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เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

 
 

คำนำ 

เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติได 

จัดพิมพ หนังสือ “รายงานสถานการณ การละเมิดสิทธิในการจัดการที่ดินและปา ป ๒๕๔๕-

๒๕๔๘” เปนการสรุปการดำเนินการในการตรวจสอบขอเท็จจริง ในรอบ ๔ ป ที่คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา ทั้ง

สองชุด ตรวจสอบการรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในดานที่เกี่ยวกับที่ดินและปา โดย

หนังสือดังกลาว มีเนื้อหาตามลำดับคือ เจตจำนงการคุมครองสิทธิอยางสันติวิธี สถานการณ

การละเมิดสิทธิในการจัดการที่ดินและปา กรณีตัวอยางการละเมิดสิทธิในการจัดการที่ดินและ

ปา ปญหาทางกฎหมาย นโยบายและกระบวนการตรวจสอบของรัฐ และบทสุดทาย สรุป

สถานการณการละเมิดสิทธิในการจัดการที่ดินและปา และขอเสนอแนะ โดยคณะกรรมการ

สิทธิฯ หวังวารายงานฉบับดังกลาวจะเปนประโยชนและเปนบทเรียนที่ภาครัฐและสังคมจะได

เขาใจ และตระหนักถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลและชุมชน เพื่อจะไดรวมกันแกไขปญหาเพื่อ

การพัฒนาที่สมดุลยั่งยืนและมีสวนรวมของประชาชน    

ในโอกาสที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่ ๑ ครบวาระ ๖ ป คณะ

อนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา ไดจัดทำโครงการศึกษา “รายงานสถานการณสิทธิ

ในการจัดการที่ดินและปา พ.ศ. ๒๔๔๕-๒๕๔๙” และนำมาจัดพิมพในครั้งนี้ แตมีการปรับปรุง

ใหสมบูรณยิ่งขึ้น ทั้งในเนื้อหาแตละบทและภาคผนวก ที่แสดงถึงฐานขอมูลการรองเรียนเรื่อง

ที่ดินและปาจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ รวมทั้งตัวอยางรายงานผลการตรวจสอบการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได

เรยีบเรยีงจดัทำเปนหนงัสอืชดุ “เสยีงจากประชาชน การตอสูเพือ่สทิธใินทีด่นิ กรณรีองเรยีน 

๒๕๔๕-๒๕๕๐” โดยจัดพิมพแยกเปน ๕ เลม คือ 

เลมที ่๑ “บทเรยีนการตรวจสอบของ คณะอนกุรรมการสทิธใินการจดัการทีด่นิและปา”  

เลมที่ ๒ เรื่อง “ที่ดินสาธารณะ และ ที่ราชพัสดุ 

เลมที่ ๓ เรื่อง “ที่ดินเอกชน” 

เลมที่ ๔ เรื่อง “ที่ดินในเขตปา และสิทธิชุมชนในการจัดการปา”  

และเลมที่ ๕ “เรื่องการจัดการสวนปาของรัฐและเอกชน” 
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เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

ทั้งนี้ จะไดทยอยจัดพิมพในป ๒๕๕๑ เพื่อเผยแพรรายงานสถานการณสิทธิในการ

จัดการที่ดินและปา ในประเด็นตางๆ ใหรอบดานทั้ง ๔ กลุมปญหา อันเปนการสรุปการดำเนิน

งานจากการตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา ในรอบ 

๖ ปที่ผานมา และเปนไปตามภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในการเผยแพร

ความรูดานสิทธิมนุษยชน และสงเสริมความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยราชการ 

องคการเอกชน และองคการอื่นดานสิทธิมนุษยชน เพื่อสงเสริมการเคารพและการปฏิบัติตาม

หลักสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย   

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จึงหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือชุด “เสียงจาก

ประชาชน การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐” อันเปนผลจากการดำเนิน

งานของคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา ทั้งสองชุด นอกจากจะเปนการนำ

เสนอภาพรวมของสถานการณดานสิทธิมนุษยชนในเรื่องที่ดินและปาใหสังคมไดรับรู และ

เขาใจแลว คณะกรรมการสิทธิฯ ยังหวังวา ความรู ความเขาใจตอปญหาของผูอื่นจะทำใหทุก

คนไดมีสวนรวมกันอยางแทจริงในการแกไขปญหาของสังคมและชุมชนใหสังคมเกิดความสงบ

รมเย็นตอไป ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปาทั้งสอง

ชุด และบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทุกคน รวมทั้งเครือขาย

ภาคประชาชนที่ไดรวมแรงรวมใจในการดำเนินการตางๆ อยางเต็มกำลังความสามารถมา

ตลอดระยะเวลา ๖ ป ที่ผานมา  

 

 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 ๑๔  ตุลาคม ๒๕๕๐   
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

 
 

จากบรรณาธิการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) ชุดแรกเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยเริ่มตนปฏิบัติหนาที่เมื่อ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ 

ในชวงแรกที่เรื่องรองเรียนมีไมมากนัก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติยังมิไดจัดตั้งคณะ

อนุกรรมการแยกตามประเด็นการละเมิดสิทธิอยางชัดเจน แตมอบหมายการตรวจสอบกระจาย

กันไปในกลุมคณะอนุกรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชน ชุด ๑-๔ ตอมาจึงเริ่มแยกการดำเนิน

งานเปนกลุมคณะอนุกรรมการตามประเด็นประมาณป ๒๕๔๖ ที่สำคัญคือ คณะอนุกรรมการ

ดานกระบวนการยุติธรรม คณะอนุกรรมการดานสังคม และคณะอนุกรรมการดานฐาน

ทรัพยากร รวมทั้งคณะอนุกรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชน (ชุด ๑-๔) 

คณะอนุกรรมการดานฐานทรัพยากรชวงแรก ประกอบดวยคณะอนุกรรมการดาน

ที่ดินและน้ำ ที่แตงตั้งเมื่อ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและตรวจสอบ

กรณีเหมืองแร คณะอนุกรรมการดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง คณะอนุกรรมการดาน

ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยสินทางปญญา จนตอมาเรื่องรองเรียนดานที่ดินและปามีจำนวน

มากขึ้น จึงมีการแยกเรื่องน้ำไปรวมกับเหมืองแร เปนคณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ำ

และแร (ปจจุบัน มีการรวมกันเปนคณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ำ ชายฝง และแร) และ

แตงตั้งคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปาเมื่อ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ตอมาได

มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปาชุดที่ ๒ เมื่อ ๒๐ กันยายน 

๒๕๔๘ เนื่องจากปริมาณเรื่องรองเรียน และกิจกรรมการรณรงคตางๆ เพิ่มทวีขึ้น อยางไร

ก็ตาม คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปาทั้งสองชุดไดดำเนินการรวมกันในกรณี

ที่มีปญหาลักษณะเดียวกัน รวมทั้งการจัดทำขอเสนอแนะทางนโยบายและกฎหมาย และการ

ผลักดันรณรงคตอสาธารณะ  

แทที่จริงแลว สถานการณปญหาการละเมิดสิทธิในการจัดการที่ดินและปา ยังมี

ความคาบเกี่ยวอยูในการตรวจสอบการรองเรียนและการดำเนินการของคณะอนุกรรมการใน 

กสม. อีกหลายชุด โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ำ ชายฝง และแร และใน

คณะอนุกรรมการดานสังคมอีก ๒ คณะ กลาวคือ คณะอนุกรรมการสิทธิในที่อยูอาศัย และ

คณะอนุกรรมการดานสิทธิของกลุมชาติพันธุ   
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เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปาทั้งสองชุด ไดจัดทำโครงการศึกษา

วิจัย เพื่อประมวลและวิเคราะหปญหา สถานการณการละเมิดสิทธิในการจัดการที่ดินและปาใน

สังคมไทย ผานกระบวนการตรวจสอบกรณีรองเรียน มีคุณศยามล ไกยูรวงศ เปนหัวหนา

โครงการ โดยศึกษาเฉพาะที่มีการมอบหมายโดยตรงตอคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการ

ที่ดินและปาทั้งสองชุด (รวมทั้งกรณีรองเรียนบางสวนที่มีการโอนจากคณะอนุกรรมการ

คุมครองสิทธิมนุษยชนกลุมเดิม) นั่นคือรวบรวมฐานขอมูลสำหรับการศึกษาและวิเคราะหตั้งแต

ป พ.ศ.๒๕๔๕ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๔๙ จำนวน ๒๗๑ เรือ่ง พรอมทัง้สรปุบทเรยีนการตรวจสอบ 

ของคณะอนุกรรมการฯ ทั้งสองชุด จัดทำขอเสนอเพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนาและขอเสนอ 

เชิงนโยบาย เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และสังคมไทย     

  เนื้อหาของรายงานการศึกษามาจากประสบการณตรงของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง

สองชุด การสังเคราะหปญหา การคนควาหาความรูจากขอมูลที่คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบ 

และเรียกขอเท็จจริงจากหนวยงานราชการ การรวบรวมประวัติเรื่องราวของแตละชุมชน จนถึง

การศึกษาประเด็นพิเศษเพื่อประกอบการตรวจสอบบางกรณี ประกอบการแกไขปญหา คณะ

อนุกรรมการฯ หวังอยางยิ่งวาประสบการณการตรวจสอบและการถอดบทเรียน ขอเสนอแนะ

จะมคีณุคาตอคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิ เครอืขายองคกรพฒันาเอกชน สาธารณชน 

รัฐบาล และรัฐสภา เพื่อนำบทเรียน และรายงานดังกลาวไปปรับปรุงแกไขปญหาที่ดินและสิทธิ

ชุมชนในการจัดการปาทั้งระบบตอไป 

คณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๒ ชุด รวมกันแบงภารกิจรับผิดชอบการประมวล วิเคราะห

และเขียนรายงานสถานการณสิทธิในการจัดการที่ดินและปา และมอบหมายใหบุคคลภายนอก

รวมเขียน โดยคณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งคณะทำงานทุกคน และผูทรงคุณวุฒิ ไดมีสวนรวม

สัมมนาแลกเปลี่ยน สังเคราะหกรณีรองเรียน วิเคราะหปญหา ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอ

รายงานการศึกษา จนทำใหเปนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โดยแยกกลุมการศึกษาวิเคราะห

และจดัทำขอเสนอแนะใน ๕ กลุมปญหาหลกั จากการรองเรยีนตอคณะกรรมการสทิธมินษุยชน

แหงชาติ คือที่ดินในเขตปา การจัดการสวนปาของรัฐและเอกชน ที่สาธารณะ ที่ราชพัสดุ และ

ที่ดินเอกชน 

ในการจดัทำรายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชนโดยคณะอนกุรรมการฯ 

ทั้งสองชุด กอนนำเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพิจารณาเห็นชอบ และจัดทำเปน

รายงานโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพื่อกำหนดมาตรการแกไขปญหาและ 

ขอเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐตอไปนั้น กลาวไดวา เปนผลงานที่สำคัญรวมกันของคณะ

อนกุรรมการฯ พนกังานเจาหนาที ่ กองเลขานกุารและผูชวยปฏบิตังิานกรรมการ จนถงึเครอืขาย

องคกรพัฒนาเอกชน ภาคประชาชน ที่รวมเก็บขอมูลในการตรวจสอบ การไกลเกลี่ยแกไข

ปญหา ในมิติสิทธิมนุษยชน การรวมกันวิเคราะหอยางละเอียดรอบคอบเปนธรรมตอทุกฝาย 
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เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

และมีการพัฒนาจากขอเท็จจริงการตรวจสอบรายกรณี ใหมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

แกไขกฎหมาย และนโยบายของรัฐ ในแตละรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

เมื่อประกอบกับการเผยแพรรณรงค และจัดทำขอเสนอแนะโดยคณะอนุกรรมการฯ เปนระยะๆ 

มาอยางตอเนื่องตลอด ๕ ปมานี้ จึงเปนฐานที่สำคัญในการศึกษาวิเคราะหของการจัดทำ

รายงานฉบับนี้   

 ในการจัดพิมพเผยแพรรายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้ คณะอนุกรรมการสิทธิในการ

จัดการที่ดินและปาทั้งสองชุด และคณะทำงานตางๆ ของคณะอนุกรรมการฯ ไดรวมกัน

ปรับปรุงเนื้อหาบางสวน และเพิ่มเติมภาคผนวก ใหเปนประโยชนและปรับใหเปนปจจุบัน 

ยิ่งขึ้น กลาวคือ  

ก) การประมวลสถิติเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวกับสิทธิในการจัดการที่ดินและปา 

๑) เพิ่มเติมสถิติและการจำแนกกลุมปญหาของเรื่องรองเรียนที่ กสม. มอบหมายตอ

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปาทั้งสองชุด ขยายจากชวงการศึกษาวิจัยที่สิ้น

สุดถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ จำนวน ๒๗๑ เรื่อง ใหครอบคลุมจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ เพื่อ

ใหเห็นภาพรวมที่สมบูรณในเชิงสถิติ (ดูภาคผนวก) 

๒) เพิ่มเติมสถิติและการจำแนกกลุมปญหาของเรื่องรองเรียนที่ กสม. มอบหมายตอ

คณะอนุกรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชนชุด ๑-๔ ในชวงเริ่มปฏิบัติหนาที่กอนมีคณะ

อนุกรรมการดานที่ดินและน้ำ (คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา ในปจจุบัน)  

และจำแนกตาม ๕ กลุมหลักที่มีการศึกษาวิจัย   

๓) เพิ่มเติมสถิติและการจำแนกกลุมปญหาของเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับสิทธิการ

จัดการดานที่ดินและปา ที่ กสม. มอบหมายคณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ำ ชายฝง และ

แร คณะอนุกรรมการสิทธิที่อยูอาศัย และคณะอนุกรรมการดานสิทธิของกลุมชาติพันธุ ทั้งหมด

จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ 

ข) การประมวลและวิเคราะหผลสำเร็จจากการตรวจสอบ และจากรายงานผล

การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ กสม. จากการตอบสนองของหนวยงานรัฐที่

เกีย่วของ จนถงึระดบันโยบายของรฐับาล จนถงึ ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๐ เพือ่นำเสนอสรปุบทเรยีน

การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ     

ค) การเผยแพรรายงานการศึกษาเฉพาะประเด็น เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบ

กรณีรองเรียน และเพื่อการจัดทำขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ประกอบเปนภาคผนวกของแตละ

กลุมปญหาที่นำเสนอในแตละเลม 

ง) การเผยแพรรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ เพื่อใหผูอานเขาใจสถานการณรูปธรรมการละเมิดสิทธิ

มนษุยชนในทีด่นิและสทิธชิมุชนในการจดัการปา รวมถงึบทบาทของคณะกรรมการสทิธมินษุยชน
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เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

แหงชาติ โดยนำกรณีตัวอยางมาประกอบเปนภาคผนวกในแตละกลุมปญหา และผูอาน

สามารถติดตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งหมด โดย กสม. ที่มีการ

รวบรวมจัดพิมพโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติแลว จากป ๒๕๔๕-

๒๕๔๙ 

ในการจัดพิมพเผยแพรครั้งนี้แยกเปน ๕ เลม เพื่อประโยชนในการศึกษาไดละเอียด 

ยิ่งขึ้น โดยมีความสมบูรณในแตละเลม แตถาประสงคจะเขาใจสถานการณการละเมิดสิทธิและ

ขอเสนอแนะตางๆ ในสทิธกิารจดัการทีด่นิและปาในภาพรวมอยางครบถวน และการสรปุบทเรยีน 

ของคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา การอานทั้ง ๕ เลมจะมีประโยชนยิ่งขึ้น  

 

Õß§åª√–°Õ∫¢Õß™ÿ¥Àπ—ß ◊Õ 
 

‡≈à¡∑’Ë Ò ‡ ’¬ß®“°ª√–™“™π °“√µàÕ Ÿâ‡æ◊ËÕ ‘∑∏‘„π∑’Ë¥‘π °√≥’√âÕß‡√’¬π ÚıÙı › Úıı 
·≈–∫∑‡√’¬π°“√µ√«® Õ∫¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡°“√ ‘∑∏‘„π°“√®—¥°“√∑’Ë¥‘π
·≈–ªÉ“ 

• บทนำ ความเปนมาของโครงการศึกษาวิจัย  และแนวทางการวิเคราะห 

• สถิติประมวลกรณีรองเรียน  และแบงกลุมประเภทกรณีรองเรียน 

• บทวิเคราะหสาเหตุของปญหา 

• ขอเสนอแนะทางนโยบายและกฎหมาย 

• บทเรียนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ และขอเสนอแนะการดำเนินงาน 

ของ กสม. 

 

¿“§ºπ«° • สถิติกรณีรองเรียนที่ดินและปาเพิ่มเติมจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ 

 • ประมวลผลการแกไขปญหาจากหนวยงานของรัฐ ตามรายงานผล

การตรวจสอบโดย กสม. กรณีตรวจสอบโดยคณะอนุกรรมการสิทธิ

ในการจัดการที่ดินและปา 

 
‡≈à¡∑’Ë Ú ‡ ’¬ß®“°ª√–™“™π °“√µàÕ Ÿâ‡æ◊ËÕ ‘∑∏‘„π∑’Ë¥‘π °√≥’√âÕß‡√’¬π ÚıÙı-Úıı 

ç∑’Ë¥‘π “∏“√≥– ·≈–∑’Ë√“™æ— ¥ÿé   

 à«π∑’Ë Ò • สถานการณปญหาที่สาธารณประโยชน และขอเสนอแนะ 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

¿“§ºπ«° • สถิติกรณีรองเรียนที่สาธารณะเพิ่มเติมจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐  

 • รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย กสม. 

 à«π∑’Ë Ú • สถานการณปญหาที่ราชพัสดุ และขอเสนอแนะ 

¿“§ºπ«° • สถิติกรณีรองเรียนที่ราชพัสดุเพิ่มเติมจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ 

 • รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย กสม. 

 
‡≈à¡∑’Ë Û ‡ ’¬ß®“°ª√–™“™π °“√µàÕ Ÿâ‡æ◊ËÕ ‘∑∏‘„π∑’Ë¥‘π °√≥’√âÕß‡√’¬π ÚıÙı-Úıı 

ç∑’Ë¥‘π‡Õ°™πé  

 à«π∑’Ë Ò •  ∂“π°“√≥åªí≠À“∑’Ë¥‘π‡Õ°™π  ·≈–¢âÕ‡ πÕ·π– 

¿“§ºπ«° • สถิติกรณีรองเรียนที่ดินเอกชนเพิ่มเติมจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ 

 • รายงานการศึกษาขอมูลประวัติศาสตร กรณีที่ดินชุมชนโรงกลวง   

    จ.ระนอง 

 • รายงานการศึกษาขบวนการฉอโกงที่ ต.หนองกินเพล 

  ต.บุงหวาย  จ.อุบลราชธานี 

 • รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย กสม. 

 
‡≈à¡∑’Ë Ù ‡ ’¬ß®“°ª√–™“™π °“√µàÕ Ÿâ‡æ◊ËÕ ‘∑∏‘„π∑’Ë¥‘π °√≥’√âÕß‡√’¬π ÚıÙı-Úıı 

ç∑’Ë¥‘π„π‡¢µªÉ“ ·≈– ‘∑∏‘™ÿ¡™π„π°“√®—¥°“√∑’Ë¥‘π·≈–ªÉ“é   

 à«π∑’Ë Ò •  ∂“π°“√≥åªí≠À“∑’Ë¥‘π‡Õ°™π  ·≈–¢âÕ‡ πÕ·π– 

¿“§ºπ«° • สถิติกรณีรองเรียนที่ดินและปาเพิ่มเติมจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ 

 • รายงานการศึกษาเรื่อง โครงการหมูบานปาไมแผนใหม  

 • บทคัดยอรายงานการศึกษา กรณีจัดการความขัดแยงการใช  

 ประโยชน พื้นที่ปาตนน้ำ อ.เชียงกลาง จ.นาน   

 • บทคัดยอรายงานการศึกษา กรณีสวนสมฝาง แมอาย 

  ไชยปราการ จ.เชียงใหม 

 • บทคัดยอรายงานการสำรวจโครงการตัดถนนผานอุทยานแหงชาติ   

 “แกงกรุง” 

 • รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย กสม. 
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เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

 
‡≈à¡∑’Ë ı ‡ ’¬ß®“°ª√–™“™π °“√µàÕ Ÿâ‡æ◊ËÕ ‘∑∏‘„π∑’Ë¥‘π °√≥’√âÕß‡√’¬π ÚıÙı-Úıı 

ç°“√®—¥°“√ «πªÉ“¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™πé  

 à«π∑’Ë Ò •  ∂“π°“√≥åªí≠À“∑’Ë¥‘π„π «πªÉ“¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π 
  ·≈–¢âÕ‡ πÕ·π– 

¿“§ºπ«° • รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  โดย กสม. 

 • รายงานการศึกษา ทางเลือกและรูปแบบการจัดการสวนปาตาม  

 เงื่อนไขสัมปทานอยางยั่งยืน 

 • ขอเสนอตอนโยบายขององคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) 

 

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปาทั้งสองชุด ในคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ หวังอยางยิ่งวา การจัดพิมพหนังสือทั้ง ๕ เลม ในชุดสรุปบทเรียนและ 

ขอเสนอแนะนี้จะเปนประโยชนตอทานผูอานในการทำความเขาใจตอปญหาที่ดินและปา เขาใจ

สถานการณการละเมิดสิทธิในการจัดการที่ดินและปา ซึ่งมีความรุนแรงเชิงโครงสรางของสังคม

ไทยและยืดเยื้อมายาวนาน เพื่อรวมกันแกไขปญหา ปกปองสิทธิของผูถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งโดย

สวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย และคนจน ทัง้ไดรบัรู เขาใจทัง้ดานผลงานและขอจำกดั ขอออน

ในภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เพื่อการเรียนรูและพัฒนาตอไป 

ถามีขอบกพรองใดๆ ยินดีนอมรับดวยความจริงใจ 

 

 สุนี  ไชยรส 

 ศยามล   ไกยูรวงศ 

 ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
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เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

 
 

สารบัญ 

§”π” §≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘  
®“°∫√√≥“∏‘°“√  
∫∑∑’Ë Ò §«“¡‡ªìπ¡“ ¢Õ∫‡¢µ·≈–«‘∏’°“√»÷°…“  
 ความเปนมาและสภาพปญหา 

 ขอบเขตและวิธีการศึกษา  

∫∑∑’Ë Ú ¿“æ√«¡ ∂“π°“√≥åªí≠À“∑’Ë¥‘πªÉ“  
 ๒.๑ ประเภทของเรื่องรองเรียนที่ดินและปา  

 ๒.๒ ปญหาที่ดินปา แยกตามจังหวัด  

 ๒.๓  ปญหาที่ดินปา แยกตามพื้นที่ปา  

 ๒.๔ ลักษณะปญหาความขัดแยง  

∫∑∑’Ë Û °√–∫«π°“√·°â‰¢ªí≠À“¢Õß√—∞  
 ๓.๑ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการปา  

 ๓.๒ การจัดการและการแกไขปญหาของรัฐ  

∫∑∑’Ë Ù ∫∑«‘‡§√“–Àåªí≠À“∑’Ë¥‘π„π‡¢µªÉ“  
 ๔.๑ ปญหาจากแนวคิด “แยกคนออกจากปา” 

 ๔.๒ ปญหาจากกระบวนการดำเนินการของรัฐ 

 ๔.๓ นโยบายการพัฒนาประเทศ 

 ๔.๔ นโยบายความมั่นคงของประเทศ 

 ๔.๕ ปญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับปาไม 

∫∑∑’Ë ı ∫∑‡√’¬π°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡°“√ ‘∑∏‘„π°“√®—¥°“√∑’Ë¥‘π·≈–ªÉ“ 
 ๕.๑ กระบวนการตรวจสอบ 

 ๕.๒ หลักพิจารณาในการตรวจสอบสิทธิในที่ดินและการจัดการปา 

 ๕.๓ รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

         กรณีศึกษาจากรายงานผลการตรวจสอบโดย กสม. 

 ๕.๔ ประสบการณและบทเรียนของ คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดิน

 และปา 

๓ 

๕ 

๑๓ 

๑๔ 

๒๕ 

๒๗ 

๒๙ 

๓๐ 

๓๐ 

๓๑ 

๔๙ 

๕๑ 

๕๓ 

๖๕ 

๖๖ 

๖๙ 

๗๗ 

๗๘ 

๗๙ 

๘๑ 

๘๒ 

๘๕ 

๘๙ 

 

๑๖๕ 
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เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

∫∑∑’Ë ˆ ¡“µ√°“√·°â‰¢ªí≠À“·≈–¢âÕ‡ πÕ‡™‘ßπ‚¬∫“¬ 
 ๖.๑ มาตรการแกไขปญหา  

 ๖.๒ ขอเสนอเชิงนโยบาย  

 
¿“§ºπ«° Ò สถิติการรองเรียนที่ดินและปา ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐  

¿“§ºπ«° Ú บทสรุป : รายงานการศึกษา โครงการหมูบานปาไมแผนใหม  

¿“§ºπ«° Û บทคัดยอ กรณีศึกษา : การจัดการความขัดแยงการใชประโยชน 

 พื้นที่ปาตนน้ำ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน  

¿“§ºπ«° Ù บทคัดยอ : รายงานการศึกษา “กรณีสวนสมฝาง แมอาย  

 ไชยปราการ : ปญหาและกระบวนการแกไขปญหาความขัดแยง”  

¿“§ºπ«° ı บทคัดยอ : รายงานการลงสำรวจพื้นที่โครงการตัดถนน 

 ผาปาคลองแสง-เขาสก อุทยานแหงชาติแกงกรุง และ 

 เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองยัน  

¿“§ºπ«° ˆ รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

• รายงานผลการตรวจสอบที่ ๓๒/๒๕๕๐ เรื่อง การละเมิดสิทธิบุคคล

และทรพัยสนิ กรณเีจาหนาทีอ่ทุยานแหงชาตไิทรโยค จงัหวดักาญจนบรุ ี

นำกำลัง ถอนทำลายตนยางพาราในแปลงที่ดินติดกับเขตอุทยาน 

แหงชาติไทรโยค 

• รายงานการตรวจสอบที ่ ๕๕/๒๕๔๙ เรือ่ง สทิธชิมุชน กรณกีารประกาศ

เขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง อำเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

• รายงานผลการตรวจสอบที ่๔๖/๒๕๔๙ เรือ่งการละเมดิสทิธชิมุชนในการ

จัดการปาและน้ำ กรณีการกอสรางฝายน้ำลนในเขตอุทยานแหงชาติ

แมฝาง ตำบลแมสาว อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม  

¿“§ºπ«° ˜ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 • รายชื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

• โครงสรางคณะอนุกรรมการ 

• ความหมายของเครื่องหมาย 

• คำสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ 

• แนะนำหนังสือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

๑๖๙ 

๑๗๒ 

๑๗๓ 

 

๑๗๗ 

๑๘๑ 

๒๐๕ 

 

๒๑๙ 

 

๒๒๕ 

 

 

๒๓๓ 

 

๒๓๔ 

 

 

 

๒๕๐ 

 

๒๖๕ 

 

 

๒๗๓ 

๒๗๕ 

๒๗๖ 

๒๗๘ 

๒๗๙ 

๒๘๕ 
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เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

บทที่ ๑ 
ความเปนมา ขอบเขต และวิธีศึกษา 



§«“¡‡ªìπ¡“·≈– ¿“æªí≠À“ 
 
ฐานความคิดในการจัดการปาของรัฐ เปลี่ยนแปลงตาม

ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจในแตละยุคสมัย ยุคกอนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับที่ ๑ รัฐไมเคยมีความคิดในการอนุรักษปาไม 
เนื่องจากรัฐตั้งแตอดีตไดใชทรัพยากรปาไมเปนแหลงหารายไดที่
สำคัญจากความอุดมสมบูรณของปา ดวยการใหสัมปทานการทำ
ไมกับเอกชน การออกกฎหมายเกี่ยวกับปาในครั้งแรก ดวยการ
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เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ตรา พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ จึงมีวัตถุประสงค
เพือ่การสงวนหวงหามทีด่นิ ทีร่ฐัตองการหารายได 
มากกวาการที่ประชาชนตองการใชประโยชน 

พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ ไดกำหนด 
คำนิยาม ปา ในมาตรา ๔ (๑) วา “ที่ดินที่ยัง
มิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายที่ดิน” 

คำนิยามของ ปา ใน พ.ร.บ.ปาไม ๒๔๘๔ 
จึงเปนการกำหนดวา พื้นที่ใดไมมีเอกสารสิทธิ 
หรือไมไดแจงการครอบครองตามกฎหมาย ให
ถือวาเปนปาที่รัฐมีอำนาจครอบครอง ดูแลรักษา 
ดังนั้น ไมวาประชาชน หรือ ชุมชนไดตั้งถิ่นฐาน 
ครอบครองและใชประโยชนในที่ดิน แตไมไดรับ
เอกสารสิทธิที่ดิน ดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ถือวา
ที่ดินดังกลาวเปนพื้นที่ปาของรัฐตามคำนิยาม 
พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.๒๔๘๔   

ในอดีต รัฐไดใชแนวความคิดดังกลาวใน
การจัดการกับ “ปา” โดยไมเกิดปญหาความ 
ขัดแยงกับชาวบานและชุมชน เนื่องจากที่ดินที่
จำเปนตอการครองชีพของประชาชนยังมีอยู
เพียงพอ ตอมา เมื่อเศรษฐกิจขยายตัว จำนวน
ประชากรเพิ่มขึ้น มีการขยายพื้นที่ทำประโยชน
ในทีด่นิรกรางวางเปลา ทีด่นิในเขตปา ตลอดจนม ี
การขยายตัวของการทำไม และการลักลอบตัดไม 
จำนวนมาก ทำใหปาไมลดจำนวนลงอยางรวดเรว็ 
เกิดสภาพความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม และ
ระบบนิเวศอยางรุนแรง สงผลใหรัฐตองเปลี่ยน 
แปลงทัศนคติในการจัดการปา ดวยการประกาศ
นโยบายปาไม พ.ศ.๒๕๒๘ โดยมีเปาหมายใหมี
พื้นที่ปา ๔๐% โดยแบงเปนปาอนุรักษ ๑๕% 
และปาเศรษฐกิจ ๒๕% ของเนื้อที่รวมทั้งประเทศ   

 แตการบุกรุกทำลายปาดวยขออางของ
การไดรับสัมปทานปาไม ยิ่งขยายวงกวางขวาง
มากขึ้น ในที่สุด ภายใตแรงกดดันจากภาค
ประชาชน ในป พ.ศ.๒๕๓๒ รัฐบาลในสมัยนั้น
ตองประกาศยกเลกิสมัปทานการทำไมทัว่ประเทศ 

และเปลี่ยนแปลงใหมีปาอนุรักษ ๒๕% และปา
เศรษฐกิจ ๑๕ % แทนสัดสวนเดิม นอกจากนั้น 
ยังพยายามดำเนินการแยกคนออกจากปาเพื่อ
ฟนฟสูภาพปา และปองกนัการบกุรกุของชาวบาน 
ซึ่งรัฐเห็นวาเปนตนเหตุสำคัญของการทำลายปา   

ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดมี
มตใิหดำเนนิการจำแนกประเภทปาใหชดัเจนยิง่ขึน้
ในป ๒๕๓๕ โดยกำหนดใหมีปาเพื่อการเกษตร 
(โซน A) ปาเศรษฐกิจ (โซน E) และปาเพื่อการ
อนุรักษ (โซน C) กรมปาไมไดพยายามผลักดัน
ใหปาอนุรักษเปนปาที่ไดรับการประกาศตาม
กฎหมาย จึงมีการเรงขยายพื้นที่ปาเดิม และ
ประกาศจัดตั้งเขตปาใหมตางๆ จำนวนมาก 

ในการดำเนินการดังกลาว ไมไดคำนึงถึง
ขอเท็จจริงของการครอบครองใชประโยชนใน
พื้นที่ ไมมีการสำรวจ และใหชาวบานมีสวนรวม
ในการตรวจสอบแนวเขต จงึทำใหเกดิความขดัแยง
ระหวางรัฐกับชุมชนและชาวบานจำนวนมาก 
กลายเปนสาเหตุที่สำคัญของความขัดแยง ใน
เรื่องที่ดินในเขตปา จนทำใหรัฐบาลในยุคตอๆ 
มา ไดพยายามดำเนินการแกไขปญหาความ 
ขัดแยงดังกลาว ดวยการออกเปนมติ ครม.หลาย
ฉบบั แตปญหากซ็บัซอนยิง่ขึน้ เมือ่พบวามต ิครม. 
เกือบทุกฉบับ สะทอนใหเห็นถึงฐานคิดในการแก
ปญหาที่ไมยอมรับกระบวนการมีสวนรวม และ
ไมเขาใจความสัมพันธระหวางคนกับปา รัฐไดใช
วิธีการทางการบริหารจัดการ โดยยึดเอาอำนาจ
ของราชการเปนศูนยกลางในการแกไขปญหา 
ซึ่งทำใหเกิดการเผชิญหนา โดยขาราชการที่
เกี่ยวของใชอำนาจที่เลือกปฏิบัติตอประชาชน 
และชุมชนในเขตปา 

นอกจากนั้น ผลของทิศทางการพัฒนา
ประเทศอยางรวดเร็วโดยเนนการสนับสนุนกลุม
ทุนทั้งในและตางประเทศในชวงหลัง ทำใหเกิด
โครงการตางๆ ของรัฐจำนวนมาก ที่สงผลกระทบ 
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เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

ตอวิถีชีวิตของคนในเขตปา ตลอดจนการยินยอม
ใหอุตสาหกรรมเกษตร ขยายพื้นที่เพาะปลูก
จำนวนมหาศาล โดยไมมีมาตรการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพ สงผลใหเกิดความขัดแยง ในการ
แยงชิงแหลงน้ำและปาไม ที่เคยเปนแหลงอาหาร
และทรัพยากรที่สำคัญของชุมชนโดยรอบ การ
เผชิญหนาระหวางเอกชนที่ไดรับการสนับสนุน
จากรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐกับชุมชน มีความ
รุนแรงจนเปนสาเหตุของการเสียชีวิตของผูนำ
ชุมชนจำนวนมากในรอบ ๑๐ ปที่ผานมา 

ในการดำเนนิการแกไขปญหาเรือ่งรองเรยีน
ในกรณีที่ดินปา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แหงชาติ ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการสิทธิ
ในการจัดการที่ดินและปา ดำเนินการตรวจสอบ
กรณีรองเรียนเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินและสิทธิ
ชุมชนในการจัดการปา ตามรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ พระราช
บัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ และระเบียบคณะกรรมการสิทธิ

มนษุยชนแหงชาตวิาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารใน 
การตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน พ.ศ.๒๕๔๕ 

โดยกอนหนาป ๒๕๔๖ เรื่องรองเรียน
เกีย่วกบัทีด่นิยงัมไีมมากนกั และยงัไมมกีารแตงตัง้
คณะอนุกรรมการตามประเด็น เรื่องรองเรียน
ทั้งหมดมีการตรวจสอบโดยคณะอนุกรรมการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนชุดที่ ๑-๔ ของคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) ตอมา 
เมื่อมีการตั้งคณะอนุกรรมการดานฐานทรัพยากร
ขึ้นเปนการเฉพาะ จึงมีการตั้งคณะอนุกรรมการ
สิทธิดานที่ดินและน้ำขึ้น และตอมาเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับที่ดินและปามากขึ้นเรื่อยๆ จึงมีการ
เปลี่ยนแปลงเปนคณะอนุกรรมการสิทธิในการ
จัดการที่ดินและปา และแยกประเด็นน้ำเปนคณะ
อนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ำและแร และ
ขยายเพิ่มคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการ

ที่ดินและปาชุดที่สองในเวลาตอมา  
คณะอนุกรรมการฯ ทั้งสองชุดไดรวมกัน

จัดทำรายงานสถานการณสิทธิในการจัดการ
ที่ดินและปา โดยประมวลจากกรณีรองเรียน
ทั้งหมดตั้งแตป ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๔๙ ซึ่งอยูในกระบวนการตรวจสอบของคณะ
อนุกรรมการฯ ทั้งสองชุด จำนวน ๒๗๑ กรณี  
และจำแนกเปนกรณีรองเรียนเรื่องสิทธิในที่ดินที่
ขัดแยงกับเขตปา และสิทธิชุมชนในการจัดการ
ปาทั้งหมด ๙๑ กรณี ในจำนวนนี้เปนปญหาที่ดิน
ในเขตปา ๘๑ กรณี และเปนปญหาที่เกี่ยวของ
กับการจัดการสวนปาโดยองคการอุตสาหกรรม
ปาไม (อ.อ.ป.) และการใหเอกชนเชาสวนปา ๑๐ 
กรณี ซึ่งแยกการวิเคราะหและเปนรายงานที่มี
การจัดพิมพอีกฉบับหนึ่ง 

กรณีรองเรียนสิทธิในที่ดินปา และสิทธิ
ชุมชนในการจัดการปา ๙๑ กรณี (ตาราง ๑) 
ประกอบดวยปญหาจากการประกาศเขตอุทยาน
แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตปาสงวน
แหงชาติ ปาไมถาวร ทับซอนที่ดินทำกินและที่
อยูอาศัยของประชาชน ทำใหประชาชนไมได
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ไมมีความมั่นคงในการทำ
ประโยชนที่ดิน การถูกจับกุม ดำเนินคดี ถูก
ทำลายทรัพยสิน ปญหาชาวสวนยางถูกหามโคน
ไมยางพาราในที่ดินเดิมของตน ปญหาการ
อพยพชุมชนออกจากพื้นที่ที่รัฐมีโครงการพัฒนา
ในรูปแบบตางๆ และปญหาที่เกิดจากนโยบาย
ความมั่นคง ปญหาทั้งหมดนี้สรางความขัดแยง
ระหวางเจาหนาที่ปาไมและเจาหนาที่หนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับประชาชนจำนวนมาก นอกจากนี้
ยังมีปญหารองเรียนใหตรวจสอบโครงการตางๆ 
ไดแก ถนน อางเก็บน้ำ และโครงการตางๆ ซึ่ง
นำเสนอโดยรัฐ แตประชาชนในพื้นที่มีความ
ประสงคที่จะรักษาปาธรรมชาติมากกวาการ
พัฒนาซึ่งทำลายพื้นที่ปา 
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เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

µ“√“ß Ò : กรณีรองเรียน  สิทธิในที่ดินที่ขัดแยงเขตปา และสิทธิชุมชนในการจัดการปา  

 (จาก  ๒๕๔๕ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๔๙) 
 

 
เลขที่ 

คำรอง 
จังหวัด อำเภอ 

ถูก 

จับ 

กุม 

ถูก 

อพยพ/ 

ถูกยึดที่ 

ทำลาย 

ทรัพยสิน 

โครงการของ

รัฐ / ธุรกิจ 

เอกชน 

ประเภทปา 

๑ ๒๗๑/ 

๒๕๔๘ 

กระบี่ เมือง     ปาสงวน 

ปาคุมครอง 

๒ ๗๒/ 

๒๕๔๙ 

กระบี่ 

(เกาะพีพี) 

เมือง     อุทยาน 

๓ ๔๐๒/ 

๒๕๔๘ 

กระบี่ เกาะลันตา     ปาสงวน 

๔ ๗/๒๕๔๘ กระบี่ คลองทอม    ปลูกปา        - 

๕ ๑๘๔/ 

๒๕๔๙ 

กระบี่ เมือง     ปาสงวน 

ปาคุมครอง 

๖ ๖๕๓/ 

๒๕๔๘ 

กระบี่ อาวลึก     ปาสงวน 

๗ ๗๓/ 

๒๕๔๙ 

กระบี่ เกาะลันตา     อุทยาน 

๘ ๔๓๒/ 

๒๕๔๙ 

กระบี่ เมือง  

(ต.เขาคราม) 

    ปาไมถาวร 

๙ ๖๘๘/ 

๒๕๔๘ 

กระบี่ คลองทอม     ปาสงวน 

๑๐ ๑๔๕/ 

๒๕๔๙ 

กระบี่ เมือง     ปาสงวน 

๑๑ ๖๑๔/ 

๒๕๔๘ 

กระบี่ เมือง     ปาสงวน 

อุทยาน 
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เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

 
เลขที่ 

คำรอง 
จังหวัด อำเภอ 

ถูก 

จับ 

กุม 

ถูก 

อพยพ/ 

ถูกยึดที่ 

ทำลาย 

ทรัพยสิน 

โครงการของ

รัฐ / ธุรกิจ 

เอกชน 

ประเภทปา 

๑๒ ๒๗๕/ 

๒๕๔๗ 

กระบี่ คลองทอม    อ.อ.ป. สวนปาหวย

น้ำขาว 

๑๓ ๑๘๖/ 

๒๕๔๙ 

กระบี่ คลองทอม    อ.อ.ป.  

๑๔ ๔๓๕/ 

๒๕๔๙ 

กระบี่ เมือง    อ.อ.ป.  

๑๕ ๖๓๔/ 

๒๕๔๗ 

กระบี่ คลองทอม     ปาคุมครอง 

ปาสงวน 

๑๖ ๒๒๕/ 

๒๕๔๘ 

กระบี่ คลองทอม    อ.อ.ป.  

๑๗ ๕๒๗/ 

๒๕๔๘ 

กาญจนบุรี ศรสีวสัดิ ์ 

( เ ขื่ อ น ศ รี -

นครินทร) 

   เขื่อน อุทยาน 

๑๘ ๕๑๔/ 

๒๕๔๘ 

กาญจนบุรี ไทรโยค     อุทยาน 

๑๙ ๕๔/ 

๒๕๔๘ 

กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์     ปาสงวน  

อุทยาน 

๒๐ ๕๗๐/ 

๒๕๔๗ 

กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 

(คลิตี้) 

                

อุทยาน 

๒๑ ๗๔๑/ 

๒๕๔๘ 

จันทบุรี แกงหางแมว     เ ข ต รั ก ษ า

พนัธุสัตวปา 

๒๒ ๖๓๕/ 

๒๕๔๗ 

ชัยภูมิ คอนสาร    อ.อ.ป.  

๒๓ ๖๓๖/ 

๒๕๔๘ 

ชัยภูมิ คอนสาร     เ ข ต รั ก ษ า

พันธุฯ 
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เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

 
เลขที่ 

คำรอง 
จังหวัด อำเภอ 

ถูก 

จับ 

กุม 

ถูก 

อพยพ/ 

ถูกยึดที่ 

ทำลาย 

ทรัพยสิน 

โครงการของ

รัฐ / ธุรกิจ 

เอกชน 

ประเภทปา 

๒๔ ๔๙๕/ 

๒๕๔๘ 

ชัยภูมิ คอนสาร     เ ข ต รั ก ษ า

พันธุฯ 

๒๕ ๒๐๖/ 

๒๕๔๘ 

ชุมพร หลังสวน    อ.อ.ป.  

๒๖ ๕๕๐/ 

๒๕๔๘ 

ชุมพร ทาแซะ    เขื่อนทาแซะ อุทยาน, เขต

รักษาพันธุฯ 

๒๗ ๔๕/ 

๒๕๔๖ 

เชียงราย เวียงชัย    ปลูกปา ปาสงวน 

๒๘ ๔๐๐/ 

๒๕๔๘ 

เชียงราย เวียงปาเปา     อุทยาน 

๒๙ ๔๐๓/ 

๒๕๔๘ 

เชียงใหม แมอาย    ฝาย อุทยาน 

๓๐ ๓๑๖/ 

๒๕๔๘ 

เชียงใหม แมอาย    โครงการ 

พระราชดำริฯ 

ปาสงวน 

๓๑ ๑๓๕/ 

๒๕๔๙ 

เชียงใหม ไชย- 

ปราการ 

    ปาสงวน 

๓๒ ๔๖๔/ 

๒๕๔๘ 

เชียงใหม เชียงดาว    ฝาย อุทยาน 

๓๓ ๑๘๙/ 

๒๕๔๙ 

เชียงใหม เมือง    ไนทซาฟารี /

อพท. 

อุทยาน 

๓๔ ๒๖๒/ 

๒๕๔๖ 

เชียงใหม แมอาย ฝาง  

ไชยปราการ 

   สวนสม ปาสงวน 

๓๕ ๔๖๓/ 

๒๕๔๙ 

เชียงใหม พราว     อุทยาน 
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เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

 
เลขที่ 

คำรอง 
จังหวัด อำเภอ 

ถูก 

จับ 

กุม 

ถูก 

อพยพ/ 

ถูกยึดที่ 

ทำลาย 

ทรัพยสิน 

โครงการของ

รัฐ / ธุรกิจ 

เอกชน 

ประเภทปา 

๓๖ ๗๔/ 

๒๕๔๙ 

เชียงใหม หางดง    อพท. อุทยาน 

๓๗ ๓๔๙/ 

๒๕๔๘ 

เชียงใหม 

พระสุพจน 

( ถู ก ฆ า ต -

กรรม) 

ฝาง 

 

   กลุมอิทธิพล ปาสงวน 

๓๘ ๓๕๔/ 

๒๕๔๘ 

เชียงใหม แมปง     ปาไมถาวร 

๓๙ ๖๑๖/ 

๒๕๔๗ 

ตรัง นาโยง     อุทยาน 

๔๐ ๒๖/ 

๒๕๔๙ 

ตรัง นาโยง     อุทยาน 

๔๑ ๖๐๗ 

/๒๕๔๘ 

นครราชสมีา ปกธงชัย     พ.ร.บ.ปาไม 

๒๔๘๔ 

๔๒ ๓๘๙/ 

๒๕๔๗ 

นครราชสมีา ครบุรี     ปาสงวน 

๔๓ ๒๖๕/ 

๒๕๔๙ 

นครราชสมีา ปากชอง    ตัดถนน อุทยาน 

๔๔ ๒๕/ 

๒๕๔๙ 

นครศรธีรรม-

ราช 

นบพิตำ    ทุนรุกปา ปาสงวน, 

อุทยาน 

๔๕ ๓๔๒/ 

๒๕๔๘ 

นครศรธีรรม-

ราช 

ปากพนัง    ปลูกปา ปาสงวน 

๔๖ ๘๓๐/ 

๒๕๔๖ 

นครศรธีรรม-

ราช 

ทุงใหญ    อ.อ.ป. ปาตาม 

มติ ครม. 

๔๗ ๒๕๖/ 

๒๕๔๖ 

นาน เชียงกลาง    ปลูกปา ปาสงวน 
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เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

 
เลขที่ 

คำรอง 
จังหวัด อำเภอ 

ถูก 

จับ 

กุม 

ถูก 

อพยพ/ 

ถูกยึดที่ 

ทำลาย 

ทรัพยสิน 

โครงการของ

รัฐ / ธุรกิจ 

เอกชน 

ประเภทปา 

๔๘ ๒๑๑/ 

๒๕๔๘ 

บุรีรัมย ชำนิ     ปาสงวน 

๔๙ ๖๓๒/ 

๒๕๔๗ 

บุรีรัมย โนนดินแดง    ทุน / เชาทำ

สวนปา 

อุทยาน 

๕๐ ๔๕๙/ 

๒๕๔๖ 

บุรีรัมย โนนดินแดง    อ.อ.ป.  

๕๑ ๑๕๕/ 

๒๕๔๘ 

ประจวบฯ กิ่งสามรอย

ยอด 

    อุทยาน 

๕๒ ๓๙๓/ 

๒๕๔๙ 

ประจวบฯ กิ่งสามรอย

ยอด 

    ปาไมถาวร 

๕๓ ๔๓๔/ 

๒๕๔๙ 

พังงา ทายเหมือง    สราง 

อนุสรณฯ 

สึนามิ 

อุทยาน 

๕๔ ๕๙๑/ 

๒๕๔๘ 

พังงา ตะกั่วปา    บานสึนามิ ปาไมถาวร, 

ปาสงวน 

๕๕ ๑๕๓/ 

๒๕๔๘ 

พัทลุง กิง่ศรนีครนิทร    โรงไฟฟา อุทยาน 

๕๖ ๒๘/ 

๒๕๔๙ 

พัทลุง ศรีบรรพต    อางเก็บน้ำ อุทยาน 

๕๗ ๔๓๙/ 

๒๕๔๙ 

 

พัทลุง ศรีบรรพต     อุทยาน 

๕๘ ๑๐๗/ 

๒๕๔๘ 

พัทลุง กิง่ศรนีครนิทร     ปาไมถาวร, 

ปาสงวน, 

อุทยาน 



22
เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

 
เลขที่ 

คำรอง 
จังหวัด อำเภอ 

ถูก 

จับ 

กุม 

ถูก 

อพยพ/ 

ถูกยึดที่ 

ทำลาย 

ทรัพยสิน 

โครงการของ

รัฐ / ธุรกิจ 

เอกชน 

ประเภทปา 

๕๙ ๓๒๘/ 

๒๕๔๘ 

เพชรบูรณ หลมสัก     เขตรักษา 

พันธุฯ 

๖๐ ๓๕๐/ 

๒๕๔๘ 

เพชรบูรณ หลมสัก    หมูบานปาไม เขตรักษา 

พันธุฯ 

๖๑ ๔๘๐/ 

๒๕๔๙ 

เพชรบูรณ หนองไผ     เขตรักษา 

พันธุฯ 

๖๒ ๓๖๖/ 

๒๕๔๘ 

เพชรบูรณ น้ำหนาว     ปาสงวน 

๖๓ ๗๑๙/ 

๒๕๔๘ 

เพชรบูรณ น้ำหนาว     ปาสงวน 

๖๔ ๑๒๘/ 

๒๕๔๘ 

เพชรบูรณ น้ำหนาว     ปาสงวน 

๖๕ ๖๙๗/ 

๒๕๔๘ 

มุกดาหาร คำชะอี     เขตรักษา 

พันธุฯ 

๖๖ ๒๐๕/ 

๒๕๔๙ 

แมฮองสอน  

(แมหนอดา) 

แมสะเรียง 

 

    ปาสงวน 

๖๗ ๔๑๔/ 

๒๕๔๙ 

ระนอง กะเปอร    อ.อ.ป.  

๖๘ ๒๕๐/ 

๒๕๔๙ 

ระนอง เมือง     ปาคุมครอง, 

ปาสงวน, ปา

ตามมติ ครม. 

๖๙ ๔๕๙/ 

๒๕๔๘ 

ระยอง เมือง     พ.ร.บ.ปาไม 

๒๔๘๔ 

๗๐ ๕/๒๕๔๙ ราชบุรี บานคา     ส.ป.ก, 

อุทยาน 
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เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

 
เลขที่ 

คำรอง 
จังหวัด อำเภอ 

ถูก 

จับ 

กุม 

ถูก 

อพยพ/ 

ถูกยึดที่ 

ทำลาย 

ทรัพยสิน 

โครงการของ

รัฐ / ธุรกิจ 

เอกชน 

ประเภทปา 

๗๑ ๔๔๗/ 

๒๕๔๗ 

ราชบุรี ปากทอ    เตรียม 

ประกาศ 

อุทยานฯ 

ปาสงวน, 

อุทยาน 

๗๒ ๙/ 

๒๕๔๘ 

ลำปาง แมพริก     ปาสงวน 

๗๓ ๖๖/ 

๒๕๔๙ 

เลย เมือง     ปาสงวน 

๗๔ ๖๙/ 

๒๕๔๙ 

เลย ภูกระดึง     อุทยาน 

๗๕ ๔๓๖/ 

๒๕๔๙ 

ศรีสะเกษ ขุนหาญ    สวนปา ปาสงวน,  

เขตรักษา 

พันธุฯ 

๗๖ ๒๘๕/ 

๒๕๔๘ 

สระแกว ตาพระยา    สวนปา  

๗๗ ๒๘๓/ 

๒๕๔๘ 

สระแกว วัฒนานคร     ปาสงวน,  

ส.ป.ก 

๗๘ ๓๑๗/ 

๒๕๔๙ 

สระแกว ตาพระยา    ความมั่ นค ง

ชายแดน 

ที่สาธารณะ,  

ปาสงวน 

๗๙ ๒๘๒/ 

๒๕๔๘ 

สระแกว ตาพระยา     ปาสงวน 

๘๐ ๕๕/ 

๒๕๔๘ 

สุพรรณบุรี ดานชาง     อุทยาน 

๘๑ ๔๒๓/ 

๒๕๔๗ 

สุพรรณบุรี ดานชาง    สถานีอาหาร

สัตว, อางเก็บ

น้ำ, ปลูกปา 

ปาสงวน,  

อุทยาน 
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เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

 
เลขที่ 

คำรอง 
จังหวัด อำเภอ 

ถูก 

จับ 

กุม 

ถูก 

อพยพ/ 

ถูกยึดที่ 

ทำลาย 

ทรัพยสิน 

โครงการของ

รัฐ / ธุรกิจ 

เอกชน 

ประเภทปา 

๘๒ ๖๙๓/ 

๒๕๔๘ 

สุราษฎรฯ เกาะสมุย     พ.ร.บ.ปาไม 

๒๔๘๔ 

๘๓ ๑๙๓/ 

๒๕๔๙ 

สุราษฎรฯ คี รี รั ฐ นิ คม -

กิ่งอ. 

วิภาวดี 

   ปาชุมชน อุทยาน 

๘๔ ๔๔๒/ 

๒๕๔๘ 

สุราษฎรฯ ไชยา    อ.อ.ป.  

๘๕ ๘๖๘/ 

๒๕๔๕ 

สุราษฎรฯ พนม     ปาสงวน 

๘๖ ๒๗๖/ 

๒๕๔๘ 

สุราษฎรฯ ทาชนะ    ทุนรุกปา อุทยาน 

๘๗ ๑๑๙/ 

๒๕๔๘ 

สุรินทร กาบเชิง    พัฒนา 

ชายแดน 

เขตรักษา 

พันธุฯ 

๘๘ ๗๓๒/ 

๒๕๔๘ 

สุรินทร เมือง     ปาสงวน 

๘๙ ๔๐๕/ 

๒๕๔๙ 

อุดรธานี หนองออ     ปาสงวน 

๙๐ ๓๗๘/ 

๒๕๔๙ 

อุ บ ล ร า ช -

ธานี 

โขงเจียม    ทุนรุกปา อุทยาน 

๙๑ ๒๓๑/ 

๒๕๔๘ 

อุ บ ล ร า ช -

ธานี 

โขงเจียม    ทุนรุกปา อุทยาน 
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เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

๑ ในการจัดพิมพบรรณาธิการไดปรับปรุงสถิติคำรองถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ พบวามีเรื่องรองเรียนสิทธิในที่ดินปา
เพิ่มจาก ๘๑ กรณี เปน ๑๑๒ กรณี และมีรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย กสม. ในกรณี
ที่ดินปา ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๒๗ เรื่อง ซึ่งนำบางกรณีมาประกอบในภาคผนวกของการจัดพิมพครั้ง
นี้ (ดูภาคผนวก) 

¢Õ∫‡¢µ·≈–«‘∏’°“√»÷°…“ 
 

¢Õ∫‡¢µ°“√»÷°…“ ผูศึกษาไดใชขอมูล

การรองเรยีน ที ่กสม. มอบหมายคณะอนกุรรมการ

สิทธิในการจัดการที่ดินและปา ทั้งสองชุดตั้งแต 

ป พ.ศ.๒๕๔๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๔๙ เฉพาะ

ประเภทปญหาสิทธิในที่ดินที่ขัดแยงกับเขตปา 

จำนวน ๘๑ เรื่อง ๑ 

 

«‘∏’°“√»÷°…“ ผูศึกษาใชขอมูลจากการ

รองเรียน ในการประมวลสถานการณ จำแนก

ประเภทของปญหา สาเหตุของการรองเรียน 

และวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับ

ปญหาความขัดแยง นอกจากนั้น ผูศึกษาได

ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่เปนสวนสำคัญของ

ปญหาและมีผลตอความขัดแยงตางๆ ที่เกิดขึ้น 

การบรหิารจดัการของรฐั ที่เกี่ยวของในการแกไข

ปญหา ตลอดจนกระบวนการแกไขปญหาของรัฐ

ที่ผานมา มีความสำเร็จและลมเหลว จุดออน จุด

แข็ง อยางไร 

สวนในบทที ่ ๕ วาดวยบทเรยีนการดำเนนิ

งานของคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดิน

และปาทั้งสองชุด ในการแกไขปญหา จะชี้ใหเห็น

บทเรียนที่สำคัญในกระบวนการแกไขปญหา 

กระบวนการตรวจสอบของคณะอนกุรรมการสทิธิ

ในการจัดการที่ดินและปา ตลอดจนการนำเสนอ

กรณีตัวอยาง จากรายงานผลการตรวจสอบที่

คณะอนุกรรมการฯ นำเสนอตอ กสม. สำหรับผูที่

ตองการศึกษาลึกลงไปในรายละเอียดของสภาพ

ปญหา กระบวนการแกไขปญหา และกระบวนการ 

ตรวจสอบของคณะอนุกรรมการฯ ควรอานกรณี

ตวัอยางทีเ่ปนรายงานการตรวจสอบฉบบัสมบรูณ 

ซึ่งอยูในภาคผนวก   

งานศึกษาชิ้นนี้ ตองการสรุปสถานการณ

ปญหาและสาเหตุของปญหาที่ดินปา และบทเรียน 

การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ อยางเปน

ระบบ ตลอดจนขอคนพบและขอเสนอที่จะเปน

ประโยชนในการแกไขปญหาตอไปในอนาคต ทั้ง
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เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

ในการดำเนินงานของ กสม. ตอภาคประชาชน 

 

π‘¬“¡»—æ∑å 
๑. ปาคุมครอง หมายถึง ปาที่ไดกำหนด

ใหเปนปาคุมครอง ตาม พ.ร.บ.คุมครอง และ

สงวนปา พ.ศ.๒๔๘๑ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๔๙๖ และ

ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๔๙๗ ตอมา พ.ร.บ.คุมครอง

และสงวนปา ทั้ง ๓ ฉบับ ไดถูกยกเลิก โดย 

พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ทำใหปา

คุมครองทัง้หมดเปลีย่นสภาพเปนปาสงวนแหงชาต ิ

๒. ปาสงวนแหงชาต ิ หมายถึง ปาที่ได

กำหนดใหเปนปาสงวนแหงชาติ ตาม พ.ร.บ.ปา

สงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ 

๓. ปาอนุรักษตามกฎหมาย หมายถึง 

อุทยานแหงชาติ ตาม พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ 

พ.ศ.๒๕๐๔ เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตหาม

ลาสัตวปา ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา 

พ.ศ.๒๕๐๓ และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๕ 

๔. ปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี 

หมายถึง ปาที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดใหเปน

ปาเพื่อการอนุรักษ (โซนซี ) และปาที่คณะ

รัฐมนตรีมีมติกำหนดใหเปนปาตนน้ำลำธาร (ลุม

นำ้ชัน้ ๑ เอ บ)ี  

๕. เขตอนุรักษ หมายถึง ปาอนุรักษตาม

กฎหมายและปาอนุรักษตามมติ ครม. เขตสงวน

เพื่อการทองเที่ยว และเขตพื้นที่คุมครองอยาง

อื่นเพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามที่มี

กฎหมายกำหนด 

๖. ปาไมถาวร หมายถงึ ปาทีค่ณะรฐัมนตร ี

กำหนดใหเปนปาไมถาวร  

๗. ปาชายเลน หมายถงึ ปาทีค่ณะรฐัมนตร ี

กำหนดใหเปนปาชายเลน 



บทที่ ๒ 
ภาพรวมสถานการณปญหาที่ดินปา 
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เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 28
เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

ที่ดินสาธารณะประโยชน, 
๗๔ เรื่อง, ๒๗ % 

ที่ดินในเขตปา 

๙๑ เรื่อง, ๓๓ % 
ที่ราชพัสดุ 

๓๑ เรื่อง, ๑๑ % 

ที่ ส.ป.ก., 
๕ เรื่อง, ๒ % 

ที่ดินเอกชน 

๖๑ เรื่อง, ๒๓ % 

อื่นๆ 

๑๑ เรื่อง, ๔ % 

๒๕๔๘, 
๑๓๗ เรื่อง, ๕๐% 

๒๕๔๗, 

๓๘ เรื่อง, ๑๔ % 

๒๕๔๔-๒๕๔๖, 
๑๖ เรื่อง, ๖ % ๒๕๔๙ (๙ เดือน), 

๘๐ เรื่อง, ๓๐ % 

กราฟวงกลมแสดงจำนวนและสัดสวนเรื่องรองเรียนรายป 

กราฟวงกลมแสดงจำนวนและสัดสวนเรื่องรองเรียนตามประเภทปญหา  

บทนี้ เปนการประมวลสถานการณในดาน

ตางๆ ของความขัดแยงปญหาที่ดินปา โดย

ครอบคลุมปญหาจากการประกาศเขตอุทยาน

แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตปาสงวน

แหงชาติ เขตปาชายเลน ปาไมถาวร  

ความขัดแยงโดยสวนใหญ เกิดจากการ

ประกาศเขตปาทับซอนที่ดินทำกินและที่อยู

อาศัยของประชาชน ทำใหประชาชนไมได

เอกสารสิทธิที่ดิน ไมมีความมั่นคงในการทำ

ประโยชนที่ดิน ถูกจับกุม ดำเนินคดี ถูกทำลาย

ทรัพยสิน  



29
เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

๒  สุนี ไชยรส และ ศยามล ไกยูรวงศ บรรณาธิการ. เสียงจากประชาชน การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน 
ป ๒๕๔๕-๒๕๕๐ เรื่อง “การจัดการสวนปาของรัฐและเอกชน”, สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 
๒๕๕๑ 

นอกจากนี้ ยังมีกรณีการปลูกปาเศรษฐกิจ

ที่สงผลกระทบตอชุมชน กรณีชาวสวนยางถูก

หามโคนไมยางพาราที่ปลูกดวยตนเอง ปญหา

การบุกรุกใชประโยชนของนายทุน ทำใหเกิดผล

กระทบอยางรนุแรงตอวถิชีวีติ และความเสือ่มโทรม

ของระบบนิเวศ ปญหารองเรียนใหตรวจสอบ

โครงการตางๆ ไดแก ถนน อางเก็บน้ำ และ

โครงการตางๆ ซึ่งนำเสนอโดยรัฐ แตประชาชน

ในพื้นที่มีความประสงคที่จะรักษาปาธรรมชาติ

มากกวาการพัฒนาซึ่งทำลายพื้นที่ปา และสงผล

ใหมีการอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ทำกิน

เดิม ปญหาที่เกิดจากนโยบายความมั่นคงตาม

แนวตะเข็บชายแดน 

ที่สำคัญอีกกลุมหนึ่ง คือ ชุมชนตองการ 

รักษาปาธรรมชาติ และมีสิทธิมีสวนรวมในการ

จัดการและรักษาปาเชน คัดคานการตัดถนนหรือ

โครงการที่กระทบตอปา 

ปญหาทัง้หมดนี้สรางความขดัแยงระหวาง

เจาหนาทีป่าไมและเจาหนาทีห่นวยงานทีเ่กีย่วของ

กับประชาชนจำนวนมาก   

การประมวลสถานการณดังกลาว ไดใช

ฐานขอมูลของผูรอง จำนวนทั้งหมด ๘๑ กรณี 

จากกรณีการรองเรียนปญหาที่ดินในเขตปา ๙๑ 

กรณี ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(กสม.) มอบหมายใหคณะอนุกรรมการสิทธิใน

การจัดการที่ดินและปาทั้งสองชุด จนถึง ๓๐ 

กันยายน ๒๕๔๙  

เนื่องจากกรณีรองเรียนเรื่องสวนปาใน

การดำเนินงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

(อ.อ.ป.) และการใหเอกชนเชาทำสวนปา จำนวน 

๑๐ กรณี ๒ ไดมีการนำเสนอแยกออกไป เพราะ

เปนประเด็นที่ เกี่ ยวของกับแงมุมของการ

ประกอบการโดยองคกรทีเ่ชาพืน้ทีป่าทำประโยชน 

เชิงพาณิชย 
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ปญหารองเรียนกรณีที่ดินในเขตปา มี

ทั้งหมด ๘๑ กรณี มีปริมาณมากเปนอันดับ ๑ ใน

เรื่องรองเรียนประเภทที่ดินและปา ตั้งแตป 

๒๕๔๔ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ จำนวน

ทั้งหมด ๓๗๑ เรื่อง  

ไมเพียงแตเรื่องรองเรียนคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) ในกรณีที่ดินใน

เขตปา จะมีสัดสวนสูงที่สุดในประเภทปญหา

ที่ดินเทานั้น ในงานวิจัย “โครงการศึกษาและ

สำรวจขอพิพาทและความขัดแยงปญหาที่ดินใน

ประเทศไทย ระยะที่ ๑” โดย ศยามล ไกยูรวงศ 

และคณะ ยังพบเชนเดียวกันวา จากการสุม

ตัวอยางปญหาที่ดิน ๖๓๘ กรณี พบวาปญหา

ที่ดินในเขตปามีมากถึง ๓๒๐ กรณี คิดเปน 

๔๓.๒๔% ของประเภทปญหาที่ดินทั้งหมด 

ขอมูลจากเรื่องรองเรียนตอ กสม. และ

งานวิจัยฉบับดังกลาว แสดงใหเห็นวา ปญหา

ที่ดินในเขตปา มีผูที่ไดรับผลกระทบจำนวนมาก 

และเนื่องจากเปนปญหาที่เกี่ยวของกับการโตแยง

สิทธิ ความชอบธรรม ทัศนคติ ในการดูแลรักษาปา 
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เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

 

ตารางที่ ๓  ปญหาเขตปาทับที่ทำกิน แยกตามประเภทปา 

 

 ประเภทปา จำนวนที่ถูกรองเรียน 

๑ อุทยานแหงชาติ ๓๔ 

๒ ปาสงวนแหงชาติ ๓๒ 

๓ เขตรักษาพันธุสัตวปา ๑๑ 

๔ ปาไม ตาม พ.ร.บ.ปาไม ๒๔๘๔ ๓ 

๕ ปาไมถาวร ตามมติ ครม. ๗ 

๖ ปาคุมครอง ๑๑ 

รวม ๙๘ 

ตลอดจนกระบวนการจัดการของรัฐทั้งในอดีตและปจจบุนั รวมทัง้กฎหมายและมตคิณะรฐัมนตรจีำนวน

มากที่เกี่ยวของ ทำใหปญหาที่ดินในเขตปา ทั้งการขัดแยงที่ดินทำกิน และสิทธิชุมชนในการจัดการปา 

ไมสามารถคลี่คลายไดโดยงาย และเปนปญหาสะสมเรื้อรังที่นับวันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นและเกิดความ

รุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

Ú.Ú ªí≠À“∑’Ë¥‘πªÉ“·¬°µ“¡  
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กรณีรองเรียนความขัดแยงสิทธิในการ

จัดการที่ดินในพื้นที่ปา และสิทธิชุมชนในการ

จัดการปา ที่รายงานการศึกษาฉบับนี้นำมา

วิเคราะห กระจายตัวในเขตจังหวัดตางๆ โดยมี

จำนวนกรณีรองเรียนมาก ตามลำดับ ดังนี้ 

จังหวัดกระบี่  ๑๑ เรื่อง 

จังหวัดเชียงใหม  ๙ เรื่อง 

จังหวัดสุราษฎรธานี  ๕ เรื่อง 

จังหวัดกาญจนบุรี  ๔  เรื่อง 

จังหวัดพัทลุง   ๔  เรื่อง 

ฯลฯ 

Ú.Û  ªí≠À“∑’Ë¥‘πªÉ“·¬°µ“¡  
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การประกาศประเภทของเขตปาตาม

กฎหมายตางๆ ในหลายกรณี มีการประกาศเขต

ปาใหมซอนทับลงในเขตปาเดิม เชน เดิมเปนปา

คุมครอง ตอมาไดประกาศเขตปาสงวนฯ ทับบน

บางสวนของเขตปาคุมครองเดิม หรือในบาง

กรณี พื้นที่ที่พิพาทอยูคาบเกี่ยวระหวางเขตปา

ประเภทตางๆ ดังนั้นจึงพบวา ในหลายกรณีของ

การรองเรยีน จะมเีขตปาหลายประเภททบัซอนอยู

ในพื้นที่ที่พิพาท ดังนั้นจึงมีเขตปาที่ถูกรองเรียน

เกินกวา ๘๑ กรณี ดังแสดงในตารางที่  ๓ 
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เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

อุทยานแหงชาติ เปนเขตปาที่ไดรับการ

รองเรียนมากที่สุด รองลงมาคือปาสงวนแหงชาติ 

ทั้งนี้ เนือ่งจากภายหลงันโยบายปาไม ๒๕๒๘ ที่

รัฐตองการบรรลุเปาหมายในการควบคุมพื้นที่ 

ปาอนุรักษ ใหได ๒๕% ของพื้นที่รวมทั้งประเทศ 

ทำใหหนวยงานตางๆ ที่ เกี่ยวของ เรงจัดตั้ง

อุทยานแหงชาติ หรือขยายเขตอุทยานฯ เดิม 

ออกไปเปนจำนวนมาก   

Ú.Ù ≈—°…≥–ªí≠À“§«“¡¢—¥·¬âß  
ลักษณะปญหาความขัดแยงของที่ดินในเขตปา แบงออกเปน ๖ ประเภทที่สำคัญ คือ  

๒.๔.๑ การประกาศเขตปา ทับที่ดินของประชาชน 

๒.๔.๒ การใชความรุนแรงของรัฐ ในการจับกุม การขมขูคุกคาม ทำลายอาสินพืชผล และการ

อพยพชุมชนออกจากพื้นที่ 

๒.๔.๓ โครงการพฒันาของรฐัสงผลกระทบตอการทำลายพืน้ทีป่าและทีอ่ยูอาศยั ทีท่ำกนิของชมุชน 

๒.๔.๔ ชุมชนไมสามารถโคนไมยางได และไมสามารถกูเงินจากกองทุนสงเคราะหสวนยางใน

การปลูกตนยางใหม 

๒.๔.๕ ชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษ และจัดการพื้นที่ปา 

๒.๔.๖ ผลกระทบจากนโยบายความมั่นคง 
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การประกาศเขตปาประเภทตางๆ ในอดีต 

ไมไดใชกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใน

พื้นที่ การรองเรียนสวนใหญพบวาประชาชนมัก

ไมเคยรับรูการกำหนดเขตปาของรัฐในพื้นที่ทำ

กินของตน จนภายหลังถูกสั่งหาม หรือถูกจับกุม

จากการบุกรุกปา ซึ่งเปนที่ทำกินเดิมของตน 

และแมวา มติ ครม. ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ได

กำหนดแนวทางการแกไขปญหาประชาชนทีท่ำกนิ

ในเขตปา โดยกำหนดใหมกีารแจงการครอบครอง

ที่ทำกินเดิมของประชาชนในเขตปา และอนุญาต

ใหทำกินในที่ดินเดิมของตนไดจนกวาจะมีการ

พิสูจนวาไดครอบครองทำประโยชนมากอนการ

การจัดตั้งอุทยานแหงชาติขึ้นใหม การ

ขยายเขตอุทยานฯ เดิมออกไป ตลอดจนการ

ประกาศเขตปาสงวนในอดีต ไมไดมีการสำรวจ

สภาพขอเท็จจริงของพื้นที่ที่ไดมีการกำหนดขึ้น

ในแผนที่ และไมไดใหชาวบานในพื้นที่มีสวนรวม

ในการดำเนนิการตรวจสอบ จงึทำใหการประกาศ

เขตอุทยานฯ ในเวลาตอมา ซอนทับกับที่ทำ

ประโยชนของชาวบาน 

ประกาศเขตปานัน้ๆ เปนครัง้แรก แตกระบวนการ

แจงการครอบครอง การกำหนดเขตพื้นที่การ

ครอบครองรวมกับเจาหนาที่ของรัฐ เปนปญหา

ในทางปฏิบัติ ที่มีประชาชนบางสวนตกหลนใน

การแจงการครอบครอง การแจงการครอบครอง

แลวไมไดมีการดำเนินการพิสูจนสิทธิใดๆ เมื่อ

ผานไปเปนเวลานาน ประกอบกับมีการเปลี่ยน 

แปลงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ทำใหแนวเขตเดิมที่

เคยตกลงรวมกับประชาชนในพื้นที่ไมชัดเจน ใน

บางกรณีบัญชีรายชื่อตางๆ ที่แจงการครอบครอง

ตกหลนสูญหาย ทำใหประชาชนไมมีความมั่นคง

ในที่ดิน และบางสวนมีการขายตอนายทุน 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

ตารางแสดงกรณีตัวอยางจากคำรองเรียน  การประกาศเขตปาทับที่ดินของประชาชน 
 

ลำดบัที ่ คำรองที่ / สถานที่ ความเปนมา 

๑ คำรองที่ ๑๕๕/๒๕๔๘ 
 

อุทยานแหงชาติสาม

รอยยอด  

กิ่ง อ.สามรอยยอด 

จ.ประจวบคีรีขันธ 

 

 

แตเดิมป ๒๕๐๙  มีการประกาศอุทยานแหงชาติ โดยประชาชนไมมี

ปญหาใดๆ ในป ๒๕๒๕ มีการประกาศขยายเขตอุทยานแหงชาติ

สามรอยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ จำนวน ๒๓,๐๐๐ ไร ทับที่ทำกิน

ของชุมชน ๘ ตำบล โดยประชาชนบางสวน มี น.ส.๓ น.ส.๓ ก และ 

ส.ค.๑ และบางสวนไดครอบครองทำประโยชนมานาน ไมสามารถ

ออกเอกสารสิทธิได การประกาศขยายอุทยานในอดีตไมไดมีการ

สำรวจในพื้นที่จริง เปนการขีดเสนเขตฯ เพิ่มเติมบนแผนที่ จึงกอให

เกิดความขัดแยง และประชาชนไดรองเรียนหลายหนวยงานมาเปน

เวลานานจนมีมติ ครม.ใหเรงแกไข  แตก็ไมสามารถแกปญหาได 

๒ คำรองที่ ๒๗๑/๒๕๔๘ 
 

ประกาศปาคุมครอง   

อ.เมือง จ.กระบี่ 

ผูรองมีเอกสาร ส.ค.๑ ป ๒๔๙๖  และไดครอบครองทำประโยชนมา

ตั้งแตกอนป ๒๔๙๕ ไดยื่นขอออก เอกสารสิทธิน.ส.๓ ก แต

สำนักงานที่ดินปฏิเสธ โดยอางวาที่ดินอยูในเขตปาคุมครอง ซึ่ง

ปจจุบันไดประกาศเปนเขตปาสงวนแหงชาติ “ปาอาวนาง-หางนาค” 

๓ คำรองที่ ๕๕/๒๕๔๘ 
 

ประกาศเขตอุทยาน

แหงชาติพุเตย    

อ.ดานชาง 

จ.สุพรรณบุรี 

ประชาชนเชื้อสายกะเหรี่ยง บานหวยหินดำ ต.วังยาว อ.ดานชาง 

จ.สุพรรณบุรี มีประวัติการตั้งถิ่นฐาน บานเรือน และครอบครองทำ

ประโยชนในบริเวณดังกลาวมาไมนอยกวา ๒๕๐ ป สวนใหญมีวิถี

ชีวิตในลักษณะของการทำไรหมุนเวียน ตอมาในป ๒๕๔๑ กรมปา

ไมไดประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติพุเตยขึ้นทับที่ดินของประชาชน

ในบริเวณดังกลาว แมวาจะมีการจัดทำรายชื่อเพื่อขอผอนผันทำไร

ขาวเปนรายป แตประชาชนก็ยังถูกจับกุมในขอหาบุกรุกเขตอุทยานฯ 

๔ คำรองที่ ๗๒/๒๕๔๙ 
 

ประกาศเขตอุทยาน

แหงชาติหาดนพรัตน

ธารา-หมูเกาะพีพี  

จ.กระบี่ 

ประชาชนหมูเกาะพีพี หมู ๗, ๘  ต.อาวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ ครอบ

ครองทำประโยชนในพื้นที่ดังกลาวมา ๕๐-๖๐ ป โดยไดมีการเสีย

ภาษีบำรุงทองที่มาตลอด ตอมาเมื่อป ๒๕๒๖ ไดมีการประกาศจัด

ตั้งอุทยานฯ ครอบคลุมเกาะพีพีบางสวน เปนเหตุใหประชาชนไม

สามารถไดรับเอกสารสิทธิเพื่อความมั่นคงในที่ดิน นอกจากนั้น 

ประชาชนยังไดรับความเสียหายจากเหตุการณสึนามิ ซึ่งกอใหเกิด

ความเดือดรอนซ้ำเติมเปนอยางมาก รวมทั้งการจัดหาที่ดินปลูก

บานถาวรตามโครงการชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ 
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เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ลำดบัที ่ คำรองที่ / สถานที่ ความเปนมา 

๕ คำรองที่ ๔๐๒/๒๕๔๘ 
 

ประกาศเขตปาสงวน

แหงชาติหาดปนจอ

และเขตปาสงวนแหง

ชาติ ต.เกาะกลาง 

อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 

ประชาชนหมูที่ ๓,๔,๗ และ๙ ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 

ไดอาศัยอยูในบริเวณดังกลาวมาตั้งแตบรรพบุรุษ ในป ๒๕๑๗ ไดมี

การประกาศใหพื้นที่ดังกลาวเปนเขตปาสงวนฯ ทำใหประชาชน

ประสบปญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสิทธิในที่ดิน  

 

๖ คำรองที่ ๔๓๒/๒๕๔๙ 
 

กรณปีาถาวรทบัทีท่ำกนิ 

ของประชาชน 

อ.เมือง  จ.กระบี่ 

ป ๒๕๔๐ มีเจาหนาที่ที่ดินมาเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดในบริเวณ

พื้นที่ หมู ๒,๓ และ ๖ ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ และตอมาได

ประกาศใหประชาชนไปรับโฉนด แตเมื่อประชาชนติดตอขอรับ

โฉนด เจาหนาที่ฯ กลับแจงวา พื้นที่ดังกลาวอยูในเขตปาไมถาวร  

เมื่อประชาชนรองเรียน กรมที่ดินแจงวาที่ดินดังกลาวไดจำแนกออก

จากเขตปาไมถาวรแลวมอบให ส.ป.ก. จึงไมอาจออกเอกสารสิทธิได 

๗ คำรองที่ ๔๙๕/๒๕๔๘ 
 

เขตรักษาพันธุสัตว

ปาภูเขียว ขยายเขต

ทั บ ที่ ท ำ กิ น ข อ ง

ประชาชน  

อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 

ป ๒๕๓๐ เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว ไดขยายเขตเขามาทับที่ทำ

กินของชาวบาน หมู ๖ และหมู ๑ ต.ทุงลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 

โดยเจาหนาที่ไดปกหลักเขตฯ ตามมติ ครม. ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ 

ในพื้นที่ทำกินของประชาชน และขับไลประชาชนไมใหทำกิน ตอมา

มีความพยายามจะขยายเขตฯ เพิ่มเติม และไดจับกุมดำเนินคดี

ประชาชนที่เขาไปทำกินในบริเวณดังกลาว 

๘ คำรองที่ ๓๕๔/๒๕๔๘ 
 

กรณีปาไมถาวรทับที่

อยูอาศัยที่ทำกินของ

ประชาชน  

อ.แมริม  จ.เชียงใหม 

ประชาชน หมู ๑ บานทุงโปง ต.แมแรม อ.แมริม จ.เชียงใหม ไม

สามารถขอเอกสารสิทธิที่ดินได เนื่องจากเจาหนาที่สำนักงานที่ดิน

อางวาอยูในเขตปาไมถาวร ซึ่งประชาชนเห็นวาแนวเขตดังกลาวไม

ตรงตอความเปนจริง  เนื่องจากมีมติ ครม. ป ๒๕๐๙ จำแนกที่ดินใน

บรเิวณดงักลาวออกจากเขตปาไมถาวรใหเปนทีด่นิเพือ่การเกษตรกรรม 

๙ คำรองที่ ๖๑๖/๒๕๔๗ 
 

กรณีอุทยานแหงชาติ

เขาปู-เขายา ทบัทีท่ำกนิ 

ของประชาชน  

อ.นาโยง  จ.ตรัง 

การประกาศจัดตั้งเขตอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายาในป ๒๕๒๓ ไม

ปรากฏวามีพื้นที่อยูใน ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง แตเจาหนาที่

อุทยานฯ ไดพยายามตีความมาตลอดวา พื้นที่ใน ต.ละมอ เปนสวน

หนึ่งของเขตอุทยานฯ จึงทำใหประชาชนไมสามารถออกเอกสาร

สิทธิได 
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เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 
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ทำลายทรัพยสินของผูรอง ในบางกรณี มีการ

อพยพชุมชนที่มีประชาชนอยูเปนจำนวนมาก

ออกจากพืน้ทีโ่ดยไมมมีาตรการรองรบั นอกจากนัน้ 

ยงัมกีรณทีีผู่นำการคดัคานการบกุรกุปาถกูลอบยงิ 

เสียชีวิต และกรณีการลอบสังหารพระสงฆใน

พื้นที่เพื่อตองการครอบครองที่ดิน 

การรองเรียนสวนใหญ (๕๖ กรณี จาก 

๘๑ กรณี) มีสาเหตุมาจาก การประกาศเขตปา

ทบัทีท่ำกนิของผูรอง โดยทีผู่รองสวนใหญไมรบัรู 

และไมมีสวนรวมในการประกาศเขตปา ตอมา 

เมื่อเจาหนาที่ของรัฐดำเนินการขับไลผูรอง 

ทำใหเกิดการเผชิญหนา และนำไปสูการจับกุม 

ลำดบัที ่ คำรองที่ / สถานที่ ความเปนมา 

๑๐ คำรองที่ ๘๓๐/๒๕๔๖ 
 

ก ร ณี อ ง ค ก า ร ส ว น

ยางบุกรุกที่ทำกินของ

ประชาชน  อ.ทุงใหญ 

จ.นครศรีธรรมราช   

ประชาชนใน ต.ปริก อ.ทุงใหญ จ.นครศรีธรรมราช ไดครอบครองทำ

ประโยชนในที่ดินที่ไดรับมรดก และบางสวนไดซื้อตอมาจากเพื่อน

บาน ในป ๒๕๒๖ องคการสวนยางไดขยายพื้นที่ปลูกยางเขามาใน

พื้นที่ของผูรอง และยังอนุญาตใหสำนักสงฆตั้งขึ้นบนพื้นที่บางสวน

ของผูรอง 
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เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ตารางแสดงกรณีตัวอยางจากคำรองเรียน  ที่มีการใชความรุนแรงตอประชาชนในเขตปา 
 

ลำดับที่ คำรองที่ / สถานที่ ความเปนมา 

๑ คำรองที่ ๗๓/๒๕๔๙ 
 

ก ร ณี ก า ร ป ร ะ ก า ศ

เขตอุทยานแหงชาติ

หมูเกาะลันตา ทับที่

ท ำ กิ น แ ล ะ จั บ กุ ม

ประชาชน 

จ.กระบี่ 

ประชาชน ต.เกาะลันตาใหญ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ สวนใหญมี

อาชีพทำสวนและทำประมง อาศัยอยูบนเกาะลันตา โดยไดรับที่ดิน

สืบทอดจากบรรพบุรุษ มีเอกสาร ภ.บ.ท.๕ และ ส.ค.๑ บางรายมี 

น.ส.๓ ก ในป ๒๕๒๘ เกาะลันตาใหญถูกประกาศใหเปนปาสงวน

แหงชาติครอบคลุมทั้งเกาะ ตอมามีการประกาศจัดตั้งอุทยานแหง

ชาติหมูเกาะลันตาทับลงบนเขตปาสงวนฯ หลังจากประชาชนได

ถวายฎีกาตอสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อครั้งเสด็จมาเกาะลันตา 

จึงมีบันทึกขอความจาก อ.เกาะลันตา เมื่อป ๒๕๓๕ อนุญาตให

ประชาชนทำกินในเขตอุทยานฯ เปนการชั่วคราว ตอมาในป ๒๕๔๑ 

ประชาชนรวม ๗ คนถูกเจาหนาที่อุทยานจับกุมขณะทำการโคน 

ตนยางเพื่อปลูกใหม และในป ๒๕๔๒ เจาหนาที่อุทยานฯ ไดเขา

ดำเนินการรังวัดที่ดินและปกหลักเขตอุทยานฯ ทำใหประชาชนรวม

ตัวประทวง  

๒ คำรองที่ ๕๗๐/๒๕๔๗ 
 

กรณปีระกาศอทุยาน 

แห งชาติลำคลองงู 

ทับซอนที่ทำกิน และ

ยึ ด แ ป ล ง ท ำ กิ น  

อ.ทองผาภูมิ 

จ.กาญจนบุรี 

บานคลิตี้ลาง ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเปนพื้นที่อยู

อาศัยและครอบครองทำประโยชนของประชาชนชนเผากะเหรี่ยงมา

เปนเวลานาน ถกูประกาศเปนสวนหนึง่ของอทุยานแหงชาติลำคลองง ู

ในป ๒๕๒๔ ตอมาป ๒๕๔๒-๒๕๔๖ เจาหนาทีก่รมปาไม ไดทำลาย

หลกัเขตทีช่าวบานไดปกแสดงทีท่ำกนิไว และยดึแปลงทำกนิ ประมาณ 

๔๐๐ ไร  

 

๓ คำรองที่ ๕๙๑/๒๕๔๘ 
 

กรณกีารประกาศเขต

ปาสงวนทับที่ทำกิน

และจบักมุประชาชน 

 อ.ตะกั่วปา จ.พังงา 

ประชาชนในบานบางปริก หมู ๒ ต.ตำตัว อ.ตะกั่วปา จ.พังงา ไดใช

ประโยชนในที่ดินที่ เปนปาเสื่อมโทรมมาเปนเวลานาน ตอมา 

ราชการไดประกาศใหบริเวณดังกลาวเปนเขตปาสงวนฯ ในป ๒๕๔๖ 

ประชาชนไดตัดโคนตนยางที่ปลูกมา ๓๖ ป เพื่อปลูกทดแทน จนใน

ป ๒๕๔๘ เจาหนาที่ไดใชอาวุธ ขมขู และจับกุมประชาชนที่กำลังตัด

ตนยาง 
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เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

ลำดับที่ คำรองที่ / สถานที่ ความเปนมา 

๔ คำรองที ่๕๑๔/๒๕๔๘ 
 

กรณีอุทยานแหงชาติ

ไ ท ร โ ย ค ข ม ขู แ ล ะ

ทำลายทรัพยสิน          

อ.ไทรโยค 

จ.กาญจนบุรี 

ประชาชนหมู ๕ ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค ไดเขาอาศัยทำกินใน

บริเวณดังกลาวตั้งแตป ๒๕๑๒ เมื่อมีมติ ครม. ๓๐ มิ.ย.๒๕๔๑ จึง

ไดแจงการครอบครองตามแบบ ทป.๔ จำนวน ๑๕๐ ไร  และทำกิน

เรื่อยมา จนป ๒๕๔๘ ไดเปลี่ยนจากสวนมะนาวเดิมเปนการปลูก

ยางพารา เปนเหตุใหเจาหนาที่อุทยานฯ ไมนอยกวา ๕๐ คนพรอม

อาวุธปนยาวหลายกระบอก แสดงกิริยาขมขูสรางความหวาดกลัวให

กับผูรอง และไดถอนตนยางพาราที่ปลูกไวจำนวน ๔๙ ไรไปทั้งหมด 

การกระทำดังกลาว เจาหนาที่ไมเคยบอกกลาวใหทราบมากอน 

นอกจากนั้น ยังมีผูครอบครองที่ดินรายอื่นในบริเวณเดียวกัน แตไม

ถูกดำเนินการ 

๕ คำรองที ่๔๖๓/๒๕๔๙ 
 

กรณีการขมขู จับกุม 

และอพยพ ชาวไทย

ภูเขาลีซอและอาขา 

อ.พราว  

จ.เชียงใหม 

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๙ อำเภอพราวและเจาหนาที่ปาไม อุทยาน

แหงชาติศรีลานนา สำนักงานสวนบริหารจัดการพื้นที่ปาอนุรักษ ๑๖  

ทหาร (กองกำลังผาเมือง) ตำรวจตระเวนชายแดน และอาสาสมัคร

รักษาดินแดน (อส.) จำนวนประมาณ ๓๐๐ นาย พรอมอาวุธสงคราม 

ครบมือ ไดกระทำการเขาปดลอมจับกุมชาวบานหวยโกรน หมู ๑๑ 

ตำบลปาตุม อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม และจับกุมประชาชน ๒๑ 

คน เปนชาวไทยภูเขาเผาลีซูและอาขา ในขอหา “กนสรางแผวทาง

เผาปาดวยกระทำการใดๆ อันเปนการทำลายปา ยึดถือครอบครอง

ปาเพื่อตนเอง หรือผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาตและยึดถือครอบครอง

ทำประโยชนอยูอาศัยในที่ดินกอสรางแผวถางปาหรือทำใหเสื่อมเสีย

แกสภาพปาสงวนและอุทยานแหงชาติโดยไมไดรับอนุญาต”  

ผูรองเห็นวาการกระทำดังกลาวขางตนเปนการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนขั้นรายแรงตอประชาชนที่ไมมีความผิดและไรทางตอสู 

นอกจากนี้ทางอำเภอพราวยังมีคำสั่งใหอพยพหมูบานออกจากพื้นที่

ทันที โดยที่ไมไดเตรียมโครงการรองรับ เชน พื้นที่ทำกิน ที่อยูอาศัย

และสาธารณูปโภคอื่นๆ แตอยางใด 

๖ คำรองที่ ๓๔๙/๒๕๔๘ 
 

การสังหารพระสุพจน 

สุวโจ พระสำนักสงฆ

มูลนิธิเมตตาธรรม 

อ. ฝาง จ. เชียงใหม 

พระสุพจน สุวโจ (ดวงประเสริฐ) พระสำนักสงฆมูลนิธิเมตตาธรรม 

ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม ถูกรุมทำรายจนเสียชีวิต  ผูรองเห็นวา

สาเหตุการทำราย นาจะมาจากการที่กอนเกิดเหตุ มีกลุมผูมีอิทธิพล

หลายกลุม ทั้งนักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองระดับทองถิ่น ทหาร 

ตำรวจ ตองการที่จะไดที่ดินของสำนักสงฆจำนวน ๗๐๐ ไร เพื่อปลูก

สวนสมและกอสรางรีสอรท กอนหนานั้นมีการขมขูมาแลวหลายครั้งใน

พี้นที่ 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ลำดับที่ คำรองที่ / สถานที่ ความเปนมา 

๗ คำรองที่ ๖๐๗/๒๕๔๘ 
 

กรณีประชาชนถูก

จบักมุตาม พรบ.ปาไม 

๒๔๘๔ 

อ.ปกธงชัย  

จ. นครราชสีมา 

ประชาชนในตำบลสะแกราช อำเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

รองเรียนวา ไดทำประโยชนในที่ดินตั้งแตป ๒๕๑๖ ในป ๒๕๔๗ ได

มีประกาศจังหวัดนครราชสีมา ใหประชาชนในบริเวณดังกลาวออก

จากพื้นที่ เนื่องจากเปนปาภูหลวงตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 

๒๔๘๔ ตอมา เจาหนาที่ปาไมจับกุมประชาชนรวม ๒ คน ขอหา 

บกุรกุปาภหูลวง กรณดีงักลาว ผูรองอางวามหีลกัฐานการครอบครอง 

และใชประโยชนบนที่ดิน เปนใบเสียภาษีบำรุงทองที่ตั้งแตป ๒๕๑๖ 

อยางไรก็ตาม จังหวัดนครราชสีมาไดชี้แจงวา พื้นที่ซึ่งกลุมประชาชน 

ครอบครอง มีหลักฐานภาพถายทางอากาศป ๒๕๑๖ แสดงสภาพปา

สมบูรณ ไมพบรองรอยการครอบครองทำประโยชนบนที่ดิน 

๘ คำรองที่ ๒๕๖/๒๕๔๖ 
 

กรณีชุมชนมง บาน

ปากลาง อ.ปว จ.นาน 

ถูกบุกรุกทำลายสวน

ลิ้นจี่            

ชุมชนมง บานปากลาง เคยครอบครองทำกินในพื้นที่ตนน้ำเปอ 

(ดอยภูคา – ภูผาแดง) ตั้งแตป ๒๔๗๕ ตอมาถูกอพยพออกจาก

ที่ดินลงมาที่ศูนยอพยพบานปากลาง ตำบลปากลาง อำเภอปว 

จังหวัดนานเมื่อป ๒๕๑๑ ตามนโยบายแยกประชาชนออกจากพรรค

คอมมิวนิสต  โดยไดรับที่ทำกินครอบครัวละ ๑๐ ไร และมีการ

ประกาศปาสงวนฯ ในป ๒๕๓๑ หลังจากการอพยพชุมชนยังกลับไป

ทำสวนลิ้นจี่ในที่ดินเดิมที่ดอยผาแดงและปาภูคาโดยไดรับการ

สนับสนุนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) 

ตั้งแตป ๒๕๒๘-๒๕๓๔ โดยเมื่อประกาศปาสงวนแหงชาติปาภูคา-

ภูผาแดง ชุมชนไดแจงการครอบครองพื้นที่วาอยูกอนประกาศปา

สงวนฯ จึงไดเอกสาร ส.ส.๓๑ แสดงวาทำประโยชนมากอนปา

สงวนฯ และมี ภ.บ.ท.๕ ตั้งแตป ๒๕๓๕ ตอมาป ๒๕๔๒-๒๕๔๗ 

กรมปาไม อำเภอเชียงกลางและชุมชนพื้นราบรวมกันขับไลชุมชนมง 

โดยรื้อถอนเผาทำลายตนลิ้นจี่และปลูกปาเพื่อเฉลิมพระเกียรติใน

ที่ดินของชุมชน โดยอางวาชุมชนมงทำลายปาตนน้ำ 

๙ คำรองที่ ๓๕๐/๒๕๔๘ 
 

กรณีเขตรักษาพันธุ

สั ต ว ป า ภู ผ า แ ด ง

อ พ ย พ ป ร ะ ช า ช น 

อ.หลมสัก 

จ.เพชรบูรณ 

ประชาชนบานหวยระหงส บานหวยกลฑา และบานหวยหวาย  

ต.ปากชอง อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ ไดรับความเดือดรอนจากกรณี

ประกาศเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดงทับที่ดินทำกินของประชาชน 

ที่บานหวยหวาย ประชาชนไดตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๑ เมื่อ

มีการประกาศจัดตั้งเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดงในป ๒๕๔๐ 

ประชาชนในบานหวยหวายจึงถูกอพยพออกนอกพื้นที่โดยไมไดรับ

คาชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น ตอมาประชาชนในพื้นที่อีกสองบานกลับถูก

จับกุม และถูกขมขูจากเจาหนาที่เขตรักษาพันธุฯ  การกระทำของ

เจาหนาที่มีเจตนาที่จะขมขูคุกคาม 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

ลำดับที่ คำรองที่ / สถานที่ ความเปนมา 

๑๐ คำรองที ่๖๙๗/๒๕๔๘ 
 

กรณีประชาชนถูก

จับในเขตรักษาพันธุ

สัตวปาภูสีฐาน 

 อ.คำชะอี 

จ.มุกดาหาร 

 บานโนนปากอ ต.บานเหลา อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ซึ่งเปนชุมชนที่

ตั้งอยูใจกลางเขตรักษาพันธุสัตวปาภูสีฐาน ไดรับความเดือดรอน

เพราะถูกเจาหนาที่ตำรวจ สภ.ต.กกตูม (สานแว) ออกหมายจับกุม 

เพื่อดำเนินคดีในขอหาทำไมโดยไมไดรับอนุญาต โดยเหตุการณ 

ดังกลาว สืบเนื่องจากเมื่อป พ.ศ.๒๕๔๓ ชาวบานบานโนนปากอ ได

นำไมซึ่งโคนลมไปกอสรางเปนศาลาวัด และในวันเดียวกันนี้ 

เจาหนาทีต่ำรวจ เจาหนาทีป่าไม และเจาหนาทีต่ำรวจตระเวนชายแดน 

ไดนำกำลังเขาจับกุมชาวบานจึงไดมีการยื้อแยงไมของกลาง และ

ชาวบานไดทำการปดลอมเสนทางเขาออกหมูบาน เพื่อไมใหเจา

หนาที่นำไมของกลางออกไป ในเรื่องนี้ไดมีการรองเรียนไปยังผูวา

ราชการจังหวัดมุกดาหาร และผูวาฯ ในขณะนั้นไดมีคำสั่งใหระงับ

การออกหมายจับแลว ตอมาในป ๒๕๔๘ เจาหนาที่ฯ กลับนำหมาย

จับในป ๒๕๔๓ เพื่อจับกุมผูนำชาวบาน 

๑๑ คำรองที่ ๒๐๕/๒๕๔๙ 
 

กรณีนางหนอดา รม

ไทรงาม ถกูจบักมุและ

ถูกตัดสินจำคุกใน

ขอหาบุกรุกปาสงวน

แหงชาติ  

อ.แมสะเรียง 

จ.แมฮองสอน   

ผูรองรองเรียนวาเมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๒๕๔๗ นางหนอดา รมไทรงาม 

อายุ ๖๒ ป ซึ่งอยูบานแมอุมลองนอย หมูที่ ๒ ต.ปาแป อ.แมสะเรียง 

จ.แมฮองสอน ไดเขาไปทำกินในพื้นที่ที่ดินไรหมุนเวียนของตนเอง 

เพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ในการปลูกขาวไร ในฤดูกาลที่จะถึงตามปกติ

ทั่วไปของวิถีชีวิตชนเผากะเหรี่ยง  

แตมีเจาหนาที่ปาไมประมาณ ๒๐ คน จากหนวยปองกัน

รักษาปาที่ มส.๑๓ (แมกะไน) และจากสำนักบริหารจัดการอนุรักษที่ 

๑๖ สาขาแมสะเรียง เขามาถายรูปแลวจับกุมตัวนางหนอดาขึ้นรถ  

และสงใหเจาหนาที่ตำรวจดำเนินคดีในขอหารวมกันบุกรุก ยึดถือ 

ครอบครองทำประโยชนหรืออยูอาศัยในที่ดิน กอสราง แผวถาง เผา

ปา ทำไมเก็บหาของปา หรือกระทำการใดๆ อันเปนการเสื่อมเสียแก

สภาพปาสงวนแหงชาติ โดยไมไดรับอนุญาตของปาแมยวมฝงซาย

รวมเนื้อที่ประมาณ ๕๐๐ ไร คิดเปนคาเสียหายประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ 

บาท แลวสงฟองศาลจังหวัดแมสะเรียง 

เดือน มี.ค.๒๕๔๘ ศาลชั้นตนไดพิพากษาวามีความผิด

ตามพ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ม.๑๔ และ ม.๓๑ วรรค

สอง ลงโทษจำคุก ๓ ป ลดโทษคงจำคุก ๒ ป โดยไมรอลงอาญา มี

การอุทธรณตอศาลอุทธรณภาค ๕ ปรากฏวาศาลอุทธรณฯ พิพากษา 

ยืน โดยศาลจังหวัดแมสะเรียงไดอานคำพิพากษาศาลอุทธรณฯ ให

ฟงในวันที่ ๗ เม.ย.๒๕๔๙  
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 
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 ในหลายกรณี รัฐไดขอใชพื้นที่จากกรม

ปาไมในการพัฒนาโครงการตางๆ โดยไมยอมรับ

รูการครอบครองทำประโยชนของชุมชนเดิม จึง

ทำใหรัฐใชมาตรการอพยพ โยกยาย ประชาชน

ออกจากพื้นที่ทำกินเดิม โดยไมใหมีการพิสูจน

สิทธิ ไมมีมาตรการรองรับที่เหมาะสม  และไมมี

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน รัฐไดใชอำนาจ

ในฐานะที่เปนเจาของปาดังกลาว กระทำกับ

ประชาชนในพื้นที่โดยไมสนใจความเดือดรอน

ของประชาชน  

ในบางกรณี เจาหนาที่รัฐ ยังไดรวมมือกับ

นายทุนในการจัดทำโครงการสาธารณะที่เอื้อ

ประโยชนตอการทำประโยชนของเอกชน โดยไม

ใหประชาชนในพื้นที่รับรู แมจะไมไดทำโครงการ

บนที่ดินที่ประชาชนที่ทำประโยชนอยูเดิม แตก็

ทำใหเกิดความขัดแยงและการแยงชิงทรัพยากร

ในทองถิ่นอยางรุนแรง 

ลำดับที่ คำรองที่ / สถานที่ ความเปนมา 

  ผูรองเห็นวานางหนอดา รมไทรงาม ไมไดรับความเปน

ธรรมจากเจาหนาที่ และเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทาง

รางกายและจิตใจ และยังเปนการเลือกปฏิบัติตอนางหนอดาฯ 

เพราะในจังหวัดแมฮองสอนเกือบรอยละ ๙๐ เปนเขตปาสงวน

แหงชาติ แตกลับไมมีการจับกุมบุคคลเหลานั้น 

๑๒ คำรองที่ ๖๙/๒๕๔๙ 
 

ก ร ณี ก ลุ ม อ นุ รั ก ษ 

ปาภูคอ - ภูกระแต 

ถูกจับกุม 

อ.ภูกระดึง   

จ.เลย   

ผูรองและพวกรวมตัวกันจัดตั้งกลุมอนุรักษปาภูคอภูกระแต บาน

หวยไผ ต.หวยสม อ.ภูกระดึง จ.เลย โดยมีเจตนาอนุรักษและมีสวน

รวมในการจัดการและใชประโยชนในพื้นที่ปา ไดรองเรียนวา ชาว

บานที่เปนสมาชิกกลุมฯ ถูกหนวยงานราชการที่เกี่ยวของจับกุม 

กีดกันมิใหเขาไปมีสวนรวมในการอนุรักษปารวมทั้งการใชประโยชน 

เชนการหาของปา และเลี้ยงสัตว เปนตน 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

ตารางแสดงกรณีตัวอยางจากคำรองเรียน เกี่ยวกับ  

โครงการพัฒนาของรัฐสงผลกระทบตอการทำลายพื้นที่ปาและที่ทำกินของชุมชน 
 

ลำดับที่ คำรองที่ / สถานที่ ความเปนมา 

๑ คำรองที่ ๗๔/๒๕๔๙ 
 

ก ร ณี ไ ด รั บ ค ว า ม

เดือดรอนจากโครง- 

ก า ร เ ชี ย ง ใ ห ม ไ น ท

ซาฟารี 

จ. เชียงใหม 

ประชาชน ต.ตองกาย อ.หางดง จ.เชียงใหม มีที่ดินทำกินในบริเวณ

ที่จะมีการกอสรางโครงการเชียงใหมไนทซาฟารีในป ๒๕๔๗ ตอมา

เมื่อมีการเจรจากับโครงการฯ ผูรองจึงไดรับคาชดเชย หลังจากนั้น 

๑ เดือน มีเจาหนาที่ของโครงการฯ ขอใชพื้นที่เพิ่มเติม และอนุญาต

ใหผูรองทำกินในพื้นที่ใกลเคียง แตเมื่อผูรองไดปลูกผักในบริเวณ 

ดังกลาว กลับถูกเจาหนาที่ปาไมขัดขวางและอางวาเปนเขตปา สวน

พืชผลของผูรองถูกชางในสวนสัตวไนทซาฟารีเขาทำลายเสียหาย 

ทั้งยังมีคนบุกรุกเขาปลูกที่พักอาศัย ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘ 

ผูรองยังไดถูกเจาหนาที่ปาไมจับกุมดำเนินคดีในขอหาบุกรุกพื้นที่ปา 

๒ คำรองที่ ๕๒๗/๒๕๔๘ 
 

ก ร ณี ก า ร อ พ ย พ

ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่

สรางเขื่อนศรีนครินทร  

อ.ศรีสวัสดิ์  

จ.กาญจนบุรี 

ป ๒๕๑๗ ครม.มีมติใหอพยพราษฎรในบริเวณพื้นที่ที่จะสรางเขื่อน

ศรีนครินทรจำนวน ๑,๒๐๐ ครอบครัว แตสามารถจัดสรรไดเพียง 

๘๐๐ ครอบครัว สวนอีก ๔๐๐ ครอบครัวไดพื้นที่ที่ไมสามารถทำกิน

ได จึงไดเขาไปอาศัยอยูตามขอบอางเก็บน้ำและตามพื้นที่ของญาติ

พี่นองที่อยูนอกเขตน้ำทวม ตอมาเจาหนาที่ปาไมและเจาหนาที่

อุทยานแหงชาติ ไดรวมกันสรางหลักฐานวาที่ดินที่ประชาชนไดรับ

จัดสรรเปนที่ดินในเขตอุทยาน เพื่อปกปดความผิดในกรณีบาน ๓ 

หลัง และยังไดดำเนินการคุกคามและจับกุมประชาชนในพื้นที่  

๓ คำรองที่ ๕๕๐/๒๕๔๘ 
 

การจับกุมประชาชน 

เนื่องจากโครงการ

เขื่อนทาแซะ 

อ.ทาแซะ   

จ.ชุมพร         

ประชาชนบริเวณหมู ๔ และ ๗ ต.สองพี่นอง อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 

ครอบครองทำประโยชนในพื้นที่ตั้งแตป ๒๕๒๒ ตอมามีการประกาศ

เขตปาสงวนแหงชาติ ปาสลุย-รับรอ ป ๒๕๒๓ และประกาศเปนเขต

รักษาพันธุสัตวปาอุทยานกรมหลวงชุมพรในป ๒๕๓๘ เมื่อมีมติ ครม. 

๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๐ ไมใหจับกุมประชาชนและอนุญาตใหทำประโยชน

ในพื้นที่เดิมได จนกวาจะมีการพิสูจนสิทธิ ประชาชนในบริเวณ 

ดังกลาว จึงไดทำประโยชนในที่ดินตามปกติ แตเมื่อมีการประกาศวา

จะมีโครงการสรางเขื่อนทาแซะ ประชาชนในบริเวณที่จะเปนอางเก็บน้ำ 

จำนวน ๒๐ ราย ถูกแจงความกลาวหาวาบุกรุกปาสงวนฯ และเขต

รักษาพันธุฯ จึงนาจะเปนกรณีเลือกปฏิบัติและกลั่นแกลงประชาชน

ในพื้นที่ 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ลำดับที่ คำรองที่ / สถานที่ ความเปนมา 

๔ คำรองที่ ๔๕/ ๒๕๔๖ 
 

กรณีโครงการปลูกปา

บุ ก รุ ก ที่ ท ำ กิ น ข อ ง

ประชาชน  อ.เวียงชัย 

จ.เชียงราย        

ประชาชนใน ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ไดรับความเดือดรอน 

จากการที่เจาหนาที่กรมปาไมพญาเม็งรายเขามาดำเนินการปลูกปา

รุกล้ำที่ทำกินของประชาชนที่อยูในเขตปา โดยพื้นที่บริเวณดังกลาว

ประชาชนไดครอบครองใชประโยชนมานาน และบางรายมีเอกสาร

สิทธิเจาหนาที่ยังไดขมขูคุกคามใหอพยพออก และไดดำเนินการ

ฟองรองประชาชนบางสวนแลว 

๕ คำรองที่ ๔๐๓/๒๕๔๘ 
 

กรณีนายทุนแอบอาง

ชื่อประชาชนขอสราง

เ ห มื อ ง ฝ า ย ใ น เ ข ต

อทุยานแหงชาตแิมฝาง  

อ.แมอาย   

จ.เชียงใหม 

กลุมชาวนาผูใชน้ำลำหวยแมฮาง อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหมขอ

ใหตรวจสอบผูประกอบการสวนสมประมาณ ๓๐ กวารายที่นำราย

ชื่อของกลุมผูใชน้ำไปเสนออำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม  และ

อุทยานแหงชาติแมฝาง ใหกอสรางฝายน้ำลนคอนกรีตกั้นลำหวยแม

ฮาง ตำบลแมสาว โดยอางวาเพื่อแกไขปญหาการขาดน้ำในฤดูแลง

ของประชาชน โดยกลุมผูใชน้ำและชุมชนไมรับทราบจนกระทั่งสราง

ฝายแลวเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๔๘ และมีขอแบงน้ำจาก

ประชาชนรอยละ ๗๐ เพื่อใชในสวนสม ประชาชนจึงรวมตัวคัดคาน

การสงน้ำดังกลาว และกอนหนานี้กลุมชาวนาผูใชน้ำฯ เคยขอให

อำเภอแมอายรื้อถอนทอสงน้ำที่กลุมผูประกอบการสวนสมไปติดตั้ง

อยูเหนือตนน้ำในเขตอุทยานแหงชาติแมฝางเพื่อตอน้ำเขาสวนสม

ของตนเอง แตไมไดรับการแกไข กอความเดือดรอนใหแกชาวนาผู

ใชน้ำจากลำหวย 

๖ คำรองที่ ๔๖๔/๒๕๔๘ 
 

กรณีสรางฝายกั้นน้ำ

และหามประชาชน 

เขาทำประโยชนใน

พื้นที่  อ.เชียงดาว  

จ.เชียงใหม 

นางนายอ ปาเล ชาวบาน (หยอมบานกองผักปง) บานเจียจันทร 

ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม รองเรียนวา หนวยทหารกอง

กำลังผาเมือง (ฉก.ม.๑๒๗) อุทยานแหงชาติเชียงดาว และ อบต. 

เมืองนะ ไดจัดทำโครงการสรางฝายขนาดเล็ก (ฝายแมว) กั้นลำหวย

สันกลางในเขตพื้นที่บานกองผักปง เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘ 

ภายหลังพิธีเปดงาน หนวยงานดังกลาวไดใหผูเขารวมงานชวยกันปลูก 

ตนไมลงในที่ดินทำกินของประชาชนที่เปนที่นาและไรรวม ๗ ราย 

และติดปายประกาศวา “เขตปาอนุรักษตนน้ำ หามเขาทำกินเด็ดขาด” 

ซึ่งเปนการกระทำที่ไมเคยแจงใหเจาของที่ดินทราบมากอน 
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เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

ลำดับที่ คำรองที่ / สถานที่  ความเปนมา 

๗ คำรองที่ ๒๖๒/๒๕๔๖ 
 

กรณีสวนสมบุกรุก

พื้นที่ปา อ.ฝาง 

อ.ไชยปราการ  

และ อ.แมอาย  

จ.เชียงใหม 

ชาวอำเภอแมอาย จ.เชียงใหม ไดรับผลกระทบจากการทำสวนสม

ของกลุมนายทุน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ อ.ฝาง อ.ไชยปราการ และ 

อ.แมอาย กวา ๙๐,๐๐๐ ไร กอใหเกิดผลกระทบ คือ การบุกรุก

ทำลายปา ใชสารเคมีฉีดพนตนสม เกิดมลภาวะทางน้ำและอากาศ 

ปดกั้นทางน้ำ และแยงน้ำจากระบบเหมืองฝาย และน้ำในลำน้ำ 

บุกรุกตัดไมไผในพื้นที่ปาชุมชนเพื่อนำไปค้ำตนสม 

๘ คำรองที ่๒๘/๒๕๔๙ 
 

กรณีประชาชนขอให

ยกเลิกโครงการสราง

อางเก็บน้ำบานเขา

แกว อ.ศรีบรรพต   

จ.พัทลุง 

ประชาชนบานทายูง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ไดเขาครอบ

ครองทำการเกษตรและปลูกสรางบานเรือนในพื้นที่สาธารณะ

ประโยชนทุงคลองเรือ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง มาเปนเวลา

หลาย ๑๐ ป แตกลับไมไดรับการออกเอกสารสิทธิใดๆ จากหนวย

งานของรัฐ สรางความเดือดรอนใหแกผูรองอยางมาก เพราะไมมี

ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 

ตอมาทางรัฐบาลไดประกาศใหพื้นที่สาธารณะประโยชนทุง

คลองเรือเปนเขตอุทยานแหงชาติ ทำใหยิ่งซ้ำเติมความเดือดรอน

ของชาวบาน นอกจากนี้เมื่อไมนานมานี้ทางรัฐบาลไดประกาศ

โครงการสรางอางเก็บน้ำบานเขาแกว ซึ่งใชพื้นที่ประมาณ ๓,๐๐๐ 

ไร ทั้งนี้การทำโครงการดังกลาวนี้ ชาวบานในพื้นที่มิไดมีสวนรวมใน

การแสดงความคิดเห็น และหนวยงานของรัฐดังกลาวก็มิไดสอบถาม

ความตองการของชาวบานในพื้นที่เลย ทำใหมีชาวบานหลาย

ครอบครัวที่ไมเห็นดวยและคัดคานโครงการดังกลาว เพราะนอกจาก

จะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแลว ยังสงผลกระทบตอวิถีชีวิตดั้งเดิม

ของชาวบานในพื้นที่อีกดวย  

๙ คำรองที่ ๑๑๙/๒๕๔๘ 
 

กรณีโครงการพัฒนา

พื้นที่บริเวณ ดานชาย 

แดนชองจอม ในพื้นที่ 

เขตรักษาพันธุสัตว

ปาหวยทับทัน  

จ.สุรินทร 

สืบเนื่องจากกลุมประชาชน ประกอบดวยเครือขายชมรมผูสูง

อายุจังหวัดสุรินทร เครือขายวิชาชีพและสื่อชุมชนจังหวัดสุรินทร 

และโครงการพัฒนาการสื่อสารทางเลือกเพื่อสุขของชุมชน ขอให

คณะกรรมการสิทธิฯ ตรวจสอบ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ

ชายแดนชองจอม ในเขตพืน้ทีต่ำบลดาน อำเภอกาบเชงิ จงัหวดัสรุนิทร 

โครงการไดกำหนดแผนผังการใชที่ดินโดยมีการเสนอขอเพกิ

ถอนพื้นที่ปาในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน-หวยสำราญ และ

พืน้ทีร่าชพสัดบุรเิวณดานกกักนัสตัวชองจอม จำนวน ๑,๐๐๖ ไร เพือ่ 

ดำเนนิโครงการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณดานชายแดนชองจอม โดยมุงหวงัทีจ่ะ

นำไปสูการเปนอทุยานการคาชายแดน และพฒันาเปนแหลงทองเทีย่ว 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ลำดับที่ คำรองที่ / สถานที่  ความเปนมา 

๙ 

(ตอ) 

คำรองที่ ๑๑๙/๒๕๔๘ เนื่องจากเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน–หวยสำราญวา 

เปนพื้นที่ปาไมผืนสุดทายของจังหวัดสุรินทรและของภาคอีสานที่ยัง

คงมีความอุดมสมบูรณ เปนแหลงตนน้ำสายสำคัญที่หลอเลี้ยงชีวิต

ของคนอีสาน ทั้งน้ำมูล และน้ำชี  และเปนแหลงเรียนรูเรื่องสมุนไพร 

ระบบนิเวศตลอดถึงการศึกษาธรรมชาติและการดูแลทรัพยากร 

สิ่งแวดลอมแกเยาวชน ดังนั้นประชาชนมีความกังวลวาพื้นที่ปาจะ

ถูกแบงแยกเปนสองสวน สงผลกระทบถึงการยายถิ่นที่อยูอาศัยของ

สัตวปาภายในเขตรักษาพันธุสัตวปาและระบบนิเวศของพื้นที่ปาโดย

รวมได อีกทั้งโครงการฯ ยังไมมีการศึกษาผลตอบแทนของโครงการ 

รายงานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (EIA) และไมมีการรับฟงความคิด

เห็นของประชาชน  
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เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

Ú.Ù.Ù  ™ÿ¡™π‰¡à “¡“√∂‚§àπ‰¡â¬“ß‰¥â ·≈–‰¡à “¡“√∂°Ÿâ‡ß‘π®“°°Õß∑ÿπ
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ภาพสำคัญอีกดานคือ การมีสวนรวมของ

ชุมชนในการอนุรักษพื้นที่ปา และใชสิทธิการมี

สวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ตาม

มาตรา ๔๖ และ ๕๖ แสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึง

บทบาทและจิตสำนึกของชุมชนทองถิ่นในการ

ปกปองฐานทรัพยากรในปาตนน้ำและการรักษา

ในกรณีของการปลูกสวนยางในเขตปา 

ประชาชนไดใชประโยชนจากการกรีดยางมาเปน

เวลานาน กอนการประกาศเขตปา เมื่อไดกรีด

ยางจนตนยางหมดน้ำยางแลว ก็จะโคนตนยาง

เพื่อปลูกยางรุนใหม และขอกูเงินจากกองทุน

สงเคราะหการทำสวนยาง (สกย.) ซึ่งเปนการ

ดำเนินการตามวิถีการผลิตตามปกติ 

ภายหลงัจากมต ิครม. ๓๐ มยิ. ๔๑ ไดเปด 

โอกาสใหประชาชนที่ครอบครองทำประโยชน 

ในเขตการประกาศฯ สามารถทำกินได จนกวา

จะมีการพสิจูนสทิธวิาไดครอบครองฯ มากอนการ

ประกาศ แตไมอนุญาตใหขยายพื้นที่และตัดฟน

ตนไม 

เมื่อประชาชนที่ปลูกสวนยางในเขตปา

ตามประกาศฯ และอยูในระหวางการรอพิสูจน

สทิธติามมต ิครม. ดงักลาว ไดตดัโคนตนยางเพือ่

ปลูกยางรุนใหม แตเจาหนาที่รัฐ ตีความวา 

เปนการตัดตนไมในปา จึงไดจับกุมและหามการ

ตัดโคนตนยางเพื่อปลูกใหม ในขณะที่องคการ

สวนยาง ไดยกเลิกการใหกู เงินจากกองทุน

สงเคราะหสวนยาง (ซึ่งเงินกองทุนฯ มาจากการ

เก็บภาษีน้ำยางของประชาชน) โดยใหเหตุผลวา

เปนที่ดินในเขตปา สงผลใหเกิดความเดือดรอน 

และความขัดแยงในพื้นที่พิพาท 

สภาพแวดลอม ทามกลางการอนุมัติโครงการทั้ง

ของรัฐและเอกชนในการใชพื้นที่ปาเพื่อการ

พัฒนาและสรางรายได และทามกลางความยาก

ลำบากของการจัดทำปาชุมชนและความไมมั่นคง

ในที่ทำกินของประชาชน สงผลกระทบตอระบบ

นิเวศ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม ซึ่งไมจำกัด

เฉพาะชุมชนรอบปา แตเปนระบบนิเวศที่ของ

สังคมโดยรวมดวย 

 ๓  ดูกรณีศึกษาเพิ่มเติมในหัวขอ ๕.๓.๕ 
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เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ตารางแสดงกรณีตัวอยางคำรองเรียนที่ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการพื้นที่ปา 
 

ลำดับที่ คำรองที่ / สถานที่ ความเปนมา 

๑ คำรองที่ ๒๕/๒๕๔๙ 
 

ก ร ณี ชุ ม ช น ข อ กั น

พื้ น ที่ ป า ชุ ม ช น ใ น

พื้นที่เตรียมประกาศ

อุทยานแหงชาติเขา

นัน  

จ.สุราษฎรธานี 

คณะกรรมการปาชุมชนบานปากลง ไดรวมกันดูแลรักษาปาชุมชน

มาตั้งแตป ๒๕๐๗ แตเมื่อมีหนวยอนุรักษปาหวยเลขตั้งเมื่อป 

๒๕๓๘ ทำใหประชาชนไมมีสวนรวมในการดูแลรักษาปา ทำใหปา

ถูกทำลายมาก ประชาชนจึงขอกันพื้นที่ซึ่งเตรียมประกาศอุทยาน

แหงชาติเขานัน จัดทำปาชุมชนในพื้นที่ปาใกลกับที่ทำการหนวย

พิทักษอุทยานแหงชาติเขานันที่ ๑ (คลองกลาย) จำนวนประมาณ 

๑,๘๐๐ ไร เพื่อประชาชนจะไดมีสวนรวมในการอนุรักษปา ขณะ

เดียวกันก็มีปาไมใชสอยไดดวย 

กรณีขางตนหัวหนาอุทยานฯ เตรียมประกาศเขานันเห็นดวย

ในหลักการใหประชาชนมีสวนรวม และไมขัดของในการที่ประชาชน

มีคณะกรรมการฯ รวมดูแลปา อุทยานฯ ไดเสนอเรื่องการกันแนว

เขตเพื่อจัดตั้งอุทยานฯ ใหกรมอุทยานฯ พิจารณาแลว แตไมได

บรรจุเรื่องการขอกันพื้นที่ปาชุมชนของคณะกรรมการปาชุมชนบาน

ปากลงดวย  

๒ คำรองที่ ๒๓๑/๒๕๔๘ 
 

กรณีประชาชนตรวจ

สอบการใชที่ดินของ

นายทุนในอุทยาน

แหงชาติแกงตะนะ                

จ.อุบลราชธานี 

คณะกรรมการชาวบานเพื่อฟนฟูชีวิตและชุมชนลุมน้ำมูล ต.โขงเจียม 

อ.โขงเจียม รองเรียนวา มีกลุมนายทุนทำการบุกรุกดอนตะนะ ซึ่ง

เปนเกาะกลางแมน้ำมูล อยูในเขตอุทยานแหงชาติแกงตะนะ มีเนื้อที่

กวา ๒๐๐ ไร เดิมพื้นที่ดังกลาวเปนที่ทำกินของประชาชน แตเมื่อมี

การประกาศเขตอุทยานแหงชาติแกงตะนะ ชาวบานไดพรอมใจกัน

ยกพื้นที่ดังกลาวใหเปนอุทยานแหงชาติ แตยังผอนปรนใหชาวบาน

เขาไปเก็บหาของปาเพื่อยังชีพได ตอมาไดมีนายทุนเขามาวาจาง

ประชาชนเขาบุกรุกแผวถางปาในพื้นที่พิพาทออกเปนบริเวณกวาง  

ผูรองเคยแจงใหนายทุนหยุดดำเนินการ แตไมไดรับการตอบสนอง

ใดๆ และยังถูกขมขู คุกคามตลอดมา ซึ่งที่ผานมานายทุนไมเคยถูก

ดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายใดๆ เลย  



46
เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

ลำดับที่ คำรองที่ / สถานที่ ความเปนมา 

๓ คำรองที่ ๔๓๔/๒๕๔๙ 
 

กรณีคัดคานการใช

ที่ดินในพื้นที่อุทยาน

แหงชาตเิขาหลกัลำลู 

กอสรางอนสุรณสถาน 

รำลึกสึนามิ  

จ. พังงา 

ประชาชนรองเรียนวาสำนักนายกรัฐมนตรี มีโครงการที่จะกอสราง

อนุสรณสถานรำลึกสึนามิ บริเวณบนเขา ตรงที่ตั้งศาลพอตาเขาหลัก 

(เดิม) ซึ่งนาจะอยูระหวางรอยตอ อ.ทายเหมือง และ อ.ตะกั่วปา 

จ.พังงา โดยบริเวณดังกลาวอยูในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาหลัก

ลำลู และพื้นที่ดังกลาวมีตนไมใหญจำนวนมาก ประกอบกับทั้งมี

ทัศนียภาพที่สวยงามควรแกการอนุรักษไวเปนมรดกแกประเทศชาติ 

ถาหากมีการกอสรางอนุสรณฯ ก็ตองตัดตนไมเปนจำนวนมาก ซึ่ง

เปนการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติโดยไมมีความจำเปน ผูรอง

เห็นวาควรใชพื้นที่สาธารณะริมทะเล เนื้อที่ประมาณ ๔๕ ไร บริเวณ

บานหลาโอน หมู ๖ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วปา จ.พังงา เปนสถานที่กอ

สรางอนุสรณฯ เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่วางเปลาไมใช

ประโยชนอะไร จึงเปนสถานที่ที่เหมาะแกการกอสรางนอกจากนี้ยัง

ไมตองทำลายธรรมชาติที่สวยงามอีกดวย 

๔ คำรองที่ ๓๖๓/๒๕๕๑ 
 

รายงานตรวจสอบที ่

๓๖๓/๒๕๕๑ 

กรณีโครงการกอสราง 

ทางหลวงผานอุทยาน 

แ ห ง ช า ติ แ ก ง ก รุ ง 

เชื่อมโยง อ.กะเปอร 

จ .ระนอง-อ . ไชยา 

จ.สุราษฎรธานี    

กลุมอนุรักษคลองยัน รองเรียนวา โครงการกอสรางทางหลวงเชื่อม

โยงอำเภอกะเปอร-อำเภอไชยา ตอนตำบลบานนา-บานเขาหลัก 

ผานเขตอุทยานแหงชาติแกงกรุงและเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองยัน

อันเปนเขตตนน้ำของแมน้ำตาป จะทำลายระบบนิเวศของปาใน

บริเวณดังกลาวอยางรุนแรง นอกจากนั้น เพียงแคการสำรวจของ

กรมทางหลวงระหวางป ๒๕๔๘ กอใหเกิดกระแสการบุกรุกถางปา

หลายพื้นที่ 

๕ คำรองที่ ๒๗๖/๒๕๔๘ 
 

กรณีกลุมอนุรักษปา 

ร อ ง เ รี ย น อุ ท ย า น

แหงชาติแกงกรุงถูก

บุกรุก 

จ. สุราษฎรธานี 

ผูรองรองเรียนวา ในป ๒๕๓๒ กรมปาไมดำเนินการสำรวจปาแกง

กรุง เพื่อประกาศเปนอุทยานแหงชาติแกงกรุง ซึ่งแนวเขตอุทยาน

บางสวนซอนทับที่ดินทำกินของราษฎร เจาหนาที่อุทยานจึงมีปญหา

กระทบกระทั่งกับชาวบาน ในป ๒๕๔๔ ผูวาราชการจังหวัด

สุราษฎรธานีจึงไดจัดเวที ๔ ฝายเพื่อแกไขปญหาดังกลาว ตอมา

ชาวบานและตัวแทนไดยื่นขอเสนอตอนายกรัฐมนตรีและไดขอยุติ

รับรองโดยมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๔๔ ใหจัดทำแนวเขต

อุทยานแหงชาติ สวนที่ทับซอนกับที่ดินทำกินของราษฎร  
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เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ลำดับที่ คำรองที่ / สถานที่ ความเปนมา 

  ปจจุบันเขตอุทยานแหงชาติแกงกรุงถูกบุกรุกจากนายทุนใน

พืน้ทีโ่ดยมกีลุมผูมอีทิธพิลในพืน้ทีแ่ละเจาหนาทีอ่ทุยานฯ เปนนายหนา

ขายที่ดินในเขตปา 

ผูรองเคยทำการทวงติง โดยทำเปนหนังสือตอหัวหนา

อุทยานฯ ในกรณีที่มีการบุกรุกทำลายเขตปาอุทยานฯ แตไมมีผล

ดำเนินการ ตอมาผูรองถูกกลุมคนที่ทำการบุกรุกแจงความกลับ อีก

ทั้งเจาหนาที่อุทยานฯ เคยยิงปนขมขูบิดาของผูรองอายุ ๖๙ ป และ

รุมทุบตีนองสาวของผูรอง ไดมีการรองเรียนในกรณีดังกลาวกับ 

หัวหนาอุทยานฯ แตไมมีผลการดำเนินการ จึงแจงความตอ สภ.อ. 

