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เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ ไดจัด

พมิพหนังสือ “รายงานสถานการณ การละเมิดสิทธิในการจัดการที่ดินและปา ป ๒๕๔๕-

๒๕๔๘” เปนการสรุปการดำเนินการในการตรวจสอบขอเท็จจริง ในรอบ ๔ ป ที่คณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดิน

และปาทั้งสองชุด ตรวจสอบการรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในดานที่เกี่ยวกับที่ดิน

และปา โดยหนังสือดังกลาว มีเนื้อหาตามลำดับคือ เจตจำนงการคุมครองสิทธิอยางสันติวิธี 

สถานการณการละเมิดสิทธิในการจัดการที่ดินและปา กรณีตัวอยางการละเมิดสิทธิในการ

จัดการที่ดินและปา ปญหาทางกฎหมาย นโยบายและกระบวนการตรวจสอบของรัฐ และ

บทสุดทาย สรุปสถานการณการละเมิดสิทธิในการจัดการที่ดินและปา และขอเสนอแนะ 

โดยคณะกรรมการสิทธิฯ หวังวารายงานฉบับดังกลาวจะเปนประโยชนและเปนบทเรียนที่

ภาครัฐและสังคมจะไดเขาใจ และตระหนักถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลและชุมชน เพื่อจะ

ไดรวมกันแกไขปญหาเพื่อการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืนและมีสวนรวมของประชาชน 

 

ในโอกาสที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่ ๑ ครบวาระ ๖ ป คณะ

อนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา ไดจัดทำโครงการศึกษา “รายงานสถานการณ

สิทธิในการจัดการที่ดินและปา พ.ศ.๒๔๔๕-๒๕๔๙” และนำมาจัดพิมพในครั้งนี้ แตมีการ

ปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้น ทั้งในเนื้อหาแตละบทและภาคผนวก ที่แสดงถึงฐานขอมูลการ

รองเรียนเรื่องที่ดินและปาจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ รวมทั้งตัวอยางรายงานผลการ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยคณะ

อนุกรรมการฯ ไดเรียบเรียงจัดทำเปนหนังสือชุด “เสียงจากประชาชน การตอสูเพื่อสิทธิใน

ที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐” โดยจัดพิมพแยกเปน ๕ เลม คือ เลมที่ ๑ “บทเรียน

การตรวจสอบของคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา” เลมที่ ๒ เรื่อง “ที่ดิน

สาธารณะและที่ราชพัสดุ” เลมที่ ๓ เรื่อง “ที่ดินเอกชน” เลมที่ ๔ เรื่อง “ที่ดินในเขตปา และ

สิทธิชุมชนในการจัดการปา” และเลมที่ ๕ “เรื่องการจัดการสวนปาของรัฐและเอกชน” ทั้งนี้ 
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จะไดทยอยจัดพิมพในป ๒๕๕๐ เพื่อเผยแพรรายงานสถานการณสิทธิในการจัดการที่ดิน

และปา ในประเด็นตางๆ ใหรอบดานทั้ง ๔ กลุมปญหา อันเปนการสรุปการดำเนินงานจาก

การตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา ในรอบ ๖ ป

ที่ผานมา และเปนไปตามภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในการเผยแพร

ความรูดานสิทธิมนุษยชน และสงเสริมความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยราชการ

องคการ เอกชน และองคการอื่นดานสิทธิมนุษยชน เพื่อสงเสริมการเคารพและการปฏิบัติ

ตามหลักสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย   

 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จึงหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือชุด “เสียงจาก

ประชาชน:การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน ๒๕๔๕-๒๕๕๐” อันเปนผลจากการ

ดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปาทั้งสองชุด นอกจากจะ

เปนการนำเสนอภาพรวมของสถานการณดานสิทธิมนุษยชนในเรื่องที่ดินและปาใหสังคม

ไดรับรูและเขาใจแลว คณะกรรมการสิทธิฯ ยังหวังวา ความรู ความเขาใจตอปญหาของ 

ผูอื่นจะทำใหทุกคนไดมีสวนรวมกันอยางแทจริงในการแกไขปญหาของสังคมและชุมชนให

สังคมเกิดความสงบรมเย็นตอไป ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการสิทธิในการ

จัดการที่ดินและปาทั้งสองชุด และบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง

ชาติทุกคน รวมทั้งเครือขายภาคประชาชนที่ไดรวมแรงรวมใจในการดำเนินการตางๆ 

อยางเต็มกำลังความสามารถมาตลอดระยะเวลา ๖ ป ที่ผานมา  

 

 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 ๑๔  ตุลาคม ๒๕๕๐   
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จากบรรณาธิการ 
 

 

 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) ชุดแรกเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยเริ่มตนปฏิบัติหนาที่เมื่อ ๑๒ กรกฎาคม 

๒๕๔๔ ในชวงแรกที่เรื่องรองเรียนมีไมมากนัก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติยัง

มิไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการแยกตามประเด็นการละเมิดสิทธิอยางชัดเจน แตมอบหมาย

การตรวจสอบกระจายกันไปในกลุมคณะอนุกรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชน ชุด ๑-๔ ตอมา 

จึงเริ่มแยกการดำเนินงานเปนกลุมคณะอนุกรรมการตามประเด็นประมาณป ๒๕๔๖ 

ที่สำคัญคือ คณะอนุกรรมการดานกระบวนการยุติธรรม คณะอนุกรรมการดานสังคม 

และคณะอนุกรรมการดานฐานทรัพยากร รวมทั้งคณะอนุกรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชน 

(ชุด ๑-๔) 

คณะอนุกรรมการดานฐานทรัพยากรชวงแรก ประกอบดวยคณะอนุกรรมการดาน

ที่ดินและน้ำ ที่แตงตั้งเมื่อ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและตรวจ

สอบกรณีเหมืองแร คณะอนุกรรมการดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง คณะ

อนุกรรมการดานทรัพยากรชีวภาพและทรัพยสินทางปญญา จนตอมาเรื่องรองเรียนดาน

ที่ดินและปามีจำนวนมากขึ้น จึงมีการแยกเรื่องน้ำไปรวมกับเหมืองแร เปนคณะอนุกรรมการ 

สิทธิในทรัพยากรน้ำและแร (ปจจุบัน มีการรวมกันเปนคณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากร

น้ำ ชายฝงและแร) และแตงตั้งคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปาเมื่อ ๑๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ตอมาไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา

ชุดที่ ๒ เมื่อ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ เนื่องจากปริมาณเรื่องรองเรียน และกิจกรรมการ

รณรงคตางๆ เพิ่มทวีขึ้น อยางไรก็ตาม คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา

ทั้งสองชุดไดดำเนินการรวมกันในกรณีที่มีปญหาลักษณะเดียวกัน รวมทั้งการจัดทำ 

ขอเสนอแนะทางนโยบายและกฎหมาย และการผลักดันรณรงคตอสาธารณะ  

แทที่จริงแลว สถานการณปญหาการละเมิดสิทธิในการจัดการที่ดินและปา ยังมี

ความคาบเกี่ยวอยูในการตรวจสอบการรองเรียนและการดำเนินการของคณะอนุกรรมการ

ใน กสม. อีกหลายชุด โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ำ ชายฝงและแร 

และในคณะอนุกรรมการดานสังคมอีก ๒ คณะ กลาวคือ คณะอนุกรรมการสิทธิในที่อยู

อาศัย และคณะอนุกรรมการดานสิทธิของกลุมชาติพันธุ   
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คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปาทั้งสองชุด ไดจัดทำโครงการศึกษา

วิจัย เพื่อประมวล และวิเคราะหปญหา สถานการณการละเมิดสิทธิในการจัดการที่ดินและปา

ในสังคมไทย ผานกระบวนการตรวจสอบกรณีรองเรียน มีคุณศยามล ไกยูรวงศ เปน

หัวหนาโครงการ โดยศึกษาเฉพาะที่มีการมอบหมายโดยตรงตอคณะอนุกรรมการสิทธิใน

การจัดการที่ดินและปาทั้งสองชุด (รวมทั้งกรณีรองเรียนบางสวนที่มีการโอนจากคณะ

อนุกรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชนกลุมเดิม) นั่นคือรวบรวมฐานขอมูลสำหรับการศึกษา

และวิเคราะหตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙  จำนวน ๒๗๑ เรื่อง พรอมทั้ง

สรุปบทเรียนการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการฯ ทั้งสองชุด จัดทำขอเสนอเพื่อแกไข

ปญหาเฉพาะหนาและขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ และสังคมไทย     

เนื้อหาของรายงานการศึกษามาจากประสบการณตรงของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง

สองชุด การสังเคราะหปญหา การคนควาหาความรูจากขอมูลที่คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบ 

และเรียกขอเท็จจริงจากหนวยงานราชการ การรวบรวมประวัติเรื่องราวของแตละชุมชน  

จนถึงการศึกษาประเด็นพิเศษเพื่อประกอบการตรวจสอบบางกรณี ประกอบการแกไข

ปญหา คณะอนกุรรมการฯ หวงัอยางยิง่วาประสบการณการตรวจสอบและการถอดบทเรยีน 

ขอเสนอแนะจะมีคุณคาตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เครือขายองคกรพัฒนา

เอกชน สาธารณชน รัฐบาล และรัฐสภา เพื่อนำบทเรียน และรายงานดังกลาวไปปรับปรุง

แกไขปญหาที่ดิน และสิทธิชุมชนในการจัดการปาทั้งระบบตอไป 

คณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๒ ชุด รวมกันแบงภารกิจรับผิดชอบการประมวล วิเคราะห

และเขียนรายงานสถานการณสิทธิในการจัดการที่ดินและปา และมอบหมายใหบุคคล

ภายนอกรวมเขยีน โดยคณะอนกุรรมการฯ รวมทัง้คณะทำงานทกุคน และผูทรงคณุวฒุ ิ ไดมี

สวนรวมสัมมนาแลกเปลี่ยน สังเคราะหกรณีรองเรียน วิเคราะหปญหา ใหความเห็นและขอ

เสนอแนะตอรายงานการศึกษา จนทำใหเปนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โดยแยกกลุมการ

ศึกษาวิเคราะหและจัดทำขอเสนอแนะใน ๕ กลุมปญหาหลัก จากการรองเรียนตอคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คือที่ดินในเขตปา การจัดการสวนปาของรัฐและเอกชน ที่

สาธารณะ ที่ราชพัสดุ และที่ดินเอกชน 

ในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยคณะอนุกรรม

การฯ ทั้งสองชุด กอนนำเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพิจารณาเห็นชอบ 

และจัดทำเปนรายงานโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพื่อกำหนดมาตรการ

แกไขปญหาและขอเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐตอไปนั้น กลาวไดวา เปนผลงานที่สำคัญ

รวมกันของคณะอนุกรรมการฯ พนักงานเจาหนาที่ กองเลขานุการและผูชวยปฏิบัติงาน
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กรรมการ จนถึงเครือขายองคกรพัฒนาเอกชน ภาคประชาชน ที่รวมเก็บขอมูลในการ

ตรวจสอบ การไกลเกลี่ยแกไขปญหาในมิติสิทธิมนุษยชน การรวมกันวิเคราะหอยาง

ละเอียดรอบคอบ เปนธรรมตอทุกฝาย และมีการพัฒนาจากขอเท็จจริงการตรวจสอบราย

กรณี ใหมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขกฎหมาย และนโยบายของรัฐ ในแตละ 

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เมื่อประกอบกับการเผยแพรรณรงค 

และจัดทำขอเสนอแนะโดยคณะอนุกรรมการฯ เปนระยะๆ มาอยางตอเนื่องตลอด ๕ ปมานี้ 

จึงเปนฐานที่สำคัญในการศึกษาวิเคราะหของการจัดทำรายงานฉบับนี้   

 ในการจัดพิมพเผยแพรรายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้ คณะอนุกรรมการสิทธิในการ

จัดการที่ดินและปาทั้งสองชุด และคณะทำงานตางๆ ของคณะอนุกรรมการฯ ไดรวมกัน

ปรับปรุงเนื้อหาบางสวน และเพิ่มเติมภาคผนวก ใหเปนประโยชนและปรับใหเปนปจจุบัน

ยิ่งขึ้น กลาวคือ  

ก) การประมวลสถิติเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวกับสิทธิในการจัดการที่ดินและปา 

๑) เพิ่มเติมสถิติและการจำแนกกลุมปญหาของเรื่องรองเรียนที่ กสม. มอบหมาย

ตอคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปาทั้งสองชุด ขยายจากชวงการศึกษาวิจัย

ที่สิ้นสุดถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ จำนวน ๒๗๑ เรื่อง ใหครอบคลุมจนถึง ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๐  เพื่อใหเห็นภาพรวมที่สมบูรณในเชิงสถิติ (ดูภาคผนวก) 

๒) เพิ่มเติมสถิติและการจำแนกกลุมปญหาของเรื่องรองเรียนที่ กสม. มอบหมาย

ตอคณะอนุกรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชนชุด ๑-๔ ในชวงเริ่มปฏิบัติหนาที่กอนมีคณะ

อนุกรรมการดานที่ดินและน้ำ (คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา ใน

ปจจุบัน)  และจำแนกตาม ๕ กลุมหลักที่มีการศึกษาวิจัย   

๓) เพิ่มเติมสถิติและการจำแนกกลุมปญหาของเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับสิทธิ

การจัดการดานที่ดินและปา ที่ กสม. มอบหมายคณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ำ 

ชายฝงและแร คณะอนุกรรมการสิทธิที่อยูอาศัย และคณะอนุกรรมการดานสิทธิของกลุม

ชาติพันธุ ทั้งหมดจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ 

ข) การประมวลและวิเคราะหผลสำเร็จจากการตรวจสอบ และจากรายงาน

ผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชนของ กสม. จากการตอบสนองของหนวยงานรฐั

ที่เกี่ยวของ  จนถึงระดับนโยบายของรัฐบาล จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ เพื่อนำเสนอสรุป

บทเรียนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ     

ค) การเผยแพรรายงานการศึกษาเฉพาะประเด็น เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบ

กรณีรองเรียน และเพื่อการจัดทำขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ประกอบเปนภาคผนวกของ

แตละกลุมปญหาที่นำเสนอในแตละเลม 
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ง) การเผยแพรรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เพื่อใหผูอานเขาใจสถานการณรูปธรรมการละเมิด

สิทธิมนุษยชนในที่ดินและสิทธิชุมชนในการจัดการปา รวมถึงบทบาทของคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ โดยนำกรณีตัวอยางมาประกอบเปนภาคผนวกในแตละกลุมปญหา และ

ผูอานสามารถตดิตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชนทัง้หมด โดย กสม. 

ที่มีการรวบรวมจัดพิมพโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติแลว จากป 

๒๕๔๕-๒๕๔๙ 

ในการจัดพิมพเผยแพรครั้งนี้แยกเปน ๕ เลม เพื่อประโยชนในการศึกษาได

ละเอียดยิ่งขึ้น โดยมีความสมบูรณในแตละเลม แตถาประสงคจะเขาใจสถานการณการ

ละเมิดสิทธิและขอเสนอแนะตางๆ ในสิทธิการจัดการที่ดินและปาในภาพรวมอยางครบถวน 

และการสรุปบทเรียนของคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา 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 และขอเสนอแนะการดำเนิน

งานของ กสม. 

ภาคผนวก 

• สถิติกรณีรองเรียนที่ดินและปาเพิ่มเติมจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ 

• ประมวลผลการแกไขปญหาจากหนวยงานของรัฐ ตามรายงานผลการตรวจ

สอบโดย กสม. กรณีตรวจสอบโดยคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดิน

และปา 
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‡≈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 -  ∂“π°“√≥åªí≠À“∑’Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πå ·≈–¢âÕ‡ πÕ·π– 
ภาคผนวก 

• สถิติกรณีรองเรียนที่สาธารณะเพิ่มเติมจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐  

• รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย กสม. 

 à«π∑’Ë Ú -  ∂“π°“√≥åªí≠À“∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ·≈–¢âÕ‡ πÕ·π– 
ภาคผนวก 

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

• 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 
 ∂“π°“√≥åªí≠À“∑’Ë¥‘π„π‡¢µªÉ“ ·≈–¢âÕ‡ πÕ·π– 
ภาคผนวก    

• รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย กสม. 

• สถิติกรณีรองเรียนที่ดินและปาเพิ่มเติมจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ 

• รายงานการศึกษาเรื่อง โครงการหมูบานปาไมแผนใหม  

• บทคัดยอรายงานการศึกษา กรณีจัดการความขัดแยงการใชประโยชน 

พื้นที่ ปาตนน้ำ อ.เชียงกลาง จ.นาน   

• บทคดัยอรายงานการศกึษา กรณสีวนสมฝาง แมอาย ไชยปราการ จ.เชยีงใหม 

• บทคดัยอรายงานการสำรวจโครงการตดัถนนผานอทุยานแหงชาต ิ “แกงกรงุ” 
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„π «πªÉ“¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π ·≈–¢âÕ‡ πÕ·π– 
ภาคผนวก 

• รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย กสม. 

• รายงานการศึกษา ทางเลือกและรูปแบบการจัดการสวนปาตามเงื่อนไข

สัมปทาน อยางยั่งยืน 

• ขอเสนอตอนโยบายขององคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) 

 

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปาทั้งสองชุด ในคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติหวังอยางยิ่งวา การจัดพิมพหนังสือทั้ง ๕ เลม ในชุดสรุปบทเรียนและ

ขอเสนอแนะนี้จะเปนประโยชนตอทานผูอานในการทำความเขาใจตอปญหาที่ดินและปา 

เขาใจสถานการณการละเมิดสิทธิในการจัดการที่ดินและปา ซึ่งมีความรุนแรงเชิงโครงสราง

ของสังคมไทยและยืดเยื้อมายาวนาน เพื่อรวมกันแกไขปญหา ปกปองสิทธิของผูถูกละเมิด

สิทธิ ซึ่งโดยสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย และคนจน ทั้งไดรับรู เขาใจทั้งดานผลงาน

และขอจำกัด ขอออนในภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เพื่อการเรียนรู

และพัฒนาตอไป 

ถามีขอบกพรองใดๆ  ยินดีนอมรับดวยความจริงใจ 

 

 สุนี  ไชยรส 

 ศยามล  ไกยูรวงศ 

 ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
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สารบัญ 
 
 
 
 
§”π” คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

®“°∫√√≥“∏‘°“√ 
∫∑∑’Ë Ò บทนำและแนวทางการวิเคราะห 

∫∑∑’Ë Ú สถานการณปญหาที่ดินในสวนปาของรัฐและเอกชน 

∫∑∑’Ë Û  บทบาทขององคการอุตสาหกรรมปาไม และปญหา 

∫∑∑’Ë Ù กระบวนการตรวจสอบ และบทเรียนของคณะอนุกรรมการสิทธิในการ

จัดการที่ดินและปา 

∫∑∑’Ë ı บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

¿“§ºπ«° 
๑) รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

• รายงานผลการตรวจสอบที่ ๖๐/๒๕๔๙ 

 กรณีสวนปาหวยน้ำขาว อ.คลองทอม จ.กระบี่  

• รายงานผลการตรวจสอบที่ ๔๑๘/๒๕๕๐  

 กรณีสวนปาคอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 

• รายงานผลการตรวจสอบที่ ๓๕๐/๒๕๕๐ 

 กรณีสวนปาโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย 

• รายงานผลการตรวจสอบที่ ๓๗๙/๒๕๕๐ 

 กรณีสวนปาไชยา  อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี 

• รายงานผลการตรวจสอบที่ ๓๓๗/๒๕๕๐  

 กรณีสวนปาคลองทอม อ.เหนือคลอง  จ.กระบี่ 

๓ 

๕ 

๑๓ 

๒๗ 

๔๓ 

๖๕ 

 

๘๕ 

 

 

๙๓ 

 

๙๔ 

 

๑๑๖ 

 

๑๓๑ 

 

๑๖๒ 

 

๑๘๑ 
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๒) บทสรุปและขอเสนอแนะ ทางเลือกและรูปแบบการจัดการสวนปา 

 ตามเงื่อนไขสัมปทานอยางยั่งยืน โดย 

• คณะอนกุรรมการสทิธใินการจดัการทีด่นิและปา ชดุที ่๑ และ ชดุที ่๒ ใน กสม. 

• มูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ  

• แผนงานสนับสนุนความรวมมือในประเทศไทย  

 ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (รีคอรฟ) 

 

๓) ขอเสนอทางนโยบาย : การจัดการสวนปาอยางยั่งยืนของ 

 องคการอุตสาหกรรมปาไม  

 โดยมูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ 

 

๔) รายงานผลการศึกษา : ทางเลือกและรูปแบบการจัดการพื้นที่ปลูกปา 

 ตามเงื่อนไขสัมปทาน ๓ พื้นที่  

• สวนปาหวยน้ำขาว จ.กระบี่  

• สวนปาทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

• สวนปาสังขะ จ.สุรินทร 

 

๕) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

• รายชื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

• โครงสรางคณะอนุกรรมการ 

• ความหมายของเครื่องหมาย 

• คำสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ 

• แนะนำหนังสือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

๑๙๑ 

 

 

 

 

 

 

๒๐๓ 

 

 

 

๒๒๑ 

 

 

 

 

 

๒๕๑ 

๒๕๓ 

๒๕๔ 

๒๕๖ 

๒๕๗ 

๒๖๓ 
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Ò. «—µ∂ÿª√– ß§å·≈–¢Õ∫‡¢µ 
 °“√»÷°…“ 

 

Ò.Ò ∑’Ë¡“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈     
ขอมูลที่ใชในการเขียนรายงานสถานการณ

สิทธิในการจัดการที่ดินและปา ซึ่งในสวนนี้ศึกษา

เรื่องบทบาทขององคการอุตสาหกรรมปาไม และ

บริษัทธุรกิจเอกชนกับการทำสวนปาปลูกไมเชิง

พาณิชย ไดรับมาจากฐานขอมูลกรณีความเดือดรอน

ของประชาชนที่รองเรียนมายังคณะกรรมการสิทธิ

 
°“√µàÕ Ÿâ‡æ◊ËÕ ‘∑∏‘„π∑’Ë¥‘π °√≥’√âÕß‡√’¬π ÚıÙı-Úıı 
ç°“√®—¥°“√ «πªÉ“¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™πé 
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มนุษยชนแหงชาติ ในระหวางปพุทธศักราช 

๒๕๔๕ ถงึเดอืนกนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๔๙ 

นอกจากขอมูลจากฝายผูรองแลวยังมีขอมูล

จากฝายผูถูกรอง เอกสารชี้แจงจากหนวยงาน

ตางๆ ที่เกี่ยวของ ขอมูลจากการลงตรวจสอบ

ในพื้นที่เกิดเหตุ โดยคณะอนุกรรมการสิทธิใน

การจัดการที่ดินและปาทั้งสองชุด ในคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) 

พนกังานเจาหนาที ่ ทีแ่ตงตัง้โดยคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ และเอกสารรายงาน

ตางๆ ขององคกรพัฒนาเอกชนที่ทำงานรวม

กับคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวของกับกรณีที่

รองเรียน 

 

Ò.Ú §«“¡ ”§—≠¢Õßªí≠À“ 
การปลูกสรางสวนปา ไมวาจะดำเนิน

การโดยองคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) 

หรือบริษัทธุรกิจเอกชน ลวนแตเปนการเขาไป

ใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ หรือพื้นที่ที่เคยผาน

การสัมปทานทำไมมากอน พื้นที่ในเขตปา 

ดังกลาวโดยทั่วไปแลว มีเกษตรกรรายยอย

จำนวนหลายแสนรายเขาจับจองบุกเบิกตั้ง

ถิ่นฐาน ครอบคลุมพื้นที่มากกวา ๑๐ ลานไร 

กระทั่งไดกอรูปเปนชุมชนที่มั่นคงถาวรมา

นานแลว หลายชุมชนกอตั้งกอนการประกาศ

ใชบังคับพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ 

บางชุมชนกอตั้งกอนการประกาศใชบังคับ

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ 

๑ ดูรายละเอียดใน “แผนธุรกิจ องคการอุตสาหกรรมปาไม ประจำป ๒๕๕๐”  (เอกสารโรเนียว) สำนักนโยบายแผน
และงบประมาณ องคการอุตสาหกรรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จากขอมูลของสำนักงานแกไขปญหา

การบุกรุกที่ดินของรัฐ (สบร.) พ.ศ.๒๕๔๑ 

แจงวาพื้นที่ปาไมทั่วประเทศ ๗๖,๔๓๙,๑๗๖ 

ไรเศษ มีจำนวนผูบุกรุก ๙๐๔,๒๔๐ ราย 

กินพื้นที่ ๑๗,๖๒๖,๕๘๖ ไรเศษ (ศยามล 

ไกรยูรวงศ และคณะ, ๒๕๔๙ : ๔๘) 

โดยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 

๓ มีนาคม ๒๕๓๕ และวันที่ ๙ มีนาคม 

๒๕๓๖ ให อ.อ.ป. รับมอบพื้นที่สวนปาที่ปลูก

โดยงบประมาณกรมปาไมมาดูแลรักษาและใช

ประโยชน และมต ิครม. เมือ่วนัที ่๗ เมษายน 

๒๕๔๗ เห็นชอบให อ.อ.ป. รับผิดชอบภารกิจ

เกี่ยวกับไมเศรษฐกิจ 

ปจจุบัน อ.อ.ป. มีสวนปาในความ 

รับผิดชอบรวม ๑๒๔ แหง พื้นที่ประมาณ 

๗๘๕,๔๓๕ ไร และในป ๒๕๔๘ ไดรับมอบ

พื้นที่สวนปาที่ปลูกโดยใชงบประมาณของ 

กรมปาไมซึ่งอยูนอกเขตปาอนุรักษ (จัดเปน

สวนปาโครงการ ๕) จำนวน ๑๑๔ โครงการ 

พื้นที่ ๓๕๒,๐๔๒ ไร รวมเปนพื้นที่สวนปา 

๑,๑๓๗,๔๗๗  ไร ๑ 

พื้นที่รับมอบจากกรมปาไมดังกลาวขาง

ตน ยังไมเคยมีการสำรวจและยอมรับกันวา 

ทับซอนบนที่ดินทำกินและที่ตั้งชุมชนทั้งหมด

กี่ไร เฉพาะที่รองเรียนมายังคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติปรากฏวามีพื้นที่

พิพาทรวมประมาณ ๒๖,๐๖๓ ไร สงผล

กระทบตอประชาชนประมาณ ๖,๙๖๑ คน 
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นอกจากนี้แลว กรมปาไมยังไดเปด

โอกาสใหบริษัทธุรกิจเอกชนยื่นขออนุญาต 

เขาใชประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่

เสือ่มสภาพอกีจำนวนหลายลานไร ๒ (ปาสงวน 

แหงชาติทั่วประเทศ ๑,๒๐๐ ปา พื้นที่รวม 

๑๔๓ ลานไร (ศยามล ไกรยูรวงศ และคณะ ; 

เพิง่อาง) โดยผูขออนญุาตตองจายคาธรรมเนยีม

การใชประโยชน แตอัตราคาธรรมเนียมคอน

ขางต่ำมาก นับเปนการเอื้อประโยชนตอกลุม

ทุนอยางมาก 

การเขาใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหง

ชาติปลูกสรางสวนปาเชิงพาณิชย ทั้งสอง

ลกัษณะดงักลาว ควรจะไดมกีารศกึษาตรวจสอบ

จากหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคประชาชน 

วาการรวมศนูยทีด่นินบัลานไรไวในครอบครอง

ของ อ.อ.ป. และบริษัทธุรกิจเอกชน กอใหเกดิ

การละเมิดสิทธิของประชาชน / ชุมชนมาก

นอยเพียงใด สงผลกระทบตอการกระจายการ

ถือครองที่ดินของคนจน หรือเกษตรไรที่ดิน

อยางไรบาง การที่กรมปาไมโดยนโยบายรัฐ 

อนุญาตให อ.อ.ป. และบริษัทเอกชนใชพื้นที่

ปาสงวนแหงชาติกอใหเกิดประโยชน หรือ

เปนการสูญเสียประโยชนของประชาชน / 

สังคม โดยสวนรวมอยางไรบาง และมีผล

กระทบตอระบบนิเวศหรือไมอยางไร ทำลาย 

หรือฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

หรือไมอยางไร 

 ๒  อางจากการอภิปรายของ ผูอำนวยการกองการอนุญาต กรมปาไม ในบันทึก (ถอดเทป) การประชุมคณะ
อนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา เรื่องสัญญาเชาพื้นที่ปา วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๔๗  หองประชุม  
๑๐๑  ชั้น ๑  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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 Ò.Û ¢Õ∫‡¢µ¢Õß‡√◊ËÕß∑’Ë»÷°…“ 
เนื้ อหาในฉบับนี้ จะศึกษากรณีการ

ละเมิดสิทธิของประชาชน / ชุมชน อันเนื่อง

มาจากนโยบายสงเสริมการปลูกสรางสวนปา

ตลอดถงึสวนยางพารา โดยองคการอตุสาหกรรม

ปาไม ๘ กรณี ซึ่งสวนใหญเกิดขึ้นในภาคใต 

และกรณีที่บริษัทธุรกิจเอกชนปลูกยูคาลิปตัส

ทับที่ทำกินของประชาชน ๒ กรณี 

โดยเริ่มจากความเปนมาของการได

ขอมูล แนวทางการวิเคราะหขอมูล สภาพ

ปญหาและการเกิดขอพิพาท ๑๐ กรณี ศึกษา

กฎหมายที่เกี่ยวกับองคการอุตสาหกรรมปา

ไม (อ.อ.ป.) และกฎหมายที่เกี่ยวของ และ

แผนงานของ อ.อ.ป. ในสวนที่เกี่ยวกับการใช

พื้นที่ปาปลูกสรางสวนปาและสวนยางพารา 

ติดตามความคืบหนาในการแกไขปญหาทั้ง 

๑๐ กรณี วิเคราะหสาเหตุการละเมิดสิทธิใน

กรณีสวนปาเชิงพาณิชย ตามที่รองเรียนมายัง

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิ กระบวน 

การตรวจสอบของคณะอนุกรรมการสิทธิใน

การจัดการที่ดินและปา และบทเรียนการตรวจ

สอบของคณะอนกุรรมการฯ สงัเคราะห ขอเสนอ

เชงินโยบายเกีย่วกบัการดำเนนิงานของ อ.อ.ป. 

