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ช่่วงท่ี่� ๑ 

ภาคเช้่า
(ระยะเวลาถอดเที่ป 09.00-13.00 น. รวม 4 ช่่�วโมง)



ถอดเทป เวทีสภาประชาชนอภิปราย ไม่่ไว้วางใจรัฐบาลประยุทธ์์ : 
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ถอดเที่ป เวท่ี่สภาประช่าช่นอภิปราย ไม่่ไว้วางใจรัฐบัาลประยุที่ธ์์ 

ว่าด้วยความ่ล้ม่เหลวในการจัดการท่ี่�ดิน และป่าไม้่ (ออนไลน์ระบับัซููม่ Zoom) 

ภาคเช้่า ว่นจ่ันที่ร์ท่ี่� 4 ตุิลาคม 2564 เวลา 9.00-13.00 น.

 สุริยันต์์: เร่ยนท่ี่านประธานสภาประช่าช่นท่ี่�เคารพ เร่ยน ดร.เพิ�มศ่ักดิ� มกราภิรมย์ ท่ี่านรอง

ประธานสภา ท่ี่านท่ี่�หน่�ง อาจัารย์สุน่ ไช่ยรส ท่ี่านรองประธานท่ี่�สอง ท่ี่านนิติิร่ติน์ ที่ร่พย์สมบู่รณ์์ ท่ี่าน

ผูู้้นำาการอภิปราย อาจัารย์อรรถจ่ักร์ ส่ติยานุร่กษ์์ ท่ี่านผูู้้อภิปรายทุี่กท่ี่าน ท่ี่านผูู้้ส่งเกติการณ์์ร่วมร่บ่ฟััง

การอภิปรายไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าล เราเร่ยนเชิ่ญ สส.ฝ่่ายค้านและฝ่่ายร่ฐบ่าล ได้แก่ สส.สาธิติ วงศ์ัหนองเติย 

สส.สมช่าย ฝั่�งช่ลจิัติร สส.อภิช่าติิ สิริสุนที่ร ร่ฐมนติร่ว่าการกระที่รวงที่ร่พยากรฯ ท่ี่านวราวุธ ศิัลปะอาช่า 

ส่งต่ิวแที่นเข้้าร่บ่ฟััง ท่ี่านนิพนธ์ บุ่ญญามณ่์ ร่ฐมนติร่ช่่วยกระที่รวงมหาดไที่ย ท่ี่านดูแลด้านท่ี่�ดิน กรม

ท่ี่�ดิน กระที่รวงมหาดไที่ย ท่ี่านธนากร ว่งบุ่ญคงช่นะ โฆษ์กร่ฐบ่าล ท่ี่านธนพร ศัร่ยากูล ดำาเนินการด้าน

การกระจัายอำานาจัสู่ภูมิภาค การกระจัายที่ร่พยากร รวมถ่ง สส.ที่ว่ สอดส่อง สส.มานพ ค่ร่ภูวดล พ่�น้อง

เครือข่้ายช่าติิพ่นธ์ุ ท่ี่านณ่์ฐพล สืบ่ศ่ักดิ�วงศ์ั และท่ี่านสื�อสารมวลช่นทุี่กท่ี่าน

 ว่นน่�เป็นโอกาสด่ ท่ี่�พวกเราร่วมก่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ ว่าด้วยความล้มเหลว

ในการจ่ัดการท่ี่�ดินป่าไม้ ผู่้านระบ่บ่ซููม (Zoom) น่บ่เป็นการอภิปรายออนไลน์คร่�งแรกข้องโลก ม่ผูู้้ช่ม

ประมาณ์ 1,000 คน ติามกติิกา ผูู้้อภิปรายนำาประเด็นเสนอท่ี่�ประชุ่มสภาด้วยคำาสุภาพ กระช่่บ่ ติรงเป้า

หมาย ไม่หมิ�นเหม่ ไปสู่การหมิ�นประมาที่

 ข้ณ์ะน่� ได้เวลาแล้ว ข้อเร่ยนเชิ่ญท่ี่านประธาน อาจัารย์เพิ�มศ่ักดิ� มกราภิรมย์ ท่ี่านรองประธาน

สภา ท่ี่านท่ี่�หน่�ง อาจัารย์สุน่ ไช่ยรส ท่ี่านรองประธานท่ี่�สอง ท่ี่านนิติิร่ติน์ ที่ร่พย์สมบู่รณ์์ ที่ำาหน้าท่ี่�เปิด

สภาประช่าช่นอภิปรายไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ว่าด้วยความล้มเหลวในการจ่ัดการท่ี่�ดินป่าไม้

 เพิิ่�ม่ศัักดิ�: สว่สด่สมาชิ่กสภาประช่าช่นทุี่กท่ี่าน ท่ี่�งท่ี่�อยูใ่นห้องประชุ่มออนไลน์ และท่ี่�ติิดติามที่าง

บ้่าน รวมท่ี่�งประช่าช่นผูู้้สนใจัปัญหาข้องบ้่านเมือง ว่นน่�เป็นว่นด่ ประช่าช่นมารวมต่ิวก่น แสดงความคิด

เห็นในฐานะพลเมืองผูู้้ร่บ่ผิู้ดช่อบ่ต่ิอส่งคม และประเที่ศัช่าติิ

 เนื�องด้วยประช่าช่นเห็นว่าร่ฐบ่าลแถลงนโยบ่ายเรื�องท่ี่�ดิน ป่าไม้ และที่ร่พยากร แต่ิไม่ได้ที่ำาติาม

ท่ี่�แถลง และที่ำาในสิ�งท่ี่�ไม่สมควรที่ำาหลาย ๆ ประการ โดยเฉพาะการจัำาก่ดสิที่ธิเสร่ภาพข้องประช่าช่นใน

เรื�องข้องการเข้้าถ่งท่ี่�ดิน และที่ร่พยากรซู่�งเป็นปัจัจ่ัยพื�นฐานในการดำารงช่่วิติ การพ่ฒนาเศัรษ์ฐกิจั การ

พ่ฒนาท่ี่านภาพช่่วิติข้องประช่าช่นท่ี่�วประเที่ศั

 การจัำาก่ดสิที่ธิการเข้้าถ่งท่ี่�ดินและที่ร่พยากร ย่งเป็นปัจัจ่ัยกระที่บ่ที่ำาให้ฐานเศัรษ์ฐกิจัข้องไที่ย

อ่อนแอ และนำาไปสู่ความยากจันมากข่้�นข้องประช่าช่น ว่นน่�ประช่าช่นจัำานวนมากกว่า 4,000 ชุ่มช่นอยู่

ในสภานะไม่ม่ความม่�นคงในท่ี่�อยู่อาศ่ัย ท่ี่�ที่ำากิน ช่่วิติ และที่ร่พย์สิน ด่งน่�น ว่นน่�จ่ังมาร่วมอภิปรายให้

ร่ฐบ่าลร่บ่ฟััง ใคร่ครวญและที่บ่ที่วน กระบ่วนการนโยบ่าย เพื�อนำาไปสู่การแก้ไข้ปัญหาประช่าช่นร่วมก่น 

 ในการอภิปรายว่นน่� ม่กติิการ่วมก่น คือ อภิปรายไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าล สอง การอภิปรายมุ่งม่�น
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สื�อสารให้ร่ฐบ่าลร่บ่รู้ สาม ไม่ใช้่อารมณ์์ความรู้ส่กปะปนก่บ่เหตุิผู้ล เพื�อสะท้ี่อนข้้อเท็ี่จัจัริงจัากใจัข้อง

ประช่าช่นท่ี่�ได้ร่บ่ความทุี่กข์้ยากแท้ี่จัริง ข้อให้สะท้ี่อนข้้อมูลข้้อเท็ี่จัจัริงท่ี่�เป็นประสบ่การณ์์ข้องพวกเรา ส่� 

ยกเว้นคำากล่าว คำาหยาบ่คาย หรือหมิ�นบุ่คคลอื�น ข้อเร่ยนว่า ประช่าช่นไม่ม่เอกสิที่ธิ�คุ้มครองการอภิปราย

เช่่นผูู้้แที่นอภิปรายในสภา ฯ ฉะน่�นความจัริงเท่ี่าน่�น จัะปกป้องคุ้มครองประช่าช่นให้พ้นจัากภ่ยอ่นติราย

ท่ี่�งปวง ก่อนเปิดอภิปราย ข้อเชิ่ญท่ี่านประธานร่วมสองท่ี่าน ท่ี่านสุน่ และท่ี่านนิติิร่ติน์ กล่าวสื�อสารก่บ่

พวกเราส่กเล็กน้อย

 สุน่: เร่ยนท่ี่านประธานสภา ท่ี่านสมาชิ่กสภาท่ี่�วประเที่ศั ผูู้้ส่งเกติการณ์์จัากร่ฐสภา และฝ่่าย 

สส.ฝ่่ายร่ฐบ่าล และฝ่่ายค้าน ว่นน่�เป็นโอกาสท่ี่�ด่มาก ประการแรก เรากำาล่งจัะสร้างประว่ติิศัาสติร์หน้าท่ี่�ข้อง

ประช่าช่น ดิฉ่นคิดว่าผูู้้ส่งเกติการณ์์คงจัะเห็นพ้องร่วมก่นว่าการติรวจัสอบ่ร่ฐบ่าลเป็นหน้าท่ี่�ข้องประช่าช่นใน

ระบ่อบ่ประช่าธิปไติย ประการท่ี่�สอง การที่ำาหน้าท่ี่�ข้องสมาชิ่กสภาประช่าช่น หว่งว่าจัะที่ำาหน้าท่ี่�เป็นกระ

จักสะท้ี่อนให้ส่งคมการที่ำางานข้องสมาชิ่กสภาประช่าช่นที่ำางานใกล้ชิ่ดผูู้กพ่นก่บ่เรื�องราวข้องพ่�น้อง

ประช่าช่นจัะเป็นต่ิวแที่นสะท้ี่อนปัญหาท่ี่�ถูกต้ิอง และนำาเสนอที่างออกด้วย ด่งน่�น ว่นน่�เรากำาล่งสร้าง

บ่รรท่ี่ดฐานการติรวจัสอบ่การที่ำาหน้าท่ี่�ข้องร่ฐบ่าลในระบ่อบ่ประช่าธิปไติย

 นิติ์รัต์น์: ผู้มนิติิร่ติน์ ที่ร่พย์สมบู่รณ์์ รองประธานสภาประช่าช่นคนท่ี่�สอง ข้อกล่าวสว่สด่ท่ี่�พ่�น้อง

สมาชิ่กสภาประช่าช่นทุี่กคน ท่ี่านประธาน และผูู้้ส่งเกติการณ์์ทุี่กท่ี่าน ติามท่ี่�ท่ี่านประธานได้กล่าวยำ�าว่า

อาวุธข้องประช่าช่นคือความจัริง และว่นน่�ประช่าช่นกำาล่งร่วมสร้างประว่ติิศัาสติร์คร่�งสำาค่ญ คือการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ ว่าด้วยความล้มเหลวในการจ่ัดการท่ี่�ดินป่าไม้ เป็นหน้าท่ี่�สำาค่ญติาม

ระบ่อบ่ประช่าธิปไติยท่ี่�จัะม่การติรวจัสอบ่ และถ่วงดุลการที่ำางานข้องร่ฐบ่าล ท่ี่�สำาค่ญคือ สภาประช่าช่น

เกิดข่้�นเนื�องจัากร่ฐบ่าลไม่ติอบ่สนอง และแก้ไข้ปัญหาข้องประช่าช่นติามระบ่บ่ร่ฐสภาปกติิ ผู้มจ่ังข้อ

ชื่�นช่มการจ่ัดกิจักรรมในว่นน่�

 

 

 

 

 

 

 

 



ถอดเทป เวทีสภาประชาชนอภิปราย ไม่่ไว้วางใจรัฐบาลประยุทธ์์ : 

ว่่าด้้ว่ยคว่ามล้้มเหล้ว่ในการจััด้การท่ี่�ดิ้น แล้ะป่่าไม้ (ออนไล้น์ระบบซููม Zoom) วั่นจัันที่ร์ท่ี่� 4 ตุุล้าคม 2564 เว่ล้า 9.00-17.00 น.

8

 เพิิ่�ม่ศัักดิ�: ในการบ่ริหารจ่ัดการท่ี่�ดิน และที่ร่พยากร ข้อให้อภิปรายข้้อเท็ี่จัจัริงต่ิาง ๆ เพื�อนำาไปสู่

การแก้ไข้ปัญหาร่วมก่นต่ิอไป โอกาสน่�ข้อเปิดการประชุ่มสภาประช่าช่นอภิปรายไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ 

เชิ่ญผูู้้อภิปรายท่ี่านแรก ศั.ดร.อรรถจ่ักร์ ส่ติยานุร่กษ์์ ท่ี่�ปร่กษ์าสภาประช่าช่น

 อรรถจักร์: ท่ี่านประธานท่ี่�เคารพ พ่�น้องสภาประช่าช่นท่ี่�เคารพทุี่กท่ี่าน ว่นน่�พวกเราสร้างสภา

ประช่าช่นข่้�นเพื�อเป็นเวท่ี่ให้พ่�น้องประช่าช่นผูู้้เก่�ยวข้้องทุี่กท่ี่านท่ี่�เดือดร้อนแสนสาห่สจัากนโยบ่ายร่ฐบ่าล

ประยุที่ธ์ พวกเราจัะไม่ยอมอ่กต่ิอไป และจัะส่งเส่ยงบ่อกส่งคมว่าเกิดอะไรข่้�นก่บ่พวกเข้า การอภิปรายท่ี่�

จัะดำาเนินต่ิอไปน่� จัะบ่อกส่งคมว่า ร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ปราศัจัากความช่อบ่ธรรมในการเข้้าสู่อำานาจั และย่ง

ก่อให้เกิดความข่้ดแย้ง ความเดือดร้อนเจ็ับ่ปวดในพื�นท่ี่�ช่นบ่ที่มากมาย ความไม่ช่อบ่ธรรมข้องร่ฐบ่าล คน

ไที่ยที่ราบ่ด่ ไม่ว่าจัะมาจัากการร่ฐประหาร การร่างร่ฐธรรมนูญเพื�อครองอำานาจัเบ็่ดเสร็จั ความไม่ช่อบ่

ธรรมน่�เกิดข่้�นในการครองอำานาจัข้องประยุที่ธ์ และเครือข่้าย คนด่ คนสวดมนต์ิข้องท่ี่านประยุที่ธ์เป็นก

ระบ่วนการข้องการสร้างคนด่ท่ี่�ไม่ม่มโนสำาน่ก และมโนธรรม และไม่ม่ความเข้้าใจัความเป็นอยู่ช่่วิติข้อง

พลเมือง คนด่ คนสวดมนต์ิเฉกเช่่นประยุที่ธ์ และพวก เป็นส่วนหน่�งข้องการข้วางก่�นที่างเดินท่ี่�จัะนำาไปสู่

ความเสมอภาค และลดความเหลื�อมลำ�าในส่งคมไที่ย

 ผู้มหว่งว่านายกร่ฐมนติร่ประยุที่ธ์ จัะพยายามเข้้าใจัได้ว่า “คนด่” ไม่ใช่่เพ่ยงการประพฤติิด่ส่วนต่ิว 

แต่ิควรจัะมองเห็นความเป็นธรรมข้องส่งคม สายธารแห่งความเป็นธรรมในการดูแลที่ร่พยากรธรรมช่าติิ ซู่�งพ่�

น้องประช่าช่นได้ร่วมก่นสร้างสรรค์มาน่บ่ 10 ปี เห็นเด่นช่่ดคือ การเกิดสิที่ธิพลเมือง สิที่ธิชุ่มช่น ในการ

ดูแลที่ร่พยากรธรรมช่าติิ ดิน นำ�า ป่า สิที่ธิป่าชุ่มช่น การถือครองท่ี่�ดิน หรือท่ี่�ดินชุ่มช่น รวมท่ี่�ง ที่ะเลประมง

พื�นบ้่าน 

 ซู่�งสิที่ธิพลเมืองข้องพ่�น้องสร้างสรรค์ข่้�นมาเพื�อให้เกิดความเป็นธรรมในการถือครอง ดิน นำ�า ป่า 

เพื�อผู้ลประโยช่น์โดยรวมข้องประเที่ศัช่าติิ 

 ร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ได้ที่ำาลายการสร้างสรรค์ข้องพ่�น้องประช่าช่นไป เพราะความไม่รู้ความหมายข้อง 

พลเมือง ร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ม่จิันตินาการเพ่ยงว่า ปฏิิบ่่ติิติามระเบ่่ยบ่ราช่การเท่ี่าน่�น จ่ังเป็นเรื�องน่าเส่ยดาย

อย่างยิ�ง นโยบ่ายคืนผืู้นป่าส่งผู้ลกระที่บ่ต่ิอพระราช่บ่่ญญ่ติิป่าชุ่มช่น การร่งแกประมงพื�นบ้่าน และเพิก

เฉยต่ิอท่ี่�ดินชุ่ช่น โฉนดชุ่มช่น สะท้ี่อนถ่งความจัำาก่ดข้องความสามารถข้องผูู้้นำาร่ฐบ่าล

 ถ้าหากนายร่ฐมนติร่ประยุที่ธ์เห็นความสร้างสรรค์ท่ี่�สำาค่ญน่�ว่าม่ความหมายต่ิอการแก้ไข้ปัญหา

ความเหลื�อมลำ�าในส่งคมไที่ย และเป็นการสร้างพื�นฐานให้ส่งคมเศัรษ์ฐกิจัไที่ยในอนาคติ ซู่�งจัะที่ำาให้การ

ดำาเนินเศัรษ์ฐกิจัเป็นไปได้ด่ มิใช่่การจ่ัายเงิน เติิมเงิน แจักจ่ัายเป็นคร่�ง ๆ ท่ี่�สำาค่ญย่งม่การข้ยายอำานาจั 

ลิดรอนสิที่ธิติามธรรมช่าติิ สิที่ธิพลเมือง สิที่ธิชุ่มช่น ที่ำาทุี่กอย่างให้เลวร้ายลง ต่ิวอย่างช่่ดเจันคือความ

พยายามเกื�อหนุนกลุ่มทุี่น ไม่ว่าจัะเป็นกระบ่วนการข้องการควบ่รวมบ่ริษ่์ที่ยก่ษ์์ใหญ่ด้านการเกษ์ติรและ

การค้าปล่ก รวมถ่งท่ี่�กำาล่งจัะปรากฏิคือ การข้ยายเวลาให้ต่ิางช่าติิครอบ่ครองท่ี่�ดินอส่งหาริมที่ร่พย์ในไที่ย 

 กระบ่วนการน่� ที่ำาให้การสร้างสรรค์ข้องพ่�น้องท่ี่�จัะสร้างหล่งพิงให้พ่�น้องคนต่ิวเล็กต่ิวน้อย และ

เศัรษ์ฐกิจัโดยรวมข้องไที่ยข้ยายต่ิว ไม่เกิดข่้�น น่บ่เป็นความล้มเหลวโดยสิ�นเชิ่ง คือ ความล้มเหลวในการ

จ่ัดการปัญหาท่ี่�ดิน ป่า ป่าไม้ ประมง ที่ะเล ข้องร่ฐบ่าล ความล้มเหลวน่�จัะสร้างความเหลื�อมลำ�าที่ว่คูณ์

มากข่้�น ม่แนวโน้มนำาไปสู่วิกฤติที่างเศัรษ์ฐกิจั และส่งคมในอนาคติไม่ไกล
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 เวลา 7-8 ปีท่ี่�ผู่้านมา ร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ไม่ได้คิดเรื�องการแก้ไข้ปัญหาความเหลื�อมลำ�าเชิ่งโครงการ

แม้แต่ิน้อย ความล้มเหลวสิ�นเชิ่ง คือการสะท้ี่อนเจัติจัำานงข้องกลุ่มทุี่นท่ี่�อยูเ่บื่�องหล่งท่ี่านประยุที่ธ์ ท่ี่�หว่ง

ครอบ่ครองที่ร่พยากรทุี่กอย่าง แย่งชิ่ง ผู่้นแปรเป็นทุี่นให้ตินเองรำ�ารวยมากข่้�น ความติระหน่กต่ิอความ

สำาค่ญข้องพ่�น้องประช่าช่นท่ี่�ได้ร่วมสร้างสรรค์ หล่งพิงสำาค่ญข้องส่งคมไที่ยถูกเพิกเฉย ส่งคมไที่ยกำาล่งถูก

ท่ี่านประยุที่ธ์ และเครือข่้ายด่นเข้้าสู่วิกฤติการณ์์ท่ี่�จัะรุนแรงข่้�นท่ี่�สุดในประว่ติิศัาสติร์ไที่ย

 การอภิปรายไม่ไว้วางใจัข้องสภาประช่าช่นท่ี่�เน้นเรื�องความล้มเหลวการจ่ัดการท่ี่�ดิน และป่าไม้

คร่�งน่� จ่ังน่บ่เป็นการแสดงความคิดเห็นร่วมก่นข้องส่งคมไที่ยว่า ร่ฐบ่าลท่ี่านประยุที่ธ์มองไม่เห็นพลเมือง 

ไม่เห็นชุ่มช่น มองไม่เห็นประช่าช่น มองประช่าช่นเป็นเพ่ยงธุล่ดิน ให้เงินไป ก็พอใจัแล้ว สมควรจัะต้ิอง

ที่บ่ที่วนต่ิวเอง ต้ิองคิดและติระหน่กว่าในเวลาท่ี่�เหลืออยู่น่�น ควรจัะที่ำาสิ�งท่ี่�สร้างสรรค์แก่ส่งคมไที่ย มิใช่่

สร้างความเลวร้ายความต่ิงเคร่ยดความเดือดร้อนก่บ่พ่�น้องประช่าช่นไที่ย มากไปกว่าน่� ด้วยความเคารพ 

สภาประช่าช่น

 เพิิ่�ม่ศัักดิ�: ข้อบ่พระท่ี่านมากคร่บ่ ท่ี่าน ศั.ดร.อรรถจ่ักร์ ส่ติยานุร่กษ์์ ท่ี่�เคารพอย่างสูง ท่ี่านเสนอ

ประเด็นช่่ดเจันว่า การบ่ริหารงานไร้ความสามารถได้ที่ำาลายสิที่ธิพลเมือง สิที่ธิชุ่มช่น สิที่ธิประช่าช่น ท่ี่�อยู่

บ่นฐานความเป็นธรรมความเท่ี่าเท่ี่ยมในการดูแลร่กษ์า และจ่ัดการที่ร่พยากร 

 ลำาด่บ่ต่ิอไป เป็นการอ่านคำาแถลงญ่ติติิ 10 ประเด็นสภาประช่าช่นไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ ว่า

ด้วยความล้มเหลวในการจ่ัดการท่ี่�ดินป่าไม้ และที่ร่พยากร โดยท่ี่านพช่ร คำาช่ำานาญสมาชิ่กสภาประช่าช่น 

ข้อเร่ยนเชิ่ญ

 พิ่ช่ร: กราบ่เร่ยนท่ี่านประธานสภาท่ี่�เคารพ ท่ี่านรองประธานสภา สมาชิ่กสภาประช่าช่น และ

ท่ี่านผูู้้ส่งเกติการณ์์การประชุ่มสมาชิ่กสภาประช่าช่นทุี่กท่ี่าน ผู้มนายพช่ร คำาช่ำานาญ สมาชิ่กสภา

ประช่าช่น ได้ร่บ่มอบ่หมายแถลงเปิดญ่ติติิไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า 

 น่บ่จัากการเข้้ามาบ่ริหารแผู่้นดินข้องร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า สม่ยท่ี่�สอง หล่งการเลือกต่ิ�ง

สมาชิ่กสภาผูู้้แที่นราษ์ฎร เมื�อว่นท่ี่� 24 ม่นาคม 2562 คณ์ะร่ฐมนติร่ชุ่ดน่�ได้แถลงนโยบ่ายต่ิอร่ฐสภาเมื�อ

ว่นท่ี่� 25 กรกฎาคม 2562 เน้นว่า ร่ฐบ่าลจัะมุ่งม่�นพ่ฒนาประเที่ศัไที่ยให้หลุดพ้นจัากก่บ่ด่กรายได้ปาน

กลาง ม่การดูแลประช่าช่นท่ี่�วถ่ง แก้ไข้ปัญหาปากท้ี่อง และสร้างรายได้ให้ประช่าช่นให้เพ่ยงพอต่ิอการ

ดำารงช่่วิติ เพื�อลดความเหลื�อมลำ�า ท่ี่�งน่�การบ่ริหารราช่การแผู่้นดิน จัะมุ่งเน้นการพ่ฒนาประเที่ศัด้านต่ิาง 

ๆ ให้ท่ี่นต่ิอการเปล่�ยนแปลง เสริมสร้างความเข้้มแข็้ง และแก้ไข้ปัญหาท่ี่�ย่งดำารงอยู่ในภาคส่วนต่ิาง ๆ 

ข้องประเที่ศั เพื�อให้ประเที่ศัไที่ยม่ภูมิคุ้มก่น และม่ความแข็้งแกร่งเพ่ยงพอท่ี่�จัะเผู้ชิ่ญต่ิอสถานการณ์์

ความไม่แน่นอนจัากปัจัจ่ัยต่ิาง ๆ ได้อย่างม่ประสิที่ธิภาพ 

 โดยนโยบ่ายข้องร่ฐบ่าลท่ี่�ด้านการจ่ัดการท่ี่�ดิน และที่ร่พยากรธรรมช่าติิ และวิถ่ช่่วิติชุ่มช่นในเข้ติป่า 

และนอกเข้ติป่าม่ด่งน่� การแก้ปัญหาป่าไม้ท่ี่�ซูำ�าซู้อน เร่งคืนพื�นท่ี่�ป่า ในการบ่ริหารจ่ัดการการใช้่ประโยช่น์

ให้ประช่าช่นได้ใช้่ประโยช่น์ก่บ่ป่า และสามารถที่ำากินได้เหมาะสม การปร่บ่ปรุงระบ่บ่ท่ี่�ดินที่ำากิน และลด

ความเหลื�อมลำ�าด้านการถือครองท่ี่�ดิน โดยจ่ัดสรรท่ี่�ดินที่ำากิน และอยูอ่าศ่ัยให้ราษ์ฎรท่ี่�ยากไร้ และ

เกษ์ติรกร ติามหล่กการข้องคณ์ะนโยบ่ายท่ี่�ดินแห่งช่าติิ การกระจัายการถือครอง สิที่ธิการถือครองให้แก่
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ประช่าช่นในพื�นท่ี่�มิได้รุกลำ�าในพื�นท่ี่� และมาติรการป้องก่นการเปล่�ยนมือไปอยูใ่นการครอบ่ครองข้องผูู้้ท่ี่�

มิใช่่เกษ์ติรกร และยากจัน เร่งแก้ไข้ปัญหาเข้ติท่ี่�ดินท่ี่บ่ซู้อน และแนวเข้ติป่าท่ี่�ไม่ช่่ดเจัน เพื�อลดข้้อข่้ดแย้ง

ระหว่างประช่าช่น และเจ้ัาหน้าท่ี่�ร่ฐ พ่ฒนากลไกการแก้ไข้ปัญหาความข่้ดแย้งด้านที่ร่พยากรธรรมช่าติิ 

และสิ�งแวดล้อม โดยให้ความสำาค่ญก่บ่การจ่ัดที่ำาระบ่บ่ประเมินการสิ�งแวดล้อมระด่บ่ยุที่ธศัาสติร์ ใช้่เป็น

เครื�องมือเชิ่งนโยบ่ายในการเพิ�มข่้ดความสามารถการกำาหนดยุที่ธศัาสติร์การพ่ฒนาร่วมก่นข้องภาคส่วน

ต่ิาง ๆ ในส่งคม และบู่รณ์าการการที่ำางานระหว่างหน่วยงานภาคร่ฐระด่บ่ประเที่ศั รายสาข้า และเชิ่ง

พื�นท่ี่� เพื�อนำาไปสู่การพ่ฒนาท่ี่�ย่�งยืน

 ประการสำาค่ญ ร่ฐธรรมนูญแห่งราช่อาณ์าจ่ักรไที่ย พ.ศั. 2560 ซู่�งประกาศัใช้่เมื�อว่นท่ี่� 6 เมษ์ายน  

2560 น่�นได้ม่บ่ที่บ่่ญญ่ติิหลายมาติราท่ี่�เก่�ยวข้้องก่บ่การจ่ัดการที่ร่พยากรธรรมช่าติิ และสิ�งแวดล้อมข้อง

ประเที่ศั รวมท่ี่�งยุที่ธศัาสติร์ช่าติิ 20 ปี (2561-2580) ร่ฐบ่าลอ้างว่าเป็นฉบ่่บ่แรกข้องประเที่ศั จัะนำาไปสู่

การปฏิิบ่่ติิเพื�อบ่รรลุวิส่ยท่ี่ศัน์ ประเที่ศัไที่ยม่ความม่�นคง ม่�งค่�ง ย่�งยืน เป็นประเที่ศัพ่ฒนาแล้ว ด้วยการ

พ่ฒนาติามหล่กปร่ช่ญาเศัรษ์ฐกิจัพอเพ่ยงภายในช่่วงเวลาด่งกล่าว เพื�อความสุข้ข้องคนไที่ยทุี่กคน เช่่น 

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคที่างส่งคม กระจัายการถือครองท่ี่�ดิน และการเข้้าถ่งที่ร่พยากรโดย

แก้ไข้ปัญหาความข่้ดแย้ง ระหว่างพื�นท่ี่�ป่าท่ี่บ่ซู้อน พื�นท่ี่�ที่ำากินข้องประช่าช่น ร่บ่รองสิที่ธิชุ่มช่นในการใช้่

ประโยช่น์ท่ี่�ดิน กำาหนดมาติรการเพื�อให้เกิดการใช้่ประโยช่น์ท่ี่�ดินท่ี่�ม่กรรมสิที่ธิ�อย่างเป็นธรรม และ

กระจัายการถือครองท่ี่�ดินในข้นาดท่ี่�เหมาะสมต่ิอการประกอบ่อาช่่พ เพื�อให้เกิดความเป็นธรรม

อย่างไรก็ติาม ในนามผูู้้แถลงเปิดญ่ติติิอภิปรายไม่ไว้วางใจัเห็นว่า การบ่ริหารราช่การแผู่้นดินข้องร่ฐบ่าล

ประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่าในช่่วงเวลา 2 ปีกว่าท่ี่�ผู่้านมา มิได้ดำาเนินการติามคำาแถลงนโยบ่ายต่ิอร่ฐสภาและ

บ่ที่บ่่ญญ่ติิแห่งร่ฐธรรมนูญ พ.ศั.2560 แต่ิอย่างใด โดยเฉพาะนโยบ่ายท่ี่�มุ่งเน้นลดความเหลื�อมลำ�า เพิ�ม

ความเป็นธรรมที่างส่งคม แต่ิกล่บ่ยิ�งที่ว่ความเหลื�อมลำ�าให้คนจัน เอื�อประโยช่น์ให้พวกพ้องและกลุ่มทุี่น 

ข้้าพเจ้ัา นายพช่ร คำาช่ำานาญ สมาชิ่กสภาประช่าช่น ในนามผูู้้ได้ร่บ่มอบ่หมายแถลงเปิดญ่ติติิไม่ไว้วางใจั

ร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ ข้อแถลงต่ิ�งประเด็นการอภิปรายต่ิอท่ี่�ประชุ่มสภาประช่าช่นว่นน่� 4 ประเด็น ด่งน่�

 ประการท่ี่�หน่�ง ร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ใช้่อำานาจัเผู้ด็จัการออกกฎหมายป่าไม้ 3 ฉบ่่บ่ ได้แก่ 

พ.ร.บ่.อุที่ยานแห่งช่าติิ 2562 พ.ร.บ่.สงวนและคุ้มครองส่ติว์ป่า 2562 และ พ.ร.บ่.ป่าชุ่มช่น 2562 ภายใต้ิ

แนวคิดร่ฐรวมศูันย์ เพิ�มอำานาจัร่ฐ ลดอำานาจัชุ่มช่น ด่งจัะเห็นได้ว่าแม้กฎหมายท่ี่�ง 3 ฉบ่่บ่ส่งผู้ลผู้ลกระ

ที่บ่ต่ิอชุ่มช่นในพื�นท่ี่�ป่าอนุร่กษ์์ไม่ติำ�ากว่า 4,000 ชุ่มช่น คิดเป็นประช่ากรกว่า 10 ล้านคน แต่ิกล่บ่เร่งร่ด

ติรา พ.ร.บ่.ในช่่วงการดำาเนินงานข้องสภานิติิบ่่ญญ่ติิแห่งช่าติิ หรือ สนช่.และต่ิดข้าดการม่ส่วนร่วมข้อง

ประช่าช่นผูู้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยในพื�นท่ี่� ท่ี่�งหมดเกิดข่้�นภายใต้ิแผู้นแม่บ่ที่ป่าไม้เพื�อเพิ�มพื�นท่ี่�ป่าให้ได้ 40 

เปอร์เซ็ูนต์ิข้องประเที่ศั

 ประการท่ี่�สอง ร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ สร้างกฎเกณ์ฑ์์ใหม่ ในกฎหมายฉบ่่บ่รองข้อง พ.ร.บ่.ท่ี่�ง 3 ฉบ่่บ่

ข้้างต้ิน ในการเป็นระเบ่่ยบ่ปฏิิบ่่ติิข้องหน่วยงานร่ฐ ใช้่หล่กแพ้ค่ดออก เช่่น ออกข้้อสอบ่แบ่บ่ต่ิ�งข้้อกล่าว

หาว่าชุ่มช่นในพื�นท่ี่�ป่าคือผูู้้บุ่กรุก บ่่บ่ร่ดให้ชุ่มช่นต้ิองหาหล่กฐานมาต่ิอสู้ด้วยตินเอง อ้างแผู้นท่ี่�ภาพถ่าย

ที่างอากาศัท่ี่�ไม่สอดคล้องก่บ่วิถ่ช่่วิติในส่งคมพหุว่ฒนธรรม ระบ่บ่การเกษ์ติรแบ่บ่ไร่หมุนเว่ยนอาจัถ่งกาล

อวสาน ประช่าช่นในพื�นท่ี่�กว่า 12,000 ไร่ ถูกติรวจัยด่จัะต้ิองสูญเส่ยท่ี่�ดินไปติลอดกาล ผู้ล่กด่นให้
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ประช่าช่นจัำานวนมากเป็นเกษ์ติรกรไร้ท่ี่�ดิน กรมอุที่ยานแห่งช่าติิ ส่ติว์ป่า และพ่นธ์ุพืช่ ต่ิ�งหล่กเกณ์ฑ์์ให้

ประช่าช่นอยู่อาศ่ัยในพื�นท่ี่�ภายใต้ิมาติรการควบ่คุมดูแลร่กษ์าที่ร่พยากรธรรมช่าติิ ปลูกป่า ปฏิิบ่่ติิติาม

มาติรการอนุร่กษ์์ดิน และนำ�า และต้ิองปฏิิบ่่ติิติามหล่กเกณ์ฑ์์ วิธ่การ และเงื�อนไข้การอยู่อาศ่ัย หรือที่ำากิน 

ติามแต่ิท่ี่�กรมอุที่ยานแห่งช่าติิ ส่ติว์ป่า และพ่นธ์ุพืช่จัะบ่่ญช่า และเงื�อนไข้การอยู่อาศ่ัย หรือที่ำากินน่�นเกิด

ข่้�นเพื�อให้ประช่าช่นสามารถใช้่ประโยช่น์ท่ี่�ดินและที่ร่พยากรให้ได้น้อยท่ี่�สุด ในอนาคติจ่ังอาจัจัะไม่ม่

ประช่าช่นอยู่ในป่าอนุร่กษ์์อ่ก

 ประการท่ี่�สาม นโยบ่ายที่วงคืนผืู้นป่า ติลอดจันแนวที่างการเพิ�มพื�นท่ี่�ป่าอนุร่กษ์์ให้ได้ 25 

เปอร์เซ็ูนต์ิ และป่าเศัรษ์ฐกิจั 15 เปอร์เซ็ูนต์ิ ติามแผู้นแม่บ่ที่แก้ไข้ปัญหาการที่ำาลายที่ร่พยากรป่าไม้ การ

บุ่กรุกท่ี่�ดินข้องร่ฐ และการบ่ริหารจ่ัดการที่ร่พยากรธรรมช่าติิอย่างย่�งยืน หรือแผู้นแม่บ่ที่ป่าไม้ ม่

กระบ่วนการท่ี่�ม่ความรุนแรงโดยเจ้ัาหน้าท่ี่�ร่ฐ กล่าวคือปรากฏิภาพการข่้มขู่้ คุกคาม กดด่น บ่่งค่บ่ การต่ิด

พืช่ผู้ลอาสิน การใช้่ปฏิิบ่่ติิการที่างที่หาร ด่งเช่่นกรณ่์ท่ี่�เกิดข่้�นท่ี่�อุที่ยานแห่งช่าติิแก่งกระจัานท่ี่�ม่การบ่่งค่บ่

ใช้่ปฏิิบ่่ติิการยุที่ธการป่าต้ินนำ�าเพช่ร จ่ับ่กุมช่าวปกาเกอะญอ บ้่านบ่างกลอย จ่ังหว่ดเพช่รบุ่ร่ ท่ี่�งหมดน่�

ที่ำาให้เกิดคด่ความข้องคนจันเพิ�มข่้�นอย่างม่น่ยยะสำาค่ญ ที่ำาให้ม่คด่ความป่าไม้เพิ�มข่้�นกว่า 46,600  คด่ ใน

จัำานวนน่�ส่วนใหญ่เป็นประช่าช่นผูู้้ยากไร้ หาใช่่นายทุี่น

 ประการท่ี่�ส่� ร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ต่ิดแข้นข้าข่้ดข้วางการพ่ฒนาให้ชุ่มช่นเข้้าถ่งการพ่ฒนาสาธารณู์ปโภค

ข่้�นพื�นฐาน ภายหล่งพื�นท่ี่�ป่ารูปแบ่บ่ต่ิาง ๆ ประกาศัท่ี่บ่เข้้าไปในชุ่มช่นท้ี่องถิ�นด่�งเดิมท่ี่�อยู่อาศ่ัยมาก่อน 

การพ่ฒนาเส้นที่างคมนาคม ไฟัฟ้ัา ระบ่บ่ช่ลประที่านเพื�อให้ท่ี่านภาพช่่วิติข้องประช่าช่นด่ข่้�น กล่บ่ถูก
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สก่ดก่�นด้วยข้้อกฎหมายด้านการอนุร่กษ์์ ข่้�นติอนการดำาเนินการล่าช้่า ต้ิองข้ออนุญาติการดำาเนินการจัาก

หน่วยงานร่ฐท่ี่�เต็ิมไปด้วยข้้อกำาหนด และกฎระเบ่่ยบ่มากมาย จ่ังที่ำาให้ประช่าช่นท่ี่�อยูอ่าศ่ัยในพื�นท่ี่�ป่า

ต้ิองดำารงวิถ่เฉกเช่่นเป็นพลเมืองช่่�นสองข้องส่งคม เป็นเพ่ยงหน่วยน่บ่ที่างประช่ากร แต่ิไร้ซู่�งสิที่ธิความ

เป็นพลเมือง

 ประการท่ี่�ห้า เจ้ัากระที่รวงไร้ความสามารถ ปล่อยให้ราช่การประจัำากำาหนดนโยบ่ายเหนือฝ่่าย

การเมือง นายวราวุธ ศิัลปอาช่า ร่ฐมนติร่ว่าการกระที่รวงที่ร่พยากรธรรมช่าติิและสิ�งแวดล้อม ไร้ศ่ักยภาพ 

และข้าดวิส่ยท่ี่ศัน์ในการสร้างจิันติภาพใหม่ในการจ่ัดการท่ี่�ดิน และที่ร่พยากร ข้าดความละเอ่ยดอ่อนใน

การวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวที่างแก้ไข้ ด่งจัะเห็นได้จัากกรณ่์ชุ่มช่นปกาเกอะญอ บ้่านบ่างกลอย 

จ่ังหว่ดเพช่รบุ่ร่ ในอุที่ยานแห่งช่าติิแก่งกระจัาน ท่ี่�ถูกมองข้้ามด้วยท่ี่ศันคติิข้องร่ฐมนติร่ท่ี่านน่� ท่ี่�กล่าวอ้าง

ว่า ประเที่ศัไที่ยไม่ม่ช่นเผู่้าพื�นเมือง รวมท่ี่�งพยายามลดที่อนการต่ิอสู้เพื�อสิที่ธิข้องประช่าช่น ด้วยการกล่า

วอ้างว่ากรณ่์ปัญหาข้องกลุ่มช่นเผู่้าพื�นเมือง ไม่ใช่่สิที่ธิมนุษ์ยช่น แม้จัะได้ร่บ่การข่้�นที่ะเบ่่ยนเป็นมรดกโลก

ที่างธรรมช่าติิไปแล้ว แต่ิก็เป็นเพ่ยงมรดกโลกท่ี่�ไร้ซู่�งศ่ักดิ�ศัร่ และไม่ควรได้ร่บ่การเชิ่ดหน้าชู่ติาในส่งคม

โลกแต่ิอย่างใด 

 ประการท่ี่�หก ปัญหาการกระจุักต่ิวข้องท่ี่�ดินม่มากข่้�นอย่างม่น่ยสำาค่ญภายหล่งการที่ำาร่ฐประหาร

ปี 2557 และการข่้�นมาดำารงติำาแหน่งนายกร่ฐมนติร่ในสม่ยท่ี่�สองข้องประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า กล่าวคือ 

ประเที่ศัไที่ยได้กลายเป็นประเที่ศัท่ี่�ม่ความเหลื�อมลำ�ามากท่ี่�สุดในโลก ม่กลุ่มทุี่น และบ่ริษ่์ที่ยก่ษ์์ใหญ่

สามารถถือครองท่ี่�ดินได้สูงสุดถ่ง 630,000 ไร่ ในข้ณ์ะท่ี่�ประช่าช่นอ่กประมาณ์ 75 เปอร์เซ็ูนต์ิ ไม่อาจัเข้้า

ถ่งท่ี่�ดินท่ี่�ถูกต้ิองติามกฎหมายได้เลยแม้เพ่ยงติารางนิ�วเด่ยว

 ประการท่ี่�เจ็ัด ร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ไม่ม่แนวนโยบ่ายท่ี่�จัะที่ำาให้เกิดการกระจัายการถือครองท่ี่�ดิน

อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะกลไกว่าด้วยการเก็บ่ภาษ่์ท่ี่�ดิน ท่ี่�ภาคประช่าช่นพยายามผู้ล่กด่นให้เกิดการ

เก็บ่ภาษ่์ท่ี่�ดินในอ่ติราก้าวหน้าเพื�อให้นายทุี่นผูู้้ถือครองท่ี่�ดินมาก ต้ิองกระจัายท่ี่�ดินออกมาให้หน่วยงาน

ด้านการกระจัายการถือครองท่ี่�ดินจ่ัดการ แต่ิกล่บ่เป็นกลไกภาษ่์ท่ี่�ดิน และสิ�งปลูกสร้างท่ี่�ไม่อาจัแก้ปัญหา

ได้ เปิดช่่องที่างให้นายทุี่นย่งคงสามารถกว้านซืู�อท่ี่�ดิน และเล่�ยงการจ่ัายภาษ่์ และยิ�งที่ำาให้งบ่ประมาณ์

ข้ององค์การปกครองส่วนท้ี่องถิ�นท่ี่�เคยได้จัากการเก็บ่ภาษ่์ท่ี่�ดินลดน้อยลงทุี่กว่น

 ประการท่ี่�แปด การปฏิิบ่่ติิงานข้องสถาบ่่นบ่ริหารจ่ัดการธนาคารท่ี่�ดิน (องค์การมหาช่น) หรือ 

บ่จัธ. ท่ี่�จ่ัดต่ิ�งข่้�นเมื�อปี 2558 ผู่้านมติิคณ์ะร่ฐมนติร่ ได้ร่บ่พื�นท่ี่�นำาร่องธนาคารท่ี่�ดิน 5 พื�นท่ี่�ติามมติิคณ์ะ

ร่ฐมนติร่เมื�อว่นท่ี่� 22 กุมภาพ่นธ์ 2554 มาดำาเนินการด้วยงบ่ประมาณ์ 690 ไร่น่�น กล่บ่ไม่ดำาเนินการติาม

เจัตินารมณ์์ข้องภาคประช่าช่น ย่งคงใช้่แนวคิดแบ่บ่สถาบ่่นการเงินท่ี่�วไปท่ี่�ค้ากำาไรก่บ่ช่าวบ้่าน ขู้ดร่ด

ดอกเบ่่�ยมหาศัาลจัากเกษ์ติรกร ไม่สามารถคิดค้นนว่ติกรรมใหม่ ๆ ท่ี่�จัะนำาไปสู่การกระจัายการถือครอง

ท่ี่�ดินอย่างเป็นธรรมได้ และจัะนำาไปสู่การหลุดมือข้องท่ี่�ดินจัากมือเกษ์ติรกรอ่กคร่�ง 

 ประการท่ี่�เก้า แนวคิดโฉนดชุ่มช่นท่ี่�ภาคประช่าช่นเคยผู้ล่กด่นน่�น กล่บ่กลายเป็นโครงการจ่ัด

ท่ี่�ดินที่ำากินให้ชุ่มช่น ติามนโยบ่ายข้องคณ์ะกรรมการนโยบ่ายท่ี่�ดินแห่งช่าติิ (คที่ช่.) ท่ี่�เป็นเสมือนซุูปเปอร์

บ่อร์ดรวมศูันย์ควบ่คุมแนวที่างการจ่ัดการท่ี่�ดินท่ี่�งประเที่ศั ปัญหาข้องโครงการจ่ัดท่ี่�ดินที่ำากินให้ชุ่มช่นคือ

การท่ี่�ชุ่มช่นจัะต้ิองข้ออนุญาติใช้่ประโยช่น์ท่ี่�ดิน หรือข้อพ่ฒนาระบ่บ่สาธารณู์ปโภคข่้�นพื�นฐานจัากผูู้้ว่า
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ราช่การจ่ังหว่ด โฉนดชุ่มช่นท่ี่�ควรจัะเป็นนว่ติกรรมการจ่ัดการท่ี่�ดินน่�น กล่บ่ถูกต่ิดติอนด้วยหล่กเกณ์ฑ์์ 

และกฎระเบ่่ยบ่ท่ี่�ที่ำาให้การเข้้าถ่งท่ี่�ดินที่ำากินอ่นเป็นปัจัจ่ัยการผู้ลิติน่�นเป็นเรื�องยากอย่างยิ�ง และต้ิองอยู่

ภายใต้ิการควบ่คุมอย่างเคร่งคร่ดจัากภาคราช่การ

 ประการสุดท้ี่าย ร่ฐบ่าลประยุที่ธ์เอื�อให้นายทุี่นท่ี่�งไที่ย และต่ิางประเที่ศัสามารถเข้้าถ่งท่ี่�ดินบ่น

ผืู้นแผู่้นดินน่�ได้ด้วยหล่กคิดมือใครยาวสาวได้สาวเอา มองเพ่ยงเม็ดเงินที่างเศัรษ์ฐกิจั แต่ิไม่เคยมองเห็น

หยาดหยดนำ�าติาข้องประช่าช่นผูู้้ไม่ม่แม้แต่ิท่ี่�อยูอ่าศ่ัยซุูกห่วนอน ในข้ณ์ะท่ี่�ร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ม่นโยบ่ายฟ้ั�น

เศัรษ์ฐกิจัด้วยการให้ต่ิางช่าติิเข้้ามาเช่่าท่ี่�ดินในประเที่ศัไที่ยได้น่�น ประช่าช่นมากมายต้ิองถูกแย่งย่ดท่ี่�ดิน 

และที่ร่พยากร ในข้ณ์ะท่ี่�ร่ฐบ่าลม่แนวนโยบ่ายในการสร้างโครงการพ่ฒนาข้องร่ฐข้นาดใหญ่มากมาย ท่ี่�ง

เข้ติเศัรษ์ฐกิจัพิเศัษ์ นิคมอุติสาหกรรม เหมืองแร่ อ่างเก็บ่นำ�า และอุโมงค์ผู่้นนำ�า เส่ยงข้องประช่าช่นใน

พื�นท่ี่�ซู่�งเป็นผูู้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยโดยติรงกล่บ่ไม่ได้ร่บ่การร่บ่ฟััง 

