
 

 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการสาํรวจข้อมูลประเดน็ความขัดแย้ง 

จากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

เขตภาคเหนือ (Conflict Mapping Phase 2) 
 

 

 

โดย 

กมเลศ โพธิกนิษฐ 
 

 

เสนอ 

สาํนักสันตวิิธีและธรรมาภบิาล  
สถาบันพระปกเกล้า   

 

 

 

การศึกษาภายใต้โครงการฐานข้อมูลองค์ความรู้การจัดการความขัดแย้ง 

ที่เกดิจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ   

โดยการสนับสนุนจาก 

สาํนักสันตวิิธีและธรรมาภบิาล สถาบันพระปกเกล้า   
2561



ก 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

กระแสการพฒันาประเทศภายใต้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติตัง้แตอ่ดีตจนถึง

ปัจจบุนัสะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้นการพฒันาในเชิงวตัถเุพ่ือตอบสนองความเจริญเติบโตทางด้าน

เศรษฐกิจเป็นสําคญั ภายใต้ “วาทกรรมการพฒันา” จากการดําเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ 

(Mega-project) ตามแนวนโยบายของรัฐ ได้สร้างภาพจําให้กับคนส่วนหนึ่งท่ีคาดหวังว่า ด้วย

แนวทางการพัฒนาดงักล่าวจะนํามาซึ่งการมีคุณภาพชีวิตทัง้ทางขึน้เศรษฐกิจ และสังคมท่ีดีขึน้ 

อยา่งไรก็ตาม จากสถิตแิละข้อมลูอีกด้านหนึง่ก็สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบด้านลบท่ีเป็นผลพวกมา

จากการพฒันานัน้เช่นกนั ผลจากการพฒันาในลกัษณะท่ีขาดการกระจายตวัอย่างทัว่ถึง ส่งผลให้

เกิด “ปัญหาความเหล่ือมลํา้และความไม่เท่าเทียม” ในการเข้าถึงทรัพยากร ซึ่งลุกลามและ

กลายเป็น “รากเหง้าของความขัดแย้ง” (Roots of Conflict) อันนําไปสู่ความรุนแรงในสังคมใน

ท้ายท่ีสดุ (กมเลศ โพธิกนิษฐ, 2554, หน้า 5-9). 

 ข้อมลูเชิงประจกัษ์ท่ีแสดงให้เห็นความเป็นจริงอีกด้านหนึง่ คือ กว่า 40 ปีท่ีผ่านมาประเทศ

ไทยใช้แนวทางการพัฒนาท่ีมุ่งสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเน้นอุตสาหกรรมและการ

ส่งออก คู่ไปกับแนวคิดความทันสมัย (Modernization) และโลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งอยู่

ภายใต้กรอบของทนุนิยม ประชาธิปไตย แบบตะวนัตก ทําให้ ประเทศไทยมีลกัษณะ "ทนัสมยัแตไ่ม่

พฒันา (Modernization without development)" ส่งผลให้สิทธิชมุชนท้องถ่ินผู้ เป็นเจ้าของพืน้ท่ีถูก

ทิง้ไว้ด้านหลงั (สํานกังานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต,ิ 2557, หน้า 196)  

นอกจากนี ้รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ พบว่า โครงการพัฒนาตามแนวนโยบายของรัฐหลายๆ โครงการก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม ปัญหาสําคัญประการหนึ่งเน่ืองมาจากการดําเนินการ

โครงการเหล่านัน้ไม่ได้มาจากความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน ตลอดจนการไม่เปิดโอกาสให้

ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น ย่ิงกวา่นัน้ กลยทุธ์ “การประนีประนอมยอมความ” 

ผ่านวิธี “การจ่ายค่าชดเชย” มกัถกูใช้จากรัฐบาลในหลายยุค หลายสมยั เสมือนกบัว่าเป็นกลยุทธ์

หลกัในการบริหารความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้เสมือนเป็นสิ่งปกติ ซึ่งแนวทางดงักล่าวนัน้มุ่งเน้นไปท่ีการ

ให้ความสําคญัและชดเชยในมิติทาง “เศรษฐกิจ” และ “ตวัเงิน” เป็นหลกั หากแตล่ะเลย และไม่ให้

ความสําคญักับ “คุณค่าทางจิตใจ” และ “ระบบความสัมพนัธ์” อย่างเพียงพอ จนทําให้ประเด็น

ปัญหาดงักล่าวลุกลาม และขยายตวัสู่ความหวาดระแวง (Suspicious) ไม่ไว้ใจ (Mistrust) และ

ขยายตวัไปสู่ความขดัแย้งระหว่างชมุชน โดยกลุ่มชาวบ้าน และองค์กรภาครัฐ ซึ่งยากท่ีจะประสาน

และทําให้คืนดีดงัเดมิในระยะเวลาอนัสัน้ (อาภา หวงัเกียรต,ิ 2558).  
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จากสภาพปัญหาดงัท่ีได้กล่าวมาในข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างรัฐกับ

ประชาชน ซึง่เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการพฒันาประเทศภายใต้ยทุธศาสตร์ความไม่สมดลุและนํามา

ซึง่ผลกระทบตอ่ คณุภาพชีวิตของประชาชนทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมอยา่งไม่อาจ

หลีกเล่ียงได้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในประเด็นของความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินโครงการพฒันา

ตามแนวนโยบายของรัฐ  ด้วยเหตนีุ ้ผู้ศกึษาจึงมุ่งศกึษาการจดัการความขดัแย้งดงักล่าว ผ่านการ

จัดทําแผนท่ีความขัดแย้ง (Conflict Map)  ซึ่งเป็นการสํารวจ ศึกษา จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล

ประเด็นสถานการณ์ความขดัแย้งจากการดําเนินโครงการพฒันาต่างๆ ตามแนวนโยบายของรัฐใน

พืน้ท่ี 16 จงัหวดัในเขตภาคเหนือ เพ่ือจดัทําข้อมูลสาเหต ุคู่ขดัแย้ง ความสําคญัของปัญหา และ

สถานะปัจจุบนัของความขดัแย้งในพืน้ท่ีภาคเหนือ โดยการศกึษาถึงสภาพความเป็นจริงของพืน้ท่ี 

(Area Based) โดยวิธีการศกึษาและวิเคราะห์ถึงสาเหต ุ(Roots of Conflict) พลวตัของความขดัแย้ง 

(Dynamics of Conflict) และแนวทางการบริหารความขัดแย้งท่ีใช้ ตลอดจนผลลัพธ์จากการ

ดําเนินการดงักล่าว (Conflict Management Approached) ตลอดจนนําเสนอทางเลือกเพ่ือการ

บริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในอนาคต (An Alternative Way for Creative Conflict 

Resolution) และสรุปประเดน็ความขดัแย้งท่ีเป็นปัญหาสําคญั และเร่งดว่นของแตล่ะพืน้ท่ีตลอดจน

ร่วมกันต่อยอดและสนบัสนุนให้เกิดการวางแผนการพฒันาเพ่ือการแก้ปัญหาในพืน้ท่ี และพฒันา

ท้องถ่ินนัน้ๆอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อความต้องการของรัฐและความต้องการของ

ชุมชนหรือประชาชนนัน้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกันและยอมรับกันได้ ทําให้ประเทศเกิดการพฒันา

อยา่งสมดลุและยัง่ยืน มีความเจริญรุ่งเรือง ได้ตอ่ไปในอนาคตเป็นรูปธรรมตอ่ไปในอนาคต 

งานวิจยัชิน้นีป้ระยกุต์ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ แบบกรณีศกึษา (Case Study) ซึง่เป็น

การศึกษาวิจัยเชิงสํารวจร่วมกับการกําหนดประเด็นปัญหาเบือ้งต้น โดยผู้ วิจัยได้คัดเลือก

กรณีศึกษาของสถานการณ์ความขดัแย้งด้วยวิธีการการสุ่มตวัอย่างแบบสโนว์บอลหรือแบบลกูโซ่ 

(Snow Ball or Chain Sampling) จากการให้ข้อมูลของกลุ่ม Key Informant เขตภาคเหนือใน

โครงการวิจยับทบาทผู้หญิงกับการจดัการความขดัแย้งในประเทศไทย ของสํานกัสนัติวิธีและธรร

มาภิบาล สถาบนัพระปกเกล้า โดยเก็บข้อมูลร่วมกับการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) 

ถึงพลวตัความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะพืน้ท่ี 16 จงัหวดัภาคเหนือ จงัหวดัละ 5 ประเด็น รวมทัง้สิน้ 

80 ประเด็นความขัดแย้ง และทําเช่นนีเ้ร่ือยไปจนกระทั่งข้อมูลอ่ิมตัว เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้จาก

การศกึษามาสรุป และสงัเคราะห์เป็นแผนท่ีความขดัแย้ง (Conflict Mapping) ในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ

เสนอต่อสํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และเป็นประโยชน์ในการจัดทํา

ภาพรวมข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการดําเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐใน

ระดบัประเทศตอ่ไป 
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 ผลการศกึษาสรุปได้เป็น 2 สว่นใหญ่ๆ ดงันี ้สว่นแรก คือ บทวิเคราะห์ประเดน็ความขดัแย้ง

เชิงพืน้ท่ีภาคเหนือท่ีวา่ด้วยอตัลกัษณ์ของความขดัแย้ง, กระบวนการจดัการความขดัแย้งท่ีพบ, และ

แผนท่ีความขดัแย้งของพืน้ท่ีภาคเหนือ (Conflict Mapping) ในภาพรวมของภมูิภาค ส่วนท่ีสอง คือ 

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ท่ีภาคเหนือท่ีสามารถนําไปเป็นทางเลือกในการการบริหารความขดัแย้งโดย

สนัตวิิธีท่ีเป็นรูปธรรม และควรจะดําเนินการตอ่ไปในอนาคต  

 ผลการศกึษาเก่ียวกบับทวิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้งเชิงพืน้ท่ีภาคเหนือ พบว่า 1) 

อัตลักษณ์ของความขัดแย้งเชิงพืน้ท่ีภาคเหนือ ส่วนใหญ่เป็นไปในลกัษณะของความเป็นเหตุ

เป็นผล และเช่ือมโยงกนัเสมือนวงจรอุบาทว์ของความขดัแย้ง โดยเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างความ

ขดัแย้งด้านโครงสร้าง (Structural Conflict) ผลประโยชน์ (Interests Conflict) ด้านข้อมูลข่าวสาร 

(Data Conflict) โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในประเดน็ของการจดัการสิ่งแวดล้อม ท่ีมีผลให้เกิดความรู้สกึไม่

ปลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) ของประชาชนคนธรรมดาผู้ เป็นเจ้าของพืน้ท่ี 

 ทัง้นี ้ชนวนของความขัดแย้งมักจะเกิดขึน้จากความขัดแย้งด้านโครงสร้าง (Structural 

Conflict) ท่ีดําเนินปในลกัษณะของการใช้อํานาจรัฐ ผ่านการออกนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ 

และข้อบงัคบั โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเด็นของการออกประทานบตัร หรือการอนุญาตให้มีการ

ก่อสร้าง หรือดําเนินโครงการท่ีมีความสุ่มเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบตอ่คนในชมุชน ซึง่ความขดัแย้งด้าน

โครงสร้างนีม้ักพบข้อสงสัย และข้อสังเกตุถึงความเก่ียวโยงถึงความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ 

(Interests Conflict) ท่ีพยายามเอือ้ประโยชน์ให้กับคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดท่ีจะได้รับจากการดําเนิน

นโยบาย หรือโครงการของรัฐนัน้ๆ หรือไม่ และเม่ือจดุเร่ิมต้นของการดําเนินนโยบาย หรือโครงการ

ของรัฐเป็นไปด้วยความเคลือบแคลงและสงสัย และดูเหมือนจะมีแรงกระตุ้นบางอย่างพยายาม

ผลกัดนัให้เกิดขึน้ให้ได้ ทําให้ประเด็นของการให้ข้อมูลท่ีชดัเจนแก่ประชาชนจึงได้รับการมองข้าม 

หรือละเลยท่ีจะปฏิบตัิ ทัง้ท่ีเจตนา และไม่เจตนา ทําให้เกิดภาวะความขดัแย้งด้านข้อมูลข่าวสาร 

(Data Conflict) ซึ่งแนวนโยบาย หรือการใช้อํานาจดงักล่าวจึงต้องตอบสนองให้เกิดขึน้ โดยเป็นไป

ในลกัษณะของนโยบายแบบสัง่การจากบนลงล่าง (Top-down Policy) ท่ีละเลยถึง “กระบวนการมี

ส่วนร่วมของคนในชุมชน” (Public Participation)  ปรากฎการณ์ดังกล่าวนํามาสู่ความรู้สึกไม่

ปลอดภัยในการดํารงชีวิต (Insecurity) ของชาวบ้านผู้ ต้องรับความเส่ียง (Risk) ในการเผชิญกับ

ผลกระทบจากการดําเนินนโยบาย หรือโครงการของรัฐดงักล่าว ทัง้ในส่วนของผลกระทบทางสงัคม 

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางสขุภาพ 

 สรุปได้ว่า อัตลักษณ์ของความขัดแย้งอันเน่ืองจากโครงการตามนโยบายของภาครัฐท่ี

เกิดขึน้ในเขตภาคเหนือ โดยสว่นใหญ่เป็นความขดัแย้งระหวา่งภาครัฐ บรษัทเอกชน และชมุชน โดย

มีรากฐานความขดัแย้งท่ีมีความเก่ียวเน่ืองและสมัพนัธ์กนัในลกัษณะลูกโซ่ ทัง้ในส่วนของประเด็น

ด้านโครงสร้าง (Structural Conflict) ร่วมกับความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ (Interest conflict) ใน
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การกําหนดนโยบาย หรือโครงการของรัฐแบบบนลงล่าง (Top-down Approach) โดยท่ีภาครัฐ มกั

มีอ้างถึงเหตุผลในการดําเนินนโยบาย หรือโครงการของรัฐ ภายใต้ “วาทกรรมการพัฒนา” 

(Development Discourses) และรัฐก็มีหน้าท่ีท่ีสําคัญ และมีความชอบธรรมท่ีจะต้องแปลง

ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์กับความเจริญของประเทศโดยภาพรวม ปราศจากความร่วมมือ

ของประชาชน ซึง่ผลท่ีตามมา คือ ความรู้สกึไมส่บายใจ ความคบัข้องใจ และกลายเป็นความขดัแย้ง

ในท้ายท่ีสดุ  

2) กระบวนการจัดการความขัดแย้งท่ีพบ พบว่า ประเด็นความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี

ภาคเหนือนัน้เป็นไปในลักษณะของ “ผลท่ีลุกลาม” (Result of Escalation) จากความห่วงกังวล 

ความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในประเด็นของผลกระทบทางสงัคม ผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางสุขภาพดงักล่าวไว้ในข้างต้น ซึ่งกระบวนการแก้ไขปัญหามักไม่

เกิดขึน้อย่างทันทีทันใด หากแต่กระบวนการแก้ปัญหาจะเร่ิมจากการเรียกร้องไปยังหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหา แตข้่อเรียกร้องนัน้มกัถกูเพิกเฉย หรือกลบัไมไ่ด้รับความสนใจ จนลกุลาม

จากประเดน็ของผลกระทบกลายเป็นประเดน็ความขดัแย้ง  

ทัง้ นี  ้สภาวการณ์ดังกล่าวได้สร้าง “บรรยากาศของความไม่ไ ว้วางใจ” (Mistrust 

Atmosphere) ปกคลมุในจิตใจของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ ย่ิงกว่านัน้ ความไม่ไว้วางใจดงักลา่ว

ได้ขยายตัวลุกลามกลายเป็น “การระบาดทางอารมณ์”  (Emotional Contagion) ในหมู่ผู้ ได้รับ

ผลกระทบดงักลา่วทําให้เกิดการรวมตวักนัซึง่ลกุลามไปถึงการลกุฮือขึน้เพ่ือคดัค้าน และตอ่ต้านการ

ดําเนินนโยบาย หรือโครงการของรัฐดงักล่าว ทัง้ในรูปของการรวมตวัประท้วง การปิดถนน การย่ืน

หนัง สือประท้วงแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี เ ก่ียวข้องในทุกระดับ ตลอดจนการเดินขบวนเข้า

กรุงเทพมหานครเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรม และเพ่ือเพิ่ม “เสียงในการตอ่รอง” (Empowerment) 

ให้กบัข้อเรียกร้องของกลุม่ตนเอง 

ดงันัน้ เม่ือ “ผลกระทบฯ” ลกุลามขยายตวัจนกลายเป็น “ความขดัแย้ง” โดยมี “บรรยากาศ

ของความไม่ไว้วางใจ” เป็นตวักระตุ้นให้บรรยากาศครุกรุ่น กระบวนการจดัการความขดัแย้งท่ีพบ

ส่วนใหญ่จึงเป็นไปในลกัษณะของ “การบรรเทาอาการ” กล่าวคือ เป็นไปในลกัษณะของข้าราชการ

ชัน้ผู้ใหญ่เดนิทางมารับหนงัสือร้องเรียนจากกลุม่ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงการทําหน้าท่ีเป็น 

"ผู้ เจรจราเกลีย้กลอ่ม" (Lobbyist) ให้ชาวบ้านเข้าใจในเบือ้งต้น รับปากวา่จะดําเนินการแก้ไขปัญหา

ให้ รับเร่ืองไว้เพ่ือส่งต่อในระดับท่ีสูงขึน้ ตลอดจนเป็นประธานในการเปิดเวทีประชุมเพ่ือรัลฟัง

ข้อเท็จจริงจากประเด็นความขัดแย้งในพืน้ท่ี แต่อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการแก้ไขปัญหา

ดงักลา่วยงัเป็นไปในลกัษณะของ “การเฝา้ระวงัสถานการณ์” ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แตเ่ชือ้

ของความขดัแย้งนัน้ยงัไม่หายขาด ซึ่งอาจแสดงอาการหรือลกุลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า หรือเม่ือไม่ได้

รับการดําเนินการตามท่ีได้สญัญา หรือรับปากไว้ ซึ่งความขดัแย้งในครัง้หลงันีจ้ะทวีความรุนแรง 
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และแก้ไขได้ยากขึน้จากครัง้แรก เน่ืองจากกําแพงของความอดทน ความไว้วางใจ และความเช่ือใจ

ได้ถกูทําลายลงด้วยคนท่ีเคยรับปากว่าจะชว่ยเหลือ ซึ่งเสมือนเป็นท่ีพึง่สดุท้ายของพวกเขา แตก่ลบั

ถกูละเลย และไมใ่สใ่จ  

 ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ท่ีภาคเหนือท่ีสามารถนําไปเป็นทางเลือกในการการบริหาร

ความขัดแย้งโดยสันติวิธีท่ีเป็นรูปธรรม และควรจะดาํเนินการต่อไปในอนาคต พบว่า จาก

สภาพ “ผลกระทบฯ” ท่ีไม่ได้การแก้ไขแบบทันทีทันใด รวมถึงการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง 

เหมาะสม และสอดคล้องกับประเด็นปัญหา จนทําให้ผลกระทบดังกล่าวลุกลามขยายตัวจน

กลายเป็น “ความขดัแย้ง” ดงัท่ีพบในกรณีศกึษาตา่งๆ ในพืน้ท่ีภาคเหนือ ดงันัน้ จากผลการศกึษาท่ี

ได้ ผู้ วิจยัจงึมีข้อเสนอแนะดงันี ้ 

1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการศึกษาจะเ ห็นไ ด้ว่าสาเหตุปัญหาความขัดแย้งส่วนใหญ่นัน้ เ ป็น

ความสมัพนัธ์ระหว่างสาเหตดุ้าน “โครงสร้าง” และ “ผลประโยชน์” ระหว่างภาครัฐกบัภาคเอกชน 

ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ประชาชน ดงันัน้ เพ่ือเป็นการปอ้งกนัปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ รวมถึงเพ่ือเป็นการยบัยัง้ 

และตดัตอนวงจรอบุาทว์ การบริหารจดัการของภาครัฐจึงควรต้องดําเนินการบนพืน้ฐานของ “หลกั

ธรรมาภิบาล” (Good Governance) ท่ีมีส่วนผสมระหว่าง หลกัคณุธรรม หลกันิติธรรม หลกัความ

โปร่งใส หลกัความมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุ้มค่า อนัจะเป็นการสร้างการ

บริหารจดัการท่ีดีในยทุธศาสตร์การพฒันาประชารัฐ โดยให้ความสําคญักบัการพฒันาประสิทธิภาพ

ของภาคราชการ การสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคประชาชน เ พ่ือให้เ ข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการพฒันาได้อย่างเต็มศกัยภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างภาครัฐ

กับประชาชน เพ่ือให้เกิดการประสานร่วมมือกันในการพฒันาประเทศ และเป็นการป้องกันความ

ขดัแย้งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตในอีกทางหนึง่ด้วย 

2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัตกิาร 

2.1) ภาครัฐควรเปิดชอ่งทางการส่ือสาร ผา่นการให้ข้อมลูขา่วสาร และข้อเท็จจริงท่ีเป็น

จริง เป็นธรรม ตอ่ทัง้สองฝ่าย เพ่ือสร้างความไว้วางใจ (Trust Building) ผ่านการประชาพิจารณ์ทัง้

ในระดบัหมู่บ้าน ตําบล จงัหวดั และกลุ่มคนหลายๆ กลุ่ม เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นถึงผลดีผลเสียของ

โครงการฯ และต้องชีแ้จงรายละเอียดในการบริหารจัดการพืน้ท่ีทางโครงการฯเข้าไปดําเนินการ

ก่อสร้างให้ชดัเจน รวมถึงเปิดช่องทางในการติดตามเร่ืองราวร้องทกุข์ และการแจ้งข่าวคราวความ

คืบหน้าในการดําเนินงานให้กับประชาชนรับทราบความเคล่ือนไหว ตลอดจน ความห่วงกงัวลและ

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ ตลอดจนการแสดงความคดิเห็น และข้อเท็จจริงตอ่กนัและกนั เพ่ือสร้างความเข้าใจ

ท่ีมาจากข้อมลูท่ีเป็นจริงของทัง้สองฝ่าย 
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2.2) ควรจดัตัง้คณะกรรมการร่วมเพ่ือติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานโครงการฯ 

ระหว่างชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐ/ท้องถ่ิน และตวัแทนการดําเนินโครงการ ในรูปของการจัดตัง้

คณะกรรมการร่วมท่ีมีสดัสว่นของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในทุกภาคส่วน เพ่ือประโยชน์ในการขบัเคล่ือน 

ศกึษา และตรวจสอบโครงการดงักลา่วอย่างถ่ีถ้วน รอบคอบ และเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย 

2.3) ภาครัฐควรทําหน้าท่ีในการเป็นคนกลาง (Mediator) ในการจดัเวที เพ่ือให้ทัง้สอง

ฝ่ายได้เจรจาพดูคยุถึงประเด็นปัญหาและความต้องการของทัง้สองฝ่าย เพ่ือสร้างความเข้าใจ และ

หาทางออกร่วมกนัของคูก่รณี  

2.4) ก่อนการดําเนินโครงการควรมีการศกึษาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ตอ่ชมุชนในทุก

มิติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเด็นของผลกระทบทางสังคม ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และ

ผลกระทบทางสขุภาพ 

2.5) เม่ือสิน้สุดโครงการ ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลถึงผลจาก

โครงการ ความพึงพอใจของโครงการ รวมถึง ความพึงพอใจ และผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

ตามความรู้สึก ความคดิเห็นของคนในชมุชนผู้ ท่ีรับผลกระทบโดยตรงจากการพฒันานัน้ๆ ทัง้นี ้อาจ

ดําเนินการผ่านการตัง้คณะกรรมการร่วม ท่ีมีสดัส่วนของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วนเข้าเป็น

คณะกรรมการแก้ปัญหาดงักลา่วอยา่งเป็นรูปธรรม 

2.6) ควรใช้กลไก “ศนูย์ยตุิธรรมชมุชน” เป็นกลไกในการขบัเคล่ือนเร่ืองยตุิธรรมชมุชน 

และแก้ไขข้อพิพาทเบือ้งต้นในพืน้ท่ี ทัง้นี ้ควรมีการพฒันาศกัยภาพของคณะกรรมการศนูย์ยตุิธรรม

ชุมชนประกอบด้วยเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ

แนวนโยบายยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์ของรัฐบาลในภาพรวมตอ่ไป 

3) ข้อเสนอแนะเชิงวิจัย 

3.1) ควรมีการศกึษาเชิงลึกถึงรูปแบบท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารความขดัแย้ง 

(Best Practices) ตามแนวทางสันติวิธีของหมู่บ้าน และชุมชนท่ีประสบปัญหาความขดัแย้งจาก

โครงการพฒันาของรัฐ เพ่ือถอดบทเรียน และองค์ความรู้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีทําให้ประสบความสําเร็จ

เพ่ือขยายผลสูห่มูบ้่าน/ชมุชนอ่ืนๆ ตอ่ไป 

3.2) ควรมีก่ีประเมินผลศกัยภาพ และการศกึษาสภาพปัญหา และอปุสรรคในการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการศนูย์ยตุธิรรมชมุชน ในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง เพ่ือขยายผลใน

การใช้ศนูย์ยตุธิรรมชมุชนเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง

โดยสนัตวิิธีจากรัฐบาลสูพื่น้ท่ีหมูบ้่าน/ชมุชนท่ีเข้มแข็ง และเป็นรูปธรรมตอ่ไป
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คาํนํา 
วาทกรรม “การพฒันา” จากการดําเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ สว่นใหญ่ถกูสร้าง

ขึน้ผ่านกลไกอุดมการณ์ร่วมกับกลไกกฎหมายและนโยบายของรัฐ เพ่ือสร้าง “ความยินยอม” ให้

เกิดขึน้ในหมู่ประชาชนคนทัว่ไป แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้กระแสวาทกรรมการพฒันาดงักล่าวนัน้ 

ด้านหนึ่งได้สร้างภาพฝันถึงความทนัสมยั และคณุภาพชีวิตท่ีดีกว่าให้ตราตรึงใจความคิดและจิตใจ

ของประชาชน ในขณะท่ีอีกด้านหนึ่งก็ได้ปลุกเร้ากระแสของการต่อต้านขดัขืนและความไม่ยอม

จํานนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการพฒันาและก่อให้เกิด “ความขดัแย้ง” ในท้ายท่ีสดุด้วย

เชน่กนั  

เม่ือเกิดความขดัแย้งภายใต้กระแสการพฒันานนัน้ วิธีการแก้ปัญหาแบบเก่าๆ ท่ีรัฐมกัจะ

ใช้ “การประนีประนอมยอมความ” ผ่านวิธี “การจ่ายคา่ชดเชย” หรือ การแก้ไขปัญหาด้วยกฎหมาย

ผา่นการฟ้องร้อง และเป็นคดีความดเูหมือนจะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีไมเ่หมาะสมกบับริบท

ของสงัคมไทยนกั หลายๆ พืน้ท่ีท่ีใช้กลยทุธ์ในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งลกัษณะดงักลา่วต้องตก

อยู่ในสภาวะของ “การกลดัประดมุเม็ดแรกผิด” ซึ่งทําให้เกิดการแก้ไขปัญหาท่ีไม่เป็นระบบ ท่ีมุ่ง

แก้ปัญหาท่ีปรากฎการณ์ ไม่ได้แก้ท่ีรากเหง้าของปัญหา และต้องคอยตามแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้

ตามมาต่อไปเร่ือยๆ จนทําให้ประเด็นปัญหาลุกลามขยายตวั และยากท่ีจะประสานความสมัพนัธ์ 

และทําให้คืนดีดงัเดมิในระยะเวลาอนัสัน้ 

โครงการสํารวจข้อมลูประเด็นความขดัแย้ง จากการดําเนินโครงการตามแนวนโยบายของ

รัฐ เขตภาคเหนือ (Conflict Mapping Phase 2) เป็นโครงการตอ่เน่ือง ภายใต้แนวคดิของ “โครงการ

ฐานข้อมูลองค์ความรู้การจัดการความขัดแย้ง” โดยสํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบัน

พระปกเกล้า ท่ีเล็งเห็นความสําคญัในการรวบรวมองค์ความรู้การจดัการความขดัแย้งท่ีเกิดจากการ

ดําเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ เพ่ือมุ่งจัดทําข้อมูลสาเหตุ คู่ขัดแย้ง ความสําคัญของ

ปัญหา และสถานะปัจจบุนัของความขดัแย้งทัว่ประเทศ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจ

ในแตล่ะภูมิภาคตระหนกัถึงความสําคญัของความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้จากโครงการตา่งๆ ตามแนวทาง

ของรัฐโดยจดัทําฐานข้อมลูในพืน้ท่ีของตนอยา่งเป็นระบบ  

ผู้ วิจัยหวังว่า รายงานฉบับนีจ้ะเป็นคู่มือ หรือเข็มทิศขององค์ความรู้ความขัดแย้งท่ีให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมโดยนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงข้อมูลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมตอ่ไป 

 

สารบัญ 
เร่ือง หน้า 

สารบัญ 

กมเลศ โพธิกนิษฐ 

พฤศจิกายน 2561 
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เร่ือง หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร ก-ฉ 

คาํนํา 2 

โครงการสาํรวจข้อมูลประเดน็ความขัดแย้ง 

จากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ เขตภาคเหนือ 5  

หลักการเหตุผล 5 

วัตุประสงค์ 6 

ขอบเขตการศึกษา 7 

ระยะเวลาดาํเนินการศึกษา 8 
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ส่วนแรก: บทวิเคราะห์ประเดน็ความขัดแย้งเชิงพืน้ท่ีภาคเหนือ  252-254 
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2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตัิการ       255 

3) ข้อเสนอแนะเชิงวิจยั        256 

เอกสารอ้างองิ 257-265 

ภาคผนวก 266-300 

ประวัตผู้ิวิจัย 301-303 
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1. หลักการและเหตุผล 

กระแสการพฒันาประเทศภายใต้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติตัง้แตอ่ดีตจนถึง

ปัจจบุนัสะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้นการพฒันาในเชิงวตัถเุพ่ือตอบสนองความเจริญเติบโตทางด้าน

เศรษฐกิจเป็นสําคญั ภายใต้ “วาทกรรมการพฒันา” จากการดําเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ 

(Mega-project) ตามแนวนโยบายของรัฐ ได้สร้างภาพจําให้กับคนส่วนหนึ่งท่ีคาดหวังว่า ด้วย

แนวทางการพัฒนาดงักล่าวจะนํามาซึ่งการมีคุณภาพชีวิตทัง้ทางขึน้เศรษฐกิจ และสังคมท่ีดีขึน้ 

อยา่งไรก็ตาม จากสถิตแิละข้อมลูอีกด้านหนึง่ก็สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบด้านลบท่ีเป็นผลพวกมา

จากการพฒันานัน้เช่นกนั ผลจากการพฒันาในลกัษณะท่ีขาดการกระจายตวัอย่างทัว่ถึง ส่งผลให้

เกิด “ปัญหาความเหล่ือมลํา้และความไม่เท่าเทียม” ในการเข้าถึงทรัพยากร ซึ่งลุกลามและ

กลายเป็น “รากเหง้าของความขัดแย้ง” (Roots of Conflict) อันนําไปสู่ความรุนแรงในสังคมใน

ท้ายท่ีสดุ (กมเลศ โพธิกนิษฐ, 2554, หน้า 5-9). 

 ข้อมลูเชิงประจกัษ์ท่ีแสดงให้เห็นความเป็นจริงอีกด้านหนึง่ คือ กว่า 40 ปีท่ีผ่านมาประเทศ

ไทยใช้แนวทางการพัฒนาท่ีมุ่งสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเน้นอุตสาหกรรมและการ

ส่งออก คู่ไปกับแนวคิดความทันสมัย (Modernization) และโลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งอยู่

ภายใต้กรอบของทนุนิยม ประชาธิปไตย แบบตะวนัตก ทําให้ ประเทศไทยมีลกัษณะ "ทนัสมยัแตไ่ม่

พฒันา (Modernization without development)" ส่งผลให้สิทธิชมุชนท้องถ่ินผู้ เป็นเจ้าของพืน้ท่ีถูก

ทิง้ไว้ด้านหลงั (สํานกังานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต,ิ 2557, หน้า 196)  

นอกจากนี ้รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ พบว่า โครงการพัฒนาตามแนวนโยบายของรัฐหลายๆ โครงการก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม ปัญหาสําคัญประการหนึ่งเน่ืองมาจากการดําเนินการ

โครงการเหล่านัน้ไม่ได้มาจากความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน ตลอดจนการไม่เปิดโอกาสให้

ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น ย่ิงกวา่นัน้ กลยทุธ์ “การประนีประนอมยอมความ” 

ผ่านวิธี “การจ่ายค่าชดเชย” มกัถกูใช้จากรัฐบาลในหลายยุค หลายสมยั เสมือนกบัว่าเป็นกลยุทธ์

หลกัในการบริหารความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้เสมือนเป็นสิ่งปกติ ซึ่งแนวทางดงักล่าวนัน้มุ่งเน้นไปท่ีการ

ให้ความสําคญัและชดเชยในมิติทาง “เศรษฐกิจ” และ “ตวัเงิน” เป็นหลกั หากแตล่ะเลย และไม่ให้

ความสําคญักับ “คุณค่าทางจิตใจ” และ “ระบบความสมัพนัธ์” อย่างเพียงพอ จนทําให้ประเด็น

ปัญหาดงักล่าวลุกลาม และขยายตวัสู่ความหวาดระแวง (Suspicious) ไม่ไว้ใจ (Mistrust) และ

โครงการสาํรวจข้อมูลประเดน็ความขัดแย้ง 

จากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ เขตภาคเหนือ 
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ขยายตวัไปสู่ความขดัแย้งระหว่างชมุชน โดยกลุ่มชาวบ้าน และองค์กรภาครัฐ ซึ่งยากท่ีจะประสาน

และทําให้คืนดีดงัเดมิในระยะเวลาอนัสัน้ (อาภา หวงัเกียรต,ิ 2558).  

จากสภาพปัญหาดงัท่ีได้กล่าวมาในข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างรัฐกับ

ประชาชน ซึง่เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการพฒันาประเทศภายใต้ยทุธศาสตร์ความไม่สมดลุและนํามา

ซึง่ผลกระทบตอ่ คณุภาพชีวิตของประชาชนทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมอยา่งไม่อาจ

หลีกเล่ียงได้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในประเด็นของความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินโครงการพฒันา

ตามแนวนโยบายของรัฐ  ด้วยเหตนีุ ้ผู้ศกึษาจึงมุ่งศกึษาการจดัการความขดัแย้งดงักล่าว ผ่านการ

จัดทําแผนท่ีความขัดแย้ง (Conflict Map)  ซึ่งเป็นการสํารวจ ศึกษา จดัเก็บ และรวบรวมข้อมูล

ประเด็นสถานการณ์ความขดัแย้งจากการดําเนินโครงการพฒันาต่างๆ ตามแนวนโยบายของรัฐใน

พืน้ท่ี 16 จงัหวดัในเขตภาคเหนือ เพ่ือจดัทําข้อมูลสาเหต ุคู่ขดัแย้ง ความสําคญัของปัญหา และ

สถานะปัจจุบนัของความขดัแย้งในพืน้ท่ีภาคเหนือ โดยการศกึษาถึงสภาพความเป็นจริงของพืน้ท่ี 

(Area Based) โดยวิธีการศกึษาและวิเคราะห์ถึงสาเหต ุ(Roots of Conflict) พลวตัของความขดัแย้ง 

(Dynamics of Conflict) และแนวทางการบริหารความขัดแย้งท่ีใช้ ตลอดจนผลลัพธ์จากการ

ดําเนินการดงักล่าว (Conflict Management Approached) ตลอดจนนําเสนอทางเลือกเพ่ือการ

บริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในอนาคต  (An Alternative Way for Creative Conflict 

Resolution) และสรุปประเดน็ความขดัแย้งท่ีเป็นปัญหาสําคญั และเร่งดว่นของแตล่ะพืน้ท่ีตลอดจน

ร่วมกนัต่อยอดและสนบัสนุนให้เกิดการวางแผนการพฒันาเพ่ือการแก้ปัญหาในพืน้ท่ี และพฒันา

ท้องถ่ินนัน้ๆอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อความต้องการของรัฐและความต้องการของ

ชุมชนหรือประชาชนนัน้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกันและยอมรับกันได้ ทําให้ประเทศเกิดการพฒันา

อยา่งสมดลุและยัง่ยืน มีความเจริญรุ่งเรือง ได้ตอ่ไปในอนาคตเป็นรูปธรรมตอ่ไปในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1) เพ่ือจดัทําข้อมลูสาเหตรุากเหง้าของความขดัแย้ง (Roots of Conflict) ตวัแสดงท่ีเป็นคู่

ขัดแย้ง และพลวัตของความขัดแย้ง (Dynamics of Conflict) รวมถึงสถานะปัจจุบันของความ

ขดัแย้งอนัเน่ืองมาจากโครงการท่ีเกิดขึน้ตามแนวนโยบายของรัฐ ใน 16 จงัหวดัในเขตภาคเหนือ  

2.2) เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาจดัทําแผนท่ีความขัดแย้ง (Conflict Mapping) อนัเน่ืองมาจาก

โครงการท่ีเกิดขึน้ตามแนวนโยบายของรัฐ ใน 16 จงัหวดัในเขตภาคเหนือ  

 

3. ระยะเวลาดาํเนินการศึกษา 

ระยะเวลารวมทัง้สิน้ 10 เดือน (ระหวา่ง 1 เมษายน 2561–31 มกราคม 2562) 
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4. ขอบเขตของการดาํเนินงาน 
 4.1 ขอบเขตด้านระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจยัชิน้นีป้ระยกุต์ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ แบบกรณีศกึษา (Case Study) ซึง่เป็น

การศึกษาวิจัยเชิงสํารวจร่วมกับการกําหนดประเด็นปัญหาเบือ้งต้น โดยผู้ วิจัยได้คัดเลือก

กรณีศึกษาของสถานการณ์ความขดัแย้งด้วยวิธีการการสุ่มตวัอย่างแบบสโนว์บอลหรือแบบลกูโซ่ 

(Snow Ball or Chain Sampling) จากการให้ข้อมูลของกลุ่ม Key Informant เขตภาคเหนือใน

โครงการวิจยับทบาทผู้หญิงกับการจดัการความขดัแย้งในประเทศไทย ของสํานกัสนัติวิธีและธรร

มาภิบาล สถาบนัพระปกเกล้า โดยเก็บข้อมูลร่วมกับการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) 

ถึงพลวตัความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะพืน้ท่ี 16 จงัหวดัภาคเหนือ จงัหวดัละ 5 ประเด็น รวมทัง้สิน้ 

80 ประเด็นความขัดแย้ง และทําเช่นนีเ้ร่ือยไปจนกระทั่งข้อมูลอ่ิมตัว เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้จาก

การศกึษามาสรุป และสงัเคราะห์เป็นแผนท่ีความขดัแย้ง (Conflict Mapping) ในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ

เสนอต่อสํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และเป็นประโยชน์ในการจัดทํา

ภาพรวมข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการดําเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐใน

ระดบัประเทศตอ่ไป 

4.2 พืน้ท่ีการดาํเนินงานศึกษา 

พืน้ท่ีเป้าหมายในการดําเนินงานศึกษา คือ องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์กรเอกชนและองค์กรภาคประชาสงัคมในภาคเหนือ 16 จงัหวดั ได้แก่ กําแพงเพชร  เชียงราย  

เชียงใหม่  ตาก  นครสวรรค์  น่าน  พะเยา  พิจิตร  พิษณุโลก เพชรบรูณ์  แพร่  แม่ฮ่องสอน  ลําปาง  

ลําพนู  สโุขทยั  อตุรดติถ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 แสดงพืน้ท่ีศกึษา 16 จงัหวดัในเขตภาคเหนือ  
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4.3 รูปแบบเนือ้หาของการดาํเนินการศึกษา 

เป็นการสํารวจข้อมลูเชิงคณุภาพ โดยเน้นการศกึษาถึงสภาพความเป็นจริงของพืน้ท่ี (Area 

Based) ซึ่งหมายถึง การศึกษาสภาพประเด็นความขัดแย้งท่ีเกิดจากหรือมีผลมาการดําเนิน

โครงการพัฒนาต่างๆตามแนวนโยบายของรัฐซึ่งส่งผลกระทบด้านลบต่อประชาชนส่วนใหญ่ที

กระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน และอาจนํามาซึ่งปัญหา/ข้อพิพาทในแต่ละพืน้ท่ีในเขต

ภาคเหนือ ผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ถึงสาเหตุ (Roots of Conflict) พลวัตของความขัดแย้ง 

(Dynamics of Conflict) รวมถึงแนวทางการบริหารความขดัแย้งท่ีเคยใช้ ตลอดจนผลลพัธ์จากการ

ดําเนินการดังกล่าว (Conflict Management Approached) เพ่ือนําเสนอทางเลือกในการการ

บริหารความขดัแย้งโดยสนัติวิธีท่ีควรจะดําเนินการในอนาคต (An Alternative Way for Creative 

Conflict Resolution)  

 

5. แผนการดาํเนินการศึกษา 

ผู้ วิจยัมีแผนการดําเนินการศกึษา ดงันี ้

กจิกรรม/เดือน/ปี 2561 2562 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

เสนอเค้าโครงงานวจิยั            

เสนอแผนการดาํเนินงาน

วิจยั 

           

ศกึษาข้อมลูจากเอกสาร            

สรุปข้อมลูพืน้ฐานของ

พืน้ท่ีศกึษา 

           

ประชมุหนว่ยงาน

เครือขา่ย  

และภาคีท่ีเก่ียวข้องในการ

ลงพืน้ท่ี 

           

สาํรวจ ศกึษาและรวบรวม

ข้อมลู 

           

สรุปประเด็นและถอด

บทเรียน 

           

นําเสนอรายงาน

ความก้าวหน้า 

ครัง้ท่ี 1 
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ปรับแก้ตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการกํากบั

โครงการ 

           

นําเสนอ (ร่าง) ข้อมลูฉบบั

สมบรูณ์ 

(รายงานความก้าวหน้า

ครัง้ท่ี 2) 

           

ปรับแก้ตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการกํากบั

โครงการ 

           

สง่รายงานการศกึษาฉบบั

สมบรูณ์ 

           

 

6. ผลที่คาดหวัง 

6.1) ข้อมลูการศกึษาประเดน็ความขดัแย้งท่ีเกิดจากหรือมีผลมาการดําเนินโครงการพฒันา

ตา่งๆตามแนวนโยบายของรัฐ ในพืน้ท่ีเขตภาคเหนือท่ีได้รับการติดตามสถานะของสถานการณ์ใน

ชว่งเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 เมษายน 2561–31 มกราคม 2562 

6.2) ข้อมลูการศกึษาประเดน็ความขดัแย้งท่ีเกิดจากหรือมีผลมาการดําเนินโครงการพฒันา

ต่างๆตามแนวนโยบายของรัฐ ในพืน้ท่ีเขตภาคเหนือท่ีสามารถนํามากําหนดจุดเป็นแผนท่ีความ

ขัดแย้ง (Conflict Map) จังหวัดละ 5 ประเด็น รวมทัง้สิน้ 80 ประเด็นความขัดแย้งในพืน้ท่ี 16 

จงัหวดัภาคเหนือ 

 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1) ได้ข้อมูลการศึกษาประเด็นความขดัแย้งท่ีเกิดจากหรือมีผลมาการดําเนินโครงการ

พัฒนาต่างๆตามแนวนโยบายของรัฐ ในพืน้ท่ีเขตภาคเหนือท่ีได้รับการติดตามสถานะของ

สถานการณ์ในชว่งเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 เมษายน 2561–31 มกราคม 2562 

7.2) ได้ข้อมูลการศึกษาประเด็นความขดัแย้งท่ีเกิดจากหรือมีผลมาการดําเนินโครงการ

พฒันาต่างๆตามแนวนโยบายของรัฐ ในพืน้ท่ีเขตภาคเหนือท่ีสามารถนํามากําหนดจุดเป็นแผนท่ี

ความขดัแย้ง (Conflict Map) จงัหวดัละ 5 ประเด็น รวมทัง้สิน้ 80 ประเด็นความขดัแย้งในพืน้ท่ี 16 

จงัหวดัภาคเหนือ 
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8. คาํนิยามเชิงปฏบิัตกิาร0

1 

 

พืน้ท่ี  จงัหวดั อําเภอ และตําบลท่ีเกิดความขดัแย้ง 

ประเภท หัว ข้อใหญ่ ท่ี เ ป็นประเด็นหลักของความขัดแย้ง  ซึ่ งบ่งบอกได้ว่า

สถานการณ์ความขดัแย้งดงักลา่วเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร 

ระดับการรับรู้ของสังคม สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามส่ือท้องถ่ินและ/หรือส่ือ

ระดบัชาตหิรือไม ่มากน้อยเพียงใด ซึง่จะสามารถวดัความสนใจของชมุชน

หรือของสงัคมไทยตอ่ความขดัแย้งดงักล่าวได้ในระดบัหนึ่ง หากไม่ปรากฏ

ตามส่ือระดบัชาติไม่ว่าจะเป็นวิทยุ หนงัสือพิมพ์ หรือโทรทัศน์ ให้ถือว่า

ความขดัแย้งดงักลา่วอยูใ่นระดบัท้องถ่ิน  

ประเดน็ขัดแย้ง สรุปยอ่ถึงเร่ืองราวโดยรวมท่ีคูข่ดัแย้งหลกัมีความขดัแย้งกนั  

ความเป็นมา เร่ืองราว/ ประวตัศิาสตร์ท่ีผ่านมาซึง่สง่ผลให้ความขดัแย้งเร่ิมก่อตวัขึน้และ

ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน โดยรวมถึงสภาพบริบททางการเมืองและสังคม

วฒันธรรมท่ีความขดัแย้งนัน้ดํารงอยูด้่วย 

คู่ขัดแย้งหลัก บุคคล/ กลุ่มบุคคล/ องค์กร/ หน่วยงานท่ีขัดแย้งกันสองฝ่าย ซึ่งหาก

ปราศจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปแล้ว สถานการณ์ขัดแย้งดังกล่าวก็จะไม่

เกิดขึน้ 

จุดยืน ข้อเรียกร้องหรือความต้องการท่ีคูข่ดัแย้งหลกัได้แสดงออกอย่างเปิดเผย  

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน บคุคล/ กลุม่บคุคล/ องค์กร/ หนว่ยงานนอกเหนือจากคูข่ดัแย้งหลกัท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องกับเหตกุารณ์ในแง่ท่ีจะทําให้ความขดัแย้งขยายตวัมากขึน้ และ

ได้สนบัสนุนส่งเสริมหรือขัดขวางความต้องการของคู่ขดัแย้งหลักฝ่ายใด

ฝ่ายหนึง่ 

ระยะเวลาของความขัดแย้ง  ช่วงเวลาตัง้แต่เกิดความขัดแย้งขึน้จนกระทั่งยุติลง ใน

กรณีท่ีความขดัแย้งยงัไมย่ตุก็ิให้นบัเวลาถึง ณ ปัจจบุนั 

สถานภาพของความขัดแย้ง  สถานการณ์ของการแก้ไขความขดัแย้ง ณ ปัจจบุนั 

พลวัต  เหตกุารณ์สําคญัท่ีส่งผลกระทบตอ่สถานการณ์ความขดัแย้งในลกัษณะท่ี

ทําให้ความขัดแย้งขยายตวัรุนแรงมากขึน้ เช่น การชุมนุมประท้วง การ

เดินขบวน การทําร้ายทรัพย์สิน/ร่างกาย เป็นต้น หรือท่ีทําให้ความขัดแย้ง

คล่ีคลายบรรเทาลง เชน่ การเชิญประชมุหารือ การพดูคยุรับฟัง เป็นต้น  

                                                        
1 เป็นนิยามตามข้อตกลงการดาํเนินงานวิจยัชิน้นีท้ี่กําหนดขึน้โดยสํานกัสนัตวิิธีและธรรมาภิบาล สถาบนัพระปกเกล้า   
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ระดับความรุนแรง  ระดบัความเสียหายตอ่ทรัพย์สิน ร่างกาย และชีวิต ซึง่จะรวบรวมข้อมูลใน

ส่วนของประเภทของทรัพย์สินท่ีเสียหาย จํานวนตวัเลข อาชีพ เพศ และ

ชาตพินัธุ์ของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 

วิธีการแก้ไข กลยทุธ์ ปัจจยั กิจกรรม กระบวนการ ระเบียบ หรือนโยบายท่ีคูข่ดัแย้งหลกั

หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องพยายามท่ีจะนํามาใช้โดยเช่ือว่าเม่ือมีกลยุทธ์ ปัจจัย 

กิจกรรม กระบวนการ ระเบียบ หรือนโยบายดังกล่าวจะสามารถแก้ไข

ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ได้   

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ สิ่งท่ีเป็นผลกระทบตอ่ท่ีเกิดจากความขดัแย้งทัง้ในด้านบวกและด้านลบ 

ท่ีมาของข้อมูล           แหลง่อ้างอิงท่ีเป็นเอกสารหรือเวบไซต์ 

 

9. ผลการศึกษา 

โครงการสํารวจข้อมลูประเด็นความขดัแย้ง จากการดําเนินโครงการตามแนวนโยบายของ

รัฐ เขตภาคเหนือ มีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือสํารวจ ศึกษา จดัเก็บ และรวบรวมข้อมูลประเด็นความ

ขดัแย้งท่ีเกิดจากหรือมีผลมาการดําเนินโครงการพฒันาตา่งๆตามแนวนโยบายของรัฐ ในพืน้ท่ีเขต

ภาคเหนือ โดยเน้นการดําเนินการในพืน้ท่ีเป้าหมายในระดบัจงัหวดั โดยดําเนินการในพืน้ท่ีท่ีเกิด

ประเด็นความขัดแย้ง หรือพืน้ท่ี ท่ีได้รับผลกระทบมาการดําเนินโครงการพัฒนาต่างๆตาม

แนวนโยบายของรัฐ ในพืน้ท่ีเขตภาคเหนือ จํานวน 16 จงัหวดั ได้แก่  

1. จงัหวดัเชียงราย  

2. จงัหวดัเชียงใหม ่ 

3. จงัหวดันา่น 

4. จงัหวดัพะเยา  

5. จงัหวดัแพร่  

6. จงัหวดัตาก 

7. จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน  

8. จงัหวดัลําปาง  

9. จงัหวดัลําพนู  

10. จงัหวดัอตุรดติถ์  

11. จงัหวดักําแพงเพชร  

12. จงัหวดันครสวรรค์  

13. จงัหวดัพิจิตร  

14. จงัหวดัพิษณโุลก  
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15. จงัหวดัเพชรบรูณ์  

16. จงัหวดัสโุขทยั   

ผู้ วิจยัได้กําหนดรูปแบบในการนําเสนอข้อมลู และรายละเอียดของเน้อหารายงานตามแบบ

บนัทกึข้อมลูแผนท่ีความขดัแย้ง (Conflict Mapping) สํานกัสนัติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบนั

พระปกเกล้า ประกอบด้วย1

2  

    พืน้ท่ี:  

   ประเภท:  

   ระดบัการรับรู้ของสงัคม:  

   ประเดน็ขดัแย้ง:  

   ความเป็นมา: 

   คูข่ดัแย้งหลกัและจดุยืน: 

   ผู้ เก่ียวข้องอ่ืน: 

   ระยะเวลา:  

   สถานะ:  

   พลวตั:  

   ระดบัความรุนแรง:  

   วิธีการแก้ไข: 

ซึง่ผู้ วิจยัสามารถสรุปผล และนําเสนอผลการศกึษาได้ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 โปรดดรูายละเอียดของคําเหลา่นีใ้นหวัข้อ  “นิยามปฏิบตัิการ” 
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ประกอบด้วย 

1.1 กรณีชาวบ้านตําบลแม่อ้อ อําเภอพาน ชมุนมุประท้วงคดัค้านการสร้างฟาร์มหม ู

1.2 กรณีชาวบ้านตําบลบ้านแซว อําเภอเชียงแสน ชมุนมุประท้วงโรงงานยางปล่อยนํา้เสีย 

1.3 กรณีชาวบ้านตําบลเวียง อําเภอเชียงแสนประท้วงบอ่ขยะเทศบาล 

1.4 กรณีชาวบ้านในชมุชนตําบลบ้านดู ่อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย รวมตวัคดัค้านโครงการ

ก่อสร้างขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงรายกบับริษัทซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน)  

1.5 กรณีชาวเชียงรายคดัค้านการก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหลง่ทอ่งเท่ียวทางด้านวฒันธรรม

ล้านนา (อนสุาวรีย์ช้างคูบ่ารมีพญามงัราย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดเชียงราย 
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พืน้ท่ี ตําบลแมอ้่อ อําเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 

ประเภท ความขดัแย้งด้านข้อมลูข่าวสาร ผลประโยชน์ และความไม่ปลอดภยัใน

การดํารงชีวิต 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง เกิดจากการก่อสร้างฟาร์มสกุรหรือฟาร์มหมขูองบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

ในพืน้ท่ี ซึ่งชาวบ้านเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน จึงได้มีการ

เรียกร้องให้มีการทําประชามติจากประชาชนในพืน้ท่ีว่าจะให้มีการ

ก่อสร้างโครงการนีห้รือไม ่

ความเป็นมา การก่อสร้างฟาร์มสกุรหรือฟาร์มหมขูองบริษัทเอกชนแหง่หนึง่ซึง่เป็นผล

ให้ชาวบ้านเคล่ือนไหวคดัค้านหลายครัง้ตัง้แต่กลางปี 2558 ท่ีผ่านมา 

จนมาถึงในช่วงปี พ.ศ. 2559 ชาวบ้านจากพืน้ท่ี ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.

เชียงราย ประมาณ 500 คน ได้จดัการชุมนุมกันขึน้บริเวณลานใกล้กับ

ตลาดคลองถมบ้านแม่อ้อนอกหมู่ 2 ต.แม่อ้อ อ.พาน เพ่ือคดัค้านการ

สร้างฟาร์มสุกรหรือฟาร์มหมขูองเอกชนดงักล่าว รายละเอียดมีเนือ้หา

ให้หยดุการก่อสร้างฟาร์มหมดูงักลา่ว เห็นวา่เป็นปัญหาใหญ่ของชาว ต.

แม่อ้อ โดยให้รายละเอียดว่ามีเอกชนจะเข้าไปดําเนินการสร้างฟาร์มหมู

ท่ี "ท่าสะเด็ด"บ้านแม่อ้อหลวงหมู่ 11 ต.แม่อ้อ เนือ้ท่ีประมาณ 128 ไร่ 

ซึ่งเป็นพืน้ท่ีเหนือลมและใกล้ชมุชน รวมทัง้ติดลํานํา้แม่อ้อ ชาวบ้านจึง

เกรงวา่จะสง่ผลกระทบตอ่ชาวบ้านหมู ่1, 2, 3, 7, 8, 11,13, 14, 15 และ 

16 ต.แม่ อ้อ  และหมู่  15 ต. ห้วยสัก  อ . เ มือง  ท่ีอยู่ ใก ล้ เ คียง กัน  

ท่ีสําคญัอีกประการคืออยู่ใกล้แหล่งนํา้หนองผาและหนองบวัท่ีใช้เพ่ือ

การเกษตรและเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในฤดแูล้งด้วย ดงันัน้จึงได้มีการ

เรียกร้องให้มีการทําประชามติจากประชาชนในพืน้ท่ีว่าจะให้มีการ

ก่อสร้างโครงการนีห้รือไม่ แล้วจะเดินทางไปย่ืนหนงัสือเรียกร้องตอ่ผู้ว่า

ราชการจงัหวดัเชียงรายต่อไป ก่อนท่ีชาวบ้านทัง้หมดจะยุติการชุมนุม

ไปอยา่งสงบ 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านกบัสว่นราชการในพืน้ท่ี และบริษัทเอกชนเจ้าของฟาร์มหม ู

กรณีศึกษาท่ี 1.1: กรณีชาวบ้านตาํบลแม่อ้อ อาํเภอพาน  

ชุมนุมประท้วงคัดค้านการสร้างฟาร์มหมู 
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จุดยืน ชาวบ้านประท้วงคัดค้าน และเรียกร้องให้หยุดการก่อสร้างฟาร์มหมู

ดงักลา่ว  

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงราย, อบต.แม่อ้อ  

ระยะเวลา ตัง้แต ่พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีความ

พยายามจะรือ้โครงการก่อสร้างดงักลา่วขึน้มาอีก 

พลวัต เหตกุารณ์เกิดขึน้จากการท่ีบริษัทได้เร่ิมดําเนินการก่อสร้างฟาร์มหมูแต่

ถูกประท้วง ต่อต้านหลายครัง้ รวมถึงครัง้นีท่ี้มีการรวมตวักันประท้วง

คดัค้าน และเรียกร้องให้หยดุการก่อสร้างฟาร์มหมดูงักล่าว โดยเสนอให้

มีการทําประชามตจิากประชาชนในพืน้ท่ีว่าจะให้มีการก่อสร้างโครงการ

นีห้รือไม ่ขณะนีเ้หตกุารณ์อยู่ระหว่างการย่ืนหนงัสือร้องเรียนคดัค้านไป

ยงัผู้ ว่าราชการจงัหวดัเชียงราย ซึ่งหากมีความพยายามจะรือ้โครงการ

ก่อสร้างดงักล่าวขึน้มาอีกก็จะทําให้เกิดเง่ือนไขของความไม่ไว้วางใจ

เกิดขึน้ และอาจทําให้กลุม่ชาวบ้านเร่ิมเคล่ือนไหวอีกครัง้ 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข ช่องทางการส่ือสารท่ีถูกปิด คือ ปัญหาท่ีสําคญัในกรณีนี ้ ข้อเรียกร้อง

จากชาวบ้านดเูหมือนจะเป็นความพยายามเพียงด้านเดียวท่ีไม่ได้รับ

การตอบสนอง เม่ือช่องทางการส่ือสารปิด การทําความเข้าใจระหว่าง

คู่กรณีจึงไม่เกิดขึน้ ดงันัน้ ควรมีการจดัเวทีเพ่ือให้ทัง้สองฝ่ายได้เจรจา

พดูคยุถึงประเดน็ปัญหาและความต้องการของทัง้สองฝ่าย โดยมีภาครัฐ

ทําหน้าท่ีในการเป็นคนกลาง (Mediator) ในกระบวนการเจรจา เพ่ือ

สร้างความเข้าใจ และหาทางออกร่วมกนัของคูก่รณี  

แหล่งท่ีมาของข้อมูล  ประชาไท. (2559). ชาวบ้านเชียงรายประท้วงฟาร์มหม ูระบชุมุนมุตาม 

'พ.ร.บ.ชมุนมุสาธารณะ' เป็นครัง้แรก. สืบค้นเม่ือ 4 พฤษภาคม 2561 

จาก https://prachatai.com/journal/2016/01/63397  

 

 

  

https://prachatai.com/journal/2016/01/63397
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พืน้ท่ี ตําบลบ้านแซว อําเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์  ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง กรณีชาวบ้านท่ีบ้านทุ่ง หมู่ 2 ตําบลบ้านแซว อําเภอเชียงแสน จงัหวดั

เชียงราย รวมตวักันกําลงัถือป้ายประท้วงโรงงานรับซือ้ขีย้างปล่อยนํา้

เสีย โดยมีการกล่าวพาดพิงถึงเทศบาลตําบลบ้านแซว ท่ีอนุญาตให้

บริษัทรับซือ้ขีย้างพาราเข้ามาเปิดในพืน้ท่ีโดยไม่มีการถามความเห็น

ของประชาชนในพืน้ท่ี หรือมีการศึกษาผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้อย่างเป็น

ระบบ 

ความเป็นมา เกิดจากการท่ีเทศบาลตําบลบ้านแซว ท่ีอนุญาตให้บริษัทรับซือ้ขี ้

ยางพาราเข้ามาเปิดในพืน้ท่ีโดยไม่มีการถามความเห็น หรือการทํา

ประชาคมจากประชาชนในพืน้ท่ี หรือมีการศกึษาผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้

อย่างเป็นระบบ เม่ือโรงงานรับซือ้ขีย้างเปิดกิจการทําให้ชาวบ้านได้รับ

ผลกระทบจากการดําเนินกิจการ ทัง้ในส่วนของผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางสขุภาพ ความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ

ดูเหมือนจะถึงทางตัน ทําให้ชาวบ้านต้องออกมาเรียกร้อง โดยจะ

ร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรีเพ่ือให้เจ้ามาแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 

ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านกบัเทศบาลตําบลบ้านแซว และโรงงานรับซือ้ขีย้างพารา  

จุดยืน ชาวบ้านประท้วงคดัค้าน และเรียกร้องให้โรงงานรับซือ้ขีย้างพาราแก้ไข

ปัญหา และผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินกิจการ ทัง้ในส่วนของ

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางสขุภาพ 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน เทศบาลตําบลบ้านแซว, ผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงราย, และอาจไปถึง

นายกรัฐมนตรี 

ระยะเวลา พ.ศ. 2559 - ปัจจบุนั 

สถานะ เคยมีความพยายามในการเจรจาไกล่เกล่ียกับบริษัทท่ีรับซือ้ยางพารา

แล้ว แต่ข้อตกลงในการแก้ปัญหาไม่ได้รับการปฏิบตัิตาม นอกจากนัน้ 

หน่วยงานภาครัฐในพืน้ท่ียงัไม่มีการติดตามกํากับดแูล ทําให้ชาวบ้าน

กรณีศึกษาท่ี 1.2: กรณีชาวบ้านตาํบลบ้านแซว อาํเภอเชียงแสน  

ชุมนุมประท้วงโรงงานยางปล่อยนํา้เสีย 
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เกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจ (Mistrust) และจะหาทางออกใหม่โดยการ

ร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรีในลําดบัตอ่ไป   

พลวัต เกิดจากการท่ีเทศบาลตําบลบ้านแซว ท่ีอนุญาตให้บริษัทรับซือ้ขี ้

ยางพาราเข้ามาเปิดในพืน้ท่ีโดยไม่มีการถามความเห็น หรือการทํา

ประชาคมจากประชาชนในพืน้ท่ี หรือมีการศกึษาผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้

อย่างเป็นระบบ เม่ือโรงงานรับซือ้ขีย้างเปิดกิจการทําให้ชาวบ้านได้รับ

ผลกระทบจากกลิ่นเหม็นของโรงงานรับซือ้ขีย้างพารา เม่ือฝนตกทําให้

นํา้ชะล้างลานท่ีเก็บก้อนยางพาราไหลออกนอกพืน้ท่ีโรงงาน ชาวบ้าน

จํานวนหนึ่งได้รับผลกระทบทางสขุภาพ เกิดอาการหอบ หายใจไม่ออก 

บางรายมีอาการแพ้ เป็นผ่ืนขึน้ต้องไปหาหมอรักษาตวัเป็นประจํา จนใน

ท่ีสุด ชาวบ้านได้รวมตัวกันประท้วง และทําหนังสือร้องเรียนศูนย์

ยุติธรรมชุมชน ตําบลบ้านแซวเพ่ือเจรจาไกล่เกล่ียกับบริษัทท่ีรับซือ้

ยางพารา โดยบริษัทรับซือ้ยางพารารับจะแก้ไขปัญหาภายในเวลา 4 

เดือน ตัง้แต ่21 ก.ค. – 21 พ.ย.59 ซึง่บริษัทรับจะแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็น 

จะมีการออกแบบโรงเก็บยางใหม่ไมใ่ห้กลิ่นออก จะทําความสะอาดร่อง

นํา้ท่ีไหลลงสู่ร่องเหมือนของหมู่บ้าน และจะทําท่ีเก็บนํา้ท่ีล้างขีย้างของ

โรงงาน จนกระทัง่ครบกําหนดทางโรงงานก็ยงัไม่ได้แก้ไขปัญหาต่างๆ 

แต่อย่างใด ชาวบ้านได้ไปร้องทุกข์ท่ีเกิดขึน้ แต่ก็ไม่มีหน่วยงานไหน

แก้ไขปัญหาให้ได้ จนครัง้หลงัสดุ ชาวบ้านได้ไปท่ีศนูย์ดํารงธรรมจงัหวดั

เชียงราย ทางเจ้าหน้าท่ีศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงราย ก็แนะนําให้

ชาวบ้านไปฟ้องท่ีศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ แต่ชาวบ้านไม่มี

คา่ใช้จา่ยท่ีจะใช้ในการเดินทาง จงึได้ใช้วิธีรวมตวักนัถือปา้ยประท้วงริม

ถนนดงักล่าว หากว่า ยงัไม่ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานทัง้ อําเภอและ

จงัหวดั ท่ีหวงัสดุท้ายของชาวบ้าน คือ จะพึง่บารมี นายกฯ ประยทุธ์ โดย

จะทําหนงัสือร้องถึงนายกรัฐมนตรีตอ่ไป. 

ระดับความรุนแรง 2 มีความเสียหายตอ่ร่างกาย (ผลกระทบทางสขุภาพ)  

วิธีการแก้ไข ปัจจุบนัชาวบ้าน และองค์กรภาครัฐ (ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตําบลบ้าน

แซว) พยายามใช้การเจรจาไกล่เกล่ียเพ่ือทําความเข้าใจร่วมกันทัง้สอง

ฝ่าย ตลอดจนการดําเนินการด้านกฏหมาย แต่ก็ยงัไม่ได้ผลนัก ซึ่งกล

ยุทธ์ดังกล่าวจําเป็นต้องมีการกําหนดระบบในการกํากับติดตาม

ข้อตกลงท่ีเกิดขึน้ในเวทีการเจรจา โดยอาจดําเนินการโดยมีส่วนร่วม
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ของตวัแทนจากคูก่รณีทัง้สองฝ่ายร่วมกับตวัแทนจากองค์กรภาครัฐใน

พืน้ท่ี เพ่ือดําเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมถึงยงัสร้างโอกาสในการ

เรียนรู้ร่วมกนัของคูก่รณี ซึ่งจะเป็นการช่วยปรับความสมัพนัธ์ซึ่งกนัและ

กนัในระยะยาวอีกทางหนึง่ด้วย   

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ไทยรัฐ. (2559). ชาวบ้านเชียงรายสดุทน ประท้วงโรงงานยางฯ ปล่อยนํา้

เสีย สง่กลิ่นเหม็น. สืบค้นเม่ือ 4 พฤษภาคม 2561 จาก 

https://www.thairath.co.th/content/800491  
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พืน้ท่ี ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์  ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง เกิดจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการดํารงชีวิต (Insecurity) ของ

ชาวบ้านห้วยเก๋ียงกว่า 400 หลงัคาเรือน ท่ีต้องได้รับผลกระทบทัง้ทาง

สิ่งแวดล้อม และทางสุขภาพจากบ่อขยะของเทศบาลตําบลเวียง และ

เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน 

ความเป็นมา ชาวบ้านห้วยเก๋ียง ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย รวมตวั

ถือป้ายประท้วงเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน และเทศบาลตําบลเวียง 

กรณีบ่อขยะเทศบาลส่งกลิ่นเหม็น มีสารพิษ ทําลายสุขภาพ และ

สิ่งแวดล้อม โดยขาดระบบการจดัการท่ีมีมาตรฐาน และขาดการมีส่วน

ร่วมในการบริหารจดัการร่วมกนัจากประชาชนในพืน้ท่ี 

คู่ขัดแย้งหลัก เทศบาลตําบลเวียง และเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน กบัชาวบ้านห้วย

เก๋ียง  

จุดยืน ชาวบ้านห้วยเก๋ียงประท้วง และเรียกร้องให้เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน 

และเทศบาลตําบลเวียง จดัการแก้ปัญหากลิ่นเหม็น และผลกระทบจาก

บอ่ขยะของเทศบาล 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน นายอําเภอเชียงแสน และผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงราย 

ระยะเวลา พ.ศ. 2559 - ปัจจบุนั 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกหากยังไม่มีการ

จดัการเชิงระบบ 

พลวัต สืบเน่ืองจาก บ่อขยะของเทศบาลตําบลเวียง และเทศบาลตําบลเวียง

เชียงแสน แห่งนี ้มีเนือ้ท่ีประมาณ 100 ไร่ เป็นท่ี น.ส.ล.(หนงัสือสําคญั

สําหรับท่ีหลวง) อยู่ในเขต ม.2 ต.เวียง อ.เชียงแสน แต่เป็นพืน้ท่ีอยู่ใน

การดแูลของชาวบ้าน ม.8 บ้านห้วยเก๋ียง ซึ่งได้จดัให้เป็นท่ีใช้เป็นท่ีทิง้

ขยะวนัละไม่ต่ํากว่า 50 ตนั ซึ่งทางเทศบาลได้ขดุร่องแนวยาวเพ่ือให้รถ

กรณีศึกษาท่ี 1.3:  

กรณีชาวบ้านตาํบลเวียง อาํเภอเชียงแสนประท้วงบ่อขยะเทศบาล 
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ขยะมาเทขยะลงเพ่ือฝังกลบ แต่ปัจจุบนัจํานวนขยะเพิ่มขึน้อย่างมาก 

การฝังกลบของเทศบาลก็ไม่มีมาตรฐาน จดัฝังกลบขยะไม่ทนั ส่งผลให้

ขยะสง่กลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน โดยเฉพาะอยา่งย่ิงใน ชว่งฝนตก ขยะ

จะเนา่ แมลงวนัตอม และสง่กลิ่นเหม็นไปทัว่หมูบ้่าน ทําให้ชาวบ้านห้วย

เก๋ียงกว่า 400 หลงัคาเรือนได้รับผลกระทบทัง้ทางสิ่งแวดล้อม และทาง

สขุภาพ ผลจากการประท้วงทําให้นายอําเภอเชียงแสน ได้ออกไปตรวจ

บริเวณบ่อขยะร่วมกับนายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสนและได้ให้

สญัญาว่าจะทําการฝังกลบขยะให้เสร็จภายในอาทิตย์นี ้และจะระดม

เก็บเศษถงุพลาสติกให้หมด เพ่ือไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นกระทบกับชาวบ้าน

ห้วยเก๋ียงอีก 

ระดับความรุนแรง 2 มีความเสียหายตอ่ร่างกาย (ผลกระทบทางสขุภาพ) 

วิธีการแก้ไข ควรมีการการกําหนดคณะทํางานในการกํากับติดตาม และประเมินผล

กระทบจากการกําจดัขยะร่วมกัน โดยมีส่วนร่วมของตวัแทนจากคู่กรณี

ทัง้สองฝ่ายร่วมกับตวัแทนจากองค์กรภาครัฐในพืน้ท่ี เพ่ือดําเนินการ

แก้ไขปัญหาร่วมกัน ในลกัษระของการเปิดช่องทางให้ชาวบ้านมีส่วน

ร่วมในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยงัเป็นการสร้าง

โอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกระบวนการปรับปรุงและพัฒนา

ความสมัพนัธ์ บนฐานของระบบการทํางานเป็นทีม โดยเรียนรู้จากจาก

บทเรียนของกรณีความผิดพลาดในอดีต เพ่ือสร้างความเช่ือใจ และ

ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างคูก่รณี ซึ่งจะส่งผลถึงการเรียนรู้ร่วมกนัของคน

ในชมุชนในฐานะหุ้นสว่นทางสงัคมในระยะยาวตอ่ไป  

แหล่งท่ีมาของข้อมูล มตชินออนไลน์. (2559). ชาวบ้านโวย! ขยะเทศบาล สง่กลิ่น-ปลิว

เกล่ือน ชีห้่างหมูบ้่าน200เมตร สร้างปัญหาเพียบ. สืบค้นเม่ือ  

4 พฤษภาคม 2561 จาก 

https://www.matichon.co.th/region/news_134938  
 

  

https://www.matichon.co.th/region/news_134938
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พืน้ท่ี ตําบลบ้านดู ่อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

ประเภท ความขดัแย้งด้านข้อมลูขา่วสาร  

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง เกิดจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการดํารงชีวิต (Insecurity) ของ

ชาวบ้านในชุมชนตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย เน่ืองจาก

เช่ือว่าโครงการขนาดใหญ่มูลค่า 8,900 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

ห้างสรรพสินค้า ตลาด อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพกั โดยมร.ชร.ได้ร่วมลง

นามในข้อตกลงกบับริษัทซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) นีจ้ะส่งผลกระทบ

ตอ่วิถีชีวิตของชาวบ้านทัง้ 19 หมู่บ้าน ทําให้ชาวบ้านหลายหมู่บ้านนัด

รวมตัวกันท่ีบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (มร.ชร.) เพ่ือ

คดัค้านโครงการดงักลา่ว  

ความเป็นมา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายได้ร่วมลงนามในข้อตกลงกับบริษัทซีพี 

ออลล์ จํากัด (มหาชน) จะดําเนินโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มูลค่า 

8,900 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า ตลาด อาคารพาณิชย์ 

และอาคารท่ีพัก โดยขาดการสอบถามความคิดเห็น หรือการทํา

ประชาคมจากประชาชนในพืน้ท่ี หรือมีการศกึษาผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้

อย่างเป็นระบบ ทําให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการ

ดํารงชีวิต (Insecurity) คาดว่าจะได้รับความเดือดร้อน เน่ืองจาก

โครงการก่อสร้างดงักล่าวทําให้ได้รับผลกระทบทัง้ชาวบ้านท่ีมีกิจการ

หอพัก รวมไปถึงร้านค้าโชห่วย ร้านค้าต่าง ๆ ร้านอาหาร ซึ่งมีรายได้

เก่ียวเน่ืองจากมร.ชร. นอกจากนีย้งัมีประเด็นเร่ืองการแย่งใช้นํา้จาก

หนองบัว ซึ่งเป็นแหล่งนํา้เก่าแก่ของชุมชนและกลายเป็นข้อพิพาท

ระหวา่งมร.ชร.กบัชมุชนก่อนหน้านีอี้กด้วย 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านกับมหาวิทยาลยัราชภัฎเชียงราย และบริษัทซีพี ออลล์ จํากัด 

(มหาชน)  

กรณีศึกษาท่ี 1.4: กรณีชาวบ้านในชุมชนตาํบลบ้านดู่ อาํเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

รวมตัวคัดค้านโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

กับบริษัทซีพี ออลล์ จาํกัด (มหาชน) 
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จุดยืน ชาวบ้านในชุมชนตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รวมตัว

คดัค้านโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มลูคา่ 8,900 ล้านบาท โดยตอ่ต้าน 

“ไมเ่อา” โดครงการก่อสร้างดงักลา่ว  

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงราย, ผู้แทนฝ่ายทหาร และตํารวจ 

ระยะเวลา พ.ศ. 2559 

สถานะ 4 ได้รับการแก้ไขแล้ว 

พลวัต ความเป็นมาในอดีตได้สร้างความไม่ไว้วางใจ (Mistrust) ให้กบัชาวบ้าน

โดยรอบมร.ชร. เน่ืองจาก ในอดีตชาวบ้านเป็นผู้บริจาคท่ีดินให้มร.ชร. 

และยังได้ช่วยกันลงแรงก่อสร้าง โดยมีข้อตกลงว่ามร.ชร.จะว่าจ้าง

ชาวบ้านเข้าไปทํางาน รวมทัง้จะให้ทนุการศกึษากบัชมุชนสําหรับเด็กท่ี

เรียนดี แตส่ดุท้ายข้อตกลงเหล่านีห้ายไปหมด ขณะเดียวกนัในส่วนของ

หนองบวัซึง่เป็นแหลง่นํา้สําคญัท่ีชาวบ้านหลายหมูบ้่านใช้นํา้ร่วมกับมร.

ชร. โดยในอดีตไม่เคยมีปัญหา แต่ต่อมาทางมร.ชร.ได้ขอปิดถนนรอบ

หนองนํา้ในฝ่ังท่ีติดอยู่กับมร.ชร. ท่ีสําคญัในระยะหลงั เม่ือชาวบ้านไป

หาปลาก็มีเจ้าหน้าท่ีมาขบัไล ่นอกจากนีล้่าสดุในปีนีนํ้า้ในหนองบวัก็ยงั

ไม่พอใช้เน่ืองจากมีการดึงนํา้ไปทําโรงงานนํา้ด่ืมของมร.ชร. และเม่ือ

ชาวบ้านขอคืนพืน้ท่ีและให้ช่วยเปิดเส้นทางก็ยงัไม่ได้รับการตอบสนอง

ทัง้ ๆ ท่ีเป็นเส้นทางสญัจรของ 3 หมู่บ้าน ความไม่ไว้วางใจดงักล่าวจึง

เป็นผลมาจนถึงปัจจุบนัท่ีเม่ือได้รับข่าวการจะดําเนินโครงการก่อสร้าง

ขนาดใหญ่ ทําให้ชาวบ้านเกิดจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการ

ดํารงชีวิต (Insecurity) ทําให้ชาวบ้านหลายหมู่บ้านนัดรวมตัวกันท่ี

บริเวณหน้ามหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงราย (มร.ชร.) เพ่ือคดัค้านโครงการ

ดังกล่าวสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า วันท่ี  22 มิ.ย. 2559 ทางทหาร 

มทบ.37 ตํารวจ และฝ่ายปกครอง ได้ขอให้ผู้ชมุนมุสง่ตวัแทน 10 คนเข้า

เจรจาหาทางออกกับ ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี และผู้บริหาร

มหาวิทยาลยัฯ แทนจนมีข้อยตุไิด้แล้ว โดยสรุปวา่ โครงการดงักล่าวเป็น

แนวคิดในการสร้างสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานท่ีจําเป็นต่อการศึกษา

เท่านัน้ แตเ่น่ืองจากต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก และยงัมีขัน้ตอนอีก

มาก รวมทัง้ต้องประเมินความคิดเห็นจากประชาชนด้วย จึงยงัไม่มีการ

ดําเนินการก่อสร้างโครงการดงักลา่วในขณะนี ้

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 



 23 

วิธีการแก้ไข การดําเนินการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้อง

ดําเนินการภายใต้ “หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน” ทัง้นี ้ควรจะต้อง

มีการรับฟังข้อคิดเห็น การประชามิต รวมถึงการศกึษาผลกระทบท่ีจะมี

ตอ่ประชาชนในท้องถ่ินอย่างครอบคลมุ และเป็นระบบ ตลอดจนควรมี

การเปิดช่องทางการส่ือสารเพ่ือชีแ้จงข้อมลู และข้อเท็จจริงสู่ประชาชน

ในท้องถ่ินอย่างทัว่ถึง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความขดัแย้งท่ีอาจจะเกิดขึน้

ในอนาคตได้ 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล  สํานกัขา่วชายขอบ. (2559). หลายหมู่บ้านนดัประท้วง ม.ราชภฏั

เชียงรายคิดการใหญ่จบัมือซีพีทําอภิโปรเจค 8.9 พนัล้าน สร้าง

ศนูย์การค้า-ตลาด-อาคารพาณิชย์-หอพกั อ้างรองรับเปิดอาเซียน หวัน่

ผลกระทบตอ่ชมุชนโดยรอบอือ้. สืบค้นเม่ือ 4 พฤษภาคม 2561 

จาก  http://transbordernews.in.th/home/?p=13119 . 
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พืน้ท่ี  อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

ประเภท ความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านโครงสร้าง  (การตีความกฎหมาย

ท่ีดนิของกรมธนารักษ์) และด้านข้อมลูขา่วสาร 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัประเทศ 

ประเดน็ขัดแย้ง เกิดจากเทศบาลนครเชียงรายมีโครงการจะก่อสร้างช้างคูบ่ารมีพญามงั

รายดงักลาวบนเกาะกลางแม่นํา้กกช่ือเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดินในเขต

เทศบาล แตท่างจงัหวดัมีความเห็นว่าท่ีดินไม่สามารถก่อสร้างได้ ซึ่งแต่

ละฝ่ายตา่งมีผู้สนบัสนนุในฝ่ายของตนเอง 

ความเป็นมา โครงการก่อสร้างอนสุาวรีย์ช้างคูบ่ารมีพญามงัราย เกิดขึน้สืบเน่ืองจาก

ทางเทศบาลนครเชียงรายได้รับงบประมาณมาจากโครงการตาม

แนวทางสร้างความเข้มแข็งและยัง่ยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ประจําปี 2561 เพ่ือดําเนินโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเท่ีวทางด้าน

วฒันธรรมล้านนาจํานวน 32 ล้านบาท ทําให้เดิมเทศบาลร่วมกบัศิลปิน

ออกแบบให้เป็นอนุสาวรีย์ช้างท่ีมีความสูง 7.61 เมตร ฐานสูง 30 

เซ็นตเิมตร หลอ่ด้วยโลหะบรอนซ์ทัง้องค์มีกําหนดจะนําไปสร้างบนเกาะ

กลางแม่นํา้กกแตท่างจงัหวดัไม่อนมุตัิเพราะมีปัญหาเร่ืองท่ีดินดงักล่าว 

ซึ่ง “ผู้ ว่าฯเชียงราย ไม่อนุมัติสร้าง “อนุสาวรีย์พญามงัราย” บนเกาะ

กลางแมนํ่า้กก โดยให้เหตผุลวา่เป็นการรุกลํานํา้ หากเซ็นก็เทา่กบัทําผิด

ไปด้วย” ต่อมาวนัท่ี 20 มี.ค.ท่ีผ่านมาเทศบาลจึงทําประชาพิจารณ์ให้

ก่อสร้าง ณ บริเวณศาลากลาง จ.เชียงราย หลงัเก่า ถนนสิงหไคล อ.

เมืองเชียงราย และชาวบ้านท่ีเข้าร่วมประมาณ 200 คนส่วนใหญ่เห็น

ด้วยให้ก่อสร้าง แต่ก็มีกลุ่มท่ีคดัค้านและต้องการให้ผนังบประมาณไป

ใช้พฒันาด้านอ่ืนได้กว่า 31 โครงการ เช่น ถนน แหล่งนํา้ หรือสร้าง ณ 

จดุอ่ืน แตไ่มไ่ด้รับการตอบรับ จงึเกิดปัญหาดงักลา่ว 

คู่ขัดแย้งหลัก เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย และชาวบ้านผู้สนบัสนุนของ

คูก่รณีทัง้สองฝ่าย 

กรณีศึกษาท่ี 1.5: กรณีชาวเชียงรายคัดค้านการก่อสร้างโครงการปรับปรุง 

แหล่งท่องเท่ียวทางด้านวัฒนธรรมล้านนา (อนุสาวรีย์ช้างคู่บารมีพญามังราย) 
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จุดยืน ชาวบ้านท่ีเห็นด้วยให้ก่อสร้าง และชาวบ้านกลุม่ท่ีคดัค้านและต้องการ

ให้ผนังบประมาณไปใช้ด้านอ่ืนหรือสร้าง ณ จดุอ่ืน 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเทศบาลนครเชียงราย 

กระทรวงมหาดไทย 

ระยะเวลา พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยงัไมห่ายขาด ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต สถานการณ์ปัจจบุนัดําเนินไปในลกัษณะของการเฝา้ระวงั  ซึ่งก่อนหน้า

นี ้รองปลดักระทรวงมหาดไทยนําคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

กรณีเทศบาลนครเชียงรายได้เรียกสอบปากคําบุคคลท่ีเก่ียวข้อง แต่

ขณะนี ้ยังไม่ทราบรายละเอียด จึงต้องรอการชีแ้จง ซึ่งในขณะนีไ้ด้มี

คําสั่งย้ายผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ไปเป็นผู้ ว่าราชการจังหวัด

พะเยา และโครงการก่อสร้างดงักล่าวก็หยดุชะงกัลงจนกว่าจะมีข้อสรุป

จากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ แตก็่ยงัคงถูกจบัตา และจบั

จ้องจากประชาชนทัว่ไป 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีแก้ไข ควรดําเนินการเปิดช่องทางการส่ือสารท่ีมาจากคนกลางท่ีทัง้สองฝ่าย

ยอมรับ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากทัง้สองฝ่าย รวมถึงเปิดพืน้ท่ีให้มีการ

แลกเปล่ียนเรีนรู้ และมุมมองท่ีมีต่อความเป็นมา สภาพปัญหาใน

ปัจจบุนั และแนวทางในอนาคตท่ีทัง้สองฝ่ายต้องอยู่ร่วมกัน เพ่ือหาจุด

ร่วมในการแก้ปัญหา พร้อมทัง้มีการดําเนินการศึกษาวิจยัเพ่ือศึกษา

ความถกูต้องทางด้านกฎหมายวา่สามารถกระทําได้หรือไม ่รวมถึงควรมี

การประเมินผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการดําเนินโครงการทัง้ระบบ 

เพ่ือหาทางแก้ไข และปอ้งกนั บนพืน้ฐานของการมีสว่นร่วมท่ีแท้จริงของ

ชาวบ้านในพืน้ท่ี ควบคู่ไปกับการพิจารณาด้านโครงสร้างของอํานาจ 

และกฏหมาย เพ่ือสร้างระบบในการตรวจสอบ และต่อต้านการทุจริต

และประพฤตมิิชอบ และดําเนินการตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล คมชดัลกึ. (2561). "ผู้วา่เชียงราย" ไมเ่ซ็นสร้าง"อนสุาวรีย์พญามงัราย" 

กลางนํา้กก. สืบค้นเม่ือ 4 พฤษภาคม 2561 จาก 

http://www.komchadluek.net/news/regional/317702  

  

http://www.komchadluek.net/news/regional/317702
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ประกอบด้วย 

2.1 กรณีชาวบ้านอําเภอเมืองเชียงใหมช่มุนมุประท้วงการก่อสร้างบ้านพกัตลุาการตีนดอยสเุทพ 

2.2 กรณีกลุ่มสมชัชาเสรีแห่งมหาวิทยาลยัเชียงใหม่เพ่ือประชาธิปไตยกับการจดักิจกรรม “รวมพล

คนอยากเลือกตัง้ 

2.3 กรณีชาวบ้านอําเภอจอมทองชมุนมุประท้วงคดัค้านโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

2.4 กรณีผู้ประกอบการเกสต์เฮ้าส์ประท้วงพระราชบญัญัตโิรงแรม พ.ศ.2547  

2.5 กรณีกลุม่ชาวบ้านชมุชนลา่มช้างตําบลศรีภมูิชมุนมุคดัค้านสํานกัพทุธให้เอกชนเช่าพืน้ท่ีวดัต้น

ปนูทําโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดเชียงใหม่ 
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พืน้ท่ี อําเภอเมืองเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่

ประเภท ความขดัแย้งด้านโครงสร้าง (แม้จะชอบด้วยกฎหมาย แตข่ดัรัฐธรรมนญู 

และจรรยาบรรณของผู้ พิพากษา) ความขัดแย้งทางคุณค่า (จารีต

ประเพณีคนเชียงใหม่) และการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัประเทศ 

ประเดน็ขัดแย้ง การต่อสู้ ในลกัษณะของ “การเมืองภาคประชาชน” โดยกลุ่มประชาชน

เครือขา่ยขอคืนพืน้ท่ีป่าดอยสเุทพร่วมชมุนมุและแถลงขา่วความคิดเห็น

ของเครือข่ายฯ ต่อโครงการก่อสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 ท่ีพัก

ข้าราชการตลุาการ ข้าราชการศาลยตุธิรรมในจงัหวดัเชียงใหม ่

ความเป็นมา กลุ่มประชาชนเครือข่ายขอคืนพืน้ท่ีป่าดอยสุเทพร่วมชุมนุมและแถลง

ขา่วความคดิเห็นของเครือข่ายฯ ตอ่โครงการก่อสร้างอาคารศาลอทุธรณ์

ภาค 5 ท่ีพักข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัด

เชียงใหม ่โดยมีการชปูา้ยข้อความ แจกสติก๊เกอร์ขอคืนพืน้ท่ีป่า ริบบิน้สี

เขียว เพ่ือแสดงสญัลักษณ์ในการเคล่ือนไหวครัง้นี ้โดยเนือ้หาระบุว่า 

การก่อสร้างดงักล่าวเป็นการทําร้ายจิตใจชาวเชียงใหม่ และชาวไทยทัว่

ประเทศ สร้างรอยแผลเป็นบนดอยสุเทพ เสมือนเหยียบย่ํา ลบหลู่ครู

บาศรีวิชยั และพระธาตดุอยสุเทพ ใช้งบประมาณฟุ่ มเฟือย ขดัต่อหลกั

เศรษฐกิจพอเพียง การก่อสร้างบ้านพกัศาลเลือกพืน้ท่ีและใช้ประโยชน์

จากท่ีดินไม่เหมาะสม ทําลายป่า และระบบนิเวศภูเขา และถึงแม้จะ

ชอบด้วยกฎหมาย แต่ขดัรัฐธรรมนูญ และจรรยาบรรณของผู้พิพากษา 

กลุ่มเครือข่ายจึงย่ืนข้อเสนอขอคืนพืน้ท่ีป่าดอยสเุทพ ด้วยการให้ทุบทิง้

หมู่บ้านตลุาการแห่งนีใ้นส่วนท่ีรุกลํา้แนวป่าดัง้เดิมและให้มีการฟืน้ฟู

กลบัสภาพเดมิ 

คู่ขัดแย้งหลัก กลุ่มประชาชนเครือข่ายกับโครงการก่อสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 

ท่ีพกัข้าราชการตลุาการ ข้าราชการศาลยตุธิรรมในจงัหวดัเชียงใหม ่

กรณีศึกษาท่ี 2.1 กรณีชาวบ้านอาํเภอเมืองเชียงใหม่ 

ชุมนุมประท้วงการก่อสร้างบ้านพักตุลาการตีนดอยสุเทพ 
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จุดยืน กลุ่มประชาชนเครือข่ายขอคืนพืน้ท่ีป่าดอยสเุทพย่ืนข้อเสนอขอคืนพืน้ท่ี

ป่าดอยสุเทพ ด้วยการให้ทุบทิง้หมู่บ้านตุลาการแห่งนีใ้นส่วนท่ีรุกลํา้

แนวป่าดัง้เดมิและให้มีการฟืน้ฟกูลบัสภาพเดมิ 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช, กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม, กระทรวงยตุธิรรม, รัฐบาล  

ระยะเวลา พ.ศ. 2561  

สถานะ ยงัไมไ่ด้รับการแก้ไข 

พลวัต เม่ือวันท่ี 8 พ.ค. 61 ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ พล.อ.

ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหวัหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลงัการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี

อย่างเป็นทางการ(ครม.สญัจร) ถึงการแก้ปัญหาบ้านพักตุลาการ จ.

เชียงใหม ่วา่ วนันีไ้ด้ข้อสรุปหลงัมีการหารือร่วมกนั โดยให้มีการปลกูป่า 

ให้มีแผนงานท่ีชดัเจน ตนได้มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ผู้ ว่าฯ เชียงใหม่ ทหาร กอ.รมน. และหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง ไปร่วมในแผนงานดังกล่าว ให้ทันฤดูฝนนี ้จะพยายามหา

ต้ น ไ ม้ ท่ี โ ต เ ร็ ว  แ ล ะ ก ล ม ก ลื น กั บ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ 

ส่วนการหาพืน้ท่ีใหม่นัน้ กําลังพิจารณาพืน้ท่ี ท่ีไม่มีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม ซึง่หายาก แตต้่องหาให้ได้ ขณะเดียวกนัต้องพิจารณาแบบ

ก่อสร้างให้อยู่ในกรอบกติกาท่ีกําหนด ถือเป็นการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี 

คือแก้ปัญหาด้วยหลกัรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 

24 มิ.ย. 2561 หลงัสงัคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพบ้าน ในโครงการ

ก่อสร้างบ้านพักตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 เชิงดอยสุเทพ จังหวัด

เชียงใหม่ ขณะนีมี้ผู้ เข้าไปอยู่อาศยัแล้ว ทัง้ท่ีก่อนหน้านีก้ารประชมุร่วม

ภาคประชาชนและรัฐบาลมีมติว่า จะยกเลิกโครงการดงักล่าว รวมถึง 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เคยสั่งห้ามใช้พืน้ท่ี

ดงักล่าวแต่ไม่ได้ผลนัน้ ทําให้เพจเฟซบุ๊ก “ขอคืนพืน้ท่ีป่าดอยสุเทพ” 

ของเครือข่ายขอคืนป่าฯ มีการประกาศนัดรวมพลประชาชนผู้ ไม่เห็น

ด้วยตอ่กรณีดงักล่าวอีกครัง้ในวนัท่ี 30 มิ.ย.นี ้เวลาบา่ยโมง บริเวณข้าง

ท่ีทําการศาลอทุธรณ์ภาค 5 หลงัจากท่ีก่อนหน้านีมี้การเคล่ือนไหวใหญ่

ไปครัง้หนึง่เม่ือวนัท่ี 29 เม.ย. 2561 ท่ีผา่นมา  
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ระดับความรุนแรง 2 มีความเสียหายทัง้ต่อทรัพย์สินและร่างกาย โดยกลุ่มประชาชน

เครือข่ายขอคืนพืน้ท่ีป่าดอยสุเทพมองว่าเป็นการสูญเสียงบประมาณ

ของรัฐ และยงัสญูเสียความรู้สกึและคณุคา่ทางจิตใจของคนเชียงใหม ่

วิธีการแก้ไข สาเหตปุระการสําคญัประการหนึง่ซึ่งทําให้สถานการณ์ความขดัแย้งยงั

ดูเหมือนไม่สิน้สุด และรอวันปะทุขึน้มาอีกครัง้นัน้ เ น่ืองมากจาก 

“บรรยากาศของความไมไ่ว้วางใจ” (Mistrust Atmosphere) ซึ่งผลจาก

การเจรจา และผลจากคําสัง่ของนายกรัฐมนตรีนัน้ถกูละเมิด และไม่ได้

รับการปฎิบัติตามสัญญา ดังนัน้  จําเป็นอย่างย่ิง ท่ีจะต้องสร้าง

กระบวนการกํากับและติดตามผลตามข้อตกลงในการเจรจา และตาม

คําสั่งของนายกรัฐมนตรี โดยมีสัดส่วนของคณะกรรมการท่ีมาจาก

ตวัแทนของคูก่รณีทัง้สองฝ่าย เพ่ือทําหน้าท่ีในการตรวจตรา ตรวจสอบ 

กํากับ และติดตามผลจากการเจรจาดงักล่าว ตลอดจนยงัเป็นกลุ่มตัว

แทนท่ีสามารถเข้ามามีบทบาทในการเจรจาไกล่เกล่ียหาทางออกท่ีดี

ท่ีสดุ ควบคูไ่ปกบัการปรับปรุงบรรยากาศในการสร้างความสมัพนัธ์ บน

พืน้ฐานของการตดัสินใจร่วมกนัและการมีสว่นร่วมของประชาชน 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล มตชินออนไลน์. (2561). เครือขา่ยขอคืนพืน้ท่ีป่าดอยสเุทพเดนิหน้า

ประท้วงรือ้บ้านพกัตลุาการ เตรียมถวายฎีกา. สืบค้นเม่ือ 18 

พฤษภาคม 2561 จาก 

https://www.matichon.co.th/region/news_901003   
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พืน้ท่ี  อําเภอเมืองเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ 

ประเภท ความขดัแย้งด้านคณุคา่ (Value Conflicts) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัประเทศ 

ประเดน็ขัดแย้ง กลุม่สมชัชาเสรีแหง่มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่หรือ กลุม่คนอยากเลือกตัง้มี

อุดมการณ์ทางการเมืองท่ีแตกต่างกันกับรัฐบาล ซึ่งถือเป็นประเด็น

ความขัดแย้งท่ีสําคัญไม่เพียงแค่ในระดับจังหวัดเชียงใหม่ในกรณีนี ้

เท่านัน้หากแต่ยงัพบได้ในภาพใหญ่ของการเมืองระดบัประเทศ ซึ่งถือ

เป็น รากเหง้าของวิกฤติการเมืองไทยในตลอดช่วงเวลามากกว่าสิบปีท่ี

ผา่นมา 

ความเป็นมา กลุ่มสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพ่ือประชาธิปไตย พร้อม

กลุ่มนกัศกึษาและกลุ่มประชาชนท่ีร่วมกันออกมาชุมนุม ร่วมกิจกรรม

การชุมนุม “รวมพลคนอยากเลือกตัง้” ใน “เทศกาลแห่งความหมดรัก” 

เม่ือวันท่ี 14 ก.พ. 2561 ท่ีผ่านมา พร้อมอ่านแถลงการณ์ประกาศ

เจตนารมณ์ต้องการการเลือกตัง้ และประฌามการกระทําอนัอยตุิธรรม 

อนัละเมิดสิทธิมนษุยชน ละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนทกุการ

กระทําของรัฐบาลเผด็จการทหาร  ณ บริเวณด้านหน้าทางเ ข้า

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ถนนห้วยแก้ว ต.สเุทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่ทําให้ 

6 แกนนํา ถกูเจ้าหน้าท่ีทหารแจ้งความดําเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืนคําสัง่

หวัหน้าคสช.ท่ี 3/2558 เร่ืองการชมุนมุทางการเมือง และข้อหาใช้เคร่ือง

ขยายเสียงโดยไมไ่ด้รับอนญุาตในท้ายท่ีสดุ 

คู่ขัดแย้งหลัก กลุม่สมชัชาเสรีแหง่มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่หรือ กลุม่คนอยากเลือกตัง้

กบัรัฐบาล  

จุดยืน กลุ่มสมชัชาเสรีแห่งมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หรือ กลุม่คนอยากเลือกตัง้ 

เรียกร้องให้รัฐบาลยุติการฟ้องร้องดําเนินคดีกับกลุ่มบุคคลท่ีเห็นต่าง

จากตน ยกเลิกการใช้ประกาศหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

และลงจากอํานาจโดยปราศจากการนิรโทษกรรมตวัเอง และน้อมรับ

การพิพากษาในฐานะผู้ ล้มล้างรัฐธรรมนูญ และขอให้คสช.เร่งกําหนด

วนัเลือกตัง้โดยเร็ว 

กรณีศึกษาท่ี 2.2 กรณีกลุ่มสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพ่ือประชาธิปไตย

กับการจัดกิจกรรม “รวมพลคนอยากเลือกตัง้” 
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ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ตํารวจ ทหาร เจ้าหน้าท่ีปกครองในพืน้ท่ี ตลอดจนผู้สนบัสน ุและผู้ไม่

เห็นด้วยของคนกลุม่ดงักลา่ว 

ระยะเวลา พ.ศ. 2561  

สถานะ เป็นการแสดงออกเชิงสญัลกัษณ์ท่ีแสดงถึง “การไมเ่ห็นด้วย” ในการเข้า

มามีอํานาจปกครองประเทศของรัฐบาลท่ีมาจากการรัฐประหาร สถานะ

ของความขดัแย้งจึงเป็นไปในลกัษณะท่ีไม่ได้มีการแก้ไข หากแตเ่ป็นไป

ในลกัษณะ “ปอ้งปราม” จากทางภาครัฐ ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ 

แตเ่ชือ้ยงัไมห่ายขาด อาจแสดงอาการหรือลกุลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

พลวัต จากการการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการจดักิจกรรมการชุมนุม 

“รวมพลคนอยากเลือกตัง้” ใน “เทศกาลแหง่ความหมดรัก” ทําให้ 6 แกน

นํา ถูกเจ้าหน้าท่ีทหารแจ้งความดําเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืนคําสั่ง

หวัหน้าคสช.ท่ี 3/2558 เร่ืองการชมุนมุทางการเมือง และข้อหาใช้เคร่ือง

ขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนญุาต โดยผู้ ต้องหาคนอยากเลือกตัง้ หน้ามช. 

6 คน เข้ารายงานตวัอยัการคดีศาลแขวงเชียงใหม่เพ่ือฟังคําสัง่อัยการ 

หลงัจากตํารวจส่งสํานวนคดีให้เม่ือวนัจนัทร์ท่ีผ่านมา ซึ่งอยัการนดัให้

มารายงานตวัอีกครัง้ในวนัท่ี 20 เม.ย. 2561 ขณะท่ีในวนัเดียวกนัก็ยงัมี

ข่ าว ท่ีแสดง ถึง  “บรรยากาศของ ความไ ม่ ไ ว้ วางใจ ”  (Mistrust 

Atmosphere) ระหว่างกลุ่มแกนนําและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐในการติดตาม 

และพดูคยุกบักลุ่มแกนนํา ซึง่สุม่เส่ียงอยา่งมากตอ่การปะทแุละลกุลาม

ขึน้อีกครัง้ของความขดัแย้ง และความรุนแรงทางการเมืองในอนาคต 

ระดับความรุนแรง 2 มีความเสียหายทัง้ต่ออิสรภาพทางร่างกายและจิตใจ เน่ืองจากกลุ่ม

แกนนําถูกตัง้ ข้อหา และกลายเป็นผู้ ต้องหาในข้อหาฝ่าฝืนคําสั่ง

หวัหน้าคสช.ท่ี 3/2558 เร่ืองการชมุนมุทางการเมือง และข้อหาใช้เคร่ือง

ขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนญุาต รวมถึงความหวาดระแวงในการดําเนิน

ชีวิตจากการถกูตดิตาม และจบัตามองจากทางราชการ 

วิธีการแก้ไข ทา่มกลางสถานการณ์ความขดัแย้งท่ีซ่อนตวัอยูร่อวนัปะท ุการทําความ

เข้าใจต่อสาธารณชนถือเป็นประเด็นท่ีสําคญั ภาครัฐจําเป็นท่ีจะต้อิง

ชีแ้จงต่อประชาสงัคมให้ชดัเจนถึงแนวทางในการดําเนินคดีกับทาวงก

ลุ่มผู้ ต้องหา ในขณะเดียวกนัในทางปฏิบตัิ ระดบัเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิการ 

จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพของคน ในฐานะ

พลเมืองไทย ซึง่ควรระวงัการปะทะท่ีอาจจะเกิดขึน้ ซึง่หากไมดํ่าเนินการ
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ด้วยความรอบคอบ อาจทําให้เกิดประเดน็ความขดัแย้ง และอาจลกุลาม 

ขยายตวัไปยงัพืน้ท่ีอ่ืนๆ จากกลุ่มสู่กลุ่มท่ีมีอุดมการณ์ทางการเมืองใน

ลกัษณะเดียวกนั ซึ่งห่ากลกุลามขยายตวัแล้วก็สุ่มเส่ียงต่อความรุนแรง

ท่ีจะตามมา และยากท่ีจะควบคมุได้ทนั  

แหล่งท่ีมาของข้อมูล  แนวหน้า. (2561). เชียงใหม่รวมตวัประท้วงอยากเลือกตัง้ จีค้สช.คืน

อํานาจหยดุริดรอนสิทธิ. สืบค้นเม่ือ 18 พฤษภาคม 2561 จาก 

https://www.naewna.com/politic/320870 . 
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พืน้ท่ี  อําเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม ่

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์  ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการดํารงชีวิต (Insecurity) เน่ืองจากการ

ก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งชาวบ้านเกรงกลัวว่า

โครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันและพืน้ท่ี

เพาะปลูกของชาวบ้าน เน่ืองจาก ชาวบ้านมีอาชีพหลกัคือการทําสวน

ลําไย ชาวบ้านหวัน่เกรงวา่โรงงานดงักล่าวอาจทําให้ต้นลําไยไม่ติดดอก

ออกผล ส่งผลให้ขาดรายได้จากการทํากิน รวมทัง้อาจทําให้สภาพ

อากาศเปล่ียนแปลงไป ซึ่งจะกระทบตอ่การดํารงชีวิตประจําวนัและการ

ประกอบอาชีพ  

ความเป็นมา บริษัทเอกชนได้ดําเนินการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ใน

พืน้ท่ีบ้านท่าก่อม่วง ตําบลบ้านแปะ ซึ่งจดุก่อสร้างอยู่ติดกับชมุชนบ้าน

บวกห้าไม่ถึง 100 เมตร ซึ่งก่อนหน้านี ้เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 ท่ี

ผา่นมา ชาวบ้านเคยร้องเรียนปัญหานีต้อ่นายอําเภอจอมทอง เพ่ือขอให้

ยตุิการก่อสร้าง แตป่รากฏว่าการก่อสร้างยงัคงดําเนินตอ่ ขณะเดียวกนั

ยังถูกข่มขู่จากผู้ นําชุมชนว่าหากชาวบ้านร้องเรียนและถูกฟ้องร้อง

ดําเนินคดีด้วย ทําให้เกิดเหตุชาวบ้านรวมตัวชุมนุมประท้วงคัดค้าน

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขึน้อีกครัง้เป็นครัง้ท่ี 3 เพ่ือให้ยตุิโครงการ

ก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าดังกล่าว เพราะได้ส่งผลกระทบต่อการใช้

ชีวิตประจําวนัและพืน้ท่ีเพาะปลกูหลงัยงัคงมีการก่อสร้างอย่างตอ่เน่ือง  

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านกับบริษัทเอกชนท่ีดําเนินการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ 

จุดยืน ชาวบ้านตําบลบ้านแปะ  อําเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่เคล่ือนไหว 

เรียกร้อง และย่ืนหนังสือร้องเรียนต่อผู้ ว่าราชการจังหวัด เพ่ือให้ยุติ

โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพราะส่งผล

กระทบตอ่การใช้ชีวิตประจําวนัและพืน้ท่ีเพาะปลกู 

กรณีศึกษาท่ี 2.3: 

กรณีชาวบ้านอาํเภอจอมทองชุมนุมประท้วงคัดค้านโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
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ผู้เก่ียวข้องอ่ืน เทศบาลตําบลบ้านแปะ นายอําเภอจอมทอง และผู้ ว่าราชการจังหวัด

เชียงใหม ่

ระยะเวลา พ.ศ. 2559  

สถานะ 4 ได้รับการแก้ไขแล้ว (แตเ่ป็นไปในลกัษณะของการบรรเทาอาการ) 

พลวัต หลงัจากเกิดการก่อสร้างก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ใน

พืน้ท่ีบ้านท่าก่อม่วง ตําบลบ้านแปะ ทําให้เกิดกระแสความต่ืนตัวใน

ปัญหาของผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ชาวบ้านโดยรอบในตําบลบ้านแปะ 

กระแสดงักลา่วทําให้กลุม่ชาวบ้านรู้สกึไมส่บายใจจงึรวมตวัเข้าร้องเรียน

ถึงผลกระทบจากโครงการดงักล่าวตอ่เข้าย่ืนหนงัสือดงักล่าวท่ีเทศบาล

ตําบลบ้านแปะ และนายอําเภอ แตก่ารเรียกร้องดงักล่าวนัน้ดเูหมือนจะ

ไม่เป็นผล และยังไม่ได้ข้อยุติ เน่ืองจากการก่อสร้างก่อสร้างโรงผลิต

ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ดงักล่าวยงัคงดําเนินต่อไป จากประเด็นนีทํ้า

ให้เกิด “บรรยากาศของความไม่ไว้วางใจ” (Mistrust Atmosphere) ปก

คลุมในจิตใจของชาวบ้านตําบลบ้านแปะ ย่ิงกว่านัน้ ความไม่ไว้วางใจ

ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ ข ย า ย ตั ว ลุ ก ล า ม ก ล า ย เ ป็ น  “ ก า ร ร ะ บ า ด ท า ง

อารมณ์”  (Emotional contagion) ในหมู่ผู้ ได้รับผลกระทบดงักล่าวทํา

ให้เกิดการรวมตวัเพ่ือคดัค้านการก่อสร้างโครงการดงักล่าวเป็นครัง้ท่ี

สองต่อผู้ ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (ผู้ รับเร่ือง) ขอร้องให้พิจารณาไม่

อนุญาตให้มีการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ โดยรองผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรองป้องกัน

จงัหวดัเชียงใหม่ ร่วมรับหนงัสือและรับฟังความเดือดร้อนของชาวบ้าน 

ก่อนท่ีจะส่งเร่ืองให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการต่อไป กลุ่ม

ชาวบ้านจงึแยกย้ายกนัเดนิทางกลบัภมูิลําเนาโดยสงบ 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข จากความพยายามของชาวบ้านในการเรียกร้องตอ่ภาครัฐให้เข้ามาชว่ย

แก้ปัญหาดงักล่าวนัน้ สะท้อนถึงความเดือดร้อนอย่างแท้จริงท่ีชาวบ้าน

ต้องได้รับ อย่างไรก็ตาม การเรียกร้องนัน้กลับไม่ได้รับความสนใจ 

ประเด็นนีไ้ม่เพียงแต่ทําให้การแก้ปัญหาการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์ต้องพบกบัปัญหาเทา่นัน้ หากแตย่งัสง่ผลถึง “ความ

ยากลําบากในการแก้ปัญหาความขดัแย้ง” ในพืน้ท่ีด้วยเชน่กนั เน่ืองจาก 

“ความเช่ือใจ” ได้ถูกละเลย และแทนท่ีด้วย “บรรยากาศของความไม่
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ไว้วางใจ” ดงันัน้ ในการรับเร่ืองร้องเรียนในครัง้ท่ี 3 นี ้องค์กรภาครัฐต้อง

แสดงให้เห็นถึง “ความใสใ่นและความจริงใจ” ในการแก้ปัญหา โดยควร

ทําหน้าท่ีเป็น “ตัวกลาง” ท่ีดี ในการเช่ือมความสัมพันธ์และระหว่าง

ชาวบ้าน และบริษัทก่อสร้างฯ เพ่ือหาทางออกร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

ทัง้นีอ้าจดําเนินการทัง้ในรูปของคณะกรรมการร่วม หรือการเจรจาไกล่

เกล่ียท่ีมีตวัแทนจากทัง้สองฝ่าย เพ่ือให้ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ี

เป็นรูปธรรม โปร่งใส และอยูบ่นพืน้ฐานของ “จดุร่วม” ของทัง้สองฝ่าย 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล  CH 3. (2559). เชียงใหม-่คดัค้านก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์. สืบค้นเม่ือ 18 พฤษภาคม 2561 จาก 

http://news.ch3thailand.com/local/15911  

 

  

http://news.ch3thailand.com/local/15911
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พืน้ท่ี  อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่

ประเภท ความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านโครงสร้าง (พระราชบญัญตัโิรงแรม 

พ.ศ. 2547) และด้านข้อมลูข่าวสาร 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง เกิดจากผู้ ประกอบกิจการเกสต์เฮ้าส์มากกว่า 1,000 แห่งทั่วเมือง

เชียงใหม่ ต้องได้รับผลกระทบจากพระราชบญัญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

เพราะกฎหมายกําหนดรูปแบบและข้อบงัคบัหลายอย่าง เพือ้ให้เกสต์

เฮ้าเข้าสู่ระบบเดียวกันกับโรงแรม โดยเฉพาะเร่ืองของอาคารสิ่งปลูก

สร้าง ทําให้เกสต์เฮ้าส์หลายแหง่ถกูตํารวจจบักมุดําเนินดดี 

ความเป็นมา หลังจากท่ีพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547  มีผลบังคับใช้ ซึ่งได้

กําหนดรูปแบบและข้อบงัคับหลายอย่าง เพือ้ให้เกสต์เฮ้าเข้าสู่ระบบ

เดียวกันกับโรงแรม โดยเฉพาะเร่ืองของอาคารสิ่งปลูกสร้าง แม้จะมี

กฎกระทรวงมาผ่อนผันให้เวลาผู้ ประกอบการไปขออนุญาตและ

ปรับเปล่ียนอาคารให้ถูกต้องตามกฏหมาย แต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถทํา

ได้ เน่ืองจากเป็นอาคารเก่า ไมส่ามารถขออนญุาตปรับเปล่ียนโครงสร้าง

ของอาคารได้ เพราะติดกฎหมายผงัเองและ พรบ.ควมคมุอาคาร ทําให้

ผู้ ประกอบการไม่สามารถขออนุญาตได้ โดยในวันท่ี 19 ส.ค. 61 นี ้

กฎกระทรวงท่ีผ่อนผันให้ไปขอใบอนุญาตจะสิน้สุดลง จะทําให้เกสต์

เฮ้าส์หลายแห่งผิดกฎหมายอย่างเต็มตัว ทัง้นี ้จ.เชียงใหม่ีเกสต์เฮ้า

ประมาณ 2,000 แห่ง ล่าสุดมีท่ีสามารถปรับเปล่ียนและขอใบอนุญาต

ได้ประมาณ 300 ราย ส่วนท่ีเหลือพันกว่ารายเร่ิมทยอยโดนจบั ทําให้

ลา่สดุผู้ประกอบการเกสต์เฮ้าส์หลายร้อยแหง่ตดัสินใจหยดุให้บริการชัค่

ราว เพราะกลวัถกูจบั และได้รวมตวักนัเพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลชว่ยเหลือ

ผอ่นผนัหลกัเกณฑ์ 

คู่ขัดแย้งหลัก ผู้ประกอบกิจการเกสต์เฮ้าส์กบัรัฐบาลและผู้บงัคบัใช้พระราชบญัญตัิ

โรงแรม พ.ศ. 2547 

จุดยืน ชาวบ้านเคล่ือนไหว เรียกร้อง และผลกัดนัให้ให้รัฐบาลชว่ยเหลือผ่อนผนั

หลกัเกณฑ์ตามพระราชบญัญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ซึ่งได้มีข้อเรียกร้อง

กรณีศึกษาท่ี 2.4:  

กรณีผู้ประกอบการเกสต์เฮ้าส์ประท้วงพระราชบัญญัตโิรงแรม พ.ศ. 2547 
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ให้รัฐบาลรับไปพิจารณาดังนี  ้1. ขอให้เจ้าหน้าท่ี หยุดการจับกุม

ผู้ประกอบการไปก่อน 2. ให้ผ่อนผัน เพ่ือส่งต่อให้นายกรัฐมนตรีและ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาตอ่ไปตอ่ไป   

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน นายกรัฐมนตรี,กระทรวงมหาดไทย,กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 

และผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่

ระยะเวลา พ.ศ. 2559-ปัจจบุนั 

สถานะ 3 กําลงัอยูร่ะหวา่งการแก้ไข 

พลวัต หลังจากท่ี พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มีผลใช้บังคับเพ่ือให้

เกสต์เฮ้าเข้าสู่ระบบเดียวกันกับโรงแรม โดยเฉพาะเร่ืองของอาคารสิ่ง

ปลูกสร้าง ทําให้ผู้ประกอบการเกสต์เฮ้าส์เกือบทัง้หมดซึ่งเป็นชาวบ้าน

ในชมุชนท่ีเปล่ียนอาคารและบ้านท่ีอยู่อาศยัเป็นเกสต์เฮ้าส์ ซึ่งท่ีผ่านมา

เสียภาษีโรงเรือนและภาษีสรรพากรมาโดยตลอดได้รับผลกระทบ ส่วน

ใหญ่ไม่สามารถทําได้ เน่ืองจากเป็นอาคารเก่า ไม่สามารถขออนญุาต

ปรับเปล่ียนโครงสร้างของอาคารได้ เพราะติด พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร ทํา

ให้ผู้ประกอบการไม่สามารถขออนุญาตได้ โดยในวนัท่ี 19 ส.ค. 61 นี ้

กฎกระทรวงท่ีผ่อนผันให้ไปขอใบอนุญาตจะสิน้สุดลง จะทําให้เกสต์

เฮ้าส์หลายแห่งผิดกฎหมายอย่างเต็มตัว สถานการณ์ดังกล่าวทําให้

ผู้ ประกอบการ เกส ต์ เ ฮ้า ส์ รวมตัวกันประ ท้วง หลัก เกณ ฑ์ ต าม

พระราชบญัญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เบือ้งต้นได้มีการร่วมกันลงรายช่ือ

และรวบรวมเงินกนัเพ่ือจ้างทีมทนายความ ในการดําเนินการย่ืนคําร้อง

ตอ่องค์กรภาครัฐท่ีมีส่วนรับผิดชอบ รวมไปถึงศาลปกครอง เพ่ือเสนอให้

ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องร่วมกันปรึกษาหาแนวทางการแก้ปัญหาท่ีจะทําให้

เกิดประโยชน์ทกุฝ่าย นอกจากนีย้งัเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือผ่อนผนั

หลกัเกณฑ์ โดยย่ืนหนงัสือให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือส่งตอ่ไป

ยัง พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหา 

ขณะเดียวกันก็ส่งเร่ืองไปยังสภาทนายความ เพ่ือหาแนวทางด้าน

กฎหมายเข้าชว่ยเหลืออยา่งเร่งดว่นตอ่ไป  

ระดับความรุนแรง 2 มีความเสียหายทัง้ต่ออิสรภาพทางร่างกายและจิตใจ เน่ืองจาก

ผู้ประกอบการเกสต์เฮ้าส์บางรายถกูจบัดําเนินคดีตามพระราชบญัญัติ

โรงแรม พ.ศ. 2547 
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วิธีการแก้ไข ความขัดแย้งด้านโครงสร้างท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายถือเป็นประเด็น

สําคญัท่ีทําให้การแก้ไขนัน้คอ่นข้างทําได้ยาก ในกรณีนีก็้เช่นกนั ในการ

แก้ปัญหา รัฐบาลและผู้ ท่ีเก่ียวข้องควรมีการศกึษาเชิงลึก รวมถึงมีการ

ทําประชาพิจารณ์เพ่ือรับฟังเสียงของผู้ประกอบการเกสต์เฮ้าส์ท่ีเป็นผู้ มี

สว่นได้สว่นเสียท่ีแท้จริง ถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากข้อกําหนดตามตวับท

กฎหมาย ซึ่งจะช่วยประกอบการพิจารณาแก้ปัญหาในระยะยาวได้ แต่

ในระยะสัน้รัฐบาลและผู้ ท่ีเก่ียวข้องควรมีการเยียวยาผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ

ในเบือ้งต้นก่อน เพ่ือระงับยับยัง้ และบรรเทาอการของความขัดแย้ง

ไมใ่ห้ขยายตวั และลกุลามไปมากกวา่นี ้

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ทตัสโตร์ออนไลน์. (2561). เกสต์เฮ้าส์เชียงใหม่ประท้วง พ.ร.บ.โรงแรม 

ทําปิดไปแล้วหลายแหง่ ร้องนายกชว่ยเหลือ พร้อมย่ืนสภาทนายความ. 

สืบค้นเม่ือ 18 พฤษภาคม 2561 จาก 

https://truststoreonline.com/2018/05/m-05-

%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B

8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%

E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%87/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://truststoreonline.com/2018/05/m-05-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%87/
https://truststoreonline.com/2018/05/m-05-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%87/
https://truststoreonline.com/2018/05/m-05-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%87/
https://truststoreonline.com/2018/05/m-05-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%87/
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  กรณีศึกษาท่ี 2.5: กรณีกลุ่มชาวบ้านชุมชนล่ามช้างตาํบลศรีภูมิ 

ชุมนุมคัดค้านสาํนักพุทธให้เอกชนเช่าพืน้ท่ีวัดต้นปูนทาํโรงแรม 
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พืน้ท่ี  อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่

ประเภท ความขดัแย้งด้านคณุคา่ และความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง กลุ่มชาวบ้านชมุชนล่ามช้าง ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ได้ร่วมชุมนุมถือป้ายแสดงพลงัคัดค้านท่ี พระบรมราชานุสาวรีย์สาม

กษัตริย์พร้อมอ่านแถลงการณ์คดัค้านสํานักพุทธศาสนาให้เอกชนเช่า

พืน้ท่ีวดัต้นปนูในเชียงใหมอ่าย ุ700 ปี เพ่ือเชา่พืน้ท่ีไปทําโรงแรม 

ความเป็นมา เน่ืองจากมีเอกชนรายหนึ่งกําลงัย่ืนขออนญุาตก่อสร้างโรงแรมบนท่ีดิน

พืน้ท่ีเกือบ 2 ไร่ ท่ีเคยเป็นโรงเรียนอนุศึกษา ท่ีตัง้อยู่ติดกับวดัล่ามช้าง 

ซึ่งท่ีดินแปลงดงักล่าวเป็นวดัร้างช่ือวัดต้นปนู และเป็นท่ีดินสาธารณะ 

ซึ่งในอดีตท่ีอยู่ในความรับผิดชอบดแูลของวดัล่ามช้าง ต่อมามีการตดั

ถ น น ผ่ า น วัด ทั ง้ ส อ ง แ ห่ ง  ป ร ะ ม า ณ ปี  พ . ศ .  2510 สํ า นัก ง า น

พระพทุธศาสนาแห่งชาติจึงเข้ามาดแูลแทน โดยอ้างว่าวดัล่ามช้างขาด

สิทธิในการดแูลท่ีดินดงักล่าวแล้ว จากนัน้สํานกังานพระพทุธศาสนาจึง

ให้เอกชนเช่าใช้ประโยชน์ และในสญัญาเช่ามีการระบวุตัถปุระสงค์ด้วย

ว่าเพ่ือประกอบกิจการโรงเรียน แตป่รากฏว่าเอกชนรายเดิมน่าจะมีการ

ขายสิทธ์ิการเช่าให้กบัเอกชนรายใหม่ และมีการย่ืนขออนญุาตก่อสร้าง

โรงเรียนการโรงแรม ซึ่งความจริงคือ เป็นโรงแรม ชาวบ้านเห็นว่าเป็น

เร่ืองท่ีไม่ถูกต้อง เพราะท่ีดินดงักล่าวเป็นวดัร้าง หากไม่ได้ใช้ประโยชน์

เป็นโรงเรียนแล้ว ควรจะใช้ประโยชน์สาธารณะมากกว่านําไปแสวงหา

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
คู่ขัดแย้งหลัก กลุม่ชาวบ้านชมุชนลา่มช้าง ตําบลศรีภมูิ อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่

กบัสํานกัพทุธศาสนา 

จุดยืน กลุม่ชาวบ้านชมุชนลา่มช้าง และพทุธศาสนิกชนชาวเชียงใหมค่ดัค้าน

สํานกัพทุธศาสนาให้เอกชนเชา่พืน้ท่ีวดัต้นปนูในเชียงใหมอ่าย ุ700 ปี 

เพ่ือเชา่พืน้ท่ีไปทําโรงแรมอย่างถึงท่ีสดุ 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน กระทรวงวฒันธรรม และรัฐบาล 

ระยะเวลา พ.ศ. 2561 
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สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต กลุ่มชาวบ้านชมุชนล่ามช้าง และพทุธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ได้ชมุนมุ

ถือป้ายแสดงพลังคัดค้านต่อสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย

แถลงการณ์ยืนยันเจตนาดงัต่อไปนี ้1. เจ้าอาวาสซึ่งเป็นเจ้าพนกังาน

ตาม พ.ร.บ.สงฆ์ และชาวบ้านท่ีอาศยัรอบบริเวณวดัขอมีส่วนร่วมใน

การดแูล อนุรักษ์ และรักษาผลประโยชน์การใช้พืน้ท่ีวดัต้นปนู ตามท่ี

รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ฉบับล่าสุด มาตรา 50 (2) กล่าวว่า 

บุคคลมีหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์ของชาติ (8) บุคคลมีหน้าท่ีอนุรักษ์

มรดกทางวฒัธรรม มาตรา 57 (1) รัฐต้อง อนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูและสง่เสริมภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี

อันดีงามของท้องถ่ินและของชาติและจัดให้มีพืน้ท่ีสาธารณะสําหรับ

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินการด้วย ดงันัน้จึงขอให้สํานกังานพระพุทธศาสนาชีแ้จงสิทธิใน

การครอบครองท่ีดินวดัต้นปนูว่า เพราะเหตใุดวดัล่ามช้างจงึขาดสิทธิใน

การดูแลพืน้ท่ี ทัง้ๆท่ีเคยเป็นความดูแลของทางวัดมาก่อน 2. ตาม

รัฐธรรมนญูราชอาณาจกัรไทย ฉบบัล่าสดุ ในมาตรา 59 ระบวุ่ารัฐต้อง

เปิดเผยข้อมลูหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหนว่ยงานของรัฐ

ท่ีมิใช่ข้อมูลเก่ียวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทาง

ราชการตามท่ีกฎหมายบญัญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล

หรือข่าวสารดังกล่าวไ ด้ โดยสะดวก ดังนัน้จึงขอให้ สํานักงาน

พระพุทธศาสนาเปิดเผยสัญญาเช่า เน่ืองจากมีพยานบุคคลรับรู้มา

ตลอดวา่ การเชา่พืน้ท่ีนัน้เซน็สญัญาปีละ 1 ครัง้ แตใ่นภายหลงักลบัอ้าง

ว่าเป็นสญัญา 30 ปี เม่ือทางชุมชนขอดเูอกสารก็ได้รับคําตอบว่า สูญ

หายตอนนํา้ท่วม 3. ขอให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้ามาดูแล 

ตรวจสอบเร่ืองเงินแผน่ดนิ 4. ขอให้สํานกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)สํานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช) ดูแลเร่ืองการ

ตรวจสอบทุจริต 5. ขอให้เทศบาลนครเชียงใหม่เข้ามาตรวจสอบ ว่า
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สมควรจะอนุญาตหรืออนุมัติในการให้ก่อสร้างหรือไม่ หากสัญญา

ดังกล่าวมิได้ทําเพ่ือประโยชน์ของชุมชน หรือส่งผลต่อประโยชน์

สาธารณะ ขอให้เพิกถอนสญัญาท่ีทําให้รัฐเสียหาย หรือการอนญุาตให้

ใช้ท่ีดนิผิดประเภท ไมเ่ป็นไปตามวตัถขุองการใช้ประโยชน์ในท่ีธรณีสงฆ์ 

เพราะการอนุญาตให้สร้างโรงแรมในท่ีวัดย่อมอาจกระทบต่อความ

เล่ือมใสศรัทธาในพุทธศาสนาได้ 6. ขอให้วดัต้นปนูกลบัมาอยู่ในความ

ดูแลของวัดล่ามช้าง เพ่ือป้องกันการนําพืน้ท่ีไปใช้ประโยชน์อันไม่

เหมาะสมต่อการเป็นพืน้ท่ีธรณีสงฆ์ ในระหว่างดําเนินการทางวดัล่าม

ช้างขอใช้ท่ีดินดงักล่าวในการสร้างโฮงเฮียนสล่าล้านนา และพร้อมจะ

จา่ยเงินคา่เชา่ปีละ 6 หม่ืนบาทซึง่เป็นราคาเดียวกบัผู้ เชา่รายเดมิ 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข การดําเนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐท่ีสุ่มเส่ียงต่อการสง่ผลกระทบต่อ

คุณค่าทางด้านจิตใจของประชาชนโดยรอบจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้อง

คํานึงถึง “เสียงของประชาชน” ซึ่งในกรณีนีจ้ะพบว่า “ช่องทางการ

ส่ือสาร” ระหว่างภาครัฐและประชาชนถูกปิด ทําให้เกิดความเข้าใจท่ี

คลาดเคล่ือนกันไป สถานการณ์ดงักล่าวมีผลอย่างย่ิงต่อระดบัความ

ขดัแย้งท่ีจะมีส่วนกระตุ้นให้ลกุลาม และขยายตวัไปอย่างรวดเร็ว ดงันัน้ 

รัฐหรือองค์กรภาครัฐควรเปิดช่องทางการส่ือสารและชีแ้จ้งกบัประชาชน

ถึงรายละเอียด และข้อเท็จจริงของโครงการ รวมถึงเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีรับฟังข้อคิดเห็น หรือการประชา

พิจารณ์ ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มมิติการพฒันาท่ีให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม

ตัง้แต่ต้น ซึ่งจะช่วยลดกระแสการคดัค้านของประชาชนในพืน้ในระยะ

ยาวตอ่ไป 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ขา่วสด. (2561). คนเชียงใหมแ่สดงพลงัค้าน นําวดั อาย ุ700 ปี สมยั

พระยามงัราย สร้างเป็นโรงแรม. สืบค้นเม่ือ 18 พฤษภาคม 2561 จาก 

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_1402139  
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ประกอบด้วย 

3.1 กรณีชาวบ้านอําเภอภเูพียง และอําเภอเมืองนา่นชมุนมุตอ่ต้านการก่อสร้างมสัยิด 

3.2 กรณีปัญหาท่ีทํากินของาวบ้านทบัซ้อนพืน้ท่ีป่าต้นนํา้ จงัหวดัน่าน 

3.3 กรณีความขดัแย้งกรณีการจดัการนํา้ในชมุชนตําบลภฟู้า อําเภอบอ่เกลือ 

3.4 กรณีกลุม่พอ่ค้าเนือ้สกุรรายย่อยในจงัหวดันา่นรวมตวัประท้วงตอ่ต้านบริษัทเอกชนค้าเนือ้สกุร 

3.5 กรณีกลุม่คนรักเมืองนา่นรวมตวัรณรงค์คดัค้านโครงการก่อสร้างขยายถนนส่ีเลนของกรมทาง

หลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดน่าน 
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พืน้ท่ี อําเภอภเูพียง และอําเภอเมืองนา่น จงัหวดันา่น 

ประเภท ความขดัแย้งด้านข้อมลูขา่วสาร และด้านคณุคา่ 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัภมูิภาค 

ประเดน็ขัดแย้ง ชาวบ้านอําเภอภูเพียง และอําเภอเมืองน่านชมุนุมคดัค้านการก่อสร้าง

มสัยิดของกลุ่มอิสลาม ซึ่งส่วนใหญ่เกิดความรู้สึก “ไม่ปลอดภัย” เกรง

วา่จะเกิดเหตคุวามไมส่งบ เหมือนจงัหวดัชายแดนภาคใต้  

ความเป็นมา ชาวบ้านอําเภอภเูพียง และอําเภอเมืองน่านและคณะกรรมการหมู่บ้าน 

ได้จดัประชมุท่ีวดับปุผาราม เพ่ือเรียกร้องสิทธ์ิ และคดัค้านการก่อสร้าง

มสัยิดในพืน้ท่ีหมู่บ้านบปุผารามท่ีดินในหมู่บ้าน จํานวน 284 ตารางวา 

เพ่ือใช้ก่อสร้างมสัยิด โดยได้มีการปรับพืน้ผิวและเทพืน้แล้ว อย่างไรก็ดี 

ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นคดัค้านการก่อสร้าง เน่ืองจาก

เห็นว่าในชุมชนไม่มีชาวอิสลาม และเกรงจะแอบแฝงด้านศาสนา 

การเมือง และตามมาด้วยความไม่สงบเหมือนในพืน้ท่ี 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ และประเทศมสุลิม จงึไมเ่ห็นด้วยท่ีจะให้ก่อสร้างมิสยิด

ในชุมชน อีกทัง้ก่อนทําการซือ้ท่ีดิน หรือก่อสร้าง ก็ไม่ได้ทําประชา

พิจารณ์ หรือประชาคมหมู่บ้านมาก่อน ทัง้นี ้ท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้

กลุม่อิสลามได้เข้าร่วมประชมุและชีแ้จง โดยมี อิหมา่มยาริน ผู้ นําในการ

จัดตัง้มัสยิด ซึ่งเดินทางมาจากจงัหวัดลําปาง กล่าวว่า ทัง้ประเทศมี

เหลือยูเ่พียง 2 จงัหวดั ท่ียงัไมมี่มสัยิด ซึง่หนึง่ในนัน้คือ จงัหวดันา่น และ

การก่อสร้างมัสยิดเพ่ือใช้เป็นท่ีประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิมนัน้ มี

ความจําเป็น เน่ืองจากขณะนีพ่ี้น้องชาวมุสลิมในจังหวัดน่าน ไม่มี

สถานท่ีประกอบศาสนกิจเลย โดยเฉพาะการละหมาดใหญ่ในทกุๆ วนั

ศกุร์ จําเป็นต้องเดนิทางไปยงัมสัยิดท่ี อ.เดน่ชยั จ.แพร่ ซึง่ตัง้อยูห่า่งไกล

ถึง 130 กม. ไม่สะดวกในการเดินทาง อีกทัง้ยงัเส่ียงอนัตราย เน่ืองจาก

บางคนต้องเดินทางด้วยรถจกัรยานยนต์ จึงเห็นควรก่อตัง้ขึน้เพ่ือเป็น

ศูนย์รวมของพ่ีน้องชาวมุสลิม นอกจากนี ้นักท่องเท่ียวจากจังหวัด

ใกล้เคียงท่ีเดินทางผ่านไปมา รวมทัง้ชาวตา่งชาติ ตลอดจนบคุคลท่ีนับ

ถือศาสนาอิสลาม ก็จะได้แวะเข้ามาละหมาดยงัมสัยิดแห่งนีไ้ด้ ซึ่งจะ

กรณีศึกษาท่ี 3.1: กรณีชาวบ้านอาํเภอภูเพียง และอําเภอเมืองน่าน 

ชุมนุมต่อต้านการก่อสร้างมัสยดิ 
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ส่งผลไปถึงการจบัจ่ายใช้สอยท่ีจะสะพดัในพืน้ท่ีด้วย ท่ีสําคญัคือ เป็น

การรองรับการเปิด AEC สําหรับพ่ีน้องชาวมุสลิมจากต่างประเทศ ซึ่ง

ทางมหาเถรสมาคมและจุฬาราชมนตรี ได้เห็นสมควรให้ก่อสร้าง 

อย่างไรก็ตาม การประชุมไม่สามารถหาข้อสรุปได้ โดยคณะกรรมการ

หมู่บ้านได้ให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียง ผลการนบัคะแนนออกมา ส่วน

ใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างมัสยิดในชุมชน และเตรียมเดินหน้า

คดัค้านตอ่ไป. 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านอําเภอภเูพียง และอําเภอเมืองนา่นกบัพ่ีน้องชาวมสุลิม 

จุดยืน ชาวบ้านอําเภอภูเพียง และอําเภอเมืองน่านคดัค้านก่อสร้างมสัยิดใน

ชมุชน 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ผู้ ว่าราชการจังหวัดน่าน สํานักพุทธศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

จฬุาราชมนตรี และรัฐบาล 

ระยะเวลา พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต การนัดหมายของกลุ่มผู้ ต่อต้านการสร้างมัสยิดในพืน้ท่ีอําเภอภูเพียง 

และอําเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่านนดัรวมตวักนัในวนัท่ี 1 มีนาคม 2558 

ได้กระจ่ายข่าวสารออกไปเป็นวงกว้างเช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น โดยมี

เนือ้หาใจความว่า คนนา่น บ ่เอามสัยิด / ลกูหลานชาวนา่นต้องรักษาไว้

บ่หือ้ไผมาย่ํายี เรียกร้องเชิญชวนให้คน จ.น่านร่วมกันปกป้อง ดินแดน

ศาสนาพุทธแห่งสุดท้าย ทัง้นี ้นายอําเภอภูเพียงได้จดัเวทีเจราจาเพ่ือ

แก้ไขปัญหาดงักลา่ว โดยพบวา่ ชาวบ้านท่ีตอ่ต้านการสร้างมสัยิดชมุนมุ

จริง แตค่งเป็นเพียงการแสดงออกเชิงสญัลกัษณ์ เทา่นัน้ เพราะจะขดัตอ่

กฎหมายของ คสช. ท่ีห้ามชุมนุม แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยความมั่นคง

และเจ้าหน้าท่ีได้จดัเตรียมกําลังไว้ดูแลรักษาความปลอดภัยแล้ว แต่

หลังจากนีค้งต้องเปิดเวทีปรับความเข้าใจกันใหม่ อย่างไรก็ตามเสียง

ส่วนใหญ่ทัง้พุทธและมุสลิมไม่ได้ปฏิเสธการสร้างมสัยิด แต่อยากให้

สร้างความเข้าใจกบัคนในพืน้ท่ีก่อน ก่อนท่ีจะเดินหน้าสร้างมสัยิดอยา่ง

เดียว เพ่ือไม่นําไปสู่ความรุนแรง ความขัดแย้ง เพราะขณะนีเ้สียง
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วิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้าน โยงใยไปถึงเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ และบางรายเช่ือมโยงไปถึงกลุม่ IS 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข จากกรณีนีจ้ะพบว่าเป็นปัญหาความขดัแย้งท่ีมีพืน้ฐานมาจากสาเหต ุ2 

ด้าน คือ 1. ด้านข้อมูลข่าวสารท่ีว่าด้วยการขาดการทําความเข้าใจกับ

ชุมชน และ 2. ด้านคณุค่าท่ีว่าด้วยความเช่ือด้านศาสนาท่ีแตกต่างกัน 

และขาดความเข้าใจในหลกัศาสนาของกันและกัน ดงันัน้ วิธีการแก้ไข

ปัญหาจึงจําเป็นต้อง “ใช้เวลา” ร่วมกับ “การให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง” ใน

ลกัษณะของ “การเรียนรู้ร่วมกนั” ของทัง้สองฝ่าย ทัง้นี ้หนว่ยงานภาครัฐ

ควรทําหน้าท่ีในการเป็น “ตวักลาง” ในการสานความสมัพนัธ์ โดยสร้าง

พืน้ท่ีในการเรียนรู้ร่วมกันและปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่าง

คู่กรณี ซึ่งเป็นแนวทางท่ีควรทําให้เกิดขึน้ และควรดําเนินการอย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันการลกุลามของปัญหาท่ีอาจบานปลายกลายเป็น

ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีใหญ่ และซบัซ้อนมากย่ิงขึน้ ซึ่งจะนําไปสู่การแตกหัก

และเหตกุารณ์ความรุนแรงในท้ายท่ีสดุ 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ผู้จดัการออนไลน์. (2558). ตามนดั! คนน่านฮือย่ืนคําขาดห้ามสร้าง

มสัยิด แฉคนมีสี-การเมืองป่ันกระแสต้านทหารตอ่. สืบค้นเม่ือ 5 

มิถนุายน 2561 จาก 

https://mgronline.com/local/detail/9580000024454  

 

  

https://mgronline.com/local/detail/9580000024454
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พืน้ท่ี อําเภอเมือง จงัหวดันา่น 

ประเภท ความขดัแย้งด้านข้อมลูขา่วสาร ด้านโครงสร้าง และด้านผลประโยชน์  

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัประเทศ 

ประเดน็ขัดแย้ง ปัญหาเร่ืองท่ีอยู่อาศยั และท่ีทํากินของประชาชนหลายหมู่บ้านทบัซ้อน

กบัเขตป่าต้นนํา้  

ความเป็นมา ความขดัแย้งในประเด็นท่ีราษฎรเข้ามาบุกรุกจับจองท่ีดินในเขตสงวน

หวงห้าม เน่ืองมาจากขาดท่ีดินทํากิน ประกอบกบัทางราชการประกาศ

พืน้ท่ีหวงห้ามไว้จํานวนมาก และไมมี่ปา้ยแสดงแนวเขตให้ชดัเจน ทําให้

มีการบกุรุกป่าเพิ่มขึน้ทุกปี ทําให้ท่ีผ่านมา หลายพืน้ท่ีมีสภาพเป็นเขา

หัวโล้น สาเหตุสําคัญมาจากการปลูกพืชเชิงเด่ียว และการทําไร่

หมนุเวียน จนนําไปสู่ความขดัแย้งในเร่ืองท่ีดินทํากิน ล่าสดุรัฐมนตรีว่า

การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพืน้ท่ีไปรับฟังเสียง

สะท้อนของชาวน่าน เพ่ือรวบรวมข้อเสนอทัง้หมด นํากลบัไปพิจารณา

กําหนดเป็นนโยบาย สร้างแนวทางให้คนกบัป่าสามารถอยูร่่วมกนัได้ 

คู่ขัดแย้งหลัก ประชาชนผู้ มีท่ีทํากินทบัซ้อนกบัเขตป่าต้นนํา้กบัเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีดแูล

เร่ืองป่าไม้  

จุดยืน ประชาชนผู้ มี ท่ีทํากินทับซ้อนกับเขตป่าต้นนํา้เรียกร้องให้รัฐบาล

แก้ปัญหากรรมสิทธ์ิในท่ีดนิซึง่ทบัซ้อนกบัเขตป่าต้นนํา้  

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน กรมป่าไม้, จังหวัดน่าน, จังหวัดทหารบกน่าน และกองทัพภาคท่ี 3, 

คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัดน่าน, กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์, กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา และรัฐบาล 

ระยะเวลา พ.ศ. 2559 

สถานะ 4 ได้รับการแก้ไขแล้ว 

พลวัต วันท่ี 23 ธ.ค. 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อม

ด้วยพล.อ.อนพุงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.

ฉตัรชยั สาริกลัยะ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางกอบ

กาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกกะทรวงท่องเท่ียวและกีฬา 

พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินจากกอง

กรณีศึกษาท่ี 3.2:  

กรณีปัญหาท่ีทาํกินของชาวบ้านทับซ้อนพืน้ท่ีป่าต้นนํา้ จังหวัดน่าน 
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การบิน ศนูย์การเคล่ือนย้ายกองทพับกดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ไป

ยงัท่าอากาศยานน่านนคร จงัหวดัน่าน เพ่ือติดตามการแก้ปัญหาพืน้ท่ี

ป่าต้นนํา้ของจังหวดัน่าน ซึ่งกําลงัถูกทําลาย และส่งผลกระทบอย่าง

หนกัต่อพืน้ท่ีใต้ลุ่มนํา้น่าน รวมถึงภาคกลางท่ีกรุงเทพมหานคร พร้อม

กันนี ้ได้ติดตามแนวทางการจดัการท่ีดิน การป้องกัน และแก้ไขปัญหา

การตดัไม้ทําลายป่า รวมถึงการบกุรุกท่ีดิน พร้อมติดตามความเข้มแข็ง

การรวมตวัของชมุชนท้องถ่ินน่านเพ่ือปกป้องน่าน ในมิติตา่ง ๆ รวมทัง้ 

รับฟังแนวทางการท่องเท่ียวน่านอย่างยัง่ยืน เพ่ือเพิ่มความหลากหลาย

ของรูปแบบการให้บริการ และการท่องเท่ียวต่าง ๆ โดยส่งเสริมพฒันา

แหล่งท่องเท่ียวใหม่ และให้คนในพืน้ท่ีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการการท่องเท่ียวมากขึน้ เน้นเร่ืองการบริหารจัดการ การพัฒนา

แหล่งท่องเท่ียวในชุมชน การให้บริการนักท่องเท่ียว ตลอดจนพัฒนา

พืน้ท่ีชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือสร้างขีดความสามารถทางการ

บริหารจัดการชุมชน ตามวิสัยทัศน์ว่า เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ ธรรมชาตสิมบรูณ์ การเกษตรมัง่คัง่ ชมุชนเข้มแข็ง ทอ่งเท่ียว

ยั่งยืน นอกจากนี ้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะยงัเข้ารับฟังบรรยายสรุป

เร่ือง โครงการปลูกป่าสร้างคนบนวิถีพอเพียง รักษาต้นนํา้ บรรเทา

อุทกภัย จงัหวดัน่านจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และ

ยงัป็นประธานสกัขีพยาน ในพิธีมอบหนงัสืออนญุาตให้เข้าทําประโยชน์

หรืออยู่อาศยัภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.23) โดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้ มอบให้ผู้ ว่า

ราชการจงัหวดัน่าน เพ่ือนําไปมอบตอ่ให้กบัราษฎรบ้านนํา้ปา้ก ห้วยธน ู

ตําบลตาลชมุ อําเภอท่าวงัผา และราษฎรบ้านนํา้มีด ตําบลเปือ อําเภอ

เชียงกลางตอ่ไป 

ระดับความรุนแรง 2 มีความเสียหายตอ่ทรัพย์สิน 

วิธีการแก้ไข แนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าวท่ีแม้มีการความพยายามแก้ปัญหาจาก

รัฐบาลหลายครัง้ผ่านการออกมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) แตปั่ญหายงัคง

ยืดเยือ้ ดงันัน้มาตรการตา่งๆ ท่ีต้องดําเนินการควรต้องยึดแนวทางการ

แก้ไขปัญหาตามคําสั่งของสํานัก นายกรัฐมนตรี ท่ี 187/2546 เร่ือง

นโยบายการ จดัการความขดัแย้งด้วยสนัติวิธี ลงวนัท่ี 1 กนัยายน 2546 

เป็นแนวทางสําคญัในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งและการใช้ประโยชน์
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บริเวณพืน้ท่ี โดยคําสั่งดงักล่าว เป็นการเช่ือมโยงแนวทางสําคญัของ 

ยุทธศาสตร์สนัติวิธีเพ่ือความมัน่คงของชาติ ท่ีเน้น การเสริมสร้างพลงั

ความสามคัคี บนพืน้ฐานการมี ส่วนร่วมของทกุฝ่าย ในบรรยากาศของ

การมีทัศนคติ ท่ีดี ห่วงใย เอือ้อาทร ทําให้คนในชาติอยู่ร่วมกัน อย่าง

สันติวิธี  บนพืน้ฐานของความหลากหลายในวิถี ชีวิต วิธีคิด และ

วฒันธรรม พร้อมเผชิญปัญหา และ เรียนรู้การแก้ไขปัญหาร่วมกันโดย

ไม่ใช้ความรุนแรง ประกอบด้วย 1. การนํากฎหมายท่ีมีอยู่มาใช้เพ่ือการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน เน่ืองจาก พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ ปี 2507 ตาม

มาตรา 19 เปิดให้ให้ชมุชนเข้ามาร่วมดแูลบริหารจดัการได้ 2. การสร้าง

กฎหมายใหม่ท่ีจะรองรับป่าชุมชน เพ่ือรับรองสิทธิในการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน โดยให้สิทธิดงักล่าวเป็นเพียงสิทธิในการใช้ประโยชน์ ถือ

เป็นการแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหตใุนระดบักฎหมาย (พระราชบญัญัติ) 3. 

จากปัญหาท่ีไม่มีการออกกฎหมายระดับกลาง จึงต้องข้ามไปท่ี

ข้อบญัญัติท้องถ่ิน โดยใช้หลกัสิทธิชมุชนตามรัฐธรรมนญู ในการนําเอา

จารีตวิธีปฏิบัติ การดูแลจัดการป่าของชุมชน ท่ีพิสูจน์มาแล้วว่าดูแล

จดัการป่าได้อย่างยัง่ยืน ผ่านกลไกของสภาตําบล เทศบาล มาทําให้มี

สถานะเป็นกฎหมายโดยการดงึออกมาเป็น “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” โดย

ตัง้เป้า 54 ตําบลใน จ.น่าน 4. การแก้กฎหมายไม่พอ ยังต้องมีส่วนท่ี

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนภายใต้การจัดการแก้ไขปัญหาเชิง

ระบบ 5. สร้างระบบสิทธิในทรัพยากร (Property Right) ให้ชมุชนมีส่วน

ร่วมในการจัดการ โดยการทํา “โฉนดชุมชน”  หรือ “ ท่ีดินแปลง

รวม” เป็นการจดัการในระบบท่ีไม่ได้ให้เป็นสิทธิปัจเจก แตใ่ห้ทัง้ชุมชน

ดแูลจดัการท่ีดิน โดยมีกติการ่วมของชุมชน 6. การใช้เทคโนโลยีเข้ามา

จดัการ ซึ่งมีการทํางานร่วมกบัพืน้ท่ีกว่า 40 ตําบล ใน จ.น่าน ผ่านแอป

พลิเคชนั “Nan Sustain” ให้รัฐสามารถติดตามธรรมาภิบาลของชมุชน 

ผ่าน GPS ว่าเขาสามารถดแูลจดัการป่าตามแนวปอ้งกนัไฟป่า เก็บของ

ป่า ตามกตกิาหรือไม ่นอกจากนีย้งัมีการเสนอ “นา่นโมเดล” ฟืน้ฟปู่าต้น

นํา้รูปแบบใหม่บนพืน้ท่ีภูเขาสูงชนั (เขาหัวโล้น) คืนป่าสีเขียวให้เมือง

น่าน ซึ่งโครงการดงักล่าวถือเป็นโมเดลฟืน้ฟูป่าต้นนํา้รูปแบบใหม่ เพ่ือ

แก้ปัญหาการปลกูป่าแล้วยงัถกูบกุรุก บนพืน้ท่ียดึคืนจากนายทนุ 1,950 

ไร่ ในเบือ้งต้นดําเนินการฟืน้ฟูแล้ว 250 ไร่ ด้วยการให้เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ท่ี
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สมัครใจเข้าไปอยู่ในพืน้ท่ีภูเขาสูงชัน(เขาหัวโล้น)เพ่ือปฏิบัติการ

สอดส่องดแูลไม่ให้มีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลใดบุกรุกมาตดัต้นไม้ท่ีปลูก 

การให้ความรู้ปรับเปล่ียนการปลูกพืชใหม่ให้เหมาะสมกบัพืน้ท่ี โดยพืน้

ท่ีนี ้จากเดิมปลูกข้าวโพดและยางพารามา เป็นกาแฟ หรือไม้อ่ืนๆใน

รูปแบบวนเกษตรตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร

มหาภูมิพลอดลุยเดช ทัง้นี ้จะขยายผลให้ครอบคลุมพืน้ท่ีภูเขาหัวโล้น 

13 จงัหวดัทัว่ประเทศ จงัหวดัละ 10 ฐาน โดยจะเน้นปลูกป่าต้นนํา้บน

พืน้ท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ ส่วนพืน้ท่ีป่าเส่ือมโทรมจะ

จดัสรรเป็นท่ีดินทํากินให้กบัประชาชนได้อยูร่่วมกนักบัป่าได้อย่างยัง่ยืน

ตอ่ไป 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล  ไทยพบัลิก้า. (2017). TIJ เปิดเวทีสาธารณะ หลกันิตธิรรมกบัการ

พฒันาอยา่งยัง่ยืนฯ ถกประเดน็ป่าชมุชน – การกํากบัเทคโนโลยี

สมยัใหม.่ สืบค้นเม่ือ 5 มิถนุายน 2561 จาก 

https://thaipublica.org/2017/07/tij-public-forum-2560-2/  
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พืน้ท่ี อําเภอบอ่เกลือ จงัหวดันา่น 

ประเภท ความขดัแย้งด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้าน

ข้อมลูขา่วสาร และด้านผลประโยชน์ 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง การแย่งชิงนํา้เพ่ือใช้อปุโภคบริโภค ท่ีมีสาเหตมุาจากการบริหารจดัการ

นํา้ท่ีขาดหลกัการใช้ธรรมาภิบาลและคนในพืน้ท่ีรุกพืน้ท่ีป่าต้นนํา้ 

ความเป็นมา ตัง้แตใ่นช่วงปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา สถานการณ์นํา้ของชมุชนตําบลภู

ฟ้า เร่ิมประสบปัญหาในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะปัญหาการจดัการนํา้

ของชมุชน ด้วยระบบประปาภเูขา ท่ีเร่ิมไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของ

ชาวบ้านโดยเฉพาะฤดูแล้ง ด้วยสาเหตสํุาคญัมาจาก 2 สาเหต ุคือ 1) 

การลดลงของทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งถือเป็นแหล่งนํา้ต้นทนุของชมุชน การ

จัดการการส่งนํา้ท่ีเกิดการการ รุกลํา้การขยายพืน้ท่ีทํากินของคนใน

พืน้ท่ีและ 2) การจดัการนํา้ท่ียงัไมเ่ป็นระบบและยงัไมมี่ประสิทธิภาพท่ีดี

พอ 3) การตัง้ข้อสงสยัวา่โครงการพระราชดําริศนูย์ภฟู้าได้ดงึนํา้ไปใช้ใน

การกิจกรรมของศนูย์ภูฟ้าเป็นจํานวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบกบัแหล่งนํา้

ธรรมชาติท่ีชุมชนได้ใช้อุปโภคบริโภคนัน้ลดลง ดงันัน้ จึง ทําให้คนใน

ชมุชนเกิดการแย่งชิงนํา้เพ่ือใช้ในการอปุโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร 

ตลอดจน เกิดความขัดแย้งทัง้ในชุมชนเองและชุมชนกับหน่วยงานใน

พืน้ท่ี  

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านในชุมชนเอง และระหว่างชาวบ้านในชุมชนกับกับองค์กร

ภาครัฐและโครงการพระราชดําริศนูย์ภฟู้า 

จุดยืน ชาวบ้านแย่งชิงนํา้เพ่ือใช้ในการอปุโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร และ

มีความรู้สกึตดิลบกบัโครงการศนูย์ภฟู้าในฐานะผู้มาแยง่ใช้นํา้  

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ผู้ ว่าราชการจังหวัด

เชียงราย, สิ่งแวดล้อมจงัหวดัน่าน, อบต.ในพืน้ท่ี โครงการพระราชดําริ

ศนูย์ภฟู้า และหนว่ยจดัการต้นนํา้ (กรมป่าไม้)  

ระยะเวลา พ.ศ. 2560 

สถานะ 4 ได้รับการแก้ไขแล้ว 

กรณีศึกษาท่ี 3.3:  กรณีความขัดแย้งกรณีการจัดการนํา้ 

ในชุมชนตาํบลภูฟ้า อาํเภอบ่อเกลือ 
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พลวัต จากสถานการณ์ปัญหาดงักล่าว ทางผู้ นําชมุชน คณะกรรมการหมู่บ้าน

และคณะกรรมการนํา้ชุมชนบ้านผาสุข ต่างเห็นว่าการใช้งานวิจัยเพ่ือ

ท้องถ่ินมาเป็นเคร่ืองมือในการสืบค้นปัญหาอย่างจริงจงัและเป็นระบบ

ผ่านกระบวนการปฏิบตักิาร (การทดลองวิจยัในการแก้ไขปัญหา) อย่าง

มีส่วนร่วมของคนในชมุชน น่าจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันท่ีจะทําให้

รู้จกัตนเอง รู้จกัชมุชนและนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้ง

ในชุมชนและหน่วยงานในพืน้ท่ีได้ โดยมีวิธีการดําเนินงานวิจยั 1) การ

จดัเวทีชีแ้จงความเข้าใจ เปา้หมายและแผนการดําเนินงานวิจยัและการ

บริหารจดัการงบประมาณโครงการวิจยัอย่างโปร่งใส 2) การเก็บข้อมูล 

ด้วยการใช้กระบวนการมีสว่นร่วมระหว่างนกัวิจยัชมุชนและตวัแทนจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ี ในประเด็น สถานการณ์ปัญหา แหล่งนํา้

ต้นทุน ปริมาณการใช้นํา้ (ตลอดทัง้ปี) พฤติกรรมการใช้นํา้ (ทัง้ในช่วง

ปกตแิละชว่งขาดแคลน) การบริหารจดัการนํา้ท่ีผา่นมา (ระดบัครัวเรือน

และระดบัชุมชน ตัง้แต่อดีต – ปัจจุบนั ทัง้ในส่วนของกฎกติกา / กลุ่ม

คนทํางาน / งบประมาณท่ีใช้บริหาร) และบทบาทและการหนุน เสริม

ระหว่างชมุชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน

การจดัการนํา้ของชมุชน 3) การศกึษาข้ อม ูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ใน

ส่วนของเอกสารทางวิชาการจากหน่วยงานในพืน้ท่ี ท่ีเคยมี โครงการ 

การแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการนํา้ในพืน้ท่ีชุมชนบ้านสุข 4) การ

ปฏิบตัิในพืน้ท่ีในการ สํารวจแหล่งต้นนํา้ การวดัปริมาณการใช้นํา้ (ของ

แต่ละครัวเรือน) ด้วยการใช้ความรู้ทางวิชาการอย่าง ง่าย (ท่ีได้รับการ

ถ่ายทอดจากนกัวิชาการท่ีเก่ียวข้อง) ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ท่ีชุมชนไม่เคย

ลงมือปฏิบตัิ 5) การวิเคราะห์ข้อมูลและทบทวนวิธีการบริหารหรือการ

แก้ไขปัญหาท่ีผ่านมาของชุมชน 6) จัดเวทีชีแ้จ้ง ข้อมูลท่ีได้จากกการ

วิจัย เพ่ือสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนกั สร้างความเข้าใจและหา

แนวทางการ แก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการมีส่วนของคนในชุมชน 

(ตัง้แตก่ารรับฟัง การแสดงความคิดเห็น การ ออกแบบการทดลองการ

แก้ไขปัญหา การตกลง/ยอมรับในการปฏิบตัิร่วมกัน) 7) ทดลองการ

บริหาร จดัการนํา้ด้วยหลกัธรรมาภิบาล (เน้นศีลธรรม) และปรับวิธีการ

วางระบบทอ่สง่นํา้ – บํารุงรักษา (ตาม หลกัวิศวกรรม) ให้กบัทกุครัวเรือ

ในชมุชน 8) สรุปผลการทดลอง โดยจดัเป็นเอกสาร/โปสเตอร์ กฎกติกา 
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การบริหารจดัการนํา้ในชุมชนและนําเข้าสู่เวทีประชุมประจําเดือนของ

ชมุชน 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข แนวทางการแก้ปัญหาบนพืน้ฐานการปฏิบตักิาร (การทดลองวิจยัในการ

แก้ไขปัญหา)  พบว่า ชุมชนในพืน้ท่ีผาสุข ได้ค้นพบสาเหตท่ีุแท้จริงว่า 

การท่ีแหล่ง นํา้ท่ีเคยใช้อย่างอุดมสมบูรณ์ในอดีตนัน้กลับลดลงและ

ก่อให้เกิดปัญหานัน้ มีสาเหตุมาจากการบริหาร จัดการนํา้ท่ีขาด

หลกัการใช้ธรรมาภิบาลและคนในพืน้ท่ีรุกพืน้ท่ีป่าต้นนํา้ จึงก่อให้เกิด

สภาพปัญหาแหล่ง นํา้ตืน้เขินและแห้งขอด ส่วนกระบวนการความรู้ท่ี

ชมุชนค้นพบท่ีได้จากงานวิจยัในครัง้นี ้เพ่ือนํามาแก้ไข ปัญหา ก็คือ การ

ใช้องค์ความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถ่ินผสมผสานกับการใช้ความรู้ทาง

วิชาการ (ด้าน เทคนิค/เทคโนโลยี) และหลกัธรรมาภิบาล (เน้นศีลธรรม) 

ในการบริหารจดัการนํา้ของชมุชน ซึ่งการ บริหารจดัการนํา้ในท่ีนีใ้ช้ 1) 

รูปแบบวิธีการตัง้กฎ กติกาชุมชนด้วยหลกัธรรมาภิบาล ในการจดัสรร

นํา้ ให้กับคนในชุมชนอย่างเป็นธรรม ร่วมกับการบริหารจัดการ

ตรวจสอบคณุภาพนํา้ (ทางด้านความ ปลอดภยัทางอนามยั) ระบบการ

ติดตัง้-บํารุงรักษา (ทางด้านเทคนิค) สัปดาห์ละ 3 ครัง้ โดยผ่านกลุ่ม 

อาสาสมคัรในชุมชนท่ีจะคอยผลัดเปล่ียนตามวาระข้อตกในการเป็น

อาสาสมคัร (ทกุครัวเรือนจะจดัส่งคน ในครอบครัวมาเป็นอาสาสมัคร) 

2) รูปแบบการฟืน้ฟูแหล่งต้นนํา้ (ผืนป่า) โดยใช้ความรู้จากวิถีความเช่ือ 

ป่าศกัดิ์สิทธ์ิ จารีตประเพณี กฎ ข้อห้าม (การนบัถือผีป่า / การบวชป่า) 

และการปลกูป่าเสริมตามความ เช่ือและการใช้ประโยชน์จากป่า (พืชป่า

ท่ีสามารถสร้างรายได้ เช่น ต้นตา๋ว) และการแบง่โซนพืน้ท่ีป่า ได้แก่ ป่า

ต้นนํา้ ป่าอนุรักษ์ ป่าใช้สอย 3) รูปแบบลดความขัดแย้งการบริหาร

จัดการนํา้ด้วยการบูรณา การกระบวนการทํางานอย่างมีส่วนร่วม 

ระหว่าง ชมุชนบ้านผาสกุ โครงการพระราชดําริศนูย์ภูฟ้า หนว่ยจดัการ

ต้นนํา้ (กรมป่าไม้) ด้วยการใช้ข้อมูลงานวิจัยท่ีเป็นข้อเท็จจริง มาเป็น

เคร่ืองมือการสร้างความ เข้าใจร่วมกนัและนําไปสูเ่วทีการพดูคยุและหา

แนวทางการแข้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสนัติวิธี (ในอดีตเกิด ปัญหาใน

เร่ืองความไมเ่ข้าใจกนั โดยเฉพาะการบริหารจดัการนํา้ ท่ีเกิดจากการใช้

นํา้จากผืนป่าเดียวกนั ทําให้ชาวบ้านบางส่วนไม่สบายใจ เน่ืองจากเห็น
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วา่ไมเ่กิดความเป็นธรรมในการใช้นํา้ ท่ีทางศนูย์ภฟู้าได้ นํานํา้ผา่นระบบ

ประปาภูเขาไปใช้ในพืน้ท่ีศนูย์ โดยเฉพาะการใช้นํา้จากแหล่งเดียวกัน

และมีการใช้ระบบท่อส่งนํา้ท่ีใหญ่ ส่วนชาวบ้านใช้ระบบท่อขนาดเล็ก

และเดนิทอ่สง่นํา้ผา่นหมูบ้่าน แตช่าวบ้านไมไ่ด้ใช้ประโยชน์) 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).  (2560). “บ้านผาสุข” 

ต้นแบบการจัดการนํา้บนท่ีสูง แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยงานวิจัย. 

สืบค้นเม่ือ 5 มิถุนายน 2561 จาก https://www.trf.or.th/community-

locality- society- news/ 11453- water- resource- management- at-

ban-phasuk  

 

  

https://www.trf.or.th/community-locality-society-news/11453-water-resource-management-at-ban-phasuk
https://www.trf.or.th/community-locality-society-news/11453-water-resource-management-at-ban-phasuk
https://www.trf.or.th/community-locality-society-news/11453-water-resource-management-at-ban-phasuk
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พืน้ท่ี อําเภอเมือง จงัหวดันา่น 

ประเภท ความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ และด้านข้อมลูขา่วสาร 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง กลุ่มพ่อค้าเนือ้สุกรรายย่อย (เขียงหมู) ในจังหวัดน่านรวมตวัประท้วง

บริษัทเอกชนรายหนึ่ง (บริษัทหมูอินเตอร์ จํากัด) ท่ีขายเนือ้หมูถูกกว่า

ราคาเขียงหมใูนตลาด ทําให้กลุ่มพ่อค้าเนือ้สุกรรายย่อย (เขียงหม)ู ใน

จงัหวดันา่นขายลําบาก  

ความเป็นมา กลุ่มพ่อค้าเนือ้สุกรรายย่อย (เขียงหมู) ในจังหวัดน่านรวมตวัประท้วง

บริษัทเอกชนรายหนึ่ง ท่ีศาลากลางจังหวัดน่าน และขอเข้าพบผู้ ว่า

ราชการจังหวดัน่าน เพ่ือย่ืนเร่ืองขอตรวจสอบบริษัทเอกชนรายหนึ่งท่ี

ขายเนือ้หมูถกูกว่าราคาเขียงหมใูนตลาด กลุ่มพ่อค้าเนือ้สุกรรายย่อย 

(เขียงหม)ู ในจงัหวดันา่นขายลําบาก และขอตรวจสอบท่ีมาท่ีไปของเนือ้

สกุรท่ีนํามาขาย รวมถึงร้องเรียนให้ปรับสมดลุราคาในตลาด เพ่ือท่ีจะให้

สามารถอยูร่่วมกนัได้ 

คู่ขัดแย้งหลัก กลุ่มพ่อค้าเนือ้สุกรรายย่อย (เขียงหมู) ในจงัหวดัน่านกับบริษัทเอกชน

รายหนึง่ท่ีขายเนือ้หมถูกูกวา่ราคาเขียงหมใูนตลาด 

จุดยืน กลุ่มพ่อค้าเนือ้สุกรรายย่อย (เขียงหมู) ในจังหวัดน่านเรียกร้องใน 3 

ประเด็นหลกั คือ 1. ขอให้ภาครัฐขอตรวจสอบบริษัทเอกชนรายหนึ่งท่ี

ขายเนือ้หมูถกูกว่าราคาเขียงหมูในตลาด 2. ขอให้ตรวจสอบท่ีมาท่ีไป

ของเนือ้สุกรท่ีนํามาขาย และ 3. ขอให้ช่วยปรับสมดุลราคาในตลาด 

เพ่ือท่ีจะให้สามารถอยูร่่วมกนัได้ 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงราย  

ระยะเวลา พ.ศ. 2560 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต  จากการรวมตวัเพ่ือร้องเรียนนัน้ทําให้รองผู้ ว่าราชการจังหวัดน่านรับ

เร่ืองร้องเรียนดงักล่าว และนําไปปรึกษาหารือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

กรณีศึกษาท่ี 3.4: กรณีกลุ่มพ่อค้าเนือ้สุกรรายย่อยในจังหวัดน่าน 

รวมตัวประท้วงต่อต้านบริษัทเอกชนค้าเนือ้สุกร 
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เพ่ือปรับสมดุลในตลาดและป้องกันความขดัแย้งภายในกลุ่มผู้ ค้าเนือ้

สกุรในจงัหวดัน่าน โดยบริษัทบริษัทหมอิูนเตอร์ได้ได้ชีแ้จงดงันีว้่า หมท่ีู

นํามาขายนัน้มีทัง้เนือ้สกุรในจงัหวดัน่าน และเนือ้สกุรชําแหละได้รับซือ้

มาจากบริษัทแห่งหนึ่งและได้นํามาขายจํานวนมาก จึงได้ราคาถูกกว่า

การชําแหละแบบทัว่ไป เน่ืองจากสัง่มาเป็นจํานวนมาก และราคาท่ีขาย

หน้าร้านจะอ้างอิงจากราคาจากสหพนัธ์ค้าเนือ้สกุรตามท่ีตวัแทนบริษัท

ได้กล่าวออกมา ในส่วนทางด้านกลุ่มพ่อค้าเนือ้สุกรในจงัหวดัน่านยงั

แคลงใจเร่ืองราคาท่ีขายได้ต่ํากว่าราคาท้องตลาดได้อย่างไร และในสว่น

ของเขียงหมูบางรายท่ีขายเนือ้สุกรเลีย้งตวัเองเป็นอาชีพส่งลกูเรียนสง่

บ้านผ่อนรถต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ราคาท่ีบริษัทเอกชนแห่งนี ้

ขายนัน้ แทบจะไม่ได้กําไรอะไรเลย โดยเนือ้สุกรชําแหละเขียงหมูใน

ตลาดขายกิโลกรัมละ 130-140 บาท แตท่างด้านบริษัทเอกชนแหง่นีน้ัน้ 

ขายในราคากิโลกรัมละ 105-107 บาท ทําให้เจ้าของเขียงหมตูา่งๆ ขาย

เนือ้สกุรชําแหละได้น้อยลง และบางวนัแทบขายไม่ได้เลย จึงรวมตวักัน

เข้ามาร้องเรียน ขอให้เจ้าหน้าท่ีรัฐเข้าตรวจสอบท่ีมาท่ีไปของบริษัท

ดังกล่าว และขอให้บริษัทดังกล่าวปรับราคาให้สมดุลกับราคาตลาด

เพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้ ทางจังหวัดน่านได้รับเร่ืองเรียบร้อยแล้ว และ

บริษัทเอกชนรายนีก็้รับทราบแล้ว และจะปรับปรุงแก้ไขในราคาขายหน้า

ร้าน แต่หากยังไม่มีการเปล่ียนแปลงราคา กลุ่มพ่อค้าเนือ้หมูก็จะ

ร้องเรียนอีกครัง้ตอ่ไป 

ระดับความรุนแรง 2 มีความเสียหายตอ่ทรัพย์สิน 

วิธีการแก้ไข ท่ีผ่านมาเคยมีการใช้แนวทางการเจรจาแล้ว ซึ่งก็ได้ผลอยู่บ้าง ขณะนี ้

อยู่ในสถานการณ์การเฝ้าระวงั หากยงัไม่มีการปรับราคาให้สมดุลกับ

ราคาตลาดเพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้ ทางกลุ่มพ่อค้าเนือ้หมูก็พร้อมจะลุกขึน้

ร้องเรียนอีกครัง้ 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล เชียงใหมน่ิวส์. (2560). กลุม่พอ่ค้าเนือ้หมนูา่น รวมตวัต้านเอกชน ขาย

ถกูกวา่ท้องตลาด. สืบค้นเม่ือ 5 มิถนุายน 2561 จาก 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/588742  
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พืน้ท่ี อําเภอเมือง จงัหวดันา่น 

ประเภท ความขดัแย้งด้านคณุคา่ และด้านข้อมลูขา่วสาร 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง กลุม่คนรักเมืองน่านรวมตวัรณรงค์คดัค้านโครงการก่อสร้างขยายถนนส่ี

เลนของกรมทางหลวงท่ีตดัผา่นจงัหวดัน่านไปออกถนนสายนา่น-ทุ่งช้าง

ท่ีจะออกไปสูป่ระเทศลาว 

ความเป็นมา การตอ่สู้ ในลกัษณะของ “การเมืองภาคประชาชน” โดยกลุ่มคนรักเมือง

น่านรวมตวัรณรงค์คดัค้านโครงการก่อสร้างขยายถนนส่ีเลนของกรม

ทางหลวงท่ีตดัผ่านจงัหวัดน่านไปออกถนนสายน่าน-ทุ่งช้าง ท่ีจะออก

ไปสู่ประเทศลาว เน่ืองจากได้สร้างความเจ็บปวดและสะเทือนใจต่อ

ชาวบ้านอย่างมาก เม่ือโครงการพฒันาเส้นนีไ้ด้มีการตดัต้นไม้ใหญ่ริม

ทางออกจนแทบไม่เหลือสภาพเดิมในระยะการก่อสร้างกว่า 200 

กิโลเมตร ท่ีผา่นมาคนในพืน้ท่ีได้รวมตวักนัคดัค้านเร่ืองนี ้แตก็่ไมเ่ป็นผล 

การต้นไม้ยงัคงดําเนินตอ่ไป ทา่มกลางกระแสตอ่ต้านท่ีเร่ิมดงัขึน้เร่ือยๆ  

คู่ขัดแย้งหลัก กลุม่คนรักเมืองนา่นกบักรมทางหลวง  

จุดยืน กลุ่มคนรักเมืองน่านรวมตวัรณรงค์คดัค้าน “การตดัต้นไม่รายทาง” เพ่ือ

ดําเนินโครงการก่อสร้างขยายถนนส่ีเลนของกรมทางหลวงท่ีตัดผ่าน

จงัหวดันา่นไปออกถนนสายนา่น-ทุง่ช้าง 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ผู้วา่ราชการจงัหวดันา่น, กระทรวงคมนาคม และรัฐบาล  

ระยะเวลา 2556 - ปัจจบุนั 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต ท่ีผ่านมาก่อนหน้านี ้กรมทางหลวงกําลงัจะเข้าไปตดัต้นไม้ใหญ่ในพืน้ท่ี

สําคญั พืน้ท่ีท่ีเรียกว่า “อุโมงค์ไม้สักน่าน” ท่ีมีความยาวประมาณ 10 

กิโลเมตร ประกอบต้นไม้สกัเก่าแก่อายเุก่าแก่ เป็นสญัลกัษณ์ของความ

อุดมสมบรูณ์ทางธรรมชาติของ จ.น่าน และเป็นถนนแห่งความทรงจํา

ของใครมากมายท่ีเติบโตมากับถนนเส้นนี ้ด้วยเหตนีุทํ้าให้ชาวบ้านใน

กรณีศึกษาท่ี 3.5: กรณีกลุ่มคนรักเมืองน่านรวมตัวรณรงค์คัดค้าน 

โครงการก่อสร้างขยายถนนส่ีเลนของกรมทางหลวง 
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พืน้ท่ีได้ลกุขึน้มาคดัค้าน และร้องเรียนถึง ชชัวาลย์ บญุเจริญกิจ อธิบดี

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ให้แก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีไม่ต้องตดั

ต้นไม้ทิง้ เช่น การช่วยกนัดแูลต้นไม้ การจดัเสวนารับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนพืน้ท่ี และมุ่งหวงัว่าการรณรงค์ครัง้นีจ้ะสามารถปกป้อง

รักษาอุโมงค์ไม้สักน่าน เพ่ือขอชีวิตต้นไม้ตัง้แต่รุ่นคุณปู่ คุณย่าให้กับ

ลกูหลานคนเมืองนา่นได้อยูก่บัธรรมชาติตอ่ไป 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข จากกรณีการตดัอุโมงค์ต้นไม้ จ.น่าน เพ่ือขยายถนน ทําให้เกิดกระแส

คดัค้านจากกลุ่มอนุรักษ์ และเป็นประเด็นพูดถึงอย่างกว้างขวาง ส่งผล

ให้ทางกลุ่มอนรัุกษ์เครือข่ายประชาคมน่าน ได้มีการเดินสํารวจจํานวน

ต้นไม้เ พ่ือหาแนวทางการขยายถนนไปพร้อมๆ กับการอนุ รักษ์

ต้นไม้ และเตรียมประชมุกับผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วน ตอ่มาในวนัท่ี 18 

มีนาคม 2558 ณ ลานด้านหน้า อบต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน ได้มีการ

ประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นและหาทางออกร่วมกันต่อกรณีดงักล่าว 

โดยมีรองผู้วา่ราชการจงัหวดันา่น เป็นประธาน สําหรับเร่ืองความสําคญั

ในการก่อสร้างถนนดงักล่าวนัน้ ผู้ อํานวยการสํานักงานทางหลวงท่ี 2 

(แพร่) ได้ชีแ้จงว่า การจราจรในปัจจุบนัมีแนวโน้มการขยายตวัเพิ่มขึน้ 

จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องก่อสร้างเส้นทางดงักลา่ว เพ่ือเป็นการส่งเสริม

ศักยภาพทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศกับเพ่ือนบ้าน รวมถึง

ความปลอดภัยแก่ผู้ ใช้รถใช้ถนน ขณะท่ี ตัวแทนประชาชนเสนอว่า 

อโุมงค์ต้นไม้ของจงัหวดัน่าน ถือเป็นอโุมงค์ต้นไม้แห่งเดียวท่ีมีลักษณะ

สวยงาม นอกจากนีย้งัมีต้นไม้สําคญัขนาดใหญ่ ซึ่งหากมีการตดัต้นไม้

ออกไป จงัหวดันา่นก็จะสญูเสียเอกลกัษณ์ท่ีสวยงาม ซึง่จากการประชมุ

ระดมความคดิเห็น สรุปได้วา่ โครงการขยายถนนระยะทาง 15 กิโลเมตร 

ยงัเดนิหน้าตอ่ แตจ่ดุท่ีเป็นอโุมงค์ต้นไม้ระยะทาง 800 เมตรนัน้ จะยงัไม่

มีการดําเนินการใดๆ จนกว่าจะนําข้อเสนอของประชาชนเข้าไปในท่ี

ประชมุของกรมทางหลวง เพ่ือสรุปในการขยายเส้นทางจดุท่ีเป็นปัญหา

ให้ออกมาดีท่ีสดุ หรือกระทบกบัต้นไม้น้อยท่ีสดุ ส่วนท่ีจะเดินหน้าตอ่ไป

นัน้จะเป็นบริเวณ ด้านหลงัอโุมงค์ต้นไม้ ตัง้แตกิ่โลเมตรท่ี 17-24 บ้านวงั

หมอ-บ้านหาดปลาแห้งเทา่นัน้ ซึง่ข้อสรุปดงักลา่วได้สร้างคาวมพงึพอใจ

ของกลุ่มประชาชนในระดบัหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการป้องกัน 
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และแก้ไขปัญหาความขดัแย้งในระยะยาว ภาครัฐควรเปิดช่องทางการ

ส่ือสารและชีแ้จ้งกับประชาชนถึงรายละเอียด และข้อเท็จจริงของ

โครงการ รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีรับฟัง

ข้อคิดเห็น หรือการประชาพิจารณ์ ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มมิติการพฒันาท่ีให้

ประชาชนเข้าไปมีสว่นร่วมตัง้แตต้่น ซึง่จะชว่ยลดกระแสการคดัค้านของ

ประชาชนในพืน้ในระยะยาวตอ่ไป  

แหล่งท่ีมาของข้อมูล  โพสต์ทเูดย์. (2556). หยดุตดัต้นไม้เมืองนา่นเพ่ือขยายถนน. สืบค้นเม่ือ 

5 มิถนุายน 2561 จาก 

https://www.posttoday.com/social/general/266306  
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ประกอบด้วย 

4.1 กรณีชาวบ้านเขตเทศบาลเมืองพะเยาชมุนมุประท้วงคดัค้านการก่อสร้างโรงคดัแยกขยะ 

4.2 กรณีชาวบ้านอําเภอเมืองพะเยารวมตวัประท้วงคดัค้านการตัง้เสาโทรศพัท์ 

4.3 กรณีกลุม่เกษตรกรบ้านดอยเทวดาถกูตัง้ข้อหาชมุนมุทางการเมือง ตามคําสัง่หวัหน้าคสช. ฉบบั

ท่ี 3/2558  

4.4 กรณีชาวบ้านตําบลภซูางประท้วงคดัค้านให้หยดุก่อสร้างโรงโมห่ิน ในพืน้ท่ีตําบลภซูาง 

4.5 กรณีชาวบ้านพะเยาคดัค้านโครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ และทางจกัรยานรอบกว๊านพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดพะเยา 
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พืน้ท่ี เทศบาลเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์  ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง เกิดจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการดํารงชีวิต (Insecurity) ของ

ชาวบ้านในชุมชนรอบโรงบําบดันํา้เสียของเทศบาลเมืองพะเยา ท่ีต้อง

ได้รับผลกระทบทัง้ทางสิ่งแวดล้อม และทางสขุภาพจากการก่อสร้างโรง

คดัแยกขยะ เพราะเกรงปัญหานํา้เสียและกลิ่นเหม็นกระทบกับชาวบ้าน

ในชมุชน   

ความเป็นมา ชาวบ้านในชมุชนแม่ต๋ําเมืองชมุ ชมุชนแม่ต๋ําภูมินตร์ และชมุชนบ้านร่ม

โพธ์ิทอง ได้รวมตวัถือป้ายต่อต้านคดัค้านการก่อสร้างสถานท่ีคัดแยก

ขยะมลูฝอย ท่ีบริเวณภายในบริเวณโรงปรับปรุงคณุภาพนํา้ บ้านแม่ต๋ํา

เมืองชุม เทศบาลเมืองพะเยา  หลังจากทราบว่าทางเทศบาลเมือง

พะเยากําลงัจะหมดสญัญาการทิง้ขยะท่ีตําบลจําป่าหวายสิน้ปีนี ้และ

จะนําขยะภายในเขตเทศบาลเมืองพะเยามาคดัแยกภายในบริเวณโรง

บําบดันํา้เสียแทน ตวัแทนชาวบ้าน บอกวา่ ชมุชนท่ีอาศยัอยูร่อบบริเวณ

โรงบําบดันํา้เสียทัง้ 4 ชมุชน ตา่งไม่เห็นด้วยกบัการใช้พืน้ท่ีดงักลา่วเป็น

สถานท่ีคดัแยกขยะ เพราะจะทําให้เกิดมลพิษจากกลิ่นเหม็น และนํา้

เสียท่ีจะไหลลงสู่กว๊านพะเยา ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพืน้ท่ีท่ีจะก่อสร้าง จึง

อยากให้ทางเทศบาลเมืองพะเยา จดัหาท่ีคดัแยกขยะท่ีห่างไกลจาก

ชมุชน 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านเขตเทศบาลเมืองพะเยากบัเทศบาลเมืองพะเยา  