และการใหใชประโยชนแกธุรกิจเอกชน โดย

เฉพาะในดานการใชพื้นที่ปาในการปลูกสราง

สวนปา สวนยางพาราที่กระทบตอระบบนิเวศ 

และระบบการใชที่ดินทำกิน ที่อยูอาศัยของ

ชุมชน 

 

 

Ò.Ù «—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√»÷°…“ 
๑. เพื่อศึกษาและประมวลสภาพปญหา

สาเหตุการละเมิดสิทธิของประชาชน อันเนื่อง

มาจากการปลูกสรางสวนปาเชิงพาณิชย 

๒. เพื่อวิเคราะห กฎหมาย นโยบาย 

แผนงาน ของ อ.อ.ป. โดยเฉพาะในประเด็น

การปลูกสรางสวนปาเชิงพาณิชย 

๓. เพื่อสังเคราะหขอเสนอเชิงนโยบาย 

เกี่ยวกับการดำเนินงาน ของ อ.อ.ป. และการ

ปลูกสรางสวนปา โดยบริษัทเอกชนในพื้นที่ปา

สงวนแหงชาติ เพื่อนำเสนอตอรัฐบาลและ

สาธารณะตอไป 

 

Ò.ı º≈∑’Ë§“¥«à“®–‰¥â√—∫ 
๑. ไดประมวลสภาพปญหา วิเคราะห

สาเหตุเชิงนโยบายของรัฐที่สงผลตอการละเมิด

สิทธิของประชาชน 

๒. สามารถบงบอกผลกระทบที่เกิดตอ

ประชาชน ชมุชน สภาพแวดลอมตามธรรมชาต ิ

๓. สามารถกำหนดแนวทางและขอ

เสนอแนะเชิงนโยบาย ในการแกไขปญหา

อยางสอดคลองกบัความตองการของประชาชน

ผูถูกละเมิดสิทธิ 

 

Ò.ˆ §”π‘¬“¡ ç «πªÉ“é 
๑. ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตย-

สถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หนา ๑๑๔๐ ใหคำนิยาม 

สวนปา ดังนี้ 

“บริเวณที่ปลูกพรรณไมทดแทนปาที่ถูก

ทำลาย มักเปนไมที่มีคาทางเศรษฐกิจ อาจ
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ปลูกไมชนิดเดียว หรือหลายชนิดรวมกันก็ได 

เพื่อใชไมทำเครื่องเรือน เยื่อกระดาษ หรือ 

อนุรักษพรรณไมที่ใกลจะสูญพันธุ เปนตน เชน 

สวนปาสกั สวนปาไมยาง (Forest garden)” 

๒. ตามพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 

๒๕๓๕ มาตรา ๓ “สวนปา” หมายความวา 

ที่ดินที่ไดขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๕ เพื่อ

ทำการปลูกและบำรุงรักษาตนไมที่ เปนไม 

หวงหามตามกฎหมายวาดวยปาไม “ตนไม” 

หมายความวา ตนไมที่ขึ้นอยูแลวหรือปลูกขึ้น

เพื่อใชประโยชนจากเนื้อไม และหมายความ

รวมถึงตนไมที่ขึ้นอยูแลว หรือปลูกขึ้นเพื่อ

ประโยชนอยางอืน่แตอาจใชประโยชนจากเนือ้ไม 

ไดดวย 

๓. “สวนปา” ตามระเบียบกรมปาไมวา

ดวยการอนุญาตใหทำการปลูกสรางสวนปา 

หรือปลูกตนไมยืนตนภายในเขตปาสงวนแหง

ชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๔.๒ ระบุวา “สวนปา” 

หมายความวา พื้นที่ที่ไดทำการปลูกและบำรุง

รักษาพันธุไมที่มุงหวังการใชประโยชนจาก

เนื้อไมเปนหลัก 

 

Ú. ·π«∑“ß°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ 
รายงานนี้ตั้งอยูบนแนวความคิดพื้นฐาน

ทีว่า แรงงานเปนผูสรางโลกสรางประวตัศิาสตร 

การใชแรงงานทำการผลิตไมวาในโรงงานหรือ

ทุงนา ลวนกอใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจซึ่ง

เปนปจจัยที่จำเปนตอการดำรงชีวิตของผูคน

ในสังคม นี่คือรากฐานสำคัญที่หลอเลี้ยงสังคม

และเสนทางวิวัฒนาการของมวลมนุษย  

ที่ดินมิไดเปนเพียงวัตถุธรรมชาติ แต

ถูกใชในฐานะปจจัยการผลิตที่สำคัญยิ่ง ทั้ง

เปนมูลเหตุแหงความขัดแยงและตอสูระหวาง

ประชาชน (ชาวนา ชาวไร) ฝายหนึ่ง กับอีก

ฝายหนึ่งคือรัฐและนายทุน เปนการตอสูที่มีมา

ยาวนานในประวัติศาสตรเศรษฐกิจการเมือง

ของมวลมนุษย เนื่องจากกรณีปญหาที่จะ

กลาวถึงในลำดับตอไปเปนขอพิพาทระหวาง

ประชาชนทีม่อีาชพีดานเกษตรกรรมกบัองคการ 

อุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) และบริษัทเอกชน

ปลูกสรางสวนปา เปนขอพิพาทวาดวยเรื่อง

ที่ดินที่จะใชเพื่อทำการเกษตร และเปนปา

ตนน้ำลำธาร ปาชุมชน เมื่อกลาวถึงที่ดิน ก็

ตองดูตอไปวามีใครบางเกี่ยวของกับเรื่องนี้ 

เชน  เกษตรกร รัฐบาล นักการเมือง นายทุน 

หนวยงานรัฐบาล เชน องคการอุตสาหกรรม

ปาไม กรมปาไม และสืบสาวตอไปวา ตัวละคร

เหลานี ้มสีวนเกีย่วของสมัพนัธกนัอยางไร 

 
Ú.Ò ·π«∑“ß°“√«‘‡§√“–Àå‡»√…∞-

»“ µ√å°“√‡¡◊Õß (Political economy) 

อางจากปรชีา เปยมพงศสานต : เศรษฐศาสตร 

การเมือง : ๒๕๒๙  หนา ๑-๓๐  

เศรษฐศาสตรการเมืองมีจุดมุงหมาย

วิเคราะหความสัมพันธระหวางคนกับคนใน

กระบวนการผลิต หรือความสัมพันธทางสังคม

ที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตโดยตรงซึ่ง

เรียกสั้นๆ วา ความสัมพันธทางการผลิต 

(Relation of production) ซึ่งความสัมพันธ

ทางการผลิตไมไดอยูอยางโดดเดี่ยว หากมี
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ความเกี่ยวพันกันอยางแนนแฟนกับพลังการ

ผลิต (productive forces) ในความหมายที่วา 

ดานหนึ่งมีการพัฒนาพลังการผลิตจนผลักดัน

ใหมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธทางการ

ผลิต สวนอีกดานหนึ่ง ความสัมพันธทางการ

ผลิตเปนตัวกำหนดสำคัญในการยับยั้งหรือ

ผลักดันความกาวหนาของพลังการผลิต 

เพื่อที่จะทำการผลิต ประชาชนตองมี

ปจจัยการผลิต (Means of productions) ซึ่ง

อาจเปนสมบัติของคนใดคนหนึ่งหรือเปนของ

กลุมใดกลุมหนึ่ง หรือเปนของสวนรวมก็ได 

แตจะเปนของใครก็ตามผูที่เปนเจาของปจจัย

การผลิตจะเปนเจาของผลผลิตดวย ดวยเหตุนี้

ความสัมพันธระหวางประชาชนในระบบการ

ผลิตสวนใหญจะถูกกำหนดโดยผูที่ เปน

เจาของปจจัยการผลิต ระบบกรรมสิทธิ์ (หรือ

รูปแบบการเปนเจาของ) นั่นคือแบบเอกชน 

หรือแบบกลุม หรือแบบสังคมสวนรวม จึงเปน

พื้นฐานสำคัญของความสัมพันธทางสังคม

ระหวางประชาชนไมวาจะเปนการพัฒนา

สังคมยุคใดก็ตาม 

เพื่อที่จะเขาใจความสัมพันธทางสังคม

ซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เราจะตอง

คนหาความสัมพันธพื้นฐานบางอยางออกมา

ใหได ความสัมพันธพื้นฐานนี้คือสิ่งที่กำหนด

ระบบทั้งระบบ ในระบบเศรษฐกิจใดๆ ก็ตาม 

ความสัมพันธพื้นฐานจะเกิดขึ้นจากระบบ 

กรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิต เกี่ยวกับเรื่อง

กรรมสิทธิ์นี้ เราไมไดหมายถึงความเปน

เจาของอยางเดียวเทานั้น ที่สำคัญคือเราตอง

เนนดวยวา ความเปนเจาของนี้เปนสถาบันที่

สมาชิกสังคมยอมรับและปกปอง โดยใช

มาตรการทางกฎหมายและกฎเกณฑของ

สังคม 
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“ระบบกรรมสิทธิ์” คือความสัมพันธ

ทางสงัคมทีก่ำหนดความสมัพนัธอืน่ๆ ทัง้หมด

ในกระบวนการผลติ ทัง้นีเ้พราะระบบกรรมสทิธิ์

จะมีหนาที่หลัก ๒ ดานคือ 

• กำหนดวิธีการใชปจจัยการผลิต (เชน

ที่ดิน ) 

• กำหนดวิธีการแบงปนผลผลิตและ

รายไดใหแกกลุมสมาชิกตางๆ ใน

สงัคม กลุมคนทีม่เีจาของและมอีำนาจ

ในการควบคุมการผลิต จะเปนกลุมที่

สามารถชี้ขาดวาปจจัยการผลิต (เชน

ที่ดิน) จะใชเพื่อใคร ที่ไหน เมื่อไร 

และเพื่อการผลิตชนิดใด ในขณะ

เดียวกันคนกลุมนี้จะเปนผูตัดสินใจวา 

ผลผลิต รายได บริการเศรษฐกิจ

สังคม ควรจะไปตกอยูที่กลุมใดบาง

ในสัดสวนเทาใด 

ระบบกรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิต มี

ความหมายทางดานยุทธศาสตรตอระบบ

เศรษฐกิจทั้งหมด พัฒนาการของระบบและ

ระดับชีวิตความเปนอยูของคนสวนใหญใน

สังคมขึ้นอยูกับระบบกรรมสิทธิ์อยางมาก ที่

สำคัญก็คือ กลุมที่ควบคุมระบบกรรมสิทธิ์ 

นอกจากจะมีอำนาจทางเศรษฐกิจแลว ยังจะ

สามารถมีอำนาจผูกขาดทางดานการเมืองและ

สังคมอีกดวย 

 เราจำเปนตองขยายการวิเคราะหวิถี

การผลิตออกไปใหกวางขวาง เมื่อแยกจาก

ดานนี้แลว เราจะพบวาวิถีการผลิต (พลังการ

ผลิต และความสัมพันธทางการผลิต) ไดรับ

การสนบัสนนุจากโครงสราง ๓ แหลงดวยกนัคอื  

ก. โครงสรางสวนบนดานอุดมการณ  

(ระบบความคิดทางสังคม) 

ข. โครงสรางสวนบนดานการเมือง 

ค. โครงสรางชนชั้นของระบบสังคม 

 

°. ∫∑∫“∑¢Õß‚§√ß √â“ß à«π∫π 
 ¥â“πÕÿ¥¡°“√≥å 

อุดมการณหรือระบบความคิดทาง

สังคม มีหนาที่ชี้นำกิจกรรมของคนในสังคม 

ดังนั้นจึงมีอิทธิพลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ

สังคมเปนอยางมาก 

ความคิดทางสังคมหรืออุดมการณไมได

เกิดขึ้นมาอยางลอยๆ หากแตเปนการผลิต

ของระบบเศรษฐกิจนั่นเอง ความสัมพันธ

ตางๆ และความเปนจริงที่ดำรงอยูในระบบ

เศรษฐกิจไดหลอหลอมใหคนมีอุดมการณ มี

ความคิด ในขณะเดียวกันอุดมการณและ

ความคิดเหลานี้ สวนใหญจะสอดคลองกับ

ระบบ นั่นคือ สนับสนุนการรักษาผลประโยชน

ของชนชัน้ทีม่อีำนาจทางเศรษฐกจิ อดุมการณ

แบบนี้มีหนาที่รักษาความสัมพันธทางการ

ผลิตแบบเกาใหคงอยูตลอดไป และปดกั้นไม

ใหพลังการผลิตพัฒนาไปได 

 

¢. ‚§√ß √â“ß à«π∫π¥â“π°“√‡¡◊Õß 
ในระบบเศรษฐกิจหนึ่งจะเต็มไปดวยผล

ประโยชนของชนชั้นตางๆ การเคลื่อนไหว

ทางการเมืองของชนชั้นตางๆ จะสะทอนให

เห็นผลประโยชนเหลานี้ไดอยางชัดเจน ดังนั้น 
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เศรษฐศาสตรการเมอืงจะตองมองวา ในวงการ 

เศรษฐกจินัน้มใิชเปนวงการทีเ่กีย่วกบักจิกรรม

การผลิตเพียงอยางเดียว หากแตเปนเวทีตอสู

ทางการเมืองดวย และกลุมที่มีอำนาจทาง

เศรษฐกิจจะไมตอสูในวงการเศรษฐกิจเทานั้น 

หากแตยังตองไปตอสูทางการเมืองดวย 

การเมืองคือการเขาไปรวมกิจกรรมของรัฐ 

กำหนดแนวทาง นโยบาย และมาตรการของ

รัฐ เราจะเห็นวาการเมืองเปนหลักประกัน

อยางดีที่จะทำใหกลุมที่มีอำนาจรักษาผล

ประโยชนเอาไวได ทั้งนี้เพราะแนวนโยบาย

และมาตรการตางๆ จะสนองความตองการ

และผลประโยชนหลักของกลุมเหลานี้ 

โดยสรุปแลว เราตองมองความสัมพันธ

ระหวางเศรษฐกจิกบัการเมอืง ๒ ดานดวยกนั คอื  

ก. ผลประโยชนทางเศรษฐกจิ จะกำหนด

เนื้อหาของการเมือง (เชน นโยบาย กฎหมาย 

มาตรการตางๆ ที่รัฐใช) 

ข. การเมืองเปนเครื่องมือสำคัญในการ

รักษาผลประโยชนของเศรษฐกิจ 

 

§. ‚§√ß √â“ß™π™—Èπ·≈–«‘∂’°“√º≈‘µ 
โครงสรางชนชั้นถูกกำหนดโดยระบบ

กรรมสิทธิ์และความสัมพันธทางการผลิต 

โครงสรางชนชั้น คือ ระบบความ

สัมพันธชนิดหนึ่งระหวางกลุมคนในสังคม 

ซึ่งคนกลุมหนึ่งมีอำนาจควบคุมแรงงาน

ของคนอีกกลุมหนึ่ง และสามารถบีบบังคับ

เอาผลผลิตของแรงงานของคนกลุมนี้ไป

ครอบครองเปนสมบัติของตน 

โครงสรางชนชั้นเปนปจจัยหนึ่งที่สำคัญ

ในการสนับสนุนวิถีการผลิตใหดำรงอยูได 

ชนชั้นที่มีอำนาจผูกขาดในปจจัยการผลิตยอม

ไดรับผลประโยชนอยางมากมายจากการผลิต

นี้ และมีความตองการที่จะรักษาวิถีการผลิต

แบบเกาๆ เอาไว เพื่อใหระบบอภิสิทธิ์ของ
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พวกเขาอยูไดยาวนาน พวกเขาจะใชมาตรการ

ตอตานทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนกฎหมาย 

กลไกของรัฐ หรือการปราบปรามรวมทั้งการ

หลอกลวงและการสรางความเพอฝนใหแก

มวลชน 

กฎเศรษฐกิจหลัก (Basic economic 

law) 

ในตัวกฎเศรษฐกิจหลักนี้ เราจะพบ 

เปาหมายของวิถีการผลิตและพบมาตรการที่

นำไปสูเปาหมาย กฎเศรษฐกิจหลักจะบอกเรา

ไดอยางชัดเจนวา ปจจัยอะไรที่ทำใหระบบ

การผลิตเคลื่อนไหวไปได กฎเศรษฐกิจหลัก 

คือ กฎที่กำหนดแนวโนมทั่วไปของพัฒนาการ

ของระบบเศรษฐกจิหลกั เชน ในระบบทนุนยิม 

กฎเศรษฐกิจหลัก คือ กฎของมูลคาสวนเกิน 

การแสวงหากำไรสูงสุดเปนปจจัยสำคัญที่สุดที่

ทำใหทุนนิยมพัฒนา และในขณะเดียวกัน 

ก็เปนปจจัยที่กอใหเกิดความทุกขยากในหมู

กรรมกร (และชาวนา หรือแรงงานในชนบท- 

ผูเรียบเรียง) ซึ่งจะนำไปสูความขัดแยงและ

การตอสูเพื่อเปลี่ยนระบบในที่สุด 

 

Ú.Ú °“√„™â·π«§‘¥ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π   
สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิที่คนทุกคนมีอยู

โดยเสมอภาคเทาเทียมกันดวยเหตุที่เขาเปน

มนุษย เปนสิทธิที่ตั้งอยูบนความใสใจตอ

ธรรมชาติแหงการเปนมนุษยของเขา ในแงนี้

สิทธิมนุษยชนจึงเปนสิทธิที่เกิดมาเองโดย

ธรรมชาติในตัวมนุษย ในความหมายที่วา 

แหลงที่มาของสิทธินี้คือธรรมชาติของมนุษย 

(Human Nature) มิไดเกิดขึ้นเพราะการ

อนญุาตจากรฐั หรอืเปนผลจากการกระทำของ

คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ (จรัญ โฆษณานันท, 

๒๕๔๕ หนา ๕๗-๕๘ ) 
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เฟนเบิรค (Joel Feinberg) ใหนิยาม

สทิธมินษุยชนในแงเปนขอเรยีกรองทางศลีธรรม

อันมั่นคงสมบูรณ ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของ

ความตองการของมนุษยขั้นพื้นฐานทั้งหมด 

(All primary human needs) โดยถอืวาปจเจกชน 

ทุกคนลวนมีสิทธิมนุษยชน เพราะคนทุกคน

ตางก็มีความตองการเยี่ยงมนุษยเหมือนกัน 

(The same “human” needs) หาไมแลวก็คง

ไมสามารถมองเขาเหลานั้นวาเปนดังมนุษยได 

(จรัญ โฆษณานันท, อางแลว) 

แนวคิดสิทธิมนุษยชน มีการตอสูทาง

สากล และพัฒนาการรับรองเปนหลักการและ

กติการวมกันมาเปนลำดับ ซึ่งมีการนำเสนอ

โดยละเอียดในเลมที่ ๑ ของหนังสือชุดนี้แลว๓ 

ในบทนี้จึงขอนำเสนอบางประเด็นที่เกี่ยวของ

โดยตรงกับการวิเคราะหกรณีรองเรียนตาม

ขอบเขตที่ศึกษา 

๑) สิทธิในการกำหนดวิถีชีวิตของ

ตนเอง (Rights to self-determination) 

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง รับรองโดย

สมชัชาสหประชาชาต ิตามมตทิี ่๒๒๐๐A (xx๑) 

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๐๙ มีผลบังคับใชเมื่อ

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๑๙ ไดบัญญัติถึงสิทธิ

ในการกำหนดวิถีชีวิตตนเอง ดังนี้ 

 

๑. ประชาชนทั้ งหมดมีสิทธิ ในการ

กำหนดเจตจำนงของตนเอง โดยอาศัยสิทธิ

นั้น ประชาชนจะกำหนดสถานะทางการเมือง

ของตนอยางเสรี รวมทั้งดำเนินการอยางเสรี

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ของตน 

๒. เพื่อจุดมุงหมายของตน ประชาชน

ทั้งปวงอาจจัดการโภคทรัพย และทรัพยากร 

ธรรมชาติของตนไดอยางเสรี โดยไมกระทบ

ตอพันธกรณีใดๆ อันเกิดจากความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศซึ่งตั้งอยูบน 

พื้นฐานของหลักการแหงผลประโยชนซึ่งกัน

และกนั และกฎหมายระหวางประเทศ ประชาชน

จะไมถูกลิดรอนจากวิถีทางแหงการยังชีพของ

ตนไมวาในกรณีใดๆ   

๓. รัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้ รวมทั้งผูที่

รับผิดชอบในการบริหารดินแดนที่ ไม ได

ปกครองตนเอง และดินแดนในภาวะทรัสตีจะ

สงเสริมสิทธิในการกำหนดเจตจำนงของ

ตนเองใหบรรลุผลเปนจริง และตองเคารพสิทธิ

นั้น ตามบทบัญญัติแหงกฎบัตรสหประชาชาติ 

(ศราวุฒิ  ประทุมราช,๒๕๔๔ หนา ๕๑-๕๒ ) 

๒) สิทธิเกษตรกร 

ทรัพยากรที่ดิน เปนปจจัยพื้นฐานใน

การดำรงชีวิตของเกษตรกร รัฐมีภาระผูกพัน

ที่จะตองดูแลและดำเนินการใหมีการจัดระบบ

 ๓  สุนี ไชยรส, ศยามล ไกยูรวงศ,บรรณาธิการ. เสียงจากประชาชน การตอสูเพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีรองเรียน 
๒๕๔๕- ๒๕๕๐ และบทเรียนของคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา, สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ,๒๕๕๑. 
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การถือครองที่ดินอยางเปนธรรม ทั้งในแงการ

กระจายสิทธิและการรับรองสิทธิการถือครอง

ที่ดิน โดยตองใหเกษตรกรมีสวนรวมและมี

อำนาจในการตัดสินใจทุกกระบวนการในการ

ปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สัมพันธสงผล

กระทบและหรือจำเปนตอการดำรงชีวิต การ

ทำการผลติอยางสมดลุยัง่ยนื (ไพโรจน พลเพชร, 

๒๕๕๐ หนา ๔๔)  

เกษตรกร คือ ผูลงแรงทำการผลิต 

สรางความมัน่คงทางอาหารใหกบัสงัคม ดงันัน้ 

พวกเขาทั้งหลายจึงตองเปนผูมีอำนาจควบคุม

ปจจยัการผลติ เชน ทีด่นิ ตลอดจนถงึทรพัยากร

อื่นๆ ที่จำเปน การปลอยใหรัฐและทุนรวมกัน

ผูกขาดอำนาจในการจัดการปจจัยการผลิตจึง

เปนรากเหงาสำคัญในการทำลายสิทธิเสรีภาพ

และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของเกษตรกร 

การตอสูของเกษตรกรจึงมิไดหมาย

เพียงผลประโยชนเพื่อปากทองของตนเอง

เทานั้น แตมีนัยกวางขวางครอบคลุมถึงความ

มั่นคงทางอาหารของผูคนรวมสังคมดวย 

๓) สิทธิในการพัฒนา 

สิทธิในการพัฒนา หมายถึง สิทธิของ

ประชาชนในการมีส วนรวมกำหนดและ

แสวงหาทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และการเมือง รวมทั้งสิทธิ

ของประชาชนที่จะไดรับประโยชนจากการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

การเมอืง (ไพโรจน พลเพชร, เพิง่อาง หนา ๑๖) 

 

๔) สิทธิชุมชน 

“สิทธิชุมชน” หมายถึง “สิทธิรวม” 

เหนือทรัพยสินของชุมชน เชน สมาชิกของ

ชุมชนซึ่งทำหนาที่ดูแลรักษาปาเทานั้นจึงจะมี

สิทธิใชและไดประโยชนจากปา โดยนัยนี้สิทธิ

ชุมชนใหความสำคัญกับการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรเพื่อสวนรวมมากกวาประโยชนสวน

ตน ดังนั้นแมวาโดยทฤษฎีแลวสมาชิกทุกคน

จะมีสิทธิตามธรรมชาติในการใชทรัพยากร

สวนรวม และชุมชนก็สามารถออกกฎเกณฑ

โดยคำนึงถึง “ความเปนธรรมทางสังคม” เปน

สำคัญ แมวาสมาชิกทุกคนมีสิทธิในสังคมรวม

กัน แต “สิทธิการใช” ยังถูกกำหนดดวยความ

ยั่งยืนหรือ “ความเปนธรรมตอระบบนิเวศ” ซึ่ง

เปนหลักการสำคัญกำหนดใหสมาชิกใช

ประโยชนจากปาไดแตเฉพาะอาณาบริเวณ

จำกัด (เสนห  จามริก, ยศ สันตสมบัติ (บก.), 

๒๕๓๖ หนา ๑๖๕ ) 

“สิทธิชุมชน” จะมุงเนนถึงพันธะหนาที่ที่

รับผิดชอบรวมกันภายในชุมชนเองและ

ระหวางชุมชนที่เกี่ยวของ ในการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติแวดลอม โดยนัยนี้ “สิทธิ

ชุมชน” จึงเปนเสมือนหนึ่งเครื่องมือหรือกลไก

ของความสมดุลตอกระแสอำนาจและผล

ประโยชน และจึงเทากับเปนหลักประกันการ

จัดการทรัพยากรอยางยั่งยืนในที่สุด (เสนห  

จามรกิ, ววิฒัน คตธิรรมนติย (บก.) ๒๕๓๖ 

“สิทธิชุมชน” ในที่นี้ไมใชระบบกรรม

สิทธิ์ตามที่เราเขาใจกันตามกฎหมายตะวันตก 

แตเปนสิทธิในการใชประโยชน ซึ่งดำรงอยู
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ควบคูกับหนาที่ ในการดูแลรักษาและเปน 

กฎเกณฑพื้นฐานของการจัดการทรัพยากร

โดยชุมชนมาแตเดิม การรับรองสิทธิชุมชนจึง

เปนการสงเสริมและพัฒนารากเหงาของ

ประชาธิปไตยในระดับรากฐาน เปนการเปด

โอกาสและกระจายอำนาจการตัดสินใจให

ชุมชนทองถิ่นสามารถกำหนดวิถีชีวิต และ

ทางเลือกของตนเองและยังเปนมาตรการ

สำคัญนำไปสูการใชประโยชนและการอนุรักษ

ทรพัยากรธรรมชาตอิยางยัง่ยนื (ยศ สนัตสมบตั,ิ 

๒๕๓๖ หนา ๔๓) 

โดยสรุป สิทธิชุมชน คือวิถีปฏิบัติที่เปน

รูปธรรมโดยมีการสั่งสมสืบทอดมายาวนานใน

วิถีการผลิต ซึ่งสะทอนถึงจิตสำนึกเรื่องกรรม-

สิทธิ์สวนรวมในฐานทรัพยากร และระบบ

นิเวศเพื่อการผลิตของชุมชนทองถิ่น เพราะถา

ระบบนิเวศที่เหมาะสมกับการผลิตทางการ

เกษตรแบบยั่งยืนและสมดุลถูกทำลาย วิถีการ

ผลิต องคความรู พันธุกรรมตางๆ ที่สืบทอด

กันมาหลายชั่วคนก็จะถูกทำลายโดยปริยาย 

ความมั่นคงทางอาหาร  ตลอดถึงความสงบสุข

ของชุมชน ก็จะถูกทำลายลงไปดวย  สิทธิ

ชุมชนจึงมีสถานะเปนพื้นที่ทางการเมืองและ

เปนทั้งยุทธศาสตรยุทธวิธีในการตอบโตตอ

ระบบกรรมสทิธิแ์บบปจเจกบคุคลและกรรมสทิธิ์

ของรัฐที่ผูกขาดการจัดการทรัพยากร 

กลาวไดวาสิทธิชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมเปน

รากฐานสำคัญของการปกปองรักษาอธิปไตย

ในวิถีการผลิตและชีวิตทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนทองถิ่น 
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๕) สิทธิของประชาชนและชุมชน  

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ   

สิ่งแวดลอม 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งมีหลายมาตรา ที่

สำคัญคือ... 