 ติลอดระยะเวลา 7 ปี ประช่าช่นได้ร่วมก่นส่งเส่ยงท่ี่ามกลางหยาดนำ�าติาไม่เคยแห้งเหือด ก่�ช่่วิติท่ี่�

ต้ิองเป็นเหยื�อจัากหลากหลายกฎหมาย และนโยบ่ายท่ี่�ที่ว่ความเหลื�อมลำ�า ปิดก่�นช่่องที่างการเข้้าถ่งท่ี่�ดิน

ที่ำากินอ่นเป็นแหล่งปัจัจ่ัยส่� น่าเส่ยดายท่ี่�จันถ่งว่นน่� เส่ยงเร่ยกร้องข้องผูู้้ทุี่กข์้ยากเหล่าน่�นไม่เคยแที่รกซู่ม

ล่กเข้้าไปในจิัติสำาน่กข้องร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า

 ในนามผูู้้แถลงญ่ติติิอภิปรายไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าล “10 ประเด็นสภาประช่าช่นไม่่ไว้วางใจรัฐบัาล

ประยุที่ธ์์ ว่าด้วยความ่ล้ม่เหลวในการจัดการท่ี่�ดินและป่าไม้่” ข้้าพเจ้ัาต้ิองยืนย่นอ่กคร่�งว่าทิี่ศัที่างการ

จ่ัดการท่ี่�ดิน และที่ร่พยากรข้องร่ฐบ่าลพลเอกประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า ข้ณ์ะน่�กำาล่งนำาประเที่ศัถอยหล่งลง

คลอง ยิ�งซูำ�าเติิมให้ปัญหาความเหลื�อมลำ�ายิ�งที่ว่ความรุนแรงมากข่้�น ในข้ณ์ะท่ี่�สถานการณ์์การแพร่ระบ่าด

ข้องเชื่�อไวร่สโควิด-19 ย่งไม่ม่ท่ี่ท่ี่าทุี่เลาลง ท่ี่�ดินและที่ร่พยากรคือหล่งพิงสำาค่ญท่ี่�พาประช่าช่นรอดพ้น

จัากวิกฤติความหิวโหย หากร่ฐบ่าลม่วิส่ยท่ี่ศัน์ และให้ความสำาค่ญก่บ่ผู้ลประโยช่น์ข้องประช่าช่นเป็นท่ี่�ต่ิ�ง 
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ควรจัะต้ิองหาแนวที่างลดช่่องว่างระหว่างช่นช่่�น โดยเฉพาะการเข้้าถ่งปัจัจ่ัยการผู้ลิติ ด่งคำากล่าวท่ี่�ว่า 

“ท่ี่�ดินคือช่่วิติ” ข้ณ์ะน่�ร่ฐบ่าลกำาล่งพรากช่่วิติข้องประช่าช่น จันถ่งว่นน่�เวลา 2 ปีหล่งการเลือกต่ิ�ง และ 7 

ปีหล่งการที่ำาร่ฐประหาร ข้้าพเจ้ัายืนย่นว่าร่ฐบ่าลได้หมดสิ�นซู่�งความช่อบ่ธรรมในการบ่ริหารประเที่ศัเป็น

ท่ี่�เร่ยบ่ร้อยแล้ว ข้้าพเจ้ัา นายพช่ร คำาช่ำานาญ สมาชิ่กสภาประช่าช่น

 สุน่: จัากการแถลง 10 ญ่ติติิโดย ท่ี่านพช่ร คำาช่ำานาญ ติอนน่�เราจัะเริ�มต้ินการอภิปรายไม่ไว้

วางใจั โดยเริ�มต้ินจัากท่ี่�ม่การยื�นเจัติจัำานงไว้แล้ว ท่ี่านแรก คือท่ี่านณ่์ฐวุฒิ อุปปะ สมาชิ่กสภาประช่าช่น ม่

เวลา 15 นาท่ี่ในการแถลงอภิปรายไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์

 ณััฐวุฒิิ: กราบ่เร่ยนท่ี่านประธาน ผูู้้ส่งเกติการณ์์ และประช่าช่นทุี่กคน (ม่สไลด์) หากกล่าวถ่งการ

จ่ัดการป่าไม้ท่ี่�ดินในประเที่ศัไที่ยท่ี่�ผู่้านมาเป็นการพยายามควบ่คุมการจ่ัดการโดยร่ฐรวมศูันย์ ที่ร่พยากร

ป่าไม้ม่การสูญเส่ยไป แต่ิถูกพูดถ่งน้อยมาก คือการให้ส่มปที่านป่า โดยเฉพาะป่าไม้ส่กภาคเหนือ นำามาสู่

การต่ิ�งกรมป่าไม้ โดยเจ้ัากรมป่าไม้คนแรก คือ Mr. H. Slade (นายสเลด) เป็นผูู้้เช่่�ยวช่าญด้านการที่ำาไม้ 

ด่งน่�น กรมป่าไม้ต่ิ�งข่้�นเพื�อการบ่ริหารจ่ัดการส่มปที่าน มิได้ต่ิ�งข่้�นเพื�อการอนุร่กษ์์แต่ิอย่างใด

ต่ิอมาเรื�องท่ี่�ดิน ท่ี่�ดินเป็นต่ิวกำาหนดศ่ักดินา ขุ้นนาง เจ้ัาฟ้ัา ม่ท่ี่�ดินครอบ่ครองติามศ่ักดินา ด่งน่�นจ่ัง

กระจุักต่ิวในกลุ่มขุ้นนาง และการรวมศูันย์อำานาจัต่ิดสินใจัไว้ท่ี่�ร่ฐส่วนกลาง เกิด พ.ร.บ่.ควบ่คุมจ่ัดการ

ที่ร่พยากรมาติลอด พ.ร.บ่.ป่าไม้ 2484 ก็เป็นเงื�อนไข้สำาค่ญหน่�งข้องปัญหาป่าไม้ท่ี่�ดิน โดยระบุ่ว่า ท่ี่�ดินใด

หากไม่ม่เอกสารสิที่ธิ�ให้ประกาศัเป็นท่ี่�ป่าไม้ และนำามาสู่ปัญหาต่ิาง ๆ รวมท่ี่�ง พ.ร.บ่.อุที่ยานแห่งช่าติิ 

2504 พ.ร.บ่.สงวนและคุ้มครองส่ติว์ป่า 2507 รวมถ่งความพยายามในการแย่งย่ดพื�นท่ี่�อนุร่กษ์์ นำาไปสู่

การอนุร่กษ์์มิติิเชิ่งเด่�ยวติามความเชื่�อที่างวนศัาสติร์ แนวคิดป่าปลอดคนจัากอุที่ยานแห่งช่าติิ Yellow 

Stone ซู่�งไม่สอดคล้องก่บ่ความเป็นอยูข่้องวิถ่คนอยู่ก่บ่ป่า 

 ล่ที่ธิป่าปลอดคน พยายามสถาปนาข่้�นมาติลอด การก่นพื�นท่ี่�ออกจัากกิจักรรมอื�น ๆ ติาม

นโยบ่ายพื�นท่ี่�ป่า 40 เปอร์เซ็ูนต์ิไม่ได้เพิ�งเกิดข่้�นในปี 2557 แต่ิม่ความพยายามต่ิ�งแต่ิปี 2528 ติามนโยบ่าย

ป่าไม้แห่งช่าติิ แต่ิถ่งว่นน่�ผู่้านมา 30 กว่าปีแล้ว เรายง่ม่พื�นท่ี่�ป่า 31 กว่าเปอร์เซ็ูนต์ิ เพราะฉะน่�น จ่ัง

สะท้ี่อนว่านโยบ่ายรวมศูันย์ไม่สามารถเพิ�มพื�นท่ี่�ป่าได้จัริง รวมถ่งก่อเกิดการดำาเนินคด่ การแย่งย่ดท่ี่�ดิน

ชุ่มช่นด่งท่ี่�ผูู้้อภิปรายท่ี่านอื�น ได้กล่าวไปแล้ว ส่งผู้ลให้ท่ี่�ดินเป็นต่ิวกำาหนดหน่�ง ยืนย่นว่าม่ความเหลื�อมลำ�า

เกิดข่้�น บ่างคนไม่สามารถม่ท่ี่�ดินได้แม้เพ่ยงหน่�งติารางนิ�ว แต่ิบ่างคนสามารถถือครองท่ี่�ดินได้ถ่ง 6.3 หมื�น

ไร่ โดยประมาณ์ ประเที่ศัไที่ยจ่ังเป็นประเที่ศัหน่�งท่ี่�ม่ความเหลื�อมลำามากท่ี่�สุดในประเด็นการจ่ัดการท่ี่�ดิน

เราจ่ังอยู่ก่บ่สิ�งท่ี่�ร่ฐส่วนกลางสร้างกรอบ่ กำาหนดอำานาจับ่่บ่ร่ดชุ่มช่นท่ี่�อยู่ก่บ่ป่า โดยเหตุิการณ์์สำาค่ญท่ี่�นำา

มาสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจัว่นน่� คือ การเปล่�ยนแปลงที่างการเมือง โดยการร่ฐประหารข้องพลเอก

ประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า เมื�อว่นท่ี่� 22 พฤษ์ภาคม 2557 นำามาสู่การกล่บ่มาอ่กคร่�งข้องการจ่ัดการที่ร่พยากร

หล่งการร่ฐประหารม่คำาส่�งคณ์ะ คสช่.การจ่ัดการป่าไม้ท่ี่�ดิน คือคำาส่�ง 64/57 การนำาหน่วยงานความม่�นคง

เข้้ามาในการจ่ัดการที่ร่พยากร การพยายามผู้ล่กด่นกฎหมายท่ี่�ผู่้านโดยสภานิติิบ่่ญญ่ติิแห่งช่าติิ ม่
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กฎหมายผู่้าน 500 กว่าฉบ่่บ่ โดยภาคประช่าช่นแที่บ่ไม่ม่ส่วนร่วมแต่ิอย่างใด เป็นการออกกฎหมายมาก

ท่ี่�สุดในประว่ติิศัาสติร์ช่าติิไที่ย 

 ในประเด็นป่าไม้ท่ี่�ดินม่กฎหมาย 3 ฉบ่่บ่สำาค่ญท่ี่�กระที่บ่ก่บ่ชุ่มช่นในป่าประมาณ์ 10 ล้านคน คือ 

พ.ร.บ่.อุที่ยานแห่งช่าติิ พ.ร.บ่.สงวนและคุ้มครองส่ติว์ป่า และ พ.ร.บ่.ป่าชุ่มช่น ในระหว่างกระบ่วนการ

ออกกฎหมายภาคประช่าช่นพยายามเข้้าไปม่ส่วนร่วม พยายามร่วมกำาหนดเนื�อหา ส่งเส่ยงถ่งฝ่่าย

นโยบ่ายมาติลอด ด่งจัะเห็นว่าม่พ่�น้องจัากทุี่กจ่ังหว่ดยื�นหน่งสือผู่้านผูู้้ว่า ฯ เคลื�อนไหวหน้าที่ำาเน่ยบ่

ร่ฐบ่าล และหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้้อง เพื�อต้ิองการการม่ส่วนร่วมและเนื�อหาสาระข้องคนอยู่ก่บ่ป่า และการ

จ่ัดการที่ร่พยากรบ่นวิถ่ชุ่มช่น แต่ิสิ�งท่ี่�ที่ำาท่ี่�งหมดไม่ได้ถูกร่บ่ฟัังจัากร่ฐบ่าลหล่งการร่ฐประหาร 

 ในท่ี่�สุด สภานิติิบ่่ญญ่ติิแห่งช่าติิ ท่ี่�ไม่ได้ม่ความย่ดโยงก่บ่ประช่าช่น ไม่สนใจัเส่ยงค่ดค้าน ท่ี่ดที่าน

ข้องประช่าช่น ม่การร่างกฎหมาย พ.ร.บ่.สงวนและคุ้มครองส่ติว์ป่า ในว่นท่ี่�ผู่้านกฎหมาย ประช่าช่นได้ที่ำา

เต็ิมท่ี่�ในการท่ี่ดที่าน ข้อที่บ่ที่วน ภาพท่ี่�เห็นคือ ประช่าช่นพยายามไปเร่ยกร้อง แต่ิถูกหิ�ว ถูกลากออก ถูก

ปิดก่�นการพูดแสดงความคิดเห็น ผู้มอยากช่่�ให้เห็นว่ากระบ่วนการข้องภาคประช่าช่นที่ำาติามร่ฐธรรมนูญ 

เช่่น กฎหมายเข้้าชื่�อ ม่ภาคประช่าช่นเข้้าชื่�อเสนอกฎหมายอุที่ยาน 10,774 คน ยื�นไปท่ี่�ร่ฐสภาเพื�อให้นำา

ร่างกฎหมายข้องประช่าช่นเข้้าไปพิจัารณ์า แต่ิถูกต่ิว่าเป็นกฎหมายการเงิน ที่ำาให้นายกฯ ไม่ลงนาม ที่ำาให้

กระบ่วนการล่าช้่า หมดเวลาไป และม่การไปฟ้ัองศัาลปกครอง แต่ิระหว่างกระบ่วนการน่�น ร่างข้องกรม

อุที่ยาน ฯ ม่การต่ิ�งคณ์ะกรรมาธิการวิสาม่ญพิจัารณ์าร่าง 17 คน รวมเลข้า 1 คน เป็น 18 คน ผู่้านร่าง

กฎหมายด่งกล่าว โดยใน 18 คน ไม่ม่ต่ิวแที่นข้องภาคประช่าช่นเลย คณ์ะกรรมาธิการชุ่ดน่�นม่ที่หาร 7 

คน และเจ้ัาหน้าท่ี่�กรมอุที่ยาน ฯ และภาคส่วนอื�น ๆ หมายความว่า คน 17 คนม่เส่ยงมากกว่าคน 10,774 

คนในการผู้ล่กด่นกฎหมาย ท่ี่�เกิดข่้�นได้เพราะเป็นช่่วงหล่งการร่ฐประหาร

 เมื�อเราเห็นพ่ฒนาการการต่ิอสู้เรื�องป่าไม้ท่ี่�ดิน จัะเห็นว่าหล่งการปิดป่า 2532 ชุ่มช่นพยายาม

สถาปนาสิที่ธิชุ่มช่นในการจ่ัดการท่ี่�ดินหน้าหมู่ ท่ี่�ดินแปลงรวม ม่การผู้ล่กด่นเคลื�อนไหวให้ม่สิที่ธิชุ่มช่น

ติามร่ฐธรรมนูญ 2540 จ่ังจัะเห็นว่าเป็นก้าวย่างสำาค่ญข้องคำาว่า สิที่ธิชุ่มช่น จันเราเร่ยกว่า ร่ฐธรรมนูญส่

เข่้ยว และเป็นความสำาเร็จัหน่�งข้องภาคประช่าช่น และแม้ว่าม่การร่ฐประหารปี 2549 ปี 2550 ก็ย่งม่

หมวดสิที่ธิชุ่มช่นในร่ฐธรรมนูญ แต่ิหล่งร่ฐประหารปี 2557 นำามาสู่การร่างร่ฐธรรมนูญปี 2560 สิที่ธิ

ชุ่มช่นถูกบ่่บ่ร่ดแคบ่ลง กำาหนดให้เป็นหน้าท่ี่�ข้องร่ฐ เป็นการลดที่อนเจัตินารมณ์์ และเป็นเจัตินาท่ี่�จัะ

กำาหนดสิที่ธิชุ่มช่นภายใต้ิการอนุญาติ คือ เป็นหน้าท่ี่�ข้องร่ฐ นำามาสู่การร่าง พ.ร.บ่.อุที่ยานแห่งช่าติิ เข่้ยน

ไว้ช่่ดเจันว่าม่บ่ที่บ่่ญญ่ติิบ่างมาติราท่ี่�จัำาก่ดสิที่ธิเสร่ภาพข้องบุ่คคล และงดเว้นการใช้่ร่ฐธรรมนูญอย่าง

น้อย 4 มาติรา ที่ำาให้เห็นว่าม่ความบิ่ดเบ่่�ยวข้องร่ฐธรรมนูญหล่งร่ฐประหาร คือ พ.ร.บ่. สามารถเข่้ยนได้

ถ่งการงดเว้นกฎหมายหล่ก หรือ กฎหมายร่ฐธรรมนูญ 

 ติามเนื�อหาสาระข้อง พ.ร.บ่. รวมท่ี่�งร่ฐธรรมนูญลบ่คำาว่าสิที่ธิชุ่มช่นด่�งเดิมออกไปแล้ว พ.ร.บ่.อุที่ยาน

แห่งช่าติิ ฯ โดยกรมอุที่ยาน ฯ กล่าวอ้างว่าเป็นคร่�งแรกท่ี่�รองร่บ่สิที่ธิชุ่มช่นในการจ่ัดการ หรือใช้่พื�นท่ี่�อนุร่กษ์์ 

แต่ิเมื�อไปดูจัริง ๆ  ติามมาติรา 64 เรื�องการสำารวจัท่ี่�ดินที่ำากิน และท่ี่�อยู่อาศ่ัย ติอนน่�กรมอุที่ยาน ฯ สำารวจัแล้ว

ว่าม่ชุ่มช่นอาศ่ัยอยู่ 4,192 ชุ่มช่น และสิ�งท่ี่�ติามมาคือ ผูู้้ใดท่ี่�เข้้าสำารวจัติามมาติรา 64 ต้ิองยอมร่บ่ว่าเป็นผูู้้

บุ่กรุกท่ี่�ดินข้องร่ฐ และหล่งจัากน่�ไป ท่ี่านจัะอยูใ่นฐานะผูู้้ข้ออนุญาติใช้่พื�นท่ี่�ในโครงการอนุร่กษ์์ ซู่�ง
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อนุญาติให้ใช้่ท่ี่�ดินคราวละ 20 ปี หมายความว่า จัากท่ี่�เราเคยอยู่มาก่อนพื�นท่ี่�อนุร่กษ์์ แต่ิ พ.ร.บ่.ฉบ่่บ่น่�

รวบ่ร่ดต่ิดติอนให้สถานะชุ่มช่นกว่า 4,192 เป็นผูู้้บุ่กรุก เพราะฉะน่�น พ.ร.บ่.ฉบ่่บ่น่� จ่ังต่ิดเรื�องการม่การ

คงอยู่ข้องชุ่มช่นด่�งเดิม ชุ่มช่นซู่�งอยู่ก่อนอุที่ยาน ฯ กลายเป็นผูู้้บุ่กรุก มุ่งไปสู่การเป็นป่าปลอดคนอ่ก อ่ก

ท่ี่�งม่บ่ที่บ่่ญญ่ติิบ่างมาติรา ให้อำานาจัแต่ิงต่ิ�งเจ้ัาพน่กงานข้องกรมอุที่ยาน ฯ เป็นท่ี่�งพน่กงานฝ่่ายปกครอง 

และเจ้ัาหน้าท่ี่�ติำารวจัติามประมวลกฎหมายวิธ่พิจัารณ์าความอาญา หมายความว่าเจ้ัาหน้าท่ี่�คนเด่ยวเป็น

ท่ี่�งเจ้ัาหน้าท่ี่�จ่ับ่กุม และเจ้ัาหน้าท่ี่�ฝ่่ายปกครอง โดยท่ี่�ร่ฐธรรมนูญยง่มิได้ให้สิที่ธิ แต่ิถูกสถาปนาข่้�นมา

 เรื�องการดำารงช่่วิติ เราอยู่ก่บ่องค์ความรู้วนศัาสติร์เชิ่งเด่�ยว การปลูกไม้เข้้าแถว หรือการปลูกไม้

สามอย่างประโยช่น์ส่�อย่าง โดยไม่คำาน่งถ่งระบ่บ่นิเวศัน์ท่ี่�แติกต่ิาง หรือระบ่บ่การผู้ลิติท่ี่�แติกต่ิาง ข้อยก

ต่ิวอย่างชุ่มช่นช่าติิพ่นธ์ุท่ี่�ที่ำาไร่หมุนเว่ยน ไร่หมุนเว่ยนคือรูปแบ่บ่การผู้ลิติท่ี่�ร่กษ์าระบ่บ่นิเวศัน์ ม่การก่ก

เก็บ่คาร์บ่อนม่การใช้่ Carbon Footprint ติำ�ามาก แต่ิไม่ม่บ่ที่บ่่ญญ่ติิใดใน พ.ร.บ่.ฉบ่่บ่น่�ท่ี่�สามารถให้ที่ำาไร่

หมุนเว่ยนได้ ด่งท่ี่�ผูู้้แถลงเปิดกล่าวว่า หาก พ.ร.บ่.ยง่บ่่งค่บ่ใช้่ จัะนำาไปสู่การสิ�นสุดการที่ำาไร่หมุนเว่ยน 

และวิถ่การเกษ์ติรอื�น ๆ ท่ี่�นอกเหนือจัากกฎหมายกำาหนด

 ส่วนต่ิอมาข้อง พ.ร.บ่.หากเป็น EEC ก็ม่การต่ิ�งซุูปเปอร์บ่อร์ด หากเป็นพื�นท่ี่�อนุร่กษ์์ม่คณ์ะ

กรรมการอุที่ยานแห่งช่าติิ โดยร่ฐมนติร่กระที่รวงที่ร่พยากร ฯ เป็นประธาน ข้้าราช่การกระที่รวงต่ิาง ๆ 

เป็นกรรมการ และให้ม่กรรมการผูู้้ที่รงท่ี่านวุฒิไม่เกิน 7 คน โดยก่�งหน่�งมาจัากภาคเอกช่น กรรมการชุ่ดน่�

ม่อำานาจักำาหนดพื�นท่ี่� เพิกถอน ระเบ่่ยบ่ต่ิาง ๆ กล่าวคือเป็นผูู้้กำาหนดนโยบ่ายพื�นท่ี่�อนุร่กษ์์ท่ี่�งหมด แต่ิ

ส่ดส่วนคณ์ะกรรมการด่งกล่าวไม่ม่ภาคประช่าช่นแม้แต่ิคนเด่ยว

 ท่ี่านวราวุธ ศิัลปะอาช่า ร่ฐมนติร่กระที่รวงที่ร่พยากรธรรมช่าติิ ฯ เคยบ่อกว่าสืบ่สานปณิ์ธาน

ข้องพ่อ ผู้มข้อเร่ยนประธาน และพ่�น้องประช่าช่น ปี 2539 ท่ี่านบ่รรหาร พ่อข้องท่ี่านวราวุธเห็นด้วยก่บ่ 

พ.ร.บ่.ป่าชุ่มช่น ในป่าอนุร่กษ์์ แต่ิท่ี่านวราวุธท่ี่�บ่อกว่าเห็นด้วยก่บ่ป่าชุ่มช่น แต่ิไม่สามารถจ่ัดต่ิ�งป่าชุ่มช่น

ได้แม้แต่ิติารางนิ�วเด่ยว 

 สุดท้ี่ายข้้อเสนอคือ ว่นน่�ทุี่กพื�นท่ี่�ม่รูปธรรมจัะต้ิองคงความเป็นชุ่มช่นด่�งเดิม สอง ต้ิองผู้ล่กด่น

สิที่ธิชุ่มช่นติามร่ฐธรรมนูญท่ี่�ไม่ใช่่หน้าท่ี่�ข้องร่ฐ ข้้อเสนอสำาค่ญ น่บ่จัากน่�ไปจัะสื�อสารก่บ่พ่�น้องประช่าช่น

ว่าไม่ต้ิองเลือกพรรคช่าติิไที่ยพ่ฒนาท่ี่�ม่ท่ี่านวราวุธ ศิัลปะอาช่า ท่ี่�เป็นร่ฐมนติร่อ่กต่ิอไป ข้้อสุดท้ี่าย จัากน่�

ไป พ.ร.บ่.จัะแก้ไข้ทุี่ก 5 ปี คือปี 2567 รวมท่ี่�งจัะม่การเลือกต่ิ�งคร่�งต่ิอไป ว่นน่�ผู้มอยากสื�อสารก่บ่พ่�น้องว่า 

ก่อนเลือกต่ิ�งให้ถามพรรคว่าจัะแก้ไข้ พ.ร.บ่.ท่ี่�ง 3 ฉบ่่บ่หรือไม่ หากไม่ม่ ยืนย่นว่าต้ิองไม่เลือกพรรคน่�นอ่ก

 ท้ี่ายสุด ผู้มคิดว่า ท่ี่านวราวุธ ศิัลปะอาช่า ควรถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจัจัากสภาท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สุดในโลก 

และข้อแสดงความผิู้ดหว่งก่บ่ไปยง่ต่ิวแที่นพรรคฝ่่ายค้านปัจัจุับ่่น ท่ี่�ไม่อภิปรายท่ี่านวราวุธในสภา

 นัที่ยา: น่ที่ยา แท่ี่นมาก สมาชิ่กสภาประช่าช่น จ่ังหว่ดติร่ง เครือข่้ายปฏิิรูปท่ี่�ดินเทืี่อกเข้าบ่รรท่ี่ด: 

กราบ่เร่ยนท่ี่านประธานท่ี่�เคารพ ผูู้้เข้้าร่วมฟัังอภิปราย และผูู้้ส่งเกติการณ์์ ดิฉ่นนางน่ที่ยา แท่ี่นมาก ข้อ

อภิปรายรูปธรรมการจ่ัดการพื�นท่ี่�รูปแบ่บ่โฉนดชุ่มช่นท่ี่�ช่าวบ้่านอยู่อย่างม่ความสุข้ แต่ิถูกร่ฐบ่าลเมินเฉย 

ร่ฐบ่าลไม่ร่บ่รองสิที่ธิชุ่มช่น ไม่ร่บ่แนวที่างจ่ัดการท่ี่�ดิน และที่ร่พยากรในรูปแบ่บ่โนดชุ่มช่น
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 ดิฉ่นข้อเสนอรูปธรรมการใช้่สิที่ธิชุ่มช่นในการจ่ัดการท่ี่�ดิน และที่ร่พยากรธรรมช่าติิ และสิ�ง

แวดล้อม สร้างส่งคมเป็นธรรมและเป็นสุข้ ที่างด้านเศัรษ์ฐกิจั ส่งคม และว่ฒนธรรม หรือท่ี่�เราเร่ยกว่า 

ธรรมนูญชุ่มช่น ภายใต้ิกรอบ่แนวที่างโฉนดชุ่มช่นท่ี่�ม่หล่กการ 8 ข้้อ ด่งน่�

 หน่�ง ชุ่มช่นสามารถดำาเนินการได้ก่บ่ท่ี่�ดินทุี่กประเภที่เพื�ออยู่อาศ่ัย และที่ำากิน สอง บุ่คคลจัะต้ิอง

รวมต่ิวก่นเป็นชุ่มช่น สาม รูปแบ่บ่การบ่ริหารจ่ัดการให้ข่้�นก่บ่พื�นท่ี่� หรือวิถ่ว่ฒนธรรม ส่� ม่คณ์ะกรรมการ

บ่ริหารจ่ัดการชุ่มช่น ห้า ชุ่มช่นต้ิองม่กฎระเบ่่ยบ่กติิกา แผู้นการจ่ัดการท่ี่�ย่ดถือปฏิิบ่่ติิร่วมก่น หก ระบ่บ่

กรรมสิที่ธิ�เชิ่งซู้อน บุ่คคลต้ิองข่้�นก่บ่ชุ่มช่นเพื�อใช้่ประโยช่น์ เจ็ัด อำานาจัต้ิองเป็นข้องชุ่มช่นในการบ่ริหาร

จ่ัดการ ท่ี่�ดินซืู�อข้ายไม่ได้ แปด เพื�อป้องก่นการซืู�อข้ายท่ี่�ดินให้นายทุี่น แต่ิสามารถสืบ่ที่อดได้ นิยามโฉนด

ชุ่มช่น คือสิที่ธิชุ่มช่นในการบ่ริหารจ่ัดการที่ร่พยากรธรรมช่าติิ และสิ�งแวดล้อมท่ี่�อยู่บ่นพื�นฐานความ

สมดุล และย่�งยืนข้องระบ่บ่นิเวศัน์ วิถ่ช่่วิติ เศัรษ์ฐกิจั ส่งคม และว่ฒนธรรม ภายใต้ิหล่กการสิที่ธิ เสร่ภาพ 

ภราดรภาพ การจ่ัดการโฉนดชุ่มช่นต้ิองม่คณ์ะกรรมการบ่ริหารจ่ัดการซู่�งได้ร่บ่การเลือกสรรจัากสมาชิ่ก 

การบ่ริหารจ่ัดการต้ิองเป็นไปภายใต้ิกรอบ่หล่กการโฉนดชุ่มช่นด่งท่ี่�กล่าวมา

 กรอบ่บ่ริหารจ่ัดการคือ จ่ัดที่ำาข้้อมูลพื�นฐานสมาชิ่ก จ่ัดที่ำาแนวเข้ติพื�นท่ี่�ชุ่มช่นให้ช่่ดเจัน จ่ัดที่ำา

แปลงท่ี่�ดินที่ำากินป่าชุ่มช่น จ่ัดที่ำากติิกาชุ่มช่นในการอยู่ร่วมก่นระหว่างคนก่บ่คน คนก่บ่ป่า คนก่บ่สิ�ง

แวดล้อม จ่ัดให้ม่กองทุี่นข่้บ่เคลื�อนเพื�อใช้่ในกิจักรรมต่ิาง ๆ ข้องชุ่มช่น จ่ัดที่ำาแผู้นการจ่ัดการด้าน

ที่ร่พยากรธรรมช่าติิ และสิ�งแวดล้อมที่างช่่วภาพ เพื�อความอุดมสมบู่รณ์์ข้องดิน นำ�า ป่า ส่ติว์นำ�า ส่ติว์ป่า สิ�งม่
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ช่่วิติ รวมท่ี่�งคน จ่ัดที่ำาแผู้นการจ่ัดการด้านเศัรษ์ฐกิจั ส่งเสริมสน่บ่สนุนให้สมาชิ่กที่ำาการเกษ์ติรแบ่บ่หลาก

หลาย สมดุล และย่�งยืน เพื�อยกระด่บ่ท่ี่านภาพช่่วิติข้องชุ่มช่น เพื�อให้เกิดความสมดุลต่ิอระบ่บ่นิเวศัน์ 

 ยางพาราเป็นรายได้หล่กข้องคนเทืี่อกเข้าบ่รรท่ี่ดมายาวนาน ก่อนหน้าน่�เมื�อ 40 ปีท่ี่�แล้ว คน

เทืี่อกเข้าบ่รรท่ี่ด กร่ดยางพาราเล็กน้อย เก็บ่ผู้ลไม้ในสวนไปข้าย ก็สามารถอยู่ได้ติามอ่ติภาพ แต่ิมาถ่งยุค

ปัจัจุับ่่นเราไม่สามารถอยูไ่ด้ แต่ิหากเราที่ำาการเกษ์ติรแบ่บ่หลากหลาย สมดุล และย่�งยืน เราสามารถอยูไ่ด้

อย่างสบ่าย พวกเราปลูกยางพารา กาแฟั สะติอ เน่ยง จัำาปาดะ ทุี่เร่ยน ม่งคุด ลองกอง ลางสาด สละ เล่�ยง

เป็ด เล่�ยงไก่ เล่�ยงปลา และอื�น ๆ หากในสวนข้องเราม่พืช่หลากหลายช่นิดด่งท่ี่�กล่าวมา ยางพารากร่ดได้

ติลอดปี เว้นแต่ิหน้าฝ่น หรือ ฤดูยางผู้ล่ดใบ่ เราก็ย่งม่ผู่้กผู้ลไม้ ท่ี่�สามารถเก็บ่เก่�ยวผู้ลผู้ลิติได้ติลอดปี หาก

ที่ำาการเกษ์ติรแบ่บ่หลากหลาย ทุี่กครอบ่คร่วม่ท่ี่านภาพช่่วิติท่ี่�ด่ข่้�นอย่างแน่นอน ใช้่ท่ี่�ดินทุี่กติารางนิ�วให้

เกิดประโยช่น์สูงสุด พื�นท่ี่�จัะเกิดความอุดมสมบู่รณ์์ข้องระบ่บ่นิเวศัน์

 ท่ี่านประธานท่ี่�เคารพ หากแม้นว่า ชุ่มช่นในเข้ติป่า หรือชุ่มช่นเมือง ได้จ่ัดที่ำารูปแบ่บ่โฉนดชุ่มช่น 

ส่งคมไที่ยจัะงดงามเพ่ยงไร เศัรษ์ฐกิจั ส่งคม ว่ฒนธรรมด่ข่้�น ความเหลื�อมลำ�าจัะหมดไป การสร้างความ

สมดุลข้องระบ่บ่นิเวศัน์ ความหลากหลายข้องพ่นธ์ุพืช่ พ่นธุกรรม ท่ี่�เป็นฐานความม่�นคงอาหาร แต่ิพ่�น้อง

ต้ิองรวมต่ิวก่นช่่วยสร้างช่่วยที่ำา จ่ังจัะเกิดข่้�นได้ ข้อให้พ่�น้องสน่บ่สนุน และส่งเสริมผู้ล่กด่นโฉนดชุ่มช่นให้

เกิดข่้�นในแผู่้นดินไที่ยอย่างกว้างข้วาง

 ท่ี่านประธานท่ี่�เคารพ ท่ี่�ผู่้านมา พวกเราไม่เคยฝ่ากความหว่งก่บ่ร่ฐ ราช่การ เว้นแต่ิจัะม่การ

ปฏิิรูป ปร่บ่เปล่�ยนจัากการปกครอง การเป็นนายกำาหนดช่ะติากรรมประช่าช่น มาเป็นผูู้้ร่บ่ใช้่ประช่าช่น 

เราข้อใช้่สิที่ธิความเป็นคนติามหล่กสิที่ธิมนุษ์ยช่น ยืนหยด่ต่ิอสู้ เพื�อสร้างโฉนดชุ่มช่นต่ิอไป ถ่งแม้ว่าสิ�งด่ 

ๆ ท่ี่�ชุ่มช่นที่ำา ร่ฐบ่าลไม่เห็น ไม่ใส่ใจั ไม่เอาโฉนดชุ่มช่น 

 ร่ฐบ่าลพยายามแยกคนออกจัากป่า แยกคนออกจัากระบ่บ่นิเวศัน์ ท่ี่�ง ๆ ท่ี่�คนเป็นส่วนหน่�งข้อง

ระบ่บ่นิเวศัน์ ถามว่า ร่กษ์าป่าเพื�ออะไร เพื�อใคร ร่ฐบ่าลม่นโยบ่ายแก้ไข้ปัญหาท่ี่�ดินในเข้ติป่าอนุร่กษ์์ ติาม

มติิ 26 พฤศัจิักายน 2561 พร้อมก่บ่ พ.ร.บ่.อุที่ยานแห่งช่าติิ พ.ร.บ่.สงวน และคุ้มครองส่ติว์ป่า 2562 และ

ย่งม่กฎหมายลำาด่บ่รองออกมา โดยช่าวบ้่านไม่ม่ส่วนร่วมแต่ิอย่างใด อำานาจัข้องชุ่มช่นอยู่ภายใต้ิอธิบ่ด่ช่่�

ช่ะติากรรม หากกฎหมายออกบ่่งค่บ่ใช้่ พวกเราชุ่มช่นต้ิองอยู่ในการกำาหนดข้องอุที่ยาน อยู่บ้่านตินเอง

เหมือนอยู่ในคุก เงื�อนไข้การอยู่ได้คราวละ 20 ปี อนาคติข้องลูกหลานจัะอยู่ต่ิอหรือไม่ต้ิองข่้�นอยู่ก่บ่อธิบ่ด่ พ่�

น้องท่ี่�ถูกดำาเนินคด่ ก็ไม่สามารถเข้้าสู่การสำารวจัได้ จ่ังต้ิองเส่ยสิที่ธิท่ี่�ดินที่ำากิน ท่ี่�ดินที่ำากินถูกย่ดคืนโดยไม่ม่

ข้้อแม้ใด ๆ ฉะน่�นกฎหมาย และกระบ่วนการท่ี่�กล่าวไปท่ี่�งหมดน่� ซู่�งอุที่ยานจัะบ่่งค่บ่ใช้่ก่บ่ชุ่มช่น ดิฉ่นข้อให้

หยุดไว้ก่อน เพื�อที่บ่ที่วนปร่บ่ปรุงให้สอดคล้องก่บ่วิถ่ชุ่มช่น อย่าให้ประเที่ศัไที่ยกลายเป็นประเที่ศัอุที่ยาน

 สุน่: ข้อถามเพิ�มเติิมว่าจัะอภิปรายไม่ไว้วางใจัใคร

 นัที่ยา: อภิปรายไม่ไว้วางใจัคณ์ะร่ฐบ่าล พลเอกประยุที่ธ์ ท่ี่�ไม่สนใจัไม่เอาแนวที่างโฉนดชุ่มช่น 

และแนวที่างท่ี่�ชุ่มช่นได้เสนอไป
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 สุน่: ท่ี่านต่ิอไป ข้ออนุญาติบ่อกล่วงหน้า 2 ชื่�อเพื�อจัะเติร่ยมต่ิว ท่ี่านพงษ์์ศ่ักดิ� ต้ินนำ�าเพช่ร 

สมาชิ่กสภาประช่าช่น จ่ังหว่ดเพช่รบุ่ร่ พ่�น้องช่าวกะเหร่�ยงบ่างกลอย และท่ี่านวิชุ่น่ย ศิัลาศัร่ สมาชิ่กสภา

ประช่าช่น จ่ังหว่ดช่่ยภูมิ เครือข่้ายปฏิิรูปท่ี่�ดินภาคอ่สาน ข้อเชิ่ญท่ี่านพงษ์์ศ่ักดิ�

 พิ่งษ์์ศัักดิ�: ข้อกราบ่สว่สด่ ท่ี่านประธานสภาท่ี่�เคารพ ผู้มนายพงษ์์ศ่ักดิ� ต้ินนำ�าเพช่ร สมาชิ่กสภา

ประช่าช่น จ่ังหว่ดเพช่รบุ่ร่ พ่�น้องช่าวกะเหร่�ยงบ่างกลอย จัะพูดในเรื�องการจ่ัดการปัญหาข้องร่ฐบ่าล เรา

จัะเห็นว่ากฎหมายป่าไม้ฉบ่่บ่ใหม่ไม่เห็นชุ่มช่นท้ี่องถิ�นด่�งเดิม ท่ี่�ง ๆ ท่ี่�ชุ่มช่นท้ี่องถิ�นอยู่มาก่อนจัะม่ พ.ร.บ่. 

ต่ิาง ๆ ข้้อสอง ปัญหาชุ่มช่น คือ ชุ่มช่นในเข้ติกลุ่มป่าติะว่นติก ได้แก่ บ่างกลอย หนองหญ้าปล้อง ย่งไม่ได้

ร่บ่การแก้ไข้จัากร่ฐ ข้้อสาม ชุ่มช่นไม่สามารถเข้้าไปใช้่ประโยช่น์ที่ร่พยากรป่าไม้ติามวิถ่ด่�งเดิม 

 การท่ี่�กฎหมายฉบ่่บ่ใหม่ กำาหนดให้ชุ่มช่นอยูไ่ด้ในระยะ 20 ปี บ่างกลอยจัะไปอยูท่่ี่�ไหน พ่�น้อง

จัำานวนมากยง่ไม่ม่ท่ี่�ดินที่ำากิน และปัญหาการใช้่ที่ร่พยากรป่าไม้ และข้อกล่าวถ่งการจ่ัดการท่ี่�ไม่เป็นธรรม

ก่บ่พวกผู้ม เช่่น การเผู้าบ้่าน การจ่ับ่กุมดำาเนินคด่ช่าวบ้่าน ด่งน่�น ผู้มข้อไม่ไว้วางใจัร่ฐมนติร่นายวราวุธ ท่ี่�

กล่าวว่า ช่าวบ้่านกินด่อยู่ด่ แต่ิความจัริงแล้วชุ่มช่นม่ปัญหายืดเยื�อ และไม่ได้ร่บ่การแก้ไข้ปัญหาอย่าง

จัริงจ่ัง

 

สุน่: ท่ี่านพงษ์์ศ่ักดิ� ได้กล่าวถ่งกรณ่์การถูกอพยพ ถูกเผู้าบ้่าน ถูกดำาเนินคด่ และไม่ได้ร่บ่การแก้ไข้ปัญหา 

รวมท่ี่�ง ก่งวลต่ิอกรณ่์ คที่ช่.ท่ี่�ไม่ได้แก้ไข้การดำาเนินช่่วิติ ติามเกณ์ฑ์์ 20 ปี จ่ังม่คำาถามต่ิอร่ฐบ่าลว่า ย่ง

แก้ไข้ปัญหาไม่ได้ อนาคติอ่ก 20 ปีจัะแก้ไข้อย่างไร
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 วิชุ่นัย: กราบ่เร่ยนท่ี่านประธานสภาประช่าช่นท่ี่�เคารพ ท่ี่านรองประธานสภาท่ี่�งสองท่ี่าน ท่ี่านผูู้้

อภิปรายทุี่กท่ี่าน และผูู้้ร่วมประชุ่มสภาประช่าช่น ดิฉ่นนางสาววิชุ่น่ย ศิัลาศัร่ สมาชิ่กสภาประช่าช่น 

จ่ังหว่ดช่่ยภูมิ อภิปรายในญ่ติติิ การนำานโยบ่ายท่ี่�ดิน หรือ คที่ช่.ในการจ่ัดการท่ี่�ดินเป็นความล้มเหลว 

กรณ่์ชุ่มช่นบ่่อแก้ว อำาเภอคอนสาร จ่ังหว่ดช่่ยภูมิ

 ท่ี่�มาข้อง คณ์ะกรรมการนโยบ่ายท่ี่�ดินแห่งช่าติิ หรือ คที่ช่. เกิดจัากการร่ฐประหารเมื�อว่นท่ี่� 22 

พฤษ์ภาคม 2557 การแถลงต่ิอสภานิติิบ่่ญญ่ติิแห่งช่าติิเมื�อว่นศุักร์ท่ี่� 12 ก่นยายน 2557 ด้านท่ี่� 3 ข้้อ 3.7 

และมติิคณ์ะร่ฐมนติร่เห็นช่อบ่ว่นท่ี่� 14 ตุิลาคม 2557 ผู่้านการพิจัารณ์าจัากคณ์ะกรรมการกฤษ์ฎ่กาแล้ว 

ให้ประกาศัในพระราช่กิจัจัานุเบ่กษ์า ลงว่นท่ี่� 15 ตุิลาคม 2557 ม่ผู้ลบ่่งค่บ่ใช้่ต่ิ�งแต่ิ ว่นท่ี่� 16 ตุิลาคม 

2557 และในกระบ่วนการ คที่ช่.นำากฎหมาย และหล่กเกณ์ฑ์์มาบ่่งค่บ่ใช้่ก่บ่ชุ่มช่น ท่ี่�สำาค่ญคือ เป็นการนำา

เอาชุ่มช่นไปอยู่ในกรอบ่กฎหมายท่ี่�จัำาก่ดสิที่ธิชุ่มช่น โดยชุ่มช่นไม่ม่สิที่ธิออกแบ่บ่ และม่ส่วนร่วมจ่ัดการ

ท่ี่�ดิน ร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ และคณ์ะร่ฐมนติร่ พยายามผู้ล่กด่นชุ่มช่นด่�งเดิมออกจัากท่ี่�ดินข้องตินเอง ด้วยหล่ก

เกณ์ฑ์์ วิธ่การ ท่ี่านสมบ่่ติิ ผูู้้ได้ร่บ่สิที่ธิในล่กษ์ณ์ะจัำาก่ดสิที่ธิ เช่่น ต้ิองเป็นผูู้้ยากไร้ ไม่ม่ท่ี่�ดินที่ำากิน หรือม่

รายได้ไม่เกิน 30,000 บ่าที่ต่ิอคนต่ิอปี ซู่�งเท่ี่ยบ่เค่ยงก่บ่กรณ่์บ่่อแก้ว จัะไม่เป็นผู้ลด่ เนื�องจัากกรณ่์บ่่อแก้ว

ได้ร่บ่ผู้ลกระที่บ่จัากโครงการร่ฐ จัากการประกาศัเข้ติป่าสงวนแห่งช่าติิ 2516 และนำาป่าสงวนฯ ส่มปที่าน

ให้องค์การอุติสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) และผู้ล่กด่นพ่�น้องออกจัากชุ่มช่นในปี 2521 แต่ิข้บ่วนการพ่�น้อง

ประช่าช่นม่การเร่ยกร้อง และข่้บ่เคลื�อนจันเกิดกลไกแก้ไข้ปัญหา แต่ิก็ไม่ได้แก้ไข้ปัญหาให้พ่�น้องได้ ที่ำาให้

ชุ่มช่นบ่่อแก้วเข้้ายด่ท่ี่�ดินด่�งเดิมข้องตินเองเมื�อปี 2552 และต่ิ�งชุ่มช่นบ่่อแก้วในปัจัจุับ่่น 

 หล่งจัากพ่�น้องเข้้าอยู่ในชุ่มช่นบ่่อแก้ว ออป. ได้แจ้ังความดำาเนินคด่ฟ้ัองข่้บ่ไล่พ่�น้องออกจัาก

พื�นท่ี่� แต่ิชุ่มช่นยืนย่นปักหล่ก เร่ยกร้องสิที่ธิในท่ี่�ดินตินเอง จันเกิดกลไกต่ิาง ๆ และการเจัรจัาต่ิอเนื�อง จัน

กระท่ี่�งว่นท่ี่� 26 กรกฎาคม 2562 ออป.มาปักป้ายบ่่งค่บ่คด่ แต่ิพ่�น้องย่งยืนย่นไม่ออกจัากพื�นท่ี่� จ่ังเกิดการ

เจัรจัาในว่นท่ี่� 26 สิงหาคม 2562 ให้ยุติิการบ่่งค่บ่คด่ 

 จันกระท่ี่�ง ว่นท่ี่� 22 ก่นยายน 2562 ม่กระบ่วนการเจัรจัาต่ิอรอง โดยยืนย่นหล่กการโฉนดชุ่มช่น

ในการแก้ไข้ปัญหา แต่ิจัะไม่ไปอยู่ในกลไกแก้ไข้ปัญหาข้อง คที่ช่. เพราะชุ่มช่นเห็นว่าเป็นการจัำาก่ดสิที่ธิ

ชุ่มช่นไม่ให้ชุ่มช่นออกแบ่บ่จ่ัดการที่ร่พยากรเอง ไม่ใช่่การให้สิที่ธิชุ่มช่นแต่ิอย่างใด จ่ังม่ข้้อเสนอว่า หน่�ง 

การต่ิ�งอนุกรรมการต่ิาง ๆ ควรให้ผูู้้ม่ส่วนเก่�ยวข้้อง และชุ่มช่นเข้้าร่วมออกแบ่บ่ และต่ิดสินใจัแก้ไข้ปัญหา

ระด่บ่ต่ิาง ๆ เช่่น ระด่บ่จ่ังหว่ด สอง ข้อให้ม่การที่บ่ที่วน หรือแก้ไข้เรื�องระเบ่่ยบ่ คที่ช่.