จุดยืน ชาวบ้านในชมุชนรอบโรงบําบดันํา้เสียของเทศบาลเมืองพะเยา ออกมา

ประท้วงคดัค้านการใช้พืน้ท่ีบริเวณโรงบําบดันํา้เสียเป็นพืน้ท่ีคัดแยก

ขยะ เพราะเกรงปัญหานํา้เสียและกลิ่นเหม็นกระทบกับชาวบ้านใน

ชมุชน  

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน นายอําเภอเมือง และผู้วา่ราชการจงัหวดัพะเยา 

ระยะเวลา พ.ศ. 2560 

กรณีศึกษาท่ี 4.1: กรณีชาวบ้านเขตเทศบาลเมืองพะเยาชุมนุมประท้วงคัดค้าน 

การก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ 
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สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต การท่ีทางเทศบาลเมืองพะเยา จะก่อสร้างสถานท่ี คดัแยกขยะมูลฝอย 

ดงักล่าว ทางชาวบ้านขอให้ทบทวน หรือหาสถานท่ีทิง้ หรือสถานท่ีคดั

แยกขยะใหม่ เพราะหากนํามาทิง้และคดัแยกท่ีน่ี ก็อาจจะสร้างปัญหา 

ทัง้มลพิษกับชุมชนท่ีอยู่ใกล้อย่างแน่นอน    นายสุรเดช  ขจรคํา 

ผู้ใหญ่บ้านหมู ่4 บ้านฝ่ังหมิ่น ต.ดอกคําใต้ อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา กลา่ว

ว่า หากนําเอาขยะมาทําการคดัแยก หรือทิง้ท่ีน่ี เช่ือว่าจะเกิดปัญหาขึน้

แน่นอน  ถึงแม้ว่าจะมีการจดัเก็บขยะได้  แตไ่ม่อาจจะเก็บกลิ่นขยะได้ 

เพราะบริเวณนีถื้อเป็นจดุศนูย์กลางแหง่หนึง่ของเมืองพะเยา หากมีการ

คดัแยกขยะบริเวณนี ้ชาวบ้าน หมู่ 4, 5 , 6 และ หมู่ 9 ตําบลดอกคําใต้ 

อ.ดอกคําใต้ อาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงด้วยเช่นกัน  จึงขอฝากถึง

ผู้ ใหญ่ของจงัหวัดฯ ช่วยพิจารณาเร่ืองนีด้้วย และควรหาสถานท่ีแห่ง

ใหม่ เ พ่ือป้องกันการเกิดผลกระทบดังกล่าวกับชาวบ้าน แกนนํา

ชาวบ้านในชมุชนแม่ต๋ําเมืองชมุ ชมุชนแม่ต๋ําภูมินตร์ และชมุชนบ้านร่ม

โพธ์ิทอง จึงได้รวมตวักันเพ่ือแสดงพลงัคดัค้านการก่อสร้างสถานท่ี คดั

แยกขยะมลูฝอย ณ โรงบําบดันํา้เสีย บ้านแม่ต๋ําเมืองชมุ เทศบาลเมือง

พะเยา  หลงัจากทราบว่าทางเทศบาลเมืองพะเยา จะนําเอาขยะมาทํา

การคดัแยกท่ีน่ี  โดยเกรงวา่จะเกิดปัญหาและสร้างมลพิษสิ่งแวดล้อมใน

ชมุชนและชมุชนใกล้เคียง อาจจะส่งผลกระทบ จึงพากนัรวมตวัตอ่ต้าน

คดัค้านพร้อมกบัทําหนงัสือย่ืนเสนอผา่นถึง  ผู้ว่าราชการจงัหวดั รวมถึง

ศนูย์ดํารงธรรมจงัหวดั และผู้บญัชาการมณฑลทหารบกท่ี 34  เพ่ือให้

พิจารณาดําเนินการแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 

ระดับความรุนแรง 2 มีความเสียหายตอ่ร่างกาย (ผลกระทบทางสขุภาพ) 

วิธีการแก้ไข ควรมีการการกําหนดคณะทํางานในการกํากับติดตาม และประเมินผล

กระทบจากการกําจดัขยะร่วมกัน โดยมีส่วนร่วมของตวัแทนจากคู่กรณี

ทัง้สองฝ่ายร่วมกับตวัแทนจากองค์กรภาครัฐในพืน้ท่ี เพ่ือดําเนินการ

แก้ไขปัญหาร่วมกัน ในลกัษณะของการเปิดช่องทางให้ชาวบ้านมีส่วน

ร่วมในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยงัเป็นการสร้าง

โอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกระบวนการปรับปรุงและพัฒนา
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ความสมัพนัธ์ บนฐานของระบบการทํางานเป็นทีม โดยเรียนรู้จากจาก

บทเรียนของกรณีความผิดพลาดในอดีต เพ่ือสร้างความเช่ือใจ และ

ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างคูก่รณี ซึ่งจะส่งผลถึงการเรียนรู้ร่วมกนัของคน

ในชมุชนในฐานะหุ้นสว่นทางสงัคมในระยะยาวตอ่ไป  

แหล่งท่ีมาของข้อมูล  CH 7. (2560). ชาวพะเยาประท้วงคดัค้านสร้างโรงคดัแยกขยะ หวั่น

ปัญหานํา้เสีย-กลิ่นเหม็นกระทบชุมชน. สืบค้นเม่ือ 20 มิถุนายน 2561 

จาก http://news.ch7.com/detail/262157  
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พืน้ท่ี อําเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์  ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง เกิดจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการดํารงชีวิต (Insecurity) ของ

ชาวบ้านอําเภอเมืองพะเยาท่ีเ รียกร้องและขัดขวางไม่ให้ มีการ

ดําเนินการติดตัง้สถานีวิทยคุมนาคม ของ ทรูมฟู-เอช ในเครือบริษัท ทรู 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ซึ่งห่างจากศนูย์พฒันาเด็กเล็กของตําบล

แคถ่นนกัน้และเป็นยา่นชมุชน 

ความเป็นมา มีความพยามจะสร้างเสาสญัญาณของทรูมฟูในพืน้ท่ีบ้านต๊ําในมากว่า 

5 เดือนแล้ว ซึ่งหากมีการสร้างจริงๆ ชาวบ้านก็ยินดีให้สร้าง แตต้่องเป็น

พืน้ท่ีท่ีหา่งจากชมุชน หา่งจากศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ซึง่ชาวบ้านส่วนใหญ่

อยากให้นําไปตัง้ท่ีท่ีสาธารณะของหมู่บ้านหรือท่ีบริเวณป่าช้าของ

หมู่บ้าน แต่ปรากฏว่ามีความพยายามของกลุ่มญาติผู้ นําคนหนึ่งใน

ตําบลบ้านต๊ํา พยายามจะทําประชาคม เพ่ือให้บริษัททรูมฟูฯ มาตัง้บนท่ี

นาของตวัเองเพ่ือรับเงินซึ่งอยู่ใกล้กับศนูย์พฒันาเด็กเล็กและบ้านเรือน

ราษฎร 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านอําเภอเมืองพะเยากบับริษัททรูมฟู-เอช ในเครือบริษัท ทรู คอร์

ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

จุดยืน ชาวบ้านอําเภอเมืองพะเยาเรียกร้องและขดัขวางไม่ให้มีการดําเนินการ

ติดตัง้สถานีวิทยุคมนาคมในพืน้ท่ีย่านชุมชน และใกล้กับศูนย์พัฒนา

เดก็เล็กของตําบล 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน นายอําเภอเมืองพะเยา และผู้วา่ราชการจงัหวดัพะเยา 

ระยะเวลา พ.ศ. 2559 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

กรณีศึกษาท่ี 4.2: กรณีชาวบ้านอาํเภอเมืองพะเยา 

รวมตัวประท้วงคัดค้านการตัง้เสาโทรศัพท์ 
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พลวัต เม่ือประมาณกลางคืนพฤศจิกายน 2559 ท่ีผ่านมา มีการทําประชาคม

เร่ืองนี ้แต่ปรากฏว่าตอนให้ยกมือสนับสนุนหรือคัดค้านมีคนยกมือ

สนบัสนนุไมถึ่ง 20 คน ในขณะท่ีคนเข้าประชมุประชาคมเป็นร้อยและไม่

มีการขอเสียงคนคดัค้านและให้วาระนีผ้่านไป ผู้ นําชาวบ้านจึงทกัท้วง

แต่ผู้ นําเวทีประชาคมดังกล่าวไม่ฟัง จากนัน้บริษัททรูมูฟฯ ก็นําวัสดุ 

อปุกรณ์ในการติดตัง้เสาส่งสญัญาณ เข้ามาไว้ในท่ีนาของญาติผู้ นําเวที

ประชาคมคนนัน้ ชาวบ้านจึงใช้รถปิดทางเข้าท่ีนาดงักล่าว และพร้อม

และต่อสู้ ให้ถึงท่ีสุด ไม่ยอมให้เด็กๆในศูนย์พฒันาฯต้องรับความเส่ียง 

ซึ่งจริงๆ แล้ว ผู้ นําชาวบ้านและชาวบ้านไม่ได้ต่อต้านเร่ืองการสร้างเสา

ส่งสญัญาณ หากมนัจะถกูตดิตัง้ไว้ในท่ีห่างไกลชมุชน ซึ่งทางหมู่บ้านก็

ได้เสนอไปแล้ว แตท่างทรูมฟูฯ กลบัเลือกท่ีจะติดตัง้ใกล้กบัศนูย์พฒันา

เด็กเล็กและชมุชน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ยอมกนัและจะตอ่สู้  ขดัขวาง

จนกว่าจะย้ายไปยงัจุดท่ีห่างไกลชุมชน ทัง้นี ้ผู้ นําชาวบ้านได้ส่งเร่ือง

คดัค้านไปยงัส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องหลายท่ี แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับ 

ทางกลุ่มฯ จึงเห็นว่าควรต้องอาศยัส่ือมวลสะท้อนเสียงความเดือดร้อน

ให้กลุม่ชาวบ้านให้เป็นประเดน็สาธารณะ 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข เม่ือชาวบ้านได้รับผลกระทบ ทางฝ่ายปกครองโดยนายอําเภอเมือง

พะเยาก็ได้ติดตามมาโดยตลอด และได้ทําเร่ืองไปถึงบริษัทท่ีติดตัง้เสา

ส่งสญัญาณแล้ว แตก็่ยงัไม่ได้รับการตอบรับแตอ่ย่างใด จนชาวบ้านมา

รวมตวัเรียกร้องให้ ช่วยเหลือดําเนินการประสานและแก้ไขกบัปัญหาท่ี

เกิดขึน้ ทางฝ่ายปกครองอําเภอเมืองพะเยาก็จะได้ทําหนังสือไปยัง

บริษัทท่ีเป็นเจ้าของเสาส่งสญัญาณโทรศพัท์อีกครัง้ และต้องหารือกับ

เจ้าของท่ีท่ีให้บริษัทโทรศพัท์เช่าตัง้เสาส่งสญัญาณอีกครัง้ ทางอําเภอก็

จะประสานให้ทัง้ 2 ฝ่ายพดูคยุกัน และหาทางออกร่วมกัน ทัง้นี ้ควรมี

การการกําหนดคณะทํางานในการกํากับติดตาม และประเมินผล

กระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ร่วมกนั โดยมีส่วนร่วมของตวัแทนจากคูก่รณีทัง้

สองฝ่ายร่วมกบัตวัแทนจากองค์กรภาครัฐในพืน้ท่ี เพ่ือดําเนินการแก้ไข

ปัญหา บนฐานของระบบการทํางานเป็นทีม และควรมีการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนในพืน้ท่ี ก่อนท่ีจะมีการอนุมตัิโครงการ ตลอดจน

ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในชมุชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และต้อง
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เคารพในการตดัสินใจของชมุชนด้วย ในฐานะหุ้นสว่นทางสงัคมในระยะ

ยาวตอ่ไป  

แหล่งท่ีมาของข้อมูล เอ็มไทย. (2017). ชาวบ้านประท้วง ย้ายเสาโทรศพัท์ออกจากหมู่บ้าน 

อ้างถูกคล่ืนรบกวนสุขภาพ. สืบค้นเม่ือ 20 มิถุนายน 2561 จาก 

https://news.mthai.com/general-news/560008.html  
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พืน้ท่ี อําเภอภซูาง จงัหวดัพะเยา 

ประเภท ความขดัแย้งด้านโครงสร้าง (คําสัง่หวัหน้าคสช. ฉบบัท่ี 3/2558) ด้าน

คา่นิยม และด้านข้อมลูขา่วสาร  

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัประเทศ  

ประเดน็ขัดแย้ง ชาวบ้านดอยเทวดา ตําบลสบบง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ถูกตัง้

ข้อหาชุมนุมทางการเมืองตามคําสัง่หัวหน้าคสช. ฉบบัท่ี 3/2558 จาก

กรณีจดักิจกรรมเดินเท้าภายในหมู่บ้านเพ่ือสนบัสนุนกลุ่มประชาชนท่ี

ทํา “กิจกรรม We Walk เดนิมิตรภาพ” เดนิเท้าจากกรุงเทพไปขอนแก่น 

ความเป็นมา เหตุท่ีชาวบ้านดอยเทวดาสนับสนุนกิจกรรม We Walk เป็นเพราะ

ประเด็นรัฐสวัสดิการ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการ

ป้องกันการผูกขาดเมล็ดพนัธุ์พืชโดยนายทุน ซึ่งเป็นสองในส่ีประเด็นท่ี

กิจกรรม We Walk ต้องการส่ือสาร เป็นปัญหาใหญ่ของคนจนและเป็น

ปัญหาร่วมท่ีชาวบ้านดอยเทวดากําลงัเผชิญอยู่ การเข้ามาเป็นสมาชิก

สหพนัธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.) และขบวนการประชาชนเพ่ือสงัคมท่ี

เป็นธรรม (ขปส.) ทําให้ชาวบ้านดอยเทวดามีส่วนร่วมในการรณรงค์

แก้ปัญหาของคนจนเร่ือยมา และเม่ือทราบว่าจะมีการจดักิจกรรม 'We 

Walk เดินมิตรภาพ' โดยมีเครือข่าย สกน. เข้าร่วม กลุ่มชาวบ้านบ้าน

ดอยเทวดาจึงตดัสินใจจัดกิจกรรมในพืน้ท่ีของตนเองเพ่ือเป็นกําลังใจ

และการสนบัสนุนกิจกรรมดงักล่าว โดยมีวาระสําคญัเพ่ือผลกัดนัเร่ือง

กฎหมาย 4 ฉบบั (พ.ร.บ.ธนาคารท่ีดนิ,กองทนุยตุธิรรม,สิทธิชมุชน,ภาษี

อตัราก้าวหน้า) วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 ชาวบ้านดอยเทวดาเดนิทางมา

สถานีตํารวจภูธรภูซางหลงัได้รับการติดต่อจากผู้ ใหญ่บ้านเพ่ือมาเซ็น

เอกสารรับทราบว่าการจดักิจกรรมเดิน We Walk เดินมิตรภาพ แตท่ว่า 

ในวนัดงักล่าว เจ้าหน้าท่ีตํารวจได้แจ้งข้อหาฝ่าฝืนคําสัง่หวัหน้าคสช.ท่ี 

3/2558 ข้อ 12 เร่ืองการชุมนุมทางการเมืองตัง้แต่ห้าคนขึน้ไปกลับ

ชาวบ้าน หลงัมีเจ้าหน้าท่ีทหารมาแจ้งความดําเนินคดี ก่อนจะนําตวัไป

ท่ีศาลจังหวัดเชียงคํา เพ่ือขออํานาจศาลฝากขงั แต่ศาลให้ประกันตวั

ด้วยหลกัทรัพย์รายละ 5 พนับาท ภายหลงัชาวบ้านรวม 14 คนต้องตก

กรณีศึกษาท่ี 4.3: กรณีกลุ่มเกษตรกรบ้านดอยเทวดาถูกตัง้ข้อหาชุมนุมทางการเมือง 

ตามคาํส่ังหัวหน้าคสช. ฉบับท่ี 3/2558 
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อยู่ในสถานะผู้ ต้องหา ทําให้ต้องแบกภาระในการตอ่สู้คดีท่ีเกิดขึน้เพียง

เพราะการแสดงออกโดยสนัติทัง้ทรัพย์สินและเวลา นอกจากนีผู้้ ต้องหา

หลายคนท่ีเป็นผู้ สูงอายุและคนป่วยก็ได้รับความเดือดร้อนจากการท่ี

ต้องเดนิทางมาสถานีตํารวจหรือศาล 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านดอยเทวดา ตําบลสบบง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยากับ

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีปฏิบตัติามคําสัง่หวัหน้าคสช. ฉบบัท่ี 3/2558  

จุดยืน ชาวบ้านดอยเทวดา ตําบลสบบง อําเภอภูซาง จงัหวดัพะเยาท่ีตกอยู่ใน

สถานะผู้ ต้องหาชุมนุมทางการเมืองตามคําสั่งหัวหน้าคสช. ฉบับท่ี 

3/2558 ต้องการให้รัฐยตุิการแจ้งความดําเนินคดีตอ่กลุ่มเกษตรกรบ้าน

ดอยเทวดา 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ผู้วา่ราชการจงัหวดัพะเยา, รัฐบาล 

ระยะเวลา พ.ศ. 2561 

สถานะ 3 อยูร่ะหวา่งการแก้ไข 

พลวัต วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 กลุ่มชาวบ้านพยายามเดินทางไปย่ืนหนงัสือ

ต่อผู้ ว่าราชการจังหวัด ขอให้ยุติการแจ้งความดําเนินคดีต่อกลุ่ม

เกษตรกรบ้านดอยเทวดา ท่ีศูนย์ราชการจงัหวัดพะเยา แต่เจ้าหน้าท่ี

ตํารวจและทหารกลบัเข้ามาเจรจาตอ่รองไมใ่ห้ย่ืนหนงัสือ รวมถึงเชิญให้

กลุ่มเกษตรกรบ้านดอยเทวดาและนกัศกึษาไปพดูคยุท่ีมณฑลทหารบก

ท่ี 34 คา่ยขุนเจืองธรรมิกราช ต่อมาในวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 ชาวบ้าน

ดอยเทวดาได้มาย่ืนหนงัสือร้องยตุิคดีอีกครัง้ หลงัครัง้แรกไมส่ามารถย่ืน

หนงัสือตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดัได้ แตค่รัง้นีมี้เจ้าหน้าท่ีทหารเข้ามาพดูคยุ

พร้อมทัง้ต่อว่าด่าทอว่า กลุ่มชาวบ้านเป็นพวกบิดเบือนข้อเท็จจริง

เก่ียวกับการตัง้ข้อหาเร่ืองห้ามชุมนุม แต่เม่ือชาวบ้านถามถึงขัน้ตอน

ตามกฎหมาย ประชาชนยังไม่ทราบรายละเอียดเลยว่าจะดําเนินคดี

อะไร อย่างไร เจ้าหน้าท่ีทหารในพืน้ท่ีก็ได้ชนิูว้กลางให้กบัชาวบ้านแทน 

ในวันเดียวกัน ชาวบ้านได้เดินทางไปยังศาลจังหวัดเชียงคํา เพ่ือ

สอบถามความคืบหน้าคดี เจ้าหน้าท่ีศาลได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบว่า 

พนกังานสอบสวนในคดีได้เข้าย่ืนคําร้องขอถอนการฝากขงัผู้ ต้องหาทัง้ 

10 รายตอ่ศาลแล้ว โดยพนกังานสอบสวนระบุว่ามีความเห็นสัง่ไม่ฟ้อง

คดี จึงไม่มีความจําเป็นต้องควบคมุตวัผู้ ต้องหาทัง้ 10 รายไว้ แตย่งัต้อง

รอความเห็นพนักงานอัยการต่อไป ล่าสุด ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิ
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มนษุยชน รายงานวา่ ศาลจงัหวดัเชียงคําอนญุาตให้ฝากขงั 10 ผู้ ต้องหา 

กรณีเดนิให้กําลงัใจ WeWalk เดนิมิตรภาพ ท่ีจงัหวดัพะเยา แตอ่นญุาต

ให้ประกันตวัด้วยหลักทรัพย์รายละ 5 พนับาท โดยเยาวชนอายุ 16 ปี 

ไมไ่ด้มีการขอฝากขงั จงึไมต้่องประกนัตวั  
ระดับความรุนแรง 2 ความเสียหายทัง้ต่อทรัพย์สินและร่างกาย (ต้องกลายเป็นผู้ ต้องหา

ชมุนมุทางการเมืองตามคําสัง่หวัหน้าคสช. ฉบบัท่ี 3/2558) 

วิธีการแก้ไข รัฐบาลต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้แสดงออกโดย

เสรีภาพและสะท้อนปัญหาท่ีตวัเองเผชิญอยู่ยงัไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา

ดงักล่าว เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรับรู้เข้าใจและหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

ดงันัน้ กรณีของการเยียวยา หลงัจากความขดัแย้งนัน้ได้เกิด และลด

ความรุนแรงลงในระดับหนึ่งแล้ว กรณีนีก้ารใช้หลักกฎหมายในการ

ดําเนินการคงไมใ่ชท่างออกท่ีดี เพราะจะเกิดการทําให้เป็นคนผิดและถูก 

แพ้และชนะ แตส่ิ่งท่ีควรจะดําเนินการนัน้ ควรจะเน้นไปในกระบวนการ

ท่ีจะทําอย่างไรท่ีจะช่วยบรรเทาเบาบางความเจ็บปวด และแสดงความ

รับผิดชอบต่อประชาชน โดยการทําความจริงให้ปรากฎ ผ่าน การเปิด

เวทีสาธารณะ เพ่ือรับฟังปัญหาท่ีเกิดขึน้ ตลอดจนจดัทําแผนการพฒันา

ท่ีมาจากความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพืน้ท่ี หรือข้อเสนอการ

พฒันาเชิงพืน้ท่ีท่ีมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นท่ียอมรับ

จากผู้ มีส่วนเก่ียวข้องจากทุกภาคส่วนก็จะช่วยรักษาความสมัพนัธ์และ

สร้างภมูิคุ้มกนัความขดัแย้งได้ในระยะยาว 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ศนูย์ข้อมลูกฎหมายและคดีเสรีภาพ. (2561). 'ชาวบ้านดอยเทวดา' จาก

ปัญหาปากท้องสู่ข้อหาทางการเมือง. สืบค้นเม่ือ 20 มิถุนายน 2561 

จาก https://freedom.ilaw.or.th/en/node/561  
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พืน้ท่ี ตําบลภซูาง อําเภอภซูาง จงัหวดัพะเยา  

ประเภท ความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านโครงสร้าง ด้านข้อมลูขา่วสาร การ

จดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม/ผลประโยชน์ และความไม่

ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง เกิดจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการดํารงชีวิต (Insecurity) หลงัจาก

อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาอนุมัติประทานบัตรโรงโม่หินให้กับบริษัท 

เอกชนดําเนินการ โดยขาดการมีส่วนร่วมท่ีแท้จริงตัง้แต่ต้นจาก

ประชาชนคนในพืน้ท่ี 

ความเป็นมา จากการท่ีมีบริษัทเอกชนขอเข้าสมัปทานจดัสร้างโรงโม่หินในพืน้ท่ี หมู่ 

10 ตําบลภซูาง อําเภอภซูาง จงัหวดัพะเยา โดยประชาชนในพืน้ท่ีไมเ่ห็น

ด้วย จึงทําให้เกิดความห่วงกังวลในการดําเนินธุรกิจของโรงโม่หิน

อุตสาหกรรมเพ่ือการก่อสร้าง จํากัด ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบ

นิเวศน์และสิ่งแวดล้อม รวมถึง วิถีชีวิต สภาพความเป็นอยู่และระบบ

สขุอนามยัท่ีอาจจะต้องพบกบัการเปล่ียนแปลง และเกิดโรคภยัอนัตราย

ตามมา 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านตําบลภูซางผู้ ได้รับส่งผลกระทบต่อสภาพวิถีชีวิต และสภาพ

ความเป็นอยู ่กบั โรงโมห่ินให้กบับริษัท เอกชน 

จุดยืน ชาวบ้านตําบลภูซางผู้ ได้รับส่งผลกระทบต่อสภาพวิถีชีวิต และสภาพ

ความเป็นอยูต้่องการให้ภาครัฐผู้ เก่ียวข้อง "หยดุการสร้างโรงโมห่ิน"  

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน นายอําเภอภซูาง และผู้วา่ราชการจงัหวดัพะเยา 

ระยะเวลา พ.ศ. 2561 

สถานะ 3 อยูร่ะหวา่งการแก้ไข 

พลวัต จากการท่ีมีบริษัทเอกชน ขอเข้าสมัปทานจดัสร้างโรงโม่หินในพืน้ท่ี โดย

ประชาชนในพืน้ท่ีไม่เห็นด้วย เน่ืองจากอุตสาหกรรมดงักล่าวก่อให้เกิด

มลพิษทางอากาศกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงพืน้ ท่ีดังกล่าวอยู่ใกล้กับหมู่ บ้านและสถานท่ี

ท่องเท่ียว ซึ่งจดุท่ีจะสร้างโรงโม่หินอยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาตินํา้ตกภู

กรณีศึกษาท่ี 4.4:  

กรณีชาวบ้านตาํบลภูซางประท้วงคัดค้านให้หยุดก่อสร้างโรงโม่หนิในพืน้ท่ีตาํบลภูซาง 
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ซางเพียง1กิโลเมตรซึง่เป็นแหลง่ป่าต้นนํา้ และมีตานํา้อุน่ตลอดทัง้ปีแห่ง

เดียวของประเทศไทย ห่างจากแหล่งนํา้ท่ีประชาชนใช้ทําการเกษตร

เพียง 200 เมตร และห่างจากหมู่บ้าน 1 กิโลเมตรสถานการณ์ดงักล่าว

ทําให้ ชาวบ้านภูซางประมาณ 200 คนในพืน้ท่ี ตําบลภูซาง หมู่ 8 และ 

10 เดินทางไปย่ืนหนังสือคัดค้านการสร้างโรงโม่หินถึงอุตสาหกรรม

จังหวัดพะเยาโดยย่ืนผ่านนายอําเภอภูซาง เพ่ือให้ยกเลิกโรงโม่หินซึ่ง

ไมไ่ด้รับอนญุาตถกูต้อง 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข 1.) ควรมีการศกึษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมก่อน

ดําเนินการก่อสร้างหรือดําเนินโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) ของ

รัฐบาล 2.) ควรมีการดงึภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างพลงั 

ผ่านการเปิดช่องทางในการส่ือสาร เพ่ือพูดคุย ซึ่งเป็นการแก้ปัญหา

อย่างสันติ 3.) ควรมีการจดัเวทีแสดงความคิดเห็นเพ่ือสร้างโอกาสใน

การต่อรองอํานาจรัฐ และสร้างจิตสํานึกในการปกป้องสิทธ์ให้กับ

ประชาชน 4.) ควรยึดหลกัการมีส่วนร่วมท่ีแท้จริงของประชาชนในทุก

ขัน้ตอนของการดําเนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลเพ่ือลดความ

ขดัแย้ง และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ 5.) ควรมีการศึกษาผลกระทบ

รอบด้านในทกุมิติ บนพืน้ฐานการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในทุก

ภาคสว่น 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล Herr Forscher Jarm. (2561).ชาวบ้านกลวัแพ้อํานานมืด ผู้ทรงอิทธิพล

จะสร้างโรงโมห่ินใกล้หมู่บ้าน นบัจากนีต้้องกินอยูก่บัมลพิษ!. สืบค้น

เม่ือ 20 มิถนุายน 2561 จากhttps://social.jarm.com/view/112883   
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พืน้ท่ี อําเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 

ประเภท ความขดัแย้งด้านข้อมลูขา่วสาร ด้านผลประโยชน์ และความรู้สกึไม่

ปลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ตัวแทนชาวบ้านในจังหวัดพะเยารวมตัวกันเดินทางมาท่ีศาลากลาง

จังหวัดพะเยา เพ่ือย่ืนหนังสือถึงผู้ ว่าราชการจังหวัด เพ่ือขอให้ระงับ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  และทางจักรยานรอบกว๊านพะเยา 

งบประมาณ 50 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท (2 โครงการ) โดยดว่น โดย

ชาวบ้านอ้างว่าโครงการดงักล่าว ไม่มีการทําประชาคมรับฟังความ

คิดเห็นจากชาวบ้าน ซึ่งทําให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อน รวมถึง

กระทบทัง้เร่ืองของเศรษฐกิจการค้า และปากท้องของประชาชน 

ความเป็นมา โครงการดงักล่าวดําเนินการโดยเทศบาลเมืองพะเยา และมีสํานกังาน

โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัเป็นผู้ออกแบบ ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ  โดยโครงการดงักล่าวทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบ อย่าง

มาก เช่น ทําให้การจราจรติดขดั ผิวจราจรลดน้อยลง เส่ียงต่อการเกิด

อุบัติเหตุ ท่ีจอดรถลดลงไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เส่ียงต่อการเกิด

อบุตัิเหตจุากผู้ขบัข่ีจกัรยานและรถยนต์ กระทบการค้า ทําให้รายได้ลด

น้อยลงอย่างมากจากความไม่สะดวกดงักล่าว รวมถึงนกัท่องเท่ียวถูก

เจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจจบั ทําให้ภาพพจน์ของการท่องเท่ียวในจังหวัด

พะเยาได้รับเสียหาย  ขณะเดียวกนัเส้นทางจกัรยานท่ีสร้างขึน้นีย้งัผ่าน

หน้าบ้านของประชาชน ทําให้ต้องจอดรถไว้หน้าบ้าน เกิดปัญหาเร่ือง

ของการจราจรติดขัด ตนในฐานะตัวแทนชาวบ้าน จึงขอให้ทางผู้ ว่า

ราชการจงัหวดั ระงบัโครงการดงักล่าว โดยดว่น เพ่ือไมใ่ห้เกิดความเสีย

หายไปมากกวา่นี ้และขอให้ทําท่ีจอดรถเหมือนเชน่เดมิท่ีเคยเป็นอยู ่

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านผู้ ได้รับผลกระทบจากโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ฯ กบั เทศบาล

เมืองพะเยา 

กรณีศึกษาท่ี 4.5: กรณีชาวบ้านพะเยาคัดค้านโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  

และทางจักรยานรอบกว๊านพะเยา 
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จุดยืน ชาวบ้านผู้ ได้รับผลกระทบจากโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ฯ เรียกร้องขอ

ความเป็นธรรมตอ่ผู้ว่าราชการจงัหวดั เพ่ือขอให้ระงบัโครงการปรับปรุง

ภมูิทศัน์ และทางจกัรยานรอบกว๊านพะเยา 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ผู้วา่ราชการจงัหวดัพะเยา 

ระยะเวลา พ.ศ. 2560 

สถานะ 4 ได้รับการแก้ไขแล้ว 

พลวัต จากกรณีท่ีตวัแทนชาวบ้านท่ีได้รับความเดือดร้อน จากการโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ ทางจักรยานรอบกว๊านพะเยา กว่า 100 คน 

เดินทางไปท่ีศาลากลางจงัหวดั เพ่ือย่ืนหนงัสือถึงนายณรงค์ศกัดิ์ เฉลิม

เกียรต ิผู้วา่ราชการจงัหวดัพะเยา ขอให้ระงบัโครงการดงักลา่ว เน่ืองจาก

ประชาชนในพืน้ท่ีเห็นว่า โครงการนีจ้ะส่งผลกระทบอย่างมากต่อ

ประชาชน อาทิ การจราจรติดขดั ผิวจราจรลดน้อยลง เสียพืน้ท่ีจอดรถ

ไปกว่าร้อยละ 50 เส่ียงตอ่การเกิดอบุตัิเหตจุากผู้ ข่ีจกัรยาน และรถยนต์ 

กระทบต่อการค้าขาย ทําให้รายได้ลดน้อยลง ต่อมานางพัฒนา วงค์

วิเศษ ผู้ อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดพะเยา พร้อม

เจ้าหน้าท่ีฯ ได้เข้าเจรจากบักลุ่มชาวบ้าน เน่ืองจากชาวบ้านต้องการย่ืน

หนงัสือโดยตรงตอ่ผู้ว่าราชการจงัหวดัพะเยา เพราะเกรงวา่เร่ืองจะเงียบ

หาย แต่เน่ืองจากผู้ ว่าฯ ติดราชการท่ีต่างจังหวดั จึงไม่สามารถมารับ

เร่ืองของชาวบ้านด้วยตนเองได้  ทางจงัหวดัได้จึงนดัหมายชาวบ้าน มา

อีกครัง้ก่อนชาวบ้านจะแยกย้ายกนักลบัในเวลาตอ่มา ลา่สดุ เม่ือวนัท่ี 7 

ก.ค. 2560 โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวัดพะเยา และนายกเทศมนตรี

เมืองพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ร่วมชีแ้จง เก่ียวกบัโครงการก่อสร้างเส้นทางจกัรยานพร้อมปรับปรุงภูมิ

ทศัน์ ตําบลเวียง อําเภอเมืองพะเยา  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่

ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองพะเยาท่ีเก่ียวข้อง และได้รับผลกระทบใน

การก่อสร้างโครงการ และหลังจากท่ีชาวบ้านท่ีได้รับผลกระทบเข้า

ร้องเรียน และร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เก่ียวกับการดําเนินงาน

ตามโครงการดงักล่าวแล้วสรุปว่าเบือ้งต้นท่ีประชุมมีมติร่วมกนัว่า จะมี

การระงับการก่อสร้างในโครงการ เส้นทางจักรยานบริเวณริมกว๊าน

พะเยาและพืน้ท่ีร้านค้าท่ีได้รับผลกระทบทัง้หมด แตย่งัคงดําเนินการใน

สว่นของเส้นทางบริเวณอ่ืนตอ่ไป 
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ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข ควรดําเนินการเปิดช่องทางการส่ือสารและแสดงความคิดเห็น ความ

ห่วงกงัวล ปัญหา และอปุสรรคในการดําเนินการ รวมถึงช่องทางในการ

ติดตามเร่ืองราวร้องทุกข์ และการแจ้งข่าวคราวความคืบหน้าในการ

ดําเนินงานให้กับประชาชนรับทราบความเคล่ือนไหว ตลอดจนผลการ

ดําเนินงานในการติดตามตรวจสอบดงักล่าว รวมถึงควรมีการวางแผน

กระบวนการในการติดตามตรวจสอบท่ีเป็นระบบ รวมถึงเปิดพืน้ท่ีให้มี

การแลกเปล่ียนเรีนรู้ และมุมมองท่ีมีต่อความเป็นมา สภาพปัญหาใน

ปัจจบุนั และแนวทางในอนาคตท่ีทัง้สองฝ่ายต้องอยู่ร่วมกัน เพ่ือหาจุด

ร่วมในการแก้ปัญหา พร้อมทัง้มีการดําเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือศึกษา

ความถกูต้องทางด้านกฎหมายวา่สามารถกระทําได้หรือไม ่รวมถึงควรมี

การประเมินผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการดําเนินโครงการทัง้ระบบ 

เพ่ือหาทางแก้ไข และปอ้งกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ บนพืน้ฐานของการ

มีสว่นร่วมของประชาชน  

แหล่งท่ีมาของข้อมูล  สํานกัข่าวทีนิวส์. (2560). เราไม่เอาทางจกัรยาน!! ชาวบ้านยืนหนังสือ

ร้องผู้ว่าฯ ระงบัโครงการสร้างทางจกัรยานรอบกว๊านพะเยา อ้างกระทบ

ความเดือนร้อนหลายด้าน. สืบค้นเ ม่ือ 20 มิถุนายน 2561 จาก 

http://www.77jowo.com/contents/26099   
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ประกอบด้วย 

5.1 กรณีชาวบ้านตําบลร่องฟอง อําเภอเมือง ชมุนมุตอ่ต้านโรงกําจดัขยะ  

5.2 กรณีชาวบ้านอําเภอเดน่ชยัเข้าย่ืนหนงัสือคดัค้านการขอประทานบตัรทําเหมืองแร่ 

5.3 กรณีชาวบ้านอําเภอลองรวมตวัประท้วงค้คดัานการสร้างถนนลําเลียงแร่ผ่านชมุชน 

5.4 กรณีชาวบ้านอําเภอเมืองคดัค้านการจดัตัง้ศนูย์ราชการ เขตพืน้ท่ีป่าชมุชนตําบลนํา้ชํา อําเภอ

เมือง จงัหวดัแพร่ 

5.5 กรณีชาวแพร่คดัค้านสร้างเข่ือนยมบน-ยมลา่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดแพร่ 
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พืน้ท่ี ตําบลร่องฟอง อําเภอเมือง จงัหวดัแพร่ 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์  ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัประเทศ 

ประเดน็ขัดแย้ง ความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการดํารงชีวิต (Insecurity) เน่ืองจากการ

ก่อสร้างโครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลพีเอสที เอนเนอน์ยี 1 ท่ีตัง้อยู่ใกล้

ชุมชนร่องฟอง เพราะเกรงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีจะตามมา 

รวมทัง้เกิดความเคลือบแคลงสงสยัในการให้ข้อมลูเก่ียวกบัโครงการ 

ความเป็นมา กรณีท่ีชาวชุมชนตําบลร่องฟองออกมาต่อต้านโครงการนีต้่อเน่ืองนัน้ 

เน่ืองจากพืน้ท่ีดงักล่าวถือเป็นหมู่บ้านอตุสาหกรรมในครัวเรือนท่ีสําคญั

ของจังหวัดแพร่ เป็นจุดท่ีอยู่ห่างจากพืน้ท่ีเป้าหมายสร้างโรงไฟฟ้า

ดงักล่าวไปทางทิศตะวันออกราว 1 กิโลเมตรเท่านัน้ ชาวบ้านเห็นว่า

พืน้ท่ีเปา้หมายสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลเคยเป็นจุดทิง้ขยะของ อบต.ต่างๆ 

มานานจนส่งกลิ่นเหม็นเข้าสู่หมู่บ้านร่องฟอง รวมทัง้นํา้ท่ีไหลมาจาก

ทางทิศตะวนัออก นําความสกปรกของกองขยะเข้ามายงัแหล่งนํา้ของ

ชุมชนอีกด้วย ซึ่งเม่ือปี พ.ศ. 2558-2559 ท่ีผ่านมาชาวบ้านเคยรวมตวั

ประท้วงจนสามารถปิดบ่อขยะแห่งนีไ้ปแล้ว จนมีการนําขยะไปทิง้ใน

ท่ีดินเอกชนเขต ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ ท่ีอยู่ห่างจากชมุชนแทน แตเ่ม่ือ

กลุ่มทุนโรงไฟฟ้ารือ้ฟื้นโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าว เพ่ือสร้าง

โรงไฟฟ้าชีวมวลขึน้มาในปี พ.ศ. 2561 ทําให้ชาวชุมชนร่องฟองพากัน

รวมตวัตอ่ต้านอีกครัง้ 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวชมุชนตําบลร่องฟองกบักลุ่มทนุโรงไฟฟ้าชีวมวลพีเอสที เอนเนอน์ยี 

1 

จุดยืน ชาวบ้านไม่ต้องการ ประท้วง คดัค้าน และทําทกุวิถีทางเพ่ือการตอ่ต้าน

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลพีเอสที เอนเนอน์ยี 1 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน พลังงานจังหวัดแพร่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวดัแพร่ 

อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ นายอําเภอเมืองแพร่ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 

กรณีศึกษาท่ี 5.1:  

กรณีชาวบ้านตาํบลร่องฟอง อาํเภอเมือง ชุมนุมต่อต้านโรงกาํจัดขยะ 
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ระยะเวลา พ.ศ. 2558-ปัจจบุนั 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต เม่ือปี พ.ศ. 2558-2559 ท่ีผ่านมา โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลนีเ้คยได้รับ

การนําเสนอ และถูกต่อต้านจากชาวบ้านตําบลร่องฟองจนโครงการ

ดงักล่าวได้ยุติไปครัง้หนึ่งแล้ว แต่เม่ือปี พ.ศ. 2561 โครงการดงักล่าว

ได้รับการปัดฝุ่ นและนําเสนอเพ่ือการก่อสร้างอีกครัง้ ทําให้ชาวบ้านร่อง

ฟองพากันรวมตวัต่อต้านอีกครัง้ ซึ่งในครัง้นีน้ัน้ ชาวตําบลร่องฟอง 5 

หมู่บ้าน จํานวน 300 คน รวมตวัท่ีวดัร่องฟอง ชมุนมุต้านโครงการสร้าง

โรงไฟฟ้าชีวมวลพีเอสที เอนเนอน์ยี 1 ท่ีเตรียมท่ีดินตัง้โรงงานจํานวน 

100 ไร่ ในตําบลเหมืองหม้อ อําเภอเมืองแพร่ พืน้ท่ีตัง้โรงไฟฟ้าอยู่ใกล้

ชุมชนร่องฟอง โดยกลุ่มผู้ ชุมนุมได้ย่ืนหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยผ่านนายอําเภอเมืองแพร่ เรียกร้องขอความเป็น

ธรรมในขัน้ตอนการขออนุญาตตัง้โรงงานโดยให้เปิดเผยข้อมูลให้

ชาวบ้านทราบโดยละเอียด นอกจากนัน้ยงัย่ืนหนงัสือถึงพลงังานจงัหวดั

แพร่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แพร่ อุตสาหกรรมจังหวัด

แพร่ เพ่ือให้ทบทวนโครงการและสั่งระงับการตัง้โรงไฟฟ้าในบริเวณ

ดังกล่าว ซึ่งทาง นายอําเภอเมืองแพร่ ได้เดินทางมาท่ีชุมนุมเพ่ือรับ

ข้อเสนอของชมุชน พร้อมยืนยนัว่าจะอํานวยความสะดวกให้ประชาชน

อยา่งเตม็ท่ี อยา่งไรก็ตาม ปัญหาท่ีเกิดขึน้ยงัอยูใ่นขัน้รับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนใน 12 ตําบล รัศมี 5 กม.ยังไม่มีการขออนุญาตใดๆ 

ในขณะนี ้

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข จากความพยายามของชาวบ้านในแก้ปัญหาดงักล่าวมาแล้วในปี พ.ศ. 

2558-2559 นัน้ สะท้อนถึงความห่วงกังวลในประเด็นความรู้สึกไม่

ปลอดภัยในการดํารงชีวิต (Insecurity) ท่ีชาวบ้านต้องได้รับ อย่างไรก็

ตาม โครงการดังกล่าวกลับมีการรือ้ฟื้นเพ่ือจะดําเนินการอีกครัง้ 

ประเดน็นีส้ง่ผลถึง “ความยากลําบากในการแก้ปัญหาความขดัแย้ง” ใน

พืน้ท่ี เน่ืองจาก “ความเช่ือใจ” ได้ถกูทําลาย และแทนท่ีด้วย “บรรยากาศ
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ของความไมไ่ว้วางใจ” ดงันัน้ ในการรับเร่ืองร้องเรียนในครัง้นี ้องค์กรภ

ภาครัฐต้องแสดงให้เห็นถึง “ความใส่ในและความจริงใจ” ในการ

แก้ปัญหา โดยควรทําหน้า ท่ี เ ป็น “ตัวกลาง ”  ท่ี ดี  ในการเ ช่ือม

ความสมัพนัธ์และระหว่างชาวบ้าน และโครงการก่อสร้างฯ เพ่ือหาทาง

ออกร่วมกนัอย่างเป็นระบบ ควรมีการให้ข้อมลูข่าวสาร และข้อเท็จจริงท่ี

เป็นจริง เป็นธรรม และเป็นกลางเพ่ือประกอบการตัดสินใจท่ีมาจาก

ประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบเป็นหลกั รวมถึงการเปิดเวทีสาธารณะ เพ่ือ

รับฟังข้อคดิเห็น ตลอดจน ความหว่งกงัวลและปัญหาท่ีเกิดขึน้ ตลอดจน

เพิ่มศกัยภาพยการตัง้คณะกรรมการร่วม หรือการเจรจาไกล่เกล่ียท่ีมี

ตวัแทนจากทัง้สองฝ่าย เพ่ือให้ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเป็นรูปธรรม 

โปร่งใส และอยู่บนพืน้ฐานของ “จุดร่วม” ของทัง้สองฝ่าย บนพืน้ฐาน

การมีสว่นร่วมของประชาชน 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล  ผู้จดัการออนไลน์. (2557). ชาวบ้านร่องฟองลกุฮือ ต้านบอ่ขยะเมือง

แพร่. สืบค้นเม่ือ 11 กรกฎาคม 2561 จาก 

https://mgronline.com/local/detail/9570000123038  
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พืน้ท่ี อําเภอเดน่ชยั จงัหวดัแพร่ 

ประเภท ความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมลูข่าวสาร การจดัการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง กลุม่ตวัแทนชาวบ้าน ต.ไทรย้อย อ.เดน่ชยั จ.แพร่ เข้าย่ืนหนงัสือคดัค้าน

การขอประทานบตัรทําเหมืองแร่ ของบริษัทศกัดาพรอินดสัตรี จํากัด 

และ บริษัทเอส พาวเวอร์ ออยล์กรุ๊ป จํากดั เน่ืองจากโครงการดงักล่าว

ไม่ได้ให้ข้อมูลกับชาวบ้านอย่างเพียงพอ ทําให้เกิดความรู้สึกไม่

ปลอดภัยในการดํารงชีวิต (Insecurity) เพราะเช่ือว่าการทําเหมืองจะ

สง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและสขุภาพของประชาชนอยา่งแนน่อน 

ความเป็นมา กลุม่ตวัแทนชาวบ้าน ต.ไทรย้อย อ.เดน่ชยั จ.แพร่ เข้าย่ืนหนงัสือคดัค้าน

การขอประทานบตัรทําเหมืองแร่ ของบริษัทศกัดาพรอินดสัตรี จํากัด 

และ บริษัทเอส พาวเวอร์ ออยล์กรุ๊ป จํากัด โครงการทําเหมืองหิน

ดังกล่าวเป็นแนวทางการพัฒนาของทางราชการท่ีจะนําหินมาใช้ใน

กิจการก่อสร้างทางรถไฟสายเหนือ แตเ่น่ืองจากโครงการดงักล่าวไม่ได้

ให้ข้อมลูกบัชาวบ้านอย่างเพียงพอ แจ้งข่าวสารการขอประทานบตัรช้า

เกินไป หรือปกปิดจงใจให้ประชาชนไม่รับทราบ ทําให้เกิดความรู้สึกไม่

ปลอดภัยในการดํารงชีวิต (Insecurity) เพราะเช่ือว่าการทําเหมืองจะ

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอย่างแน่นอน 

โดยได้ทําหนงัสือร้องเรียนถึงนายก อบต.ไทรย้อย อ.เด่นชยั จ.แพร่ แต่

ไม่ได้รับความร่วมมือ จึงพากันมาย่ืนต่อผู้ ว่าราชการจังหวัดแพร่

โดยตรง       

จุดยืน กลุม่ตวัแทนชาวบ้าน ต.ไทรย้อย อ.เดน่ชยั จ.แพร่ เข้าย่ืนหนงัสือคดัค้าน

การขอประทานบตัรทําเหมืองแร่ เน่ืองจากโครงการดงักล่าวไม่ได้ให้

ข้อมลูกบัชาวบ้านอย่างเพียงพอ ทําให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภยัในการ

ดํารงชีวิต (Insecurity) เพราะเช่ือว่าการทําเหมืองจะส่งผลกระทบตอ่

สิ่งแวดล้อมและสขุภาพของประชาชน 

กรณีศึกษาท่ี 5.2: กรณีชาวบ้านอาํเภอเด่นชัยเข้าย่ืนหนังสือคัดค้าน 

การขอประทานบัตรทาํเหมืองแร่ 
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ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ป้องกันจังหวัดแพร่  ฝ่ายอุตสาหกรรมพื น้ฐานและการเ หมื อง

อตุสาหกรรมจงัหวดัแพร่ และผู้วา่ราชการจงัหวดัแพร่ 

ระยะเวลา พ.ศ. 2560 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต จากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ถือเป็นความเดือดร้อนของประชาชน โครงการ

ทําเหมืองหินดงักลา่วเป็นแนวทางการพฒันาของทางราชการท่ีจะนําหิน

มาใช้ในกิจการก่อสร้างทางรถไฟสายเหนือ ซึ่งตามท่ีชาวบ้านร้องเรียน

คือการแจ้งข่าวสารการขอประทานบตัรช้าเกินไป หรือปกปิดจงใจให้

ประชาชนไม่รับทราบ ผู้ ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้เชิญชาวบ้านเข้า

ประชมุ และเจรจาเพ่ือสอบหาข้อเท็จจริง ร่วมกนั โดยตรงโดยมีป้องกัน

จังหวัดแพร่ และหัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 

ตวัแทนจากอตุสาหกรรมจงัหวดัแพร่ เข้าร่วมเจรจาด้วย โดยผู้วา่ราชการ

จงัหวดัแพร่ได้สัง่การให้อตุสาหกรรมจงัหวดัแพร่ทําประกาศใหม่เพ่ือให้

โอกาสประชาชนได้เข้ามาใช้สิทธ์ิโต้แย้งได้เตม็ท่ี โดยการประกาศใหม่ได้

สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ทําการแจ้งข้อมูลให้ชาวบ้านทุก

หมู่บ้านท่ีได้รับผลกระทบ เพ่ือให้สามารถออกความคิดเห็นและแสดง

เจตจํานงตอ่โครงการดงักล่าวให้ชดัเจน โดยทางจงัหวดัแพร่ยืนยนัว่าจะ

ให้เกิดความเป็นธรรมมากท่ีสุด และถ้าเกิดปัญหาอีกให้กลุ่มผู้ ได้รับ

ผลกระทบติดต่อกับผู้ ว่าราชการจงัหวดัแพร่ได้โดยตรง ทําให้ชาวบ้าน

พอใจจงึแยกย้ายกนักลบั 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านกบัโครงการทําเหมืองหินของบริษัทศกัดาพรอินดสัตรี จํากดั 

และ บริษัทเอส พาวเวอร์ ออยล์กรุ๊ป จํากดั  

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข 1.) ควรมีการดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างพลงั ผ่าน

การเปิดช่องทางในการส่ือสาร เพ่ือพูดคยุ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาอย่าง

สันติ 2.) ควรมีการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเพ่ือสร้างโอกาสในการ

ตอ่รองอํานาจรัฐ และสร้างจิตสํานึกในการปกปอ้งสิทธ์ให้กบัประชาชน 

3.) ควรยึดหลกัการมีส่วนร่วมท่ีแท้จริงของประชาชนในทุกขัน้ตอนของ

การดําเนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลเพ่ือลดความขัดแย้ง และ
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ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ 4.) ควรมีการศกึษาผลกระทบรอบด้านในทุก

มิต ิบนพืน้ฐานการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในทกุภาคสว่น 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล  สํานกังานประชาสมัพนัธ์จงัหวดัแพร่. (2560). ประชาชนจาก 4 หมูบ้่าน

ของตําบลไทรย้อย อําเภอเดน่ชยั ย่ืนหนงัสือคดัค้านการขอประทาน

บตัรการทําเหมืองแร่ของบริษัทเอกชน. สืบค้นเม่ือ 11 กรกฎาคม 2561 

จาก 

http://pr.prd.go.th/phrae/ewt_news.php?nid=3667&filename=ind

ex  

 

  

http://pr.prd.go.th/phrae/ewt_news.php?nid=3667&filename=index
http://pr.prd.go.th/phrae/ewt_news.php?nid=3667&filename=index
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พืน้ท่ี อําเภอลอง จงัหวดัแพร่ 

ประเภท ความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมลูข่าวสาร การจดัการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความรู้สกึไม่ปลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) เน่ืองจากชาวบ้าน

ปิน หมู่ 4 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ พบเห็นเจ้าหน้าท่ีเหมืองแร่วลูแฟรม 

ของบริษัท เอส.ซี ไมน่ิง จํากดั  เจ้าหน้าท่ีการรถไฟแหง่ประเทศไทย และ

นายกเทศมนตรีตําบลบ้านปิน เข้าสํารวจพืน้ท่ีติดทางรถไฟตรงจุดตัด

ทางหลวงหมายเลข 1023 (แพร่-บ้านปิน) โดยท่ีชาวบ้านยังไม่ทราบ 

เน่ืองจากยงัไมมี่การทําประชาพิจารณ์ตามกฎหมายแตอ่ย่างใด 

ความเป็นมา การ ก่อส ร้าง โครงการส ร้างทาง ลํา เ ลียงแ ร่ออกจากเหมืองแร่ 

วลูแฟรมของบริษัท เอส.ซีไมน่ิง จํากดัการทํางานร่วมกนัระหวา่งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน บริษัททําเหมือง และทางการรถไฟจะให้เช่าท่ีดิน

เลียบทางรถไฟ โดยจะมีการตดัเส้นทางจากเหมืองในป่าบริเวณหมู่ 3 

ออกมาสู่ถนนใหญ่ทางหลวงหมายเลข 1023 (แพร่–ลอง) เพ่ือใช้เป็น

ทางว่ิงรถบรรทกุขนาดใหญ่ลําเลียงแร่ออกจากเหมืองผ่านชมุชน แตย่งั

ไม่มีการทําประชาพิจารณ์หรือแจ้งให้ชาวบ้านทราบแต่อย่างใด  ซึ่ง

พบว่ามีการซือ้ท่ีนาบางแห่งเพ่ือการสร้างถนนไปแล้วนัน้ ทําให้ชาวบ้าน

เกรงวา่ ถนนดงักลา่วจะสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตอ่ชมุชนซึ่งเป็น

ชมุชนดัง้เดมิมีวิถีชีวิตและเศรษฐกิจ  

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านกับโครงการสร้างทางลําเลียงแร่ออกจากเหมืองแร่วูลแฟรม 

ของบริษัท เอส.ซีไมน่ิง 

จุดยืน ชาวบ้านเร่ิมก่อตวัเพ่ือคดัค้านการก่อสร้างโครงการสร้างทางลําเลียงแร่

ออกจากเหมืองแร่วลูแฟรมของบริษัท เอส.ซีไมนิ่ง ท่ีดําเนินโครงการโดย

ไมรั่บฟังเสียงของประชาชน 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ผู้วา่ราชการจงัหวดัแพร่ 

ระยะเวลา พ.ศ. 2559 

สถานะ 3 กําลงัอยูร่ะหวา่งการแก้ไข 

กรณีศึกษาท่ี 5.3 กรณีชาวบ้านอาํเภอลองรวมตัวประท้วง 

คัดค้านการสร้างถนนลาํเลียงแร่ผ่านชุมชน 
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พลวัต จากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ถือเป็นความห่วงกังวลในประเด็นความรู้สึกไม่

ปลอดภัยในการดํารงชีวิต (Insecurity) จากการก่อสร้างโครงการสร้าง

ทางลําเลียงแร่ออกจากเหมืองแร่วูลแฟรมของบริษัท เอส.ซีไมน่ิง ซึ่ง

ชาวบ้านเกรงว่า ถนนดงักล่าวจะสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อ

ชมุชนซึ่งเป็นชมุชนดัง้เดิมมีวิถีชีวิตและเศรษฐกิจอยู่ท่ีริมถนนสายแพร่-

ลอง จึงได้รวมตวักนัทําหนงัสือประท้วงไปยงั องค์การบริหารส่วนตําบล

บ้านปิน โดยย่ืนให้กับนายอําเภอลอง  ย่ืนให้กบัศนูย์ดํารงธรรมจังหวัด

แพร่  และลา่สดุได้ย่ืนไปยงัผู้ประกอบการให้ยตุิโครงการดงักลา่ว พร้อม

แนะฝห้ควรหารือชมุชนในการดําเนินโครงการดงักลา่ว 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข โครงการสร้างทางลําเลียงแร่ออกจากเหมืองแร่วลูแฟรมของบริษัท เอส.

ซีไมนิ่ง ถือเป็นโครงการร่วมกนัระหว่างรัฐและเอกชน ซึง่ก่อนการดําเนิน

โครงการพฒันาขนาดใหญ่ของรัฐ ควรมีการศึกษาผลกระทบท่ีอาจจะ

เกิดขึน้ต่อชุมชนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างิย่งผลกระทบทางสงัคม ซึ่ง

ควรจะให้ความสําคญัในกระบวนการเข้าถึง (Approach) โดยมีระยะ

และขัน้ตอนในการประเมิน ดงันี ้1.) ระยะออกแบบ ควรยดึหลกั การคิด

อย่างเป็นระบบ (System Thinking) เพ่ือการวางแผนในการเข้าถึง

ชุมชนโดยคํานึงถึงรายละเอียดปลีกย่อยในทุกมิติ ผ่านการทําความ

เข้าใจ และการสร้างความสมัพนัธ์กับคนในชุมชน 2.) ระยะปฏิบตัิการ 

ควรคํานงึถึงกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจจะสง่ผลกระทตอ่คนในชมุชน 

ซึ่งอาจจําเป็นต้องมีแผนรองรับเผ่ือไว้เพ่ือปรับปรุงโครงการให้มี

ผลกระทบตอ่ชมุชนให้น้อยท่ีสดุ 3.) ระยะเวลาสิน้สดุโครงการ ควรมีการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลถึงผลจากโครงการ ความพึงพอใจ

ของโครงการ รวมถึง ความพึงพอใจ และผลกระทบท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการตามความรู้สึก ความคิดเห็นของคนในชมุชนผู้ ท่ีรับผลกระทบ

โดยตรงจากการพฒันานัน้ๆ 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ผู้จดัการออนไลน์. (2560). ผู้วา่ฯ แพร่สัง่รือ้กระบวนการโต้แย้งขอ

ประทานบตัรระเบดิหินสร้างทางรถไฟสายเหนือใหม.่ สืบค้นเม่ือ 11 

กรกฎาคม 2561 จาก 

https://www.news1live.com/detail.aspx?NewsID=960000010352

0   

https://www.news1live.com/detail.aspx?NewsID=9600000103520
https://www.news1live.com/detail.aspx?NewsID=9600000103520
https://www.news1live.com/detail.aspx?NewsID=9600000103520
https://www.news1live.com/detail.aspx?NewsID=9600000103520
https://www.news1live.com/detail.aspx?NewsID=9600000103520
https://www.news1live.com/detail.aspx?NewsID=9600000103520
https://www.news1live.com/detail.aspx?NewsID=9600000103520
https://www.news1live.com/detail.aspx?NewsID=9600000103520
https://www.news1live.com/detail.aspx?NewsID=9600000103520
https://www.news1live.com/detail.aspx?NewsID=9600000103520
https://www.news1live.com/detail.aspx?NewsID=9600000103520
https://www.news1live.com/detail.aspx?NewsID=9600000103520
https://www.news1live.com/detail.aspx?NewsID=9600000103520
https://www.news1live.com/detail.aspx?NewsID=9600000103520
https://www.news1live.com/detail.aspx?NewsID=9600000103520
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พืน้ท่ี อําเภอเมือง จงัหวดัแพร่ 

ประเภท ความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมลูข่าวสาร การจดัการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการดํารงชีวิต (Insecurity) เน่ืองจากโครงการ

จดัตัง้ศนูย์ราชการจงัหวัดแพร่แห่งใหม่จะดําเนินการสร้างในพืน้ท่ีเขต

พืน้ท่ีป่าชมุชนตําบลนํา้ชํา อําเภอเมือง จงัหวดัแพร่ ซึ่งพืน้ท่ีป่าดงักล่าว

เป็นพืน้ท่ีท่ีประชาชนอนุรักษ์ไว้เป็นป่าต้นนํา้ลําธาร เป็นพืน้ท่ีป่าช้า ซึ่ง

เคยฝังศพบรรพบรุุษมาก่อน เป็นสถานท่ีแห่งความเช่ือ รวมทัง้เป็นพืน้ท่ี

ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ และหากมีการก่อสร้างมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต และ

ความเช่ือของชุมชน ตลอดจนส่งผลกระทบถึงด้านสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ความเป็นมา ตามแผนยุทธศาสตร์จังหวดัแพร่ เร่ืองของผงัเมืองในการจัดตัง้ศาลา

กลางจงัหวดัแห่งใหม่ในเขตพืน้ท่ีป่าชมุชนตําบลนํา้ชํา ซึ่งมีป่าช้าอยู่ใน

พืน้ท่ีนีด้้วย (จํานวนเนือ้ท่ีทัง้หมด 150 ไร่) โดยให้เหตผุลว่าศาลากลาง

จงัหวดั(เก่า)ในตวัเมืองนัน้แออดั ประกอบกบัการท่ีศาลากลางจงัหวดัใน

ตัวเมืองนัน้อยู่ในอาณาบริเวณผังเมืองเก่าท่ีได้กําหนดไว้เป็นอาณา

บริเวณท่ีจะมีการอนุรักษ์จะต้องคงสภาพของสิ่งต่างๆ ไว้ ไม่มีการ

พฒันาขึน้อีก เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม เม่ือชาวบ้านได้

ทราบข่าวว่าจะมีการสร้างศนูย์ราชการใหม่ในเขตพืน้ท่ีป่าชุมชนตําบล

นํา้ชําจากการประชุมหมู่บ้านประจําเดือน ชาวบ้านส่วนใหญ่กลบั “ไม่

เห็นด้วย” กบัการจดัตัง้ศาลากลางจงัหวดั ในบริเวณเขตพืน้ท่ีป่าชุมชน 

เพราะเป็นพืน้ท่ีป่าช้า ซึ่งเคยฝังศพบรรพบุรุษมาก่อน เป็นสถานท่ีแห่ง

ความเช่ือ รวมทัง้เป็นพืน้ท่ีป่าไม้ยงัอุดมสมบูรณ์ท่ีคนในชุมชนอนุรักษ์

มาร่วม 100 ปี ประกอบกับกลุ่มเยาวชนในตําบลนํา้ชํา (เป็นกลุ่มแนว

อนุรักษ์นิยม) ท่ีไม่เห็นด้วยกับการทําลายสถานท่ีแห่งความเช่ือและป่า

ชมุชนเพ่ือจดัทําศนูย์ราชการ 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านกบัโครงการจดัตัง้ศนูย์ราชการจงัหวดัแพร่แหง่ใหม ่

กรณีศึกษาท่ี 5.4: กรณีชาวบ้านอาํเภอเมืองคัดค้านการจัดตัง้ศูนย์ราชการ  

เขตพืน้ท่ีป่าชุมชนตาํบลนํา้ชาํ อาํเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
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จุดยืน ชาวบ้านคดัค้านและต่อต้านการจดัตัง้ศนูย์ราชการ เขตพืน้ท่ีป่าชุมชน

ตําบลนํา้ชํา อําเภอเมือง จงัหวดัแพร่ 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ผู้วา่ราชการจงัหวดัแพร่ 

ระยะเวลา พ.ศ. 2558 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต จากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ถือเป็นความห่วงกังวลในประเด็นความรู้สึกไม่

ปลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) จากโครงการจดัตัง้ศนูย์ราชการ

จงัหวดัแพร่แห่งใหม่ ทําให้ ชาวบ้านรวมตวัและเดินทางเข้าย่ืนหนงัสือ

คดัค้านการจดัตัง้ศนูย์ราชการแห่งใหมใ่นเขตพืน้ท่ีป่าชมุชนตําบลนํา้ชํา 

อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ ทางฝ่ายโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้

จดัการประชมุเพ่ือทําการชีแ้จง และสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้าน

ก่อนว่า ชาวบ้านในตําบลนํา้ชําจะเอาอย่างไรตอ่ไป จะยินยอมให้มีการ

จดัตัง้ศนูย์ราชการหรือไม่ ซึ่งผลในการประชุมในครัง้นีคื้อ ชาวบ้านไม่

เห็นด้วย รูปแบบในการเคล่ือนไหวได้มีการจดัประชมุชาวบ้าน โดยนาย

อํานวย พลหล้า (ประธานสภาองค์กรชุมชน) รับฟังความคิดเห็นของ

ชาวบ้าน ได้จดัทําหนงัสือถึงเชิญหน่วยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องรวมถึงผู้วา่

ราชการจังหวัดแพร่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายก

องค์การบริหารส่วนตําบลนํา้ชํา และบคุคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมการ

สนทนากบัชาวบ้านในชมุชนตําบลนํา้ชํา เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั จากการ

ทําประชาคมในการหาข้อสรุปว่าให้ภาครัฐเข้ามาดําเนินการจดัตัง้ศนูย์

ราชการ ในบริเวณเขตพืน้ท่ีป่าชมุชนหรือไม่ ซึ่งผลการทําประชาคม ณ 

วนัท่ี 2 สิงหาคม 2558 คือ ไม่อนญุาตให้จดัตัง้ศนูย์ราชการใหม่ (ศาลา

กลางจงัหวดั) ในเขตพืน้ท่ีป่าชมุชน 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข กรณีของการเคล่ือนไหวเพ่ือคดัค้านและต่อต้านการจดัตัง้ศนูย์ราชการ 

เขตพืน้ท่ีป่าชมุชนตําบลนํา้ชํา อําเภอเมือง จงัหวดัแพร่เป็นโครงการหนึ่ง

ท่ีรัฐกําลงัดําเนินการโครงการและกําลงัอยู่ในช่วงการศึกษาผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อม ซึง่ได้เพิ่มมิตกิารพฒันาใหมเ่ข้าไป คือ การให้ประชาชน

เข้าไปมีส่วนร่วมตัง้แต่ต้น แต่ยังมีปัญหาและกระแสการคัดค้าน
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เคล่ือนไหวของประชาชนในพืน้อยู่ เน่ืองมาจากการท่ีชาวบ้านเร่ิมมีการ

ต่ืนตวั การวิตกกงัวล มีการตัง้คําถามกับโครงการว่าเป็นโครงการอะไร 

ส่งผลกระทบอย่างไร หากเกิดโครงการขึน้ในพืน้ท่ีอําเภอเวียงแหง

ชาวบ้านในพืน้ท่ีจะเป็นอย่างไร มีการรวมกลุ่มชาวบ้านและเครือข่าย

ตา่งๆมีการแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสาร เพ่ือให้คนในพืน้ท่ีอําเภอเวียงแหง

ได้ตระหนกัถึงผลกระทบท่ีตามหากเกิดโครงการ เร่ิมจากการรวมกลุ่ม

เครือข่าย มีวตัถุประสงค์ร่วมกัน มีกิจกรรมในการเคล่ือนไหวในวิธีการ

หลากหลาย ส่งผลให้โครงการดังกล่าวชะลอโครงการ ถือได้ว่าเป็น

รูปแบบหนึ่งของกระบวนการเคล่ือนไหวทางสิ่งแวดล้อมแนวใหม่ท่ีเป็น

เคร่ืองมือหรือพลงัท่ีใช้ในการตอ่รองการจดัการทรัพยากรของรัฐและการ

พฒันาโครงการใดก็ตามต้องคํานงึถึงผลกระทบในทกุด้านทัง้ด้านสงัคม

สขุภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นสําคญัรวมถึงหากต้องมีการก่อสร้างขึน้ กะ

บวนการบริหารงานแบบโปร่งใส ภายใต้กระบวนการมีสว่นร่วมท่ีแท้จริง

ก็เป็นอีกแนวทางหนึง่ท่ีควรจะนํามาพิจารณาปรับใช้ด้วยเชน่กนั 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ผู้จดัการออนไลน์. (2561). คนแพร่ฮืออีก! ยํา้ไมเ่อาโรงไฟฟ้าฯ ใกล้ 

“แพะเมืองผี” สนช.งดดจูดุสร้าง-จงัหวดัฯ ท้องถ่ินไมย่อมลงสตัยาบนั. 

สืบค้นเม่ือ 11 กรกฎาคม 2561 จาก 

https://mgronline.com/local/detail/9610000112885  
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พืน้ท่ี ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จงัหวดัแพร่  

ประเภท ความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมลูข่าวสาร การจดัการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความรู้สึกไม่ปลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) เน่ืองจากการสร้าง

เข่ือนยมบน-ยมลา่ง ซึง่จะกระทบกบัวิถีชีวิตและพืน้ท่ีทํากิน  

ความเป็นมา ชาวบ้านในตําบลสะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ติดปา้ยหน้าบ้านคดัค้านการ

ก่อสร้างเข่ือนในพืน้ท่ี ไมว่า่จะเป็นเข่ือนแก่งเสือเต้น หรือเข่ือนยมบน-ยม

ลา่ง ตามแผนบริหารจดัการนํา้งบประมาณ 350,000 ล้านบาทของ

รัฐบาล โดยเป็นความห่วงกงัวลในประเดน็ความรู้สกึไม่ปลอดภยัในการ

ดํารงชีวิต (Insecurity) ซึง่จะกระทบกบัวิถีชีวิตและพืน้ท่ีทํากินของ

ชาวบ้าน 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านกบักรมโยธาฯ 

จุดยืน คณะกรรมการคดัค้านเเข่ือนยมบน-ยมล่าง ตําบลสะเอียบ อ.สอง จ.

แพร่ (บ้านดอนชยัสกัทอง) ขอให้ยกเลิกโครงการเข่ือนแก่งเสือเต้น เข่ือน

ยมบน เข่ือนยมล่าง (เข่ือนแม่นํา้ยม) และใช้แนวทางการจดัการนํา้โดย

การพฒันาแหล่งนํา้ขนาดเล็ก ขนาดกลาง รวมทัง้ใช้ 12 แนวทางในการ

แก้ไขปัญหานํา้ทว่มนํา้แล้งลุม่นํา้ยม 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ผู้วา่ราชการจงัหวดัแพร่, รองนายกรัฐมนตรี, นายกรัฐมนตรี 

ระยะเวลา พ.ศ. 2556 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต แม้ขณะนีก้รมชลประทานจะทําหนงัสือแจ้งยกเลิกการทําประชาพิจารณ์

สร้างเข่ือนท่ีจะมีขึน้ในวนัท่ี 8 ส.ค.2556 ออกไปอย่างไม่มีกําหนด แต่

ชาวบ้านยงักงัวลและไม่คิดว่ารัฐจะยกเลิกโครงการ และแม้จงัหวดัแพร่

จะไม่ทราบสาเหตชุดัเจนท่ีกรมชลประทานเล่ือนการทําประชาพิจารณ์

ออกไป แต่ท่ีผ่านมาได้จดัเตรียมสถานท่ีและประชาชนในทุกภาคส่วน 

กรณีศึกษาท่ี 5.5: กรณีชาวแพร่คัดค้านสร้างเข่ือนยมบน-ยมล่าง 
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เอาไว้เพ่ือพูดคุยระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการก่อสร้างเข่ือนใน

พืน้ท่ี จากนัน้ผู้ ว่าราชการจงัหวดัแพร่ ได้ลงมารับหนงัสือท่ีหน้าศาลา

กลาง อําเภอสอง ซึ่งมีชาวบ้านกว่า 300 คน ถือปา้ยผ้าคดัค้านเข่ือนยม

บนเข่ือนยมล่าง และหยุดเข่ือนแก่งเสือเต้น ซึ่งผู้ ว่าราชการจงัหวัด ได้

รับปากส่งต่อถึงนายกรัฐมนตรี และปราศรัยชีแ้จงชาวบ้าน จนเวลา

ประมาณ 11.30 น. การชุมนุมของชาวบ้านจึงยุติลงและแยกย้าย

เดินทางกลบัภูมลําเนาต่อไป โดยท่ีผ่านมากรมชลประทานได้จัดเวที

ปฐมนิเทศและรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกบัการก่อสร้างเข่ือนยมบน -ยม

ล่างมาแล้ว 2 ครัง้ โดยครัง้แรกท่ีจงัหวดัสุโขทยั ส่วนครัง้ท่ี 2 ท่ีอําเภอ

เชียงม่วน จังหวดัพะเยา เม่ือต้นเดือนพ.ค.2556 แต่ถูกกลุ่มชาวบ้าน

คดัค้านและต่อต้านอย่างหนักทําให้งานท่ีจะจดัในครัง้ท่ี 3 ในจังหวัด

แพร่ต้องถกูยกเลิกไปอยา่งไมมี่กําหนด 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข การเปิดช่องทางการส่ือสาร ผ่านการให้ข้อมลูข่าวสาร และข้อเท็จจริงท่ี

เป็นจริง เป็นธรรม ต่อทัง้สองฝ่าย เพ่ือสร้างความไว้วางใจ (Trust 

Building) และเป็นกลางเพ่ือประกอบการตดัสินใจท่ีมาจากประชาชนผู้

ได้รับผลกระทบเป็นหลกั โดยมีสดัส่วนการตดัสินใจจากภาครัฐ และ

ภาคการเมืองเป็นเพียงหนว่ยงานท่ีขบัเคล่ือนการตดัสินใจของประชาชน

เท่านัน้ รวมถึงการเปิดเวทีสาธารณะ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น ตลอดจน 

ความห่วงกังวลและปัญหาท่ีเกิดขึน้ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็น 

และข้อเท็จจริงตอ่กนัและกนั เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีมาจากข้อมลูท่ีเป็น

จริงของทัง้สองฝ่าย รวมถึงหากต้องมีการก่อสร้างขึน้ กะบวนการ

บริหารงานแบบโปร่งใส ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมท่ีแท้จริงก็เป็นอีก

แนวทางหนึง่ท่ีควรจะนํามาพิจารณาปรับใช้ด้วยเชน่กนั 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล  ไทยพีบีเอส. (2556).ชาวบ้านจ.แพร่ ค้านสร้างเข่ือนยมบน-ยมลา่ง หวัน่

กระทบกับวิถีชีวิตและพืน้ท่ี. สืบค้นเม่ือ 11 กรกฎาคม 2561 จาก 

https://news.thaipbs.or.th/content/188072  
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ประกอบด้วย 

6.1 กรณีชาวบ้านชาวอําเภอแมส่ะเรียงรวมตวัคดัค้านไมเ่อาเตาเผาบอ่ขยะ  

6.2 กรณีชาวบ้านอําเภอปายคดัค้านโครงการเมืองสปาและหมูบ้่านนํา้พรุ้อน  

6.3 กรณีชาวบ้านอําเภอขนุยวมคดัค้านการตัง้โรงงานผลิตแอสฟัสตกิคอนกรีต 

6.4 กรณีกลุม่เกษตรกรผู้ปลกูกระเทียมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคากระเทียม

ตกต่ํา  

6.5 กรณีชาวบ้านผาบอ่งประท้วงคดัค้านโครงการไฟฟ้าสมาร์ทกริด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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พืน้ท่ี อําเภอแมส่ะเรียง จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงบ้านแม่สะลาบ อําเภอแม่สะเรียง จังหวัด

แม่ฮ่องสอน รวมตวัคดัค้านการนําขยะในเขต อบต.แม่คง หลงัเทศบาล

ตําบลแม่สะเรียงนําขยะมาทิง้ในเขตและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และ

การดําเนินชีวิตของชาวบ้าน 

ความเป็นมา เทศบาลตําบลแมส่ะเรียงนําขยะมาทิง้ในเขตอบต.แมค่ง ลาบ อําเภอแม่

สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยไม่มีการแจ้งขา่ว หรือให้ข้อมลูกบัคนใน

พืน้ท่ี รวมถึงขาดการบริหารจดัการขยะท่ีดีเพียงพอ ทําให้เกิดผลกระทบ

ตามมาทัง้ในด้านของกลิ่นเหม็น และควงามสกปรกท่ีส่งผลระบบ

สขุภาพและวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งด้วยเหตนีุทํ้าให้ชาวบ้านเดินทางถือ

ป้ายและมาร่วมตวักันบริเวณบ่อขยะ ในเขตพืน้ท่ีเลีย้งสตัว์ โดยเหล่า

ราษฎรได้ปิดถนนทางเข้าบ่อกํากัดขยะ โดยทํารัว้ไม้กัน้เป็นเคร่ืองกีด

ขวางเพ่ือมิให้รถขนขยะของเทศบาลตําบลแมส่ะเรียง นําขยะไปทิง้ท่ีบอ่

ขยะดงักลา่ว  

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้าน กบั เทศบาลตําบลแมส่ะเรียง 

จุดยืน ความห่วงกังวล และความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของ

ชาวบ้านในพืน้ท่ีท่ีมีต่อการนําขยะไปทิง้ท่ีบ่อขยะดงักล่าวของเทศบาล

ตําบลแม่สะเรียงท่ีอาจจะต้องพบกับการเปล่ียนแปลง และเกิดโรคภัย

อนัตรายตามมา 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน นายอําเภอแมส่ะเรียง, ผู้วา่ราชการจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

ระยะเวลา พ.ศ. 2560 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

กรณีศึกษาท่ี 6.1: กรณีชาวบ้านชาวอาํเภอแม่สะเรียง 

รวมตัวคัดค้านไม่เอาเตาเผาบ่อขยะ 
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พลวัต ชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงบ้านแม่สะลาบ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

รวมตวัคดัค้าน โดยเดินทางถือป้ายและปิดถนนทางเข้าบ่อกํากัดขยะ 

โดยอ้างว่าบริเวณบอ่ขยะมีความสกปรกเป็นอย่างมาก ไม่มีการดแูลให้

ดีเท่าท่ีควร ส่งกลิ่นเหม็นตลอดเวลา ทําการเผาขยะ ส่งผลกระทบตอ่

สุขภาพของราษฎรในพืน้ท่ี มานาน 7 ปี 7 เดือน ท่ีผ่านมาราษฎรได้มี

การพูดคยุและทําหนงัสือถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว แต่ทางเทศบาล

ตําบลแม่สะเรียง ยงัคงเพิกเฉยไม่มีการแก้ไขให้ดีขึน้แต่อย่างใด ยงัคง

สร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรบ้านแม่สะลาบ ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีติด

กับพืน้ท่ีตัง้เตาเผาขยะเพียง 1 กม. เท่านัน้ หลังจากท่ีชาวบ้านพากัน

รวมตวันําไม้มาปิดเส้นทางเข้าบ่อขยะ นายสญัชัย สินวีรุทัย ส.อบจ.

แม่ฮ่องสอน เขต 1 อ.แม่สะเรียง เจ้าหน้าท่ีตํารวจ สภ.แม่สะเรียง และ 

เจ้าหน้าท่ีกรมทหารพรานท่ี 36 ได้ร่วมสังเกตการณ์ พร้อมทําความ

เข้าใจกับชาวบ้านในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และ นดั

หมายการเจรจาเพ่ือหาข้อยตุ ิชาวบ้านจึงทํารัว้ปิดไม่ให้รถเข้าไปทิง้ขยะ

อีก และ แยกย้ายกนักลบั สําหรับปัญหาท่ีเกิดขึน้ พบวา่ ก่อนหน้าท่ีจะมี

การคดัค้านการนําขยะของเทศบาลตําบลแม่สะเรียงมาทิง้ในเขตของ 

อบต.แม่คง ทาง อบต.แม่คง ได้เคยเจรจากับผู้ บริหารของ เทศบาล

ตําบลแม่สะเรียงมาแล้วหลายครัง้ เร่ืองการขึน้ค่าเช่าสถานท่ี ทิง้ขยะ

บริเวณดงักล่าว แตไ่ม่สําเร็จ โดยทาง ทต.แม่สะเรียง ไม่ยอมตกลงด้วย

อ้างว่า แพง และล่าสุดสญัญาการขอเช่าสถานท่ีทิง้ขยะในพืน้ท่ี อบต.

แม่คง จากทาง ทต.แม่สะเรียง ได้หมดสญัญาลงเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 

2560 ท่ีผ่านมา จนทําให้เกิดม๊อบต่อต้านขึน้มา ในขณะเดียวกัน ใน

พืน้ท่ี ของเทศบาลตําบลแม่สะเรียง ทาง ทต.แม่สะเรียงเม่ือไม่มีสถานท่ี

ทิง้ขยะ กลบัไม่หาวิธีกําจดัขยะในพืน้ท่ีของตวัเองและปลอ่ยให้มีขยะทิง้

เกล่ือนข้างถนน ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในเขต ทต.แม่สะเรียง 

และรวมไปถึงนกัทอ่งเท่ียวอีกด้วย 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข ควรมีการเปิดพืน้ท่ีในการส่ือสาร และแสดงความคิดเห็น ความห่วง

กังวล ปัญหา และอุปสรรคในการดําเนินการ รวมถึงช่องทางในการ

ติดตามเร่ืองราวร้องทุกข์ และการแจ้งข่าวคราวความคืบหน้าในการ

ดําเนินงานให้กับประชาชนรับทราบความเคล่ือนไหว ตลอดจนผลการ
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ดําเนินงานในการติดตามตรวจสบดงักล่าว รวมถึงควรมีการวางแผน

กระบวนการในการติดตามตรวจสอบท่ีเป็นระบบ ทกุมิต ิบนพืน้ฐานการ

มีสว่นร่วมของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในทกุภาค โดยการจดัตัง้คณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของโรงงานฯ ซึ่งมีสดัส่วนของทุกภาค

ส่วนท่ีเป็นผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียจากการดําเนินการดงักลา่ว เพ่ือขบัเคล่ือน

กระบวนการตดิตามผลท่ีเป็นรูปธรรมในรูปของคณะทํางาน และผลท่ีจะ

เกิดขึน้จริง 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ไทยรัฐ. (2560). ชาวแมส่ะลาบ รวมตวัต้าน ทต.แมส่ะเรียง นําขยะมา

ทิง้ในพืน้ท่ี. สืบค้นเม่ือ 19 กรกฎาคม 2561 จาก 

https://www.thairath.co.th/content/1087689  
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พืน้ท่ี ตําบลแมฮี่ ้อําเภอปาย จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความห่วงกงัวลของชาวบ้านตําบลแม่ฮี ้อําเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

ย่ืนหนังสือคัดค้านโครงการเมืองสปาและหมู่บ้านนํา้พุร้อนเพ่ือการ

ท่องเท่ียวอําเภอปาย เพราะเคลือบแคลงว่า โครงการก่อสร้างดงักล่าว

เอือ้ผลประโยชน์นกัธุรกิจตา่งถ่ินเข้ามาแย่งชิงทรัพยากร และเตรียมตวั

ยกระดบัการคดัค้านตอ่ไป ซึง่โครงการก่อสร้างดงักลา่วจะก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงและผลกระทบในด้านต่างๆ รวมถึงความรู้สึกไม่ปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินท่ีเกิดขึน้จากโครงการฯ 

ความเป็นมา โครงการเมืองสปาและหมู่บ้านนํา้พุร้อนเป็นโครงการท่ีเกิดขึน้จาก

หนว่ยงานกลุม่ยทุธศาสตร์ 4 จงัหวดัภาคเหนือ (เชียงใหม ่ลําปาง ลําพนู 

แม่ฮ่องสอน) สํานักบริหารท่ี 16 เ ชียงใหม่ กรมอุทยานแห่งชาติ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการของทาง

ราชการท่ีคิดขึน้โดยเจ้าหน้าท่ีราชการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการ

ทอ่งเท่ียว และใช้ทรัพยากรให้คุ้มคา่ โดยเขียนโครงการวางแผนไว้ตัง้แต่

เม่ือ 2 ปีท่ีแล้ว และผา่นงบประมาณปี 2560 จงึได้ดําเนินการในปีนี ้ซึง่ท่ี

ผา่นมา มีการชีแ้จงตอ่ชาวบ้านทา่ปาย และโป่งร้อน เจ้าของพืน้ท่ีไปแล้ว

รอบหนึง่ เม่ือประมาณกลางเดือนมกราคม 2560  จนผา่นมาถึงขัน้ตอน

การจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเม่ือวนัท่ี 1-2 พฤษภาคม 2560 ท่ี

ผา่นมา ณ โรงแรมเบลล์วิลลา่ แตด้่วยเวลาดําเนินการท่ีกระชัน้ชิด ทําให้

ขาดตกบกพร่องไปในส่วนของการประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจต่อ

ชาวบ้านในชุมชนถึงท่ีมาท่ีไปของโครงการนี ้จนเป็นเหตุให้เกิดความ

เข้าใจผิดคิดว่ามีการแอบแฝงผลประโยชน์จากนกัธุรกิจบางกลุ่ม ตาม

ความเคลือบแคลงสงสัยของชาวบ้าน จนเป็นเหตุให้เกิดการคัดค้าน

โครงการออกมาจากกลุม่ผู้ นําชมุชน และชาวบ้านท่ีไมเ่ห็นด้วย 

 

กรณีศึกษาท่ี 6.2: กรณีชาวบ้านอาํเภอปาย 

คัดค้านโครงการเมืองสปาและหมู่บ้านนํา้พุร้อน 
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คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้าน กบั หวัหน้าอทุยานแห่งชาติห้วยนํา้ดงั และสํานกับริหารท่ี 16 

เชียงใหม่ กรมอุทยานแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

จุดยืน ชาวบ้านตําบลแม่ฮี ้อําเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนย่ืนหนงัสือคดัค้าน

โครงการเมืองสปาและหมู่บ้านนํา้พรุ้อนเพ่ือการท่องเท่ียวอําเภอปาย ท่ี

จะดําเนินโครงการในพืน้ท่ีโป่งนํา้พุร้อนท่าปาย หน่วยพิทกัษ์อุทยาน

แห่งชาติ ท่ี นด.2 (โป่งร้อน) อุทยานแห่งชาติห้วยนํา้ดัง ตําบลแม่ฮี ้

อําเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน โดยอําเภอปาย พิจารณาแล้วเพ่ือให้

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ได้ชีแ้จงถึงความเป็นมา และข้อเท็จจริง

ของโครงการให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ ตลอดจนได้ร่วมแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการดงักล่าว และเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม

กบัทกุฝ่าย 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน นายอําเภอปาย, ผู้วา่ราชจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

ระยะเวลา พ.ศ. 2560 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต หลังจากนายอําเภอปายได้รับหนังสือคดัค้านโครงการเมืองสปาและ

หมู่บ้านนํา้พุร้อนเพ่ือการท่องเท่ียวอําเภอปายจากกลุ่มชาวบ้าน ทําให้

อทุยานแหง่ชาตห้ิวยนํา้ดงัได้จดัเวทีประชมุชีแ้จงโครงการเมืองสปาและ

หมู่บ้านนํา้พุร้อนเพ่ือการท่องเท่ียว ขึน้ท่ีห้องประชุมชัน้ 2 ท่ีว่าการ

อําเภอปาย จ.แมฮ่อ่งสอน เม่ือเร็วๆ นี ้เพ่ือทําความเข้าใจกบัชาวบ้านใน

พืน้ท่ี โดยนายอําเภอปายได้กล่าวสรุปการประชุมว่า การดําเนิน

โครงการเมืองสปาและหมูบ้่านนํา้พรุ้อนเพ่ือการท่องเท่ียวอําเภอปายให้

เป็นไปตามความต้องการชุมชน คือ ให้ระงับโครงการ และส่ง

งบประมาณกลับไปก่อน รวมถึงหากจะดําเนินโครงการพัฒนาใดๆ 

ต่อไปในพืน้ท่ีต้องดูความพร้อมและความต้องการของคนในพืน้ท่ีเป็น

หลกั จะทําอะไรสกัอย่างก็ต้องพดูคยุกันตัง้แต่เร่ิมต้น  และถ้าชาวบ้าน

เห็นว่าควรมีการพฒันาในส่วนใดก็สามารถเขียนโครงการย่ืนให้ทาง

อุทยานฯ ได้ ทัง้นี ้บรรยากาศการประชุมครัง้นีเ้ป็นไปด้วยดี เข้าใจกัน
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ทุกๆ ฝ่าย หลังผู้ นําชุมชนและตัวแทนชาวบ้านรับฟัง และร่วมแสดง

ความคิดเห็น ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ต่างคดัค้านโครงการ ก็ได้ย่ืนหนงัสือ-

รายนามผู้คดัค้านต่อนายอําเภอปาย ก่อนท่ีนายอําเภอจะย่ืนหนงัสือ

ดงักลา่วตอ่ทางอทุยานฯ อีกทอดหนึง่ทนัที 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข 1.) ควรเปิดช่องทางในการส่ือสาร ผ่านการประชาพิจารณ์ทัง้ในระดับ

หมูบ้่าน ตําบล จงัหวดั และกลุม่คนหลายๆ กลุม่ เพ่ือรับฟังข้อคดิเห็นถึง

ผลดีผลเสียของโครงการฯ และต้องชีแ้จงรายละเอียดในการบริหาร

จดัการพืน้ท่ีทางโครงการฯเข้าไปดําเนินการก่อสร้างให้ชดัเจน รวมถึง

ช่องทางในการติดตามเร่ืองราวร้องทุกข์ และการแจ้งข่าวคราวความ

คืบหน้าในการดําเนินงานให้กบัประชาชนรับทราบความเคล่ือนไหวด้วย 

2.) ควรจัดตัง้คณะกรรมการร่วมเพ่ือติดตาม และตรวจสอบการ

ดําเนินงานโครงการฯ ระหว่างชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐ/ท้องถ่ิน และ

ตวัแทนการดําเนินโครงการ ในรูปของการจดัตัง้คณะกรรมการร่วมท่ีมี

สัดส่วนของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในทุกภาคส่วน เพ่ือประโยชน์ในการ

ขบัเคล่ือน ศกึษา และตรวจสอบโครงการดงักล่าวอย่างถ่ีถ้วน รอบคอบ 

และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 3.) ควรสร้างภูมิคุ้มกันให้กับหมู่บ้าน โดย

กําหนดมาตรการในการเข้ามาของนกัทอ่งเท่ียวและผู้ประกอบการด้าน

ธุรกิจการท่องเท่ียว 4.) ควรส่งเสริมให้มีการจดัตัง้ระบบสหกรณ์การค้า 

เพ่ือเสริมสร้างให้องค์กรชมุชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

5.) ควรสง่เสริม สนบัสนนุ อนรัุกษ์วฒันธรรม ประเพณี วิถีการดํารงชีวิต 

และภมูิปญญาของท้องถ่ินสูเ่ดก็และเยาวชน  

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ผู้ จัดการออนไลน์. (2560). ส่อเดือด..เมืองสปาฯ ปาย งบมาแล้ว คน

ต้านทัง้ตําบล เผยทําพร้อม 5 นํา้พรุ้อนเหนือ. สืบค้นเม่ือ 19 กรกฎาคม 

2561 จาก https://mgronline.com/local/detail/9600000045816  
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พืน้ท่ี อําเภอขนุยวม จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความห่วงกังวลในประเด็นความไม่ปลอดภัยในการดํารง ชี วิต 

(Insecurity) ของชาวบ้านอําเภอขุนยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงัจาก

กลุ่มนายทนุ (บริษัทบลแูลนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั) เข้ามากว้านซือ้ท่ีดิน

และแจ้งความประสงค์จะเข้ามาประกอบกิจการโรงงานผลิตแอสฟัลติ

กคอนกรีต เน่ืองจากเกรงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านท่ีมี

ช่ือเสียงด้านการท่องเท่ียวโฮมสเตย์และท่องเท่ียวเชิงสขุภาพอนัดบัหนึ่ง

ของจงัหวดั 

ความเป็นมา หลงัจากกลุ่มนายทนุ (บริษัทบลแูลนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั) เข้ามากว้าน

ซือ้ท่ีดินและแจ้งความประสงค์จะเข้ามาประกอบกิจการโรงงานผลิต

แอสฟัลตกิคอนกรีต เน่ืองจากเกรงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน

ท่ีมีช่ือเสียงด้านการท่องเท่ียวโฮมสเตย์และท่องเท่ียวเชิงสขุภาพอนัดบั

หนึ่งของจังหวัด เหตุการณ์ดังกล่าวทําให้ชาวบ้านเมืองปอน อําเภอ

ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินทางมาท่ีศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด

แม่ฮ่องสอน เพ่ือย่ืนหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโรงงานยางมะตอย

ตอ่รอง ผวจ.แมฮ่อ่งสอน  

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้าน กับ กลุ่มผู้ ประกอบการโรงงานผลิตแอสฟัลติกคอนกรีต 

(บริษัทบลแูลนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั) 

จุดยืน ความห่วงกังวล และความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ชาวบ้านในพืน้ท่ีท่ีมีตอ่โรงงานผลิตแอสฟัลตกิคอนกรีต (บริษัทบลแูลนด์ 

เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด) เน่ืองจากเกรงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการ

ทอ่งเท่ียว 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ผู้วา่ราชการจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

ระยะเวลา พ.ศ. 2559 

กรณีศึกษาท่ี 6.3:  กรณีชาวบ้านอาํเภอขุนยวม 

คัดค้านการตัง้โรงงานผลิตแอสฟัสตกิคอนกรีต 
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สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต หลงัจากท่ีชาวบ้านเมืองปอน อําเภอขนุยวม จงัหวดัแมฮ่อ่งสอนเดินทาง

มาท่ีศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือย่ืนหนังสือคัดค้านการ

ก่อสร้างโรงงานยางมะตอยต่อรอง ผวจ.แม่ฮ่องสอนแล้ว แตก็่ยงัพบว่า 

บริษัทบลูแลนด์ฯ ไม่ทําตามมติของการประชาคม ได้ปรับพืน้ท่ีทําถนน

เข้าไปยงับริเวณสถานท่ีก่อสร้าง พร้อมสร้างแคมป์ท่ีพกัคนงาน จึงหวัน่

เกรงว่าทางบริษัทอาจจะฝ่าฝืนสร้างโรงงานผลิตแอสฟัลติกขึน้มา เกิด

ปัญหาด้านมลพิษ และผู้ รับเหมาได้ก่อสร้างถนนเข้าไปยงัเขตป่าสงวน

แม่ยวมฝ่ังซ้ายอีกด้วย รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้ทางอําเภอ

ขนุยวมและอุตสาหกรรมจงัหวดัเข้าไปตรวจสอบ พร้อมสัง่ให้ระงับการ

ดําเนินการใดๆ ตามท่ีชาวบ้านต้องการ และห้ามไมใ่ห้ชาวบ้านเข้าไปบกุ

รุกพืน้ท่ีของทางบริษัทอย่างเด็ดขาด เพราะอาจจะถูกฟ้องร้องได้ 

ในขณะท่ีอตุสาหกรรมจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ชีแ้จงว่ายงัไม่มีการรับเร่ือง

เพ่ือพิจารณาอนญุาตให้ก่อสร้างโรงงานผลิตแอลฟัลตกิในพืน้ท่ีแต่อย่าง

ใด ทําให้ชาวบ้านพอใจได้แยกย้ายกลบัไปในท่ีสดุ  

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข ควรมีการเปิดพืน้ท่ีในการส่ือสาร และแสดงความคิดเห็น ความห่วง

กังวล ปัญหา และอุปสรรคในการดําเนินการ รวมถึงช่องทางในการ

ติดตามเร่ืองราวร้องทุกข์ และการแจ้งข่าวคราวความคืบหน้าในการ

ดําเนินงานให้กับประชาชนรับทราบความเคล่ือนไหว ตลอดจนผลการ

ดําเนินงานในการติดตามตรวจสบดงักล่าว รวมถึงควรมีการวางแผน

กระบวนการในการติดตามตรวจสอบท่ีเป็นระบบ บนพืน้ฐานของการมี

ส่วนร่วมของประชาชน โดยการจดัตัง้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ

การดําเนินงานของโรงงานฯ ซึ่งมีสดัส่วนของทกุภาคส่วนท่ีเป็นผู้ มีส่วน

ได้ส่วนเสียจากการดําเนินการดังกล่าว เพ่ือขับเคล่ือนกระบวนการ

ตดิตามผลท่ีเป็นรูปธรรมในรูปของคณะทํางาน และผลท่ีจะเกิดขึน้จริง 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ไทยรัฐ. (2560). ต้าน รง.ยางมะตอย หวัน่ก่อปัญหามลพิษ. สืบค้นเม่ือ 

19 กรกฎาคม 2561 จาก https://www.thairath.co.th/content/634303  
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พืน้ท่ี ตําบลปาย อําเภอปาย จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร และความไม่

ปลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง กลุ่มเกษตรกรผู้ปลกูกระเทียมใน จ.แม่ฮ่องสอน เดินทางมาย่ืนหนงัสือ

ต่อผู้ ว่าราชการแม่ฮ่องสอน ทวงถามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา

ราคากระ เ ทียม ตก ต่ํา  หลัง จ าก ท่ี เ คย ทํา เ ร่ื อง ร้อง เ รียน ไ ป ยัง

นายกรัฐมนตรี เม่ือ 16 มกราคม 2561 ท่ีผา่นมา แตเ่ร่ืองไมคื่บหน้า 

ความเป็นมา เ ม่ือวัน ท่ี  16 มกราคม 2561 ภาคีเครือข่ายผู้ ปลูกกระเ ทียม จ .