มาตรา ๔๖ บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน

ทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟู

จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ หรือ

วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมี

สวนรวมในการจัดการ การบำรุงรักษา และ

การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ตามที่

กฎหมายบัญญัติ 

 

มาตรา ๕๖ สิทธิของบุคคลที่จะมีสวน

รวมกับรัฐและชุมชนในการบำรุงรักษา และ

การไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ และในการ

คุมครอง สงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอม 

เพื่อใหดำรงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่อง 

ในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอ 

สุขภาพอนามัยสวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิต

ของตน ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ตามที่

กฎหมายบัญญัติ 

การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจ

กอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพ 

สิ่งแวดลอม จะกระทำมิได เวนแตจะไดศึกษา

และประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 

รวมทั้งไดใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวย    

ผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและ    

ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาดานสิ่งแวดลอมให

ความเหน็ประกอบกอนมกีารดำเนนิการดงักลาว 

ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน

ทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ เพื่อใหปฏิบัติ

หนาที่ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายตามวรรค

หนึ่งและวรรคสองยอมไดรับความคุมครอง 

 

มาตรา ๕๘ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับ

ทราบขอมลูหรอืขาวสารสาธารณะในครอบครอง

ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ

ราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูล

นั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความ

ปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึง

ไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่

กฎหมายบัญญัติ 

 

มาตรา ๕๙ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับ

ขอมูล คำชี้แจง และเหตุผล จากหนวย

ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือการ

ดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมใดที่อาจมีผล

กระทบตอคณุภาพสิง่แวดลอม สขุภาพอนามยั 

คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียอื่นใดที่เกี่ยวกับ

ตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความ

คิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ตาม

กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ที่กฎหมายบัญญัติ 
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จากกรณีรองเรียนสิทธิในเรื่องการจัดการ

ที่ดินปา ๙๑ กรณี เปนกรณีเกี่ยวกับการจัดการสวน

ปาของรัฐและเอกชน ๑๐ กรณี โดยจำแนกเปน

กรณีรองเรียนองคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) 

๘ กรณี และสวนปาเอกชน ๒ กรณี 
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Ú.Ò ª√–¡«≈ ¿“æªí≠À“®“° Ò °√≥’√âÕß‡√’¬π 
 

ตารางที่ ๑ ประมวลขอมูลกรณีพิพาทระหวางองคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) กับประชาชน/

ชุมชน ๘ กรณี  

 
(Ò) °√≥’ «πªÉ“Àâ«¬πÈ”¢“«  
 

§”√âÕß∑’Ë ๒๗๕/๒๕๔๙  และ ๖๓๔/๒๕๔๙ 

æ◊Èπ∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿæ‘æ“∑ ปาสงวนชองศิลา-ชองขี้แรด สวนปาหวยน้ำขาว (โครงการที่ ๔) 

 หมู ๑ บานหวยน้ำขาว ต.หวยน้ำขาว อ.คลองทอม จ.กระบี่ 

 

สภาพปญหาและลักษณะความเดือดรอน 

สรุปขอเสนอในการแกไขปญหา

ของชุมชนและบุคคล 

ที่ถูก อ.อ.ป ละเมิดสิทธิ 

ประชาชน ต.หวยน้ำขาว อ.คลองทอม จ.กระบี่ ไดรับ

ความเดือดรอนจากองคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) ไถโคน

ลมและเผาปาธรรมชาติในพื้นที่อยางตอเนื่องตั้งแตป ๒๕๔๒-

๒๕๔๗ โดยงานสวนปา ที่ ๒ (พรุดินนา) ไดเขามาไถเผาปา

พื้นที่ธรรมชาติ รวม ๔ ครั้ง ครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. 

๒๕๔๗ เพื่อดำเนินการปลูกสรางสวนปาใหม โดยอางวาไมที่

บริษัททำไมปลูกไวมีอัตราการรอดตายต่ำ ทำใหชุมชนสูญเสีย

ปาตนน้ำและปาที่ชุมชนพึ่งพาอาศัยใชประโยชนรวมกัน กลุม

อนุรักษฯ หวยน้ำขาวและชุมชน จึงเรียกรองใหยุติการทำลายปา

ธรรมชาติและการปลูกสรางสวนปาไมเศรษฐกิจ สวนยางพารา 

 

พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการไถทำลายปาธรรมชาติใน

กรณีนี้คือ ต.หวยน้ำขาว ต.คลองพน ต.คลองทอมเหนือ 

ต.คลองทอมใต อ.คลองทอม จ.กระบี่ 

๑. ให อ.อ.ป. หยุดการทำลายปา 

๒. ใหมอบพื้นที่ปาทั้งที่ถูกทำลายและ

ยั งสมบู รณอยู ใหกับชุมชนและ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ

เขาไปฟนฟูดูแลอนุรักษใหเกิด

ประโยชนตอสังคม – ชุมชน อยาง

ยั่งยืน 

๓. ขอใหยกเลิกการดำเนินคดีกับชาว

บาน 
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(Ú) °√≥’ «πªÉ“§Õπ “√  
§”√âÕß∑’Ë ๖๓๕/๒๕๔๗ 

æ◊Èπ∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿæ‘æ“∑ สวนปาคอนสาร (โครงการที่ ๓) 

 ต.ทุงพระ ต.ทุงนางเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 
 

สภาพปญหาและลักษณะความเดือดรอน 
สรุปขอเสนอในการแกไขปญหาของชุมชน 

และบุคคล ที่ถูก อ.อ.ป. ละเมิดสิทธิ 

กลุมผูเดือดรอนในกรณีนี้ ไดเขาครอบครอง

ทำประโยชนทางการเกษตรในที่ดินบริเวณพิพาท

ตั้งแต พ.ศ.๒๔๙๖ ตอมา พ.ศ.๒๕๑๖ รัฐบาลจึงได

ประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ ปาภูซำผักหนาม 

สวนการปลูกสรางสวนปาคอนสาร เริ่มดำเนินการ

เมื่อ ป พ.ศ.๒๕๒๑ เปนตนมา ตามเงื่อนไขการ

สัมปทานทำไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาภูซำ

ผักหนาม – ปาเหลาไฮ การปลูกสรางสวนปา

ดำเนินการตามระบบโครงการหมูบานปาไม เนื้อที่

ทั้งสิ้น ๔,๔๐๑ ไร อยางไรก็ตามการปลูกสรางสวน

ปาไมไดดำเนินการในพื้นที่เปาหมายดังกลาว แต

ไดเขามาปลูกในพื้นที่ดินทำกิน และที่อยูอาศัยของ

ประชาชนทำใหเกิดการทับซอนกับที่ดินที่ประชาชน 

ต.ทุงพระ ต.ทุงนางเลา อ.คอนสาร ไดครอบครอง

ทำการเกษตรมาแตเดิม 

๑. ดำเนินการยกเลิกสวนปาคอนสาร จ.ชัยภูมิ 

ตามมติที่ประชุมคณะทำงานตรวจสอบขอเท็จ

จริงครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ วันที่ ๗ กรกฎาคม 

๒๕๔๘ โดยใหนำเรื่องเสนอผูวาราชการจังหวัด

ชัยภูมิ เพื่อพิจารณาตามมติของคณะทำงาน

และเสนอตอประธานคณะกรรมการองคการ

อุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) เพื่อพิจารณา 

ยกเลิกสวนปาคอนสาร ตอไป 

๒. จากนั้นใหเรงดำเนินการออกเอกสารสิทธิแก

ประชาชนผูเดือดรอน ตามที่คณะทำงานไดตรวจ

สอบจำนวนทั้งสิ้น ๒๗๗ ราย 

๓. ในพื้นที่ปาสมบูรณ ที่ไมมีการถือครองทำ   

ประโยชนมากอน ใหสิทธิชุมชนและทองถิ่นใน

การจัดการทรัพยากรปาไมในรูปแบบปาชุมชน 

๔. ระหวางการแกไขปญหา กลุมผูรองเรียนขอ

เขาไปทำการเกษตรกอน ทั้งนี้ทางผูที่มีความ

ประสงคจะเขาไปทำการเกษตรไดทำโครงการ 

เกษตรกรรมยั่งยืนประกอบการขอเขาพื้นที่

เรียบรอยแลว 
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(Û) °√≥’ «πªÉ“À≈—ß «π    
§”√âÕß∑’Ë ๒๐๖/๒๕๔๘ 

æ◊Èπ∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿæ‘æ“∑ สวนปาหลังสวน (โครงการที่  ๒) 

 หมู ๘ ต.หาดยาย และหมู ๖, ๑๒, ๑๓ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 
 

สภาพปญหาและลักษณะความเดือดรอน 

สรุปขอเสนอในการแกไขปญหา

ของชุมชนและบุคคล 

ที่ถูก อ.อ.ป. ละเมิดสิทธิ 

ป ๒๕๔๗ อ.อ.ป. ใชรถเบ็คโฮเขาบุกเบิกพื้นที่ ตอมาเมื่อ

ปลายเดือนกุมภาพันธ ถึงตนเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ที่ผาน

มา สนง.อนุรักษและพัฒนาสวนปา อ.หลังสวน จ.ชุมพร ไดแผว

ถางและเผาปาตนน้ำหลังสวน บริเวณบานหวยทรายขาว หมูที่ ๘ 

ต.หาดยาย ประมาณ ๗๐๐ ไร ซึ่งเปนปาธรรมชาติที่ยังอุดม

สมบูรณและประชาชนชวยกันดูแลรักษา เปนปาตนน้ำของแมน้ำ

หลังสวน โดยทางสวนปา หรือองคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) 

อางวาไดรับมอบพื้นที่จากกรมปาไม ๖,๓๐๐ ไรเศษ โครงการ

เริ่มตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๐ 

 

การสงมอบพื้นที่ปาที่ผานการสัมปทานทำไม ให อ.อ.ป. 

ปลูกสรางสวนปา – ยางพารา ในกรณีนี้ นอกจากไดกอใหเกิดการ

ทำลายปาตนน้ำลำธารของชุมชนแลว สวนปาหลังสวนยังไดใช

สารเคมีในการเกษตรจำนวนมากจนสงผลกระทบตอแหลงน้ำ - 

สัตวน้ำที่ชุมชนไดอุปโภค-บริโภค นอกจากนี้พื้นที่สวนปา

หลังสวนยังทับซอนบนพื้นที่ทำกินทางการเกษตรของประชาชน

โดยเฉพาะในพื้นที่ ต.วังตะกอ อ.หลังสวนมากกวา ๒,๐๐๐ ไร 

และทางสวนปาฯ ไดฟองรองใหดำเนินคดีกับชาวบาน ๔ ราย 

๑. ให อ.อ.ป. หยุดการทำลายปา

ตนน้ำลำธาร 

๒. ในพื้นที่ที่ปาถูกทำลาย โดย อ.อ.ป. 

ไปแลว ใหมีการปลูกทดแทน 

เพื่อฟนฟูระบบนิเวศใหกลับคืน 

สูสภาพธรรมชาติ 

๓. ใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวม

ในการจัดการปา 

๔. ใ ห เ พิ ก ถ อ น พื้ น ที่ ส ว น ป า ที่

ประกาศทับซอนที่ดินทำกินของ

ประชาชน และปฏริปูทีด่นิเหลานัน้ 

ใหเกษตรกร 

๕. ใหตรวจสอบวา อ.อ.ป. ทำเกินพื้นที่

ที่ไดรับมอบหมายหรือไม 

๖. ใหยุติการใชสารเคมีทางการ

เกษตร 

๗. ใหชวยปองกันไฟปา 

๘. ใหตรวจสอบวา อ.อ.ป. บุกรุก 

ทีส่าธารณประโยชน จำนวน ๒๒ ไร

หรือไม 
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‡ ’¬ß®“°ª√–™“™π 
 
°“√µàÕ Ÿâ‡æ◊ËÕ ‘∑∏‘„π∑’Ë¥‘π °√≥’√âÕß‡√’¬π ÚıÙı-Úıı 
ç°“√®—¥°“√ «πªÉ“¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™πé 

(Ù) °√≥’ «πªÉ“§≈Õß∑àÕ¡   
§”√âÕß∑’Ë ๒๒๕/๒๕๔๘ (นางเนียน ถิ่นปกาสัย) 

æ◊Èπ∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿæ‘æ“∑ สวนปาคลองทอม (โครงการ ที่ ๑,๒) 

 หมู ๓ ต.เพหลา อ.คลองทอม  จ.กระบี่ 

สภาพปญหาและลักษณะความเดือดรอน 

สรุปขอเสนอในการแกไขปญหา

ของชุมชนและบุคคล 

ที่ถูก อ.อ.ป. ละเมิดสิทธิ 

นางเนียน ถิ่นปกาสัย ไดเขาครอบครองทำกินปลูกสราง

ที่พักอาศัย ในบริเวณที่ดินพิพาทมาตั้งแต พ.ศ.๒๕๐๒ ตอมาเมื่อ 

พ.ศ.๒๕๑๗ ทางสวนปาไดเขามาแผวถางทำลายตนไมที่ผูรองได

ปลูกไว เจาหนาที่ทางอำเภอจึงไดสงใบ ภ.บ.ท. ๖ ให นางเนียน

ไดถือไวเปนหลักฐาน แตหัวหนาสวนปาไดมาเอาไป แลวไมคืน 

โดยอางวาสูญหายไปแลว ตอมาไดใหนายอั้น ถิ่นปกาสัย สามี

ของนางเนียน ซึ่งไมรูหนังสือเซ็นตมอบสิทธิในที่ดินใหหัวหนา

สวนปา ซึ่งมีการเอารถมาไถดินทำลายตนยางพาราที่ปลูกไวใน

ที่ดินพิพาท ทำใหไดรับความเสียหายอยางมาก 

ตอมาหัวหนาสวนปาไดฟองรองดำเนินคดีกับนางเนียน 

ถิ่นปกาสัย ในขอหาบุกรุกสวนปาทั้งที่นางเนียนอยูอาศัยในที่ดิน

แปลงนี้มากอนสวนปาเปดทำการมาเปนเวลาหลายป ซึ่งศาล 

พิพากษาใหนางเนียนแพคดี ทำใหตองออกจากที่ดินดังกลาว 

เปนผลใหไมมีที่อยูอาศัย ไมมีที่ดินทำกิน ไดรับความเดือดรอน

อยางมาก 

ขอที่ดินทำกินและที่พักอาศัย

คืนดังเดิม (อยาทำลายสวนยางพารา

ของคนจนเพื่อยึดที่ดินไปปลูกสวน

ยางพาราของ  อ.อ.ป.) 
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(ı) °√≥’ «πªÉ“‰™¬“     
§”√âÕß∑’Ë ๔๔๒/๒๕๔๘ 

æ◊Èπ∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿæ‘æ“∑ สวนปาไชยา (โครงการที่ ๔)  

 หมู ๔ ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี 
 

สภาพปญหาและลักษณะความเดือดรอน 

สรุปขอเสนอในการแกไขปญหา

ของชุมชนและบุคคล 

ที่ถูก อ.อ.ป. ละเมิดสิทธิ 

ประชาชนผูเดือดรอนกลุมนี้ไดเขาครอบครองที่ดินบริเวณ

ที่เกิดเหตุพิพาทเมื่อป พ.ศ.๒๕๓๐ โดยซื้อตอมาจากเกษตรกรที่

ทำกินมาแตเดิม ในสมัยนั้นพื้นที่ดังกลาวและพื้นที่โดยรอบขาง

เคียงมีสภาพเปนสวนยางพาราและบานเรือน แตไมมีใครมี

เอกสารสิทธิ มีเพียงแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุง

ทองที่ (ภ.บ.ท.๕) ตอมา พ.ศ.๒๕๓๓ กรมปาไมไดสงมอบสวนปา 

ที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานที่พนอายุการบำรุงรักษา (๖ ป ขึ้น

ไป) ของบริษัท สุราษฎรธานีทำไม จำกัด ในพื้นที่ ต.สมอทอง 

อ.ทาชนะ และต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี มีพื้นที่ตาม

ทะเบียนกรมปาไม ๓๗,๒๙๘ ไร ใหกับองคการอุตสาหกรรมปาไม 

เขาดำเนินการดูแล และปลูกปาในพื้นที่สงมอบแทนบริษัท 

สุราษฎรธานีทำไม จำกัด 

การสงมอบพื้นที่ดังกลาวในครั้งนั้น มิไดมีการออกสำรวจ

พื้นที่จริง กรมปาไมและองคการอุตสาหกรรมปาไม จึงไมทราบ

สภาพขอเท็จจริงวา พื้นที่ดังกลาวมีประชาชนเขาบุกเบิกทำกินตอ

เนื่องมาตั้งแตกอนป พ.ศ.๒๕๓๐ 

๑. ใหสวนปาฯ คืนพื้นที่ทั้งหมดที่ยึด

ไปจากประชาชน (เฉพาะสวน

ปาลมของประชาชน อ.อ.ป. ยึดไป

ครอบครองเก็บเกี่ยวผลประโยชน 

๖๐๐ กวาไร) แตพื้นที่ทับซอน

ทั้งหมด ๑๗,๒๘๘ ไร 

๒. ใหสวนปาชดใชคาเสียหายจาก

การทำลายทรัพยสินของประชาชน 

ในพื้นที่พิพาทในทุกกรณี 

๓. ใหมีการตั้งคณะกรรมการสอบ 

สวนพฤติกรรมเจาหนาที่สวนปา 

และตำรวจตระเวนชายแดน ที่เขา

มาทำลายทรัพยสินประชาชน 
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‡ ’¬ß®“°ª√–™“™π 
 
°“√µàÕ Ÿâ‡æ◊ËÕ ‘∑∏‘„π∑’Ë¥‘π °√≥’√âÕß‡√’¬π ÚıÙı-Úıı 
ç°“√®—¥°“√ «πªÉ“¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™πé 

(ˆ) °√≥’ «πªÉ“§≈Õß∑àÕ¡     
§”√âÕß∑’Ë ๑๘๖/๒๕๔๙ (นายสอง ไชยสวัสดิ์ และพวก) 

æ◊Èπ∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿæ‘æ“∑ สวนปาคลองทอม (โครงการที่ ๑,๒) 

 หมู ๖,๘ ต.เพหลา อ.คลองทอม  จ.กระบี่ 
 

สภาพปญหาและลักษณะความเดือดรอน 

สรุปขอเสนอในการแกไขปญหา

ของชุมชนและบุคคล 

ที่ถูก อ.อ.ป. ละเมิดสิทธิ 

กลุมผูเดือดรอนไดเขาจับจองที่ดินทำกินที่รกรางวางเปลา

ของรัฐและเขาทำประโยชนอยางเปดเผยมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๐๖ 

ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เรียกวาทุงสีกัก และตอมาไดประกาศเปนเขต

สวนปาคลองทอมและนิคมสหกรณคลองทอมทับซอนกัน                                      

ตอมาป พ.ศ.๒๕๒๓ นายพีรพงศ เรืองรัตน หัวหนาสวนปา 

คลองทอมไดแผวถางปาสงวนแหงชาติจนกระทั่งลวงล้ำเขาไปถึง

บริเวณที่ผูเดือดรอนจับจองทำกินอยู โดยแจงดวยวาจากับกลุมผู

ที่ครอบครองที่ดินอยูกอนวาตองการนำพื้นที่ไปปลูกสรางสวนปา 

กลุมผูเดือดรอนเขาใจวาสวนปาเปนสมบัติของชาติจึงมิไดคัดคาน 

ตอมาป พ.ศ.๒๕๔๓ นายทุนไดบุกรุกทำลายสวนปาเพื่อ

ยึดครองที่ดินปลูกสรางสวนปาลมน้ำมันเนื้อที่ประมาณ ๑,๕๐๐  

ไร  ฝายกลุมผูเดือดรอนที่เคยทำกินในพื้นที่นี้ และยายออกไป

เมือ่ป พ.ศ.๒๕๒๓ หลงัจากทีอ่งคการอตุสาหกรรม ปาไม (อ.อ.ป.) 

ไดยึดพื้นที่ปลูกสรางสวนปา เมื่อเห็นวาไดมีการเปลี่ยนแปลงจาก

สวนปาเปนสวนปาลมของนายทุน จึงรวมตัวกันเรียกรองที่ดินคืน

จาก อ.อ.ป. 

 ตองการที่ดินทำกินเดิม ที่สวนปา

ยึดไปใหนายทุนปลูกปาลมกลับ

คืนมา 
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(˜) °√≥’ «πªÉ“°–‡ªÕ√å     
§”√âÕß∑’Ë ๔๑๔/๒๕๔๙ 

æ◊Èπ∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿæ‘æ“∑ สวนปากะเปอร  (โครงการที่ ๔)  

 บานชีมี หมู ๘  ต.กะเปอร อ.กะเปอร  จ.ระนอง 
 

สภาพปญหาและลักษณะความเดือดรอน 

สรุปขอเสนอในการแกไขปญหา

ของชุมชนและบุคคล 

ที่ถูก อ.อ.ป. ละเมิดสิทธิ 

ชุมชนบานชีมีเปนชุมชนเกาแกบรรพบุรุษอพยพมาจาก 

อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และแถบ จ.พังงา ในชวงพมารบกับไทยที่เมือง

ถลาง ตอมาป พ.ศ.๒๔๙๘ ชาวบานแถบนี้เริ่มเขาทำกินในเขตปา  

ป พ.ศ.๒๕๐๖ บริษัทระนองทำไม จำกัดไดรับสัมปทาน

ทำไม  

ป พ.ศ.๒๕๒๑ องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) เขา

มาปลูกปาทดแทนหลังสัมปทาน 

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ (อ.อ.ป.) เริ่มทำการไถ ดันโคนลม 

พืชผล เชน ขนุน สะตอ ไผตง ที่ชาวบานไดปลูกไว พรอมนำ

กำลังเจาหนาที่ปาไม มาขับไลชาวบานโดยอางวาตองการพื้นที่

ปลูกสรางสวนปา ปลูกยางพารา 

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ เจาหนาที่ชุดเดิมเขามาดำเนิน

การเชนเดิมอีก บอกวาตองการที่ดินเพิ่มอีก ๒๐๐ ไร เพื่อปลูก

ยางพารา ใครขัดขืนจะแจงความดำเนินคดีขอหาบุกรุกปา โดยสรุป 

คือ กรมปาไม สงมอบพื้นที่ ให อ.อ.ป. โดยมิไดตรวจสอบขอเท็จจริง 

วามีประชาชนทำมาหากินอยูในพื้นที่หรือไม จึงเกิดขอขัดแยงขึ้น 

๑. ใหสวนปาฯ ยุติการไถทำลายพืช

ผลอาสินที่ประชาชนปลูกสรางไว 

และยุติการขับไลประชาชน ออก

จากที่ดินทำกินเดิม 

๒. กรณีพื้นที่ทำกินที่สวนปาฯ ยึดไป

จากประชาชน ใหคืนกลับใหเจาของ 

เดิมหรือทายาท 
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(¯) °√≥’ «πªÉ“§≈Õß∑àÕ¡ (°√≥’π“¬¡“π‘®)     
§”√âÕß∑’Ë ๓๕/๒๕๔๙ 

æ◊Èπ∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿæ‘æ“∑ ตำบลโคกยาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  
 

สภาพปญหาและลักษณะความเดือดรอน 

สรุปขอเสนอในการแกไขปญหา

ของชุมชนและบุคคล 

ที่ถูก อ.อ.ป. ละเมิดสิทธิ 

เมื่อป พ.ศ.๒๕๐๔ ทางอำเภอเมืองกระบี่ไดประกาศใหผู

ที่ไมมีที่ดินทำกินซึ่งมีภูมิลำเนาในเขตตำบลโคกยาง อำเภอเมือง 

จังหวัดกระบี่ ใหจับจองที่ดินในเขตพื้นที่ หมูที่ ๓ ตำบลโคกยาง 

(ซึ่งมีฐานะเปน “ปา” ตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ หรือ

ที่สาธารณประโยชน) ชาวบานหลายครอบครัวทำการจับจอง 

และทำการปลูกสรางที่อยูอาศัยเต็มพื้นที่ ซึ่งรวมทั้งบิดาและ

มารดาของผูรองดวย ตอมาทางอำเภอไดออกใบจอง ส.ค. ๑ 

น.ส. ๒ ใหแกผูรองขอและป ๒๕๒๑ ไดประกาศใหผูที่มีเอกสาร

ดังกลาวไปยื่นขอเปลี่ยนเปน น.ส.  ๓ 

ตอมา อ.อ.ป. ไดเขามาตั้งสำนักงานสวนปา บริเวณตำบล

เพหลา อำเภอคลองทอม และขยายพื้นที่ครอบคลุมตำบลโคกยาง 

โดยไดเขายึดที่ดินที่เปนของชาวบานจำนวน ๖ แปลง ซึ่งรวมทั้ง

ที่ดินของบิดาผูรองดวย นอกจากนี้สวนปาคลองทอมยังไดเขา

ทำลายตนไมและผลอาสินตางๆ ที่ชาวบานปลูกไวดวย 

เมื่อป ๒๕๒๙ นายเอก เหนือคลอง ไดไปติดตอกับ 

หัวหนางานสวนปาคลองทอม เพื่อเรียกคาชดเชยที่ถูกงานสวนปา 

ปลูกตนยางพาราเต็มพื้นที่แลว งานสวนปาตกลงจายคาชดเชย

เปนเงิน ๑๕,๐๐๐. – บาท 

ขอความเปนธรรมและขอใหคืน

สิทธิในที่ดินทำกินใหแกผูรอง 
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ตารางที่ ๒  ประมวลสภาพปญหาขอพิพาทระหวางบริษัทเอกชนกับประชาชน/ชุมชน  และขอเสนอใน

การแกไขปญหา ๒ กรณี  
§”√âÕß∑’Ë ๔๕๙/๒๕๔๖ 

æ◊Èπ∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿæ‘æ“∑ ปาสงวนแหงชาติดงใหญ 

  ต.โนนดินแดง ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย 
 

สภาพปญหาและลักษณะความเดือดรอน 
สรุปขอเสนอในการแกไขปญหาของชุมชน 

และบุคคล ที่ถูก อ.อ.ป. ละเมิดสิทธิ 

การปลูกยูคาลิปตัสของบริษัทนางรอง  

อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทวนเกษตรไทย 

จำกัด กอใหเกิดผลกระทบ ดังนี้ 

๑. ผลกระทบตอแหลงน้ำ คือ มีการทำลาย ถม

ลำหวย 

๒. ผลกระทบตอสัตวปาในดานแหลงอาหาร เสน

ทางหาอาหารถูกตัดขาด จากการขุดคูลึก 

ประมาณ ๓ เมตร 

๓. มีการใชสารเคมีในการเกษตร สงผลกระทบตอ

แหลงน้ำธรรมชาติที่ชุมชน สัตวเลี้ยงใชอุปโภค

บริโภค 

๔. บริษัททำเกินพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตเชาจากกรม

ปาไม  จำนวน ๑,๑๘๖.๓ ไร 

๕. นายทุน นักการเมืองทองถิ่น ซื้อที่ดินบางสวน

ในพื้นที่สวนปา 

๖. มีการขายพื้นที่ในสวนปาใหกับชาวบาน  ทั้งที่

เชามาจากกรมปาไม 

๗. ในพื้นที่ทั้ง ๒ ตำบล ประชาชนที่ไมมีที่ดินทำ

กิน จำนวน ๑,๘๐๗  ราย ในขณะที่ ๒ บริษัทฯ

ขางตน มีพื้นที่ทำประโยชนรวม ๗,๙๑๘ ไร 

 

 

หมายเหตุ มีการใหเชาทำสวนปา ๑๓ แปลง แต

สัญญาหมดอายุ ๒ แปลง ชาวบานจึงรองเรียน

เฉพาะสองแปลงนี้กอน และเสนอไมใหตออายุ 

ทุกแปลง 

๑. ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกการขออนุญาต

ใชประโยชนภายในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ

ดงใหญ อำเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย 

๒. ดำเนินการยายผูที่บุกเขายึดพื้นที่ปลูกสราง

สวนปาที่หมดอายุการอนุญาตออกจากพื้นที่ 

๓. ดำเนินการกับบริษัทปลูกสรางสวนปาที่บุกรุก

ทำประโยชนในพื้นที่เกินการอนุญาตอยางเด็ด

ขาด 

๔. กำหนดมาตรการแนวทางในการปรับปรุงฟนฟู

สภาพพื้นที่  และผูรับผิดชอบ 

๕. กำหนดมาตรการแนวทางระยะเวลาในการนำ

ไมออกจากพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาต 

๖. กำหนดมาตรการแนวทางในการจัดการพื้นที่ที่

หมดอายุการอนุญาตโดยใหชาวบานเขารวมทุก

ขั้นตอน 

๗. ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ที่มีการอนุญาตใช

ประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติดงใหญ 

อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมยทั้งหมด 

๘. ใหมีการตั้งคณะทำงานขึ้นตรวจสอบพื้นที่ตาม

ขอ ๖ โดยมี ชาวบาน ฝายรัฐ องคกรอิสระ 

(คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ) องคกร

พัฒนาเอกชน 
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§”√âÕß∑’Ë ๒๘๕/๒๕๔๘ 

æ◊Èπ∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿæ‘æ“∑ ปาสงวนแหงชาติ ปาโคกสูง 

  บานไทยสามัคคี  อ.ตาพระยา จ.สระแกว 
 

สภาพปญหาและลักษณะความเดือดรอน 
สรุปขอเสนอในการแกไขปญหา

ของชุมชนและบุคคล 
ที่ถูก อ.อ.ป. ละเมิดสิทธิ 

กลุมผูรองไดเขาครอบครองทำประโยชนในที่ดินแปลง

พิพาท ตั้งแต พ.ศ.๒๕๑๖ 

ตอมา ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๒ กลุมบุคคลผูรักษาผล

ประโยชนใหกบับรษิทัสวนกติต ิ ไดเขามาอางวาทีด่นิทีก่ลุมผูรอง

ครอบครองทำประโยชนอยูนั้นเปนของพวกตน และไดนำคนงาน

เขามาแผวถาง เตรียมปลูกยูคาลิปตัสใหแกบริษัทสวนกิตติ กลุม 

ผูเดอืดรอนจงึไดเขาคดัคาน จนเรือ่งถงึเจาหนาทีจ่งัหวดัสระแกว 

ปจจุบันที่ดินทั้งหมดของกลุมผูรองมีการปลูกยูคาลิปตัส

ในพื้นที่สวนปาของบริษัทสวนกิตติ 

๑. ใหรื้อถอนตนยูคาลิปตัสที่ปลูก

ทับที่ทำกินออกใหหมด 

๒. ใหนำพื้นที่ดังกลาว ที่พวกตน

ครอบครองทำประโยชนมาตั้งแต 

พ.ศ.๒๕๑๖ กอนการเขามาของ

บริษัทสวนกิตติ มาดำเนินการ

ปฏิรูปที่ดิน 

 