 ท่ี่านประธานท่ี่�เคารพ ดิฉ่นข้อไม่ไว้วางใจันายกร่ฐมนติร่ และคณ์ะร่ฐมนติร่ และเสนอให้ที่บ่ที่วน 

คที่ช่.ข้อบ่ท่ี่านค่ะท่ี่านประธาน

 สุน่: เป็นญ่ติติิเรื�องโฉนดชุ่มช่น ก่บ่ คที่ช่. ส่งเกติว่าบ่างท่ี่านอาจัจัะอภิปรายควบ่หลายญ่ติติิ แต่ิม่

ประเด็นเน้นช่่ดเจัน และเป็นเส่ยงจัริงจัากพ่�น้องประช่าช่น ต่ิอไปข้อเชิ่ญอาจัารย์เพิ�มศ่ักดิ� ประธานสภา

ดำาเนินการต่ิอ

 เพิิ่�ม่ศัักดิ�: เชิ่ญท่ี่านวิที่ว่ส
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 วิที่วัส: กราบ่เร่ยนประธานสภาประช่าช่น และเพื�อนสมาชิ่กสภาประช่าช่น ผู้มวิที่ว่ส เที่พสง 

สมาชิ่กสภาประช่าช่นส่ดส่วนกลุ่มช่าติิพ่นธ์ุช่าวเล ว่นน่�จัะมาอภิปรายไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์

โอช่า ในห่วข้้อการบ่่ายเบ่่�ยงปฏิิญญาสากลว่าด้วยสิที่ธิช่นเผู่้าพื�นเมือง ว่าในประเที่ศัไที่ยไม่ม่ช่นเผู่้าพื�น

เมือง และในการดำาเนินการออกกฎหมาย นโยบ่ายข่้ดต่ิอร่ฐธรรมนูญ พ.ศั.2560 มาติรา 70 และละเลย

มติิคณ์ะร่ฐมนติร่ 2 มิถุนายน 2553 ว่าด้วยการคุ้มครองวิถ่ช่่วิติช่าวเล บ่ริหารงานกระที่รวงให้ออก

กฎหมายลิดรอนสิที่ธิประช่าช่น 

 ข้อกล่าวถ่งกลุ่มช่าติิพ่นธ์ุในประเที่ศัไที่ย ซู่�งม่การบ่่นท่ี่กว่าม่ 60 กว่ากลุ่มช่าติิพ่นธ์ุ และม่ 40 

กว่าช่นเผู่้าซู่�งยอมร่บ่ว่าตินเองเป็นช่นเผู่้าพื�นเมือง ในภาคใต้ิม่ 5 กลุ่มช่าติิพ่นธ์ุ ม่ช่นเผู่้ามอแกน มอแกลน 

อูร่กลาโว้ย มานิ และ โอร่งอ่สล่

 ว่นน่� ผู้มจัะอภิปรายห่วข้้อกลุ่มช่าติิพ่นธ์ุช่าวเลท่ี่�อาศ่ัยในช่ายฝั่�ง 5 จ่ังหว่ดอ่นดาม่น ด่�งเดิมกลุ่ม

ช่าติิพ่นธ์ุช่าวเลอยู่มาก่อนจัะม่ประเที่ศัไที่ย หล่งจัากน่�นมาม่ประว่ติิศัาสติร์ก่บ่ประเที่ศัไที่ย ไม่ว่าจัะ

เป็นการอพยพโยกย้ายไปหล่เป๊ะ ในสม่ยร่ช่กาลท่ี่� 5 นำาไปสู่การปักปันดินแดน ให้เกาะหล่เป๊ะเป็นข้อง

ประเที่ศัไที่ย ในบ่่นท่ี่กประว่ติิศัาสติร์ถลาง ช่าวเลภูเก็ติต่ิอสู้ก่บ่ศ่ักพม่า ต่ิอมาช่าวเลได้ร่บ่พระราช่ที่าน

นามสกุล ช่่วง พ.ศั.2502-2504 น่บ่เป็นเวลามากว่า 60 ปีท่ี่�ช่าวเลได้ร่บ่การยอมร่บ่การเป็นพลเมือง การ

ม่ส่วนร่วมในการพ่ฒนา และความสยามประเที่ศั

 ปัจัจุับ่่นกลุ่มช่าติิพ่นธ์ุช่าวเลม่ 46 ชุ่มช่นในพื�นท่ี่� 5 จ่ังหว่ดอ่นดาม่น คือ ภูเก็ติ พ่งงา สตูิล ระนอง 

และกระบ่่� จัำานวนประช่ากรรวม 14,000 คน แบ่่งออกเป็น 3 ช่นเผู่้า ช่นเผู่้ามอแกน ช่นเผู่้ามอแกลน ช่น

เผู่้าอูร่กลาโว้ย อาศ่ัยอยู่ช่ายฝั่�ง และติามเกาะแก่งมาแต่ิด่�งเดิม ม่วิถ่ช่่วิติอดออม เคารพธรรมช่าติิ ใช้่ท่ี่�ดิน 

ที่ร่พยากรแบ่บ่สมบ่่ติิร่วม ท่ี่�ดินใช้่อาศ่ัย และที่ำากิน ใช้่ฝั่งศัพ เป็นพื�นท่ี่�ที่ำาพิธ่กรรมติามศัาสนาข้องช่าวเล 

 ต่ิอมานโยบ่ายการส่มปที่านเหมืองแร่ม่การบุ่กรุกพื�นท่ี่� ม่การนำาเอกสารสิที่ธิ�ไปออกเอกสารสิที่ธิ�

ส่วนบุ่คคล ที่ำาให้ช่าวเลกลายเป็นผูู้้บุ่กรุกในท่ี่�ดินข้องตินเอง โดยท่ี่�ผู่้านมาคิดว่า ท่ี่�ดินเป็นสมบ่่ติิร่วมท่ี่�ใช้่

ร่วมก่น ไม่เคยนำาไปออกเอกสารสิที่ธิ� 

 ต่ิอมาม่นโยบ่ายท่ี่องเท่ี่�ยว ช่าวเลใน 5 จ่ังหว่ดอ่นดาม่นไม่ได้ม่ส่วนร่วมในการคิด ออกแบ่บ่ 

วางแผู้นการท่ี่องเท่ี่�ยว ไม่ได้ม่โอกาสนำาเสนอวิถ่ช่่วิติท่ี่�ม่ท่ี่านค่าอยู่ก่บ่ธรรมช่าติิอย่างสอดคล้องเท่ี่าท่ี่นก่บ่

ธรรมช่าติิ เพราะฉะน่�นการท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�เกิดข่้�น จ่ังคำาน่งถ่งมูลค่า ไม่ได้คำาน่งถูกท่ี่านค่า โดยเฉพาะอุที่ยา

นฯ เดิมช่าวเลด่ใจัว่าจัะใช้่พื�นท่ี่�เพื�อการอนุร่กษ์์ และอุดมสมบู่รณ์์ ช่าวเลอยูไ่ด้ แต่ิกลายเป็นอุที่ยานเพื�อ

การท่ี่องเท่ี่�ยว ติรงไหนเป็นพื�นท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยว จัะห้ามช่าวเลหากิน จ่ังแสดงให้เห็นว่า ร่ฐบ่าลบ่ริหารงานให้

เกิดความเหลื�อมลำ�าที่างส่งคม

 ปัญหายง่ไม่เฉพาะเท่ี่าน่� ม่ 25 ชุ่มช่นไม่ม่เอกสารสิที่ธิ�เป็นอย่างน้อย ปัญหาพื�นท่ี่�ที่ำากินที่างที่ะเล

ท่ี่�ที่ำากินด่�งเดิม ช่าวเลใช้่ที่ะเลแบ่บ่หมุนเว่ยน หากินไปติามฤดูกาล แหล่งธรรมช่าติิต่ิาง ๆ คือท่ี่�ส่กการะ 

และเคารพ ก่อนออกที่ะเลจัะที่ำาพิธ่กรรมบ่อกกล่าว ในส่วนท่ี่�เราเร่ยกว่า เปิงพ่ด หากิน ที่ะเลหมุนเว่ยน 

คือ บ่าก่ติ จุัดต่ิาง ๆ เป็นเพิงพ่กข้องพ่�น้องช่าวเลจัะไปที่างอ่าวติะว่นติก ยามลมมาติะว่นออก ช่่วงน่�คือลม

มรสุมลมมาจัากติะว่นติก น่�เป็นวิถ่ด่�งเดิมข้องช่าวเล

 ปัญหาสุสานข้องช่าวเลอยูใ่นเข้ติพื�นท่ี่�ประกาศัข้องร่ฐ ม่ 15 แห่ง ไม่ถูกร่บ่รองเป็นสุสาน หรือ
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ป่าช้่า ท่ี่�ง ๆ ท่ี่�พิสูจัน์ได้ว่า กระดูกฝั่งก่อนการประกาศัเข้ติร่ฐใด ๆ ไม่ว่าจัะเป็นเข้ติอุที่ยาน เข้ติป่าสงวน 

เข้ติป่าช่ายเลน เป็นต้ิน 

 การสูญเส่ยความภาคภูมิใจัในว่ฒนธรรมข้องช่าวเล เกิดจัากการอคติิที่างส่งคม ไม่ยอมร่บ่คำาว่า

ช่นเผู่้าพื�นเมือง ไม่ยอมร่บ่ว่าช่าวเลอยู่มาก่อน แต่ิกล่บ่ให้เร่ยกว่า “ช่าวไที่ยใหม่” เป็นการบ่ริหารงาน 

และความผิู้ดพลาด ม่นามสกุลพระราช่ที่านมา 60 ปี แต่ิย่งม่ช่าวเล 600 คน ไม่ได้ร่บ่บ่่ติรประช่าช่น ต้ิอง

เผู้ชิ่ญก่บ่ปัญหาส่งคม เดินที่าง ที่ำามาหากินไม่ได้ หากไปที่ำางานร่บ่จ้ัางจัะถูกโกงค่าแรง หากข่้�นฝั่�ง จัะถูก

จ่ับ่ข้้อหาคนต่ิางด้าว เพราะถือบ่่ติรเลข้ศูันย์ 

 โดยภาพรวม ปัญหาท่ี่�งหมดเป็นปัญหาเชิ่งโครงสร้างมาจัากการพ่ฒนาท่ี่�ไม่สมดุล โดยเฉพาะการ

ส่งเสริมการท่ี่องเท่ี่�ยว การประกาศัเข้ติอนุร่กษ์์ นโยบ่าย มาติรการที่างส่งคมท่ี่�เกิดจัากอคติิที่างว่ฒนธรรม

ต่ิอความเป็นช่าติิพ่นธ์ุ ส่งผู้ลให้เบ่่ยดข่้บ่วิถ่ช่่วิติว่ฒนธรรมข้องช่าวเล แม้ว่า ประเที่ศัไที่ยได้ลงนาม

ปฏิิญญาสากลว่าด้วยสิที่ธิช่นเผู่้าพื�นเมืองแล้ว ม่ร่ฐธรรมนูญไที่ย พ.ศั. 2560 มาติรา 70 คุ้มครองช่าวไที่ย

กลุ่มช่าติิพ่นธ์ุ และมติิคณ์ะร่ฐมนติร่ 2 มิถุนายน 2553 จ่ังน่าจัะเพ่ยงพอต่ิอการใช้่เป็นเครื�องมือแก้ไข้

ปัญหาข้องช่าวเลท่ี่�เพาะบ่่มมานานจันจัะสูญสิ�นความเป็นกลุ่มช่าติิพ่นธ์ุ ย่งก่อให้เกิดปัญหาต่ิอเนื�องไปอ่ก 

โดยมอบ่หมายให้หน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้้องนำาแผู้นปฏิิบ่่ติิติามมติิ ค.ร.ม. เช่่น ด้านความม่�นคงด้านท่ี่�อยูอ่าศ่ัย 

ต้ิองร้องข้อเป็นคร่�ง ๆ ไม่ปฏิิบ่่ติิให้เกิดรูปธรรม การประกอบ่อาช่่พประมง ต้ิองมาติกลงเป็นเรื�อง ๆ คด่ ๆ 

ไป ไม่ที่ำาให้ช่าวเลได้สามารถอยู่ที่ำากินติามวิถ่ด่�งเดิม 

 ด้านการช่่วยเหลือสาธารณ์สุข้ ท่ี่�อุที่ยานหมู่เกาะสุรินที่ร์ไม่ให้จ่ับ่ปลามาแลกข้้าวสารอาหารแห้ง 

เมื�อวานน่� พ่�น้องช่าวเลมาจัากเกาะสุรินที่ร์ เพื�อผู่้าคลอด แจ้ังผู้มว่า เข้้าโรงพยาบ่าลไปผู่้าคลอด หมอให้

จ่ัายเงินค่าค่าผู่้าคลอด 20,000 บ่าที่ ช่าวบ้่านไม่ม่เงิน จัะต้ิองแก้ปัญหาเป็นกรณ่์ ๆ ไป การแก้ปัญหา คือ 

ต้ิองคืนส่ญช่าติิ 600 คน ต่ิ�งแต่ิได้ร่บ่นามสกุลพระราช่ที่าน พ.ศั.2504 จันถ่งบ่่ดน่�ย่งที่ำางานร่บ่รองการ

เป็นพลเมืองข้องช่าวเลไม่เสร็จั

 ช่าวเลข้อบ่อกว่าร่ฐบ่าลน่� ต้ิองอยู่ภายใต้ิระบ่อบ่ประช่าธิปไติย และร่ฐธรรมนูญท่ี่�ควบ่คุมกำาก่บ่

แต่ิละกระที่รวง ให้อยู่ภายใต้ิร่ฐธรรมนูญด้วย ให้ม่ท่ี่านธรรมในการใช้่กฎหมาย แต่ิหากร่ฐบ่าลถืออำานาจั

ติน ผู้ลประโยช่น์ติน ไม่สนร่ฐธรรมนูญ ไม่กำาก่บ่กระที่รวงให้เป็นธรรม การต่ิ�งกลไกแก้ไข้ปัญหาร่วมก่น

เป็นการเคาะกะลาให้หมาด่ใจั ซืู�อเวลา ที่ำาให้ลมหายใจัช่าวเลแผู่้วลง ๆ ช่าวเล และกลุ่มช่าติิพ่นธ์ุพื�นเมือง

ได้เห็นแล้วว่า เป็นร่ฐบ่าลเผู้ด็จักาล ม่อคติิที่ำาลายวิถ่ช่่วิติว่ฒนธรรมข้องช่าวเล และกลุ่มช่าติิพ่นธ์ุ ช่นเผู่้า

พื�นเมืองชุ่มช่นท้ี่องถิ�นด่�งเดิมท่ี่�ม่ท่ี่านค่าร่วมสร้างช่าติิมายาวนาน เพื�อให้ประเที่ศักล่บ่คืนสู่ความสงบ่ 

จัำาเป็นอย่างยิ�งท่ี่�จัะเสนอให้ร่ฐบ่าลยุบ่สภา ร่ฐบ่าลต้ิองหยุดบ่ที่บ่าที่ และการบ่ริหารประเที่ศั อ่นนำาไปสู่

กล่ยุคสร้างความทุี่กข์้ยาก

 เพิิ่�ม่ศัักดิ�: ข้อบ่ท่ี่านมาก เสนอช่่ดเจัน ว่าร่ฐบ่าลพูดว่าไม่ทิี่�งใครข้้างหล่ง แต่ิช่าวเล 46 ชุ่มช่นย่งม่

ปัญหามากมาย เชิ่ญสมาชิ่กสภาประช่าช่นคนต่ิอไป ท่ี่านบ่รรจัง นะแส จ่ังหว่ดสงข้ลา (แต่ิติิดธุระ) เชิ่ญ

ท่ี่านต่ิอไป ท่ี่านสมิที่ธิ� จัากอ่าวรอยต่ิอภาคติะว่นออก และท่ี่านถาวร หล่กแหลม จ่ังหว่ดลำาปาง
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 สมิ่ที่ธิ์�: เร่ยนประธานท่ี่�เคารพ และผูู้้เข้้าร่วมประชุ่มทุี่กท่ี่าน ผู้มผูู้้ใหญ่บ้่านหมู่ท่ี่� 6 ติำาบ่ลนำ�าเป็น 

อำาเภอเข้าช่ะเมา จ่ังหว่ดระยอง เป็นต่ิวแที่นภาคประช่าช่นติำาบ่ลนำ�าเป็น อำาเภอเข้าช่ะเมา จ่ังหว่ดระยอง 

ว่นน่�ม่ประเด็นความเดือดร้อนข้องช่าวบ้่านเรื�องท่ี่�หน่�ง คือการปร่บ่ปรุงแนวเข้ติอุที่ยานเข้าช่ะเมา เข้าวง 

เรื�องท่ี่�สอง คือข้้อพิพาที่ระหว่างช่าวบ้่านก่บ่อุที่ยาน 

 ประเด็นท่ี่�หน่�ง อุที่ยานแห่งช่าติิเข้าช่ะเมา-เข้าวง ประกาศัเมื�อว่นท่ี่� 31 ธ่นวาคม 2518 ท่ี่บ่พื�นท่ี่�

ที่ำากินข้องช่าวบ้่าน 99 ราย จัำานวน 103 แปลง เนื�อท่ี่� 829 ไร่ ต่ิอมาปี 2545 เจ้ัาหน้าท่ี่�อุที่ยานปักหล่กเข้ติ 

เหมือนการสำารวจัสิที่ธิ�ว่าช่าวบ้่านที่ำากินในอุที่ยาน โดยม่มติิคณ์ะร่ฐมนติร่ 2541 รองร่บ่การที่ำากินในคร่�ง

น่�น

 และต่ิอมาปี 2545 ม่การปร่บ่ปรุงแนวเข้ติ ใช้่ภาพถ่ายพระราช่กฤษ์ฎ่กาครอบ่ ที่ำาให้กระที่บ่ก่บ่ท่ี่�

ที่ำากินช่าวบ้่านอ่ก โดยสำาน่กฟ้ั�นฟูัและพ่ฒนาพื�นท่ี่�อนุร่กษ์์ ท่ี่� ที่ส. 9006.7/2533 ลงว่นท่ี่� 14 พฤศัจิักายน 

2556 ที่ำาให้ประช่าช่นหมู่ 2, 6 และ 7 ติำาบ่ลนำ�าเป็น เดือนร้อนเพิ�มอ่กจัำานวน 81 ราย จัำานวน 81 แปลง 

ท่ี่�ง ๆ ท่ี่�ช่าวบ้่านได้ที่ำากินมาก่อน อ่กท่ี่�งแนวเข้ติย่งไม่ช่่ดเจัน ช่าวบ้่านไม่ยอมร่บ่ แที่นท่ี่�จัะเข้้ามาติรา 64 ได้ 

จ่ังเป็นการต่ิดรอนสิที่ธิข้องประช่าช่น ปัญหาหล่ก ๆข้องเข้ติอุที่ยาน คืออาจัจัะม่การแปลภาพถ่ายคลาด

เคลื�อนจัะที่ำาให้เกิดความเดือดร้อนเป็นบ่างโซูน ย่งไม่ที่ราบ่แนวเข้ติท่ี่�ช่่ดเจัน ย่งไม่ม่ข้้อสรุปจัะดำาเนินการ

ต่ิอไปอย่างไร

 เรื�องการที่ำากิน ม่ช่าวบ้่านเข้้าที่ำากินติามมติิคณ์ะร่ฐมนติร่ มิถุนายน 2541 คือที่ำากินได้ แต่ิต่ิดรอน

สิที่ธิ� เมื�อหมดหน้ากร่ดยางแล้วที่ำาอะไรไม่ได้ สรุปคือช่าวบ้่านข้อให้พิจัารณ์าถ่ายที่อดภาพถ่ายใหม่ 

 ถาวร: กราบ่เร่ยนท่ี่านประธานสภาประช่าช่นท่ี่�เคารพ ท่ี่านรองประธาน และท่ี่านผูู้้อภิปราย ผูู้้

ส่งเกติการณ์์ทุี่กท่ี่าน ผู้มนายถาวร หล่กแหลม กลุ่มช่าติิพ่นธ์ุกะเหร่�ยงภาคเหนือ สกน.ลำาปาง ว่นน่�ผู้มจัะ

อภิปรายไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า เรื�องความล้มเหลวการจ่ัดการท่ี่�ดิน และป่าไม้รวมท่ี่�ง

ร่ฐมนติร่ว่าการกระที่รวงที่ร่พยากร และสิ�งแวดล้อม 

 ข้อเสนอแยกเป็น 2 ช่่วง ช่่วงแรก ก่อนเลือกต่ิ�ง คือช่่วงร่ฐประหาร 2537 ที่ำาให้เกิดนโยบ่าย

เผู้ด็จัการ คือนโยบ่ายที่วงคืนผืู้นป่าติามคำาส่�ง คสช่. ท่ี่� 64 และม่การที่บ่ที่วนออกคำาส่�ง คสช่.ท่ี่� 66 แต่ิว่า

คำาส่�งน่�ย่งม่การดำาเนินคด่ก่บ่ผูู้้ยากไร้ซู่�งเป็นผูู้้ยากไร้ท่ี่�พิสูจัน์ว่ายากไร้จัริง กรณ่์นางแสงเดือน ติินยอด บ้่าน

แม่กวง อำาเภองาว จ่ังหว่ดลำาปาง ข้ณ์ะน่�คด่อยู่ในช่่�นศัาลฎ่กา ที่ำาให้เห็นว่าร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ล้มเหลวในการ

จ่ัดการป่าไม้ท่ี่�ดิน ท่ี่�ง ๆท่ี่�ม่คำาส่�งท่ี่� 66 คุ้มครองผูู้้ยากไร้แล้วก็ติาม

 หล่งจัากน่�นย่งม่การออกกฎหมายลิดรอนสิที่ธิประช่าช่นอย่างน้อย 4 มาติรา ได้แก่ พ.ร.บ่.อุที่ยาน

แห่งช่าติิ 2562 พ.ร.บ่.สงวนและคุ้มครองส่ติว์ป่า 2562 และ พ.ร.บ่.ป่าชุ่มช่น 2562 ลิดรอนสิที่ธิชุ่มช่น

โดยเฉพาะกลุ่มช่าติิพ่นธ์ุม่วิถ่ช่่วิติว่ฒนธรรมแติกต่ิางออกไป ซู่�งประเที่ศัไที่ยเป็นส่งคมพหุว่ฒนธรรม ด่ง

น่�น กฎหมาย คที่ช่.รวมอำานาจั ร่ฐบ่าลออกกฎหมายโดยมองไม่เห็นความแติกต่ิางข้องวิถ่ว่ฒนธรรมข้อง

ช่นเผู่้า เราได้ค่ดค้านต่ิ�งแต่ิยุค สนช่.แต่ิร่ฐบ่าลออกกฎหมายจันได้ และแม้ว่าร่ฐบ่าลจัะพยายามแก้ไข้

ปัญหาเร่งด่วน 12 เรื�อง ๆ ท่ี่�หน่�ง คือ การแก้ไข้ปัญหาการดำารงช่่วิติข้องประช่าช่น ว่าด้วยประช่าช่น
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สามารถม่ท่ี่�อยู่อาศ่ัยข้องตินเองติามความพร้อม ปร่บ่ปรุงระบ่บ่ท่ี่�ดิน ท่ี่�ที่ำากินให้ก่บ่เกษ์ติรกรให้สามารถ

เข้้าถ่ง จ่ัดที่ำาแนว กำาหนดสิที่ธิในท่ี่�ดินข้องเกษ์ติรกรให้เหมาะสม

 แต่ิสิ�งท่ี่�เราได้มา คือ คที่ช่. คที่ช่.ดำาเนินการส่งผู้ลกระที่บ่ต่ิอช่าติิพ่นธ์ุกะเกหร่�ยงซู่�งม่วิถ่ช่่วิติการ

ประกอบ่อาช่่พหล่กคือการที่ำาไร่หมุนเว่ยน ไร่หมุนเว่ยนข้องเราอยู่มาก่อนการประกาศักฎหมายอนุร่กษ์์

ข้องประเที่ศัไที่ย จัะเห็นว่าพื�นท่ี่�ส่วนใหญ่ข้องพ่�น้องกะเหร่�ยงท่ี่�ที่ำาไร่หมุนเว่ยนย่งม่ความอุดมสมบู่รณ์์ใน

พื�นท่ี่�ป่าช่่�น 1 เอ หรือ 2 เอ และม่ความย่�งยืนในการผู้ลิติอาหาร แต่ิ คที่ช่.ที่ำาให้เกิดปัญหาคือเราไม่

สามารถดำาเนินโครงการ 

 ผู้มข้อยืนย่นว่าสิที่ธิข้องกลุ่มช่าติิพ่นธ์ุ หรือประช่าช่นในพื�นท่ี่�ช่ายข้อบ่ เราถูกปล้นสิที่ธิในความ

เป็นช่าติิพ่นธ์ุ ความเป็นคน และความหลากหลายข้องพหุว่ฒนธรรม โดยร่ฐบ่าล เพราะร่ฐบ่าลกำาหนดว่า

ช่ะติาช่่วิติต้ิองที่ำามาหากินได้ในระยะ 20 ปีเท่ี่าน่�น สิที่ธิข้องเราถูกปล้นไปแล้ว โดยร่ฐบ่าล และอธิบ่ด่กรม

อุที่ยาน ด่งน่�น ความไม่ช่อบ่ธรรมน่�จัะต้ิองม่การปร่บ่ปรุง และแก้ไข้อย่างเร่งด่วน ช่าวบ้่านท่ี่�ย่งที่ำาไร่

หมุนเว่ยนเกิดความก่งวลว่าจัะไม่สามารถที่ำาไร่หมุนเว่ยนอ่กต่ิอไป

 ผู้มข้อเสนอให้กระที่รวงที่ร่พยากรและสิ�งแวดล้อม บ่รรจุัคำาว่า “ไร่หมุนเว่ยน” ในกฎหมาย

อุที่ยานปี 2562 ไม่ว่าจัะเป็นกฎหมายแม่ หรือกฎหมายลูก สอง ให้ยกเลิกพื�นท่ี่�ป่าช่่�นคุณ์ภาพ 1 เอ หรือ 

2 เอ ในพื�นท่ี่�ที่ำากินข้องกลุ่มช่าติิพ่นธ์ุ เนื�องจัากกฎหมายไม่ให้ที่ำาไร่หมุนเว่ยน สาม ให้ร่ฐบ่าลนำาแนวที่างแก้ไข้

ปัญหา โดยย่ดติามมติิคณ์ะร่ฐมนติร่ ว่นท่ี่� 3 สิงหาคม 2553 และระเบ่่ยบ่สำาน่กนายกร่ฐมนติร่ว่าด้วยการจ่ัด

ที่ำาโฉนดชุ่มช่น อาจัจัะอยู่ใน คที่ช่.มาติรา 10 วงเล็บ่ 4 ก็ติาม เพื�อแก้ไข้ปัญหาข้องพ่�น้องในเข้ติอุที่ยาน
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 สรุปผู้ลงานข้องร่ฐบ่าลท่ี่�ผู่้านมา คือ ม่การปักปันพืช่ผู้ลอาสิน ด้วยการสนธิกำาล่งข้องเจ้ัาหน้าท่ี่�

อุที่ยาน ที่หาร และป่าไม้ สอง ดำาเนินคด่ก่บ่ผูู้้ยากไร้ สาม สร้างความลำาบ่ากให้พ่�น้องในเข้ติป่าอย่างท่ี่�วถ่ง 

ไม่ม่การคืนความสุข้ ม่แต่ิการสร้างความทุี่กข์้ให้พ่�น้องประช่าช่น ด่งน่�นผู้มนายถาวร หล่กแหลม จ่ังข้อ

อภิปรายไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า เรื�องความล้มเหลวการจ่ัดการท่ี่�ดิน และป่าไม้รวมท่ี่�ง

ร่ฐมนติร่ว่าการกระที่รวงที่ร่พยากร และสิ�งแวดล้อม 

 นาร่: กราบ่เร่ยนท่ี่านประธานสภาประช่าช่นท่ี่�เคารพ ท่ี่านรองประธานสภา สมาชิ่กสภา

ประช่าช่นทุี่กท่ี่าน และผูู้้ส่งเกติการณ์์ทุี่กท่ี่าน ดิฉ่นนางสาวนาร่ วงสายช่ล อุร่กลาโว้ย เกาะ...จ่ังหว่ด

กระบ่่� ว่นน่�ดิฉ่นมายืนย่นต่ิวตินว่าเราเป็นช่าวเลอยูอ่าศ่ัยฝั่�งที่ะเลอ่นดาม่น อุร่กลาโว้ย เป็นกลุ่มช่าติิพ่นธ์ุ

ช่นเผู่้าพื�นเมืองต่ิ�งถิ�นฐานมายาวนานก่อนประเที่ศัไที่ยจัะรวบ่รวมเป็นผืู้นแผู่้นดินไที่ย ม่วิถ่ช่่วิติผูู้กพ่นก่บ่

ธรรมช่าติิ เราอยู่ท่ี่�งบ่นบ่กและที่ะเล วิถ่ที่ำามาหากิน คือใช้่ที่ะเลหมุนเว่ยน อาจัจัะไม่เป็นท่ี่�รู้ข้องคนท่ี่�อื�น 

ช่าวเลอยูใ่นจ่ังหว่ดกระบ่่� สตูิล พ่งงา ภูเก็ติ และระนอง 

 เราได้ร่บ่ผู้ลกระที่บ่จัาก พ.ร.บ่.อุที่ยาน ปี 2562 เรากลายเป็นผูู้้บุ่กรุก จัากท่ี่�เคยเป็นผูู้้บุ่กเบิ่ก 

เพราะเราไม่รู้ว่า อุที่ยานม่การสำารวจัเมื�อไร ท่ี่�ง ๆ ท่ี่�เราที่ำากินบ่ริเวณ์เกาะแก่งมานานหลายช่่�วรุ่นแล้ว ที่าง

อุที่ยานที่ำาหน่งสือติิดป้ายประกาศัให้เรารื�อถอนกระท่ี่อมเพิงพ่กข้องเรา ติามวิถ่ข้องเรา เราไม่ม่การย่ด

ท่ี่�ดินหรือม่เอกสารสิที่ธิ� เพ่ยงเป็นการที่ำามาหากินแบ่บ่หมุนเว่ยน หากช่่วงมรสุมฝั่�งติะว่นติก เราจัะย้ายไป

อยู่ฝั่�งติะว่นออก หรือหากมรสุมมาฝั่�งติะว่นออก เราจัะย้ายไปอยู่ฝั่�งติะว่นติก ท่ี่�งน่� การเกิดคลื�นมรสุมม่

หลายปัจัจ่ัยมาก เราต้ิองใช้่พื�นท่ี่�ในการจัอดหลบ่พายุ ซู่อมเรือ ซู่อมเครื�องเรือท่ี่�เส่ย ใช้่ที่ร่พยากรไม้ในการ

ที่ำาไซู ที่ำากระท่ี่อม ใช้่ยาสมุนไพรต่ิาง ๆ เป็นภูมิปัญญาท่ี่�เราอยูม่าได้หลายช่่�วรุ่น โดยเฉพาะการดูแล

ที่ร่พยากร เราม่ความเชื่�อ เราเคารพ “โต๊ิะเล” ธรรมช่าติิในที่ะเล และบ่นฝั่�ง เราเร่ยกว่าเจ้ัาท่ี่�ท่ี่�เรามองไม่

เห็น เป็นสิ�งศ่ักดิ�ซู่�งเราเคารพบู่ช่า

 แต่ิว่นน่� อุที่ยานประกาศัให้พวกเรารื�อถอน แล้วเราจัะไปอยู่ท่ี่�ไหน เพราะพื�นท่ี่�ท่ี่�เคยอยู่ท่ี่�งหมดม่

เพ่ยง 3 อ่าวเท่ี่าน่�นท่ี่�เราใช้่เพื�อหลบ่ลม และที่ำามาหากินแบ่บ่วิถ่ด่�งเดิม สิ�งเหล่าน่�ม่นยากมากท่ี่�จัะคุยก่บ่

น่กการเมือง น่กพ่ฒนาให้เข้้าใจั การบ่ริหารจ่ัดการข้องร่ฐ และภาคธุรกิจั หากคนยง่มองเพ่ยงเรื�องรายได้ 

จ่ัด่พ่ แล้วหารก่บ่จัำานวนคน ซู่�งเราไม่รู้เรื�อง เรารู้เพ่ยงว่า เราอยู่ติรงน่�ได้ เราที่ำามาหากินได้ เราไม่เคยเร่ยก

ร้องเลย เรื�องคุณ์ภาพช่่วิติพวกเราไม่เคยเร่ยกร้องเลย เราดูแลก่นเองได้ จัะที่ำาอะไร พวกคุณ์ก็ที่ำาไป เราไม่

ใส่ใจั เพราะความรู้ข้องเราม่ไม่เท่ี่าไร ท่ี่�อ่ดอ่�นต่ินใจัคือ ระบ่บ่นิเวศัน์ฝั่�งอ่นดาม่น พวกคุณ์ไม่เห็นช่าวเล คน

ท่ี่�น่�งเรือช่่กไซู ไม่ได้อยู่อยู่ในระบ่บ่นิเวศัน์ข้องอ่นดาม่นเลย ระบ่บ่ธุรกิจัก็มองแต่ิเรื�องการท่ี่องเท่ี่�ยว การนำา

คนต่ิางช่าติิมาเพื�อเสพธรรมช่าติิ มาเพื�อจัะบ่่นเทิี่งเพื�อการท่ี่องเท่ี่�ยวให้เป็นรายได้ข้องประเที่ศั แต่ิพวกเรา

จัะไปอยูท่่ี่�ไหน น่กท่ี่องเท่ี่�ยวม่ปัญหา ปลากระเบ่นแที่ง พวกเราก็ให้ความช่่วยเหลือทุี่กคน แม้ว่าจัะเรือล่ม

จัากพายุ พวกเราจัะช่่วยเหลือให้รอดช่่วิติท่ี่นท่ี่ เพราะเราม่ความเป็นมนุษ์ย์

 สิ�งท่ี่�เส่ยใจัมาก คือในสถานการณ์์โควิด-19 แล้ว คนติกงานก่นมาก แต่ิอุที่ยานมาที่ำาแบ่บ่น่� คือ 

เคราะห์ซูำ�ากรรมซู่ด เศัรษ์ฐกิจัแย่ คนติกงาน พวกเราเร่ยนหน่งสือไม่เยอะ ความเช่่�ยวช่าญด้านอื�น ๆ เรา

ไม่ค่อยม่ เราเช่่�ยวช่าญแต่ิเรื�องที่ะเล เรารู้เรื�องอนุร่กษ์์แต่ิไม่เหมือนก่บ่ท่ี่�หน่วยงานรู้ เราไม่ได้ที่ำาเลทุี่กว่น 

เพราะคลื�นลมเป็นอุปสรรคการที่ำามาหากิน คุณ์จัะรู้ว่าคุณ์ภาพช่่วิติข้องคนที่ำาประมงแบ่บ่อุร่กลาโว้ย คุณ์



ถอดเทป เวทีสภาประชาชนอภิปราย ไม่่ไว้วางใจรัฐบาลประยุทธ์์ : 

ว่่าด้้ว่ยคว่ามล้้มเหล้ว่ในการจััด้การท่ี่�ดิ้น แล้ะป่่าไม้ (ออนไล้น์ระบบซููม Zoom) วั่นจัันที่ร์ท่ี่� 4 ตุุล้าคม 2564 เว่ล้า 9.00-17.00 น.
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ต้ิองไปดูช่่วงมรสุม คุณ์จัะรู้ว่าเราอยู่ก่บ่ธรรมช่าติิอย่างไร 

 ว่นน่� ดิฉ่นในนามข้องอุร่กลาโว้ย ข้อไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า เรื�องความล้มเหลว

การบ่ริหารจ่ัดการท่ี่�ดิน และป่าไม้ และข้อยกเลิกกฎหมายอุที่ยาน ปี 2562  

 เอกราช่: กราบ่เร่ยนท่ี่านประธานสภาประช่าช่นท่ี่�เคารพ ท่ี่านรองประธานสภา สมาชิ่กสภา

ประช่าช่นทุี่กท่ี่าน ผูู้้ร่วมประชุ่ม และผูู้้ส่งเกติการณ์์ทุี่กท่ี่าน ผู้มเอกราช่ วิมานติระการ สมาชิ่กสภา

ประช่าช่น จ่ังหว่ดแม่ฮ่่องสอน สไลด์ข้องผู้มเป็นส่ดำา เพื�อไว้อาล่ยต่ิอการจ่ัดการที่ร่พยากรป่าไม้ข้องนายก

ร่ฐมนติร่ประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า และหมายถ่ง พ่�น้องท่ี่�อยู่ภายใต้ิการบ่่งค่บ่กฎหมายข้องประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์

โอช่า ไม่ม่อนาคติเลย

 ว่นน่�ผู้มเอกราช่ วิมานติระการ สมาชิ่กพรรคสหพ่นธ์เกษ์ติรกรภาคเหนือ ข้ออภิปรายไม่ไว้วางใจั 

นายร่ฐมนติร่ม่ 3 เหตุิผู้ล ข้้อแรก การจ่ัดการที่ร่พยากรธรรมช่าติิข้องนายก ไม่ได้ต่ิ�งในหล่กนิติิธรรม คือ 

การใช้่กฎหมายไม่เป็นธรรม ระหว่างผูู้้บ่่งค่บ่ใช้่กฎหมาย และผูู้้อยู่ใต้ิกฎหมาย ภาพท่ี่�ผู้มนำาเสนอ คือ 

อริสโติเติิล กล่าวว่า หล่กนิติิธรรมท่ี่�ผูู้้ปกครองใช้่จัะเป็นนิติิธรรมจัริง ๆ ผูู้้ปกครอง และผูู้้ปฏิิบ่่ติิติาม

กฎหมาย ต้ิองอยู่ภายใต้ิกฎหมายเหมือนก่น แต่ินายกประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า ไม่เป็นติามหล่กด่งกล่าว เข้า

อยู่เหนือกฎหมาย คือ พ.ร.บ่.อุที่ยาน ซู่�งจัะประกาศัใช้่ในพื�นท่ี่�ชุ่มช่นข้องผู้มเร็ว ๆ น่� นายกประยุที่ธ์ 



ถอดเทป เวทีสภาประชาชนอภิปราย ไม่่ไว้วางใจรัฐบาลประยุทธ์์ : 
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ต้ิองการท่ี่�ดินติรงไหนก็ได้ แต่ิมาต่ิกรอบ่ชุ่มช่นให้อยู่ภายใต้ิ พ.ร.บ่.อุที่ยาน ที่ำาให้ช่าวบ้่านในเข้ติป่าไม่

สามารถใช้่ท่ี่�ดินอยู่อาศ่ัยได้ ใช้่ประโยช่น์จัากป่าไม่ได้ อ่กท่ี่�งนายกประยุที่ธ์ย่งอนุญาติให้ช่าวต่ิางช่าติิเช่่า

ท่ี่�ดินระยะยาวได้ น่�เป็นเหตุิผู้ลข้้อแรกท่ี่�ผู้มไม่ไว้วางใจันายกร่ฐมนติร่

 เหตุิผู้ลข้้อสอง เราเห็นว่าการจ่ัดการที่ร่พยากรธรรมช่าติิ ไม่ได้ต่ิ�งอยู่บ่นพื�นฐานการม่ส่วนร่วม

ข้องพ่�น้องผูู้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย ผู้มไม่เห็นสิที่ธิข้องพ่�น้องข้องเราใน พ.ร.บ่.อุที่ยาน พ.ศั.2562 โดยเฉพาะ

มาติรา 21, 64 และ 65 ผู้มต้ิองลงรายละเอ่ยดเนื�องจัากมาติรา 21 นิยามการเล่�ยงส่ติว์ คือเล่�ยงไว้เพื�อการ

แสดง ฯลฯ แต่ิวิถ่ช่่วิติเล่�ยงส่ติว์ข้องพ่�น้องผู้มคือเล่�ยงเพื�อข้าย เป็นรายได้ จ่ังไม่อยู่ในนิยามการเล่�ยงส่ติว์

ด่งกล่าวเลย หรือการใช้่ประโยช่น์จัากท่ี่�อยู่อาศ่ัย ในมาติรา 64 ไม่สอดคล้องก่บ่พ่�น้องในเข้ติป่า เป็นนิยาม

ข้องคนไม่เห็นคนในป่า จัะบ่่งค่บ่ใช้่อย่างไร และย่งไม่เคยม่กระบ่วนการร่บ่ฟัังความคิดเห็นข้องพ่�น้อง ช่่วง

เวลาท่ี่� สนช่.พิจัารณ์า พ.ร.บ่.อุที่ยาน พ่�น้องเราได้ไปค่ดค้าน แต่ิ สนช่.ไม่ร่บ่ฟััง จ่ังออกมาติรา 21, 64 และ 

65 มาบ่่งค่บ่ใช้่พวกเรา 

 เหตุิผู้ลข้้อสาม นายกประยุที่ธ์จัะร่บ่ผิู้ดช่อบ่ต่ิอผู้ลกระที่บ่ต่ิอพ่�น้องอย่างไร จัากการบ่่งค่บ่ใช้่

กฎหมาย โดยเฉพาะรายได้ ความเป็นอยู่ วิถ่ช่่วิติ การดำารงช่่วิติท่ี่�ไม่เป็นอิสระ ไม่ได้ออกแบ่บ่ด้วยตินเอง 

ด่งท่ี่�กล่าวไปว่าวิถ่ช่่วิติข้องพ่�น้องม่รายได้จัากเล่�ยงส่ติว์ ข้ายว่วควายเพื�อนำาเงินมาส่งลูกเร่ยนหน่งสือ แต่ิ

ไม่ม่ในนิยามการเล่�ยงส่ติว์ข้องกฎหมายอุที่ยาน หรือ วิถ่ช่่วิติการใช้่ประโยช่น์จัากป่า บ่างครอบ่คร่วไม่ม่

รายได้ แต่ิงงานก่นม่สองมือสองเท้ี่าสร้างครอบ่คร่วด้วยการเก็บ่เห็ดเถาะข้าย แต่ิ พ.ร.บ่.อุที่ยานไม่

อนุญาติ จัะเกิดความเส่ยหายมหาศัาล ไม่สามารถประเมินราคาได้ นายกประยุที่ธ์จัะร่บ่ผิู้ดช่อบ่อย่างไร 

ผู้มข้อเสนอให้นายกลาออก แล้วซืู�อว่วควายมาเล่�ยงในเข้ติอุที่ยาน แล้วจัะรู้ว่าคนออกกฎหมายไม่รู้ว่าวิถ่

ช่่วิติคนก่บ่ป่าเป็นอย่างไร น่�เป็นสามเหตุิผู้ลข้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจันายกร่ฐมนติร่

 นิติ์รัต์น์: ม่ข่้าวสารส่งจัากเครือข่้ายสล่ม 4 ภาค ว่นน่�ม่การติิดติามเร่งร่ดให้กระที่รวงคมนาคม

แก้ไข้ปัญหาท่ี่�ดิน คล้าย ๆ ก่บ่ปัญหาข้องพวกเรา คือร่ฐมนติร่ส่�งการ แต่ิการรถไฟัยง่ยินยอมที่ำาติาม จ่ังม่

การชุ่มนุมติิดติามในว่นน่� และเป็นว่นท่ี่�อยูอ่าศ่ัยสากล ร่วมก่บ่พวกเราในฐานะเครือข่้ายพ่มูฟั ติอนน่�ข้อ

เชิ่ญท่ี่านต่ิอไป ท่ี่านสว่างและ ต่ิอเนื�องหล่งจัากท่ี่านสว่าง คือท่ี่านสมบ่่ติิ ชู่มา และท่ี่านแสวง ขุ้นอาจั

 สว่าง: กราบ่เร่ยนท่ี่านประธานสภาท่ี่�เคารพ ท่ี่านรองประธานสภา สมาชิ่กสภาประช่าช่น และ

ท่ี่านผูู้้ส่งเกติการณ์์การประชุ่มสมาชิ่กสภาประช่าช่นทุี่กท่ี่าน ผู้มนายสว่าง เลาย่�ป๋า ต่ิวแที่นพ่�น้องช่นเผู่้า

พื�นเมืองบ่นพื�นท่ี่�สูง ผู้มข้ออภิปรายไม่ไว้วางใจันายกร่ฐมนติร่ และร่ฐมนติร่กระที่รวงที่ร่พยากร ฯ 

เนื�องจัากม่นโยบ่าย และ พ.ร.บ่. และคำาส่�งไปละเมิดสิที่ธิชุ่มช่น ไม่สอดคล้องก่บ่วิถ่ช่นเผู่้า 

 ข้อนำาเร่ยนว่าวิถ่ช่นเผู่้า พ่�น้องบ่นพื�นท่ี่�สูงอยู่ในเข้ติป่าอนุร่กษ์์ และป่าสงวนแที่บ่ท่ี่�งสิ�น ม่วิถ่

พ่�งพาอาศ่ัยป่าต่ิ�งแต่ิแรกเกิดจันติาย เราใช้่ประโยช่น์ป่า และอนุร่กษ์์ป่า ม่กฎระเบ่่ยบ่ กติิกา กลไกร่กษ์า

และจ่ัดการป่าหลายรูปแบ่บ่แติกต่ิางก่นไป รวมท่ี่�งม่เครือข่้ายจ่ัดการลุ่มนำ�าร่วมก่บ่เจ้ัาหน้าท่ี่�ในท้ี่องถิ�น

ด้านนำ�า ด้านป่าไม้ ด้านการพ่ฒนา รวมท่ี่�ง อปที่.มายาวนาน ม่รูปธรรม เช่่น จ่ังหว่ดแม่ฮ่่องสอนม่พ่�น้องช่น

เผู่้าอาศ่ัยเกือบ่ 99 เปอร์เซ็ูนต์ิ ม่พื�นท่ี่�ป่าเหลือมากท่ี่�สุดข้องประเที่ศัคิดเป็น 90 กว่าเปอร์เซ็ูนต์ิข้องพื�นท่ี่�
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จ่ังหว่ด 

 เราสามารถพาช่่�ให้ดูได้ว่า คนอยู่ก่บ่ป่าได้จัริง เราม่ต่ิวติน ม่ผูู้้ใหญ่บ้่านแต่ิงต่ิ�งโดยกระที่รวง

มหาดไที่ย ม่หน่วยงานพื�นท่ี่� ม่โรงเร่ยน ม่อนาม่ย เราเป็นคนไที่ยคนหน่�ง เส่ยภาษ่์อย่างถูกต้ิอง แต่ิมาเจัอ

ปัญหาการละเมิดสิที่ธิชุ่มช่น

 เริ�มข่้�นภายหล่งการร่ฐประหาร ต่ิอมาปี 2557 ม่นโยบ่ายที่วงคืนผืู้นป่า คำาส่�ง คสช่.ท่ี่�64/57 ด่งท่ี่�

สมาชิ่กหลายท่ี่านนำาเสนอไปแล้ว พ่�น้องช่นเผู่้าบ่นท่ี่�สูง 8-9 เผู่้าได้ร่บ่ผู้ลกระที่บ่มากมาย เช่่น ถูกยด่พื�นท่ี่�

คืน 1-2,000 ไร่ ถูกจ่ับ่ดำาเนินคด่ ถูกปร่บ่ โดยเฉพาะพื�นท่ี่�จ่ังหว่ดเช่่ยงใหม่ อำาเภอเช่่ยงดาว แม่แติง พร้าว 

และเว่ยงแหง คำาส่�งด่งกล่าวอ้างว่าจัะปราบ่ปราบ่นายทุี่นบุ่กรุกป่า แต่ิจัริง ๆ แล้วคือ ม่การรื�อถอนบ้่าน 

ร่สอร์ที่ โฮ่มสเติย์ แถบ่ม่อนแจ่ัม และภูท่ี่บ่เบิ่ก ม่การบุ่กจ่ับ่พ่�น้องช่นเผู่้าหลายพ่นไร่ พ่�น้องร้องไห้ถูกต่ิด

ฟัันพืช่ไร่ ถูกที่ำาร้ายร่างกายบ่าดเจ็ับ่ เพราะเจ้ัาหน้าท่ี่�อ้างว่าช่าวบ้่านจัะต่ิอสู้ การดำาเนินการด่งกล่าว

ท่ี่�งหมดส่งผู้ลกระที่บ่ต่ิอจิัติใจัพ่�น้องช่นเผู่้ารู้ส่กเส่ยข้ว่ญ ไม่ม่�นคงในท่ี่�อยู่อาศ่ัย คด่ต่ิาง ๆ ย่งอยู่ในช่่�นศัาล

เป็นภาระหน่กต่ิอพ่�น้องช่นเผู่้า แม้ว่าร่ฐบ่าลจัะบ่รรเที่าจัากคำาส่�ง 64 เป็น 66 ย่งช่่วยอะไรไม่ได้มากน่ก 

เดิมเราม่ความหว่งก่บ่ พ.ร.บ่.อุที่ยาน 2562 คิดว่าจัะด่กว่าเดิม แต่ิผู้ลกล่บ่เป็นว่าสร้างความเดือดร้อนก่บ่

พ่�น้องมากกว่าเดิม เจ้ัาหน้าท่ี่�อ้างว่าร่งว่ดแนวเข้ติเพื�อจัะให้เกิดความช่่ดเจัน แต่ิน่าจัะเป็นการซู่อนเงื�อน

ปัญหาให้พ่�น้องมากข่้�น

 สรุปปัญหาคือ ช่าวบ้่านไม่ม่ส่วนร่วมในกระบ่วนการ พื�นท่ี่�ม่ความล่อแหลม ที่ำาไร่หมุนเว่ยนไม่ได้ 

พื�นท่ี่�ถูกยด่ไปให้หน่วยงานปลูกป่า และมาซูำ�าร้ายอ่ก คือม่กฎหมายลูกไปจัำาก่ดเรื�องสิที่ธิท่ี่�อยูอ่าศ่ัย และท่ี่�

