
โครงการส่งเสริมความเข็มแข็งภาคประชาชน
ในเรื่องสิทธิที่ดินและป่าไม้

ฉบับพิเศษที่ 3 ประจ�ำเดือน มีนำคม-พฤษภำคม 2559
จดหมายข่าว

เรื่องและภาพโดย: ศูนย์ข้อมูล มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ผลกระทบ
จากเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก: 
บางเสียงสะท้อนของชะตากรรม

ที่มองไม่เห็นปลายทาง
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จดหมายข่าวฉบับนี้มุ ่งน�าเสนอการหารือและ
วิเคราะห์ปัญหาจากเสียงสะท้อนของประชาชนผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ 
จ.ตาก โดยในช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 ศูนย์ข้อมูล มูลนิธิ
ผสานวฒันธรรม ได้มีโอกาสเข้าร่วมสงัเกตการณ์การลงพืน้
ที่พบปะชาวบ้านเพื่อระดมความเห็นจากวงพูดคุยวงย่อย
กบัคนในพืน้ทีบ้่านขนุห้วยช่องแคบ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ 
และที่บ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศพื้นที่ดังกล่าว
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

การลงพื้นที่พูดคุยหารือมีนายสุมิตรชัย หัตถสาร ผู้
อ�านวยการศนูย์พทิกัษ์และฟ้ืนฟสูทิธชิมุชนท้องถิน่ (CPCR) 
นายสมชาย หอมละออ ที่ปรึกษามูลนิธิผสานวัฒนธรรม 
และนางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อ�านวยการมูลนิธิ
ผสานวัฒนธรรม ร่วมรับฟังปัญหาจากชาวบ้านด้วย อนึ่ง 
การหารือเพื่อรับทราบปัญหาในเชิงลึกครั้งนี้ได้รับความ

ชว่ยเหลือและการประสานงานจากนายทวศีักดิ์ มณีวรรณ 
เจ้าหน้าท่ีสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) และผู ้
ประสานงานเครอืข่ายขบวนการประชาชนเพือ่สงัคมทีเ่ป็น
ธรรม (P-Move) ที่ติดตามผลกระทบจากการประกาศเขต
เศรษฐกิจพิเศษมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนางสาวพรพนา 
ก๊วยเจริญ ผู้อ�านวยการกลุ่มจับตาปัญหาที่ดินหรือแลนด์
วอทช์ (Land Watch) 

นอกจากนีย้งัมตีวัแทนชาวบ้านจากกลุม่แม่สอดรกัษ์
ถิน่และตวัแทนชาวบ้านขนุห้วยช่องแคบร่วมวงแลกเปลีย่น
วิเคราะห์สภาพปัญหา ทั้งสะท้อนถึงความกังวลจากความ
ไม่แน่นอนในชวีติหากทีดิ่นท�ากนิต้องถกูเวนคืนหรอืถูกบีบ
บงัคบัให้ต้องละทิง้ทีท่�ากินด้วยนโยบายรัฐทีมุ่ง่ขยายความ
เติบโตต่อเศรษฐกิจระดับมหภาค ทว่า ในความเป็นจริง 
กลับยังมีชาวบ้านอีกหลายครัวเรือนท่ีต้องเดือดร้อนจาก
นโยบายดังกล่าว 

จดหมายข่าวฉบับท่ีผ่านมาของโครงการส่งเสริมความเข็มแข็งภาคประชาชนในเรื่องสิทธิที่ดินและป่า
ไม้ ได้น�าเสนอความเป็นมาของโครงการให้ผู้อ่านได้รับทราบไปแล้วว่าก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือ

ของศูนย์พทิกัษ์และฟ้ืนฟสิูทธิชุมชนท้องถิน่ (The Center for Protection and Revival of Local Commu-
nity Rights-CPCR) และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross Cultural FoundationCrCF) เพื่อส่งเสริมความ
เขม็แขง็ภาคประชาชนในเรือ่งสิทธิท่ีดนิและป่าไม้ให้แก่พีน้่องชนเผ่าพืน้เมอืงและชาตพินัธุใ์นพืน้ทีภ่าคเหนอื
ของไทยเพือ่ให้สามารถเข้าถงึความยตุธิรรม เน่ืองจากปัญหาการประกาศเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ
ของไทย ท�าให้กลุม่ชนเผ่าพืน้เมอืงและชาตพินัธุจ์�านวนมากในภาคเหนอืเป็นผูล้ะเมดิกฎหมาย เผชญิกับการ
สูญเสียที่ดินและถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยจดหมายข่าวที่ผ่านมาได้น�าเสนอกรณีศึกษาที่เกิดกับพ่ีน้อง
กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งน�าเสนอบทบาทของ CPCR และภาคีเครือข่ายที่มุ่งให้ความรู้และผลัก
ดันให้เกิดการตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชนและเจตนารมณ์ของ “สิทธิชุมชน” อย่างแท้จริง
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ชาวบ้านระส�่า! ค�าสั่ง 17/2558 
ประกาศเขตพืน้ทีร่าชพสัด ุเอือ้รฐัเวนคืน- 
บีบเกษตรกรออกจากที่ดินท�ากิน 

สาระส�าคัญประการหนึ่งของวงเสวนาทั้งท่ีบ้านวัง
ตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด และท่ีบ้านขุนห้วย
ช่องแคบ อ.พบพระ พบว่าแม้ชาวบ้านขุนห้วยช่องแคบ 
ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจมากพอว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
คืออะไร ไม่มีข้อมูลว่าการประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษในพื้นที่ของตนจะมีการด�าเนินการอย่างไร จะท�าให้

ชาวบ้านถกูยดึทีดิ่นท�ากนิหรอืไม่ ในขณะทีบ้่านวงัตะเคยีน 
ได้ถูกยึดท่ีดินไปแล้วโดยค�าส่ังดังกล่าว ทว่า ผลจากการ
ล้อมวงพูดคุยกับชาวบ้านท้ังสองแห่งมีประเด็นหลักที่
สอดคล้องกัน คือความกังวลต่อค�าสั่ง ที่ 17/2558 ของ 
คสช. เร่ืองการจัดหาทีดิ่นเพ่ือใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษตาก โดยอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 
44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พทุธศกัราช 2557 ให้เป็นพืน้ทีร่าชพสัดโุดยความเห็นชอบ
ของ คสช. โดยค�าสัง่ดงักล่าวให้แนวเขตตามพืน้ทีท่ีก่�าหนด 
มีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง

พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 และที่ 2/2558 ประกอบด้วย

(1)  14 ต�ำบลในอ�ำเภอแม่สอด อ�ำเภอพบพระ และ
อ�ำเภอแม่ระมำด จังหวัดตำก

(2)  11 ต�ำบลในอ�ำเภอเมืองมุกดำหำร อ�ำเภอหว้ำน
ใหญ่ และอ�ำเภอดอนตำล จังหวัดมุกดำหำร

(3)  4 ต�ำบลในอ�ำเภออรัญประเทศ และอ�ำเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

(4)  3 ต�าบลในอ�าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

(5)  4 ต�ำบลในอ�ำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ

(6)  13 ต�าบลในอ�าเภอเมืองหนองคาย และอ�าเภอ
สระใคร จังหวัดหนองคาย

(7)  5 ต�ำบลในอ�ำเภอเมืองนรำธิวำส อ�ำเภอตำกใบ 
อ�าเภอย่ีงอ อ�าเภอแว้ง อ�าเภอสุไหง-โกลก 
จังหวัดนรำธิวำส

(8)  21 ต�าบลในอ�าเภอแม่สาย อ�าเภอเชียงแสน และ
อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

(9)  13 ต�าบลในอ�าเภอเมืองนครพนม และอ�าเภอ
ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

(10) 2 ต�าบลในอ�าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี
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วิวัฒนาการ ‘เขตเศรษฐกิจชายแดน’  
สู่ ‘เขตเศรษฐกิจพิเศษ’  
นัยแห่งการเอื้อประโยชน ์
ต่อ ‘อุตสาหกรรมขนาดใหญ่’

ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจของการพูดคุย ณ บ้านวัง
ตะเคยีน คอืทัศนะของนางสาวพรพนา ก๊วยเจริญ ผู้อ�านวย
การกลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน (Land Watch) ที่วิเคราะห์
บริบท เส้นทางความเป็นมาของเขตเศรษฐกิจพิเศษก่อนที่
จะมีแบบแผนดังเช่นปัจจุบันโดยเน้นภาพในพ้ืนท่ี บ้านวัง
ตะเคียนต.ท่าสายลวด อ.แม่สอดเป็นหลัก 

พรพนากล่าวว่าในจ�านวน 10 จังหวัด ที่ถูกจัดเป็น
เขตเศรษฐกจิพิเศษนัน้ พ้ืนทีอ่�าเภอแม่สอด จ.ตาก ถอืเป็น
พ้ืนท่ีท่ีรัฐมีแนวคิดเร่ืองเขตเศรษฐกิจพิเศษมาก่อนจังหวัด
อื่นๆ โดยพื้นที่ จ.ตากเป็นหนึ่งใน 5 จังหวัด ที่ถูกประกาศ
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะที่ 1 แต่หากย้อนกลับไป
มองความสนใจที่รัฐมีต่อพื้นที่ชายแดนอ�าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 แต่ว่าในครั้งนั้น ยัง
เป็นเพียงเร่ืองแนวคดิของการพัฒนาเขตเศรษฐกจิชายแดน 

“ช่วงนั้น นโยบายรัฐยังไม่ใช้ค�าว่าเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ แต่ต่อมาก็มีมติ ครม. เรื่องการศึกษาแผนแม่บทใน
เรื่องยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน คือ
เดิมทยีงัใช้ค�าว่าชายแดน ยงัไม่มกีารใช้ค�าว่าเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจะมาใช้ค�านี้ก็เมื่อเป็นไปตามมติ ครม.ในภายหลัง” 
นางสาวพรพนาระบแุละกล่าวเพ่ิมเติมว่าประมาณ ปี พ.ศ. 

ฉบับที่ 945 (พ.ศ. 2524) ตามความในพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 และเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะ
รัฐมนตรี และถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินส�าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 

ค�าสั่งดังกล ่าวของ คสช.น�าความสับสนมาสู ่
ประชาชนในพื้นที่ โดยตัวแทนชาวบ้านหลายรายกล่าวกับ
ศนูย์ข้อมูล มลูนิธิผสานวฒันธรรมว่า พวกเขาไม่เข้าใจว่าที่
ราชพสัดคุอือะไร ส่งผลอย่างไร ขณะทีผู่น้�าชาวบ้านอกีส่วน
หนึ่งซึ่งติดตามผลกระทบของการประกาศเขตเศรษฐกิจ
พเิศษตากมาอย่างต่อเนือ่งรวมถงึองค์กรด้านสิทธมินษุยชน
ด้านที่ดินป่าไม้ อย่างพีมูฟและแลนด์วอชท์ท่ีติดตาม
ประเด็นดังกล่าว กังวลว่า ค�าสั่ง ที่ 17/2558 ของ คสช.
เปิดช่องให้เกิดการละเมิดต่อหลักนิติธรรม เอ้ือต่อการ
เวนคืนที่ท�ากิน เนื่องจากหากกลายเป็นท่ีราชพัสดุ กรม
ธนารักษ์ ในสังกัดกระทรวงการคลังคือหน่วยงานที่จะเข้า
มาบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ น�ามาสู่ค�าถามว่า 
ชาวบ้านผู้ยากไร้หรือเกษตรกรที่ท�ากินในที่ดินเหล่านี้มา
อย่างยาวนานมานับแต่บรรพบุรุษ จะเผชิญชะตากรรม
อย่างไร และมีหนทางใดบ้างที่จะน�าไปสู่การชะลอหรือ
ยกเลิกค�าสั่งดังกล่าว 

เจ้าหน้าที่จาก CrCF,CPCR, ผู้ประสานงานจาก สกน.และกลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน พูดคุยกับตัวแทนชาวบ้านวังตะเคียน 
และกลุ่มแม่สอดรักษ์ถิ่นถึงผลกระทบในพื้นที่ อ.แม่สอด อันเนื่องมาจากการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก
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2540 จึงเริ่มมีการศึกษาถึงแนวคิดเรื่องการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจ โดยมีส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) หรอืสภาพฒัน์ เข้ามา
ท�าการศกึษาอย่างจรงิจงัในปี พ.ศ. 2543 ในยคุของรฐับาล
ที่มีนายทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี และแนวคิด
เรื่องเขตเศรษฐกิจก็ถูกศึกษาและด�าเนินการมาอย่างต่อ
เนื่องถึงรัฐบาลที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเป็นนายก
รฐัมนตร ีซึง่ในช่วงนัน้หอการค้า สภาอตุสาหกรรมกข็านรับ
นโยบายเขตเศรษฐกิจชายแดน ยังไม่มีค�าว่าเขตเศรษฐกิจ
พเิศษ ยงัใช้ค�าว่า เขตเศรษฐกจิชายแดน” นางสาวพรพนา
ระบ ุก่อนอธบิายเพิม่เตมิว่าในยคุรฐับาลทกัษณิต่อเนือ่งมา
ถึงยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ ในแผนแม่บทของสภาพัฒน์ ยังคง
เรียกเขตเศรษฐกิจชายแดน กระทั่ง ในปี พ.ศ. 2553 ใน
รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรีจึง
เปลี่ยนจากเขตเศรษฐกิจชายแดนมาเป็นเขตเศรษฐกิจ

พเิศษ “และจากนัน้มกีารออกระเบียบส�านกันายกฯ ว่าด้วย
เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษในปี 2556 ในรัฐบาลของนางสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี” 

“แต่ในตอนนั้น ในช่วงปี 2556 ยังไม่มีแนวคิดเรื่อง
การตั้งเป็นเขตอุตสาหกรรม ยังเน้นเป็นเรื่องการค้าอยู่นะ 
คือเป็นการค้าชายแดน ซึ่งค�าว่า ‘เขตเศรษฐกิจพิเศษ’ ใน
ทศันะของหอการค้า ของทางสภาอุตสหกรรม อาจตคีวาม
ว่าเป็นความพิเศษในเรื่องของความสะดวกในการค้าข้าม
แดน เช่น จากเดิมที่ต้องผ่านหลายขั้นตอนก็อาจท�าให้ง่าย
ขึ้น มีการยกเว้นบางขั้นตอนของสินค้าบางประเภท หรือมี
การขยายสะพานให้เป็นสองสะพาน ให้รถข้ามไปได้เลยโดย
ไม่ต้องมกีารเปลีย่นยานพาหนะในการขนถ่ายสินค้า แล้วก็
มกีารยกเว้นเร่ืองภาษอีากร เหล่านีเ้ป็นต้น นัน่คอืความเป็น
เศรษฐกจิพเิศษในแบบทีน่กัธรุกจิท้องถิน่ต้องการ” นางสาว
พรพนาวิเคราะห์

ค�าสั่ง คสช.ที่ 17/2558 

ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่ง ชาติได้แถลงยุทธศาสตร์ส�าคัญ ๙ ด้าน เพื่อใช้เป็นหลัก หรือแนวทางใน
การปฏิรูปและพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในยุทธศาสตร์
ที่ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ สังคม จะผลักดันให้เกิด
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้นโดยเร็ว เพื่อให้มีการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะ
พื้นทีช่ายแดนทีต่ดิกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการนีจ้�าเป็นต้องเร่งรัดกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่ทีจ่�าเป็นต้อง 
ใช้ในการด�าเนินการเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ อันจะท�าให้การด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ดงักล่าวสมัฤทธิผ์ลโดย
เร็ว หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็นการจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูป เศรษฐกิจของประเทศ 

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พทุธศักราช 
๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค�าสั่ง ดัง
ต่อไปนี้ ข้อ ๑ ในค�าสั่งนี้ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามค�าสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ ๑๙ 
มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการดังกล่าวให้หมายถึงคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ
ที่ คณะรัฐมนตรีก�าหนด 

