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นายกฤษกร ศิลารักษ์ หรือ “ป้าย” 
ประสบการณ์การท างานกับชุมชน 

ย้อนไปเมื่อปี 2535 กรมพฒันาและสง่เสริมพลงังาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้ท า
การก่อสร้างเขื่อนราษีไศลขึน้ และท าการเก็บกกัน า้ในปลายปี 2536 การเก็บกกัน า้ของเขื่อนราษีไศล ได้ท าให้เกิดน า้
ทว่มที่ท ากินเป็นจ านวนมากรวมทัง้ที่ดินของครอบครัวตนเองด้วย ซึง่ในช่วงแรกชาวบ้านท่ีได้รับผลกระทบจากเขื่อนราษี
ไศล ได้มีการรวมตวักนัไปยื่นเร่ืองต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในพืน้ที่เพื่อให้ช่วยเหลือ โดยตวัแทนของครอบครัวป้ายจะมีพ่อ
เป็นตวัแทนเข้าร่วมกบักลุม่ชาวบ้าน  
 การยื่นเร่ืองเรียกร้องความเป็นธรรมไม่มีความคืบหน้า จนเวลาผ่านมาพ่อกบัแม่ของป้ายต้องเข้าไปขายของ
เก่าในกรุงเทพเพื่อหารายได้ ขณะที่ป้ายก็ก าลงัเรียนหนงัสือในระดบัมธัยมที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัศรีสะ
เกษ ขณะนัน้ทางกลุม่ชาวบ้านผู้ เดือดร้อน ก็มีการเคลือ่นไหว ติดตามทวงถามความคืบหน้ากบัหน่วยงาน ต่าง ๆ อย่าง
ตอ่เนื่อง โดยการไปติดตามเร่ืองแตล่ะครัง้ ก็จะต้องมีสมาชิก ที่เป็นตวัแทนของแต่ละครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมทกุครัง้ 
ปา้ยจึงได้เป็นตวัแทนของครอบครัว และด้วยความที่เป็นคนหนุม่ ที่ก าลงัเรียนหนงัสืออยู่ด้วย จึงมกัจะได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นคนรวบรวมเอกสาร ข้อมลูตา่ง ๆ รวมทัง้การประสานงานกบัตวัแทนชาวบ้านในหมู่บ้านอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งพืน้ที่ ที่
ได้รับผลกระทบจากเขื่อนราษีไศล ครอบคลมุชาวบ้านในพืน้ที่รอยต่อ 3 จงัหวดั คือจังหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
และจงัหวดัสริุนทร์ 
 ด้วยความที่ท างานเอกสาร งานข้อมลู และการประสานงานกบัแกนน า จึงท าให้รู้สภาพข้อเท็จจริง และแกนน า
ทกุคน ในช่วงนัน้เร่ิมมีการรวมกลุม่ก่อตัง้ “สมชัชาคนจน”  จึงเป็นตวัแทนร่วมกบัแกนน าเขื่อนราษีไศลอีก 3 คน มาร่วม
ก่อตัง้ “สมชัชาคนจน” เพื่อร่วมกนัเรียกร้องความเป็นธรรมกบัทางรัฐบาล จึงถกูแต่งตัง้ให้เป็น “พ่อครัวใหญ่” ในเวที
สมชัชาคนจน ด้วย และเมื่อคราวการชุมนุม “ทวงสญัญาสมชัชาคนจน”  ที่หน้าท าเนียบรัฐบาล เมื่อปี 2539 ในยุค
รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา จึงได้รับมอบหมาย ให้เป็นหนึง่ในตวัแทนที่เข้าร่วมเจรจากบัทางรัฐบาล 
 จากนัน้เมื่อมีการแต่งตัง้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ก็จะได้รับแต่งตัง้ให้เป็น
ผู้ช่วยเลขานกุารในกลไกการแก้ไขปัญหามาตลอด 
 เดือนกุมภาพนัธ์ 2540 สมยัรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการจักชุมนุมใหญ่ ของ
สมชัชาคนจน “มหกรรมทวงสญัญา”  ขึน้อีกครัง้ที่หน้าท าเนียบรัฐบาล รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยทุธ ได้มอบหมายให้
นายอดิศร เพียงเกษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ เป็นประธานการแก้ไขปัญหากลุ่มเขื่อน ซึ่งปัญหา
เขื่อนราษีไศล เป็นกรณีที่มีการเจรจายืดเยือ้กว่าหนึ่งเดือน ซึ่งเรียกได้ว่าเจรจากนันานมากกว่าทกุกลุม่กรณีปัญหาใน
สมชัชาคนจน ในขณะนัน้จนกระทัง่หาข้อสรุปร่วมกนัได้ และรัฐบาลได้มีมติเห็นชอบผลการเจรจา โดยมีการอนมุตัิเงิน
คา่ชดเชยเขื่อนราษีไศล จ านวน 363,484,000 บาท ให้กบัชาวบ้านท่ีเป็นสมาชิกสมชัชาคนจน 
 การจ่ายเงินคา่ชดเชยถกูก าหนดขึน้ในวนัท่ี 15 กนัยายน 2540 ที่ห้องประชมุโรงเรียนราษีไศล แต่ขณะที่ก าลงั
จะถึงเวลาจ่ายเงินค่าชดเชย นายมานะ มหาสวุีระชยั สส.พรรคประชาธิปัตย์ ในขณะนัน้ และก านนัผู้ ใหญ่บ้าน ได้น า
ชาวบ้านจ านวนมาก มาคดัค้านการจ่ายเงินคา่ชดเชย จนท าให้เหตกุารณ์วุน่วาย หวิดเกิดจลาจล ท าให้ไม่สามารถจ่าย
คา่ชดเชยได้ และก าหนดการจ่ายคา่ชดเชยถกูเลือ่นออกไปเป็นวนัท่ี 19 กนัยายน 2540 ที่ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเก 
 วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2540 ขณะที่การจ่ายค่าชดเชยยังไม่เร่ิมขึน้ นายมานะ มหาสุวีระชัย สส.พรรค
ประชาธิปัตย์ ในขณะนัน้ และก านนัผู้ใหญ่บ้าน ได้น าชาวบ้านจ านวนมาก มาคดัค้านการจา่ยเงินคา่ชดเชย จึงท าให้เกิด



