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รายงานสถานการณ์ความขัดแย้งระดับภูมภิาคในประเทศไทย 

1. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 

และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.) เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว และการสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม         

โดยในส่วนของการสร้างความสามัคคีปรองดอง คณะกรรมการ ปยป. ได้มีการจัดระดมความคิดเห็นจากหน่วยงาน

ราชการ พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง องค์กรพัฒนาภาคเอกชน นักวิชาการและประชาชนเพื่อจัดท าความเห็นร่วม

เพ่ือสร้างความสามัคคีปรองดอง ประกอบกับกระทรวงยุติธรรมได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม         

ระยะ      20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ขึ้น ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ต้องการสร้าง

สังคมให้มีความปรองดองและสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยน าหลักนิติธรรมและยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ผ่านศูนย์ประสานงานในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือลดปัญหา               

ความเหลื่อมล้ าอันเป็นสาเหตุของความขัดแย้งในสังคมไทย 

ในการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ตาม            

กรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงยุติธรรม มีความจ าเป็นจะต้องมีหน่วยงานประสานงานระดับพ้ืนที่กับส่วนกลาง

ตามยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและ              

ความสมานฉันท์ในระดับพ้ืนที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมกับส านักงาน

คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

และประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ตลอดจน

ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรด าเนินให้มีการ

จ้างผู้เชี่ยวชาญเพ่ือด าเนินการวางระบบและประสานงานโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเสริมสร้าง         

ความสมานฉันท์เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมกับส านักงานฯ     

ในแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระดับพ้ืนที่ ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคี

ปรองดองและสมานฉันท์ได้จัดให้มีขอบเขตการด าเนินงานวางระบบการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์

ความขัดแย้งในพ้ืนที่ต่างๆ และให้มีการจัดท ารายงานสถานการณ์ความขัดแย้งในระดับภูมิภาคในประเทศไทยเพ่ือ

แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพ่ือแสดงให้เห็นสภาพความขัดแย้งในสังคมใน

พ้ืนที่ต่างและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งต่างๆ และสามารถน ามาก าหนด
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ทิศทางและบทบาทการเสรมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ไปอย่างต่อเนื่อง 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ ผ่านระบบการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
การเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์น าร่อง ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการติดตามสถานการณ์
ความขัดแย้งและหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 

2.2 เพ่ือศึกษาและส ารวจสภาพปัญหาและสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบันจาก
ระบบศูนย์ประสานงานฯ พร้อมจัดท ารายงานสถานการณ์ความขัดแย้งในระดับภูมิภาคในพ้ืนที่ต่างๆ ประเทศไทย 

2.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางด าเนินการ และก าหนดทิศทางและบทบาทของผู้เกี่ยวข้องใน
การสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
 3.1 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์ความขัดแย้ง
ที่อาจจะลุกลามกลายเป็นความรุนแรงให้สามารถเข้าจัดการสถานการณ์ความขัดแย้งต่างๆ ก่อนจะลุกลามใหญ่โต
รวมถึงการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่พบบ่อยเพ่ือน ามาพัฒนากลไกต้นแบบในการจัดการกับปัญหาในกรณีที่กลไก
ภาครัฐตามปกติใช้ไม่ได้ผล หรือมักจะไม่สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
อย่างทันท่วงทีจนกลายเป็นความไม่ไว้วางใจและกลายเป็นปัญหาระหว่างรัฐกับประชาชน  โดยวางระบบการ
ติดตามข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภาครัฐในการรับเรื่องร้องเรียน และการเก็บข้อมูลเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงมา
จัดท าเป็นระบบการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ความขัดแย้ง 
 3.2 รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ความขัดแย้งจากระบบศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง
และสมานฉันท์ระดับพ้ืนที่ จ านวน 5 ภูมิภาค อันได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 
และกรุงเทพมหานคร และกรณีศึกษาถอดบทเรียนความขัดแย้งที่แต่ละศูนย์ประสานฯ ด าเนินการ 

3.3 จัดท ารายงานสถานการณ์ความขัดแย้งในแต่ละพ้ืนที่ 
 

4. รายงานสถานการณ์ความขัดแย้ง 

 รายงานสถานการณ์ความขัดแย้งระดับภูมิภาคในประเทศไทยเป็นข้อมูลที่ทบทวนจากข้อมูลความขัดแย้ง

จากระบบข้อมูลความขัดแย้งซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลกลางของส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์

แห่งชาติ ประกอบกับข้อมูลของศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ในภู มิภาคทั้ง     

5 แห่ง  ได้แก่  



3 

 

1) ศูนย์ประสานงานฯ ภาคกลาง โดยสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต 

2) ศูนย์ประสานงานฯ ภาคเหนือ โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3) ศูนย์ประสานงานฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4) ศูนยป์ระสานงานฯ ภาคใต้ โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

5) ศูนย์ประสานงานฯ กรุงเทพมหานคร โดยวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้งของส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์

แห่งชาติเป็นข้อมูลเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงที่มีการน าเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชน โดยได้มีการทบทวนสถานการณ์

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2560-2561 พบเหตุการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้น 159 กรณี สรุปได้ดังนี้ 

ตารางแสดงข้อมูลความขัดแย้งที่กลายเป็นเหตุชุมนุมประท้วงระหว่างปี พ.ศ.2560-2561 

ล าดับ ประเด็นความขัดแย้ง จ านวน (เรื่อง) 
1.  ความขัดแย้งระหว่างแรงงานกับผู้ประกอบการ 5 

2.  ปัญหาความขัดแย้งระหว่างนายทุนกับชาวบ้าน 13 

3.  ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาภาครัฐ 15 
4.  ความขัดแข้งเกษตรกรกับรัฐจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 8 

5.  ประท้วงการท างานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 26 

6.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ/ สิ่งแวดล้อม  
(ความขัดแย้งระหว่างนายทุนกับชาวบ้าน) 

16 

7.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ/ สิ่งแวดล้อม 
(ความขัดแย้งระหว่างราชการกับชาวบ้าน) 

7 

8.  การเมืองท้องถิ่น 0 
9.  ความขัดแย้งด้านการเมือง 10 

10.  ความขัดแย้งภายในหน่วยงานภาครัฐ 5 

11.  ความขัดแย้งภายในหน่วยงานภาคเอกชน 2 
12.  ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับเอกชน 1 

13.  ประท้วงนโยบายภาครัฐหรือนโยบายรัฐบาล 24 

14.  ความขัดแย้งภายในสถานศึกษา 11 
15.  ความขัดแย้งที่เก่ียวข้องกับศาสนา 4 

16.  ด้านที่ดิน 4 
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ล าดับ ประเด็นความขัดแย้ง จ านวน (เรื่อง) 

17.  ความขัดแย้งของคนในชุมชน 6 
18.  ปัญหาอื่นๆ  2 

 รวม 159 
หมายเหตุ: ระบบเฝ้าระวังปัญหาความขัดแย้งส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ 

 โดยหากแยกข้อมูลเป็นรายปีในปี พ.ศ.2560 มีเหตุความขัดแย้งในลุกลามกลายเป็นเหตุชุมนุมประท้วงทั้งสิ้น 

62 กรณี และในปี พ.ศ.2561 เหตุความขัดแย้งในลุกลามกลายเป็นเหตุชุมนุมประท้วงทั้งสิ้น 92 กรณี โดยส่วนใหญ่

แล้วเป็นการประท้วงคัดค้านนโยบายของรัฐ ประท้วงการท างานเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประท้วงด้านปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลความขัดแย้งที่กลายเป็นเหตุชุมนุมประท้วงระหว่างปี พ.ศ.2560 กับ พ.ศ.2561 

ล าดับ ประเด็นความขัดแย้ง จ านวน (เรื่อง) 
ปี 60 

จ านวน (เรื่อง) 
ปี 61 

1.  ความขัดแย้งระหว่างแรงงานกับผู้ประกอบการ 2 3 

2.  ปัญหาความขัดแย้งระหว่างนายทุนกับชาวบ้าน 5 8 
3.  ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาภาครัฐ 11 4 

4.  ความขัดแข้งเกษตรกรกับรัฐจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 3 5 

5.  ประท้วงการท างานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 9 17 
6.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ/ สิ่งแวดล้อม  

(ความขัดแย้งระหว่างนายทุนกับชาวบ้าน) 
3 13 

7.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ/ สิ่งแวดล้อม 
(ความขัดแย้งระหว่างราชการกับชาวบ้าน) 

1 6 

8.  การเมืองท้องถิ่น 0 0 

9.  ความขัดแย้งด้านการเมือง 6 4 

10.  ความขัดแย้งภายในหน่วยงานภาครัฐ 1 4 
11.  ความขัดแย้งภายในหน่วยงานภาคเอกชน 0 2 

12.  ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับเอกชน 0 1 

13.  ประท้วงนโยบายภาครัฐหรือนโยบายรัฐบาล 11 13 
14.  ความขัดแย้งภายในสถานศึกษา 7 4 
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ล าดับ ประเด็นความขัดแย้ง จ านวน (เรื่อง) 
ปี 60 

จ านวน (เรื่อง) 
ปี 61 

15.  ความขัดแย้งที่เก่ียวข้องกับศาสนา 1 3 

16.  ด้านที่ดิน 2 2 

17.  ความขัดแย้งของคนในชุมชน 4 2 
18.  ปัญหาอื่นๆ  1 1 

 รวม 67 92 
 รวม 159 

 

1) รายงานสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ภาคกลาง 

จากการประเมินข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้งกลางของส านักงานคณะกรรมการ

เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติพบว่ากรณีเหตุชุมนุมประท้วงในช่วงสองปีที่ผ่านมาพ้ืนทีภ่าคกลางส่วนใหญ่เป็น

ความขัดแย้งในลักษณะของการคัดค้านโครงการภาครัฐและปัญหาสิ่งแวดล้อม 

การประท้วงนโยบายภาครัฐหรือโครงการภาครัฐที่ส าคัญ ได้แก่ ชาวบ้านทับคล้อขอผ่อนปรนนโยบาย

ห้ามเล่นน้ าสงกรานต์ ผู้เลี้ยงปลาในกระชังคัดค้านกฎหมายการเดินเรือในเรื่องการกวดขันไม่ให้มีกระชังเลี้ยงปลา

ในล าน้ า การคัดค้านการก่อสร้างสะพานบริเวณสนามบินน้ า ชาวประมงในประจวบคีรีขันธ์คัดค้านการห้ามท า

ประมงปลาดัก การประท้วงการห้ามเล่นวัวลานใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ การคัดค้านโรงงานไฟฟ้าแปรรูปใน จ.พิจิตร 

เป็นต้น  

ความขัดแย้งจากปัญหาสิ่งแวดล้อมมีหลายกรณีทั้งในส่วนของการคัดค้านการก่อมลพิษซึ่งอาจเกิดจาก

เอกชนหรือผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ อาทิ เช่น ประท้วงให้แก้ปัญหาผู้เลี้ยงสุกรราชบุรีปล่อยน้ าเสียกระทบต่อ     

ผู้เลี้ยงสัตว์น้ า การประท้วงโรงงานผลิตเอทานอลซึ่งถูกน้ าท่วมบ่อบ าบัดแล้วท าให้ของเสียไหลเข้าชุมชนใน           

จ.สุพรรณบุรี ชาวบ้านประท้วงให้ปิดโรงงานตะกั่วใน จ.ปราจีนบุรี ประท้วงกรณีรถบรรทุกโรงโม่หินขับผ่านก่อให้

ปัญหาหินหล่นและฝุ่นละออง กรณชีาวบ้าน อ.บ้านนา จ.นครนายก ประท้วงไม่เอาฟาร์มสุกร และกรณีประท้วงไม่

เอาฟาร์มไก่ซึ่งปล่อยน้ าเสียใน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี หรือเป็นกรณีประท้วงการก่อสร้างของผู้ประกอบการส่ง

ผลกระทบต่อชุมชน เช่น การก่อสร้างคันดินก าแพงนิคมอุตสาหกรรมสูงกว่าหลังคาบ้านเรือนชาวบ้านท าให้น้ าท่วม

เวลาฝนตกใน จ.ชลบุรี และเกษตรคัดค้านการก่อสร้างโรงงานพลาสติกใกล้พ้ืนที่สวนใน อ.สามพราน จ.นครปฐม 

ปัญหาการประท้วงเกี่ยวกับมลพิษขยะและโรงไฟฟ้าขยะก็เป็นปัญหาที่น่าจับตามองเนื่องจากมีการ

ประท้วงโรงงานขยะก่อมลพิษหลายแห่งทั้งที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา อ.หนองบัว ที่ จ.ระยอง และ             
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ที่ จ.นครสวรรค์ รวมถึงมีกรณีขัดแย้งกับหน่วยงานภาครัฐเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น กรณีชาวนาในชัยนาทประท้วง

ขอน้ าท านาจากกรณีกรมชลประทานก่อสร้างโรงสูบน้ าท าให้ไม่มีการผันน้ าเข้าพ้ืนที่ การประท้วงเรื่องบ่อขยะของ

รัฐก่อมลพิษใน จ.เพชรบูรณ์  

เป็นที่น่าสังเกตว่าในพ้ืนที่ภาคกลางมีการชุมนุมประท้วงเกี่ยวกับปัญหาแรงงานมากกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น       

ที่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ประท้วงเรียกร้องการไม่จ่ายค่าจ้างแรงงาน กรณีชาวเมียนมาร์ประท้วงให้ขึ้น

ค่าแรงให้เท่ากับแรงงานไทยกรณีโรงงานผลิตข้าวโพดกระป๋องใน จ.กาญจนบุรี การประท้วงให้ขึ้นเงินเดือนตามที่

ตกลงไว้ของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี ซึ่งอาจเป็นผลสืบเนื่องจากพ้ืนที่ภาคกลางและ

ภาคตะวันออกเป็นแหล่งอุตสาหกรรม 

ปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ภาคกลางที่กลายเป็นกรณีส าคัญระดับประเทศใน ปี พ.ศ.2560 ในพ้ืนที่       

จ.ปทุมธานี ที่มีกรณีการออกประกาศค าสั่ง คสช. มาตรา 44 ก าหนดให้พ้ืนที่วัดพระธรรมกายเป็นพ้ืนที่ควบคุมเพ่ือ

ติดตามตัวพระธรรมชโย ซึ่งกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างภิกษุสามเณรและประชาชนผู้ เลื่อมใสศรัทธา                

วัดพระธรรมกายกับเจ้าหน้าที่และกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมไทย  

ในพ้ืนที่ชายแดนบริเวณภาคตะวันออกติดกับชายแดนกัมพูชามีการประท้วงของกลุ่มผู้ค้าเกี่ยวกับ

มาตรการและการเข้มงวดเรื่องสินค้าน าเข้าบ่อยครั้ง 

มีการประท้วงเกี่ยวกับปัญหาการเกษตรโดยเกษตรกรใน จ.สระแก้ว ขอให้โรงงานแป้งรับซื้อผลผลิตมัน

ส าปะหลังเพ่ิมเนื่องจากรายได้ไม่พอจ่ายหนี้ 

นอกจากนี้ก็มีการประท้วงการท างานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนื่องจากท างานไม่โปร่งใส การรักษาทาง

การแพทย์ผิดพลาด ระบบการจ้างงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ อยู่บ้าง 

กรณีข้อมูลความขัดแย้งจากศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ ในพ้ืนที่

ภาคกลาง โดยสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ยังจ า กัดบทบาทของศูนย์

เฉพาะในพ้ืนที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปยังไม่พบเหตุความขัดแย้งของมวลชนในพ้ืนที่ในระดับที่มีความ

รุนแรงถึงการชุมนุมประท้วง แต่จะมีปัญหาเรื่องการร้องเรียนเรื่องก่อความเดือดร้อนร าคาญจากสถานบริการ การ

จอดรถกีดขวางในบริเวณย่านการค้าท าให้จราจรติดขัด และปัญหาเรื่องสาธารณูปโภคในเรื่องถนนหนทางได้รับ

ความเสียหายในพื้นที่อยู่บ้าง 

ข้อมูลเหตุความขัดแย้งหรือกรณีพิพาทที่มีการรับแจ้งเหตุที่จุดรับแจ้งเหตุและศูนย์ยุติธรรมชุมชนในช่วง

ที่มีการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ เท่าที่ตรวจสอบพบยังมีน้อยอยู่ ส่วนใหญ่ เป็นเรื่องที่หน่วยงานระดับ

พ้ืนที่สามารถด าเนินการได้ 
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อย่างไรก็ดีได้มีการน าเสนอปัญหาของชุมชนจากเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนและผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ซึ่ง

เป็นเครือข่ายร่วมกับฝ่ายประสานงานชุมชนมหาวิทยาลัยรังสิตเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งของ

ชุมชนในพ้ืนที่ ซึ่งจากการหารือร่วมกันผู้แทนชุมชนได้ให้ข้อมูลตรงกันว่าโดยทั่วไปแล้วในพ้ืนที่ชุมชนเมืองเอกจะมี

ปัญหาในเรื่องชุมชนที่พักอาศัยได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากสถานบริการส่งเสียงดังในเวลากลางคืน และมี

เหตุการณ์ส าคัญเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินส่วนกลางที่เป็นปัญหายืดเยื้อระหว่างชุมชนเมืองเอกกับบริษัทบริหาร

สินทรัพย์แห่งหนึ่งซึ่งเกิดจากผู้จัดสรรที่ดินหมู่บ้านเมืองเอกได้น าที่ดินส่วนกลางซึ่งชาวหมู่บ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ โดยปัจจุบันที่ดินดังกล่าวได้ถูกยึดบังคับคดีและน าไปบริหารต่อโดยบริษัทบริหาร

