายล้วงลูกการบริหารงานเกินหน้าที่ ทั้งที่มีการบริหารงานดีอยู่แล้ว เพราะที่ผ่าน
มามีการประเมินยอดเยี่ยมและได้เป็นสหกรณ์ต้นแบบของจังหวัดนครพนม และเกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและสร้างรายได้ที่มากแตกต่างจากสหกรณ์ท่ัวไปไม่เคยมีปัญหาด้าน
สภาพคล่องหรือปัญหาร้องเรียนใดๆที่กระทบกับสมาชิกท าให้ปัจจุบันมีสมาชิกว่า 
2,700 คน มีเงินหมุนเวียนสะสมถึง 84 ล้านบาท และมีการบริหารงานด้วยความ
โปร่งใสเรื่อยมา 
              ด้านนายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ ผู้ถูกร้องเรียนโต้ตอบว่า ยอมรับว่าสหกรณ์
บริการชุมชนต าบลอุ่มเหม้า นครพนม จ ากัด เป็นสหกรณ์ที่มีผลงานและถูกประเมินให้
อยู่ในระดับดีอันดับต้นๆของจังหวัดนครพนมเมื่อเทียบกับสหกรณ์ต่างๆรวมกว่า 200 
แห่ง แต่ระยะหลังช่วง 1-2 ปี เกิดปัญหาภายในหลังจากมีการตรวจสอบพบการ
บริหารงานบางอย่างขัดกับระเบียบที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้บริหาร ซึ่งทางสหกรณ์จังหวัด
นครพนมในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจตรวจสอบความโปร่งใส ก็ได้ติดตามตรวจสอบ
ความผิดปกติของการบริหารงาน ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องท าตามหน้าที่ที่มีอยู่ 
เพ่ือจะให้ค าแนะน าและควบคุมให้มีการบริหารจัดการเพ่ือความถูกต้องของระบบ
สหกรณ์ ดังนั้นจึงขอให้มีการบริหารงานที่เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้องด้วย 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน สหกรณ์ชุมชนอุ่มเหม้านครพนมจ ากัดจุดยืนคือ ขอให้ตรวจสอบการท างานของสมาชิก
สหกรณ์จังหวัดนครพนม (นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
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ว่าเป็นไปด้วยความถูกต้องหรือไม่ 
สหกรณ์จังหวัดนครพนมจุดยืนคือ สหกรณ์ชุมชนอุ่มเหม้านครพนมจ ากัดมีปัญหา
ภายใน เมื่อตรวจสอบพบการบริหารงานบางอย่างขัดกับระเบียบที่เอ้ือประโยชน์ต่อ
ผู้บริหาร ทางสหกรณ์จังหวัดนครพนมในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจตรวจสอบความ
โปร่งใส ก็ได้ติดตามตรวจสอบความผิดปกติของการบริหารงานเป็นอ านาจโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.สมาชิกสหกรณ์ชุมชนอุ่มเหม้านครพนมจ ากัด 
2.สมาชิกสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
3.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ระยะเวลา น้อยกว่า 1  ปี  (พ.ศ. 2559 ) 
สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างสหกรณ์ชุมชนอุ่มเหม้านครพนมจ ากัด

และสหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นเรื่อข้อพิพาทในกระบวนการท างานของสมาชิก
สหกรณ์ มีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและไกล่เกลี่ยกันเป็นการภายในได้ 
ปัญหาความขัดแย้งจึงคลี่คลายลงได้ 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.เรียกร้องให้ตรวจสอบวิธีการท างานของสหกรณ์จังหวัดนครพนม 

2.ส่งหนังสือร้องเรียนไปยังศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครพนม 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์สมาชิกสหกรณ์บริการชุมชนต าบลอุ่มเหม้า นครพนม จ ากัด 

2.ส านักข่าวมติชน(ออนไลน์) “ส่อวุ่น! สหกรณ์ชุมชนอุ่มเหม้ารวมตัวไล่สหกรณ์จังหวัด 
สอบไม่เป็นธรรม อีกฝ่ายยันท าตามกม.-พบพิรุธ”
(https://www.matichon.co.th/region/news_293273 ) 
เมื่อ 21 กันยายน 2559 เวลา 16.10 น. 
 

รูปภาพ 
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15.จังหวัดนครพนม 

ประเด็นที่ 5 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านขับไล่เจ้าอาวาสวัดเวินพระบาทภูกระแต 
พ้ืนที่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
ประเภทความขัดแย้ง ด้นสังคม (การจัดการชุมชน)  
ระดับการรับรู้ของ
สังคม 

ประเด็นความขัดแย้งอยู่ในระดับท้องถิ่นในอ าเภอเมืองนครพนม ปรากฎในสื่อท้องถิ่น
ของจังหวัดนครพนมและยังไม่ได้แพร่หลาย ระดับการรับรู้จึงอยู่ในจังหวัดนครพนม 

ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากปัญหาความไม่โปร่งใสของเจ้าอาวาสวัดที่ตั้งในพ้ืนที่ชุมชน เกิดความเสียหาย
ต่อทรัพย์หลายประการ ชาวบ้านเห็นว่ามีการบริหารจัดการไม่ถูกต้อง จึงร้อง
หน่วยงานภาครัฐเข้ามาตรวจสอบเพ่ือยุติความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 

ความเป็นมา           ราวเดือนธันวาคม 2559 ได้มีตัวแทนชาวบ้าน(นายอดิศักดิ์ โพนชัยยา 
ผู้ใหญ่บ้านนาสมดี ) และตัวแทนชาวบ้านอีก 3 หมู่บ้าน                พ้ืนที่ต าบลนารา
ชควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม รวมตัวกันกว่า 100 คน ประท้วงขับไล่พระครู
บรรพต ปัญญาภรณ์ เจ้าคณะต าบลนาราชควาย เนื่องจากไม่พอใจกล่าวหาว่ามี
พฤติกรรมไม่โปร่งใสเกี่ยวกับการบริหารดูแลทรัพย์สินวัด อีกท้ังยังมีปัญหาในการดูแล
ไม้พยุงในวัด ซึ่งเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์มีไม้พยุงจ านวนมาก แต่ปัจจุบันได้หายไปและเหลือ
ไม่ถึง 10 ต้น จากประมาณ 300-400 ต้น และชาวบ้านทราบดีว่ามีปัญหาความไม่
โปร่งใสทั้งแต่ปี 2555 โดยชาวบ้านเคยเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้ง
ส านักงานพุทธศาสนาและทางส านักงานจังหวัดนครพนม แต่เรื่องเงียบไป ชาวบ้านจึง
รวมตัวกันเพ่ือขับไล่ออกไปพร้อมกับพระผู้ช่วยอีกจ านวน 2 รูป  ขอเรียกร้องให้
ออกไปจ าพรรษาที่วัดอื่น เพ่ือลดความขัดแย้งในชุมชน 
           ด้านหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง(นายประชุมศิล์ พิทักษ์ ปลัดอ าเภอเมือง
นครพนม) หลังจากที่ได้รับการร้องเรียน ได้ประสานงานกับ สวป.เมืองนครพนม
(พ.ต.ต.วิสกี้ พระอาศัย) รวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารให้มาตรวจสอบ ไกล่เกลี่ยและแก้ไข
ปัญหา เมื่อมีการเข้ามาประชุมพูดคุยและหาทางออกให้ดีที่สุดเนื่องจากเป็นความ
ขัดแย้งระหว่างพระสงฆ์และชาวบ้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะต้องเป็นได้ด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
             ด้านเจ้าอาวาสพร้อมพระลูกวัดยินดีที่จะออกจากวัดเพ่ือลดความขัดแย้ง 
พร้อมยืนยันว่าตนมีความบริสุทธิ์ใจและมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสเสมอมา ที่
เกิดปัญหานี้เป็นเพราะความไม่เข้าใจส่วนตัวเกี่ยวกับผลประโยชน์ของวัดและพร้อมที่
จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามที่ถูกกล่าวหา 

คู่ขัดแย้งหลักและ
จุดยืน 

กลุ่มชาวพ้ืนที่ต าบลนาราชควาย(โดยนายอดิศักดิ์ โพนชัยยา) บ้านจุดยืนคือ 
ขอเรียกร้องให้พระครูบรรพต ปัญญาภรณ์ (เจ้าคณะต าบลนาราชควาย)  พร้อมพระ
ลูกวัดอีก 2 รูปออกไปจ าพรรษาที่วัดอื่น เพ่ือลดความขัดแย้งในชุมชน 
พระครูบรรพต ปัญญาภรณ์ (เจ้าคณะต าบลนาราชควาย)  จุดยืนคือ ยืนยันความ
บริสุทธิ์ใจและมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสเสมอมาพร้อมที่จะพิสูจน์ความ
บริสุทธิ์ตามที่ถูกกล่าวหา หากมีความผิดจริงยินดีที่จะออกจากวัดเพ่ือลดความขัดแย้ง 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.ชาวบ้านต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
2.ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 
3.เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
4.ส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ(นครพนม) 

ระยะเวลา น้อยกว่า 1  ปี (พ.ศ. 2559) 
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สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
พลวัต ปัญหาความขัดแย้งเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับพุทธศาสนาและ

พฤติกรรมของพระสงฆ์ มีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบและมีการพูดคุย
ไกล่เกลี่ย ความขัดแย้งจึงคลี่คลายลงได้ 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องขับไล่ให้พระสงฆ์ออกจากพ้ืนที่ต าบลนาราชควาย 

2.ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/นายอ าเภอเมืองนครพนม 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

2.ส านักข่าว มติชน (ออนไลน์) “ชาวบ้านฮือ!! ไล่เจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาสวัดดัง ออก
จากวัด ปมพัวพันเงินวัด ไม้พะยูงหาย”
(https://www.matichon.co.th/local/news_392108 ) 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 เวลา 16:23 น. 
 

รูปภาพ 
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16.จังหวัดบึงกาฬ 

ประเด็นที่ 1 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านคัดค้านการก่อสร้างมัสยิดในชุมชนอ าเภอปากคาด 
พ้ืนที่ อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม-ศาสนา (การเรียกร้องสิทธิชุมชนและศาสนา) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ระดับการรับรู้ในประเด็นความขัดแย้งระดับท้องถิ่น(อ าเภอปากคาด) แต่เนื่องด้วย

เป็นประเด็นความขัดแย้งด้านศาสนา จึงเป็นที่สนใจของประชาชน จึงแพร่หลายเป็น
ที่รับรู้ของสังคมอย่างกว้างขวาง 

ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากโครงการก่อสร้างมัสยิดในจังหวัดบึงกาฬ ประชาชนในพ้ืนที่ไม่พอใจและไม่
ต้องการให้สร้างหวั่นเกิดปัญหาความขัดแย้งของชุมชน จึงร้องคัดค้านการก่อสร้าง 

ความเป็นมา            เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เกิดเหตุชาวบ้านโนนก่อ หมู่ที่ 6 ต.ปากคาด 
และชุมชนใกล้เคียงกว่า 100 คน ได้รวมตัวกันมาคัดค้านการก่อสร้างมัสยิด และจะ
ยื่นหนังสือเปิดผนึกถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์) ขอให้
สั่งระงับการก่อสร้างมัสยิดไว้ก่อน เนื่องจากยังมีความขัดแย้งกันในชุมชนเกรงจะเกิด
เหตุบานปลาย ขอให้สั่งระงับการก่อสร้างมัสยิดไว้ก่อน เนื่องจากยังมีความขัดแย้ง
กันในชุมชนเกรงจะเกิดเหตุบานปลาย  โดยนายกรกต ธ ารงวงศ์สวัสดิ์ ปลัดจังหวัด
บึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่ต ารวจ และทหาร เดินทางมารับหนังสือร้องเรียนจาก
ชาวบ้าน   พร้อมกับชี้แจงข้อกฎหมายให้ชาวบ้านรับฟัง ว่าตามรัฐธรรมนูญ
ประชาชนมีสิทธินับถือศาสนาใดๆ ก็ได้โดยรัฐต้องให้เสรีภาพและความคุ้มครอง   
            ส่วนชาวบ้าน โดย น.ส.นงลักษณ์ นิยะนุชและนายกันทลักษณ์ ไชยยงยุทธ  
แกนน าชาวบ้าน ให้เหตุผลว่า ชาวมุสลิมมีสิทธิ์จะสร้างมัสยิดที่ใดก็ได้  แต่ที่ชาวบ้าน
ร้องคัดค้านเนื่องจากจุดที่จะก่อสร้างมัสยิดอยู่ใกล้กับวัดพุทธและโรงเรียน ซึ่งชาว
มุสลิมมีการละมาดวันละ 5 ครั้ง ออกเสียงผ่านหอกระจายข่าว ซึ่งจะสร้างที่ใดก็ได้
อย่าให้อยู่ใกล้วัดและโรงเรียน เป็นที่โล่งแจ้งติดถนนยิ่งดี ไม่ใช่มาหลบซ่อนอยู่ ท้าย
ซอยแคบๆ ลึก 300 เมตร และอาจเกิดปัญหาในระยะยาวและเกิดความขัดแย้งกัน
ระหว่าง 2 ศาสนา จ าเป็นจะต้องออกมาเรียกร้องคัดค้านตามเหตุผลดังกล่าว 
           ขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อกฎหมายทั้งหมด เพ่ือเตรียมเสนอต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัด โดยก่อนหน้านี้ชาวบ้านเคยคัดค้านการก่อสร้างมัสยิดดังกล่าว
มาแล้ว และที่มาคัดค้านกันอีก เพราะมีการก่อสร้างหลังจากได้รับอนุญาตจาก
เทศบาล ขณะนี้จึงยังไม่สามารถสั่งระงับการก่อสร้างได้ 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน ตัวแทนชาวบ้านโนนก่อ หมู่ที่ 6 ต.ปากคาด จุดยืนคือ ยุติการสร้างมัสยิดและให้ย้าย
บริเวณการก่อสร้างในพ้ืนที่อ่ืนที่ห่างไกลชุมชน 
ปลัดจังหวัดบึงกาฬ (นายกรกต ธ ารงวงศ์สวัสดิ์ ) จุดยืนคือ ด าเนินการสร้างมัสยิด
เนื่องจากมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญประชาชนมีสิทธินับถือศาสนาใดๆ ก็ได้โดยรัฐต้องให้
เสรีภาพและความคุ้มครอง 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.ตัวแทนชาวบ้านโนนก่อ หมู่ที่ 6 ต.ปากคาด จ.บึงกาฬ(แกนน าโดย น.ส.นงลักษณ์ 
นิยะนุชและนายกันทลักษณ์ ไชยยงยุทธ) 
2.ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์) 
3.ปลัดจังหวัดบึงกาฬ (นายกรกต ธ ารงวงศ์สวัสดิ์ ) 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
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พลวัต ปัญหาความขัดแย้งเป็นเรื่องของศาสนา คู่ขัดแย้งคู่ขัดแย้งเป็นชาวบ้านกับหน่วยงาน

ของรัฐและกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลาม เป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนที่จะต้องได้รับการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะในพ้ืนที่และหาทางออกให้เกิดความพอใจทั้งสองฝ่ายอย่างลงตัว
หากเกิดความไม่พอใจของกลุ่มผู้นับถือศาสนา ปัญหาความขัดแย้งจึงอาจขยายไป
เป็นการยกระดับความขัดแย้งขยายตัวเพ่ิมข้ึนอีก 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องคัดค้านการก่อสร้างในพ้ืนที่การก่อสร้างมัสยิด 

2.ยื่นหนังสือต่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดบึงกาฬ 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ชาวบ้านโนนก่อ ต.ปากคาด จ.บึงกาฬ 

2.ส านักข่าวไทยรัฐ(ออนไลน์) "ปากคาดฮือต้านมัสยิด หวั่นผลกระทบชุมชน 
(https://www.thairath.co.th/content/731580 )  
เมื่อ23 กันยายน 2559 เวลา 8.01 น. 

รูปภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/content/731580
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16.จังหวัดบึงกาฬ 

ประเด็นที่ 2 ความขัดแย้งกรณีปัญหาการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองนาแซงในพื้นที่
จงัหวัดบึงกาฬ 

พ้ืนที่ ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)  
ระดับการรับรู้ของสังคม ประเด็นความขัดแย้งอยู่ในระดับชาติเนื่องจากมีการยื่นหนังสือถึงสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ปรากฎในสื่อท้องถิ่นและสื่อระดับชาติ ระดับการรับรู้จึงเกิดขึ้นอย่าง
แพร่หลาย 

ประเด็นขัดแย้ง ปัญหาเกิดจากที่ดินท ากินของชาวบ้านทับซ้อนกับพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ของ
หน่วยงานภาครัฐ มีการใช้อ านาจให้ย้ายออกจากพ้ืนที่ ประชาชนไม่ได้รับความ
เป็นธรรมจึงร้องขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ความเป็นมา             เกิดเหตุชาวบ้านในจังหวัดบึงกาฬเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนปัญหาการใช้
ที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยตัวแทนชาวบ้าน(นายหนูแกม ชาวทองหลาง ) ตัวแทน
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากประกาศที่สาธารณประโยชน์ "หนองนาแซง" ต.ท่า
สะอาด      อ.เซกา จ.บึงกาฬ หลังเข้าใช้เป็นที่ดินท ากินมานานกว่า 50 ปี   
           จากการให้ข้อมูลของชาวบ้านปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในปี 2553 ได้มีการ
รังวัดตรวจสอบเขตพ้ืนที่สาธารณประโยชน์หนองนาแซงแล้ว แต่ ก็ยังไม่ได้
ด าเนินการหาข้อยุติได้ แต่หน่วยงานราชการได้ออกประกาศเกี่ยวกับการบุกรุกที่
สาธารณะฯ อย่างต่อเนื่อง ต่อมา อบต.ท่าสะอาด มีประกาศแจ้งเรื่องให้รื้อถอน
ท าลายทรัพย์สินจากที่สาธารณประโยชน์หนองนาแซง และให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 20 วัน ท าให้ประชาชนที่ ใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวได้รับ
ผลกระทบ เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่พิพาทไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
แต่เข้าไปใช้ประโยชน์จากที่ดินสาธารณประโยชน์หนองนาแซงประเภทพลเมืองใช้
ร่วมกัน เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว ไม้ยืนต้น และเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ปี 2507 เป็นต้นมา และ
ในปี 2536 อ าเภอเซกา ได้ท าหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (นลส.) พ้ืนที่สาธารณะ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันที่หนองนาแซง จ านวนพื้นที่ 1,558 ไร่ หลังจากนั้นใน ปี 2549 
ตัวแทนชาวบ้าน จึงท าหนังสือร้องเรียนไปยังส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้มี
การตรวจสอบกรณีนี้ และมีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยลงความเห็นที่ ผร. 23/9006 
ลงวันที่ 8 ต.ค. 50 ระบุว่า เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะรับฟังเป็นที่
ยุติได้ว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว และไม่ปรากฏว่าที่สาธารณประโยชน์
แปลงดังกล่าวมีการใช้เป็นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งราษฎรใช้ร่วมกันเมื่ อใด และ
ราษฎรได้ครอบครองท ากินในที่ดินดังกล่าวก่อนที่อ าเภอเซกาจะน าที่ดินมาขึ้น
ทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ จึงเห็นด้วยกับการที่อ าเภอเซกาได้อนุโลม
ให้ราษฎรท ากินในที่ดินเดิมต่อไปก่อน จนกว่าจะมีการตรวจสอบแนวเขตของที่
สาธารณประโยชน์ให้ชัดเจนและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน จึงเสนอแนะให้
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทั้งส านักงานที่ดินจังหวัด ส านักงานที่ดินอ าเภอ ร่วม
ตรวจสอบและพิจารณาด าเนินการแก้ปัญหาให้มีความชัดเจน แต่ปัญหาดังกล่าวก็
ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งเกิดผลกระทบต่อครอบครัวและการด าเนินชีวิตของเกษตร
ในพ้ืนที่ดังกล่าวเรื่อยมา 
          ต่ อ ม า เมื่ อ  1  มิ ถุ น า ย น  2 5 6 1  ท า ง ก ลุ่ ม ตั ว แ ท น ช า ว บ้ า น                         
(น าโดยนายหนู แกม ชาวทองหลาง ) ผู้ ได้ รับผลกระทบจากประกาศที่
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สาธารณประโยชน์ "หนองนาแซง" จึงขอร้องเรียนกับรองประธาน สนช. คนที่  1 
(นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย) เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบน าข้อเสนอแนะของ
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมาใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดให้มี
กระบวนการปรึกษา หาทางออกระหว่างหน่วยงานราชการและกลุ่มชาวบ้านที่ขอ
ความเป็นธรรมโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
         ด้านนายสุรชัย เลี้ยงบญุเลิศชัย(รองประธาน สนช. คนที่ 1 ) ให้การตอบรับ
ว่าจะน าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ สนช.เพ่ือให้ความ
เป็นธรรมกับประชาชนที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวต่อไป 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่หนองนาแซง (โดยนายหนูแกม ชาวทองหลาง ) 
จุดยืนคือ ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบน าข้อเสนอแนะของส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินมาใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีกระบวนการปรึกษา หาทาง
ออกระหว่างหน่วยงานราชการและกลุ่มชาวบ้านที่ขอความเป็นธรรมโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอาด จุดยืนคือ ออกประกาศเกี่ยวกับการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์"หนองนาแซง" ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ส าหรับกลุ่มที่ไม่
ยอมย้ายออกจากพ้ืนที ่

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.ชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีหนองนาแซง ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ 
2.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอาด 
3.ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
4.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ระยะเวลา มากกว่า 3 ปี (พ.ศ.2553- 2561) 
สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
พลวัต ปัญหาความขัดแย้งเป็นเรื่องของปัญหาที่ดินท ากันและการบุรุกพ้ืนที่ทางราชการ มี

ความพยายามที่จะให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินที่เข้ามาแก้ไขปัญหาและวางแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
เมื่อมีการร้องเรียนต่อยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เกิดความพยายามของหน่วยงาน
ภาครัฐที่จะเยียวยาปัญหาและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาดังกล่าวจึง
คลี่คลายลงได้ 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ยื่นหนังสือถึงส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

2.ยื่นหนังสือต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีหนองนาแซง ต.ท่าสะอาด อ.เซกา  

2.ส านักข่าววิทยุรัฐสภา (ออนไลน์) "รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง รับหนังสือ
ร้องเรียนปัญหาการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองนาแซง จ.บึงกาฬ จากตัวแทน
ชาวบ้าน วอน สนช.ช่วยหาทางออกยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ " 
(http://www.radioparliament.net/parliament/viewNews.php?nId=9473
#.W_EqF-gzaUk ) เมื่อ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 14:01 น. 

http://www.radioparliament.net/parliament/viewNews.php?nId=9473#.W_EqF-gzaUk
http://www.radioparliament.net/parliament/viewNews.php?nId=9473#.W_EqF-gzaUk
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รูปภาพ 

 
 

16.จังหวัดบึงกาฬ 
ประเด็นที่ 3 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ของรัฐร้องเรียนปัญหาเรื่องความ

โปร่งใสการจ่ายเงินคนจน 
พ้ืนที่ ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การจัดการสวัสดิการชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ประเด็นความขัดแย้งเป็นปัญหาเกี่ยวกับความโปร่งใสของการจ่ายเงินคนจน 

ปัญหาเกิดขึ้นในจังหวัดบึงกาฬปรากฏในสื่อระดับภูมิภาค แต่เนื่องด้วยเป็นปัญหา
เชิงพ้ืนที่ระดับการรับรู้จึงไม่แพร่หลาย 

ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐที่ไม่โปร่งใสและเป็นที่สงสัยจากภาค
ประชาชน จึงได้รับผลกระทบเนื่องจากรอเงินจากการจ่ายจากภาครัฐ ชาวบ้านจึง
ร้องเรียนเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

ความเป็นมา             เกิดเหตุชาวบ้านต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา จังหวัดหนองคาย 
ร้องเรียนเรื่องความโปร่งใสในการจ่ายเงินคนจนในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬต่อนายไสว 
ศรีหะ ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดบึงกาฬ โดยในจังหวัดบึงกาฬทั้ง 
8 อ าเภอ รวม 53 ต าบล บางพ้ืนที่มีความผิดปกติหลายประการเช่น รายชื่อ
เบิกจ่าย ใบเซ็นรับเงิน ส่อไปในทางทุจริต ต่อมาส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้เข้ามาตรวจสอบและพบการทุจริต
ในพ้ืนที่ เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่ายังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือที่อนุมัติ  จึงเกิดความ
สงสัย ชาวบ้านจึงจ าเป็นต้องรวมตัวกันเพ่ือสอบถามให้คลายข้อข้องใจ 
             ด้านนายไสว ศรีหะ ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดบึงกาฬ 
แจ้งว่าในจ านวน 8 อ าเภอ 53 ต าบล มีบุคลากรทั้งหมดรวม ผอ.เพียง 12 คน อาจ
ดูแลกลุ่มเป้าหมายทั้งจังหวัดได้ไม่ทั่วถึง เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มฝึกอาชีพ กลุ่ม
คนไข้จิตเวช เมื่อมีการร้องเรียน ศูนย์คุ้มครองฯ ก็ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้
ตรวจสอบแล้วพบว่าบางแห่งมีการทุจริตในขั้นตอนของพ้ืนที่ในหมู่บ้าน แต่ใน
ระดับศูนย์ยืนยันว่าไม่มีการทุจริตแน่นอนเพราะตั้งแต่ท างานมาตนเองโปร่งใสเรื่อง
การท างานมาตลอด 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน ชาวบ้านต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา จุดยืนคือ เกิดข้อสงสัยว่ามีการทุจริตขอให้
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
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ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดบึงกาฬ จุดยืนคือ ไม่มีการทุจริตใน
ระดับศูนย์ลงสู่ต าบลและบริหารงานด้วยความโปร่งใส  

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.ชาวบ้านต าบลท่าสะอาดอ าเภอเซกา  
2.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอาด 
3.ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 

ระยะเวลา น้อยกว่า 1 ปี (พ.ศ. 2561) 
สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งเป็นเรื่องของการจัดการสวัสดิการสังคม เป็นปัญหาการ

ร้องเรียนในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ และมีการร้องเรียนให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง และจัดประชุมชี้แจงสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได้ 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ (ป.ป.ท.) 
2.จัดเวทีประชุมชี้แจงต่อชาวบ้าน 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ชาวบ้านต าบลท่าสะอาดอ าเภอเซกา 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอาด 
3.ส านักข่าวมติชน (ออนไลน์) “ผอ.ศูนย์ฯบึงกาฬยันเบิกจ่ายเงินคนจนโปร่งใส รับ
อาจพลาดไม่ได้จ่ายถึงมือชาวบ้านโดยตรง”
(https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_849048 ) 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา  17:33 น. 

รูปภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_849048
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16.จังหวัดบึงกาฬ 

ประเด็นที่ 4 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านเหล่าดอกไม้ท าคอกวัวในหมู่บ้านและส่งกลิ่นเหม็น
รบกวนชาวบ้าน 

พ้ืนที่ หมู่บ้านเหล่าดอกไม้ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ประเด็นความขัดแย้งเป็นปัญหาเกี่ยวกับมลพิษและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีการ

ร้องเรียนผ่านผู้น าชุมชน ปัญหาความขัดแย้งปรากฏในสื่อท้องถิ่นในอ าเภอบึงโขง
หลง ระดับการรับรู้จึงไม่แพร่หลาย 

ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากชาวบ้านในพ้ืนที่เดียวกันใช้สิทธิเกินส่วนของตัวเองและไปกระทบต่อเพ่ือน
บ้านได้รับความเสียหายจากมลภาวะทางกลิ่น คือ มีการท าคอกวัวไว้กลางหมู่บ้าน
และเรียกร้องให้มีการแก้ไขในหมู่บ้ านแต่ไม่ยินยอมแก้ไข ชาวบ้านที่ ได้รับ
ผลกระทบจึงร้องหน่วยงานภาครัฐเอแก้ไขปัญหา 

ความเป็นมา         เกิดความขัดแย้งชาวบ้าน(น าโดยนางลักขณา เพ็งวิรุฬ )หมู่ที่ 9 บ้านเหล่า
ดอกไม้ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ รวมตัวกันร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  
เพราะทนเหม็นขี้วัวคนข้างบ้านไม่ไหว เนื่องจากมีกลิ่นขี้วัวเหม็นรบกวนชาวบ้าน 
ซึ่งเจ้าของคอกวัวปล่อยปละละเลยไม่รับผิดชอบแก้ไขมาเป็นเวลานานถึง 11 ปี 
เมื่อเช้าบ้านที่ได้รับผลกระทบบอกให้เจ้าของคอกวัวแก้ไข  ก็ไม่ยอมแก้ไขใดๆ และ
ยังมีการโต้ตอบว่า”ถ้าทนเหม็นขี้วัวไม่ไหวก็ให้ย้ายบ้านหนีไปอยู่ที่อ่ืน” จึงสร้าง
ครามไม่พอใจเกิดขึ้นกับเพ่ือนบ้านใกล้เรือนเคียง จึงเกิดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนในหมู่บ้านกันเอง กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจึงรวมตัวกันยื่น
หนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมจึงรวมตัวยื่นหนังสือต่อ ผวจ.บึงกาฬให้ช่วย
แก้ปัญหาความเดือดร้อนด่วน เพ่ือลดความขัดแย้งในหมู่บ้าน 
              ต่อมาวันที่ 20 พ.ค. 2560  ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (นายพิสุทธิ์ 
บุษยพรรณพงศ์)  ได้สั่งการให้นายชวมินทร์ ตรีเนตร ผอ.ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดบึง
กาฬ  ร.ท.ประมิน ศรีดวงจันทร์  กกล.รส.จว.บก ฝ่ายปกครอง ต ารวจภูธรจังหวัด 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลดง
บัง และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเดินทางไปพบนายเลิศ 
แพงค าดี อายุ 73 ปีผู้เป็นเจ้าของคอกวัวจ านวน 6 ตัวและเป็นผู้ถูกร้องเรียน จาก
การพิสูจน์ทราบก็ปรากฏมีกลิ่นขี้ วัวเหม็นมากจริงๆ ตามร้อง  จึงได้ชี้แจง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทราบว่าการกระท าให้ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจาก
กลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์(ข้ีวัว) เป็นเหตุอันก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยใน
บริเวณใกล้เคียงในชุมชน และมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ
การด ารงชีพ จึงได้เจรจาให้นายเลิศยินยอมสร้างบ่อพักน้ าและบ่อเกรอะขึ้นหลัง
บ้าน  โดยฝังและเดินท่อพีวีซีไปยังบ่อพัก ซึ่งคู่กรณีท้ัง 2 ก็ยินยอมพร้อมใจกัน โดย
มีการจับไม้จับมือแสดงถึงการบรรลุข้อตกลงกันด้วยดี แต่มีข้อแม้ว่าเวลาผ่านไป 
15 วันขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าตรวจสอบ  ถ้าไม่มีกลิ่นหรือมีน้อยลงก็ถือว่า
การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้จบลงได้ด้วยดี 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน ชาวบ้านเหล่าดอกไม้ อ.บึงโขงหลง(โดยนางลักขณา เพ็งวิรุฬ )จุดยืนคือ ให้ผู้ถูก
ร้องแก้ไขเรื่องกลิ่นเหม็นจากมูลวัวในหมู่บ้านไม่ให้รบกวนชาวบ้าน 
นายเลิศ แพงค าดี (ผู้ถูกร้องเรียน) จุดยืนคือ ท าคอกวัวในพ้ืนที่บ้านของตน จึงไม่
ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาใดๆ 
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ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์) 

2.ต ารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ 
3.ส านักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ 
4.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ  
5.องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 
6.ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดบึงกาฬ   

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ.2559-2560) 
สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนโดยเฉพาะบ้านเรือที่ติดกับ

คอกวัว เนื่องด้วยมีการร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬและมีเจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาครัฐลงมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและมีการแก้ไขตามที่ให้ค าแนะน า
เพ่ือยุติความขัดแย้ง จึงท าให้ปัญหาความขัดแย้งของชาวบ้านคลี่คลายลง 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ร้องเรียนต่อผู้ใหญ่บ้าน 

2.ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านเหล่าดอกไม้ อ.บึงโขงหลง 

2.ส านักข่าวทีนิวส์ “ชาวบ้านสุดทน ร้องผู้ว่าฯทนกลิ่นเหม็นขี้วัวเพ่ือนบ้าน” 
(https://www.tnews.co.th/contents/320849?videoId5470&videoAds=o
n/Publish) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.55 น. 

รูปภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tnews.co.th/contents/320849?videoId5470&videoAds=on/Publish
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16.จังหวัดบึงกาฬ 

ประเด็นที่ 5 ความขัดแย้งการเรียกร้องความเป็นธรรมกรณีมีค าสั่งปิดบ่อดูดทรายในล าน้ า
โขง 

พ้ืนที่ ต าบลดงบัง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ระดับการรับรู้ในประเด็นความขัดแย้งระดับท้องถิ่น(อ าเภอบึงโขงหลง) แต่มีความ

เสียหายที่มูลค่าสูงมาก จึงเป็นที่สนใจของประชาชน จึงแพร่หลายเป็นที่รับรู้ของ
สังคมอย่างกว้างขวาง 

ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากแนวนโยบายของภาครัฐในการตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกต้องในการ
ด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ พบว่ามีสถานประกอบการหลาย
ที่ด าเนินการไม่ถูกต้อง จึ งเข้ าตรวจสอบและมีค าสั่ งให้ ยุติชั่ วคราว ฝ่ าย
ผู้ประกอบการเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงร้องขอความเป็นธรรมกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

ความเป็นมา            สิบเนื่องจากนโยบายการตรวจสอบกิจการดูดทรายตามล าน้ าโขง โดย
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส านักตรวจสอบพิเศษภาค 5 ได้ เข้าพ้ืนที่
ตรวจสอบสืบสวนกิจการดูดทรายในเขตต าบลดงบัง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึง
กาฬ ว่ามีองค์กรใดด าเนินกิจการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หลังจากมี
ข้อมูลว่ามีการขุดทรายและดูดทรายนอกเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต ท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ จนน าไปสู่การออกค าสั่งให้ เพิกถอน
ใบอนุญาตผู้ประกอบการดูดทรายลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 แม้ว่าช่วงก่อนนี้
จะได้มีการเพิกถอนใบอนุญาตการดูดทรายเป็นบางรายไปแล้วก็ตาม 
          ต่อมาได้มีค าสั่งทางทางราชการให้ปิดบ่อดูดทรายจ านวน 15 บ่อจาก
ทั้งสิ้นจ านวน 51 บ่อในเขตพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการดูด
ทรายใกล้กับเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น ้าโขงระยะห่างน้อยกว่า 1,000 เมตรที่อาจท าให้
เขื่อนป้องกันตลิ่งที่สร้างขึ้นเกิดความเสียหาย นอกจากนั้นเมื่อมีเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ของกระทรวงมหาดไทยเกิดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบอีกหลายบ่อในภายหลังเนื่องจาก
ระยะห่างตลิ่งน้อยกว่า 1,000 เมตรทั้งๆที่ได้รับอนุญาตและเปิดด าเนินการมานาน
แล้วแต่เขื่อนเพิ่งมาสร้างข้ึนในภายหลัง ท้ายที่สุดต้องโดนค าสั่งปิดในที่สุด เบื้องต้น
คาดว่ามีมูลค่าความเสียหายแล้วกว่าพันล้านบาท เนื่องจากผู้ประกอบการหลาย
รายใช้ทรายผลิตชิ้นส่วนอื่นๆ ด้วย  

              กลุ่มผู้ประกอบการจึงขอเข้าพบเพ่ือเจรจากับผู้ว่าราชการจังหวัดบึง
กาฬ(นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์) แต่ก็ได้รับการปฏิเสธ อีกท้ังยังมีค าสั่งมาตรา 44 
ห้ามมิให้ผู้ประกอบการชุมนุมเรียกร้องกรณีได้รับผลกระทบจากการปิดบ่อทรายใน
ครั้งนี้ กลุ่มผู้ประกอบกิจการจึงรวมตัวกันเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรมไปยังภาครัฐ
และควรเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบในวงกว้างต่องานภาครัฐโดยเร็วต่อไป 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มผู้ประกอบการกิจการดูดทราย จุดยืนคือ ขอความเป็นธรรมไปยังภาครัฐและ
ควรเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อกิจการ 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ จุดยืนคือ ปิดบ่อดูดทรายจ านวน 15 บ่อจากทั้งสิ้น
จ านวน 51 บ่อในเขตพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ เนื่องจากมีการดูดทรายใกล้กับเขื่อน
ป้องกันตลิ่งแม่น ้าโขงระยะห่างน้อยกว่า 1,000 เมตร ซึ่งอาจท าให้เขื่อนป้องกัน
ตลิ่งเกิดเสียหายได ้

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มผู้ประกอบการกิจการดูดทราย 
2.ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส านักตรวจสอบพิเศษภาค 5 
3.ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ. 2560-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต เนื่องจากประเด็นปัญหาความขัดแย้งนี้ส่งผลกระทบต่อเจ้าของกิจการและมีมูลค่า

สูง และบางกิจการได้ด าเนินการดูดทรายมาก่อนจะมีการสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งพลัง
ทลาย หากไม่ได้รับการแก้ไขและหาทางออกที่เหมาะสมได้ การชุมชุมเรียกร้อง
อาจยกระดับขยายความขัดแย้งเพ่ิมข้ึน 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องให้แก้ไขปัญหา 

2.ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการกิจการดูดทราย อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัด

บึงกาฬ 
2.ส านักข่าวฐานเศรษฐกิจ (ออนไลน์) "51 บ่อทรายบึงกาฬระส่ า สั่งปิด!15ราย 
กระทบธุรกิจก่อสร้างกว่าพันล้าน" (http://www.thansettakij.com/content/ )  
เมื่อ 17 ธันวาคม 2560 

รูปภาพ 
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17.จังหวัดหนองคาย 
ประเด็นที่ 1 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านขับไล่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

พ้ืนที่ อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม (การเรียกร้องสิทธิชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม เป็นประเด็นความขัดแย้งระดับท้องถิ่น(อ าเภอสังคม) เกิดขึ้นภายในองค์กรของ

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ปรากฎในสื่อท้องถิ่น  ระดับการรับรู้จึงไม่
แพร่หลาย 

ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากการใช้อ านาจบริหารของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่ไม่ถูกต้องและเป็น
ธรรมเกิดผลกระทบจากการบริหารงาน ถูกร้องเรียนเรื่องความโปร่งใส เกิดความ
ขัดแย้งจากการบริหารงานในองค์กร ผู้ใต้บังคับบัญชาจึงเกิดความไม่พอใจ จึง
รวมตัวขับไล่ออกจากพ้ืนที่ 
 

ความเป็นมา           เกิดเหตุความขัดแย้งชาวบ้านในต าบลนางิ้ว อ าเภอสังคม จังหวัด
หนองคาย รวมตัวกันเรียกร้องขับไล่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว สาเหตุไม่
สนองงานการพัฒนา ประพฤติตัวไม่สม สร้างความแตกแยกให้คณะผู้บริหารและ
ชาวบ้าน ท างานที่ ต าบลนางิ้ว มากว่า 10 ปี ไม่มีการพัฒนา  เหตุการณ์ความ
ขัดแย้งนี้เกิดขึ้นโดยโดยมีตัวแทนประชาชนใน 9 หมู่บ้านของ ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.
หนองคาย กว่า 300 คน  (น าโดยนายทองแดง  กิ่งนอก) และกลุ่มชาวบ้านนางิ้ว 
ได้ยื่นหนังสือร้องเรียน(วันที่ 13 ม.ค. 2560 )ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนา
งิ้ว( นายอ านาจ ไชยพระอิน) เพ่ือให้นางสาวพวงเพชร  บริหาร     ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลนางิ้ว(ผู้ถูกร้องเรียน) ย้ายออกนอกพ้ืนที่  เนื่องจากชาว ต.นางิ้ว
เห็นว่านางพวงเพชร  ท างานร่วมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว และ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว และชาวบ้านไม่ได้งานการพัฒนาใน
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ท้องถิ่นไม่มีความก้าวหน้า และยังพูดยุยงสร้างความแตกแยกให้กับชาวบ้าน  
แม้กระทั่งบุคลกากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วเองก็ตาม ด้วยเหตุนี้
ชาวบ้านได้รวมตัวกันขับไล่นางพวงเพชร  ซ่ึง 
ก่อนหน้าที่ชาวต าบลนางิ้วจะรวมตัวกันเดินทางมาขับไล่ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่านนี้ในวันนี้ ชาวต าบลนางิ้วได้รวมตัวกันเดินทางไปยื่นหนังสือที่อ าเภอ
สังคม และท าหนังสือร้องเรียนถึงท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย โดยหนังสือที่ส่งถึง
ท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ระบุว่าด้วยชาวต าบลนางิ้ว 
อ าเภอสังคมจังหวัดหนองคาย มีความเดือดร้อน  คับข้องและทุกข์ใจต่อพฤติกรรม
ของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว (นางสาวพวงเพชร  บริหาร) เป็นอย่างยิ่ง 
จึงขอความเมตตาจากท่านโปรดพิจารณาช่วยเหลือประชาชนต าบลนางิ้วเป็นการ
ด่วนด้วย  เพราะนางสาวพวงเพชร บริหาร เป็นผู้สร้างความขัดแย้ง ยุยงให้เกิด
ความแตกแยกในพ้ืนที่ต าบลนางิ้ว ปลุกปั่นให้สมาชิกสภาต่อต้านการปฎิบัติหน้าที่
ของผู้บริหารองค์กรทุกรูปแบบ และแสดงออกถึงความไม่มีภาวะผู้น าในการบังคับ
บัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา ท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกส่วนใน องค์การบริหารส่วน
ต าบลนางิ้ว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้มี
แต่จะซ้ าเติมความล าบากยากแค้นให้กับประชาชน  จนขณะนี้พนักงานเจ้าหน้าที่
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วจะขอย้ายไปอยู่ที่อ่ืนทุกคน 
           ด้านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว(นายอ านาจ ไชยพระอิน)  ได้
ตอบรับและมีท่าทีว่า ตนเองทราบและเข้าใจปัญหาเช่นกัน การท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนางิ้วที่ไม่มีความก้าวหน้า ไม่มีการพัฒนานั้น เนื่องจากปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านนี้ไม่สนองงานกับคณะผู้บริหารและบุคลากรใน
ส านักงาน ไม่ใช่เฉพาะตนเท่านั้นเป็นมาแบบนี้ 3 อดีตนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลนางิ้วแล้ว  ตนจึงอยากให้ผู้บังคับบัญชาหาปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคน
ใหม่ มาร่วมบริหารงานงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนต่อไป 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน ชาวบ้านต าบลนางิ้ว(โดยนายทองแดง  กิ่งนอก) จุดยืนคือ ขอให้นางสาวพวงเพชร 
บริหาร (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว)ย้ายออกนอกพ้ืนที่ ต.นางิ้ว 
นางสาวพวงเพชร บริหาร (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว) จุดยืนคือ ยึดถือ
หลักการท างานที่โปร่งใสตรงไปตรงมา อาจไม่ถูกใจบุคคลก็เป็นเรื่องธรรมดา ขอให้
ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและขอความเป็นธรรมจากกรณีที่ถูกกล่าวหา 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.สมาชิกชาวบ้านต าบลนางิ้ว 
2.สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
3.นายอ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
4.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว (นายอ านาจ ไชยพระอิน) 

ระยะเวลา น้อยกว่า 1 ปี (พ.ศ.2560) 
สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
พลวัต ปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย มีการร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า จึงมี
การลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาภายใน มีการประชุมเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและหาทางออกร่วมกัน สถานการณ์ความขัดแย้งจึงคลี่คลายลงได้ 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
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วิธีการแก้ไข 1.ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

2.ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายอ าเภอสังคม 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณต์ัวแทนชาวบ้านต าบลนางิ้ว 

2.สัมภาษณ์สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
3.ข้อมูลข่าวหนองคาย(ออนไลน์) "ชาวบ้านจาก 9 หมู่บ้านของต าบลนางิ้วเพ่ือขับ
ไล่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว" ( http://nongkhainewsonline.net ) 
 เมื่อ 13 มกราคม 2560 

รูปภาพ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://nongkhainewsonline.net/
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17.จังหวัดหนองคาย 

ประเด็นที่ 2 ความขัดแย้งกรณีกลุ่มธุรกิจท่าทรายกับหน่วยงานภาครัฐกรณีสั่งปิดท่าทราย
พื้นที่ต าบลผาตั้ง 4 แห่ง 

พ้ืนที่ ต าบลผาตั้ง อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสิ่งแวดล้อม (การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 
ระดับการรับรู้ของสังคม เป็นประเด็นความขัดแย้งที่ปรากฏตามสื่อในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ปัญหา

เกิดขึ้นระหว่างชาวบ้าน กลุ่มธุรกิจ กับหน่วยงานภาครัฐ ปัญหาความขัดแย้งอยู่ใน
ความสนใจของบุคคลทั่วไป ระดับการรับรู้จึงมีอย่างแพร่หลาย 

ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากแนวนโยบายของภาครัฐในการตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกต้องในการด าเนิน
ธุรกิจที่ มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ในโซนล าน้ าโขง พบว่ามีสถาน
ประกอบการหลายที่ด าเนินการไม่ถูกต้องและมีผลกระทบต่อพ้ืนที่เกษตรของ
ชาวบ้าน ภาครัฐจึงเข้าตรวจสอบและมีค าสั่งให้ยุติชั่วคราว ฝ่ายผู้ประกอบการเห็น
ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงร้องขอความเป็นธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ความเป็นมา            สืบเนื่องจากมีประชาชนในต าบลผาตั้ง อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคายได้
ร้องเรียนกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจท่าทรายในพ้ืนที่ริมโขงต าบลผาตั้ง โดยชาวบ้านให้
ข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบการมีการตั้งกองทรายที่สูงเกินไปซึ่งจะส่งผลกระทบกับพ่ี
น้องประชาชน  โดยเฉพาะเมื่อมีลมพัดแรงที่พัดมาจากฝั่งประเทศเพ่ือนบ้าน  ก็จะ
ท าให้ฝุ่นละอองจากเม็ดทราย  พัดเข้าไปยังบ้านเรือนประชาชนหรือกระทบต่อ
พืชผลทางการเกษตรเนื่องจากกองทรายตั้ งสูง  เมื่อปรับให้กองทรายต่ าลง
ผลกระทบก็จะน้อยลงตามไปด้วย  อีกท้ังการตั้งกองทรายดังกล่าวยังส่งผลให้ปิดทาง
น้ านั้นโดยเฉพาะแนวน้ าไหลที่ติดกับริมฝั่งโขงมีการทับถมจนเกิดการเปลี่ยนแปลงล า
ห้วยและทางน้ า ซ่ึงมีผลกระทบต่อระบบน้ าเพื่อการเกษตร   
         ที่ผ่านมาพ้ืนที่ บ.ผาตั้ง ม.1 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย  มีกรณีข้อพิพาท
ระหว่างประชาชนชาวบ้ านผาตั้ ง ม .1 ต .ผาตั้ ง อ .สั งคม จ .หนองคาย กับ 
ผู้ประกอบการดูดทราย ทั้งเรื่องปัญหาฝุ่นละลอง  การจราจร  การเกษตร  การ
ประมงในแม่น้ าโขง  และการท่องเที่ยว  ชาวบ้านให้ข้อเท็จจริงว่า การอนุญาตให้ดูด
ทรายในพ้ืนที่ ต.ผาตั้งนั้น ไม่ถูกตั้งแต่ตอนเริ่มต้นประชาคมในปี 2560 (วันที่ 27 
ก.ย.60) เนื่องจากเป็นการประชาคมเรื่อง “ขออนุญาตตั้งโรงงานประเภทที่ 3” คือ 
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินส าหรับใช้ในการก่อสร้าง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างทั้งนี้ในวันประชุมดังกล่าวได้มีชาวบ้านไปประชุม
จ านวนมาก เพราะให้ความสนใจในเรื่องการจัดสรรที่ดินท ากินในที่สาธารณะ แต่เมื่อ
ประชุมเสร็จได้มีมติในที่ประชุมเพ่ือขออนุญาตให้มีการตั้งโรงงานดูดทรายในพื้นที่ซึ่ง
ไม่เกี่ยวกับประเด็นที่เรียกประชุมเลย และในที่ประชุมผู้น าหมู่บ้านก็ได้จัดพรรคพวก
คนของตนเข้าไปนั่งในที่ประชุมจนเต็มห้องประชุม โดยมีข้อแม้ว่าถ้าใครมาประชุม
จะได้รับการจัดสรรที่ดินในที่สาธารณะให้ และรับเบี้ยประชุมคนละ 200 บาท ส่วน
ชาวบ้านที่ไม่ทราบเรื่องนั้นได้เดินทางเข้ามาประชุมสมทบในภายหลังแต่ก็เข้าห้อง
ประชุมไม่ได้ เมื่อประชุมเสร็จ ผู้น าหมู่บ้าน ได้ขอมติในที่ประชุมเพ่ือขอตั้งโรงงานดูด
ทรายและได้ด าเนินกิจการมาจนถึงปี พ.ศ. 2561 เมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
จึงร้องเรียนขอความเป็นธรรมไปยังอ าเภอสังคมและจังหวัดหนองคายตามล าดับ 
          ต่อมาวันที่ 3 เมษายน 2561 คณะกรรมการตรวจท่าทรายอ าเภอสังคม  
ตามค าสั่งของ นางสาวศิริกัลยา  กิจรักษา  นายอ าเภอสังคม  น าโดย นาย
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นนทพัฒน์  กิจรักษา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอ าเภอสังคม (ปลัดอาวุโส
อ าเภอสังคม),  นายมงคล  เพ็งสมภาร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผาตั้ง ,  
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอสังคม,  ตัวแทน นรข.เขตหนองคาย,  ทหาร กกล.รส.
จังหวัดหนองคาย , เจ้าหน้าที่ต ารวจ  สภ.สังคม ,  เจ้าหน้าที่ที่ดินอ าเภอสังคม ,  
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงหนองคาย  พร้อมสื่อมวลชน  เข้าตรวจสอบท่าทรายในเขต
พ้ืนที่ ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ านวน 4 ท่าทราย ประกอบด้วย  สังคมทรายแก้ว, ท่าทราย
ปากโสม, ท่าทรายศิรประภา  และท่าทรายส าคัญ ทวีชัย ทางนายอ าเภอได้สั่งปิดท่า
ทราย  3 ท่า  เพราะในเดือน ก.พ.2561 ได้สั่งปิดไปก่อนแล้ว  1 ท่า  ส าหรับการ
ตรวจในครั้งนี้ทางผู้ประกอบการก็ได้แก้ไขข้อบกพร่องว่าด้วยระเบียบการดูดทราย
ของกระทรวงมหาดไทยแล้ว  ส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านอ่ืนๆ ทั้งส านักงานเจ้าท่า ,  
ส านักงานป่าไม้ ,  ส านักงานอุตสาหกรรม ,  ส านักงานาธารณสุข ,  ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อยู่ระหว่างการตรวจสอบของส านักงานนั้นๆ  
เพ่ือด าเนินการตามหน้าที่  

