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“ทวงคืนผืนป่า” คือหนึ่งในนโยบายของรัฐบาล คสช. ภายใต้การน�าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีเป้าหมายเพื่อ 
“คืนความสุขและความเป็นธรรม” ให้กับประชาชนคนไทย เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 นโยบายดังกล่าว
เป็นอีกนโยบายหน่ึงที่ได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมาก โดยมีแนวคิดหลักจะเรียกคืนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 
ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง หรือน�ามาใช้ผิดวัตถุประสงค์ของการจัดสรรที่ดินเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนที่ท�ากิน 
ของเกษตรกรในอดีต 

มลูเหตสุ�าคญัของการทวงคนืผนืป่ามาจากการทีส่ดัส่วน 
พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยลดลงเหลือเพียงร้อยละ 32  
ในปัจจบุนั ภาครฐัจงึก�าหนดแผนแม่บทการพทิกัษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ ทีมี่เป้าหมายทวงคนืผนืป่าให้เพิม่กลบัมาเป็นอย่างน้อย
ร้อยละ 40 ภายใน 10 ปี โดยก�าหนดวัตถุประสงค์ ในการ
ด�าเนินงานเป็น 3 ระยะ คือ

1)  เพือ่หยดุยัง้การตดัไม้ท�าลายป่าและทวงคนืผืนป่า
จากผูบ้กุรกุ ครอบครอง ให้ได้ตามเป้าหมายทีก่�าหนดภายใน 
1 ปี

2)  เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม ้
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืน ภายใน 2 ปี

3)  เพื่อฟื ้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าเป้าหมายทั่วทั้ง

ประเทศให้มีสภาพที่สมบูรณ์ภายใน 2 – 10 ปี

ในระยะแรกของการด�าเนินการจะมุ่งเป้าไปที่การ
จัดการแก้ปัญหากบักลุ่มนายทนุใหญ่ และผู้มอีทิธิพลทีเ่ข้าไป
บกุรุกพ้ืนทีป่่าไม้เพ่ือสร้างรีสอร์ทท่ีพัก โรงแรม หรอืกจิกรรม
อื่นๆ เพื่อผลก�าไรในเชิงธุรกิจ ซ่ึงในท่ีนี้รวมถึงการบุกรุก
จับจองพื้นที่ของนายทุน การบุกรุกขยายพื้นที่เพื่อท�า 
การเกษตรแบบพันธสัญญา และการออกเอกสารสิทธ ิ
โดยมิชอบ1

ปมปัญหาบุกรุกที่ดิน ไม่ง่ายอย่างที่คิด
หลังจากการประกาศเดินหน้านโยบาย “ทวงคนืผนืป่า”  

ก็ปรากฎข่าวที่เป็นประเด็นใหญ่ของสังคมเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐ
ได้เข้าไปทวงคืนพื้นที่ป่าหลายผืนที่ถูกพลิกผันเป็นรีสอร์ท

3

ปฏิบัติการ “ยึด” คืนผืนป่า 
ปัญหาซับซ้อนกว่าที่คิด
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และแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง และออกค�าสั่งให้เจ้าของโรงแรม
และรีสอร์ทต่างๆ รื้อถอนท่ีพักที่เข้าข่ายรุกล�้าพื้นที่ป่าไม้
หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนท่ีบริเวณเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  
วังน�้าเขียวและปากช่อง จ.นครราชสีมา รวมถึงภูทับเบิก 
จ.เพชรบูรณ์ จากจุดแรกก็ได้ขยายวงกว้างออกไปยังพื้นที่
ต่างๆ ในหลายจังหวัด เปรียบได้กับการค้นปมปัญหาบุกรุก
ที่ดินที่ซับซ้อนและถูกซ่อนไว้เป็นเวลานานให้คลายออก  
แต่ในเวลาต่อมา นโยบาย “ทวงคนืผนืป่า” ได้ขยายวงออกไป 
และเริ่มส่งผลกระทบต่อเกษตรกรจ�านวนมากด้วยเช่นกัน

