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นายกฤษกร ศิลารักษ์ หรือ “ป้ าย”
ประสบการณ์ การทางานกับชุมชน
ย้ อนไปเมื่อปี 2535 กรมพัฒนาและส่งเสริ มพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม ได้ ทา
การก่อสร้ างเขื่อนราษี ไศลขึน้ และทาการเก็บกักน ้าในปลายปี 2536 การเก็บกักน ้าของเขื่อนราษี ไศล ได้ ทาให้ เกิดน ้า
ท่วมที่ทากินเป็ นจานวนมากรวมทังที
้ ่ดินของครอบครัวตนเองด้ วย ซึง่ ในช่วงแรกชาวบ้ านที่ได้ รับผลกระทบจากเขื่อนราษี
ไศล ได้ มีการรวมตัวกันไปยื่นเรื่ องต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในพื ้นที่เพื่อให้ ช่วยเหลือ โดยตัวแทนของครอบครัวป้ายจะมีพ่อ
เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมกับกลุม่ ชาวบ้ าน
การยื่นเรื่ องเรี ยกร้ องความเป็ นธรรมไม่มีความคืบหน้ า จนเวลาผ่านมาพ่อกับแม่ของป้ายต้ องเข้ าไปขายของ
เก่าในกรุ งเทพเพื่อหารายได้ ขณะที่ป้ายก็กาลังเรี ยนหนังสือในระดับมัธยมที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัดศรี สะ
เกษ ขณะนันทางกลุ
้
ม่ ชาวบ้ านผู้เดือดร้ อน ก็มีการเคลือ่ นไหว ติดตามทวงถามความคืบหน้ ากับหน่วยงาน ต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยการไปติดตามเรื่ องแต่ละครัง้ ก็จะต้ องมีสมาชิก ที่เป็ นตัวแทนของแต่ละครอบครัวเข้ าร่ วมกิจกรรมทุกครัง้
ป้ายจึงได้ เป็ นตัวแทนของครอบครัว และด้ วยความที่เป็ นคนหนุม่ ที่กาลังเรี ยนหนังสืออยู่ด้วย จึงมักจะได้ รับมอบหมาย
ให้ เป็ นคนรวบรวมเอกสาร ข้ อมูลต่าง ๆ รวมทังการประสานงานกั
้
บตัวแทนชาวบ้ านในหมู่บ้านอื่น ๆ อีกด้ วย ซึ่งพื ้นที่ ที่
ได้ รับผลกระทบจากเขื่อนราษี ไศล ครอบคลุมชาวบ้ านในพื ้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด คือจังหวัดศรี สะเกษ จังหวัดร้ อยเอ็ด
และจังหวัดสุรินทร์
ด้ วยความที่ทางานเอกสาร งานข้ อมูล และการประสานงานกับแกนนา จึงทาให้ ร้ ูสภาพข้ อเท็จจริ ง และแกนนา
ทุกคน ในช่วงนันเริ
้ ่ มมีการรวมกลุม่ ก่อตัง้ “สมัชชาคนจน” จึงเป็ นตัวแทนร่วมกับแกนนาเขื่อนราษี ไศลอีก 3 คน มาร่ วม
ก่อตัง้ “สมัชชาคนจน” เพื่อร่ วมกันเรี ยกร้ องความเป็ นธรรมกับทางรัฐบาล จึงถูกแต่งตังให้
้ เป็ น “พ่อครัวใหญ่” ในเวที
สมัชชาคนจน ด้ วย และเมื่อคราวการชุมนุม “ทวงสัญญาสมัชชาคนจน” ที่หน้ าทาเนียบรัฐบาล เมื่อปี 2539 ในยุค
รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา จึงได้ รับมอบหมาย ให้ เป็ นหนึง่ ในตัวแทนที่เข้ าร่วมเจรจากับทางรัฐบาล
จากนัน้ เมื่ อ มี ก ารแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการ คณะอนุก รรมการ หรื อ คณะท างาน ก็ จ ะได้ รั บ แต่ ง ตัง้ ให้ เ ป็ น
ผู้ช่วยเลขานุการในกลไกการแก้ ไขปั ญหามาตลอด
เดือนกุมภาพันธ์ 2540 สมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้ มีการจักชุมนุมใหญ่ ของ