 

Ú.Ú  °“√«‘‡§√“–Àå§«“¡¢—¥·¬âß√–À«à“ß Õ.Õ.ª. °—∫™ÿ¡™π 
จากขอมูลผูรองเรียน ประกอบขอมูลของ อ.อ.ป. สามารถจัดเปนตารางแสดงถึงความขัดแยงที่

เกิดขึ้นจากการที่ อ.อ.ป. ไดรับมอบพื้นที่ทำสวนปา ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๓ เปรยีบเทยีบปทีช่มุชนเขามาตัง้ถิน่ฐานทำกนิ กบัปที ่อ.อ.ป. ไดรบัมอบพืน้ทีจ่ากกรมปาไม 
 

ลำดับที่ กรณีรองเรียน 
ปที่ชุมชนเขามาตั้ง

ถิ่นฐาน (พ.ศ.) 
ปที่ อ.อ.ป. ไดรับมอบ 
พื้นที่จากกรมปาไม 

๑. สวนปาหวยน้ำขาว จ.กระบี่ ๒๕๐๔ ๒๕๓๓ 

๒. สวนปาคอนสาร  จ.ชัยภูมิ ๒๔๙๖ ๒๕๒๑ 

๓. สวนปาหลังสวน  จ.ชุมพร สมัยรัชกาลที่ ๕ ๒๕๒๐ 

๔. 
สวนปาคลองทอม  จ.กระบี่ 
( กรณีนางเนียน ) 

๒๕๐๒ ๒๕๑๗ 

๕. สวนปาไชยา  จ.สุราษฎรธานี ประมาณ  ป ๒๕๒๘ ๒๕๓๓ 

๖. 
สวนปาคลองทอม จ.กระบี่                
(กรณีนายสอง) 

๒๕๐๖ ๒๕๒๓ 

๗. 
สวนปาคลองทอม 
(กรณีนายมานิจ) 

๒๕๐๕ ๒๕๒๙ 

๘. สวนปากะเปอร จ.ระนอง ๒๔๙๘ ๒๕๒๑ 
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ตารางที่ ๔  เปรียบเทียบจำนวนพื้นที่ที่ อ.อ.ป. ไดรับมอบจากกรมปาไมกับจำนวนพื้นที่ที่เกิดกรณีพิพาท

กับประชาชนและแสดงจำนวนประชาชนที่ไดรับผลกระทบ 
 

ลำดับที่ กรณีรองเรียน 

จำนวนพื้นที่

ไดรับมอบ

จากกรม 

ปาไม (ไร) 

จำนวนพื้นที่

เกิดกรณี

พิพาท (ไร) 

ประชาชนที่ไดรับผล

กระทบ 

จำนวน

ครอบครัว 

จำนวน 

ประชาชน 

(คน) 

๑. สวนปาหวยน้ำขาว จ.กระบี่ ๘,๔๔๓ ๑,๑๓๓ ๒๐๐ ๘๖๔ 

๒. สวนปาคอนสาร  จ.ชัยภูมิ ๔,๔๐๑ ๔,๔๐๑ ๒๗๗ ประมาณ 

๑,๓๘๕ 

๓. สวนปาหลังสวน  จ.ชุมพร ๖,๓๐๐ ๒,๗๐๐ ๔๐๐ ประมาณ  

๒,๐๐๐ 

๔. สวนปาคลองทอม  จ.กระบี่  

(กรณีนางเนียน) 

๑๓,๕๕๒ ๖ ๑  

๕. สวนปาไชยา จ.สุราษฎรธานี ๑๙,๒๑๘ ๑๗,๒๘๘ ๔๖๒ ประมาณ        

๒,๓๑๐ 

๖. สวนปาคลองทอม จ.กระบี่   

(กรณีนายสอง) 

๑๓,๕๕๒ ๑๓๕ ๔  

๗. สวนปากะเปอร  จ.ระนอง ๗,๐๐๐ ๔๐๐ ๙๓ ๓๙๙ 

๘. สวนปาคลองทอม จ.กระบี่  

(กรณีนายมานิจ) 

๑๓,๕๕๒ ๔๑ ๑ 

(เฉพาะผูรอง) 

 

รวม ๕๘,๙๑๔ ๒๖,๐๖๓ ๑,๔๓๗ ๖,๙๖๑ 
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จากการศึกษาขอรองเรียนและประมวลขอมูลที่นาสนใจของแตละกรณี โดยนำเสนอ

ในรูปแบบตารางทั้ง ๘ กรณี ขางตนพบวา   

๑. พื้นที่ปาที่กรมปาไมมอบใหองคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) ดูแลและใช

ประโยชนลวนเคยผานการอนุญาตใหมีการสัมปทานทำไมมากอนทั้งสิ้น 

โดยใน ป พ.ศ.๒๕๓๓ อ.อ.ป. ไดรับโอนพื้นที่สวนปาที่ดำเนินการโดยบริษัททำไม

อื่นๆ ที่รัฐยกเลิกสัมปทาน จนถึงปจจุบันสวนปาในความดูแลของ อ.อ.ป. มีเนื้อที่ทั้งหมด 

๘๒๖,๒๗๘ ไร ซึ่งเปนพื้นที่ปลูกปาทดแทนฟนฟูระบบนิเวศตามเงื่อนไขการใหสัมปทาน 

(โครงการที่ ๒ – ๕) รอยละ ๗๕ หรือ  ๖๑๗,๐๔๔  ไร 

ตอมา มติ ครม. วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ และวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๖ ให อ.อ.ป. รับ

มอบพื้นที่สวนปาที่ปลูกโดยงบประมาณกรมปาไมมาดูแลรักษาและใชประโยชน และมติ ครม. 

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ เห็นชอบให อ.อ.ป. รับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับไมเศรษฐกิจ 

๒. ทุกกรณีที่รองเรียนมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) ปรากฏ

ชัดเจนวา ชุมชนเขาไปตั้งถิ่นฐานทำมาหากินทางการเกษตรในพื้นที่พิพาทกอนที่กรมปาไมจะ

ประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ และกอนที่กรมปาไมจะสงมอบพื้นที่ให อ.อ.ป. ดูแลใชประโยชน 

ในจำนวนกรณีพิพาท ๘ กรณีมีถึง ๓ กรณี คือ สวนปาหวยน้ำขาว สวนปาคอนสาร สวนปา

หลังสวน ที่ชุมชนไดเขามาครอบครองทำประโยชนในบริเวณดังกลาว กอนที่จะมีการตรา 

พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ 

๓. ในกรณีสวนปาหวยน้ำขาว จังหวัดกระบี่ สวนปาหลังสวน จังหวัดชุมพร มีกรณี 

ขดัแยงที ่อ.อ.ป. ไถพืน้ทีบ่างสวนทีเ่ปนปาทีอ่ดุมสมบรูณ ปาทีก่ำลงัฟนตวั ซึง่เปนปาตนนำ้ลำธาร 

และปาชุมชน ประชาชนที่รวมกลุมคัดคานการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ตางไดแสดงออกถึง

เจตนารมณอันแนวแนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อประโยชนของ

ชุมชนและสังคมในวงกวาง โดยไมหวั่นเกรงตออิทธิพลใดๆ ทั้งเปนการแสดงออกอยางชัดเจน

ถึงความแตกตางดานแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นั่นคือ รัฐและ อ.อ.ป. มองเห็น

ทรัพยากรธรรมชาติเปนสินคา เปนปจจัยการผลิต เพื่อแสวงหากำไรสูงสุด เพื่อการเจริญเติบโต

ของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมอยางไมมีที่สิ้นสุด ในขณะที่ชุมชนมิไดคำนึงถึงฐานทรัพยากร 

ธรรมชาติแตเพียงในฐานะปจจัยการผลิตเทานั้น แตใหคุณคาในเชิงระบบนิเวศที่สมดุล ยั่งยืน 

เพื่อใหชุมชนสามารถดำรงอยูไดในระยะยาว 

ความแตกตางดังกลาวนาจะเกิดขึ้นเนื่องจากชุมชนเกษตรกรรมไมอาจโยกยายฐาน

การผลิตของตนไดโดยงาย หากสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการผลิตถูกทำลาย โดยเฉพาะใน

สถานการณปจจุบันไมมีที่ดินรกรางวางเปลาใหอพยพไปจับจองอีกตอไป 

๔. ทุกกรณี (ยกเวนกรณีหวยน้ำขาวและสวนปาหลังสวน เฉพาะในพื้นที่ตำบลหาด

ยาย) อ.อ.ป. ไดไถทำลายพืชผลทางการเกษตรและหรือยึดเอาพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน 
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ตารางที่ ๕ ขอมูลจำนวนลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราวที่องคการอุตสาหกรรมปาไมจางเพื่อปลูก

สรางสวนปา (เฉพาะพื้นที่สวนปา ที่เกิดขอพิพาทกับประชาชนและมีการรองเรียนมายังคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ – กสม.) 

 

ลำดับ

ที่ 
ชื่อสวนปา 

ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว รวมลูกจางทั้งหมด 

จำนวน 

คน 

คาจาง 

บาท/เดือน 

จำนวน

คน 

คาจาง 

บาท/เดือน 

จำนวน

คน 

คาจาง 

บาท/เดือน 

๑ งานสวนปาพรุดินนา 

(สวนปาหวยน้ำขาว) 

จังหวัดกระบี่ 

๓ ๓๗,๘๘๐ ๔ ๒๙,๓๗๐ ๗ ๖๗,๒๕๐ 

๒ สวนปาคอนสาร 

จังหวัดชัยภูมิ 

๔ ๗๘,๖๕๐ ๒ ๑๔,๓๖๐ ๖ ๙๓,๐๑๐ 

๓ สวนปาหลังสวน 

จังหวัดชุมพร 

๕ ๘๗,๘๙๐ ๕ ๓๗,๔๑๐ ๑๐ ๑๒๕,๓๐๐ 

๔ สวนปาคลองทอม 

จังหวัดกระบี่ 

๔ ๓๙,๕๑๐ ๕ ๓๙,๐๕๐ ๙ ๗๘,๕๖๐ 

๕ สวนปาไชยา 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

๓ ๔๔,๐๗๐ - - ๓ ๔๔,๐๗๐ 

๖ สวนปากะเปอร 

จังหวัดระนอง 

๒ ๒๙,๙๖๐ - - ๒ ๒๙,๙๖๐ 

รวม  ๖  สวนปา ๒๑ ๓๑๗,๙๖๐ ๑๖ ๑๒๐,๑๙๐ ๓๗ ๔๓๘,๑๕๐ 

เฉลี่ยรายไดลูกจาง  

คน : บาท/เดือน 
๑ : ๑๕,๑๔๐.๙๕ ๑  :  ๗,๕๑๑.๘๙ ๑ : ๑๑,๘๔๑.๘๙ 

 

ที่มาของขอมูล : เอกสารโรเนียวขององคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) ชี้แจงตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

นำไปปลูกสรางสวนยางพาราและหรือสวนปาไมโตเร็วที่มีคาทางเศรษฐกิจ เชน ยูคาลิปตัส 

สวนในพื้นที่สวนปาหวยน้ำขาว สวนปาหลังสวน นอกจากเปนการไถทำลายปาธรรมชาติ ปาที่

กำลังฟนตัว เพื่อใชพื้นที่ในการปลูกสรางสวนยางพารา ในกรณีสวนปาหวยน้ำขาว นอกจาก

ยางพาราแลว ยังมีการปลูกยูคาลิปตัสไปแลวประมาณ ๑,๒๒๐ ไร 
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จากตารางที่ ๕ จะเห็นไดวา 

การดำเนินงานปลูกสรางสวนปา – สวนยางพารา ของ อ.อ.ป. มิไดกอใหเกิดการจาง

งานในทองถิ่นมากนัก นั่นคือใน ๖ พื้นที่สวนปาที่ศึกษา มีการจางแรงงานทั้งที่เปนลูกจาง

ประจำและลูกจางชั่วคราว รวมทั้งหมด ๓๗ คน เทานั้น ซึ่งนับวานอยมาก เมื่อเทียบกับพื้นที่

ซึ่งเปนฐานการผลิตที่รับมอบจากกรมปาไมใน ๖ สวนปา รวมเนื้อที่ ๕๘,๙๑๔ ไร หรือเฉพาะ

พื้นที่เกิดการพิพาทกับประชาชน จำนวน ๒๖,๐๖๓ ไร  ในขณะที่มีการจางงาน ๓๗ คน แตงาน

สวนปาของ อ.อ.ป. ใน ๖ สวนปาดังกลาวไดสรางปญหาความเดือดรอนตอประชาชน จำนวน 

๑,๔๓๗ ครอบครัว หรือประมาณ ๖,๙๘๑ คน (ดูตารางที่ ๑ ประกอบ) นั่นคือความไมเปนธรรม

ทางสังคมไดปรากฏใหเห็นอยางเดนชัด ยังไมนับไปถึงวาประชาชนเกือบ ๗ พันคนที่เปน 

ผูเดือดรอนไดสูญเสียโอกาสในทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและ

ครอบครัว คิดเปนมูลคาอีกเทาใด 

หากพิจารณาในแงของการกระจายการถือครองที่ดินเฉพาะในพื้นที่พิพาทจำนวน 

๒๖,๐๖๓ ไร ใหกับครอบครัวผูเดือดรอนจำนวน ๑,๔๓๗ ครอบครัว ซึ่งลวนแตเปนเกษตรกร

รายยอยขาดแคลนที่ดินทำกิน เฉลี่ยแลวจะไดครอบครัวละประมาณ ๑๘ ไร สำหรับที่ดิน ๑๘  

ไร (โดยเฉพาะใชทำสวนยางพารา) สามารถทำการผลิตใหผลตอบแทนเปนเงินเฉลี่ยตอเดือน

มากกวารายไดตอเดือนของลูกจางประจำของ อ.อ.ป. ทั้งยังเกิดความมั่นคงในอาชีพมากกวา

การเปนลูกจางของ อ.อ.ป. 

ประมวลขอเสนอในการแกไขปญหาของชุมชน/บุคคลที่ถูกสวนปา อ.อ.ป. 

ประกาศทับที่ดินทำกิน ซึ่งสวนใหญมีขอเสนอตรงกัน คือ 

๑. องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) ตองหยุดไถทำลายปาธรรมชาติ 

๒. พื้นที่ที่ไถทำลายไปแลว ใหปลูกปาทดแทน (มิใชปลูกยางพารา) เพื่อฟนฟูระบบ

นิเวศ 

๓. ใหมอบพื้นที่ปาทั้งที่ถูกทำลาย และยังสมบูรณอยู ใหกับชุมชนและองคการ

ปกครองสวนทองถิ่น เขาไปจัดการฟนฟูดูแลอนุรักษ หรือจัดการใหเปนปาชุมชน 

(เปนขอเสนอจาก ๓ กรณีจากทั้งหมด ๗ กรณี )   

๔. ใหคืนพื้นที่ทำกินที่ประชาชน/ชุมชนครอบครองมากอนการประกาศเขตปาสงวน

แหงชาติ หรือกอนการเขามาดำเนินงานของ อ.อ.ป. พรอมทั้งเรงออกเอกสารสิทธิ 

หรือดำเนินการปฏิรูปที่ดินใหแกประชาชนผูเดือดรอนโดยเรงดวน 
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  ๔ ขอมูล WWW.fio.co.th (เว็บไซตของ อ.อ.ป.) และจากพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการ
อุตสาหกรรมปาไม พ.ศ.๒๔๙๙ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๑๗, พ.ศ.๒๕๓๓, พ.ศ.๒๕๔๒. 
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องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) เดิมเปน

สวนงานในสังกัดกรมปาไม โดยไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวัน

ที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๐ มีภารกิจหลักดานการทำไม 

ซึ่งในเวลาตอมารัฐบาลมีนโยบายจะทำปาไมสักให
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มากยิ่งขึ้น และยกองคการอุตสาหกรรมปาไม

เปนนิติบุคคล จึงไดอาศัยอำนาจตามพระราช-

บัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล 

พ.ศ.๒๔๙๖ ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

องคการอุตสาหกรรมปาไม เปนรัฐวิสาหกิจ 

ขึ้นตรงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อ

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๔๙๙ โดยพระราช-

กฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม 

พ.ศ.๒๔๙๙ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๑๗, 

พ.ศ.๒๕๓๓, พ.ศ.๒๕๔๒ ตอมาไดมีพระราช-

กฤษฎกีาจดัตัง้องคการอตุสาหกรรมปาไม วนัที ่

๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ ใหโอนองคการอุตสาห-

กรรมปาไมไปเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  

«—µ∂ÿª√– ß§å 
(๑) อำนวยบริการแกรัฐและประชาชน

ในการอุตสาหกรรมปาไม 

(๒) ประกอบธรุกจิเกีย่วกบัอตุสาหกรรม

ปาไม เชน การทำไมและเก็บหาของปา 

แปรรปูไม ทำไมอดั อบไม อดันำ้ยาไม กลัน่ไม 

และประดิษฐหรือผลิตวัตถุหรือสิ่งของจากไม 

และของปาและธุรกิจที่ตอเนื่องคลายคลึงกัน 

รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่นใดที่เกี่ยวดวยไมหรือ

ของปา 

(๓) ปลูกสรางสวนปา คุมครองรักษา

ปาไมและบูรณะปาไมเพื่อประโยชนแกการ 

ปาไม ไมวาจะเปนการดำเนินการเองหรือ

เปนการดำเนินการเพื่อชวยเหลือรัฐ 

(๔) วิจัย คนควา และทดลองเกี่ยวกับ

ผลผลติและผลติภณัฑในดานอตุสาหกรรมปาไม 

(๕) ดำเนินกิจการเกี่ยวการเผยแพร

ความรู การปลูกฝงทัศนคติและความสำนึกใน

การคุมครองดูแลรักษา บูรณะและพัฒนา

ทรัพยากรปาไม รวมทั้งการจัดหาที่พัก การ

อำนวยความสะดวกหรือการใหบริการใน

กิจการที่เกี่ยวกับการทัศนาจรหรือกิจการอื่น

ใดเพื่อประโยชนแกการดำเนินการดังกลาว 

(๖) ดำเนินธุรกิจ หรือกิจการอื่นที่

เกี่ยวเนื่อง หรือเพื่อประโยชนแกกิจการของ 

อ.อ.ป. 
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(๑) ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองที่ดิน

และทรัพยสินอื่นๆ มีสิทธิตางๆ ในการสราง 

ซื้อ ขาย เชา ใหเชา ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืม 

จัดหา จำหนาย แลกเปลี่ยน โอน และรับโอน 

ดวยประการใดๆ ซึ่งที่ดิน ทรัพยสินอื่นๆ หรือ

สิทธิทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 

(๒) คาผลิตผลและผลิตภัณฑของ

อุตสาหกรรมปาไมทั้งภายในและภายนอกราช

อาณาจักร 

(๓) สั่งเขามาในและสงออกไปนอก

ราชอาณาจักร ซึ่งเครื่องมือเครื่องใชและ

เครื่องจักร ที่ใชในการอุตสาหกรรมปาไม 

(๔) เปนนายหนาและตัวแทนคาตางใน

การคาผลติผลและผลติภณัฑของอตุสาหกรรม

ปาไม เครื่องมือ เครื่องใช และเครื่องจักรที่ใช
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ในการอุตสาหกรรมปาไม 

(๕) กูยืมเงิน ถาเปนจำนวนเกินกวา

คราวละสามลานบาท ตองไดรับอนุญาตจาก

คณะรัฐมนตรี ใหกูยืมเงินหรือจายเงินลวง

หนา โดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือดวย

ทรัพย แตตองเพื่อประโยชนแกกิจการของ 

อ.อ.ป. 

(๖) ตัง้และรบัเปนสาขา ตวัแทน ตวัแทน

คาตาง หรือนายหนา ในกิจการตางๆ ของ

เอกชนหรือนิติบุคคลใดๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้เพื่อประโยชนแก

กิจการของ อ.อ.ป. 

(๗) รวมการงานหรือสมทบกับบุคคล

อื่นเพื่อประโยชนแกกิจการของ อ.อ.ป. รวม

ทั้งการเขาเปนหุนสวน หรือถือหุนในหางหุน

สวนหรือนิติบุคคลใดๆ แตตองไดรับอนุญาต

จากคณะรัฐมนตรีกอน คณะกรรมการและ

คณะผูบริหารองคการอุตสาหกรรมปาไม 

 

‚§√ß √â“ßÀπà«¬ß“π 
(Ò) °“√∑”‰¡â 
การทำไมจากปาสัมปทาน เคยเปน

กิจกรรมที่สรางรายไดและผลกำไรหลักของ 

อ.อ.ป. และไดขาดหายไปตั้งแตรัฐบาลไดงด

สัมปทานทำไมปาบก เมื่อป ๒๕๓๒ เปนตน

มา การทำไมจากพื้นที่เปดใชประโยชนตางๆ 

ของรัฐ (ปานอกโครงการ) และไมของกลาง

จากการตรวจยึด จับกุมของพนักงานเจา

หนาที่ ยังคงเปนกิจกรรมที่ทำรายไดสำคัญให

แก อ.อ.ป. แตมคีวามไมแนนอน และมแีนวโนม

จะลดนอยลงไปเรื่อยๆ อยางไรก็ตาม การทำ

ไมจากสวนปาที่มีแผนจัดการที่แนนอนชัดเจน 

และมีความสำคัญมากขึ้นตามลำดับ 

 

(Ú) °“√ª≈Ÿ° √â“ß «πªÉ“ 
อ.อ.ป. ไดปลูกสรางสวนปาในระบบ

หมูบานปาไม มาตั้งแตป ๒๕๑๐ จนถึง

ปจจุบัน มีพื้นที่รวม ๔๒๘,๕๙๐ ไร ทั้งไมสัก 

ยูคาลิปตัส ยางพารา และไมกระยาเลยชนิด

ตางๆ กระจายอยูทัว่ทกุภมูภิาค จดัตัง้หมูบาน

ปาไมจำนวน ๔๒ แหง มีสมาชิก ๒,๒๕๑ 

ครอบครัว  ประชากร ๑๐,๕๗๒ คน ไดสราง

โรงเรียน ๒๔ แหง ไดใชจายเงินลงทุนไปแลว

มากกวา ๒ พันลานบาท ตั้งแตป ๒๕๓๓ 

เปนตนมา อ.อ.ป. ไดรบัโอนสวนปาทีป่ลกูตาม 

เงือ่นไขสมัปทานทำไมโดยบรษิทัจงัหวดัทำไม 

จำกดั จากกรมปาไมตามนโยบายของกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ พื้นที่รวม ๔๒๘,๖๐๖ ไร 

และ อ.อ.ป. ไดใชจายเงินในการปองกัน ดูแล 

บำรุงรักษาไปแลวประมาณ ๓๗๐ ลานบาท 

 

(Û) ∏ÿ√°‘®Õÿµ “À°√√¡ªÉ“‰¡â   
อุตสาหกรรมปาไม ปจจุบัน อ.อ.ป. มี

โรงเลื่อยและโรงงานดังนี้ 

๓.๑) โรงเลื่อยไมสัก ๒ โรง 

๓.๒) โรงเลื่อยไมกระยาเลย ๒ โรง 

๓.๓) โรงงานอบไมและผลิตภัณฑไม 

๑ โรง 

๓.๔) โรงงานบานและอดันำ้ยาไม ๑ โรง 
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๓.๕) นอกจากนี้มีเครื่องเลื่อยเคลื่อนที่ 

๕ หนวย 

๓.๖) โรงเลื่อยขนาดเล็กในภูมิภาค ๑ 

โรง 

 

(Ù) ∏ÿ√°‘®∫√‘°“√ 
๔.๑) การทองเที่ยว 

เปนธุรกิจที่ อ.อ.ป. เพิ่งจะเริ่มดำเนิน

การหลังจากการแกไขเพิ่มเติมพระราช-

กฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป. ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๓๓ 

เปนตนมา ยังทำรายไดให อ.อ.ป. ไมมากนัก 

แหลงทองเที่ยวของ อ.อ.ป. ที่ไดเปดบริการ

แลว ไดแก ศูนยอนุรักษชางไทย สวนปา

แมแจม สวนปาเกรงิกระเวยี สวนปาทองผาภมู ิ

และสวนปาเขากระยาง 

 ๔.๒) การรับจางปลูกสวนปา 

เปนธุรกิจใหมอีกธุรกิจหนึ่งของ อ.อ.ป. 

คงมีเพียงการรับจาง กฟผ. ปลูกปาตาม

โครงการปลกูปาถาวรเฉลมิพระเกยีรต ิระหวาง

ป ๒๕๓๗ - ๒๕๔๑ จำนวน ๒๑,๔๖๓ ไร 

เปนเงิน ๗๖.๖๓ ลานบาท 

๔.๓) การจัดการทรัพยสิน 

อ.อ.ป. มีที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ จำนวน 

๔๔ แปลง มีเนื้อที่รวมประมาณ ๒,๙๙๗ ไร 

นอกจากจะใชทีด่นิบางแหงเปนทีต่ั้งสำนักงาน 

โรงงาน ใชเปนพื้นที่รวมหมอนไม และใหเชา

ในกิจกรรมการเกษตรแลว อ.อ.ป. ไมมีรายได

หรือผลประโยชนตอบแทนใดๆ จากที่ดิน

กรรมสิทธิ์แตอยางใด 

 

(ı) ∏ÿ√°‘®·≈–°‘®°√√¡Õ◊Ëπ 
๕.๑) บริษัทในเครือและการรวมทุน 

• บริษัทไมอัดไทย จำกัด อ.อ.ป. ได

ลงทุนกอตั้ง บ.ไมอัดไทย จำกัดในป ๒๔๙๕ 

เมื่อกิจการกาวหนาไดแยกตัวออกไปดำเนิน

การเปนเอกเทศ ตั้งแตป ๒๕๐๕ ปจจุบันมี

ยอดขายปละประมาณ ๑,๒๐๐ ลานบาท ผลิต

ไมอัด ฮารดบอรด ประตูไมแผนเรียบและไม

บาง อ.อ.ป. มีผูแทนรวมอยูในคณะกรรมการ
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บริหารกิจการ ๑ ใน จำนวน ๙ คน และไดรับ

เงินปนผลตามผลกำไรของบริษัท ฯ 

• บริษัทจังหวัดทำไม จำกัด เมื่อป 

๒๕๑๑ ครม.มีมติให อ.อ.ป. รวมทุนกับบริษัท

จังหวัดทำไม รวม ๔๘ บริษัทๆ ละ ๒๐ - 

๔๖.๖๗ % ตอมาไดมีการยกเลิกสัมปทานทำ

ไม ครม.จึงมีมติให อ.อ.ป. ถอนตัวจากการ

เปนผูถือหุนทั้งหมด ปจจุบันไดเลิกกิจการ

แลว ๒๐ บริษัท สวนที่เหลืออยูในระหวาง

ดำเนินการ 

๕.๒) บริการสาธารณะ 

ตามอำนาจหนาที่และวัตถุประสงคใน

การจัดตั้ง อ.อ.ป. ไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของใน

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาชนบท โครงการ

ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงการจัดสวน

ปา ใหเปนแหลงทองเที่ยว การฝกและอนุรักษ

ชางไทยไวเปนมรดกชาติ นอกจากนี้ อ.อ.ป. 

ไดมีสวนรวมและมีบทบาทหลักในโครงการ

หลวงสันกำแพง โครงการหลวงบานวัดจันทร 

ตลอดจนการดูแลรักษาชางสำคัญคูพระบารมี

ที่ศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลำปาง อำนาจ

หนาทีแ่ละความรบัผดิชอบองคการอตุสาหกรรม

ป า ไม เ ป น รั ฐ วิ ส าหกิ จปร ะ เภท เกษตร

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงินและ

บริการและดำเนินการตามนโยบาย 

 
§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°‘®°“√¢Õß 
Õ.Õ.ª. 

๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ  ประธานกรรมการ 
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๒) รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ รองประธานกรรมการ 

๓) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

กรรมการ 

๔) อธิบดีกรมปาไม กรรมการ 

๕) ผูอำนวยการ อ.อ.ป. กรรมการ 

๖) กรรมการอื่น (ครม.แตงตั้ง) ไมเกิน 

๙ คน และตองมีผูแทนกระทรวงการคลัง ๑ 

คน เปน กรรมการ 

 
Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√ 

คณะกรรมการมีอำนาจและหนาที่วาง

นโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการ

ของ อ.อ.ป. และใหมีอำนาจและหนาที่ดัง 

ตอไปนี้ดวย คือ 

(๑) ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 

๖ และ มาตรา ๗ 

(๒) วางขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการ

บริหารงาน 

(๓) วางขอบังคับวาดวย การบรรจุ 

การแตงตั้ง การถอดถอน การเลื่อนขั้นเงิน

เดือน การตัดเงินเดือน การลดขั้นเงินเดือน 

และระเบียบวินัยของพนักงานและคนงาน 

ตลอดจนกำหนดอัตราตำแหนง อัตราเงิน

เดือน คาจาง และเงินอื่นๆ ของพนักงานและ

คนงาน 

(๔) กำหนดเงินเดือนผูอำนวยการและ

รองผูอำนวยการ 

(๕) กำหนดอัตราดอกเบี้ย คาภาระ 

คาบริการและคาดำเนินธุรกิจตางๆ 

(๖) กำหนดอัตราและดอกเบี้ยเงิน

สะสมของผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ 

พนักงาน และคนงาน และวางระเบียบการ

จายคืนเงินสะสม 

(๗) ตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง

หรือหลายคณะ ใหกระทำกิจการอยางใด

อยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

อำนาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวใน (๑) 

(๓) (๕) และ (๖) นั้น ถาคณะกรรมการเห็น

สมควรจะมอบหมายใหผูอำนวยการดำเนิน

การก็ได 

ขอบังคับวาดวยการปฏิบัติงานที่คณะ

กรรมการวางขึ้นนั้น ถามีขอจำกัดอำนาจของ

ผูอำนวยการในการทำนิติกรรมไวประการใด 

ใหรัฐมนตรีประกาศขอบังคับที่มีขอความเชน

วานั้นในราชกิจจานุเบกษา 

 

Û.Ú °ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫  
 °“√¥”‡π‘πß“π¢Õß Õ.Õ.ª. 

นอกจากพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

องคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ.๒๔๙๙ 

แลว ยังมีกฎหมายอีก ๒ ฉบับ ที่เกี่ยวของกับ

การดำเนนิงานของ อ.อ.ป. และการละเมดิสทิธิ

ของประชาชนในกรณสีวนปาตางๆ ทีร่องเรยีน

มายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ในหัวขอนี้จะศึกษา พระราชบัญญัติ

ปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ พระราชบัญญัติปาสงวน

แหงชาต ิพ.ศ.๒๕๐๗ และระเบยีบกรมปาไม

วาดวยการอนุญาตใหทำการปลูกสราง

สวนปา หรือปลูกไมยืนตน ภายในเขตปา
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 ๕ มาตรา๑๖ แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๘ มาตรา  ๕ 

สงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อศึกษาวา

กฎหมายเหลานี้เปนมูลเหตุใหเกิดการละเมิด

สิทธิของประชาชน หรือไม อยางไร และเพื่อ

ศึกษาวา อ.อ.ป. ดำเนินงานดานการปลูก

สรางสวนปา ขัดหรือแยงกับเจตนารมณของ

กฎหมายดังกลาวขางตนนี้หรือไมอยางไรบาง 

 

Ò. æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ªÉ“‰¡â æ.».  
ÚÙ¯Ù 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้กำหนด

นิยาม “ปา” หมายความวา ที่ดินที่ยังมิได

มีบุคคลใดไดตามกฎหมายที่ดิน 

จากคำนิยาม “ปา” ขางตนนี้ เปนที่

ชัดเจนวารัฐไดประกาศยึดอำนาจการจัดการ

ที่ดิน ทั้งในฐานะปจจัยการผลิตและในฐานะ

อื่นๆ ไปจากประชาชน เพื่อรวมศูนยไวให

ชนชัน้ปกครองไดกำหนดการจดัสรรทรพัยากร 

ของสงัคมตามความพงึพอใจ กลาวอกีนยัหนึง่

ก็คือการปฏิเสธระบบสิทธิการใชประโยชน ซึ่ง

ประชาชน / ชุมชนไดบุกเบิกครอบครอง ทำ

ประโยชนมากอนที่อำนาจรัฐจะยื่นมือมาถึง 

และเปนการปฏิเสธสิทธิชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติดวย 

เมื่อยอนมองปรากฏการณการเบียดขับ 

ทับซอนที่ดินชุมชนหรือปาชุมชนโดยการ

ดำเนินงานของ อ.อ.ป. เราก็เห็นอยางชัดเจน

วา อ.อ.ป. คือ กลไกของรัฐและทุน ที่มี

บทบาทอยางสำคัญในกระบวนการทำให

เกษตรกรรายยอย กลายเปน “คนจน ”   

นี่คือ รากเหงาสำคัญอันนำมาสูความ

ทุกขยาก และการเคลื่อนไหวตอสูโดยวิธีการ

ตางๆ รวมทั้งการเรียกรอง และรองเรียนผาน

มายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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มาตรา ๑๖๕ อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรี

มีอำนาจอนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด เขา

ทำประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหง

ชาติได ในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) การเขาทำประโยชนหรืออยูอาศัย

ในเขตปาสงวนแหงชาติคราวละไมนอยกวา

หาปแตไมเกินสามสิบป ในกรณีที่ผูไดรับ

อนุญาตเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตาม

กฎหมายวาดวยวธิกีารงบประมาณ จะอนญุาต

โดยใหยกเวนคาธรรมเนียมทั้งหมดหรือบาง

สวนตามที่เห็นสมควรก็ได 

(๒) การเขาทำประโยชนเกี่ยวกับการ

ทำเหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแรคราวละ

ไมเกินสิบป โดยใหไดรับยกเวนไมตองขอรับ

ใบอนุญาตเก็บหาของปาและไมตองเสียคา

ภาคหลวงของปาตามพระราชบญัญตันิี ้ สำหรบั

แร ดินขาว หรือหิน แลวแตกรณี 

การขออนุญาตและการอนุญาตตาม

วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ

และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกีำหนด โดยอนมุตัริฐัมนตร ี
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ถาทางราชการมีความจำเปนตอง

ปรบัปรงุฟนฟสูภาพปาเสือ่มโทรม ใหรฐัมนตรี

ประกาศกำหนดเขตปาเสื่อมโทรมทั้งหมด

หรอืบางสวนเปนเขตปรบัปรงุปาสงวนแหงชาต ิ

ในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ ถา

บุคคลใดไดเขาทำประโยชนหรืออยูอาศัยใน

เขตดงักลาวอยูแลวจนถงึวนัทีป่ระกาศกำหนด

ตามวรรคสอง 

(๑) เมื่อบุคคลดังกลาวรองขอ และ

อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นวาบุคคล

นั้นยังมีความจำเปนเพื่อครองชีพ อธิบดีหรือ

ผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจอนุญาตเปน

หนังสือใหบุคคลดังกลาวทำประโยชนและอยู

อาศัยตอไปในที่ที่ไดทำประโยชนหรืออยู

อาศัยอยูแลวนั้นได แตตองไมเกินยี่สิบไรตอ

หนึ่งครอบครัว และมีกำหนดเวลาคราวละไม

นอยกวาหาปแตไมเกินสามสิบป ทั้งนี้ โดยได

รับการยกเวนคาธรรมเนียมสำหรับคราวแรก 

คราวตอๆ ไปตองเสียคาธรรมเนียม 

(๒) บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตาม (๑) 

อาจขออนุญาตปลูกปาหรือไมยืนตนในที่ที่ตน

เคยทำประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปรับปรุง

ปาสงวนแหงชาติเพิ่มเติมจากที่ไดรับอนุญาต

แลว โดยพิสูจนใหเห็นวาตนมีความสามารถ 

และมีเครื่องมือหรืออุปกรณที่จะปลูกปา หรือ

ไมยืนตนตามที่ขอเพิ่มนั้นได อธิบดีหรือผูซึ่ง

อธิบดีมอบหมายมีอำนาจอนุญาตเปนหนังสือ

ใหปลูกปาหรือไมยืนตนไดแตตองไมเกิน

สามสิบหาไรตอหนึ่งครอบครัว และมีกำหนด

เวลาคราวละไมนอยกวาหาป แตไมเกนิสามสบิ

ป และตองเสียคาธรรมเนียมตามที่กฎหมาย

กำหนดไว 

การไดรับอนุญาตตามวรรคสาม มิให

ถือวาเปนการไดมาซึ่งสิทธิในที่ดิน ตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน 

ใหบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตามวรรคสาม 

(๑) และ (๒) ไดรับยกเวนคาภาคหลวงและคา

บำรุงปา สำหรับไมที่ไดปลูกขึ้นภายในที่ดินที่

ไดรับอนุญาต 

บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตองใชประโยชน

ในที่ดินตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในระเบียบ

ที่อธิบดีกำหนด และจะใหบุคคลอื่นนอกจาก

บุคคลในครอบครัวเขาทำประโยชนในที่ดิน 

ดังกลาวมิได 

ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับอนุญาต ละทิ้ง

ไมทำประโยชนหรือไมอยูอาศัยในที่ดินที่ได

 ๖ มาตรา๑๖ ทวิ เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๘ มาตรา  ๖ 

มาตรา ๑๖ ทวิ๖ ในกรณีที่ปาสงวนแหงชาติทั้งหมดหรือบางสวน มีสภาพเปนปา

ไรรางเกา หรือทุงหญา หรือเปนปาที่ไมมีไมมีคาขึ้นอยูเลย หรือมีไมมีคาที่มีลักษณะ

สมบูรณเหลืออยูเปนสวนนอย และปานั้นยากที่จะกลับฟนคืนดีตามธรรมชาติ ทั้งนี้ โดยมี

สภาพตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด (ระเบียบฯ ป พ.ศ.๒๕๔๘) โดย

อนุมัติคณะรัฐมนตรี ใหถือวาปาสงวนแหงชาติในบริเวณดังกลาวเปนปาเสื่อมโทรม 
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 ๗ มาตรา ๒๐ แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๘  มาตรา ๘ ระยะเวลาและตาม
เงื่อนไขที่กำหนดในหนังสืออนุญาต แตในกรณีที่จะอนุญาตใหเกิน  ๒,๐๐๐ ไร ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

รับอนุญาตติดตอกันเกินระยะเวลาสองป หรือยนิยอมใหบคุคลอืน่นอกจากบคุคลในครอบครวัเขา

ทำประโยชน หรอืไมปฏบิตัติามหลกัเกณฑและเงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีกำหนดใหอธิบดีหรือผู

ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจเพิกถอนการอนุญาตนั้น 

มาตรา ๒๐๗ ในกรณีปาสงวนแหงชาติแหงใดมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรม ตาม

มาตรา ๑๖ ทวิ ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอำนาจอนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลหนึ่ง

บุคคลใดทำการบำรุงปา หรือปลูกสรางสวนปา หรือไมยืนตนในเขตปาเสื่อมโทรมได

ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสืออนญุาต แตในกรณทีีจ่ะอนญุาตให

เกนิ ๒,๐๐๐ ไร ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  

รัฐมนตรีอาจกำหนดใหผูรับอนุญาตเสียคาตอบแทนใหแกรัฐบาลไดตามจำนวนที่

เห็นสมควรโดยประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

จากการศึกษา พระราชบัญญัติปาสงวน

แหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ พบวา มาตรา ๑๖,  ๑๖ 

ทวิ และ มาตรา ๒๐ เอื้อประโยชนโดยตรงตอ

การเขามาใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปลูกสราง

สวนปาเชิงพาณิชยขององคการอุตสาหกรรม

ปาไม (อ.อ.ป.) 

อยางไรก็ตาม กระบวนการกำหนด

นโยบายแผนแมบทปาไมแหงชาต ิพ.ศ.๒๕๒๘ 

(ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที ่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๒๘) ซึ่งกำหนดใหมีพื้นที่ปาไมรอยละ ๔๐ 

ของพื้นที่ประเทศโดยกำหนดเปนปาเพื่อการ

อนุรักษรอยละ ๑๕ และปาเศรษฐกิจรอยละ 

๒๕ (สมเทพ ลาชโรจน และคณะ,กระทรวง

เกษตรฯ ๒๕๓๕ หนา ๙๙, ๑๐๐) มไิดมสีวนรวม 

จากภาคประชาชนแตอยางใดเลย ทำใหการ

จำแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและ

ที่ดินปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ดำเนิน

ไปโดยคำนงึถงึเพยีงดานการสงเสรมิเศรษฐกจิ

ภาคนายทุนเปนหลัก ละเลยเศรษฐกิจของ

ภาคประชาชน / ชุมชน ดังเชน ๑๐ กรณีที่

รองเรียนมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ 

นอกจากนี้ ผลการจำแนกเขตการใช

ประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไมในพื้นที่ปา

สงวนแหงชาต ิ (ตามมตคิณะรฐัมนตร ี เมือ่วนัที ่

๑๐ และ ๑๗ มนีาคม ๒๕๓๕) จำนวน ๑,๒๒๐ 

ปา มพีืน้ทีป่ระมาณ ๑๔๗,๓๔๓,๐๔๖.๒๗ ไร 

หรือประมาณรอยละ ๔๕.๙๓ ของพื้นที่

ประเทศ  ไดกำหนดเปนพืน้ทีป่าเพือ่การอนรุกัษ 

จำนวน ๘๘,๒๓๓,๔๑๕.๐๐ ไร หรือประมาณ

รอยละ ๒๗.๕๐ พืน้ทีป่าเพือ่เศรษฐกจิ จำนวน 

๕๑,๘๘๗,๐๙๑.๐๒ ไร หรือประมาณรอยละ 

๑๖.๑๘ และพื้นที่ปาที่เหมาะสมตอการเกษตร

จำนวน ๗,๒๒๒,๕๔๐.๒๕ ไร หรือประมาณ
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รอยละ ๒.๒๕ ของพื้นที่ประเทศ (สมเทพ 

ลาชโรจน และคณะ ๒๕๓๕ หนา ๓๑,๓๒:เพิ่ง

อาง) 

หากเปรียบเทียบระหวางพื้นที่ปาเพื่อ

เศรษฐกิจ ซึ่งมีรอยละ ๑๖.๑๘ กับพื้นที่ปาที่

เหมาะสมตอการเกษตร ซึ่งมีรอยละ ๒.๒๕ 

หรืออีกนัยหนึ่งพื้นที่ที่สามารถนำมาปฏิบัติ

เพื่อเกษตรกรรมซึ่งคาดวาคนจนจะไดรับ

ประโยชนโดยตรง มีเพียงรอยละ ๑๓.๙ ของ

พื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจเทานั้น 

ขอมลูนีไ้ดชีใ้หเหน็วา ทศิทางการจดัสรร

ทรัพยากรปาไมที่ดินมุงเนนไปที่เศรษฐกิจ

กระแสหลักของภาคนายทุน เพราะพื้นที่ปา

เพื่อเศรษฐกิจกำหนดไวเพื่อการผลิตไมและ

ของปาเพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจ เชน 

การปลูกไมยูคาลิปตัส เพื่อปอนโรงงานผลิต

เยื่อกระดาษ (อ.อ.ป. มีสวนปายูคาลิปตัส 

จำนวน ๑๒๘,๑๓๕ ไร) มิไดตอบสนองความ

มั่นคงในการประกอบอาชีพของชุมชนทองถิ่น

เลย นอกจากมองผูคนในชนบทเปนเพียง

แรงงานราคาถูกไรสวัสดิการใดๆ 

 

Û. √–‡∫’¬∫°√¡ªÉ“‰¡â «à“¥â«¬°“√
Õπÿ≠“µ„Àâ∑”°“√ª≈Ÿ° √â“ß «πªÉ“
À√◊Õª≈Ÿ°‰¡â¬◊πµâπ¿“¬„π‡¢µªÉ“ ß«π 
·Ààß™“µ‘ æ.».ÚıÙ¯ 

¢âÕ. Ù „π√–‡∫’¬∫π’È 
๔.๑ “ปาเสื่อมโทรม” หมายความวา 

พื้นที่ปาในบริเวณปาสงวนแหงชาติทั้งหมด 

หรือบางสวน มีไมมีคาที่มีลักษณะสมบูรณ

เหลืออยูนอย และปานั้นยากที่จะกลับฟนคืนดี

ไดตามธรรมชาติโดยมีลูกไมขนาดความสูง
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เกิน ๒ เมตรขึ้นไป ขึ้นกระจายอยูทั่วพื้นที่ 

ไมเกินไรละ ๒๐ ตน หรือมีไมขนาดความโต 

วัดโดยรอบลำตนตรงที่สูง ๑๓๐ เซนติเมตร 

ตั้งแต ๕๐ - ๑๐๐ เซนติเมตร ขึ้นกระจายอยู

ทั่วพื้นที่ไมเกินไรละ ๘ ตน หรือมีไมขนาด

ความโตเกิน ๑๐๐ เซนติเมตร ขึ้นไป ขึ้น

กระจายอยูทั่วพื้นที่ไมเกินไรละ ๒ ตน หรือ

พื้นที่ปาที่มีไมเขาหลักเกณฑทั้ง ๓ ลักษณะ

ดังกลาวเมื่อรวมกันแลวตองมีจำนวนไมเกิน

ไรละ ๑๖ ตน 

 

¢âÕ. ˘ °“√Õπÿ≠“µµ“¡¢âÕ ¯ ®–
°√–∑”‰¥â‡¡◊ËÕæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë¢ÕÕπÿ≠“µµâÕß 

๙.๑ ไมเปนพื้นที่ปาซึ่งใชในการศึกษา

คนควาทางวิชาการปาไม 

๙.๒ ไมอยูในพื้นที่ปาที่มีสภาพเปนปา

ตนน้ำลำธาร ชั้นที่ ๑ เอ ตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่ไดกำหนดชั้นคุณภาพลุมน้ำ ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 

๒๕๒๘ เมือ่วนัที ่๒๑ ตลุาคม ๒๕๒๙ เมือ่วนัที ่

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ เมือ่วนัที ่๗ พฤศจกิายน 

๒๕๓๒ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 

และเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ 

๙.๓ ไมมปีญหากบัประชาชนในพืน้ที่

และบริเวณใกลเคียง และตองไดรับความ

เหน็ชอบจากสภาตำบลหรอืองคการบรหิาร

สวนตำบลทองที่ที่ปานั้นตั้งอยู 

๙.๔ เปนปาเสื่อมโทรมตามขอ ๔.๑ ใน

ระเบียบนี้ 

 

¢âÕ. Òˆ °“√„Àâ‡™à“À√◊Õ™à«ß ‘∑∏‘
·ÀàßÀπ—ß ◊ÕÕπÿ≠“µµ“¡√–‡∫’¬∫π’È®–
°√–∑”¡‘‰¥â แตในกรณีที่ผูรับอนุญาตถึงแก

ความตาย และทายาทหรือผูจัดการมรดก

ประสงคจะกระทำการตามหนังสืออนุญาตนั้น

ตอไป ใหยื่นคำรองตอจังหวัด ตามวิธีการที่

กำหนดไวใน ขอ ๖ ภายในกำหนด ๙๐ วัน 

นับจากวันที่ผูรับอนุญาตใหถือวาสละสิทธิ์ใน

การใชพื้นที่นั้น เวนแตกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย

อธิบดีกรมปาไม จะพิจารณาผอนผันโดย

ความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม เปนรายๆ 

ไปก็ได 

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกผูรับ

อนุญาตที่เปนนิติบุคคลที่เลิกกิจการไปโดย

อนุโลม  

√–‡∫’¬∫°√¡ªÉ“‰¡â «à“¥â«¬°“√Õπÿ≠“µ
„Àâ∑”°“√ª≈Ÿ° √â“ß «πªÉ“À√◊Õª≈Ÿ°‰¡â
¬◊πµâπ¿“¬„π‡¢µªÉ“ ß«π·Ààß™“µ‘ 
æ.».ÚıÙ¯ ขอ ๘, ๙ (๙.๓), (๙.๔) โดยสรปุคอื 

การอนุญาตใหทำการปลูกสรางสวนปา 

หรือปลูกไมยืนตน ภายในเขตปาสงวนแหง

ชาติ จะกระทำไดเมื่อพื้นที่ที่ขออนุญาตตอง 

(๙.๓) ไมมีปญหากับประชาชนในพื้นที่ และ

บริเวณใกลเคียง และตองไดรับความเห็นชอบ

จากสภาตำบล หรือองคการบริหารสวนตำบล

ทองที่ ที่ปานั้นตั้งอยู (๙.๔) เปนปาเสื่อม-

โทรมตามขอ ๔.๑ ในระเบียบนี้ แตจากการ

ศึกษากรณีรองเรียนเกี่ยวกับการปลูกสราง

สวนปาไมวาจะดำเนินการโดย อ.อ.ป. หรือ



55

 ๘ สัญญาอนุญาตใหใชที่ดินในเขตสวนปาไชยาจังหวัดสุราษฎรธานี สัญญาเลขที่  สฎ.๔๗/๔๖ และ สฎ.๕๘/๔๖ 
ตามลำดับลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ลงนามอนุญาตโดย นายนิมิต พรรณนากรณ ผูจัดการ (ระดับ ๗) 
สำนักงานอนุรักษและพัฒนาสวนปา สุราษฎรธานี   

 ๙ ตามเอกสารที่ อ.อ.ป. ไดสงมาชี้แจงตอคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปาเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม 
๒๕๔๙ พื้นที่สวนปาขององคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.)  สามารถจำแนกเปนโครงการตางๆ ไดดังนี้ 

 โครงการที่ ๑ ปลูกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวยเงินลงทุนของ  อ.อ.ป. 
 โครงการที่ ๒ ปลูกชดเชยตามเงื่อนไขสัมปทานทำไมทั่วประเทศ ของ อ.อ.ป. 
 โครงการที่ ๓ ปลูกแทนบริษัทจังหวัด ทำไมตางๆ ที่สงเงินให อ.อ.ป. ดำเนินการ 
 โครงการที่ ๔ เปนสวนปาบริษัทจังหวัดทำไม ปลูกชดเชยตามเงื่อนไขสัมปทาน อ.อ.ป. รับมอบจากกรมปาไมมา

ดูแลและใชประโยชน 

บริษัทธุรกิจเอกชน ทุกกรณีลวนมีปญหา 

ขัดแยงกับประชาชนในพื้นที่และไมไดผาน

ความเห็นชอบจากสภาตำบล หรือองคการ

บริหารสวนตำบล จึงเปนที่ชัดเจนวาการปลูก

สรางสวนปาตามกรณีรองเรียนมานั้น ขัดตอ

ระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตให

ทำการปลูกสรางสวนปา หรือปลูกไมยืนตน

ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ 

สวนกรณทีีส่วนปาไชยา จงัหวดัสรุาษฎร- 

ธานพียายามใชวธิกีารตางๆ กดดนัใหเกษตรกร

ที่ทำกินในพื้นที่ที่ทางสวนปาไดรับมอบจาก

กรมปาไม ตองทำสัญญาขออนุญาตเขาใช

พื้นที่และตองเสียคาธรรมเนียมใหกับทางสวน

ปาดวยนั้น เชน กรณีของนายเชิ้ม จันทรเดช 

นายนัฐกิตติ์ ใจสมุทร๘  

พจิารณาดแูลวในทางพฤตนิยั เกษตรกร

มีสภาพคลายเปนผูเชาพื้นที่จากทางสวนปาฯ 

จงึกลาวไดวาทางสวนปาโดยหวัหนาผูรบัผดิชอบ

มีเจตนาหลีกเลี่ยงระเบียบกรมปาไมฯ ขอ  

๑๖ เรื่องการใหเชาหรือชวงสิทธิตามที่ยกมา

แสดงไวขางตน 

Û.Û π‚¬∫“¬¢Õß√—∞∑’Ë°”Àπ¥°“√
ª≈Ÿ° √â“ß «πªÉ“¢Õß Õ.Õ.ª. 
™Õ∫¥â«¬ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ªÉ“ ß«π
·Ààß™“µ‘ æ.».Úı˜ ·≈–æ√–
√“™∫—≠≠—µ‘ªÉ“‰¡â æ.».ÚÙ¯Ù 
À√◊Õ‰¡à̆   
ตัวอยางจากรายงานผลการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ ๖๐ / ๒๕๔๙ โดย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) 

เรื่องสิทธิชุมชน กรณีองคการอุตสาหกรรม 

ปาไม  ไถและเผาปาธรรมชาติในพื้นที่สวนปา

หวยน้ำขาว อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 

พบวา   

องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) 

เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ 

กรกฎาคม ๒๔๙๙ ปจจบุนัอยูในสงักดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีหนาที่

หลัก ๓ ประการคือ ๑) การทำไมในเขต

สัมปทาน ๒) การทำไมนอกเขตสัมปทานใน

พื้นที่โครงการตางๆ ของรัฐ และ ๓) การใช



‡ ’¬ß®“°ª√–™“™π 
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หรือขายไมที่อายัดมาจากการลักลอบตัดไม 

หรือไมเถื่อนที่มีการลักลอบนำเขาจากตาง

ประเทศมาในประเทศไทย 

สวนปาของ อ.อ.ป. แบงเปน ๔ โครงการ 

คือ  

๑) โครงการที่ ๑ ปลูกโดยงบลงทุน

ของ ออป.   

๒) โครงการที่ ๒ อ.อ.ป. ปลูกชดเชย

ตามเงื่อนไขสัมปทานทำไมของ อ.อ.ป. เอง  

๓) สวนปาที่ อ.อ.ป. รับปลูกแทนผูรับ

สัมปทานทำไมรายอื่นๆ  และ   

๔) สวนปาที่ผูรับสัมปทานทำไมราย

อื่นๆ รวมทั้งบริษัทจังหวัดทำไมปลูก และ 

อ.อ.ป. รับมอบมาดูแลรักษาไวตามนโยบาย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ งานที่สวนปา 

พรุดินนาไดรับมอบมาจากปาไมเขตนครศรี-

ธรรมราช ในการทำสวนปาหวยน้ำขาวนั้น 

เปนสวนปาในโครงการที่ ๔ 

อ.อ.ป. ไดเริ่มดำเนินการปลูกสรางสวน

ปาตั้งแตป ๒๕๑๐ โดยเริ่มดำเนินการครั้งแรก

ในภาคเหนือ ตอมาป ๒๕๑๘ เริ่มดำเนินการ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก 

และภาคใต ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๓ อ.อ.ป. ได

รบัโอนสวนปาทีด่ำเนนิการโดย บรษิทั จงัหวดั

กระบี่ทำไม จำกัด และจากกรมปาไมมาบำรุง

รักษาตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ กรณีของสวนปาหวยน้ำขาว อ.อ.ป. 

ไดเริ่มดำเนินการตั้งแตป ๒๕๓๓ เปนตนมา 

โดยตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปาไม 

พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๕๘ ทวิ ซึ่งบัญญัติวา “ใน

กรณีการทำไมหวงหาม หรือเก็บหาของปา

หวงหามโดยการใหสัมปทาน การอนุญาตให

ผูกขาด หรือการอนุญาตใหทำไมหวงหามเพื่อ

การคาในเขตปาสงวนแหงชาติ หรือปาที่ได

เตรียมการกำหนดเปนปาสงวนแหงชาติ หรือ

ที่ไดกำหนดโครงการทำไมหรือเก็บหาของปา

ไวแลว หรือการอนุญาตตามมาตรา ๑๓  

มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๕๔ รัฐมนตรีมีอำนาจ

กำหนด 

(๑) ใหผูรับสัมปทานหรือผูรับอนุญาต 

ทำการบำรุงปา หรือปลูกสรางสวน

ปาตามคำสั่ง และวิธีการที่พนักงาน

เจาหนาที่กำหนด หรือ 

(๒) ใหผูรับสัมปทานหรือผูรับอนุญาต

ออกคาใชจ ายเพื่ อ ใหพนักงาน 

เจาหนาที่ทำการบำรุง หรือปลูก

สรางสวนปาใหแทน...” 

อ.อ.ป. เปนหนวยงานของรัฐที่ไดรับ

สัมปทานทำไม จึงตองมีหนาที่บำรุงปาและ

ปลูกสรางสวนปาไมสมบูรณดังเดิม ซึ่งเปน

สวนปาที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทาน 

กรณีการทำไมและปลูกสรางสวนปา

หวยน้ำขาว ซึ่งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ 

ชองศิลาปาขี้แรด อ.อ.ป. ยังตองปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ 

มาตรา  ๒๐ ที่บัญญัติไววา “ในกรณีปาสงวน

แหงชาติแหงใดมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรมตาม

มาตรา ๑๖  ทวิ ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมี

อำนาจอนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลหนึ่ง

บคุคลใดทำการบำรงุปาหรอืปลกูสรางสวนปาไม 
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หรือไมยืนตนในเขตปาเสื่อมโทรมไดภายใน

ระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ

อนญุาต แตในกรณทีีจ่ะอนญุาตใหเกนิ ๒,๐๐๐ 

ไร ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี...” 

ดังนั้น อ.อ.ป. จะตองทำไมและปลูก

สรางสวนปาในเขตปาเสื่อมโทรม ซึ่งลักษณะ

ของปาเสื่อมโทรมไดมีบัญญัติไวในมาตรา ๑๖ 

ทวิ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติวา 

“ในกรณีที่ปาสงวนแหงชาติทั้งหมดหรือบาง

สวนมีสภาพเปนปาไรรางเกา หรือทุงหญา 

หรือเปนปาที่ไมมีไมมีคาขึ้นอยูเลย หรือมีไมมี

คาที่มีลักษณะสมบูรณเหลืออยูเปนสวนนอย 

และปานั้นยากที่จะกลับฟนคืนดตีามธรรมชาติ

ทั้งนี้โดยมีสภาพตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข

ที่รัฐมนตรีกำหนด โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ให

ถือวาปาสงวนแหงชาติในบริเวณดังกลาวเปน

ปาเสื่อมโทรม...” 