แม่ฮ่องสอน ได้ย่ืนหนงัสือถึง พล.อ.ประยทุธ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

เพ่ือขอความช่วยเหลือ ต่อมาทาง สนง.ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ทํา เ นียบรัฐบาล ไ ด้ ทําหนัง สือ ท่ี  นร  0105.04/40823 ลงวัน ท่ี  9 

กุมภาพันธ์ 2561 ตอบแก่นายนิรันดร์ ฯ ว่าทางสํานักปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี ได้นําเร่ืองดงักล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรี และได้

ประสานส่งเร่ืองให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กรม

ศลุกา กร และ จ.แมฮ่อ่งสอน ซึง่มีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบ ให้ดําเนินการ

ตามอํานาจหน้าท่ี 
คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้าน กบั รัฐบาล 

จุดยืน ภาคีเครือข่ายผู้ปลกูกระเทียม จ.แม่ฮ่องสอนมีข้อเรียกร้องจํานวน 4 ข้อ

คือ 1.) ให้รัฐบาลสกดักัน้การลกัลอบนําเข้ากระเทียม จากประเทศเพ่ือน

บ้าน 2.) ให้นําปัญหาพืชกระเทียมเข้าบรรจุในแผนพฒันาจงั หวดั 3.) 

ให้ขยายตลาดรองรับกระเทียมอย่างเป็นระบบ และเช่ือมโยงกับ

ส่วนกลาง และ 4.) ให้มีการประกันราคากระเทียมสดขัน้ต่ํา กก.ละ 15 

บาท และ กระเทียมแห้ง กก.ละ 45 บาท 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน กรมการค้าภายใน, กระทรวงพาณิชย์ และรัฐบาล 

ระยะเวลา พ.ศ. 2561 

สถานะ 3 กําลงัอยูร่ะหวา่งการแก้ไข 

กรณีศึกษาท่ี 6.4: กรณีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม 

ประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคากระเทียมตกตํ่า 
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พลวัต หลงัจากท่ีภาคีเครือข่ายผู้ปลกูกระเทียม จ.แม่ฮ่องสอนทําเร่ืองร้องเรียน

ไปยงันายกรัฐมนตรี เม่ือ 16 มกราคม 2561 ท่ีผา่นมา แตเ่ร่ืองไมคื่บหน้า 

ทําให้ ผู้ ว่าราชการแม่ฮ่องสอน  ได้จดประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาดงักล่าว 

ณ ห้องประชุมสิงหนาทบํารุง ชัน้ 4 โดยทางจงัหวดัได้เชิญหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง อาทิ เกษตรจงัหวดั ฯ , ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ ( 

ธกส.) , พาณิชย์จงัหวดั , กอ.รมน.จงัหวดั ฯ และ ฯลฯ เข้าร่วมชีแ้จกตอ่

เกษตรกร จากการประชุมสรุปได้ว่า ทางกลุ่มเกษตรกรยินยอมท่ีจะทํา

ตามท่ีจงัหวดัสัง่ให้ดําเนินการ ในการแก้ไขปัญหา ด้วยการท่ีจงัหวัดจะ

จดัหาสถานท่ีจําหนา่ยกระเทียมให้ เบือ้งต้น ได้แก่ กทม., จ.สโุขทยั และ 

จ.หนองคาย โดยเกษตรกรจะต้องไปลงทะเบียน กับ สนง.เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั ซึ่งทาง จ.แม่ฮ่อง สอน จะจดัสรรงบประมาณ ในด้าน

ค่าท่ีพกัและค่านํา้มนัเชือ้เพลิงทดแทนให้กับเกษตรกร ขณะท่ี พ.อ.สม

เจตต์ต๊ะ ภักดีบรรดิษฐ์ รอง ผวจ.ฝ่ายทหาร ( กอ.รมน.) ได้กล่าวในท่ี

ประชุมว่า หากเกษตรกรท่านใด ท่ีต้องการจําหน่ายกระเทียมในราคา 

กก.ละไมเ่กิน 45 บาท ทางตนจะเป็นคนหาตลาดให้เอง 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข ควรมีการเปิดช่องทาง หรือ โต๊ะในการเจรจารับฟังปัญหาในส่วนกลาง 

(กรุงเทพ) เพ่ือรับฟังปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระดบัท้องถ่ิน พร้อมกับการนํา

ข้อเท็จจริงจากเวทีดังกล่าว เข้าสู่เวทีการประชุมในระดับชาติ (การ

ประชุมคณะรัฐมนตรี  ห รือ การประชุมสภาผู้ แทนราษฎร)  ใน

แนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาข้าวโพด และทบทวนโครงการช่วยเหลือ

ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือการแก้ไขปัญหาท่ีครอบคลุม ทัง้นี ้อาจ

ดําเนินการผ่านการตัง้คณะกรรมการท่ีมีสัดส่วนของกลุ่มเกษตรผู้

ประสบปัญหาในระดับ ท้อง ถ่ิน เ ข้า เ ป็นผู้ มีส่วนไ ด้ส่วน เ สี ยใน

คณะกรรมการแก้ปัญหาดงักลา่วอยา่งเป็นรูปธรรม  

แหล่งท่ีมาของข้อมูล โอเอ็นบีนิวส์. (2561). เกษตรกรปลกูกระเทียม อําเภอปาย รวมตวั

ประท้วง!! รอบท่ี 3 เดือดร้อนหนกั  “กระเทียม”  ไมไ่ด้จําหนา่ย. สืบค้น

เม่ือ 19 กรกฎาคม 2561 จาก 

https://www.onbnews.com/post/21538  
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พืน้ท่ี ตําบลผาบอ่ง อําเภอเมือง จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความรู้สกึไม่ปลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) เน่ืองจากการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะเข้ามาทําการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสมาร์ทกริด

ติดกบัโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ซึ่งอยู่ในชมุชนบ้านผาบ่อง โดยเกรงว่า

จะเกิดผลกระทบตอ่ชมุชน และปัญหาตามมาอีกมากมาย 

ความเป็นมา เน่ืองจากตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทยได้เข้ามาทําการกว้านซือ้ท่ีดินซึง่เป็นท่ีนาของประชาชน และทําการ

ถมท่ีจนแล้วเสร็จและจะทําการปักเสากัน้เขตแนวรัว้เพ่ือดําเนินการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าสมาร์ทกริดซึ่งเกิดความขดัแย้งระหว่างการไฟฟ้ากับ

ชุมชนมาเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี และเกิดความแตกแยก แตกความ

สามคัคีกนัระหว่างประชมุชนทัง้สองหมู่บ้าน โดยชาวบ้านให้การไฟฟ้า

ยุติการก่อสร้าง แต่การไฟฟ้าก็ยังดําเนินการต่อ ซึ่งพืน้ท่ีท่ีจะสร้าง

โรงไฟฟ้าสมาร์ทกริด เป็นพืน้ท่ีสีเขียว เป็นพืน้ท่ีทอ่งเท่ียวเชิงธรรมชาตไิม่

ต้องการให้เกิดปัญหามลพิษ การเข้ามาก่อสร้างโรงไฟฟ้าสมาร์ทกริดน

อกจากจะทําให้เกิดการแตกแยกของคนในชุมชนแล้ว กํานนัตําบลผา

บ่องยงัได้รับผลกระทบมากมาย ทัง้ถูกประชาชนกล่าวหาว่าไปรับเงิน

จากการไฟฟ้าและยังถูกข่มขู่จากกลุ่มบุคคลบางกลุ่มไม่ให้เข้าไปยุ่ง

เก่ียวกบัการก่อสร้างโรงไฟฟ้าไม่ให้ต่อต้านการก่อสร้าง ยงัถกูร้องเรียน

ไปยงั DSI ให้เข้าตรวจสอบทรัพย์สิน ย่ิงทําให้เกิดความแตกแยกภายใน

ชมุชนมากขึน้ 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้าน กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 

จุดยืน ชาวบ้านผาบอ่งประท้วงคดัค้านและต้องการให้ยตุกิารก่อสร้างโครงการ

ไฟฟ้าสมาร์ทกริดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ผู้วา่ราชการจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน, รัฐบาล 

ระยะเวลา พ.ศ. 2560 

กรณีศึกษาท่ี 7.5: กรณีชาวบ้านผาบ่องประท้วงคัดค้านโครงการไฟฟ้าสมาร์ทกริด 
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สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต เ ม่ือวันท่ี 17 ก.ย.  2560 ท่ีวัดผาบ่องเหนือ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.

แม่ฮ่องสอน ตวัแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับชุมชนผา

บ่องกว่า 500 คน นดัเจรจาตัง้โรงไฟฟ้า สมาร์ทกริด ในชุมชน ทัง้สอง

ฝ่ายปะทะคารมในท่ีประชมุ ไมถึ่ง 30 นาที ชาวบ้านไมพ่อใจลกุออกจาก

ท่ีประชมุล้มกระดาษการเจรจา โดย ว่าท่ี พนัตรี ดร.อนชุาต ปาลกะวงศ์ 

ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ ว่าการชุมชนสมัพนัธ์ และสิ่งแวดล้อมโครงการ การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมเจ้าหน้าท่ีการไฟฟ้า นกัวิชาการ

จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พบกบัชาวบ้าน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ ผาบอ่ง

เหนือ ,ผาบอ่งใต้ กว่า 500 คน นําโดย นายอมร ศรีตระกลู กํานนัตําบล

ผาบ่อง เพ่ือเจรจาทําความเข้าใจกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย จะเข้ามาทําการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสมาร์ทกริด ในชมุชนบ้านผาบ่อง 

โดยเบือ้งต้นได้ซือ้ท่ีดิน และถมท่ีจนแล้วเสร็จพร้อมจะทําการปักเสากัน้

เขตแนวรัว้เพ่ือดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสมาร์ทกริด ซึ่งเกิดความ

ขัดแย้งระหว่างการไฟฟ้ากับชุมชนมาเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี โดย

ชาวบ้านต้องการไฟฟ้ายุติการก่อสร้าง นอกจากนี ้นอกจากนี ้ผู้ ว่าการ

ชมุชนสมัพนัธ์ และสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศ

ไทย ได้ชีแ้จงว่า แม้การพูดคยุกับชุมชนจะล้มเหลว ทางการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทยก็ยงัขอยืนยนัว่าจะดําเนินการก่อสร้างต่อไป เพ่ือ

มุ่งหวังประโยชน์ของประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนทุกคน แต่ช่วงนีจ้ะยุติ

การเร่ืองการถมท่ีไว้ก่อน เพ่ือสร้างความเข้าใจให้มากขึน้  

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข ปัจจุบนัองค์กรภาครัฐพยายามใช้การประชมุทําความเข้าใจร่วมกันทัง้

สองฝ่าย แตก็่ยงัไมไ่ด้ผลนกั ซึง่กลยทุธุ์ดงักลา่วเป็นการดําเนินการแก้ไข

ปัญหาในลกัษณะเชิงพืน้ท่ี ดงันัน้ องค์กรภาครัฐในระดบันโยบาย ควร

ทํางานร่วมกบัระดบัจงัหวดั และระดบัท้องถ่ิน เพ่ือเปิดช่องทางทางการ

ส่ือสาร เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินโครงการ และเพ่ือเปิด

โอกาสให้ประชาชนในพืน้ท่ีได้แสดงความคิดเห็น และความห่วงกงัวลท่ี

มีต่อโครงการ รวมถึง การให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นจริง เพ่ือสร้างความ



 102 

ไว้วางใจ (Trust Building) ตลอดจนการหามาตรการควบคมุทางสงัคม 

สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินโครงการดงักล่าวร่วมกัน บน

พืน้ฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง (Meaningful 

Participation) ของประชาชนผู้ เป็นเจ้าของพืน้ท่ี  

แหล่งท่ีมาของข้อมูล เชียงใหม่นิวส์. (2560). วงแตก! การไฟฟ้า-ชุมชนผาบ่อง ถกไม่ลงตวั 

กรณีโรงไฟฟ้าสมาร์ทกริด. สืบค้นเม่ือ 25 กรกฎาคม 2561 จาก 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/630451  
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ประกอบด้วย 

7.1 กรณีชาวบ้านอําเภอเมือง ลําปางคดัค้านการทบุสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี 

7.2 กรณี “กลุม่รักษ์บ้านแหง” อําเภองาว ชมุนมุคดัค้านเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ 

7.3 กรณีชาวบ้านอําเภอแม่ทะคดัค้านการก่อสร้างโรงไฟฟา้ 

7.4 กรณีชาวบ้านตําบลแมท่ะตอ่ต้านการก่อสร้างโรงงานเชือดสกุรของบริษัทยกัษ์ใหญ่ 

7.5 กรณีกลุม่ชาวบ้านบ้านทุ่งกู่ด้ายรวมตวัคดัค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดลาํปาง 
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พืน้ท่ี อําเภอเมือง จงัหวดัลําปาง 

ประเภท ความขดัแย้งด้านคา่นิยม และด้านข้อมลูขา่วสาร 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ชาวบ้านอําเภอเมือง ลําปางคดัค้านการทบุสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี

ของเทศบาลนครลําปาง เน่ืองจาก ชาวบ้านมองว่า สภาพสะพานใน

ปัจจบุนั ยงัใช้การได้เหมือนเดิม สามารถสญัจรไปมาได้อย่างปกติ และ

ยังมีอายุ กว่า 35 ปี อยากจะอนุรักษ์ไว้ถ้าต้องการจะสร้างใหม่ชาว

ชมุชนไมเ่ห็นด้วย แตต้่องการให้ทําการปรับปรุงซอ่มแซมจะดีกวา่  

ความเป็นมา ท่ีผ่านมาเทศบาลนครลําปางได้มีการเปิดสมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 3 

ครัง้ท่ี 2 ประจําปี 2560 โดยมีการพิจารณาร่างเทศบญัญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการท่ี 5 มีการอนุมตัิค่า

ก่อสร้างสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปีฯ จํานวน 17,000,000 บาท ซึ่งทาง

เทศบาลนครลําปางได้มีการชีแ้จงว่าสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ได้

ก่อสร้างมานานกว่า 36 ปีแล้ว สะพานได้ชํารุดลงและเป็นอาจจะเกิด

อบุตัิเหตไุด้  ประกอบกบัต้องการขยายสะพานให้กว้างกว่าเดิม เพ่ือให้

รถยนต์สามารถสญัจรไปมาสวนทางกันได้ จึงได้ย่ืนเร่ืองเสนอขอสร้าง

สะพานสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ใหมท่ดแทนสะพานฯเดมิ โดยมีการ

ขยายถนนจากเดิมความกว้างไม่ถึง 6 เมตร ทางด้านชาวชุมชนกาด

กองต้าและชุมชนใกล้เคียงท่ีรวมตวักันออกมาคดัค้านได้ให้เหตผุลว่า 

สภาพสะพานในปัจจบุนั ยงัใช้การได้เหมือนเดมิ สามารถสญัจรไปมาได้

อย่างปกติ และยังมีอายุ กว่า 35 ปี อยากจะอนุรักษ์ไว้ถ้าต้องการจะ

สร้างใหม่ชาวชมุชนไม่เห็นด้วย แตต้่องการ่ให้ทําการปรับปรุงซ่อมแซม

จะดีกว่า ซึ่งท่ีผ่านมาทางเทศบาลนครลําปางไม่ได้มีการทําประชามติ

กบัชมุชนเลย อยู่ๆจะมาทบุและทําการสร้างใหม่ ชาวชมุชนไม่เห็นด้วย 

จงึได้มารวมตวัลงช่ือคดัค้านการก่อสร้างดงักลา่ว แตมี่ความต้องการให้

ปรับปรุงซ่อมแซมให้ดีขึน้แทน  และได้ลงรายช่ือเพ่ือส่งให้ทางเทศบาล

นครลําปางประกอบการพิจารณาแก้ไขโครงการ 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้าน กบั เทศบาลนครลําปาง 

กรณีศึกษาท่ี 7.1: กรณีชาวบ้านอาํเภอเมือง ลาํปาง 

คัดค้านการทุบสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี 
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จุดยืน ชาวบ้านคดัค้านเทศบาลนครลําปางทุบทิง้สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี 

หรือสะพานวดัเกาะ แตเ่สนอให้ปรับปรุงให้ดีขึน้ 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ผู้วา่ราชการจงัหวดัลําปาง, กรมเจ้าทา่ และปลดักระทรวงมหาดไทย 

ระยะเวลา พ.ศ. 2560 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต  กระแสการคดัค้านเทศบาลนครลําปางทุบทิง้สะพานรัตนโกสินทร์ 200 

ปี หรือสะพานวัดเกาะ ซึ่งเช่ือมระหว่างชุมชนกาดกองต้าเหนือ กาด

กองต้าใต้ และชมุชนปงสนกุ อ.เมืองลําปาง ยงัขยายตวัลกุลาม แม้ทาง

นายกเทศมนตรีนครลําปางจะออกมาแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน ว่าการ

ดําเนินโครงการยงัอยู่ในระยะเร่ิมต้นเท่านัน้เพราะขณะนีแ้บบสะพานยงั

ไม่สมบูรณ์ หากสมบูรณ์แล้วก็จะนํามาทําประชาคมชาวบ้านอีกครัง้ 

และถ้าชาวบ้านไม่เอาก็พร้อมจะยกเลิกโครงการ แต่การออกมาแถลง

ข่าวดังกล่าวดูเหมือนจะไม่สามารถทําให้ประชาชนเช่ือมั่น จึงทําให้

ชาวบ้านในชมุชนยงัคงรณรงค์คดัค้านต่อเน่ืองโดยการขึน้ปา้ยกระจาย

ไปทัว่ชุมชน พร้อมทัง้เร่งล่ารายช่ือประชาชนท่ีไม่เห็นด้วยกับโครงการ

ดงักล่าว เพ่ือจะเร่งทําหนงัสือคดัค้านไปยงัผู้ ว่าราชการจงัหวดัลําปาง, 

กรมเจ้าท่า และปลดักระทรวงมหาดไทย ไว้ก่อนเพ่ือปอ้งกนัการกลบัมา

ดําเนินโครงการดงักลา่วอีกในภายหลงั 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข ก่อนการดําเนินโครงการพัฒนาของรัฐ ควรมีการศึกษาผลกระทบท่ี

อาจจะเกิดขึน้ต่อชุมชนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างิย่งผลกระทบทาง

สงัคม ซึ่งควรจะให้ความสําคญัในกระบวนการเข้าถึง (Approach) โดย

มีระยะและขัน้ตอนในการประเมิน ดงันี ้1.) ระยะออกแบบ ควรยึดหลกั 

การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) เพ่ือการวางแผนในการ

เข้าถึงชุมชนโดยคํานึงถึงรายละเอียดปลีกย่อยในทุกมิติ ผ่านการทํา

ความเข้าใจ และการสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน 2.) ระยะ

ปฏิบตัิการ ควรคํานึงถึงกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจจะส่งผลกระทต่อ

คนในชมุชน ซึ่งอาจจําเป็นต้องมีแผนรองรับเผ่ือไว้เพ่ือปรับปรุงโครงการ

ให้มีผลกระทบตอ่ชมุชนให้น้อยท่ีสดุ 3.) ระยะเวลาสิน้สดุโครงการ ควร
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มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลถึงผลจากโครงการ ความพึง

พอใจของโครงการ รวมถึง ความพึงพอใจ และผลกระทบท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการตามความรู้สึก ความคิดเห็นของคนในชุมชนผู้ ท่ีรับผลกระทบ

โดยตรงจากการพัฒนานัน้ๆ เพ่ือสร้างความเช่ือใจ (Trust Building) 

และความรับผิดชอบต่อชุมชนในฐานะ “หุ้ นส่วนทางสังคม” (Social 

Partnership) ในการพฒันาชมุชนท้องถ่ินร่วมกนั 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล นิวส์วนั. (2560). ไมจ่บ..คนลําปางติดปา้ยค้านเทศบาลฯ จอ่ทบุสะพาน 

200 ปีทิง้ทัว่ชมุชน. สืบค้นเม่ือ 8 สิงหาคม 2561 จาก 

https://www.news1live.com/detail.aspx?NewsID=960000009219

1  

 

 

 

  

https://www.news1live.com/detail.aspx?NewsID=9600000092191
https://www.news1live.com/detail.aspx?NewsID=9600000092191
https://www.news1live.com/detail.aspx?NewsID=9600000092191
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พืน้ท่ี อําเภองาว จงัหวดัลําปาง 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความรู้สึกไม่ปลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) ของชาวบ้านตําบล

บ้านแหง 8 หมู่บ้าน ในนาม “กลุ่มรักษ์บ้านแหง” ซึ่งจะได้รับผลกระทบ

จากการทําเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ของนายทนุ บนพืน้ท่ีกว่าสามพนัไร่ 

เพราะว่าชาวบ้านทําการเกษตรมาแต่บรรพบุรุษ และยังเป็นเมือง

โบราณมีความสําคญัทางประวัติศาสตร์ ติดป่าเขา ใกล้ป่าต้นนํา้ เขต

ตดิตอ่กบัแก่งเสือเต้นซึง่มีสตัว์ป่าอพยพมาหากินอยูเ่ป็นจํานวนมาก 

ความเป็นมา การออกใบอนุญาตประทานบตัรบ่อเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ดงักล่าว 

ตามประทานบตัรเลขท่ี 30485/16138 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2558 ท่ี

ผ่านมา ซึ่งทําให้ชาวบ้านไม่พอใจรวมตวัออกมาคัดค้าน เพราะหวั่น

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีจะตามมา โดยก่อนหน้านีไ้ม่เคยทราบเร่ือง

หรือได้รับการแจ้งจากหนว่ยงานใดมาก่อน  ตอ่มาภายหลงัปรากฏว่า มี

การอ้างวา่ ในการประชมุชีแ้จงโครงการวนัดงักลา่วเป็นการท่ีชาวบ้านได้

ทําประชามติเห็นชอบโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แล้ว  นับจากนัน้

ชาวบ้าน “กลุ่มรักษ์บ้านแหง” จึงได้รวมตัวกันต่อสู้ คัดค้านโครงการ

ดังกล่าว ด้วยเห็นว่าการดําเนินโครงการเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องชอบ

ธรรม เล็งเห็นได้ว่าย่อมก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสภาพพืน้ท่ีและ

สิ่งแวดล้อม วิถีการทํามาหากิน และเล็งเห็นว่าการดําเนินโครงการ

ดังกล่าวย่อมเกิดผลกระทบทางสุขภาพเช่นเดียวกับท่ีชาวอําเภอแม่

เมาะ จงัหวดัลําปางต้องประสบจากการทําเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์มา

จนทกุวนันี ้

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้าน “กลุ่มรักษ์บ้านแหง” กับ บริษัทเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ของ

นายทนุ และตวัแทนองค์กรภาครัฐท่ีออกประทานบตัร 

 

กรณีศึกษาท่ี 7.2: กรณี “กลุ่มรักษ์บ้านแหง” อาํเภองาว  

ชุมนุมคัดค้านเหมืองแร่ถ่านหนิลิกไนต์ 
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จุดยืน “กลุม่รักษ์บ้านแหง” คดัค้านการทําเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ของนายทุน  

โดยต้องการการมีส่วนร่วมในขัน้ตอนต่างๆของการออกประทานบตัร

จากองค์กรภาครัฐ และขัน้ตอนการดําเนินกิจการของบริษัทเหมืองแร่

ถ่านหินลิกไนต์ของนายทุน ผ่านการให้ข้อมูลข่าวสาร และการเปิด

โอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการร่วมควบคมุตรวจสอบ

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้เพ่ือลดความไม่มัน่ใจ และสร้างความไว้เนือ้

เช่ือใจของชาวบ้านโดยรอบตอ่โรงงานฯ 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน จงัหวดัลําปาง, อุตสาหกรรมจงัหวัดลําปาง, นายอําเภองาว และผู้ ว่า

ราชการจงัหวดัลําปาง 

ระยะเวลา พ.ศ. 2553-2560 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต การตอ่สู้ของชาวบ้านกลุ่มรักษ์บ้านแหง ดําเนินมาตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 

2553 โดยมีการย่ืนหนงัสือต่อต้านการทําเหมือง และได้มีการฟ้องร้อง

บริษัท เขียวเหลือง จํากัด กว่า 9 คดี โดยชาวบ้านต้องเดินทางไป

ร้องเรียนตอ่หนว่ยงานตา่ง ๆ เพ่ือขอให้พิจารณาและเพิกถอนใบอนญุาต

ต่าง ๆ ท่ีจะมีผลให้การดําเนินโครงการเหมืองแร่ดําเนินต่อไปได้โดยไม่

รับฟังเสียงของประชาชนในชุมชน อันถือเป็นการละเมิดสิทธิชุมชน

ตามท่ีถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ  ปัจจุบันชาวบ้านยังคงต่อสู้ ด้วย

กระบวนการทางกฎหมายต่อไป มิใช่เพ่ือการป้องกันผลกระทบท่ีจะ

เกิดขึน้แก่ชุมชนตนเท่านัน้ แต่เพ่ือสร้างบรรทดัฐานแก่สงัคมไทยต่อไป

ในการก่อสร้างโครงการพฒันาขนาดใหญ่ของรัฐหรือโครงการท่ีรัฐให้

สัมปทานแก่เอกชน ซึ่งสมควรจะต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมในการ

จดัการทรัพยากรของชุมชนและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้แก่สิ่งแวดล้อม 

มิใช่เพียงคํานึงถึงผลประโยชน์หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่านัน้ แม้ทาง

บริษัทจะตัง้กองทนุเพ่ือนําเงินมาเยียวยา แตช่าวบ้านไม่ต้องการ เพราะ

ปัญหาท่ีจะตามมาเป็นเร่ืองกระทบต่อสุขภาพและปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ชาวบ้านจึงออกมาเรียกร้องและคดัค้านอีกครัง้ในช่วงเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2559 โดยรวมตัวปักธงสีเขียว และเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ 

จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีชว่ยตรวจสอบหนว่ยงานเก่ียวข้องตอ่ไป 
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ระดับความรุนแรง 3 มีความเสียหายต่อทรัพย์สินและร่างกายโดยมีการฟ้องร้อง และเกิด

เป็นคดีความ 

วิธีการแก้ไข 1.) ในการขออนุมตัิโครงการต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน หน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวข้องควรจะมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นจริง เป็น

กลางให้ประชาชนในพืน้ท่ีรับทราบโดยทัว่กนั 2.) ควรมีการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนในพืน้ท่ี ก่อนท่ีจะมีการอนุมัติโครงการใด ๆ  3.) 

ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนนัน้ ๆ มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

และต้องเคารพในการตดัสินใจของชมุชนด้วย 4.) ควรมอบหมายให้มีผู้

ประสานงานอย่างชัดเจน และจะต้องมีความรอบรู้ในงานท่ีได้รับ

มอบหมายอย่างลึกซึง้ มีความเป็นกลาง และเป็นท่ียอมรับ พร้อมท่ีจะ

รับฟังปัญหาของชุมชนตระหนักในสิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ซึ่งจะช่วยให้การดําเนินโครงการพัฒนาของรัฐเป็นการ

พฒันาท่ียัง่ยืน บนพืน้ฐานการมีสว่นร่วมท่ีแท้จริงของประชาชน 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ไทยรัฐ. (2559). คนลําปาง 'กลุม่รักษ์บ้านแหง' ต้านเหมืองลิกไนต์ เมิน

กองทนุเยียวยา. สืบค้นเม่ือ 8 สิงหาคม 2561 จาก 

https://www.thairath.co.th/content/613950   
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พืน้ท่ี อําเภอแมท่ะ จงัหวดัลําปาง 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความรู้สกึไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) ของชาวบ้านอําเภอ

แม่ทะจากการ ก่อส ร้าง โรง ไฟฟ้าจากขยะ  ในพื น้ ท่ี บ้านแม่ทะ  

หมู ่1 ตําบลแมท่ะ อําเภอแมท่ะ จงัหวดัลําปาง 

ความเป็นมา หลงัจากทางเทศบาลตําบลแม่ทะได้มีการจดัประชมุเพ่ือชีแ้จงเก่ียวกบั

การสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ เม่ือวนัท่ี 3 ก.พ. 2560 และวันท่ี 23 ก.พ. 

2560 ท่ีเทศบาลตําบลแม่ทะ มีการทําประชาคมเก่ียวกับการสร้าง

โรงไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งท่ีประชมุได้มีมติไมใ่ห้มีการสร้างโรงไฟฟา้จากขยะ

ในพืน้ท่ีบ้านแม่ทะ ทําให้ชาวบ้านมารวมตวัท่ีด้านหน้าท่ีว่าการอําเภอ

แม่ทะ เพ่ือคดัค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าดงักล่าว รวมถึงได้ร่วมกันล่า

รายช่ือประมาณพันกว่ารายช่ือ เพ่ือคดัค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจาก

ขยะ ในพืน้ท่ีบ้านแม่ทะ และต้องการย่ืนหนังสือต่อนายอําเภอแม่ทะ 

เพ่ือดําเนินการส่งหนงัสือและรายงานให้กับทางจงัหวดัทราบเร่ืองการ

คดัค้านการก่อสร้างโรงฟ้าจากขยะของชาวบ้าน  

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านอําเภอแมท่ะกบัเทศบาลตําบลแมท่ะ 

จุดยืน ชาวบ้านอําเภอแม่ทะคดัค้านการก่อสร้างการสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ

ของเทศบาลตําบลแมท่ะ 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน อําเภอแมท่ะ และผู้วา่ราชการจงัหวดัลําปาง 

ระยะเวลา พ.ศ. 2560 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต หลังการรวมตวั และล่ารายช่ือเพ่ือคดัค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ดงักล่าว ปลดัอําเภออาวโุส เป็นตวัแทนนายอําเภอแม่ทะเดินทางมารับ

หนงัสือจากชาวบ้าน โดยรับปากว่าจะนําหนงัสือดงักล่าวส่งไปให้ทาง

กรณีศึกษาท่ี 7.3: กรณีชาวบ้านอาํเภอแม่ทะคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
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จงัหวดัทราบเร่ืองภายใน 2 วนั ซึง่ทําให้ชาวบ้านดีใจและปรบมือก่อนจะ

ตะโกนว่า ไม่เอาโรงฟ้าฟ้าจากขยะ ก่อนจะสลายตัวเดินทางไปท่ี

เทศบาลตําบลแม่ทะ เพ่ือย่ืนหนงัสือคดัค้านตอ่นายกเทศมนตรีเทศบาล

ตําบลแม่ทะ จากนัน้นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลแม่ทะได้ชีแ้จงกบั

ชาวบ้านว่า ตนดีใจท่ีพ่ีน้องชาวบ้านมาหาและย่ืนหนงัสือถือว่าเป็นการ

ชว่ยเหลืออีกด้านหนึง่ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ ยงัไมมี่การก่อสร้าง

หรือดําเนินการใดๆ เพียงแคข่อความคดิเห็น ซึง่ในฐานะนายกเทศมนตรี 

ต้องทําตามหน้าท่ี ในเม่ือสิ่งท่ีจะเข้ามาสร้างความเดือด ต้องปกป้อง

และอยู่ข้างประชาชน และยืนยันว่าจะไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจาก

ข ย ะ แ น่น อ น  ซึ่ ง ส ร้ า ง ค ว า ม ดี ใ จ แ ก่ ช า ว บ้ า น แ ล ะ ป ร บ มื อ แ ก่

นายกเทศมนตรีตําบลแมท่ะ ก่อนจะยอมสลายตวัไป 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข 1.) ในการดําเนินโครงการพฒันาของรัฐ ควรมีการวางแผนจากลา่งขึน้สู่

บน (Bottom Up) และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดกรวางแผน

ทกุขัน้ตอน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาร่วมกนั 2.) ควรมี

การให้ข้อมลูข่าวสาร และข้อเท็จจริงท่ีเป็นจริง เป็นธรรม และเป็นกลาง

เพ่ือประกอบการตดัสินใจท่ีมาจากประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบเป็นหลกั 

รวมถึงการเปิดเวทีสาธารณะ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น ตลอดจน ความห่วง

กังวลและปัญหาท่ีเกิดขึน้ 3.) ควรจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนา

ท้องถ่ินท่ีมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นท่ียอมรับจากผู้ มี

สว่นเก่ียวข้องจากทกุภาคสว่น 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล คมชดัลึก. (2560).แม่ทะต้านโรงไฟฟ้าจากขยะ. สืบค้นเม่ือ 8 สิงหาคม 

2561 จาก http://www.komchadluek.net/news/regional/263794  
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พืน้ท่ี อําเภอแมท่ะ จงัหวดัลําปาง 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความไม่ปลอดภัยในการดํารงชีวิต (Insecurity) และผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโรงงานเชือดสุกรของบริษัทเอกชน ซึ่งอยู่

ใกล้แหลง่ชมุชน โดยไมไ่ด้มีการประชาคม   ซึง่ทางชาวบ้านกลวัจะได้รับ

ผลกระทบตอ่สขุภาพ และสิ่งแวดล้อมของชาวบ้าน ทัง้ในระยะสัน้ และ

ระยะยาว  

ความเป็นมา สืบเนืองมาจากได้มีนายทนุรายใหญ่ เข้ามากว้านซือ้ท่ีดินในเขตบ้านนํา้

โทก ม.4 และ บ้านแม่ทะหลวง ม.8 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง เพ่ือ

ก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่ เพ่ือสร้างโรงชําแหละสุกร ซึ่งอยู่ใกล้แหล่ง

ชุมชน ทําให้ในวันท่ี 24 เมษายน 2561 ชาวบ้านแม่ทะ ในนามกลุ่ม

ต่อต้านโรงชําแหละสุกรตําบลแม่ทะ ได้รวบรวมกลุ่มประชาชนติดตัง้

ปา้ยเพ่ือคดัค้านไม่ให้สร้างโรงเชือดสุกรของบริษัทเอกชนดงักล่าว และ

ได้สง่เร่ืองร้องเรียนไปทาง ศนูย์ดํารงค์ธรรมจงัหวดัลําปางด้วยแล้ว 
คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้าน กับ บริษัทเอกชนท่ีจะเข้ามาก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่เพ่ือ

สร้างโรงชําแหละสกุรในพืน้ท่ี 

จุดยืน ชาวบ้านรวมต่อต้านคดัค้านไม่ให้บริษัทเอกชนเข้ามาก่อสร้างโรงงาน

ขนาดใหญ่เพ่ือสร้างโรงชําแหละสกุรในพืน้ท่ี 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน นายกเทศมนตรีตําบลแม่ทะ นายอําเภอแมท่ะ และผู้ว่าราชการจงัหวดั

ลําปาง  

ระยะเวลา พ.ศ. 2561 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต วนัท่ี 30 เมษายน 2561 นายกเทศมนตรีตําบลแม่ทะ กํานนั ผู้ ใหญ่บ้าน 

สมาชิกเทศบาล และผู้ ท่ีคัดค้านเข้าร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ

กรณีศึกษาท่ี 7.4: กรณีชาวบ้านตาํบลแม่ทะ 

ต่อต้านการก่อสร้างโรงงานเชือดสุกรของบริษัทยักษ์ใหญ่ 
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เก่ียวกบักรณีชาวบ้านในพืน้ท่ีคดัค้านกรณีท่ีบริษัทยกัษ์ใหญ่แหง่หนึ่งจะ

เข้ามาทําการก่อสร้างโรงเชือดหมูขนาดใหญ่ในพืน้ท่ีบ้านแม่ทะหลวง 

เพ่ือรับทราบแนวทางในการดําเนินการแก้ปัญหาดงักลา่วนัน้ ปรากฎว่า

ไม่มีสมาชิกผู้ นํามาร่วมประชมุ กระทั่งเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วโมงมี

ผู้ นําซึ่งเป็นกํานนั ผู้ ใหญ่บ้านและสมาชิกเทศบาลมาไมถึ่ง 20 คน และ

เม่ือผู้ นําท้องถ่ินมาถึงก็พบว่ามีผู้ ส่ือข่าวมาสงัเกตกุารณ์และร่วมรับฟัง

ด้วยก็ไม่มีใครกล้าพูด บางคนเซ็นช่ือแล้วก็กลบั โดยผู้ นําท้องถ่ินราย

หนึ่งระบุว่าการมาประชุมครัง้นีค้ิดว่ามาเพ่ือพูดคยุกันเป็นการภายใน

เพ่ือจะได้ชว่ยกนัแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้แตเ่ม่ือมาถึงกลบัพบวา่มีชาวบ้าน

มาชปูา้ยประท้วงคดัค้านอยูด้่านล่างสํานกังานเทศบาลและในห้องก็ยงั

มีนักข่าวมาฟังด้วยอีก จึงคิดว่าไม่น่าจะใช่การพูดคุยและแก้ปัญหา

ได้ สดุท้ายการประชมุก็ลม่โดยไมมี่ความคืบหน้าใดๆ เพราะผู้ นําท่ีมาไม่

กล้าพูดเพราะมีนักข่าวมานั่งสัง เกตุการณ์ในการประชุม  โดย

นายกเทศมนตรีระบุว่าจะขอนดัประชมุอีกครัง้ก่อนท่ีทุกคนจะแยกย้าย

กลบั 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข การเปิดช่องทางการส่ือสาร ผ่านการให้ข้อมูล ข่าวสารท่ีเป็นจริง เป็น

กลาง และเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย เพ่ือสร้างความไว้วางใจ (Trust 

Building) น่าจะเป็นประเด็นท่ีควรยกขึน้มาขบคิด รวมถึงการเปิดเวที 

เพ่ือการแสดงความคดิเห็น และข้อเท็จจริงตอ่กนัและกนั เพ่ือสร้างความ

เข้าใจท่ีมาจากข้อมูลท่ีเป็นจริงของทัง้สองฝ่าย รวมถึงหากต้องมีการ

ก่อสร้างขึน้ กะบวนการบริหารงานแบบโปร่งใส ภายใต้กระบวนการมี

ส่วนร่วมท่ีแท้จริงก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีควรจะนํามาพิจารณาปรับใช้

ด้วยเชน่กนั 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล เชียงใหมน่ิวส์. (2561). ชาวบ้านแมท่ะ จ.ลําปาง รวมตวัขบัไลบ่ริษัท

ยกัษ์ใหญ่ หลงักว้านซือ้ท่ีดนิ สร้างโรงเชือดหม ูหวัน่!! เกิดปัญหามลพิษ

ทกุด้าน. สืบค้นเม่ือ 8 สิงหาคม 2561 จาก 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/700712  
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พืน้ท่ี อําเภอเมือง จงัหวดัลําปาง 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง กลุ่มชาวบ้านบ้านทุ่งกู่ ด้าย ได้รวมตัวกันเพ่ือคัดค้านการก่อสร้าง 

โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของ บริษัท ลําปางเหลียงฮะเฮง เน่ือง

จาดห่วงกังวลถึงความไม่ปลอดภัยในการดํารงชีวิต (Insecurity) และ

ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบัสิ่งแวดล้อม 

ความเป็นมา บริษัท ลําปางเหลียงฮะเฮง ได้ซือ้ท่ีดินของชาวบ้านในพืน้ท่ีกว่า 10 ไร่ 

และ กําลงัดําเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ โดยไมไ่ด้มี

การทําประชาคม ทําให้เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2560 ชาวบ้านบ้านทุ่งกู่

ด้าย ประมาณ 300 คน ได้รวมตวักนั ณ หอประชมุโสภณประชาราษฎร์

สามคัคี ณ บริเวณหน้าวดัทุง่กู่ด้าย ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลําปางเพ่ือ

คัดค้านการก่อสร้าง โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จดังกล่าว โดย

ชาวบ้านมองว่า การก่อสร้าง โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จดงักล่าว  จะ

ก่อให้เกิดมลพิษ  ทางฝุ่ น ทางเสียง และระบบ นํา้  และปัญหาท่ีจะ

ตามมาอีกมากมายมนวันข้างหน้า เพราะโรงงานท่ีกําลังดําเนินการ

ก่อสร้างมีพืน้ท่ีประมาณ 10 ไร่  และตัง้อยูใ่กล้คลองสาธารณะประโยชน์

ของหมู่บ้าน  ถ้าโรงงานก่อสร้างเสร็จแล้วและทําการผลิตคอนกรีตฯ 

อาจจะทําลายแหล่งนํา้สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน ก่อให้เกิดนํา้

เสีย และมลพิษขึน้ภายในหมูบ้่าน  

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านบ้านทุง่กู่ด้าย กบั บริษัท ลําปางเหลียงฮะเฮง 

จุดยืน ชาวบ้านบ้านทุ่งกู่ด้ายคัดค้านและต่อต้านการก่อสร้างโรงงานผลิต

คอนกรีตผสมเสร็จของบริษัท ลําปางเหลียงฮะเฮง 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร นายอําเภอเมือง และผู้ ว่าราชการจังหวัด

ลําปาง 

ระยะเวลา พ.ศ. 2559-2560 

สถานะ 3 กําลงัอยูร่ะหวา่งการแก้ไข 

กรณีศึกษาท่ี 7.5: กรณีกลุ่มชาวบ้านบ้านทุ่งกู่ด้าย 

รวมตัวคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 
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พลวัต เ ม่ื อวัน ท่ี  21 พ ฤษภ าคม  2560 ไ ด้ มี การ เ ชิญ ตัวแทนส า ม ฝ่ า ย 

ประกอบด้วย ตัวแทนจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร, ตัวแทน

บริษัทเอกชน และชาวบ้านกว่า 300 คน ร่วมประชมุท่ีห้องประชมุโสภณ

ประชาราษฎร์สามคัคี เพ่ือร่วมรับฟัง และลงมติว่า ชาวบ้านยืนยนัไม่ให้

มีการก่อสร้างอย่างเด็ดขาด เพราะอยู่ติดกับบ้านเรือนของชาวบ้าน 

ขณะท่ีบ่อเก็บนํา้เสียก็อยู่ติดกับลําห้วยสาธารณะ มีโอกาสซึมลงสู่ลํา

ห้วยได้ตลอดเวลา ไม่สามารถรับประกันได้ว่านํา้เสีย-สารพิษจากการ

ผลิตจะไม่ซึมลงสู่แหลง่นํา้ และต้องการให้ส่วนราชการเข้าตรวจสอบวา่

มีการถมท่ีปิดทับทางนํา้ หรือลําเหมืองสาธารณะหรือไม่ นอกจากนี ้

ชาวบ้านยงัหวัน่เร่ืองเสียง ฝุ่ นท่ีจะตามด้วย หลงัจากท่ีมีการพดูคยุกนัไป

กว่าหนึ่งชั่วโมง ชาวบ้านเร่ิมไม่พอใจในการชีแ้จง เน่ืองจากบริษัทฯ 

ยืนยนัว่าชาวบ้านรู้ก่อนหน้านีแ้ล้วแต่ไม่มีการคดัค้านใดๆ จนมีการลุก

ขึน้พูดโต้ตอบกัน และดูเหมือนเร่ืองจะเร่ิมร้อนแรงขึน้ จนสุดท้าย

ชาวบ้านพากันเดินออกจากห้องประชุมจนหมด พร้อมระบุว่าไม่

เห็นชอบให้มีการตัง้โรงงานดงักลา่ว 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข 1.) ควรเปิดช่องทางในการส่ือสาร ผ่านการประชาพิจารณ์ทัง้ในกลุ่มคน

หลายๆกลุ่ม เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นถึงผลดีผลเสียของโครงการฯ และต้อง

ชีแ้จงรายละเอียดในการบริหารจัดการพืน้ท่ีทางโครงการฯเข้าไป

ดําเนินการก่อสร้างให้ชัดเจน 2.) ควรจัดตัง้คณะกรรมการร่วมเพ่ือ

ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานโครงการฯ ระหว่างชาวบ้าน 

หน่วยงานภาครัฐ/ท้องถ่ิน และบริษัทเอกชน 3.) ภาครัฐควรเปิดโอกาส

ให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการปัญหาดงักล่าวด้วยตวัเอง 

ผ่านการรวมกลุ่ม จดัตัง้องค์กรชุมชนในการดแูลรักษา และใช้ประโชน์

ในพืน้ท่ีร่วมกัน ซึ่งจะนําไปสู่ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับชุมชน

อยา่งยัง่ยืน บนพืน้ฐานของความเข้มแข็งจากการมีสว่นร่วมของชมุชน 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ทีนิวส์. (2561). เราไมเ่อา โรงงานนี!้! ชาวทุง่กู่ด้ายกวา่ 300 คน รวมตวั

คดัค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตพืน้ปนูสําเร็จรูปท่ีกําลงัก่อสร้างภายใน

หมูบ้่าน. สืบค้นเม่ือ 8 สิงหาคม 2561 จาก 

https://www.tnews.co.th/contents/321125  
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ประกอบด้วย 

8.1 กรณีชาวอําเภอเมืองลําพนูคดัค้านโรงงานไฟฟ้าขยะ 

8.2 กรณีเครือขา่ยพิทกัษ์สิ่งแวดล้อมตามวิถีคนตําบลศรีบวับาน คดัค้านสถานีโรงไฟฟ้ายอ่ย ลําพนู 

3 

8.3 กรณีชาวบ้านตําบลทุง่หวัช้างคดัค้านบริษัทเอกชนขอสมัปทานเหมืองแร่ดีบกุ 

8.4 กรณีชาวบ้านตําบลบ้านเรือนคดัค้านการย่ืนขอสมัปทานทา่ทรายในแม่นํา้ปิง 

8.5 ความขดัแย้งกรณีการจบักมุแกนนําขบวนการประชาชนพีมฟู 

 

  

8. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดลาํพูน 
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พืน้ท่ี อําเภอเมือง จงัหวดัลําพนู 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง กลุ่มชาวบ้านอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน  ในนาม “กลุ่มอนุ รักษ์

สิ่งแวดล้อมตําบลมะเขือแจ้ ” ได้รวมตัวกันเพ่ือคัดค้านการก่อสร้าง

โรงงานไฟฟ้าขยะ จากบริษัทเอกชนท่ีเข้ามาจดัตัง้ในพืน้ท่ี  

ความเป็นมา กลุ่มชาวบ้านอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน  ในนาม “กลุ่มอนุ รักษ์

สิ่งแวดล้อมตําบลมะเขือแจ้ ” รวมตวักนัติดปา้ยตอ่ต้านไม่เอาโรงไฟฟ้า

ท่ีผลิตจากขยะ หลงับริษัทเอกชนขึน้ปา้ยว่า จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ีผลิต

จากขยะ บริเวณป่าด้านหลงัหมู่บ้าน เขตรอยตอ่บ้านก่ิวม่ืน บ้านริมร่อง 

บ้านสนัป่าเหียง และ บ้านสนัคะยอม ซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนอาศยัอยู่

กวา่ 5 พนัครอบครัว เบือ้งต้นทางกลุม่ฯ ยืนยนัความชดัเจนว่าไมข่อให้มี

การจัดตัง้โรงไฟฟ้าฯในพืน้ท่ีดงักล่าว เน่ืองจากห่วงกังวลถึงความไม่

ปลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) และผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กับวิถี

ชีวิต สขุภาพ และสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ี 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้าน กบั บริษัทเอกชนเจ้าของโรงไฟฟ้าท่ีผลิตจากขยะ 

จุดยืน กลุ่มชาวบ้านอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน  ในนาม  “กลุ่มอนุ รักษ์

สิ่งแวดล้อมตําบลมะเขือแจ้ ” รวมตัวกันคัดค้าน และต่อต้านการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ีผลิตจากขยะของบริษัทเอกชน 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน นายอําเภอเมือง และผู้วา่ราชการจงัหวดัลําปาง 

ระยะเวลา พ.ศ. 2559 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต หลังจากนัน้ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตําบลมะเขือแจ้ และชาวบ้านท่ี

อาศัยในพืน้ท่ีใกล้เคียง ได้ย่ืนหนังสือเพ่ือขอคัดค้านการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าขยะท่ีจะสร้างขึน้ในพืน้ท่ี ผ่านศนูย์ดํารงธรรมจงัหวัดลําพูน 

กรณีศึกษาท่ี 8.1: กรณีชาวอาํเภอเมืองลาํพูนคัดค้านโรงงานไฟฟ้าขยะ 
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โดยมี รองผู้วา่ราชการจงัหวดัลําพนู เป็นผู้ รับเร่ือง โดยขอให้มีตรวจสอบ

กรณีท่ีมีการขอจัดตัง้โรงไฟฟ้าขยะท่ีตําบลมะเขือแจ้ ซึ่งเม่ือวันท่ี 20 

พฤศจิกายน 2559 ท่ีผ่านมา ได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนในพืน้ท่ี แตไ่ม่ได้มีการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

อย่างทั่วถึง หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพืน้ท่ีจะส่งกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค อาชีพ เศรษฐกิจของชาวสวนลําไยของ

ชาวบ้าน จงึได้รวมรายช่ือผู้ได้รับผลกระทบจํานวน 2,590 รายช่ือ มาย่ืน

เพ่ือขอคดัค้านจัดตัง้โรงงานไฟฟ้าขยะ รองผู้ ว่าราชการจงัหวดัลําพูน 

ได้รับหนงัสือจากกลุ่มผู้คดัค้าน พร้อมทัง้กล่าวว่า ในเร่ืองนีท้างจังหวัด

จะได้ทําการตรวจสอบเพ่ือให้ไ ด้ข้อเท็จจริง และทางสํานักงาน

อุตสาหกรรมจงัหวดัลําพูน ได้ชีแ้จ้งกับผู้มาย่ืนหนงัสือว่า เบือ้งต้นยัง

ไม่ได้รับเร่ืองการขอจดัตัง้โรงงานไฟฟ้าขยะเข้ามาแตอ่ยา่งได ซึ่งหากมี

การจะก่อสร้างฯ ต้องมีการขออนญุาต ซึ่งทําให้กลุ่มผู้คดัค้านตา่งพอใจ 

และแยกย้ายกนัไปในท่ีสดุ 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข ก่อนการดําเนินโครงการพัฒนาของรัฐ ควรมีการศึกษาผลกระทบท่ี

อาจจะเกิดขึน้ต่อชุมชนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างิย่งผลกระทบทาง

สังคม ซึ่งควรจะให้ความสําคญัในกระบวนการเข้าถึง โดยมีแนวทาง

ดงันี ้1.) ระยะออกแบบ ควรยึดหลกั การคิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือการ

วางแผนในการเข้าถึงชมุชนโดยคํานึงถึงรายละเอียดปลีกย่อยในทุกมิติ 

ผ่านการทําความเข้าใจ และการสร้างความสมัพนัธ์กับคนในชมุชน 2.) 

ระยะปฏิบตักิาร ควรคํานงึถึงกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจจะส่งผลกระ

ทต่อคนในชุมชน ซึ่งอาจจําเป็นต้องมีแผนรองรับเผ่ือไว้เพ่ือปรับปรุง

โครงการให้มีผลกระทบต่อชุมชนให้น้อยท่ีสุด 3.) ระยะเวลาสิน้สุด

โครงการ ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลถึงผลจาก

โครงการ ความพึงพอใจของโครงการ รวมถึง ความพึงพอใจ และ

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากโครงการตามความรู้สึก ความคิดเห็นของคนใน

ชมุชนผู้ ท่ีรับผลกระทบโดยตรงจากการพฒันานัน้ๆ 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล เชียงใหมน่ิวส์. (2559). ชาวลําพนูคดัค้าน โรงงานไฟฟ้าขยะ หวัน่

กระทบสิ่งแวดล้อมกบัท้องถ่ิน. สืบค้นเม่ือ 24 สิงหาคม 2561 จาก 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/548041 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/548041
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/548041


 119 

 

 

 

พืน้ท่ี อําเภอเมือง จงัหวดัลําพนู 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ชาวตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูนร่วมเครือข่ายพิทักษ์

สิ่งแวดล้อมตามวิถีคนตําบลศรีบวับาน ติดปา้ยคดัค้านสถานีโรงไฟฟ้า

ย่อย ลําพนู 3 เน่ืองจากห่วงกงัวลถึงความไม่ปลอดภยัในการดํารงชีวิต 

(Insecurity) และผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กับวิถี ชี วิต สุขภาพ และ

สิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ี 

ความเป็นมา เครือข่ายพิทกัษ์สิ่งแวดล้อมตามวิถีคนตําบลศรีบวับาน ลงพืน้ท่ีติดปา้ย

คดัค้าน กรณีการคดัค้านการก่อสร้างสถานีโรงไฟฟ้า ในพืน้ท่ี ตําบลศรี

บวับาน อําเภอเมือง จงัหวดัลําพนู หลงัชาวบ้านย่ืนหนงัส่ือขอคดัค้าน

การก่อสร้าง เน่ืองจากชาวบ้านไม่พอใจท่ีหน่วยงานรัฐไม่ชีแ้จ้งข้อมลู

ตามข้อเท็จจริง เครือข่ายพิทกัษ์สิ่งแวดล้อมตามวิถีคนตําบลศรีบวับาน 

กล่าวว่า การจดัการสถานีไฟฟ้าเป็นเร่ืองจําเป็นท่ีต้องดําเนินการ โดยท่ี

ผ่านมามีการร้องเรียนเร่ืองการคดัค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหลายพืน้ท่ี 

ทัง้ปัญหาพืน้ท่ีไม่เหมาะสม และกระบวนการดําเนินการไม่ถูกต้อง ซึ่ง 

เค รือข่ายพิทักษ์สิ่ งแวดล้อมตามวิ ถีคนตําบลศรีบัวบาน ไ ด้ใ ห้

ความสําคัญกับเร่ืองสิ่งแวดล้อมและผลกระทบกับชุมชน จึงนําป้าย

คัดค้านมาติดตามถนนสายต่างๆท่ีสถานีโรงไฟฟ้าจะสร้างขึน้ และ

ชาวบ้านในพืน้ท่ีใกล้เคียง โดยหลังจากได้เห็นป้ายนีก็้มีข้อกังวลจาก

ชาวบ้าน ขณะท่ี ตวัแทนชาวบ้านตําบลศรีบวับานรายหนึ่ง ท่ีคดัค้าน

โครงการสถานีโรงไฟฟ้า ระบวุา่ คนในพืน้ท่ีมีความกงัวลและไมเ่ห็นด้วย

กับแผนการก่อสร้างสถานีโรงไฟฟ้าจากในพืน้ท่ี 184 ไร่ท่ีติดกับชุมชน 

ซึ่งผิดหลกัเกณฑ์การกําหนดพืน้ท่ีตัง้โรงงานไฟฟ้า ท่ีต้องห่างจากชมุชน

มากกว่า 2 กม. แต่พืน้ท่ีท่ีจะดําเนินการก่อสร้างอยู่ติดหมู่บ้านจําขีม้ด 

บ้านดอนแก้ว บ้านจําบอน บ้านขวัแคร่ บ้านทุ่งยาว บ้านทุ่งยาวเหนือ 

เป็นต้น นอกจากนีย้งัติดกับลํานํา้ซึ่งใช้เป็นแหล่งผลิตนํา้ดิบท่ีใช้ผลิต

กรณีศึกษาท่ี 8.2 กรณีเครือข่ายพทัิกษ์สิ่งแวดล้อมตามวิถีคนตาํบลศรีบัวบาน  

คัดค้านสถานีโรงไฟฟ้าย่อย ลาํพูน 3 
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นํา้ประปา ท่ีผ่านมาไม่มีหน่วยงานใดลงมาการรับฟังความคิดเห็นจาก

ชาวบ้านในพืน้ท่ี รวมถึงไม่มีหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมลงไปชีแ้จงทํา

ความเข้าใจกับชาวบ้านถึงโครงการท่ีจะดําเนินการก่อสร้าง เครือข่าย

พิทกัษ์สิ่งแวดล้อมตามวิถีคนตําบลศรีบวับาน จึงได้แสดงความคดัค้าน

โดยการแสดงปา้ยคดัค้านก่อน 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านในนามเครือข่ายพิทกัษ์สิ่งแวดล้อมตามวิถีคนตําบลศรีบวับาน 

กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 

จุดยืน ชาวบ้านในนามเครือข่ายพิทกัษ์สิ่งแวดล้อมตามวิถีคนตําบลศรีบวับาน

ตอ่ต้าน และคดัค้านการก่อสร้างสถานีโรงไฟฟ้าย่อย ลําพนู 3 ของการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน นายอําเภอเมือง และผู้วา่ราชการจงัหวดัลําพนู 

ระยะเวลา พ.ศ. 2561 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต เม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 

ได้ให้ข้อมลูว่า กฟผ. ได้ซือ้ท่ีดินบริเวณเทศบาลตําบลศรีบวับาน อําเภอ

เมืองลําพนู จงัหวดัลําพนู ขนาด 154 ไร่ 1 งาน 79.5  ตารางวา สําหรับ

การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงลําพูน 3 ตามท่ีได้รับมติเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2557 โดยการก่อสร้างโครงการฯ มี

วตัถุประสงค์เพ่ือก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงเท่านัน้ เพ่ือเป็นศนูย์กลาง

ของการส่งถ่ายพลงังานไฟฟ้าแห่งใหม่ เพ่ือความมัน่คงของระบบไฟฟ้า

และตอบสนองความต้องการไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้ในภูมิภาค มิได้มีแผนการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะชีวมวลแต่อย่างใด นอกจากนี ้กฟผ. ได้เตรียมลง

พืน้ท่ี เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัโครงการฯ พร้อมชีแ้จงข้อเท็จจริงให้แก่

ผู้ ได้รับผลกระทบจากโครงการตอ่ไป 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข 1.) ควรเร่ิมต้นการแก้ปัญหาด้วยการมองและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน

จากทัง้ฝ่ายรัฐและรประชาชน ภายใต้การผสมผสานความต้องการใช้

ประโยชน์และการจดัการร่วมกันอย่างเหมาะสม 2.) รัฐควรยอมรับใน

การขยายบทบาทของการมีส่วนร่วมออกไปให้ทันกับบทบาทในการ
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พัฒนา ผ่านการปรับให้มีการยอมรับการมีส่วนร่วมจากประชาชมาก

ย่ิงขึน้ 3.) การจดัการท่ีเน้นด้านเทคนิคเพียงด้านเดียวคงไม่ครอบคลุม

ในประเด็นปัญหาท่ีหลากหลายและซับซ้อน รัฐควรเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 4.) ควรสร้างความร่วมมือระหว่างหนว่ยงาน

ของรัฐ หน่วยงานท้องถ่ิน และองค์กรพัฒนาเอกชนในการผลกัดนัให้

องค์กรเหมืองฝายมีความเข้มแข็งมากขึน้  และ รู้ เท่าทันต่อการ

เปล่ียนแปลง และปัญหาในปัจจบุนัมากย่ิงขึน้ 5.) ควรมีการเปิดพืน้ท่ีใน

การส่ือสาร และแสดงความคดิเห็น ความหว่งกงัวล ปัญหา และอปุสรรค

ในการดําเนินการ รวมถึงช่องทางในการติดตามเร่ืองราวร้องทุกข์ และ

การแจ้งข่าวคราวความคืบหน้าในการดําเนินงานให้กับประชาชน

รับทราบความเคล่ือนไหว เพ่ือสร้างความเช่ือใจ (Trust Building) และ

ความรับผิดชอบต่อชุมชนในฐานะ  “หุ้ นส่วนทางสังคม”  (Social 

Partnership) ในการพฒันาชมุชนท้องถ่ินร่วมกนั 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล  ขา่วชดัออนไลน์. (2560).ชาวลําพนู ต.ศรีบวับาน ร่วมเครือขา่ยพิทกัษ์

สิ่งแวดล้อมตามวิถีคนตําบลศรีบวับาน ลงติดปา้ยคดัค้านสถานี

โรงไฟฟ้ายอ่ย ลําพนู 3 หวงัเกิดผลกระทบยาว นายทนุไล่ซือ้ท่ีดนิ 184 

ไร่ คาด จนท.รัฐมีสว่นเอ่ียวงานนี ้!!!. สืบค้นเม่ือ 24 สิงหาคม 2561 

จาก http://www.khaochad.com/146395?r=1&width=1366  
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พืน้ท่ี อําเภอทุง่หวัช้าง จงัหวดัลําพนู 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ชาวอําเภอทุ่งหวัช้าง จังหวดัลําพูนคดัค้านบริษัทเอกชนขอสัมปทาน

เหมืองแร่ดีบกุ เน่ืองจากห่วงกงัวลถึงความไม่ปลอดภยัในการดํารงชีวิต 

( Insecurity) และผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กับวิถี ชี วิต สุขภาพ และ

สิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ี 

ความเป็นมา หลงัจากได้ร้องเรียนศนูย์ดํารงธรรมเพ่ือคดัค้าน กรณีท่ีจะมีบริษัทเอกชน

รายหนึ่ง ได้ขอสมัปทานเหมืองแร่ ในเขตพืน้ท่ี บ้านวงศาพฒันาหมู่ท่ี 1 

ตําบลแม่ตืน อําเภอลี ้จงัหวดัลําพนู ซึ่งเป็นพืน้ท่ีรอยต่อระหว่างอําเภอ

ทุ่งหวัช้างและอําเภอลีจ้งัหวดัลําพูน และ เป็นพืน้ท่ีทบัซ้อนกับท่ีดินทํา

กินของประชาชน ทําให้ชาวบ้านในพืน้ท่ีอําเภอทุ่งหวัช้าง กว่า 200 คน

เข้าร่วมประชุมชีแ้จงทําความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าท่ีจากสํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจงัหวดัลําพนู และ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กบักลุ่มประชาชน 

ณ ห้องประชุม อําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน ตัวแทนและกลุ่ม

ประชาชนผู้คดัค้าน มีความเห็นร่วมกันให้บริษัทเอกชนยกเลิกการทํา

เหมืองแร่ดีบกุ และ ขอให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐดแูลช่วยเหลือประชาชนอย่าง

เต็มท่ี ไม่ให้บริษัทดังกล่าวเข้ามาสัมปทานแร่ดีบุก และจะนําข้อมูล

รายละเอียดความเดือดร้อนของประชาชน เสนอต่อหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาตอ่ไป 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้าน กบั บริษัทเอกชนรายหนึง่ท่ีได้สมัปทานเหมืองแร่ดีบกุ 

จุดยืน ชาวบ้านมีความเห็นร่วมกนัให้บริษัทเอกชนยกเลิกการทําเหมืองแร่ดีบกุ 

และ ขอให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มท่ี ไม่ให้

บริษัทดงักลา่วเข้ามาสมัปทานแร่ดีบกุ 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน นายอําเภอทุง่หวัช้าง และผู้วา่ราชการจงัหวดัลําพนู 

ระยะเวลา พ.ศ. 2559-2561 

กรณีศึกษาท่ี 8.3: กรณีชาวบ้านตาํบลทุ่งหัวช้าง 

คัดค้านบริษัทเอกชนขอสัมปทานเหมืองแร่ดีบุก 
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สถานะ 1 ได้รับการแก้ไขแล้ว 

พลวัต ในชว่งปี พ.ศ. 2559 กํานนัตําบลทุง่หวัช้างและผู้ใหญ่บ้าน ได้ย่ืนหนงัสือ

ถึง พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีศนูย์บริการประชาชน 

ทําเนียบรัฐบาล คดัค้านและขอให้ระงบัการทําเหมืองแร่ รวมถึงเพิกถอน

สมัปทาน กรณีท่ีบริษัท ซี ไอ จี อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด ได้สมัปทานเหมือง

แร่และท่ีดินท่ีประทานเป็นท่ีทํากินของราษฎรมาตัง้แตส่มยัสงครามโลก

ครัง้ท่ี 2  โดยกลา่ววา่  ได้มีการทําหนงัสือคดัค้านการสมัปทานเหมืองแร่

เสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของรัฐ มาโดยตลอด ตัง้แต่ปี 2548 -

ปัจจุบนั  เช่น ผู้ ว่าราชการจงัหวัด  นายอําเภอ ศนูย์ดํารงธรรมจังหวัด 

และอุตสาหกรรมจังหวัด  แต่หน่วยงานดังกล่าวไม่ได้ดําเนินการแต่

อย่างใด ทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาโดยตลอด ดังนัน้จึง

ขอให้นายกรัฐมนตรี พิจารณาและใช้มาตรา 44 เพ่ือแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2561 

เจ้าหน้าท่ีทหารกองกําลงัรักษาความสงบเรียบร้อย จงัหวดัลําพูน บก.

ควบคมุ กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ท่ี 2 ร้อย.รส.ท่ี 2 (ร.7 พนั.2) จดั

กําลงัพลเข้าร่วม สงัเกตการณ์กรณีข้อขดัแย้ง เร่ืองท่ีดินทํากิน ระหว่าง

บริษัท ชี ไอ จี  อินเตอร์กรุ๊ป ได้นดัชาวบ้าน หมู่ท่ี 4, 7, 9, 11 ตําบลทุ่ง

หวัช้าง อําเภอทุ่งหวัช้าง จงัหวดัลําพูน มาพบปะพูดคยุกรณีเหมืองแร่ 

กบัท่ีดินทํากินของชาวบ้านในพืน้ท่ีดงักล่าว แตป่รากฏว่าไม่มีผู้ นํา/แกน

นํา หรือชาวบ้านเข้ามาพบปะพูดคุยแต่อย่างใด ส่วนบริษัท ชี ไอ 

จี  อินเตอร์กรุ๊ป ผู้ ได้รับสมัปทานเหมืองแร่ ได้นําเคร่ืองจกัร (รถแบคโฮ) 

ขนาดกลาง จํานวน 2 คนั เพ่ือเข้าถากถางพืน้ท่ีฯ เพ่ือเตรียมการขดุแร่ฯ 

ท่ีได้รับอายุประทานบตัร จํานวน 6 ปี (การทําเหมืองแร่) ตัง้แต่วนัท่ี 3 

ส.ค.58 - 2 ส.ค.65  เนือ้ท่ีจํานวน 599 ไร่ 2 งาน 72 ตร.วา  โดยได้รับ

อนญุาตจากระทรวงอตุสาหกรรมแล้ว 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ในรูปของการจดัตัง้คณะกรรมการร่วม

ท่ีมีสัดส่วนของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในทุกภาคส่วน เพ่ือประโยชน์ในการ

ขบัเคล่ือน ศกึษา และตรวจสอบโครงการดงักล่าวอย่างถ่ีถ้วน รอบคอบ 

และเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย พร้อมกบัการเปิดชอ่งทางทางการส่ือสาร ทัง้ท่ี

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในการเปิดพืน้ท่ีเพ่ือแสดงความคิดเห็น 
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ความรู้สึก ความห่วงกงัวลท่ีมีต่อโครงการฯ ซึ่งอาจดําเนินการโดย การ

เปิดเวทีประชาพิจารณ์ เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และร่วมแลกเปล่ียน

มมุมองและความรู้สกึของผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในทกุภาคสว่น  

แหล่งท่ีมาของข้อมูล คมชดัลกึ. (2560). ชาวบ้านลําพนู ย่ืนนายกฯแก้ปัญหาเหมืองแร่. 

สืบค้นเม่ือ 24 สิงหาคม 2561 จาก 

http://www.komchadluek.net/news/regional/248172  
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พืน้ท่ี อําเภอป่าซาง จงัหวดัลําพนู 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ชาวอําเภอป่าซาง จงัหวดัลําพูนคดัค้านกลุ่มนายทนุท่ีพยายามย่ืนขอ

สมัปทานท่าทรายในแม่นํา้ปิฃ เน่ืองจากห่วงกงัวลถึงความไม่ปลอดภยั

ในการดํารงชีวิต (Insecurity) และผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กับวิถีชีวิต 

สขุภาพ และสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ี 

ความเป็นมา ชาวบ้านตําบลบ้านเรือน อําเภอป่าซาง จงัหวดัลําพนูรวมกว่า 100 คน 

รวมตวักันท่ีบริเวณศาลากลางจงัหวดัลําพูน พร้อมถือป้ายประท้วงไม่

เอาท่าทราย หลงัจากกลุ่มนายทนุพยายามย่ืนขอสมัปทานท่าทรายใน

แม่นํา้ปิง ซึ่งอยู่ติดหมู่บ้านโดยมีความพยายามเข้าไปเจรจากบัชาวบ้าน 

เพ่ือให้เซ็นต์ยินยอม และลงช่ือประชาพิจารณ์ตัง้แตปี่ 2559 แตช่าวบ้าน

ไมยิ่นยอม เน่ืองจากเกรงจะเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอ่ืนๆ 

นอกจากนี ้ยงัตัง้โต๊ะแจกเงินให้ชาวบ้านบางคนท่ีเห็นด้วย รายละ 500 

บาท ก่อนท่ีจะถกูชาวบ้านฝ่ายคดัค้านบกุพงัโต๊ะแจกเงินมาแล้ว ล่าสุด 

มีเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเดนิทางมาตรวจสถานท่ี โดยอ้างวา่มีเอกสารผ่าน

การประชาพิจารณ์ถกูต้อง ชาวบ้านกลวัว่าจะมีการปลอมแปลงเอกสาร 

จึงพากันเดินทางมาเพ่ือเรียกร้องให้หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ

เรียกร้องให้ทบทวนการย่ืนขอสมัปทานทา่ทรายของนายทนุอีกครัง้ 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้าน กบั กลุม่นายทนุพยายามย่ืนขอสมัปทานทา่ทรายในแมนํ่า้ปิง 

จุดยืน ชาวบ้านคดัค้านและต่อต้านกลุ่มนายทุนท่ีพยายามย่ืนขอสมัปทานทา่

ทรายในแมนํ่า้ปิง 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน นายอําเภอป่าซาง และผู้วา่ราชการจงัหวดัลําพนู 

ระยะเวลา พ.ศ. 2560 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

กรณีศึกษาท่ี 8.4: กรณีชาวบ้านตาํบลบ้านเรือน 

คัดค้านการย่ืนขอสัมปทานท่าทรายในแม่นํา้ปิง 
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พลวัต สืบเน่ืองจากการทําประชาคม เร่ืองการดดูทรายในหมู่บ้านเจดีย์สาม

ยอด ได้มีการคดัค้านไม่เป็นผลแล้วนัน้ ทางผู้ประกอบการ ยงัไม่มีการ

ดําเนินการใดๆ ในการรือ้ถอน และยังคงดําเนินการดูดทรายต่อเน่ือง 

ส่งผลให้ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จากผลกระทบในการดดูทราย

ในพืน้ท่ี อาทิ ตะลิ่งพงั ถกูนํา้พดัพงัเสียหาย ระบบนิเวศน์ เปล่ียนแปลง 

เกิดกระแสนํา้ไหลแรง จนส่งผลตอ่การเก็บกกันํา้ไว้ใช้ในการเกษตรของ

ชาวบ้านในพืน้ท่ี จงึทําให้ชาวบ้านรวมตวักนัย่ืนหนงัสือช่วยแก้ไขปัญหา

ผลกระทบ จากกรณีการดําเนินเปิดท่าทราย ต่อผู้ ว่าราชการจังหวัด

ลําพูน ซึ่งเม่ือทางจงัหวดัซึ่งได้รับเร่ืองแล้ว ก็จะเร่งดําเนินการประสาน

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และจะดําเนินการตัง้กรรมการเพ่ือสอบหาความ

จริง เพ่ือให้ทางพ่ีน้องประชาชน ได้รับความเป็นธรรม และเพ่ือแก้ไข

ปัญหาดงักล่าวอยา่งเตม็ท่ี โดยลา่สดุ เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 ท่ี

ผ่านมา นายอําเภอป่าซางได้สั่งการให้มีการระงับการก่อสร้างท่าดูด

ทรายแล้ว ซึง่ชาวบ้านยงัคงแสดงจดุยืนคดัค้านโครงการดงักลา่วนีต้อ่ไป 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข ควรดําเนินการเปิดช่องทางการส่ือสารท่ีมาจากคนกลางท่ีทัง้สองฝ่าย

ยอมรับ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากทัง้สองฝ่าย หรืออาจเปิดพืน้ท่ีในรูป

ของการประชาพิจารณ์ ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และมุมมองท่ีมีต่อ

ความเป็นมา สภาพปัญหาในปัจจบุนั และแนวทางในอนาคตท่ีทัง้สอง

ฝ่ายต้องอยู่ร่วมกัน เพ่ือหาจุดร่วมในการแก้ปัญหา พร้อมทัง้มีการ

ดําเนินการศกึษาวิจยัเพ่ือศกึษา และประเมินผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้

จากนโยบายดงักล่าว เพ่ือหาทางแก้ไข และปอ้งกนั บนพืน้ฐานของการ

มีส่วนร่วมท่ีแท้จริงของชาวบ้านในพืน้ท่ี เพ่ือขับเคล่ือนกระบวนการ

ตดิตามผลท่ีเป็นรูปธรรม 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ขา่ว 8. (2560). ชาวบ้านรวมตวัไมเ่อาท่าทราย หลงันายทนุ อ้าง ผ่าน

ประชาพิจารณ์. สืบค้นเม่ือ 24 สิงหาคม 2561 จาก 

https://www.thaich8.com/news_detail/54560/  
  

https://www.thaich8.com/news_detail/54560/
https://www.thaich8.com/news_detail/54560/
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พืน้ท่ี อําเภอแมท่า จงัหวดัลําพนู 

ประเภท ความขัดแย้งทางโครงสร้าง (กฏหมาย) และความขัดแย้งด้านคุณค่า 

(Value Conflicts) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัประเทศ 

ประเดน็ขัดแย้ง การจับกุมแกนนําเครือข่ายขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเป็นธรรม

หรือ P-Move จํานวนสามคน ในฐานความผิด พรบ. การชุมนุมในท่ี

สาธารณะ  

ความเป็นมา แกนนําเครือข่ายขบวนการประชาชนเพ่ือสงัคมท่ีเป็นธรรมหรือ P-Move 

ซึ่งเป็นผู้ ได้รับผลกระทบจากปัญหาท่ีดินทํากิน ได้รวมตัวต่อต้าน

นโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาล ถกูเจ้าหน้าท่ีสกดักัน้ไม่ให้เดินทางเข้า

ไปยังกรุงเทพมหานคร เพ่ือสมทบกับผู้ ชุมนุมในบริเวณหน้าท่ีทําการ

องค์การสหประชาชาติ เบือ้งต้นเจ้าหน้าท่ีรายงานว่า ชาวบ้านกระทํา

ความผิด พรบ. การชมุนมุในท่ีสาธารณะ ซึง่เป็นความผิดร้ายแรงและไม่

ควรกระทําอย่างย่ิง เพราะขัดต่อความมั่นคงและอาจจส่งผลเสียต่อ

เศรษฐกิจ 

คู่ขัดแย้งหลัก เครือข่ายขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเป็นธรรมหรือ P-Move กับ 

รัฐบาล 

จุดยืน แกนนําเครือข่ายขบวนการประชาชนเพ่ือสงัคมท่ีเป็นธรรมหรือ P-Move 

ได้รับผลกระทบจากปัญหาท่ีดนิทํากินตอ่ต้านนโยบายทวงคืนผืนป่าของ

รัฐบาล 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน รัฐบาล 

ระยะเวลา 2561 

สถานะ 3 กําลงัอยูร่ะหวา่งการแก้ไข 

พลวัต หลงัจากการจบักมุแกนนําเครือข่ายขบวนการประชาชนเพ่ือสงัคมท่ีเป็น

ธรรมหรือ P-Move จํานวนสามคน ในฐานความผิด พรบ. การชมุนมุใน

ท่ีสาธารณะ ก่อนส่งตวัไปยงัท่ีว่าการอําเภอแม่ทา จ.ลําพูน โดยก่อน

หน้านีใ้นช่วงบา่ย สถานีตํารวจภูธรแม่ทา ได้แจ้งตอ่กลุ่มผู้ชมุนมุว่า ให้

ย่ืนขอผ่อนผันจัดชุมนุมภายในเวลา 14.00 น. เน่ืองจากไม่ได้แจ้งการ

กรณีศึกษาท่ี 8.5: ความขัดแย้งกรณีการจับกุมแกนนํา 

เครือข่ายขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเป็นธรรมหรือ P-Move 
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ชมุนมุตาม พ.ร.บ.การชมุนมุสาธารณะ 2558 ทําให้สํานกังานข้าหลวง

ใหญ่เพ่ือสิทธิมนษุยชน ประจําภูมิภาคเอเชีย ได้ออกแถลงการณ์แสดง

ความกังวลต่อมาตรการของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีสกัดกัน้ผู้ชมุนุมไม่ให้เข้ามา

รวมตวัท่ีกรุงเทพฯ 

ระดับความรุนแรง 2 มีความเสียหายต่อชีวิตและทรพย์สิน เน่ืองจากมีการจับกุมแกนนํา 

และตัง้ข้อหาเพ่ือดําเนินคดี 

วิธีการแก้ไข ทา่มกลางสถานการณ์ความขดัแย้งท่ีซ่อนตวัอยูร่อวนัปะท ุการทําความ

เข้าใจต่อสาธารณชนถือเป็นประเด็นท่ีสําคญั ภาครัฐจําเป็นท่ีจะต้อิง

ชีแ้จงต่อประชาสงัคมให้ชดัเจนถึงแนวทางในการดําเนินคดีกับทาวงก

ลุ่มผู้ ต้องหา ในขณะเดียวกนัในทางปฏิบตัิ ระดบัเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิการ 

จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพของคน ในฐานะ

พลเมืองไทย ซึง่ควรระวงัการปะทะท่ีอาจจะเกิดขึน้ ซึง่หากไมดํ่าเนินการ

ด้วยความรอบคอบ อาจทําให้เกิดประเดน็ความขดัแย้ง และอาจลกุลาม 

ขยายตวัไปยงัพืน้ท่ีอ่ืนๆ จากกลุ่มสู่กลุ่มท่ีมีอุดมการณ์ทางการเมืองใน

ลกัษณะเดียวกนั ซึ่งห่ากลกุลามขยายตวัแล้วก็สุ่มเส่ียงต่อความรุนแรง

ท่ีจะตามมา และยากท่ีจะควบคมุได้ทนั  

แหล่งท่ีมาของข้อมูล  BBC ไทย. (2560). จบัแกนนําชาวบ้านพีมฟู เรียกร้องปัญหาท่ีดินทํากิน

ท่ีลําพนู. สืบค้นเม่ือ 24 สิงหาคม 2561 จาก 

https://www.bbc.com/thai/thailand-43972381  
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ประกอบด้วย 

9.1 กรณีชาวอําเภอตรอนคดัค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 

9.2 กรณีชาวนํา้ปาด อําเภอตรอนเดนิขบวนค้านนายทนุขอทําเหมืองแร่ทองแดง บนท่ีดนิ สปก. 