สมัชชาคนจน “มหกรรมทวงสัญญา” ขึ ้นอีกครัง้ ที่หน้ าทาเนียบรัฐบาล รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ได้ มอบหมายให้
นายอดิศร เพียงเกษ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ เป็ นประธานการแก้ ไขปั ญหากลุ่มเขื่อน ซึ่งปั ญหา
เขื่อนราษี ไศล เป็ นกรณีที่มีการเจรจายืดเยื ้อกว่าหนึ่งเดือน ซึ่งเรี ยกได้ ว่าเจรจากันนานมากกว่าทุกกลุม่ กรณีปัญหาใน
สมัชชาคนจน ในขณะนันจนกระทั
้
ง่ หาข้ อสรุ ปร่ วมกันได้ และรัฐบาลได้ มีมติเห็นชอบผลการเจรจา โดยมีการอนุมตั ิเงิน
ค่าชดเชยเขื่อนราษี ไศล จานวน 363,484,000 บาท ให้ กบั ชาวบ้ านที่เป็ นสมาชิกสมัชชาคนจน
การจ่ายเงินค่าชดเชยถูกกาหนดขึ ้นในวันที่ 15 กันยายน 2540 ที่ห้องประชุมโรงเรี ยนราษี ไศล แต่ขณะที่กาลัง
จะถึงเวลาจ่ายเงินค่าชดเชย นายมานะ มหาสุวีระชัย สส.พรรคประชาธิปัตย์ ในขณะนัน้ และกานันผู้ใหญ่บ้าน ได้ นา
ชาวบ้ านจานวนมาก มาคัดค้ านการจ่ายเงินค่าชดเชย จนทาให้ เหตุการณ์วนุ่ วาย หวิดเกิดจลาจล ทาให้ ไม่สามารถจ่าย
ค่าชดเชยได้ และกาหนดการจ่ายค่าชดเชยถูกเลือ่ นออกไปเป็ นวันที่ 19 กันยายน 2540 ที่ศาลากลางจังหวัดศรี สะเก
วัน ศุก ร์ ที่ 19 กัน ยายน 2540 ขณะที่ก ารจ่ ายค่า ชดเชยยัง ไม่เ ริ่ ม ขึน้ นายมานะ มหาสุวี ร ะชัย สส.พรรค
ประชาธิปัตย์ ในขณะนัน้ และกานันผู้ใหญ่บ้าน ได้ นาชาวบ้ านจานวนมาก มาคัดค้ านการจ่ายเงินค่าชดเชย จึงทาให้ เกิด

การปะทะกัน ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษปิ ดทาการในทันที การจ่ายค่าชดเชยเขื่อนราษี ไศล ถูกยกเลิกไปไม่มีกาหนด
กลุม่ คัดค้ านการจ่ายเงินค่าชดเชยเดินทางกลับขณะที่ชาวบ้ านสมัชชาคนจน เก็บสัมภาระขึ ้นรถไฟ เดินทางเข้ ากรุ งเทพ
ฯ เพื่อเรี ยกร้ องให้ รัฐบาล เดินหน้ าจ่ายเงินค่าชดเชยเขื่อนราษี ไศล ต่อไป
ต่อมา นายมานะ มหาสุวีระชัย สส.พรรคประชาธิ ปัตย์ ในขณะนัน้ ได้ มีการนาเรื่ องการอนุมตั ิเงิน ค่าชดเชย
เขื่อนราษี ไศล เข้ าสู่การพิจารณาของกรรมาธิ การงบ ประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน ซึ่งกรรมาธิ การมีมติ ให้ รัฐบาล
ยกเลิกการจ่ายเงินค่าชดเชยเขื่อนราษี ไศล ซึง่ ทางนายอดิศร เพียงเกษ รมช.วิทยาศาสตร์ ได้ นาเรื่ องเข้ าสูก่ ารพิจารณา
ในครม.อีกครัง้ และในวันที่ 7 ตุลาคม 2540 คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติยืนยันให้ จ่ายเงินค่าชดเชยเขื่อนราษี ไศล ต่อ ขณะที่
กลุม่ ที่คดั ค้ านก็รวมตัวกันคัดค้ านที่หน้ าทาเนียบรัฐบาล
การจ่ายเงินค่าชดเชยเขื่อนราษี ไศลถูกกาหนดขึ ้นในวันที่ 8 ตุลาคม 2540 โดยใช้ สถานที่ ในที่ชุมนุมริ มคลอง
เปรมประชากร โดยใช้ กาลังตารวจตรึ งกาลังรอบพื ้นที่การชุมนุม ป้องกันไม่ให้ กลุ่มคัดค้ านผ่านเข้ ามาขัดขวางการ
จ่ า ยเงิ น ค่ า ชดเชย พร้ อมกัน นัน้ นายอดิ ศ ร เพี ย งเกษ ได้ เ ปิ ด การเจรจากับ กลุ่ม คัด ค้ า น และรั ฐ บาลได้ มี ก ารตัง้