ทาชนะ แตตำรวจก็ไมสนใจ 

 

Ú.Ù.ˆ º≈°√–∑∫®“°π‚¬∫“¬§«“¡¡—Ëπ§ß  

ความออนไหวของสถานการณตามตะเข็บชายแดน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเกิดจาก

การอพยพของกลุมชาติพันธุในประเทศพมา เพื่อหลีกหนีสงคราม และขบวนการคายาเสพติด ที่

อาศัยภูมิประเทศ และเขตแดนระหวางประเทศ เปนเสนทางลำเลียงยาเสพติด ทำใหรัฐจำตองเพงเล็ง

ไปที่บางพื้นที่ที่ลอแหลมและไมเปนที่ไววางใจ สงผลใหมีการดำเนินการอพยพโยกยายกลุมชาติพันธุ

ในที่สูง โดยขออางเรื่องการปราบปรามขบวนการคายาเสพติด ทำใหชุมชนของกลุมชาติพันธุในที่สูง

ไดรับความเดือดรอน  
 
 

ตารางแสดงกรณีตัวอยางคำรองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายความมั่นคง 
 

ลำดับที่ คำรองที่ / สถานที่ ความเปนมา 

๑ คำรองที ่๓๑๖/๒๕๔๘ 
 

ก ร ณี ชุ ม ช น ลี ซ อ 

บานหัวน้ำลีซอ  

อ.แมอาย      

จ.เชียงใหม 

ชาวลีซอ ครอบครองทำกินโดยทำไรหมุนเวียนและปลูกลิ้นจี่ในพื้นที่

ตั้งแตป ๒๕๒๓ โดยไมมีเอกสารสิทธิ ตอมาถูกอพยพออกจากที่ดิน

โดยกรมการปกครอง อำเภอแมอาย ตามนโยบายปองกันปญหายา

เสพติดตามพื้นที่ชายแดน โดยมีสถานีพัฒนาการเกษตรขาว

โครงการหลวงเขาไปใชที่ดินแทนชุมชนลีซอ ตอมาโครงการฯ ตัด

ฟนตนลิ้นจี่ของชุมชนโดยอางวาประชาชนลงชื่อยกตนลิ้นจี่ใหโครง

การฯ แลว ๑๗ ราย ดังนั้นจึงไมมีการจายคาชดเชยใหประชาชน 

การดำเนินการดังกลาวสงผลใหชุมชนไมมีที่ดินปลูกขาว รวม ๓๐ 

ครัวเรือนตั้งแตป ๒๕๔๗ เปนตนมา 





 

บทที่ ๓ 
กระบวนการแกไขปญหาของรัฐ 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

รัฐไดดำเนินการออกกฎหมายแมแบบของการควบคุมและ

การจัดการปาไมของประเทศ ๔ ฉบับที่สำคัญ โดยมีจุดมุงหมายที่

จะใหความหมาย คำนิยามที่ดินในเขตปา และอำนาจที่รัฐจำเปน

ตองใชในการดูแล 

 ในขณะเดียวกัน รัฐไดขยายการควบคุมและการจัดการ

ปา ดวยการใชเครื่องมือทางกฎหมายตางๆ ในการทำงานของรัฐ 

ซึ่งไดแก นโยบายปาไมแหงชาติ ๒๕๒๘ มติคณะรัฐมนตรีจำนวน

มาก และโครงการจดัระเบยีบตางๆ ของกรมปาไมและกรมอทุยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

๔ จรรยา  แวววุฒินันท ๒๕๔๔ : ๗๗ 
๕  จรรยา  แวววุฒินันท ๒๕๔๔ : ๙๕ 
๖  จรรยา  แวววุฒินันท ๒๕๔๔ : ๑๒๒ 

บทนี ้จะทำการสำรวจแนวคดิของกฎหมาย และการใชมาตรการตางๆ ของรัฐในการแกไขปญหา

ที่ดินในเขตปา   
 

Û.Ò °ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√®—¥°“√ªÉ“ 
กฎหมายที่ใหอำนาจรัฐในการประกาศ

เขตปามี ๔ ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติปาไม 

พ.ศ.๒๔๘๔ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 

พ.ศ.๒๕๐๔ พระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง

สัตวปา พ.ศ.๒๕๐๓ แกไข พ.ศ.๒๕๓๕ และ 

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ 

โดยมีนิยามของที่ดินและปาที่สำคัญตางๆ ดังนี้ 
 

(๑) พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา 

๔ “ปา” หมายความวา ที่ดินยังมิไดมี

บุคคลไดมาตามกฎหมายที่ดิน 

(๒) พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป า ส ง ว น แ ห ง ช า ติ 

พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๔ “ปา” หมายความ

วาที่ดินรวมตลอดถึง ภูเขา หวย หนอง 

คลอง บงึ บาง ลำนำ้ ทะเลสาบ เกาะ และ

ที่ชายทะเลที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตาม

กฎหมาย “ปาสงวนแหงชาต”ิ หมายความวา

ปาที่ไดกำหนดใหเปนปาสงวนแหงชาติ 

ตามพระราชบัญญัติ ๔ 

(๓) พระราชบญัญตัอิทุยานแหงชาต ิพ.ศ.๒๕๐๔ 

มาตรา ๔ “ที่ดิน” หมายความวาพื้นที่ดิน

ทั่วไป และใหหมายความรวมถึง ภูเขา 

หวย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ 

ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเล สวน 

“อุทยานแหงชาติ” หมายความวาที่ดินที่

ไดกำหนดใหเปนอุทยานแหงชาติตาม

พระราชบัญญัตินี้ ๕ 

(๔) พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา 

พ.ศ.๒๕๓๕ หมวด ๖ มาตรา ๓๓ เมื่อ

คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรกำหนดบริเวณ

ที่ดินแหงใดใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวปา

โดยปลอดภัยเพื่อรักษาไวซึ่งพันธุสัตวปา 

ก็ใหกระทำการไดโดยตราเปนพระราช-

กฤษฎีกา และใหมีแผนที่แสดงแนวเขต

แหงบรเิวณทีก่ำหนดนัน้แนบทายพระราช- 

กฤษฎีกาดวย บริเวณที่กำหนดนี้เรียกวา 

“เขตรักษาพันธุสัตวปา” ๖ 

 

พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ ได

กำหนดคำนิยาม ปา ในมาตรา ๔ (๑) 

หมายความวา “ที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตาม

กฎหมายที่ดิน” การบัญญัติคำนิยามเชนนี้แสดง

นัยวาเปนการแบงพื้นที่ดินเปนสองประเภทคือ 

ประเภทที่หนึ่ง ที่ดินที่มีการออกเอกสารสิทธิ

ที่ดินตามกฎหมายที่ดินซึ่งเปนทรัพยสินสวน

บุคคล นิติบุคคลหรือของหนวยงานของรัฐ 

ประเภทที่สอง ที่ดินที่ไมมีการออกเอกสารสิทธิ

ที่ดิน ซึ่งหมายถึงที่ดินรกรางวางเปลา คือพื้นที่

ปา ในระยะตอมาคำนิยามนี้ยังคงไดรับการ

บัญญัติเอาไวในกฎหมายเกี่ยวกับปาไมฉบับอื่น 

เชน พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ 

“ปา หมายความวา ที่ดินรวมตลอดถึงภูเขา หวย 

หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และ

ที่ชายทะเลที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมาย” 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

คำนิยามของ ปา มีความสำคัญตอการ

ประกาศเขตพื้นที่ปามาจนถึงปจจุบัน ดังนั้น 

ถาหากพื้นที่ใดไมไดเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 

หรืออุทยานแหงชาติ ก็เปนพื้นที่ปาตามพระราช-

บัญญัติปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ เพราะเปนพื้นที่ที่ไมมี

เอกสารสิทธิที่ดินตามกฎหมาย ดวยเหตุนี้ไมวา

ชุมชนตั้งถิ่นฐานและทำกินมากอนการประกาศ

เขตปาสงวน แตถาชุมชนนั้นตกหลนไมไดรับ

เอกสารสิทธิที่ดิน ทั้งที่ทำประโยชนมากอน ที่ดิน

ที่ชุมชนทำประโยชนยังถือวาเปนพื้นที่ปาที่รัฐ

ประกาศใหเปนเขตปาแตละประเภทได 

พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ 

กำหนดวาการประกาศเขตปาสงวนแหงชาติเปน

อำนาจของรัฐมนตรี ดวยการออกกฎกระทรวง

ซึ่งตองมีแผนที่ประกอบแสดงแนวเขตปาที่

กำหนดแนบทายกฎกระทรวงดวย (มาตรา ๖) ๗ 

หากบุคคลใดอางวามีสิทธิหรือทำประโยชนใน

เขตปาสงวนอยูกอนที่ประกาศกฎกระทรวง

กำหนดเขตปาสงวนแหงชาติใชบังคับ ใหยื่น

คำรองตอนายอำเภอหรือปลัดอำเภอภายใน ๙๐ 

วัน นับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ หากไมยื่น

ถือวาสละสิทธิหรือประโยชนนั้น ยกเวนบุคคลนั้น

มีสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน (มาตรา 

๑๒) ๘ 

๗ พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๖ วรรคสอง เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรกำหนดปาอื่นใดเปน

ปาสงวน เพื่อรักษาสภาพปาไม ของ และหรือ ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ใหกระทำไดโดยออกกฎกระทรวง ซึ่งตองมี

แผนที่แสดงแนวเขตปาที่กำหนดเปนปาสงวนแหงชาตินั้นแนบทายกฎกระทรวงดวย 
๘ มาตรา ๑๒ บุคคลใดอางวามีสิทธิหรือไดทำประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติใดอยูกอนวันที่กฎกระทรวงกำหนด

ปาสงวนแหงชาตินั้นใชบังคับ ใหยื่นคำรองเปนหนังสือตอนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผูเปนหัวหนาประจำกิ่งอำเภอ 

ทองที่ ภายในกำหนด เกาสิบวัน นับแตวันที่กฎกระทรวงนั้นใชบังคับ ถาไมยื่นคำรองภายในกำหนดดังกลาว ให

ถือวาสละสิทธิหรือประโยชนนั้น...  

กลาวโดยสรุปแลว กฎหมายเกี่ยวกับปา

ทั้ง ๔ ฉบับ ถูกตราขึ้นภายใตนโยบายการ

อนุรักษและการสงเสริมปาเศรษฐกิจ โดยกำหนด

ใหที่ดินที่ยังไมมีการออกเอกสารสิทธิ เปนที่ดิน

ของรัฐ ใหรัฐเปนผูผูกขาดการจัดการ และ

กำหนดขอบเขตของปาแตละประเภท รวมทั้งให

แยกคนออกจากปา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน

การควบคุม และปองกันการทำลายปาที่ตองการ

สงวนรักษาไว 

การใชกฎหมายทั้ง ๔ ฉบับ เปนแมแบบ

ของการจัดการปา ไดกอใหเกิดปญหาของการ 

โตแยงสทิธขิองการครอบครองทำประโยชนระหวาง

รัฐกับประชาชนมาโดยตลอด และนำมาซึ่งการ

รองเรียนจำนวนมาก ในกรณีการประกาศเขตปา

ทับที่ทำกินของประชาชน เชน ประชาชนมี 

น.ส.๓ แตปาไมระบุวาอยูในพื้นที่ปาไมถาวร 

(๒ กรณีคำรองที่ ๔๓๒/๔๙ และ ๓๙๓/๔๙) 

ประชาชนมี ส.ค.๑ (๒๔๙๘) แตไมมีใบเหยียบย่ำ 

หนวยงานที่ดินจึงไมออก น.ส.๓ ก (กรณีคำรอง

ที่ ๒๗๑/๔๘ จ.กระบี่) เนื่องจากเปนพื้นที่ปา

สงวนฯ-ปาคุมครอง แมวาประชาชนไดทำ

ประโยชนมาอยางตอเนื่อง มีตนมะพราว และ 

ตนสะตอเปนหลักฐานการใชที่ดินมากวา ๕๐ ป  
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

Û.Ú °“√®—¥°“√·≈–°“√·°â‰¢ªí≠À“¢Õß√—∞ 

และเขตปาเศรษฐกิจ รอยละ ๒๕ ของเนื้อที่

ประเทศ๙ คำนิยามของ ปาอนุรักษ ไดเขามา

แทนที่ในภาษากฎหมาย โดยมีนัยความหมาย

รวมถึง เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตว

ปา เขตพื้นที่ลุมน้ำชั้น ๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๑๘ และวันที่ ๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๒๐ ซึง่ประกาศโดยคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ภายใตพระราชบัญญัติ 

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ.๒๕๑๘ ซึ่งไดมีการแกไขในป พ.ศ.๒๕๓๕ 

มาตรา ๔ บัญญัติ คำวา เขตอนุรักษ ให

หมายความวา เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษา

พันธุสัตวปา เขตสงวนเพื่อการทองเที่ยว และ

เขตพื้นที่คุมครองอยางอื่นเพื่อสงวนและรักษา

สภาพธรรมชาติตามที่มีกฎหมายกำหนด 

๙ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๓๙) ไดกำหนดใหมีปาอนุรักษรอยละ ๒๕ 

และปาเศรษฐกิจรอยละ ๑๕  

ผลจากการที่กฎหมายทั้ง ๔ ฉบับ ได

สรางปญหาความขัดแยงใหกับประชาชนในเขต

ปาจำนวนมาก ประกอบกับแรงกดดันในการเพิ่ม

พื้นที่ปาที่ถูกทำลายอยางรวดเร็ว ทำใหรัฐในยุค

ตอมา ไดประกาศนโยบายปาไมในป ๒๕๒๘ 

และมีมติ ครม. อีกหลายฉบับ ที่ใชเปนแนวทาง

การแกไขปญหา การดำเนินการของรัฐในการ

พิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินของประชาชนที่

อยูมากอนการประกาศเขตปา รวมทั้งนโยบาย

หมูบานปาไมแผนใหม   

   

Ò. π‚¬∫“¬ªÉ“‰¡â·Ààß™“µ‘ æ.».ÚıÚ¯ 
รัฐบาลไดประกาศใชนโยบายปาไมแหง

ชาติ พ.ศ.๒๕๒๘ กำหนดใหมีพื้นที่ปารอยละ 

๔๐ ของเนื้อที่ทั้งหมดในประเทศ กำหนดใหมี

เขตปาอนุรักษ รอยละ ๑๕ ของเนื้อที่ประเทศ 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

Ú. ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥°“√∑’Ë¥‘π„πªÉ“ 
คณะรัฐมนตรี ไดใชมติ ครม. ในการจัดการที่ดินในเขตปา ตามลำดับดังนี้ 
                
Ú.Ò ¡µ‘ §√¡. ÚıÙ ∂÷ß ÚıÙÚ 
 

ตารางที่ ๓.๑ :  มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดการที่ดินในปา ๒๕๐๔ - ๒๕๔๒ 
 

มติคณะรัฐมนตรี เนื้อหา 

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ นโยบายสำรวจและจำแนกประเภทที่ดิน โดยแบงออกเปน ๒ สวน คือพื้นที่

ปาไมจำนวนรอยละ ๕๐ ของพื้นที่ประเทศ (ปาไมถาวร) และพื้นที่เพื่อ

การเกษตรรอยละ ๕๐ ของพื้นที่ประเทศ 

๒๖ มกราคม ๒๕๑๑ การขอเขาใชประโยชนในเขตปาที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหรักษาไวเปนสมบัติ

ของชาติ โดยบริเวณปาที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดใหเปนปาที่รักษาไวเปน

สมบัติของชาติ หากทบวงการเมืองใดจะเขาใชประโยชน ที่ไมตัดพื้นที่ที่ขอ

ใชประโยชนออกจากเขตปาที่จำแนกไว ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ

พิจารณาอนุมัติโดยไมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา แตถาจำเปนตองกัน

พื้นที่สวนที่ขอใชประโยชนออกจากเขตปา ตองตกลงกับกระทรวงเกษตรฯ

และไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปนรายๆ ไป 

๘ กรกฎาคม ๒๕๑๒  

และ 

๙ ธันวาคม ๒๕๑๒ 

โครงการเรงรัดจัดที่ดินใหราษฎรที่ไมมีที่ดินทำกิน และที่บุกรุกเขาไปทำกิน

ในที่สงวนหวงหาม ถาเปนที่ปาไมมอบใหกรมปาไมดำเนินการ ถาเปนที่

สงวนหวงหามมอบใหกรมที่ดินดำเนินการ ที่ดินนอกเขตปาถาวร เรงรัด

สำรวจออก น.ส.๓ เพิ่มงบประมาณจัดนิคมและที่ดินใหประชาชนมากยิ่งขึ้น 

เพื่อปองกันบุกรุกปาและที่ดินของรัฐ 

๑๗ สิงหาคม ๒๕๑๗ นโยบายเพื่ออนุรักษทรัพยากรปาไมเปนการถาวร ดวยการเรงรัดจัดสรร

ที่ดินใหแกประชาชนโดยเร็ว  และจัดการกับปาถาวรหรือปาสงวนแหงชาติที่

เสื่อมโทรมโดยการบุกรุกของราษฎร ดวยการจำแนกพื้นที่ปาเปน ๒ สวน 

คือพื้นที่ปาที่ตองรักษาไว ไดแก พื้นที่ปาตนน้ำลำธาร เขตอุทยานแหงชาติ

และเขตรักษาพันธุสัตวปา และพื้นที่ปาที่ผอนผันใหราษฎรอยูอาศัยทำกิน 

ไดแกพื้นที่ปาที่อยูในโครงการปลูกสรางสวนปาของกรมปาไม 

ที่มา : ศยามล ไกยูรวงศ, “ปญหาทางกฎหมายและนโยบายของการใชอำนาจรัฐที่เกี่ยวกับการจัดการที่ดินในเขตปา”, 
วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘, หนา ๒๓๙ – ๒๔๓., 
โครงการฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ (เอกสารอัดสำเนา) ๒๕๓๖. และ เครือขายกลุมเกษตรกรภาคเหนือ และคณะผูจัด, 
“สมัชชาชนเผา เรื่องสถานการณผลกระทบและทางออกในการแกไขปญหาปาไม ที่ดินบนที่สูง”, เอกสารประกอบการ
สัมมนา วันที่ ๒๘ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ที่จังหวัดเชียงใหม 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

มติคณะรัฐมนตรี เนื้อหา 

๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๕ 

แกไข 

๑๒ เมษายน ๒๕๒๖ 

นโยบายการใชและกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยคณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ

เปนผูจัดทำ ในพื้นที่ปาไมถาวร ๑๖๑ ลานไร ใหจำแนกพื้นที่เปนเขตปา

สงวน และแบงเปนปาเตรียมการสงวนประมาณ ๔๕.๙ ลานไร  สำหรับพื้นที่

ที่เหมาะสมตอการเกษตรใหจำแนกออกเปนที่ทำกิน สำหรับพื้นที่ปาสงวน

แหงชาติ ใหจำแนกที่ดินที่ประชาชนบุกรุกแลว ๓๐ ลานไร  สำหรับพื้นที่ที่

ไมเหมาะสมกับการเกษตร ใหกรมปาไมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทำ

โครงการหมูบานปาไมและปลูกปา  สวนพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเกษตร ให

กรมปาไม และ ส.ป.ก ทำโครงการใชประโยชนที่ดินทำกินใหเสร็จภายใน ๕ 

ป ไดแก สิทธิทำกิน เปนตน 

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๕ กำหนดชั้นคุณภาพลุมน้ำที่สำคัญของประเทศไทย ดวยการศึกษาวิจัยลุมน้ำ

ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแบงชั้นลุมน้ำ ๕ ชั้น 

๒๖ กุมภาพันธ๒๕๒๘ การชวยเหลือราษฎรตามโครงการเพิกถอนสภาพปาที่เปนที่ตั้งชุมชนซึ่ง

แบงการชวยเหลือออกเปน ๓ กลุม  กลุมที่ ๑ เปนแหลงชุมชนที่เกิดขึ้นกอน

กำหนดพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ หรือปาไมถาวรของชาติ ใหไดรับเอกสาร

สิทธิ กลุมที่ ๒ เปนแหลงชุมชนที่เกิดขึ้นระหวางป ๒๕๑๐-๒๕๑๘ ภายหลัง

การกำหนดพื้นที่ปาสงวนแหงชาติใหไดสิทธิทำกิน (สทก.) กลุมที่ ๓ เปน

แหลงชุมชนที่เกิดขึ้นภายหลังป ๒๕๑๘ จนถึงปจจุบัน อนุญาตใหเขาทำ

ประโยชนหรืออยูอาศัยเปนการชั่วคราว  

๓ ธันวาคม ๒๕๒๘ นโยบายปาไมแหงชาติ โดยกำหนดใหมีพื้นที่ปาไมเพื่อการอนุรักษและพื้นที่

ปาไมเพื่อเศรษฐกิจไมนอยกวารอยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ   

๑๗ เมษายน ๒๕๓๓ โครงการจัดที่ทำกินใหแกราษฎรผูยากไรในพื้นที่ปาสงวนเสื่อมโทรม (คจก.)  

โดยใหกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ดำเนินการจัดทำ

แผนแมบท (โครงการนี้เริ่มดำเนินการอพยพราษฎรกลางป ๒๕๓๔ ชาว

บานไดคัดคานตั้งแตกันยายน ๒๕๓๔ - มิถุนายน ๒๕๓๕ โครงการ คจก. 

ไดถูกยกเลิกโดย มติ ครม.วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕ 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๕ เห็นชอบตอโครงการจัดการเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทดแทน

โครงการ คจก. โดยครอบคลุมพื้นที่อนุรักษทั้งหมด ไดแก อุทยานแหงชาติ 

เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตตนน้ำ หลักการของโครงการเนนการอพยพคน

ออกจากพื้นที่อนุรักษ  และหาพื้นที่รองรับโดยความรับผิดชอบของ ส.ป.ก. 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

มติคณะรัฐมนตรี เนื้อหา 

๑๐ และ ๑๗ มีนาคม 

๒๕๓๕ 

นโยบายจำแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไมในพื้นที่ปา

สงวนแหงชาติ ทั่วประเทศใน ๒๑ ทองที่ของปาไมเขตจำนวน ๑,๒๒๐ ปา 

ใน ๖๓ จังหวัด ซึ่งจำแนกพื้นที่ปาออกเปน ๓ ประเภทคือ ๑) พื้นที่ปา

อนุรักษ จำนวน ๘๘ ลานไร ๒) พื้นที่เพื่อการปฏิรูป จำนวน ๗.๒ ลานไร 

๓) พื้นที่ปาเศรษฐกิจ จำนวน ๕๑ ลานไร 

๔ พฤษภาคม ๒๕๓๖ กรณีราษฎรครอบครองทำประโยชนอยูกอนทางราชการประกาศเปนเขตปา

ไม และการประกาศเขตปาดังกลาวทับที่ดินที่ราษฎรครอบครองอยู ให

กระทรวงเกษตรและสหกรณเพิกถอนที่ดินสวนนั้นออกจากเขตปาไม และ

ใหกรมที่ดินออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ถาราษฎรบุกรุก

พื้นที่ปาไมภายหลังประกาศเขตปา ราษฎรไดสิทธิที่ดินในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน

เทานั้น  พรอมกันนั้นใหยกเลิกมติ ครม. ที่ขัดแยงกับมติ ครม.นี้ 

๒๒ เมษายน ๒๕๔๐ มาตรการและแนวทางแกไขปญหาพื้นที่ปาไมทั่วประเทศ ซึ่งจำแนกดังนี้ 

๑) ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดเขตปาไมถาวรใหมให

สอดคลองกับความเปนจริง โดยจำแนกเปนพื้นที่ทำกินหรือพื้นที่ใชประโยชน 

อยางอื่น และมอบให ส.ป.ก. และกรมที่ดินดูแลตอไป 

๒) ปาสงวนแหงชาติ กรมปาไมมอบพื้นที่ให ส.ป.ก.ปฏิรูปที่ดิน ๔๔ 

ลานไร ตามมติ ครม. ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๖ ปรากฏวามีความคลาดเคลื่อน

ของแผนที่ จึงใหกรมปาไมและ ส.ป.ก. ปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงและเรงรัด

กำหนดเขตที่ดินโดยเร็ว  

๓) ปาอนุรักษตามมติ ครม. วันที่ ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ 

เรงรัดดำเนินการปรับแนวเขตปาเพื่อการอนุรักษใหถูกตองและสอดคลอง

กับภูมิประเทศ โดยไมมีปญหาความเดือดรอนของราษฎร ใหกรมปาไมจัดทำ 

แนวเขตใหชัดเจน และปองกันดูแลอยางเขมงวด 

๔) ปาอนุรักษตามกฎหมาย เชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุ

สัตวปา และปาอนุรักษพื้นที่ลุมน้ำชั้น ๑ ชั้น ๒ กรมปาไมสำรวจจำนวน

ราษฎรและพื้นที่ที่ครอบครองใหชัดเจน เพื่อเปนขอมูลจัดการเพื่อการ

อนุรักษและการพัฒนาอยางยั่งยืน กำหนดขอบเขตพื้นที่ที่จะใหราษฎรอยู

อาศัยและทำกินในพื้นที่ที่เหมาะสม ใหตั้งคณะกรรมการแกไขพื้นที่ปา

อนุรักษในแตละพื้นที่ ประกอบดวยตัวแทนฝายราชการ และราษฎรฝายละ

เทาๆ กันเพื่อตรวจสอบพิสูจนการรับรองสิทธิการอยูอาศัยทำกิน  

๕) พื้นที่อื่นๆ เชนพื้นที่สวนปา ใหตั้งคณะทำงานตรวจสอบขอเท็จ

จริง โดยมีฝายราชการและราษฎรฝายละเทาๆ กัน ตรวจสอบขอเท็จจริง  

และใหพิสูจนการอยูอาศัยครอบครองการทำประโยชนในพื้นที่ใหชัดเจนวามี

มากอนหรือไม  ใหแกไขความเดือดรอนของราษฎร 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

มติคณะรัฐม นตรี เนื้อหา 

๑๗ และ ๒๙ เมษายน 

๒๕๔๐ 

มติ ครม.นี้เห็นชอบตามบันทึกการเจรจาการแกไขปญหาของสมัชชาคนจน 

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๐ โดยไดกำหนดแนวทางการแกไขปญหาดังนี้ 

๑) การอยูในเขตปาอนุรักษภาคเหนือ จำนวน ๑๙ กรณี จำนวน 

๑๐๗ หมูบาน              

๑.๑ แตงตั้งคณะกรรมการพิสูจนสิทธิวาอยูมากอนการประกาศ

เขตปาอนุรักษ หรือไม ถาพิสูจนไดวาอยูมากอนใหรับรองสิทธิที่มั่นคงใน

การอยูอาศัย/ทำกิน โดยใหสิทธิดังกลาวตกทอดทางมรดกแกทายาท และ

หามจำหนายจายโอนไปยังบุคคลอื่น 

๑.๒ ระหวางดำเนินการ ใหยุติการอพยพราษฎร 

๑.๓ ถามีการบุกรุกพื้นที่ใหม หรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ให

ดำเนินการตามกฎหมายอยางจริงจัง 

๑.๔ ดำเนินการกระบวนการประชาพิจารณ ราง พรบ.ปาชุมชน  

๒) กรณีประชาชนไดรับความเสียหายจากการดำเนินงานของโครงการ 

คจก. รัฐจำเปนตองชวยเหลือเพื่อชดเชยความเสียหาย 

๓) กรณีปญหาปาไมที่ดินภาคอีสาน ใหมีการเปดเจรจาเพื่อหาขอยุติ

โดยเรงดวน  

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ 
 

เห็นชอบตามมติคณะ 

กรรมการนโยบายปาไม

แหงชาติ 

วนัที ่๑๐ มถินุายน ๒๕๔๑ 

๑. ยกเลิกมติ ครม. ๑๗/๒๒/๒๙ เมษายน ๒๕๔๐ 
๒. กรณีพื้นที่ปาอนุรักษ และปาชายเลนตามกฎหมาย 

ใหมีการสำรวจพื้นที่ที่มีการครอบครองใหชัดเจนและขึ้นทะเบียนผู
ครอบครอง เพื่อตรวจสอบพิสูจนการครอบครองที่ดินของประชาชน การ
ตรวจสอบพิสูจนสิทธิใชภาพถายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร หรือ
ภาพถายดาวเทียม และตรวจสอบรองรอยการทำประโยชนตอเนื่องมากอน
วันสงวนหวงหามเปนพื้นที่ปาตามกฎหมายครั้งแรก หากพบวาประชาชน
อยูอาศัย/ทำกินมากอน ใหกรมปาไมจัดทำขอบเขตบริเวณที่อยูอาศัย/ทำกิน
ใหชัดเจน หามขยายพื้นที่เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และดำเนินการตามกฎหมาย 
เพือ่ใหทำกนิ/อยูอาศยัตามความจำเปนเพือ่การครองชพี แตถาเปนพืน้ทีล่อแหลม 
คุกคามตอระบบนิเวศ พื้นที่ที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพในการคุมครอง
ดูแลพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี หรือพบวาประชาชน
อยูอาศัย/ทำกินหลังวันประกาศสงวนหวงหามพื้นที่ปาตามกฎหมาย ครั้งแรก 
ใหเคลื่อนยายประชาชนออกมาจากบริเวณนั้นไปอยูอาศัยและทำกินในพื้นที่
ที่เหมาะสม 
๓. กรณีปาสงวนแหงชาติ และปาไมถาวร กรมปาไมมอบให ส.ป.ก. 
ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินเพิกถอนสภาพปาสงวนแหงชาติและปาไมถาวร 
และรับรองสิทธิในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตั้งแตป ๒๕๓๖ หรือบางพื้นที่
อนุญาตใหเชาทำประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 
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เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

มติคณะรัฐมนตรี เนื้อหา 

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ รัฐบาลเห็นดวยกับการแตงตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดแนวเขตปา การ 

ตรวจสอบพิสูจนสิทธิทำกินและที่อยูอาศัยของราษฎร ในพื้นที่ปญหาปาไม 

ตามที่สหพันธเกษตรกรภาคเหนือรองเรียน 

 

๑ ๐  เกี่ยวกับพื้นที่ปายังมีหลายโครงการ เชน กลุมโครงการสำคัญ (Mega Project) มี ๙ โครงการ ไดแก โครงการ 
Re-zoning & Mapping เขตปาไมและการใชประโยชน โครงการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนจากปาไม และผลิตภัณฑ
ไม เปนตน โครงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุมครองทรัพยากรปาไม โครงการทรัพยกากร
ที่ดินและปาไมในพื้นที่ปาอนุรักษ 

Ú.Ú ¡µ‘ §√¡.„π ¡—¬√—∞∫“≈∑—°…‘≥ ÚıÙÙ › ÚıÙ˜  

นโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในเรื่องพื้นที่ปาที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาที่ดินใน

เขตปา๑ ๐  มีมติคณะรัฐมนตรี ๓ ครั้งสำคัญ คือ มติคณะรัฐมนตรี ๓ เมษายน ๒๕๔๔ มติคณะรัฐมนตรี ๒๒ 

เมษายน ๒๕๔๔ และมติคณะรัฐมนตรี ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ โดยสรุปหลักการแกไขปญหาที่ทำกินและปา 

จากมติคณะรัฐมนตรี ๓ ครั้งดำเนินการใน ๕ ดาน คือ 

(๑) ความโปรงใสและมีสวนรวมของประชาชนในการพิสูจนสิทธิและการแกไขขอพิพาท  

(๒) การปรับแนวเขตที่ดินของหนวยงานตางๆ ของรัฐทั้งหมด (reshape)  

(๓) การปรับแนวเขตปา (ปาไมถาวรและปาอนุรักษ) ใหสอดคลองกับความเปนจริง และไมมีปญหา

ความเดือดรอนของประชาชน  

(๔) การตรวจสอบแนวเขตทับซอนระหวางหนวยงาน ส.ป.ก.และปาสงวนฯ 

(๕) การกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑการอนุญาตเขาทำประโยชนเฉพาะสวนยางในพื้นที่ปา 
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เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ตารางที่ ๓.๒ มติคณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลทักษิณ ๒๕๔๔-๒๕๔๗ ๑๑ 

 

มติคณะรัฐมนตรี เนื้อหา 

๓ เมษายน ๒๕๔๔   มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๗ และ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๐ สงผลใหมี

กระบวนการแกไขที่ทำกินและปา ๓ สวน คือ  

(๑) ตั้งคณะกรรมการแกไขปญหาปาไมรวมระหวางฝายราชการและ

ราษฎร ฝายละเทาๆ กัน เพื่อทำงานตรวจพิสูจนการครอบครองที่ดิน โดย

ใหมีตัวแทนสมัชชาคนจนและตัวแทนรัฐในสัดสวนที่เทาเทียมกัน 

(๒) ใหคณะกรรมการฯ สำรวจและพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดิน 

โดยใชหลักเกณฑตามเอกสารที่แนบมา 

(๓) ปรับแนวเขตปาไมใหสอดคลองกับความเปนจริง โครงการ

ปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ (Reshape)  

โครงการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ (Reshape) มีวัตถุประสงค

เพื่อปรับปรุงแนวเขตของรัฐที่อยูในการดูแลของหนวยงานตางๆ อาทิ กรม

ปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมพัฒนาที่ดิน กรมธนา

รักษ เปนตน เพื่อใหแนวเขตที่ดินของแตละหนวยงานสอดคลองไมทับซอน

กัน โดยดำเนินการนำรองใน ๕ จังหวัดกอน ไดแก เชียงใหม เชียงราย เลย 

กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ เริ่มดำเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๔๘ 

จะแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ แตหลายพื้นที่ยังดำเนินการไม

เสร็จ ทำใหกระบวนการแกไขปญหาชะงักอยูที่การทำแผนที่ ไมสามารถเดิน

สำรวจพื้นที่จริงในตอมาได 

๒๒ เมษายน ๒๕๔๔ กำหนดมาตรการและแนวทางแกไขปญหาพื้นที่ปาไมทั่วประเทศ ซึ่ง

จำแนกดังนี้ 

๑) ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดเขตปาไมถาวรใหมให 

สอดคลองกับความเปนจริง โดยจำแนกเปนพื้นที่ทำกินหรือพื้นที่ใชประโยชน 

อยางอื่น และมอบให ส.ป.ก. และกรมที่ดินดูแลตอไป 

๒) ปาสงวนแหงชาต ิกรมปาไมมอบพืน้ทีใ่ห ส.ป.ก. ปฏริปูทีด่นิ ๔๔ 

ลานไรตามมติ ครม. ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๖ ปรากฏวามีความคลาดเคลื่อน

ของแผนที่ จึงใหกรมปาไมและ ส.ป.ก. ปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงและเรงรัด

กำหนดเขตที่ดินโดยเร็ว  

๓) ปาอนุรักษตามมติ ครม. วันที่ ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ 

เรงรัดดำเนินการปรับแนวเขตปาเพื่อการอนุรักษใหถูกตองและสอดคลอง

กับภูมิประเทศ โดยไมมีปญหาความเดือดรอนของราษฎร ใหกรมปาไมจัด

ทำแนวเขตใหชัดเจน และปองกันดูแลอยางเขมงวด 

๑ ๑ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
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เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

มติคณะรัฐมนตรี เนื้อหา 

 ๔) ปาอนุรักษตามกฎหมาย เชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษา

พันธุสัตวปา และปาอนุรักษพื้นที่ลุมน้ำชั้น ๑ ชั้น ๒ กรมปาไมสำรวจ

จำนวนราษฎรและพื้นที่ที่ครอบครองใหชัดเจน เพื่อเปนขอมูลจัดการเพื่อ

การอนุรักษและการพัฒนาอยางยั่งยืน กำหนดขอบเขตพื้นที่ที่จะใหราษฎร

อยูอาศัยและทำกินในพื้นที่ที่เหมาะสม ใหตั้งคณะกรรมการแกไขพื้นที่ปา

อนุรักษในแตละพื้นที่ ประกอบดวยตัวแทนฝายราชการ และราษฎรฝายละ

เทาๆ กัน เพื่อตรวจสอบพิสูจนการรับรองสิทธิการอยูอาศัยทำกิน  

๕) พื้นที่อื่นๆ เชนพื้นที่สวนปา ใหตั้งคณะทำงานตรวจสอบขอเท็จ

จริง โดยมีฝายราชการและราษฎรฝายละเทาๆ กัน ตรวจสอบขอเท็จจริง 

และใหพิสูจนการอยูอาศัยครอบครองการทำประโยชนในพื้นที่ใหชัดเจนวามี

มากอนหรือไม ใหแกไขความเดือดรอนของราษฎร   

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ มติคณะรัฐมนตรี อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ

คณะรัฐมนตรีคณะที่ ๒ เห็นชอบใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๑๕ 

พฤษภาคม ๒๕๓๓ เฉพาะเรื่องสวนยางที่อยูในปาสงวนแหงชาติ และให

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมปาไม) กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ

การอนญุาตเขาทำประโยชนเฉพาะสวนยาง โดยมอบใหกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณรวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นำเสนอเรื่อง

ดังกลาวเขาที่ประชุมคณะทำงานที่ทำหนาที่ศึกษาพิจารณามาตรการ หลัก

เกณฑ และเงื่อนไขในการปลูกสรางสวนปาภาคเอกชนที่อยูภายใตคณะ

กรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ หากคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการฯ 

เห็นชอบ ก็ควรกำหนดอนุญาตใหดำเนินการปลูกปาไมเกินรายละ ๓๐ ไร 

ในพื้นที่ดังกลาว 

มติคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสวนยาง วันที่ ๑๑ ธันวาคม 

๒๕๔๖ อนุมัติให อ.ส.ย. ทำการเชาสวนยางของเกษตรกรในเขตปาสงวน

แหงชาติ เปนระยะเวลา ๓๐ ป และนำมาจัดสรรใหเกษตรกรเชาตอไมเกิน

รายละ ๓๐ ไร 

๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ ครม. เห็นชอบในหลักการโครงการแปลงสวนยางเปนทุน ในวันที่ ๑๓ 

มกราคม ๒๕๔๗ และใหดำเนินการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗ ใน ๔ เรื่องคือหลักการ

โครงการ โดยให อ.ส.ย. เปนผูเขาทำประโยชนในสวนยางในปาสงวนฯ และ

กรมวิชาการเกษตร ดำเนินโครงการ โดยรับงบประมาณป ๒๕๔๗-๒๕๕๑ 

เปนเงิน ๓๔๗.๔๐ ลานบาทในการสำรวจรังวัดพื้นที่สวนยางทั้งหมดของ

โครงการ ๖.๙ ลานไรๆ ละ ๕๐ บาท 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

มติคณะรัฐมนตรี เนื้อหา 

๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ ครม. เห็นชอบในหลักการโครงการแปลงสวนยางเปนทุน ในวันที่ ๑๓ 

มกราคม ๒๕๔๗ และใหดำเนินการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗ ใน ๔ เรื่องคือหลักการ

โครงการ โดยให อ.ส.ย. เปนผูเขาทำประโยชนในสวนยางในปาสงวนฯ และ

กรมวิชาการเกษตร ดำเนินโครงการ โดยรับงบประมาณป ๒๕๔๗-๒๕๕๑ 

เปนเงิน ๓๔๗.๔๐ ลานบาทในการสำรวจรังวัดพื้นที่สวนยางทั้งหมดของ

โครงการ ๖.๙ ลานไรๆ ละ ๕๐ บาท 

โครงการแปลงสวนยางเปนทุน นำเสนอคณะรัฐมนตรี โดยหนังสือ 

ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗  เพื่อแกไขปญหาใหเกษตรกรผูปลูกยางพารา

เปาหมายรวม ๕๒๙,๙๘๕ รายใน ๑๗ จังหวัด พื้นที่สวนยาง ๖,๙๔๗,๙๓๑ 

ไร ไดรับสิทธิและเขาถึงแหลงทุน โดยใหเอกชนผูมีใบอนุญาตเปนผูประเมิน

มูลคาไมยาง มี อ.ส.ย.จัดระบบและนำไมยางทั้งหมดของโครงการเขาขอทุน

จากสถาบันการเงิน และทำหนาที่เปน clearing house ใหกับสถาบันการ

เงินที่จัดทุนใหเกษตรกร โดยกลุมเปาหมายชาวสวนยางแยกเปน ๒ กลุม 

คือ กลุมแรก ๔๓,๒๕๕ รายในเขตปาสงวนแหงชาติพื้นที่ประมาณ ๑ ลานไร 

แตไมมีสิทธิในการเปนเจาของไมยาง และไมสามารถเขาโครงการสงเคราะห

การทำสวนยาง (สกย.) (เพราะไมมีเอกสารสิทธิจากปญหาเขตปาทับที่ทำกิน 

และการ reshape ไมเสร็จ) วิธีการคือเกษตรกรเขาโครงการสวนยางเอื้ออาทร 

ซึ่ง อ.ส.ย.เปนผูขอเขาทำประโยชน และนำมาจัดสรรใหเกษตรกรไมเกิน ๓๐ 

ไรตอราย มีระยะเวลารวมโครงการ ๒๕ ป และ อ.ส.ย.จะเปนผูนำไมยาง

พาราและน้ำยางออกจากปาเอง ตลอดจนรับซื้อไมยางจากเกษตรกรในราคา

ไมต่ำกวาไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยกระบวนวิธีการคือ  ส.ก.ย.จะสำรวจรังวัด

พื้นที่สวนยาง กรมวิชาการเกษตรจดทะเบียนและออกเอกสารสิทธิในนาม 

การยางแหงประเทศไทย (กยท.)ไดรับเอกสาร ๒ ประเภท คือ เอกสารสิทธิ

รับรองสิทธิสวนยาง ( ก.ย.ท.๑) และเอกสารรับรองมูลคาไมยาง (ก.ย.ท.๒) 

ซึ่งสามารถนำไปขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินไดกลุมที่สอง เกษตรกรสวน

ยางสงเคราะห ๔๘๖,๗๖๐ ราย (เปนกลุมที่มีเอกสารสิทธิ) ที่มีตนยางอายุ

กวา ๑๕ ป พื้นที่ประมาณ ๕.๙ ลานไร และยังไมสามารถนำมูลคาของไม

เขาสูแหลงทุนที่เปนระบบได สามารถสมัครเขารวมโครงการกับ อ.ส.ย.  

และไดรับเอกสารรับรองมูลคาไมยาง (ก.ย.ท.๒) ซึ่งสามารถนำไปขอสินเชื่อ

จากสถาบันการเงินได 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

(๒) กรมปาไม รับผิดชอบหมูบานที่อยูติดเขต

และในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและพื้นที่

ปาตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๗,๖๐๐ 

หมูบานใน ๖๗ จังหวัด  

(๓) กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง รบัผดิชอบ

หมูบานที่อยูติดเขตและในเขตปาชายเลน

ตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๙๑๘ หมูบาน

ใน ๒๓ จังหวัด 

โครงการหมูบานปาไมแผนใหมเริ่มดำเนิน

งานตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๕๑ ไดกำหนด

พื้นที่หมูบานตนแบบ ไดแก หมูบานหวยปลาหลด 

หมูที่ ๘ ตำบลดานแมละเมา อำเภอแมสอด จังหวัด

ตาก ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเปดตัวโครงการไปเมื่อ ๑๘ 

ตุลาคม ๒๕๔๗ ที่ผานมา ใชงบประมาณในการ

ดำเนินโครงการ ๑,๕๑๐.๑๒ ลานบาท ระยะแรก ป 

๒๕๔๘ ใชงบปกติของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช กรมปาไม และกรมทรัพยากรทางทะเล

Ù.  ‚§√ß°“√À¡Ÿà∫â“πªÉ“‰¡â·ºπ„À¡à  
โครงการหมูบานปาไมแผนใหม นำเสนอ

คณะรัฐมนตรีโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๗ กำหนดวัตถุประสงค 

๓ ขอ คือ หนึ่ง บริหารจัดการปาไม ตามแนว 

พระราชดำร ิ สอง หยดุยัง้การบกุรกุทำลายทรพัยากร 

ปาไม และฟนฟูสภาพปาไม สาม ใหประชาชนใน

พื้นที่รวมกันดูแล เฝาระวัง ปองกัน รักษาและใช

ประโยชนจากปาไมอยางยัง่ยนื ดำเนนิการครอบคลมุ 

พื้นที่ปาอนุรักษ (เขตอุทยานฯ และเขตรักษาพันธุฯ) 

ปาสงวนฯ และปาตามมติ ครม.และพื้นที่ปาชายเลน

ตามมติคณะรัฐมนตรี คิดเปนจำนวน ๑๐,๘๕๘ 

หมูบาน โดยแบงหนวยงานทีร่บัผดิชอบ ๓ หนวยงาน 

คือ   

(๑) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

รับผิดชอบหมูบานที่อยูติดเขตและในเขต

อุทยานฯ และเขตรักษาพันธุสัตวปาซึ่งมี

จำนวน  ๒,๓๔๘ หมูบานใน ๖๓ จังหวัด  
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

และชายฝง จำนวน ๓๐๒.๓๖ ลานบาท ระยะที่สอง 

ป ๒๕๔๙-๒๕๕๑ โดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช กรมปาไม และกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง จะขอตั้งงบประมาณปกติ ป ๒๕๔๙-

๒๕๕๑ วงเงิน ๑,๒๐๗.๗๖ ลานบาท  

ในป ๒๕๔๘ นายฉัตรชัย รัตโนภาส อธิบดี

กรมปาไมเปดเผยความคืบหนาของการดำเนิน

โครงการหมูบานปาไมแผนใหมวามีการดำเนินงาน

ไปแลว ๘๐๐ หมูบานทั่วประเทศ และประสบความ

สำเร็จเปนอยางดี เพราะประชาชนและหนวยงาน

ตางๆ ใหความรวมมือในการบริหารจัดการปาไมใน

ทองถิ่นอยางมีสวนรวม โดยมีเปาหมายอีก ๖,๘๐๐ 

หมูบาน ที่จะตองดำเนินการใหเสร็จภายในป พ.ศ. 

๒๕๔๙ -๒๕๕๑ ๑ ๒  

การสงเสริมรับรองสิทธิที่อยูอาศัยและที่ทำ

กิน ดำเนินการตามหลักการหยุดยั้งการทำลายปา 

ใหประชาชนเปนผูสรางปาและดูแลรักษาปาอยางมี

สวนรวม และใหเกดิความมัน่คงในการอยูอาศยัทำกนิ

ในเขตปา สรุปเปนแนวทางปฏิบัติดานการพิสูจน

สิทธิและดานการรับรองสิทธิ ๒ ขอ คือ  

(๑) การตรวจพิสูจนการครอบครอง ดำเนิน

การตรวจพิสูจนตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๔๑ หากพบวาราษฎรอยูอาศัย / ทำ

กินมากอนวันสงวนหวงหามเปนพื้นที่ปาไมตาม

กฎหมายครั้งแรก ใหเรงดำเนินการใหสิทธิตาม

ประมวลกฎหมายที่ดินโดยเร็วตอไป หากผลการ

ตรวจพิสูจนการครอบครองตามมติคณะรัฐมนตรีพบ

วาราษฎรอยูอาศัย / ทำกินหลังวันสงวนหวงหาม

เปนพื้นที่ปาไมตามกฎหมายครั้งแรกใหพิจารณา

ดำเนินการ โดยใหควบคุมเขตพื้นที่อยูอาศัยและที่

ทำกิน มิใหขยายโดยเด็ดขาด โดยดำเนินการในรูป

ประชาคมของหมูบานหรือกลุมบาน เพื่อเปนการ

ยอมรับทั้งสองฝาย หากตรวจสอบพบวาพื้นที่อยู

อาศัยและพื้นที่ทำกิน ติดอยูในเขตปาอนุรักษตาม

กฎหมาย หรือปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี ที่

เปนพื้นที่คุกคามตอระบบนิเวศ หรือมีผลกระทบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือเปนพื้นที่

เสีย่งภยัดนิถลม เจาหนาทีจ่ะตองใหขอมลูและความรู 

กับราษฎร เพื่อทำประชาคมของหมูบานในการ

พิจารณาเคลื่อนยายมารวมเปนกลุมบาน หรืออพยพ

สูพื้นที่รองรับที่รัฐจัดให เพื่อความปลอดภัยของชีวิต

และทรัพยสินของราษฎร โดยใหนำเขาโครงการ

หมูบานปาไมแผนใหมฯ ตอไป 

(๒) การรับรองสิทธิอยูอาศัยและทำกิน มี

หลกัการและแนวปฏบิตั ิ คอื จะไมนำพืน้ทีป่าอนรุกัษ

ตามกฎหมายและปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรีไป

ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรมโดยเด็ดขาด การรับรองสิทธิอยูอาศัย

และทำกินในพื้นที่อนุรักษตางๆ นั้น ถาชุมชนพิสูจน

ไดวา ไดปฏิบัติตามที่รัฐกำหนดหลักเกณฑความ

สำเร็จของการมีสวนรวม ภายใตโครงการหมูบานปา

ไมแผนใหม รัฐจะดำเนินการรับรองสิทธิอยูอาศัย

และทำกินในรูปแบบ “แปลงรวม” โดยคณะกรรมการ

หมูบานเปนคณะผูยื่นขออนุญาตเขาทำประโยชน

และอยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามมาตรา 

๑๖, ๑๖ ทวิ, ๑๖ ตรี และเปนผูรับผิดชอบบริหาร

จัดการ สวนในพื้นที่ปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี 

ไดแก พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ำชั้นที่ ๑ ใหประมวล

เรื่องการขออนุญาตเขาทำประโยชน เสนอตอคณะ

กรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ พิจารณาใหความเห็น

ชอบกอนเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณา สวนพื้นที่

ปาอนุรักษตามกฎหมาย (พื้นที่อุทยานแหงชาติ เขต

รักษาพันธุสัตวปา และเขตหามลาสัตวปา) ตอง 

เพิกถอนพื้นที่ตั้งหมูบาน ที่ทำกิน และพื้นที่ปาไม

หมูบานออกจากเขตอนุรักษตามกฎหมายกอน ตาม

ขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว แลวจึงจะขอ

อนญุาตเขาทำประโยชนตอไป 

  

๑ ๒  อางในอัจฉรา รักยุติธรรม และคณะ (๒๕๕๐) อางจาก http://www.siamrath.co.th ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๘ 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

สรุปไดวาโครงการหมูบานปาไมแผนใหมวาง

ขั้นตอนการแกไขปญหาชุมชนในปาอนุรักษโดย

กระบวนการตอเนื่องของขอ ๑ และขอ ๒ ขางตน ใน

ขั้นการสำรวจจำแนกจัดกลุมถือครองที่ดินตาม

เงื่อนไขการพิสูจนสิทธิมติ ครม.วันที่ ๓๐ มิถุนายน 

๒๕๔๑ แบงเปน ๒ กลุม คือ กลุมหนึ่ง กรณีถือ

ครองทำกินกอนประกาศพื้นที่ปาไมตามกฎหมาย

ครั้งแรก ใหสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน กลุม

สอง กรณีถือครองทำกินหลังประกาศพื้นที่ปาไม

ตามกฎหมายครั้งแรก ใหควบคุมการใชพื้นที่มิให

ขยาย แตหากพื้นที่อยูในปาอนุรักษตามกฎหมาย 

หรอืปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี ใหทำประชาคม

รับทราบการอพยพไปในที่รัฐรองรับจัดให และนำ

เขาโครงการหมูบานปาไมแผนใหมตอไป ขั้นที่สอง 

เปนการรับรองสิทธิโดยเลือกพื้นที่ของโครงการ

หมูบานปาไมแผนใหมมาดำเนินการตอ โดยกำหนด

เงื่อนไขรับรองสิทธิได ๓ กลุมทั้งพื้นที่ปาสงวนฯ ปา

อนรุกัษตามมต ิครม. และปาอนรุกัษตามกฎหมาย คอื  

กลุม ๑ ดำเนินการรับรองสิทธิอยูอาศัยและ

ทำกินในรูปแบบ “แปลงรวม” โดยคณะกรรมการ

หมูบานเปนคณะผูยื่นขออนุญาตเขาทำประโยชน

และอยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามมาตรา 

๑๖, ๑๖ ทวิ, ๑๖ ตรี และเปนผูรับผิดชอบบริหาร

จัดการ  

กลุม ๒ พื้นที่ปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี 

ไดแก พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ำชั้นที่ ๑ ใหประมวล

เรื่องการขออนุญาตเขาทำประโยชน เสนอตอคณะ

กรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ พิจารณาใหความ 

เห็นชอบกอนเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  

กลุม ๓ พื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย (พื้นที่

อทุยานแหงชาต ิเขตรกัษาพนัธุสตัวปา และเขตหามลา 

สัตวปา) ตองเพิกถอนพื้นที่ตั้งหมูบาน ที่ทำกิน และ

พื้นที่ปาไมหมูบานออกจากเขตอนุรักษตามกฎหมาย 

กอน ตามขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว 

แลวจึงจะขออนุญาตเขาทำประโยชนตอไป  

 



บทที่ ๔ 
บทวิเคราะหปญหาที่ดินในเขตปา 



Ù.Ò ªí≠À“®“°·π«§‘¥ ç·¬°§πÕÕ°®“°ªÉ“é 
 

กอนหนาการประกาศใชนโยบายปาไมแหงชาติ ในป พ.ศ. 

๒๕๒๘ รัฐไมเคยมีฐานความคิดในการอนุรักษปาไมอยางจริงจัง 

พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ 

เปนกฎหมายทีส่ะทอนใหเหน็วา รฐัตองการสงวนหวงหามทรพัยากร 

ปาไม เพื่อการใชประโยชนในการหารายไดของรัฐ เนื่องจากเกรง

วาการขยายตัวของประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจ จะทำให
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ประชาชนบุกเบิกขยายพื้นที่ทำกิน ในที่ดินหรือ

เขตปาไมที่รัฐควรไดใชประโยชน 

แนวความคิดดังกลาว ไมไดคำนึงถึงการ

ใชประโยชนของประชาชน และไมสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ตองการเรงการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจำเปนตองใชทรัพยากรของ

ประเทศเพิ่มขึ้น แตกลับหวงหามที่ดิน ซึ่งเปน

ปจจัยการผลิตที่สำคัญ  

การกำหนดนิยามเขต “ปา” ครอบคลุม

พืน้ทีท่ีไ่มมเีอกสารสทิธ ิโดยไมมกีารประชาสมัพนัธ 

หรือการเตรียมการชี้แจง ทำความเขาใจ และวาง

แนวทางการจัดการเพื่อปองกันปญหาและผล

กระทบที่จะเกิดจากการทับซอน และความไม

เขาใจของประชาชน ประกอบกับการคมนาคมที่

ไมสะดวก กลไกของรัฐที่เขาไมถึง ระบบการ

สื่อสารที่ลาสมัยในชวงเวลานั้น ทำใหเขต “ปา” 

ในความหมายของรัฐ แตกตางจาก “ปา” ใน

ความหมายของประชาชนที่จำเปนตองพึ่งพิง 

และใชประโยชนจากปา 

แมวารัฐจะตรากฎหมายขึ้น เพื่อสงวน

หวงหาม “ปา” อยางเอาจริงเอาจัง แต “ปา” กลับ

ถูกทำลายในเวลาอันรวดเร็ว ในชวงระยะเวลา

เพียง ๓๐ ป พื้นที่ปาไมกลับลดจำนวนลงอยาง

รวดเร็ว ซึ่งเปนผลจากการเรงการเติบโตทาง

เศรษฐกิจที่ใชทรัพยากรของประเทศในทุกดาน

จำนวนมหาศาล สงผลกระทบตอระบบนเิวศ และ 

สงผลตอการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในทุกดาน

อยางลึกซึ้ง จนกลายเปนปญหาเชิงโครงสรางที่

ทำใหสังคมไทยตองเผชิญกับปญหาขนาดใหญ

ดานตางๆ ที่ซอนทับกันหลายระดับ 

ปญหาที่ดินปา กลายเปนปญหาเชิง

โครงสรางที่เกี่ยวพันกับการตอสูทางความคิด 

ความเชื่อในเรื่องสิ่งแวดลอม และเกี่ยวพันกับมิติ

ทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย ระบบราชการ 

ขบวนการประชาชน ที่พัวพันกันอยางยุงเหยิง 

แตในที่สุด รัฐจำตองยอมรับความจริง

ภายใตแรงกดดันจากนักวิชาการ องคกรภาค

ประชาชน ตลอดจนถงึชมุชนนานาชาตวิา จำนวน 

พื้นที่ปาที่ลดลงอยางรวดเร็ว สะทอนใหเห็นถึง

ความลมเหลวของรัฐในการพัฒนาประเทศ และ

กำลังทำใหสิ่งแวดลอมที่สำคัญที่สุดของประเทศ

เสียหายอยางรุนแรง  

นโยบายปาไม พ.ศ.๒๕๒๘ จึงเปนจุด

เปลี่ยนที่สำคัญ เปนครั้งแรกที่รัฐยอมรับวา

จำเปนจะตองมีการรักษา “ปา” อยางจริงจัง โดย

กำหนดใหมีพื้นที่ปารอยละ ๔๐ ของเนื้อที่ทั้งหมด

ในประเทศ คำนิยามของ “ปาอนุรักษ” จึงเขามา

แทนที่ในภาษากฎหมาย  

แตการเปน “ปาอนุรักษ” ในความหมาย

ของรัฐคือ การที่ตองไมมีชุมชน หรือบุคคลใด

กต็าม ตัง้ถิน่ฐานและใชประโยชนในปา สมมตฐิาน 

ของรัฐคือ ประชาชนเหลานั้นไมมีจิตสำนึกในการ 

“อนุรักษปา” พวกเขาจะใชประโยชนจากปาอยาง

เต็มที่ และจะทำใหปาทรุดโทรม หมดสภาพ

ความเปนปาไปในที่สุด ถาไมควบคุม พวกเขาจะ

บุกเบิกและขยายพื้นที่ทำประโยชนออกไปอยาง

ไมมีที่สิ้นสุด  

โดยเฉพาะชนกลุมนอยที่อยูบนที่สูงใน

สายตาของรฐั คอื พวกเขามกัจะทำ “ไรเลือ่นลอย” 

และอพยพไปหาที่อุดมสมบูรณแหงใหม โดยทิ้ง

ซากอันทรุดโทรมของปาไวเบื้องหลัง 

แนวความคิดและวาทกรรมเหลานี้ รัฐได

ถายทอดใหกับคนในสังคมไทย ผานทางสื่อ

ประชาสัมพันธของรัฐ รวมทั้งแบบเรียนของเด็ก

นักเรียน และกระทำซ้ำครั้งแลวครั้งเลา จนกลาย

เปนตรรกะที่คนที่ไมเคยมีชีวิตอยูกับปาคิดวา 

คนที่อยูกับปาหรือมีชีวิตกับการใชประโยชนจาก

ปาที่ผิดกฎหมาย เปนคนที่ไมเห็นแกสิ่งแวดลอม
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

๑๓ ราง พ.ร.บ.ปาชุมชน ภาคประชาชน เสนอครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๓๖ ผานการแกไขยาวนาน จนเพิ่งผาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งยังมีประเด็นวิพากษวิจารณจากภาคประชาชน และ
กำลังมีการเคลื่อนไหวใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

ของชาติ 

การ “แยกคนออกจากปา” จึงกลายเปน

ความไมชอบธรรม ที่รัฐไดประกาศเปนวาทกรรม 

ที่สำคัญในการ “อนุรักษปา” ผานนโยบายปาไม 

๒๕๒๘ และกฎหมาย ตลอดจนการดำเนินการ

ของรัฐที่ตามมาภายหลังจากนั้น 

ดังนั้นเสียงเรียกรองใหมีการทบทวน

ทัศนะของรัฐในการ “แยกคนออกจากปา” จาก 

ชาวบาน และองคกรภาคประชาชน ในเวลานั้น 

จึงไมเปนที่รับรูของคนในสังคม   

พัฒนาการของการขยายตัวอยางรวดเร็ว

ของเศรษฐกิจ ในยุค พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัน 

ในชวงทศวรรษ ๒๕๓๐ กอใหเกิดการเก็งกำไร

ที่ดิน และการบุกเบิกขยายพื้นที่ทำกินทั้งของ

ชาวบานและนายทุน สงผลใหเกิดความขัดแยง

ในการใชประโยชนในที่ดินระหวางรัฐและนายทุน

กับประชาชนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก 

โครงการ คจก. (โครงการจัดที่ทำกินให

แกราษฎรผูยากไรในพื้นที่ปาสงวนเสื่อมโทรม)  

โครงการที่ตองการพิสูจนความศักดิ์สิทธิ์ของ 

วาทกรรม “แยกคนออกจากปา” ที่ริเริ่มในสมัย 

พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัน มีจุดประสงคเพื่อยาย

คนจำนวนนับลานคนออกจากปา ไดรับการตอ

ตานอยางรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร

ของปาไมไทย และในที่สุด รัฐบาลตอมาจำตอง

ยกเลกิโครงการดังกลาวโดยสิ้นเชิง 

เหตุการณของโครงการ คจก. ทำใหสังคม

หันมาตระหนักมากขึ้นวา การ “แยกคนออกจาก

ปา” เปนความคิดที่ไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของ

คนนับลานๆ คน ที่ตองอาศัย พึ่งพา และอยูรวม

กับปา และมีเปนจำนวนมากที่ชาวบานเหลานั้น

มีชีวิตอยูกับปามาเปนเวลานาน โดยที่ปาไมได

ถูกทำลาย 

นอกจากนั้น ประชาชนจำนวนมากอยูกับ

ปามาเปนเวลานาน กอนที่รัฐจะประกาศใช

กฎหมาย ครอบครองพื้นที่ปา โดยที่พวกเขาไม

เคยมีสวนรับรู หรือสวนเกี่ยวของใดๆ   

ในที่สุด รัฐบาลในยุคของ พล.อ.ชวลิต 

ยงใจยุทธ ตองยอมรับความจริง และไดเปลี่ยน 

แปลงทัศนคติของรัฐครั้งสำคัญเปนครั้งที่สอง 

ดวยการออกมติ ครม. ๒๒ เมษายน ๒๕๔๐ มี

สาระสำคัญ เห็นดวยกับความคิด “คนอยูกับปา” 

โดยใหมีกระบวนการพิสูจนสิทธิ และการกำหนด

แนวเขตรวมกับชาวบานที่ไดรับผลกระทบจาก

การกำหนดแนวเขต “ปา” 

ตอมา รัฐบาลในยุคของนายชวน หลีกภัย 

ไดออกมติ ครม. ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เพื่อ

กำหนดหลักการ และแนวทางในการผอนผันให

ชาวบานที่ไดรับผลกระทบ ไดใชประโยชนที่ดิน

ในเขตปา และกระบวนการพิสูจนสิทธิ 

แมวาแนวความคิด “คนอยูกับปา” จะได

รับการยอมรับมากขึ้นในชวงปจจุบัน แตสำหรับ

ผูกำหนดนโยบายของรัฐยังคงไมไววางใจ ดังจะ

เห็นไดจากความเคลื่อนไหวในการผลักดัน 

พ.ร.บ.ปาชุมชน ที่ภาคประชาชนเคลื่อนไหวเขา

ชือ่ ๕๐,๐๐๐ ชือ่ ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัร 

ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดรับการเปลี่ยนแปลง

แกไขในสาระสำคัญ โดยเฉพาะในประเด็นอำนาจ 

ของรฐัทีย่งัคงตองมอียูอยางสมบรูณในการควบคมุ 

ดูแล จัดการปา ๑๓ 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

อยางไรก็ตาม คณะอนุกรรมการฯ พบวา 

เรื่องรองเรียนสวนใหญ เปนความขัดแยงที่เกิด

มาเปนเวลานาน และมคีวามซบัซอนจากมาตรการ 

และนโยบายการแกไขปญหาของรัฐจำนวนมาก 

ซึ่งอยูบนฐานคิดในการแยกคนออกจากปา รัฐ

จำเปนตองใชฐานคิดใหม “คนอยูรวมกับปา” และ

ใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝาย ในการแก

ปญหาที่ดินในเขตปา 

Ù.Ú ªí≠À“®“°°√–∫«π°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß√—∞ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๓๕ – ๒๕๓๙) ไดกำหนดให

มีพื้นที่ปาอนุรักษรอยละ ๒๕ และปาเศรษฐกิจ

รอยละ ๑๕ ภายใตนโยบายปาไมแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๒๘ ทีก่ำหนดใหมเีนือ้ทีป่าไมรอยละ ๔๐ ของ 

เนื้อที่ประเทศไทยทั้งหมด จากนโยบายดังกลาว

ทำใหกรมปาไมไดเรงขยายพื้นที่ปาอนุรักษ ดวย

การประกาศเขตปาอนุรักษเพิ่มขึ้น ในป พ.ศ. 

๒๕๔๗ มีเขตอุทยานแหงชาติจำนวน ๑๐๓ แหง 

เปนจำนวนเนื้อที่ทั้งหมด ๓๒,๙๘๘,๘๗๓.๕๓ ไร 

ขยายเพิ่มขึ้นมาจาก ๘๐ แหงในป พ.ศ.๒๕๔๐ 

ในขณะที่เขตรักษาพันธุสัตวปาในป พ.ศ.๒๕๔๐ 

มีจำนวน ๔๕ แหง เพิ่มขึ้นมาในป พ.ศ.๒๕๔๗ 

เปน ๕๕ แหง๑๔  

นอกจากนั้น จากการสำรวจพบวามี

ประชาชนอยูอาศัยและทำกินในปาอนุรักษทั่ว

ประเทศในชวงป ๒๕๓๗-๒๕๓๘๑๕ จำนวน 

๑๙๓,๑๔๓ ครัวเรือน   

๑ ๔ เวบไซดของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, พฤษภาคม ๒๕๕๐  
๑ ๕ อางใน อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ, ๒๕๔๕ อางจากเอกสารวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตรการจัดการพื้นที่ปาอนุรักษ

แบบยั่งยืน โดยวัฒนา แกวกำเนิด วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๓๘ 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

ถึงแมวากฎหมายไดกำหนดขั้นตอนการ

ประกาศเขตพื้นที่ปา และกระบวนการแจงให

ประชาชนในพื้นที่รับทราบและคัดคานได แตก็

เปนปญหาในทางปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะกฎหมายให

อำนาจและดลุพนิจิแกคณะกรรมการและเจาหนาที่

ของรัฐในการประกาศเขตพื้นที่ปาแตละประเภท 

และการเพิกถอนเขตปาโดยใชวิธีการแจงให

ประชาชนทราบจากการปดประกาศไว ณ ทีท่ำการ

ของกำนัน ผูใหญบาน ตำบลหรือที่วาการอำเภอที่

จะประกาศลวงหนาตามกำหนดเวลา อยางนอย ๒ 

- ๓ เดือน แตไมมีกระบวนการสอบถามความ

เห็นจากประชาชนในพื้นที่ ยกเวนหากมีการรอง

เรียนอุทธรณจากประชาชน ยิ่งไปกวานั้นเมื่อมี

การเรงประกาศขยายปาอนุรักษ จะไมมีการ

สำรวจพื้นที่อยางละเอียดหากแตใชภาพถาย

ดาวเทียมในการสำรวจและประกาศพื้นที่ปา จน

เปนเหตุใหการประกาศเขตปาในระยะที่ผานมา 

ทับพื้นที่ทำกินและที่อยูอาศัยของชาวบาน และ

นำไปสูความขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชน 

กลาวโดยสรุป นโยบายการขยายพื้นที่ปา

อนุรักษไดกอใหเกิดปญหาการประกาศเขตปา

ทับพื้นที่ทำกินและที่อยูอาศัยของประชาชน คือ 

หนึ่ง ขาดการสำรวจอยางละเอียดเกี่ยวกับการ

ตั้ งถิ่นฐานและที่ดินทำกินของชุมชน แตใช

ตาราง ๓.๑ : สถิติประชาชนอยูอาศัยและทำกินในปาอนุรักษทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๓๘       

(หนวย : ครัวเรือน) ๑๖ :           
 

ประเภทปา เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง ใต รวม 

กลุมครัวเรือน ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒  

อุทยานแหงชาติ ๕,๘๒๖ ๙๒๔ ๑,๔๗๙ ๓,๑๖๖ ๓,๖๒๓ ๓๘,๘๒๙ ๒,๙๖๐ ๒,๑๑๒ ๕๘,๙๑๙ 

เขตรักษา 
พันธุสัตวปา 

๔,๙๙๑ ๕,๑๗๑ ๖๔๔ ๒,๐๓๑ ๒,๑๕๖ ๑,๒๕๖ ๓,๖๘๗ ๓,๔๘๓ ๒๓,๔๑๙ 

เขตหามลา 
สัตวปา 

๓๔๑ ๓๐ ไมมี ไมมี ๒๒๕ ๔๘๑ ๒๕๐ ๒๕๒ ๑,๕๗๙ 

พื้นที่ตนน้ำ ๕๙,๕๙๐ ๑๘,๕๕๙ ๖,๒๓๘ ๑๑,๓๘๔ ๘๖๘ ๖ ๑,๙๖๗ ๒,๕๙๘ ๑๐๑,๒๑๐ 

ปาชายเลน
อนุรักษ 

ไมมีปา ไมมีปา ไมมีปา ไมมีปา ๑,๙๕๔ ๖๙๑ ๓,๙๖๕ ๑,๔๐๖ ๘,๐๑๖ 

รวม ๙๕,๔๓๒ ๒๔,๙๔๒ ๕๐,๐๘๙ ๒๒,๖๘๐ ๑๙๓,๑๔๓ 
 

หมายเหตุ กลุม ๑ คือ ครัวเรือนที่อาศัยและทำกินในปา  
 กลุม ๒ คือ ครัวเรือนที่อาศัยนอกปา แตทำกินในปา 

๑ ๖  อางใน อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ, ๒๕๔๕ 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ภาพถายทางอากาศในการประกาศเขตพื้นที่   

สอง การสำรวจกอนประกาศปาไมมีการให

ชุมชนในพื้นที่และประชาชนที่มีพื้นที่ติดแนวเขต

ปารวมสำรวจ และมีขอยุติเรื่องแนวเขตกอน 

หมายความวาการประกาศเขตปาไมไดรับการ

ยอมรับจากชุมชนและประชาชนวามีความถูก

ตองและเปนธรรม แทจริงแลวหากกระบวนการ

ประกาศปาทุกประเภทดำเนินการอยางรัดกุม 

ทั้งดานการสำรวจ การตรวจสอบกับชุมชนและ

ประชาชนในพื้นที่ติดปา การทำแผนที่ และการ

ปรับแนวเขตปา (reshape ) จะทำใหขอพิพาท

ระหวางปาไมกับประชาชนลดลง และรวมไปถึง

ปญหาจากการใชมาตรการจับกุมตามที่กฎหมาย 

ปาไมใหอำนาจกับเจาหนาที่  ที่ยืดเยื้อและขยาย

ตัวตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

โดยหลกัการแลว การเพิม่พืน้ทีป่าอนรุกัษ

จะเปนประโยชนกบัประเทศชาต ิ ถามกีารสงเสรมิ

สนับสนุนใหประชาชนรวมกันรักษาปา และเพิ่ม

พื้นที่ปาธรรมชาติ หลังจากนั้นจึงประกาศเขตปา

อนุรักษโดยใหประชาชนและชุมชนรวมจัดการ 

การอนุรักษปาและการแกไขปญหาที่ดินของ

ประชาชนจะประสบผล ถาภาครัฐมีวิสัยทัศน

อนุรักษปาอยางจริงจังไมเปดชองใหกลุมทุน และ

มีวิสัยทัศนวา คนอยูรวมกับปาได  
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พัฒนาการของมติคณะรัฐมนตรี ตาม 

ตารางที่ ๓.๑ และ ๓.๒ สะทอนแนวคิดของรัฐ

ในการจัดการปา ในชวงป ๒๕๐๔ - ๒๕๒๘ กอน

ที่จะมีนโยบายปาไมแหงชาติ มติคณะรัฐมนตรี

เนนการเพิม่พืน้ทีป่าอนรุกัษอยางเขมงวด ภายหลงั

ป ๒๕๒๘ เมื่อรัฐเริ่มยอมรับปญหา “คนอยูในปา”  

ในสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท ได

ออกมติ ครม. ๒๖ ก.พ.๒๕๔๘ แตกลับมี

มาตรการแกปญหาที่ไมยอมรับคนอยูกับปาเริ่ม

ดวยการใชวิธีอพยพคนออกจากปาอนุรักษ 

(โครงการ คจก.) เมื่อไดรับการตอตานอยาง

รุนแรง รัฐบาลในสมัยตอมา (ชวน หลีกภัย) จึง

ไดมีมติ ครม.๔ พ.ค.๒๕๓๖ จัดเตรียมที่ดินเพื่อ

การปฏิรูป ๔ ลานไรทั่วประเทศ (ส.ป.ก. ๔-๐๑)  

โดยมีเปาหมายที่จะจัดสรรใหกับประชาชนที่

เขาไปอยูปาภายหลงัการประกาศเขตปา มต ิครม. 

ดังกลาว กลายเปนปญหาทางการเมืองในเวลา

อันรวดเร็ว เนื่องจากถูกโจมตีจากพรรคฝายคาน

วา เปนชองทางใหมีการบุกรุกปาเพื่ออางสิทธิใน

การยื่นขอที่ดินในเขตปฏิรูป ตอมาเมื่อมีการเปด

เผยวา ผูทีไ่ดรบัสทิธ ิส.ป.ก. ๔-๐๑ บางรายไมใช

เกษตรกร แตเปนผูมีความเกี่ยวพันกับนักการ

เมืองของรัฐบาล ทำใหรัฐบาลพรรคประชาธิปตย 

ตองประกาศยกเลิกมติ ครม.ดังกลาว และใน

ที่สุด กรณีดังกลาวเปนสาเหตุที่ทำให นายชวน 

หลีกภัย นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ตองประกาศ

ยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม แต ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก็เปน

พื้นที่สรางความมั่นคงเบื้องตนแกเกษตรกรนับ

ลานไรทั่วประเทศ 

ความพยายามในการแกปญหาปาของรัฐ

โดยไมฟงเสียงของประชาชน ไดรับการตอตาน 

เพิ่มมากขึ้น และกลายเปนปญหาที่สำคัญของ

รัฐบาลทุกสมัย แรงกดดันจากการคัดคานของ

ประชาชน ทำใหรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 

ไดออกมติ ครม. ๑๗ เมษายน ๒๕๔๐ ตาม 

ขอเสนอของสมัชชาคนจน ใหประชาชนที่มีกรณี

พิพาทกับรัฐในเขตปา มีสวนรวมในการแกไข

ปญหา การตรวจสอบพิสูจนสิทธิ การกำหนด
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

แนวเขตปาใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง 

และเมื่อพิสูจนแลววา ประชาชนอยูมากอน

การประกาศเขตปา ใหหนวยราชการรับรอง

สิทธิทำกินอยางมั่นคงในการอยูอาศัย/ทำกิน 

และใหสิทธิดังกลาวตกทอดทางมรดกแกทายาท 

สวนพื้นที่นอกเขตปาอนุรักษใหมีการปฏิรูปที่ดิน 

ทั้งนี้ใหดำเนินการในพื้นที่นำรองกอน เชนที่ภาค

เหนือใหดำเนินการใน ๑๐๗ หมูบาน จำนวน ๑๙ 

กรณี เพื่อไมใหมีการบุกรุกปาเพิ่มจากผูแอบอาง 

และใหใชกระบวนการในพื้นที่ที่องคกรชุมชนมี

ความพรอมในการแกไขปญหา  เปนกรณีศึกษา 

อยางไรก็ตาม รัฐบาลพล.อ.ชวลิต ไดออก

มติ ครม. วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๐ ใหมีการ

ดำเนินการแกไขปญหาการพิพาทในเขตปาทั่ว

ประเทศ โดยเมื่อพิสูจนแลววาอยูมากอนการ

ประกาศ จะไดรับเอกสารสิทธิประเภท สทก. 

(สิทธิทำกินในเขตปา) พิเศษ ซึ่งเปนเพียงการ

อนุญาตใหทำกินในเขตปา แตไมไดรับสิทธิ 

ครอบครอง (ตางจาก มติ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๐ 

ที่ ใหเอกสารสิทธิที่ยั่งยืน และใหดำเนินการ 

นำรองในบางพื้นที่เทานั้น) 

ตอมา รฐับาล พล.อ.ชวลติ ไดออกมต ิครม. 

๒๙ เมษายน ๒๕๔๐ เพือ่ใชแนวทางของมต ิครม. 

๑๗ เมษายน ๒๕๔๐ แกปญหาในพื้นที่พิพาทของ

สมัชชาคนจน (๒๐๐ กวากรณี) ดังนั้น จึงมักเรียก

มต ิครม. ๑๗ และ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๐ ควบคูกนั 

รัฐบาลตอมา โดยนายชวน หลีกภัย ได

เปลี่ยนแปลงวิธีการแกปญหาเขตปาดวยการ

ออกมติ ครม.วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ 

ยกเลิกมติ ครม. วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๐ และ

มติ ครม. วันที่ ๑๗ และ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๐  

สาระสำคญัของมต ิครม. ๓๐ มถินุายน 

๒๕๔๑ คือ ยอมรับแนวคิด “คนอยูกับปา” แตให

อำนาจกบักรมปาไมและหนวยราชการทีเ่กีย่วของ 

ในการดำเนินการขึ้นทะเบียนผูที่รอการพิสูจน

สิทธิ กำหนดขอบเขตพื้นที่ที่ผอนผันใหประชาชน 

ในพื้นที่พิพาททำกิน/อยูอาศัย จนกวาจะมีการ

พิสูจนสิทธิ (วาอยูมากอนการประกาศเขตปาครั้ง

แรกหรือไม) กำหนดวิธีการพิสูจนสิทธิ และ

ดำเนินการจัดการแกปญหาอื่นๆ โดยไมยอมรับ

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการแก

ปญหา 

นอกจากนั้น ยังไดกำหนดนโยบายเรื่อง

สิทธิการครอบครองพื้นที่ทำกินวา ถึงแมจะ

พิสูจนไดวาอยูหรือทำกินมากอนการประกาศ

เขตปา ก็จะไมไดรับสิทธิครอบครองอยางยั่งยืน 

แตจะเปดโอกาสใหไดรับ สทก. (สิทธิทำกินใน

เขตปา)  

มติ ครม. ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ไดกลาย

มาเปนแนวทางหลักที่หนวยราชการใชในการ

แกไขปญหามาจนถึงปจจุบัน และนำมาซึ่งความ

ขัดแยงและขอพิพาทจำนวนมาก เนื่องจาก

ประชาชนในพื้นที่ไมมีสวนรวมในการแกปญหา 

นอกจากนัน้ยงัมปีญหาในการปฏบิตัติามมต ิ ครม. 

จำนวนมาก เชน ทะเบียนรายชื่อผูที่ไดรับการ

ผอนผันใหทำกินในพื้นที่ที่รอการพิสูจนตกหลน

จากการสำรวจ โดยตางฝายตางอางวาไดดำเนิน

การแลว จำนวนและขอบเขตของพื้นที่ที่ผอนผัน

มีความคลาดเคลื่อน นำไปสูการจับกุมดำเนินคดี 

เจาหนาที่บุกเขาตัดฟนทำลายพืชผลอาสินโดย

อางวาประชาชนบกุรกุพืน้ทีป่า การใชแตหลกัฐาน

ภาพถายทางอากาศในการพิสูจน โดยไมให

ความสำคัญกับรองรอยการใชประโยชนจริงใน

พื้นที่ กระบวนการพิสูจนสิทธิที่ลาชาทำใหเกิด

ความไมมั่นคงในการทำประโยชน และเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในการปลูกพืชผล เชนประชาชน

จำเปนตองโคนตนยางเพื่อปลูกใหม แตกรม 

ปาไมอางวา ตนยางเปนไมที่อยูในปา ไมใชไม
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ลมลุก จึงหามโคนตัดฟน สวนการเปลี่ยนแปลง

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ ทำใหการแกไข

ปญหาขึ้นอยูกับตัวบุคคล ขาดความตอเนื่อง  

   ตอมาเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลมาเปน

รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาลไดออกมติ 

ครม.วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๔ โดยมีสาระสำคัญ

คอื เหน็ชอบตามมต ิครม. ๑๗ และ ๒๙ เมษายน 

๒๕๔๐ ซึ่งดูเหมือนรัฐจะยอมรับวา จำเปนตอง

ใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝายในการ

แกไขปญหา “คนอยูกับปา” และมติ ครม. ๑๓ 

มกราคม ๒๕๔๗ ใหความสำคัญกับการปรับปรุง

ระบบขอมูลของปา ที่เปนปญหาของการทับซอน 

และความไมชดัเจนตางๆ ของหนวยราชการตางๆ 

มาโดยตลอด โดยหวังวาจะเปนฐานสำคัญในการ

แกไขปญหา 

แตในทางปฏบิตั ิ หนวยราชการทีเ่กีย่วของ 

ยังคงยึดเอามติ ครม. ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เปน

แนวทางในการแกไขปญหา และแมรฐับาลทกัษณิ 

จะอางความสำคัญของการมีสวนรวมและความ

รวดเร็วของการพิสูจนสิทธิ แตกลับมีการดำเนิน

การพิสูจนสิทธินอยมาก  

ในกรณนีโยบายการปลกูสวนยาง มต ิครม. 

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ใหอำนาจกระทรวง 

เกษตรฯ ผานองคการสวนยาง (อสย.) ดำเนิน

การแทนเกษตรกรเจาของสวนยาง ทั้งการทำ

สวนยางและการนำผลผลิตเขาสูตลาด ตั้งแตการ

ขอใชพื้นที่จากกรมปาไม กำหนดกรอบการ

ดำเนินการและเงื่อนไขตามโครงการแปลงสวน

ยางเปนทุน เมื่อชาวสวนยางไมมีทางเลือกใน

การแกไขปญหาสิทธิในที่ดินทำกิน ทำใหบาง

สวน ตองยอมเขารวมโครงการ ทั้งที่โครงการ

แปลงสวนยางเปนทุนละเมิดสิทธิในทรัพยสิน

ของชาวสวนยางหลายประการ เชน เจาหนาที่

กองทุนสงเคราะหการทำสวนยางและปาไม

อำเภอไดแจงใหประชาชนทราบวา ผูปลูกยาง

พาราตองขายไมยางพาราใหกบั สกย. และถกูหกั

คาจัดการเปนเงินจำนวนที่สูง นอกจากนั้น ตอง

เชาที่ดินจากรัฐในอัตราไรละ ๒๐ บาทตอป โดย

มีเอกสาร กยท.๑ และถูกจำกัดที่ดินทำสวนยาง

ไมเกิน ๓๐ ไร /ราย จำกัดระยะเวลาการทำ

ประโยชน ๒๕ ป อีกทั้งให อสย. เปนผูไดรับ

ประโยชนจากตนยาง ไมยาง และผลผลิตยาง 

โดย อสย. จะเปนผูนำไมยางพาราและนำ้ยางออก

จากปาเอง ตลอดจนรับซื้อไมยางจากเกษตรกร

ในราคาไมต่ำกวาไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท โครงการ

กำหนดใหเอกชนผูมีใบอนุญาตเปนผูประเมิน

มูลคาไมยาง และเก็บคาใชจายการดำเนินการ

กับเจาของสวนยาง โดยราคาประมูลคาตัดโคน

ขนยายที่เอกชนเสนอกับ อสย. คือ พื้นที่ราบ 

ไรละ ๑๖,๐๗๐ บาท พื้นที่เขาไรละ ๒๔,๐๗๐ 

บาท เปนตน จึงเปนการผูกขาดใหเอกชนรายนั้น  

และเจาของสวนยางก็ถูกหักคาตนยาง ทำใหไม

ไดรับตามราคาเต็ม ๓๐,๐๐๐ บาทที่เคยได     

มติคณะรัฐมนตรีเรื่องโครงการแปลงสวน

ยางเปนทุน ใชขออางวาจะแกไขปญหาใหชาว 

สวนยางในภาวะที่นโยบายปาไม ตามมติ ครม. 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ หามตัดโคนตนยาง และ

การสั่งการใหกองทุนสงเคราะหสวนยาง (กสย.) 

ชะลอการปลอยกู เปนความพยายามของรัฐใน

การบีบคั้ นกดดัน ใหชาวสวนยางยอมเข า

โครงการแปลงสวนยางเปนทุน โดยไมสนใจการ

พิสูจนสิทธิอยางรวดเร็ว เพื่อใหประชาชนมีความ

มั่นคงในที่ดินทำกิน  

แนวคิดที่อางวาจะใชกระบวนการมีสวน

รวมในการแกปญหา “คนอยูกับปา” ในสมัย

รัฐบาลทักษิณ  จึงไมมีผลในทางปฏิบัติ  
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เมื่อรัฐยอมรับแนวคิด “คนอยูกับปา” การ

พิสูจนสิทธิในที่ดินจึงเปนกระบวนการสำคัญที่รัฐ

ใชตัดสินวา ระหวางรัฐกับประชาชน ใครมีสิทธิดี

กวาในพื้นที่พิพาท  แตในกระบวนการพิสูจน รัฐ

กลับไมเปดโอกาสใหมีการตีความ หรือใชการ

อธิบายสิทธิในการครอบครอง ผานหลักฐานอื่นๆ 

ที่รัฐไมยอมรับ รัฐไดกำหนดคำนิยาม หลัก

เกณฑ หลักฐาน และวิธีการพิสูจนขึ้นเอง โดย

อางความรูทางวิทยาศาสตร และหลักฐาน

ทางเอกสารและกฎหมายของรัฐ โดยไมมีเกณฑ

ที่มาจากการมีสวนรวมของประชาชน 

ดังนั้น จุดเริ่มตนและความเขาใจที่ไมตรง

กัน จึงนำไปสูความขัดแยงที่ซับซอน ซึ่งมี

ประเด็นที่สำคัญดังนี้  
 

ก. เนนการใชหลักฐานจากเอกสาร

สิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

รัฐจะยอมรับเฉพาะเอกสารสิทธิที่ดินตาม

กฎหมาย ซึ่งไดแก น.ส.๓ น.ส.๓ ก โฉนดที่ดิน 

และเอกสารสิทธิที่ดินตามโครงการที่รัฐจัดสรร

ที่ดินใหกับประชาชน เชน น.ค.๓ (นิคมสราง 

ตนเอง) หรือ กสน.๕ (นิคมสหกรณ) โดยไมได

พิจารณาจากความเปนจริงวาพลวัตการเปลี่ยน 

แปลงการบุกเบิกและการครอบครองที่ดินของ

ประชาชนเปนไปตามนโยบายการพัฒนาประเทศ

มายาวนาน ในขณะที่กระบวนการใหเอกสาร

สิทธิที่ดินของภาครัฐไมมีประสิทธิภาพ และมี

ประชาชนจำนวนมากที่ตกหลนจากการได

เอกสารสิทธิที่ดินทั้งที่มีหลักฐานการแจงการ

ครอบครองที่ดิน ส.ค.๑ หรือกระบวนการเก็บ 

ส.ค.๑ ไปเพื่อจะออกโฉนดที่ดินแตดำเนินการไม

ทั่วถึง โดยที่เจาหนาที่รัฐไมคืน ส.ค.๑ ใหกับ

ประชาชน  

ซ้ำรายไปกวานั้น รัฐไดมีนโยบายประกาศ

พื้นที่ปาหลายประเภททับซอนโดยไมมีการ

สำรวจพื้นที่จริง จึงทำใหประชาชนเสียสิทธิใน

ที่ดินเพราะนโยบายดังกลาว และหนวยงานของ

รัฐไดกดดันดวยการจับกุม ขมขูคุกคาม อพยพ

โยกยายประชาชนใหออกจากพื้นที่ หรือหามตัด

โคนไมยางหากหมดอายุ ดวยสมมติฐานวาทุก

รายคือผูบุกรุกพื้นที่ปา กระบวนการสำรวจผู

ครอบครองที่ดิน ประชากรและการจัดทำแผนที่

ของภาครัฐเปนไปอยางลาชา และขาดการมีสวน

รวมของผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรง จึงทำให

กระบวนการสำรวจดงักลาวยงัมปีญหาการตกหลน 

ของประชาชนที่ไมถูกสำรวจ และในที่สุดยังเสีย

สิทธิในที่ดิน จากกระบวนการพิสูจนสิทธิที่ดินซึ่ง

ไปตามขั้นตอนลาชา และไดสรางแรงกดดันใหมี

การบุกรุกปาเพิ่มขึ้นทั้งจากบุคคลภายนอก

ชุมชน และคนในชุมชนที่ยังไมมีความมั่นคงใน

ที่ดินทำกิน     
 

ข. ไมเขาใจและไมยอมรับวิถีการผลิต

ของชนเผาในที่สูง 

วิถีการทำเกษตรกรรมของชนเผาไม 

ตอเนื่องในพื้นที่แปลงเดิม ซึ่งปรากฏในหลาย

กรณีคำรองเรียนตอ กสม. โดยเฉพาะอยางยิ่ง

กรณีของชนเผาปกากะญอซึ่งมีวัฒนธรรมการทำ

ไรหมนุเวยีน งานศกึษาของ อานนัท กาญจนพนัธุ 

และคณะ รายงานวิจัยเรื่อง “ระบบการเกษตร

แบบไรหมุนวียน เลม ๑ สถานภาพและความ

เปลี่ยนแปลง (๒๕๔๗ : ๘๗ – ๘๘)”ไดชี้วา 

ระบบไรหมุนเวียนเปนระบบวนเกษตรรูปแบบ

หนึ่งที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันระหวางการ 

เกษตรกับปา กลาวคือในชวงเวลาของการทำไร

หมุนเวียน พื้นที่ปาจะถูกปรับเปลี่ยนใหเปนพื้นที่
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

เพื่อการเพาะปลูกขาวไรและพืชอาหาร ในระยะ

เวลาอันสั้นเพียง ๑ ป แตภายหลังจากสิ้นสุดการ

ทำไรหมุนเวียน พื้นที่แปลงนั้นจะกลายเปนไร

เหลา ประชาชนจะปลอยที่ดินไวใหพืชพรรณ

คอยๆ ฟนตัวทดแทนตามธรรมชาติในเวลา

ติดตอกันหลายป จนกระทั่งกลายเปนปาชั้นสอง

ที่มีธาตุอาหารสะสมในตนไม หรือที่ดินมีความ

อุดมสมบูรณมากเพียงพอที่จะสามารถกลับมาทำ

ไรหมุนเวียนอีกครั้ง ไรเหลามีบทบาทสำคัญตอ

ระบบนิเวศและชุมชนอยางตอเนื่อง สามารถ

จำแนกไดเปน ๓ ระดับคือ ระดับของการบำรุง

รกัษาสมดลุของความอดุมสมบรูณของดนิ  ระดบั 

ของการเปนแหลงเพิ่มและผสมพันธุพืช รักษา

พนัธกุรรมและความหลากหลายทางชวีภาพ และ

ระดับของความสำคัญตอชีวิตของคนในชุมชน 

ในทางกฎหมายและการพิสูจนสิทธิใน

ที่ดินของภาครัฐมีความเห็นวา ไรหมุนเวียน

เปนการทำลายปาและเปนการทำประโยชนไม

ตอเนื่องตามมติ ครม. ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑  

กอปรกับไมมีแปลงที่ดินเพียงพอที่จะหมุนเวียน

ไดอีกตอไป จึงทำใหการทำไรหมุนเวียนที่เปน 

การรักษาระบบนิเวศตองถูกเปลี่ยนสภาพมา

เปนการทำกินในแปลงเดิมแปลงเดียวเทานั้น 

ดังนั้นชนเผาปกากะญอจึงไมไดรับสิทธิในที่ดิน 

อกีทัง้ไมมเีอกสารหลกัฐานการแจงการครอบครอง

ทีด่นิ ส.ค.๑ ดวยเหตผุลสำคญัวาไมไดทำตอเนือ่ง 
 

ค. หลักเกณฑการพิสูจนสิทธิในที่ดิน 

หลักเกณฑที่สำคัญในการพิสูจนสิทธิใน

ที่ดิน คือ ตองมีหลักฐานการทำกินมากอนการ

ประกาศเขตพื้นที่ปาคุมครอง ปาถาวร ปาสงวน

แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา หรือเขตอุทยาน 

แหงชาติ โดยใชภาพถายทางอากาศ หรือภาพ 

ถายดาวเทียม ที่ไดถายไวกอนวันประกาศสงวน 

หวงหามตรวจสอบรองรอยการทำประโยชน 

หลักเกณฑดังกลาวไมไดพิจารณาจาก 

ขอเท็จจริงของพัฒนาการการบุกเบิกที่ดินทำกิน  

ที่พระมหากษัตริยมีพระราชประสงคใหประชาชน

บุกเบิกทำประโยชนเพื่อสงสวยสาอากรใหแกรัฐ

สวนกลาง ตอมารัฐบาลก็มีนโยบายสงเสริมการ

ทำประโยชนเพื่อบุกเบิกพื้นที่ทำการเกษตรกรรม

เพื่อสงออก การทำเหมืองแร การสัมปทานทำไม 

เพื่อสงออกทั้งสิ้น นโยบายดังกลาว ยิ่งเขมขนขึ้น

ในยุคพัฒนาโลกาภิวัฒน   

งานศึกษาของอานันท กาญจนพันธุ และ

มิ่งสรรพ ขาวสอาด (๒๕๓๘) เรื่อง “วิวัฒนาการ 

ของการบุกเบิกที่ดินทำกินในเขตปา : กรณี

ศึกษาภาคเหนือตอนบน” พบวา การลดลงของ

พื้นที่ปาในชวงระหวางป พ.ศ.๒๕๑๖ – ๒๕๓๑ 

ที่ลดลงถึง ๑๓.๙๖ ลานไร มีสาเหตุสำคัญคือ  ๑) 

การเปลี่ยนแปลงประชากร ๒) การทำไม ๓) การ

ขยายตัวของพืชพาณิชย ๔) การเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยี ๕) การเปลี่ยนแปลงความ 

คาดหมายเกี่ยวกับรายไดและการใชที่ดิน และ 

๖) มาตรการของรัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนา 

ปจจัยทั้งหกประการมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการ

ใชที่ดินและการลดลงของพื้นที่ปาที่มีความสำคัญ

ในแตละชวงตางกัน  

ปจจยัเหลานีจ้งึเปนแรงผลกัดนัใหประชาชน 

ไปบุกเบิกที่ทำกินในเขตปาอยางตอเนื่องเรื่อยมา

จนถึงปจจุบัน โดยที่ประชาชนสวนใหญไมไดแจง

สิทธิการครอบครอง การพิสูจนสิทธิที่ดินกอน

ประกาศเขตพืน้ทีป่าจงึเปนแนวทางทีไ่มสอดคลอง 

กับความเปนจริงของชุมชนสวนใหญ ยิ่งไปกวา

นั้นยังสรางความขัดแยงใหประชาชนในชุมชนที่

มีหลักฐานการถือครองที่ดินที่แตกตางกัน และมี

สถานะแหงสิทธิที่ไมเทากัน ประชาชนในชุมชน

ไมรวมมือกันในการแกไขปญหาที่ดิน  
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

สวนการใชภาพถายทางอากาศ หรือ

ภาพถายดาวเทียม ในการพิสูจนรองรอยการทำ

ประโยชน ซึ่งรัฐอางวาเปนวิธีการพิสูจนที่เปน

วทิยาศาสตรมากทีส่ดุนัน้ กไ็มอาจใชเปนหลกัฐาน 

ที่มีน้ำหนักมากที่สุดในการพิสูจน เนื่องจาก

ความคลาดเคลือ่นของพืน้ทีจ่ากการอานภาพถาย 

การแปลผลภาพถายที่ขัดแยงกับขอเท็จจริงใน

พื้นที่ การใชประโยชนในพื้นที่ ในกรณีการทำไร

หมุนเวียนของชนเผา การใชภาพถายทางอากาศ

พิสูจนรองรอยการทำประโยชน จึงเปนสิ่งที่ 

ขัดแยงกับวิถีการผลิต นอกจากนั้น กระบวนการ

อานภาพถายทางอากาศ มีความลาชาและใชผู

ชำนาญการซึ่งมีจำนวนนอยมาก และทั้งหมด

เปนขาราชการที่สังกัดอยูในกระทรวง ทบวง 

กรมตางๆ ที่มีวัฒนธรรมทางความคิดในการ

จัดการปาแบบอนุรักษ ผลการอานจึงมีทัศนคติ

ในการปกปองปา โดยขาดการตรวจสอบจากและ

การมีสวนรวมของภาคประชาชน 

อยางไรก็ตาม ไมวาเทคโนโลยีการอาน

ภาพถายทางอากาศ/ดาวเทียม จะพัฒนาไปมาก

แคไหน แตก็ควรจะเปนเพียงหลักฐานที่ใช

ประกอบรวมกับการสืบสวน คนควา ขอเท็จจริง

ตางๆ รวมทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรมการทำการผลิต 

ประวัติของชุมชน ในพื้นที่จริงมากกวาการเชื่อ

หลักฐานใดหลักฐานหนึ่งเพียงอยางเดียว 

ผลจากการที่รัฐไมยอมรับแนวความคิด

อื่นที่ไมสอดคลองกับความรูที่รัฐมีอยู ในการ

พิสูจนสิทธิ จึงทำใหกระบวนการพิสูจนสิทธิมี

ปญหาตั้งแตเริ่มตน และไมไดรับการยอมรับจาก

ประชาชน รวมทั้งไมมีผลคืบหนาหลักเกณฑการ

พิสูจนสิทธิ จึงเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นวา รัฐ

ยอมรับแตเพียงรูปแบบของกระบวนการมีสวน

รวม แตไมอาจยอมรับเนื้อหาของการมีสวนรวม

ของประชาชนได 

๑ ๗  โครงการรวบรวม และสังเคราะหขอมูลปญหาและผลกระทบจากโครงการหมูบานปาไมแผนใหม โดย อัจฉรา 
รักยุติธรรม และคณะ, คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา, สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ, ๒๕๕๐. 

 Ù.Ú.Ù  À¡Ÿà∫â“πªÉ“‰¡â·ºπ„À¡à  
งานวิจัยเรื่อง โครงการรวบรวม และ

สังเคราะหขอมูลปญหาและผลกระทบจาก

โครงการหมูบานปาไมแผนใหม ๑๗ โดย อัจฉรา 

รักยุติธรรม ไดตั้งขอสังเกตที่สำคัญตอโครงการ

หมูบานปาไมแผนใหมวา โครงการนี้ “ใหม” ใน

เชิงของแผนการใชงบประมาณ แตมิไดใหมใน

เชิงกระบวนทัศนในการจัดการทรัพยากรปาไม

ของรัฐ ถึงที่สุดแลวโครงการนี้ก็ยังคงสะทอนวิธี

คิดแบบเดิมๆ ในการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อแยกคน

ออกจากปา และกีดกันชุมชนทองถิ่นจากการเขา

ถงึทรพัยากร ความคลมุเครอืของแผนและแนวทาง

การปฏบิตั ิตลอดจนแนวทางการบงัคบัใชกฎหมาย

ไดเปดชองวางใหมีการใชวิจารณญาณของ 

เจาหนาที่รัฐในการพิจารณาหรือเลือกปฏิบัติตอ

ประชาชนพืน้ทีต่างๆ ไดอยางแตกตางกนั ตวัอยาง

จากหลายโครงการที่ เกี่ ยวของการจัดการ

ทรัพยากรปาไมที่ผานมา และกรณีศึกษาสาม

กรณีของโครงการหมูบานปาไมแผนใหมสะทอน

ใหเห็นวาชาวบานในแตละพื้นที่อาจถูกเลือกใช

มาตรการที่เขมงวดในการจำกัดสิทธิ หรือกดดัน
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ใหอพยพออกจากพื้นที่ หรืออาจไดรับการ

ประนีประนอม เห็นใจและเขาใจจากเจาหนาที่

ก็ได ในกรณีพื้นที่ที่มีความขัดแยงระหวาง 

เจาหนาที่รัฐกับชาวบานมาแตเดิม ดังเชน กรณี

บานหวยกลทา จ.เพชรบูรณ โครงการหมูบาน

ปาไมแผนใหมก็อาจจะมีสวนไปเพิ่มความขัด

แยงใหมากขึ้น หรือกลาวอยางถึงที่สุดก็คือเปด

โอกาสใหเจาหนาที่รัฐสามารถคุกคามชาวบานได

มากขึ้น แตในกรณีที่ความสัมพันธระหวางชาว

บานกับเจาหนาที่มีความสมานฉันทกันมากอน 

ดงักรณบีานหวยปลาหลด สถานการณตางๆ หลัง

จากมีโครงการหมูบานปาไมแผนใหมก็จะเปนไป

ในลักษณะที่ถอยทีถอยอาศัย และไมเกิดการ

เผชิญหนากันอยางรุนแรงนัก 

ในรายงานฉบับเดียวกัน ยังไดประมวล

ปญหาการละเมิดสิทธิอันเนื่องมาจากการดำเนิน

โครงการหมูบานปาไมแผนใหมและนโยบาย 

และโครงการจัดการปาไมที่เกี่ยวเนื่องกัน โดย

ประชาชนในพื้นที่ โครงการไมไดรับรูขอมูล 

ขาวสาร หรือไดรับขอมูลที่ไมเปนจริง การไม

ยอมใหประชาชนแสดงความคิดเห็นขัดแยงตอ

โครงการ การขมขูคุกคามเมื่อมีการตอตาน การ

ลดและจำกัดพื้นที่ทำกินของชุมชนในเขตปา 

การจับกุม และดำเนินคดีตอประชาชนที่คัดคาน 

สวนแนวคิดและหลักการในการแกปญหา

ดวยการอพยพหมูบานและที่ทำกิน เปนการ

ดำเนินการที่สงผลกระทบตอประชาชนมากที่สุด 

การบรรเทาปญหาดวยการจัดที่ดินรองรับใน

ความเปนจริงจะประสบผลสำเร็จนอยมาก 

เนื่องจากไมมีที่ดินซึ่งเหมาะสมสำหรับการทำ

เกษตร  ที่ดินวางเปลาโดยมากขาดความอุดม

สมบูรณ แมจัดที่ดินรองรับแลวก็ไมอำนวยให

ชุมชนดำรงชีวิตตอไป ตองทิ้งที่ดินไปรับจางหรือ

บุกเบิกที่ดินใหมที่เหมาะสมกวา 

Ù.Û  π‚¬∫“¬°“√æ—≤π“ª√–‡∑» 
นโยบายการเรงรัดการเจริญเติบโตของ

ประเทศ ทำใหรัฐจำเปนตองพัฒนาโครงสราง 

พื้นฐานตางๆ จำนวนมาก เพื่อรองรับการขยาย

ตัวของภาคอุตสาหกรรม การกอสรางโครงสราง

พื้นฐานตางๆ เชน ถนน เขื่อน โรงไฟฟา อาง

เก็บน้ำ ทาเรือ นิคมอุตสาหกรรม เมืองใหมและ

ดานชายแดน จำเปนตองใชพื้นที่จำนวนมาก ใน

ขณะทีก่ารขยายตวัของหนวยราชการ และเอกชน 

ก็ทำใหจำเปนตองมีการขอใชพื้นที่ใหมๆ จำนวน

มาก พืน้ทีใ่นเขตปาเปนพืน้ทีท่ีไ่มมผีูใดครอบครอง 

การใชประโยชนจากพืน้ทีป่าภายใตความคุมครอง

จากรัฐ กลายเปนเปาหมายสำคัญของโครงการ

พัฒนาตางๆ   

แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ จะรับรองสิทธิของชุมชนใน

การจัดการ ใชประโยชนและดูแลรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาต ิมสีทิธริบัรูขอมลูขาวสาร และมสีวนรวม

ในการตัดสินใจการดำเนินโครงการตางๆ ที่อาจ

มีผลกระทบตอวิถีชีวิตและความมั่นคงปลอดภัย

ของชมุชน แตเรือ่งรองเรยีนในประเดน็ผลกระทบ 

จากการพัฒนาของรัฐ สวนใหญจะเกิดจากหนวย

ราชการที่เกี่ยวของ ไมไดเคารพสิทธิของชุมชน 

ไมใหชุมชนรับรูขอมูลขาวสาร หรือมีสวนรวมใน

การตัดสินใจพิจารณาโครงการตางๆ กรณี

ประชาชนกะเหรี่ยงบานปาผาก จ.สุพรรณบุรี 

ถูกโครงการของรัฐขับไลออกจากที่ดินทำกินของ
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

ตนซำ้ซาก ทัง้ทีเ่ปนทีร่บัรูวา ชมุชนชาวกะเหรีย่ง

ครอบครองทำประโยชนในบริเวณดังกลาวมา

เปนเวลานาน แตหนวยราชการไดใชอำนาจตาม

กรอบของกฎหมาย เพื่อผลักดันโครงการพัฒนา

ของหนวยงานตน โดยไมสนใจความเดือดรอน

และสิทธิที่ชุมชนมีอยูมากอน สวนในกรณีการ

พัฒนาโครงการดานชายแดนชองจอม จ.สุรินทร 

มีการอนุมัติโครงการเพื่อใชพื้นที่ปาหวยทับทัน-

หวยสำราญจำนวนมาก โดยไมมีการศึกษาผล

กระทบทางสิ่งแวดลอม และไมมีการเผยแพร

โครงการดังกลาวตอสาธารณชน โดยเฉพาะ

ประชาชนที่อยู ในบริเวณดังกลาว กรณีการ

ตัดถนนผานอุทยานแหงชาติแกงกรุง ซึ่งจำเปน

ตองทำลายปาที่อุดมสมบูรณที่สุดแหงหนึ่งของ

ประเทศ ไมเคยเปนที่รับรูของสาธารณชน แตการ

สำรวจของคณะอนุกรรมการฯ รวมกับองคกร

พัฒนาเอกชนและประชาชนในพื้นที่ กลับพบวามี

การบุกรุกปาจากบุคคลภายนอกเพื่อซื้อขายที่ดิน

ในบริเวณดังกลาว 

 นโยบายการพัฒนา โดยไมคำนึงถึง

ประชาชนที่มีวิถีชีวิตดั้งเดิมในบริเวณดังกลาว 

และไมสนใจกระบวนการมีสวนรวมและผล

กระทบที่จะเกิดขึ้น ทำใหเกิดความขัดแยง

ระหวางรัฐกับประชาชน นโยบายการพัฒนาที่ 

มุงเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวม จึง

ทำใหประชาชนในพื้นที่ที่ดำเนินโครงการตางๆ 

เดือดรอนเปนจำนวนมาก 

 

บริเวณพื้นที่ชายแดนที่มีผลประโยชน

ทางการคา และการเดนิทางขามพรมแดนระหวาง

ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งในเขต

พื้นที่สูงที่เปนเขตตนน้ำของแมน้ำหลายสาย 

พื้นที่ประเภทนี้รัฐบาลกำหนดใหเปนพื้นที่ที่ตอง

รักษาความมั่นคงของประเทศ (ไมรวมพื้นที่ที่มี

ความรุนแรงเกิดขึ้นเชน ๓ จังหวัดชายแดนของ

ภาคใต) รัฐบาลไดมีนโยบายเฉพาะ เชน มติคณะ

รัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการแกไขปญหาคนที่อยูใน

เขตปา ซึ่งมีมาแลวหลายมติ ลาสุดรัฐบาลได

ประกาศมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ มิถุนายน 

๒๕๔๑ เรื่องการแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ปา  

อยางไรก็ตามในทางแนวคิดและการปฏิบัติการ 

รัฐยังคงมีวัตถุประสงคอพยพคนที่อยูในเขตพื้นที่

สูง ไดแก คนไทยและกลุมชนเผา โดยเฉพาะทาง

ภาคเหนือของประเทศไทย หากกลุมคนไทยและ
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กลุมชนเผาที่มีความเขมแข็งก็สามารถตอรองกับ

รัฐในการอยูบนพื้นที่สูงได เชน กลุมจีนฮอ 

เปนตน        

นอกจากนี้ยังมีแผนแมบทเพื่อการพัฒนา

ชุมชน สิ่งแวดลอมและการควบคุมพืชเสพติดบน

พื้นที่สูง แผนแมบทฉบับแรกดำเนินการระหวาง

ป ๒๕๓๕-๒๕๓๙ ฉบับที่สอง ดำเนินการระหวาง

ป ๒๕๔๐-๒๕๔๔ และในระหวางนี้กำลังดำเนิน

การตามแผนแมบทฉบับที่สาม ซึ่งดำเนินการ

ระหวางป ๒๕๔๕-๒๕๔๙ รัฐบาลไดมอบหมาย

ใหสภาความมั่นคงแหงชาติรับไปอำนวยการและ

ประสานการปฏิบัติ การกับส วนราชการที่

เกีย่วของใหเปนไปตามนโยบายและแนวความคดิ

กับการแกไขปญหาบนพื้นที่สู ง และจัดทำ

แผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอม

และการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง เพื่อให
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

เปนกรอบในการปฎิบัติงานและเปนแผนชี้นำการ

ปฏิบัติที่ชัดเจนในการพัฒนาพื้นที่สูง 

แผนแมบทดงักลาวมหีนวยงานทีร่บัผดิชอบ

คือ คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการแกไข

ปญหาความมั่นคงแหงชาติเกี่ยวกับชุมชน สิ่ง-

แวดลอมและการควบคุมสิ่งเสพติดบนพื้นที่สูง  

สงักดัสภาความมัน่คงแหงชาต ิ รวมกบัสวนราชการ

ที่เกี่ยวของ 

แผนแมบทดังกลาวใชแนวคิดในการ

ดำเนินการควบคุมและปกครอง ดวยการจำกัด

พื้นที่ทำกิน และจำกัดการพัฒนาเพื่อไมให

หมูบานขยายเพิ่มขึ้น ชนเผาตองปรับเปลี่ยนวิถี

การผลิตของไรหมุนเวียน มาเปนเกษตรกรรม

คงที่และสงเสริมดวยการใชสารเคมีตอบสนองตอ

ตลาด จัดระเบียบการปกครองของบุคคลบน

พื้นที่สูงโดยกำหนดสถานะของบุคคลใหชัดเจน  

เพื่อหยุดยั้งการอพยพเขามาใหม แตการจัด

ระเบียบดังกลาวก็ยังไมสามารถสำรวจใหชนเผา

ที่เกิดในประเทศไทยมีสถานะของคนไทยอยาง

เสมอภาคและเทาเทียม ประการสำคัญเจาหนาที่

รัฐยังมีอคติในการเหยียดหยามชนเผาวาเปน

พลเมืองชั้นสอง ยิ่งไปกวานั้นคนเมืองยังมี

ทัศนคติที่ไมดีกับชนเผา จึงทำใหการกีดกันการ

ดำรงชีวิตและตั้งถิ่นฐานของชนเผาถูกเบียดขับ

และอพยพออกมาจากพื้นที่สูง   
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ภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของกับที่ดินใน

เขตปา ๔ ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติปาไม 

พ.ศ.๒๔๘๔ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 

พ.ศ.๒๕๐๔ พระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง

สัตวปา พ.ศ.๒๕๐๓ แกไข พ.ศ.๒๕๓๕ และ 

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ 

ซึ่งมีฐานคิดที่ใหอำนาจรัฐเหนือพื้นที่ปา โดยไม

สนใจประชาชนที่ครอบครองพื้นที่มากอน ตลอด

จนทัศนคติของเจาหนาที่รัฐที่มีอำนาจในการ

บงัคบัใชกฎหมาย ทำใหเกดิความขดัแยงระหวาง

ประชาชนกับชุมชน ปญหาที่เกิดจากกฎหมาย

และการบังคับใชกฎหมายดังกลาว มีดังนี้   

• แนวคิดการสรางอำนาจนิยมเหนือ

พื้นที่ปา 

ในอดีตการประกาศพื้นที่ปาเพื่อตองการ

สงวนหวงหามที่ดินของรัฐ ในอดีตที่ดินสวนใหญ

เปนปาธรรมชาติจำนวนมาก การสงวนหวงหาม

ไวเพื่อประโยชนของการทำไม ทำเหมืองแร และ

ทำประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

รัฐโดยกรมปาไมมีอำนาจหนาที่ ในการดูแล

ทรัพยากรพื้นที่ปาแตผูเดียว ซึ่งเปน คำนิยาม 

“ปา” ในพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ 

มาตรา ๔ (๑) จงึกำหนดไวอยางกวางดงันี ้“ทีด่นิ

ที่ยังมิไดมีบุคคลไดตามตามกฎหมายที่ดิน” 

คำนิยามดังกลาวไดกำหนดระบบกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ของรัฐและกรรมสิทธิ์ที่ดินของเอกชน กลาวคือ

ที่ดินที่บุคคลใดไดเอกสารสิทธิที่ดินตามประมวล

กฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ ใหถือวาเปนที่ดิน

ของเอกชน สำหรับที่ดินแปลงใดไมมีเอกสาร

สิทธิที่ดินใหเปนพื้นที่ปา และพื้นที่ปาครอบคลุม

ที่ดินประเภทสาธารณสมบัติของแผนดิน ที่

สาธารณประโยชน ที่ดินที่หนวยงานราชการไม

ไดมีกรรมสิทธิ์ที่ดิน เชนที่ราชพัสดุ   
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

คำนิยามดังกลาวไมสอดคลองกับความ

เปนจริงในปจจุบัน เนื่องจากที่ดินในปจจุบันได

ถูกเปลี่ยนสภาพไปทำประโยชนในที่ดิน และ

สภาพปาที่เปนปาบกและปาชายเลนที่หลงเหลือ

ในป พ.ศ.๒๕๔๗ มเีพยีงจำนวนเนือ้ที ่๑๖๗,๕๙๑ 

ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ ๓๒.๖๖ ของพื้นที่

จังหวัด๑๘ การบัญญัติคำนิยามของพื้นที่ปาไว

เชนนั้น จึงสงผลใหการประกาศเขตพื้นที่แตละ

ประเภทไปทับซอนกับพื้นที่ทำกินของประชาชน 

ซึง่สรางปญหาความขดัแยงระหวางรฐักบัประชาชน  

• การประกาศเขตพื้นที่ปาแตละประเภท 

กฎหมายไมกำหนดขัน้ตอนใหประชาชน

มีสวนรวมตรวจสอบอยางโปรงใส   

ขั้นตอนการประกาศเขตอุทยานแหงชาติ 

เขตวนอุทยาน และเขตรักษาพันธุสัตวปา (หมาย

ถึงพื้นที่ปาอนุรักษ) ใชภาพถายดาวเทียมวาด

แผนที่ และประกาศเปนราชกิจจานุเบกษา โดย

ไมไดสำรวจกำหนดแนวเขตรวมกับประชาชนใน

พื้นที่ ไมมีขั้นตอนใหประชาชนในพื้นที่ไดรับ

ทราบและคัดคานภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่ง

ตางจากการประกาศเขตปาสงวนแหงชาติที่ให

ประชาชนในพื้นที่รวมตรวจสอบ มีการประกาศ

เขตและใหประชาชนคัดคานภายใน ๙๐ วัน 

นับแตรูวันประกาศ ปญหาคือการประกาศเขตปา

อนุรักษไดทับพื้นที่ทำกินและที่อยูอาศัยของ

ชุมชน จนกลายเปนปญหาความขัดแยง และ

รัฐบาลไดใหนโยบายการพิสูจนสิทธิในที่ดินกอน

ประกาศเขตพื้นที่ปาตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ซึ่งการแกไขปญหาไม

สอดคลองกับความเปนจริงและประชาชนใน

พื้นที่ไมมีสวนรวมกำหนดแนวเขตและตรวจสอบ

พิสูจนสิทธิในที่ดิน   

๑ ๘ กรมแผนที่ทหาร  และสำนักจัดการและฟนฟูพื้นที่อนุรักษ  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, ๒๕๔๘. 

• การจัดการพื้นที่ปาภายใตอำนาจนิยม

ของรัฐ   

กฎหมายเกี่ยวกับปาไม ๔ ฉบับ ถือไดวา

เปนกฎหมายที่ลาสมัย มุงเนนการจับกุมปราบ

ปราม มีบทลงโทษสำหรับผูบุกรุกทำลายปาโดย

ไมจำแนกและไมเรงรัดตรวจสอบปญหาที่มีมา

ยาวนาน การมีแนวคิดแยกคนออกจากปา การ

ดำเนินการใดๆ ในพื้นที่อุทยานแหงชาติ และเขต

รักษาพันธุสัตวปา ไมวากนสราง แผวถาง เก็บ

หนอไม เห็ด การใชประโยชนของประชาชนที่ไม

ทำลาย หากประชาชนดำเนินกิจกรรมใดๆ 

ก็ตามถือวาเปนผูบุกรุกทำลายปา โดยไมมีสิทธิ

ใดๆ ในการปกปองการดำรงชีวิตของตนบนฐาน

ทรัพยากรที่พึ่งพามานาน ดวยเหตุนี้เมื่อมีการ

ประกาศพื้นที่ปาทับซอนจึงทำใหการประกาศ

เขตปาสรางความขัดแยงกับชุมชน 



บทที่ ๕ 
บทเรียนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ 
สิทธิในการจัดการที่ดินและปา 
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กระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณี

ปญหาที่ดินในเขตปา โดยคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการ

ที่ดินและปาทั้งสองชุด ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๐๐ และ พ.ร.บ. 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ รวมทั้ง

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ

และวธิกีารในการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน พ.ศ.๒๕๔๕ 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

การตรวจสอบของคณะอนุกรรมการฯ จะ

ดำเนินควบคูไปกับการแกไขปญหา โดยใชหลัก

การการมีสวนรวมของทุกฝาย และพยายามใช

แนวทางการเจรจา ไกลเกลี่ยในมิติของการ

คุมครองสิทธิมนุษยชน และหาชองทางที่จะชวย

บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน โดยสรุป

แลว มีแนวทางในการดำเนินการตางๆ ดังนี้ 

(๑) รับฟงผูรองและตรวจสอบขอเท็จจริง

ในพื้นที่ และขอคำชี้แจงและเอกสารจากหนวย

ราชการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ   

(๒) ถาเปนกรณีไมซับซอน อาจหารือให

จังหวัด หรือหนวยงานที่รับผิดชอบพิจารณา

แนวทางแกไขปญหาเบื้องตนกอน 

(๓) ประชุมรวมกับผูวาราชการจังหวัด 

และหนวยงานที่ เกี่ยวของทั้งในจังหวัด และ

หนวยงานสวนกลาง โดยเนนการประชุมที่ 

ศาลากลางจงัหวดั แตบางกรณปีระชมุทีส่ำนกังาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการ

แกไขปญหาโดยทั่วไป กรณีที่มีความซับซอน

และเกี่ยวของกับหนวยงานตางๆ จำนวนมาก 

คณะอนุกรรมการฯ จะเสนอใหจังหวัดแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง และเสนอ

แนวทางการแกไขปญหา โดยประกอบดวยผูแทน 

จากทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะจากผูรองรวม

ดวย 

(๔) ถามกีารไกลเกลีย่ จะตองอยูบนพืน้ฐาน 

ความสมัครใจของผูรองและอยูในกรอบของการ

คุมครองสิทธิมนุษยชน และใหทำบันทึกการ 

ไกลเกลี่ยเปนหลักฐาน ถาไมทำตามบันทึก 

ขอตกลง คณะอนุกรรมการฯ จะตรวจสอบตอไป 

(๕) การนำเสนอตอสือ่มวลชนและสาธารณะ 

ควบคูไปตลอดกระบวนการ เชน นำสื่อมวลชน

ตรวจสอบพื้นที่ และรวมรับฟงการประชุม การ

จัดแถลงขาว 

(๖) การจัดสัมมนาในประเด็นที่ตอง 

ขับเคลื่อนเชิงนโยบายรวมกับหนวยงานตางๆ 

นักวิชาการและภาคประชาชน  

(๗) การศึกษาคนควาในบทประเด็นที่ 

ซับซอน เพื่อประกอบการตรวจสอบและวิเคราะห 

กอนจัดทำรายงานตรวจสอบ 

(๘) คณะอนุกรรมการฯ จัดทำรายงานผล

การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเสนอให

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) 

พิจารณาเสนอมาตรการแกไข ซึ่งในที่สุดรายงาน 

ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะ

เสนอในนามคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง

ชาติและกำหนดระยะเวลาตอหนวยงานที่

เกี่ยวของ รวมทั้งการเสนอแนะเชิงนโยบายตอ

รัฐบาล 

ถาหนวยงานที่ เกี่ยวของไมแกไขตาม

มาตรการที่เสนอและระยะเวลาที่กำหนด กสม. 

นำเสนอตอนายกรัฐมนตรี   

ถานายกรัฐมนตรีไมแกไขภายใน ๖๐ วัน 

ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติรายงาน

ตอรัฐสภาเพื่อดำเนินการตอไป ทั้งนี้เปนไปตาม 

พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

พ.ศ.๒๕๔๒    

(๙) คณะอนุกรรมการฯ พยายามประสาน

การแกไขปญหาดวยการเขาพบหารอืกบัรฐัมนตร ี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

รวมทั้งรองนายกรัฐมนตรี เพื่อใหมีการแกไข

ปญหาทัง้เฉพาะหนาและขอเสนอแนะเชงินโยบาย 

ตามรายงานผลการตรวจสอบโดย กสม.  

โดยทั่วไปคณะอนุกรรมการสิทธิในการ

จัดการที่ดินและปาจะดำเนินการไปตามแนวทาง

ดังกลาว โดยคณะอนุกรรมการฯ มีวัตถุประสงค

ใหประชาชนมีสิทธิมีสวนรวมในการแกไขปญหา

อยางกวางขวาง และพยายามไกลเกลี่ยชะลอ
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

ปญหาเดือดรอนเฉพาะหนาควบคูไปดวย จึงเนน

แนวทางการประชมุรวมกบัหนวยงานและประชาชน 

ผูถูกละเมิดสิทธิในระดับจังหวัดเกือบทุกจังหวัด 

และเกอืบทกุกรณ ีโดยมเีปาหมายทัง้การตรวจสอบ

ขอเท็จจริง และการเจรจาไกลเกลี่ย โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการประสานงานกับสื่อมวลชน     

ในขั้นตอนสุดทาย คณะอนุกรรมการฯ จะ

จัดทำรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนเพื่อสรุปขอเท็จจริงของเรื่องรองเรียน 

คำชี้แจงของทุกฝายที่เกี่ยวของ ความเห็นของ

คณะอนุกรรมการฯ ขอเสนอในการแกไขปญหา 

ขอเสนอเชิงกฎหมายและขอเสนอเชิงนโยบาย 

นำเสนอตอ กสม. พิจารณา 

อยางไรก็ตาม เมื่อคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติเห็นชอบและจัดทำรายงานผล

การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในนาม 

กสม. และเสนอใหหนวยงานทีเ่กีย่วของดำเนนิการ 

ตามรายงานผลการตรวจสอบ แตคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนฯ ไมมีอำนาจในการสั่งการเชน

ศาล มีผลใหหนวยงานตางๆ รวมทั้งรัฐบาลไม

ปฏิบัติตามมาตรการและขอเสนอแนะตางๆ 

จำนวนมาก และเมื่อ กสม. ไมสามารถสงเรื่องให

ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง วินิจฉัยประเด็น

กฎหมาย กฎระเบียบ และการกระทำของ 

เจาหนาที่ของรัฐเพื่อแกไขปญหาที่สงผลกระทบ

ตอกรณีตางๆ ตั้งแตตนทาง รวมทั้งไมสามารถ

ฟองศาลยุติธรรมแทนผูเสียหายไดในกรณีที่

จำเปน ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ และ พ.ร.บ. 