สินทรัพย์ ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้น าที่ดินส่วนกลางนั้นมาปักป้ายประกาศขายแต่ปรากฏว่าชาวหมู่บ้านไม่ยินยอมจน

เป็นกรณีพิพาทกันอยู่ ซึ่งกรณีการน าที่ดินส่วนกลางมาจ าหน่ายนั้นทางศูนย์ประสานงานได้น าประเด็นปัญหาขึ้นสู่

การถอดบทเรียนการแก้ปัญหาโดยมีการน าเสนอกลไกการฟ้องคดีแบบกลุ่มและน าไปสู่การเจรจาจนปัจจุบัน

สามารถตกลงกันได้ส าเร็จ 

2) สถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ภาคเหนือ 

จากการประเมินข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้งกลางของส านักงานคณะกรรมการ

เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติพบว่ากรณีเหตุชุมนุมประท้วงในช่วงสองปีที่ผ่านมาพ้ืนที่ภาคเหนือมีปัญหา

เกี่ยวกับพืชผลเกษตร โดยมีการชุมนุมประท้วงที่เชียงใหม่เกี่ยวกับราคาล าไยตกต่ า การชุมนุมร้องเรียนติดตามเงิน

จากการจ าหน่ายข้าวอินทรีย์ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังได้รับเงินไม่ครบถ้วน การชุมนุมคัดค้านแนวทางปฏิบัติของ

จังหวัดเกี่ยวกับการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ าตาล 

มีการประท้วงโครงการของรัฐ เช่นกรณีการรื้อถอนตลาด 100 ปี เพ่ือสร้างใหม่พร้อมเก็บค่าเช่าที่เพ่ิมใน 

จ.แพร่ การคัดค้านการถมล้ าน้ าห้วยแก้วจากการก่อสร้างขยายทางหลวงใน จ.เชียงใหม่ เนื่องจากกลัวกีดขวาง     

การระบายน้ า นอกจากนี้ยังมีการชุมนุมเรียกร้องมีกรณีการเรียกร้องให้มีการเร่งรัดการด าเนินโครงการของรัฐด้วย 

เช่น การเร่งรัดให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ าแม่แฝก 

ปัญหาการจัดการขยะเป็นปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ภาคเหนือเช่นเดียวกัน เช่น กรณีชาวบ้าน ต.วังหิน 

อ.เมือง จ.ตาก ประท้วงคัดค้านโรงงานก าจัดขยะอุตสาหกรรมของบริษัทผาแดงอินดัสทรี กรณีชาวบ้าน              

ต.กล้วยแพะ จ.ล าปาง คัดค้านไม่เอาเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ การประท้วงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลจาก

แกลบและไม้สับ ที่ อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทัย  

ในช่วงปี พ.ศ.2561 ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่มีความขัดแย้งที่ส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการคัดค้านขอทวงคืน

พ้ืนที่ป่าจากการก่อสร้างบ้านพักตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 ในพ้ืนที่ภูเขาของป่าดอยสุเทพ ซึ่งเป็นกรณีท่ีประชาชน

ทั่วประเทศให้ความสนใจ และรัฐบาลต้องลงมาจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ดังกล่าวจนปัญหาคลี่คลาย 
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อย่างไรก็ดีก็ยังมีการจัดกิจกรรมเรียกร้องและน าเสนอข่าวผ่านทางสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากพบว่าผู้ที่เข้า

พักอาศัยยังไม่มีการย้ายออกตามข้อตกลง   

ในส่วนของศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ในพ้ืนที่ภาคเหนือ        

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการท าวิจัยและการให้บริการสังคมที่เกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งต่างๆ 

หลายเรื่องก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง เรื่องปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกรและ

ผู้ด้อยโอกาสที่มักจะมีปัญหาการรุกล้ าที่ดินของรัฐหรือพ้ืนที่อนุรักษ์ ปัญหาเกษตรพันธะสัญญาที่เอารัดเอาเปรียบ

ประชาชน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาความขัดแย้งที่ เกิดจาก            

ความเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเมืองที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน ฯลฯ โดยในการขับเคลื่อนงาน          

ศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ ในพ้ืนที่ภาคเหนือได้ประเมินว่าเป็นพ้ืนที่ซึ่งมี

สถานการณ์ความขัดแย้งมากท่ีสุดแห่งหนึ่งโดยมักจะมีประเด็นการร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาที่ดินท ากินซึ่งบุกรุกที่ดิน

ของรัฐ อุทยาน หรือป่าสงวน ปัญหาเกี่ยวกับการขอมีบัตรประชาชนของคนพ้ืนที่สูง ปัญหาฝุ่นควัน ปัญหาการ      

แย่งชิงน้ าเพ่ือการเกษตร ความล่าช้าหรือการไม่ตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

ประท้วงเรื่องความไม่โปร่งใสของเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือโครงการภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนปกครองท้องถิ่น 

ประท้วงเรื่องการด าเนินการจัดระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ (เช่นกรณีเทศบาลจัดระเบียบตลาดกระทบผู้ค้า) ที่

ส าคัญเป็นช่วงที่มีการประท้วงให้มีการยกเลิกการก่อสร้างบ้านพักศาลอุทธรณ์ภาค 5 ซึ่งเป็นกรณีความขัดแย้งที่

ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจ 

ในการจัดท าข้อมูลสถานการณ์ความขัดแย้งยังได้มีหารือแลกเปลี่ยนสถานการณ์ร่วมกับยุติธรรม

จังหวัดเชียงใหม่ คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้าง

ความสมานฉันท์แห่งชาติ และที่ปรึกษาโครงการเกี่ยวกับปัญหาการท างานที่ประสบในพ้ืนที่และองค์ความรู้

เกี่ยวกับเหตุความขัดแย้งของประชาชน นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้จัดโครงการร่วมกับ

ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติจัดประชุมร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งเครือข่ายนักศึกษาและผู้แทนองค์กรพัฒนาภาคเอกชนเพ่ือแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับ

การจัดการปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ ผลการแลกเปลี่ยนข้อมูลพบว่าปัญหาส าคัญเกี่ยวกับความขัดแย้งในพ้ืนที่ก็

ยังมีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งยังมีความเคลื่อนไหวอยู่ ปัญหาเรื่องคนชายขอบบนพ้ืนที่สูง 

ปัญหาเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ า ปัญหาการบริหารจัดการที่ดินท ากินที่มักจะมีปัญหาในเรื่องของการบุกรุกที่ดิน

ของรัฐหรือพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์แต่ก็มักจะมีการเอ้ือประโยชน์นายทุนแบบสองมาตรฐาน ปัญหาของเกษตรพันธะสัญญา

ที่เอาเปรียบเกษตรกรและมีความเกี่ยวเนื่องกับปัญหาฝุ่นควันในพ้ืนที่ภาคเหนือจากการเผาตอซังข้าวโพด         

โดยผลสรุปหลังจากการแลกเปลี่ยนบทเรียนได้มีการเสนอให้ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์
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แห่งชาติน าตัวแบบโครงการฝายมีชีวิตในเรื่องของการน าวัสดุธรรมชาติมาจัดท าฝายทดน้ าในพื้นที่ป่าชั้นในเพ่ือช่วย

การเก็บกักน้ า และการบริหารจัดการที่ดินท ากินผู้บุกรุกที่อุทยานในพ้ืนที่ออบหลวงให้ทางส านักงานคณะกรรมการ

เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติน าไปพิจารณาเป็นต้นแบบ 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้มีการขยายวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลใน

จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งในการลงพ้ืนที่ท าการวิจัยของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัย

การศึกษาและการจัดการทางทะเลก็พบกรณีศึกษาความขัดแย้งที่น่าสนใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่

กับประมงพ้ืนบ้านจากการบังคับใช้กฎหมายประมงที่ออกใหม่กับเรื่องความขัดแย้งที่เป็นผลมาจากการพัฒนาที่มี

ผลกระทบต่อวิถีชุมชนเดิม โดยมีการลงไปแก้ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องการขึ้นทะเบียนท่าเทียบเรือสหกรณ์การ

ประมงบางจะเกร็ง และกรณีที่วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลได้มีการลงไปช่วยเหลือคณะกรรมการ

เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติในเรื่องของการแก้ปัญหาขยะเปลือกหอยในชุมชน อบต.แหลมใหญ่ ที่เป็น

ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากการแปรรูปหอยแมลงภู่ในชุมชนด้วย 

 3) สถานการณ์ความขัดแย้งพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จากการประเมินข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้งกลางของส านักงานคณะกรรมการ

เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติพบว่ากรณีเหตุชุมนุมประท้วงในช่วงสองปีที่ผ่านมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีความเก่ียวข้องกับการประท้วงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปัญหามลพิษ และคัดต้านโครงการของรัฐ 

การประท้วงเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวกับการท างานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่โปร่งใสส่วนใหญ่

แล้วเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและองค์กรบริหารงานท้องถิ่น 

ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกรณีการชุมนุมประท้วงหลายกรณี เช่น ชาวบ้านหนองจันทร์        

จ.นครพนม ประท้วงโรงแรมปล่อยน้ าเสียเข้าชุมชน ชาวบ้านจ าปา จ.อุดรธานี ประท้วงกรณีโรงงานยางแท่งสิ่งกลิ่น

กระทบชาวบ้าน ชาวบ้านใน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ประท้วงไม่เอาฟาร์มไก่ในพ้ืนที่ ชาวบ้าน อ.หนองหาน คัดค้าน

การสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ ชาวบ้าน อ.ด่านขุนทด ร้องเรียนผลกระทบจากเสียงดังรบกวนจากกังหันลม

ผลิตไฟฟ้าใกล้ที่ชุมชน ชาวบ้านศรีสงคราม จ.เลย คัดค้านการสร้างโรงงานเตาเผาขยะเนื่องจากเกรงว่าน้ าเสียจาก

ซากขยะจะไหลเข้าหมู่บ้านไร่นา 

มีกรณีคัดค้านโครงการของรัฐ กรณีเรียกร้องค่าชดเชยผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิรินธรที่ยังได้เงิน

ไม่ครบ และชาวบ้านใน ต.ละลาย จ.ศรีษะเกษ เกี่ยวกับการสร้างเขื่อนห้วยขะยุง ที่ท าให้ที่ดินท ากินของชาวบ้าน

ถูกน้ าท่วมหมด   
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กรณีความขัดแย้งที่น่าสนใจมีปัญหาความเดือดร้อนจากกรณีชาวบ้านถูกหลอกลวง เช่น กรณีการถูก

หลอกลวงปลอมแปลงเอกสารการกู้เงินใน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี มีกรณีประท้วงเก่ียวกับปัญหาที่ดินท ากินกรณี

ชาวบ้าน อ.น้ าพอง ชนะคดีศาลเกี่ยวกับที่ดินท ากินแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ออกโฉนดให้     

ในการประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งในพ้ืนที่ ได้มีการประชุมร่วมกับผู้แทนส านักงาน

คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และยุติธรรม

จังหวัดขอนแก่น มีการประเมินว่าประเด็นเรื่องร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับความขัดแย้งบ่อยที่สุดก็จะเป็นเรื่องนายทุนท า

สัญญาขายฝากที่ดินเกินวงหนี้และเรื่องปัญหาที่ดินท ากินของประชาชนผู้ยากจนซึ่งตรงกับประเด็น เรื่องร้องทุกข์

ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลและศูนย์ด ารงธรรมโดยปัญหาสองส่วนนี้รัฐบาลได้ให้ความสนใจ และก าลัง

ด าเนินมาตรการในแก้ปัญหาในพ้ืนที่อยู่ ปัญหาอีกประการที่น่าสนใจซึ่งทางยุติธรรมจังหวัดและ อาจารย์           

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นตรงกันก็เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาพ้ืนที่

เนื่องจากพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนก าลังมีโครงการพัฒนาต่างๆ จ านวนมากเพ่ือน าความเจริญมาสู่พ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็น

การก่อสร้างเส้นทางคมนาคมและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจไปยังลาว -เวียดนาม-จีน ผ่านโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ

ต่างๆ ท าให้เริ่มมีความเจริญเข้ามาสู่พ้ืนที่อย่างก้าวกระโดด โดยหลายส่วนท าให้เกิดการขยายตัวของเมืองเข้าไปใน

พ้ืนที่ของชุมชนซึ่งแต่เดิมเป็นพ้ืนที่การเกษตรชนบทจนท าให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิม เช่น       

การก่อสร้าง ปัญหามลพิษ หรือโครงการก่อสร้างบ้านจั ดสรรกีดขวางล าน้ า ฯลฯ ซึ่งน่าจะเป็นประเด็นที่            

ศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์น ามาพิจารณาเป็นต้นแบบการแก้ปัญหาต่อไป 

นอกจากนี้ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาในทางการเมืองในลักษณะ

ของการต่อต้านการรัฐประหารซึ่งเป็นประเด็นความขัดแย้งที่สื่อมวลชนและประชาชนให้ความสนใจในช่วงที่ผ่านมา 

จากการประเมินสถานการณ์เรื่องความขัดแย้งทางการเมืองของกลุ่มนักศึกษาในปัจจุบันพบว่าลักษณะของความ

รุนแรงได้บรรเทาลงไปมากจากการที่กลุ่มนักศึกษาเริ่มหันไปจัดกิจกรรมการเมืองในเชิงสร้างสรรค์และเน้นการลง

ไปช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่มากขึ้นซึ่งการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีเวทีเชิงสร้างสรรค์ผ่านโครงการของ           

ศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ก็น่าจะช่วยสนับสนุนในมิติของการลงพ้ืนที่

ช่วยเหลือชุมชนซึ่งเป็นกิจกรรมการเมืองในเชิงสร้างสรรค์ได้ดียิ่งขึ้น 

ศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยังได้ร่วมกันกับส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติด าเนินการถอดบทเรียนการจัดการ

ความขัดแย้งในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ออกแบบให้มีการด าเนินการผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา

ในลักษณะของโครงการเปิดพ้ืนที่การเรียนรู้  (Field Experience) และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (Learning 

Resources) ผ่านการจัดอบรมเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษา ในการจัดการอบรมเครือข่ายยุวชน      
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เฝ้าระวังปัญหาความขัดแย้งได้เปิดโอกาสให้ในฐานะประชาชนได้มีโอกาสน าเสนอให้ส่วนราชการรับทราบถึงปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และให้หน่วยงานภาคราชการของกระทรวงยุติธรรมและยุติธรรมจังหวัดได้มี

โอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวการใช้กฎหมายและกลไกต่างๆ มาจัดการปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ให้กับนักศึกษาแล้วฝึกหัดการวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ปัญหา ในการจัดอบรมดังกล่าวมีการน าเสนอ

ปัญหาความขัดแย้งที่น่าสนใจหลายกรณีศึกษา ดังนี้ 

กรณีท่ี 1 ปัญหาชุมชนเผาถ่านในพื้นท่ีบ้านภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่

ชาวบ้านหลายครัวเรือนในชุมชนดังกล่าวมีอาชีพเผาถ่านขายซึ่งการเผาถ่านได้ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นควันและมลพิษ

ทางอากาศให้กับชาวบ้านในพ้ืนที่ใกล้เคียง จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนักศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่าชาวบ้าน

ยังใช้วิธีการเผาถ่านแบบดั้งเดิมขาดการพัฒนาอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและมีปัญหาการตัดไม้ท าลายป่ามาเป็น

วัตถุดิบ กลุ่มนักศึกษาได้เสนอให้มีการรวมกลุ่มชาวบ้านเป็นชุมชนเผาถ่านรักษาสิ่งแวดล้อมโดยได้เสนอให้มีการ

รวมกลุ่มจัดซื้ออุปกรณ์เผาถ่านแบบไร้กลิ่นไร้ควันที่มีประสิทธิภาพในการเผามากขึ้น และวางระบบการปลูกต้นไม้

ทดแทนไม้ที่ถูกตัดไปเผาถ่านในลักษณะแปลงหมุนเวียนแทนการตัดไม้ให้หมดไปแบบสิ้นเปลือง  

กรณีที่ 2 มีการน าเสนอปัญหาโรงงานปล่อยมลพิษมีผลกระทบกับชาวบ้านในหลายพ้ืนที่ อาทิ เช่น 

โรงงานน้ าตาลที่ อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น และโรงงานน้ าตาลที่ อ.กุมวาปี จ.อุดรธานี ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่น กลิ่น และ

ปล่อยน้ าเสียลงแม่น้ า ซึ่งชาวบ้านร้องเรียนหน่วยงานภาครัฐหลายครั้งแล้วไม่ได้รับการแก้ไข ปัญหาชาวบ้าน

ประท้วงค้านโรงงานยางมะตอยในพ้ืนที่ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในพ้ืนที่ใกล้ชุมชนเมืองที่ก่อให้ เกิดฝุ่น

ละอองจ านวนมาก เสียงดัง ควันด า และกลิ่นเหม็น ที่เกิดจากการต้มยางมะตอย จากกรณีปัญหาของโรงงานปล่อย

มลพิษดังกล่าวปัญหาที่เกิดขึ้นมีลักษณะคล้ายคลึงกันคือมีการร้องเรียนไปที่หน่วยงานของรัฐแล้วไม่ได้ผล หรือเมื่อ