คณะกรรมการขึ ้นมาอีกหลายชุด เพื่อแก้ ไขปั ญหาให้ กลุม่ ที่คดั ค้ านการจ่ายเงินค่าชดเชย ทาให้ กลุม่ ผู้คดั ค้ านพอใจ ยุติ
การคัดค้ าน และการจ่ายเงินค่าชดเชยก็ดาเนินต่อไป
เงินค่าชดเชยเขื่อนราษี ไศล ถูกจ่ายในรู ปแบบเช็คขีดคร่ อม ออกให้ โดยธนาคารกรุ งไทย สาขา จังหวัดศรี สะ
เกษ ชาวบ้ านที่ได้ รับเช็คในลาดับแรก ได้ นาเช็คกลับไปขึน้ เงินที่ธนาคารกรุ งไทยศรี สะเกษ แต่ไม่สามารถขึ ้นเงินได้
เพราะถูกปลัดจังหวัดศรี สะเกษ (นายวรงค์ ศิริพานิชย์) สัง่ อายัดไว้ ขณะที่วนั นันปลั
้ ดจังหวัดศรี สะเกษก็ ลาพักร้ อน จน
ต้ องทาให้ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมช.คลัง ได้ มีคาสัง่ ให้ ธนาคารกรุงไทยสานักงานใหญ่ ปลดอายัดเงิน จากนันชาวบ้
้
าน
จึงสามารถ ขึ ้นเงิน ได้ ครบตามจานวนที่ได้ รับ
การจ่ายค่าชดเชยดาเนินต่อไป แต่มีปัญหาใหม่เกิดขึ ้น คือ ชื่อที่คณะรัฐมนตรี อนุมตั ิ ให้ ได้ รับเงินค่าชดเชย ไม่
ตรงกับชื่อที่เขียนในเช็ค (ผิดสระ การัน) นายเสนาะ เทียนทอง มท.1 (รมว.มหาดไทย) จึงมีคาสัง่ ให้ นาเฮลิคอปเตอร์ ไป
รับนายอาเภอหรื อปลัดอาเภอที่เกี่ยวข้ อง มาเซ็นต์รับรอง รายชื่อชาวบ้ าน จากนันการจ่
้
ายค่าชดเชยก็ดาเนิน ต่อไป
15 ตุลาคม 2540 การจ่ายค่าชดเชยเสร็ จสิ ้นหลง และรัฐบาลได้ จดั รถบัสสาหรับส่งชาวบ้ าน สมัชชาคนจน
กลับภูมิลาเนา ส่วนป้ายต้ องเดินทางไปลี ้ภัยยังต่างประเทศ ด้ วยเหตุผลด้ านความปลอดภัย
พฤศจิกายน 2540 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ลาออกจากการเป็ นนายก (ไม่ได้ ยบุ สภา) และนายชวน หลีกภัย
ได้ เป็ นนายกรัฐมนตรี
ช่วงเดือนมกราคม 2541 นายเสรี เตมียเวช ผบ.บชน.ได้ นากาลังตารวจ ไปตรวจสอบ สอบปากคาชาวบ้ าน
สมัชชาคนจน ที่ได้ รับเงินค่าชดเชยเขื่อนราษี ไศล ทาให้ เงินค่าชดเชยจานวน 363,484,000 บาท ที่อยู่ที่ธนาคารกรุ งไทย
ศรี สะเกษ ถูกเบิก ถอน ออกกว่า 300 ล้ านบาท จนกลายเป็ นประเด็นทางการเมือง ระหว่างพรรคประชาธิปัติย์ ที่เป็ น
รัฐบาลขณะนัน้ กับนายอดิศร เพียงเกษ และพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ที่เปลี่ยนมาเป็ นฝ่ ายค้ าน ช่วงนันกรมพั
้
ฒนาและ
ส่งเสริ มพลังงาน กระทรวงวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม เจ้ าของเขื่อนราษี ไศล ได้ ยื่นฟ้องต่อชาวบ้ านสมัชชา
คนจน ว่าเป็ น “ลาภมิควรได้ ” (การดาเนินคดีนี ้ ศาลจังหวัดศรี สะเกษ วินิจฉัยว่า คดีนี ้เป็ นคดีทางการปกครอง ไม่อยู่ใน
อานาจการพิจารณาของศาลจังหวัดศรี สะเกษ จึงส่งเรื่ องทังหมดไปยั
้
งศาลปกครอง จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาศาล
ปกครองจังหวัดนครราชสีมา วินิจฉัยว่า เรื่ องนี ้เป็ นความผิดทางแพ่ง ให้ สง่ เรื่ องกลับมาที่ศาลจังหวัดศรี สะเกษ และเมื่อ
เกิดปั ญหาเรื่ องขอบเขตอานาจการพิจารณา เรื่ องนี ้จึงถูก ส่งต่อไปยังคณะกรรมการชี ้ขาดอานาจศาล และจนถึงทุกวันนี ้