การปะทะกนั ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษปิดท าการในทนัที การจ่ายค่าชดเชยเขื่อนราษีไศล ถกูยกเลิกไปไม่มีก าหนด 
กลุม่คดัค้านการจ่ายเงินคา่ชดเชยเดินทางกลบัขณะท่ีชาวบ้านสมชัชาคนจน เก็บสมัภาระขึน้รถไฟ เดินทางเข้ากรุงเทพ 
ฯ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล เดินหน้าจ่ายเงินคา่ชดเชยเขื่อนราษีไศล ตอ่ไป 
 ต่อมา นายมานะ มหาสวุีระชัย สส.พรรคประชาธิปัตย์ ในขณะนัน้ ได้มีการน าเร่ืองการอนมุตัิเงิน ค่าชดเชย
เขื่อนราษีไศล เข้าสู่การพิจารณาของกรรมาธิการงบ ประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน ซึ่งกรรมาธิการมีมติ ให้รัฐบาล
ยกเลกิการจ่ายเงินคา่ชดเชยเขื่อนราษีไศล ซึง่ทางนายอดิศร เพียงเกษ รมช.วิทยาศาสตร์ ได้น าเร่ืองเข้าสูก่ารพิจารณา
ในครม.อีกครัง้ และในวนัท่ี 7 ตลุาคม 2540 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติยืนยนัให้จ่ายเงินค่าชดเชยเขื่อนราษีไศล ต่อ ขณะที่
กลุม่ที่คดัค้านก็รวมตวักนัคดัค้านท่ีหน้าท าเนียบรัฐบาล 
 การจ่ายเงินคา่ชดเชยเขื่อนราษีไศลถกูก าหนดขึน้ในวนัที่ 8 ตลุาคม 2540 โดยใช้สถานที่ ในที่ชุมนมุริมคลอง
เปรมประชากร โดยใช้ก าลงัต ารวจตรึงก าลงัรอบพืน้ที่การชุมนุม ป้องกันไม่ให้กลุ่มคัดค้านผ่านเข้ามาขัดขวางการ 
จ่ายเงินค่าชดเชย พร้อมกันนัน้นายอดิศร เพียงเกษ ได้เปิดการเจรจากับกลุ่มคัดค้าน และรัฐบาลได้ มีการตัง้
คณะกรรมการขึน้มาอีกหลายชดุ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กลุม่ที่คดัค้านการจ่ายเงินค่าชดเชย ท าให้กลุม่ผู้คดัค้านพอใจ ยตุิ
การคดัค้าน และการจ่ายเงินคา่ชดเชยก็ด าเนินตอ่ไป 
 เงินค่าชดเชยเขื่อนราษีไศล ถกูจ่ายในรูปแบบเช็คขีดคร่อม ออกให้โดยธนาคารกรุงไทย สาขา จงัหวดัศรีสะ
เกษ ชาวบ้านที่ได้รับเช็คในล าดบัแรก ได้น าเช็คกลบัไปขึน้เงินที่ธนาคารกรุงไทยศรีสะเกษ แต่ไม่สามารถขึน้เงินได้ 
เพราะถกูปลดัจงัหวดัศรีสะเกษ (นายวรงค์ ศิริพานิชย์) สัง่อายดัไว้ ขณะที่วนันัน้ปลดัจงัหวดัศรีสะเกษก็ ลาพกัร้อน จน
ต้องท าให้นายจาตรุนต์ ฉายแสง รมช.คลงั ได้มีค าสัง่ให้ธนาคารกรุงไทยส านกังานใหญ่ ปลดอายดัเงิน จากนัน้ชาวบ้าน
จึงสามารถ ขึน้เงิน ได้ครบตามจ านวนที่ได้รับ 
 การจ่ายคา่ชดเชยด าเนินตอ่ไป แตม่ีปัญหาใหมเ่กิดขึน้ คือ ช่ือที่คณะรัฐมนตรีอนมุตัิ ให้ได้รับเงินค่าชดเชย ไม่