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิพ.ศ.๒๕๔๒  

ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ จึงใหความสำคัญใน

กระบวนการตรวจสอบ เพื่อใชเปนเครื่องมือใน

การแกไขปญหา และเปนเวทีการไกลเกลี่ยบน

ฐานมิติสิทธิมนุษยชน    

จากกรณีรองเรียนปญหาที่ดินทับซอน

พื้นที่ปาและสิทธิมนุษยชนในการจัดการปา การ

ดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ใชเวลาแตละ

ขั้นตอนมากนอยตางกัน บางขั้นตอนใชเวลา

ยาวนาน และตองดำเนินการในขั้นตอนนั้นๆ 

หลายครัง้ อาทกิารประชมุกบัจงัหวดัและหนวยงาน

ซึ่งตองดำเนินการมากกวา ๒ ครั้ง จึงจะเกิดผล

การปฏิบัติ ทั้งนี้การที่มาตรการแกไขไมถูก

ดำเนินการเกิดจากการเพิกเฉยของหนวยงาน

ตางๆ การขาดผูประสานงานในพื้นที่ และขาด

การติดตามจากประชาชนอยางเขมแข็ง และยัง

เกี่ยวของกับตัวแปรอื่นๆ เชน การเปลี่ยนแปลง 

เจาหนาที่และผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน

ระดับจังหวัด จนถึงผูวาราชการจังหวัด รวมทั้ง

หนวยงานตางๆ ขึ้นตรงกับสวนกลางมากกวา

การยอมรับการบริหารและอำนาจในการสั่งการ

และประสานงานของจังหวัด เปนตน  

กลาวโดยสรุป กระบวนการตรวจสอบและ

แกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะ

อนุกรรมการฯ ดำเนินตามหลักการโดยสรุป ๓ 

ขอ คือ  

หนึ่ง ตรวจสอบกรณีรองเรียน และดำเนิน

การแกไขปญหาในเวลาเดียวกัน  

สอง กระบวนการตางๆ ยึดหลักการการมี

สวนรวมของทุกฝาย โดยเฉพาะใหชุมชนและ

ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและแกไขปญหา  

สาม ใหจังหวัดและอำเภอเปนกลไกแกไข

ปญหาระดับพื้นที่ โดยขอใหเนนหลักรัฐศาสตร

ในการจัดการแก ไขปญหามากกวาการใช

กฎหมาย ประสานงานกับผูบริหารระดับสูงควบคู

ไปดวย 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 
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กระบวนการแกไขปญหาของรัฐ โดยคำนึงถึง

หลักการที่วา “ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย สิทธิ 

และเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง” 

การใชหลักการดานสิทธิมนุษยชนในการ

พิจารณาตรวจสอบเรื่องรองเรียนของคณะอนุ- 

กรรมการฯ จงึมฐีานคดิและแนวทางในการพจิารณา

ปญหาแตกตางจากหนวยราชการ ที่ใชฐานคิดใน

มิติของอำนาจรัฐ ที่อางสิทธิในการจัดการตามที่

กฎหมายใหอำนาจไว การดำเนินการตรวจสอบ

ของคณะอนุกรรมการฯ ในอีกดานหนึ่ง จึง

เปนการตอสูกันทางความคิดของผูที่มีหลักการ

ในการจัดการแกไขปญหาที่แตกตางกัน อยางไร

ก็ตาม พัฒนาการของสิทธิมนุษยชน ไดรับการ

ยอมรับมากขึ้นตามกระแสการเปลี่ยนแปลงที่

เปนสากล รัฐและหนวยงานราชการเริ่มยอมรับ

และปรับตัวที่จะใชมิติดานสิทธิมนุษยชนในการ

แกไขปญหา   

ในการพิจารณาตรวจสอบและแกไข

ปญหาการละเมิดสิทธิ คณะอนุกรรมการสิทธิใน

การจัดการที่ดินและปา จะคำนึงถึงมิติดานสิทธิ

มนุษยชน ตามที่รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ไดวาง 

หลกัการไว นอกจากนั้น คณะอนุกรรมการฯ ยัง

ไดนำหลักการสิทธิมนุษยชนที่เปนที่ยอมรับใน

ระดับสากล เชน กติกาหรือพันธะสัญญาระหวาง

ประเทศที่ประเทศไทยเปนภาคี มาเปนแนวทาง

ในการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิ ดังนั้น 

คณะอนุกรรมการฯ จึงไมไดใหความสำคัญกับ

หลักฐานใดหลักฐานหนึ่ง หรือกฎหมายใด

กฎหมายหนึ่งเปนการเฉพาะ แตคณะอนุกรรม

การฯ จะพิจารณาจากสภาพขอเท็จจริง ประวัติ

ความเปนมา รองรอยการทำประโยชน แบบแผน 

วิถีชีวิต วัฒนธรรมของกลุมชน พัฒนาการความ

เปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่เกิดจากปจจัย

ตางๆ เชน การพัฒนา การดำเนินการ และ
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

อยางไรก็ตาม กรณีปญหาที่ดินในเขตปา

และสิทธิชุมชนในการจัดการปา เกือบทุกกรณี 

เปนปญหาที่เกิดขึ้นมานาน และเกิดจากแนวคิด

ในการอนุรักษและเพิ่มพื้นที่ปาของรัฐในอดีต ที่มี

ฐานคิดไมยอมรับ “คนอยูกับปา” และเนื่องจาก

หนวยราชการยังยึดติดอยูกับกฎหมาย มติคณะ

รัฐมนตรี และระเบียบราชการที่กำหนดขึ้นจาก

ฐานคิดดังกลาว จึงทำใหการแกไขปญหายัง 

วนเวียนอยูในกรอบเดิมของระบบราชการ โดย

ไมสามารถแกปญหาได และไมมีนโยบายของรัฐ

ที่จะแกไขปญหาเชิงโครงสรางและกฎหมาย

อยางจริงจังตลอดมา 

เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาในมิติดานสิทธิ

มนุษยชน คณะอนุกรรมการฯ ไดวางหลักการ ใน

การพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิในกรณี

ที่ดินปาไว ดังนี้ 

 

°. À≈—°°“√¥â“π ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π 
โดยแนวคิดในการตรวจสอบของคณะ

อนุกรรมการฯ ใหความหมายตอที่ดินในฐานะที่

เปนปจจัยขั้นพื้นฐานการดำรงชีวิตของมวล

มนุษยชาติ และเปนปจจัยการผลิตที่สำคัญตอ

การสรางเศรษฐกจิใหครอบครวั ชมุชน และสงัคม 

ดังนั้นประชาชนจึงตองไดรับสิทธิในที่ดินและที่

อยูอาศัย ซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่ใหหลักประกัน

การดำรงชีวิตอยางมั่นคง และเปนหลักประกันใน

ทางเศรษฐกิจเพื่อการดำรงชีพอยางพอเพียง 

โดยหลักประกันดังกลาวกอใหเกิดการมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี ไดรับการเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี

แหงความเปนมนุษย บุคคลใดไรซึ่งที่ทำกินและ

๑๙ ศราวุธ ประทุมราช, 

ที่อยูอาศัยจึงเปนเสมือนบุคคลที่ตองพึ่งพาผูอื่น

ไมเปนอิสระตอการดำรงชีวิต  

ดังนั้น “สิทธิในที่ดิน” จึงตองไดรับการ

เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ในฐานะที่เปนคน 

ซึ่งตองมีชีวิตอยูรอดและไดรับการพัฒนาอยาง

เทาเทียมและเปนธรรม๑๙ ทั้งนี้ สิทธิในที่ดินได

รับการคุมครองตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ

มนษุยชนแหงสหประชาชาต ิกตกิาระหวางประเทศ 

วาดวยสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง และ

วาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

รวมทั้งปฏิญญาวาดวยสิทธิในการพัฒนา โดย

เฉพาะอยางยิ่งหลักเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ตาม

มาตรา ๔ ศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย มาตรา ๔๖ และ 

มาตรา ๕๖ วาดวยสิทธิชุมชน และสิทธิในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ

มาตรา ๔๘  สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมได

รับความคุมครอง  

 

¢. °“√æ‘ Ÿ®πå ‘∑∏‘ 
รัฐจะยอมรับสิทธิการครอบครองที่ดินของ

ประชาชน ก็ตอเมื่อมีหลักฐานเอกสารที่ถูกตอง

ตามกฎหมาย หรือใชภาพถายทางอากาศหรือ

ภาพถายดาวเทยีม พสิจูนรองรอยการใชประโยชน 

ตามที่ผูรองกลาวอาง   

คณะอนุกรรมการฯ เห็นวาการใชเฉพาะ

หลักฐานดังกลาวในการพิสูจน ไมไดคำนึงถึง

เหตุปจจัยตางๆ ที่ประชาชนไมมีเอกสารสิทธิ ทั้ง

ที่ไดทำประโยชนและครอบครองตกทอดกันมา

นาน ตามที่ไดวิเคราะหไวในหัวขอ ๔.๒.๓  
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ในการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการฯ 

จึงใหความสำคัญกับการลงพื้นที่เพื่อดูสภาพ 

ขอเท็จจริง สอบถามประวัติชุมชน และพยาน

หลักฐานบุคคล รวมทั้งรองรอยการใชประโยชน 

รวมกับเอกสารหลักฐานของผูรอง ประกอบ 

คำชีแ้จงของหนวยราชการที่เกี่ยวของ 

 การพิสูจนสิทธิ ตองครอบคลุมถึงมิติ

ดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร

การตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิตของชนเผา และสิทธิ

มนุษยชนในฐานะที่เปนมนุษยที่ควรไดรับสิทธิใน

การดำรงชีวิตอยางพอควร 

 

§. °“√¥”‡π‘π°“√¢ÕßÀπà«¬
√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß 

เนื่องจากการรองเรียนทั้งหมด ผูรองได

รองวาหนวยราชการที่เกี่ยวของละเมิดสิทธิผูรอง 

คณะอนุกรรมการฯ จึงตรวจสอบยอนไปถึงการ

ดำเนนิการของหนวยราชการตางๆ ทีเ่กีย่วของวา 

ในการดำเนนิการประกาศเขตปา หรอืการดำเนนิ

โครงการพัฒนาตางๆ ที่กระทบสิทธิของผูรอง 

หรือการประกาศขับไลผูรอง หรือการไมดำเนิน

การตามการรองขอของผูรอง หนวยราชการที่

เกี่ยวของไดประชาสัมพันธ สื่อสาร หรือใช

กระบวนการมีสวนรวม หรือใชหลักฐานอื่นๆ ใน

การดำเนินการหรือไมดำเนินการอยางไร  

การดำเนินการใดๆ ที่จะมีผลตอสิทธิ

ตางๆ ของประชาชน หากไมไดชี้แจง ทำความ

เขาใจ และใชกระบวนการมีสวนรวม เพื่อใหเกิด

ความรวมมือและรวมกันหาทางออกในการแก

ปญหา คณะอนกุรรมการฯ เหน็วา การดำเนนิการ

ดังกลาวเปนการใชอำนาจรัฐตามกฎหมายที่

ละเมิดสิทธิของบุคคลและชุมชน และละเมิด 

หลักการการมีสวนรวม ที่ไดรับการรับรองโดย

รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ แมวาปญหาอาจเกิดกอนป 

๒๕๔๐ ก็ตาม ก็ถือวามีการละเมิดสิทธิตาม 

หลักการที่ควรยึดถือโดยรัฐในอดีต  
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 
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และการใชอำนาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ 

เปนการใชที่เหมาะสม และเกินขอบเขตหรือไม 

กระทั่งการตรวจสอบกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ 

วาขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม   

นอกจากนั้น คณะอนุกรรมการฯ จะ

ตรวจสอบวา หนวยราชการใชเวลาในการแกปญหา

มากนอยเพียงใด มีการเลือกปฏิบัติในการแก

ปญหาหรือไม หนวยราชการที่เกี่ยวของกับการ

แกปญหาคำนึ งถึ งผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นกับ

ประชาชนมากนอยเพียงใด เชน การอพยพคน

ทั้งชุมชนออกนอกพื้นที่ โดยไมมีการเตรียมการ

รองรับที่เหมาะสม การจับกุมฟองรองดำเนินคดี

กับประชาชนที่มีฐานะยากจน ซ้ำเติมความ

ลำบากใหกับผูรองเหลานั้น ทั้งที่อยูระหวาง

กระบวนการแกไขปญหาของรัฐเอง 

คณะอนุกรรมการฯ จะตรวจสอบวิธีการ

แกไขปญหาของหนวยราชการที่เกี่ยวของ เมื่อ

เกิดกรณีพิพาทวา ไดมีการใชความรุนแรงตางๆ 

ในการแกปญหาหรือไม อยางไร การใชความ

รุนแรงโดยเจาหนาที่ของรัฐ ประกอบไปดวยการ

บกุรกุเขาทำลายพชืผลอาสนิ การอพยพประชาชน 

ออกจากพื้นที่ การจับกุม ดำเนินคดี การขมขู 

ถงึแมวาการกระทำดงักลาว เจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของ

จะอางอำนาจตามกฎหมาย คณะอนุกรรมการฯ 

จะตรวจสอบวา ไดมีความพยายามในการแก

ปญหาดวยวิธีการทางการบริหารจัดการ หรือวิธี

การอื่นๆ หรือไม หนวยราชการมีความเขาใจถึง

สาเหตุของการพิพาทดังกลาวหรือไม มีความ

พยายามในการใชกระบวนการมีสวนรวมในการ

แกปญหาหรือไม การใชมาตรการทางกฎหมาย 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ı.Û  √“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫°“√≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π  
การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปาทั้งสองชุด มีรายงานผลการ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประเภทที่ดินปา รวม  

๒๘ กรณี ๒๐ โดยแบงตามลักษณะปญหาได  ดังนี้ 

๕.๓.๑ การประกาศเขตปาทับที่ดินของประชาชน  ๑๓ กรณี 

๕.๓.๒ การใชความรุนแรงของรัฐ ในการจับกุมประชาชน การขมขูคุกคาม ทำรายรางกาย 

การขนยายทรัพยสิน ทำลายอาสินพืชผล และการอพยพชุมชนออกจากพื้นที่ ๗ กรณี 

๕.๓.๓ โครงการพฒันาของรฐัสงผลกระทบตอการทำลายพืน้ทีป่าและทีท่ำกนิของชมุชน ๕ กรณ ี

๕.๓.๔ ผลกระทบจากนโยบายความมั่นคง ๑ กรณี 

๕.๓.๕  ชุมชนไมสามารถโคนไมยางได และไมสามารถกูเงินจากกองทุนสงเคราะหสวนยาง 

ในการปลูกตนยางใหม ๑ กรณี 

๕.๓.๖ ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการพื้นที่ปา ๑ กรณี 

โดยมีขอเท็จจริง ความเห็น และขอเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ที่ไดผานความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) สรุปในแตละกรณีดังนี้ 

 
ı.Û.Ò °“√ª√–°“»‡¢µªÉ“∑—∫∑’Ë¥‘π¢Õßª√–™“™π 
 

กรณีทั้งหมดเกิดจากรัฐไดประกาศเขตปาทับที่ดินของประชาชน โดยประชาชนไมมีสวนรับรู

และมีสวนรวมในกระบวนการกำหนดแนวเขตตางๆ   

๒ ๐  ประมวลเพิ่มเติมรายงานผลการตรวจสอบ โดย กสม. จากรายงานการศึกษาเดิม จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๐ 
และจัดตารางฐานขอมูล / สรุปกรณีศึกษาเพิ่มเติม โดย ยุพยงศ  สมหวัง และ ธิติมา  รุญเจริญ _บรรณาธิการ 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

           ตารางที่ ๕.๓.๑ การประกาศเขตปาทับที่ดินของประชาชน ๑๓  กรณี * 
 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

๖๑๖/๒๕๔๗ 
 

รายงานผลการ 

ตรวจสอบที่  

๒๗๖/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ 

๑๓ ก.ย. ๒๕๕๐ 

กรณีการประกาศเขต

อุทยานเขาปู - เขาย า 

ทับที่ทำกินของราษฎร

ใน  ต.ละมอ  อ.นาโยง  

จ.ตรัง 

ชุมชนในตำบลละมอ ตั้งถิ่นฐานมาอยางนอยตั้งแต

กอนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ตอมาที่ดินทำกินไดรับการ

สืบทอดมรดกหรือบุกเบิกเพิ่มเรื่อยมา จากหลักฐาน

เอกสารชี้ใหเห็นวาการกำหนดเขตอุทยานแหงชาติเกิด

จากความผิดพลาดบกพรองของเจาหนาที่ 

การประกาศเขตอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา ไม

ระบุ ต.ละมอ แตในการกำหนดพื้นที่กลับครอบคลุมวา 

ตำบลละมอ อยูในเขตอุทยานแหงชาติ ซึ่ง ต.ละมอไดแยก

ออกมาจากหมูที่ ๓ ต.กะชอง เมื่อป พ.ศ.๒๔๘๔ แตรัฐ

ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินปาเทือกเขา

บรรทัดในทองที่ ๑๗ ตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง 

และพัทลุงใหเปนอุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๒๕ 

ดังนั้นการประกาศเขตอุทยานแหงชาติเขาปู-เขา

ยา ทับที่ทำกินของราษฎร การแจงความดำเนินคดี การมี

คำสั่งใหทำลายอาสิน การเรียกคาเสียหายทางแพง และ

การมีคำสั่งใหชะลอการรับเงินจากสำนักงานกองทุน

สงเคราะหการทำสวนยาง (สกย.) เปนการละเมิดสิทธิ

ราษฎรในตำบลละมอ  

 มาตรการแกไข 

๑. ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ปรับปรุงแผนที่กำหนดแนวเขตอุทยานแหงชาติ

ใหม โดยกันพื้นที่ตำบลละมอออกจากเขตอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา ในแผนที่แนบทายพระราช

กฤษฎีกาฯ ภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแตไดรับรายงานฉบับนี้ 

๒. ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ยกเลิกการดำเนินการใดๆ ทั้งทางอาญาและทาง

แพง รวมทั้งการมีคำสั่งใหทำลายอาสิน 

๓. ใหกองทุนสงเคราะหการทำสวนยางระงับคำสั่งชะลอการรับเงินจากกองทุนสงเคราะหการทำ

สวนยาง ที่มีตอนายเสิด แทนมาก นางเงิน ทองสม และนางมาลี ดำคง โดยทันที นับแตวันที่ไดรับ

รายงานการตรวจสอบฉบับนี้ และทบทวนการดำเนินการใดๆ ในทำนองเดียวกันตอราษฎรรายอื่นๆ ที่มี

ขอเท็จจริงอยางเดียวกัน 

ขอเสนอแนะ 

๑. ใหชุมชนและราษฎรที่มีขอโตแยงแนวเขตอุทยานแหงชาติมีสวนรวมกำหนดแนวเขตอุทยาน

แหงชาต ิดวยการรงัวดัพืน้ทีป่ระกอบกบัหลกัฐานภาพถายทางอากาศและหลกัฐานแวดลอมอืน่ๆ ของชมุชน 

๒. กอนประกาศเขตอุทยานฯ ตองใหราษฎรและชุมชนไดรับรูขอมูลและมีสวนรวมอยางชัดเจน 

รวมทั้งใหกำหนดระยะเวลาและกระบวนการคัดคานการประกาศเขตอุทยานแหงชาติของชุมชนใหชัดเจน 

และใหปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ ใหรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากร 

๓. ใหราษฎรสามารถโคนตนยางเกาเพื่อปลูกยางใหมทดแทนในแปลงที่ดินทำกินแตเดิมได 

เนื่องจากเปนวิถีการทำสวนยางที่มีมาแตดั้งเดิมของภาคใต โดยใหคณะกรรมการชุมชนรวมตรวจสอบ

และกำหนดแผนการจัดการพื้นที่ทำกินและพื้นที่ปาชุมชน เพื่อไมใหมีการตัดโคนไมยางพาราในแปลงที่

บุกรุกใหม  

๙/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๕๔๘/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ 

๒๗ ธ.ค.๒๕๕๐ 

ก ร ณี ถู ก จั บ กุ ม เ รื่ อ ง

บุกรุกปา 

และมีไมหวงหาม 

(นายดวงดี  มลสุ) 

จ.ลำปาง 

มีมติใหยุติการตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ 

เนื่องจากเปนประเด็นเดียวกับการพิจารณาของศาล 

  

* ตารางที่ ๕.๓.๑-๕.๓.๖ มีการปรับปรุงฐานขอมูลเพิ่มเติมจากรายงานการศึกษา ที่มีขอบเขตถึง ๓๐ กันยายน  
๒๕๔๙  ใหสมบูรณขึ้นจนถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดย ยุพยงศ สมหวัง , บก. 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

           ตารางที่ ๕.๓.๑ การประกาศเขตปาทับที่ดินของประชาชน ๑๓  กรณี * 
 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

๖๑๖/๒๕๔๗ 
 

รายงานผลการ 

ตรวจสอบที่  

๒๗๖/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ 

๑๓ ก.ย. ๒๕๕๐ 

กรณีการประกาศเขต

อุทยานเขาปู - เขาย า 

ทับที่ทำกินของราษฎร

ใน  ต.ละมอ  อ.นาโยง  

จ.ตรัง 

ชุมชนในตำบลละมอ ตั้งถิ่นฐานมาอยางนอยตั้งแต

กอนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ตอมาที่ดินทำกินไดรับการ

สืบทอดมรดกหรือบุกเบิกเพิ่มเรื่อยมา จากหลักฐาน

เอกสารชี้ใหเห็นวาการกำหนดเขตอุทยานแหงชาติเกิด

จากความผิดพลาดบกพรองของเจาหนาที่ 

การประกาศเขตอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา ไม

ระบุ ต.ละมอ แตในการกำหนดพื้นที่กลับครอบคลุมวา 

ตำบลละมอ อยูในเขตอุทยานแหงชาติ ซึ่ง ต.ละมอไดแยก

ออกมาจากหมูที่ ๓ ต.กะชอง เมื่อป พ.ศ.๒๔๘๔ แตรัฐ

ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินปาเทือกเขา

บรรทัดในทองที่ ๑๗ ตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง 

และพัทลุงใหเปนอุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๒๕ 

ดังนั้นการประกาศเขตอุทยานแหงชาติเขาปู-เขา

ยา ทับที่ทำกินของราษฎร การแจงความดำเนินคดี การมี

คำสั่งใหทำลายอาสิน การเรียกคาเสียหายทางแพง และ

การมีคำสั่งใหชะลอการรับเงินจากสำนักงานกองทุน

สงเคราะหการทำสวนยาง (สกย.) เปนการละเมิดสิทธิ

ราษฎรในตำบลละมอ  

 มาตรการแกไข 

๑. ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ปรับปรุงแผนที่กำหนดแนวเขตอุทยานแหงชาติ

ใหม โดยกันพื้นที่ตำบลละมอออกจากเขตอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา ในแผนที่แนบทายพระราช

กฤษฎีกาฯ ภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแตไดรับรายงานฉบับนี้ 

๒. ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ยกเลิกการดำเนินการใดๆ ทั้งทางอาญาและทาง

แพง รวมทั้งการมีคำสั่งใหทำลายอาสิน 

๓. ใหกองทุนสงเคราะหการทำสวนยางระงับคำสั่งชะลอการรับเงินจากกองทุนสงเคราะหการทำ

สวนยาง ที่มีตอนายเสิด แทนมาก นางเงิน ทองสม และนางมาลี ดำคง โดยทันที นับแตวันที่ไดรับ

รายงานการตรวจสอบฉบับนี้ และทบทวนการดำเนินการใดๆ ในทำนองเดียวกันตอราษฎรรายอื่นๆ ที่มี

ขอเท็จจริงอยางเดียวกัน 

ขอเสนอแนะ 

๑. ใหชุมชนและราษฎรที่มีขอโตแยงแนวเขตอุทยานแหงชาติมีสวนรวมกำหนดแนวเขตอุทยาน

แหงชาต ิดวยการรงัวดัพืน้ทีป่ระกอบกบัหลกัฐานภาพถายทางอากาศและหลกัฐานแวดลอมอืน่ๆ ของชมุชน 

๒. กอนประกาศเขตอุทยานฯ ตองใหราษฎรและชุมชนไดรับรูขอมูลและมีสวนรวมอยางชัดเจน 

รวมทั้งใหกำหนดระยะเวลาและกระบวนการคัดคานการประกาศเขตอุทยานแหงชาติของชุมชนใหชัดเจน 

และใหปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ ใหรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากร 

๓. ใหราษฎรสามารถโคนตนยางเกาเพื่อปลูกยางใหมทดแทนในแปลงที่ดินทำกินแตเดิมได 

เนื่องจากเปนวิถีการทำสวนยางที่มีมาแตดั้งเดิมของภาคใต โดยใหคณะกรรมการชุมชนรวมตรวจสอบ

และกำหนดแผนการจัดการพื้นที่ทำกินและพื้นที่ปาชุมชน เพื่อไมใหมีการตัดโคนไมยางพาราในแปลงที่

บุกรุกใหม  

๙/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๕๔๘/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ 

๒๗ ธ.ค.๒๕๕๐ 

ก ร ณี ถู ก จั บ กุ ม เ รื่ อ ง

บุกรุกปา 

และมีไมหวงหาม 

(นายดวงดี  มลสุ) 

จ.ลำปาง 

มีมติใหยุติการตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ 

เนื่องจากเปนประเด็นเดียวกับการพิจารณาของศาล 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

๕๕/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๕๙/๒๖๔๙ 

ลงวันที่ 

๒๘ ก.ย.๒๕๔๙ 

กรณีอุทยานแหงชาติ    

พุเตยทับซอนที่ทำกิน 

และมีการจับกุมราษฏร 

บานหวยหินดำ  

ต.วังยาว  

อ.ดานชาง   

จ.สุพรรณบุรี 

๑) การประกาศเขตอุทยานแหงชาติทับที่ทำกิน

ของราษฎรชาวกะเหรี่ยงบานหวยหินดำ เปนการกระทำที่

ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปน

อยูและการทำมาหากินของราษฎร  

๒) การตั้งอุทยานแหงชาติพุเตยทับซอนที่ทำกิน

เดิมของราษฎรจึงเปนการกระทำที่ละเมิดตอบทบัญญัติ

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ 

มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง 

       

 มาตรการแกไข 

๑. ใหคณะกรรมการอุทยานแหงชาติเพิกถอนแนวเขตที่ทับซอนที่ทำกินเดิม 

๒. ในระหวางดำเนินการแกปญหา ใหหนวยงานที่เกี่ยวของผอนผันใหประชาชนทำกินไปกอน และ 

จัดหาพื้นที่ทำกินใหเพียงพอ 

๓. กรณีจำเปนที่ตองประกาศอุทยานฯ ทับที่ทำกิน ตองใหประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินการ  

ขอเสนอแนะ 

๑. ในการประกาศพื้นที่ใดใหเปนเขตอุทยานแหงชาติ ควรมีการศึกษาขอมูลผลกระทบที่ชัดเจน

กอนวามีผลกระทบตอวิถีชีวิตของราษฎรหรือไม ไมควรประกาศเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติทับที่ทำกินของ

ราษฎรที่ตั้งถิ่นฐานมานาน 

๒. ในกรณีที่จำเปนที่สุดที่ตองประกาศเขตอุทยานแหงชาติทับที่ทำกินของราษฎร ภาครัฐตองมี

กระบวนการที่ทำใหราษฎรในพื้นที่มีสวนในการกำหนดขอตกลงรวมกัน เพื่อหาพื้นที่ทำกินใหมที่เหมาะสม 

และภาครัฐควรปฏิบัติอยางเรงดวน   

๓. รัฐตองกำชับใหหนวยงานของรัฐเคารพตอภูมิปญญาชาวบาน และจารีตประเพณีและตลอดจน

การออกกฎหมายรับรองสิทธิชุมชน และระบบกรรมสิทธิ์รวมของชุมชน ที่ชุมชนดูแลจัดการที่ทำกินและ

การใชประโยชนรวมกันตามจารีตประเพณี 

๑๐๗/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๓๕๔/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ 

๒๑ ก.ย. ๒๕๕๐ 

กรณีการประกาศเขต

อุทยานแหงชาติเขาปู-

เขายาทับที่ทำกินของ

ราษฎรใน ต.ลำสินธุ    

กิ่ง อ.ศรีนครินทร           

จ.พัทลุง 

๑) การประกาศเขตอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา

ทับที่ทำกินของราษฎรใน ต.ลำสินธุ เปนการละเมิดสิทธิใน

ทรัพยสินของผูรอง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๘ 

๒) การแกไขปญหาที่ลาชาของหนวยงานราชการ

ที่เกี่ยวของเปนการกระทำที่ไมเปนธรรมตอผูรอง ตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา 

๖๑ 

 มาตรการแกไข 

๑. ใหเจาหนาที่ชะลอการดำเนินคดีและยุติการดำเนินการใดๆ ที่สรางความขัดแยงระหวางรัฐกับ

ราษฎรเพิ่มขึ้นอีก และผอนผันใหราษฎรที่ทำกินอยูเดิมจนกวากระบวนการแกไขปญหาจะแลวเสร็จ 

๒. ใหกรมอุทยานแหงชาติฯ ตั้งคณะกรรมการโดยมีราษฎรในพื้นที่มีสวนรวมในการจัดทำแนว

เขตระหวางเขตอุทยานแหงชาติกับที่ดินของผูรองใหชัดเจนโดยเรงดวนภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแตวันที่ได

รับรายงานฉบับนี้ และดำเนินการเรงรัดการพิสูจนสิทธิโดยใหชุมชนมีสวนรวม ภายใน ๑๒๐ วัน หลังจาก

การจัดทำแนวเขต 

ขอเสนอแนะ 

๑. ควรปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ ในเรื่องกระบวนการกำหนด

และแกไขแนวเขตอุทยานแหงชาติ ควรกำหนดใหราษฎรมีสวนรวมในกระบวนการดังกลาว โดยใหมีการ

รังวัดพื้นที่ และกำหนดเวลาใหราษฎรและชุมชนคัดคานการประกาศเขตอุทยานแหงชาติ 

๒. ใหคณะรัฐมนตรีมีมติผอนผันใหประชาชนสามารถตัดโคนยางพาราเกาที่หมดอายุเพื่อปลูกยาง

พาราใหมทดแทนในแปลงที่ดินทำกินเดิมได ทั้งนี้ในขอบเขตทั่วประเทศเพราะเปนปญหารวมกัน 

๓. ควรมีมาตรการชวยเหลือราษฎรผูไมมีที่ดินทำกินและไดครอบครองทำประโยชนภายหลังการ

ประกาศเขตอุทยานแหงชาติ โดยจัดสรรที่ดินทำกินใหตามความเหมาะสม 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

๕๕/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๕๙/๒๖๔๙ 

ลงวันที่ 

๒๘ ก.ย.๒๕๔๙ 

กรณีอุทยานแหงชาติ    

พุเตยทับซอนที่ทำกิน 

และมีการจับกุมราษฏร 

บานหวยหินดำ  

ต.วังยาว  

อ.ดานชาง   

จ.สุพรรณบุรี 

๑) การประกาศเขตอุทยานแหงชาติทับที่ทำกิน

ของราษฎรชาวกะเหรี่ยงบานหวยหินดำ เปนการกระทำที่

ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปน

อยูและการทำมาหากินของราษฎร  

๒) การตั้งอุทยานแหงชาติพุเตยทับซอนที่ทำกิน

เดิมของราษฎรจึงเปนการกระทำที่ละเมิดตอบทบัญญัติ

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ 

มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง 

       

 มาตรการแกไข 

๑. ใหคณะกรรมการอุทยานแหงชาติเพิกถอนแนวเขตที่ทับซอนที่ทำกินเดิม 

๒. ในระหวางดำเนินการแกปญหา ใหหนวยงานที่เกี่ยวของผอนผันใหประชาชนทำกินไปกอน และ 

จัดหาพื้นที่ทำกินใหเพียงพอ 

๓. กรณีจำเปนที่ตองประกาศอุทยานฯ ทับที่ทำกิน ตองใหประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินการ  

ขอเสนอแนะ 

๑. ในการประกาศพื้นที่ใดใหเปนเขตอุทยานแหงชาติ ควรมีการศึกษาขอมูลผลกระทบที่ชัดเจน

กอนวามีผลกระทบตอวิถีชีวิตของราษฎรหรือไม ไมควรประกาศเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติทับที่ทำกินของ

ราษฎรที่ตั้งถิ่นฐานมานาน 

๒. ในกรณีที่จำเปนที่สุดที่ตองประกาศเขตอุทยานแหงชาติทับที่ทำกินของราษฎร ภาครัฐตองมี

กระบวนการที่ทำใหราษฎรในพื้นที่มีสวนในการกำหนดขอตกลงรวมกัน เพื่อหาพื้นที่ทำกินใหมที่เหมาะสม 

และภาครัฐควรปฏิบัติอยางเรงดวน   

๓. รัฐตองกำชับใหหนวยงานของรัฐเคารพตอภูมิปญญาชาวบาน และจารีตประเพณีและตลอดจน

การออกกฎหมายรับรองสิทธิชุมชน และระบบกรรมสิทธิ์รวมของชุมชน ที่ชุมชนดูแลจัดการที่ทำกินและ

การใชประโยชนรวมกันตามจารีตประเพณี 

๑๐๗/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๓๕๔/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ 

๒๑ ก.ย. ๒๕๕๐ 

กรณีการประกาศเขต

อุทยานแหงชาติเขาปู-

เขายาทับที่ทำกินของ

ราษฎรใน ต.ลำสินธุ    

กิ่ง อ.ศรีนครินทร           

จ.พัทลุง 

๑) การประกาศเขตอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา

ทับที่ทำกินของราษฎรใน ต.ลำสินธุ เปนการละเมิดสิทธิใน

ทรัพยสินของผูรอง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๘ 

๒) การแกไขปญหาที่ลาชาของหนวยงานราชการ

ที่เกี่ยวของเปนการกระทำที่ไมเปนธรรมตอผูรอง ตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา 

๖๑ 

 มาตรการแกไข 

๑. ใหเจาหนาที่ชะลอการดำเนินคดีและยุติการดำเนินการใดๆ ที่สรางความขัดแยงระหวางรัฐกับ

ราษฎรเพิ่มขึ้นอีก และผอนผันใหราษฎรที่ทำกินอยูเดิมจนกวากระบวนการแกไขปญหาจะแลวเสร็จ 

๒. ใหกรมอุทยานแหงชาติฯ ตั้งคณะกรรมการโดยมีราษฎรในพื้นที่มีสวนรวมในการจัดทำแนว

เขตระหวางเขตอุทยานแหงชาติกับที่ดินของผูรองใหชัดเจนโดยเรงดวนภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแตวันที่ได

รับรายงานฉบับนี้ และดำเนินการเรงรัดการพิสูจนสิทธิโดยใหชุมชนมีสวนรวม ภายใน ๑๒๐ วัน หลังจาก

การจัดทำแนวเขต 

ขอเสนอแนะ 

๑. ควรปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ ในเรื่องกระบวนการกำหนด

และแกไขแนวเขตอุทยานแหงชาติ ควรกำหนดใหราษฎรมีสวนรวมในกระบวนการดังกลาว โดยใหมีการ

รังวัดพื้นที่ และกำหนดเวลาใหราษฎรและชุมชนคัดคานการประกาศเขตอุทยานแหงชาติ 

๒. ใหคณะรัฐมนตรีมีมติผอนผันใหประชาชนสามารถตัดโคนยางพาราเกาที่หมดอายุเพื่อปลูกยาง

พาราใหมทดแทนในแปลงที่ดินทำกินเดิมได ทั้งนี้ในขอบเขตทั่วประเทศเพราะเปนปญหารวมกัน 

๓. ควรมีมาตรการชวยเหลือราษฎรผูไมมีที่ดินทำกินและไดครอบครองทำประโยชนภายหลังการ

ประกาศเขตอุทยานแหงชาติ โดยจัดสรรที่ดินทำกินใหตามความเหมาะสม 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

๒๗๑/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๑๒๖/๒๕๔๙ 

ลงวันที่  

๒๙ ธ.ค ๒๕๔๙ 

 

สิทธิในทรัพยสิน กรณี

สำนักงานที่ดินจังหวัด

กระบี่ยกเลิกการออก 

น.ส.๓ ก. ใหกับผูรอง

โดยไมเปนธรรม  

(นายสมูด บุตรสัน และ 

นางสุพรรณ กุลชั่ง) 

การที่เจาพนักงานที่ดินมีคำสั่งไมออก น.ส.๓ ก. 

นั้น เปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินของผูรอง ตามมาตรา 

๔๘ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐  

และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม 

และวัฒนธรรม ที่ประเทศไทยลงนามเปนภาคีเมื่อวันที่ ๕ 

ธันวาคม ๒๕๔๒ ขอ ๒ การกระทำของเจาพนักงานที่ดิน

เปนการกระทำที่ไมเปนธรรมตอผูรองฯ เนื่องจากผูที่อยูใน

ชุมชนเดียวกันไดรับเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมาย

ที่ดินไปแลว 

 

 มาตรการแกไข 

๑. ใหกระทรวงมหาดไทยสั่งการใหสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ยกเลิกคำสั่งสำนักงานที่ดิน

จงัหวดักระบี ่ที ่๒๖/๒๕๔๘  ลงวนัที ่๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ ภายใน ๓๐ วนั นบัแตวนัทีไ่ดรบัรายงานฉบบันี้ 

๒. ใหดำเนินการออกเอกสารสิทธิ น.ส. ๓ ก. ใหแกนางสุพรรณ กุลชั่ง ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่

ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๓.  ใหกรมปาไมดำเนินการปรับปรุงแนวเขตปาในพื้นที่ดังกลาวใหชัดเจนและสอดคลองกับความ

เปนจริง ใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

ขอเสนอแนะ 

๑. รัฐตองมีนโยบายเรงรัดในการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินใหแกประชาชนที่ได

ครอบครองและทำประโยชนมาอยางตอเนื่อง โดยมีเอกสารทางราชการประเภทตางๆ เชน ส.ค.๑ ใบจอง 

ใบเหยยีบยำ่ เปนตน หากมขีอขดัแยงกใ็หคำนงึถงึการครอบครองทำประโยชนตามจารตีประเพณใีนทองถิน่นัน้ 

๒. ใหรัฐบาลทบทวนเขตพื้นที่ปาคุมครองที่ไมมีสภาพปาสมบูรณและมีการครอบครองที่ดินทำ

ประโยชนของชุมชนและบุคคลมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ใหรับรองสิทธิทำกินและที่อยูอาศัยของ

ชุมชนโดยรวมกับชุมชนในการจัดการพื้นที่ดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่ปาและ

พื้นที่สาธารณประโยชน 

๓. เนื่องจากการประกาศเขตปาคุมครองไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและเกิดกรณีพิพาท

ทั่วประเทศในพื้นที่ดังกลาวมายาวนาน รัฐจึงควรมีนโยบายเรงดวนในการรับรองสิทธิทำกินและที่อยู

อาศัยใหแกราษฎร เพื่อเปนการแกไขปญหาในเขตปาคุมครองดังกลาว  

๑๒๘/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๕๔๙/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ 

๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๐ 

กรณีถูกเจาหนาที่ของ

รัฐเลือกปฏิบัติ ในการ

จับกุมเรื่องที่ดินในเขต

ปาสงวนแหงชาตนิำ้หนาว  

จ.เพชรบูรณ 

มีมติใหยุติการตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ 

  

 

๑๕๕/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๓๓/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ 

๑๕ มี.ค. ๒๕๕๐ 

กรณีการประกาศขยาย

เขตอุทยานแหงชาติเขา

สามรอยยอด ทับซอน

ที่ดินประชาชน 

จ. ประจวบคีรีขันธ 

 ๑) การออกพระราชกฤษฎีกาขยายเขตอุทยาน

แหงชาติเขาสามรอยยอด ในป พ.ศ.๒๕๒๕ ไมสอดคลอง

กับขอเท็จจริง และไมดำเนินการสำรวจพื้นที่กอนการ

ประกาศ ตลอดจนไมยอมใหชาวบานที่มีสวนไดสวนเสีย

และไดรับผลกระทบ มีสวนรวมในการดำเนินการเปนการ

ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน 

 มาตรการการแกไข 

๑. ใหคณะกรรมการอำนวยการแกไขปญหา “กรณีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอดประกาศขยาย

แนวเขตอุทยานทับที่ทำกินของชาวบาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ” ซึ่งแตงตั้งโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ประกอบดวยตัวแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ และชาวบานในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบรวมกันดำเนินการ

แกไขปญหา ตลอดจนปรับปรุงแนวเขตและจัดทำแผนที่แนบทาย และนำเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไขปญหา ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

๒๗๑/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๑๒๖/๒๕๔๙ 

ลงวันที่  

๒๙ ธ.ค ๒๕๔๙ 

 

สิทธิในทรัพยสิน กรณี

สำนักงานที่ดินจังหวัด

กระบี่ยกเลิกการออก 

น.ส.๓ ก. ใหกับผูรอง

โดยไมเปนธรรม  

(นายสมูด บุตรสัน และ 

นางสุพรรณ กุลชั่ง) 

การที่เจาพนักงานที่ดินมีคำสั่งไมออก น.ส.๓ ก. 

นั้น เปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินของผูรอง ตามมาตรา 

๔๘ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐  

และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม 

และวัฒนธรรม ที่ประเทศไทยลงนามเปนภาคีเมื่อวันที่ ๕ 

ธันวาคม ๒๕๔๒ ขอ ๒ การกระทำของเจาพนักงานที่ดิน

เปนการกระทำที่ไมเปนธรรมตอผูรองฯ เนื่องจากผูที่อยูใน

ชุมชนเดียวกันไดรับเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมาย

ที่ดินไปแลว 

 

 มาตรการแกไข 

๑. ใหกระทรวงมหาดไทยสั่งการใหสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ยกเลิกคำสั่งสำนักงานที่ดิน

จงัหวดักระบี ่ที ่๒๖/๒๕๔๘  ลงวนัที ่๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ ภายใน ๓๐ วนั นบัแตวนัทีไ่ดรบัรายงานฉบบันี้ 

๒. ใหดำเนินการออกเอกสารสิทธิ น.ส. ๓ ก. ใหแกนางสุพรรณ กุลชั่ง ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่

ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๓.  ใหกรมปาไมดำเนินการปรับปรุงแนวเขตปาในพื้นที่ดังกลาวใหชัดเจนและสอดคลองกับความ

เปนจริง ใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

ขอเสนอแนะ 

๑. รัฐตองมีนโยบายเรงรัดในการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินใหแกประชาชนที่ได

ครอบครองและทำประโยชนมาอยางตอเนื่อง โดยมีเอกสารทางราชการประเภทตางๆ เชน ส.ค.๑ ใบจอง 

ใบเหยยีบยำ่ เปนตน หากมขีอขดัแยงกใ็หคำนงึถงึการครอบครองทำประโยชนตามจารตีประเพณใีนทองถิน่นัน้ 

๒. ใหรัฐบาลทบทวนเขตพื้นที่ปาคุมครองที่ไมมีสภาพปาสมบูรณและมีการครอบครองที่ดินทำ

ประโยชนของชุมชนและบุคคลมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ใหรับรองสิทธิทำกินและที่อยูอาศัยของ

ชุมชนโดยรวมกับชุมชนในการจัดการพื้นที่ดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่ปาและ

พื้นที่สาธารณประโยชน 

๓. เนื่องจากการประกาศเขตปาคุมครองไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและเกิดกรณีพิพาท

ทั่วประเทศในพื้นที่ดังกลาวมายาวนาน รัฐจึงควรมีนโยบายเรงดวนในการรับรองสิทธิทำกินและที่อยู

อาศัยใหแกราษฎร เพื่อเปนการแกไขปญหาในเขตปาคุมครองดังกลาว  

๑๒๘/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๕๔๙/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ 

๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๐ 

กรณีถูกเจาหนาที่ของ

รัฐเลือกปฏิบัติ ในการ

จับกุมเรื่องที่ดินในเขต

ปาสงวนแหงชาตนิำ้หนาว  

จ.เพชรบูรณ 

มีมติใหยุติการตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ 

  

 

๑๕๕/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๓๓/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ 

๑๕ มี.ค. ๒๕๕๐ 

กรณีการประกาศขยาย

เขตอุทยานแหงชาติเขา

สามรอยยอด ทับซอน

ที่ดินประชาชน 

จ. ประจวบคีรีขันธ 

 ๑) การออกพระราชกฤษฎีกาขยายเขตอุทยาน

แหงชาติเขาสามรอยยอด ในป พ.ศ.๒๕๒๕ ไมสอดคลอง

กับขอเท็จจริง และไมดำเนินการสำรวจพื้นที่กอนการ

ประกาศ ตลอดจนไมยอมใหชาวบานที่มีสวนไดสวนเสีย

และไดรับผลกระทบ มีสวนรวมในการดำเนินการเปนการ

ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน 

 มาตรการการแกไข 

๑. ใหคณะกรรมการอำนวยการแกไขปญหา “กรณีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอดประกาศขยาย

แนวเขตอุทยานทับที่ทำกินของชาวบาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ” ซึ่งแตงตั้งโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ประกอบดวยตัวแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ และชาวบานในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบรวมกันดำเนินการ

แกไขปญหา ตลอดจนปรับปรุงแนวเขตและจัดทำแผนที่แนบทาย และนำเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไขปญหา ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

  ๒) การดำเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงแนวเขต

อุทยานฯ ที่ลาชากวา ๒๐ ป ตลอดจนการคุกคามชาวบาน

ดวยวิธีตางๆ เปนการกระทำที่ละเมิดตอสิทธิของชุมชน

อยางชัดเจน  

 ๒. ใหคณะกรรมการอุทยานแหงชาติดำเนินการแกไขเพื่อแกไขแนวเขตอุทยานแหงชาติเขาสาม

รอยยอด  ภายใน ๓๐ วัน  นับแตไดรับรายงานฉบับนี้ 

๓. ใหจังหวัดประจวบคีรีขันธ ฝายปกครองในพื้นที่ องคการปกครองสวนทองถิ่น และองคกร

พัฒนาเอกชนในพื้นที่ รวมกันชี้แจงแนวทางการแกไขปญหา เพื่อลดแรงกดดันของชาวบานที่ไดรับผล

กระทบ และปองกันมิใหเกิดความขัดแยงรุนแรงขึ้นในอนาคต 

ขอเสนอแนะ 

๑. การประกาศใหพื้นที่ใดใหเปนเขตอุทยานแหงชาติ หรือเขตที่ตองสงวนหวงหามไวตามกฎหมาย  

ควรมีการศึกษาขอมูล และผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชุมชนในพื้นที่อยางชัดเจน  

๒. ในการดำเนินการใดๆ ของรัฐที่มีผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวบาน ตองใชกระบวนการมีสวน

รวมหลายฝาย รวมทั้งชาวบานที่ไดรับผลกระทบ โดยกระบวนการมีสวนรวมตองดำเนินการอยางโปรงใส   

๓. รัฐตองดำเนินการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่องปาไมและอุทยานแหงชาติใหสอดคลอง

กับรัฐธรรมนูญ 

๔. ในระหวางการดำเนินการแกไขปญหาพื้นที่ใดๆ ตองยุติการจับกุม ขมขูคุกคามชาวบานที่ไดรับ

ผลกระทบ รวมทัง้ยตุกิารดำเนนิการใดๆ อนัอาจจะกอใหเกดิความขดัแยงระหวางชาวบานกบัทางราชการ 

๓๕๔/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ 

ตรวจสอบที่ 

๒๙๓/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ 

๑๔ ก.ย. ๒๕๕๐ 

กรณี เขตป า ไม ถาวร 

เขตปาสงวนแหงชาติ

และเขตอุทยานแหงชาติ 

ทับที่ดินทำกินของชาว

บาน ต.แมแรม  

อ.แมริม 

จ.เชียงใหม 

 

มีมติใหยุติการตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ 

 ขอสังเกตจากการยุติเรื่อง 

ในบันทึกการประชุมของคณะอนุกรรมการจำแนกประเภทที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๐๘ วันที่ ๒๘ 

มกราคม ๒๕๐๘ ณ หองประชุมกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ วาระที่ ๓.๑.๘ เปนการพิจารณาจำแนก

ที่ดินบริเวณปาแมริมแปลง ๑ 

“ตามรายงานการสำรวจวาเปนปาอยูในระหวางดำเนินการสงวน คลุมพื้นที่ ๒ อำเภอคือ อำเภอ

แมริม  และอำเภอแมแตง  ตั้งอยูในทองที่ตำบลแมแรม-ขี้เหล็ก-สันโปง อำเภอแมริม และตำบลสันปาตอง  

อำเภอแมแตง สำรวจไดเนื้อที่ประมาณ ๒๐๔.๕๗๐ ตาราง กม. มีผูถือครองอยูกอนการสำรวจ ๗๗ แหง 

เนื้อที่ประมาณ ๘,๐๘๐ ตาราง กม. คงเหลือเนื้อที่ไมมีผูถือครองประมาณ ๑๙๖,๔๙๐ ตาราง กม. 

คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นวา ปาแปลงนี้เปนปาตนน้ำลำธาร และสภาพปายังสมบูรณ ควร

สงวนไวเปนปาไมทั้งแปลง สวนที่ดินที่ขอจำแนกออกเปนที่จัดสรรฯ ปรากฏวาเปนที่ดินที่อยูติดกับที่กรม

ปาไมไดปลูกสวนสักอยูในขณะนี้ และปาไมเขตเชียงใหมไดมีหนังสือคัดคานไปยังผูวาราชการจังหวัด

เชียงใหม ตามหนังสือที่ กษ.๐๗๐๗/(ชม.)/๑๗๓๙ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๗ ซึ่งผูแทนกระทรวง

เกษตรไดสำเนาตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดวย จึงไมควรอนุมัติ” 

คณะกรรมการจำแนกที่ดินในป ๒๕๐๘ ยอมรับวา มีชาวบานอยูในพื้นที่ดังกลาวมากอนที่จะ

กำหนดใหเปนเขตปาในเวลานั้น ตอมาเมื่อมีมติ ครม. ในป ๒๕๐๙ เห็นชอบกับขอเสนอของคณะ

กรรมการจำแนกที่ดิน ก็ไมมีมาตรการหรือแนวทางใดๆ ในการดำเนินการแกไขปญหาพื้นที่ที่ชาวบานอยู

มากอนการกำหนดปา ชาวบานไดครอบครองทำประโยชนในพื้นที่ดังกลาวมาอยางตอเนื่อง และมีการ

เปลี่ยนแปลงผูครอบครอง โดยไมมีผูใดทราบแนวเขตปาตามมติ ครม. ป ๒๕๐๙ จนทำใหเกิดกรณีพิพาท

แนวเขตดังกลาวถึงปจจุบัน 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

  ๒) การดำเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงแนวเขต

อุทยานฯ ที่ลาชากวา ๒๐ ป ตลอดจนการคุกคามชาวบาน

ดวยวิธีตางๆ เปนการกระทำที่ละเมิดตอสิทธิของชุมชน

อยางชัดเจน  

 ๒. ใหคณะกรรมการอุทยานแหงชาติดำเนินการแกไขเพื่อแกไขแนวเขตอุทยานแหงชาติเขาสาม

รอยยอด  ภายใน ๓๐ วัน  นับแตไดรับรายงานฉบับนี้ 

๓. ใหจังหวัดประจวบคีรีขันธ ฝายปกครองในพื้นที่ องคการปกครองสวนทองถิ่น และองคกร

พัฒนาเอกชนในพื้นที่ รวมกันชี้แจงแนวทางการแกไขปญหา เพื่อลดแรงกดดันของชาวบานที่ไดรับผล

กระทบ และปองกันมิใหเกิดความขัดแยงรุนแรงขึ้นในอนาคต 

ขอเสนอแนะ 

๑. การประกาศใหพื้นที่ใดใหเปนเขตอุทยานแหงชาติ หรือเขตที่ตองสงวนหวงหามไวตามกฎหมาย  

ควรมีการศึกษาขอมูล และผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชุมชนในพื้นที่อยางชัดเจน  

๒. ในการดำเนินการใดๆ ของรัฐที่มีผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวบาน ตองใชกระบวนการมีสวน

รวมหลายฝาย รวมทั้งชาวบานที่ไดรับผลกระทบ โดยกระบวนการมีสวนรวมตองดำเนินการอยางโปรงใส   

๓. รัฐตองดำเนินการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่องปาไมและอุทยานแหงชาติใหสอดคลอง

กับรัฐธรรมนูญ 

๔. ในระหวางการดำเนินการแกไขปญหาพื้นที่ใดๆ ตองยุติการจับกุม ขมขูคุกคามชาวบานที่ไดรับ

ผลกระทบ รวมทัง้ยตุกิารดำเนนิการใดๆ อนัอาจจะกอใหเกดิความขดัแยงระหวางชาวบานกบัทางราชการ 

๓๕๔/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ 

ตรวจสอบที่ 

๒๙๓/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ 

๑๔ ก.ย. ๒๕๕๐ 

กรณี เขตป า ไม ถาวร 

เขตปาสงวนแหงชาติ

และเขตอุทยานแหงชาติ 

ทับที่ดินทำกินของชาว

บาน ต.แมแรม  

อ.แมริม 

จ.เชียงใหม 

 

มีมติใหยุติการตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ 

 ขอสังเกตจากการยุติเรื่อง 

ในบันทึกการประชุมของคณะอนุกรรมการจำแนกประเภทที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๐๘ วันที่ ๒๘ 

มกราคม ๒๕๐๘ ณ หองประชุมกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ วาระที่ ๓.๑.๘ เปนการพิจารณาจำแนก

ที่ดินบริเวณปาแมริมแปลง ๑ 

“ตามรายงานการสำรวจวาเปนปาอยูในระหวางดำเนินการสงวน คลุมพื้นที่ ๒ อำเภอคือ อำเภอ

แมริม  และอำเภอแมแตง  ตั้งอยูในทองที่ตำบลแมแรม-ขี้เหล็ก-สันโปง อำเภอแมริม และตำบลสันปาตอง  

อำเภอแมแตง สำรวจไดเนื้อที่ประมาณ ๒๐๔.๕๗๐ ตาราง กม. มีผูถือครองอยูกอนการสำรวจ ๗๗ แหง 

เนื้อที่ประมาณ ๘,๐๘๐ ตาราง กม. คงเหลือเนื้อที่ไมมีผูถือครองประมาณ ๑๙๖,๔๙๐ ตาราง กม. 

คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นวา ปาแปลงนี้เปนปาตนน้ำลำธาร และสภาพปายังสมบูรณ ควร

สงวนไวเปนปาไมทั้งแปลง สวนที่ดินที่ขอจำแนกออกเปนที่จัดสรรฯ ปรากฏวาเปนที่ดินที่อยูติดกับที่กรม

ปาไมไดปลูกสวนสักอยูในขณะนี้ และปาไมเขตเชียงใหมไดมีหนังสือคัดคานไปยังผูวาราชการจังหวัด

เชียงใหม ตามหนังสือที่ กษ.๐๗๐๗/(ชม.)/๑๗๓๙ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๗ ซึ่งผูแทนกระทรวง

เกษตรไดสำเนาตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดวย จึงไมควรอนุมัติ” 

คณะกรรมการจำแนกที่ดินในป ๒๕๐๘ ยอมรับวา มีชาวบานอยูในพื้นที่ดังกลาวมากอนที่จะ

กำหนดใหเปนเขตปาในเวลานั้น ตอมาเมื่อมีมติ ครม. ในป ๒๕๐๙ เห็นชอบกับขอเสนอของคณะ

กรรมการจำแนกที่ดิน ก็ไมมีมาตรการหรือแนวทางใดๆ ในการดำเนินการแกไขปญหาพื้นที่ที่ชาวบานอยู

มากอนการกำหนดปา ชาวบานไดครอบครองทำประโยชนในพื้นที่ดังกลาวมาอยางตอเนื่อง และมีการ

เปลี่ยนแปลงผูครอบครอง โดยไมมีผูใดทราบแนวเขตปาตามมติ ครม. ป ๒๕๐๙ จนทำใหเกิดกรณีพิพาท

แนวเขตดังกลาวถึงปจจุบัน 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

๕๙๑/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ต ร ว จ ส อ บ ที่ 

๒๘๓/ 

๒๕๕๐ 

ลงวันที่ 

๑๓ ก.ย. ๒๕๕๐ 

กรณีการประกาศเขตปา

สงวนแหงชาติทับที่ดิน

ทำกิน  ต.ตำตัว   

อ.ตะกั่วปา จ.พังงา 

ราษฎรบานบางปริกตั้งฐานที่อยูชุมชนมาตั้งแต

กอนประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ มีหลักฐานการทำสวน

ยางพารา ดังนั้นการประกาศเขตปาสงวนแหงชาติจึงเปน 

การละเมิดสิทธิในที่ดินของชุมชน และตอมาเมื่อราษฎรได

รับความเดือดรอนจากการถูกจับกุม เนื่องจากรัฐบาลไม

เรงรัดแกไขปญหาการประกาศเขตปาสงวนแหงชาติทับที่

ดินทำกิน จึงเปนการกระทำที่ไมเปนธรรมตอราษฎร ซึ่ง

เปนการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ (บังคับใช

อยูในขณะรองเรียน) มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๘ 

 มาตรการการแกไข 

๑. ใหพิจารณาผอนผันใหผูรองสามารถตัดโคนตนยางเกาเพื่อปลูกตนยางใหมทดแทนในแปลง

ที่ดินทำกินเดิมได เนื่องจากเปนวิถีการทำสวนยางที่มีมาแตดั้งเดิมของภาคใต โดยใหคณะกรรมการ

ชุมชนรวมตรวจสอบและกำหนดแผนการจัดการพื้นที่ทำกินและพื้นที่ปาชุมชน เพื่อควบคุมไมใหมีการ

บุกรุกพื้นที่ใหม ภายใน ๑๒๐ วัน  หลังจากการจัดทำแนวเขต 

๒. ใหดำเนินการจัดทำแนวเขตระหวางเขตปาสงวนแหงชาติกับที่ดินของผูรองใหชัดเจนโดยเรงดวน 

ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ และดำเนินการเรงรัดการพิสูจนสิทธิโดยใหชุมชนมี

สวนรวมภายใน ๑๒๐ วัน  หลังจากการจัดทำแนวเขต 

๓. ใหยุติการจับกุมดำเนินคดี  และผอนผันใหราษฎรทำกินจนกวาการแกไขปญหาจะแลวเสร็จ  

ขอเสนอแนะ 

๑. ใหชุมชนและราษฎรมีสวนรวมในการประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ โดยใหมีการรังวัดพื้นที่

ประกอบกับหลักฐานภาพถายทางอากาศ  รวมทั้งหลักฐานอื่นๆ และประวัติการทำกินของชุมชน 

๒. ใหปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ โดยใหรับรองสิทธิชุมชนในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

๖๐๗/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๕๖/๒๕๔๙ 

ลงวันที่  

๒๙  ก.ย. ๔๙ 

กรณีการละเมิดสิทธิใน

ทรัพยสินกรณีชาวบาน

ตำบลสะแกราช   

อ.ปกธงชัย 

จ.นครราชสีมา 

๑) ผูรองไดทำครอบครองและทำประโยชนในพื้นที่

จริง โดยมีหลักฐานการเสียภาษีตั้งแตป พ.ศ.๒๕๑๖ 

สอดคลองกับคณะกรรมการจำแนกที่ดิน ประชุมครั้งที่ ๒/

๒๕๓๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๔ และบันทึก

ขอความจากสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 

๒ กันยายน ๒๕๓๖ และการที่กรมปาไม ไมดำเนินการ

เรงรัดรับรองสิทธิทำกินของผูรองเปนการละเมิดสิทธิหรือ

เปนการกระทำที่ไมเปนธรรมและละเมิดสิทธิในทรัพยสิน

ของผูรอง 

๒) กสม. จึงมีมติวาการออกประกาศจังหวัด

นครราชสีมา โดยไมคำนึงถึงผลการตรวจสอบแกไขปญหา

ตั้งแตดั้งเดิม จึงเปนการกระทำที่ไมเปนธรรมและละเมิด

ตอสิทธิที่ทำกินของผูรองและพวกตามรัฐธรรมนูญมาตรา 

๔๘ แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐  

 

 มาตรการแกไข 

๑. จังหวัดนครราชสีมาตองยกเลิกประกาศจังหวัดเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ ทันทีที่ไดรับ

รายงานฉบับนี้ 

๒. กรมปาไมตองผอนผันใหผูรองและพวกทำประโยชนในพื้นที่ไดตั้งแตฤดูกาลผลิตนี้เปนตนไป 

๓. กรมปาไมตองเรงรัดสงมอบพื้นที่พิพาทใหกรมที่ดินและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร-

กรรม นำไปจัดสรรใหกับผูรองและพวกใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๔. กรมที่ดินและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตองดำเนินการจัดสรรพื้นที่และออก

เอกสารสิทธิใหแกผูรองและพวกใหแลวเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน  นับตั้งแตไดรับมอบพื้นที่จากกรมปาไม  

ขอเสนอแนะ 

๑. รัฐบาลตองเรงรัดดำเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

นิยามเรื่อง “ปา” ในใหเปนไปตามกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวของกับเรื่องปาไมและสอดคลองกับความเปนจริง 

๒. การแกไขปญหาที่ดินในเขตปาตองมีมาตรการที่ชัดเจน โดยรัฐบาลควรแตงตั้งคณะกรรมการ

ที่มาจากหลายฝาย  จัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นแลวกำหนดเปนมาตรการในการแกไขปญหา 

๓. ในระหวางดำเนินการแกไขปญหาตองยุติการขมขู คุกคามราษฎรที่อยูอาศัยและทำกินในเขต

ปาไวกอน รวมทั้งยุติการดำเนินการใดๆ อันอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงระหวางราษฎรที่อยูอาศัยและ

ทำกินในเขตปากับทางราชการ 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

๕๙๑/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ต ร ว จ ส อ บ ที่ 

๒๘๓/ 

๒๕๕๐ 

ลงวันที่ 

๑๓ ก.ย. ๒๕๕๐ 

กรณีการประกาศเขตปา

สงวนแหงชาติทับที่ดิน

ทำกิน  ต.ตำตัว   

อ.ตะกั่วปา จ.พังงา 

ราษฎรบานบางปริกตั้งฐานที่อยูชุมชนมาตั้งแต

กอนประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ มีหลักฐานการทำสวน

ยางพารา ดังนั้นการประกาศเขตปาสงวนแหงชาติจึงเปน 

การละเมิดสิทธิในที่ดินของชุมชน และตอมาเมื่อราษฎรได

รับความเดือดรอนจากการถูกจับกุม เนื่องจากรัฐบาลไม

เรงรัดแกไขปญหาการประกาศเขตปาสงวนแหงชาติทับที่

ดินทำกิน จึงเปนการกระทำที่ไมเปนธรรมตอราษฎร ซึ่ง

เปนการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ (บังคับใช

อยูในขณะรองเรียน) มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๘ 

 มาตรการการแกไข 

๑. ใหพิจารณาผอนผันใหผูรองสามารถตัดโคนตนยางเกาเพื่อปลูกตนยางใหมทดแทนในแปลง

ที่ดินทำกินเดิมได เนื่องจากเปนวิถีการทำสวนยางที่มีมาแตดั้งเดิมของภาคใต โดยใหคณะกรรมการ

ชุมชนรวมตรวจสอบและกำหนดแผนการจัดการพื้นที่ทำกินและพื้นที่ปาชุมชน เพื่อควบคุมไมใหมีการ

บุกรุกพื้นที่ใหม ภายใน ๑๒๐ วัน  หลังจากการจัดทำแนวเขต 

๒. ใหดำเนินการจัดทำแนวเขตระหวางเขตปาสงวนแหงชาติกับที่ดินของผูรองใหชัดเจนโดยเรงดวน 

ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ และดำเนินการเรงรัดการพิสูจนสิทธิโดยใหชุมชนมี

สวนรวมภายใน ๑๒๐ วัน  หลังจากการจัดทำแนวเขต 

๓. ใหยุติการจับกุมดำเนินคดี  และผอนผันใหราษฎรทำกินจนกวาการแกไขปญหาจะแลวเสร็จ  

ขอเสนอแนะ 

๑. ใหชุมชนและราษฎรมีสวนรวมในการประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ โดยใหมีการรังวัดพื้นที่

ประกอบกับหลักฐานภาพถายทางอากาศ  รวมทั้งหลักฐานอื่นๆ และประวัติการทำกินของชุมชน 

๒. ใหปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ โดยใหรับรองสิทธิชุมชนในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

๖๐๗/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๕๖/๒๕๔๙ 

ลงวันที่  

๒๙  ก.ย. ๔๙ 

กรณีการละเมิดสิทธิใน

ทรัพยสินกรณีชาวบาน

ตำบลสะแกราช   

อ.ปกธงชัย 

จ.นครราชสีมา 

๑) ผูรองไดทำครอบครองและทำประโยชนในพื้นที่

จริง โดยมีหลักฐานการเสียภาษีตั้งแตป พ.ศ.๒๕๑๖ 

สอดคลองกับคณะกรรมการจำแนกที่ดิน ประชุมครั้งที่ ๒/

๒๕๓๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๔ และบันทึก

ขอความจากสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 

๒ กันยายน ๒๕๓๖ และการที่กรมปาไม ไมดำเนินการ

เรงรัดรับรองสิทธิทำกินของผูรองเปนการละเมิดสิทธิหรือ

เปนการกระทำที่ไมเปนธรรมและละเมิดสิทธิในทรัพยสิน

ของผูรอง 

๒) กสม. จึงมีมติวาการออกประกาศจังหวัด

นครราชสีมา โดยไมคำนึงถึงผลการตรวจสอบแกไขปญหา

ตั้งแตดั้งเดิม จึงเปนการกระทำที่ไมเปนธรรมและละเมิด

ตอสิทธิที่ทำกินของผูรองและพวกตามรัฐธรรมนูญมาตรา 

๔๘ แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐  

 

 มาตรการแกไข 

๑. จังหวัดนครราชสีมาตองยกเลิกประกาศจังหวัดเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ ทันทีที่ไดรับ

รายงานฉบับนี้ 

๒. กรมปาไมตองผอนผันใหผูรองและพวกทำประโยชนในพื้นที่ไดตั้งแตฤดูกาลผลิตนี้เปนตนไป 

๓. กรมปาไมตองเรงรัดสงมอบพื้นที่พิพาทใหกรมที่ดินและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร-

กรรม นำไปจัดสรรใหกับผูรองและพวกใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๔. กรมที่ดินและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตองดำเนินการจัดสรรพื้นที่และออก

เอกสารสิทธิใหแกผูรองและพวกใหแลวเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน  นับตั้งแตไดรับมอบพื้นที่จากกรมปาไม  

ขอเสนอแนะ 

๑. รัฐบาลตองเรงรัดดำเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

นิยามเรื่อง “ปา” ในใหเปนไปตามกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวของกับเรื่องปาไมและสอดคลองกับความเปนจริง 

๒. การแกไขปญหาที่ดินในเขตปาตองมีมาตรการที่ชัดเจน โดยรัฐบาลควรแตงตั้งคณะกรรมการ

ที่มาจากหลายฝาย  จัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นแลวกำหนดเปนมาตรการในการแกไขปญหา 

๓. ในระหวางดำเนินการแกไขปญหาตองยุติการขมขู คุกคามราษฎรที่อยูอาศัยและทำกินในเขต

ปาไวกอน รวมทั้งยุติการดำเนินการใดๆ อันอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงระหวางราษฎรที่อยูอาศัยและ

ทำกินในเขตปากับทางราชการ 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

๖ ๑ ๔ / ๒ ๕ ๔ ๘  

และ ๗๓/๒๕๔๙ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่  

๒๘๒/๒๕๕๐ 

ลงวันที่   

๒๙ ธ.ค. ๔๙ 

การละเมิดสิทธิชุมชน  

โดยการจับกุมดำเนิน

คดี ในขอหาบุกรุกป า

สงวนแหงชาติโดยไมเปน 

ธรรม และการประกาศ 

เขตอุทยานแห งชาติ

ทั บ ที่ ดิ น ท ำ กิ น ข อ ง

ราษฎร 

ต.เกาะลันตาใหญ  

อ.เกาะลันตา จ.กระบี่    

การประกาศเขตปาสงวนแหงชาติและเขตอุทยาน

แหงชาติเกาะลันตา ทับที่ดินทำกินของราษฎร เปนการ

ละเมิดสิทธิชุมชน ตอมาราษฎรไดถูกจับกุม เนื่องจาก

รัฐบาลไมเรงรัดแกไขปญหาการประกาศเขตอุทยานแหงชาติ 

ทับที่ดินทำกิน จึงเปนการกระทำที่ไมเปนธรรมตอราษฏร 

ซึ่งเปนการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ และ มาตรา ๔๘ 

การแกไขปญหาความขัดแยงในที่ดินลาชา เปน 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและเปนการกระทำที่ไมเปนธรรม  

การดำเนินการสอบสวนสิทธิลาชา เปนเวลากวา ๒๐ ป 

แตการดำเนินการยังไมแลวเสร็จจนถึงปจจุบัน 

 มาตรการในการแกไข 

๑. ใหยุติการจับกุมดำเนินคดี และผอนผันใหราษฎรไดทำกินระหวางกระบวนการตรวจสอบสิทธิ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ในทันทีที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๒. ใหเรงรัดสำรวจประชากรเพิ่มเติมที่ตกหลนจากการสำรวจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๔๑ ซึ่งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาไมถาวร และเขตอุทยานแหงชาติ พรอมทั้งเรงดำเนิน

การใหราษฎรที่มีสิทธิในที่ดินตามกฎหมายมีเอกสารสิทธิในที่ดิน สำหรับราษฎรที่ไมมีสิทธิในที่ดินตาม

กฎหมาย ใหเรงรัดแกไขปญหาใหราษฎรมีความมั่นคงในสิทธิในที่ดิน ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ได

รับรายงานฉบับนี้  

ขอเสนอแนะ 

ใหชุมชนและราษฎรมีสวนรวมกำหนดแนวเขตอุทยานแหงชาติ โดยใหมีการรังวัดพื้นที่และใช 

หลักฐานอื่นๆ ประกอบกับหลักฐานภาพถายทางอากาศ และกำหนดเวลาใหราษฎรและชุมชนคัดคานการ

ประกาศเขตอุทยานแหงชาติใหชัดเจน ตลอดจนปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ 

ใหรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

๗๒/๒๕๔๙ 
 

รายงานผลการ 

ตรวจสอบที่ 

๒๘๔/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ 

๑๓ ก.ย. ๒๕๕๐ 

กรณีการประกาศเขต

อุทยานแหงชาติหาด 

นพรัตนธารา หมูเกาะ 

พีพีทับที่ดินทำกินของ

ราษฎร และการจัดหาที่

อยูอาศัยอันเนื่องมาจาก

ภัยพิบัติ สึนามิ ลาชา 

ต.อาวนาง        

อ.เมือง จ.กระบี่ 

๑. การประกาศเขตอุทยานแหงชาติทับซอนที่ดิน

ของผูรอง ผูรองเปนชาวเกาะดั้งเดิม เขามาครอบครอง

ปลูกสรางที่อยูอาศัย ตลอดจนมีหลักฐานการใชประโยชน

ในที่ดิน เสียภาษีบำรุงทองที่ตั้งแต พ.ศ.๒๕๑๒ ตลอดมา 

พ.ศ.๒๕๒๖ ทางการออกพระราชกฤษฎีกากำหนด 

ใหเกาะพีพีเปนเขตอุทยานแหงชาติ ทั้งที่ทำกินของราษฎร

ดั้งเดิมทั้งหมด ทั้งยังไดรับความเดือดรอนจากการจัดที่ดิน

ใหมเนื่องจากภัยพิบัติสึนามิ    

รัฐบาลไมเรงรัดแกไขปญหาการประกาศเขต

อุทยานแหงชาติทับที่ดินของผูรอง ละเมิดสิทธิตามรัฐ-

ธรรมนูญฯ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๘  

๒. การกอสรางบานพักถาวรใหผูประสบภัยสึนามิ

ลาชา สงผลกระทบใหผูเดือดรอนไมมีบานอยูอาศัยนาน

กวา ๓ ป 

 มาตรการการแกไข 

๑. ใหคณะทำงานสำรวจฯ ตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ (ตามมติการประชุมรวมในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๔๙) รวมกันเดินสำรวจแนวเขตใหแลวเสร็จใน ๒ เดือน นับตั้งแตไดรับรายงานฉบับนี้ โดยพิจารณา

ตามขอมูลที่มีการสำรวจตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ และใหปรับปรุงแผนที่แนบทาย

พระราชกฤษฎีกา โดยกันพื้นที่ของผูรองที่ทำกินและอยูอาศัยมากอนการประกาศเขตอุทยานแหงชาติ

ออกจากเขตอุทยานแหงชาติ ภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแตไดรับรายงานฉบับนี้ 

๒. ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และหนวยงานที่เกี่ยวของ เรงรัดการอนุญาตปลูก

สรางบานสำหรับผูประสบภัยพิบัติสึนามิ ใหครบทุกครอบครัวที่เดือดรอนโดยดวน หากพื้นที่สรางบานมี

นอยเกินไปไมเพียงพอ ใหอุทยานแหงชาติฯ พิจารณาวาจะหาพื้นที่บริเวณอื่นรองรับไดหรือไม อยางไร 

ตอไป โดยตองพิจารณาวาเปนราษฎรประเภทใดเชน เคยอยูนอกเขตอุทยานแหงชาติและเพิ่งเขามาอยู

หรือไม 

ขอเสนอแนะ 

๑. ใหชุมชนและราษฎรมีสวนรวมกำหนดแนวเขตอุทยานแหงชาติ โดยใหมีการรังวัดพื้นที่ และใช

หลักฐานอื่น นอกจากหลักฐานภาพถายทางอากาศ แลวกำหนดเวลาใหราษฎรและชุมชนคัดคานการ

ประกาศเขตอุทยานแหงชาติใหชัดเจน และใหปรับปรุงแกไข พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ ให

รับรองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๒. ใหมีการตัดสินใจโดยเรงดวน และลดขั้นตอนการดำเนินการในการกอสรางบานพักถาวร โดยให 

ผูประสบภัยพิบัติสึนามิมีสวนรวมในกระบวนการ 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

๖ ๑ ๔ / ๒ ๕ ๔ ๘  

และ ๗๓/๒๕๔๙ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่  

๒๘๒/๒๕๕๐ 

ลงวันที่   

๒๙ ธ.ค. ๔๙ 

การละเมิดสิทธิชุมชน  

โดยการจับกุมดำเนิน

คดี ในขอหาบุกรุกป า

สงวนแหงชาติโดยไมเปน 

ธรรม และการประกาศ 

เขตอุทยานแห งชาติ

ทั บ ที่ ดิ น ท ำ กิ น ข อ ง

ราษฎร 

ต.เกาะลันตาใหญ  

อ.เกาะลันตา จ.กระบี่    

การประกาศเขตปาสงวนแหงชาติและเขตอุทยาน

แหงชาติเกาะลันตา ทับที่ดินทำกินของราษฎร เปนการ

ละเมิดสิทธิชุมชน ตอมาราษฎรไดถูกจับกุม เนื่องจาก

รัฐบาลไมเรงรัดแกไขปญหาการประกาศเขตอุทยานแหงชาติ 

ทับที่ดินทำกิน จึงเปนการกระทำที่ไมเปนธรรมตอราษฏร 

ซึ่งเปนการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ และ มาตรา ๔๘ 

การแกไขปญหาความขัดแยงในที่ดินลาชา เปน 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและเปนการกระทำที่ไมเปนธรรม  

การดำเนินการสอบสวนสิทธิลาชา เปนเวลากวา ๒๐ ป 

แตการดำเนินการยังไมแลวเสร็จจนถึงปจจุบัน 

 มาตรการในการแกไข 

๑. ใหยุติการจับกุมดำเนินคดี และผอนผันใหราษฎรไดทำกินระหวางกระบวนการตรวจสอบสิทธิ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ในทันทีที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๒. ใหเรงรัดสำรวจประชากรเพิ่มเติมที่ตกหลนจากการสำรวจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๔๑ ซึ่งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาไมถาวร และเขตอุทยานแหงชาติ พรอมทั้งเรงดำเนิน

การใหราษฎรที่มีสิทธิในที่ดินตามกฎหมายมีเอกสารสิทธิในที่ดิน สำหรับราษฎรที่ไมมีสิทธิในที่ดินตาม

กฎหมาย ใหเรงรัดแกไขปญหาใหราษฎรมีความมั่นคงในสิทธิในที่ดิน ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ได

รับรายงานฉบับนี้  

ขอเสนอแนะ 

ใหชุมชนและราษฎรมีสวนรวมกำหนดแนวเขตอุทยานแหงชาติ โดยใหมีการรังวัดพื้นที่และใช 

หลักฐานอื่นๆ ประกอบกับหลักฐานภาพถายทางอากาศ และกำหนดเวลาใหราษฎรและชุมชนคัดคานการ

ประกาศเขตอุทยานแหงชาติใหชัดเจน ตลอดจนปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ 

ใหรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

๗๒/๒๕๔๙ 
 

รายงานผลการ 

ตรวจสอบที่ 

๒๘๔/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ 

๑๓ ก.ย. ๒๕๕๐ 

กรณีการประกาศเขต

อุทยานแหงชาติหาด 

นพรัตนธารา หมูเกาะ 

พีพีทับที่ดินทำกินของ

ราษฎร และการจัดหาที่

อยูอาศัยอันเนื่องมาจาก

ภัยพิบัติ สึนามิ ลาชา 

ต.อาวนาง        

อ.เมือง จ.กระบี่ 

๑. การประกาศเขตอุทยานแหงชาติทับซอนที่ดิน

ของผูรอง ผูรองเปนชาวเกาะดั้งเดิม เขามาครอบครอง

ปลูกสรางที่อยูอาศัย ตลอดจนมีหลักฐานการใชประโยชน

ในที่ดิน เสียภาษีบำรุงทองที่ตั้งแต พ.ศ.๒๕๑๒ ตลอดมา 

พ.ศ.๒๕๒๖ ทางการออกพระราชกฤษฎีกากำหนด 

ใหเกาะพีพีเปนเขตอุทยานแหงชาติ ทั้งที่ทำกินของราษฎร

ดั้งเดิมทั้งหมด ทั้งยังไดรับความเดือดรอนจากการจัดที่ดิน

ใหมเนื่องจากภัยพิบัติสึนามิ    

รัฐบาลไมเรงรัดแกไขปญหาการประกาศเขต

อุทยานแหงชาติทับที่ดินของผูรอง ละเมิดสิทธิตามรัฐ-

ธรรมนูญฯ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๘  

๒. การกอสรางบานพักถาวรใหผูประสบภัยสึนามิ

ลาชา สงผลกระทบใหผูเดือดรอนไมมีบานอยูอาศัยนาน

กวา ๓ ป 

 มาตรการการแกไข 

๑. ใหคณะทำงานสำรวจฯ ตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ (ตามมติการประชุมรวมในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๔๙) รวมกันเดินสำรวจแนวเขตใหแลวเสร็จใน ๒ เดือน นับตั้งแตไดรับรายงานฉบับนี้ โดยพิจารณา

ตามขอมูลที่มีการสำรวจตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ และใหปรับปรุงแผนที่แนบทาย

พระราชกฤษฎีกา โดยกันพื้นที่ของผูรองที่ทำกินและอยูอาศัยมากอนการประกาศเขตอุทยานแหงชาติ

ออกจากเขตอุทยานแหงชาติ ภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแตไดรับรายงานฉบับนี้ 

๒. ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และหนวยงานที่เกี่ยวของ เรงรัดการอนุญาตปลูก

สรางบานสำหรับผูประสบภัยพิบัติสึนามิ ใหครบทุกครอบครัวที่เดือดรอนโดยดวน หากพื้นที่สรางบานมี

นอยเกินไปไมเพียงพอ ใหอุทยานแหงชาติฯ พิจารณาวาจะหาพื้นที่บริเวณอื่นรองรับไดหรือไม อยางไร 

ตอไป โดยตองพิจารณาวาเปนราษฎรประเภทใดเชน เคยอยูนอกเขตอุทยานแหงชาติและเพิ่งเขามาอยู

หรือไม 

ขอเสนอแนะ 

๑. ใหชุมชนและราษฎรมีสวนรวมกำหนดแนวเขตอุทยานแหงชาติ โดยใหมีการรังวัดพื้นที่ และใช

หลักฐานอื่น นอกจากหลักฐานภาพถายทางอากาศ แลวกำหนดเวลาใหราษฎรและชุมชนคัดคานการ

ประกาศเขตอุทยานแหงชาติใหชัดเจน และใหปรับปรุงแกไข พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ ให

รับรองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๒. ใหมีการตัดสินใจโดยเรงดวน และลดขั้นตอนการดำเนินการในการกอสรางบานพักถาวร โดยให 

ผูประสบภัยพิบัติสึนามิมีสวนรวมในกระบวนการ 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย  โดย กสม. 

๑๔๕/๒๕๔๙ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๓๐๙/๒๕๕๐ 

ลงวันที่  

๑๔ ก.ย. ๒๕๕๐ 

กรณีถูกดำเนินคดี ใน

ข อห า ร ว มกั น ยึ ด ถื อ 

ครอบครองที่ดินในเขต

ปาสงวนแหงชาติ โดย

ไมไดรับอนุญาต (นาง

สะเลี๊ยะ คลองรั้ว) 

อ.เมือง จ.กระบี่ 

มมีตใิหยตุกิารตรวจสอบ ตาม พ.ร.บ.คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ 

 -  

๔๘๐/๒๕๔๙ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๕๕๘/๒๕๕๐ 

ลงวันที่  

๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๐ 

กรณีถูกเจาหนาที่ เขต

รกัษาพนัธุสตัวปาตะเบาะ- 

หวยใหญ ขัดขวางไมให

ทำกินในที่ดิน  

ต.ทาดวง อ.หนองไผ  

จ.เพชรบูรณ 

มีมติใหยุติเรื่อง ตาม พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ 

 -  

๕๗๖/๒๕๔๙ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๔๑๙/๒๕๕๐ 

ลงวันที่  

๒๑ ก.ย. ๒๕๕๐ 

กรณีการอพยพหมูบาน 

นาออน  ต.เปยงหลวง  

อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม 

๑. ผูรองมีสิทธิในการอยูอาศัยและทำกินในที่

พิพาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ 

และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 

๒. กระบวนการอพยพหมูบานนาออน เปนการ

กระทำที่ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน เสรีภาพในการตั้งถิ่นฐาน 

และไมเปนธรรมตอผูรอง 

 มาตรการการแกไข 

๑. ใหกระทรวงมหาดไทยสั่งการไปยังอำเภอเวียงแหงใหยุติการอพยพหมูบาน และใหเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของ ยุติการกระทำใดๆ อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของราษฎรทันทีที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๒. หากมีความจำเปนที่จะตองอพยพ จะตองดำเนินการภายใตหลักการการมีสวนรวมของชุมชน  

และจะตองมีโครงการรองรับ เชน ที่อยูอาศัย ที่ดินทำกิน ระบบสาธารณูปโภค และวิถีชีวิตของราษฎร

ตองดีกวาเดิม การดำเนินการตองไมละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และความมั่นคงของชีวิต  

ขอเสนอแนะ 

๑. ใหยกเลิกหรือชะลอการประกาศเขตหรือขยายเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และ

เขตพื้นที่อนุรักษตามกฎหมายอื่นๆ จนกวาจะมีกระบวนการตรวจสอบ กันแนวเขต และรับรองสิทธิของ

ราษฎรที่ไดรับผลกระทบการตรวจสอบ   

๒. การตรวจสอบพิสูจนสิทธิในพื้นที่เขตปา ถาชี้ชัดวาพื้นที่อนุรักษตามกฎหมายทับที่ของราษฎร  

ใหรัฐเพิกถอนเขตพื้นที่อนุรักษตามกฎหมายใหแลวเสร็จโดยเร็ว และใหออกเอกสารราชการรับรองสิทธิ

และคุมครองอยางเหมาะสม 

๓. การดำเนินโครงการใดๆ ของรัฐที่มีผลกระทบตอชุมชน แมวาจะไมมีเอกสารสิทธิก็ตามควรมี

การดำเนินการบนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และความมั่นคงของ

ประชาชนในการดำเนินวิถีชีวิต 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย  โดย กสม. 

๑๔๕/๒๕๔๙ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๓๐๙/๒๕๕๐ 

ลงวันที่  

๑๔ ก.ย. ๒๕๕๐ 

กรณีถูกดำเนินคดี ใน

ข อห า ร ว มกั น ยึ ด ถื อ 

ครอบครองที่ดินในเขต

ปาสงวนแหงชาติ โดย

ไมไดรับอนุญาต (นาง

สะเลี๊ยะ คลองรั้ว) 

อ.เมือง จ.กระบี่ 

มมีตใิหยตุกิารตรวจสอบ ตาม พ.ร.บ.คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ 

 -  

๔๘๐/๒๕๔๙ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๕๕๘/๒๕๕๐ 

ลงวันที่  

๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๐ 

กรณีถูกเจาหนาที่ เขต

รกัษาพนัธุสตัวปาตะเบาะ- 

หวยใหญ ขัดขวางไมให

ทำกินในที่ดิน  

ต.ทาดวง อ.หนองไผ  

จ.เพชรบูรณ 

มีมติใหยุติเรื่อง ตาม พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ 

 -  

๕๗๖/๒๕๔๙ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๔๑๙/๒๕๕๐ 

ลงวันที่  

๒๑ ก.ย. ๒๕๕๐ 

กรณีการอพยพหมูบาน 

นาออน  ต.เปยงหลวง  

อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม 

๑. ผูรองมีสิทธิในการอยูอาศัยและทำกินในที่

พิพาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ 

และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 

๒. กระบวนการอพยพหมูบานนาออน เปนการ

กระทำที่ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน เสรีภาพในการตั้งถิ่นฐาน 

และไมเปนธรรมตอผูรอง 

 มาตรการการแกไข 

๑. ใหกระทรวงมหาดไทยสั่งการไปยังอำเภอเวียงแหงใหยุติการอพยพหมูบาน และใหเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของ ยุติการกระทำใดๆ อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของราษฎรทันทีที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๒. หากมีความจำเปนที่จะตองอพยพ จะตองดำเนินการภายใตหลักการการมีสวนรวมของชุมชน  

และจะตองมีโครงการรองรับ เชน ที่อยูอาศัย ที่ดินทำกิน ระบบสาธารณูปโภค และวิถีชีวิตของราษฎร

ตองดีกวาเดิม การดำเนินการตองไมละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และความมั่นคงของชีวิต  

ขอเสนอแนะ 

๑. ใหยกเลิกหรือชะลอการประกาศเขตหรือขยายเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และ

เขตพื้นที่อนุรักษตามกฎหมายอื่นๆ จนกวาจะมีกระบวนการตรวจสอบ กันแนวเขต และรับรองสิทธิของ

ราษฎรที่ไดรับผลกระทบการตรวจสอบ   

๒. การตรวจสอบพิสูจนสิทธิในพื้นที่เขตปา ถาชี้ชัดวาพื้นที่อนุรักษตามกฎหมายทับที่ของราษฎร  

ใหรัฐเพิกถอนเขตพื้นที่อนุรักษตามกฎหมายใหแลวเสร็จโดยเร็ว และใหออกเอกสารราชการรับรองสิทธิ

และคุมครองอยางเหมาะสม 

๓. การดำเนินโครงการใดๆ ของรัฐที่มีผลกระทบตอชุมชน แมวาจะไมมีเอกสารสิทธิก็ตามควรมี

การดำเนินการบนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และความมั่นคงของ

ประชาชนในการดำเนินวิถีชีวิต 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

°√≥’»÷°…“®“°√“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫‚¥¬ ° ¡. 

ตามขอตกลงที่ทำรวมกันไว ก็ยังมิไดมีการ

ดำเนินการแตอยางใด  

ชาวบานตอสูจนในที่สุดมีหนังสือสำนัก

นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๒๗ 

ขอใหระงับการขยายเขตอุทยานแหงชาติเขาสาม

รอยยอด ถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

สรุปความวา 

“ ค ณ ะ ท ำ ง า น ส อ บ ส ว น ข อ เ ท็ จ จ ริ ง ฯ 

สอบสวนปรากฏวา เขตอุทยานฯ ไดขยายออก

ไปครอบคลุมพื้นที่ราษฎรถือครองและใชเปนที่

หาเลี้ยงชีพ ซึ่งกรมปาไมไมขัดของที่จะแกไข

เปลี่ยนแปลงแนวเขตอุทยานแหงชาติเขาสาม

รอยยอดดงักลาวเสยีใหมใหเหมาะสม คณะทำงานฯ 

จึงเสนอใหตั้งคณะทำงานตรวจและพิจารณา

ความเหมาะสมของพื้นที่ที่ขยายเขตอุทยานแหง

ชาติฯ โดยไดวางหลักเกณฑพื้นที่น้ำขังตลอดป

ตามที่อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอดได

ประกาศขยายแนวเขตอุทยานเขาสามรอยยอด

ในป พ.ศ.๒๕๒๕ ออกไปจากแนวเขตเดิมที่เคย

ประกาศไปแลวเมื่อป พ.ศ.๒๕๐๙ ซึ่งแนวเขต

ใหมไดไปทับที่ทำกินของชาวบานหลายพื้นที่ใน

เขตกิ่งอำเภอสามรอยยอด และอำเภอกุยบุรี 

เปนผลใหเกิดกรณีพิพาทระหวางเจาหนาที่

อุทยานกับชาวบานขึ้นหลายครั้ง จนมาไดขอยุติ

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ จากการที่นาย

พิภพ จันทรวรางกูร หัวหนาอุทยานแหงชาติเขา

สามรอยยอด ในขณะนั้นรับจะเปนผูดำเนินการ

เพื่อถอดถอนแนวเขตอุทยานฯ ที่ไดขยายเขาไป

ในทุงสามรอยยอด ใหกลับไปอยูตามแนวเขต

เดิม ตามพระราชกฤษฎีกาป พ.ศ.๒๕๐๙  ชาว

บานจึงยอมรับและไดจัดทำเอกสารบันทึกขอ

ตกลงรวมกัน จนมาถึงปจจุบันการดำเนินการ

°√≥’∑’Ë Ò)  ‘∑∏‘™ÿ¡™π °“√ª√–°“»‡¢µÕÿ∑¬“π·Ààß™“µ‘‡¢“ “¡√âÕ¬¬Õ¥ ®—ßÀ«—¥
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∑’Ë ÛÛ/Úıı) 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

และพื้นที่ที่วางเปลา ซึ่งไมมีผูใดเขาไปทำกินหรือ

ใชประโยชน ควรใหคงไวเปนอุทยานแหงชาติ 

สวนพื้นที่ที่ราษฎรมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครอง

โดยชอบดวยกฎหมาย และพื้นที่ที่ราษฎรไดใช

ทำกิน ควรเพิกถอนออกจากเขตอุทยานแหงชาติ 

ทั้งนี้ใหถือความเดือดรอนของราษฎรเปนหลัก

สำคัญ ปรากฏวา มีพื้นที่ควรกันออกจากเขต

อุทยานแหงชาติ ประมาณ ๑๖.๕ ตารางกิโลเมตร 

(๑๐,๐๐๐ ไรเศษ) มอบใหจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

และกรมที่ดินเปนผูดูแลรับผิดชอบตอไป” 

ตอมามีหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่ 

ปช. ๐๐๑๑/๒๔๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม 

๒๕๔๑ ลงนามโดย ม.ล.ประทีป จรูญโรจน รอง 

ผูวาราชการจังหวัด ถึงอธิบดีกรมปาไม ความวา 

“ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธไดรับการ

รองเรียนจากราษฎรวาไดรับความเดือดรอนจาก

การขยายแนวเขตอุทยานแหงชาติเขาสามรอย

ยอด เมื่อป ๒๕๒๕ และไดมีการแตงตั้งคณะ

ทำงานขึ้นเพื่อพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริง ซึ่ง

ปรากฏขอเท็จจริงตามนัยบันทึกขอความกอง

อุทยานแหงชาติ กรมปาไม ที่ กษ ๐๗๑๓/

๑๓๑๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๓ เรื่อง ขอให

อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอดปกปายแนวเขต 

จังหวัดประประจวบคีรีขันธ พิจารณาแลวเห็นวา 

ปญหาความขัดแยงระหวางราษฎรในพื้นที่กับ

อทุยานแหงชาตสิามรอยยอดไดเปนปญหายดืเยือ้

มาเปนเวลานาน และไดมีความพยายามจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหาตลอด

มา จะเหน็ไดจากการแตงตัง้คณะทำงานสอบสวน

ขอเท็จจริงในกรณีการรองเรียนของราษฎรตาม 

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อป ๒๕๒๗ ซึ่งคณะ

ทำงานสอบสวนขอเท็จจริงไดมีการประชุมเพื่อ

พิจารณากรณีการคัดคานการขยายออกไปนั้น 

ยังครอบคลุมพื้นที่ที่ราษฎรถือครองและใชเปนที่

หาเลี้ยงชีพ บางสวนเปนพื้นที่กรรมสิทธิ์และสิทธิ

ครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายโดยมีโฉนด 

น.ส.๓, น.ส.๓ ก. และ ส.ค. ๑ เปนเหตุใหราษฎร

ไดรับความเดือดรอนจริง คณะทำงานสอบสวน

ขอเท็จจริงฯ จึงไดกำหนดหลักเกณฑในการ

พิจารณาไว ๒ ประเด็น คือ ประการแรกพื้นที่

นั้นมีน้ำขังตลอดป และพื้นที่วางเปลา ไมมีผูใด

เขาไปทำกินหรือใชประโยชนใหถือเปนอุทยาน

แหงชาติ ประการที่ ๒ พื้นที่ที่ราษฎรถือสิทธิ

ครอบครอง หรอืมกีรรมสทิธิโ์ดยชอบดวยกฎหมาย 

และพื้นที่ที่ราษฎรใชทำกิน ควรเพิกถอนอุทยาน

แหงชาต ิทัง้นีใ้หดำเนนิการโดยถอืความเดอืดรอน

ราษฎรเปนสำคัญ และกรมปาไมก็ไดเห็นชอบกับ

การเปลี่ยนแปลงแนวเขตดังกลาว จึงไดเสนอ

เรื่องใหคณะกรรมการอุทธยานแหงชาติพิจารณา

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๗ ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบดวย และใหกรมปาไมดำเนินการราง

พระราชกฤษฎีกาเสนอตามขั้นตอน และจนถึง

ปจจุบัน ก็ยังมิไดมีพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 

ยืดเยื้อมาจนถึงปจจุบันเปนเวลา ๑๐ กวาปแลว 

ขณะเดียวกันก็เกิดปญหามวลชนในพื้นที่ การที่

อุทยานแหงชาติไดใชเครื่องจักรกลปรับพื้นที่ของ

ราษฎร” 
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การลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริง และรับ

ฟงคำชี้แจงจากกลุมผูรองซึ่งอยูในหลายตำบล 

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘ และการจัด

ประชุมรับฟงขอเท็จจริงรวมกับรองผูวาราชการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ และสวนราชการที่

เกี่ยวของ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๒๘ ไดมี

มติรวมกันใหตั้งคณะทำงานรวมกันจากทุกฝาย

เพื่อสำรวจพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบอยางจริงจัง  
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

โดยมีผูแทนชาวบานไดตรวจสอบและปรับปรุงให

ถูกตองสมบูรณขึ้น ทั้ งนี้ ขอมูลที่สำรวจได

ทั้งหมดจะตองเรงรัดนำเสนอกรมอุทยานแหง

ชาติใหมีกระบวนการเพิกถอนเขตอุทยานตาม

ขั้นตอนตอไป 

ตอมามีคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ วันที่ 

๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ ลงนามโดยนายกิตติพงษ 

สุนานันท ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการแกไข

ปญหา “กรณีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด

ประกาศขยายแนวเขตอุทยานทับที่ทำกินของ

ชาวบานจังหวัดประจวบคีรีขันธ” ประกอบดวย 

รองผูวาราชการจังหวัด เปนประธานรวมกับ

ตัวแทนชาวบาน ๙ ตำบล และสวนราชการที่

เกี่ยวของ  

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดิน

และปา จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอตอ

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิจนมรีายงานฯ 

ที่ ๓๓/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ 

การติดตามผลความคืบหนาจาก

รายงานตรวจสอบ มีดังนี้ 

๑. คณะอนกุรรมการฯ ไดเขาพบรฐัมนตรี

วาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

(นายเกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา) เพื่อติดตามผล 

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ 

๒. ประชุมรวมกับจังหวัดและผูแทน

กรมอุทยานฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซึ่ง

ไดชี้แจงวาไดรับงบประมาณ ๒๕๕๑ มาแลว

กำลังเริ่มดำเนินงาน โดยมีมติรวมกันใหชี้แจง 

แผนงานตอชุมชนทุกตำบลกอนดำเนินการ 

พรอมนำรายชื่อที่กรมอุทยานฯ สำรวจแลวแจง

ชุมชนเพื่อใหตรวจสอบความถูกตองและครบถวน

รวมกัน โดยใหกันแนวที่ประชาชนครอบครองไว

กอนดำเนินการพิสูจนรายแปลงที่ประชาชนตอง

มีสวนรวมทุกขั้นตอน 

 

°√≥’∑’Ë Ú)  ‘∑∏‘„π∑√—æ¬å ‘π °√≥’ ”π—°ß“π∑’Ë¥‘π®—ßÀ«—¥°√–∫’Ë¬°‡≈‘°°“√ÕÕ° 
π. .Û °. „Àâ°—∫ºŸâ√âÕß‚¥¬‰¡à‡ªìπ∏√√¡ (‡≈¢§”√âÕß∑’Ë Ú˜Ò/ÚıÙ¯  ๏  √“¬ß“πº≈°“√
µ√«® Õ∫∑’Ë ÒÚˆ/ÚıÙ˘) 

นางสุพรรณ กุลชั่ง ไดครอบครองทำ

ประโยชนที่ดินตอจากนายคลิ้ง บิดา มีหลักฐาน 

ส.ค.๑ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัด

กระบี่ นางสุพรรณฯ ไดยื่นขอออก น.ส.๓ ก. แต

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่แจงวา ที่ดินอยูในเขต

ปาสงวนและปาคุมครอง ไมสามารถออกเอกสาร

สิทธ์ิ น.ส.๓ ก. ได เนื่องจากครอบครองภายหลัง

การประกาศเขตปาคุมครองในป พ.ศ.๒๔๙๕ ใน

ขณะที ่ส.ค.๑ ระบปุทีค่รอบครองคอื พ.ศ.๒๔๙๕ 

นางสุพรรณ โตแยงวาตนเองครอบครอง

ที่ดินโดยสุจริตมากอนป พ.ศ.๒๔๙๖ ผูรองไมมี

ที่ดินแปลงอื่น จึงไมสามารถยายที่อยูไปที่อื่นได 

เพราะไดสรางบานเรือนและทำประโยชนมานาน

แลว ขณะที่ที่ดินแปลงขางเคียงของผูรองไดมี

การออก น.ส.๓ และ น.ส.๓ ก. ไปหมดแลวโดย

อาศัยหลักฐานเอกสาร ส.ค.๑ สำหรับผูรองไมได

ขอออก น.ส.๓ ก. เนื่องจากเขาใจวาขอออก

เอกสารสิทธิเมื่อใดก็ได เพราะมี ส.ค.๑ เปน 

หลักฐานอยูแลว ประกอบกับมีการทำประโยชน

มาโดยตลอด  

ส.ค.๑ ที่ดินแปลงขางเคียง ซึ่งเปนของ

นายฮวด ลิ่มบุตร ระบุวาจดที่ดินของนายคลิ้ง 

(บิดา) กูลชั่ง  มีการออก น.ส.๓ ก. ไปแลว โดยมี

ใบเหยียบย่ำระบุวาจับจองป พ.ศ.๒๔๙๗ ซึ่ง 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ส.ค.๑ ของนายคลิ้ง บิดา ระบุวาจดที่ดินนาย

ฮวด เชนเดียวกันแต ส.ค.๑ ของนายคลิ้งไม

สามารถออก น.ส.๓ ก. เพราะระบุวาที่ดินไดมา

จากกนสรางขึ้นเองในป พ.ศ.๒๔๙๖ 

สภาพที่ดินบริเวณนี้มีประชาชนอยูอาศัย

มานานกอนป พ.ศ.๒๔๙๕ อยางแนนอน เพราะ

มีการทำนาปลูกขาว สวนยางพารา สวนผลไม มี

บานอยูอาศยัถาวร มผีูสงูอายรุูเหน็การครอบครอง

ที่ดิน อายุ ๗๐-๗๘ ป หลายคน การกำหนด

พื้นที่ปาคุมครอง ปาสงวนฯ และอุทยานแหงชาติ 

ในทางปฏิบัติแลว ไมสำรวจตรวจสอบการครอบ-

ครองที่ดินใหละเอียด และไมตองการไดเพียง  

ใบสทิธทิำกนิ (สทก.) เพราะเปนการยอมรบัวาอยู

ในเขตพื้นที่ปาสงวนและปาคุมครอง สวนสาเหตุ

ที่ไมฟองศาลปกครอง เนื่องจากเจาหนาที่ที่ดิน

ไมไดใหคำแนะนำโดยละเอียดในชวงที่ไปพบ 

เพยีงแตบอกใหไปฟองศาลปกครอง ประกอบกับ

นางสุพรรณไมมีเงินเสียคาใชจายในการฟองศาล

ปกครอง   

เจาพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ชี้แจงวา 

ที่ดินพิพาทอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ “ปาอาว

นาง-หางนาค” ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให

เปนปาคุมครองมากอนตั้งแต พ.ศ.๒๔๙๕ ทั้ง

แปลง แตหลกัฐาน ส.ค.๑ ระบวุาสรางขึน้เองตัง้แต 

ป พ.ศ.๒๔๙๖ คณะกรรมการมีความเห็นวาไม

สมควรออก น.ส.๓ ก. ผูวาราชการจงัหวดัพจิารณา

แลวเห็นชอบใหยกเลิกคำขอออก น.ส.๓ ก. และ

ไดแจงวานางสุพรรณ มีสิทธิอุทธรณคำสั่งยกเลิก

คำขอของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดภายใน ๑๕ 

วัน นับแตไดรับทราบคำสั่ง ตามพระราชบัญญัติ

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ศูนย

ดำรงธรรมจงัหวดักระบี ่ ไดชีแ้จงวาจงัหวดัในฐานะ

ผูมีคำสั่งในทางปกครอง ไดขอขยายเวลาในการ

ยื่นฟองศาลปกครองจาก ๙๐ วันออกไป อยางไร

ก็ตาม ผูรองไมไดใชสิทธิดังกลาว และสิ้นสุดอายุ

ความแลว ที่ประชุมจึงเสนอเขาคณะกรรมการ

แกไขการบกุรกุทีด่นิของรฐั (กบร.) พจิารณาตอไป 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

การดำเนินการของคณะอนุกรรมการสิทธิ

ในการจัดการที่ดินและปา มีการตรวจสอบพื้นที่

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ และจัดประชุมรวม

กับจังหวัดกระบี่เพื่อปรึกษาหารือในการแกไข

ปญหา วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ และ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ณ หองประชุมศาลากลาง

จังหวัดกระบี่ รวมทั้งสอบถามเพื่อนบานขางเคียง 

ที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ทั้งกำนัน 

อดีตผูใหญบาน อายุ ๗๘ ป และผูรองไดแสดง

หลักฐานเอกสาร ส.ค.๑ ภาพถายที่ตั้งบานเรือน

จำนวนเนื้อที ่ ๒๒ ไร และผูรองเรียนไดทำ

ประโยชนปลกูผลไม และสรางบานเรอืนอยูอาศยั 

ผูรอง ไดยื่นขอออก น.ส.๓ ก. เจาหนาที่ที่ดินได

ทำการรังวัดแลวแยกเปน ๓ แปลง รวมเนื้อที่

ทั้งหมด ๑๗-๓๓ ไร เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม 

๒๕๔๕ ตอมาไดแจงวาอยูในเขตปาสงวนและ 

ปาคุมครอง ไมสามารถออก น.ส.๓ ก.ได เนือ่งจาก 

ผูรองครอบครองที่ดินดังกลาวเมื่อป ๒๔๙๖ 

ภายหลังการประกาศเขตปาคุมครองในป พ.ศ. 

๒๔๙๕ ซึ่งผูรองไดโตแยงวาครอบครองที่ดินโดย

สุจริตกอนการประกาศเขตปาคุมครอง ในป พ.ศ. 

๒๔๙๕ พิจารณาไดจากตนมะพราวและตนสะตอ 

ซึง่มอีาย ุประมาณ ๕๕-๖๐ ป  

คณะอนุกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการ

ตรวจสอบเสนอตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แหงชาติ ดังรายงานผลที่ ๑๒๖/๒๕๔๙ มีมติวา

คำสั่งของเจาพนักงานที่ดินที่ไมออก น.ส.๓ ก. 

ใหผูรองเปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินและ

เปนการกระทำที่ไมเปนธรรมตอผูรอง จึงกำหนด

มาตรการใหกระทรวงมหาดไทยสัง่การใหสำนกังาน 

ที่ดินจังหวัดกระบี่ยกเลิกคำสั่งสำนักงานที่ดิน

จังหวัดกระบี่ ที่ ๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน 

๒๕๔๘ และใหดำเนินการออกเอกสารสิทธิ 

น.ส.๓ ก. ใหแกผูรอง แตไมมกีารดำเนนิการ เมือ่ 

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ สำนักนายกรัฐมนตรี 

มหีนงัสอื นร ๐๔๐๙/๔๗๘ แจงผลการดำเนนิการ 

ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

รวมกบัจงัหวดักระบี ่ วาทีด่นิครอบครองของผูรอง 

ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาอาวนางและปา

หางนาค และแสดงความเห็นของคณะกรรมการ

ตามจังหวัดกระบี่ ที่ ๗๗๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๑ 

มิถุนายน ๒๕๔๖ วาไมสมควรออก น.ส.๓ ก. 

 คณะอนุกรรมการฯ ไดจัดประชุมติดตาม

ความคืบหนากับจังหวัดกระบี่ แตยังไมเกิดผลใน

การดำเนินการแกไขปญหาตามมาตรการ 

°√≥’∑’Ë Û)  ‘∑∏‘„π∑√—æ¬å ‘π °√≥’™“«∫â“πµ”∫≈ –·°√“™ Õ”‡¿Õªí°∏ß™—¬  
®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“ (‡≈¢§”√âÕß∑’Ë ˆ˜/ÚıÙ¯ ๏ √“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫∑’Ë ıˆ/ÚıÙ˘) 

ผูรองชี้แจงวา บิดาของตนและพวกไดเขา

มาบุกเบิกทำกินในพื้นที่ดังกลาวเมื่อประมาณ 

๔๐ ปมาแลวและไดเริ่มเสียภาษีบำรุงทองที่เมื่อ

ประมาณป พ.ศ.๒๕๑๖ โดยไมมผีูใดเขามารบกวน 

แตก็ไมมีเอกสารสิทธิใดๆ  

ป ๒๕๓๖ เคยมีการออกมารังวัดโดย 

เจาหนาที่ที่ดิน และในป ๒๕๓๗ เริ่มมีการปก

หมุดและติดปายวาเปนที่สวนบุคคลของนายทุน 

ชาวบานจึงไดรวมตัวกันออกมาประทวงในป 

๒๕๓๘ เจาหนาที่ที่ดินจึงยุติการดำเนินการ 

ป ๒๕๔๒ ผูรองทราบขาววาทางอำเภอ

ปกธงชัยและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการ 

เกษตรกรรม มมีตใิหดำเนนิการออกเอกสาร ส.ป.ก. 

๔-๐๑ ใหแกชาวบาน แตไมมีความคืบหนาใดๆ  

ตอมาเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ ไดมี

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องใหผูบุกรุก
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

พื้นที่ปาไม ตามพระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 

๒๔๘๔ “ปาภูหลวง” ออกจากพื้นที่ เปนเหตุให

ตอมาเจาหนาที่ปาไมไดจับกุมผูรอง และชาว

บานบางรายดำเนินคดีขอหาบุกรุกปาภูหลวง

และยึดเครื่องมือทำกิน ปจจุบันคดีอยูระหวาง

การพิจารณาของศาล 
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๑. การตรวจสอบขอเท็จจริงจากผูรอง 

ผูถูกรอง และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง

การตรวจสอบในพื้นที่ 

๒. ขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากเอกสารทาง

ราชการที่ผูรองมอบใหคณะอนุกรรมการฯ 

๑) หนั งสื อจากสำนักงานป า ไม จั งหวัด

นครราชสีมา ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน 

๒๕๓๓ ถึงอธิบดีกรมปาไม มีสาระสำคัญ

ที่เกี่ยวของกับที่ดินพิพาทสรุปไดวา ไดไป

ตรวจสอบความลาดชัดในพื้นที่พิพาท พบ

วาพื้นที่ดังกลาวอยูนอกเขตปาสงวนและ

ไมอยูในเขตปาไมถาวรของชาต ิพ.ศ.๒๕๐๖  

๒) บนัทกึขอความ จากสำนกังานทีด่นิจงัหวดั

นครราชสีมา ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๖ 

ถึงผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 

แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกันเขตบริเวณ

เขาภหูลวง ไดเขาไปตรวจสอบพืน้ทีพ่บวา 

บริเวณที่ตรวจสอบเปนที่ลาดและที่ราบ

ปนกนั ความลาดชนัสงูสดุโดยเฉลีย่ประมาณ 

๒๕% ไมมีสภาพเปนปาไมแตอยางใด 

การทำประโยชนสวนใหญปลูกพืชลมลุก 

คณะกรรมการมีความเห็นวาการกำหนด

เขตบริเวณเขาภูหลวงไมสามารถชี้ชัดได 

ไมมีลักษณะเดนชัด กรณีที่ราษฎรไดทำ

ประโยชนอยูกอนแลวควรใหทำตอไปเพื่อ

แกไขปญหา และพื้นที่บางบริเวณมีสภาพ

ปาไมอยูเห็นควรกันออกไวเพื่ออนุรักษตอ

ไป ซึ่งราษฎรไมขัดของ 

 

๓. การชี้แจงขอเท็จจริงดวยวาจาของ

ผูถูกรอง  
หนวยงานผูถูกรองชี้แจงขอเท็จจริงตอ

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา 

ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง

ชาติ คือ ผูแทนผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา  

และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๗ สรุปไดวา 

๑) จากการอานภาพถายทางอากาศเมื่อป 

๒๕๑๖ พบวาเปนปาสมบูรณ และเมื่อ

กรมที่ดินเขาไปสำรวจการครอบครองก็ไม

พบวามีผูครอบครอง  

๒) ในป พ.ศ.๒๕๓๓ ทหารพรานขอใชพื้นที่

ทำโครงการอีสานเขียว แตมีชาวบาน 

รองเรยีนขอใหออกเอกสารสทิธ ิ จงึไดมกีาร

แตงตัง้คณะกรรมการขึน้มาตรวจสอบ พบวา 

มีการครอบครองทำประโยชนในพื้นที่

ประมาณเจ็ดรอยกวาไร ที่เหลือโดยรอบมี

สภาพเปนปามลีกัษณะเปนตานำ้และตนน้ำ 

ลำธาร และเคยมกีรรมการเขาไปกนัพืน้ทีไ่ว 

เมื่อชวงป ๒๕๓๖-๓๙ และไดสงเรื่องไป

ยงักรมปาไมแลว แตยงัไมไดรบัแจงกลบัมา 



110
เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

๓) เมื่อมีการรองเรียนโดยผูรองสองกลุม 

ขัดแยงกัน จึงสอบถามยังกรมปาไมได

ความวา พื้นที่ดังกลาวยังคงเปนปาไม

ตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ 

อยู เนื่องจากผูรองเรียนทั้งสองฝายตาง

ไมมีเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมาย

ที่ดิน ทั้งคูจึงไมมีสิทธิในพื้นที่ดังกลาว ไม

สามารถอางสิทธิกับรัฐได จึงเห็นควร

ดำเนนิการกบัผูบกุรกุโดยการออกประกาศ 

ใหผูบุกรุกออกจากพื้นที่ 

๔) หลังจากประกาศแลวฝายที่ถูกรองวาเปน

นายทุน รองเรียนวาตนและพวกออกจาก

พื้นที่แลวคงเหลือแตกลุมผูรองจึงขอให

เจาหนาที่เขาไปดำเนินการ จึงตองไป

ดำเนินการ ไมเชนนั้นจะถูกกลาวหาวา

ละเวนการปฏิบัติหนาที่ จะใชมติคณะ

รัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ 

มาคุมครองก็ไมไดเพราะไมใชปาอนุรักษ

ตามกฎหมาย การที่ไมไดไปตรวจจับใน

พื้นที่อื่นเพราะไมไดรับการรองเรียน 

และจะไปจับกุมทั้งหมดเปนเรื่องยาก 

เพราะบางอำเภอยังตั้งอยูในพื้นที่ปาสงวน  

 

๔. ขอเท็จจริงที่คณะอนุกรรมการฯ 

พบในวันตรวจสอบพื้นที่ 

๑) ในพื้นที่พิพาทมีการทำประโยชนของ

ราษฎรกลุมผูรองอยูโดยมีการปลูกมัน 

สำปะหลังอยูเต็มพื้นที่  

๒) สภาพพื้นที่ไมไดเปนปาไม หรือตนน้ำ

ลำธารแตอยางใด อีกทั้งความลาดชันนา

จะไมเกิน ๓๕ % เนื่องจากมีลักษณะเปน

ที่ราบลอนคลื่น  

๓) สภาพพื้นที่ขางเคียงกับพื้นที่พิพาทมี 

รองรอยการทำประโยชนอยู เกือบเต็ม

พื้นที่ ทั้งทำประโยชนโดยการปลูกพืชและ

การปลูกที่อยูอาศัยซึ่งมีทั้งที่อยูอาศัย

ธรรมดาและทีอ่ยูอาศยัขนาดใหญ ซึง่ทราบ

จาก ผูรองวาผูที่อยูอาศัยไดทำประโยชน

ในพื้นที่ดังกลาว ไมมีเอกสารสิทธิเชน

เดียวกับผูรอง แตก็ไมถูกดำเนินคดี  

สวนในกรณีที่ผูรองเรียนใหตรวจสอบ

พฤติกรรมของฝายที่อางวาเปนนายทุนนั้น คณะ

อนุกรรมการฯ เห็นวาเปนเรื่องพิพาททางแพง  

คูกรณีสามารถไปใชสิทธิทางศาลได 
 

๕. คณะอนุกรรมการฯ จัดทำรายงาน

ผลการตรวจสอบเสนอตอคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตามรายงานผลการ

ตรวจสอบเลขที่ ๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ 

กันยายน ๒๕๔๙ โดย กสม. เห็นชอบตาม 

ความเหน็คณะอนกุรรมการฯ วาการออกประกาศ

ของจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม 

๒๕๔๗ และการไมดำเนินการเรงรัดรับรองสิทธิ

ของผูรองเปนการกระทำที่ไมเปนธรรม และ

ละเมิดสิทธิตอสิทธิของผูรองและพวก จึงขอให

จังหวัดยกเลิกประกาศจังหวัดดังกลาว และขอให

กรมปาไมผอนผันใหผูรองและพวก ทำประโยชน

ในพื้นที่ และเรงรัดสงมอบพื้นที่พิพาทใหกรม

ที่ดินและ ส.ป.ก.นำไปจัดสรรพื้นที่และออก

เอกสารสิทธิใหผูรองและพวก  
 

หนวยงานตางๆ ไดแจงผลการพิจารณา 

สรุปไดดังนี้ 

๑. กรมที่ดิน แจง ๑๗ มกราคม ๒๕๕๐ วา

กรมทีด่นิมอบหมายใหเจาหนาทีต่รวจสอบ 

ขอเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจ 

หนาที่ กรมฯ จะดำเนินการออกเอกสาร

สิทธิในที่ดินใหชาวบานได ก็ตอเมื่อกรม

ปาไมสงมอบพื้นที่ใหแลว  
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

๒. กรมปาไม แจงวา การเขาดำเนินการของ

สำนักงานปฏิรูปที่ดินฯ หรือกรมที่ดิน ใน

พื้นที่ดังกลาว สามารถทำไดโดยไมจำเปน

ตองรอใหกรมปาไมสงมอบพื้นที่ ทั้งนี้ตาม

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

๓. จังหวัดนครราชสีมา แจงวาพื้นที่รอง-

เรียนมีสภาพเปนปา จึงตั้งคณะกรรมการ

ขึน้พจิารณาแกไขปญหา ซึง่คณะกรรมการฯ 

ยืนยันประกาศของจังหวัดนครราชสีมา ให

ราษฎรออกจากพื้นที่ และใหกรมปาไม 

ดำเนินการตามกฎหมายโดยเครงครัด 

และมีความเห็นใหจัดทำพื้นที่ดังกลาวเปน

ปาชุมชน 

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิ จงึม ี

หนังสือลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ กราบ

เรียนนายกรัฐมนตรี ใหสั่งการใหหนวยงาน 

เกี่ยวของดำเนินการตามมาตรการแกไข

ปญหาตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติเสนอ ภายใน ๖๐ วัน 

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มี

หนังสือลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ แจงวา 

เนื่องจากมีคำพิพากษาของศาลใหผูรองบางคนมี

ความผิดฐานบุกรุกเขตปา จึงไมอาจสั่งการตาม

มาตรการแกไขปญหาที่ใหยกเลิกประกาศจังหวัด

นครราชสีมาใหชาวบานออกจากพื้นที่ได และไม

อาจสั่งการใหกรมปาไมผอนผันใหราษฎรอยู

อาศัยและทำกินในพื้นที่ดังกลาวไดเชนเดียวกัน 

เนื่องจากคณะกรรมการที่จังหวัดแตงตั้งขึ้น

เห็นวาพื้นที่ รองเรียนยังมีสภาพเปนปา

สมบูรณ สวนการสงมอบพื้นที่ระหวางกรมปาไม 

กรมที่ดินและ ส.ป.ก. ยังมีรายงานที่ขัดแยงกัน 

จึงใหหารือกันในระดับกระทรวงตอไป 

เมื่อไมมีความคืบหนาในการแกไขปญหา 

และชาวบานตำบลสะแกราช อำเภอปกธงชัย 

จังหวัดนครราชสีมา ถูกจับกุมดำเนินคดีและ

บังคับใหออกจากที่ดินทำกิน เนื่องจากจังหวัด

นครราชสีมาอางวาเปนพื้นที่ปาตามพระราช

บัญญัติปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ คณะอนุกรรมการฯ 

จึงไดจัดแถลงขาว “รัฐบาลสุรยุทธกับการแกไข

ปญหาการละเมิดสิทธิที่ดินในเขตปา” เมื่อวันที่ 

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐  โดยคณะอนุกรรมการฯ  ได

ตั้งขอสังเกตวา  

• ทำไมมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ มิถุนายน 

๒๕๔๑ ไมคุมครองราษฎรที่ทำกินในพื้นที่

ปา ถือเปนการเลือกปฏิบัติหรือไม 

• ปา ตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ 

ไมเคยมีการประกาศแนวเขต หรือการ

ประกาศสงวนหวงหามแตอยางใด และใน

ปจจุบันนี้ก็ไมเคยมีการสำรวจวายังมีพื้นที่ 

ปา ประเภทนี้อยูเทาไร ไมเคยมีนโยบาย

เกี่ยวกับปาประเภทนี้ 

• ทำไมมีการจับกุมราษฎรที่อาศัยอยูในปา 

ตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.๒๔๘๔  

แตไมจับกุมราษฎรที่อาศัยในเขตปาสงวน

หรือปาอนุรักษ 

คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นวาการไมแกไข

ปญหาของรัฐบาล ทั้งที่มีการละเมิดสิทธิในทรัพย

สินและที่ดินในเขตปาอยางรายแรง จึงไมเปน

ธรรม และเปนการเลือกปฏิบัติตอผูเดือดรอน 

อยางยิ่ง  



112
เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

๒๕๖/๒๕๔๖ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๒๙/๒๕๔๙ 

ลงวันที่ 

๒๖ ก.ค. ๒๕๔๙ 

กรณีชาวมง ต.ปากลาง 

อ.ปว จ.นาน ถูกขับไล

และรื้อถอนตนลิ้นจี่ รวม

ทั้งปลูกปาทับที่ทำกิน 

๑) ชาวมงบานปากลางมีสิทธิครอบครองและทำ

ประโยชนบนที่ดินลุมน้ำเปอ-น้ำกอน อ.เชียงกลาง ดังนั้น

หนังสือประกาศของอำเภอเชียงกลาง ลงวันที่ ๑๕ ก.พ. ๔๒ 

ที่กำหนดใหชาวมงปากลางออกจากพื้นที่ทำประโยชน 

ภายใน ๓๐ วัน ถือเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔, ๓๐ ,๔๖  และ ๔๘  

๒) การปลูกปาซอนในพื้นที่สวนลิ้นจี่ และการตัด

ฟนตนลิ้นจี่ของชาวบานปากลาง ของทุกฝายที่เกี่ยวของ

โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทเจาหนาที่ของรัฐระดับสูง จึง

เปนการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

๓) กระบวนการแกไขปญหาการรองทุกข โดย

จังหวัดนาน และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เปนการ

ละเมิดสิทธิในการรองทุกขและไดรับการพิจารณาในเวลา

อันสมควร ตามมาตรา ๖๑ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ 

 มาตรการในการแกไข 

๑. ใหรัฐบาลชดใชคาเสียหายที่ผูรองประสบตามความเปนจริงและอยางเปนธรรม โดยใหมี

กระบวนการตรวจสอบความเสียหายที่มีผูรองอยูรวมในทุกขั้นตอน ทั้งนี้ ใหรัฐบาลเรงดำเนินกระบวนการ

สำรวจความเสียหายใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ จากนั้นใหเรงดำเนินการ 

ชดใชคาเสียหายโดยเร็ว 

๒. ใหรัฐบาลประสานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตกร (ธ.ก.ส.) พักชำระหนี้ให

ชาวมงบานปากลาง จากการปลูกลิ้นจี่ที่ถูกทำลาย ทั้งนี้ ใหมีผลภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงาน

ฉบับนี้ 

๓. ใหรัฐบาลเรงรัดดำเนินการรับรองสิทธิทำกินของชาวบานทุกกลุม  ตามผลการตรวจสอบพิสูจน

การครอบครองที่ดินของจังหวัดนาน ถาจำเปนตองมีการอพยพผูมีสิทธิในที่ทำกินแตอยูในกรณีพื้นที่

กระทบตอระบบนิเวศ ตองมีมาตรการชวยเหลือหาที่ทำกินใหม และพิจารณาชวยเหลือผูที่ไมมีที่ดินทำกิน

ที่ตองอพยพออกจากพื้นที่ปาตนน้ำดังกลาวดวย ทั้งนี้ ภายใน ๑๒๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้  

ขอเสนอแนะ 

๑. ใหรัฐบาลสนับสนุนจังหวัดนานใหมีโครงการสรางความรวมมือระหวางทุกฝายในการดำเนิน

ชีวิตในพื้นที่พิพาทเดิมอยางสันติสุข โดยเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

๒. ใหรัฐบาลสนับสนุนจังหวัดนาน ใหมีโครงการบริหารจัดการการใชทรัพยากรน้ำบนลุมน้ำเปอ-

น้ำกอน อยางยั่งยืน  โดยใหมีความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งชาวไทยที่สูงและชาวไทยพื้นราบ 

๓. รัฐบาลควรนำปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นบนลุมน้ำเปอ-น้ำกอน ใหเปนกรณีศึกษาที่กวางขวาง  

และนำสูกระบวนการแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี 

๒๗๖/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๒๙๒/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ 

๑๔ ก.ย. ๒๕๕๐ 

ก ร ณี ก า ร ป ร ะ ก า ศ

อทุยานแหงชาตแิกงกรงุ

ทับซอนบานทับทหาร 

หมูที่ ๒๔ ต.ประสงค 

อ.ทาชนะ 

จ.สุราษฎรธานี 

  มาตรการแกไข 

๑. ใหจังหวัดสุราษฎรธานีปรับปรุงองคประกอบคณะทำงานแกไขปญหาพื้นที่ปาไมจังหวัด

สุราษฎรธานี ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎรธานี ที่ ๔/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่องแตงตั้งคณะ

ทำงานระดับพื้นที่เพื่อแกไขปญหาพื้นที่ปาไม ในเขตอุทยานแหงชาติแกงกรุง อำเภอทาชนะ อำเภอไชยา 

อำเภอทาฉาง กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งเปนคณะทำงานที่แตงตั้งภายใตมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๔ โดยใหราษฎรมีสวนรวมในการแกไขปญหาการซอนทับของพื้นที่อุทยาน

แหงชาติแกงกรุงและที่ดินทำกิน ที่อยูอาศัยของชุมชนบานทับทหาร รวมทั้งการแกไขปญหาพื้นที่ปาถูก

บุกรุกทำลายภายในเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแตไดรับรายงานฉบับนี้  

๒ ๒  บางกรณีมีการใชความรุนแรงหลายลักษณะรวมกัน 

๑) สภาพพื้นที่ชุมชนบานทับทหาร สวนใหญมี

สภาพเปนสวนยางพาราที่โตเต็มที่ราษฎรสามารถกรีดน้ำ

ยางพาราได และมีรองรอยพื้นที่บางสวนที่มีการโคนยาง

พาราและทำการปลูกใหมประมาณ ๑ รอบชวงอายุยาง

พารา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการอยูอาศัยและใชประโยชน

ที่ดินของราษฎรในพื้นที่ไมต่ำกวา ๒๐ ป และหาก

พิจารณาถึงสภาพขอเท็จจริงทางดานประวัติศาสตรชุมชน

เห็นวาการกอเกิดของชุมชน เปนผลพวงมาจากการ

เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การ

ตาราง ๕.๓.๒ การใชความรุนแรงของรัฐในการจับกุมประชาชน การขมขูคุกคาม ทำราย

รางกาย การขนยายทรพัยสนิ ทำลายอาสนิพชืผล และการอพยพชมุชนออกจากพืน้ที ่๗ กรณ ี๒๒ 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

๒๕๖/๒๕๔๖ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๒๙/๒๕๔๙ 

ลงวันที่ 

๒๖ ก.ค. ๒๕๔๙ 

กรณีชาวมง ต.ปากลาง 

อ.ปว จ.นาน ถูกขับไล

และรื้อถอนตนลิ้นจี่ รวม

ทั้งปลูกปาทับที่ทำกิน 

๑) ชาวมงบานปากลางมีสิทธิครอบครองและทำ

ประโยชนบนที่ดินลุมน้ำเปอ-น้ำกอน อ.เชียงกลาง ดังนั้น

หนังสือประกาศของอำเภอเชียงกลาง ลงวันที่ ๑๕ ก.พ. ๔๒ 

ที่กำหนดใหชาวมงปากลางออกจากพื้นที่ทำประโยชน 

ภายใน ๓๐ วัน ถือเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔, ๓๐ ,๔๖  และ ๔๘  

๒) การปลูกปาซอนในพื้นที่สวนลิ้นจี่ และการตัด

ฟนตนลิ้นจี่ของชาวบานปากลาง ของทุกฝายที่เกี่ยวของ

โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทเจาหนาที่ของรัฐระดับสูง จึง

เปนการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

๓) กระบวนการแกไขปญหาการรองทุกข โดย

จังหวัดนาน และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เปนการ

ละเมิดสิทธิในการรองทุกขและไดรับการพิจารณาในเวลา

อันสมควร ตามมาตรา ๖๑ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ 

 มาตรการในการแกไข 

๑. ใหรัฐบาลชดใชคาเสียหายที่ผูรองประสบตามความเปนจริงและอยางเปนธรรม โดยใหมี

กระบวนการตรวจสอบความเสียหายที่มีผูรองอยูรวมในทุกขั้นตอน ทั้งนี้ ใหรัฐบาลเรงดำเนินกระบวนการ

สำรวจความเสียหายใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ จากนั้นใหเรงดำเนินการ 

ชดใชคาเสียหายโดยเร็ว 

๒. ใหรัฐบาลประสานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตกร (ธ.ก.ส.) พักชำระหนี้ให

ชาวมงบานปากลาง จากการปลูกลิ้นจี่ที่ถูกทำลาย ทั้งนี้ ใหมีผลภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงาน

ฉบับนี้ 

๓. ใหรัฐบาลเรงรัดดำเนินการรับรองสิทธิทำกินของชาวบานทุกกลุม  ตามผลการตรวจสอบพิสูจน

การครอบครองที่ดินของจังหวัดนาน ถาจำเปนตองมีการอพยพผูมีสิทธิในที่ทำกินแตอยูในกรณีพื้นที่

กระทบตอระบบนิเวศ ตองมีมาตรการชวยเหลือหาที่ทำกินใหม และพิจารณาชวยเหลือผูที่ไมมีที่ดินทำกิน

ที่ตองอพยพออกจากพื้นที่ปาตนน้ำดังกลาวดวย ทั้งนี้ ภายใน ๑๒๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้  

ขอเสนอแนะ 

๑. ใหรัฐบาลสนับสนุนจังหวัดนานใหมีโครงการสรางความรวมมือระหวางทุกฝายในการดำเนิน

ชีวิตในพื้นที่พิพาทเดิมอยางสันติสุข โดยเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

๒. ใหรัฐบาลสนับสนุนจังหวัดนาน ใหมีโครงการบริหารจัดการการใชทรัพยากรน้ำบนลุมน้ำเปอ-

น้ำกอน อยางยั่งยืน  โดยใหมีความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งชาวไทยที่สูงและชาวไทยพื้นราบ 

๓. รัฐบาลควรนำปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นบนลุมน้ำเปอ-น้ำกอน ใหเปนกรณีศึกษาที่กวางขวาง  

และนำสูกระบวนการแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี 

๒๗๖/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๒๙๒/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ 

๑๔ ก.ย. ๒๕๕๐ 

ก ร ณี ก า ร ป ร ะ ก า ศ

อทุยานแหงชาตแิกงกรงุ

ทับซอนบานทับทหาร 

หมูที่ ๒๔ ต.ประสงค 

อ.ทาชนะ 

จ.สุราษฎรธานี 

  มาตรการแกไข 

๑. ใหจังหวัดสุราษฎรธานีปรับปรุงองคประกอบคณะทำงานแกไขปญหาพื้นที่ปาไมจังหวัด

สุราษฎรธานี ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎรธานี ที่ ๔/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่องแตงตั้งคณะ

ทำงานระดับพื้นที่เพื่อแกไขปญหาพื้นที่ปาไม ในเขตอุทยานแหงชาติแกงกรุง อำเภอทาชนะ อำเภอไชยา 

อำเภอทาฉาง กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งเปนคณะทำงานที่แตงตั้งภายใตมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๔ โดยใหราษฎรมีสวนรวมในการแกไขปญหาการซอนทับของพื้นที่อุทยาน

แหงชาติแกงกรุงและที่ดินทำกิน ที่อยูอาศัยของชุมชนบานทับทหาร รวมทั้งการแกไขปญหาพื้นที่ปาถูก

บุกรุกทำลายภายในเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแตไดรับรายงานฉบับนี้  
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

     ๒. ใหอุทยานแหงชาติแกงกรุงและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๔ รวมทั้งหนวยงานราชการที่

เกี่ยวของตองดำเนินการรับรองสิทธิในที่ดินกับราษฎร ๗๖๖ ราย ที่ไดรับการสำรวจการถือครองและใช

ประโยชนที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ และตองรงสำรวจการถือครองที่ดิน

ของราษฎรรายที่ตกสำรวจในพื้นที่บานทับทหารโดยเร็ว และใหราษฎรไดมีสวนรวมในกระบวนการ

สำรวจตรวจสอบดังกลาวดวย ทั้งนี้ ภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแตไดรับรายงานฉบับนี้  

ขอเสนอแนะ 

๑. ใหกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช เขาไปสนับสนุนใหราษฏรไดมีสวน

รวมกับรัฐในการดูแลรักษาปาอยางยั่งยืน 

๒. ใหมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรปาไม ไดแกพระราชบัญญัติปา

ไม พ.ศ.๒๔๘๔ พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๐๔ พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.๒๕๓๔ และพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ.๒๕๓๕  

โดยคำนึงถึงสิทธิชุมชน และใหชุมชน ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรในเขตพื้นที่ปา เพื่อนำ

ไปสูความยั่งยืนสมดุล สอดคลองกับระบบนิเวศ ทั้งนี้ในการปรับแกกฎหมาย ควรมีการรับฟงความคิด

เห็นของประชาชน ใหประชาชนมีสวนรวมกระบวนการพิจารณาแกไขกฎหมาย 

๓๒๘/๒๕๔๘, 

๓๕๐/๒๕๔๘ 

 

รายงานผลการ 

ตรวจสอบที่ 

๕๕/๒๕๔๙ 

ลงวันที่ 

๒๘ ก.ย. ๒๕๔๙ 

กรณีการประกาศเขต

รักษาพันธุสัตวปาภูผา

แดง และอพยพชาวบาน 

หวยหวาย 

อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ  

๑) การอพยพชาวบานหวยหวายเปนการละเมิด 
ศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย ทำใหบคุคลขาดความมัน่คงใน 
การดำเนนิชวีติ การอพยพบานหวยหวายเปนการดำเนนิ 
การที่มีการละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิในที่ทำกิน และ
ละเมิดสิทธิในที่อยูอาศัย ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ 
มาตรา ๔๖ และ มาตรา ๕๙  

๒) การประกาศเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง 
เปนการดำเนินการที่มีการละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิในที่
ทำกิน และสิทธิในที่อยูอาศัย ตามรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐  มาตรา ๔๖, ๕๖ , ๕๙  

๓) การที่เจาหนาที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูผา
แดงจับกุมดำเนินคดีตอชาวบานในลักษณะคุกคามเกิน
กวาเหตุ ทั้งที่คณะทำงานที่จังหวัดแตงตั้งมีมติวาจะ
เขามาสำรวจ พื้นที่พรอมกันทุกฝายและการประชุมทุก
ฝายรวมกับคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดิน
และปา ชุดที่ ๒ มีมติใหยุติการจับกุม 

การจับกุมดำเนินคดีตอชาวบานทั้งสองกรณีดัง
กลาวจึงเปนการกระทำที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ 

 มาตรการในการแกไข     
๑. คณะทำงานแกไขปญหาการอยูอาศัยและที่ดินทำกินของราษฎรในเขตอุทยานแหงชาติน้ำหนาว 

ปาสงวนแหงชาติน้ำหนาว และเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง ในพื้นที่อำเภอหลมสัก ควรเรงดำเนินการ

กำหนดขอบเขตพื้นที่การครอบครองที่ดินของชาวบานหวยระหงส บานหวยกลทาและบานหวยหวาย เพื่อ

ใหประชาชนไดรับรูแนวเขตที่ชัดเจน และทำการพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินของชาวบานตอไป ภายใน 

๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้  

๒. เรงใหความชวยเหลือเรื่องที่ทำกินและจายคาทดแทนชาวบานหวยหวายที่ถูกอพยพโยกยาย 

ใหเสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๓. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ควรยุติการจับกุมชาวบานที่ทำกินอยูเดิมในเขต

พื้นที่พิพาทที่กำลังดำเนินการพิสูจนสิทธิและรังวัดพื้นที่ และเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง ควรยุติการ

ดำเนินคดีกับชาวบานที่ถูกจับกุมในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘  และวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 

๔. แมกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดโยกยายนายมนตรี เชียงอารีย หัวหนาเขต

รักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง ออกจากพื้นที่ แตควรมีการตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงถึงพฤติการณ

ของเจาหนาที่ในการจับกุมและขมขูคุกคามเกินกวาเหตุ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

ปกครองของไทยในอดีต และจากการสำรวจการถือครอง

ของราษฎรในพื้นที่อุทยานแหงชาติแกงกรุงโดยกรมปาไม 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ก็

พบวามีราษฎรอาศัยอยูจำนวนมาก 

๒) ปญหาการซอนทับกันระหวางพื้นที่แนวเขต

อุทยานฯ กับชุมชนบานทับทหาร สืบเนื่องจากการไมมี

สวนรวมของประชาชนในการจำแนกและจัดการทรัพยากร

ปาไมและที่ดิน และการดำเนินการแกไขปญหาพื้นที่ซอน

ทับตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๔  และ 

๓ เมษายน ๒๕๔๑ เปนไปอยางลาชา และยืดเยื้อ สงผล

ใหชาวบานถูกจับกุมและขาดความมั่นคงในที่ดิน 

การประกาศเขตอุทยานแหงชาติแกงกรุงซอนทับ 

ที่ดินทำกินของราษฎรและผูรอง และการแกไขปญหา

ลาชา ละเมิดสิทธิของผูรอง 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

     ๒. ใหอุทยานแหงชาติแกงกรุงและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๔ รวมทั้งหนวยงานราชการที่

เกี่ยวของตองดำเนินการรับรองสิทธิในที่ดินกับราษฎร ๗๖๖ ราย ที่ไดรับการสำรวจการถือครองและใช

ประโยชนที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ และตองรงสำรวจการถือครองที่ดิน

ของราษฎรรายที่ตกสำรวจในพื้นที่บานทับทหารโดยเร็ว และใหราษฎรไดมีสวนรวมในกระบวนการ

สำรวจตรวจสอบดังกลาวดวย ทั้งนี้ ภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแตไดรับรายงานฉบับนี้  

ขอเสนอแนะ 

๑. ใหกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช เขาไปสนับสนุนใหราษฏรไดมีสวน

รวมกับรัฐในการดูแลรักษาปาอยางยั่งยืน 

๒. ใหมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรปาไม ไดแกพระราชบัญญัติปา

ไม พ.ศ.๒๔๘๔ พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๐๔ พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.๒๕๓๔ และพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ.๒๕๓๕  

โดยคำนึงถึงสิทธิชุมชน และใหชุมชน ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรในเขตพื้นที่ปา เพื่อนำ

ไปสูความยั่งยืนสมดุล สอดคลองกับระบบนิเวศ ทั้งนี้ในการปรับแกกฎหมาย ควรมีการรับฟงความคิด

เห็นของประชาชน ใหประชาชนมีสวนรวมกระบวนการพิจารณาแกไขกฎหมาย 

๓๒๘/๒๕๔๘, 

๓๕๐/๒๕๔๘ 

 

รายงานผลการ 

ตรวจสอบที่ 

๕๕/๒๕๔๙ 

ลงวันที่ 

๒๘ ก.ย. ๒๕๔๙ 

กรณีการประกาศเขต

รักษาพันธุสัตวปาภูผา

แดง และอพยพชาวบาน 

หวยหวาย 

อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ  

๑) การอพยพชาวบานหวยหวายเปนการละเมิด 
ศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย ทำใหบคุคลขาดความมัน่คงใน 
การดำเนนิชวีติ การอพยพบานหวยหวายเปนการดำเนนิ 
การที่มีการละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิในที่ทำกิน และ
ละเมิดสิทธิในที่อยูอาศัย ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ 
มาตรา ๔๖ และ มาตรา ๕๙  

๒) การประกาศเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง 
เปนการดำเนินการที่มีการละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิในที่
ทำกิน และสิทธิในที่อยูอาศัย ตามรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐  มาตรา ๔๖, ๕๖ , ๕๙  

๓) การที่เจาหนาที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูผา
แดงจับกุมดำเนินคดีตอชาวบานในลักษณะคุกคามเกิน
กวาเหตุ ทั้งที่คณะทำงานที่จังหวัดแตงตั้งมีมติวาจะ
เขามาสำรวจ พื้นที่พรอมกันทุกฝายและการประชุมทุก
ฝายรวมกับคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดิน
และปา ชุดที่ ๒ มีมติใหยุติการจับกุม 

การจับกุมดำเนินคดีตอชาวบานทั้งสองกรณีดัง
กลาวจึงเปนการกระทำที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ 

 มาตรการในการแกไข     
๑. คณะทำงานแกไขปญหาการอยูอาศัยและที่ดินทำกินของราษฎรในเขตอุทยานแหงชาติน้ำหนาว 

ปาสงวนแหงชาติน้ำหนาว และเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง ในพื้นที่อำเภอหลมสัก ควรเรงดำเนินการ

กำหนดขอบเขตพื้นที่การครอบครองที่ดินของชาวบานหวยระหงส บานหวยกลทาและบานหวยหวาย เพื่อ

ใหประชาชนไดรับรูแนวเขตที่ชัดเจน และทำการพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินของชาวบานตอไป ภายใน 

๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้  

๒. เรงใหความชวยเหลือเรื่องที่ทำกินและจายคาทดแทนชาวบานหวยหวายที่ถูกอพยพโยกยาย 

ใหเสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๓. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ควรยุติการจับกุมชาวบานที่ทำกินอยูเดิมในเขต

พื้นที่พิพาทที่กำลังดำเนินการพิสูจนสิทธิและรังวัดพื้นที่ และเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง ควรยุติการ

ดำเนินคดีกับชาวบานที่ถูกจับกุมในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘  และวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 

๔. แมกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดโยกยายนายมนตรี เชียงอารีย หัวหนาเขต

รักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง ออกจากพื้นที่ แตควรมีการตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงถึงพฤติการณ

ของเจาหนาที่ในการจับกุมและขมขูคุกคามเกินกวาเหตุ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

ขอเสนอแนะ 
๑. การประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปาที่ผานมาไมมี

การเดินสำรวจและประสานกับชาวบานที่อยูมากอนเพื่อใหมีสวนรวมในการดำเนินการ ทำใหเกิดความ 

ขัดแยงและความเดือดรอนในพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น รัฐบาลควรเรงรัดกระบวนการการพิสูจนสิทธิโดยตั้ง
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

  ๔) การดำเนินโครงการหมูบานปาไมแผนใหมตาม

แนวพระราชดำริ ในพื้นที่หมูบานหวยกลทาและหมูบาน

หวยระหงษ และเปนการละเมิดสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๕๙  

  

๓๖๖/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๕๕๑/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ 

๒๗ ก.ย. ๕๐ 

ก ร ณี ห น ว ย ป อ ง กั น

รักษาปาใชอำนาจและ

กำลังเขาจับกุมเกินกวา

เหตุ  

จ.เพชรบูรณ 

จากการตรวจสอบพบวามีการใชกำลังเจาหนาที่

พรอมอาวุธจากหลายหนวยงานพรอมทั้งสื่อมวลชนในการ

ไปตรวจสอบพื้นที่จนกลายเปนขาวครึกโครมโดยที่ยังไม

ไดมีการพิจารณาในกระบวนการยุติธรรมถึงที่สุด การ

กระทำของเจาหนาที่ของรัฐฯ เปนการกระทำเกินกวาเหตุ   

และเปนการละเมิดตอเกียรติยศชื่อเสียงของผูรองตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ 

มาตรา ๓๔  

 ขอเสนอแนะ 

ใหรัฐบาลกำหนดแนวทางปฏิบัติตอหนวยงานในการเขาตรวจคนและตรวจสอบพื้นที่ใดๆ ให

กำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม รวมทั้งแนวทางการพกพาอาวุธรายแรง โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปน

มนุษยและเกียรติยศชื่อเสียงของบุคคล 

๕๑๔/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๓๒/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ 

๑๕ มี.ค. ๒๕๕๐ 

กรณีอุทยานแหงชาติ

ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

ขมขูและทำลายทรัพย

สิน 

๑) ผูรองครอบครองที่ดินโดยมีหลักฐานแจงการ

ครอบครอง ทป.๔ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓๐ มิถุนายน  

๒๕๔๑ รับรองใหทำกินในที่เดิมตอไปได การที่เจาหนาที่

อุทยานแหงชาติไทรโยคจับกุม และถอนทำลายตนยางพารา 

ของผูรอง เปนการกระทำที่ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน ตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา 

๔๘ 

๒) การใชกำลังพรอมอาวุธจำนวนมากเขาไปใน

ที่ดินของผูรองเพื่อถอนทำลายตนยางพารา เปนการ

กระทำเกินกวาเหตุ 

๓) การพสิจูนการครอบครองทีด่นิของผูรอง เปนการ

เลือกปฏิบัติ เพราะมีผลทำใหผูรองตองเสียสิทธิในการทำ

กินในที่ดินที่ไดครอบครองทำกินมากอนการประกาศเขต

อุทยานฯ ตามที่ไดแจงการครอบครองไวจำนวน ๑๕๐ ไร  

 มาตรการในการแกไข 

๑. ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เรงรัดตรวจสอบสิทธิการครอบครองที่ดินของ 

ผูรองเพิ่มเติม ภายใน ๓๐ วัน โดยใหพิจารณาขอมูลการแจงการครอบรองที่ดินตามแบบบันทึกการใช

ที่ดินของบุคคลในพื้นที่ปาไม (แบบ ทป.๔) ที่ผูรองไดแจงครอบครองไวเนื้อที่ประมาณ ๑๕๐ ไร และ

พิจารณาโดยใหความสำคัญกับหลักฐานและพยานบุคคลที่ผูรองแสดงดวย 

๒. ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ชดใชคาเสียหายทั้งหมดอันเกิดจากการกระทำ

ของเจาหนาที่อุทยานแหงชาติไทรโยค ในการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางสิ่งของเครื่องใชทั้งหลายตลอดจนพืชผล

อาสิน เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ ใหแกผูรอง ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

ขอเสนอแนะ 

๑. การพิสูจนการครอบครองที่ดินตามมคิคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ควรให

ความสำคัญกับหลักฐานอื่นๆ นอกเหนือจากหลักฐานของทางราชการ อาทิ ขอเท็จจริงในพื้นที่วิถีชีวิต

และสภาพการทำกนิในพืน้ทีข่องประชาชน พยานบคุคลและรองรอยการทำประโยชนของผูทีไ่ดครอบครอง

ทำกินมากอนการประกาศเขตปา โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหประชาชนและชุมชนไดมีสวนรวม 

๒. ขอใหทบทวนความในพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ มาตรา ๒๑ ที่ใหอำนาจ

พนักงานเจาหนาที่ออกคำสั่งหรือใหรื้อถอนสิ่งปลูกสรางในเขตอุทยานแหงชาติ เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพ

และทรัพยสินของประชาชน เพราะหากเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติโดยไมเปนธรรมจะทำใหเกิดความขัดแยง

ระหวางเจาหนาที่กับประชาชนจนถึงขั้นรุนแรงได  



117
เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

  ๔) การดำเนินโครงการหมูบานปาไมแผนใหมตาม

แนวพระราชดำริ ในพื้นที่หมูบานหวยกลทาและหมูบาน

หวยระหงษ และเปนการละเมิดสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๕๙  

  

๓๖๖/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๕๕๑/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ 

๒๗ ก.ย. ๕๐ 

ก ร ณี ห น ว ย ป อ ง กั น

รักษาปาใชอำนาจและ

กำลังเขาจับกุมเกินกวา

เหตุ  

จ.เพชรบูรณ 

จากการตรวจสอบพบวามีการใชกำลังเจาหนาที่

พรอมอาวุธจากหลายหนวยงานพรอมทั้งสื่อมวลชนในการ

ไปตรวจสอบพื้นที่จนกลายเปนขาวครึกโครมโดยที่ยังไม

ไดมีการพิจารณาในกระบวนการยุติธรรมถึงที่สุด การ

กระทำของเจาหนาที่ของรัฐฯ เปนการกระทำเกินกวาเหตุ   

และเปนการละเมิดตอเกียรติยศชื่อเสียงของผูรองตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ 

มาตรา ๓๔  

 ขอเสนอแนะ 

ใหรัฐบาลกำหนดแนวทางปฏิบัติตอหนวยงานในการเขาตรวจคนและตรวจสอบพื้นที่ใดๆ ให

กำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม รวมทั้งแนวทางการพกพาอาวุธรายแรง โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปน

มนุษยและเกียรติยศชื่อเสียงของบุคคล 

๕๑๔/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๓๒/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ 

๑๕ มี.ค. ๒๕๕๐ 

กรณีอุทยานแหงชาติ

ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

ขมขูและทำลายทรัพย

สิน 

๑) ผูรองครอบครองที่ดินโดยมีหลักฐานแจงการ

ครอบครอง ทป.๔ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓๐ มิถุนายน  

๒๕๔๑ รับรองใหทำกินในที่เดิมตอไปได การที่เจาหนาที่

อุทยานแหงชาติไทรโยคจับกุม และถอนทำลายตนยางพารา 

ของผูรอง เปนการกระทำที่ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน ตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา 

๔๘ 

๒) การใชกำลังพรอมอาวุธจำนวนมากเขาไปใน

ที่ดินของผูรองเพื่อถอนทำลายตนยางพารา เปนการ

กระทำเกินกวาเหตุ 

๓) การพสิจูนการครอบครองทีด่นิของผูรอง เปนการ

เลือกปฏิบัติ เพราะมีผลทำใหผูรองตองเสียสิทธิในการทำ

กินในที่ดินที่ไดครอบครองทำกินมากอนการประกาศเขต

อุทยานฯ ตามที่ไดแจงการครอบครองไวจำนวน ๑๕๐ ไร  

 มาตรการในการแกไข 

๑. ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เรงรัดตรวจสอบสิทธิการครอบครองที่ดินของ 

ผูรองเพิ่มเติม ภายใน ๓๐ วัน โดยใหพิจารณาขอมูลการแจงการครอบรองที่ดินตามแบบบันทึกการใช

ที่ดินของบุคคลในพื้นที่ปาไม (แบบ ทป.๔) ที่ผูรองไดแจงครอบครองไวเนื้อที่ประมาณ ๑๕๐ ไร และ

พิจารณาโดยใหความสำคัญกับหลักฐานและพยานบุคคลที่ผูรองแสดงดวย 

๒. ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ชดใชคาเสียหายทั้งหมดอันเกิดจากการกระทำ

ของเจาหนาที่อุทยานแหงชาติไทรโยค ในการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางสิ่งของเครื่องใชทั้งหลายตลอดจนพืชผล

อาสิน เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ ใหแกผูรอง ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

ขอเสนอแนะ 

๑. การพิสูจนการครอบครองที่ดินตามมคิคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ควรให

ความสำคัญกับหลักฐานอื่นๆ นอกเหนือจากหลักฐานของทางราชการ อาทิ ขอเท็จจริงในพื้นที่วิถีชีวิต

และสภาพการทำกนิในพืน้ทีข่องประชาชน พยานบคุคลและรองรอยการทำประโยชนของผูทีไ่ดครอบครอง

ทำกินมากอนการประกาศเขตปา โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหประชาชนและชุมชนไดมีสวนรวม 

๒. ขอใหทบทวนความในพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ มาตรา ๒๑ ที่ใหอำนาจ

พนักงานเจาหนาที่ออกคำสั่งหรือใหรื้อถอนสิ่งปลูกสรางในเขตอุทยานแหงชาติ เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพ

และทรัพยสินของประชาชน เพราะหากเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติโดยไมเปนธรรมจะทำใหเกิดความขัดแยง

ระหวางเจาหนาที่กับประชาชนจนถึงขั้นรุนแรงได  

คณะกรรมการรวมระหวางภาครัฐกับประชาชนขึ้นมารวมดำเนินการทุกพื้นที่ ขณะเดียวกันรัฐบาลตองมี 

นโยบายยตุกิารจบักมุชาวบานทีอ่ยูอาศยัและทำกนิในพืน้ทีท่ีม่ขีอพพิาทและอยูระหวางการพสิจูนสทิธไิวกอน 

๒. การริเริ่มโครงการจากสวนกลาง เชน โครงการหมูบานปาไมแผนใหม ซึ่งเปนโครงการใหญที่มี

การดำเนินการในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชในฐานะผูรับผิดชอบ 

ควรมีการดำเนินการที่รอบคอบ มีการศึกษาชุมชนเปาหมายแตละพื้นที่เพื่อใหสามารถตอบสนองความ

ตองการที่แทจริงของชุมชนดวย มิใชดำเนินการแบบเหมารวมทุกพื้นที่  
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

๔๓๖/๒๕๔๙, 

๑๐๙/๒๕๕๐ 
  

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๓๖๒/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ 

๒๑ ก.ย. ๒๕๕๐ 

กรณีปาสงวนแหงชาติ

เขาพระวหิารทบัทีท่ำกนิ

ของราษฎร ๓๕ ครอบครวั 

ต.บักดอง  

อ.ขุนหาญ       

จ.ศรีสะเกษ 

ราษฎรทั้ง ๓๕ ราย ไดครอบครองทำกิน และมี

สิทธิจึงความชอบธรรมในที่ดินทำกินมีสิทธิจะไดรับ สทก. 