เรื่ องนี ้ก็เงียบไป และน่าจะหมด อายุความไปแล้ ว)
สิงหาคม 2542 ขณะที่เขื่อนราษี ไศล เปิ ดประตูเขื่อนเพื่อตายตะกอนก้ อนอ่างเก็บน ้า ชาวบ้ านสมัชชาคนจน
จึงพากันเข้ าไปตัง้ “หมู่บ้านแม่มนู มัน่ ยืน 2” เรี ยกร้ องให้ เปิ ดประตูระบายน ้า เขื่อนราษี ไศล เพื่อพิสจู น์ ความจริ ง แต่
ไม่ได้ รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนกระทัง่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2543 ชาวบ้ านสมัชชาคนจน ได้ บกุ เข้ ายึด
เขื่อนสันเขื่อนราษี ไศล (นามาสูค่ ดียดึ เขื่อนราษี ไศล) และต่อมาวันที่ 5 กรกฎาคม 2543 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ รมว.วิทยา

ศาตร์ ฯ ได้ เดิ นทางมาเจรจากับ ชาวบ้ าน สมัช ชาคนจน ที่สันเขื่อ นราษี ไศล และต่อมาวัน ที่ 25 กรกฎาคม 2543
คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติ เห็นชอบให้ เปิ ดประตูเขื่อนราษี ไศล ไปจนกว่าจะแก้ ไขปั ญหา แล้ วเสร็ จ จากนันกระบวนการแก้
้
ไข
ปั ญหา เขื่อนราษี ไศลก็ดาเนินมาจนถึงปั จจุบนั โดยมีการจ่ายเงินค่าชดเชยไปแล้ ว 11 ครัง้ จานวน 1,927.32 ล้ านบาท
และล่าสุดเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ครม.ได้ อนุมตั ิเงินค่าชดเชย จานวน 9.6 ล้ านบาท และอนุมตั ิกรอบวงเงินค่าชดเชย
อีก ประมาณ 600 ล้ านบาท
ปี 2554 ถึง 2556 ในขณะที่เป็ นผู้ประสานงานของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม (Pmove) ได้
ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เพื่อช่วยแก้ ไขปั ญหาให้ กับชาวบ้ านที่เดือดร้ อนในหลายพื ้นที่ ทัว่ ประเทศไทย เช่น
การแก้ ไขปั ญหาพิพาทที่ดิน ชาวเลลาไวย์ ที่จงั หวัดภูเก็ต (ประสานงานกับนิติวิทยาศาสตร์ ในการตรวจ DNA ชาวเล)
และประสานงานกับกองทุนยุติธรรม ในการประกันตัวชาวบ้ าน ที่ถกู ดาเนินคดีพิพาทเรื่ องที่ดิน เช่น กรณีที่ดินลาพูน
จังหวัดลาพูน กรณีที่ดินบ้ านโป่ ง กรณีที่ดินบ้ านพรสวรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ กรณีที่ดินบ้ านบ่อแก้ ว กรณีที่ดินป่ าโคกยาว
จังหวัดชัยภูมิ และอีกหลายพื ้นที่ทวั่ ประเทศ
ปี 2559 ได้ รับการร้ องขอจากเทศบาล กานันผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้ านในชุมชนตาบลกุดชมภู อาเภอพิบลู มัง
สาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ให้ เข้ าไปช่วยเหลือ กรณีที่ดินดอนคาพวง ที่กาลังถูกบุกรุกโดยนายทุน
จากการที่ได้ เข้ าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยกร้ องความเป็ นธรรม กรณีเขื่อนราษี ไศล ทาให้ เห็นความอ
ยุติธรรม ที่เกิดจากหน่วยงานราชการ ระบบราชการ รวมถึงการเมืองด้ วย และจากการที่ได้ ไปร่ วมกับกลุม่ ชาวบ้ านกลุม่
ต่าง ๆ ที่ล้วนแล้ วแต่ได้ รับผลกระทบจากความไม่เป็ นธรรม ซึ่งความไม่เป็ นธรรม ต่าง ๆ เหล่านัน้ ชาวบ้ าน คนจน ๆ