9.3 กรณีชาวไร่ข้าวโพดอําเภอเมืองชมุนมุทวงถามมาตราการแก้ไข และแทรกแซงราคาข้าวโพด 

9.4 กรณีนกัศกึษาวิทยาลยัเทคนิคอตุรดิตถ์เรียกร้องและคดัค้านไมใ่ห้มีการก่อสร้างถนน 4 เลนผา่

กลางวิทยาลยั  

9.5 ความขดัแย้งกรณีผลกระทบจากการสร้างโครงการอ่างเก็บนํา้ห้วยนํา้รีอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ  

 

  

9. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดอุตรดติถ์ 
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พืน้ท่ี อําเภอตรอน จงัหวดัอตุรดิตถ์ 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ชาวอําเภอตรอน จงัหวดัอตุรดิตถ์ คดัค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล

ของกลุ่มนายทุนจาก จงัหวดัอุตรดิตถ์ และจงัหวดัทางภาคอีสาน ท่ีจะ

เข้ามาดําเนินการก่อสร้างในพืน้ท่ี  เน่ืองจากห่วงกังวลถึงความไม่

ปลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) และผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กับวิถี

ชีวิต สขุภาพ และสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ี 

ความเป็นมา ชาวอําเภอตรอน จงัหวดัอุตรดิตถ์ ร่วมทําประชาคมคดัค้านโครงการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่มนายทุนจาก จ.อุตรดิตถ์ และจงัหวดั

ทางภาคอีสาน ท่ีจะเข้ามาดําเนินการก่อสร้างในพืน้ท่ี หมู่ 9 ตําบลวัง

แดง หลังจากกลุ่มนายทุนเข้ามาสํารวจ และสอบถามความเห็นกลุ่ม

ชาวบ้านท่ีอยู่ในพืน้ท่ีจะดําเนินการก่อสร้างแล้ว 3 ครัง้และย่ืนเร่ืองถึง

อตุสาหกรรมจงัหวดัและสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) วงัแดง

แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการปิดประกาศเพ่ือให้มีการคดัค้านภายใน 30 วนั 

แต่ยังไม่ มีการทําประชาคมชาวบ้านท่ีไ ด้ รับผลกระทบโดยตรง

โดยเฉพาะ โดยชาวบ้านส่วนใหญ่เกรงว่าจะมีผลกระทบต่อประชาชน

ทันทีคือ มลพิษทัง้ในละออง หมองควัน เสียงดงั นํา้เสียจากโรงไฟฟ้า 

โดยเฉพาะนาข้าวท่ีปลูกในรอบข้างจะได้รับผลกระทบหนัก หากมี

ละอองหรือฝุ่ นตกใส่ใบ ต้นข้าวจะไม่สามารถสงัเคราะห์แสงแดดได้จะ

ทําให้ไมไ่ด้ผลผลิตอยา่งท่ีได้เหมือนกบัปัจจบุนันี ้

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้าน กับ กลุ่มนายทุนท่ีจะเข้ามาดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีว

มวลในพืน้ท่ี 

จุดยืน ชาวอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ คัดค้านกลุ่มนายทุนท่ีจะเข้ามา

ดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพืน้ท่ี 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน นายอําเภอตรอน และผู้วา่ราชการจงัหวดัอตุรดิตถ์ 

ระยะเวลา พ.ศ. 2560 

กรณีศึกษาท่ี 9.1:  กรณีชาวอาํเภอตรอนคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 
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สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต หลังจากการประชาคม แกนนําชาวบ้านได้นําลายมือช่ือพร้อมสําเนา

บตัรประชาชนของชาวบ้าน ตําบลวังแดง ตําบลหาดสองแคว ตําบล

บ้านแก่ง อําเภอตรอน ตําบลท่าสกั ตําบลบ้านดารา อําเภอพิชยั รวม 

763 ราย ย่ืนตอ่ผู้ว่าราชการจงัหวดัอุตรดิตถ์ เพ่ือแสดงเจตจํานงในการ

คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่มนายทุน จังหวัด

อุตรดิตถ์ ท่ีจะเข้ามาดําเนินการก่อสร้างในพืน้ท่ี หมู่ท่ี 9 ตําบลวังแดง 

เน่ืองจากหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ จะเกิดผลกระทบท่ีจะ

เกิดขึน้กับประชาชน เหตุท่ีต้องย่ืนหนังสือต่อผู้ ว่าราชการจังหวัด

อุตรดิตถ์โดยตรงนัน้ เน่ืองจากก่อนหน้านีเ้คยย่ืนหนงัสือถึงศนูย์ดํารง

ธรรมทัง้ของอําเภอตรอน และศนูย์ดํารงธรรมจงัหวดัอตุรดิตถ์ แตก็่เงียบ

หายไปไมมี่อะไรคืบหน้า ตอ่มาได้รับแจ้งวา่ผู้วา่ราชการจงัหวดัอตุรดิตถ์ 

ลงนามอนุมตัิให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ย่ิงทําให้ชาวบ้านเกิด

ความวิตกอย่างย่ิงท่ีจะต้องรับกับมลพิษท่ีจะเกิดขึน้ภายหลัง ผู้ ว่า

ราชการจงัหวดัอตุรดิตถ์ได้แจ้งกบัแกนนําชาวบ้านท่ีไปย่ืนหนงัสือว่า ยงั

ไม่มีการลงนามอนุมัติให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าอย่างใด และหลังจากรับ

หนงัสือแล้ว สัง่การให้ปลดัหน้าห้องทําหนงัสือถึงอุตสาหกรรมจังหวัด

อุตรดิตถ์ เพ่ือตรวจสอบเร่ืองนี ้พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีหาก

ก่อสร้างแล้ว ผลกระทบจะเกิดหรือไม่ และมีประชาชนกลุ่มใดบ้างได้รับ

ผลกระทบ 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข โครงการการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีทําให้เกิดความขดัแย้งในสงัคมเกิด

จากความบกพร่องของนโยบายรัฐหลายประการ เป็นปัญหาในสงัคมท่ี

เกิดขึน้ซํา้ซาก บอ่ยครัง้ ดงันัน้ องค์กรภาครัฐควรดําเนินการเปิดช่องทาง

การส่ือสารท่ีมาจากคนกลางท่ีทัง้สองฝ่ายยอมรับ เพ่ือรับฟังความ

คิดเห็นจากทัง้สองฝ่าย หรืออาจเปิดพืน้ท่ีในรูปของการประชาพิจารณ์ 

ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และมมุมองท่ีมีตอ่ความเป็นมา สภาพปัญหา

ในปัจจุบนั และแนวทางในอนาคตท่ีทัง้สองฝ่ายต้องอยู่ร่วมกัน เพ่ือหา

จดุร่วมในการแก้ปัญหา พร้อมทัง้มีการดําเนินการศกึษาวิจยัเพ่ือศึกษา 
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และประเมินผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้จากนโยบายดงักล่าว เพ่ือหาทาง

แก้ไข และปอ้งกนั เพ่ือขบัเคล่ือนกระบวนการติดตามผลท่ีเป็นรูปธรรม 

บนพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมท่ีแท้จริงของชาวบ้านในพืน้ท่ี และเป็นไป

ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างพลังชาวบ้าน และเกิดความเข็มแข็ง 

มัน่คง และยัง่ยืน 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ผู้จดัการออนไลน์. (2560). ชาว อ.ตรอน ค้านหวัชนฝา นายทนุจอ่ผดุ

โรงไฟฟ้าชีวมวลตดิชมุชน. สืบค้นเม่ือ 8 สิงหาคม 2561 จาก 

https://mgronline.com/local/detail/9600000128121  
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พืน้ท่ี อําเภอนํา้ปาด จงัหวดัอตุรดิตถ์ 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ชาวอําเภอนํา้ปาด จงัหวดัอตุรดิตถ์ เดินขบวนค้านนายทนุขอทําเหมือง

แร่ทองแดง บนท่ีดนิ สปก. ของบริษัท นําโชค ไมนิ่ง จํากดั เน่ืองจากห่วง

กงัวลถึงความไม่ปลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) และผลกระทบ

ท่ีจะเกิดขึน้กับวิถีชีวิต สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ีจะตามมา

ภายหลงั 

ความเป็นมา บริษัท นําโชค ไมนิ่ง จํากัด ได้ย่ืนขอประทานบัตร การทําเหมืองแร่

ทองแดง ต่อสํานกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัอุตรดิตถ์ ฝ่ายอุตสาหกรรม

พืน้ฐานและการเหมืองแร่ กระทัง่ได้รับการจดทะเบียนเอาไว้เป็นคําขอท่ี 

2/2560 หมายเลขหลกัหมายเขตเหมืองแร่ท่ี 33721 บนเนือ้ท่ีประมาณ 

124 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา ซึ่งตัง้อยุู่บนท่ีดิน สปก.ในพืน้ท่ี หมู่ 5 บ้าน

ห้วยเนียม ต.นํา้ไผ่ อ.นํา้ปาด จ.อตุรดิตถ์ ลงวนัท่ี 3 กรกฏาคม 2560 มี

กําหนด 20 วนั หากไม่มีผู้ ใดร้องคดัค้าน ฝ่ายอตุสาหกรรมพืน้ฐานและ

การเหมืองแร่ สํานกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัอุตรดิตถ์ จะได้ดําเนินการ

ขอประทานบตัรรายนีต้่อไป ซึ่งจะครบกําหนดการร้องคดัค้านใน วนัท่ี 

23 กรกฎาคม 2560 ด้วยเหตดุงักล่าว ชาวบ้านตําบลนํา้ไผจ่ึงรวมตวักัน

ออกมาคดัค้านเพ่ือหยุดขัน้ตอนการทําธุรกิจเหมืองแร่ทองแดงในพืน้ท่ี 

หวัน่ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษท่ีจะเกิดตามมาภายหลงัต่อ

ชุมชนและคนในพืน้ท่ี โดยมีป้ายผ้าข้อความระบุว่า "คนนํา้ไผ่ ไม่เอา

เหมืองแร่"  "คนนํา้ปาดไม่เอา เหมืองแร่""ไม่เห็นด้วย ไม่เอา เรารัก

ธรรมชาติบ้านเรา"  "อย่าทําลายบ้านเกิด ถ่ินกําเนิดของเรา" "เราไม่

ต้องการสิ่งปนเปืน้โลหะหนกั ท่ีเป็นสารก่อมะเร็ง"  "หยดุเหมืองแร่ หยุด

ทําลายธรรมชาติ"  "แหล่งข้าว แหล่งนํา้ กจูะพงัพินาศ" และ "เราขอค้าน

เหมืองแร่" เดินไปตามท้องถนนในเขตเทศบาลนํา้ปาดก่อนจะรวมตวักนั

กรณีศึกษาที 9.2: กรณีชาวนํา้ปาด อาํเภอตรอนเดนิขบวน 

ค้านนายทุนขอทาํเหมืองแร่ทองแดง บนท่ีดนิ สปก. 
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ท่ีหอประชุมท่ีว่าการอําเภอนํา้ปาด เพ่ือย่ืนหนงัสือร้องคดัค้านการทํา

เหมืองแร่ตอ่นายอําเภอ 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวอําเภอนํา้ปาด กับ บริษัท นําโชค ไมน่ิง จํากัด ผู้ ขอประทานบตัร 

การทําเหมืองแร่ทองแดง ตอ่สํานกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัอตุรดติถ์ 

จุดยืน ชาวอําเภอนํา้ปาด จงัหวดัอุตรดิตถ์ เดินขบวนคดัค้าน และย่ืนหนงัสือ

ร้องคดัค้านการทําเหมืองแร่ต่อนายอําเภอ กรณี บริษัท นําโชค ไมนิ่ง 

จํากัด ได้ย่ืนขอประทานบตัร การทําเหมืองแร่ทองแดง ต่อสํานักงาน

อตุสาหกรรมจงัหวดัอตุรดติถ์  

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน สํานกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัอุตรดิตถ์, นายอําเภอนํา้ปาด และผู้ ว่า

ราชการจงัหวดัอตุรดติถ์ 

ระยะเวลา พ.ศ. 2560 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต ตอ่มา รักษาราชการแทนนายอําเภอนํา้ปาด เดินทางพบชาวบ้านรับฟัง

ปัญหาพร้อมรับหนงัสือคดัค้านการทําเหมืองแร่ทองแดง ของบริษัทนํา

โชค ไมน่ิง จํากดั ท่ีได้ย่ืนขอประทานบตัร การทําเหมืองแร่ทองแดง ต่อ

สํานกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัอุตรดิตถ์ ฝ่ายอุตสาหกรรมพืน้ฐานและ

การเหมืองแร่ เพ่ือบรรจุเป็นเร่ืองเข้ายงัศนูย์ดํารงธรรมอําเภอนํา้ปาด

และนําเสนอแจ้งต่อผู้ ว่าราชการจงัหวดัอุตรดิตถ์ต่อไป ทัง้นี ้หลงัจาก

กลุ่มผู้คดัค้านได้ย่ืนเร่ืองต่อปลดัอาวุโสอําเภอนํา้ปาดแล้ว ทางกลุ่มได้

เดินทางมาถึงท่ีศาลากลางจงัหวัดอุตรดิตถ์ ทัง้หมดได้เข้าห้องประชุม

ศาลาประชาคมตามท่ีเจ้าหน้าท่ีจังหวัดจัดเอาไว้ให้ โดยมีกําลัง

เจ้าหน้าท่ีทหารจากมณฑลทหารบกท่ี 35 เจ้าหน้าท่ีทหารจากฝ่ายความ

มัน่คงภายใน (กอ.รมน.)จงัหวดัอตุรดิตถ์ และเจ้าหน้าท่ีตํารวจภูธรเมือง

อุตรดิตถ์ ดแูลด้านความปลอดภัยในครัง้นี ้มีตวัแทนจากอุตสาหกรรม

จงัหวดัอตุรดิตถ์จดัเตรียมเอกสารชีแ้จงให้ผู้คดัค้านเข้าใจถึงขัน้ตอนการ

ขอทําเหมืองแร่ทองแดง ตอ่มา ผู้ว่าราชการจงัหวดัอตุรดิตถ์ พร้อมด้วย 

รองผู้ อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายใน (รอง ผอ.กอ.

รมน.) จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าพบและทักทายกับกลุ่มผู้ คัดค้านการทํา

เหมืองแร่ โดยผู้วา่ราชการจงัหวดัอตุรดิตถ์ รับหนงัสือร้องคดัค้านการทํา
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เหมืองแร่จากกลุ่มผู้ ร้อง โดยมีนายวิฑูรย์ มะลิวงษ์ ประธานสภา อบต.

นํา้ไผ่ พร้อมตวัแทนชาวบ้านจากตําบลนํา้ไผ่ โดยผู้ ว่าราชการจงัหวดั

อุตรดิตถ์ชีแ้จงว่า การทําเหมืองแร่ทองแดง เบือ้งต้นอยู่ในขัน้ตอนย่ืน

เร่ืองขอประทานบตัรเหมืองแร่ ซึ่งจะต้องผ่านขัน้ตอนอีกมาก ทัง้เร่ือง

การจัดทําประชาคม ขัน้ตอนการขอท่ีดินจาก สปก. ขัน้ตอนของ

อตุสาหกรรมจงัหวดัจนมาถึงผู้ว่าราชการจงัหวดั หากขัน้ตอนใดไม่ผ่าน

ถือว่าไม่สมบูรณ์ ซึ่งภาคราชการจะดูแลอย่างตรงไปตรงมาและด้วย

ความโปร่งใส ทัง้นี ้สําหรับบรรยากาศการร้องคัดค้านของชาวบ้าน

ตําบลนํา้ไผ่ในครัง้นี ้ เป็นไปด้วยความราบร่ืนโดยไม่มีเหตุรุนแรงใด

เกิดขึน้ และสร้างความพงึพอใจเป็นอย่างมากให้กบักลุม่ผู้ ร้องคดัค้าน ท่ี

ผู้ว่าราชการจงัหวดัอตุรดิตถ์เดินทางมารับฟังปัญหาและรับหนงัสือร้อง

คดัค้านการทําเหมืองแร่กบัชาวบ้านตําบลนํา้ไผด้่วยตนเอง หลงัเสร็จสิน้

การรับฟังคําชีแ้จงและรับหนงัสือร้องคดัค้านแล้ว ทุกคนต่างแยกย้าย

เดนิทางกลบับ้านด้วยความปลอดภยัทกุคน 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข ควรดําเนินการเปิดช่องทางการส่ือสารท่ีมาจากคนกลางท่ีทัง้สองฝ่าย

ยอมรับ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากทัง้สองฝ่าย รวมถึงเปิดพืน้ท่ีให้มีการ

แลกเปล่ียนเรีนรู้ และมุมมองท่ีมีต่อความเป็นมา สภาพปัญหาใน

ปัจจบุนั และแนวทางในอนาคตท่ีทัง้สองฝ่ายต้องอยู่ร่วมกัน เพ่ือหาจุด

ร่วมในการแก้ปัญหา พร้อมทัง้มีการดําเนินการศึกษาวิจยัเพ่ือศึกษา 

และประเมินผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการดําเนินโครงการ เพ่ือ

หาทางแก้ไข และป้องกัน บนพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมท่ีแท้จริงของ

ชาวบ้านในพืน้ท่ี  

แหล่งท่ีมาของข้อมูล สํานกัขา่วทีนิวส์. (2560). ชาวนํา้ปาดเดนิขบวนค้านนายทนุขอทํา

เหมืองแร่ทองแดง บนท่ีดนิ สปก.กวา่ 124 ไร่ ของบริษัท นําโชค ไมนิ่ง 

จํากดั หวัน่ทําลายสิ่งแวดล้อมและสร้างมลพิษ. สืบค้นเม่ือ 18 สิงหาคม 

2561 จาก https://www.77jowo.com/contents/24128  
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พืน้ท่ี อําเภอเมือง จงัหวดัอตุรดิตถ์ 

ประเภท ความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ และความไมป่ลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง กลุ่มชาวไร่ข้าวโพดอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ชุมนุมประท้วง

มาตรการแทรกแซงราคาข้าวโพด หลังรวมตัวประท้วงมาเรียกร้อง

มาแล้ว 2 ครัง้ แตไ่มมี่ความคืบหน้า 

ความเป็นมา ชาวไร่ข้าวโพด จ.อตุรดติถ์ นําโดย นายเกรียงไกร มีมา แกนนําเกษตรกร

ชาวไร่ข้าวโพด เดินทางไปรวมตวับริเวณหน้าศาลากลางจงัหวดั เพ่ือ

ติดตามทวงถามความคืบหน้ามาตราการแก้ไข และแทรกแซงราคา

ข้าวโพด ตามท่ีกลุ่มเกษตรกรเคยชมุนมุเรียกร้องมาแล้ว 2 ครัง้แตย่งัไม่

มีความคืบหน้า โดยเฉพาะการจา่ยเงินสว่นตา่ง ให้กบัเกษตรกรกิโลกรัม

ละ 1.50 บาท สําหรับจํานวนผลผลิตต่อไร่ท่ี 945 กิโลกรัม และขึน้

ทะเบียนเอกสารสิทธ์ิให้กบัเกษตรกรท่ียงัไมไ่ด้ขึน้ทะเบียนให้ถกูต้อง 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้าน กบั กระทรวงพาณิชย์, รัฐบาล 

จุดยืน เกษตรกรยอมท่ีจะลดจํานวนผลผลิตตอ่ไร่เหลือ 822 กิโลกรัม และ คง

การจา่ยเงินสว่นตา่งกิโลกรัมละ 1.50 บาท 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ผู้วา่ราชการจงัหวดัอตุรดิตถ์ และรัฐบาล 

ระยะเวลา พ.ศ. 2556 

สถานะ 4 ได้รับการแก้ไขแล้ว 

พลวัต รองผู้ว่าราชการจงัหวดั ได้เชิญเกษตรกรทัง้หมดไปเจรจา โดยเกษตรกร

ยอมท่ีจะลดจํานวนผลผลิตตอ่ไร่เหลือ 822 กิโลกรัม และ คงการจา่ยเงิน

ส่วนตา่งกิโลกรัมละ 1.50 บาท ส่วนเร่ืองเอกสารสิทธ์ินัน้ก็จะดําเนินการ

ให้อย่างเร่งด่วนต่อไป ขณะท่ีแกนนําเกษตรกร ระบุว่า หากหลงัจากนี ้

ภาครัฐไม่ดําเนินการตามท่ีตกลง จะนําเกษตรกรประท้วงปิดถนน 11 

อตุรดติถ์-พิษณโุลกทนัที 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

กรณีศึกษาท่ี 9.3: กรณีชาวไร่ข้าวโพดอาํเภอเมือง 

ชุมนุมทวงถามมาตราการแก้ไข และแทรกแซงราคาข้าวโพด 
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วิธีการแก้ไข ควรมีการเปิดช่องทาง หรือ โต๊ะในการเจรจารับฟังปัญหาในส่วนกลาง 

(กรุงเทพ) เพ่ือรับฟังปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระดบัท้องถ่ิน พร้อมกับการนํา

ข้อเท็จจริงจากเวทีดังกล่าว เข้าสู่เวทีการประชุมในระดับชาติ (การ

ประชุมคณะรัฐมนตรี  ห รือ การประชุมสภาผู้ แทนราษฎร)  ใน

แนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวนาปรังตกต่ํา และทบทวน

โครงการประกันรายได้ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือการแก้ไขปัญหาท่ี

ครอบคลุม ทัง้นี ้อาจดําเนินการผ่านการตัง้คณะกรรมการท่ีมีสัดส่วน

ของกลุ่มเกษตรผู้ประสบปัญหาในระดบัท้องถ่ิน เข้าเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสียในคณะกรรมการแก้ปัญหาดงักลา่วอยา่งเป็นรูปธรรม 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ผู้จดัการออนไลน์. (2556). เอาบ้าง! ชาวไร่ข้าวโพดอตุรดิตถ์ประท้วง จี ้

รัฐอดุหนนุท่ีไร้เอกสารสิทธิด้วย. สืบค้นเม่ือ 18 สิงหาคม 2561 จาก 

https://mgronline.com/local/detail/9560000115546  
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พืน้ท่ี อําเภอเมือง จงัหวดัอตุรดิตถ์ 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง สมาคมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลยัเทคนิคอุตรดิตถ์ ได้รวมตวัท่ีศาลา

กลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือทําการเรียกร้องและคัดค้านไม่ให้มีการ

ก่อสร้างถนน 4 เลนผา่กลางวิทยาลยั 

ความเป็นมา ความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการดํารงชีวิต (Insecurity) ของนักเรียน

นกัศกึษาวิทยาลยัเทคนิคอตุรดิตถ์ จากการดําเนินโครงการตามผงัเมือง

รวมเมืองอตุรดติถ์ สาย 2ง ท่ีเป็นการก่อสร้างถนน 4 เลนผา่กลางเทคนิค

อุตรดิตถ์บริเวณสนามฟุตบอลและบ้านพกัครู ส่งผลทําให้วิทยาลัยถูก

ผา่แยกออกเป็น 2 สว่น หรืออกแตก 

คู่ขัดแย้งหลัก สมาคมนกัเรียนนกัศึกษาวิทยาลยัเทคนิคอตุรดิตถ์ กับ โยธาธิการและ

ผงัเมืองจงัหวดัอตุรดติถ์ เทศบาลเมืองอตุรดติถ์ 

จุดยืน สมาคมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลยัเทคนิคอุตรดิตถ์ ได้รวมตวัท่ีศาลา

กลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือทําการเรียกร้องและคัดค้านไม่ให้มีการ

ก่อสร้างถนน 4 เลนผา่กลางวิทยาลยั 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ผู้วา่ราชการจงัหวดัอตุรดิตถ์ 

ระยะเวลา พ.ศ. 2559 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต สถานการณ์ดงักลา่วทําให้เม่ือ วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2559 นายสิริชยั ขมุ

หิรัญ ประธานสมาคมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 

นักศึกษาชัน้ ปวส.ปีท่ี 2 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิค

คอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยนกัศึกษาชัน้ ปวช.1-3 และปวส.1-2 ทุกแผนก

วิชาช่าง อาทิ ช่างกลโรงงาน ช่างเช่ือม ช่างโลหะ ช่างไฟฟ้ากําลงั ช่าง

อิเล็กทรอนิกส์และช่างก่อสร้าง รวมจํานวนเกือบ 500 คน ได้รวมตวัท่ี

กรณีศึกษาท่ี 9.4: กรณีนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุตรดติถ์ 

เรียกร้องและคัดค้านไม่ให้มีการก่อสร้างถนน 4 เลนผ่ากลางวิทยาลัย 
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ศาลากลางจงัหวดัอตุรดิตถ์ เพ่ือทําการเรียกร้องและคดัค้านไม่ให้มีการ

ก่อสร้างถนน 4 เลนตดัผา่กลางวิทยาลยัเทคนิคอตุรดิตถ์ดงักลา่ว ตอ่มา 

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เรียกนาย

อภิรักษ์ คําโมง โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัอุตรดิตถ์ นายสุวฒัน์ชยั 

ศรีสพุฒันะกลุ ผู้ อํานวยการวิทยาลยัเทคนิคอุตรดิตถ์ เข้าพบท่ีห้องผู้ว่า

ราชการจงัหวดัอตุรดิตถ์ สอบถามข้อมลูพร้อมปัญหา จากนัน้ได้แตง่ตัง้

คณะทํางานขึน้มา 1 ชดุ เพ่ือจดัการประชมุมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ 

คณะผู้บริหารวิทยาลยัเทคนิคอุตรดิตถ์ โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวัด

อุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ ว่า

ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานคณะกรรมการจัดการประชุม 

หาทางออกเก่ียวกบัการตดัถนนผ่านวิทยาลยัเทคนิคอุตรดิตถ์ พร้อมให้

มีตัวแทนนักศึกษาร่วมประชุมด้วย เพ่ือรับข้อคิดเห็นหรือความเห็น

ร่วมกัน จากนัน้ นายธีรวฒัน์ วุฒิคณุ รองผู้ ว่าราชการจงัหวดัอุตรดิตถ์ 

นําข้อสรุปจากผู้ ว่าราชการจงัหวดัอุตรดิตถ์ ท่ีจะให้ตวัแทนนกัศึกษามี

ส่วนร่วมในการประชุม เพ่ือหาทางออกเก่ียวกับการตัดถนนผ่าน

วิทยาลยัเทคนิคอตุรดิตถ์ นํามาแจ้งให้กลุม่นกัศกึษาฟัง สร้างความดีใจ

ให้กบันกัศกึษาเป็นอย่างมาก จึงพร้อมใจกนัสลายการชมุนมุทนัที โดย

ไมมี่เหตกุารณ์รุนแรงใดเกิดขึน้ 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข ควรมีการเปิดโต๊ะในการเจรจารับฟังความคิดเห็น ความหว่งกงัวล ความ

ต้องการ และสภาพปัญหาท่ีเ กิดขึ น้จริง เ พ่ือสร้างกระบวนการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในมมุมองท่ีแตกตา่งกนัของทัง้สองฝ่าย เพ่ือหา

แนวทางการแก้ไขท่ีเป็นฉนัทามต ิ(Public Consensus) ท่ียอมรับของทัง้

สองฝ่าย และลงลายมือช่ือเพ่ือเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเพ่ือเป็นหลกั

ในการถือปฏิบตัติอ่ไป 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ผู้จดัการออนไลน์. (2559). นศ.ดงัเมืองอตุรดิตถ์กวา่คร่ึงพนั ประท้วง

ต้านสร้างถนน ผา่กลางวิทยาลยั. สืบค้นเม่ือ จาก 18 สิงหาคม 2561 

จาก https://www.matichon.co.th/local/news_32656 
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พืน้ท่ี  อําเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดิตถ์ 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ชาว ตําบลผาเลือด และ ตําบลจริม อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

จํานวน 47 ราย ท่ีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บนํา้ใน

โครงการพระราชดําริห้วยนํา้รี บ้านก่ิวเคียน หมู่ ท่ี  12 ตําบลจริม 

ร้องเรียนขอรับเงินคา่ทดแทนท่ียงัไมไ่ด้รับจาการเวนคืนพืน้ท่ี เพ่ือทําการ

ก่อสร้างอา่งเก็บนํา้ห้วยนํา้รี  

ความเป็นมา จากปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเ ก็บนํ า้ในโครงการ

พระราชดําริห้วยนํา้รี ทําให้  ผู้ อํานวยการสํานกัพฒันาแหล่งนํา้ขนาด

ใหญ่กรมชลประทาน ได้เดินทางมาประชุมกับประชาชนท่ีเรียกร้อง

ขอรับผลประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บนํา้ห้วยนํา้รีฯ โดยมีนายนที 

บิณฑวิหค หวัหน้าโครงการฟืน้ฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บนํา้ห้วย

นํา้รีอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยผู้ แทนของ 

มทบ.35 และ กอ.รมน.จงัหวดัอตุรดิตถ์ เข้าร่วมรับฟัง โดยมีตวัแทนของ

กลุ่มชาวบ้านผู้ ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างจํานวน 47 นาย อธิบาย

ถึงผลกระทบและความเดือดร้อนของชาวบ้านบางส่วนท่ียงัไม่ได้รับการ

เยียวยาจากภาครัฐ 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านผู้ ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บนํา้ในโครงการ

พระราชดําริห้วยนํา้ รี  กับ สํานักพัฒนาแหล่งนํา้ขนาดใหญ่กรม

ชลประทาน 

จุดยืน ชาวบ้านผู้ ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บนํา้ในโครงการ

พระราชดําริห้วยนํา้รี ต้องการการเยียวยาจากภาครัฐ 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ผู้วา่ราชการจงัหวดัอตุรดติถ์, มทบ.35 และ กอ.รมน.จงัหวดัอตุรดติถ์ 

ระยะเวลา พ.ศ. 2560 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยงัไมห่ายขาด ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

กรณีศึกษาท่ี9.5: ความขัดแย้งกรณีผลกระทบ 

จากการสร้างโครงการอ่างเก็บนํา้ห้วยนํา้รีอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
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พลวัต ผลจากการประชุมเพ่ือเจรจาแนวทางการแก้ไขปัญหาและเยียวยา

ชาวบ้านผู้ ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บนํา้ในโครงการ

พระราชดําริห้วยนํา้รี สรุปได้ 3 ประเด็นคือ 1.) ในเร่ืองของผู้ ท่ีได้รับ

ผลกระทบก็จะมีแผนการเยียวยาผู้ ท่ีได้รับผลกระทบท่ีสําคญัอย่างย่ิงก็

คือโครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่ีพระองค์ได้ได้ดําริเพ่ือแก้ปัญหา

ความเดือดร้อนให้กบัประชาชนอยู่แล้ว สว่นประเด็นท่ี 2.) ในเร่ืองแปลง

อพยพทางกรรมการสิทธ์ิก็ได้ทราบข้องมูลดีอยู่แล้วและกําลงัทําข้อมลู

ส่งมาท่ีกรมชลประทาน จะได้มีการพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการร่วม

เพ่ือพิจารณาว่าสิทธ์ิควรจะได้อย่างไร 3.) การแบ่งแปลงท่ีดินจากพ่อ

ไปสู่ลูกต้องมีการพิสูจน์ทราบให้ได้ก่อนว่าตรงไหนสามารถบรรเทา

ความเดือดร้อนให้กบัประชาชนได้ก็จะรีบดําเนินการตอ่ไป  

ระดับความรุนแรง 2 มีความเสียหายตอ่ทรัพย์สิน 

วิธีการแก้ไข ก่อนการดําเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ ควรมีการศึกษา

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ต่อชุมชนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างิย่ง

ผลกระทบทางสงัคม ซึ่งควรจะให้ความสําคญัในกระบวนการเข้าถึง 

(Approach) โดยมีระยะและขัน้ตอนในการประเมิน ดังนี ้1.) ระยะ

ออกแบบ ควรยึดหลกั การคิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือการวางแผนในการ

เข้าถึงชุมชนโดยคํานึงถึงรายละเอียดปลีกย่อยในทุกมิติ ผ่านการทํา

ความเข้าใจ และการสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน 2.) ระยะ

ปฏิบตัิการ ควรคํานึงถึงกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจจะส่งผลกระทต่อ

คนในชมุชน ซึ่งอาจจําเป็นต้องมีแผนรองรับเผ่ือไว้เพ่ือปรับปรุงโครงการ

ให้มีผลกระทบตอ่ชมุชนให้น้อยท่ีสดุ 3.) ระยะเวลาสิน้สดุโครงการ ควร

มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลถึงผลจากโครงการ ความพึง

พอใจของโครงการ รวมถึง ความพึงพอใจ และผลกระทบท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการตามความรู้สึก ความคิดเห็นของคนในชุมชนผู้ ท่ีรับผลกระทบ

โดยตรงจากการพฒันานัน้ๆ 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส. (2017). ย่ืนหนงัสือนายกฯ ร้องเร่งแก้ปัญหา

ผลกระทบ ‘อ่างห้วยนํา้รี’ จ.อตุรดิตถ์. สืบค้นเม่ือ 18 สิงหาคม 2561 

จาก https://www.citizenthaipbs.net/node/20301  
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ประกอบด้วย 

10.1 กรณีชาวบ้านแสนตอ อําเภอขาณวุรลกัษบรีุรวมตวัคดัค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ 

10.2 กรณีกลุม่ประชาชนอําเภอเมืองตอ่ต้านโครงการบริหารจดัการนํา้ของรัฐบาล 

10.3 กรณีชาวนากําแพงเพชรประท้วงโครงการรับจํานําข้าว 

10.4 กรณีชาวบ้านตําบลโป่งนํา้ร้อน อําเภอคลองลานคดัค้านการตดัไม้สกัในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ

ป่าคลองสวนหมาก–คลองขลงุ 

10.5 กรณีกลุม่ผู้ใหญ่บ้านกํานนัย่ืนหนงัสือคดัค้าน ลดวาระการดํารงตําแหนง่เหลือ 5 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดกาํแพงเพชร 
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พืน้ท่ี อําเภอขาณวุรลกัษบรีุ จงัหวดักําแพงเพชร  

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความไม่ปลอดภัยในการดํารงชีวิต ( Insecurity) ผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ในกรณีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ทําให้

ชาวบ้านแสนตอ อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชรออกมา

รวมตวัคดัค้านโครงการดงักลา่ว  

ความเป็นมา จากกรณีทางบริษัทผลิตไฟฟ้าจากขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี มี

โครงการจะตัง้โรงไฟฟ้าขยะขนาด 3 เมกะวัตต์ ท่ีบริเวณบ้านแสนตอ

ใกล้กบัโรงพยาบาลขาณุวรลกัษบรีุ และโรงเรียนขาณุวิทยาโดยนําขยะ

มาเผาทําเชือ้เพลิง โดยอ้างว่า จะช่วยลดปัญหาขยะตกค้างในท้องถ่ิน 

ทําให้ชาวบ้านแสนตอ อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร

ออกมารวมตัวกันท่ีศาลาประชาคม เพ่ือคัดค้านไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ

ดงักลา่ว  

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้าน กบั ทางบริษัทผลิตไฟฟ้าจากขยะแหง่หนึง่ในจงัหวดัสระบรีุ 

จุดยืน ชาวบ้านตําบลแสนตอ อําเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดักําแพงเพชร ย่ืน

หนังสือเพ่ือคดัค้านไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ ท่ีจะมาตัง้ท่ีหมู่บ้าน หวั่นเกิด

ผลเสียกบัชาวบ้าน 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน นายอําเภอขาณวุรลกัษบรีุ และผู้วา่ราชการจงัหวดักําแพงเพชร 

ระยะเวลา พ.ศ. 2559 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต โครงการโรงไฟฟ้าขยะดงักล่าวเข้ามาอย่างรวดเร็วและมีการให้ข้อมลูแก่

ชาวบ้านน้อยมาก แต่จะมีการทําประชาพิจารณ์โดยท่ีชาวบ้านยังไม่

ทราบเร่ืองราวดงักล่าวเลย และ ยงัไม่ทราบข้อมูลอะไรเก่ียวกบัการขอ

อนมุตัิ จาก อบต.แสนตอ นอกจากนี ้ชาวบ้านยงักลวัว่า อาจจะเกิดผล

กรณีศึกษาท่ี 10.1: กรณีชาวบ้านแสนตอ อาํเภอขาณุวรลักษบุรี 

รวมตัวคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ 
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ผลกระทบ ทัง้กลิ่นสารเคมี และ เชือ้โรค ท่ีเกิดจากการสะสมจากขยะ

จํานวนมาก ชาวบ้านจึงร่วมลงช่ือเพ่ือย่ืนเร่ืองคดัค้านให้ถึงท่ีสุด โดย

ขณะนีมี้รายช่ือร่วมคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะแล้วกว่า 2,000 

รายช่ือด้าน นายสมเจต ุโปพ้นัที นายกอบต.แสนตอ กล่าวว่า ขณะนีไ้ด้

ชะลอการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าจากขยะชุมชนออกไปก่อน โดยให้

ชาวบ้านศกึษาข้อมลู และสอบถามจากผู้ ท่ีเคยไปดงูานมาประกอบการ

ตดัสินใจ จากการเจรจาเบือ้งต้น ชาวบ้านได้ตอบโต้ ว่า หนงัสือชะลอ

เป็นเพียงการชะลอโครงการไม่ใช่การหยุดหรือเลิก ซึ่งจะสามารถ

กลับมาทําเม่ือไหร่ก็ได้เพราะเป็นแค่การชะลอการก่อสร้างออกไป

เทา่นัน้ 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข องค์กรภาครัฐในระดบันโยบาย ควรทํางานร่วมกับระดบัจงัหวดั และ

ระดบัท้องถ่ิน เพ่ือเปิดช่องทางทางการส่ือสาร หรือ โต๊ะในการเจรจารับ

ฟังปัญหา เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินโครงการ และเพ่ือ

เปิดโอกาสให้ประชาชนในพืน้ท่ีได้แสดงความคิดเห็น เพ่ือรับฟังปัญหาท่ี

เกิดขึน้ในระดบัท้องถ่ิน และความห่วงกงัวลท่ีมีตอ่โครงการ รวมถึง การ

ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นจริง เพ่ือสร้างความไว้วางใจ (Trust Building) 

ตลอดจนการหามาตรการควบคมุทางสงัคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

จากการดําเนินโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าหงสาร่วมกัน บนพืน้ฐาน

ข อ ง ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ป ร ะ ช า ช น อ ย่ า ง แ ท้ จ ริ ง  ( Meaningful 

Participation)  

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ข่าว 8. (2559). ชาวบ้านแสนตอ จ.กําแพงเพชร รวมตัวคัดค้านการ

ก่ อ ส ร้ า ง โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า ข ย ะ .  สื บ ค้ น เ ม่ื อ  30 สิ ง ห า ค ม  2561 จ า ก 

https://www.thaich8.com/news_detail/9805  
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พืน้ท่ี อําเภอเมือง จงัหวดักําแพงเพชร  

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความไม่ปลอดภัยในการดํารงชีวิต ( Insecurity) ผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ในกรณีแผนบริการจัดการนํ า้ ภายใต้

งบประมาณ 3.5 แสนล้านบาท ในพืน้ท่ีจงัหวดักําแพงเพชร 

ความเป็นมา รัฐบาลมีแผนบริการจัดการนํา้ ภายใต้งบประมาณ 3.5 แสนล้านบาท 

ในพืน้ท่ีจงัหวดักําแพงเพชรโดยการก่อสร้างคลองระบายนํา้หลาก ในลุม่

นํา้ปิงพืน้ท่ี อ.คลองคลงุและขาณุวรลกัษณ์ และมีโครงการสร้างอ่างเก็บ

นํา้ 2 แหง่ในพืน้ท่ี ต.คลองลาน ต.โป่งนํา้ร้อน อ.คลองลาน และโครงการ

พืน้ท่ีปิดล้อม ในเขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชร การจัดทําโครงการ

บริหารจดัการนํา้และอุทกภัยแห่งชาติในวงเงิน 3.5 แสนล้านบาทของ

รัฐบาลนัน้ เป็นอีกหนึ่งโครงการท่ีถูกคดัค้านจากภาควิชาการและภาค

ประชาสังคมถึงความไม่โปรงใสและไม่เหมาะสมตัง้แต่เ ร่ิมต้นคิด

โครงการ การออกกฎหมาย การเปิดประมลู อนัเน่ืองจากไม่คุ้มทนุสร้าง 

ไม่เป็นตามกระบวนการท่ีถกูต้อง  เพราะมีการนําเนือ้หารายละเอียดท่ี

ไม่ได้เป็นตามคําสัง่ของศาลปกครอง เช่น ศาลกําหนดให้เอาแผนแมบ่ท

ไปให้ประชาชนรับฟัง แตรั่ฐบาลพยายามนําเอาโมดลูมาให้ประชาชนรับ

ฟังแทน อนัถือว่าขดัหรือแย้งต่อคําพิพากษาของศาล หนําซํา้โครงการ

บริหารจดัการนํา้ฯ ท่ีจะมีการสร้างอ่างเก็บนํา้เพิ่มขึน้สองแห่งในจงัหวดั

กําแพงเพชรนัน้ ก็ได้มีการสํารวจแล้วว่าจะเป็นการทําลายสิ่งแวดล้อม

มากกว่าแก้ปัญหาอทุกภยั และจะส่งผลกระทบตอ่วิถีชีวิตชาวกะเหร่ียง

เผ่าปกากะญอ ในชุมชนวุ้ งกระสัง ข์  อําเภอคลองลาน จังหวัด

กําแพงเพชร ท่ีดํารงชีวิตอย่างสงบสุขร่วมกับผืนป่า แม่นํา้ลําคลองมา

นาน ซึ่งหากมีการก่อสร้างโครงการดงักล่าวจริง ชาวบ้านในหมู่บ้าน

อาจจะต้องได้รับผลกระทบทัง้ในแง่ของวิถีทํากิน และการหาท่ีอยูใ่หม ่

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้าน กบั รัฐบาล 

กรณีศึกษาท่ี 10.2: กรณีกลุ่มประชาชนอาํเภอเมือง 

ต่อต้านโครงการบริหารจัดการนํา้ของรัฐบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 146 

จุดยืน ชาวบ้านอําเภอเมือง จงัหวดักําแพงเพชรตอ่ต้านโครงการบริหารจดัการ

นํา้ของรัฐบาล 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ศาลปกครอง 

ระยะเวลา พ.ศ. 2556-2558 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต นอกจากการละเมิดสิทธิประชาชนในการรู้เห็นข้อมูลโครงการบริหาร

จดัการนํา้ของรัฐบาลในประเด็นความไม่โปรงใสและไม่เหมาะสมตัง้แต่

เร่ิมต้นคิดโครงการ การออกกฎหมาย การเปิดประมูล อนัเน่ืองจากไม่

คุ้มทุนสร้าง ไม่เป็นตามกระบวนการท่ีถูกต้อง  เพราะมีการนําเนือ้หา

รายละเอียดท่ีไม่ได้เป็นตามคําสั่งของศาลปกครองรัฐบาลยังมีการ

ละเมิดสิทธิของประชาชนในการเข้าร่วมการทําประชาพิจารณ์ ดงัท่ีเห็น

จากกรณีเม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2556 ศาลปกครองกลางพิพากษาให้

รัฐบาลต้องจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น “อย่างทั่วถึง” ทําให้จังหวัด

กําแพงเพชรเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน (โครงการบริหาร

จัดการน้ําและอุทกภยัแห่งชาติ 3.5 แสนล้านบาท) แตก่ารประชุมก็ถูก

คดัค้านโดยภาคประชาสงัคมของจงัหวดักําแพงเพชร ทําให้เจ้าหน้าท่ี

ตํารวจตอบโต้ด้วยการจับตัวแกนนําสองคนท่ีค้านเวทีรับฟังความ

คิด เ ห็นประ ช าช น  โดย เ จ้ าห น้า ท่ี ไ ด้ค วบ คุม แ กน นํา  2 คนไ ป

ดําเนินคดี และจํากดัคนจําพวกหนึง่ด้วยวิธีการทํากําแพงขวางกัน้เพ่ือมิ

ให้เข้าแสดงความคิดเห็นในห้องประชุมของจังหวัดกําแพงเพชร

สถานการณ์ดงักล่าวนํามาซึ่งการสร้างความขดัแย้งและการเผชิญหน้า 

ทักท้วงระหว่างกันของเจ้าหน้าท่ีตํารวจกับองค์กรพัฒนาเอกชนและ

ชาวบ้านจํานวนหนึง่อยา่งเสียหาย 

ระดับความรุนแรง 2 มีความเสียหายต่อชีวิตและทรพย์สิน เน่ืองจากมีการจับกุมแกนนํา 

และตัง้ข้อหาเพ่ือดําเนินคดี 

วิธีการแก้ไข ควรมีการเปิดช่องทาง หรือ โต๊ะในการเจรจารับฟังความคิดเห็น ความ

ห่วงกังวล ความต้องการ และสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้จริง ในรูปของ เวที

ประชาพิจารณ์ เพ่ือสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันใน

มมุมองท่ีแตกตา่งกนัของทัง้ฝ่ายชาวบ้าน และกลุม่ผู้ประกอบการ พร้อม
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กบัการนําข้อเท็จจริงจากเวทีดงักล่าว เข้าสู่เวทีการประชมุในระดบัชาติ 

(การประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร) เพ่ือหา

แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในกรณีเดียวกันในหลายพืน้ท่ี หลาย

จงัหวดัท่ีเป็นมาตรฐาน และเป็นรูปธรรมตอ่ไป 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ไทยพีบีเอส. (2556). ตํารวจผลกัดนักลุม่ค้านโครงการจดัการนํา้ จ.

กําแพงเพชร. สืบค้นเม่ือ 30 สิงหาคม 2561 จาก 

http://news.thaipbs.or.th/content/207074  
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พืน้ท่ี อําเภอเมือง จงัหวดักําแพงเพชร  

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร และความไม่

ปลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ชาวนาจงัหวดักําแพงเพชรชมุนมุร้องเรียน หลงันําข้าวเข้าร่วมโครงการ

รับจํานํา แต่ผ่านมากว่า 2 เดือนแล้วยังไม่ได้รับเงิน ทําให้ไม่มีเงินไป

ชําระหนี ้และทํานารอบใหม ่

ความเป็นมา ชาวนาจังหวัดกําแพชรรวมตัวชุมนุมบริเวณศูนย์ราชการจังหวัด

กําแพงเพชร เพ่ือร้องเรียนกรณีนําข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการรับจํานํา

ข้าวของรัฐบาล แต่ยังไม่สามารถนําใบประทวนไปขึน้เงินกับทาง

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ เน่ืองจากเป็นกลุ่ม

ชาวนาท่ีมีผลผลิตเกินร้อยละ 20 ของผลผลิตทัง้หมด หรือมียอดเงินเกิน 

500,000 บาท จะถกูเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถกูต้อง ปอ้งกนัการทจุริต 

หรือสวมสิทธ์ิข้าวเปลือก ชาวนาบางส่วนรอเงินค่าจํานําข้าวมากว่า 2 

เดือน ทําให้ไม่มีเงินไปชําระหนีท่ี้กู้มาทํานา รวมทัง้ไม่มีทนุสําหรับทํานา

รอบใหม ่

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้าน กบั รัฐบาล 

จุดยืน ชาวนากําแพงเพชรประท้วงโครงการรับจํานําข้าว 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน - 

ระยะเวลา พ.ศ. 2556-2557 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต การค้าภายในจงัหวดักําแพงเพชรเป็นผู้มารับหนงัสือร้องเรียนจากกลุ่ม

เกษตรกร และชีแ้จงว่า ระดับอําเภอกับระดับจังหวัดไม่สามารถให้

คําตอบได้ว่าเงินจะมาถึงวันไหน และจะจ่ายเงินให้ชาวนาได้เม่ือไร 

เพราะไม่มีอํานาจตดัสินใจเร่ืองเงินค่าจํานําข้าว เป็นเร่ืองท่ีรัฐบาลต้อง

แก้ไข แต่ยืนยันจะรายงานปัญหาให้กับผู้ ว่าราชการจังหวัด เพ่ือเร่ง

กรณีศึกษาท่ี 10.3: กรณีชาวนากาํแพงเพชรประท้วงโครงการรับจาํนําข้าว 
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ช่วยเหลือชาวนาท่ีได้รับความเดือนร้อน ทําให้กลุ่มผู้ ชุมนุมพอใจ จึง

ยอมสลายตวั 

ระดับความรุนแรง 2 มีความเสียหายตอ่ทรัพย์สิน 

วิธีการแก้ไข ควรมีการเปิดช่องทาง หรือ โต๊ะในการเจรจารับฟังปัญหาในส่วนกลาง 

(กรุงเทพ) เพ่ือรับฟังปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระดบัท้องถ่ิน และเพ่ือหาแนว

ทางการแก้ไขท่ีเป็นฉันทามติ (Public Consensus) พร้อมกับการนํา

ข้อเท็จจริงจากเวทีดังกล่าว เข้าสู่เวทีการประชุมในระดับชาติ (การ

ประชุมคณะรัฐมนตรี  ห รือ การประชุมสภาผู้ แทนราษฎร)  ใน

แนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวนาปรังตกต่ํา และทบทวน

โครงการประกันรายได้ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือการแก้ไขปัญหาท่ี

ครอบคลุม ทัง้นี ้อาจดําเนินการผ่านการตัง้คณะกรรมการท่ีมีสดัส่วน

ของกลุ่มเกษตรผู้ประสบปัญหาในระดบัท้องถ่ิน เข้าเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสียในคณะกรรมการแก้ปัญหาดงักลา่วอยา่งเป็นรูปธรรม 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ไทยพีบีเอส. (2556). ชาวนากําแพงเพชรประท้วงโครงการรับจํานําข้าว. 

สืบค้นเม่ือ 30 สิงหาคม 2561 จาก 

http://news.thaipbs.or.th/content/144938  
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พืน้ท่ี อําเภอคลองลาน จงัหวดักําแพงเพชร  

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความไม่ปลอดภัยในการดํารงชีวิต (Insecurity) และผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม กรณีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก (ออป.) จะ

ดําเนินการตดัไม้สักในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมาก ตาม

โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมาก-คลองขลุงของ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม แตช่าวบ้านไมเ่ห็นด้วย รวมตวัคดัค้าน เพราะเห็นวา่เป็นต้น

นํา้ลําธาร อยูคู่ช่มุชนมาช้านาน 

ความเป็นมา โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมาก-คลองขลงุ ของ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจะดําเนินโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวน

หมาก-คลองขลงุ โดยจะต้องทําการตดัไม้สกัในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า

คลองสวนหมาก ต.โป่งนํา้ร้อน อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร  แตช่าวบ้าน

ไม่เห็นด้วย รวมตัวคัดค้าน เพราะเห็นว่า เป็นป่าโซน E ในโครงการ

ปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาต ิจํานวน 781 ไร่ ซึ่งชาวบ้านได้เดินสํารวจผืน

ป่าท่ีมีความอุดมสมบรูณ์ และเป็นต้นนํา้ลําธาร ผืนป่าดงักล่าวอยู่คู่กับ

ชุมชนมานาน ชุมชนต่างรักและหวงแหน เพราะเป็นป่าต้นนํา้ท่ีอุดม

สมบรูณ์ ชาวบ้านยงัได้อาศยัหาของป่ามาเป็นอาหารในครัวเรือน 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้าน กบั องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ

จุดยืน ชาวบ้านคดัค้านการตดัไม้สกั ตามโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าคลองสวนหมาก-คลองขลงุ ขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งถึงท่ีสดุ 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน กรมป่าไม้ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

ระยะเวลา พ.ศ. 2561 

สถานะ 4 ได้รับการแก้ไขแล้ว 

กรณีศึกษาท่ี 10.4: กรณีชาวบ้านตาํบลโป่งนํา้ร้อน อาํเภอคลองลาน 

คัดค้านการตัดไม้สักในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาคลองสวนหมาก–คลองขลุง 
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พลวัต สถานการณ์ดังกล่าวทําให้หัวหน้างานสวนป่ากําแพงเพชร องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ เขตตาก (ออป.)  รับผิดชอบพืน้ ท่ี ป่าจังหวัด

กําแพงเพชร คลองสวนหมากต้องเปิดเวทีเพ่ือทําความเข้าใจกับ

ชาวบ้าน โดยให้เหตผุลว่า โครงการดงักล่าวเป็นการปรับปรุงผืนป่าหรือ

การสางป่า เพ่ือจะให้ต้นไม้ในป่าดงักล่าวท่ีต้นเล็กกว่าได้มีพืน้ท่ีในการ

เจริญเติบโตได้เร็ว ซึ่งไม้สกัท่ีตดัจะนําไปขายและนําเงินเข้ารัฐ เพราะ

ทาง ออป.เสียค่าใช้จ่ายในการดแูลรักษาต้นสกัเหล่านีม้านานแล้ว ซึ่ง

เป็นไปตามแผนการตดัไม้ของกรมป่าไม้ แตอ่ยา่งไรก็ตามชาวบ้านยงัคง

ไมเ่ห็นด้วย และทําการคดัค้านการตดัไม้สกัอย่างถึงท่ีสดุ ซึง่หวัหน้างาน

สวนป่ากําแพงเพชร องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) จะนําเร่ืองการ

คดัค้านกลบัไปรายงานผู้บงัคบับญัชาตอ่ไป 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข ก่อนการดําเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ ควรมีการศึกษา

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ต่อชุมชนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างิย่ง

ผลกระทบทางสังคม ซึ่งควรจะให้ความสําคญัในกระบวนการเข้าถึง 

(Approach) โดยมีระยะและขัน้ตอนในการประเมิน ดังนี ้1.) ระยะ

ออกแบบ ควรยึดหลกั การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) เพ่ือ

การวางแผนในการเข้าถึงชมุชนโดยคํานงึถึงรายละเอียดปลีกยอ่ยในทกุ

มิติ ผ่านการทําความเข้าใจ และการสร้างความสมัพนัธ์กบัคนในชุมชน 

2.) ระยะปฏิบตัิการ ควรคํานึงถึงกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจจะสง่ผล

กระทตอ่คนในชมุชน ซึง่อาจจําเป็นต้องมีแผนรองรับเผ่ือไว้เพ่ือปรับปรุง

โครงการให้มีผลกระทบต่อชุมชนให้น้อยท่ีสุด 3.) ระยะเวลาสิน้สุด

โครงการ ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลถึงผลจาก

โครงการ ความพึงพอใจของโครงการ รวมถึง ความพึงพอใจ และ

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากโครงการตามความรู้สึก ความคิดเห็นของคนใน

ชมุชนผู้ ท่ีรับผลกระทบโดยตรงจากการพฒันานัน้ๆ 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ไทยรัฐ. (2561). ออป.ยอมถอย ชะลอตดัต้นสกั อายคุร่ึงร้อยปี ป่าคลอง

สวนหมากฯ. สืบค้นเม่ือ 30 สิงหาคม 2561 จาก 

https://www.thairath.co.th/content/1349334  
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พืน้ท่ี อําเภอเมือง จงัหวดักําแพงเพชร 

ประเภท ความขดัแย้งด้านโครงสร้าง ด้านข้อมลูขา่วสาร และด้านผลประโยชน์  

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ชมรมกํานนัผู้ ใหญ่บ้าน จงัหวดักําแพงเพชร ย่ืนหนงัสือร้องเรียนตอ่ผู้ว่า

ราการจงัหวดักําแพงเพชร เพ่ือคดัค้านการปฏิรูปโครงสร้างขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน โดยการควบรวมองค์การบริหารสว่นตําบล แล้วยก

ฐานะให้เป็นเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร และขอ

คัดค้านข้อเสนอประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองท้องท่ี พระพุทธศกัราช 2457 ในส่วนท่ีเก่ียวกับวาระการดํารง

ตําแหน่งกํานนั  ผู้ ใหญ่บ้าน เหลือ 5 ปี และการประเมินผลการปฏิบัติ

หน้าท่ีกํานนั ผู้ใหญ่บ้านทกุ 3 ปี 

ความเป็นมา รัฐบาลมีแนวนโยบายท่ีจะปฏิรูปโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน โดยการควบรวมองค์การบริหารสว่นตําบล แล้วยกฐานะให้เป็น

เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร และมีความพยายาม

แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ลั ก ษ ณ ะ ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ท่ี 

 พระพุทธศักราช 2457 ในส่วนท่ีเ ก่ียวกับวาระการดํารงตําแหน่ง

กํานัน  ผู้ ใหญ่บ้าน เหลือ 5 ปี และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี

กํานัน ผู้ ใหญ่บ้านทุก 3 ปี ทําให้ชมรมกํานันผู้ ใหญ่บ้าน จังหวัด

กําแพงเพชรเกิดความไม่มัน่ใจตอ่แนวนโยบายดงักล่าวซึ่งอาจจะส่งผล

กระทบท่ีต่อการดํารงตําแหน่ง และการปฎิบัติหน้าท่ีของพวกตน จึง

รวมตวัมาย่ืนหนงัสือร้องเรียนตอ่ผู้วา่ราการจงัหวดักําแพงเพชร 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้าน กบั รัฐบาล 

จุดยืน ชมรมกํานนัผู้ใหญ่บ้าน จงัหวดักําแพงเพชร คดัค้านการปฏิรูปโครงสร้าง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการควบรวมองค์การบริหารส่วน

ตําบล แล้วยกฐานะให้เป็นเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาล

นคร และคัดค้านข้อเสนอประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

ลกัษณะปกครองท้องท่ี พระพุทธศกัราช 2457 ในส่วนท่ีเก่ียวกับวาระ

กรณีศึกษาท่ี 10.5: กรณีกลุ่มผู้ใหญ่บ้านกาํนันย่ืนหนังสือคัดค้าน  

ลดวาระการดาํรงตาํแหน่งเหลือ 5 ปี 
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การดํารงตําแหนง่กํานนั  ผู้ใหญ่บ้าน เหลือ 5 ปี และการประเมินผลการ

ปฏิบตัหิน้าท่ีกํานนั ผู้ใหญ่บ้านทกุ 3 ปี 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ผู้วา่ราชการจงัหวดักําแพงเพชร 

ระยะเวลา พ.ศ. 2560 

สถานะ 4 ได้รับการแก้ไขแล้ว 

พลวัต หลังจากการย่ืนหนงัสือร้องเรียนดงักล่าว ทางจังหวดักําแพงเพชร ได้

ชี แ้จงทําความเข้าใจให้ปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาวินัยโดย

เคร่งครัด  หากมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นใดๆ ให้เสนอผ่าน

ผู้ บังคับบัญชาโดยตรง  และในการเสนอความคิดเห็นดังกล่าวนัน้ 

จะต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียแก่บุคคลใด  อีกทัง้ไม่ก่อให้เกิดความ

แตกแยกหรือสร้างความสับสนแก่ประชาชน และไม่กระทบต่อความ

มั่นคงของประเทศ หลังจากกลุ่มกํานันผู้ ใหญ่บ้านได้ย่ืนหนังสือตาม

ความประสงค์เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัได้สง่ไปยงัไงเหนือเสร็จสิน้แล้ว

ทัง้หมดก็เดนิทางกลบัภมูิลําเนากนัอยา่งสงบ  

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข ควรมีการเปิดช่องทาง หรือ โต๊ะในการเจรจารับฟังความคิดเห็น ความ

ห่วงกังวล ความต้องการ และสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้จริง ในรูปของ เวที

ประชาพิจารณ์ เพ่ือสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันใน

มมุมองท่ีแตกตา่งกนัของทัง้ฝ่ายชาวบ้าน และกลุม่ผู้ประกอบการ พร้อม

กบัการนําข้อเท็จจริงจากเวทีดงักล่าว เข้าสู่เวทีการประชมุในระดบัชาติ 

(การประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร) เพ่ือหา

แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในกรณีเดียวกันในหลายพืน้ท่ี หลาย

จงัหวดัท่ีเป็นมาตรฐาน และเป็นรูปธรรม เพ่ือประโยชน์สงูสดุของคนใน

ชมุชนเป็นสําคญั 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ข่าวจงัหวดักําแพงเพชร. (2560). ผู้ ใหญ่บ้านกํานนัย่ืนหนงัสือคัดค้าน 

ลดวาระการดํารงตําแหนง่เหลือ 5 ปี. สืบค้นเม่ือ 30 สิงหาคม 2561 จาก 

https://www.kppnews.net/2017/04/10/53166  
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ประกอบด้วย 

11.1 กรณีชาวบ้านอําเภอหนองบวัประท้วงคดัค้านโครงการโรงไฟฟ้าขยะ  

11.2 การชมุนมุประท้วงเข่ือนแมว่งก์ 

11.3 กรณีชาวบ้านอําเภอไพศาลีประท้วงคดัค้าน ต้านโรงงานไฟฟ้าขยะ 

11.4 กรณีกลุม่คนงานจากโรงซอสพริกและเกษตรกรผู้ปลกูพริกประท้วงและร้องขอความเป็นธรรม 

เน่ืองจากอตุสาหกรรมจงัหวดัสัง่ปิดโรงงานผลิตซอสพริก 

11.5 กรณีชาวบ้านอําเภอบรรพตพิสยั ประท้วงคดัค้านการอนญุาตใิห้บริษัทเอกชนดําเนินกิจการ

ทา่ขดุทราย 

 

 

 

 

 

 

 

  

11. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดนครสวรรค์ 
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พืน้ท่ี อําเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความไม่ปลอดภัยในการดํารงชีวิต ( Insecurity) ผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม และสขุภาพ ในกรณีการดําเนินการสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน

ขยะของบริษัทเอกชน (บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จํากดั) 

ความเป็นมา โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะของบริษัทเอกชน (บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี 

จํากดั) เป็นโครงการท่ีเก่ียวข้องกบันโยบายของรัฐบาล โดยเปิดทางให้

เอกชนร่วมลงทนุ กลายเป็นปัญหาความขดัแย้ง เม่ือชาวอําเภอหนองบวั 

จงัหวดันครสวรรค์ โดยชาวบ้าน อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ กว่า 500 คน 

ออกมาคดัค้านโครงการดงักล่าว และร่วมฟังการปราศรัยและถือป้าย

คดัค้าน ท่ีบริเวณหน้าท่ีวา่การอําเภอหนองบวั เพ่ือแสดงออกไมเ่ห็นด้วย

กบัการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานจากขยะท่ีกําลงัจะเกิดขึน้ในพืน้ท่ี  

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้าน กบั บริษัทเอกชนท่ีดําเนินการสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 

จุดยืน ชาวหนองบวัประท้วงหน้าอําเภอ คดัค้านโครงการโรงไฟฟ้าขยะ โดย

เรียกร้องให้บริษัทเอกชนยุติการก่อสร้างและยุติการดําเนินการทันที 

เพราะไม่ไว้ใจกระบวนการผลิตไฟฟ้าของบริษัทเอกชนแห่งนี ้และยัง

กงัวลว่าหากสามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะได้แล้ว อาจทําให้เกิดมลพิษ

ทําลายสขุภาพของประชาชน 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ผู้ ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบักิจการพลงังาน ผู้ อํานวยการฝ่ายสํานกังานคณะกรรมการกํากับ

กิจการพลังงานประจําเขต 3 (นครสวรรค์) อุตสาหกรรมจังหวัด

นครสวรรค์ นายอําเภอหนองบวั และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

หนองบวั 

ระยะเวลา 2560 - ปัจจบุนั 

สถานะ 3 กําลงัอยูร่ะหวา่งการแก้ไข 

กรณีศึกษาท่ี 11.1: กรณีชาวบ้านอาํเภอหนองบัว 

ประท้วงคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าขยะ 
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พลวัต การเคล่ือนไหวคดัค้านโรงไฟฟ้าขยะของชาวอําเภอหนองบวั ทําให้รอง

ผู้ ว่าราชการจังหวดันครสวรรค์ เข้าให้ข้อมูลกับประชาชน โดยระบุว่า 

การดําเนินการของบริษัทเอกชนยงัมีอีกหลายขัน้ตอนท่ีต้องขออนุญาต 

แม้ท่ีผ่านมาจะทําตามขัน้ตอนถกูต้อง แตห่ลกัการสําคญัคือการยอมรับ

จากคนในพืน้ท่ี ซึ่งต้องอาศยักระบวนการประชาพิจารณ์ท่ีประชาชนจะ

ออกมาแสดงความคิดเห็น หลังการชีแ้จงรองผู้ ว่าราชการจังหวัด

นครสวรรค์ย่ืนข้อเสนอให้ชาวบ้านส่งตวัแทน 13 คน เพ่ือหารือกับส่วน

ราชการและบริษัทเอกชน แตช่าวบ้านไมรั่บข้อเสนอ โดยขอให้เปิดศาลา

ประชาคมเพ่ือให้ทกุคนเข้าฟังได้ แตก็่ถกูปฏิเสธ ก่อนท่ีรองผู้วา่ฯ จะเดิน

กลบั ชาวบ้านยืนยนัว่าจะยงัคงรวมตวักนัท่ีหน้าอําเภอหนองบวั จนกว่า

จะมีตวัแทนบริษัทเอกชนมาชีแ้จงและได้คําตอบท่ีชดัเจน เบือ้งต้นพบว่า 

ท่ีรวมตวัมาชมุนมุกนัวนันีเ้พราะกลุ่มชาวบ้านสดุจะทนแล้ว เน่ืองจากท่ี

ผ่านมามีการย่ืนหนงัสือยตุิการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะมาหลายครัง้แตก็่

ไม่เป็นผล ส่วนเร่ืองท่ีต้องคดัค้าน เน่ืองจากกลุ่มชาวบ้านมีความเป็น

กังวล ไม่ไว้ใจกระบวนการผลิตไฟฟ้าของบริษัทเอกชนแห่งนี ้และยัง

กงัวลว่าหากสามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะได้แล้ว อาจทําให้เกิดมลพิษ

ทําลายสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน

โดยตรง โดยเฉพาะท่ีตัง้โรงไฟฟ้าขยะอยู่ในพืน้ท่ีสูง และรัศมีโดยรอบ

โรงไฟฟ้าระยะ 3 กิโลเมตรมีวดั โรงเรียน และชุมชนหนาแน่นตัง้อยู่ ซึ่ง

อาจจะได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอีกเป็นจํานวนมาก ทัง้นี ้รองผู้ว่า

ฯ ได้มาเจรจากบักลุม่ผู้ชมุนมุอีกครัง้ โดยให้ข้อมลูวา่การดําเนินการของ

บริษัทเอกชนยงัมีอีกหลายขัน้ตอนท่ีต้องขออนญุาต แม้ท่ีผ่านมาจะทํา

ตามขัน้ตอนถูกต้อง แตห่ลกัการสําคญัคือ การยอมรับจากคนในพืน้ท่ี 

ซึ่งต้องอาศยักระบวนการประชาพิจารณ์ท่ีประชาชนจะออกมาแสดง

ความคดิเห็น แตก่ลุม่ชาวบ้านยงัคงยืนยนัว่าจะยงัเดินทางมารวมตวักัน

ท่ีหน้าอําเภอหนองบวั หลงัจากนีเ้ร่ือยๆ จนกวา่จะยตุิการสร้างโรงไฟฟ้า

ขยะอย่างเด็ดขาด และจะนัดรวมตัวหารือกันใหม่อีกครัง้ในวันท่ี 28 

พฤศจิกายนนี  ้ ณ ท่ีว่าการอําเภอหนองบัว ล่าสุด เ ม่ือวัน ท่ี  29 

พฤศจิกายน 2560 ท่ีศูนย์บริการประชาชน ทําเนียบรัฐบาล กลุ่ม

เครือข่ายชาวบ้าน ต.หนองบวั อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ เดินทางมาย่ืน

หนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เร่ือง ขอคดัค้านและไม่ให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
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ขยะแปรรูป (RDF) บริเวณหมู่ท่ี 17 ตําบลหนองบัว อําเภอหนองบัว 

จงัหวดันครสวรรค์ โดยมีผอ.ส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน 

เป็นผู้ รับเร่ืองไว้เพ่ือดําเนินการตอ่ไป 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข ก่อนการดําเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ ควรมีการศึกษา

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ต่อชุมชนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างิย่ง

ผลกระทบทางสังคม ซึ่งควรจะให้ความสําคญัในกระบวนการเข้าถึง 

(Approach) โดยมีระยะและขัน้ตอนในการประเมิน ดังนี  ้1.) ระยะ

ออกแบบ ควรยึดหลกั การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) เพ่ือ

การวางแผนในการเข้าถึงชมุชนโดยคํานงึถึงรายละเอียดปลีกยอ่ยในทกุ

มิติ ผ่านการทําความเข้าใจ และการสร้างความสมัพนัธ์กบัคนในชุมชน 

2.) ระยะปฏิบตัิการ ควรคํานึงถึงกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจจะสง่ผล

กระทตอ่คนในชมุชน ซึ่งอาจจําเป็นต้องมีแผนรองรับเผ่ือไว้เพ่ือปรับปรุง

โครงการให้มีผลกระทบตอ่ชมุชนให้น้อยท่ีสดุ รวมถึงควรมีการเปิดพืน้ท่ี

ในการส่ือสาร และแสดงความคิดเห็น ความห่วงกังวล ปัญหา และ

อุปสรรคในการดําเนินการ และมีช่องทางในการติดตามเร่ืองราวร้อง

ทุกข์ และการแจ้งข่าวคราวความคืบหน้าในการดําเนินงานให้กับ

ประชาชนรับทราบความเคล่ือนไหว บนพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 3.) ระยะเวลาสิน้สุดโครงการ ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลถึงผลจากโครงการ ความพึงพอใจของโครงการ รวมถึง 

ความพึงพอใจ และผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากโครงการตามความรู้สึก 

ความคิดเห็นของคนในชมุชนผู้ ท่ีรับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนา

นัน้ๆ 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล  https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_639815  

  

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_639815
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พืน้ท่ี  อําเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความหว่งกงัวล ความรู้สกึไมป่ลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้าน 

และมมุมองท่ีไมต่รงกนัของชาวบ้านกลุ่มท่ีสนบัสนนุให้ก่อสร้างเข่ือนแม่

วงก์ กบั กลุม่ NGO ชมุนมุคดัค้านการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์  

ความเป็นมา การตอ่สู้ทางความคดิระหวา่งชาวบ้านกลุ่มท่ีสนบัสนนุให้ก่อสร้างเข่ือน

แม่วงก์ และกลุ่ม NGO ท่ีชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์ 

ชาวบ้านกลุ่มท่ีสนับสนุนให้ก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์ ยืนยนัว่า การสร้าง

เข่ือนแม่วงก์จะลดปัญหานํา้ท่วมในพืน้ท่ี อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 

ได้ ในขณะท่ีกลุ่ม NGO ท่ีชุมนุมคดัค้านการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์ มอง

ว่า การสร้างเข่ือนจะทําให้เกิดผลกระทบท่ีเป็นปัญหาทัง้ในด้านนิเวศ 

และด้านเศรษฐกิจและสงัคม 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านกลุม่ท่ีสนบัสนนุให้ก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์ กบั กลุม่ NGO ชมุนมุ

คดัค้านการก่อสร้างเข่ือนแมว่งก์ 

จุดยืน ชาวบ้านกลุ่มท่ีสนับสนุนให้ก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์ ยืนยนัว่า การสร้าง

เข่ือนแม่วงก์จะลดปัญหานํา้ท่วมในพืน้ท่ี อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 

ได้ ในขณะท่ีกลุ่ม NGO ท่ีชุมนุมคดัค้านการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์ มอง

ว่า การสร้างเข่ือนจะทําให้เกิดผลกระทบท่ีเป็นปัญหาทัง้ในด้านนิเวศ 

และด้านเศรษฐกิจและสงัคม 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน - 

ระยะเวลา พ.ศ. 2556 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต การตอ่สู้ทางความคิดระหว่างชาวบ้านกลุ่มท่ีสนบัสนนุให้ก่อสร้างเข่ือน

แม่วงก์ และกลุ่ม NGO ท่ีชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์

กรณีศึกษาท่ี 11.2: กรณีการชุมนุมประท้วงเข่ือนแม่วงก์ 
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ขยายตัวลุกลามมากย่ิงขึน้ เม่ือกลุ่มผู้ สนับสนุนสร้างเข่ือนแม่วงก์ 

รวมตวัเรียกร้องนายกรัฐมนตรี เดินหน้าโครงการชีแ้ก้ปัญหานํา้ท่วม ขู่

หากไร้ผลยกขบวนบุกเมืองหลวง ประกาศขับไล่กลุ่มเอ็นจีโอห้ามเข้า

พืน้ท่ี ด้านกลุ่ม NGO ท่ีคัดค้าน เดินเท้าต่อต้านคัดค้านการก่อสร้าง

เข่ือนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ท่ีนําโดยนายศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการ

มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร พร้อมเครือข่ายเดินเท้ามาจาก  จ.นครสวรรค์ 

เป็นระยะทาง 388 กิโลเมตร ซึ่งเร่ิมเดินเท้าตัง้แต่วันท่ี 10 ก.ย. 2556 

จากหนว่ยพิทกัษ์ป่าแม่เรวา อทุยานแหง่ชาติแม่วงก์ เพ่ือรณรงค์คดัค้าน

สรุปผลรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) 

โครงการเข่ือนแม่วงก์ ด้วยการเดินเท้าแสดงการคัดค้านมายังหอ

ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 22 ก.ย.  2556 และมี

ประชาชนเข้าร่วมจํานวนมาก  โดยเม่ือ 25 ก.ย.  2556 ผู้ ส่ือขา่วรายงาน

ว่า ท่ีบริเวณลานหน้าท่ีว่าการ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ชาวบ้านจาก

พืน้ท่ี จ.นครสวรรค์ กําแพงเพชร และ จ.อทุยัธานี มารวมตวัชมุนมุแสดง

พลงัต้องการเข่ือนแม่วงก์ จํานวนมากมีการถือป้ายขบัไล่กลุ่มเอ็นจีโอ 

ไมใ่ห้เข้ามาในพืน้ท่ี มีการนําเวทีขนาดใหญ่มาติดตัง้ ก่อนท่ีนายก อบต. 

กํานันและผู้ ใหญ่บ้าน ต่างผลัดกันขึน้ปราศรัยพูดปลุกระดมชาวบ้าน 

เร่ืองความสําคญัของเข่ือนแมว่งก์ โดยอ้างวา่หากโครงการก่อสร้างเข่ือน

แม่วงก์แล้วเสร็จจะส่งเสริมอาชีพเป็นแหล่งท่องเท่ียว มีนํา้ให้เกษตรกร

ทํานาตลอดทัง้ปี  เม่ือถึงฤดฝูนจะบรรเทาปัญหานํา้ท่วมได้ ส่วนสตัว์ป่า 

ต้นไม้ สามารถหามาทดแทนได้ แต่ถ้าการชุมนุมไม่มีผลต่อการ

ขบัเคล่ือนโครงการอาจจะยกระดบัการชุมนมุด้วยการเคล่ือนขบวนเข้า

กรุงเทพมหานครต่อไป ต่อมากลุ่มตัวแทนได้ย่ืนหนังสือกับนายสมดี 

คชายัง่ยืน รอง ผวจ.นครสวรรค์ เพ่ือส่งต่อให้นายกรัฐมนตรี เร่งอนุมตัิ

โครงการสร้างเข่ือนแม่วงก์ ตอ่มานายปลอดประสพ สรัุสวดี รองนายกฯ 

เดินทางมาขึน้เวทีชีแ้จงกับกลุ่มผู้ชุมนุม และรับปากว่าเข่ือนแม่วงก์จะ

สร้างอย่างแน่นอน  สร้างความยินดีต่อชาวบ้านท่ีมาร่วมชุมนุมต่าง

แสดงความพอใจและแยกย้ายกนักลบั ในขณะเดียวกนั น.ส.ย่ิงลกัษณ์ 

ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีการคัดค้าน

ก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์วา่ รัฐบาลยินดีรับฟังข้อคิดเห็น และข้อห่วงใยของ

ประชาชน ขออนุญาตให้คณะกรรมการบริหารจัดการนํา้และอุทกภัย 
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(กบอ.) และนายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกฯ ในฐานะประธาน

กบอ.ลงไปพดูคยุกบัตวัแทนผู้คดัค้าน และเชิญตวัแทนภาคประชาชนมา

พูดคุยเ พ่ือสะท้อนข้อเท็จจริง จุดยืนของกบอ.และรัฐบาลจะยึด

ประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลกั ต้องมององค์

รวมทัง้ผู้ ท่ีรับผลกระทบบริเวณสร้างเข่ือน และผู้ รับผลกระทบในกรณีท่ี

ไม่มีเข่ือน คํานึงโจทย์ใหญ่ในวตัถปุระสงค์ของการบริหารจดัการนํา้ คือ

ต้องการปกป้องไม่ให้มวลนํา้จากพืน้ท่ีตอนบนไหลลงมาทําให้เกิด

อุทกภัย ขณะเดียวกันรัฐบาลเข้าใจธรรมชาติต่างๆ ท่ีต้องสูญเสียจาก

การสร้างเข่ือน ถ้ามีเสียงคดัค้านกระทบกับคนหมู่มากก็ต้องรอ ถ้าทํา

แล้วเกิดความเสียหายก็ต้องดผูลกระทบ แล้วมาประเมินกนัอีกครัง้ เช่ือ

ว่ามีทางออกหลายทาง ขอให้ฝ่ายเทคนิคเสนอทางออกก่อนไม่ว่าจะ

ตัดสินใจอย่างไร สุดท้ายต้องนําเข้าท่ีประชุม ครม. ซึ่งในช่วงต่อไป

คณะกรรมาธิการฯ จะเชิญนายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกฯ และ

นายศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมลูนิธิสืบ นาคะเสถียร เข้าชีแ้จงและลง

พืน้ท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงตอ่ไป 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข ก่อนการดําเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ ควรมีการศึกษา

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ต่อชุมชนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างิย่ง

ผลกระทบทางสงัคม ซึ่งควรจะให้ความสําคญัในกระบวนการเข้าถึง 

(Approach) โดยมีระยะและขัน้ตอนในการประเมิน ดังนี ้1.) ระยะ

ออกแบบ ควรยึดหลกั การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) เพ่ือ

การวางแผนในการเข้าถึงชมุชนโดยคํานงึถึงรายละเอียดปลีกยอ่ยในทกุ

มิติ ผ่านการทําความเข้าใจ และการสร้างความสมัพนัธ์กบัคนในชุมชน 

2.) ระยะปฏิบตัิการ ควรคํานึงถึงกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจจะสง่ผล

กระทตอ่คนในชมุชน ซึ่งอาจจําเป็นต้องมีแผนรองรับเผ่ือไว้เพ่ือปรับปรุง

โครงการให้มีผลกระทบตอ่ชมุชนให้น้อยท่ีสดุ รวมถึงควรมีการเปิดพืน้ท่ี

ในการส่ือสาร และแสดงความคิดเห็น ความห่วงกังวล ปัญหา และ

อุปสรรคในการดําเนินการ และมีช่องทางในการติดตามเร่ืองราวร้อง

ทุกข์ และการแจ้งข่าวคราวความคืบหน้าในการดําเนินงานให้กับ

ประชาชนรับทราบความเคล่ือนไหว บนพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 3.) ระยะเวลาสิน้สุดโครงการ ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ 
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และประเมินผลถึงผลจากโครงการ ความพึงพอใจของโครงการ รวมถึง 

ความพึงพอใจ และผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากโครงการตามความรู้สึก 

ความคิดเห็นของคนในชมุชนผู้ ท่ีรับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนา

นัน้ๆ 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล เทพนคร วรรณมหาชยั. (2559). ยทุธวิธีของขบวนการเคล่ือนไหวทาง

สิ่งแวดล้อมในการคดัค้านรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

และสขุภาพ โครงการเข่ือนแมว่งก์. วิทยานิพนธ์ (ร.ม.). จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั. กรุงเทพ 
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พืน้ท่ี อําเภอไพศาลี จงัหวดันครสวรรค์ 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความห่วงกังวล และความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และ

สขุภาพของชาวบ้าน จากการดําเนินงานของโครงการโรงงานไฟฟ้าขยะ

ซึ่งเป็นความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตําบลไพศาลีร่วมกบับริษัท

เสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จํากดั ซึง่ชาวบ้านสว่นใหญ่วิตกกงัวลมาก

ว่า การเผาขยะจะก่อให้เกิดและแพร่กระจายมลพิษไดออกซิน (Dioxin) 

ซึง่เป็นสารก่อมะเร็งกระทบตอ่ชาวบ้านโดยรวม 

ความเป็นมา โรงไฟฟ้าขยะอําเภอไพศาลี มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 60 ไร่ ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีราบสงู 

หมู ่8 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ มีพืน้ท่ีตดิริมตลิ่งลํานํา้ลําคลอง 

สามารถเผาขยะไม่ต่ํากว่า 600 ตนั ต่อ วนั นําความร้อนจากการเผา

กําจดัขยะไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้วนัละ 9.5 เมกกะวตัต์ ซึ่งประชาชนใน

พืน้ท่ีเกรงว่าจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าดงักล่าว 

ตามมาภายหลงั จงึได้รวมตวัออกมาคดัค้านการสร้าง แตก็่ยงัมีบางส่วน

ท่ีเขียนปา้ยให้การสนบัสนบัสนนุ  

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้าน กบั องค์การบริหารส่วนตําบลไพศาลีร่วมกบับริษัทเสริมทรัพย์

ไพศาล กรุ๊ป 1999 จํากดั 

จุดยืน ชาวบ้านคดัค้านโครงการโรงไฟฟ้าขยะอําเภอไพศาลี โดยย่ืนฟ้องเพิก

ถอนใบอนุญาตก่อสร้างและประกอบกิจการโรงงานไฟฟ้าดงักล่าวต่อ

ศาลปกครองนครสวรรค์ 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ศาลปกครองนครสวรรค์, คณะกรรมาธิการการพลงังาน สภานิตบิญัญัติ

แหง่ชาต ิ 

ระยะเวลา พ.ศ. 2559-2560 

สถานะ 3 กําลงัอยูร่ะหวา่งการแก้ไข 

พลวัต จนเม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2559 ณ อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 

คณะกรรมาธิการการพลงังาน สภานิติบญัญัติแห่งชาติ นําโดย พลเอก 

กรณีศึกษาท่ี 11.3: กรณีชาวบ้านอาํเภอไพศาลี 

ประท้วงคัดค้าน ต้านโรงงานไฟฟ้าขยะ 
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สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ศึกษาดงูาน เพ่ือรับฟัง

ปัญหาการคดัค้านการสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลขยะชมุชนไพศาลี 

พร้อมเย่ียมชมพืน้ท่ีจะสร้างโรงไฟฟ้า โดยได้มีการหารือร่วมกันกับรอง

ผู้ ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอําเภอไพศาลี และหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือหาแนวทางแก้ไขตอ่ไป ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 21 มิถนุายน 2560 

ชาวบ้านในพืน้ท่ีตําบลไพศาลี จ.นครสวรรค์ จํานวน 472 คนจะได้

เดินทางไปยงัศาลปกครองนครสวรรค์ เพ่ือย่ืนฟ้องนายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบลไพศาลี และประธานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

ฐานปฏิบตัิหน้าท่ีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และละเลยการปฏิบตัิหน้าท่ี

กรณีให้ใบอนญุาตก่อสร้างและประกอบกิจการโรงงานเผาขยะเพ่ือผลิต

ไฟฟ้า ทัง้ๆ ท่ีสถานท่ีตัง้อยู่ใกล้แหล่งผลิตนํา้ดิบเพ่ือการทําประปาของ

ชมุชน ทัง้นีโ้ครงการโรงงานเผาขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้าดงักลา่วดําเนินการไม่

เป็นไปตามกฎหมายตามขัน้ตอน วิธีการตามท่ีกฎหมายกําหนดไม่มีการ

รับฟังความคิดเห็นตามระเบียบท่ีกฎหมายบญัญัติโดยเฉพาะระเบียบ

คณะกรรมการกํากบักิจการพลงังานว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นและ

ทําความเข้าใจกับประชาชนและผู้ มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออก

ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2559 อีกทัง้การเลือกใช้

พืน้ท่ีตําบลไพศาลีเป็นพืน้ท่ีกําจัดขยะไม่ได้อยู่ในแผนของจังหวัด

นครสวรรค์ท่ีกําหนดให้เทศบาลตําบลท่าตะโกเป็นศนูย์กลางกําจดัขยะ

ของจงัหวดัไมใ่ชท่ี่ตําบลไพศาลี 

ระดับความรุนแรง 2 มีความเสียหายต่อชีวิตและทรพย์สิน เน่ืองจากมีการจับกุมแกนนํา 

และตัง้ข้อหาเพ่ือดําเนินคดี 

วิธีการแก้ไข ก่อนการดําเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ ควรมีการศึกษา

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ต่อชุมชนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างิย่ง

ผลกระทบทางสงัคม ซึ่งควรจะให้ความสําคญัในกระบวนการเข้าถึง 

(Approach) โดยมีระยะและขัน้ตอนในการประเมิน ดังนี ้1.) ระยะ

ออกแบบ ควรยึดหลกั การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) เพ่ือ

การวางแผนในการเข้าถึงชมุชนโดยคํานงึถึงรายละเอียดปลีกยอ่ยในทกุ

มิติ ผ่านการทําความเข้าใจ และการสร้างความสมัพนัธ์กบัคนในชุมชน 

2.) ระยะปฏิบตัิการ ควรคํานึงถึงกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจจะสง่ผล

กระทตอ่คนในชมุชน ซึ่งอาจจําเป็นต้องมีแผนรองรับเผ่ือไว้เพ่ือปรับปรุง
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โครงการให้มีผลกระทบต่อชุมชนให้น้อยท่ีสุด 3.) ระยะเวลาสิน้สุด

โครงการ ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลถึงผลจาก

โครงการ ความพึงพอใจของโครงการ รวมถึง ความพึงพอใจ และ

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากโครงการตามความรู้สึก ความคิดเห็นของคนใน

ชุมชนผู้ ท่ีรับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนานัน้ๆ รวมถึงการสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วม ในรูปของการจัดตัง้คณะกรรมการร่วมท่ีมี

สัดส่วนของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในทุกภาคส่วน เพ่ือประโยชน์ในการ

ขบัเคล่ือน ศกึษา และตรวจสอบโครงการดงักล่าวอย่างถ่ีถ้วน รอบคอบ 

และเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ไทยรัฐ. (2559). ชาวไพศาลี ต้านโรงงานไฟฟ้าขยะ หวัน่สร้างมลพิษใน

พืน้ท่ี. สืบค้นเม่ือ 30 สิงหาคม 2561 จาก 

https://www.thairath.co.th/content/582778  
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พืน้ท่ี อําเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์  

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร และความไม่

ปลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง คนงานจากโรงซอสพริกและเกษตรกรผู้ปลูกพริกกว่า 200 คน เดินทาง

ไปยงัหน้าศาลากลางจงัหวดันครสวรรค์ พร้อมชูป้ายกระดาษประท้วง

และร้องขอความเป็นธรรมจากผู้ ว่าราชการจงัหวัดนครสวรรค์ หลงัถูก

ลอยแพ เน่ืองจากอุตสาหกรรมจงัหวัด สั่งปิดโรงงานผลิตซอสพริกส่ง

ขายตา่งประเทศท่ีพวกตนทํางานอยู ่

ความเป็นมา เกษตรกรและลูกจ้างโรงงานทําซอสพริกกว่า 200 คนนําพริกสดสีแดง

กว่า  100 กิ โลกรัมเทลงพืน้หน้าสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

นครสวรรค์  พร้อมเดินถือป้ายเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ ว่า

ราชการจังหวัดนครสวรรค์  หลังอุตสาหกรรมจังหวัดสั่งปิดโรงงาน 

(บริษัท ดิ สมิธ ฟุ้ด อินเตอร์เนชนัแนล จํากัด) ในพืน้ท่ี หมู่ 5 ตําบลเขา

ทอง อําเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ให้ระงบัการประกอบกิจการทํา

ให้พนักงานกว่า 200 คนตกงานทันที ต่อมา รองผู้ ว่าราชการจังหวัด

นครสวรรค์เป็นผู้ รับเร่ืองและได้เชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพร้อมทัง้ตวั

แทนบริษัทเข้าร่วมหารือในห้องประชุมโดยทางอุตสาหกรรมจงัหวัดได้

ชีแ้จงว่าได้ทําตามระเบียบข้อบังคับของกระทรวงเน่ืองจากโรงงาน

ดังกล่าวไม่ได้ขอต่ออายุใบอนุญาติจัดตัง้โรงงานท่ีหมดในวันท่ี 31

มกราคม 2561 ท่ีผา่นมาและได้ทําหนงัสือเตือนไปแล้วแตท่างโรงงานไม่

มาต่อใบอนุญาติทําให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดต้องออกคําสั่งให้ปิด

โรงงานตามข้อกฎหมาย ด้านผู้ประกอบการเม่ือได้ข้อยุติได้เดินทางลง

มาพบกับพนกังานพร้อมแจ้งกับพนกังานว่าเบือ้งต้นทางจงัหวัดได้ปิด

โรงงานตามข้อกฎหมายแตท่างผู้บริหารจะเดินทางไปร้องศาลปกครอง

เพ่ือขอให้ศาลปกครองไต่สวนพร้อมขอเปิดโรงงานเพ่ือบรรเทาความ

เดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนพริกท่ีนําผลผลิตมาขายให้กับทาง

กรณีศึกษาท่ี 11.4: กรณีกลุ่มคนงานจากโรงซอสพริกและเกษตรกรผู้ปลูกพริก 

ประท้วงและร้องขอความเป็นธรรม  

เน่ืองจากอุตสาหกรรมจังหวัดส่ังปิดโรงงานผลิตซอสพริก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 166 

โรงงานท่ีต้องหยุดรับซือ้และพนักงานกว่า  200 คนท่ีต้องตกงาน

เน่ืองจากทางโรงงานถกูสัง่ปิด 

คู่ขัดแย้งหลัก คนงานจากโรงซอสพริกและเกษตรกรผู้ ปลูกพริก (บริษัท ดิ สมิธ ฟุ้ด 

อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั)  กบั อตุสาหกรรมจงัหวดันครสวรรค์ 

จุดยืน เกษตรกรและลูกจ้างโรงงานทําซอสพริก (บริษัท ดิ สมิธ ฟุ้ด อินเตอร์

เนชนัแนล จํากัด) ชุมนุมประท้วงอุตสาหกรรมจงัหวดันครสวรรค์ หลงั

ถกูสัง่ปิดโรงงานผลิตซอสพริก เน่ืองจากใบอนญุาตโิรงงานหมดอาย ุ

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ผู้วา่ราชการจงัหวดันครสวรรค์ 

ระยะเวลา พ.ศ. 2561 

สถานะ 3 กําลงัอยูร่ะหวา่งการแก้ไข 

พลวัต เบือ้งต้นนายประทีป  ศิลปเทศ รองผู้ ว่าราชการจงัหวดันครสวรรค์ได้

เรียก เจ้าหน้าท่ีอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์และผู้ ประกอบการ

กิจการโรงงานทําซอสพริกพร้อมตวัแทนลูกจ้างโรงงานเข้าร่วมประชุม

นานกว่า 2 ชัว่โมง จนได้ข้อสรุป 3 ข้อ คือ 1.) ให้ทางโรงงานย่ืนเร่ืองทํา

การขอใบอนญุาตใหมโ่ดยเร็ว 2.) ให้ทางโรงงานทําหนงัส่ืออทุธรณ์คําสัง่

อตุสาหกรรมจงัหวดันครสวรรค์ตอ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

3.) ให้ทางโรงงานฟ้องศาลปกครองและขอคุ้มครองชัว่คราวเพ่ือแก้ไข

ปัญหาเบือ้งต้นท่ีเกิดขึน้ และหากยงัไม่ได้รับความเป็นธรรม ทางกลุ่ม

เกษตรกรและลูกจ้างโรงงานทําซอสพริก (บริษัท ดิ สมิธ ฟุ้ด อินเตอร์

เนชันแนล จํากัด) จะเดินทางไปร้องเรียนไปยงัพล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี  ตอ่ไป 

ระดับความรุนแรง 2 มีความเสียหายตอ่ทรัพย์สิน เน่ืองจากมีผู้ถกูเลิกจ้าง และตกงาน 

วิธีการแก้ไข ควรมีการเปิดพืน้ท่ีในการส่ือสาร และแสดงความคิดเห็น ความห่วง

กงัวล ปัญหา และอปุสรรคในการดําเนินการ ซึง่อาจดําเนินการโดย การ

เปิดเวทีประชาพิจารณ์ เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และร่วมแลกเปล่ียน

มุมมองและความรู้สึกของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในทุกภาคส่วน รวมถึง

ช่องทางในการติดตามเร่ืองราวร้องทุกข์ และการแจ้งข่าวคราวความ

คืบหน้าในการดําเนินงานให้กับประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบรับทราบ

ความเคล่ือนไหว พร้อมกบัการนําข้อเท็จจริงจากเวทีดงักล่าว เข้าสู่เวที

การแก้ปัญหาในระดับท่ีสูงขึน้ เ พ่ือการแก้ไขปัญหาท่ีครอบคลุม 

ตลอดจนผลการดําเนินงานในการติดตามตรวจสอบดงักล่าว รวมถึงการ
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สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ในรูปของการจดัตัง้คณะกรรมการร่วมท่ีมี

สัดส่วนของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในทุกภาคส่วน เพ่ือประโยชน์ในการ

ขบัเคล่ือน ศกึษา และตรวจสอบโครงการดงักล่าวอย่างถ่ีถ้วน รอบคอบ 

และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ผ่านเวทีประชาคม บนพืน้ฐานของการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม

ตรวจสอบ และร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกนั เพ่ือประโยชน์สงูสดุของคน

ในชมุชนเป็นหลกั 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ขา่วสด. (2561). ชาวไร่-คนงานทําซอสเทพริกประท้วง ค้านอตุสาหกรรม

จงัหวดัสัง่ปิดโรงงานไม่ชอบธรรม. สืบค้นเม่ือ 30 สิงหาคม 2561 จาก 

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_1002044  
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พืน้ท่ี อําเภอบรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค์ 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความห่วงกังวล และความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และ

สขุภาพของชาวบ้าน จากการดําเนินงานของ บริษัท จินช ูจํากดัในการ

ขออนุญาตให้ทําการดูดทราย ทําให้ชาวอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัด

นครสวรรค์คดัค้านท่าขดุทรายในพืน้ท่ี เพราะเกรงว่าจะสร้างผลกระทบ

แก่ชาวบ้าน หลังเคยไม่ผ่านประชาคมไปแล้วครัง้หนึ่ง แต่กลับมีการ

อนญุาตให้ขดุทรายอีกครัง้ 

ความเป็นมา ชาวบ้านอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ได้รวมตัวกันมาเพ่ือ

คัดค้านการอนุญาตให้ทําการดูดทรายของ บริษัท จินชู จํากัด หลัง

บริษัทดงักล่าวดงึดนัทําเร่ืองขออนญุาติจดัตัง้ท่าทรายจนชาวบ้านเกรง

ว่าเร่ืองดังกล่าวหากไม่คัดค้านจะส่งผลเสียระยะยาวกับาวบ้านจึง

เดินทางมา ณ ศาลาประชาคมอําเภอบรรพตพิสยั เพ่ือย่ืนเร่ืองคดัค้าน

การจัดตัง้ท่าทราย เ น่ืองจากชาวบ้านไม่เห็นด้วยและไม่ผ่านการ

ประชาคมจากหมู่บ้านเน่ืองจากปัญหาทางนีช้าวบ้านได้ทําการคดัค้าน

มาตัง้แตปี่พ.ศ. 2557 เพราะหากจดัสร้าง ชาวบ้านจะได้รับผลกระทบทัง้

เส้นทางนํา้ทําให้ประชาชนหลายตําบลในอําเภอบรรพตพิสยัต่างได้รับ

ความเดือดร้อนชาวบ้านจึงเดินทางมาคดัค้านเพ่ือให้นายอําเภอบรรพต

พิสยัทบทวนการอนญุาตใิห้ก่อตัง้ท่าทรายในครัง้นี ้ 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้าน กบั บริษัท จินช ูจํากดั 

จุดยืน ชาวบ้านอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ได้รวมตัวกันมาเพ่ือ

คดัค้านการอนญุาตให้ทําการดดูทรายของ บริษัท จินช ูจํากดั 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน นายอําเภอบรรพตพิสยั และผู้วา่ราชการจงัหวดันครสวรรค์ 

ระยะเวลา พ.ศ. 2560 

กรณีศึกษาท่ี 11.5: กรณีชาวบ้านอาํเภอบรรพตพสัิย  

ประท้วงคัดค้านการอนุญาตใิห้บริษัทเอกชนดาํเนินกิจการท่าขุดทราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 169 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต วัน ท่ี  15 กันยายน 2560 ณ  ท่ีว่าการอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัด

นครสวรรค์ นายชนาธิป โคกมณี นายอําเภอบรรพตพิสัย พร้อมด้วย 

พ.ต.อ.เอกชยั พฒันาดี ผกก.สภ.บรรพตพิสยั นางลกัขณา แย้มไผ่ เจ้า

พนกังานท่ีดินจงัหวดันครสวรรค์ สาขาบรรพตพิสยั นายสิทธิพนัธ์ บตุร

ศรี ปลดัอําเภออาวุโส พ.ต.สมเกียรติ ตัง้อนนัตชยั สสัดีอําเภอบรรพต

พิสยั และนางสภุาริณี แสงสวุรรณ์ ปลดัอําเภอหวัหน้าฝ่ายความมัน่คง 

ได้เดนิทางไปพบกบักลุม่ผู้ เดือดร้อน เพ่ือรับทราบปัญหาข้อเท็จจริง และ

รับมอบเอกสารประกอบการร้องเรียน พร้อมทัง้ได้ชีแ้จงทําความเข้าใจ

กับกลุ่มราษฎรดังกล่าว จนเป็นท่ีพอใจและจะนําหนังสือร้องเรียน

ดังกล่าวส่งให้นายธนาคม จงจิระ ผู้ ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

รับทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนในครัง้นีต้อ่ไป 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข ควรมีการเปิดพืน้ท่ีในการส่ือสาร และแสดงความคิดเห็น ความห่วง

กังวล ปัญหา และอุปสรรคในการดําเนินการ รวมถึงช่องทางในการ

ติดตามเร่ืองราวร้องทุกข์ และการแจ้งข่าวคราวความคืบหน้าในการ

ดําเนินงานให้กับประชาชนรับทราบความเคล่ือนไหว ตลอดจนผลการ

ดําเนินงานในการติดตามตรวจสบดงักล่าว รวมถึงควรมีการวางแผน

กระบวนการในการติดตามตรวจสอบท่ีเป็นระบบ โดยการจัดตัง้

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของโรงงานฯ ซึ่งมี

สัดส่วนของทุกภาคส่วนท่ีเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินการ

ดงักล่าว เพ่ือขบัเคล่ือนกระบวนการติดตามผลท่ีเป็นรูปธรรมในรูปของ

คณะทํางาน และผลท่ีจะเกิดขึน้จริง บนพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ทีนิวส์. (2017). พวกเราไมเ่อาทา่ทราย!!ชาวบรรพตพิสยับกุอําเภอ ย่ืน

หนงัสือไมเ่อาทา่ทราย หวัน่ทําทางนํา้เปล่ียน ถนนพงั โปรดทบทวน. 