รวมกับราษฎร ๖๗๐ ราย ที่ปกหมุด สทก. ไปแลว 

หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาพนมดงรัก ดำเนินการ 

ขัดขวางเจาหนาที่รัฐที่เขามาดำเนินการแกไขปญหาทับที่

ทำกินของราษฎร และละเมิดขอตกลงรวมระหวางรัฐบาล

กับกลุมเกษตรกร ถือเปนการไมปฏิบัติตามนโยบายรัฐใน

การแกไขปญหากับประชาชน 

 มาตรการการแกไข 

๑. ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ยายนายชัชวาล อินทุมาร ออกจากพื้นที่ชั่วคราว

ทันที เพื่อใหการดำเนินการแกไขปญหาดำเนินไปได และตั้งคณะกรรมการสอบสวนการทำงานของนาย

ชัชวาล อินทุมาร 

๒. ใหกรมปาไมเรงรัดศูนยปฏิบัติการที่ดินปาไม ดำเนินตามโครงการเดิมใหแลวเสร็จ โดยรังวัด

ปกหมุด สทก. ใหกับราษฎรทั้ง ๓๕ รายที่ไดสำรวจจากการถือครองไวแลวใหเสร็จสิ้น ภายใน ๓๐ วัน 

หลังจากวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้  และหลังจากนั้นใหออก สทก. ใหราษฎรทั้งหมด (รวม ๗๐๕ ราย) ใน 

โครงการฯ ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแตการปกหมุด สทก. ๓๕ ราย ดังกลาวแลวเสร็จ 

๓. ใหเขตรักษาพันธุสัตวปาพนมดงรักยุติการจับกุมและดำเนินคดีกับราษฎรที่มีเอกสาร ทป.๔ 

และราษฎรที่มีหลักฐานแสดงสิทธิในการครอบครองทำกิน ทันทีที่ไดรับรายงานฉบับนี้  

ขอเสนอแนะ 

๑. รัฐไมควรใหมีการประกาศผนวกเพิ่มพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตอุทยานแหงชาติ หรือ พื้นที่ 

คุมครองอื่นๆ กอนที่จะไดมีการพิจารณากันพื้นที่ครอบครองทำกินของราษฎร รวมกับประชาชนและหนวยงาน 

องคกรตางๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งราษฎรที่อยูใกลเขตหรืออาจไดรับผลกระทบจากการขยายเขต 

๒. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดทำแนวเขตอยางมี

สวนรวม เพื่อลดปญหาความขัดแยงในอนาคต สวนในพื้นที่ที่มีราษฎรครอบครองควรมีการกันเขตใหราษฎร  

โดยเจรจาสรางขอตกลงรวมกับราษฎรเพื่อสรางความชัดเจนในเขตแดนและการใชทรัพยากรธรรมชาติ 

๕๗๖/๒๕๔๙ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๔๑๙/๒๕๕๐ 

ลงวันที่  

๒๑ก.ย.๒๕๕๐ 

กรณีการอพยพหมูบาน

นาออน   

ต.เปยงหลวง  

อ.เวียงแหง  

จ.เชียงใหม 

๑. ผูรองมีสิทธิในการอยูอาศัยและทำกินในที่

พิพาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ 

และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 

๒. กระบวนการอพยพหมูบานนาออน เปนการ

กระทำที่ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน เสรีภาพในการตั้งถิ่นฐาน 

และไมเปนธรรมตอผูรอง 

 มาตรการการแกไข 

๑. ใหกระทรวงมหาดไทยสั่งการไปยังอำเภอเวียงแหงใหยุติการอพยพหมูบาน และใหเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของ ยุติการกระทำใดๆ อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของราษฎร ทันทีที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๒. หากมีความจำเปนที่จะตองอพยพ จะตองดำเนินการภายใตหลักการการมีสวนรวมของชุมชน

และจะตองมีโครงการรองรับ เชน ที่อยูอาศัย ที่ดินทำกิน ระบบสาธารณูปโภค และวิถีชีวิตของราษฎร

ตองดีกวาเดิม การดำเนินการตองไมละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และความมั่นคงของชีวิต  

ขอเสนอแนะ 

๑. ใหยกเลิกหรือชะลอการประกาศเขตหรือขยายเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และ

เขตพื้นที่อนุรักษตามกฎหมายอื่นๆ จนกวากระบวนการตรวจสอบ กันแนวเขต และรับรองสิทธิของราษฎร 

ที่ไดรับผลกระทบการตรวจสอบ   

๒. การตรวจสอบพิสูจนสิทธิในพื้นที่เขตปา ถาชี้ชัดวาพื้นที่อนุรักษตามกฎหมายทับที่ของราษฎร  

ใหรัฐเพิกถอนเขตพื้นที่อนุรักษตามกฎหมายใหแลวเสร็จโดยเร็ว และใหออกเอกสารราชการรับรองสิทธิ

และคุมครองอยางเหมาะสม 

๓. การดำเนินโครงการใดๆ ของรัฐที่มีผลกระทบตอชุมชน แมวาจะไมมีเอกสารสิทธิก็ตามควรมี

การดำเนินการบนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และความมั่นคงของ

ประชาชนในการดำเนินวิถีชีวิต 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

๔๓๖/๒๕๔๙, 

๑๐๙/๒๕๕๐ 
  

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๓๖๒/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ 

๒๑ ก.ย. ๒๕๕๐ 

กรณีปาสงวนแหงชาติ

เขาพระวหิารทบัทีท่ำกนิ

ของราษฎร ๓๕ ครอบครวั 

ต.บักดอง  

อ.ขุนหาญ       

จ.ศรีสะเกษ 

ราษฎรทั้ง ๓๕ ราย ไดครอบครองทำกิน และมี

สิทธิจึงความชอบธรรมในที่ดินทำกินมีสิทธิจะไดรับ สทก. 

รวมกับราษฎร ๖๗๐ ราย ที่ปกหมุด สทก. ไปแลว 

หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาพนมดงรัก ดำเนินการ 

ขัดขวางเจาหนาที่รัฐที่เขามาดำเนินการแกไขปญหาทับที่

ทำกินของราษฎร และละเมิดขอตกลงรวมระหวางรัฐบาล

กับกลุมเกษตรกร ถือเปนการไมปฏิบัติตามนโยบายรัฐใน

การแกไขปญหากับประชาชน 

 มาตรการการแกไข 

๑. ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ยายนายชัชวาล อินทุมาร ออกจากพื้นที่ชั่วคราว

ทันที เพื่อใหการดำเนินการแกไขปญหาดำเนินไปได และตั้งคณะกรรมการสอบสวนการทำงานของนาย

ชัชวาล อินทุมาร 

๒. ใหกรมปาไมเรงรัดศูนยปฏิบัติการที่ดินปาไม ดำเนินตามโครงการเดิมใหแลวเสร็จ โดยรังวัด

ปกหมุด สทก. ใหกับราษฎรทั้ง ๓๕ รายที่ไดสำรวจจากการถือครองไวแลวใหเสร็จสิ้น ภายใน ๓๐ วัน 

หลังจากวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้  และหลังจากนั้นใหออก สทก. ใหราษฎรทั้งหมด (รวม ๗๐๕ ราย) ใน 

โครงการฯ ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแตการปกหมุด สทก. ๓๕ ราย ดังกลาวแลวเสร็จ 

๓. ใหเขตรักษาพันธุสัตวปาพนมดงรักยุติการจับกุมและดำเนินคดีกับราษฎรที่มีเอกสาร ทป.๔ 

และราษฎรที่มีหลักฐานแสดงสิทธิในการครอบครองทำกิน ทันทีที่ไดรับรายงานฉบับนี้  

ขอเสนอแนะ 

๑. รัฐไมควรใหมีการประกาศผนวกเพิ่มพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตอุทยานแหงชาติ หรือ พื้นที่ 

คุมครองอื่นๆ กอนที่จะไดมีการพิจารณากันพื้นที่ครอบครองทำกินของราษฎร รวมกับประชาชนและหนวยงาน 

องคกรตางๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งราษฎรที่อยูใกลเขตหรืออาจไดรับผลกระทบจากการขยายเขต 

๒. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดทำแนวเขตอยางมี

สวนรวม เพื่อลดปญหาความขัดแยงในอนาคต สวนในพื้นที่ที่มีราษฎรครอบครองควรมีการกันเขตใหราษฎร  

โดยเจรจาสรางขอตกลงรวมกับราษฎรเพื่อสรางความชัดเจนในเขตแดนและการใชทรัพยากรธรรมชาติ 

๕๗๖/๒๕๔๙ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๔๑๙/๒๕๕๐ 

ลงวันที่  

๒๑ก.ย.๒๕๕๐ 

กรณีการอพยพหมูบาน

นาออน   

ต.เปยงหลวง  

อ.เวียงแหง  

จ.เชียงใหม 

๑. ผูรองมีสิทธิในการอยูอาศัยและทำกินในที่

พิพาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ 

และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 

๒. กระบวนการอพยพหมูบานนาออน เปนการ

กระทำที่ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน เสรีภาพในการตั้งถิ่นฐาน 

และไมเปนธรรมตอผูรอง 

 มาตรการการแกไข 

๑. ใหกระทรวงมหาดไทยสั่งการไปยังอำเภอเวียงแหงใหยุติการอพยพหมูบาน และใหเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของ ยุติการกระทำใดๆ อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของราษฎร ทันทีที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๒. หากมีความจำเปนที่จะตองอพยพ จะตองดำเนินการภายใตหลักการการมีสวนรวมของชุมชน

และจะตองมีโครงการรองรับ เชน ที่อยูอาศัย ที่ดินทำกิน ระบบสาธารณูปโภค และวิถีชีวิตของราษฎร

ตองดีกวาเดิม การดำเนินการตองไมละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และความมั่นคงของชีวิต  

ขอเสนอแนะ 

๑. ใหยกเลิกหรือชะลอการประกาศเขตหรือขยายเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และ

เขตพื้นที่อนุรักษตามกฎหมายอื่นๆ จนกวากระบวนการตรวจสอบ กันแนวเขต และรับรองสิทธิของราษฎร 

ที่ไดรับผลกระทบการตรวจสอบ   

๒. การตรวจสอบพิสูจนสิทธิในพื้นที่เขตปา ถาชี้ชัดวาพื้นที่อนุรักษตามกฎหมายทับที่ของราษฎร  

ใหรัฐเพิกถอนเขตพื้นที่อนุรักษตามกฎหมายใหแลวเสร็จโดยเร็ว และใหออกเอกสารราชการรับรองสิทธิ

และคุมครองอยางเหมาะสม 

๓. การดำเนินโครงการใดๆ ของรัฐที่มีผลกระทบตอชุมชน แมวาจะไมมีเอกสารสิทธิก็ตามควรมี

การดำเนินการบนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และความมั่นคงของ

ประชาชนในการดำเนินวิถีชีวิต 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 
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๑. การไปรับฟงองคกรตางๆ ในพื้นที่เมื่อ

เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖ เชน กลุมฮักเมืองนาน

และรองผูบังคับการจังหวัดทหารบกนาน สภา 

ความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ซึ่งเปนผูรับทราบ

ความขดัแยงดงักลาวมาตัง้แตตน ทาง สมช. กลบั

มิไดดำเนินการตอเนื่อง 

๒. จัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน 

๒๕๔๖ โดยเชิญบุคคลผูทรงคุณวุฒิ ผูแทน

ประชาคมจังหวัดนาน ผูแทนสำนักนโยบายและ

แผนทรัพยากรสิ่งแวดลอม (สผ.) มีความเห็น

รวมกันโดยสรุปวา ควรมีแนวทางการแกไขความ

ขัดแยงระหวางประชาชนในระยะยาวโดยสันติวิธี 

เชน การตั้งคณะกรรมการรวมกันจัดการดูแลการ

ใชน้ำ การมีคณะกรรมการรวมตรวจสอบไมใหมี

การบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติมและควรมีหนวยงานกลาง

ที่ทั้งสองฝายเชื่อถือเขาไปไกลเกลี่ย โดยให

ประชาชนผูเดือดรอนทั้งฝายไดมีโอกาสประชุม

รวมกนั และไดรบัขอมลูอยางเทาเทยีมกนั เพราะ

ทั้งสองฝายยังไมเคยหารือกันโดยตรงเพื่อมีขอ

ยุติความขัดแยงรวมกัน ทั้งนี้ตองมีกระบวนการ

ตรวจสอบคาเสียหายที่เกิดขึ้นอยางถูกตองและ

เปนธรรม 

๓. จัดทำโครงการศึกษาเรื่อง “กรณีศึกษา 

การจัดการความขัดแยงการใชประโยชนพื้นที่ปา

ตนน้ำ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน” เพื่อ

รวบรวมขอมูลจากประวัติศาสตรจากสื่อมวลชน 

ในชวงเวลาความรุนแรงดังกลาว และประมวล

 °√≥’∑’Ë Ò  ‘∑∏‘„π∑’Ë¥‘π·≈–∑√—æ¬å ‘π °√≥’™ÿ¡™π¡âß ∫â“πªÉ“°≈“ß Õ.ªí« ®.πà“π ∂Ÿ°
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นายทวี คีรีสันติกุล และพวก รองเรียนวา

ปจจุบันชาวมงกลุมผูรองมีบานอยูในพื้นที่ตำบล

ปากลาง อำเภอปว จังหวัดนาน โดยถูกอพยพ

จากที่ดินทำกินเดิมซึ่งอยูบนตนน้ำเปอ-น้ำกอน 

ตั้งแต พ.ศ.๒๕๑๑ และไดรับอนุญาตกลับมาทำ

กินในที่เดิมใน พ.ศ.๒๕๒๘ เจาหนาที่จากกอง

อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) 

ไดนำพันธุลิ้นจี่ไปแจกหลายหมูบาน รวมทั้งผู

รองเรียน ทำใหพื้นที่บริเวณตนน้ำเปอ-น้ำกอน 

มีการปลูกลิ้นจี่จำนวนมาก ตอมาพื้นที่ที่ผูรองทำ

กินไดถูกประกาศเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติในป 

พ.ศ.๒๕๓๑ โดยผูรองไดแจงสทิธกิารครอบครอง

ที่ดินและทำประโยชนไว (ส.ส.๓๑) และไดรับ

อนุญาตใหทำกินตลอดมา 

ป ๒๕๔๒ มปีระกาศของอำเภอเชยีงกลาง 

ใหผูรองออกจากพืน้ทีท่ำกนิ และไมนาน เจาหนาที่

ของรัฐพรอมชาวบานพื้นราบ ตอตาน ขับไลกลุม

ผูรองใหออกไปจากพื้นที่โดยมีการทำใบปลิว

โจมตี เขารื้อถอนและเผาสวนลิ้นจี่ ผูรองไดรอง

เรียนจนมีมติคณะรัฐมนตรีคุมครองใหอยูทำกิน

ในชวงรอการพิสูจนสิทธิ และจังหวัดนานไดตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบพิสูจนสิทธิการครอบ

ครองที่ดิน โดยผลของการตรวจสอบไดขอสรุป

วากลุมผูรองทำกินมากอนประกาศเขตปาสงวน

แหงชาติ แตแมมีขอสรุปเชนนั้น ก็ยังมีการเขาไป

เผาทำลายสวนลิ้นจี่และปลูกปาในสวนของกลุมผู

รอง ทำใหกลุมผูรองไมกลาเขาไปทำกินในที่ดิน

ดังกลาวจนถึงปจจุบัน 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ขอมูลจากฝายตางๆ และตอมาจัดพิมพเผยแพร

โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง

ชาติ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๘  

๔. การจัดประชุมหารือกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย

ชนแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ ซึ่งมี

หลายหนวยงาน อาทิ ผูแทน พลเอกชวลิต 

ยงใจยุทธ (พลเอกสุรินทร พิกุลทอง) ผูแทน 

รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต ฉายแสง) 

ผูแทนแมทัพภาคที่ ๓ ผูแทนผูวาราชการจังหวัด

นาน พันตำรวจโทพีระ วิชากรกุล (คณะทำงาน

สิทธิมนุษยชนและคุมครองผูบริโภค สภาที่

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) นักวิชาการ

สิ่งแวดลอม มีมติรวมกันตองเรงรัดแกไขปญหา 

๕. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอ

ตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่งมีมติ

วามกีารละเมดิสทิธ ิและไมเปนธรรม ตามรายงาน

ผลการตรวจสอบที่ ๒๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๖ 

กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
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๑. ประกาศของอำเภอเชียงกลาง ใหผูรอง

ออกจากที่ทำกิน และการดำเนินการตอมาอยาง

รุนแรง เพื่อใหชาวมงบานปากลางตองออกจาก

พื้นที่ทำกิน โดยอางวามีการสำรวจพบชาว

มงบานปากลางบุกรุกพื้นที่ถึง ๑๖,๐๐๐  กวาไร  

ทัง้ทีผ่ลการตรวจสอบยนืยนัวา ผูรองมใีบ ส.ส.๓๑ 

แสดงการครอบครองมากอนประกาศปาสงวน

แหงชาติ จึงถือเปนการกระทำที่ขัดตอมติคณะ

รัฐมนตรี และเปนการละเมิดสิทธิในที่ดินทำกิน 

สิทธิในทรัพยสิน และการดำรงอยูของชุมชน 

ชาวมงปากลาง อีกทั้งเปนการกระทำที่ละเมิด

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เปนการเลือกปฏิบัติที่

ไมเปนธรรมตอผูรอง     

๒. การบุกเขาไปปลูกปาในสวนลิ้นจี่ และ

ตัดฟนทำลายสวนลิ้นจี่ของชาวมงบานปากลาง

ของทุกฝายที่ เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

บทบาทเจาหนาที่รัฐระดับสูง จึงเปนการกระทำที่

ละเมิดสิทธิมนุษยชนตอสิทธิในทรัพยสิน และ

เปนการกระทำที่ไมเปนธรรมอยางยิ่ง 

๓. กระบวนการแกไขปญหาการรองทุกข

ของผูรอง โดยจังหวัดนาน และหนวยราชการที่

เกี่ยวของ มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีการ

กระทำที่ไมเปนธรรมตอผูรอง โดยคณะอนุกรรม-

การฯ ไดพบปญหาและมีขอสังเกต ดังนี้ 

๑) หนวยงานราชการทางทหารและหนวย

งานความมั่นคง แมจะมีความพยายามรวมแกไข

ปญหา แตยังลาชา ไมทันการณ และไมไดแสดง

บทบาทในการคลี่คลายความขัดแยงเทาที่ควร 

๒) บทบาทของจังหวัดนาน ในชวงแรกมี

ความพยายามที่จะดำเนินการแกไขปญหาความ

ขัดแยงอยางจริงจัง มีการตั้งคณะทำงานแกไข

ปญหาที่ดินปาไมฯ และแตงตั้งคณะทำงานตรวจ-

สอบพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินฯ ที่ปาไม

จังหวัดนานเปนประธาน โดยมีองคประกอบที่มี

ราษฎรทัง้สองฝายเขารวม จนไดผลการตรวจสอบ

การพิสูจนการครอบครองที่ดิน มีรายละเอียด

ชัดเจน คำนึงถึงราษฎรทุกฝาย จนไดผานมติ

เห็นชอบทั้งสองคณะตั้งแตป ๒๕๔๔ แตผลการ

ตรวจสอบของคณะทำงานทั้งสองชุดกลับไมได

ถูกนำไปปฏิบัติแตอยางใด กระทั่งจังหวัดนานมี

การใหขอมูลที่ผิดพลาดตอหนวยงานตางๆ และ

ตอราษฎรที่เกี่ยวของ และมีการปฏิบัติในทางที่

กอใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการ

กระทำที่ไมเปนธรรมตอผูรองเสียเอง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งประกาศจังหวัดนาน ลงวันที่ ๒๑ 

กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง ผลการตรวจสอบพิสูจน
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

สิทธิการครอบครองที่ดินปาไมบริเวณพื้นที่ปา

ตนน้ำเปอ-น้ำกอน ซึ่งใหขอเท็จจริงผิดจากมติ

ของคณะทำงานทั้งสองชุด โดยระบุวา ผลการ

ตรวจสอบมีราษฎรครอบครองมากอนประกาศ

เขตปาสงวนแหงชาติ จำนวนเพียง ๓๔๕ ราย 

๔,๔๑๕ ไร โดยไมใหขอเท็จจริงถึงจำนวน

และรายชื่อผูรองจากตำบลปากลางทั้ง ๑๗๐ 

ราย ๑,๖๕๖ ไร 

ประกาศของจั งหวัดนานฉบับนี้มีผล 

ตอเนื่องใหแนวทางการแกไขปญหายิ่งไมถูกตอง 

ดังเชนการทำบันทึกขอตกลงรวมกับสภาที่

ปรึกษาฯ และราษฎรทั้งสองฝาย เมื่อวันที่ ๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๔๖ ที่จังหวัดนานนำมาอางตอคณะ

อนุกรรมการฯ วาไดแกไขปญหายุติแลว ทั้งที่อยู

บนพื้นฐานของขอเท็จจริงที่ไมถูกตอง และนำไป

สูการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอผูรองตอไป ตอมา 

สภาที่ปรึกษาฯ ใชขอมูลตามประกาศจังหวัดนาน

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ นำไปอางอิงใน

รายงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ที่เสนอแนะตอนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ อันมีผลใหไมมีการแกไข

ปญหาที่ถูกตองและเปนธรรม ทั้งในระดับจังหวัด

และรัฐบาล  

นอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๗ 

นอกจากไมมีการแกไขปญหาใดๆ กลับมีการนำ

ปาย “พื้นที่ปลูกปาเพื่อการฟนฟู” ไปปกในพื้นที่

สวนลิ้นจี่ของชาวมงบานปากลางอีก   

º≈§«“¡§◊∫Àπâ“ 
๑. เมื่อ กสม. เสนอรายงานตอรัฐบาลและ

หนวยงานตางๆ ไปแลว ไมมีผลคืบหนาใดๆ 

คณะอนุกรรมการฯ ไดเขาพบหารือกับนาย 

ไพบูลย วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และมี

แนวทางรวมกันใหตั้งคณะกรรมการเพื่อแกไข

ปญหาจากรายงานผลการตรวจสอบ กสม. ทีม่ี

รองนายกรฐัมนตรเีปนประธาน และใหตัง้คณะ

อนกุรรมการเฉพาะกจิ ๓ กรณ ีเปนการนำรอง คอื 

กรณีมงปากลาง กรณีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

และกรณีนายเดน ทองคำ จ.อำนาจเจริญ ซึ่งเปน

ปญหาที่สาธารณะทับที่ชาวบาน 

๒. คณะอนุกรรมการฯ เฉพาะกิจไป

ประชุมที่ศาลากลาง จ.นาน โดยมีรองเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ไปรวมดวยวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ มีมติให

จายคาชดเชยคาเสียหายและใหหาที่ดินทำกิน 

โดยพิจารณาใหกลับมาในที่ดินเดิมโดยปรับปรุง

ไมใหทำลายสิ่งแวดลอม และถาจำเปนแกไขไม

ไดตองมีที่ดินรองรับโดยผูเดือดรอนมีสวนรวม

ตัดสินใจ 

๓. ตอมาคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ได

มารายงานตอคณะกรรมการฯ ชุดรองนายก 

ไพบูลย วัฒนศิริธรรม เปนประธานฯ ที่ประชุม

เห็นชอบ ใหเรงแกไขใหมีผลภายใน ๖๐ วัน ซึ่ง

คณะอนุกรรมการฯ รวมประชุมดวยเมื่อวันที่  

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑  

(Ú) °√≥’ ‘∑∏‘™ÿ¡™π °“√ª√–°“»‡¢µ√—°…“æ—π∏ÿå —µ«åªÉ“¿Ÿº“·¥ß Õ”‡¿ÕÀ≈à¡ —° 
®—ßÀ«—¥‡æ™√∫Ÿ√≥å  (§”√âÕß∑’Ë Ûı/ÚıÙ¯ ๏ √“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫∑’Ë ıı/ÚıÙ˘) 

บานหวยระหงส บานหวยกลทา ตำบล

ปากชอง อำเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

ราษฎรตั้งถิ่นฐานทำกินตั้งแตป พ.ศ.๒๔๖๐ และ 

พ.ศ.๒๕๐๖ ตามลำดับ ปจจุบันบานหวยระหงส 

มีราษฎรทั้งสิ้น ๒๗๗ ครัวเรือน ประชากร 

๑,๒๒๔ คน บานหวยกลทามี ๓๘ ครัวเรือน 

ประชากร ๑๔๘ คน การประกาศเขตรักษาพันธุ

สัตวปาภูผาแดงไดกอใหเกิดผลกระทบตอราษฎร
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ในพื้นที่ที่ถือครองทำประโยชนในพื้นที่มากอน 

ทั้งสิทธิในที่ดินทำกิน ที่อยูอาศัย และการใช

ประโยชนตอทรัพยากรในพื้นที่ปาไม นอกจากนี้ 

เจาหนาที่ปาไมยังพยายามเสนอโครงการหมูบาน 

ปาไมแผนใหมเขามาในพื้นที่ดวย 

บานหวยหวาย กลายเปนหมูบานที่ตกอยู

ในบริเวณใกลใจกลางของการประกาศเขตรักษา

พันธุสัตวปาภูผาแดง ทั้งที่ราษฎรเขามาตั้ง

ถิ่นฐานในป พ.ศ.๒๕๒๑ มีราษฎรอาศัยอยู ๒๐ 

ครัวเรือน ชาวบานหวยหวายสวนใหญมีถิ่นฐาน

เดิมและมีญาติพี่นองอยูบานหวยระหงส แต

เนื่องจากมีที่ทำกินบริเวณหวยหวาย เมื่ออยูนาน

เขาจึงโยกยายครอบครัวมาตั้งหมูบานใหมใกล 

ที่ทำกิน ในชวงเวลานั้นทางราชการไดออก

ทะเบียนบานและเลขที่บานใหบางหลังคาเรือน

แลว และทุกครอบครัวมีที่ดินทำกินของตนเอง มี

พื้นที่รวมกันประมาณ ๑,๐๐๐ ไร ใบเสียภาษี

บำรุงทองที่ (ภบท.๕ ภบท.๖ หรือ ภบท.๑๑) 

ราษฎรไดทำกินเรื่อยมา ตอมาเจาหนาที่ปาไมได

ใหราษฎรออกนอกพื้นที่ภายใน ๓๐ วัน ในกรณี

ไมสามารถยายทรัพยสินหรือเก็บเกี่ยวพืชผลได

ทันหากจะกลับเขาพื้นที่ก็ตองเสียเงิน ๑,๖๐๐ 

บาท ใหเจาหนาที่ที่ดานตรวจ ปจจุบันชาวบาน

ไดถูกบังคับโยกยายแลว โดยไมไดรับคาชดเชย

และการชวยเหลือใดๆ  

ชาวบานไดรวมกันยื่นหนังสือรองทุกขตอ

หนวยงานราชการที่เกี่ยวของทั้งระดับอำเภอ 

จังหวัด อยางตอเนื่องตั้งแตป ๒๕๔๗ 

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ ชาวบาน

ชุมนุมที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ และตอมา

ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ไดมีการประชุม

ระหวางฝายราชการที่ เกี่ยวของกับชาวบาน 

ผูเดือดรอน การแตงตั้งคณะทำงานตรวจสอบ 

ขอเท็จจริงกรณีการครอบครองทำประโยชนที่ดิน

ของราษฎรทั้ง ๓ หมูบาน และการตรวจสอบ

ความเสียหายของชาวบานหวยหวายที่ถูกอพยพ

ออกจากพื้นที่ 

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ ประชุมคณะ

ทำงานแกไขปญหาฯ มีมติใหคณะทำงานจัดทำ

แบบฟอรมการตรวจสอบการถอืครองทำประโยชน 

ทีด่นิของราษฎรบานหวยระหงสและบานหวยกลทา 

รวมทั้งแบบฟอรมการตรวจสอบความเสียหาย

ของชาวบานหวยหวายที่ถูกอพยพออกจากพื้นที่ 

และมีมติจะลงสำรวจสภาพพื้นที่เบื้องตนในวันที่ 

๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๘  

แตวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ เจาหนาที่

เขตรักษาพันธุฯ กลับเขาดำเนินการสำรวจพื้นที่

ปากอนวันนัด และในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ 

เจาหนาที่จะเขาสำรวจพื้นที่อีก ชาวบานจึงมา

ชีแ้จงใหรอวนัทีน่ดัหมาย แตเจาหนาทีก่ลบักลาวหา 

วาชาวบานขัดขวางการปฏิบัติงาน และแจงความ 

เอาผิดกับชาวบาน 

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เจาหนาที่

เขตรักษาพันธุฯ จัดประชุมชาวบานหวยกลทา 

เพื่อพิจารณาดำเนินโครงการหมูบานปาไมแผน

ใหม ชาวบานยืนยันไมเอาโครงการดังกลาว 

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ เจาหนาที่ตำรวจ 

สถานภีธูรตำบลบานกลางออกหมายเรยีกชาวบาน 

และที่ปรึกษาจำนวน ๕ ราย ในขอหารวมกันกอ

ใหผูอื่นกระทำความผิด ขัดขวางเจาพนักงาน

หรือผูชวยเจาพนักงานตามกฎหมายในการ

ปฏิบัติหนาที่ การใชกำลังบังคับ ขูเข็ญ จางวาน 

หรือยุยงสงเสริม หรือดวยวิธีการอื่นใด และรวม

กันขัดขวางเจาพนักงานหรือผูชวยเจาพนักงาน

ตามกฎหมายในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งชาวบานไป

รับทราบขอกลาวหาในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘  

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เจาหนาที่

เขตรักษาพันธุฯ จับกุมชาวบานหวยกลทา ๑๓ 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

คน ขณะรับจางเก็บฝกขาวโพดอยูในไร โดยไมมี

เจตนาบุกรุกปา ขณะจับกุมเจาหนาที่มิไดแจง

ขอหาชาวบานแตอยางใด เปนชาย ๔ คน หญิง 

๙ คน โดยมีอายุต่ำกวา ๑๘ ป ๒ คน การจับกุม

ครั้งนี้ชาวบานจำนวนมากไดติดตามไปที่สถานี

ตำรวจภูธรตำบลบานกลาง เพราะมีขอตกลงรวม

กันของจังหวัดเพชรบูรณกับคณะอนุกรรมการ

สิทธิในการจัดการที่ดินและปา ใหยุติการจับกุม

ในขอหาบุกรุกไวกอน ชาวบานไมไดรับการ

ปลอยตัวชั่วคราวในคืนนั้น และเยาวชนที่ถูก

จับกุมทั้งสองคนตองถูกสงไปสถานพินิจและ

คุมครองเด็กและเยาวชน  
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หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง 

นายมนตรี  เชียงอารีย ไดชี้แจง ดังนี้ 

การประกาศเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผา

แดง พระราชกฤษฎีกาประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เนื้อที่ทั้งสิ้น ๑๔๖,๘๔๕ 

ไร อยางไรก็ตาม มีการยอมรับวาอาจไมไดมีการ

เดินสำรวจแนวเขตที่ชัดเจน เนื่องจากเขตรักษา

พันธุฯ ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติซึ่งถือเปน

ที่ดินของรัฐอยูแลว และเปนที่ยอมรับกันวาขณะ

ทีป่ระกาศเขตปาสงวนแหงชาตนิัน้ กม็ชีาวบานอยู 

อาศัยและทำกินในเขตปาสงวนแหงชาติอยูแลว 

กรณีการจับกุมชาวบาน ๑๓ ราย เปน

หญิงและเยาวชน ๙ ราย นายมนตรีฯ ไดชี้แจง

ดวยวาจา และเปนหนังสือวา ในพื้นที่ถูกจับกุม 

มีการรองทุกขกลาวโทษเปนคดีอาญาตอสถานี

ตำรวจภูธรตำบลบานกลางแลว ตั้งแตวันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๔๘ รวมประมาณ ๙ ไร โดยถือวา

เปนพื้นที่บุกรุกแผวถางใหม และสงเจาหนาที่ไป

เฝาดู เมื่อมีการมารับจางหักขาวโพดจึงไปบันทึก

ปากคำวาใครเปนคนจางและใครเปนเจาของ

พื้นที่ หากใหการวารับจางโดยไมมีสวนเกี่ยวของ 

เจาหนาที่ก็จะกันเปนพยานหมด แตชาวบานไม

ใหความรวมมือเจาหนาที่จึงตองแจงขอหาทั้ง 

๑๓ ราย ทำใหการแจงขอหาที่สถานีตำรวจภูธร

ตำบลบานกลางลาชาจนถึงเวลา ๔ ทุม ทั้งที่มา

ถึงโรงพักเมื่อประมาณ ๔ โมงเย็น  

สวนการที่ไมไดบันทึกปากคำในไรหรือใน

หมูบานแลวปลอยตัวไปกอน เพราะพื้นที่นี้เปน

สถานการณไมปกติ ชาวบานมักมีปญหากับเขต

รักษาพันธุฯ เปนประจำ 

คำชี้แจงของจังหวัดเพชรบูรณ โดยผูวา

ราชการจังหวัดเพชรบูรณ ระบุวาบรรยากาศ 

การทำงานที่ดีตองสะดุดลงเมื่อมีการจับกุมชาว

บานหวยกลาง เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 

การที่ชาวบานเสนอใหปรับเปลี่ยนหัวหนาเขตนั้น 

ตอมาผูวาราชการจังหวัดไดมีหนังสือไปยังอธิบดี

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพื่อ

ขอใหพิจารณาโยกยายหรือสับเปลี่ยนนายมนตรี 

เชยีงอารยี ออกจากเขตรกัษาพนัธุสตัวปาภผูาแดง 

ตอมาอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุพืช มีคำสั่งยายนายมนตรี เชียงอารีย จาก

การเปนหัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง 
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๑. วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๘  ตรวจสอบ

ขอเท็จจริงในพื้นที่   

๒. วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ จัดประชุม

ตรวจสอบขอเท็จจริง และหารือผูวาราชการ

จังหวัดเพชรบูรณ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ณ 

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งที่ประชุมมีมติ

รวมกันดังนี้ 

๑) ในระหวางการพิสูจนสิทธินี้ ไมใหมีการ

จับกุมในคดีบุกรุกบริเวณพื้นที่ดังกลาว
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

และชาวบานกต็องไมบกุรกุเพิม่เตมิจากเดมิ 

๒) ใหจังหวัดเรงรัดคณะทำงานที่แตงตั้งรวม

กันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของผูแทน 

ชาวบาน เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงในกรณี

การประกาศเขตรักษาพันธุฯ ทับที่ทำกิน 

ชาวบานโดยเรงดวน ใหคณะทำงานเดิน

สำรวจรวมกันเพื่อตรวจสอบจำนวนเนื้อที่ 

จำนวนผูเดือดรอน และเสนอแนวทาง

แกไข 

๓) เรงสำรวจความเสียหายของประชาชน

บานหวยหวายที่ถูกอพยพออกจากพื้นที่

เพื่อใหมีการชวยเหลือ และชดเชยความ

เสียหายอยางเหมาะสมและเปนธรรม  

๓. วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ผูรอง

ไดรองเรียนเพิ่มเติมกรณีเจาหนาที่เขตรักษาฯ 

จับกุมชาวบาน ๑๓ ราย คณะอนุกรรมการฯ ได

เชิญจังหวัดเพชรบูรณ หัวหนาเขตรักษาพันธุ

สัตวปาภูผาแดง ผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด

เพชรบูรณ ใหชี้แจงขอเท็จจริงกรณีการจับกุม

ชาวบานซึ่งถือเปนการละเมิดมติที่ประชุมรวมกัน 

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ ขอใหกรมอุทยานแหง

ชาติ สัตวปา และพันธุพืช ยายหัวหนาเขตรักษา

พันธุสัตวปาภูผาแดงออกนอกพื้นที่ในระหวาง

การตรวจสอบขอเท็จจริง และเสนอใหมีการสอบ

ขอเท็จจริงถึงพฤติกรรมการขมขูคุกคามเกินกวา

เหตุดวย 

๔. วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ คณะ

อนกุรรมการฯ ไดประสานงานใหสภาทนายความ

จัดทนายความชวยเหลือดานคดีแกชาวบาน ๑๓ 

ราย ที่ถูกจับกุม  

๕. คณะอนุกรรมการฯ ไดเปนพยานศาล

จังหวัดเพชรบูรณในคดีจับกุมชาวบาน ๑๓ ราย 

สองครั้ง ในคดีเด็ก และคดีกลุมผูใหญ 
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๑. วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐  กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ชี้แจง 

กรณีควรยุติการจับกุมชาวบานที่ทำกินอยู

เดิมในพื้นที่พิพาทที่กำลังดำเนินการพิสูจนสิทธิ

และรังวัด รวมถึงการดำเนินคดีกับชาวบานที่ถูก

จับ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ และวันที ่ ๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๘ กรณีดังกลาวเจาหนาที่เขต

รักษาพันธุสัตวปาฯ จะทำการจับกุมดำเนินคดี

เฉพาะผูที่บุกรุกพื้นที่ใหมที่ไมไดอยูระหวางการ

ดำเนนิการพสิจูนสทิธแิละรงัวดัพืน้ทีเ่ทานัน้ ดงันัน้ 

การดำเนินคดีกับราษฎร เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน 

๒๕๔๘ และวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จึงไม

อยูในเงื่อนไขที่จะมีการผอนผันตามมติคณะ

รัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ การ

ปฏิบัติหนาที่จึงเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย 

และเรื่องดังกลาวก็อยูระหวางการดำเนินคดีของ

ศาล ซึ่งอยูนอกเหนืออำนาจหนาที่ของกรม

อุทยานแหงชาติฯ  

กรณียายหัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปา

ภูผาแดงออกจากพื้นที่ กรมอุทยานฯ ไดแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง และนาย

มนตรี เชียงอารีย ไดเดินทางไปรวมประชุมรับ

นโยบายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และไดรับรายงานจาก

เจาหนาที่ จึงไดสั่งการเจาหนาที่ทำการจับกุมผูที่

บุกรุกรายใหม นอกเหนือจากพื้นที่ที่ไดรับการ

ผอนผันมิใหทำการจับกุม ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ แตพื้นที่ที่มีการ

จับกุมเปนพื้นที่ ติดตอกับพื้นที่ที่ ได รับการ 

ผอนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเปนผืนเดียวกัน จึง

เปนการปฏิบัติหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย มิได

ขัดตอมติคณะรัฐมนตรี 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

 กรณีการดำเนินโครงการหมูบานปาไม

แผนใหม กรมอุทยานฯ ในฐานะผูรับผิดชอบควร

มีการดำเนินการที่รอบคอบ มีการศึกษาชุมชน

เปาหมายแตละพื้นที่ เพื่อใหสามารถตอบสนอง

ความตองการทีแ่ทจรงิของชมุชนนัน้ กรณดีงักลาว 

กรมอทุยานฯ ไดดำเนนิการในปแรก ๑๐๐ หมูบาน 

ไมไดดำเนินการทั้งหมดตามเปาหมาย มีการ

ประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ และชุมชน ตลอด

จนระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนผังของ

ชุมชน 

๒. วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๐ จังหวัด

เพชรบูรณ ไดประสานใหสำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษที่ ๑๑ (พษิณโุลก) ดำเนนิการแกไขปญหา 

สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๑ ได

แจงวาคณะทำงานแกไขปญหาการอยูอาศัยและ

ทำกนิของราษฎรในเขตอทุยานแหงชาตนิำ้หนาว

ปาสงวนแหงชาติน้ำหนาว และเขตรักษาพันธุฯ 

(นายอำเภอหลมสักเปนประธานฯ) ไดเสนอแผน

ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบพื้นที่ราษฎรอยูอาศัย

ทำกินในเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง ได

เสนอแผนปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบพื้นที่

ราษฎรอยูอาศัยทำกินในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตว

ปาภูผาแดง ปาสงวนแหงชาติปาลุมน้ำปาสักฝง

ซายทองที่บานหวยระหงส และบานหวยกลทา 

ต.ปากชอง อ.หลมสกั  จ.เพชรบรูณ ใหสำนักงาน

บริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๑ ขอรับการสนับสนุนงบ

ประมาณจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุพืช รวมทั้งมาตรการแกไขซึ่งกำหนดให

คณะทำงานแกไขปญหาฯ ดำเนินการกำหนด

ขอบเขตพื้นที่ครอบครองที่ดินของชาวบานหวย

ระหงส หวยกลทา และบานหวยหวาย เพื่อให

ประชาชนไดรับรูแนวเขตที่ชัดเจนและทำการ

พิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินของชาวบาน โดย

พื้นที่ที่จะดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานฯ อยูใน

เขตพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง ซึ่งอยู

ในความรับผิดชอบของเขตอุทยานแหงชาติฯ ได

ดำเนินการถือครอง/รังวัด จัดทำผังขอบเขต

แปลงที่ดินของราษฎร ตามโครงการจัดการ

ทรัพยากรที่ดินและปาไม เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๖ จึง

ถือวาไดกำหนดขอบเขตพื้นที่การครอบครอง

ที่ดินของราษฎรในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผา

แดงไวอยางชัดเจนเรียบรอย สำหรับขั้นตอนตอ

ไปคือ การพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินของ 

ราษฏร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๑ ไดเสนอ

แผนปฏิบัติงานตรวจสอบพิสูจนสิทธิการครอบ

ครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตว

ปาภูผาแดงใหกรมอุทยานแหงชาติฯ พิจารณา

แลว ขณะนี้อยูระหวางการดำเนินการของกรม

อุทยานแหงชาติฯ 

กรณีใหความชวยเหลือเรื่องที่ทำกินและ

จายคาทดแทนแกชาวบาน บานหวยหวาย 

จังหวัดเพชรบูรณ มีคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ ที่ 

๓๔๗/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐ 

เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพิสูจนสิทธิ

การครอบครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่ เขต

รักษาพันธุสัตวปาฯ เพื่อดำเนินการแกไขปญหา

ตอไป 

๓. ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ สำนักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี ไดนำเรียนรองนายกรัฐมนตรี 

(นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ) 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 
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ครอบครองพื้นที่ตามแบบแจงการใชที่ดินของ

บุคคลในพื้นที่ปาไม (แบบ ทป.๔) ๑ แปลง 

เนื้อที่ประมาณ ๑๕๐ ไร ไดที่ดินมาโดยการ

จบัจอง เขาทำประโยชนในทีด่นิเมือ่ป พ.ศ.๒๕๑๑ 

โดยผูใหญบานหมูที่ ๕ เปนผูนำชุมชนรับรอง

ขอมูล เจาหนาที่สำรวจ ๔ นาย ระบุสภาพพื้นที่

โซนซี ชั้นลุมน้ำ ๓ ลักษณะภูมิประเทศที่ราบ  

ความลาดชนั ๗ องศา สรปุความเหน็ของเจาหนาที ่

วามีการทำกินตอเนื่อง เห็นควรนำเสนอเขา

กิจกรรมเรงรัดพิสูจนสิทธิ จนป พ.ศ.๒๕๔๘ 

ผูรองไดเปลี่ยนแปลงพืชที่ปลูกเดิมจากสวน

มะนาวและพืชอื่น มาปลูกยางพาราแทนในที่

ครอบครองในพื้นที่ประมาณ ๕๐ ไร และเปนเหตุ

ใหเจาหนาที่อุทยานแหงชาติไทรโยคแจงจับกุม 

๒. การรือ้ถอนทำลายตนยางของเจาหนาที ่

อุทยานแหงชาติ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ 

เจาหนาที่อุทยานฯ นำโดยนายสวัสดิ์ อั้นเตง 

หัวหนาอุทยานแหงชาติไทรโยค นำกำลังไมนอย

กวา ๕๐ คนพรอมอาวุธปนยาวหลายกระบอก 

(ตามหลักฐานภาพถาย) ไดเขามายังบริเวณที่

ปลูกยางพาราในแปลงที่ติดกับบานพักอาศัย

พื้นที่ รวม ๔๘ ไร เจาหนาที่บางคนไดแสดง

กิริยาและกระทำในลักษณะขมขู และไดถอนตน

ยางพาราที่ผูรองไดปลูกไวในพื้นที่ ๔๘ ไร ไป

ทั้งหมดผูรองจึงไดไปแจงความไวที่สถานีตำรวจ

ภูธรอำเภอไทรโยค เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม 

๒๕๔๘ ดวย ตอมาวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ 

เจาหนาที่อุทยานฯ นำคนเขาไปปลูกปาเฉลิม 

พระเกียรติในพื้นที่ดังกลาว ปจจุบันสวนปาถูก

ปลอยใหเสื่อมโทรมไมมีผูดูแลรักษา และผูรอง ก็

ไมกลาเขาไปเชนกัน   

ผูรองไดเขาอาศัยและทำประโยชนดาน

การเกษตรในที่ดินหมูที่ ๕ ตำบลวังกระแจะ 

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มาตั้งแตป 

พ.ศ.๒๕๑๒ ในบริเวณที่ทำกินเรื่อยมา จนในป 

พ.ศ.๒๕๔๘ ผูรองไดเปลี่ยนจากการปลูกพืชไร

มาปลูกยางพารารวมพื้นที่ ๔๘ ไร โดยมิไดมี

เจตนาที่จะบุกรุกพื้นที่เขตปาอุทยานแหงชาติ

ไทรโยค ตอมามีเจาหนาที่อุทยานแหงชาติ

ไทรโยค นำเจาหนาที่ประมาณ ๕๐ คนพรอม

อาวุธปนครบมือเขามาถอนทำลายตนยางพารา

ของผูรอง ไดถอนตนยางพาราของผูรองทั้งหมด 

๔๘ ไร และไดรับความเดือดรอนจากการจับกุม

ของเจาหนาที่อุทยานฯ นอกจากนั้นผูรองเห็นวา 

การกระทำของเจาหนาที่อุทยานฯ เปนการเลือก

ปฏิบัติ เนื่องจากมีราษฎรอีกหลายรายครอบ

ครองที่ดินและทำประโยชนในที่ดินบริ เวณ

เดียวกันและใกลเคียงกับผูรอง แตเจาหนาที่มิได

ดำเนินการใดตอผูอื่น  
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๑. ผูรองและครอบครัวไดไปตั้งภูมิลำเนา

และเพาะปลูกพืชไรตั้งแตป พ.ศ.๒๕๑๒ และ

กระทรวงมหาดไทยไดประกาศยกฐานะชุมชนที่

พวกผูรองอาศัยขึ้นเปนหมูบาน มีผูใหญบาน

ปกครองมาไมนอยกวา ๓๐ ป ในป พ.ศ.๒๕๕๐ 

ผูรองไดปลูกพืชไรและพืชอื่นในแปลงติดหลัง

บานพื้นที่ประมาณ ๕๐ ไร ตอมาป พ.ศ.๒๕๔๑ 

ผูรองไดแบงที่ดินใหบุตรรวม ๖ คน บุตรชายได

เขามาทำกิน แตตองทำงานรับจางดวยจึงมีที่ดิน

รกรางบางสวน และเมื่อมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ผูรองจึงไดแจงการ
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

๓. การเลือกปฏิบัติ ผูรองเห็นวาการ

กระทำของเจาหนาที่อุทยานแหงชาติ ทำใหผู

รองไดรับความเดือดรอนเพราะตองสูญเสีย

ตนทุนในการปลูกยางพาราของครอบครัวไป

ทั้งหมด การปฏิบัติที่ไมเปนธรรมอยางยิ่ง และ

เปนการจงใจเลือกปฏิบัติเฉพาะครอบครัวของ 

ผูรองเพียงครอบครัวเดียว ยังมีอีกหลายรายที่

ครอบครองที่ดินและทำประโยชนเชนเดียวกับ 

ผูรองในที่ดินบริเวณเดียวกันและใกลเคียง แตยัง

สามารถปลูกพืชและสวนยางพาราไดเปนปกติ 
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เจาพนักงานปาไม ผูรับแจงการสำรวจ

การครอบครองที่ดิน เมื่อป ๒๕๔๒ ชี้แจงวาได

ประสานงานกับผู ใหญบานหมูที่ ๕ และได

ประชุมกับผูนำชาวบาน วาเปนการสำรวจเพื่อ 

รับแจงการครอบครองที่ดินเทานั้น ไมใชการมา

มอบที่ดินให ซึ่งในกรณีของผูรอง ไดรับแจงวา

ครอบครองที่ทำกิน ๑๕๐ ไร ไดปลูกยาง มะมวง 

ขนุน มะนาว ปลูกเต็มพื้นที่ ๓๐ กวาป โดยมี

ผู ใหญบานหมูที่ ๕ รับรองจากนั้นไดเขาไป

สำรวจพื้นที่เพื่อหาพิกัดในพื้นที่บางสวน และให

ความเห็นวาควรเรงรัดสำรวจพิสูจนสิทธิตอไป   

อยางไรก็ตามพนักงานผู สำรวจการ

ครอบครองที่ดินตามการแจงการครอบครอง

ของ ผูรอง (อีกชุดหนึ่ง) ไดชี้แจงวา ไดลงไป

สำรวจการครอบครองจริงตามมติคณะรัฐมนตรี 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๔ เริ่มตน

ดวยการวงรอบพื้นที่เขตควบคุม ตามแผนที่เขต

ควบคุมที่กรมปาไมไดแปลภาพถายทางอากาศ

ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ประกาศคลุมทั้งหมูบาน  

โดยอำนาจหนาที่เจาหนาที่รังวัดเฉพาะพื้นที่ที่มี

รองรอยการทำกินตอเนื่อง คือที่ที่มีสภาพเตียน 

กรณีผูรอง สำรวจพบพื้นที่ที่มีสภาพเตียน 

มีสภาพทำกินตอเนื่อง มี ๑ แปลงเทานั้น อยูใน

เขตควบคุม พื้นที่ประมาณ ๓๘ ไร  

หวัหนาอทุยานแหงชาตไิทรโยค ชีแ้จงวา 

“วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๘ พบรองรอย

การบุกรุก ๒ แปลง ไมพบผูกระทำผิด จึงนำ

เรื่องสงพนักงานสอบสวนใหดำเนินการตาม

กฎหมาย ตอมาอีก ๕ เดือน หนวยบินไดบิน

สำรวจ พบการแผวถางอีก จึงเขาไปตรวจสอบ

ภาคพื้นดิน พบมีการปลูกกลายางพารา ๑,๖๐๐ 

ตน ซึ่งตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 

พ.ศ.๒๕๐๔ มาตรา ๒๒ ใหอำนาจพนักงาน 

เจาหนาที่ทำลายสิ่งที่พบวากระทำผิด หัวหนา

อุทยานฯ จึงมีคำสั่งใหเพิกถอนรื้อถอนอาสิน 

โดยปดประกาศที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอไทรโยค 

มีกำหนดภายใน ๓๐ วัน ไมมีผูใดมาแจงคัดคาน 

จึงใหดำเนินการรื้อถอนกลายางพารา ในวันที่ ๔ 

สิงหาคม ๒๕๔๘ โดยใชกำลังประมาณ ๓๐ นาย 

และมีอาวุธดวยเนื่องจาก ผูรองมีมีด จอบ เสียม 

ซึ่งเปนอาวุธได ตอมาในวันที่ ๑๒ สิงหาคม 

๒๕๔๘ จึงไดปลูกปาเฉลิมพระเกียรติตรงบริเวณ

ที่ตรวจยึดนั้น  

สวนการรองเรียนวามีการเลือกปฏิบัตินั้น 

จะเขาไปตรวจสอบเพิ่มเติมตอไป   

สวนกรณีที่ดิน บริษัท โลวเฮงหมง ที่

ครอบครองพื้นที่ ๖๐๐ กวาไร ไดแสดงเอกสาร

สิทธิ น.ส.๓ ก. ที่ออกมากอนประกาศเขตอุทยาน

แหงชาติไทรโยค เจาพนักงานปาไมจึงไมมี 

หนาที่เขาไปสำรวจตามกระบวนการพิสูจนสิทธิ 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 
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วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ตรวจสอบ 

ขอเท็จจริงในพื้นที่ และรับฟงขอมูลจากผูรอง 

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ รวมกับจังหวัด

กาญจนบุรีจัดประชุมรับฟงขอเท็จจริงที่ศาลา

กลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยที่ประชุมมติให 

แตงตั้งคณะทำงานตรวจสอบขอเท็จจริงกรณี

นายสุด ยางชัย โดยมีผูรองรวมดวย 

วันที่ ๖ กรกฎาคม 

๒๕๔๙ คณะอนุกรรม

การฯ มีหนังสือถึงจังหวัด

กาญจนบุรี ขอทราบ

ความคื บหน า ใ นกา ร

ดำเนินการแกไขปญหา

ของคณะทำงานตรวจ

สอบขอเท็จจริงฯ จังหวัด

กาญจนบุรีไดสงรายงาน

ผลเมือ่วนัที ่๒๓ สงิหาคม 

๒๕๔๙ 

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ คณะอนุกรรม

การฯ เชญิจงัหวดักาญจนบรุ ีคณะทำงานตรวจสอบ 

ขอเท็จจริง กรณีนายสุด ยางชัย และหนวยงานที่

เกี่ยวของรวมประชุมชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติม

กรณีที่ผูรองไดแจงการครอบครองไวตามแบบ 

ทป.๔ เมื่อป ๒๕๔๒ ณ สำนักงานคณะกรรมการ

สทิธมินษุยชนแหงชาต ิทีป่ระชมุมมีตใิหสำนกังาน

บริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๓ แตงตั้งคณะทำงาน 

ตรวจสอบการสำรวจพิสูจนสิทธิการครอบครอง

ที่ดินที่ไดแจงไวเพิ่มเติม นอกจากนี้ ไดเสนอตอ

เจาพนักงานอัยการ ขอใหชะลอการดำเนินคดี

และสอบสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติม   

 

คณะอนุกรรมการฯ ไดจัดทำรายงานผล

การตรวจสอบเสนอตอ กสม. ซึ่ง กสม. มีมติเห็น

ชอบและกำหนดมาตรการแกไขปญหาใหกรม

อุทยานแหงชาติฯ เรงรัดตรวจสอบสิทธิการ 

ครอบครองทีด่นิของผูรองเพิม่เตมิภายใน ๓๐ วนั 

ใหพิจารณาขอมูลการแจงการครอบครองที่ดิน

ตามแบบบนัทกึการใชทีด่นิของบคุคลในพืน้ทีป่าไม 

(แบบ ทป.๔) ที่ผูรองไดแจงครอบครองไว เนื้อที่

ประมาณ ๑๕๐ ไร และพิจารณาโดยใหความ

สำคัญกับหลักฐานและพยานบุคคลที่ผูรองแสดง

ดวย และชดใชคาเสียหายทั้งหมดอันเกิดจากการ

กระทำของเจาหนาที่อุทยานแหงชาติไทรโยค 
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 วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ กรม

อทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื มอบหมาย

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบและวิเคราะห

พิกัดแปลงที่ดินรองเรียนเพื่อหาขอเท็จจริง ให

เกิดความถูกตองเปนธรรมกับทุกฝายแลว หาก

ผลการตรวจสอบวิเคราะหภาพถายทางอากาศ

เปนประการใดจักไดดำเนินการตอไป 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

๔๒๓/๒๕๔๗ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๕๒/๒๕๔๙ 

ลงวันที่  

๒๘ ก.ย.๔๙ 

กรณีสรางสถานีพัฒนา

พืชอาหารสัตว และอาง

เก็บน้ำ ทับซอนที่ดินทำ

กินดั้ ง เดิมของชุมชน

กะเหรี่ยงบานปาผาก 

ต.วังยาว 

อ.ดานชาง 

จ.สุพรรณบุรี 

๑. ชุมชนกะเหรี่ยงบานปาผากอาศัยและทำ

ประโยชนในบริเวณดังกลาวมานานกอนการประกาศเขต

ปาสงวนฯ 

๒. การดำเนินโครงการของรัฐ กรณีโครงการจัดตั้ง

สถานีพัฒนาอาหารสัตว สุพรรณบุรี อุทยานแหงชาติพุเตย 

อางเก็บน้ำองคพระ และแปลงปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ 

เปนการละเมิดสิทธิชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมของชาวปาผาก  

และไมมีการแกปญหาที่ทับซอน เปนการละเมิดสิทธิตาม

รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ มาตรา ๔๖, ๕๖ และ ๕๙ 

๓. การไมยอมรับรูปญหาความเดือดรอน และแก

ปญหาใหกับประชาชน ทั้งที่เปนปญหาชัดเจนที่เกิดผล

จากการดำเนินโครงการของรัฐเปนการละเมิดสิทธิตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๑  

 มาตรการในการแกไข 

๑. ใหรัฐบาลดำเนินการจัดหาพื้นที่รองรับที่สามารถทำไรหมุนเวียน ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของ

ชุมชน  และอยูในบริเวณใกลเคียงชุมชน ทั้งนี้ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๒. ใหรัฐบาลชดเชยคาเสียโอกาสจากการประกอบอาชีพ ภายหลังจากสูญเสียที่ดิน ทั้งนี้ใหสำรวจ

และชดใชคาเสียหายนับตั้งแตไดรับผลกระทบจากโครงการสถานีพัฒนาอาหารสัตวสุพรรณบุรี โดยคำนึง

ถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมและระยะเวลาที่ไดรับความเสียหาย  ทั้งนี้ภายใน ๑๒๐ วัน นับแตไดรับรายงานฉบับนี้  

ขอเสนอแนะ 

๑. ใหรัฐรับรองสิทธิชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม โดยเฉพาะชุมชนกลุมชาติพันธุตางๆ โดยคำนึงถึงวิถี

การผลิตดั้งเดิมของชุมชน กรรมสิทธิ์ชุมชน และการมีสวนรวมของชุมชนตอการตัดสินใจในการดำเนิน

โครงการใดๆ 

๒. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดำเนินการทบทวนสัมปทานใหเชาปลูกสวน

ปาใหมทั้งหมด โดยใหตรวจสอบในเรื่องอายุสัมปทานการเชา จำนวนพื้นที่ที่ใหเชา แลวนำพื้นที่ไมมีพันธกรณี 

เกี่ยวกับสัมปทานการเชาทั้งหมด มาจัดสรรใหแกราษฎรที่ไมมีที่ทำกิน    

๓. การอนุรักษปาตองดำเนินการดวยแนวความคิดที่คำนึงถึงการมีสวนรวมของชุมชน มิใชหนวย

งานของรัฐดำเนินการเอง และตองยุติการดำเนินโครงการใดโดยหนวยงานของรัฐหรือการอนุญาตตอ

เอกชนก็ตาม ที่มีผลกระทบตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑๑๙/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๔๔/๒๕๔๘ 

ลงวันที่ 

๑๙ ก.ย. ๔๙ 

สิทธิชุมชนในการรวม

จัดการเขตรักษาพันธุ

สัตวปาหวยทับทัน-หวย

สำราญ ต.ดาน อ.กาบเชิง 

จ.สุรินทร โดยคัดคาน

โครงการพัฒนาชายแดน 

ชองจอม ที่ขอใหพื้นที่

เขตรักษาฯ ๑,๐๐๐ ไร 

๑. สภาพพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน-

หวยสำราญ มีสภาพปาที่สมบูรณมาก ไมควรดำเนินโครง

การใดๆ ที่จะมีผลกระทบตอระบบนิเวศของผืนปา 

๒. โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนชองจอม 

ไมไดจัดทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม  และไมไดชี้แจง 

โครงการตอชุมชนเปนการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ป 

๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ และ ๕๙ 

 มาตรการในการแกไข 

จังหวัดสุรินทร ควรยุติโครงการนี้ เนื่องจากการดำเนินโครงการจะสงผลกระทบมากตอสัตวปาและ

ระบบนิเวศของผืนปาโดยรวม 

 

ขอเสนอแนะ 

๑. รัฐบาลควรกำชับตอหนวยงานของรัฐทุกกรณีใหการดำเนินโครงการใดๆ ที่จะมีผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมและชุมชน ตองดำเนินการชี้แจงขอมูล และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและองคกร

ปกครองทองถิ่น  รวมทั้งการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางเขมงวด 

๒. รัฐบาลควรเขมงวดมิใหมีการดำเนินการโครงการใดๆ ที่คำนึงแตการพัฒนาเศรษฐกิจโดย

ละเลยการพิจารณาผลกระทบตอเขตอุทยานแหงชาติ  และเขตรักษาพันธุสัตวปา  
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 เปนปญหาที่เกิดจากความตองการของรัฐในการดำเนินการตางๆ ที่จำเปนตองใชพื้นที่เพื่อ
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

๔๒๓/๒๕๔๗ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๕๒/๒๕๔๙ 

ลงวันที่  

๒๘ ก.ย.๔๙ 

กรณีสรางสถานีพัฒนา

พืชอาหารสัตว และอาง

เก็บน้ำ ทับซอนที่ดินทำ

กินดั้ ง เดิมของชุมชน

กะเหรี่ยงบานปาผาก 

ต.วังยาว 

อ.ดานชาง 

จ.สุพรรณบุรี 

๑. ชุมชนกะเหรี่ยงบานปาผากอาศัยและทำ

ประโยชนในบริเวณดังกลาวมานานกอนการประกาศเขต

ปาสงวนฯ 

๒. การดำเนินโครงการของรัฐ กรณีโครงการจัดตั้ง

สถานีพัฒนาอาหารสัตว สุพรรณบุรี อุทยานแหงชาติพุเตย 

อางเก็บน้ำองคพระ และแปลงปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ 

เปนการละเมิดสิทธิชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมของชาวปาผาก  

และไมมีการแกปญหาที่ทับซอน เปนการละเมิดสิทธิตาม

รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ มาตรา ๔๖, ๕๖ และ ๕๙ 

๓. การไมยอมรับรูปญหาความเดือดรอน และแก

ปญหาใหกับประชาชน ทั้งที่เปนปญหาชัดเจนที่เกิดผล

จากการดำเนินโครงการของรัฐเปนการละเมิดสิทธิตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๑  

 มาตรการในการแกไข 

๑. ใหรัฐบาลดำเนินการจัดหาพื้นที่รองรับที่สามารถทำไรหมุนเวียน ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของ

ชุมชน  และอยูในบริเวณใกลเคียงชุมชน ทั้งนี้ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๒. ใหรัฐบาลชดเชยคาเสียโอกาสจากการประกอบอาชีพ ภายหลังจากสูญเสียที่ดิน ทั้งนี้ใหสำรวจ

และชดใชคาเสียหายนับตั้งแตไดรับผลกระทบจากโครงการสถานีพัฒนาอาหารสัตวสุพรรณบุรี โดยคำนึง

ถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมและระยะเวลาที่ไดรับความเสียหาย  ทั้งนี้ภายใน ๑๒๐ วัน นับแตไดรับรายงานฉบับนี้  

ขอเสนอแนะ 

๑. ใหรัฐรับรองสิทธิชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม โดยเฉพาะชุมชนกลุมชาติพันธุตางๆ โดยคำนึงถึงวิถี

การผลิตดั้งเดิมของชุมชน กรรมสิทธิ์ชุมชน และการมีสวนรวมของชุมชนตอการตัดสินใจในการดำเนิน

โครงการใดๆ 

๒. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดำเนินการทบทวนสัมปทานใหเชาปลูกสวน

ปาใหมทั้งหมด โดยใหตรวจสอบในเรื่องอายุสัมปทานการเชา จำนวนพื้นที่ที่ใหเชา แลวนำพื้นที่ไมมีพันธกรณี 

เกี่ยวกับสัมปทานการเชาทั้งหมด มาจัดสรรใหแกราษฎรที่ไมมีที่ทำกิน    

๓. การอนุรักษปาตองดำเนินการดวยแนวความคิดที่คำนึงถึงการมีสวนรวมของชุมชน มิใชหนวย

งานของรัฐดำเนินการเอง และตองยุติการดำเนินโครงการใดโดยหนวยงานของรัฐหรือการอนุญาตตอ

เอกชนก็ตาม ที่มีผลกระทบตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑๑๙/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๔๔/๒๕๔๘ 

ลงวันที่ 

๑๙ ก.ย. ๔๙ 

สิทธิชุมชนในการรวม

จัดการเขตรักษาพันธุ

สัตวปาหวยทับทัน-หวย

สำราญ ต.ดาน อ.กาบเชิง 

จ.สุรินทร โดยคัดคาน

โครงการพัฒนาชายแดน 

ชองจอม ที่ขอใหพื้นที่

เขตรักษาฯ ๑,๐๐๐ ไร 

๑. สภาพพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน-

หวยสำราญ มีสภาพปาที่สมบูรณมาก ไมควรดำเนินโครง

การใดๆ ที่จะมีผลกระทบตอระบบนิเวศของผืนปา 

๒. โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนชองจอม 

ไมไดจัดทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม  และไมไดชี้แจง 

โครงการตอชุมชนเปนการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ป 

๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ และ ๕๙ 

 มาตรการในการแกไข 

จังหวัดสุรินทร ควรยุติโครงการนี้ เนื่องจากการดำเนินโครงการจะสงผลกระทบมากตอสัตวปาและ

ระบบนิเวศของผืนปาโดยรวม 

 

ขอเสนอแนะ 

๑. รัฐบาลควรกำชับตอหนวยงานของรัฐทุกกรณีใหการดำเนินโครงการใดๆ ที่จะมีผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมและชุมชน ตองดำเนินการชี้แจงขอมูล และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและองคกร

ปกครองทองถิ่น  รวมทั้งการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางเขมงวด 

๒. รัฐบาลควรเขมงวดมิใหมีการดำเนินการโครงการใดๆ ที่คำนึงแตการพัฒนาเศรษฐกิจโดย

ละเลยการพิจารณาผลกระทบตอเขตอุทยานแหงชาติ  และเขตรักษาพันธุสัตวปา  

การพฒันาทีด่นิในเขตปา ซึง่เปนทีท่ีร่ฐัมสีทิธคิรอบครอง จงึเปนพืน้ทีเ่ปาหมายสำคญัของการดำเนนิการ   

 การดำเนินการโดยสวนใหญ ประชาชนในพื้นที่ไมมีโอกาสไดรับรู และเมื่อมีการดำเนินการก็

สงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยู 

ตาราง ๕.๓.๓ โครงการพัฒนาของรัฐสงผลกระทบตอการทำลายพื้นที่ปาและที่ทำกิน
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เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

๑๕๓/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๑๒๘/๒๕๔๙ 

ลงวันที่ 

๒๙ ธ.ค.๔๙ 

กรณีปาตนน้ำโตนแพร

ทอง ต.ลำสินธุ  

กิ่งอ.ศรีนครินทร  

จ.พัทลุง 

• การสรางโรงไฟฟา  

พลังน้ำหวยลำสินธุ 

• การจัดการดูแลน้ำตก

โตนแพรทอง 

 

๑) การกอสรางโครงการและการดำเนินการ รวม

ทั้งการปรับปรุงซอมแซมโรงไฟฟาพลังน้ำหวยลำสินธุ 

เปนการสิ้นเปลืองงบประมาณไมคุมทุนในการใชประโยชน 

และสรางในพื้นที่ที่ กอให เกิดความไมปลอดภัยตอ

ประชาชนและนักทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการเปลี่ยน 

แปลงทางธรณีวิทยาที่มาจากภัยธรรมชาติอยางตอเนื่อง  

จึงถือไดวาการดำเนินการโครงการโรงไฟฟาหวยลำสินธุ

ละเมิดสิทธิของชุมชน ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ 

มาตรา ๔๖ และ มาตรา ๕๖  

๒) การขัดขวางไมใหกลุมอนุรักษเขาไปจัดการ

ดูแลน้ำตกโตนแพรทองเปนการละเมิดสิทธิชุมชนในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 

๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ และ มาตรา ๕๖  

 มาตรการแกไข 

๑. ใหกระทรวงพลังงานยกเลิกการดําเนินการโรงไฟฟาพลังน้ำหวยลําสินธุ ภายใน ๖๐ วัน นับแต

วันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๒. ใหจังหวัดพัทลุง และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช สนับสนุนใหกลุมอนุรักษน้ำตก

โตนแพรทองรวมกับชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมกันบริหารจัดการน้ำตกโตนแพรทอง จัด

ระเบียบรานคา จัดหาที่จอดรถ และการเก็บขยะ ในรูปแบบของคณะกรรมการรวมในการดําเนินการ 

ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

ขอเสนอแนะ 

๑. รัฐบาลควรสงเสริมองคกรประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความรูความสามารถ

ในการจัดการแหลงทองเที่ยวในเขตอุทยานแหงชาติ เพื่อใหองคกรเหลานี้สามารถดูแลรักษาและใช

ประโยชนจากทรัพยากรในการสรางอาชีพและรายไดใหแกประชาชนในทองถิ่นไดอยางยั่งยืน 

๒. กระทรวงพลังงานควรพิจารณาทบทวนโครงการผลิตพลังงานไฟฟาจากน้ำตกทุกโครงการทั่ว

ประเทศ ใหมีความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ ความคุมทุน และการผลิตไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ  

ตลอดจนไดสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ในการบริหารจัดการและดูแลการดำเนินโครงการ  

๔๐๓/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๔๖/๒๕๔๙ 

ลงวันที่ 

๑๙ ก.ย. ๔๙ 

กรณีการกอสรางฝาย

น้ ำลน ในเขตอุทยาน

แหงชาติแมฝาง  

ต.แมสาว อ.แมอาย   

จ.เชียงใหม 

๑) การที่ผูประกอบการสวนสมดักน้ำที่ตนน้ำหวย

แมฮาง เปนการกระทำที่ผิดกฎหมายและละเมิดสิทธิการ

ใชน้ำของชุมชน 

๒) การสรางฝายน้ำลนในเขตอุทยานฯ โดย

ประชาชนไมมีสวนรวมและรับรู เปนการละเมิดสิทธิของ

ชุมชน 

๓) หนวยราชการที่เกี่ยวของ ตองคอยดูแลใหมี

การแบงสรรน้ำที่เปนธรรม โดยใหผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

เขารวมการกำหนดสัดสวนที่ถูกตองตามวิถีชีวิตดั้งเดิมที่

เคยถือปฏิบัติกันมา เพื่อไมใหเกิดความขัดแยง 

 

 มาตรการในการแกไข 

๑. จังหวัดเชียงใหมตองดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาลงโทษผูเกี่ยวของในการปลอมแปลง

เอกสาร และแอบอางชื่อชาวบานในการนำเสนอโครงการ ทั้งนี้ภายใน ๓๐ วัน นับแตไดรับรายงานฉบับนี้ 

๒. อุทยานแหงชาติแมฝางควรเรงรีบปรับและฟนฟูบริเวณที่ตัดถนนเขาไปฝายน้ำลนเพื่อปองกัน

การบุกรุกทำลายปาเพิ่ม ภายใน ๓๐ วัน นับแตไดรับรายงานฉบับนี้ 

 ขอเสนอแนะ 

๑. จังหวัดเชียงใหมตองเขมงวดตอการบุกรุกปา และการแยงชิงน้ำของผูประกอบการรายใหญ

จากชุมชนทองถิ่น ทั้งยังควรสงเสริมการดำเนินงานและความเขมแข็งของคณะกรรมการเหมืองฝายของ

ชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ำ 

๒. การจัดทำโครงการพัฒนาของรัฐที่กอใหเกิดผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของชุมชน  

หนวยงานที่เกี่ยวของตองชี้แจงขอมูลขาวสารอยางครบถวน ตรงไปตรงมา และมีกระบวนการรับฟงความ

คิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

๓. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ตองเขมงวดการใชพื้นที่ตนน้ำ และการตัดถนนผาน

เขาไปในพื้นที่อุทยานและยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน และการมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนา  
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

๑๕๓/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๑๒๘/๒๕๔๙ 

ลงวันที่ 

๒๙ ธ.ค.๔๙ 

กรณีปาตนน้ำโตนแพร

ทอง ต.ลำสินธุ  

กิ่งอ.ศรีนครินทร  

จ.พัทลุง 

• การสรางโรงไฟฟา  

พลังน้ำหวยลำสินธุ 

• การจัดการดูแลน้ำตก

โตนแพรทอง 

 

๑) การกอสรางโครงการและการดำเนินการ รวม

ทั้งการปรับปรุงซอมแซมโรงไฟฟาพลังน้ำหวยลำสินธุ 

เปนการสิ้นเปลืองงบประมาณไมคุมทุนในการใชประโยชน 

และสรางในพื้นที่ที่ กอให เกิดความไมปลอดภัยตอ

ประชาชนและนักทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการเปลี่ยน 

แปลงทางธรณีวิทยาที่มาจากภัยธรรมชาติอยางตอเนื่อง  

จึงถือไดวาการดำเนินการโครงการโรงไฟฟาหวยลำสินธุ

ละเมิดสิทธิของชุมชน ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ 

มาตรา ๔๖ และ มาตรา ๕๖  

๒) การขัดขวางไมใหกลุมอนุรักษเขาไปจัดการ

ดูแลน้ำตกโตนแพรทองเปนการละเมิดสิทธิชุมชนในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 

๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ และ มาตรา ๕๖  

 มาตรการแกไข 

๑. ใหกระทรวงพลังงานยกเลิกการดําเนินการโรงไฟฟาพลังน้ำหวยลําสินธุ ภายใน ๖๐ วัน นับแต

วันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๒. ใหจังหวัดพัทลุง และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช สนับสนุนใหกลุมอนุรักษน้ำตก

โตนแพรทองรวมกับชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมกันบริหารจัดการน้ำตกโตนแพรทอง จัด

ระเบียบรานคา จัดหาที่จอดรถ และการเก็บขยะ ในรูปแบบของคณะกรรมการรวมในการดําเนินการ 

ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

ขอเสนอแนะ 

๑. รัฐบาลควรสงเสริมองคกรประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความรูความสามารถ

ในการจัดการแหลงทองเที่ยวในเขตอุทยานแหงชาติ เพื่อใหองคกรเหลานี้สามารถดูแลรักษาและใช

ประโยชนจากทรัพยากรในการสรางอาชีพและรายไดใหแกประชาชนในทองถิ่นไดอยางยั่งยืน 

๒. กระทรวงพลังงานควรพิจารณาทบทวนโครงการผลิตพลังงานไฟฟาจากน้ำตกทุกโครงการทั่ว

ประเทศ ใหมีความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ ความคุมทุน และการผลิตไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ  

ตลอดจนไดสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ในการบริหารจัดการและดูแลการดำเนินโครงการ  

๔๐๓/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๔๖/๒๕๔๙ 

ลงวันที่ 

๑๙ ก.ย. ๔๙ 

กรณีการกอสรางฝาย

น้ ำลน ในเขตอุทยาน

แหงชาติแมฝาง  

ต.แมสาว อ.แมอาย   

จ.เชียงใหม 

๑) การที่ผูประกอบการสวนสมดักน้ำที่ตนน้ำหวย

แมฮาง เปนการกระทำที่ผิดกฎหมายและละเมิดสิทธิการ

ใชน้ำของชุมชน 

๒) การสรางฝายน้ำลนในเขตอุทยานฯ โดย

ประชาชนไมมีสวนรวมและรับรู เปนการละเมิดสิทธิของ

ชุมชน 

๓) หนวยราชการที่เกี่ยวของ ตองคอยดูแลใหมี

การแบงสรรน้ำที่เปนธรรม โดยใหผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

เขารวมการกำหนดสัดสวนที่ถูกตองตามวิถีชีวิตดั้งเดิมที่

เคยถือปฏิบัติกันมา เพื่อไมใหเกิดความขัดแยง 

 

 มาตรการในการแกไข 

๑. จังหวัดเชียงใหมตองดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาลงโทษผูเกี่ยวของในการปลอมแปลง

เอกสาร และแอบอางชื่อชาวบานในการนำเสนอโครงการ ทั้งนี้ภายใน ๓๐ วัน นับแตไดรับรายงานฉบับนี้ 

๒. อุทยานแหงชาติแมฝางควรเรงรีบปรับและฟนฟูบริเวณที่ตัดถนนเขาไปฝายน้ำลนเพื่อปองกัน

การบุกรุกทำลายปาเพิ่ม ภายใน ๓๐ วัน นับแตไดรับรายงานฉบับนี้ 

 ขอเสนอแนะ 

๑. จังหวัดเชียงใหมตองเขมงวดตอการบุกรุกปา และการแยงชิงน้ำของผูประกอบการรายใหญ

จากชุมชนทองถิ่น ทั้งยังควรสงเสริมการดำเนินงานและความเขมแข็งของคณะกรรมการเหมืองฝายของ

ชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ำ 

๒. การจัดทำโครงการพัฒนาของรัฐที่กอใหเกิดผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของชุมชน  

หนวยงานที่เกี่ยวของตองชี้แจงขอมูลขาวสารอยางครบถวน ตรงไปตรงมา และมีกระบวนการรับฟงความ

คิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

๓. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ตองเขมงวดการใชพื้นที่ตนน้ำ และการตัดถนนผาน

เขาไปในพื้นที่อุทยานและยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน และการมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนา  
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

๕๒๗/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๓๑๖/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ 

๑๔ ก.ย.๕๐ 

กรณีไดรับความเดือด

รอนจากการถูกอพยพ

จ า ก ก า ร ส ร า ง เ ขื่ อ น

ศรีนครินทร แตไดรับ

การจดัสรรทีไ่มเหมาะสม   

อ.ศรีสวัสดิ์  

จ.กาญจนบุรี  

 

๑) ผูรองเรียนคือผูถูกอพยพออกจากพื้นที่สราง

เขื่อนศรีนครินทร โดยมีมติคณะรัฐมนตรีใหจัดสรรพื้นที่อยู

อาศัยและที่ทำกินให แตการเตรียมการจัดสรรที่ดินรองรับ

ผูอพยพไมสอดคลองกับการดำเนินการถอนสภาพพื้นที่

รองรับ ที่ติดขัดดานกฎหมาย และยังมีปญหาที่ดินที่จัดสรร 

ใหไมสามารถทำประโยชนไดบางสวน ทำใหผูถูกอพยพ

ไมมีที่ดิน เปนการละเมิดสิทธิในที่ดิน และทรัพยสินของผูรอง 

๒) การประกาศเขตอนุรักษทับซอนที่ดินจัดสรรให

ผูถูกอพยพ เปนการกระทำที่ไมเปนธรรมตอผูรอง  

๓)  การแกไขปญหาลาชา เปนการละเมิดสิทธิในที่

อยูอาศัย ที่ทำกินของผูรอง และยังไมเปนธรรมตอผูรอง  

ไมสอดคลองกับหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตาม

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๖๑ 

 

 

 มาตรการในการแกไข 

๑. ใหจังหวัดกาญจนบุรี แตงตั้งคณะทำงานรวมกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูแทนประชาชนที่เดือดรอนสำรวจรายชื่อ

ผูถูกอพยพที่ไมไดทำกินในพื้นที่จัดสรร รวมทั้งผูตกสำรวจที่ไมไดรับจัดสรรที่จากการสรางเขื่อน ภายใน 

๔๕ วัน นับแตไดรับรายงานฉบับนี้  เพื่อดำเนินการแกไขปญหาที่ทำกินตอไป 

๒. ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ แกไขปญหาการกัน

แนวเขตอทุยานแหงชาต ิ โดยเรงดำเนนิการเดนิสำรวจแนวเขตอทุยานแหงชาตเิขือ่นศรนีครนิทรทีท่บัซอน

กับพื้นที่จัดสรรใหผูที่อพยพจากการสรางเขื่อนใหชัดเจน ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๓. ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ กันแนวเขตที่ทำกิน

ของประชาชนชุมชนดั้งเดิมทุกกลุมออกจากแนวเขตอุทยานแหงชาติ เพื่อดำเนินการใหมีความมั่นคงดาน

ที่อยูอาศัยและที่ทำกิน ภายใน ๙๐ วัน  นับแตวันที่ดำเนินการตามขอ ๒ แลวเสร็จ 

ขอเสนอแนะ 

๑. ขอใหมติคณะรัฐมนตรีรองรับการแกไขปญหาที่ดินทำกินสำหรับผูถูกอพยพจากการสรางเขื่อน

โดยเรงดวน มิใชดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เนื่องจากการอพยพเพื่อดำเนิน

โครงการของรัฐเปนกรณีพิเศษที่ตองอพยพประชาชนออกจากพื้นที่กอสรางเขื่อน จึงตองไดรับการแกไข

ปญหามีพื้นที่รองรับที่เหมาะสมและเปนธรรม โดยคำนึงถึงวิถีชีวิตของชุมชนดวย 

๒. การเวนคืนที่ดินเพื่อการสรางเขื่อน อางเก็บน้ำ หรือการดำเนินโครงการใดของรัฐ ตองให

ชุมชนที่ไดรับผลกระทบมีสวนรวมในการพิจารณา และตองจัดหาที่ดินพรอมสาธารณูปโภครองรับให

พรอมกอนการดำเนินโครงการ 

๓. การกันแนวเขตอุทยานแหงชาติจากแนวเขตที่ทำกิน โดยการเดินสำรวจแนวเขตและทำแผนที่

แนวเขตอุทยานแหงชาติทุกแหง ตองใหชาวบานในพื้นที่นั้นมีสวนรวมในการเดินสำรวจแนวเขต และการ

กำหนดแนวทางปฏิบัติ 
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เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

๕๒๗/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๓๑๖/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ 

๑๔ ก.ย.๕๐ 

กรณีไดรับความเดือด

รอนจากการถูกอพยพ

จ า ก ก า ร ส ร า ง เ ขื่ อ น

ศรีนครินทร แตไดรับ

การจดัสรรทีไ่มเหมาะสม   

อ.ศรีสวัสดิ์  

จ.กาญจนบุรี  

 

๑) ผูรองเรียนคือผูถูกอพยพออกจากพื้นที่สราง

เขื่อนศรีนครินทร โดยมีมติคณะรัฐมนตรีใหจัดสรรพื้นที่อยู

อาศัยและที่ทำกินให แตการเตรียมการจัดสรรที่ดินรองรับ

ผูอพยพไมสอดคลองกับการดำเนินการถอนสภาพพื้นที่

รองรับ ที่ติดขัดดานกฎหมาย และยังมีปญหาที่ดินที่จัดสรร 

ใหไมสามารถทำประโยชนไดบางสวน ทำใหผูถูกอพยพ

ไมมีที่ดิน เปนการละเมิดสิทธิในที่ดิน และทรัพยสินของผูรอง 

๒) การประกาศเขตอนุรักษทับซอนที่ดินจัดสรรให

ผูถูกอพยพ เปนการกระทำที่ไมเปนธรรมตอผูรอง  

๓)  การแกไขปญหาลาชา เปนการละเมิดสิทธิในที่

อยูอาศัย ที่ทำกินของผูรอง และยังไมเปนธรรมตอผูรอง  

ไมสอดคลองกับหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตาม

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๖๑ 

 

 

 มาตรการในการแกไข 

๑. ใหจังหวัดกาญจนบุรี แตงตั้งคณะทำงานรวมกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูแทนประชาชนที่เดือดรอนสำรวจรายชื่อ

ผูถูกอพยพที่ไมไดทำกินในพื้นที่จัดสรร รวมทั้งผูตกสำรวจที่ไมไดรับจัดสรรที่จากการสรางเขื่อน ภายใน 

๔๕ วัน นับแตไดรับรายงานฉบับนี้  เพื่อดำเนินการแกไขปญหาที่ทำกินตอไป 

๒. ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ แกไขปญหาการกัน

แนวเขตอทุยานแหงชาต ิ โดยเรงดำเนนิการเดนิสำรวจแนวเขตอทุยานแหงชาตเิขือ่นศรนีครนิทรทีท่บัซอน

กับพื้นที่จัดสรรใหผูที่อพยพจากการสรางเขื่อนใหชัดเจน ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๓. ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ กันแนวเขตที่ทำกิน

ของประชาชนชุมชนดั้งเดิมทุกกลุมออกจากแนวเขตอุทยานแหงชาติ เพื่อดำเนินการใหมีความมั่นคงดาน

ที่อยูอาศัยและที่ทำกิน ภายใน ๙๐ วัน  นับแตวันที่ดำเนินการตามขอ ๒ แลวเสร็จ 

ขอเสนอแนะ 

๑. ขอใหมติคณะรัฐมนตรีรองรับการแกไขปญหาที่ดินทำกินสำหรับผูถูกอพยพจากการสรางเขื่อน

โดยเรงดวน มิใชดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เนื่องจากการอพยพเพื่อดำเนิน

โครงการของรัฐเปนกรณีพิเศษที่ตองอพยพประชาชนออกจากพื้นที่กอสรางเขื่อน จึงตองไดรับการแกไข

ปญหามีพื้นที่รองรับที่เหมาะสมและเปนธรรม โดยคำนึงถึงวิถีชีวิตของชุมชนดวย 

๒. การเวนคืนที่ดินเพื่อการสรางเขื่อน อางเก็บน้ำ หรือการดำเนินโครงการใดของรัฐ ตองให

ชุมชนที่ไดรับผลกระทบมีสวนรวมในการพิจารณา และตองจัดหาที่ดินพรอมสาธารณูปโภครองรับให

พรอมกอนการดำเนินโครงการ 

๓. การกันแนวเขตอุทยานแหงชาติจากแนวเขตที่ทำกิน โดยการเดินสำรวจแนวเขตและทำแผนที่

แนวเขตอุทยานแหงชาติทุกแหง ตองใหชาวบานในพื้นที่นั้นมีสวนรวมในการเดินสำรวจแนวเขต และการ

กำหนดแนวทางปฏิบัติ 



136
เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

°√≥’»÷°…“®“°√“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫ ‚¥¬ ° ¡. 
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ÙÛ/ÚıÙ¯ ๏ √“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫∑’Ë Ùˆ/ÚıÙ˘) 

ลำหวยแมฮาง ตำบลแมสาว ไหลมาจาก

ดอยปูหมื่น ในเขตอุทยานแหงชาติแมฝาง จุดที่

สรางฝายน้ำลน ซึ่งสรางเสร็จชวงสงกรานตป 

พ.ศ.๒๕๔๘ อยูในเขตอุทยานแหงชาติแมฝาง  

ซึ่งตองเดินทางขึ้นไปโดยถนนดิน ที่อุทยานแหง

ชาติแมฝางเพิ่งอนุญาตใหตัดตนไมเพื่อทำถนน

ดินขึ้นไป โดยชาวบานไมทราบเรื่องมากอน 

ชาวบานรองเรียนคัดคานขอใหหยุดการสงน้ำ

ตามแบบของฝายไวกอนเพื่อหาขอตกลง โดย

ลำดับความเปนมาไดดังนี้ 

๑. เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ มีการ

ประชุมที่องคการบริหารสวนตำบลแมสาว

ระหวางกลุมเหมืองฝาย ชาวบานผูใชน้ำตำบล

แมสาว ผูประกอบการสวนสม รวมกับฝาย

ปกครอง ผูอำนวยการศนูยปฏบิตักิารรวมปองกนั

และปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากร 

ปาไมและควบคมุไฟปาภาคเหนอื อทุยานแหงชาติ

แมฝาง เพื่อหารือปญหาการขาดน้ำในชวงฤดู

แลง แตยังไมไดขอยุติเพราะผูรองเห็นวาปญหา

การขาดแคลนน้ำเนื่องจากขยายตัวอยางรวดเร็ว

ของสวนสม และการดักตอทอสงน้ำจากตนน้ำ

เขาสวนสมทั้งที่อยูในเขตอุทยานแหงชาติ 

๒. ตอมาทางอำเภอไดอางวาไดมีกลุม

ชาวบานยื่นขอจัดทำโครงการขอสรางอางเก็บน้ำ

เพื่อสาธารณูปโภคและแกไขปญหาภัยแลงมายัง

นายอำเภอแมอาย โดยมีรายชื่อชาวบาน จำนวน 

๖๐-๗๐ รายชื่อ และมีรายชื่อผูรองบางสวนใน

การขอ ซึ่งผูรองดังกลาวยืนยันวาตนเองไมได
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เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ลงชื่อขอใหมีการสรางอางเก็บน้ำดังกลาว และ

ทางจังหวัดเชียงใหมไมอนุมัติ เนื่องจากอยูใน

เขตพื้นที่อุทยานฯ  

๓. ตอมาอำเภอแมอายไดมหีนงัสอืลงวนัที ่

๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ เพื่อขอใชพื้นที่

กอสรางโครงการฝายน้ำลนจากทางอุทยานแหง

ชาติแมฝาง และทางอุทยานแหงชาติแมฝางได

อนญุาตโดยชาวบานไมรูเรือ่ง จนมกีารดำเนนิการ

กอสรางไปแลว เมื่อสรางเสร็จชาวบานจึงได 

แจงคัดคานกับอำเภอแมอายดวยวาจา อำเภอ 

ชี้แจงวานายชางกรมชลประทานไดออกแบบมา

เปนอยางดีแลว ชาวบานจึงคัดคานไมใหใชฝาย

เพราะระดับทอน้ำขนาดเสนผาศูนยกลางขนาด

ประมาณ ๓๐ เซนติเมตร ที่จะสงน้ำเขาสวนสม

อยูระดับต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับระดับน้ำลน

ที่จะสงน้ำไปในที่นา โดยทุนการกอสรางนั้น 

ชาวบานไดรับทราบดวยวาจาวาเจาของสวนสม

จายเงินสนับสนุนการกอสรางรายละ ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท โดยตั้งงบประมาณไว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๔. เมื่อฝายสรางเสร็จแลว ทางผูประกอบ

การสวนสมเสนอใหแบงการจัดสรรน้ำใหสวนสม 

กับที่นาเปนสัดสวน ๗๐ ตอ ๓๐ แตกลุมชาวนาผู

ใชน้ำไมยินยอม 

๕. เมื่อไมสามารถหาขอยุติได ชาวบานจึง

ขอยืนยันขอใหหยุดสงน้ำกอน อำเภอบายเบี่ยง 

วาตัดทอเหล็กไมได ชาวบานจึงนำดินและหินอุด

ทอน้ำไวกอน จึงหยุดน้ำตามระบบฝายน้ำลนนี้ 

๖. นายบุญศรี ไชยเลิศ ผูแทนผูใชน้ำและ

นายบุญสง อินตะ ผูใหญบานหมูที่ ๑ ตำบล 

แมสาว อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหมไดทำ

หนังสือลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ถึง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เพื่อยืนยัน

ปฏิเสธอยางเปนทางการวาหนังสือเรียกรองใหมี

การสรางฝายกั้นลำน้ำแมฮางมิไดเปนของบุคคล

ทั้งสอง และการดำเนินการเปนไปโดยชาวบาน

มิไดมีสวนรูเห็นดวย  

 

§”™’È·®ß¢ÕßºŸâ∂Ÿ°√âÕß·≈–Àπà«¬ß“π
∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßµàÕ§≥–Õπÿ°√√¡°“√œ 

๑. ผูประกอบการสวนสมชีแ้จงวา ฝายนำ้

ลนดำเนนิการสรางจนแลวเสรจ็และไมอาจรือ้ถอน 

ได ขอใหเปดฝายเพื่อนำน้ำมาใชประโยชนทั้ง

ชาวนาและชาวสวนสม โดยมีขอเสนอตอกลุม

ชาวบานเพื่อยุติใหปดฝาย ๓ ขอ ดังนี้ ๑) ใหมี

ตัวแทนของทั้งสองฝายคอยเปด-ปดน้ำ ณ บริเวณ 

สันฝายในอัตราสวนที่ตกลงกัน ๒) เรื่องการ

จัดสรรน้ำในเบื้องตน ณ บริเวณสันฝายที่น้ำไหล

ในระนาบเดียวกัน ชาวสวนสมไดกวาง ๙ เมตร 

และกลุมชาวนาไดกวาง ๗ เมตร ๓) ใหกันสวนที่

สามารถดำเนินการสรางหูชางขางละ ๕๐ เมตร 

เพื่อกันน้ำเขาบริเวณคอฝาย โดยกลุมชาวสวน

สมจะเปนผูสรางหูชางคอสันฝาย 

๒. อำเภอแมอาย ชี้แจงวาทางอำเภอ

แมอายไดรับการรองขอจากราษฎรในทองที่

ตำบลแมสาว วาในชวงฤดูแลงจะประสบปญหา

ความเดือดรอนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคและ

การเกษตร ทำใหเกิดความขัดแยงระหวางราษฎร 

ในพื้นที่เปนประจำ และมีแนวโนมวาความขัดแยง 

ดังกลาวจะทวีความรุนแรงขึ้น อำเภอแมอายจึง

ไดสงเรื่องเพื่อขออนุมัติโครงการจังหวัดเชียงใหม 

แตจังหวัดฯ ไมพิจารณา โดยเห็นวาการสราง

อางเก็บน้ำอาจสงผลกระทบมากตอสิ่งแวดลอม

ในอุทยานแหงชาติอำเภอแมอาย จึงปรับเปน

โครงการฝายนำ้ลนแทนเพราะสามารถใหประโยชน 

กับพื้นที่และสิ่งแวดลอมมากกวา แตทั้งนี้อำเภอ

แมอายไมไดยื่นขออนุมัติจากทางจังหวัดเชียงใหม 

อีก แตดำเนินการจัดสงเอกสารรายงานโครงการ

พรอมแบบแปลน ขออนุมัติใชพื้นที่กรมอุทยาน
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เมื่อวันที่ ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๗ โดยระบุวาจะใชงบประมาณ 

กอสรางโครงการจากอำเภอแมอายทั้งหมด 

๓. อุทยานแหงชาติแมฝาง ชี้แจงถึงการ

อนุมัติสรางฝายในพื้นที่อุทยานแหงชาติวา

เนื่องจากโครงการเปนประโยชนทั้งทางราชการ

และราษฎรในพื้นที่ ไดสงเรื่องและแบบแปลน

เพื่อขออนุมัติการกอสรางจากกรมอุทยานแหง

ชาติ สัตวปา และพันธุพืช ซึ่งกรมอุทยานฯ มี

หนังสือตอบ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 

อนุมัติใหดำเนินการกอสรางตามโครงการของ

อำเภอแมอาย 

๔. จังหวัดเชียงใหม  ชี้แจงถึงการไม

พจิารณาโครงการวาเมือ่อำเภอแมอายทำหนงัสอื 

ขออนุญาตสรางอางเก็บน้ำลำหวยแมฮาง ในเขต

อุทยานแหงชาติแมฝาง แตผูวาราชการจังหวัด

เชียงใหมไดมีหนังสือตอบกลับลงวันที่ ๑๗ 

ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ วาพื้นที่ที่ขอสรางอางเก็บ

น้ำอยูในเขตอุทยานแหงชาติแมฝาง เปนการ

เปลี่ยนแปลงทางน้ำหรือทำใหน้ำในลำน้ำ ลำหวย 

หนอง บึงทวมทนเหือดแหงเปนการกระทำที่ผิด

ตอมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหง

ชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ ดังนั้นทางจังหวัดเชียงใหมจึง

ไมสามารถพิจารณาใหไดและไดขอใหทางอำเภอ

แจงและทำความเขาใจใหราษฎรในทองที่  
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การตรวจสอบพื้นที่ในวันที่ ๒ กรกฎาคม 

พ.ศ.๒๕๔๘ การประชุมตรวจสอบขอเท็จจริง 

ทุกฝายที่อำเภอแมอายวันที ่ ๑๒ กันยายน 

พ.ศ.๒๕๔๘ และการประชุมติดตามผลการแกไข

ปญหาจังหวัดเชียงใหมและหนวยงานที่เกี่ยวของ

ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘  

การประชุมตรวจสอบของคณะอนุกรรม

การฯ ทำใหมีการเจรจาแกไขปญหาการใชน้ำ

จากฝายน้ำลน เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๔๘ โดยมีการประชุมรวมระหวางหนวยงาน

ราชการและผูแทนกลุมผูใชน้ำ ทั้งผูประกอบการ

สวนสม และชาวนาเพื่อแกไขปญหาการแบงปน

น้ำที่สันฝายน้ำลน โดยที่ประชุมไดเห็นชอบตาม

ขอเสนอกลุมชาวนาในการจัดสรรปนน้ำซึ่งตอมา

จัดทำเปนขอตกลงจำนวน ๔ ขอ 
 

• ชาวสวนสมใชทอกักน้ำบริเวณสันฝาย ณ 

จุดเดียว 

• แบงปนน้ำตามอัตราสวน ชาวนา ๗ เมตร 

ชาวสวนสม ๑ เมตร (ฝายกวาง ๙ เมตร แบง 

บรเิวณหชูางและจดุกัน้แบงจำนวน ๑ เมตร) 

• แบงน้ำกันตามวิธีดั้งเดิมของชาวนา 

• แตงตั้งคณะกรรมการรวมกันเพื่อดูแลการ

ใชน้ำ  
 

คณะอนุกรรมการฯ เห็นวาการแบงสรรน้ำ

ไดยึดระบบวิธีแบงปนตามระบบเหมืองฝายดังที่

เคยถือปฏิบัติกันมาแตดั้งเดิมของชาวนาและมี

การแตงตั้งคณะกรรมการรวมกันขึ้นมาดูแลแลว 

จงึถอืวามหีลกัเกณฑทีเ่ปนธรรมขึน้ แตหนวยงาน

ราชการตองคอยดูแลมิใหมีการละเมิดตอบันทึก

ขอตกลงตอไปดวย  

อยางไรก็ตาม คณะอนุกรรมการฯ มีความ

เห็นวามีการละเมิดสิทธิชุมชนในการจัดการ การ

บำรงุรกัษา และการใชประโยชนทรพัยากรทองถิน่

และแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน และใหจังหวัด 

เชียงใหมตรวจสอบ ลงโทษผูปลอมแปลงและ

แอบอางชื่อชาวบานในการกอสราง รวมทั้งฟนฟู

บริเวณที่ตัดถนนในเขตอุทยาน   
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

 ผูรอง เปนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง

โปว อาศัยอยู ในหมูบานปาผาก ต.วังยาว 

อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมีอายุชุมชนไมนอย

กวา ๒๕๐ ป มีอาชีพปลูกขาวไรไวกินเองแบบ

ไรหมุนเวียน และไดอาศัยปาที่อุดมสมบูรณดำรง

ชีวิตเรื่อยมาโดยพึ่งพิงปา ไมทำลายปา เพราะทำ

ในพื้นที่ เล็กๆ หมุนเวียนใหปาฟนฟู จนในป 

พ.ศ.๒๕๓๗ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

การเกษตรกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีไดเขาไป

ดำเนนิโครงการปฏริปูทีด่นิ พรอมทัง้แจกเอกสาร 

ส.ป.ก. ๔-๙๘ ตอมาในป พ.ศ.๒๕๓๘ กรม

ปศุสัตวขออนุญาตกรมปาไมใชพื้นที่บริเวณที่

ราษฎรบานปาผากทำกินเพื่อสรางสถานีพัฒนา

อาหารสัตวสุพรรณบุรี และไถพืชไรที่ราษฎรบาน

ปาผากปลูก โดยกรมปศุสัตวไมยอมจัดหาพื้นที่

รองรับใหกับราษฎรบานปาผาก   

ราษฎรบานปาผากไดเขาทำกินในพื้นที่

บริ เวณที่ เหลือจากสถานีพัฒนาอาหารสัตว

สุพรรณบุ รี ซึ่ งเปนบริ เวณที่ เคยทำกินแบบ

หมุนเวียนและเปนไรซากเดิม   

เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๑ กรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช ไดประกาศใหบริเวณพื้นที่

ดังกลาวเปนเขตอุทยานแหงชาติพุเตย โดยกรม

อุทยานแหงชาติฯ ไมยอมกันพื้นที่ที่ราษฎรบาน

ปาผากทำกินเดิมออกจากเขตอุทยานแหงชาติ 

ราษฎรบานปาผากจำเปนตองเขาไปทำกินใน

บริเวณหวยน้ำพุและหวยปาผาก ซึ่งเคยเปนไร

ซากพื้นที่ทำกินเดิมของราษฎร ตอมาจังหวัด

สุพรรณบุรีไดดำเนินการขออนุญาตใชพื้นที่ 

ดังกลาวจากกรมปาไม เพื่อใหกรมชลประทาน

กอสรางโครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการ

อางเก็บน้ำองคพระ ซึ่งจะทับพื้นที่ทำกินของ
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

ราษฎรบานปาผาก บานปาผากจึงรวมตัวกัน 

รองเรียนเพื่อขอกรมปาไมอนุญาตใหราษฎรบาน

ปาผากใชที่ดินบริเวณเหนืออางเก็บน้ำองคพระ

เพื่อทำกินทดแทน แตกรมปาไมไมอนุญาตโดย

อางวาที่ดิน ๑,๒๐๐ ไร ที่ราษฎรจะเขาไปทำกิน

นั้น เปนแปลงปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ  

ประชาชนบานปาผาก จึงไดรับความ

เดือดรอนแสนสาหัสจากการถูกขับไลออกจาก

ที่ดินทำกินเดิมของตนซ้ำซาก และถูกรัฐอางสิทธิ

ครอบครองโดยไมรบัรูสทิธขิองชมุชนทีค่รอบครอง 

และใชประโยชนในบริเวณดังกลาวมาแตดั้งเดิม 

คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการตรวจสอบ

แลวพบวา ประชาชนบานปาผากมีประวัติการตัง้

ถิ่นฐานในบริเวณดังกลาวมาไมนอยกวา ๒๕๐ ป 

การประกาศเขตปาสงวนในป ๒๕๐๖ ประชาชน

ไมมีสวนรวม และไมเคยรับรูมากอน 

อยางไรก็ตาม สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม ไดออกหนังสือรับรองการทำ

ประโยชน ส.ป.ก.๔-๙๘ ในป ๒๕๓๖ ใหประชาชน 

บางสวน และบางสวนอยูในขั้นตอนการสอบสวน

สิทธิ แมวาภายหลังยังไมมีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในบริเวณดังกลาว แต 

ส.ป.ก. ก็มิไดยกเลิกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๙๘ ซึ่ง

เปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา ประชาชนบานปา

ผากครอบครองทำกินมากอนการกอสรางสถานี

อาหารสัตวสุพรรณบุรี และการประกาศเขต

อุทยานแหงชาติพุเตย 

สวนการจดัตัง้สถานอีาหารสตัวสพุรรณบรุ ี

มีหลักฐานชัดเจนวาประชาชนบานปาผากได

คัดคานการนำที่ดินไปกอสราง หากกรมปศุสัตว

ไมจัดหาพื้นที่ทดแทน และการอนุญาตของกรม

ปาไมใหกับกรมปศุสัตวก็ไมเปนไปตามระเบียบ

ของกรมปาไมที่ระบุวา การอนุญาตใหหนวย

ราชการใชประโยชนตองไมมีปญหาพิพาท

กับราษฎรในพื้นที่   
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 
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เขื่อนศรีนครินทรสรางเมื่อป ๒๕๑๙ โดย

ชาวบานไมไดรับขอมูล แตรูวาใหอพยพออก

ประมาณ ๑,๒๐๐ ครอบครัว โดยจะจัดสรรที่ทำ

กินใหรายละ ๑๘ ไร ที่อยูอาศัย ๒ ไร คาเวนคืน

ไรละ ๗๐๐ บาท และคาตนมะพราวตนละ ๕๐ 

บาท และจะออกใบสำคัญกรรมสิทธิ์ให โดยได

อพยพมาอยูในที่จัดใหในป ๒๕๒๑ แตพบวา

สภาพพื้นที่ที่จัดสรรใหบางพื้นที่อยูเขตปาและ

เขตสงวนหวงหามของกองทัพที่ยังไมถอนสภาพ 

นอกจากนี้บางพื้นที่ไมสามารถทำกินได เชน ถูก

จัดใหอยูบนเขาที่สูง ทั้งที่ชาวบานอยูในที่ราบมา

ตลอด น้ำใชไมเพียงพอ ชาวบานบางสวนจึงยาย

มาทำกินอยูริมอางเก็บน้ำ หรืออยูกับญาติพี่นอง

ในพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งหลายหมูบานเปนหมูบาน

เกาแก อยูมากอนการประกาศเขตอทุยานแหงชาต ิ

และเปนหมูบานชาวกะเหรี่ยง ตอมาเมื่อมีการ

ประกาศเขตอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร 

ในป พ.ศ.๒๕๒๕ คลุมพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จึง

ไดรับความเดือดรอนเนื่องจากไมมีการกันเขต

อุทยานฯ กับที่ทำกินชาวบาน ทำใหเกิดความ 

ขดัแยงกบัเจาหนาทีป่าไม และเจาหนาทีอ่ทุยานฯ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง เจาหนาที่ไมยอมรับวิถีชีวิต

ชาวกะเหรี่ยงในการทำไรหมุนเวียน การจับกุม

โดยหนวยบินสำรวจเริ่มเขมงวดตั้งแตป ๒๕๒๘ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อป ๒๕๔๒ มีขาวผูมี

อิทธิพลปลูกบานพัก ๓ หลังในเขตอุทยานแหง

ชาติฯ และสื่อมวลชนติดตามขาวนี้อยางตอเนื่อง 

เจาหนาที่ไดเขมงวดการเขาไปใชประโยชนจาก

ปาและหาของปามาก ทำใหไดรับความเดือดรอน

ยิ่งขึ้น และถูกจับกุม 

 

หวัหนาอทุยานแหงชาตเิขือ่นศรนีครนิทร  

ชี้แจงวา 

อุ ทยานแห ง ช าติ เ ขื่ อ นศรี นค ริ นทร 

ประกาศเมื่อป ๒๕๒๔ มีพื้นที่ประกาศทับซอน

พื้นที่อพยพเมื่อป พ.ศ.๒๕๑๗ ประมาณครึ่งหนึ่ง 

และจากการสำรวจมีชาวบาน ๕,๐๐๐ กวาคนใน

กลางอุทยานแหงชาติฯ คือฝงตรงขามอำเภอ
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

ศรีสวัสดิ์ ตำบลแมกระบุงทั้งตำบล เปนพื้นที่ที่มี

ชุมชนอยูเดิมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ 

มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งมีการตกลงชัดเจน มี

การทำรังวัดในพื้นที่หลายสวน แตยังมีปญหาใน

บางพื้นที่ที่รังวัดไมไดเชน เขตอำเภอศรีสวัสดิ์ 

ชาวบานไมยอมรับแนวเขต มีราษฎรสวนหนึ่ง

ฟองกรมฯ ไมยอมใหรังวัด แนวเขตจึงไมชัดเจน

จนถึงปจจุบัน การจัดการของอุทยานฯ จึงใช

นโยบายคอยเปนคอยไป ไมไดใชมาตรการตาม

กฎหมายอยางเครงครัด แตจะดูตามความจำเปน 

แตขอยืนยันไมใหบุกรุกเปดพื้นที่ใหม 

 

คำชี้แจงของจังหวัดกาญจนบุรี 

เขื่อนศรีนครินทร เริ่มดำเนินการกอสราง

เมื่อป พ.ศ.๒๕๑๖ กอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 

๒๕๒๓ เปดดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน 

๒๕๒๔ 

ในการกอสรางเขื่อนศรีนครินทร มีการ

อพยพราษฎรอำเภอศรีสวัสดิ์ ๕ ตำบล ๑๙ 

หมูบาน จำนวน ๑,๒๐๐ ครอบครัว ราษฎรที่ได

รับจัดสรรที่ดิน รวมทั้งสิ้น ๑,๓๕๙ ราย ราษฎรที่

ไดรับเงินทดแทน รวมทั้งสิ้น ๑,๕๙๘ ราย    

๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๗ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทยและการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รวมกับ

กำนันตำบลที่เกี่ยวของ ประชุมมีมติในเรื่องที่ดิน

อพยพ รวมเนื้อที่ที่จัดใหราษฎรและสวนราชการ

ทั้งตอนบนและตอนลาง ประมาณ ๒๒,๐๐๐ ไร

แบงที่ดินใหครอบครัวละ ๒๐-๒๕ ไร ทั้งนี้ 

ครอบครัวที่จะไดรับที่ดิน ตองเปนผูที่ กฟผ. 