นอกจากนั้น ระเบียบกรมปาไมวาดวย

การอนุญาตใหทำการปลูกสรางสวนปา หรือ

ปลูกไมยืนตนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ 

พ.ศ.๒๕๓๐ ขอ ๔.๑ เดิมกำหนดวา “ปา

เสื่อมโทรม” หมายความวา พื้นที่ปาใน

บริเวณปาสงวนแหงชาติทั้งหมดหรือบางสวน 

มีไมมีคาที่มีลักษณะสมบูรณเหลืออยูเปนสวน

นอย และปานั้นยากที่จะกลับฟนคืนดีไดตาม

ธรรมชาติ โดยมีลูกไมขนาดความสูงเกิน ๒ 

เมตรขึ้นไปขึ้นกระจายอยูทั่วพื้นที่ไมเกินไรละ 

๒๐ ตน หรือมีไมขนาดความโตวัดโดยรอบ

ลำตนตรงที่สูง ๑๐๐ เซนติเมตร ตั้งแต ๕๐ - 

๑๐๐ เซนติเมตร ขึ้นกระจายอยูทั่วพื้นที่ไม

เกินไรละ ๘ ตน หรือมีไมขนาดความโตเกิน 

๑๐๐ เซนติเมตรขึ้นไปขึ้นกระจายอยูทั่วพื้นที่

ไมเกินไรละ ๒ ตน หรือพื้นที่ปาที่มีไมเขา

หลักเกณฑทั้ง ๓ ลักษณะดังกลาวเมื่อรวมกัน

แลวตองมีจำนวนไมเกินไรละ ๑๖ ตน 

ตอมามีการแกไขเปนปาไมที่มีไมมีคา

ซึ่งมีลักษณะสมบูรณเหลืออยูเปนสวนนอย  

และปานั้นยากที่ จะกลับฟนคืนดี ไดตาม

ธรรมชาติ โดยมีไมขนาดความโตวัดโดยรอบ

ลำตนตรงที่สูง ๑๓๐ เซนติเมตร ตั้งแต ๕๐ – 

๑๐๐ เซนติเมตร ขึ้นกระจายอยูทั่วพื้นที่ไม

เกินไรละ ๘ ตน หรือมีไมขนาดความโตเกิน 

๑๐๐ เซนติเมตรขึ้นไป ขึ้นกระจายอยูทั่วพื้นที่

ไมเกินไรละ ๒ ตน 

อีกทั้งระเบียบกรมปาไมวาดวยการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ 

ขอ ๒๔ ไดระบุไวอยางชัดเจนวา “เมื่อปรากฏ

วาปาสงวนแหงชาติแหงใดมีสภาพเสื่อมโทรม 

ไมมีคาเหลืออยูสวนนอยและปาสงวนแหงชาติ

นั้นไมอาจกลับฟนคืนดีไดเองตามธรรมชาต ิ

และมีผูที่ประสงคขอรับอนุญาตเปนหนังสือ

ทำการบำรุงปาหรือปลูกสรางสวนปาก็ใหยื่น

คำขอตามแบบ ๗ ทายระเบียบนี้...” 

 

กฎหมายและระเบียบดังขางตน จึงมี

เจตนารมณเพื่อใหการปลูกปาทดแทนนำไปสู

การฟนฟูปาธรรมชาติ ดังนั้น การฟนฟูดูแล

รักษาสวนปาหวยน้ำขาวใหกลับคืนเปนปา

ธรรมชาติจึงเปนเงื่อนไขสำคัญของการสง

มอบพื้นที่ 
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ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร สิ ท ธิ ใ น ก า ร

จัดการที่ดินและปามีความเห็นวา สภาพ

พื้นที่เปนปาที่ฟนตัวขึ้นใหมจนกลายเปน

ปาธรรมชาต ิอนัเนือ่งมาจาก อ.อ.ป. ไมได

ดำเนินการรื้อปลูกสรางสวนปามาเปน

เวลานานตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๑ – ๒๕๔๗ 

ทำใหไมมีสภาพของไมที่มีอัตราการรอด

ตายต่ำที่ เขาหลักเกณฑตามเงื่อนไขที่

กำหนดไวในบันทึกการสงมอบพื้นที่ของ 

บริษัท  จังหวัดกระบี่ทำไม จำกัด เมื่อวันที่ 

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ซึ่งระบุวา มีไมรอด

ตายรอยละ ๔๒.๙๘ และยังไมเปนไปตาม

หลกัวชิาการที ่ อ.อ.ป. ไดชีแ้จงตอผูวาราชการ

จังหวัดกระบี่ เพราะจากการสำรวจพื้นที่พบ

วามีการไถดันปาสองขางลำหวย ไถดันเนิน

เขา ไถดันพื้นที่ลาดชัน ไถดันไมหาด ไมแดง 

ไมตะเคียนทราย ไมพะยอม ไมเคี่ยม สะตอ

ปา ตนกอ เปนตน ซึ่งเปนการไถดันทำลาย

ปาธรรมชาติและไมมีคาเปนสวนใหญ 

 

โดยสรุป จากการตรวจสอบกรณีรอง

เรียน และจากรายงานผลการตรวจสอบการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย กสม. จะเห็นไดวา 

กฎหมายและระเบียบดังกลาวขางตนรวม ๓  

ฉบับ เปนการผูกขาดการตัดสินใจทางดาน

นโยบายการจัดการทรัพยากรปาไมและที่ดิน

ไวที่ศูนยกลางอำนาจรัฐ คือ รัฐบาลและระบบ

ราชการ การบัญญัติกฎหมายเชนนี้สงผลให

ประชาชนไรสิทธิ ไร เสียง ไรอำนาจ ใน

กระบวนการมีสวนรวมอยางเทาเทียมเพื่อ

ตัดสินใจดานนโยบาย กำกับการปฏิบัติตาม

กฎหมายและนโยบายที่จะเอื้อประโยชนตอ

ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจและสภาพ

แวดลอมที่ดีของประชาชน กฎหมายดังกลาว

จึงเปนมูลเหตุสำคัญที่กอใหเกิดการละเมิด

สิทธิของประชาชนและสิทธิชุมชน   

ในอีกดานหนึ่ง อ.อ.ป. เองก็ดำเนินงาน

ขัดกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติปาไม  

พ.ศ.๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติปาสงวนแหง

ชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ โดยเฉพาะในเรื่องภารกิจใน

การปลูกสรางฟนฟู ดูแลรักษาใหพื้นที่ที่ 

อ.อ.ป. ไดรบัมอบจากกรมปาไมพืน้ทีโ่ครงการ 

๒ - ๔  ไดกลับคืนเปนสภาพปาที่มีความอุดม

สมบูรณดวยพรรณไมนานาชนิด เปนระบบ

นิเวศที่เหมาะสมตอชีวิตสัตวปาสืบไป มิใชนำ

มาจัดการในรูปแบบสวนปาเชิงพาณิชย เชนที่

ไดกระทำอยูในปจจุบัน 
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เนื่องจากการเริ่มกอตั้งของ อ.อ.ป. และ

นโยบายการมอบหมายภาระหนาที่ ทำให 

อ.อ.ป. ตกอยู ในสถานการณที่ยุงยากมา

ยาวนาน ทั้งในทางการเงินที่ไมมีรายไดมา

เลี้ยงตนเองและประสบปญหาความเชื่อถือ

ทางสังคม โดยเฉพาะเมื่อมีภาคประชาชนใน

ทองถิ่นตางๆ รองเรียน/ประทวง กรณีการ

ทำลายปาตนนำ้ลำธาร การแยงยดึทีด่นิทำกนิ

ของชาวบาน มาปลูกสรางสวนปาเชิงพาณิชย 



59

แผนกลยทุธ ๕ ปของ อ.อ.ป. ไดสะทอน

ใหเห็นความพยายามที่จะกาวพนจากสภาพ

การณการขาดทุนมาอยางยาวนาน (เพิ่งมี

กำไรในชวงป ๒๕๔๗–๒๕๔๙ แตก็ยังไมได

สงรายไดเขาคลัง) ประกอบกับกระแสการ

เคลื่ อนไหว เพื่ อการอนุ รั กษทรัพยากร 

ธรรมชาติ การกระจายอำนาจดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ หรือการรณรงคให

ประชาชน ชุมชน มีสวนรวมกับรัฐในกระบวน 

การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

ทำให อ.อ.ป. ตกอยูในภาวะถูกจับตามอง

อยางใกลชิดจากวงการนักอนุรักษและถูกตั้ง

ขอสงสัยถึงความเหมาะสมในการดำรงอยู

ตามเปาหมายการกอตั้งขององคกรนี้ ซึ่งกอ

ตัวขึ้นมาทำภารกิจหลักคือการตัดโคน /

แปรรูปไมสัก – ไมกระยาเลย ขาย 

  √ÿ ª   “ √ –   ” §— ≠ ¢ Õ ß · º π
°≈¬ÿ∑∏å ı ªï¢Õß Õ.Õ.ª. : °“√‰¡à
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¬ÿ∑∏»“ µ√å‡¥‘¡ 

การที่รัฐบาลให อ.อ.ป. หารายไดดวย

ตนเอง บนพื้นฐานการจัดการสวนปาเชิง

พาณิชย ทำให อ.อ.ป. ไมมีการแกไขปญหา

รากฐานที่ขัดแยงกับชุมชน และระบบนิเวศ 

ดังที่ อ.อ.ป. กำหนดแผนดังนี้ 

๑. แผนฟนฟูฐานะทางการเงิน 

๑.๑ การสรางรายไดจากที่ดินที่ไมไดใช

ในกิจกรรมหลัก 

๑.๒ การขายสินคาลวงหนา เชน การ

ทำบันทึกความตกลงรวมกัน (MOU) กรณีไม

โตเร็วเพื่อเยื่อกระดาษและเพื่อพลังงาน และ

การขายไมสวนปาลวงหนา 
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๑.๓ แปลงสินทรัพยบนที่ดินสวนปา

เปนหลักทรัพยเพื่อระดมทุนนำไปปลูกสวน

ปาไมโตเร็ว 

๑.๔ ปรับปรุงงานดานอุตสาหกรรม 

ปาไมโดย 

• ยุบรวมโรงเลื่อย 

• ตั้งตลาดกลางคาไมและผลิตภัณฑไม 

๑.๕ พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศและ

ศูนยอนุรักษชางไทย เพื่อเพิ่มรายได 

 

๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ 

๒.๑ ประเมินมูลคาทรัพยสินปจจุบัน 

๒.๒ พิจารณาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อปรับปรุงฐานขอมูลดานตาง ๆ  

๒.๓ แกไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งให

องคกรมีความคลองตัว 

๒.๔ จัดโครงสรางใหม เปนองคกรไม

เศรษฐกิจตามนโยบายรัฐ 

 

๓. แผนเพิม่ผลผลติเศรษฐกจิอยางยัง่ยนื  

๓.๑ สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจแก

ประชาชนหาลานไร ภายในป ๒๕๕๓ แผน

งานและการดำเนินงานของ อ.อ.ป. จึงสะทอน

ถึงยุทธศาสตรการอิงอาศัยอำนาจรัฐเพื่อการ

เขาถึงทรัพยากรปาไม-ที่ดิน ซึ่งนำมาสูการ

แยงชิงที่ดินทำกิน ปาชุมชน ปาตนน้ำของ

ประชาชนหลายกรณี ดังที่ประชาชนรองเรียน

มาที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(กสม.) โดยไมมียุทธศาสตรการแกไขปญหา

ทั้งระดับ อ.อ.ป. เองและระดับนโยบายของรัฐ 

 

สิ่งที่ขาดหายไปจากแผนกลยุทธ 

๑. ไมมีแผนยกเลิกกิจการที่ขาดทุนมา

โดยตลอด เชน กิจการดานการทองเที่ยว 

๒. ไมมีแผนลดคาใชจายใน อ.อ.ป. 

๓. ไมมีแผนลดตนทุนการผลิต 

๔. ไมมีแผนการมีสวนรวมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชน หรือ

ประชาสังคม ในการดำเนินงานของ อ.อ.ป. 

กลาวไดวา แผนกลยุทธที่แทจริงของ 

อ.อ.ป. ก็คือ ดานหนึ่ง กลาวอางเรื่องการดูแล

พื้นที่ปลูกปาทดแทนหลังการสัมปทานตัดไม 

ขณะที่อีกดานหนึ่งก็ทำไมและปลูกยางพารา 

ยูคาลิปตัส ไมสัก ตอบสนองโรงงานเยื่อ

กระดาษ โรงงานแปรรปูยางพารา สงไมแปรรปู

สูตลาดตางประเทศ นี่คือปมเงื่อนหรือขอตอ

สำคัญที่บงบอกถึงการผสมผสานระหวางผล

ประโยชนของรัฐและทุน 
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บนพื้นฐานความสัมพันธทางการผลิตที่

ไมเทาเทียมและกดขี่ขูดรีด ยอมมีมิติความ

สัมพันธทางอำนาจที่ไมเทาเทียมซอนอยูดวย 

กลายเปน “ความไมเทาเทียมที่ซับซอน” ซึ่ง
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ไดเปดประตูสูการกดขี่ขูดรีดที่ซับซอนอยาง

กวางขวางดวย ทั้งที่กระทำตอปจเจกบุคคล

และตอสังคมโดยรวม กลายเปน “การขูดรีด

เชิงซอน” ยกตัวอยาง เชน กรณีรองเรียน

เกี่ยวกับสวนปาหวยน้ำขาว จังหวัดกระบี่ 

สวนปาหลังสวน จังหวัดชุมพร หรือสวนปา

คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จากการศึกษา

ปรากฏการณปญหาเหลานี้ จะเห็นไดวา ไม

เพยีงมกีารละเมดิสทิธขิองประชาชนในทองถิน่

นั้นๆ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม หรือสิทธิอื่นๆ เทานั้น แตการ

ดำเนินงานของ อ.อ.ป. และบริษัทธุรกิจ

เอกชน (เชาที่ดินปาสงวนแหงชาติ ปลูกสราง

สวนปา) ทำใหสังคมโดยรวมตองสูญเสีย

โอกาสที่จะมีสภาพแวดลอมที่ดี และโอกาสใน

การพฒันาเศรษฐกจิ ในแนวทางทีน่ำไปสูความ

เขมแข็งมีความมั่งคั่งและความยั่งยืนของ

สังคม และความอยูดีกินดี มีสุขภาวะที่ดีโดย

เทาเทียมกันทั่วหนา การสูญเสียดังกลาวคือ

ตนทุน ที่ทุกคนในสังคมตองจายโดยไมไดรับ

สิ่งใดตอบแทนเลย กลาวอีกอยางหนึ่ง “การ

ขูดรีดเชิงซอน” นี้มิไดดำเนินไปบนพื้นฐานที่

กระทำตอปจเจกบุคคลเทานั้น แตสังคมใน

ฐานองครวมแหงภาคสวนตางๆ ตองถกูกระทำ

ดวยซ้ำยังตองแบกรับปญหาภาระความเสี่ยง

ตางๆ ที่จะตามมาอีกนานัปการ 

ในแงมุมนี้ รัฐ และทุน ก็คือเอกภาพ

ของดานตรงขาม ที่ในบางเงื่อนไขบางมิติตาง

ก็มีผลประโยชนเฉพาะของตน แตรากเหงาที่

เปนดานหลัก ก็ยังคงรวมมือ หรือตางมี

ประโยชนตอบแทนซึ่งกันและกัน 

โครงสรางอำนาจทางเศรษฐกจิการเมอืง

ที่ไมเทาเทียมจึงเปนสาเหตุหลักที่กอใหเกิด

การละเมิดสิทธิ ในการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประชาชนและ

ชุมชน  ตลอดถึงสิทธิของความเปนเกษตรกร 

สิ่งที่ยืนยันวาโครงสรางความสัมพันธ

ทางอำนาจในสังคมมีความไมเทาเทียมอยาง

สูง นั่นก็คือ การใชอำนาจรัฐผลิตเครื่องมือ

ทางการปกครองที่เรียกวา กฎหมาย ตลอดถงึ 

ระเบียบปฏิบัติและนโยบายตางๆ บนพื้นฐาน

ของกฎหมายฉบับตางๆ ซึ่งมีเนื้อหาสาระทั้ง

ลดิรอนสทิธขิองประชาชน ทัง้ชวงชงิ ยดึครอง 

ผกูขาด อำนาจการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

ไวที่รัฐ โดยมีรัฐบาล และระบบราชการเปน

กลไกกำกับและขับเคลื่อน ตัวอยางที่สำคัญ

เชน 

• พระราชบัญญัติปาไม ๒๔๘๔ 

• พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 

๒๕๐๗ 

• กฎระเบียบที่ออกบังคับใชโดยอาศัย

อำนาจตามกฎหมายดังกลาว 

• นโยบายการปาไมแหงชาติ ตามมติ

คณะรัฐมนตรี วันที่ ๓ ธันวาคม 

พ.ศ.๒๕๒๘ 

• พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองคการ

อตุสาหกรรมปาไม พ.ศ.๒๔๙๙ (แกไข 

เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๑๗ พ.ศ.๒๕๓๓ 

พ.ศ.๒๕๔๒) 
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• มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓ มีนาคม 

๒๕๓๕ และวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๖ 

ให อ.อ.ป. รับมอบพื้นที่สวนปาที่

ปลูกโดยงบประมาณกรมปาไม (พื้นที่ 

นอกเขตอนุรักษ) มาดูแลรักษาและ

ใชประโยชน 

กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายเหลานี้

เปน เครื่ องมือสำคัญในการเปลี่ ยนย าย

ทรัพยากรธรรมชาติ ในฐานะปจจัยการผลิต

จากเดิมที่เปนตนทุนรวมกันของสังคม (เมื่อผู

ใดลงแรงบุกเบิกทำประโยชน ผูนั้นยอมได

สิทธิครอบครองทำประโยชน นั่นคือสิทธิเกิด

จากการใชแรงงานของตนทำการผลิตมิใชเกิด

จากการใชอำนาจที่เหนือกวามากำหนด) ให

ไปอยูในการควบคุมดูแลจัดการโดยรัฐ ตอ

จากนั้น จึงเปดโอกาสใหกลุมทุนตางๆ เขา

แสวงหาผลประโยชน ในขณะเดียวกันก็ปด

กั้นกีดกัน กระทั่งเบียดขับ เกษตรกรรายยอย

และคนจน มิใหเขาถึงหรือใหถอยรนออกจาก

ฐานทรัพยากรที่เคยครอบครองทำประโยชน 

ซึ่งสะทอนใหเห็นวา กฎหมาย และนโยบาย

เหลานัน้ดำเนนิการไปบนพืน้ฐานทางความคดิ 

ความเชื่อเรื่องกรรมสิทธิ์สวนบุคคล และ

กรรมสิทธิ์ของรัฐ พรอมๆ กับกดทับทำลาย

ระบบกรรมสิทธิ์สวนรวมของชุมชน สังคม 

เมือ่ชมุชน/สงัคม ไดสญูเสยีทีม่ัน่ทางอดุมการณ 

ก็จะตองตามมาดวยการสูญเสียที่มั่นทางวัตถุ 

กระบวนการสถาปนาอำนาจรัฐและทุน

เหนอืฐานทรพัยากร เพือ่ใชเปนปจจยัการผลติ

ตนทนุตำ่ ไดดำเนนิมายาวนานในประวตัศิาสตร

เศรษฐกิจการเมืองของสังคมไทย แตหลังจาก

ปรากฏนโยบายปาไมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๒๘ 

นับวามีความเขมขน ทวีความรุนแรงมากขึ้น 

ดงัทีเ่รยีกขานกนัวา “สงครามแยงชงิทรพัยากร”   

ทั้งนี้ เพื่อใชฐานทรัพยากรทั้งมวลที่ 

ชวงชิงมาไดเปนฐานการผลิตวัตถุดิบราคาถูก

ปอนภาคอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมเยื่อ

กระดาษ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง (ยาง
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๑๐ จากการถอดเทปบันทึกการประชุม ผูอำนวยการกองอนุญาต กรมปาไม ไดกลาวอภิปราย ในการประชุม 
คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา เรื่อง สัญญาเชาพื้นที่ปา ใจความสรุปตอนหนึ่งวา นับแตมี 
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ โดยอำนาจตามมาตรา ๒๐ กรมปาไมไดอนุญาตใหเอกชนเขา 
ปลูกสรางสวนปา ในเขตปาสงวนฯ ไปประมาณ ๑๐,๐๐๐ กวาราย เนื้อที่ประมาณหลายลานไร ซึ่งตัวเลขนี้มีทั้งที่
หมดอายุบางไมหมดอายุบาง, วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ หองประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ สำนักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

รถยนต  ถุงมือยาง, ถุงยางอนามัย ฯลฯ) 

อุตสาหกรรมเครื่องเรือนไมยางพารา เปนตน 

อุตสาหกรรมเหลานี้มิเพียงตอบสนอง

ความตองการภายในประเทศ แตมีเหลือ

สำหรับสงออกดวย เชน กรณีอุตสาหกรรม

เยื่อกระดาษ ตั้งแตป ๒๕๓๖ ประเทศไทยมี

กำลังการผลิตเยื่อกระดาษใยสั้นสูงเกินความ

ตองการในประเทศ คอื ผลติได ๒๘๔,๐๐๐ ตนั 

ขณะที่ความตองการมีปริมาณ ๒๗๔,๐๐๐ 

ตัน (ผูจัดการรายวัน, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๓๗) 

ในป ๒๕๔๕ ความตองการบริโภคเยื่อ

กระดาษมีปริมาณ ๑,๐๕๓,๐๐๐ ตัน แบงเปน

ความตองการเยื่อใยสั้น  ๗๙๐,๐๐๐ ตัน และ

เยื่อใยยาว ๒๖๓,๐๐๐ ตัน ขณะที่การผลิตเยื่อ

ใยสั้นในป ๒๕๔๕ มีปริมาณ  ๙๗๔,๐๐๐ ตัน 

แสดงวาเราสามารถผลิตเยื่อใยสั้นไดเกิน

ความตองการภายในประเทศ ” (พรพนา กวย

เจรญิและ ด.ีโนเอล ราเจส ใน ศยามล ไกยรูวงศ 

และพรพนา กวยเจริญ (บก.)  ๒๕๔๘ : ๒๐๑) 

หรือกรณีการผลิตยางพารา (พื้นที่สวนปาของ 

อ.อ.ป. ในภาคใตทีเ่กดิขอพพิาทระหวาง อ.อ.ป. 

กับประชาชน ลวนแลวแตเปนเพราะ อ.อ.ป. 

ตองการที่ดินไปปลูกสวนยางพารา) ยาง

ธรรมชาติที่ไทยผลิตไดจะสงออกไปขายยัง

ประเทศตางๆ ถงึรอยละ ๙๐ (บณัฑติา อยางด,ี 

๒๕๕๐ : ๔๐) แสดงวา ความตองการวัตถุดิบ

ยางธรรมชาติของตลาดตางประเทศมีสวน

กำหนดและผลักดันเปนอยางมากใหมีการ

ขยายพื้นที่ปลูกยางพาราในประเทศไทย ดัง

จะเห็นไดจากปริมาณการผลิต - การบริโภค 

ยางพาราของโลก เชน ในป ๒๕๔๘ มีการ

ผลิต ๘.๖๔๗ ลานตัน สวนการบริโภค 

๘.๓๕๘ ลานตัน ตอมาป ๒๕๔๘ การผลิต

เทากับ ๘.๖๒๙ ลานตัน สวนการบริโภค 

๘.๗๕๖ ลานตัน (สถาบันวิจัยยาง  ๒๕๔๙, 

อางใน บัณฑิตา อยางดี, ๒๕๕๐ : ๒๔) 

เห็นไดวานี่คือพลังของระบบทุนนิยม

ซึ่งเชื่อมโยงกันทั่วโลกและอยูในฐานะเปนฝาย

ที่กำหนดจุดมุงหมายในการใชทรัพยากร 

ธรรมชาติของแตละประเทศ ดังนั้นไมเพียงแต

กลุมทุนภายในประเทศเทานั้น ที่เกี่ยวของ

แสวงหาผลประโยชนอยูกับธุรกิจเหลานี้ แต

เชื่อมโยงไปถึงกลุมทุนขามชาติดวย 

ดังนั้น พื้นที่ “ปาเศรษฐกิจ” ตาม

นโยบายปาไมแหงชาติ ๒๕๒๘ ที่กรมปาไม

สงมอบให อ.อ.ป.๑๐ ดูแลรักษาและใช

ประโยชน (พื้นที่โครงการ ๒ – ๕) และพื้นที่

ปาสงวนเสื่อมโทรมอีกจำนวนมากที่ เปด
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โอกาสใหบริษัทธุรกิจเอกชนขออนุญาตปลูก

สรางสวนปาเชิงพาณิชย ลวนมีสวนเกี่ยวของ

และสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม

ตางๆ ดังที่ยกมาเปนตัวอยางขางตน ซึ่ง 

ผลกำไร มูลคาสวนเกิน จากการลงทุนแปรรูป

วัตถุดิบที่ผลิตจากผืนดินที่ชวงชิงมาจาก

เกษตรรายยอย คนจน ดานหนึ่งยอมนำไปสู

การสะสมทุนของภาคอุตสาหกรรม อีกดาน

หนึ่ง ก็นำไปลงทุนทางการเมือง เพื่อเปนหลัก

ประกันวานโยบายรัฐจะยังคงสนับสนุนให

หนวยงานของรัฐ เชน อ.อ.ป. ตลอดถึงภาค

เอกชน ในการผลิตวัตถุดิบปอนอุตสาหกรรม

เยื่อกระดาษ  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 

อุตสาหกรรมเครื่องเรือนไมยางพารา ฯลฯ ซึ่ง

จำเปนตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐในดาน

พื้นที่ขนาดใหญเพื่อผลิตวัตถุดิบ 

กลาวโดยสรุป ยิ่งทุนนิยมเขมแข็ง

เติบโตมากขึ้นเทาใด อำนาจรัฐก็ถูกลดทอน

บทบาทการดูแลรักษาความเปนธรรมใน

สังคม ซ้ำรายบางครั้งก็ถูกใชเพื่อปกปองผล

ประโยชนของกลุมทุนโดยอาศัยอำนาจรัฐ

จับกุมคุมขังประชาชน ซึ่งทำหนาที่ปกปอง

ทรัพยากรปาไมและที่ดินมิใหถูกทำลายโดย

โครงการสวนปา แบบพืชเชิงเดี่ยว ในขอหา

บุกรุกที่ดินสวนปา ซึ่ง อ.อ.ป. ไดรับมอบจาก

กรมปาไมแลว 

ยิ่ ง รั ฐและทุนช วงชิ งยึ ดครองฐาน

ทรัพยากรไดมากเทาใด ก็ยิ่งรุกคืบทำลาย 

“วิถีการผลิตกึ่งสมัยใหม - กึ่งพึ่งพาธรรมชาติ” 

ของชุมชนเกษตรกรรายยอย ใหพังพินาศลง

มากเทานั้น จนเหลือแตการผลิตเชิงเดี่ยว

แบบสมัยใหมที่ขึ้นตอระบบตลาดโดยไมมี

ขอแม อธิปไตยและความมั่นคงทางอาหาร

ของเกษตรกรรายยอย ก็จะถูกยึดกุมโดย

อุตสาหกรรมผลิตอาหารรายใหญในลักษณะ

ผูกขาดตลาด - ผูกขาดการผลิต ในขณะ

เดียวกันความเปนชาวนา  (เกษตรกร) อิสระ

จะเปลี่ยนสถานะไปเปนผูขายแรงงานในที่ดิน

ของตนเอง และอีกจำนวนมากก็แปรสภาพ

เปนกรรมาชีพโดยสมบูรณแบบ 

ภายใตโครงสรางระบบเศรษฐกิจแบบ

ทนุนยิม ความสมัพนัธทางอำนาจทีไ่มเทาเทยีม 

และกดขี่อยางถึงที่สุดนี้ ไมเพียงกอใหเกิดการ

ละเมิดสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปน

มนุษยของประชาชนอยางกวางขวางเทานั้น 

แตทายที่สุดแลว ยังจะฟาดฟนทำลาย “วิถี

การผลิต” ที่ไมอาจตอบสนองความตองการ

ของระบบเศรษฐกิจหลัก คือ ทุนนิยมได 

 

ทามกลางบริบทเชนนี้ ผูที่จะอยูรอดได

มีสองประเภทคือ   

ประเภทที่หนึ่ง  คือ ผูที่ยอมจำนนอยาง

ไมมีขอแม 

ประเภททีส่อง  คอื ผูทีต่อสูอยางถงึทีส่ดุ

เพราะไมมสีิง่ใดจะสญูเสยีนอกจากความทกุขยาก  

ความอยูรอดในสองลักษณะขางตน

ยอมมีมรรคผลแตกตางกันอยางสิ้นเชิง 
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อาศัยอำนาจตาม รัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๐๐

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง

ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และระเบียบคณะกรรมการสิทธิ

มนษุยชนแหงชาต ิวาดวยหลกัเกณฑ และวธิกีารใน

การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ.๒๕๔๕  
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คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและ

ปาทั้งสองชุด ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาต ิ (กสม.) ไดดำเนนิการตรวจสอบกรณี

รองเรียนของประชาชนที่ไดรับความไมเปน

ธรรมและถูกละเมิดสิทธิจากนโยบายสงเสริม

การปลูกสรางสวนปาเชิงพาณิชยทั้งที่ดำเนิน

การโดยองคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) 

และบริษัทธุรกิจเอกชน 

โดยคณะอนุกรรมการฯ ไดรับฟงการ

ชี้แจงเรื่องราว ขอมูลจากผูรอง ผูถูกรอง 

หนวยงานที่ เกี่ยวของ การตรวจสอบจาก

เอกสารที่เกี่ยวของดานตางๆ การประชุม

อนุกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางและประเด็น

การตรวจสอบ การเดินทางไปตรวจสอบขอ

เท็จจริง สภาพแวดลอมตางๆ ในพื้นที่จริงที่

เกิดเหตุพิพาท การประชุมรวมกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของในการแกไขปญหา โดยเชิญทั้ง

ฝายผูรอง ผูถูกรองเขารวมดวย และการ

เจรจาหาทางระงบัยบัยัง้การลกุลามของปญหา

ทั้งในระดับจังหวัด และรวมกับหนวยงานสวน

กลาง การเจรจาเพื่อคลี่คลายปญหา เทาที่

หนวยงานระดบัปฏบิตักิารจะมอีำนาจตดัสนิใจ 

การเจรจากบัรฐัมนตรผีูมอีำนาจหนาทีร่บัผดิชอบ

ดานนโยบายตอเรื่องนั้นๆ โดยตรง เพื่อใหมี

บัญชาในแนวทางนโยบายการแกไขปญหา 

การนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนตอคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติพรอมเสนอมาตรการแกไข

ตอหนวยงาน และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

รวมทั้งการจัดสัมมนารณรงคตอสาธารณะ 

เมื่อ กสม. เห็นชอบในรายงานผลการ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็จะนำ

เสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของในนาม กสม. 