ที่ำากิน ที่ำาไร่หมุนเว่ยนที่ำาไม่ได้ ต้ิองทิี่�งร้างไปแน่นอน ระเบ่่ยบ่การสร้างบ้่านไม่สอดคล้องก่บ่วิถ่ช่่วิติ

ปัจัจุับ่่น จัากผู้ลกระที่บ่ท่ี่�งหมดท่ี่�งมวล ผู้มสรุปว่าเป็นการที่ำาร้ายว่ฒนธรรม และช่่วิติช่นเผู่้าให้หมดสิ�นไป 

ด้วยการออก พ.ร.บ่.อุที่ยาน และกฎหมายลูก ด่งน่�นผู้มเสนอให้ยกเลิก พ.ร.บ่.อุที่ยาน 2562 และร่าง

กฎหมายใหม่โดยให้ชุ่มช่นช่าติิพ่นธ์ุม่ส่วนร่วมร่างกฎหมาย

 นิติ์รัต์น์: เนื�องจัากม่ผูู้้อภิปรายรออ่กมาก ข้อให้อภิปรายกระช่่บ่ติรงเวลา ผู้มให้ข้้อส่งเกติว่า การ

อภิปรายไม่ไว้วางใจั ข้อให้เสนอปัญหาผู้นวกก่บ่ผู้ลงานร่ฐมนติร่ และม่ข้้อเสนอแนะด้วย ซู่�งหลายท่ี่าน

อภิปรายได้ด่ เชิ่ญท่ี่านสมบ่่ติิ 

 

 สม่บััติ์: กราบ่เร่ยนท่ี่านประธานสภาท่ี่�เคารพ ท่ี่านรองประธานสภา สมาชิ่กสภาประช่าช่น และ

ท่ี่านผูู้้ส่งเกติการณ์์การประชุ่มสมาชิ่กสภาประช่าช่นทุี่กท่ี่าน ผู้มนายสมบ่่ติิ ชู่มา สมาชิ่กสภาประช่าช่น

กลุ่มผืู้นป่าติะว่นติก ญ่ติติิท่ี่�เสนอคือ มุ่งเป้าไปท่ี่�กระที่รวงที่ร่พยากรธรรมช่าติิฯ ท่ี่าน วราวุธ ศิัลปะอาช่า 

และข้อพาดพิงถ่งผูู้้ช่่วยร่ฐมนติร่ นภดล พลเสน และอ่กหลาย ๆ ท่ี่านในกระที่รวงที่ร่พยากร ฯ เนื�องจัาก

เราได้ม่พ่นธกิจัร่วมก่นก่บ่กระที่รวงที่ร่พยากร ฯ ภายใต้ิคำาส่�งช่่ดเจันว่าจัะดำาเนินการแก้ไข้ปัญหาทุี่กเรื�อง

ในพื�นท่ี่� ๆ  ม่ความข่้ดแย้ง จ่ังข้ออภิปราย รวม 7 ประเด็น โดยเฉพาะเรื�องเร่งด่วน คือ เมื�อ 2 สิงหาคม และ

ว่นท่ี่� 26 กรมอุที่ยาน ฯ ให้กรมบ่่งค่บ่คด่ โดยเจ้ัาพน่กงานบ่่งค่บ่คด่ จ่ังหว่ดสุพรรณ์บุ่ร่ อาย่ดเงินคนช่รา 

คนพิการ และยากจันในธนาคารออมสิน ข้องพ่�น้องบ้่านป่าผู้าก ติำาบ่ลว่งยาว เนื�องจัากพ่�น้องได้สู้คด่ครบ่ 
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3 ศัาล และการฟ้ัองร้องพ่�น้องคด่โลกร้อน พ่�น้องช่นะ แต่ิต้ิองไปเส่ยค่าปร่บ่ในศัาลช่่�นต้ินก่อน ผู้มเห็นว่า

เป็นความอยุติิธรรม จ่ังข้อไม่ไว้วางใจัเป็นประเด็นแรก 

 ในพื�นท่ี่�กลุ่มป่าติะว่นติก เป็นห่วใจัข้องประเที่ศัไที่ย คือ เข้ติร่กษ์าพ่นธ์ุส่ติว์ป่าห้วยข้าแข้้งทุ่ี่งใหญ่

นเรศัวร ซู่�งข่้�นที่ะเบ่่ยนเป็นมรดกโลกที่างธรรมช่าติิร่วมก่บ่เข้ติฯ ห้วยข้าแข้้ง เนื�อท่ี่� 11.7 ล้านไร่ และอาจั

จัะเป็น 12 ล้านไร่แล้ว เพราะต่ิ�งแต่ิปี 2557 ม่การข้ยายเพิ�มพื�นท่ี่�อนุร่กษ์์ ลดการอยูอ่าศ่ัยข้องชุ่มช่นลง 

ผู้มเองเกิดก่อนการประกาศัเข้ติร่กษ์าพ่นธ์ุส่ติว์ป่าห้วยข้าแข้้ง 1 ปี และทุ่ี่งใหญ่นเรศัวร 3 ปี จ่ังม่ความ

เข้้าใจัว่าผืู้นป่าติะว่นติก ในช่่วง 50 ปีท่ี่�ผู่้านมาม่การเปล่�ยนแปลงมากโดยกรมป่าไม้ คือความพยายาม

ก่ดก่นชุ่มช่นให้ออกจัากป่าอนุร่กษ์์ ไม่ว่าจัะเป็นกรมป่าไม้ เปล่�ยนมาเป็นกรมอุที่ยาน กลุ่มป่าติะว่นติกกิน

พื�นท่ี่� 6 จ่ังหว่ด ได้แก่ ติาก กำาแพงเพช่ร นครสวรรค์ อุท่ี่ยธาน่ สุพรรณ์บุ่ร่ และกาญจันบุ่ร่ เราม่การที่ำางาน

แก้ไข้ปัญหาร่วมก่น คาบ่เก่�ยวไปถ่งพื�นท่ี่�ราช่บุ่ร่ เพช่รบุ่ร่ และประจัวบ่ค่ร่ข่้นธ์ 

 ข้อยกประเด็นไม่ไว้วางใจักระที่รวงที่ร่พยากรจัากกรณ่์การแก้ไข้ปัญหาร่วมก่นรายจ่ังหว่ด พื�นท่ี่�

แรก จ่ังหว่ดติาก อำาเภออุ้มผู้าง เข้ติร่กษ์าพ่นธ์ุส่ติว์ป่าทุ่ี่งใหญ่นเรศัวร หรือพื�นท่ี่�มรดกโลก ทุ่ี่งใหญ่นเรศัวร

ฝั่�งติะว่นออก ก่อนอื�นข้อข้อบ่คุณ์ ผู้ช่.ศั.ดร.วรวิที่ย์ นพแก้ว ราช่ภ่ฏินครสวรรค์ ส่งงานวิจ่ัยมาให้ ชุ่มช่นท่ี่�

อาศ่ัยในพื�นท่ี่�ป่าทุ่ี่งใหญ่ ฯ ต่ิ�งแต่ิปี 2534 ชุ่มช่นได้ร่บ่ผู้ลกระที่บ่ค่อนข้้างรุนแรง ในช่่วงประกาศัเข้ติฯ ปี 

2517 ย่งม่การพูดคุยก่น พอจัะรู้เรื�อง ที่ำาโครงการต่ิาง ๆเพื�อแก้ไข้ปัญหา แต่ิกลายเป็นว่า ยิ�งแก้ปัญหา ยิ�ง

ผูู้กร่ดช่าวบ้่านไม่สามารถดำารงช่่วิติเป็นปกติิได้ 

 ยกต่ิวอย่าง คือ ชุ่มช่นลุ่มนำ�าแม่จ่ัน 14 กลุ่มบ้่าน ม่งานวิจ่ัย 7 กลุ่มบ้่าน ต่ิ�งแต่ิ แม่จ่ันที่ะ กรูโบ่ ยู

ไนท์ี่ ทิี่บ่าเก ติะละโค่ง ซู่องแป๊ะ ต่ิ�งแต่ิปี 2557 เป็นต้ินมาพ่�น้องได้ร่บ่ผู้ลกระที่บ่จัากนโยบ่ายที่วงคืนผืู้น

ป่า คือ หากพ่�น้องจัะที่ำาไร่หมุนเว่ยน นาประจัำา สวนประจัำา ต้ิองร้องข้อต่ิอหน่วยงาน คือเข้ติร่กษ์าพ่นธ์ุ

ส่ติว์ป่าทุ่ี่งใหญ่ ฯ จันกระท่ี่�ง ม่กฎหมายปี 2562 กระที่รวงที่ร่พยากร ฯ บ่่งค่บ่ให้พ่�น้อง 7 หมู่บ้่านต้ิองข้อ

อนุญาติอยูเ่ป็นคราว ๆ และจัำาก่ดการใช้่ประโยช่น์พื�นท่ี่� รวมท่ี่�งเรื�องการดำารงช่่วิติ และเล่�ยงต่ิวเอง คือ 

การเล่�ยงส่ติว์ การที่ำาไร่หมุนเว่ยน ฯลฯ ติามท่ี่�สมาชิ่กสภาหลายท่ี่านอภิปรายไปแล้ว ผู้ลกระที่บ่ต่ิอพ่�น้อง

ในพื�นท่ี่�ข้้างต้ิน ได้ม่ข้้อติกลงการแก้ไข้ปัญหาร่วมก่บ่กระที่รวงที่ร่พยากร ฯ จ่ังข้อเร่ยนต่ิวแที่นท่ี่านวราวุธ

ท่ี่�เข้้าร่วมการประชุ่มให้ร่บ่ที่ราบ่ 

 พื�นท่ี่�กลุ่มท่ี่�สอง คือ กำาแพงเพช่ร และนครสวรรค์ ชุ่มช่นอยูใ่นอุที่ยานแห่งช่าติิคลองลาน และ

คลองว่งเจ้ัา ได้ร่บ่ผู้ลกระที่บ่เช่่นก่น พ่�น้องถูกจัำาก่ดสิที่ธิ ต้ิองข้ออยูอ่าศ่ัยเป็นคราว ๆ และต้ิองรอสำารวจั

รายแปลง ที่ำาให้พ่�น้องกลุ่มกะเหร่�ยงโป ไม่สามารถประกอบ่อาช่่พ และวิถ่ช่่วิติติามปกติิ ซู่�งเราและ

กระที่รวงที่ร่พยากร ฯ กำาล่งที่ำางานร่วมก่น แต่ิหน่วยระด่บ่พื�นท่ี่�ไม่ยอมปฏิิบ่่ติิติาม MOU และข้้อติกลง

ต่ิาง ๆ ท่ี่�ม่ร่วมก่บ่พ่มูฟั และจ่ังหว่ด

 พื�นท่ี่�จ่ังหว่ดอุท่ี่ยธาน่ ปี 2557 เมื�อม่การที่วงคืนผืู้นป่า กระที่รวงที่ร่พยากร ฯ ประกาศัวนอุที่ยาน

ท่ี่บ่พื�นท่ี่�ชุ่มช่น 1,628 ไร่ ท่ี่บ่ชุ่มช่นบ้่านภูเหม็น เราได้นำาเสนอไปท่ี่�กระที่รวงที่ร่พยากร ฯ และถูกต่ิกล่บ่ 

เราร้องเร่ยนไปท่ี่�คณ์ะกรรมการสิที่ธิ ฯ และหน่วยงานเก่�ยวข้้อง จันกระท่ี่�ง ปี 2560 ม่การต่ิ�งคณ์ะที่ำางาน

เพื�อแก้ไข้ปัญหา และคืนพื�นท่ี่�ให้ชุ่มช่น แต่ิเราไม่ไว้วางใจั เพราะกระที่รวงที่ร่พยากร ฯ คืนพื�นท่ี่�ให้ชุ่มช่น

โดยม่เงื�อนไข้ว่าต้ิองอยู่ภายใต้ิกรมป่าไม้บ่ริหารจ่ัดการดูแล ซู่�งกรมป่าไม้อ้างว่าชุ่มช่นบุ่กรุกพื�นท่ี่�ป่าสงวน 
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ฯ จ่ังไม่ที่ำาติามมติิคณ์ะร่ฐมนติร่ 3 สิงหาคม 2553 ติามท่ี่�ชุ่มช่นได้เสนอไป 

 สุดท้ี่ายพื�นท่ี่�สวนป่า 27,000 ไร่ จ่ังหว่ดสุพรรณ์บุ่ร่ เมื�อปี 2529 ม่การประกาศัส่มปที่านป่าไม้ท่ี่บ่

พื�นท่ี่�ชุ่มช่นกะเหร่�ยงห้วยหินดำา-ป่าผู้าก-บ้่านกล้วย และข่้บ่ไล่ชุ่มช่นออก เราร่วมก่บ่พ่มูฟัได้นำาเสนอก่บ่

กระที่รวงที่ร่พยากร ฯ แต่ิไม่ม่ผู้ลแก้ไข้ปัญหาให้ชุ่มช่น จ่ังข้อยื�นญ่ติติิไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าล และกระที่รวง

ที่ร่พยากร ฯ โดยม่ข้้อเสนอให้เปล่�ยนผูู้้บ่ริหารกระที่รวงคนใหม่

แสวง: กราบ่เร่ยนท่ี่านประธานสภาท่ี่�เคารพ ท่ี่านรองประธานสภา สมาชิ่กสภาประช่าช่น และท่ี่านผูู้้

ส่งเกติการณ์์การประชุ่มสมาชิ่กสภาประช่าช่นทุี่กท่ี่าน ผู้มนายแสวง ขุ้นอาจั สมาคมสมาพ่นธ์ประมงพื�น

บ้่านแห่งประเที่ศัไที่ย เสนอญ่ติติิเรื�องที่ะเล และช่ายฝั่�ง

 จัริง ๆ แล้ว ต่ิ�งแต่ิต้ินนำ�า กลางนำ�า ปลายนำ�า กฎหมายทุี่กฉบ่่บ่ไหลรวมลงที่ะเลท่ี่�งหมด น่บ่ต่ิ�งแต่ิ 

กฎหมายกรมเจ้ัาท่ี่า กฎหมายเข้ติห้ามล่าส่ติว์ป่า ฯ หมู่เกาะลิบ่ง กฎหมายที่ร่พยากร ฯ ในส่วนกฎหมาย

ที่ร่พยากร ฯ ประมงพื�นบ้่านเข้ติอ่นดาม่นม่ท่ี่�งหมด 16 อุที่ยาน ฯ ต่ิ�งแต่ิจ่ังหว่ดระนองถ่งจ่ังหว่ดสตูิล ท่ี่�ง 

6 จ่ังหว่ดม่ปัญหาเรื�องวิถ่ประมงพื�นบ้่านแต่ิไม่เคยบุ่กรุกอุที่ยาน ฯ เราม่ข้้อติกลงก่นว่าการประกอบ่อาช่่พ

ประมง เราคำาน่งถ่งการร่กษ์าสิ�งแวดล้อม และการฟ้ั�นฟูั แต่ิกฎหมายอุที่ยาน ปี 2562 ส่งผู้ลกระที่บ่ก่บ่

ประมงพื�นบ้่านต่ิ�งแต่ิระนองถ่งสตูิล 

 ภายใต้ิ 16 อุที่ยาน 6 จ่ังหว่ด กฎหมายลูก 240 ว่น เราไม่ได้ม่ส่วนร่วมออกแบ่บ่ เก็บ่ข้้อมูล และ

การเล่�ยงส่ติว์นำ�าที่ดแที่น และไม่ม่เรื�องความหลากหลายระบ่บ่นิเวศัน์ ติามแผู้นแม่บ่ที่การจ่ัดการในระยะ

เวลา 240 ว่น อุที่ยานย่งกำาหนดข้อบ่เข้ติไม่ช่่ดเจัน ชุ่มช่นไม่ได้ร่วมจ่ัดที่ำาข้อบ่เข้ติข้อง 3 อุที่ยาน ส่ติว์

ที่ะเลท่ี่�ห้ามจ่ับ่ หรือจ่ับ่ได้ เป็นต้ิน 

 ในเรื�องผู้ลกระที่บ่จัากกฎหมาย กรณ่์ประมงพื�นบ้่านจ่ังหว่ดติร่งซู่�งอยูใ่นข้อบ่เข้ติ 3 อุที่ยาน พื�นท่ี่�

ที่ำาประมงอยูใ่นอุที่ยานแห่งช่าติิเจ้ัาไหม อุที่ยานแห่งช่าติิหมู่เกาะเพติรา และอุที่ยานแห่งช่าติิหมู่

เกาะล่นติา ปัญหาข้องชุ่มช่นประมงคือการออกเรือ จัะต้ิองไปข้ออนุญาติก่บ่ห่วหน้าอุที่ยาน 3 แห่ง เราหา

เช้่ากินคำ�า เฉพาะเรื�องการข้ออนุญาติ ต้ิองเดินที่างจัากจ่ังหว่ดติร่งไปสตูิล และติร่งไปกระบ่่� อย่างละ 100 

กว่ากิโลเมติร ด่งน่�นการไปข้ออนุญาติที่ำาให้หมดเวลาประกอบ่อาช่่พ 

 เรื�องส่ติว์ที่ะเล ช่าวประมงประสบ่ปัญหาการจ่ับ่ส่ติว์นำ�า เพราะภายใต้ิกฎหมายฉบ่่บ่เด่ยวก่น แต่ิ

ย่งต้ิองข่้�นก่บ่อำานาจั และดุลยพินิจัข้องห่วหน้าอุที่ยาน ฯ ท่ี่�ง 3 แห่ง คือ อุที่ยานแห่งช่าติิเจ้ัาไหมให้จ่ับ่

ปลาทูี่ได้ แต่ิอุที่ยานหมู่เกาะเภติราไม่อนุญาติ อุที่ยานแห่งช่าติิเจ้ัาไหมอนุญาติให้วางอวนได้ แต่ิอุที่ยาน

หมู่เกาะเภติราไม่อนุญาติ ที่ำาให้พ่�น้องถูกจ่ับ่ดำาเนินคด่ติลอดมา 

 สมาคมสมาพ่นธ์ประมงพื�นบ้่านแห่งประเที่ศัไที่ย จ่ังเสนอว่า ควรที่บ่ที่วนกฎหมายอุที่ยาน

มาติรา 65 ก่อนจัะม่กฎหมายลูก โดยให้ชุ่มช่นประมงม่ส่วนร่วมกำาหนดทิี่ศัที่าง และแนวที่างการปฏิิบ่่ติิ ท่ี่�

ไม่จัำาก่ดสิที่ธิชุ่มช่นประมง และข้อไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลท่ี่�งคณ์ะ 
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ช่่วงอภิปรายทัี่�วไป 

 สุน่: ช่่วงน่�คือการเปิดอภิปรายท่ี่�วไป ม่ผูู้้ยื�นเจัติจัำานงข้ออภิปรายหลายท่ี่าน ม่เวลาคนละไม่เกิน 

5 นาท่ี่ เริ�มต้ินท่ี่�คุณ์สมน่ก พุดนวล เครือข่้ายปฏิิรูปท่ี่�ดินเทืี่อกเข้าบ่รรท่ี่ด ต่ิอด้วยคุณ์พรชิ่ติา ฟ้ัาประที่าน

ไพร เชิ่ญค่ะ คุณ์สะท้ี่าน ช่่ววิช่่ยพงศ์ั คุณ์ช่่ยยุที่ธ อนุสรณ์์ศิัลปะ คุณ์ชุ่ติิมา มอไลกู่ คุณ์ปวรวิช่ คำาหอม  

คุณ์เกร่ยงไกร ช่่ช่่วง คุณ์วิที่ยา แต้ิมพงษ์์ กรุณ์ายกมือไว้เป็นการยืนย่น

(คุณ์สมน่กไม่อยู่ ให้คุณ์พรชิ่ติาแที่น)

 พิ่รชิ่ต์า: เร่ยนท่ี่านประธานท่ี่�เคารพ และผูู้้เข้้าร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ ดิฉ่น

นางสาวพรชิ่ติา ฟ้ัาประที่านไพร สมาชิ่กสภาประช่าช่น เครือข่้ายช่าติิพ่นธ์ุจ่ังหว่ดเช่่ยงใหม่ ว่นน่�ข้อ

อภิปรายโครงการพ่ฒนาต่ิาง ๆข้องร่ฐ และเอกช่น ท่ี่�ช่าวบ้่านกลุ่มช่าติิพ่นธ์ุจัะได้ร่บ่ผู้ลกระที่บ่จัาก

โครงการ คือ โครงการอุโมงค์ผู่้นนำ�ายวม โครงการเหมืองแร่อมก๋อย ที่ำาให้ช่าวบ้่านเผู้ชิ่ญปัญหา คือ ไม่ได้

ร่บ่ประโยช่น์ในการดำาเนินวิถ่ช่่วิติ เส่ยท่ี่�ดินที่ำากิน เส่ยพื�นท่ี่�ป่าท่ี่�อุดมสมบู่รณ์์ โดยเฉพาะกลุ่มช่าติิพ่นธ์ุ

กะเหร่�ยง 

 เมื�อว่นท่ี่� 15 ก่นยายน 2564 คณ์ะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งช่าติิ ไอ้อนุม่ติิ EIA โครงการอุโมงค์

ผู่้นนำ�า โดยไม่ม่ข้้อข่้ดแย้งใด ๆ โดยนายประวิที่ย์ วงษ์์สุวรรณ์ รองนายกร่ฐมนติร่เป็นประธานคณ์ะ

กรรมการสิ�งแวดล้อม ฯ กำาล่งที่ำาให้พื�นท่ี่�ป่าอ่นอุดมสมบู่รณ์์สูญหายไป และยง่ม่การออกกฎหมายต่ิาง ๆ 

ให้คนออกจัากป่า โดยเฉพาะกลุ่มช่าติิพ่นธ์ุ ท่ี่�งน่� อุโมงค์ผู่้นนำ�าจัะกระที่บ่พื�นท่ี่�อุที่ยานแห่งช่าติิ 1 แห่ง 

และป่าสงวนแห่งช่าติิ 6 แห่ง โดยท่ี่�ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าลุ่มนำ�าช่่�น 1 เอ 

 เนื�องจัากโครงการอุโมงค์ผู่้นนำ�าใช้่งบ่ประมาณ์มหาศัาล และระยะเวลาก่อสร้างนาน และกระที่บ่

สิ�งแวดล้อมมาก ดิฉ่นเห็นว่าจัำาเป็นต้ิองม่กระบ่วนการพิจัารณ์าท่ี่�ละเอ่ยด ร่ดกุม และโปร่งใส และเปิด

โอกาสให้ผูู้้เก่�ยวข้้อง ผูู้้ม่ส่วนได้เส่ยร่วมต่ิดสินใจั โดยเฉพาะประช่าช่นในพื�นท่ี่� ด่งน่�น ดิฉ่นข้ออภิปรายไม่

ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ เพราะเปิดโอกาสให้นายทุี่น หรือหน่วยงานเก่�ยวข้้องที่ำาโครงการอุโมงค์ผู่้นนำ�าใน

พื�นท่ี่�ป่าท่ี่�อุดมสมบู่รณ์์ ท่ี่�งน่� ท่ี่�ผู่้านมาร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ ย่งแก้ไข้ปัญหาต่ิาง ๆ ข้องชุ่มช่นในเข้ติป่าไม่ได้ 

และปัญหานำ�าท่ี่วมในพื�นท่ี่�ภาคกลาง แต่ิที่ำาโครงการข้นาดใหญ่ซู่�งเอื�อประโยช่น์ก่บ่นายทุี่น และไร้สิที่ธิ

มนุษ์ยช่น

 สะท้ี่าน: กราบ่เร่ยนท่ี่านประธานท่ี่�เคารพ และสมาชิ่กสภาประช่าช่นทุี่กท่ี่าน ผู้มสะท้ี่าน สมาชิ่ก

สภาประช่าช่นจ่ังหว่ดแม่ฮ่่องสอน ข้ออภิปรายไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า เรื�องโครงการการ

สร้างเขื้�อน และผู่้นนำ�ายวมเพิ�มต้ินทุี่นนำ�าให้เขื้�อนภูมิพล โครงการม่องค์ประกอบ่ 4 ต่ิว คือ เขื้�อนก่กเก็บ่นำ�า 

สถาน่สูบ่นำ�า อุโมงค์ และสายส่งไฟัฟ้ัา ด้วยงบ่ประมาณ์ 71,000 ล้านบ่าที่ ดำาเนินการโดยกรมช่ลประที่าน 

ผู้มเห็นว่าโครงการผู่้นนำ�ายวม จัะไม่ม่ความเป็นธรรมก่บ่พ่�น้องในลุ่มนำ�ายวม ม่การที่ำารายงาน EIA โดยข้าด
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การม่ส่วนร่วมจัากชุ่มช่น และไม่ม่การประเมินผู้ลกระที่บ่ให้ครอบ่คลุม สอง โครงการจัะส่งผู้ลกระที่บ่ต่ิอ

ระบ่บ่นิเวศัน์ เพราะเป็นป่าลุ่มนำ�าช่่�น 1 เอ และเติร่ยมประกาศัเป็นอุที่ยานแห่งช่าติิแม่เงา สาม พื�นท่ี่�ภาค

กลางไม่ข้าดแคลนนำ�า หากบ่ริหารจ่ัดการให้ม่ประสิที่ธิภาพ ส่� ผู้ลกระที่บ่ท่ี่�เกิดข่้�น ได้แก่ การผู่้นนำ�าข้้ามลุ่ม

นำ�าแม่เงาเป็นการที่ำาลายที่ร่พยากร วิถ่ช่่วิติกลุ่มช่าติิพ่นธ์ุในพื�นท่ี่�แม่ฮ่่องสอน เช่่ยงใหม่ และติาก โดยสรุป 

ร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ เอาใจันายทุี่น โดยไม่เห็นห่วประช่าช่น ท่ี่�งในพื�นท่ี่�ต้ินนำ�า และช่าวนาภาคกลาง ซู่�งจัะ

เดือดร้อนจัากปัญหานำ�าท่ี่วม และนำ�าแล้ง เราจ่ังไม่ไว้ใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า

 ชั่ยยุที่ธ์: กราบ่เร่ยนท่ี่านประธานท่ี่�เคารพ และสมาชิ่กสภาประช่าช่นทุี่กท่ี่าน ผู้มนายช่่ยยุที่ธ 

อนุสรณ์์ศิัลปะ สมาชิ่กสภาประช่าช่นกลุ่มเป้าหมายภายใต้ิคำาส่�งนายกร่ฐมนติร่ ท่ี่� 66/2523 ข้ออภิปราย

ไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลกรณ่์ล้มเหลว และละเลยต่ิอปัญหาสิที่ธิท่ี่�ดินที่ำากินกลุ่มช่าติิพ่นธ์ุท่ี่�เป็นกลุ่มเป้าหมาย

ภายใต้ิคำาส่�งนายกร่ฐมนติร่ ท่ี่� 66/2523 ด้วยเหตุิผู้ล ด่งน่� เพราะความค่บ่แค้นในจิัติใจั ความยากลำาบ่าก

ที่างว่ติถุ เป็นเหตุิสำาค่ญข้องการเกิดพรรคคอมมิวนิสต์ิประเที่ศัไที่ย จ่ังม่คำาส่�งนายกร่ฐมนติร่ท่ี่� 66/2523 

ในสม่ย ฯพณ์ฯ พลเอกเปรม ติิณ์สูลานนท์ี่ เปิดโอกาสให้สหายพรรคคอมมิวนิสต์ิกล่บ่ใจัร่วมเป็นผูู้้พ่ฒนา

ช่าติิไที่ย และ กอ.รมน.ม่พ่นธะส่ญญาว่าจัะช่่วยเหลือปัจัจ่ัยการที่ำามาหากินต่ิอผูู้้ร่วมพ่ฒนาช่าติิไที่ย

 ด่งน่�น คำาส่�งนายกร่ฐมนติร่ท่ี่� 66/2523 ที่ำาให้สมาชิ่กพรรคคอมมิวนิสต์ิแห่งประเที่ศัไที่ยท่ี่�เป็นก

ลุ่มช่าติิพ่นธ์ุบ่นพื�นท่ี่�สูงออกมามอบ่ต่ิวท่ี่�งหมด โดยม่เงื�อนไข้ว่าร่ฐบ่าลจัะจ่ัดสรรท่ี่�ดินเพื�ออยู่อาศ่ัย และท่ี่�

ที่ำากิน พร้อมออกเอกสารสิที่ธิ�อย่างถูกต้ิองติามกฎหมายให้ จัากน่�นม่การจ่ัดสรรท่ี่�ดินให้ช่าวบ้่านบ่างส่วน 

และบ่างส่วนข้อกล่บ่ไปอาศ่ัยและที่ำากินในถิ�นฐานเดิม แต่ิพ่�น้องส่วนใหญ่ท่ี่�ออกมาจัากป่าย่งไม่ได้ร่บ่การ

จ่ัดสรรท่ี่�ดิน และท่ี่�ที่ำากินติามเงื�อนไข้ท่ี่�บ่อกไว้ 

 ติามคำาส่�งนายกร่ฐมนติร่ท่ี่� 66/2523 มอบ่หมายให้ฝ่่ายม่�นคงดำาเนินการ และกำาหนดแผู้น ข่้�น

ติอนดำาเนินการช่่ดเจัน แต่ิหน่วยงานไม่ดำาเนินการต่ิอเนื�อง ที่ำาให้พ่�น้องส่วนใหญ่ย่งไม่ได้ร่บ่การจ่ัดสรร

ท่ี่�ดินรวมท่ี่�งเอกสารสิที่ธิ� บ่างพื�นท่ี่�ถูกประกาศัเป็นป่า บ่างพื�นท่ี่�อยูร่ะหว่างดำาเนินการประกาศัอุที่ยาน

แห่งช่าติิ เช่่น ภูช่่�ฟ้ัา ปัจัจุับ่่นจ่ังม่ผูู้้เดือดร้อนกว่า 2 แสนคนกระจัายในพื�นท่ี่�ภาคเหนือ โดยเฉพาะกลุ่มช่า

ติิพ่นธ์ุม้ง ในเข้ติจ่ังหว่ดเช่่ยงราย น่าน พะเยา ติาก เพช่รบู่รณ์์ พิษ์ณุ์โลก และเลย ม่พ่�น้องประช่าช่น

ท่ี่�งหมด 23,196 คร่วเรือน ได้ร้องเร่ยนหน่วยงาน และรวมต่ิวเป็นเครือข่้าย ประช่าช่นต่ิอสู้เร่ยกร้อง แต่ิ

ปัญหาย่งไม่ได้ร่บ่การแก้ไข้

 สรุปความล้มเหลวข้องร่ฐบ่าลคือ ไม่ได้ดำาเนินการใด ๆ เพื�ออนุญาติให้ผูู้้ร่วมพ่ฒนาช่าติิไที่ยได้ร่บ่

การจ่ัดสรรท่ี่�ดินที่ำากินติามโครงการพ่ฒนาเพื�อความม่�นคง หรือกล่บ่ไปอยู่ภูมิลำาเนาเดิม สอง ไม่ม่การ

จ่ัดหาท่ี่�ดินเพ่ยงพอแก่พ่�น้อง ผูู้้ร่วมพ่ฒนาช่าติิไที่ยและครอบ่คร่ว ด่งน่�น เครือข่้ายสิที่ธิท่ี่�ดินที่ำากินกลุ่ม

ช่าติิพ่นธ์ุท่ี่�เป็นกลุ่มเป้าหมายภายใต้ิคำาส่�งนายกร่ฐมนติร่ ท่ี่� 66/2523 จ่ังไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์อ่กต่ิอไป

 ชุ่ติ์ม่า: กราบ่เร่ยนท่ี่านประธานสภาท่ี่�เคารพ ท่ี่านรองประธานสภา สมาชิ่กสภาประช่าช่น ท่ี่านผูู้้

ส่งเกติการณ์์การประชุ่ม และสมาชิ่กสภาประช่าช่นทุี่กท่ี่าน ดิฉ่นชุ่ติิมา มาเลกุ หรือหม่�จูั เป็นช่นเผู่้าอาข่้า 

เป็นต่ิวแที่นเครือข่้ายช่นเผู่้าพื�นเมืองแห่งประเที่ศัไที่ย ดิฉ่นข้ออภิปรายไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลท่ี่�งคณ์ะ เพราะ



ถอดเทป เวทีสภาประชาชนอภิปราย ไม่่ไว้วางใจรัฐบาลประยุทธ์์ : 

ว่่าด้้ว่ยคว่ามล้้มเหล้ว่ในการจััด้การท่ี่�ดิ้น แล้ะป่่าไม้ (ออนไล้น์ระบบซููม Zoom) วั่นจัันที่ร์ท่ี่� 4 ตุุล้าคม 2564 เว่ล้า 9.00-17.00 น.
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กฎหมาย กฎระเบ่่ยบ่ต่ิาง ๆ ไม่เป็นธรรมต่ิอพวกเราทุี่กฉบ่่บ่ ทุี่กฉบ่่บ่ท่ี่�ออกมา 99.99 เปอร์เซ็ูนต์ิม่ผู้ลกระ

ที่บ่ต่ิอสิที่ธิช่นเผู่้าท่ี่�งหมด และผูู้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย ไม่ได้ม่ส่วนร่วมในการร่างกฎหมายทุี่กฉบ่่บ่ รวมท่ี่�งมติิ

คณ์ะร่ฐมนติร่ ซู่�งวิที่ยากรและท่ี่านอื�น ๆ นำาเสนอไปท่ี่�งหมดแล้ว 

 ผู้ลกระที่บ่โดยติรงในพื�นท่ี่�คือ เราคือผูู้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยโดยติรงก่บ่พื�นท่ี่�ป่า 6 แสนกว่าไร่แต่ิ

กฎหมายไม่ให้สิที่ธิก่บ่ช่นเผู่้าในการกำาก่บ่ ดูแล ร่กษ์า หรือใช้่ประโยช่น์ได้ แต่ิในที่างพฤติิกรรมเราดูแล

ที่ร่พยากรธรรมช่าติิ ทุี่กคนเป็นเจ้ัาข้องร่วมก่น เรื�อง Climate Change ก็เป็นเรื�องสำาค่ญต้ิองสร้างความ

ร่วมมือท่ี่�วโลก แต่ิพวกเราเหมือนถูกก่นออกไป เหมือนไม่ใช่่มนุษ์ย์ เราถูกด้อยค่าจัากหน่วยงานร่ฐยิ�งกว่า

ส่ติว์ ส่ติว์ย่งได้ร่บ่การคุ้มครอง ม่ พ.ร.บ่.คุ้มครอง ก้อนหิน ดินที่ราย ม่กฎหมายคุ้มครอง แต่ิมนุษ์ย์ในเข้ติ

ป่าต่ิาง ๆ ถูกร่ฐประกาศัป่าท่ี่บ่ท่ี่�บ่รรพบุ่รุษ์ข้องเรา เราไม่ม่ศ่ักดิ�ศัร่เท่ี่าก่บ่ส่ติว์ต่ิวหน่�งเลย เราถูกลิดรอน

สิที่ธิไปท่ี่�งหมด โดยไม่ถามเจ้ัาข้องพื�นท่ี่�ส่กคำาว่าเห็นด้วยหรือไม่ เราไม่เคยได้ร่บ่การประสานงานสอบ่ถาม

ว่าคิดอย่างไร 

 ยิ�งไปกว่าน่�น เราย่งถูกลิดรอนสิที่ธิจัากการไม่ได้ร่บ่ส่ญช่าติิไที่ย พวกเราม่ 2 กลุ่ม กลุ่มหน่�งม่

ส่ญช่าติิไที่ย ร่บ่รองด้วยกฎหมายแล้ว อ่กกลุ่มคือลูกหลานพ่อแม่เด่ยวก่น แต่ิย่งไม่ม่สถานะที่างกฎหมาย 

ซู่�งเป็นเรื�องสำาค่ญมาก แม้ว่าเราจัะย่งไม่ได้ร่บ่ส่ญช่าติิไที่ยติามกฎหมาย แต่ิเราเป็นคนไที่ย พ่อแม่คน

เด่ยวก่น ลูกบ่างคนได้ร่บ่รอง แต่ิบ่างคนไม่ได้ร่บ่รอง ดิฉ่น และเครือข่้ายอาข่้าเพื�อส่นติิภาพลุ่มนำ�าโข้ง ได้

สำารวจั 15 หมู่บ้่านท่ี่�งหมด 500 ครอบ่คร่ว คิดเป็นประช่ากร 5,089 คน ช่่วงระยะเวลา 3 เดือน พบ่ว่าม่

ส่ญช่าติิไที่ย 2,756 คน และไม่ม่ส่ญช่าติิไที่ย 2,333 คน เห็นได้ช่่ดเจันว่าเราถูกทิี่�งไว้ข้้างหล่ง ถูกลิดรอน

สิที่ธิ ประเที่ศัไที่ยไม่ยอมร่บ่ว่าม่ช่นเผู่้าพื�นเมือง 

 แม้ว่าเราเป็นกลุ่มช่าติิพ่นธ์ุ แต่ิเราเป็นคนไที่ยด้วย ไม่ม่ใครเกิดมาพร้อมก่บ่แผู่้นดิน นำ�า ทุี่กคน

ต้ิองมาจ่ับ่จัองท่ี่�งท่ี่�ราบ่ หรือบ่นดอย บ่รรพบุ่รุษ์จ่ับ่จัองท่ี่�ต่ิางก่น บ่างคนจ่ับ่จัองในเมืองได้โฉนดท่ี่�ดิน แต่ิ

จ่ับ่จัองบ่นดอยกล่บ่ไม่ม่โฉนดท่ี่�ดิน ไม่ถูกต้ิองติามกฎหมาย เราผิู้ดกฎหมายต่ิ�งแต่ิย่งไม่เกิด ต่ิ�งแต่ิอยูใ่น

ท้ี่องแม่ก็ผิู้ดกฎหมาย เป็นจัำาเลยข้องร่ฐ และจัำาเลยข้องส่งคมว่าเป็นคนต่ิดไม้ที่ำาลายป่า ท่ี่�ง ๆ ท่ี่�เรายง่จ่ับ่

ม่ดไม่ได้ ย่งพูดไม่ได้ ก็ผิู้ดกฎหมายแล้ว ด่งน่�นข้อเร่ยกร้องให้ร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ท่ี่�งคณ์ะยุติิการบ่ริหารการ

ที่ำางานน่บ่แต่ิน่�ไป เพราะแก้ไข้ปัญหาอะไรไม่ได้เลย

 ปวรวิช่: เร่ยนท่ี่านประธานสภาประช่าช่น ผู้มนายปวรวิช่ คำาหอม สมาชิ่กสภาประช่าช่นจ่ังหว่ด

น่าน ข้ออภิปรายท่ี่�วไปไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า ว่าด้วยความล้มเหลวในการจ่ัดการท่ี่�ดินป่า

ไม้ ข้ออนุญาติอ้างถ่งคำาส่�ง คสช่.ท่ี่� 66/557 การดำาเนินการใด ๆ จัะต้ิองไม่ส่งผู้ลกระที่บ่ก่บ่พ่�น้องท่ี่�เป็นผูู้้

ยากไร้ ในท่ี่�ดินที่ำากิน หรือผูู้้ม่รายได้น้อย แต่ิในการดำาเนินการพื�นท่ี่�ม่การบ่่งค่บ่พื�นท่ี่�ท่ี่�ได้ร่บ่ผู้ลกระที่บ่

จัากคด่ป่าไม้หลายหมื�นคด่ ม่การดำาเนินการไม่เป็นธรรมต่ิอพ่�น้อง เช่่น อำาเภอนาน้อย จ่ังหว่ดน่าน ได้ร่บ่

ผู้ลกระที่บ่ แม้ว่าผูู้้ว่าราช่การจ่ังหว่ดน่านได้ลงนามหน่งสือร่บ่รองว่าเป็นผูู้้ยากไร้ติามคำาส่�งท่ี่� 66/557 แล้ว 

และม่การประกาศัเข้ติห้ามล่าส่ติว์ป่า ท่ี่บ่ท่ี่�ที่ำากินข้องพ่�น้องด้วย ที่ำาให้พ่�น้องไม่สามารถที่ำากินได้ แนวที่าง

การแก้ไข้ปัญหาข้องร่ฐบ่าลวางกรอบ่ไม่ส่มพ่นธ์ก่บ่บ่ริบ่ที่ชุ่มช่นด่�งเดิม ท่ี่�งแนวที่าง คที่ช่. ใช้่ระบ่บ่การ

แบ่่งช่่�นลุ่มนำ�าบ่ริหารจ่ัดการพื�นท่ี่�ป่าไม้ ซู่�งประเที่ศัอื�น ๆ ไม่ใช้่แล้ว และเรื�องท่ี่�พวกเราไม่สามารถไว้วางใจั
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ร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่าต่ิอไป เพราะม่การออกกฎหมายลิดรอนสิที่ธิชุ่มช่น การให้สิที่ธิเพ่ยงอนุญาติ

ในระยะเวลา 20 ปีที่ำาให้ไม่ม่ความแน่นอนในการที่ำามาหากินเล่�ยงช่่พ การกำาหนดช่่�นคุณ์ภาพลุ่มนำ�าพื�นท่ี่�

ล่อแหลมต่ิาง ๆ การมอบ่สิที่ธิให้ผูู้้ว่าราช่การกำาหนดเกณ์ฑ์์ โดยไม่ข่้�นก่บ่ชุ่มช่นที่ำาให้ไม่เกิดความย่�งยืน 

เพราะชุ่มช่นอยู่ก่บ่ปัญหาแท้ี่จัริง สามารถดูแลป่าไม้ได้อย่างด่ แต่ิไม่เคยถูกหยิบ่ยกมาเป็นแนวที่าง หรือ

รูปแบ่บ่การจ่ัดการข้องประเที่ศัแต่ิอย่างใด 

 เรื�องการผู่้านกฎหมายข้อง สนช่.ข้าดการม่ส่วนร่วม และจัำาก่ดสิที่ธิเสร่ภาพข้องพ่�น้องประช่าช่น

ติามร่ฐธรรมนูญ 2560 มาติรา 28, 33, 31, 40 เรื�องแนวคิดมองว่าชุ่มช่นเป็นผูู้้ที่ำาลายสิ�งแวดล้อม การ

ดำารงช่่วิติเป็นปกติิธุระ ไม่สอดคล้องก่บ่วิถ่ช่นเผู่้า การสร้างการม่ส่วนร่วมย่งเป็นเพ่ยงพิธ่กรรม สร้างภาพ

ให้ส่งคมยอมร่บ่ เช่่น เรื�องกฎหมายอ่นด่บ่รองเพื�อบ่่งค่บ่ใช้่คนท่ี่�งประเที่ศั แต่ิม่คนเห็นด้วยเพ่ยง 200 กว่า

คน ไม่สามารถจัะสร้างความเป็นธรรม หรือการม่ส่วนร่วมอย่างแท้ี่จัริง สุดท้ี่ายคือ ข้อยืนย่นข้้อเท็ี่จัจัริงว่า

ชุ่มช่นดูแลจ่ัดการป่าได้ ผู้มในฐานะพ่�น้องจ่ังหว่ดน่าน ไม่สามารถไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า ซู่�ง

ล้มเหลวในการจ่ัดการท่ี่�ดินป่าไม้

 สม่นึก: กราบ่เร่ยนท่ี่านประธานสภาท่ี่�เคารพ สมาชิ่กสภาประช่าช่นทุี่กท่ี่าน ผู้มนายสมน่ก พุฒ

นวล สมาชิ่กสภาประช่าช่นจ่ังหว่ดติร่ง เครือข่้ายปฏิิรูปท่ี่�ดินเทืี่อกเข้าบ่รรท่ี่ด ว่นน่�ข้ออภิปรายไม่ไว้วางใจั

ร่ฐบ่าลท่ี่�งคณ์ะ เรื�องกฎหมายอุที่ยานแห่งช่าติิ ฯ และกฎหมายรองท่ี่�กำาล่งจัะออกมา ประเด็นปัญหาคือ

กฎหมายไม่นำาไปสู่การแก้ไข้ปัญหา ผู้มไม่อาจัจัะปล่อยให้กฎหมายมาบ่่งค่บ่ใช้่ก่บ่พ่�น้องท่ี่�อยู่ในอุที่ยาน

 ยกต่ิวอย่างท่ี่�เกิดข่้�นเรื�องการบ่่งค่บ่ใช้่ก่บ่ชุ่มช่น พื�นท่ี่�เทืี่อกเข้าบ่รรท่ี่ด ม่ครอบ่คร่วคุณ์สมคิด ก่น

ติากุล 2 สาม่ภรรยาถูกจ่ับ่กุมดำาเนินคด่ เพราะไปต่ิดต้ินยางท่ี่�หมดสภาพแล้ว ไม่ม่นำ�ายางแล้ว เพื�อจัะปลูก

ใหม่ที่ดแที่น คด่ติอนน่�อยู่ในช่่�นอ่ยการ ปัญหาคือครอบ่คร่วนายสมคิดไม่ม่ท่ี่�อยู่อาศ่ัย ร่บ่จ้ัางกร่ดยาง และ

การเพาะปลูกในท่ี่�ดินตินเอง ย่งไม่ม่ผู้ลผู้ลิติ จ่ังไม่ม่รายได้ การบ่่งค่บ่ใช้่กฎหมายจ่ังที่ำาให้ช่าวบ้่านถูก

ดำาเนินคด่ ม่ความเป็นอยู่แร้นแค้นมาก ผู้มเสนอต่ิอท่ี่�ประชุ่มสภาแห่งน่�ว่า กฎหมายท่ี่�ออกบ่่งค่บ่ใช้่จัะต้ิอง

สอดคล้องก่บ่วิถ่ชุ่มช่นท้ี่องถิ�น โดยเฉพาะกฎหมายลำาด่บ่รอง ท่ี่�กำาล่งจัะออกมาบ่่งค่บ่ใช้่ ให้หยุดก่อน 

เพราะต้ิองให้ประช่าช่นม่ส่วนร่วม รวมท่ี่�งกฎหมายป่าไม้ต่ิาง ๆ ต้ิองที่บ่ที่วนแก้ไข้ โดยเฉพาะมาติรา 64 

และ 65 ด่งน่�นผู้มไม่สามารถไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า เนื�องจัากร่ฐบ่าลไม่จัริงใจัในการแก้ไข้

ปัญหา

 เกร่ยงไกร: กราบ่เร่ยนท่ี่านประธานสภาท่ี่�เคารพ ท่ี่านรองประธานสภา และสมาชิ่กสภา

ประช่าช่น ผู้มนายเกร่ยงไกร ช่่ช่่วง เครือข่้ายช่นเป่ากะเหร่�ยงภาคติะว่นติก จ่ังหว่ดราช่บุ่ร่ ข้อเสนอญ่ติติิ

อภิปรายความล้มเหลวข้องร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า และร่ฐมนติร่กระที่รวงที่ร่พยากรธรรมช่าติิ และ

สิ�งแวดล้อม คุณ์วราวุธ ศิัลปะอาช่า เรื�องหล่ก คือล้มเหลว และข้าดภาวะผูู้้นำา คือ โกหก โป้ปด มดเท็ี่จั 

สอง ข้าดความรู้จัริง แล้วนำาปฏิิบ่่ติิการสองมาติรฐานมาใช้่ สาม ยกตินข่้มประช่าช่น กดท่ี่บ่ประช่าช่น 

ข้าดหล่กวิที่ยาศัาสติร์

 เรื�องแรก ร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ โกหกประช่าช่น “คืนความสุข้” หมายความว่า ประช่าช่นม่สิที่ธิใน
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ความเป็นพลเมือง ความม่�นคง และสิที่ธิชุ่มช่น ท่ี่�สำาค่ญประช่าช่นกลุ่มช่าติิพ่นธ์ุ กลุ่มช่นเผู่้าพื�นเมือง

ต้ิองการสิที่ธิในท่ี่�ดิน และการม่ส่วนร่วม ความสุข้ข้องประช่าช่นในพื�นท่ี่�อนุร่กษ์์ ชุ่มช่นต้ิองการไฟัฟ้ัา 

ระบ่บ่สาธารณู์ปโภคข่้�นพื�นฐาน แต่ิร่ฐใช้่กฎหมายจ่ัดการ และใช้่อำานาจัอธิบ่ด่จ่ัดการ ซู่�งไม่ใช่่คืนความสุข้

ให้ประช่าช่น 

 เรื�องคด่ความ ร่ฐบ่าลไม่ได้แสดงภาวะผูู้้นำา ในการจ่ัดการปัญหาคด่ความท่ี่�ค้างต่ิาง ๆ การดำาเนิน