สืบค้นเม่ือ 30 สิงหาคม 2561 จาก 

https://www.tnews.co.th/contents/358585  

 

https://www.tnews.co.th/contents/358585
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ประกอบด้วย 

12.1 กลุม่ชาวนาพิจิตรปิดถนนประท้วงไมไ่ด้เงินโครงการรับจํานําข้าว 

12.2 การประท้วงคดัค้านนโยบายเหมืองแร่ทองคํา 

12.3 กลุม่ชาวนาตําบลสํานกัขนุเณร อําเภอดงเจริญ จงัหวดัพิจิตรนดัชมุนมุ เพ่ือปิดถนนประท้วง

ราคาข้าวตกต่ํา 

12.4 กรณีชาวบ้านตําบลคลองทรายคดัค้านการประกาศพืน้ท่ีตําบลคลองทรายเป็นพืน้ท่ีป่าสงวน

แหง่ชาติ 

12.5 กรณีชาวทบัคล้อประท้วงขอใช้รถกระบะ-บรรทกุเล่นนํา้สงกรานต์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดพจิติร 
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พืน้ท่ี อําเภอโพธ์ิประทับช้าง อําเภอบึงนาราง และอําเภอโพทะเล จังหวัด

พิจิตร 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร และความไม่

ปลอดภยัในการดํารงชีวิตและทรัพย์สิน (Insecurity)  

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ชาวนาใน 3 อําเภอของจงัหวดัพิจิตร ประกอบด้วย อําเภอโพธ์ิประทบั

ช้าง อําเภอบงึนาราง และอําเภอโพทะเล กว่า 1000 คน ชมุนมุปิดถนน

เอเชีย 117 สายพิษณโุลก–นครสวรรค์ บริเวณแยกโพธ์ิไทรงาม อําเภอ

บงึนาราง จงัหวดัพิจิตร ประท้วงไมไ่ด้เงินโครงการรับจํานําข้าว 

ความเป็นมา ชาวนาใน 3 อําเภอของจงัหวดัพิจิตร ประกอบด้วย อําเภอโพธ์ิประทบั

ช้าง อําเภอบงึนาราง และอําเภอโพทะเล กว่า 1000 คน ชมุนมุปิดถนน

เอเชีย 117 สายพิษณุโลก–นครสวรรค์ บริเวณแยกโพธ์ิไทรงาม อําเภอ

บงึนาราง จงัหวดัพิจิตร ประท้วงไมไ่ด้เงินโครงการรับจํานําข้าว โดยการ

ออกมาประท้วงในครัง้นี ้เพ่ือกดดันให้ทางหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เร่ง

อนมุตัิจ่ายเงิน หลงัยงัไม่ได้รับเงิน จากการเข้าร่วมโครงการรับจํานํากบั

ทางรัฐบาล มาแล้วกว่า 4 เดือน ก่อนวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และให้

ทาง ธกส. พกัชําระหนีเ้กษตร อีกทัง้ยงัเรียกร้องคา่ชดเชย จากเกษตรกร

ท่ีถกูโกงข้าว 55/56 ในจงัหวดัพิจิตรอีกด้วย 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้าน กบั รัฐบาล 

จุดยืน ชาวนาพิจิตร ประท้วงไมไ่ด้เงินโครงการรับจํานําข้าว 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน - 

ระยะเวลา พ.ศ. 2556-2557 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต ชาวนาประท้วงปิดถนนบุกศาลากลางพิจิตร โวยลดราคาจํานํา

ข้าว ชาวบ้านเดือดร้อนถ้วนหน้า ล่าสุด ม็อบชาวนา ยอมสลายตวัเปิด

ถนนแล้ว หลังผู้ ว่าฯ รับปากดแูลเร่ืองจํานําข้าวให้ นายจักริน เปล่ียน

กรณีศึกษาท่ี 12.1: กลุ่มชาวนาพจิิตรปิดถนนประท้วง 

ไม่ได้เงนิโครงการรับจาํนําข้าว 
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วงษ์ ผู้ ว่าราชการจงัหวดัพิจิตร ตลอดทัง้วนันี ้ก็ได้จดัการประชุมชีแ้จง

แกนนําชาวนา ตวัแทนโรงสี และส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการรับ

จํานําข้าวเปลือกของรัฐบาลท่ีมีความจําเป็นต้องลดราคารับจํานําข้าว

เหลือเพียงตนัละ 12,000 บาท โดยด้านนอกห้องประชมุ ก็มีกลุม่ชาวนา

หลายร้อยคนท่ีแบ่งแยกกันเป็นหลายกลุ่มมาชุมนุมประท้วง กลุ่มแรก 

เรียกร้องขอให้รัฐบาล รับจํานําข้าวตนัละ 15,000 บาท เหมือนเดมิ กลุม่

ท่ี 2 เป็นชาวนาจากตําบลสายคําโห้ ตําบลหวัดง ตําบลฆะมงั อําเภอ

เมืองพิจิตร มาชุมนุมเรียกร้องขอให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดพิจิตรช่วย

ตดิตามใบประทวนจากการจํานําข้าวกบั อ.ต.ก.ท่ีมีโรงสีแอลโกลด์-แมนู

แฟคเจอร์ ซึ่งตัง้อู่ท่ี ต.ท่าบวั อ.โพทะเล จ.พิจิตร ส่งมอบข้าวเพ่ือจํานํา

นานกวา่ 4 เดือนแล้ว ยงัไมไ่ด้รับใบประทวน ซึง่พดูคยุกนัเข้าใจ จากนัน้ 

ในช่วงเย็น ก็มีกลุ่มชาวนาจาก อ.โพทะเล ประมาณ 100 คนเศษ ก็มา

ประท้วงในเร่ืองเดียวกัน แต่ไม่รับฟังคําอธิบาย ผู้ ว่าราชการจังหวัด

พิจิตร ยืนยนัจะเอาใบประทวนให้ได้ สดุท้ายได้ไปชมุนมุประท้วง และใช้

รถกระบะ ปิดถนนสายพิจิตร-ตะพานหิน และปิดถนนทางเข้า-ออก

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ส่งผลให้ผู้ ใช้เส้นทางเดือดร้อนกันทั่วหน้า 

ล่าสดุก็ยงัคยุกันไม่รู้เร่ืองและส่อเค้าว่าจะยืดเยือ้บานปลาย เหตเุพราะ

โครงการรับจํานําข้าวดังกล่าว ล่าสุด ชาวนากว่า 100 คน จาก อ.

โพทะเล จ.พิจิตร ท่ีชมุนมุประท้วงด้วยการปิดถนนสายพิจิตร - ตะพาน

หิน บริเวณประตูทางเข้าศาลากลางจงัหวดัพิจิตร ยอมสลายตวั และ

เปิดการจราจรเปิดให้ใช้ถนนได้ตามปกติแล้ว หลงั ผู้ ว่าราชการจงัหวดั

พิจิตร รับปากว่าจะดแูลติดตามแก้ไขปัญหาเร่ืองดงักล่าว ท่ีมีต้นเหตุ

ความวุน่วายมาจากโครงการรับจํานําข้าวของรัฐบาลดงักล่าว 

ระดับความรุนแรง 2 มีความเสียหายตอ่ทรัพย์สิน 

วิธีการแก้ไข ควรมีการเปิดช่องทาง หรือ โต๊ะในการเจรจารับฟังปัญหาในส่วนกลาง 

(กรุงเทพ) เพ่ือรับฟังปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระดบัท้องถ่ิน และเพ่ือหาแนว

ทางการแก้ไขท่ีเป็นฉันทามติ (Public Consensus) พร้อมกับการนํา

ข้อเท็จจริงจากเวทีดังกล่าว เข้าสู่เวทีการประชุมในระดับชาติ (การ

ประชุมคณะรัฐมนตรี  ห รือ การประชุมสภาผู้ แทนราษฎร)  ใน

แนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวนาปรังตกต่ํา และทบทวน

โครงการประกันรายได้ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือการแก้ไขปัญหาท่ี
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ครอบคลุม ทัง้นี ้อาจดําเนินการผ่านการตัง้คณะกรรมการท่ีมีสัดส่วน

ของกลุ่มเกษตรผู้ประสบปัญหาในระดบัท้องถ่ิน เข้าเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสียในคณะกรรมการแก้ปัญหาดงักลา่วอยา่งเป็นรูปธรรม 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล เร่ืองเล่าเช้านี.้ (2556).ม็อบชาวนาพิจิตรฮือปิดถนนประท้วงจํานําข้าว

ไม่ไ ด้ เ งิน. สืบค้นเ ม่ือ 18 พฤษภาคม 2561 จาก http: / /morning-

news.bectero.com/regional/31-Jul-2014/8464  

 

 

 

 

http://morning-news.bectero.com/regional/31-Jul-2014/8464
http://morning-news.bectero.com/regional/31-Jul-2014/8464
http://morning-news.bectero.com/regional/31-Jul-2014/8464
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ชาวนาอําเภอโพธ์ิประทบัช้าง ท่ีประสบภยัจากเพลีย้กระโดดฯ 

บกุชมุนมุประท้วง เพ่ือทวงถามเงินชดเชย 

 

พืน้ท่ี อําเภอทบัคล้อ จงัหวดัพิจิตร 

ประเภท ความขดัแย้งทางโครงสร้าง (กฏหมาย) การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม/ผลประโยชน์ และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัประเทศ 

ประเดน็ขัดแย้ง ความไมป่ลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน ซึง่ได้ทําลายวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของชาวบ้านดัง้เดมิท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณรอบเหมือง รวมถึงความหว่งกงัวล

ตอ่ผลกระทบ ทัง้ด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสขุภาพซึ่งเป็นผล

มาจากการดําเนินกิจการทําเหมือง ของบริษัทอัคราไมน่ิง ผู้ ท่ีได้รับ

อนญุาตอาชญาบตัรพิเศษ เพ่ือการสํารวจแร่ทองคํา - ประทานบตัรจาก

รัฐบาลอยา่งถกูกฏหมาย 

ความเป็นมา ชาวบ้านเขตรอยต่อ 3 จังหวัด รอบเหมืองทอง คือ จังหวัดพิจิตร 

พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และแกนนําจากจงัหวดัสระบุรี จํานวน 200 คน 

ชมุนมุถือปา้ย แสดงพลงัร่วมกนัคดัค้านนโยบายเหมืองแร่ทองคํา โดยมี

แกนนํากลุ่มชาวบ้าน ร่วมพดูคยุกบัแนวทางการดําเนินการการคดัค้าน

การประกอบการเหมืองแร่ทองคํา และนโยบายเหมืองแร่ทองคํา โดย

ทางกลุม่ตวัแทนชาวบ้าน ได้พดูคยุ ได้แสดงมตแิละจดุยืน ในการร่วมกนั

ตอ่สู้  กบัการคดัค้านนโยบายแร่ทองคํา กบัชาวบ้านพร้อมทัง้ออกเคล่ือน

ขบวนรถยนต์ พร้อมกบัชาวบ้าน ปา้ยคดัค้าน ไปยงัถนนรอบเขตเหมือง

แร่ทองคํา ท่ีตําบลตําบลเขาเจ็ดลูก อําเภอทบัคล้อ จงัหวดัพิจิตร เพ่ือ

แสดงพลงัและจุดยืนการคดัค้าน ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ทหารและฝ่าย

ปกครองจังหวัดพิจิตร อํานวยความสะดวกของกลุ่มชาวบ้าน เป็นไป

ด้วยความสงบ 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านอําเภอทบัคล้อ จงัหวดัพิจิตร และชาวบ้านเขตรอยตอ่ 3 จงัหวดั 

รอบเหมืองทอง คือ จงัหวดัพิจิตร พิษณโุลก เพชรบรูณ์ และแกนนําจาก

จงัหวดัสระบรีุ กบั บริษัทอคัราไมน่ิง ผู้ ได้รับอนญุาตอาชญาบตัรพิเศษ 

เพ่ือประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคํา 

กรณีศึกษาท่ี 12.2: กรณีชาวบ้านอาํเภอทับคล้อ จังหวัดพจิิตร 

ประท้วงคัดค้านนโยบายเหมืองแร่ทองคาํ 
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จุดยืน ชาวบ้านอําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร  และชาวบ้านเขตรอยต่อ 3 

จงัหวดั รอบเหมืองทอง คือ จงัหวดัพิจิตร พิษณโุลก เพชรบรูณ์ และแกน

นําจากจงัหวดัสระบรีุ ชมุนมุถือปา้ย แสดงพลงัร่วมกนัคดัค้านนโยบาย

เหมืองแร่ทองคํา 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน รัฐบาล, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม, กระทรวงสาธารณสขุ, สภาทนายความ, 

ระยะเวลา พ.ศ. 2536 - ปัจจบุนั 

สถานะ 3 อยูร่ะหวา่งดําเนินการการแก้ไข 

พลวัต ชาวบ้านเขตรอยตอ่ 3 จงัหวดั รอบเหมืองทอง ได้ออกมาแสดงพลงั เพ่ือ

ร่วมการคัดค้านนโยบายเหมืองแร่ทองคําท่ีเล่ือนเวทีการแสดงความ

คิดเห็นออกไป เน่ืองจากหากมีการร่างนโยบายเหมืองแร่จะส่งผลทําให้

ชาวบ้าน ในรอบพืน้ท่ีเหมืองทอง ทัง้ในจงัหวดัพิจิตร และ อีก 12 จงัหวดั 

ท่ีมีอาชญาบัตรในการสํารวจแร่ทองคํา ซึ่งชาวบ้านมองว่าจะได้รับ

ผลกระทบมากขึน้ และ ขอให้ รัฐบาลพิจารณา ว่า สินแร่ทองคํา ควรจะ

อยูใ่นแผน่ดนิเป็นสมบตัขิองชาติและไม่ควรนําขึน้มา เพ่ือประโยชน์กลุ่ม

ธุรกิจตา่งชาต ิโดยกลุม่ชาวบ้านมีมต ิท่ีจะร่วมเดนิทางนํารายช่ือ 2 หม่ืน

รายช่ือ ท่ีคดัค้านนโยบายเหมืองแร่ ล่าสุดรายช่ือของชาวบ้าน ในเขต

เขตรอยต่อ 3 จงัหวดั รอบเหมืองทองและกลุ่ม12 จังหวัด ท่ีมีอาชญา

บตัรพิเศษแร่ทองคํา ได้รายช่ือจํานวนกว่า 18,000 รายช่ือ ซึง่เหลือเพียง 

อีก 2,00 รายช่ือ จะครบ และ จะเดินทางย่ืนให้กับรวบรวมไปย่ืนให้กบั

นายกรัฐมนตรี ในวนัท่ี 22 กนัยายน 2558 ท่ีทําเนียบรัฐบาล 

ระดับความรุนแรง 3 มีความเสียหายตอ่ร่างกาย และทรัพย์สิน 

วิธีการแก้ไข ควรมีการเปิดช่องทาง หรือ โต๊ะในการเจรจารับฟังความคิดเห็น ความ

ห่วงกังวล ความต้องการ และสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้จริง ในรูปของ เวที

ประชาพิจารณ์ เพ่ือสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันใน

มมุมองท่ีแตกตา่งกนัของทัง้ฝ่ายชาวบ้าน และกลุม่ผู้ประกอบการ พร้อม

กบัการนําข้อเท็จจริงจากเวทีดงักล่าว เข้าสู่เวทีการประชมุในระดบัชาติ 

(การประชมุคณะรัฐมนตรี หรือ การประชมุสภาผู้แทนราษฎร) ควบคูไ่ป

กับการประเมินผลกระทบทัง้ทางสังคม (SIA) ทางสิ่งแวดล้อม (EIA) 

และทางสขุภาพ (HIA) โดยหน่วยงานท่ีเป็นกลาง และเป็นธรรม เพ่ือหา
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แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในกรณีเดียวกันในหลายพืน้ท่ี หลาย

จงัหวดัท่ีเป็นมาตรฐาน และเป็นรูปธรรมตอ่ไป 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล กรุงเทพธุรกิจ. (2558). ชาวบ้านรอบเหมืองทอง แสดงพลังคัดค้าน

น โ ย บ า ย เ ห มื อ ง แ ร่ .  สื บ ค้ น เ ม่ื อ  18 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2561 จ า ก 

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/665978  

 

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/665978
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/665978
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ชาวนาอําเภอโพธ์ิประทบัช้าง ท่ีประสบภยัจากเพลีย้กระโดดฯ 

บกุชมุนมุประท้วง เพ่ือทวงถามเงินชดเชย 

 

พืน้ท่ี อําเภอดงเจริญ จงัหวดัพิจิตร 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร และความไม่

ปลอดภยัในการดํารงชีวิตและทรัพย์สิน (Insecurity)  

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความห่วงกังวลในความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สาเหตุ

เน่ืองจากราคาข้าวตกต่ํา ทําให้ชาวเกษตรกรไม่พอใจ จึงทําให้กลุ่ม

ชาวนาจํานวนเกือบ 100 คน รวมตวักนัอยู่ท่ีวดัไทรย้อย ตําบลสํานกัขนุ

เณร อําเภอดงเจริญ เพ่ือจะรวมตวัไปร้องทุกข์ให้รัฐบาล เร่งแก้ไขราคา

ข้าวตกต่ํา 

ความเป็นมา วนัท่ี 6 พ.ย. 2559 มีความเคล่ือนไหวเก่ียวกับกลุ่มชาวนาในอําเภอดง

เจริญ จังหวัดพิจิตร รวมตัวกันอยู่ท่ีวัดไทรย้อย ตําบลสํานักขุนเณร 

อําเภอดงเจริญ เพ่ือนดัชมุนมุเพ่ือปิดถนนบริเวณส่ีแยกวงังิว้ ทางหลวง

หมายเลข 11 เขต อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ประท้วงราคาข้าวตกต่ํา และ

เตรียมย่ืนหนังสือร้องทุกข์ถึงนายอําเภอ ให้ส่งต่อไปยังรัฐบาล ให้รีบ

ดําเนินการช่วยเหลือชาวนาท่ีกําลงัจะเก็บเก่ียวข้าว เพราะตอนนีร้าคา

ข้าวเหลือแค่ 5,000-6,000 บาทเท่านัน้ ซึ่งเป็นราคาท่ีทําให้ขาดทุนไม่

พอใช้หนี ้จึงอยากเรียกร้องขอความช่วยเหลือ ไม่ใช่อยากประท้วงอยา่ง

ท่ีหลายคนเข้าใจ 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้าน กบั รัฐบาล 

จุดยืน กลุ่มชาวนาตําบลสํานกัขนุเณร อําเภอดงเจริญ จงัหวดัพิจิตรนดัชุมนุม 

เพ่ือปิดถนนประท้วงราคาข้าวตกต่ํา เรียกร้องให้รัฐบาล เร่งแก้ไขราคา

ข้าวตกต่ํา 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน รัฐบาล, กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าภายใน, จงัหวดัพิจิตร, สมาคม

โรงสีข้าวแหง่ประเทศไทย, ชมรมโรงสีข้าวจงัหวดัพิจิตร 

ระยะเวลา   พ.ศ. 2559   

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

กรณีศึกษาท่ี 12.3:  กลุ่มชาวนาตาํบลสาํนักขุนเณร อาํเภอดงเจริญ จังหวัดพจิิตร 

นัดชุมนุม เพ่ือปิดถนนประท้วงราคาข้าวตกตํ่า 
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พลวัต อย่างไรก็ตาม หลงักลุ่มชาวนาแจ้งกําหนดนัดหมายแบบปากต่อปาก 

มารวมตวักันท่ีวดัไทรย้อย ต.สํานกัขุนเณร อ.ดงเจริญ ยงัไม่ทนัเคล่ือน

พลไปยงัท่ีหมาย ฝ่ายปกครอง ทหาร และตํารวจ ได้ลงพืน้ท่ีชีแ้จงกลุ่ม

ชาวบ้าน ว่า การชุมนมุสามารถทําได้โดยสงบ และเปิดเผย แต่ต้องอยู่

ภายใต้ พ.ร.บ.การชุมนุม ท่ีมีกฎกติกาให้ปฏิบตัิ หากประท้วงด้วยการ

ปิดถนนแล้วทําให้ผู้ อ่ืนเดือดร้อนจะมีโทษตามกฎหมาย ดงันัน้ ขอให้

รวมตัวกันทําหนังสือ หรือข้อเรียกร้องแล้วร่วมกันลงช่ือแบบเปิดเผย 

เสนอผ่านทางอําเภอแทน ทําให้กลุ่มชาวนาสลายตวัไปเป็นการชัว่คราว 

แตก็่มีรายงานวา่ ทัง้หมดนีจ้ะนดัรวมตวักนัอีกครัง้ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 

2559 บริเวณทางแยกวดัไทรย้อย ตําบลสํานกัขุนเณร อําเภอดงเจริญ 

จงัหวดัพิจิตร 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข ควรมีการเปิดช่องทาง หรือ โต๊ะในการเจรจารับฟังปัญหาในส่วนกลาง 

(กรุงเทพ) เพ่ือรับฟังปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระดบัท้องถ่ิน และเพ่ือหาแนว

ทางการแก้ไขท่ีเป็นฉันทามติ (Public Consensus) พร้อมกับการนํา

ข้อเท็จจริงจากเวทีดังกล่าว เข้าสู่เวทีการประชุมในระดับชาติ (การ

ประชุมคณะรัฐมนตรี  ห รือ การประชุมสภาผู้ แทนราษฎร)  ใน

แนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวนาปรังตกต่ํา และทบทวน

โครงการประกันรายได้ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือการแก้ไขปัญหาท่ี

ครอบคลุม ทัง้นี ้อาจดําเนินการผ่านการตัง้คณะกรรมการท่ีมีสดัส่วน

ของกลุ่มเกษตรผู้ประสบปัญหาในระดบัท้องถ่ิน เข้าเป็นผู้ มีสว่นได้ส่วน

เสียในคณะกรรมการแก้ปัญหาดงักลา่วอยา่งเป็นรูปธรรม 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ผู้จดัการออนไลน์. (2559). ชาวนาพิจิตร เร่ิมขยบัจ่อประท้วงราคาข้าว

ตก จนท. รู้ข่าวสกัดทันที .  สืบค้นเ ม่ือ 18 พฤษภาคม 2561 จาก 

https://mgronline.com/local/detail/9590000110889  

 

 

  

https://mgronline.com/local/detail/9590000110889
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พืน้ท่ี อําเภอสากเหล็ก จงัหวดัพิจิตร 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความรู้สึกไม่ปลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) ของชาวบ้านตําบล

คลองทราย อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร กรณีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยออกประกาศให้พืน้ท่ีตําบลคลองทรายเป็นพืน้ท่ีป่า

สงวนแห่งชาติ ทําให้ชาวบ้านซึ่งอยู่อาศยัในพืน้ท่ีดงักล่าวมาก่อนต้อง

อพยพไปหาท่ีอยู ่ท่ีทํากินใหม ่

ความเป็นมา ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้ข้อบังคับผงั

เมืองรวมจังหวัดพิจิตร  พ.ศ. 2560 การจัดทําผังเมืองของสํานักงาน

โยธาธิการจงัหวดัพิจิตร ได้มีหนงัสือด่วนท่ีสุด 0022/ ว636 ลงวนัท่ี 11 

พฤษภาคม 2558 โดยได้ประกาศกําหนดให้ หมูท่ี่ 1-6 ตําบลคลองทราย 

หมูท่ี่ 1-3 ตําบลทา่เย่ียม และหมูท่ี่ 3-4 ตําบลหนองหญ้าไทร อําเภอสาก

เหล็ก จงัหวดัพิจิตร เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มนํา้วงัทองฝ่ังซ้าย 

ทําให้ราษฎรท่ีอยู่อาศัย และทําเกษตรในพืน้ท่ีดังกล่าวได้รับความ

เดือดร้อน เน่ืองจากในปัจจุบัน พืน้ท่ี ท่ีผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร

กําหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มนํา้วงัทองฝ่ังซ้าย ไม่มีป่าต้นนํา้ 

และ ไม่มีสภาพเป็นป่าไม้ ท่ีสมควรจะอนุรักษ์ เพราะมีประชาชนมา

อาศยัอยู่เป็นจํานวนมาก โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําสวน ทําไร่ 

รวมทัง้มีการเดินสํารวจรังวัดออก นส.3 ก และโฉนดท่ีดิน มาตัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2522 รวมพืน้ท่ีเกษตรกรรมและพืน้ท่ีอยู่อาศยัจํานวน 11,888 ไร่ 

ราษฎรจํานวน 790 ครัวเรือน ทําให้ วนัท่ี 17 มีนาคม 2560 นายสายนัต์ 

ปัน้โหมด กํานนัตําบลคลองทราย อําเภอสากเหล็ก พร้อมด้วยนายเสนห์่ 

กองแก้ว แกนนําชาวบ้านตําบลคลองทราย อําเภอสากเหล็ก จังหวดั

พิจิตรรวมทัง้ชาวบ้านกว่า 30 คน ได้มาย่ืนหนังสือกับ นายพิษณุ เส

นาวิน รองผู้วา่ราชการจงัหวดัพิจิตร เพ่ือคดัค้านการประกาศพืน้ท่ีตําบล

คลองทรายเป็นพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติ โดยนายพิษณุ ได้รับหนังสือ

กรณีศึกษาท่ี 12.4: กรณีชาวบ้านตาํบลคลองทราย 

คัดค้านการประกาศพืน้ท่ีตาํบลคลองทรายเป็นพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 180 

คดัค้านเพ่ือรายงานให้กับผู้ ว่าราชการจงัหวดัพิจิตร เพ่ือรายงานไปยัง

กระทรวงมหาดไทย เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับราษฏร์ท่ี

ได้รับความเดือนร้อน 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านตําบลคลองทราย อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร กับ 

กระทรวงมหาดไทย 

จุดยืน ชาวบ้านตําบลคลองทราย อําเภอสากเหล็ก จงัหวดัพิจิตรต้องการให้

รัฐบาลมีการทบทวน เร่ืองเขตป่าสงวนแห่งชาติ กรณีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยออกประกาศให้พืน้ท่ีตําบลคลองทรายเป็นพืน้ท่ีป่า

สงวนแหง่ชาต ิ

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน รัฐบาล 

ระยะเวลา พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั 

สถานะ 3 อยูร่ะหวา่งดําเนินการการแก้ไข 

พลวัต วนัท่ี 22 มีนาคม 2560 ท่ีศาลปกครองพิษณโุลก ตวัแทน ชาวบ้านตําบล

คลองทราย อําเภอสากเหล็ก จงัหวดัพิจิตรได้เดินทางมาท่ีศาลปกครอง

พิษณุโลก เพ่ือย่ืนคําร้องขอให้ศาลปกครองมีคําสัง่คุ้มครอง กรณีการ

ประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้ผงัเมืองรวมจงัหวัดพิจิตร พ.ศ. 2560 ท่ี

ส่งผลกระทบกับประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเตรียมเอกสารคําร้อง 

พร้อมกับรายช่ือราษฏรท่ีได้รับผลกระทบเพ่ือย่ืนต่อศาลปกครอง

พิษณุโลก โดยยืนยนัว่า พืน้ท่ีดงักล่าว ไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าลุม่นํา้วงัทองฝ่ังซ้ายแตอ่ยา่งใด และการประกาศใช้กฏกระทรวงให้ใช้

ข้อบงัคบัผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2560 จึงส่งผลให้ประชาชน

ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการรัฐ ราษฎรไม่สามารถรับความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาลและตอบสนองนโยบายของรัฐในการพฒันาพืน้ท่ี

ชุมชน และในด้านเกษตรกรรม เน่ืองจาก นส.3 ก. และโฉนดท่ีดินท่ีได้

ออกไปแล้วนัน้ ธนาคารไมรั่บจํานอง คํา้ประกนั สํานกังานท่ีดินจงัหวัด

พิจิตรไม่ออกหนงัสือรับรองการประเมินราคาท่ีดินให้ จึงมาย่ืนหนงัสือ

ร้องขอความเป็นธรรมจากศาลปกครอง ขอให้มีคําสั่งคุ้มครอง การ

ประกาศใช้กฏกระทรวงให้ใช้ข้อบงัคบัผงัเมืองรวมจังหวดัพิจิตร พ.ศ. 

2560 

ระดับความรุนแรง 2 มีความเสียหายตอ่ทรัพย์สิน น่ืองจากมีการฟ้องร้องเป็นคดีความใน

ศาลปกครอง 
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วิธีการแก้ไข ก่อนการดําเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ ควรมีการศึกษา

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ต่อชุมชนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างิย่ง

ผลกระทบทางสงัคม ซึ่งควรจะให้ความสําคญัในกระบวนการเข้าถึง 

(Approach) โดยมีระยะและขัน้ตอนในการประเมิน ดังนี ้1.) ระยะ

ออกแบบ ควรยึดหลกั การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) เพ่ือ

การวางแผนในการเข้าถึงชมุชนโดยคํานงึถึงรายละเอียดปลีกยอ่ยในทกุ

มิติ ผ่านการทําความเข้าใจ และการสร้างความสมัพนัธ์กบัคนในชุมชน 

2.) ระยะปฏิบตัิการ ควรคํานึงถึงกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจจะสง่ผล

กระทตอ่คนในชมุชน ซึง่อาจจําเป็นต้องมีแผนรองรับเผ่ือไว้เพ่ือปรับปรุง

โครงการให้มีผลกระทบต่อชุมชนให้น้อยท่ีสุด 3.) ระยะเวลาสิน้สุด

โครงการ ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลถึงผลจาก

โครงการ ความพึงพอใจของโครงการ รวมถึง ความพึงพอใจ และ

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากโครงการตามความรู้สึก ความคิดเห็นของคนใน

ชมุชนผู้ ท่ีรับผลกระทบโดยตรงจากการพฒันานัน้ๆ ทัง้นี ้อาจดําเนินการ

ผ่านการตัง้คณะกรรมการท่ีมีสดัส่วนของกลุ่มเกษตรผู้ประสบปัญหาใน

ระดับท้องถ่ิน เข้าเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในคณะกรรมการแก้ปัญหา

ดงักลา่วอยา่งเป็นรูปธรรม 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล พิษณโุลกฮอตนิวส์. (2560). ร้องศาลปกครองผงัเมืองรวมพิจิตรขีดเส้น

ป่าสงวนฯทบัท่ีชาวบ้าน 3 ตําบลใน อ.สากเหล็ก. สืบค้นเม่ือ 18 

พฤษภาคม 2561 จาก

https://www.phitsanulokhotnews.com/2017/03/22/100602 

 

https://www.phitsanulokhotnews.com/2017/03/22/100602
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ช า ว น า อํ า เ ภ อ โ พ ธ์ิ ป ร ะ ทั บ ช้ า ง  ที่ ป ร ะ ส บ ภั ย จ า ก เ พ ลี ้ ย ก ร ะ โ ด ด ฯ 

บกุชมุนมุประท้วง เพ่ือทวงถามเงินชดเชย 

 

พืน้ท่ี อําเภอทบัคล้อ จงัหวดัพิจิตร 

ประเภท ความขดัแย้งด้านโครงสร้าง ด้านคา่นิยม และด้านข้อมลูขา่วสาร 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง การออกแนวนโยบายวิธีปฏิบตัิท่ีขดักบัคา่นิยมของการละเล่นสงกรานต์

ตามประเพณีวิถีปฏิบัติโดยปราศจากการทําความเข้าใน และการ

ส่ือสารท่ีดีพอกบัประชาชน 

ความเป็นมา เน่ืองจากวัฒนธรรมประเพณีของชาวอําเภอทับคล้อจะเล่นสาดนํา้

สงกรานต์กันจนถึงวันท่ี 19 เมษายน ของทุกปี ส่งผลให้การจราจรใน

พืน้ท่ีดงักล่าวติดขดัและสญัจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลําบาก ซึ่งท่ี

ผ่านมามีผู้ ร้องเรียนทางราชการโดยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ ว่า

ราชการจงัหวดัพิจิตร จึงได้ออกคําสัง่ ห้าม เล่นสงกรานต์ และใช้เคร่ือง

เสียงหรือด่ืมสุราบนท้องถนน อีกทัง้กําชบัให้ตํารวจกวดขนัวินยัจราจร

สร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านท่ีเคยมีความสุขปีละครัง้ในการเล่น

สาดนํา้สงกรานต์ จงึออกมารวมตวักนัประท้วง 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้าน กบั ผู้วา่ราชการจงัหวดัพิจิตร 

จุดยืน ชาวบ้านอําเภอทบัคล้อ จงัหวดัพิจิตร ชุมนุมประท้วงคําสั่ง ห้าม เล่น

สงกรานต์ และใช้เคร่ืองเสียงหรือด่ืมสุราบนท้องถนนของผู้ ว่าราชการ

จงัหวดัพิจิตร และขอใช้รถกระบะบรรทุกเล่นนํา้สงกรานต์ ถึงวนัท่ี 19 

เมษายน 2560 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน - 

ระยะเวลา พ.ศ. 2560 

สถานะ 4 ได้รับการแก้ไขแล้ว 

พลวัต ล่าสดุ วนัท่ี 16 เม.ย. 2560 นายพิษณุ  เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจงัหวดั

พิจิตร พร้อมด้วยกําลงัตํารวจ-ทหาร-ฝ่ายปกครอง ต้องเข้าเจรจากับ

กลุ่มชาวบ้านนับร้อยคนท่ีรวมตวัชุมนุมกันท่ีบริเวณริมถนนทางหลวง 

ตะพานหิน-ทบัคล้อ บริเวณหน้าวดัมงคลทบัคล้อ  เพ่ือขอเจรจาให้ผ่อน

ปรนการบงัคบัใช้กฎหมาย ในท่ีสดุทางราชการยอมผ่อนปรนแตต้่องอยู่

ในข้อตกลงท่ีจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ อ่ืน ผลการเจรจาเป็นท่ี

กรณีศึกษาท่ี 12.5: ชาวทับคล้อประท้วงขอใช้รถกระบะ-บรรทุกเล่นนํา้สงกรานต์ 
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น่าพอใจชาวบ้านหลายร้อยคนต่างสงเสียงไชโย โห่ร้องดีใจท่ีจะได้เล่น

นํา้สงกรานต์ จากนัน้จึงแยกย้ายไปเล่นสาดนํา้สงกรานต์ตามท่ีใจ

ปรารถนาดงักลา่ว 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข ควรดําเนินการเปิดช่องทางการส่ือสาร เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากทัง้

สองฝ่าย รวมถึงเปิดพืน้ท่ีให้มีการแลกเปล่ียนเรีนรู้ และมมุมองท่ีมีต่อ

ความเป็นมา สภาพปัญหาในปัจจบุนั และแนวทางในอนาคตท่ีทัง้สอง

ฝ่ายต้องอยู่ร่วมกัน เพ่ือหาจดุร่วมในการแก้ปัญหา นอกจากนี ้ในกรณี

ของขัน้ตอนการกําหนดนโยบาย (Policy Formation) ควรมีการวางแผน

จากล่างขึน้สู่บน (Bottom Up) และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

กําหนด และร่วมวางแผนทกุขัน้ตอน บนพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการร่วมคดิ ร่วมทํา และรับผลประโยชน์ร่วมกนั 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล บ้านเมือง. (2560). ชาวทบัคล้อประท้วงขอใช้รถกระบะ-บรรทกุเลน่นํา้

สงกรานต์. สืบค้นเม่ือ 18 พฤษภาคม 2561 จาก 

http://www.banmuang.co.th/news/region/78766  
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ประกอบด้วย 

13.1 กรณีชาวบ้านตําบลบ้านป่า อําเภอเมืองพิษณโุลกชมุนมุประท้วงคดัค้านโครงการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 

13.2 กรณีชาวบ้านอําเภอนครไทยปิดถนนประท้วงบอ่ทิง้ขยะ 

13.3 กรณีชาวบ้านตําบลบ้านกร่าง และตําบลไผข่อดอน อําเภอเมืองพิษณุโลกประท้วงคดัค้านการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ 

13.4 กรณีชาวบ้านอําเภอวงัทองร้องเรียนตอ่นายอําเภอให้แก้ปัญหาบอ่ขยะ หลงัสร้างปัญหา

มลพิษในชมุชน 

13.5 กรณีชาวบ้านอําเภออําเภอนครไทยปิดถนนประท้วงบอ่ทิง้ขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

  

13. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดพษิณุโลก 
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พืน้ท่ี อําเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความห่วงกังวล และความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และ

สุขภาพของชาวบ้านตําบลบ้านป่า อําเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก จาก

การดําเนินงานของโครงการโรงงานไฟฟ้าขยะซึ่งเป็นความร่วมมือ

ระหว่างจงัหวดัพิษณุโลก กบับริษัท อีโคเวสท์ แมนเนจเม้นท์ จํากดั ซึ่ง

ชาวบ้านส่วนใหญ่วิตกกงัวลมากว่า โครงการโรงงานไฟฟ้าขยะจะสง่ผล

กระทบต่อชาวบ้านทัง้ในด้านสุขภาพ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และสิ่งวด

ล้อมโดยรวม 

ความเป็นมา โครงการโรงงานไฟฟ้าขยะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจงัหวดัพษิณโุลก 

กับบริษัท อีโคเวสท์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด ซึ่งหลงัจงัหวดัพิษณุโลกทํา 

MOU กับบริษัท อีโคเวสท์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด ก็ได้ดําเนินการเตรียม

แผนก่อสร้างบนเนือ้ท่ีประมาณ 60 ไร่ กลางผืนไร่นา หมู่ 7 ตําบลบ้าน

ป่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่สบายใจท่ีทางจังหวดัจดัทําโครงการนีอ้ย่าง

เงียบๆ โดยไม่มีการสอบถามความคิดเห็นชาวบ้าน ซึ่งตอ่มาก็เกิดมีการ

ก่อสร้างถนนตดัผ่านทุ่งนาไปยงัสถานท่ีท่ีไม่ใช่เส้นทางท่ีชาวบ้านใช้ใน

การสัญจร และไม่มีบ้านเรือนของชาวบ้าน ทําให้เกิดกระแสการ

วิพากษ์ วิจารณ์ท่ามกล างบรรยากาศความไม่ ไ ว้ ใจ  (Mistrust 

Atmosphere) ของชาวบ้านว่า ถนนสายดงักล่าวถกูสร้างขึน้เพ่ือรองรับ

การเป็นจดุก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านตําบลบ้านป่า อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กับ จังหวัด

พิษณโุลกทํา MOU กบับริษัท อีโคเวสท์ แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

จุดยืน ชาวบ้านตําบลบ้านป่า อําเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลกประท้วง ต่อต้าน 

และคดัค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะ ของจังหวัดพิษณุโลก กับ

บริษัท อีโคเวสท์ แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน - 

กรณีศึกษาท่ี 13.1: กรณีชาวบ้านตาํบลบ้านป่า อาํเภอเมืองพษิณุโลก 

ชุมนุมประท้วงคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 
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ระยะเวลา พ.ศ. 2558 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต เ ม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2558 ท่ีลานหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 

ชาวบ้านตําบลบ้านป่า อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กว่า 200 คน 

เดินทางมาย่ืนหนงัสือพร้อมคําแถลงการณ์และข้อเรียกร้องของพ่ีน้อง

ชาวตําบลบ้านป่า ขอคดัค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า จาก

ขยะท่ีมีแผนก่อสร้างในพืน้ท่ีหมู่ท่ี 7 ตําบลบ้านป่าอําเภอเมืองจังหวดั

พิษณโุลก ตอ่นายชชูาต ิกีฬาแปง ผู้วา่ราชการจงัหวดัพิษณุโลก และพล

ต รี น พ พ ร  เ รื อ น จั น ท ร์  ผู้ บัญ ช า ก า ร ก อ ง พ ล ท ห า ร ร า บ ท่ี  4 

ตามท่ีบริษัท อีโคเวสท์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด มีความจํานงจะก่อสร้าง

โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการใช้เชือ้เพลิงจากขยะในพืน้ท่ีตําบลบ้าน

ป่าอําเภอเมืองจงัหวดัพิษณโุลกและการกว้านซือ้ท่ีดนิ ซึง่อยูใ่นขัน้เจรจา

จํานวน 64 ไร่ ทางบริษัทได้ชีแ้จงกบัชาวบ้านวา่โรงงานจะนําขยะแปรรูป 

ท่ีรับมาจากโรงคดัแยกขยะท่ีจะดําเนินการก่อสร้างโดยองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัพิษณุโลก มาเป็นเชือ้เพลิงด้วยการเผาเพ่ือนําความร้อนไป

ต้มนํา้และให้ไอนํา้ไปหมนุเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ากําลงัผลิตไม่เกิน 10 เมกะ

วั ต ต์   โ ด ย จ ะ ใ ช้ ข ย ะ แ ป ร รู ป วั น ล ะ  500 ตั น ต่ อ วั น 

ซึ่งเร่ืองนี ้ชาวบ้านตําบลบ้านป่า เกรงว่าปริมาณขยะเปียกท่ีเกิดขึน้ใน

พืน้ท่ีอําเภอเมืองพิษณโุลก มีประมาณ 600 ตนัตอ่วนั จะถกูผลกัดนั มา

ทิง้ในพืน้ท่ีตําบลบ้านป่า และก่อให้เกิดมลพิษ  ทําให้ตําบลบ้านป่าและ

ตําบลใกล้เคียงมีความเห็นร่วมกันว่าการก่อสร้างดงักล่าว อาจก่อเกิด

ผลกระทบโดยเฉพาะในพืน้ท่ีซึ่งเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรมจะเปล่ียนแปลง

อย่างสิน้เชิง  ดงันัน้ในวนันีจ้ึงได้เดินทางมาย่ืนหนงัสือต่อผู้ ว่าราชการ

จงัหวดัพิษณโุลกโดยมีข้อเรียกร้อง 5 ข้อด้วยกัน คือ 1.) ขอให้หยุดการ

ดําเนินการผลกัดนัให้เกิดการก่อสร้างโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะใน

พืน้ท่ีตําบลบ้านป่าอําเภอเมืองจงัหวดัพิษณุโลกอย่างเด็ดขาด 2.) ห้าม

เจ้าหน้าท่ีตวัแทนหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับโรงไฟฟ้าเข้าพืน้ท่ีตําบลบ้านป่า

เพ่ือเข้าไปโน้มน้าวชักนําเก่ียวกับการสร้างโรงไฟฟ้าอย่างเด็ดขาด 3.) 

ขอให้เจ้าหน้าท่ีรัฐ ตํารวจ ทหาร เข้าตรวจสอบดูแลประชาชนในพืน้ท่ี
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ตําบลบ้านป่าให้พ้นการคกุคามข่มขู่และสร้างความแตกแยกของกลุ่ม

คน ท่ีเข้ามาผลกัดนัให้เกิดการสร้างโรงไฟฟ้าในพืน้ท่ีตําบลบ้านป่า  4.) 

ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ออกคําสั่งห้ามอาจารย์ พนักงาน

มหาวิทยาลยั และนกัวิจยั สงักัดมหาวิทยาลยันเรศวรรับงานท่ีปรึกษา

ในทกุด้านท่ีเก่ียวข้องกบัการผลกัดนัโรงงานไฟฟ้าจากขยะ 5.) ขอคํามัน่

สญัญาจากผู้วา่ราชการจงัหวดัด้วยการประกาศพร้อมหน้าท่ีชมุชนว่าจะ

ให้มีการยตุิการผลกัดนัการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอย่างไม่มีเง่ือนไขโดยมีการ

ทําข่าวออกจากส่ือมวลชนจากส่วนกลางโดยพร้อมเพรียงกันทางผู้ ว่า

ราชการจงัหวดัพิษณุโลก พร้อมผู้บญัชาการกองพลทหารราบท่ี 4 ได้รับ

ทราบคําแถลงการณ์และข้อเรียกร้องของพ่ีน้องชาวตําบลบ้านป่า และ

ได้พูดคุยกับ ชาวบ้านท่ีมาประท้วง ว่าในเร่ืองนี ้ ต้องมีการทําประชา

พิจารณ์ ดําเนินตามขัน้ตอนอย่างถกูต้อง และจะให้ผู้ นําท้องถ่ิน เข้าไป

ตรวจสอบดแูล โดยในวนัท่ี 8 ตลุาคม 2558 ทางกองพลทหารราบท่ี 4 

จะได้จัดเวทีกลางขึน้ในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ประชาชน 

ชาวบ้านป่า และผู้ ท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จงและทําความเข้าใจ สรุปหา

ข้อตกลงกันอีกครัง้หนึ่ง  หลังจากนัน้กลุ่มตวัแทนก็ได้ย่ืนหนังสือและ

พอใจแยกย้ายกนักลบั 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข โครงการการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล หรือโรงไฟฟ้าพลงังานขยะท่ีทําให้

เกิดความขดัแย้งในสงัคมเกิดจากความบกพร่องของนโยบายรัฐหลาย

ประการ เป็นปัญหาในสงัคมท่ีเกิดขึน้ซํา้ซาก บ่อยครัง้ ดงันัน้ องค์กร

ภาครัฐควรดําเนินการเปิดชอ่งทางการส่ือสารท่ีมาจากคนกลางท่ีทัง้สอง

ฝ่ายยอมรับ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากทัง้สองฝ่าย หรืออาจเปิดพืน้ท่ี

ในรูปของการประชาพิจารณ์ ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และมมุมองท่ีมี

ต่อความเป็นมา สภาพปัญหาในปัจจุบนั และแนวทางในอนาคตท่ีทัง้

สองฝ่ายต้องอยู่ร่วมกัน เพ่ือหาจุดร่วมในการแก้ปัญหา พร้อมทัง้มีการ

ดําเนินการศกึษาวิจยัเพ่ือศกึษา และประเมินผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้

จากนโยบายดังกล่าว เพ่ือหาทางแก้ไข และป้องกัน เพ่ือขับเคล่ือน

กระบวนการติดตามผลท่ีเป็นรูปธรรม บนพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมท่ี

แท้จริงของชาวบ้านในพืน้ท่ี และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล เพ่ือสร้าง

พลงัชาวบ้าน และเกิดความเข็มแข็ง มัน่คง และยัง่ยืนตอ่ไป 
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แหล่งท่ีมาของข้อมูล ศนูย์ข้อมลู & ขา่วสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง. (2558).ชาวบ้านพิษณโุลก

ประท้วงต้านโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ บ.อีโคเวสท์ มลูคา่ร่วม 1.7 พนัล้าน. 

สืบค้นเม่ือ 25 พฤษภาคม 2561 จาก 

https://www.tcijthai.com/news/2015/01/current/5765 
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พืน้ท่ี อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณโุลก 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความห่วงกังวล และความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และ

สขุภาพของชาวบ้านอําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก ทําให้รวมตวักัน

ปิดถนนเพ่ือคดัค้านการก่อสร้างบอ่ทิง้ขยะ เน่ืองจากก่อผลกระทบให้กับ

สิ่งแวดล้อม ตลอดทัง้บดบังทัศนียภาพภูเขาช้างล้วง เป็นสถานท่ี

ศกัดิส์ิทธ์ิทางประวตัศิาสตร์ของชาวอําเภอนครไทย 

ความเป็นมา ปัญหาขยะเหมือนปัญหาท่ีรอวนัปะทุ พิษณุโลกเป็นเมืองกําลงัเติบโต 

และไม่ใช่เฉพาะท่ีอําเภอเมืองเท่านัน้ ทุกอําเภอรอบนอกอย่างอําเภอ

นครไทยก็เตบิโตด้วยเช่นกนั ปริมาณขยะก็มากเป็นเงาตามตวั ท่ีผา่นมา 

เร่ิมมีสญัญาณปัญหาขยะของเทศบาลตําบลนครไทย และหนีไม่พ้นกบั

ปัญหามวลชน เ ร่ืองการจัดการขยะท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ ทําลาย

สิ่งแวดล้อม กลิ่น นํา้เสีย สุดท้ายก็ลงเอยด้วยการรวมตวัประท้วงการ

จัดสร้างบ่อทิ ง้ขยะของเทศบาลตําบลนครไทย โดยเ ม่ือวัน ท่ี  7 

กมุภาพนัธ์ 2556 ท่ีบริเวณ ม.2 บ้านเนินสวา่ง ต.นครไทย อ.นครไทย จ.

พิษณุโลก ได้มีกลุ่มชาวบ้านจาก ม.2 บ้านเนินสว่าง ม.3 บ้านนครไทย 

ม.4 บ้านหนองนํา้สร้าง ม.7 บ้านคลองจก ม.9 บ้านนาหวัเซ ประมาณ

กว่า 300 คน โดยมี นายแป๊ด ด่อนจนัทร์ และ นายพิง้ บุญสวสัดิ์ อดีต 

ส.จ. เป็นแกนนํา โดยใช้รถยนต์ทางการเกษตร รถปิกอพับรรทกุชาวบ้าน

เข้าไปท่ีบริเวณจุดก่อสร้างบ่อทิง้ขยะของเทศบาลตําบลนครไทย เพ่ือ

คดัค้านการก่อสร้างบอ่ทิง้ขยะ เน่ืองจากก่อผลกระทบให้กบัสิ่งแวดล้อม 

ตลอดทัง้บดบังทัศนียภาพภูเขาช้างล้วง เป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิทาง

ประวตัิศาสตร์ของชาวอําเภอนครไทย ตัง้แต่สมยัพ่อขุนบางกลางท่าว 

หรือ พอ่ขนุศรีอินทราทิตย์ ปฐมบรมกษัตริย์ไทย และเป็นสถานท่ีจดังาน

ปักธงชยัเป็นประจําทุกปีขบวนชาวบ้านได้เคล่ือนกันมาปิดบริเวณทาง

กรณีศึกษาท่ี 13.2: กรณีชาวบ้านอาํเภอนครไทย 

ปิดถนนประท้วงบ่อทิง้ขยะ 
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สามแยกหน้าอําเภอไทย เพ่ือเรียกร้องให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องออกมา

รับผิดชอบและนําเตน็ท์มากางปิดถนนไมใ่ห้รถทกุคนัผ่านไปมา  

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านอําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณโุลก กบั เทศบาลตําบลนครไทย 

จุดยืน ชาวบ้านอําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณโุลก ประท้วง ตอ่ต้าน และคดัค้าน

การก่อสร้างบอ่ทิง้ขยะของเทศบาลตําบลนครไทย 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน นายอําเภอนครไทย 

ระยะเวลา พ.ศ. 2556 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต จากการรวมตวัปิดถนนเพ่ือประท้วงการจดัสร้างบอ่ทิง้ขยะของเทศบาล

ตําบลนครไทย ทําให้นายศภุชยั ศิริลักษณ์ นายอําเภอนครไทย นาย

สกล แก้วปวงคํา ปลดัอาวโุส พ.ต.อ.จตเุดช อยู่สวสัดิ์ ผกก.สภ.นครไทย 

ได้เข้ามาเจรจากับกลุ่มชาวบ้าน เพ่ือไม่ให้มีการปิดถนน  แต่ไม่เป็นผล 

ทางชาวบ้านต้องการให้นายภิชาต ิอมรรุ่งรัศมี นายกเทศบาลตําบลไทย

มาพูดคุย เพ่ือยกเลิกการก่อสร้างบ่อทิง้ขยะ ต่อมานายภิชาติ อมรรุ่ง

รัศมี ได้เดินทางมาพบกบักลุ่มชาวบ้าน มีการพูดคยุตกลงกันไม่ได้ ทํา

ให้ชาวบ้านนําเต็นท์มากางปิดถนนไม่ให้รถทุกคันผ่านไปมา ทาง

เจ้าหน้าท่ีตํารวจจึงได้จัดระบบการจราจร โดยให้ผู้ สัญจรไปมาใช้

เส้นทางเล่ียงชั่วคราว โดยไม่ต้องผ่านเข้ามาท่ีตัวอําเภอนครไทย 

นอกจากนัน้ทาง สภ.นครไทย ได้นํากําลงัเจ้าหน้าท่ีตํารวจปราบจลาจล

จํานวนหนึ่งมาตรึงกําลงัเอาไว้ โดยตํารวจชุดปราบจลาจล ใช้โล่และ

กระบองเป็นอาวุธ และนํารถยนต์ควบคุมผู้ ต้องขังมาจอดเตรียมไว้

ตลอดเวลา พร้อมกบัประสานขอกําลงัเจ้าหน้าท่ีปราบจลาจล จาก สภ.

ชาติตระการ และ สภ.บ้านแยง ท่ีใกล้เคียงนํากําลงัเสริมสนบัสนุนอีก

จํานวนหนึ่ง ตอ่มา กลุ่มชาวบ้านพร้อมแกนนําได้มีการพูดคยุกับนายภิ

ชาติ อมรรุ่งรัศมี นายกเทศบาลตําบลนครไทยร่วมรับฟัง โดยทางนายก

เทศบาลตําบลนครไทยรับปากตกลงจะยุติการก่อสร้างบ่อทิง้ขยะ

บริเวณดงักลา่วไทย ซึง่มี นายนายศภุชยั ศริิลกัษณ์ นายอําเภอนครไทย 

นายสกล แก้วปวงคํา ปลดัอาวโุส พ.ต.อ.จตเุดช อยูส่วสัดิ ์ผกก.สภ.นคร

ไทย เป็นสักขีพยาน ทัง้นีช้าวบ้านให้ขนเคร่ืองมือเคร่ืองจักรออกจาก
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พืน้ท่ีดงักล่าวอีกด้วย หลงัเจรจาตกลงกันเรียบร้อย ทางกกลุ่มชาวบ้าน

ได้ยอมเปิดเส้นทางตามปกต ิโดยไมมี่เหตรุุนแรง 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข ควรมีการการกําหนดคณะทํางานในการกํากับติดตาม และประเมินผล

กระทบจากการกําจดัขยะร่วมกัน โดยมีส่วนร่วมของตวัแทนจากคู่กรณี

ทัง้สองฝ่ายร่วมกับตวัแทนจากองค์กรภาครัฐในพืน้ท่ี เพ่ือดําเนินการ

แก้ไขปัญหาร่วมกัน ในลกัษระของการเปิดช่องทางให้ชาวบ้านมีส่วน

ร่วมในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยงัเป็นการสร้าง

โอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกระบวนการปรับปรุงและพัฒนา

ความสมัพนัธ์ บนฐานของระบบการทํางานเป็นทีม โดยเรียนรู้จากจาก

บทเรียนของกรณีความผิดพลาดในอดีต เพ่ือสร้างความเช่ือใจ และ

ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างคูก่รณี ซึ่งจะส่งผลถึงการเรียนรู้ร่วมกนัของคน

ในชมุชนในฐานะหุ้นสว่นทางสงัคมในระยะยาวตอ่ไป  

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ศนูย์ข้อมูล & ข่าวสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง. (2556). ชาวบ้านปิดถนน

ประท้วงบ่อทิง้ขยะทต.นครไทย. สืบค้นเม่ือ 25 พฤษภาคม 2561 จาก  

https://www.phitsanulokhotnews.com/2013/02/07/31922 
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พืน้ท่ี อําเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความห่วงกังวล และความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และ

สขุภาพของชาวบ้านตําบลบ้านกร่าง และตําบลไผ่ขอดอน อําเภอเมือง

พิษณุโลกจากการดําเนินงานของโครงการโรงงานไฟฟ้าขยะซึ่งเป็น

บริษัทเอกชนแหง่หนึง่ โดยชาวบ้านสว่นใหญ่วิตกกงัวลมากว่า โครงการ

โรงงานไฟฟ้าขยะจะส่งผลกระทบตอ่ชาวบ้านทัง้ในด้านสขุภาพ วิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ และสิ่งวดล้อม จากการดําเนินการ ทัง้จากการขนขยะ 

และการเผาขยะ 

ความเป็นมา วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2560 ท่ีสนามหน้าศาลากลางจงัหวัดพิษณุโลก มี

ชาวบ้านจากตําบลบ้านกร่าง ตําบลไผ่ขอดอน อําเภอเมือง จังหวัด

พิษณโุลกจํานวนประมาณ 100 คน ได้เดนิทางมาเพ่ือย่ืนหนงัสือตอ่ผู้ว่า

ราชการจงัหวดัพิษณุโลกและกองทพัภาคท่ี 3 เพ่ือแสดงจดุยืน ต่อต้าน 

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ ท่ี มีกระแสในพื น้ ท่ี ว่ า 

บริษัทเอกชนแหง่หนึง่ เตรียมการกว้านซือ้ท่ีดินจากชาวบ้านในพืน้ท่ีเนือ้

ท่ีประมาณ 100 ไร่ ในเขต ม.4 ต.บ้านกร่าง ซึง่ตดิตอ่ระหว่างตําบลบ้าน

กร่างและตําบลไผข่อดอน หวัน่วา่จะได้รับผลกระทบจากการดําเนินการ 

ทัง้จากการขนขยะ การเผาขยะและระบบทางนิเวศวิทยา เพราะบริเวณ

ดงักล่าว มีการนา – ทําไร่ เกือบทัง้หมดของพืน้ท่ี นอกจากนี ้แกนนําใน

การนําชาวบ้านทัง้สองตําบลมาวนันี ้เปิดเผยว่า ตน และประชาชนชาว

ตําบลบ้านกร่าง และตําบลไผข่อดอน ขอคดัค้านการสร้างโรงไฟฟ้าจาก

พลงังานขยะ ในเขต ม.4 ตําบลบ้านกร่าง ซึ่งติดกบัตําบลไผ่ขอดอนทัง้

ตําบล และท่ีตดิกบัโรงไฟฟ้าขยะ ด้วยเกรงผลกระทบ จากการขนขยะ ท่ี

ต้องใช้รถขนมาเป็นจํานวนมาก อนัตรายกบัเกษตรกรท่ีใช้ถนนเส้นนี ้นํา้

ท่ีไหลจากรถขนขยะจะลงท่ีพืน้ถนน และไหลลงคลองส่งนํา้ชลประทาน 

นํา้จากขยะ จะไหลจากลงถนนตลอดเวลา และสง่กลิ่นเหม็น โรงไฟฟ้าท่ี

กรณีศึกษาท่ี 13.3: กรณีชาวบ้านตาํบลบ้านกร่าง และตาํบลไผ่ขอดอน  

อาํเภอเมืองพษิณุโลกประท้วงคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ 
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ก่อสร้างขนาด 9 เมกกะวัตต์ ซึ่ง 1 เมกกะวัตต์ต้องใช้ขยะ 300 ตัน 

ซึ่ง 9 เมกกะวตัต์ ต้องใช้ขยะถึง 2,700 ตนัต่อวนั ต้องใช้รถ 180 คนัต่อ

วนั ซึ่งเป็นขยะจํานวนมหาศาล ในการเผาขยะ จะมีกลิ่นและควนั และ

สารพิษออกมา นํา้ท่ีบอ่บําบดัก็จะซมึลงดินและปนเปือ้นนํา้ในธรรมชาติ 

และยงัมีกลิ่นเหม็นและแมลงวนัตามมาจํานวนมาก 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านตําบลบ้านกร่าง และตําบลไผ่ขอดอน อําเภอเมืองพิษณุโลก 

กบั บริษัทเอกชนแหง่หนึง่ ซึง่เป็นผู้ ดําเนินงานของโครงการโรงงานไฟฟ้า

ขยะ  

จุดยืน ชาวบ้านตําบลบ้านกร่าง และตําบลไผ่ขอดอน อําเภอเมืองพิษณุโลก 

คดัค้าน และตอ่ต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลงังานขยะ 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ผู้วา่ราชการจงัหวดัพิษณุโลก และแมท่พัภาคท่ี 3 

ระยะเวลา พ.ศ. 2560  

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต จากการมาย่ืนหนงัสือประท้วงเม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2560 ทําให้นายศรี

โรจน์ นิมมานพชัรินทร์ รองผู้ว่าราชการจงัหวดัพิษณุโลก เดินทางมารับ

หนงัสือแทนผู้ว่าราชการจงัหวดัพิษณุโลก และ พ.ท.เกียรติกลุ ก่อพงศา

สตร์ นายทหารสารบรรณ รับหนงัสือท่ีย่ืนตอ่กองทพัภาคท่ี 3 ซึ่งผู้มาย่ืน

หนังสือต่างพอใจกับหน่วยงานท่ีมารับหนังสือและชีแ้จงถึงการ

ดําเนินงานของภาครัฐ ท่ีจะไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชน ทัง้นี ้นาย

อนันต์ พรหมดนตรี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

พิษณุโลก เปิดเผยว่า การดําเนินการใดๆ ของโรงไฟฟ้าพลงังานขยะนบั

จากนี ้จะต้องเร่ิมนบัหนึ่งใหม่ แม้ว่าปีท่ีผ่านมา จะมีบริษัทเอกชนมาทํา

ประชาคมในเขตตําบลบ้านกร่าง ซึ่งต้องดําเนินการตาม พ.ร.บ.รักษา

ความสะอาด ท่ีออกมาใหม่ ต้องมาดําเนินการทําเอ็มโอยกูบัท้องถ่ิน ว่า

จะดําเนินการนําขยะมาจากท่ีใดบ้าง มาเผาจํานวนเท่าไหร่ ซึ่งก็เหมือน

เร่ิมนบัหนึง่ใหม ่ณ ขณะนี ้ในพืน้ท่ีจงัหวดัพิษณโุลก ยงัไมมี่บริษัทเอกชน

รายใดเร่ิมดําเนินการตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดฉบบัใหม่ ท่ีมีผล

บงัคบัใช้แล้ว ดงันัน้ ประชาชนจึงไม่ต้องกงัวล เพราะภาครัฐ จะควบคมุ

การดําเนินการไม่ให้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและประชาชน ขณะท่ี
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ปัญหาของการจดัการขยะ ท้องถ่ินในพืน้ท่ีพิษณุโลกหลายแห่ง ก็ยงัคง

ดําเนินการตามโรดแม็บการจดัการขยะ หลายแห่ง ไม่มีพืน้ท่ีกําจดัขยะ

ของตนเอง ต้องดําเนินการไปทิง้บ่อทิง้ของเอกชน ขณะท่ีเทศบาลนคร

พิษณุโลกเอง ท่ีมีท่ีกําจดัขยะท่ีตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา ก็กําลัง

เตรียมแผนในการทําขยะ RDF นอกจากนี ้ในท่ีประชุมหัวหย้าส่วนรา

ชการจังหวดัพิษณุโลก เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2560 รองผู้ ว่าราชการ

จังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวว่าขอให้โครงการนีเ้ดินไปตามขัน้ตอนตาม

กฎหมาย ฟังเหตผุลทัง้ฝ่ายประชาชนและผู้ประกอบการ  จะมีการพาไป

ศกึษาดงูานของโรงไฟฟ้าพลงังานขยะท่ีมีอยู่แล้ว เชน่ โรงไฟฟ้าพลงังาน

ขยะหนองแขม กรุงเทพมหานครฯ ทัง้นีป้ระชาชนในพืน้ท่ีได้มีการ

เรียกร้อง ขอให้มีการพิจารณาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ ควร

จะมีการก่อสร้างให้ห่างไกลจากพืน้ท่ีเดิม ประมาณ 4 – 5 กิโลเมตร ซึ่ง

สถานท่ีตัง้เดิมอยู่ใกล้ โรงเรียน วดั ศนูย์เด็กเล็กของชมุชนเกินไป  จาก

ข้อสรุปในท่ีประชุมเบือ้งต้นทางจังหวัดพิษณุโลกจะให้หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องท่ีจะเข้ามาดําเนินการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ต้องจัด

ประชาชาคมกับประชาชนในพืน้ท่ี เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกนัในทุก

ฝ่ายทาง  โดยให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นผู้ตดัสินใจว่าจะ

รับหรือไมรั่บโรงไฟฟ้าพลงังานขยะตอ่ไป 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข โครงการการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล หรือโรงไฟฟ้าพลงังานขยะท่ีทําให้

เกิดความขดัแย้งในสงัคมเกิดจากความบกพร่องของนโยบายรัฐหลาย

ประการ เป็นปัญหาในสงัคมท่ีเกิดขึน้ซํา้ซาก บ่อยครัง้ ดงันัน้ องค์กร

ภาครัฐควรดําเนินการเปิดชอ่งทางการส่ือสารท่ีมาจากคนกลางท่ีทัง้สอง

ฝ่ายยอมรับ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากทัง้สองฝ่าย หรืออาจเปิดพืน้ท่ี

ในรูปของการประชาพิจารณ์ ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และมมุมองท่ีมี

ต่อความเป็นมา สภาพปัญหาในปัจจุบนั และแนวทางในอนาคตท่ีทัง้

สองฝ่ายต้องอยู่ร่วมกัน เพ่ือหาจุดร่วมในการแก้ปัญหา พร้อมทัง้มีการ

ดําเนินการศกึษาวิจยัเพ่ือศกึษา และประเมินผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้

จากนโยบายดังกล่าว เพ่ือหาทางแก้ไข และป้องกัน เพ่ือขับเคล่ือน

กระบวนการติดตามผลท่ีเป็นรูปธรรม บนพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมท่ี
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แท้จริงของชาวบ้านในพืน้ท่ี และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล เพ่ือสร้าง

พลงัชาวบ้าน และเกิดความเข็มแข็ง มัน่คง และยัง่ยืนตอ่ไป 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ไทยรัฐ. (2560). ประท้วง! คดัค้านสร้างโรงไฟฟ้าขยะ. สืบค้นเม่ือ 25 

พฤษภาคม 2561 จาก  https://www.thairath.co.th/content/852914  
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พืน้ท่ี อําเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณโุลก 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความห่วงกังวล และความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และ

สุขภาพของชาวบ้านอําเภอวังทอง ทําให้รวมตัวกันประท้วง คัดค้าน 

และต่อต้าน เพ่ือย่ืนหนงัสือต่อนายอนนัต์ กิตติรัตนวศิน นายอําเภอวงั

ทอง กรณีบ่อขยะท่ีมีรถขยะหลายแห่ง ทัง้จาก อบต.วังทอง เทศบาล

ตําบลวงัทอง อบต.อรัญญิก อ.เมือง และอบต.สมอแข นําขยะมาทิง้ก่อ

ปัญหามลพิษตอ่สิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ี 

ความเป็นมา เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม ผู้ ส่ือขา่วได้รับแจ้งมีชาวบ้านจากหมู ่4, 12 และหมู่ 

14 ต.วงัทอง อ.วงัทอง จ.พิษณุโลก ร่วม 100 คน นําโดยผู้ นําท้องท่ีและ

ผู้ นําท้องถ่ินแถบ ต.วงัทอง อาทิ นายสมยศ แซ่เตีย ประธานวิสามญับอ่

ขยะ ต.วังทอง นายสุวรรณ ทบัทิม สมาชิก อบต.วงัทอง นายสุรพงษ์ 

บํารุงพงศ์ กํานัน ต.วังทอง พาลูกบ้านเดินทางมาท่ีท่ีว่าการอําเภอวัง

ทอง เพ่ือย่ืนหนงัสือตอ่นายอนนัต์ กิตตรัิตนวศนิ นายอําเภอวงัทอง กรณี

บอ่ขยะท่ีก่อปัญหามลพิษตอ่สิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ี จํานวน 2 แห่ง คือ บอ่

ท่ี 1 ตัง้อยูห่มู ่4 ต.วงัทอง และแหง่ท่ี 2 ตัง้อยูห่มู ่14 ต.วงัทอง เน่ืองจาก

มีรถขยะหลายแห่ง ทัง้จาก อบต.วงัทอง เทศบาลตําบลวังทอง อบต.

อรัญญิก อ.เมือง และอบต.สมอแข นําขยะมาทิง้ท่ีบ่อขยะจนล้นบ่อ 

สร้างปัญหากลิ่นเหม็น และนํา้เน่า ทําให้ชาวบ้านบริเวณโดยรอบได้รับ

ความเดือดร้อน 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านอําเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณโุลก กบั ผู้ประกอบการรับกําจดัขยะ

ท่ีได้รับอนุญาตจากอบต.วงัทองตามใบประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตราย

ตอ่สขุภาพ 

จุดยืน ชาวบ้านอําเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณุโลกต้องการให้ปิดบอ่ขยะ และห้าม

นํารถขยะเข้าไปทิง้ขยะอีกเดด็ขาด 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน นายอําเภอวงัทอง 

กรณีศึกษาท่ี 13.4: กรณีชาวบ้านอาํเภอวังทองร้องเรียนต่อนายอาํเภอ 

ให้แก้ปัญหาบ่อขยะ หลังสร้างปัญหามลพษิในชุมชน 
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ระยะเวลา พ.ศ. 2560  

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต ท่ีมาของความคดัข้องใจท่ีนํามาสู่เหตกุารณ์การรวมตวัเพ่ือย่ืนหนังสือ

ตอ่ นายอําเภอวงัทอง กรณีบอ่ขยะท่ีก่อปัญหามลพิษตอ่สิ่งแวดล้อมใน

พืน้ท่ีในครัง้นี  ้ เ น่ืองมาจากท่ีผ่านมา อบต.วังทองได้อนุญาตให้

ผู้ ประกอบการ ตามใบประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพรับ

กําจัดขยะ ดําเนินการตัง้แต่ปี 2558 และต่ออนุญาตจนถึงวันท่ี 30 

กันยายน 2560 ในพืน้ท่ีหมู่ 4 ต.วังทอง พิษณุโลก โดยผู้ประกอบการ

ไม่ได้ดําเนินการอย่างถกูต้องตามหลกัสขุาภิบาล สร้างความเดือดร้อน

แก่พืน้ท่ีเกษตรกรรม กระทัง่วนัท่ี 21-26 ก.ค.ท่ีผ่านมา เกิดฝนตกหนัก 

ทําให้รถบรรทุกขยะของอบต.หลายแห่งไม่สามารถขบัรถเข้าไปยงับอ่

ขยะ (หมู่ 4) ได้ เน่ืองจากเส้นทางชํารุด จําเป็นต้องผ่านท่ีดินของบุคคล

อ่ืนจนมีปัญหาฟ้องร้องและห้ามบุกรุกเข้าท่ีดินชาวบ้าน กระทั่ง

รถบรรทุกขยะนําขยะไปทิง้หมู่ 14 แทน ซึ่งเป็นท่ีดินของชาวบ้านราย

หนึ่ง โดยไม่ได้ขออนญุาตให้ถูกต้อง ส่งผลให้ชาวบ้านบริเวณโดยรอบ

เดือดร้อน หากปล่อยทิง้ขยะแบบมักง่ายเช่นนีจ้ะเกิดผลเสียร้ายแรง 

ดังนัน้ ขอให้ผู้ มีอํานาจดําเนินการแก้ไขด่วน ต่อมานายอนันต์ กิตติ

รัตนวศิน นายอําเภอวงัทอง ออกมารับหนังสือร้องเรียนดงักล่าวจาก

กลุ่มชาวบ้านและรับปากว่าจะรีบแก้ไขปัญหา ทําให้ชาวบ้านพอใจและ

แยกย้ายกลบัโดยสงบ 

ระดับความรุนแรง 2 มีความเสียหายตอ่ร่างกาย (ผลกระทบทางสขุภาพ) 

วิธีการแก้ไข ควรมีการการกําหนดคณะทํางานในการกํากับติดตาม และประเมินผล

กระทบจากการกําจดัขยะร่วมกัน โดยมีส่วนร่วมของตวัแทนจากคู่กรณี

ทัง้สองฝ่ายร่วมกับตวัแทนจากองค์กรภาครัฐในพืน้ท่ี เพ่ือดําเนินการ

แก้ไขปัญหาร่วมกัน ในลกัษระของการเปิดช่องทางให้ชาวบ้านมีส่วน

ร่วมในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยงัเป็นการสร้าง

โอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกระบวนการปรับปรุงและพัฒนา

ความสมัพนัธ์ บนฐานของระบบการทํางานเป็นทีม โดยเรียนรู้จากจาก

บทเรียนของกรณีความผิดพลาดในอดีต เพ่ือสร้างความเช่ือใจ และ
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ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างคูก่รณี ซึ่งจะส่งผลถึงการเรียนรู้ร่วมกนัของคน

ในชมุชนในฐานะหุ้นสว่นทางสงัคมในระยะยาวตอ่ไป  

แหล่งท่ีมาของข้อมูล มตชินออนไลน์. (2560). ชาวบ้านรวมตวัประท้วง จี ้นอภ.วงัทอง

แก้ปัญหาบอ่ขยะ หลงัสร้างปัญหามลพิษในชมุชน. สืบค้นเม่ือ 25 

พฤษภาคม 2561 จาก  https://www.matichon.co.th/news-

monitor/news_621942  

 

  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_621942
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_621942
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_621942
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พืน้ท่ี อําเภอบางระกํา จงัหวดัพิษณโุลก 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความห่วงกังวล และความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และ

สุขภาพของชาวบ้านอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลกจากการ

ดําเนินงานของโครงการโรงงานไฟฟ้าขยะซึ่งเป็นบริษัท วีเค เอ็นเนอร์ย่ี 

แอนด์เทรดดิง้ จํากัด ย่ืนหนังสือขออนุญาตก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า

พลังงานขยะต่อเทศบาลตําบลบางระกํา  โดยชาวบ้านส่วนใหญ่วิตก

กงัวลมากว่า โครงการโรงงานไฟฟ้าขยะจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านทัง้

ในด้านสขุภาพ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และสิ่งวดล้อม จากการดําเนินการ 

ทัง้จากการขนขยะ และการเผาขยะ 

ความเป็นมา สําหรับการต่อต้านไม่เอาโรงไฟฟ้าทัง้นี ้สืบเน่ืองหนังสือลงวันท่ี 24

มิถุนายน 2556 บริษัท วีเค เอ็นเนอร์ย่ี แอนด์ เทรดดิง้ จํากัด ย่ืนขอ

อนุญาตดําเนินการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลงังานขยะนาด 6.5 เมกกะ

วัตต์  เรียนถึงนายเทศเทศมนตรีเทศบาลตําบลบางระกําเมืองใหม่ มี

ความประสงค์จะขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน เนือ้ท่ี 63 ไร่เศษ ในพืน้ท่ี 

ม. 16 บ้านตลกุแรด ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา จงัหวดัพิษณุโลก 

โดยท่ีนายกเทศเทศมนตรีเทศบาลตําบลบางระกําเมืองใหม่ ตอบกลับ

ว่า  ให้เป็นไปตามขัน้ตอน และมีจดหมายอีกฉบบัถึงเทศบาลตําบลบาง

ระกําเมืองใหม่ ขอนดัทําประชาคมกบัชาวบ้าน เทศบาลบาลระกําเมือง

ใหม่ได้แจ้งกลบัไปเม่ือ 18 กรกฏาคม 2556 ให้บริษัท กําหนดวนั เวลา 

สถานท่ีมา เทศบาลฯจะประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และประชาชน

เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น แต่ยังไม่ทันได้เร่ิมนัดวันทําประชาคม 

ชาวบ้านในบ้านแหลมเจดีย์ก็ได้ขึน้ป้ายคัดเอ้าท์ต่อต้านโรงไฟฟ้า

พลังงานขยะเต็มพืน้ท่ีหมู่บ้านไปหมด กระทั่งนัดรวมตัวแสดงพลัง

ต่อต้านโรงไฟฟ้าในวันท่ี 30 กรกฏาคม 2556 ท่ีวัดแหลมเจดีย์ หมู่ 8 

ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา จงัหวดัพิษณุโลก ประชาชนชาวบาง

กรณีศึกษาท่ี 13.5: กรณีชาวบ้านอาํเภอบางระกาํ 

ประท้วงคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ 
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ระกํากว่า 300 คนนดัรวมตวัชปูา้ยประท้วงไม่เอาโรงไฟฟ้าจากพลงังาน

ขยะ พร้อมรถเคร่ืองขยายเสียง  และปา้ยตอ่ต้านโรงไฟฟ้า นําโดยนายจ

รันด์  ตุ้มพงศ์ สมาชิกเทศบาลตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา จงัหวดั

พิษณุโลก แกนนําบอกว่า ชาวบ้านท่ีเดินทางมา ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน

ท่ีไม่เห็นด้วยกับโรงงานผลิตไฟฟ้าพลงังานขยะ เพราะผวากับมลพิษท่ี

อาจเกิดขึน้ หวัน่ผลกระทบทัง่กลิ่น ควนัพิษ นํา้เสีย และการขนขยะเข้า

ออกหมู่บ้าน ท่ีทราบข้อมูลมา จะต้องใช้ขยะจํานวน 500 ตันต่อ

วนั ใหม่ๆ โรงงานอาจดแูลดีแตพ่อระยะเวลาผ่านไปต้องปล่อยปละเลย 

สดุท้ายให้ชาวบ้านทกุข์ทนกบักลิ่นเหม็นและมลพิษโดยลําพงั ภาครัฐไม่

สามารถเข้ามาจัดการอะไรได้เช่นหลายโรงงานท่ีผ่านมา    ซึ่ง อําเภอ

บางระกํา จังหวัดพิษณุโลก สภาพเป็นแอ่ง หากเวลานํา้ท่วม ช่วงนํา้

หลากก็ไมรู้่วา่ขยะท่ีเป็นวตัถดุบิจะลอยไปทิศทางใด  

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านอําเภอบางระกํา จงัหวดัพิษณุโลก   กบั บริษัท วีเค เอ็นเนอร์ย่ี 

แอนด์ เทรดดิง้ จํากดั  

จุดยืน ชาวบ้านอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก คัดค้านแบะต่อต้านการ

ดําเนินโครการโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะของบริษัท วีเค เอ็นเนอร์ย่ี 

แอนด์ เทรดดิง้ จํากดั  

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน นายอําเภอบางระกํา, ผู้วา่ราชการจงัหวดัพิษณโุลก 

ระยะเวลา พ.ศ. 2556 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต จากการรวมตวัแสดงพลงัตอ่ต้านโรงไฟฟ้าในครัง้นี ้ทําให้นายวิบลูย์ ตัง้

เกษมวิบลูย์ นายกเทศบาลตําบลบางระกําเมืองใหม่ เดินทางมาเจรจา

กบัชาวบ้าน โดยยํา้วา่ ถ้าโรงงานตัง้บนความขดัแย้งของคนในพืน้ท่ี ก็ไม่

มีใครอนุญาต  ชาวบ้านไม่เห็นด้วยก็แสดงพลังออกมาคัดค้าน ไม่มี

การงุ๊บง๊ิบดําเนินการใดใดเพ่ือให้เกิดโรงงานไฟฟ้าแห่งนีแ้น่นนอนขอให้

ชาวบ้านสบายใจ หลงัจากนัน้ชาวบ้านได้มอบหนงัสือคดัค้านท่ีชาวบ้าน

ลงรายช่ือไว้แล้ว ให้กับ รองผู้ ว่าราชการจงัหวดั นายอําเภอบางระกํา

และนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบางระกําเมืองใหม ่เพ่ือเป็นหลกัฐาน

เจตนารมย์ของชาวบ้านท่ีต้องการคดัค้านโรงไฟฟ้าขยะดงักล่าว ขณะท่ี
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นายพนัธ์เทพ ศรีวนิชย์ รองผู้วา่ราชการจงัหวดัพิษณุโลก และหนว่ยงาน

รัฐท่ีเก่ียวข้อง ระบวุา่ การสร้างโรงไฟ้ฟ้า ต้องทําตามขัน้ตอน โดยเฉพาะ

การทําประชาพิจารณ์หากชาวบ้านในพืน้ท่ี ไม่เห็นด้วย ก็จะไม่มีการ

ก่อสร้าง 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข โครงการการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล หรือโรงไฟฟ้าพลงังานขยะท่ีทําให้

เกิดความขดัแย้งในสงัคมเกิดจากความบกพร่องของนโยบายรัฐหลาย

ประการ เป็นปัญหาในสงัคมท่ีเกิดขึน้ซํา้ซาก บ่อยครัง้ ดงันัน้ องค์กร

ภาครัฐควรดําเนินการเปิดชอ่งทางการส่ือสารท่ีมาจากคนกลางท่ีทัง้สอง

ฝ่ายยอมรับ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากทัง้สองฝ่าย หรืออาจเปิดพืน้ท่ี

ในรูปของการประชาพิจารณ์ ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และมมุมองท่ีมี

ต่อความเป็นมา สภาพปัญหาในปัจจุบนั และแนวทางในอนาคตท่ีทัง้

สองฝ่ายต้องอยู่ร่วมกัน เพ่ือหาจุดร่วมในการแก้ปัญหา พร้อมทัง้มีการ

ดําเนินการศกึษาวิจยัเพ่ือศกึษา และประเมินผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้

จากนโยบายดังกล่าว เพ่ือหาทางแก้ไข และป้องกัน เพ่ือขับเคล่ือน

กระบวนการติดตามผลท่ีเป็นรูปธรรม บนพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมท่ี

แท้จริงของชาวบ้านในพืน้ท่ี และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล เพ่ือสร้าง

พลงัชาวบ้าน และเกิดความเข็มแข็ง มัน่คง และยัง่ยืนตอ่ไป 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล โพสต์ทเูดย์. (2556). ปิดถนนค้านสร้างบอ่ทิง้ขยะนครไทย. สืบค้นเม่ือ 

25 พฤษภาคม 2561 จาก   

https://www.posttoday.com/social/local/203540  
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ประกอบด้วย 

14.1 กรณีชาวบ้านตําบลบ้านกลาง อําเภอหลม่สกัประท้วงคดัค้านการก่อตัง้โรงงานยางพารา 

14.2 กรณีชาวบ้านอําเภอบงึสามพนัประท้วงคดัค้านการก่อสร้างโรงงานนํา้ตาล 

14.3 กรณีชาวบ้านอําเภอเมือง และอําเภอหลม่สกัประท้วงตอ่ต้านโครงการขดุเจาะปิโตรเลียม 

14.4 กรณีชาวบ้านตําบลหนองสวา่งประท้วงให้ย้ายบอ่ขยะของเทศบาลเมืองหลม่สกั 

14.5 กรณี “กลุม่คนเพชรบรูณ์ไมเ่อาเหมืองแร่”  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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พืน้ท่ี อําเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความห่วงกังวล และความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และ

สขุภาพของชาวบ้านอําเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ กรณีการก่อสร้าง

โรงงานยางพาราของบริษัทศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) ท่ีจะ

ดําเนินการก่อสร้างขึน้ในพืน้ท่ีหมูท่ี่ 13 บ้านแสนงาช้าง ต.บ้านกลาง บน

เนือ้ท่ีเกือบ 800 ไร่  

ความเป็นมา ชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านใน ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 

จํานวนกวา่ 300 คน โดยการนําของนายสมยั ชา่งทอง กํานนัตําบลบ้าน

กลาง และนายไล สิงห์เส ผู้ ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 2 ตา่งพากันเดินทางไปยัง

ท่ีว่าการอําเภอหล่มสกั เพ่ือคดัค้านการก่อสร้างโรงงานยางพาราของ

บริษัทศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จํากัด (มหาชน) ท่ีจะดําเนินการก่อสร้าง

ขึน้ในพืน้ท่ีหมู่ท่ี 13 บ้านแสนงาช้าง ต.บ้านกลาง บนเนือ้ท่ีเกือบ 800 ไร่ 

โดยอ้างวา่เกรงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี ้ในการดําเนินการ

ของบริษัทเอกชนท่ีอ้างถึงการทําประชาคมนัน้ไมส่มเหตสุมผล เน่ืองจาก

ในการทําประชาสงัคมนัน้ ชาวบ้านส่วนมากไม่เห็นด้วย แต่ทางบริษัท

กลับเอารายงานประชาคมมาย่ืนขอดําเนินการก่อสร้าง ซึ่งไม่ตรงกับ

ข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นของชาวบ้าน แต่กลบัเลือกฟังคนกลุ่มน้อย 

คือ ชาวบ้านบางส่วนและผู้ นําหมู่บ้านไม่ก่ีแห่ง ร่วมกับองค์การบริหาร

ส่วนตําบล (อบต) เท่านัน้ จึงไม่เป็นธรรมกบัชาวบ้านท่ีคดัค้าน ตนและ

เครือข่ายชาวบ้านจึงได้ล่ารายช่ือจํานวนกว่า 300 รายช่ือเพ่ือคดัค้าน

การก่อสร้าง เน่ืองจากโรงงานมีขนาดใหญ่และมีกําลงัการผลิตสงูเส่ียง

ตอ่การก่อมลพิษสูแ่ปลงเกษตรของชาวบ้าน 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านอําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ กับ บริษัทศรีตรังแอโกร

อินดสัทรี จํากดั (มหาชน)  ท่ีจะดําเนินการก่อสร้างโรงงานยางพาราใน

พืน้ท่ี 

กรณีศึกษาท่ี 14.1: กรณีชาวบ้านตาํบลบ้านกลาง อาํเภอหล่มสัก 

ประท้วงคัดค้านการก่อตัง้โรงงานยางพารา 
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จุดยืน ชาวบ้านอําเภอหล่มสกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ รวมตวักนัชมุนมุคดัค้าน การ

ก่อสร้างโรงงานยางพาราของบริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด 

(มหาชน)   

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน นายอําเภอหลม่สกั และผู้วา่ราชการจงัหวดัเพชรบรูณ์  

ระยะเวลา พ.ศ. 2559 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต วนัท่ี 10 มิถนุายน 2559 นายทวิช สายคําติง่ ปลดัอาวโุสอําเภอหลม่สกั 

ได้เชิญตวัแทนชาวบ้านเข้าร่วมประชมุหารือเพ่ือหาแนวทางแก้ไข โดยมี 

พ.ท.นที ทิมเสน ผู้บงัคบัการกองพนัทหารม้าท่ี 18, พ.ต.อ.ชาติชาย วร

กุล ผกก.สภ.หล่มสัก, นายจาตุพงษ์ แจ้งมุข หัวหน้าฝ่ายโรงงาน 

สํานกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั และนายสมพงษ์ มาลา นายก อบต.บ้าน

กลาง เข้าร่วม โดยบรรยากาศการประชุมเต็มไปด้วยความตึงเครียด 

โดยตวัแทนชาวบ้านตัง้ข้อสงัเกตพร้อมแสดงความสงสยัต่อขบวนการ

ขออนญุาตก่อตัง้โรงงานซึ่งพบข้อพิรุธและไม่โปร่งใส รวมทัง้เช่ือว่าอาจ

มีการหมกไส้ยัดไส้เอกสารเน่ืองจากการก่อสร้างโรงงานดังกล่าวมี

ผลกระทบเป็นวงกว้าง แต่ขาดขบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชนใน

พืน้ท่ี ในท่ีสุดท่ีประชุมได้มีสรุปความเห็นว่า ทางอําเภอ ทหาร และ

ตํารวจ จะทําเร่ืองเสนอมตใินวนันีใ้ห้ผู้วา่ฯ ชะลอการลงนามและทบทวน 

โดยเร่ิมขบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนใหม่ โดย พ.ท.นทีแจ้งว่า 

หากชาวบ้านไม่เห็นชอบการก่อสร้างก็ทําไมไ่ด้ จากนัน้ยงัมีการนดัแนะ

ตัวแทนชาวบ้านเดินไปพบผู้ ว่าราชการจังหวัดในวันท่ี 14 มิถุนายน 

2559 ผลจากการประชมุเพ่ือแก้ไขปัญหาดงักล่าว พบว่า นายบณัฑิตย์ 

เทวีทิวารักษ์ ผู้ ว่าราชการจงัหวดัเพชรบรูณ์ นายไกรสร กองฉลาด รอง

ผู้ ว่าราชการจังหวดั, พ.ท.นที สิมเสน ผบ.พนั ม.18 และ นางไพรินทร์ 

กนัทะวงษ์ อตุสาหกรรมจงัหวดั เข้าร่วมชีแ้จง โดย นางไพรินทร์ ยืนยนั

ว่า ทําตามขัน้ตอนของ พ.ร.บ.โรงงาน และ พ.ร.บ.รับฟังความคิดเห็น

โดยถกูต้อง ส่วน นายบณัฑิตย์ กล่าวยํา้ว่า ความเห็นค้านของชาวบาน

ไมไ่ด้ตกไป ยงัจะถกูแนบเร่ืองไปด้วย ขณะเดียวกนัความเห็นของจงัหวดั

ท่ีจะเสนอไปยงักรมโรงงาน ก็เห็นพ้องกับชาวบ้าน โดยเห็นควรไม่ให้
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ก่อสร้างโรงงานเช่นกัน ซึ่งขณะประชุม นายบณัฑิตย์ยงัแสดงอาการ

ฉนุเฉียวกบั นายไล หลงัถกูจีอ้ย่าลงนามหรือควรดงึเอกสารออก เพราะ

มีท่ีมาไมถ่กูต้อง จน นายบณัฑิตย์ กลา่วตําหนิผู้ใหญ่บ้านแกนนํา พดูไม่

รับผิดชอบให้ปลัดจงัหวัด พาตวัเข้าอบรมบทบาทผู้ ใหญ่บ้าน จากนัน้

หยิบยกข้อกฎหมายขึน้มาชีแ้จง ขอให้ชาวบ้านเข้าใจบทบาทของผู้ ว่าฯ 

กระทัง่ นายไล ต้องกลา่วขอโทษกลางท่ีประชมุ และยงัยกมือไหว้ขอโทษ 

หลงัปิดการประชมุอีกด้วย 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข ช่องทางการส่ือสารท่ีถูกปิด คือ ปัญหาท่ีสําคญัในกรณีนี ้ ข้อเรียกร้อง

จากชาวบ้านดูเหมือนจะเป็นความพยายามเพียงด้านเดียวท่ีไม่ได้รับ

การตอบสนอง เม่ือช่องทางการส่ือสารปิด การทําความเข้าใจระหว่าง

คู่กรณีจึงไม่เกิดขึน้ ดงันัน้ ควรมีการจดัเวทีเพ่ือให้ทัง้สองฝ่ายได้เจรจา

พดูคยุถึงประเดน็ปัญหาและความต้องการของทัง้สองฝ่าย โดยมีภาครัฐ

ทําหน้าท่ีในการเป็นคนกลาง (Mediator) ในกระบวนการเจรจา เพ่ือ

สร้างความเข้าใจ และหาทางออกร่วมกนัของคูก่รณี  

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ศนูย์ข้อมลู & ขา่วสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง. (2559). ชาวเพชรบรูณ์

ประท้วงหลงัไมม่ัน่ใจกระบวนการรับฟังการก่อตัง้โรงงานยางพารา. 