ตรงกบัช่ือที่เขียนในเช็ค (ผิดสระ การัน) นายเสนาะ เทียนทอง มท.1 (รมว.มหาดไทย) จึงมีค าสัง่ให้น าเฮลิคอปเตอร์ ไป
รับนายอ าเภอหรือปลดัอ าเภอที่เก่ียวข้อง มาเซ็นต์รับรอง รายช่ือชาวบ้าน จากนัน้การจ่ายคา่ชดเชยก็ด าเนิน ตอ่ไป 
 15 ตลุาคม 2540 การจ่ายค่าชดเชยเสร็จสิน้หลง และรัฐบาลได้จดัรถบสัส าหรับส่งชาวบ้าน สมชัชาคนจน 
กลบัภมูิล าเนา สว่นปา้ยต้องเดินทางไปลีภ้ยัยงัตา่งประเทศ ด้วยเหตผุลด้านความปลอดภยั 
 พฤศจิกายน 2540 พลเอกชวลิต ยงใจยทุธ ลาออกจากการเป็นนายก (ไม่ได้ยบุสภา) และนายชวน หลีกภยั 
ได้เป็นนายกรัฐมนตรี  
 ช่วงเดือนมกราคม 2541 นายเสรี เตมียเวช ผบ.บชน.ได้น าก าลงัต ารวจ ไปตรวจสอบ สอบปากค าชาวบ้าน
สมชัชาคนจน ที่ได้รับเงินคา่ชดเชยเขื่อนราษีไศล ท าให้เงินคา่ชดเชยจ านวน 363,484,000 บาท ที่อยู่ที่ธนาคารกรุงไทย
ศรีสะเกษ ถูกเบิก ถอน ออกกว่า 300 ล้านบาท จนกลายเป็นประเด็นทางการเมือง ระหว่างพรรคประชาธิปัติย์ ที่เป็น
รัฐบาลขณะนัน้ กบันายอดิศร เพียงเกษ และพลเอกชวลิต ยงใจยทุธ ที่เปลี่ยนมาเป็นฝ่ายค้าน ช่วงนัน้กรมพฒันาและ
สง่เสริมพลงังาน กระทรวงวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เจ้าของเขื่อนราษีไศล ได้ยื่นฟ้องต่อชาวบ้านสมชัชา
คนจน วา่เป็น “ลาภมิควรได้”  (การด าเนินคดีนี ้ศาลจงัหวดัศรีสะเกษ วินิจฉยัวา่ คดีนีเ้ป็นคดีทางการปกครอง ไม่อยู่ใน
อ านาจการพิจารณาของศาลจังหวดัศรีสะเกษ จึงสง่เร่ืองทัง้หมดไปยงัศาลปกครอง จังหวดันครราชสีมา ต่อมาศาล
ปกครองจงัหวดันครราชสมีา วินิจฉยัวา่ เร่ืองนีเ้ป็นความผิดทางแพง่ ให้สง่เร่ืองกลบัมาที่ศาลจงัหวดัศรีสะเกษ และเมื่อ
เกิดปัญหาเร่ืองขอบเขตอ านาจการพิจารณา เร่ืองนีจ้ึงถกู สง่ตอ่ไปยงัคณะกรรมการชีข้าดอ านาจศาล และจนถึงทกุวนันี ้
เร่ืองนีก็้เงียบไป และนา่จะหมด อายคุวามไปแล้ว) 
 สิงหาคม 2542 ขณะที่เขื่อนราษีไศล เปิดประตเูขื่อนเพื่อตายตะกอนก้อนอ่างเก็บน า้ ชาวบ้านสมชัชาคนจน 
จึงพากนัเข้าไปตัง้ “หมู่บ้านแม่มนูมัน่ยืน 2”  เรียกร้องให้เปิดประตรูะบายน า้ เขื่อนราษีไศล เพื่อพิสจูน์ ความจริง แต่
ไมไ่ด้รับความร่วมมือจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนกระทัง่วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2543 ชาวบ้านสมชัชาคนจน ได้บกุเข้ายดึ
เขื่อนสนัเขื่อนราษีไศล (น ามาสูค่ดียดึเขื่อนราษีไศล) และตอ่มาวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2543 ดร.อาทิตย์ อไุรรัตน์ รมว.วิทยา