ทำการสำรวจไวตั้งแตตนป ๒๕๑๗ จำนวน

ประมาณ ๑,๒๐๐ ครอบครวั กบัใหจดัทำใบสำคญั 

กรรมสิทธิ์ใหกับราษฎรที่เขาไปอยูทำประโยชน

จริงภายในเวลาอันสมควร คณะรัฐมนตรีมีมติ

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๗ เห็นชอบให

ดำเนินการตามขอเสนอของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ โดยใหอพยพใหเสร็จภายในป ๒๕๑๙   

ตอมา ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๘ คณะ

กรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ทักทวงวามติคณะ

รัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๗ มีปญหา

ขอกฎหมายที่ตองพิจารณาคือโครงการจัดที่ดิน

อพยพตามมติคณะรัฐมนตรี อยูในเขตปาสงวน

แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตสงวน

หวงหามของกระทรวงกลาโหม กฎหมายตางๆ 

ดังกลาวยังไมถูกยกเลิก ในที่สุดคณะกรรมการ

จัดที่ดินมีมติอนุมัติใหดำเนินการจัดที่ดินตาม

โครงการดังกลาว โดยมีเงื่อนไขจะออกใบจอง 

(น.ส.๒) ตอเมื่อมีกฎหมายถอนสภาพที่ดินสงวน

หวงหามตางๆ เสียกอน 

พ.ศ.๒๕๒๐ มีประกาศยกเลิกเขตรักษา

พนัธุสตัวปาบางสวน แตป พ.ศ.๒๕๒๔ มปีระกาศ

พระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินบริเวณปาเขา 

พระฤๅษีและปาเขาบอแร ใหเปนอุทยานแหง

ชาติเขื่อนศรีนครินทร พ.ศ.๒๕๒๔ คลุมพื้นที่

ตามแนวเขตแผนที่ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๗ ดวยทั้งหมด  

พ.ศ.๒๕๒๗ กฟผ. มีหนังสือถึงกระทรวง

มหาดไทย สงมอบงานอพยพราษฎรอำเภอ

ศรีสวัสดิ์ และทรัพยสินในโครงการกอสราง

หมูบานอพยพเขื่อนศรีนครินทร ตลอดจนสิ่ง

กอสรางสาธารณูปโภค เปนการปดโครงการโดย

ราษฎรที่ถูกน้ำทวมเขาโครงการ จำนวน ๘๑๗ 

ครอบครัว มีผูอพยพเขาหมูบานจัดสรรและรับ

มอบที่ดินทำกินแลวจำนวน ๗๔๕ ครอบครัว มี

ราษฎรทีย่งัไมอพยพเขาทีจ่ดัสรรอกี ๗๒ ครอบครวั 

เปนราษฎรตำบลนาสวนหมู ๑ หมูที่ ๒ และหมูที่ 

๓ ไดจับฉลากแปลงที่จัดสรรแลว แตยังไมอพยพ

เขา รวม ๓๑ ครอบครัว 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

พ.ศ.๒๕๒๙ มีพระราชกฤษฎีกาเพิกถอน

การหวงหามที่ราชพัสดุที่ไดหวงหามที่ไวเพื่อ

ประโยชนในราชการในทองที่ตำบลนาสวน และ

ตำบลดานแมแฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด

กาญจนบุรี พ.ศ.๒๕๒๙ เนื้อที่ประมาณ ๘๑,๐๖๒ 

ไร เปนแปลงเดยีวกนักบัพืน้ทีต่ามแนวเขตแผนที ่

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม 

๒๕๑๗ 

 

นายวสันต โกมลวิทย นายอำเภอ

ศรีสวัสดิ์  

พระราชกฤษฎีกาฯ ป ๒๔๘๑ กำหนด

พื้นที่หวงหามในราชการทหาร ตอมามีประกาศ

ยกเลิกพื้นที่หวงหามใหในราชการทหารใหกัน

พื้นที่รองรับการอพยพ ขณะนั้นยังไมประกาศ

เขตอุทยานแหงชาติ มีการกันพื้นที่สำหรับการ

อพยพขึ้นมามอบให กฟผ. และตอมาจังหวัดจัด

ที่ใหทำกิน ในกรณีนี้จึงมีผูเกี่ยวของเปน ๓ กลุม 

คือ กลุมที่ ๑ กลุมที่ตองอพยพจากการสราง

เขื่อนที่เคยทำกินมากอน กลุมที่ ๒ เปนชุมชน

เกาแกที่ทำกินมาแตเดิม กอนประกาศเขต

อุทยานแหงชาติ และกลุมที่ ๓ เปนกลุมผูเขามา

อยูใหมหลังป พ.ศ.๒๕๑๗ ตอมาป พ.ศ.๒๕๒๔ 

มีพระราชกฤษฎีกาประกาศเขตอุทยานแหงชาติ

เอราวัณ จึงตองยอมรับวามีราษฎรมากอน

อุทยานฯ ไมใชใหเพียงราษฎรยอมรับวาเปน

อุทยานเทานั้น การแกไขปญหาที่ทำกินในพื้นที่

อำเภอศรีสวัสดิ์ ตองมีหลักคิดวา เดิมไมมีเขื่อน 

และชาวอำเภอศรีสวัสดิ์ตองเสียสละใหทำอาง

เก็บน้ำสำหรับทุกคน จึงตองมีกระบวนการพิสูจน

สิทธิ และกันแนวเขตใหชัดเจน โดยรับรองกัน

อยางจริงจัง มีผลทางกฎหมาย และเปนที่ยอมรับ

ซึ่งกันและกัน  
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คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบขอ

เท็จจริง และพบผูรองเรียนที่บานนาสวน วันที่ 

๑๙ มีนาคม ๒๕๔๙ 

คณะอนกุรรมการฯ รวมกบัจงัหวดักาญจนบรุ ี

จดัการประชมุทีศ่าลากลางจงัหวดักาญจนบรุ ี วนัที ่

๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ มีมติใหจังหวัดกาญจนบุรีมี

คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนนิสำรวจแนวเขต 

โดยใหทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจงัหวดั 

เปนฝายเลขานกุาร และระหวางการสำรวจแนวเขต 

ใหยุติการจับกุมและดำเนินคดีไวกอน 

ตอมาคณะอนุกรรมการฯ มีหนังสือถึง

อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๐ ขอใหสงเอกสารชี้แจง

เพิ่มเติมเรื่องการประกาศเขตอุทยานแหงชาติ 

การดำเนนิการพสิจูนการครอบครองทีด่นิ ตามมติ

คณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่๓๐ มถินุายน ๒๕๔๑ และ

นโยบายการแกไขปญหาการประกาศเขตอทุยานฯ 

ทับซอนที่อยูอาศัยและที่ทำกินของประชาชน  

 

¡µ‘§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ 
เห็นชอบกับมติคณะอนุกรรมการสิทธิใน

การจัดการที่ดินและปา วาการเตรียมพื้นที่รองรับ

การอพยพตามมติคณะรัฐมนตรีที่ไมสอดคลอง

กับการจัดสรรที่ดินการประกาศเขตอุทยานแหง

ชาติเขื่อนศรีนครินทร พ.ศ.๒๕๒๔ ทับซอนที่ดิน

จัดสรรใหแกผูถูกอพยพจากการสรางเขื่อน

ศรีนครินทร และการดำเนินการแกไขปญหา

ความมั่นคงในที่อยูอาศัยและที่ดินทำกินของผูถูก

อพยพจากการสรางเขื่อนศรีนครินทรที่ลาชา 

เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเปนการปฏิบัติ

ที่ไมเปนธรรมตอผูรองและผูเดือดรอนจากการ

ถูกอพยพ  
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เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

ı.Û.Ù º≈°√–∑∫®“°π‚¬∫“¬§«“¡¡—Ëπ§ß 
 

ตารางที่ ๕.๓.๔ ผลกระทบจากนโยบายความมั่นคง  
 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

๓๑๖/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๑๗/๒๕๔๙ 

ลงวันที่ 

๑๔ มิ.ย.๔๙ 

การละเมดิสทิธใินทีด่นิและ

ทรัพยสินกลุมชาวบาน

หัวน้ำลีซอ 

ต.ทาตอน  

อ.แมอาย  จ.เชียงใหม 

การอพยพราษฎรบานหัวน้ำลีซออำเภอแมอาย  

โดยไมมีการจัดหาที่อยูอาศัยและที่ทำกินรอรองรับอยาง

จริงจัง และไมรับผิดชอบในปญหาที่ตามมาในภายหลัง จึง

เปนการกระทำที่ขัดตอบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง และ

มาตรา ๔๖ 

การเขาครอบครองพื้นที่และการตัดฟนตนลิ้นจี่ 

เปนการกระทำที่ละเมิดสิทธิในที่ดินและทรัพยสินของ

ราษฎรบานหัวน้ำลีซอ เปนการขัดตอบทบัญญัติตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา 

๔๘ 

 มาตรการแกไข 

๑. โครงการฯ ตองจัดสรรพื้นที่ใหชาวบานบานหวยน้ำลีซอไดปลูกขาวเพื่อการบริโภคใน

ครอบครัวอยางเพียงพอในฤดูการผลิตตอไป (ป ๒๕๔๙) ภายใน ๓๐ วัน อันเปนการแกไขปญหาการ

ขาดแคลนอาหารในเบี้องตน และดำเนินการแกไขปญหาสิทธิในที่ดินทำกินใหยั่งยืนตอไป  

๒. จังหวัดเชียงใหมตองดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการรวมระหวางหนวยงานราชการที่

เกี่ยวของและตัวแทนชาวบาน  เพื่อตรวจสอบคาเสียหายเรื่องการตัดตนลิ้นจี่ใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน 

และกรมอุทยานแหงชาติฯ ตองดำเนินการชดเชยคาเสียหาย ในการตัดตนลิ้นจี่ตามผลตรวจสอบ ภายใน 

๙๐ วัน  นับแตมีผลสรุปของการตรวจสอบคาเสียหาย 

๓. โครงการฯ และอำเภอแมอายตองใหความชวยเหลือในเรื่องจำเปนเรงดวน เชนอาหารและยา

เวชภัณฑตางๆ และตองดำเนินการใหความชวยเหลือเรื่องการขยายพื้นที่อยูอาศัยใหกวางมากขึ้น  พรอม

กับการบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ไฟฟาและประปา 

ขอเสนอแนะ 

๑. การจัดทำโครงการพัฒนาของรัฐที่กอใหเกิดผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของชุมชน  

หนวยงานที่เกี่ยวของ ตองชี้แจงขอมูลขาวสารอยางครบถวน มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจ 

๒. ตองดำเนินการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่สูงในลักษณะเชิงบูรณาการ โดยยึดหลัก

การมีสวนรวมของประชาชน เคารพวิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุ  

๓. ตองดำเนินการสำรวจและแกไขปญหาการถือสัญชาติไทยของกลุมชาติพันธุตางๆ เพื่อใหพวก

เขาไดรับการคุมครองสิทธิขึ้นพื้นฐานและสงเสริมใหพวกเขามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน และทองถิ่น 
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เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ı.Û.Ù º≈°√–∑∫®“°π‚¬∫“¬§«“¡¡—Ëπ§ß 
 

ตารางที่ ๕.๓.๔ ผลกระทบจากนโยบายความมั่นคง  
 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

๓๑๖/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๑๗/๒๕๔๙ 

ลงวันที่ 

๑๔ มิ.ย.๔๙ 

การละเมดิสทิธใินทีด่นิและ

ทรัพยสินกลุมชาวบาน

หัวน้ำลีซอ 

ต.ทาตอน  

อ.แมอาย  จ.เชียงใหม 

การอพยพราษฎรบานหัวน้ำลีซออำเภอแมอาย  

โดยไมมีการจัดหาที่อยูอาศัยและที่ทำกินรอรองรับอยาง

จริงจัง และไมรับผิดชอบในปญหาที่ตามมาในภายหลัง จึง

เปนการกระทำที่ขัดตอบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง และ

มาตรา ๔๖ 

การเขาครอบครองพื้นที่และการตัดฟนตนลิ้นจี่ 

เปนการกระทำที่ละเมิดสิทธิในที่ดินและทรัพยสินของ

ราษฎรบานหัวน้ำลีซอ เปนการขัดตอบทบัญญัติตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา 

๔๘ 

 มาตรการแกไข 

๑. โครงการฯ ตองจัดสรรพื้นที่ใหชาวบานบานหวยน้ำลีซอไดปลูกขาวเพื่อการบริโภคใน

ครอบครัวอยางเพียงพอในฤดูการผลิตตอไป (ป ๒๕๔๙) ภายใน ๓๐ วัน อันเปนการแกไขปญหาการ

ขาดแคลนอาหารในเบี้องตน และดำเนินการแกไขปญหาสิทธิในที่ดินทำกินใหยั่งยืนตอไป  

๒. จังหวัดเชียงใหมตองดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการรวมระหวางหนวยงานราชการที่

เกี่ยวของและตัวแทนชาวบาน  เพื่อตรวจสอบคาเสียหายเรื่องการตัดตนลิ้นจี่ใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน 

และกรมอุทยานแหงชาติฯ ตองดำเนินการชดเชยคาเสียหาย ในการตัดตนลิ้นจี่ตามผลตรวจสอบ ภายใน 

๙๐ วัน  นับแตมีผลสรุปของการตรวจสอบคาเสียหาย 

๓. โครงการฯ และอำเภอแมอายตองใหความชวยเหลือในเรื่องจำเปนเรงดวน เชนอาหารและยา

เวชภัณฑตางๆ และตองดำเนินการใหความชวยเหลือเรื่องการขยายพื้นที่อยูอาศัยใหกวางมากขึ้น  พรอม

กับการบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ไฟฟาและประปา 

ขอเสนอแนะ 

๑. การจัดทำโครงการพัฒนาของรัฐที่กอใหเกิดผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของชุมชน  

หนวยงานที่เกี่ยวของ ตองชี้แจงขอมูลขาวสารอยางครบถวน มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจ 

๒. ตองดำเนินการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่สูงในลักษณะเชิงบูรณาการ โดยยึดหลัก

การมีสวนรวมของประชาชน เคารพวิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุ  

๓. ตองดำเนินการสำรวจและแกไขปญหาการถือสัญชาติไทยของกลุมชาติพันธุตางๆ เพื่อใหพวก

เขาไดรับการคุมครองสิทธิขึ้นพื้นฐานและสงเสริมใหพวกเขามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน และทองถิ่น 
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เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

บานหัวน้ำลีซอเปนหมูบานชาวเขาเผา

ลีซอ ตั้งอยูประมาณ ๒๕ ปกอน ผูอยูอาศัยสวน

ใหญมีสัญชาติไทย ดำรงชีพดวยการใชที่ดินแบบ

ไรหมุนเวียน ปลูกขาว ขาวโพด ถั่วเหลือง และ

ตอมามีการทำสวนลิ้นจี่ แตไมมีเอกสารสิทธิใดๆ 

ตั้งอยูหางจากเขตชายแดนไทย-พมา เพียง ๑.๕ 

กิโลเมตร  

ป ๒๕๔๔ สำนักงานอำเภอแมอายและ

ผูใหญบานหมูที่ ๑๑ ไดเขามาจัดประชุม แจงให

ผูรองยายชุมชนลงมาอยูกับหมูบานอาขา ใกล

ถนนทางหลวง (ฝาง-แมจัน) โดยอางวาเพื่อ

ปองกันเหตุการณความไมปลอดภัยเนื่องจาก

การตอสู เรื่องยาเสพติดและแกไขปญหาการ

คมนาคมไมสะดวก ชาวบานก็ยินยอมโดยไดมี

ขอตกลงวาจะใหที่ปลูกบาน และผูรองยังสามารถ

กลับเขาไปใชประโยชนที่ดินเดิมได ทั้งการทำไร

ขาวและทำสวนลิ้นจี่ที่ไดทำการเพาะปลูกมากวา 

๒๐ ป ผูรองยังไดกลับไปใชประโยชนในที่ดินเดิม

ตออีก ๒ ป คือ พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๖ 

แตในเดือนมกราคม ๒๕๔๗ สำนักงาน

บริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๖ กรมอุทยานแหงชาติ

สัตวปา และพันธุพืช ดำเนินการจัดตั้งโครงการ

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ

หวยเมืองงาม ในพื้นที่ตั้งบานและที่ดินทำกินเดิม

ของชาวบานหัวน้ำลีซอ และหามไมใหชาวบาน

เขาไปใชพื้นที่เพาะปลูกเดิม 

เดือนกุมภาพันธ เจาหนาที่โครงการฯ ได

เขามาทำสัญญาขอใหชาวบานยกพื้นที่สวนลิ้นจี่

°√≥’»÷°…“®“°√“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫‚¥¬ ° ¡. 
 

°√≥’°“√≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘„π∑’Ë¥‘π·≈–∑√—æ¬å ‘π°≈ÿà¡™“«∫â“πÀ—«πÈ”≈’´Õ µ”∫≈∑à“µÕπ 
Õ”‡¿Õ·¡àÕ“¬ ®.‡™’¬ß„À¡à (§”√âÕß∑’Ë ÛÒˆ/ÚıÙ¯ ๏ √“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫∑’Ë Ò˜/
ÚıÙ˘) 
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เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ใหกับโครงการฯ ผูรองไดใหความรวมมือลง

ลายมือชื่อดวยการพิมพลายนิ้วมือ ๑๖ ราย และ

เขียนชื่ออีก ๑ ราย  เพราะผูรองสวนใหญไม

สามารถใชภาษาไทยได ดวยความเขาใจวา

เปนการรวมมือกับโครงการพระราชดำริ และยัง

สามารถเขาไปใชที่ดินทำกินไดเชนเดิม ตอมา

เจาหนาที่ของโครงการฯ ไดตัดตนลิ้นจี่ของผูรอง

ประมาณ ๒,๕๐๐ ตน ซึ่งเปนของชาวบาน ๑๗ 

ราย รวมพื้นที่ ๗๐๐ ไร โดยไมแจงชาวบานกอน 

เดือนกรกฎาคม ปเดียวกัน ผูรองไดรอง-

เรียนกับโครงการฯ วา การหามใชที่ดินและการ

ตัดตนลิ้นจี่ทำใหผูรองไมมีที่ดินทำกิน ขาดแคลน

ขาวเพื่อการบริโภค และขาดรายไดจากสวนลิ้นจี่ 

โครงการฯ จึงไดจางผูรองและครอบครัว ๑-๒ 

คน ไปทำงานในโครงการโดยใหคาจางรายวัน

เปนเงิน ๑๐๐ บาทตอคน ผูรองเห็นวาเปนราย

ไดที่ไมเพียงพอสำหรับการใชจายในครัวเรือน 

และทุกวันชาวบานตองเดินเขาไปทำงานจาก

บานพักถึงที่ตั้งโครงการฯ ระยะทาง ๖ กิโลเมตร 

รวมไปกลับ ๑๒ กิโลเมตร  
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 อำเภอแมอาย ชี้แจงวาการอพยพ 

ชาวบานหัวน้ำลีซอ เกี่ยวเนื่องกับโครงการของ

กรมการปกครองในป ๒๕๔๔ เรือ่ง การอนรุกัษพืน้ที่

ปาไม เพื่อใหเด็กในหมูบานอยูใกลสถานศึกษา

และเพือ่ปองกนัและปราบปรามยาเสพตดิ อำเภอ 

แมอายไดประสานงานกับผูใหญบานในขณะนั้น 

คือ นายเลาเตา แสนลี่ จัดสรรที่อยูอาศัยให

ครอบครัวละ ๑ งาน โดยอพยพมาอยูหมูบาน 

อาขาริมทางหลวงรวมทั้งสิ้น ๒๕ ครอบครัว ใน

ประเด็นการเขามาใชพื้นที่ตั้งโครงการฯ นั้น 

อำเภอไดรับคำชี้แจงจากเจาหนาที่โครงการฯ วา

กลุมผูรองไดทำสัญญายินยอมยกพื้นที่สวนลิ้นจี่

ใหกบัโครงการฯแลว เพือ่ใชดำเนนิงานตามแผนงาน 

ดวยความสมัครใจ ปราศจากการขมขูบังคับ และ

จะไมเรียกรองใดๆ ตอไปในอนาคต โดยไดอาง

ถึงปจจุบันที่มีการพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐาน 

ผูประสานงานโครงการสถานีพัฒนา 

การเกษตรทีส่งูตามพระราชดำรหิวยเมอืงงาม 

ชีแ้จงวา โครงการฯ ไดริเริ่มไวกอนอำเภออพยพ

ชาวบานหัวน้ำลีซอ และตอมาเมื่อวันที่ ๑๒ 

มกราคม ๒๕๔๗ สมเด็จพระนางเจาฯพระบรม

ราชชินีนาถเสด็จฯ ทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณ

ตนน้ำบริเวณที่มีการแผวถางเพื่อทำไรเลื่อนลอย

และปลูกไมผลบนพื้นที่สูง ซึ่งกอใหเกิดปญหา 

หนาดินพังทลาย มีตะกอนไหลลงพื้นที่ปลายน้ำ 

พระองคจึงทรงมีพระราชดำริใหจัดตั้งสถานี

พัฒนาเกษตรที่สูงเพื่อฟนฟูสภาพปา โดยราษฎร

ที่เคยทำกินอยูเดิมบางสวนยินยอมยกพื้นที่ให

โดยไมหวังสิ่งตอบแทนดวยความเต็มใจ  

โครงการฯ มีพื้นที่ตั้งสถานีฯ ๔๖๐ ไร 

บริ เวณที่ตั้ งบานหัวน้ำลีซอเดิม และมีพื้นที่ 

เปาหมายในการทำงาน ๗,๐๐๐ ไร ครอบคลุม

พื้นที่การปกครอง ๒ หมูบาน เพื่อใหความรูการ

ทำเกษตรอยางถูกหลักวิชาการ ใชพื้นที่จำกัด 

ไดผลผลิตเพิ่มขึ้นพอเลี้ยงตนเองได การยับยั้ง

การบุกรุกทำลายปา อนุรักษและฟนฟูสภาพ 

ปาสงวน การสรางงานใหราษฎร และการสราง

ชุมชน ๖ หมูบานใหมีความเขมแข็ง 

ประเด็นการตัดฟนตนลิ้นจี่ โครงการฯ ได

จัดประชุมรวมกับชาวบานเพื่อทำสัญญายกพื้นที่

สวนลิ้นจี่ใหกับโครงการฯ แลว เมื่อวันที่ ๒๗ 

กมุภาพนัธ ๒๕๔๗ โดยเจาของสวนลิน้จีท่ัง้ ๑๗ 

ราย ยินยอมยกพื้นที่ ใหดวยความสมัครใจ 

ปราศจากการขมขู พรอมลงลายมือชื่อไวเปน

หลักฐาน และจะไมเรียกรองอะไรตอไปภายหนา 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

พรอมมีพยานคือผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน

ในพื้นที่ และตอมายังมีการทำหนังสือสัญญา

ยกพื้นที่สวนลิ้นจี่ใหกับโครงการฯ ฉบับที่ ๒ ลง

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ซึ่งมีรายละเอียด

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจางงานราษฎรผูเดือดรอน 

๑๗ ราย โครงการฯ จงึจดัใหมสีมาชกิในครอบครวั 

เขาไปทำงานกับโครงการ ครอบครัวละ ๑-๒ คน 

พรอมจายคาอาหารวันละ ๑๐๐ บาทตอคน  

 

คณะกรรมการพิ เศษเพื่อประสาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘  แนวทาง

การปฏิบัติการดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมา

จากพระราชดำริ โดยทั่วไปเปนการดำเนินงาน

รวมกันระหวางกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและ

พนัธุพชื ควรเปนหนวยงานหลกัในการดำเนนิงาน

แกไขปญหาตอไป ซึ่ง กปร. รับเปนแกนกลางใน

การประสานงานกับกรมอุทยานฯ และ กปร. ได

ดำเนินการประสานงาน รวมทั้งแจงความคืบหนา

ตอคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม 

๒๕๔๙  
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การตรวจสอบจากผูรองในพื้นที่ทั้งที่อยู

อาศัย และที่โครงการ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน 

๒๕๔๘  

การประชมุรบัฟงขอเทจ็จรงิจากหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ รวมกับผูรองและทุกฝายที่อำเภอ

แมอาย เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๘ มีขอสรุป

รวมกัน ๓ ประการคือ (๑) ใหโครงการพิจารณา

จัดที่ดินบริเวณพื้นที่ทำกินเดิมในโครงการใหทุก

ครอบครัวไดใชปลูกขาว (๒) ใหมีการสำรวจตน

ลิ้นจี่ที่เสียหายรวมกัน เพื่อประเมินความเสียหาย 

(๓) พิจารณาจัดหาพื้นที่อยูอาศัยเพิ่ ม เติม 

เนื่องจากแออัดโดยอำเภอแมอาย รับผิดชอบ 

คณะอนุกรรมการฯ รวมประชุมหารือกับ 

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม และหนวยงานที่

เกี่ยวของ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ที่ศาลา

กลางจังหวัดเชียงใหม มีมติรวมกันใหโครงการฯ 

ดำเนนิการจดัสรรพืน้ทีใ่หชาวบานไดเพาะปลกูขาว 

ทุกครอบครัวใหพอเพียง   

ตอมาเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ โครง-

การฯ เสนอวาจะจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกใหคนละ 

๑ ไรครึ่ง และพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมด ๒๐๐ ไร 

สำหรับ ๒๕ ครอบครัวใชรวมกัน แลวหักออกมา

ครอบครัวละ ๕ ปบเก็บไวกองกลาง 

เมื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

มีรายงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิและใหมี

มาตรการแกไขปญหา ในที่สุดมีการประชุมรวม

กันอีกหลายครัง้ จนในทีส่ดุมกีารประชมุคณะอนกุร

รมการฯ ผูรอง โครงการฯ และหนวยงานที่

เกีย่วของทีจ่งัหวดัเชยีงใหม เมือ่วนัที ่๔ มถินุายน 

๒๕๕๐ และจัดทำบันทึกขอตกลงเพิ่มเติมรวมกัน

ดังนี้ 

๑.  โครงการฯ จะจัดสรรที่ดินใหกับผูรอง

ครอบครัวละ ๕ ไร 

๒.  โครงการฯ จะรับคนในครอบครัวผูรองเขา

มาทำงานในโครงการเพิ่มเปนครอบครัว

ละ ๒ คน และจะจัดรถรับสงให 

๓.  โครงการฯ จะสนับสนุนดานความรูในการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

โดยชาวบานขอบันทึกขอตกลงเปนลาย

ลักษณอักษร ตอมาคณะอนุกรรมการฯ ไดรับ

แจงวาโครงการฯ ไดจัดสรรที่ดินใหชาวบานแลว 

และกำลังดำเนินการตามขอตกลงอื่น 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

๖๑๖/๒๕๔๗, 

๗/๒๕๔๘, 

๑๐๗/๒๕๔๘, 

๕๙๑/๒๕๔๘, 

๒๖/๒๕๔๙, 

 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๔๔๕/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ 

๒๑ ก.ย. ๒๕๕๐ 

กรณีนโยบายหามตัด 

โคนยางพาราหมดอายุ

ในเขตปา  

• ต.ตำตัว อ.ตะกั่วปา    

จ.พังงา  

• ต.เพหลา อ.คลองทอม 

จ.กระบี่   

• ศูนยประสานงานเครือ-

ขายองคกรชุมชนรัก

เ ทื อ ก เ ข า บ ร ร ทั ด 

จ.ตรงั ต.ละมอ อ.นาโยง 

จ.ตรัง 

• ต.ลำสินธุ                 

   กิ่ง อ. ศรีนครินทร  

   จ.พัทลุง 

๑)  การหามและจับกุมชาวสวนยางพาราที่ตัดโคน

ตนยางแกซึ่งไมสามารถใหน้ำยางพาราไดแลว  ทั้งในพื้นที่

ปาสงวนแหงชาติ และปาอนุรักษ เปนการละเมิดสิทธิ  

ทำใหสูญเสียทรัพยสินในการขายไมยาง และสูญเสีย

โอกาสในที่ดินทำกินของตน จึงเปนการละเมิดสิทธิใน

ทรัพยสิน มาตรา ๔๘ และมาตรา ๘๔ ตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ 

๒) มติคณะรัฐมนตรีเรื่องโครงการแปลงสวนยาง

เปนทุน ใชขออางวาจะแกไขปญหาใหชาวสวนยางใน

ภาวะที่นโยบายปาไมหามตัดโคนตนยาง และให กสย. 

ชะลอการใหทุนสงเคราะห เปนการบีบคั้นกดดันใหชาว 

สวนยางจำนวนหนึ่งจำยอมเขาโครงการแทนที่จะมี

แนวทางแกไขปญหาอยางถูกทิศทางและเปนธรรม เพื่อให

เกษตรกรมีความมั่นคงในที่ดินทำกินและทรัพยสินของ

ครอบครัว จึงเปนการละเมิดสิทธิในที่ดินและทรัพยสินตอ 

ผูรอง และละเมิดสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการ

แกไขปญหาและตัดสินใจโครงการ ตามมาตรา ๖๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐    

 มาตรการการแกไข 

๑. ใหรัฐบาลยกเลิกโครงการแปลงสวนยางเปนทุน และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ภายใน ๓๐ 

วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๒. ใหรัฐบาลสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของ กำหนดแนวทางใหเกษตรกรตัดโคนสวนยางพารา

หมดอายุได โดยเกษตรกรรวมตรวจสอบพื้นที่และกำหนดแผนงานรูปธรรม รวมกับหนวยงานรัฐ เชน 

กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง และจังหวัด ทั้งนี้ 

ภายใน ๖๐ วันนับแตไดรับรายงานฉบับนี้  

๓. ระหวางการตรวจสอบและการหาทางออกในเชิงนโยบาย ขอใหรัฐยุติการจับกุมประชาชนที่ทำ

ประโยชนสวนยาง ทั้งในปาสงวนแหงชาติและปาอนุรักษ  

ขอเสนอแนะ 

๑. หากรัฐไมสามารถกำหนดแนวทางแกไขปญหาใหชาวสวนยางพารา ในการโคนและปลูกใหม

ทดแทนได รัฐตองดำเนินการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นตอเกษตรกรสวนยางซึ่งขาดรายไดจากการที่

ตัดโคนยางไมได และไมสามารถปลูกใหมได รวมทั้งขาดโอกาสในการทำกินในที่ดินที่เคยใชประโยชน 

๒. เรงรดัดำเนนิการรงัวดัแนวเขตทีท่ำกนิของประชาชน ทีถ่กูปาสงวนแหงชาต-ิปาอนรุกัษทบัซอน

ใหแลวเสร็จ และมีกระบวนการพิสูจนสิทธิที่ชอบธรรมจากพยานหลักฐานของชุมชน โดยตั้งคณะ

กรรมการรวมระหวางภาครัฐกับประชาชนขึ้นมารวมในการดำเนินการทุกพื้นที่ เพื่อกันที่ดินของประชาชน

ออกจากเขตปาและมีความมั่นคงในการใชประโยชนที่ดิน 

ตารางที่ ๕.๓.๕  กรณีชุมชนไมสามารถโคนไมยางได และไมสามารถกูเงินจากกองทุน

สงเคราะหสวนยาง ในการปลูกตนยางใหม 
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เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

๖๑๖/๒๕๔๗, 

๗/๒๕๔๘, 

๑๐๗/๒๕๔๘, 

๕๙๑/๒๕๔๘, 

๒๖/๒๕๔๙, 

 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๔๔๕/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ 

๒๑ ก.ย. ๒๕๕๐ 

กรณีนโยบายหามตัด 

โคนยางพาราหมดอายุ

ในเขตปา  

• ต.ตำตัว อ.ตะกั่วปา    

จ.พังงา  

• ต.เพหลา อ.คลองทอม 

จ.กระบี่   

• ศูนยประสานงานเครือ-

ขายองคกรชุมชนรัก

เ ทื อ ก เ ข า บ ร ร ทั ด 

จ.ตรงั ต.ละมอ อ.นาโยง 

จ.ตรัง 

• ต.ลำสินธุ                 

   กิ่ง อ. ศรีนครินทร  

   จ.พัทลุง 

๑)  การหามและจับกุมชาวสวนยางพาราที่ตัดโคน

ตนยางแกซึ่งไมสามารถใหน้ำยางพาราไดแลว  ทั้งในพื้นที่

ปาสงวนแหงชาติ และปาอนุรักษ เปนการละเมิดสิทธิ  

ทำใหสูญเสียทรัพยสินในการขายไมยาง และสูญเสีย

โอกาสในที่ดินทำกินของตน จึงเปนการละเมิดสิทธิใน

ทรัพยสิน มาตรา ๔๘ และมาตรา ๘๔ ตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ 

๒) มติคณะรัฐมนตรีเรื่องโครงการแปลงสวนยาง

เปนทุน ใชขออางวาจะแกไขปญหาใหชาวสวนยางใน

ภาวะที่นโยบายปาไมหามตัดโคนตนยาง และให กสย. 

ชะลอการใหทุนสงเคราะห เปนการบีบคั้นกดดันใหชาว 

สวนยางจำนวนหนึ่งจำยอมเขาโครงการแทนที่จะมี

แนวทางแกไขปญหาอยางถูกทิศทางและเปนธรรม เพื่อให

เกษตรกรมีความมั่นคงในที่ดินทำกินและทรัพยสินของ

ครอบครัว จึงเปนการละเมิดสิทธิในที่ดินและทรัพยสินตอ 

ผูรอง และละเมิดสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการ

แกไขปญหาและตัดสินใจโครงการ ตามมาตรา ๖๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐    

 มาตรการการแกไข 

๑. ใหรัฐบาลยกเลิกโครงการแปลงสวนยางเปนทุน และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ภายใน ๓๐ 

วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๒. ใหรัฐบาลสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของ กำหนดแนวทางใหเกษตรกรตัดโคนสวนยางพารา

หมดอายุได โดยเกษตรกรรวมตรวจสอบพื้นที่และกำหนดแผนงานรูปธรรม รวมกับหนวยงานรัฐ เชน 

กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง และจังหวัด ทั้งนี้ 

ภายใน ๖๐ วันนับแตไดรับรายงานฉบับนี้  

๓. ระหวางการตรวจสอบและการหาทางออกในเชิงนโยบาย ขอใหรัฐยุติการจับกุมประชาชนที่ทำ

ประโยชนสวนยาง ทั้งในปาสงวนแหงชาติและปาอนุรักษ  

ขอเสนอแนะ 

๑. หากรัฐไมสามารถกำหนดแนวทางแกไขปญหาใหชาวสวนยางพารา ในการโคนและปลูกใหม

ทดแทนได รัฐตองดำเนินการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นตอเกษตรกรสวนยางซึ่งขาดรายไดจากการที่

ตัดโคนยางไมได และไมสามารถปลูกใหมได รวมทั้งขาดโอกาสในการทำกินในที่ดินที่เคยใชประโยชน 

๒. เรงรดัดำเนนิการรงัวดัแนวเขตทีท่ำกนิของประชาชน ทีถ่กูปาสงวนแหงชาต-ิปาอนรุกัษทบัซอน

ใหแลวเสร็จ และมีกระบวนการพิสูจนสิทธิที่ชอบธรรมจากพยานหลักฐานของชุมชน โดยตั้งคณะ

กรรมการรวมระหวางภาครัฐกับประชาชนขึ้นมารวมในการดำเนินการทุกพื้นที่ เพื่อกันที่ดินของประชาชน

ออกจากเขตปาและมีความมั่นคงในการใชประโยชนที่ดิน 
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เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดิน

และปา (ชุดที่ ๒) แยกประเด็นรองเรียนเฉพาะ

กรณีนโยบายของรัฐบาลตอการจัดการสวนยาง

พาราหมดอายุในเขตปา จากคำรองเรียน ๕ 

กรณี เกี่ยวกับพื้นที่ปาทับที่ดินทำกินในพื้นที่

จังหวัดพังงา กระบี่ ตรัง พัทลุง และชาวสวน 

อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี โดยสาระสำคัญของ

เรื่องรองเรียนคือ ชาวสวนยางพาราที่มีขอพิพาท

เรื่องที่ดินในเขตปา ไดครอบครองทำประโยชน

และปลูกยางพาราตอเนื่องกันนานกวา ๑๐ ป

ขึน้ไป แตเดมิสามารถตดัโคนยางแก และขอปลกู

ทดแทนจากกองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง 

(สกย.) ได โดยยื่นใบเสียภาษีบำรุงทองที่ และ

เอกสารรับรองจากกำนันหรือผูใหญบาน วาไม

อยูในเขตปาสงวนแหงชาต ิหรอืเปนทีด่นิหวงหาม

ของทางราชการ ตอมามีปญหาเจาของสวนยาง

ที่ไดรับการสงเคราะหถูกปาไมจับกุมฐานบุกรุก

ปาสงวนแหงชาติ ทำให สกย. ยกเลิกการใหทุน

สงเคราะหกับสวนยางที่ไมมีเอกสารสิทธิ   

การสำรวจขอมูลป ๒๕๔๕ โดยกระทรวง

เกษตรและสหกรณ สรุปวาพื้นที่สวนยางทั้ง

ประเทศ ๑๓.๕ ลานไร แยกเปนสวนยางที่มี

เอกสารสิทธิที่ดิน ๑๐.๗ ลานไร และสวนยางใน

เขตปาสงวนแหงชาติและปาอนุรักษ ๒.๘ ลานไร     

°√≥’»÷°…“®“°√“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫‚¥¬ ° ¡.  

Ò)  ‘∑∏‘„π∑√—æ¬å ‘π °√≥’™ÿ¡™π‰¡à “¡“√∂‚§àπ‰¡â¬“ß‰¥â ·≈–‰¡à “¡“√∂°Ÿâ‡ß‘π
®“°°Õß∑ÿπ ß‡§√“–Àå «π¬“ß„π°“√ª≈Ÿ°¬“ß„À¡    
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เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ป ๒๕๔๖ กระทรวงเกษตรฯ เสนอคณะ

รัฐมนตรีใหองคการสวนยาง (อสย.) เปนผูเขาทำ

ประโยชนสวนยางในปาตอกรมปาไม และป 

๒๕๔๗ คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการแปลงสวน

ยางเปนทุน    

นายเพิก เลิศวังพง ประธานชุมนุม

สหกรณ ชาวสวนยางแหงประเทศไทย ให

ขอมูลความเดือดรอนของชาวสวนยางอำเภอ

แกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี จากมติคณะ

รัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ ที่อนุมัติ

ใหองคการสวนยางไดรับอนุญาตให เขาทำ

ประโยชนในพื้นที่สวนยางของเกษตรกรในเขต

ปาสงวนแหงชาติ หรือปาที่มีมติคณะรัฐมนตรีให

รักษาไวเปนปาสงวนแหงชาติ และนำมาจัดสรร

ใหเกษตรกรตามกฎเกณฑเงื่อนไข โดยทาง

ราชการเปดรับลงทะเบียน เกษตรกรที่สนใจรวม

โครงการแปลงสวนยางเปนทุน กำหนดจัดสรร

พื้นที่ใหรายละไมเกิน ๓๐ ไร ในระยะเวลา ๒๕ ป 

ทำใหประชาชนไมมีความมั่นคงในอาชีพ เพราะ

โดยแทจริงประชาชนสวนใหญมีพื้นที่ปลูกยาง

พารามากกวา ๓๐ ไร  

ตอมามีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ 

มกราคม ๒๕๔๗ กำหนดวาตนยางในปาสงวน

แหงชาติ และปาอนุรักษถือเปนสมบัติของชาติ 

ตองมีหลักฐานการถือครองที่ดินจึงโคนได ทำให

บางรายที่มีสวนยางขนาดใหญโคนได แตราย

ยอยทำไมไดถูกจับหมด นอกจากนี้ประชาชนขอ

ใหตรวจสอบเรือ่งการประมลูตดัไมยางในโครงการ 

แปลงสินทรัพยเปนทุน เนื่องจากองคการกองทุน

สวนยางไดประมูลการจางตัดไมยางในสวนเกา 

๑ ลานไรแทนเกษตรกร โดยมีองคการสวนยาง

เปนตัวกลางในการไปเชาพื้นที่กับกรมปาไมเมื่อ

เดือนมีนาคม ๒๕๔๗ ทั้งที่ยังไมมีคณะกรรมการ

บริหารองคการสวนยาง   

ชาวสวนยางจำนวนหนึ่งจำยอมตองสมัคร

เขาโครงการแปลงสวนยางเปนทุนเพื่อจะไดทำ

ประโยชนตอไปภายใตเงือ่นไขขององคการสวนยาง 

ซึ่งเปนผูดำเนินการขอเชาปาจากกรมปาไม แม

จะลดทอนสิทธิในทรัพยสินของชาวสวนยางทั้ง

ในเรื่องพื้นที่ทำกิน ระยะเวลา และการนำไมยาง

ออกขาย  แตอยางไรก็ตาม ชาวสวนยางจำนวน

มากยังยืนยันใหรัฐบาลเรงดำเนินการพิสูจนสิทธิ

การทำกินกอนประกาศเขตปาอยางโปรงใส ใหมี

การปรับแนวเขตแผนที่ (reshape) ใหรวดเร็ว 

รวมทั้งการเดินรังวัดแนวเขตปาในพื้นที่โดย

ประชาชนมีสวนรวม เพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิทำกิน

ในที่ดินโดยชอบ  

ชาวสวนยางพารารองเรียนวา นโยบาย 

๒ เรื่องของรัฐทั้งประกาศเขตปา และโครงการ

แปลงสวนยางเปนทุน มีขอเสนอดังนี้  

๑) ใหชาวสวนยางสามารถตดัโคนตนยางแกที ่

หมดอาย ุโดยไมถกูจบักมุ และปลกูใหมได 

๒) หยุดจับกุมประชาชน และหยุดทำลาย 

ตนยางที่ปลูกใหมในที่ดินเดิม 

๓) ใหกองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง

ดำเนินการใหทุนสงเคราะหกับสวนยางที่

เคยไดรับแลวตอไป รวมทั้งสวนยางที่ได

รับการสำรวจจากโครงการแปลงสวนยาง

เปนทุนไปแลว 

๔)  ใหยกเลิกโครงการแปลงสวนยางเปนทุน 

๕) ใหรับรองการทำงานของกลุมประชาชน 

ชมุชนตางๆ ในการจดัการปา และสวนยาง

ทีไ่มทำลายสภาพแวดลอมและระบบนเิวศ 

๖) ขอความยุติธรรมในการดำเนินคดีตอ

ประชาชนที่ถูกจับกุมไปแลว  
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เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡°“√ ‘∑∏‘
„π°“√®—¥°“√∑’Ë¥‘π·≈–ªÉ“  

๑. ตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่ ต.ละมอ 

อ.นาโยง จ.ตรัง กรณีที่ประชาชน ต.ละมอ ถูก

คุกคาม ขมขู ไมสามารถตัดโคนตนยางได และ

บางรายถกูจบักมุขอหาบกุรกุอทุยานเขาปู-เขายา  

๒. จัดการประชุมชี้แจงขอเท็จจริง และ

หารือรวมกับจังหวัดพัทลุง ปญหาเขตปาทับซอน

ที่ดินทำกิน วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๙  ณ หอง

ประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุง ที่ประชุมมีมติ

รวมกันวา 

๑) ชุมชนยอมรับหลักการวา ถาชาวบาน

ตองการขอออกโฉนดในที่ดินในเขตปา

โดยหลักฐาน ส.ค.๑ ในเฉพาะหนากอน

การพิสูจนแนวเขตปาใหยุติ สำนักงาน

ที่ดินจังหวัดจะออกโฉนดตามพื้นที่ที่ระบุ

ใน ส.ค.๑ กอน โดยพื้นที่สวนที่เกินจาก 

ส.ค.๑ และติดเขตปาใหเขาสูกระบวนการ

พิสูจนสิทธิ สวนพื้นที่เกินแตไมติดเขตปา

ใหเขากระบวนการขอออกโฉนดเฉพาะราย 

๒) ขอใหประชาชนไดรบัคนื ส.ค.๑ ทีส่ำนกังาน 

ที่ดินเก็บไปตามนโยบายเรงรัดการออก

โฉนดที่ดินป ๒๕๔๖ และใหสำรวจการถือ

ครองที่ดินทั้งหมดโดยจังหวัดตั้งคณะ

ทำงานซึ่งมีประชาชนรวม  

๓) ใหชุมชนที่เดือดรอนรวบรวมพื้นที่สวน

ยางพาราในเขตปาที่ไมสามารถตัดโคน

ยางหมดอายุการกรีดยางของทุกหมูบาน

เพื่อเสนอจังหวัด โดยคณะอนุกรรมการฯ 

จะประมวลหารือและนำเสนอเชิงนโยบาย

ตอรัฐบาลตอไป     

๓. การประชุมหารือนโยบายกองทุนสวน

ยางเพื่อประมวลปญหาและนำเสนอตอรัฐบาล 

ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ ณ สำนักงาน กสม. 

โดยคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและ

ปา รวมกับองคการสวนยาง สำนักงานกองทุน

สงเคราะหการทำสวนยาง สำนักงานบริหารการ

แปลงสินทรัพยเปนทุน กรมปาไม สมาชิกสภาที่

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ ผูรอง 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ชุมนุมสหกรณ

ชาวสวนยางแหงประเทศไทย และสภาการยาง

แหงประเทศไทย 

๔. คณะอนุกรรมการฯ ประชุมหารือกับ

รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง-

แวดลอม เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ ณ 

หองประชุมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม โดยรัฐมนตรีฯ รับจะนำประเด็นนี้

หารือคณะรัฐมนตรีพิจารณาแกไขปญหาระดับ

นโยบายตอไป 

๕. การประชุมหารือเรื่องการหามโคนตน

ยางในพื้นที่เขตอนุรักษ โดยคณะอนุกรรมการฯ 

รวมกับผูรองหลายจังหวัด หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ชุมนุมสหกรณชาวสวนยางแหงประเทศไทย และ

สภาการยางแหงประเทศไทย เมือ่วนัที ่๓ เมษายน 

๒๕๕๐ ณ สำนักงาน กสม. สรุปมติที่ประชุมคือ 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

 ๑) ใหเครือขายองคกรประชาชนตางๆ 

ทำแผนโครงการนำรองในการจัดการตัดตนยาง

พาราหมดอายุแบบหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหา

อยางชัดเจน ประกอบการนำเสนอระดับนโยบาย 

๒) แนวทางการแกไขปญหาชาวสวนยาง

ในเขตปาสงวนแหงชาติ คือขอใหยกเลิกมติคณะ

รัฐมนตรีวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ ซึ่งอนุมัติ

หลักการโครงการแปลงสวนยางเปนทุน และ

ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 

๒๕๔๗ ที่อนุมัติ ใหองคการสวนยางเขาทำ

ประโยชนจากสวนยางในปาสงวนแหงชาติ ซึ่ง

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๓ มกราคม 

๒๕๔๗  

๓) แนวทางแกไขปญหาชาวสวนยางใน

พื้นที่ปาอนุรักษใหพิจารณาหลักสิทธิชุมชน โดย

ตรวจสอบแนวเขตประกาศทับที่ทำกินของชุมชน 

หากชุมชนมีหลักฐานครอบครองการใชประโยชน

กอนประกาศเขตอนุรักษ ตองเปนสิทธิอันชอบ

ธรรมของประชาชนในที่ทำกิน   

๔) สภาการยางแหงประเทศไทยโดย 

นายอุทัย สอนหลักทรัพย จะนำขอเสนอจากการ

สัมมนารายงานรัฐมนตรี และคณะกรรมการฯ ซึ่ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณกำลังดำเนินการ

แตงตั้ง  

๕) นายจรูญ พงศาปาน คณะทำงานชุด

เกษตร สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหง

ชาติ เสนอขอคิดเห็นและที่ประชุมเห็นชอบดวย 

กลาวคือหากไมอนุญาตใหตัดโคนตนยาง ภาครัฐ

ควรจัดสรรคาชดเชยใหเกษตรกรที่จะพึงไดรับ

จากการทำสวนยาง เพื่อที่จะไดนำคาชดเชย 

ดังกลาวมาประกอบอาชีพเลี้ยงชีพของตนตอไป 

รัฐบาลตองยอมรับวาคาชดเชยเปนสิทธิของ

ชาวสวนยาง เพราะชาวสวนยางไดสะสมเงินใน

กองทุนสงเคราะหการทำสวนยางมาโดยตลอด 

โดยถูกหักค าส งออกในการขายยางพารา

กิโลกรัมละประมาณ ๑.๔๐ บาท    

 

ฝายผูถกูรอง และหนวยงานทีเ่กีย่วของ

ไดชี้แจงดังนี้  

กรมปาไม   

การ reshape แนวเขตแผนที่ กรมปาไม

กำลงัดำเนนิการอยูเพือ่ทำแผนทีใ่หเปนมาตรฐาน

เดียวกัน แตเฉพาะหนากรมปาไมไดหาทางออก

ใหถูกตองตามกฎหมาย โดยจะตองปฏิบัติตาม

ขั้นตอนคือ ตองดำเนินการขออนุญาตใชพื้นที่

ตามกฎหมายปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ 

มาตรา ๑๖ และ ๑๘ และขออนุญาตตัดไมยาง

พาราออกจากพื้นที่โดยองคการสวนยาง หากนำ

ไมออกมาตองขออนุญาตกอน ทางออกในขณะนี้

คือ อาศัยมติคณะรัฐมนตรี ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ 

และ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดำเนินการภายใต

โครงการแปลงสวนยางเปนทุน ตามที่กระทรวง

เกษตรและสหกรณเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

คือใหองคการสวนยาง (อสย.) เปนผูเขาทำ

ประโยชนในสวนยางในปาสงวนแหงชาติ และ

กรมวิชาการดำเนินโครงการ   

กลุมเปาหมายชาวสวนยางแยกเปน ๒ 

กลุม   

กลุมที่หนึ่ง กลุมที่อยูในเขตปาสงวนแหง

ชาติ ใหเกษตรกรเขาโครงการสวนยางเอื้ออาทร 

ซึ่งองคการสวนยาง (อสย.) เปนผูขอเขาทำ

ประโยชนในปาสงวน และนำมาจดัสรรใหเกษตรกร 

ไมเกิน ๓๐ ไรตอราย มีระยะเวลารวมโครงการ 

๒๕ ป และ อสย.จะเปนผูนำไมยางพาราและ

น้ำยางออกจากปา ตลอดจนรับซื้อไมยางจาก

เกษตรกร โดยกรมวิชาการเกษตรจดทะเบียน

และออกเอกสารสิทธิในนาม “การยางแหง

ประเทศไทย” (กยท.) จะไดรับเอกสาร สอง 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

ประเภท คือ เอกสารสิทธิรับรองสิทธิสวน

ยาง (ก.ย.ท.๑) และเอกสารรับรองมูลคาไม

ยาง (ก.ย.ท.๒) ซึ่งสามารถนำไปขอสินเชื่อ

จากสถาบันการเงินได  

กลุมที่สอง เกษตรกรสวนยางที่ไดรับ

กองทุนสงเคราะหสวนยาง ที่มีตนยางอายุกวา 

๑๕ ป และยังไมสามารถนำมูลคาของไมเขาสู

แหลงทุนที่เปนระบบได สามารถสมัครเขารวม

โครงการกับ อสย. และไดรับเอกสารรับรองมูลคา

ไมยาง (ก.ย.ท.๒) ซึ่งสามารถนำไปขอสินเชื่อ

จากสถาบันการเงินได 

สวนประเด็นการตัดโคนไมยางพาราใน

เขตปาสงวนฯ การแกไขปญหาคือการขอใชใน

เรื่องของการตัดไมกอน เพราะไมมีกฎหมาย

บังคับไว และไมใชไมหวงหามในเขตปาสงวน

แหงชาติ เปนการไดรับอนุญาตใชประโยชนใน

ที่ดินตามมาตรา ๑๖ ทวิ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติคือ 

๑. เรื่องพื้นที่อนุญาตใน ๑๗ จังหวัดที่มีตน

ยางพาราอายุ ๑๕ ปขึ้นไป ไมอยูในเขต

พื้นที่ปาอนุรักษ และมีความลาดชันไม

เกิน ๓๕ องศา 

๒. การตรวจสอบพืน้ที ่ ประกอบดวยเจาหนาที่

จากกรมปาไม กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา 

และพันธุพืช องคการสวนยาง กระทรวง

เกษตรและสหกรณ ในแตละจังหวัด  

๓. การอนุญาตใหทำไม การทำไมยางพารา

ใหตัดออกไดเฉพาะที่มีอายุ ๑๕ ปขึ้นไป 

หามตัดไมที่ขึ้นอยูตามธรรมชาติ    

 

อยางไรก็ตาม มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๗ 

ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ เห็นชอบขอพิจารณาจาก

กระทรวงเกษตรฯ ใหชะลอการออกหลักฐาน และ

การอนุญาตใหเชาที่ดินที่เปนของรัฐไวเปนการ

ชั่วคราว จึงสงผลใหการดำเนินการโครงการ

แปลงสวนยางเปนทุนตองชะลอไป 

 

กองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง 

(สกย.)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สำนกังานกองทนุสงเคราะหการทำสวนยาง 

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห 

การทำสวนยาง พ.ศ.๒๕๐๓ วัตถุประสงคเพื่อ

ใหการสงเคราะหปลูกแทนยางเกาที่ใหผลนอย 

เปนยางพันธุดี หรือไมยืนตนชนิดอื่นที่มีความ

สำคัญทางเศรษฐกิจ  

สำหรับการไมใหทุนสงเคราะหสวนยางใน

หลายพื้นที่ ก็เนื่องจากมีปญหากรณีสวนยางได

รับการสงเคราะห ตัดโคนยางแลวถูกปาไมจับกุม

ฐานบุกรุกปาสงวนแหงชาติ ดังนั้น สกย. เห็นวา

รัฐบาลตองกำหนดพื้นที่อนุญาตเขาทำกินให

ชัดเจนและเรงออกเอกสารรับรองใหเกษตรกร 

แตถาอยูในเขตปาอนุรักษใหเกษตรกรไปยื่น

คำรองขออนุญาตใชทำกินจากกรมปาไมตอไป 

เมื่ออนุญาตแลวจึงเขาไปทำกินได แตในทาง

ปฏิบัตินั้นมีปญหามากในแตละจังหวัด ทำให

เกษตรกรจำนวนมากไมไดรับอนุญาตทำกิน   

 

องคการสวนยาง 

ตามมตคิณะรฐัมนตร ี๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ 

ที่เสนอโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อ

ชวยเหลือเกษตรกรในปาสงวนแหงชาติ ใหไดรับ

เอกสารสิทธิจากหนวยงานรัฐ เรียกวา กยท.๑  

ตอมามีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 

๒๕๔๗ โดยขอใหเกษตรกรขึน้ทะเบยีนกบัองคการ

กองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง และจะดำเนิน

การใหกลุมที่ยางอายุ ๑๕ ปกอน ณ วันที่สำรวจ

รังวัดในกรอบใหญเสร็จแลวเมื่อเดือนธันวาคม 

๒๕๔๘ เปนพื้นที่ประมาณ ๘๐ เปอรเซ็นตของ

พื้นที่ ๔๐๐,๐๐๐ กวาไร ในเขต ๑๗ จังหวัด แบง



157
เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

เปน ๑๔ จงัหวดัภาคใต และ ๓ จงัหวดัภาคตะวนัออก 

โดยจงัหวดัทีด่ำเนนิการแลว คือจังหวัดพัทลุง ๔๓ 

ราย อำเภอแกงหางแมว ที่ตำบล ขุนสอง ตำบล

อัมพวา ๔๘๐ ราย ที่ระยอง ๔๒๒ ราย พื้นที่ 

๘,๐๐๐ กวาไร ซึ่งอยูในเงื่อนไขที่ขอกองทุนได 

จึงเสนอขออนุญาตกรมปาไม 

ขณะนี้ไดสงเรื่องใหกรมปาไมพิจารณา

อนุญาตใหองคการสวนยางทำประโยชนในพื้นที่ 

โดยอนุญาตรายละไมเกิน ๓๐ ไร ระยะทำกิน 

๒๕ ป แตสดุทายการขออนญุาตกรมปาไมตอง 

ชะลอไปตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๗ ธันวาคม 

๒๕๔๘  เพราะโครงการแปลงสวนยางเปนทุน

อาจดำเนินการไมได  จึงชะงักอยู 

โดยสรุปองคการสวนยางเห็นวา มติคณะ

รัฐมนตรี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และ ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๔๘ ยังเปนปญหาในทางปฏิบัติ 

โดยวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ มีการนำเรื่องมติ

คณะรัฐมนตรี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เขาประชุม

คณะรัฐมนตรี ขอใหแกไขที่อนุมัติใหองคการสวน

ยางใชพื้นที่และเปนผูไดรับประโยชน เปนขอให

องคการสวนยางเปนผูขอเขาทำประโยชนและมา

จัดแบงใหเกษตรกรเปนผูไดรับผลประโยชน 

แสดงใหเห็นวาองคการสวนยางไดพยายามทุก

วิถีทางอยู อยางไรก็ดีเรื่องพื้นที่ยางในปาทั้งหมด

ขึ้นอยูกับการอนุญาตของกรมปาไมเทานั้น 

 

ประเด็นตรวจสอบการประมูลตัดไม

ยางในโครงการแปลงสวนยางเปนทุน 

ชี้แจงถึงกรณีการใหเอกชนประมูลตัดไม

ยางวา แมวามีบริษัทชนะการประมูลไปแลว แต

ปจจุบันยังไมมีการทำสัญญาลงนามใดๆ เหตุ

เพราะวากรมปาไมยังไมมอบที่ดินใหกับองคการ

สวนยาง และไดนำเรื่องกรณีดังกลาวขางตนเขา

ประชุมหารือกับคณะกรรมการองคการสวนยาง

วาใหยกเลกิการประมลูโดยบรษิทัเอกชนดงักลาว

แลว โดยใหหารือกับสำนักงานตรวจเงินแผนดิน 

กอนนำเสนอคณะกรรมการสวนยางพิจารณา  

ตอไป 

 

กรมวิชาการเกษตร 

ชี้แจงการดำเนินการของกรมวิชาการ 

เกษตรโดยกระทรวงเกษตรฯ รวมกับกระทรวง 

ทรัพยากรฯ ตามลำดับ โดยการออกเอกสาร 

สิทธิในนาม “การยางแหงประเทศไทย” (กยท.) 

ไมสามารถทำไดเพราะกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบวันที่ 

๒๗ ธนัวาคม ๒๕๔๘ ขอใหชะลอการออกหลกัฐาน 

และการอนญุาตใหเชาทีด่นิของรฐัเปนการชัว่คราว 

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดิน

และปา ชุดที่ ๒ พิจารณาจากการตรวจสอบแลว 

มีมติวาผูรองและประชาชนมีการตั้งถิ่นฐานมา

ยาวนาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีพโดย

สุจริต อีกทั้งปลูกยางพาราเปนรายไดตามที่

รัฐบาลใหการสงเสริม แตเมื่อรัฐเปลี่ยนแปลง

นโยบายและแนวทางการดำเนินการ ไมสามารถ

ตัดโคนเพื่อเปนรายไดและปลูกแทนใหมตาม

วงจรของการผลิตซึ่งเปนวิถีชีวิตมานานกวา ๔๐ 

ปแลว รวมทั้งเจาของสวนยางถูกจับกุมดำเนิน

คดี ถูกทำลายตนยาง และขับไลออกจากที่ดิน

ของตนเอง เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้ง

สิทธิของบุคคลในทรัพยสิน และสิทธิของบุคคล

และชุมชนในการมีสวนรวมในการตัดสินใจของ

รัฐที่มีผลกระทบตอตนเอง จึงเปนการกระทำที่ไม

เปนธรรมอยางยิ่ง   

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิมมีติ

เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอ

แนะตอรัฐบาล ตามรายงานผลการตรวจสอบที่ 

๔๔๕/๒๕๕๐  
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

๕.๓.๖  ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการพื้นที่ปา  

 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

๒๖๒/๒๕๔๖ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๓๔๙/๒๕๕๐ 

 

กรณีกลุมอนุรักษลุมน้ำ

ฝาง ๓ อำเภอรองเรียน 

ประชาชนลุมน้ำฝางได

รับความเดือดรอนจาก      

กิ จการสวนสมขนาด

ใหญ 

อ.ฝาง 

อ.ไชยปราการ 

อ.แมอาย 

จ.เชียงใหม 

    

๑. เจาหนาที่ของกรมปาไมและกรมอุทยานแหง

ชาติ สัตวปา และพันธุพืช ละเวนปฏิบัติหนาที่ในการแกไข

ปญหาการบุกรุกปาไมและกรมอุทยานแหงชาติ จนสงผล

กระทบกับความอุดมสมบูรณของปาไมในพื้นที่ลุมน้ำฝาง 

๓ อำเภอ และทำใหราษฎรในพื้นที่สูญเสียปาในแหลงฐาน

ทรัพยากรที่เคยใชประโยชนเพื่อการยังชีพโดยเฉพาะการ

หาอาหาร อันเปนการละเมิดสิทธิของชุมชนตามรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจกัรไทย ๒๕๔๐ มาตรา ๔๘  และมาตรา ๕๖ 

๒. การบุกรุกเขาครอบครอง การขัดขวางการเขา

ถึงทรัพยากรสวนรวม และการใชทรัพยากรสวนรวมโดย

เฉพาะน้ำ และทางสาธารณะโดยไมปฏิบัติตามกฎจารีต

ประเพณีของทองถิ่นของผูประกอบการสวนสมขนาดใหญ 

เปนการกระทำที่ละเมิดสิทธิชุมชน ตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ และ พระราช

บัญญัติการชลประทานราษฎร พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖  

มาตรา ๗  และมาตรา ๑๐ 

๓. การใชสารเคมีอยางเขมขนของผูประกอบการ

สวนสมขนาดใหญในพื้นที่ลุมน้ำฝาง ๓ อำเภอ ไดกอให

เกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของคนทองถิ่น ผลกระทบที่

พบเห็นหลายประการ เชน กลิ่นเหม็นรุนแรง อาการผื่นคัน 

และคุณภาพน้ำบอน้ำตื้นที่ใชดื่มไมได รูปธรรมของผล

กระทบเหลานี้ โดยเฉพาะกลิ่นเหม็นรุนแรงที่คณะอนุกรรม

การฯ พบในการตรวจสอบในพื้นที่ ถือวาเพียงพอตอการ

สรุปวา ผูรองไดรับผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสาร

เคมีในสวนสม ถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน กระทบกับ

สิทธิสวนบุคคลตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

มาตรา ๕๖   

๔. การละเวนการปฏิบัติหนาที่เปนการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนและสิทธิชุมชน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร 

ไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๖  มาตรา ๖๐  และมาตรา ๖๑ 

 มาตรการการแกไข 

๑. ใหกรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติฯ ดำเนินการกับผูประกอบการกิจการสวนสมที่บุกรุก

พื้นที่ปาสงวนแหงชาติและอุทยานแหงชาติ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้  

๒. ใหจังหวัดเชียงใหมรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการสำรวจการบุกรุกที่สาธารณ 

ประโยชนของผูประกอบการสวนสมขนาดใหญ และดำเนินคดีกับผูบุกรุก ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ได

รับรายงานฉบับนี้ 

๓. ใหรัฐบาลดำเนินการออกประกาศใหกิจการสวนสมเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และ

การออกประกาศพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมในลุมน้ำฝาง ภายใน ๙๐ วัน  นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๔. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกับกลุมผูใชน้ำดำเนินคดีกับผูกระทำความผิดตามพระราช

บัญญัติชลประทานราษฎร พ.ศ.๒๔๘๒ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๕. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดำเนินการใหผูประกอบการสวนสมรับผิดชอบ

ชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย เนื่องจากการแพรกระจายของมลพิษอันเปนเหตุใหผูอื่นไดรับ

อันตรายแกชีวิต รางกาย และสุขภาพอนามัย ตามมาตรา ๙๖ หมวด ๖ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๓๕ 

 

ขอเสนอแนะ 

๑. ใหรัฐบาลดำเนินการตรากฎหมายเกี่ยวกับการกำกับและการควบคุมการใชสารเคมีในระดับ

แปลง อันมีผลกระทบกับคนในทองถิ่นและสิ่งแวดลอม 

๒. ใหรัฐบาลดำเนินการสงเสริมชุมชนในการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่อยางบูรณาการโดยคำนึง

ระบบการจัดการน้ำตามจารีตประเพณีทองถิ่นนั้น ๆ  

๓. ใหรัฐบาลเรงดำเนินการประกาศเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม ในพื้นที่ที่เปนตนน้ำลำธารหรือมี

ระบบนิเวศธรรมชาติที่อาจถูกทำลายหรือไดรับผลกระทบจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษยไดโดยงาย 

ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาสขุภาพสิง่แวดลอม พ.ศ.๒๕๓๕ 

๔. ใหรัฐบาลพิจารณาการจัดตั้งกองทุนดูแลและคุมครองผูไดรับความเสียหายจากปญหามลพิษใน

สิ่งแวดลอม พรอมทั้งพิจารณาแนวทางการเก็บคาเสียหายจากผูกอมลพิษ  
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

๕.๓.๖  ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการพื้นที่ปา  

 

คำรองที่ เรื่องรองเรียน ความเห็นของ กสม.   มาตรการแกไข / ขอเสนอแนะนโยบาย โดย กสม. 

๒๖๒/๒๕๔๖ 
 

รายงานผลการ

ตรวจสอบที่ 

๓๔๙/๒๕๕๐ 

 

กรณีกลุมอนุรักษลุมน้ำ

ฝาง ๓ อำเภอรองเรียน 

ประชาชนลุมน้ำฝางได

รับความเดือดรอนจาก      

กิ จการสวนสมขนาด

ใหญ 

อ.ฝาง 

อ.ไชยปราการ 

อ.แมอาย 

จ.เชียงใหม 

    

๑. เจาหนาที่ของกรมปาไมและกรมอุทยานแหง

ชาติ สัตวปา และพันธุพืช ละเวนปฏิบัติหนาที่ในการแกไข

ปญหาการบุกรุกปาไมและกรมอุทยานแหงชาติ จนสงผล

กระทบกับความอุดมสมบูรณของปาไมในพื้นที่ลุมน้ำฝาง 

๓ อำเภอ และทำใหราษฎรในพื้นที่สูญเสียปาในแหลงฐาน

ทรัพยากรที่เคยใชประโยชนเพื่อการยังชีพโดยเฉพาะการ

หาอาหาร อันเปนการละเมิดสิทธิของชุมชนตามรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจกัรไทย ๒๕๔๐ มาตรา ๔๘  และมาตรา ๕๖ 

๒. การบุกรุกเขาครอบครอง การขัดขวางการเขา

ถึงทรัพยากรสวนรวม และการใชทรัพยากรสวนรวมโดย

เฉพาะน้ำ และทางสาธารณะโดยไมปฏิบัติตามกฎจารีต

ประเพณีของทองถิ่นของผูประกอบการสวนสมขนาดใหญ 

เปนการกระทำที่ละเมิดสิทธิชุมชน ตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ และ พระราช

บัญญัติการชลประทานราษฎร พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖  

มาตรา ๗  และมาตรา ๑๐ 

๓. การใชสารเคมีอยางเขมขนของผูประกอบการ

สวนสมขนาดใหญในพื้นที่ลุมน้ำฝาง ๓ อำเภอ ไดกอให

เกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของคนทองถิ่น ผลกระทบที่

พบเห็นหลายประการ เชน กลิ่นเหม็นรุนแรง อาการผื่นคัน 

และคุณภาพน้ำบอน้ำตื้นที่ใชดื่มไมได รูปธรรมของผล

กระทบเหลานี้ โดยเฉพาะกลิ่นเหม็นรุนแรงที่คณะอนุกรรม

การฯ พบในการตรวจสอบในพื้นที่ ถือวาเพียงพอตอการ

สรุปวา ผูรองไดรับผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสาร

เคมีในสวนสม ถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน กระทบกับ

สิทธิสวนบุคคลตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

มาตรา ๕๖   

๔. การละเวนการปฏิบัติหนาที่เปนการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนและสิทธิชุมชน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร 

ไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๖  มาตรา ๖๐  และมาตรา ๖๑ 

 มาตรการการแกไข 

๑. ใหกรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติฯ ดำเนินการกับผูประกอบการกิจการสวนสมที่บุกรุก

พื้นที่ปาสงวนแหงชาติและอุทยานแหงชาติ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้  

๒. ใหจังหวัดเชียงใหมรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการสำรวจการบุกรุกที่สาธารณ 

ประโยชนของผูประกอบการสวนสมขนาดใหญ และดำเนินคดีกับผูบุกรุก ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ได

รับรายงานฉบับนี้ 

๓. ใหรัฐบาลดำเนินการออกประกาศใหกิจการสวนสมเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และ

การออกประกาศพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมในลุมน้ำฝาง ภายใน ๙๐ วัน  นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๔. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกับกลุมผูใชน้ำดำเนินคดีกับผูกระทำความผิดตามพระราช

บัญญัติชลประทานราษฎร พ.ศ.๒๔๘๒ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๕. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดำเนินการใหผูประกอบการสวนสมรับผิดชอบ

ชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย เนื่องจากการแพรกระจายของมลพิษอันเปนเหตุใหผูอื่นไดรับ

อันตรายแกชีวิต รางกาย และสุขภาพอนามัย ตามมาตรา ๙๖ หมวด ๖ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๓๕ 

 

ขอเสนอแนะ 

๑. ใหรัฐบาลดำเนินการตรากฎหมายเกี่ยวกับการกำกับและการควบคุมการใชสารเคมีในระดับ

แปลง อันมีผลกระทบกับคนในทองถิ่นและสิ่งแวดลอม 

๒. ใหรัฐบาลดำเนินการสงเสริมชุมชนในการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่อยางบูรณาการโดยคำนึง

ระบบการจัดการน้ำตามจารีตประเพณีทองถิ่นนั้น ๆ  

๓. ใหรัฐบาลเรงดำเนินการประกาศเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม ในพื้นที่ที่เปนตนน้ำลำธารหรือมี

ระบบนิเวศธรรมชาติที่อาจถูกทำลายหรือไดรับผลกระทบจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษยไดโดยงาย 

ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาสขุภาพสิง่แวดลอม พ.ศ.๒๕๓๕ 

๔. ใหรัฐบาลพิจารณาการจัดตั้งกองทุนดูแลและคุมครองผูไดรับความเสียหายจากปญหามลพิษใน

สิ่งแวดลอม พรอมทั้งพิจารณาแนวทางการเก็บคาเสียหายจากผูกอมลพิษ  
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

°√≥’»÷°…“®“°√“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫‚¥¬ ° ¡. 
 

Ò)  ‘∑∏‘™ÿ¡™π °√≥’ª√–™“™π≈ÿà¡πÈ”Ω“ß‰¥â√—∫§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ®“°°‘®°“√ «π â¡
¢π“¥„À≠à (µ“¡§”√âÕß∑’Ë ÚˆÚ/ÚıÙˆ ·≈– ÒÙ/ÚıÙ˜ ๏ √“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫∑’Ë 
ÛÙ˘/Úıı)  

ประโยชนรวมกัน และลักขโมยน้ำที่ประชาชนใช

รวมกัน จนทำใหเกษตรกรผูใชน้ำเดิมไมสามารถ

เขาไปปรับปรุงดูแลรักษาไดตามจารีตประเพณี 

รวมทั้งตองประสบปญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อ

การผลิตในภาคเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

ทำนา  

สวนคำรองที่ ๑๐๔/๒๕๔๗ ราษฎร ๔ 

หมูบาน ในตำบลสันทราย อ.ฝาง ไดรับความ

เดือดรอนจากการตื้นเขินของอางเก็บน้ำหวยงู

และทอสงน้ำอุดตันมาหลายป และยังไดรับความ

เดอืดรอนจากกลุมผูประกอบการปลกูสมประมาณ 

๒๕ ราย ที่ไดตอทอพีวีซีดูดน้ำจากลำหวยงูขึ้น

ไปใชในสวนสม ทำใหน้ำในลำหวยงูแหง แม

หัวหนาเหมืองฝายจะพยายามเจรจาแกไขปญหา 

แตกถ็กูอทิธพิลขมขูจนตองขอลาออกจากตำแหนง 

 

°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡-
°“√œ (‡¥‘¡ §≥–Õπÿ°√√¡°“√¥â“π∑’Ë¥‘π
·≈–πÈ” µàÕ¡“‡ªìπ§≥–Õπÿ°√√¡°“√ ‘∑∏‘
„π°“√®—¥°“√∑’Ë¥‘π·≈–ªÉ“) 

 (๑) การตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่

และรับฟงขอมูลจากผูรองในพื้นที่อำเภอฝาง 

อำเภอแมอาย และอำเภอไชยปราการ เมื่อวันที่ 

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ วันที่ ๒๔ มกราคม 

๒๕๔๗ และวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๙ ผูรอง

ชี้แจงความเปนมาของกิจการสวนสม วาเริ่มเมื่อ

ประมาณป ๒๕๓๐ โดยเจาของสวนสมธนาธร 

เมื่อสมสายน้ำผึ้งเริ่มดังและมีราคาดีในป ๒๕๓๖ 

ประกอบกับความเหมาะสมของภูมินิเวศของ

กลุมอนุรักษลุมน้ำฝาง ๓ อำเภอ คือ 

อำเภอฝาง แมอาย และไชยปราการ ไดรับผล

กระทบตางๆ จากการทำสวนสมของกลุมนายทนุ 

ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมรวมใน ๓ อำเภอรวมกวา 

๙๐,๐๐๐ ไร ทั้งการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 

ที่ปาชาและที่ธรณีสงฆ การปดกั้นทางน้ำและ

แยงน้ำจากระบบเหมืองฝาย การสูบน้ำจาก

ลำหวย จนทำใหประชาชนในพื้นที่ไมสามารถใช

ประโยชนไดดังเดิม การใชสารเคมีฉีดพนใน

แปลงสวนสมจนกระทบกับคุณภาพอากาศและ

การปนเปอนในแหลงน้ำ ประชาชนไมสามารถใช

น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคไดและมีความเสี่ยง

ดานสขุภาพอนามยั และเกดิความขดัแยงระหวาง

ราษฎรในพื้นที่และผูประกอบการกิจการสวนสม

ขนาดใหญ 

สถานการณความขัดแยงที่ปรากฏเดนชัด

มากที่สุด คือ ความขัดแยงระหวางกลุมผูใชน้ำ 

ดงแมหลักหมื่น หรือประชาชนในหมูที ่ ๖ - ๑๗ 

ตำบลเวยีง อำเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม นบัตัง้แต 

กลางป ๒๕๔๔ การแยงชิงทรัพยากรและความ

ขัดแยงรุนแรงมากขึ้นในชวงป ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ 

เมื่อราษฎรในพื้นที่ไดเขาแจงความบริษัทเจาของ

กิจการสวนสมธนาธร ในขอหา (๑) การถมดิน

และการวางทอในลำหวยแมหลักหมื่นเพื่อสงน้ำ

เขาสูอางเก็บน้ำของบริษัท (๒) การตอทอน้ำจาก

หนองหอธรรม ซึ่งเปนแหลงน้ำซับมีน้ำตลอดป

และไหลไปลงหวยแมหลักหมื่น เขาสูอางเก็บน้ำ

ของเจาของกิจการสวนสมขนาดใหญ ซึ่งเปนการ

บุกรุกทำลายเหมืองฝายสาธารณะที่ประชาชนใช
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ที่ราบลุมน้ำฝาง นายทุนตางถิ่นรายอื่นๆ ก็เขา

มาจับจองและมองหาพื้นที่ปลูกมากขึ้น ตอมาใน

ป ๒๕๔๘ กลุมอนรุกัษฯ ประมาณวามพีืน้ทีส่วนสม

ในเขต ๓ อำเภอ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ไร พื้นที่

สวนใหญอยูในเขต สปก. และกวา ๑๐๐,๐๐๐ ไร

อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ และชี้แจงผลกระทบ

จากการดำเนินการของสวนสม และการดำเนิน

การของราษฎรที่เดือดรอน 

(๒) การจดัประชมุชีแ้จงขอเทจ็จรงิ และ

ติ ด ต า ม ค ว า ม คื บ ห น า ร ว ม กั บ จั ง ห วั ด

เชียงใหม ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหมมีมติที่

ประชุมสำคัญ ดังนี้  

(ก) การประชุมวันที่ ๒๑ กรกฎาคม 

๒๕๔๖  

• ใหมีการแตงตั้ งคณะกรรมการระดับ

จังหวัดเพื่อแกไขปญหาโดยมีผูวาราชการ

จงัหวดัเปนประธาน และทำหนาทีพ่จิารณา

ปญหา ๔ ประเด็น คือ ๑. เรื่องที่ดินและ

ปาไม ๒. ปญหาทรัพยากรน้ำและการ

จัดการเหมืองฝาย ๓. สารเคมีและมลพิษ  

๔. แรงงานตางชาติ   

• มีการแตงตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ

ทั้ง ๓ อำเภอ คือ ฝาง ไชยปราการ 

แมอาย เพื่อทำหนาที่ติดตามการแกไข

ปญหาในระดับพื้นที่ 

• ใหองคประกอบคณะกรรมการในระดับ

จังหวัดและระดับอำเภอประกอบดวย

หนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝาย และตัวแทน

ผูรองเรียน  

 

(ข) การประชุมวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 

๒๕๔๗  

• ขอใหจงัหวดัแตงตัง้คณะทำงานฯ ตรวจสอบ

เรือ่งสวนสมบกุรกุทีส่าธารณะ มนีายอำเภอ 

ฝางเปนประธาน และประกอบดวยกรรมการ 

เหมืองฝาย ราษฎร สวนสมธนาธร นายก

องคการบริหารสวนตำบลเวียง ใหดำเนิน

การเรือ่งนีใ้หเสรจ็สิน้ภายในเดอืนธนัวาคม 

๒๕๔๗ 

• ขอใหสวนสมธนาธรระงับการเจรจาชดเชย

จายคาเสียหาย หรือการเจรจาใดๆ กับ

ราษฎรรายบุคคลไวกอน  

• คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดิน

และปา จะประสานสำนักงานนโยบายและ

แผนสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

(สผ.) เรื่องการประกาศเขตพื้นที่คุมครอง

สิง่แวดลอม ใหมกีารดำเนนิการโดยเรงดวน 

• คณะอนกุรรมการฯ จะประสานกรมอทุยาน 

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เรื่องการ

แตงตั้งคณะทำงานแกไขปญหาการบุกรุก

พื้นที่ปาในเขตอุทยานแหงชาติ  

 

(ค) การประชมุวนัที ่ ๑  กรกฎาคม ๒๕๔๘  

• ใหอำเภอฝางตรวจสอบการใชนำ้จากระบบ

เหมืองฝาย หากเปนลำเหมืองสาธารณะ 

ใหมีการติดปายใหชัดเจนเพื่อใชประโยชน

รวมกัน    

• ปญหาความไมคืบหนาในการดำเนินการ

ของคณะทำงาน ใหคณะทำงานฯ ทั้ง ๖ 

ชุดเรงรัดการรวบรวมขอมูลการดำเนิน

การ และมีการนัดหมายประชุมคณะ

ทำงานทั้ง ๖ ชุด ในครั้งตอไปโดยเรงดวน 

 

(ง) การประชุมวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ 

• ใหตัวแทนชาวบาน องคการบริหารสวน

ตำบลสันทราย สำนักงานชลประทาน

เชียงใหม รวมกันตรวจสอบปญหาเรื่อง

อางเก็บน้ำหวยงูในแหง การตอทอดูดน้ำ



162
เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

จากลำหวยงูใน และขอติดขัดในแนวทาง

การแกไขปญหาที่ผานมา แลวใหรายงาน

จังหวัดเชียงใหมและคณะอนุกรรมการฯ 

ทราบ  

(๓) การประชุมคณะอนุกรรมการดาน

ที่ดินและน้ำ ครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ วันที่ ๒ มีนาคม 

๒๕๔๗ โดยเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของในสวน

กลางและระดับจังหวัด และตัวแทนผูรองเรียน 

เขารวมการประชุม ณ สำนักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ที่ประชุมมีมติดังนี้ 

• ขอใหจังหวัดเชียงใหมมีมาตราการจัดการ

กรณีปญหาการแยงชิงน้ำใหชัดเจน 

• ใหกรมอุทยานแหงชาติฯ เตรียมขอมูล

เกี่ยวกับการประกาศเขตพื้นที่คุมครอง 

สิ่งแวดลอม และดำเนินการแกไขปญหา

การบุกรุกปาไม 

• ในปญหาผลกระทบอันเนื่องมาจากการทำ

สวนสม กระทรวงสาธารณสุขควรจะจัดตั้ง

ทีมวิจัยศึกษาขอมูลอยางตอเนื่อง  

คณะอนกุรรมการฯ ไดตรวจสอบขอเทจ็จรงิ

จากผูรองกลุมตางๆ หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งใน

ภาพรวมการแกไขปญหาตามมติคณะรัฐมนตรี 

จังหวัดเชียงใหม กรมปาไมและกรมอุทยานแหง

ชาติ สัตวปาและพันธุพืช กรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงสาธารณสขุ กรมวชิาการเกษตร องคการ 

บรหิารสวนตำบลเวยีง ตลอดจนรายงานการศกึษา

ที่เกี่ยวของกับกรณีสวนสม 

(๔) การติดตามขอมูลของหนวยงานที่

เกี่ยวของ การดำเนินการแกไขปญหาในภาพ

รวม คณะรัฐมนตรีไดมีมติวันที่ ๙ กันยายน 

๒๕๔๖ เรื่องปญหาการใชสารเคมีของสวนสมที่

อำเภอแมอาย มอบใหกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ และ

กระทรวงสาธารณสุข รับไปดูแลและแกไขปญหา

การใชสารเคมขีองสวนสมทีอ่ำเภอแมอาย จงัหวดั 

เชียงใหม  

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ รัฐมนตรี

วาการกระทรวงทรัพยากรฯ ไดรายงานตอคณะ

รัฐมนตรีในเรื่องปญหาการใชสารเคมีของสวนสม 

และผลการประชุมรวมกับจังหวัดเชียงใหม คณะ

รัฐมนตรีจึงไดมีมติใหมีการดำเนินการดานตางๆ 

ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา ๖ เดือน ดังนี้  

๑) ใหมีการประกาศใหกิจการสวนสมเปน

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตามพระราช-

บัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  (มาตรา ๘ และ

มาตรา ๓๑) 

๒) ใหมีการออกประกาศใหพื้นที่อำเภอ

แมอาย อำเภอฝาง และอำเภอไชยปราการ เปน

พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติ 

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

พ.ศ.๒๕๓๕ (มาตรา ๔๓) และใหมีการจัดทำ

แผนการจัดการดิน น้ำ และสารเคมีตางๆ รวม

กับราษฎร  

๓) ให เรงรัดพิสูจนสิทธิ ในที่ดิน และ

ดำเนินคดีกับผูกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวของ 

๔) ใหพิจารณาเกี่ยวกับการจัดระเบียบ

การใชดินในที่สูงหรือในพื้นที่อนุรักษ เมื่อวันที่ ๖ 

ตุลาคม ๒๕๔๖ จังหวัดเชียงใหมไดดำเนินการ

แตงตั้ งคณะกรรมการแกไขปญหาจากการ

ประกอบกิจการสวนสมในพื้นที่อำเภอฝาง 

แมอาย และไชยปราการ ตามคำสั่งจังหวัด

เชียงใหมที่ ๒๓๙๒/๒๕๔๖ และเมื่อวันที่ ๒๑ 

ตุลาคม ๒๕๔๖ ที่ประชุมมีมติใหแตงตั้งคณะ

ทำงานเพื่อดำเนินการแกไขปญหาในแตละดาน

ใหบรรลุผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว คณะทำงานนี้

ประกอบไปดวย 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

๑. คณะทำงานศึกษาผลกระทบจากการ

ประกอบกิจการสวนสมที่มีตอสุขภาพและ

สิ่งแวดลอมเพื่อประกาศใหกิจการสวนสม

เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ มี

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

เปนประธาน 

๒. คณะทำงาน เพื่ อ ก า รประกาศพื้ นที่

คุมครองสิ่งแวดลอม ในลุมน้ำฝาง มี 

ผูอำนวยการสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 

๑ เปนประธาน 

๓. คณะทำงานเพื่อเรงรัดการพิสูจนสิทธิใน

ทีด่นิ และดำเนนิคดกีบัผูกระทำผดิกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ มีผูอำนวยการสำนักบริหาร

จดัการในพืน้ทีป่าอนรุกัษ ๑๖ เปนประธาน 

๔. คณะทำงานจัดระเบียบการใชที่ดินใน

พื้นที่สูง หรือพื้นที่อนุรักษ มีหัวหนา

สำนักงานทรัพยากรและสิ่ งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม เปนประธาน 

๕. คณะทำงานเพื่อแกไขปญหาแรงงาน

ตางดาว มีจัดหางานจังหวัดเปนประธาน 

๖. คณะทำงานเพื่อพิจารณาผลกระทบดาน

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม มีปลัดจังหวัด

เชียงใหมเปนประธาน  

 

ผลการดำเนินงาน  คณะทำงานชุดที่ ๑  

คณะทำงานศึกษาผลกระทบจากการ

ประกอบกิจการสวนสมที่มีตอสุขภาพและ สิ่ง-

แวดลอมเพื่อประกาศใหกิจการสวนสมเปน

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพไดรายงานความ

คืบหนาเมื่อกุมภาพันธ ๒๕๔๗ วาคณะทำงาน

ไดเขาไปเกบ็ขอมลูดานสขุภาพในพืน้ที ่ ๓ อำเภอ 

จากกลุมตัวอยาง ๘๐๐ ตัวอยาง  

 

ความคืบหนาในการดำเนินงานของ

คณะทำงานชุดที่ ๒  

คณะทำงานเพื่อการประกาศพื้นที่คุมครอง

สิ่งแวดลอม ในระหวางวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 

๒๕๔๖ ถึง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ นั้น พบวา 

คณะทำงานฯ ไดจัดการประชุมไปทั้งหมด ๕ ครัง้ 

มีการสำรวจพื้นที่เพื่อเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอม มี
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

ความเห็นวาควรใหมีการประกาศเขตพื้นที่

คุมครองสิ่งแวดลอมในพื้นที่ ๓ อำเภอ โดยอาศัย

อำนาจตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติ    

สงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอม พ.ศ.๒๕๓๕ 

 

ความคืบหนาในการดำเนินงานของ

คณะทำงานชุดที่ ๓               

คณะทำงานเพื่อเรงรัดการพิสูจนสิทธิใน

ที่ดิน และดำเนินคดีกับผูกระทำผิดกฎหมายที่

เกี่ยวของ พบวาในพื้นที่ ๑๙ แหงมีชาวสวนสม

มาแจงรายละเอียดการถือครองที่ดินและพิกัด 

จนถึงวันที่ ๓๐ มกราคม จำนวน ๑,๕๑๖ ราย 

พื้นที่ประมาณ ๕๘,๒๓๓ ไร ๗๕ ตารางวา ซึ่ง 

ขัดแยงกับภาพถายดาวเทียมในเขต ๓ อำเภอ ที่

พบวามีสวนสมที่ปลูกทั้งในเขตปาอนุรักษ (Zone 

C) เขตปาเศรษฐกิจ (Zone E) และเขตปาเพื่อ

ปรับเปนพื้นที่การเกษตร (Zone A) ของพื้นที่

สามอำเภอทั้งหมดอยางนอย ๑๐๐,๖๐๐ ไร 

สำหรับความคืบหนาในการดำเนินงาน

ของคณะทำงานชุดที่ ๔ ชุดที่ ๕ และชุดที่ ๖ 

ไมมีรายงานความคืบหนาแตอยางใด 

 

ปญหาการดำเนินการ 

วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ นางสุดา

รัตน เกยุราพันธุ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุข มีหนังสือที่ สธ ๐๙๒๗.๐๒/๑๗๓  

ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงเลขาธิการ 

คณะรฐัมนตรวีา กระทรวงสาธารณสขุไดพจิารณา

วาอันตรายที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการสวน

สมนัน้ มสีาเหตจุากการใชสารเคม ีซึง่มกีฎหมายที่

ควบคมุการใชสารเคมโีดยตรงอยูแลว คอื พระราช- 

บัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ จึงเห็นสมควร

กำกับใหมีการใชกฎหมายที่มีผลตอการควบคุมที่

สาเหตุของปญหาโดยตรงมากกวาการประกาศ

ใหกิจการสวนสมเปนกิจการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งเปนการแกไขปญหาที่ปลายเหตุ 

และอาจตองพิจารณาประกาศกิจการพืชไร 

พชืสวนอื่นๆ ตามมาอีก ทำใหมีการเปลี่ยนแปลง

มติ ครม. เรื่องกิจการสวนสมที่เปนอันตราย 

 

¡µ‘§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ 
(° ¡.) 

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดิน

และปา จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และ 

ขอเสนอแนะเสนอตอ กสม. ซึ่งมีมติเห็นชอบ 

ตามรายงานผลการตรวจสอบที่ ๓๔๙/๒๕๕๐ 
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วนัที ่๒๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๑ สำนกังานปลดั

สำนักนายกรัฐมนตรี สงเรื่องใหกระทรวงเกษตร

และสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ   

สิง่แวดลอม และกระทรวงสาธารณสขุ พจิารณาแลว 

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ องคการบริหาร

สวนตำบลเวียง ในกรณีการถมดินและวางทอ

ลำหวยแมหลักหมื่นและการตอทอจากหนอง

กอตหอธรรม เพื่อสงน้ำเขาสูอางเก็บน้ำของ

ตนเองของบริษัทเชียงใหมธนากร จำกัด นั้น 

กลุมผูใชน้ำหวยแมหลักหมื่น ไดดำเนินการรอง

ทุกขตอเจาพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธร

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม 

๒๕๔๙ ซึง่ในชัน้ของการสอบสวน องคการบรหิาร

สวนตำบลเวียงไดเขารวมเปนพยานในคดีดวย 

สำหรับผลการดำเนินคดีไดดำเนินการไปถึง

กระบวนการยุติธรรมในชั้นใดนั้น องคการบริหาร

สวนตำบลเวียงจะไดดำเนินการประสานไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของและแจงใหทราบตอไป  
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 
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จากการดำเนินงานของคณะอนุกรรม-

การฯ พบวากรณีรองเรียนที่ไดรับความสนใจ

จากหนวยงานที่เกี่ยวของ และมีความพยายาม

ดำเนินการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพ เปนผล

จากความตระหนักในสิทธิที่จะตอสูเพื่อปกปอง

สทิธใินทีด่นิทัง้ของรายบคุคล และสทิธขิองชมุชน 

รวมทั้งจิตสำนึกที่จะอนุรักษพื้นที่ปาและระบบ

นิเวศ นอกจากนี้มีปจจัยสำคัญประกอบ จากการ

ทำงานรวมกันของกลุมองคกรประชาชน กลุม

องคกรพัฒนาเอกชนและกลุมทองถิ่นตางๆ ที่

เขมแข็ง ทั้งกลุมชาติพันธุ (กะเหรี่ยง มง ลีซู)   

กลุมอนุรักษธรรมชาติ และกลุมพระนักพัฒนา       

กรณชีมุชนกะเหรีย่งบานตากแดด จ.ราชบรุ ี

ทีอ่ยูในพืน้ทีป่าสงวนแหงชาต ิ และเตรยีมประกาศ

เขตอุทยานแหงชาติ ขอมีสวนรวมในการกัน 

แนวเขต ในการแกไขปญหา ชุมชน ปาไม และ

จังหวัด ตกลงใหมีการจัดระบบที่ดิน ๓ สวน คือ 

ปาชมุชน ที่ทำกิน และแนวผอนปรน และมีกลไก

ของคณะกรรมการ ๑๐ หมูบาน และประชาคม 

(ต.ยางหกั) รวมติดตามการใชที่ดินปา  

กรณีการมีสวนรวมในการปรับแนวเขต 

(reshape) และการเดนิสำรวจแนวเขต (ground- 

check) ของกลุมสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จงัหวดัเลย และองคกรประชาชน ทำใหเกดิบนัทกึ

ขอตกลง (MOU) ระหวางปาไมกับประชาชน ใน

การสำรวจและกันแนวเขตปาสงวนฯ ระหวางที่

ı.Ù ª√– ∫°“√≥å·≈–∫∑‡√’¬π¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡°“√ 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

ยังไมมีการพิสูจนสิทธิ เพื่อมิใหมีการจับกุม

ประชาชนที่ครอบครองที่ทำกิน 

กรณีการตรวจสอบโครงการถนนผาน

อุทยานแกงกรุง ซึ่งรวมมือรวมใจทั้งชาวบาน  

องคกรพัฒนาเอกชนหลายองคกร รวมกันดำเนิน

การตรวจสอบทัง้ระดบัพืน้ทีแ่ละการเปดประเดน็ให 

สงัคมตรวจสอบไดอยางรวดเรว็ สงผลใหโครงการฯ 

ตองยุติลงและดำเนินการไมไดเนื่องจากอุทยานฯ

ไมอนุญาตใหกรมทางหลวงเขาพื้นที่สำรวจ 

กรณีชุมชนแมอาย รองเรียนใหตรวจสอบ

นายทุนสวนสมแอบอางชื่อประชาชนทำฝายใน

เขตอุทยานฯ และแบงน้ำใหชุมชนใชอยางไมเปน

ธรรม ในทีส่ดุมขีอตกลงทีช่มุชนพอใจในระดบัหนึง่  

กรณีการขอใชพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา 

หวยทับทัน-หวยสำราญ เพื่อสรางเขตเศรษฐกิจ

ชายแดน ไดรับการคัดคานจากชุมชนในพื้นที่ 

จนตองยกเลิกโครงการดังกลาว 
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การดำเนินการตรวจสอบและการแกไข

ปญหาของคณะอนุกรรมการฯ มีขอจำกัดและ

ปญหาอุปสรรคหลายประการ ดังนี้ 

 

ก. ปญหากลไกของระบบราชการ 

ระบบราชการที่มีระเบียบ ขั้นตอน และ

ทัศนคติในการทำงานที่ปกปองตนเอง ทำใหการ

ดำเนินการแกไขปญหาของประชาชนลาชา หรือ

ไมมีการดำเนินการ 

ในการดำเนินการตรวจสอบและแกไข

ปญหา คณะอนุกรรมการฯ พยายามประสาน

ความรวมมือจากจังหวัดรวมกับหนวยงานสวน

กลาง จนถึงระดับอธิบดีและรัฐมนตรีใหใชอำนาจ

ทางบริหารในการดำเนินการ รวมทั้งการผลักดัน

ใหมีมติรวมกันในการตั้งคณะทำงานรวมหลาย

ฝาย โดยมีผูรองเขารวมดวยแตกระบวนการ

แกไขหลายกรณีกลับลาชา หรือไมมีการดำเนิน

การ นอกจากนั้น กรณีขอพิพาทจำนวนมากที่อยู

ในระหวางกระบวนการสอบสวนและพิสูจนสิทธิ

การถือครองที่ดิน การจัดสรรงบประมาณ การ

จายคาชดเชย การสงมอบพื้นที่ ฯลฯ ตาม

แนวทางการแกไขปญหาของรัฐ โดยมีคณะ

กรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดิน (กบร.) 

หรือคณะกรรมการชุดอื่นๆ ที่ไดรับการแตงตั้ง

ขึ้นมาดำเนินการ กลายเปนกระบวนการที่ชะลอ

การแกไขปญหา โดยไมไดมีการแกไขสาเหตุของ

ปญหาความขัดแยงอยางแทจริง ความขัดแยงใน

พื้นที่อาจยุติไปเฉพาะหนา หรือในบางพื้นที่ผูใช

ประโยชนที่ดินเดิมก็ยังประสบกับปญหาการถูก

คุกคามจากเจาหนาที่รัฐและผูมีอิทธิพลในพื้นที่

เปนระยะๆ 

ตัวอยางเชน กรณีนายทุนสวนสมในลุม

น้ำฝาง ซึ่งมีทั้งปญหาการรุกพื้นที่ปา การแยงชิง

น้ำของชุมชนในการเกษตร และปญหามลพิษ

จากสารเคมี เมื่อมีมติรวมกันใหมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการฯ แกไขการบุกรุกพื้นที่ปาและ

การเตรียมประกาศพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม 

(ตามกฎหมายสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๓๕) โดยใหมี

หนวยงาน นักวิชาการ เจาของสวนสมและกลุม

ประชาชนรวมตรวจสอบแกไขปญหา แตปรากฏ

วาคณะกรรมการฯ ไมมีการดำเนินการใดๆ    

กรณีการพิสูจนสิทธิตามมติ ครม. ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๔๑ ในเกือบทุกพื้นที่ ไมมีความคืบ

หนาในการดำเนินการตามมติดังกลาว จนเปน

เหตุใหเกิดความขัดแยงซ้ำซาก  และรุนแรงขึ้น 

กรณีการประกาศขยายเขตอุทยานสาม

รอยยอดทับที่ทำกินของประชาชนจำนวนมาก มี

ความพยายามเรียกรองใหราชการแกปญหามา
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

เปนเวลานาน จนมีมติคณะรัฐมนตรีและจัดตั้ง

คณะกรรมการแกไขปญหา แตกไ็มมคีวามคบืหนา

ในการดำเนินการ 

 

ข. ปญหาอำนาจหนาที่ของคณะกรรม

การสิทธิฯ 

เนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ ไมมีอำนาจในการลงโทษผูกระทำผิด 

และไมมีอำนาจในการสั่งการหนวยงานเกี่ยวของ  

รวมทั้งไมมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมแกไข

ปญหามากเพียงพอ ทำใหมติการประชุมไมคอย

สงผลในทางปฏิบัติ จึงมีหลายกรณีที่ประชาชน

ในพื้นที่ไมไดรับการคุมครองความปลอดภัย

ระหวางการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการฯ  

กรณี เขตรักษาพันธุ สัตวป าภูผาแดง 

จ.เพชรบูรณ มติการแกไขปญหาระหวางจังหวัด

กับคณะอนุกรรมการฯ ใหแตงตั้งคณะทำงานเพื่อ

แกไขปญหาการอยูอาศัยและที่ทำกินของราษฎร

ในเขตอุทยานแหงชาติน้ำหนาว และเขตรักษา

พันธุสัตวปาภูผาแดงในพื้นที่ อ.หลมสักและพื้นที่  

อ.น้ำหนาว ในระหวางการดำเนินการ ใหยุติการ

จับกุมชาวบานในพื้นที ่ แตมติที่ผูประชุมที่มีผูวา

ราชการจังหวัดเปนประธานการประชุม กลับไมมี

ผล มีการจับกุมชาวบาน จนนำไปสูการรวมตัว

ประทวง ที่หนาที่วาการอำเภอ กลายเปนความ

ขัดแยงที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น  

เมื่อคณะอนุกรรมการฯ ไดตรวจสอบเรื่อง

รองเรียน และจัดทำรายงานการตรวจสอบแลว 

มาตราการแกไขปญหาและขอเสนอเชิงนโยบาย

ที่เปนมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง

ชาติ ก็ไมไดมีการนำไปปฏิบัติจำนวนมาก 

กรณีการบุกเขาตัดฟนตนลิ้นจี่ ของชาว

มงที่บานปากลาง อ.เชียงกลาง จ.นาน คณะ

อนุกรรมการฯ ตรวจสอบแลว พบวา พื้นที่พิพาท

ดงักลาว มหีลกัฐานทีเ่ชือ่ไดวา ผูรองไดครอบครอง

ทำกินมากอนการประกาศเขตปาสงวนฯ จึงมี
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

ความเหน็ให รฐัตองชดใชคาเสยีหาย และรบัรอง

สิทธิทำกินของชาวบาน แตมาตรการดังกลาว

จนถึงปจจุบันก็ยังไมมีการดำเนินการ 

นอกจากนี้ ขอจำกัดของสำนักงานคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ถูกกำหนดให

เปนสวนราชการสังกัดรัฐสภา ทำใหการประสาน

งาน และสนับสนุนงานองคกรเครือขายทั้งองคกร

พัฒนาเอกชน และภาคประชาชน ในการมีสวน

รวมการตรวจสอบ การรณรงคทั้งกฎหมาย  

นโยบายการเพิ่มความรับรู และศักยภาพองคกร

ประชาชนในการใชสิทธิ มีขอจำกัดมากพอควร  

 

ค. ปญหาผูรองถูกดำเนินคดี 

กรณีรองเรียนจำนวนมากเปนสัดสวนถึง 

๑ใน ๔ ของกรณีรองเรียนที่ดินในปา อยูใน

ระหวางการดำเนินคด ี ตั้งแตการจับกุม การถูก

ออกหมายจับ การพิจารณาของอัยการ และ

ระหวางการพิจารณาของศาล นอกจากนี้หลาย

กรณีมีการพิพากษาโดยศาลแลว แตประชาชน

รองเรียนมาโดยหวังวาจะมีการตรวจสอบและ

แกไขปญหาจากคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งกระบวน 

การตรวจสอบของคณะอนุกรรมการฯ ก็มีขั้น

ตอนที่ตองใชเวลาเชนกัน ทำใหหลายกรณีไปถึง

ขัน้การพจิารณาของศาล ทำใหคณะอนกุรรมการฯ 

ตองยุติการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติคณะ

กรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิมาตรา ๒๒ มใิห

ตรวจสอบประเด็นเดียวกับที่ศาลพิจารณา   

อยางไรก็ดี คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาวามี

ประเด็นอื่นที่ตรวจสอบไดและเปนประโยชนตอ

กระบวนการแกไขปญหา กจ็ะดำเนนิการตรวจสอบ

ในประเด็นที่ตางจากการพิจารณาของศาล หรือ

แมกระทัง่บางกรณศีาลมคีำพพิากษา แตประชาชน

เดือดรอนมาก ก็นำไปหารือกับผูบริหารระดับ

นโยบายเพื่อเยียวยาแกไขปญหาตอไป 

 



บทที่ ๖ 
มาตรการแกไขปญหาและขอเสนอเชิงนโยบาย 



ความพยายามของรัฐใน

การอางสิทธิการครอบครองปา

ผานกฎหมายทีส่ำคญัทัง้ ๔ ฉบบั 

ตลอดจนมาตรการการจัดการ

ของรัฐ ที่ตั้งอยูบนฐานความคิด

ในอดีตที่ตองแยกคนออกจากปา 

โดยใชกลไกการรวมศูนยแบบ

อำนาจนิยมในระบบราชการใน

การแกไขปญหา ทำใหสถานการณ

ความขัดแยงของที่ดินในเขตปา
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ระหวางรัฐกับประชาชนมีความ ซับซอน และกอ

ความเดือดรอนใหกับประชาชนในเขตปาจำนวน

มาก และแมวารัฐจะยอมรับและปรับเปลี่ยนแนว

ความคิดใหคนอยูรวมกับปา ก็ดูเหมือนจะเปน 

การยอมรับแตเพียงรูปแบบ สวนเนื้อหาของ

ความคิด “คนอยูรวมกับปา” ยังไมไดมีการนำมา

ปฏิบัติอยางจริงจัง สะทอนใหเห็นจากการใช

แนวทางของมติ ครม. ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ซึง่

ไมยอมรับการมีสวนรวมของประชาชนในการแก

ปญหา มาเปนแนวทางหลักในการดำเนินการ 

สวนกระบวนการพิสูจนสิทธิภายใตเงื่อนไขของ

มติ ครม. ดังกลาว ก็ยังใหอำนาจหนวยราชการ

ในการจัดการอยางเต็มที่ โดยใชหลักฐานจาก

เอกสารและภาพถายทางอากาศ ปฏิเสธการใช

แนวทางการพสิจูนอืน่ๆ ทีค่รอบคลมุมิติทางสังคม 

วฒันธรรม และประวตัศิาสตรของชมุชน ยิง่กวานัน้ 

ทัศนคติของเจาหนาที่ของรัฐยังใชอำนาจตาม

กฎหมายในการดำเนินการจัดการกับผูที่อยูใน

เขตปา กอใหเกดิความขดัแยงและความรุนแรงที่

กระทำตอประชาชนอยางกวางขวาง ในสมัย

รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แมจะมีการ

ประกาศนโยบายที่จะแกปญหาที่ดินในเขตปา 

โดยใชแนวทางการมีสวนรวมและยอมรับ “คนอยู

กับปา” ตลอดจนความพยายามปรับปรุงฐาน

ขอมูลของเขตปาใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ ก็ไม

ไดดำเนินการอยางจริงจัง รัฐบาลทักษิณยังได

ดำเนินโครงการแปลงสวนยางเปนทุน ที่ ให

อำนาจรัฐในการเขาจัดการสวนยางในเขตปา 

ดวยวิธีการบีบคั้น กดดันใหประชาชนยอมรับเขา

รวมโครงการ ซึ่งหมายถึงการปฏิเสธสิทธิของ

ประชาชนที่ทำกินมานาน ที่จะไดครอบครอง

ที่ดินของตนอยางยั่งยืน 

 คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการ

ที่ดินและปาเห็นวา การใชมิติทางสิทธิมนุษยชน 

ซึ่งเปนหลักการที่ไดกำหนดไวในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รวมทั้ง

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ และสอดคลองกับพันธะ

กรณีระหวางประเทศที่ไทยเปนภาคีจะชวย

คลี่คลายปญหาความขัดแยงในการใชประโยชน

ที่ดินจากเขตปาและรับรองสิทธิชุมชนในการ

จดัการปา การนำแนวทางดงักลาวไปสูการปฏบิตั ิ

หมายถึงการยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสราง

ทางความคดิและการจดัการของรฐั และตระเตรยีม

กระบวนการที่จะนำไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง 

มาตรการและขอเสนอเชิงนโยบายของคณะ

อนุกรรมการฯ ในรายงานการตรวจสอบการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกฉบับ ถาไดมีการนำไป

ปฏิบัติจะทำใหเกิดการแกไขปญหาความขัดแยง 

ภายใตหลักการดานสิทธิมนุษยชน  

รายงานการศึกษาวิจัยฯ ชิ้นนี้ ไดรวบรวม

มาตรการและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ตลอดจน

ขอเสนอดานกฎหมาย จากรายงานการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่คณะอนุกรรมการ

สิทธิในการจัดการที่ดินและปาทั้งสองชุด ไดนำ

เสนอตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

เปนรายงานโดย กสม. แลว นอกจากนั้น คณะ

อนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา ทั้ง

สองชุดไดรวมกันวิเคราะหและประมวลขอเสนอ

แนะในเชิงนโยบายและกฎหมายเพิ่มเติมในภาค

รวมของสถานการณสิทธิในการจัดการที่ดินและ

ปา เพื่อใหเกิดความสมบูรณ รอบดานยิ่งขึ้น 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 
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 จากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด

สิทธิมนุษยชน โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ ซึ่งเปนขอเสนอจากคณะอนุกรรมการฯ 

ทีร่ฐัสามารถดำเนนิการหรอืสัง่การใหมกีารแกไขได

ทนัท ีซึง่จะทำใหกระบวนการแกไขปญหาทีด่นิปา

สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง และเปนที่ยอมรับ

ของประชาชน แตยงัพบวามกีารแกไขปญหาไปนอย

มาก ซึ่งรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของควร

อยางยิง่ทีจ่ะดำเนนิการตามมาตรการแกไขปญหา

ที่เสนอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรการเรงดวน 

๑. ใหเรงสำรวจตรวจสอบแนวเขตปาที่

ทับซอนกับที่ทำกินของประชาชน และใหมีการ

พิสูจนสิทธิอยางโปรงใสโดยประชาชนมีสวนรวม

ในทุกขั้นตอน และไมจำกัดหลักฐานเฉพาะ

ภาพถายทางอากาศ และหลักฐานของทาง

ราชการ แตใหความสำคัญกับหลักฐานของ

ชุมชน พื้นที่ วิถีชีวิต และสภาพการทำกินของ

ประชาชนประสานกับพยานบุคคล 

๒. ในทุกกรณีที่อยูระหวางดำเนินการ

ตรวจสอบและแกไขปญหา ใหรัฐบาลแจงตอ

หนวยงานที่เกี่ยวของใหยุติการจับกุม หรือการ

ขมขู คุกคามประชาชน รวมทั้งยุติการดำเนินการ

ใดๆ อันอาจกอใหเกิดความขัดแยงระหวาง

ประชาชนกับทางราชการมากขึ้น และใหผอนผัน

ใหประชาชนไดทำกินในที่ดินเดิมของตนตามวิถี

การผลิตเดิมของตนตอไป  

๓. รฐับาลและหนวยงานทีเ่กีย่วของตองให

ความชวยเหลอืจายคาชดเชย ในกรณทีีป่ระชาชน

ไดรับความเสียหายจากการดำเนินการของ    

เจาหนาที่รัฐ และหนวยงานของรัฐ หรือโครงการ

ใดๆ ในดานทรัพยสิน อาสิน หรือการถูกอพยพ 

การยึดที่ทำกิน  

๔. ตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงถึง

พฤติการณของเจาหนาที่ในกรณีมีการจับกุมและ

ขมขูคุกคามเกินกวาเหตุ หรือการกระทำที่นอก

เหนือจากอำนาจหนาที่ 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

๗. ในกรณีที่ประชาชนมีเอกสารการ

ครอบครองเดมิ เชน ส.ค.๑  น.ส.๓ และมหีลกัฐาน

อื่นๆ ที่พิสูจนไดชัดเจนวา ไดตั้งถิ่นฐานหรือ

ครอบครองทำประโยชนมากอนการประกาศเขต

ปา  สำนักงานที่ดินตองออกเอกสารสิทธิตามที่

ประชาชนรองขอโดยทันที 

๘. ยกเลิกโครงการแปลงสวนยางเปนทุน 

และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ โดยรัฐตองมี 

นโยบายใหหนวยงานทีเ่กีย่วของ กำหนดแนวทาง

ใหเกษตรกรตัดโคนยางพาราหมดอายุได โดย

เกษตรกรรวมตรวจสอบพื้นที่และกำหนดแผน

งานรูปธรรมเพื่อปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาแปลง

ใหม ทั้งนี้รวมกับหนวยงานรัฐ เชน กรมปาไม 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช   

กองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง และจังหวัด  

๕. หากจะมกีารอพยพประชาชนออกจากท่ี 

ทำกินทั้งๆ ที่มีสิทธิการครอบครองทำประโยชน 

ในทีด่นิ โดยตองมกีระบวนการการมสีวนรวมของ

ประชาชนมาตรการรองรับที่เหมาะสมเปนธรรม 

ทั้งการจายคาชดเชยการสูญเสียโอกาสในการทำ

ประโยชนในที่ดินเดิม การจัดที่อยูอาศัยที่ทำกิน

ใหม และมีกระบวนการติดตามดูแล ประเมินผล 

ภายหลังจากการอพยพเพื่อรวมกันแกไขปญหา 

๖. มีกลไกและผูรับผิดชอบที่ชัดเจนของ

รัฐบาล และกระทรวงที่เกี่ยวของโดยตรง โดยทั้ง 

ในชวงระหวางมีการตรวจสอบคำรองเรียนของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือมอบ

หมายคณะอนุกรรมการฯ จนกระทั่งมีรายงานผล

การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสนอ

มาตรการแกไข เพือ่แกไขปญหาอยางมปีระสทิธภิาพ  

ˆ.Ú  ¢âÕ‡ πÕ‡™‘ßπ‚¬∫“¬  

ปญหาที่ดินในเขตปา เปนปญหาที่มีความ

สลับซับซอนและเกี่ยวพันกับประเด็นตางๆ โดย

เฉพาะอยางยิ่ง สิทธิชุมชนในการมีสวนรวม

จัดการ ใชประโยชน และบำรุงรักษาปาซึ่งรวม

ถึงที่ดินและลุมน้ำดวย นอกจากนี้ยังผูกพันจาก

แนวนโยบายแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ และกติกา

ระหวางประเทศ ที่รัฐตองสรางความมั่นคงใน

ที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและที่ทำกินของประชาชน  

รวมทั้งสิทธิมีสวนรวม กำหนดแนวทางในการ

พัฒนา กฎหมาย กฎระเบียบ ทัศนคติ ความเชื่อ 

ฯลฯ การทำความเขาใจกับสถานการณการ

ละเมิดสิทธิในการจัดการที่ดินปา และตระหนัก

ถึงสิทธิชุมชนจึงจะทำใหมีผลแกไขปญหาอยาง

บูรณาการ และมีการเปลี่ยนแปลงในระดับ

โครงสราง จะทำใหการวางยุทธศาสตรการแก

ปญหาที่ดินในเขตปา ตอบสนองตอประโยชน

ของชาติและประชาชน 

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดิน

และปาทั้งสองชุด จึงมีขอเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้ 

Ò. ¥â“π°“√¡’ à«π√à«¡¢Õßª√–™“™π
·≈–™ÿ¡™π 

๑.๑ การจะประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ 

เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา หรือ

เขตที่ตองสงวนหวงหามไวตามกฎหมายตองมี

การศึกษาขอมูล และผลกระทบที่ เกิดขึ้นตอ

ชุมชนในพื้นที่อยางชัดเจน ไมควรประกาศเขต

พื้นที่อุทยานแหงชาติทับที่ทำกินของชาวบานที่

ตั้งถิ่นฐานมานานแลว ในกรณีจำเปนที่สุดที่ตอง

ประกาศเขตอุทยานแหงชาติหรือเขตอนุรักษใดๆ 

ทับที่ทำกินของราษฎร ภาครัฐตองมีกระบวนการ

ที่ทำใหราษฎรในพื้นที่มีสวนในการกำหนดขอ

ตกลงรวมกันเพื่อแกไขปญหา หรือเพื่อหาพื้นที่

ทำกินใหมที่เหมาะสม และภาครัฐควรปฏิบัติ

อยางเรงดวน ไมใหเกิดผลกระทบตอวิถีชีวิตและ
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การทำมาหากินของราษฎร 

๑.๒ การละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณี

พื้นที่ปาทับซอน เกิดขึ้นจำนวนมาก เนื่องจาก

ไมมีการเดินสำรวจและประสานกับประชาชนที่

อยูมากอนใหมีสวนรวม ดังนั้นรัฐบาลควรเรงรัด

การกันแนวเขตที่ทำกินและแนวเขตปารวมกับ

ประชาชนเปนเบื้องตนโดยเร็ว กอนมีกระบวน 

การพิสูจนสิทธิโดยตั้งคณะกรรมการรวมระหวาง

ภาครัฐกับประชาชนขึ้นมารวมในการดำเนินการ

ทุกพื้นที่ ขณะเดียวกันรัฐบาลควรมีนโยบาย

ชะลอการจับกุมในพื้นที่ที่มีขอพิพาทไวกอน 

๑.๓ การจัดทำโครงการพัฒนาของรัฐหรือ

ใหธุรกิจเอกชนดำเนินการใดๆ ที่กอใหเกิดผล

กระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของชุมชน 

หนวยงานที่เกี่ยวของตองชี้แจงขอมูลขาวสาร

อยางครบถวน ตรงไปตรงมา และมีกระบวนการ

รับฟงความคิดเห็นกอนการตัดสินใจดำเนิน

โครงการ รวมทัง้การประเมนิผลกระทบตอคณุภาพ

ชีวิตและสิ่งแวดลอมโดยปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 

อยางเครงครัด 

๑.๔ รัฐควรใหการสนับสนุนชุมชนและ

ประชาสังคมอยางเปนรูปธรรมในการมีสวนรวม

การจัดการทรัพยากรที่ดินปาไม และเอื้ออำนวย

ในการตรวจสอบการใชพื้นที่ปาที่จะกอใหเกิดผล

กระทบตอระบบนิเวศ ภายใตหลักการการรักษา

ปาและใหประชาชนมีที่ทำกินดวย ใหชุมชนมี

ความมัน่คงในการทำกนิตามวฒันธรรมการทำกนิ

ของแตละกลุมชาตพินัธุ และมสีวนรวมในการดแูล

รกัษาปาและระบบนเิวศใหยัง่ยนื แนวทางคอืสำรวจ

พื้นที่ที่เหมาะสมกับการอนุรักษไวใหสอดคลอง

กบัความเปนจรงิ และใหประชาชนมสีวนรวมในการ

วางแผนและการจดัการทีด่นิทีส่อดคลองกบัระบบ

นิเวศทั้งในพื้นที่ปาและพื้นที่ชายฝงและทะเล 

   

๑.๕ รัฐตองกำชับใหหนวยงานของรัฐ

เคารพตอภูมิปญญาชาวบาน และจารีตประเพณี 

ตลอดจนการเรงรดัออกกฎหมายรบัรองสทิธชิมุชน 

และระบบกรรมสิทธิ์รวมของชุมชนที่ชุมชนดูแล

จัดการที่ทำกินและการใชประโยชนรวมกันตาม

จารีตประเพณีของชุมชน  

๑.๖ รฐัควรใหการสงเสรมิองคกรประชาชน 

และองคกรปกครองทองถิ่นใหมีความรูความ

สามารถในการจัดการทรัพยากรเพื่อใหองคกร

ประชาชนมีสวนรวมดูแลรักษาและใชประโยชน

จากทรัพยากรทองถิ่นในการสรางอาชีพและ 

รายไดอยางยั่งยืน 
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 ๒.๑ เรงรัดการพิสูจนการครอบครอง

ทีด่นิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน 

๒๕๔๑ และตองใหความสำคัญกับหลักฐานอื่นๆ 

นอกเหนือจากภาพถายทางอากาศ หรือหลักฐาน 

ของทางราชการ อาทิ ขอเท็จจริงในพื้นที่ วิถี

ชีวิต และสภาพการทำกินในพื้นที่ของประชาชน 

พยานบุคคลและรองรอยการทำประโยชนของผูที่

ไดครอบครองทำกินมากอนการประกาศเขตปา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหประชาชนและชุมชนได

มีสวนรวมอยางจริงจังในทุกขั้นตอน 

๒.๒ เรงรดัใหหนวยงานทีเ่กีย่วของดำเนนิ

การสำรวจประชาชนทีอ่ยูในเขตปาฯ และตกหลน

จากการสำรวจตามมติ ครม. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑    

๒.๓ เรงรัดใหมีการออกเอกสารสิทธิตาม

ประมวลกฎหมายที่ดินใหแกประชาชนที่ได 

ครอบครองและทำประโยชนมาอยางตอเนื่อง 

โดยมีเอกสารทางราชการประเภทตางๆ เชน 

ส.ค.๑ ใบจอง ใบเหยียบย่ำ เปนตน ตลอดจน

ประชาชนที่ไดรับการพิสูจนการครอบครองที่ดิน 

ตามขอ ๒.๑ แลว  
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

หากมีขอขัดแยงก็ใหคำนึงถึงการครอบ-

ครองทำประโยชนตามจารีตประเพณีในทองถิ่น

นั้น เปนสำคัญ  

๒.๔ รัฐควรสนับสนุนการจัดการลุมน้ำ

อยางยั่งยืน เสมอภาค และมีสวนรวมจากทุก

ภาคสวน ทั้งชาวไทยที่สูง ชาวไทยพื้นราบ และ

กลุมชาติพันธุตางๆ 

๒.๕ รฐัตองยดึหลกัสนัตวิธิใีนกระบวนการ

แกไขปญหาความขดัแยงอยางสนัตวิธิ ี (ตามคำสัง่

นายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑ 

กันยายน ๒๕๔๖) ในทุกกรณีและทุกพื้นที่  

๒.๖ การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่

ตองใชในกรณีที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดเทานั้น และ

กอนมีกระบวนการอพยพ ตองมีการเตรียมการ

รองรับ และใหประชาชนที่จะถูกอพยพมีสวนรวม

ในการกำหนดคาชดเชยตางๆ อยางเปนธรรม 

จนเปนที่พอใจของทุกฝาย  

๒.๗ หากรัฐไมสามารถกำหนดแนวทาง

แกไขปญหาใหชาวสวนยางพารา ในการโคนและ

ปลูกใหมทดแทนได รัฐตองดำเนินการเยียวยา

ความเสียหายที่เกิดขึ้นตอเกษตรกรสวนยางซึ่ง

ขาดรายไดจากการที่ตัดโคนยางพาราหมดอายุ

ไมได และไมสามารถปลูกใหมได รวมทั้งขาด

โอกาสในการทำกินหรือในระหวางกระบวนการ

พิสูจนสิทธิ อาจใหชาวสวนยางสามารถโคนตน

ยางเกา เพือ่ปลกูใหมทดแทนในแปลงทีด่นิทำกนิ

เดิมไดตอไป เนื่องจากเปนวิถีการทำสวนยางที่มี

มาแตดั้งเดิม และใหกองทุนสงเคราะหการทำ

สวนยาง (สกย.) ปลอยกูใหชาวสวนยางพาราได

ตามปกติ 

 

Û. ¥â“π°“√æ—≤π“ 
๓.๑ รัฐควรทบทวนแผนงานและโครงการ

จัดการทรัพยากรปาไม เชน โครงการหมูบานปา

ไมแผนใหม ซึ่งไมมีกระบวนการรับฟงความเห็น

และตัดสินจากชุมชนเปาหมาย หรือผูมีสวนได

สวนเสีย จึงไมตอบสนองความตองการและแกไข

ปญหาของชุมชน รวมทั้งสงผลกระทบตอที่ดิน
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

ทำกิน รวมไปถึงการอพยพชุมชนออกจากพื้นที่

โครงการ  

๓.๒ การดำเนินการโครงการตางๆ ของ

รัฐในพื้นที่ปา ควรมีการดำเนินการที่รอบคอบ มี

การศึกษาชุมชนเปาหมายแตละพื้นที่เพื่อให

สามารถตอบสนองความตองการที่แทจริงของ

ชุมชนดวย   

๓.๓ ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุพืช เขมงวดตรวจสอบการใชพื้นที่ตนน้ำ 

การพัฒนาโครงการตางๆ เชน การสรางอางเก็บ

น้ำ การตัดถนนผานเขาไปในพื้นที่อุทยานแหง

ชาติ โดยยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

และยั่งยืน และการมีสวนรวมของประชาชนใน

การพัฒนา 

 ๓.๔ การจัดทำโครงการพัฒนาขนาด

ใหญที่จะมีผลกระทบตอชุมชน จะตองคำนึงถึงผู

มีสวนไดสวนเสีย และผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 

ผลกระทบทางสังคม ตลอดจนใชกระบวนการมี

สวนรวม จนกวาจะเปนที่ยอมรับของทุกฝาย 

โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ 

 

Ù. ¥â“π°≈ÿà¡™“µ‘æ—π∏ÿå 
๔.๑ รัฐตองดำเนินการสำรวจและเรงรัด

การแกไขปญหาการถือสัญชาติไทยของกลุม

ชาตพินัธุตางๆ เพือ่ใหพวกเขาไดรบัการคุมครอง

สทิธขิัน้พืน้ฐาน และสงเสรมิใหพวกเขามสีวนรวม

ในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 

๔.๒ รฐัตองดำเนนิการวางแผนยทุธศาสตร 

การพัฒนาพื้นที่สูงในเชิงบูรณาการ โดยยึดหลัก

การมีสวนรวมของประชาชน เคารพวิถีชีวิตของ

กลุมชาติพันธุ และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

๔.๓ รัฐตองรับรองสิทธิชุมชนทองถิ่น 

โดยเฉพาะชุมชนกลุมชาติพันธุตางๆ โดยคำนึง

ถึงวิถีการผลิตดั้งเดิมของชุมชน กรรมสิทธิ์ชุมชน 

และการมีสวนรวมของชุมชนตอการตัดสินใจใน

การดำเนินโครงการใดๆ ของรัฐ นอกจากนั้น รัฐ

ควรสรางทัศนคติที่ถูกตองใหกับสาธารณชน ให

เขาใจ และยอมรับความแตกตาง หลากหลาย

ของวิถีการดำรงชีวิตของกลุมชาติพันธุตางๆ ทั้ง

ในที่ราบและที่สูง  

 

ı.  ¥â“π°ÆÀ¡“¬ 
๕.๑ รัฐตองดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับเรื่องปาไมและอุทยานแหงชาติทุก

ฉบับใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 

๕.๒ รฐัตองทบทวนพระราชบญัญตัอิทุยาน 

แหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ มาตรา ๒๑ และ มาตรา 

๒๒ ที่ใหอำนาจพนักงานเจาหนาที่ออกคำสั่ง 

หรือใหรื้อถอนสิ่งปลูกสรางในเขตอุทยานแหง

ชาติ เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพและทรัพยสินของ

ประชาชน เพราะหากเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติโดย

ไมเปนธรรมจะทำใหเกิดความขัดแยงระหวางเจา

หนาที่กับประชาชนจนถึงขั้นรุนแรงได การ

ดำเนินการดังกลาวควรผานกระบวนการทางศาล

ยุติธรรม 

๕.๓ รัฐตองปรับปรุงพระราชบัญญัติปาไม 

พ.ศ.๒๔๘๔ ในประเด็น นิยามปา ใหสอดคลอง

กับสภาพที่ดินในปจจุบัน 

๕.๔ รัฐบาลควรยกเลิกมติ ๓๐ มิถุนายน 

๒๕๔๑ วาดวยมาตรการและแนวทางในการ

แกไขปญหาที่ดินในเขตปา โดยใหกลับไปใช

แนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี ๑๗ และ ๒๙ 

เมษายน ๒๕๔๐  

๕.๕ หากมีการดำเนินคดีที่ไมเปนธรรม 

ตองมีมาตรการเยียวยาชวยเหลือผูไดรับผล

กระทบหรือไดรับความเสียหายจากการดำเนิน

คดีโดยรัฐ 



ภาคผนวก ๑ 
สถิติการรองเรียน 

ประเด็นที่ดินและปาตอ กสม. 
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๔  จนถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๐๑ 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

(Ò)  ∂‘µ‘°“√√âÕß‡√’¬π‡√◊ËÕß∑’Ë¥‘π·≈–ªÉ“ µàÕ§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ 
 ®”·π°µ“¡ªïß∫ª√–¡“≥·≈–ª√–‡¿∑ªí≠À“ 

ป 

งบประมาณ 

การ 

เวนคืน 

ที่ดิน 

ที่ดิน 

สปก. 

ที่ดิน 

ราช 

พัสดุ 

ที่ดิน 

สาธารณ 

ประโยชน 

ที่ดิน 

เอกชน/ 

ชาวบาน/ 

ที่ดินมรดก 

ที่ปาไม อื่นๆ 

ยอด 

รวม 

คำรอง 

รอย

ละ 

(%) 

๒๕๔๔ 

(ก.ค.-ก.ย.) 

๑   ๓ ๑   ๕ ๑ 

๒๕๔๕ 

(ต.ค.-ก.ย.) 

  ๓ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑๐ ๒ 

๒๕๔๖ 

(ต.ค.-ก.ย.) 

๔  ๑ ๖ ๒๕ ๖ ๓ ๔๕ ๗ 

๒๕๔๗ 

(ต.ค.-ก.ย.) 

๓  ๔ ๑๙ ๒๙ ๖ ๒ ๖๓ ๑๐ 

๒๕๔๘ 

(ต.ค.-ก.ย.) 

๗ ๓ ๑๗ ๔๗ ๔๘ ๔๐ ๑๑ ๑๗๓ ๒๙ 

๒๕๔๙ 

(ต.ค.-ก.ย.) 

๕ ๓ ๑๔ ๔๔ ๔๔ ๔๒ ๑๓ ๑๖๕ ๒๗ 

๒๕๕๐  

(ต.ค.-ก.ย.) ๒ 

๒ ๑ ๘ ๓๖ ๕๒ ๒๖ ๑๗ ๑๔๒ ๒๔ 

รวม ๒๒ ๗ ๔๗ ๑๕๗ ๒๐๑ ๑๒๒ ๔๗ ๖๐๓ ๑๐๐ 

 

 ๑  ขอมูลสถิติการรองเรียนเกี่ยวกับปญหาที่ดินและปา ขอมูลระหวางกรกฎาคม ๒๕๔๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐   
สำนักคุมครองสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  สรุปโดย สงบ นามวิชัย        

 ๒  สถิติการรองเรียนเกี่ยวกับปญหาที่ดินและปา รวมทุกคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม-กันยายน 
๒๕๕๐ (หลังจากงานวิจัย) จำนวน ๑๔๒ กรณี แตถาจำแนกเฉพาะที่มอบหมายคณะอนุกรรมการฯ ที่ดินและปา 
ทั้งสองชุด  มีจำนวน ๘๙ กรณี 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ภาค 

การ 

เวนคืน 

ที่ดิน 

ที่ดิน 

สปก. 

