บทที่ ๕
ปญหาและผลกระทบจากการดําเนินนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แมวานโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจจะเปนนโยบายที่ดําเนินมานานกอนการเขายึดอํานาจ
บริหารประเทศของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแหงชาติ แตการดําเนินนโยบายในชวงเวลากอนหนานั้นดําเนิน
ไปภายใตระบบประชาธิปไตย ประชาชนสามารถใชสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และรวมตัวกันเพื่อ
ปกปองตนเองและชุมชนจากผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึ้นจากโครงการหรือนโยบายของรัฐ ตางจากปจจุบันที่นโยบาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษดําเนินไปภายใตรัฐบาลทหารที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จ
ซึ่งในบทนี้จะนําเสนอและชี้ใหเปนถึง
ผลกระทบและปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในชวงเวลาการบริหาร
ประเทศของรัฐบาล คสช. นับตั้งแต คสช. เขายึดอํานาจเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึงปจจุบัน (เมษายน
๒๕๕๙) โดยการศึกษาครั้งนี้ไดเลือกกรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๕ จังหวัด ทั้งที่อยูในระยะแรกและ
ระยะที่สอง ไดแก จังหวัดตาก เชียงราย หนองคาย นครพนม และมุกดาหาร โดยจะแบงเนื้อหาออกเปนสอง
สวน ไดแก สวนแรก ปญหาจากการดําเนินนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และสวนที่สอง แสดงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๕.๑ ปญหาจากการดําเนินนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมีความจําเปนตองใชที่ดินที่มีขนาดใหญมากพอสําหรับรองรับ
การดําเนินการ คสช.จึงไดเรงรัดจัดหาที่ดินของรัฐมาใชประโยชน พรอมกับยกเวนการบังคับใชกฎหมายตางๆ ที่
เปนอุปสรรคตอการใชที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินเพื่อนํามาจัดสรรใหผูลงทุนเชาใช
ประโยชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ คสช. จึงอาศัยอํานาจพิเศษตามมาตรา ๔๔ ออกคําสั่ง คสช.ที่ ๑๗/๒๕๕๘ และ
คําสั่งที่ ๓/๒๕๕๙ ยกเวนการบังคับใชกฎหมายตางๆ จํานวน ๘ ฉบับ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ พบปญหาสําคัญจาก
การดําเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภายใต รัฐบาล คสช. ที่ผานมาใน ๔ ดาน คือ ๑) การใชทางลัดยกเวน
การบังคับใชกฎหมายและระเบียบตางๆ ๒) การไรมาตราการชดเชย เยียวยาที่ชัดเจนเพียงพอ ๓) การขาด
ขอมูล และกระบวนการมีสวนรวมที่หายไป และ ๔) การปดกั้นสิทธิ เสรีภาพ การแสดงความเห็นของประชาชน
๕.๑.๑ การใชทางลัดยกเวนการบังคับใชกฎหมาย
๑) การยกเวนพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชบัญญัติ
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติปฎิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๑๘
การเรงรัดดําเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมุงไปที่ที่ดินของรัฐไมวาจะเปนที่ดินสาธารณะ
ประโยชน ปาสงวนแหงชาติ ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และพื้นที่ปฎิรูปที่ดิน ที่ดินแตละประเภทดังกลาว
ตางมีกฎหมายที่ใชบังคับอยู ยกเวนปาไมถาวรที่ประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น การเพิกถอนที่ดินรัฐ
ดังกลาวตองดําเนินการตามระเบียบกฎหมาย ๓ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.
๒๔๙๗ กรณีที่ดินสาธารณะประโยชน พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กรณีที่ดินปาสงวนฯ และ
พระราชบัญญัติปฎิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๑๘ กรณีพื้นที่ปฎิรูปที่ดิน ซึ่งการเพิกถอนสภาพพื้นที่จําตองดําเนินการ
ตามกฎหมายแตละฉบับ ดังนี้
๙๑

ตาราง ๕.๑ แสดงการเพิกถอนสภาพ/เขาใขประโยชนที่ดินรัฐ (ที่สาธารณประโยชน ปาสงวนแหงชาติ ที่ดิน
ปาไมถาวร และพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน)
ประเภทที่ดินรัฐ
๑) ที่ดินสาธาณะ ประเภท
พลเมืองใชรวมกัน/ที่สาธารณะ
เพื่อการเฉพาะ

๒) ปาสงวนแหงชาติ

๓) ที่ดินปาไมถาวร
๔) พื้นที่ปฎิรูปที่ดิน

การเพิกถอนสภาพ/เขาใชประโยชน
๑.๑) การถอนสภาพที่สาธารณะ ประเภทพลเมืองใชรวมกัน
มาตรา ๘ (๑)
- หากยังใชประโยชนอยู การถอนสภาพกระทําโดยพระราชบัญญัติ
- หากเลิกใชประโยชน กระทําโดยใชพระราชกฤษฎีกา
๑.๒) การถอนสภาพที่สาธารณะ ประเภทเพื่อประโยชนของแผนดิน
โดยเฉพาะ มาตรา ๘ (๒)
- หากเลิกใช/สงวนหวงหาม เมื่อมีกฤษฎีกาเพิกถอนสภาพแลว การโอน
ตอใหเอกชนตองกระทําโดยพระราชบัญญัติ
มาตรา ๖ และ ๗ การประกาศหรือเพิกถอนสภาพ กระทําโดยการ
ออกเปนกฎกระทรวง
มาตรา ๑๓ ทวิ สวนราชการสามารถขอใชประโยชนได ใหอธิบดีโดย
อนุมัติรัฐมนตรีประกาศ
มาตรา ๑๖ (๑) การทําประโยชนหรืออยูอาศัย ใหอธิบดีโดยอนุมัติ
รัฐมนตรี อนุญาตไดไมนอยกวา ๕ ป แตไมเกิน ๓๐ ป
มาตรา ๑๖ ทวิ การทําประโยชนอยูในเขตปาสงวนเสื่อมโทรม อธิบดี
อนุญาตไดไมนอยกวา ๕ ป แตไมเกิน ๓๐ ป
กําหนดเขตปาไมถาวรโดยมติคณะรัฐมนตรี เพิกถอนสภาพโดยมติ
คณะรัฐมนตรี
กําหนดเขตปฎิรูปที่ดินโดยพระราชกฤษฎีกา เพิกถอนสภาพโดยพระ
ราชกฤษฎีกา

ในที่นี้จะขอยกตัวอยางกรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งเพิกถอนสภาพตามคําสั่งที่ ๑๗/
๒๕๕๘ จากเดิมเปนพื้นที่ปาไมถาวรใหตกเปนที่ราชพัสดุ ตองมีกระบวนการดําเนินการ ๕ ขั้นตอน (แผนภาพที่
๕.๑) ซึ่งจะตองมีขั้นตอนการตรวจสอบพื้นที่ และรับฟงความเห็นของประชาชนเปนขั้นตอนแรก กอนนําเขาสู
การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินประจําจังหวัดเปนขั้นตอนตอนที่สอง หากมีมติเห็นชอบใหเพิกถอน
สภาพฯ นําเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินเปนขั้นตอนที่สาม และคณะรัฐมนตรีลงมติ
กําหนดแนวเขตปาไมถาวรใหม โดยมีการจําแนกพื้นที่เพิกถอนสภาพใหเปนที่ทํากินหรือพื้นที่ใชประโยชนอยาง
อื่นเปนขั้นตอนที่สี่ และขั้นตอนสุดทาย คือ เขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติเพื่อ
มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป ซึ่งผลของคําสั่งฉบับนี้มีผลยกเวนมิตองดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังกลาวในการเพิกถอนสภาพปาไมถาวรโดยทันที
เปาหมายเพื่อเรงรัดการจัดหาที่ดินใหไดอยาง
เบ็ดเสร็จรวดเร็ว โดยไมมีขั้นตอนการสํารวจพื้นที่กอนจะการออกคําสั่ง ๑๗/๒๕๕๘ นํามาซึ่งปญหาการแยงยึด
ที่ดินของประชาชนที่อยูอาศัยและใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ดังกลาว
๙๒