เมื่อครบกำหนดเวลาแลวไมมีการแกไข จะ

เสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการภายใน ๖๐ 

วัน ถาไมมีการแกไข กสม. จะเสนอตอรัฐสภา

เพื่อดำเนินการตอไป 
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รับเรื่อง 
รองเรียน 

 
กรรมการฯ 

หยิบยกขึ้นพิจารณา 

 

มีมูลและอยูในอำนาจหนาที่ 
แจงบุคคลที่ถูกกลาวหาใหชี้แจง 

 

ไมมีมูลหรืออยูนอกอำนาจหนาที่ แจงผูรอง 
และอาจแจงหนวยงานที่รับผิดชอบใหแกไข 

 

สงเรื่องใหองคกรที่มีอำนาจหนาที่พิจารณา 
หากไมดำเนินการหรือไมรับเรื่อง  คณะกรรมการ ฯ  

อาจนำเรื่องกลับมาพิจารณา  หากเรื่องนั้นอยูในอำนาจ 

 
ผูเกี่ยวของทุกฝายชี้แจงรายละเอียด 
และเสนอพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน 
ขอเท็จจริง / การตรวจสอบพื้นที่ 

 
มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการ ฯ  จะทำรายงาน  และเสนอ
มาตรการแกไขปญหาใหหนวยงาน 

หรือบุคคลที่มีอำนาจหนาที่นำไปปฏิบัติ 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 
คณะกรรมการ ฯ 

มีมติ 

 
ถาไมเปนไปตามขอตกลง 

นำมาตรวจสอบใหม 

 
ไมมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

แตเปนการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม 
คณะกรรมการ ฯ  อาจกําหนดแนวทางแกไข  

และแจงใหบุคคลหรือหนวยงาน 
ที่มีอํานาจหนาที่ดําเนินการ 

 
หากไมมีการแกไข 

รายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการใน ๖๐ วัน 

 
หากยังคงไมมีการดำเนินการตามที่เสนอ 
รายงานตอรัฐสภาเพื่อดำเนินการตอไป 

Ù.Ò ·ºπº—ß· ¥ß °√–∫«π°“√µ√«® Õ∫‡√◊ËÕß√âÕß‡√’¬π 
¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ÒÒ 

๑๑ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำป (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ,๒๕๔๕)  

 

คณะกรรมการฯ 
พิจารณาเบื้องตน 

 
ดำเนินการไกลเกลี่ยในกรณีที่เห็นวาไกลเกลี่ยไดตาม

กรอบสิทธิมนุษยชน และทำบันทึกระหวางคูกรณี 
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µ“√“ß∑’Ë Ù ประมวลความคืบหนาการแกไขปญหาแตละกรณี 
 

ชื่อสวนปาที่ถูกรองเรียน ความคืบหนาในการแกไขปญหา 

(๑.) สวนปาหวยน้ำขาว   

อ. คลองทอม จ. กระบี่   
 

คำรองที่ ๒๗๕/๒๕๔๗ และ 

๖๓๔/๒๕๔๗ 
 

รายงานผลการตรวจสอบ 

โดย กสม. ที่ ๖๐/๒๕๔๙ 

 

๑. คำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๑๑๕๕ / ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม 

๒๕๔๗ แตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหาการใชพื้นที่ของสวนปาหวย

น้ำขาว อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 

๒. วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ คณะอนุกรรมการสิทธิในการ

จัดการที่ดินและปา มีหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีขอเสนอดังนี้ 

ก. ขอใหยกเลิกการอนุญาตแก อ.อ.ป. ในการปลูกปาและใช

ประโยชนจากพื้นที่ปาตำบลหวยน้ำขาวในพื้นที่ ๖,๕๐๐ ไร 

ข. ใหชุมชนตำบลหวยน้ำขาวไดเขารวมดูแลจัดการปาดังกลาวใน

ลักษณะปาชุมชนฯ เพื่อใหฟนคืนสภาพเปนปาสมบูรณ และมีการใชประ

โยชนอยางยั่งยืน ฯ 

ค. พื้นที่ปาสวนที่เหลือจากการเปนปาชุมชนใหโอนกลับมาอยูภาย

ใตการดูแลของกรมปาไม 

ง. ติดตามตรวจสอบพื้นที่สวนปาอื่นๆ ของ อ.อ.ป. หากพบเปน

พื้นที่ปาธรรมชาติที่สมบูรณให อ.อ.ป. ยุติการตัดฟน และหากมีชุมชน

พึ่งพาประโยชนจากปาดังกลาว ใหสงเสริมชุมชนเขามาจัดการเปนปาชุมชน          

๓. คณะกรรมการดำเนินการแกไขปญหาความขัดแยง พื้นที่ปา

หวยน้ำขาว อ.คลองทอม มีขอสรุปดังนี้ 

(๑) ใหมอบพื้นที่ที่ยังมีสภาพเปนปาไมในปจจุบันใหหนวยงานปา

ไมและหนวยอนุรักษพันธุสัตวปารับผิดชอบดูแลตอไป 

(๒) พื้นที่ที่ อ.อ.ป. ไดดำเนินการปลูกทดแทนไปแลว  ใหดูแลและ

เก็บผลประโยชนตอไปตามขอกำหนดเดิมของกรมปาไม 

(๓) พื้นที่ที่ อ.อ.ป. มีงบประมาณเพียงพอที่จะปลูกพืชทดแทน  ให

ดำเนินการปลูกโดยมีเงื่อนไขวาตองเปนพันธุไมที่จังหวัดได

ประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงกรณี บุกรุกที่ปา

และที่สาธารณประโยชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ไดกำหนด ซึ่ง

ไดแก ไมมะคา ไมเต็ง ไมตะเคียนทอง เปนตน 

ในระหวางดำเนินการพิจารณาแกไขปญหา ขอใหทุกฝายยุติการ

ฟองรองกลาวโทษและดำเนินคดีระหวางกัน จนกวาจะไดขอยุติรวมกัน   
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ชื่อสวนปาที่ถูกรองเรียน ความคืบหนาในการแกไขปญหา 

 สรุป ขอเสนอในการแกไขปญหาทั้งที่เสนอจากคณะอนุกรรม 

การสิทธิในการจัดการที่ดินและปา และที่เปนความเห็นจากคณะทำงาน

ที่แตงตั้งโดยผูวาราชการจังหวัดกระบี่ ไมมีผลในทางปฏิบัติ       

๔. จากรายงานผลการตรวจสอบโดย กสม. ลงวันที่ ๒๘ 

กันยายน ๒๕๔๙ คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา 

มีความเห็นวา 

๑. การไถดันปาธรรมชาติในพื้นที่ ๒๗๖ ไร ซึ่งติดอยูกับเขต

รักษาพันธสัตวปาเขาประ-บางคราม เปนการกระทำที่ไมชอบดวยพระราช 

บัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๑๖ ทวิ และมาตรา ๒๐ 

รวมทั้งระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหทำการปลูกสรางสวนปา

หรือปลูกไมยืนตนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๐ และ

ระเบียบกรมปาไมวาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๐๘ นอกจากนี้การปลูกสรางปาสงวนของสวนปา อ.อ.ป. นำมาปลูก

ยางพาราและปาลมน้ำมันที่เปนไมเศรษฐกิจ เปนการกระทำที่ ไมชอบ

ดวยพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ ที่มีเจตนารมณใหการปลูกสราง

สวนปาใหเปนปาสมบูรณ 

๒. การไถดันและการเผาปาธรรมธรรมชาติเปนการละเมิดสิทธิ

ชุมชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔๖ 

และ มาตรา ๕๖  

๓. การดำเนินคดีของ อ.อ.ป. ตอราษฎรตำบลหวยน้ำขาว ทั้ง 

๒ คดี เปนการละเมิดสิทธิชุมชนตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๕๖ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มีมติเห็นชอบตาม

ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ จึงมีมาตรการแกไขปญหาและ

มีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

มาตรการการแกไขปญหา 

๑. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดำเนินการ

ใหกรมปาไมเพิกถอนการอนุญาตปลูกปาของ อ.อ.ป. ในพื้นที่สวนปา

หวยน้ำขาวที่ อ.อ.ป. ไถดัน และมอบใหชุมชนตำบลหวยน้ำขาวไดเขา

รวมดูแลเปนปาชุมชนเพื่อใหฟนคืนสภาพ และมีการใชประโยชนจาก

ปาอยางยั่งยืนภายใน ๙๐ วัน 

๒. ใหกรมปาไมเพิกถอนการอนุญาตการปลูกปาของ อ.อ.ป. ใน

พื้นที่ที่คงสภาพปา และใหสงมอบพื้นที่ดังกลาวใหกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช ดำเนินการผนวกพื้นที่ดังกลาวเปนเขตรักษาพันธุ

สัตวปา 
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 ๓. เพิกถอนการอนุญาตปลูกปาของ อ.อ.ป. หลังจากหมดอายุ

การเก็บอาสิน แลวสงมอบใหกรมปาไมรวมกันกับชุมชนดำเนินการ

ฟนฟูใหมีสภาพปา 

๔. ให อ.อ.ป. ยกเลิกการฟองรองดำเนินคดีแกราษฎรทันที 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑. ภาครัฐควรทบทวนบทบาทของ อ.อ.ป. ในการทำไมและปลูก

สรางสวนปา  

๒. ตรวจสอบพื้นที่ปาที่สมบูรณ สำหรับปาที่เสื่อมโทรมหรือปา

ที่ปลูกไมเชิงพาณิชย ใหกรมปาไมเพิกถอนการอนุญาตให อ.อ.ป. 

ดำเนินการ และนำมาฟนฟูเปนปาธรรมชาติ 

(๒.) สวนปาคลองทอม   

อ.คลองทอม จ.กระบี่ 
 

คำรองที่ ๒๒๕/๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการตรวจสอบ 

โดย กสม. ที่ ๓๑๐/๒๕๕๐  

 

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบในพื้นที่  

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ จังหวัดกระบี่ไดประชุมรวมกับคณะ

อนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา โดยรองผูวาราชการจังหวัด

กระบี่ไดชี้แจงวา หัวหนาสวนปาคลองทอมไดใหผูรองออกจากพื้นที่ตาม

คำพิพากษาของศาล แตใหเก็บเกี่ยวผลผลิตและทำกินในสวนปาลมบน

พื้นที่ ๖ ไรได และจังหวัดไดเสนอใหบรรเทาความเดือดรอนใหครอบครัว

ของผูรองโดยจะติดตั้งบานน็อคดาวนในที่ดินของลูกผูรองให 

คณะอนุกรรมการฯ ติดตามเรงรัดการสรางบานและพบวา

นางเนียนไดทำกินอยูตอไป 

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิมมีตวินัที ่๒๑ กนัยายน 

๒๕๕๐ วาเรือ่งดงักลาวมคีำพพิากษาศาลถงึทีส่ดุแลว และคณะอนกุรรมการฯ 

มีการแกไขเยียวยาเรื่องการผอนผันใหทำกินและเก็บเกี่ยวผลปาลมใน

พื้นที่ ๖ ไร และจังหวัดกระบี่ตกลงจะสรางบานน็อคดาวนใหแลว จึงมีมติ

ใหยุติเรื่อง 

๓.) สวนปาคลองทอม  

อ.คลองทอม จ.กระบี่ 

(กรณีนายสอง ไชยสวัสดิ์) 
 

คำรองที่ ๑๘๖/๒๕๔๙ 
 

รายงานผลการตรวจสอบ

โดย กสม.ที่ ๓๓๕/๒๕๕๐ 

(๑.) วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ คณะอนุกรรมการฯ จัดการประชุม

ชี้แจงขอเท็จจริง และติดตามความคืบหนากรณีรองเรียนเรื่องที่ดินและปา

ที่ศาลากลาง จังหวัดกระบี่ 

ปลัดอำเภอคลองทอม รายงานวา ตรวจสอบเบื้องตนแลวพบวา 

พื้นที่รองเรียนอยูเขตนิคมสหกรณคลองทอม และสวนปาคลองทอม 

ดำเนินการทับซอนพื้นที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร  กรมสงเสริมสหกรณฯ แจง

วาไมไดยินยอมใหสวนปาฯ เชา ขอใหสวนปาถอนออกไป โดยขณะนี้ 

สวนปาฯ ไดวาจางเอกชนเขามาตัดไมของสวนปา 
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 มติที่ประชุม 

๑. อำเภอคลองทอม จะเขาไปสำรวจขอมูลในพื้นที่ในเดือนสิงหาคม 

นี้ และจะสรุปขอมูลเสนอภายในเดือนพฤศจิกายน 

๒. อำเภอจะแตงตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ โดยมีนายสอง ไชย

สวัสดิ์ หรือตัวแทนผูรองเรียนรวมเปนคณะทำงานดวย 

(๒.) วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ ในการสัมมนา “ทางเลือกและรูป

แบบการจัดการสวนปาตามเงื่อนไขสัมปทาน อยางยั่งยืน๑๒” นายสอง ไชย

สวัสดิ์ แจงดวยวาจาวาการแกไขปญหา ยังไมมีความคืบหนาใด ๆ  

   

(๓.) จากรายงานผลการตรวจสอบโดย กสม. วันที่ ๒๑ 

กันยายน ๒๕๕๐ โดยคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นวา 

ก. การดำเนินการของสวนปาคลองทอม องคการอุตสาหกรรมปาไม 

โดยการเขาแยงยึดที่ดินของผูรองโดยเจตนา จนทำใหผูรองไม 

สามารถทำประโยชนไดเปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินของผูรอง  

ข.  การแกไขปญหาลาชาของหนวยงานของรัฐเปนการกระทำที่

ไมเปนธรรมตอผูรอง 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มีมติเห็นชอบตามความ

เห็นของคณะอนุกรรมการฯ และกำหนดมาตรการในการแกไขปญหา ดังนี้ 

๑. ใหนิคมอุตสาหกรรมคลองทอมอนุญาตเขาทำประโยชนในที่

ทำกิน ทันทีที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๒. ใหนิคมอุตสาหกรรมคลองทอมเรงรัดจัดสรรที่ดินตามมติเดิม

ภายใน ๓๐ วัน นับแตไดรับรายงานฉบับนี้ และมอบเอกสาร

สิทธิใหแกผูรองตามกระบวนการของนิคมสหกรณ 

๓. ใหองคการอุตสาหกรรมปาไมสำรวจความเสียหายโดยผูรองมี

สวนรวม และชดใชคาเสียหายและคาเสียโอกาสแกผูรองอยาง

เปนธรรม ภายใน ๔๕ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๑๒ เอกสารโรเนียวประกอบการสัมมนา “ทางเลือกและรูปแบบการจัดการสวนปาตามเงื่อนไขสัมปทานอยางยั่งยืน”, 
๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ หองประชุม ๑๐๑ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จัดโดย คณะ
อนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คณะทำงานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มูลนิธิฟนฟูชีวิต
และธรรมชาติแผนงานสนับสนุนความรวมมือในประเทศไทยในศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก (RECOFTC) โครงการปาชุมชน จังหวัดสุรินทร กลุมอนุรักษบานหวยน้ำขาว จังหวัดกระบี่ กลุมอนุรักษ
กาญจน จังหวัดกาญจนบุรี คณะวิจัยทองถิ่น ต.หนองเขยง  อ.ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
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(๔.) สวนปาคลองทอม  

อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 

(กรณีนายมานิจ เหนือคลอง) 
 

คำรองที่ ๔๓๕/๒๕๔๙ 
 

รายงานการตรวจสอบ โดย 

กสม. ที่ ๓๓๗/๒๕๕๐ 

จากรายงานผลการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นวา 

สวนปาคลองทอมจังหวัดกระบี่ไดขยายพื้นที่ปลูกสรางสวนปาเกิน

จากการไดรับอนุญาตสัมปทานจากกรมปาไมจนรุกล้ำที่ดินของนายเอก 

เหนือคลอง ซึ่งถือครองตามหนังสือรับรองการทำประโยชน (น.ส.๓) โดย

สวนปาคลองทอมไดทำสัญญากับบิดาของผูรองไววาจะจายเงินคาชดเชย

คาที่ดินและจะจัดหาที่ดินทำกินบริเวณอื่นให แตตอมาสวนปาคลองทอม

ไมไดจัดหาที่ดินใหตามเงื่อนไขแตกลับฟองคดีดำเนินคดีแพงกับบิดาของผู

รอง เพื่อใหบิดาของผูรองโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกลาวแกสวนปา

คลองทอม และไดแจงความดำเนินคดีอาญาในขอหาบุกรุกทำลายทรัพย

สินของสวนปา พนักงานสอบสวนไมฟองเนื่องจากผูกลาวหามีพยานหลัก

ฐานไมเพียงพอ ขณะที่ผูรองมีหนังสือรับรองการทำประโยชน (น.ส.๓) 

และเจาพนักงานยืนยันแนวเขตที่ดินวาถูกตอง จึงเปนการละเมิดสิทธิใน

ทรัพยสินของผูรอง  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีมติเห็นชอบตามความ

เห็นของคณะอนุกรรมการฯ และกำหนดมาตรการแกไขปญหา ดังนี้ 

ใหองคการอุตสาหกรรมปาไมยุติการดำเนินการใดๆ ที่เปนการแยง

ยึดที่ดินของผูรองและชดใชคาเสียหายในทรัพยสินรวมทั้งดอกเบี้ย และคา

เสียโอกาสแกผูรองนับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๕.) สวนปาไชยา อ. ไชยา    

จ. สุราษฎรธานี 
 

คำรองที่ ๔๔๒ / ๒๕๔๘ 
 

รายงานผลการตรวจสอบ

โดย กสม. ที่ ๓๗๙/๒๕๕๐ 

(๑.) วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙ คณะอนุกรรมการสิทธิในการ

จัดการที่ดินและปา (ชุดที่ ๒) ประชุมรวมกับจังหวัดและหนวยงานที่

เกี่ยวของ มติที่ประชุม 

๑.) ให ส.ป.ก. พิจารณาดำเนินการตอไป และหาแนวทางกันเขต 

เพื่อใหมีการปฏิรูปที่ดิน 

๒.) ระหวางการสอบเขต  อ.อ.ป. ตองไมจับกุมชาวบาน และจะ

ไมมีการบังคับชาวบานใหสมัครสมาชิกสวนปา และชาวบาน

อาจเปลี่ยนใจไมเปนสมาชิกโดยยังคงทำกินในที่เดิมได 

(๒.) วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ คำสั่งจังหวัดสุราษฎรธานี ที่ 

๓๐๒๒/๒๕๔๘ เรื่องแตงตั้งคณะทำงานตรวจสอบแนวเขต โดยมีตัวแทน

ชาวบานรวมในคณะทำงานดวย 

(๓.) วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ มีการประชุมคณะทำงาน 

ตรวจสอบแนวเขตพื้นที่สวนปาไชยา เพื่อพิจารณาแนวทางแกไขปญหาขอ

พิพาทในสวนปาไชยา 
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  ผลการตรวจสอบพบวาเดิมพื้นที่ตามทะเบียนกรมปาไม ๑๙,๒๑๘ 
ไร ถูกบุกรุก ๕,๓๒๐ ไร คงสภาพสวนปา ๑๓,๘๙๘ ไร (ขอมูลขณะสงมอบ
พื้นที่ให อ.อ.ป.) แตเมื่อคณะทำงานฯ เขาตรวจสอบพื้นที่ถูกบุกรุก 
๑๘,๘๑๐ ไร คงเหลือสภาพสวนปารอบๆ สำนักงานสวนปาฯ ประมาณ 
๔๐๐ ไร และไดมีมติดังนี้ 

๑.) เสนอจังหวัดฯ เพื่อประสานใหสวนปาไชยาชะลอจับกุม หรือ
ดำเนินคดีกับชาวบานไวกอนตามที่คณะอนุกรรมการสิทธิใน
การจัดการที่ดินและปา ไดเสนอในที่ประชุมจังหวัดสุราษฎร-
ธานีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๙ 

๒.) ใหเสนอจังหวัดฯ ประสานไปที่กรมปาไม และรัฐบาล พิจารณา
ยกเลิกบันทึกขอตกลงเรื่องสวนปาไชยา และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของ 

๓.) ใหเสนอจังหวัดฯ ประสานกรมปาไม และรัฐบาลพิจารณาให
ชาวบานเขาทำประโยชนใหถูกตองตามกฎหมาย ในพื้นที่สวนปา 
ไชยาที่หมดสภาพ หรือมอบพื้นที่ให ส.ป.ก. นำไปปฏิรูปที่ดิน
ตามกฎหมาย 

สรุป 
มติการประชุมดังกลาวยังไมมีผลในทางปฏิบัติ ไมมีการดำเนินการ

สืบเนื่องจากมติการประชุม 
 
(๔) รายงานผลการตรวจสอบโดย กสม. วนัที ่๒๑ กนัยายน ๒๕๕๐ 

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา (ชุดที่ ๒) มีความเห็นวา 
การที่กรมปาไมสงมอบพื้นที่หมดอายุสัมปทานปาไมใหกับองคการ

อุตสาหกรรมปาไมเพื่อปลูกสรางสวนปาไชยา ทั้งที่มีการสำรวจแลววา
ราษฎรครอบครองทำประโยชนมากอน โดยไมมีนโยบายการแกไขปญหา
ราษฎรในพื้นที่และทราบดีวาจะตองเกิดขอพิพาทระหวางราษฎรกับสวน
ปาไชยา อยางแนนอน จึงเปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินของราษฎร  

ขอคิดเห็นกรณีที่ อ.อ.ป. มีนโยบายใหราษฎรที่ครอบครองและทำ
ประโยชนในพื้นที่สวนปาไชยาทำสัญญาขอใชพื้นที่สวนปา โดยเรียกเก็บ
เงินในอัตราราคา ๒๐ บาทตอไรตอปนั้น  นาจะไมถูกตอง เพราะไมมี
ระเบียบและกฎหมายใหดำเนินการได สวนปาไชยาเกิดขึ้นตามขอตกลง
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อองคการอุตสาหกรรมปาไมไมสามารถดำเนินการ
ตามขอตกลงหรือรักษาสภาพปาที่ปลูกไวได ก็ควรที่จะเสนอกรมปาไมและ
รัฐบาลพิจารณายกเลิกขอตกลงดังกลาว และพิจารณาอนุญาตใหราษฎร
เขาอยูอาศัยใหถูกตองตามกฎหมายตอไป หรือจะให  ส.ป.ก. ดำเนินการ
ในสวนปาไชยา โดยสวนปาไชยาใชมาตรการจับกุม ตรวจยึดพื้นที่และไถ
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(๖.) สวนปาคอนสาร  

 อ. คอนสาร จ. ชัยภูมิ 
 

คำรองที่ ๖๓๕ / ๒๕๔๗ 
 

รายงานผลตรวจสอบ โดย 

กสม. ที่ ๔๑๘/๒๕๕๐ 

 

 

ทำลายผลอาสินของราษฎรเปนมาตรการที่รุนแรง และกระทบตอสิทธิใน
การดำรงชีวิต หากราษฎรคนใดไมสมัครเปนสมาชิกของสวนปาไชยาก็จะ
ถูกจับกุมดำเนินคดี ดังที่ปรากฏตามการรองเรียน 

มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เห็นชอบกับความ
เห็นคณะอนุกรรมการฯ และกำหนดมาตรการการแกไขปญหา ดังนี้ 

ให อ.อ.ป. ยกเลิกสวนปาไชยาและสงมอบพื้นที่ใหกรมปาไมเพื่อให 
ส.ป.ก.นำไปปฏิรูปจัดสรรที่ดินใหกับราษฎร ในระหวางดำเนินการใหชะลอ
การดำเนินการจับกุมราษฎรที่มีที่ดินทำกินเดิมในพื้นที่สวนปาไชยาและให
กรมปาไมมอบพื้นที่สวนปาไชยาที่ยังคงสภาพสวนปา จำนวน ๔๐๐ ไร ให
องคกรชุมชนดูแลรักษาเปนปาชุมชน ภายในเวลา ๙๐ วัน นับแตวันที่ได
รับรายงานฉบับนี้ 

(๑.) วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการ

ที่ดินและปา (ชุดที่ ๒) รวมประชุมกับจังหวัดชัยภูมิ และหนวยงานที่

เกี่ยวของ มีมติใหอำเภอคอนสารจัดสงขอมูลที่ผานมติของคณะทำงาน

ระดับพื้นที่มายังคณะทำงานระดับจังหวัดที่จะมีการแตงตั้งใหมอีกครั้งหนึ่ง

เพราะชุดเกาไมไดดำเนินการใดๆ 

(๒.) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ ประชุมคณะทำงานสวนปาคอน

สาร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๐ การประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.) กรณีปญหาของนายงด บุญญาชีพ เรื่องการจัดทำฝายกั้นน้ำ 

หัวหนาสวนปาคอนสารยืนยันที่จะดำเนินการใหตามเดิม โดยจะ

เริ่มดำเนินการในปลายเดือนมกราคม ๒๕๕๐ เปนตนไป สวน

เรื่องการพิจารณาคาเสียหายจากการทำลายไมผล ไมยืนตน จะมี

การพิจารณากันอีกครั้งภายหลังการจัดทำฝายกั้นน้ำใหเสร็จกอน 

๒.) กรณีการขอเขาทำประโยชนในที่ดินของชาวบาน ระหวางการ

แกไขปญหาจะไดขอยุติ ที่ประชุมมีมติใหจัดทำโครงการนำรอง

การพัฒนา ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอ

เพียง เพื่อเสนอตอผูมีอำนาจตัดสินใจ สวนการเขาทำ

ประโยชนใหตัวแทนชาวบานกับหัวหนาสวนปาคอนสาร

ประสานงานกันเพื่อสำรวจพื้นที่ เปาหมาย และแผนงาน 

แนวทางการเขาทำประโยชนตอไป 

(๓) วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ คณะอนุกรรมการฯ ( ชุดที่ ๒) 

ประชุมรวมกับหัวหนาสวนปาของ อ.อ.ป. ๕  สวนปา รวมทั้ง

สวนปาคอนสาร ดวยพรอมทั้งตัวแทนชาวบานผูเดือดรอน ทุก

กรณี ที่ประชุมโดยเฉพาะทางฝายสวนปาคอนสารไมขัดของ ที่
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รายงานผลการตรวจสอบโดย กสม. วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐   

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา(ชุดที่ ๒) มีความเห็นวา 

     ๑.) ราษฎรในเขตตำบลทุงพระ และบริเวณใกลเคียง ไดเขามาจับจอง

ทำประโยชนเพื่อใชทำนา ทำสวน ฯลฯ มาตั้งแตป ๒๔๙๖ มีหลักฐานรอง

รอยการทำประโยชนที่หลงเหลือจากการปรับปรุงพื้นที่เพื่อปลูกสรางสวน

ปา เชน สวนผลไม ไมยืนตน จำพวก มะมวง มะขาม กอไผ ขนุน มะพราว 

เปนตน มีใหเห็นเปนแปลง และพื้นที่ยังมีการทำประโยชนจนถึงปจจุบัน

เนื่องจากราษฎรบางรายไมยินยอมออกจากพื้นที่เมื่อครั้งที่มีการสรางสวน

ปาชวงแรกจำนวน ๑๐ ราย และมีหลักฐานเอกสารแสดงการครอบครอง

และทำประโยชนที่ดินของราษฎรบางรายในปจจุบัน เชน ส.ค.๑ และใบ

เสียภาษีบำรุงทองที่ (ภ.บ.ท.๕  ภ.บ.ท.๖  ภ.บ.ท.๑๑) คณะอนุกรรมการฯ

จึงมีความเห็นวาผูรองไดมีการถือครองและทำประโยชนที่ดินในพื้นที่

พิพาทกอนการปลูกสรางสวนปาคอนสาร 

     ๒.) การที่กรมปาไมมอบพื้นที่ใหองคการอุตสาหกรรมปาไมปลูกสราง

สวนปา โดยไมมีการสำรวจตรวจสอบพิจารณาพื้นที่วา มีราษฎรครอบ

ครองและทำประโยชนมากอน และการกระทำของ อ.อ.ป. ในการคุกคาม

บังคับขมขูใหราษฎร จึงเปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินของผูรองซึ่งขัดตอ

มาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ ที่ใชใน

ขณะนั้นความวา สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับการคุมครอง และ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ สวนที่ ๕ สิทธิในทรัพยสิน 

มาตรา ๔๑-๔๒ และเปนการไมเปนธรรมตอผูรอง 

     ๓.) ราษฎรไดมีการรองเรียนตอหนวยงานของรัฐ ตั้งแตป พ.ศ. 