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน ประชาชนพื้นที่ต าบลผาตั้ง จุดยืนคือ  ยุติการดูดทรายในพ้ืนที่การเกษตรต าบลผาตั้ง 
กลุ่มธุรกิจดูดทราย (1.สังคมทรายแก้ว, 2.ท่าทรายปากโสม, 3.ท่าทรายศิรประภา  
และ 4.ท่าทรายส าคัญ ทวีชัย) จุดยืนคือ  ด าเนินธุรกิจดูดทรายในพ้ืนที่ต าบลผาตั้ง
ตามท่ีได้ของอนุญาต และมีการท าประชามติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.คณะกรรมการตรวจท่าทรายอ าเภอสังคม 
2.นายอ าเภอสังคม   
3.นายนนทพัฒน์  กิจรักษา (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอ าเภอสังคม) 
4.นายมงคล  เพ็งสมภาร  (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผาตั้ง)   
5.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอสังคม 
6.เจ้าหน้าที่ท่ีดินอ าเภอสังคม 
7.เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงหนองคาย 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ. 2558-2561) 
สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว (สั่งปิดกิจการ) 
พลวัต ปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในอ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย มีการร้องเรียนไป

ยังผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีอ านาจมีการลงมา
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาโดยการสั่งปิดกิจการเพ่ือยุติความขัดแย้ง 
สถานการณ์ความขัดแย้งจึงคลี่คลายลงได้ 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ร้องเรียนผ่านนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลผาตั้ง 

2.ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายอ าเภอสังคม/ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ต าบลผาตั้ง อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 

2.สัมภาษณ์สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลผาตั้ง อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
3..ส านักข่าวทีนิวส์ (ออนไลน์) "4 ท่าทราย ต.ผาตั้ง อ.สังคม ส่อเค้าปิดยาว เจ้าท่า
หนองคาย สั่งปิดอีก 15 วัน หลังสื่อเปิดโปงต่อเนื่อง คิวต่อไปจี้เอาผิดผู้น าชุมชน" 
(https://news.tnews.co.th/contents/436850 )                                       
เมื่อวันที่3 เมษายน 2561 เวลา 23.18 น. 

https://news.tnews.co.th/contents/436850
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รูปภาพ 

 

 
 
 

17.จังหวัดหนองคาย 
ประเด็นที่ 3 ความขัดแย้งกรณีการก่อสร้างถนนเพื่อขยายช่องการจราจรในอ าเภอรัตนาวาปี

แต่ไม่ท าจุดกลับรถเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในพื้นที่ 
พ้ืนที่ อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม (การจัดการสาธารณูปโภค) 
ระดับการรับรู้ของสังคม เป็นประเด็นความขัดแย้งระดับท้องถิ่น(อ าเภอรัตนาวาปี)  ปัญหาความขัดแย้ง

ปรากฎในสื่อท้องถิ่น ระดับการรับรู้จึงไม่แพร่หลาย 
ประเด็นขัดแย้ง ปัญหาเกิดจากการสร้างสาธารณูปโภคในพ้ืนที่อ าเภอรัตนาวาปี ของหน่วยงาน

ภาครัฐ คือการสร้างถนนแต่เกิดปัญหาจากการใช้ถนนเนื่องจากไม่มีจุดกลับรถที่
สะดวก  สร้างความล าบากในการสัญจรไปมา จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐ
แก้ไขปัญหา 

ความเป็นมา            เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2559 เกิดความขัดแย้งภายในชุมชนอ าเภอรัตนาวาปี โดย
ประชาชนจ านวนมากเข้าร้องเรียนปัญหาการก่อสร้างเพ่ือขยายถนนของแขวงการ
ทางจังหวัดหนองคาย เส้นทาง อ าเภอโพนพิสัย ถึง อ าเภอรัตนวาปี (น าโดยนายชาญ
ชัย ทันเยี่ยม) ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนให้ข้อมูลว่า ตามที่กรมทางหลวงได้
ก่อสร้างถนนสี่ช่องทางจราจร เส้น 212 ช่วงอ าเภอโพนพิสัย ไป อ าเภอรัตนวาปี 
จังหวัดหนองคาย วิศวกร/ผู้ออกแบบ ได้ออกแบบมาเพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้รถ 
ใช้ถนน โดยให้มีเกาะกลางถนนตลอดเส้นทาง ดังกล่าว แต่เนื่องจากจุดกลับในตัว
อ าเภอรัตนวาปี แต่ละจุดไกลกันมาก ท าให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน และประชาชนที่สัญจรไป
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มา ตลอดจนผู้คนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ต่างได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก โดยเกาะ
กลางถนนดังกล่าวที่ผ่านสถานที่ส าคัญๆ ทางราชการโดยไม่มีจุดกับรถยนต์ ให้  เริ่ม
ตั้งแต่เข้าตัวอ าเภอ ผ่านโรงพยาบาลรัตนวาปี  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
รัตนวาปี ทางเข้าบ้านท่าม่วง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์ ตลาด
สดรัตนวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลรัตนวาปี ทางเข้าบ้านตาลชุม กศน.อ าเภอ
รัตนวาปี ที่ว่าการอ าเภอรัตนวาปี สถานต ารวจภูธรรัตนวาปี โรงเรียนอนุบาลรัตน
บัณฑิต โดยจุดส าคัญของที่ตั้งส่วนราชการดังที่กล่าวมาไม่มีจุดกลับรถยนต์เลย โดยมี
กลุ่มชาวบ้านได้รับความเดือนร้อนและเรียกร้องต่อแขวงการทางจังหวัดหนองคายให้
แก้ไขปัญหา ตามเหตุผล คือ   
              1) กลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ใน ต าบลพระบาทนาสิงห์ ซึ่งมีทั้งหมด 17 
หมู่บ้าน และต าบลนาทับไฮ  มี 11 หมู่บ้าน ได้รับความเดือนร้อนมากที่สุด อาศัย
เส้นทางเข้าออก สามแยกบ้านนาชุมช้าง เพ่ือมาติดต่อส่วนราชการที่อ าเภอรัตนวาปี 
โดยใช้ระยะทางเพ่ือไปจุดกลับรถยนต์ที่ใกล้ที่สุดจากปากทาง 1.8 กิโลเมตร ใช้
ระยะทางไปกลับประมาณ 6 กิโลเมตร  และถนนเส้นนี้เป็นทางเชื่อมไปอ าเภอโซ่
พิสัย และอ าเภอเฝ้าไร่ จุดนี้ชาวบ้านต้องการให้แขวงการทางหนองคายแก้ปัญหา
โดย เปิดเป็นสามแยก และมีสัญญาณไฟจราจร (สามแยกทางเข้าตัวอ าเภอรัตนวาปี) 
               2) กลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านรัตนวาปี บ้านท่าม่วงตาลชุม และ
ชุมชนในเขตตัวอ าเภอรัตนวาปี จะมาติดต่อส่วนราชการจะต้องเดินทางไปไกลยังจุด
กลับรถยนต์ประมาณ 2.5 กิโลเมตร จุดนี้เป็นจุดชมบั้งไฟพญานาค ชาวบ้านต้องการ
ให้แก้ปัญหาโดยการสร้างจุดกลับรถยนต์เพ่ิมที่ เยื้องทางเข้าบ้านตาลชุม(มีระยะทาง
ที่ไกลมาก) 
 
             ด้านผู้อ านวยการแขวงการทางจังหวัดหนองคาย (นายพัลลภ จันทร์งามป
ภากุล) ได้ให้การตอบรับภายหลังจากที่มีการร้องเรียนว่า ถนนเส้นดังกล่าวได้ผ่าน
การชี้แจงท าความเข้าใจกับ ผู้น าชุมชนและประชาชนไปแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ 
โดยจุดกลับรถยนต์แต่ละแห่งใช้งบประมาณในการสร้างประมาณ 3 ล้านบาท โดยมี
การท าความเข้าใจกับประชาชน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ที่หอประชุมอ าเภอรัตนวาปี มี
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และประชาชนเข้าร่วมรับฟัง และ ครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลรัตนวาปี มีนายก อบต.รัตนวาปี ก านัน ผู้ใหญ่ ส.
อบต. เข้าร่วมให้การรับรองการประชุมครั้งนี้ 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มประชาชนอ าเภอรัตนาวาปี จุดยืนคือ ขอให้แขวงการทางจังหวัดหนองคาย เปิด
จุดกลับรถยนต์ และจุดแยกไฟสัญญาณจราจรบริเวณอ าเภอรัตนาวาปี 
แขวงการทางจังหวัดหนองคาย (โดยนายพัลลภ จันทร์งามปภากุล)จุดยืนคือ  ไม่
สามารถแก้ไขให้เป็นจุดกลับรถหรือจุดตัดแยกไปแดงได้ เนื่องจากการก่อนสร้างที่
แล้วเสร็จไปนั้นได้ผ่านการชี้แจงท าความเข้าใจกับ ผู้น าชุมชนและประชาชนไปแล้ว 
ไม่สามารถแก้ไขได้ ประกอบกับมูลค่าการก่อสร้างจุดกลับรถยนต์แต่ละแห่งใช้
งบประมาณในการสร้างประมาณ 3 ล้านบาท  

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 
 

1.ส านักงานแขวงการทางจังหวัดหนองคาย 
2.ตัวแทนประชาชนอ าเภอรัตนาวาปี (ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาชุมช้าง ต.รัตนวาปี) 
3.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรัตนวาปี 
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ระยะเวลา น้อยกว่า 1  ปี  (พ.ศ.2559) 
สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป 
พลวัต ปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในอ าเภอรัตนาวาปี จังหวัดหนองคาย มีการร้องเรียน

ไปยังแขวงการทางจังหวัดหนองคายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ได้รับการตอบรับ
ว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากมีการประชุมขอความเห็นชอบจาก
ชุมชนแล้วประกอบกับมีมูลค่าการก่อสร้างที่สูง ประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อน
เช่นเดิม สถานการณ์ความขัดแย้งจึงยังไม่คลี่คลาย เมื่อเกิดความเดือดร้อนโอกาสที่
ประชาชนจะร้องเรียนซ้ าและอาจยกระดับความขัดแย้งขยายตัวขึ้นได้อีก 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาในชุมชนอ าเภอรัตนาวาปี 

2.ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมให้แก้ไขปัญหาเพ่ือลดความขัดแย้งต่อแขวงการทาง
จังหวัดหนองคาย  

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านนาชุมช้าง ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ าเภอรัตนาวาปี 
2.ส านักข่าวหนองคายออนไลน์ “รัตนวาปีเดือดร้อนสร้างถนนเพื่อขยายช่อง
การจราจรแต่ไม่ยอมท าจุดกลับรถ”
(http://nongkhainewsonline.blogspot.com )  เมื่อ 4 มิถุนายน 2559   

รูปภาพ 

 

 
 

 
 
 
 
 

http://nongkhainewsonline.blogspot.com/
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17.จังหวัดหนองคาย 

ประเด็นที่ 4 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านขับไล่เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล (วัดถ้ าดินเพียง) 
พ้ืนที่ บ้านดงต้อง ต าบลผาตั้ง อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม-วัฒนธรรม(การจัดการชุมชนและพุทธศาสนสถาน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ระดับการรับรู้ในประเด็นความขัดแย้งอยู่ในระดับจังหวัดหนองคาย แต่มีการเสนอ

ข่าวออกไปในระดับประเทศ เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ประชาชนรู้จักและอยู่
ในความสนใจของประชาชน ระดับการรับรู้จึงแพร่หลาย 

ประเด็นขัดแย้ง ปัญหาเกิดจากการถูกกล่าวหาความไม่โปร่งใสของเจ้าอาวาสวัดศรีมงคล (วัดถ้ าดิน
เพียง) เกิดความเสียหายจากการบริหารจัดการ และมีผลกระทบต่อชุมชนชาวบ้าน
จึงร้องเรียนหน่วยงานภาครัฐให้มาตรวจสอบเพ่ือยุติความเสียหายและให้แก้ปัญหา
ให้กับชาวบ้าน 

ความเป็นมา                เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับพระเจ้าอาวาสวัดศรีมงคล 
(วัดถ้ าดินเพียง) หรือ วัดถ้ าพญานาค  ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัด
หนองคายตั้งอยู่ที่บ้านดงต้อง ต าบลผาตั้ง อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดย
ชาวบ้านกว่า 100 คน ลุกฮือมาขับไล่พระครูประทีปธรรมมงคล เจ้าอาวาสวัดศรี
มงคล พร้อมโยมผู้หญิง ให้ออกจากวัด  โดยชาวบ้านได้น าเครื่องขยายเสียง พร้อม
ป้ายข้อความขับไล่ ตะโกนเรียกร้องให้ออกจากวัด พร้อมปิดประตูทางเข้าวัด ท าให้
นักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวถ้ าดินเพียง หรือถ้ าพญานาคไม่ได้ 
               เนื่องจากชาวบ้านอ้างมีหลักฐานว่า พระครูประทีปธรรมมงคลเจ้า
อาวาส หลังพบกระท าผิดวินัยสงฆ์ และพยายามฉ้อโกงเงินบริจาควัด พร้อมเปิด
บัญชีร่วมกันมีเงินกว่า 2 ล้านบาท ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นชาวบ้าน รวมทั้งสร้าง
ความแตกแยกให้ชาวบ้านหลายเรื่อง น าที่ดินที่ชาวบ้านซื้อถวายให้แก่วัดไปขาย น า
ควายที่ได้มาจากการไถ่ชีวิตโค กระบือ  จ านวน 7 ตัวไปขาย  โดยพระอ้างว่าไม่มีคน
เลี้ยง  ไม้จ านวนกว่า 4,000 แผ่น ที่น ามาเพ่ือจะสร้างศาลาการเปรียญหายไป และ
อนุญาตให้ โยมผู้หญิง (อุปฐาก) เข้ามาอยู่ในกุฎิภายในวัดและมีบทบาทในการ
ควบคุมการบริหารจัดการกิจการทุกอย่างภายในวัด จึงท าให้ชาวบ้านไม่พอใจและ
เห็นว่าการกระท าลักษณะแบบนี้ไม่ถูกต้อง จึงมีการชุมนุมเรียกร้องให้เจ้าอาวาสออก
จากวัดไป 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มบ้านดงต้อง ต.ผาตั้ง จุดยืนคือ  ให้ออกจากวัด เพราะกระท าผิดวินัยสงฆ์ และ
พยายามฉ้อโกงเงินบริจาควัดและไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นชาวบ้าน 
เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล จุดยืนคือ ไม่ยอมออกไปจากวัด และตนไม่ได้กระท าความผิด
ตามท่ีชาวบ้านกล่าวหา จึงขอให้มีการตรวจสอบเพื่อขอความเป็นธรรม 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มบ้านดงต้อง ต.ผาตั้ง 
2.พระครูประทีปธรรมมงคล (เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล) 
3.ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย 
4.ชุดรักษาความสงบอ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ.2559-2561) 
สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป 
พลวัต สถานการณ์ความขัดแย้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นปัญหา

เกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดระหว่างชาวบ้านกับเจ้าอาวาส แต่เนื่องด้วยวัดศรีมงคล 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดหนองคายมีการน าเสนอข่าวออกไปอย่าง
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กว้างขวาง ท าให้อยู่ในความสนใจของประชาชน หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ก็ย่อม
มีโอกาสเกิดการร้องเรียนและเพ่ิมปัญหาความขัดแย้งขยายตัวขึ้นได้อีก  

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมขับไล่เจ้าอาวาสบริเวณวัดศรีมงคล 

2.ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดหนองคาย 
3.ยื่นหนังสือต่อผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย เพ่ือ
สอบสวนข้อเท็จจริง 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มบ้านดงต้อง ต าบลผาตั้ง 
2.สมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าบลผาตั้ง 
3.ข่าว หนองคาย นิวส์ (ออนไลน์) "ชาวบ้านขับไล่เจ้าอาวาสวัดดังสถานที่ท่องเที่ยว
ส าคัญของจังหวัดหนองคาย" (http://nongkhainewsonline.net )                
เมื่อ 11 ธันวาคม 2559 

รูปภาพ 

 

 

 

http://nongkhainewsonline.net/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/1145
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17.จังหวัดหนองคาย 

ประเด็นที่ 5 ความขัดแย้งกรณีการคัดค้านองค์การบริหารส่วนต าบลทิ้งขยะกลางป่าโคกใหญ่ 
พ้ืนที่ ต าบลสร้างนางขาว อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสิ่งแวดล้อม (สิทธิชุมชน/การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ระดับการรับรู้ในประเด็นความขัดแย้งอยู่ในระดับจังหวัดอุดรธานี แต่มีการเสนอข่าว

ออกไปในระดับประเทศ และอยู่ในความสนใจของประชาชน ระดับการรับรู้จึง
แพร่หลาย 

ประเด็นขัดแย้ง ปัญหาเกิดจากการบริหารจัดการขยะของหน่วยงานภาครัฐที่มีการบริหารจัดการ
และส่งผลกระทบด้านมลภาวะต่อชุมชน ท าให้เกิดความเสียหาย ชาวบ้านจึง
ร้องเรียนให้ยุติการท้องขยะและจัดการให้มีมาตรฐานและไม่กระทบต่อชุมชน 

ความเป็นมา ชาวบ้านจากพ้ืนที่ ต.สร้างนางขาว อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ในนามกลุ่ม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าโคกใหญ่กว่า 100 คน น าโดยนายวิรัตชัย โยธวงศ์ ประธาน
กลุ่ม ชุมนุมที่หน้าบริเวณที่ท าการ อบต.วัดหลวง เพ่ือเรียกร้องให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลวัดหลวง และนายอ าเภอโพนพิสัยแก้ไขปัญหาบ่อขยะของ อบต.ที่
น าไปทิ้งบริเวณป่าโคกใหญ่ ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับ ต.สร้างนางขาว  อ.โพนพิสัย จ.
หนองคาย โดยป่าโคกใหญ่แห่งนี้เป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งธรรมชาติของ
ชุมชนในอ าเภอโพนพิสัยในบริเวณพ้ืนทีก่ว่า 450 ไร่ และอยู่คูก่ับชุมชนมานาน 
            ปัญหาความขัดแย้งนี้เกิดจากการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวัดหลวง ได้น ามาทิ้งในพื้นที่รอยต่อระหว่าง ต าบลสร้างนางขาวและต าบล
วัดหลวง จนปัจจุบันมีปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ จึงส่งผลให้ชุมชนใกล้เคียง
ได้รับความเดือดร้อน และมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ได้
ส่งกลิ่นเหม็นและมีพลพิษต่อชุมชนมาเป็นเวลา 14 ปีแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง
จริงจัง 
            ที่ผ่านมามีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ชาวบ้านชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ
เคยร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว พร้อมทั้งน าเสนอรายงานผลการวิจัย
ท้องถิ่นให้ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา แต่ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข เมื่อ
เกิดความขัดแย้งเพ่ิมมากขึ้นจึงมีการรวมตัวกันของกลุ่มชาวบ้านเพ่ือเรียกร้องให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าโคกใหญ่ จุดยืนคือ ห้ามทิ้งขยะบริเวณป่าโคกใหญ่ และ
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลวัดหลวงจัดการบ่อขยะไม่ให้กระทบกับระบบนิเวศน์
และให้ย้ายบ่อขยะออกจากพ้ืนที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัดหลวง จุดยืนคือ อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาไม่ให้
เกิดมลภาวะตามข้อเรียกร้อง 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าโคกใหญ่ 
2.องค์การบริหารส่วนต าบลวัดหลวง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
3.นายอ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
4.ก านันต าบลวัดหลวง  อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
5.ส านักงานเทศบาลต าบลสร้างนางขาว อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

ระยะเวลา 1-3 ปี  (ปี พ.ศ. 2542-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต สถานการณ์ความขัดแย้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอโพนพิสัยและข่อขยะที่พิพาทอยู่ระหว่าง
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พ้ืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดหลวงและเขตเทศบาลต าบลสร้างนางขาว 
ปัญหาความขัดแย้งจึงเป็นเรื่องของทัศนคติขิงชุมชน 2 ต าบล ที่มีผลกระทบ หากไม่
มีได้รับการแก้ไขอาจเกิดปัญหาความขัดแย้งขยายตัวขึ้นได้อีก 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมยื่นข้อเรียกร้องคัดค้านองค์การบริหารส่วนต าบลวัดหลวงเพื่อแก้ไขปัญหา 

2.ยื่นข้อเรียกร้องต่อนายอ าเภอโพนพิสัยเป็นคนกลางเจรจาจากกลุ่มชาวบ้าน 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าโคกใหญ่ 

2.สัมภาษณ์กลุ่มชาวบ้านสร้างนางขาว 
3.ส านักข่าวอิศรา (ออนไลน์) "ชาวโพนพิสัย หนองคาย สุดทน ม็อบต้านบ่อขยะ 
อบต .กลางป่ า โคกใหญ่ " (https://www.isranews.org/community/comm-
news/comm-environment/21035-2013-05-08-14-26-08.html )            
เมื่อ  08 พฤษภาคม 2556 เวลา 21:24  
4.ส านักข่าวประชาไทย(ออนไลน์) “ชุมนุมต้านบ่อขยะโพนพิสัย -อ าเภอรับตั้ง
กรรมการแก้ปัญหา” (https://prachatai.com/journal/2013/05/46626 ) 
เมื่อ 8 พฤษภาคม 2556  เวลา 15.06 น. 