แผนภาพ ๕.๑ กระบวนการยกเลิกปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี

๑.๒) การยกเวนการบังคับใชพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
พระราชบัญญัติการควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

๒๕๕๘

และ

นอกจากที่ดินที่กําหนดใหถอนสภาพที่ดินเดิมใหเปนที่ราชพัสุดแลว คําสั่ง คสช.ที่ ๑๗/
๒๕๕๘ ยังมีผลใหไมตองอยูภายใตบังคับขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวม ทั้งนี้จนกวาจะมีการจัดทําผังเมืองรวมขึ้นใชบังคับสําหรับที่ดินอันเปนพื้นที่พัฒนาหลังจากมีการ
จัดตั้งพื้นที่พัฒาแลว ไดแก ในทองที่ตําบลปาไร อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว (แผนที่แนบทายคําสั่ง ๖/
๘) ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (แผนที่แนบทายคําสั่ง ๗/๘) และตําบลโพนสวาง อําเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย (แผนที่แนบทายคําสั่ง ๘/๘)
๙๓

นอกจากนั้น คสช. อาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๔ ออกคําสั่ง คสช. ที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเวน
การบังคับกฎหมายวาดวยผังเมือง พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใน ๑๐
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อใหสามารถจัดตั้งและบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษไดอยางเปนรูปธรรมและรวดเร็ว
แมวาคําสั่งฉบับนี้จะไมไดมีผลเปนการยกเวนการบังคับใชกฎหมายผังเมืองและกฎหมาย
ควบคุมอาคาร
โดยอัตโนมัติในทันที
แตจากเงื่อนไขที่กําหนดไวในคําสั่ง
ใหมีการออกประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองมาบังคับใชพลางไปกอนในระหวางดําเนินการออก
ผังเมืองรวมหรือกฎกระทรวงตามกฎหมายควบคุมอาคารฉบับใหม อาจเนื่องจากการใชอํานาจออกประกาศ
สามารถทําไดโดยเบ็ดเสร็จรวดเร็วกวาการตรากฎกระทรวง โดยเฉพาะในเรื่องการจัดกระบวนการมีสวนรวมรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไมมีกฎเกณฑกําหนดบังคับไว
และการที่คําสั่งฉบับนี้กําหนดบังคับใหกระทรวงมหาดไทยตองเรงดําเนินการออกผังเมืองรวม
และกฎกระทรวงตามกฎหมายควบคุมอาคารใหสอดคลองกับแนวทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเร็ว
เปนการทําลายคุณคาและหลักการมีสวนรวมของประชาชนและขัดตอเจตนารมณของกฎหมายผังเมืองที่
กําหนดใหรัฐตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและนําไปประกอบการพิจารณากําหนดประเภทและจัด
ระเบียบการใชประโยชนที่ดินใหสอดคลองกับเจตจํานงของประชาชนในพื้นที่
รวมถึงการคุมครองรักษา
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสวัสดิภาพของสังคม
ผลกระทบของคําสั่ง คสช.ที่ ๓/๒๕๕๙ จึงเปนการอํานวยความสะดวกใหแกการลงทุน โดย
การลดขอจํากัดทางกฎหมายเรื่องพื้นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเดิมอาจมีหลักเกณฑขอหามตามกฎหมายผัง
เมืองหรือกฎหมายควบคุมอาคารที่บังคับใชอยูในพื้นที่ที่มีการกําหนดเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และทําใหไม
สามารถตั้งโรงงานบางประเภทได คําสั่งฉบับนี้จะนําไปสูการออกกฎกระทรวงผังเมืองรวมและขอกําหนดการ
ควบคุมอาคารฉบับใหมทเี่ อื้อตอนโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและบรรยากาศการลงทุน 1
0

๑.๓) การยกเวนมาตรา ๕๔๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
มาตรา ๕ แหงพระราชบัญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒
คําสั่ง คสช.ที่ ๑๗/๒๕๕๘ กําหนดตองใหเชาที่ดินไมนอยกวาคราวละ ๕๐ ป และอาจตอ
สัญญาอีกไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง โดยมิใหนํามาตรา ๕๔๐ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับ 2 และยังไดรับการยกเวนโดยคําสั่งใหการเชาที่ดินที่เกินกวารอย
ไรไดโดยไมตองไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมที่ดินตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยฯ 3
1

2

1 มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดลอม

(EnLAW) เขาถึงที่ http://enlawfoundation.org/newweb/?p=2675
2 มาตรา ๕๔๐ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ. ๒๕๓๕ ระบุไววา “อันอสังหาริมทรัพย ทานหามมิให
เชากันเปนกําหนดเวลาเกินกวาสามสิบป ถาไดทําสัญญากันไวเปนกําหนดเวลานานกวานั้นทานก็ใหลดลงมา
เปนสามสิบป อนึ่ง กําหนดเวลาเชาดังกลาวนี้ เมื่อสิ้นลงแลวจะตอสัญญาอีกก็ได แตตองอยาใหเกิดสามสิบป
นับแตวันสัญญา”
3 พระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒
๙๔

พ.ศ. ๒๕๕๖

๑.๔)

การยกเวนการบังคับใชพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ

คําสั่ง คสช.ที่ ๑๗/๒๕๕๘ ระบุใหการเชาที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแผนที่แนบทายคําสั่ง
หรือพื้นที่ราชพัสดุอื่นในพื้นที่พัฒนา ไมถือวาเปนการรวมทุนตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ ซึ่งกิจการของรัฐตามกฎหมายฉบับนี้หมายรวมถึง “กิจการที่จะตองใชทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ทรัพยสินของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นหนวยใดหนวยหนึ่ง
หรือหลายหนวยรวมกัน” ซึ่งหมายรวมถึงที่ดินที่เปนของรัฐ
สรุปผลกระทบของคําสั่ง คสช.ที่ ๑๗/๒๕๕๘ และคําสั่ง คสช.ที่ ๓/๒๕๕๙ มีผลตอการยกเวน
กฎหมายจํานวน ๘ ฉบับ อันไดแก (๑) พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (๒)
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ (๓) พระราชบัญญัติปฎิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๑๘ (๔) พระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๕๘ (๕) พระราชบัญญัติการควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (๖) มาตรา ๕๔๐ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ. ๒๕๓๕ (๗) มาตรา ๕ แหงพระราชบัญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยก
รรม พ.ศ. ๒๕๔๒ และ (๘) พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
๕.๑.๒ การขาดมาตรการชดเชย เยียวยาที่ชัดเจน
มาตรการชดเชย เยียวยา อันเปนหลักการสากล เพื่อความเปนธรรมกับผูที่ไดรับผลกระทบ
จากการดําเนินการไมวาจะเปนโครงการหรือนโยบายตางๆ
แตการดําเนินการจัดหาที่ดินและกําหนดเขต
เศรษฐกิจพิเศษไมมีการกําหนดมาตรการชดเชย เยียวยารองรับใดๆ เหตุผลสําคัญเกิดจากการทัศนคติของรัฐ
วาชาวบานเหลานั้นเปนผูบุกรุกที่ดินของรัฐ จึงไมมีสิทธิที่จะเรียกรองหรือตอรองคาชดเชย รัฐเพียงฝายเดียว
เทานั้นที่มีสิทธิและอํานาจที่จะกําหนดใหเทานั้น ซึ่งขัดความหลักความเปนธรรมกับประชาชนในฐานะพลเมือง
แหงรัฐ
ตัวอยางกรณีผูไดรับผลกระทบจากการสูญเสียที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษอําเภอแมสอด ใน
ทองที่ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ซึ่งถูกแยงยึดที่ดินจากคําสั่ง คสช.ที่ ๑๗/๒๕๕๘ ชาวบาน
รับรูขอมูลจากคําชี้แจงของรองผูวาราชการจังหวัดตาก (นายสุทธา สายวาณิชย) เมื่อครั้งไปเรียกรองและยื่น
หนังสือ ใหทางฝายปกครองจังหวัดตากทบทวนการเวนคืนที่ดิน ตามคําสั่ง คสช.ที่ ๑๗/๒๕๕๘ ที่หนาอาคารเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แมสอด-พบพระ-แมระมาด) ถนนสายเอเชีย อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ วา รัฐจะจายคาเยียวยา รื้อถอนทรัพยสินใหผูไดรับผลกระทบ ในราคาไรละ ๗,๐๐๐ –
๑๒,๐๐๐ บาท โดยไมมีขอมูลรายละเอียดหรือมาตรการที่ชัดเจนใหกับชาวบานแตอยางใด แนนอนวาหากรัฐ
จายคาเยียวยาในราคานั้นจริง คงไมมีชาวบานรายใดสามารถไปหาซื้อที่ดินในอําเภอแมสอดที่มีราคาพุงสูงขึ้น
ในปจจุบันได
“ทางราชการนําที่ดินทํากิน และที่อยูอาศัยของราษฎรตั้งแตรุนปูยาตายายไปเปนที่ราชพัสดุ ราษฎรจะไปอยูที่
ไหน ทํามาหากินอยางไร แนวเขตปาถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งทับบานเรือนชาวบาน ทั้งที่สรางแลวและยัง
ไมไดปลูกหลายรอยครอบครัว ตอนนี้เครียดกันมาก จนเสียชีวิตจากเรื่องนี้แลว ๑ รายเพราะรัฐเวนคืนที่ดินไป
๙๕

โดยจะจายชดเชยใหไรละ ๗,๐๐๐-๑๒,๐๐๐ บาท จะนําเงินที่ไดไปซื้อที่ดินไดกี่ตารางวา” (ขาว ASTV ออนไลน
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)
แมวาทางจังหวัดตากจะมีการตั้งคณะทํางานสํารวจตรวจสอบพื้นที่ของราษฎรผูที่ไดรับ
ผลกระทบฯ เพื่อนําขอมูลจากการสํารวจไปประกอบการพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาและเยียวยาใหแกผู
ไดรับผลกระทบ และแตงตั้งเขาไปเปนคณะทํางานเปนเสียงสวนนอย ความเห็นไรความหมายใดๆ เพราะไมถูก
รับฟง
และใชมติเสียงขางมากของคณะทํางานที่มาจากหนวยงานของรัฐบังคับใหผูไดรับผลกระทบยอมรับ
หลักการเยียวยาตามหลักเกณฑของกรมชลประทาน ซึ่งนอกจากจะเปนเกณฑที่ฝายรัฐกําหนดขึ้นมาแตเพียง
ฝายเดียวแลว ทั้งยังเปนเกณฑที่ไมเปนธรรมกับความสูญเสียจริงที่เกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและโอกาสทางเศรษฐกิจ
ในอนาคต
ยิ่งกวานั้น รัฐยังปฎิเสธการชดเชยที่เปนธรรมใหกับผูไดรับผลกระทบ เชน ในกรณีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม และ กอ.รมน.จังหวัดนครพนม ไดประชุมชี้แจง
กับชาวบานวา จังหวัดไดประกาศใหที่สาธารณประโยชนโคกภูกระแตเปนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ใหชาวบาน
๕๒ ราย ที่อาศัยอยูในพื้นที่ดังกลาวออกจากพื้นที่ โดยจะจายคาชดเชยใหตามขนาดที่ดินที่ถือครอง แตชาวบาน
เกรงวา เงินชดเชยจะไมพอที่จะไปหาที่อยูและที่ทํากินแหงใหม จึงเสนอใหรัฐจัดหาที่ทํากินและที่อยูอาศัยให
พรอมทั้งจายคาชดเชยเพื่อใชในการประกอบอาชีพตอไป แตจังหวัด และกอ.รมน. ไมรบั ขอเสนอ มีชาวบาน
ประมาณ 10 รายเทานั้นที่เซ็นยินยอมออกจากพื้นที่ หลังจากนั้นไมนาน ทหารพรอมอาวุธครบมือ ตํารวจ และ
สวนทองถิ่น ไดเขามาในพื้นที่ ตั้งแตเวลา 06.00 น. และเขาไปนําตัวชาวบาน 14 ราย ซึ่งเปนกลุมที่ยังไมเซ็น
ออกจากพื้นที่ พาไป สภ.เมืองนครพนม แจงขอกลาวหาวา บุกรุก แผวถางที่สาธารณประโยชน 4
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“เมื่อเปนนโยบายของรัฐบาล ก็ขอใหรัฐบาลมีนโยบายชวยเหลือชาวบานยากจน ไมมีที่อยูอาศัย ใหจัดสรรที่อยู
อาศัยให ขอแคครอบครัวละ ๑ – ๒ งาน และคารื้อถอนบาน เพื่อเปนทุนสรางตัวใหมชาวบานก็จะยินยอม
ออกไป ขอแคนี้ยังไมใหเลย ผูวาฯ ก็ไมยอมมาพบชาวบาน จนทุกวันนี้รอแตศาลตัดสินเพียงอยางเดียว”
(สัมภาษณนางสิมมาลา หงษามนุษย บานหอม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม วันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๕๘)
โดยแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการชดเชยและคาทดแทน การชดเชยและคาทดแทนของ
ภาครั ฐ นั้ น จะต องมี ลั กษณะโปร งใส การชดเชยคาทดแทนนั้น จะตองไม ทําให มาตรฐานคุณภาพชีวิ ต ของ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบไมนอยไปกวาที่เคยเปนอยูในปจจุบัน กระบวนการชดเชยนั้นจะตองใหประชาชนมี
สวนรวมดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนที่ไดรับผลกระทบ ควรจะไดรับขาวสารอยางครบถวน
การจายคาทดแทนและคาชดเชยนั้น มีเหตุผลประการหนึ่งมาจากหลักการทางเศรษฐศาสตร
ที่ตองการรักษาระดับสวัสดิการสังคมใหสูงสุด โดยมิใหมีประชาชนคนหนึ่งคนใดดีขึ้นหรือเลวลง ดวยการที่
ภาครัฐจายคาทดแทนและคาชดเชยใหแกเจาของที่ดินที่ถูกเวนคืนและใหแกผูที่ไดรับผลกระทบเสียหาย โดย
มูลคาการจายคาทดแทนและคาชดเชยนั้น เพียงพอที่จะทําใหประชาชนมีความพึงพอใจ หรือความสุขเทาเดิม
4
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(เมื่อเปรียบเทียบกับกรณียังไมมีการเวนคืนที่ดิน) กลาวคือ การกระทําใดๆ นั้นอาจทําใหคนใดคนหนึ่งดีขึ้น โดย
ไมทําใหคนใดคนหนึ่งเลวลง 5
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นี่เปนหลักแนวคิดและทฤษฎีเพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับผูไดรับความเสียหายไมวาจะเกิด
จากโครงการของรัฐหรือเอกชนใดๆ ก็ตาม ไมวาที่ดินนั้นจะเปนที่ดินมีเอกสารสิทธิ์หรือไมมีเอกสารสิทธิ์ เมื่อ
พิจารณาจากกระบวนการจัดหาที่ดินเพื่อจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากจะมิไดคํานึงถึงหลักการ
ดังกลาวแลว ยังไมปรากฎใหเห็นวารัฐไดมีมาตรการชดเชย ชวยเหลือ เยียวยาที่เปนรูปธรรมชัดเจน
๕.๑.๓ การขาดขอมูล ความโปรงใส และรับฟงความเห็นประชาชน
ประชาชนในพื้นที่เพิ่งรับรูวาพื้นที่ของตนอยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษในภายหลังทั้งสิ้น รวมถึง
การแกไขการจัดทําผังเมืองรวมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชน ชาวบานวังตะเคียน หมู ๔ และ หมู ๗ เพียงรับรูวา
รัฐบาลจะสรางสะพานขามแมน้ําเมยแหงที่ ๒ และมีโครงการสรางและขยายถนนผานที่ดินของชาวบานวัง
ตะเคียน แตไมไดคิดวาพื้นที่ที่ตนอาศัยและทํากินอยูนั้นจะถูกเลือกใหเปน “พื้นที่รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ”
ในขณะนั้นชาวบานไมลุกขึ้นคัดคาน เพราะคิดวาเมื่อมีถนนตัดผานที่ของตนจะทําใหมีความเจริญและสราง
โอกาสการประกอบอาชีพมากขึ้น
เพิ่งมารูวาที่ดินของตนเองตกเปนราชพัสดุและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภายหลังคําสั่ง คสช. ที่๑๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นี้เอง
กรณีชาวบานในพื้นที่ตําบลโพนสวาง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพิ่งรูวามีการดําเนินการ
แกไขผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยชุมชนไมมีสวนรวม เพิ่งรับทราบวาจะมีนิคม
อุตสาหกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่ควบคูไปกับการสรางโรงไฟฟาขยะ ตําบลสระใคร และการใชอํานาจตามมาตรา ๔๔
ใหพื้นที่สาธารณะประโยชนตําบลสระใคร ตกเปนที่ราชพัสดุ และอีกหลายตําบลไมมีขอมูลวาจะการพัฒนาใน
พื้นที่ของตนเอง สงผลใหชาวบานตองทําหนังสือคัดคานการแกไขผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและขอใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการแกไขผังเมืองกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
หนองคาย
การขาดกระบวนการรับฟงความเห็นของประชาชนเปนปญหาสําคัญ
แมวาจะมีระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๖ (หมวด ๓) ใหหนวยงานที่ประสงคจะจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษตองใหขอมูลและรับฟงความคิดเห็นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาชนในพื้นที่ และ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ แตระเบียบดังกลาวก็ไมมีอํานาจบังคับใชเทากับอํานาจของมาตรา ๔๔ การดําเนินการ
เขตเศรษฐกิจจึงเปนการใชอํานาจเบ็ดเสร็จ เพื่อเรงรัดใหการดําเนินการเขตเศรษฐกิจเปนไปอยางรวดเร็ว
ประชาชนที่อยูในประกาศเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตางพยายามเรียกรองขอใหหนวยงานรัฐใน
จังหวัดเปดเผยขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษใหกับประชาชนในพื้นที่ ทั้งในดานบวกและดาน
ลบ ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษอยางโปรงใส
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การจัดทําบัญชีคาทดแทนคารือ้ ยายตนไมและไมผลที่ถูกเขตชลประทาน โดย ทีมงานจัดการความรู ประจําป ๒๕๕๖
สํานักกฎหมาย และที่ดิน กรมชลประทาน
๙๗