“พ้ืนท่ีพัฒนา” หมายความว่า พื้นท่ีภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีคณะกรรมการก�าหนดข้ึนเพื่อใช้
พัฒนา อุตสาหกรรม การพาณิชย์ การท่องเที่ยว หรือการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดให้มีหรือส่งเสริมให้เกิด
เขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ และหมายความรวมถึงพ้ืนท่ีของนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม 
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่อยู่ภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วย 
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“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” หมายความว่า เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
มุกดาหาร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตราด ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง ก�าหนดพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๕๘ และเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษหนองคาย ตาม
ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ฉบับท่ี ๒/๒๕๕๘ เรื่อง ก�าหนดพื้นท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

ข้อ ๒ ให้ที่ดินดังต่อไปนี้ตกเป็นที่ราชพัสดุ โดยให้มีผลเป็นการเพิกถอนสภาพที่ดินต่างๆๆ ดังต่อไปนี้
(๑) ท่ีดินในท้องท่ีต�าบลท่าสายลวด อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เฉพาะภายในแนวเขตตามแผนท่ีหมายเลข 

๑/๘ ท้ายค�าสั่งนี้ โดยให้มีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙๔๕ (พ.ศ. ๒๕๒๔) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และ
ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส�าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

(๒) ที่ดินในท้องที่ต�าบลค�าอาฮวน อ�าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เฉพาะภายในแนวเขตตาม
แผนที่หมายเลข ๒/๘ ท้ายค�าสั่งนี้ โดยให้มีผลเป็นการเพิกถอนเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และเขต
ปฏริปูท่ีดินตามพระราชกฤษฎกีาก�าหนดเขตท่ีดนิ ในท้องท่ีต�าบลค�าป่าหลาย ต�าบลบ้านโคก ต�าบลดงมอน ต�าบล
กุดแข้ ต�าบลโพนทราย ต�าบลค�าอาฮวน อ�าเภอเมืองมุกดาหาร ต�าบลค�าชะอี อ�าเภอค�าชะอี และต�าบลหนอง
แวง อ�าเภอนิคมค�าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ และถอนสภาพที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินส�าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 

(๓) ท่ีดินในท้องท่ีต�าบลป่าไร่ อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เฉพาะภายในแนวเขตตามแผนท่ี
หมายเลข ๓/๘ ท้ายค�าสั่งนี้ โดยให้มีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. 
๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรฐัมนตรี 
และถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส�าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 

(๔) ท่ีดนิในท้องท่ีต�าบลไม้รดู อ�าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เฉพาะภายในแนวเขตตามแผนท่ีหมายเลข ๔/๘  
ท้ายค�าสั่งนี้ โดยให้มีผลเป็นการถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส�าหรับพลเมือง ใช้ร่วมกัน

(๕) ท่ีดินในท้องท่ีต�าบลสระใคร อ�าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เฉพาะภายในแนวเขตตามแผนท่ี
หมายเลข ๕/๘ ท้ายค�าสัง่น้ี โดยให้มีผลเป็นการถอนสภาพท่ีดนิอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดนิส�าหรบัพลเมือง 
ใช้ร่วมกัน 

ข้อ ๓ ให้บรรดาที่ดินที่ตกเป็นที่ราชพัสดุตามค�าสั่งนี้ และที่ดินอื่นที่คณะกรรมการก�าหนดให้ใช้ประโยชน์
ในการใช้เป็นพื้นท่ีพัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแผนท่ีหมายเลข ๖/๘ แผนท่ีหมายเลข ๗/๘ และ
แผนที่หมายเลข ๘/๘ ท้ายค�าสั่งนี้ ไม่อยู่ภายใต้บังคับข้อก�าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการจัดท�าผังเมืองรวมขึ้นใช้บังคับส�าหรับที่ดินอันเป็นพื้นที่ พัฒนาหลัง
จากมีการจัดต้ังพืน้ท่ีพฒันาแล้ว การจัดต้ังพืน้ท่ีพฒันาตามวรรคหน่ึงให้หมายความถึงการจัดให้เช่าท่ีดินตาม ข้อ ๖ 
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ข้อ ๔ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแนวเขตตามแผนที่ตามข้อ ๒ หรือข้อ ๓ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ
คณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๕ ในกรณท่ีีเอกชนมีกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองในท่ีดินแปลงใดท่ีอยู่ภายในแนว เขตท่ีดินตามแผนท่ี
ตามข้อ ๒ อันเป็นเหตุให้ที่ดินท่ีตกเป็นที่ราชพัสดุตามข้อ ๒ มีพื้นที่ไม่ต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกัน หรือมีลักษณะไม่
สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุได้ คณะกรรมการมีอ�านาจส่ังให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด�าเนินการน�าท่ีดินอันเป็น
ท่ี ราชพัสดุดังกล่าวแลกเปลีย่นกับท่ีดนิของเอกชนรายน้ันได้ตามหลกัเกณฑ์และ เงือ่นไขท่ีคณะกรรมการก�าหนด 
และในกรณีจ�าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการจะสั่งให้ชดใช้เงินให้แทนการแลก เปลี่ยนท่ีดินท้ังหมดหรือบาง
ส่วนก็ได้เอกชนตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึง วัดและรัฐวิสาหกิจด้วยที่ดินที่ได้มาตามวรรคหนึ่งให้ตกเป็น
ที่ราชพัสดุตาม ข้อ ๒ 

ข้อ ๖ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อ ๒ หรือที่ราชพัสดุอื่นในพื้นที่พัฒนา ให้กรมธนารักษ์ จัดให้หน่วย
งานของรัฐใช้ประโยชน์ หรือจัดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชนเช่า
เพือ่ใช้เป็นพืน้ท่ีพัฒนาตามระยะเวลา หลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงือ่นไข รวมท้ังอัตราค่าเช่าท่ีคณะกรรมการก�าหนด
ระยะเวลาการเช่าตามวรรคหน่ึงต้องไม่น้อยกว่าคราวละห้าสิบปี และอาจต่อสัญญาอีกได้ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนดตามวรรค หนึ่ง โดยมิให้น�ามาตรา ๕๔๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาใช้บังคบัการให้เช่าตามวรรคหน่ึงไม่ถือ เป็นการร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ ให้น�าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับกับที่ดินตามข้อ ๓ ที่มิใช่เป็นที่ราชพัสดุ
ด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๗ ผู้เช่าที่ดินตามข้อ ๖ มีสิทธิน�าไปให้เช่าช่วงหรือน�าไปหาประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้และบรรดา
สิ่งปลูกสร้างใดๆ ที่ผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงได้ปลูกสร้างขึ้น ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงเว้นแต่เป็นสิ่ง
ปลูกสร้างที่ ท�าขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

ข้อ ๘ ให้น�ามาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใช้บังคับกับการเช่าหรือให้เช่าที่ดินในเขตพื้นที่พัฒนาด้วยโดยอนุโลม แต่ในการ
ให้เช่าแม้จะเกินหนึ่งร้อยไร่ ก็ให้กระท�าได้โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมที่ดินตามกฎหมายดังกล่าว 

ข้อ ๙ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับมาจากการแลกเปลี่ยนตามข้อ ๕ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมจด
ทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมทัง้ปวง และในกรณีทีม่กีฎหมายก�าหนดให้ต้องเสยีภาษีจากการได้มาหรือจากการแลก
เปลี่ยน ซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น ให้ได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าวด้วย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

บรรยากาศสงบเรียบง่ายของบ้านขุนห้วยช่องแคบ
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รัฐประหาร 2557 กับการเปลี่ยนแปลง
เขตเศรษฐกิจพิเศษสู่การเป็น 
นิคมอุตสาหกรรม