รูปภาพ 

 

 
 
 
 
 

https://www.isranews.org/community/comm-news/comm-environment/21035-2013-05-08-14-26-08.html
https://www.isranews.org/community/comm-news/comm-environment/21035-2013-05-08-14-26-08.html
https://prachatai.com/journal/2013/05/46626
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18.จังหวัดอุดรธานี 

ประเด็นที่ 1 ความขัดแย้งกรณีพนักงานชุมนุมขับไล่หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี 
พ้ืนที่ โรงพยาบาลอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี  อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม (การจัดการชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของ
สังคม 

ระดับการรับรู้ในประเด็นความขัดแย้งอยู่ในระดับจังหวัดอุดรธานี แต่มีการเสนอข่าว
ออกไปในระดับประเทศ ระดับการรับรู้จึงแพร่หลาย 

ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากการบริหารงานของหัวหน้าองค์กรหน่วยงานภาครัฐถูกกล่าวหาไม่โปร่งใสและ
เป็นธรรม เกิดความเสียหายจากการจัดการงานในโรงพยาบาล มีการร้องเรียนแต่ไม่มี
การแก้ไขปัญหา ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับความเดือดร้อนจึงรวมตัวกันขับไล่ออกจาก
องค์กร 

ความเป็นมา             เกิดเหตุความขัดแย้งเจ้าหน้าที่พยาบาล พนักงานบุคลากรทางการแพทย์ 
ลูกจ้าง ประมาณ 50 คน ได้รวมตัวกันชุมนุมประท้วง และถือป้ายขับไล่ นางกิตติยา 
เตชะไพโรจน์ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี ให้ออกจากโรงพยาบาล 
เนื่องจากผู้ชุมนุมอ้างว่า มีการบริหารงานโดยขาดหลักธรรมาภิบาล บริหารงานแบบ
เอาพรรคพวก มีนโยบายบริหารงานที่ลิดรอนสิทธิการปฏิบัติงานและการแลกเปลี่ยน
เวร ลดจ านวนเจ้าหน้าที่ ลดคนเข้าเวรทุกแผนก จึงกระทบต่อการท างานและการ
ดูแลคนไข้ไม่ทั่ วถึง โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลเคยชุมนุ มเรียกร้องมาตั้งแต่ เดือน 
พฤศจิกายน 2560 จึงได้รวมตัวกันมาทวงถามความคืบหน้า 
            โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่า ที่ผ่านมามีการสอบสวนข้อเท็จจริงนานกว่า 7 
เดือน โดยมีคณะกรรมการมาสอบสวนข้อเท็จจริง รวม 3 คณะ แต่ผลการสอบสวนไม่
เคยได้รับรู้ว่าใครผิดใครถูก และไม่มีการแจ้งสถานการณ์การสอบสวนข้อเท็จจริง 
ระหว่างที่มีการสอบสวนข้อเท็จจริงนี้ ก็มีกลุ่มเจ้าหน้าที่พยาบาลในโรงพยาบาลที่เคย
ร้องทุกข์ไว้ร้องเรียนสอบถามถึงความคืบหน้าแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับและไม่มีการ
แก้ไขตามที่ร้องเรียนแต่อย่างใด 
          ส่วนทางผู้บริหารโรงพยาบาลได้มีข้อมูลตอบกลับว่าหากจะต้องมีการย้าย
หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี ก็ต้องย้ายกลุ่มพยาบาลที่ออกมาเรียกร้องด้วย  
จากการโต้ตอบในลักษณะดังกล่าวเป็นการเพ่ิมความขัดแย้งให้กับกลุ่มผู้เรียกร้อง 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มพนักงานบุคลากรทางการแพทย์ จุดยืนคือ  ให้ออกจากโรงพยาบาล เนื่องจากมี
การบริหารงานโดยขาดหลักธรรมาภิบาล บริหารงานแบบเอาพรรคพวก มีนโยบาย
บริหารงานที่ลิดรอนสิทธิการปฏิบัติงาน 
หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี (นางกิตติยา เตชะไพโรจน์) จุดยืนคือ ให้
เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนทั้ง 3 คณะ 
ก่อน หากจะให้มีการย้ายจะต้องย้ายกลุ่มบุคลากรที่มาเรียกร้องด้วย 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มพนักงานบุคลากรทางการแพทย์ 
2.หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี 
3.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอุดรธานี 

ระยะเวลา ข้อยกว่า 1 ปี (พ.ศ. 2561) 
สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป 

 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งเป็นปัญหาระหว่างกลุ่มพนักงานบุคลากรทางการแพทย์กับ

หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี  เป็นเรื่องความขัดแย้งภายในโรงพยาบาล
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อุดรธานี หากมีการแก้ไขปัญหากันภายในได้ โอกาสที่จะขยายความขัดแย้งในระดับที่
สูงขึ้นอาจเกิดข้ึนยาก 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องให้ลาออก 

2.ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1. สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มพนักงานบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี   

2. ส านักข่าวนิวส์วัน (ออนไลน์) "พยาบาล รพ.อุดรฯ เดือด ยกระดับชุมนุมไล่หัวหน้า
บริหารไม่โปร่งใส หลังผ่าน 7 เดือนไม่คืบ ซ้ าผู้บริหารให้ย้ายพยาบาลด้วย"
(http://news1live.com/detail.aspx?NewsID=9610000045915 ) 
เมื่อ 10 พฤษภาคม 2561 09:30 น.   

รูปภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://news1live.com/detail.aspx?NewsID=9610000045915
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18.จังหวัดอุดรธาน ี

ประเด็นที่ 2 ความขัดแย้งกรณีการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลบริษัทไทยโก้ 
เทคโนโลยี จ ากัด  

พ้ืนที่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม/ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ระดับการรับรู้ในประเด็นความขัดแย้งอยู่ในระดับจังหวัด แต่มีการเสนอข่าว

ออกไปในระดับประเทศ ระดับการรับรู้จึงแพร่หลาย 
ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัทเอกชนใน

พ้ืนที่อ าเภอหนองหาน ชาวบ้านหวั่นกระทบชีวิตความเป็นอยู่ จึงเรียกร้อง
คัดค้านยุติการก่อสร้างโรงงาน 

ความเป็นมา        การก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 20 เม็กกะวัตต์ ใน
พ้ืนที ่ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ด าเนินการโดยบริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี 
จ ากัด โดยทางบริษัทไทยโก้ ที่ได้รับการคัดเลือกจากทางคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน ให้ด าเนินการประกอบกิจการขายไฟฟ้าให้กับทาง กฟผ. โดย
ก่อนจะมีการด าเนินการก่อสร้าง ต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ท า
ประชาพิจารณ์กับชาวบ้านในพ้ืนที่รัศมีโรงไฟฟ้า และมีข้อมูลว่าหากด าเนิน
กิจการของโรงงานแล้วอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชน โดยชาวบ้านในพ้ืนที่ ที่ไม่
เห็นด้วยจึงออกมาชุมนุมคัดค้านเป็นจ านวนมาก ซึ่งกลุ่มผู้คัดค้าน ที่น าโดย นาย
ค าปลาย ค าแพงราช อดีต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักตบ ได้เรียกร้องให้ยุติ
การก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล 
             ขณะที่ตัวแทนบริษัทผู้ก่อสร้าง ยังยืนยันว่า โครงการดังกล่าวยังคง
เดินหน้าต่อไป เนื่องจากได้ยื่นขออนุญาตในการตั้งโรงงานไฟฟ้าชีวมวลตาม
กฎหมายแล้ว 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน ชาวบ้านพ้ืนที่ต าบลผักตบ จุดยืนคือ ยุติการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลและย้าย
ออกนอกพ้ืนที่ 
บริษัทไทยโก้ เทคโนโลยี จ ากัด จุดยืนคือ ด าเนินการสร้างโรงงานไพฟ้าชีวะมวล
ตามการยื่นค าร้องขอตามกฎหมาย 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.แกนน าชุมชน ต.ผักตบ อ.หนองหาน(นายค าปลาย ค าแพงราช) 
2.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
3.บริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จ ากัด 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ.2557- 2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งเป็นปัญหาระหว่างกลุ่มนายทุนกับชาวบ้าน มีการชุมนุม

เรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิชุมชนเนื่องจากการสร้างโรงงานไปกระทบของชาวบ้าน มี
โอกาสที่จะขยายและยกระดับความรุนแรงเกี่ยวกับการคัดค้านหรือเรียกร้องเพ่ือ
เป็นการปกป้องสิทธิชุมชน 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมคัดค้านบริเวณสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล 

2.ยื่นหนังสือคัดค้านต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
3.ยื่นหนังสือร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 
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แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณต์ัวแทนชุมชน ต.ผักตบ อ.หนองหาน  

2.สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
3. สปิง นิวส์ : "ล่มอีก!! เวทีประชาพิจารณ์ต้านโรงไฟฟ้าชีวะมวลหนองหาน " 
(https://www.springnews.co.th/view/344786 )  
เมื่อ 12 กันยายน 2561 เวลา 18.19 น. 
4.มติชนออนไลน์ “ครู-น.ร.รุมต้านโรงไฟฟ้าชีวมวลหนองหาน หวั่นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม” (https://www.matichon.co.th/region/news_1014000 )  
เมื่อ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 16.13 น. 

รูปภาพ 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.springnews.co.th/view/344786
https://www.matichon.co.th/region/news_1014000
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18.จังหวัดอุดรธานี 

ประเด็นที่ 3 ความขัดแย้งกรณีการสร้างโครงการโซล่าฟาร์ม อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 
พ้ืนที่ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสิ่งแวดล้อม(การจัดการพลังงาน/การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ระดับการรับรู้ในประเด็นความขัดแย้งอยู่ในระดับจังหวัดอุดรธานี แต่มีการเสนอ

ข่าวออกไปในระดับประเทศ ระดับการรับรู้จึงแพร่หลาย 
ประเด็นขัดแย้ง ปัญหาเกิดจากการใช้อ านาจของคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ กับสมาชิกที่

ได้รับคัดเลือกจากกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ด าเนินโครงการ “โซ
ล่าฟาร์ม”ว่ามีการคัดเลือกเอกชนเข้ามาท างานโดยไม่โปร่งใสและมีการเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับพวกพ้อง จึงมีการร้องคัดค้านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ตรวจสอบความโปร่งใสของการบริหารงาน 

ความเป็นมา            เนื่องจากสหกรณ์โคนมศรีธาตุและสหกรณ์การเกษตรไชยวานพัฒนา
พิบูลย์รักษ์ เกิดความขัดแย้งกันระหว่างคณะกรรมการบริหาร กับสมาชิกที่ได้รับ
การคัดเลือกจากกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ด าเนินโครงการ “โซล่า
ฟาร์ม” หรือ “ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน ส าหรับ
สหกรณ์ภาคการเกษตร” โดยสหกรณ์โคนมศรีธาตุ และสหกรณ์การเกษตรไชย
วานพัฒนาพิบูลย์รักษ์  ถูกกล่าวหาจากคณะกรรมการด้วยกันเอง และจาก
สมาชิกสหกรณ์ฯ ว่าประธานและคณะกรรมการ ไม่โปร่งใส  และไม่รักษา
ผลประโยชน์ของสหกรณ์ฯ ในการคัดเลือกบริษัทฯเอกชนเข้าโครงการ ลงทุน
สร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  ซึ่งจะมีเงินลงทุนแห่งละ 60-70 
ล้านบาท ไม่รวมค่าที่ดิน โดยมีข้อมูลว่าบริษัทเข้าด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกกะวัตต์ไม่โปร่งใส ที่ผ่านมาได้มีการประชุมวิสามัญ
สหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 จนมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทด าเนินการ
ตามมติสมาชิก แต่ยังมีการเคลื่อนไหวในพ้ืนที่อยู่ กลุ่มผู้ร้องเห็นว่าจะไม่ปลอดภัย 
และคิดว่าอาจเกิดความขัดแย้งเพ่ิมข้ึนอีก  
            กลุ่มของคณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรไชยวานพัฒนา
พิบูลย์รักษ์ บ.ไชยวานน้อย ม.3 ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี จ านวน 4 
ราย น าโดยนายสุรชัย ศรีหวัง ,นายประสิทธิ นันทามี กรรมการสหกรณ์ฯ ได้ยื่น
หนังสือติดตามความคืบหน้าเร่งรัดเอาผิดกับคณะกรรมบริหาร 3 แห่งคือ กอ.
รมน.จังหวัดอุดรธานี  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอุดรธานี เพ่ือระงับการใช้อ านาจ
ระหว่างสอบสวน ของนายวิฑูรย์ ศรีวิชา ในฐานะประธานสหกรณ์ฯ เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีการใช้อ านาจไปแล้วเกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ฯ เนื่องจากโครงการนี้มี
ผลประโยชน์สูง จึงท าให้มีภาคเอกชนเข้ามาเสนอตัวเพ่ือด าเนินโครงการ จึงเกิด
ความขัดแย้งร้องเรียนกันไปมาระหว่างสมาชิกและคณะกรรมการบริหาร เช่น 
การร้องเรียนเรื่องระบบการคัดเลือกเอกชนเข้ามาด าเนินงานไม่โปร่งใส ชาวบ้าน
ในพ้ืนที่และสมาชิกสหกรณ์แบ่งออกเป็นสองฝ่าย มีการโต้ตอบเผชิญหน้ากัน อีก
ทั้งสมาชิกสหกรณ์การเกษตรไชยวานพัฒนาพิบูลย์รักษ์ และสหกรณ์โคนมศรีธาตุ 
เป็นกลุ่ มอาชีพ เดียวกันแต่มีการแบ่ งฝ่ ายระหว่างผ่ ายสมาชิกและฝ่ าย
กรรมการบริหาร มีการแจ้งความด าเนินคดีปลอมแปลงเอกสาร และร้องทุกข์
กล่าวโทษกันในสมาชิกกันไปมาที่แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งที่เข้มข้น 
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คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯจุดยืนคือ ติดตามความคืบหน้าเร่งรัดเอาผิดกับคณะกรรม

บริหารสหกรณ์โคนมศรีธาตุและสหกรณ์การเกษตรไชยวานพัฒนาพิบูลย์รักษ์ 
และให้ระงับการใช้อ านาจของกรรมการบริหารระหว่างสอบสวนความผิด   
กลุ่มคณะกรรมบริหารสหกรณ์ฯ     จุดยืนคือ ด าเนินโครงการ “โซล่าฟาร์ม” 
หรือ “ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน ตามที่ได้รับการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคนมศรีธาตุ 
2.กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรไชยวานพัฒนาพิบูลย์รักษ ์
3.กลุ่มคณะกรรมการบริหารสมาชิกสหกรณ์โคนมศรีธาตุ 
4.สหกรณ์การเกษตรไชยวานพัฒนาพิบูลย์รักษ ์
5.คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
6.ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอุดรธานี 
7.กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี 

ระยะเวลา 1-3 ปี  (พ.ศ.2560-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งเป็นปัญหาระหว่างกรรมการบริหารกับสมาชิกของกลุ่ม

สหกรณ์ฯ เป็นปัญหาภายในสหกรณ์ฯ แต่มีความขัดแย้งกันหลายฝ่ายในองค์กร 
มีการชุมนุมเรียกร้องเกี่ยวกับความโปร่งใสของวิธีการคัดเลือกเอกชนผู้
ด าเนินงาน ความขัดแย้งอยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไป หากแก้ไขกัน
ภายในไม่ได้ มีโอกาสที่จะขยายและยกระดับความรุนแรงเพ่ิมขึ้น 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สินและร่างกาย  
(มีการกดดันเจ้าหน้าที่ภาครัฐ, มีการฟ้องศาลปกครองกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ,     
มีการน าตัวสมาชิกไปกักตัว,มีการขัดขวางแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
เจ้าหน้าที่) 

วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องให้ยุติบทบาทของคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ 
2.ยื่นข้อเรียกร้องผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอุดรธานี/กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี 
3.จัดประชุมสมัยวิสามัญสหกรณ์ฯ 
4.ฟ้องศาลปกครอง/ฟ้องศาลยุติธรรม 
5.การประชุมไกล่เกลี่ยภายในกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์โคนมศรีธาตุ 
2.สัมภาษณ์ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์การเกษตรไชยวานพัฒนาพิบูลย์รักษ ์
3.ส านักข่าวมติชน (ออนไลน์) "อุดรขอ ม.44 แก้ปมขัดแย้ง ‘โซล่าฟาร์มสหกรณ์" 
(https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_664133 )                          
เมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2560  เวลา 19:47 น. 
 
4.รายงานข่าวโฮมเคเบิ้ล(ออนไลน์) “ศึกชิงโซล่าฟาร์มของสหกรณ์ 2 แห่งที่อุดร
ฯยังวุ่น เลื่อนการประชุมแก้ไขปัญหา 14 กันยายนนี้”
(https://www.homecable.co.th/home-news/local-
news/news_15845/ )เม่ือ 12 กันยายน 2560 เวลา 11.12 น. 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_664133
https://www.homecable.co.th/home-news/local-news/news_15845/
https://www.homecable.co.th/home-news/local-news/news_15845/
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รูปภาพ 

 

 
 

8.จังหวัดอุดรธานี 
ประเด็นที่ 4 ความขัดแย้งกรณีการจัดการผลประโยชน์ป่าค าชะโนด จ.อุดรธานี 

พ้ืนที่ ป่าค าชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การเรียกร้องสิทธิชุมชน/การจัดการผลประโยชน์ชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ระดับการรับรู้ในประเด็นความขัดแย้งอยู่ในระดับจังหวัด แต่พ้ืนที่ป่าค าชะโนด

เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและความศรัทธาของผู้บูชาพญานาค  เมื่อเกิดปัญหา
แม้เป็นเรื่องภายในแต่เป็นที่สนใจของผู้คนทั่วไปที่เคยมากราบไหว้และท าบุญ 
ระดับการรับรู้จึงแพร่หลาย 

ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากปัญหาการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าค าชะโนดเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ผลประโยชน์ภายในพ้ืนที่ค้าขาย ระหว่างผู้ประกอบการกับคณะกรรมการบริหาร 
เนื่องจากผู้ค้าขายมองว่าถูกเอาเปรียบ การบริหารจัดการมีผลกระทบต่อผู้ค้าราย
ย่อย จึงร้องเรียนภาครัฐขอความเป็นธรรม 

ความเป็นมา              ด้วยความศรัทธาประชาชนจ านวนมากที่เดินทางไปยังป่าค าชะโนด         
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ในบริเวณพ้ืนที่ป่าค าชะโนด เกิดเป็นธุรกิจและการจัดเก็บ
ผลประโยชน์จากผู้มาท าบุญในกิจกรรมต่างๆมากมาย โดยบริเวณวังนาคินทร์ 
หรือ ป่าค าชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี พ้ืนที่กว่า 400 ไร่ บริเวณวังนาคินทร์ 
หรือ ป่าค าชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ถูกจัดสรรแบ่งเป็นพื้นที่จ าหน่ายสินค้าที่
ระลึกจ านวน 70 ห้อง โดยมีจุดจ าหน่ายล็อตเตอรี่อย่างเป็นระเบียบ วิธีการเข้า
มาจัดระเบียบผู้ประกอบการ คือ ให้อ าเภอบ้านดุงเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการร่วมกับคณะกรรมการค าชะโนด เพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ค้า
ในพ้ืนที่และผู้ค้าจากต่างถิ่น ท าให้มีการจ ากัดจ านวนร้านค้า และกลุ่มผู้ค้าล็อ
ตเตอรี่จากเดิมที่มีมากกว่า 400 แผง ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ค้าและมี
การร้องเรียนเรียกเก็บเงินจากร้านค้า ท าให้ฝ่ายความมั่นคงต้องเข้ามาจัด
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ระเบียบ  
           ต่อมาเมื่อฝ่ายความมั่นคงถอนตัวและให้อ าเภอเข้ามาเข้าไปร่วมบริหาร
จัดการในพ้ืนที่ ก็พบว่า มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม พยายามที่จะเข้ามาบริหารจัดการ
แทนท าให้มีบางกลุ่มเสียประโยชน์จากการจัดระเบียบครั้งนี้และท าให้เกิดความ
ไม่พอใจ ซึ่งก่อนหน้านี้ฝ่ายความมั่นคงและทางส่วนงานของจังหวัดอุดรธานีเคย
เข้าไปจัดระเบียบเกี่ยวกับพ้ืนที่ร้านค้าและการจัดเก็บและจัดการผลประโยชน์
มาแล้ว พอนานไปสักระยะหนึ่งปัญหาเรื่องความขัดแย้งและปัญหาต่างๆก็
กลับมาอีก หากไม่มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมโอกาสการเกิดความ
ขัดแย้งย่อมตามมาเป็นระยะๆอีกแน่นอน การแก้ไขปัญหาจึงเป็นการแก้ไข
เพียงชั่วคราวเท่านั้น 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มผู้ประกอบการ จุดยืนคือ ควรมีอิสระในการตั้งแผงหากอยู่ในจุดที่จุดให้ไม่
ควรเก็บค่าเช้า แต่ยินดีปฏิบัติตามระเบียบพื้นที่ 
คณะกรรมการค าชะโนด จุดยืนคือ ให้ประจ าอยู่จุดที่จัดไว้ให้เพ่ือจ าหน่ายและ
จ่ายค่าเช่า 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าเคลื่อนที่ 
2.คณะกรรมการบริหารจัดการป่าค าชะโนด 
3.นายอ าเภอบ้านดุง 
4.ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 

ระยะเวลา น้อยกว่า 1 ปี (พ.ศ. 2561) (ช่วงเมษายน 2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งเป็นปัญหาระหว่างกลุ่มผู้ค้าภายในพ้ืนที่ป่าค าชะโนดกับ

คณะกรรมการค าชะโนดร่วมกับอ าเภอบ้านดุง เป็นการแก้ไขปัญหาภายในแต่
รับรู้เป็นการทั่วไปในวงกว้าง เนื่องจากป่าค าชะโนดเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไป 
เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์และการเก็บค่าเช่า การ
จัดการปัญหาจึงไม่เป็นการถาวรและอาจเกิดปัญหาขึ้นได้เสมอ ดังนั้น โอกาสที่
จะเกิดความขัดแย้งอีกครั้งจึงอาจมีขึ้นเสมอ 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ประชุมผู้ประกอบการร่วมกัน 

2.ตั้งคณะกรรมการจัดการและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
   (คณะกรรมการค าชะโนด) 
3.ให้หน่วยงานภาครัฐ(จังหวัดอุดรธานี/อ าเภอบ้านดุง) ออกนโยบายและเข้ามา
จัดการเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มผู้ประกอบการ) 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์สมาชิกผู้ประกอบการในป่าค าชะโนด 
2.สัมภาษณ์สมาชิกคณะกรรมการค าชะโนด 
3.ส านักข่าวไทยพีบีเอส(ออนไลน์) "ปัญหาผลประโยชน์ป่าค าชะโนด จ.อุดรธานี" 
(https://news.thaipbs.or.th/content/271751)  เมื่ อ  20 เมษายน  2561       
เวลา 6.38 น. 

https://news.thaipbs.or.th/content/271751
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รูปภาพ 

 

 
 

 
 

18.จังหวัดอุดรธานี 
ประเด็นที่ 5 ความขัดแย้งกรณีการด าเนินโครงการเหมืองแร่โปแตชจังหวัดอุดรธานี 

พ้ืนที่ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การจัดการสิ่งแวดล้อม/การเรียกร้องสิทธิชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม ระดับการรับรู้ในประเด็นความขัดแย้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี มีการชุมนุมเรียกร้อง 

การฟ้องร้องด าเนินคดี ปรากฎในสื่อทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ระดับ
การรับรู้จึงแพร่หลาย 

ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากการด าเนินโครงการของบริษัทเอกชนในการประกอบธุรกิจเหมืองแร่ใน
พ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี มีผลกระทบต่อสิทธิของชุมชนหลายประการ จึง
รวมตัวคัดค้านและยุติการด าเนินโครงการ ตลอดจนการกดดันหน่วยงานภาครัฐ
เพ่ือห้ามออกใบอนุญาตใก้กับเอกชน 