๕.๑.๔ การบั่นทอนความเขมแข็งกลไกการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาและ
ปกปองทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
การที่ คสช. ออกขอกําหนดการใชที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาใหม โดยยกเวนการบังคับ
ใชระเบียบ กฎหมายทึ่ คสช. เห็นวาเปนอุปสรรคตอกิจการที่ คสช. ตองการสนับสนุนใหเกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในเชิงโครงสรางเปนการบั่นทอนความเขมแข็งกลไกการมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาและปกปองทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เนื่องจากระเบียบใหมของ คสช. ไดตัดขาดประชาชนออกไป
จากกระบวนการตัดสินใจในการใชประโยชนจากทรัพยากรสวนรวมของประเทศ
ตั้งแตรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540 เปนตนมา สังคมไทยไดบรรลุถึงฉันทามติอยางเปนทาง
ในการเปดโอกาสใหประชาชนทั้งในฐานะบุคคล ชุมชน และองคกรมีสิทธิเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปกปองทรัพยากรและสิ่งแวดลอม โดยไดมีการบัญญัติเอาไวในกฎหมายสูงสุดของประเทศในหมวดวาดวยสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน สวนในหมวดวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐก็กําหนดใหรัฐตองมีหนาที่ตอบสนอง
ต อ การมี ส ว นร ว มของประชาชนในประเด็ น การพั ฒ นาและอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อม
กฎหมายวาดวยผังเมือง การควบคุมอาคาร และขอบัญญัติทองถิ่น ตางก็เปดชองใหประชาชนผูมีสวนไดเสียเขา
ไปแสดงความคิดเห็นเพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาที่จะไมกระทบตอคุณภาพชีวิตความเปนอยู การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การที่ คสช. ออกขอกําหนดใหยกเวนการบังคับใชกฎหมายทั้งที่เปนกฎหมายจากสวนกลาง
และทองถิ่นเพื่อเปดทางใหมีกิจการที่เสี่ยงตอการสรางผลกระทบตอวิถีชวี ิต ชุมชน และสิ่งแวดลอมจึงเปนการ
ทําลายเจตนารมยของกฎหมายและฉันทามติรวมกันของสังคม นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา
ไดกลาวถึงกระแสคัดคานการออกคําสั่ง คสช. เอาไววา การดําเนินการใดก็ตามยังคงตองจัดทํารายงาน EIA
และ EHIA ในขณะเดียวกันก็กลาวสําทับอีกวาไมตองการใหประชาชนตอตานการดําเนินงานของ คสช. ดวย
“ใหมันรูบางวากฎหมายขั้นตอนนั้นเปนอยางไร รูหรือไมวาการตั้งโรงงานตองผานกี่กลไก ผานกี่กฎหมาย รู
หรือไม วันนี้ปลดล็อคผังเมืองเกา มันออกมากี่ปแลว กฎหมายผังเมืองทํามา 8 ปแลว เพิ่งมาเสร็จสมัยผมนี่
แหละ ที่เหลืออีกไมรูกี่สิบจังหวัดที่ออกมาเนี่ย ยังตอตานกันอีก ผมก็ไมเขาใจ แลวจะเอาอะไรกันอีก ผมทําให
ทานแลวไมยอมทานไมยอมรับ จะอยูกันแบบเดิมก็แลวแตทาน 6”
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คําสั่ง คสช. ที่ 3 ใหยกเวนการบังคับใชกฎหมายวาดวยผังเมืองและกฎหมายวาดว ยการ
ควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ 4 / 2559 ใหยกเวนการใชบังคับกฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวมสําหรับการประกอบกิจการบางประเภท และมุมมองของนายกรัฐมนตรี ไดกอใหเกิดความ
วิ ต กในขบวนการภาคประชาสั ง คมที่ ติ ดตามป ญ หาผลกระทบทางดานสัง คมและสิ่ง แวดล อมอัน เกิ ด จาก
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ขาวหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 'ประยุทธ'ชี้ปลดล็อคผังเมือง เพราะบางพื้นที่ตองทําโรงงาน” เขาดูไดที่
http://www.bangkokbiznews.com/mobile/view/news/684304
๙๘