ที่ดิน 

ราช 

พัสดุ 

ที่ดิน 

สาธารณ 

ประโยชน 

ที่ดิน 

เอกชน/ 

ชาวบาน/ 

ที่ดินมรดก 

ที่ 

ปาไม 
อื่นๆ 

จำนวน 

คำรอง 

อีสานตอนลาง ๒ ๑ ๖ ๖๓ ๔๓ ๑๘ ๖ ๑๔๒ 

ใตตอนบน ๒ ๑ ๔ ๑๙ ๓๒ ๔๐ ๓ ๑๐๑ 

เหนือตอนบน ๔ ๒ ๓ ๔ ๒๐ ๒๔ ๘ ๖๕ 

กรุงเทพมหานคร ๕  ๔ ๖ ๒๙  ๑๑ ๕๕ 

ตะวันออก ๑  ๖ ๑๕ ๑๑ ๑๓ ๓ ๔๙ 

กลาง ๔  ๘ ๑๑ ๒๓  ๒ ๔๘ 

ตะวันตก ๑  ๕ ๑๓ ๗ ๑๑ ๘ ๔๘ 

อีสานตอนบน ๑ ๒ ๖ ๑๒ ๑๘ ๔ ๑ ๔๔ 

เหนือตอนลาง ๑ ๑ ๕ ๕ ๘ ๖ ๒ ๒๘ 

ใตตอนลาง ๑   ๖ ๑๐ ๖ ๓ ๒๖ 

๓ ๑. จากคำรองเรยีนตอ กสม. ประมาณ ๓,๐๐๐ เรือ่ง ซึง่ กสม.ไดมอบหมายกระจายไปตามคณะอนกุรรมการฯ ชุด
ตางๆ โดยมีคณะอนุกรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชน ชุด ๑-๔ และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาเรื่องรอง
เรียนกอนป ๒๕๔๕  เปนหลัก ตอมาป ๒๕๔๖ เปนตนมา เริ่มตั้งคณะอนุกรรมการฯ เฉพาะประเด็น จึงมีการโอน
บางสวนจากคณะอนุกรรมการคุมครองฯ ชุด ๑-๔ และคณะอนุกรรมการฯ ป ๒๕๔๕ ไปที่คณะอนุกรรมการฯ 
เฉพาะประเด็นตามจุดหลักของคำรอง โดยในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและปา มอบหมายใหคณะอนุกรรมการ
สิทธิในการจัดการที่ดินและปา  

  สถิติที่แสดงในตารางนี้ หมายถึง เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับที่ดินและปา ที่คาบเกี่ยวในคณะอนุกรรมการฯ ชุด
อื่นๆ แตทุกคณะอนุกรรมการฯ ยังมีเรื่องรองเรียนประเด็นในกลุมหลักของแตละคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งมีสถิติ
มากกวาที่ไดแสดง ณ ที่นี้  

  ๒. ในชวงงานศกึษาวจิยัชดุนี ้ประมวลคำรองถงึวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๔๙ เทานัน้ ซึง่มจีำนวนเรือ่งรองเรยีน
ในคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา ทั้ง ๒ ชุด  จำนวน ๒๗๑ กรณี แตเมื่อประมวลเพิ่มเติมถึงวัน
ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ผานมาอีก ๑ ป มีคำรองที่ กสม.มอบหมายคณะอนุกรรมการฯ ที่ดินและปา ทั้ง ๒ ชุด 
เพิ่มขึ้น ๘๙ กรณี  จึงรวมเปน ๓๖๐ กรณี  

(Ò)  ∂‘µ‘°“√√âÕß‡√’¬π‡√◊ËÕß∑’Ë¥‘π·≈–ªÉ“ µàÕ§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ 
 ®”·π°µ“¡¿“§·≈–ª√–‡¿∑ªí≠À“ Û 





ภาคผนวก ๒ 
บทสรุปจาก : รายงานการศึกษา 

โครงการหมูบานปาไมแผนใหม 
คณะศึกษา : อัจฉรา รักยุติธรรม  บารมี ชัยรัตน  โยคินธ คำวงค วันชัย ฉออนศร 



“โครงการรวบรวมและสังเคราะหขอมูลปญหาและผลกระทบจากโครงการ หมูบานปาไมแผนใหม” จัด

ทำตามแผนงานของคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

โดยคณะศึกษาไดรวบรวมขอเท็จจริง และความคิดเห็น ของประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการ และคาดวา

จะมีการดำเนินโครงการหมูบานปาไมแผนใหม โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและตามมติคณะรัฐมนตร ี
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

วนัที ่๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๑๐ สิงหาคม 

๒๕๔๗ โดยผลการศึกษาพบวา ประชาชนในพื้นที่

จำนวนมากมีทัศนะในแงลบตอโครงการ เนื่องจาก 

ไมไดรบัทราบขอมลูจากเจาหนาทีอ่ยางรอบดานและ

ชัดเจน หวาดระแวงวาโครงการจะสรางปญหาตอ

การดำเนินชีวิต ไมเชื่อมั่นวาโครงการจะมีประโยชน

ตอการอนุรักษปา   

เนื้อหารายงานการศึกษา มีโดยสังเขป  ดังนี้ 

∫∑∑’Ë Ò ¿“æ√«¡‚§√ß°“√À¡Ÿà∫â“πªÉ“‰¡â·ºπ„À¡à   
ประกอบดวยขอมูล ๑. ที่มาของโครงการ 

๒. พืน้ทีเ่ปาหมาย ๓. หมูบานตนแบบ ๔. งบประมาณ

ดำเนินโครงการ ๕. หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

๖. ขั้นตอนการดำเนินงาน ๗. ความคืบหนาในการ

ดำเนนิโครงการ ๘. กฎหมายและนโยบายทีเ่กีย่วของ 

โครงการหมูบานปาไมแผนใหม มีชื่อเต็มวา 

“โครงการหมูบานปาไมแผนใหมตามแนวพระราชดำร ิ

เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา พระบรมราชินีนาถ” 

นำเสนอโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดลอม และไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลโดย

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และ

ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๗   

วัตถุประสงคของโครงการมี ๓ ประการ

สำคัญ ไดแก  

๑. บริหารจัดการปาไมตามแนวพระราชดำริ 

๒. หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรปาไม 

และฟนฟูสภาพปาไม 

๓. ใหประชาชนในพื้นที่รวมกันดูแล เฝาระวัง 

ปองกัน รักษาและใชประโยชนจากปาไมอยาง 

ยั่งยืน 

โครงการมีพื้นที่เปาหมาย ๑๐,๘๖๖ หมูบาน 

รวม ๗๐ จังหวัด ทั้งนี้หมูบานสวนใหญอยูใน หรือ

ติดเขตปาตามกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนเขต

ปาอนุรักษ ที่ยังมีความขัดแยงเรื่องการอางสิทธิ

เหนือพื้นที่ระหวางรัฐกับชาวบานมาแตเดิม ตาม

แผนงานจะเริ่มดำเนินงานตั้งแตปงบประมาณ 

๒๕๔๘-๒๕๕๑  โดยใชงบประมาณในการดำเนิน

โครงการทั้งสิ้น ๑,๕๑๐.๑๒ ลานบาท    

โครงการหมูบานปาไมแผนใหม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนผูเสนอ

โครงการ มีหนวยงานรับผิดชอบ ๓ กรมหลัก คือ 

๑) กรมอทุยานแหงชาตสิตัวปาและพนัธุพชื รบัผดิชอบ

หมูบานที่อยูติดเขตและในเขตอุทยานฯ และเขต

รักษาพันธุสัตวปาซึ่งมีจำนวน ๒,๓๔๘ หมูบานใน 

๖๓ จังหวัด ๒) กรมปาไม รับผิดชอบหมูบานที่อยู

ติดเขตและในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและพื้นที่

ปาตามมติคณะรัฐมนตรีจำนวน ๗,๖๐๐ หมูบานใน 

๖๗ จังหวัด ๓) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

รับผิดชอบหมูบานที่อยูติดเขตและในเขตปาชายเลน

ตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๙๑๘ หมูบานใน ๒๓ 

จังหวัด โดยการวางแผนขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

โดยมีหลักการการมีสวนรวมของประชาชน หนวย

งานรัฐ และเอกชน ในรูปพหุภาคี เพื่อใหเกิดการ 

บูรณาการการทำงานรวมกัน และมุงเนนการบริหาร

จัดการพื้นที่โดยชุมชนมีสวนรวม เพื่อยกระดับ

คณุภาพชวีติ สงเสรมิรบัรองสทิธทิีอ่ยูอาศยัและทีท่ำกนิ 

รวมทั้งแผนการติดตามประเมินผล 

จากการศึกษาขอมูลโครงการพบวา การ

ดำเนนิโครงการเกีย่วของกบัหนวยงานราชการหลาย

หนวยงาน ซึ่งมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบที่

แตกตางกนัไป อำนาจหนาทีข่องเจาหนาทีใ่นหนวยงาน

ตางๆ เหลานั้นยังเกี่ยวของกับกฎหมายและระเบียบ

ขอบังคับตางๆ ที่มีความซับซอน ผลการศึกษาจาก

แหลงขอมูลของหนวยงานราชการเอง ก็พบวายังมี

ความคลุมเครือและสับสนตอการทำความเขาใจ

สำหรับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง สำหรับ

ประชาชนในทองถิ่นผูซึ่งเปนเปาหมายและจะไดรับ

ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ  

 นอกจากหลักการกวางๆ ของโครงการที่

ปรากฏใน “คูมือหมูบานปาไมแผนใหม ตามแนว
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

พระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาพระบรม

ราชินีนาถ” (กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุ

พืช ๒๕๔๘) ซึ่งเปนแหลงขอมูลหลักของรายงานบท

นี้แลว ประชาชนในพื้นที่ตองการจะทราบแผนการ

ดำเนินงานอยางละเอียดในพื้นที่ของตน ตลอดจน

หนวยงาน และเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของ รวมถงึกฎหมาย

และระเบียบขอบังคับตางๆ ที่จะบังคับใชทั้งในระดับ

นโยบายและระดับพื้นที่ ซึ่งจะสงผลกระทบตอการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ การทำการผลิต และวิถีชีวิต

ของตนเอง แตก็ปรากฏวาหนวยงานและเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของ ไมเคยมีการเปดเผยขอมูลเหลานี้อยาง

เปนลายลักษณอักษร (ซึ่งอาจมีหรือไมมี) มีเพียง

การอธิบายปากเปลาถึงแผนการดำเนินงานกวางๆ 

และการประชาสัมพันธถึงเปาหมายในดานบวก หรือ

ผลสำเร็จของโครงการในดานบวก  ไมไดกลาวถงึผล

กระทบตอประชาชนในดานลบแตอยางใด การไมเปด

ขอมูลอยางชัดเจนและโปรงใสเปนที่มาที่ทำให

สาธารณชน เชน นักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน 

และประชาชนในพื้นที่เกิดความหวาดระแวง สงสัย 

และไมไววางใจ ซึ่งปรากฏเปนขาวตามสื่อสาธารณะ

วามีการวิพากษวิจารณโครงการอยางกวางขวาง 

ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งของความหวาดระแวงดังกลาว

เกิดมาจากบทเรียนจากโครงการรัฐหลายกรณีที่ผล

การดำเนินงานของหนวยงานรัฐนั้นไมเปนไปตาม

คำมั่นสัญญาที่เจาหนาที่รัฐไดเคยบอกไว  

อยางไรก็ตาม ในระหวางการทำการศึกษา

ขอมูลและจัดทำรายงานฉบับนี้ พบวาการดำเนิน

โครงการในระดับพื้นที่ไดเกิดการชะงักงัน เนื่องจาก 

ทางโครงการมิไดรับการจัดสรรงบประมาณในป 

พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๐ ขอมูลและเหตุการณตางๆ ที่

ปรากฏในรายงานฉบับนี้จึงเปนเพียงสถานการณที่

เกิดขึ้นในชวงเริ่มตนโครงการ คือในชวงป พ.ศ. 

๒๕๔๗-๒๕๔๘ และผลสืบเนื่องจากการดำเนิน

โครงการในชวงเวลาดังกลาว ขณะที่การดำเนินการ

ในระดับพื้นที่ลาสุดนั้นยังไมมีความคืบหนา   

 

 

เนื้อหาในบทนี้ นำเสนอขอมูลจากการศึกษา

ชุมชนกรณีตัวอยาง ซึ่งเปนหมูบาน เปาหมายของ

โครงการหมูบานปาไมแผนใหม โดยเลือกทำการ

ศึกษา ๓ หมูบาน ไดแก  

°√≥’∑’ËÀπ÷Ëß บานหวยปลาหลด หมูที่ ๘ 

ตำบลดานแมละเมา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก เปน

กรณีตัวอยางในพื้นที่ภาคเหนือ และเปนหมูบาน

นำรองของโครงการหมูบานปาไมแผนใหม ซึ่งหนวย

งานที่ผูรับผิดชอบโครงการไดประชาสัมพันธวาเปน

พื้นที่ที่โครงการฯ ดำเนินการแลวประสบความ

สำเร็จอยางดี แตปรากฏวาไดเกิดความขัดแยง

มากมายในระดับพื้นที่ ขณะเดียวกันยังมีขอมูลวา

ชุมชนแหงนี้สามารถจัดการทรัพยากรไดเปนอยาง

ดีมากอนหนาที่จะมีโครงการหมูบานปาไมแผนใหม  

 

°√≥’∑’Ë Õß บานหวยกลทา หมูที ่๖ ตำบล

ปากชอง อำเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ เปนกรณี

ตัวอยางในพื้นที่เขตติดตอภาคกลาง-ตะวันออกเฉียง

เหนือ เปนกรณีที่เกิดความขัดแยงรุนแรงระหวาง

ชาวบานกับเจาหนาที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง 

ทั้งที่เปนความขัดแยงเดิม และความขัดแยงที่เพิ่ม

ขึ้นมาภายหลังจากที่รัฐดำเนินโครงการหมูบานปา

ไมแผนใหม ชุมชนแหงนี้ไดริเริ่มจัดทำการแผนการ

จัดการทรัพยากรโดยองคกรชุมชน เพื่อเปนขอเสนอ

ตอสังคมวาชุมชนสามารถดูแลรักษาทรัพยากรได

โดยไมจำเปนตองมีโครงการหมูบานปาไมแผนใหม 

°√≥’∑’Ë “¡ บานทับทหาร หมู ๒๔ 

ต.ประสงค อำเภอทาชนะ จ.สุราษฎรธานี เปนกรณี

ตัวอยางจากพื้นที่ภาคใต ที่แมวาเจาหนาที่โครงการ

หมูบานปาไมแผนใหมจะยังไมไดดำเนินโครงการ

∫∑∑’Ë Ú ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß®“°°√≥’»÷°…“  
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

อยางเปนรูปธรรม แตชาวบานก็มีความหวาดระแวง

วาจะไดรับความเดือดรอนจากโครงการดังกลาว 

แมวาพื้นที่ปาในชุมชนแหงนี้จะถูกบุกรุกทำลาย

อยางมาก แตชาวบานก็เชื่อวาทางออกของการ

แกไขปญหานั้นไมจำเปนตองอาศัยโครงการหมูบาน

ปาไมแผนใหม 
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โครงการหมูบานปาไมแผนใหม ไดประกาศ

ดำเนินการโครงการตนแบบที่หมูบานหวยปลาหลด

เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๔๗ โดยถือวาเปน

หมูบานนำรองแหงแรกๆ ของโครงการฯ โดย เปน

ผลมาจากการมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่

อำเภอแมสอด ในชวงเวลาดงักลาว และเหน็วาชมุชน

มีความพรอม มีการจัดการปาไมที่มีประสิทธิภาพอยู

แลวซึ่งจะงายในการดำเนินงาน (กรุงเทพธุรกิจ ๕ 

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘) 

 

หมูบานหวยปลาหลด 

หมูบานหวยปลดหลดเปนชุมชนของกลุม

ชาติพันธุลาหู (มูเซอดำ) ซึ่งตั้งถิ่นฐานมานานกวา

รอยป ที่ตั้งของหมูบานอยูลึกเขาไปประมาณ ๗ 

กิโลเมตร ของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕ 

สายตาก-แมสอด  

ประชากรในชุมชนมีจำนวนทั้งสิ้น ๓๕๔ คน 

๑๒๒ หลังคาเรือน ชาวบานสวนใหญมีอาชีพ

เกษตรกรรม พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญคือขาวไร 

พืชผักผลไม การเลี้ยงสัตว และคาขายสินคาเกษตร

ที่ปลูกขึ้นเอง         

หมูบานหวยปลาหลด ถูกทางการประกาศ

เขตอุทยานแหงชาติตากสินมหาราชประกาศซอน

ทับพื้นที่ของชุมชนเมื่อป พ.ศ.๒๕๒๔ อุทยานฯ ตั้ง

อยูในทองที่ ๒ อำเภอ คือ อำเภอเมืองตาก และ

อำเภอแมสอด หางจากตัวอำเภอเมืองตากประมาณ 

๓๕ กิโลเมตร ซึ่งประกาศทับซอนปาสงวนแหงชาติ

ปาแมละเมา ตำบลพะวอ อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 
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ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๙๕๔ (พ.ศ.๒๕๒๔) เนื้อที่

ประมาณ ๗๙,๕๕๐ ไร และประกาศทับซอนปาสงวน

แหงชาติปาแมทอ-หวยตากฝงขวา ตำบลแมทอ 

อำเภอเมือง จังหวัดตาก ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 

๑๔๕ (พ.ศ.๒๕๐๙) เนื้อที่ประมาณ ๘๕,๗๐๐ ไร 

รวมเนื้อที่สองอำเภอ ๑๖๕,๒๕๐ ไร หรือ ๒๖๔.๔ 

ตารางกิโลเมตร ประกาศเปนพื้นที่อุทยานแหงชาติ

เพียง ๙๓,๑๒๕ ไร หรือ ๑๔๙ ตารางกิโลเมตร  

ผลจากการประกาศเขตอุทยานแหงชาติในป 

พ.ศ.๒๕๒๔ ผนวกกับนโยบายดานการรักษาความ

มั่นคงภายใน และการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเปน

นโยบายรัฐที่สงผลกระทบตอกลุมชาติพันธุตางๆ ใน

หลายพื้นที่ทั่วประเทศในชวงเวลาดังกลาว ไดทำให

หนวยงานรัฐมีแผนจะอพยพชุมชนออกจากพื้นที่ตั้ง

แตนั้นมา อยางไรก็ตาม ชาวบานหวยปลาหลดพบ

วาพื้นที่ที่ทางการเตรียมไวรองรับการอพยพชุมชน

นั้นเปนเขต “แมวแดง” ซึ่งเปนเครือขายของผูนำ

พรรคคอมมิวนิสตจากประเทศลาว๑ และเปนพื้นที่ที่

ยังมีการสูรบกันอยูระหวางรัฐบาลไทยกับกลุมพรรค

คอมมิวนิสต ชาวบานจึงยืนยันที่จะไมอพยพไปอยู  

แผนการอพยพเริ่มดำเนินการโดยการยาย

ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาที่ตั้งอยูในหมูบาน

หวยปลาหลดมาตั้งแตประมาณป พ.ศ.๒๕๑๓ ขณะ

ที่แผนการยายชาวบานเริ่มขึ้นในป พ.ศ.๒๕๒๖ โดย

มีหมูบานเปาหมายกลุมชาติพันธหลายแหงดวยกัน

ที่จะถูกยาย แตก็ไดมีพระธุดงคชวยชาวบานเจรจา

ตอรองกบัเจาหนาทีร่ฐั ขณะทีท่างศนูยสงเคราะห ชาว

เขาพยายามยืนยันกับเจาหนาที่รัฐวาไมมีที่ดินและ

งบประมาณรองรับการอพยพชุมชนเหลานี้ อยางไร

ก็ตาม นับจากนั้นเปนตนมาชุมชนเหลานี้ตางถูก

จำกัดการพัฒนามาโดยตลอด โดยไมไดรับงบ

ประมาณในการพัฒนาถนน สรางโรงเรียน และ

ประปาหมูบาน (หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ วันที่ ๕ 

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘) ขณะเดียวกัน การตอรองกับ

เจาหนาที่รัฐที่จะไมอพยพออกจากพื้นที่ และโดยคำ

แนะนำของพระธุดงคทำใหชาวบานหวยปลาหลด

ยอมปรับเปลี่ยนระบบการผลิตโดยเลิกการปลูกฝน 

และลดพื้นที่ทำการเกษตร ปลอยใหพื้นที่จำนวน

มากฟนฟูเปนปาขึ้นมา ตลอดจนมีการจัดการปา

อยางเปนระบบมากขึ้นในรูปแบบของปาชุมชนตั้งแต

ป พ.ศ.๒๕๒๗ เปนตนมา ตลอดจนเลิกปลูกพืชที่

ตองใชที่ดินมากๆ เชน ขาวโพด หันมาปลูกไม

ยืนตน เชน กาแฟ เนียง (มะตึงยาง) ไผ  ฯลฯ  

ประมาณป พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๑ ทางการมี

มาตรการควบคุมการใชที่ดินของชาวบานอยางเขม

งวดมากขึ้น โดยมีการปกปายระบุขอบเขตปาตนน้ำ 

ทั้งๆ ที่พื้นที่บางสวนเปนที่ดินทำกินของชาวบานมา

กอนในระบบการทำไรหมุนเวียน เจาหนาที่ปาไมมี

การแจงผานผูใหญบานวาไมอนุญาตใหชาวบาน

เขาไปทำไร ไปแผวถาง หรือถือครองพื้นที่เหลานั้น 

แตใหปลอยเปนปาธรรมชาติ หากพบชาวบาน

เขาไปทำกินในพื้นที่ดังกลาวเจาหนาที่จะจับกุมไม

วาจะเปนการถางไร เพาะปลูก ถอนหญา หรือเก็บ

เกี่ยวผลผลิตก็ตาม ในชวงที่ผานมามีชาวบาน ๑ 

ราย ทำไรหมุนเวียนแลวถูกเจาหนาที่ปาไมจับกุม 

ถูกจับ สถานะของหมูบานหวยปลาหลดจึงเปน

ชุมชนในเขตปาที่ถูกจำกัดการพัฒนาและถูกจำกัด

สิทธิในการเขาถึงทรัพยากรมาโดยตลอด 

 ในป พ.ศ.๒๕๔๓ มีเจาหนาที่ไดเขามารังวัด

สำรวจพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓๐ มิถุนายน 

พ.ศ.๒๕๔๑ โดยจะมีการรังวัดที่ทำกินและที่อยู

อาศัยของชาวบาน พระอาจารยเดนจึงแนะนำใหชาว

บานขอใหเจาหนาที่รังวัดขอบเขตชุมชนเปนลักษณะ

แปลงรวม ไมใชการวดัใหแตละปจเจกบคุคล มฉิะนัน้

แลวชุมชนจะไมมีปาใชสอยที่ชาวบานจะสามารถ

เขาไปเก็บหาผลผลิตจากปาได กระนั้นก็ตาม 

๑  พื้นที่ปาในเขตจังหวัดตากเปนแหลงที่หลบซอนตัวของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต ซึ่งมีการมอบตัวกับทางการเปน
ชุดสุดทายในป พ.ศ.๒๕๒๔  (สัมภาษณผูใหญบานหวยปลาหลด) 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

เจาหนาที่ไมยอมรังวัดในลักษณะแปลงรวม การ

พยายามรังวัดที่ดินรายแปลงใหแกปจเจกบุคคลนั้น 

ไดทำใหเกิดความขัดแยงระหวางชาวบานกันเอง 

เพราะที่ดินทำกินสวนใหญเปนที่ดินในระบบไร

หมุนเวียนที่มีการใชรวมกันโดยยึดหลักสิทธิการใช 

ไมใชสิทธิการเปนเจาของแลวครอบครองอยางเบ็ด

เสร็จเด็ดขาดเหมือนระบบกรรมสิทธิ์ นอกจากนั้น 

เจาหนาที่ยังไมยอมรังวัดที่ดินที่เปนไรเหลา พื้นที่วน

เกษตร รวมทั้งที่ดินที่มีความลาดชันเกิน ๓๕% ให

แกชาวบาน แมวาที่ดินเหลานั้นจะเปนพื้นที่ทำกิน

ของชาวบานมากอน  

 

การจัดการทรัพยากรของชุมชน 

กอนหนาที่จะมีโครงการหมูบานปาไมแผน

ใหม ชุมชนบานหวยปลาหลดไดรับการยอมรับวามี

แนวทางการจัดการปาที่ดีอยูแลว ชาวบานหวยปลา

หลดมีการจัดการปาในรูปแบบปาชุมชนมาตั้งแตป 

พ.ศ.๒๕๒๗ แลว ปาแหลงตนน้ำ ชาวบานจะดูแล

รักษาปาผืนนี้เปนอยางดี สวนปาใชสอย ชาวบานจะ

รูกันวาบริเวณใดที่จะตัดไมใชสอยได และไมใชเขตที่

ทำกินของเพื่อนบาน นอกจากนั้น ชุมชนยังมี

กิจกรรมตางๆ ในการดูแลรักษาปา เชน การทำแนว

กันไฟ และการดับไฟปา เปนตน ดวยการดูแลเชนนี้

ทำใหปาที่เปนแหลงตนน้ำลำธารนั้นยังหลงเหลืออยู

มากกวา ๙๐% ของพื้นที่ (สัมภาษณผูใหญบาน และ

ขอมูลจาก  www.chumchonthai.or.th)  

 

การดำเนินโครงการหมูบานปาไมแผน

ใหมกรณีหมูบานหวยปลาหลด 

หมูบานหวยปลาหลดถูกประกาศใหเปน

หมูบานเปาหมายของโครงการหมูบานปาไมแผน

ใหม เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๔๗ ขอมูลจากการ

เผยแพรโครงการหมูบานปาไมแผนใหม กรณีบาน

หวยปลาหลด ในเว็บไซตของกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช (www.dnp.go.th) ระบุวา 

เปาหมายของโครงการฯ ตอพื้นที่หวยปลาหลดมี ๓ 

ดานดวยกัน  

หนึ่ง ดานเศรษฐกิจ โครงการฯ จะเพิ่มรายได

เฉลี่ยตอครอบครัวใหไดเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท/ป 

จากเดิม ชาวบานมีรายไดเฉลี่ย ๒๑,๕๐๐ บาท/ครัว

เรือน/ป 

สอง ดานสังคม โครงการฯ จะลดอัตราการ

เพิ่มประชากรในชุมชนใหไดในอัตรา ๐.๕ % พัฒนา

ใหเปนหมูบานปลอดจากขยะและสารพิษ และทำให

ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น มีความเจ็บปวยนอยลง จน

กระทั่งไดรับการยกยองใหเปนหมูบานที่สะอาด ถูก

สุขลักษณะระดับประเทศ 

สาม ดานสิง่แวดลอม โครงการฯ มุงจะอนรุกัษ

พื้นที่บริเวณหมูบานและใกลเคียงไมใหถูกบุกรุก

ทำลาย ใหสภาพปามีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น และ

การเกิดไฟปาลดลง ๘๐% และมีสถิติการทำผิด

กฎหมายปาไมลดลง ๘๐% 

ตามขอมูลจากการเผยแพรของโครงการฯ

ระบุวากิจกรรมที่ดำเนินการไปแลว ไดแก การ

สำรวจขอมูลเบื้องตน ทางดานสภาพพื้นที่ ขอมูล

ดานประชากร เศรษฐกิจ สังคม การใชประโยชน

ที่ดินและดานอื่นๆ และการสรางฝายน้ำลนบริเวณ

ลุมน้ำหวยปลาหลด แตตามความเขาใจของชาวบาน 

(จากการสัมภาษณ) โดยสวนใหญการดำเนิน

โครงการจะเนนไปที่กิจกรรมการเปดตัวโครงการใน

วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งมีตัวแทนสวน

ราชการตางๆ เขารวมอยางมากมาย โดยกอนหนา

วันเปดโครงการดังกลาว ตั้งแตวันที่ ๒๕ กันยายน - 

๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗ มีเจาหนาที่ปาไมจำนวน

มาก เขามารังวัด สำรวจพื้นที่หมูบาน ใหชาวบาน

บูรณะหมูบาน ปรับภูมิทัศนหมูบาน เก็บขยะ สราง

ฝายแมว ติดปายตางๆ เจาหนาที่อางวาหากหมูบาน

แหงนี้เขารวมโครงการหมูบานปาไมฯ จะทำให

หมูบานไดรับการพัฒนา มีหมอ สถานีอนามัย มี

ประปา มีระบบการจัดการขยะ  
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

ความคิดเห็นของชาวบานตอโครงการ 

โดยสวนใหญแลวชาวบานหวยปลาหลด เห็น

ดวยกับเปาหมายของโครงการหมูบานปาไมแผน

ใหม แตชาวบานไมสามารถยอมรับแนวทางการ

ดำเนินโครงการของโครงการหมูบานปาไมแผนใหม 

และไมอยากใหดำเนินการในชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ 

เนื่องจากเหตุผลหลายประการ  ดังตอไปนี้ 

๑. ชาวบานไมไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ

โครงการ 

หมูบานหวยปลาหลด ถกูประกาศเปนหมูบาน

ตนแบบของโครงการหมูบานปาไมแผนใหมมาตั้งแต

เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ผานมา แตเมื่อผานไป

สิบเดือนกวาแลว ปรากฏวาชาวบานไดใหสัมภาษณ

แกผูสื่อขาววาชาวบานรับทราบขอมูลรายละเอียด

เกี่ยวกับโครงการนอยมาก สวนใหญยังไมรูวา

หมูบานปาไมแผนใหมคืออะไร มีวัตถุประสงค

อยางไร ชุมชนจะไดและเสียอะไรจากโครงการนี้ คง

มีแตชวงเริ่มโครงการใหมๆ เทานั้น หลังการเปดตัว

โครงการ ระบวุาชาวบานไดรบัแจกกลากาแฟอาราบกิา 

ประมาณ ๕๐ ตน จากนั้นก็ไมไดรับความชวยเหลือ 

ใดๆ จากเจาหนาที่รัฐอีก   

๒. ปญหาเรื่องการรังวัดแนวเขตและการ

จำกัดพื้นที่ทำกิน 

ชาวบานหวยปลาหลดเห็นดวยที่จะใหมีการ

จำแนกแยกแยะที่ทำกินของชุมชน และพื้นที่ปาของ

รัฐออกจากกัน ความพยายามในการรังวัด กำหนด

ขอบเขตการใชที่ดินของชาวบานนั้นมีมาอยางนอย

ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๓ แตในกระบวนการรังวัด 

ดังกลาวก็ไดทำใหเกิดปญหา เพราะเจาหนาที่ไม

ยอมรับสิทธิของชาวบานในพื้นที่ไรเหลาในระบบไร

หมุนเวียน ไมรังวัดที่ทำกินในระบบวนเกษตร แต

เจาหนาที่จะยอมรับเพียงพื้นที่ที่มีการปลูกพืชผัก 

ซึ่งตองถางพื้นที่ใหเตียนโลงเทานั้น และไมรังวัด

ที่ดินที่มีความลาดชันเกิน ๓๕ องศา นอกจากนั้น 

กระบวนการรังวัดยังทำใหเกิดความขัดแยงระหวาง

ชาวบานดวยกันเอง เพราะระบบการรังวัดที่ดินให

แกรายบุคคลนั้นขัดแยงกับระบบสิทธิการใชที่ 

ชาวบานยึดถือปฏิบัติกันมาตามจารีตประเพณี 

นอกจากนั้น เจาหนาที่ก็ไมไดใหชาวบานไดมีสวน

รวมอยางทั่วถึง ทำใหเกิดความขัดแยงระหวางชาว

บานกันเองดวย     

๓. รักษาปา คุณภาพชีวิตดีไดโดยไมตองมี

โครงการหมูบานปาไมแผนใหม  

ชาวบานหวยปลาหลดเห็นดวยอยางยิ่งกับ

การอนรุกัษปา แตโดยสวนใหญเหน็วาชมุชนสามารถ

ชวยรัฐอนุรักษปาไดอยางยั่งยืนโดยไมจำเปนตอง

ดำเนินโครงการหมูบานปาไมแผนใหม นายอะซึผะ 

มูเซอดำ อาสาพัฒนา กลาววา “การที่เราจะรักษาปา

หรือการอยูกับปาอยางยั่งยืนนั้น หมูบานปาไมแผน

ใหมจะมีหรือไมมีชาวบานเขาก็ทำกันมาตั้งแตไหน

แตไรแลว และทำไดอยางดีเสียดวย วิถีชีวิตของเรา

เราจะรักษาไวใหชนรุนหลังไดสืบทอดตอๆ กัน

ตลอดไป”  

๔. ไมมกีารสงเสรมิอาชพีตามแผนของโครงการฯ 

จากการสัมภาษณชาวบานหลายคนในพื้นที่

พบวา โครงการหมูบานปาไมแผนใหม ทั้งกอนและ

หลังการจัดงานเปดตัวโครงการฯ ไมไดใหความชวย

เหลือหรือสงเสริมอาชีพแกชาวบานตามแผนของ

โครงการแตอยางใด นอกจากการแจกกลากาแฟ 

อาราบิกาใหชาวบาน ซึ่งบางรายก็ไดรับมา ๕๐ กลา 

แตชาวบานจำนวนมากกไ็มไดรบัมาปลกู นายอะซผึะ 

มูเซอดำ อาสาพัฒนาชุมชน ใหขอมูลวา หลังจากที่

เจาหนาที่โครงการฯ จำกัดควบคุมการใชที่ดินของ

ชาวบานแลว มีการสัญญาวาจะหาอาชีพใหทำ แตก็

ไมมีการดำเนินการแตอยางใด นอกจากจะไมไดให

ความชวยเหลือแลว ในทางตรงกันขาม ชาวบานยัง

ถกูขดัขวางการประกอบอาชพี ทีเ่จาหนาทีป่าไมคดิวา

เปนอาชพีทีไ่มเหมาะสมและจะสงผลตอการทำลายปา 

เชน การเพาะปลูกในพื้นที่ที่เจาหนาที่ตองการกันไว

เปนเขตปา หรอืการเกบ็หาของปา เชน ดอกกลวยไม  

หนอไม เปนตน 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

บานหวยกลทา (คุมที่ ๑๓) เปนคุมบานยอย

ของบานวังยาว หมูที่ ๖ ตำบลปากชอง  อำเภอ

หลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งอยูหางกันออกไป

ประมาณ ๕ กิโลเมตร ชุมชนแหงนี้ตั้งถิ่นฐานมา 

ตั้งแตกอนป พ.ศ.๒๔๘๐ ผูที่มาตั้งถิ่นฐานเปนครั้ง

แรกคือนายเพ็ง คำพิมพ ซึ่งอพยพครอบครัวมาจาก

บานติ้ว อำเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณแตเมื่อ

นายเพ็งมาทำกินในพื้นที่บริเวณนี้ไดเพียง ๓ ปก็ลม

ปวย จึงนำครอบครัวกลับไปบานติ้วกอนที่จะเสีย

ชีวิต ตอมาในชวงป พ.ศ.๒๔๙๐-๒๔๙๙  นายทา

บุตรชายคนที่สองของนายเพ็ง ไดกลับเขามาบุกเบิก

ทำกินในที่ดินเดิมของบิดาในบริเวณบานหวยกลทา 

และไดมีผูเขามาบุกเบิกจับจองพื้นที่ทำกิน และที่อยู

อาศัย และมีการตั้งเปนชุมชนถาวรนับตั้งแตนั้นมา  

 

ลักษณะทางภูมิศาสตร 

บานหวยกลทาเปนชุมชนที่รายลอมดวย

ทรัพยากรปาไม โดยสวนใหญติดกับเขตปาตาม

กฎหมาย ป พ.ศ.๒๕๒๔ กรมปาไมไดประกาศเปน

เขตปาสงวนแหงชาติลุมน้ำปาสักฝงซาย เนื้อที่ 

๑๔๗,๐๐๐ ไร ตอมาไดมีการประกาศใหปาสงวน

แหงชาติปาลุมน้ำปาสักฝงซาย เปนเขตรักษาพันธุ

สัตวปาภูผาแดง ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒  ซึ่งกำหนดบริเวณที่ดินปา

ลุมน้ำปาสักฝงซาย ในทองที่ตำบลทาอิบุญ ตำบล

หวยไร ตำบลปากชอง ตำบลบานกลาง และตำบล

ชางตะลูด อำเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ เนื้อที่

ประมาณ ๑๔๖,๘๔๕ ไร หรือ  ๒๓๔.๙๕ ตาราง

กิโลเมตร มีอาเขตติดพื้นที่ปาคือ ทิศเหนือ ติดตอ 

อุทยานแหงชาติน้ำหนาว ทิศใต ติดตออุทยานแหง

ชาติตาดหมอก ทิศตะวันออก ติดตออุทยานแหง

ชาติน้ำหนาว ทิศตะวันตก ติดตอปาสงวนแหงชาติ

ปาลุมน้ำปาสักฝงซาย  

จากการสำรวจโดยกรมปาไมตามคณะรฐัมนตรี

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ พบวา ชาวบาน 

หวยกลทาถือครองที่ดิน ๘๒ แปลง เนื้อประมาณ  

๓๐๑.๒๖  ไร จำแนกไดดังนี้ 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

๑. ผูที่อาศัยอยูในเขตรักษาพันธุสัตวปา 

ภูผาแดง จำนวน ๒๗ ราย จำนวนที่ดิน ๔๒ แปลง 

เนื้อที่ ๑๑๙.๙๗ ไร 

๒. ผูที่อาศัยอยูนอกเขตรักษาพันธุสัตวปา

ภูผาแดง จำนวน ๓๘ ราย จำนวนที่ดิน ๔๐ แปลง 

เนื้อที่ ๑๘๑.๒๘ ไร 

 

ลักษณะทางดานสังคม 

ปจจุบัน บานหวยกลทามีประชากร  ๒๖ ครัว

เรอืน มปีระชากรรวม ๑๑๐ คน ประชากรเกอืบครึง่หนึง่

อยูในวัยแรงงาน สวนอีกครึ่งหนึ่งเปนประชากรในวัย

ศึกษาเลาเรียน ชาวบานหวยกลทาอพยพมาจาก

หลายพื้นที่ หลายตำบลในอำเภอหลมสัก และ

จังหวัดตางๆ เชน สุโขทัย ขอนแกน นครราชสีมา   

ลักษณะการประกอบอาชีพของชาวบานแบง

ออกเปน ๓ ลักษณะ ไดแก หนึ่ง การเก็บหาของปา

เพื่อยังชีพ แลกเปลี่ยนและขายกับชุมชนภายนอก 

สอง การทำเกษตร ไดแก การปลูกขาวไร ปลูกไม

ผล ไมยืนตน และสาม การรับจางภายนอก เชน 

รับจางหักขาวโพด ดำนา ขับรถรับจาง รับจางใน

เมือง เปนตน 

 

แนวทางการจัดการทรัพยากรของชุมชน 

ชาวบานหวยกลทาไดดำเนินการจัดทำ

โครงการนำรองการจดัการทีด่นิและทรพัยากรธรรมชาต ิ

อยางยั่งยืนโดยองคกรชุมชน พรอมกับการสำรวจ 

รังวัดพื้นที่ เพื่อจำแนกเขตการใชประโยชนที่ดิน 

โดยจำแนกพืน้ทีเ่ปนทีอ่ยูอาศยั ทีด่นิทำกนิ และพืน้ที่

ปาชุมชน พรอมกันนี้ยังไดกำหนดกติกา ขอตกลง 

และจัดกลไกการบริหารจัดการปาชุมชนโดยให

สมาชิกทุกครอบครัวมีสวนรวมเปนคณะกรรมการ 

และมีนักพัฒนาเอกชนซึ่งทำงานใกลชิดกับชุมชนมา

โดยตลอดมบีทบาทเปนทีป่รกึษา ในสวนของแผนการ

จดัการปาชมุชนนัน้ มทีัง้แผนการพฒันาความเขมแขง็

ขององคกรชมุชน การเสรมิสรางความรวมมือระหวาง

องคกรชาวบาน หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

แผนการศึกษาและพัฒนาระบบขอมูล องคความรู

ของชมุชนในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ ตลอดจน

แผนการติดตามประเมินผลการจัดการทรัพยากร ซึ่ง

จะเปดโอกาสใหองคกรภาครฐัและเอกชนภายนอกได

มีสวนรวมในการตรวจสอบ และติดตามประเมินผล

การจัดการปาของชาวบาน  

 

โครงการหมูบานปาไมแผนใหมกับการ

ละเมิดสิทธิชาวบาน 

การคัดคานโครงการหมูบานปาไม ไดทำให

เกิดปญหาตอกระบวนการแกไขปญหาเขตรักษา

พันธุสัตวปาซอนทับพื้นที่ชุมชนที่เคยมีมาแตเดิมซึ่ง

เปนกลไกรวมสองฝาย เนือ่งจากกระบวนการดงักลาว

ไมสามารถดำเนินตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ อีก

ทั้งเจาหนาที่ยังไดขมขู คุกคาม และจับกุมดำเนินคดี

ชาวบานมาโดยตลอด ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๑) การจับกุมดำเนินคดีชาวบาน นับตั้งแต

เดอืนมถินุายน ๒๕๔๘ เปนตนมา ชาวบานหวยกลทา

ถูกจับกุมดำเนินคดีในขอหาที่เกี่ยวของกับปา ทั้งสิ้น 

๒๓ ราย จำนวน ๖ คดี ผูถูกจับกุมรวมทั้งเด็กและ 

ผูหญิง  

๒) การลิดรอนและจำกัดสิทธิชุมชน ชาวบาน

ไดวางแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินปาไมโดย

องคกรชุมชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

และการดำเนินการของชาวบานไดถูกเจาหนาที่รัฐ

ขัดขวาง กลาวคือ ในชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๔๘ เปนตนมา ชาวบานไดดำเนินการสำรวจ

รังวัดโดยการใชเครื่องมือจีพีเอส (GPS) เพื่อจำแนก

พื้นที่การใชประโยชนเปนที่อยูอาศัย ที่ดินทำกิน 

และปาชุมชน พรอมทั้งติดปายปาชุมชนในบริเวณที่

กำหนดเขตเปนพื้นที่ปาชุมชน ตอมาชวงเดือน

ตุลาคม ๒๕๔๘ เจาหนาที่เขตรักษาพันธุสัตวปาได

ทำลายปายปาชุมชนของชาวบานจำนวนมากกวา 

๒๐๐ แผน นอกจากนี ้ยงัมกีารขมขู คกุคามชาวบาน

ที่เขาทำประโยชนในพื้นที่ทำกินเดิมของตนเองมา

โดยตลอด 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

๓) การขมขู กลั่นแกลง และยุยงใหเกิดความ

แตกแยกภายในชุมชนและระหวางหมูบานใกลเคียง 

เจาหนาที่กลาวหาวาชาวบานถูกกลุมบุคคลภายใน

องคกรประชาธปิไตยและเอน็จโีอ ชกัจงูเพือ่สรางความ

วุนวายในบานเมือง ในขณะเดียวกันก็เขาไปยุแหย

ใหชาวบานแตกแยก แบงเปนพรรคเปนฝาย จน

กระทั่งชาวบานเกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน 

๔) ผลกระทบทางดานเศรษฐกจิของครอบครวั

และชุมชน ตั้งแตเกิดปญหาความขัดแยงในป พ.ศ. 

๒๕๔๘ เปนตนมา แกนนำชาวบานหลายคนมีภาระ

ทีต่องตดิตามการแกไขปญหา และดำเนนิการเกีย่วกบั

คดีความที่ถูกเจาหนาที่ฟองรอง ทำใหเสียคาใชจาย

ในการเดนิทางเพือ่ตดิตามความคบืหนาและเสยีเวลา

ในการทำมาหากนิ จนกระทัง่สงผลกระทบอยางรนุแรง

ตอภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและชุมชน  

  

ขอคิดเห็นของชาวบานตอโครงการ

หมูบานปาไม 

จากการประชาคมหมูบาน และการปรึกษา

หารือกันอยางไมเปนทางการหลายครั้ง ชาวบาน

หวยกลทามีมติชัดเจนที่จะไมยอมรับโครงการ

หมูบานปาไมแผนใหม และไดมีการเคลื่อนไหวเพื่อ

คัดคานโครงการมาโดยตลอด พรอมกันนั้นชาวบาน

ไดเสนอแนวทางในการจัดการทรัพยากรโดยองคกร

ชุมชน ในรูปแบบของ “โครงการนำรองการจัดการ

ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนโดยองคกร

ชุมชน” ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๘ เปนตนมา  

เหตุผลสำคัญในการคัดคานโครงการหมูบาน

ปาไมแผนใหม ของสมาชิกในชุมชนบานหวยกลทา 

สามารถแบงได  ๒ ระดับ คือ  

๑) การปฏบิตักิารในพืน้ทีข่องเจาหนาทีป่าไม  

ชาวบานเห็นวาเจาหนาที่มุงเนนการปองกันปราบ

ปรามอยางเขมงวด ขาดความยืดหยุน ประนี-

ประนอม มีการเลือกปฏิบัติระหวางชาวบานที่ไมเห็น

ดวยกับชาวบานที่เปนเครือญาติของเจาหนาที่  

 

ชาวบานเห็นบทเรียนจากการอพยพชาวบาน

หวยหวาย ตำบลปากชอง อำเภอหลมสัก จังหวัด

เพชรบูรณ ออกจากเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง 

ในชวงพ.ศ.๒๕๔๐– ๒๕๔๕ กรณกีารอพยพชาวบาน

หวยหวายนั้นเจาหนาที่รัฐไมไดจัดพื้นที่รองรับการ

อพยพใหแกชาวบาน แมวาในชวงแรก เจาหนาที่รัฐ

จะอนุญาตใหชาวบานเขาไปทำกินในพื้นที่เดิม แต

ไมนานเจาหนาที่ก็ปลูกปาทับพื้นที่ทำกินของชาว

บานจนกระทั่งชาวบานไมสามารถเขาไปทำกินใน

พื้นที่อีกตอไป   

ประกอบกับทาทีของเจาหนาที่ในการแกไข

ปญหาตามคำสั่งของผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณที่

ไมเคยยอมรับความคิดเห็นของชาวบาน รวมทั้งยัง

ขมขู คุกคามมาโดยตลอด ทำใหชาวบานไมมีความ

เชื่อมั่นตอโครงการหมูบานปาไม นอกจากนี้ ในการ

ดำเนินงานโครงการหมูบานปาไม เจาหนาที่ก็ไมเคย

ปรึกษาหารือชาวบาน เพียงแตชี้แจงโครงการและ

พยายามทำใหชาวบานยอมรับเทานั้น  

๒) แนวทางการดำเนินโครงการ หลักการ

สำคัญของโครงการหมูบานปาไมแผนใหมที่ชาวบาน

ไมสามารถยอมรับไดคือการใชมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 

๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๑ เปนแนวทางในการ

พิสูจนสิทธิชุมชนในเขตปา เพราะเปนกระบวนการ

พิสูจนสิทธิที่ปราศจากการมีสวนรวมของชุมชน โดย

เฉพาะอยางยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการ

แกไขปญหาตามคำสั่งผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนผล

มาจากการเจรจาระหวางชาวบานกับเจาหนาที่รัฐที่

เคยมีมากอนหนานี้ 

 

ขอเสนอของชุมชนตอโครงการหมูบาน

ปาไมแผนใหม 

๑. ขอเสนอเพื่อแกไขปญหากรณีการ

ประกาศเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดงทับที่ดิน

ทำกินและที่อยูอาศัย 
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๑) ใหมีการแตงตั้งคณะทำงานตรวจสอบขอเท็จ-

จริงกรณีการประกาศเขตรักษาพันธุสัตวปา

ภูผาแดงทับที่ดินทำกิน และที่อยูอาศัยของ

ราษฎร และการอพยพราษฎรบานหวยหวาย 

๒) ใหยุติการจับกุมขมขู คุกคามราษฎรที่อาศัย 

ทำกินในพื้นที่ทำกินเดิม 

๓) จากนั้นใหดำเนินการปรับปรุงแนวเขตรักษา-

พันธุสัตวปาภูผาแดง และดำเนินการใหสิทธิ

ที่มั่นคงแกราษฎรที่ถือครองทำประโยชนใน

พื้นที่ สวนกรณีชาวบานหวยหวายที่ถูก

อพยพใหรัฐดำเนินการชวยเหลือแกราษฎร

ตามความเหมาะสมทีค่ณะทำงานไดตรวจสอบ

ความเสียหาย หากไมสามารถดำเนินการได

ใหคืนที่ดินแกราษฎรถือครองทำประโยชน

ตอไป 

๔) ใหรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร

ปาไม ในรูปแบบปาชุมชน 

 

๒. ขอเสนอตอแนวทางการดำเนนิโครงการ

หมูบานปาไมแผนใหม 

๑) ยกเลิกการดำเนินการโครงการหมูบานปาไม

แผนใหม ในพื้นที่บานหวยกลทาโดยเด็ดขาด 

๒) ใหรัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุน

โครงการนำรองการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

อยางยั่งยืนโดยองคกรชุมชน ตามที่ชาวบาน

หวยกลทาไดนำเสนอ 
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กลุมบานทับทหาร เปนกลุมบานยอยของ

บานธารน้ำใจ หมูที่ ๒๔ ตำบลประสงค อำเภอ

ทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี มีประชากร ๒๙๐ ครัว

เรือน ประชากรทั้งสิ้น ๑,๑๖๘ คน เดิมทีบานธาร

น้ำใจอยูในเขตปกครองของบานทาใหม หมูที่ ๑๗ 

ตำบลประสงค อำเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๐ ไดแยกตัวออกมาเปนหมูบาน

ใหม คือ หมูที่ ๒๔ ตำบลประสงค  

ลักษณะทางภูมิศาสตร 

ชุมชนนี้มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๔,๐๐๐ ไร สภาพ

พื้นที่โดยสวนใหญเปนที่ราบเนินเขาสูงสลับซับซอน 

มีภูเขาสูง อยูในเขตเทือกเขาภูเก็ต ซึ่งเปนปาพื้นที่

ตนน้ำสายของคลองไชยา มีลำหวยสายหลัก ๒ สาย

ไหลผานชมุชนบานธารนำ้ใจ ไดแก ลำหวยปากหมาก

และลำหวยซอยน้ำตก ซึ่งไหลมาจากพื้นที่ปาตนน้ำ

แกงกรุง มาบรรจบกันที่สามแยกบานทาดี ตำบล
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ประสงค อำเภอทาชนะ ไหลผานตำบลประสงค  

ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา และไหลลงสูคลอง

ไชยา กอนที่จะลงสูอาวบานดอน บริเวณอำเภอ

ไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

เขตปาตามกฎหมาย 

ในเขตกลุมบานทับทหาร มีการประกาศเขต

ปาของรัฐซอนทับที่ดินทำกินของชุมชน จำนวน ๓ 

ปา ไดแก ปาสงวนแหงชาติปาทาชนะ ประกาศเมื่อ

วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๙ ตอมาวันที่ ๒๗ 

พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๔ รัฐบาลไดประกาศเขต

อุทยานแหงชาติแกงกรุงครอบคลุมพื้นที่ปา ใน

อำเภอไชยา อำเภอทาชนะ อำเภอทาฉาง และกิ่ง

อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี แตแนวเขตของ

อุทยานแหงชาติแกงกรุงบางสวนซอนทับที่ดินทำกิน

ของชาวบานในพื้นที่บานธารน้ำใจ 

 

ลักษณะทางสังคม 

ชุมชนบานทับทหาร เปนชุมชนใหมที่ตั้ง

ถิ่นฐานในพื้นที่บริเวณนี้ประมาณป พ.ศ.๒๕๒๐ - 

๒๕๓๐ เปนผลสืบเนื่องมาจากการสัมปทานทำไมที่

มีการเปดพื้นที่ปา ทำใหชาวบานเขาไปแผวถาง

ที่ดินทำกินไดงาย ประกอบกับนโยบายดานอื่น ๆ 

ของรัฐที่สงใหชาวบานเขาไปจับจองพื้นที่ปาเพื่อทำ

กิน เชน นโยบายการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต 

ซึ่งรัฐไดสงเสริมใหชาวบานเขาไปจับจองพื้นที่ปา

โดยมีเปาหมายเพื่อทำลายที่หลบซอนของผูกอการ

รายและไดรับการจัดสรรที่ดินคนละ ๒๕ ไรตอ

ครอบครัว การลมสลายของชุมชนชาวนา ชาวไร ทั้ง

ในลุมน้ำปากพนังและในภาคอีสาน ทำใหเกษตรกร

อพยพแสวงหาที่ดินทำกินแหงใหมในเขตปา และ

การสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจของรัฐที่เปนแรง

ผลักดันใหชาวบานบุกเบิกปาเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ

มากขึ้น  

การประกอบอาชีพของคนในชวงแรกๆ ที่เขา

มาอยู บางสวนจะเปนลูกจางบริษัททำไม และหา

ของปาขาย เชน หวาย น้ำสะตอปา เหรียง เนียง น้ำ

ผึ้ง หวาย ฯลฯ ในขณะเดียวกันก็แผวถางปาเพื่อ

ทำการเพาะปลูก ปาจึงมีบทบาทสำคัญในการเปน

แหลงอาหาร แหลงยาสมุนไพร และเปนแหลงรายได

ของคนในชุมชนเปาหมายหลักที่นำเอาผลผลิตจาก

ปา มาแลกเปนเงินเพื่อซื้อสินคาอุปโภค-บริโภค และ

เปนเงินทุนในการทำการเกษตร 

หลังจากป ๒๕๓๒ เปนตนมาระบบเศรษฐกิจ

ในชุมชนบานธารน้ำใจ เริ่มเปลี่ยนแปลงจากการ

พึ่งพาปาในการยังชีพ มาเปนการพึ่งพาผลผลิต

ทางการเกษตร อยางเชน กาแฟ ยางพารา และสวน

ผลไม สงผลใหความบทบาทความสัมพันธของคนใน

ชุมชนเปลี่ยนไป จากในแงการยังชีพมาเปนการหา

รายได โดยยางพาราเปนพืชที่ปลูกกันมากที่สุดใน

หมูบานทบัทหาร มผีูทีท่ำสวนยางพาราถงึรอยละ ๗๐ 

ของจำนวนสมาชกิทัง้หมด โดยเริม่จากการปลกูแซม

ลงไปในสวนกาแฟ เมือ่ตนยางเจรญิเตบิโตเตม็ทีก่โ็คน

ตนกาแฟทิ้ง แตก็ยังมีกลุมคนอีกกลุมหนึ่งในชุมชน

ที่ยังคงหาของปามาเปนรายไดเสริมเลี้ยงดูครอบครัว 

 

ที่ดิน และการทำมาหากินของชาวบาน 

ปจจุบันชาวบานในหมูบานทับทหารถือครอง

ที่ดินเฉลี่ยสูงสุดประมาณ ๘๐ ไร ต่ำสุด ๒๕ ไร 

ที่ดินบางสวนไดรับเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.๔-๐๑ ไปบาง

แลว แตสวนใหญยังไมมีเอกสารสิทธิ ดังนั้น โดย

กฎหมายแลวพื้นที่สวนใหญในชุมชนบานทับทหาร

เปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและเขตอุทยานแหงชาติ

แกงกรุง และดูราวกับวาชาวบานเปนผูที่อาศัยอยูใน

เขตปาอยางผิดกฎหมาย 

 

การจัดการทรัพยากรของชุมชน 

ในอดีตพื้นที่บานธารน้ำใจอยู ในเขตการ

เคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย 

ทำใหทางพรรคคอมมิวนิสตไดเขามามีบทบาทใน

การจัดระบบการปกครอง และการจัดการทรัพยากร

ชุมชน ยังไดมีการแบงพื้นที่ออกเปนสามสวน คือ 
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พื้นที่ทำกิน พื้นที่ปาใชสอย และพื้นที่ปาอนุรักษ 

หามมิใหมีการตัดไมทำลายปา และมีคณะกรรมการ

คอยดูแลมิใหมีการตัดไมทำลายปาในพื้นที่ปาที่กัน

ไวเปนปาอนุรักษ รวมทั้งการมีกติกาในจัดการดูแล

การใชประโยชนและรักษาปา  

ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรปาไมใน

บานธารน้ำใจเริ่มลดลง เนื่องจากมีการบุกรุกทำลาย

ปาเพิ่มมากขึ้น มีการลักลอบตัดไมเพื่อการคาจาก

คนภายในและภายนอกชุมชนเพื่อผลประโยชนทาง

ดานการคา มีการบุกรุกเปลี่ยนพื้นที่ปาเปนพื้นที่

เกษตรกรรมมากขึ้น มีชาวบานและกลุมคนภายนอก

ชุมชนไดบุกรุกขยายพื้นที่ทำกินเขาไปในเขตปาเพื่อ

ปลูกยางพาราและกวานซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไร  

สถานการณการลักลอบตัดไมทำลายปาใน

เขตอุทยานแหงชาติแกงกรุง และพื้นที่ปาใกลเคียง 

นอกจากจะเปนผลมาจากการลักลอบตัดไมดังกลาว

แลว เมื่อเร็วๆ นี้มีกระแสขาววาจะมีการตัดถนนสาย

สุราษฎรธานี - ระนอง ไดสงผลใหราคาที่ดินในเขต

อำเภอไชยา อำเภอทาชนะ และกิ่งอำเภอวิภาวดีมี

ราคาสงูขึน้อยางรวดเรว็ และทำใหมกีารบกุรกุทำลาย

ปาเพื่อจับจองที่ดินเพื่อเก็งกำไรกันมากขึ้นทั้งโดย

คนภายในและภายนอกชุมชน จากการสำรวจของ

ฝายวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร พบวามีการบุกรุก

พื้นที่ปาอุทยานแกงกรุงในสถานภาพที่รุนแรง ๓ จุด  

รวมทั้งในบริเวณปาของชุมชนบานทับทหาร   

เนื่องจากชุมชนบานทับทหารเปนชุมชนที่

มีอายุไมนานนัก และสมาชิกในชุมชนตางอพยพมา

จากหลายที่หลายทาง ไมไดมีความสัมพันธในเชิง

เครือญาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรมรวมกันอยาง

เหนียวแนนมากนัก ในสถานการณความซับซอน

ของการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองใน

ปจจุบันที่สงผลกระทบตอชุมชน ทำใหชาวบานใน

ชุมชนไมสามารถรวมตัวไดอยางเขมแข็งเพื่อจัดการ

กับปญหาการบุกรุกทำลายปาในบริเวณชุมชนได 

เพราะการบุกรุกปาทำเปนกันอยางเปนขบวนการ 

โดยกลุมอิทธิพลในทองถิ่น ขณะที่ชาวบานบางสวน

ในชุมชนเองก็ไดรวมมือกับขบวนการทำลายปา 

ดังกลาว   

อยางไรก็ตาม ก็ไดมีชาวบานอีกบางสวนที่

พยายามสรางระบบปองกันการบุกรุกทำลายปาไม

ใหเพิ่มมากขึ้น โดยพยายามผลักดันใหรัฐเรงสำรวจ

พื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกทำลายในพื้นที่อำเภอไชยา 

อำเภอทาชนะ และกิ่งอำเภอวิภาวดี เรงสำรวจพื้นที่

ปาที่ถูกบุกรุกทำลายใหม จำแนกแยกแยะออกจาก

พืน้ทีด่นิทำกนิทีช่าวบานไดถอืครองทำกนิมายาวนาน 

กอนหนานั้น และผลักดันใหรัฐจัดทำแนวเขตปา 

ดังกลาวใหชัดเจน ชาวบานในสวนนี้ ไดพยายาม

ทำความเขาใจกบัสมาชกิคนอืน่ๆ ในชมุชน เพือ่สราง

ความรวมมือในการผลักดันแนวทางการอนุรักษปา 

และเสนอใหรัฐรับรองสิทธิทำกินของชุมชน โดยแยก

กลุมคนทีท่ำกนิมาแตเดมิกบักลุมผูทีเ่ขามาบกุรกุใหม

ออกจากกัน  พื้นที่ปาริมคลองเปนบริเวณที่ชาวบาน

กลุมนี้พยายามที่จะรักษาเอาไวใหได เพราะเห็นวา

เปนพื้นที่สำคัญในการรักษาความชุมชื้นของดินและ

แหลงน้ำ รวมทั้งการปองกันการพังทลายของผิวดิน 

 

แนวทางการดำเนินการหมูบานปาไม

แผนใหมในพื้นที่กลุมบานทับทหาร 

ยังไมมีการดำเนินการโครงการปาไมแผน

ใหมอยางชัดเจนในพื้นที่ศึกษา รวมทั้งพื้นที่ปาอื่นๆ 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี อยางไรก็ตาม เจาหนาที่

อุทยานแหงชาติแกงกรุงไดแจงชาวบานวา จะมีการ

ดำเนินการโครงการปาไมแผนใหม แตชาวบานไม

ยอมรับเนื่องจากไมเห็นดวยกับการใชมติคณะ

รัฐมนตรีวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เปนเกณฑใน

การพสิจูนสทิธชิมุชนในเขตปา นอกจากนัน้ ชาวบาน

ยังไมไดเคยไดรับขอมูลในรายละเอียดถึงแนวทาง

การดำเนินการโครงการ  
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

อยางไรก็ตาม ชาวบานก็วิตกวาโครงการ

หมูบานปาไมแผนใหมจะทำใหปญหาความขัดแยง

เรื่องที่ดินในเขตปาที่เคยมีมาในอดีต มีความรุนแรง

เพิ่มขึ้น  

 

ขอเสนอของชุมชนและเครือขายตอการ

แกไขปญหาปาไม – ที่ดินทำกิน 

กลุมชาวบานในพื้นที่ทับทหารและเครือขาย

องคกรชมุชนจดัการทรพัยากรในจงัหวดัสรุาษฎรธาน ี

มีขอเสนอตอแนวทางการแกไขปญหาปาไม-ที่ดิน 

ในกรณีพื้นที่บานทับทหาร และในพื้นที่ปาในเขต

อุทยานแหงชาติแกงกรุงในเขตอำเภอไชยา ทาชนะ 

และกิ่งอำเภอวิภาวดี จ.สุราษฎรธานี ดังนี้ 

๑) ใหมีการตั้งคณะกรรมการรวมจากหลายฝาย

เพื่อตรวจสอบการบุกรุกทำลายปา  

๒) จัดทำแนวเขตปาใหชัดเจน โดยแยกพื้นที่ปา

ของรัฐ ออกจากที่ทำกินและที่อยูอาศัยของ

ชุมชน ใหดำเนินการโดยคณะกรรมการ และ

คณะทำงานรวมระหวางหลายฝาย โดยเฉพาะ

ตัวแทนชาวบาน ตัวแทนเจาหนาที่ปาไม 

และองคกรภาคประชาสังคมอื่น ๆ  

๓) ยกเลิกการใชมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓๐ 

มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๑ ในการพิสูจนสิทธิ

ชมุชน แตใหพสิจูนและรบัรองสทิธขิองชมุชน

อยูมากอนการประกาศเขตปาอนุรักษ (ไมใช

การสงวนหวงหามเปนเขตปาครั้งแรก) 

๔) ใหกันเขตพื้นที่หมูบาน พื้นที่ทำกินของ

ชุมชน และรองรับสิทธิการใชประโยชนของ

แตละชุมชน ในลักษณะกรรมสิทธิ์รวมของ

ชุมชน และใหชุมชนทำหนาที่จัดการปา วิธี

การนี้จะชวยสลายอำนาจของกลุมอิทธิพล

นอกกฎหมายไมใหมีการเรียกรองเงินเพื่อ

คุมครองชาวบาน หรือจางชาวบานบุกรุก

ทำลายปา ทั้งยังชวยปองกันการขายที่ดินให

แกนายทุนนอกชุมชน 

๕) ใหองคกรชุมชนและเครือขายไดมีสวนรวมใน

การจัดการปาอนุรักษรวมกับรัฐ ดูแลตาม

ลักษณะภูมินิเวศในรูปแบบคณะกรรมการ

รวม มีสัดสวนที่เทากันระหวางรัฐกับตัวแทน

องคกรชุมชนที่อยูรอบๆ เขตปาอนุรักษ  

หรือทั้งระบบนิเวศของลุมน้ำ 

๖) ใหรฐัสนบัสนนุกองทนุสำหรบัการบรหิารจดัการ

ของชมุชนเองในดานกองทนุรกัษาปา กองทนุ

พัฒนาหมูบาน และกองทุนสวัสดิการชุมชน  
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 ปญหาการละเมดิสทิธชิมุชนตามรฐัธรรมนญู

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ อาทิ มาตรา 

๔๖ ๕๖ ๕๘ ๕๙ และ ๖๐ อันเนื่องมาจากการดำเนิน

โครงการหมูบานปาไมแผนใหม และนโยบายและ

โครงการจัดการปาไมที่เกี่ยวเนื่องกันมีหลายประการ 

โดยสามารถจำแนกไดเปนดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
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พบวาในหลายกรณ ีชาวบานในพืน้ทีเ่ปาหมาย 

หรือคาดวาจะเปนเปาหมายของโครงการไมไดรับ

ทราบขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับแผนการดำเนิน

โครงการ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอยางละเอียด 

และอยางเปนลายลักษณอักษร ดังเชน กรณีบาน

หวยปลาหลด อำเภอแมสอด จังหวัดตาก กรณีบาน

หวยกลทา อำเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ กรณี

บานทับทหาร อำเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

กรณีชาวบานในเขตตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง 

และตำบลวงันกแอน อำเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณโุลก 

และกรณตีำบลหวยนำ้ขาว อำเภอคลองทอม จงัหวดั 

กระบี่  ทั้งนี้ เชื่อวาชาวบานในพื้นที่เปาหมายของ

โครงการหมูบานปาไมปาไมในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งมีทั้งสิ้น

รวม ๑๐,๘๖๖ หมูบาน ใน ๗๐ จังหวัดทั่วประเทศ 

ตามแผนของโครงการฯ นั้น ก็ประสบปญหาการเขา

ไมถึงขอมูลขาวสารอันมีความจำเปนและเกี่ยวของ

กับการดำเนินชีวิตของตนเองดวยกันทั้งสิ้น อันจัก

เปนประโยชนตอการดำเนินโครงการของเจาหนาที่

รัฐ และเปนไปตามหลักการการดำเนินโครงการ

อยาง “มีสวนรวม” ตามเจตนารมณของโครงการ

อยางแทจริง 

การละเมิดสิทธิดังกลาว ยังรวมไปถึงการที่

หนวยงานที่เกี่ยวของไมยอมใหชาวบานแสดงความ

คิดเห็นขัดแยงตอโครงการ หรือมีการขมขูคุกคาม

เมื่อชาวบานแสดงความไมเห็นดวยและตอตาน

โครงการ และการที่หนวยงานเผยแพรขอมูลผาน

ทางสื่อสาธารณะตางๆ ซึ่งไมตรงกับขอเท็จจริงซึ่ง

ทำใหสาธารณะเกดิความเขาใจผดิ และทำใหชาวบาน

ในพื้นที่เกิดความไมพอใจ เชน กรณีหวยปลาหลดที่

มีการเผยแพรขอมูลวาโครงการฯไดทำใหมีการฟนฟู

ปาขึ้นมาถึง ๔,๐๐๐ ไร แตชาวบานบอกวาปาผืนนั้น

เปนปาที่ชาวบานไดชวยกันรักษาและฟนฟูขึ้นมา

โดยไมเกี่ยวกับโครงการฯ แตอยางใด  
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·≈–°“√¥”‡π‘π«‘∂’™’«‘µ 

 พบวาแผนปฏิบัติการประการหนึ่งของการ

ดำเนินโครงการหมูบานปาไมแผนใหมคือการลด

และจำกัดพื้นที่ทำกินของชุมชนในเขตปา โดยระบุ

วาเปนแนวทางการอนุรักษ แตการอนุรักษดวยวิธี

การนี้มีบทเรียนมาแลววาไดสรางปญหาทางสังคม

และสภาพแวดลอมตาง ๆ อยางมากมาย เชน กรณี

หวยปลาหลด ชาวบานไดถูกจำกัดสิทธิมิใหเขาไป

เก็บหาผลผลิตจากปา และพืชผลทางการเกษตรจาก

กระบวนเกษตรในพื้นที่ซึ่งเจาหนาที่รัฐอางวาเปนปา 

จนทำใหชาวบานเกดิความเดอืดรอน เพราะชาวบาน

โดยสวนใหญมีอาชีพหลักจากการขายของปาและ

พืชผลการเกษตรเหลานี้ ในสวนพื้นที่หวยกลทา 

และหมูบานใกลเคียง ในตำบลหลมสัก จังหวัด

เพชรบูรณ พบวามีชาวบานหลายครัวเรือนที่ถูกไล

ออกจากพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง ถูก

หามเก็บหาของปา (หนอไม) และเมื่อมีชาวบานเขา

มาดูแลพืชผลของตนเองในที่ดินเดิมก็ถูกเจาหนาที่

∫∑∑’Ë Û °“√≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘®“°‚§√ß°“√À¡Ÿà∫â“πªÉ“‰¡â·ºπ„À¡à 
 

°√≥’°“√≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°‚§√ß°“√À¡Ÿà∫â“πªÉ“‰¡â·ºπ„À¡à 



197
เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ขมขู และบางสวนไดถูกจับกุมเมื่อเขาไปรับจาง

ทำการเกษตรในพื้นที่ดังกลาว แรงกดดันเหลานี้

ทำใหชาวบานไมสามารถทำมาหากินไดอยางปกติ

สุข ซึ่งหมายความวาไมสามารถทำมาหาเลี้ยงชีพ

ตามสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของมนุษย 

 

Û. °“√®—∫°ÿ¡ §ÿ¡¢—ß ·≈–¥”‡π‘π§¥’
µàÕ™“«∫â“πÕ¬à“ß‰¡à‡ªìπ∏√√¡ 

การดำเนินโครงการหมูบานปาไมแผนใหม 

ในกรณีบานหวยกลทา ไดทำใหเกิดความขัดแยง

และการเผชิญหนาระหวางชาวบานกับเจาหนาที่เขต

รักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง จนถึงขั้นที่ เจาหนาที่

เขตรักษาพันธุสัตวปาฯ ไดแจงความดำเนินคดีกับ

ชาวบาน ๕ คนในขอหาขัดขวางเจาพนักงานใน

การปฏิบัติหนาที่ ในชวงเดือนเมษายน ๒๕๔๘ 

อยางไรก็ตาม ตอมาคดีดังกลาวไดรับการพิจารณา

วาเปนมีสำนวนคำฟองที่ไมมีมูล จึงไมมีการสงฟอง 

(สำนักขาวประชาธรรม ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘) แตไม

นานตอจากนั้นปรากฏวาหลังเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ 

ชาวบานหวยกลทาถูกจับกุมดำเนินคดีอีกครั้งรวม

ทั้งสิ้น ๒๓ ราย จำนวน ๖ คดี ซึ่งเปนผลมาจาก

ความขัดแยงในการจัดการปาไมและโครงการ

หมูบานปาไมแผนใหมนั่นเอง นอกจากนั้นยังมี

รายงานขาววาเจาหนาที่มีพฤติกรรมขมขู คุกคาม 

ทำลายสมบัติสาธารณะของชาวบานโดยเฉพาะปาย

ปาชุมชน (สำนักขาวประชาธรรม ๑๕ สิงหาคม 

๒๕๔๘) หลังจากนั้นมีการจับกุมและดำเนินคดีกับ

ชาวบานอีก ๑๓ รายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๔๘ ซึ่งเปนชาวบานที่รับจางหักขาวโพดอยูใน

ที่ดินของหมูที่ ๖ ตำบลหลมสัก และสองในผูที่ถูก

จับกุมนั้นเปนเยาวชน  

การจับกุมชาวบานหลายคดี ขอมูลดังกลาว

แสดงใหเห็นวาชาวบานไดถูกเจาหนาที่ในระดับพื้น

คุกคามความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมา

โดยตลอด ซึ่งทำใหไมสามารถดำเนินชีวิตและทำมา

หากินไดอยางสุขสงบ  

 

∫∑∑’Ë Ù ¢âÕ‡ πÕµàÕ‚§√ß°“√À¡Ÿà∫â“πªÉ“‰¡â·ºπ„À¡à 
ขอเสนอแนะตอโครงการหมูบานปาไมแผน

ใหม เกิดจากการประมวลปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น 

และรวบรวมขอคดิเหน็ของชาวบานในพืน้ทีเ่ปาหมาย

โครงการ ตลอดจนกลุมบุคคล และองคกรที่มี

ประสบการณในการทำงานติดตามการแกไขปญหา

ความขัดแยงในกรณีที่ดินในเขตปา ทั้งโดยการ

สัมภาษณและการรวบรวมสังเคราะหมาจากงาน

ศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอเสนอตางๆ จัดแบง

ออกเปนสามระดับ ไดแก ขอเสนอตอโครงการ

หมูบานปาไมแผนใหม  ขอเสนอในการแกไขปญหา

ความขดัแยงเฉพาะหนา ในกรณคีนกบัปา และขอเสนอ

ตอนโยบายและทิศทางการจัดการทรัพยากรปาไม

ในภาพรวม  

 

Ò. ¢âÕ‡ πÕµàÕ‚§√ß°“√À¡Ÿà∫â“πªÉ“‰¡â 
·ºπ„À¡à  

๑) ระงับการดำเนินโครงการในทุกพื้นที่ และ

ยตุกิารขมขู คกุคาม การจำกดัสทิธใินการใชประโยชน

เหนือที่ดินเพื่อการหาเลี้ยงชีพ หรือการกระทำอื่นใด

อันเพื่อบังคับใหชาวบานในพื้นที่ยอมรับโครงการ 

อันเปนการละเมิดสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชนโดย

ทันที  

๒) ในพื้นที่ที่มีการขมขู คุกคามชาวบานดัง

กรณีที่เปนขาวและปรากฏในรายงานฉบับนี้ ใหมี

การสอบสวนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตั้งแตระดับปฏิบัติ

การไปจนถึงระดับนโยบายถึงความ ถูกตองเหมาะสม 

ในการปฏบิตัหินาที ่ เนือ่งจากการดำเนนิการดงักลาว

ขัดแยงกับเจตนารมณของโครงการหมูบานปาไม

อยางสิ้นเชิง เพราะมิไดวางอยูบนหลักการของการ
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

สนับสนุนใหคนอยูกับปาและหลักการมีสวนรวม อาจ

ทำใหกอใหเกิดความเขาใจผิด และทำลายความนา

เชื่อถือของโครงการฯ จนอาจทำใหชาวบานในพื้นที่

อื่นๆ เกิดอคติและไมยอมรับโครงการ 

๓) กอนดำเนินการในขั้นตอไปใหมีการปรับ

เปลี่ยนแนวนโยบายของโครงการ โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งแนวทางในการจัดการที่ดินและปาไม ที่เนนการ

จัดการเชิงพื้นที่ และการกีดกันหรือจำกัดสิทธิการ

เขาถึงทรัพยากรของชุมชนทองถิ่น รวมถึงการ

ยกเลิกการบังคับใชกฎหมายและขอบังคับตางๆ 

โดยเฉพาะมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓๐ มิถุนายน 

๒๕๔๑ ซึ่งเปนประเด็นหลักที่ทำใหโครงการหมูบาน

ปาไมแผนใหมไมไดรับการยอมรับจากสาธารณชน

และชาวบานในพื้นที่ 

๔) ปรับเปลี่ยนแนวนโยบายในการดำเนิน

โครงการ คณะกรรมการอำนวยโครงการฯ คณะ

ทำงานฯ โดยใหมสีดัสวนตวัแทนของภาคประชาสงัคม

เขารวมดวย เชน นักวิชาการ ตัวแทนเครือขาย

องคกรชุมชน องคกรเอกชน ฯลฯ ในการดำเนิน

โครงการใหเอาชุมชนเปนตัวตั้งหรือเปนหัวใจของ

การดำเนินโครงการในทุกกระบวนการ กลาวคือ ให

ชุมชนมีบทบาทในการคิดริ เริ่มและดำเนินการ

จัดการพื้นที่ และการอนุรักษทรัพยากรปาไมอยาง

สอดคลองกับระบบนิเวศและวัฒนธรรมของแตละ

ทองถิ่น ขณะที่หนวยงานและเจาหนาที่รัฐ รวมทั้ง

คณะกรรมการชุดตางๆ ดังกลาว มีบทบาทเปนผู

สนับสนุนหรือผูเอื้ออำนวยใหการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติโดยชุมชนสามารถดำเนินการไดอยาง 

ตอเนื่องและมีความคลองตัวมากขึ้น ทั้งนี้ เปนการ

ปรับบทบาทหนาที่จากการควบคุม สั่งการ หรือ

ปราบปรามชาวบาน มาสูการสนับสนุนการจัดการ

ของชุมชนอยางแทจริง 

 ๕) การดำเนินโครงการในพื้นที่ใดๆ ก็ตาม 

ใหเริม่ตนจากการเปดเผยขอมลูอยางโปรงใสและรอบ

ดานตอชุมชนในพื้นที่เปาหมาย และตอสาธารณะชน 

เพื่อใหเปนการดำเนินโครงการอยางมีสวนรวม โดย

เฉพาะอยางยิ่ง ขอมูลเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการใน

แตละพืน้ทีซ่ึง่จะเกีย่วของกบัการจดัการทีด่นิ เชน การ

จำกดัการใชทีด่นิของชาวบาน การอพยพโยกยายชมุชน

หรือการจัดกลุมใหม รวมถึงแผนการใชงบประมาณ 

เปนตน ทั้งนี้ ขอมูลดังกลาวควรจะตองมีความนา

เชื่อถือ กลาวคือเปนขอมูลที่เปนลายลักษณอักษร 

จากบุคคลหรือหนวยงานหนวยงานที่เชื่อถือได เพื่อ

ปองกันการหวาดระแวง เคลือบแคลงสงสัย ไมแนใจ 

หรือไมเชื่อถือ ซึ่งชุมชนในเขตปามีตอเจาหนาที่รัฐ

มาโดยตลอด 

๖) ใหชาวบานในพื้นที่เปาหมายมีสวนรวม

ในการดำเนินโครงการในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง การตัดสินใจวาตองการจะใหมีการดำเนิน

โครงการในชุมชนของตนเองหรือไม ทั้งนี้ อาจ

จำเปนตองใชวิธีการทำประชามติอยางโปรงใส และ

เชื่อถือได โดยมีองคกรอิสระหรือสถาบันวิชาการ

หรือผูเชี่ยวชาญดานการจัดการปาชุมชนและสังคมที่

มีความเปนกลางและนาเชื่อถือเปนผูดำเนินการ เพื่อ

ปองกันขอครหาวาเจาหนาที่บังคับใหชาวบานลงชื่อ

ยินยอมรับโครงการตามที่เคยเปนขาว เชื่อวาหาก

ชาวบานไดรับขอมูลครบถวนและหากโครงการยัง

ประโยชนแกชาวบานจริงๆ ชาวบานก็จะยินดีรวม

โครงการอยางแนนอน หลังจากนั้นแลวจึงคอย

ดำเนินการในขั้นตอไป  

๗) หากชาวบานในพื้นที่เปาหมายยินดีให

ดำเนินโครงการในพื้นที่ การดำเนินการในขั้นตอไป

คอืการวางแผนการดำเนนิงานอยางมสีวนรวม ตัง้แต

การกำหนดขอบเขตพื้นที่ และการดำเนินกิจกรรม

ตางๆ หากจะตองมีการจัดการที่ดินโดยการกำหนด

ขอบเขตและจำแนกแยกแยะประเภทการใชที่ดิน ก็

จะตองให ชาวบานมีสวนรวมตั้งแตการวางแผน 

ตั้งแตแรกไปจนถึงการสำรวจรังวัดในพื้นที่ตลอดทุก

กระบวนการ สวนการฟนฟูสภาพปา การฟนฟู

อาชีพก็จะตองใหชาวบานในทองถิ่นเปนผูเลือกวาจะ

ฟนฟูอะไร และอยางไรเพื่อใหสอดคลองกับระบบ

นิเวศและวัฒนธรรมของตนเอง โดยใหเจาหนาที่รัฐมี
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

บทบาทเปนผูสนับสนุนเปนหลัก ไมใชควบคุมหรือ

สั่งการ 

๘) กรณีพื้นที่ที่ชาวบานในชุมชนเปาหมาย

ไมเห็นดวยที่จะใหมีการดำเนินโครงการหมูบาน   

ปาไมแผนใหม ก็ควรจะยกเลิกการดำเนินการใน

พื้นที่นั้นเสีย เพื่อปองกันความขัดแยงรุนแรงที่จะ

เกิดขึ้นตามมา และหาแนวทางแกไขปญหาความ   

ขัดแยงกรณีคนกับปาที่เคยมีมากอนหนานี้โดยใช

กระบวนการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของ

ชาวบานในลำดบัตอไป 
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๑) ยุติการขมขู คุกคามชุมชนในเขตปา หรือ

การกระทำอื่นใดอันที่การละเมิดสิทธิชุมชนและสิทธิ

มนุษยชนโดยทันที  

๒) ยกเลกิมตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่๓๐ มถินุายน 

พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งเปนมติคณะรัฐมนตรีที่ไมสามารถนำ

ไปสูการแกไขปญหาใดๆ ได ในทางตรงกันขาม จะ

ทำใหเกิดความขัดแยงในสังคมมากยิ่งขึ้น เพราะ

ชมุชนในเขตปาและประชาสงัคมไมใหการยอมรบัและ

จะไมใหความ รวมมือในการพิสูจนสิทธิตามขั้นตอน

เหลานั้น นอกจากนั้น ยังจำเปนตองแกไขกฎหมาย

เกี่ยวกับการจัดการปาไม มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย 

แผน และโครงการตางๆ ทีเ่นนการปราบปราม ควบคมุ 

และจำกัดสิทธิของชาวบาน โดยใหปรับหลักการมาสู

การสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนไดมีสวนรวมใน

การจัดการปา รวมกับเจาหนาที่รัฐ และภาคประชา

สังคม 

๓) แกไขปญหาการประกาศปญหาเขตปา

อนุรักษทับพื้นที่ชุมชนดวยกระบวนการมีสวนรวม

และกระบวนการที่ใหความเปนธรรมตอชุมชนในเขต

ปา ในกรณีพื้นที่ที่มีกระบวนการแกไขปญหาอยางมี

สวนรวมอยูแลว เชน กรณีบานหวยกลทา จังหวัด

เพชรบูรณ ใหดำเนินการแกไขปญหาตามขั้นตอน

เดิมอยางตอเนื่องตอไป สวนพื้นที่อื่นๆ ใหดำเนิน

การพิสูจนสิทธิวาชุมชนตั้งถิ่นฐานทำกินมากอนการ

ประกาศเขตปาอนุรักษหรือไม โดยใชกระบวนการมี

สวนรวมระหวางตัวแทนภาครัฐและชาวบานในทุก

ขั้นตอน และเมื่อพิสูจนแลวพบวาชุมชนตั้งถิ่นฐาน

มากอนการประกาศเขตปาอนุรักษใหดำเนินการ

รับรองสิทธิที่มั่นคงในการอยูอาศัยและใชประโยชน 

ในที่ดินใหแกชุมชนนั้นๆ  

๔) เครื่องมือและหลักฐานในการพิสูจน

รับรองสิทธิ ใหใชหลักฐานหลายอยางประกอบกัน 

ทั้งหลักฐานทางราชการและการใหปากคำของพยาน

บุคคลตางๆ ทั้งจากภาครัฐ และตัวแทนชาวบาน 

รวมถึงรองรอยการทำประโยชนในพื้นที่  ที่ผานมา

พบวามีองคกรพัฒนาเอกชน และหนวยงานราชการ

ตางๆ เขาไปใหการสนับสนุนการจัดทำขอบเขต

ชุมชน เชน หนวยจัดการตนน้ำ โครงการฟนฟู

ตนน้ำลำธาร เปนตน โดยใชเครื่องมือแผนที่ทาง

ทหาร ภาพถายทางอากาศ ภาพถายดาวเทียม โดย

ใช GPS เปนเครื่องมือประกอบการวางแผน แตก็ยัง

มีขอโตแยง มีความเห็นแตกตางในเรื่องขอบเขตวา

พื้นที่ตรงไหนที่สามารถอนุญาตใหทำกินไดหรือไม

ได และเมื่อนำมติคณะรัฐมนตรีตางๆ ที่เกี่ยวของไป

ดำเนินการก็จะไมสามารถจัดการไดตามแผนการ

จัดการของชุมชน ดังนั้นจึงมีการสรุปบทเรียนพบวา 

การแกไขปญหาความขัดแยง ควรเนนไปที่การสราง

รูปธรรมในระดับทองถิ่น แลวนำผลที่ไดนำเสนอเพื่อ

ผลักดันทางนโยบายภายหลัง การสรางรูปธรรม

เนนที่การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในทอง

ถิ่นตามสภาพขอเท็จจริงของพื้นที่ พรอมกับนำ

เครื่องมือทางดานแผนที่ที่เหมาะสมมาใชในการ

กำหนดขอบเขต ซึ่งหากองคกรทองถิ่นรับรอง

ขอบเขตดังกลาวจะทำใหการวางแผนการจัดการ

ที่ดินเปนไปอยางเหมาะสม และเกิดมีประสิทธิภาพ 

มีความหลากหลายสอดคลองกับสภาพพื้นที่และ

ความรูของทองถิ่น อยางไรก็ตาม ยังมีชุมชนทองถิ่น

อีกจำนวนมากที่ยังไมไดมีประสบการณในการ

จัดการที่ดินโดยชุมชน มีครัวเรือนเกษตรกรยากจน
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

จำนวนมากสญูเสยีทีด่นิใหแกนกัลงทนุภายนอก ดงันัน้ 

มาตรการในการแกไขปญหาควรมีการแยกแยะ

ลักษณะความแตกตางๆ ของแตละกลุมใหชัดเจน 

เพื่อใหเกิดมาตรการและแนวทางการแกไขปญหาที่

เหมาะสมตามสภาพทองที่ ไมควรมีมาตรการเดียว

หรือเครื่องมือเดียวที่เหมือนกันทั้งหมด  

๕) ในกระบวนการรับรองสิทธิในที่ดินในสวน

ที่เปนที่อยูอาศัยและที่ทำกินใหแกชุมชนในเขตปา

นั้นควรมีลักษณะที่หลากหลาย แตในเชิงหลักการ

ชุมชนในเขตปาจำนวนมาก และนักวิชาการมีความ

เห็นพองกันวาควรจะเปนการรับรองสิทธิสวนรวม

ของชุมชน โดยกำหนดขอบเขตโดยรวมของทั้ง

ชุมชน สวนการจัดการที่ดินภายในชุมชนนั้นให

สมาชิกในชุมชนวางแผนจัดการรวมกัน เพื่อให

สอดคลองกับเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ และ

นิเวศวิทยาของตนเอง ซึ่งอาจจะมีการผสานระหวาง

สิทธแิบบปจเจกบคุคล กบัสทิธแิบบสวนรวม อยางไร

ก็ตาม บางชุมชนอาจเลือกการรับรองสิทธิเปน

ขอบเขตในลักษณะเปนแปลงรวม แตการบางชุมชน

อาจมลีกัษณะผสมผสาน หรอื เฉพาะแบบปจเจกบุคคล 

แนวทางที่เหมาะสมนั้นจึงควรใหขึ้นอยูกับความ

ตองการของชุมชนเปนที่ตั้ง ทั้งนี้ เจาหนาที่รัฐและ

ประชาสงัคมจะมบีทบาทในการใหคำแนะนำ สนบัสนนุ 

และติดตามประเมินผล 

๖) ใหสนับสนุนการตราพระราชบัญญัติ 

ปาชมุชน ฉบบัรางทีเ่สนอโดยเครอืขายปาชมุชน เพือ่

เปนการสงเสริมใหชุมชนในเขตปาและประชาสังคม

มีสิทธิมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไมอยาง

ถกูตองตามกฎหมาย และเปนการสงเสรมิสทิธชิมุชน

และการสรางความเขมแข็งในการจัดการทรัพยากร

อยางยั่งยืน 

 

๓. ขอเสนอตอนโยบายและทิศทางการ

จัดการทรัพยากรปาไมในภาพรวม  

โครงการหมูบานปาไมแผนใหม เปนเพียง

หนึ่งโครงการหรือหนึ่งปญหาทามกลางภาพรวมของ

ปญหาความขัดแยงในกรณีคนกับปาที่เกิดขึ้นมา

อยางตอเนื่องเปนเวลาไมต่ำกวาสิบเจ็ดป นับตั้งแต

รัฐเริ่มมีนโยบายการอนุรักษปาอยางจริงจังในป 

พ.ศ.๒๕๓๒ เปนตนมา   

รายงานนี้มีขอเสนอตามหลักแนวคิดวา รัฐ 

ควรมีนโยบายอยางไร เพื่อที่จะสงเสริมใหชุมชนที่

ตั้งถิ่นฐานในเขตปาอยูแลวสามารถดำรงชีวิตไดตอ

ไปและจัดการทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ

ใหเกดิความยัง่ยนืตอชมุชน และระบบนเิวศ และสงัคม

โดยรวม ซึง่แททีจ่รงิแลวเปาหมายนีก้เ็ปนเจตนารมณ

ของการพัฒนาโครงการหมูบานปาไมแผนใหมดวย

เชนกัน 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

๑) จัดการพื้นที่อยางเปนบูรณาการ และ

ไมแยกคนออกจากปา 

 ขอเสนอที่เปนรูปธรรมคือ ไมควรแยกการ

แกไขปญหาที่ดินในเขตปาออกมาเดี่ยวๆ หากแต

ควรจะกำหนดใหเปนสวนหนึ่งของแผนชุมชน ซึ่ง

ประกอบไปดวยการแกไขปญหาอื่นๆ อยางรอบดาน

ไป พรอมๆ กัน เชน ควบคูกับการจัดการปา การ

จัดการน้ำ การจัดการเกษตร เปนตน หากชุมชน

ทองถิ่นสามารถวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ในทอง

ถิ่นของตนเองไดอยางชัดเจนและเหมาะสมก็จะ

ทำใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถปองกันและ

คลี่คลายความขัดแยงที่เกิดขึ้นได 

 

๒) ใชองคความรูที่หลากหลายในการ

จัดการทรัพยากร 

นโยบายรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ในปจจบุนั วางอยูบนพืน้ฐานความรูทางวทิยาศาสตร

ซึ่งเปนระบบความรูเชิงเดี่ยว หรือใชเพียงระบบ

ความรูแบบเดียวเทานั้น แตในสภาพความเปนจริง

แลวความรูเชิงเดี่ยวไมอาจนำไปใชไดกับทุกสถานที่

หรือทุกสถานการณ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ระบบนิเวศของพื้นที่

แตละแหงมีความแตกตางหลากหลายอยางมาก มี

คุณคาและความหมายตอทองถิ่นแตละแหงแตกตาง

กนัไป ความรูของชมุชนทองถิน่ทีเ่กดิขึน้จากกระบวน 

การเรียนรูผานประสบการณตรงในการอยูรวมกับ

ระบบธรรมชาติที่มีลักษณะจำเพาะ เปนความรูที่มี

ความสอดคลองกับระบบนิเวศและระบบวัฒนธรรม

ของทองถิน่นัน้ๆ สามารถตอบสนองตอความตองการ

ในการยังชีพและเอื้อใหเกิดความยั่งยืนตอระบบ

นิเวศซึ่งหมายความถึงความยั่งยืนของชุมชนดวย

เชนกัน ขณะเดียวกันยังพบวาชุมชนทองถิ่นหลาย

แหงผานประสบการณการจัดการที่ดินมาแลวหลายรูป

แบบ การแกไขปญหาจงึควรเชือ่มโยงกบัประวตัศิาสตร

การจัดการที่ดินของชุมชนแตละแหงในชวงที่ผานมา 

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหเกิด

ความเหมาะสมและยั่งยืน และควรเปดโอกาสใหมี

การนำระบบความรูที่หลากหลายมาผสมผสานและ

ใชรวมกัน 

 

๓) เสริมสรางอำนาจของชุมชนทองถิ่น

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

งานศกึษาวจิยัหลายฉบบัยนืยนัวาสาเหตหุนึง่

ที่ทำใหชาวบานตัดไมทำลายปา ทำลายทรัพยากร 

ในทองถิน่ของตนเอง เกดิจากความรูสกึสญูเสยีอำนาจ

ในการควบคุมทรัพยากรสวนรวม เพราะถูกรัฐนำไป

ใหนักธุรกิจเอกชนเขามาแสวงหาผลประโยชน โดย 

ที่กลุมคนเหลานั้นไมเคยมีสวนในการดูแลรักษา

ทรัพยากร เทากับเปนการทำใหทรัพยากรสวนรวม

ของชุมชนอยูในสภาวะไรสิทธิ (Open Access) 

แตละคนตางเขามาแสวงหาผลประโยชนของตนเอง

โดยไมคำนึงถึงการดูแลรักษาอีกตอไป  

หากชุมชนมีอำนาจในการจัดการทรัพยากร 

โดยเฉพาะการจัดการปาชุมชน ก็จะทำใหชุมชน

สามารถพัฒนาทางเลือกในการหาเลี้ยงชีพอยาง

เหมาะสมและยั่งยืน ซึ่งเปนการลดแรงกดดันตอปา

และที่ดินทำการเกษตร โดยไมตองมีการแผวถางปา

เปลี่ยนเปนที่ดินทำกินเพิ่มขึ้น หรือการใชที่ดิน

ทำการผลิตอยางเขมขน จนสงผลกระทบตอสภาพ

แวดลอม 

 

๔. ใชระบบสิทธิที่หลากหลายในการ

จัดการทรัพยากร 

หลักการตามกฎหมายในปจจุบันมีแนวทาง

การจัดการที่ดินดวยระบบกรรมสิทธิ์เพียง ๒  แบบ 

คือ สิทธิของรัฐ และสิทธิของเอกชน ซึ่งทำใหที่ดิน

อยูภายใตกลไกของระบบตลาดและทุน ทำให

เกษตรกรยากจนในชนบทซึ่งเปนกลุมคนที่ เสีย

เปรียบทางเศรษฐกิจมาตลอดตองสูญเสียทรัพยากร

ที่ดินซึ่งเปนปจจัยการผลิตที่สำคัญ และทำใหเกิด

แรงกดดันตอปาเพิ่มขึ้นหากชุมชนในเขตปาเขาไป

บุกเบิกพื้นที่ปาเพื่อแสวงหาที่ดินทำกินแหงใหม  
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การใชระบบสิทธิที่หลากหลายในการจัดการ

ที่ดิน เปนการเปดโอกาสใหชุมชนใชกลไกทางสังคม

และวัฒนธรรมมารวมในการจัดการที่ดิน โดยไม

ปลอยใหผูใดผูหนึ่งผูกขาดอำนาจจนกระทั่งสามารถ

นำที่ดินนั้นไปใชอยางไรก็ได เชน การออกโฉนด

ที่ดินในลักษณะของโฉนดชุมชนที่ใหกรรมสิทธิ์ความ

เปนเจาของที่ดินแกสวนรวม แตมีการรวมกันแบง

สรรสิทธิการใชที่ดินใหแกสมาชิกแตละคนในชุมชน 

โดยมีขอตกลงหรือเงื่อนไขการใชรวมกัน เพื่อ

ปองกันไมใหมีการใชที่ดินที่จะสงผลกระทบดานลบ 

หรื อรั กษาที่ ดิ นไว ให เปนป จจั ยการผลิตของ

เกษตรกรในชุมชน ปองกันการเปลี่ยนมือที่ดินไปสู

คนภายนอกชุมชน  

 

๕) การเสริมสรางความเขมแข็งของ

องคกรชุมชน  

 โดยการสนับสนุนการเกิดกลุมแหงการ

เรียนรูรวมกัน เพื่อใหเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห

และแกไขปญหารวมกัน อันจะนำไปสูการสรางสรรค

แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

กลุมองคกรชุมชนนี้อาจมีรากฐานมาจากความ

สัมพันธทางวัฒนธรรม หรือเปนกลุมองคกรที่เกิดขึ้น

ใหมจากเงื่อนไขของปญหาความขัดแยง ซึ่งเปน

องคกรที่ไมยึดติดอยูกับความสัมพันธในเชิงพื้นที่ 

การเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนเหลานี้

จะตองหนุนเสริมปจจัยหลายๆ ดาน ไมวาจะเปน

องคความรูในการผลิต การจัดการทรัพยากร และ

การจัดการองคกร ฯลฯ เพื่อเปนทางเลือกใหชุมชน

นำไปผสมผสานกับองคความรูพื้นบาน และปรับใช

ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ

แวดลอม การสนับสนุนทุนหมุนเวียน หรือปจจัยการ

ผลิตที่จำเปน กลุมที่เขมแข็งนอกจากจะสามารถ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติไดอยางยั่งยืนแลว ยังมี

ศักยภาพในการแกไขปญหาความขัดแยงตางๆ ทั้ง

ความขดัแยงทีเ่กดิขึน้ภายในชมุชน และความขดัแยง

อันเกิดจากการเขามาแยงชิงทรัพยากรโดยอำนาจ

ภายนอก  

 

๖) ใชแนวทางการพัฒนาชุมชนและการ

จัดการทรัพยากรเชิงซอน  

สาเหตหุลกัของปญหาในการจดัการทรพัยากร 

ธรรมชาติ รวมถึงปญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมใน

ปจจุบัน คือการใชนโยบายเดียวในการพัฒนา หรือ

ใชหลักการจัดการเชิงเดี่ยว (Linear System of 

Management) ผูกขาดอำนาจไวที่สวนกลาง มุงเนน

ดานประสิทธิภาพเชิงกายภาพ และการสรางมูลคา

ทางเศรษฐกิจ ขณะที่ไมคอยมีการพูดถึงทางเลือก

อืน่ๆ เปนการทำลายความหลากหลายของระบบการ

จัดการทรัพยากรตามจารีตวัฒนธรรมของทองถิ่น 

ซึ่งรวมกันเรียกวา ระบบนิเวศ และระบบวัฒนธรรม 

นอกจากนั้น การพัฒนาและการจัดการทรัพยากร

ของรฐัยงัไมคอยใหความสำคญักบัประเดน็ของความ

เปนธรรม โดยเฉพาะความเปนธรรมในการใชทรพัยากร 

ระหวางภาคการผลิตและสวนตางๆ ในสังคม     

ไมเพียงเทานั้น ภายใตระบบการจัดการ

ทรัพยากรเชิงเดี่ยวที่ผานมา กฎหมายมักจะให

อำนาจหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเพียงแหงเดียวใน

การจัดการทรัพยากรประเภทหนึ่งอยางเบ็ดเสร็จ 

เด็ดขาดซึ่งทำใหเกิดปญหาความขัดแยงระหวาง

หนวยงานตางๆ ขณะเดียวกันก็เกิดปญหาการ

ประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ จนบางครั้งไม

สามารถแกไขปญหาการจัดการทรัพยากรในพื้นที่

เดียวกันใหเกิดประสิทธิภาพได มีผลการศึกษาวิจัย

จำนวนมากที่พบวา ชุมชนทองถิ่นหลายแหงยังคง

สามารถใชกฎเกณฑตามจารีตประเพณีในการ

จัดการทรัพยากรไดอยางยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีต

จนถึงปจจุบัน ขณะที่บางชุมชนไดสรางสำนึกและ

กฎเกณฑขึ้นมาใหม ซึ่งเปนการปรับตัวอยางมี

พลวตัทามกลางเงือ่นไขของระบบนเิวศและวฒันธรรม 

ในทองถิน่ทีเ่ปลีย่นแปลงอยูเสมอ เชน การตัง้ระเบยีบ 

และคณะกรรมการจดัการปาชมุชน การปรบัประยกุต 

พิธีเลี้ยงผี และพิธีบวชปา มาผลิตซ้ำเพื่อตอกย้ำ
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

อุดมการณในการเคารพธรรมชาติ การใชแผนที่ทาง

ทหารเปนเครื่องมือในการกำหนดขอบเขตการ

จัดการปาของชุมชน เปนตน ขอคนพบนี้เองที่นำมา

สูการนำเสนอหลักการจัดการเชิงซอน (Multiple 

System of Management) (อานันท ๒๕๔๔:๒๒๓) 

ซึ่งเปดใหมีการใชแนวความคิดที่หลากหลายทั้งแนว

ความคิดดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร รัฐศาสตร 

เศรษฐศาสตร ฯลฯ ระบบสิทธิที่หลากหลาย ไมวาจะ

เปนสิทธิของรัฐ สิทธิของปจเจก สิทธิของชุมชน 

และผูมีสวนไดเสียที่หลากหลาย เชน รัฐ นักวิชาการ 

นักพัฒนาเอกชน ชาวบาน ฯลฯ เขามารวมกัน

จัดการทรัพยากรหรือพื้นที่หนึ่งๆ โดยไมยึดติดอยู

กับการจัดการเชิงเดี่ยวที่ยึดแนวคิดทางวิทยาศาสตร 

ใชระบบกรรมสิทธิ์แบบเดียว คือ สิทธิการเปน

เจาของอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด หรือการสัมปทาน

อำนาจใหแกหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเพียงแหง

เดยีวในการจดัการทรพัยากรหนึง่ๆ ซึง่ปรากฏการณ 

ปญหาตางๆ ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมขณะนี ้ไดพสิจูนใหเหน็ 

อยางชดัเจนแลววา การจดัการดงักลาวไรประสทิธภิาพ 

และไมสอดคลองกับความเปนจริงทางสังคม  

ภายใตหลักการจัดการเชิงซอนนี้ ใหความ

สำคัญกับสิทธิชุมชน การมีสวนรวมของชุมชนทอง

ถิ่น และกฎเกณฑตามประเพณีของทองถิ่น มีกลไก

การตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance) 

โดยใหบทบาทแกภาคประชาสังคม รูปธรรมของ

แนวคดิการจดัการเชงิซอน ปรากฏอยูในรางกฎหมาย

ปาชุมชน ฉบับประชาชน ซึ่งผลักดันโดยเครือขาย

ปาชุมชนทั่วประเทศ เปนรางกฎหมายที่เปดโอกาส

ใหชุมชนเสนอแผนการจัดการปาชุมชนในทองถิ่น

ของตนเอง ไมวาจะเปนการกำหนดขอบเขตปา

ชุมชน จำแนกประเภทปา และวางกฎเกณฑการใช

ประโยชน  ซึง่หมายความวาสทิธกิารจดัการทรพัยากร

เปนของชุมชนทองถิ่น แตสิทธิการเปนเจาของปายัง

เปนของรัฐ ซึ่งการจัดการปาของชุมชนจะถูกตรวจ

สอบโดยหนวยงานรัฐ และองคกรเอกชน หากพบ

วาการจัดการของชุมชนทำใหปามีสภาพเสื่อมโทรม

ลง ชมุชนจะมคีวามผดิตามกฎหมาย และถกูเพกิถอน

เขตปาชุมชน คืนสิทธิการจัดการปาสูรัฐ 

 

 √ÿª∑â“¬∫∑ 
แมวาในปจจุบันการดำเนินโครงการหมูบาน

ปาไมแผนใหมจะยังไมมีความคืบหนามากนัก อัน

เนื่องมาจากโครงการไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ในปลาสุด พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๐ แตแผนการดำเนิน

โครงการก็ยังคงมีอยูภายใตมติคณะรัฐมนตรีที่ได

เห็นชอบในหลักการการดำเนินโครงการไปแลวในป 

พ.ศ.๒๕๔๗ ทามกลางความหวาดระแวง และไมเชื่อ

ใจของชุมชนในพื้นที่เปาหมายและภาคประชาสังคม

ตอโครงการฯ รวมทั้งตอแนวนโยบายการจัดการ

ทรัพยากรของรัฐในภาพรวม 

แทที่จริงแลวโครงการหมูบานปาไมแผนใหม 

เปนเพียงโครงการของรัฐโครงการหนึ่งที่ถูกพัฒนา

ขึ้นใหม ภายใตกระบวนทัศนแบบเดิมๆ ในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตัวอยางจากกรณีศึกษา 

ไดสะทอนวาหากยังคงเดินหนาโครงการนี้ตอไปเพื่อ

ใหครบพื้นที่เปาหมายในพื้นที่ ๗๐ จังหวัดอาจจะ

ทำใหเกิดปญหาความขัดแยงรุนแรงตามมา ทั้งนี้ 

เนื่องจากพื้นที่เปาหมายของโครงการนั้นเปนพื้นที่ที่

มีความขัดแยงระหวางเจาหนาที่รัฐกับชุมชนทองถิ่น

ในประเด็นคนกับปามาแตเดิม แตโครงการฯ กลับไม

ไดพิจารณาถึงสาเหตุมูลฐานของความขัดแยง 

ดังกลาว และมิไดพยายามที่จะแกไขที่สาเหตุเหลา

นั้น หากยังคงเดินหนาแนวนโยบายและแผนปฏิบัติ

การการจัดการปาไมภายใตกระบวนทัศนเดิมๆ ที่รัง

แตจะขยายความรุนแรงของปญหาใหเพิ่มมากขึ้น 

การแกไขปญหาดังกลาว จำเปนอยางยิ่งที่จะตอง

ดำเนินการควบคูกันไป ทั้งการแกไขปญหาเฉพาะ

หนา ไปจนถึงการปรับเปลี่ยนเชิงกระบวนทัศนและ

นโยบายในการจัดการทรัพยากรปาไม ซึ่งแมวาจะ

ตองอาศัยระยะเวลา แตก็เปนสิ่งจำเปนที่จะตองมี

การปรับเปลี่ยน 
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กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ๒๕๔๘ คูมือโครงการหมูบานปาไมแผนใหม ตามแนวพระราชดำริ 

เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาพระบรมราชินีนาถ. กรุงเทพฯ: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 

เครือขายกลุมเกษตรกรภาคเหนือ ๒๕๔๔ ขอเรียกรองเครือขายกลุมเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.) กรณีปญหาปาไม
ที่ดินภาคเหนือ เสนอรัฐบาลทักษิณ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ เอกสารอัดสำเนา 

เดโช ไชยทัพ ๒๕๔๘ จัดการที่ดินในเขตปาแกจน. โครงการจัดทำแผนและขอเสนอภาคประชาชนดานการจัดการ
ปจจัยการผลิต : เชียงใหม  

เบญจา ศิลารักษ ๒๕๔๘ “ยายชาวเขาออกจากปา ความรุนแรงอันซ้ำซาก” ใน www.localtalk๒๐๐๔.com   
ประยงค ดอกลำใย ๒๕๔๘ “ผูกขาดอำนาจ ขาดกระบวนการมีสวนรวม ปญหาทางนโยบายการจัดการปาไมและ

ที่ดิน” ใน อัจฉรา รักยุติธรรม (บก.). ปาไมที่ดิน การจัดการทรัพยากรในลุมน้ำโดยการมีสวนรวม
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ภาคผนวก ๓ 
บทคดัยอ กรณศีกึษา :  
การจัดการความขัดแยงการใชประโยชนพื้นที่ปาตนน้ำ 
อำเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน 
โดย รัชดา ฉายสวัสดิ์ อนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา (เดิม คณะอนุกรรมการดานที่ดินและน้ำ) 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดรับการรองเรียนจาก

เครือขายปาไมและที่ดินตำบลปากลาง เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๖ 

ตามเลขรับคำรองที่ ๒๔๖/๒๕๔๖ จึงมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ

ดานทีด่นิและนำ้ ตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน ผลการดำเนนิการ 

คณะอนุกรรมการฯ พบวา กรณีการตัดฟนตนลิ้นจี่ของชาวมงบาน 

ปากลาง อ.ปว จ.นาน เปนความขัดแยงเรื่องการจัดการปาตนน้ำ 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ลุมน้ำเปอ-น้ำกอน อ.เชียงกลาง จังหวัดนาน ที่นำ

ไปสูการตดัฟนสวนลิน้จีข่องชาวมงบานปากลาง เปน

เรื่องที่ซับซอนหลายมิติ และยังไมสามารถดำเนินการ

แกไขเยียวยาปญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งมี

ความเกี่ยวของทั้งการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยเจาหนาที่ของรัฐ ความไมเขาใจชาวมงที่นำไปสู

ทศันคตเิชงิลบทีร่นุแรงจากชาวพืน้ราบ และเจาหนาที่

ของรัฐ กลายเปนวาชาวมงบานปากลางเทานั้นเปน

ผูทำลายปาตนน้ำ ทำใหเกิดการขาดแคลนน้ำใน

พื้นที่ราบอยางรุนแรง ประกอบกับขอเท็จจริงที่มี 

มูลเหตุตอเนื่องมายาวนาน แมจะมีการรองทุกขและ

มีการประชุมรวมกันหลายฝายหลายองคกรทั้งใน

สวนพื้นที่และสวนกลางแลวก็ตาม ก็ไมสามารถ

แกไขปญหาได ทัง้ทวคีวามรนุแรงยิง่ขึน้ มีการตัดฟน

ทำลายสวนลิ้นจี่ของชาวมงในระหวางความพยายาม

แกไขปญหาถึง ๓ ครั้ง คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็น

ความจำเปนในการจดัทำโครงการศกึษา “กรณศีกึษา 

: การจัดการความขัดแยงการใชประโยชนพื้นที่ปา

ตนน้ำอำเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน นี้”     

 
     

∫∑∑’Ë Ò §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß™“«¡âß„πª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–™“«¡âß®—ßÀ«—¥ 
 πà“π «‘∂’™’«‘µ™“«¡âß ·≈–π‚¬∫“¬¢Õß√—∞„π°“√Õæ¬æ™“«¡âß 
 ¡“Õ¬Ÿàæ◊Èπ∑’Ë√“∫ 

กลาวถึงความเปนมาของชาวมงในประเทศ

ไทยที่อพยพเขามาอยูซึ่งอพยพเขามาในภาคเหนือ

ของประเทศไทยเมือ่ราว ป ๒๔๓๐ และไดตัง้ถิน่ฐาน

ในเมืองไทยตั้งแตราว พ.ศ.๒๔๗๒ โดยอพยพ 

มาจากประเทศลาวบริเวณแขวงไชยะบุรีเขามาทาง

หวยทราย เชียงของและอำเภอปว จังหวัดนาน ที่

จังหวัดพะเยา สวนมงในจังหวัดเชียงใหมอพยพมา

จากพมา  

เมื่อป ๒๕๑๒-๒๕๑๓ เปนชวงเวลาของ

สงครามพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยกับ

กองทัพไทย รัฐบาลไดสำรวจและจัดทำทะเบียน

ราษฎรชาวเขาเก็บไว ณ ที่ทำการอำเภอ และ

ระหวางมีการสำรวจดังกลาว พบวาที่จังหวัดนานมี

ชาวไทยภเูขาบนพืน้ทีส่งูอยูอาศยัจำนวน ๑๒ อำเภอ 

ตอมาในป ๒๕๓๗ ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาว

เขา กรมประชาสงเคราะห กระทรวงแรงงานและ
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สวัสดิการสังคมไดสำรวจประชากรชาวเขาและพบ

วาในจังหวัดนานมีประชากรมงใน ๒๕ หมูบาน 

๒,๐๘๑ ครอบครัว จำนวน ๑๖,๘๐๙ คน 

ชาวมงกับประวัติศาสตรในพื้นที่จังหวัดนาน 

วิถีชีวิต ปลูกพืชหมุนเวียน “แมน้ำเปนสมบัติของ

ปลา ทองฟาเปนของนก ภูเขาเปนของเรา” ไมมีผู

ครอบครองดินแดน จนเริ่มมีนโยบายรัฐเขามา

จัดการทรัพยากร ระหวางป พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๐๖ มี

คำสั่งบังคับปรับเปลี่ยนพืชเศรษฐกิจแทนฝน ปรับ

เปลี่ยนวิถีการผลิตแบบธรรมชาติที่เลี้ยงตนเองได

เปนระบบผลิตเพื่อขาย หามทำไรเลื่อนลอย พรอม

กับเริ่มมีการแยงชิงพื้นที่ระหวางรัฐบาลกับพรรค

คอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (พคท.) จึงมีนโยบาย

ควบคุมจำกัดชาวที่สูงตอเนื่องมาตั้งแตป ๒๕๐๘ -

๒๕๑๑ จนวันเสียงปนแตก มีการปะทะระหวางชาว

มงที่ผานการจัดตั้งกับทหารไทยที่ อ.ทุงชาง จ.นาน 

ทำใหกองทัพภาคที่ ๓ วางยุทธศาสตรเขาประจำ

การบนพื้นที่สูง จ.นาน เชียงราย รวมทั้งการอพยพ

ชาวมงราว ๑๐๐ ครอบครัวลงมาไวพื้นราบ มาอยูที่

ศูนยชาวเขาที่บานปากลาง อ.ปว จ.นาน ดวย ตาม 

“นโยบายแยกน้ำออกจากปลา” โดยยังมีชาวมงบาง

สวนหนีกลับขึ้นไปอยูบนภูเขาสูง สวนชาวเขาที่อยู

พื้นราบเริ่มคุนเคยกับชีวิตพื้นราบ จนเดือนธันวาคม 

๒๕๑๗ รัฐบาลออกกฎหมายใหชาวที่สูงไดรับสิทธิ

ในการเปลี่ยนสัญชาติแกผูสมัครใจตั้งหลักแหลงทำ

กินในพื้นที่ราบ  

∫∑∑’Ë Ú §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß§«“¡¢—¥·¬âß°√≥’™“«¡âß∫â“πªÉ“°≈“ß 
 ·≈–°√–∫«π°“√·°â‰¢ªí≠À“ 

  à«π·√° กลาวถึงที่มาของชาวมงบาน

ปากลาง ที่ถูกอพยพมาจากบานน้ำเปน อ.ทุงชาง 

จังหวัดนาน ในเขตตนน้ำเปอ-น้ำกอน ซึ่งเปนตนน้ำ

นานที่ไหลผานชุมชน ๘ ชุมชน ในอ.ทุงชาง 

อ.เชียงกลาง และ อ.ปว ใหไดใชประโยชนรวมกัน 

บานน้ำเปนมีหลักฐานเปนหมูบานบนที่สูงในอำเภอ

ทุงชางมาตั้งแตป ๒๔๗๕ เมื่อรัฐบาลไดมีนโยบาย

อพยพชาวมงลงจากดอยมาอยูบนพื้นราบ และทาง

ราชการทหารไดจัดที่ดินใหครอบครัวละ ๑๐ ไร ในป 

๒๕๑๓  ตอมาเมื่อทางกองทัพประกาศใชนโยบาย 

๖๖/๒๕๒๓ ทำใหชาวมงจำนวนมากไดรับอนุญาต

ใหกลับไปทำกินในที่ดินเดิมไดในบริเวณน้ำเปอ-น้ำ

กอน รวมทั้งชาวถิ่นบานหนองปลา บริเวณขุนน้ำ

เปอดวย โดยชาวมงบานปากลางเปนกลุมจากชุมชน 
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หมูที่ ๑, ๓, ๖ ที่มีที่ตั้งชุมชนอยูใน ต.ปากลาง อ.ปว 

จ.นาน แตมีที่ทำกินอยูบนลุมน้ำกอนและน้ำเปอ 

(บางสวน) ใน ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.นาน ที่

จะตองเดินทางไปมาระหวางชุมชนกับพื้นที่ทำกิน 

โดยมีการแยกเขตการปกครอง อ.เชียงกลาง แยก

ออกมาจาก อ.ทุงชาง เมื่อป ๒๕๑๐ รวมทั้งพื้นที่

บานน้ำเปน อ.ทุงชาง ใหมาขึ้นกับ อ.เชียงกลาง 

ระหวางป ๒๕๒๓-๒๕๒๕ ชาวมงเหลานี้ได

รับการสงเสริมจากนโยบายการเกษตรใหปลูกพืช

เมอืงหนาว กะหลำ่ปล ีขาวโพด ลิน้จี ่โดยเฉพาะลิน้จี่

เปนพชืทีต่องปลกูในทีด่นิทีม่รีะดบัความสงู ๕๐๐-๗๐๐ 

เมตรจากระดบันำ้ทะเล ในชวงป ๒๕๒๘ เจาหนาทีร่ัฐ

จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ไดนำ

พนัธุลิน้จีเ่ขาไปแจกตามนโยบายทดแทนการปลกูฝน 

ที่บานปางแก และบานปากลาง ทำใหบริเวณพื้นที่

ดังกลาวมีการทำสวนลิ้นจี่เปนจำนวนมาก ทั้งชาว

มงบานปางแก และบานปากลาง ชาวถิ่นบานหนอง

ปลา มงบานคางฮอ ซึ่งตางมีพื้นที่ทำกินบริเวณ

ตนน้ำเปอ - น้ำกอน ใชพื้นที่สวนใหญเพื่อปลูกลิ้นจี่ 

ระหวางป ๒๕๓๐-๒๕๓๕ มีการขยายพื้นที่ปลูกมาก 

จนทำใหราชการประกาศใหผูทำกินบริเวณตนน้ำ

เปอ - น้ำกอนในปาภูคา และปาผาแดงตองแจงสิทธิ

ทำกินในพื้นที่เพื่อเก็บภาษีบำรุงทองที่ และในป 

๒๕๓๑ กรมปาไมไดประกาศใหปาดอยภูคาและ   

ปาผาแดง เปนปาสงวนแหงชาติ โดยกอนหนานี้มี

การแจงเสียภาษีบำรุงทองที่ เมื่อป ๒๕๓๕ แมวา

กอนหนานั้นชาวมงเคยยื่นแบบสำรวจเพื่อเสียภาษี

บำรุงทองที่มาแลวในป พ.ศ.๒๔๙๖ ชาวมงจึงเชื่อ

วาที่ดินที่ทำกินนั้นทำกินไดโดยถูกตอง เพราะตั้งถิ่น

ฐานมากอนที่ทางราชการประกาศเขตปาสงวนฯ 

 

 à«π∑’Ë Ú กลาวถึงลำดับเหตุการณความ

ขัดแยงกรณีตัดฟนตนลิ้นจี่ของชาวมงบานปากลาง 

และกระบวนการแกไขปญหา  

ความขัดแยงเริ่มตนเมื่อมีชาวพื้นราบ ๔ 

ตำบล คือ เชียงกลาง พระธาตุ เปอ พญาแกว สง

หนังสือรองเรียนถึงนายอำเภอเชียงกลาง เมื่อ

ประมาณตนป ๒๕๔๒ รองเรียนวา มีชาวมงบาน  

ปากลางไดบุกรุกพื้นที่ทำลายปาตนน้ำลำธารในพื้น

ที่ตนน้ำเปอ-น้ำกอน โดยซื้อที่ดินจากชาวถิ่นจำนวน

มากทำสวนลิ้นจี่ ทางอำเภอตรวจสอบพื้นที่แจงผลวา

มีพื้นที่ปาถูกบุกรุก ๑๕,๐๐๐ ไร ในเดือนกุมภาพันธ 

๒๕๔๒ อำเภอประกาศใหชาวมงออกจากพื้นที่

ภายใน ๓๐ วัน ชาวมงทำเรื่องขอผอนผัน และเสนอ

แนวทางการแกไขปญหา จากนั้นชาวพื้นราบไดทำ

เรือ่งรองเรยีนอกี นายอำเภอยนืยนัประกาศใหชาวมง 

ออกจากพื้นที่ และมีหนังสือยืนยันถึงจังหวัดใหชาว

มงออกจากพื้นที่ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๒  

ชาวมงจึงประสานงานกับองคกรเครือขายชาวไทย

ภูเขา ขอขยายเวลาผอนผันออกไปอีก ๓ เดือนนับ

จากวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๒   

เดือนเมษายน ๒๕๔๒ เครือขายสมัชชา 

ชนเผาแหงประเทศไทย ไดผลักดันใหมีการแกไข

ปญหาที่ดินทำกินและปาไม โดยมีมติคณะรัฐมนตรี 

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เรื่อง การเจรจาแกไขปญหา

ความเดือดรอนของเกษตรกรภาคเหนือ ระหวางการ

แกไขปญหาใหยุติการจับกุม ขมขู คุกคาม และ

ละเมิดสิทธิ โดยมีผลถึงเรื่องชาวมงบานปากลาง

โดยตรง ระบวุากรณปีญหามงบานปากลาง ต.ปากลาง 

อ.ปว จ.นาน นั้น รัฐบาลจะคุมครองสิทธิชั่วคราว

กอนการพิสูจนสิทธิ ไมจับกุมคุมขัง ขึ้นทะเบียน

ขอบเขตพื้นที่ทำกินเดิม ชี้เขตและปกหมุดที่ทำกิน 

และพื้นที่สวนรวม เพื่อสำรวจรายแปลงปกหมุด 

คุมครองที่ทำกินชั่วคราว มีการพิสูจนสิทธิ มีคณะ 

กรรมการฯ ชวยเหลือติดตาม   

เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๒ มีการจัดตั้งคณะ

กรรมการสำรวจพื้นที่ขึ้นมา ๑ ชุด ประกอบดวยชาว

ไทยพื้นราบ และชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูง เพื่อ

สำรวจพื้นที่วามีการบุกรุกทำกินมากนอยแคไหน 

แตเมื่อมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๑ พฤษภาคม 

๒๕๔๒ เรื่องกระบวนการในการพิสูจนในพื้นที่ปาไม 

ไดระงับไปในสวนของจังหวัดนาน และหันไปใช
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

กระบวนการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว คือให

ราษฎรลงชื่อในทะเบียนแลวใหมีการพิสูจนสิทธิใน

อีกขั้นตอนหนึ่ง 

เดอืนมถินุายน ๒๕๔๒ ประชาคมเชยีงกลาง

ไดมีหนังสือแจงผูวาราชการจังหวัดนานวา ชาว 

พื้นราบเริ่มมีปฏิกิริยาอีกครั้งตอฝายปกครองที่ไม

ดำเนินการใดๆ กับชาวมง และเลยเวลาที่กำหนด 

๙๐ วัน ที่ผอนผันแลว ขอใหชาวมงออกจากพื้นที่ 

ถาฝายปกครองไมทำอะไรจะรวมมวลชนกดดัน

อำเภอเชียงกลาง และหากถาทางอำเภอไมดำเนิน

การใดอกี จะดำเนนิการเอง ทำใหผูวาราชการจังหวัด

นานมีหนังสือไปถึงศูนยประสานงานประชาคม

จงัหวดันาน ขอใหจดัเวทเีพือ่รอมชอมปญหา ประชาคม

จังหวัดนานจัดเวทีแกปญหาดังกลาว เมื่อ ๒๒ 

มิถุนายน ๒๕๔๒ ที่โรงพยาบาลจังหวัดนาน มีขอ

เสนอจากชาวเชียงกลาง เสนอใหชาวมงใน ๓ 

ประเดน็คอื เรือ่งมลพษิในแหลงนำ้ การกกัเกบ็นำ้ 

การบุกรุกปาขยายพื้นที่ โดยประเด็นการบุกรุกปา 

เสนอไมใหบกุรกุพืน้ทีป่าเพิม่เตมิอกี และใหเพกิถอน

สวนลิน้จีต่นเลก็ทีป่ลกูใหมใหออกจากพืน้ที ่ สวนลิน้จี่

ตนใหญที่ปลูกนาน ใหหยุดบำรุง รอการพิสูจนสิทธิ

วามงเขาทำประโยชนกอนป ๒๕๓๑ หรือไม 

ขอเสนอดังกลาว มีประเด็นที่ชาวมงไมอาจ

ยอมรับไดเรื่องการเพิกถอนสวนลิ้นจี่ที่ปลูกใหม ขอ

ใหยืนตามมติคณะรัฐมนตรี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒  

แตการประชุมยังไมมีขอสรุปใดๆ 

เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๒ ชาวเชียงกลางมี

ความเคลื่อนไหวเดินรณรงคเรียกรองใหชาวมงลง

จากพื้นที่ หากไมยายออกจะใชวิธีรุนแรง กลุม

อนุรักษปาตนน้ำนาน เสนอปญหาตอผูวาราชการ

จังหวัดนาน โดยระบุวา ราษฎรผูบุกรุกอางมติคณะ

รัฐมนตรี วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ซึ่งไมมีสิทธิ 

เพราะไมใชราษฎรในเขตชุมชนดั้งเดิมของอำเภอ

เชียงกลาง 

เดือนสิงหาคม ๒๕๔๒ กลุมอนุรักษปา

ตนน้ำลำธารอำเภอเชียงกลาง เดินทางไปพบและ

ยืน่หนงัสอืแสดงเจตนารมณตอทางราชการสวนกลาง 

ไดเสนอโครงการปลูกปาตนน้ำเปอ-น้ำกอน เฉลิม 

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

เพื่อดำเนินการปลูกปาในพื้นที่ รวม ๕ หมูบาน  

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ อธิบดีกรมปาไม 

นายปลอดประสพ สุรัสวดี พรอมเจาหนาที ่ ๘ 

จังหวัดภาคเหนือ ชาวไทยพื้นราบ ปลูกปาตาม

โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ จำนวนพันธุกลาไม ๒๐๐,๐๐๐ 

ตน จำนวนคนปลูก ๑๐,๐๐๐ คน ระบุวาใชพื้นที่

บริเวณตนน้ำเปอ - น้ำกอน ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร แต

กลับปลูกเฉพาะในสวนลิ้นจี่ของชาวมงปากลาง โดย

ตลอดทางขึ้นเขาจุดปลูกปาในบริเวณที่ทำกินของ

ชาวมง มีแผนปายติดประกาศบนไหลเขา ระบุวา 

“เปนพวกหนักแผนดิน พวกบุกรุกทำลายปา”  

วันที่  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ เปนการปลูกปา

ทบับนสวนลิน้จีค่รัง้แรก จากนัน้จนถงึเดอืนมถินุายน 

๒๕๔๓ ไมมกีารดำเนนิการใดๆ ตอเหตกุารณปลกูปา

ทบัสวนลิน้จีข่องชาวมงทีผ่านมา จนถงึเดอืนเมษายน 

๒๕๔๓ เริ่มมีสัญญาณบงบอกวาชาวไทยพื้นราบได

ตั้งดานตรวจและจุดสกัดเพื่อมิใหชาวมงเขาไปในที่

ทำกินในที่ดินพิพาทบนที่สูง จากนั้นในวันที่ ๑๙ 

มิถุนายน ๒๕๔๓ ชาวไทยพื้นราบจาก ต.เปอ 

ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จำนวน ๑,๐๐๐ คน โดย

การนำของกำนันตำบลพระธาตุ มีการปดถนนและ

บุกเขาตัดฟนสวนลิ้นจี่ของชาวมงปากลาง ที่สวน 

ลิน้จีบ่นตนนำ้เปอ-นำ้กอน รวมทัง้สวนลิน้จีข่องชาวมง

จากดอยปางแก ใน ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.นาน  

กระตอบถูกเผาจำนวน ๗ หลัง  ลิ้นจี่จำนวน ๓,๐๐๐ 

ตนถูกตัดฟน มีเจาหนาที่ปาไม ตำรวจภูธร ตำรวจ

ตระเวนชายแดน เปนหนวยที่ตั้งดานสกัดบนถนน

บานนาหนุน - บานกอก หลักกิโลเมตรที่ ๕-๖ 

บริเวณบานปารวก โดยหามเฉพาะชาวไทยภูเขาบน

พื้นที่สูง ชาวมง ขึ้นไปบนพื้นที่ทำกิน แตไมหามชาว

ไทยพื้นราบที่จะเดินทางไปบริเวณจุดพิพาท โดย   

ผูชุมนุมอางวา ไดทราบขาววาตนไมที่ปลูกเมื่อวันที่ 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ถูกถอน ตัดทำลาย จึงไดรวม

