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ขอให้จริงใจ เร่งแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

ตามที่ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ซึ่งเป็นเครือข่ายของเกษตรกรรายย่อยและคนจนที่ได้
รับผลกระทบจากการพัฒนาประเทศที่ผิดพลาดในอดีต ประกอบด้วย เครือข่ายสลัม ๔ ภาค , สหพันธ์เกษตรกรภาค
เหนือ (สกน.) , เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.) , สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูล (สคจ.) , เครือข่ายชุมชนเพื่อ
การปฏิรูปสังคมและการเมือง(คปสม.), เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด (คปบ.) ,สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)
,เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา ,เครือข่ายสิทธิสถานะบุคคล และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล อันเป็น
ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ปัญหาที่เกิดจากการสร้างเขื่อน ปัญหาการไร้สิทธิสถานะและชาติ
พันธ์ ปัญหาจากเหมืองและโรงไฟฟ้า ปัญหาการทำเกษตรพันธสัญญา รวมทั้งปัญหาความไม่เป็นธรรมจาก
กระบวนการยุติธรรม ทั้งจากชนบทและคนจนในเมืองได้ร่วมกันเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง
ที่ผ่านมาในช่วงของการยุบสภาและอยู่ในช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พวกเราได้
จัดเวทีสัญญาประชาคมพบพรรคการเมืองขึ้น เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในงานดังกล่าว
ได้มีพรรคการเมืองหลายพรรคส่งตัวแทนเข้าร่วมเวที ซึ่งรวมทั้งพรรคเพื่อไทย โดยหัวหน้าพรรคได้มอบหมายให้นาย
ปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นตัวแทนไปรับข้อเสนอของประชาชน และได้ลงนามในสัญญา
ประชาคม ท่ามกลางสักขีพยานคือประชาชนกว่า ๒,๐๐๐ คน และสื่อมวลชนจากหลากหลายสำนัก
หลังการเลือกตั้งซึ่งพรรคเพื่อไทยได้รับเสียงข้างมากให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ขบวนประชาชนเพื่อ
สังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) และองค์กรสมาชิกทั่วประเทศได้ส่งไปรษณียบัตรถึงฯพณฯ พร้อมทั้งยื่นหนังสือผ่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดและสำนักงานสาขาพรรคประจำจังหวัดต่าง ๆ เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการผลักดันการแก้ไขปัญหาเพื่อ
ให้พรรคเพื่อไทยนำไปบรรจุไว้เป็นนโยบายของรัฐบาล
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ พวกเราได้เดินทางด้วยขบวนรถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ จากภาคเหนือ ภาคอีสาน
ภาคใต้ รวมทั้งคนจนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าเจรจากับตัวแทนของพรรคเพื่อไทยซึ่งมีนายปลอดประสพ
สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรคและคณะร่วมเจรจากับตัวแทนของ ขปส. เพื่อร่วมกันจัดทำร่างนโยบายของรัฐบาลสำหรับ
เสนอต่อรัฐสภา ทำให้ประเด็นปัญหาของคนจนหลายเรื่องถูกบรรจุไว้ในนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ นโยบายข้อ ๔.
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต (ข้อ๔.๕. .....นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม ข้อย่อยที่ ๔.๕.๒ การให้โอกาส
ประชาชนที่มีฐานะยากจนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง.....) ข้อ ๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ข้อ๕.๑ ......สนับสนุนการจัดการอย่างมีส่วนร่วมและให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันในลักษณะที่ทำให้คนมีภารกิจดูแลป่าให้
มีความยั่งยืน โดยการปรับปรุงกฎหมายป่าไม้ 5 ฉบับให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ..... ข้อ ๕.๔ สร้างความเป็นธรรม
และลดความเลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากร.....