ศาตร์ ฯ ได้เดินทางมาเจรจากับชาวบ้าน สมัชชาคนจน ที่สันเขื่อนราษีไศล และต่อมาวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบให้เปิดประตเูขื่อนราษีไศล ไปจนกวา่จะแก้ไขปัญหา แล้วเสร็จ จากนัน้กระบวนการแก้ไข
ปัญหา เขื่อนราษีไศลก็ด าเนินมาจนถึงปัจจบุนั โดยมีการจ่ายเงินค่าชดเชยไปแล้ว 11 ครัง้ จ านวน 1,927.32 ล้านบาท 
และลา่สดุเมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2562 ครม.ได้อนมุตัิเงินคา่ชดเชย จ านวน 9.6 ล้านบาท และอนมุตัิกรอบวงเงินคา่ชดเชย
อีก ประมาณ 600 ล้านบาท  
 ปี 2554 ถึง 2556 ในขณะที่เป็นผู้ประสานงานของขบวนการประชาชนเพื่อสงัคมที่เป็นธรรม (Pmove) ได้
ประสานงานกบัหน่วยงานราชการ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนในหลายพืน้ที่  ทัว่ประเทศไทย เช่น 
การแก้ไขปัญหาพิพาทที่ดิน ชาวเลลาไวย์ ที่จงัหวดัภเูก็ต (ประสานงานกบันิติวิทยาศาสตร์ ในการตรวจ DNA ชาวเล) 
และประสานงานกับกองทนุยุติธรรม ในการประกันตวัชาวบ้าน ที่ถกูด าเนินคดีพิพาทเร่ืองที่ดิน เช่น กรณีที่ดินล าพูน 
จงัหวดัล าพนู กรณีที่ดินบ้านโป่ง กรณีที่ดินบ้านพรสวรรค์ จงัหวดัเชียงใหม่ กรณีที่ดินบ้านบ่อแก้ว กรณีที่ดินป่าโคกยาว 
จงัหวดัชยัภมูิ และอีกหลายพืน้ท่ีทัว่ประเทศ 
 ปี 2559 ได้รับการร้องขอจากเทศบาล ก านนัผู้ ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในชุมชนต าบลกุดชมภู อ าเภอพิบลูมงั
สาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ให้เข้าไปช่วยเหลอื กรณีที่ดินดอนค าพวง ที่ก าลงัถกูบกุรุกโดยนายทนุ  
 จากการที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียกร้องความเป็นธรรม กรณีเขื่อนราษีไศล ท าให้เห็นความอ
ยตุิธรรม ที่เกิดจากหนว่ยงานราชการ ระบบราชการ รวมถึงการเมืองด้วย และจากการที่ได้ไปร่วมกบักลุม่ชาวบ้านกลุม่
ต่าง ๆ ที่ล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม ซึ่งความไม่เป็นธรรม ต่าง ๆ เหล่านัน้ ชาวบ้าน คนจน ๆ 
เทา่นัน้ท่ีตกเป็นเหยื่อ ปา้ยจึงพยายามที่จะช่วยเหลอืชาวบ้านเหลา่นัน้ และเลอืกที่จะยืนเคียงข้างบ้าน คนจน ๆ ตอ่ไป 
 