กันชุมนุมประทวง และระบุวาเมื่อไปตรวจสอบตนไม

ที่รวมกันปลูกก็พบวา มีการถูกถอนตัดทำลายจริง 

ทำใหกลุมผูชุมนุมไมพอใจ จึงไดดำเนินการดังกลาว 

โดยระหวางในแตละชวงที่มีการตัดฟน

ทำลายตนลิ้นจี่ของชาวมงบานปากลาง ชาวมงบาน

ปากลางไดรองเรียนขอความชวยเหลือจากหลาย

ฝาย รองทุกขขอความเปนธรรมตอนายอำเภอปว 

แจงความดำเนนิคดกีบัพนกังานสอบสวน แตพนกังาน

สอบสวนไมรับแจงความ 

๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓ จังหวัดนานมีคำสั่ง

จังหวัดที่ ๑๔๒๖/๒๕๔๓ แตงตั้งคณะทำงานแกไข

ปญหาการครอบครองพื้นที่ปาไมเพื่อปลูกลิ้นจี่ทองที่

อำเภอเชียงกลาง 

จังหวัดนานตั้งคณะทำงานแกปญหา โดย

มอบหมายใหหัวหนาหนวยตนน้ำโครงการพัฒนา 

ลุมน้ำนาน กรมปาไม เปนหัวหนาคณะ เพื่อเจรจา

ไกลเกลี่ยขอพิพาท เชิญตัวแทน ๒ ฝายใหขอมูล 

และไปดูสถานที่เกิดเหตุ   

สภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) จัดเวทีที่

โรงแรมซิตี้ปารค อ.เมือง จ.นาน เพื่อใหคูกรณีสอง

ฝาย ไดมีโอกาสใหขอมูลตอที่ประชุม พรอมรวม

ประชุมกับสวนราชการในจังหวัดนาน 

อยางไรก็ตาม ระหวางความพยายามในการ

หาทางแกไขปญหาของหลายฝาย วนัที ่๒๑ สงิหาคม 

๒๕๔๓ เกิดเหตุการณชาวไทยพื้นราบ บุกขึ้นไปเผา

ทำลายตัดตนลิ้นจี่ของชาวมงอีกครั้ง โดยมีราษฎรใน 

อ.เชียงกลาง รวม ๖ ตำบล รวมกลุมคนรวม ๓,๕๐๐ 

คน (มีเจาหนาที่ปาไม ตำรวจตระเวนชายแดน 

สังเกตการณอยูในพื้นที่ดังกลาว) และบุกเขาทำลาย

ตัดฟนตนลิ้นจี ่ ไดรับความเสียหายประมาณหมื่นตน 

เนื้อที่ ๑.๕ พันไร ความเสียหายจำนวน ๑๖๐ ราย มี

การใชรถแบ็คโฮขุดดินถม ขวางกั้นถนนไมใหใคร

ผานเขาออกใกลหนวยพิทักษปาและที่พักสายตรวจ 

ผูวาราชการจังหวัดนาน มีคำสั่งจังหวัดนาน

ที่ ๒๑๖๗/๒๕๔๓ เรื่องแตงตั้งคณะทำงานแกไข

ปญหาการครอบครองพืน้ทีป่าไมเพือ่ปลกูลิน้จี ่ ทองที ่

อำเภอเชียงกลาง โดยเปนการเปลี่ยนแปลงจาก 

คำสั่งเดิมที่ ๑๔๒๖/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม 

๒๕๔๓ มีนายปริญญา ปานทอง รองผูวาราชการ

จังหวัด เปนประธานคณะทำงาน มีหนาที่ ตรวจสอบ

ขอมูลในปญหาเดิม รวบรวมปญหาที่เกิดแลวและที่

จะเกิด วิเคราะหสาเหตุ จัดลำดับปญหา แนวทาง

เพื่อดำเนินแผนงานโครงการเรงดวน เรียกขอมูล 

เชิญบุคคล หนวยงานใหขอมูล ประเมินการปฏิบัติที่

ผานมา เพื่อปรับปรุงติดตามการดำเนินการวาเปน

ขอยตุหิรอืไม ฟงเสยีงสะทอนจากประชาชน รายงานผล 

ตอมาคณะทำงานแกไขปญหามีมติใหดำเนินการ

ตรวจสอบพสิจูนสทิธกิารครอบครองทีด่นิของราษฎร 

โดยปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรการและแนวทาง

แกไขปญหาทีด่นิในพืน้ทีป่าไม  ตามมตคิณะรฐัมนตรี

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑  
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพิสูจน

สิทธิการครอบครองที่ดินบริเวณพื้นที่ปาตนน้ำเปอ–

น้ำกอน ทองที่อำเภอเชียงกลาง โดยใหมีผูแทนจาก

คูกรณฝีายละ ๓ คน ใหดำเนนิการตัง้แตเดอืนมนีาคม 

๒๕๔๔  และใหเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน ๒๕๔๔   

อยางไรก็ตาม หนวยจัดการตนน้ำเปอ- 

น้ำกอน ไดนำพันธุไมไปปลูกในแปลงลิ้นจี่ของชาว

ไทยภูเขาบนพื้นที่สูงอีกครั้ง (ในสวนที่ถูกตัดลิ้นจี่ไป

แลว) กระทั่งชาวมงไดมีการรองเรียนอีกครั้งในวันที่ 

๑๓ กันยายน ๒๕๔๔ 

๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ คณะกรรมการตรวจ

สอบพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินฯ ประชุมสรุป

ผลการดำเนินการตรวจสอบพิสูจนสิทธิ ตั้งแตเดือน

มีนาคม ๒๕๔๔ - กรกฎาคม ๒๕๔๔ และที่ประชุม

ไดใหผูตองการแสดงพิสูจนสิทธิยื่นเอกสารราชการ

ตางๆ ที่ราษฎรไดแจงสิทธิการครอบครองทำ

ประโยชนกอนป ๒๕๓๑ เพิ่มเติม โดยตอมามีชาว

มงบานปากลางจำนวน ๔๒ ราย ยื่นหลักฐาน

เอกสาร ส.ส.๓๑ เพิ่มเติม จากที่มีชาวมงที่ยื่น

เอกสารและใหขอมลูตอคณะกรรมการตรวจสอบ

พสิจูนสทิธ ิจำนวนทัง้สิน้ ๑๒๔ ราย โดย ๘๒ ราย

แจงวา ที่ผานมามีการยื่นแบบ ส.ส.๓๑ ที่อำเภอ

ทุงชาง และอำเภอเชียงกลาง และมีเอกสาร 

บางสวนสูญหาย   

นายอำเภอเชียงกลาง ไดใหความเห็นตอ

กรณีเอกสาร ส.ส.๓๑ เปนเอกสารที่ทางราชการออก

ใหแจงสิทธิการครอบครองทำประโยชน กอนป 

๒๕๓๑ คอื ส.ส.๓๑ ทีช่าวบานปากลางไดยืน่เพิม่เตมิ 

วารับฟงได แตตองมีการตรวจสอบอีกครั้ง อยางไร

ก็ตาม พบวาราษฎรชาวถิ่น ๕ หมูบานไมไดยื่น   

หลกัฐาน ส.ส.๓๑ โดยนายอำเภอเชียงกลางระบุวา 

แมชาวถิ่น ๕ หมูบาน ไมมีเอกสาร ส.ส.๓๑ แตจาก

ภาพถายทางอากาศปรากฏรองรอยการทำประโยชน

มากอน   

๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๔ คณะทำงานแกไข

ปญหาการครอบครองพืน้ทีป่าไมเพือ่ปลกูลิน้จี ่ ทองที ่

อำเภอเชียงกลาง ประชุมพิจารณาผลการดำเนินการ

ตรวจพิสูจนสิทธิการครอบครองพื้นที่ปาตนน้ำเปอ–

น้ำกอน โดยที่ประชุมแจงผลการตีความภาพถาย

ทางอากาศของผูเชี่ยวชาญดานแผนที่ภาพถายทาง

อากาศของกรมปาไม มนีายปรญิญา ปานทอง รองผูวา 

ราชการจังหวัดนานเปนประธาน โดยมีมติจากที่

ประชุมกำหนดแนวทางแกปญหาเรื่องการพิสูจน

สิทธิ คือ  

๑) พื้นที่ที่ราษฎรครอบครองทำประโยชนที่ดิน

มากอนประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ ตาม

ผลการตรวจสอบพิสูจนสิทธิ เห็นชอบให

ครอบครองทำกินตอไป หามขยายพื้นที่เพิ่ม

เติมอีก 

๒) พื้นที่ที่ราษฎรครอบครองที่ดินจำนวนหลาย

แปลง และมีบางแปลงทำกินอยูกอนเห็นชอบ 

ใหครอบครองทำกินตอไปเฉพาะพื้นที่ที่ได

ครอบครองมากอน ตามผลการตรวจสอบ

พิสูจนสิทธิ สำหรับที่ดินที่ไดครอบครองภาย

หลัง ใหออกจากพื้นที่  

๓) พื้นที่ราษฎรครอบครองทำประโยชนที่ดิน

ภายหลังการประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ 

ตามผลการตรวจสอบพิสูจนสิทธิ  แยกเปน 

๒  กรณี  คือ  

• จำนวน ๓๔ ราย ๓๘ แปลง เนื้อที่ ๑๒๘ 

ไร เปนที่ดินของราษฎรบานเกวต 

• กรณีราษฎรครอบครองที่ดินภายหลัง 

และไมมีที่ดินทำกินที่อื่นๆ อีก เห็นควร

นำเสนอจังหวัดพิจารณาหาแนวทางชวย

เหลือคือจำนวน ๒๐ ราย ๔๘ แปลง 

เนื้อที่ ๗๐ ไร เปนที่ดินของราษฎรบาน

หนองปลา บานหนอง และบานชี 

• สำหรับพื้นที่ที่ไมมีราษฎรแจงการครอบ

ครอง และพื้นที่ที่ราษฎรไมไปขอรับการ

พิสูจนสิทธิกับคณะกรรมการ  เห็นสมควร

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขาไปควบคุม

ดูแลฟนฟูสภาพปา 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

 à«π∑’Ë Ò วาดวยรายละเอียดองคประกอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิสูจนสิทธิการครอบครอง

ที่ดิน หลักเกณฑแนวทางและขั้นตอนการตรวจ

สอบพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินในพื้นที่ปาไม 

และสรุปผลการตรวจสอบพิสูจนสิทธิ 

ความกาวหนาในการดำเนินการของคณะ

กรรมการตรวจสอบพิสูจนสิทธ ิ ตั้งแตเริ่มตนดำเนิน

การ เมื่อมีคำสั่งลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๔ จนถึง 

๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ที่ไดสรุปผลการตรวจสอบ

พิสูจนสิทธิ  

คณะกรรมการตรวจสอบพิสูจนสิทธิ ได

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสูกระบวนการตรวจสอบ 

คือ 

∫∑∑’Ë Û º≈°“√µ√«® Õ∫æ‘ Ÿ®πå ‘∑∏‘°“√∂◊Õ§√Õß∑’Ë¥‘π∫√‘‡«≥ 
 ªÉ“µâππÈ”‡ªóÕ-πÈ”°Õπ Õ”‡¿Õ‡™’¬ß°≈“ß ®—ßÀ«—¥πà“π 

 

 

๑. บานหนองปลา หมู ๑๐ ต.เชียงกลาง มีจำนวน ๔๕ ราย   ๗๒ แปลงพื้นที่ ๕๒๑ ไร 

๒. บานหนอง หมู ๖ ต.เชียงกลาง มีจำนวน ๑๗๙ ราย ๔๘๘ แปลงพื้นที่ ๑,๗๑๑ ไร  

๓. บานชี หมู ๗ ต.เชียงกลาง มีจำนวน ๘๙ ราย ๒๓๔ แปลงพื้นที่ ๙๒๖ ไร 

๔. บานกอก หมู ๘ ต.เชียงกลาง มีจำนวน ๓๑ ราย ๖๓ แปลงพื้นที่ ๒๘๖ ไร 

๕. บานเกวต หมู ๖ ต.พญาแกว มีจำนวน ๑๔๕ ราย ๕๔๘ แปลงพื้นที่ ๑,๙๖๘ ไร 

๖. บานปากลาง หมู  ๑, ๓, ๖ ต.ปากลาง 

อ.ปว 

มีจำนวน ๑๘๕ ราย ๑๙๕ แปลงพื้นที่ ๑,๘๑๘ ไร 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิสูจนสิทธิการ

ครอบครองที่ดินบริเวณพื้นที่ปาตนน้ำเปอ-น้ำกอน 

ทองที่อำเภอเชียงกลาง ไดจัดประชุมผลการประชุม

สรุปผลการดำเนินการตรวจสอบพิสูจนสิทธิฯ ตั้งแต

เดือนมีนาคม–กรกฎาคม ๒๕๔๔ เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 

๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ณ หองประชุมสำนักงาน  

ปาไมจังหวัดนาน โดยมีนายทวี คงมั่น ปาไมจังหวัด

นานเปนประธานที่ประชุม โดยปรากฏผลวา มีผูเขา

ครอบครองและใชประโยชนบนปาตนน้ำเปอ – 

น้ำกอน รวมทั้งสิ้น ๖ หมูบาน จำนวน ๕๖๙ ราย 

ที่ดิน ๑,๓๗๙ แปลง พื้นที่ ๖,๓๖๙ ไร โดยมีราษฎร

ที่มีรายชื่อ แตไมไดยื่นคำรองเพื่อการตรวจสอบ

พิสูจนสิทธิ จำนวน ๑๐๕ ราย ที่ ๒๒๑ แปลง พื้นที่ 

๘๖๑ ไร เปนของชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูง ชาวมง

ปากลาง ๑๕ ราย จำนวน ๑๗ แปลง พื้นที่ ๑๖๒ ไร 

ผลการตรวจสอบพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดิน พบ

วา มีผูที่ครอบครอง ทำประโยชนมากอนป ๒๕๓๑ 

จำนวน ๕๑๕ ราย ที่ ๑,๒๙๓ แปลง จำนวน 

๖,๐๗๑ ไร เปนของมงปากลาง ๑๗๐ ราย จำนวน 

๑๗๘ แปลง พื้นที่ ๑,๖๕๖ ไร และพบวามีราษฎร

อีก ๕ หมูบาน ที่เขามาภายหลังป ๒๕๓๑ คือ บาน

หนองปลา มี ๒ ราย จำนวน ๓๑ ไร บานหนอง มี ๑๑ 

ราย จำนวน ๗๔ ไร บานชี มี ๗ ราย จำนวน ๖๕ ไร 

บานเกวต มี ๓๔ ราย จำนวน ๑๒๘ ไร รวมพื้นที่ที่มี

การครอบครองหลังป ๒๕๓๑ จำนวน ๒๙๘ ไร ๕๔ 

ราย จากจำนวนราษฎรที่มีรายชื่อตามประกาศของ

คณะกรรมการตรวจสอบพิสูจนสิทธิฯ เมื่อวันที่ ๑ 

มีนาคม ๒๕๔๔  จำนวน ๖๗๔ ราย ที่ดิน ๑,๖๐๐ 

แปลง พื้นที่ ๗,๒๓๐ ไร  

และที่ประชุมในวันนั้นไดมีมติเปนเอกฉันท

รวมกันวา 

๑) พื้นที่ที่ราษฎรครอบครองตามการแปล

ตคีวามภาพถายทางอากาศเปนพืน้ที ่ ไรราง 

(AO) นั้น เปนพื้นที่ราษฎรครอบครอง  

ทำประโยชนที่ดินมากอนการประกาศ

เขตปาสงวนแหงชาติ 

๒) สวนราษฎรที่ครอบครองที่ดินบริเวณนั้น 

พื้นที่ปาตนน้ำเปอ - น้ำกอน ที่มีรายชื่อ

ตามประกาศสำนักงานปาไมจังหวัดนาน 

ฉบับลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๔ และไมไป

ตดิตอขอรบัการตรวจสอบพสิจูนสทิธ ิไมนำ 

คณะกรรมการตรวจสภาพแปลงที่ดินที่

ครอบครอง ใหถือวาสละสิทธิการพิสูจน

สิทธิการครอบครองที่ดิน และไมสามารถ

นำไปอางขอพิสูจนสิทธิในภายหลัง 

ตอมา คณะกรรมการตรวจสอบพิสูจนสิทธิฯ 

เสนอใหจังหวัดให เรงดำเนินการตามมติคณะ

รัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑  คือ 

๑. กำหนดสทิธขิองทีด่นิในเขตปาสงวน ปาอนรุกัษ 

ใหชัดเจน 

๒. ขึ้นทะเบียนผูครอบครองพื้นที่ที่สงวนหวง

หาม ปาอนุรักษ เพื่อใชในการจัดการดำเนิน

การอนุรักษและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๓. ตรวจสอบการครอบครองที่ดินของราษฎรโดย

ใชภาพถายทางอากาศของกรมแผนทีท่หาร 

๔. จดัทำเขตบรเิวณทีอ่ยูอาศยัทีท่ำกนิ หามขยาย 

เปนการทำกินเพื่อการครองชีพเปนหลัก 

 

จากขอมูลสถิติ และผลการตรวจสอบพิสูจน

สทิธฯิ คณะอนกุรรมการทีด่นิและนำ้ พบวา มใิชชาวมง

แหงตำบลปากลางเทานั้นที่ปลูกลิ้นจี่ แตยังมีบาน

หนองปลา บานหนอง บานช ีบานกอก และบานเกวต 

รวม ๕ หมูบาน ทีเ่ปนทัง้ชาวถิน่และชาวไทยพืน้ราบ

บางสวนที่ขึ้นไปอยูบานหนอง รวมทั้งบานปางแก ที่

อยูตนน้ำเปอใน อ.ทุงชาง ก็ปลูกลิ้นจี่เชนกัน สวน

ชุมชนชาวไทยพื้นราบในตำบลพระธาตุ ตำบล

เชยีงกลาง ตำบลพญาแกว ซึง่มไีมตำ่กวา ๑๑ หมูบาน 

อันประกอบดวย บานดอนแกว บานพวงพยอม บาน

เดนธารา บานหัวน้ำ บานกลาง บานพราว บาน

สรอยพราว บานวังหวา บานนาหนุน บานปาแดง 

และบานน้ำออ ซึ่งพบวามีวิถีการผลิตเพาะปลูกที่

ตองอาศัยน้ำเปนจำนวนมาก มีการทำนาปรังปละ ๒ 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ครั้ง ภายหลังฤดูการเพาะปลูก ก็ยังมีการปลูกผัก 

พืชไร พืชสวน พืชตระกูลถั่วดวย  

อยางไรก็ตาม ดูเหมือนเรื่องราวตางๆ ยังไม

จบสิ้น เมื่อปรากฏวาแนวทางกระบวนการดังกลาว

ขางตนยังมิไดนำสูการปฏิบัติที่เปนจริง สวนปญหา

ความเสียหายของชาวมงบานปากลางทั้ง ๓ ครั้ง ก็

ยังไมมีความชัดเจนวาจะแกไขอยางไร กระทั่ง

เหตุการณรุนแรงก ็ เกิดขึ้นอีกครั้งในปลายป 

๒๕๔๕ เมื่อสวนลิ้นจี่ของชาวมงที่เหลืออยูถูก

กลุมบุคคลบุกรุกเผาทำลายไดรับความเสียหาย

เปนอยางมาก แมวากอนหนาไดมีการดำเนินการ

จากสวนราชการตางๆ เพือ่หาทางแกปญหาในเรือ่งนี ้

เมื่อเหตุการณรุนแรงยิ่งขึ้น และการแกไข

ปญหาในพื้นที่ไมสามารถเยียวยาปญหาได ชาวมง

จงึรองขอความชวยเหลอืตอสวนกลาง คอื สำนกังาน

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมาธิการ 

สิง่แวดลอม วฒุสิภา ตอมาในป ๒๕๔๔ ไดถวายฏกีา 

และยื่นหนังสือตอ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายก

รัฐมนตรี นายประพัฒน ปญญาชาติรักษ รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงเกษตรฯ (ตำแหนงในขณะนั้น) 

และรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง

ชาติ  เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๖   

 

 à«π∑’Ë Ú วาดวยการดำเนินการแกไข

ปญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ   

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ มอบ

หมายคณะอนุกรรมการดานที่ดินและน้ำ ตรวจสอบ

ขอเท็จจริง  คณะอนุกรรมการฯ ไดดำเนินการคือ   

๑. ตรวจสอบขอเท็จจริง และผลการดำเนินงาน

ของหนวยงานสวนกลาง และระดับจังหวัด 

๒. หารือหนวยงานที่รับรูขอมูลและพยายาม

แกไขปญหาทั้งในจังหวัดนานและสวนกลาง 

เชน การประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

รวมทั้งผูที่มีสวนรับรูและพยายามแกไข

ปญหา เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

  

๓. การลงพื้นที่ และรับฟงทุกฝาย คือ ราษฎร

บานปากลาง ราษฎรอำเภอเชียงกลาง  เมื่อ

วันที่ ๔-๕  กรกฎาคม ๒๕๔๖   

๔. รวมลงพื้นที่ และสังเกตการณการประชุม

แกไขปญหาความขัดแยง โดยคณะทำงาน

สิทธิมนุษยชนและคุมครองผูบริโภค สภา   

ทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิระหวาง

วันที่ ๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖   

ขอสังเกตของคณะอนุกรรมการดานทีด่นิ

และน้ำ จากการการสังเกตการณการประชุม

แกไขปญหาความขัดแยง โดยคณะทำงานสิทธิ

มนุษยชนและคุมครองผูบริโภค สภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมื่อวันที่ ๕ และ ๘ 

กรกฎาคม ๒๕๔๖   

๑. ทุกฝายยืนยันตรงกันวาในกระบวนการ

ตรวจสอบพิสูจนสิทธิตรวจสอบสภาพพื้นที่ตาม

ประกาศสำนักงานปาไมจังหวัดนานเรื่องการตรวจ

สอบพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินบริเวณพื้นที่  

ปาตนนำ้เปอ-นำ้กอน ทองทีอ่ำเภอเชยีงกลาง จงัหวดั

นาน ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๔ ลงนาม

โดย นายทว ีคงมัน่ ปาไมจงัหวดันานนัน้ มผีูแทนจาก

คูกรณีที่เขารวมกระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอน 

แตในการประชุมรับฟงความเห็นและขอมูลของคณะ

อนกุรรมการฯ ณ ทีท่ำการ อ.บ.ต.พระธาต ุอ.เชยีงกลาง 

เมื่อวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๔๖ นั้น ชาวไทยพื้นราบ

เชยีงกลาง ระบวุา นายอำเภอเชยีงกลาง ไมไดแจงผล

การดำเนินการตรวจสอบพิสูจนสิทธิใหราษฎรที่เปน

คูขัดแยงในอำเภอเชียงกลางไดรับทราบ ทำใหไม

ทราบวามกีารพสิจูนสทิธแิลว วาชาวมงบานปากลาง

เขาทำประโยชนกอนการประกาศปาสงวนฯ ป 

๒๕๓๑  

๒. ประเด็นการใชที่ดินบริเวณพื้นที่ปาตนน้ำ

เปอ-น้ำกอน ที่เคยระบุจากชาวไทยพื้นราบวา ชาว

มงใชพื้นที่ปลูกสวนลิ้นจี่ราว ๑๖,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ ไร 

นั้นไมเปนความจริง พื้นที่ที่ชาวมงใชมีจำนวน 

๑,๖๕๖ ไร - ๑,๘๑๘ ไร เทานั้น นอกนั้นเปนการใช
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

พื้นที่ของชาวถิ่น และชาวไทยพื้นราบรวมกันบริเวณ

พื้นที่ที่พิพาทบนปาตนน้ำเปอ-น้ำกอน 

๓. ปาไมอำเภอปวระบวุา พืน้ทีท่ีเ่ปนสวนลิน้จี ่

ในเขตอุทยานแหงชาติดอยภูคาเพียง ๓% ของการ

ใชประโยชนในพื้นที่ที่มีการบุกรุก คือ ราว ๑,๘๐๐ 

ไร สวนพื้นที่ที่บุกรุกมากกวา ๑๘,๒๐๐ ไร ลวน

เปนการทำไรขาวของชาวถิ่น นอกจากนั้นยังมีปา

เสื่อมโทรมปะปนอยูในพื้นที่ปาตนน้ำดังกลาวรวมทั้ง

ประเภทไรราง 

๔. มีความเห็นจากบุคคล หนวยงานในพื้นที่

วา ควรปลูกปาบริเวณไรราง ปาเสื่อมโทรมที่ไมใช

พื้นที่ทำกินของทั้งชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูง และชาว

ไทยพื้นราบบริเวณพื้นที่ตนน้ำเปอ-น้ำกอน แลวให

กองทัพภาค ๓ สรางอางเก็บน้ำชวงตอนบนและ  

น้ำเปอ-น้ำกอน เพื่อแกปญหาการขาดแคลนน้ำ ทั้ง

ผูใชน้ำตนน้ำ-ปลายน้ำแลวจึงปกแนวเขตกันพื้นที่

ทำกินออกจากพื้นที่ปาที่ตองอนุรักษดูแลรักษา แลว

จึงจัดระเบียบการใชที่ดินตอไป 

๕. มีความพยายามนำเสนอกลไกในการแก

ปญหามงปากลางกับชาวไทยพื้นราบเชียงกลางวา

เนื่องจากกลไกระดับจังหวัดไมคืบหนา ควรมุงไปที่

ระดับรัฐบาลเพื่อแกปญหาไดทั้งในระดับนโยบาย 

มติ คำสั่ง และระดับพื้นที่ (โดยกอใหเกิดการ

ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ) การมอบ

หมายภารกิจใหหนวยงานที่แกปญหาใหชัดเจนและ

ตองติดตามตรวจสอบตลอดเวลา  

๖. ปรากฏการณเอลนิโญ ที่เกิดในชวงป 

๒๕๔๑-๒๕๔๒ เปนเหตุผลหนึ่งที่มีการพูดถึงวาเปน

สาเหตุของปญหาการขาดแคลนน้ำพื้นที่แหงแลง

รุนแรงบริเวณพื้นที่ปาตนน้ำเปอ-น้ำกอน 

๗. มีการยืนยันจากหลายบุคคลวา วันที่ ๒๑ 

สิงหาคม ๒๕๔๒ นายปลอดประสพ  สุรัสวดี อธิบดี

กรมปาไม (ตำแหนงในเวลานั้น) ในฐานะประธาน

การปลูกปาบริเวณพื้นที่ปาตนน้ำเปอ-น้ำกอน นำ

ราษฎรปลูกพันธุกลาไมทับลงบนพื้นที่สวนลิ้นจี่ของ

ชาวไทยภเูขาบนพืน้ทีส่งู ชาวมง พรอมกบัพดูใหรบัรู 

กันโดยทั่วไปวา ถาพันธุกลาไมถูกทำลายจะเอาเรื่อง

ชาวมง 

๘. การตัดฟนเผาทำลายสวนลิ้นจี่ของชาว

ไทยภูเขาบนพื้นที่สูง โดยชาวไทยพื้นราบ นั้น 

กระทำตอสวนลิ้นจี่ของชาวมงเปนหลัก ในจำนวน 

๑๒ สวน ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๓ และ ๑๐๘ 

สวน ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ โดยมีสวนลิ้นจี่

ของชาวไทยพื้นราบเพียง ๒ สวน เทานั้นที่เสียหาย 

จากเหตุการณดังกลาว  

๙. เหตุการณความรุนแรง ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ 

๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๓ และ ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๔๓ 

นั้นทางพนักงานสอบสวนอางวาหาผูกระทำความ

ผิดไมได ทำใหคดีนี้อัยการสั่งไมฟอง สวนการไป

ดำเนินการในศาลปกครอง ชาวมงไมมีเงินวางคา

ธรรมเนียมศาล และไมสามารถหาหลักฐานระบุไดชี้

ชัดวาหนวยงาน หรือเจาหนาที่คนใดเปนผูกระทำ

ละเมิด ที่ผานมาชาวมงปากลางไดรับเงินเพียง 

๒๔,๐๐๐ บาท กรณีความเสียหายที่เกิดเมื่อ ๑๙ 

มิถุนายน ๒๕๔๓ เมื่อสวนลิ้นจี่ ๑๒ สวน ถูกทำลาย 

ราชการจายเงินใหรายละ ๒,๐๐๐ บาท เทานั้น ซึ่ง

ชาวมงระบุวาเสียหายมากกวา ๒๐๐ ลานบาท  

๑๐. มีขอเสนอตอที่ประชุมรับฟงความเห็น

และขอมูลจากชาวมงบานปากลางตอคณะอนุกรรม

การฯ  เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖  วา 

• ใหรัฐจายคาชดเชยตามความเสียหายที่เกิด

ขึ้นจริง 

• ขอเขาไปทำกินในพื้นที่เดิม หรือพื้นที่รองรับ

ที่จะจัดให 

• รัฐควรมีงบประมาณในการชวยเหลือแก

ปญหานี้ (ชาวมงมีแผนพัฒนาระดับตำบลใน

พื้นที่ ในชวงป ๒๕๓๘ – ๒๕๔๓ เรื่องการ

จัดสรรที่ทำกินโดยกรมปาไม ในกรณีที่จะ

ตองถูกอพยพ (ที่ทำกิน) ลงมา    

• ควรมีเวทีกลางเพื่อประชุมเจรจาระหวางคู

กรณีโดยตรง 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

∫∑∑’Ë Ù  √ÿª·≈–¢âÕ‡ πÕ·π– 
 

คณะอนุกรรมการดานที่ดินและน้ำ หรือคณะ

อนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา (ใน

ปจจุบัน) จึงมีความเห็นวา กรณีความขัดแยงกรณี

ชาวมงบานปากลาง สาเหตุความรุนแรงที่สำคัญ 

เกิดจากการรับรูของผูคนในชุมชนจากการพูด

ปากตอปาก โดยไมไดศึกษาขอเท็จจริง ทำให

เรื่องราวสับสนและขยายความขัดแยงรุนแรงขึ้น 

เชน ขอมูลที่รับรูกันวา มงบุกรุกปาตนน้ำ ปลูก

ลิ้นจี่ ๒๐,๐๐๐ ไร ทั้งที่ปาไมไดตรวจพิสูจนพบวา

มีเพียง ๑,๘๐๐ กวาไร การกลาววา อำเภอ

เชียงกลางไมเคยมีชาวเขาเผามง ขอเท็จจริงคือ 

อ. เชียงกลางเปนอำเภอที่แยกตัวออกมาจาก 

อ.ทุงชาง เมื่อป ๒๕๑๐ ชาวมงบานปากลาง อยูใน

เขตอำเภอทุงชางมากอน แตถูกอพยพออกจาก 

อ.ทุงชาง ตามนโยบายความมั่นคงของทหารเมื่อป 

๒๕๑๑ เมื่อเหตุการณสงบ กลับมาทำกินในภายหลัง 

ที่ดินนั้นไดถูกแบงเขตปกครองใหขึ้นกับอำเภอ

เชียงกลาง คณะอนุกรรมการฯ จึงมีขอเสนอใน  

หลักการวา ไมควรมีกระแสอนุรักษที่ทำใหเกิดการ

ใชอำนาจเขาจัดการรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ และ

เสนอวาแนวทางการแกไขปญหาตามคำสัง่ของสำนกั

นายกรัฐมนตร ี ที ่ ๑๘๗/๒๕๔๖ เรื่องนโยบายการ

จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธ ี ลงวันที ่ ๑ กันยายน 

๒๕๔๖ เปนแนวทางสำคัญในการแกไขปญหาความ

ขัดแยงการจัดการและการใชประโยชนบริเวณพื้นที่

ตนน้ำเปอ-น้ำกอน อ.เชียงกลาง จ.นาน โดยคำสั่ง

ดังกลาว เปนการเชื่อมโยงแนวทางสำคัญของ

ยุทธศาสตรสันติวิธีเพื่อความมั่นคงของชาติ ที่เนน

การเสริมสรางพลังความสามัคคี บนพื้นฐานการมี

สวนรวมของทกุฝาย ในบรรยากาศของการมทีศันคติ

ที่ดี หวงใย เอื้ออาทร ทำใหคนในชาติอยูรวมกัน

อยางสันติวิธ ี บนพื้นฐานของความหลากหลายในวิถี

ชีวิต วิธีคิด และวัฒนธรรม พรอมเผชิญปญหา และ

เรียนรูการแกไขปญหารวมกันโดยไมใชความรุนแรง 

ที่สำคัญคือการแกไขระดับนโยบายของรัฐ ที่

รัฐบาลตองเขามามีบทบาทในการแกไขปญหาความ

ขัดแยงบริเวณพื้นที่ตนน้ำเปอ-น้ำกอน อ.เชียงกลาง 

จ.นาน   
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เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

À¡“¬‡Àµÿ      
๑. คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา เสนอรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเห็นชอบตามรายงานผลการตรวจสอบที่ ๒๙/๒๕๔๙  

๒. การติดตามผลการแกไขปญหาตามรายงานผลการตรวจสอบ โดย กสม.   

• คณะอนุกรรมการฯ พบรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 

๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อเรงรัดกรณีนี้ และตอมาจัดประชุมติดตามผลคืบหนาที่สำนักงาน 

กสม. อีก ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐ และวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐ แตไมมี

ผลคืบหนาใดๆ 

• สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีหนังสือแจงเมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๔๙ วา ไดนำเรียนรองนายก

รัฐมนตรี (นายโฆษิต ปนเปยมรัษฎ) แลว และไดสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดำเนิน

การตอไป 

• คณะอนุกรรมการฯ พบหารือรองนายกรัฐมนตรี (นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม) เมื่อวันที่ ๒๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ทำใหมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๑๒/๒๕๕๐ แตงตั้งคณะกรรมการ

ตดิตามการแกไขปญหา กรณรีองเรยีนผานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิและมคีำสัง่

แตงตัง้คณะอนุกรรมการแกไขปญหาความขัดแยงการจัดการและใชประโยชนทรัพยากรปา

ไมที่ดินและน้ำบริเวณพื้นที่ปาตนน้ำเปอ-น้ำกอน ทองที่อำเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน โดยมี

นายธรีภทัร สนัตเิมทนดีล หัวหนาผูตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เปนประธานอนุกรรมการฯ  

• คณะอนุกรรมการแกไขปญหาความขัดแยงฯ และคณะผูแทน กสม. ไดประชุมที่ศาลากลางจังหวัด

เมือ่วนัที ่๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ โดยทีป่ระชมุ ไดพจิารณาขอเสนอของ กสม. ในประเดน็สำคญั ๒ ขอ คอื 

๑. ใหมีมาตรการชดเชยความเสียหายใหแกชาวมงบานปากลางที่ไดรับความเดือดรอน  

๒. ใหชาวมงที่ถูกอพยพไดกลับเขาไปทำกินในที่ดินเดิม หรือมิฉะนั้นใหจัดหาที่ดินรองรับที่

สามารถทำกินได หรือปลูกพืชมีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสถานการณในพื้นที่  

โดยที่ประชุมเห็นวา การพิจารณาในเรื่องคาชดเชยมีความเรงดวน และมีความเปนไปไดมากกวา จึง

เห็นควรใหมุงในเรื่องของคาชดเชยกอน ตอมาจังหวัดนาน มีคำสั่งจังหวัดนาน ที่ ๑๑๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๑ 

มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานพิจารณาการจายคาเสียหายกรณีการแกไขปญหาการรองเรียนผาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ทองที่อำเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน   

 ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการติดตามการแกไขปญหาฯ โดยประธานคือนาย

ไพบูลย วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี ไดจัดประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมมีมติมอบหมายให

จังหวัดนานเรงรัดการแกไขปญหาใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 

๑. กรณีการจายคาชดเชยความเสียหาย ใหคณะทำงานฯ ตามคำสั่งจังหวัดนานที่ ๑๑๘/๒๕๕๑ 

พิจารณาเรงรัดดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน และสงเรื่องใหสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี

พิจารณาใหความชวยเหลือราษฎรตอไป 

๒. กรณีการพิสูจนสิทธิที่ดินใหสงเรื่องใหสำนักงานแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) พิจารณา

ดำเนินการในเรื่องดังกลาว ในการติดตามการแกไขปญหาใหใชกลไกระบบการตรวจราชการของ     

ผูตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในการกำกับดูแลการแกไขปญหา   



ภาคผนวก ๔ 
บทคัดยอหนังสือ รายงานการศึกษา : 

กรณีสวนสมฝาง แมอาย ไชยปราการ :  
ปญหาและกระบวนการแกไขปญหาความขัดแยง  
โดย พรพิไล เลิศวิชา และคณะ 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิ(กสม.) ไดรบัเรือ่งรองเรยีน 

จากกลุมอนุรักษ ลุมน้ำฝาง ๓ อำเภอ วาชุมชน ๓ อำเภอ คือ อ.ฝาง 

แมอาย และ อ.ไชยปราการ ไดรับผลกระทบจากการทำสวนสมขนาด

ใหญ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ กสม. จึงมอบหมายใหคณะ

อนุกรรมการดานที่ดินและน้ำ (ในขณะนั้น) ตรวจสอบขอเท็จจริง 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

คณะอนกุรรมการฯ ไดลงพืน้ที ่ และจดัประชมุรวมกบั

จังหวัดเชียงใหมหลายครั้ง เห็นวากรณีความขัดแยง

นี้เปนกรณีตัวอยางที่ชัดเจน ในการสะทอนปญหาที่

เกิดจากการพัฒนาในปจจุบันที่เนนการสงออกและ

การพัฒนาภาคเกษตรขนาดใหญ และกอใหเกิด

ความขัดแยงในชุมชนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ภูมิปญญาทองถิ่นเรื่องเหมืองฝายสาธารณะ และ

การจัดการปา ในขณะที่ภาครัฐยังไมมีกลไกที่มี

ประสิทธิภาพในการแกไขปญหา จึงกลายเปนภาระ

หนาทีข่องชมุชนและวดัทีต่องดำเนนิการศกึษาขอมลู

รองเรียน และติดตามการแกไขปญหาทามกลางแรง

กดดันอยางหนัก คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นควรให

จัดทำโครงการศึกษา  โดยหัวหนาคณะศึกษาคือ 

นางพรพิไล เลิศวิชา อนุกรรมการดานที่ดินและน้ำ  

และจัดพิมพเผยแพร* 

จากการศึกษา คณะศึกษาเห็นวา การขยาย

ตัวของสวนสมในอำเภอฝางเปนปญหาใหญที่ชัดเจน

ขึ้นในป พ.ศ.๒๕๔๖ แตการทำการศึกษามีขอจำกัด

ที่ไมอาจศึกษาในพื้นที่ทั้งหมด อยางไรก็ตาม มีกลุม

ในชุมชนที่ศึกษาขอมูลหลายกลุม รวมทั้งกลุม

อนุรักษลุมน้ำฝาง ๓ อำเภอ และกลุมสถาบันชุมชน

เกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเกาะติดสถานการณ และเปน

คนในชุมชนซึ่งเปนเจาของปญหาเอง จึงเปนแหลง

ขอมูลสำคัญในการศึกษา อยางไรก็ตามผูศึกษาเห็น

วารายงานการศกึษานี ้ยงัเปนรายงานเบือ้งตนเทานัน้ 

ยังควรศึกษาใหรอบดานยิ่งขึ้น เพื่อเปนบทเรียนใน

การวางนโยบายและจัดการปญหาความขัดแยง

ระหวางวิถีการทำเกษตรกรรมของชาวไร ชาวนา 

กับการเติบโตของธุรกิจเกษตรกรรม 

 

รายงานการศึกษา แบงเปน ๒ สวน คือ 

๑. รายงานการศึกษา กรณีสวนสมฝาง 

แมอาย ไชยปราการ : ปญหาและกระบวนการ

แกไขความขดัแยง มเีนือ้หาวาดวยวถิชีวีติของลุมนำ้

ฝางในอดตี ความเปนมาของการทำการเกษตรบนลุม

น้ำฝาง วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงบนลุมน้ำ

ฝาง สถานการณการปลูกสมในประเทศไทย ผล

กระทบจากการขยายตัวของสวนสมในพื้นที่ลุมน้ำ

ฝางตอชุมชน จนถึงกระบวนการแกไขปญหาที่ไดมี

การแตงตั้ งคณะกรรมการแกไขปญหจากการ

ประกอบกิจการสวนสมในพื้นที่อำเภอฝาง แมอาย 

และไชยปราการ องคประกอบคณะทำงาน และผล

การดำเนินการของคณะทำงานทั้ง ๖ ชุด  
 

๒. บทวิเคราะห ผลกระทบจากการปลูกสม

ในเขตอำเภอฝาง แมอาย และ ไชยปราการ 

โดยวิเคราะหผลกระทบจากการขยายพื้นที่

ปลูกสวนสม ที่เกิดขึ้นในดานตางๆ ทั้งในลุมน้ำฝาง 

และขยายไปถงึพืน้ทีอ่ำเภอใกลเคยีงในดานตางๆ ดงันี ้  

• ปญหาการใชที่ดิน และการบุกรุกพื้นที่ปา

สงวน และปาสาธารณะ    

• ปญหาตอระบบลุมน้ำ เสนทางน้ำ และระบบ

เหมืองฝาย 

• ปญหาการใชน้ำเพื่อบริโภค 

• ปาไผ ทรัพยากรที่ถูกทำลาย 

• ปญหาการใชสารเคมีและผลกระทบของการ

ใชสารเคมีตอชุมชน 

• รายงานกลุมโรคที่พบผูปวยมากที่สุดใน ๓ 

อำเภอ 

• รายงานผลการเจาะเลือดเพื่อหาสารเคมี

กำจัดศัตรูพืช 

• ปญหากลิ่น : วาดวยวิวาทะเรื่องสุขภาพที่

อาจกลายเปนชนวนระเบิด 

 *  พรพิไล เลิศวิชา และคณะ. รายงานการศึกษากรณีสวนสม ฝาง แมอาย ไชยปราการ สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ, พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ 

 

 à«π∑’Ë Ò √“¬ß“π°“√»÷°…“ 
 

ลุมน้ำฝางมีพื้นที่ครอบคลุม ๓ อำเภอ คือ 

ฝาง แมอาย และไชยปราการ ในอดีตมีลักษณะภูมิ

ประเทศเปนภูเขาทั้ง ๔ ดาน มีลำน้ำหลายสายไหล

ผาน ลำน้ำทุกสายไหลลงสูลำน้ำฝางและแมน้ำกก 

จึงทำใหลุมน้ำฝางเปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณมา

ตั้งแตอดีต เปนแหลงเกษตรกรรมสำคัญ เปนการ

เกษตรเพื่อครอบครัว ชุมชน และลุมน้ำ โดยมีการ

จัดการระบบเหมืองฝายตามจารีตเดิมของชุมชนเพื่อ

จัดการการจัดสรรการใชน้ำรวมกัน ตอมาหลังป 

พ.ศ.๒๕๐๐ เริ่มมีพัฒนาการสูการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

คือกระเทียม ลิ้นจี่ หอมหัวใหญ ลำไย และกลายเปน

พืชที่มีชื่อเสียงของลุมน้ำ จนถึงประมาณป ๒๕๔๐ 

เริ่มมีการนำสมมาปลูก มีชื่อเสียงมากขึ้น นักลงทุน

ตางชาติพากันบุกเบิกพื้นที่สูงในเขตลุมน้ำฝางจาก

ไรนาสวนแบบเกา กลายเปนพื้นที่ปลูกสมอยาง

กวางขวาง นอกจากนั้นนักลงทุนยังเชาที่ปา บาง

รายบุกรุกปาสงวน ปาชุมชน และพื้นที่สาธารณะ

ของชุมชน จากป ๒๕๔๓ มีพื้นที่ปลูกสวนสมจาก 

๑๗,๐๑๑ ไร ถึงป ๒๕๔๖ มีพื้นที่นับแสนไร ในเขต

ลุมน้ำฝาง ๓ อำเภอ โดยพื้นที่สวนสมขนาดใหญ

เปนของนักธุรกิจการเกษตรและนักลงทุน มากกวา

เปนของเกษตรกร หลังจากที่มีการปลูกสมประมาณ 

๑๐ ป ปรากฏเกิดปญหาตอชุมชนอยางเห็นไดชัด 

จนถึงป ๒๕๔๖ ความเดือดรอนกระจายไปทั่วชุมชน 

ชาวบานจึงไดรองเรียนตอหนวยงานสวนกลาง และ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ โดยรองเรียนถึง

ความเดือดรอนและผลกระทบ ๕ ประการ คือ   

๑. การบุกรุกที่สาธารณะ พื้นที่ปาสงวน

แมฝาง    

๒. การปดกั้นทางน้ำและทำลายระบบ

เหมืองฝายและระบบจัดการน้ำของ

ชุมชน   

๓. ปญหาการใชสารเคมีจนเกิดอันตราย

ตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม    

๔. การตัดไผเพื่อค้ำยันตนสม ทำลายปา

ไผที่ชุมชนใชประโยชนรวมกันมา  

๕. การใชแรงงานตางชาติ ทำใหเกิดผล

กระทบตอสังคม  

คณะอนุกรรมการฯ ไดลงพื้นที่ตรวจสอบ 

ขอเทจ็จรงิ และประชมุรวมกบัจงัหวดั หนวยงานและ 

ผูเกี่ยวของ ณ ศาลาจังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๑ 

ตุลาคม ๒๕๔๖ มีมติรวมกันใหจังหวัดแตงตั้ง

คณะกรรมการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ 

แกไขปญหาในทกุประเดน็ โดยใหมอีงคประกอบ

คือผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ นักวิชาการ 

กลุมประชาชน ผูรองเรียน องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และผูประกอบการสวนสม ผลจากการ

ประชุมและการดำเนินการของคณะกรรมการฯ มีมติ

ใหแตงตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการแกไขปญหาฯ 

โดยตั้งเปนคณะทำงาน ๓ ชุด ตอมาเมื่อมีการ

ประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม มีการเปลี่ยนแปลงคณะทำงานใหม โดย

มีคณะทำงานชุดใหญ ๑ ชุด ประกอบดวยคณะยอย 

๖ ชุด คือ  

๑. คณะทำงานศกึษาผลกระทบตอสขุภาพ 

และสิ่งแวดลอม  

๒. คณะทำงานเพื่อประกาศพื้นที่คุมครอง

สิ่งแวดลอมในลุมน้ำฝาง   

๓. คณะทำงานเพื่อเรงรัดพิสูจนสิทธิใน

ที่ดินและดำเนินคดีกับผูกระทำผิด

กฎหมายที่เกี่ยวของ   

๔. คณะกรรมการจัดระเบียบการใชที่ดิน

ในพื้นที่สูง หรือพื้นที่อนุรักษ   

๕. คณะทำงานเพื่อแกไขปญหาแรงงาน

ตางดาว   

๖. คณะทำงานเพื่อพิจารณาผลกระทบ

ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ผลการดำเนินการของคณะทำงานทั้ง ๖ ชุด 

มีความคืบหนาคือ ชุดที่ ๑ ประชุมสรุปงานเมื่อวันที่ 

๘ มกราคม ๒๕๔๗ ชุดที่ ๒ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ชุดที่ ๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๖ สวนคณะทำงานชุดที่ ๔ , ๕ 

และ ๖ ไมมีรายงานความคืบหนา  

การแกปญหาของหนวยราชการในพื้นที่

ลาชา ในขณะที่ในพื้นที่มีความขัดแยงรุนแรงขึ้นโดย

เฉพาะการแยงชิงน้ำ และทางสาธารณะ ในที่สุด

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ 

ใหดำเนินการดานตางๆ ดังนี้   

 

๑. ใหมีการประกาศใหกิจการสวนสมเปน

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตาม

พระราชบญัญตัสิาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ 

(มาตรา ๘ และมาตรา ๓๑)   

๒. ใหมีการประกาศใหพื้นที่ลุมน้ำฝาง 

เปนพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม และใหมี

การจัดทำแผนการจัดการดิน น้ำ และ

สารเคมีตางๆ รวมกับราษฎรในพื้นที่ 

๓. ใหเรงรัดพิสูจนสิทธิในที่ดิน และดำเนิน

คดีกับผูที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวของ   

๔. ใหพิจารณาเกี่ยวกับการจัดระเบียบ

การใชที่ดินในที่สูง หรือพื้นที่อนุรักษ  

อยางไรก็ตาม หลังจากนั้นไมกี่วัน มีแรง

กดดันจากกลุมผูปลูกสมเรียกรองใหเลิกประกาศ

พื้นที่ลุมน้ำฝางใหเปนพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม มติ

คณะรัฐมนตรีนี้ไดถูกยกเลิกไป และเปลี่ยนไปใช 

พ.ร.บ.คุมครองวัตถุมีพิษ เพื่อควบคุมสถานการณใน

พื้นที่ลุมน้ำฝางแทน ตอมาพบวา พ.ร.บ.คุมครอง

วัตถุมีพิษไมสามารถแกไขปญหาได เนื่องจาก 

พ.ร.บ. นี้ไมเกี่ยวของกับปญหานี้โดยตรง 

ความรุนแรงของปญหาในลุมน้ำฝางรุนแรง

มากยิ่งขึ้น มีความเคลื่อนไหวในการแกไขปญหา

จากหนวยงานสวนกลางตอเนื่องจำนวนมาก คณะ

อนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา คณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดพยายามกระตุน

ใหคณะทำงานฯ ที่ตั้งขึ้นแกไขปญหา แตดวยกลไก

ระบบราชการและโครงสรางที่ซับซอน ในที่สุดเวที

การจัดการแกไขปญหาโดยคณะทำงานฯ ก็แทบไมมี

บทบาท 

ที่ทำใหนาตรึกตรองตอไป สำหรับปญหา

ระบบเกษตรกรรมสองระบบ คือ ระบบการผลิตที่

ชุมชนรวมกันใชฐานทรัพยากรบนขอตกลงรวมกัน 

กับระบบการใชฐานทรัพยากรอยางเสรีไรกฎเกณฑ 

จะยิง่เผชญิหนากนัรนุแรงยิง่ขึน้เรือ่ยๆ และความหวงั

ที่จะอาศัยกลไกในระบบการตัดสินใจระดับทองถิ่น

ของรัฐมารวมมือแกไขปญหาก็ยิ่งนอยลง   

ตารางแสดงจำนวนครั้ง ที่เกษตรกรรดน้ำตนสมในแตละเดือน 
 

เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ต. พ.ย. ธ.ค. 

การรดน้ำ ๖-๘ ๘-๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๘-๑๐ ๑-๒ ๑-๒ ๑-๒ ๑-๒ ๘-๑๐ ๖-๘ 

 

 à«π∑’Ë Ú ∫∑«‘‡§√“–Àå  
คณะศึกษาไดวิเคราะหผลกระทบจากขอมูล

ฐานทรัพยากรชุมชน และการใชทรัพยากรในพื้นที่

ในแงมุมตางๆ และแสดงกรณีรองเรียนตัวอยาง ที่

สะทอนใหเห็นภาพรวมของผลกระทบจากการขยาย

พื้นที่ปลูกสวนสม ที่เกิดขึ้นในดานตางๆ ทั้งในลุมน้ำ

ฝาง และขยายไปถึงพื้นที่อำเภอใกลเคียง อาทิ การ

บุกรุกพื้นที่ปา และที่สาธารณะ โดยใหขอมูลพื้นที่ปา

ชนิดตางๆ ในพื้นที่ลุมนำฝาง และพื้นที่โดยรอบ ที่

แสดงใหเห็นการขยายตัวอยางรวดเร็วของสวนสม

เขาไปในพื้นที่ตางๆ รวมทั้งกรณีรองเรียนเรื่องการ
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

ขยายสวนสมเขาไปในพื้นที่อื่น รวมทั้งพื้นที่ปาสงวน 

และพื้นที่ปาสาธารณะ เชนที่ อ.แมแตง อ.เชียงดาว 

นอกจากนั้นยังพบการขยายอยางรวดเร็วเขาไปใน

สวน-ไรนาแบบเกา ชาวนา ชาวสวน ลดพื้นที่ปลูก

และทยอยเลิกทำนาทำสวน เกิดปญหาหนาดินถูก

กัดเซาะ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและ

ระบบนิเวศ การทำลายทรัพยากรอยางไรความรับ

ผิดชอบของนายทุนรายใหญ กระทบไปถึงปญหาตอ

ระบบลุมน้ำ เสนทางน้ำ และระบบเหมืองฝาย 

เนื่องจากสมเปนพืชที่ตองการน้ำ สวนสมขนาดใหญ

จึงมีการขุดสระขนาดใหญกักกันน้ำ ตอทอ เปลี่ยน 

แปลงทางน้ำสาธารณะเพื่อดึงน้ำเขาสูสระของตนเอง 

โดยไมรับผิดชอบตอกติกาการใชน้ำในระบบเหมือง

ฝายของชุมชน ที่เปนจารีตในการใชน้ำรวมกันของ

ชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือมาหลายรอยป ปญหาการ

ปนเปอนสารเคมีในน้ำเพื่อการบริโภค ซึ่งประชาชน

ในชุมชนสวนใหญดื่มน้ำจากบอน้ำที่อยูในบริเวณ

บานของตนเอง ปญหาการตัดไผในปาเพื่อค้ำยันตน

สม โดยเฉลี่ยสม ๑ ตน ใชไมไผ ๑๐ ลำ ซึ่งสวนใหญ

ตัดมาจากปาใชสอยของชุมชนในลุมน้ำฝาง ปญหา

ผลกระทบการใชสารเคมีตอชุมชน ทั้งตอสภาพ

แวดลอม และตอสุขภาพของคนในชุมชน โดยอางอิง

ขอมูลการตรวจสอบสารเคมีปนเปอนในเขตสวนสม

ของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม และหนวยงานดาน

สาธารณสขุในพืน้ที ่ซึง่ยงัเปนทีถ่กเถยีงกนั เนือ่งจาก 

ในพื้นที่พบกลุมผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ กลุม

โรคกลามเนื้อ กลุมโรคระบบยอยอาหาร และโรค

ผิวหนัง นอกจากนั้น คณะศึกษาไดเสนอปญหากลิ่น 

จากสารเคมีที่ใชในสวนสม เนื่องจากสวนสมตองการ

การพนยาตอเนื่อง ครั้งละหลายวันติดตอกัน 

การขยายตัวของพื้นที่สวนสมอยางไรทิศทาง 

จึงกระทบตอวิถีชีวิตปกติสุขของชาวลุมน้ำฝาง

อยางรุนแรง  

 

ตารางแสดง กลุมโรคแรกที่มีผูปวยมากที่สุดในเขต ๓ อำเภอ 
 

กลุมโรค 
อำเภอฝาง อำเภอแมอาย อำเภอไชยปราการ 

๒๕๔๑ ๒๕๔๒ ๒๕๔๓ ๒๕๔๑ ๒๕๔๒ ๒๕๔๓ ๒๕๔๑ ๒๕๔๒ ๒๕๔๓ 

โรคระบบ 

หายใจ 

๕๗,๖๑๔ ๖๒,๐๘๘ ๑๓๓,๖๘๖ ๑๓,๔๖๓ ๑๖,๗๔๖ ๑๓,๖๘๔ ๑๔,๒๕๖ ๒๔,๕๗๘ ๖,๙๓๒ 

โรคระบบ 

กลามเนื้อ ฯ 

๒๓,๘๙๒ ๒๔,๔๕๖ ๕๑,๓๔๒ ๘,๑๕๕ ๖,๒๓๔ ๑๐,๖๔๕ ๗,๐๐๖ ๕,๔๒๕ ๘,๘๙๑ 

โรคระบบ 

ยอยอาหาร 

๒๔,๑๖๒ ๒๔,๔๒๔ ๔๒,๗๑๔ ๑๑,๒๑๙  ๘,๐๔๐ ๑๓,๗๒๙ ๘,๐๔๓ ๘,๗๙๕ ๘,๗๒๘ 

โรคผิวหนังฯ ๑๕,๐๓๘ ๑๖,๕๕๐ ๒๒,๓๘๒ ๓,๕๓๗ ๔,๙๘๕  ๓,๒๑๓ ๓,๗๓๗ ๕,๖๘๔ ๕,๑๙๙ 

หมายเหตุ 
มีรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ ๓๔๙/๒๕๕๐ โดย กสม. ในกรณีรองเรียนเรื่องนี้ เมื่อวันที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๕๐ แตการแกไขปญหาในภาพรวมยังเปนปญหาตอไป ทั้งการบุกรุกปา การแยงชิงน้ำ สารพิษ และ
ปญหาการใชแรงงานตางชาติ 



ภาคผนวก ๕ 
บทคัดยอ : รายงานการลงสำรวจพื้นที่ 

โครงการตัดถนนผาปาคลองแสง-เขาสก 
อุทยานแหงชาติแกงกรุง และเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองยัน  
ระหวางวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
โดย ฝายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร    



มูลนิธิสืบนาคะเสถียร รวมกับเครือขายชมรมอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลุมน้ำคลองยัน ไดลงพื้นที่

สำรวจและติดตามสถานการณกอสรางถนนสายบานนา-บานเขาหลัก 

และปญหาการบุกรุกทำลายปาแกงกรุง (กลุมงานปาเขาสก-คลองแสง) 

ครั้งแรก ระหวางวันที่ ๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เพื่อศึกษาขอมูลใน
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

พื้นที่โครงการตัดถนนผานพื้นที่อุทยานแหงชาติ 

แกงกรุงและเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองยัน ซึ่งจะ

เชื่อมตอถนนหมายเลข ๔๑๓๐ ตำบลบานนา 

อ.กะเปอร จ.ระนอง กับถนนหมายเลข ๔๑๙๑ บาน

เขาหลัก ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี ตาม

นโยบายแผนพัฒนาในระดับกลุมจังหวัดของรัฐบาล

ในขณะนัน้ ซึง่จงัหวดัสรุาษฎรธาน ีชมุพร และระนอง 

ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาค

ใตตอนบน ที่มุงสูการเปนศูนยกลางการขนสงสินคา

ระหวางประเทศฝงอันดามัน-อาวไทย และนำเสนอ

โครงการสรางถนนสายนี้ ตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งที่ ๔๔/๒๕๔๖   

ตอมาเครอืขายอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอมลุมนำ้คลองยนั อ.ครีรีฐันคิม-กิง่อ.วภิาวดี 

จ.สุราษฎรธานี รองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิ

มนษุยชนแหงชาต ิ(กสม.) ตามคำรองที ่๑๙๓/๒๕๔๙ 

กสม. ไดมอบหมายคณะอนุกรรมการสิทธิในการ

จดัการทีด่นิและปา ชดุที ่๒ ตรวจสอบ คณะอนกุรรม-

การฯ ไดเชญิหนวยงานตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัโครงการ 

และผูรอง ประชุมชี้แจงขอเท็จจริงและรายละเอียด

โครงการ เมือ่วนัที ่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ทีส่ำนกังาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ประชุมมีมติ

วา ทุกฝายจะรวมกันศึกษาสภาพพื้นที่จริงตาม

แนวทางเลอืกของโครงการกอสรางถนน โดยมผีูเขารวม 

คอื กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปาและพนัธุพชื อทุยาน

แหงชาติแกงกรุง เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองยัน 

หนวยจัดการตนน้ำพะโตะ หนวยจัดการตนน้ำตาป 

ตัวแทนจากอำเภอกะเปอร กรมทางหลวง บริษัทที่

ปรึกษา มลูนธิสิบืนาคะเสถยีร มลูนธิคิุมครองสตัวปา

และพนัธุพชืแหงประเทศไทยฯ โครงการปา ทะเลเพือ่

ชวีติ เครอืขายชมรมอนรุกัษภมูนิเิวศและสิง่แวดลอม 

ลุมนำ้คลองยนั และตวัแทนประชาชนในพืน้ทีเ่ขารวม   

การลงพื้นที่สำรวจเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล

ความอุดมสมบูรณของปาไม และสัตวปา ดังกลาว 

มีประชาชนเขารวมกวา ๕๐ คน ในวันที่ ๗-๘ 

สิงหาคม ๒๕๔๙ ซึ่งฝายวิชาการมูลนิธิสืบนาคะ

เสถียรไดจัดทำรายงาน โดยมีเนื้อหาตามลำดับคือ 

เสนทางการสำรวจ สรุปผลการสำรวจพื้นที่ แผนที่

เสนทางสำรวจพื้นที่ ตารางบันทึกพิกัดเสนทางที่

สำรวจ โดยในแตละชวงของเนื้อหาแสดงภาพถาย

ประกอบ และสวนภาคผนวก ประกอบดวย ๑) รายงาน 

คุณคาและความสำคัญของอุทยานแหงชาติแกงกรุง 

๒) รายงานคุณคาและความสำคัญของเขตรักษา

พันธุสัตวปาคลองยัน ๓) รายงานการประเมินผล

กระทบดานระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม โครงการ

กอสรางถนนสายกะเปอร-ไชยา ผาปาอนุรักษ

อุทยานแหงชาติแกงกรุงและเขตรักษาพันธุสัตวปา

คลองยัน โดย ฝายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

๔) สรุปผลการติดตามสถานการณกอสรางถนนสาย

บานนา-บานเขาหลัก และปญหาการบุกรุกทำลาย

ปาแกงกรุง (กลุมปาเขาสก-คลองแสง) ระหวางวันที่ 

๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ โดย ฝายวิชาการ มูลนิธิ

สืบนาคะเสถียร 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

 จากหนวยพิทักษปาวังน้ำเย็นตามเสนทาง

เดินปาที่มีสภาพรกทึบ ระหวางเสนทางพบบอน้ำ

รอน (น้ำรอน-น้ำเย็น) ขึ้นไปตามลำหวย จนกระทั่ง

ไปถึงเชิงเขาแดน ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขา

สูงชัน เปนแนวสันเขาของสันปนน้ำระหวางจังหวัด

ระนองและจังหวัดสุราษฎรธานี ระหวางเสนทาง

สำรวจชวงนี้พบรองรอยของสัตวขนาดใหญ เชน 

ชาง กระทิง หรือวัวแดง ไมหนาแนนมากนัก แตจะ

พบรองรอยของสัตวขนาดกลางและขนาดเล็ก เชน 

กวางปา หมูปา รวมทั้งนกกก และสัตวปาจะชุกชุม

มากขึ้นตามลำดับเมื่อขามสันเขาแดนไปฝงจังหวัด

สุราษฎรธานีไปแลวอยางชัดเจน  

ใจกลางปาและเปนรอยตอของเขตรักษาพันธุ

สัตวปาคลองยันและเขตอุทยานแหงชาติแกงกรุง 

จากการสำรวจพบรอยชาง ขี้ชาง และรองรอยการ

หากินของชางกระจายอยูทั่วไป ใกลกันพบการใช

สีสเปรยพนสัญลักษณแบบตางๆ ตามโขดหินและ

ตนไมเพื่อจับจองพื้นที่ (พิกัด ๔๗P ๐๔๗๔๖๒๗ 

รายงานการลงสำรวจพื้นที่โครงการตัดถนนผาปาคลองแสง-เขาสก อุทยานแหงชาติแกงกรุง 

และเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองยัน ระหวางวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๔๙  โดยสรุป คือ 

 

Ò. ‡ âπ∑“ß ”√«® 
จุดเริ่มตนเริ่มจากหนวยพิทักษปาวังน้ำเย็น  ตัดผานไปตามลำธารซึ่งอยูระหวางหุบเขา ตัดขึ้นสูยอด

เขาแดนซึ่งเปนยอดเขาสูงชันความสูงประมาณ ๕๔๗ เมตร และตัดลงสูลำหวยระหวางหุบเขา กอนเขาสู

เหมืองรางบางหอย น้ำตกโตนเรือบินและหมูบานโตนเรือบิน รวมระยะทาง ๑๖ กิโลเมตร 

 

Ú. º≈°“√ ”√«®¿“§ π“¡ 
™à«ß∑’Ë Ò Àπà«¬æ‘∑—°…åªÉ“«—ßπÈ”‡¬Áπ-¬Õ¥‡¢“·¥π-‡À¡◊Õß·√à√â“ß∫“ßÀÕ¬ 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

UTM ๑๐๔๘๓๒๑) ตลอดเสนทางระยะทางกวา ๑.๕ 

กิโลเมตร รอยสีสเปรยดังกลาวเครือขายชมรม

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภูมินิเวศ

ลุมน้ำคลองยันสำรวจไปพบตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 

๒๕๔๙ แตขณะนั้นพบการตัดโคนตนไมไมมากเทา

การสำรวจครั้งนี้ ที่พบการตัดโคนตนไมขนาดใหญ

ในระยะเวลาเพียงไมเกิน ๒ สัปดาห จำนวนหลาย

สิบตนระยะทางกวา ๑.๕ กิโลเมตรดังกลาว โดยไม

พบรองรอยการแปรรูปไมหรือการปลูกพืชผลแต

อยางใด จากการสอบถามขอมูลจากชาวบานที่รวม

เดินทางไปดวยทำใหทราบวา มีการจางชาวบานตัด

โคนตนไมไรละ ๕,๐๐๐ บาท 

ในบริเวณพื้นที่ปาในชวงนี้ มีสัตวปาคอนขาง

ชุกชุมโดยเฉพาะชางปา มีรอยทั้งขนาดใหญและ

ขนาดเล็ก ซึ่งชี้ใหเห็นวายังมีลูกชางอาศัยอยูในพื้นที่

ดวย นอกจากนั้นยังพบรอยหมูปา กวางปา กระทิง/

วัวแดง (พิกัด ๐๔๗๔๖๐๙ UTM ๑๐๔๘๗๙๗) ลง

หากินตามโปง ซึ่งพบทั้งสิ้นจำนวน ๙ แหง ระหวาง

เสนทางสำรวจจนกระทั่งถึงเหมืองแรรางบางหอย 

 

™à«ß∑’Ë Ú ›‡À¡◊Õß√â“ß∫“ßÀÕ¬-∫â“π
‚µπ‡√◊Õ∫‘π  

สภาพพื้นที่เหมืองแรรางบางหอย เปนที่ราบ

ระหวางหุบเขามีเนื้อที่ประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ ไร 

ปกคลุมดวยปาหญา สภาพชื้นแฉะและมีน้ำทวมขัง  

บริเวณนี้เปนบริเวณที่มีสัตวปาอาศัยอยูหนาแนน

มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบตลอดระยะเสนทางสำรวจ 

โดยพบดานสัตว รอยสัตวกินพืชในกลุมของ กระทิง/

วัวแดง หมูปา กวางปา และชางกระจายอยูทั่วไป  

(พิกัด ๔๗P ๐๔๗๖๔๗๑ UTM ๑๐๔๕๓๕๔) โดย

เฉพาะรอยตีน และรองรอยการหากินของชางปา 

(จุดพิกัดที่พบหนาแนน ๔๗P ๐๔๗๖๗๒๓ UTM 

๑๐๔๕๓๘๒ ถงึ ๔๗P ๐๔๗๖๘๓๓ UTM ๑๐๔๕๒๔๓) 

ซึ่งพบกระจายตามแนวเสนทางสำรวจที่สำคัญพบ

รองรอยการคลอดลูกชางระหวางเสนทางดวย โดย

พบ “รกชาง”  ระหวางเสนทางสำรวจซึ่งเปนเสนทาง

ขนแรเกาสภาพปาไดฟนสภาพจนรกทึบแลว พบ

โปงชางจำนวนกวา ๑๐ แหง และพบรอยของสัตว

ปาจำพวกหมูปาและกวางปา หากินซอนทับไปตาม

เสนทางที่ชางหากิน นอกจากนั้นยังพบการตัดไม  

การโคนไมขนาดใหญเปนระยะๆ (พิกัด ๔๗P 

๐๔๗๗๕๔๗ UTM ๑๐๔๓๗๒๕) ความชุกชุมของ

สัตวใหญมีแนวโนมลดลงเมื่อระยะทางเขาใกลชุมชน

มากยิ่งขึ้น 

 

¿“§ºπ«° กลาวถึง คุณคาและความ

สำคัญของอุทยานแหงชาติแกงกรุง ที่มีพื้นที่

ประมาณ ๓๓๘,๑๒๕ ไร หรือ ๕๔๑ ตารางกิโลเมตร 

ครอบคลุมพื้นที่อำเภอทาชนะ อำเภอทาฉาง กิ่ง

อำเภอวิภาวดี เปนปาตนน้ำที่สำคัญคือ ลำน้ำคลอง

ยัน ตนแมน้ำตาปทางทิศใต และลำน้ำคลองสระ ตน

แมน้ำหลังสวนดานทิศเหนือ ซึ่งประกอบดวยคลอง

และลำหวยเล็กๆ มากมาย ซึ่งไหลหลอเลี้ยงจังหวัด

สุราษฎรธานี และจังหวัดชุมพร ภูมิประเทศเปน

เทือกเขาสลับซับซอน ปริมาณฝนตกชุกตลอดป 

ทำใหปกคลุมดวยปาดิบชื้น พันธุไมหลากหลายที่มี

คาทางเศรษฐกิจและนาศึกษาทางวิชาการ รวมทั้ง

เปนที่อยูของสัตวปามากมาย  

 

คุณคาและความสำคัญของเขตรักษา

พันธุสัตวปาคลองยัน มีเนื้อที่ประมาณ ๓๐๕,๐๐๐ 

ไร หรือ ๔๘๘ ตารางกิโลเมตร ภูมิอากาศฝนตกชุก

ตลอดทั้งป ภูเขาสลับซับซอน ทำใหสภาพปาเปน

ปาดิบชื้น ปารกทึบ ตนไมใบเขียวตลอดทั้งป เปน

แหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา สามารถแยกเปน ๖ 

ประเภท คือ สัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวปาจำพวกนก 

สัตวจำพวกเลื้อยคลาน สัตวสะเทินน้ำสะเทินบก 

สตัวจำพวกปลา รวมกนัจำนวนไมตำ่กวา ๕๕๙ ชนดิ  

ในตอนทายของรายงาน ไดสรุปคุณคาและ

ความสำคัญระดับพื้นที่  ดังนี้ 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

๑. คุณคาดานการอนุรักษความหลากหลาย

ทางชีวภาพ คือ ความเปนผืนปาใหญและความ 

ตอเนื่องของระบบนิเวศ และคุณคาในการเปนถิ่น

อาศยัของสัตวปาหายาก   

๒. คุณคาดานการเปนแหลงตนน้ำลำธาร ทั้ง

ลุมน้ำคลองกะเปอร และลุมน้ำคลองยัน 

กลาวคือ เมื่อรวมพื้นที่เขตอุทยานแหงชาติ

แกงกรุง และเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองยัน รวมกัน

ทั้งสิ้น ๖๗๖,๒๕๐ ไร และมีความสำคัญตอเนื่องกับ

พื้นที่อนุรักษอื่นๆ รวมทั้งสิ้น ๑๑ แหง รวมเรียกวา 

“กลุมปาเขาสก-คลองแสง-แกงกรุง” ถือเปนผืนปาที่

มีขนาดใหญที่สุดที่ยังคงเหลืออยูในปจจุบันของภาค

ใตตอนบน ในทางทฤษฎี สรุปไดวา การอนุรักษปา

ผืนใหญและมีพื้นที่ตอเนื่องมีความสัมพันธโดยตรง

กับศักยภาพดานการอนุรักษปาไมและสัตวปาของ

พื้นที่ อนุรักษ เชน ปาที่มีขนาดใหญขึ้น ๑๐ เทา จะ

มีสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้นประมาณ ๑ เทาตัว เมื่อพื้นที่อยู

อาศัยลดลง ๕ เปอรเซ็นต จำนวนสิ่งมีชีวิตที่อยูใน

พื้นที่นั้นจะลดลง ๑๐ เปอรเซ็นต การมีพื้นที่ขนาด

ใหญยังชวยใหพันธุกรรมของสัตวใหญ เชน ชาง 

กระทิง วัวแดง อาศัยอยูไดอยางปลอดภัย เพราะมี

โอกาสแลกเปลี่ยนสายพันธุกับประชากรกลุมอื่น อัน

ทำใหสายพันธุของสัตวปาแข็งแรง หากพื้นที่เล็ก

สัตวปาผสมพันธุกันเองในครอบครัว ลูกที่เกิดมาจะ

มีลักษณะดอยลงและออนแอลงเรื่อยๆ  

อยางไรกต็าม ปจจบุนัพืน้ทีข่องกลุมปาเขาสก- 

คลองแสง-แกงกรุง มีสภาพเปนเกาะถูกแบงแยก

ออกจากกัน ทำใหขาดความตอเนื่องของผืนปาและ

ระบบนิเวศ โดยโครงการพัฒนาตางๆ เชน ถนน 

อางเก็บน้ำ การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ในการอนุรักษจึง

เหลือพื้นที่ตอเนื่องและมีพื้นที่เชื่อมตอระหวางกัน

รวมกันราว ๒,๒๑๘,๒๑๗ ไร  

การศึกษาพบวาโครงการกอสรางถนน 

ทำใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม 

ดังนี้ 

๑. กระตุนใหเกิดการบุกรุกแผวถางปาอยาง

รุนแรง จากการเขาไปตั้งถิ่นฐานของชุมชน

ตามแนวถนน ซึ่งจากการสำรวจพบวา มี

ความพยายามของกลุมนายทุนเขาไปจับจอง

แผวถางพื้นที่ตามแนวเสนทางโครงการ

ตัดถนนผานอยางตอเนื่อง 

๒. ทำใหระบบนเิวศของกลุมปาเขาสก-คลองแสง-

แกงกรุง ถูกตัดขาด ทำใหเกิดการแบงแยก

ถิ่นอาศัยของสัตวปา เปนผลลบตอแหลง

พันธุกรรมและความหลากลายทางชีวภาพ 

การสูญเสียพื้นที่ปาอนุรักษตามแนวถนน 

ระยะทางที่ตัดผาผานปาอนุรักษ ๒๘.๓๔-

๓๐.๒๒ กโิลเมตร และในระยะยาว การตดัขาด

พื้นที่สองฝงทำใหระบบนิเวศถูกตัดขาดอยาง

ถาวร  

จึงมีขอเสนอแนะตอโครงการ ใหรัฐบาลและ

กรมทางหลวงยกเลิกโครงการดังกลาวโดยดวนเพื่อ

ยับยั้งการบุกรุกจับจองพื้นที่ปาอนุรักษ และอนุรักษ

ความอุดมสมบูรณของพื้นที่ผืนปาอนุรักษ “กลุมปา

เขาสก-คลองแสง-แกงกรุง” และใหกรมอุทยานแหง

ชาติ สัตวปา และพันธุพืช ปองกันและแกไขปญหา

การบุกรุกจับจองพื้นที่ ภายใตกรอบการมีสวนรวม

ของชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ  
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

 
µ“√“ß∫—π∑÷°æ‘°—¥‡ âπ∑“ß∑’Ë ”√«® ˜-¯  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙ˘  

 
 

จุดที่ 
พิกัด 

ความสูงเมตร รายละเอียด 
๔๗P UTM 

๑. ๐๔๗๒๓๒๐ ๑๐๕๒๓๒๔ ๑๔๙ น้ำรอน-น้ำเย็น 

๒. ๐๔๗๒๔๙๒ ๑๐๕๒๒๓๗ ๑๕๖ ลำธาร 

๓. ๐๔๗๒๕๘๑ ๑๐๕๒๒๒๔ ๑๖๐ ลำธาร 

๔. ๐๔๗๒๘๔๗ ๑๐๕๑๙๕๓ ๑๖๗ ลำธาร 

๕. ๐๔๗๓๐๙๗ ๑๐๕๑๐๓๑ ๑๙๒ ลำธาร 

๖. ๐๔๗๔๖๐๙ ๑๐๔๘๗๙๗ ๕๔๗ ยอดเขาแดน 

๗. ๐๔๗๔๖๒๗ ๑๐๔๘๓๒๑ ๓๒๓ พบการจับจองพื้นที่ การตัดโคนไมขนาดใหญ

กวา ๑.๕ กม./พบรอยสัตวปาชุกชุม ๘. ๐๔๗๕๓๐๑ ๑๐๔๖๙๕๘ ๓๕๑ 

๙. ๐๔๗๕๔๖๐ ๑๐๔๖๗๑๕ ๒๘๔ 

๑๐. ๐๔๗๕๘๔๒ ๑๐๔๖๔๖๘ ๒๘๓  

๑๑. ๐๔๗๖๐๔๗ ๑๐๔๖๓๒๓ ๒๘๒ เหมืองรางบางหอย 

๑๒. ๐๔๗๖๒๐๖ ๑๐๔๖๐๙๑ ๒๖๖ เหมืองรางบางหอย 

๑๓. ๐๔๗๖๓๖๓ ๑๐๔๖๒๒๓ ๒๔๙ ทางขนแรเกา 

๑๔. ๐๔๗๖๔๗๑ ๑๐๔๕๓๕๔ ๒๔๗ ทางขนแรเกา 

๑๕. ๐๔๗๖๗๒๓ ๑๐๔๕๓๘๒ ๒๔๓ รอยชางจำนวนมาก 

๑๖. ๐๔๗๖๘๓๓ ๑๐๔๕๒๔๓ ๒๔๖ รอยชางจำนวนมาก 

๑๗. ๐๔๗๖๘๔๖ ๑๐๔๔๙๗๗ ๒๕๖ พบรอยกระทิง หมูปา 

๑๘. ๐๔๗๖๘๔๐ ๑๐๔๔๗๗๔ ๒๕๑  

๑๙. ๐๔๗๗๒๗๑ ๑๐๔๔๑๘๐ ๑๘๗  

๒๐. ๐๔๗๗๕๔๗ ๑๐๔๓๗๒๕ ๑๘๗ พบการตัดไมเกา/ทำปาใส 

๒๑. ๐๔๗๗๘๐๖ ๑๐๔๓๖๑๒ ๑๗๒  

๒๒. ๐๔๗๘๕๗๙ ๑๐๔๓๓๒๕ ๑๘๘  

๒๓. ๐๔๗๙๕๖๖ ๑๐๔๒๗๖๓ ๒๒๕  

๒๔. ๐๔๘๐๐๔๖ ๑๐๔๒๔๖๘   
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

จุดที่ 
พิกัด 

ความสูงเมตร รายละเอียด 
๔๗P UTM 

๒๕. ๐๔๘๐๒๔๕ ๑๐๔๒๒๓๕   

๒๖. ๐๔๘๐๘๗๙ ๑๐๔๒๖๑๕ ๓๓๘ น้ำตกโตนเรือบิน 

๒๗. ๐๔๘๑๓๙๖ ๑๐๔๒๕๐๔  ถนนในบานโตนเรือบิน 

À¡“¬‡Àµÿ  
          ๑)  คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา ชุดที่ ๒  มีขอเสนอ ดังนี้ 

๑.๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๙  ถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ขอใหยกเลิกโครงการกอสรางทางหลวง ผานเขตอุทยานแหงชาติแกงกรุงและเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองยัน 

เนื่องจากการตัดถนนเปนการตัดแบงกลุมปาผืนใหญรวมปาอนุรักษ ๗ แหง ซึ่งเปนฐานทรัพยากรและมี

ความหลากหลายทางชีวภาพ และการดำเนินโครงการจะสงผลใหมีการบุกรุกทำลายปา และลาสัตวมากขึ้น 

และขอเสนอใหกรมทางหลวงปรับปรุงการคมนาคมของชุมชนในทองถิ่น คือทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ บาน

ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง ผาน อ.พะโตะ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ใหมีประสิทธิภาพใชงานไดทุกฤดูกาล 

๑.๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๙ ถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

และอธิบดีกรมทางหลวง ขอใหระงับการสำรวจปาของกรมทางหลวง ในการศึกษาความเหมาะสมของ

โครงการกอสรางทางหลวงเชื่อมโยงอำเภอกะเปอร-อำเภอไชยา เพราะโครงการสรางถนนนี้ ไมมีความคุมคา

เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบตอผืนปาขนาดใหญที่ผานกลุมปาอนุรักษรวม ๗ แหง  

๒) อธิบดีกรมทางหลวง มีหนังสือชี้แจงคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ วา ไมมี

โครงการกอสรางถนนสายนี้แตอยางใด แตกรมทางหลวงอยูระหวางขั้นตอนศึกษาความเหมาะสมทางดาน

เศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอม และเมื่อผลการศึกษาแลวเสร็จ ตองมีการพิจารณาจากคณะ

กรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ กอนที่จะอนุมัติหรือไมอนุมัติโครงการ 

๓) อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติฯ มีหนังสือแจงคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐ กรม

ทางหลวงไดสงคำขออนุญาตเขาไปศึกษาวิจัยโครงการนี้ ซึ่งกรมอุทยานแหงชาติฯ พิจารณาแลว ไมอนุญาต

ใหมีการเขาสำรวจเพื่อศึกษาผลกระทบของโครงการนี้ หากมีการกอสรางถนนตามโครงการจะทำใหผืนปาที่

อุดมสมบูรณที่สุดของภาคใต ถูกตัดขาดออกจากกัน และกอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศและสัตวปาอยาง

หลีกเลี่ยงไมได มีผลใหโครงการตองยุติ 

 ๔) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ที่ ๓๖๘/๒๕๕๑   



ภาคผนวก ๖ 
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 
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‡√◊ËÕß การละเมิดสิทธิบุคคลและทรัพยสิน  กรณีเจาหนาที่อุทยานแหงชาติไทรโยค   

 จังหวัดกาญจนบุรี นำกำลังถอนทำลายตนยางพาราในแปลงที่ดินติดกับเขต 

 อุทยานแหงชาติไทรโยค  

 

ºŸâ√âÕß นายสุด  ยางชัย และครอบครัว 

 

ºŸâ∂Ÿ°√âÕß ๑. นายสวัสดิ์  อั้นเตง หัวหนาอุทยานแหงชาติไทรโยค และพวก 

 ๒. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๓ (บานโปง) 

 
Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß 
 ๑. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี   

 ๒. จังหวัดกาญจนบุรี 

   

ตามที ่นายสดุ ยางชยั ราษฎรบานหาดงิว้ หมู ๕ ตำบลวงักระแจะ อำเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุ ี

ไดยื่นเรื่องรองเรียนลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘ ตามคำรองที่ ๕๑๔/๒๕๔๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ ไดพิจารณาแลวเห็นวาเรื่องดังกลาวมีมูล และอยูในอำนาจหนาที่จึงมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ

สิทธิในการจัดที่ดินและปาดำเนินการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

พ.ศ.๒๕๔๒ และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการตรวจ

สอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  พ.ศ.๒๕๔๕ 

 

 “√– ”§—≠¢Õß°“√√âÕß‡√’¬π 
ผูรองไดเขาอาศัยและทำประโยชนในที่ดินหมูที่ ๕ ตำบลวังกระแจะ อำภอไทรโยค จังหวัด

กาญจนบุรี มาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๑๒ ดวยการประกอบอาชีพดานการเกษตรเพาะปลูกพืชไร และพืชอื่นๆ ใน

บริเวณที่ทำกินเรื่อยมา จนในป พ.ศ.๒๕๔๘ ผูรองไดเปลี่ยนจากการปลูกพืชไรมาปลูกยางพารารวมพื้นที่ 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

๔๘ ไร ในที่ดินที่ครอบครองทำกินมาโดยตลอด โดยมิไดมีเจตนาที่จะบุกรุกพื้นที่เขตปาอุทยานแหงชาติ

ไทรโยคแตอยางใด ตอมาเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ ไดมีเจาหนาที่อุทยานแหงชาติไทรโยค นำโดยนาย

สวัสดิ์ อั้นเตง หัวหนาอุทยานแหงชาติไทรโยค ไดนำเจาหนาที่ประมาณ ๕๐ คน พรอมอาวุธปนครบมือเขา

มาถอนทำลายตนยางพาราของผูรอง เจาหนาที่บางคนไดแสดงกิริยาขมขูบุคคลในครอบครัวของผูรองดวย

อาวธุปน และไดถอนตนยางพาราของผูรองทัง้หมด ๔๘ ไร การกระทำของเจาหนาทีอ่ทุยานฯ ดงักลาว ผูรอง 

ไมเคยไดทราบลวงหนามากอน การกระทำของเจาหนาที่จึงทำใหผูรองไดรับความเสียหายจากการถูกถอน

ตนยางทั้งหมด และไดรับความเดือดรอนจากการจับกุมของเจาหนาที่อุทยานฯ ผูรองจึงไดแจงความเปน 

หลกัฐาน นอกจากนั้นผูรองเห็นวาการกระทำของเจาหนาที่อุทยานฯ เปนการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากมีราษฎร

อีกหลายรายครอบครองที่ดินและทำประโยชนในที่ดินบริเวณเดียวกันและใกลเคียงกับผูรอง แตเจาหนาที่

มิไดดำเนินการใดตอผูอื่น จึงรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ขอใหตรวจสอบขอเท็จจริง  

 

§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√âÕß   

๑. ใหผูรองไดเขาทำประโยชนในพื้นที่ที่ถูกถอนตนยางดังเดิม และใหนายสวัสดิ์ อั้นเตง ผูถูกรอง 

เปนผูออกคาใชจายในการปลูกกลับคืนทั้งหมด 

๒. ใหสอบสวนการกระทำของนายสวัสดิ์ อั้นเตง วาไดนำตนยางพาราที่ถูกถอนไปเพื่อประโยชน

สวนตัวหรือไม หากมีขอใหดำเนินคดีตามความผิดที่กระทำ   

๓. ขอใหพิจารณาวาการเขารื้อถอนทำลายตนยางของผูรองเปนการเลือกปฏิบัติ หรือการปฏิบัติโดย

ขาดความเสมอภาคและเที่ยงธรรมหรือไม หากเปนขอใหดำเนินคดีอาญาและโทษทางวินัยกับเจาหนาที่     

ที่เกี่ยวของทุกคน    

 

°“√µ√«® Õ∫¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡°“√ ‘∑∏‘„π°“√®—¥°“√∑’Ë¥‘π·≈–ªÉ“ 
Ò. °√–∫«π°“√µ√«® Õ∫ 

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปาไดตรวจสอบขอเท็จจริง โดยการพิจารณาหลักฐาน

และรับฟงขอมูลของฝายผูรอง ผูถูกรอง และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

(๑) วนัที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๔๙ ตรวจสอบขอเทจ็จรงิในพืน้ที ่และรบัฟงขอมลูจากผูรอง ในพืน้ทีห่มู ๕  

ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   

(๒) วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ รวมกับจังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมรับฟงขอเท็จจริง ที่ศาลากลาง

จังหวัดกาญจนบุรี โดยที่ประชุมมีมติใหแตงตั้งคณะทำงานตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีนายสุด ยางชัย โดยมี  

ผูรองรวมดวย 

(๓) วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ คณะอนุกรรมการฯ มีหนังสือถึงจังหวัดกาญจนบุรี ขอทราบความ

คืบหนาในการดำเนินการแกไขปญหา ตามที่จังหวัดกาญจนบุรี มีคำสั่ง ที่ ๖๓๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม 

๒๕๔๙ แตงตั้งคณะทำงานตรวจสอบขอเท็จจริงฯ เขาไปตรวจสอบพื้นที่ ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีมีรายงานผล

การดำเนินการของคณะทำงานฯ สงใหคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๙  

(๔) วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙  คณะอนุกรรมการฯ เชิญจังหวัดกาญจนบุรี คณะทำงานตรวจสอบ

ขอเท็จจริงกรณีนายสุด ยางชัย ตามคำสั่งจังหวัดที่ ๖๓๗/๒๕๔๙ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ประชุมชี้แจง 

ขอเท็จจริงเพิ่มเติมกรณีที่ผูรองไดแจงการครอบครองไวตามแบบ ทป.๔ เมื่อป ๒๕๔๒ ที่สำนักงานคณะ
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยที่ประชุมมีมติใหสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๓ แตงตั้งคณะทำงาน

ตรวจสอบการสำรวจพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินที่ไดแจงไวเพิ่มเติม  
 

Ú. °“√æ‘®“√≥“æ¬“π‡Õ° “√ 
คณะอนกุรรมการฯ ไดพจิารณาหลกัฐานและเอกสารทีผู่รอง ผูถกูรอง และหนวยงานทีเ่กีย่วของสงมา 

Ò. ΩÉ“¬ºŸâ√âÕß 
๑.๑ สำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงทองที่ (ภ.บ.ท.๑๑) ประจำป พ.ศ.๒๕๒๑ และ หลักฐาน 

ภ.บ.ท.๖ เลขสำรวจที่ ๓๐/๒๕๒๑ หมูที่ ๕ ตำบลวังกระแจะ เจาของที่ดินนายสุด ยางชัย เนื้อที่ ๒๘ ไร 

๑.๒ สำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงทองที่ (ภ.บ.ท.๑๑) ประจำป พ.ศ.๒๕๒๓ และหลักฐาน 

ภ.บ.ท.๖ เลขสำรวจที่ ๓๒/๒๕๒๓ หมูที่ ๕ ตำบลวังกระแจะ เจาของที่ดินนายคำละ นัยเนตร เนื้อที่ดิน ๒๔ ไร 

๑.๓ แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงทองที่ประจำป ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘ ของบุคคลใน

ครอบครัว นายสุด ยางชัย ดังรายการตอไปนี้ 

• นายสุด ยางชัย เลขที่ดิน ๑๓/๔๑ จำนวนเนื้อที่ดิน ๒๘ ไร 

• นางสาวบุบผา ยางชัย เลขที่ดิน ๑๕๑/๔๑ จำนวนเนื้อที่ดิน ๒๐ ไร 

• นางสาวเอื้องเงิน ยางชัย เลขที่ดิน ๑๔๙/๔๑ จำนวนเนื้อที่ดิน ๒๐ ไร 

• นางนิ่ม ยางชัย เลขที่ดิน ๑๔๗/๔๑ จำนวนเนื้อที่ดิน ๒๐ ไร 

• นางสาวพรวิภา ยางชัย เลขที่ดิน ๑๒๗/๔๑ จำนวนเนื้อที่ดิน ๒๐ ไร  

• นางสาวบังอร ยางชัย เลขที่ดิน ๑๔๔/๔๑ จำนวนเนื้อที่ดิน ๒๐ ไร  

๑.๔ ภาพถายเหตุการณวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ที่นายสวัสดิ์ อั้นเต็ง หัวหนาอุทยานแหงชาติ

ไทรโยค นำกำลังเขารื้อถอนตนยางพารา ที่ปลูกเมื่อป ๒๕๔๘ รวมพื้นที่ ๔๘ ไร  

๑.๕ สำเนาหนังสือแจงความ บันทึกประจำวันรับแจงเปนหลักฐาน ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ 

สถานีตำรวจภูธรอำเภอไทรโยค กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี  

๑.๖ สำเนาแบบบันทึกการใชที่ดินของบุคคลในพื้นที่ปาไม (แบบ ทป.๔) ปาอุทยานแหงชาติ

ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี แปลงสำรวจหมายเลข CN.10 ที่ผูรองไดแจงการครอบครองที่ดินในพื้นที่ไว ๑๕๐ 

ไร เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๒ 
 

 Ú. ΩÉ“¬ºŸâ∂Ÿ°√âÕß 
๒.๑ สำเนาหนังสืออุทยานแหงชาติ ที่ ทส ๐๙๑๓.๗๐๒/๖๔๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เรื่อง 

แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสราง ขนยายทรัพยสิน สิ่งของเครื่องใชทั้งหลายตลอดจน

พืชผลอาสินของผูบุกรุกออกไปจากอุทยานแหงชาติไทรโยค  

๒.๒ สำเนาประกาศหัวหนาอุทยานแหงชาติไทรโยค ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เรื่อง แตงตั้ง

พนักงานเจาหนาที่ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสราง ขนยายทรัพยสิน สิ่งของเครื่องใชทั้งหลายตลอดจนพืชผล

อาสินที่ผิดไปจากสภาพเดิม ออกไปใหพนจากอุทยานแหงชาติไทรโยค   

๒.๓ สำเนาคำสั่งอุทยานแหงชาติไทรโยค ที่ ๑๙/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เรื่อง แตงตั้ง 

พนักงานเจาหนาที่ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสราง ขนยายทรัพยสิน สิ่งของเครื่องใชทั้งหลายตลอดจนพืชผล 

อาสินของผูบุกรุกออกไปจากอุทยานแหงชาติไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

๒.๔ สำเนาหลักฐานการปดประกาศ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จำนวน ๕ ฉบับ โดยปด

ประกาศทีท่ีท่ำการอำเภอไทรโยค ทีท่ำการสถานตีำรวจภธูรอำเภอไทรโยค ทีท่ำการองคการบรหิารสวนตำบล

วังกระแจะ ที่ทำการกำนันตำบลวังกระแจะ และที่ทำการผูใหญบานหาดงิ้ว  

๒.๕ สำเนาแบบบันทึกการใชที่ดินของบุคคลในพื้นที่ปาไม (แบบ ทป.๔) อุทยานแหงชาติไทรโยค

จังหวัดกาญจนบุรี แปลงสำรวจหมายเลข CN.10 แปลงรับแจงของนายสุด ยางชัย ไดแจงครอบครองทำ

ประโยชน ๑ แปลง พื้นที่ ๑๕๐ ไร แจงเมื่อป พ.ศ.๒๕๔๒ 
 

Û. À≈—°∞“π¢Õß®—ßÀ«—¥°“≠®π∫ÿ√’·≈–Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß 
๓.๑ สำเนาหนังสือ ศาลากลางจังหวัดที่ กจ ๐๐๑๓/๑๙๐๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๙  เรื่อง

นายสุด ยางชัย รองเรียนขอความเปนธรรม โดยอางอิงเอกสารดังนี้ 

(๑) ผลการตรวจสอบขอเท็จจริง ของคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ตามคำสั่งจังหวัดที่ 

๒๓๙๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

กาญจนบรุ ี รายงานผลการตรวจสอบ ตามหนงัสอือทุยานแหงชาตไิทรโยค ที ่ ทส ๐๙๑๓.๗๐๒/๑๐๕๖ ลงวนัที่ 

๗  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ สรุปไดดังนี้ 

• เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๘ ตรวจยึดพื้นที่เนื้อที่ ๗ ไร และ ๑๒ ไร ใน ทองที่บานหาดงิ้ว 

หมู ๕ ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และวันที่ ๒๑ มิถุนายน 

พ.ศ.๒๕๔๘ ตรวจยึดพื้นที่เดิมอีกครั้งโดยมีการบุกรุกเพิ่ม เนื้อที่ ๒๒ ไร มีการปลูกตนยาง 

๙๗๗ ตน แปลงที่ ๒ เนื้อที่รวม ๔๕ ไร มีการปลูกตนยางพารา ๘๓๖ ตน 

• นายสวัสดิ์ อั้นเตง หัวหนาอุทยานแหงชาติไทรโยค ผูถูกรอง ไดมีคำสั่งที่ ๑๔-๑๕/๒๕๔๘ ลง

วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ และคำสั่งที่ ๑๙-๒๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 

พ.ศ.๒๕๔๘ แตงตั้งเจาหนาที่เกี่ยวของเพื่อดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสราง ขนยายทรัพยสิน

ทั้งหลายของผูบุกรุก ออกจากอุทยานแหงชาติไทรโยค สองครั้งใหเสร็จสิ้นภายใน ๒๓ 

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ และ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘  และกอนดำเนินการ หัวหนาอุทยาน

แหงชาติไทรโยคไดปดประกาศใหผูเปนเจาของทรัพยสินขนยายสิ่งของตางๆ ออกจากพื้นที่

อุทยานแหงชาติไทรโยค ภายในวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจาหนาที่

ของอุทยานแหงชาติ จึงไดไปดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางขนยายทรัพยสินสิ่งของเครื่องใช

ตางๆ ตลอดจนพืชผลผลิตของผูบุกรุกที่ไดตรวจยึดในวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ ตอมา

ในวันที่ ๔ สิงหาคม  ๒๕๔๘ เจาหนาที่อุทยานแหงชาติไทรโยคจึงรื้อถอนยางพาราจำนวน 

๓,๖๔๘ ตน โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ มาตรา ๒๒ 

ที่ใหอำนาจแกเจาพนักงานใหสามารถทำลายสิ่งที่ผิดออกจากอุทยานแหงชาติได และได

ดำเนินการปลูกปาเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

(๒) หนังสือกลุมปฏิบัติภารกิจในราชการสวนภูมิภาค (ดานปาไม) จังหวัดกาญจนบุรี ที่ 

ทส ๑๖๑๔/๙๑๒ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙  โดยสรุปดังนี้  

• ผูรองยอมรับวาเปนเจาของที่ดิน ๒ แปลง เนื้อที่รวม ๔๘ ไร ซึ่งเจาหนาที่ไดดำเนินการตรวจ

ยึดและรื้อถอนตนยางจำนวน ๓,๖๔๘ ตน โดยยืนยันวาตนเองถูกกลั่นแกลง และเลือกปฏิบัติ

จากเจาหนาที่อุทยานแหงชาติไทรโยค  
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

• นายสุชาติ บุญเชิด ผูใหญบานหาดงิ้ว หมู ๕ ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค ชี้แจงวา 

บริเวณที่เจาหนาที่อุทยานแหงชาติตรวจยึดเปนบริเวณเดียวกันกับที่ผูรองขอความเปนธรรม 

ซึ่งที่ดินทั้ง ๒ แปลงดังกลาว ไมไดมีการแจงสำรวจถือครองพื้นที่ปาไมตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ พื้นที่ดังกลาวยังมีสภาพเปนปาอยู สวนบริเวณที่ผูรองอางวา

มีการครอบครองพื้นที่บริเวณใกลเคียงอีก ๕ ราย แตเจาหนาที่ไมมีการจับกุม เนื่องจากพื้นที่

เหลานัน้ บางรายมเีอกสารสทิธ ิ และมกีารแจงการครอบครองพืน้ทีป่าไมตามมตคิณะรฐัมนตรี

ดังกลาวไวแลว 

• เจาหนาที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๓ แจงวาบริเวณที่ผูรองขอความเปนธรรม ไมไดมีการ

แจงการถือครองพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนสภาพปาและมีความ

ลาดชันเกิน ๓๕% และไมมีรองรอยการครอบครองทำกินมากอน สำหรับพื้นที่รายอื่นจำนวน 

๕ รายที่ผูรองอางถึง ที่เจาหนาที่ไมดำเนินการจับกุมนั้น ไดมีการสำรวจรังวัดสอบสวนสิทธิ

ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่๓๐ มถินุายน ๒๕๔๑ ไวแลวโดยมนีายสชุาต ิบญุเชดิ ผูใหญบาน 

เปนผูนำชี้ 

๓.๒ จงัหวดักาญจนบรุ ีมหีนงัสอืที ่กจ ๐๐๑๖.๓ / ๑๓๙๑๙ ลงวนัที ่๒๓ สงิหาคม ๒๕๔๙ แจงผล

การดำเนินการกรณีรองเรียนของผูรอง ตามมติที่ประชุมจังหวัดรวมกับคณะอนุกรรมการ เมื่อวันที่ ๒๑ 

มีนาคม ๒๕๔๙ โดยแสดงเอกสารหลักฐานของคณะทำงานตรวจสอบขอเท็จจริง ตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี 

ที่ ๖๓๗/๒๕๔๙  ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ สรุปได ดังนี้ 

(๑) บันทึกการตรวจสอบ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งผูรองไดลงนามในบันทึกการตรวจสอบ

ดวย สรุปวา ผูรองไดเขาทำมาหากินในที่อยูปจจุบันตั้งแตป ๒๕๑๒ โดยไดบุกเบิกที่ทำกินไป ๕๐ ไร ในชวง

บุกเบิกพื้นที่แหงนี้มีสภาพเปนปาไมไผไรผสมไมใหญ เชนไมซาน ไมตะแบก ไมมะขามปอม ผูรองไดทำ

ประโยชนดวยการปลูกขาว กลวย นุน ขนุน และมะนาว จนเต็มพื้นที่ ผูรองทราบวาพื้นที่แหงนี้เปนปาสงวน

แหงชาติจึงไดขออนุญาตใช และตอมาไดเพิ่มพื้นที่ใชประโยชนอีกครั้งในป ๒๕๑๔ ประมาณ ๑๕๐ไร และได

ซื้อที่ดินเพิ่มอีก ๒๔ ไร ผูรองไดเริ่มเสียภาษีบำรุงทองที่ตอเนื่องมาตั้งแตป ๒๕๒๑ ในเนื้อที่ดิน ๒๘ ไร ตอ

มาไดแบงพื้นที่ใหลูกและภรรยาไปรวมจำนวน ๑๐๐ไร ในสวนพื้นที่ที่ตรวจยึดแปลงทั้งสองแปลงเนื้อที่ ๓๓ 

ไร และ ๑๕ไร ไดปลูกขาวโพด มะมวง ขาวไร ขนุน นุน มะนาวและเลี้ยงควาย กอนเปลี่ยนมาปลูกยางพารา

ในป ๒๕๔๗ ตามคำแนะนำจากเจาหนาที่เกษตร 

(๒) รูปแผนที่การใชที่ดินของผูรอง ในพื้นที่อุทยานแหงชาติไทรโยค จำนวน ๓ แปลง โดยไดทำ

รูปแผนที่เปรียบเทียบกับแนวเขตอุทยานแหงชาติไทรโยค แนวเขตควบคุม พื้นที่ที่อยูกอนการประกาศจัดตั้ง

อุทยานแหงชาติไทรโยค และพื้นที่ที่อยูหลังการประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติไทรโยค ซึ่งผลปรากฏดังนี้  

แปลงที่ ๑ แปลงที่มีการรังวัดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ พื้นที่ 

๓๘-๓-๔๘ ไร พื้นที่อยูในแนวเขตควบคุม และเปนพื้นที่ที่อยูหลังการประกาศเขตอุทยานแหงชาติไทรโยค 

แปลงที่ ๒ แปลงจับกุม เนื้อที่ ๑๕ ไร เปนพื้นที่อยูกอนการประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติ

ไทรโยค มีเสนแนวเขตดานตะวันออกเฉียงเหนือสวนหนึ่งซอนทับกับแนวเขตควบคุม   

แปลงที่ ๓ แปลงจับกุม เนื้อที่ ๓๓ ไร เปนพื้นที่อยูกอนการประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติ

ไทรโยค โดยมีเสนแนวเขตดานตะวันออกเฉียงเหนือเกือบทั้งหมดทับซอนกับแนวเขตควบคุม  
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ตารางสรุปการใชที่ดินของราษฎรในพื้นที่อุทยานแหงชาติไทรโยค ในแปลงสำรวจ CN 10 มี

ราษฎรใชที่ดินในแปลงสำรวจ ๑๘ ครัวเรือน จำนวน ๑๙ แปลง โดยที่ดินของผูครอบครองรายอื่นทั้งหมด ๑๘ 

ราย อยูในเขตรับรองสิทธิ แตพื้นที่ที่ผูรองครอบครอง ๑ แปลง อยูในเขตควบคุม คือพื้นที่ที่อยูในที่มีความ

ลาดชันเกิน ๓๕ เปอรเซ็นต และอยูในพื้นที่หลังประกาศอุทยานแหงชาติ ปรากฏดังตารางสรุปของคณะ

ทำงานตรวจสอบขอเท็จจริง ดังนี้ 

 

สรุปการใชที่ดินของราษฎรในพื้นที่อุทยานแหงชาติไทรโยค 

ในแปลงสำรวจ CN 10 มีราษฎรใชที่ดินในแปลงสำรวจ 18 ครัวเรือน 

จำนวน 19 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,298-1-058 ไร 
 

ลำดับที่ ชื่อหัวหนาครอบครัว เนื้อที่(ไร) หมายเหตุ 

1 นายสมพงษ พงษวิทยาภานุ 657-0-000 พื้นที่ 60 % เปนปา เขตรับรองสิทธิ์ 

2 นางจืด โพธิ์เงิน 49-0-095 เขตรับรองสิทธิ์ 

3 นางทองดี   เหลืองเสงี่ยม 29-3-085 เขตรับรองสิทธิ์ 

4 นายสุด   ยางชัย 38-3-048 เขตควบคุม ** 

5 นางกำแพร  โพธิ์เงิน 26-0-023 เขตรับรองสิทธิ์ 

6 นางดวงดาว วาดกลิ่น 69-1-084 เขตรับรองสิทธิ์ 

7 นายสุวัตร   ตั้งจิตรเจริญ 20-0-084 เขตรับรองสิทธิ์ 

8 นายทองเจือ  ปานผึ้ง 7-0-012 เขตรับรองสิทธิ์ 

9 นายขวัญชัย   โพธิ์เงิน 14-0-045 เขตรับรองสิทธิ์ 

10 นางสาวสมนึก   เทวา 7-0-087 เขตรับรองสิทธิ์ 

11 นางพะเยาว  วาดกลิ่น 25-2-075 เขตรับรองสิทธิ์ 

12 นายนอย   ศรีมหาพรม 25-0-028 เขตรับรองสิทธิ์ 

13 นายสำราญ  ฉลาดล้ำ 44-3-038 เขตรับรองสิทธิ์ 

14 นายทรงชัย   ไตรยศ 10-0-000 เขตรับรองสิทธิ์ 

15 นายอำไพ  โพธิ์เงิน 10-0-045 เขตรับรองสิทธิ์ 

16 นางสาวเดือน  ถาวรวงษ 10-1-012 เขตรับรองสิทธิ์ 

17 นายชาลี   วุฒิเจริญภูรี 20-0-058 เขตรับรองสิทธิ์ 

18 นายทองทศ   สถิตในธรรม 233-0-069 เขตรับรองสิทธิ์ 
 

ทีม่า หนงัสอืจงัหวดักาญจนบรุ ีที ่กจ ๐๐๑๖.๓ / ๑๓๙๑๙ ลงวนัที ่๒๓ สงิหาคม ๒๕๔๙ แจงผลการดำเนนิการ 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

Û. °“√™’È·®ß¢âÕ‡∑Á®®√‘ß¥â«¬«“®“ 
Û.Ò §”™’È·®ß¢ÕßΩÉ“¬ºŸâ√âÕß 
ผูรองไดชี้แจงขอเท็จจริงตอคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ วันที่ ๖ กันยายน 

๒๕๔๙ และเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ สรุปประเด็นตางๆ ไดดังนี้  

๑) การครอบครองที่ดิน และการพิสูจนการครอบครองที่ดิน 

ผูรองและครอบครัวไดไปตั้งภูมิลำเนา และประกอบอาชีพดานการเกษตรเพาะปลูกพืชไร ตั้งแตป 

พ.ศ.๒๕๑๒ โดยกอนและหลังที่ผูรองไดเขาไปอยูก็มีราษฎรรายอื่นเขาไปอยูรวมดวยในบริเวณที่ดินเขต 

ดังกลาวจำนวนหลายครอบครัว และกระทรวงมหาดไทยไดประกาศยกฐานะชุมชนที่พวกผูรองอาศัยขึ้นเปน

หมูบาน มีผูใหญบานปกครอง ดูแลตามระเบียบของทางราชการมาไมนอยกวา ๓๐ ป  ตลอดเวลาที่เขาไปอยู

อาศัย ผูรองไมเคยมีปญหาขัดแยงกับเจาหนาที่บานเมืองฝายใดทั้งสิ้น ในป พ.ศ.๒๕๔๐ ผูรองไดปลูกพืชไร 

และพืชอื่น ในแปลงติดหลังบานพื้นที่ประมาณ ๕๐ ไร ตอมาป พ.ศ.๒๕๔๑ ผูรองไดแบงที่ดินใหบุตรรวม ๖ 

คน บุตรบางรายไดเขามาทำกิน แตตองทำงานรับจางดวย จึงมีที่ดินรกรางบางสวน และเมื่อมีมติคณะ

รัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ผูรองจึงไดแจงการครอบครองพื้นที่ตามแบบแจงการใชที่ดินของบุคคลใน

พื้นที่ปาไม (แบบ ทป.๔) ในแปลงสำรวจหมายเลข CN 10 โดยผูรองแจงการครอบครองพื้นที่ในพื้นที่ปาไม 

๑ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๑๕๐ ไร ไดที่ดินมาโดยการจับจอง เขาทำประโยชนในที่ดินเมื่อป พ.ศ.๒๕๑๑ โดย

ผูใหญบานหมูที่ ๕ เปนผูนำชุมชนรับรองขอมูล เจาหนาที่สำรวจ ๔ นาย คือนายโสภณ  สิริสิงห เจาพนักงาน 

ปาไม ๔, นายปฐมพงศ ราชเดมิ ปลดัอำเภอ, นายสธุาสนิ ลอยลม เจาพนกังานปาไม ๓ และนายพทิยา จตรุพฒัน 

เจาพนักงานปาไม ๕ โดยระบุสภาพพื้นที่โซนซี ชั้นลุมน้ำ ๓ ลักษณะภูมิประเทศ ที่ราบ ความลาดชัน ๗ 

องศา สรุปความเห็นของเจาหนาที่มีการทำกินตอเนื่อง เห็นควรนำเสนอเขากิจกรรมเรงรัดพิสูจนสิทธิตอไป 

จนป พ.ศ.๒๕๔๘ ผูรองไดเปลี่ยนแปลงพืชที่ปลูกเดิมจากสวนมะนาวและพืชอื่น มาปลูกยางพาราแทนในที่

ครอบครองในพื้นที่ประมาณ ๕๐ ไร และเปนเหตุเจาหนาที่อุทยานแหงชาติไทรโยคแจงจับกุมในเวลาตอมา 

ผูรองเพิ่งรับทราบภายหลังวา ผูรองไดรับการสำรวจผอนผันใหทำกินจากการสำรวจพิสูจนการ

ครอบครองที่ดินของเจาหนาที่ เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๔ จำนวน ๑ แปลง พื้นที่เพียง ๓๘ ไร จากที่แจง ทป.๔ ไว 

๑๕๐ ไร ทั้งนี้ผูรองยืนยันวา การเขาไปพิสูจนการครอบครองที่ดินโดยเจาพนักงานปาไม นำโดยนายมนตรี 

แสงสวัสดิ์ และมีผูใหญบานหมู ๕ นำชี้นั้น ผูรองและบุคคลในครอบครัวไมพบ เจาหนาที่คนใดเขาไปสำรวจ

ในพื้นที่ ไมเคยเห็นผูใหญ กำนัน เขาไปดูในพื้นที่ ไมเคยมีการประชุม และไมเคยไดรับแจงวาจะมีการเขามา

สำรวจมากอน ผูรองไมเคยไดรับแจงใหเขาไปนำชี้ และไมไดนำชี้ตามที่ไดแจงการครอบครองไว ๑๕๐ ไร แต

ในระยะที่เจาหนาที่อางวาไดเขาสำรวจฯ นั้น ผูรองไดแบงใหบุตรแลว บางคนทำกินดวย แตตองรับจางดวย 

จึงมีที่รกรางบางสวน แตยืนยันวามีตนกลวย ตนมะมวง ตนไมอื่น ยังเปนหลักฐานยืนยันการทำกินไดตลอด

ขอบเขต   

๒) การรื้อถอนทำลายตนยางของเจาหนาที่อุทยานแหงชาติ 

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ เวลาประมาณ ๑๐ นาฬกา ไดมีเจาหนาที่อุทยานแหงชาติ

ไทรโยค ภายใตการนำของนายสวัสดิ์ อั้นเตง หัวหนาอุทยานแหงชาติไทรโยค นำกำลังไมนอยกวา ๕๐ คน

พรอมอาวุธปนยาวหลายกระบอก (ตามหลักฐานภาพถาย) ไดเขามายังบริเวณที่ปลูกยางพาราในแปลงที่ติด

กับบานพักอาศัย พื้นที่รวม ๔๘ ไร โดยเจาหนาที่บางคนไดแสดงกิริยาและกระทำในลักษณะขมขูใหผูรอง

เกิดความวิตกหวาดกลัว และไดถอนตนยางพาราที่ผูรองที่ไดปลูกไวในพื้นที่ ๔๘ ไร ไป ทั้งหมด ผูรองจึงได
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ไปแจงความไวที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอไทรโยค เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ ดวย ตอมาวันที่ ๑๒ 

สิงหาคม ๒๕๔๘ เจาหนาที่อุทยานฯ นำคนเขาไปปลูกปาเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ดังกลาว ปจจุบันสวนปา

ถูกปลอยใหเสื่อมโทรมไมมีผูดูแลรักษา โดยผูรองก็ไมกลาเขาไปเชนกัน 

การที่เจาหนาที่อุทยานแหงชาติไทรโยค ไดเขาไปกระทำดังกลาวนั้น ผูรองไมไดรับทราบลวงหนา

มากอน และผูใหญบานหมูที่ ๕ ไมเคยแจงหรือบอกกลาวใหทราบลวงหนาเลย เพียงแต ผูรองไดทราบภาย

หลังวาไดมีประกาศของอุทยานแหงชาติไทรโยค และไดมีการปดประกาศไวที่บานผูใหญหมู ๕ ตำบล 

วังกระแจะ และหลังจากเกิดเหตุแลวตนยางพาราของผูรองที่ถูกถอนไมทราบวา เจาหนาที่ไดนำไปทำลาย 

หรือนำไปใชทำประโยชนสวนตัวหรือไม   

สำหรับแปลงตรวจยึดที่เจาหนาที่ปาไม ชี้แจงวา เปนคนละแปลงกับแปลงที่ผูรองแจงครอบครองไว 

๑๕๐ ไร ผูรองยืนยันวาพื้นที่ตรวจยึดบางสวนทับซอนอยูในแปลงที่ผูรองไดทำกินมา ตั้งแตป ๒๕๔๐ จนมา

รื้อปลูกยางพาราเมื่อป ๒๕๔๘ ผูรองจึงเห็นวาแปลงที่ถูกยึดและแปลงทำกิน เปนแปลงผืนเดียวกันหมด สวน

ประเด็นเรื่องความลาดชัน ที่คณะทำงานฯ ตามคำสั่งแตงตั้งของจังหวัดกาญจนบุรี ระบุวา พื้นที่ที่ผูรองถูก

จับกุม ๒ แปลงนั้น เปนพื้นที่ในเขตควบคุมที่มีความลาดชัน ๓๕ เปอรเซ็นต แตสภาพพื้นที่จริงไมนาจะเปน

พื้นที่ลาดชัน และผูรองเปนชาวบานจึงไมสามารถทราบไดวาความชันเทาไร แตยืนยันวาไดทำกินในที่เดิมมา

ตลอด ผูรองไดอางถึงแบบบันทึกการใชที่ดินของบุคคลในพื้นที่ปาไม (แบบ ทป.๔) เจาพนักงานปาไมระบุ

สภาพพื้นที่โซนซี ชั้นลุมน้ำ ๓ ลักษณะภูมิประเทศ ที่ราบ ความลาดชัน ๗ องศา ขอมูลจึงไมตรงกันและ

ทำใหผูรองสับสน    

ผูรองไดแสดงรูปแผนที่ประกอบเพื่อแสดงยืนยันวาพื้นที่จับกุม และพื้นที่ทำกินมาแตเดิมเปนแปลง

เดียวกัน แตลงปลูกพืชตางปกัน และพื้นที่จับกุมแปลง ๑๕ ไร ทับซอนอยูบนพื้นที่ทำกินบางสวนของบุตร ๓ 

คนของผูรอง ผูรองยืนยันวาหากรูแนวเขตอุทยานฯ ชัดเจน จะไมกลาบุกรุกที่อุทยานฯ อยางแนนอน แต

ยืนยันวาครอบครัวผูรองไดทำกินในพื้นที่เทาที่เคยทำกินมากอนเทานั้น สวนไมยางนาที่หัวหนาอุทยานฯ 

อางถึงวาเปนพื้นที่ปานั้น ตนยางนาอยูติดบานผูรอง ผูรองรูวาโคนไมได จึงไมไดโคน แตเปลี่ยนจากพืชไรอื่น

มาปลูกยางพาราเทานั้น   

๓) การเลือกปฏิบัติ  

ผูรองเห็นวาการกระทำของเจาหนาที่อุทยานแหงชาติไทรโยคภายใตการนำของนายสวัสดิ์ อั้นเตง  

ครั้งนี้ ทำใหผูรองไดรับความเดือดรอนเพราะตองสูญเสียตนทุนในการปลูกยางพาราของครอบครัวไปทั้งหมด  

การปฏิบัติการของผูถูกรอง พรอมดวยเจาหนาที่ครั้งนี้เปนการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมอยางยิ่ง และเปนการ

จงใจเลือกปฏิบัติเฉพาะครอบครัวของผูรองเพียงครอบครัวเดียว ยังมีอีกหลายรายที่ครอบครองที่ดินและทำ

ประโยชนเชนเดียวกับผูรองในที่ดินบริเวณเดียวกันและใกลเคียงกับผูรอง แตยังสามารถปลูกพืชและสวนยาง

พาราไดเปนปกติ แตเจาหนาที่อุทยานฯ ไมไดดำเนินการใดๆ กับผูครอบครองที่ดินและทำประโยชนรายอื่น

ในบริเวณเดียวและใกลเคียงกัน เชน 

๑. บริษัท โลวเฮงหมง ครอบครองพื้นที่ไมนอยกวา ๕๐๐ ไร 

๒. นางติ๋ม ศรีบัวทอง ครอบครองพื้นที่ ๒๕ ไร 

๓. นายประเทือง บูวอ ครอบครองพื้นที่ ๕๐ ไร 

๔. นายสุชาติ บุญเชิด (ผูใหญหมู ๕) ครอบครองพื้นที่ ๑๐๐ ไร 

๕. นายสมพร สมลือแสน ครอบครองพื้นที่ ๒๐ ไร 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

 จากรายงานการตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะทำงานฯ ตามคำสั่งแตงตั้งของจังหวัดกาญจนบุรี 

ผูรองชี้แจงโตแยงสรุปวา เอกสารสรุปการใชที่ดินของราษฎรในแปลงสำรวจ CN 10 เนื้อหาที่ระบุไมตรงกับ

ขอเท็จจริง คือ เนื้อที่ที่ผูรองและครอบครัวครอบครองทำกินตามหลักฐานการเสียภาษี บำรุงทองที่ของผูรอง

และบุตร ๑๒๘ ไร แตในเอกสารระบุเพียง ๓๘ ไรเศษ สวนที่เอกสารระบุวาแปลงที่ดินของผูรอง “เปนเขต

ควบคุม” แตกตางจากรายอื่น ผูรองไมเขาใจในขอเท็จจริง เนื่องจากพื้นที่ของผูรองอยูติดกับที่ดินผูอื่นที่ระบุ

วาเปนเขตรับรองสิทธิ์ และผูครอบครองบางรายอยูติดกับที่ดินของผูรอง เชน บริษัท โลวเฮงหมง มีออก

เอกสาร น.ส.๓ และมีรายอื่นหลายรายครอบครองที่ดินบริเวณเดียวกัน แตผูรองกลับถูกดำเนินคดีรายเดียว  

โดยรายชื่อบุคคลในแปลงสำรวจที่ CN 10 ตามเอกสารทั้ง ๑๘ ราย สามารถเปนพยานยืนยันวาผูรอง ทำกิน

มากอนประกาศเขตอุทยานแหงชาติฯ และกอนรายอื่นทั้งหมด ผูรองจึงเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม และ

เจาหนาที่เลือกปฏิบัติกับผูรองเพียงรายเดียว 

 

Û.Ú §”™’È·®ß¢ÕßºŸâ∂Ÿ°√âÕß 
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ คณะอนุกรรมการฯ ไดเชิญหัวหนาอุทยานแหงชาติไทรโยค นาย

สวัสดิ์ อั้นเตง ผูถูกรอง ชี้แจงขอเท็จจริงที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายสวัสดิ์ อั้นเตง ไมไดเขารวม

ประชุม แตมีผูชวยหัวหนาอุทยานแหงชาตินายธวัชชัย สายชู และเจาหนาที่ที่รวมปฏิบัติการเปนผูชี้แจง และ

ในวนัที ่๑๒ ธนัวาคม ๒๕๔๙ นายกมล นวลใย หวัหนาอทุยานแหงชาตไิทรโยค คนปจจบุนั และเจาพนกังาน 

ปาไมผูรับแจงการสำรวจการครอบครองที่ดินในเขตปาอุทยานแหงชาติไทรโยค (แบบ ทป.๔) ของผูรอง คือ 

นายโสภณ สิริสิงห เจาพนักงานปาไม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๓ และนายสุธาสิน ลอยลม เจาพนักงาน

ปาไม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๓ ไดชี้แจงขอเท็จจริงตอคณะอนุกรรมการฯ ที่สำนักงานคณะกรรมการ-

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ  โดยไดชี้แจงขอเท็จจริงในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

๑) การพิสูจนการครอบครองที่ดิน  

๑.๑ นายโสภณ สิริสิงห เจาพนักงานปาไม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๓ และนายสุธาสิน ลอยลม 

เจาพนักงานปาไม ผูรับแจงการสำรวจการครอบครองที่ดินในเขตปาอุทยานแหงชาติไทรโยค (แบบ ทป.๔) 

ของผูรอง เมือ่ป ๒๕๔๒ ชีแ้จงโดยสรปุวา ไดเขาไปรบัแจงสำรวจการครอบครองทีด่นิบรเิวณทีผู่รองรองเรยีน 

เมื่อป ๒๕๔๒ โดยไดรับคำสั่งจากปาไมเขตใหเขาไปสำรวจรวมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๓ 

ปลดัอำเภอ และผูใหญบาน จงึไดประสานงานกบัผูใหญบานหมูที ่ ๕ และไดประชมุกบัผูใหญบานและชาวบาน 

โดยไดทำความเขาใจวาการสำรวจเพื่อรับแจงการครอบครองที่ดินเทานั้น ไมใชการมามอบที่ดินให โดยใน

กรณีของผูรอง ไดรับแจงวาครอบครองที่ทำกิน ๑๕๐ ไร ไดปลูกยาง มะมวง ขนุน มะนาว ปลูกเต็มพื้นที่มา 

๓๐ กวาป โดยมีผูใหญหมู ๕ รับรอง จากนั้นไดเขาไปสำรวจพื้นที่เพื่อหาพิกัดในพื้นที่บางสวน จึงไดขอมูล

ตามที่บันทึกลงในแบบสำรวจ ทป.๔ และใหความเห็นวาควรเรงรัดสำรวจพิสูจนสิทธิตอไป ซึ่งเปนหนาที่ของ

เจาหนาที่อีกชุดหนึ่งที่จะเขาไปพิสูจนสิทธิสำรวจรังวัดตอไป 

๑.๒ นายมนตร ีแสงสวสัดิ ์สำนกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษที ่๓ เจาพนกังานผูสำรวจพสิจูนการครอบครอง

ที่ดินตามการแจงการครอบครองของผูรอง ไดชี้แจงขอเท็จจริงโดยสรุปวา ในการพิสูจนสิทธิการครอบครอง

ที่ดินของผูรองนั้น เมื่อคณะสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ปา โดยชุดของนายโสภณ สิริสิงห เขาไปรับ

แจงการสำรวจครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแหงชาติไทรโยค เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๒ แลว จากนั้นคณะของตน

จึงไดลงไปสำรวจการครอบครองจริง ตามมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๑ โดยแปลงของผูรอง 



243
เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ดำเนินการเมื่อป พ.ศ.๒๕๔๔  

ขั้นตอนการดำเนินการ เริ่มตนดวยการวงรอบพื้นที่เขตควบคุม ตามแผนที่เขตควบคุมที่กรมปาไม 

ไดแปลภาพถายทางอากาศตามมติคณะรัฐมนตรีที่ประกาศคลุมทั้งหมูบาน จากการวงแผนที่เขตควบคุมของ

กรมปาไม พบวาที่ดินที่ผูรองครอบครอง อยูในเขตสำรวจแปลง CN 10 ตรงตะเข็บรอยตอระหวางเขต

ควบคุมกับเขตรับรองสิทธิ จึงไดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ขอ ๓ คือใหกรมปาไมประสานงานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบพิสูจนการครอบครองที่ดินของราษฎร โดยใชภาพถายทางอากาศของ 

กรมแผนทีท่หาร ทีถ่ายครัง้แรกหลงัวนัสงวนหวงหาม ใหตรวจสอบรองรอยการทำประโยชนตอเนือ่ง จงึไดเขาไป

วดัแปลงพืน้ทีท่ำกนิผูรอง โดยการสอบเขตมผีูใหญบานหมู ๕ เปนผูนำชี ้โดยอำนาจหนาทีเ่จาหนาทีม่หีนาทีร่งัวดั

เฉพาะพืน้ทีท่ีม่รีองรอยการทำกนิตอเนือ่ง คอืทีม่สีภาพเตยีน ไมไดวดัพืน้ทีร่กทีไ่มไดมสีภาพการทำกนิตอเนือ่ง   

กรณีผูรอง สำรวจพบพื้นที่ที่มีสภาพเตียน มีสภาพทำกินตอเนื่อง รัศมีแถวบาน สภาพความลาดชัน

ไมเกิน ๓๐ องศา (๓๕% คือ ๑๙ องศา) มี ๑ แปลงเทานั้น อยูในเขตควบคุม พื้นที่ประมาณ ๓๘ ไร ในกรณี

แปลงจับกุมที่ผูรองรองเรียนวาไดแจงครอบครองไวแลวนั้น จากการสำรวจ ตามขอเท็จจริงในพื้นที่นั้น  

สภาพพื้นที่ไมไดทำกินตอเนื่อง สภาพเปนปา มีปาไผ พื้นที่ไมเตียน มีการปลอยทิ้งไว จึงไมเขาเกณฑ จึง

เปนที่ปา ไมสามารถเขาไปวัดได การพิจารณาจะพิจารณาในขณะที่ไดสำรวจพื้นที่เทานั้น กอนหนานั้นจะมี

สภาพการทำกินอยางไรไมสามารถพิจารณาได จากนั้นจะลงรายการสำรวจตามที่วัดได และไดนำเสนอ

เอกสารใหกรมฯ พิจารณาตอไป  

๑.๓ นายกมล นวลใย หัวหนาอุทยานแหงชาติไทรโยค ชี้แจงเรื่องการพิสูจนการครอบครองที่ดินวา 

สิทธิผูที่จะไดรับการผอนผันใหทำกินในเขตปา ขึ้นกับการสำรวจถือครองที่ดินในเขตปา โดยพจิารณาสภาพ

การทำประโยชนตอเนื่องในขณะที่เจาหนาที่เขาไปสำรวจในขณะนั้นวาทำกินอยูกี่ไร ไมเกี่ยวกับวาไดแจง

สำรวจการครอบครองไวกี่ไร เมื่อไดรับผอนผันเทาไร จะมีสิทธิทำกินเพียงเทานั้น พื้นที่นอกเหนือจากนั้น

ถือวาเปนพื้นที่ปา แมมีอาสินอยูแตไมใหสิทธิทำกิน กรณีของผูรองที่ไดแจงการครอบครองที่ดินตามแบบ 

ทป.๔ แลว ขณะเมื่อเจาหนาที่คือนายมนตรี แสงสวัสดิ์ เขาไปตรวจสอบในขณะนั้นพบวาทำกินจริงตอเนื่อง

เพียง ๓๘ ไร ผูรองจึงไดรับการผอนผัน ๓๘ ไร เจาหนาที่จึงปฏิบัติไดตามอำนาจหนาที่ในขณะนั้น การทำ

กินในอดีตจะเปนอยางไร เจาหนาที่ไมสามารถวินิจฉัยเพิ่มเติมได   

ในกรณีของผูรอง หากคณะอนุกรรมการฯ ขอใหมีการเขาไปตรวจสอบใหม แมขอเท็จจริงในขณะนี้ 

ตางจากเมื่อป ๒๕๔๔ ที่เจาหนาที่เขาไปพิสูจนการครอบครอบที่ดินเปลี่ยนแปลงไป แตเจาหนาที่สามารถ

เขาไปตรวจสอบใหมได แตขั้นตอนตามกฎหมายจะใหดำเนินการตอไปไดอยางไรหรือไม ตองพิจารณาตอไป 

จึงเห็นวาควรเสนอใหตั้งคณะทำงานสวนกลาง รวมกันพิสูจนสิทธิและพิจารณาจากหลักฐานเพื่อใหไดขอยุติ 

๑.๔ นายสุรชัย พิบูลอนันต ผูอำนวยการสวนอนุรักษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๓  ชี้แจงขั้นตอน

การสำรวจพิสูจนสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๑ และไดชี้แจงเพิ่มเติมในกระบวนการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่กอนออกไปวัดพื้นที่โดยชุดนายมนตรี แสงสวัสดิ์นั้น ไดมีการประชาสัมพันธครั้งแรก

ทีว่ดัหาดงิว้ หลงัจากนัน้จงึเขาไปพืน้ที ่โดยทัว่ไปมผีูใหญบานนำชี ้หรอืหากพบเจาของทีจ่ะใหเจาของทีน่ำชีด้วย  

ในกรณีผูรอง หากมีการยื่นขอสำรวจใหมกรณีสำรวจตกหลน การดำเนินการเมื่อไดรับเรื่องแลว จะ

มีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ออกไปสำรวจเพิ่ม และนำขอมูลมาพิจารณากัน โดยมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๔๑ ใหพิจารณาโดยใชภาพถายทางอากาศกอนป ๒๕๔๑ พิสูจนสิทธิ แตหากสภาพพื้นที่ไมได

ชี้ตามนั้นก็จะดำเนินการตอไมได 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

๑.๕ นายมาโนชน บุญยานันท หัวหนากลุมงานทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี ชี้แจงวาในกรณีรองเรียนของผูรอง การแจงการครอบครองกับการพิสูจน

สิทธิ์ อาจเปนความเขาใจคลาดเคลื่อน ไมตรงกับขอเท็จจริงในพื้นที่ ซึ่งเปนเรื่องตองพิสูจนขอเท็จจริง แต

หากมีแปลงสำรวจตกหลน ขอใหผูรองยื่นคำรองขอสำรวจใหมกับศูนยดำรงธรรม หรือสำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษที่ ๓ บานโปง หรือหากตกหลนในการยื่นขอกอนหนานั้น เมื่อป ๒๕๒๖ ใหไปยื่นขอสิทธิทำกิน 

(ส.ท.ก.) เพิ่มได   

 