มีการประท้วงก็มีการปรับปรุงในระยะหนึ่งพอเรื่องซาก็มักจะเกิดปัญหาอีกอย่างซ้ าซาก ซึ่งสิ่งที่นักศึกษาพยายาม

เรียกร้องคือสิทธิของชุมชนในการตรวจสอบการควบคุมมลภาวะ  

กรณีที่  3  ปัญหาบ่อกลับฝังขยะของเทศบาลต าบลหนองกี่  อ.หนองกี่  จ.บุรีรัมย์  ในพ้ืนที่                  

ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา ซึ่งเป็นพ้ืนที่กลบฝังขยะมีผลกระทบทั้งกลิ่น ควันจากไฟไหม้ขยะ อาการเจ็บป่วย และส่ง    

ผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ใกล้เคียง ปัญหาบ่อขยะดังกล่าวมีความยุ่งยากเนื่องจากทางเทศบาล 

ต.หนองกี่ ได้เช่าที่ดินเอกชนในท้องที่อ่ืนเป็นที่กลบฝังขยะ ท าให้เกิดความขัดแย้งกับชาวบ้านและเมื่อชาวบ้าน

ร้องเรียนไปยังหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ก็ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้เนื่องจากเป็นขยะจากนอกพ้ืนที่และ เป็น

การเช่าที่เอกชน นอกจากนี้นักศึกษายังได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาขยะที่ก าลังเป็นปัญหาในอีกหลายพ้ืนที่ เช่น     

บ่อขยะของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ใน ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ที่มีปริมาณขยะล้นเกินที่เก็บถึงขนาดล้นจาก

บ่อขยะเข้ามาในถนนสายร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ และปัญหาบ่อขยะบ้านค าบอน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่ขยะล้นบ่อและ
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เคยเกิดเพลิงไหม้บ่อยครั้ง โดยปัญหาขยะดังกล่าวนักศึกษาพยายามเสนอทางแก้ไขโดยให้มีการวางระบบจัดการ

ขยะในภาพรวม การสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ และการจัดหาพ้ืนที่บ่อก าจัดขยะท่ีเหมาะสมรองรับ  

กรณีที่ 4 ปัญหาการเผาไร่อ้อยซึ่งก าลังเป็นปัญหาร้อนแรงในพ้ืนที่จากปัญหาค่าฝุ่นควันในจังหวัด

ขอนแก่นพุ่งขึ้นสูงสุดในประเทศในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวอ้อย ปัญหาการเผาไร่อ้อยเป็นปัญหาที่ส าคัญของพ้ืนที่จากการ

ที่พ้ืนที่อีสานตอนบนและในจังหวัดขอนแก่นนั้นมีโรงงานน้ าตาลจ านวนมากจึงกลายเป็นแหล่งเพาะปลูกอ้อยเพ่ือส่ง

โรงงานน้ าตาล โดยสาเหตุหลักที่เกษตรต้องเผาต้นอ้อยนั้นมาจากการที่ค่าแรงในการเก็บเกี่ยวราคาแพงไม่คุ้มทุน 

ระยะเวลาในการรับซื้อมีจ ากัดท าให้ต้องเร่งรีบเก็บเกี่ยว เกษตรกรไม่มีก าลังทุนในการจัดซื้อเครื่องจักรที่ช่วยในการ

เก็บเกี่ยว โดยนักศึกษาได้เสนอให้มีการเจรจาร่วมระหว่างฝ่ายรัฐ โรงงาน และเกษตร เพ่ือหาทางแก้ปัญหา ให้มี

การก าหนดราคาอ้อยเผากับอ้อยสดที่แตกต่างกันมากเพ่ือจูงใจไม่ให้เผาอ้อย ให้มีการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่อง

ของการจัดหาเครื่องมือเก็บเก่ียวให้กับเกษตรผ่านสหกรณ์   

กรณีที่ 5 ปัญหาการส่งเสริมให้เกษตรกรซึ่งมีที่ดินเป็นดินเค็มเพาะปลูกไม่ได้ผลใน อ.พล จ.ขอนแก่น 

ให้เปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งทะเลแทน โดยอาศัยความเค็มจากเกลือในดินให้เลี้ยงเป็นแบบน้ ากร่อย จากการที่นากุ้งให้

ผลตอบแทนมากกว่านาข้าวมากจึงเกิดการขยายพ้ืนที่เพาะเลี้ยงออกไปจ านวนมากซึ่งพบปัญหาการแพร่กระจาย

ความเค็มไปสู่แหล่งน้ าใต้ดิน และปัญหาการระบายน้ าเสียออกสู่ภายนอกซึ่งมีผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชใน

พ้ืนที่ข้างเคียง และความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านที่ท านากุ้งและชาวบ้านที่นาข้าวในพ้ืนที่ข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบ

กรณีศึกษาดังกล่าวนักศึกษาได้พยายามเสนอทางออกให้เริ่มมีการควบคุมจ ากัดพ้ืนที่นากุ้งและพยายามปรับเปลี่ยน

ให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เช่น ปลาหรือกุ้งก้ามกราม ซึ่งไม่ต้องเพ่ิมความเค็มในดินแทนการเลี้ยงกุ้งทะเลที่ส่งผล

กระทบทางมลภาวะสูงมากในระยะยาว 

กรณีที่ 6 กรณีการละเล่นมหรสพหมอล าในพ้ืนที่บ้านโนนม่วง จ.ขอนแก่น ซึ่งแต่เดิมเป็นวัฒนธรรม

ท้องถิ่นและมีผู้นิยมเข้ารับชมจ านวนมาก ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากขยายตัวของชุมชนเมืองเข้าไปยังพ้ืนที่ชาวบ้าน

ดั้งเดิมโดยชาวบ้านในชุมชนเมืองจะรู้สึกว่าได้รับผลกระทบจากการเปิดเสียงดัง และมีการเล่นหมอล าเกินเวลา 

กรณีศึกษาดังกล่าวนักศึกษาได้เสนอให้มีการเจรจาและจัดท าข้อตกลงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการก าหนด

กติกาในการเปิดให้มีการเล่นหมอล า เวลาที่เล่น และการก าหนดพื้นทีจ่ัดมหรสพที่ไม่กระทบชุมชนเกินไป 

กรณีที่ 7 ปัญหาการท าฟาร์มไฟฟ้าโดยการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมซึ่งปัจจุบันมีการขยายพ้ืนที่การ

จัดท าฟาร์มผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมเข้าไปในหลายพ้ืนที่ ปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นกรณีที่มีการติดตั้งกังหันลมใกล้

พ้ืนที่ชุมชนเนื่องจากกังหันลมจะท าให้เกิดเสียงดังรบกวน กรณีศึกษาดังกล่าวนักศึกษาได้เสนอให้มีการตกลงเจรจา

ระหว่างผู้ประกอบการกับชาวบ้านในพ้ืนที่ซึ่งได้รับผลกระทบและท าความตกลงกันในเรื่องการแก้ปัญหาผลกระทบ 

เช่น การหยุดกังหันลมในเวลากลางคืน เป็นต้น 
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กรณีที่ 9 ปัญหาการก่อสร้างรางรถไฟรางคู่ในพ้ืนที่ จ.ขอนแก่น ซึ่งในกระบวนการด าเนินการ

จ าเป็นต้องมีการไล่รื้อที่ชุมชนแออัดที่อยู่ในแนวเขตพ้ืนที่ก่อสร้างทางรถไฟออกโดยมีผู้ได้รับผลกระทบจ านวนมาก 

กรณีดังกล่าวได้เคยมีกลุ่มนักศึกษาเข้าไปศึกษาและร่วมสังเกตการณ์การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ถูก   

ไล่รื้อที่พบว่ามีหน่วยงานภาครัฐมาช่วยด าเนินการอยู่แต่ยังติดขัดปัญหาการจัดหาที่อยู่อาศัยทดแทนยังมีไม่เพียงพอ

กับจ านวนผู้ได้รับความเดือดร้อน และความยากล าบากในการจัดหาที่ดินทดแทน 

กรณีที่ 10 ปัญหาล าห้วยแห้งขอดในพ้ืนที่หนองแวงไร่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งท าให้

ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเลี้ยงวัวต้องจูงวัวไปหาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ไกลออกไปซึ่งท าให้เกิดปัญหาฝูงวัวกีดขวางทาง

จราจรและสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้สัญจรในพ้ืนที่บ่อยครั้ง กรณีศึกษาดังกล่าวนักศึกษาได้เสนอให้มีรวมกลุ่ม

เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวและลงทุนท าระบบน้ าบาดาลเพ่ือแจกจ่ายให้ผู้เลี้ยงวัวไม่ต้องออกไปหาแหล่งน้ านอกพ้ืนที่ 

จากกรณีศึกษาที่นักศึกษาได้น าเสนอผ่านการอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังความขัดแย้งดังกล่าวใน      

บางกรณีน่าจะเป็นระดับที่หน่วยงานยุติธรรมจังหวัดน่าจะเข้าไปช่วยเหลือจัดการได้ เช่น กรณีการเจรจาระหว่าง

ผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมกับชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากเสียง การเล่นมหรสพหมอล า ในส่วนนี้ทาง

กระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นรับไปด าเนินการโดยในส่วนของคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เสนอให้นักศึกษาลงไปช่วยสังเกตการณ์และสนับสนุนการด าเนินการเพ่ือให้ประสบการณ์

กับนักศึกษาในการน าความรู้ด้านงานช่วยยุติธรรมมารับใช้สังคมตามปรัชญาการศึกษาของสถาบัน 

ในบางกรณีที่ควรมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยี

ให้กับชาวบ้าน เช่น กรณีหมู่บ้านเผาถ่าน หรือ ปัญหาผู้เลี้ยงวัวในพ้ืนที่หนองแวงไร่ หน่วยงานยุติธรรมจังหวัดก็

น่าจะสามารถประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและลงไปพูดคุยกับชาวบ้านให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหา

ของตนเองได้ โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยินดีช่วยสนับสนุนการประสานเครือข่ายนักวิชาการมา

ช่วยเหลือในด้านองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีให้กับชาวบ้านต่อไป 

กรณีปัญหาบางอย่างนั้นมีประเด็นน าเสนอที่น่าสนใจ เช่น การควบคุมมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่ควร

ส่งเสริมให้เกิดสิทธิของชุมชนในการก ากับดูแลและควบคุมป้องกันปัญหามลภาวะในพ้ืนที่ของตนเอง ปัญหาการ

เลี้ยงกุ้งทะเลในพ้ืนที่ภาคอีสานซึ่งก าลังจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะ      

ล้นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องของนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะซึ่งก าลั งเป็นปัญหา

ส าคัญในพ้ืนที่อ่ืนๆ ด้วย ปัญหาการเผาไร่อ้อยซึ่งก าลังเป็นประเด็นร้อนแรงในเรื่องปัญหามลภาวะฝุ่นควัน รวมถึง

ปัญหาการไล่รื้อที่ดินชุมชนแออัดจากโครงการพัฒนา โดยประเด็นปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาในระดับนโยบายซึ่ง

ควรมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายเข้ามาจัดการดูแลแก้ปัญหาต่อไป โดยในส่วนนี้ได้น าเข้าสู่
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กระบวนการจัดการปัญหาความขัดแย้งในระดับกลางและระดับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการเสริ มสร้าง

ความสมานฉันท์น าไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

3) สถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ภาคใต้ 

จากการประเมินข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้งกลางของส านักงานคณะกรรมการ

เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติพบว่ากรณีเหตุชุมนุมประท้วงในช่วงสองปีที่ผ่านมาพ้ืนที่ภาคใต้เป็นพ้ืนที่ซึ่งมี

ปัญหาความขัดแย้งมากที่สุดแห่งหนึ่งทั้งในแง่บริบทของความรุนแรง ความถี่ และความหลากหลายของปัญหา    

โดย ส่วนใหญ่ปัญหาความขัดแย้งที่ส าคัญจะเกี่ยวข้องกับการคัดค้านโครงการพัฒนาภาครัฐขนาดใหญ่ มีการ

ประท้วงเร่งรัดโครงการของรัฐ ประท้วงการท างานของรัฐ ปัญหาการเกษตร ปัญหาการประมง  

กรณีการคัดค้านโครงการพัฒนาภาครัฐมีการรวมกลุ่มชาวบ้านในหลายพ้ืนที่ในจังหวัดสงขลา สตูล 

และกระบี่ คัดค้านการก่อสร้างท่าเทียบเรือเชื่อมระหว่างสงขลาและสตูล และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน         

ซึ่งขยายตัวจนเป็นที่วิตกกังวลของรัฐบาล โดยล่าสุดมีกรณีที่มีเครือข่ายมวลชนต่อต้านให้ยุติการก่อสร้างท่าเรือ     

น้ าลึกและโรงไฟฟ้าถ่านหินได้เดินทางมาประท้วงที่ท าเนียบรัฐบาลจนกลายเป็นการชุมนุมใหญ่จนท าให้รัฐบาลต้อง

ชะลอการด าเนินการทั้งสองโครงการออกไปก่อน 

การประท้วงการท างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการประท้วงขับไล่ครูและผู้บริหารโรงเรียนในบางพ้ืนที่

จากการท างานไม่โปร่งใส ประท้วงครูที่มีปัญหากับนักเรียน และประท้วงเจ้าหน้าที่ต ารวจใช้ก าลังเกิ นกว่าเหตุใน

การปฏิบัติหน้าที่จนมีผู้เสียชีวิต นอกจากนี้กรณีการประท้วงภาครัฐยังมีประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับการประท้วงให้มี

การเร่งรัดการก่อสร้างขยายถนน และเร่งรัดการปรับปรุงถนนที่ทรุดโทรมใน จ.นครศรีธรรมราช เนื่องจาก

ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และกรณีชาวบ้านกันตรังประท้วงการกรณีเทศบาลให้เอกชนเช่าที่วางตู้สินค้ามา

นานนับสิบปีท าให้ประชาชนเสียโอกาสในการใช้ที่สาธารณะ ประท้วงให้ยกเลิกการท าประตูน้ าปากคลองบางประ

เนื่องจากน้ าเสีย 

การประท้วงที่เกี่ยวข้องกับเกษตรมีกรณีเกษตรกรชาวสวนยางประท้วงคณะกรรมการสวนยางแห่ง

ประเทศไทยเกี่ยวกับการให้เอกชนมาเก็บค่าธรรมเนียมรายปี และกรณีเกษตรกร จ.ชุมพร ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือ

เรื่องราคามะพร้าวตกต่ า และเกษตร จ.นครศรีธรรมราช ประท้วงราคามังคุดตกต่ า เกษตรชาว จ.พัทลุง เรียกร้อง

การแก้ปัญหาราคาบางตกต่ า ชาวสวนปาล์ม จ.กระบี่ เรียกร้องให้แก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ า 

ยังมีการประท้วงเกี่ยวกับปัญหามลพิษ ทั้งกรณีการให้สัมปทานบัตรโรงโม่หินซึ่งสงผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมชุมชนเกี่ยวกับฝุ่นควันใน อ.เมือง จ.สตูล กรณีรถเหมืองหินใน อ.จะนะ จ.สงขลา วิ่งผ่านชุมชนท าให้เกิด
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ฝุ่นควันจนชาวบ้านเจ็บป่วย ประท้วงโรงงานผลิตขี้เลื่อยอัดส่งโรงงานไฟฟ้าที่ก่อมลภาวะต่อชุมชนในพ้ืนที่      จ.

