แถลงการณ์ ฉบับที่ ๒๔
เรายอมถอย ๒ ก้าว เพือ่ สร้ างบรรยากาศการทางาน และพิสูจน์ ความจริงใจของรัฐบาล
นับตั้งแต่วนั ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่พวกเราได้ปักหลักชุมนุมเรี ยกร้องให้รัฐบาลเร่ งแก้ไขปั ญหาความ
เดื อดร้ อนให้แก่พวกเรา ซึ่ งการเคลื่ อนไหวครั้งนี้ เป็ นการเคลื่ อนไหวครั้งที่ ๘ นับตั้งแต่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ ชิ น
วัต ร เข้า มาบริ ห ารประหารเทศ ตลอดช่ ว ง ๕ วัน ที่ ผ่ า นมา รั ฐ บาลได้ม อบหมายผูแ้ ทนคื อ รองเลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรี (นายสุ ภรณ์ อัตถาวงศ์) มาประสานงานกับพวกเราหลายครั้ง
ครั้งหลังสุ ดคือเมื่อวานนี้ (วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖) ซึ่งเหมือนจะได้ขอ้ สรุ ปหลายเรื่ อง แต่ในทาง
ข้อเท็จจริ งแล้ว พวกเราพบว่ามีการบิดเบือนสาระสาคัญในหลายเรื่ อง โดยเฉพาะประเด็นปั ญหาทั้ง ๔ เรื่ อง ซึ่งตก
ลงร่ วมกันแล้วว่าจะถูกนาเข้าสู่ การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรี แต่มีการบิดเบือน ดังนี้
๑. กรณี ปัญหาเขื่อนปากมูล รัฐบาลไม่ได้นามติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ และมติที่
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เข้าสู่ การพิจารณาในการประชุม ครม. ( ๑๔ พ.ค.๕๖) แต่เป็ นการตั้ง
เรื่ องใหม่ ซึ่ งเป็ นการละเมิดข้อตกลง (รายละเอียดประกอบตามเอกสารเผยแพร่ )
๒. กรณี โครงการนาร่ องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่ ๕ ชุ มชน รัฐบาลไม่ได้นามติที่ประชุ มเมื่อวันที่ ๒๗
มีนาคม ๒๕๕๖ เข้าสู่ การพิจารณาในการประชุ ม ครม. (๑๔ พ.ค.๕๖) แต่เป็ นการตั้งเรื่ องใหม่ (รายละเอียด
ประกอบตามเอกสารเผยแพร่ )
๓. กรณี การขออนุ ญาตก่อสร้ างอาคารของโครงการบ้านมัน่ คง รั ฐบาลไม่สามารถนาเรื่ องเข้าสู่ การ
พิจารณาในการประชุม ครม. (๑๔ พ.ค.๕๖) ได้ เพราะติดขัดอยูท่ ี่กระทรวงมหาดไทย
นอกจากนี้การแก้ไขปั ญหาในกลไกของอนุกรรมการชุ ดต่าง ๆ นั้น ก็เป็ นแค่เพียงได้กาหนดวันประชุม
เท่านั้นเอง ซึ่ งยังไม่มีหลักประกันได้วา่ ปั ญหาความเดือดร้อนของพวกเราจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็ นรู ปธรรม
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม (ขปส.) ขอยืนยันว่า การชุ มนุ มเรี ยกร้ องครั้งที่เป็ นครั้งที่ ๘
แล้ว และที่ผ่านมาพวกเราก็เชื่ อใจ และไว้วางใจ พร้ อมทั้งเปิ ดโอกาส สร้ างบรรยากาศ ต่อการทางานเพื่อการ
แก้ไขปั ญหา ด้วยการยุติการชุ มนุ มแล้วเดิ นทางไปรอคอยความหวังที่บา้ น แต่สุดท้าย คาสัญญา ข้อตกลงที่มีอยู่
นั้น ก็ถูกแช่แข็งก็ถูกละเลย ขณะที่ความรุ นแรงในพื้นที่ก็เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น กรณี นายเด่น คาแหล้ และ
ภรรยา ที่ตอ้ งจาคุก จากการยัดเยียดข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าผาผึ้ง จังหวัดชัยภูมิ และการ
บังคับคดีชาวบ้านโคกโตนด จังหวัดภูเก็ต ที่จะมีข้ ึนในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งนายดิเรก กองเงิน ที่
อัยการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นดั ส่ งฟ้ องในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นอกจากนี้ ยงั เป็ นช่วงที่จะต้องเริ่ มเปิ ดเขื่อน
ปากมูลในเดือนพฤษภาคม เพื่อให้ปลาเดินทางเข้ามาสู่ แม่น้ ามูน เพื่อให้คนหาปลาสามารถประกอบอาชี พได้