ความเป็นมา                    บริษัท อะกริโปแตช จ ากัด บริษัทสัญชาติ แคนนาดา (ต่อมาได้
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเอเชียแปรซิฟิก โปแตชคอร์เปอร์เรชั่น จ ากัดหรือ เอพีพีซี) 
ได้ท าสัญญาและได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไทย โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร่ (เดิมคือกรมทรัพยากรธรณี) กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบ
กิจการเหมืองแร่ พัฒนา และหาประโยชน์จากแหล่งแร่ ที่บริษัทฯ ได้ท าการเจาะ
ส ารวจและมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ได้ท าสัญญาและได้รับอนุญาตจาก
รัฐบาลไทย โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (เดิมคือกรม
ทรัพยากรธรณี) กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการเหมืองแร่ พัฒนา 
และหาประโยชน์จากแหล่งแร่ ที่บริษัทฯ ได้ท าการเจาะส ารวจและมีความเป็นไป
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ได้ในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่  พ.ศ. 2527 ต่อมาเมื่อวันที่  3 พฤศจิกายน 2543 
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกอาชญาบัตรพิเศษแก่บริษัทฯ จ านวน 53  แปลง 
ครอบคลุมเนื้อที่ 120,000 ไร่ ในอ าเภอเมืองอุดรธานีและอ าเภอประจักษ์ศิลปา
คม จากการส ารวจนั้นพบว่าในจังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งแร่โปแตชที่มีความอุดม
สมบูรณ์สูง บริษัทฯ จึงได้ยื่นค าขอประทานบัตรท าเหมืองแร่โปแตช เมื่อวันที่ 9 
มิถุนายน 2547  ได้รับจดทะเบียนค าขอประทานบัตรท าเหมืองแร่ใต้ดินเพ่ือผลิต
แร่โปแตชในพ้ืนที่แหล่งอุดรใต้ จ านวน 22,437 ไร่ ครอบคลุมอ าเภอเมือง
อุดรธานี และอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม และเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ได้รับจด
ทะเบียนค าขอประทานบัตรท าเหมืองแร่ใต้ดินเพ่ือผลิตโปแตชในแหล่งพ้ืนที่อุดร
เหนือ จ านวน 52,037  ไร่ ครอบคลุมอ าเภอเมืองอุดรธานี อ าเภอประจักษ์ศิลปา
คม และอ าเภอหนองหาน รวมแล้ว 74,474ไร่ โดยหวังจะเปิดท าเหมืองแร่ใต้ดิน
ในพ้ืนที่ทั้งหมด 
       ต่อมาปีพ.ศ. 2550 โครงการนี้ ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อราษฎรและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในวงกว้างมาก พ้ืนที่การขุดท าเหมืองใต้ดินนั้นซ้อนทับกับ
พ้ืนที่ที่มีราษฎรอยู่อาศัย ท ากิน ชุมชน  เกือบแปดหมื่นไร่ โดยตั้งแต่ขั้นตอนการ
ด าเนินการส ารวจและยื่นค าขอประทานบัตรของ บริษัทฯ ได้รับการคัดค้านจาก
ประชาชนในท้องที่ ต าบลโนนสูง และต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมืองอุดรธานี ต าบล
ห้วยสามพาด และต าบลนาม่วง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม ได้รวมตัวกันตั้งกลุ่ม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีขึ้นและแสดงตัวเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการเหมืองแร่
ใต้ดินอย่างจริงจังทุกขั้นตอนจนปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่โครงการเหมืองแร่
โปแตช ต่อมาได้มีข้อถกเถียงกันอย่างกว้างขวางถึงโรงการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง และในที่สุดได้มีประกาศประเภทโครงการหรือ
กิจการที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงและมีการแจ้งความ
ด าเนินคดีกับกลุ่มแกนน ากลุ่มอนุรักษ์ฯ  5 คน ว่ามีการบุรุกเข้าไปในพ้ืนที่ของ
ของบริษัทเพ่ือท าลายปักมุดที่ท าไว้ ต่อมาศาลได้พิพากษาศาลยกฟ้องแกนน า
กลุ่มอนุรักษ์ฯ ทั้ง 5 ด้วยพิจารณาตามหลักการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก
ไทย พุทธศักราช 2540 ที่ได้ก าหนดสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่มีสาระเรื่องความสัมพันธ์ทางอ านาจระหว่างรัฐกับประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้เพ่ิมอ านาจให้ประชาชน ชุมชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
สามารถตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยพิพากษาศาลดังกล่าวนี้ถือเป็นที่สุดเพราะไม่มีการอุธรณ์จากฝ่าย
ของบริษัทฯ แต่ภายหลังมีการลงด าเนินการรังวัดการปักหมุดเขตเหมืองแร่ต่อไป 
การรังวัดครั้งนี้ได้จัดให้มีการระดมกลุ่มชายฉกรรจ์ประมาณ 100 คนอีกทั้งยังมี
เจ้าหน้าที่ต ารวจ และอาสาสมัครรักษาความปอดภัยพลเรือน(อปพร.) ได้ออกมา
ท าหน้าที่เป็นแนวป้องกันการรังวัดปักหมุดในแต่ละจุด ซึ่งได้จัดให้มีการปักหมุด
กระจายเป็นหลายจุด กลุ่มชาวบ้านและกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีได้รวม
ก าลังชุมนุมคัดค้านการปักหมุดดังกล่าวเป็นจุดๆ ตามไปด้วยท าให้เกิดการปะทะ
กันเป็นระยะๆ ตามจุดที่ท าการปักหมุดดังกล่าวในเบื้องต้นได้มีรายงานผู้บาดเจ็บ
จากการปะทะดังกล่าวและการปะทะดังกล่าวยังจะด าเนินต่อไปโดยไม่สนใจ
ความขัดแย้งหรือการเข้ามาแสดงการคัดค้านของคนในพ้ืนที่เลย 
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คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี จุดยืนคือ คัดค้านการปักหมุดเพ่ือก าหนดพ้ืนที่

การขุดเหมืองแร่โปรแตส 
บริษัทเอเชียแปรซิฟิก โปแตชคอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด จุดยืนคือ เข้าปักหมุดเพ่ือ
ก าหนดพ้ืนที่การขุดเหมืองแร่โปรแตสตามสิทธิที่ได้ขออนุญาตตามกฎหมาย 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี (ตัวแทน คือ นายสุวิทย์ กุหลาบวงษ์ ) 
2.อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 
3.บริษัท เอเชียแปรซิฟิก โปแตชคอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด 
4.ศาลจังหวัดอุดรธานี 

ระยะเวลา มากกว่า 3 ปี (ปี พ.ศ.2527 – 2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งเป็นปัญหาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่ประชาชนได้รับผลกระทบจาก

โครงการที่ภาครัฐอนุญาตให้ด าเนินการได้ แต่ขัดกับความต้องการของประชาชน
ครอบคลุมพ้ืนที่ในวงกว้างที่กระทบกับวิถีชุมชน มีการฟ้องผู้ชุมนุมคัดค้านต่อ
ศาล เป็นการเพ่ิมขีดความรุนแรงด้านความรู้สึกแก่ชาวบ้าน ตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ 
พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน(พ.ศ. 2561) การแก้ไขปัญหายังไม่เป็นที่ยุติและอาจ
เกิดปัญหาความขัดแย้งที่รนุแรงเพิ่มขึ้น 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อร่างกายโดยมีผู้บาดเจ็บ 
(กลุ่มผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันกับพนักงานของบริษัท) 

วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้อง /คัดค้าน 
2.ยื่นหนังสือคัดค้านต่อหน่วยงานภาครัฐ 
3.ฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดอุดรธานี 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองภาครัฐ 
2..ส านักข่าวเสียงแรงงาน โดย บ าเพ็ญ ไชยรักษ์ กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา. "รัฐ
ทาสนายทุ น  ความรุนแรงรอบ ใหม่ พ้ื นที่ เหมื องแร่ โปแตช  อุดรธานี " 
(http://voicelabour.org ) เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2553  

รูปภาพ 

 

http://voicelabour.org/
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19.จังหวัดหนองบัวล าภู 
ประเด็นที่ 1 ความขัดแย้งกรณีชาวหนองบัวล าภูคัดค้านโรงงานเตาเผาขยะพื้นที่อ าเภอ

เมือง 
พ้ืนที่ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสิ่งแวดล้อม(การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏทั้งสื่อระดับท้องถิ่นและสื่อระดับประเทศ 

ตลอดจนอยู่ในความสนใจและองค์องกรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ปัญหาความขัดแย้ง
จังปรากฎเป็นข้อมูลต่อสังคมและรับรู้อย่างแพร่หลาย 

ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากการด าเนินโครงการเตาเผาขยะของหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นท่ี จึงรวมตัวกัดคัดค้านขอให้ยุติการด าเนินโครงการ 

ความเป็นมา              ความขัดแย้งเกิดจากมีบริษัทเอกดชน(บริษัทพลังงานยั่งยืนเกษตรกร
ไทย จ ากัด) ได้มีค าร้องขออนุญาตประกอบกิจการตั้ งโรงงาน เงินลงทุน 
193,945,850 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยห้า
สิบบาท) ตั้งอยู่ ใน    โฉลดเลขที่  นส.3 ก.  หมู่ที่  6 ต.บ้านพร้าว อ.เมือง
หนองบัวล าภู จ.หนองบัวล าภู        ซึ่งมีการจัดการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนไปแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งครั้งแรกมีพ่ีน้องประชาชนไปประชุมรับฟังไม่มากนัก  
ต่อมาปรากฎว่าทางส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ได้น าประกาศ
มาติดโดยในหนังสือแจ้งว่าถ้าผู้ใดไม่เห็นด้วยให้ท าหนังสือคัดค้านได้ภายใน
ก าหนด ซึ่งตอนนั้นชาวบ้านก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ จึงมีการหารือกันระหว่างชาวบ้าน
เพ่ือตรวจสอบความชอบธรรมวิธีการประชุมในครั้งนี้ว่ามีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่ 
เมื่อพอจะทราบข้อเท็จจริงและความผิดปกติของการประชุม ชาวบ้านจึงตกลง
กันเพ่ือจะเดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านโครงการดังกล่าว น าโดยนายบรรจง อิน
ชมชื่น ตัวแทนชาวต าบลบ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู ได้เป็นตัวแทนล่า
รายชื่ อชาวบ้ านที่ ไม่ เห็นด้วยในการก่อสร้างครั้ ง นี้  5 หมู่ บ้ าน  มี  หมู่ ที่ 
6,7,11,12,13, ได้จ านวน 454 คน และท าหนังสือไปยื่นคัดค้านที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู และ
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ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดหนองบัวล าภู  โดยในเนื้อหาการร้องเรียนคัดค้านคือ 
บริเวณพ้ืนที่ประกอบกิจการโรงงานเตาเผาก าจัดขยะอยู่ติดกับพ้ืนที่เกษตรกร
ของประชาชน  แหล่งน้ า  ชุมชนที่อยู่อาศัยซึ่งประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรมท าไร่ท านา และเลี้ยงสัตว์กลัวจะเกิดผลกระทบโดยตรงกับระบบ
นิเวศของชุมชนรวมถึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และจะเกิด
ผลกระทบจากฝุ่นละอองจากเตาเผาขยะมลพิษทางอากาศ และก๊าซไอเสียจาก
เตาเผาขยะส่งผลต่อสุขอนามัยของประชาชน เช่นโรคทางเดินหายใจ โรคติดต่อ
จากแมลงวันเป็นพาหะน าโรค โรคทางน้ าซึ่งโรงงานดังกล่าวตั้งอยู่ไม่ห่างจากวัด 
หมู่บ้าน และศูนย์เด็กเล็ก และอาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตของพ่ีน้องประชาชนใน
พ้ืนที่อันเนื่องมาจากมลพิษทางเสียง ของเครื่องจักรโรงงานและรถยนต์ที่ขนส่ง
ขยะที่เป็นมลพิษ 
                ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ได้มีหนังสือจากทางจังหวัด
หนองบัวล าภู ส่งมายังองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว เรื่องขอความร่วมมือ
เชิญชวนประชาสัมพันธ์ พี่น้องประชาชนเข้าประชุมชี้แจงรับฟังโครงการก่อสร้าง
โรงโรงงานเตาเผาขยะโดยในการท าประชาพิจารณ์ครั้งนี้ ทางตัวแทนของบริษัท
ที่ยื่นขอใบอนุญาตจะเข้ามาท าความเข้าใจกับพ่ีน้องประชาชน และผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียในโครงการก่อสร้างโรงงานดังกล่าว โดยในท้ายหนังสือฉบับนี้มีนายจรัส 
ศรีรัตกูล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว เป็นผู้ลงนาม  ซึ่งจะได้ท า
ความเข้าใจกับชาวบ้านต่อไป 
                ทางด้านบริษัทพลังงานยั่งยืนเกษตรกรไทยจ ากัด (นายพงศ์วัชร
ธรณ์ พันต้นที่ปรึกษาโรงงานบริษัท) บริษัทฯได้ชี้แจงได้ขอด าเนินการประชา
พิจารณ์เพ่ือจัดตั้งโรงงานเตาเผาก าจัดขยะในครั้งนี้ ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐบาลที่ต้องการก าจัดขยะให้เป็นวาระแห่งชาติ ถึงแม้นว่าชาวบ้านจะไม่เห็นด้วย
ที่ทางบริษัทจะขอจัดตั้งโรงงานในพ้ืนที่ทางบริษัทฯก็ไม่ได้เสียใจ และในวันนั้นมี
เหตุการณ์ชาวบ้านได้ร่วมกันโห่ร้องแสดงความดีใจที่ท าให้การท าประชาพิจารณ์
ในครั้งนี้ล้มเลิกแนวคิดที่จะจัดตั้งโรงงานเตาเผาก าจัดขยะในพ้ืนที่ต าบลบ้าน
พร้าว แต่ก็ยังมีแกนน าของชาวบ้านบางคนเชื่อว่าอาจจะมีการใช้อิทธิพลในการ
ด าเนินการให้มีการอนุญาตให้ตั้งโรงงานเตาเผาจ ากัดขยะในพ้ืนที่ใกล้เคียงต่อไป  
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน ตัวแทนชาวต าบลบ้านพร้าว(นายบรรจง อินชมชื่น)จุดยืนคือ ยุติการสร้างเตาเผา
ก าจัดขยะอยู่ติดกับพ้ืนที่เกษตรกรของประชาชนพ้ืนที่ต าบลบ้านพร้าว 
บริษัทพลังงานยั่งยืนเกษตรกรไทยจ ากัด จุดยืนคือ จัดตั้งโรงงานเตาเผาก าจัด
ขยะในครั้งนี้ ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการก าจัดขยะให้เป็น
วาระแห่งชาติ ขอให้มีการท าประชาพิจารณ์หากชาวบ้านไม่เห็นด้วยก็จ าเป็น
จะต้องยุติโครงการ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณวงศ์ (หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู) 
2.นายจรัส ศรีรัตน์กุล (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว)  
3.นายพงศ์วัชรธรณ์ พันต้น (ท่ีปรึกษาโรงงานบริษัท) 
4.นายสิทธิพันธ์ อินทร์เกื้อ (ผู้แทนบริษัท พลังงานยั่งยืนเกษตรกรไทย จ ากัด) 
5.ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดหนองบัวล าภู 
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ระยะเวลา น้อยกว่า 1 ปี (พ.ศ. 2560) 
สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งเป็นปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและการเรียกร้อง

สิทธิของชุมชน  ในความพยายามของบริษัทเอกชนที่จะสร้างโรงงานเตาเผาขยะ 
เกิดการคัดค้านอย่างแพร่หลายจากคนในจังหวัดหนองบัวล าภู สถานะของความ
ขัดแย้งเบื้องต้นได้รับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยการประชุมชี้แจงจาก
บริษัทเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังปรากฏข้อมูลจาก
ชาวบ้านว่าเรื่องนี้จะเงียบไปสักระยะหนึ่งและจะมีการเคลื่อนไหวอีก หากมีการ
เคลื่อนไหวชาวบ้านก็จะออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านอีก  ดังนั้นปัญหาความขัดแย้ง
จึงอาจคลี่คลายได้ชั่วคราวแนวโน้มในอนาคตอาจมีการยกระดับความขัดแย้งขึ้น
ได้อีก 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

2.ยื่นหนังสือต่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดหนองบัวล าภู 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ ชาวบ้ านในพ้ืนที่ ต าบลบ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวล าภู  จ .

หนองบัวล าภู        
2.ส านักข่าว ทีนิวส์ "ชาวบ้านล้มประชาพิจารณ์ ไม่ให้สร้างโรงงานเตาเผาก าจัด
ขยะ มูลค่าร่วม 200 ล้าน" (https://www.tnews.co.th/contents/382405 ) 
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 23560 เวลา 18.42 น. 
3.สยามรัฐออนไลน์ “ชาวบ้านหนองบัวล าภูลุกฮือต้านโรงงานเตาเผาก าจัดขยะ”
(https://siamrath.co.th/n/26892 )  
เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา  11.25 น. 
 

รูปภาพ 
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19.จังหวัดหนองบัวล าภู 

ประเด็นที่ 2 กรณีปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับผู้ใหญ่บ้านพร้อมปลัดอ าเภอ
เกี่ยวกับการขอจัดตั้งวัดในพื้นที่อ าเภอศรีบุญเรือง 

พ้ืนที่ ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การจัดการชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏในสื่อระดับท้องถิ่นและเป็นที่ทราบกันในพ้ืนที่

ต าบลนากอก เป็นความขัดแย้งที่มีความเห็นไม่ตรงกันในชุมชน ปัญหาความ
ขัดแย้งจึงปรากฎเป็นข้อมูลภายในท้องถิ่น การรับรู้จึงอยู่ในระดับท้องถิ่นเท่านั้น 

ประเด็นขัดแย้ง ปัญหาเกิดจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐถูกกล่าวหาว่ามีการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรม
ไม่ให้ความร่วมมือในการใช้อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ แต่เพิกเฉย สร้างความไม่
พอใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา จึงร้องขอความเป็นธรรมเพ่ือให้ภาครัฐเข้ามาแก้ไข
ปัญหา 

ความเป็นมา        เกิดเหตุความขัดแย้งในชุมชน (เมื่อ15 พฤษภาคม 2561) โดยตัวแทน
ชาวบ้านวังไฮ หมู่ 5 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง รวมตัวกันจ านวนกว่า 100  คน(น า
โดยนายพิมพ์พา กลางบุญมา) ได้ชุมนุมร้องทุกข์ที่หน้าศาลากลางจังหวัด
หนองบัวล าภูเรียกร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือลงมาตรวจสอบปลัดอ าเภอและ
ผู้ใหญ่บ้านที่มีพฤติกรรมไม่ร่วมมือหลังจากมีการขอสร้างวัดภายในชุมชนอ าเภอ
ศรีบุญเรือง หลังจากที่ชาวบ้านได้หาเงินมาซื้อที่ดินติดกับที่สาธารณะประโยชน์ 
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จ านวน 4 ไร่ และน ามาขอตั้งเป็นเป็นวัดป่าพนังทอง แต่ผู้ ใหญ่บ้านไม่ให้
ความส าคัญ และมีการส่งเรื่องไปยังปลัดอ าเภอศรีบุญเรือง(ปลัดวีระชัย) โดยทั้ง 
2 ขั้นตอนมีพฤติกรรมที่ชาวบ้านเห็นว่าทั้งปลัดอ าเภอและผู้ใหญ่บ้านไม่ให้ความ
ร่วมมือ อีกทั้งยังพูดถึงพระผู้ ใหญ่ด้วยถ้อยค าไม่เหมาะสม โดยก่อนหน้านี้
ชาวบ้านได้ท าหนังสือถึงศูนย์ด ารงธรรมแต่ก็ยังไม่คืบหน้า จึงได้นวมตัวกันออกมา
ชุมนุมเรียกร้องให้ทั้งสองคนออกจากต าแหน่งและขอให้ออกจากพ้ืนที่โดยด่วน 
          ด้านจังหวัดหนองบัวล าภู (โดยนายโชติ เชื้อโชติ รอง ผวจ.หนองบัวล าภู) 
รับหนังสือร้องเรียนและให้การตอบรับว่า การขอตั้งวัดหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวล าภู ทางจังหวัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะติดตามเรื่องนี้ ให้กับกับชาวบ้าน ส่วนเรื่องของการกล่าวหา
ปลัดอ าเภอและผู้ใหญ่บ้าน ทางจังหวัดก็จะด าเนินการตามระเบียบ และให้ความ
เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านวังไฮ ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง(นายพิมพ์พา กลางบุญมา)  
จุดยืนคือ เรียกร้องให้ปลัดอ าเภอศรีบุญเรืองและผู้ใหญ่บ้านบ้านวังไฮ ออกจาก
ต าแหน่งและย้ายออกจากพ้ืนที่ต าบลนากอก 
ปลัดอ าเภอศรีบุญเรือง/ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังไฮ จุดยืนคือ มีการพิจารณาค าขอจัดตั้ง
เป็นไปตามระเบียบวิธีการ ขอให้มีการตรวจสอบตามระเบียบทางราชการมีการ
กล่าวหาที่ไม่เป็นธรรม 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มชาวบ้านวังไฮ ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง 
2.ปลัดอ าเภอศรีบุญเรือง 
3.ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวล าภู 
4.ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดหนองบัวล าภู 
5.ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู 

ระยะเวลา 1-3 ปี  (พ.ศ. 2559-2561) 
สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจกันระหว่างผู้น าชุมชนกับชาวบ้าน 

ปัญหาดังกล่าวมีการร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและมีการตรวจสอบและ
ด าเนินการตามที่ชาวบ้านร้องขอคือการจัดตั้งวัดภายในชุมชน เมื่อมีการพูดคุย
เพ่ือลดความขัดแย้งสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได้ 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ร้องเรียนผ่านผู้น าชุมชน 

2.ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านวังไฮ ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง 

2.ส านักข่าว 77 ข่าวเด็ด โดยวิโรจน์ คงพุฒิคุณ .“ยกขบวนบุกร้องทุกข์หน้าศาลา
กลางปัญหาปลัดอ าเภอกับผู้ใหญ่บ้านขอสร้างวัดติดขัดตลอด”
(https://www.77kaoded.com/content/95795 )   เมื่อ 15 พฤษภาคม 
2561 
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19.จังหวัดหนองบัวล าภู 
ประเด็นที่ 3 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดระเบียบที่ดิน

และท่ีอยู่อาศัยของมณฑลทหารบกที่ 28  
พ้ืนที่ ต าบลหนองบัวและต าบลโนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏทั้งสื่อระดับท้องถิ่นและสื่อระดับประเทศ 

ตลอดจนอยู่ ในความสนใจและองค์องกรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนทั้ งในและ
ต่างประเทศ ปัญหาความขัดแย้งจังปรากฎเป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลาย 

ประเด็นขัดแย้ง ปัญหาเกิดจากการทวงคืนผืนป่าของภาครัฐพบว่ามีพ้ืนที่การเกษตรของชาวบ้าน
ทับซ้อนกับที่สาธารณะประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐ มีการบังคับให้ออกจาก
พ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน จึงมีการร้องขอความเป็น
ธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหา 