เหตุการณ์ใหญ่ที่ถูกประเมินว่า ส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรและประชาชนจ�านวนไม่น้อย คอืการทวงคนืผนืป่า 
อย่างเข้มข้น หลังการประกาศดีเดย์เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 
2558 โดยคราวนีร้ฐับาลได้มุง่ไปทีส่วนยางพาราท่ีรุกล�า้พ้ืนท่ี
ป่าไม้ใน 62 จงัหวดัทัว่ประเทศ โดยตัง้เป้ายดึคนืทีด่นิจ�านวน 
6 แสนไร่ ในปี 2558 และอกี 9 แสนไร่ ในปี 2559 ท�าให้เกดิ
กระแสต่อต้านและการวพิากษ์วจิารณ์ในสงัคมอย่างกว้างขวาง 
เพราะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินนโยบายคราวนี้ 
ไม่ได้มีเพียงแต่กลุ่มนายทุนเท่านั้น แต่รวมถึงเกษตรกรและ
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศจ�านวนมาก โดยหลาย
ฝ่ายตัง้ข้อสงัเกตว่า เพราะเหตใุดปฏบิตักิารทวงคนืผนืป่าจงึ
เน้นไปทีพ่ืน้ท่ีรุกล�า้ท่ีปลกูยางพาราเป็นหลกั ส่วนพืชผลอืน่ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ทีเ่ชือ่กันว่าเป็นการผลิต
เพื่อรองรับตลาดแบบเกษตรพันธสัญญา ซึ่งก่อปัญหาด้าน
มลพษิและสิง่แวดล้อมมากกว่าพชืเศรษฐกจิอืน่ๆ กลบัไม่ถกู
ทวงคืนผืนป่าภายใต้นโยบายเดียวกัน น่ีเองจึงกลายเป็น
ประเด็นร้อนและเป็นปัญหาที่ซับซ้อน ซึ่งรัฐบาลต้องหา 
ค�าตอบให้กับสังคม หากต้องการคลายปมปัญหาการบุกรุก
ผืนป่าของประเทศ และสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

ปัจจัยเร่งการรุกล�้าผืนป่า... 
เกษตรพันธสัญญาถูกจับตามอง

ที่จริงแล้ว การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ทั้งที่เป็นเขตหวงห้าม
ลักษณะต่างๆ หรือพื้นที่ป่าไม้ทั่วไป ไม่ใช่ปรากฎการณ์ใหม่
ทีเ่พิง่เกดิขึน้ในสงัคมไทย แต่วตัถปุระสงค์ในการรุกล�า้ท่ีผืนป่า 
ในปัจจุบันดูเหมือนจะมีความสลับซับซ้อนมากกว่าในอดีต 
จากเดมิทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่การอยูอ่าศยัและเพาะปลกูเพือ่
ความอยู่รอดของครอบครัวและเผ่าพันธุ์ ได้ขยายวงกว้าง

เป็นการเพาะปลูกเพ่ือจ�าแนกจ่ายแจกและค้าขาย มาเป็น 
การเพาะปลูกเพ่ือการพาณิชย์ท้ังที่เป็นทางตรงหรือเกษตร
พันธสัญญา (Contract Farming) การเปลี่ยนผ่านนี้แสดง 
ให้เห็นถึงการรุกคืบของลัทธิทุนนิยมบนผืนดินสาธารณะ  
โดยนายทุนตั้งใจเข้ามาควบคุมกลไกทางการตลาดแบบ
เบ็ดเสร็จโดยอาศัยเกษตรกรให้เป็นผู ้ผลิตภายใต้ห่วงโซ่
อุปทานของตน ขณะเดียวกันท่ีดินที่ถูกบุกรุกบางส่วนก็ถูก
ปรบัเปลีย่นเพือ่รองรบักลุม่ทนุประเภทอตุสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยวตามกระแสเศรษฐกิจหลักของสังคมด้วย

การรุกเร้าและหลอกล่อจากนายทุน เพื่อกระตุ้น 
ให้เกษตรกรผู้ใช้สิทธบินทีดิ่นของตนยอมถ่ายโอนกรรมสทิธิ์ 
ถูกด�าเนินการผ่านข้อเสนอเชิงผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นตัวเงิน ส่วนแบ่งบนผลก�าไร สิทธิโควต้าในการ
ส่งผลผลิตสู่ตลาด หรือแม้กระท่ังการเป็นหุ้นส่วนในกิจการ 
เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนดึงดูดใจเกษตรกรผู้มิเคยสัมผัส
เงนิก้อนโต หรอืผลประโยชน์กองใหญ่เช่นนี ้ในทีส่ดุเกษตรกร
จึงยินยอมพร้อมใจถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนให้กับ
กลุ่มนายทุน จากผืนท่ีหนึ่งไปสู่ผืนท่ีสอง และผืนถัดไป  
ตามทฤษฏี Complexity ที่ให้ค�าอธิบายปรากฎการณ์ที่เกิด
ขึ้นในสังคมเกษตรกรรมทั่วโลกว่า กลุ่มสังคมใดสังคมหนึ่ง 
มักจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนเพาะปลูกในทิศทาง 
ตามกัน คล้ายกับนกและปลาที่ชอบบินหรือว่ายน�้าตามกัน
เป็นฝูง พฤติกรรมดังกล่าวนี้จะตกเป็นเหยื่อของตลาดแบบ
ทุนนิยมผูกขาดในที่สุด2

ตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงการลุกลามของปัญหา 
การรกุล�า้พืน้ทีป่่าไม้ ทีม่สีาเหตมุาจากกจิกรรมการเพาะปลกู
แบบเกษตรพันธสัญญา คือ กรณีการบุกรุกเผาพื้นที่ป่าไม้ 
เพื่อด�าเนินการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัด
ภาคเหนือตอนบนหลายจังหวัด เช่น เชียงใหม่ แพร่ น่าน 
ล�าพูน และล�าปาง ข้อมูลจากรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน
ระบุว่า3 พื้นท่ีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภาคเหนือทั้งหมด  
มจี�านวนทัง้สิน้ 5,592,375 ไร่ อยูใ่นเขตพืน้ทีป่่า 3,025,959 ไร่  
ขณะที่ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรชี้ให้เห็นว่า พื้นที่ 
เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภูมิภาคหลัก ประกอบด้วย 
ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาคกลาง มีแนวโน้ม 
เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของภาคปศุสัตว์ โดยระหว่างปี 
2545-2556 มีการท�าไร่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 
109 โดยในจ�านวนนี้ร้อยละ 61 เป็นพื้นที่ป่าไม้ หรือคิดเป็น
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พื้นที่ประมาณ 30,000 ไร่ ผลผลิตเกือบทั้งหมดจะไหลเข้าสู่
กระบวนการผลติทีมี่ต้นน�า้อยูท่ีก่ลุม่อุตสาหกรรมอาหารสตัว์
ของนายทุนแบบผูกขาด4

ต่างมุมมอง...เสียงสะท้อนต่อนโยบาย  
“ทวงคืนผืนป่า”

หลายหลากเสยีงสะท้อนกบันโยบาย “ทวงคนืผนืป่า” 
ถกูเผยแพร่ผ่านสือ่ประเภทต่างๆ หลากหลายช่องทาง ในท่ีนี ้
จะสรุปให้เห็นประเด็นท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู ่ของคนไทย 
ที่เกี่ยวข้องทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

มาตรการทวงคืนผืนป่าได้สร้างความเดือดร้อนให้กับ
เกษตรกรรายย่อยจ�านวนมาก แม้ว่าเป้าหมายของการทวง
คืนผืนป่าจะมุ่งไปที่กลุ่มนายทุนก็ตาม ในช่วงเดือนมิถุนายน 
2558 ผู้ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินนโยบายในพื้นที่ 12 
จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รวมตัวกันออกมา
ร้องขอความเป็นธรรมเกีย่วกบัมาตรฐานในการด�าเนนินโยบาย  
โดยชูประเด็นความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการนิยามค�าว่า 
“นายทนุ” ทีม่คีวามคลาดเคลือ่น หลกัฐานส�าคญัท่ียนืยนัคอื 
จ�านวนผู้ที่ถูกด�าเนินคดี ในข้อหามีไม้ไว้ในครอบครองกว่า 
500 คดี มีคดีของนายทุนที่แท้จริงเพียง 10 ราย เท่านั้น  
ที่ เหลือเป ็นคดีของเกษตรกรรายย่อย นอกจากนั้นม ี
ข้อกล่าวหาว่า เจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ให้ความยุติธรรมในการ
เข้าถงึฐานทรพัยากร เนือ่งจากไม่มีการแตะต้องพ้ืนทีสั่มปทาน 
เหมืองแร่ พลังงาน และอุตสาหกรรม ทั้งๆ ที่อยู่ในข่าย 
การรุกล�า้พืน้ท่ีป่าไม้เช่นเดยีวกัน5