โครงการพั ฒนาของหน วยงานรั ฐมาอยา งตอเนื่อง เนื่องจากเกรงวาจะทําใหมีการกอสรางโครงการที่ เ กิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางรุนแรงในพื้นที่ 7
6

๕.๑.๕ การปดกั้นสิทธิ เสรีภาพ การแสดงความเห็นของประชาชน
ผูไดรับผลกระทบและชาวบานในเขตเศรษฐกิจพิเศษยังถูกปดกั้นสิทธิ เสรีภาพ และการแสดง
ความคิดเห็น การประชุมมีทหารเขาไปหามมิใหมีการพูดคุยถึงปญหาความเดือดรอนตางๆ การจัดกิจกรรม
ตางๆ มักถูกเจาหนาที่ฝายรัฐ โดยเฉพาะทหารกองกําลังไมอนุญาตใหจัดกิจกรรม การขมขูคุกคามชาวบาน
และการเฝาติดตามแกนนํา
ตัวอยางกรณีจังหวัดตาก การสั่งมิใหชาวบานวังตะเคียน ตําบลทาสายลวด จัดประชุมหารือถึง
ปญหาความเดือดรอน โดยการมีทหารเขามาสั่งใหหยุดการประชุม เชน การประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม
๒๕๕๘ ที่วัดวังตะเคียน การนํากําลังทหารเขารังวัดพื้นที่พรอมขมขูหากชาวบานขัดขวางการรังวัดจะดําเนินคดี
การกีดกันมิใหชาวบานเขาพบนายกรัฐมนตรีระหวางการเดินทางไปอําเภอแมสอด หรือการหามชาวบานเขา
รวมกิจกรรมการประชุมตางๆ การเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลทาสายลวด ซึ่งเปนผูแทนและปากเสียง
ของชาวบานออกจากการประชุมรวมกับนายกรัฐมนตรี
การนําเสนอขอมูลขาวสารของฝายราชการกับ
นายกรัฐมนตรีแตเพียงฝายเดียว โดยไมกลาวถึงความเดือดรอนของชาวบาน ทั้งๆ ที่หนวยงานรัฐในพื้นที่ไม
สามารถอธิบายถึงรายละเอียดของการดําเนินโครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษได และการไมรับฟงปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ แตกลับขมขูแตจะใชกฎหมายเขาจัดการกับชาวบานเพียงอยางเดียว ดังนี้
- ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทหารพรานหามมิใหชาวบานประชุมหารือปญหาที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- ๒๖ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เจาหนาที่นอกเครื่องแบบเฝาติดตามชาวบาน ไมใหเดินทางไปพบ
นายกรัฐมนตรี ใน ครม.สัญจร จังหวัดเชียงใหม
- ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ทหารจาก ฉก.ร.๔ เขาปลดและฉีกทําลายปายคัดคานของชาวบาน พรอมหาม
ชาวบานชุมนุมประทวง
- ๒ กันยายน ๒๕๕๘ นายก อบต.ทาสายลวด และประธานสภาอุตสาหกรรม ถูกกีดกัน มิใหเขาประชุม
รวมกับนายกรัฐมนตรี
- ๕ กันยายน ๒๕๕๘ ทหารรวมกับเจาหนาที่ลงรังวัดที่ดิน พรอมขูชาวบานวา หากไมใหรังวัดจะจับกุม
ดําเนินคดี
- ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ชาวบานวังตะเคียนเดินทางเขารวมรับฟงการเสวนาเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตามหนังสือเชิญ แตถูกเจาหนาที่กักตัวหามเขาหองประชุม
- ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผบ.กองกําลังนเรศวร ใหชาวบานไปรวมประชุมชี้แจง โดยไมยอมรับฟง
ความเห็น และขอเสนอของชาวบาน พรอมยืนยันเดินหนาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และปฎิเสธวาการที่
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ขาวหนังสือพิมพผูจดั การ “เครือขายประชาชนฯ ทวงถามรัฐบาลจี้ยุติยกเลิกกฎหมายผังเมือง ลั่นปกหลักจนกวาจะ
ไดคําตอบ”http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000019263
๙๙

ทหารถือปนเขาไปในเคหะสถาน ไมใชขมขู คุกคามชาวบาน “ไมใหทหารถือปน แลวจะใหถือกระบองหรือ”
ชาวบานจึงพากันเดินออกจากหองประชุม
เชนเดียวกันกับกรณีจังหวัดหนองคาย หนวยงานฝายความมั่นคง สั่งหามมิใหหนวยรัฐเขารวม
การประชุมที่จัดขึ้นโดยภาคประชาสังคม การหามจัดประชุม และมีการสงเจาหนาที่ทหาร ตํารวจ เขา
สังเกตการณประชุม เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปญหาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงการเรียกแกนนําปรับทัศนคติมิให
แสดงความเห็นขัดแยงกับนโยบายของรัฐบาล
๕.๒ ผลกระทบของกระบวนการจัดหาที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในสวนของการศึกษาผลกระทบจากการดําเนินนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในครั้งนี้
เลือกพื้นที่ศึกษาหลักในพื้นที่บานวังตะเคียน ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก โดย
การใชแบบสอบถามสัมภาษณครัวเรือนผูไดรับผลกระทบที่จะสูญเสียที่ดิน สวนกรณีศึกษาอีก ๔ จังหวัดที่เหลือ
ใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร และการลงพื้นที่สัมภาษณประชาชน โดยพบผลกระทบที่เกิดขึ้นเบื้องตน ๓ ดาน
ไดแก ๑) การสูญเสียที่ดินอยูอาศัยและที่ดินการเกษตร ๒) การฟองรองดําเนินคดีขับไลชาวบานออกจากพื้นที่
และ ๓) การสูญเสียรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจ
๕.๒.๑ การสูญเสียที่ดินอยูอาศัยและที่ดินการเกษตร
๑) กรณีตัวอยางตําบลทาสายลวด ในเขตเศรษฐกิจพิเศษอําเภอแมสอด จังหวัดตาก
พื้นที่รองรับการลงทุนเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ตําบลทาสายลวดตามคําสั่งที่ ๑๗/
๒๕๕๘ ที่จะนํามาจัดสรรใหเชา ไดแก จัดสรรใหเอกชนเชา เนื้อที่ ๑,๓๔๖ ไร (แปลงที่ ๑) และจัดสรรใหการ
นิคมอุตสาหกรรม (กนอ) เชา พื้นที่ ๘๓๖ ไร (แปลงที่ ๒) รวมทั้งสองแปลง ๒,๑๘๒ ไร เบื้องตนมีผูไดรับ
ผลกระทบจํานวน ๙๗ ราย ทั้งนี้ หนวยงานรัฐยังตองการพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อสรางแหลงผลิตน้ําดิบปอนใหกับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ อีกจํานวนประมาณ ๘๐๐ ไร (ขณะที่เขียนรายงานฉบับนี้ยังไมมีความชัดเจนวาโครงการนี้
ดําเนินการอยูในความรับผิดชอบของเอกชนหรือหนวยงานรัฐหนวยงานใด) บริเวณนี้เปนที่ดินปฎิรูปที่ดินอยูใน
เขตบานวังตะเคียนหมู ๗ และกอสรางดานศุลกากรอีกประมาณ ๒๐๐ ไรเศษ
พื้นที่ทั้งสองแปลงเปนทั้งพื้นที่อยูอาศัยและใชประโยชนทางการกษตรของชาวบานวัง
ตะเคียน หมู ๔ และหมู ๗ จํานวน ๙๗ ราย งานศึกษาทําการสํารวจขอมูลรายครัวเรือนผูไดรับผลกระทบ ๖๒
ครัวเรือน (จาก ๙๗ ครัวเรือน เนื่องจากไมสามาถสืบหาผูครอบครองที่ดินไดครบทั้งหมด) ผูไดรับผลกระทบ
๖๒ ครัวเรือน มีที่ดินถือครองรวมที่อยูอาศัยและที่ดินการเกษตร รวม ๑,๙๗๖ ไร ๒ งาน ในนั้นเปนพื้นที่ที่ถูก
เพิกถอนสภาพใหตกเปนที่ดินราชพัสดุตามคําสั่ง คสช.ที่ ๑๗/๒๕๕๘ จํานวน ๑,๗๕๕ ไร ๒ งาน หรือคิดเปน
รอยละ ๘๙ ของที่ดินถือครองทําประโยชนที่มีอยูทั้งหมด โดยแตละครัวเรือนมีที่ดินถือครองเฉลี่ย ๓๑.๕ ไร ผู
ถือครองที่ดินนอยที่สุดอยูที่ ๔ ไร มากที่สุด ๑๐๓ ไร