คด่ม่ความไม่ช่อบ่ธรรม ม่การเลือกปฏิิบ่่ติิในกระบ่วนการ ความสุข้ข้องประช่าช่นคือครอบ่คร่วพ่�น้อง ไม่

ได้ร่บ่ความเป็นธรรม ที่ำาให้หาย ร่ฐบ่าลไม่สามารถแก้ปัญหาคด่ท่ี่�ม่เจ้ัาหน้าท่ี่�ร่ฐเก่�ยวข้้อง และม่การฟ้ัอง

ประช่าช่นท่ี่�ลุกข่้�นมาต่ิอสู้ ร่ฐบ่าลไม่ได้คืนความสุข้ให้แต่ิอย่างใด

 ข้้อสอง ร่ฐบ่าลสองมาติรฐาน เลือกปฏิิบ่่ติิ และละเมิดสิที่ธิชุ่มช่น สิที่ธิพลเมือง ร่ฐบ่าลติอบ่โจัที่ย์

กลุ่มทุี่นพรรคพวกมากกว่าประช่าช่น โดยเฉพาะนโยบ่าย และโครงการกดท่ี่บ่ชุ่มช่น ไม่ว่าจัะเป็นเขื้�อน 

พื�นท่ี่�พิเศัษ์ต่ิาง ๆที่ำาให้วิถ่ว่ฒนธรรมล่มสลาย สองมาติรฐานคือ ไม่ยอมร่บ่วิถ่ไร่หมุนเว่ยน แต่ิใช้่ความรู้มิติิ

เด่ยวแก้ปัญหาชุ่มช่น และเหย่ยบ่ยำ�าแนวคิดไร่หมุนเว่ยนให้ด้อยค่า 

 ข้้อสาม ยกตินข่้มประช่าช่น ด้วยวาที่กรรมคนด่ ที่ำาให้ประช่าช่นอ่อนแอ ต้ิองพ่�งอิที่ธิพลการเมือง

ร่ฐราช่การไม่เป็นวิที่ยาศัาสติร์ ท่ี่�สำาค่ญ กระบ่วนการออกกฎหมาย กระบ่วนการม่ส่วนร่วมไม่เป็น

มาติรฐาน และที่ำาให้เกิดความเกล่ยดช่่งระหว่างช่นช่่�นกลางในเมือง ก่บ่ภาคช่นบ่ที่

 



ถอดเทป เวทีสภาประชาชนอภิปราย ไม่่ไว้วางใจรัฐบาลประยุทธ์์ : 

ว่่าด้้ว่ยคว่ามล้้มเหล้ว่ในการจััด้การท่ี่�ดิ้น แล้ะป่่าไม้ (ออนไล้น์ระบบซููม Zoom) วั่นจัันที่ร์ท่ี่� 4 ตุุล้าคม 2564 เว่ล้า 9.00-17.00 น.
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เราม่ข้้อเสนอให้ร่ฐยอมร่บ่สิที่ธิพลเมือง สิที่ธิชุ่มช่น ร่บ่รองและม่นโยบ่ายท่ี่�เป็นรูปธรรม ผู้ล่กด่นให้ม่

กฎหมาย ท่ี่�เก่�ยวข้้องก่บ่กลุ่มช่าติิพ่นธ์ุ และช่นเผู่้าท่ี่�ม่ความย่�งยืน พ่ฒนากลไกการจ่ัดการอย่างม่ส่วนร่วม 

ที่ำางานร่วมก่นอย่างเท่ี่าเท่ี่ยม และเป็นธรรม ช่ะลอกฎหมายลำาด่บ่รองท่ี่�ละเมิดสิที่ธิ ไม่เข้้าใจัวิถ่ชุ่มช่น 

สิที่ธิชุ่มช่น สิที่ธิพลเมือง ข้อไม่ร่บ่รองร่ฐบ่าลท่ี่�ข้าดความช่อบ่ธรรมในการจ่ัดการป่าไม้ท่ี่�ดิน

 สัม่พัิ่นธ์์: กราบ่เร่ยนท่ี่านประธานสภาท่ี่�เคารพ ท่ี่านรองประธานสภา สมาชิ่กสภาประช่าช่น 

ท่ี่านผูู้้ส่งเกติการณ์์การประชุ่ม และสมาชิ่กสภาประช่าช่นทุี่กท่ี่าน ผู้มนายส่มพ่นธ์ ม่ลาภ ต่ิวแที่นผูู้้ใหญ่

วิที่ยา แต้ิมพงศ์ั ซู่�งติิดภารกิจัด่วน ต่ิวแที่นภาคประช่าช่นท่ี่�ได้ร่บ่ผู้ลกระที่บ่จัากการประกาศัอุที่ยานแห่ง

ช่าติิเข้าช่ะเมา-เข้าวง

 ปัญหาข้องช่าวบ้่านติำาบ่ลนำ�าเป็น อำาเภอเข้าช่ะเมา จ่ังหว่ดระยอง ได้ร่บ่ผู้ลกระที่บ่จัากการ

ถ่ายที่อดแผู้นท่ี่�ที่างอากาศัข้องอุที่ยานแห่งช่าติิเข้าช่ะเมา-เข้าวง ช่าวบ้่านท่ี่�ที่ำากินมาแต่ิด่�งเดิมม่�นใจัว่า 

การถ่ายที่อดแผู้นท่ี่�ที่างอากาศัข้องอุที่ยาน ฯ และกระที่รวงที่ร่พยากร ฯ น่าจัะม่ความผิู้ดพลาด การ

ประกาศัอุที่ยาน ฯ เมื�อ 2518 แนวเข้ติท่ี่�บ่่งค่บ่ใช้่ต่ิ�งแต่ิ พ.ศั.2545 ม่การสำารวจั และร่งว่ดร่วมก่บ่ช่าวบ้่าน 

หลายคร่�ง แต่ิปัจัจุับ่่นเส้นแดงเส้นเดิมท่ี่�บ่่งค่บ่ใช้่มาหลายสิบ่ปีก่อน เส้นท่ี่�ออกจัากเดิม คือกระที่บ่ก่บ่ท่ี่�ดิน

ข้องช่าวบ้่าน ต่ิอมาช่าวบ้่านที่ำาประช่าคม และประชุ่มร่วมก่บ่อุที่ยาน ฯ สำารวจัร่วมก่น และค่ดค้านการ

ดำาเนินการข้องอุที่ยาน ฯ โดยข้อให้ร่งว่ดปร่บ่ที่ำาแนวเข้ติท่ี่�เป็นปัจัจุับ่่น 

 สรุปการประชุ่มแก้ไข้แนวเข้ติ ช่าวบ้่านได้ร่บ่ผู้ลกระที่บ่รวม 3 หมู่บ้่าน หมู่ 6, 7 และ 2 ติำาบ่ลนำ�า

เป็น ช่าวบ้่านท่ี่�ที่ำากินมาก่อนประกาศัอุที่ยาน ฯ พ่อแม่เส่ยช่่วิติไปแล้ว แต่ิลูกหลานย่งประสบ่ปัญหา ไม่ม่

หล่กฐาน สูญหายไป จ่ังใคร่ข้อความอนุเคราะห์ และข้อร้องกระที่รวงที่ร่พยากร ฯ ส่งเจ้ัาหน้าท่ี่�มาร่งว่ด 

ติรวจัสอบ่พื�นท่ี่�เป็นเอกฉ่นท์ี่ และให้ร่บ่รู้ท่ี่�งช่าวบ้่าน กรมอุที่ยาน และกระที่รวงที่ร่พยากร ฯ 

จัากปัญหาข้้างต้ินน่� ผู้มเห็นว่าเป็นความล้มเหลวข้องกระที่รวงที่ร่พยากร ฯ ต้ิองเร่งร่บ่แก้ไข้ปร่บ่ปรุง และ

ม่แนวที่างแก้ไข้ปัญหาร่วมก่บ่ช่าวบ้่านท่ี่�ที่ำากินและดูแลป่าไม้มาแต่ิด่�งเดิมก่อนกรมอุที่ยาน ฯ มาดูแล ข้อ

ฝ่ากอนุเคราะห์ให้ส่งเจ้ัาหน้าท่ี่�เข้้าสำารวจัพื�นท่ี่�เร่งด่วน

 สุน่: การอภิปรายช่่วงเช้่าจับ่ลงในเรื�องท่ี่�ดินป่าไม้พื�นฐาน ก่อนจัะไปอ่กห่วข้้อ ช่่วงน่�ข้อให้ ดร.กฤษ์ฎา 

บุ่ญช่่ย สมาชิ่กสภาประช่าช่น กรุงเที่พฯ สรุปประเด็นอภิปรายช่่วงเช้่าท่ี่�งหมดก่อน 

 กฤษ์ฎา: ข้อบ่คุณ์รองประธาน ผู้มข้อเริ�มท่ี่� 10 ญ่ติติิไม่ไว้วางใจั จัะเสนออย่างรวดร่ดรวดเร็ว 

  1. การปร่บ่ปรุงกฎหมายอุที่ยานฯ กฎหมายสงวนและคุ้มครองส่ติว์ป่าฯ กฎหมายป่า 

     ชุ่มช่น ทุี่กฉบ่่บ่ในปี 2562 ซู่�งม่ล่กษ์ณ์ะรวมศูันย์อำานาจัร่ฐ และละเมิดสิที่ธิชุ่มช่น 

  2. อำานาจัร่ฐสร้างกฎเกณ์ฑ์์ติามกฎหมาย ใช้่ระบ่บ่ “แพ้ค่ดออก” ก่ดก่นสิที่ธิชุ่มช่นใน 

      พื�นท่ี่�ป่า กระที่บ่ต่ิอวิถ่ช่่วิติว่ฒนธรรม เช่่น ไร่หมุนเว่ยนจัะหายไป ประช่าช่นจัะไร้ท่ี่� 

      ที่ำากิน และอยู่ภายใต้ิบ่่งค่บ่บ่่ญช่าข้องหน่วยงานร่ฐ ในอนาคติอาจัไม่ม่ประช่าช่นใน    

               พื�นท่ี่�ป่าอนุร่กษ์์
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  3. นโยบ่ายที่วงคืนผืู้นป่า เพื�อให้ได้พื�นท่ี่�ป่าอนุร่กษ์์ร้อยละ 25 ป่าเศัรษ์ฐกิจัร้อยละ 15  

      การเพิ�มพื�นท่ี่�ป่า ร่ฐได้ใช้่ความรุนแรง การข่้มขู่้ คุกคาม กดด่นช่าวบ้่าน

  4. ร่ฐบ่าลต่ิดแข้นข้า ปิดก่�นการเข้้าถ่งสาธารณู์ปโภคข้องประช่าช่นในการดำารงช่่พใน 

      เข้ติป่าอนุร่กษ์์

  5. เจ้ัากระที่รวงที่ร่พยากรฯ ข้าดวิส่ยท่ี่ศัน์ มุ่งใช้่อำานาจัจ่ัดการชุ่มช่น ไม่ยอมร่บ่สิที่ธิช่น 

     พื�นเมือง เช่่น กรณ่์บ้่านบ่างกลอย แม้ว่าอุที่ยานแก่งกระจัานจัะเป็นมรดกโลกแล้ว ก็ 

               ไม่สมศ่ักดิ�ศัร่ เพราะม่การละเมิดสิที่ธิชุ่มช่น

  6. การกระจุักต่ิวท่ี่�ดินม่มากข่้�นในร่ฐบ่าลชุ่ดน่� ที่ำาให้ประเที่ศัไที่ยม่ความเหลื�อมลำ�ามาก 

     ท่ี่�สุดในโลก 

  7. ร่ฐบ่าลไม่ม่นโยบ่าย หรือมาติรการกระจัายการถือครองท่ี่�ดินให้เป็นธรรม และกฎหมาย  

                        ท่ี่�ออกมาไม่สามารถจัำาก่ดการถือครองท่ี่�ดิน และสร้างความเป็นธรรมได้

  8. หน่วยงาน สถาบ่่นการจ่ัดการท่ี่�ดิน (บ่จัธ.) ท่ี่�ได้ร่บ่มอบ่หมายที่ำาโครงการนำาร่อง 5  

     พื�นท่ี่� แต่ิไม่สามารถจ่ัดการแก้ไข้ปัญหา และใช้่วิธ่คิดแบ่บ่สถาบ่่นการเงินท่ี่�วไป ที่ำาให้ 

     ไม่มุ่งกระจัายการถือครอง และป้องก่นท่ี่�ดินหลุดมือ

  9. นโยบ่ายโฉนดชุ่มช่น ถูกเปล่�ยนเป็นแค่จ่ัดท่ี่�ดินให้ชุ่มช่น โดยชุ่มช่นต้ิองข้ออนุญาติ  

               โดยม่กฎระเบ่่ยบ่ควบ่คุมเข้้มงวด เคร่งคร่ด ห่างไกลจัากสิที่ธิชุ่มช่น

  10. นโยบ่ายเอื�อนายทุี่นไที่ย และต่ิางช่าติิ เกิดภาวะ “มือใครยาวสาวได้สาวเอา” ติรง 

                 ข้้ามก่บ่ประช่าช่นมากมายถูกย่ดท่ี่�ดิน ที่ร่พยากร และร่ฐบ่าลม่โครงการพ่ฒนา  

        มากมายท่ี่�กระที่บ่ต่ิอท่ี่�ดินข้องประช่าช่น แต่ิร่ฐบ่าลไม่ร่บ่ฟัังความเดือดร้อน

 โดยสรุปแล้ว 10 ญ่ติติิ น่�มุ่งเป้าไปท่ี่� ร่ฐบ่าลหมดความช่อบ่ธรรมการบ่ริหารประเที่ศัแล้ว ต่ิอไป

ผู้มจัะเสนอสาระสำาค่ญ ท่ี่�มาข้องปัญหา การรวบ่อำานาจั ข้าดนิติิธรรม ข้าดภาวะผูู้้นำา สร้างความเหลื�อม

ลำ�า ปิดก่�นสิที่ธิชุ่มช่น และการม่ส่วนร่วมข้องประช่าช่น

การอภิปรายทัี่�งหม่ดสรุปดังน่�  
 1. เท้ี่าความต่ิ�งแต่ิกำาเนิดนโยบ่ายป่าไม้ การให้ส่มปที่านป่าไม้ข้องร่ฐ การส่มปที่านเหมืองแร่  

ธุรกิจัท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�งที่างบ่ก และที่ะเล ระบ่บ่ต่ิาง ๆ น่�รวมศูันย์อำานาจัร่ฐ ไม่ม่การกำาหนดให้สิที่ธิประช่าช่น

ในพื�นท่ี่� ที่ำาให้ประช่าช่นท่ี่�งช่าวเล และชุ่มช่นในพื�นท่ี่�ป่า ไม่ม่เอกสารสิที่ธิ�ติามกฎหมาย แต่ิให้เอกสาร

สิที่ธิ�นายทุี่น การรวบ่อำานาจัจ่ัดการป่า/ที่ะเล สร้างล่ที่ธิป่าปลอดคน แต่ิอ่กด้านคือปล่อยให้ภาคทุี่นถือ

ครองท่ี่�ดินเสร่ เกิดความเหลื�อมลำ�ามากข่้�น

 2. ร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ผู้ล่กด่นกฎหมายป่าไม้ กลไกนโยบ่าย ประช่าช่นไม่ม่ส่วนร่วม ข้ณ์ะเด่ยวก่น 

ร่ฐบ่าลอยูเ่หนือกฎหมายเอง เอากฎหมายไปบ่่งค่บ่ประช่าช่นอย่างเลือกปฏิิบ่่ติิ และไม่ร่บ่ผิู้ดช่อบ่ต่ิอผู้ลก

ระที่บ่ท่ี่�เกิดข่้�น กล่าวได้ว่าเป็นร่ฐท่ี่�ข้าดนิติิร่ฐ และนิติิธรรม

 3. ประช่าช่นพยายามจัะม่ส่วนร่วมที่างนโยบ่าย และกฎหมาย คือ เสนอกฎหมายป่าอนุร่กษ์์
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ฉบ่่บ่ประช่าช่น 10,000 ชื่�อ แต่ิถูกปัดติกไปเพราะอ้างว่าเป็นกฎหมายเก่�ยวก่บ่การเงิน ท่ี่�งหมดน่�สะท้ี่อน

บ่รรยากาศัหล่งร่ฐประหารท่ี่�ไม่เป็นประช่าธิปไติยจันถ่งทุี่กว่นน่�

 4. ร่ฐไม่คำาน่งถ่งความยากลำาบ่ากข้องประช่าช่น ท่ี่�เผู้ชิ่ญวิกฤติิเศัรษ์ฐกิจั สุข้ภาพ ส่งคมจัาก

ความเหลื�อมลำ�า รวมท่ี่�งวิกฤติจัากการแพร่ระบ่าดโควิด-19 ที่ำาให้ชุ่มช่นม่ความเปราะบ่าง ไร้ท่ี่�พ่�ง ข้าด

ความม่�นคงในช่่วิติ นิเวศั เศัรษ์ฐกิจั และว่ฒนธรรมข้องตินเอง

 5. การเปิดให้นายทุี่นต่ิางช่าติิเข้้าครอบ่ครองท่ี่�ดินอย่างเสร่ แต่ิต่ิกรอบ่การใช้่ท่ี่�ดินข้องชุ่มช่น

อย่างเข้้มงวด เป็นรูปธรรมสำาค่ญข้องการสร้างความเหลื�อมลำ�า และไม่เป็นธรรม

 6. การอนุม่ติิโครงการข้นาดใหญ่ เช่่น โครงการผู่้นนำ�ายวม และโครงการสร้างเขื้�อนในพื�นท่ี่�ป่า

จัำานวนมาก กระที่บ่ต่ิอระบ่บ่นิเวศัน์

 7. การย้อนแย้งก่บ่นโยบ่ายร่ฐท่ี่�ม่มาก่อน เช่่น นโยบ่าย 66/23 ท่ี่�เคยร่บ่ปากจัะจ่ัดสรรท่ี่�ดินให้

ประช่าช่น กว่า 20,000 ครอบ่คร่ว ซู่�งย่งไม่ได้ร่บ่สิที่ธิท่ี่�ที่ำากินเลย

 8. การข้าดภาวะผูู้้นำาในการจ่ัดการปัญหาข้องนายกฯ และร่ฐมนติร่ ปล่อยให้ราช่การใช้่อำานาจั

ติามอำาเภอใจั เอาใจักลุ่มทุี่น มุ่งแต่ิข่้มขู่้ ดูถูกประช่าช่น ข้าดความรู้จัริง สองมาติรฐาน และไม่ม่มาติรฐาน

ในระบ่บ่กฎหมาย เลือกปฏิิบ่่ติิ ที่ำางานแยกส่วน ไม่เพ่ยงแต่ิสร้างความทุี่กข์้ร้อนให้ประช่าช่น ย่งสร้าง

ความเกล่ยดช่่งข้องคนในส่งคมระหว่างก่น

 9. ล่กษ์ณ์ะปัญหาสำาค่ญ การรวบ่อำานาจั ร่ฐธรรมนูญ 2560 กำาหนดข้อบ่เข้ติสิที่ธิชุ่มช่นให้แคบ่

ลง แต่ิเพิ�มอำานาจัหน้าท่ี่�ร่ฐ กระท่ี่�งยกเว้นหล่กการสิที่ธิในร่ฐธรรมนูญด้วย

 10. การสำารวจัร่บ่รองชุ่มช่น ติามมาติรา 64 พ.ร.บ่.อุที่ยาน ฯ กำาหนดเงื�อนไข้ต่ิาง ๆ ม่ข้้อจัำาก่ด

มากมายท่ี่�ไม่ยอมร่บ่สิที่ธิชุ่มช่น 4,000 กว่าชุ่มช่น ที่ำาให้กลายเป็นผูู้้บุ่กรุกท่ี่�ต้ิองข้ออนุญาติ อย่างจัำาก่ดจัำา

เข่้�ย ด้วยแนวคิด “ป่าปลอดคน” ท่ี่�งหมดอาจัจัะนำาไปสู่การสิ�นสุดไร่หมุนเว่ยน และชุ่มช่นในพื�นท่ี่�ป่า

 11. องค์ความรู้วนศัาสติร์เชิ่งเด่�ยว ไม่คำาน่งถ่งระบ่บ่นิเวศั และว่ฒนธรรมท่ี่�แติกต่ิาง ท่ี่�ง ๆ ท่ี่�ไร่

หมุนเว่ยน เป็นระบ่บ่วนเกษ์ติรท่ี่�ติอบ่สนองการเปล่�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศั และสร้างความม่�นคง

อาหาร ช่่วยดูดซู่บ่คาร์บ่อนไดออกไซูด์ แต่ิถูกละเลยเพิกเฉย

 12. กลไกร่ฐระด่บ่พื�นท่ี่�อ้างการม่ส่วนร่วม แต่ิแท้ี่จัริงประช่าช่นในพื�นท่ี่�ไม่ม่ส่วนร่วม ประช่าช่นผูู้้

บุ่กเบิ่ก กลายเป็นผูู้้บุ่กรุกท่ี่�งหมด

 13. กำาหนดกติิกาต่ิาง ๆ ติามกฎหมายลูก ไม่สอดคล้องก่บ่ช่่วิติจัริงที่างส่งคม ที่างนิเวศัน์ และ

เศัรษ์ฐกิจั ไม่เปิดโอกาสให้ประช่าช่น และบ่่�นที่อนศ่ักยภาพการดำารงช่่พ

 14. ร่ฐเมินเฉยต่ิอระบ่บ่การจ่ัดการร่วม เช่่น กรณ่์โฉนดชุ่มช่น ชุ่มช่นแท้ี่จัริงแล้วม่ระบ่บ่นิเวศัน์ 

ม่ระบ่บ่การผู้ลิติ ม่ช่่วิติสมดุล ม่การจ่ัดการที่ร่พยากรร่วม เช่่น รูปแบ่บ่ป่าชุ่มช่น โฉนดชุ่มช่น ซู่�ง

ประช่าช่นร่วมก่นผู้ล่กด่นแต่ิร่ฐบ่าลเพิกเฉยต่ิอแนวคิด และแนวนโยบ่ายโฉนดชุ่มช่น ด่ง พ.ร.บ่.อุที่ยาน ฯ 

กฎหมายลูกต่ิาง ๆ ท่ี่�รวมศูันย์อำานาจั ก่ดก่นสิที่ธิข้องประช่าช่น จัะไปสู่ประเด็นสิที่ธิชุ่มช่นท้ี่องถิ�นด่�งเดิม

 15. ประเด็นช่นเผู่้าพื�นเมือง ชุ่มช่นท้ี่องถิ�นด่�งเดิม เป็นโจัที่ย์สำาค่ญท่ี่�เราอภิปรายก่น แม้ว่า

ร่ฐบ่าลลงนามในปฏิิญญาสากลสิที่ธิช่นพื�นเมือง และม่ร่ฐธรรมนูญร่บ่รองแล้ว แต่ิปัจัจุับ่่นย่งม่ 60 กว่า

กลุ่มช่าติิพ่นธ์ุย่งเผู้ชิ่ญปัญหาข้าดการร่บ่รองสิที่ธิ ที่ำาให้ร่ฐ และส่งคมเกิดอคติิต่ิอช่นเผู่้าพื�นเมือง ช่นเผู่้า
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หลายกลุ่มย่งไม่ได้ร่บ่การร่บ่รองสิที่ธิส่ญช่าติิไที่ย ที่ำาให้ถูกเอาร่ดเอาเปร่ยบ่

 16. ปัญหาท่ี่�ชุ่มช่นในพื�นท่ี่�ป่าถูกละเมิดสิที่ธิโดยร่ฐ และร่ฐย่งไม่ได้แก้ไข้ใด ๆ จ่ังเป็นการบิ่ดเบื่อน 

ว่าแก้ปัญหาแล้ว

 17. กฎหมาย และกฎเกณ์ฑ์์ต่ิาง ๆ ท่ี่�กำาหนดเงื�อนไข้ระยะ 20 ปี สร้างความไม่ม่�นคงแก่ชุ่มช่น

อย่างมาก เช่่น บ่างกลอย ไม่สามารถดำารงช่่พติามวิถ่ประเพณ่์ พวกเข้าถูกอพยพ ถูกเผู้าบ้่าน ถูกดำาเนิน

คด่ แต่ิในอ่กด้านหน่�ง ร่ฐส่งเสริมอุที่ยานฯ เพื�อการท่ี่องเท่ี่�ยว เช่่น อุที่ยานแห่งช่าติิที่างที่ะเล แต่ิปิดก่�น

การเข้้าถ่งที่ร่พยากรข้องชุ่มช่นช่าวเล 

 18. แท้ี่จัริงแล้ว ร่ฐไม่เข้้าใจั และไม่ร่บ่รองระบ่บ่วิถ่ช่่วิติหมุนเว่ยน ไม่ว่าจัะเป็นไร่หมุนเว่ยนข้อง

กะเหร่�ยง วิถ่การจ่ับ่ส่ติว์น้าที่ะเลข้องช่าวเล ที่ำาให้ร่ฐและนายทุี่นยด่ท่ี่�ดิน ครอบ่ครองที่ร่พยากรสำาค่ญท่ี่�

ชุ่มช่นพ่�งพาดำารงช่่พ

 19. เรื�องกลไกการบ่ริหารข้อง คที่ช่.ท่ี่�จัำาก่ดก่ดก่นสิที่ธิ ซู่�งต่ิวแที่นชุ่มช่นบ่่อแก้ว สะท้ี่อนว่า 

คที่ช่.จัำาก่ดสิที่ธิท่ี่�ประช่าช่นในการเข้้าถ่งท่ี่�ดิน ที่ำาให้ประช่าช่นเดือดร้อนต้ิองเข้้าไปยด่ท่ี่�ดินที่ำากินด่�งเดิม

ข้องตินเอง ติามความจัำาเป็นดำารงช่่พ ที่ำาให้ถูก ออป.ดำาเนินคด่ฟ้ัองข่้บ่ไล่ สิ�งต่ิาง ๆ เหล่าน่� จ่ังมาสู่การ

แก้ไข้ พ.ร.บ่.และระเบ่่ยบ่ต่ิาง ๆ ข้อง คที่ช่. ให้ประช่าช่นม่ส่วนร่วม รวมท่ี่�ง คที่ช่. ก็ควบ่คุมกำาก่บ่การใช้่

ท่ี่�ดิน เช่่น พื�นท่ี่�ลุ่มนำ�าช่่�น 1 ช่่�น 2 ไม่ให้ที่ำาไร่หมุนเว่ยน ท่ี่�งท่ี่�เป็นวนเกษ์ติรท่ี่�สมดุลนิเวศั 

 

สรุปความ่เดือดร้อนท่ี่�เกิดขึึ้�น ม่่ดังน่� 
 1. การประกาศัเข้ติอุที่ยานฯ เข้าช่ะเมา เข้าวง ท่ี่บ่ท่ี่�ที่ำากินชุ่มช่น

 2. อุที่ยานฯ ปักปันเข้ติ ติามมติิ คณ์ะร่ฐมนติร่ 3 มิถุนายน 2541 ใช้่ภาพถ่ายที่างอากาศั เกิดผู้ลก

ระที่บ่ต่ิอช่าวบ้่าน ท่ี่�งท่ี่�ช่าวบ้่านที่ำากินมาก่อนเข้ติอุที่ยาน ฯ ไม่ม่การสำารวจั ชุ่มช่นจ่ังไม่ยอมร่บ่ และยง่ไม่

สามารถเข้้ากระบ่วนการติามมาติรา 64 ช่าวบ้่านบ่างส่วนท่ี่�ที่ำากินติาม 30 มิถุนายน 2541 แต่ิถูกต่ิดรอน

สิที่ธิในพื�นท่ี่�อุที่ยานฯ

 3. ม่การดำาเนินคด่ก่บ่ประช่าช่น โดยบ่างกรณ่์เคยถูกพิสูจัน์ว่าเป็นผูู้้ยากไร้ ติามคำาส่�ง คสช่.ท่ี่� 66 

แต่ิก็ย่งถูกดำาเนินคด่

 4. การกล่�นแกล้งฟ้ัองร้องช่าวบ้่านด้วยคด่ “โลกร้อน”

 5. เจ้ัาหน้าท่ี่� บ่่บ่บ่่งค่บ่ให้ช่าวเลรื�อถอนเข้ติท่ี่�อยูอ่าศ่ัยและท่ี่�ที่ำากิน ที่ำาให้ช่าวเลไม่ม่ท่ี่�ไป

 6. แย่งย่ดท่ี่�ที่ำากิน ต่ิดฟัันผู้ลผู้ลิติ ที่ำาลายที่ร่พย์สิน อายด่เงิน เช่่น เบ่่�ยคนช่รา เงินช่่วยเหลือ

เกษ์ติร และที่ำาร้ายร่างกายช่าวบ้่าน

 7. ถูกปิดก่�นการเข้้าถ่งสาธารณู์ปโภคเพื�อความม่�นคงดำารงช่่พ

 8. ไม่สำารวจั ให้สิที่ธิ ส่ญช่าติิแก่ประช่าช่นท่ี่�ติกหล่นอย่างท่ี่�วถ่ง

 9. ที่ำาให้ช่าวบ้่านไม่สามารถสืบ่สานการดำารงช่่พ การผู้ลิติ เช่่น ไร่หมุนเว่ยน ติามวิถ่ประเพณ่์ วิถ่

ช่นเผู่้ากำาล่งถูกที่ำาลายล้าง แม้กระท่ี่�งรูปธรรม เหตุิอ่นยอมร่บ่ได้ เช่่น ช่าวเลข้อหลบ่คลื�นลมมรสุมในท่ี่�พ่ก

ก็ที่ำาไม่ได้
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ข้ึ้อสรุปจาการอภิปราย ม่่ดังน่�
 1. วิถ่ชุ่มช่นท่ี่�เคยม่ความสมดุลนิเวศั พ่�งพาที่ร่พยากร ม่บ่ที่บ่าที่ร่กษ์าป่า ที่ะเล จันสมบู่รณ์์ แต่ิ

พวกเข้าถูกละเมิดอย่างรุนแรงจัากนโยบ่ายจ่ัดการป่าไม้ท่ี่�ดิน นำ�า และโครงการพ่ฒนาข้องร่ฐ ด้วยล่กษ์ณ์ะ

รวมการศูันย์อำานาจั ปิดก่�นสิที่ธิชุ่มช่น แต่ิเปิดเสร่ให้กลุ่มทุี่นแสวงประโยช่น์ เกิดเป็นความเหลื�อมลำ�า ไม่

เป็นธรรมที่างเศัรษ์ฐกิจั ส่งคม และลดที่อนศ่ักยภาพชุ่มช่นในการดำารงช่่พ ในการปร่บ่ต่ิว หรือม่ที่างเลือก

ในช่่วิติท่ี่�ม่�นคง อิสระ กล่าวได้ว่า ประช่าช่นไม่ถูกปฏิิบ่่ติิในฐานะ “คน” “พลเมือง” ติำ�ากว่าส่ติว์ป่าเส่ยอ่ก 

ม่เส่ยงสะท้ี่อนน้อยเนื�อติำ�าใจัท่ี่�เกิดข่้�น ด่งน่�น ประช่าช่นท่ี่�ร่วมอภิปรายทุี่กท่ี่านม่ความเห็นติรงก่นว่า ไม่ไว้

วางใจัร่ฐบ่าล ไม่ไว้วางใจัร่ฐมนติร่กระที่รวงที่ร่พยากรธรรมช่าติิ และสิ�งแวดล้อม และหน่วยงานร่ฐด้านป่า

ไม้ และข้อให้ร่ฐบ่าลยุติิบ่ที่บ่าที่การที่ำางาน

 2. ข้อให้ร่ฐบ่าลหยุดใช้่ความรุนแรง หยุดการดำาเนินคด่ การคุกคาม การปิดก่�นสิที่ธิชุ่มช่น เสนอ

ให้สิที่ธิชุ่มช่นต้ิองครอบ่คลุมชุ่มช่นด่�งเดิม เป็นสิที่ธิประช่าช่น ไม่ใช่่หน้าท่ี่�ร่ฐ

 3. ให้ยกเลิก หรือที่บ่ที่วน กฎหมายป่าไม้ 3 ฉบ่่บ่ และกฎหมายลูก ให้ร่บ่รองสิที่ธิชุ่มช่น วิถ่นิเวศั

ชุ่มช่น ไร่หมุนเว่ยน วิถ่ช่าวเล ฯลฯ

 4. ยอมร่บ่ พ.ร.บ่.ส่งเสริมช่นเผู่้า และกลุ่มช่าติิพ่นธ์ุ ซู่�งม่หลายฉบ่่บ่ 

 5. ยอมร่บ่สิที่ธิชุ่มช่น และการม่ส่วนร่วมประช่าช่นในกลไกนโยบ่ายทุี่กระด่บ่ ให้เป็นไปติาม

กติิกาสากล เช่่น ปฏิิญญาว่าด้วยสิที่ธิช่นพื�นเมือง และสิที่ธิชุ่มช่นในร่ฐธรรมนูญ

 6. นำามติิคณ์ะร่ฐมนติร่ฟ้ั�นฟูัวิถ่กะเหร่�ยง และช่าวเล และโฉนดชุ่มช่นมาใช้่

 7. ประช่าช่นจัะไม่เลือกพรรคช่าติิไที่ยพ่ฒนาท่ี่�คุณ์วราวุธ เป็นร่ฐมนติร่กระที่รวงที่ร่พยากร ฯ ท่ี่�

ปิดก่�นสิที่ธิชุ่มช่น

 8. การเลือกคร่�งต่ิอไป ประช่าช่นยืนย่นไม่เลือกพรรคการเมือง ท่ี่�ไม่แก้ไข้ปัญหา และไม่ม่นโยบ่าย

แก้ไข้กฎหมายป่าไม้ 3 ฉบ่่บ่

การประชุ่ม่สภาประช่าช่น ภาคบ่ัาย

 สุน่: ข้อบ่คุณ์ ดร.กฤษ์ฎา ท่ี่านสมาชิ่กสภา คงที่ราบ่ว่าสภาไม่ม่การพ่กเท่ี่�ยง ด่งน่�นจัะดำาเนินการ

ประชุ่มต่ิอเนื�องไป เนื�องจัากเราม่วาระเข้้มข้้น การอภิปรายแน่น ท่ี่านสะดวกติามอ่ธยาศ่ัย แต่ิให้แสดงติน

หน้าจัอ

 ต่ิอไปเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจัเรื�องการจ่ัดการท่ี่�ดิน ภาษ่์ท่ี่�ดิน โฉนดชุ่มช่น และธนาคารท่ี่�ดิน 

เริ�มท่ี่�นำาการอภิปรายไม่ไว้วางใจั โดยคุณ์เฉลิมช่่ย ว่ดจ่ันที่ร์ สมาชิ่กสภาประช่าช่น กลุ่มจ่ับ่ติาปัญหาท่ี่�ดิน

 เฉลิม่ชั่ย: เฉลิมช่่ย ว่ดจ่ันที่ร์ สมาชิ่กสภาประช่าช่น กลุ่มจ่ับ่ติาปัญหาท่ี่�ดิน หรือ Land Watch 

Thai
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ช่่วงท่ี่� ๒ 

ภาคบ่ัาย
(ระยะเวลาถอดเที่ป 13.00-16.00 น. รวม 3 ช่่�วโมง)
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ถอดเที่ป เวท่ี่สภาประช่าช่นอภิปราย ไม่่ไว้วางใจรัฐบัาลประยุที่ธ์์ 

ว่าด้วยความ่ล้ม่เหลวในการจัดการท่ี่�ดิน และป่าไม้่ (ออนไลน์ระบับัซููม่ Zoom)

ภาคบ่่าย  ว่นจ่ันที่ร์ท่ี่� 4 ตุิลาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

 เฉลิม่ชั่ย: สว่สด่ทุี่กท่ี่าน ผู้มนายเฉลิมช่่ย ว่ติจ่ัง ว่นน่�ผู้มจัะอภิปรายญ่ติติิเรื�องการบ่ริหารการ

จ่ัดการท่ี่�ดิน ธนาคารท่ี่�ดิน โฉนดชุ่มช่น และมาติรการการจ่ัดเก็บ่ภาษ่์ เมื�อกล่าวถ่งเรื�องการกระจัายกา

รถือครองท่ี่�ดิน การกระจุักต่ิวข้องท่ี่�ดิน หลายท่ี่านจัะคุ้นเคยก่บ่ต่ิวเลข้ 630,000 ไร่ หลายท่ี่านที่ราบ่ว่า

เป็นเนื�อท่ี่�ดินท่ี่�ม่การถือครองสูงสุดในประเที่ศัไที่ย และต่ิอเนื�องมานาน น่าเป็นห่วงเพราะเนื�อท่ี่�ใหญ่กว่า

บ่างจ่ังหว่ดข้องประเที่ศัด้วยซูำ�า โดยถือครองโดยเจ้ัาข้องติระกูลเด่ยวเท่ี่าน่�น

 ท่ี่�ดินกระจุักต่ิวในคนกลุ่มไม่ถ่ง 10 เปอร์เซ็ูนต์ิข้องประเที่ศัเกิดข่้�นมาหลายสิบ่ปี เพราะเป็น

ปัญหาสะสมมานาน ผู้มจ่ังข้อกล่าวย้อนไปในประว่ติิศัาสติร์ท่ี่�ดิน เพื�อช่่�ว่าต่ิวละคร หรือผูู้้ม่บ่ที่บ่าที่เป็น

ใคร และส่งผู้ลต่ิอการถือครองให้ท่ี่�ดินกระจุักต่ิวได้อย่างไร

 ลำาด่บ่แรก ม่คำาถาม คือการกระจุักต่ิวท่ี่�ดิน เกิดข่้�นแล้ว ไม่ม่ใครจัะที่ำาให้การถือครองท่ี่�ดิน

กระจัายต่ิวได้หรือ ติามประว่ติิศัาสติร์ม่ความพยายามกระจัายการถือครองท่ี่�ดินมาติลอด เช่่น แกนนำา

ข้องคณ์ะราษ์ฎร์ เช่่น นายปร่ด่ พนมยงค์ พยายามกระจัายการถือครองท่ี่�ดินผู่้านกฎหมายเค้าโครง

เศัรษ์ฐกิจั แต่ิถูกร่ฐบ่าลที่หารที่ำาร่ฐประหาร

 ยุคต่ิอมา จัอมพล ป.พิบู่ลสงคราม ม่ความพยายามจัำาก่ดการถือครองท่ี่�ดินอย่างเหมาะสม เช่่น 

ท่ี่�ดินเพื�อเกษ์ติรกรรมไม่เกิน 50 ไร่ ท่ี่�ดินเพื�ออุติสาหกรรมไม่เกิน 10 ไร่ ท่ี่�ดินเพื�อพาณิ์ช่ย์กรรมไม่เกิน 5 ไร่ 

และท่ี่�อยู่อาศ่ัยไม่เกิน 5 ไร่ เป็นส่วนหน่�งข้องประมวลกฎหมายท่ี่�ดิน 2497 ซู่�งย่งบ่่งค่บ่ใช้่มาจันปัจัจุับ่่นน่� 

แต่ิผู่้านระยะเวลามาไม่นาน ก็ถูกร่ฐประหารโดยจัอมพล สฤษ์ดิ� ธนะร่ช่ต์ิ เมื�อว่นท่ี่� 16 ก่นยายน พ.ศั.2500 

ม่ผู้ลให้ต้ิองยกเลิกมาติราต่ิาง ๆ ท่ี่�เก่�ยวก่บ่การจัำาก่ดสิที่ธิการถือครองท่ี่�ดิน จัอมพล สฤษ์ดิ� อ้างว่าต้ิอง

ยกเลิกการจัำาก่ดสิที่ธิการถือครองท่ี่�ดิน เพราะต้ิองการให้ประเที่ศัม่การพ่ฒนาด้านเกษ์ติรกรรม อุติสาหกรรม 

และพาณิ์ช่ย์กรรม 

 คร่�งสำาค่ญท่ี่�เราได้เร่ยนรู้ และเป็นบ่ที่เร่ยนว่าการต่ิอสู้เพื�อให้ได้นโยบ่าย และกฎหมาย ท่ี่�เหมาะ

สมก่บ่พวกเราล้วนมาจัากพล่งประช่าช่น คือการเกิดข่้�นข้องสหพ่นธ์ช่าวนาช่าวไร่แห่งประเที่ศัไที่ย หล่งปี 

2516 หรือยุครุ่งเรืองข้องประช่าธิปไติย เพราะบ่รรยากาศัการเมืองที่ำาให้ม่แกนนำาช่าวนาช่าวไร่ออกมา

เร่ยกร้อง และสิ�งท่ี่�เราได้มา คือ พ.ร.บ่.การปฏิิรูปท่ี่�ดินเพื�อเกษ์ติรกรรม หรือ ส.ป.ก. เป็นกฎหมายท่ี่�ม่

ประโยช่น์ เอื�ออำานวยให้ราษ์ฎร์ท่ี่�วไปม่ส่วนใช้่ประโยช่น์ท่ี่�ดินมากข่้�นติามแนวที่างกระจัายการถือครอง

ท่ี่�ดินท่ี่�ด่ แต่ิว่าบ่างมาติราก็ย่งเอื�ออำานวยให้กลุ่มทุี่นเข้้าใช้่ประโยช่น์ท่ี่�ดินมากกว่าประช่าช่นผูู้้ไร้ท่ี่�ดินที่ำา

กินแท้ี่จัริง รวมท่ี่�งม่ผูู้้ม่อิที่ธิพล และน่กการเมืองท้ี่องถิ�นสวมสิที่ธิเป็นเกษ์ติรกรจัำานวนมาก ซู่�งเราที่ราบ่

ก่นด่ว่าในประว่ติิศัาสติร์ ม่น่กการเมืองหลายคนเป็นผูู้้ม่อิที่ธิพลถือครองท่ี่�ดิน ส.ป.ก.จันนำาไปสู่การยุบ่สภา

เหตุิท่ี่�ผู้มต้ิองย้อนกล่าวเรื�องราวในอด่ติ เพื�อจัะช่่�ให้เห็นว่า ที่หาร และการบ่ริหารงานท่ี่�มาจัากการ
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ร่ฐประหารไม่ใช่่ที่างออกท่ี่�แท้ี่จัริงข้องการผู้ล่กด่นการกระจัายการถือครองท่ี่�ดิน เราพบ่ว่าความพยายาม

ข้องที่หารท่ี่�เข้้ามาบ่ริหารประเที่ศัไม่ส่งผู้ลด่ก่บ่ประช่าช่น

 กรณ่์ร่ฐบ่าลพลเอกประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า ท่ี่�ผู่้านมาจันถ่งปัจัจุับ่่น ข้บ่วนการเคลื�อนไหวการถือ

ครองท่ี่�ดิน ม่อาวุธใหม่ หรือนว่ติกรรมใหม่ท่ี่�นำาเสนอให้ส่งคม เราประสบ่ปัญหาท่ี่�ผู้มข้อเร่ยกว่า การช่่วง

ชิ่งความหมายท่ี่�แท้ี่จัริงข้องนว่ติการเพื�อส่งคม เพื�อการกระจัายการถือครองท่ี่�ดิน เราพบ่ว่า แที่นท่ี่�จัะม่

การจ่ัดเก็บ่ภาษ่์ท่ี่�ดินท่ี่�เอื�ออำานวยให้ประช่าช่น เราพบ่ว่ามาติรการจ่ัดเก็บ่ภาษ่์ท่ี่�ดินไม่ใกล้เค่ยงก่บ่ความ

เป็นจัริงข้องการกระจัายการถือครองท่ี่�ดิน เพราะเราม่ภาษ่์โรงเรือน และภาษ่์บ่ำารุงท้ี่องท่ี่� ซู่�งเป็นกฎหมาย

ท่ี่�ใช้่มาต่ิ�งแต่ิปี 2475 ส่วนภาษ่์บ่ำารุงท้ี่องท่ี่�ใช้่มาต่ิ�งแต่ิปี 2508 ซู่�งไม่สอดคล้องก่บ่สภาพการณ์์ปัจัจุับ่่น

 ผู้มมองว่าร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ม่ความผิู้ดพลาดต่ิ�งแต่ิเริ�มต้ินจ่ัดเก็บ่ภาษ่์ท่ี่�ดินซู่�งไม่สอดคล้องก่บ่ข้้อ

เสนอ หรือแนวนโยบ่ายท่ี่�ดินข้องประเที่ศัไที่ย ไม่ต่ิ�งบ่นฐานข้องผู้ลประโยช่น์ท่ี่�ได้ร่บ่จัากที่ร่พย์สิน ที่ำาให้

แที่นท่ี่�ภาษ่์ท่ี่�ดินจัะจ่ัดเก็บ่ก่บ่คนท่ี่ม่ท่ี่�ดินมาก ๆ ข้้อมูลพบ่ว่าก่อนปี 2557 เราเก็บ่ภาษ่์ท่ี่�ดินจัากท่ี่�ดิน

รกร้างได้ประมาณ์ 5 เปอร์เซ็ูนต์ิ แต่ิปี 2560 เก็บ่ภาษ่์ได้ 2 เปอร์เซ็ูนต์ิ แต่ิ พ.ร.บ่. ภาษ่์ท่ี่�ดิน และสิ�งปลูก

สร้างท่ี่�เพิ�งออกมาใหม่ ที่ำาให้จ่ัดเก็บ่ภาษ่์จัากท่ี่�ดินรกร้างได้ 0.3 และไม่เกิน 3 เปอร์เซ็ูนต์ิต่ิอปี เป็นท่ี่�

ช่่ดเจันว่าไม่นำาไปสู่การจัำาก่ดการถือครองท่ี่�ดิน รวมไปถ่งแนวนโยบ่ายจ่ัดเก็บ่ภาษ่์ท่ี่�ดิน และนโยบ่ายให้

คนต่ิางช่าติิเข้้าถือครองท่ี่�ดิน หรือซืู�อท่ี่�ดินได้ เร็ว ๆ น่� ไม่ใช่่เรื�องใหม่ เพราะเคยม่ก่อนหน้าน่�แล้ว 

 หล่งจัากท่ี่�เราประสบ่วิกฤติต้ิมยำากุ้ง ปี 2540 ช่่วงปี 2542-2545 ร่ฐบ่าลม่มาติรการให้คนต่ิาง

ช่าติิซืู�อห้องชุ่ด โดยไม่ต้ิองเช่่า เราพบ่ว่าม่การซืู�อจัริงเพ่ยง 5,400 ล้านบ่าที่ หรือคิดเป็น 1.2 เปอร์เซ็ูนต์ิ

ข้องมูลค่าห้องชุ่ดท่ี่�งหมด สุดท้ี่ายก็ยกเลิกไปในปี 2547 ที่ำาให้เห็นว่าไม่ได้ส่งผู้ลด่ต่ิอเศัรษ์ฐกิจั

 ร่ฐบ่าลท่ี่�มาจัากร่ฐประหาร และรวมพวกก่บ่นายทุี่นบ่ริหารจ่ัดการประเที่ศั ไม่มองเห็นประช่าช่น

ในการม่ส่วนร่วมในการจ่ัดสรรที่ร่พยากรส่วนน่� ประช่าช่นไม่ม่ส่วน หรือม่โอกาสในนโยบ่ายการถือครอง

ที่่�ดิน เพราะทีุ่ก ๆ คร่�งที่่�ม่นโยบ่าย หรือนว่ติกรรมเอื�อประโยช่น์ให้ประช่าช่น ก็จัะถูกสก่ดก่�น โดยการ

ร่ฐประหาร ด่งที่่�เราเห็นว่าการจัำาก่ดการถือครองที่่�ดินคร่�งที่่� 1 ข้องจัอมพล ป. และการเปล่�ยนแปลง

ประมวลกฎหมายที่่�ดิน มาจัากร่ฐบ่าลที่หาร จั่งเป็นคำาถามสำาค่ญที่่�เรากำาล่งถกเถ่ยง และอภิปรายไม่ไว้

วางใจัข้ณ์ะน่� ณ์ ปัจัจัุบ่่น เป็นช่่วงร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ 2 ผู้่านการเลือกติ่�ง และบ่ริหารประเที่ศั ม่การออก

กฎหมายโดย สนช่.จัำานวนมาก เป็นที่างออกการแก้ไข้กฎหมายที่่�ดินป่าไม้หรือไม่

 การท่ี่�เราเข้้าร่วมก่บ่ร่ฐท่ี่�ออกนโยบ่ายเช่่นน่� เป็นที่างออกท่ี่�แท้ี่จัริงข้องประช่าช่นแล้วหรือไม่ ทุี่ก