ความเป็นมา          เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เกิดเหตุชาวบ้านต าบลหนองบัวและต าบล
โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู
เพ่ือขอความเป็นธรรม กรณีได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดระเบียบที่ดิน
และที่อยู่อาศัยของมณฑลทหารบกที่ 28 (มทบ.28) โดยก่อนนั้นเมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยงานราชการเข้าไปชี้แจ้งกับชาวบ้าน
ว่าต้องเช่าที่ดินบริเวณบ้านภูพานทอง อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู โดยอ้างสิทธิ์ว่า
เป็นพ้ืนที่ราชพัสดุทหาร และให้ชาวบ้านลงนามในสัญญาเช่า ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่า 
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มีกลุ่มทหารและหน่วยงานราชการเข้ามาในพ้ืนที่ โดยพันเอกสมหมาย บุษบา 
เสนาธิการ มทบ.28 จังหวัดเลย และคณะ ได้เข้ามาชี้แจงต่อชาวบ้านเมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2561 ว่า พื้นที่ในเขตหมู่บ้านภูพานทองและบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่
ทับซ้อนกับเขตทหาร โดยอ้างว่าเป็นเขตพ้ืนที่ราชพัสดุสงวนไว้ใช้ในราชการทหาร 
อยู่ในความรับผิดชอบของ มทบ.28   (มีสมาชิกในชุมชนให้ข้อมูลว่า ทหารเข้ามา
ในพ้ืนที่ด้วยท่าทีแข็งกร้าว พูดข่มขู่ไม่เป็นมิตร จะบังคับให้ชาวบ้านเช่าที่ดินอย่าง
เดียว ) และข้อให้ชาวบ้านผู้ถือครองพ้ืนที่ต้องเข้าร่วมโครงการราชพัสดุ คือ    1.
เช่าพ้ืนที่ ตามมติการจัดระเบียบที่ดิน  2.หนึ่งครอบครัวมีสิทธิ์เช่าที่ดินได้ไม่เกิน 
15 ไร่   3.ต้องท าสัญญาเช่าตามระยะเวลาสัญญาเช่าและต่ออายุสัญญาเช่าปีละ 
20 บาท/ไร่ และ 4.หากไม่ยินยอมเข้าร่วมโครงการราชพัสดุ สินค้าและผลผลิต
ทางการเกษตรของชุมชนจะไม่ได้การรับรองจากหน่วยงานราชการ ทั้งจะไม่ได้
รับการส่งเสริมสงเคราะห์ในการประกอบอาชีพ 
          ฝ่ายชาวบ้านน าโดยนายโชคไพศิฐ ศิริธานี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านภูพาน
ทอง ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวล าภู พร้อมทั้งกลุ่มสมาชิกของหมู่บ้าน จึง
รวมตัวกันยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภูเพ่ือขอความเป็นธรรม 
พร้อมให้ข้อมูลประกอบอีกว่า ความขัดแย้งนี้เรื่องยังไม่สรุปว่าที่เป็นของทหาร
หรือไม่ ไม่มีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (นสล.) แสดงให้ชาวบ้านเห็น อีกท้ังการ
เข้ามาในพ้ืนที่ ทหารเป็นเหมือนคนน าคณะเข้ามา ทั้งที่เป็นคู่ขัดแย้งกับชาวบ้าน
โดยตรง จึงท าให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านเป็นอย่างมาก อีกทั้งชาวบ้านยังได้
อ้างรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ก็ระบุแล้วว่า 
ชาวบ้านเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ก่อนที่ทหารจะอ้างสิทธิ์ว่าเป็นพ้ืนที่ซ้อมรบเนื้อหาระบุ
ชัดเจนว่าชาวบ้านอยู่ก่อนมีเขตทหาร และได้อยู่อาศัยและท ากินในพ้ืนที่ดินมา
ตั้งแต่ปี 2495 ก่อนมีการจ าแนกที่ดินในปี 2505 ของทหาร ดังนั้น ชาวบ้านย่อม
มีสิทธิในที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ 
       ฝ่ายพันเอกสมหมาย บุษบา ในฐานะผู้ดูแลพ้ืนที่ได้น าก าลังทหารและ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาในพ้ืนที่พิพาทระหว่างทหารกับชาวบ้าน 
บริเวณเทือกเขาภูพาน โดยการใช้แผนที่ทางอากาศทหารและมติ ครม.ปี 2509 
ที่ระบุว่า เป็นเขตพ้ืนที่ของทหารใช้ประโยชน์ และไม่ยอมรับข้อเสนอแนะใน
รายงานของกสม. เมื่อปี 2552 และขอให้ชาวบ้านปฏิบัติตามกฎหมายด้วย 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มชาวบ้านต าบลหนองบัวและต าบลโนนทันจุดยืนคือ  ชาวบ้านเข้ามาอยู่ใน
พ้ืนที่ก่อนที่ทหารจะอ้างสิทธิ์ว่าเป็นพ้ืนที่เขตทหาร มีสิทธิอยู่อาศัยและท ากินใน
พ้ืนที่ดินมาตั้งแต่ปี 2495 ก่อนมีการจ าแนกที่ดินในปี 2505 ของทหาร 
 
มณฑลทหารบกที่ 28 จุดยืนคือ ที่ดินเป็นเขตพ้ืนที่ราชพัสดุสงวนไว้ใช้ในราชการ
ทหาร อยู่ในความรับผิดชอบของ มทบ.28 ขอให้ชาวบ้านเช่าพ้ืนที่ตามมติการจัด
ระเบียบที่ดิน 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.มณฑลทหารบกที่ 28(พันเอกสมหมาย บุษบา) 
2.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
3.กรมธนารักษ ์
4.ส านักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวล าภู 
5.กลุ่มชาวบ้านต าบลหนองบัวและต าบลโนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 
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ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ.2560-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งเกิดจากความขัดแย้งในพ้ืนที่ทหารกับชาวบ้าน มีการอ้าง

สิทธิเหนือที่พิพาทของทั้งสองฝ่าย ความขัดแย้งอยู่ในความสนใจของประชาชน
ทั่วไป เกิดความตรึงเครียดในชุมชนสถานการณ์จึงคงไม่คลี่คลายและมีโอกาส
ยกระดับความขัดแย้งขยายตัวเพ่ิมข้ึนได้อีก 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องคัดค้นการเข้าครอบครองและอ้างสิทธิของทหาร 

2.ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านต าบลหนองบัวและต าบลโนนทัน อ.เมือง จ.

หนองบัวล าภู 
2.ส านักข่าว เดอะอีสานเรคคอร์ด(ออนไลน์) “ทหารอ้างสิทธิที่ดินชาวบ้านไม่สน
รายงานกสม.”  (https://isaanrecord.com/2018/08/29/military-land-
conflict)  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 

รูปภาพ 

 

 
 

https://isaanrecord.com/2018/08/29/military-land-conflict
https://isaanrecord.com/2018/08/29/military-land-conflict
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19.จังหวัดหนองบัวล าภู 

ประเด็นที่ 4 ความขัดแย้งกรณีประชาชนขับไล่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู 
พ้ืนที่ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม(การเรียกร้องสิทธิชุมชน) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏทั้งสื่อระดับท้องถิ่นและสื่อระดับประเทศ 

ตลอดจนอยู่ ในความสนใจและองค์องกรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนทั้ งในและ
ต่างประเทศ ปัญหาความขัดแย้งจังปรากฎเป็นข้อมูลอย่างแพร่หลาย 

ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากปัญหาการบริหารงานของข้าราชการระดับสูง(ผู้ว่าราชการจังหวัด) ถูก
กล่าวหาเรื่องความโปร่งใส ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน จนเกิดความเสียหาย
ในระบบราชการ ชาวบ้านจึงรวมตัวขับไส่ออกจากพ้ืนที่ 

ความเป็นมา เกิดเหตุความขัดแย้งระหว่างประชาชนชุมนุมขับไล่ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวคือ 
กลุ่มพ่อค้า ประชาชน ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภูกว่า 100 คน น าโดยนายเกรียงไกร ไทยอ่อน 
เดินทางมาศาลากลางจังหวัดหนองบัวล าภูพร้อมมวลชนและเครื่องขยายเสียง 
แจกแถลงการณ์โจมตีการบริหารงานของนายอ านวย ตั้งเจริญชัย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหนองบัวล าภู โดยให้เหตุผลว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านี้ขณะที่มาด ารง
ต าแหน่งที่จังหวัดหนองบัวล าภูเกือบ 1 ปีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายด้าน 
สร้างความขัดแย้งกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน รวมถึงองค์กร
ภาคประชาชนหลายประการนับตั้งแต่มาด ารงต าแหน่ง ที่ส าคัญไม่มีวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู นับตั้งแต่จังหวัดหนองบัวล าภูก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 
1 ธันวาคม 2536 เป็นเวลาร่วม 22 ปี มีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู 13 คน 
กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งผู้มาด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู 
ส่วนใหญ่จะเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ตรวจราชการเพ่ือมาฝึกหัดการ
บริหารงาน และมาด ารงต าแหน่งที่นี่ไม่เคยอยู่ถึง 3 ปี มีการวิ่งเต้นโยกย้ายไป
จังหวัดใหม่ ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาจังหวัด  มีการกุมอ านาจทุก
อย่างอยู่กับตัวเองไม่กระจายให้กับส่วนราชการตามระบบ ไม่ว่าใครจะท าอะไร
ทุกเรื่องต้องผ่านผู้ว่าฯ ท าให้งานล่าช้าทั้งที่เจ้าตัวออกมาบอกว่าไม่มีส่วนได้เสีย
เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการแต่อย่างใด ท าให้โครงการต่างๆ หยุดชะงักและล่าช้า 
รวมถึงไม่ให้เกียรติแก่หัวหน้าส่วนราชการมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่ามีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม เช่นมีการดุด่าที่หยาบคาย โยนแฟ้มต่อหน้า และไล่ออกจากห้อง
ท างาน หลังมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เข้าพบ 
          จากปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว ในฐานะตัวแทนประชาชน ขอเรียกร้อง
และยื่นหนังสือต่อ พ.อ.สมศักดิ์ แจ่มพันธุ์ รองผู้บัญชาการกองก าลังรักษาความ
สงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวล าภู ให้ส่งผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทย และ 
คสช. อีกทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมจึงเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการ 3 ข้อ คือ 
อย่าเอาผู้ว่าฯ มือใหม่มาที่จังหวัดนี้ อย่าเอาผู้ว่าฯ มาจากการกรุฯ เพราะผู้ว่าฯ 
ที่ มาจาก 2 ข้อดังกล่าวจะวิ่ งเต้นไปจังหวัดใหญ่  และอย่าเอาผู้ ว่าฯ รอ
เกษียณอายุราชการ ทั้ง 3 ข้อถ้ามาอยู่จังหวัดนี้ต้องอย่างน้อย 3 ปีค่อยสั่งย้าย
ตามความเหมาะสม โดยกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโยกย้าย
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภูคนนี้ออกนอกพ้ืนที่โดยด่วน ก่อนจะสลายตัว
โดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรง 
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คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มประชาชนจังหวัดหนองบัวล าภู  จุดยืนคือ  ให้ย้ ายออกจากจังหวัด

หนองบัวล าภู ตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างเร่งด่วน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู(นายอ านวย ตั้งเจริญชัย) จุดยืนคือ ให้มีการ
ตรวจสอบตามที่ถูกกล่าวหาตามขั้นตอนทางราชการ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.ตัวแทนกลุ่มประชาชนจังหวัดหนองบัวล าภู 
2.ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู(นายอ านวย ตั้งเจริญชัย) 
3.พ.อ.สมศักดิ์ แจ่มพันธุ์ รองผู้บัญชาการกองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย
จังหวัดหนองบัวล าภู  
4.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
5.คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) 

ระยะเวลา 1-3 ปี  (พ.ศ. 2558-2561) 
สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งเป็นปัญหาระหว่างผู้ว่าราชการกับกลุ่มประชาชนในจังหวัด

เป็นการแก้ไขปัญหาในหน่วยงานในจังหวัดหนองบัวล าภู เป็นที่รับรู้อย่าง
แพร่หลายในระดับชาติเนื่องจากมีการยื่นหนังสือถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
มีความต้องการให้ใช้อ านาจพิเศษในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากเป็นการขับไล่
ข้าราชการระดับสูง และแนวทางการแก้ไขปัญหาจึงต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของ
ทางราชการและอาจเกิดการร้องเรียนในกระบวนการแก้ไขปัญหาจนน ามาซึ่ง
ความขัดแย้งที่เข้มข้นขึ้นได้ 

ระดับความรุนแรง ไมม่ีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องให้ลาออกจากต าแหน่งผู้ว่าราชการและให้ออกจากพ้ืนที่จังหวัด 

2.ยื่นหนังสือเรียกร้องผู้บัญชาการกองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด
หนองบัวล าภูผ่านไปยังคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มประชาชนจังหวัดหนองบัวล าภู 
2.สัมภาษณต์ัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดหนองบัวล าภู 
3.ส านักข่าว เอ็ม จี อาร์ (ออนไลน์) "ชาวหนองบัวล าภูไล่ผวจ.ออกนอกพ้ืนที่ แฉ
พฤติกรรมไม่เหมาะสมบริหารบ้านเมือง" 
(https://mgronline.com/local/detail/9580000094749 )  
เมื่อ 21 ส.ค. 2558 เวลา 08:59   น. 

รูปภาพ 
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19.จังหวัดหนองบัวล าภู 
ประเด็นที่ 5 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านคัดค้านการอนุญาตให้เอกชนท าเหมืองแร่หินใน

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
พ้ืนที่ ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล าภู 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสิ่งแวดล้อม 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏทั้งสื่อระดับท้องถิ่นและสื่อระดับประเทศ 

ตลอดจนอยู่ในความสนใจและองค์องกรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมทั้ง
ในและต่างประเทศ ปัญหาความขัดแย้งจังปรากฎเป็นข้อมูลอย่างแพร่หลาย 

ประเดน็ขัดแย้ง เกิดจากบริษัทเอกชนยื่นขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอยและป่านากลาง โครงการอุตสาหกรรมอาจสร้างความ
เสียหายต่อชาวบ้านและกระทบต่อการด ารงชีวิต ชาวบ้านจึงรวมตัวคัดค้านการ
ออกใบอนุญาตของหน่วยงานภาครัฐ 

ความเป็นมา                สืบเนื่องจากที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐมีค าสั่งอนุญาตให้บริษัทเอกชน
เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอยและป่านา
กลาง ในท้องที่ ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล าภู เพ่ือท าเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน และอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นเวลา 10 ปี โดยไม่ผ่าน
การท าประชาคมหมู่บ้าน และปัญหานี้เป็นปัญหาที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี 2542 
ชาวบ้าน ต.ดงมะไฟได้ต่อสู้คัดค้านการก่อสร้างเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูน ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอย-ป่านากลางเรื่อยมา มีบางคน
จะล้มตาย บางคนต้องกลายเป็นจ า เลยถูกด าเนินคดี จนกระทั่งปี  2543 
อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ป่าไม้จังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวล าภู ประกาศให้เขตพ้ืนที่ ภูผารวก ผาจันได เขาเหล่าใหญ่ เป็นพ้ืนที่ที่
ได้รับประทานบัตรให้ท าการขุดเจาะเพ่ือสร้างโรงโม่หิน โดยตั้งแต่ เดือนก.ย.
2543-ก.ย.2553 เป็นระยะเวลา 10 ปี แต่ชาวบ้านก็ไม่ยอมแพ้และต่อสู้เรื่อยมา 
               เมื่อความขัดแย้งเริ่มรุนแรงขึ้นชาวบ้านก็ใช้วิธีคัดค้านและร้องเรียน
ทุกวิถีทางรวมถึงการรวมตัวกันชุมนุมเรียกร้องและเป็นเหตุให้ชาวบ้าน ต.ดง
มะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล าภู จ านวนกว่า 200 คน เดินขบวนเข้ายื่นฟ้อง
เพิกถอนค าสั่งอนุญาตให้เอกชนท าเหมืองแร่หินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และมี
ตัวแทนชาวบ้านจ านวนอีกกลุ่มหนึ่ง จ านวน 78 คน พร้อมด้วยนายสงกรานต์ 
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ป้องบุญจันทร์ ตัวแทนสภาทนายความ และโครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม ผู้รับ
มอบอ านาจให้เป็นผู้แทน ยื่นฟ้องรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ าเลยที่ 1 อธิบดีกรมป่าไม้ จ าเลยที่ 2 และผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวล าภู จ าเลยที่ 3 เพ่ือขอให้ศาลเพิกถอนค าสั่งของหน่วยงานรัฐดังกล่าว
ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งยังท าให้ชาวบ้านได้รับความเสียหายอันไม่อาจ
ประเมินค่า และขอให้ศาลปกครองคุ้มครองการท าเหมืองแร่หิน จนกว่าคดีจะ
สิ้นสุด ศาลปกครองอุดรธานีแผนกคดีสิ่งแวดล้อมจึงมีค าสั่งประทับรับฟ้องเพ่ือ
พิจารณาไต่สวนตามข้ันตอน 
       ส าหรับข้อเรียกร้องและเหตุผลของการฟ้องคดี คือ   
           1.ใบอนุญาตดังกล่าว ขัดกับระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้
เข้าท าประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2548 เนื่องจากเป็น
การอนุญาตทั้งที่ยังมีความขัดแย้งกับประชาชนในพ้ืนที่และองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะไฟไม่ได้ให้ความเห็นชอบ             
          2.ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามออกใบอนุญาตให้เอกชนเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดี ประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่มี
ส่วนร่วมในการกระบวนการต่างๆ เป็นการละเมิดต่อสิทธิในการมีส่วนร่วมของผู้
ฟ้องคดีตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 66 และ มาตรา 67 ได้รับรองและคุ้มครองไว้ 
           3.การออกใบอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือ
ท าเหมืองแร่หิน ซึ่งมีก าหนดระยะเวลายาวนานกว่า 10 ปี ทั้งที่เป็นพ้ืนที่ป่าที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางพรรณไม้และพืชสมุนไพร เป็นแหล่ง
ต้นน้ าที่ส าคัญ และมีสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์อันมีคุณค่าทางโบราณคดี
นั้น ได้ส่งผลให้ชุมชนไม่อาจเข้าใช้ประโยชน์ ในด้านการเป็นแหล่งอาหาร แหล่ง
ต้นน้ าและแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่เหมือนเช่นในอดีต อันเป็นการท าลาย
วิถีชีวิตของชุมชนที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และสร้างความเดือดร้อนเสียหาย
ต่อผู้ฟ้องคดี ประชาชนและชุมชนยิ่งกว่าประโยชน์ที่รัฐได้รับ 
             ผลของค าพิพากษาจากการยื่นฟ้องศาลปกครองขอให้ เพิกถอน
ประทานบัตรการท าเหมืองแร่ของเอกชน ท้ายสุดศาลปกครองสูงสุดยกฟ้อง อายุ
ประทานบัตรก็หมดอายุลงพอดี เป็นเหตุให้เอกชนต้องเริ่มขอต่อใบอนุญาต 
รวมถึงการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อเข้าท าเหมืองแร่ในพ้ืนที่อีกครั้ง 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่ มชาวบ้ านต าบลดงมะไฟ จุดยืนคือ  คัดค้านการออกใบอนุญ าต ให้
บริษัทเอกชนเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่า
กลอยและป่านากลาง ขอให้ศาลปกครองคุ้มครองการท าเหมืองแร่หิน จนกว่าคดี
จะสิ้นสุด 
รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/อธิบดีกรมป่าไม้ /ผู้ว่า
ราชการจังหวัดหนองบัวล าภู จุดยืนคือ อนุญาตให้บริษัทเอกชนเข้าท าประโยชน์
หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอยและป่านากลาง  เพ่ือท า
เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน และอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นเวลา 10 ปี 
 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 
 
 

1.กลุ่มชาวบ้านต าบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล าภู 
2.ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู 
3.รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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4.อธิบดีกรมป่าไม้ 
5.ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู 
6.ศาลปกครองอุดรธานีแผนกคดีสิ่งแวดล้อม 

ระยะเวลา มากกว่า3 ปี (พ.ศ. 2542-2556) 
สถานะ ได้รับการแก้ไขแล้ว 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งมีการชุมนุมเรียกร้องด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมและการยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมและให้แก้ไขปัญหาในหลาย
หน่วยงานในจังหวัดหนองบัวล าภูและอุดรธานี เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายใน
ระดับชาติ เนื่องจากเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอยและป่านากลางมีมาตั้งแต่ 
พ.ศ. 2542 และแนวทางการแก้ไขปัญหาอาจมีความล่าช้าหรือมีเหตุปัจจัยที่
จะต้องหาทางออกร่วมกันที่ต้องใช้เวลายาวนานกว่า 14 ปี สถานการณ์คลี่คลาย
ลงได ้

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สินและและร่างกายโดยมีผู้เสียชีวิต 
(มีการขุ่มขู่ชาวบ้าน ,คุกคามเสรีภาพคนในพ้ืนที่,มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ผู้รียก
ร้องในปี พ.ศ.2542) 

วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องให้ยุติโครงการออก เพิกถอนใบอนุญาตให้บริษัทเอกชนเข้าท า
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอยและป่านากลาง 
2.ฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อศาลปกครองจังหวัดอุดรธานี 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณต์ัวแทนกลุ่มชาวบ้านต าบลดงมะไฟ 
2.ข้อมูลสาระบบคดีศาลปกครองอุดรธานีแผนกคดีสิ่งแวดล้อม 
3.ส านักข่าวประชาไทย(ออนไลน์) “มหากาพย์เหมืองหินสุวรรณคูหาคนดงมะไฟ
เดินหน้าฟ้องศาลถอนใบอนุญาตใช้ที่ป่าท าเหมือง”
(https://prachatai.com/journal/2012/09/42732 ) เมื่อ 20 กันยายน 2556 
 

รูปภาพ 

 

https://prachatai.com/journal/2012/09/42732
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20.จังหวัดเลย 
ประเด็นที่ 1 ความขัดแย้งกรณีผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอ าเภอวังสะพุงคัดค้านส านักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล 
พ้ืนที่ อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสิ่งแวดล้อม (การเรียกร้องสิทธิชุมชน/การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งด้านการออกกฎหมายปรากฏทั้งสื่อระดับท้องถิ่นและ

สื่อระดับประเทศ ตลอดจนอยู่ในความสนใจและองค์องกรพิทักษ์สิทธิมนุษยชน
และสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ ปัญหาความขัดแย้งจึงปรากฎเป็นข้อมูล
อย่างแพร่หลาย 

ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากแนวนโยบายของการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลมีผลกระทบต่อผู้ค้า
รายย่อย หากมีการด าเนินโครงการจะส่งผลกระทบต่ออาชีพของผู้ค้ารายย่อย
ของกลุ่มจังหวัดเลย 

ความเป็นมา            เมื่อ 20 มีนาคม 2559 กลุ่มประชาชนผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอ าเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย ได้ชุมนุมคัดค้านการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้านสะดวกซ้ือ หวั่นกระทบความเป็นอยู่ของผู้ค้ารายย่อย น า
โดยนายปรีชา การมงคล ประธานผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยจังหวัดเลย 
กล่าวว่า ผู้ค้าสลากฯ รายย่อยในอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กว่า 1 หมื่นคน จะ
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รวมตัวที่หน้าอ าเภอวังสะพุง เพ่ือคัดค้านการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านร้าน
สะดวกซื้อทุกสาขา และไม่สนับสนุนหวยออนไลน์  เพราะจะกระทบความ
เป็นอยู่ของผู้ค้ารายย่อยในวังสะพุง กว่า 1 หมื่น 4 พันคน ซึ่งบางคนท าอาชีพนี้
มานานกว่า 20 ปี จนกลายเป็นอาชีพหลัก กลุ่มผู้คัดค้านให้ข้อเท็จจริงว่า ผู้ค้า
รายย่อยที่วังสะพุง เคยขอโควตาจากส านักงานสลากฯ  แต่กลับน าโควตาไปให้
นายทุน  ซึ่งหากส านักงานสลากฯ ต้องการแก้ปัญหาสลากเกินราคา  ก็ควร
กระจายโควตาให้ผู้ค้ารายย่อย ดีกว่าน าสลากมาขายตามร้านสะดวกซื้อและ
ห้างสรรพสินค้าซึ่งจะมีผลกระทบต่ออาชีพของผู้ค้ารายย่อย 
            ฝ่ายกลุ่มผู้เรียกร้องให้ข้อเท็จจริงว่าผู้ค้ารายย่อยที่วังสะพุง มีสมาชิกผู้
เดินขายสลากฯ ที่เป็นชาวจังหวัดเลยมีจ านวนมาก และถือเป็นแหล่งกระจาย
ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ผ่านมาทางกลุ่มเคยขอโควตา
จากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่กลับน าโควตาไปให้นายทุน  ซึ่งหาก
ส านักงานสลากฯ ต้องการแก้ปัญหาสลากเกินราคา ก็ควรกระจายโควตาให้ผู้ค้า
รายย่อย ดีกว่าน าสลากมาขายตามร้านสะดวกซ้ือ และห้างสรรพสินค้า 
            ด้านส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีท่าทีตอบรับการเรียกร้องครั้งนี้คือ
ได้ เตรียมเชิญร้านสะดวกซื้อทุกแห่งมาหารือแนวทางการจ าหน่ายสลากฯ และ
วิเคราะห์ข้อห่วงใยต่างๆ  เนื่องจากปีนี้ สลากฯ 74 ล้านใบจะครบอายุ  ท าให้
ต้องประเมินสัดส่วนการกระจายสลากฯ ใหม่ทั้งหมด  และจะแจ้งแนวนโยบาย
ให้กลุ่มผู้ค้ารายย่อยได้รับทราบต่อไป  

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มประชาชนผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จุดยืนคือ 
คัดค้านการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านร้านสะดวกซื้อ /ไม่สนับสนุนหวย
ออนไลน์   
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จุดยืนคือ ท าการประเมินสัดส่วนการกระจาย
สลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่ทั้งหมด  ขอหารือแนวทางการจ าหน่ายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ข้อห่วงใยต่างๆให้เกิดความ
ยุติธรรมกับทุกฝ่าย 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มประชาชนผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
2.ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
3.กลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 

ระยะเวลา 1-3 ปี  (พ.ศ. 2559-2561) 
สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งเป็นปัญหาระหว่างกลุ่มผู้ค้าสลกากินแบ่งรัฐบาลรายย่อยกับ

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีข้อพิพาทกันในแนวนโยบายการค้าปลีกสลาก
ฯ ในจังหวัดเลย แต่เนื่องด้วยประเด็นปัญหาอยู่ในความสนใจของประชาชน
ประกอบกับมีผลกระทบต่อผู้ค้าปลีกรายย่อยทั่วประเทศ หากไม่ได้รับการแก้ไข
หรือมีผลกระทบ อาจเกิดการเรียกร้องหรือคัดค้านและอาจยกระดับความขัดแย้ง
ขึ้นได ้

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน  
วิธีการแก้ไข ยื่นหนังสือเรียกร้องและคัดค้านต่อส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มประชาชนผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอ าเภอวังสะพุง  

2.ข่าว ทรูไอดี (ออนไลน์) "ผู้ค้าหวยเมืองเลยคัดค้าน ขายหวยออนไลน์ร้าน
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สะดวกซื้อ" (http://news.trueid.net/detail/38004) 
 เมื่อ 23 มกราคม 2559 เวลา 18.56 น. 