สงขลา การประท้วงโรงไฟฟ้าและโรงคัดแยกขยะใน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา   

มีเหตุการณ์ประท้วงเกี่ยวกับการค้าขายชายแดนอยู่บ้าง เช่น ขอให้ยกเลิกการปิดช่องทางข้ามจุดผ่อน

ปรน 6 แห่งโดยเจ้าหน้าที่ทหาร ในพ้ืนที่ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส  

มีการชุมนุมประท้วงทวงถามผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินที่ยังไม่มีความ

คืบหน้า   

ที่น่าสนใจมีกรณีการประท้วงของกลุ่มชาวประมงซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการออกกฎหมายประมง

เพ่ือแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน หรือขาดการควบคุม ( IUU Fishing) ซึ่งส่งผลกระทบ

ต่อวิถีชีวิตชาวประมงพ้ืนบ้าน รวมถึงมีการประท้วงในประเด็นเก่ียวกับการท่องเที่ยวและแรงงานด้วย 

ประเด็นความขัดแย้งขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ภาคใต้มักจะกลายเป็นประเด็นส าคัญซึ่งเป็นข้อวิตกกังวลของ

รัฐบาล เช่น ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ หรือ กลุ่มมวลชนคัดค้านให้ยุติการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ถ่านหินและท่าเรือน้ าลึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มมวลชนที่ต่อต้านโครงการภาครัฐในพ้ืนที่ภาคใต้นั้นมักจะมีการ

รวมตัวกันเข้มแข็งและสามารถยกระดับการชุมนุมประท้วงในระดับที่รัฐบาลเป็นกังวลได้ 

สถานการณ์ความขัดแย้งที่ส าคัญที่ก าลังอยู่ในความสนใจของประชาชน สื่อมวลชน และรัฐบาล คือ

การที่มีกลุ่มมวลชนในหลายพ้ืนที่รวมตัวกันต่อต้านการก่อสร้างโครงการภาครัฐ อันได้แก่ กลุ่มมวลชนคัดค้านการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ กลุ่มมวลคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และกลุ่มมวลชนต่อต้ านการ

ก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ าลึกเชื่อมสองฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทยที่ อ.ปากบารา จ.สตูล และที่ อ.จะนะ จ.สงขลา 

ซึ่งกลุ่มมวลชนดังกล่าวได้มีการรวมตัวประท้วงที่หน้าท าเนียบรัฐบาลในช่วงต้นปี พ.ศ.2561 จนท าให้มีการจับกุม

ด าเนินคดีกับแกนน าประท้วง ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลได้ให้มีการศึกษาทบทวนและชะลอโครงการไปก่อน 

จากการประชุมร่วมระหว่างระหว่างยุติธรรมจังหวัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

และส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ เพ่ือประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งในพ้ืนที่

พบว่าในปัจจุบันมีประเด็นความขัดแย้งที่น่าสนใจในเรื่องของการต่อต้านให้ยุติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเรือ

โดยน่าจะยกประเด็นนี้ขึ้นมาด าเนินการก่อน โดยในระหว่างที่มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ประสานงาน

ได้ปรากฏข่าวการชุมนุมประท้วงในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาจากระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้งเกี่ ยวกับการ

คัดค้านโรงไฟฟ้าขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะในพ้ืนที่ อ.คลองหอยโข่ง ซึ่งศูนย์ประสานงาน

ให้ความสนใจยกข้ึนมาด าเนินการ 
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5) สถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

จากการประเมินข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้งกลางของส านักงานคณะกรรมการ

เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติพบว่ากรณีเหตุชุมนุมประท้วงในช่วงสองปีที่ผ่านมาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเดินทางมาชุมนุมจากปัญหาความเดือดร้อนนอกพ้ืนที่ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้ง

ของส่วนราชการส่วนกลางบ่อยครั้งจะมีกลุ่มประชาชนรวมตัวกันชุมนุมประท้วงในที่ตั้งของส่วนราชการแม้จะเป็น

เหตุความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ต่างจังหวัด เช่น การชุมนุมเรื่องเรียกร้องที่ดินที่กระทรวงมหาดไทย การชุมนุม

ที่ท าเนียบรัฐบาลคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่ เป็นต้น หรือในบางกรณีอาจไม่ได้เป็นการชุมนุมประท้วงเพ่ือ

เรียกร้องเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนแต่อาจเป็นการคัดค้านนโยบาย เช่น การประท้วงคัดค้านนโยบายการใช้

พลังงานถ่านหินที่กระทรวงพลังงาน เป็นต้น โดยมีการชุมนุมเก่ียวกับเรื่องทางการเมืองอยู่บ้าง  

ศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ในพ้ืนที่ภาคกรุงเทพมหานครโดย

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์

แห่งชาติได้วิเคราะห์สภาพปัญหาความขัดแย้งพบว่าลักษณะความขัดแย้งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่มักพบบ่อย

มักจะเกี่ยวกับกับนโยบายการจัดระเบียบสังคม เช่น การชุมนุมประท้วงคัดค้านนโยบายการจัดระเบียบทางเท้าซึ่ง

เป็นการห้ามขายของบนทางเท้าในพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบกับผู้ค้า และปัญหาการจัดระเบียบที่ก าลังเป็นปัญหา

พบบ่อยคือเรื่องของการไล่รื้อที่ประชาชนที่ก่อสร้างบ้านเรือนรุกล้ าล ารางสาธารณะและการไล่ที่ประชาชนใน

เส้นทางรถไฟจากนโยบายการพัฒนาปรับปรุงระบบขนส่งระบบราง โดยศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคี

ปรองดองและสมานฉันท์จะได้น าเอาประเด็นการไล่รื้อที่มาเป็นกรณีศึกษาในการถอดบทเรียนเกี่ยวกับการจัดการ

ความขัดแย้ง 

  ในส่วนข้อมูลจากศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมส่วนใหญ่แล้วประชาชนที่มาใช้บริการกับ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมมักจะเข้ามาปรึกษาข้อกฎหมาย ขอความช่วยเหลือสนับสนุนเกี่ยวกับการ

ด าเนินคดี ปัญหาข้อพิพาททางแพ่ง และแจ้งเบาะแสการกระท าผิดในพ้ืนที่ โดยยังมีประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้ง

ของชุมชนไม่มากนัก อย่างไรก็ดีจากการลงไปวิเคราะห์ข้อมูลการร้องทุกข์ของประชาชนพบว่ามีประเด็นความ

ขัดแย้งที่น่าสนใจที่มักจะมีเรื่องร้องทุกข์ที่ศูนย์บริการร่วมบ่อยครั้งเกี่ยวกับการเอารัดเอาเปรียบผู้ขับขี่รถยนต์

รับจ้างสาธารณะจากกรณีการเช่ารถยนต์รับจ้างสาธารณะจากอู่มาให้บริการในลักษณะของการเช่าซื้อแทนการเช่า

ขับรายวันซึ่งในช่วงหลังมักจะพบปัญหาในเรื่องการบังคับตามสัญญาอย่างไม่เป็นธรรมหากมีการค้างค่างวดเพียง

ไม่ก่ีงวดแต่กลับยึดเงินที่เคยส่งมาท้ังหมด 

นอกจากนี้ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเริ่มจะพบลักษณะความขัดแย้งในรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบการให้บริการทางธุรกิจแบบใหม่ซึ่งเกิดความขัดแย้งกับผู้ให้บริการในรูปแบบดั้งเดิม เช่น ความขัดแย้ง
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ระหว่างการให้บริการเรียกรถรับจ้างสาธารณผ่านโปรแกรมประยุกต์ทางอินเตอร์เน็ท (Online Application) 

ดังเช่นกรณีการให้บริการรับส่งผ่าน Ubur หรือ Grab ที่ผู้ให้บริการมีต้นทุนน้อยกว่าผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ

หรือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะแบบดั้งเดิมที่จะต้องขึ้นทะเบียนกับเจ้าหน้าที่และมีต้นทุนการ

ด าเนินการสูงกว่า หรือกรณีบริการให้เช่าพักชั่วคราว AirBNB ที่มีลักษณะการประกอบการถูกกว่าธุรกิจโรงแรม

แบบดั้งเดิมและก าลังเป็นประเด็นความขัดแย้งกับผู้พักอาศัยร่วมรายอ่ืน เป็นต้น   

ศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ในพ้ืนที่ภาคกรุงเทพมหานครโดย

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พิจารณาน าประเด็นการไล่รื้อที่มาเป็นกรณีตัวอย่างในการ

จัดการความขัดแย้ง ปัญหาการไล่รื้อที่คนยากจนนั้นเป็นปัญหาพ้ืนฐานที่มักจะเกิดขึ้นกับการพัฒนาชุมชนเมืองใน

ประเทศไทยและเป็นปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครจึงควรน ามาศึกษาหา

วิธีการจัดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ในช่วงที่มีการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคี

ปรองดองและสมานฉันท์เป็นที่ทางกรุงเทพมหานครก าลังเร่งด าเนินโครงการรื้อย้ายบ้านรุกล้ าล าคลองหลายแห่ง 

เช่น โครงการรื้อย้ายบ้านล าคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรเพ่ือก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันน้ าท่วมพร้อม

พัฒนาเป็นพ้ืนที่สาธารณะทางเดินจักรยานริมคลอง โดยมีบ้านเรือนประชาชนปลูกรุกล้ าล าคลองหรืออยู่ปลูกสร้าง

อยู่ริมฝั่งคลองในพ้ืนที่ก่อสร้างครอบคลุมพ้ืนที่หลายเขต อันได้แก ่ได้แก่ เขตคันนายาว เขตวังทองหลาง ห้วยขวาง 

ลาดพร้าว จตุจักร บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง และเขตสายไหม การไล่รื้อที่ชุมชนป้อมมหากาฬเพ่ือพัฒนาเป็น

สวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ การไล่ที่ผู้บุกรุกที่ดินการรถไฟบริเวณสถานีแม่น้ าเขตยานนาวาเพ่ือพัฒนา

เป็นย่านเศรษฐกิจส าคัญ ชุมชนบางกอกน้อยถูกส านักงานโยธากรุงเทพมหานครไล่รื้อที่เนื่องจากแนวที่ตั้งชุมชน

เป็นเขตการก่อสร้างขยายถนนเลียบทางรถไฟ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงกรณีการไล่รื้อที่ชุมชนแออัดจากการก่อสร้างรถไฟ

รางคู่ที่ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นกรณีศึกษาจากศูนย์ประสานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ในพ้ืนที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นปัญหาที่มีลักษณะเดียวกัน 

5 สรุปการประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งภูมิภาคต่างๆ  

จากการศึกษาประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานฯ ตามโครงการขับเคลื่อนการจัดตั้ง        

ศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์น าร่องทั้ง 5 แห่ง ดังกล่าว ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูล

สองส่วนทั้งข้อมูลทุติยภูมิจากข้อมูลข่าวการชุมนุมประท้วงจากระบบเฝ้ าระวังความขัดแย้งของส านักงาน

คณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติ และการประเมินจากศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและ

ความสมานฉันท์ในพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งแต่ละศูนย์ประสานงานมีแนวทางในการรวบรวมปัญหาความขัดแย้งที่แตกต่างกัน

ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยปัญหาในพ้ืนที่ การใช้ภาคีเครือข่ายที่ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยเป็น
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เครื่องมือสะท้อนปัญหา การสร้างเครือข่ายนักศึกษาในการสะท้อนปัญหาของชุมชน จากการรวบรวมและวิเคราะห์

สภาพปัญหาความขัดแย้งในปัจจุบันพบประเด็นปัญหาที่น่าสนใจที่ควรน ามาสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

1) ปัญหาเรื่องท่ีดินท ากินของประชาชน ซึ่งมีปัญหาเก่ียวกับกับการพิพาทโต้แย้งสิทธิที่ท ากินในพ้ืนที่

อนุรักษ์ของรัฐ และการขอใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐซึ่งบางครั้งประชาชนมองว่ารัฐมีการจัดสรรที่ดินสาธารณะ

ประโยชน์ให้เอกชนบางกลุ่มอย่างไม่เป็นธรรม 

2) ปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าภาครัฐ ทั้งเรื่องของการสร้างเขื่อน และการท าฝายในพ้ืนที่

ชุมชนห่างไกล รวมถึงปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรและปศุสัตว์ 

3) ปัญหาการคัดค้านโครงการพัฒนาของรัฐขนาดใหญ่ โดยในช่วงที่มีการประเมินสถานการณ์        

จะมีกรณีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและท่าเรือน้ าลึกในพ้ืนที่ภาคใต้ซึ่งเป็นกรณีท่ีรัฐบาลให้ความกังวล 

4) ความคัดแย้งที่ประชาชนทั่วประเทศให้ความสนใจ เช่น กรณีการก่อสร้างบ้านพักตุลาการ        

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ในพ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ 

5) มีการประท้วงคัดค้านเกี่ยวกับปัญหาขยะ และโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง ในหลาย

พ้ืนที่ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจ 

6) การประท้วงเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมก็เป็นปัญหาส าคัญในระดับต้นๆ โดยทั่วไปแล้วมีทั้งปัญหา

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรม การก่อสร้างที่ท าให้เกิดผลกระทบชุมชน ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากฟาร์ม

เลี้ยงสัตว์  

7) ประท้วงเรื่องเอกชนไม่จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าเกษตรตามที่ตกลง และปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ า    

8) ปัญหาการไล่รื้อที่คนยากจนจากโครงการพัฒนาซึ่งก าลังเป็นปัญหาส าคัญเนื่องจากภาครัฐก าลัง

เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และจัดระเบียบพื้นที่ 

9) ปัญหาอื่น เช่น การร้องเรียนการท างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปัญหาธุรกิจการท่องเที่ยว  

 จากการประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งผลการด าเนินการโครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน

เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์พบว่าระบบงานศูนย์ประสานงานจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในแง่

ของในการประสานเชื่อมโยงกลไกในการแก้ปัญหาต่างๆ และช่วยเชื่อมโยงข้อมูลสภาพปัญหาความขัดแย้ง โดย

ปัญหาความขัดแย้งที่ส าคัญหลายประเด็นได้ถูกน ามาถอดบทเรียนในการแก้ปัญหา ซึ่งสามารถน าไปพิจารณาการ

พัฒนาระบบการจัดการความขัดแย้งในระดับนโยบายได้ต่อไป
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เดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 

ล าดับ วันเดือนป ี ประเภท  สถานท่ีเกิดเหต ุ ภาค รายละเอียด หมายเหต ุ
1.  10 เม.ย. 60 การเมือง กทม. กทม. นายจตุพร พรหมพันธ์ุ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผดจ็การ

แห่งชาติพร้อมแกนน า นปช. ร่วมกันท าบุญครบรอบ 7 ปี เหตุการณ์
สลายการชุมนุม 

 

2.  1 ส.ค. 60 การเมือง ศาลฎีกาของผูด้ ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

กทม. ประชาชนแห่ให้ก าลังใจนางสาวยิง่ลักษณ์ ชินวัตร ในคดีจ าน าข้าว  

3.  4 ส.ค. 60 การเมือง บ้านพระอาทิตย ์
กทม. 

กทม. แกนน ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยร่วมประชุมเพื่อ
ก าหนดแนวทางเคลื่อนไหวเพื่อเรยีกร้องให้มีการอุทธรณ์คด ีภายหลัง
ศาลฎีกาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองตดัสินยกฟ้องคดสีลายการ
ชุมนุมพันธมิตรเมื่อปี 2551 

 

4.  29 ส.ค. 60 ประท้วงนโยบายภาครัฐ/
นโยบายรัฐบาล 

ศูนย์บริการประชาชน 
บริเวณส านักงาน ก.พ. 

กทม. กลุ่มเครือข่ายทันตแพทย์ภาครัฐและเอกชน ร่วมกับชมรมทันตอาสา
จ านวนมาก ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามข้อร้องเรียนกรณี
แก้ไข พรบ.พลังงานนิวเคลยีร์เพื่อสันต ิ

 

5.  3 ต.ค. 60 ด้านการเมือง อาคาร ม.ร.ว. เสนีย์ 
ปราโมช พรรค
ประชาธิปัตย์ กทม. 

กทม. กลุ่มญาติผูเ้สียชีวิตจากการสลายการชุมนุมในปี 2553 เดินเจากวัดปทุม
วนารามมายังพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อมอบค าสั่งศาลอาญากรุงเทพใต้ 
กรณีค าร้องชันสูตรศพผู้เสียชีวิต 6 ศพ ที่วัดปทุมวนาราม  

 

6.  7 ต.ค. 60 การเมือง บริเวณอาคารหน้า
รัฐสภา กทม. 

กทม. กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและญาตผิู้เสียชีวิตใน
เหตุการณส์ลายการชุมนุม วันท่ี 7 ตค 51 จัดงานร าลึกครบรอบ 4 ปี 
เหตุการณ์ดังกล่าว  

 

7.  21 พ.ย. 60 ความขัดแย้งภายใน
สถานศึกษา 

โรงเรียนอสัสมัชัญ 
กทม. 

กทม. คณะครูโรงเรียนอสัสัมชญันัดแถลงข่าวและเรยีกร้องให้ผู้บรหิารโรงเรียน
มาเจรจา  ในกรณที่โรงเรียนไม่จา่ยบ านาญ  
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ล าดับ วันเดือนป ี ประเภท  สถานท่ีเกิดเหต ุ ภาค รายละเอียด หมายเหต ุ

8.  26  ก.พ. 60 การเมือง วัดพระธรรมกาย  
อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธาน ี

กลาง พระสงฆ์จ านวน 300 รูป เดินทางมาประท้วง เพื่อให้รัฐบาลยกเลิก
มาตรา 44 กับวัดพระธรรมกาย พระภิกษสุามเณร รวมถึงวัดทั่ว
ราชอาณาจักร 

 

9.  19 เม.ย. 60 ประท้วงนโยบายภาครัฐ
หรือนโยบายรัฐบาล 

ทับคล้อ จ.พิจิตร กลาง ชาวบ้านทับคล้อ จ.พิจิตร รวมตัวชุมนุมเพื่อเจรจาขอผ่อนปรนการบังคับ
ใช้กม. การเล่นน้ าสงกรานต์ ให้มีถงึ 19 เมษายน เนื่องจาก เป็น
ประเพณีของชาวทับคล้อ 

 

10.  29 พ.ค. 60 ปัญหาความขดัแย้งระหว่าง
นายทุนกับชาวบ้าน 

ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.
ระยอง 

กลาง ชาวบ้าน ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง รวมตัวกันท่ีบริเวณก่อสร้าง
สะพานข้ามคลองธรรมชาติ เนื่องจากไม่พอใจการก่อสร้าง ท่ีคนงานท าๆ
หยุดๆ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน 

 

11.  6 มิ.ย. 60 ประท้วงนโยบายภาครัฐ
หรือนโยบายรัฐบาล 

จ.พิจิตร กลาง เครือข่ายผู้เลีย้งปลากระชัง 60 จังหวัด นัดเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ทั่ว
ประเทศ เพ่ือจี้นายกฯ ทบทวน พรบ.การเดินเรือในน่านน้ าไทย โดยมีผล
วันท่ี 22 มิ.ย.  