ว่นน่�ม่คนเพ่ยงหยิบ่มือหน่�ง บ่อกว่าคนท่ี่�งประเที่ศัควรได้อะไร คนท่ี่�งประเที่ศัควรจัะม่โอกาสอยูใ่นท่ี่�ดิน

แบ่บ่ไหน อยูไ่ด้นานเท่ี่าไร เช่่นมาติรา 64 ด่งท่ี่�ม่อภิปรายไปช่่วงเช้่า รวมถ่งธนาคารท่ี่�ดิน ซู่�งเป็นเจัตินารมณ์์

ท่ี่�ด่ แต่ิเมื�อมาถ่งประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า ก็พบ่ว่ากรรมการบ่ริหารข้องสถาบ่่นบ่ริหารจ่ัดการธนาคารท่ี่�ดิน 

(บ่จัธ.) เต็ิมไปด้วยที่หาร ซู่�งไม่ได้เข้้าใจัแนวคิด และกระจัายการถือครองท่ี่�ดินแท้ี่จัริง

 ต่ิวเลข้น่�เกิดข่้�นนานแล้ว และเพิ�มพูนข่้�นอ่ก ด่งน่�น เรากำาล่งพูดคุยต่ิอรองให้สร้างธนาคารท่ี่�ดิน

ใหม่ให้ด่กว่าน่� รวมท่ี่�งมาติรการการจ่ัดเก็บ่ภาษ่์ ท่ี่�แสดงถ่งความผิู้ดพลาดข้องประช่าช่นท่ี่�ไปร่วม

ส่งฆกรรมก่บ่ร่ฐบ่าลท่ี่�มาจัากร่ฐประหาร เปล่�ยนเพ่ยงคนในคณ์ะร่ฐมนติร่ แต่ิไม่ได้เปล่�ยนห่ว ซู่�งคือ

ประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่าท่ี่�ดำาเนินนโยบ่ายแบ่บ่ท่ี่�ไม่ม่ประช่าช่นอยู่ร่วมด้วย
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 ผู้มต้ิองการต่ิ�งคำาถามว่า ภายใต้ิความเดือดร้อนเรื�องการกระจุักต่ิวท่ี่�ดิน ร่ฐบ่าลเร่ยกว่าการ

พ่ฒนาติามแนวนโยบ่ายเข้ติพ่ฒนาพิเศัษ์ เป็นการไปติอกยำ�าปัญหาการกระจุักต่ิวท่ี่�ดิน เช่่น เข้ติพ่ฒนา

พิเศัษ์ช่ายแดน 10 จ่ังหว่ด ซู่�งประสบ่ความล้มเหลว ไม่ม่น่กลงทุี่น ที่ำาให้ต้ิองเบ่นเข็้มมาพ่ฒนาภาคติะว่น

ออก หรือ EEC และสิ�งน่�เองจัะนำามาสู่การพรากสิที่ธิ�ในท่ี่�ดินคร่�งใหญ่ข้องประเที่ศัไที่ย

 สถานการณ์์การพรากสิที่ธิ�ท่ี่�ดินในเข้ติพ่ฒนาพิเศัษ์ ม่บ่ที่เร่ยนมาก่อนแล้ว เช่่น ประเที่ศัเพื�อน

บ้่าน สาธารณ์ร่ฐประช่าธิปไติยประช่าช่นลาว ไม่ต่ิางอะไรก่บ่การท่ี่�เป็นร่ฐ ๆ หน่�งข้องประเที่ศัท่ี่�เข้้ามา

ลงทุี่น สิ�งท่ี่�กำาล่งจัะเกิดข่้�นคือ ร่ฐบ่าลผู้ล่กด่นการสร้างเข้ติเศัรษ์ฐกิจัติามพื�นท่ี่�ช่ายแดน และสร้างผู้ลกระ

ที่บ่ให้พ่�น้อง เพราะมาติรการก่นเข้ติท่ี่�ดิน และออกกฎหมายเอื�ออำานวยการลงทุี่นโดยติรง

 ช่่วงร่ฐบ่าลท่ี่�ผู่้านมา ที่ำาให้เห็นว่า แนวที่างการบ่ริหารจ่ัดการท่ี่�ดินไม่เห็นประช่าช่นในการจ่ัดการ

ท่ี่�ดิน แต่ิเป็นการพูดคุยระหว่างทุี่น ที่หาร และผูู้้ม่อิที่ธิพลระด่บ่ท้ี่องถิ�น ภายใต้ิร่ฐบ่าลท่ี่�ใช้่ป้นข่้มขู่้

ประช่าช่น ผู้มจ่ังมองว่าไม่ม่ความจัำาเป็นใด ๆ ท่ี่�จัะไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ให้บ่ริหารประเที่ศัต่ิอไป ผู้มจ่ัง

ม่ข้้อเสนอเด่ยวคือให้ร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ยุติิบ่ที่บ่าที่การบ่ริหารประเที่ศั เพื�อจัะเปิดโอกาสให้ม่ผูู้้บ่ริหารใหม่ 

ๆ ท่ี่�ไม่มองท่ี่�ดินเป็นสินค้า แต่ิเป็นปัจัจ่ัยการผู้ลิติสำาค่ญข้องประช่าช่นทุี่กกลุ่มในส่งคม และม่แนวนโยบ่าย

ให้ประช่าช่นเข้้าสู่กรรมสิที่ธิ�ท่ี่�ดินอย่างท่ี่�วถ่ง ท่ี่�เราต้ิองการหา คือ คนท่ี่�ม่ความสามารถมากกว่าน่� คนท่ี่�

เข้้าใจัปัญหาท่ี่�มาจัากประช่าช่นมากกว่าน่� 

 ผู้มยืนย่นได้เลยว่า การบ่ริหารจ่ัดการข้องร่ฐบ่าลชุ่ดน่� ไม่ได้เกิดข่้�นจัากเส่ยงข้องพ่�น้องประช่าช่น 

แต่ิเป็นการข้โมย “คำา” ข้องพ่�น้องประช่าช่น และแสร้งว่าเข้้าใจัปัญหาข้องพ่�น้องประช่าช่น จ่ังถ่งเวลา

แล้วท่ี่�พ่�น้องทุี่กคนจัะออกมาที่วงคืนท่ี่�ดินเป็นข้องพ่�น้องประช่าช่นทุี่กคน เพราะแท้ี่จัริงแล้ว เจ้ัาข้องแผู่้น

ดิน คือประช่าช่น และราษ์ฎร์ทุี่กคน 

 

นิติ์รัต์น์: คิดว่าผูู้้อภิปรายเปิด ได้นำาเสนอประเด็นช่่ดเจันเรื�องปัญหาการเข้้าถ่งท่ี่�ดินข้องประช่าช่น การ

จ่ัดการเชิ่งโครงสร้างท่ี่�มาจัากร่ฐบ่าลร่ฐประหาร นโยบ่ายต่ิาง ๆ คือดอกผู้ล หรือผู้ลไม้จัากต้ินไม้พิษ์ 

ประช่าช่นเข้้าใจัว่านโยบ่ายต่ิาง ๆ เป็นโอกาส แต่ิจัริง ๆ แล้วเป็นประตูิปิดติาย และอ้างว่ามาจัากการ
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เลือกต่ิ�งแต่ิแท้ี่จัริงคือสืบ่ที่อดนโยบ่ายจัากร่ฐบ่าลร่ฐประหาร

 ข้อลำาด่บ่ผูู้้อภิปรายเรื�องท่ี่�ดิน ม่เวลาอภิปรายท่ี่านละ 8-10 นาท่ี่ ท่ี่านแรก คุณ์ท่ี่ศันา นาเวศัน์ 

เครือข่้าย คปสม. (เครือข่้ายชุ่มช่นเพื�อการปฏิิรูปการส่งคมและการเมือง) จ่ังหว่ดพ่งงา ท่ี่านท่ี่�สอง คุณ์

ดิเรก กองเงิน สหพ่นธ์เกษ์ติรกรภาคเหนือ จ่ังหว่ดเช่่ยงใหม่ คุณ์หนูเดือน แก้วบ่่วข้าว คปสม.จ่ังหว่ด

อุบ่ลราช่ธาน่ คุณ์ศัราวุธ ศัร่ว่ง เครือข่้าย คปอ.จ่ังหว่ดศัร่สะเกษ์ คุณ์สุแก้ว คงฟูั จัากสถาบ่่นเกษ์ติรกรภาค

เหนือ จ่ังหว่ดลำาพูน คุณ์พรพิน่นท์ี่ โช่ติิวิริยะนนท์ี่ สถาบ่่นเกษ์ติรกรภาคเหนือ จ่ังหว่ดติาก คุณ์ธ่รเนติร 

ไช่ยสุวรรณ์ สถาบ่่นเกษ์ติรกรภาคใต้ิ จ่ังหว่ดสุราษ์ฎร์ธาน่ คุณ์โช่ไอร์ ปาที่าน คปสม.จ่ังหว่ดประจัวบ่ค่ร่ข่้นธ์ 

คุณ์เนืองนิติย์ ชิ่ดนอก เครือข่้ายสล่มส่�ภาค กรุงเที่พ 

 ทัี่ศันา: กราบ่เร่ยนประธานสภาประช่าช่น ดิฉ่นท่ี่ศันา นาเวศัน์ เครือข่้ายชุ่มช่นเพื�อการปฏิิรูป

การส่งคมและการเมือง จ่ังหว่ดพ่งงา ว่นน่�ข้ออภิปรายไม่ไว้วางใจันายกประยุที่ธ์ และร่ฐมนติร่กระที่รวง

มหาดไที่ย เพราะพื�นท่ี่�ส่มปที่านบ่่ติรเหมืองแร่ต่ิ�งแต่ิอด่ติ ถ่งปัจัจุับ่่น ส่มปที่านบ่่ติรท่ี่�สร้างผู้ลกระที่บ่ต่ิอ

ชุ่มช่นท่ี่�วประเที่ศั เช่่น พื�นท่ี่�บ้่านท่ี่บ่ยาง เดิมม่การส่มปที่านแร่ด่บุ่ก ซู่�งเป็นที่ร่พยากรปริมาณ์มากข้อง

ประเที่ศัไที่ย เมื�อส่มปที่านบ่่ติรหมดอายุ ต้ิองคืนพื�นท่ี่�ให้ก่บ่ร่ฐ แต่ินายทุี่นไม่คืนร่ฐ กล่บ่นำาไปออกเอกสาร

สิที่ธิ� และฟ้ัองข่้บ่ไล่ชุ่มช่น ๆ แพ้คด่ท่ี่�งหมด 

 ปัญหาข้องชุ่มช่นในพื�นท่ี่�ส่มปที่านบ่่ติรเหมืองแร่ หรือ พื�นท่ี่�ออกเอกสารสิที่ธิ�โดยไม่ช่อบ่ ภาคใต้ิ 

เช่่น พ่งงา ภูเก็ติ ซู่�งช่าวบ้่านต่ิอสู้ โดยรายงานสรุปข้องคณ์ะกรรมการสิที่ธิมนุษ์ยช่นพบ่ว่าออกเอกสาร

สิที่ธิ�โดยไม่ช่อบ่

 หล่งจัากน่�น มติิ กบ่ร. ช่าติิ (คณ์ะกรรมการแก้ไข้ปัญหาการบุ่กรุกท่ี่�ดิน) เมื�อว่นท่ี่� 3 กุมภาพ่นธ์ 2553 

พิจัารณ์าว่า ออกเอกสารสิที่ธิ�โดยไม่ช่อบ่ และให้กรมท่ี่�ดินเพิกถอนภายใน 90 ว่น น่บ่เวลาผู่้านมา 11 ปี

 มติิ กบ่ร.ช่าติิ เมื�อม่ข้้อต่ิอสู้ก่บ่ช่าวบ้่าน หน่วยงานจัะใช้่การอ่านแปรภาพถ่ายที่างอากาศัเป็น

ข้้อมูลหล่ก อ้างว่าม่ความช่่ดเจัน และเป็นวิที่ยาศัาสติร์ หลอกลวงไม่ได้ แต่ิ กบ่ร.ใช้่ 2 แบ่บ่ หรือ 2 

มาติรฐาน คือแบ่บ่ท่ี่�ช่าวบ้่านเส่ยเปร่ยบ่ มติิ กบ่ร.จัะใช้่ท่ี่นท่ี่ แต่ิหากพื�นท่ี่�ไหน ชุ่มช่นไหน ได้เปร่ยบ่ จัะไม่

ใช้่แปรภาพถ่ายที่างอากาศั

 หล่งจัากเราม่มติิ กบ่ร.ช่าติิแล้ว แต่ิไม่ม่การดำาเนินการอะไร และม่มติิคณ์ะร่ฐมนติร่ สม่ยนายก

อภิสิที่ธิ� ให้ช่าวบ้่านฟ้ัองศัาลปกครองเพื�อนำาท่ี่�ดินคืนร่ฐ ช่าวบ้่านก็ดำาเนินการภายใต้ิกองทุี่นยุติิธรรม ต่ิอ

มาศัาลปกครองสูงสุดพิพากษ์าว่าเอกสารสิที่ธิ�ออกโดยมิช่อบ่บ่างส่วนให้กรมท่ี่�ดินดำาเนินการเพิกถอน 

 ชุ่มช่นบ้่านท่ี่บ่ยางจ่ังดำาเนินการต่ิอสู้มาโดยติลอด ในท่ี่�สุด ภาคประช่าช่นม่ข้้อมูลสรุปได้ว่า 

ร่ฐบ่าล คสช่.ม่การคอร่ปช่่�นมากท่ี่�สุด หากไม่ม่การคอร่ปช่่�น ช่าวบ้่านท่ี่บ่ยางคงจัะลืมติาอ้าปาก ม่ท่ี่�ซุูก

ห่วนอน ม่ท่ี่�อยู่อาศ่ัยม่�นคง และล่าสุด ร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ต่ิ�งคณ์ะกรรมการข่้�นชุ่ดหน่�ง สรุปว่าให้เพิกถอน

ท่ี่�ดินอ่ก 4 แปลง แต่ิหน่วยงานก็เพิกเฉยไม่ดำาเนินการแต่ิอย่างใด โดยเฉพาะร่ฐมนติร่ว่าการกระที่รวง

มหาดไที่ย เป็นประธานคณ์ะกรรมาร ร่บ่ผิู้ดช่อบ่การแก้ไข้ การติรวจัสอบ่ส่มปที่านบ่่ติรท่ี่บ่ชุ่มช่นบ้่านท่ี่บ่ยาง 

 ปัจัจุับ่่นย่งไม่ม่การดำาเนินการใด แต่ิม่อำานาจัทุี่นเข้้ามาที่ำาลายที่ร่พย์สินข้องช่าวบ้่าน ๆ  จ่ังรวมต่ิว

ประท้ี่วง ข่้ดข้วาง ถูกฟ้ัองดำาเนินคด่ข้้อหาบุ่กรุก ท่ี่�ง ๆท่ี่�มติิ ม่ MOU ให้กรมท่ี่�ดินลงพื�นท่ี่�ติรวจัสอบ่ แต่ิ
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เรื�องทุี่กอย่างเง่ยบ่ไป ช่าวบ้่านยง่คงสงส่ยต่ิอนโยบ่ายแก้ปัญหาท่ี่�ดินแห่งช่าติิ ว่าจัะม่การเปล่�ยนมือเพื�อ

ข้ายให้ต่ิางช่าติิ 

 ช่าวบ้่านม่คำาถามว่าท่ี่�ร่ฐบ่าลกล่าวว่า จัะไม่ทิี่�งใครไว้ข้้างหล่ง และนโยบ่ายดูแลคนจัน คงไม่เป็น

ความจัริง ท่ี่�งน่�ช่าวบ้่านต่ิอสู้เรื�องท่ี่�ดิน และการออกเอกสารสิที่ธิ�ไม่ช่อบ่มาติลอด โดยปัจัจุับ่่นกรมท่ี่�ดินไม่

ดำาเนินการแก้ไข้ให้เสร็จัสิ�น แต่ิในพื�นท่ี่�ม่โครงการพ่ฒนาสนามกอลฟ์ัระด่บ่โลก กำาล่งเปิดร่บ่น่กท่ี่องเท่ี่�ยว 

ช่่�ช่่ดว่าร่ฐบ่าลสวามิภ่กดิ�ทุี่นมาติลอด ไม่ว่าจัะเป็นท้ี่องท่ี่�ท้ี่องถิ�น ระบ่บ่ราช่การ ดิฉ่นไม่ไว้วางใจันายก

ประยุที่ธ์ และร่ฐมนติร่กระที่รวงมหาดไที่ย

 โดยสรุปว่า การที่ำา MOU ให้เพิกถอนเอกสารสิที่ธิ�ข้องนายทุี่น แต่ิไม่ม่การดำาเนินการแต่ิอย่างใด 

แม้จัะม่คำาส่�งให้จ่ังหว่ดประชุ่มแล้วก็ติาม สรุปว่าร่ฐมนติร่กระที่รวงมหาดไที่ย คงจัะไม่ม่ศ่ักยภาพเพ่ยงพอ

ส่�งการดำาเนินการให้แก้ไข้ปัญหาข้องพ่�น้องบ้่านท่ี่บ่ยาง ข้้อเสนอคือ ถ้าหากนายกประยุที่ธ์ และร่ฐมนติร่

กระที่รวงมหาดไที่ย ม่อำานาจั และจัริงใจัต่ิอการแก้ไข้ปัญหาช่าวบ้่าน ข้อให้ม่การเพิกถอนเอกสารสิที่ธิ�

ติามมติิ กบ่ร.ช่าติิ และมติิท่ี่�ประชุ่มข้องกรมท่ี่�ดิน

 นิติ์รัต์น์: สรุปความล้มเหลวข้องร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ได้ช่่ดเจัน ท่ี่านต่ิอไป เชิ่ญคุณ์ดิเรก กองเงิน

 ดิเรก: กราบ่เร่ยนท่ี่านประธาน สภาประช่าช่น และผูู้้เข้้าร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ 

และคณ์ะร่ฐมนติร่ท่ี่�เก่�ยวข้้องก่บ่นโยบ่ายท่ี่�ภาคประช่าช่นร่วมก่นผู้ล่กด่นเพื�อการกระจัายการถือครอง

ท่ี่�ดินอย่างเป็นธรรม และย่�งยืน เนื�องด้วยย่งม่ปัญหาในระหว่างการข่้บ่เคลื�อนร่วมก่บ่ร่ฐบ่าล พบ่ว่ายง่ไม่

เป็นไปติามว่ติถุประสงค์ข้องพ่�น้องซู่�งประสบ่ปัญหาสะสมมายาวนาน เช่่น การไม่ยกเลิกเพิกถอนท่ี่�ดิน

นายทุี่น ย่งคงปล่อยให้ท่ี่�ดินกระจุักต่ิว ไม่กระจัายท่ี่�ดินให้คนส่วยใหญ่ เช่่น ท่ี่�ดินสาธารณ์ะประโยช่น์ ท่ี่�ดิน

เอกช่นปล่อยทิี่�งร้าง ไม่บ่่งค่บ่ใช้่กฎหมายท่ี่�ดินมาติรา 6 ในที่างกล่บ่ก่น หากช่าวบ้่านใช้่มาติรา6 ก็ผิู้ด

กฎหมายเรื�องการบุ่กรุกท่ี่�ดินผูู้้อื�น 

 ท่ี่�ผู่้านมาได้ผู้ล่กด่น 10 นายกแล้ว ร่ฐบ่าลร่บ่ปากว่าจัะกระจัายการถือครองท่ี่�ดิน และแถลงต่ิอ

สภา ฯ ว่าจัะสร้างความเป็นธรรมในส่งคม กล่บ่ม่เพ่ยงคำาพูดเท่ี่าน่�น ไม่ม่การดำาเนินการจัริง เพราะเชื่�อว่า

ย่งอยูภ่ายใต้ิกลุ่มอิที่ธิพล และนายทุี่นในประเที่ศั และต่ิางประเที่ศั

 สถาบ่่นบ่ริหารจ่ัดการท่ี่�ดิน ดำาเนินการติามมติิคณ์ะร่ฐมนติร่ โดยไม่ม่งบ่ประมาณ์ เพิ�งได้ร่บ่งบ่

ประมาณ์ปลายปี 2558 ไม่ม่กรอบ่หน้าท่ี่�ดำาเนินการให้เกิดประโยช่น์ อ้างว่าเป็นองค์การมหาช่นไม่หว่งผู้ล

กำาไร และทิี่�งภาระหน่�สินให้ประช่าช่นท่ี่�ต้ิองการดำาเนินการกระจัายท่ี่�ดิน 

 ติามมติิคณ์ะร่ฐมนติร่ ธนาคารท่ี่�ดินม่พื�นท่ี่�นำาร่อง ลำาพูน 4 พื�นท่ี่� เช่่ยงใหม่ 1 พื�นท่ี่� แต่ิ บ่จัที่.

ดำาเนินงานไป 5 ปี ย่งไม่ม่ผู้ลงานช่่ดเจันในพื�นท่ี่�นำาร่อง ไม่ม่กรอบ่การซืู�อข้ายท่ี่�ดิน และไม่ม่ระเบ่่ยบ่ บ่จัที่.

คุ้มครองช่าวบ้่าน ด่งน่�น ในเวลาท่ี่�เหลือไม่มากข้องร่ฐบ่าล ควรบ่่งค่บ่ใช้่มาติรา 6 และให้ช่าวบ้่านม่ส่วน

ร่วมในการกำาหนดระเบ่่ยบ่ และข้้อบ่่งค่บ่ต่ิาง ๆ ข้องพื�นท่ี่� 

 นอกจัากน่� หากกฎหมายบ่่งค่บ่ใช้่ไม่ได้ ก็ควรยกเลิกไป หรือแก้ไข้ใหม่ท่ี่�บ่่งค่บ่ใช้่ได้จัริง ระบ่บ่

ภาษ่์อ่ติราก้าวหน้าหนุนเสริมสถาบ่่นจ่ัดการท่ี่�ดิน โฉนดชุ่มช่น ต้ิองม่ความย่�งยืน ไม่ใช่่ที่ำาให้หน่�สินย่�งยืน 
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นว่ติกรรมใหม่ ๆ คร่�งราคา ต้ิองไม่เอาเปร่ยบ่ประช่าช่น และข้อให้ร่ฐม่อำานาจัร่วมก่บ่ประช่าช่น ม่ข้้อเสนอต่ิอ 

บ่จัที่.ในนามสหพ่นธ์เกษ์ติรกรภาคเหนือสืบ่เจัตินารมณ์์ข้องสหพ่นธ์ช่าวนาช่าวไร่แห่งประเที่ศัไที่ย ว่า ข้อ

ให้ใช้่มติิคณ์ะร่ฐมนติร่ 2554 และจัะรอดูร่างกฎหมายท่ี่�จัะออกมาบ่่งค่บ่ใช้่ ซู่�งอาจัจัะไม่เอื�อประโยช่น์ท่ี่�ง 

ๆท่ี่�ได้ร่วมแก้ไข้ร่างกฎหมายไปแล้ว 

 เราไม่เห็นด้วยก่บ่การท่ี่�สถาบ่่นนำาท่ี่�ดินเป็นสินค้า เป็นธุรกิจั เพราะไม่ใช่่ฐานการพ่ฒนาท่ี่�งคน ท่ี่�ง

ระบ่บ่นิเวศัน์ และสิ�งแวดล้อม เพราะคนในท้ี่องถิ�นจัะต้ิองร่วมร่กษ์าที่ร่พยากร และใช้่ประโยช่น์อย่าง

ย่�งยืน และม่คุณ์ค่าต่ิอลูกหลาน เพราะไม่ม่ใครจัะที่ำาลายฐานที่ร่พยากรความเป็นอยู่ข้องลูกหลาน 

ภาคประช่าช่น ในนาม สถาบ่่นเกษ์ติรกรภาคเหนือ และพ่มูฟั ไม่สน่บ่สนุน หากประยุที่ธ์รวมท่ี่�งพลเอก

ประวิที่ย์ หรือพรรคใด ๆ ซู่�งมองท่ี่�ดินเป็นสินค้า ม่แนวคิดจัะลงเลือกต่ิ�งในคร่�งหน้า โดยสรุปผู้มข้อไม่ไว้

วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า รวมท่ี่�งพรรคใหม่ท่ี่�จัะมาบ่ริหารประเที่ศั ข้อให้ยุติิการบ่ริหารประเที่ศั 

 นิติ์รัต์น์: ข้อบ่คุณ์คร่บ่ คุณ์ดิเรกอภิปรายสะท้ี่อนภาพรวมปัญหา ความล้มเหลวท่ี่�ผู่้านมา และข้้อ

เสนอนโยบ่ายช่่ดเจัน ข้อส่งเกติส่�น ๆ ว่นน่�เราอภิปรายปัญหาข้องพ่�น้องประช่าช่น ผู้ลงานล้มเหลวข้อง

ร่ฐมนติร่ และข้้อเสนอด้วย ด่งน่�นข้อให้ผูู้้อภิปรายพูดแต่ิละช่่วงคือ เสนอปัญหาอย่างกระช่่บ่รวดเร็ว สรุป

ช่่วงท้ี่ายว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจั และข้้อเสนอแนะ เชิ่ญคุณ์หนูเดือน แก้วบ่่วข้าว

 หนูเดือน: สว่สด่ค่ะ ดิฉ่นนางหนูเดือน แก้วบ่่วข้าว ติำาบ่ลบุ่่งหวาย สมาชิ่กสภาประช่าช่นเครือข่้าย 

คปสม.จ่ังหว่ดอุบ่ลราช่ธาน่ ว่นน่�จัะอภิปรายไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ และร่ฐมนติร่ว่าการกระที่รวง

มหาดไที่ย พลเอกอนุพงษ์์ เผู่้าจิันดา ท่ี่�ไม่ดำาเนินการแก้ไข้ปัญหาท่ี่�ดินให้ประช่าช่น ที่ำาให้ประช่าช่นเดือด

ร้อน และถูกจ่ับ่กุมดำาเนินคด่

 ยกกรณ่์ท่ี่�ดิน ติำาบ่ลบุ่่งหวาย อำาเภอหนองกินเพล จ่ังหว่ดอุบ่ลราช่ธาน่ เกิดปัญหามายาวนาน ม่

ข้บ่วนการแย่งย่ดท่ี่�ดินข้องช่าวบ้่านโดยหน่วยงานร่ฐให้นายทุี่นเนื�อท่ี่�ประมาณ์ 10,000 ไร่ สถานการณ์์เริ�ม

ต้ินเมื�อปี 2510 ม่นายทุี่นลงสม่คร สส. และหาเส่ยงว่าจัะออกเอกสารสิที่ธิ�ให้ช่าวบ้่าน โดยให้ช่าวบ้่านไป

ลงชื่�อท่ี่�บ้่านผูู้้นำาช่าวบ้่านพาก่นไปลงชื่�อท่ี่�งติำาบ่ล แต่ิภายหล่งเลือกต่ิ�งเสร็จั ปี 2514 เปล่�ยนมาข้อซืู�อท่ี่�ดิน

ข้องช่าวบ้่าน และข่้มขู่้ช่าวบ้่านว่าหากไม่ข้ายให้จัะเอาฟัร่ 

 ต่ิอมาระหว่าง ปี 2516 – 2519 ม่ข้บ่วนการออกเอกสารสิที่ธิ�ท่ี่บ่ท่ี่�ดินชุ่มช่น และท่ี่�ดินสาธารณ์ะ

ประโยช่น์ ท่ี่�ง ๆ ท่ี่�ช่าวบ้่านยง่ที่ำาประโยช่น์ในท่ี่�ดินที่ำากินข้องช่าวบ้่าน แต่ิบ่นห่วโฉนดข้องช่าวบ้่านม่โครง

ระวางโฉนดข้องนายทุี่น ปี 2526 เมื�อม่การออกโฉนดแล้ว กลุ่มนายทุี่นนำาโฉนดจัำานองก่บ่สถาบ่่นการเงิน

ต่ิาง ๆ และต่ิ�งบ่ริษ่์ที่ข่้�นมาร่บ่จัำานองท่ี่�ดินตินเอง แล้วติกเป็นบุ่คคลล้มละลาย ข้ณ์ะท่ี่�จัำานองท่ี่�ดินตินเองม่

การแบ่่งแยกโฉนดหลายพ่นแปลง นำาโฉนดท่ี่�จัำานองไปเข้้ากระบ่วนการบ่่งค่บ่คด่ข้ายที่อดติลาด จ่ังที่ำาให้

บุ่คคลท่ี่�สามท่ี่�ซืู�อโฉนดมาฟ้ัองข่้บ่ไล่ช่าวบ้่านออกจัากท่ี่�ดิน

 สรุปว่ากลโกงข้องนายทุี่น คือการฟัอกโฉนด โดยเมื�อว่นท่ี่� 12 พฤศัจิักายน 2558 นายกประยุที่ธ์

ลงพื�นท่ี่�จ่ังหว่ดอุบ่ลราช่ธาน่ ช่าวบ้่านไปยื�นหน่งสือต่ิอนายกประยุที่ธ์ ท่ี่านร่บ่ปากว่าจัะเร่งร่ดดำาเนินการ

ให้ แต่ิผู่้านมา 6 ปีแล้ว ม่การต่ิ�งคณ์ะอนุกรรมการแก้ไข้ปัญหาท่ี่�ดินเอกช่นปล่อยทิี่�งร้างร่วมก่บ่พ่มูฟั โดย
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ร่ฐมนติร่กระที่รวงมหาดไที่ยเป็นประธาน สรุปว่าเป็นเพ่ยงการถ่วงเวลา ม่การประชุ่มหลายคร่�งแต่ิไม่ม่

การดำาเนินการแก้ไข้ปัญหาให้ช่่ดเจัน หน่วยงานร่ฐ เช่่น กรมท่ี่�ดิน ไม่ยอมดำาเนินการติามมติิคณ์ะ

อนุกรรมการ ฯ จันกระท่ี่�งช่าวบ้่านไปฟ้ัองศัาลปกครอง โดยศัาลปกครองสูงสุดส่�งให้ดำาเนินการเพิกถอน

ติามมาติรา 61แต่ิกรมท่ี่�ดินก็ไม่ดำาเนินการอะไร

 ท่ี่�ผู่้านมา ติำาบ่ลบุ่่งหวาย ได้ร้องเร่ยนก่บ่กรมสอบ่สวนคด่พิเศัษ์ด้วย ซู่�งกรมสอบ่สวนคด่พิเศัษ์ก็ม่

มติิว่าโฉนดออกโดยมิช่อบ่ แต่ิสุดท้ี่ายก็ไม่ม่อำานาจัเพิกถอน และส่งให้กรมท่ี่�ดินเพิกถอนติามมาติรา 61 เช่่น

เดิม ทุี่กอย่างวนกล่บ่ไปท่ี่�เดิม คือกรมท่ี่�ดินเป็นผูู้้ออกเอกสารสิที่ธิ� จ่ังต้ิองเป็นผูู้้ดำาเนินการถอนเอกสารสิที่ธิ�

 ดิฉ่นเคยเสนอในคณ์ะที่ำางานหลายคร่�งว่า มาติรา 61 ม่เพื�อถ่วงดุลอำานาจัท่ี่�หน่วยงานราช่การ

อาจัจัะออกเอกสารสิที่ธิ�ผิู้ดพลาด หรือคลาดเคลื�อน แต่ิมาติราน่�ไม่ม่ผู้ลติามเจัตินารมณ์์เพราะอยูภ่ายใต้ิ

หน่วยงาน และองค์กรท่ี่�ดำาเนินการออกโฉนด คืออธิบ่ด่กรมท่ี่�ดิน กรณ่์น่� ดิฉ่นวิเคราะห์ว่า หากติำารวจัจ่ับ่

โจัรได้ แต่ิไม่ส่งศัาลต่ิดสินพิจัารณ์า แต่ิให้โจัรต่ิดสินความผิู้ดต่ิวเอง ถามว่าโจัรจัะบ่อกว่าตินเองที่ำาผิู้ดหรือ

ไม่

 ดิฉ่น พ่มูฟั และภาคประช่าช่น ได้ม่ข้้อเสนอมาติลอดว่า มาติรา 61 ติามประมวลกฎหมายท่ี่�ดิน 

ควรจัะเป็นรูปแบ่บ่คณ์ะกรรมการ ด่งน่�น ร่ฐบ่าลควรจัะม่นโยบ่ายแก้ไข้กฎหมาย ฯ มาติรา 61 ให้เป็น

คณ์ะที่ำางานท่ี่�เป็นอิสระ ม่หน้าท่ี่�ติรวจัสอบ่ และเพิกถอนเอกสารสิที่ธิ�ท่ี่�ช่าวบ้่านร้องเร่ยนให้ติรวจัสอบ่ว่า

ออกโดยช่อบ่กฎหมายหรือไม่

 ดิฉ่นมองว่านายกประยุที่ธ์ และร่ฐมนติร่ว่าการกระที่รวงมหาดไที่ยม่อำานาจัโดยติรงในการกำาก่บ่

ดูแลการที่ำางาน แต่ิล้มเหลวในการแก้ไข้การออกเอกสารสิที่ธิ�มิช่อบ่ส่งผู้ลกระที่บ่ให้ช่าวบ้่านไม่ม่ท่ี่�ดินที่ำา

กิน ดิฉ่นจ่ังไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ และร่ฐมนติร่ว่าการกระที่รวงมหาดไที่ย พลเอกอนุพงษ์์ เผู่้าจิันดา 

ในการบ่ริหารประเที่ศั และไม่สามารถแก้ไข้ปัญหาท่ี่�ดินที่ำากินข้องประช่าช่น รวมท่ี่�งร่ฐมนติร่ทุี่กท่ี่าน 

เพราะม่กฎหมายต่ิาง ๆ ออกมาหลายฉบ่่บ่ ท่ี่�งประมวลกฎหมายท่ี่�ดิน และ พ.ร.บ่.อุที่ยานฯ ออกมาภาย

หล่งชุ่มช่นซู่�งอยูม่าก่อนการประกาศัเข้ติอุที่ยาน ฯ  

 

 ศัราวุธ์: สว่สด่คร่บ่ กราบ่เร่ยนท่ี่านประธานสภาท่ี่�เคารพ ผู้มนายศัราวุธ ศัร่ว่ง สมาชิ่กเครือข่้าย

ปฏิิรูปท่ี่�ดินภาคอ่สาน ข้ออภิปรายไม่ไว้วางใจันายกร่ฐมนติร่ และร่ฐมนติร่กระที่รวงมหาดไที่ย กรณ่์ไม่ร่บ่

ผิู้ดช่อบ่การบ่ริหารงานที่ำาให้เกิดความเส่ยหายต่ิอพ่�น้องประช่าช่น การแก้ไข้ปัญหาท่ี่�ดิน

 ร่ฐมนติร่ว่าการกระที่รวงมหาดไที่ยเข้้ามาบ่ริหารประเที่ศัเมื�อปี 2557 รวมเวลา 7 ปีกว่า ต่ิ�งแต่ิม่

การร่ฐประหาร ร่ฐบ่าลที่ำางานนานถ่ง 7 ปี ท่ี่านเป็นเจ้ัากระที่รวง เป็นผูู้้นำาสูงสุด ท่ี่านอยูน่าน แต่ิการแก้ไข้

ปัญหาท่ี่�ดินไม่คืบ่หน้า ท่ี่านปล่อยปละละเลยให้ไปอยู่ในหน่วยราช่การกรมท่ี่�ดิน ที่ำาให้ราช่การเส่ยหาย ไม่

เกิดประโยช่น์ก่บ่ประช่าช่น หลายกรณ่์ม่การใช้่ดุลพินิจัท่ี่�มิช่อบ่ ข่้ดแย้งก่บ่ข้้อเท็ี่จัจัริง ข่้ดแย้งก่บ่

ประว่ติิศัาสติร์ชุ่มช่น และข้้อมูลข้องพ่�น้องภาคประช่าช่น ส่วนข้้อเท็ี่จัจัริงท่ี่�เป็นวิที่ยาศัาสติร์ก็ข่้ดแย้งก่บ่

หน่วยราช่การ และแม้ว่าพ่�น้องนำาพิสูจัน์ส่งให้คณ์ะกรรมการแล้ว ก็ไม่สามารถดำาเนินการใด ๆ ได้ 

 พ่มูฟั ข้บ่วนการประช่าช่นเพื�อส่งคมท่ี่�เป็นธรรมพยายามม่ส่วนร่วม แต่ิปัญหาส่วนใหญ่ ย่งไม่

สามารถแก้ไข้ได้ ม่เพ่ยงปัญหาท่ี่�ติรงก่บ่ความเห็นราช่การก็แก้ไข้ผู่้านไปได้ ผู้มคิดว่าเป็นความไม่ช่อบ่
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ธรรมข้องร่ฐบ่าลประยุที่ธ์เพราะท่ี่านประกาศัว่าท่ี่านใช้่หล่กธรรมาภิบ่าลในการบ่ริหาร

 ธรรมาภิบ่าลท่ี่�ท่ี่านประกาศัแต่ิไม่ดำาเนินการจัริงจ่ังในเรื�องปัญหาท่ี่�ดิน จัะเสนอย่อ ๆ ท่ี่านไม่ม่

หล่กโปร่งใสในการดำาเนินงาน ข้้อเท็ี่จัจัริงท่ี่�ไม่ติรงก่บ่ท่ี่าน ๆ ไม่แก้ไข้ให้ หล่กการม่ส่วนร่วมคือให้โอกาสผูู้้

ม่ส่วนเก่�ยวข้้องร่วมดำาเนินการ ท่ี่านร่บ่ที่ราบ่ แต่ิไม่ร่บ่ฟัังเพราะไม่ติรงก่บ่สิ�งท่ี่�ท่ี่านที่ำา อยากให้พ่�น้อง

ประช่าช่นได้ที่ราบ่ว่าภาคประช่าช่นไม่สามารถไว้วางใจันายกร่ฐมนติร่ และร่ฐมนติร่กระที่รวงมหาดไที่ย

ให้ท่ี่านที่ำางานต่ิอไป

 ข้อเสนอกรณ่์ท่ี่�ม่การร่วมแก้ไข้ปัญหา ผู่้านกลไก กระบ่วนการต่ิาง ๆ ที่ำาบ่่นท่ี่ก MOU หลายฉบ่่บ่

แล้ว สุดท้ี่ายไม่ได้ดำาเนินการให้บ่รรลุเป้าหมาย กรณ่์ท่ี่�ดินสาธารณ์ะประโยช่น์ เครือข่้าย คปอ. (เครือข่้าย

ปฏิิรูปท่ี่�ดินภาคอ่สาน) ข้องพ่มูฟั และกรณ่์ท่ี่�ดินสาธารณ์ะประโยช่น์ป่าดอนหนองโมง หนองกลาง ติำาบ่ล

สระบ่่ว อำาเภอปทุี่มร่ติน์ จ่ังหว่ดร้อยเอ็ด เป็นกรณ่์เอกช่นออกโฉนดท่ี่บ่ท่ี่�ดินสาธารณ์ะประโยช่น์

 ผู้มลงพื�นท่ี่�ไปเมื�อ 2 ส่ปดาห์ก่อน และเคยที่ำาข้้อมูลประว่ติิชุ่มช่นเมื�อ 3 ปีก่อน เป็นท่ี่�ดินท่ี่�พ่�น้อง 

2 หมู่บ้่าน บ้่านเข้าโคก และบ้่านเข้าพ่ฒนา ติำาบ่ลสระบ่่ว อำาเภอปทุี่มร่ติน์ จ่ังหว่ดร้อยเอ็ด ร่วมก่นร่กษ์า

ท่ี่�ดินสาธารณ์ะประโยช่น์เพื�อใช้่ประโยช่น์ เป็นป่าสมบู่รณ์์รกท่ี่บ่ ม่ต้ินไม้ใหญ่ โดยเฉพาะต้ินพยุงม่เยอะ 

ช่าวบ้่านม่ไว้เก็บ่หาอาหารในป่า เช่่น เก็บ่เห็ด เก็บ่ผู่้ก เก็บ่ฟ้ัน เป็นต้ิน 

 อยู่มาว่นด่ คืนด่ ราช่การออกโฉนดให้เอกช่น พ่�น้องจ่ังต่ิอสู้ค่ดค้านมาหลายปี กระท่ี่�งปี 2554 ม่

มติิคณ์ะอนุกรรมการแก้ไข้ปัญหาการบุ่กรุกท่ี่�ดิน (กบ่ร.จ่ังหว่ด) ม่มติิให้เพิกถอนโฉนดท่ี่�ดิน มติิไม่ซู่บ่ซู้อน 

เพราะเป็นป่าโดยสภาพ แต่ิเมื�อราช่การออกโฉฯด หล่กเกณ์ฑ์์การออกโฉนดท่ี่�ดิน คือ หน่�งต้ิองม่การครอบ่

ครอง คือม่เจ้ัาข้องแสดงติน สอง ต้ิองม่การที่ำาประโยช่น์ แต่ิกรณ่์หนองโมง หนองกลาง ไม่ม่การที่ำา

ประโยช่น์ สภาพเป็นป่า และพ่�น้องก็ใช้่ประโยช่น์จัากป่าเก็บ่หาอาหาร แต่ิกล่บ่นำาไปออกโฉนดได้ 
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 ต่ิอมาอธิบ่ด่กรมท่ี่�ดินม่คำาส่�งท่ี่� 409/2556 ให้เพิกแต่ิงต่ิ�งคณ์ะกรรมการติรวจัสอบ่ และเพิกถอน 

ผู้มเคยนำาเสนอในการประชุ่มว่า มาติรา 61 ม่ระเบ่่ยบ่คณ์ะกรรมการจ่ัดท่ี่�ดินแห่งช่าติิ กรณ่์ต้ิองเพิกถอน

โฉนด ต้ิองต่ิ�งคณ์ะกรรมการข่้�น ด่งน่�น นายอำาเภอจ่ังแต่ิงต่ิ�งเจ้ัาพน่กงานท่ี่�ดินจ่ังหว่ดร้อยเอ็ด สาข้าปทุี่ม

ร่ติน์ และเจ้ัาพน่กงานท่ี่�ดินจ่ังหว่ดร้อยเอ็ด และนายอำาเภอ และท้ี่องถิ�น สอดคล้องก่บ่ท่ี่�คุณ์หนูเดือนกล่าว

ไปแล้วว่า โจัรข้โมยว่วแล้วให้โจัรต่ิดสินจัะต่ิดสินให้ตินเองผิู้ดได้อย่างไร 

 ผู้มเสนอเป็นเพ่ยงหน่�งกรณ่์ ม่ข้้อเสนอให้ร่ฐมนติร่ว่าการกระที่รวงมหาดไที่ยควรใช้่อำานาจั ลงมา

ติรวจัสอบ่พื�นท่ี่�เอง เพราะระด่บ่พื�นท่ี่� กรรมการสอบ่สวนเจ้ัาข้องท่ี่�ดิน แต่ิไม่สอบ่สวนช่าวบ้่าน ท่ี่�ง ๆ ท่ี่�องค์

ประชุ่มคณ์ะกรรมการจ่ังหว่ดก็ได้ยำ�าให้ไปสอบ่สวนช่าวบ้่านแล้ว ผู้มคิดว่าทุี่กกรณ่์สามารถแก้ไข้ปัญหาได้

ภายใน 3 เดือนหากผู้มเป็นร่ฐมนติร่ว่าการกระที่รวงมหาดไที่ย  

 กรณ่์อื�น ๆ โดยย่อ เช่่น กรณ่์โนนป่ายาง อำาเภอเมือง จ่ังหว่ดศัร่สะเกษ์ ข่้�นที่ะเบ่่ยนโดยไม่ติรงก่บ่

สภาพภูมิศัาสติร์ โคกภูพระ จ่ังหว่ดยโสธร ปัญหาที่ะเบ่่ยนท่ี่�ดินสาธารณ์ะลอย (หรือบิ่น) ส่วนโคกอ่กว้าง 

จ่ังหว่ดยโสธร โคกป่าแดง อำาเภอขุ้ข่้นธ์ จ่ังหว่ดศัร่สะเกษ์ 

 ธ์นา: กราบ่เร่ยนท่ี่านประธานสภาท่ี่�เคารพ ผู้มนายธนา ยะโสภา สมาชิ่กข้บ่วนการปฏิิรูปท่ี่�ดิน

เช่่ยงใหม่-ลำาพูน ข้ออภิปรายไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า เพราะบ่ริหารราช่การแผู่้นดินไม่ม่

ความสามารถในการแก้ไข้ปัญหาให้พ่�น้องประช่าช่นในกลุ่มปฏิิรูปท่ี่�ดิน 

 ยกต่ิวอย่างพื�นท่ี่�จ่ังหว่ดลำาพูน พื�นท่ี่� 15,000 ไร่ ปัญหาคือ กลไกไม่สามารถแก้ไข้ปัญหาให้คืบ่

หน้าได้ ประชุ่มน้อยคร่�ง ช่าวบ้่านรอคอยการจ่ัดสรรพื�นท่ี่�มานานแล้ว พื�นท่ี่� 15,000 ไร่ ประกอบ่ด้วย 

ติำาบ่ลศัร่เต่ิ�ย ติำาบ่ลหนองปลาสวาย อำาเภอบ้่านโฮ่่ง ติำาบ่ลหนองล่อง อำาเภอเว่ยงหนองล่อง จ่ังหว่ดลำาพูน 

ท่ี่�ง 3 ติำาบ่ลม่พื�นท่ี่�ติิดต่ิอก่น ม่การออกโฉนดท่ี่บ่ท่ี่�ข้องช่าวบ้่าน ซู่�งช่าวบ้่านได้เร่ยกร้องต่ิอสู้การออกโฉนด

โดยไม่ช่อบ่มานานแล้ว ปรากฏิว่าร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ไม่สามารถดำาเนินการเพิกถอนท่ี่�ดินให้ช่าวบ้่านได้ ท่ี่�ง ๆ 

ท่ี่�รู้ว่าการออกโฉนดโดยการทุี่จัริติ 

 อ่กท่ี่�ง ผู้มม่หน่งสือไปถ่งศูันย์อำานวยการบ่ริการประช่าช่น สำาน่กนายกร่ฐมนติร่ เมื�อปี 2557 เพื�อ

ให้ท่ี่านนายกเห็นพยานหล่กฐานการทุี่จัริติ ม่หน่งสือติอบ่กล่บ่มาโดยเจ้ัาหน้าท่ี่�ศูันย์อำานวยการ ฯ ซู่�งไม่ม่

ลายเซ็ูนท่ี่านนายก หน่งสือท่ี่�ติอบ่มาอ้างว่าม่การดำาเนินการเพิกถอน ซู่�งเป็นเรื�องเก่าข้องปี 2548 รวมท่ี่�ง

หน่งสือติอบ่จัากกรมท่ี่�ดิน ก็เป็นเรื�องเก่า สรุปว่านำาเรื�องเก่าข้องร่ฐบ่าลก่อนหน้าน่� มาติอบ่ช่าวบ้่าน ไม่ม่

ความคืบ่หน้า ไม่ใช่่ผู้ลการดำาเนินการเพิกถอนท่ี่�ดินให้ช่าวบ้่านข้องร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ ด่งน่�นช่าวบ้่านยง่ไม่

ได้ร่บ่การแก้ไข้ปัญหา นายทุี่นจ่ังนำาโฉนดท่ี่�ดินไปฟ้ัองช่าวบ้่าน ๆ ติกเป็นผูู้้ต้ิองหา เป็นจัำาเลย ท่ี่�ง ๆ ท่ี่�ช่าว

บ้่านได้ร่บ่สิที่ธิก่อน ได้ร่บ่ใบ่จัองก่อนนายทุี่นถ่ง 20 ปี เพราะนายทุี่นมาออกโฉนดท่ี่บ่ท่ี่�ข้องช่าวบ้่านปี 

2553 

 พลเอกประยุที่ธ์ไม่ได้ดูแลเรื�องน่� ปล่อยให้เจ้ัาหน้าท่ี่�ดูแล นายทุี่นซู่�งออกโฉนดแล้ว ไม่ได้ที่ำา

ประโยช่น์แต่ิอย่างใด ร่ฐบ่าลท่ี่�งในอด่ติ และร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ไม่ม่ความสามารถบ่่งค่บ่ใช้่กฎหมายท่ี่�ดิน

มาติรา 6 “..หากครอบ่ครองท่ี่�ดินแล้ว ปล่อยรกร้างว่างเปล่าเกิน 10 ปี กรมท่ี่�ดินสามารถส่�งเพิกถอน