รูปภาพ 

 
 

20.จังหวัดเลย 
ประเด็นที่ 2 กรณีชาวบ้านคัดค้านโครงการประตูระบายน้ าศรีสองรัก 

พ้ืนที่ บ้านคกมาด ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสิ่งแวดล้อม(การเรียกร้องสิทธิชุมชน/การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งด้านการออกกฎหมายปรากฏทั้งสื่อระดับท้องถิ่นและสื่อ

ระดับประเทศ ตลอดจนอยู่ในความสนใจและองค์องกรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและ
สิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ ปัญหาความขัดแย้งจึงปรากฎเป็นข้อมูลอย่าง
แพร่หลาย 

ประเด็นขัดแย้ง การสร้างโครงการประตูระบายน้ าศรีสองรักที่ก่อสร้างบริเวณปากแม่น้ าเลย ส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิต แหล่งอาหาร สิ่งแวดล้อม แม่น้ าเลยตอนปลายอาจถูกน้ าท่วม 
ระบบนิเวศน์ถูกท าลาย ชาวบ้านในพ้ืนที่หวั่นมีผลกระทบและเกิดความเสียหาย จึง
คัดค้านการก่อสร้าง 

ความเป็นมา            เกิดเหตุชาวบ้านคกมาด ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน ร่วมกับกลุ่ม
เครือข่ายอนุรักษ์ภูหินเหล็กไฟ และ เครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนจังหวัดเลย ได้คัดค้านโครงการประตูระบายน้ าศรีสองรักที่ก่อสร้างบริเวณปาก
แม่น้ าเลย ชาวบ้านได้รับทราบข้อมูลจากโครงการไม่ครบถ้วน เกรงว่าจะส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิต แหล่งอาหาร สิ่งแวดล้อม แม่น้ าเลยตอนปลายอาจถูกน้ าท่วม 
ระบบนิเวศน์ถูกท าลาย ซึ่งโครงการนี้ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ จนอาจสร้างความขัดแย้งในชุมชนได้ 
         ส าหรับโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ าศรีสองรัก  เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการบริหารจัดการน้ าโขง เลย ชี และ น้ ามูล โดยแรงโน้มถ่วง ด าเนินโครงการ
โดยกรมชลประทาน ใช้งบประมาณ 5,000 ล้านบาท จะมีการวางระบบชลประทาน 
ผันน้ าจากแม่น้ าโขงส่งไปยังพ้ืนที่ทางการเกษตรในพ้ืนที่ภาคอีสานตอนบน ซึ่งจะมี
การเวณคืนที่ดินบริเวณหัวงานก่อสร้างประมาณ 900 ไร่ สามารถเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทานฤดูฝน 72,500 ไร่ ฤดูแล้ง 18,100 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 ต าบล ของ 
อ าเภอเชียงคาน รวม 44  หมู่บ้าน 9,287 ครอบครัว และ เป็นแหล่งน้ า เพื่ออุปโภค
บริโภค 
           ที่ผ่านมาในราวเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ได้มีการยื่นหนังสือต่อ

http://news.trueid.net/detail/38004
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือให้มีการตรวจสอบโครงการประตูระบาย
น้ าศรีสองรัก หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ เพราะเกรงว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และอาจสร้าง
ความขัดแย้งในชุมชน โดยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(น าโดยนางเตือนใจ ดี
เทศน์) พร้อมคณะ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบการด าเนินโครงการ โดยมี นาย ธเนศ กุลกรินี
ธรรม์ วิศวกรโธยา กรมชลประทาน เป็นผู้ให้ข้อมูล พร้อมทั้ง ชาวบ้านในพ้ืนที่ ที่
ได้รับผลกระทบจากโครงการเข้าร่วม ซึ่งมีทหารจากมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรี
สองรัก คอยรักษาความปลอดภัย และ เฝ้าสังเกตการณ์ เพ่ือเก็บข้อมูลการด าเนิน
โครงการมีกระบวนการครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ เพ่ือน าเสน อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ ทางสังคม ส่วนข้อ
ร้องเรียน ว่า มีการละเมิดสิทธิประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ หรือ มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อโครงการหรือไม่นั้น ยังต้องตรวจสอบต่อไป 
 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มชาวบ้านคกมาด ต าบลเชียงคาน จุดยืนคือ   คัดค้านการสร้างโครงการประตู
ระบายน้ าศรีสองรักบริเวณปากแม่น้ าเลย เนื่องจากโครงการนี้ไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
ผู้ด าเนินโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ าศรีสองรักจุดยืนคือ สร้างประตูระบายน้ า
ศรีสองรักที่ก่อสร้างบริเวณปากแม่น้ าเลย เพราะต้องวางระบบชลประทาน ผันน้ า
จากแม่น้ าโขงส่งไปยังพ้ืนที่ทางการเกษตรในพ้ืนที่ภาคอีสานตอนบนและจะแหล่งน้ า 
เพ่ืออุปโภคบริโภคในอนาคต 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
2.มณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย 
3.กรมชลประทาน 
4.เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจังหวัดเลย 
5.กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ภูหินเหล็กไฟ 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ. 2560 -2561) 
สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีการ

ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หากไม่ได้รับการแก้ไขอาจยกระดับความขัดแย้งขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมคัดค้าน/แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 

2.ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านคกมาด ต าบลเชียงคาน 

2.ส านักข่าว พีพีทีวี (ออนไลน์) "ชาวบ้านกลางคัดค้านสร้างโครงการประตูระบายน้ า
ศรีสองรัก" (https://www.pptvhd36.com/news) เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 05:11 น.  

https://www.pptvhd36.com/news
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รูปภาพ 

 

 
 

 
20.จังหวัดเลย 

ประเด็นที่ 3 กรณีเครือข่ายประชาชนจังหวัดเลยคัดค้านร่างกฎหมายแร่ที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

พ้ืนที่ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม (การเรียกร้องสิทธิชุมชน/การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งด้านการออกกฎหมายปรากฏทั้งสื่อระดับท้องถิ่นและสื่อ

ระดับประเทศ ตลอดจนอยู่ในความสนใจและองค์องกรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและ
สิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ ปัญหาความขัดแย้งจังปรากฎเป็นข้อมูลอย่าง
แพร่หลาย 

ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากนโยบายการจัดการด้านทรัพยากรแร่ มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. ....เนื้อหากฎหมายมีผลกระทบและไม่เป็นธรรมกับประชาชน จึงเรียกร้องและ
คัดค้าน ไม่ให้มีการรับเสนอร่างดังกล่าว 

ความเป็นมา           เกิดเหตุชาวบ้านหลายพ้ืนที่ในจังหวัดเลยประกอบด้วยกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 
6 หมู่บ้าน  ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง  พื้นที่ต่อต้านเหมืองทองค า กลุ่มฮักบ้านฮ่ันแน้ว  
ต.เชียงกลม อ.ปากชม  พ้ืนที่ต่อต้านการขอประทานบัตรท าเหมืองแร่ถ่านหินบิทู
มินัส กลุ่มอนุรักษ์ภูหินเหล็กไฟ ต.นาดินด า อ.เมือง พ้ืนที่ต่อต้านการขอประทาน
บัตรท าเหมืองแร่ทองแดงและเหล็ก  และกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดอุมุง  ต.บุฮม  อ.เชียง
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คานพ้ืนที่ต่อต้านกรณีการท าเหมืองแร่เหล็ก อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  ประมาณ 
100 คน ได้รวมตัวกันในนาม “เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จังหวัดเลย” ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายวิโรจน์จิวะรังสรรค์) เพ่ือขอ
คัดค้าน ‘ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....’  ที่ก าลังอยู่ในขั้นพิจารณาของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
       โดยชาวบ้านที่คัดค้านให้เหตุผลว่า ตามท่ีร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....  ฉบับ
ที่ สนช. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ. ....  เพ่ือ
พิจารณาอยู่ในขณะนี้ และมีเหตุผลส าคัญอย่างน้อย 4 ประการ หากมีการสนับสนุน
ให้ผ่านกฎหมายออกมา จะก่อให้เกิดความล่มสลายอย่างรุนแรงต่อชุมชนทั่วประเทศ
ได้ ดังนี้ 
           1. การกันเขตทรัพยากรแร่หรือ Mining Zone ออกจากพ้ืนที่หวงห้ามตาม
กฎหมายอ่ืนให้ชัดเจน  เนื่องจากกฎหมายแร่ที่ผ่านมาและที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมี
ข้ออ่อนอยู่อย่างหนึ่ง  นั่นคือ  ไม่มีสิทธิในพ้ืนที่/ที่ดินเป็นของตนเอง 
           2.การลดขั้นตอนการขอสัมปทานส ารวจและท าเหมืองแร่ให้สั้นที่สุดเท่าที่
จะสั้นได้  เพ่ือความรวดเร็วต่อเอกชนที่จะเข้ามาลงทุน มีการตัดขั้นตอนการยื่นขอ
อนุญาตที่ง่ายและเอ้ือต่อเอกชน จะเกิดความเสียหายในภาพรวม 
           3 .ท าให้ หน่ วยงานในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่   คือ  กรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เป็นหน่วยงานเดียวและใช้กฎหมาย
ฉบับเดียว (คือกฎหมายแร่) ในการบริการเพ่ือให้ได้รับอนุมัติ/อนุญาตสัมปทาน 
          4. จัดท ารายงาน EIA/EHIA ส าหรับพ้ืนที่ที่มีแร่อุดมสมบูรณ์ล่วงหน้าไว้ก่อน  
แล้วน าพ้ืนที่ที่มีแร่อุดมสมบูรณ์ที่ผ่านความเห็นชอบ EIA/EHIA แล้วเปิดให้เอกชน
ประมูลเพ่ือเข้ามาท าเหมืองแร่ได้เลย ซึ่งเป็นเป็นหลักการที่ขัดและฝ่าฝืนต่อ
บทบัญญัติของกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
         ประชาชนชาวจังหวัดเลยซึ่งเคยได้รับผลกระทบมาแล้ว จึงขอคัดค้านการ
ออกกฎหมายที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและประเทศชาติและจะมี
มวลชนเข้ามาร่วมในการเรียกร้องคัดค้านในประเด็นความขัดแย้งนี้เพ่ือขึ้นเรื่อยๆ
ตามเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน เครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนจังหวัดเลยจุดยืนคือ ขอคัดค้าน 
“ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....”  ที่ก าลังอยู่ในขั้นพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายวิโรจน์จิวะรังสรรค์) จุดยืนคือ  มีการตั้งกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....  และให้เป็นไปตามมติสภาฯ 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจังหวัดเลย 
2.ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายวิโรจน์จิวะรังสรรค์) 
3.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 

ระยะเวลา 1-3 ปี (พ.ศ.2559-2561) 
สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งมีการชุมนุมเรียกร้องคัดค้านร่างกฎหมายแร่ที่อยู่ระหว่างการ

พิจารณาของ สนช. เป็นความขัดแย้งสืบเนื่องจากการชุมนุมคัดค้านให้ปิดเหมือง
ถาวรในจังหวัดเลย เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายในระดับชาติ มีกลุ่มประชาชนที่
คัดค้านและกลุ่มประชาชนที่สนับสนุนฝั่งตรงข้ามกัน จึงเกิดปัญหาความขัดแย้งมา
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ยาวนาน การเคลื่อนไหวอาจเกิดการยกระดับความขัดแย้งขยายตัวขึ้นได้อีก 
ระดับความรุนแรง ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมคัดค้านร่างกฎหมายแร่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. 

2.ยื่นหนังสือคัดค้านต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์สมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจังหวัดเลย 

2.ส านักข่าวอิศรา (ออนไลน์) "เครือข่ายปชช.เลยยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯค้านร่าง
กฎหมายแร่ฯ ห่วงผลกระทบต่อชุมชน" 
 (https://www.isranews.org/isranews-news/48827-news_48827.html ) 
เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 20:48 น. 

รูปภาพ 

 
 
 

20.จังหวัดเลย 
ประเด็นที่ 4 กรณีความขัดแย้งการขนย้ายแร่ออกจากพื้นที่ของเหมืองแร่ทองค าของบริษัท   

ทุ่งค าจ ากัด 
พ้ืนที่ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 
ประเภทความขัดแย้ง ด้านสังคม (การเรียกร้องสิทธิชุมชน/การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 
ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏทั้งสื่อระดับท้องถิ่นและสื่อระดับประเทศ ตลอดจน

อยู่ในความสนใจและองค์องกรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมทั้งในและ
ต่างประเทศ ปัญหาความขัดแย้งจังปรากฎเป็นข้อมูลอย่างแพร่หลาย 

ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากการด าเนินโครงการเหมืองทองค าและการขออนุญาตประทานบัตรจาก
หน่วยงานภาครัฐของบริษัทเอกชน ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการ
จึงร้องคัดค้านการด าเนินโครงการ 

ความเป็นมา            เป็นความขัดแย้งต่อเนื่องจากการคัดค้านให้ปิดเหมืองทองของบริษัททุ่งค า 
จ ากัด ได้รับใบอนุญาตประทานบัตรท าเหมืองแร่ทองค า พ้ืนที่กว่า 1,000 ไร่ เมื่อปี 
2546 แต่ระหว่างด าเนินกิจการเกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนและบริษัทเอกชน 
เนื่องจากกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดเรียกร้องให้ปิดเหมืองถาวร และคัดค้านขอประทาน
บัตรเปิดพ้ืนที่ท าเหมืองแห่งใหม่ โดยอ้างถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 2 ที่มีการขออนุญาตขนแร่ ออกจาก
เหมือง หลังจากที่เมื่อ 3 ปีก่อน ทางบริษัทได้พยายามขนแร่ออกจากพ้ืนที่จนเกิด

https://www.isranews.org/isranews-news/48827-news_48827.html
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การปะทะกับชาวบ้าน เพราะพ้ืนที่แห่งนี้เกิดความขัดแย้งต่อเนื่องกันมายาวนาน 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และมีการต่อสู้และคัดค้านกันในหลายเหตุการณ์ในปี พ.ศ. 
2558  ที่ผ่านมา 

        ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โดยชาวบ้านจาก 6 หมู่บ้าน ต.เขา
หลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ได้ปักหลักชุมนุม เพ่ือเฝ้าสังเกตการณ์บริเวณทาง-เข้าออก 
เหมืองแร่ทองค าของบริษัท ทุ่งค า จ ากัด โดยมีทหารจากมณฑลทหารบกท่ี 28 และ
ต ารวจภูธรวังสะพุง เฝ้าระวังสถานการณ์ในเพ่ือเรียกร้องให้บริษัทน ารถบรรทุก 
จ านวน 11 คัน ออกจากพ้ืนที่ หลังบริษัท ทุ่งค าได้ ขออนุญาต อุตสาหกรรมจังหวัด 
ขนย้ายแร่ที่มีอยู่เดิมและค้างในโรงแต่งแร่ และโรงประกอบโลหกรรม ซึ่งเป็นสินแร่
ทองแดง มีทองค า และเงินเจือปน จ านวน 190 ถุง หรือประมาณ 260 ตัน โดย
ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด(นายสุรพันธ์ รุจิไชยวัฒน์) ให้เหตุผลว่าบริษัท
ไม่ได้ด าเนินการขออนุญาตตามระเบียบการขนย้ายแร่ออกจากเหมือง โดยน า
รถบรรทุกเข้าไปภายในเหมือง ทั้ งที่ ยั งไม่ ได้รับอนุญาตให้มีการขนย้ายแร่ 
ขณะเดียวกัน ยังตั้งข้อสังเกตว่าแร่ทั้งหมดเป็นแร่ทองแดงที่ค้างอยู่ในโรงแต่งแร่เดิม
หรือไม่ นอกจากนั้น การขนแร่ยังถือเป็นการการกระท าที่ฝ่าฝืนค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ 72/2559 เรื่องที่ให้บริษัทเอกชนระงับการประกอบ
กิจการไว้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนกว่าคณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 

      ส่วนหน่ วยงานภาครัฐ โดยนายพัดทอง กิตติวัฒน์  หั วหน้าส านั กงาน
อุตสาหกรรม จังหวัดเลย ชี้แจงว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ อยู่ระหว่างรอหนังสือความเห็น
จากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเมืองแร่ หลังจากได้ส่งหนังสือเพ่ือหารือ
ว่าจะสามารถขนแร่ที่มีอยู่เดิมออกไปได้หรือไม่ เพ่ือลดความขัดแย้งในพ้ืนที่ ซึ่ง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้บริษัทขนแร่ออกจากเหมืองจนกว่าจะได้รับ
อนุญาตอย่างเป็นทางการ 

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน กลุ่มชาวบ้านต าบลเขาหลวง จุดยืนคือ  คัดค้านการขนย้ายเหมืองแร่ออกจากพ้ืนที่/
คัดค้านขอประทานบัตรเปิดพ้ืนที่ท าเหมืองแห่งใหม่ 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย/บริษัททุ่งค า จ ากัด  จุดยืนคือ  ขนแร่ทองค าและ
แร่ทองแดงออกจากพ้ืนที่ หากให้ยุติการขนย้ายรอหนังสือตอบรับความเห็นจาก
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมก่อน 

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.กลุ่มกลุ่มชาวบ้านต าบลเขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 
2.ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 
3.บริษัททุ่งค า จ ากัด   

ระยะเวลา 1-3 ปี  (พ.ศ.2560-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งมีการชุมนุมเรียกร้องให้ยุติการขนแร่ทองค า แร่ทองแดง ออก

จากพ้ืนที่ เป็นความขัดแย้งสืบเนื่องจากการชุมนุมคัดค้านให้ปิดเหมืองถาวรเมื่อปี 
2558 และการยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมและให้แก้ไขปัญหาในหลายหน่วยงาน 
เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายในระดับชาติ ความขัดแย้งเกิดขึ้นกับชาวบ้านต าบลเขา
หลวง โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งที่เข้มข้นมีสูงเนื่องจากเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ
และเป็นพ้ืนที่ท ากินของชาวบ้านต าบลเขาหลวงและแนวทางการแก้ไขปัญหาอาจมี
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ความล่าช้าหรือมีเหตุปัจจัยที่จะต้องหาทางออกร่วมกันที่ต้องใช้เวลายาวนาน ความ
ขัดแย้งอจาขยายตัวขึ้นได้อีก 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องคัดค้านในพื้นท่ีขนย้ายแร่ของ บริษัททุ่งค า จ ากัด 

2.ยื่นหนังสือผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลเขาหลวง 
3.ยื่นหนังสือผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มกลุ่มชาวบ้านต าบลเขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 
2.ส านักข่าว ไทยพีบีเอส (ออนไลน์) "กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดชุมนุมค้านการขนแร่
เหมืองทอง จ.เลย" (https://news.thaipbs.or.th/content/260375 )  
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา  07:23   น. 

รูปภาพ 

 

 
 
 
 
 
 

https://news.thaipbs.or.th/content/260375
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20.จังหวัดเลย 

ประเด็นที่ 5 ความขัดแย้งกรณีการคัดค้านการท าเหมืองแร่ทองค าเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคก
ภูเหล็ก 

พ้ืนที่ ต าบลเขาหลวง อ.วังสะพุ่ง จ.เลย 
ประเภทความขัดแย้ง สิ่งแวดล้อม (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 
ระดับการรับรู้ของ
สังคม 

สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏทั้งสื่อระดับท้องถิ่นและสื่อระดับประเทศ ตลอดจน
อยู่ในความสนใจและองค์องกรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมทั้งในและ
ต่างประเทศ ปัญหาความขัดแย้งจังปรากฎเป็นข้อมูลอย่างแพร่หลาย 

ประเด็นขัดแย้ง เกิดจากการด าเนินโครงการเหมืองทองค าและการขออนุญาตประทานบัตรจาก
หน่วยงานภาครัฐของบริษัทเอกชนภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็ก 
ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการจึงร้องคัดค้านการด าเนินโครงการ 

ความเป็นมา สืบเนื่องจากมีอนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า
โคกภูเหล็กเพ่ือท าเหมืองแร่ทองค า  ของบริษัท ทุ่งค า จ ากัด  โดยมีกลุ่มฅนรักษ์บ้าน
เกิด จ.เลย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ทองค า และต่อสู้คัดค้าน
การท าเหมืองแร่กว่า 200 คน มีการเรียกร้องให้ยุติการท าเหมืองทองค าเนื่องส่งผล
กระทบต่อวิถีชุมชนอีกทั้งเป็นการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติโคกภู
เหล็ก ซึ่งเป็นผืนป่าชุมชน ต่อมามีการเรียกร้องและคัดค้านผ่านองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาหลวง มีการประชุมพิจารณาเพ่ือแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ ในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาหลวง แต่มีการประชุมลับและกีดกันไม่ให้กลุ่มชาวบ้าน
เข้าไปร่วมประชุมด้วย โดยมีการให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐมาอ านวยการและกีดกันไม่ให้มี
การร่วมประชุมในสภาฯ  ท าให้เกิดความไม่พอใจแก่ชาวบ้านที่เรียกร้องให้ยุติการท า
เหมืองทอง มีการเคลื่อนไหวที่เข้มข้นที่มีการยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ มีการยื่นค าร้องต่อสารปกครอง คดีด าหมายเลข ส.1544/2556 
หมายเลขแดงที่ ส.816/2558 ผู้ฟ้องคดี คือ สราวุธ พรหมโสภา กับพวกรวม 589 คน 
ยื่นฟ้องคือ คดีที่ 1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 อธิบดี
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 บริษัท ทุ่งค า จ ากัด 
เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายก าหนด แต่ศาลพิจารณา
แล้วให้ยกฟ้อง และมีการอุทธรณ์ค าสั่งศาลปกครอง นอกจากนี้มีค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) 72/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการ
ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า แต่ยังไร้หน่วยงานรับผิดชอบ 
        กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบบริเวณพ้ืนที่ของการท าเหมืองทอง มีการ
เรียกร้องชุมชุมมาตลอด ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ปัญหาและทางออกจึงเป็น
สิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงและแก้ไขปัญหา จึงเป็นที่มา
ของการชุมนุมเรียกร้องสิทธิในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเรื่อยมา จนเป็นประเด็น
ความขัดแย้งที่มีข่าวออกไปอย่างแพร่หลายและเป็นที่สนใจของทุกภาคส่วนและจับ
ตามองแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป 

คู่ขัดแย้งหลักและ
จุดยืน 

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย จุดยืนคือ คัดค้านการท าเหมืองทองของและเพิกถอน
ใบอนุญาตเข้าท าประโยชน์ของบริษัท ทุ่งค า จ ากัด  
  
บริษัท ทุ่งค า จ ากัด  จุดยืนคือ เข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็ก
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เพ่ือท าเหมืองแร่ทองค า 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 1.ชาวบ้านต าบลเขาหลวง อ.วังสะพุ่ง จ.เลย 