นอกจากฉายภาพของการริเริ่มเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนกระทัง่กลายเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษท่ีต่อเนือ่งกนั
มาหลายรฐับาลแล้ว ผูอ้�านวยการกลุม่จบัตาปัญหาทีดิ่นยงั
วิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงของเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
ยคุ คสช. หรอืหลงัการท�ารฐัประหาร โดยคณะรกัษาความ
สงบแห่งชาติ ว่า “ในปี พ.ศ. 2557 เขตเศรษฐกิจพิเศษถูก
เปลีย่นเป็นนคิมอตุสาหกรรมในรฐับาล คสช. ซึง่จรงิๆ แล้ว 
เรื่องนี้ หอการค้าอาจไม่ได้เห็นด้วย เพราะไม่ใช่แนวคิดที่
หอการค้าเขาเสนอไว้ตั้งแต่แรก คือเราเองก็ไม่รู้หรอกว่า
รัฐบาล คสช.มาเปลี่ยนเป็นนิคมอุตสาหกรรมด้วยสาเหตุ
อะไร เพราะสภาพัฒน์ฯ เองก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เกิดจากสภา
พัฒน์ฯ เพราะเหตุนี้ ในประเด็นเรื่องการจัดหาที่ดินเลย
กลายเป็นประเด็นขึ้นมา เพราะเมื่อจะมีการจัดตั้งเขต
อุตสาหกรรมจงึต้องมเีร่ืองการจดัหาท่ีดิน แล้วปัญหาทีเ่กดิ
ขึ้นตามมาก็คือเมื่อรัฐประกาศว่าท่ีไหนเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ราคาที่ดินก็พุ่งสูงข้ึน รัฐก็เลือกพื้นท่ีท่ีไม่มีเอกสาร
สทิธิ ์คือเลอืกเอาทีด่นิทีเ่ป็นของรฐัเพราะโดยหลกักฎหมาย
แล้ว ทีด่นิซึง่เป็นของรฐั ประชาชนไม่มสีทิธเิรยีกร้องต่อรอง
อะไร เนือ่งจากกฎหมายถือว่าประชาชนบุกรกุอยู ่จะมาต่อ
รองอะไรไม่ได้” 

นางสาวพรพนากล่าวว่า จากการจบัตาสถานการณ์
เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก พบว่ารัฐบาลเร่งรัดจัดหาที่ดิน
เพือ่น�าไปให้ กนอ. (การนคิมอตุสาหกรรม) และเอกชนเช่า
ในราคาถูก เพราะหากที่ดินมีราคาสูงเกินไป อาจส่งผลให้
เอกชนไม่เข้ามาลงทุน โดยข้ันตอนในการจดัหาท่ีดนิของรฐั

นั้น การใช้ประโยชน์จะต้องมีการยกเลิกพื้นที่ป่าถาวรเสีย
ก่อน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะต้องใช้เวลา เพราะต้อง
ผ่านการด�าเนนิเรือ่งนานถงึ 4-5 ขัน้ตอน อาท ิต้องน�าเรือ่ง
เข้าสู่ ครม. ท�าให้ใช้เวลานานกว่าจะเพิกถอนได้ ดังนัน้ เพือ่
ให้การเพกิถอนพืน้ทีป่่าถาวรท�าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตนุี้ 
คสช. จึงออกค�าสั่งที่ 17/2558 อาศัยอ�านาจตามมาตรา 
44 เปลี่ยนประเภทที่ดินของรัฐ จากป่าถาวร ป่าสงวนแห่ง
ชาติรวมถึงพื้นที่สาธารณะประโยชน์ให้เป็นที่ดินราชพัสดุ 
ในการดูแลของกรมธนารักษ์ คือเป็นการเปล่ียนประเภท
ที่ดิน 

“ค�าสั่งที่  17/2558 โดยอาศัยอ�านาจตาม
มาตรา 44 นี่เอง คือที่มาของการที่ชาวบ้านคัดค้าน 
ทั้งที่ในระเบียบส�านักนายกฯ ที่ออกมาในปี2556 ใน
รัฐบาลยิ่งลักษณ์ยังระบุถึงเรื่องของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่ในค�าสั่ง 
คสช. ที่ 17/2558 นี้ไม่ระบุถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเอาไว้ แต่ ระเบยีบส�านกันายกฯ นีย้งัมอียู ่ยงั
ไม่ถูกยกเลิก ยังมีผลอยู่แต่กลับไม่ถูกน�ามาใช้” 

“เพราะฉะนั้น พื้นที่ในเฟสแรกจะมีที่ดินของรัฐใน
ประเภทต่างๆ เป็นทีด่นิของรฐัทัง้หมด รวมทัง้ที ่อ.แม่สอด 
ซ่ึงท่ีนี่เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ละเมา และเคยมีการ
ปฏิรูปที่ดิน มี สปก. ไปแล้ว แล้วก็มีพื้นที่ป่าถาวร ซึ่งเพิ่ง
จ�าแนกเป็นป่าถาวรในปี พ.ศ. 2525 หลังประกาศเป็นเขต
ป่าสงวน คือประกาศขึ้นภายหลังการก่อตั้งชุมชน ชุมชนที่
นีก่่อตัง้มาตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2470 ในทีเ่ดมิทีใ่กล้เคยีงกนั แล้ว
ชมุชนกย้็ายมาอยูพ้ื่นทีใ่นปัจจบุนันี ้คอืย้ายมาตัง้แต่ ปี พ.ศ. 
2479 ชมุชนแห่งนีจึ้งมคีวามเก่าแก่ เขาอยูก่นัมานานมาก”

สภาพพื้นที่ท�ากินของชาวบ้านวังตะเคียน 
ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ. ตาก
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เสียงสะท้อนจากกลุ่มแม่สอดรักษ์ถิ่น 
นอกจากทัศนะของผู้อ�านวยการกลุ่มจับตาปัญหา

ที่ดินแล้ว ชาวบ้านรายหนึ่งกล่าวเพิ่มเติมในวงเสวนาว่าใน
พืน้ที ่อ.แม่สอด โดยเฉพาะบ้านวังตะเคยีนนีเ้ดอืดร้อนอย่าง
มาก เม่ือออกมาเรยีกร้องสทิธกิถ็กูโจมตถีกูกล่าวหาว่าเป็น
นายทุนยุแยง ปลุกปั่นชาวบ้าน ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว 
บ้านวงัตะเคยีนนี ้เป็นหมูบ้่านเก่าแก่ มีมาตัง้แต่ก่อนปี พ.ศ. 
2400 เมือ่ก่อน ส่วนชือ่บ้านกช็ือ่บ้านวงัตะเคยีน ใช้ชือ่นีม้า
โดยตลอด 

ส่วนอาชีพของคนในหมูบ้่านวงัตะเคยีนนัน้ ตวัแทน
ชาวบ้านกล่าวว่า อาชพีแต่ดัง้เดมิของผูค้นทีน่ีโ่ดยส่วนใหญ่
ปลูกข้าว อ้อยหวานและถั่วลิสง 

“เดิมชาวบ้านแถบนี้ส่วนใหญ่แล้วปลูกข้าว แล้วก็มี
ปลูกอ้อยปลูกถั่วลิสง อ้อยท่ีปลูกก็มีเอามาคั่วเป็นน�้าอ้อย
กะทิ ขายในราคาแพงขึ้น นี่คือภูมิปัญญาชาวบ้าน”

นอกจากเล่าถงึวถิชีวีติของชาวบ้านวงัตะเคยีนในยคุ
ท่ีอยู่อาศัยท�ากินมานับแต่เริ่มแรกก่อนจะประกาศเขตป่า
สงวนและป่าไม้ถาวรแล้ว ตัวแทนชาวบ้านรายหนึ่งเล่าถึง
การเรียกร้องของชาวบ้าน ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ชะลอหรือ
ทบทวนค�าสั่งที่ 17/2558 ซึ่งเปลี่ยนให้พื้นที่นี้กลายเป็นที่

ป้ายที่มีเนื้อหาระบุถึงผลกระทบจากเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เกิดกับชาวบ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ราชพัสดุ ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านหลายครัวเรือน และ
พยายามเรียกร้องความเป็นธรรม ยืนยันข้อเท็จจริงกับรัฐ
ว่าที่แห่งนี้ไม่ใช่พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ชาวบ้านไม่ใช่นายทุน 
แต่ท�ากนิและอยูอ่าศยัมานานนบัต้ังแต่ก่อนประกาศเขตป่า
สงวนและป่าไม้ถาวร