ประวัติการท างาน 
- ปี 2539 เลขานกุารชมรมอาสาสมคัรพิทกัษ์สิง่แวดล้อมล าน า้มนูตอนกลาง 
- ปี 2539 - 2547 พอ่ครัวใหญ่สมชัชาคนจน / ทีมเจรจา (ตวัแทนเขื่อนราษีไศล) ระหว่างตวัแทนสมชัชาคนจน 

กบัรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา 
- ปี 2540 แกนน าเขื่อนราษีไศล ร่วมเรียกร้องคา่ชดเชยเขื่อนราษีไศล จนน าไปสูก่ารจ่ายเงินค่าชดเชยเขื่อนราษี

ไศล (รัฐบาลพลเอกชวลติ ยงใจยทุธ) 
- ปี 2540 เดินทางไปแลกเปลีย่นวฒันธรรม กลุม่ประเทศเอเซียใต้ ที่ประเทศบงัคลาเทศ 
- ปี 2542  ผา่นการอบรมกฎหมายนา่รู้ส าหรับชาวบ้าน (ชมรมนกัสทิธิมนษุยชนภาคอีสาน) 
- ปี 2543 ได้รับเกียรติบตัรเป็นนกัสง่เสริมประชาธิปไตยดีเดน่ ประจ าจงัหวดัศรีสะเกษ 
- ปี 2543 เดินทางไปดงูานท่ีประเทศฟิลปิินส์ เร่ืองผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ 
- ปี 2543 ถกูด าเนินคดี (คดียึดเขื่อนราษีไศล) กบัแกนน าเขื่อนราษีไศล รวม 12 คน ซึ่งคดีนีศ้าลฎีกาได้มีค า

พิพากษา ในปี 2556 ให้รอลงอาญา 
- ปี 2543 ถูกแจ้งข้อหา ร่วมกับแกนน าสมชัชาคนจน ที่ชุมนุม ตัง้หมู่บ้านแม่มูนมัน่ยืน ที่สนัเขื่อนปากมลู ใน

ข้อหา “กบฏปากมนู”  
1.ร่วมกนักระท าด้วยวาจาหรือวิธีอื่นใดอนัไมใ่ช่เป็นการกระท าภายในความมุง่หมายแหง่รัฐธรรมนูญ  
2.กระท าเป็นซอ่งโจร โดยสมคบกนัตัง้แต ่5 คนขึน้ไป เพื่อกระท าผิดอยา่งใดอยา่งหนึง่ 
3.มัว่สมุกนัตัง้แต่ 10 คนขึน้ไป โดยการใช้ก าลงัประทษุร้าย หรือใช้ค าพดูขม่ขูว่า่จะใช้ ก าลงัประทษุร้ายกระท า
การ อยา่งใดอยา่งหนึง่ให้เกิดความวุน่วายขึน้ในบ้านเมือง 
4.เมื่อเจ้าพนกังานสัง่ให้ผู้ที่มัว่สมุเพื่อกระท าผิด ตามมาตรา 215 ให้เลิก ผู้ ใด ไม่เลิกก็จะมีความผิดตาม
กฎหมายอาญา มาตรา 215 มีโทษจ าคกุ 3 ปี ปรับไมเ่กิน 6 พนับาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
5.ท าให้เสยีทรัพย์ซึง่ทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ 