เท่านันที
้ ่ตกเป็ นเหยื่อ ป้ายจึงพยายามที่จะช่วยเหลือชาวบ้ านเหล่านัน้ และเลือกที่จะยืนเคียงข้ างบ้ าน คนจน ๆ ต่อไป
ประวัติการทางาน
ปี 2539 เลขานุการชมรมอาสาสมัครพิทกั ษ์ สงิ่ แวดล้ อมลาน ้ามูนตอนกลาง
ปี 2539 - 2547 พ่อครัวใหญ่สมัชชาคนจน / ทีมเจรจา (ตัวแทนเขื่อนราษี ไศล) ระหว่างตัวแทนสมัชชาคนจน
กับรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา
ปี 2540 แกนนาเขื่อนราษี ไศล ร่วมเรี ยกร้ องค่าชดเชยเขื่อนราษี ไศล จนนาไปสูก่ ารจ่ายเงินค่าชดเชยเขื่อนราษี
ไศล (รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ)
ปี 2540 เดินทางไปแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม กลุม่ ประเทศเอเซียใต้ ที่ประเทศบังคลาเทศ
ปี 2542 ผ่านการอบรมกฎหมายน่ารู้สาหรับชาวบ้ าน (ชมรมนักสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน)
ปี 2543 ได้ รับเกียรติบตั รเป็ นนักส่งเสริ มประชาธิปไตยดีเด่น ประจาจังหวัดศรี สะเกษ
ปี 2543 เดินทางไปดูงานที่ประเทศฟิ ลปิ ิ นส์ เรื่ องผลกระทบจากการก่อสร้ างเขื่อนขนาดใหญ่
ปี 2543 ถูกดาเนินคดี (คดียึดเขื่อนราษี ไศล) กับแกนนาเขื่อนราษี ไศล รวม 12 คน ซึ่งคดีนี ้ศาลฎีกาได้ มีคา
พิพากษา ในปี 2556 ให้ รอลงอาญา
ปี 2543 ถูกแจ้ งข้ อหา ร่ วมกับแกนนาสมัชชาคนจน ที่ชุมนุม ตังหมู
้ ่บ้านแม่มูนมัน่ ยืน ที่สนั เขื่อนปากมูล ใน
ข้ อหา “กบฏปากมูน”
1.ร่วมกันกระทาด้ วยวาจาหรื อวิธีอื่นใดอันไม่ใช่เป็ นการกระทาภายในความมุง่ หมายแห่งรัฐธรรมนูญ
2.กระทาเป็ นซ่องโจร โดยสมคบกันตังแต่
้ 5 คนขึ ้นไป เพื่อกระทาผิดอย่างใดอย่างหนึง่
3.มัว่ สุมกันตังแต่
้ 10 คนขึ ้นไป โดยการใช้ กาลังประทุษร้ าย หรื อใช้ คาพูดข่มขูว่ า่ จะใช้ กาลังประทุษร้ ายกระทา
การ อย่างใดอย่างหนึง่ ให้ เกิดความวุน่ วายขึ ้นในบ้ านเมือง
4.เมื่อเจ้ าพนัก งานสัง่ ให้ ผ้ ทู ี่มวั่ สุมเพื่อกระทาผิด ตามมาตรา 215 ให้ เลิก ผู้ใด ไม่เลิกก็จะมีความผิดตาม
กฎหมายอาญา มาตรา 215 มีโทษจาคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 พันบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
5.ทาให้ เสียทรัพย์ซงึ่ ทรัพย์ที่ใช้ หรื อมีไว้ เพื่อสาธารณประโยชน์

-

6.เข้ าไปในอสังหาริ มทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริ มทรัพย์นนั ้ เมื่อผู้มีสิทธิ์ ห้ ามมิให้ เข้ าไปไล่
ให้ ออก โดยร่วมกันบุกรุกตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปในเวลากลางคืน
7.ทาให้ เสียทาให้ เสื่อมค่าหรื อทาให้ ไร้ ประโยชน์ซึ่งเขื่อนโรงไฟฟ้าพลังน ้าที่ กฟผ. สร้ างขึ ้น หรื อเป็ นทรัพย์สิน
ของ กฟผ.)ซึง่ คดีนี ้ มีการออกหมายจับ แต่ปา้ ยไม่ถกู จับดาเนินคดี จนกระทัง่ คดีขาดอายุความ
ปี 2544 ผู้ประสานงานเครื อข่ายองค์กรชุมชนลุม่ น ้ามูน จังหวัดศรี สะเกษ (คชม.)