ได้...” โดยสรุปแล้วนายกประยุที่ธ์ลอยต่ิวเหนือปัญหา ท่ี่�ง ๆ  ท่ี่�ช่าวบ้่านจัะส่งหล่กฐานครบ่ถ้วนไปให้ติรวจั
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สอบ่ และดำาเนินการเพิกถอน ก็ไม่ใส่ใจัดำาเนินการใด ๆ ด่งน่�นเราจ่ังไม่ไว้วางใจัพลเอกประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์

โอช่าในการบ่ริหารประเที่ศั

 อ่กท่ี่�งเรื�องสถาบ่่นบ่ริหารจ่ัดการธนาคารท่ี่�ดิน (บ่จัธ.) ซู่�งเพิ�งต่ิ�งข่้�นมา และม่การซืู�อท่ี่�ดิน 5 พื�นท่ี่� 

นำามาให้ช่าวบ้่านผู่้อนซืู�อพร้อมดอกเบ่่�ย 3 เปอร์เซ็ูนต์ิ ไม่เป็นการช่่วยเหลือช่าวบ้่านแต่ิอย่างใด เพราะ

เหมือนก่บ่ ธกส.ท่ี่�ม่แล้ว ด่งน่�น คณ์ะกรรมการ ฯ บ่อที่.ย่งคงมองท่ี่�ดินเป็นสินค้า ไม่ได้มองว่าเป็นปัจัจ่ัย

การผู้ลิติข้องช่าวบ้่าน 

 ผู้มคิดว่า บ่อที่.ควรจัะซืู�อคร่�งหน่�ง ช่าวบ้่านซืู�อคร่�งหน่�ง ไม่ควรคิดค่าท่ี่�ดินร้อยเปอร์เซ็ูนต์ิ หรือดู

ต่ิวอย่างคณ์ะกรรมการจ่ัดท่ี่�ดินแห่งช่าติิ ซู่�งม่การจ่ัดท่ี่�ดินแบ่บ่ไม่ม่ค่าท่ี่�ดิน ให้ก่บ่พ่�น้องติำาบ่ลศัร่เต่ิ�ย ติำาบ่ล

หนองปลาสวาย ติำาบ่ลหนองล่อง ติามมติิคณ์ะร่ฐมนติร่ 2558 รวม 15,000 ไร่ ซู่�งในภายหล่งถูกนายทุี่น

ออกโฉนดท่ี่บ่ท่ี่�ดิน

 

 ธ่์รเนต์ร: สว่สด่คร่บ่ ผู้มธ่รเนติร ไช่ยสุวรรณ์  จัากเกษ์ติรกรภาคใต้ิ จัากสหพ่นธ์เกษ์ติรกรภาคใต้ิ 

จ่ังหว่ดสุราษ์ฎร์ธาน่ สมาชิ่กสภาประช่าช่น สว่สด่พ่�น้อง และผูู้้เข้้าร่วมอภิปรายทุี่กท่ี่าน การอภิปรายคร่�ง

น่�ม่ห้าห่วข้้อ ต่ิ�งแต่ิสม่ยร่ฐบ่าลประยุที่ธ์หน่�ง คือ ออกนโยบ่ายที่วงคืนผืู้นป่าท่ี่�ม่ล่กษ์ณ์ะไม่เป็นธรรม คือ

เน้นแต่ิพื�นท่ี่�ยิบ่ย่อยข้องช่าวบ้่านรายเล็กรายน้อย แต่ิยกเว้นพื�นท่ี่�ท่ี่�นายทุี่นถือครอง ซู่�งเราเห็นประจ่ักษ์์

ช่่ดเจัน เพราะเราลงพื�นท่ี่�ติรวจัสอบ่หลายจ่ังหว่ด น่บ่ต่ิ�งแต่ิช่่ยภูมิ สุราษ์ฎร์ธาน่ พ่งงา และเมื�อม่การพิสูจัน์

การใช้่พื�นท่ี่�ร่วมก่น ปรากฏิว่าพ่�น้องท่ี่�ถูกยด่พื�นท่ี่�ไป เป็นพ่�น้องท่ี่�อยู่มาก่อนคำาส่�งประกาศั แต่ิในปัจัจุับ่่น

ไม่สามารถเข้้าในพื�นท่ี่�ได้ น่�คือประเด็นปัญหาข้้อท่ี่�หน่�งจัากนโยบ่ายที่วงคืนผืู้นป่า  

 ข้้อท่ี่�สอง พื�นท่ี่�เข้ติเศัรษ์ฐกิจัพิเศัษ์ ท่ี่�ม่ล่กษ์ณ์ะการแย่งย่ดพื�นท่ี่�เกษ์ติรกรรมจัากพ่�น้องเกษ์ติรกร

ท่ี่�วประเที่ศั โดยเฉพาะที่างพื�นท่ี่�ภาคติะว่นออกท่ี่�ว่าม่การแย่งย่ดภาคเกษ์ติรข้องพ่�น้อง และพื�นท่ี่�ติามแนว

ช่ายแดนท่ี่�วประเที่ศั เป็นการเปิดให้ก่บ่นายทุี่นเข้้ามาใช้่ประโยช่น์ในพื�นท่ี่�ประเที่ศัไที่ย 99 ปี จ่ังเป็น

นโยบ่ายท่ี่�ไม่เป็นธรรม เพราะม่ล่กษ์ณ์ะเอื�อแต่ินายทุี่นท่ี่�งในประเที่ศั และต่ิางช่าติิ เป็นเหตุิหน่�งท่ี่�ว่าม่การ

ใช้่แรงงานโดยไม่สนใจัเรื�องสิที่ธิมนุษ์ยช่น แต่ิก็โช่คด่ เนื�องด้วยการบ่ริหารท่ี่�แย่ข้องร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ ที่ำาให้

น่กลงทุี่นท่ี่�งไที่ย และต่ิางช่าติิไม่กล้าเข้้ามาลงทุี่นในประเที่ศั จ่ังเป็นข้้อด่ไป แต่ิการอนุร่กษ์์พื�นท่ี่�เหล่าน่�ก็

ย่งม่ไว้ ถ่งแม้ว่านายทุี่นจัะไม่เข้้ามาใช้่ก็แล้วแต่ิ 

 ต่ิอไปเป็นพื�นท่ี่�การจ่ัดการท่ี่�ดินข้องนโยบ่าย คที่ช่. 5+1 เป็นนโยบ่ายท่ี่�ดิน ม่นายกประยุที่ธ์น่�งห่ว

โต๊ิะเป็นประธานเหมือนก่น ล่กษ์ณ์ะการได้พื�นท่ี่�มาจัากการที่วงคืนผืู้นป่า แล้วนำามาจ่ัดให้ก่บ่เกษ์ติรกร 

และก็ผูู้้ท่ี่�ม่ความประสงค์จัะเป็นเกษ์ติรกร แต่ิการดำาเนินงานข้องเจ้ัาหน้าท่ี่�ในล่กษ์ณ์ะการปฏิิบ่่ติิเอง ไม่เข้้าใจั

นโยบ่าย และไม่เข้้าใจัแนวที่างปฏิิบ่่ติิท่ี่�พยายามจัะลอกเล่ยนแบ่บ่ระบ่บ่โฉนดชุ่มช่นข้องภาคประช่าช่นโดย

เฉพาะ พ่มูฟั เอง ที่ำาให้การดำาเนินงานในหลาย ๆ พื�นท่ี่�ประสบ่ความล้มเหลว 

 ความล้มเหลวท่ี่�หน่�ง คือระเบ่่ยบ่การได้มาเรื�องท่ี่�ดินท่ี่�ไม่เป็นธรรม ข้้อสอง ล้มเหลวเพราะจ่ัดคน

เข้้าไปในพื�นท่ี่�ในการใช้่ประโยช่น์ม่ล่กษ์ณ์ะได้กลุ่มพรรคพวก พวกพ้องข้องกลุ่มผูู้้ม่อำานาจัเป็นหล่ก ที่ำาให้

ไม่สามารถใช้่พื�นท่ี่� ไม่สามารถเข้้าไปอยู่ในพื�นท่ี่�ได้จัริง  

 ต่ิอมาล่กษ์ณ์ะการแบ่่งการใช้่ประโยช่น์ในพื�นท่ี่� ม่การแบ่่งพื�นท่ี่�คือม่ล่กษ์ณ์ะ 5+1 คือพื�นท่ี่�ที่ำากิน 
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5 ไร่ และพื�นท่ี่�อยูอ่าศ่ัย 1 ไร่ และยง่ม่ระเบ่่ยบ่ยิบ่ย่อยอ่กมากมาย อ่นท่ี่�หน่�ง คือการใช้่ล่กษ์ณ์ะ วนก้นหอย 

ในการสรรหาคนเข้้าไปใช้่ประโยช่น์ในพื�นท่ี่� อ่นน่�ท่ี่�ไม่สอดคล้องก็คือว่า บ่างคนไม่จัำาเป็นต้ิองใช้่พื�นท่ี่� แต่ิ

ก็ได้พื�นท่ี่�ด้วย คนท่ี่�มาอยู่ในพื�นท่ี่�เป็นประช่ากรแฝ่ง ซู่�งผูู้้ม่ล่กษ์ณ์ะความยากจันจัริง ๆ ไม่ได้ร่บ่การ

พิจัารณ์า ไม่ได้ร่บ่สิที่ธิ�ในการใช้่พื�นท่ี่� ที่ำาให้บุ่คคลเหล่าน่�นเส่ยสิที่ธิ�ไป ที่ำาให้กลุ่มคนท่ี่�เข้้ามาใช้่ประโยช่น์

ในพื�นท่ี่�ไม่ใช่่คนท่ี่�ลำาบ่ากจัริง ๆ  อ่นน่�คือปัญหาข้้อท่ี่�หน่�ง ในการใช้่ระเบ่่ยบ่ 

 ต่ิอมาข้้อสองคือ คนท่ี่�ม่ที่ะเบ่่ยนบ้่านอยูใ่นพื�นท่ี่� เมื�อม่ที่ะเบ่่ยนบ้่านในพื�นท่ี่�เท่ี่าก่บ่ว่าคนเหล่าน่�น

ก็ม่ท่ี่�ดินเพราะม่บ้่าน บ้่านต่ิ�งอยู่บ่นดิน น่�เป็นการออกระเบ่่ยบ่ท่ี่�ไม่สอดคล้องก่บ่ความเป็นจัริงเลย ซู่�งเรา

ไม่เข้้าใจัว่าผู่้านการพิจัารณ์าออกมาได้อย่างไร ในส่วนข้อง คที่ช่. 

 ในเรื�องล่กษ์ณ์ะการใช้่ประโยช่น์ในท่ี่�ดิน 5 ไร่ ม่ข้้อห้ามปลูกไม้ยืนต้ิน ต้ิองปลูกพืช่หมุนเว่ยน

เท่ี่าน่�น ข้้อน่� นายกประยุที่ธ์ได้พูดในสภาว่า 5 ไร่ไม่พอกิน ซู่�งเป็นความจัริง และผู้มไม่เข้้าใจัว่าที่ำาไม

ร่ฐบ่าลประยุที่ธ์จ่ังได้อนุม่ติิ 5 ไร่เท่ี่าน่�น คงต้ิองย้อนกล่บ่ชุ่ดคณ์ะกรรมการท่ี่�พิจัารณ์าเหล่าน่�ว่า ท่ี่านใช้่

อะไรคิด เรื�องต่ิอมาคือพื�นท่ี่� 1 ไร่ ต้ิองปลูกพืช่ไม่ยืนต้ิน จ่ังหมายถ่งพ่�น้องท่ี่�เข้้าไปใช้่ประโยช่น์ในพื�นท่ี่�ต้ิอง

ใช้่แรงงานข้องตินเองในการผู้ลิติ หรือปลูกพืช่หมุนเว่ยนอย่างหน่ก ซู่�งเราที่ำางานในบ่ริษ่์ที่ หรือในระบ่บ่

อะไรต่ิาง ๆ ย่งต้ิองม่ว่นหยุดเลย แต่ิถ้าเราที่ำาระบ่บ่แบ่บ่น่�เท่ี่าก่บ่เราไม่ม่ว่นหยุดเลย เพราะต้ิองม่การ

เข้้าไปดูแลพืช่ข้องเราท่ี่�เราเพาะปลูกไว้ ไหนจัะต้ิองดูแลเรื�องจ่ัดจ้ัางให้ปุ๋ย กำาจ่ัดศ่ัติรูพืช่ต่ิาง ๆ ถ้าม่การมา

ดำาเนินการจัริง ๆ ผู้มว่าไม่สามารถอยูไ่ด้เลย ข้้อน่�เป็นการให้พื�นท่ี่�แบ่บ่เอาร่ดเอาเปร่ยบ่ คืออยู่ได้ก็อยู่ อยู่

ไม่ได้ก็ช่่างคุณ์ ข้้อน่�เราจ่ังไม่ไว้วางใจั

 ต่ิอมาประเด็นปัญหาในพื�นท่ี่�จ่ังหว่ดสุราษ์ฎร์ธาน่ และจ่ังหว่ดภาคใต้ิติอนบ่น ถ้าจัะไม่พูดคงไม่ได้

ในส่วนข้องพื�นท่ี่�หมดส่ญญาเช่่าท่ี่�งคร่�งท่ี่� 1 และท่ี่�ผู้มพูดในคร่�งแรกคือนโยบ่ายที่วงคืนผืู้นป่าม่สวนปาล์ม

นำ�าม่นท่ี่�หมดส่ญญาเช่่าอยู่มากมาย แต่ินายทุี่นยง่ใช้่พื�นท่ี่�อยู ่ณ์ ว่นน่� วินาท่ี่น่�ย่งม่การใช้่ประโยช่น์พื�นท่ี่�อยู ่

แต่ิที่ำาไมถ่งไม่ที่วงคืนมาจ่ัดสรรให้ก่บ่พ่�น้องเกษ์ติรกร และเกษ์ติรกรท่ี่�ไม่ม่ท่ี่�ที่ำากินได้อย่างมากมายหลาย

ครอบ่คร่ว สะท้ี่อนให้เห็นการจ่ัดการข้องร่ฐ ข้องผูู้้นำาร่ฐบ่าลท่ี่�ไม่ม่ล่กษ์ณ์ะท่ี่�จัะไปดำาเนินการก่บ่กลุ่ม

นายทุี่น แต่ิกล่บ่มาเบ่่ยดบ่่งผู้ล่กด่นก่บ่คนจันให้ออกจัากพื�นท่ี่�หลุดจัากพื�นท่ี่�

 ทุี่กนโยบ่ายท่ี่�กล่าวมาท่ี่�งนโยบ่ายเศัรษ์ฐกิจัพิเศัษ์ นโยบ่ายที่วงคืนผืู้นป่า และการส่มปที่านพื�นท่ี่� 

พื�นท่ี่�เหล่าน่�ท่ี่�ส่มปที่านม่กลุ่มพ่�น้องท่ี่�เข้้าไปเร่ยกร้องสิที่ธิในท่ี่�ที่ำากินอย่างมากมายหลายกลุ่ม บ่างกลุ่มอยู่

ได้บ้่างบ่างกลุ่มอยู่ไม่ได้บ้่าง ถูกผู้ล่กด่นออกจัากพื�นท่ี่�บ้่าง แม้ว่าชุ่มช่นไหนท่ี่�สามารถสามารถปักหล่ก

สามารถบ่ริหารจ่ัดการพื�นท่ี่�ได้แล้ว ร่ฐบ่าลควรเข้้ามาหนุนเสริม จ่ัดสรรให้ก่บ่พ่�น้องโดยการร่บ่รองสิที่ธิ� 

ในระบ่บ่สิที่ธิร่วม หรือระบ่บ่อะไรต่ิาง ๆ ท่ี่�พ่�น้องพร้อมใจัก่นอยู่ในพื�นท่ี่�น่�น ๆ ในการบ่ริหารจ่ัดการพื�นท่ี่� 

ท่ี่�วประเที่ศันะท่ี่�งพื�นท่ี่�ข้อง อ.อ.ป และพื�นท่ี่�ต่ิาง ๆ ในกระที่รวงที่ร่พย์ ฯ อะไรก็แล้วแต่ิ เพราะพื�นท่ี่�เหล่า

น่�ม่อยู่ท่ี่�วประเที่ศัไที่ย

 ข้้อเสนอในการแก้ปัญหาเหล่าน่� เราได้เสนอมาติลอดต่ิ�งแต่ิร่ฐบ่าลประยุที่ธ์เข้้ามา เราเสนอให้ร่ฐ

เข้้ามาหนุนเสริม และสน่บ่สนุนการบ่ริหารจ่ัดการท่ี่�ดิน ในรูปแบ่บ่สิที่ธิชุ่มช่น เรื�องโฉนดชุ่มช่นเข้้ามา

ร่บ่รองสิที่ธิให้เข้า

 และระบ่บ่ไร่หมุนเว่ยนท่ี่�พ่�น้องในชุ่มช่นด่�งเดิม พ่�น้องปกาเกอะญอ หรือพ่�น้องช่นเผู่้าช่าติิพ่นธ์ุใช้่
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พื�นท่ี่�อยู ่และท่ี่�สำาค่ญปัจัจ่ัยท่ี่�ดินเป็นสิ�งสำาค่ญมากสำาหร่บ่ทุี่กคน ทุี่กคนต้ิองอาศ่ัยพื�นท่ี่�ดินท่ี่�งน่�น ไม่ว่าคุณ์

จัะอยูค่อนโด กินอาหารกระป๋องแล้วแต่ิ ทุี่กสิ�งทุี่กอย่างมาได้จัากท่ี่�ดิน เพราะฉะน่�นม่นควรเป็นสว่สดิการ 

ร่ฐสว่สดิการ เป็นส่วนหน่�งท่ี่�ผู้ล่กด่นให้คนทุี่กคนท่ี่�ต้ิองการจัะเป็นเกษ์ติรกรโดยท่ี่�วก่น ถ้าเกิดเข้าไม่พอใจั 

หรือไม่ต้ิองการจัะใช้่พื�นท่ี่�ก็ว่าไปคนท่ี่�ต้ิองการใช้่พื�นท่ี่�ก็ควรจัะเป็นสว่สดิการอย่างหน่�งให้ก่บ่เข้าเพื�อการ

พ่ฒนาคุณ์ภาพช่่วิติได้มากข่้�น ไม่ใช่่ว่าเป็นนโยบ่ายแบ่บ่ชิ่งเปรติ หรือนโยบ่ายท่ี่�ว่าให้ที่านอะไรประมาณ์น่� 

ที่างสหพ่นธ์เกษ์ติรกรภาคใต้ิจ่ังข้อประกาศัไม่ไว้วางใจัประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า และคณ์ะร่ฐมนติร่ในการ

ดำาเนินงานท่ี่�ล้มเหลว ท่ี่�ผู่้านมาในทุี่กกระที่รวง เช่่น กระบ่วนการยุติิธรรมท่ี่�ล้มเหลว ระบ่บ่เศัรษ์ฐกิจัท่ี่�ล้ม

เหลว การป้องก่นโรคระบ่าดโควิด-19 ท่ี่�ล้มเหลว และล่าสุด คือ ระบ่บ่การป้องก่น และช่่วยเหลือพ่�น้องท่ี่�

เกิดภ่ยนำ�าท่ี่วมก็ล้มเหลวอ่กเหมือนก่น เพราะฉะน่�น ไม่สามารถไว้วางใจัให้บ่ริหารประเที่ศัได้ต่ิอไป ควร

ยุบ่สภาและลาออกในท่ี่นท่ี่

 นิติ์รัต์น์: ข้อบ่คุณ์คุณ์ธ่รเนติร จัากสหพ่นธ์เกษ์ติรกรภาคใต้ิ ผู้มว่าได้ทิี่�งข้้อเสนอไว้ท่ี่�อาจั

สอดคล้องก่บ่พ่�น้องส่วนต่ิาง ๆ นำาเสนอ ข้ยายความได้ช่่ดเจันในเรื�องข้องการท่ี่�ร่ฐจัะต้ิองร่บ่รองในเรื�อง

สิที่ธิชุ่มช่น เรื�องโฉนดชุ่มช่น แล้วก็ไร่หมุนเว่ยนต่ิาง ๆ สิ�งท่ี่�สำาค่ญท่ี่�ผู้มคิดว่าสะท้ี่อนพร้อมก่บ่อภิปรายนำา

คือ ท่ี่�ดินจัะต้ิองเป็นข้องผูู้้หว่านไถ เพราะฉะน่�น ท่ี่�ดินควรเป็นสว่สดิการท่ี่�สำาค่ญข้องพ่�น้องเกษ์ติรกร คุณ์

ธ่รเนติรได้พูดว่าท่ี่�ดินจัะต้ิองเป็นร่ฐสว่สดิการ ท่ี่�ดินจัะต้ิองใช้่ในการพ่ฒนาคุณ์ภาพช่่วิติต่ิาง ๆ  ข้อบ่คุณ์คุณ์

ธ่รเนติร 

 พิ่รพิิ่นันท์ี่: เร่ยนท่ี่านประธานสภาประช่าช่น และผูู้้เข้้าร่วมอภิปรายทุี่กท่ี่าน ข้ออภิปรายไม่ไว้

วางใจัประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า ในช่่วงยุค คสช่.ท่ี่�ใช้่นโยบ่ายคำาส่�ง ม.44 ส่�งยกเลิกป่าไม้ และป่าถาวร ก่บ่นาย

อำาเภอแม่สอด จ่ังหว่ดติาก ติำาบ่ลท่ี่าสายลวด ในพื�นท่ี่� 1,802 ไร่ ไม่ไว้วางใจัประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า ท่ี่�ใช้่

อำานาจัเผู้ด็จัการโดยท่ี่�ไม่มองเห็นประช่าช่น ประยุที่ธ์ ใช้่อำานาจัร่ฐท่ี่�เอื�อต่ิอนายทุี่น โดยส่�งยกเลิก และย่ด

ท่ี่�ดินข้องช่าวบ้่านเพื�อให้นายทุี่นต่ิางช่าติิเข้้ามาเช่่า 99 ปี เป็นนโยบ่ายท่ี่�ยุคประช่าธิปไติย หรือยุคอื�น ไม่

ที่ำาก่น ม่แต่ิยุคเผู้ด็จัการท่ี่�ที่ำาในยุคน่�น โดยใช้่คำาส่�ง 10 จ่ังหว่ด ย่ดพื�นท่ี่�ประช่าช่น โดยประช่าช่นรากหญ้า

ท่ี่�เป็นผูู้้เดือดร้อนท่ี่�ม่ท่ี่�ดินที่ำากินต่ิ�งแต่ิสม่ยปู่ย่าติายายมาแล้ว โดยพื�นท่ี่�ก็ไม่ใช่่มาก ม่เพ่ยงน้อยนิดก็ถูกย่ด

ไปให้นายทุี่นเช่่า 99 ปี จันกระท่ี่�งบ่่ดน่�ปัญหาก็ย่งเรื�อร่งท่ี่�ย่งแก้ไม่เสร็จัสิ�น 

 ปัญหาข้ณ์ะน่� คือพื�นท่ี่�ย่ดมาแล้วยง่ไม่ที่ำาประโยช่น์อะไร แม้เราภาคประช่าช่น ข้อใช้่พื�นท่ี่� เข้าก็

ไม่ให้ใช้่โดยจัะเอาไว้รองร่บ่ก่บ่นายทุี่น โดยท่ี่�ประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า ไม่เคยมองเห็นประช่าช่นรากหญ้า 

ประช่าช่นแม้กระท่ี่�งอยู่ในป่า หรือนอกเข้ติป่า ประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า ไม่เคยมองเห็น ม่แต่ิจัะใช้่อำานาจัท่ี่�ไม่

เป็นธรรมที่ำาร้ายประช่าช่นโดยท่ี่�อ้างว่าจัะดูแลประช่าช่นไม่ทิี่�งประช่าช่น แต่ิแล้วประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า 

กระที่ำาก่บ่ประช่าช่นท่ี่�ไม่ม่อำานาจั โดยใช้่อำานาจัเอื�อต่ิอนายทุี่น ทุี่กว่นน่�ปัญหาท่ี่�ย่งค้างคาอยู่ ประยุที่ธ์ ก็

ไม่เคยห่นมามอง หรือคณ์ะที่ำางานในร่ฐบ่าลก็ไม่เคยมามอง 

 ในการที่ำางานข้องเข้ติเศัรษ์ฐกิจัพิเศัษ์ ม่ข้้อผิู้ดพลาดมากมาย โดยประยุที่ธ์ ประกาศัคร่�งแรกว่า

จัะย่ดท่ี่�นายทุี่นเพื�อจัะช่ดเช่ยแก่ประช่าช่น แต่ิผู้ลสุดท้ี่าย นายกร่ฐมนติร่ประยุที่ธ์ไม่เคยติรวจัสอบ่เรื�องน่�
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เลย ม่แต่ิจ่ัายเงินให้ก่บ่นายทุี่นท่ี่�ม่พื�นท่ี่�เป็นร้อยกว่าไร่  โดยใช้่เงินมากถ่ง 48 ล้านบ่าที่ให้ก่บ่นายทุี่นราย

เด่ยว ส่วนเราในภาคประช่าช่นท่ี่�ที่ำางานอยูใ่นพื�นท่ี่�น่� และถูกย่ดพื�นท่ี่�น่�ท่ี่านก็ไม่เคยเหล่ยวแล ยกต่ิวอย่าง

พื�นท่ี่�ข้องนางน้อย เสนที่ากุลปร่ยา โดยความผิู้ดพลาดข้องภาคร่ฐเพิ�งส่งหน่งสือมาไม่ก่�ว่นน่�บ่อกว่าพื�นท่ี่�

ข้องนางน้อย ม่ 10 ไร่ แต่ิจ่ัายให้นางน้อยเพ่ยง 8 ไร่ ส่วนท่ี่�ดิน 2 ไร่น่�นจ่ัายให้ข้้างเค่ยงไป แล้วจัะให้ภาค

ประช่าช่นไปข้อเงินจัากคนท่ี่�จ่ัายไปแล้ว น่�หรือภาคร่ฐท่ี่�นายกร่ฐมนติร่เป็นประธานอยู่ในเรื�องเข้ติเศัรษ์ฐกิจั

พิเศัษ์ ท่ี่านไม่เคยติรวจัสอบ่เลย เป็นข้้อผิู้ดพลาดข้องร่ฐท่ี่�กระที่ำาต่ิอประช่าช่น หน่วยงานอื�นท่ี่�เข้าที่ำาผิู้ด

พลาด เข้าย่งสามารถเร่ยกคืนแล้วเอาเงินมาจ่ัายคืนได้แต่ิร่ฐบ่าลน่� หรือกลุ่มคณ์ะที่ำางานน่�บ่อกให้

ประช่าช่นไปเร่ยกเงิน จัากการท่ี่�ว่าจ่ัาย หรือที่ำางานผิู้ดพลาด เราท้ี่วงติิงไปต่ิ�งแต่ิแรกแล้ว แต่ิหน่วยงานร่ฐ

ไม่เคยฟััง จันกระท่ี่�งบ่านปลายมาถ่งติรงน่� กระท่ี่�งปัจัจุับ่่นน่�ก็ไม่เคยท่ี่�จัะแก้ไข้ปัญหาอะไร เมื�อพูดมาก็

บ่อกว่าม่นจับ่แล้ว 

 ร่ฐบ่าลน่� ท่ี่�งกฎหมายป่าไม้ กฎหมายอุที่ยาน หรือกฎหมายท่ี่�ที่ำาให้ประช่าช่นเดือดร้อน นายก

ประยุที่ธ์ไม่เคยเห็นห่วภาคประช่าช่น เท่ี่าท่ี่�ดูมาแล้วม่แต่ิเอื�อทุี่น เอื�อหนุนต่ิอต่ิางช่าติิ นายกร่ฐมนติร่น่�ม่

แต่ิเห็นนายทุี่นด่กว่าภาคประช่าช่นโดยไม่เหล่ยวมองเลยว่า ท่ี่านไม่เคยคิดที่ำาให้ประช่าช่นอยู่ด่กินด่

อย่างไร เพ่ยงแต่ิคิดว่า นายทุี่นน่�นจัะอยู่ หรือจัะได้เงินจัากไหนเท่ี่าไร ท่ี่�ดินติรงน่�จัะเอาไปให้นายทุี่นติรง

ไหน จันคิดว่านายกร่ฐมนติร่ประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า ที่ำางานล้มเหลวมา 7 ปีแล้ว ที่ำางานล้มเหลวไม่เคยม่ผู้ล

งานอะไรเลย ต่ิอภาคประช่าช่น ช่าวบ้่านยื�นข้้อเสนออะไร ไม่เคยห่นมามองห่นมาเหล่ยวมอง แม้กระท่ี่�ง

ช่ายแดนม่ปัญหาอะไร ท่ี่านก็ไม่เคยเหล่ยวมอง ม่กองท่ี่พ ม่ที่หาร ม่หน่วยงานก็ไม่เคยท่ี่�จัะเอื�ออำานวยต่ิอ

ภาคประช่าช่น เห็นแต่ิหนุนภาคนายทุี่น ไม่ว่าหน่วยงานข้้างล่างข้้างบ่นจัะเห็นช่อบ่หมดท่ี่�จัะเอื�อต่ิอ

นายทุี่นไม่ว่าจัะในช่าติิ หรือข้้ามช่าติิ ซู่�งเราก็ค่ดค้านมาจันถ่งว่นน่� จันทุี่นต่ิางช่าติิมาเช่่าท่ี่�ข้องเราไม่ได้ จัน

กระท่ี่�งย่งม่ พ.ร.บ่.ให้ก่บ่ช่าวต่ิางช่าติิท่ี่�จัะมาเช่่าซืู�ออาคารพาณิ์ช่ย์ หรือท่ี่�ดิน ในประเที่ศัไที่ย

 ด่งน่�น เราข้ออภิปรายไม่ไว้วางใจันายกร่ฐมนติร่ประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า ไม่ควรท่ี่�จัะที่ำางานต่ิอไป 

และข้อให้ท่ี่านลาออก พ้นจัากการเป็นนายกร่ฐมนติร่ 

 นิติ์รัต์น์: ข้้อสะท้ี่อนต่ิาง ๆ ม่ความช่่ดเจัน อภิปรายไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลต่ิ�งแต่ิเริ�มต้ินร่ฐประหาร

ที่ำาให้เห็นภาพรวมมากข่้�น และเรื�องเข้ติเศัรษ์ฐกิจัพิเศัษ์ ก็เกิดข่้�นอย่างส่มพ่นธ์ในช่่วงท่ี่�ม่การร่ฐประหารด้วย 

อ่กท่ี่�งนโยบ่ายต่ิาง ๆ ดูเหมือนก่บ่เอื�อให้ก่บ่นายทุี่น สิ�งท่ี่�ผู่้านมาดูเหมือนว่าคำาส่ญญา ข้อเวลาอ่กไม่นาน แต่ิก็

ผู่้านมา 7 ปีแล้วไม่ได้แก้ไข้ปัญหาท่ี่�ดินให้ประช่าช่นได้ เป็นเส่ยงสะท้ี่อนจัากสมาชิ่กสภาประช่าช่น จ่ังหว่ด

ติาก ในนามข้องต่ิวแที่นสหพ่นธ์เกษ์ติรกรภาคเหนือ  

 นิติ์รัต์น์: เราม่ต่ิวแที่นท่ี่านหน่�งจัากสล่ม 4 ภาค คุณ์เนืองนิติย์ ชิ่ดนอก มาเล่าให้ฟัังถ่งสถานการณ์์

ท่ี่�เกิดข่้�นในช่่วงเช้่าน่�ท่ี่�ม่การชุ่มนุม เนื�องในว่นท่ี่�อยูอ่าศ่ัยสากล คุณ์เนืองนิติย์อยู่ในห้อง ZOOM น่�หรือ

แล้วหรือไม่ ต่ิ�งแต่ิเช้่า พวกเราพยายามอธิบ่ายสภาพปัญหาการจ่ัดการท่ี่�ดิน และป่าไม้ ส่วนช่่วงบ่่ายเป็น

เรื�องปัญหาท่ี่�ดิน ซู่�งที่ราบ่ว่าที่างสล่ม 4 ภาค ได้ไปรณ์รงค์มา ข้อเชิ่ญคุณ์เนืองนิติย์ได้เล่า และสะท้ี่อนการ

ไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ในความล้มเหลวเรื�องการจ่ัดการท่ี่�ดิน 
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(14.55)

 เนืองนิต์ย์: เมื�อเช้่าเราไปรณ์รงค์ติามปกติิ เนื�องในว่นท่ี่�อยูอ่าศ่ัยโลก ไปติิดติามเรื�องท่ี่�อยู่อาศ่ัย 

เรื�องท่ี่�ดิน และคุณ์ภาพช่่วิติในด้านต่ิาง ๆ ท่ี่�ต้ิองพ่ฒนาต่ิอเนื�องหล่งจัากม่ท่ี่�ดินด้วย และเมื�อเช้่าได้คุยว่า

เราจัะเชื่�อมภาพมาท่ี่�เวท่ี่น่� แต่ิไม่ที่ราบ่ว่าเกิดปัญหาอะไร เพราะเข้้าไม่ได้  และข้ณ์ะน่� กล่บ่มาจัาก

กระที่รวงคมนาคม หล่งจัากยื�นหน่งสือท่ี่�ที่ำาเน่ยบ่ร่ฐบ่าล เนื�องจัากร่ฐมนติร่ช่่วย ฯ จัะมาร่บ่หน่งสือจัาก

เรา แต่ิไม่ได้มาร่บ่หน่งสือ จ่ังม่ท่ี่านท่ี่�ปร่กษ์าข้องกระที่รวงคมนาคมลงมาแถลง หล่งจัากท่ี่�ประชุ่มร่วมก่น

เสร็จัแล้ว จ่ังมาเข้้าร่วมการประชุ่มสภาประช่าช่น

 ช่่วงเช้่าบ่รรยากาศัท่ี่�เราไปดู คือม่การน่ดก่นไว้ต่ิ�งแต่ิ 9 นาฬิิกา แล้วไม่ได้ม่การติิดต่ิอเลย รู้ส่กว่า

ได้ม่การประชุ่มวงย่อยประมาณ์ 2 คร่�งหรือ 3 คร่�ง รู้ส่กว่าถ้าที่างกระที่รวงคมนาคมไม่มาร่บ่หน่งสือจัะที่ำา

อย่างไร เพราะว่าว่นท่ี่� 1 ก็เบ่่�ยวการประชุ่มท่ี่�จัะหาที่างออกร่วมก่นในการแก้ไข้ปัญหาข้องท่ี่�ดินรถไฟัไป

คร่�งหน่�งแล้ว 

 เนื�องในว่นท่ี่�อยู่อาศ่ัยปีน่� เราจ่ัดงาน 3 ว่น คือ ไปติิดติามเรื�องบ่ำานาญ เรื�องเบ่่�ยผูู้้สูงอายุสูง ซู่�ง

อยากให้เป็นบ่ำานาญถ้วนหน้าท่ี่�กระที่รวงพ่ฒนาส่งคมและความม่�นคงข้องมนุษ์ย์ และว่นท่ี่� 1 ม่น่ดประชุ่ม

ข้องท่ี่�ดินรถไฟั ซู่�งกระที่รวงคมนาคมก็เบ่่�ยว  เราจ่ังไปติิดติามติามท่ี่� กที่ม. ไปติามเรื�องโฉนดชุ่มช่น การจัด

ที่ะเบ่่ยนร่บ่รองชุ่มช่น แล้วก็ติามเรื�องคนไร้บ้่านว่าควรจัะม่ศูันย์ประสานงานช่่วงระยะโควิด-19 เป็นอย่างไร  

 เรารู้ส่กต่ิ�งแต่ิไปติิดติามเรื�องท่ี่�กระที่รวง พม. เรารู้ส่กว่าร่ฐบ่าลชุ่ดน่�ล้มเหลวไม่ควรที่ำางานต่ิอ เรา

ก็พยายามพูดติลอดว่าม่นไม่ใช่่แค่เรื�องท่ี่�ดิน จัะต้ิองม่การพ่ฒนาคุณ์ภาพช่่วิติต่ิอเนื�อง แม้นกระท่ี่�งการจัด

ที่ะเบ่่ยนร่บ่รองชุ่มช่นก็เป็นสิที่ธิ�ข้องพ่�น้องว่า หากเข้าพยายามแก้ไข้ปัญหาไม่ให้เป็นภาระข้องส่งคม คือ

เข้าได้เช่่าท่ี่�เป็นบ่างพื�นท่ี่�แล้ว เข้าก็เข้้าสู่โครงการบ้่านม่�นคง จัริง ๆ แล้วควรท่ี่�จัะจัดที่ะเบ่่ยนร่บ่รองชุ่มช่น

ได้เลย เพื�อเข้าจัะได้ร่บ่การช่่วยเหลือจัากภาคร่ฐ ติามสิที่ธิ� เช่่น ถ่งข้ยะ การระบ่าดโควิด-19 จัะได้ร่บ่การ

ช่่วยเหลือ การเย่ยวยาต้ิองได้ ถุงย่งช่่พต้ิองมา ข้้อสรุปคือหากไม่ครบ่ 100 หล่งคาเรือนไม่สามารถจัด

ที่ะเบ่่ยนได้ เราจ่ังต้ิองไปติิดติามต่ิอว่าช่าวบ้่านต้ิองได้ร่บ่การช่่วยเหลืออย่างไร เมื�อกระที่รวงคมนาคม

เบ่่�ยวการประชุ่มแล้ว จ่ังไปติิดติามพร้อมก่นท่ี่เด่ยวเลย 

 แผู้นท่ี่�เราวางไว้คือ การรถไฟัประชุ่มไปแล้วเมื�อว่นท่ี่� 9 ท่ี่านร่ฐมนติร่กระที่รวงคมนาคมบ่อกว่า

อยากจัะให้การรถไฟั แก้ไข้ปัญหาพ่�น้องให้อยู่ในท่ี่�ดินได้ ติามแต่ิละพื�นท่ี่� บ่างท่ี่� 5 ไร่บ่างท่ี่� 7ไร่ และกำาหนด

ว่าพื�นท่ี่�ไหนจัะอยู่อย่างไร จัะเป็นแนวราบ่ หรือแนวสูง ได้คุยร่วมก่น แต่ิปรากฏิว่าอ่ก 4 ว่น จัะถ่ง 30 ว่น

แล้วย่งไม่ม่คำาติอบ่ ไม่ม่ความคืบ่หน้า ไม่ม่การประชุ่ม เราจ่ังไปติิดติามว่นน่�

 ผู้ลสรุปคือ จัะได้เป็นบ่างพื�นท่ี่� บ่างพื�นท่ี่� คือย่งไม่ได้ ต้ิองไปติามเรื�องต่ิอ อย่างพ่�น้องคือเราก็

เข้้าใจันะว่าเอาเท่ี่าท่ี่�ไหวก่อน เราบ่อกพ่�น้องว่า กินข้้าวท่ี่ละคำา ใจัเย็น ๆ อ่กระยะเราต้ิองไปติามต่ิอ

แน่นอน ความรู้ส่กข้องเรา ว่นท่ี่�อยู่อาศ่ัยโลก เราก็พยายามบ่อกติลอดเวลาว่า เกิดมาแล้ว สิที่ธิท่ี่�เราควร

จัะได้อย่างน้อยม่นต้ิองม่สิที่ธิข่้�นพื�นฐานข้องทุี่กคน ท่ี่�ดินท่ี่�อยู่อาศ่ัยเป็นอ่นด่บ่แรก จัะต้ิองม่ท่ี่�ซุูกห่วนอน

ก่อน ม่บ้่านอยู่ก่อนถ่งจัะม่แรงพล่งในการไปข่้บ่เคลื�อน ถ้าสมมุติิว่าเราไม่ม่ท่ี่�ซุูกห่วนอน เราจัะที่ำาอย่างไร

ท่ี่�จัะม่แรงกายแรงใจัในการออกไปที่ำางานใช่่ไหม จัะผู่้อนบ้่าน ผู่้อนท่ี่�อยู่อาศ่ัยได้อย่างไร ถ้าหากว่าผู้ล่กด่น
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แล้วได้เช่่าบ้่าน ฉะน่�นม่นไม่ใช่่แค่ท่ี่�ดินท่ี่�อยู่อาศ่ัยอย่างเด่ยว แม้กระท่ี่�งกระที่รวงที่ร่พย์ ฯ ก็ควรจัะที่ำาติาม

แบ่บ่น่�ด้วย ควรจัะอนุม่ติิท่ี่�ที่ำากินให้ช่าวบ้่านท่ี่�เข้าอาศ่ัยอยู่ ติามต่ิางจ่ังหว่ด ม่นไม่ใช่่แค่อยู่อาศ่ัย ช่่วิติข้อง

เข้าอยู่ในอาช่่พท่ี่�จัะต้ิองที่ำาการเกษ์ติร ต้ิองดูพื�นท่ี่�ท่ี่�จัะอนุม่ติิเรื�องป่าไม้ท่ี่�ม่นเหมาะสมก่บ่พื�นท่ี่�จัริง ๆ 

 เราพยายามจัะเสนอติลอดเวลาว่า โฉนดชุ่มช่นคือที่างแก้ไข้ปัญหา ม่กติิการ่วมก่น เป็นรูปแบ่บ่ท่ี่�

สามารถแก้ไข้ปัญหาได้ แต่ิร่ฐก็ย่งยื�อ ไม่ลงมือที่ำา โฉนดชุ่มช่นในเมืองก็เช่่นก่น ติิดท่ี่�สำาน่กระบ่ายนำ�า จัริง 

ๆ แล้วม่นไม่ได้เยอะเลย การลงพื�นท่ี่�ไปดูการเปิดประชุ่มข้องคณ์ะที่ำางานก็ไม่ที่ำา ช่าวบ้่านต้ิองไปติิดติาม

แบ่บ่น่� เราม่ความรู้ส่กว่าเป็นร่ฐบ่าลไม่ได้ให้ความใส่ใจัก่บ่ประช่าช่น ไม่เห็นห่วประช่าช่น แม้กระท่ี่�งการ

ไปยื�นเรื�องคุณ์ภาพช่่วิติก็ใช้่คำาว่าช่าวบ้่านไม่เข้้าใจั เราไม่คิดว่าช่าวบ้่านไม่เข้้าใจั แต่ิเราคิดว่าท่ี่านร่ฐมนติร่

ไม่เข้้าใจัช่าวบ้่าน ซู่�งรวม ๆ แล้วก็น่าจัะเป็นปัญหาเชิ่งระบ่บ่โครงสร้าง ในเมื�อผูู้้นำาไม่เข้้าใจั คนที่ำางานใต้ิ

บ่่งค่บ่บ่่ญช่าก็ไม่น่าจัะเข้้าใจัปัญหาข้องประช่าช่น ๆ จ่ังรู้ส่กว่า ไม่น่าจัะไว้วางใจั และไม่ควรจัะที่ำางานต่ิอ 

(15.02)

 นิติ์รัต์น์: ข้อบ่คุณ์คร่บ่ คุณ์เนืองนิติย์ ชิ่ดนอก ผู้มคิดว่า การติิดติามผู้ลก่บ่หน่วยราช่การ ท่ี่�ง พม. 