6.เข้าไปในอสงัหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสงัหาริมทรัพย์นัน้ เมื่อผู้มีสิทธ์ิ ห้ามมิให้เข้าไปไล่
ให้ออก โดยร่วมกนับกุรุกตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปในเวลากลางคืน 
7.ท าให้เสียท าให้เสื่อมค่าหรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเขื่อนโรงไฟฟ้าพลงัน า้ที่  กฟผ. สร้างขึน้ หรือเป็นทรัพย์สิน
ของ กฟผ.)ซึง่คดีนี ้มีการออกหมายจบั แตป่า้ยไมถ่กูจบัด าเนินคดี จนกระทัง่คดีขาดอายคุวาม 

- ปี 2544 ผู้ประสานงานเครือขา่ยองค์กรชมุชนลุม่น า้มนู จงัหวดัศรีสะเกษ (คชม.) 
- ปี 2545 คณะที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือ ในการจดัการทรัพยากรอยา่งยัง่ยืน (สปาร์ค) 
- ปี 2545 เดินทางไปดงูานท่ีประเทศอินโดนีเซีย เร่ืองการจดัการพืน้ท่ีป่าเขตร้อน 
- ปี 2546 – 2548 ประธานบริหาร เครือขา่ยชาวบ้านร่วมอนรัุกษ์ป่าทามแมน่ า้มนู 3 จงัหวดั (คอปม.) 
- ปี 2546 – 2548 เลขานกุารชมรมพฒันาทุง่กลุาร้องให้ 
- ปี 2546 – 2548 เลขานกุาร / ผู้ประสานงานโรงเรียนแมน่ า้ 
- ปี 2546 เดินทางไปประชมุ และดงูาน ที่เมืองบาหล ีประเทศอินโดนีเซีย 

- ปี 2546 ร่วมเป็นเจ้าภาพจดัประชมุ “แมน่ า้เพื่อชีวติ” ที ่อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ มีผู้ เข้าร่วมจาก 62 ประเทศ 
- ปี 2547 เดินทางไปร่วมการประชมุเวทีสงัคมโลก (WSF) ที่ประเทศอินเดีย มีผู้ เข้าร่วมจาก 152 ประเทศ 
- ปี 2553 ถึง ปัจจบุนั เป็นท่ีปรึกษาสมชัชาคนจน กรณีเขื่อนปากมลู 
- ปี 2553 ผู้ประสานงานการจ่ายเงินคา่ชดเชยเขื่อนห้วยละห้า (รัฐบาลนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ) 
- ปี 2553 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุารคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมลู (แต่งตัง้โดยนายอภิสิทธ์ิ 

เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) 
- ปี 2554 – 2556 ผู้ประสานงานขบวนการประชาชนเพื่อสงัคมที่เป็นธรรม (Pmove) 
- ปี 2554 – 2556 กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุารคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ ขบวนการประชาชนเพื่อสงัคม

ที่เป็นธรรม (แตง่ตัง้โดยนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี) 
- ปี 2554 – 2556 อนกุรรมการและผู้ช่วยเลขานกุารคณะอนกุรรมการกฎหมายและคดีความ กระทรวงยตุิธรรม 
- ปี 2558 – 2559 ที่ปรึกษาชมรมรัก(ษ์)วฒันธรรมและการทอ่งเที่ยวเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี  
- ปี 2558 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาชมรมอนรัุกษ์ดอนค าพวง จงัหวดัอบุลราชธานี 
- ปี 2559 เป็นกรรมการส ารอง (ฝ่ายจดัท าโปรแกรมการประชุม) ในคณะกรรมการ ประชาชนอาเซียน ในสว่น

ของตวัแทนประเทศ (APF/ACSC 2016) 
- ปี 2560 - ปัจจบุนั เป็นท่ีปรึกษาเครือขา่ยผู้ เดือดร้อนจากเขื่อนหวันา จงัหวดัศรีสะเกษ 
- ปี 2562 คณะท างานประเทศไทย (ฝ่ายจัดท าโปรแกรมการประชุม) ในการเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมภาค

ประชาชนอาเซียน (APF/ACSC 2019) ซึ่งจะมีการจัดประชุม ภาคประชาชนอาเซียน 11 ประเทศ ในเดือน
กนัยายน 2562 ที่ประเทศไทย 

 