สืบค้นเม่ือ 12 มิถนุายน 2561 จาก  

https://www.tcijthai.com/news/2016/21/current/6261  

 

 

 

  

https://www.tcijthai.com/news/2016/21/current/6261
https://www.tcijthai.com/news/2016/21/current/6261


 206 

 

 

 

พืน้ท่ี อําเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความห่วงกังวล และความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และ

สขุภาพของชาวบ้านอําเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์เน่ืองจากจะมี

โรงงานนํา้ตาลมาตัง้ในเขตพืน้ท่ี ต.หนองแจง อ.บงึสามพนั จ.เพชรบรูณ์ 

แตท่างชาวบ้านเกรงวา่จะได้รับผลกระทบด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อมและ

ยงัปัญหาจราจรจงึร่วมกนัคดัค้าน 

ความเป็นมา จากกรณีท่ีจะมีโรงงานนํา้ตาลมาตัง้ในเขตพืน้ท่ี ต.หนองแจง อ.บงึสาม

พัน จ.เพชรบูรณ์ แต่ทางชาวบ้านเกรงว่าจะได้รับผลกระทบด้าน

มลภาวะสิ่งแวดล้อมและยังปัญหาจราจรจึงร่วมกันคัดค้าน แม้ทาง

โรงงานจะอ้างวา่ผา่นการประชาคมแล้วก็ตาม แตข่บวนการและขัน้ตอน

ต่างๆ ไม่โปร่งใส โดยเฉพาะมีข้อกฎหมายซึ่งกําหนดให้ระยะการ

ก่อสร้างโรงงานนํา้ตาลท่ีทําอยู่แล้วกบัโรงงานท่ีจะก่อสร้างใหม่ต้องเกิน 

80 กิโลเมตรขึน้ไป ทางกลุ่มจึงรวบรวมพยานหลักฐานและฟ้องไปยงั

ศาลปกครองซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างรอไต่สวน นอกจากนี ้เม่ือวันท่ี 2 

กมุภาพนัธ์ 2559 ยงันําหลกัฐานเดนิทางไปย่ืนร้องท่ีทําเนียบรัฐบาลเพ่ือ

ขอความช่วยเหลือ เพราะหากยงัมีการดงึดนัให้ก่อสร้างโรงงานนํา้ตาล

ดงักล่าวขึน้ จะทําความเดือดร้อนให้ชาวบ้านและชมุชนบริเวณดงักลา่ว

และใกล้เคียงอย่างย่ิง กระทัง่ทางทหารท่ี จ.เพชรบรูณ์ มีหนงัสือเชิญให้

ไปหารือเพ่ือจะขอให้ใช้เวทีระดบัจงัหวดัในแก้ไขปัญหา ซึ่งก็ชีแ้จงไปว่า

ท่ีผ่านมากลุ่มชาวบ้านได้ใช้เวทีในจงัหวดัโดยเฉพาะร้องเรียนผ่านทาง

ศนูย์ดํารงธรรมจงัหวดัไปแล้ว แต่ปัญหานอกจากจะไม่ได้รับการแก้ไข

แล้วยงัดเูหมือนว่าชาวบ้านจะถกูกดดนัจากทุกฝ่ายเพ่ือให้รอมชอมใน

เร่ืองนี ้ นอกจากนี ้ยงัมีชาวบ้านถูกข่มขู่เอาชีวิตจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ

โรงงานนํา้ตาล ทํานองวา่ให้หยดุเคล่ือนไหวตอ่ต้านโรงงาน 

กรณีศึกษาท่ี14.2: กรณีชาวบ้านอาํเภอบึงสามพัน 

ประท้วงคัดค้านการก่อสร้างโรงงานนํา้ตาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 207 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านอําเภอบึงสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ กับ บริษัทเอกชนเจ้าของ

โรงงานนํา้ตาล 

จุดยืน ชาวบ้านอําเภอบึงสามพัน จงัหวดัเพชรบูรณ์ชุมนุมประท้วง คดัค้าน 

และตอ่ต้านบริษัทเอกชนเจ้าของโรงงานนํา้ตาล 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ศาลปกครอง 

ระยะเวลา พ.ศ. 2559-ปัจจบุนั 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต ความคืบหน้าในเร่ืองดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2560 สถานการณ์

ดงักล่าวปะทุขึน้อีกครัง้ เม่ือกลุ่มคดัค้านโรงงานนํา้ตาลใน จ.นํา้ตาล

เพชรบูรณ์ จํานวนราว 100 คน นําโดย ว่าท่ี ร.อ.โอภาส สุทธิเกิด ได้

รวมตวักันท่ีท่ีบริเวณหน้าโรงงาน หมู่ 3 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.

เพชรบูรณ์ เพ่ือคดัค้านการก่อสร้างโรงงานนํา้ตาลฯ ดงักล่าว และใน

วนันีเ้ป็นวนัแรกของการเปิดหีบอ้อย โดย วา่ท่ี ร.อ.โอภาส ได้ใช้รถอีแตน๋

เปิดเป็นเวทีแถลงการณ์ฟ้องประชาชน โดยระบวุา่ การก่อสร้างโรงงานฯ 

กระทําผิดขัน้ตอนของกฎหมายด้วยกนัหลายข้อ และการทํา EIA ยงัเอือ้

ประโยชน์ให้แก่โรงงาน มีการบุกรุกท่ีดินสาธารณประโยชน์ โดย ว่าท่ี 

ร.อ.โอภาส อ้างว่า เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านมาได้ย่ืนฟ้องร้อง

ตอ่ศาลปกครองสว่นแยกท่ี จ.นครสวรรค์ และทราบวา่ขณะนีอ้ยู่ระหว่าง

ให้หน่วยงานท่ีถูกฟ้องร้องทําคําชีง้แจงขึน้ไป อย่างไรก็ตาม ว่าท่ี ร.อ.

โอภาส ยังเรียกร้องให้มีการตัง้คณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงและ

คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยชีว้่ากลุ่มคดัค้านถูกสกัดกัน้จน

ไม่อาจเข้าถึงข้อมลูได้ ทัง้นี ้มี พ.ต.อ.พีระเพชร อุบลจิตต์ ผกก.สภ.บึง

สามพนั และ นายชยัวฒัน์ จิตตระกูล รองผอ.ฝ่ายวิศวกรรม แขวงทาง

หลวงเพชรบรูณ์ท่ี 2 เข้าสงัเกตการณ์ หลงัการสลายตวั พ.ต.อ.พีรเพชร 

แนะนําให้ นายชัยวัฒน์ เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษแกนนําใน

ข้อหาใช้พืน้ท่ีในเขตทางหลวงโดยไมไ่ด้รับอนญุาต จากเจ้าพนกังานทาง

หลวง  

ระดับความรุนแรง 2 มีความเสียหายตอ่ทรัพย์สิน น่ืองจากมีการฟ้องร้องเป็นคดีความใน

ศาลปกครอง 
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วิธีการแก้ไข ก่อนการดําเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ ควรมีการศึกษา

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ต่อชุมชนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างิย่ง

ผลกระทบทางสังคม ซึ่งควรจะให้ความสําคญัในกระบวนการเข้าถึง 

(Approach) โดยมีระยะและขัน้ตอนในการประเมิน ดังนี ้1.) ระยะ

ออกแบบ ควรยึดหลกั การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) เพ่ือ

การวางแผนในการเข้าถึงชมุชนโดยคํานงึถึงรายละเอียดปลีกยอ่ยในทกุ

มิติ ผ่านการทําความเข้าใจ และการสร้างความสมัพนัธ์กบัคนในชุมชน 

2.) ระยะปฏิบตัิการ ควรคํานึงถึงกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจจะสง่ผล

กระทตอ่คนในชมุชน ซึง่อาจจําเป็นต้องมีแผนรองรับเผ่ือไว้เพ่ือปรับปรุง

โครงการให้มีผลกระทบต่อชุมชนให้น้อยท่ีสุด 3.) ระยะเวลาสิน้สุด

โครงการ ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลถึงผลจาก

โครงการ ความพึงพอใจของโครงการ รวมถึง ความพึงพอใจ และ

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากโครงการตามความรู้สึก ความคิดเห็นของคนใน

ชมุชนผู้ ท่ีรับผลกระทบโดยตรงจากการพฒันานัน้ๆ ทัง้นี ้อาจดําเนินการ

ผ่านการตัง้คณะกรรมการท่ีมีสดัส่วนของกลุ่มเกษตรผู้ประสบปัญหาใน

ระดับท้องถ่ิน เข้าเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในคณะกรรมการแก้ปัญหา

ดงักลา่วอยา่งเป็นรูปธรรม 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล มตชินออนไลน์. (2559). แกนนําชีโ้รงงานนํา้ตาลผดุบงึสามพนักระทบ

หนกั แจงพึง่รบ.ชว่ยเพราะระดบัจว.แทบไมไ่ด้อะไร. สืบค้นเม่ือ 12 

มิถนุายน 2561 จากhttps://www.matichon.co.th/local/news_38493  
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พืน้ท่ี อําเภอเมือง และอําเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความห่วงกังวล และความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และ

สขุภาพของชาวบ้านอําเภอเมือง และอําเภอหล่มสกั จงัหวดัเพชรบูรณ์

เน่ืองจากจะมีโครงการขดุเจาะปิโตรเลียมของบริษัท เจเอสเอ็ก เอ็นเนอร์

ย่ี ประเทศไทย จํากดั มาตัง้ในเขตพืน้ท่ี อําเภอเมือง และอําเภอหลม่สกั 

จังหวัดเพชรบูรณ์ แต่ทางชาวบ้านเกรงว่าจะได้รับผลกระทบด้าน

มลภาวะสิ่งแวดล้อมและยงัปัญหาจราจรจงึร่วมกนัคดัค้าน 

ความเป็นมา เน่ืองจาก บริษัท เจเอสเอ็ก เอ็นเนอร์ย่ี ประเทศไทย จํากดั จะมาดําเนิน

โครงการขดุเจาะปิโตรเลียมในเขตพืน้ท่ี อําเภอเมือง และอําเภอหลม่สกั 

จงัหวดัเพชรบรูณ์ ทําให้ชาวบ้านอําเภอเมือง และอําเภอหลม่สกั จงัหวดั

เพชรบูรณ์เกิดความห่วงกังวล และความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต 

ทรัพย์สิน สุขภาพ และท่ีดินทํากิน จึงร่วมกันคดัค้าน โดยชาวบาัน 2 

ตําบล ใน อ.หลม่สกั เปิดเวทีต้านโครงการเจาะสํารวจนํา้มนั คูข่นานกบั

เวทีรับฟังความคิดเห็น โดยมีการชูป้ายโจมตีโครงการดังกล่าว ซึ่ง

ขณะเดียวกนั ท่ีห้องประชมุชัน้ 5 ศนูย์ราชการจงัหวดั ก็มีการจดัเวทีรับ

ฟังความคดิเห็นครัง้ท่ี 2 ในโครงการเจาะสํารวจปิโตรเลียมดงักลา่ว เพ่ือ

จดัทํารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยมี นายสชุาติ ราษฎร์ดษุฎี 

รองผู้ ว่าราชการจงัหวดัเพชรบูรณ์ เป็นประธาน โดยมีการเชิญหัวหน้า

สว่นราชการและตวัแทนภาคเอกชนเข้าร่วมเสนอความคิดเห็น  

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านอําเภอเมือง และอําเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ กบั บริษัท เจ

เอสเอ็ก เอ็นเนอร์ย่ี ประเทศไทย จํากดั 

จุดยืน ชาวบ้านอําเภอเมือง และอําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ชุมนุม 

ประท้วง คดัค้าน และตอ่ต้านโครงการขุดเจาะปิโตรเลียมของบริษัท เจ

เอสเอ็ก เอ็นเนอร์ย่ี ประเทศไทย จํากดั 

กรณีศึกษาท่ี14.3: กรณีชาวบ้านอาํเภอเมือง และอาํเภอหล่มสัก 

ประท้วงต่อต้านโครงการขุดเจาะปิโตรเลียม 
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ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ผู้ ว่าราชการจังหงัดเพชรบูรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ระยะเวลา พ.ศ. 2556- ปัจจบุนั 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต วนัท่ี  18 กันยายน 2556 บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ราษฎรตําบลบ้านกลาง ตําบลช้างตะลดู อําเภอหลม่สกั และตําบลบ้าน

โคก อําเภอเมืองกวา่ 500 คน ชมุนมุตอ่ต้านการสํารวจขดุเจาะนํา้มนัใน

พืน้ท่ี ระบุคนเพชรบูรณ์ไม่ได้ประโยชน์ ซึ่งในวนันี ้มีการประชุมรับฟัง

ความคิดเห็น โครงการเจาะหลมุสํารวจปิโตรเลียมบนบก (อ.หล่มสกั/อ.

เมืองเพชรบรูณ์) โครงการขดุเจาะสํารวจปิโตรเล่ียม แปลงสํารวจบนบก 

หมายเลข L 14/50 ของบริษัทเจเอสเอ็กซ์ เอ็นเนอร์ย่ี ประเทศไทย จํากดั 

โดยมีนายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี รองผู้ ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็น

ประธานการประชุม ในการประชุมมีตวัแทนชาวบ้านตําบลบ้านกลาง 

ตําบลช้างตะลูด อําเภอหล่มสัก ตําบลบ้านโคก ส่ือมวลชนและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ารับฟัง จากนัน้แกนนําชาวบ้านได้ขึน้ไปร่วมเวที

รับฟังความคิดเห็นดงักล่าวด้วย ซึ่งล่าสุดเร่ิมมีการเปิดเวทีรับฟังความ

คดิเห็นอยู ่ทา่มกลางบรรยากาศท่ีคอ่นข้างตงึเครียด 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข ก่อนการดําเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ ควรมีการศึกษา

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ต่อชุมชนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างิย่ง

ผลกระทบทางสงัคม ซึ่งควรจะให้ความสําคญัในกระบวนการเข้าถึง 

(Approach) โดยมีระยะและขัน้ตอนในการประเมิน ดังนี ้1.) ระยะ

ออกแบบ ควรยึดหลกั การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) เพ่ือ

การวางแผนในการเข้าถึงชมุชนโดยคํานงึถึงรายละเอียดปลีกยอ่ยในทกุ

มิติ ผ่านการทําความเข้าใจ และการสร้างความสมัพนัธ์กบัคนในชุมชน 

2.) ระยะปฏิบตัิการ ควรคํานึงถึงกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจจะสง่ผล

กระทตอ่คนในชมุชน ซึง่อาจจําเป็นต้องมีแผนรองรับเผ่ือไว้เพ่ือปรับปรุง

โครงการให้มีผลกระทบต่อชุมชนให้น้อยท่ีสุด 3.) ระยะเวลาสิน้สุด

โครงการ ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลถึงผลจาก
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โครงการ ความพึงพอใจของโครงการ รวมถึง ความพึงพอใจ และ

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากโครงการตามความรู้สึก ความคิดเห็นของคนใน

ชมุชนผู้ ท่ีรับผลกระทบโดยตรงจากการพฒันานัน้ๆ ทัง้นี ้อาจดําเนินการ

ผ่านการตัง้คณะกรรมการท่ีมีสดัส่วนของกลุ่มเกษตรผู้ประสบปัญหาใน

ระดับท้องถ่ิน เข้าเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในคณะกรรมการแก้ปัญหา

ดงักลา่วอยา่งเป็นรูปธรรม 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ไทยพีบีเอส. (2556). "ชาวเพชรบูรณ์"ประท้วงต้านขุดเจาะ"ปิโตเลียม" 

หวั่นกระ ทบสิ่ ง แวด ล้ อม .  สื บ ค้น เ ม่ื อ  12 มิถุนายน  2561 จ าก  

https://news.thaipbs.or.th/content/196601  
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พืน้ท่ี อําเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความห่วงกังวล และความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และ

สขุภาพของชาวบ้านตําบลหนองสว่าง อําเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

เน่ืองจากบอ่ขยะของเทศบาลเมืองหล่มสกั ซึ่งส่งกลิ่นเหม็นสร้างปัญหา

ให้กับชาวบ้านมาเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี ้ยงัมีนํา้เน่าเสียท่ีเกิด

จากการทับถมของกองขยะขนาดใหญ่ไหลลงพืน้ท่ีทางการเกษตร 

ชาวบ้านจึงร่วมกันคัดค้าน โดยชูป้ายประท้วงให้ย้ายบ่อขยะของ

เทศบาลเมืองหลม่สกัไปท่ีอ่ืน 

ความเป็นมา ปัญหาบ่อขยะ ต.หนองสว่าง ซึ่งตัง้อยู่ริมถนนทางหลวงสายหล่มสกั-

หล่มเก่า สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านทัง้ในเขตพืน้ท่ี ต.หนองสว่าง 

และ ตําบลข้างเคียงมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี ท่ีผ่านมา เทศบาลเคย

รับปากจะย้ายบอ่ทิง้ขยะออกไป แตถึ่งปัจจบุนันอกจากไม่ย้ายออกแล้ว 

ยงันําวีธีกําจดัขยะโดยคดัแยกขยะ และนําขยะพลาสติกไปรีไซเคิลให้

เป็นนํา้มัน ซึ่งชาวบ้านเช่ือว่าไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตาม ต่างก็ทิง้มลพิษ

สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอยู่ดี จนเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 61 ท่ี

บริเวณสถานท่ีทิง้ขยะของเทศบาลเมืองหล่มสัก ริมถนนสายหล่มสัก-

ดา่นซ้าย หมู ่4 ตําบลหนองสว่าง อําเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ นาย

เจษฏา โสภา พร้อมชาวบ้านตําบลหนองสว่างจากหลายหมู่บ้านกว่า 

100 คน รวมตวักันถือป้ายประท้วงให้ย้ายบ่อขยะหรือสถานท่ีทิง้ขยะ

ออกไปโดยชาวบ้านได้ถือป้ายต่างๆ ท่ีเขียนข้อความระบุว่า “ย้ายขยะ

ออกไป ไม่ต้องการ ถ้าเทศบาลอยากได้ ให้เอาไปไว้เทศบาล” หรือ “ฟัง

เสียงขาวบ้านบ้าง ก่อนคิดจะสร้างอะไรอย่าฟังแต่เสียงนายทุนเพราะ

เงินเดือนคณุมาจากภาษี” รวมถึง “มลพิษจากขยะทําลายสขุภาพ กลิ่น

เหม็น ระบบหายใจ สะสมในร่างกาย ชาวบ้านท่ีอยู่โดยรอบท้องร่วง” 

“ชาวบ้านหนองสว่างคัดค้านไม่เอาบ่อขยะ” “กองขยะทําลายระบบ

กรณีศึกษาท่ี14.4: กรณีชาวบ้านตาํบลหนองสว่าง 

ประท้วงให้ย้ายบ่อขยะของเทศบาลเมืองหล่มสัก 
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นิเวศรอบๆ สภาพดินเส่ือมโทรม บอ่นํา้ทางการเกษตรเสียหาย” และโห่

ร้องวา่ไมเ่อาบอ่ขยะๆ 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านตําบลหนองสว่าง อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  กับ 

เทศบาลเมืองหลม่สกั 

จุดยืน ชาวบ้านตําบลหนองสว่าง อําเภอหล่มสกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ต้องการให้

ย้ายบอ่ขยะของเทศบาลเมืองหลม่สกัไปท่ีอ่ืน 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน นายอําเภอหลม่สกั และผู้วา่ราชการจงัหวดัเพชรบรูณ์  

ระยะเวลา พ.ศ. 2561 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต นายอํานาจ พูนยอด ปลัดอําเภอฝ่ายความมั่นคงอําเภอหล่มสัก 

เจ้าหน้าท่ีจากสาธารณสขุ เจ้าหน้าท่ีตํารวจ สภ.หลม่สกั เจ้าหน้าท่ีทหาร

จากม.พนั 28 เข้าเจรจากบัชาวบ้าน โดยพนัโท เกียรตอิดุม นาดี ผบ.ม.

พนั 28 ได้กล่าวชีแ้จงกบัชาวบ้านว่า ตนเองเป็นคนหล่มเก่าเห็นบ่อขยะ

แห่งนีม้าตัง้แต่เกิดแล้ว พืน้ท่ีแห่งนีเ้ทศบาลหล่มสักได้ขออนุญาตใช้

อย่างถกูต้องมานานกว่า 40 ปีแล้ว และเป็นท่ีดินของหลวงท่ีได้ทําตาม

ขัน้ตอนอย่างถูกต้อง สร้างความไม่พอใจแก่ชาวบ้านท่ีกล่าวตอบโต้ว่า 

เดิมท่ีดินแห่งนีเ้ป็นท่ีดินสาธารณประโยชน์ท่ีมีเนือ้ท่ีราว 373 ไร่เศษ 

ตอ่มาปี พ.ศ. 2515 เทศบาลหล่มสกัได้ย่ืนเร่ืองทําเอกสารสิทธิท่ีดิน 16 

ไร่เศษ เป็น นส.3 ก.และเร่ิมใช้พืน้ท่ีแห่งนีก่้อสร้างเป็นสถานท่ีทิง้ขยะ

หรือบ่อขยะเป็นต้นมา ซึ่งบ่อขยะดงักล่าวมีลักษณะเป็นไข่แดงเท่าท่ี

ออกเอกสารสิทธิได้ ส่วนท่ีดินของชาวบ้านโดยรอบพืน้ท่ีกลับไม่มีการ

ออกเอกสารสิทธิ ต่อมาวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ได้มีการทําประชาคม

แต่ชาวบ้าน 1,300 คน จาก 4 หมู่บ้านท่ีต่างไม่เห็นด้วย ยังคงจะ

พยายามสร้างเตาเผาขยะท่ีชาวบ้านเคยไปดตูวัอย่างมานัน้พบว่าสร้าง

มลพิษให้กบัชุมชนเหมือนเดิมขอให้ภาครัฐช่วยแก้ไขเปล่ียนสถานท่ีทิง้

ขยะแห่งนีอ้อกไปจากแหล่งชุมชนด้วย จากนัน้นายอํานาจ พูนยอด 

ปลัดอําเภอฝ่ายความมั่นคงอําเภอหล่มสัก ได้รับว่าจะนําเร่ืองเข้า

ประชมุร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือหาแนวทางแก้ไขตอ่ไป 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 
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วิธีการแก้ไข ควรมีการการกําหนดคณะทํางานในการกํากบัติดตาม และประเมินผล

กระทบจากการกําจดัขยะร่วมกัน โดยมีส่วนร่วมของตวัแทนจากคู่กรณี

ทัง้สองฝ่ายร่วมกับตวัแทนจากองค์กรภาครัฐในพืน้ท่ี เพ่ือดําเนินการ

แก้ไขปัญหาร่วมกัน ในลกัษระของการเปิดช่องทางให้ชาวบ้านมีส่วน

ร่วมในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยงัเป็นการสร้าง

โอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกระบวนการปรับปรุงและพัฒนา

ความสมัพนัธ์ บนฐานของระบบการทํางานเป็นทีม โดยเรียนรู้จากจาก

บทเรียนของกรณีความผิดพลาดในอดีต เพ่ือสร้างความเช่ือใจ และ

ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างคูก่รณี ซึ่งจะส่งผลถึงการเรียนรู้ร่วมกนัของคน

ในชมุชนในฐานะหุ้นสว่นทางสงัคมในระยะยาวตอ่ไป 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ทีนิวส์. (2560). ชาวบ้านเดือดร้อนหนกั...ลุกฮือให้ย้ายบ่อขยะ!! ขยะ

กองเท่าภูเขา ทัง้นํา้เน่าเหม็น สร้างมลพิษต่อชุมชน. สืบค้นเม่ือ 12 

มิถนุายน 2561 จาก  https://www.tnews.co.th/contents/467906 
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พืน้ท่ี อําเภอหนองไผ ่จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความห่วงกังวล และความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และ

สุขภาพของชาวบ้านอําเภอหนองไผ ่จงัหวดัเพชรบูรณ์ เน่ืองจากทราบ

ข่าวว่า มีการออกอาชญาบัตรพิเศษสํารวจแร่ ทองแดง สังกะสี และ

ตะกัว่ จํานวน 20 แปลง เนือ้ท่ี 190,000 ไร่เศษให้กบับริษัทตา่งชาต ิเม่ือ

คนเพชรบรูณ์ทราบขา่ว ก็มีความไมส่บายใจจงึรวมตวักนัออกมาร่วมกัน

คดัค้าน 

ความเป็นมา เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2559 กลุ่มคดัค้านไม่เอาเหมืองแร่ จ.เพชรบูรณ์ 

ได้ออกมารวมตวักันใช้ช่ือ  “กลุ่มคนเพชรบูรณ์ไม่เอาเหมืองแร่” ออก

รณรงค์คดัค้านการสํารวจขุดเจาะแร่ในพืน้ท่ี มีการติดแผ่นป้ายไวนิล 

ตามอาคารร้านค้าและสถานท่ีตา่งๆ ขณะเดียวกนันกัเรียน นกัศกึษา ได้

ร่วมกันแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการยกมือไขว้กันเป็นรูป

กากบาท ติดสติกเกอร์ และแจกแผ่นพับให้กับประชาชน ทัง้ใช้ส่ือ

โซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ ก ไลน์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อต้านกันอย่าง

ต่อเน่ือง โดยนายวิศลัย์ โฆษิตานนท์ แกนนํากลุ่มกล่าวว่า ขณะนีค้น

เพชรบรูณ์ทราบข่าวว่า มีการออกอาชญาบตัรพิเศษสํารวจแร่ ทองแดง 

สงักะสี และตะกัว่ จํานวน 20 แปลง เนือ้ท่ี 190,000 ไร่เศษให้กบับริษัท

ต่างชาติ เม่ือคนเพชรบูรณ์ทราบข่าวก็มีความไม่สบายใจ เพราะเห็น

ตัวอย่างจากเหมืองแร่ทองคําท่ี อ.วังโป่ง เขตรอยต่อระหว่าง จ.

เพชรบรูณ์ พิจิตร พิษณุโลก หรือ จ.เลย เน่ืองจากมีปัญหาสารพิษจาก

โลหะหนกัฟุ้งกระจายหรือสารปนเปือ้น ทําให้ผู้คนเจ็บป่วยล้มตาย หรือ

เกิดพิกลพิการกับเด็กทารกและก่อให้เกิดมลพิษในบ้านเมืองจึงได้

รวมกลุ่มกนั “กลุ่มคนเพชรบรูณ์ไม่เอาเหมืองแร่” โดยประชาสมัพนัธ์ให้

ประชาชนได้รู้ว่าขณะนีมี้การออกอาชญาบตัรแล้วถึง 5 อําเภอ เพ่ือให้

ประชาชนรู้ว่า เหมืองแร่โลหะมีพิษร้ายอย่างไร สารพิษตกค้างจะคงอยู่

กรณีศึกษาท่ี14.5: กรณี “กลุ่มคนเพชรบูรณ์ไม่เอาเหมืองแร่” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 216 

ในพืน้ท่ีเป็นร้อยๆปี ซึ่งจะนําไปสู่ความล่มสลายของชมุชน ตนในฐานะ

เป็น 1 ในแกนนําจะร่วมออกมาคัดค้านการขุดเจาะเหมืองแร่เหล่านี ้

อยา่งเตม็ท่ี 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านอําเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ในนาม “กลุ่มคนเพชรบรูณ์

ไมเ่อาเหมืองแร่” กบั บริษัทตา่งชาตท่ีิจะเข้ามาขดุเจาะเหมืองแร่ในพืน้ท่ี 

จุดยืน ชาวบ้านอําเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ในนาม “กลุ่มคนเพชรบรูณ์

ไม่เอาเหมืองแร่” ตอ่ต้านบริษัทตา่งชาติท่ีจะเข้ามาขุดเจาะเหมืองแร่ใน

พืน้ท่ี 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

ระยะเวลา พ.ศ. 2559 - ปัจจบุนั 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต ความเคล่ือนไหวของการรณรงค์คดัค้านเหมืองแร่ท่ี จ.เพชรบรูณ์ ล่าสดุ 

นายวิศลัย์ โฆษิตานนท์ แกนนํากลุ่ม "คนเพชรบูรณ์ไม่เอาเหมืองแร่" 

กล่าวว่า หลงัจากลงพืน้ท่ีให้ข้อมูลความรู้และชีแ้จงถึงผลกระทบเร่ือง

เหมืองแร่ให้กบัชาวบ้านในพืน้ท่ีเปา้หมายตามเขตอาชญาบตัรสํารวจหา

แหลง่แร่ของบริษัทเอกชน เป็นระยะเวลาราว 8 เดือน ปรากฏวา่นอกจาก

ชาวบ้านจะมีความต่ืนตวัและมีเสียงตอบรับค่อนข้างดีแล้วยังร่วมกัน

สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในทุกพืน้ท่ี เพ่ือเช่ือมโยงและเปล่ียนข้อมูล

ข่าวสารผ่านช่องทางส่ือโซเชียลอีกด้วย จนเวลานี  ้ ทางกลุ่มไ ด้

ปรับเปล่ียนเข้าสู่โหมดการเฝ้าระวัง นายวิศลัย์ กล่าวว่า ส่วนการลง

พืน้ท่ีให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน เพราะเล็งเห็นว่าใน

ขัน้ตอนสุดท้ายของการจะเปิดเหมืองได้นัน้ จะต้องผ่านเวทีประชาคม

ชาวบ้านก่อน ซึง่ในอดีตท่ีผ่านมาในเวทีประชาคมมดัจะมีการให้ข้อมูล

แต่เพียงฝ่ายสนับสนุนเพียงด้านเดียว ในขณะท่ีฝ่ายคดัค้านไม่มีเวที 

หรือไม่มีโอกาสได้พูดชีแ้จง ทําให้เม่ือเปิดเวทีประชาคมก็จะผ่านความ

เห็นชอบ จงึไมเ่ป็นธรรมและไม่ถกูต้อง ทางกลุม่ฯ จงึใช้แนวทางลงพืน้ท่ี

ให้ข้อมูลความรู้และสร้างความเข้าใจอีกด้าน เพ่ือเป็นทางเลือกกับ

ชาวบ้านตดัสินใจ และชัง่นํา้หนกัว่า ต้องการให้มี หรือไมใ่ห้มีเหมืองแร่
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ในพืน้ท่ี ซึง่ในการตอ่สู้ครัง้นีต้้องระยะเวลาอีก 3 ปี ตามอายอุาชญาบตัร

ท่ีบริษัทเหมืองแร่ยงัถือไว้อยู ่

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข ก่อนการดําเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ ควรมีการศึกษา

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ต่อชุมชนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างิย่ง

ผลกระทบทางสังคม ซึ่งควรจะให้ความสําคญัในกระบวนการเข้าถึง 

(Approach) โดยมีระยะและขัน้ตอนในการประเมิน ดังนี ้1.) ระยะ

ออกแบบ ควรยึดหลกั การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) เพ่ือ

การวางแผนในการเข้าถึงชมุชนโดยคํานงึถึงรายละเอียดปลีกยอ่ยในทกุ

มิติ ผ่านการทําความเข้าใจ และการสร้างความสมัพนัธ์กบัคนในชุมชน 

2.) ระยะปฏิบตัิการ ควรคํานึงถึงกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจจะสง่ผล

กระทตอ่คนในชมุชน ซึ่งอาจจําเป็นต้องมีแผนรองรับเผ่ือไว้เพ่ือปรับปรุง

โครงการให้มีผลกระทบต่อชุมชนให้น้อยท่ีสุด 3.) ระยะเวลาสิน้สุด

โครงการ ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลถึงผลจาก

โครงการ ความพึงพอใจของโครงการ รวมถึง ความพึงพอใจ และ

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากโครงการตามความรู้สึก ความคิดเห็นของคนใน

ชมุชนผู้ ท่ีรับผลกระทบโดยตรงจากการพฒันานัน้ๆ ทัง้นี ้อาจดําเนินการ

ผ่านการตัง้คณะกรรมการท่ีมีสดัส่วนของกลุ่มเกษตรผู้ประสบปัญหาใน

ระดับท้องถ่ิน เข้าเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในคณะกรรมการแก้ปัญหา

ดงักลา่วอยา่งเป็นรูปธรรม 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ไทยรัฐ. (2559). เพชรบูรณ์รณรงค์ต้านเหมืองแร่. สืบค้นเม่ือ 12 

มิถนุายน 2561 จาก  https://www.thairath.co.th/content/574273  
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ประกอบด้วย 

15.1 กรณีชาวสโุขทยัประท้วงสนามบนิสโุขทยั สร้างคนัดินปิดกัน้ทางนํา้ 

15.2 กรณีชาวนาสโุขทยัเดินขบวนประท้วงและขบัรถอีแตน๋ประท้วงไมไ่ด้เงินโครงการรับจํานําข้าว 

15.3 กรณีชาวบ้านตําบลตาลเตีย้ อําเภอเมืองประท้วงตอ่ต้านโรงไฟฟ้าชีวมวล 

15.4 กรณีชาวบ้านตําบลวงัลึกคดัค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 

15.5 กรณีวดัศรีชมุฟ้องกรมศลิปากร 50 ล้านบาท ทวงคืนมรดกโลก พระอจนะ 

 

 

 

 

  

15. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดสุโขทยั 
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พืน้ท่ี อําเภอสวรรคโลก จงัหวดัสโุขทยั 

ประเภท ความขดัแย้งทางโครงสร้าง (กฏหมาย) ข้อมลูขา่วสาร ผลประโยชน์ 

และการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ชาวนาอําเภอสวรรคโลก จงัหวดัสโุขทยักว่า 200 คน รวมตวัปิดทางเข้า

สนามบนิสโุขทยั เรียกร้องให้สนามบินเปิดเส้นทางระบายนํา้ หลงัทําคนั

ดนิกัน้จนนํา้ทะลกัเข้าทว่มท่ีนานานนบั 2 เดือน  

ความเป็นมา การชุมนุมประท้วงในครัง้นี ้ สืบเน่ืองมาจากท่ีชาวนาในหลายตําบล

โดยเฉพาะ ตําบลย่านยาว จํานวนทัง้สิน้ 6 หมู่บ้าน ตําบลวังไม้ขอน 

ตําบลท่าทอง ตําบลหนองกลับ ของอําเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั 

ท่ีมีอาชีพทํานา ไม่พอใจท่ีสนามบินสโุขทยัสร้างคนัดินปิดกัน้ทางนํา้ ทํา

ให้ได้รับผลกระทบจากการทําคดัดินกันทางนํา้ของสนามบินสโุขทยั มา

นานกว่า 2 เดือนแล้ว เน่ืองจากนํา้ฝนท่ีตกลงมาปริมาณมาก ไม่มีท่ี

ระบายนํา้ และเออ่ล้นเข้าทว่มท่ีนาของชาวนากวา่ 7,000 ไร่ ได้รับความ

เสียหาย ชาวนาผู้ได้รับผลกระทบจงึรวมตวักนัชมุนมุประท้วง และนํารถ

อีแตน๋กว่า 10 คนั ปิดถนนปากทางเข้าสนามบินสโุขทยั เพ่ือเรียกร้องให้

ทางสนามบินสุโขทัย เปิดทางนํา้ และให้เร่งระบายนํา้ออกจากพืน้ท่ี

โดยเร็ว  

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวนาอําเภอสวรรคโลก กบั สนามบนิสโุขทยั 

จุดยืน ชาวนาผู้ ได้รับผลกระทบจากสนามบินสโุขทยัสร้างคนัดินปิดกัน้ทางนํา้ 

เรียกร้องให้ทางสนามบินสโุขทยั เปิดทางนํา้ และให้เร่งระบายนํา้ออก

จากพืน้ท่ีโดยเร็ว 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ผู้วา่ราชการจงัหวดัสโุขทยั 

ระยะเวลา 2557 

สถานะ 4 ได้รับการแก้ไขแล้ว 

พลวัต หลงัจากท่ีชาวนาจากตําบลย่านยาว อําเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั 

ได้ออกมารวมตัวกันปิดถนนปากทางเข้าสนามบินสุโขทัย พร้อม

ป ร ะ ก า ศ เ รี ย ก ร้ อ ง ใ ห้ ท า ง ส น า ม บิ น ดํ า เ นิ น ก า ร  3 ข้ อ  คื อ   

กรณีศึกษาท่ี15.1: กรณีชาวสุโขทัยประท้วงสนามบินสุโขทัย  

สร้างคันดินปิดกัน้ทางนํา้ 
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1) เร่งเปิดทางนํา้จากสนามบนิทะลไุปถึงบ้านหนองป่าตอ 2) ให้เปิดทาง

นํา้ถาวร 3) เปิดทางนํา้ในช่วงท่ีต่ํากว่า เพ่ือให้นํา้ได้ระบายนํา้ได้เร็วขึน้ 

ต่อมา พล.อ.คมกฤช ศรียะพนัธ์ ฝ่ายสนามบินบริษัทการบิน กรุงเทพ 

พร้อมด้วยนายอําเภอสวรรคโลก ได้เข้าไปเจรจากบัชาวบ้าน โดยระบวุ่า

ทางสนามบินได้เปิดเส้นทางนํา้ผ่านลําคลองสายเก่าให้แล้ว แต่ทาง

ชาวนายงัไม่พอใจ เพราะอยากให้เปิดเส้นทางนํา้เพิ่ม พล.อ.คมกฤช จึง

รับปากว่าจะสัง่การให้มีการขุดลอกเศษสวะท่ีขวางทางนํา้ออก เพ่ือให้

นํา้ระบายเร็วขึน้ ซึ่งก็ยงัไม่ใช่ผลสรุปท่ีชาวนาพอใจทางผู้ชมุนมุจึงยงัคง

ปิดเส้นทางเข้าสนามบินอยู่ 1 เส้นทาง ในเบือ้งต้น ตัวแทนจากฝ่าย

สนามบนิบริษัทการบนิ กรุงเทพ ได้รายงานให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัสโุขทยั

ทราบเร่ืองแล้ว และจะเดนิทางมาตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครัง้ 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข ควรมีการเปิดพืน้ท่ีในการส่ือสาร และแสดงความคิดเห็น ความห่วง

กงัวล ปัญหา และอปุสรรคในการดําเนินการ ซึง่อาจดําเนินการโดย การ

เปิดเวทีประชาพิจารณ์ เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และร่วมแลกเปล่ียน

มุมมองและความรู้สึกของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในทุกภาคส่วน รวมถึง

ช่องทางในการติดตามเร่ืองราวร้องทุกข์ และการแจ้งข่าวคราวความ

คืบหน้าในการดําเนินงานให้กับประชาชนรับทราบความเคล่ือนไหว 

พร้อมกับการนําข้อเท็จจริงจากเวทีดังกล่าว เข้าสู่เวทีการเจรจาไกล่

เกล่ีย โดยมีผู้วา่ราชการจงัหวดัสโุขทยัเป็นประธาน เพ่ือการแก้ไขปัญหา

ท่ีครอบคลุม ตลอดจนผลการดําเนินงานในการติดตามตรวจสอบ

ดงักล่าว รวมถึงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ในรูปของการจัดตัง้

คณะกรรมการร่วมท่ีมีสดัส่วนของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในทุกภาคส่วน เพ่ือ

ประโยชน์ในการขบัเคล่ือน ศกึษา และตรวจสอบโครงการดงักล่าวอย่าง

ถ่ีถ้วน รอบคอบ และเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ผู้จดัการออนไลน์. (2557). ชาวนาสโุขทยับกุสนามบนิซํา้จีเ้ปิดทางนํา้ 

หลงันาข้าวจมพนัไร่. สืบค้นเม่ือ 17 มิถนุายน 2561 จาก  

https://mgronline.com/local/detail/9570000073787  

 

  

https://mgronline.com/local/detail/9570000073787


 221 

 

 

 

พืน้ท่ี อําเภอคีรีมาศ จงัหวดัสโุขทยั 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร และความไม่

ปลอดภยัในการดํารงชีวิตและทรัพย์สิน (Insecurity)  

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ชาวนาอําเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ประมาณ 500 คน ได้รวมตวักัน

เดินขบวนประท้วงและขับรถอีแต๋นแห่ป้ายประจานโครงการรับจํานํา

ข้าวของรัฐบาล ท่ียงัไม่มีการจ่ายเงินให้กบัเกษตรกรจนเวลาจะล่วงเลย

มานานถึง 5 เดือนแล้ว พร้อมตัง้เวทีปราศรัยบริเวณหน้าท่ีวา่การอําเภอ

คีรีมาศ เพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งชว่ยเหลือ 

ความเป็นมา กลุ่มเกษตรกรผู้ ปลูกข้าวในพืน้ท่ี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย และผู้ แทน

เกษตรกรชาวนาจาก 10 ตําบล ประมาณ 500 คน ได้รวมตัวกัน

เดินขบวนประท้วงและขับรถอีแต๋นแห่ป้ายประจานโครงการรับจํานํา

ข้าวของรัฐบาล ท่ียงัไม่มีการจ่ายเงินให้กบัเกษตรกรจนเวลาจะล่วงเลย

มานานถึง 5 เดือนแล้ว พร้อมตัง้เวทีปราศรัยและขอรับความชว่ยเหลือ

ทางกฎหมาย จากสภาทนายความจงัหวัดสุโขทัย ณ บริเวณหน้าท่ีว่า

การอําเภอคีรีมาศ เพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือ กรณีไมไ่ด้รับเงิน

จาก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ใน

โครงการรับจํานําข้าวเปลือกของรัฐบาลตามกําหนดเวลา  

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวนาอําเภอคีรีมาศ จงัหวดัสโุขทยั กบั รัฐบาล 

จุดยืน ชาวนาอําเภอคีรีมาศ จงัหวดัสโุขทยั ประท้วงไม่ได้เงินโครงการรับจํานํา

ข้าว 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน นายอําเภอคีรีมาศ และผู้วา่ราชการจงัหวดัสโุขทยั 

ระยะเวลา พ.ศ. 2557 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต ชาวนาอําเภอคีรีมาศ จงัหวดัสโุขทยั ประท้วงไม่ได้เงินโครงการรับจํานํา

ข้าว ได้มีการรวบรวมใบประทวน และสําเนาบัตรประชาชน เพ่ือ

กรณีศึกษาท่ี15.2: กรณีชาวนาสุโขทัยเดนิขบวนประท้วงและขับรถอีแต๋นประท้วง 

ไม่ได้เงนิโครงการรับจาํนําข้าว 
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ดําเนินการแจ้งความกับรัฐบาลเพ่ือทวงเงินจํานําข้าวแล้ว พร้อมร่วม

หารือกนัเพ่ือยกระดบัการชมุนมุ ซึ่งอาจจําเป็นต้องมีการปิดถนน ตอ่มา 

นายศภุลษัณ์ ศริิวฒุิ ผู้จดัการ ธ.ก.ส. อ.คีรีมาศ ได้ขึน้เวทีทําความเข้าใจ

กับชาวนา ว่า ท่ี อ.คีรีมาศ มีชาวนาท่ีถือใบประทวนในโครงการจํานํา

ข้าว จํานวนกว่า 6,000 ราย ประมาณ 500 ล้านบาท จ่ายเงินแล้ว 92 

ล้าน ให้กบัชาวนา 819 ราย ท่ีเหลือต้องรอเงินในโครงการรับจํานําข้าว

จากทางรัฐบาล ซึ่ง ธ.ก.ส. แบง่เงินส่วนของลกูค้าท่ีหมนุเวียนเป็นส่วนท่ี

ไม่เก่ียวข้องกัน ไม่สามารถหยิบก้อนนีม้าดําเนินการได้ ซึ่งถ้าได้รับเงิน

ในโครงการจากรัฐบาล จะเร่งจ่ายเงินให้ตามลําดบัท่ีชาวนาลงทะเบียน

ไว้ อีกทัง้ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือชาวนาท่ีมีสัญญาชําระในเดือน

มีนาคมนี ้สามารถเล่ือนงวดชําระไป 1 ปี โดยไมป่รับอตัราดอกเบีย้ และ

ขอให้ไปทําเอกสารเพิ่มเติมข้อตกลงต่อท้ายสญัญากู้  หลงัจากนัน้ ผู้ ว่า

ราชการจงัหวดัสุโขทยัเดินทางมาพูดคยุกับกลุ่มชาวนา และรับปากว่า

จะดแูลตดิตามแก้ไขปัญหาเร่ืองดงักลา่ว ชาวบ้านจงึสลายตวัไป 

ระดับความรุนแรง 2 มีความเสียหายตอ่ทรัพย์สิน 

วิธีการแก้ไข ควรมีการเปิดช่องทาง หรือ โต๊ะในการเจรจารับฟังปัญหาในส่วนกลาง 

(กรุงเทพ) เพ่ือรับฟังปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระดบัท้องถ่ิน และเพ่ือหาแนว

ทางการแก้ไขท่ีเป็นฉันทามติ (Public Consensus) พร้อมกับการนํา

ข้อเท็จจริงจากเวทีดังกล่าว เข้าสู่เวทีการประชุมในระดับชาติ (การ

ประชุมคณะรัฐมนตรี  ห รือ การประชุมสภาผู้ แทนราษฎร)  ใน

แนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวนาปรังตกต่ํา และทบทวน

โครงการประกันรายได้ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือการแก้ไขปัญหาท่ี

ครอบคลุม ทัง้นี ้อาจดําเนินการผ่านการตัง้คณะกรรมการท่ีมีสดัส่วน

ของกลุ่มเกษตรผู้ประสบปัญหาในระดบัท้องถ่ิน เข้าเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสียในคณะกรรมการแก้ปัญหาดงักลา่วอยา่งเป็นรูปธรรม 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล โพสต์ทเูดย์. (2557). ชาวนาสโุขทยัขบัอีแตน๋ทวงเงินคา่ข้าว. สืบค้นเม่ือ 

17 มิถนุายน 2561 จาก  

https://www.posttoday.com/social/local/273998  
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พืน้ท่ี อําเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความห่วงกังวล และความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และ

สขุภาพของชาวบ้านตําบลตาลเตีย้ อําเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั จากการ

ดําเนินงานของโครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวล โดยเดนิทางเข้าย่ืนหนงัสือ

คดัค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงชีวมวล กําลงัการผลิต 9.60 

เมกะวตัต์ ในพืน้ท่ีหมู่ 4 ตําบลตาลเตีย้ อําเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั ต่อ

ผู้ ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เน่ืองจากกลัวปัญหาเร่ืองมลภาวะทัง้ใน

อากาศและนํา้ จากการประกอบการของโรงไฟฟ้าดงักลา่ว โดยมีตวัแทน

ผู้วา่ราชการจงัหวดัลงมาพดูคยุชีแ้จง 

ความเป็นมา สําหรับการตอ่ต้านไมเ่อาโรงไฟฟ้าทัง้นี ้สืบเน่ืองจากบริษัทสโุขทยั ไบโอ

แมส จํากัด พยายามย่ืนขออนุญาตดําเนินการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า

พลงังานขยะนาด 9.60 เมกะวตัต์ ในพืน้ท่ีหมู่ 4 ตําบลตาลเตีย้ อําเภอ

เมือง จงัหวดัสโุขทยั ทําให้ชาวบ้านตําบลตาลเตีย้ อําเภอเมือง จงัหวดั

สโุขทยัเกิดความห่วงกงัวล และความรู้สึกไม่ปลอดภยัในชีวิต ทรัพย์สิน 

และสุขภาพจึงรวมตัวกันเดินทางเข้าย่ืนหนังสือคัดค้านการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าดงักล่าวต่อผู้ ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย โดยมีอุตสาหกรรม

จังหวัดสุโขทัย ออกมารับหนังสือด้วยตนเอง พร้อมได้ชีแ้จงทําความ

เข้าใจกบัชาวบ้านถึงขัน้ตอนดําเนินการตา่งๆ  

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านตําบลตาลเตีย้ อําเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั กบั บริษัทสโุขทยั ไบ

โอแมส จํากดั 

จุดยืน ชาวบ้านตําบลตาลเตีย้ อําเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั คดัค้านและตอ่ต้าน

การดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวลของบริษัทสุโขทยั ไบ

โอแมส จํากดั 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน นายอําเภอเมือง, ผู้วา่ราชการจงัหวดัสโุขทยั 

ระยะเวลา พ.ศ. 2560 

กรณีศึกษาท่ี15.3: กรณีชาวบ้านตาํบลตาลเตีย้ อาํเภอเมือง 

ประท้วงต่อต้านโรงไฟฟ้าชีวมวล 
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สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต จากการรวมตวัแสดงพลงัตอ่ต้านโรงไฟฟ้าในครัง้นี ้จากนัน้ชาวบ้านได้

เดินทางเข้าย่ืนหนังสือคัดค้านฯให้กับ พล.ต.ทรงวุฒิ  จิตตานนท์ ผู้

บญัชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.สุโขทัย เพ่ือร้องขอ

ความช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง โดย พล.ต.ทรงวุฒิ กล่าวกับชาวบ้านว่า 

“ขอให้ใจเย็นๆ ทหารจะดูแลเร่ืองนีใ้ห้เป็นอย่างดี ตามเง่ือนเวลาท่ีปิด

ประกาศให้ทําการร้องคดัค้านภายใน 15 วนั พร้อมจะนําเร่ืองนีเ้ข้าหารือ

กับผู้ ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่อไป ขอให้

ชาวบ้านอุน่ใจ” ด้านอตุสาหกรรมจงัหวดัสโุขทยั ชีแจงทําความเข้าใจกบั

ชาวบ้านว่า ขณะนีท้างบริษัทสโุขทยั ไบโอแมส จํากดั ยงัไม่มีการย่ืนขอ

อนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลดงักล่าว แต่ได้มีการชีแ้จงสร้างความ

เข้าใจกบัชาวบ้านแล้ว โดยมีบางส่วนไม่เห็นด้วย สําหรับการย่ืนหนงัสือ

คดัค้านของชาวบ้านครัง้นี ้ทางอตุสาหกรรมจงัหวดัสโุขทยัจะได้นําเรียน

ข้อเท็จจริงไปยงัผู้ ว่าราชการจงัหวัด และจะเร่งดําเนินการส่งเอกสาร

ต่อไปยังคณะกรรมการกิจการพลงังานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

พิจารณา ตามขัน้ตอนของกฎระเบียบทางราชการและจะทราบผล

ภายใน 90 วนั 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข โครงการการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล หรือโรงไฟฟ้าพลงังานขยะท่ีทําให้

เกิดความขดัแย้งในสงัคมเกิดจากความบกพร่องของนโยบายรัฐหลาย

ประการ เป็นปัญหาในสงัคมท่ีเกิดขึน้ซํา้ซาก บ่อยครัง้ ดงันัน้ องค์กร

ภาครัฐควรดําเนินการเปิดชอ่งทางการส่ือสารท่ีมาจากคนกลางท่ีทัง้สอง

ฝ่ายยอมรับ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากทัง้สองฝ่าย หรืออาจเปิดพืน้ท่ี

ในรูปของการประชาพิจารณ์ ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และมมุมองท่ีมี

ต่อความเป็นมา สภาพปัญหาในปัจจุบนั และแนวทางในอนาคตท่ีทัง้

สองฝ่ายต้องอยู่ร่วมกัน เพ่ือหาจุดร่วมในการแก้ปัญหา พร้อมทัง้มีการ

ดําเนินการศกึษาวิจยัเพ่ือศกึษา และประเมินผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้

จากนโยบายดังกล่าว เพ่ือหาทางแก้ไข และป้องกัน เพ่ือขับเคล่ือน

กระบวนการติดตามผลท่ีเป็นรูปธรรม บนพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมท่ี
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แท้จริงของชาวบ้านในพืน้ท่ี และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล เพ่ือสร้าง

พลงัชาวบ้าน และเกิดความเข็มแข็ง มัน่คง และยัง่ยืนตอ่ไป 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ขา่ว 8. (2559). ชาวตาลเตีย้คดัค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลงังาน

ชีวมวล. สืบค้นเม่ือ 17 มิถนุายน 2561 จาก  

https://www.thaich8.com/news_detail/26721  
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พืน้ท่ี ตําบลวงัลกึ อําเภอศรีสําโรง จงัหวดัสโุขทยั 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความห่วงกังวล และความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และ

สุขภาพของชาวบ้านตําบลวงัลึก อําเภอศรีสําโรง จังหวดัสุโขทยั จาก

การดําเนินงานของโครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท ก้าวหน้า

เอ็นเนอร์ยี จํากดั จงึรวมตวักนัคดัค้านโครงการฯ พร้อมระดมตดิตัง้ปา้ย

รณรงค์ว่า “ชาววงัลึกไม่เอาโรงไฟฟ้าชีวมวล” รวม 40 จดุ ทัว่ทัง้หมู่บ้าน 

รวมถึงมีการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน เพื่อคดัค้านโครงการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าชีวมวลดงักล่าวด้วย 

ความเป็นมา สําหรับการตอ่ต้านไมเ่อาโรงไฟฟ้าทัง้นี ้สืบเน่ืองจากบริษัท ก้าวหน้าเอ็น

เนอร์ยี จํากดั พยายามย่ืนขออนญุาตดําเนินการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า

พลงังานชีวมวล ในพืน้ท่ีหมู่ท่ี 6 บ้านเกาะไม้แดง ตําบลวงัลึก อําเภอศรี

สําโรง จงัหวดัสโุขทยั ทําให้ชาวบ้านเกิดความหว่งกงัวล และความรู้สึก

ไม่ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภาพจึงรวมตวักันประท้วง และ

ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน เพื่อคดัค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล

ดงักล่าว 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านตําบลวงัลกึ อําเภอศรีสําโรง จงัหวดัสโุขทยั กบั บริษัทก้าวหน้า

เอ็นเนอร์ยี จํากดั 

จุดยืน ชาวบ้านตําบลวงัลกึ อําเภอศรีสําโรง จงัหวดัสโุขทยั คดัค้านและตอ่ต้าน

การดําเนินโครการโรงไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวลของบริษัทก้าวหน้าเอ็น

เนอร์ยี จํากดั 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน นายอําเภอศรีสําโรง, ผู้วา่ราชการจงัหวดัสโุขทยั 

ระยะเวลา พ.ศ. 2561 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

กรณีศึกษาท่ี15.4: กรณีชาวบ้านตาํบลวังลึก 

คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 
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พลวัต ต่อมา  ท่ีปรึกษาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท ก้าวหน้าเอ็นเนอร์ยี 

จํากดั ได้มีการจดัเวทีประชมุรับฟังความคดิเห็น ทัง้หมดรวม 6 ครัง้ เพ่ือ

รับฟังความเห็นและตอบข้อสงสัยของชาวบ้านในชุมชนรอบพืน้ท่ี

โครงการฯ และท่ีผ่านมาก็ได้จัดเวทีไปแล้ว 2 ครัง้ คือท่ีหมู่ 8 ต.ตลุก

เทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และท่ีหมู่ 11 ต.เกาะตาเลีย้ง อ.ศรี

สําโรง จ.สุโขทยั โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการตอบ

ข้อซักถาม จนชาวบ้านเข้าใจ คลายความกังวล และก็ยินดีท่ีจะให้

โรงไฟฟ้าชีวมวลเข้าไปอยู่ในพืน้ท่ีได้ ส่วนท่ีหมู่ 6 ต.วงัลึก ถ้าเปิดเวทีมี

การรับฟังและพูดคุยกัน ก็จะทําให้ความเข้าใจต่างๆ ข้อกังวลต่างๆ 

คลายลง และทําให้การยอมรับมีมากขึน้ นอกจากนี ้ทางบริษัทยังมี

แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยโครงการจะมีการดูแล

ผลกระทบต่อชุมชน อาทิ การขนส่ง  โดยการจัดตัง้คณะกรรมการ

ไตรภาคีอันประกอบด้วยประชาชนในพืน้ท่ี หน่วยราชการท่ีดูแล

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นช่องทางในการแก้ไขผลกระทบท่ีอาจ

เกิดขึน้ได้อย่างรวดเร็ว โดยคณะกรรมการจะมีประชาชนในพืน้ท่ีเป็น

สมาชิกอยู่ก่ึงหนึ่ง มีอาสาสมคัรผู้ตรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมคอยตรวจ

ตราและสามารถตัง้ท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้มาให้คําแนะนําอีกทางหนึ่งด้วย 

อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561 ชาวบ้านนบัร้อยคน พากนั

ลุกขึน้ประท้วง กลางงานเวทีให้ความรู้และรับฟังความคิดเห็นของ

โครงการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าชีวมวล ในพืน้ท่ี หมู่ 6 ตําบลวงัลึก อําเภอศรี

สําโรง จงัหวดัสโุขทยั จนทําให้เจ้าหน้าท่ีทหาร ตํารวจ และฝ่ายปกครอง 

เข้าควบคมุสถานการณ์ไมใ่ห้บานปลาย และขอให้เวทียตุทินัที 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข โครงการการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล หรือโรงไฟฟ้าพลงังานขยะท่ีทําให้

เกิดความขดัแย้งในสงัคมเกิดจากความบกพร่องของนโยบายรัฐหลาย

ประการ เป็นปัญหาในสงัคมท่ีเกิดขึน้ซํา้ซาก บ่อยครัง้ ดงันัน้ องค์กร

ภาครัฐควรดําเนินการเปิดชอ่งทางการส่ือสารท่ีมาจากคนกลางท่ีทัง้สอง

ฝ่ายยอมรับ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากทัง้สองฝ่าย หรืออาจเปิดพืน้ท่ี

ในรูปของการประชาพิจารณ์ ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และมมุมองท่ีมี

ต่อความเป็นมา สภาพปัญหาในปัจจุบนั และแนวทางในอนาคตท่ีทัง้

สองฝ่ายต้องอยู่ร่วมกัน เพ่ือหาจุดร่วมในการแก้ปัญหา พร้อมทัง้มีการ
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ดําเนินการศกึษาวิจยัเพ่ือศกึษา และประเมินผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้

จากนโยบายดังกล่าว เพ่ือหาทางแก้ไข และป้องกัน เพ่ือขับเคล่ือน

กระบวนการติดตามผลท่ีเป็นรูปธรรม บนพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมท่ี

แท้จริงของชาวบ้านในพืน้ท่ี และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล เพ่ือสร้าง

พลงัชาวบ้าน และเกิดความเข็มแข็ง มัน่คง และยัง่ยืนตอ่ไป 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล สปริงนิวส์. (2018). ชาวบ้านตําบลวังลึก ย่ืนคัดค้านการก่อสร้าง

โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า ชี ว ม ว ล .  สื บ ค้ น เ ม่ื อ  17 มิ ถุ น า ย น  2561 จ า ก  

https://www.springnews.co.th/thailand/north/285753   
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พืน้ท่ี ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 

ประเภท ความขดัแย้งด้านโครงสร้าง ข้อมลูขา่วสาร และผลประโยชน์ 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง วัดศรีชุม ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ฟ้องฟ้องกรม

ศิลปากร เพราะต้องการให้มีการยกเลิกเก็บเงินค่าเข้าชมโบราณสถาน

วัดศรีชุมตลอดไป เพ่ือให้ชาวพุทธได้เข้ากราบไหว้พระอจนะอย่าง

สะดวก และให้กรมศิลปากรชีแ้จงหลกัฐานการใช้จ่ายเงิน 50 ล้านบาท 

รวมทัง้ต้องการให้ศาลชีช้ัดว่าสิทธิในการครอบครองท่ีดินบริเวณท่ีตัง้

มณฑปพระอจนะ เป็นของทางวดัศรีชมุหรือของกรมศลิปากร 

ความเป็นมา เจ้าอาวาสวดัศรีชมุเป็นโจทก์ย่ืนฟ้องเรียกเงิน จากอทุยานประวตัศิาสตร์

สโุขทยั (จําเลยท่ี 1) , สํานกัศิลปากรท่ี 6 สโุขทยั (จําเลยท่ี 2) และกรม

ศิลปากร (จําเลยท่ี 3) จํานวน 50 ล้านบาท พร้อมทวงคืนท่ีดินบริเวณ

ท่ีตัง้มณฑป “พระอจนะ” ตํานานพระพุทธรูปพูดได้ ซึ่งเป็นมรดกโลก 

โดยโจทก์อ้างกรรมสิท ธ์ิในพืน้ ท่ีมณฑปพระอจนะ และอุทยาน

ประวตัิศาสตร์ ว่ามีรายได้มานานหลายปี ซึ่งวดัอ้างว่ารายได้นัน้ควรจะ

เป็นของวดัศรีชมุใหมต่ัง้แตแ่รก 

คู่ขัดแย้งหลัก วดัศรีชมุ กบั อทุยานประวตัิศาสตร์สโุขทยั, สํานกัศลิปากรท่ี 6 สโุขทยั 

และกรมศลิปากร 

จุดยืน วัดศ รีชุม เ ป็นโจทก์ ย่ืนฟ้อง เ รียกเ งิน  50 ล้ านบาท จากอุทยาน

ประวัติศาสตร์สุโขทัย, สํานักศิลปากรท่ี 6 สุโขทัย และกรมศิลปากร 

รวมทัง้ต้องการให้ศาลชีช้ัดว่าสิทธิในการครอบครองท่ีดินบริเวณท่ีตัง้

มณฑปพระอจนะ เป็นของทางวดัศรีชมุหรือของกรมศลิปากร 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน กระทรวงวฒันธรรม และรัฐบาล 

ระยะเวลา พ.ศ. 2561 

สถานะ 3 อยูร่ะหวา่งการแก้ไข 

พลวัต เดิมวัดศรีชุม สนันิษฐานว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช มี

พระอจนะเป็นพระประธานประดิษฐานอยู่ในมณฑป โดยได้ขึน้ทะเบียน

เม่ือปี พ.ศ. 2478 จากนัน้ปี พ.ศ. 2496 กรมศิลปากรได้เร่ิมบูรณะ

กรณีศึกษาท่ี15.5: กรณีวัดศรีชุมฟ้องกรมศิลปากร 50 ล้านบาท  

ทวงคืนมรดกโลก พระอจนะ 
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ซ่อมแซมมาตลอด จนสํานกัสงฆ์วดัศรีชุมเข้ามาในพืน้ท่ี ซึ่งทางอธิบดี

กรมศิลปากร ยืนยนัว่า ทางกรมศิลปากรได้เข้ามาบรูณะวดัศรีชมุก่อนท่ี

จะมีสํานกัสงฆ์วดัศรีชมุเข้ามา ทัง้นี ้นกัวิชาการหลายรายได้ร่วมแสดง

ความเห็นในประเด็นดงักล่าวว่า วดัศรีชุม เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสร้างในสมยั

สโุขทยั ก่อนจะร้างไปนาน กระทัง่มาความดแูลของกรมศลิปากรตัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2518 วดัศรีชมุในปัจจบุนัวดัใหม่ท่ีสร้างภายหลงั เป็นคนละวดักับ

วัดศรีชุมเดิมท่ีสร้างในสมัยสุโขทัย นอกจากนี ้องค์การยูเนสโกได้

ประกาศให้อทุยานประวตัิศาสตร์ สโุขทยั เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม 

เม่ือ พ.ศ. 2534 พืน้ท่ีทัง้หมดจึงเป็นมรดกของคนทัง้โลก ไม่ใช่ของวดัศรี

ชมุในปัจจบุนัท่ีสร้างขึน้ใหม่ อย่างไรก็ตาม เจ้าอาวาสวดัศรีชมุ ชีแ้จงวา่ 

การฟ้องแพ่งเรียกคา่เสียหาย และการติดตามเอาท่ีดินคืนจากกรมศิลป์

ในครัง้นี ้เป็นเพราะข้อขดัแย้งท่ีมีมานานไมไ่ด้รับการแก้ปัญหา จึงทําให้

ทางวัดต้องหันหน้าไปพึ่งอํานาจของศาลแทน เน่ืองจากวัดได้รับ

พระราชทานวิสุงคามสีมา ก่อตัง้มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 1900 แต่หลังจากท่ี

กรมศิลป์ได้เข้ามาดแูล ก็มีการล้อมรัว้ลวดหนาม ก่อนสร้างรัว้กัน้ถาวร

ในปัจจุบนั แยกเขตสงัฆาวาสและเขตโบราณสถานวัด ถือเป็นการปิด

กั น้สิท ธิของวัด ท่ี เ ป็น เ จ้าของ ท่ีดิน  แล้วยัง มีการเ ก็บค่า เ ข้าชม

โบราณสถานวดัศรีชมุ ชาวพทุธท่ีจะเข้าไปกราบไหว้ขอพรพระอจนะ ถ้า

เป็นคนไทยก็ต้องซือ้บตัรราคา 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท ถือเป็น

การละเมิดสิทธิของผู้นับถือพระพุทธศาสนา ต่อมาเม่ือวันท่ี 22 มี.ค. 

2561 นายดนสุรณ์ สทุธิผล ทนายความผู้ รับมอบอํานาจจากเจ้าอาวาส

วดัศรีชมุ เปิดเผยกบัผู้ ส่ือข่าวว่า หลงัทางวดักบักรมศิลป์กลายเป็นข่าว

ดงั ปรากฏว่ามีการเปล่ียนแม่กุญแจล็อคประตเูหล็กตรงสะพาน ทําให้

พระสงฆ์และชาวบ้านไม่สามารถเดินข้ามเข้าไปประกอบพิธีทางศาสนา 

ท่ีบริเวณมณฑปพระอจนะได้ พร้อมกบัมีหนงัสือจากอธิบดีกรมศลิปากร

มาถึงเจ้าอาวาสวดัศรีชมุ เม่ือช่วงเย็นวนัท่ี 20 มี.ค. 2561 แจ้งขอให้รือ้

ถอนอาคารท่ีปลกูสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต ออกจากเขตโบราณสถาน

ภายใน 60 วนั ได้แก่ วิหารหลวงพ่อเพชร กฏิุเจ้าอาวาส ห้องนํา้ เมรุเผา

ศพ ศาลาพักสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ศาลาปู่ ฤาษี และอ่ืนๆ รวม 16 

รายการ ซึ่งทางวดัก็คงต้องดําเนินการโต้แย้งคําสัง่นี ้และใช้สิทธ์ิย่ืนร้อง

ขอเพิกถอนคําสั่งต่อศาลปกครองต่อไป นอกจากนีก็้จะแจ้งความ
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ดําเนินคดีกับกรมศิลป์ในข้อหาบุกรุก และปฏิบตัิหน้าท่ีโดยมิชอบอีก

ด้วย ขณะเดียวกัน คณะกรรมการวัดศรีชุมก็ออกมาชีแ้จงว่า ได้เห็น

หนงัสือคําสัง่ให้รือ้ถอนอาคารเสนาสนะภายในวดัแล้ว รู้สึกไม่สบายใจ 

เพราะทัง้หมดสร้างจากเงินบริจาคของผู้ มีจิตศรัทธาเม่ือหลายสิบปี

มาแล้ว อยากให้กรมศิลป์หรือรัฐบาลหนัมาแก้ปัญหาครัง้นี ้เพ่ือให้ทุก

ฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสขุ มีความเป็นเอกภาพ และรัก

ใคร่ ปรองดองกนั 

ระดับความรุนแรง 2 มีความเสียหายตอ่ทรัพย์สิน น่ืองจากมีการฟ้องร้องเป็นคดีความใน

ศาลแพง่ 

วิธีการแก้ไข ควรมีการเปิดพืน้ท่ีในการส่ือสาร และแสดงความคิดเห็น ความห่วง

กงัวล ปัญหา และอปุสรรคในการดําเนินการ ซึง่อาจดําเนินการโดย การ

เปิดเวทีประชาพิจารณ์ เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และร่วมแลกเปล่ียน

มุมมองและความรู้สึกของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในทุกภาคส่วน รวมถึง

ช่องทางในการติดตามเร่ืองราวร้องทุกข์ และการแจ้งข่าวคราวความ

คืบหน้าในการดําเนินงานให้กับประชาชนรับทราบความเคล่ือนไหว 

พร้อมกับการนําข้อเท็จจริงจากเวทีดังกล่าว เข้าสู่เวทีการเจรจาไกล่

เกล่ีย โดยมีผู้วา่ราชการจงัหวดัสโุขทยัเป็นประธาน เพ่ือการแก้ไขปัญหา

ท่ีครอบคลุม ตลอดจนผลการดําเนินงานในการติดตามตรวจสอบ

ดงักล่าว รวมถึงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ในรูปของการจัดตัง้

คณะกรรมการร่วมท่ีมีสดัส่วนของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในทุกภาคส่วน เพ่ือ

ประโยชน์ในการขบัเคล่ือน ศกึษา และตรวจสอบโครงการดงักล่าวอย่าง

ถ่ีถ้วน รอบคอบ และเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ขา่วสด. (2561). กรมศลิป์เอาคืน! สัง่รือ้วดัศรีชมุภายใน 60 วนั หลงัโดน

ฟ้อง 50 ล้าน-ทวงคืน “พระอจนะ”. สืบค้นเม่ือ 17 มิถนุายน 2561 จาก 

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_873536 
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ประกอบด้วย 

16.1 กรณีชาวบ้านอําเภอแม่ระมาดประท้วงค้านรัฐเอาท่ีดนิทําพืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

16.2 กรณีชาวบ้านอําเภอแม่สอดประท้วงบอ่ขยะชีวมวล 

16.3 กรณีชาวบ้านอําเภอวงัเจ้าประท้วงตอ่ต้านโรงงานกําจดัขยะอตุสาหกรรม 

16.4 ชาวบ้านตําบลแมก่าษาประท้วงโรงงานมนัสําปะหลงัสง่กลิ่นเหม็นรบกวน 

16.5 กรณีกลุม่ “แมท้่อรักษ์ถ่ิน”  คดัค้านการสมัปทานภเูขาหินอตุสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

  

16. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดตาก 
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พืน้ท่ี อําเภอแมร่ะมาด และอําเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 

ประเภท ความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมลูข่าวสาร การจดัการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความห่วงกงัวล และความรู้สึกไม่ปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน สของ

ชาวบ้านตําบลแม่จะเรา อําเภอแม่ระมาด และอําเภอแม่สอด จงัหวัด

ตาก เน่ืองจากรัฐบาลจะเอาท่ีดินทํากิน จํานวน 1,942 ไร่ ไปรองรับ

โรงงานอตุสาหกรรม ตามนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตากของ

รัฐบาล 

ความเป็นมา ชาวบ้านวงัผา หมู่ท่ี 4 ตําบลแม่จะเรา อําเภอแม่ระมาด และชาวบ้าน

หมู่ 4 บ้านวงัตะเคียน และหมู่ 7 บ้านวงัตะเคียนใต้ ตําบลท่าสายลวด 

อําเภอแม่สอด จงัหวดัตาก รวมตวัชูป้ายเรียกร้องขอความเห็นใจ และ

เข้าพบรองผู้ ว่าราชการจงัหวัดตาก ท่ีหน้าอาคารเขตพฒันาเศรษฐกิจ

พิเศษตาก (แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) ถนนสายเอเชีย อ.แม่สอด จ.

ตาก จากนัน้ได้ส่งตวัแทนเข้าย่ืนหนงัสือให้ทางฝ่ายปกครองจงัหวดัตาก

ทบทวนการเวนคืนท่ีดิน จุดท่ีจะมีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-

พม่า ข้ามแม่นํา้เมยแห่งท่ี 2 และพืน้ท่ีประกอบโครงการเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก หลัง คสช.มีคําสั่งท่ี 17/2558 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 

2558 (ม.44) สัง่ให้ท่ีดินในท้องท่ี ต.ท่าสายลวด เฉพาะภายในแนวเขต

ตามแผนท่ีหมายเลข 1/8 รวม 2,182 ไร่เศษ ถูกเพิกถอนเป็นของราช

พสัด ุกรมธนารักษ์ เพ่ือจดัสรรให้นิคมอสุาหกรรมแห่งประเทศไทย และ

หน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐหรือเอกชนเช่า เพ่ือใช้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 

(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) โดยต้องการแสดงพลงัต่อต้านเขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษตากท่ีเอาท่ีดินทํากินไปรองรับโรงงานอตุสาหกรรม ตาม

นโยบายของรัฐบาล 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านอําเภอแมร่ะมาด และอําเภอแมส่อด จงัหวดัตาก กบั รัฐบาล 

กรณีศึกษาท่ี 16.1: กรณีชาวบ้านอาํเภอแม่ระมาด 

ประท้วงค้านรัฐเอาท่ีดนิทาํพืน้ท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษตาก 
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 จุดยืน ชาวบ้านอําเภอแม่ระมาด และอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ชุมนุม 

ประท้วง คดัค้าน และต่อต้านนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ของรัฐบาล 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ผู้วา่ราชการจงัหวดัตาก 

ระยะเวลา พ.ศ. 2559- ปัจจบุนั 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต แกนนําชาวบ้านชีแ้จงว่า การชมุนุมครัง้นีไ้ม่ได้ขดัขวางการพฒันาเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก แต่ประเด็นสําคญั คือ รัฐไม่ทําประชาคม 

หรือรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านก่อนท่ีจะดําเนินการใดๆ เช่น หาก

เอาคืนท่ีดิน รัฐต้องหาท่ีดินชดเชยให้ เพราะหากเอาท่ีดินไปชาวบ้านจะ

เอาท่ีดินตรงไหนทํากิน นอกจากนี ้ทางชาวบ้านต้องการอุตสาหกรรมสี

เขียว ไม่ใช่อุตสาหกรรมหนกั ต่อมา เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองอําเภอแม่

ระมาด ได้ไปพบกับแกนนําชาวบ้านเพ่ือต้องการทราบความต้องการ

ของชาวบ้าน ด้านรองผู้ ว่าราชการจงัหวดัตาก ท่ีมารับเร่ือง กล่าวกับ

ชาวบ้านว่า จะรับหนงัสือและนําเรียนผู้ ว่าราชการจงัหวดั เพ่ือหาทาง

เยียวยาช่วยเหลือท่ีดีท่ีสุดให้แก่ชาวบ้านและทุกฝ่ายต่อไป หลังจาก

ชาวบ้านได้รับการชีแ้จงจากรองผู้วา่ราชการจงัหวดัแล้วจึงสลายตวัแล้ว 

แต่กลุ่มชาวบ้านก็ยงัได้นําป้ายผ้าไปติดไว้ตามรัว้ในหมู่บ้าน เพ่ือแสดง

จดุยืนท่ีประกาศไมเ่อาโรงงานอตุสาหกรรมตอ่ไป 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข ก่อนการดําเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ ควรมีการศึกษา

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ต่อชุมชนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างิย่ง

ผลกระทบทางสงัคม ซึ่งควรจะให้ความสําคญัในกระบวนการเข้าถึง 

(Approach) โดยมีระยะและขัน้ตอนในการประเมิน ดังนี ้1.) ระยะ

ออกแบบ ควรยึดหลกั การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) เพ่ือ

การวางแผนในการเข้าถึงชมุชนโดยคํานงึถึงรายละเอียดปลีกยอ่ยในทกุ

มิติ ผ่านการทําความเข้าใจ และการสร้างความสมัพนัธ์กบัคนในชุมชน 

2.) ระยะปฏิบตัิการ ควรคํานึงถึงกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจจะสง่ผล

กระทตอ่คนในชมุชน ซึ่งอาจจําเป็นต้องมีแผนรองรับเผ่ือไว้เพ่ือปรับปรุง
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โครงการให้มีผลกระทบต่อชุมชนให้น้อยท่ีสุด 3.) ระยะเวลาสิน้สุด

โครงการ ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลถึงผลจาก

โครงการ ความพึงพอใจของโครงการ รวมถึง ความพึงพอใจ และ

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากโครงการตามความรู้สึก ความคิดเห็นของคนใน

ชมุชนผู้ ท่ีรับผลกระทบโดยตรงจากการพฒันานัน้ๆ ทัง้นี ้อาจดําเนินการ

ผ่านการตัง้คณะกรรมการท่ีมีสดัส่วนของกลุ่มเกษตรผู้ประสบปัญหาใน

ระดับท้องถ่ิน เข้าเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในคณะกรรมการแก้ปัญหา

ดงักลา่วอยา่งเป็นรูปธรรม 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล มตชินออนไลน์. (2559). ชาวบ้านจงัหวดัตาก ถือปา้ยประท้วงค้านรัฐ

เอาท่ีดนิทําพืน้ท่ีเขตศก. จีทํ้า ‘ประชาพิจารณ์’. สืบค้นเม่ือ 17 มิถนุายน 

2561 จาก  https://www.matichon.co.th/region/news_115029  
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พืน้ท่ี ตําบลแม่ก ุอําเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์  ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการดํารงชีวิต (Insecurity) ทรัพย์สิน และ

สขุภาพของชาวบ้านตําบลแมก่ ุอําเภอแมส่อด จงัหวดัตาก เน่ืองจากทน

กลิ่นเหม็นจากบอ่ขยะชีวมวลอีกไมไ่หว และผลกระทบจากโรงงานไฟฟ้า

จากขยะชมุชนและชีวมวล 

ความเป็นมา ชาวบ้านตําบลแม่กุ อําเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ได้รับผลกระทบทาง

มลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าขยะชมุชนแหง่นีม้านานนบัปี โดยเฉพาะ

เวลากลางคืนนอนกนัแทบไม่ได้เพราะกลิ่นเหม็นลอยมาตามกระแสลม

จนชาวบ้านบางรายเกิดอาเจียน เวียนศีรษะ ขณะท่ีพืน้ท่ีแห่งนีเ้ป็น

ชุมชนมีบ้านเรือนจํานวนมาก รวมถึงมีโรงเรียนประถม ชาวบ้านเคย

ร้องเรียนแล้วแต่เร่ืองก็เงียบหาย จนเวลาผ่านมานานกว่า 1 ปี วันนี ้

ชาวบ้านทนไม่ไหวจึงต้องออกมาชุมนุมโดยได้เดินทางมารวมตัว

ประท้วงกันอย่างสงบหน้าเทศบาลตําบลแม่กุเพ่ือเรียกร้องขอความ

ช่วยเหลือขอให้ภาครัฐหันมาดูแล และช่วยเหลือชาวบ้านผู้ ได้รับ

ผลกระทบอยา่งเร่งดว่น  

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านตําบลแม่กุ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก  กับบริษัทเนียส เอ็น

เนอร์จี จํากดั 

จุดยืน ชาวบ้านตําบลแม่ก ุอําเภอแม่สอด จงัหวดัตาก  ประท้วง คดัค้าน และ

ทําทุกวิถีทางเพ่ือการต่อต้านโรงไฟฟ้าขยะชีวมวลของบริษัทเนียส เอ็น

เนอร์จี จํากดั 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน นายอําเภอแมส่อด และผู้ว่าราชการจงัหวดัตาก 

ระยะเวลา พ.ศ. 2560-ปัจจบุนั 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

กรณีศึกษาท่ี16.2: กรณีชาวบ้านอาํเภอแม่สอดประท้วงโรงไฟฟ้าขยะชีวมวล 
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พลวัต เม่ือปี พ.ศ. 2558-2559 ท่ีผ่านมา โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลนีเ้คยได้รับ

การนําเสนอ และถูกต่อต้านจากชาวบ้านตําบลร่องฟองจนโครงการ

ดงักล่าวได้ยุติไปครัง้หนึ่งแล้ว แต่เม่ือปี พ.ศ. 2561 โครงการดงักล่าว

ได้รับการปัดฝุ่ นและนําเสนอเพ่ือการก่อสร้างอีกครัง้ ทําให้ชาวบ้านร่อง

ฟองพากันรวมตวัต่อต้านอีกครัง้ ซึ่งในครัง้นีน้ัน้ ชาวตําบลร่องฟอง 5 

หมู่บ้าน จํานวน 300 คน รวมตวัท่ีวดัร่องฟอง ชมุนมุต้านโครงการสร้าง

โรงไฟฟ้าชีวมวลพีเอสที เอนเนอน์ยี 1 ท่ีเตรียมท่ีดินตัง้โรงงานจํานวน 

100 ไร่ ในตําบลเหมืองหม้อ อําเภอเมืองแพร่ พืน้ท่ีตัง้โรงไฟฟ้าอยู่ใกล้

ชุมชนร่องฟอง โดยกลุ่มผู้ ชุมนุมได้ย่ืนหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยผ่านนายอําเภอเมืองแพร่ เรียกร้องขอความเป็น

ธรรมในขัน้ตอนการขออนุญาตตัง้โรงงานโดยให้เปิดเผยข้อมูลให้

ชาวบ้านทราบโดยละเอียด นอกจากนัน้ยงัย่ืนหนงัสือถึงพลงังานจงัหวดั

แพร่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แพร่ อุตสาหกรรมจังหวัด

แพร่ เพ่ือให้ทบทวนโครงการและสั่งระงับการตัง้โรงไฟฟ้าในบริเวณ

ดังกล่าว ซึ่งทาง นายอําเภอเมืองแพร่ ได้เดินทางมาท่ีชุมนุมเพ่ือรับ

ข้อเสนอของชมุชน พร้อมยืนยนัว่าจะอํานวยความสะดวกให้ประชาชน

อยา่งเตม็ท่ี อยา่งไรก็ตาม ปัญหาท่ีเกิดขึน้ยงัอยูใ่นขัน้รับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนใน 12 ตําบล รัศมี 5 กม.ยังไม่มีการขออนุญาตใดๆ 

ในขณะนี ้ก่อนหน้านี ้เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 ท่ีผ่านมา ชาวบ้าน

และโรงไฟฟ้าชมุชนได้ทําบนัทกึข้อตกลงวา่ ภายใน 30 วนั ทางโรงไฟฟ้า

ขยะชุมชนแม่กุจะเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองนํา้เน่าเสียท่ีส่งกลิ่น

เหม็นไปทัว่ชมุชน และแก้ไขปัญหาฝุ่ นละอองในกระบวนการผลิต พร้อม

ขูว่า่หากภายในเวลา 30 วนันีท้างโรงไฟฟ้าขยะชมุชนแม่กยุงัไมส่ามารถ

แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นได้ ชาวบ้านจะยกระดบัการชมุนมุ เพ่ือให้โรงงาน

ยตุกิารผลิตโดยทนัที แตห่ลงัจากนัน้เร่ืองก็เงียบหายไป ไมมี่ชาวบ้านมา

ประท้วงอีกตอ่ไป จนกระทัง่ในวนันีไ้ด้มีชาวบ้านมารวมตวัประท้วง ทวง

ถามข้อตกลงอีกครัง้หนึ่งโดยมีอําเภอแม่สอดเป็นตวักลางประสานให้

พูดคุยกัน นายอําเภอแม่สอด มอบหมายให้นายพัชรพล มั่นปาน

ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอําเภอแม่สอด 

ปลดัอําเภอฝ่ายความมัน่คง เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหาร เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ตชด. 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่กุ พร้อมด้วยข้าราชการ สมาชิก
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เทศบาลตําบแม่กุ  ผู้ ใหญ่บ้าน และราษฎร ม.8 ต.แม่กุ ท่ีได้รับความ

เดือดร้อน  ได้เชิญชาวบ้านเข้าร่วมประชมุรับฟังเร่ืองความเดือดร้อนของ

ประชาชนกรณี ท่ีได้รับผลกระทบจากโรงงานไฟฟ้าจากขยะชมุชนและ

ชีวมวล โดยท่ีประชุมมีมติให้กําหนดมีการประชุมแก้ไขปัญหาดงักล่าว 

ในวันท่ี 10 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. โดยมีอุตสาหกรรมจงัหวัด

และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องร่วมประชุมชีแ้จงเพ่ือแก้ไขปัญหา

ดงักล่าว  ณ ห้องประชมุเทศบาลตําบลแมก ุอ.แม่สอด จ.ตาก ท่ีประชมุ

มีมตใิห้ทางเทศบาลตําบลแมก่ ุยกเลิกสญัญาเชา่ท่ีดนิกบับริษัท โดยนดั

ให้คําตอบกับแกนนําชาวบ้านในวันท่ี 16 สิงหาคม 2560 ขณะท่ีทาง

ฝ่ายตวัแทนบริษัท พร้อมพิสจูน์ว่า นํา้เสีย และผู้ ป่วยท่ีได้รับผลกระทบ

จากโรงงานขยะ ท่ีแกนนําชาวบ้านนํามาอ้างนัน้ มาจากปัญหาของ

โรงงานจริงหรือไม่ ซึ่งทางบรัษทมีความจําเป็นต้องเปิดดําเนินการผลิต

กระแสไฟฟ้าตอ่ไปอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายกบับริษัทฯ 

ตลอดจนการไฟฟ้าภมูิภาค และจะทําให้ไมไ่ด้มีการกําจดัขยะ มีปริมาณ

ขยะท่ีเพิ่มมากขึน้ จนส่งผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งพาหะ

นําโรค ซึ่งจากนีไ้ปหากทางเทศบาลจะให้หยดุผลิตกระแสไฟฟ้าอีก ทาง

บริษัทก็มีควาจําเป็นต้องขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ 

คา่ใช้จา่ย และคา่เสียหายทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ตอ่ไป  

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข จากความพยายามของชาวบ้านในแก้ปัญหาดงักล่าวมาแล้วในปี พ.ศ. 