และ กที่ม. ว่นน่�มาถ่งคิวกระที่รวงคมนาคม คือการรถไฟั คุณ์เนืองนิติย์พูดว่าท่ี่�ดิน และท่ี่�อยู่อาศ่ัย เป็น

สิที่ธิ�ข่้�นพื�นฐาน การจัดที่ะเบ่่ยนร่บ่รองชุ่มช่นต่ิาง ๆ การเช่่าท่ี่�ดินในโครงการบ้่านม่�นคง ข้อบ่อกคุณ์เนือง

นิติย์เป็นว่า พอช่.ท่ี่�ดูแลเรื�องบ้่านม่�นคง ถูกต่ิดงบ่ในปี 2565 ถ่ง 300 ล้านบ่าที่ ซู่�งอาจัส่งผู้ลสะเทืี่อนในแง่

การแก้ไข้ปัญหาท่ี่�ดิน และท่ี่�อยู่อาศ่ัย และเรื�องสำาค่ญเรื�องการพ่ฒนาคุณ์ภาพช่่วิติ คุณ์เนืองนิติย์พูดถ่ง

เรื�องร่ฐสว่สดิการ การเข้้าถ่งท่ี่�อยู่อาศ่ัย และสรุปปิดท้ี่ายถ้าเป็น แฮ่ช่แท็ี่ก คือร่ฐบ่าลม่ไว้ที่ำาไม ท่ี่�ผู่้านมา 

การแก้ไข้ปัญหากรณ่์สล่ม พ่�น้องต้ิองไปติิดติามหน่วยราช่การ บ่างปัญหาสามารถที่ำาได้เลยด้วยซูำ�า แต่ิ

ประช่าช่นก็ต้ิองออกเร่�ยวแรงในทุี่ก ๆ เรื�องท่ี่�ม่ ฉะน่�น ร่ฐบ่าลล้มเหลวในการบ่ริหาร ซู่�งในติอนท้ี่ายจัะม่

คุณ์สุมิติรช่่ย มาช่่วยสรุปผู้ลการอภิปรายในเรื�องภาพรวมปัญหาท่ี่�ดิน 

 อ่กส่กครู่จัะเข้้าช่่วงการอภิปรายท่ี่�วไปโดย 5 ท่ี่าน ได้แก่ คุณ์คำาใส ปัญญาม่ จัากเช่่ยงใหม่ คุณ์ศิัว

กร มโนรมย์ จัากอุติรดิติถ์ คุณ์ถาวร ธนสิน จัากยโสธร  คุณ์บุ่ญเสริม ประกอบ่ปราณ์ จัากประจัวบ่ค่ร่ข่้นธ์ 

และคุณ์วิร่ติน์ พรหมศัร จัากเช่่ยงราย 

 ช่่วงน่�เราอยู่ก่บ่พ่�น้องท่ี่�อภิปรายไม่ไว้วางใจัออนไลน์ ณ์ ติอนน่�ผูู้้เข้้าร่วม 491 ท่ี่าน เป็นการสร้าง

ประว่ติิศัาสติร์สำาค่ญข้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจั ช่่วงต่ิอจัากน่� ข้อเชิ่ญท่ี่านประธานสภาประช่าช่น ดำาเนิน

การประชุ่มต่ิอในช่่วงอภิปรายท่ี่�วไป 

(15.05)
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ช่่วงอภิปรายทัี่�วไป 5 ท่ี่าน

 เพิิ่�ม่ศัักดิ�: ข้อบ่พระคุณ์มากคร่บ่ท่ี่านรองประธานคนท่ี่� 2 คุณ์นิติิร่ติน์ ที่ร่พย์สมบู่รณ์์ เราก็ฟัังก่น

มาพอสมควร การอภิปรายหล่ก ๆ ท่ี่�งในเรื�องข้องภาษ่์ท่ี่�ดิน ในเรื�องข้องรูปแบ่บ่กรรมสิที่ธิ�ท่ี่�ดิน การถือ

ครองท่ี่�ดิน ท่ี่�เป็นนว่ติกรรมใหม่ ๆ นำาไปสู่การบ่ริหารจ่ัดการท่ี่�ดิน และที่ร่พยากรอย่างเป็นธรรม อย่างท่ี่�ว

ถ่ง แต่ิว่าเราย่งม่เวลาอ่กพอสมควรจัะได้ฟัังท่ี่านอื�น ๆ อภิปราย ได้แก่ ท่ี่านคำาใส ท่ี่านศิัวกร ท่ี่านถาวร 

ท่ี่านธนา ท่ี่านบุ่ญเสริม จัะได้อภิปรายเสริม อภิปรายท่ี่�วไป ท่ี่านละประมาณ์10 นาท่ี่ เชิ่ญท่ี่านคำาไส

(15.06)

 คำาไส: กราบ่เร่ยนท่ี่านประธานสภาประช่าช่น ดิฉ่นคำาใส ปัญญาม่ ต่ิวแที่นชุ่มช่นบ้่านใหม่ ติำาบ่ล

ข่้วงเปา อำาเภอจัอมที่อง จ่ังหว่ดเช่่ยงใหม่ ข้ออภิปรายไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ท่ี่�งชุ่ดเลย ความล้มเหลว

ในการจ่ัดสรรท่ี่�ดินไปสู่ปัญหาท่ี่�เกิดข่้�นในชุ่มช่น คือ เมื�อปี 2539 บ้่านดิฉ่น บ้่านพรสวรรค์เดิม ถูกดำาเนิน

คด่ ในข้้อหาบุ่กรุกพื�นท่ี่�ป่าสงวน แต่ิเราถูกดำาเนินคด่มาปีเศัษ์ ก็บ่่งค่บ่ให้เราร่บ่สารภาพว่าเราบุ่กรุกจัริง 

ในจัำานวน 47 ราย แล้วม่มติิคณ์ะร่ฐมนติร่ปี 2542 ให้โยกย้ายท่ี่�เดิมมาอยู่ท่ี่�ใหม่ แล้วก็ได้ม่การช่ะลอข่้บ่

เคลื�อนข้บ่วนการมาได้ 10 กว่าปี แล้วได้พื�นท่ี่�รองร่บ่ท่ี่�ใหม่ 

 ต่ิอมาปี 2561 ได้โยกย้ายพื�นท่ี่�ไปอยู่พื�นท่ี่�ใหม่ ซู่�งพื�นท่ี่�ใหม่เป็นป่าอุดมสมบู่รณ์์ท่ี่�ช่าวบ้่านต้ิองมา

บุ่กเบิ่กเอาใหม่ เพราะพื�นท่ี่�เก่า เข้าบ่อกว่าศัาลต่ิดสินให้ออกจัากพื�นท่ี่�แล้ว ก็ต้ิองที่ำาติามกฎหมาย ช่าว

บ้่านก็ยินยอมออกมา เข้าบ่อกว่าพื�นท่ี่�ใหม่จัะเป็นท่ี่� คที่ช่.และเป็นท่ี่�อยู่ด่ม่สุข้ เข้าบ่อกจัะม่คุณ์ภาพช่่วิติท่ี่�

ด่ข่้�นแต่ิท่ี่�จัริงแล้วเป็นนรกท่ี่�งเป็น เพราะช่าวบ้่านต้ิองย้ายออกมาจัากท่ี่�ดินเดิม

 หน่�ง ท่ี่�ดินติรงท่ี่�เดิม เราปลูกสร้างมา 40 กว่าปีแล้ว และท่ี่�ใหม่ต้ิองมาบุ่กเบิ่กเอาใหม่ แล้วม่

โครงการจัากสถาบ่่นองค์กรพ่ฒนาชุ่มช่น (พอช่.) บ้่านม่�นคงให้ทุี่นมาเล็ก ๆ น้อย ๆ 4 หมื�นกว่าบ่าที่แต่ิ

ช่าวบ้่านต้ิองเป็นบ้่านม่�นคง และถาวร ช่าวบ้่านม่รถข้ายรถ ข้องหลายอย่างข้ายมาสร้างบ้่านใหม่ ติิดหน่�

ติิดสินมากมาย จ่ังเป็นความล้มเหลวข้อง คที่ช่. ท่ี่�ว่าอุดมสมบู่รณ์์น่�น ไม่เป็นความจัริง แต่ิเป็นแบ่บ่ว่าช่าว

บ้่านต้ิองการจ่ัดการก่นเอง ช่าวบ้่านถูกดำาเนินคด่เร่ยกว่าทุี่กข์้มามากพอแล้ว ติิดหน่�ติิดสิ�นเดิมมามาก

พอแล้ว ในความล้มเหลวคร่�งน่� ช่าวบ้่านต้ิองการ คือ 

 หน่�ง ช่าวบ้่านถูกดำาเนินคด่ 17 ราย เป็นการดำาเนินคด่เรื�องการบุ่กรุกพื�นท่ี่�ท่ี่�ม่แต่ิความไม่ช่่ดเจัน

ข้องการจ่ัดสรรท่ี่�ดินให้ก่บ่ช่าวบ้่าน สอง ช่าวบ้่านม่หน่�สินเป็นจัำานวนมาก เกิดจัากกู้ยืมเพื�อนำามาสร้าง

บ้่านท่ี่�อยู่อาศ่ัย และนำามาใช้่ในคร่วเรือนเรื�องต่ิาง ๆ เช่่น ค่าไฟั ค่าเล่าเร่ยนข้องบุ่ติรหลาน สาม 

สาธารณู์ปโภคพื�นฐานการจ่ัดการโยกย้ายชุ่มช่น ชุ่มช่นไม่ได้ร่บ่ความช่่วยเหลือจัากหน่วยงานภาคร่ฐอย่าง

เต็ิมท่ี่� ในเรื�องนำ�าประปา และถนน ส่� ความยากจันข้องช่าวบ้่านเพราะไม่ม่ความความม่�นคง ที่างด้านการ

ปกครอง อาช่่พหล่กฐาน และอาช่่พปลอม รายได้ไม่เพ่ยงพอค่าใช้่จ่ัาย และชุ่มช่นส่วนใหญ่เป็นผูู้้หญิง 

และผูู้้สูงอายุ และผูู้้พิการ
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 ความล้มเหลวข้องร่ฐบ่าลในการบ่ริหารจ่ัดการท่ี่�ดินข้องร่ฐยุคน่� จ่ังนำาความไม่ไว้วางใจัในการ

บ่ริหารจ่ัดการข้องร่ฐชุ่ดน่�ท่ี่�งคณ์ะ และข้อให้พิจัารณ์าในการจ่ัดการท่ี่�ดินในรูปแบ่บ่ใหม่ ติามเจัตินาข้อง

ประช่าช่น ทุี่กว่นน่�เราเหมือนถูกหลอกลวงจัากร่ฐบ่าลชุ่ดน่�ว่าจัะดูแลเราให้เป็นอย่างด่ แต่ิท้ี่ายท่ี่�สุดเอามา

ทิี่�งไว้ติรงน่� ช่าวบ้่านต้ิองดำาเนินการก่นเอง อย่างเช่่นหน่วยงานข้องร่ฐไม่ใช่่น้อย ส่วนจ่ังหว่ด อำาเภอ อบ่ติ. 

เข้าก็ม่งบ่ประมาณ์น้อย ช่่วยก่นเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ช่าวบ้่านต้ิองดำาเนินการเองก่นหมด ต้ิองต่ิอสู้เหมือนเดิมอ่ก 

ข้ณ์ะน่�ร่ฐบ่าลชุ่ดน่� ช่าวบ้่านได้ออกความเห็นก่นแล้วว่าข้อให้ลาออกไปเลย เพราะช่าวบ้่านลำาบ่ากมามาก 

แม้แต่ินำ�าจัะใช้่ทุี่กว่นน่� ก็เป็นหน้าท่ี่�ข้องอบ่ติ. ต้ิองนำามาส่งว่นละ 3 เท่ี่�ยว หากว่นไหนเข้าไม่เอามาส่ง ช่าว

บ้่านก็ไม่ม่นำ�ามาใช้่ เพราะความล้มเหลวข้องร่ฐบ่าลชุ่ดน่� จ่ังข้อไม่ไว้วางใจั ข้อให้ประยุที่ธ์ลาออก 

 เพิิ่�ม่ศัักดิ�:  ข้อข้อบ่คุณ์มากคร่บ่คุณ์คำาใส อภิปรายช่่ดเจันในเรื�องข้องประเด็นท่ี่�ร่ฐบ่าลบ่ริหาร

จ่ัดการล้มเหลว จัากความม่�นคงมาเป็นความไม่ม่�นคง เกิดผู้ลกระที่บ่ เกิดหน่�สิน เกิดปัญหาความยากจัน

มากมาย ต่ิอไปเชิ่ญท่ี่านศิัวกร มโนรมย์ 

 ศิัวกร: กราบ่เร่ยนท่ี่านประธาน ท่ี่�เคารพ และสมาชิ่กผูู้้ที่รงเก่ยรติิทุี่กท่ี่าน และพ่�น้องท่ี่�ได้ร่วม

ประชุ่มออนไลน์ ผู้ม นายศิัวกร มโนรมย์ สกน. จ่ังหว่ดอุติรดิติถ์ ผู้มจัะอภิปรายในว่นน่� คือผู้ลกระที่บ่ภายใต้ิ

ร่ฐบ่าล 7 ปี ข้องพลเอกประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า ภายหล่งฉ่กร่ฐธรรมนูญปี 2550 และใช้่ร่ฐธรรมนูญปี 2560 ท่ี่�

เข่้ยนข่้�นมาโดยลิดรอนสิที่ธิข้องภาคประช่าช่นท่ี่�เป็นปัญหาในการจ่ัดการที่ร่พยากร และพื�นท่ี่� ท่ี่�สะท้ี่อนการ

จ่ัดการร่ฐรวมศูันย์ท่ี่�ล้มเหลว และไร้ซู่�งประสิที่ธิภาพสิ�นเชิ่ง ที่ำาให้เกิดปัญหากระจุักแต่ิความเดือดร้อน

กระจัายทุี่กพื�นท่ี่� ติามท่ี่�ม่การอภิปรายช่่วงเช้่าและช่่วงบ่่าย

 ในด้านกฎหมายหลาย ๆ ฉบ่่บ่ ท่ี่านประยุที่ธ์ ได้ถือไว้ท่ี่�ง ม.44 ท่ี่�สามารถครอบ่คลุมได้ท่ี่�ง 3 โลก 

แต่ิว่าไม่สามารถช่่วยเหลือ หรือว่าคลายทุี่กข์้ให้ช่าวบ้่าน หรือประช่าช่นได้เลย การท่ี่�ม่ความเดือดร้อนแม้

กระท่ี่�งปากท้ี่องและโควิด-19 ที่ำาให้เกิดปัญหาอย่างมากในการใช้่ช่่วิติข้องช่าวบ้่าน และการแก้ไข้ท่ี่�ล่าช้่า ว่คซู่น

ท่ี่�มาแบ่บ่ลมลอยไม่สามารถหาต่ิวตินได้ และการจ่ัดการข้องร่ฐรวมศูันย์ในยุคน่�ไม่เท่ี่าท่ี่นก่บ่สถานการณ์์ เพราะ

รวบ่อำานาจัไว้ท่ี่�คน ๆ เด่ยวแต่ิไม่สามารถจ่ัดการความทุี่กข์้ร้อนข้องช่าวบ้่านได้ 

 ผู้มจัะมาพูดเรื�องเขื้�อน เพราะท่ี่�ดินในเข้ติป่าม่อยู่ส่วนหน่�ง และข้องผู้มเดือดร้อนมาจัากการก่อสร้าง

เขื้�อน  เขื้�อนสิริกิติิ� หรือเขื้�อนผู้าช่่องเดิม ม่ท่ี่�งหมด 2,200 ไร่ ท่ี่�ย่งไม่ม่เอกสารสิที่ธิ 1,113 ราย ท่ี่�ย้ายมา

จัากเขื้�อนสิริกิติิ� 50 ปีแล้ว กว่า 50 ปีด้วยซูำ�า ย่งไม่ม่การแก้ไข้ปัญหาได้เท่ี่าก่บ่ท่ี่�เข้าร่บ่ปากไว้ ข้ณ์ะน่�พื�นท่ี่�

ท่ี่�ย้ายมา 50 ปีก็ย่งไม่ม่เอกสารสิที่ธิ� แล้วย่งมา ปี 2551 ย่งจัะม่โครงการก่อสร้างเขื้�อนท่ี่�เห็นในรูปน่�คือ 

เขื้�อนห้วยนำ�าล่ท่ี่�มาสร้างในปี 2551เนื�อท่ี่�ท่ี่�งหมด 3,300 ไร่ โดยประมาณ์ และม่ผู้ลกระที่บ่ 100 กว่าคร่ว

เรือน ข้ณ์ะน่�เป็นคด่ที่างปกครอง 400 กว่าคด่ ต่ิ�งแต่ิปี 2557 ระยะเวลา 7 ปีมาแล้วม่การเติะถ่วง ข้อง

ระบ่บ่การจ่ัดการ หรือการแก้ไข้ปัญหา โดยอ้างว่าสถานการณ์์โควิด-19 และข่้�นติอนซู่บ่ซู้อนข้องหน่วย

งานราช่การท่ี่�รวมศูันย์ไปในท่ี่�เด่ยว

ท่ี่�สร้างมาท่ี่�เห็น เป็นภาพปัจัจุับ่่น คือปล่อยให้นำ�าท่ี่วมก่อน แล้วจ่ังช่ดเช่ยเย่ยวยาท่ี่�ไม่ครบ่ถ้วนสมบู่รณ์์ 

โดยอ้างโครงการพระราช่ดำาริ เข้้าไปที่ำาก่อน ที่ำาให้การแก้ไข้ปัญหายากยิ�งข่้�น และการที่ำา EIA การข้อ
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อนุญาติป่าไม้ท่ี่�ล่าช้่าที่ำาให้การช่ดเช่ยม่ปัญหา และการจ่ัดแปลงอพยพท่ี่�ใช้่ดุลพินิจัข้องเจ้ัาหน้าท่ี่� ท่ี่�ลงไป

สำารวจัในการที่ำาร่งว่ดที่ำาให้ม่ปัญหามากในการใช้่นามสกุลน่�  เหมือน EIA ท่ี่�ออกมาล่าช้่า เหมือนจัะเป็น

ห่วง เพราะว่าโครงการน่�เป็นต้ินแบ่บ่ท่ี่�โครงการ 7 หมื�นล้านผู่้นนำ�ายวม จัะม่ปัญหาเหมือนก่น ที่างน่�นเป็น 

EIA ร้านลาบ่ ท่ี่�น่�เป็น EIA ร้านส้มติำา 

 เหตุิผู้ลท่ี่�ผู้มไม่ไว้วางใจัพลเอกประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า ม่ด้วยสามข้้อ ข้้อแรก การบ่่งค่บ่ใช้่กฎหมาย

ท่ี่�เหลื�อมลำ�า และใช้่ไม่เป็นธรรม ข้้อสอง การท่ี่�ไม่ร่บ่ฟัังเส่ยงคนส่วนน้อย หรือเด็ก เยาวช่น หรือแม้กระท่ี่�ง

คนยากคนจันในสวนในไร่ท่ี่�เข้้าไม่ถ่งข่้าวสาร และข้้อสาม การออกกฎหมายท่ี่�ไม่ม่ส่วนร่วมข้องภาคประช่าช่น 

และการออก พ.ร.ก.บ่างอย่างท่ี่�ม่ผู้ลกระที่บ่ต่ิอที่ร่พยากร หรือพื�นท่ี่�บ่างส่วนข้องชุ่มช่นท่ี่�เป็นจุัดใดจุัดหน่�ง

ข้องพื�นท่ี่� ด่งน่�น ข้อฝ่ากไว้ด้วยคร่บ่ อุติรดิติถ์ ม่เขื้�อนมากเป็นอ่นด่บ่ต้ิน ๆ ข้องประเที่ศัไที่ยแต่ิความเดือด

ร้อนก็ไม่ได้ร่บ่การแก้ไข้

 เพิิ่�ม่ศัักดิ�: การอภิปรายท่ี่�วไปครบ่ทุี่กท่ี่าน และเสร็จัสิ�นแล้ว ต่ิอไปข้อเชิ่ญคุณ์สุมิติรช่่ย สรุปการ

อภิปราย 

 สุมิ่ต์รชั่ย: กราบ่เร่ยนท่ี่านประธานสภาท่ี่�เคารพ สมาชิ่กสภาประช่าช่นทุี่กท่ี่าน และผูู้้

ส่งเกติการณ์์ ผู้มนายสุมิติรช่่ย ห่ติถสาร สมาชิ่กสภาประช่าช่น ข้องเครือข่้ายสิที่ธิชุ่มช่น และการอนุร่กษ์์ 

(คสอ.)ภาคเหนือ ได้ร่บ่มอบ่หมายสรุปการอภิปรายภาคบ่่าย 

 ช่่วงบ่่าย เป็นการอภิปรายเรื�องท่ี่�ดิน ท่ี่�ดินเอกช่น ท่ี่�ดินสาธารณ์ะ ท่ี่�ได้ร่บ่ผู้ลกระที่บ่จัากนโยบ่าย

ข้องร่ฐต่ิาง ๆ ไม่ว่าจัะเป็นเข้ติเศัรษ์ฐกิจัพิเศัษ์ ท่ี่�ดินท่ี่�ม่การส่มปที่านเหมืองแร่ เป็นต้ิน ร่ฐบ่าลม่นโยบ่าย

ด้านการกระจัายท่ี่�ดิน 2-3 ส่วน ร่ฐธรรมนูญแห่งราช่อาณ์าจ่ักรไที่ย พ.ศั.2560 มาติรา 72 คณ์ะปฏิิรูปก็

กำาหนดไว้ และยุที่ธศัาสติร์ช่าติิ 20 ปี ข้อที่บ่ที่วนเล็กน้อย นโยบ่ายท่ี่�ค่อนข้้างช่่ดเจันว่าจัะม่การกระจัา

ยการถือครองท่ี่�ดิน และการเข้้าถ่งที่ร่พยากรด้วยการแก้ไข้ปัญหาความข่้ดแย้งข้องเข้ติป่าท่ี่บ่ซู้อนท่ี่�ดินที่ำา

กิน ร่บ่รองสิที่ธิชุ่มช่นในการเข้้าใช้่ประโยช่น์ท่ี่�ดิน กำาหนดมาติรการเพื�อให้เกิดการ ใช้่ประโยช่น์ท่ี่�ดินท่ี่�ม่

กรรมสิที่ธิ�อย่างเป็นธรรม และกระจัายการถือครองท่ี่�ดินในข้นาดท่ี่� เหมาะสมต่ิอการประกอบ่อาช่่พเพื�อ

ให้เกิดความเป็นธรรม เป็นยุที่ธศัาสติร์ช่าติิ ซู่�งร่ฐบ่าลต้ิองปฏิิบ่่ติิติาม

 หมวด 16 เข่้ยนช่่ดว่า จ่ัดให้ม่การกระจัายการถือครองท่ี่�ดินอย่างเป็นธรรม รวมท่ี่�งการติรวจัสอบ่ 

กรรมสิที่ธิ� และการถือครองท่ี่�ดินท่ี่�งประเที่ศัเพื�อแก้ไข้ปัญหากรรมสิที่ธิ� และสิที่ธิ ครอบ่ครองท่ี่�ดินอย่าง

เป็นระบ่บ่ น่�เป็นนโยบ่ายท่ี่�ร่ฐบ่าลแถลงว่าจัะต้ิองปฏิิบ่่ติิ

 การอภิปรายข้องท่ี่านสมาชิ่กสภาประช่าช่นทุี่กท่ี่าน ได้เสนอให้เห็นว่าความเหลื�อมลำ�าในการถือ

ครองท่ี่�ดินในประเที่ศัไที่ย การกระจุักต่ิวข้องท่ี่�ดิน โดยสาเหตุิจัากนโยบ่ายข้องร่ฐเองต่ิ�งแต่ิต้ิน เช่่น การแก้ไข้

ประมวลกฎหมายท่ี่�ดินยุคจัอมพล สฤษ์ดิ� โดยยกเลิกหมวดว่าด้วยการกำาหนดสิที่ธิในท่ี่�ดิน และเอาท่ี่�ดิน

เข้้าสู่ ระบ่บ่ติลาด ท่ี่�ดินกลายเป็นสินค้า เกิดการเก็บ่รวบ่รวมท่ี่�ดินจันเกิดการกระจุักต่ิว เป็นสาเหตุิให้เกิด

ความเหลื�อมลำ�าในการถือครองท่ี่�ดินอยู่ในปัจัจุับ่่น เช่่น ม่การถือครองท่ี่�ดินรายเด่ยวมากถ่ง 6 แสน ไร่ หรือ

ม่คนเพ่ยง 10 เปอร์เซ็ูนต์ิถือครองท่ี่�ดินมากถ่ง 90 เปอร์เซ็ูนต์ิ
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 ท่ี่�ผู่้านมา ภาคประช่าช่นม่ความพยายามเสนอนว่ติกรรมใหม่ ๆ เพื�อให้ม่การกระจัายการถือ

ครองท่ี่�ดิน เช่่น โฉนดชุ่มช่น ธนาคารท่ี่�ดิน กฎหมายภาษ่์ท่ี่�ดินในอ่ติราก้าวหน้า แที่นกฎหมายภาษ่์ท่ี่�ดิน

และ โรงเรือน หรือกฎหมายกองทุี่นยุติิธรรม เพื�อให้ประช่าช่นเข้้าถ่งความยุติิธรรม หรือท่ี่�เร่ยกว่ากฎหมาย 

4 ฉบ่่บ่ภาคประช่าช่น 

 แต่ิท่ี่�ผู่้านมา ร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า เข้้ามาโดยร่ฐประหารต่ิ�งแต่ิปี 2557 ไม่ใส่ใจัข้้อเสนอ

ข้องภาคประช่าช่นเลย ไม่บ่่งค่บ่ใช้่กฎหมายท่ี่�ม่เพื�อจัำาก่ดการถือครองท่ี่�ดิน ปัญหาสำาค่ญหน่�ง คือ ปัญหา

ในการบ่ริหารสถาบ่่นบ่ริหารจ่ัดการธนาคารท่ี่�ดิน ท่ี่�ง ๆ ท่ี่�เป็นนว่ติกรรมท่ี่�ภาคประช่าช่นนำาเสนอเป็น

เครื�องมือเพื�อการกระจัายการถือครองท่ี่�ดิน เมื�อต่ิ�งสถาบ่่น ฯ ข่้�นแล้ว รอบ่ 10 ปีท่ี่�ผู่้านมาล้มลุกคุกคลาน

มาติลอด ต้ิองต่ิออายุ และความพยายามเลิกสถาบ่่น  ฯ ซู่�งภาคประช่าช่นต้ิองออกมาเคลื�อนไหวปกป้อง

กลไกน่�

 สุดท้ี่ายสถาบ่่นจ่ัดการท่ี่�ดิน ก็ไม่ที่ำาติามเจัตินารมณ์์ข้องการก่อต่ิ�งข้องประช่าช่นต่ิ�งแต่ิต้ิน แต่ิ

กลายเป็นเพ่ยงสถาบ่่นการเงิน เอาท่ี่�ดิน เป็นสินค้าเอามาปล่อยให้ช่าวบ้่านเช่่าซืู�อในราคาติลาด ราคาสูง 

และม่ภาระดอกเบ่่�ยด้วย นอกจัากน่� การดำาเนินการพื�นท่ี่�นำาร่องไม่ประสบ่ผู้ลสำาเร็จั ย่งหาข้้อยุติิแก้ไข้

ปัญหาไม่ได้ อ่กท่ี่�ง ร่ฐบ่าลน่�แต่ิงต่ิ�งบุ่คคลท่ี่�ไม่เข้้าใจัปัญหาเข้้ามา เป็นบ่อร์ดบ่ริหาร โดยไม่ม่ภาคประช่าช่น

เข้้าไปในส่ดส่วนน้อย 

 เป็นผู้ลการดำาเนินงานข้อง บ่จัที่.ท่ี่�ล้มเหลวในช่่วงเวลาข้องร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ และนโยบ่ายท่ี่�ดิน

ข้องร่ฐบ่าลเร็ว ๆ น่� อนุญาติให้ต่ิางช่าติิถือครองท่ี่�ดินในประเที่ศัไที่ย ผู้มคิดว่าเป็นนโยบ่ายท่ี่�ล้มเหลว 

สะท้ี่อนว่าไม่ได้ให้ความสำาค่ญก่บ่คนส่วนใหญ่ข้องประเที่ศัท่ี่�เข้้าไม่ถ่งท่ี่�ดิน แต่ิกล่บ่นำาให้กลุ่มทุี่นเช่่าท่ี่�ดิน

ได้ 99 ปี หรือการประกาศัเข้ติเศัรษ์ฐกิจัพิเศัษ์หลายพื�นท่ี่� เบ่่ยดข่้บ่ประช่าช่นออกจัากพื�นท่ี่� เช่่นท่ี่�แม่สอด 

การเยย่วยา การช่่วยเหลือ ไม่เป็นธรรม ไม่ท่ี่�วถ่ง และเลือกปฏิิบ่่ติิ

 ประเด็นท่ี่�ม่การอภิปรายจัากหลายพื�นท่ี่� คือ เรื�องการออกเอกสารสิที่ธิข้องนายทุี่น แต่ิช่่วง 2 ปีท่ี่�

ผู่้านมา ร่ฐบ่าลย่งไม่ได้แก้ไข้ปัญหาอะไรเลย ปัญหาเดิมเรื�อร่งหมุนเว่ยนกล่บ่มาให้ประช่าช่นข่้บ่เคลื�อน

แก้ไข้อ่ก การออกเอกสารสิที่ธิ�ให้นายทุี่นเป็นปัญหา เป็นภาระข้องประช่าช่นต้ิองมาติรวจัสอบ่ หาข้้อเท็ี่จั

จัริง หาหล่กฐานต่ิาง ๆ มาพิสูจัน์ ห่กล้างว่านายทุี่นออกเอกสารสิที่ธิ�โดยไม่ช่อบ่ โดยหน่วยงานร่ฐไม่ใส่ใจั 

ไม่ให้ความสำาค่ญ ไม่ว่าจัะเป็นท่ี่�ดินส่มปที่านเหมืองแร่ในภาคใต้ิ ท่ี่�ดินสาธารณ์ะประโยช่น์ในภาคอ่สาน 

และแม้ว่าม่ผู้ลติรวจัสอบ่ช่่ดเจันว่าออกเอกสารสิที่ธิ�โดยมิช่อบ่แล้ว กระบ่วนการที่ำางานข้องหน่วยงานร่ฐ

ในการดำาเนินการเพิกถอนก็ล่าช้่ามาก 

 เรื�องสำาค่ญอ่กเรื�องท่ี่�สืบ่เนื�องจัากเรื�องอภิปรายช่่วงเช้่า คือเรื�องท่ี่�ดินในเข้ติป่า นโยบ่ายหล่กข้อง

ร่ฐบ่าลคือ การจ่ัดการท่ี่�ดินโดย คที่ช่. หรือคณ์ะกรรมการนโยบ่ายท่ี่�ดินแห่งช่าติิ แต่ิย่งม่ปัญหาหลายเรื�อง

เพราะออกมาภายหล่งนโยบ่ายที่วงคืนผืู้นป่า พูดง่าย ๆ คือ นโยบ่ายออกมาเพื�อแก้ปัญหาท่ี่�เกิดข่้�นแต่ิเดิม 

ซู่�งเป็นปัญหาเรื�องความไม่เป็นธรรมต่ิ�งแต่ิต้ิน คือ ม่การย่ดท่ี่�ดินประมาณ์ 8 แสนไร่ข้องประช่าช่นแล้วนำา

ไปจ่ัดให้ก่บ่ประช่าช่นอ่กกลุ่มหน่�ง ในการจ่ัดท่ี่�ดินม่ปัญหา พูดง่าย ๆ คือ คนท่ี่�ควรได้สิที่ธิ� กล่บ่ไม่ได้สิที่ธิ� 

เป็นปัญหาเรื�องความไม่เท่ี่าเท่ี่ยมหรือการเลือกปฏิิบ่่ติิในการจ่ัดท่ี่�ดิน หรือการจ่ัดท่ี่�ดินท่ี่�ไม่สอดคล้องก่บ่

ความต้ิองการใช้่ประโยช่น์ข้องประช่าช่น เช่่น การใช้่สูติร 5+1 การจ่ัดท่ี่�ดินท่ี่�ไม่เพ่ยงพอก่บ่การใช้่
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ประโยช่น์ข้องประช่าช่น หรือข้้อห้ามมากมาย เช่่น ห้ามปลูกไม้ยืนต้ิน ให้ปลูกเฉพาะพืช่ไร่เท่ี่าน่�น ซู่�งไม่

เป็นอิสระในการที่ำาเกษ์ติรท่ี่�เหมาะสมก่บ่ช่าวบ้่าน หรือ กรณ่์นายทุี่นหมดส่ญญาเช่่าในท่ี่�ดินข้องร่ฐ ร่ฐเพิก

เฉยไม่เอาท่ี่�ดินคืนมาแจักให้ประช่าช่น หรือการจ่ัดการสาธารณู์ปโภคท่ี่�เพ่ยงพอ ต้ิองให้ประช่าช่นช่่วย

เหลือต่ิวเอง ท่ี่�งหมดน่� คือความล้มเหลวในการจ่ัดท่ี่�ดินข้อง คสช่.

 ท่ี่�ผู่้านมาร่ฐบ่าลละเลยข้้อเสนอข้องประช่าช่น โดยเฉพาะเรื�องกฎหมายท่ี่�ดิน และเครื�องมือต่ิางๆ ใน

การนำาท่ี่�ดินคืนมาจ่ัดสรรให้ประช่าช่น เช่่น การบ่่งค่บ่ใช้่มาติรา 6 กรณ่์ท่ี่�ดินทิี่�งร้างซู่�งมามากมายใน

ประเที่ศัไที่ย หรือการเพิกถอนเอกสารสิที่ธิ� ประช่าช่นเห็นว่าคณ์ะกรรมการติามมาติรา 61 ติามประมวล

กฎหมายท่ี่�ดิน ไม่เป็นธรรม คือม่คณ์ะกรรมการข้องฝ่่ายร่ฐเท่ี่าน่�น ประช่าช่นได้เสนอให้ต่ิ�งคณ์ะกรรมการ

ท่ี่�เป็นอิสระ และให้ต่ิวแที่นประช่าช่นม่ส่วนร่วมเพื�อร่วมพิจัารณ์าการเพิกออกเอกสารสิที่ธิ�ท่ี่�ไม่ช่อบ่ด้วย

กฎหมายหรือแนวคิดการเอาท่ี่�ดินให้ต่ิางช่าติิ ประช่าช่นเสนอมาติลอดว่า นโยบ่ายแบ่บ่น่�ไม่เป็นธรรมต่ิอ

ประช่าช่น รวมท่ี่�งร่ฐไม่เปิดโอกาส หรือไม่เปิดพื�นท่ี่�ให้ประช่าช่นม่ส่วนร่วมสร้างนว่ติกรรมใหม่ ๆ ในการ

แก้ไข้ปัญหาท่ี่�ดิน

 ซู่�งประช่าช่นเสนอเป็นแพคเกจัว่า ไม่ว่าจัะเป็นโฉนดชุ่มช่น มาติรการที่างภาษ่์ การกระจัายกา

รถือครองท่ี่�ดิน จัะต้ิองควบ่คู่การต่ิ�งธนาคารท่ี่�ดิน หมายความว่า นำาภาษ่์ท่ี่�ได้จัากท่ี่�ดินถือครองข้อง

นายทุี่น นำามาต่ิ�งธนาคารท่ี่�ดิน แล้วนำาเงินไปซืู�อท่ี่�ดินคืนมาจ่ัดสรรให้ประช่าช่น ในรูปแบ่บ่โฉนดชุ่มช่น 

นว่ติกรรมด่งกล่าวประช่าช่นเสนอมาติลอดแต่ิภาคร่ฐไม่ใส่ใจั ไม่นำาพาดำาเนินการพ่ฒนาให้เกิดประโยช่น์

ต่ิอการแก้ไข้ปัญหาการถือครองท่ี่�ดิน

 ท่ี่�งหมดน่�เป็นข้้อสรุป และข้้อเสนอข้องการอภิปรายจัากสภาประช่าช่น ข้้อสรุปคือ ที่ำาแบ่บ่เดิม 

แต่ิคาดหว่งผู้ลล่พธ์แติกต่ิาง ด่งท่ี่�พ่�น้องอภิปรายไปแล้วว่าร่ฐบ่าลชุ่ดน่�ไม่ม่อะไรใหม่ ไม่ม่นว่ติกรรมใหม่ ท่ี่�

จัะแก้ไข้ปัญหาเรื�องท่ี่�ดิน ย่งที่ำาแบ่บ่เดิม ๆ ด้วยวิธ่คิดเดิม ๆ จ่ังไม่สามารถคาดหว่งผู้ลท่ี่�แติกต่ิาง จ่ังเป็น

เหตุิผู้ลโดยรวมท่ี่�เราไม่สามารถไว้วางใจัร่ฐบ่าลให้ที่ำางานต่ิอไปได้ เราต้ิองการร่ฐบ่าลท่ี่�มาจัากการเลือกต่ิ�ง

มาจัากประช่าช่นจัริง 

 เพิิ่�ม่ศัักดิ�: ข้อบ่พระคุณ์มากคร่บ่ คุณ์สุมิติรช่่ย หว่งว่าสมาชิ่กสภาประช่าช่นได้ร่บ่ฟัังการอภิปราย

ก่นอย่างกว้างข้วางแล้วท่ี่�งท่ี่�อยูใ่นห้องประชุ่มออนไลน์ และที่างบ้่าน ภาคเช้่าเราอภิปรายเรื�องท่ี่�ดินในเข้ติ

ป่า ช่่วงบ่่ายเราอภิปรายเรื�องท่ี่�ดินนอกเข้ติป่า มาติรการต่ิาง ๆ โดยเฉพาะ เรื�องภาษ่์ การบ่ริหารจ่ัดการรูป

แบ่บ่ใหม่ ๆ เพื�อเกิดการกระจัายท่ี่�ดิน และบ่่งค่บ่ใช้่มาติรการต่ิาง ๆ ท่ี่�เป็นกฎหมายข้องร่ฐ เช่่น มาติรา 6 

ซู่�งจัะนำาท่ี่�ดินท่ี่�ปล่อยทิี่�งรกร้างกล่บ่คืนมากระจัายท่ี่�ดิน

 ท้ี่ายน่�เป็นส่วนสำาค่ญ ซู่�งผูู้้แที่นสภาประช่าช่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ แถลงปิด

การอภิปรายไม่ไว้วางใจั โดยสมาช่ิกสภาประช่าช่น และประธานพ่มูฟั คุณ์จัำานง หนูพ่นธ์ เร่ยนเช่ิญ 

คุณ์จัำานง หนูพ่นธ์

(15.41)
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 จำานงค์: เร่ยนท่ี่านประธานสภาประช่าช่นท่ี่�เคารพ จัำานงค์ หนูพ่นธ์ สมาชิ่กสภาประช่าช่น

กรุงเที่พมหานคร ช่่วงเช้่าผู้มติิดภาระกิจัรณ์รงค์เนื�องในว่นท่ี่�อยูอ่าศ่ัยโลก ท่ี่�กระที่รวงคมนาคม แต่ิได้ฟััง

การอภิปรายออนไลน์จัากสมาชิ่กสภาประช่าช่นท่ี่�วประเที่ศั ไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ว่าด้วยความล้ม

เหลวในการจ่ัดการท่ี่�ดินป่าไม้ ต้ิองยอมร่บ่ว่าร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ บ่ริหารเรื�องท่ี่�ดินทุี่กประเภที่ล้มเหลวอย่าง

สิ�นเชิ่ง ไม่ว่าจัะเป็นการแก้ไข้กฎหมายให้นายทุี่นในประเที่ศัไที่ยเช่่าท่ี่�ในท่ี่�การรถไฟั ท่ี่�สาธารณ์ะ 99 ปี 

และท่ี่�ซูำ�าร้ายกว่าน่�น คือย่งแก้ไข้กฎหมายให้นายทุี่นต่ิางช่าติิเข้้าถือครองท่ี่�ดิน และซืู�อบ้่านในประเที่ศัไที่ย 

ข้ณ์ะท่ี่�พ่�น้องท่ี่�วประเที่ศัไที่ยไม่สามารถเข้้าถ่งท่ี่�ดินแม้แต่ิติารางนิ�วเด่ยว 

 ต้ิองยอมร่บ่ร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ล้มเหลวในเรื�องการบ่ริหารท่ี่�ดินมาโดยติลอด ต่ิ�งแต่ิย่ดอำานาจัมาเมื�อ

ปี 2557 ร่ฐบ่าลร่บ่ปากว่าจัะแก้ปัญหาทุี่กเรื�อง โดยเฉพาะคนส่วนใหญ่ข้องประเที่ศัซู่�งย่งไม่ม่ท่ี่�ดิน 14-15 

ล้านคน เราจ่ังไม่สามารถไว้วางใจัได้ เช่่นว่นน่�พ่�น้องในท่ี่�ดินการรถไฟัไปรณ์รงค์ท่ี่�กระที่รวงคมนาคมซู่�งเอื�อ

ให้ก่บ่นายทุี่นในประเที่ศัในการประมูลท่ี่�ดินข้องโครงการรถไฟัความเร็วสูง และข่้บ่ไล่พ่�น้องให้ออกจัาก

พื�นท่ี่� และพ่ฒนาระบ่บ่รางเท่ี่าน่�น ไม่ได้พ่ฒนาคุณ์ภาพช่่วิติในเรื�องท่ี่�อยู่อาศ่ัย และยด่เย่ยดคด่ให้ด้วย 

และอ้างว่าไม่สามารถพ่ฒนาพื�นท่ี่�แนวราบ่ให้พ่�น้องท่ี่�ใช้่ช่่วิติเดิม ๆ ได้ ให้ไปอยู่ในต่ิกสูง

 สิ�งท่ี่�เกิดข่้�นน่� ร่ฐบ่าลกำาล่งที่ำาให้ท่ี่�ดินเป็นสินค้าท่ี่�งหมดทุี่กพื�นท่ี่� ท่ี่�ดินสาธารณ์ะ ท่ี่�ดินรถไฟั แม้แต่ิ

ท่ี่�ดินว่ด ย่งให้เป็นสินค้า ถามว่า เราจัะไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ได้อย่างไร เข้าไม่เคยจัะแก้ปัญหาให้ก่บ่

คนจันท่ี่�ไม่สามารถเข้้าถ่งท่ี่�ดิน แต่ิแก้ปัญหาให้ก่บ่นายทุี่นทุี่กเรื�อง น่�คือสิ�งท่ี่�เกิดข่้�น 

 ผู้มฟัังการอภิปรายข้องสมาชิ่กสภาแล้ว ไปในที่างเด่ยวก่นหมดว่า ร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ไม่ได้สนใจั

ความเดือดร้อนข้องพ่�น้องประช่าช่นในเรื�องท่ี่�ดิน ไม่ได้มองว่าประช่าช่นข้องตินเองม่ท่ี่�ดินท่ี่�อยู่หรือไม่ 

แถมประช่าช่นที่ำาโครงการบ้่านม่�นคงรอบ่แรกไปแล้ว ย่งโดนโครงการข้องร่ฐอ่ก ต้ิองเป็นหน่� 2 รอบ่ 3 

รอบ่ เพราะถูกไล่รื�อเช่่นพ่�น้องจ่ังหว่ดข้อนแก่น รถไฟัความเร็วสูงจัากโคราช่ไปหนองคาย จัากกรุงเที่พไป

ข้อนแก่น ที่ำาโครงการบ้่านม่�นคงไปแล้ว 1 รอบ่ ใช้่หน่�ย่งไม่หมด โดนโครงการอ่กรอบ่ แล้วไม่ม่ท่ี่�ดินรองร่บ่ 

น่�คือการซูำ�าเติิมพ่�น้องประช่าช่นในเรื�องท่ี่�ดิน ไม่พูดถ่งเรื�องปากท้ี่อง เรื�องโควิด-19 ซู่�งเกิดการระบ่าดแล้ว 

ไม่สามารถเย่ยวยา หรือฉ่ดว่คซู่นให้พ่�น้องได้ 

 ว่นน่�สภาประช่าช่นออนไลน์เป็นคร่�งประว่ติิศัาสติร์ ท่ี่�ม่พ่�น้องเข้้ามาอภิปรายไม่ไว้วางใจัหล่งจัาก

ร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ถูกฝ่่ายค้านอภิปราย โดยนายกประยุที่ธ์ได้ร่บ่การร่บ่รองลำาด่บ่ท้ี่ายสุด และว่นน่�เชื่�อ

ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ โดยสภาประช่าช่นท่ี่�วประเที่ศั ท่ี่�วทุี่กภาค ทุี่กประเภที่ปัญหา

ท่ี่�ดิน บ่อกได้เลยว่าไม่สามารถไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ให้บ่ริหารประเที่ศัน่�อ่กต่ิอไป หมดเวลาแล้ว 

สำาหร่บ่ร่ฐบ่าลท่ี่�มาจัากร่ฐประหาร   เป็นเวลา 7 ปีเกือบ่ 8 ปี ไม่เคยสนใจั แม้จัะอ้างว่าเปล่�ยนจัาก

เผู้ด็จัการร่ฐประหารมาจัากการเลือกต่ิ�งแล้ว ม่การหาเส่ยง ก็ไม่ได้ที่ำาติามนโยบ่ายท่ี่�หาเส่ยงไว้ 

 ร่ฐบ่าลเคยแก้ไข้ปัญหาท่ี่�ดินให้ก่บ่พ่�น้องท่ี่�ไหนบ้่าง เช่่น นโยบ่าย คที่ช่.คร่�งแรก ไล่คนท่ี่�อยูใ่น

ท่ี่�ดินเดิม แล้วจ่ัดคนใหม่เข้้าไปซูำ�าซู้อน ก่บ่ช่าวบ้่านท่ี่�อยูเ่ดิมจันจัะฆ่าก่นติาย เป็นนโยบ่ายท่ี่�ที่ำาให้

ประช่าช่นเข่้นฆ่าก่นเอง ที่ำาให้แติกความสาม่คค่ เพราะฉะน่�น ณ์ ว่นน่� ฝ่่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจัลงมติิ

ไปเร่ยบ่ร้อยแล้ว แต่ิเข้าย่งยกมือผู่้านไปได้ แต่ิ ณ์ ว่นน่� สภาประช่าช่นออนไลน์ ยกมือท่ี่�วประเที่ศัในท่ี่�ดิน

ทุี่กประเภที่ ไม่ไว้วางใจั และไม่สามารถให้ร่ฐบ่าลประยุที่ธ์บ่ริหารประเที่ศัได้อ่กต่ิอไป ข้อให้ยุบ่สภาลา

ออก เพื�อให้เกิดการเลือกต่ิ�งใหม่ เพื�อรอร่ฐบ่าลใหม่มาแก้ปัญหาท่ี่�ดินข้องประช่าช่น
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ช่่วงลงม่ติ์

 เลขึ้านุการสภา: ไมติร่ จังไกรจ่ักร์ เป็นผูู้้ดำาเนินรายการ 

 ไม่ต์ร่: ข้อให้สมาชิ่กสภาทุี่กท่ี่านเปิดกล้อง เพื�อแสดงติน แต่ิม่สมาชิ่กหลายท่ี่านไม่อยูแ่ล้ว เพราะ

แบ่ติมือถือหมด และ ส่ญญาณ์อินเที่อร์เน็ติข่้ดข้้อง คงเหลือสมาชิ่ก 492 คน วิธ่ลงมติิ คือข้อให้พ่�น้องทุี่ก

เครือข่้ายยกมือข่้�น ต่ิวอย่างว่า เมื�อถามว่าไว้วางใจัหรือไม่ ให้ยกมือข่้�นข้วา หรือซู้ายก็ได้ และเปิดกล้องไว้

ด้วย ส่วนผูู้้ส่งเกติการณ์์ไม่ต้ิองยกมือ 

 สมาชิ่กสภาประช่าช่นประช่าช่นท่ี่�ไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า ในการบ่ริหารราช่การ

แผู่้นดินติามนโยบ่ายท่ี่�เก่�ยวข้้องก่บ่ป่าไม้ และท่ี่�ดิน ผูู้้ใดไม่ไว้วางใจั ข้อให้ยกมือข่้�น ยกมือค้างไว้ เพราะ

จัะบ่่นท่ี่กภาพหน้าจัอ

 ต่ิอไป สมาชิ่กสภาประช่าช่นประช่าช่นท่ี่�ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า ในการบ่ริหาร

ราช่การแผู่้นดินติามนโยบ่ายท่ี่�เก่�ยวข้้องก่บ่ป่าไม้ และท่ี่�ดิน ผูู้้ใดไว้วางใจั ข้อให้ยกมือข่้�น ยกมือค้างไว้ คน

ส่งเกติการณ์์และหน่วยงานเข้้าฟััง ไม่ต้ิองยกมือ 

 ไม่ม่ใครยกมือ สมาชิ่กท่ี่�งหมดประมาณ์ 480 คน ไม่ไว้วางใจั ม่ใครงดออกเส่ยงหรือไม่ คน

ส่งเกติการณ์์และหน่วยงานเข้้าฟัังคิดเป็น 12 ท่ี่าน

 โดยสรุปม่ผูู้้ไม่ไว้วางใจั 480 คน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็ูนต์ิ มติิเป็นเอกฉ่นท์ี่ ข้อบ่คุณ์คร่บ่

 เพิิ่�ม่ศัักดิ�: ข้อบ่คุณ์มากคร่บ่ ประธานข้อประกาศัว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ 

จ่ันที่ร์โอช่า ในเรื�องการบ่ริหารท่ี่�ดิน ป่าไม้ และที่ร่พยากร ล้มเหลว โดยสมาชิ่กสภาประช่าช่นในท่ี่�ประชุ่ม

ท่ี่�งสิ�น 480 คนม่มติิเป็นเอกฉ่นท์ี่ไม่ไว้วางใจั ม่ผูู้้ใดค่ดค้านหรือไม่ หากไม่ม่ ผู้มจัะกล่าวสรุปปิด

 สภาประช่าช่นได้อภิปรายสาธารณ์ะระยะไกลออนไลน์เพื�ออภิปรายความล้มเหลวข้องร่ฐบ่าล

ประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า เรื�องการบ่ริหารจ่ัดการท่ี่�ดิน ป่าไม้ และที่ร่พยากร ท่ี่�ผิู้ดพลาด ล้มเหลว ระยะเวลา 7 

ช่่�วโมง ม่การต่ิ�งญ่ติิติิอภิปรายรวม 10 ประเด็น และถูกอภิปรายอย่างกว้างข้วาง สมาชิ่กสภาประช่าช่นได้

ให้ข้้อมูล ข้้อเท็ี่จัจัริงท่ี่�ช่่ดเจันม่หล่กฐาน ม่ภาพ ม่ต่ิวเลข้ประกอบ่ท่ี่�ยืนย่นว่า ร่ฐบ่าลการบ่ริหารจ่ัดการ

ท่ี่�ดิน ป่าไม้ และที่ร่พยากร ท่ี่�ผิู้ดพลาด ส่งให้เกิดผู้ลกระที่บ่ต่ิอประช่าช่น ที่ำาให้เกิดปัญหาความเหลื�อมลำ�า 

ความยากจัน และไม่ม่ท่ี่ท่ี่าว่าจัะดำาเนินการแก้ไข้ให้เป็นไปติามเส่ยงเร่ยกร้องข้องประช่าช่น 

 ว่นน่�สมาชิ่กสภาเข้้าประชุ่มประมาณ์ 1,000 คน ผูู้้ลงมติิไม่ไว้วางใจัรวม 480 ท่ี่าน และม่มติิเป็น

เอกฉ่นท์ี่ไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ จ่ันที่ร์โอช่า ในเรื�องการบ่ริหารท่ี่�ดิน ป่าไม้ และที่ร่พยากร ภารกิจัข้อง

สภาประช่าช่นในว่นน่�ยุติิแล้ว แต่ิย่งไม่สิ�นสุด จัะเป็นจุัดเริ�มต้ินในการผู้ล่กด่นให้ม่ร่ฐบ่าลท่ี่�ม่ความช่อบ่

ธรรม ท่ี่�สนใจั ร่บ่ฟัังปัญหาประช่าช่น และประสงค์จัะร่วมก่บ่ประช่าช่นในการบ่ริหารจ่ัดการท่ี่�ดิน ป่าไม้ 

และที่ร่พยากรท่ี่�นำาไปสู่การกระจัายการถือครองท่ี่�ดิน นำาไปสู่เศัรษ์ฐกิจัฐานรากท่ี่�เข้้มแข็้ง การแก้ไข้ปัญหา

ความยากจัน สร้างประโยช่น์สุข้ข้องประช่าช่นถ้วนหน้าก่น 



ถอดเทป เวทีสภาประชาชนอภิปราย ไม่่ไว้วางใจรัฐบาลประยุทธ์์ : 

ว่่าด้้ว่ยคว่ามล้้มเหล้ว่ในการจััด้การท่ี่�ดิ้น แล้ะป่่าไม้ (ออนไล้น์ระบบซููม Zoom) วั่นจัันที่ร์ท่ี่� 4 ตุุล้าคม 2564 เว่ล้า 9.00-17.00 น.
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 โอกาสน่� ข้ออนุญาติปิดการประชุ่มสาธารณ์ะออนไลน์ การอภิปรายไม่ไว้วางใจัร่ฐบ่าลประยุที่ธ์ 

จ่ันที่ร์โอช่า เพ่ยงเท่ี่าน่� ข้อข้อบ่คุณ์สมาชิ่กสภาประช่าช่นทุี่กท่ี่าน สว่สด่คร่บ่

ปิดการประชุ่ม่สภา 

16.00 น.