.....ให้มีการกระจายสิทธิที่ดินอย่างเป็นธรรมและ
ยั่งยืน โดยใช้มาตรการทางภาษีและจัดตั้งธนาคารที่ดินให้แก่คนจนและเกษตรกรรายย่อย...... .....ปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาการดำเนินคดีโลกร้อนกับคนจน......) และนโยบายข้อที่
๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดิน (ข้อ ๘.๒.๒ ....ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือคนจน
และคนด้อยโอกาส....) อันเป็นผลผูกพันให้รัฐบาลต้องดำเนินการ

จากนั้นในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ได้มีการเจรจาที่ทำเนียบรัฐบาลระหว่างรัฐบาลกับตัวแทนของขบวนการ
ประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์) เป็น
ประธานการเจรจา ซึ่งได้มีข้อสรุปกันในหลักการเรื่องโฉนดชุมชน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน การแก้ไขปัญหา
ที่อยู่อาศัย และกรณีปัญหาความเดือดร้อนอื่นๆว่าจะดำเนินการสานต่อการแก้ไขปัญหา โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการ
อำนวยการเพื่อเป็นกลไกหลักในการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ได้เข้าพบ ฯพณฯนายก
รัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ที่สนามบินกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นข้อเรียกต่อนายกรัฐมนตรีอีก
ครั้งหนึ่ง โดยวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ได้ลงนามในคำสั่งสำนัก
นายกรัฐมนตรีที่ ๑๕/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม โดยมี
รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชยั ดิษฐ และต่อมาเป็น ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง) เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีการ
แต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นอีกจำนวน ๑๐ คณะ เพื่อใช้ดำเนินการแก้ไขปัญหา แต่กลไกเหล่านั้นก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้
ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ได้เจรจากับนายกรัฐมนตรี
และมีข้อสรุปร่วมกันว่า “นายกรัฐมนตรีจะเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการภายในเดือนกลางพฤศจิกายน ๒๕๕๕" แต่
จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่การเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการ ขึ้นเลย
ความล่าช้า อันเกิดจากความไม่ตั้งใจ และไม่จริงใจของรัฐบาล ทำให้ปัญหาต่าง ๆ ไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่ง
สามารถ ประมวลสรุปได้ ๓ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑. การไม่ทำตามนโยบายของรัฐบาล ที่แถลงต่อรัฐสภา ดังนี้
๑.๑ นโยบายข้อ ๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ข้อ๔.๕. .....นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม ข้อ
ย่อยที่ ๔.๕.๒ การให้โอกาสประชาชนที่มีฐานะยากจนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง.....
๑.๒ นโยบายข้อ ๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ๕.๑ ......สนับสนุนการจัดการอย่าง
มีส่วนร่วมและให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันในลักษณะที่ทำให้คนมีภารกิจดูแลป่าให้มีความยั่งยืน โดยการปรับปรุงกฎหมาย
ป่าไม้ 5 ฉบับให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ.....
๑.๓
นโยบายข้อ
๕. ๔
สร้างความเป็นธรรมและลดความเลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากร..... .....ให้มีการกระจายสิทธิที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน โดยใช้มาตรการทางภาษีและจัดตั้งธนาคารที่ดิน
ให้แก่คนจนและเกษตรกรรายย่อย......ผลักดันกฎหมายในการรองรับสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร ที่ดิน น้ำ ป่า
ไม้ และทะเล .....ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาการดำเนินคดีโลก
ร้อนกับคนจน......
๑.๔ นโยบายข้อที่ ๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดิน (ข้อ ๘.๒.๒ ....ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อ
การคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อยโอกาส....) ซึ่งเป็นผลผูกพันให้รัฐบาลต้องดำเนินการ แต่รัฐบาลไม่ดำเนินการ
กลุ่มที่ ๒. ปัญหาที่ได้ขอ้ ยุติแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยมีกรณีปัญหาทีไ่ ด้ข้อยุติแล้ว ดังนี้ (๑)
การแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล (๒) การดำเนินการจัดซื้อที่ดินพื้นที่นำร่อง ธนาคารที่ดิน (๓) การออกเลขที่และทะเบียน
บ้านให้กับชุมชนเมือง (๔) การคุ้มครองพื้นที่ ที่ผ่านการอนุมัติให้จัดทำโฉนดชุมชน กรณีปญ
ั หาที่ได้มีข้อยุติเป็นมติ
คณะอนุกรรมการ และข้อตกลงในการเจรจาแล้ว ซึ่งรัฐบาลจะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้ปฏิบัติการได้ แต่รัฐบาลกลับแช่แข็งข้อตกลงนี้ไว้
กลุ่มที่ ๓. กลไก (อนุกรรมการ) ไม่ทำหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหา กลไกการแก้ไขปัญหาในรูปของอนุกรรมการฯ ที่
มีการแต่งตั้งแล้ว (ลงนามเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕) แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ได้
๓.๑ อนุกรรมการที่ยังไม่มีการประชุมเลย ดังนี้ (๑) อนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่สาธารณะประโยชน์และที่ดิน
เอกชนปล่อยทิ้งร้าง (๒) อนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๓.๒ อนุกรรมการที่ดำเนินการล่าช้า ซือ้ เวลาและไม่สามารถแก้ไขปัญหา ได้ มีดังนี้ (๑) อนุกรรมการแก้ไข
ปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล (๒) อนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ (๓) อนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลก
ระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ฯ (๔) อนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ฯ
ดังนั้นพวกเราขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมาติดตาม เพื่อ
เร่งรัดให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาของพวกเราให้เป็นรูปธรรม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์อนันต์ ช่วงธรรม)
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)