2.กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย(ตัวแทนคือ นายสุรพันธุ์ รุจิไชยวัฒน์) 
3.องค์การบริหารส่วนต าบลเขาหลวง 
4.บริษัท ทุ่งค า จ ากัด 
5.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
6.อุตสาหกรรมจังหวัดเลย 
7.กรมป่าไม ้
8.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ระยะเวลา มากกว่า 3 ปี  (พ.ศ. 2556-2561) 
สถานะ ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 
พลวัต ประเด็นความขัดแย้งมีการชุมนุมเรียกร้องและการยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมและ

ให้แก้ไขปัญหาในหลายหน่วยงาน เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายในระดับชาติ ความ
ขัดแย้งเกิดขึ้นกับชาวบ้านต าบลเขาหลวง โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งที่เข้มข้นมีสูง
เนื่องจากเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติและแนวทางการแก้ไขปัญหาอาจมีความล่าช้าหรือ
มีเหตุปัจจัยที่จะต้องหาทางออกร่วมกันที่ต้องใช้เวลายาวนาน ความขัดแย้งอาจ
ขยายตัวขึ้นได้อีก 

ระดับความรุนแรง มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
วิธีการแก้ไข 1.ชุมนุมเรียกร้องคัดค้านในพื้นท่ีโดยตรง 

2.ยื่นหนังสือผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลเขาหลวง 
3.ยื่นหนังสือผ่านศูนย์ด ารงธรรม 
4.ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
5.ฟ้องร้องต่อศาล 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.สัมภาษณ์ชาวบ้านต าบลเขาหลวง อ.วังสะพุ่ง จ.เลย 
2.สัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย 
3.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาหลวง 
4.สารระบบคดีปกครอง(คดีด าหมายเลข ส.1544/2556 หมายเลขแดงที่  ส.
816/2558) 
5. ส านักข่าวประชาไท "เปิด Timeline หลังศาลสั่งจ าคุก 1 ปี 2 แม่หญิงค้านเหมือง
ทอง จ.เลย เหตุขวางต่ออายุท าเหมือง”
(https://prachatai.com/journal/2018/08/78228 ) เมื่อ 10 สิงหาคม  2561 
เวลา 17.49 น. 
6.ส านักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส(ออนไลน์)"กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด รุกสู้! รักษาป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก ค้านเหมืองทองใช้ที่ป่า" 
(https://www.citizenthaipbs.net/node/9238 ) 
เมื่อ 2 กรกฎาคม 2558  เวลา 12.25 น. 

https://prachatai.com/journal/2018/08/78228
https://www.citizenthaipbs.net/node/9238
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 4.1 สรุปการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 4.1.1 สรุปประเด็นภาพรวมการส ารวจความขัดแย้ง 
          โครงการส ารวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการด าเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ (Phase 2)   
ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด จากการวิจัยเชิงส ารวจและการลงพ้ืนที่ส าหรับการเก็บฐานข้อมูล
ด้านความขัดแย้งที่เกิดจากภาครัฐกับเอกชน เอกชนกับเอกชน หรือภาครัฐกับหน่วยงานภาครัฐ ที่มี ผลมาการ
ด าเนินโครงการพัฒนาต่างๆตามแนวนโยบายของรัฐ พบว่าแต่ละปัญหามีความแตกต่างกันในบริบท ของพ้ืนที่ 
สาเหตุของความขัดแย้ง บริหารความขัดแย้ง การยุติความขัดแย้ง และผลของการบริหารความ ขัดแย้งนั้น ผู้ศึกษา
จึงสามารถสรุปกรณีความขัดแย้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งหมด 100 กรณีปัญหา ซึ่งประกอบไป
รายละเอียดที่ส าคัญดังต่อไปนี้  

ประเด็นการส ารวจ รายละเอียด จ านวนเรื่อง 
ประเภทความขัดแย้ง  การเมือง  1 

สิ่งแวดล้อม  25 
เศรษฐกิจ/สังคม  69 
ศาสนา/วัฒนธรรม  5 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดับชาติ  48 
ระดับท้องถิ่น 52 

ระยะเวลา น้อยกว่า 1 ปี 15 
ระหว่าง 1-3 ป ี 58 
มากกว่า 3 ปี 27 

สถานะความขัดแย้ง ยังไม่เคยได้รับการแก้ไข 0 
เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป 10 
ก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข 56 
ได้รับการแก้ไขแล้ว 34 

พลวัตของความขัดแย้ง ขยายตัว  63 
คลี่คลาย 37 

ระดับความรุนแรง 1 ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย 51 
2 มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 47 
3 มีความเสียหายต่อร่างกายโดยมีผู้บาดเจ็บ 1 
4 มีความเสียหายต่อทรัพย์สินและร่างกายโดยมี
ผู้บาดเจ็บ 

0 

5 มีความเสียหายต่อร่างกายโดยมีผู้เสียชีวิต 0 
6 มีความเสียหายต่อทรัพย์สินและและร่างกาย
โดยมีผู้เสียชีวิต 

1 

วิธีการแก้ไข น าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 17 
แสดงออกสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขความขัดแย้ง 83 

  

บทที่ 4 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
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4.1.2 อัตลักษณ์ความขัดแย้งตามแนวนโยบายของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

จากการส ารวจความขัดแย้งตามแนวนโยบายของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าประเด็น
ความขัดแย้งที่ชัดเจนด้านการเมือง  1 เรื่อง ด้านสิ่งแวดล้อม 25 เรื่อง ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 5 เรื่อง 
และด้านเศรษฐกิจและสังคม 69 เรื่อง รวมทั้งหมด 100 เรื่อง  

จะเห็นได้ว่า ประเด็นความขัดแย้งตามแนวนโยบายภาครัฐด้านเศรษฐกิจและสังคมจะมีปริมาณ
สูงสุด คือ 69 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 69 % รองลงมาคือด้านสิ่ งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 25%                  
ดังนั้น อัตลักษณ์ของความขัดแย้งตามแนวนโยบายชองรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ปัญหาสังคม
และสิ่งแวดล้อม   

 ดังที่ปรากฏในตารางและแผนภูมิภาพ ดังต่อไปนี้ 
 
ก) ตารางแสดงจ านวนประเด็น 
 

อัตลักษณ์ความขัดแย้ง จ านวนเรื่อง คิดเป็น % 
การเมือง  1 1 % 
สิ่งแวดล้อม  25 25 % 
สังคม  69 69 % 
ศาสนา/วัฒนธรรม  5 5 % 

 
ข) แผนภูมิแสดงจ านวนประเด็น 
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4.1.3 กระบวนการจัดการความขัดแย้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จากการวิจัยเชิงส ารวจประเด็นปัญหาความขัดแย้งตามแนวนโยบายของรัฐในพ้ืนที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด พบว่ามีกระบวนการจัดการความขัดแย้งท้ังหมด 5 รูปแบบ คือ 
1.แก้ไขปัญหากันเองของคู่ขัดแย้ง(ประชุมกลุ่มเจรจาแก้ไขปัญหา) 
2.ร้องเรียนต่อผู้น าชุมชน/ผู้บังคับบัญชา ให้แก้ไขปัญหา 
3.ชุมนุมประท้วง/เรียกร้อง/คัดค้าน แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 
4.ร้องเรียนต่อหน่วยงานภาครัฐ  
5.ฟ้องร้องด าเนินคดีต่อศาล 
โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสรุปกระบวนการจัดการความขัดแย้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาก

สุดไปหาน้อยที่สุด ตามล าดับดังนี้ คือ มากที่สุดคือการร้องเรียนต่อหน่วยงานภาครัฐ จ านวน  75 ประเด็น
เรื่อง รองลงมาคือ การชุมนุมประท้วง/เรียกร้อง/คัดค้าน  แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ จ านวน 70 ประเด็น
เรื่อง รองลงมาคือการร้องเรียนต่อผู้น าชุมชน/ผู้บังคับบัญชา ให้แก้ไขปัญหาจ านวน 69 ประเด็นเรื่อง 
รองลงมาคือการแก้ไขปัญหากันเองของคู่ขัดแย้ง(ประชุมกลุ่มเจรจาแก้ไขปัญหา) จ านวน 32 ประเด็นเรื่อง 
และล าดับสุดท้ายคือการฟ้องร้องด าเนินคดีต่อศาล จ านวน 31 ประเด็นเรื่อง  ดังปรากฎในรายละเอียด
ตามตารางและแผนภูมิภาพดังต่อไปนี้ 

 
ก) ตารางแสดงกระบวนการจัดการความขัดแย้ง 

 
ล าดับ กระบวนการจัดการความขัดแย้งที่พบ จ านวน

ประเด็นเรื่อง 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 ร้องเรียนต่อหน่วยงานภาครัฐ 75 75 % 
2 ชุมนุมประท้วง/เรียกร้อง/คัดค้าน แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 70 70 % 
3 ร้องเรียนต่อผู้น าชุมชน/ผู้บังคับบัญชา ให้แก้ไขปัญหา 69 69 % 
4 แก้ไขปัญหากันเองของคู่ขัดแย้ง(ประชุมกลุ่มเจรจาแก้ไขปัญหา) 32 32 % 
5 ฟ้องร้องด าเนินคดีต่อศาล 31 31 % 
 รวม 277*  

 
ข) แผนภูมิแสดงจ านวนรูปแบบกระบวนการจัดการความขัดแย้งที่พบ 
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ค) แผนภูมิวงกลมแสดงจ านวนรูปแบบกระบวนการจัดการความขัดแย้งที่พบ 
 

 
 

 
*หมายเหตุ : ในจ านวน 100 ประเด็นความขัดแย้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในแต่ละเป็นความขัดแย้ง

อาจมีการใช้กระบวนการจัดการความขัดแย้งมากกว่า 1 วิธีในเวลาเดียวกัน ซึ่งบางประเด็นใช้กระบวนวิธีจัดการ
ความขัดแย้งทั้ง 1)การประชุมกลุ่มเพ่ือเจรจายุติปัญหาความขัดแย้งกันเอง 2) การร้องเรียนต่อผู้น าชุมชนและ/
หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 3)  การชุมนุมประท้วง/เรียกร้อง/คัดค้าน  แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 4) การ
ร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่และ/หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือ องค์กรอิสระ เช่น ศูนย์ด ารงธรรม ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน คณะกรรการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การบันทึกและการวิเคราะห์ข้อมูล จึงเป็นการวิเคราะห์แยกโดย
ละเอียด ดังนั้น กระบวนการจัดการความขัดแย้งจึงมีจ านวนมากกว่าประเด็นความขัดแย้งที่ปรากฎในรายงานวิจัย
ฉบับนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอ้งเรยีนตอ่หนว่ยงาน
ภาครฐั 75%

ชุมนุม ร  ว้ง/เรยีกรอ้ง/
คดัคา้น 70% 

รอ้งเรยีนตอ่ผูน้ าชุมชน/
ผู ้งัค ั  ัชา 69%

แกไ้ข  ัหากนัเองของ
คูข่ดัแยง้ 32%

ฟ้องรอ้งด าเน  นคดตีอ่ศาล
31%
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4.1.4 การแสดงภาพ Conflict Mapping ภาพรวมความขัดแย้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประเด็นปัญหาความขัดแย้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตลักษณ์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร การด าเนินการตามแนวนโยบายภาครัฐมีหลายหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาเกิดจากการเรียกร้องสิทธิทางชุมชน การจัดการชุมชุนปัญหาเรื่องความโปร่งใสในการ
บริหารงาน การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ การแบ่งปันทรัพยากรที่ดินและพ้ืนที่ท ากิน ตลอดจนการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสังคม จึงสามรถเขียนภาพความเชื่อมโยงแผนที่ความขัดแย้งใน
ภาพรวมของความขัดแย้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
ในพื้นที่ 

องค์กร
ภาคเอกชน 

เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

เจรจา
กันเอง 

การเมือง 

สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม 

ร้องเรียน
ผู้น า 

ชุมนุม
คัดค้าน 

ร้องเรียน
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ฟ้องศาล 

นโยบายภาครัฐ ความขัดแย้ง 

ประเด็นความขัดแย้ง 

การจัดการความขัดแย้ง 

ไม่ได้รับการแก้ไข 

พึงพอใจ(ปัญหายตุิ) 

ได้รับการแก้ไข 
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4.2  ข้อเสนอแนะเชิงขับเคลื่อนการจัดการความขัดแย้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

จากประเด็นปัญหาความขัดแย้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่ามีอัตลักษณ์ของความขัดแย้งตาม
แนวนโยบายของรัฐด้านปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอแนะในเชิงขับเคลื่อนเพ่ือจัดการความขัดแย้ง
ดังต่อไปนี้ 

7) สร้างกลไกในระดับชุมชนให้มีกระบวนการจัดการความขัดแย้ง โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นองค์
สนับสนุนและส่งเสริม ประเมินผล 

8)  หน่วยงานภาครัฐจัดท าหลักสูตรอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารความขัดแย้งแก่ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

9) ทบทวนกลไกภาครัฐที่มีอยู่และปรับปรุงระบบการร้องเรียนให้มีความชัดเจนเพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึง
ของภาคประชาชน 

10) สร้างระบบเก็บรวบรมปัญหาความขัดแย้งภาคประชาชน โดยด าเนินโครงการการจัดการความขัดแย้ง
ของชุมชนต้นแบบ 

11) สร้างระบบการตรวจตราภายหลังจากการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และ/หรือสร้างระบบการวัดและ
ประเมินผล และการตรวจสอบหลังจากมีการร้องเรียนต่อหน่วยงานภาครัฐหรือมีการจัดการความ
ขัดแย้ง 

12) สร้างแนวปฏิบัติที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับระบบการร้องเรียน โดยด าเนินเป็นโครงการ
ร่วมกับหน่วยงานด้านการปกครองและสถาบันการศึกษา 

 
 
 
 

                                      
                                      คือ คูข่ัดแย้ง 
 
  
                                      คือ วิธีจัดการความขัดแย้ง 
 
                                      คือ ประเด็นขัดแย้ง 
 

                           คือ เส้นทางการเชื่อมโยงความขัดแย้ง 
 
                                     คือ ความขัดแย้ง 
                                        
                                     คือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นความขัดแย้งกับวิธีการจัดการความขัดแย้ง   
 
                                        คือ ความขัดแย้งได้รับการแก้ไข 
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รายการอ้างอิง 
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รายการเอกสารแนบ ประเภทเอกสารแนบ 
ก. แบบบันทึกข้อมูลแผนที่ความขัดแย้ง(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
ข. หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประเด็นความขัดแย้ง 
ค. กรอบระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ง. หนังสือขอผู้วิจัยและการตอบรับ 
จ. ประวัติผู้วิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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รายการเอกสารแนบ ก. แบบบันทึกข้อมูลแผนที่ความขัดแย้ง 

แบบบันทึกข้อมูลแผนที่ความขัดแย้ง (Conflict Mapping Template) 
(พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

 จังหวัด.................................................................................................................................................. 
 ประเด็นความขัดแย้งท่ี.......................................................................................................................... 
 ชื่อเรื่อง................................................................................................................................................. 

ประเด็นส ารวจ ความหมาย บันทึกข้อมูล 
พื้นที ่

(จังหวัด – อ าเภอ – ต าบล)  

ประเภทความขัดแย้ง 
ระบุประเภทความขัดแย้ง  

ระดับการรับรู้ของสังคม 
(ระดับท้องถิ่น – ระดับชาติ) 
 

 

ความเป็นมา 
ข้อมูลความเป็นมาของความขัดแย้ง  

 

คู่ขัดแย้งหลักและจดุยืน 
ข้อมูลของคู่ขัดแย้งและความต้องการ 
 

 

ผู้เกี่ยวข้องอื่น 
มีผู้เกี่ยวข้องอื่นหรือไม ่  

 

ระยะเวลา 
(น้อยกว่า 1 ปี – ระหว่าง 1-3 ปี – มากกว่า 3 ปี) เพิ่ม 
พ.ศ.ที่เกิด จน พ.ศ.  

สถานะ 
1)ยังไม่เคยได้รบัการแกไ้ข 
2)เคยมีความพยายามในการแกไ้ขแต่หยุดชะงักไป 
3)ก าลังอยู่ระหว่างการแกไ้ข 
4)ได้รับการแก้ไขแล้ว 

 

พลวัต 
(ขยายตัว – คลี่คลาย) 

 

ระดับความรุนแรง 
1) ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพยส์ินและร่างกาย 
2) มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
3) มีความเสียหายต่อร่างกายโดยมีผู้บาดเจ็บ 
4) มีความเสียหายต่อทรัพย์สินและร่างกายโดยมี
ผู้บาดเจ็บ 
5) มีความเสียหายต่อร่างกายโดยมีผู้เสียชีวิต 
6) มีความเสียหายต่อทรัพย์สินและและร่างกายโดยมี
ผู้เสยีชีวิต 

 

วิธีการแก้ไข 
1) กลยุทธ์ของการจัดการความขดัแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา 
2) ปัจจัยที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง 

 

 

ข้อมูลอ่ืนๆ(ถ้ามี) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ลงชื่อ 
                            ผู้บันทึกข้อมูล 
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                                 -------/--------/------ 
 

รายการเอกสารแนบ ข.  หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประเด็นความขัดแย้ง 
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รายการเอกสารแนบ ค.    กรอบระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 
 

ระยะเวลา วิธีการด าเนินงาน ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

เดือนที่ 1 
เมษายน 2561 

ประสานหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มผู้น าท้องถิ่น ชุมชน 
เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการด าเนินงานของ
ผู้วิจัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

20  หวัดหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการ
ประสานงาน รับทราบและตอบรับการด าเนิน
โครงการ 

เดือนที่ 2 
พฤษภาคม 2561 

ลงพื้นที่ส ารวจความขัดแย้งโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกและแบบสอบถามผ่านเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีความขัดแย้ง ประชาชน
ทั่ วไป ในพื้ นที่ จั งหวัด นครราชสีมา บุ รีรัมย์ 
สุรินทร์ ศรีษะเกษ  

ทราบพื้นที่ความขัดแย้ง ประเภทความขัดแย้ง
ระดับการรับรู้ของสังคม ผู้ขัดแย้งหรือที่เกี่ยวข้อง 
ระดับความขัดแย้ง วิธีการบริหารหรือแก้ไขความ
ขัดแย้ง ใน 4 จังหวัดตามแผนงาน 

เดือนที่ 3 
มิถุนายน 2561 

 

ลงพื้นที่ส ารวจความขัดแย้งโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกและแบบสอบถามผ่านเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีความขัดแย้ง ประชาชน
ทั่วไป ในพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
ยโสธร ร้อยเอ็ด 

ทราบพื้นที่ความขัดแย้ง ประเภทความขัดแย้ง
ระดับการรับรู้ของสังคม ผู้ขัดแย้งหรือที่เกี่ยวข้อง 
ระดับความขัดแย้ง วิธีการบริหารหรือแก้ไขความ
ขัดแย้ง ใน 4 จังหวัดตามแผนงาน 

เดือนที่ 4 
กรกฎาคม 2561 

ลงพื้นที่ส ารวจความขัดแย้งโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกและแบบสอบถามผ่านเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีความขัดแย้ง ประชาชน
ทั่ ว ไป  ใน พื้ น ที่ จั งห วั ด  ข อ น แ ก่ น  ชั ย ภู มิ  
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ 

ทราบพื้นที่ความขัดแย้ง ประเภทความขัดแย้ง
ระดับการรับรู้ของสังคม ผู้ขัดแย้งหรือที่เกี่ยวข้อง 
ระดับความขัดแย้ง วิธีการบริหารหรือแก้ไขความ
ขัดแย้ง ใน 4 จังหวัดตามแผนงาน 

เดือนที่ 5 
สิงหาคม 2561 

ลงพื้นที่ส ารวจความขัดแย้งโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกและแบบสอบถามผ่านเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีความขัดแย้ง ประชาชน
ทั่ ว ไป  ในพื้ นที่ จั งห วัด  สกลนคร นครพนม  
มุกดาหาร บึงกาฬ 

ทราบพื้นที่ความขัดแย้ง ประเภทความขัดแย้ง
ระดับการรับรู้ของสังคม ผู้ขัดแย้งหรือที่เกี่ยวข้อง 
ระดับความขัดแย้ง วิธีการบริหารหรือแก้ไขความ
ขัดแย้ง ใน 4 จังหวัดตามแผนงาน 

เดือนที่ 6 
กันยายน 2561 

ลงพื้นที่ส ารวจความขัดแย้งโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกและแบบสอบถามผ่านเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีความขัดแย้ง ประชาชน
ทั่วไป ในพื้นที่จังหวัด เลย หนองบัวล าภู อุดรธานี 
หนองคาย  

ทราบพื้นที่ความขัดแย้ง ประเภทความขัดแย้ง
ระดับการรับรู้ของสังคม ผู้ขัดแย้งหรือที่เกี่ยวข้อง 
ระดับความขัดแย้ง วิธีการบริหารหรือแก้ไขความ
ขัดแย้ง ใน 4 จังหวัดตามแผนงาน 

เดือนที่ 7 
ตุลาคม 2561 

จ าแนกข้อมูลตามแผนที่ความขัดแย้ ง(Conflict 
Mapping) /วิเคราะห์ข้อมูลความขัดแย้งในแต่ละ
จังหวัด จัดล าดับในการน าเสนอฐานข้อมูล 

ได้ฐานข้อมูลด้านความขัดแย้งรวม 20 จังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กรอบระยะเวลาด าเนินการ (Action Plan) ในการศึกษาวิจัย 
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เดือนที่ 8 
พฤศจิกายน 2561 

เขี ยน รายงานฉบั บ สมบู รณ์  (Final Report) 
น าเสนอผลการด าเนินงานทั้งหมดและผนวกกับ
ข้อมูลที่ ได้ด าเนินการศึกษา 

(ร่าง) รายงานฉบับสมบรูณ ์

เดือนที่ 9 
ธันวาคม 2561 

เขี ยน รายงานฉบั บ สมบู รณ์  (Final Report) 
น าเสนอผลการด าเนินงานทั้งหมดและผนวกกับ
ข้อมูลที่ ได้ด าเนินการศึกษา 

(ร่าง) รายงานฉบับสมบรูณ ์

เดือนที่ 10 
มกราคม 2562 

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) น าเสนอ
ผลการด าเนินงานตามโครงการทั้งหมดให้กับส านัก
สันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า  

ได้รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
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รายการเอกสารแนบ ง.    หนังสือขอผู้วิจัยและการตอบรับ 
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รายการเอกสารแนบ จ.   ประวัติผู้วิจัย 
 

 
ประวัติผู้วิจัย 

 
1. นามสกุล (ภาษาไทย)   นายปรีชาวัชร์ เศวตภัทรไพศาล 

     ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr.Preechawach Savetphataraphaisan 
   2. ระดับการศึกษา                       ปริญญาโท,นิติศาสตรมหาบัณฑิต(น.ม.) กฎหมายระหว่าง  
                                                        ประเทศ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์(นิติศาสตร์) 
                                            

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก 
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
      วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

  59 หมู่ 1 ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง  
  จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000  

      โทรศัพท์: 095-9496561  
      โทรสาร: 042-725-040 

  E-mail: j.preech@gmail.com 
   

5. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ  
กฎหมายระหว่างประเทศ/กฎหมายสิทธิมนุษยชน/กฎหมายการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 

            6.ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
        ผู้วิจัยมีประสบการณ์การบริหารโครงการวิจัยทั้งในมหาวิทยาลัยและทุนภายนอก เช่น 
                    (ก) งานวิจัยเรื่อง ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดปทุมธานี 
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี พ.ศ. 2544 
        (ข) งานวิจัยเรื่อง การศึกษาพัฒนาการความรับผิดทางอาญาของพระสงฆ์ที่อาบัติปราชิกกรณีเสพ
เมถุนมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปี พ.ศ. 2553 
        (ค) วิจัยเรื่อง ผลกระทบด้านสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2553 
                   (ง)  คู่มือข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 (ฉบับอ้างอิง) 
                   (จ) งานวิจัยเรื่อง การก าหนดความรับผิดทางอาญาของพระสงฆ์ที่อาบัติปราชิกกรณีอวดอุตริ
มนุสสธรรม สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 
 