 

12.  8 มิ.ย. 60 ปัญหาความขดัแย้งระหว่าง
นายทุนกับชาวบ้าน 

ศาลากลาง จ.ชลบุร ี กลาง ชาวบ้าน ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี ยืนถือป้ายประท้วงโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี ซึ่งก่อสร้างคันดินสูงกว่าหลังคา
ชาวบ้าน  
เมื่อฝนตกลงมาท าให้เกดิน้ าท่วมในพ้ืนท่ี  

 

13.  19 มิ.ย. 60 ความขัดแย้งของตนใน
ชุมชน 

ศาลากลาง จ.ราชบุร ี กลาง กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์น้ า 3 จังหวัด (สมุทรสงคราม เพชรบุรี ราชบุรี) 
เรียกร้องให้ผวจ.ราชบุรเีร่งแก้ปัญหาน้ าเสยีจากฟารม์สุกร ซึ่งส่งผล
กระทบกับเกษตรกร 
ผู้เลีย้งสัตว์น้ า สัตว์ทะเล 
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ล าดับ วันเดือนป ี ประเภท  สถานท่ีเกิดเหต ุ ภาค รายละเอียด หมายเหต ุ

14.  22 มิ.ย. 60 ด้านที่ดิน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ กลาง ชาวชุมชนบ้านปิ้ง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 150 คน เดินทางมาประท้วง
ที่ศาลากลาง จ.สมุทรปราการ ร้องขอความเป็นธรรมกรณีถูกเจ้าของ
ที่ดินขับไล่ออกจากพ้ืนท่ี เพราะตอ้งการน าที่ดินมาท าเป็นคอนโดนขาย 

 

15.  26 ก.ค. 61 ความขัดแย้งของคนใน
ชุมชน 

รร.วัดหนองบัวค่าย อ.
จอมบึง จ.ราชบุรี  

กลาง ผู้ปกครองนักเรยีนหมู่ 2,11 และ 15 ถือป้ายประท้วงผอ.โรงเรียน 
เนื่องจากไม่พอใจท่ีผอ.ไม่ให้นักเรยีนใส่ชุดขาวในวันหยุดและไม่ให้ไปวัด
ในวนัพระ ตามที่เคยปฏิบัตมิา 

 

16.  17 ก.ย. 60 ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการพัฒนาภาครัฐ 

รร.เบญจมราชานุสรณ์ 
ต.ท่าทราย 
อ.เมือง จ.นนทบุร ี

กลาง ชุมชนชาวนนทบุรี กว่า 1000 คน ถือป้ายประท้วง ณ                    
รร.เบญจมราชานุสรณ์ จ.นนทบรุี เพื่อคัดค้านโครงการท าสะพาน
สนามบินน้ าฯ  

 

17.  25 ก.ย. 60 ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการพัฒนาภาครัฐ 

ที่ว่าการ อ.วชิรบารม ี
จ.พิจิตร  

กลาง ชาวบ้าน ต.หนองหลุม จ.พิจิตร ยนืถือป้ายเพื่อคัดค้านโรงงานผลติไฟฟ้า
หนองหลุม หลังจากท่ีได้มีการแสดงความเห็นโครงการก่อสร้างโรงผลติ
กระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแปรรูป   

 

18.  28 ก.ย. 60 ความขัดแย้งระหว่าง
แรงงานกับผู้ประกอบการ 

โรงงานผลติข้าวโพด
กระป๋องส่งนอก เขต
เทศบาลเมือง 
จ. กาญจนบุรี  

กลาง แรงงานชาวเมียนมาร์ จ านวน 300 คน หยุดงานประท้วงโรงงานผลติ
ข้าวโพดกระป๋องส่งนอก เรยีกร้องให้นายจ้างข้ึนค่าแรง ให้เท่ากับค่าแรง
ของแรงงานไทย  

 

19.  4 ต.ค. 60 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/
ด้านสิ่งแวดล้อม (ปัญหา
ความขัดแย้งระหว่าง
นายทุนกับชาวบ้าน) 

หน้า รพ.สต.บ้านสระบัว
ก่ า จ.สุพรรณบรุ ี

กลาง ชาวบ้าน 2 หมู่บ้านกว่า 200 คน  ลุกฮือประท้วงโรงงานผลติเอทานอล 
หลังเกิดอุทกภัยน้ าท่วมและน้ าป่าไหลหลาก ท าให้น้ าเสียในบ่อกักเกบ็น้ า
เสียของโรงงานเอทานอลล้นทะลกัออกมาภายนอก ท าความเสียหาย
กว่า 600 หลังคาเรือน 
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ล าดับ วันเดือนป ี ประเภท  สถานท่ีเกิดเหต ุ ภาค รายละเอียด หมายเหต ุ

20.  31 ต.ค. 60 ประท้วงการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

จ.ชลบุร ี กลาง ชาวบ้าน จ.ชลบุรี ประท้วงผู้ว่าราชการจังหวัด เหตไุม่พอใจการจดังาน
ถวายดอกไม้จันทน์ ที่มองว่าเอาใจข้าราชการ และไมส่นใจประชน  

 

21.  22 พ.ย. 60 ประท้วงนโยบายภาครัฐ/
นโยบายรัฐบาล 

ศาลากลาง  
จ.ประจวบครีีขันธ ์

กลาง กลุ่มประมงพื้นบ้านปลากระตักกว่า 200 คน ประท้วงกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในการออกประกาศหา้มท าการประมงปลาดักภายในระยะ 
3 ไมล์ทะเลจากชายฝั่ง 

 

22.  23 พ.ย. 60 ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต/ิ
สิ่งแวดล้อม 

บ้านวังทะลุ อ.ศรีมหา
โพธิ์ จ.ปราจีนบุร ี

กลาง ประชาชนบ้านวังทะลุ อ.ศรีมหาโพธ์ิ จ.ปราจีนบุรี รวมตัวกันไปยัง
โรงงานตะกั่ว และร้องเรยีนหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ให้ปิดโรงงานหรอื
ย้ายออกนอกพ้ืนท่ี 

 

23.  29 ธ.ค. 60 ความขัดแย้งระหว่าง
แรงงานกับผู้ประกอบการ 

วัดมาบสามเกลียว 
อ.เมือง จ.ชลบุร ี

กลาง พนักงาน บ.มิตซูบิชิ อิเล็คทริก คอนซูมเมอร์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร รวมตัวเพื่อเรียกร้องบริษัทพิจารณาการขึ้นเงินเดือนใหม่ ตามที่
บริษัทตั้งเงื่อนไขไว ้

 

24.  24  ก.พ. 60 ประท้วงนโยบายภาครัฐ
หรือนโยบายรัฐบาล 

ด่านพรมแดนอรัญ
ประเทศ จ.สระแก้ว 

กลาง กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าชาวเขมรชุมนุมประท้วงปิดสะพานมิตรภาพไทย-
กัมพูชา เนื่องจากไม่พอใจท่ีด่านอรัญประเทศข้ึนภาษีน าเข้าปลาจาก
กัมพูชา 

 

25.  1 พ.ค. 60 ความขัดแย้งระหว่าง
นายทุนกับชาวบ้าน 

อ.วัฒนานคร 
จ.สระแก้ว 

กลาง เกษตรกรชาวไร่มันส าปะหลังกว่า 200 คน ประท้วงโรงแป้งของบริษัท
เอี่ยมบูรพา จ ากดั เพื่อเรียกร้องให้โรงงานรับผลผลิตจากเกษตรกรเพิม่ 
เนื่องจากต้องน าเงินที่ได้ไปจ่าย ธกส. ตามสัญญาธนาคาร 

 

26.  15 ส.ค. 60 ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการพัฒนาภาครัฐ 

ศาลาวัดบ่อนางเชิง 
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 

กลาง กลุ่มชาวบ้านเกือบ 100 คน รวมตวักันท่ี ศาลาวัดบ่อนางเชิง อ.วัฒนา
นคร จ.สระแก้ว เพื่อร่วมประชุมยนืยันมติการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน
ขอให้ระงับโครงการขดุสระส ารองน้ าประจ าหมู่บ้าน  
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27.  15 ต.ค. 60 ประท้วงนโยบายภาครัฐ/
นโยบายรัฐบาล 

จุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน 
ต.คลองหาด อ.คลอง
หาด จ.สระแก้ว 

กลาง พ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชา ประมาณ 1000 คน รวมตัวปิดสะพานมติรภาพ
ไทย-กัมพูชา เพื่อประท้วงทางการไทยท่ีเข้มงวดสินค้าน าเข้า 

 

28.  30 ม.ค. 60 ประท้วงการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

หน้าศาลากลาง          
จ.สุรินทร ์จ.สรุินทร ์

ตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวบ้าน ต.นารุ่ง ยืนถือป้ายประท้วงขับไล่ ผอ.โรงเรียนบา้นนารุ่ง 
เนื่องจากบริหารงานไม่โปร่งใส ทุจริตและประพฤติมิชอบในงานราชการ 

 

29.  22 ก.พ. 60 ความขัดแย้งภายใน
สถานศึกษา 

รร.นครราชสมีาปัญญา-
นุกูล จ.นครราชสีมา 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าราชการครูและนักเรียน รร.นครราชสมีาปัญญานุกูล รวมตัวขับไล่ผอ.
โรงเรียน เนื่องจากบริหารงานไมโ่ปร่งใส ไม่มปีระสิทธิภาพ 

 

30.  17 เม.ย. 60 ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการพัฒนาภาครัฐ 
 

อ.สิริธร จ.อุบล ตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวบ้าน อ.สิริธร จ.อุบล กว่า 200 คน รวมตัวเดินทางมารับฟังและ
ติดตามความคืบหน้า กรณีทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิริธร 
และรัฐบาลยังจ่ายค่าชดเชยกรณีทีช่าวบ้านได้รับความเสียหายจากการ
สร้างเขื่อนไม่ครบ 

 

31.  25 เม.ย.60 ความขัดแย้งภายใน
สถานศึกษา 

มหาวิทยาลยันครพนม 
จ.นครพนม 

ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มนักศึกษาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนครพนมรวมกลุ่มขับไล่นายกสภา
มหาวิทยาลยัและอาจารย์ทีเ่กี่ยวขอ้ง เนื่องจากการบริหารที่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

32.  27 พ.ค. 60 ประท้วงการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

อบต.โนนยอ  
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 

ตะวันออกเฉียงเหนือ อสม.ต.โนนยอ และชาวบ้าน รวมตัวชุมนุมประท้วงขับไล่ ผอ.กองคลัง 
และปลัดอบต.โนนยอ เนื่องจากไมเ่ซนต์อนุมัตโิครงการต่างๆของกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่  

 

33.  23 พ.ค. 60 ความขัดแย้งภายใน
สถานศึกษา 

โรงเรียนนครราชสีมา
ปัญญานุกลู จ.
นครราชสมีา 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรยีนนครราชสมีาปัญญานุกูล ชุมนมุ
ประท้วง ผอ.โรงเรียน เนื่องจากมกีารบริหารงานท่ีไมโ่ปร่งใส 
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34.  29 พ.ค. 60 ปัญหาอื่นๆ  ต.พังเคน อ.นาตาล  
จ.อุบล 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวบ้านต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบล รวมกันหน้าท่ีว่าการอ.โพธ์ิไทร 
เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องช่วยเหลือ เนื่องจาก
ถูกปลอมแปลงเอกสารและลายมอืช่ือในการกู้เงินสหกรณ ์

 

35.  17 มิ.ย. 60 ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการพัฒนาภาครัฐ 

โรงแรมอวานี ขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มเครือข่ายคนรักประกันสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือยึดเวทีถือ
ป้ายประท้วง จนท าให้การท าประชาพิจารณ์รา่ง พรบ.หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติลม้ 

 

36.  27 มิ.ย. 60 ความขัดแย้งภายใน
สถานศึกษา 

รร.โสตศึกษา  
จ.อุดรธาน ี

ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มครู นักเรียนและผู้ปกครอง กว่า 200 คน รวมตัวประท้วงขับไลผ่อ.
โรงเรียน เนื่องจากบริหารงานไมโ่ปร่งใส   

 

37.  20 ก.ค. 61 ความขัดแย้งภายใน
สถานศึกษา 

โรงเรียนเขมราฐพิทยา
คม อ.เขมราฐ  
จ.อุบลราชธาน ี

ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มครู ผู้ปกครอง นักเรยีนกว่า 200 คน เดินทางมาเรียกร้องผอ. 
โรงเรียน เนื่องจากการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนไมส่ม่ าเสมอ 
อุปกรณ์การเรียนไม่ครบ ท้ังที่มีการเรียกเก็บค่าลงทะเบียน  

 

38.  16 พ.ย. 60 ด้านที่ดิน ศาลหลักเมืองขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวบ้านน้ าพองนัดรวมตัวถือป้ายเพื่อทวงโฉนดที่ดิน จากเจ้าหน้าที่ท่ีดิน 
อ.น้ าพอง หลังมีค าสั่งศาลคดีถึงที่สุดให้ท่ีดินเป็นของชาวบ้าน แต่
เจ้าหน้าท่ีที่ดินประวิงเวลานานนับ 2 ปี  

 

39.  16 พ.ย. 60 ความขัดแย้งภายใน 
หน่วยงานภาครัฐ 

โรงพยาบาลศูนย์
อุดรธานี จ.อุดรธาน ี

ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มพยาบาลรวมตัวถือป้ายประทว้งหัวหน้าพยาบาล เนื่องจาก
เจ้าหน้าท่ีพยาบาลได้รับผลกระทบจากนโยบายการบรหิารของหัวหน้า
กลุ่มงานพยาบาล 

 

40.  9 ม.ค. 60 ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต/ิ
สิ่งแวดล้อม (ความขดัแย้ง
ระหว่างนายทุนกับชาวบ้าน) 

ต.ถลุง อ.เมือง 
จ.สตลู  

ใต ้ ชาวบ้านกลุ่มเครือข่ายรักษ์เบาบังใบ ต.ถลุง อ.เมือง จ.สตลู รวมตัว
ชุมนุมคัดค้านการขอประทานบตัรระเบดิหินเขาบังใบ เนื่องจากจะสง่ผล
กระทบกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
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41.  23 ม.ค. 60 ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการพัฒนาภาครัฐ 

สภ.เมืองสตลู  ใต ้ ประชาชนในพ้ืนท่ี ต.ปากน้ า อ.ละงู จ.สตูล ได้รวมตัวกันคัดค้าน
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ าลกึปากบารา ต.ปากน้ า อ.ละงู จ.สตูล  

 

42.  31 ม.ค. 60 ความขัดแย้งของคนใน
ชุมชน 

โรงเรียนบ้านกลาง 
ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.
กระบี ่

ใต ้ ชาวบ้าน ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ รวมตัวเพื่อประท้วงขับไล่ครู
พละ ท่ีท าหน้าที่ฝ่ายพสัดโุรงเรยีนบ้านกลาง ให้ย้ายออกจากพ้ืนท่ีภายใน
เวลา 24 ชม. เนื่องจากมีพฤติกรรมไมเ่หมาะสม พูดจาหยาบคาย  

 

43.  13 ก.พ. 60 ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการพัฒนาภาครัฐ 

จ.กระบี่  ใต ้ กลุ่มเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน จ.กระบี่ รวมตัวชุมนุม
คัดค้านโครงการโรงงานไฟฟ้า ขนาด 800 เมกะวตัต์  

 

44.  22 ก.พ. 60 ประท้วงนโยบายภาครัฐ
หรือนโยบายรัฐบาล 

ที่ท าการอุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่กะ
พีพี 
จ.กระบี่  

ใต ้ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและเรือโดยสาร จ.กระบี่ จ.พังงา และ จ.ภเูก็ต 
ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐลดค่าเข้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรตัน์ธารา-หมูเ่กาะ
พีพี ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เนื่องจากจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ลดลง 

 

45.  15 พ.ค. 6o ประท้วงการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

อ.ทุ่งใหญ่  
จ.นครศรีธรรมราช 

ใต ้ กลุ่มชาวบ้านประมาณ 1000 คน ชุมนุมกันเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องปรับปรุงถนน และขยายถนนสายทุ่งใหญ-่หนองดี เป็นถนนสี่
เลน 

 

46.  18 พ.ค. 6o ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการพัฒนาภาครัฐ 

จ.นครศรีธรรมราช ใต ้ ชาวบ้านนับพันคนจากหลายหมู่บา้นเดินทางไปรวมตัวกันท่ีที่ว่าการ    
อ.ทุ่งสง เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเส้นทางสาย 4019 เรง่
ปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว หลังท้ิงร้างมานานกว่า 30 ปี  

 

47.  3 มิ.ย. 60 ประท้วงนโยบายภาครัฐ
หรือนโยบายรัฐบาล 

ท่าเรือชมพู่  
เขตเทศบาลเมืองสไุหง
โก-ลก  
จ.นราธิวาส 

ใต ้ ชมรมท่าข้ามสุไหงโก-ลก และชาวบ้านในพ้ืนท่ี 6 ชุมชน นัดรวมตัวกนั
เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกฯ ให้ยกเลกิ ค าสั่งที่ให้ทหารปิดช่องทางข้ามผ่อน
ปรน 6 แห่งที่ข้ามไปมาเลเซยี เนื่องจากส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต 
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48.  5 มิ.ย. 60 ประท้วงการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

ศาลากลาง จ.ภูเก็ต ใต ้ กลุ่มเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ตถือป้ายเรยีกร้องขอความเป็นธรรม
และยื่นหนังสือถึงผวจ.ภูเกต็ เรื่องการแก้ไขปัญหาการจดัที่ท ากินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ท่ียังไมม่ีความคืบหน้า 

 

49.  5 ก.ค. 60 ความขัดแข้งเกษตรกรกับรัฐ
จากราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 

ศาลากลาง  
จ.กระบี ่

ใต ้ เกษตรกรชาวสวนปาลม์น้ ามัน จ.กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พังงา 
ชุมพร ระนองและสุราษฏร์ธานีน ารถกระบะบรรทุกปาล์มน้ ามัน ชุมนุม
ประท้วงที่ศาลากลาง จ.กระบี่ เพือ่ประท้วงการบริหารงานของรัฐที่ท าให้
ปาล์มราคาตกต่ า 