๑๐๐

ตาราง ๕.๒ แสดงพื้นที่ผลกระทบที่ดินจากการดําเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษอําเภอแมสอด จังหวัดตาก
ในทองที่บานวังตะเคียน ตําบลทาสายลวดจํานวน ๖๒ ครัวเรือน
การใชที่ดิน
ที่อยูอาศัย
ที่ดินเกษตรกรรม
รวม

ในแปลงเพิกถอนสภาพ
๔๓ ไร ๒ งาน
๑,๗๑๒ ไร
๑,๗๕๕ ไร ๒ งาน
(รอยละ ๘๙)

ที่ดินแปลงอื่นๆ
๑๐ ไร
๒๑๑ ไร
๒๒๑ ไร
(รอยละ ๑๑)

รวมพื้นที่
๕๓ ไร ๒ งาน
๑,๙๒๓ ไร
๑,๙๗๖ ไร ๒ งาน

ผูครอบครองที่ดินที่ไดรับผลกระทบปจจุบัน ไดที่ดินมาจากการซื้อตอจากผูครอบครองใช
ประโยชนเดิม รอยละ ๔๖.๖๗ จากการสืบทอดมรดก รอยละ ๔๕.๕๖ จากการบุกเบิก รอยละ ๔.๔ และเชา
ที่ดิน รอยละ ๓.๓๓ ผูที่สืบทอดที่ดินมรดกใหขอมูลวา ไดสืบทอดมรดกที่ดินนี้มานานแลว คือ ตั้งแตประมาณป
๒๔๘๐ ๒๔๙๔ ๒๔๙๕ ๒๔๙๘ ๒๕๐๗ ๒๕๑๐ ๒๕๑๓ ๒๕๑๗ ๒๕๒๐ ๒๕๒๑ แสดงวาไดมีการบุกเบิกมาตั้งแต
กอนการประกาศปาสงวนแหงชาติ ในป ๒๕๒๔ และปาไมถาวร ป ๒๕๒๕ สวนมีผูที่ซื้อที่ดิน มาในปตาง ๆ มีทั้ง
ซื้อขายกันกอนการประกาศพื้นที่ปาไม คือ ในชวงป ๒๕๑๓ - ๒๕๒๑ และหลังจากนั้น แตก็แสดงวาการบุกเบิก
ใชประโยชนที่ดินจากผูถือครองเดิมมากอนหนาแลวเชนกัน
สําหรับการใชที่ดินทําการเกษตรสวนใหญใช
เพาะปลูกพืชไร ไดแก ขาวโพด มันสําปะหลัง ถั่วเขียว ออย รอยละ ๗๘ ทําสวน ไดแก ยางพารา รอยละ ๑๕
ทํานารอยละ ๖.๖ และที่เหลือใชเลี้ยงสัตว รอยละ ๐.๕
แมวาแปลงที่ดินดังกลาวจะเปนพื้นที่ที่เคยมีการวางแผนไวเดิมตั้งแตรัฐบาลกอนหนาแลว แต
การออกคําสั่งที่ ๑๗/๒๕๕๘ เพิกถอนสภาพใหที่ดินของรัฐประเภทตางๆ ตกเปนที่ราชพัสุด กลับมิไดมีการ
ทบทวนตรวจสอบสภาพพื้นที่กอนวา มีประชาชนใชประโยชนที่ดินอยูกอนเปนจํานวนเทาใด คนเหลานั้นเขามา
อยูอาศัยและทํากินกอนการประกาศที่ดินของรัฐหรือไม อยางไร ซึ่งปรากฎเปนขอเท็จจริงภายหลังแลววา มี
ประชาชนอยูอาศัยและทํากินอยูเต็มพื้นที่ ผลกระทบของคําสั่งดังกลาวเปนการใชอํานาจแบบเบ็ดเสร็จเขายึด
ที่ดินที่ประชาชนถือครองทําประโยชนไปใหทุนอุตสาหกรรม
๒) กรณีตัวอยางตําบลอาจสามารถ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเมือง จังหวัด
นครพนม
กรณีตําบลอาจสามารถ หนึ่งในพื้นที่กําหนดเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ดวยทําเลที่
ตั้งอยูใกลักับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ ๓ ซึ่งเปนสะพานเชื่อมพรมแดนระหวางจังหวัดนครพนมของ
ประเทศไทยกับแขวงคํามวน สปป.ลาว จึงเปนพื้นที่เปาหมายที่รัฐตองการใชประโยชนที่ดิน โดยลาสุด
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ กําหนดใหที่
สาธารณประโยชนโคกภูกระแต พื้นที่ 1,86๐ ไร (จากพื้นที่ทั้งหมด 2,9๓๘ ไร) เปนนิคมอุตสาหกรรม และ