ข้อโต้แย้งส�าคญัของผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการด�าเนนิ
นโยบายดังกล่าว คือ นโยบายการทวงคืนผืนป่า ขาดความ
ชัดเจนในแง่การจ�าแนกและระบุว่าเกษตรกรรายใดที่เป็น
นายทุน เนื่องจากขาดหลักฐาน และแนวเขตป่าไม้ไม่ชัดเจน 
นอกจากนี้ประชาชนจ�านวนไม่น้อยซึ่งได้รับการผ่อนผัน 
ให้อยู่อาศัยในเขตป่ามาก่อน กลับถูกบังคับให้รื้อถอนและ
อพยพออกจากพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและที่อยู่
อาศัย ตลอดจนการไร้ที่ดินท�ากินของประชาชนจ�านวนมาก 
หน่วยงานทางวิชาการชี้ให้เห็นว่า สถานการณ์นี้มีสาเหตุมา
จากระบบข้อมลูและการบรหิารจัดการทีด่นิ สิทธใินท่ีดนิและ
เอกสารสทิธิใ์นทีดิ่น และระบบภาษทีีดิ่นทีข่าดประสทิธภิาพ6

ท่ามกลางบรรยากาศการเรียกร้องขอความเป็นธรรม
จากเกษตรกร ข้อมูลที่ถูกเปิดเผยและตั้งค�าถามจาก 
คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบท  
(กป.อพช.) คือ “รัฐจะบังคับอพยพชาวบ้านทั้งหมดนี้ไปไว้
ที่ไหน และเมื่อบังคับอพยพชาวบ้านออกมาแล้ว จะท�าให้ 
วิถีชีวิตความเป็นอยู ่ของชาวบ้านหายจากความยากจน 
ได้อย่างไร” เมื่อศึกษาในรายละเอียดในแง่จ�านวนผู้ได้รับ
ผลกระทบทางตรงในเร่ืองดังกล่าว พบว่าจะต้องมกีารอพยพ
ชาวบ้านออกจากพื้นที่ป่าทั้งหมด 1,253 พื้นที่ รวม 10,400 
หมูบ้่าน แบ่งเป็น ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 352 พืน้ที ่2,300 
หมู่บ้าน ภาคเหนือ 253 พื้นที่ 5,200 หมู่บ้าน ภาคใต้ 468 
พ้ืนที ่1,080 หมูบ้่าน และภาคกลาง 180 พ้ืนที ่920 หมู่บ้าน7

จ�นวนพื้นที่และหมู่บ้านที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า

ที่มา: คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบท, 2558

 253  352  180  468  1,253 
 5,200  3,200 

 920  1,080 

 10,400 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ภาคกลาง ภาคใต รวม

 พื้นที่          หมูบาน
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ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2558 กลุ่มสหพันธ์
เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ได้ร่วมกับขบวนการประชาชน
เพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส. หรือพีมูฟ) ก็ได้รวมตัวออกมา
ตอกย�้าถึงปัญหาดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเรียกร้อง 
ให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน ทบทวนนโยบายทวงคืน
ผืนป่า เดินหน้าพิจารณาการออกโฉนดชุมชนและธนาคาร
ที่ดิน รวมถึงทบทวนการประกาศอุทยานฯ ทับที่ชุมชน 
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ส่งผลให้ในเวลาถัดมา พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกมายอมรับถึงผลกระทบ
จากการด�าเนินนโยบาย “ทวงคืนผืนป่า” ที่มีต่อประชาชน
ราว 20 ล้านคน และสัง่การให้ผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่ายจดัระเบยีบ
การอยู่อาศัย ไม่ต้องผลักดันชาวบ้านออกจากพ้ืนท่ี โดยให้
อยู่อาศัยแบบแปลงรวม แต่จะไม่มีการออกโฉนดหรือโฉนด
ชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ซ�้าซ้อน8