 

50.  14 ก.ค. 60 ความขัดแย้งระหว่าง
นายทุนกับชาวบ้าน 

ที่ว่าการอ.ฉวาง จ.
นครศรีธรรมราช 

ใต ้ กลุ่มสื่อมวลชนหลายสาขาอาชีพ กว่า 3000 คน เดินทางมาร่วมชุมนุม
กันพร้อมถือป้ายข้อความต่างๆ เพื่อร่วมกันประท้วงร้านขายยาในชุมชน
ที่จ าหน่ายยาแกไ้อให้วัยรุ่นน าไปผสมกับใบกระท่อมเพื่อต้มท าน้ า
กระท่อม 

 

51.  20 ก.ย. 60 ความขัดแย้งภายใน
สถานศึกษา 

โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 20 จ.ชุมพร  

ใต ้ นักเรียนโรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 20 จ.ชุมพร 200 คน รวมตัว
ชุมนุมขับไลค่รูสอนภาษาอังกฤษ เนื่องจากลงโทษนักเรียนโดยใช้ไม้
กวาดกวาดหน้า 

 

52.  5 ต.ค. 60 ความขัดแย้งของคนใน
ชุมชน 

บ้านตลองไคล 
อ.คลองท่อม จ.กระบี ่

ใต ้ ชาวบ้านคลองไคลรวมตัวกันประท้วงพร้อมล่ารายชื่อขับไล่ผอ.โรงเรียน
บ้านคลองไคล เนื่องจากการบริหารที่ไม่โปร่งใส  

 

53.  13 พ.ย. 60 ประท้วงการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

ท่าเรือกันตัง อ.กันตัง จ.
ตรัง 

ใต ้ ชาวบ้าน “คนรักกันตังและเป็นตนกันตัง” ประมาณ 100 คน ประท้วง
กรณีเทศบาลเมือง กรมเจ้าท่า ปลอ่ยให้เอกชนเช่าพื้นที่จัดวางและขนส่ง
สินค้าตู้คอนเทนเนอร์ไปต่างประเทศนับ 10 ปี เนื่องจากเห็นว่าเป็นการ
เอาเปรียบคนในพ้ืนท่ี 
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54.  20 พ.ย. 60 ประท้วงนโยบายภาครัฐ/
นโยบายรัฐบาล 

ลานวัฒนธรรมปัตตาน ี
จ.ปัตตาน ี
 

ใต ้ ชาวประมงรวมตัวประท้วงชูป้ายแสดงถึงความเดือดร้อนและตอบโตก้าร
ท างานของรัฐบาลเกี่ยวกับกม.ที่ออกมาในช่วงเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหา 
IUU Fishing 

 

55.  30 ธ.ค. 60 ความขัดแย้งเกษตรกรกับรัฐ
จากราคาสินค้าตกต่ า  

จ.พัทลุง  ใต ้ ชาวสหกรณ์กองทุนชาวสวนยาง จ.พัทลุง เรียกร้องให้ผู้ว่าการยางแหง่
ประเทศไทยด าเนินงานตาม พรบ. การท าธุรกิจอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
เร่งแก้ไขปัญหายางตกต่ า 

 

56.  3 ม.ค. 60 ความขัดแย้งท่ีเกี่ยวข้องกับ
ศาสนา 

วัดคูหาสวรรค์  
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

เหนือ ชาวบ้านกว่า 100 คน รวมตัวชุมนมุประท้วงขับไล่พระครูสุปญุญนิวฐิ 
เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ เนื่องจากไม่พอใจพฤติกรรม และบริหารเงินวัด
ไม่โปร่งใส 

 

57.  31 ม.ค. 60 ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการพัฒนาภาครัฐ 

ต.เวียงทอง อ.สูงเมิน จ.
แพร่ 

เหนือ ชาวบ้าน ต.เวียงทอง อ.สูงเมิน จ.แพร่ รวมตัวกันคดัค้านการรื้อตลาด 
100 ปี เนื่องจากหน่วยงานราชการจะมีการรื้อถอนและท าใหม่ พร้อม
เก็บค่าเช่าท่ี 

 

58.  15 ก.พ. 60 ปัญหาความขดัแย้งระหว่าง
นายทุนกับชาวบ้าน 

หน้าศาลากลาง จ.ตาก 
จ.ตาก 

เหนือ กลุ่มชาวบ้าน ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก รวมตัวเดินขบวนถือป้ายคดัคา้น
การก่อสร้างโรงงานก าจัดขยะอุตสาหกรรม ของบริษัทผาแดงอินดัสทรี 
จ ากัด ต่อผู้ว่าราชการตาก 

 

59.  22 พ.ค. 60 ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการพัฒนาภาครัฐ 

จ.ล าปาง เหนือ ชาวบ้าน ต.กล้วยแพะรวมตัวกันคดัค้านไม่เอาโครงการสร้างเตาเผาขยะ
มูลฝอยติดเชื้อ ท่ีเทศบาลนครล าปางท า MOU กับ โรงพยาบาลรัฐและ
เอกชนในล าปาง 

 

60.  4 ก.ค. 60 ประท้วงนโยบายภาครัฐ
หรือนโยบายรัฐบาล 

ศาลากลาง จ.เชียงใหม่  เหนือ กลุ่มศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและปชช.ที่ใช้บัตรทอง ถือ
ป้ายแสดงพลังและยื่นหนังสือถึงรฐับาลผ่านศูนย์ด ารงธรรม จ.เชียงใหม่  
เพื่อขอให้รัฐบาลยุติกระบวนการแก้ไขกม.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(พรบ.บัตรทอง) 
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61.  30 มิ.ย. 60 ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการพัฒนาภาครัฐ 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่  เหนือ กลุ่มองค์กรภาคประชาชน ชาวเชียงใหม่ ถือป้าย “ขอคัดค้านการถมล า
น้ า”ห้วยแก้ว” เนื่องจากกังวลว่าโครงการขยายไหล่ทางระยะทาง
ประมาณ 1500 ม. ของกรมทางหลวงจะเป็นการถมช่องทางระบายน้ า
ห้วยแก้วและห้วยช่างเคีย่น 

 

62.  31 ก.ค. 60 ความขัดแย้งเกษตรกรกับรัฐ
จากราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 

ศาลากลาง 
จ.เชียงใหม่ 

เหนือ เกษตรกรชาวสวนล าไยและกลุม่ผูน้ าท้องถิ่น อ.พร้าว รวมตัวกันยื่น
หนังสือถึง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาล าไยราคาตกต่ า 

 

63.  9 ส.ค. 60 ประท้วงการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

ศาลากลาง จ.เชียงราย  เหนือ ประชาชนบ้านหว้ยสา้นลีซอ ชุมนมุขับไลผู่้ใหญ่บา้นห้วยสา้นลีซอ ณ 
ศาลากลาง จ.เชียงราย เนื่องจากเกิดความเดือดรอนจากการปฏิบตัิ
หน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้าน 

 

64.  9 ส.ค. 60 ประท้วงการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

ศาลากลาง จ.เชียงราย เหนือ ชาวบ้าน ต.หัวชมพู จ.เชียงราย กว่า 200 คน เข้าร้องเรียน ผวจ.
เชียงราย โดยกล่าวหาว่าผู้ใหญ่บา้นหมู่ 1 ต.ห้วยชมภ ูปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการไม่โปร่งใส 

 

65.  18 ก.ย. 60 ประท้วงการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

ต.แม่แฝกใหม่  
อ.สันทราย  
จ.เชียงใหม่ 

เหนือ ชาวบ้าน ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ชุมนุมกันบริเวณที่ท่ีท า
การกองทุนหมู่บ้าน เพื่อยื่นหนังสอืถึงผอ.กลุ่มการงานพัฒนาแหล่งน้ า
และเกษตรกรรม ส านักนโยบายฯ เพื่อเรียกร้องให้สร้างอ่างเก็บน้ าแม่
แฝก หลังเรยีกร้องตั้งแต่ปี 2549 

 

66.  28 ก.ย. 60 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/
ด้านสิ่งแวดล้อม (ปัญหา
ความขัดแย้งระหว่าง
ราชการกับชาวบ้าน)  

ต.เวียงเชียงแสน  
อ.เชียงแสน 
จ.เชียงราย 

เหนือ ชาวบ้านชุมชนถนนริมโขง จ.เชียงราย รวมตัวกันประท้วงการตั้งเสา
สัญญาณโทรศัพท์ เนื่องจากเห็นวา่ก่อปัญหาให้กับชาวบ้านเป็นอย่าง
มาก คือมีชาวบ้านเสยีชีวิตและเจบ็ป่วย 
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67.  19 ธ.ค. 60 ประท้วงนโยบายภาครัฐ/
นโยบายรัฐบาล 

ถนนสายเอเชียอุตรดติถ-์
พิษณุโลก อ.เมือง จ.
อุตรดิตถ ์

เหนือ กลุ่มรถบรรทุกอ้อย 60 คัน รวมตวัปิดถนน เรียกร้องรัฐใหผ้่อนผันการ
บังคับใช้ประกาศจ.อุตรดิตถ์ เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกีย่วกับการขนส่ง
อ้อยเข้าสู่โรงงานน้ าตาล 
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เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561  

ล าดับ วันเดือนป ี ประเภท  สถานท่ีเกิดเหต ุ ภาค รายละเอียด หมายเหต ุ
1.  16 ก.พ. 61 ด้านสิ่งแวดล้อม  

(ปัญหาความขัดแย้ง 
ระหว่างนายทุนกับ
ชาวบ้าน) 

กรุงเทพ กทม. ชาวบ้านจังหวัดกระบี่ร่วมกันชุมนมุเพื่อให้ยุติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา
และกระบี่ ณ บรเิวณหน้าองค์การสหประชาชาต ิ

 

2.  19 ก.พ. 61 ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น 
จากโครงการพัฒนา
ภาครัฐ 

หน้าส านักงาน
สหประชาชาติ (UN) 
กทม. 

กทม. เครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานี และเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน จ.
กระบี่ ปักหลักร่วมอดอาหาร เพื่อให้รัฐบาล คสช.ยุติโครงการก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา และโรงงานไฟฟ้าถ่านหินกระบี่  

 

3.  19 ก.พ. 61 ความขัดแย้ง 
ภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนเซนตค์าเบรยีล 
กทม. 

กทม. ครู ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรยีนเซนต์คาเบรยีล กทม. แต่งชุดด ารวมตัว
ประท้วงเพื่อขับไลผ่อ.โรงเรียนพรอ้มช้ีแจ้งข้อเท็จจริงในการบริหารงาน
โรงเรียน 

 

4.  28 ก.พ. 61 ประท้วงนโยบาย
ภาครัฐ/นโยบาย
รัฐบาล 

กระทรวงพลังงาน กทม. กทม. สหภาพฯ กฟผ. บุกกระทรวงพลังงานกดดันรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน 
เพื่อให้ความชัดเจนต่อนโยบายด้านพลังงานถ่านหิน 

 

5.  7 มี.ค. 61 ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น
จากโครงการพัฒนา
ภาครัฐ 

ท าเนียบรัฐบาล 
กทม 

กทม. กลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ ชุมนุมเพื่อคัดค้านโครงการจัดสรร
ปิโตรเลียม โดยยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ณ ท าเนียบรฐับาล 

 

6.  26 มี.ค. 61 ประท้วงการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

กรุงเทพ กทม. NGOs จัดกิจกรรมชุมนุม เพื่อยื่นขอเสนอว่า หากคดีเจ้าสัวเปรมชัยถูกยก
ฟ้อง จะนัดรวมพลประท้วง ณ ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

 

7.  3 พ.ค. 61 ด้านที่ดิน กระทรวงมหาดไทย กทม. ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมทีเ่ปน็ธรรม (ขปส.) หรือพีมูฟ ปักหลักชุมนุม
หน้ากระทรวงมหาดไทย เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปญัหาความเดือดร้อนจาก
นโยบายดา้นต่างๆ  โดยเฉพาะด้านท่ีดิน  
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8.  8 พ.ค. 61 ประท้วงการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

กรุงเทพ กทม. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยและเจ้าหน้าที่หุ้นกู้รายย่อย บริษัท IFEC ชุมนุมหน้า
เพื่อรอฟังความชัดเจนของกม.การจัดตั้งกรรมการบริษัท จากส านักงานคณะ
กรรมกากฤษฎีกา 

 

9.  9 พ.ค. 61 ประท้วงนโยบาย
ภาครัฐหรือนโยบาย
รัฐบาล 

ซอยอารีย์  
ข้างกระทรวง การคลัง 
กทม. 

กทม. -ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือพีมูฟ ปักหลกัชุมนุม
เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปญัหาความเดือดร้อนจากนโยบายด้านตา่งๆ  

 

10.  19 พ.ค. 61 ด้านการเมือง วัดพระศรีมหาธาตุ
บางเขน  
กทม. 

กทม. แกนน า นปช. รวมกันท าบุญอุทิศส่วนกุศล ร าลึงถึงผู้เสียชีวิต 99 ศพ ใน
วาระครบรอบ 8 ปี เหตุสลายการชุมนุมปี 2553 และยืนยันด้านหนา้ทวง
ความยุติธรรมต่อไป 

 

11.  21  พ.ค. 61 ด้านการเมือง กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กทม. 

กทม. กลุ่มตัวแทนสมาคมด้านการท่องเที่ยว เดินทางเข้าพบรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อยื่นหนังสือแสดงความเป็นห่วงการ
ชุมนุมของ  “กลุ่มคนอยากเลือกตัง้” 

 

12.  22  พ.ค. 61 ด้านการเมือง ม.ธรรมศาสตร ์
กทม. 

กทม. การชุมนุมของ “กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง” รวมตัวกันท่ีม.ธรรมศาสตร์ เพื่อ
ประกาศจดุยืนในวันครบรอบ 4 ปี รัฐประหารของ คสช. เพื่อเรียกรอ้งให้เร่ง
จัดการเลือกตั้งภายในปีนี ้

 

13.  23 พ.ค. 61 ประท้วงการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

กรุงเทพ กทม. ม็อบ เรียม-มัน-ยาง เตรยีมเคลื่อนไหววันที่ 23 พ.ค. 61 หากคณะกรรมการ 
3 กระทรวง ประกาศแบนยาปราบศัตรู 3 ชนิด คือ พาราควอต คลอร์ไพริ
ฟอส และ ไกลโฟเซต 

 

14.  24 พ.ค. 61 ด้านการเมือง มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์
กทม. 

กทม. เครือข่ายนักกิจกรรมเพื่อประชาธปิไตยและสิทธิมนุษยชน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ออกแถลงการณ์แสดงความกังวลต่อการขัดขวาง
การชุมนุมและจับกุมกลุ่มคนเลือกตั้งของรัฐบาล 
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15.  8 ส.ค. 61 ประท้วงการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

สน.โชคชัย 
กทม. 

กทม. ชาวชุมชนย่านลาดพร้าวบุก สน.โชคชัย เพื่อทวงถามความคืบหน้า การ
ติดตามจับกุมนายอัศยา ชัยภา คนร้ายสังหารโหดไฮโซเชอรี่  

 

16.  23 ส.ค. 61 ปัญหาความขดัแย้ง
ระหว่างนายทุนกับ
ชาวบ้าน  

ซอยเพชรบุรี 39 ถนน
เพชรบุร ี
 

กทม. กลุ่มผู้ขับข่ีรถจักรยานยนตร์่วมชุมนุมในซอยเพชรบุรี 39 ถนนเพชรบุรี 
เรียกร้องให้ บ.แกร๊บแท็กซี่ (ประเทศไทย) ท าตามมติค าสั่งในที่ประชุม  

 

17.  4 ก.ย. 61 ประท้วงนโยบาย
ภาครัฐหรือนโยบาย
รัฐบาล 

กรุงเทพ กทม. ผู้ค้าแผงลอยรวมตัวชุมนุมที่ท าเนยีบ ยื่นหนังสือถึงนายกฯ และรัฐมนตรี 
ขอให้ทบทวนนโยบายคืนทางเท้าให้ประชาชน 

 

18.  13 ก.ย. 61 ปัญหาความขดัแย้ง
ระหว่างนายทุนกับ
ชาวบ้าน 

สนง.ใหญ่  
ธนาคารกรุงเทพ 
กทม. 

กทม. กลุ่มสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทยรวมกลุ่มชุมนมุหน้าธนาคารกรุงเทพ 
ส านักงานใหญ่ เพื่อเรยีกร้องให้ธนาคารยกเลิกดอกเบีย้เงินกู้และลดเงินต้นลง 
ร้อยละ 50 

 

19.  19 ก.ย. 61 ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น
จากโครงการพัฒนา
ภาครัฐ 
 

ท าเนียบรัฐบาล 
กทม 

กทม. กลุ่มอนุรักษล์ าน้ าเซบายฯ ภาคอีสาน กว่า 100 คน เดินทางมายื่นหนังสือถึง
นายกรับมนตรีเพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกการขออนุญาตกรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล 

 

20.  25 ก.ย. 61 ความขัดแย้งระหว่าง
รัฐกับเอกชน 

กทม กทม. สหภาพ กทพ. ไดจ้ัดประชุมสามัญประจ าปี และยื่นหนังสือถึงนายกรฐัมนตรี
เพื่อพิจารณาผลกระทบท่ีเกดิขึ้นตอ่ กทพ.ยืนยันความเสยีหายที่เกดิขึ้นมา
จากมติครม.  