2558-2559 นัน้ สะท้อนถึงความห่วงกังวลในประเด็นความรู้สึกไม่

ปลอดภัยในการดํารงชีวิต (Insecurity) ท่ีชาวบ้านต้องได้รับ อย่างไรก็

ตาม โครงการดังกล่าวกลับมีการรือ้ฟื้นเพ่ือจะดําเนินการอีกครัง้ 

ประเดน็นีส้ง่ผลถึง “ความยากลําบากในการแก้ปัญหาความขดัแย้ง” ใน

พืน้ท่ี เน่ืองจาก “ความเช่ือใจ” ได้ถกูทําลาย และแทนท่ีด้วย “บรรยากาศ

ของความไมไ่ว้วางใจ” ดงันัน้ ในการรับเร่ืองร้องเรียนในครัง้นี ้องค์กรภ

ภาครัฐต้องแสดงให้เห็นถึง “ความใส่ในและความจริงใจ” ในการ

แก้ปัญหา โดยควรทําหน้า ท่ี เ ป็น “ตัวกลาง ”  ท่ี ดี  ในการเ ช่ือม

ความสมัพนัธ์และระหว่างชาวบ้าน และโครงการก่อสร้างฯ เพ่ือหาทาง

ออกร่วมกนัอย่างเป็นระบบ ควรมีการให้ข้อมลูข่าวสาร และข้อเท็จจริงท่ี

เป็นจริง เป็นธรรม และเป็นกลางเพ่ือประกอบการตัดสินใจท่ีมาจาก
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ประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบเป็นหลกั รวมถึงการเปิดเวทีสาธารณะ เพ่ือ

รับฟังข้อคดิเห็น ตลอดจน ความหว่งกงัวลและปัญหาท่ีเกิดขึน้ ตลอดจน

เพิ่มศกัยภาพยการตัง้คณะกรรมการร่วม หรือการเจรจาไกล่เกล่ียท่ีมี

ตวัแทนจากทัง้สองฝ่าย เพ่ือให้ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเป็นรูปธรรม 

โปร่งใส และอยู่บนพืน้ฐานของ “จุดร่วม” ของทัง้สองฝ่าย บนพืน้ฐาน

การมีสว่นร่วมของประชาชน 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล Region Calling. (2560). คนเมืองตากคัดค้าน! โรงงานกําจัดกาก

อุตสาหกรรม หวั่นกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อม. สืบค้นเม่ือ 17 

มิถนุายน 2561 จาก  regioncalling.wordpress.com/2017/02/15/คน

เมืองตากฮือต้าน-โรงงา/  

 

  

https://regioncalling.wordpress.com/2017/02/15/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AE%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2/
https://regioncalling.wordpress.com/2017/02/15/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AE%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2/
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พืน้ท่ี อําเภอวงัเจ้า จงัหวดัตาก 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์  ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง เกิดจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการดํารงชีวิต (Insecurity) ของ

ชาวบ้านอําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ท่ีต้องได้รับผลกระทบทัง้ทาง

สิ่งแวดล้อม และทางสขุภาพจากโรงงานกําจดัขยะอตุสาหกรรม เพราะ

เกรงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมท่ีอาจจะเกิดขึน้กับ

ชมุชน   

ความเป็นมา ชาวบ้าน 5 ตําบลของอําเภอวงัเจ้า จงัหวดัตาก ประกอบด้วย ต.หนอง

บวัใต้ ต.แมท้่อ ต.วงัหิน ต.ประดาง ต.นาโบสถ์ ท่ีได้รับผลกระทบตอ่การ

ก่อสร้างโรงงานกําจดัขยะอุตสาหกรรม กว่า 300 คน พากันขึน้รถยนต์

กระบะจํานวน 40 คนั เดินทางมาท่ีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

เพ่ือสักการะองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนัน้ได้พากันเดิน

เ ท้า ถือป้ายข้อวามต่อต้านการก่อสร้างโรงงานกําจัดขยะกาก

อุตสาหกรรม ขอพบผู้ ว่าราชการจงัวดัตาก เพ่ือย่ืนหนงัสือ และรายช่ือ

ชาวบ้านท่ีเดือดร้อน จํานวน 1,092 คน กรณีท่ีบริษัท ผาแดงอินดสัทรี 

จํากัด (มหาชน) จะปิดโรงถลุงแร่สังกะสีในปี พ.ศ. 2561 เน่ืองจาก

สมัปทานเหมืองแร่สงักะสีได้สิน้สดุลง หลงัจากท่ีเปิดดําเนินการมา 30 

ปี และเตรียมก่อสร้างโรงงานกําจัดกากขยะอุตสาหกรรมเพ่ืออนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม ขึน้แทน โดยมีกําลังเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ทหารและฝ่าย

ปกครองมาดแูลรักษาความสงบกวา่ 100 นาย 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้าน 5 ตําบลของอําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก กับบริษัท ผาแดง

อินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

จุดยืน ชาวบ้าน 5 ตําบลของอําเภอวงัเจ้า จังหวัดตาก ประท้วงคดัค้านการ

ก่อสร้างโรงงานกําจดัขยะกากอตุสาหกรรมของบริษัท ผาแดงอินดสัทรี 

จํากัด (มหาชน)  เพราะเกรงกระทบต่อคณุภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมท่ี

อาจจะเกิดขึน้กบัชมุชน  

กรณีศึกษาท่ี16.3: กรณีชาวบ้านอาํเภอวังเจ้า 

ประท้วงต่อต้านโรงงานกาํจัดขยะอุตสาหกรรม 
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ผู้เก่ียวข้องอ่ืน นายอําเภอวงัเจ้า และผู้วา่ราชการจงัหวดัตาก 

ระยะเวลา พ.ศ. 2560 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต บริษัท พีดีไอตากอีโค จํากัด และบริษัทผาแดง อินดัสทรี จํากัด เป็น

ผู้ ดําเนินการ รองรับกากอุตสาหกรรม หรือขยะอุตสาหกรรมในพืน้ท่ี

ภาคเหนือ-ภาคกลางตอนบน ในช่ือ โครงการศูนย์บริหารจัดการกาก

อตุสาหกรรมเพ่ือการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งกําลงัอยู่ในขัน้ตอนของการ

ขออนญุาต และท่ีผ่านมาได้มีการประชมุชีแ้จงโครงการครัง้แรกไปแล้ว

เม่ือวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2560 และชาวบ้านได้ออกมาเคล่ือนไหวคดัค้าน

มาแล้วครัง้หนึ่ง ด้วยเกรงผลกระทบจากปัญหามลพิษ ซึ่งส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงาน และชุมชนตําบลใกล้เคียง ทัง้ใน

เร่ืองสขุภาพ สภาวะแวดล้อม กลิ่นเหม็น อากาศ นํา้เสีย รวมถึงผลผลิต

ทางการเกษตรท่ีอาจได้รับความเสียหาย วนันีจ้ึงได้มาย่ืนหนงัสือแสดง

เจตนารมณ์ และตอกยํา้ถึงความต้องการอย่างชดัเจน ท่ีไม่เห็นด้วยกับ

โครงการศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมเ พ่ือการอนุ รักษ์

สิ่งแวดล้อม เพ่ือก่อสร้างโรงงานขยะอุตสาหกรรม และขอให้บริษัทผา

แดงอินดสัทรี จํากดั และบริษัท พีทีดีไออีโค กําจดั ยตุิโครงการดงักล่าว 

ผ่านทางผู้ว่าราชการจงัหวดัตาก และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวม 9 ฉบบั 

เพ่ือคดัค้านการก่อสร้างโรงงานกําจดัขยะ ปอ้งกนัผลกระทบตอ่คณุภาพ

ชีวิตและสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไป โดยมีข้อเสนอต่อทางบริษัทและ

หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ดังต่อไปนี ้1) ขอให้ทางบริษัทผาแดง 

อินดสัทรี จํากดั และบริษัทพีดีไอตาก อีโค จํากดั ยตุิแนวคิดการดําเนิน

โครงการฯ 2) ขอให้ทางราชการหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทําการสํารวจ

ตรวจสอบพืน้ท่ีบริเวณการประกอบกิจการ ของบริษัทผาแดง อินดสัทรี 

ว่ามีการรุกลํา้แนวเขตป่าสงวน ป่าชมุชน ป่าต้นนํา้ ซึ่งห่างจากแม่นํา้ปิง

ไมถึ่ง 1 กิโลเมตร และหากบริษัทผาแดง อินดสัทรี จํากดั ปิดตวัลงอย่าง

ท่ีกล่าวไว้ ขอให้ทางหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องจดัแผนงานโครงการ

ฟืน้ฟูพืน้ท่ีบริเวณประกอบกิจการของทางบริษัทฯ ท่ีมีเกือบ 2 พนักว่าไร่ 

คืนสู่ชุมชน โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชน เพ่ือให้พืน้ท่ีตก
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เป็นผลประโยชน์ของชมุชนอย่างแท้จริง ตอ่มาผู้ว่าราชการจงัหวัดตาก 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้มารับหนงัสือไว้ พร้อมสัง่การให้หน่วยงาน

ท่ีได้รับหนังสือ นําเร่ืองไปดําเนินงานตามส่วนท่ีรับผิดชอบ และขอให้

แกนนํากลุ่มชาวบ้าน มัน่ใจในการทําหน้าท่ีของภาครัฐ ซึ่งกระบวนการ

ทุกอย่างย่อมอยู่ในกฎ ระเบียบของกฎหมาย ทําให้กลุ่มประชาชนผู้

คดัค้าน ตา่งพอใจและเดนิทางกลบั 

ระดับความรุนแรง 2 มีความเสียหายตอ่ร่างกาย (ผลกระทบทางสขุภาพ) 

วิธีการแก้ไข ควรมีการการกําหนดคณะทํางานในการกํากับติดตาม และประเมินผล

กระทบจากการกําจดัขยะร่วมกัน โดยมีส่วนร่วมของตวัแทนจากคู่กรณี

ทัง้สองฝ่ายร่วมกับตวัแทนจากองค์กรภาครัฐในพืน้ท่ี เพ่ือดําเนินการ

แก้ไขปัญหาร่วมกัน ในลกัษณะของการเปิดช่องทางให้ชาวบ้านมีส่วน

ร่วมในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยงัเป็นการสร้าง

โอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกระบวนการปรับปรุงและพัฒนา

ความสมัพนัธ์ บนฐานของระบบการทํางานเป็นทีม โดยเรียนรู้จากจาก

บทเรียนของกรณีความผิดพลาดในอดีต เพ่ือสร้างความเช่ือใจ และ

ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างคูก่รณี ซึ่งจะส่งผลถึงการเรียนรู้ร่วมกนัของคน

ในชมุชนในฐานะหุ้นสว่นทางสงัคมในระยะยาวตอ่ไป  

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ผู้จดัการออนไลน์. (2560). คนตากฮือซํา้-ต้านผาแดง ผดุโรงกําจดักาก

อตุฯ แทนโรงถลงุแร่สงักะสี. สืบค้นเม่ือ 17 มิถนุายน 2561 จาก  

http://www.manager.co.th/Local/viewnews.aspx?NewsID=96000

00015914   
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พืน้ท่ี ตําบลแม่กาษา อําเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 

ประเภท ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง ความห่วงกังวล และความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และ

สุขภาพของชาวบ้านตําบลแม่กาษา อําเภอแม่สอด จงัหวดัตาก กรณี

โรงงานแม่สอดสตาร์ช ซึ่งเป็นโรงงานผลิตแปง้มนัสําปะหลงั หลงัได้รับ

ความเดือดร้อนโรงงานส่งกลิ่นเหม็นและปล่อยนํา้เสียลงแหล่งนํา้

ธรรมชาต ิรวมทัง้มีปัญหาเร่ืองขยะ 

ความเป็นมา ชาวบ้าน 7 หมู่บ้านของตําบลแม่กาษา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

จํานวนกว่า  100 คน ได้รวมตัวประท้วงโรงงานแม่สอดสตา ร์ช 

โรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลัง เม่ือวันท่ี 20 พ.ย. 2558 ท่ีบริเวณหน้า

โรงงานแม่สอดสตาร์ช จํากัด กลุ่มผู้ ประท้วงได้ถือแผ่นป้ายเขียน

ข้อความโจมตีโรงงานฯ เน่ืองจากทางโรงงานสง่กลิ่นเหม็นและปล่อยนํา้

เสียลงแหล่งนํา้ธรรมชาติ ทําให้ได้รับความเดือดร้อน รวมทัง้มีปัญหา

เร่ืองขยะตามมาอีกด้วย โดยมีปลดัอําเภอแม่สอด จนท.อุตสาหกรรม

จงัหวดัตาก ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบท่ี 4 และตํารวจ สภ.แม่

สอด มาดแูลรักษาความสงบเรียบร้อย โดย ผจก.โรงงานแม่สอดสตาร์ช 

จํากัด ได้ออกมารับฟังข้อเรียกร้อง ขณะท่ีแกนนําชาวบ้านเรียกร้องให้

อุตสาหกรรมจงัหวดัตากสัง่ปิดโรงงานจนกว่าทางโรงงานจะแก้ไขเร่ือง

ส่งกลิ่นเหม็นให้เป็นรูปธรรม  ในขณะท่ีอตุสาหกรรมจงัหวดัตากรับเร่ือง

ไว้ และรายงานตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดัตากเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านตําบลแม่กาษา อําเภอแม่สอด จงัหวัดตาก กับ โรงงานผลิต

แปง้มนัสําปะหลงั แมส่อดสตาร์ช  

จุดยืน ชาวบ้านตําบลแม่กาษา อําเภอแม่สอด จังหวัดตากต้องการให้ปิด

โรงงานผลิตแปง้มนัสําปะหลงั แมส่อดสตาร์ช 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน นายอําเภอแมส่อด และผู้วา่ราชการจงัหวดัตาก 

ระยะเวลา พ.ศ. 2559 

กรณีศึกษาท่ี16.4: ชาวบ้านตาํบลแม่กาษา 

ประท้วงโรงงานมันสาํปะหลังส่งกล่ินเหม็นรบกวน 
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สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต ตอ่มา วนัท่ี 1 ธ.ค. 2558 ชาวบ้าน 7 หมูบ้่านของตําบลแมก่าษา อําเภอ

แม่สอด จงัหวดัตาก จํานวนกว่า 100 คน ได้เดินทางมาประท้วงโรงงาน

แม่สอดสตาร์ช ซึ่งเป็นโรงงานผลิตแป้งมนัสําปะหลังอีกครัง้ ท่ีบริเวณ

หน้าท่ีว่าการอําเภอแม่สอด โดยกลุ่มผู้ประท้วงถือป้ายข้อความท่ีได้รับ

ความเดือดร้อนจากโรงงานผลิตแปง้มนัสําปะหลงัฯ ซึง่สง่กลิ่นเหม็นและ

ปล่อยนํา้เสียลงแหล่งนํา้ธรรมชาติ รวมทัง้มีปัญหาเร่ืองขยะ ชาวบ้าน

ตําบลแม่กาษาหลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบกลิ่นเหม็นจากการผลิต

แปง้มนัอย่างรุนแรงจนส่งผลกระทบตอ่สขุภาพ และมีชาวบ้านป่วยเป็น

โรคระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรงหลายราย ต่อมากํานันตําบลแม่

กาษา ได้พาชาวบ้านลงรายมือช่ือแสดงตวัเป็นผู้ ได้รับผลกระทบ ก่อน

จะเดินทางไปย่ืนหนงัสือร้องทุกข์ท่ีศูนย์ดํารงธรรม ท่ีว่าการอําเภอแม่

สอด โดยมีปลดัอําเภอแมส่อด เดนิทางมารับหนงัสือจากชาวบ้าน พร้อม

รับปากจะรีบประสานให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส่งเจ้าหน้าท่ีไปทําการ

ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอยา่งเร่งดว่น ชาวบ้านจงึยอมสลายตวัไป 

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข ช่องทางการส่ือสารท่ีถูกปิด คือ ปัญหาท่ีสําคญัในกรณีนี ้ ข้อเรียกร้อง

จากชาวบ้านดูเหมือนจะเป็นความพยายามเพียงด้านเดียวท่ีไม่ได้รับ

การตอบสนอง เม่ือช่องทางการส่ือสารปิด การทําความเข้าใจระหว่าง

คู่กรณีจึงไม่เกิดขึน้ ดงันัน้ ควรมีการจดัเวทีเพ่ือให้ทัง้สองฝ่ายได้เจรจา

พดูคยุถึงประเดน็ปัญหาและความต้องการของทัง้สองฝ่าย โดยมีภาครัฐ

ทําหน้าท่ีในการเป็นคนกลาง (Mediator) ในกระบวนการเจรจา เพ่ือ

สร้างความเข้าใจ และหาทางออกร่วมกนัของคูก่รณี 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ผู้จดัการออนไลน์. (2558). “ประยทุธ์” ชว่ยด้วย! คนแมส่อดฮือประท้วง

โรงมนัสง่กลิ่น-ปล่อยนํา้เสียลงห้วยจนป่วยกนัระนาว. สืบค้นเม่ือ 17 

มิถนุายน 2561 จาก  

https://mgronline.com/local/detail/9580000128902  

  

https://mgronline.com/local/detail/9580000128902
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พืน้ท่ี ตําบลแม่ท้อ อําเภอเมือง จงัหวดัตาก 

ประเภท ความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมลูข่าวสาร การจดัการ

สิ่งแวดล้อม และความไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) 

ระดับการรับรู้ของสังคม  ระดบัจงัหวดั 

ประเดน็ขัดแย้ง การตอ่สู้ในลกัษณะของ “การเมืองภาคประชาชน” โดย “กลุม่แมท้่อรักษ์

ถ่ิน” รวมตัวรณรงค์คัดค้านการขอประทานบัตรทําเหมืองแร่ของ

บริษัทเอกชนรายหนึ่งซึ่งได้ย่ืนเร่ืองไปยงัสํานกังานอุตสาหกรรมจงัหวัด

ตาก เพ่ือการสมัปทานหินอตุสาหกรรม เน่ืองจากโครงการดงักล่าวไม่ได้

ให้ข้อมูลกับชาวบ้านอย่างเพียงพอ ทําให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยใน

การดํารงชีวิต (Insecurity) เพราะเช่ือว่าการทําเหมืองจะส่งผลกระทบ

ตอ่สิ่งแวดล้อมและสขุภาพของประชาชนอยา่งแนน่อน 

ความเป็นมา กลุ่มตวัแทนชาวบ้านตําบลแม่ท้อ อําเภอเมือง จงัหวดัตาก ในช่ือ “กลุ่ม

แม่ท้อรักษ์ถ่ิน” รวมตวักนัคดัค้านไม่เห็นด้วยกบัการขอประทานบตัรทํา

เหมืองแร่ของเอกชนรายหนึ่ง โดยชาวบ้านได้รวมตวักัน เข้าย่ืนหนงัสือ

คดัค้านการขอประทานบตัรทําเหมืองแร่ ต่อนายอําเภอเมืองตาก แต่

เน่ืองจากในช่วงปี พ.ศ. 2559 บริษัทเอกชนรายหนึ่งซึ่งได้ย่ืนเร่ืองไปยงั

สํานกังานอุตสาหกรรมจงัหวัดตาก เพ่ือการสมัปทานหินอุตสาหกรรม

อีกครัง้ โดยไมไ่ด้ให้ข้อมลูกบัชาวบ้านอย่างเพียงพอ ทําให้เกิดความรู้สึก

ไมป่ลอดภยัในการดํารงชีวิต (Insecurity) เพราะเช่ือวา่การทําเหมืองจะ

สง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและสขุภาพของประชาชนอยา่งแนน่อน  

จุดยืน กลุ่มตวัแทนชาวบ้านตําบลแม่ท้อ อําเภอเมือง จงัหวดัตาก ในช่ือ “กลุ่ม

แม่ท้อรักษ์ถ่ิน” รวมตวักนัคดัค้านไม่เห็นด้วยกบัการขอประทานบตัรทํา

เหมืองแร่ของเอกชนรายหนึ่ง เน่ืองจากโครงการดงักล่าวไม่ได้ให้ข้อมูล

กับชาวบ้านอย่างเพียงพอ ทําให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการ

ดํารงชีวิต (Insecurity) เพราะเช่ือว่าการทําเหมืองจะส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและสขุภาพของประชาชน 

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน อตุสาหกรรมจงัหวดัตาก นายอําเภอเมืองตาก และผู้ว่าราชการจงัหวัด

ตาก 

กรณีศึกษาท่ี16.5: กรณีกลุ่ม “แม่ท้อรักษ์ถิ่น”   

คัดค้านการสัมปทานภูเขาหนิอุตสาหกรรม 
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ระยะเวลา พ.ศ. 2559 

สถานะ เคยมีความพยายามในการแก้ไขแล้ว ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แต่

เชือ้ยังไม่หายขาด อาจแสดงอาการหรือลุกลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า 

ปัจจบุนัอยูใ่นสถานการณ์การเฝา้ระวงั 

พลวัต เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559 ท่ีศาลาประชาคมบ้านลานสาง ตําบลแม่

ท้อ อําเภอเมือง จงัหวดัตาก มีการจดัประชมุประชาคมหมูบ้่าน เร่ืองการ

ขอประทานบัตรทําเหมืองแร่ของเอกชนรายหนึ่งซึ่งได้ย่ืนเร่ืองไปยัง

สํานกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัตาก ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2556 จํานวน 215 ไร่ 

ในพืน้ท่ี หมูท่ี่ 11 ตําบลแมท้่อ อําเภอเมือง จงัหวดัตาก เพ่ือทําเหมืองแร่

หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปนู เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง แต่ก่อนหน้านี ้

เคยมีชาวบ้านในพืน้ท่ี รวมตวักันคดัค้านไม่เห็นด้วย ไปยงันายอําเภอ

เมืองตาก วนันี ้ก็เช่นกัน คนแม่ท้อ ขอให้ทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นฝ่าย

ปกครอง อุตสาหกรรมจงัหวัด กํานนั ผู้ ใหญ่บ้าน จดัเวทีประชาคมทุก

หมู่บ้าน ทัง้ตําบลแม่ท้อ และตําบลใกล้เตียง ซึ่งจะได้รับผลกระทบกับ

การทําเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ร่วมกนัทัง้จงัหวดัต่อไปในอนาคต ผล

จากเวทีประชาคม ในวันนัน้ ประชาชนกว่า 300 คน ไม่ยอมรับการ

ประชุมประชาคม เฉพาะหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 ฝ่ายปกครอง อําเภอเมือง

ตาก อุตสาหกรรมจงัหวดัตาก กํานันตําบลแม่ท้อ และผู้ประกอบการ 

เข้ามาทําการชีแ้จงประชาชน แตป่ระชาชนท่ีเข้าร่วมประชาคม ในวนันัน้ 

มากกว่า 300 คน ไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดของผู้ นําภาครัฐ และ

ท้องท่ี ท่ีจะให้ลงมติเฉพาะ บ้านหมู่ท่ี 11 สืบเน่ืองผลจากการสมัปทาน

หินอตุสาหกรรม ในวนันี ้ตะเป็นผลกระทบกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และ

เป็นมลภาวะร่วมกันทัง้ตําบลแม่ท้อ และตําบลใกล้เคียง ของอําเภอ

เมือง จงัหวดัตาก ทกุคนมีมตวิ่า อยา่มองเพียงแคม่ติหมู่บ้าน แตต้่องให้

ประชาชนทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็น อย่างไรก็ตาม ในการจดัเวทีประชาคมครัง้นี ้ในท่ีประชุม ได้ลง

มติเล่ือน ออกไป อีก 15 วนั เพ่ือ จะให้ทุกฝ่ายได้มีความพร้อมเพ่ือจะ

นํามาหารือเพ่ือทําประชามติ อีกครัง้ ล่าสุดได้รับแจ้งจากฝ่ายปกครอง 

แจ้งว่า ผู้ ประกอบการ ได้แจ้งขอถอนหนังสือการย่ืนสัมปทานบัตร ฯ 

ยอมรับเสียงประชามตจิากชาวบ้านตนแมท้่อแล้ว 
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คู่ขัดแย้งหลัก ชาวบ้านตําบลแมท้่อ อําเภอเมือง จงัหวดัตาก กบับริษัทเอกชนผู้ ดําเนิน

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรม

ก่อสร้าง  

ระดับความรุนแรง 1 ไมมี่ความเสียหายทัง้ตอ่ทรัพย์สินและร่างกาย 

วิธีการแก้ไข 1.) ควรมีการดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างพลงั ผ่าน

การเปิดช่องทางในการส่ือสาร เพ่ือพูดคยุ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาอย่าง

สันติ 2.) ควรมีการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเพ่ือสร้างโอกาสในการ

ตอ่รองอํานาจรัฐ และสร้างจิตสํานึกในการปกปอ้งสิทธ์ให้กบัประชาชน 

3.) ควรยึดหลกัการมีส่วนร่วมท่ีแท้จริงของประชาชนในทุกขัน้ตอนของ

การดําเนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลเพ่ือลดความขัดแย้ง และ

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ 4.) ควรมีการศกึษาผลกระทบรอบด้านในทุก

มิต ิบนพืน้ฐานการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในทกุภาคสว่น 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล นอร์ทเทิร์น นิวส์. (2560). “แม่ท้อรักษ์ถ่ิน” ส่งเสียงกึกก้องเมืองตาก ไม่

เอาเหมืองหิน ท่ีต้องโค่นต้นไม้ ทําลายป่า. สืบค้นเม่ือ 17 มิถุนายน 

2561 จาก  https://northernnewsthailand.com/news/2227/   

 

 

https://northernnewsthailand.com/news/2227/
https://northernnewsthailand.com/news/2227/
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สรุปผลการศึกษา 

จากการดําเนินงาน ตามโครงการสํารวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการดําเนิน

โครงการตามแนวนโยบายของรัฐ ( Conflict Mapping Phase 2 ) เขตภาคเหนือ ซึ่งมีวตัถปุระสงค์

หลกัในการสํารวจ ศกึษา จดัเก็บ และรวบรวมข้อมลูประเดน็ความขดัแย้งท่ีเกิดจากหรือมีผลมาการ

ดําเนินโครงการพฒันาตา่งๆตามแนวนโยบายของรัฐ ในเขตภาคเหนือ โดยมุ่งศกึษาประเด็นความ

ขดัแย้งท่ีเกิดจาก หรือมีผลมาการดําเนินโครงการพฒันาตา่งๆตามแนวนโยบายของรัฐ ในพืน้ท่ี 16 

จงัหวดัในเขตภาคเหนือ จงัหวดัละ 5 ประเด็น รวมทัง้สิน้ 80 ประเด็นความขดัแย้ง อนัมีองค์ความรู้

ด้านฐานข้อมูลประเด็นความขัดแย้งท่ีเกิดจากหรือมีผลมาการดําเนินโครงการพฒันาต่างๆตาม

แนวนโยบายของรัฐ ในพืน้ท่ีเขตภาคเหนืเป็นผลสมัฤทธ์สงูสดุตามท่ีได้คาดหวงัไว้  

 เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นความขดัแย้งจากการดําเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

เขตภาคเหนือ ด้วยมมุมองเชิงวิพากษ์ ตามกรอบแนวคดิเร่ือง “วาทกรรม” (Discourse) ของมิเชล ฟู

โกต์ (Michel Focault) ร่วมกบัแนวคิดเร่ือง “การครองอํานาจนํา” (Hegemony) ของอนัโตนิโอ กรัม

ช่ี (Antonio Gramsci) จะพบวา่  

 จากการศึกษา พบว่า ปัญหาท่ีสําคัญประการหนึ่งของการกําหนดแนวนโยบายในการ

พฒันาประเทศในหลายๆ นโยบาย ท่ีส่งผ่านออกมาในรูปของโครงการพฒันาต่างๆ นัน้ เป็นไปใน

ลกัษณะการเป็นกลไกของรัฐ (State Apparatus) เพ่ือให้ได้มาซึ่งอํานาจนําในการบริหารประเทศ 

ทัง้นี ้กระบวนการดงักล่าวไม่ได้เป็นไปในลักษณะของนโยบายแบบสั่งการ (Top - down) เพียง

อยา่งเดียว หากแตรั่ฐยงัใช้ “วาทกรรมการพฒันา” (Discourse) เพ่ือทําหน้าท่ีในการสง่ตอ่ “ความรู้/

ความจริง” ท่ีสร้างขึน้เพ่ือให้เกิดความหมาย คณุคา่ กฎเกณฑ์ เง่ือนไข ซึ่งมีผลตอ่การควบคมุสงัคม 

สถาบนั รวมทัง้ปัจเจกบคุคลในพืน้ท่ีการพฒันานัน้ให้เข้าใจไปในทิศทางท่ีรัฐต้องการ ดงัจะเห็นจาก

กลไกของรัฐท่ีส่งผ่านอํานาจในการบริหารประเทศ ผ่านพระราชกิจจานุเบกษา ตราพระราช

กฤษฎีกาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของรัฐ แนวคิดการแยกคนออกจากป่า นโยบายการออก

ประทานบตัรเหมืองแร่ การทําโรงงานขยะชีวมวล ฯลฯ เป็นต้น ในขณะท่ีอีกด้านหนึง่ก็เป็นกลไกท่ีจะ

ช่วยให้เกิดการยอมรับ (Consent) ในนโยบายหรือโครงการพัฒนานัน้ๆ ในหมู่ประชาชนโดย

ปราศจากการโต้แย้ง 

 อย่างไรก็ตาม การดําเนินนโยบายการพฒันาท่ีไม่ได้มีพืน้ฐานมาจากความต้องการ หรือ

การมุ่งแก้ไขปัญหาท่ีแท้จริงของประชาชน อีกทัง้ยงัขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนตัง้แต่แรกเร่ิม

โครงการ นบัเป็นจุดเร่ิมต้นของความขดัแย้งท่ีเร่ิมแฝงตวั (Latent Conflicts) มากับนโยบาย หรือ 

โครงการพัฒนาของรัฐท่ีไม่ตอบสนองสภาพปัญหา และความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 

(Structure Conflicts) และเม่ือนโยบาย หรือ โครงการนัน้ๆ เดนิทางลงสูท้่องถ่ิน แบบขาดการมีส่วน

ร่วมของประชาชน ขาดชอ่งทางการส่ือสาร หรือการร่วมคิดเห็น ดําเนินการ และตดัสินใจ ทําให้รัฐ
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ต้องดําเนินการในลักษณะ “หลบๆ ซ่อนๆ” โดยไม่เปิดช่องทางการเข้าถึงข้อมูลท่ีควรจะต้องรับรู้

เหล่านัน้ให้กับประชาชน ซึ่งจะนํามาสู่ความขัดแย้งด้านข้อมูลข่าวสาร  (Data Conflicts) 

สภาพการณ์ดงักล่าวนํามาซึ่งบรรยากาศแห่งความไม่ไว้วางใจ (Mistrust Atmosphere) ความอึด

อดัขดัข้องใจ และความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (Insecurity Feeling) ของชาวบ้านผู้

อยูภ่ายใต้วาทกรรมการพฒันานัน้ๆ  

 ย่ิงกว่านัน้ รัฐไม่สามารถครองอํานาจนําได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน ด้วยวิธีการสร้าง

ภาวะการกดทบั ผ่านกฎหมาย หรือการใช้วาทกรรมการพฒันา และไม่มีใครเป็นผู้ถกูกดทบัอย่าง

ถาวร”  และ “รัฐไม่สามารถกดทบัใครให้เป็นผู้ถกูกดทบัไปตลอดกาลได้” ภายใต้ความพยายามใน

การผลิตสร้าง “ความรู้/ความจริง” ผา่นนโยบายแบบสัง่การ (Top - down) นัน้ ชาวบ้านได้เปิดพืน้ท่ี

ทางความคิด และสร้างจิตสํานึกใหม่ (Good Sense) จากกลุ่มคนท่ีมีประสบการณ์ในการเป็น 

“ผู้ ถูกกระทํา” กลายมาเป็น “ผู้ กระทําการ” ทัง้ในรูปของการสร้างวิธีการมองโลก และโลกทัศน์ 

(Conception of the World) ใหม่ การส่งผ่านความรู้ ในกลุ่มของตนเอง ร่วมกบัการเคล่ือนไหวด้วย

การปฏิบตัิท่ีเป็นรูปธรรม (Praxis) และอาศยัประสบการณ์ในการรวมกลุ่มลุกขึน้ตอ่ต้าน ขดัขืนต่อ

การดําเนินนโยบายนัน้ๆ ของรัฐ ดังจะเห็นในลักษณะของ การรวมตัวประท้วง การย่ืนหนังสือ

ประท้วง การปิดถนน ไปจนถึงการรวมตวัเป็นองค์กรภาคประชาชนในหลากหลายพืน้ท่ี ตลอดจน

เป็นการแสดงออกเพ่ือเรียกร้องสิทธ์ิ การกู่ก้องร้องตะโกนถึงความเดือดร้อนท่ีเกิดขึน้ รวมถึงการตอ่สู้

เพ่ือเรียกหาความรับผิดชอบ และความเป็นธรรม เพ่ือความหวงัในการรับรู้ และแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้  

ผู้ วิจยัสามารถสรุป และนําเสนอการเกิดสาเหตขุองความขัดแย้ง ซึ่งเช่ือมโยงกับแนวคิด 

Circle of Conflict ของ  Christopher Moore (Moore's circle of conflict,  1986)  โดย นํา เสนอ

ผลสรุปของการวิเคราะห์ในรูปของแผนภาพได้ดงันี ้
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 ดงันัน้ ในการดําเนินโครงการพฒันาของรัฐ รัฐควรประยุกต์ใช้ “แนวทางการเสริมพลงั” 

(Empowerment) มากกว่าใช้แนวทางการใช้อํานาจ (Forced) ซึ่งเป็นกระบวนการในการเปล่ียน

พลังต่อต้านให้ เ ป็นพลังแห่งความร่วมมือ โดยควรเ ร่ิมต้นจากการเปิดช่องทาง (Open 

Communication Channel) หรือ โต๊ะในการเจรจารับฟังความคิดเห็น ความห่วงกังวล ความ

ต้องการ และสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้จริง (อาจดําเนินการในรูปของ เวทีประชาพิจารณ์) เพ่ือสร้าง

กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในมุมมองท่ีแตกต่างกันของทัง้ฝ่ายชาวบ้าน และกลุ่ม

ผู้ประกอบการ พร้อมกบัการนําข้อเท็จจริงจากเวทีดงักล่าว เข้าสู่เวทีการประชมุในระดบัชาติ (การ

ประชมุคณะรัฐมนตรี หรือ การประชมุสภาผู้แทนราษฎร) ควบคูไ่ปกบัทัง้นี ้การตัง้คณะกรรมการท่ีมี

สดัส่วนของประชาชนผู้ประสบปัญหาในระดบัท้องถ่ิน เข้าเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในคณะกรรมการ

แก้ปัญหาดงักล่าวอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการประเมินผลกระทบทัง้ทาง
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สงัคม (SIA) ทางสิ่งแวดล้อม (EIA) และทางสขุภาพ (HIA) จากหนว่ยงานท่ีเป็นกลาง และเป็นธรรม 

ก่อน ระหว่าง และหลังการดําเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่จากภาครัฐ (State Mega – 

Development Project) เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในกรณีเดียวกันในหลายพืน้ท่ี หลาย

จงัหวดัท่ีเป็นมาตรฐาน และเป็นรูปธรรมบนพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชน 

(Meaningful Participation) อย่างทัว่ถึง เป็นธรรม ตัง้แตเ่ร่ิมดําเนินโครงการ ซึ่งจะเป็นแนวทางใน

การช่วยป้องกันไม่ให้เกิด และบรรเทาอาการท่ีเป็นอยู่ รวมถึงเยียวยาความเจ็บปวดท่ีเกิดขึน้ 

ตลอดจนสร้างภมูิคุ้มกนัเพ่ือปอ้งกนัความขดัแย้งท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 
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บทวิเคราะห์เชิงพืน้ที่ประเดน็ความขัดแย้ง 

จากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ เขตภาคเหนือ  

(Conflict Mapping Phase 2) 

 

 จากการดําเนินโครงการสํารวจข้อมูล (Survey Research) เพ่ือค้นหาปัญหา (Problem 

Discovery) ประเด็นความขดัแย้ง จากการดําเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ เขตภาคเหนือ 

(Conflict Mapping Phase 2) ซึ่งมี 2 วตัถุประสงค์หลกัในการวิจยั คือ 1) เพ่ือจดัทําข้อมูลสาเหตุ

รากเหง้าของความขดัแย้ง (Roots of Conflict) ตวัแสดงท่ีเป็นคูข่ดัแย้ง และพลวตัของความขดัแย้ง 

(Dynamics of Conflict) รวมถึงสถานะปัจจบุนัของความขดัแย้งอนัเน่ืองมาจากโครงการท่ีเกิดขึน้

ตามแนวนโยบายของรัฐ ใน 16 จงัหวดัในเขตภาคเหนือ และ 2)  เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้มาจดัทําแผนท่ี

ความขดัแย้ง (Conflict Mapping) อนัเน่ืองมาจากโครงการท่ีเกิดขึน้ตามแนวนโยบายของรัฐ ใน 16 

จงัหวดัในเขตภาคเหนือ โดยผู้ วิจยัได้กําหนดขอบเขตของการวิจยัให้เป็นการศกึษาแบบกรณีศกึษา 

(Case Study) ท่ีอยู่ในขอบข่ายของการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยเป็นการศึกษาแบบวิเคราะห์เจาะลึก 

เก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ความขดัแย้งจากการดําเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐใน

พืน้ท่ี 16 จงัหวดัภาคเหนือ จงัหวดัละ 5 ประเด็น รวมทัง้สิน้ 80 ประเด็นความขดัแย้ง รวมถึงการ

กํานหดรูปแบบเนือ้หาของการดําเนินการศึกษาท่ีเน้นการศึกษาถึงสภาพความเป็นจริงของพืน้ท่ี 

(Area Based) ซึ่งหมายถึง การศกึษาสภาพประเด็นความขดัแย้งท่ีเกิดจากหรือมีผลมาการดําเนิน

โครงการพัฒนาต่างๆตามแนวนโยบายของรัฐซึ่งส่งผลกระทบด้านลบต่อประชาชนส่วนใหญ่ที

กระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน และอาจนํามาซึ่งปัญหา/ข้อพิพาทในแต่ละพืน้ท่ีในเขต

ภาคเหนือ ผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ถึงสาเหตุ (Roots of Conflict) พลวัตของความขัดแย้ง 

(Dynamics of Conflict) รวมถึงแนวทางการบริหารความขดัแย้งท่ีเคยใช้ ตลอดจนผลลพัธ์จากการ

ดําเนินการดังกล่าว (Conflict Management Approached) เพ่ือนําเสนอทางเลือกในการการ

บริหารความขดัแย้งโดยสนัติวิธีท่ีควรจะดําเนินการในอนาคต (An Alternative Way for Creative 

Conflict Resolution)  

 ดงันัน้ เพ่ือให้รายงานผลการศกึษาเป็นการตอบคําถามการวิจยั และบรรลวุตัถปุระสงค์ของ

การวิจยั เนือ้หาในส่วนนีจ้ึงเป็นบทวิเคราะห์เชิงพืน้ท่ีประเด็นความขดัแย้ง จากการดําเนินโครงการ

ตามแนวนโยบายของรัฐ เขตภาคเหนือ (Conflict Mapping Phase 2) โดยผู้ วิจยัแบ่งรายละเอียด

ของเนือ้หาออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ดงันี ้ส่วนแรก คือ บทวิเคราะห์ประเด็นความขดัแย้งเชิงพืน้ท่ี

ภาคเหนือท่ีว่าด้วยอตัลกัษณ์ของความขดัแย้ง, กระบวนการจดัการความขดัแย้งท่ีพบ, และแผนท่ี

ความขัดแย้งของพืน้ท่ีภาคเหนือ (Conflict Mapping) ในภาพรวมของภูมิภาค ส่วนท่ีสอง คือ 
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ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ท่ีภาคเหนือท่ีสามารถนําไปเป็น ทางเลือกในการการบริหารความขัดแย้งโดย

สนัตวิิธีท่ีเป็นรูปธรรม และควรจะดําเนินการตอ่ไปในอนาคต  

  

ส่วนแรก: บทวิเคราะห์ประเดน็ความขัดแย้งเชิงพืน้ท่ีภาคเหนือ 

 1) อัตลักษณ์ของความขัดแย้ง 

 จากผลการศกึษาประเดน็ความขดัแย้ง จากการดําเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ ใน

พืน้ท่ี 16 จงัหวดัภาคเหนือ จงัหวดัละ 5 ประเด็น รวมทัง้สิน้ 80 ประเด็นความขดัแย้ง เม่ือพิจารณา

ตามกรอบแนวคดิวงกลมความขดัแย้ง (The Circle of Conflict) โดย คริสโตเฟอร์ มวัร์ (Christopher 

Moore, 2003) สรุปได้วา่ อตัลกัษณ์ของความขดัแย้งเชิงพืน้ท่ีภาคเหนือ สว่นใหญ่เป็นไปในลกัษณะ

ของความเป็นเหตุเป็นผล และเช่ือมโยงกันเสมือนวงจรอุบาทว์ของความขัดแย้ง โดยเป็น

ความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งด้านโครงสร้าง (Structural Conflict) ผลประโยชน์ (Interests 

Conflict) ด้านข้อมูลข่าวสาร (Data Conflict) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเด็นของการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ท่ีมีผลให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการดํารงชีวิต (Insecurity) ของประชาชนคน

ธรรมดาผู้ เป็นเจ้าของพืน้ท่ี 

 ทัง้นี ้ชนวนของความขัดแย้งมักจะเกิดขึน้จากความขัดแย้งด้านโครงสร้าง (Structural 

Conflict) ท่ีดําเนินปในลกัษณะของการใช้อํานาจรัฐ ผ่านการออกนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ 

และข้อบงัคบั โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเด็นของการออกประทานบตัร หรือการอนุญาตให้มีการ

ก่อสร้าง หรือดําเนินโครงการท่ีมีความสุ่มเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบตอ่คนในชมุชน ซึง่ความขดัแย้งด้าน

โครงสร้างนีม้ักพบข้อสงสัย และข้อสังเกตุถึงความเก่ียวโยงถึงความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ 

(Interests Conflict) ท่ีพยายามเอือ้ประโยชน์ให้กับคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดท่ีจะได้รับจากการดําเนิน

นโยบาย หรือโครงการของรัฐนัน้ๆ หรือไม่ และเม่ือจดุเร่ิมต้นของการดําเนินนโยบาย หรือโครงการ

ของรัฐเป็นไปด้วยความเคลือบแคลงและสงสัย และดูเหมือนจะมีแรงกระตุ้นบางอย่างพยายาม

ผลกัดนัให้เกิดขึน้ให้ได้ ทําให้ประเด็นของการให้ข้อมูลท่ีชดัเจนแก่ประชาชนจึงได้รับการมองข้าม 

หรือละเลยท่ีจะปฏิบตัิ ทัง้ท่ีเจตนา และไม่เจตนา ทําให้เกิดภาวะความขดัแย้งด้านข้อมูลข่าวสาร 

(Data Conflict) ซึ่งแนวนโยบาย หรือการใช้อํานาจดงักล่าวจึงต้องตอบสนองให้เกิดขึน้ โดยเป็นไป

ในลกัษณะของนโยบายแบบสัง่การจากบนลงล่าง (Top-down Policy) ท่ีละเลยถึง “กระบวนการมี

ส่วนร่วมของคนในชุมชน” (Public Participation)  ปรากฎการณ์ดังกล่าวนํามาสู่ความรู้สึกไม่

ปลอดภัยในการดํารงชีวิต (Insecurity) ของชาวบ้านผู้ ต้องรับความเส่ียง (Risk) ในการเผชิญกับ

ผลกระทบจากการดําเนินนโยบาย หรือโครงการของรัฐดงักล่าว ทัง้ในส่วนของผลกระทบทางสงัคม 

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางสขุภาพ 
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 สรุปได้ว่า อัตลักษณ์ของความขัดแย้งอันเน่ืองจากโครงการตามนโยบายของภาครัฐท่ี

เกิดขึน้ในเขตภาคเหนือ โดยสว่นใหญ่เป็นความขดัแย้งระหวา่งภาครัฐ บรษัทเอกชน และชมุชน โดย

มีรากฐานความขดัแย้งท่ีมีความเก่ียวเน่ืองและสมัพนัธ์กนัในลกัษณะลูกโซ่ ทัง้ในส่วนของประเด็น

ด้านโครงสร้าง (Structural Conflict) ร่วมกับความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ (Interest conflict) ใน

การกําหนดนโยบาย หรือโครงการของรัฐแบบบนลงล่าง (Top-down Approach) โดยท่ีภาครัฐ มกั

มีอ้างถึงเหตุผลในการดําเนินนโยบาย หรือโครงการของรัฐ ภายใต้ “วาทกรรมการพัฒนา” 

(Development Discourses) และรัฐก็มีหน้าท่ีท่ีสําคัญ และมีความชอบธรรมท่ีจะต้องแปลง

ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์กับความเจริญของประเทศโดยภาพรวม ปราศจากความร่วมมือ

ของประชาชน ซึง่ผลท่ีตามมา คือ ความรู้สกึไมส่บายใจ ความคบัข้องใจ และกลายเป็นความขดัแย้ง

ในท้ายท่ีสดุ  

2) กระบวนการจัดการความขัดแย้งท่ีพบ 

โดยส่วนใหญ่พบว่า จริงๆ แล้ว ประเด็นความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีภาคเหนือนัน้เป็นไป

ในลกัษณะของ “ผลท่ีลกุลาม” (Result of Escalation) จากความห่วงกงัวล ความรู้สึกไม่ปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน ในประเดน็ของผลกระทบทางสงัคม ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และผลกระทบ

ทางสขุภาพดงักล่าวไว้ในข้างต้น ซึ่งกระบวนการแก้ไขปัญหามกัไม่เกิดขึน้อย่างทนัทีทนัใด หากแต่

กระบวนการแก้ปัญหาจะเร่ิมจากการเรียกร้องไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหา แต่ข้อ

เรียกร้องนัน้มักถูกเพิกเฉย หรือกลับไม่ได้รับความสนใจ จนลุกลามจากประเด็นของผลกระทบ

กลายเป็นประเดน็ความขดัแย้ง  

ทัง้ นี  ้สภาวการณ์ดังกล่าวได้สร้าง “บรรยากาศของความไม่ไ ว้วางใจ” (Mistrust 

Atmosphere) ปกคลมุในจิตใจของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ ย่ิงกว่านัน้ ความไม่ไว้วางใจดงักลา่ว

ได้ขยายตัวลุกลามกลายเป็น “การระบาดทางอารมณ์”  (Emotional Contagion) ในหมู่ผู้ ได้รับ

ผลกระทบดงักลา่วทําให้เกิดการรวมตวักนัซึง่ลกุลามไปถึงการลกุฮือขึน้เพ่ือคดัค้าน และตอ่ต้านการ

ดําเนินนโยบาย หรือโครงการของรัฐดงักล่าว ทัง้ในรูปของการรวมตวัประท้วง การปิดถนน การย่ืน

หนัง สือประท้วงแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี เ ก่ียวข้องในทุกระดับ ตลอดจนการเดินขบวนเข้า

กรุงเทพมหานครเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรม และเพ่ือเพิ่ม “เสียงในการตอ่รอง” (Empowerment) 

ให้กบัข้อเรียกร้องของกลุม่ตนเอง 

ดงันัน้ เม่ือ “ผลกระทบฯ” ลกุลามขยายตวัจนกลายเป็น “ความขดัแย้ง” โดยมี “บรรยากาศ

ของความไม่ไว้วางใจ” เป็นตวักระตุ้นให้บรรยากาศครุกรุ่น กระบวนการจดัการความขดัแย้งท่ีพบ

ส่วนใหญ่จึงเป็นไปในลกัษณะของ “การบรรเทาอาการ” กล่าวคือ เป็นไปในลกัษณะของข้าราชการ

ชัน้ผู้ใหญ่เดนิทางมารับหนงัสือร้องเรียนจากกลุม่ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงการทําหน้าท่ีเป็น 

"ผู้ เจรจราเกลีย้กลอ่ม" (Lobbyist) ให้ชาวบ้านเข้าใจในเบือ้งต้น รับปากวา่จะดําเนินการแก้ไขปัญหา
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ให้ รับเร่ืองไว้เพ่ือส่งต่อในระดับท่ีสูงขึน้ ตลอดจนเป็นประธานในการเปิดเวทีประชุมเพ่ือรัลฟัง

ข้อเท็จจริงจากประเด็นความขัดแย้งในพืน้ท่ี แต่อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการแก้ไขปัญหา

ดงักลา่วยงัเป็นไปในลกัษณะของ “การเฝา้ระวงัสถานการณ์” ซึง่เป็นเพียงการบรรเทาอาการ แตเ่ชือ้

ของความขดัแย้งนัน้ยงัไม่หายขาด ซึ่งอาจแสดงอาการหรือลกุลามได้อีกเม่ือมีสิ่งเร้า หรือเม่ือไม่ได้

รับการดําเนินการตามท่ีได้สญัญา หรือรับปากไว้ ซึ่งความขดัแย้งในครัง้หลงันีจ้ะทวีความรุนแรง 

และแก้ไขได้ยากขึน้จากครัง้แรก เน่ืองจากกําแพงของความอดทน ความไว้วางใจ และความเช่ือใจ

ได้ถกูทําลายลงด้วยคนท่ีเคยรับปากว่าจะชว่ยเหลือ ซึ่งเสมือนเป็นท่ีพึง่สดุท้ายของพวกเขา แตก่ลบั

ถกูละเลย และไมใ่สใ่จ  

 

3) แผนท่ีความขัดแย้งของพืน้ท่ีภาคเหนือ (Conflict Mapping)  
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ส่วนท่ีสอง: ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ท่ีภาคเหนือ 

 จากสภาพ “ผลกระทบฯ” ท่ีไม่ได้การแก้ไขแบบทันทีทนัใด รวมถึงการแก้ไขปัญหาอย่าง

ถกูต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกบัประเดน็ปัญหา จนทําให้ผลกระทบดงักลา่วลกุลามขยายตวัจน

กลายเป็น “ความขดัแย้ง” ดงัท่ีพบในกรณีศกึษาตา่งๆ ในพืน้ท่ีภาคเหนือ ดงันัน้ จากผลการศกึษาท่ี

ได้ ผู้ วิจยัจงึมีข้อเสนอแนะดงันี ้

1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการศึกษาจะเ ห็นไ ด้ว่าสาเหตุปัญหาความขัดแย้งส่วนใหญ่นัน้ เ ป็น

ความสมัพนัธ์ระหว่างสาเหตดุ้าน “โครงสร้าง” และ “ผลประโยชน์” ระหว่างภาครัฐกบัภาคเอกชน 

ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ประชาชน ดงันัน้ เพ่ือเป็นการปอ้งกนัปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ รวมถึงเพ่ือเป็นการยบัยัง้ 

และตดัตอนวงจรอบุาทว์ การบริหารจดัการของภาครัฐจึงควรต้องดําเนินการบนพืน้ฐานของ “หลกั

ธรรมาภิบาล” (Good Governance) ท่ีมีส่วนผสมระหว่าง หลกัคณุธรรม หลกันิติธรรม หลกัความ

โปร่งใส หลกัความมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุ้มค่า อนัจะเป็นการสร้างการ

บริหารจดัการท่ีดีในยทุธศาสตร์การพฒันาประชารัฐ โดยให้ความสําคญักบัการพฒันาประสิทธิภาพ

ของภาคราชการ การสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคประชาชน เ พ่ือให้เ ข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการพฒันาได้อย่างเต็มศกัยภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างภาครัฐ

กับประชาชน เพ่ือให้เกิดการประสานร่วมมือกันในการพฒันาประเทศ และเป็นการป้องกันความ

ขดัแย้งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตในอีกทางหนึง่ด้วย 

2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัตกิาร 

2.1) ภาครัฐควรเปิดชอ่งทางการส่ือสาร ผา่นการให้ข้อมลูขา่วสาร และข้อเท็จจริงท่ีเป็น

จริง เป็นธรรม ตอ่ทัง้สองฝ่าย เพ่ือสร้างความไว้วางใจ (Trust Building) ผ่านการประชาพิจารณ์ทัง้

ในระดบัหมู่บ้าน ตําบล จงัหวดั และกลุ่มคนหลายๆ กลุ่ม เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นถึงผลดีผลเสียของ

โครงการฯ และต้องชีแ้จงรายละเอียดในการบริหารจัดการพืน้ท่ีทางโครงการฯเข้าไปดําเนินการ

ก่อสร้างให้ชดัเจน รวมถึงเปิดช่องทางในการติดตามเร่ืองราวร้องทกุข์ และการแจ้งข่าวคราวความ

คืบหน้าในการดําเนินงานให้กับประชาชนรับทราบความเคล่ือนไหว ตลอดจน ความห่วงกงัวลและ

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ ตลอดจนการแสดงความคดิเห็น และข้อเท็จจริงตอ่กนัและกนั เพ่ือสร้างความเข้าใจ

ท่ีมาจากข้อมลูท่ีเป็นจริงของทัง้สองฝ่าย 

2.2) ควรจดัตัง้คณะกรรมการร่วมเพ่ือติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานโครงการฯ 

ระหว่างชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐ/ท้องถ่ิน และตวัแทนการดําเนินโครงการ ในรูปของการจัดตัง้

คณะกรรมการร่วมท่ีมีสดัสว่นของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในทุกภาคส่วน เพ่ือประโยชน์ในการขบัเคล่ือน 

ศกึษา และตรวจสอบโครงการดงักลา่วอย่างถ่ีถ้วน รอบคอบ และเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย 
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2.3) ภาครัฐควรทําหน้าท่ีในการเป็นคนกลาง (Mediator) ในการจดัเวที เพ่ือให้ทัง้สอง

ฝ่ายได้เจรจาพดูคยุถึงประเด็นปัญหาและความต้องการของทัง้สองฝ่าย เพ่ือสร้างความเข้าใจ และ

หาทางออกร่วมกนัของคูก่รณี  

2.4) ก่อนการดําเนินโครงการควรมีการศกึษาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ตอ่ชมุชนในทุก

มิติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเด็นของผลกระทบทางสังคม ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และ

ผลกระทบทางสขุภาพ 

2.5) เม่ือสิน้สุดโครงการ ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลถึงผลจาก

โครงการ ความพึงพอใจของโครงการ รวมถึง ความพึงพอใจ และผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

ตามความรู้สึก ความคดิเห็นของคนในชมุชนผู้ ท่ีรับผลกระทบโดยตรงจากการพฒันานัน้ๆ ทัง้นี ้อาจ

ดําเนินการผ่านการตัง้คณะกรรมการร่วม ท่ีมีสดัส่วนของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วนเข้าเป็น

คณะกรรมการแก้ปัญหาดงักลา่วอยา่งเป็นรูปธรรม 

2.6) ควรใช้กลไก “ศนูย์ยตุิธรรมชมุชน” เป็นกลไกในการขบัเคล่ือนเร่ืองยตุิธรรมชมุชน 

และแก้ไขข้อพิพาทเบือ้งต้นในพืน้ท่ี ทัง้นี ้ควรมีการพฒันาศกัยภาพของคณะกรรมการศนูย์ยตุิธรรม

ชุมชนประกอบด้วยเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ

แนวนโยบายยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์ของรัฐบาลในภาพรวมตอ่ไป 

3) ข้อเสนอแนะเชิงวิจัย 

3.1) ควรมีการศกึษาเชิงลึกถึงรูปแบบท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารความขดัแย้ง 

(Best Practices) ตามแนวทางสันติวิธีของหมู่บ้าน และชุมชนท่ีประสบปัญหาความขดัแย้งจาก

โครงการพฒันาของรัฐ เพ่ือถอดบทเรียน และองค์ความรู้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีทําให้ประสบความสําเร็จ

เพ่ือขยายผลสูห่มูบ้่าน/ชมุชนอ่ืนๆ ตอ่ไป 

3.2) ควรมีก่ีประเมินผลศกัยภาพ และการศึกษาสภาพปัญหา และอุปสรรคในการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการศนูย์ยตุิธรรมชมุชน ในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง เพ่ือขยายผลใน

การใช้ศนูย์ยุติธรรมชมุชนเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

โดยสนัตวิิธีจากรัฐบาลสูพื่น้ท่ีหมูบ้่าน/ชมุชนท่ีเข้มแข็ง และเป็นรูปธรรมตอ่ไป  
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ประกอบด้วย 

1.4 กรณีชาวบ้านตําบลแม่อ้อ อําเภอพาน ชมุนมุประท้วงคดัค้านการสร้างฟาร์มหม ู

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก localnews2010.com/ชาวแม่อ้อกว่า-500-คน-รวมตัว/ 

 

1.5 กรณีชาวบ้านตําบลบ้านแซว อําเภอเชียงแสน ชมุนมุประท้วงโรงงานยางปล่อยนํา้เสีย 

 

 
 

ภาพจาก https://www.thairath.co.th/content/800491  

 

 

 

 

 

 

1. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดเชียงราย 

 

http://www.localnews2010.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-500-%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7/
https://www.thairath.co.th/content/800491
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กรณีชาวบ้านตําบลเวียง อําเภอเชียงแสนประท้วงบอ่ขยะเทศบาล 

 

 

1.6 กรณีชาวบ้านตําบลเวียง อําเภอเชียงแสนประท้วงบอ่ขยะเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก https://www.thairath.co.th/content/618940 

 

1.4 กรณีชาวบ้านในชมุชนตําบลบ้านดู ่อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย รวมตวัคดัค้านโครงการ

ก่อสร้างขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงรายกบับริษัทซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน)  

 
 

ภาพจาก http://transbordernews.in.th/home/?p=13119 

 

1. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดเชียงราย 

 

https://www.thairath.co.th/content/618940
http://transbordernews.in.th/home/?p=13119
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1.5 กรณีชาวเชียงรายคดัค้านการก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหลง่ทอ่งเท่ียวทางด้านวฒันธรรม

ล้านนา (อนสุาวรีย์ช้างคูบ่ารมีพญามงัราย) 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก https://mgronline.com/local/detail/9610000028847 

 

 

 
 

  

1. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดเชียงราย 

 

https://mgronline.com/local/detail/9610000028847
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ประกอบด้วย 

2.1 กรณีชาวบ้านอําเภอเมืองเชียงใหมช่มุนมุประท้วงการก่อสร้างบ้านพกัตลุาการตีนดอยสเุทพ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก workpointnews.com/2018/04/29/ค้านสร้างบ้านพกัตลุากา/ 

 

2.2 กรณีกลุ่มสมชัชาเสรีแห่งมหาวิทยาลยัเชียงใหม่เพ่ือประชาธิปไตยกับการจดักิจกรรม “รวมพล

คนอยากเลือกตัง้” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_754305 

 

 

 

 

 

 

2. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

https://workpointnews.com/2018/04/29/%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2/
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_754305
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2.3 กรณีชาวบ้านอําเภอจอมทองชมุนมุประท้วงคดัค้านโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/488372 

2.4 กรณีผู้ประกอบการเกสต์เฮ้าส์ประท้วงพระราชบญัญัตโิรงแรม พ.ศ.2547  

 
ภาพจาก https://www.springnews.co.th/thailand/north/273218 

2.5 กรณีกลุม่ชาวบ้านชมุชนลา่มช้างตําบลศรีภมูิชมุนมุคดัค้านสํานกัพทุธให้เอกชนเช่าพืน้ท่ีวดัต้น

ปนูทําโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_1402139 

2. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/488372
https://www.springnews.co.th/thailand/north/273218
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_1402139
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ประกอบด้วย 

3.1 กรณีชาวบ้านอําเภอภเูพียง และอําเภอเมืองนา่นชมุนมุตอ่ต้านการก่อสร้างมสัยิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก https://mgronline.com/local/detail/9580000024454 

 

3.2 กรณีปัญหาท่ีทํากินของาวบ้านทบัซ้อนพืน้ท่ีป่าต้นนํา้ จงัหวดัน่าน 

 
ภาพจาก http://news.ch3thailand.com/local/58822 

 

 

 

 

 

 

 

3. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดน่าน 

 

https://mgronline.com/local/detail/9580000024454
http://news.ch3thailand.com/local/58822
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3.3 กรณีความขดัแย้งกรณีการจดัการนํา้ในชมุชนตําบลภฟู้า อําเภอบอ่เกลือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก vijaitongtin.com/โครงการว-จ-ย-1/สงบศ-กแย-งน-ําด-วยงานว-จ-ย 

 

3.4 กรณีกลุม่พอ่ค้าเนือ้สกุรรายย่อยในจงัหวดันา่นรวมตวัประท้วงตอ่ต้านบริษัทเอกชนค้าเนือ้สกุร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/748341 

 

 

 

 

 

 

 

3. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดน่าน 

 

https://www.vijaitongtin.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7-%E0%B8%88-%E0%B8%A2-1/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A8-%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A2-%E0%B8%87%E0%B8%99-%E0%B8%B3%E0%B8%94-%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7-%E0%B8%88-%E0%B8%A2
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/748341
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3.5 กรณีกลุม่คนรักเมืองนา่นรวมตวัรณรงค์คดัค้านโครงการก่อสร้างขยายถนนส่ีเลนของกรมทาง

หลวง 

 
ภาพจาก change.org/p/คนรักเมืองนา่น-หยดุตดัต้นไม้สกัเพ่ือขยายถนน4เลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดน่าน 

 

https://www.change.org/p/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%994%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99


 276 

 

 

ประกอบด้วย 

4.1 กรณีชาวบ้านเขตเทศบาลเมืองพะเยาชมุนมุประท้วงคดัค้านการก่อสร้างโรงคดัแยกขยะ 

 

 

 

 

 

ภาพจาก https://www.onbnews.com/post/8214 

4.2 กรณีชาวบ้านอําเภอเมืองพะเยารวมตวัประท้วงคดัค้านการตัง้เสาโทรศพัท์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก https://www.tnews.co.th/contents/215284 

4.3 กรณีกลุม่เกษตรกรบ้านดอยเทวดาถกูตัง้ข้อหาชมุนมุทางการเมือง ตามคําสัง่หวัหน้าคสช. ฉบบั

ท่ี 3/2558  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก https://freedom.ilaw.or.th/we-walk-doi-tewada-village 

4. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดพะเยา 

 

https://www.onbnews.com/post/8214
https://www.tnews.co.th/contents/215284
https://freedom.ilaw.or.th/we-walk-doi-tewada-village
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4.4 กรณีชาวบ้านตําบลภซูางประท้วงคดัค้านให้หยดุก่อสร้างโรงโมห่ิน ในพืน้ท่ีตําบลภซูาง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก facebook.com/phayaotv/posts/ชาวบ้านภซูางไมพ่อใจโรงโมห่ิน-เดินทางไปย่ืนหนงัสือ

คดัค้านถึงอตุสาหกรรมจงัหวดัพะเย/1899723300068744/ 

 

4.5 กรณีชาวบ้านพะเยาคดัค้านโครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ และทางจกัรยานรอบกว๊านพะเยา 

 
ภาพจาก https://mgronline.com/local/detail/9600000077947  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดพะเยา 

 

https://www.facebook.com/phayaotv/posts/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2/1899723300068744/
https://www.facebook.com/phayaotv/posts/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2/1899723300068744/
https://mgronline.com/local/detail/9600000077947
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ประกอบด้วย 

5.1 กรณีชาวบ้านตําบลร่องฟอง อําเภอเมือง ชมุนมุตอ่ต้านโรงกําจดัขยะ  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก https://mgronline.com/local/detail/9570000123038 

5.2 กรณีชาวบ้านอําเภอเดน่ชยัเข้าย่ืนหนงัสือคดัค้านการขอประทานบตัรทําเหมืองแร่ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก http://pr.prd.go.th/phrae/ewt_news.php?nid=3667&filename=index 

5.3 กรณีชาวบ้านอําเภอลองรวมตวัประท้วงค้คดัานการสร้างถนนลําเลียงแร่ผ่านชมุชน 

 
ภาพจาก https://www.onbnews.com/post/31050 

 

5. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดแพร่ 

 

https://mgronline.com/local/detail/9570000123038
http://pr.prd.go.th/phrae/ewt_news.php?nid=3667&filename=index
https://www.onbnews.com/post/31050
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5.4 กรณีชาวบ้านอําเภอเมืองคดัค้านการจดัตัง้ศนูย์ราชการ เขตพืน้ท่ีป่าชมุชนตําบลนํา้ชํา อําเภอ

เมือง จงัหวดัแพร่ 

 
ภาพจาก https://mgronline.com/local/detail/9610000112885 

 

5.5 กรณีชาวแพร่คดัค้านสร้างเข่ือนยมบน-ยมลา่ง  

 
ภาพจาก https://www.posttoday.com/social/local/221400  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดแพร่ 

 

https://mgronline.com/local/detail/9610000112885
https://www.posttoday.com/social/local/221400
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ประกอบด้วย 

6.1 กรณีชาวบ้านชาวอําเภอแมส่ะเรียงรวมตวัคดัค้านไมเ่อาเตาเผาบอ่ขยะ  

 
ภาพจาก https://www.thairath.co.th/content/1087689 

6.2 กรณีชาวบ้านอําเภอปายคดัค้านโครงการเมืองสปาและหมูบ้่านนํา้พรุ้อน  

 
ภาพจาก https://mgronline.com/local/detail/9600000045816 

6.3 กรณีชาวบ้านอําเภอขนุยวมคดัค้านการตัง้โรงงานผลิตแอสฟัสตกิคอนกรีต 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก https://www.thairath.co.th/content/634303 

  

6. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

https://www.thairath.co.th/content/1087689
https://mgronline.com/local/detail/9600000045816
https://www.thairath.co.th/content/634303
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6.4 กรณีกลุม่เกษตรกรผู้ปลกูกระเทียมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคากระเทียม

ตกต่ํา  

 
ภาพจาก https://www.onbnews.com/post/21538 

 

6.5 กรณีชาวบ้านผาบอ่งประท้วงคดัค้านโครงการไฟฟ้าสมาร์ทกริด 

 
ภาพจาก https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/849611 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

https://www.onbnews.com/post/21538
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/849611
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ประกอบด้วย 

7.1 กรณีชาวบ้านอําเภอเมือง ลําปางคดัค้านการทบุสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี 

 
ภาพจาก pptvhd36.com/news/ประเดน็ร้อน/63868 

 

7.2 กรณี “กลุม่รักษ์บ้านแหง” อําเภองาว ชมุนมุคดัค้านเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ 

 
ภาพจาก https://mgronline.com/local/detail/9570000047286 

 

7.3 กรณีชาวบ้านอําเภอแม่ทะคดัค้านการก่อสร้างโรงไฟฟา้ 

 
ภาพจาก https://mgronline.com/local/detail/9600000100885 

 

 

 

  

7. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดลาํปาง 

 

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/63868
https://mgronline.com/local/detail/9570000047286
https://mgronline.com/local/detail/9600000100885
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7.4 กรณีชาวบ้านตําบลแมท่ะตอ่ต้านการก่อสร้างโรงงานเชือดสกุรของบริษัทยกัษ์ใหญ่ 

 
ภาพจาก https://www.tnews.co.th/contents/443970 

 

7.5 กรณีกลุม่ชาวบ้านบ้านทุ่งกู่ด้ายรวมตวัคดัค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ  

 
ภาพจาก https://www.tnews.co.th/contents/321125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดลาํปาง 

 

https://www.tnews.co.th/contents/443970
https://www.tnews.co.th/contents/321125
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ประกอบด้วย 

8.1 กรณีชาวอําเภอเมืองลําพนูคดัค้านโรงงานไฟฟ้าขยะ 

 
ภาพจาก https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/551146 

8.2 กรณีเครือขา่ยพิทกัษ์สิ่งแวดล้อมตามวิถีคนตําบลศรีบวับาน คดัค้านสถานีโรงไฟฟ้ายอ่ยลําพนู3 

 
ภาพจาก https://www.tnews.co.th/contents/426403 

8.3 กรณีชาวบ้านตําบลทุง่หวัช้างคดัค้านบริษัทเอกชนขอสมัปทานเหมืองแร่ดีบกุ 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก http://www.komchadluek.net/news/regional/248172 

8. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดลาํพูน 

 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/551146
https://www.tnews.co.th/contents/426403
http://www.komchadluek.net/news/regional/248172
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8.4 กรณีชาวบ้านตําบลบ้านเรือนคดัค้านการย่ืนขอสมัปทานทา่ทรายในแม่นํา้ปิง 

 
ภาพจาก https://www.thairath.co.th/content/798237 

 

8.5 ความขดัแย้งกรณีการจบักมุแกนนําขบวนการประชาชนพีมฟู 

 
ภาพจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-43972381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดลาํพูน 

 

https://www.thairath.co.th/content/798237
https://www.bbc.com/thai/thailand-43972381
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ประกอบด้วย 

9.1 กรณีชาวอําเภอตรอนคดัค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก https://mgronline.com/local/detail/9600000128121 

 

9.2 กรณีชาวนํา้ปาด อําเภอตรอนเดนิขบวนค้านนายทนุขอทําเหมืองแร่ทองแดง บนท่ีดนิ สปก. 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก https://www.77jowo.com/contents/24128 

 

9.3 กรณีชาวไร่ข้าวโพดอําเภอเมืองชมุนมุทวงถามมาตราการแก้ไข และแทรกแซงราคาข้าวโพด 

 
ภาพจาก https://mgronline.com/local/detail/9560000115546 

 

9. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดอุตรดติถ์ 

 

https://mgronline.com/local/detail/9600000128121
https://www.77jowo.com/contents/24128
https://mgronline.com/local/detail/9560000115546
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9.4 กรณีนกัศกึษาวิทยาลยัเทคนิคอตุรดิตถ์เรียกร้องและคดัค้านไมใ่ห้มีการก่อสร้างถนน 4 เลนผา่

กลางวิทยาลยั  

 
ภาพจาก https://www.matichon.co.th/local/news_32656 

 

9.5 ความขดัแย้งกรณีผลกระทบจากการสร้างโครงการอ่างเก็บนํา้ห้วยนํา้รีอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ  

 
ภาพจาก https://www.citizenthaipbs.net/node/20301 

9. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดอุตรดติถ์ 

 

https://www.matichon.co.th/local/news_32656
https://www.citizenthaipbs.net/node/20301
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ประกอบด้วย 

10.1 กรณีชาวบ้านแสนตอ อําเภอขาณวุรลกัษบรีุรวมตวัคดัค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ 

 
ภาพจาก https://www.thaich8.com/news_detail/9805 

10.2 กรณีกลุม่ประชาชนอําเภอเมืองตอ่ต้านโครงการบริหารจดัการนํา้ของรัฐบาล 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก https://mgronline.com/local/detail/9560000069196 

10.3 กรณีชาวนากําแพงเพชรประท้วงโครงการรับจํานําข้าว 

 
ภาพจาก https://www.thairath.co.th/content/401835 

 

  

10. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดกาํแพงเพชร 

 

https://www.thaich8.com/news_detail/9805
https://mgronline.com/local/detail/9560000069196
https://www.thairath.co.th/content/401835
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10.4 กรณีชาวบ้านตําบลโป่งนํา้ร้อน อําเภอคลองลานคดัค้านการตดัไม้สกัในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ

ป่าคลองสวนหมาก–คลองขลงุ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก https://www.thairath.co.th/content/1349334 

 

10.5 กรณีกลุม่ผู้ใหญ่บ้านกํานนัย่ืนหนงัสือคดัค้าน ลดวาระการดํารงตําแหนง่เหลือ 5 ปี 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก https://mgronline.com/local/detail/9600000036408  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดกาํแพงเพชร 

 

https://www.thairath.co.th/content/1349334
https://mgronline.com/local/detail/9600000036408
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ประกอบด้วย 

11.1 กรณีชาวบ้านอําเภอหนองบวัประท้วงคดัค้านโครงการโรงไฟฟ้าขยะ  

 

 

 

 

 

ภาพจาก pptvhd36.com/news/ประเดน็ร้อน/89564 

 

11.2 การชมุนมุประท้วงเข่ือนแมว่งก์ 

 
ภาพจาก https://www.thairath.co.th/content/372098 

 

11.3 กรณีชาวบ้านอําเภอไพศาลีประท้วงคดัค้าน ต้านโรงงานไฟฟ้าขยะ 

 
ภาพจาก https://www.thairath.co.th/content/582778  

  

11. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดนครสวรรค์ 

 

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/89564
https://www.thairath.co.th/content/372098
https://www.thairath.co.th/content/582778
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11.4 กรณีกลุม่คนงานจากโรงซอสพริกและเกษตรกรผู้ปลกูพริกประท้วงและร้องขอความเป็นธรรม 

เน่ืองจากอตุสาหกรรมจงัหวดัสัง่ปิดโรงงานผลิตซอสพริก 

 
ภาพจาก https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_1002044 

 

11.5 กรณีชาวบ้านอําเภอบรรพตพิสยั ประท้วงคดัค้านการอนญุาตใิห้บริษัทเอกชนดําเนินกิจการ

ทา่ขดุทราย 

 
ภาพจาก https://www.tnews.co.th/contents/358585  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดนครสวรรค์ 

 

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_1002044
https://www.tnews.co.th/contents/358585
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ประกอบด้วย 

12.1 กลุม่ชาวนาพิจิตรปิดถนนประท้วงไมไ่ด้เงินโครงการรับจํานําข้าว 

 
ภาพจาก https://mgronline.com/local/detail/9560000157139 

 

12.2 การประท้วงคดัค้านนโยบายเหมืองแร่ทองคํา 

 
ภาพจาก https://www.posttoday.com/social/local/388707 

 

12.3 กลุม่ชาวนาตําบลสํานกัขนุเณร อําเภอดงเจริญ จงัหวดัพิจิตรนดัชมุนมุ เพ่ือปิดถนนประท้วง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก https://mgronline.com/local/detail/9590000110889 

 

12. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดพจิติร 

 

https://mgronline.com/local/detail/9560000157139
https://www.posttoday.com/social/local/388707
https://mgronline.com/local/detail/9590000110889
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12.4 กรณีชาวบ้านตําบลคลองทรายคดัค้านการประกาศพืน้ท่ีตําบลคลองทรายเป็นพืน้ท่ีป่าสงวน

แหง่ชาติ 

 
ภาพจาก https://www.phitsanulokhotnews.com/2017/03/22/100602 

 

12.5 กรณีชาวทบัคล้อประท้วงขอใช้รถกระบะ-บรรทกุเล่นนํา้สงกรานต์  

 
ภาพจาก http://www.aeconlinenews.com/42336  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดพจิติร 

 

https://www.phitsanulokhotnews.com/2017/03/22/100602
http://www.aeconlinenews.com/42336
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ประกอบด้วย 

13.1 กรณีชาวบ้านตําบลบ้านป่า อําเภอเมืองพิษณโุลกชมุนมุประท้วงคดัค้านโครงการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 

 
ภาพจาก https://www.phitsanulokhotnews.com/2015/10/05/75095 

13.2 กรณีชาวบ้านอําเภอนครไทยปิดถนนประท้วงบอ่ทิง้ขยะ 

 
ภาพจาก https://www.phitsanulokhotnews.com/2013/02/07/31922  

13.3 กรณีชาวบ้านตําบลบ้านกร่าง และตําบลไผข่อดอน อําเภอเมืองพิษณุโลกประท้วงคดัค้านการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ 

 
ภาพจาก http://pr.prd.go.th/phitsanulok/ewt_news.php?nid=12706&filename=index 

 

  

13. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดพษิณุโลก 

 

https://www.phitsanulokhotnews.com/2015/10/05/75095
https://www.phitsanulokhotnews.com/2013/02/07/31922
http://pr.prd.go.th/phitsanulok/ewt_news.php?nid=12706&filename=index
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13.4 กรณีชาวบ้านอําเภอวงัทองร้องเรียนตอ่นายอําเภอให้แก้ปัญหาบอ่ขยะ หลงัสร้างปัญหา

มลพิษในชมุชน 

 
ภาพจาก https://mgronline.com/local/detail/9600000080725 

 

13.5 กรณีชาวบ้านอําเภออําเภอนครไทยปิดถนนประท้วงบอ่ทิง้ขยะ 

 
ภาพจาก https://www.posttoday.com/social/local/203540  

 

 

13. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดพษิณุโลก 

 

https://mgronline.com/local/detail/9600000080725
https://www.posttoday.com/social/local/203540
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ประกอบด้วย 

14.1 กรณีชาวบ้านตําบลบ้านกลาง อําเภอหลม่สกัประท้วงคดัค้านการก่อตัง้โรงงานยางพารา 

 
ภาพจาก https://www.thairath.co.th/content/638927 

14.2 กรณีชาวบ้านอําเภอบงึสามพนัประท้วงคดัค้านการก่อสร้างโรงงานนํา้ตาล 

 
ภาพจาก https://www.thaich8.com/news_detail/10870 

14.3 กรณีชาวบ้านอําเภอเมือง และอําเภอหลม่สกัประท้วงตอ่ต้านโครงการขดุเจาะปิโตรเลียม 

 
ภาพจาก https://www.sanook.com/news/1209440/ และ 

https://www.thairath.co.th/content/423827 

 

14. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

https://www.thairath.co.th/content/638927
https://www.thaich8.com/news_detail/10870
https://www.sanook.com/news/1209440/
https://www.thairath.co.th/content/423827
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14.4 กรณีชาวบ้านตําบลหนองสวา่งประท้วงให้ย้ายบอ่ขยะของเทศบาลเมืองหลม่สกั 

 
ภาพจาก https://www.tnews.co.th/contents/467906 

 

14.5 กรณี “กลุม่คนเพชรบรูณ์ไมเ่อาเหมืองแร่” 

 
ภาพจาก https://www.thairath.co.th/content/574273  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

https://www.tnews.co.th/contents/467906
https://www.thairath.co.th/content/574273
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ประกอบด้วย 

15.1 กรณีชาวสโุขทยัประท้วงสนามบนิสโุขทยั สร้างคนัดินปิดกัน้ทางนํา้ 

 
ภาพจาก https://mgronline.com/local/detail/9570000073787 

15.2 กรณีชาวนาสโุขทยัเดินขบวนประท้วงและขบัรถอีแตน๋ประท้วงไมไ่ด้เงินโครงการรับจํานําข้าว 

 
ภาพจาก https://www.posttoday.com/social/local/269640 และ 

https://www.posttoday.com/social/local/273998 

15.3 กรณีชาวบ้านตําบลตาลเตีย้ อําเภอเมืองประท้วงตอ่ต้านโรงไฟฟ้าชีวมวล 

 
ภาพจาก https://www.thaich8.com/news_detail/26721 

 

15. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดสุโขทยั 

 

https://mgronline.com/local/detail/9570000073787
https://www.posttoday.com/social/local/269640
https://www.posttoday.com/social/local/273998
https://www.thaich8.com/news_detail/26721
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15.4 กรณีชาวบ้านตําบลวงัลึกคดัค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 

 
ภาพจาก https://www.springnews.co.th/thailand/north/285753 

 

15.5 กรณีวดัศรีชมุฟ้องกรมศลิปากร 50 ล้านบาท ทวงคืนมรดกโลก พระอจนะ 

 
ภาพจาก https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_873536  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดสุโขทยั 

 

https://www.springnews.co.th/thailand/north/285753
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_873536


 300 

 

 

 

ประกอบด้วย 

16.1 กรณีชาวบ้านอําเภอแม่ระมาดประท้วงค้านรัฐเอาท่ีดนิทําพืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

 
ภาพจาก https://www.matichon.co.th/region/news_115029 

 

16.2 กรณีชาวบ้านอําเภอแม่สอดประท้วงบอ่ขยะชีวมวล 

 
ภาพจาก https://www.77jowo.com/contents/27184 

 

16.3 กรณีชาวบ้านอําเภอวงัเจ้าประท้วงตอ่ต้านโรงงานกําจดัขยะอตุสาหกรรม 

 
ภาพจาก regioncalling.wordpress.com/2017/02/15/คนเมืองตากฮือต้าน-โรงงา/ 

 

16. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดตาก 

 

https://www.matichon.co.th/region/news_115029
https://www.77jowo.com/contents/27184
https://regioncalling.wordpress.com/2017/02/15/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AE%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2/
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16.4 ชาวบ้านตําบลแมก่าษาประท้วงโรงงานมนัสําปะหลงัสง่กลิ่นเหม็นรบกวน 

 
ภาพจาก https://mgronline.com/local/detail/9580000128902 

 

16.5 กรณีกลุม่ “แมท้่อรักษ์ถ่ิน”  คดัค้านการสมัปทานภเูขาหินอตุสาหกรรม 

 
ภาพจาก 

https://www.facebook.com/640802812598673/photos/pcb.1180777281934554/11807771

48601234/?type=3&theater  

 

 

 

 

  

16. ประเดน็ความขัดแย้งจากการดาํเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ 

จังหวัดตาก 

 

https://mgronline.com/local/detail/9580000128902
https://www.facebook.com/640802812598673/photos/pcb.1180777281934554/1180777148601234/?type=3&theater
https://www.facebook.com/640802812598673/photos/pcb.1180777281934554/1180777148601234/?type=3&theater
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ช่ือ – ช่ือสกุล กมเลศ โพธิกนิษฐ 

วัน  เดือน  ปี เกิด 13 กรกฎาคม 2522  

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 817/2 ซอย 29 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

จงัหวดัพิษณโุลก 65000 

โทรศัพท์/โทรสาร 

E-mail – address 

0869-281-922 

Kammales007@hotmail.com  

ท่ีทาํงานปัจจุบัน ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา คณะสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก 65000 

ตาํแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน อาจารย์ประจําภาควิชาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา  

คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 พ.ศ. 2560  ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา คณะสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

 พ.ศ. 2559 สถานอารยธรรมศกึษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลยันเรศวร 

 พ.ศ. 2558 วิทยาลยัการจดัการระบบสขุภาพ มหาวิทยาลยันเรศวร 

ประวัตกิารศึกษา  

 พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2553 

ปร.ด. (พฒันาสงัคม) มหาวิทยาลยันเรศวร 

M.A. (Conflict analysis and Management), Royal Roads 

University, CANADA (ทนุพฒันาอาจารย์ สาขาขาดแคลน 

สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)) 

 พ.ศ. 2547  ศศ.ม. (พฒันาสงัคม) มหาวิทยาลยันเรศวร 

 พ.ศ. 2544 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ผลงานตีพมิพ์  

 ท่ีเก่ียวข้องกบัวิทยานิพนธ์ 

 กมเลศ โพธิกนิษฐ พชัรินทร์ สิรสนุทร บณุยสฤษฎ์ อเนกสขุ และวชัรพล พทุธรักษา. 

(2560). แรงงานข้ามชาติ กับ การทําให้เป็น “สัตว์-เศรษฐกิจ” ภายใต้

ภาวะการถูกกดทบั: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (Migrant 

Workers and an Economic Animalization under Subalternity: A Case 

of Migrant Workers in Thailand) .  ว า รส า ร สั งค ม ศ า ส ต ร์  ค ณ ะ

ประวัตผู้ิวิจัย 
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สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม-

มิถนุายน พ.ศ. 2560 (หน้า 99-120). (TCI1). 

 

 ผลงานตีพิมพ์อ่ืนๆ 

 กมเลศ โพธิกนิษฐ พชัรินทร์ สิรสนุทร และวชัรพล พทุธรักษา. (2560). หมอลํา: 

จากสนุทรียศาสตร์แหง่การกดทบัสู่การเป็นดนตรีแหง่อตัลกัษณ์ (Molam 

music: From Subalternity’s Aesthetics becoming a World Music). 

วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 ประจําเดือน

มกราคม - มิถนุายน 2561. (TCI1) 

Photikanit, K., Sirasoonthorn, P. (2018). The Reconstruction of Social 

Ideology through the Power of Music: A Case of Suntaraporn Band, 

Thailand, Kasetsart Journal of Social Sciences, Vol 39 No 3 Month 

Sep-Dec (Year) 2018 (Page 343-350). (SCOPUS Q4) 

กมเลศ โพธิกนิษฐ. (2555). “การทําให้เป็น “ผีปอบ” และการกีดกนัทางสงัคม ใน

มมุมองของการบริหารความขดัแย้ง” (Ogre-zation and Social 

Discrimination in Conflict Management Perspectives). 

วารสารวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ปีท่ี : 10, ฉบบัท่ี : 2, ประจําเดือน 

พฤษภาคม - สิงหาคม 2555 (หน้า 121-143  ).  
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ช่ือ – ช่ือสกุล นางสาวอจัฉราพร ไทยโกษา 

วัน  เดือน  ปี เกิด 21 พฤษภาคม 2520 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 817/2 ซอย 29 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

จงัหวดัพิษณโุลก 65000 

สถานท่ีตดิต่อ (ท่ีทาํงาน)  

กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลยันเรศวร 99 หมู ่9 ตําบล ทา่โพธ์ิ อําเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก 

รหสัไปรษณีย์ 65000 

โทรศัพท์/โทรสาร………………….………….. 055 - 968605…………..……….……………… 

E-mail – address ..  yingutt@hotmail.com, thaikosa@hotmail.com … 

ท่ีอยู่ (ท่ีบ้าน) 

…….. 817/2 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 65000 …….. 

โทรศัพท์/โทรสาร…………0 8041 4616 …………………….………… 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 817/2 ซอย 29 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

จงัหวดัพิษณโุลก 65000 

โทรศัพท์/โทรสาร 

E-mail – address 

0850-414-616 

yingutt@hotmail.com, thaikosa@hotmail.com 

ท่ีทาํงานปัจจุบัน กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก 65000 

ตาํแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป  กองบริการวิชาการ  

มหาวิทยาลยันเรศวร 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 พ.ศ. 2560  กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 พ.ศ. 2559 สถานการศกึษาตอ่เน่ือง มหาวิทยาลยันเรศวร 

ประวัตกิารศึกษา  

 พ.ศ. 2553 

พ.ศ. 2542 

กศ.ม. (การวิจยัและประเมินผล) มหาวิทยาลยันเรศวร 

ศศ.บ. (การจดัการโรงแรมและการทอ่งเท่ียว) มหาวิทยาลยัพายพั 

 

ผลงานวิจัย  

• พ.ศ. 2553 โครงการศกึษาและพฒันาโจทย์วิจยัเพ่ือการพฒันาท้องถ่ิน ตามโครงการออกหนว่ย

บริการวิชาการเคล่ือนท่ี มหาวิทยาลยันเรศวร (Naresuan University Mobile Unit) 

ประวัตผู้ิวิจัย 
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• พ.ศ. 2552   โครงการวิจยัเพ่ือศกึษารูปแบบการบรูณาการความร่วมมือของผู้ มีสว่นเก่ียวข้องใน

การดําเนินโครงการพฒันาศกัยภาพของหมูบ้่านและชมุชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง    โดยการสนบัสนนุงบประมาณจากสํานกังานพฒันาศกัยภาพของหมูบ้่าน/ชมุชน 

(SML) สํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

• พ.ศ. 2550  โครงการวิจยัเพ่ือศกึษารูปแบบความสําเร็จในการบริหารจดัการหมูบ้่าน/ชมุชน 

“Best Practices Model” ตามโครงการพฒันาศกัยภาพของหมูบ้่าน/ชมุชน(SML) โดยการ

สนบัสนนุงบประมาณจากสํานกังานพฒันาศกัยภาพของหมูบ้่าน/ชมุชน (SML) สํานกั

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

• พ.ศ. 2550 โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการภายใต้ยทุธศาสตร์การพฒันา

จงัหวดัแบบบรูณาการ จงัหวดัพิษณโุลก สถาบนัเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชมุชน โดยการ

สนบัสนนุงบประมาณจากจงัหวดัพิษณุโลก 

• พ.ศ. 2547 โครงการวิจยัการศกึษาธุรกิจการค้าประเวณี ศนูย์ศกึษาบทบาทหญิงและชาย โดย

การสนบัสนนุงบประมาณจากสกว. 

• พ.ศ. 2546 โครงการวิจยั “วิถีชีวิตวยัรุ่นไทยในวยัเรียนกบัการจดัระเบียบสงัคม : กรณีศกึษาใน

จงัหวดัพิษณโุลกและจงัหวดัเชียงใหม”่ ศนูย์ศกึษาบทบาทหญิงและชาย 

• พ.ศ. 2544 โครงการกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนในการปอ้งกนัและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิ ศนูย์ศกึษาบทบาทหญิงและชาย โดยการสนบัสนนุงบประมาณจากป.ป.ส. 
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