ปี 2545 คณะที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือ ในการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน (สปาร์ ค)
ปี 2545 เดินทางไปดูงานที่ประเทศอินโดนีเซีย เรื่ องการจัดการพื ้นที่ป่าเขตร้ อน
ปี 2546 – 2548 ประธานบริ หาร เครื อข่ายชาวบ้ านร่วมอนุรักษ์ ป่าทามแม่น ้ามูน 3 จังหวัด (คอปม.)
ปี 2546 – 2548 เลขานุการชมรมพัฒนาทุง่ กุลาร้ องให้
ปี 2546 – 2548 เลขานุการ / ผู้ประสานงานโรงเรี ยนแม่น ้า
ปี 2546 เดินทางไปประชุม และดูงาน ที่เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ปี 2546 ร่วมเป็ นเจ้ าภาพจัดประชุม “แม่น ้าเพื่อชีวติ ” ที่ อ.ราษี ไศล จ.ศรี สะเกษ มีผ้ เู ข้ าร่วมจาก 62 ประเทศ
ปี 2547 เดินทางไปร่วมการประชุมเวทีสงั คมโลก (WSF) ที่ประเทศอินเดีย มีผ้ เู ข้ าร่วมจาก 152 ประเทศ
ปี 2553 ถึง ปั จจุบนั เป็ นที่ปรึกษาสมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล
ปี 2553 ผู้ประสานงานการจ่ายเงินค่าชดเชยเขื่อนห้ วยละห้ า (รัฐบาลนายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ)
ปี 2553 เป็ นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการแก้ ไขปั ญหาเขื่อนปากมูล (แต่งตังโดยนายอภิ
้
สิทธิ์
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี )
ปี 2554 – 2556 ผู้ประสานงานขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม (Pmove)
ปี 2554 – 2556 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการแก้ ไขปั ญหาของ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคม
ที่เป็ นธรรม (แต่งตังโดยนางสาวยิ
้
่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี )
ปี 2554 – 2556 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกฎหมายและคดีความ กระทรวงยุติธรรม
ปี 2558 – 2559 ที่ปรึกษาชมรมรัก(ษ์ )วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2558 - ปั จจุบนั ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ ดอนคาพวง จังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2559 เป็ นกรรมการสารอง (ฝ่ ายจัดทาโปรแกรมการประชุม ) ในคณะกรรมการ ประชาชนอาเซียน ในส่วน
ของตัวแทนประเทศ (APF/ACSC 2016)
ปี 2560 - ปั จจุบนั เป็ นที่ปรึกษาเครื อข่ายผู้เดือดร้ อนจากเขื่อนหัวนา จังหวัดศรี สะเกษ
ปี 2562 คณะทางานประเทศไทย (ฝ่ ายจัดทาโปรแกรมการประชุม ) ในการเป็ น เจ้ าภาพ จัดประชุมภาค
ประชาชนอาเซียน (APF/ACSC 2019) ซึ่งจะมีการจัดประชุม ภาคประชาชนอาเซียน 11 ประเทศ ในเดือน
กันยายน 2562 ที่ประเทศไทย