“นอกจากนี้ เรายังเคยเรียกร้องให้มีการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนสทิธกิารครอบครองทีด่นิ แต่
ก็ยังไม่มีค�าสั่งแต่งตั้งจากทางจังหวัด และปัญหาเร่ง
ด่วนตอนน้ีคือ กรมธนารักษ์ จะเร่งขอเวนคืนพื้นท่ี 
2,000 กว่าไร่เพ่ือให้ได้โฉนด เคยมีเหตุการณ์ที่กรม
ธนารกัษ์ จะให้เจ้าหน้าทีม่ารงัวดัที ่เพือ่น�าไปยืน่ขอออก
โฉนด ชาวบ้านก็คัดค้านไว้ ทางเจ้าหน้าที่รัฐก็บอกว่า
ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือ ต่อมาก็มีการพาทหารมา
คุมรังวัด ชาวบ้านก็ไม่กล้าขัดขวาง คือก่อนนี้เรา
พยายามคัดค้านการรงัวดัแล้ว แต่เจ้าหน้าทีเ่ขาไม่ฟัง 
เราไปคัดค้านการชี้แนวเขต ที่เขาจะรวมพ้ืนที่มาเป็น
แปลงเดียวกนั” ชาวบ้านวังตะเคยีนรายน้ีระบถึุงความ
พยายามเรียกร้อง คัดค้าน ของชาวบ้านในช่วงที่มี
ก า ร รั ง วั ด ที่ เ พื่ อ น� า ไ ป เ ป ็ น ส ่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง นิ ค ม
อุตสาหกรรม เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้นที่ 
อ.แม่สอด
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เมื่อเดือนกันยายน 2558 ชาวบ้าน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ได้ยื่นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ด�ารง
ธรรม ขอให้รัฐบาลทบทวนการใช้มาตรา 44 ที่มีการเวนคืนที่ดินเพื่อด�าเนินโครงการจัดสรรที่ดินเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตาก 

แถลงการณ์จากกลุ่มคนแม่สอดรักษ์ถิ่นที่ขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า 
คสช. สั่งยกเลิกหรือชะลอการเวนคืนท่ีดินของชาวบ้านเพื่อด�าเนินโครงการจัดสรรท่ีดินเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 
เนื่องจากค�าสั่ง ที่ 17/ 2558 ของ คสช.ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในหลายประเด็นนั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค�าสั่งที่ 17/2558 เรื่องการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์
ในเขตพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษตาก และอาศัยอ�านาจตามความในมาตร 44 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ให้เป็นพื้นที่ราชพัสดุโดยความเห็นชอบของ คสช. จึงมีค�าสั่งดังนี้

1. ที่ดินในท้องที่ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เฉพาะภายในแนวเขตตามแผนที่หมายเลข 1/8 ท้าย
ค�าสั่งนี้ โดยให้มีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 945 (พ.ศ. 2524) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และถอนสภาพที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส�าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

จากการประกาศค�าสัง่ท่ี 17/2558 และอ�านาจความตามในมาตรา 44 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 โดยมอบหมายให้กรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแลในการจัดหาที่ดินเพื่อการใช้
ประโยชน์ใน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ได้สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่ บ้านวังตะเคียน หมู่ 4 และหมู่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เพราะที่ดินผืนนี้เป็นที่อยู่อาศัยและ
ท่ีท�าการเกษตรหาเลีย้งชีพมา ซึง่ได้สบืทอดมาจากบรรพบุรษุ หากพืน้ท่ีดังกล่าวถูกยกให้เป็นเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พเิศษ จะมีนิคมอุตสาหกรรมเกิดข้ึน ชาวบ้านหลายครอบครวัต้องสญูสิน้ท่ีดินท�ากิน ท่ีอยู่อาศัย และชุมชนบรเิวณ
โดยรอบต้องมารับผลกระทบจากการสร้างนิคมอุตสากรรม ท้ังสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต และท�าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางภาครัฐไม่มีความชัดเจนของข้อมูล ไม่มีมาตรการรองรับ ไม่มีพื้นที่ที่จะ
รองรับให้ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ และไม่ให้ภาคประชาชนคนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดใจการพัฒนา 
ขณะน้ียังไม่มีการแก้ไขปัญหาผูไ้ด้รบัผลกระทบ หรอืข้อยุติร่วมกัน แต่ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ามารงัวัด ช้ีแนวเขตในพืน้ท่ี 
โดยผู้ได้รับผลกระทบได้ยื่นหนังสือคัดค้านกับเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินและ ศูนย์ด�ารงธรรมท�าเนียบรัฐบาล รัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับค�าตอบ จึงถือได้ว่าขาดการมีส่วนร่วมและความยินยอมจากชาวบ้าน

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ในนามของกลุ่มคนแม่สอดรักษ์ถิ่น จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี เร่ง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและด�าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. พ้ืนท่ีบรเิวณน้ีเป็นพืน้ท่ีท่ีไม่เหมาะสมในการรองรบัเขตพฒันาเขต เศรษฐกิจพเิศษ เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ี
เกษตรกรรมและมีชุมชนอยู่อาศัยหนาแน่นรอบพื้นที่ หากมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จะก่อให้เกิด
มลพิษ สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนโดยรอบอย่างรุนแรง

2. ในการประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และการจัดหาพ้ืนท่ีรองรับเขตฯ ตามค�าสั่ง คสช.ท่ี 
17/2558 อันเป็นมูลเหตุที่น�ามาสู่การรังวัดออกโฉนดในครั้งน้ี ปรากฎว่าไม่มีการศึกษาและจัดท�ารายงานผลกระ
ทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ ท�าให้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่มีหลักประกันและไม่สามารถ
ตรวจสอบผลกระทบที่อาจจะ เกิดขึ้นในอนาคตได้

3. ไม่ให้มีการรังวัดพื้นที่ของกรมที่ดินจนกว่าการแก้ไขปัญหาจะได้ข้อยุติร่วมกัน

4. ให้มีการพิสูจน์สิทธิ์การท�าประโยชน์ในที่ดินของชาวบ้านอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

5. ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.มีค�าสั่งยกเลิกประกาศค�าสั่งท่ี 
17/2558 หรือชะลอการด�าเนินการใดๆ เกี่ยวกับพื้นที่ได้รับผลกระทบออกไปก่อน จนกว่าจะได้ข้อยุติการแก้ไข
ปัญหา
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นอกจากการยื่นหนังสือทวงถามความเป็นธรรมไป
ยังหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งยื่นหนังสือต่อศูนย์ด�ารงธรรม
แล้ว ในช่วงปลายปี 2558 ชาวบ้านกลุ่มแม่สอดรักษ์ถิ่นได้
เดนิทางไปร่วมประชมุท่ีมหาวทิยาลยัรงัสติกบัคณะอาจารย์
และเครอืข่ายองค์กรภาคประชาสงัคมอกีหลายองค์กรและ
ผู้ได้รับผลกระทบจากเขตเศรษฐกิจพิเศษในหลายจังหวัด 
โดยจดัเวทรีะดมความเหน็กรณผีลกระทบต่อวถิชีวีติชมุชน
และออกแถลงการณ์เรยีกร้องความเป็นธรรมต่อภาครัฐให้
ชะลอหรือทบทวนนโยบายท่ีขาดการมีส ่วนร่วมของ
ประชาชน โดยเรียกร้องร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษของทุกจังหวัด 

นอกจากนี้ ยังมีชาวบ้านวังตะเคียนอีกหลายราย 
ผลดักนับอกเล่าถงึสถานการณ์ของพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ

ที่รัฐต้องการในพื้นที่ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด ส่งผลให้มีผู้
เดือดร้อนไม่น้อยกว่า 90 ครอบครัว ล่าสุดมีชาวบ้าน
จ�านวน 80 รายที่ยื่นเร่ืองคัดค้านการออกโฉนดที่ดินดัง
กล่าวกับส�านักงานที่ดิน 