เหล่ านี้ คือปั ญหาหลัก ๆ ที่ ยืนยันว่า หากรั ฐบาลไม่เร่ งดาเนิ นการให้ยุติและเป็ นรู ปธรรม โดยเร็ ว พวกเราก็ไม่
สามารถเชื่อคาสัญญาของรัฐบาลได้
การประกาศยอมถอย ๒ ก้าว ในครั้งนี้ เป็ นการตัดสิ นใจที่ยากลาบาก จากเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ดังนี้

๑. พวกเราขอเปิ ดการเจรจากับรัฐบาลโดยมีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน แต่รัฐบาลไม่ยอมเปิ ดการเจรจา
กลับเปิ ดการหารื อซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.เฉลิม อยูบ่ ารุ ง) นี่คือการถอยก้าวที่ ๑
๒. พวกเรายืนยันว่า จะต้องนากรณี ประเด็นปั ญหาทั้ง ๔ เรื่ องเข้าสู่ การพิจารณาในการประชุม ครม. ใน
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แต่สุดท้ายมีเพียงแค่ ๑ กรณี เท่านั้นที่คาดว่าจะสามารถพิจารณาได้ ส่ วนอีก ๓ กรณี
ไม่สามารถนาเข้าพิจารณาได้ทนั ในการประชุม ครม. ครั้งนี้ นี้คือการถอยก้าวที่ ๒
พวกเรายืนยันว่าการชุ มนุ มครั้งนี้ จึงเป็ นการติดตามการแก้ไขปั ญหาครั้งที่ ๘ ในรัฐบาลชุดปั จจุบนั ซึ่ ง
แม้ว่ารั ฐบาลจะเปิ ดโอกาสให้มีการหารื อขึ้ น ระหว่า งตัวแทนของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่ เป็ นธรรม
(ขปส.) กับตัวแทนรัฐบาลหลายครั้งนั้น ก็เป็ นเพียงแค่การตกลงในแนวทางการดาเนิ นงานเท่านั้น ไม่ใช่การแก้ไข
ปัญหา ที่จะทาให้เกิดรู ปธรรมแต่อย่างใด
และเนื่องด้วยในช่วงวันที่ ๑๒ และ ๑๓พฤษภาคม ๒๕๕๖ นี้ เป็ นช่วงงานวันพืชมงคล ซึ่งจะมีพระราช
พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยจะมีการใช้เส้นทางถนนราชดาเนินเป็ นเส้นของขบวนเสด็จไปยังพระราชพิธี
ประกอบกับได้มีความคืบหน้าในแนวทางในการดาเนิ นงานเพื่อแก้ไขปั ญหาพอสมควร
เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกในการรั กษาความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็ นการสร้ างบรรยากาศในการ
ทางานและประสานงานร่ วมกันให้ลุล่วงตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี ในระหว่างรอฟั งผลพิจารณาการประชุ ม
การแก้ไขปั ญหา และเนื่ องด้วยสั ปดาห์ หน้า จะมี ก ารประชุ มคณะอนุ กรรมการหลายชุ ดตลอดทั้ง สั ปดาห์ จึ ง
จ าเป็ นต้อ งย้า ยจุ ด ที่ ต้ ัง การชุ ม นุ ม ใหม่ โดยพวกเราจะเคลื่ อ นไปปั ก หลัก ชุ ม นุ ม อยู่ บ ริ เวณริ มคลองข้า ง
กระทรวงศึกษาธิการ แทนที่ชุมนุมเดิม
อย่างไรก็ตาม พวกเราขอเรี ยนไปยังผูเ้ กี่ยวข้องให้ทราบร่ วมกันว่า การประกาศถอย ๒ ก้าวในครั้งนี้ เป็ น
การแก้ไขปั ญหาภาพพจน์ของรัฐบาล เท่านั้น ไม่ใช่การแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของพวกเรา รัฐบาลรุ กคืบและ
กดดันพวกเรามากแล้ว และหวังว่าจะไม่เกิดสภาพเช่นนี้ อีก รัฐบาลควรมุ่งมัน่ และเร่ งรี บแก้ไขปั ญหาของพวกเรา
ให้เป็ นไปตามข้อสรุ ปของที่ประชุมตามที่ตกลงกันไว้ต่างหาก น่าจะเป็ นแนวทางที่ถูกต้อง
พวกเราขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม (ขปส.) ขอยืนยันมาอีกครั้งว่า เราจะยังคงปั กหลัก
ชุ มนุ มอย่างสงบ ต่อไป จนกว่าการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้ อนของพวกเราจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็ นรู ปธรรม
จึงจะพิจารณาว่าจะมีการดาเนินการต่อไป ในรู ปแบบใด
ด้วยความเชื่อมัน่ ในพลังประชาชน
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม (ขปส.)
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หน้าทาเนียบรัฐบาล