๒)  การรื้อถอนทำลายตนยางโดยเจาหนาที่อุทยานแหงชาติ นำโดยนายสวัสดิ์  อั้นเตง 

๒.๑ นายธวัชชัย สายชู ผูชวยหัวหนาอุทยานแหงชาติไทรโยคชี้แจง ความเปนมาของอุทยานแหง

ชาตไิทรโยค ทีไ่ดประกาศเปนพืน้ทีอ่ทุยานแหงชาตเิมือ่วนัที ่๒๗ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๒๓ พืน้ทีร่วม ๓๑๒,๕๐๐ ไร 

ครอบคลมุพืน้ทีต่ำบลลิน่ถิน่ อำเภอทองผาภมู ิ และตำบลไทรโยค ตำบลวงักระแจะ ตำบลบองตี้ ตำบลลุมสุม 

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สวนการเขาไปรื้อถอนตนยางพาราของผูรองไดกระทำ เนื่องจากหนวยบิน

ไดบินสำรวจพบการแผวถางบุกรุกที่ในเขต หมูที่ ๕ จึงสำรวจภาคพื้นดินเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๘ พบ

รองรอยการบุกรุก ๒ แปลง ไมพบ ผูกระทำผิด จึงนำเรื่องสงพนักงานสอบสวนใหดำเนินการตามกฎหมาย 

ตอมาอกี ๕ เดอืน หนวยบนิไดบนิสำรวจ พบการแผวถางอกี จงึเขาไปตรวจสอบภาคพืน้ดนิ พบมกีารปลกูกลา 

ยางพารา ๑,๖๐๐ ตน ซึ่งตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔  มาตรา ๒๒ ใหอำนาจพนักงาน

เจาหนาที่ทำลายสิ่งที่พบวากระทำผิดนั้น นายสวัสดิ์ อั้นเตง หัวหนาอุทยานแหงชาติไทรโยคในขณะนั้น จึงมี

คำสัง่ใหเพกิถอน รือ้ถอนอาสนิ โดยปดประกาศทีส่ถานตีำรวจภธูรไทรโยค มกีำหนดภายใน ๓๐ วนั ไมมผีูใด 

มาแจงคัดคาน จึงใหดำเนินการรื้อถอนกลายางพารา ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ โดยใชกำลังประมาณ ๓๐ 

นาย และมีอาวุธดวยเนื่องจากผูรองมีมีด จอบ เสียม ซึ่งเปนอาวุธได ตอมาในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ จึง

ไดปลูกปาเฉลิมพระเกียรติตรงบริเวณที่ตรวจยึดนั้น 

๒.๒ นายกมล นวลใย หัวหนาอุทยานแหงชาติไทรโยค ชี้แจงวา เพิ่งเขารับตำแหนงหัวหนาอุทยาน

แหงชาติไทรโยค เห็นวาการตรวจยึดแปลงของผูรอง เปนการปฏิบัติตามกระบวนการตามกฎหมายของ 

เจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ มาตรา ๒๑ ใหพนักงานเจาหนาที่ มีอำนาจออกคำสั่งให 

ผูกระทำผิด ออกจากเขตอุทยานแหงชาติ หรืองดเวนการกระทำใดๆ ในเขตอุทยานแหงชาติ และตามมาตรา 

๒๒ ในกรณีที่มีการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ เปนเหตุใหมีสิ่งปลูกสรางขึ้นใหมหรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแหง

ชาติผิดไปจากสภาพเดิม ใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจสั่งใหผูกระทำผิดทำลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้นๆ ออกไป

ใหพนอุทยานแหงชาติหรือทำใหสิ่งนั้นๆ กลับคืนสูสภาพเดิม แลวแตกรณี ถาผูกระทำความผิดไมปฏิบัติตาม 

หรอืถาไมรูตวัผูกระทำความผดิ หรอืเพือ่ปองกนัหรอืบรรเทาความเสยีหายแกอทุยานแหงชาต ิพนกังานเจาหนาที่

จะกระทำการดังกลาวแลวอยางใดอยางหนึ่งเสียเองก็ไดตามสมควรแกกรณี และผูกระทำความผิดมีหนาที่

ชดใชคาใชจาย ที่ตองเสียไปในการที่พนักงานเจาหนาที่กระทำการเสียเองนั้น 

นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาภาพถายแลว พบวาพื้นที่ที่ทำการตรวจยึดขณะนั้น มีสภาพเปนปาไผ มี

ตนยางนา มีตอไม ไมไดทำกิน ไมมีอาสิน มีตนยางที่เพิ่งปลูกอายุไมเกิน ๑ เดือน และภาพพื้นที่จริงเปน

ภาพจากการตรวจสอบภาคพื้นดิน ซึ่งตรงกับภาพถายทางอากาศ    

๒.๓ นายมนตร ีแสงสวสัดิ ์สำนกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษที ่๓ เจาพนกังานปาไม ผูลงนามสำเนาเอกสาร 

ที่แนบมากับสำเนาหนังสือแจงความคืบหนาจากคณะทำงานแกไขปญหาฯ ตามคำสั่งจังหวัดที่ ๖๓๗/๒๕๔๙  
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ชี้แจงวา ในการตรวจสอบขอเท็จจริงในแปลงตรวจยึด ๒ แปลง คือแปลง ๑๕ ไร กับ ๓๓ ไร พบวาสภาพ

พื้นที่เปนที่ลาดเนินเขา ไมมีลักษณะการทำกิน มีการตัดเผาตนยางนาใหญมาก มีปาไผ มีดงกลวยปา มี

ความลาดชนัเกนิ ๓๐ องศา มลีกัษณะเปนปา จงึมสีภาพเปนพืน้ทีบ่กุรกุขึน้ใหม ซึง่เปนคนละแปลงกบัทีไ่ปวดั

สำรวจพิสูจนสิทธิเมื่อป ๒๕๔๔ และผอนผันใหทำกินไว จึงตรงกับที่อุทยานฯ ไทรโยคระบุวาแปลงตรวจยึด

เปนปา จึงไมเกี่ยวกับพื้นที่แปลง ๓๘ ไร ที่สำรวจและผอนผันใหทำกิน และอยูนอกขอบเขตแปลงสำรวจ 

CN 10 ที่ไดสำรวจเมื่อป ๒๕๔๔ 

๒.๔ นายวินิจ รักชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี ชี้แจงขอเท็จจริงใน

ฐานะผูแทนผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยสรุปวาการรื้อถอน ยึดอาสิน 

ในพื้นที่ใดตามพระราชบัญญัติปาไม เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตอุทยานแหงชาติ มีตัวบทในการกำหนดให

พนักงานปฏิบัติ ถือวาเปนคดีอาญา หากมีการเขาไปรองทุกขกลาวโทษตองถือวาเปนเขตที่ตองไดรับความ

คุมครอง คือหากพบอาสิน ตองเขาไปดำเนินการตามลำดับ เชน ประกาศครั้งที่ ๑ เพื่อแจงใหเจาของปกปอง

สิทธิ และแจงใหรื้อถอน ประกาศครั้งที่ ๒ ใหรื้อถอนภายในกำหนด และเมื่อไมรื้อถอน ใหพนักงานเจาหนาที่ 

เขาไปดำเนินการได โดยไมตองรอศาลตัดสิน หากพิสูจนไดชัดเจนวาเปนเขตที่อยูในเขตอุทยานแหงชาติ 

โดยเปนการใหอำนาจทางปกครองที่ใหอำนาจพนักงานเจาหนาที่ แตมีกระบวนการในการดำเนินการตาม

ลำดับ ถึงเขาไปดำเนินการในที่สุด   

ในกรณีของผูรอง หากเปนการสำรวจตกหลนโดยความบกพรองของเจาหนาที่ ผูรองสามารถยื่น

คำขอใหมีการพิสูจนสิทธิใหมได  

 ๒.๕ นายมาโนชน บุญยานันท หัวหนากลุมงานทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี ชี้แจงวาตามมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๑ ระบุวาหากการ

กระทำใดๆ อันเปนการบุกรุกพื้นที่ปาใหม และหรือขยายพื้นที่อยูอาศัยทำกินเพิ่มเติม หรือเปนการทำลาย

กระทบกระเทือนตอการรักษาปาหรือสิ่งแวดลอม ใหดำเนินการกฎหมายโดยเฉียบขาด และเพื่อปองกันไมให

มีการยึดถือครอบครองพื้นที่ ใหผูมีอำนาจหนาที่สั่งใหผูกระทำผิดออกจากพื้นที่ ทลาย รื้อถอน และหรือ

ดำเนินการอื่นตามกฎหมาย ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี มีนัยยะสำคัญ ๒ อยาง คือ เรื่องการจัดการทรัพยากร

ที่ดินใหมีการสำรวจและพิสูจนสิทธิ ที่ดินทำกินของราษฎร กับการหามไมใหมีการบุกรุกเพิ่มเติมใหม การดู

วาการบุกรุกเพิ่มเติมใหม ในเบื้องตนดูตามแผนที่ภาพถายทางอากาศ ที่กรมปาไมใหมาเพื่อดูรองรอยการทำ

ประโยชนเปนกลุม โดยจะวงเขตควบคุมไว   

๓) การเลือกปฏิบัติ 

๓.๑ นายกมล นวลใย หัวหนาอุทยานแหงชาติไทรโยค ชี้แจงวา การรับรองสิทธิรายอื่นในแปลง

สำรวจ CN 10 แปลงสำรวจเดียวกันกับผูรอง เชนกรณี บริษัท โลวเฮงหมง ที่อยูในเขตรับรองสิทธิ์ และมี

เอกสารสิทธิ น.ส.๓ ทั้งที่เปนเขตปา ๖๐% และหลายรายอยูในเขตรับรองสิทธิ์ แตไมมี น.ส.๓ นั้น จะเขาไป

ตรวจสอบเพิ่มเติมตอไป แตในเบื้องตนเห็นวาการออก น.ส.๓ เปนกระบวนการตามพระราชบัญญัติที่ดินตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน หลักปฏิบัติในการเขาไปสำรวจนั้น เจาหนาที่มีหนาที่เขาไปสำรวจเฉพาะในแปลง

ครอบครองที่ไมมีเอกสารสิทธิในเขตควบคุมเทานั้น  

อนึ่ง ในการชี้แจงเรื่องเอกสารสิทธิในที่ดินในเขตรับรองสิทธิ์ของผูรองรายอื่นตามลำดับที่ ๑๘ คือ

นายทองทศ สถิตในธรรม ที่ระบุวาเนื้อที่ครองครอง ๒๓๓-๐-๐๖๙ ไรนั้น นายมนตรี แสงสวัสดิ์ เจาพนักงาน

ปาไมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๓ ผูลงนามสำเนาผลการตรวจสอบ เห็นวา ขอมูลเนื้อที่ครอบครองนาจะ
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

ผิดพลาด จึงจะขอตรวจสอบใหม   

๓.๒  นายมนตรี แสงสวัสดิ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๓ ชี้แจงวา ตามรายชื่อผูครอบครองที่ดิน

ในแปลงสำรวจ CN10 จำนวน ๑๘ ราย ๑๙ แปลง นั้น พบวา ๑๗ ราย ๑๘ แปลง อยูในเขตรับรองสิทธิ์หมด 

ยกเวนแปลงของผูรอง ที่อยูตรงแนวตะเข็บที่เปนรอยตอระหวางเขตรับรองสิทธิ์กับเขตควบคุมพอดี สภาพ

แปลงพืน้ทีข่องผูรอง เปนพืน้ทีข่ึน้ทางลาดเขา มปีาไผ ตามทีว่งไวจงึเปนเขตควบคมุ กรณทีีด่นิบรษิทั โลวเฮงหมง 

ที่ครอบครองพื้นที่ ๖๐๐ กวาไร ไดแสดงเอกสารสิทธิ น.ส.๓ ก ที่ออกมากอนประกาศเขตอุทยานแหงชาติ

ไทรโยค เจาพนักงานปาไมจึงไมมีหนาที่เขาไปสำรวจตามกระบวนการพิสูจนสิทธิ แตมีหนาที่สำรวจในเขต

อุทยานฯ ที่ไมมีเอกสารสิทธิครอบครอง และผูครอบครองรายอื่นบางรายไมมี น.ส.๓ แตอยูในเขตรับรองสิทธิ 

จึงอยูในการพิจารณาของคณะกรรมการอีกชุดวา บุคคลนั้นจะไดเอกสารสิทธิหรือไม ดังนั้นการสำรวจจึงเพื่อ

ลงรปูแปลงเทานัน้ นอกจากนัน้มรีายอืน่ถกูจบั คอืกรณขีองนายอาทติย ลอทองกลุ คดถีงึชัน้ศาล เมือ่ตรวจสอบ

แลว มีคำสั่งใหยกเลิกสิทธิทำกินทั้งหมด แตไมทราบในรายละเอียด 

๓.๓ คำชี้แจงของจังหวัดกาญจนบุรี และหนวยงานที่เกี่ยวของ  

นายสุชาติ บุญเชิด ผูใหญบานหาดงิ้ว หมู ๕  ชี้แจงขอเท็จจริงตอคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๒ 

ธนัวาคม ๒๕๔๙ ไดชีแ้จงโดยสรปุวาผูรองไดครอบครองและทำประโยชนในทีด่นิบรเิวณหมูที ่๕ มากวา ๓๐ ป 

โดยไดปลูกยาง มะมวง ขนุน มะนาว และตนไดรับรองการสำรวจการครอบครอบทำประโยชนในพื้นที่ปา 

ตามที่ผูรองไดแจงการครอบครอง ตามแบบ ทป.๔ เมื่อป ๒๕๔๒ โดยผูรองไดทำประโยชนตามที่แจงจริง 

และไดรวมกับพนักงานเจาหนาที่สำรวจพิกัดพื้นที่ดวย จึงไดรับรองการแจงการครอบครองตามขอมูลที่ผูรอง

ไดทำกนิจรงิ และในวนัสำรวจพสิจูนการครอบครอบทีด่นิ ไดเปนผูนำชีท้ีด่นิทำกนิของผูรองรวมกบัเจาพนกังาน 

ปาไมคือ นายมนตรี แสงสวัสดิ์ โดยสภาพการทำกินในขณะนั้น มีแปลงที่ไมไดเขาไปวัดพื้นที่ มีพื้นที่รกราง

บาง มีตนยาง มีตนมะมวง จึงไมไดเขาไปวัดพื้นที่นั้น สวนสภาพพื้นที่ของผูครอบครองรายอื่นในแปลง

สำรวจ CN 10 จำนวน ๑๗ รายที่เหลือ มีสภาพเปนพื้นที่ราบติดแมน้ำแควใหญ  

สำหรับแปลงที่ผูรองถูกจับกุมเปนคนละแปลงกับแปลงที่ผูรองทำกิน แตไมทราบวาอยูในเขต

อุทยานแหงชาติไทรโยคหรือไม โดยแปลงที่เจาพนักงานปาไม โดยนายมนตรี แสงสวัสดิ์ เขาไปตรวจสอบ

ภายหลังเปนพื้นที่ในเขตควบคุม แตแปลงที่เขาไปวัดกับนายมนตรีฯ เมื่อป ๒๕๔๔ เปนแปลงที่ผูรองกรีด

ยางจนทุกวันนี้ และในกรณีของผูรอง หากมีการสำรวจกรณีตกหลน พรอมที่จะใหขอมูลและรับรองตาม 

ขอเท็จจริงตอไป   

 

ª√–‡¥Áπ°“√µ√«® Õ∫¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡°“√ ‘∑∏‘„π°“√®—¥°“√∑’Ë¥‘π·≈–ªÉ“ 
คณะอนุกรรมการฯ ไดกำหนดประเด็นการตรวจสอบ ๓ ประเด็นคือ 

ประเด็นที่ ๑ การที่เจาหนาที่อุทยานแหงชาติไทรโยค ถอนทำลายตนยางพาราของผูรอง เปนการ

กระทำที่ละเมิดสิทธิในทรัพยสินของผูรองหรือไม อยางไร 

ประเด็นที่ ๒ การใชกำลังพรอมอาวุธจำนวนมากเขาไปในที่ดินของผูรองเพื่อถอนทำลายตนยาง

พาราเปนการกระทำที่ละเมิดสิทธิของบุคคลหรือไม อยางไร 

ประเด็นที่ ๓ การพิสูจนการครอบครองที่ดินของผูรองเปนการเลือกปฏิบัติ หรือมีการกระทำที่     

ไมเปนธรรมหรือไม อยางไร 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡°“√ ‘∑∏‘„π°“√®—¥°“√∑’Ë¥‘π·≈–ªÉ“ 
ª√–‡¥Áπ∑’Ë Ò การที่เจาหนาที่อุทยานแหงชาติไทรโยค ถอนทำลายตนยางพาราของผูรอง 

เปนการกระทำที่ละเมิดสิทธิในทรัพยสินของผูรองหรือไม อยางไร 

จากหลักฐานบันทึกการใชที่ดินของบุคคลในพื้นที่ปาไม (แบบ ทป.๔) ที่ผูรองไดแจงการครอบครอง

ที่ดินในพื้นที่ไว ๑๕๐ ไร เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๒ และการเสียภาษีบำรุงทองที่อยางตอเนื่องในพื้นที่จำนวน ๑๒๘ 

ไร ประกอบกับการครอบครองทำประโยชนมาอยางตอเนื่อง ผูรองจึงเชื่อวาตนเองมีสิทธิใชประโยชนในที่ดิน

ดังกลาวและตามขอเท็จจริงพบวา มีการทำสวนมะนาวและพืชชนิดอื่นบางสวน และตอมาไดรื้อปลูกใหมเปน

สวนยางพารา อันเปนเหตุใหเจาหนาที่อุทยานฯ เขามารื้อถอนตัดฟนตนยาง โดยอางวาเปนการบุกรุกปา แม

เจาหนาที่อุทยานฯ จะอางวาไดดำเนินการถอนทำลายตนยางพาราของผูรอง โดยอาศัยอำนาจตามความใน

พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ มาตรา ๒๑ และ ๒๒ แตการเขาไปรื้อถอนทำลายอาสินที่ผูรอง

ไดลงทุนลงแรงไปเปนเหตุใหผูรองไดรับความเสียหายจากการปฏิบัติของเจาหนาที่อุทยานฯ  

คณะอนุกรรมการฯ จึงมีความเห็นวา การบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่อุทยานแหงชาติไทรโยค 

ไมไดใหความสำคัญกับการตรวจสอบขอเท็จจริงตามการแจงครอบครองที่ดิน ตามแบบ ทป.๔ และไมคำนึง

ถึงวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนตามความเปนจริง การดำเนินการตรวจยึดรื้อถอนสิ่งปลูกสรางขนยาย

ทรัพยสินสิ่งของเครื่องใชทั้งหลาย ตลอดจนพืชผลอาสินของผูรอง จึงเปนการกระทำที่ละเมิดสิทธิในทรัพย

สินของบุคคล ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งบังคับใชในขณะนั้น มาตรา ๔๘ ความ

วา “สิทธิในทรัพยสินของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง” 

ª√–‡¥Áπ∑’Ë Ú การใชกำลังพรอมอาวุธจำนวนมากเขาไปในที่ดินของผูรองเพื่อถอนทำลาย

ตนยางพาราเปนการกระทำที่ละเมิดสิทธิของบุคคลหรือไม อยางไร  

จากการประมวลขอมูลการชี้แจงของผูรอง หนวยงานที่เกี่ยวของ และหลักฐานภาพถาย คณะอนุ- 

กรรมการฯ มีความเห็นวา เจาพนักงานปาไมที่นำโดยนายสวัสดิ์ อั้นเตง หัวหนาอุทยานแหงชาติไทรโยคใน

ขณะนั้น ไดใชกำลังพรอมอาวุธจำนวนมากเกินความจำเปน และเจาหนาที่มีทาทีขมขูผูรอง ทั้งที่ผูรองเปน

ประชาชนธรรมดาที่ไดทำกินในพื้นที่มา การปฏิบัติการดังกลาวของเจาหนาที่จึงเปนการกระทำที่เกินกวา

เหตุ และเปนการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอยางรุนแรงดวย    

ª√–‡¥Áπ∑’Ë Û การพสิจูนการครอบครองทีด่นิของผูรองเปนการเลอืกปฏบิตั ิหรอืมกีารกระทำ

ที่ไมเปนธรรมหรือไม อยางไร        

การที่เจาหนาที่เขาสำรวจพิสูจนสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เมื่อป ๒๕๔๔ แลว

พจิารณาผอนผนัใหผูรองทำกนิในพืน้ทีเ่พยีง ๓๘ ไร จากเดมิทีแ่จงครอบครองไว ๑๕๐ ไร โดยผูรองมไิดรบัทราบ

และมีสวนรวมในการนำชี้พื้นที่แตอยางใด และเจาหนาที่ไมไดแจงผูรอง เพื่อใหทราบขอมูลดังกลาวกอนที่จะ

ดำเนินการตอไป นอกจากนั้นในแปลงสำรวจเดียวกันมีผูครอบครองจำนวน ๑๘ ราย ๑๙ แปลง มีแปลงของ

ผูรองเพยีงรายเดยีวทีอ่ยูในเขตควบคมุและอยูตรงรอยตอระหวางเขตรบัรองสทิธแิละเขตควบคมุ การปฏบิตังิาน

ของเจาหนาที่จึงเปนที่สงสัยวาเปนการเลือกปฏิบัติหรือไม    

คณะอนุกรรมการฯ จึงมีความเห็นวาการดำเนินการดังกลาวเปนการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอผูรอง 

เพราะมีผลทำใหผูรองตองเสียสิทธิในการทำกินในที่ดินที่ไดครอบครองทำกินมากอนการประกาศเขต

อทุยานฯ ดงันัน้การดำเนนิการดงักลาวจงึเปนการละเมดิสทิธปิระชาชน ซึง่ผูรองควรทีจ่ะไดรบัความเปนธรรม

ในการพิสูจนการครอบครองที่ดินโดยไดเขารวมกระบวนการพิสูจนการครอบครองที่ดินของผูรอง ตามที่ได
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

แจงการครอบครองไวจำนวน ๑๕๐ ไร  
 

¡µ‘§≥–Õπÿ°√√¡°“√ ‘∑∏‘„π°“√®—¥°“√∑’Ë¥‘π·≈–ªÉ“ 
คณะอนุกรรมการฯ ไดมีมติในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ ดังนี้ 

๑. การที่เจาหนาที่อุทยานแหงชาติไทรโยค ถอนทำลายตนยางพาราของผูรองเปนการกระทำที่

ละเมิดสิทธิในทรัพยสินของผูรอง  

๒. การใชกำลงัพรอมอาวธุจำนวนมากเขาไปในทีด่นิของผูรองเพือ่ถอนทำลายตนยางพาราของผูรอง

ซึ่งเปนประชาชนธรรมดาที่ไดทำกินในพื้นที่ เปนการกระทำเกินกวาเหตุและเปนการละเมิด

สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน    

๓. การเขาไปสำรวจพิสูจนการครอบครองที่ดิน เปนการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอผูรอง และไมเปด

โอกาสใหผูรองไดมีสวนรวมในการนำชี้เพื่อคุมครองสิทธิของตน จนเปนเหตุใหถูกจับกุมใน

ขอหาบุกรุกและเสียทรัพยสิน เสียสิทธิในการทำกิน   
¡µ‘¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๕ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๐ มีมติเห็นชอบตามคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา จึงใหกำหนดมาตรการ

แกไขปญหาและมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้ คือ 

   

¡“µ√°“√·°â‰¢ªí≠À“ 
๑. ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เรงรัดตรวจสอบสิทธิการครอบครองที่ดินของผูรอง

เพิ่มเติม ภายใน ๓๐ วัน โดยใหพิจารณาขอมูลการแจงครอบครองที่ดินแบบบันทึก การใชที่ดินของบุคคลใน

พื้นที่ปาไม (แบบ ทป.๔) ที่ผูรองไดแจงครอบครองไว เนื้อที่ประมาณ ๑๕๐ ไร และพิจารณาโดยใหความ

สำคัญกับหลักฐาน และพยานบุคคลที่ผูรองแสดงดวย  

๒. ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ชดใชคาเสียหายทั้งหมดอันเกิดจากการกระทำของ

เจาหนาที่อุทยานแหงชาติไทรโยค ในการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางสิ่งของเครื่องใชทั้งหลายตลอดจนพืชผลอาสิน 

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ ใหแกผูรอง ภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

 

¢âÕ‡ πÕ·π–‡™‘ßπ‚¬∫“¬ 
๑. การพิสูจนการครอบครองที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๑ ควรให

ความสำคัญกับหลักฐานอื่นๆ นอกเหนือจากหลักฐานราชการดวย อาทิเชน ขอเท็จจริงในพื้นที่ วิถีชีวิตและ

สภาพการทำกินในพื้นที่ของประชาชน พยานบุคคลและรองรอยการทำประโยชนของผูที่ไดครอบครองทำกิน

มากอนการประกาศเขตปา โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหประชาชนและชุมชนตองมีสวนรวมอยางจริงจังใน    

ทุกขั้นตอน 

๒. ขอใหทบทวนความในพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ มาตรา ๒๑, ๒๒ ที่ใหอำนาจ

พนักงานเจาหนาที่ออกคำสั่งหรือใหรื้อถอนสิ่งปลูกสรางในเขตอุทยานแหงชาติ เพื่อคุมครองสิทธิเสรภีาพและ

ทรัพยสินของประชาชนเพราะหากเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติโดยไมเปนธรรม จะทำใหเกิดความขัดแยงระหวาง  

เจาหนาทีก่บัประชาชนจนถงึขัน้รนุแรงได การดำเนนิการดงักลาวควรผานกระบวนการทางศาลยตุธิรรม 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

       

 

 

     

  (นายเสนห  จามริก) 

  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 (นายจรัล  ดิษฐาอภิชัย)  (นางสาวนัยนา  สุภาพึ่ง) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 

 (นายประดิษฐ   เจริญไทยทวี)  (นายวสันต  พานิช) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 

 (นายสุทิน  นพเกตุ)  (นางสุนี  ไชยรส) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

            

 

 

 

 (นายสุรสีห  โกศลนาวิน)  (คุณหญิงอัมพร  มีศุข) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 (นางสาวอาภร  วงษสังข) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ   

 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐   
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เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

√“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫°“√≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π 
‚¥¬ 

§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ 
 

√“¬ß“π°“√µ√«® Õ∫ ∑’Ë ıı /ÚıÙ˘ 
 

‡√◊ËÕß สิทธิชุมชน กรณีการประกาศเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง 

 อำเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ºŸâ√âÕß นายสุรินทร หนูสอน กับชาวบานหวยระหงส บานหวยกลทา   

 และบานหวยหวาย ตำบลปากชอง อำเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ºŸâ∂Ÿ°√âÕß เขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง จังหวัดเพชรบูรณ 

 

Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß จังหวัดเพชรบูรณ 

 

นายสุรินทร หนูสอน กับชาวบานหวยระหงส บานหวยกลทา และบานหวยหวาย ตำบลปากชอง 

อำเภอหลมสกั จงัหวดัเพชรบรูณ ไดยืน่เรือ่งรองเรยีนลงวนัที ่๒๑ มถินุายน ๒๕๔๘ ตามคำรองที ่๓๕๐/๒๕๔๘ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดพิจารณาแลวเห็นวาเรื่องดังกลาวมีมูลและอยูในอำนาจหนาที่ 

จึงมอบหมายใหคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา ชุดที่ ๒ ดำเนินการตรวจสอบตามพระราช-

บัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการ ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ.๒๕๔๕ 

 

 “√– ”§—≠¢Õß‡√◊ËÕß√âÕß‡√’¬π 
 ผูรองเปนตัวแทนชาวบานที่ไดรับความเดือดรอน จากกรณีประกาศเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง  

โดยมีสภาพปญหาและผลกระทบอันเนื่องมาจากความไมชัดเจนเกี่ยวกับการจำแนกพื้นที่ การใชประโยชน

ที่ดินระหวางพื้นที่ปาไมกับเขตของชุมชน ทำใหเกิดปญหาการทับซอนสิทธิในที่ดินทำกิน ที่อยูอาศัยของ

ราษฎร นอกจากนั้นเจาหนาที่ปาไมไดดำเนินการที่เพิ่มความเดือดรอนโดยการอพยพราษฎรบานหวยหวาย

ออกจากพื้นที่ดินทำกินเดิมตั้งแต พ.ศ.๒๕๔๖ และยังไดกำหนดใหเปนพื้นที่เปาหมายของโครงการหมูบาน



251
เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ปาไมแผนใหม ตามที่สำนักบริหารในพื้นที่ปาอนุรักษที่ ๑๑ ไดนำเสนอ โดยที่ผานมาชาวบานไมไดรับขอมูล

รายละเอียดของโครงการแตอยางใด 

จากปญหาขางตน ชาวบานไดดำเนินการรองเรียนตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ตั้งแต ป พ.ศ.  

๒๕๔๖ และวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ ชาวบานไดรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ ผลปรากฏวา  

จังหวัดเพชรบูรณ ไดนัดประชุมเจรจารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของแกปญหาขอรองเรียนของราษฎร และที่

ประชุมไดมีมติใหแตงตั้งคณะทำงานเพื่อแกไขปญหาการอยูอาศัย และที่ทำกินของราษฎรในเขตอุทยานแหง

ชาติน้ำหนาว และเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง ในพื้นที่อำเภอหลมสักและพื้นที่อำเภอน้ำหนาว โดยให

คณะทำงานตรวจสอบสภาพการถอืครองทำประโยชนของราษฎรบานหวยกลทา และลงพืน้ทีส่ำรวจความเสยีหาย

จากการอพยพราษฎรบานหวยหวาย จำนวน ๑๗ ครอบครัว อยางไรก็ตาม นับตั้งแตวันที่ ๑๑-๑๗  

มิถุนายน ๒๕๔๘ ไดเกิดเหตุการณขมขู คุกคามชาวบานในพื้นที่บานหวยกลทาและบานหวยหวายตอเนื่อง

ตลอดมา และทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 

 

«—µ∂ÿª√– ß§å¢ÕßºŸâ√âÕß 
๑. ใหหนวยราชการที่เกี่ยวของในพื้นที่ ยุติการขมขู คุกคามราษฎรที่เขาทำประโยชนในพื้นที่ทำกิน

ของตนเอง ตลอดจนถึงการเก็บของเพื่อการดำรงชีพ 

๒. ใหยกเลิกบานหวยกลทาเปนบานเปาหมายตามโครงการหมูบานปาไมแผนใหม 

๓. ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติลงพื้นที่ เพื่อสำรวจความจริงเกี่ยวกับสภาพปญหาและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประกาศเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง  

๔. ใหจายคาชดเชยการโยกยาย และหาที่ทำกินใหมใหชาวบานหวยหวายที่ถูกอพยพตั้งแต 

พ.ศ.๒๕๔๖  

 ตอมามีการจับกุมชาวบาน ๑๓ ราย  ซึ่งเปนผูหญิงและเด็ก ๙ ราย ผูรองจึงไดรองเรียนขอความ

เปนธรรมเพิ่มเติมในกรณีนี้เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ซึ่งไดรวมเปนคำรองเดียวกับคำรองเดิม 
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คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปาชุดที่ ๒ ไดดำเนินการตรวจสอบ ดังตอไปนี้ 

๑. วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ ตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่ และรับฟงชาวบาน ผูรองเรียน ณ บาน

หวยกลทา อำเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

๒. วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ จัดประชุมตรวจสอบขอเท็จจริง และหารือกับนายดิเรก ถึงฝง 

ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งที่ประชุมมีมติ

รวมกันดังนี้ 

(๑) ในระหวางการพิสูจนสิทธินี้ ไมใหมีการจับกุมในคดีบุกรุกบริเวณพื้นที่ดังกลาว และชาวบานก็

ตองไมบุกรุกเพิ่มเติมจากเดิม 

(๒) ใหจังหวัดเรงรัดคณะทำงานที่แตงตั้งรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนจังหวัด และ 

ผูแทนชาวบาน เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงในกรณีการประกาศเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง

ทับที่ทำกินชาวบานโดยเรงดวน ทั้งนี้ ใหคณะทำงานเดินสำรวจรวมกันเพื่อตรวจสอบจำนวน

เนื้อที่จำนวนผูเดือดรอน และเสนอแนวทางแกไข 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

(๓) เรงสำรวจความเสียหายของประชาชนบานหวยหวายที่ถูกอพยพออกจากพื้นที่เพื่อใหมีการ 

ชวยเหลือและชดเชยความเสียหายอยางเหมาะสมและเปนธรรม 

๓. วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ผูรองไดรองเรียนเพิ่มเติมกรณีเจาหนาที่เขตรักษาพันธุสัตวปา

ภูผาแดงจับกุมชาวบาน ๑๓ ราย ในจำนวนนี้เปนผูหญิงและเด็ก ๙ ราย เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๔๘ 

๔. คณะอนกุรรมการฯ ไดเชญิจงัหวดัเพชรบรูณ หวัหนาเขตรกัษาพนัธุสตัวปาภผูาแดง ผูบงัคบัการ 

ตำรวจภธูรจงัหวดัเพชรบรูณ และหนวยงานทีเ่กีย่วของ มาชีแ้จงความคบืหนาตามมตทิีป่ระชมุรวมกนัเมือ่วนัที ่

๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ และชี้แจงขอเท็จจริงกรณีการจับกุมชาวบาน ซึ่งถือเปนการละเมิดมติที่ประชุมรวมกัน 

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ ขอใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ยายหัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปา

ภูผาแดงออกนอกพื้นที่ในระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริง และเสนอใหมีการสอบขอเท็จจริงถึงพฤติกรรม

การขมขูคุกคามเกินกวาเหตุดวย 

๕. วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ คณะอนุกรรมการฯไดประสานงานใหสภาทนายความจัด

ทนายความชวยเหลือดานคดีแกชาวบาน ๑๓ ราย ที่ถูกจับกุม 
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บานหวยระหงส บานหวยกลทา ตำบลปากชอง อำเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ ไดมีราษฎร 

ตั้งถิ่นฐานทำกินมาตั้งแตป พ.ศ.๒๔๖๐ และ พ.ศ.๒๕๐๖ ตามลำดับ ปจจุบันบานหวยระหงสมีราษฎรทั้งสิ้น  

๒๗๗ ครัวเรือน ประชากร ๑,๒๒๔ คน บานหวยกลทามี ๓๘ ครัวเรือน ประชากร ๑๔๘ คน การประกาศ

เขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดงไดกอใหเกิดผลกระทบตอราษฎร ในพื้นที่ที่ถือครองทำประโยชนในพื้นที่มา

กอน ทั้งสิทธิในที่ดินทำกิน ที่อยูอาศัยและการใชประโยชนตอทรัพยากรในพื้นที่ปาไม นอกจากนี้ เจาหนาที่

ปาไมยังพยายามเสนอโครงการหมูบานปาไมแผนใหมเขามาในพื้นที่ดวย 

บานหวยหวายกลายเปนหมูบานทีต่กอยูในบรเิวณใกลใจกลางของการประกาศเขตรกัษาพนัธุสตัวปา

ภผูาแดง ทัง้ทีร่าษฎรเขามาตัง้ถิน่ฐานในป พ.ศ.๒๕๒๑ มรีาษฎรอาศยัอยู ๒๐ ครวัเรอืน ชาวบานหวยหวาย

สวนใหญมีถิ่นฐานเดิมและมีญาติพี่นองอยูบานหวยระหงส แตเนื่องจากมีที่ทำกินอยูบริเวณหวยหวาย เมื่อ

อยูนานเขาจึงโยกยายครอบครัวมาตั้งหมูบานใหมใกลที่ทำกิน ในชวงเวลานั้นทางราชการไดออกทะเบียน

บานและเลขที่บานใหบางหลังคาเรือนแลว และทุกครอบครัวมีที่ดินทำกินของตนเอง มีพื้นที่รวมกันประมาณ 

๑,๐๐๐ ไร ทางราชการไดออกเอกสารการครอบครองทำประโยชนเปนใบเสยีภาษบีำรงุทองที ่ (ภบท.๕ ภบท.๖ 

หรือ ภบท.๑๑) ใหแกราษฎร และราษฎรไดทำกินเรื่อยมาทุกป ตอมาเมื่อมีการจัดตั้งเขตรักษาพันธุสัตวปา

ภูผาแดงเมื่อป พ.ศ.๒๕๔๐ ชาวบานก็เริ่มถูกกดดันใหอพยพโยกยายมาตลอด โดยหามแผวถางและขยาย

พื้นที่ทำกิน หามเขาทำประโยชนในที่ดินทำกิน หากขัดขืนจะถูกจับกุมดำเนินคดี ตอมาเจาหนาที่ปาไมไดให

ราษฎรออกนอกพื้นที่ภายใน ๓๐ วัน ในกรณีไมสามารถขนยายทรัพยสินหรือเก็บเกี่ยวพืชผลไดทันหากจะ

กลับเขาพื้นที่ก็ตองเสียเงิน ๑,๖๐๐ บาท ใหเจาหนาที่ที่ดานตรวจ ปจจุบันชาวบานไดถูกบังคับโยกยาย

เรียบรอยแลว โดยไมไดรับคาชดเชยและการชวยเหลือใดๆ ดังนั้น บางครัวเรือนไมมีที่ที่ทำกินจึงตอง     

เปนแรงงานรับจาง   
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

จากปญหาดังกลาว ชาวบานไดรวมกันแกปญหาซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

 ๑) วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ชาวบานหวยระหงส ไดยื่นหนังสือรองทุกขกรณีปญหาเขตรักษา  

พนัธุสตัวปาภผูาแดงทบัทีด่นิทำกนิตอหนวยราชการทีเ่กีย่วของ ไดแก กำนนัตำบลปากชอง สมาชกิสภาจงัหวดั

เพชรบูรณ นายอำเภอหลมสัก สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขต ๗ จังหวัดเพชรบูรณ และหัวหนาเขตรักษา

พันธุสัตวปาภูผาแดง แตการดำเนินการไมมีความคืบหนาแตอยางใด 

๒) วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๘ ชาวบานไดยื่นหนังสือตอนายอำเภอหลมสัก เพื่อประสานงานไปยัง

หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง ใหมาชี้แจงขอเท็จจริงกรณีการประกาศเขต และการติดปายเขตรักษา

พันธุสัตวปา ทับซอนกับพื้นที่ทำกินของราษฎร แตเจาหนาที่ไมใหความรวมมือกับราษฎร 

๓) วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ ชาวบานหวยระหงส บานหวยกลทา และบานหวยหวาย (หมูบานที่ถูก

อพยพจากเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดงเมื่อป พ.ศ.๒๕๔๕) จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน ไดเดินทางไปยังที่

ทำการเขตฯ เพื่อรับฟงคำชี้แจงขอมูลจากหัวหนาเขตฯ และมีการประชุมเจรจารวมกัน โดยชาวบานเสนอให

มีการจัดตั้งคณะทำงานรวมทั้ง ๒ ฝาย เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาการจำแนกพื้นที่การใช

ประโยชนที่ดินในพื้นที่พิพาท แตไมสามารถหาขอยุติไดเนื่องจากหัวหนาเขตแจงวาไมมีอำนาจ และอาง

วาการดำเนินการตรวจสอบการถือครองทำประโยชน ที่ดินไดมีการดำเนินงานแลวตั้งแตชวงการเตรียม

ประกาศเปนเขตปาอนุรักษ 

๔) วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ ชาวบานผูที่ไดรับความเดือดรอนจากปญหาที่ดิน ในเขตจังหวัด

เพชรบูรณรวม ๔ กรณี จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน ไดชุมนุมที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ เพื่อยื่นขอเสนอ

ตอผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณใหดำเนินการแกไขปญหา และตอมาในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ไดมี

การประชุมรวมระหวางฝายราชการที่เกี่ยวของกับชาวบานผูเดือดรอน ซึ่งที่ประชุมกำหนดใหมีการแตงตั้ง

คณะทำงานตรวจสอบขอเทจ็จรงิกรณกีารครอบครองทำประโยชนทีด่นิของราษฎรบานหวยระหงส บานหวยกลทา 

และการตรวจสอบความเสียหายของชาวบาน หวยหวายที่ถูกอพยพออกจากพื้นที่   

๕) วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ (นายดิเรก ถึงฝง) มีคำสั่งแตงตั้ง

คณะทำงานแกไขปญหาการอยูอาศัย และที่ทำกินของราษฎรในเขตอุทยานแหงชาติน้ำหนาว ปาสงวนแหง

ชาติน้ำหนาว และเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง ตามคำสั่งที่ ๘๘๔/๒๕๔๘ โดยใหมีอำนาจหนาที่แกไข

ปญหาความไมชัดเจนของแนวเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง พิจารณา แกไขปญหาการครอบครองที่ดินทำ

กินของราษฎร และพิจารณาแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรบานหวยหวาย โดยพื้นที่อำเภอหลมสัก

ใหนายอำเภอเปนประธาน 

๖) วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ มีการประชุมคณะทำงานแกไขปญหาการอยูอาศัยและที่ดินทำกินของ

ราษฎรในพื้นที่อำเภอหลมสัก สำหรับกรณีเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง ที่ประชุมมีมติใหคณะทำงาน

ดำเนินการจัดทำแบบฟอรมตรวจสอบการถือครองทำประโยชนที่ดินของราษฎรบานหวยระหงสและบาน 

หวยกลทา รวมทัง้แบบฟอรมการตรวจสอบความเสยีหายของชาวบานหวยหวายทีถ่กูอพยพออกจากพืน้ทีด่วย  

โดยใหเลขานกุารของทัง้สองฝายเปนผูจดัทำ สำหรบักรณทีีช่าวบานหวยหวายไดเสนอใหชาวบานผูเดอืดรอน

ทั้ง ๑๗ ครอบครัว สามารถเขาไปเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่ถือครองเดิม ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติจะ   

ลงสำรวจสภาพพื้นที่เบื้องตนในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๘ 

๗) วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ชาวบานหวยหวายเขาไปในพื้นที่เพื่อดูสภาพพื้นที่กอนการนัดหมาย  

แตถูกเจาหนาที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดงเขาจับกุม และควบคุมตัวไปแจงเจาหนาที่ตำรวจโดย  
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

ลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรตำบลบานกลาง และบันทึกดังกลาวมีสาระสำคัญโดยสรุปวา มีกลุม

องคกรประชาธิปไตยเขามายุยง ปลุกปนใหราษฎรคัดคานโครงการหมูบานปาไมแผนใหม 

๘) วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ เจาหนาที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง เขาดำเนินการสำรวจพื้นที่

ปาหวยกลทาเพื่อดำเนินการตามโครงการหมูบานปาไมแผนใหม และในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ เวลา

ประมาณ ๐๘.๐๐ น. เจาหนาที่จะเขาสำรวจพื้นที่อีก แตชาวบานไดพยายามสอบถาม ขอมูลและแจงใหทราบ

วาชาวบานจะจัดเวทีประชาคมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกลาว เพราะมีกำหนดจะไปสำรวจรวมกันในวันที่ ๑๕  

มิถุนายน ๒๕๔๘ แตเจาหนาที่กลับกลาวหาวาชาวบานขัดขวางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และหัวหนา

เขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดงไดเขาแจงความเอาผิดกับชาวบานที่สถานีตำรวจภูธรตำบลบานกลาง อำเภอ

หลมสัก ซึ่งสถานการณในพื้นที่มีการเผชิญหนาของทั้งสองฝายตั้งแตชวงเชา และเจาหนาที่จำนวนมากได

ลอมชาวบานไวกลางหมูบานเปนเวลานาน 

๙) วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ ชาวบานนำผลสรุปจากการประชุมประชาคมหมูบานเสนอตออำเภอ

คัดคาน โครงการหมูบานปาไมแผนใหม เพื่อใหอำเภอเสนอตอจังหวัดตอไป และวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๘  

คณะทำงานแกไขปญหาการอยูอาศัยและที่ดินทำกินของราษฎรในเขตอุทยานแหงชาติน้ำหนาว และเขต

รักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย กรณีปญหาการอพยพราษฎรบานหวยหวาย  

และกรณีปญหาที่ทำกินของราษฎรบานหวยระหงส ตำบล ปากชอง อำเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

๑๐) วนัที ่๒๐- ๒๑ มถินุายน ๒๕๔๘ ชาวบานชมุนมุทีห่นาศาลากลางจงัหวดัเพชรบรูณ เพือ่รองเรยีน

ตอผูวาราชการจงัหวดั เนือ่งจากเจาหนาทีเ่ขตรกัษาพนัธุสตัวปาภผูาแดงไมใหความรวมมอืในการดำเนนิการ

แกไขปญหา ผลการประชุมเจรจาระหวางชาวบานกับผูวาราชการจังหวัดไดขอสรุปวา ผูวาราชการจังหวัด 

นัดหมายประชุมกับเจาหนาที่ราชการที่เกี่ยวของในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ เพื่อกำชับใหดำเนินงานตาม

อำนาจหนาทีข่องคณะทำงานอยางมปีระสทิธภิาพ ซึง่ตวัแทนชาวบานไดเขารวมประชมุเพือ่นำเสนอสถานการณ

และแผนการแกไขปญหา และมีขอสรุปรวมกัน คือ ใหยุติการจับกุม ขมขูคุกคามราษฎรที่ถือครองที่

ทำกินในพื้นที่เดิม หากมีการบุกรุกขยายเพิ่มเติมใหดำเนินการตามกฎหมาย และใหคณะทำงาน

จัดการประชุมครั้งตอไปในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ โดยใหนำเรื่องการคัดคานการกำหนดบานหวยกลทา

เปนพืน้ทีเ่ปาหมายโครงการหมูบานปาไมแผนใหมเขาสูการพจิารณาของคณะทำงานในการประชมุครัง้ตอไปดวย 

๑๑) วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ การประชุมคณะทำงานที่หองประชุมอำเภอหลมสัก มีมติรับรอง

แบบสำรวจการถือครองและทำประโยชนที่ดินของราษฎรพื้นที่บานหวยกลทา และบานหวยระหงส และแบบ

สำรวจความเดอืดรอนของบานหวยหวายและทีก่ำหนดจะเขาไปในวนัที ่๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ณ  สำนกัสงฆ

บานหวยระหงส 

๑๒) ระหวางวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ มีบุคคลที่ไมประสงคดีตอชาวบานเขาทำลายปาย   

ปาชุมชนบานหวยกลทา เสียหายจำนวน ๓๐ ปาย 

๑๓) วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ คณะทำงานลงพื้นที่สำรวจปญหาความเดือดรอนของราษฎร  

บานหวยระหงส บานหวยกลทา และบานหวยหวาย ณ สำนักสงฆบานหวยระหงส ผลการสำรวจอยูใน

ระหวางการประมวลผลขอมูล 

๑๔) วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เจาหนาที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง ขอจัดประชุมชาวบาน

หวยกลทา เพื่อพิจารณาดำเนินโครงการหมูบานปาไมแผนใหม ชาวบานยืนยันไมเอาโครงการดังกลาว 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

๑๕) วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ เจาหนาที่ตำรวจสถานีภูธรตำบลบานกลางออกหมายเรียกชาวบาน

และที่ปรึกษาจำนวน ๕ ราย ไดแก นายละมัย ดวงดารา , นายชุมพล คำเบา นายอนุศักดิ์ แกวนรินทร , นาย

อดิศักดิ์ ใจหาญ และนายสิทธิศักดิ์ สมิงทา ในขอหารวมกันกอใหผูอื่นกระทำความผิด ขัดขวางเจาพนักงาน

หรือผูชวยเจาพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติตามหนาที่ดวยการใชกำลังบังคับ ขูเข็ญ จางวาน หรือยุยง

สงเสริม หรือดวยวิธีการอื่นใด และรวมกันขัดขวาง เจาพนักงาน หรือผูชวยเจาพนักงานตามกฎหมายในการ

ปฏิบัติตามหนาที่ ซึ่งชาวบานไปรับทราบขอกลาวหาในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ สถานีตำรวจภูธรตำบล

บานกลาง 

๑๖) วนัที ่๓ พฤศจกิายน ๒๕๔๘ เจาหนาทีเ่ขตรกัษาพนัธุสตัวปาภผูาแดง จบักมุชาวบานหวยกลทา 

๑๓ คน ขณะทำการรับจางเก็บฝกขาวโพดอยูในไร โดยไมมีเจตนาบุกรุกปา ขณะจับกุมเจาหนาที่มิไดแจง

ขอหาชาวบานแตอยางใด จากนั้นเจาหนาที่ปาไมไดควบคุมตัวใหเดินไปในบริเวณปาไมซึ่งมิใชทางเดินเขา

หมูบาน เมื่อชาวบานไมยอมเดินตามทางดังกลาวเจาหนาที่ก็ขมขูจะทำรายชาวบาน   

เมือ่ถงึหมูบาน เจาหนาทีพ่ยายามใหขึน้รถปาไม แตชาวบานไมยอม และใหรอจนกวาเจาหนาทีต่ำรวจ

จะมาถึง เมื่อเจาหนาที่ตำรวจมาถึงชาวบานจึงยอมขึ้นรถตำรวจไปยังสถานีตำรวจภูธรตำบลบานกลาง และ

ชาวบานถูกคุมตัวอยูจนถึงเวลา ๒๒.๐๐ นาฬกา เจาหนาที่ตำรวจจึงแจงขอกลาวหาวา “บุกรุกพื้นที่ปาไม” 

ในบรรดาผูถกูจบักมุครัง้นีเ้ปนชาย ๔ คน หญงิ ๙ คน โดยมอีายตุำ่กวา ๑๘ ป ๒ คน การจบักมุครัง้นีช้าวบาน

จำนวนมากไดติดตามไปที่สถานีตำรวจภูธรตำบลบานกลาง เพราะมีขอตกลงรวมกันของจังหวัดเพชรบูรณ

กับคณะอนุกรรมการฯ ที่ใหยุติการจับกุมในขอหาบุกรุกไวกอน และมีทั้งผูหญิงและเยาวชนที่ถูกจับกุมมา

ดวย ชาวบานไมไดรับการปลอยตัวชั่วคราวในคืนนั้น และเยาวชนที่ถูกจับกุมทั้งสองคนตองถูกสงไปสถาน

พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน โดยอางระเบียบสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ทำใหชาวบานยุง

ยากมากในชวงเวลานั้น  

  

Ú. §”™’È·®ß¢ÕßºŸâ∂Ÿ°√âÕß 
เขตรกัษาพนัธุสตัวปาภผูาแดง นายมนตร ี เชยีงอารยี หวัหนาเขต ไดชีแ้จงดวยวาจาในการประชมุ

ตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะอนุกรรมการฯ ทั้งสองครั้ง และมีหนังสือที่ ทส. ๐๙๒๔.๗๐๔/๓๙๕ ลงวันที่  

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ชี้แจง ดังนี้ 

๑. การประกาศเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง มีพระราชกฤษฎีกาประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เนื้อที่ทั้งสิ้น ๑๔๖,๘๔๕ ไร กอนประกาศมีการเตรียมการโดยสำรวจการถือครอง

ที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๐ และวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ และไดประสานงาน

กับกำนัน ผูใหญบาน เกี่ยวกับการสำรวจเขต อยางไรก็ตาม มีการยอมรับวาอาจไมไดมีการเดินสำรวจแนว

เขตที่ชัดเจน เนื่องจากเขตรักษาพันธุสัตวปาดังกลาว ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติซึ่งถือเปนที่ดินของรัฐอยู

แลว และเปนที่ยอมรับกันวาขณะที่ประกาศเขตปาสงวนแหงชาตินั้น ก็มีชาวบานอยูอาศัยและทำกินในเขต

ปาสงวนแหงชาติอยูแลว 

๒. กรณีการจับกุมชาวบาน  ๑๓ ราย เปนหญิงและเยาวชน ๙ ราย เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘  

๒.๑ นายมนตรีฯ ไดชี้แจงดวยวาจาตอคณะอนุกรรมการฯ และเปนหนังสือลงวันที่ ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๘ วาในพื้นที่ถูกจับกุม มีการรองทุกขกลาวโทษเปนคดีอาญาตอสถานีตำรวจภูธรตำบล

บานกลางแลว ตั้งแตวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ รวมประมาณ ๙ ไร โดยถือวาเปนพื้นที่บุกรุกแผวถางใหม 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

และสงเจาหนาที่ไปเฝาดู เมื่อมีการมารับจางหักขาวโพดจึงไปบันทึก ปากคำวาใครเปนคนจางและใครเปน

เจาของพื้นที่ โดยนายมนตรีฯ ระบุวาหากใหการวารับจางโดยไมมีสวนเกี่ยวของ เจาหนาที่ก็จะกันเปนพยาน

หมด แตชาวบานไมใหความรวมมือโดยไมใหปากคำ เจาหนาที่จึงตองแจงขอหาทั้ง ๑๓ ราย ทำใหการแจง

ขอหาที่สถานีตำรวจภูธรตำบลบานกลางลาชาจนถึงเวลา ๔ ทุม ทั้งที่มาถึงโรงพักประมาณ ๔ โมงเย็น 

๒.๒ นายมนตรีฯ ไดสงเอกสารบันทึกการจับกุมของเจาหนาที่ปาไมในวันที่ ๓ พฤศจิกายน 

๒๕๔๘ แกคณะอนุกรรมการ สรุปไดดังนี้  

นายสุรสันต ประทุมไข นายณรงค สังขทอง พนักงานพิทักษปา กับพวก ๗ คน ไดออกดำเนิน

การตามคำสั่งหัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดงในการตรวจ ปราบปราม ดักซุมดูพฤติกรรมผูกระทำผิด

คดีบุกรุกแผวถางปาในระหวางวันที่ ๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โดยเริ่มเดินทางจากแปลงปลูกปาผาแดง จน

ไปถึงที่ทำกินแปลงของนางไพรนา คำพิมพ ราษฎรบานหวยกลทา ไดพบกลุมคนประมาณ ๑๐ กวาคน  

กำลงัรวมกนัเกบ็ขาวโพดอยูในบรเิวณพืน้ทีท่ีม่กีารแจงความดำเนนิคด ีเมือ่วนัที ่๑๙ ตลุาคม ๒๕๔๘ เจาหนาที่

ไดติดตอหัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง ขอควบคุมตัวและไดขอกำลังเจาหนาที่เพิ่มเปน ๒๑ คน 

เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. คณะเจาหนาที่จึงไดเขาพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ แตยังมิไดแจงความประสงค

ของการเขาไปในครั้งนี้ จากการสอบถามทราบวาชาวบานไดเขาไปเก็บขาวโพด โดยรับจางในอัตราวันละ 

๑๒๐ บาท สวนพื้นที่ดังกลาว ผูวาจางเปนผูเชาจากเจาของเดิมอีกตอหนึ่ง เจาหนาที่ไดดำเนินการตรวจสอบ

และไดถายรูปไวเปนบางสวน นับกลุมคนไดจำนวน ๑๓ คน     

คณะเจาหนาที่ไดควบคุมตัวผูตองหามายังหมูบานหวยกลทา ตอมาจึงเชิญตัวผูตองหาทั้ง ๑๓ 

คน  เดนิทางไปทีส่ถานตีำรวจภธูรตำบลบานกลาง ในระหวางการเดนิทาง ผูตองหาไดตะโกนรองวาหกัขาวโพด

ก็ถูกปาไมจับไปตลอดเสนทาง จนถึงสถานีตำรวจ ภูธรตำบลบานกลาง เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. นายณรงค  

สังขทอง พนักงานพิทักษปา ไดชี้แจงที่มาของการจับกุมครั้งนี้ใหแกผูนำชุมชนที่ดูแลผูถูกจับกุมวา ไดทำการ

จับกุมบุคคลทั้ง ๑๓ คน เพราะไมมีใครบอกวาตนรับจางมาจากใคร นายเสวก ศรลัมภ สมาชิกสภาจังหวัด

เพชรบูรณ ไดขอรองเจาหนาที่ใหลดโทษจากหนักใหเปนเบา โดยตนเองจะเปนคนค้ำประกันผูถูกกลาวหาทั้ง  

๑๓ คน ออกจากสถานีตำรวจภูธรตำบลบานกลาง ซึ่งนายณรงค สังขทองไมยินยอม ถาผูถูกกลาวหาไม

ใหการวารับจางมาจากใคร แตผูถูกกลาวหาไมยอมบอก คณะเจาหนาที่จึงไดสอบถามผูถูกกลาวหาทั้ง ๑๓  

คน ซึ่งเปนราษฎรบานหวยกลทา หมูที่ ๖ ตำบลปากชอง อำเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ ทั้งหมดและ

ทราบชื่อภายหลังวา 

๑. นางสาวมะลิ คำหมู  อายุ ๑๘ ป   

๒. นางสาววันวิสา บุตรไทสง  อายุ ๑๕ ป   

๓. นางมณีรัตน คำเบา  อายุ ๔๑ ป   

๔. นายมานพ หาญคำ  อายุ ๓๒ ป   

๕. นายออน คำพิมพ  อายุ ๓๙ ป     

๖. นางแหวน คำพิมพ  อายุ ๔๒ ป 

๗. นายองอาจ คำพิมพ  อายุ ๔๓ ป   

๘. นายบุญสง คำพิมพ  อายุ ๓๗ ป   

๙. นายขวัญหลา สายคำตั้ง  อายุ ๓๔ ป   

๑๐. นางเดือนเพ็ญ พรมสวัสดิ์  อายุ ๓๐ ป   
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๑๑. นางโสภา บุตรไทสง  อายุ ๓๘ ป   

๑๒. นางสาวสมรักษ รูปขาว อายุ ๒๕ ป   

๑๓. นางสนธยา มิ่งขวัญ อายุ ๓๙ ป   

คณะเจาหนาที่จัดทำบันทึกเสร็จแลวแจงใหรอยเวร สารวัตรสถานีตำรวจภูธรตำบลบานกลาง 

และผูตองหาทั้ง ๑๓ คน มารวมรับฟงการอานบันทึกจับกุมในครั้งนี้ แตผูตองหาไมยอมลงลายมือชื่อใน

บันทึกการจับกุม คณะเจาหนาที่จึงไดสงบันทึกใหสิบเวรรับลงบันทึก ตาม ปจว. ขอ ๕ คดีอาญาที่ ๙๐/๔๘ 

เวลา ๒๒.๐๐ น. ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ พรอมทั้งสงมอบตัวผูตองหาทั้ง ๑๓ คนใหกับเจาหนาที่

ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตำบลบานกลาง อำเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ ดำเนินคดีตามกฎหมายตอไป   

การจับกุมชาวบานครั้งนี้ นายมนตรี เชียงอารีย หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปา ภูผาแดงไดรับรู

รับทราบโดยตลอด และมีความเห็นวาการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรอบคอบโดยไมเกรง

กลัวตออิทธิพลใดๆ สวนการที่ไมไดแจงขอหาแตแรกก็เพราะเจาหนาที่ตองการกันผูตองหาไวเปนพยานเพื่อ

เอาผิดกับเจาของซึ่งเปนผูบุกรุกที่แทจริง สวนการที่ไมไดบันทึกปากคำในไรหรือในหมูบานแลวปลอยตัวไป

กอน เพราะพื้นที่นี้เปนสถานการณไมปกติ ชาวบานมักมีปญหากับเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดงอยูเปน

ประจำ สวนการรังวัดสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดงที่แนนอนนั้นยังไมสามารถทำได  

หากผูวาราชการจังหวัดยังมิไดขออนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืชเสียกอน 

 

Û. §”™’È·®ß¢ÕßÀπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß 
๑) จังหวัดเพชรบูรณ 

นายดิเรก ถึงฝง ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณได ชี้แจงดวยวาจาในการประชุมรวมกับคณะ

อนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ สรุปไดวา จังหวัดเพชรบูรณมีคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานแกไข

ปญหาทีอ่ยูอาศยัและทีด่นิทำกนิของราษฎรในเขตอทุยานแหงชาตนิำ้หนาว และเขตรกัษาพนัธุสตัวปาภผูาแดง  

ตามคำสั่งที่ ๘๘๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ โดยมีอำนาจหนาที่แกไขปญหาความไม

ชัดเจนของแนวเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง พิจารณาแกไขปญหาการครอบครองที่ดินทำกินของราษฎร 

และพิจารณาแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรบานหวยหวาย คณะทำงานชุดนี้ประกอบดวยตัวแทน

ฝายตางๆ ทั้งสวนชาวบาน เจาหนาที่ราชการ รวมทั้งเจาหนาที่ปาไมซึ่งนายมนตรี เชียงอารีย หัวหนาเขต

รักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง ก็เปนหนึ่งในคณะทำงานชุดนี้ และในพื้นที่อำเภอหลมสักก็มีนายอำเภอหลมสัก

เปนประธาน 

สำหรับการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอหลมสัก กรณีมาตรการและแนวทางการแกไขปญหากรณีเขต

รักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง ที่ประชุมมีมติใหคณะทำงานดำเนินการตรวจสอบสภาพการถือครองทำประโยชน

ที่ดินของราษฎรบานหวยระหงส และบานหวยกลทา โดยใหเลขานุการทั้งสองฝายจัดทำแบบฟอรมการ

สำรวจ สวนกรณีการตรวจสอบความเสียหายของราษฎรหวยหวายที่ถูกอพยพออกจากพื้นที่ ไดใหคณะ

ทำงานดำเนินการสำรวจความเสียหาย โดยใหเลขานุการทั้งสองฝายจัดทำแบบสำรวจความเสียหายเชน

เดียวกัน การดำเนินงานของคณะทำงานชุดดังกลาวขางตน มีการออกสำรวจพื้นที่รวมกันและมีความคืบหนา

มาเปนลำดบั ลาสดุไดมกีารประชมุเมือ่วนัที ่๑๑ ตลุาคม ๒๕๔๘ ทีป่ระชมุมมีตริองรบัผลการตรวจสอบเบือ้งตน 

และใหจัดทำแผนโครงการสำรวจรังวัดพื้นที่ผานการสำรวจแลว นำเสนอตอผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ 

เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณดำเนินการตอไป 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

บรรยากาศการทำงานที่ดีตองสะดุดลงเมื่อมีการจับกุมชาวบานหวยกลทา เมื่อวันที่ ๓  พฤศจิกายน  

๒๕๔๘ ปญหาเกิดขึ้นจากหนวยรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง โดยเฉพาะนายมนตรี เชียงอารีย หัวหนาเขต

รักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง เปนชนวนใหเกิดการปะทะระหวางเจาหนาที่กับชาวบานมาตลอด สวนการที่  

ชาวบานเสนอใหปรบัเปลีย่นหวัหนาเขตนัน้ ทางจงัหวดัคอนขางเหน็ดวย ตอมา ผูวาราชการจงัหวดัไดมหีนงัสอื

ไปยังอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพื่อขอใหพิจารณาโยกยายหรือสับเปลี่ยนนายมนตรี  

เชียงอารีย ออกจากเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง  
 

๒. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

ผูแทนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดชี้แจงในการประชุมตรวจสอบขอเท็จจริงกรณี

การจับกุมเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ตอคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ วา  

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีดังกลาวแลว 

เพื่อใหความเปนธรรมตอนายมนตรี เชียงอารีย ที่กำลังจะเกษียณอายุในป ๒๕๔๙  

ตอมาอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีคำสั่งยายนายมนตรี เชียงอารีย จากการ

เปนหัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง  
 

๓. ผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ 

พันตำรวจเอกพิศาล เอี่ยมละออ ผูกำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอหลมสัก ผูแทนผูบังคับการ

ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ ชี้แจงตอคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ถึงกรณีการ

จับกุมราษฎร ๑๓ ราย เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ วาการปลอยหรือประกันตัวชั่วคราวจะมีหลักประกัน

หรือไมก็ได หากญาติหรือบุคคลนั้นยื่นคำรองขอประกันตัว พนักงานสอบสวนก็จะเสนอตอนายอำเภอ แต

กรณีดังกลาวไมมีผูใดยื่นคำรอง สวนการสงเยาวชนหญิงสองคนที่ถูกจับกุมไปสถานพินิจและคุมครองเด็ก

และเยาวชน เนื่องจากกฎหมายกำหนดวาตองสงเยาวชนและเด็กไปสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

ภายใน ๒๔ ชั่วโมง และอำนาจการปลอยชั่วคราวเปนของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

กรณีที่เจาหนาที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง จับชาวบานมาตั้งแตบาย และมาสงตัวใหสถานี

ตำรวจภูธรตำบลบานกลาง แตเจาหนาที่ตำรวจไมแจงขอหาจนเวลา ๒๒.๐๐ น. นั้น เนื่องจากตองรอรับ

บันทึกการจับกุมและการสงตัวผูตองหาจากเจาหนาที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดงที่เปนผูจับกุม 
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คณะอนุกรรมการฯ ไดกำหนดประเด็นการตรวจสอบดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑ การประกาศเขตรกัษาพนัธุสตัวปาภผูาแดง เปนการดำเนนิการทีม่กีารละเมดิสทิธชิมุชน  

สิทธิในที่ทำกิน และสิทธิในที่อยูอาศัย หรือไม 

ประเด็นที่ ๒ การอพยพบานหวยหวาย เปนการดำเนนิการทีม่กีารละเมดิสทิธชิมุชน สทิธใินทีท่ำกนิ 

และสิทธิในที่อยูอาศัย หรือไม 

ประเด็นที่ ๓ การเตรยีมการของโครงการหมูบานปาไมแผนใหม มคีวามเหมาะสมตอบานหวยกลทา 

และบานหวยระหงส หรือไม 

ประเด็นที่ ๔ การดำเนินการจับกุมชาวบานหวยกลทา เปนการกระทำที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

หรือมีการกระทำที่ไมเปนธรรม หรือไม 
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ประเด็นที่ ๑ การประกาศเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง เปนการดำเนินการที่มีการละเมิด

สิทธิชุมชน สิทธิในที่ทำกิน และสิทธิในที่อยูอาศัย หรือไม 

บานหวยระหงส บานหวยกลทา และบานหวยหวาย ซึ่งชาวบานไดตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตป พ.ศ.๒๔๖๐ 

ป พ.ศ.๒๕๐๖ และ ป พ.ศ.๒๕๒๑ ตามลำดับ ตอมาในป  พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๓๙ เจาหนาที่ปาไมไดเขาไปรังวัด

พื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเขตรักษาพันธุสัตวปา การรังวัดพื้นที่ครั้งนั้นไมมีผูนำชุมชนและชาวบานไดรับรูและ

เขารวมในการดำเนินงานเพื่อระวังแนวเขตดวยแตอยางใด ชาวบานไดรับทราบเรื่องตอเมื่อมีการประกาศ

เขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดงแลวในป พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งปรากฏวาเขตรักษาพันธุสัตวปาที่กำหนดขึ้นได   

ทับซอนพื้นที่ตั้งชุมชนและที่ทำกินของทั้งสามหมูบาน   

ผลจากการประกาศเขตรกัษาพนัธุสตัวปาภผูาแดงดงักลาว ทำใหชาวบานทัง้สามหมูบานไมสามารถ

ทำกินไดอยางปกติสุข  มีปญหาเรื่องแนวเขตและตองหวาดกลัวการจะถูกจับกุมอยูตลอดเวลา 

คณะอนุกรรมการฯ เห็นวาการดำเนินการประกาศเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดงได กอใหเกิดความ

เดือดรอนอยางมากแกชีวิตประชาชนและการดำรงอยูของชุมชน จึงเปนการละเมิดสิทธิชุมชน ตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ ดังนี้ 

 

มาตรา ๔๖ บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษ หรือฟนฟูจารีตประเพณี  

ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบำรุง

รักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่

กฎหมายบัญญัติ 

 

มาตรา ๕๖ สทิธขิองบคุคลทีจ่ะมสีวนรวมกบัรฐัและชมุชนในการบำรงุรกัษา และการไดประโยชนจาก

ทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ และในการคุมครอง สงเสรมิ และรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอม 

เพื่อใหดำรงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอม ที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ อนามัย 

สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 

มาตรา ๕๙ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คำชี้แจงและเหตุผล จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผล

กระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือ

ชมุชน ทองถิน่ และมสีทิธแิสดงความคดิเหน็ของตนในเรือ่งดงักลาว ทัง้นี ้ ตามกระบวนการรบัฟงความคดิเหน็

ของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ 

 

มาตรา ๖๑ บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลา    

อันสมควร ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 

นอกจากนี้ ยังไมเปนไปตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง       

ซึ่งประเทศไทยลงนามเขาเปนภาคีเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

ขอ ๑ สิทธิในการกำหนดวิถีชีวิตตนเอง  

ขอ ๑ ยอย ประชาชนทั้งปวงมีสิทธิในการกำหนดเจตจำนงของตนเอง โดยอาศัยสิทธินั้น 

ประชาชนจะกำหนดสถานะทางการเมืองของตนอยางเสรี รวมทั้งดำเนินการอยาง

เสรีในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตน 

 

ขอ ๒ ยอย เพือ่จดุมุงหมายของตน ประชาชนทัง้ปวงอาจจดัการโภคทรพัยและทรพัยากรธรรมชาติ

ของตนไดอยางเสรี โดยไมกระทบตอพันธกรณีใดๆ อันเกิดจากความรวมมือทาง

เศรษฐกิจระหวางประเทศ ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักการแหงผลประโยชนซึ่งกัน

และกันและกฎหมายระหวางประเทศประชาชนจะไมถูกลิดรอนจากวิถีทางแหงการ

ยังชีพของตนไมวาในกรณีใดๆ 

 

ขอ ๓ ยอย รัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้ รวมทั้งผูที่รับผิดชอบในการบริหารดินแดนที่ไมไดปกครอง

ตนเอง และดนิแดนในภาวะทรสัต ี จะสงเสรมิสทิธใินการกำหนดเจตจำนงของตนเอง

ใหบรรลผุลเปนจรงิและตองเคารพสทิธนิัน้ตามบทบญัญตัแิหงกฎบตัรสหประชาชาต ิ

 

ขอ ๔๗ จะตีความกติกานี้ในทางที่เสื่อมสิทธิที่มีมาแตกำเนิดของปวงชน ในอันที่จะอุปโภคและใช

ประโยชนโภคทรัพยและทรัพยากรธรรมชาติอยางเต็มที่และเสรีมิได 

 

ประเด็นที่ ๒ การอพยพบานหวยหวายเปนการดำเนินการที่มีการละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิใน

ที่ทำกิน และสิทธิในที่อยูอาศัย หรือไม 

บานหวยหวายตั้งถิ่นฐานมากอนการประกาศเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดงเกือบ ๒๐ ป ชาวบาน

ไดอยูอาศัยและทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวอยางสงบเรื่อยมา อาจกลาวไดวากอนการประกาศเขตรักษาพันธุ

สัตวปาภูผาแดง ครอบครัวตางๆ ที่อยูอาศัยในชุมชนแหงนี้ตางมีชีวิตมั่นคง พออยูพอกินอยางพอเพียง มี

ความสุขตามอัตภาพของชาวบานชนบททั่วๆ ไป แตหลังการประกาศเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดงซอนทับ

พื้นที่ของชุมชน ทำใหชุมชนบานหวยหวายกลายเปนหมูบานที่อยูกลางพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง  

เจาหนาที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดงแกปญหานี้โดยการอางตัวบทกฎหมายขึ้นมากดดัน ขมขู เพื่อให

ชาวบานตองอพยพโยกยายออกนอกเขตพื้นที่จนหลายครอบครัวตองสูญเสียทรัพยสิน ที่ดินทำกิน และที่อยู

อาศัยที่ตนเองไดเคยบุกบั่นมานะพยายามอยางหนักใหไดมา โดยทางราชการไมมีการรับผิดชอบชวยเหลือ  

และชดเชยคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการอพยพโยกยาย รวมทั้งการจัดหาที่ดินทำกินให 

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปามีความเห็นวา การอพยพชาวบานบานหวยหวาย

เปนการละเมดิศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย ทำใหบคุคลขาดความมัน่คงในการดำรงชวีติ การอพยพบานหวยหวาย

เปนการดำเนินการที่มีการละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิในที่ทำกิน และละเมิดสิทธิในที่อยูอาศัยอยางรายแรง  ตาม

รฐัธรรมนญู พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ และ มาตรา ๕๙ รวมทัง้กตกิาระหวางประเทศตามทีอ่างถงึในประเดน็ที ่๑  

 

ประเด็นที่ ๓ การดำเนินการของโครงการหมูบานปาไมแผนใหมตามแนวพระราชดำริ ใน

พื้นที่หมูบานหวยกลทาและหมูบานหวยระหงส เปนการละเมิดสิทธิชุมชน หรือไม 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

โครงการหมูบานปาไมแผนใหมเปนโครงการที่กำหนดจากนโยบายของรัฐในสวนกลาง และถูก

กำหนดใหนำมาดำเนินการในหมูบานหวยกลทาและบานหวยระหงส โดยไมไดมีการศึกษาความเหมาะสมตอ

ชาวบานและไมไดใหชาวบานมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีแตการใหขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการแกผูนำ

ชุมชนและชาวบานในเบื้องตน ซึ่งกำลังมีขอตกลงรวมกับราชการที่จะมีกระบวนการตรวจสอบพิสูจนสิทธิ แต

กลับไมดำเนินการพิสูจนสิทธิดังกลาวใหเสร็จสิ้นกอน   

ที่ผานมาชาวบานขาดความเชื่อถือไววางใจตอหนวยงานปาไม โดยเฉพาะเจาหนาที่ของเขตรักษา

พันธุสัตวปาภูผาแดง อันเนื่องจากการเขามาครอบครองที่อยูที่ทำกิน ตลอดจนพื้นที่ปาไมใชสอยของชุมชน  

โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขามาในทาทีที่แข็งกราว บีบบังคับ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ ทำใหสถานการณ

ความขัดแยงรุนแรงขึ้นไปอีก และยังมีการแจงความดำเนินคดีกับชาวบาน ๕ ราย ในขอหาขัดขวางการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในเดือนตอมา รวมทั้งการจับกุม ๑๓ ราย ที่กำลังรับจางหักขาวโพดในวันที่   

๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘  

คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นวาการดำเนินการของโครงการหมูบานปาไมแผนใหมตาม     

แนวพระราชดำร ิในพืน้ทีห่มูบานหวยกลทาและหมูบานหวยระหงส และเปนการละเมดิสทิธชิมุชน ตามรฐัธรรมนญู 

พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ และ มาตรา ๕๙ รวมทั้งกติการะหวางประเทศตามที่อางถึงในประเด็นที่ ๑  เชนกัน 

 

ประเด็นที่ ๔ การที่เจาหนาที่ของเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดงจับกุมดำเนินคดีตอชาวบาน

เปนการกระทำที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือมีการกระทำที่ไมเปนธรรม หรือไม 

การจับกุมชาวบาน ๑๓ คน ที่ไปรับจางในไรขาวโพด เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เปนการ

จับกุมคุมขังที่เปนขาวอื้อฉาวตอสาธารณะ ผูถูกจับกุมสวนใหญเปนผูหญิงและเด็กถึง ๙ คน คนเหลานี้ไมมี

ทั้งเงินประกันตัวและคาใชจายในการตอสูคดี การดำเนินการไมเคารพตอสิทธิของชาวบาน เปนการจับกุมที่

ใชอำนาจเปนใหญ มีการใชทาทีวาจาขมขูในขณะที่เจาหนาที่มีจำนวนมาก และมีอาวุธครบมือ และจับกุม

ชาวบานไปไวที่สถานีตำรวจโดยไมแจงขอหาเกือบสิบชั่วโมง ทั้งที่มีชาวบานจำนวนมากตามไปขอรองให

อนุญาตใหประกันตัว และมีสมาชิกสภาจังหวัดเพชรบูรณไดขอรองเจาหนาที่วาจะเปนผูค้ำประกันผูถูกกลาว

หาทั้ง ๑๓  คน ออกจากสถานีตำรวจภูธร แตก็ไมไดรับการอนุญาตทำใหทั้งผูหญิงและเด็กตองอยูในที่คุมขัง

อีก ๑ คืน กวาจะประกันตัวไดทั้งหมดพรอมกัน 

นอกจากการจับกุมในครั้งนี้ ที่ผานมาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดงก็ไดดำเนินการแจงความ

ดำเนินคดีชาวบานในลักษณะของการคุกคามเกินกวาเหตุเชนนี้หลายครั้ง เชน การแจงความดำเนินคดี   

ชาวบาน ๕ ราย ที่เขาไปสอบถามเจาหนาที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง ถึงวัตถุประสงคในการเขามา

สำรวจพื้นที่ปาอันเปนเขตที่ทำกินของชาวบานในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ ในขอหาขัดขวางการปฏิบัติ

งานของเจาหนาที่ เปนตน ทั้งที่คณะทำงานที่จังหวัดแตงตั้งมีมติวาจะเขามาพรอมกันทุกฝายในการสำรวจ

พื้นที่ และมีมติใหยุติการจับกุม 

คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นวาการแกปญหาของเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดงดวยการขมขูและ

ดำเนินคดีตอชาวบาน เปนการละเมิดความพยายามของทุกฝายที่จะแกไขความเดือดรอนของชาวบาน 

ตลอดจนลดความขัดแยงรุนแรงโดยอาศัยการทำงานรวมกัน การใชวิธีการจับกุมและขมขูเปนการไมตอบรับ

ตอแนวทางการแกปญหาชาวบานอยางสันติวิธี และผูที่ควรรับผิดชอบตอปญหาที่เกิดขึ้น คือ นายมนตรี 

เชียงอารีย หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง เพราะเปนผูมีทาทีและทัศนคติของการใชอำนาจโดยขาด
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ดุลพินิจ อีกทั้งยังควรตองสอบขอเท็จจริงวาหัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดงเปนผูสั่งการให นายณรงค 

สังขทอง นายประจักษ เทพโพธิ์ และนายสุรสันต ประทุมไข ผูปฏิบัติการนำเจาหนาที่ไปจับชาวบานและมี

พฤติกรรมขมขูคุกคามเกินกวาเหตุดวยหรือไม 

ดังนั้น การจับกุมดำเนินคดีตอชาวบานทั้งสองกรณีดังกลาวจึงเปนการกระทำที่มีการละเมิดสิทธิ

ชุมชน ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐  

 

¡µ‘¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡°“√ ‘∑∏‘„π°“√®—¥°“√∑’Ë¥‘π·≈–ªÉ“ 
คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปามีมติในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙ วาการดำเนิน

การประกาศเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดงโดยไมมีสวนรวมของชุมชน การดำเนินการโครงการหมูบาน  

ปาไมแผนใหมทีไ่มยดึหลกัการมสีวนรวมของประชาชน และการอพยพชาวบานหวยหวายโดยไมมมีาตรการใดๆ 

รองรับ รวมทั้งการจับกุมดำเนินคดีกับชาวบานหลายครั้งโดยเฉพาะอยางยิ่งในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘   

เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมีการกระทำที่ไมเปนธรรมในทุกประเด็นการตรวจสอบ 

 

¡µ‘¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ 
ในการประชมุครัง้ที ่๒๕/๒๕๔๙ เมือ่วนัที ่๒๘ กนัยายน ๒๕๔๙ คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาติ 

มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา จึงมีมาตรการในการแกไข

ปญหาและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

 

Ò. ¡“µ√°“√„π°“√·°â‰¢ªí≠À“ 
๑.๑ คณะทำงานแกไขปญหาการอยูอาศยัและทีด่นิทำกนิของราษฎรในเขตอทุยานแหงชาตนิำ้หนาว 

ปาสงวนแหงชาติน้ำหนาว และเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดงในพื้นที่อำเภอหลมสัก ควรเรงดำเนินการ

กำหนดขอบเขตพื้นที่การครอบครองที่ดินของชาวบานหวยระหงส บานหวยกลทา และบานหวยหวาย เพื่อ

ใหประชาชนไดรับรูแนวเขตที่ชัดเจน และทำการพิสูจนสิทธิการครอบครอง ที่ดินของชาวบานตอไป ภายใน  

๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๑.๒ เรงใหความชวยเหลือเรื่องที่ทำกินและจายคาทดแทนแกชาวบานบานหวยหวายที่ถูกอพยพ

โยกยาย ใหเสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๑.๓ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ควรยุติการจับกุมชาวบานที่ทำกินอยูเดิมในเขต

พื้นที่พิพาทที่กำลังดำเนินการพิสูจนสิทธิและรังวัดพื้นที่ และเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดงควรยุติการ

ดำเนินคดีกับชาวบานที่ถูกจับกุมในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘   และวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘  

๑.๔ แมกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดโยกยายนายมนตรี เชียงอารีย หัวหนาเขต

รักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง ออกจากพื้นที่ แตควรมีการตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงถึงพฤติการณของ

เจาหนาที่ในการจับกุมและขมขูคุกคามเกินกวาเหตุ  ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้  

 

Ú. ¢âÕ‡ πÕ·π–∑“ß‡™‘ßπ‚¬∫“¬ 
๒.๑ การประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปาที่ผานมา

ไมมีการเดินสำรวจและประสานกับชาวบานที่อยูมากอนเพื่อใหมีสวนรวมในการดำเนินการ ทำใหเกิดความ
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

ขัดแยงและความเดือดรอนในพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น รัฐบาลควรเรงรัดกระบวนการพิสูจนสิทธิโดยตั้ง 

คณะกรรมการรวมระหวางภาครฐักบัประชาชนขึน้มารวมในการดำเนนิการทกุพืน้ที ่ ขณะเดยีวกนัรฐับาลตองม ี

นโยบายยตุกิารจบักมุชาวบานทีอ่ยูอาศยัและทำกนิในพืน้ทีท่ีม่ขีอพพิาทและอยูระหวางการพสิจูนสทิธิไ์วกอน 

๒.๒. การริเริ่มโครงการจากสวนกลาง เชน โครงการหมูบานปาไมแผนใหม ซึ่งเปนโครงการใหญที่

มีการดำเนินการในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ในฐานะผูรับผิดชอบ  

ควรมีการดำเนินการที่รอบคอบ มีการศึกษาชุมชนเปาหมายแตละพื้นที่เพื่อใหสามารถตอบสนองความ

ตองการที่แทจริงของชุมชนดวย มิใชดำเนินการแบบเหมารวมทุกพื้นที่ 

 

 

 

 

  (นายเสนห  จามริก) 

  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 

 (นายจรัล  ดิษฐาอภิชัย)  (คุณหญิงจันทนี  สันตะบุตร) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 

 (นางสาวนัยนา  สุภาพึ่ง)  (นายประดิษฐ  เจริญไทยทวี) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 (นายวสันต  พานิช)  (นายสุทิน  นพเกตุ) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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 (นางสุนี  ไชยรส)  (นายสุรสีห  โกศลนาวิน) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 (คุณหญิงอัมพร  มีศุข)  (นางสาวอาภร  วงษสังข) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

 

 

 

 

 

 

√“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫°“√≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π 
‚¥¬ 

§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ 
 

√“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫∑’Ë Ùˆ/ÚıÙ˘ 
 

‡√◊ËÕß การละเมิดสิทธิชุมชนในการจัดการปาและน้ำ กรณีการกอสรางฝายน้ำลน 

 ในเขตอุทยานแหงชาติแมฝาง ตำบลแมสาว อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม  

  

ºŸâ√âÕß นายบุญสง อินตะ ตัวแทนชาวนาผูใชน้ำ 

 

ºŸâ∂Ÿ°√âÕß ๑. กลุมผูประกอบการสวนสม อำเภอแมอาย 

 ๒. อำเภอแมอาย   

 ๓. อุทยานแหงชาติแมฝาง 

 

Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß 
 จังหวัดเชียงใหม 

    

 นายบุญสง อินตะ ตัวแทนกลุมชาวนาผูใชน้ำลำหวยแมฮาง ตำบลแมสาว อำเภอแมอาย จังหวัด

เชียงใหม ยื่นเรื่องรองเรียนดวยตนเอง วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ตามคำรองที่ ๔๐๓/๒๕๔๘ คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติพิจารณาแลวเห็นวาเรื่องดังกลาวมีมูลและอยูในอำนาจหนาที่ จึงไดมอบหมายให 

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปาดำเนินการตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  พ.ศ.๒๕๔๕ 

   

 “√– ”§—≠¢Õß°“√√âÕß‡√’¬π 
กลุมผูใชน้ำลำหวยแมฮาง อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหมรองเรียนวาไดรับความเดือดรอนจากการ

ที่ผูประกอบการสวนสมประมาณ ๓๐ กวาราย ไดนำรายชื่อราษฎรกลุมผูใชน้ำไปดำเนินการเสนอผานอำเภอ

แมอาย / จังหวัดเชียงใหม / อุทยานแหงชาติแมฝาง ใหมีการกอสรางฝายน้ำลนคอนกรีตกั้นลำหวยแมฮาง  

ตำบลแมสาว โดยอางวาเพือ่แกไขปญหาการขาดนำ้ในฤดแูลงของชาวบาน จนกระทัง่มกีารกอสรางฝายแลวเสรจ็ 
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ผูรองจึงทราบและไปคัดคานมิใหมีการใชฝายดังกลาว พรอมทั้งชาวบานซึ่งเปนผูใชน้ำจำนวน ๕๖๖  ราย ได

ปฏิเสธวาคำกลาวอางดังกลาวไมเปนความจริง และตนเองมิไดลงชื่อเรียกรองโครงการฝายดังกลาว และยัง

ไมเห็นดวยกับการสรางฝายแหงนี้ เนื่องจากมีการตัดถนนเขาไปในอุทยานแหงชาติแมฝาง และการสรางฝาย

ไมเกิดประโยชนอันใดกับชาวนาผูใชน้ำทั้งทางตรงและทางออม ที่ผานมาผูรองเคยรองเรียนใหอุทยานแหง

ชาติแมฝาง และอำเภอแมอายใหรื้อถอนทอสงน้ำของกลุมผูประกอบการสวนสมซึ่งติดตั้งอยูเหนือตนน้ำใน

เขตอุทยานแหงชาติแมฝางเพื่อตอน้ำเขาสวนสมของตนเองมาเปนเวลานานแลว แตไมไดรับการแกไข 

นอกจากนี้กลุมผูประกอบการสวนสมไดอางวาเปนผูลงทุนกอสรางฝายแหงนี้ จึงขอแบงน้ำในลำหวยจาก 

ชาวบานรอยละ ๗๐ สรางความเดือดรอนตอชาวนาผูใชน้ำจากลำหวย 
 

«—µ∂ÿª√– ß§å¢ÕßºŸâ√âÕß  
ขอใหมีการตรวจสอบโครงการกอสรางฝายน้ำลนในเขตอุทยานแหงชาติแมฝางที่แอบอางชื่อราษฎร

ไปขอความชวยเหลือจากสวนราชการ    

 

°“√µ√«® Õ∫¢âÕ‡∑Á®®√‘ß 
คณะอนกุรรมการสทิธใินการจดัการทีด่นิและปา ไดพจิารณาตรวจสอบโดยรบัฟงพยานของฝายผูรอง 

ผูถูกรอง และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการตรวจสอบพื้นที่ในวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ โดยจัดการ

ประชุมรับฟงขอเท็จจริงทุกฝายที่อำเภอแมอายวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ และการประชุมหารือกับ

จังหวัดเชียงใหมและหนวยงานที่เกี่ยวของในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ มีขอเท็จจริงที่สรุปไดดังนี้ 
 

Ò. §”™’È·®ß¢ÕßºŸâ√âÕß 
ลำหวยแมฮาง ตำบลแมสาว ไหลมาจากดอยปูหมื่น ในเขตอุทยานแหงชาติแมฝาง จุดที่สรางฝาย

น้ำลนซึ่งเพิ่งสรางเสร็จนั้น อยูในเขตอุทยานแหงชาติแมฝาง ซึ่งตองเดินทางขึ้นไปโดยถนนดินที่อุทยานแหง

ชาติแมฝางเพิ่งอนุญาตใหตัดตนไมเพื่อทำถนนดินขึ้นไปถึง ขณะนี้ฝายสรางเสร็จแลวในชวงสงกรานต 

ปพ.ศ.๒๕๔๘ ชาวบานรองเรยีนคดัคานขอใหหยดุการสงนำ้ตามแบบของฝายไวกอนเพือ่หาขอตกลง โดยลำดบั

ความเปนมาไดดังนี้ 

๑. เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ไดมีการประชุมที่องคการบริหารสวนตำบลแมสาว 

ระหวางกลุมเหมืองฝาย ชาวบานผูใชน้ำตำบลแมสาว ผูประกอบการสวนสม รวมกับฝายปกครอง ผูอำนวย

การศนูยปฏบิตักิารรวมปองกนัและปราบปรามการลกัลอบทำลายทรพัยากรปาไม และควบคมุไฟปาภาคเหนอื 

อุทยานแหงชาติแมฝาง เพื่อหารือปญหาการขาดน้ำในชวงฤดูแลง แตยังไมไดขอยุติเพราะผูรองเห็นวา

ปญหาการขาดแคลนน้ำเนื่องจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของสวนสม และการดักตอทอสงน้ำจากตนน้ำเขา

สวนสมทั้งที่อยูในเขตอุทยานแหงชาติ   

๒. ตอมาทางอำเภอไดอางวาไดมีกลุมชาวบานยื่นขอจัดทำโครงการขอใชน้ำเพื่อสาธารณูปโภค 

และแกไขปญหาภัยแลงมายังนายอำเภอแมอาย โดยมีรายชื่อชาวบานเปนผูรองจำนวนมาก แตผูรองตั้ง 

ขอสงัเกตในประเดน็การขออนญุาตวา มรีายชือ่ยืน่จำนวน ๖๐-๗๐ รายชือ่โดยมรีายชือ่ผูรองบางสวนในการขอ 

ซึ่งผูรองดังกลาวยืนยันวาตนเองไมไดลงชื่อขอใหมีการสรางอางเก็บน้ำดวย    
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

 ๓. ตอมานายอดิสร กำเหนิดศิริ นายอำเภอแมอาย ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.  

๒๕๔๗ ถึงหัวหนาอุทยานแหงชาติแมฝางเพื่อขอใชพื้นที่กอสรางโครงการฝายน้ำลนจากทางอุทยานแหง

ชาติแมฝาง และทางอุทยานแหงชาติแมฝางไดอนุญาตใหมีการกอสรางฝายน้ำลนโดยชาวบานไมรูเรื่อง จนมี

การดำเนินการกอสรางไปแลว ชาวบานจึงไดแจงคัดคานกับอำเภอแมอายดวยวาจา อำเภอชี้แจงวานายชาง

กรมชลประทานไดออกแบบมาเปนอยางดแีลว ตอมามกีารกอสรางจนแลวเสรจ็เมือ่เดอืนเมษายน พ.ศ.๒๕๔๘ 

ชาวบานจึงคัดคานไมใหใชฝายเพราะระดับทอน้ำขนาดเสนผาศูนยกลางขนาดประมาณ ๓๐ เซนติเมตร ที่จะ

สงน้ำเขาสวนสมอยูระดับต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับระดับน้ำลนที่จะสงน้ำไปในที่นา โดยทุนการกอสรางนั้น 

ชาวบานไดรับทราบดวยวาจาวาเจาของสวนสม จายเงินสนับสนุนการกอสรางรายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยตั้ง

งบประมาณไว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๔. เมื่อไมสามารถหาขอยุติได ชาวบานจึงขอยืนยันขอใหหยุดสงน้ำกอน อำเภอบายเบี่ยงวาตัด 

ทอเหล็กไมได ชาวบานจึงนำดินและหินอุดทอน้ำไวกอน ขณะนี้จึงหยุดสงน้ำตามระบบฝายนี้ 

๕. เมื่อฝายสรางเสร็จแลว ทางผูประกอบการสวนสมเสนอใหแบงการจัดสรรน้ำใหสวนสมกับที่นา

เปนสัดสวน ๗๐ ตอ ๓๐ แตกลุมชาวนาผูใชน้ำไมยินยอม     

๖. นายบุญศรี ไชยเลิศ ผูแทนผูใชน้ำ และนายบุญสง อินตะ ผูใหญบานหมูที่ ๑ ตำบลแมสาว  

อำเภอแมอาย จงัหวดัเชยีงใหม ไดทำหนงัสอืลงวนัที ่๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ถงึคณะกรรมการสทิธมินษุยชน

แหงชาติ เพื่อยืนยันปฏิเสธอยางเปนทางการวาหนังสือเรียกรองใหมีการสรางฝายกั้นลำน้ำแมฮาง มิไดเปน

ของบุคคลทั้งสอง และการดำเนินการเปนไปโดยชาวบานมิไดมีสวนรูเห็นดวย 
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 ๒.๑ ผูประกอบการสวนสม 

ผูประกอบการสวนสมชี้แจงวา ฝายน้ำลนดำเนินการสรางจนแลวเสร็จและไมอาจรื้อถอนได ขอให

เปดฝายเพื่อนำน้ำมาใชประโยชนแกทั้งชาวนาและชาวสวนสม โดยมีขอเสนอตอกลุมชาวบานเพื่อยุติการปด

ฝาย ๓ ขอ ดังนี้ ๑) ใหมีตัวแทนของทั้งสองฝายคอยเปด-ปดน้ำ ณ บริเวณสันฝายในอัตราสวนที่ตกลงกัน 

๒) เรื่องการจัดสรรน้ำโดยในเบื้องตนการแบงสรรปนน้ำ ณ บริเวณสันฝายที่น้ำไหลในระนาบเดียวกัน 

ชาวสวนสมไดกวาง ๙ เมตร และกลุมชาวนาไดกวาง ๗ เมตร ๓) ใหกันสวนที่สามารถดำเนินการกอสราง

หูชางขางละ ๕๐ เมตร เพื่อกันน้ำเขาบริเวณคอฝาย โดยกลุมชาวสวนสมจะเปนผูสรางหูชางคอสันฝาย 

 

๒.๒ อำเภอแมอาย 

ทางอำเภอแมอายไดใหขอมูลความเปนมาของการสรางฝายในหนังสือที่ ชม ๑๘๑๗/๓๖๘๗ ลงวันที่  

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ วาทางอำเภอแมอายไดรับการรองขอจากราษฎรในทองที่ตำบลแมสาว วาในชวง

ฤดูแลงจะประสบปญหาความเดือดรอนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคและการเกษตร ทำใหเกิดความขัดแยง

ระหวางราษฎรในพื้นที่เปนประจำ และมีแนวโนมวาความขัดแยงดังกลาวจะทวีความรุนแรงขึ้น หากปญหา

ไมไดรับการแกไขโดยเร็ว ซึ่งอำเภอแมอายพิจารณาเห็นวาแนวทางการแกไขปญหาการขาดแคลนใหปญหา

เบาบางลงไดทางหนึ่ง  คือการกอสรางฝายน้ำลนเพื่อนำน้ำจากลำแมฮาง มากักเก็บในอางเก็บน้ำ   
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

หลังจากนั้นอำเภอแมอายไดสงเรื่องเพื่อขออนุมัติโครงการจากจังหวัดเชียงใหม แตจังหวัดฯ ไม

พิจารณา โดยเห็นวาการสรางอางเก็บน้ำอาจสงผลกระทบมากตอสิ่งแวดลอมในอุทยานแหงชาติ อำเภอ

แมอาย จึงปรับเปนโครงการฝายน้ำลนแทนเพราะสามารถใหประโยชนกับพื้นที่และสิ่งแวดลอมมากกวา แต

ทัง้นีอ้ำเภอแมอายไมไดยืน่ขออนมุตัจิากทางจงัหวดัเชยีงใหมอกี แตดำเนนิการจดัสงเอกสารรายงานโครงการ

พรอมแบบแปลน ขออนุมัติใชพื้นที่กอสรางไปที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ซึ่งอยูในอำนาจ

ของอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ โดยระบุวาจะใช 

งบประมาณกอสรางโครงการจากอำเภอแมอายทั้งหมด   

 

๒.๓ อุทยานแหงชาติแมฝาง 

อุทยานแหงชาติแมฝางชี้แจงถึงการอนุมัติสรางฝายในพื้นที่อุทยานแหงชาติวาเนื่องจากโครงการ

เปนประโยชนทัง้ทางราชการและราษฎรในพืน้ที ่ อทุยานแหงชาตแิมฝางจงึไดสงเรือ่งและแบบแปลนเพือ่ขออนมุตัิ

การกอสรางจากกรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพชืพนัธุ และไดรบัหนงัสอืตอบกลบัที ่ทส ๐๙๒๙.๖๐๕/๕๕๐ 

ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ วาเรื่องนี้อยูในหลักเกณฑที่จะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบกรมปาไม

วาดวยการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ในเขตอุทยานแหงชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๖ ขอ ๕(๕) และ

พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๖๑ จึงเห็นชอบดวยกับแบบแปลนการกอสราง และอนุมัติให

ดำเนินการกอสรางตามโครงการ ของอำเภอแมอาย 

  

๒.๔ จังหวัดเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหมชี้แจงถึงการไมพิจารณาโครงการวาเมื่ออำเภอแมอายทำหนังสือขออนุญาตสราง

อางเก็บน้ำลำหวยแมฮาง ในเขตอุทยานแหงชาติแมฝาง แตผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมีหนังสือตอบ

กลับที่ ชม ๐๐๑๓/๔๑๗๒๘ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ วาทางจังหวัดไดพิจารณาเห็นวาพื้นที่ที่ขอ

กอสรางอางเก็บน้ำอยูในเขตอุทยานแหงชาติแมฝาง ซึ่งในทางปฏิบัติการดำเนินการนี้เปนการเปลี่ยนแปลง

ทางน้ำหรือทำใหน้ำในลำน้ำ ลำหวย หนอง บึงทวมทนหรือเหือดแหงเปนการกระทำที่ผิดตอมาตรา ๑๖  

แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ ดังนั้นทางจังหวัดเชียงใหมจึงไมสามารถพิจารณาใหไดและ

ไดขอใหทางอำเภอแจงและทำความเขาใจใหราษฎรในทองที่ 
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คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา ไดกำหนดประเด็นการตรวจสอบไว ๓ ประเด็น คือ 

ประเด็นที่ ๑ การที่ผูประกอบการสวนสมใชทอสงน้ำ พีวีซี ไปดักน้ำที่ตนน้ำหวยแมฮางดานบนซึ่ง

เปนตนน้ำเขตอุทยานแหงชาติเปนการละเมิดกฎหมายและละเมิดตอสิทธิผูใชน้ำหรือไม   

ประเด็นที่ ๒ การสรางฝายนำ้ลนในเขตอทุยานแหงชาตแิมฝางเปนการละเมดิสทิธชิมุชน และขดัตอ

กฎหมายอุทยานแหงชาติหรือไม 

ประเด็นที่ ๓ การแบงสรรปนน้ำระหวางชาวนาและผูประกอบการสวนสมมีหลักเกณฑที่เปนธรรม

และเคารพตอสิทธิอันพึงมีของผูใชน้ำที่มีอยูแตดั้งเดิมหรือไม  อยางไร 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 
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ประเด็นที่ ๑ การที่ผูประกอบการสวนสมใชทอสงน้ำ พีวีซี ไปดักน้ำที่ตนน้ำหวยแมฮาง ดาน

บนซึ่งเปนตนน้ำเขตอุทยานแหงชาติเปนการละเมิดกฎหมายและละเมิดตอสิทธิผูใชน้ำหรือไม   

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปาพิจารณา ๓ ประเด็น คือ 

๑) การตอทอพีวีซี จากลำหวยแมฮางในเขตอุทยานแหงชาติถือเปนการกระทำความผิดตาม 

พระราชบญัญตัอิทุยานแหงชาต ิพ.ศ.๒๕๐๔ มาตรา๑๖ ฐานเปลีย่นแปลงทางนำ้หรอืทำใหนำ้ใน ลำหวย หนอง 

คลอง บึงทวมทนหรือเหือดแหงและปดหรือทำใหกีดขวางแกทางน้ำตาม พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.  

๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ ฐานกระทำผิดประการใดๆ อันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติโดยมิไดรับ

อนุญาต ตอกรณีนี้หัวหนาอุทยานแหงชาติแมฝางในฐานะพนักงานเจาหนาที่ไดสั่งใหผูกระทำผิดรื้อถอนทอ

น้ำพีวีซีจากลำหวยที่กระจัดกระจาย ๓ จุด รวม ๓๓ ทอออกไปใหพนอุทยานแหงชาติแมฝางใหแลวเสร็จ

ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ หากฝาฝนไมปฏิบัติตามคำสั่งดังกลาวภายในระยะเวลาที่กำหนดโดย

ปราศจากเหตุอันสมควร ทางพนักงานเจาหนาที่จะกระทำการรื้อถอนเอง โดยผูกระทำความผิดตองรับผิด

ชอบชดใชคาเสียหายเปนเงินจำนวน ๖,๐๐๐ บาท 

๒) เจาหนาที่อุทยานละทิ้งหนาที่ ไมดำเนินการตรวจสอบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ

อุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ มาตรา ๑๖ ตามที่ผูรองยืนยันวามีการตอทอสงน้ำดังกลาวมาเปนเวลานานแลว 

โดยไดรองเรียนตออุทยานแหงชาติแมฝางและทางอำเภอมาโดยตลอดตั้งแต ตนป ๒๕๔๘ แตไมมีการ

ดำเนินการตรวจสอบแตอยางใด และแมวาหัวหนาอุทยานแหงชาติแมฝางในฐานะพนักงานเจาหนาที่ไดสั่งให

ผูกระทำผิดรื้อถอนทอน้ำพีวีซีจากลำหวยแลว ก็นับวาเปนการดำเนินการที่ลาชา 

๓) การตอทอ พีวีซี จากลำหวยแมฮาง เปนการกระทำที่ไมเปนธรรมตอชาวบานผูใชน้ำและสงผล

เสียหายตอสิทธิการใชน้ำของชุมชน 

 

ประเด็นที่ ๒ การสรางฝายน้ำลนในเขตอุทยานแหงชาติแมฝางมีการละเมิดสิทธิชุมชนและ

ขัดตอกฎหมายอุทยานแหงชาติหรือไม 

คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นวาการดำเนินโครงการสรางฝายน้ำลนในเขตอุทยานแหงชาติโดย

การอางรายชื่อชาวบานที่มิไดมีสวนในการรับรูดวย เขายื่นขอโครงการเปนการดำเนินการที่ละเมิดตอสิทธิ

สวนบุคคลและยังละเมิดตอสิทธิชุมชนในการจัดสรรน้ำที่มีระบบเหมืองฝาย (แกเหมือง) ดำเนินการแบงปน

และซอมบำรุงรวมกันมาดวยดีเปนเวลายาวนานนับแตอดีต นอกจากนี้โครงการนี้ยังดำเนินการกอสรางอยาง

เรงดวนและตัดถนนทำลายพื้นที่ปาในเขตอุทยานฯ โดยมิแจงขอมูลและรับฟงความเห็นจากชาวบานที่มีสวน

ไดเสีย ทั้งที่ชาวบานรองเรียนเรื่องปญหาการแยงชิงน้ำจากผูประกอบการสวนสมมาโดยตลอด 

 

ประเด็นที่ ๓ การแบงสรรสัดสวนการใชน้ำระหวางชาวนาและผูประกอบการสวนสมควรมี

หลักเกณฑที่เปนธรรมและเคารพตอสิทธิอันพึงมีของผูใชน้ำที่มีอยูแตดั้งเดิม  อยางไร 

คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นวา การแบงสรรสัดสวนการใชน้ำควรมีหลักเกณฑที่เปนธรรมและ

เคารพตอสิทธิอันพึงมีของผูใชน้ำที่มีอยูแตดั้งเดิม ทั้งนี้ผูประกอบการสวนสมไมมีความเปนธรรมหรือ

สามารถอางสิทธิในการจัดสรรน้ำที่เหนือกวา เพราะไดกระทำการละเมิดสิทธิชุมชนไปแลวทั้งการสรางฝาย
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

โดยกลุมผูใชน้ำมิไดยินยอม และการติดตั้งทอสงน้ำจากตนน้ำหวยแมฮางซึ่งสงผลกระทบตอชาวบานที่ใชน้ำ

ทางตอนลางมาเปนเวลานาน 

การประชุมตรวจสอบของคณะอนุกรรมการฯ ทำใหมีการเจรจาแกไขปญหาการใชน้ำจากฝายน้ำลน   

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ ไดมีการประชุมรวมระหวางหนวยงานราชการและผูแทนกลุมผูใชน้ำ ทั้งผู

ประกอบการสวนสม และชาวนาเพื่อแกไขปญหาการแบงปนน้ำที่สันฝายน้ำลน โดยที่ประชุมไดเห็นชอบตาม

ขอเสนอกลุมชาวนาในการจัดสรรปนน้ำซึ่งตอมาจัดทำเปนขอตกลงจำนวน ๔ ขอ คือ 

• ใหชาวสวนสมใชทอกักน้ำบริเวณสันฝาย ณ จุดเดียว 

• ใหแบงปนน้ำตามอัตราสวน ชาวนา ๗ เมตร ชาวสวนสม ๑ เมตร (ฝายกวาง ๙ เมตร แบงบริเวณ

หูชางและจุดกั้นแบงจำนวน ๑ เมตร) 

• ใหแบงน้ำกันตามวิธีดั้งเดิมของชาวนา 

• ใหแตงตั้งคณะกรรมการรวมกันเพื่อดูแลการใชน้ำ 

 คณะอนุกรรมการฯ เห็นวา การแบงสรรน้ำไดยึดระบบวิธีแบงปนตามระบบเหมืองฝายดังที่เคยถือ

ปฏิบัติกันมาแตดั้งเดิมของชาวนาและมีการแตงตั้งคณะกรรมการรวมกันขึ้นมาดูแลแลว จึงถือวามีหลักเกณฑ

ที่เปนธรรมขึ้น แตหนวยงานราชการตองคอยดูแลมิใหมีการละเมิดตอบันทึกขอตกลงตอไปดวย 

 

¡µ‘§≥–Õπÿ°√√¡°“√ ‘∑∏‘„π°“√®—¥°“√∑’Ë¥‘π·≈–ªÉ“ 
คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นวามีการละเมิดสิทธิชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรา ๔๖ บุคคลที่

รวมตัวกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิมีสวนรวมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใชประโยชน

ทรพัยากรทองถิน่และสิง่แวดลอมอยางสมดลุและยัง่ยนื และมาตรา ๕๙ บคุคลยอมมสีทิธไิดรบัขอมลู คำชีแ้จง

และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือ

ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิต หรือสวน

ไดเสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่นและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้

ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ และขอเสนอมาตรการแกไขปญหาและ

ขอเสนอแนะทางนโยบายดังตอไปนี้ 
  

Ò. ¡“µ√°“√·°â‰¢ªí≠À“ 
๑.๑ จังหวัดเชียงใหมตองดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาลงโทษผูเกี่ยวของในการปลอมแปลง

เอกสาร และแอบอางชื่อชาวบานในการนำเสนอโครงการ ทั้งนี้ภายใน ๓๐ วัน นับแตไดรับรายงานฉบับนี้ 

๑.๒ อุทยานแหงชาติแมฝางควรเรงรีบปรับและฟนฟูบริเวณที่ตัดถนนเขาไปฝายน้ำลน เพื่อปองกัน

การบุกรุกทำลายปาเพิ่ม ภายใน ๓๐ วัน นับแตไดรับรายงานฉบับนี้ 
 

Ú. ¢âÕ‡ πÕ·π–∑“ßπ‚¬∫“¬ 
๒.๑ จังหวัดเชียงใหมตองเขมงวดตอการบุกรุกปา และการแยงชิงน้ำของผูประกอบการรายใหญ

จากชุมชนทองถิ่น ทั้งยังควรสงเสริมการดำเนินงานและความเขมแข็งของคณะกรรมการเหมืองฝายของ

ชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ำ  
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

๒.๒ การจัดทำโครงการพัฒนาของรัฐที่กอใหเกิดผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของชุมชน  

หนวยงานทีเ่กีย่วของตองชีแ้จงขอมลูขาวสารอยางครบถวน ตรงไปตรงมาและมกีระบวนการรบัฟงความคดิเหน็

เพื่อประกอบการตัดสินใจไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

๒.๓ กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช ตองเขมงวดการใชพื้นที่ตนน้ำ และการตัดถนนผาน

เขาไปในพื้นที่อุทยานและยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน และการมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนา 

 

 

 

 

 

  (นายเสนห  จามริก) 

  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 

 (นายจรัล  ดิษฐาอภิชัย)  (คุณหญิงจันทนี  สันตะบุตร) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 

 (นางสาวนัยนา  สุภาพึ่ง)  (นายประดิษฐ  เจริญไทยทวี) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 

 (นายวสันต  พานิช)  (นายสุทิน  นพเกตุ) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

 

 

 

 

 

 (นางสุนี  ไชยรส)  (นายสุรสีห  โกศลนาวิน) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 

 (คุณหญิงอัมพร  มีศุข)  (นางสาวอาภร  วงษสังข) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ 



ภาคผนวก ๗ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) เปนองคกรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๙๙ และมาตรา ๒๐๐ และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวย ประธานกรรมการ และ

กรรมการ ๑๐ คน ซึ่งวุฒิสภาเปนผูคัดเลือกตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาไดคัดเลือกนำเสนอ มีวาระการ

ดำรงตำแหนง ๖ ป และดำรงตำแหนงเพียงวาระเดียว และมีอำนาจหนาที่ ดังนี้ 

• สงเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ  

• ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยการกระทำ อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ

อันไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเสนอมาตรการการแกไขที่

เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทำ หรือ ละเลยการกระทำดังกลาวเพื่อดำเนินการในกรณี

ที่ปรากฏวาไมมีการดำเนินการตามที่เสนอให   รายงานตอรัฐสภาเพื่อดำเนินการตอไป 

• เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือ ขอบังคับตอรัฐสภาและคณะ

รัฐมนตรีเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

• สงเสริมการศึกษา วิจัย และเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 

• สงเสริมความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการ เอกชน และองคการอื่นใน

ดานสิทธิมนุษยชน 

• สงเสริมการศึกษาวิจัยและเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 

• จัดทำรายงานประจำปเพื่อประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอตอรัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี และเปดเผยตอสาธารณชน 

• ประเมินผลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปเสนอตอรัฐสภา 

• เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในกรณีที่ประเทศไทยจะเขาเปนภาคีสนธิสัญญาเกี่ยว

กับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
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§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ 
(æ.».ÚıÙÙ-Úıı) 

 

 ๑. ศาสตราจารยเสนห จามริก ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยจรัล ดิษฐาอภิชัย กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ก 

 ๓. คุณหญิงจันทนี สันตะบุตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ข 

 ๔. นางสาวนัยนา สุภาพึ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 ๕. ศาสตราจารยเกียรติคุณประดิษฐ เจริญไทยทวี   กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 ๖. นายวสันต พานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ค 

 ๗. ผูชวยศาสตราจารยสุทิน นพเกตุ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 ๘. นางสุนี ไชยรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 ๙. นายสุรสีห โกศลนาวิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 ๑๐. คุณหญิงอัมพร มีศุข กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

๑๑. นางสาวอาภร วงษสังข กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

  

นางอริณญา สูตรสุคนธ   เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

นายประนูญ สุวรรณภักดี รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

นายวรวิทย วีรวรวิทย รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 ก พนจากตำแหนงเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ 
 ข  พนจากตำแหนงเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙ 
 ค  พนจากตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ 
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คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย 

กระบวนการยุติธรรม  และการสูญหายของบุคคล 

คณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรององคการเอกชน 

ดานสิทธิมนุษยชน 

คณะอนุกรรมการรวบรวมขอมูลกรณี 

เหตุการณความรุนแรงในภาคใต 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจประสานงาน 

กรณีธรณีพิบัติภัย  (Tsunami) 

คณะอนุกรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชน 

ในกระบวนการยุติธรรม 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบ

เหตุการณความรุนแรงในวันที่ ๒๒ ก.ค. ๕๐ 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการรณรงค 

เพื่อตอตานการทรมาน 

‚§√ß √â“ß§≥–Õπÿ°√√¡°“√ 

คณะอนุกรรมการพิจารณายกรางพระราชบัญญัติ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะอนุกรรมการดานสิทธิผูตองขังและนักโทษ 

คณะอนุกรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชน ๑ 

คณะอนุกรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชน ๒ 

คณะอนุกรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชน ๓ 

คณะอนุกรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชน ๔ 

§≥–°√√¡°“√ 
 ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ 

ดานคุมครองสิทธิมนุษยชน 

คณะอนุกรรมการ 

ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

คณะอนุกรรมการการศึกษาและการพัฒนา 

คณะอนุกรรมการดานสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม  

และวัฒนธรรม 

คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝง 

คณะอนุกรรมการดานทรัพยากรชีวภาพ 

และทรัพยสินทางปญญา 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบ 

กรณีการหลุดรอด และแพรกระจายของ 

มะละกอดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) 

ในสิ่งแวดลอม 

คณะอนุกรรมการดานสงเสริมโอกาส 

และความเสมอภาค 

คณะอนุกรรมการสิทธิในการสื่อสาร 

และเสรีภาพสื่อมวลชน 

คณะอนุกรรมการ เฉพาะกิจเพื่อศึกษาและจัดทำขอเสนอในการ

ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอำนาจสูทองถิ่น 

คณะอนุกรรมการสิทธิที่อยูอาศัย 

คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 

คณะอนุกรรมการตอตานการคามนุษย 

คณะอนุกรรมการวาดวยสิทธิเสรีภาพทางความคิดเห็น 

คณะอนุกรรมการสิทธิเด็กและเยาวชน 

คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนศึกษา 

คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา  

(ชุดที่ ๒) 

คณะอนุกรรมการดานพลังงานและอุตสาหกรรม 

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา 

คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ำและแร 

คณะอนุกรรมการ 

ประสานงานดานสังคม 

คณะอนุกรรมการ 

ประสานงานฐานทรัพยากร 
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§”Õ∏‘∫“¬§«“¡À¡“¬¢Õß‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

√Ÿª∑√ß¥Õ°∫—«  คือ ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทรระหวางเพื่อนมนุษยอันเปนจริยวัตร

อันดีงามของคนไทย   

√Ÿª§π≈âÕ¡‡ªìπ«ß°≈¡  คือ การสรางพลังความรวมมือกับทุกภาคสวนสังคม เพื่อเสริมสราง

วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนใหเปนสวนสำคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

√Ÿª¡◊Õ  คือ การรวมมือกับทุกภาคสวนของสังคมทั้งในระดับประเทศและระหวาง

ประเทศ ในการโอบอุมคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ 

ดวยหลักแหงความเสมอภาค และภราดรภาพ 

 ’πÈ”‡ß‘π  คือ สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคสวนของสังคม  

  คือ ความมุงมั่น อดทนในการทำงานเพื่อประชาชน 

  คือ ความสามัคคี และการประสานพลังอยางหนักแนนจากทุกภาคสวนของ

สังคม เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 
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................................ 

 

อนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ ๙๗/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 

และที่ ๔๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ แตงตั้งคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา เพื่อ

สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ นั้น 

เพื่อใหการดำเนินงานตามอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในเรื่องการจัดการ

ที่ดินและปา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕(๙) แหงพระราชบัญญัติ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการประชุมครั้งที่ 

๒๘/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ จึงมี คำสั่ง ดังนี้ 

๑. ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ ๙๗/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๔๗ และที่ ๔๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการสิทธิใน

การจัดการที่ดินและปา 

๒. แตงตั้งคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา โดยมีองคประกอบและอำนาจหนาที่  

ดังนี้ 

๒.๑ องคประกอบ 

๒.๑.๑ นางสุนี ไชยรส ประธานอนุกรรมการ 

๒.๑.๒ นายบารมี ชัยรัตน รองประธานอนุกรรมการ 

๒.๑.๓ นายประเสริฐ แรงกลา อนุกรรมการ 

๒.๑.๔ นางสาวรัชดา ฉายสวัสดิ์ อนุกรรมการ 

๒.๑.๕ นางสาวศยามล ไกยูรวงศ อนุกรรมการ 

๒.๑.๖ นายอิทธิพล   ศรีเสาวลักษณ อนุกรรมการ 

๒.๑.๗ นายจักรพงศ   ธนวรพงศ อนุกรรมการ 
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๒.๑.๘ เจาหนาที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

 เลขานุการ (นางสาวลดาพร  เผาเหลืองทอง) 

๒.๑.๙ เจาหนาที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 ผูชวยเลขานุการ (นางดวงสมร  หมอกแกว) 

   

๒.๒ อำนาจหนาที่ 

๒.๒.๑ ใหมีอำนาจหนาที่ตาม มาตรา (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) แหงพระราชบัญญัติ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจ ขางตน ดังนี้ 

(๑) สงเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 

(๒) ตรวจสอบการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอมาตราการแกไข 

(๓) เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงเชิงนโยบาย 

(๔) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 

(๕) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานภาคีในดานสิทธิมนุษยชน 

๒.๒.๒ ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามหมวดสามแหงพระราชบัญญัติ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 

๒.๒.๓ ประสานงานกับคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ และหรือสำนักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจ 

๒.๒.๔ สรุปรายงานความกาวหนาในการดำเนินงานตามภารกิจขางตนตลอดจนเสนอ

ผลการดำเนินการตามขอ ๒.๒.๑ (๒) ขอ ๒.๒.๑ (๓) และขอ ๒.๒.๒ ตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง

ชาติเพื่อพิจารณา 

๒.๒.๕ การดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 

 

 สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๙ 

 เสนห  จามริก 

 (นายเสนห   จามริก) 

            ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

 

 

 

 

 

 

 

§” —Ëß§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ 
∑’Ë ÒÙ/Úıı 

‡√◊ËÕß  ·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√ ‘∑∏‘„π°“√®—¥°“√∑’Ë¥‘π·≈–ªÉ“ 
(™ÿ¥∑’Ë Ú) 

................................ 
 

อนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ ๓๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

แตงตั้งคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา(ชุดที่ ๒) เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ นั้น 

 เพื่อใหการดำเนินงานตามอำนาจเจาหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในเรื่องการ

ตรวจสอบเรื่องสิทธิในที่ดินและปา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕(๙) 

แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ จึงมีคำสั่งดังนี้ 

๑. ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่ ๓๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

แตงตั้งคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา (ชุดที่ ๒) 

๒. แตงตั้งคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา (ชุดที่ ๒) โดยมีองคประกอบและอำนาจ

หนาที่  ดังนี้ 
  

๒.๑ องคประกอบ 

๒.๑.๑ นางสุนี ไชยรส ประธานอนุกรรมการ 

๒.๑.๒  นายบารมี ชัยรัตน อนุกรรมการ 

๒.๑.๓ นายพรชัย ตันติวิทยาพิทักษ อนุกรรมการ 

๒.๑.๔ นายชัยพันธ ประภาสะวัต อนุกรรมการ 

๒.๑.๕ นายสุรพล สงฆรักษ อนุกรรมการ 

๒.๑.๖ นางสาวอมรรัตน เกรียงขจร อนุกรรมการ    

๒.๑.๗ นาวสาวชนกาญจน พันธุเดิมวงศ อนุกรรมการ 
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เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

๒.๑.๘ นายพุทธพล มงคลวรวรรณ อนุกรรมการ 

๒.๑.๙ นางสาวนิตยา กิจติเวชกุล อนุกรรมการ 

๒.๑.๑๐ เจาหนาที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

 เลขานุการ (นางสาวอังคณา สังขทอง) 

๒.๑.๑๑ เจาหนาที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 ผูชวยเลขานุการ (นายสงบ นามวิชัย) 

  

๒.๒ อำนาจเจาหนาที่ 

๒.๒.๑ ใหมีอำนาจหนาที่ตามมาตรา ๑๕ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) แหงพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจ ขางตน  ดังนี้ 

(๑) สงเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 

(๒) ตรวจสอบการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอมาตราการแกไข 

(๓) เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงเชิงนโยบาย 

(๔) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 

(๕) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานภาคีในดานสิทธิมนุษยชน 

๒.๒.๒ ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามหมวดสามแหงพระราชบัญญัติ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 

๒.๒.๓ ประสานงานกับคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ และหรือสำนักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจ 

๒.๒.๔ สรุปรายงานความกาวหนาในการดำเนินงานตามภารกิจขางตนตลอดจนเสนอ

ผลการดำเนินการตามขอ ๒.๒.๑ (๒) (๓) และขอ ๒.๒.๒ ตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพื่อ

พิจารณา 

๒.๒.๕ การดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมอบหมาย 

 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 

 สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐ 

 เสนห จามริก 

 (นายเสนห จามริก) 

 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

 

 

 

 

 

 

 

§” —Ëß§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ 
∑’Ë ˘/ÚıÙˆ 

‡√◊ËÕß ·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√¥â“π∑’Ë¥‘π·≈–πÈ” 
................................ 

 

อนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ ๓๗/๒๕๔๕  ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 

ที่ ๗๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕  ที่ ๙๓/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่ ๓๗/

๒๕๔๖ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานที่ดินและน้ำ นั้น 

เนื่องจากมีการปรับปรุงองคประกอบของอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการดานที่ดินและน้ำ ดังนั้น 

เพื่อใหการดำเนินการของคณะอนุกรรมการดานที่ดินและน้ำ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตาม

ความในมาตรา ๑๕(๙) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ จึงใหยกเลิก

คำสั่งที่อางถึงขางตน และแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานที่ดินและน้ำ โดยมีองคประกอบและอำนาจหนาที่  

ดังนี้ 

 

องคประกอบ 

๑.๑ นางสุนี ไชยรส ประธานอนุกรรมการ 

๑.๒ นางสาวอาภร วงษสังข อนุกรรมการ 

๑.๓ นางสาวรัชดา ฉายสวัสดิ์ อนุกรรมการ 

๑.๔ นายอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ อนุกรรมการ 

๑.๕ นางสาวศยามล ไกยูรวงศ อนุกรรมการ 

๑.๖ นายอำนาจ วงศบัณฑิต อนุกรรมการ 

๑.๗ นางสาวพรพิไล เลิศวิชา อนุกรรมการ 

๑.๘ นายหาญณรงค เยาวเลิศ อนุกรรมการ 

๑.๙ นายวีระ สมบูรณ อนุกรรมการ 

๑.๑๐ นายโรจน จินตมาศ อนุกรรมการและเลขานุการ  

๑.๑๑ นางสาวธิติมา  รุญเจริญ อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑.๑๒ นายนิติธร  ทองธีรกุล อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

 

 

อำนาจหนาที่ 

๒.๑ มีอำนาจหนาที่ตามมาตรา ๑๕ (๒) (๓) (๔) (๕) และหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัติคณะ

กรรมการสิทธิมนุษชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 

๒.๒ มีอำนาจหนาที่ในการพิจารณาศึกษาและตรวจสอบกรณีปญหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ดินและน้ำ อัน

เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี ตามมาตรา ๒๖,๒๘,๒๙ และ ๓๒ แหงพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 

๒.๓ สรุปรายงานความกาวหนาในการดำเนินงานตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และ

คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ 

 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 

 สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๖ 

 

 เสนห จามริก 

 (นายเสนห จามริก) 

 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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เสียงจากประชาชน 

“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

·π–π”Àπ—ß ◊Õ 
§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ 

 
√“¬ß“π ∂“π°“√≥å°“√≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘ 
„π°“√®—¥°“√∑’Ë¥‘π·≈–ªÉ“ ªï ÚıÙı-ÚıÙ¯ 
(§≥–Õπÿ°√√¡°“√ ‘∑∏‘„π°“√®—¥°“√∑’Ë¥‘π·≈–ªÉ“) 
 
 

°√–∫«π°“√µàÕ Ÿâ ‡æ◊ËÕ√—°…“∑√—æ¬“°√™ÿ¡™π 
(§≥–Õπÿ°√√¡°“√ ‘∑∏‘„π∑√—æ¬“°√πÈ” ·≈–·√à) 

 
 
 
 ∂“π°“√≥å¥â“π ‘∑∏‘™ÿ¡™π°—∫∞“π∑√—æ¬“°√ 
„π ∂“π°“√≥å “°≈ªï æ.». ÚıÙ˜-ÚıÙ¯  
(§≥–Õπÿ°√√¡°“√ª√– “πß“π∞“π∑√—æ¬“°√) 
 

ÚÒ π—°µàÕ Ÿâ‡æ◊ËÕ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π 
 ◊∫ “π‡®µπ“√¡≥å ·≈–®‘µ„®°≈â“À“≠ 

 
 
 àÕß°≈âÕß ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π 
¥â“π‡»√…∞°‘®  —ß§¡ ·≈–«—≤π∏√√¡ 
(§≥–Õπÿ°√√¡°“√§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π Ò) 
 
 

√“¬ß“π°“√»÷°…“¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß«‘™“°“√ 
°√≥’ªí≠À“‡À¡◊Õß·√à ‡æ◊ËÕ°”Àπ¥¢âÕ‡ πÕ‡™‘ßπ‚¬∫“¬ 

(‚¥¬§≥–Õπÿ°√√¡°“√‡æ◊ËÕ»÷°…“ 
·≈–µ√«® Õ∫°√≥’ªí≠À“‡À¡◊Õß·√à) 

 
 
°√≥’§«“¡√ÿπ·√ßÕ—π‡π◊ËÕß¡“®“° 
‚§√ß°“√∑àÕ àß°ä“´‰∑¬-¡“‡≈‡´’¬ 
(§≥–Õπÿ°√√¡°“√‡©æ“–°‘®œ) 
 

‚§√ß°“√‚√ß‰øøÑ“∂à“πÀ‘π À‘π°√Ÿ¥-∫àÕπÕ° 
·≈–‚§√ß°“√∑àÕ àß°ä“´·≈–‚√ß·¬°°ä“´‰∑¬-¡“‡≈‡´’¬ 

(§≥–Õπÿ°√√¡°“√‡©æ“–°‘®œ) 
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เสียงจากประชาชน 
การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

·π–π”Àπ—ß ◊Õ 
§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ 

 
π‘‡«» “¡πÈ” 
(§≥–Õπÿ°√√¡°“√¥â“π∑’Ë¥‘π·≈–πÈ”) 
 

°√≥’»÷°…“ °“√®—¥°“√§«“¡¢—¥·¬âß 
°“√„™âª√–‚¬™πåæ◊Èπ∑’ËªÉ“µâππÈ” Õ”‡¿Õ‡™’¬ß°≈“ß ®—ßÀ«—¥πà“π 

(§≥–Õπÿ°√√¡°“√ ‘∑∏‘„π°“√®—¥°“√∑’Ë¥‘π·≈–ªÉ“) 
 
 
 
°√≥’»÷°…“ ‚§√ß°“√ª√–µŸ√–∫“¬πÈ”·≈–‡¢◊ËÕπ 
(§≥–Õπÿ°√√¡°“√¥â“π∑’Ë¥‘π·≈–πÈ”) 
 
 

√–‡∫‘¥·°àß·¡àπÈ”‚¢ß 
(§≥–Õπÿ°√√¡°“√ ‘∑∏‘„π∑√—æ¬“°√πÈ”·≈–·√à) 

 
 
 
√“¬ß“π°“√»÷°…“ °√≥’ «π â¡Ω“ß 
·¡àÕ“¬ ‰™¬ª√“°“√ 
(§≥–Õπÿ°√√¡°“√¥â“π∑’Ë¥‘π·≈–πÈ”) 
 
 

æ◊Èπ∑’Ëª√– ∫¿—¬∏√≥’æ‘∫—µ‘ ÷π“¡‘ 
√“¬ß“π°“√≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™πªí≠À“∑’Ë¥‘π 

(§≥–Õπÿ°√√¡°“√œ °√≥’ ÷π“¡‘) 
 
 
§Ÿà¡◊Õ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π 
º.».®√—≈ ¥‘…∞“Õ¿‘™—¬ 
 
 

§Ÿà¡◊Õª°ªÑÕß ‘∑∏‘‡ √’¿“æ ‡≈à¡ Ò 
‚¥¬  ÿπ’ ‰™¬√  
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“ที่ดินในเขตปาและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและปา” 

·π–π”Àπ—ß ◊Õ 
§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ 

 
 
√“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫°“√≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π 
ª√–®”ªï ÚıÙ¯ 
 
 
 

√“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫°“√≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π 
‚¥¬ §≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘  

æ.». ÚıÙı-ÚıÙ˜ 
 
 
√“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫°“√≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π ª√–®”ªï ÚıÙ˘  
Ú.  ‘∑∏‘™ÿ¡™π 
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