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การเผาป่า  
และปัญหาสุขภาพ

นอกเหนือจากผลกระทบด้านคุณภาพชีวิตแล้ว  
เสียงสะท้อนอีกมุมหนึ่งได้เรียกร้องให้มีการจัดการที่เป็น
ธรรมเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ส�าหรับเพาะปลูก
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์แบบเกษตรพันธสัญญา ที่ถูกปล่อยปละ
ละเลยและขาดการจัดการอย่างเป็นระบบและจริงจัง  
จนกระทั่งน�ามาซึ่งผลกระทบด้านสุขภาพในวงกว้างต่อ
ประชาชนท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ีโดยรอบ เนื่องจากการปลูก
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ของเกษตรกรภาคเหนอืจะใช้วธิ ี“เผาป่า” 
เป็นหลัก ด้วยข้อจ�ากัดในแง่สภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที ่
เพาะปลกูทีเ่ป็นท่ีเนนิ ไม่สามารถไถกลบได้เหมอืนกบัพืน้ทีร่าบ  
การปลูกข้าวโพดเริ่มจากการบุกรุก แผ้วถางป่ามาท�าเป็น
พื้นท่ีเพาะปลูก และหลังจากเก็บเก่ียวก็มักมีการเผาตอซัง  
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของมลพิษ ทางอากาศที่เกิดขึ้นระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายนตลอดหลายปีที่ผ่านมา 

หากจะกล่าวโทษเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวโพดเพียง
ฝ่ายเดียวอาจไม่ถูกต้องนัก เนื่องด้วยอีกสาเหตุที่เปรียบ
เสมือนปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการผลิตดังกล่าวก็คือการท�า
เกษตรแบบพันธสัญญาระหว่างเกษตรกรกับกลุ่มนายทุน 
ท�าให้หลายพื้นท่ีในภาคเหนือถูกเผาถาง จากพื้นที่ป่ากลับ
กลายเป็นหุบเขาแห่งข้าวโพด (corn valley) ส่งผลให้ทุกปี

พื้นที่หลายจังหวัดทางภาคเหนือต้องกลายเป็นเมืองแห่ง
หมอกควนัสเีทา เนือ่งจากเปลอืกและตอซงัของข้าวโพดเหล่านี ้
มากกว่า 3-5 พันตัน ถูกก�าจัดด้วยวิธีการเผาทิ้งนั่นเอง

สถานการณ์ดังกล่าวมีนัยส�าคัญต่อสุขภาพของ
ประชากรในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตั้งแต่ต้นปี 2558 ถึง 
2 สัปดาห์แรก ของเดือนมีนาคม มีผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ
จนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลรัฐ รวม 37,000 
ราย หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 3,000 ราย ยังผลให้จังหวัด
เชยีงใหม่ มผีูป่้วยโรคทางเดนิหายใจเพิม่ขึน้ 9 เท่า มีผู้เข้ารบั 
การรกัษา โรคตาอกัเสบและโรคผวิหนงัอกัเสบ วนัละจ�านวน
มาก9 นอกจากนีม้ข้ีอห่วงใยว่า อตัราการป่วยของมะเรง็ปอด
ของประชากรในเชยีงใหม่สงูกว่ากรงุเทพมหานครและสงูกว่า 
ค่าเฉลี่ยของประเทศไทย และต้ังแต่มีปัญหาหมอกควัน  
อัตราป่วยของโรคทางเดินหายใจก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย10

สรุป
เสียงสะท้อนที่ดังก้องจากสังคมเกี่ยวกับนโยบาย 

“ทวงคืนผืนป่า” ของ คสช. นี้ นับเป็นเรื่องท้าทายที่ภาครัฐ
จ�าต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังอย่างจริงจัง เพราะหาก
โจทย์ใหญ่ของนโยบายนีอ้ยูท่ี่ความตัง้ใจทีจ่ะ “คืนความเป็น
ธรรม” ให้กับประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ภาครัฐจะต้อง
พยายามอย่างหนกัทีจ่ะปฏบิติัหน้าทีอ่ย่างเป็นธรรมและเท่า
เทยีม ให้ความส�าคญักบัประชาชนทกุฝ่ายทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
ด้วยการก�าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองสิทธิ
ของเกษตรกรรายย่อย โดยเร่งท�าความเข้าใจและก�าหนด
แนวทางรองรับกับกลุ่มเกษตรกรที่ถูกสั่งให้อพยพออกจาก
พื้นที่ ขณะเดียวกันก็ควรพิจารณาปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า
อันเนื่องมาจากการเกษตรระบบพันธสัญญา ซึ่งส่งผลให้เกิด
ปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาป่า จนน�าไปสู่ปัญหา
สขุภาพของประชาชนในภาคเหนอื ภาคอสีานและภาคกลาง
ตอนบน ท้ังนี้เพ่ือให้ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายของ
รฐัส่งผลให้เกดิการ “คนืความสขุและความเป็นธรรม” ให้กบั
ประชาชนคนไทยได้อย่างแท้จริง 
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