ตัวแทนชาวบ้านรายหนึ่งกล่าวว่า พื้นที่จ�านวน 
2,000 กว่าไร่จะถูกแบ่งออกเป็น 2 แปลง คือ แปลงใหญ่มี
เนื้อที่ประมาณ 1,300 ไร่ และแปลงที่มีประมาณ 800 ไร่ 
แต่ไม่ว่าอย่างไร พื้นที่โดยรวมของทั้งสองแปลงจะเป็นเขต
อุตสาหกรรม มีทั้งส่วนที่ให้เอกชนเช่าโดยมีกรมธนารักษ์
เป็นเจ้าของ และส่วนที่เป็นที่ตั้ง ส�านักงานของหน่วยงาน
รัฐต่างๆ ประมาณ 20 กว่าหน่วยงาน รวมท้ังมกีลุ่มทนุใหญ่
ที่จะเข้ามาสร้างโรงงานในพื้นที่ นอกจากนี้จะมีการสร้าง
ด่านข้ามน�้าแม่น�้าเมย มีสะพานข้ามไปยังฝั ่งเมียนมา 
เป็นต้น 

ไม่ไกลจากบ้านวังตะเคียนมากนักมีคลังสินค้าและ
ในช่วงใกล้รอยต่อชายแดนไทย-พม่า พบที่ตั้ง
ส�านักงานบริหารโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง
แม่สอดและสะพานมิตรภาพไทย-พม่าแห่งที่2 
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บางเสียงสะท้อนจากบ้านขุนห้วย
ช่องแคบ : หวั่นนิคมอุตสาหกรรม 
สวนทางกับวิถีชีวิต 

ผลกระทบที่ตามมาจากการประกาศเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค�าส่ัง 
คสช.ที ่17/2558 ทีป่ระกาศเพกิถอนพืน้ทีป่่าสงวนและป่า
ถาวร เป็นที่ราชพัสดุ ไม่เพียงสร้างความกังวลให้กับชาว
บ้านทีบ้่านวงัตะเคยีน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด เท่านัน้ แต่
การใช้ค�าสัง่ดงักล่าวเพือ่เพกิถอนพืน้ทีป่่าเป็นทีร่าชพสัด ุได้
สร้างความกังวลกับราษฎรที่บ้านขุนห้วยช่องแคบ ต�าบล
ช่องแคบ อ�าเภอพบพระ จังหวัดตาก หนึ่งใน 14 ต�าบลที่
ประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วยเช่นกัน

‘สทิธชิยั’ ตวัแทนชาวบ้านขุนห้วยช่องแคบรายหนึง่ 
กล่าวว่ายอมรับว่าที่ผ่านมาตนเอง รวมทั้งชาวบ้านหลาย
คนในหมู่บ้านไม่รู้อิโหน่อิเหน่อะไร ไม่ได้ติดตามหรือเข้าใจ
ในเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กระทั่ง 

“การประชุมประชาคมหมู่บ้านครั้งหนึ่ง มีผู้น�าใน
ต�าบลถามชาวบ้านว่าจะขอพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นท่ีราชพัสดุ 
ชาวบ้านเห็นด้วยไหม เราก็ไม่เข้าใจว่าที่ราชพัสดุคืออะไร 

หมายความว่ายังไง เขาบอกว่าจะท�าเป็นเขตเศรษฐกิจ
พเิศษ แล้วกม็กีารเรยีกนายก อบต. มาประชมุ มเีจ้าหน้าที่
มาบอกว่าเด๋ียวที่นี่ก็จะโด่งดังไปทั่วโลก ใครๆ ก็จะรู้จัก 
ใครๆ ก็จะมา มีโรงงานต่างๆ ทั่วโลกจะได้รู้จัก” 

“เคยมเีจ้าหน้าทีบ่อกว่าทีบ้่านขนุห้วยช่องแคบนีจ่ะ
ถูกทวงคืนพื้นที่ 600 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมดของ อ.พบพระ 
ที่มีอยู่ 3,000 กว่าไร่ วันที่มีประชุมประชาคมหมู่บ้านเมื่อ
ช่วงเดือนสิงหาคมปี 2558 เจ้าหน้าที่จาก อบต.บอกว่าที่นี่
จะเป็นนิคมอุตสาหกรรม ผู้น�าในหมู่บ้านก็บอกว่าท่ีนี่จะ
เป็นเหมอืนเขตอตุสาหกรรมนวนคร แต่ส่วนใหญ่หมูบ้่านนี้
อยู่ในเขตป่าสงวนแม่โกนเกน เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้น�้า
จากไหนในการท�าเขตอุตสาหกรรม เรากังวลว่าเขาจะดูด
น�้ามาจากแม่น�้าเมยเพราะที่หมู่บ้านนี้ห่างจากแม่น�้าเมย
เพียงประมาณ 5 กิโลเมตร”

“แรกๆ ชาวบ้านที่นี่ไม่รู้อะไรเลย แล้วจู่ๆ ก็มีเจ้า
หน้าที่มาบอกว่ารัฐบาลเขาจะขอเวนคืนที่ดิน คือ
เป็นการทวงคนืผนืป่า แล้วกม็เีรือ่งเขตเศรษฐกจิพเิศษ
บูมขึ้นมา พื้นที่ที่ทหารมายึดก็มี ที่ตรงนี้มีความซับ
ซ้อนหลายประเด็น คือ มีการมาปักหลักแนวเขตด้วย 

บรรยากาศหารือพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของบ้านขุนห้วย
ช่องแคบท่ามกลางความไม่มั่นใจและไม่แน่ชัดในข้อมูลว่าใน
ที่สุดแล้วหมู่บ้านบนดอยสูงแห่งนี้จะได้รับผลกระทบจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก มากน้อยเพียงใด  



13
จดหมายข่าวสิทธิคนและชุมชนในป่า ฉบับพิเศษที่ 2 ประจ�าเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559

ยอมรบัว่าเรือ่งเขตเศรษฐกิจพเิศษน้ีชาวบ้านกไ็ม่รูร้าย
ละเอียดมากนัก ส่วนใหญ่มีผู้น�าหมู่บ้านไปคุยกับเจ้า
หน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง เหมือนรู้กันแค่ไม่กี่คน เรื่องเขต
เศรษฐกิจ ชาวบ้านหลายคนไม่เคยรูเ้รือ่งมาก่อน จู่ๆ ก็
ม ีเจ้าหน้าทีม่าบอกว่าจะมายดึมาทวงคนืพืน้ที ่บางคน
ก็มาบอกว่าชาวบ้านบุกรุก”

สิทธิ ชัยเล ่าเพิ่มเติมด ้วยว ่า “ในการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านครั้งหนึ่ง มีการขอให้ชาวบ้านยกมือเห็น
ด้วยกบัเร่ืองเขตเศรษฐกจิพเิศษ แต่ผมคดัค้านว่าเรายงัไม่รู้
เรื่องอะไรเลย ไม่รู้รายละเอียดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ชาว
บ้านไม่มีข้อมูลอะไรเลย แล้วจะมาขอให้เราเห็นด้วยได้
อย่างไร จะมาบอกว่าเป็นมติเป็นประชาคมได้อย่างไร คุณ
น�าเสนอแต่ผลดีของเขตเศรษฐกิจแต่คุณไม่น�าเสนอถึงผล
เสยีเลยว่าจะเกิดอะไรตามมา มผีลกระทบด้านสิง่แวดล้อม
ยงัไงบ้าง วันนัน้ กไ็ม่มมีตจิากประชาคม เพราะในทีสุ่ด ชาว
บ้านยังไม่ขอลงมติ” 

สทิธชัิยกล่าวว่า หลงัจากนัน้มา ตนเองกเ็ริม่ตดิตาม
ข้อมูลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จาก สกน.ที่มาให้ความ
รู้เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษกับชาวบ้าน 