 

21.  26 ก.ย. 61 ประท้วงนโยบาย
ภาครัฐหรือนโยบาย
รัฐบาล 

หอศิลปวัฒนธรรม
กรุงเทพ 

กทม. กลุ่มเครือข่ายศลิปินและภาคประชาชน แต่งด าประท้วงคัดค้านกรณี กทม. 
ตัดงบประมาณบริหารหอศิลป์มากกว่า ๒ ปี ท าให้ประสบปญัหาการบริหาร
จัดการ 
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22.  24 เม ย 61 ประท้วงการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

ต.เขาทอง 
อ.พยุหะศีร ี
จ.นครสวรรค ์

กลาง หนุ่มสาวโรงงานท าซอสพริก กว่า 200คน ประท้วง สนง.อุตสาหกรรม  
จ.นครสวรรค์ ทีส่ั่งโรงงานระงับการประกอบกิจการเพราะไม่ต่อใบอนุญาต
โรงงาน ท าให้หนุ่มสาวโรงงานตกงาน   

 

23.  15 พ.ค. 61 ความขัดแย้งภายใน
หน่วยงานภาครัฐ 

กระทรวงสาธารณสุข 
จ.นนทบุร ี

กลาง สมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทยจากท่ัวประเทศประมาณ 
500 คน รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้จ้างลูกจ้างของสาธารณะสุขด้วยเงิน
งบประมาณแทนการจ้างผ่านระบบเงินบ ารุงโรงพยาบาล 

 

24.  4 มิ.ย. 61 ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาต/ิ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
(ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างนายทุนกับ
ชาวบ้าน) 

อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา 

กลาง ชาวบ้าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา รวมตัวประท้วงโรงงานขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ศาลาประชาคมวดัหัวข้าว ที่ท าให้เกิดมลภาวะทางกลิ่น 
เดือดร้อน 1500 ครอบครัว  

 

25.  7 มิ.ย. 61  ประท้วงการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

โรงพยาบาลพิจติร  
จ.พิจิตร 

กลาง ผู้เสยีหาย พร้อมญาติพี่น้องและชาวบ้านคลองคู้ ได้น าศพของทารกแรกเกิด
ที่เสียชีวิต แห่จากบ้านมาร้องเรียนท่ีศูนย์ด ารงธรรม เพื่อหาผู้รับผิดชอบ 
กรณีที่ทารกเสียชีวิตจากการท าคลอด ท่ี รพ.พิจิตร 

 

26.  23 มิ.ย. 61 ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต/ิ
สิ่งแวดล้อม (ความ
ขัดแย้งระหว่าง
ราชการกับชาวบ้าน) 

คลองส่งน้ าใหญล่ะหาน  
ต.นางสือ อ.เมือง จ.
ชัยนาท 

กลาง ชาวนา ต.นางสือ อ.เมือง จ.ชัยนาท นัดรวมตัวเพื่อขอน้ าท านา เนื่องจาก
กรมชลประทานก่อสร้างโรงสูบน้ าคลองใหญ่ ท าให้ไมส่ามารถผันน้ าเข้า
คลองไดต้ามก าหนด 
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27.  2 ก.ค. 61 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
(ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างราชการกับ
ชาวบ้าน) 

จ.เพชรบูรณ ์ กลาง ชาวบ้านในพื้นที่กว่า 100 คน ถือป้ายประท้วงหน่วยงานรัฐ ให้พิจารณายา้ย
ขยะออกนอกพ้ืนท่ีหลังสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากว่า 40 ปี  

 

28.  25 ก.ค. 61 ประท้วงการท างาน
ของ 
จนท.ภาครัฐ 

จ.ชัยนาท กลาง กลุ่มชาวนาปักหลักประท้วง ธกส. เนื่องจากมีการท างานท่ีไมโ่ปร่งใส  

29.  21 ส.ค. 61 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
(ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างนายทุนกับ
ชาวบ้าน) 

อ.อู่ทอง  
จ.สุพรรณบรุ ี

กลาง ชาวบ้านอ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรุี รวมตัวกันบริเวณสามแยกบ่อพลอย 
เรียกร้องให้ผู้ประกอบการรถสิบลอ้ท่ีมาซื้อหินโรงโม่ในพ้ืนท่ี แก้ไขปัญหาหิน
หล่นและฝุ่นละออง  

 

30.  3 ก.ย. 61 ความขัดแย้งท่ี
เกี่ยวกับศาสนา 

วัดสนามชัย  
อ.เมือง 
จ.อ่างทอง 

กลาง ชาวบ้านชุมชนทรัพย์สินรวมตัวขับไล่เจ้าอาวาสวดัสนามชัย เนื่องจาก
ประพฤติตนไมเ่หมาะสม ไม่ปฏิบตัิภารกจิของสงฆ์ พาสีกาเข้ามาอยู่ในวัดจน
เป็นที่ครหา 

 

31.  19 ก.ย. 61 ประท้วงการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

จ.ปทุมธานี กลาง ชาวบ้านอ.เมืองสนั่นรักษ์ รวมตัวประท้วงคณะผู้บรหิารเทศบาลเมอืงสนั่น
รักษ์ ประเด็นการใช้อ านาจโดยมิชอบ 

 

32.  25 ก.ย. 61 ปัญหาความขดัแย้ง
ระหว่างนายทุนกับ
ชาวบ้าน 

ศาลากลาง 
จ.นครปฐม 

กลาง เกษตรกรผู้ปลูกมะนาว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และชาวบ้านใน           
ต.บ้านแพ้ว และ ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐมรวมตัวถือป้าย
ประท้วงคัดค้านการอนุญาตก่อสรา้งโรงงานพลาสติก เนื่องจากเกรงว่าจะ
เกิดผลกระทบกับผลผลิต 
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33.  22 ต.ค. 61 ด้านสิ่งแวดล้อม  
(ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างนายทุนกับ
ชาวบ้าน) 

จ.ระยอง กลาง ชาวบ้านอ.ปลวกแดง ถือป้ายประท้วงโรงงานขยะในชุมชน  

34.  13 พ.ย. 61 ประท้วงการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

อ.โพทะเล 
จ.พิจิตร  

กลาง ชาวบ้าน ต.ท่าบัว อ.โพทะเล รวมตัวกันเรียกร้องเนื่องจากไดร้ับผลกระทบ
จากสถานีทดลองขยายพันธุ์อ้อยพิจิตร กระทรวงอุตสาหกรรม อ้างข้อกม.
และเข้าไปครอบครองประโยชน์ในบึงสัพงาย 

 

35.  14 พ.ย. 61 ความขัดแข้ง
เกษตรกรกับรัฐจาก
ราคาสินค้าเกษตร
ตกต่ า 

ริมถนนสายเอเชีย 
จ.ประจวบคริีขันธ ์

กลาง เกษตรชาวสวนยางพารา อ.เวียงสระและเคียนสา จ.ประจวบคริีขันธ ์รวมตัว
ม็อบเพื่อประท้วงรัฐบาลที่ราคายางพาราตกต่ า บรเิวณริมถนนสายเอเชีย  

 

36.  26 พ.ย. 61  ความขัดแย้ง
ระหว่างแรงงานกับ
ผู้ประกอบการ 

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
จันทบุร ี

กลาง พนักงานลูกจ้างบริษัท พี ดับบลิว เค เจลลี่ จ ากัด (ธุรกิจส่งออก
ต่างประเทศ) รวมตัวประท้วงกรณถีูกเลิกจ้างอย่างไมเ่ป็นธรรมและไม่ไดร้ับ
ค่าชดเชย โดยร้องเรียนต่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวดัจันทบุรี  

 

37.  28 พ.ย. 61 ประท้วงการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา 
จ.นครนายก 

กลาง ชาวบ้านหมู่ 11,15 และ 16 ชุมนุมประท้วงไมเ่อาฟารม์หมูและผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ 16 เกี่ยวกับกระบวนการท างานของผู้ใหญ่บ้านในการได้รับเงินอุดหนุน
ให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  

 

38.  12 ธ.ค. 61 ปัญหาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาต/ิ 
สิ่งแวดล้อม  
(ความขัดแย้ง
ระหว่างนายทุนกับ
ชาวบ้าน) 

อ.หนองบัว  
จ.นครสวรรค ์

กลาง กลุ่มผู้ชุมนมุชาวอ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ รวมตัวคัดค้านไมเ่อาโรงไฟฟ้า
พลังงานขยะ โดยชุมนมุข้ามคืนปดิถนนบริเวณสี่แยกหนองบัว จ.นครสวรรค์ 
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39.  17 ธ.ค. 61 ความขัดแย้งภายใน
สถานศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ลพบุรี จ.ลพบุร ี

กลาง กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีรวมตัวถือป้ายประท้วงผอ.วิทยาลัย
อาชีวศึกษาลพบุรี โดยกล่าวหาว่าบริหารไม่โปร่งใส  

 

40.  18 ธ.ค. 61 ปัญหาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาต/ิ 
สิ่งแวดล้อม  
(ความขัดแย้ง
ระหว่างนายทุนกับ
ชาวบ้าน) 

ต.รางบัว อ.จอมบึง 
จ.ราชบุรี  

กลาง ชาวบ้าน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รวมตัวกันบรเิวณหนา้ฟาร์มไก่ 
แห่งหนึ่ง พร้อมชูป้ายคัดค้านไม่ใหม้ีการสร้างฟาร์มไก่ เนื่องจากฟารม์ไก่เดิม
ที่มีอยู่ในพ้ืนท่ีก็ท าให้เกิดน้ าเสียตอ่คนในชุมชนอยู่แล้ว  

 

41.  20 ธ.ค. 61 ประท้วงการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

ต.ย่านยาว  
อ.เมืองพิจิตร 
จ.พิจิตร 

กลาง ชาวนาเมืองพิจิตรกว่า 300 คน รวมตัวประท้วงบรเิวณประตรูะบายน้ าคลอง
ชลประทาน ซี 35 เพื่อเรียกร้องให้ส านักชลประทานที่ 3 ส่งน้ าช่วยเหลือ
พื้นที่เพาะปลูกข้าวให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี    

 

42.  20 ธ.ค. 61 ประท้วงนโยบาย
ภาครัฐหรือนโยบาย
รัฐบาล 

กระทรวงแรงงาน 
กรุงเทพฯ  

กลาง กลุ่มผู้ประกอบการเรือประมงจาก 22 จังหวัด รวมตัวชุมนมุที่กระทรวง
แรงงาน เพื่อใหเ้ลื่อนเวลาการรับอนุสัญญา ILO ออกไป 1 ปี เนื่องจากจะ
ส่งผลกระทบกับภาคประมงไทย 

 

43.  22 ธ.ค. 61 ความขัดแย้งระหว่าง
แรงงานกับ
ผู้ประกอบการ 

อ.ด่านขุนทด 
จ.นครราชสีมา 

กลาง พนักงานกว่า 200 คน รวมตัวประท้วงบริเวณโรงงานผลติตุ๊กตาส่งออก
ต่างประเทศ เพ่ือเรียกร้องค่าจ้างแรงงานที่ยังไม่ได้รับ 

 

44.  28 ธ.ค. 61 ปัญหาอื่นๆ  อ.สามร้อยยอด  
จ.ประจวบคริีขันธ ์

กลาง ชาวบ้านกว่า 400 น าวัว 200 ตัว มารวมตัวประท้วงบรเิวณดา้นหนา้ที่ว่า
การ อ.สามร้อยยอด เพื่อเรียกร้องให้นายอ าเภอสามร้อยยอดแก้ไขปญัหา
การเล่นวัวลานในงานวัดพุน้อย จ.ประจวบคริีขันธ์   
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45.  3 ธ.ค. 61 ประท้วงนโยบาย
ภาครัฐหรือนโยบาย
รัฐบาล 

จ.สระแก้ว  กลาง ชาวบ้าน ต.พระยา และ อ.โคกสูง ได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายของ
กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ท่ีออกกฎให้มีการน าเข้าหัวมันสด
และมันเส้น เฉพาะจุดผ่านแดนถาวรจังหวัดติดชายแดนละ 1 แห่ง   

 

46.  30 ม.ค. 61  ความขัดแย้งภายใน
หน่วยงานภาครัฐ 

บุรีรัมย ์ ตะวันออกเฉียงเหนือ สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์การเกษตร จ.บุรีรมัย์รวมตัว
ประท้วงหน้าสมาคมฯ เพื่อทวงเงินค่าจัดการศพสมาชิกท่ีเสียชีวิต ทีเ่บี้ยวมา
นานกว่า 2 ปี  

 

47.  28 ก.พ. 61 ด้านสิ่งแวดล้อม  
(ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างนายทุนกับ
ชาวบ้าน) 

นครพนม ตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวบ้านหนองจันทร์ชูป้ายประท้วงหน้าโรงแรมแห่งหนึ่ง เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากปญัหาน้ าเน่าเสยี มลภาวะทางเสียง จากการเปิดบริการของ
โรงแรม  

 

48.  9 มี.ค. 61 ความขัดแย้งภายใน
หน่วยงานภาครัฐ 

โรงพยาบาล 
ศูนย์อุดรธาน ี
จ.อุดรธาน ี

ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มพยาบาลวิชาชีพรวมตัวถือป้ายประท้วงเพื่อขับไล่หัวหน้าพยาบาล 
เนื่องจากการบริหารงานไม่โปร่งใส 

 

49.  14 มี.ค. 61 ด้านสิ่งแวดล้อม  
(ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างนายทุนกับ
ชาวบ้าน) 

ศาลากลาง 
จ.อุดรธาน ี

ตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวบ้านจ าปาและใกล้เคียง กว่า 20 คน เดินทางมาร้องเรียนต่อผวจ.
อุดรธานี กรณีโรงยางแท่งส่งกลิ่นต่อชาวบ้านมานานกว่า 7 ปี  

 

50.  3 ก.ค. 61 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
(ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างนายทุนกับ
ชาวบ้าน) 

จ.บุรีรมัย ์ ตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวบ้าน 5 หมู่บ้าน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ รวมตัวถือป้ายประท้วงคัดค้านไม่
เอาฟาร์มไก่ ที่ทางผู้ประกอบการฟาร์มไก่ ขยายพื้นท่ี  
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51.  12 ก.ค. 61 ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น
จากโครงการพัฒนา
ภาครัฐ 

ต.ตะลาย  
อ.กันทรลักษณ์ จ.
ศรีษะเกษ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวบ้านก่อ ต.ตะลาย อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีษะเกษ ค้านการสร้างเขือ่น
ห้วยขะยุง เนื่องจากจะท าให้ทีด่ินชาวบ้านถูกน้ าท่วมทั้งหมด และยากจน
เพิ่มขึ้น 

 

52.  1 ส.ค. 61 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
(ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างนายทุนกับ
ชาวบ้าน) 

ต.ผักตบ 
อ.หนองหาน 
จ.อุดรธาน ี

ตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวบ้านอ.หนองหาน กว่า 400 คน เดินทางมารวมตัวคัดตา้นการสร้าง
โรงงานไฟฟ้าชีวมวลของบ.เอกชนแหง่หนึ่ง  

 

53.  7 ส.ค. 61 ประท้วงนโยบาย
ภาครัฐ 
หรือนโยบายรัฐบาล 

ที่ว่าการอ าเภอ เกาะพงัน  
จ.สุราษฏร์ธาน ี

ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มรถสองแถวโดยสารประจ าทางมาจอดรถหน้าท่ีว่าการอ าเภอ เพือ่
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เรียกร้องให้หน่วยงานแก้ไขความเดือดร้อน 
หลังจากท่ีมีนโยบายให้ Taxi ป้ายด า มาวิ่งเพิ่มเติม  

 

54.  4 ก.ย. 61 คงวามขัดแย้งของคน
ในชุมชน 

จ.นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวบ้านโนนยอพัฒนา จ.นครราชสีมาเดินขบวนเรยีกร้องให้ปลดผู้ใหญ่บ้าน 
เนื่องจากตกเป็นผูต้้องหาในคดีฆ่าข่มชืน 

 

55.  20 ก.ย. 61 ประท้วงการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

อ.พิมาย  
จ.นครราชสีมา 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวบ้านเขตเทศบาล ต.พิมาย จ.นครราชสมีา กว่า 100 คน เดินถือป้ายขับ
ไลผู่้อ านวยการส านักงานศิลปากร เขต  10 เนื่องจากการปฏบิัติงานราชการ
ท าให้เกิดความเดือนร้อนกับชาวบา้นในพ้ืนท่ี  

 

56.  27 ก.ย. 61 ปัญหาความขดัแย้ง
ระหว่างนายทุนกับ
ชาวบ้าน 

ศาลากลาง จ.ขอนแก่น  ตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรมศิลปินหมอล าภาคอสีานและคณะตัวแทนหมอล าชิอดัง มาร้องเรียนที่
ศูนย์ด ารงธรรม ศาลากลาง จ.ขอนแก่น เพื่อฟ้องบริษัทเอกชนท่ีเบี้ยวค่าจ้าง 
ที่จ้างตนและคณะไปแสดงในงานกิจกรรมคานิวัล 2561 ของ ททท. 