๑๐๑

เตรียมเสนอ คสช. ใชมาตรา 44 เพิกถอนสภาพที่สาธารณประโยชนแลวโอนเปนที่ราชพัสดุ 8 เพื่อนําที่ดินมา
จัดสรรใหการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) และเอกชนเชาทําประโยชนสําหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชนโคกภูกระแต ครอบคลุมพื้นที่ ๔ หมูบาน ไดแก บานหอม หมู
๑ หมู ๑๑ บานไผลอม หมู ๔ และบานอาจสามารถ หมู ๖ ในตําบลอาจสามารถ อําเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม มีเนื้อที่ตามหนังสือสําคัญที่หลวง จํานวน ๒,๙๓๘-๒-๔๗ ไร ในนั้นเปนที่ดินอยูอาศัยของชาวบาน
จํานวนประมาณ ๕๒ ราย รวมที่ดินอยูอาศัยประมาณ ๕๔๗ ไร โดยชาวบานไดเริ่มเขามาอาศัยอยูในพื้นที่นี้
(โคกภูกระแต) ตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๘๔ บางรายมีเอกสาร ส.ค.๑ ออกในป ๒๔๙๘ และใบแจงการครอบครองที่ดิน
(น.ส.๒) ออกในป ๒๕๐๑ โดยไดปลูกสรางบานเรือนและทําประโยชนในที่ดินดังกลาวมาอยางตอเนื่อง และในป
๒๕๑๔ ทางราชการไดออกเอกสารสิทธิ์ (น.ส.๓ ก และ น.ส.๓ ข) ใหแกชาวบาน แตตอมาในป ๒๕๑๗
ผูใหญบานในขณะนั้น ไดมาขอเอกสารสิทธิ์จากชาวบานทั้งหมด โดยอางวาจะนําไปออกเปนโฉนดให เวลาผาน
ไป โดยที่ชาวบานก็ยังไมไดรับใบโฉนด กระทั่งในป ๒๕๒๑ ราชการไดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.)
เปนพื้นที่สาธารณประโยชนที่ราษฎรใชรวมกัน โดยมีแนวเขตทับที่ดินอยูอาศัยของชาวบาน แมวาทางองคกร
ปกครองทองถิน่ (สภาตําบลอาจสามารถและผูใหญบาน) จะเคยรองเรียนไปยังผูวาราชการจังหวัดและนายกรัฐ
รัฐมนตรี เมื่อป ๒๕๓๘ – ๒๕๓๙ กรณีการประกาศที่สาธารณประโยชนทับที่อยูอาศัยของชาวบาน แตทาง
ราชการก็ไมมีการดําเนินการใดๆ และชาวบานเองก็มิไดติดตามเรื่องนับจากนั้นมา
เมื่อรัฐตองการที่ดินผืนใหญ ชาวบานกลุมนี้จึงกลายเปนอุปสรรคของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ รัฐจึงตองเคลียรออกไปจากพื้นที่ โดยในพื้นที่นี้เปนพื้นที่แรกที่รัฐใชวิธีการฟองรองดําเนินคดีกับชาวบาน
ที่อาศัยอยูในแปลงที่สาธารณประโยชนโคกภูกระแตดังกลาว
๓) กรณีตัวอยางตําบลโปงผา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย
ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม
๒๕๕๙ กําหนดใหที่ราชพัสดุเนื้อที่ ๘๗๐-๓-๕ บริเวณบานน้ําจํา หมู ๕, หมู ๑๑ และบานจอง หมู ๑ ตําบลโปง
ผา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เปนพื้นที่การดําเนินการตามนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น แมแปลง
ที่ดินดังกลาวจะเปนที่ดินราชพัสดุ แตมีการใชประโยชนของประชาชนในตําบลโปงผาเพาะปลูกยาสูบมาตั้งแต
ป ๒๕๑๕ หรือราว ๔๔ ปมาแลว ปจจุบันมีชาวบานจํานวน ๕๑ ราย ที่ใชประโยชนที่ดินโดยการเชาทําไรยาสูบ
รวมเนื้อที่ ๔๙๘ ไร ที่ดินแปลงดังกลาวเปนพื้นที่ขอใชประโยชนของโรงงานยาสูบ และจัดสรรโควตาใหกับ
ชาวบานในตําบลโปงผาเพาะปลูกยาสูบ พื้นที่นี้เปนพื้นที่ปลูกยาสูบพันธุเวอรจีเนียที่ดีที่สุดของประเทศไทย
และมีการเพาะปลูกยาสูบมานานกวา ๗๐ ป

8 ขาวหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เชาถึงที่
http://www.thansettakij.com/2016/03/01/33602
๑๐๒

๕.๒.๒ การฟองดําเนินคดีขับไลชาวบานออกจากพื้นที่
การฟองดําเนินคดีขับไลชาวบานออกจากพื้นที่ เพื่อนําที่ดินมาดําเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เกิดขึ้นในกรณีเขตเศรษฐกิจนครพนม ในบริเวณพื้นที่สาธารณประโยชนโคกภูกระแต ตําบลอาจสามารถ
จังหวัดนครพนม โดยอัยการไดยื่นฟองตอศาลจังหวัดนครพนม เมื่อเดือนธันวาคม 2557 – มกราคม 2558
กลาวหาชาวบาน 14 คน ในขอหาบุกรุก ครอบครองที่สาธารณประโยชน และยื่นฟองเพิ่มเติมในเวลาตอมา
รวมชาวบานถูกฟองทั้งสิ้น 33 ราย จําเลยใหการรับสารภาพ และศาลมีคําพิพากษาจําคุก 2 ป 6 เดือน แลว 2
ราย ทั้งนี้ ศาลไดพยายามใหทั้งสองฝาย คือ จังหวัดนครพนม และจําเลย เขากระบวนการไกลเกลี่ยเพื่อระงับขอ
พิพาท แตจังหวัดนครพนมปฏิเสธที่จะไกลเกลี่ย และใหคดีความเปนไปตามกระบวนการทางกฎหมาย ศาลจึงมี
คําสั่งใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมเขาตรวจรังวัดการถือครอง
ที่ดินพิพาทของจําเลยทั้งหมดตาม
ขอเท็จจริง เพื่อเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาคดี 9
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ชาวบานที่ตกเปนจําเลยดังกลาว ถูกฟองในขอหากระทําความผิดฐาน “กอสราง แผวถาง หรือ
เผาปา หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการทําลายปา หรือเขายึดถือ หรือครอบครองปาเพื่อตนเองหรือ
ผูอื่น ตาม พรบ.ปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ และเขาไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการกนสรางหรือเผา
ปา กระทําดวยประการใดใหเปนการทําลาย หรือทําใหเสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ราบ ในบริเวณที่
รัฐมนตรีประกาศหวงหามในราชกิจจานุเบกษา หรือทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน ตาม
พรบ.ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๙” (บันทึกการจับกุม นางอูทอง ราชวงษอุระ อายุ ๕๑ ป ลงวันที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๕๗ นางอูทอง เปนบุตรของนายอุดร ราชวงษอุระ ซึ่งเคยเปนผูครอบครองเอกสารสิทธิ์ น.ส.๓ ก
ทีด่ ินแปลงที่อยูอาศัยในปจจุบัน)
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แผนที่ ๕.๑ แสดงแปลงที่ดินสาธารณะประโยชนโคกภูกระแต

ชาวบานผูตกเปนจําเลย
นางสิมมาลา หงษามนุษย หนึ่งในจําเลยผูถูกฟองบุกรุกที่สาธารณะประโยชนโคกภูกระแตเลา
วา ตนเปนญาติของนายอุดร ราชวงษอุระ (ปจจุบันเสียชีวิตแลว) นายอุดรเปนผูครอบครองที่ดินที่นางสิมมาลา
เอาศัยอยู ที่ดินผืนนี้พอแมนายอุดรเปนผูมาบุกเบิกครอบครอง ราวป ๒๔๘๓ ตอมาในป ๒๕๑๔ นายอุดร ไดรับ
เอกสารสิทธิ น.ส.๓ เนื้อที่ทั้งหมด ๔ ไร จํานวนสองแปลง ปจจุบันเหลืออยู ๒ ไร เนื่องจากถูกนําไปกอสราง
โรงพยาบาลจิตเวช ๒ ไร และบางสวนยังถูกใชกอสรางสะพานมิตรภาพ ปจจุบันมีชาวบานอาศัยอยูดวยกัน ๕
ครอบครัว รวมทั้งนางอูทอง ราชวงษอุระ บุตรนายอุดร

นางสิมมาลา หงษามนุษย (กลาง) แสดงหนังสือรับรองการทําประโยชนจากที่ดิน (น.ส.3) ที่ถูกเก็บกลับคืนไป
ภาพจากประชาไท โดย กองภพ อารีราษฎร เผยแพรเมื่อ วันจันทร, 16 พฤศจิกายน 2558
๑๐๔