“ตอนน้ีกเ็ริม่มเีสาไฟฟ้าเข้ามา แล้วกเ็ตรยีมจะมกีาร
ตดัถนนเข้ามาแล้ว ชาวบ้านทีน่ี ่คนรุน่เก่าส่วนใหญ่จบการ
ศึกษาในระดับที่สูงที่สุดคือ ป.6 ส่วนคนรุ ่นใหม่ท่ีจบ
ปริญญาตรีก็ยังมีไม่มาก แต่แม้คนท่ีเรียนจบสูงๆ จะมีไม่
มาก แต่เท่าท่ีผมได้พูดคุยกับชาวบ้านหลายคน เขาก็เห็น
ตรงกันว่าขออยู่กับธรรมชาติดีกว่ามีโรงงานอุตสาหกรรม 
เพราะวถิชีมุชนกจ็ะเปลีย่นแปลงไปทัง้มลภาวะกจ็ะเกดิข้ึน
มีมากขึน้ แล้วถ้าเป็นเขตนคิมอตุสาหกรรม การทีช่าวบ้าน
จะเข้าไปหาไปตดัไผ่มาท�าบ้านกค็งยากข้ึน ถ้าเป็นเขตนคิม 
เขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วเราก็คงเข้าไปในพื้นที่ไม่ได้ จะไป
เอาไผ่มาท�าบ้านไม่ได้เหมอืนทีผ่่านมา” สทิธชิยับอกเล่าถงึ
ความรู้สึกของชาวบ้านที่มีต่อโครงการขนาดใหญ่ท่ีจะน�า
ความเปลี่ยนแปลงมาสู่พื้นที่นี้ในอนาคต 

ชาวบ้านแห่งบ้านขุนห้วย-ช่องแคบรายนี้ สอบถาม
ถึงประเด็น ค�าสั่งที่ 17/2558 ของ คสช.ด้วย เนื่องจากไม่
เข้าใจว่าเหตุใดจึงสามารถสั่งเพิกถอนพื้นที่ป่าให้กลายที่
ราชพัสดุได้ แล้วที่ราชพัสดุเป็นที่ประเภทใด มีความหมาย
ว่าอย่างไร 

นายสุมิตรชัย ผอ.CPCR อธิบายว่าความส�าคัญของ
ที่ราชพัสดุนั้น นับแต่โบราณมาก็คือที่ของหลวงหรือที่ของ

รัฐท่ีมีไว้เพ่ือให้รัฐหาผลประโยชน์นั่นเอง กล่าวคือ เป็นที่
ส�าหรับให้หน่วยงานรัฐใช้ให้เอกชนเช่า 

“ลักษณะของที่ราชพัสดุ เป็นกฎหมายที่เอื้อให้
รัฐน�าเอาที่ไปหาผลประโยชน์ได้เพ่ือการลงทุน ส่วน
ประเด็นที่สงสัยว่าท�าไมเป็นพื้นที่ป่าอยู่แล้ว แล้วเพิก
ถอนพื้นที่ป่าเป็นที่ราชพัสดุได้ยังไง ก็ตอบว่า รัฐบาล
นี้ท�าได้ด้วยการเพิกถอนค�าสั่งป่าสงวน ด้วยค�าสั่งที่ 
17/2558 ทีพ่ลเอกประยทุธ์ อาศยัอ�านาจตามมาตรา 
44 คือเขาเปลี่ยนป่าสงวนเป็นที่ราชพัสดุแล้ว ตามค�า
สัง่ คสช. เขาอาศยัอ�านาจนี ้เนือ่งจากว่าถ้าไม่ใช้ค�าสัง่
นี้ ไม่อาศัยอ�านาจตามมาตรา 44 กระบวนการที่จะขอ
เพิกถอนที่ป่าสงวนจะต้องใช้เวลานาน หลายขั้นตอน
ในการเพิกถอน เช่น ตอนมีการยื่นเรื่องเข้าสู่ ครม.ให้
ครม.มีมติ และมีขั้นตอนอีกหลายขั้น รัฐอาจไม่อยาก
รอขัน้ตอนต่างๆ ตามกระบวนการ จงึมกีารออกค�าสัง่
นี้ เท่าที่ฟังมาปัญหาของบ้านขุนห้วยช่องแคบมีสอง
มติ ิคอืมพีืน้ทีท่ีช่าวบ้านถกูทวงคนืผนืป่าด้วย และเม่ือ
ถูกทวงคืนไปแล้ว รัฐก็กลับเอาที่ ดินไปเป ็นเขต
เศรษฐกจิพิเศษด้วย คือเมือ่โดนทวงคนืผนืป่าชาวบ้าน
ก็ต้องยอมจ�านน แต่กลายเป็นว่าทวงคืนไปเป็นเขต
เศรษฐกิจ เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม” ผอ.CPCR ระบุ

ประชาชนต้องผนึกก�าลัง 
เรียกร้อง ‘ธรรมาภิบาล’  
รัฐต้องเคารพ ‘สิทธิชุมชน’ 

ภายหลังรับฟังสภาพปัญหา และความเดือดร้อน
จากผลกระทบของการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษจาก
ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มแม่สอดรักษ์ถ่ินแล้ว นายสุมิตรชัย 
หตัถสาร ผูอ้�านวยการ CPCR ต้ังข้อสงัเกตว่าดูเหมอืนกรณี
นี้รัฐขอออกโฉนดในที่ดินของรัฐเอง ด้วยการประกาศเป็น
ท่ีราชพัสดุ ซ่ึงในแง่หนึ่งหากกรมธนารักษ์ ซ้ือท่ีดินจาก
เอกชนแล้วไปด�าเนนิการขอออกโฉนดนัน้เป็นเรือ่งเข้าใจได้ 
แต่ในกรณีที่ราชพัสดุนี้คือที่ดินของรัฐ แล้วฟังจากที่ชาว
บ้านที่บ้านวังตะเคียนเล่ามานั้น ก็มีความพยายามที่จะมี
การด�าเนินการออกโฉนดในท่ีของรัฐเองจะออกโฉนดในที่
ของรฐัเองได้อย่างไร ประเดน็นีย้งัต้องตดิตามตรวจสอบต่อ
ไป 

นอกจากนี้ นายสุมิตรชัยยังเสนอการแก้ปัญหาของ
กรณีชาวบ้านวังตะเคียนว่าในการยืนยันสิทธิ์ของชาวบ้าน
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ด้วยหลกัฐานทีเ่ป็นรปูธรรม ควรน�าถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 
2497 (อตัราส่วน 1:4,000) ซึง่เป็นภาพถ่ายอากาศคร้ังแรก
ของไทยมาตรวจสอบเพื่อให้เห็นว่ามีหลักฐานการเข้าท�า
ประโยชน์ 

“เนื่องจากชาวบ้านยืนยันว่าเข้าท�าประโยชน์ใน
พื้นที่นี้มาแล้วยาวนาน ภาพถ่ายทางอากาศจะช่วย
ยืนยันได้ว่าเราอยู่ท่ีนี่จริง หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
กจ็ะสบืค้นได้ ถ้าชาวบ้านยนืยนัว่าอยูม่าตัง้แต่ตอนน้ัน
แล้ว หลักฐานภาพถ่ายทางอากาศก็จะเหน็ ถ้าเรามัน่ใจ
ในเรื่องนี้ เราก็น่าจะท้าพิสูจน์หน่วยงานรัฐได้ จากนั้น
ก็ไล่ดูพัฒนาการของพื้นที่มาเรื่อยตามภาพถ่ายทาง
อากาศในแต่ละล�าดับเวลา จนกระทั่งประกาศเขตป่า
สงวน วิธีการนี้จะช่วยให้เห็นพัฒนาการการอยู่อาศัย 
การใช้ทีท่�ากนิและการเข้าท�าประโยชน์ในพืน้ทีข่องชาว
บ้าน” ผอ.CPCR ระบกุ่อนกล่าวเพิม่เตมิถงึประเดน็การ
ออกค�าส่ัง ที่ 17/2558 ด้วยว่า จริงอยู่แม้ว่าตอนนี้ 
การออกค�าส่ังโดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 44 น้ัน
เป็นอ�านาจที่ใหญ่สุด แต่ไม่ว่าอย่างไร ในกรณีที่ค�าสั่ง
ใดๆ โดยอาศัยอ�านาจนี้ กระทบกับสิทธิชุมชน ชุมชนก็
อาจต่อสู้เรียกร้องขอความเป็นธรรม เช่น ย่ืนฟ้อง
หน่วยงานรัฐที่ละเมิดสิทธิชุมชนต่อศาลปกครอง 
เน่ืองจากเคยมกีรณท่ีีค�าพพิากษาศาลปกครองในคดี
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิชุมชนโดยศาลปกครองชี้
ว่าในปัจจุบัน หลักสิทธิชุมชนยังคงอยู่ 