 

57.  3 ต.ค. 61 ความขัดแย้งภายใน
หนว่ยงานภาครัฐ 

โรงพยาบาลเลย จ.เลย ตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวแทนบุคลากรและพยาบาล โรงพยาบาลเลย รวมกลุ่มแต่งชุดด าไว้ทุกข์เชิง
สัญลักษณ์ ให้กับค าสั่งของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สั่งย้าย
ฟ้าผ่าผู้อ านวยการโรงพยาบาล  
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58.  7 พ.ย. 61 ปัญหาความขดัแย้ง
ระหว่างนายทุนกับ
ชาวบา้น 

ต.ห้วยบง  
อ.ด่านขุนทด  
จ.นครราชสีมา 

ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มชาวบ้านด่านขุนทด ทีไ่ด้รับผลกระทบจากกังหันลมผลติไฟฟ้า รวมตัว
กันท่ีบริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) เพื่อติดตามทวงถามคา่ชดเชย
เยียวยา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเสียงดังรบกวน ของกังหันลมที่ใกล้
ชุมชน 

 

59.  3 ธ.ค. 61 ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต/ิ 
สิ่งแวดล้อม  

อ.วังสะพุง จ.เลย ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มชาวบ้านศรสีงคราม อ.วังสะพงุ จ.เลย รวมตัวประท้วงคัดค้านการสร้าง
โรงงานเตาเผาขยะที่เทศบาลต.ศรสีงครามและ บ.สระบุรี พาวเวอร์ จ ากัด 
เตรียมก่อสรา้ง เนื่องจากหวั่นน้ าขยะไหลเข้าหมู่บ้านและไร่นา  

 

60.  14 มี.ค. 61 ประท้วงนโยบาย
ภาครัฐ 
หรือนโยบายรัฐบาล 

ตรัง ใต ้ ชาวสวนยางประท้วงคณะกรรมการสวนยางแห่งประเทศไทย เนื่องจากไม่
เห็นด้วยท่ีให้หน่วยงานเอกชนมาเก็บค่าธรรมเนียมรายปี  

 

61.  30 เม.ย 61 ประท้วงการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

สงขลา ใต ้ ผู้ประกอบการจักรยานยนตร์รับจา้งน ารถมาจอดรวมตัวกัน เพื่อประท้วงการ
ท างานของภาครัฐท่ีด าเนินการแบบสองมาตรฐาน 

 

62.  10 พ.ค. 61 ปัญหาความขดัแย้ง
ระหว่างนายทุนกับ
ชาวบ้าน 

ศาลากลาง จ.สงขลา  
จ.สงขลา 

ใต ้ ชาวบ้านกว่า 30 คน ในพื้นที ่ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา เดินทางมาที่
ศาลากลาง จ.สงขลา เพื่อร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรม ในกรณีที่ชาวบ้าน
ได้รับความเดือดร้อนจากรถบรรทุกเหมืองหินใช้เส้นทางผ่านชุมชน ท าให้คน
ในพื้นที่ป่วย 

 

63.  15 พ.ค. 61 ความขัดแย้งเกษตร
กับรัฐเรื่องจากราคา
สินค้าเกษตร 
ตกต่ า 

ศาลากลาง จ.ชุมพร ใต ้ ชาวสวนมะพร้าวรวมตัวกันน าป้ายเขียนข้อความ “นายกช่วยสวนมะพร้าว
ด่วน”ฯ และยื่นหนังสือผ่านผวจ.ชุมพร ถึงรมว.พาณิชย์ ให้ช่วยเหลือ
ชาวสวนมะพร้าว เนื่องจากราคาตกต่ าอย่างมาก  
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64.  4 มิ.ย.. 61 ปัญหาที่ดิน ต.คลองท่อมใต้ อ.คลอง
ท่อม  
จ.กระบี ่

ใต ้ ชาวบ้าน ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ รวมตัวคัดค้านกรณี
กองทัพบกเตรียมรังวัดพื้นที่ 5000 ไร่ บริเวณทุ่งสวนเลี้ยงสตัว์หนองเป็ดน้ า 
สร้างสนามฝึกรบของ ร.15 

 

65.  23 มิ.ย.. 61 ความขัดแย้งภายใน
หน่วยงาน
ภาคเอกชน 

ท่าอากาศยานนานาชาติ
หาดใหญ่  
จ.สงขลา 

ใต ้ กลุ่มผู้ประกอบการ taxi สนามบินนัดกันหยุดวิ่งบริการ เพราะเกิดขอ้สงสัย
ในกรณีที่ผู้ประกอบการทีไ่ดร้ับสมัปทานรายใหม่ มีนโยบายในการท างานท่ี
ไม่โปร่งใส โดยผูส้ัมปทานรายใหมอ่้างว่าเป็นค าสั่งของท่าอากาศยาน
นานาชาติหาดใหญ ่

 

66.  27 มิ.ย.. 61 ความขัดแย้งภายใน
สถานศึกษา 

โรงเรียน 
นวมินทราชูทิศทักษิณ 
จ.สงขลา 
 

ใต ้ ครู ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ 
ร่วมแต่งชุดด า เพื่อต่อต้านไม่ต้องการผู้อ านวยการคนใหม่ เนื่องจากมี
พฤติกรรมไม่เหมาะสมในหลายประเด็น 

 

67.  27 มิ.ย.. 61 ความขัดแย้งภายใน
สถานศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลละงู      
จ.สงขลา 

ใต ้ ผอ.โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรยีน รวมตัวกันเฝ้าหน้าประตโูรงเรยีนเพื่อ
คัดค้านครเูจ้าปญัหาเข้ามาท าการสอน เนื่องจากมีพฤติกรรมก้าวรา้ว อาการ
คล้ายคนป่วยทางจติ 

 

68.  28 มิ.ย.. 61 ความขัดแย้งท่ี
เกี่ยวกับศาสนา 

วัดเกาะถ้ า  
ต.เขารูปช้าง 
อ.เมือง จ.สงขลา 

ใต ้ ชาวบ้านในชุมชนโดยรอบวัดเกาะถ้ า รวมตัวขับไล่เจ้าอาวาสวัดเกาะถ้ า หลัง
พบเงินทอดกฐิน 5-6 แสนบาท ลอ่งหน  
 
 

 

69.  30 มิ.ย.. 61 ความขัดแย้งภายใน
หน่วยงาน
ภาคเอกชน 

ต.สะเตง  
อ.เมือง 
จ.ยะลา 

ใต ้ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ยะลา 
พร้อมใจกันแต่งชุดด าถือป้ายคดัคา้นนโยบายการแปรูปการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในพ้ืนท่ี 3 จ.ชายแดนภาคใต้ เนื่องจากเป็นโครงการที่เร่งรดั ไม่
โปร่งใส ไม่ท าประชาพิจารณ ์
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70.  9 ก.ค. 61 ประท้วงนโยบาย
ภาครัฐหรือนโยบาย
รัฐบาล 

โรงพยาบาล 
สุราษฎร์ธานี  
จ.สุราษฎร์ธาน ี

ใต ้ สมาพันธ์สหวิชาชีพทางจิตเวชยาเสพติด ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข รวมตัวเรียกร้องให้ผูบ้ริหารปรับโครงสร้างอัตราก าลังกลุม่งาน
จิตเวชอย่างเป็นธรรม ท่ีกระทรวงสาธารณสุข 

 

71.  9 ก.ค. 61 ความขัดแย้ง
เกษตรกรกับรัฐจาก
ราคาสินค้าเกษตร
ตกต่ า 

ที่ว่าการอ าเภอพรหมคีรี 
จ.นครศรีธรรมราช 

ใต ้ กลุ่มชาวสวนมังคดุ อ.พรหมครีี ประท้วงราคาตกต่ า ณ หน้าที่ว่าการอ าเภอ
พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 

 

72.  1 ส.ค. 61 ประท้วงนโยบาย
ภาครัฐ 
หรือนโยบายรัฐบาล 

ศาลากลาง 
จ.ปัตตาน ี

ใต ้ ผู้ประกอบการธุรกิจประมงกว่า 800 คน รวมตัวกันถือป้ายชุมนมุคดัค้านที่
รัฐบาลไทยจะไปให้สตัยาบันอนสุญัญา C188 ก่อนยื่นหนังสือถึงนายกฯ 
เพื่อให้แก้ไขความเดือดร้อนของชาวประมง 

 

73.  10 ส.ค. 61 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
(ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างนายทุนกับ
ชาวบ้าน) 

จ.สงขลา  ใต ้ ชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน อ.เทพา จ.สงขลา ถือป้ายประท้วง บ.ไทยเอ็นเนอร์ยี่
โซลูช่ัน จก. โรงงานผลิตขีเ้ลื่อยอัดส่งโรงไฟฟ้า เร่งแก้ไขปัญหามลภาวะ 
หลังจากท่ีสร้างความเดือดร้อนใหแ้ก่ชาวบ้าน เกือบ 4 ปี  

 

74.  6 ก.ย. 61 ประท้วงนโยบาย
ภาครัฐหรือนโยบาย
รัฐบาล  

ศาลากลาง  
จ.กระบี ่

ใต ้ กลุ่มสามล้อพ่วงอ่าวนาง รวมตัวบกุศาลากลาง จ.กระบี่ ยื่นหนังสือประท้วง
ขอให้รัฐทบทวนค าสั่งห้ามรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ว่ิงรับส่งนักท่องเที่ยว
ภายในสิ้นปี   

 

75.  22 ก.ย. 61 ประทว้งการท างาน
ของ 
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

ศาลากลาง 
จ,กระบี ่

ใต ้ นายอรุณ เครือศักดิ์ พ่อของผู้เสียชีวิต พร้อมญาติพี่น้อง กว่า 100 คน  
น าโลงบรรจุศพผูเ้สียชีวิตไปประทว้งศาลากลางจ,กระบี่ เพ่ือเรียกร้องความ 
เป็นธรรม เนื่องจากต ารวจท าเกินกว่าเหต ุ
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76.  24 ก.ย. 61 ความขัดแย้งของคน
ในชุมชน 

มหาวิทยาลยัสงชลานค
ริทร์ วิทยาเขตปตัตาน ี

ใต ้ กลุ่มคนไทยพ้ืนท่ีรักสันติพร้อมกลุม่ชาวไทยพุทธและมสุลิมกว่า 100 คน  
รวมตัวกันพร้อมวางพวงหรดีเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยที่กลุม่นักศึกษาใน
พื้นที่ท าหนังสือแดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อต่อต้านประกาศกฎอัยการศึก 

 

77.  6 ต.ค. 61 ด้านสิ่งแวดล้อม  จ.พัทลุง ใต ้ ประชาชนหลายพื้นท่ีใน จ.พัทลุง ชุมนุมประท้วงเพื่อเรยีกร้องให้ราชการ
ยกเลิกการท าประตูกั้นน้ าปากคลองปากประ 

 

78.  17 ต.ค. 61 ความขัดแข้ง
เกษตรกรกับรัฐจาก
ราคาสินค้าเกษตร
ตกต่ า 

ศาลากลางจังหวัดกระบี ่ ใต ้ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามนั จ.กระบี่ กว่า 200 คน บุก ศาลากลาง
จังหวัด หวังจี้รัฐบาลเร่งแก้ไขราคาตกต่ า 

 

79.  15 ต.ค. 61 ความขัดแย้งท่ี
เกี่ยวกับศาสนา 

วัดคลองใหญ่ ต.ทับปริก 
อ.เมือง จ.กระบี ่

ใต ้ ชาวบ้าน ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ รวมตัวขับไลเ่จ้าอาวาส เนื่องจากเห็น
ว่ามีการบรหิารงานวัดท่ีไม่โปร่งใส  

 

80.  15 ต.ค. 61 ประท้วงนโยบาย
ภาครัฐหรือนโยบาย
รัฐบาล 

หมู่เกาะสิมลิัน จ.พังงา  ใต ้ กลุ่มผู้ประกอบการน าเที่ยวหมู่เกาะสิมลิัน รวมกลุ่มประท้วงกรมอุทยาน
แห่งชาติฯ ท่ีจ ากัดปรมิาณนักท่องเที่ยวในการค้างคืน ท าให้รายได้ในการ
ประกอบการลดลง โดยการหยดุให้บริการน าเที่ยวกับนักท่องเที่ยว 

 

81.  7 พ.ย. 61 ปัญหาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาต/ิ 
สิ่งแวดล้อม  
 

อ.คลองหอยโข่ง 
จ.สงขลา 

ใต ้ ชาว อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เตรียมลุกฮือเพื่อไล่โรงคัดแยกขยะ ให้พ้น
พื้นที่ เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นมลพษิในพ้ืนท่ี 

 

82.  8 พ.ย. 61 ประท้วงการท างาน

ของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

อ.เบตง จ.ยะลา ใต ้ กลุ่มคนชรา อบต.ยะรม ชุมนุมเรียกร้องทวงถามเงินเบี้ยยังชีพและเงินคน

พิการ จาก อบต.ยะรม หลังค้างมานานกว่า  2 เดือน  
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83.  13 พ.ย. 61 ความขัดแข้ง
เกษตรกรกับรัฐจาก
ราคาสินค้าเกษตร
ตกต่ า 

ต.เหนือคลอง 
อ.เหนือคลอง  
จ.กระบี ่

ใต ้ เกษตรกรชาวสวนปาลม์น้ ามันเผาปาล์มน้ ามันเพื่อประท้วงรัฐมนตรพีลังงาน 
และผูเ้กี่ยวข้อง เนื่องจากราคมปาล์มตกต่ า บริเวณรมิถนนเพชรเกษม จ.
กระบี่  

 

84.  2 ธ.ค. 61 ความขัดแย้งระหว่าง
แรงงานกับ
ผู้ประกอบการ 

ต.พะตง อ.หาดใหญ ่จ.
สงขลา 

ใต ้ พนักงานโรงงาน บ.เฮลตี้ โกล์ฟ จ ากัด รวมตัวกันประท้วงหน้าโรงงาน 
หลังจากที่โรงงานประกาศปิดและลอยแพพนักงานกว่า 492 คน  

 

85.  10 ม.ค. 61  ประท้วงการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

เชียงราย เหนือ ญาติ ได้น าศพผูเ้สียชีวิตจากการถกูผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยิง ขณะผ่านด่านตรวจ 
มาประท้วง ณ ท่ีว่าการอ าเภอแมส่รวย เนื่องจากคดีล่าช้า 

 

86.  24 เม ย 61 ปัญหาความขดัแย้ง
ระหว่างนายทุนกับ
ชาวบ้าน 

ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.
ล าปาง 

เหนือ กลุ่มชาวบ้านจากหมู่ 4และ8 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง รวมตัวตอ่ต้าน
นายทุนใหญ่ที่มากว้านซื้อท่ีดินกวา่ 40 ไร่ ในพื้นที่ เพื่อเตรยีมก่อสรา้ง
โรงเรือนสุกรขนาดใหญ ่

 

87.  26 เม ย 61 ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต/ิ
สิ่งแวดล้อม  

จ.เชียงใหม่ เหนือ คนเชียงใหม่พร้อมใจจุดกระแสสังคมแสดงพลังขอคืนพ้ืนท่ีป่าดอยสุเทพ ย้ า
จุดยืนเรียกร้องให้รื้อบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณภ์าค 5 

 

88.  25 พ.ค. 61 ประท้วงนโยบาย
ภาครัฐหรือนโยบาย
รัฐบาล 

โรงพยาบาล 
เม็งราย 
จ.เชียงราย 

เหนือ กลุ่มลูกจ้างโรงเรียนท่ัวไปแต่งด าประท้วง เนื่องจากกระทรวงการคลงัออก
ระเบียบหลักเกณฑ์ในการจ้างงานพนักงานกระทรวงและลูกจ้าง โดยใช้เงิน
นอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจากจะส่งผลต่อการจ้างงานท่ีมีความ
จ าเป็น  
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89.  27 พ.ค. 61 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต/ิ 
ด้านสิ่งแวดล้อม  

หมู่ที่ 6 บ้านเกาะไม้แดง  
ต.วังลึก อ.ศรีส าโรง จ.
สุโขทัย 

เหนือ ชาวบ้านหมู่ที่ 6 บ้านเกาะไม้แดง อ.ศรีส าโรง จ.สโุขทัย รวมตัวกันรอ้งเรียน
ผ่านสื่อมวลชน กรณจีะมโีครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลโดยใช้แกลบและ
ไม้สับเป็นเชื้อเพลิง จะมาก่อตั้งในเขตพื้นท่ีหมู่บ้าน เนื่องจากหวั่นผลกระทบ
ที่จะตามมา 

 

90.  25 ส.ค. 61 ประท้วงการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

ประตูท่าแพ 
อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 

เหนือ กลุ่มเครือข่ายทวงคืนผืนป่าเชิงดอยสุเทพ จ านวน 46 องค์กร กว่า 2000 คน 
รวมตัวเผาพริกเผาเกลือสาปแช่ง กรณีบ้านพักตลุาการ หลังเรียกร้องรัฐให้
แก้ไขปัญหามานานกว่า 4 เดือน 

 

91.  26 ต.ค. 61 ปัญหาความขดัแย้ง
ระหว่างนายทุนกับ
ชาวบ้าน 

ศาลากลาง 
จ.เชียงราย  

เหนือ ชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ.เชียงราย รวมตัวชุมนุมและไปร้องเรยีนที่
ศูนย์ด ารงธรรม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือติดตามเงินจากการจ า
หน่วยข้าวอินทรีย์ ท่ีกลุ่มวสิาหกิจชุมชนยังได้รับช าระไมค่รบถ้วน 

 

92.  11 พ.ย. 61 ปัญหาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาต/ิ 
สิ่งแวดล้อม  
 

จ.เชียงใหม ่ เหนือ กลุ่มเครือข่ายขอคืนพ้ืนท่ีป่าดอยสเุทพ รวมตัวบนถนนหน้าศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกยีรติฯ และเผาโลง เพื่อประทวงขอคืน
พื้นที่ป่าคืน 

 

 

 