แมวาเอกสารสาร น.ส.๓ ของนายอุดร จะถูกเก็บคืนไป ตั้งแตป ๒๕๑๗ แตนางสิมมาลา และ
ครอบครัวอื่นๆ ยังคงอาศัยอยูบนที่ดินผืนนี้ตอเนื่องเรื่อยมา โดยไมทราบวาที่ดินที่ตนอาศัยอยูไดมีการออก
หนังสือสําคัญที่หลวงทับซอน และถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ น.ส.๓ จนกระทั่งป ๒๕๓๗ จึงรับรูวาที่ดินที่ตนอาศัย
อยูไดถูกถอนเอกสารสิทธิ์ไปแลว
“จนมีทหารออกมาจับเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ ตํารวจ ทหาร พรอมฝายปกครอง
กํานัน ผูใหญบาน อบต. ปลัดตําบล ราว ๒๐ – ๓๐ คน มาจับชาวบานไป ๕ หลังคาเรือน เอาปนมาจี้จับชาวบาน
ไปเลย ยังไมตื่นกันก็มี จากนั้นก็พาชาวบานไปสถานีตํารวจอําเภอเมืองนครพนม แตตอนไปไมรูวาทหารจะพา
ไปสถานีตํารวจ บอกวาจะพาไปกรมที่ดิน ทหารเต็มสถานีตํารวจกั้นชาวบานไวหมด เหมือนกับชาวบานคา
ยาบา คาไมพยุง หรือฆาคนตาย ตอนนั้นไมรูวาตัวเองถูกจับเรื่องอะไร วันนั้นจับชาวบานไปจํานวน ๑๔ คน ถูก
ควบคุมตัวไวที่สถานีตํารวจ จากนั้นตํารวจเอาเอกสารมาใหเซ็นอะไรไมรู ตํารวจบอกวาเซ็นปฎิเสธวาไมไดบุก
รุก จากนั้นใหชาวบานหาคนมาประกันตัว ชาวบานไมรูวาจะใหใครมาประกันตัวให สุดทายนายก อบต. ไป
ประกันตัวให”
๕.๒.๓ การสูญเสียรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจ
จากกรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก คณะผูศึกษาไดเก็บขอมูลจาก
แบบสอบถามรายครัวเรือนของผูไดรับผลกระทบบานวังตะเคียน (หมู ๔, ๗) ตําบลทาสายลวด จํานวน ๖๒
ครัวเรือน มีผูใหขอมูลรายได จํานวน ๔๘ ครัวเรือน พบวา ในป ๒๕๕๗ มีรายไดเฉลี่ยจากการขายผลผลิต
การเกษตรทั้งหมด รวมประมาณ ๒๖๖,๗๒๙ บาทตอครัวเรือนตอป (รายไดต่ําสุดอยูที่ ๑๕,๐๐๐ บาท สูงสุดอยู
ที่ ๗๖๓,๐๐๐ บาทตอครัวเรือน) รายไดดังกลาวมาจากการผลิตที่ไดจากที่ดินที่อยูในพื้นที่รองรับการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๒๒๕,๖๐๔ บาทตอครัวเรือนตอป หรือคิดเปนรอยละ ๘๔.๖ ของรายไดที่ไดรับจาก
การผลิตเกษตรกรรมทั้งหมด ซึ่งจะสูญเสียไปพรอมกับที่ดิน
ตาราง ๕.๓ แสดงรายไดจากการใชประโยชนที่ดินถือครองของครัวเรือนผูไดรับผลกระทบ
กรณีบานวังตะเคียน ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
รายไดการผลิต ๔๘ ครัวเรือน
รายไดจากการทําไร
รายไดจากการทําสวน
รายไดจากการทํานา
รายไดจากการเลี้ยงสัตว
รวม
เฉลี่ย

แปลงที่ดินตาม
คําสั่ง ๑๗/๕๘
๙,๗๘๖,๕๐๐
๕๖๕,๐๐๐
๓๖๐,๕๐๐
๑๑๗,๐๐๐
๑๐,๘๒๙,๐๐๐
๒๒๕,๖๐๔.๑๗
(๘๔.๖%)

ที่ดินที่แปลงอื่น รวม
๑,๖๔๕,๐๐๐
๑๘๙,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐
๑,๙๗๔,๐๐๐
๔๑,๑๒๕.๐๐
(๑๕.๔%)

๑๑,๔๓๑,๕๐๐
๗๕๔,๐๐๐
๕๐๐,๕๐๐
๑๑๗,๐๐๐
๑๒,๘๐๓,๐๐๐
๒๖๖,๗๒๙.๑๗
(๑๐๐%)

๑๐๕

ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดตาก ป ๒๕๕๖ ของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนของจังหวัดตากรวมอยูที่ ๒๐๔,๒๔๐ บาทตอป (เดือนละ
๑๗,๐๒๐ บาทตอครัวเรือน) ในขณะที่เกษตรกรที่เปนเจาของที่ดินมีรายไดอยูที่ ๒๒๕,๖๐๔ บาทตอป แสดงวา
ชาวบานวังตะเคียนมีรายไดเฉลี่ยเฉพาะจากการผลิตการเกษตรสูงกวารายไดเฉลี่ยรวมของครัวเรือนในจังหวัด
ตาก การสูญเสียที่ดินดังกลาวจึงเทากับการสูญเสียรายไดหลักของครอบครัว และดวยราคาที่ดินที่สูงขึ้นจึงยาก
ที่พวกเขาเหลานั้นจะสามารถไดที่ดินที่อื่นมาทดแทนคืนไดยาก
สวนในกรณีตําบลโปงผา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ที่ดินที่รัฐตองการใชประโยชนเขต
เศรษฐกิจพิเศษ คือ พื้นที่เพาะปลูกยาสูบเปนวัตถุดิบใหกับโรงงานยาสูบมานานกวา ๗๐ ป พื้นที่ดังกลาวเปน
พื้นที่ปลูกยาสูบพันธุเวอรจิเนียที่คุณภาพดีที่สุดของประเทศ โดยฤดูเพาะปลูกป ๒๕๕๘/๒๕๕๙ โรงงานยาสูบ
ไดจัดสรรโควตาปลูกยาสูบ ใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกยาสูบตําบลโปงผา จํานวน ๒๗ ราย โควตาสวนนี้ยัง
กระจายออกไปใหกับรายอื่นๆ อีก รวมเปนผูเพาะปลูกทั้งหมด ๕๑ ราย คิดเปนจํานวนโควตาเพื่อผลิตยาแหงสง
ขายใหกับสถานียาสูบเวียงพาน รวมประมาณ ๑๒๙,๐๐๐ กิโลกรัม คิดเปนมูลคารวมประมาณ ๑๕ ลานบาท
(คิดที่ราคารับซื้อเฉลี่ย ๑๑๖ บาทตอกิโลกรัม) สรางรายไดใหกับสมาชิกกลุมในฤดูเพาะปลูกป ๒๕๕๘/๒๕๕๙
คิดเปนรายไดสุทธิรวมประมาณ ๘,๒๖๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายไดสุทธิเฉลี่ยประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาทตอราย
(รายไดเฉลี่ยต่ําสุดอยูที่ ๕๐,๐๐๐ บาท สูงสุด ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท) หลังเก็บเกี่ยวยาสูบแลวชาวบานจะปลูก
ขาวโพดเปนรายไดเสริม สําหรับฤดูเพาะปลูกที่ผานมา มีรายไดสุทธิรวมประมาณ 1,9๕๐,๐๐๐ บาท รวมมูลคา
รายไดสุทธิจากยาสูบและขาวโพดประมาณ ๑๐,๒๑๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเปนรายไดเฉลี่ยสุทธิประมาณ
๓๖๕,๐๐๐ บาทตอรายตอป รายไดเหลานี้จะสูญหายไปทันที หากรัฐยึดเอาที่ดินผืนนี้ไป

๑๐๖