สิงห์คู่หน้าวัดวังตะเคียนและเจดีย์เก่าแก่ของศาสนสถานแห่งนี้ สะท้อนถึงความเป็นศูนย์รวมจิตใจ  
รากเหง้าทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมของผู้คนในหมู่บ้านมาช้านาน

นอกจากนี้ ทั้งนายสุมิตรชัย และนางพรพนา ผู้
อ�านวยการกลุ่มจับตาปัญหาที่ดินมีความกังวลในประเด็น
สอดคล้องกนัคอื ร่างพระราชบญัญตัเิขตเศรษฐกจิพิเศษใน
บางมาตราบัญญัติไว้ว่าเป็นพื้นที่ปิด ห้ามบุคคลภายนอก
เข้าก่อนได้รับอนุญาตซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคในกระบวนการ
ตรวจสอบของภาคประชาชน 

ด้านนายสมชาย หอมละออ ที่ปรึกษามูลนิธิผสาน
วัฒนธรรม กล่าวเสนอแนะหลังรับฟังประเด็นปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านบ้านวังตะเคียน และบ้าน
ขุนห้วยช่องแคบว่าในยุทธศาสตร์การต่อสู้เพื่อทวงถาม
ความเป็นธรรมในประเด็นเรื่องสิทธิที่ท�ากินนั้น ในล�าดับ
แรกอาจจ�าต้องยอมรับความเป็นจริงประการหนึ่งว่า การ
ที่ชาวบ้านจะบอกว่าค�าสั่ง คสช. เป็นสิ่งที่ผิดนั้น เป็นเรื่อง
ยาก แต่ในกรณขีองการทีรั่ฐใช้กฎหมายอย่างไม่ชอบธรรม 
หรือละเมดหลักนติิธรรมนัน้ เป็นส่ิงท่ีประจักษ์ชัด และอาจ
สู้ได้ด้วยประเด็นนี้ 

“แต่ต้องชี้ให้ชัดว่า การใช้ค�าสั่งนี้โดยอาศัยอ�านาจ
ตามมาตรา44 ขัดกบัหลกัใดบ้าง หรอืไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ใด มาตราใดบ้าง เช่นขัดกฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
อย่างไร หรอืขัดระเบยีบส�านกันายกฯ ว่าด้วยเขตเศรษฐกจิ
พิเศษท่ีต้องให้รับฟังหรือให้ภาคประชาชนในพื้นที่มีส่วน
ร่วม หรือไม่ เหล่านี้เป็นต้น หรือในกรณีที่หากกระทรวง
เกษตรไม่จดัสรรทีท่�ากนิทางการเษตรให้อย่างเป็นธรรมเม่ือ
ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากนโยบายนี ้หรือการฟ้องคณะ
กรรมการกรมที่ดินว่าการรังวัดที่ดินหรือการออกโฉนดใน



15
จดหมายข่าวสิทธิคนและชุมชนในป่า ฉบับพิเศษที่ 2 ประจ�าเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559

ด้านนางสาวพรพนา ผูอ้�านวยการกลุม่จบัตาปัญหา
ที่ดินเสนอว่า “เราควรเรียกร้องให้รัฐมีธรรมาภิบาล ทั้ง
เรือ่งการศกึษาผลกระทบรวมท้ังด�าเนนิการตามท่ีมบีญัญตัิ
หลักเกณฑ์แนวทางไว้ตาม พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม หรือ 
พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาต ิรวมทัง้เรือ่งของการรบัฟังความเหน็
จากคนแม่สอดและคนทีม่ส่ีวนร่วมมส่ีวนได้ส่วนเสียหรือได้
รับผลกระทบในที่นั้นๆ ที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ ประชาชนต้องมีส่วนก�าหนดทิศทางพื้นที่
ของเขา”

“ที่ส�าคัญที่สุดรัฐต้องลดความเหลื่อมล�้าของ
ประชาชน แต่สิ่งท่ีท�าอยู ่นี้  นโยบายในแนวทางน้ี
สามารถลดความเหลื่อมล�้าได้จริงหรือไม่ ท�าอย่างไร 
เราจะน�าธรรมภิบาลกลับมาได้หรือไม่ รวมถึงประเด็น
ปัญหาเรื่องการจัดหาที่ดินโดยอาศัยอ�านาจตาม
มาตรา 44 ทัง้ทีย่งัมกีลไกอืน่ทีเ่หมาะสมกว่า อาทิ การ
พิสจูน์สทิธ์ิการใช้ประโยชน์ทดิีนทีมี่มาก่อนการเปลีย่น
สภาพที่ดินให้เป็นที่ราชพัสดุก็เป็นส่ิงท่ีชาวบ้านเสนอ 
เพราะเป็นวิธีที่ชาวบ้านมองว่าเป็นธรรมที่สุดส�าหรับ
เขา รัฐต้องมีธรรมาภิบาลและรับฟังเสียงของ
ประชาชนให้มากกว่าน้ี” ผู ้อ�านวยการกลุ ่มจับตา
ปัญหาที่ดินกล่าวทิ้งท้าย

กรณีนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น ตัวอย่างที่ว่านี้ ในทาง
ยทุธศาสตร์ถอืเป็นคอืการเตะถ่วง ชะลอการเวนคนืในทาง
ปฏิบัติ นี่เป็นวิธีหนึ่งเท่านั้น เพราะไม่ว่าอย่างไร การยื่น
ฟ้องศาลปกครอง ก็ยังยกเลิกค�าสั่งที่ 17/2558 ไม่ได้ จริง
อยู่การฟ้องต่อศาลปกครองในประเด็นละเมิดสิทธิชุมชน
หรอืขดัหลกันติธิรรมนัน้กเ็ป็นสิง่ทีจ่�าเป็น แต่สิง่ส�าคญัท่ีสุด
มากกว่าการฟ้องร้องต่อสู้กันทางกฎหมายก็คือ การขับ
เคลือ่นเรยีกร้องความป็นธรรมในประเดน็เหล่านี ้สิง่ส�าคญั
ท่ีสุดต้องเริ่มจากชาวบ้านเองชาวบ้านและต้องร่วมกันขับ
เคลื่อนผลักดันประเด็นปัญหาของตนเองอย่างเข้มแข้ง

“การฟ้องศาลถือเป็นเรื่องรองแต่กระบวนการ
หลักคือชาวบ้านต้องรวมตัวกันขับเคลื่อนประเด็น
ปัญหาด้วยตัวเขาเอง หรือจัดอภิปราย เชิญนัก
วิชาการมาร่วมแสดงความเห็น หรอืมเีวททีีต่ัง้ค�าถาม
ต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษท�าให้ได้อย่างต่อเนื่อง โดย
ผสานความร่วมมือกับเครือข่าย องค์กรภาคประชา
สงัคม นกัวชิาการทีต่ดิตามประเดน็ปัญหาเหล่านี ้อาจ
ชวนองค์กรด้านแรงงานด้านสขุภาพมาร่วมวเิคราะห์
ผลกระทบด้วย หากท�าได้ก็จะถือเป็นการตรวจสอบ
จากภาคประชาชนที่มีพลังและมีประสิทธิภาพ” นาย
สมชายระบุ

ฝั่งตรงข้ามที่มีเพียงแม่น�้ากั้นคือเขตแดนของ Karen State ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านวังตะเคียนมากนัก
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