๒๕๒๗ มาโดยตลอด แตการดำเนินงานที่ผานมาพบวา หนวยงานของรัฐ

ขาดความตอเนื่องสม่ำเสมอและไมมีการพิจารณาแกไขปญหาอยางจริงจัง 

คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นวาการดำเนินการแกไขปญหาที่ลาชาของ

หนวยงานที่เกี่ยวของจึงเปนการกระทำที่ไมเปนธรรมตอผูรอง เพราะผูรอง

ไดรับความเดือดรอนจากการสรางสวนปามาหลายสิบป และไดรองเรียน

ตอหนวยงานของรัฐ ผูนำทองถิ่น เพื่อใหแกไขปญหาความเดือดรอนมา

โดยตลอดจึงทำใหราษฎรขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ

มั่นคงในสิทธิในที่ดินทำกิน 

ชาวบานจะขอเขาไปทำการเกษตรในระหวางแถวตนไมที่ ทาง

สวนปาไดปลูกไว และที่ดินดังกลาวกำลังเปนขอพิพาท และ

ชาวบานไมมีที่ดินทำกิน 
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 มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เห็นชอบกับความเห็น

คณะอนุกรรมการฯ และกำหนดมาตรการแกไขปญหา ดังนี้ 

     ๑.) ใหรัฐบาลสั่งยกเลิกสวนปาคอนสาร ตามมติคณะทำงานตรวจสอบ

ขอเท็จจริงกรณีสวนปาคอนสาร เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ภายใน 

๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

     ๒.) ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการ

พัฒนาระบบการผลิตและการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนแกผูรอง โดย

สนับสนุนใหชุมชนรวมกับหนวยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดการและใช

ประโยชนที่ดิน รวมทั้งจัดเปนปาชุมชน ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่

ยกเลิกสวนปาคอนสาร 

(๗.) สวนปาหลังสวน   

อ. หลังสวน  จ. ชุมพร 
 

คำรองที่ ๒๐๖ / ๒๕๔๘ 

(ยั ง ไมมี ร ายงานผลการ

ตรวจสอบ โดย กสม.) 

 

วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ คณะอนุกรรมการสิทธิในการ

จัดการที่ดินและปา (ชุดที่ ๒) เขาไปตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุและรับฟง

การชี้แจงเพิ่มเติมจากผูรอง 

วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ คณะอนุกรรมการฯ ไดประชุมรวม

กับ จังหวัดชุมพรและสวนราชการที่เกี่ยวของ 

มติที่ประชุม ใหทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) ตรวจสอบ

ผลกระทบของการใชสารเคมีกำจัดวัชพืชในพื้นที่สวนปา - ยางพารา ของ 

อ.อ.ป. วามีผลกระทบตอแหลงน้ำ (ซึ่งอยูดานลาง) ของชาวบานหรือไม

อยางไรและใหตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ปาสมบูรณที่

ควรคืนใหอุทยานฯ หรือกรมปาไม และสวนไหนเหมาะสมควรมอบใหเปน

ปาชุมชน 

พฤษภาคม ๒๕๕๐ ขอเสนอตางๆ จากชาวบานผูไดรับผลกระทบ 

และจากมติที่ประชุมดังกลาวขางตน ยังไมมีความคืบหนาใดๆ ในทางปฏิบัติ 

อ.อ.ป. ยังคงดำเนินการปลูกสรางสวนยางพารา จนเต็มพื้นที่พิพาท ๒๐๐  ไร   

(๘.) สวนปากะเปอร   

อ. กะเปอร จ. ระนอง 
 

คำรองที่ ๔๑๔ / ๒๕๔๙ 

(ยั ง ไมมี ร ายงานผลการ

ตรวจสอบโดย กสม.) 

 

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๙ คณะอนุกรรมการฯ มีหนังสือถึง

ประธานอนุกรรมการแกไขปญหาความยากจนดานที่ดิน และผูวาราชการ

จังหวัดระนอง ขอทราบผลในการแกไขปญหาที่ดินปากะเปอร 

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ จังหวัดระนองมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง

รายงานผลการแกไขปญหาที่ดินกะเปอรถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ 

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ คณะอนุกรรมการ ฯ ลงพื้นที่ ตรวจสอบ

ขอเท็จจริง และรับฟงขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากผูรอง และรับทราบวายังไมมี

ความคืบหนาในการแกไขปญหา 
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(๙.) สวนปา บริษัทนางรอง

อุตสาหกรรม  จำกัด   

และวนเกษตรไทย จำกัด    

อ. โนนดินแดง จ. บุรีรัมย    
 

คำรองที่ ๔๕๙/๒๕๔๖ และ  

๖๓๒/๒๕๔๗  
 

รายงานผลการตรวจสอบ

โดย กสม. ที่ ๓๕๐/๒๕๕๐ 

 

คณะอนกุรรมการฯ รวมกบัองคกรภาคประชาชน เสนอตอกรมปาไม

ไมใหตออายุสวนปาทั้ง ๒ แปลงที่หมดอายุ ซึ่งกรมปาไมก็ไมตออายุ 

แมจะมีมติทุกหนวยงานวาไมตออายุอนุญาตทั้งสองแปลงนับแตวันหมด

อายุ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ แตไมมีกระบวนการแกไขปญหาอยาง

จริงจังและมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ยังมีการดำเนินการเก็บผลอาสินตางๆ

ตอไป และยังไมมีมาตรการปฏิบัติใดๆ แกไขปญหาเรงดวนที่ตองมีการ

ฟนฟูพื้นที่จากรองลึกในแปลงและสารตกคางอื่นๆ  

จากรายงานการตรวจสอบโดย กสม. ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐ 

คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นวา 

(๑.) การที่กรมปาไมอนุญาตใหบริษัทเอกชน เขาทำประโยชนใน

เขตปาสงวนดงใหญ ซอนทบัพืน้ทีท่ำกนิเดมิของประชาชนอำเภอโนนดนิแดง

ซึ่งทำกินอยูเดิม เปนการกระทำที่ละเมิดสิทธิชุมชน 

(๒.) การที่หนวยงานภาครัฐใหบริษัทเอกชนเขาทำประโยชนใน

เขตปาสงวนแหงชาติดงใหญ โดยเจาหนาที่ไมดำเนินการตรวจสอบการใช

พื้นที่ปา และแกไขปญหาผลกระทบตอชุมชนจากสวนปาภาคเอกชน ถือ

เปนการละเลยการปฏิบัติหนาที่ และละเมิดสิทธิชุมชน 

 

นอกจากนี้ขอเสนอของกรมปาไมและสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 

๑๑ ยังไมเปนธรรมตอผูรอง และประชาชนอำเภอโนนดินแดง กลาวคือ ใน

ขณะที่ใหบริษัททั้งสองเชาทำสวนปาในพื้นที่ถึง ๒๓,๔๗๖ ไร กลับมีการ

กันออกจากการประกาศเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ และอุทยานแหง

ชาติตาพระยา แตเมื่อไมตออายุอนุญาต กลับมีขอเสนอวาพื้นที่ทั้งสอง

แปลงไมควรนำมาจัดสรรใหผูรองและประชาชนที่ไมมีที่ดินทำกิน ดวย

เหตุผลวา แปลง ๒,๘๓๐ ไรเปนพื้นที่อยูกลางพื้นที่ปา ลอมรอบดวยพื้นที่

ของเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของผืนปา เขาใหญ-ดง

พญาเย็นที่องคการยูเนสโกไดประกาศเปนเขตมรดกโลกไปแลว และแปลง 

๓,๙๐๒ ไร ก็ไมมีความเหมาะสมที่จะจัดสรรแกราษฎร เพราะติดกับอาง

เก็บน้ำลำนางรอง อาจสงผลกระทบตอการชะพังทลายของดิน และ

คุณภาพของน้ำ โดยเฉพาะจากสารพิษ 

 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีมติเห็นชอบตามมติ

ของคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา จึงกำหนด

มาตรการแกไขปญหาและขอเสนอแนะ   ดังนี้ 
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 มาตรการแกไขปญหา 

๑. ใหกรมปาไมระงับการตอใบอนุญาตใหบริษัทเอกชนเขาใช

ประโยชน ในแปลงสัมปทานที่หมดอายุเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ 

ทั้ง ๒ แปลง 

๒. ใหกรมปาไมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติมอบพื้นที่สวนปาที่

หมดอายุการอนุญาตทั้งสองแปลง แกสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

(ส.ป.ก.) เพื่อจัดที่ดินใหแกประชาชนโดยเฉพาะ ผูที่เคยทำกินอยูในพื้นที่นี้ 

และพิจารณารวมกับชุมชนสำหรับการกันพื้นที่เหมาะสมเพื่ออนุรักษไว

เปนปาชุมชนตอไป 

๓. ใหกรมปาไมดำเนินการใหบริษัทนางรองอุตสาหกรรมจำกัด  

ปรับสภาพพื้นที่ที่เสียหาย จากการขุดรอง และเรียกเก็บเงินคาเสียหาย

จากการขุดดินลูกรังไปขายของบริษัท วนเกษตรไทย จำกัด ภายใน ๙๐ วัน 

๔. ใหกรมปาไมยกเลิกการใหเขาทำประโยชนแกบริษัทเอกชน 

เพื่อปลูกสวนปาในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงใหญ ที่หมดสัญญาในป พ.ศ. 

๒๕๔๖ รวมทั้งที่จะหมดอายุสัญญาในป พ.ศ.๒๕๕๒ และ ๒๕๖๐ ในทุกแปลง 

(๑๐.) สวนปาของบริษัท

สวนกิตติ จ. สระแกว 
 

คำรองที่ ๒๘๒/๒๕๔๘  

๒๘๓/๒๕๔๘ (กรณีที่ ๑) 

๒๘๓/๒๕๔๘ (กรณีที่ ๒) 

 ๒๘๕/๒๕๔๘  
 

รายงานผลการตรวจสอบ

โดย กสม. ที่ ๕๖๔/๒๕๕๐ 

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ คณะอนุกรรมการฯ ไดลงพื้นที่ตรวจ

สอบขอเท็จจริง และจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯเพื่อปรึกษาหารือรวมกับ

สวนราชการที่เกี่ยวของของจังหวัดสระแกว รวมจำนวน ๒ ครั้ง 

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน๒๕๔๘ ที่ประชุมมีมติใหจังหวัด

สระแกวแตงตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อทำการสำรวจที่ตั้ง สภาพการ

ใชประโยชน และขนาดพื้นที่ของที่ดิน ๑๓ แปลง ที่คาดวาจะเปนพื้นที่

รองรบักลุมผูรอง และประชาชนทีไ่รทีท่ำกนิ แลวรายงานผลใหทราบภายใน 

๑ เดือน และใหสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

สระแกวตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีการทำสวนปาของบริษัทสวนปากิตติ  

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จังหวัดสระแกวมีคำสั่งแตงตั้งคณะ

ทำงานตรวจสอบขอเท็จจริงสภาพปจจุบันของที่ดิน ๑๓ แปลง  

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ผูแทนสำนักงานปฏิรูปที่ดิน

จังหวัดสระแกว ชี้แจงวา การจัดสรรที่ดินทางหนวยงานราชการใชหลัก

เกณฑผูครอบครองเดิมไดสิทธิกอน และผูแทนกรมปาไมชี้แจงวา สวนปา

ยูคาลิปตัสเปนแนวกันชนรอบอุทยานแหงชาติปางสีดา เมื่อปลูกแลวยัง

ไมมีนโยบายใหตัด การตัดตองใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอมเปนผูอนุมัติ ที่ประชุมจึงขอใหสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษชี้แจง

ความเปนมาของการปลูกปาของสวนปากิตติ และขอทราบการครอบครอง

ที่ดินของกำนันและผูใหญบานในบริเวณที่มีการจัดสรร 
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 วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ คณะอนุกรรมการฯ เขาพบรัฐมนตรี

วาการกระทรวงกลาโหม เพื่อขอใหพิจารณาเชิงนโยบายในพื้นที่มั่นคง

ชายแดน 

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา มีมติและ

ความเห็นวา ใหยุติการพิจารณาคำรองของผูรองที่ ๑ ผูรองที่ ๒ และผูรอง

ที่ ๔ ตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และใหยุติการพิจารณาคำรองของผูรองที่ ๓ เพราะ

ผูรองไดอพยพเขามาอาศัยในป ๒๕๑๒ ซึ่งเปนชวงเวลาที่ไดมีการประกาศ

เปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติไปแลวเมื่อป ๒๕๑๐ ซึ่งตอมาพื้นที่บางสวนได

รับการประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติปางสีดาในป ๒๕๒๕ 

 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีมติเห็นชอบตามมติ

ของคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา และขอเสนอ

แนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

ผูรองทั้ง ๔ เปนกลุมเกษตรกรที่ประสบปญหาความมั่นคงในที่ดิน

ทำกินและมีฐานะยากจน แมบางสวนไดมีคำพิพากษาใหแพคดีไปแลว 

และบางสวนเปนผูอพยพโยกยายเขามาอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ รวม

ทั้งผูไมมีที่ดินทำกินอีกจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดสระแกว รัฐบาลก็ยังควร

ดำเนินการจัดสรรที่ดินใหกับราษฎรผูรอง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร 

ไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ที่ระบุวา รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยกระจายการถือครองที่ดินอยาง

เปนธรรมและดำเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในที่ดินเพื่อ

ประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึง โดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่น รวมทั้งหา

แหลงน้ำเพื่อใหเกษตรกรมีน้ำใชอยางพอเพียงและเหมาะสมแกการเกษตร 

(๑๑.) สวนปาคลองทอม  

ต.เพหลา  อ.คลองทอม 

จ.กระบี่ 
 

คำรองที่ ๗/๒๕๔๘          
 

รายงานผลการตรวจสอบ

โดย กสม. ที่ ๓๕๓/๒๕๕๐ 

 การประกาศเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่ตำบลเพหลาทับซอนกัน และมี

ความไมชัดเจนวาขอบเขตที่ดินของรัฐแตละประเภทอยูบริเวณใด ไดสงผล

กระทบใหผูรองไมไดรับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน และไมสามารถใชสิทธิในที่ดินขอ

กูเงินจากกองทุนสงเคราะหการทำสวนยางเพื่อโคนยางพาราเกา และปลูก

ยางพาราใหม 

คณะอนุกรรมการฯ ไดจัดประชุมรวมกับจังหวัดกระบี่ติดตามการ

แกไขปญหาถึง ๔ ครั้ง ปรากฏวายังไมมีความคืบหนาในการตรวจสอบขอ

เท็จจริง ความไมชัดเจนในขอบเขตที่ดินของรัฐจึงเปนการละเมิดสิทธิใน

ทรัพยสินของผูรองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐  
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  มาตรา ๔๘ ที่บัญญัติวา สิทธิในทรัพยสินของบุคคลยอมไดรับความ

คุมครอง และการดำเนินการแกไขปญหาลาชาของหนวยงานรัฐ มีผล

กระทบตอความมั่นคงในที่ดินทำกินของราษฎรเปนการกระทำที่ไมเปน

ธรรมตอผูรอง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา 

๖๑ ที่บัญญัติวา บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผล

การพิจารณาภายในเวลาอันสมควร  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีมติเห็นชอบตามมติ

และขอเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะอนุกรรมการสิทธิในการ

จัดการที่ดินและปา ดังนี้ 

๑. ใหรัฐบาลเรงรัดการตรวจสอบพื้นที่และสรางความชัดเจนใน

ขอบเขตที่ดินของรัฐ โดยใหผูรองและชุมชนมีสวนรวมในการ

ดำเนินการ และควรเรงดำเนินการแกไขปญหาใหราษฎรมีสิทธิ

ในที่ดินโดยเร็ว 

๒. สำหรับลูกจางสวนปากรมปาไม และ อ.อ.ป. ควรสรางความ

มั่นคงในที่ดินทำกิน ดวยการแบงที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ 

หรือที่ดินในสวนปาใหกับลูกจางสวนปา ครอบครัวละ ๔ ไร 

ตามขอเรียกรอง  
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 √ÿª 
ความคืบหนาในการคลี่คลายแกไขปญหา 

อันเปนความเดือดรอนของประชาชนดังรองเรียนมา

นั้น แมคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและ

ปา ทัง้สองชดุ ในคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิ

จะไดใชความพยายามในการตรวจสอบและนำเสนอ

ใหไดขอสรุปในขอเท็จจริงจากทุกฝายรวมกัน

กำหนดแนวทาง กลไก และกระบวนการในการแกไข

ปญหาที่มีความชัดเจน เชน กรณีสวนปาหวยน้ำขาว 

กรณสีวนปาไชยา กรณสีวนปาคอนสาร กรณสีวนปา

ของบริษัทนางรองอุตสาหกรรม จำกัด และสวนปา

ของบริษัทวนเกษตรไทย จำกัด อำเภอโนนดินแดง 

จังหวัดบุรีรัมย แตความพยายามทั้งหลายก็ยังคง

เปนเพยีงขอเสนอแนวทางแกไขปญหา มตทิีป่ระชมุ 

ทั้งในการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ รวมกับ

จังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือคณะทำงาน

ระดับพื้นที่ซึ่งทางจังหวัดนั้นๆ เปนผูมีคำสั่งแตงตั้ง

ขึ้นมา ทั้งปวงแทบไมมีความคืบหนาในการดำเนิน

การใหมีผลในทางปฏิบัติ เพื่อคลี่คลายแกไขปญหา

ใหกับประชาชน  

มีบางกรณีที่สวนปาฯ มีทาทีผอนคลายลง

บาง เชน กรณสีวนปาคอนสาร จงัหวดัชยัภมู ิทีย่อมรบั

ในหลักการ (การเจรจาเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม 

๒๕๕๐ ที่หองประชุม ๕๐๑ สำนักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ) ใหชาวบานในพื้นที่พิพาท

สามารถเขาใชประโยชนทำการเกษตรในที่ดิน

ระหวางแถวตนไมของสวนปาได (เนื่องจากตนไมที่

สวนปาปลูกไวยังมีขนาดเล็ก) แตการผอนปรนเชนนี้

ก็ไมถือเปนกรณีพิเศษแตอยางใด (สวนปาหลังสวน

ก็อนุญาตใหเกษตรกรเขาทำประโยชนทางการ

เกษตร เชนปลกูมะละกอได) และมไิดกระทบกระเทอืน

ตอประเดน็หลกัที ่อ.อ.ป. ไดปลกูสรางสวนปาทบัซอน

ลงบนที่ดินทำกินของประชาชน  

แมมีรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด

สิทธิมนุษยชน โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง

ชาติในหลายๆ กรณี แตมาตรการแกไขปญหาและ

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายยังไมไดรับแกไขอยาง

จริงจัง คำตอบตอปญหานี้ จึงอยูที่นโยบายรัฐวาจะ

เลือกแนวทางใด จุดมุงหมายและนโยบายใด ในการ

จัดการทรัพยากรปาไมที่ดิน ระหวางการจัดการเพื่อ

ใหคนจน  หรอืเกษตรกรรายยอยไดมสีทิธใิชประโยชน

อยางมัน่คงในทีด่นิของรฐั ซึ่งเปนการกระจายรายได 

ที่มีความยั่งยืนกวาการผลักดันใหพวกเขาตองแปร

สถานะตนเองเปนแรงงานรับจาง ไมวาจะเปนลูกจาง 

อ.อ.ป. หรือลูกจางบริษัทธุรกิจเอกชนทั่วๆ ไป กับ

อีกทางหนึ่งก็คือ รัฐบาลยังยืนยันให อ.อ.ป. และ

บริษัทธุรกิจเอกชนเชาที่ดินรัฐ ซึ่งแทที่จริงก็คือ 

ทีด่นิของประชาชนไทยทกุคนนำมาปลกูสรางสวนปา

เชิงพาณิชยแสวงหาผลประโยชนตอไป เพื่อเปนฐาน

การผลิตวัตถุดิบตนทุนต่ำตอบสนองตอโรงงานผลิต

เยือ่กระดาษ โรงงานผลติยางรถยนต-รถจกัรยานยนต 

และอื่นๆ ที่ใชยางธรรมชาติและยูคาลิปตัสเปน

วัตถุดิบ หากรัฐบาลยังเลือกแนวทางการอนุญาตให

มีการรวมศูนยที่ดินไวกับ อ.อ.ป. และบริษัทธุรกิจ

เอกชน ซึ่งเปนแนวทางการจัดการที่ดินที่กอใหเกิด

ปญหาและผลกระทบตอคนจนหรือเกษตรกรราย

ยอย จำนวนมากนั่นก็เทากับวาความทุกขยากจะ

พอกพูนทับถมทวีคูณ ประดุจขื่อคาบนบาไหลของ

คนจนและเกษตรกรรายยอยอีกตอไป และทำให 

อ.อ.ป. กบัสวนปาเอกชนเชงิพาณชิยสรางความขดัแยง 

กับประชาชนตอเนื่องไปในขอบเขตทั่วประเทศ 
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๑) การดำเนินการตรวจสอบของคณะอนุ-  

กรรมการฯ จะประสบความสำเร็จมากนอยเพียงใด 

สัมพันธโดยตรงกับความเขมแข็งในการรวมกลุม 

จัดตั้งองคกรของผูถูกละเมิดสิทธิ และการดำเนิน

การดวยวิธีการรูปแบบตางๆ ควบคูกับการรองเรียน

ตอ กสม.  

๒) การตรวจสอบไดทำใหความจริงปรากฏ

หรือไม หรือเปนความจริงที่ฉอฉล เชน แมจะ

เปนการใชอำนาจตามกฎหมาย นโยบาย แตกอใหเกดิ

การละเมิดสิทธิของประชาชน ความจริงในลักษณะนี้

จะลดทอนความชอบธรรมของฝายที่ทำการละเมิด

สิทธิของประชาชนซึ่งมักจะเปนเจาหนาที่รัฐ องคกร 

/ กลไกรัฐในระดับตาง ๆ 

การที่สามารถชี้ใหเห็นถึงกระบวนการใช

อำนาจทีน่ำไปสูการละเมดิสทิธขิองประชาชน / ชมุชน 

ยอมนำไปสูการตั้งคำถามตอการใชอำนาจรัฐ ซึ่งก็

คือการตรวจสอบความชอบธรรมในการใชอำนาจ

ของรัฐนั้นเอง 

๓) การเปดเผยขอมูลขาวสารสาธารณะที่อยู

ในความครอบครองของทางราชการ หรือหนวยงาน

ของรัฐ ซึ่งตามปกติแลวประชาชนโดยทั่วไปจะ

ประสบความยากลำบากในการเขาถึงขอมูลขาวสาร

ที่จำเปนตองใชในการปกปองคุมครองสิทธิของ

ตนเอง / ชุมชน แมจะมีการตราพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อเปน 

ชองทางการเขาถึงรับรูขอมูลขาวสารที่อาจกระทบ

ตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน แตในทางปฏิบัติแลว

ไมงายนัก 

ดังนั้น การที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติใชอำนาจสั่งใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับกรณีการละเมิดสิทธิของประชาชนที่รองเรียนเขา

มา ใหเปดเผยขอมูลขาวสารสาธารณะ จึงเปนการ

เพิ่มพลังความสามารถใหกับประชาชนในการรวม

กนัตรวจสอบการใชอำนาจรฐัทีไ่มเปนธรรม หรอืการ

ใชอำนาจที่กอใหเกิดการละเมิดสิทธิของประชาชน

หรือชุมชน 

๔) การดำเนินงานโดยประสานกับสื่อมวลชน 

ทำใหขอเท็จจริงการละเมิดสิทธิของประชาชน ที่รัฐ

และบริษัทธุรกิจเอกชนเปนฝายกระทำไดขยายผล

เปนที่รับรูของสาธารณะชนในสังคมกวางไกลยิ่งขึ้น 

เทากับเปนการชี้ชวนใหผูคนในสังคมไดมีสวนรวม

ในการตรวจสอบในการใชอำนาจรัฐวาเปนไปโดยถูก

ตองชอบธรรมหรือไม ดังเชนการจัดสัมมนาตอ

สาธารณะหลายครั้งในประเด็นนี้ 

๕) การเสริมพลังอำนาจใหประชาชนในอีก

ลักษณะหนึ่ง คือ การใชบทบาทอำนาจหนาที่ของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จัดใหมีการ

เจรจาหารอื นำเสนอแนวทาง วธิกีารในการแกปญหา 

ซึ่งโดยทั่วไปแลวถาฝายประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิ 

ไมมีการรวมตัวอยางเขมแข็ง หรือบางกรณีเปนผูถูก

ละเมดิสทิธ ิกลุมเลก็ๆ ๑ – ๓ ครอบครวั เชน กรณขีอง 

นางเนียน ถิ่นปกาสัย กรณีของ นายสอง ไชยสวัสดิ์ 

จะยากมาก ทีจ่ะมพีลงัเพยีงพอเรยีกรองใหหนวยงาน

หรือ กลไกรัฐที่มีอำนาจหนาที่ในการแกไขปญหา

เขามาชวยเหลือรับผิดชอบตอความทุกขสุขของ

ประชาชน 



‡ ’¬ß®“°ª√–™“™π 
 
°“√µàÕ Ÿâ‡æ◊ËÕ ‘∑∏‘„π∑’Ë¥‘π °√≥’√âÕß‡√’¬π ÚıÙı-Úıı 
ç°“√®—¥°“√ «πªÉ“¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™πé 

84

กรณีผูถูกละเมิดสิทธิรายยอยเหลานี้ ตอกย้ำ

ถึงความจำเปนในการดำรงอยู ของ “องคกรอิสระ” 

ทางดานสิทธิมนุษยชนเพื่อทำหนาที่ตรวจสอบ และ

เสนอแนะตอรองทางดานนโยบายที่เกี่ยวกับการ 

สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
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๑) กระบวนการตรวจสอบตองใชเวลาพอ

สมควร ในการรวบรวมเอกสาร ขอมูลตางๆ  การ

ตรวจสอบในพื้นที่ตลอดทั้งเชิญผูมีสวนเกี่ยวของ

มาสอบถาม ไกลเกลี่ยและหารือแนวทางแกไข รวม

แลวตองใชเวลาคอนขางมากเมื่อเทียบกับบุคลากรที่

มีจำกัด ทำใหไมคอยจะทันทวงทีกับความเรงดวน

ของปญหา 

๒) การที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง

ชาติ (กสม.) ไมมีอำนาจระงับการละเมิดสิทธิที่กำลัง

เกิดขึ้นเฉพาะหนา หรือไมมีอำนาจปองกันมิใหผูมี

อำนาจกระทำการละเมิดสิทธิตอประชาชน ทำให

หลายกรณีแมวาประชาชนจะไดรองเรียน กสม. แลว 

การละเมิดสิทธิก็ยังคงเกิดขึ้นและดำเนินไปตาม

อำเภอใจและผูมีอำนาจสงผลใหประชาชนเดือดรอน

อยางหนัก จึงเปนภารกิจสำคัญที่คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ (กสม.) ตองพัฒนากลไกระงับ

เหตุเฉพาะหนาเรงดวนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ

ผลักดันใหเกิดศาลสิทธิมนุษยชน 

๓) แมกฎหมายจะระบุวา คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ สามารถตรวจสอบการละเมิด

สิทธิได โดยอาศัยบรรทัดฐานของกฎหมายระหวาง

ประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน และปฏิญญาสากลวา

ดวยสิทธิมนุษยชน แตเทาที่ปรากฏหนวยงานของรัฐ 

หรือรัฐบาลเองก็มิไดยอมรับสิ่งเหลานี้ ยังคงอางแต

กฎหมายภายในประเทศ ซึ่งจำนวนมากมีบทบัญญัติ

ที่ยังละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง โดยเฉพาะ

สทิธใินการจดัสรรทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม  

ทรัพยากรทางสังคม สิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรม เปนตน 

๔) การตรวจสอบของคณะอนุกรรม

การฯ พบวานโยบายของรัฐเอื้อประโยชน

ตอกลุมทุนขนาดใหญ มากกวาจะเกิด

ประโยชนตอประชาชน/ชุมชน และปลอย

ปละละเลยให อ.อ.ป. หรือบริษัทธุรกิจ

เอกชน ที่รับมอบพื้นที่จากกรมปาไม ไป

จัดการผลักดันชุมชนที่ทำกินในเขตปา

สงวนแหงชาติโดยไมมีการกำกับควบคุม

จากผูอนญุาต หรอืหนวยงานอืน่ใด ที่จะชวยปกปอง

คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน นั่นคือมาตรการ

แกไขปญหาและขอเสนอแนะเชิงนโยบายโดย กสม. 

ยังไมไดการสนองตอบอยางจริงจังจากหนวยงาน

ของรัฐ รวมทั้งรัฐบาล 
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จากกรณีเรื่องรองเรียนที่คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) มอบหมายคณะ

อนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปาทั้ง

สองชุด นโยบายของรัฐตอการจัดการพื้นที่

สัมปทานทำไม และนโยบายปลูกสวนปาเชิง

พาณิชยทั้งกรณี อ.อ.ป. และการใหธุรกิจเอกชน

เขาทำสวนปา ประกอบกับไมมีการกันพื้นที่ทำ

กินของประชาชนอยางจริงจัง ขณะที่สงเสริม

นโยบายปลูกไมเศรษฐกิจ นอกจากสงผลใหมี

การทำลายระบบนิเวศของชุมชนตางๆ แลว ยัง

นำไปสูการเบียดขับเกษตรกรรายยอยจำนวน

มากออกจากพื้นที่ทำกิน   
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ที่ดิน ที่ อ.อ.ป. ไดรับอนุญาตจากกรม

ปาไม และการปลูกสวนปาของธุรกิจเอกชน

ใหใชประโยชนลวนถูกใชไปเพื่อปลูกสวนปา

เชิงพาณิชย หรือไมเศรษฐกิจเชน ยางพารา 

ไมสัก ยูคาลิปตัส โดยมิไดคำนึงถึงความ

สมดุลหลากหลายของระบบนิเวศ 

จากการดำเนินงานดังกลาว นำมาสู

การตั้งขอสังเกตวานโยบายปลูกสวนปาของ

รัฐ โดยผานธุรกิจเอกชนและ อ.อ.ป. ไดมี

บทบาทในการฟนฟูปารักษาระบบนิเวศอยาง

จริงจังเพียงใด เพราะ อ.อ.ป. และสวนปา

เอกชนปลูกแตพืชเชิงเดี่ยว และที่สำคัญกอน

ปลูกยังใชวิธีการไถรื้อทิ้งทำลายปา และความ

หลากหลายของพืชพันธุดั้งเดิมที่มีอยู หรือ

กำลังฟนตัวขึ้นมาตามธรรมชาติ 

การดำเนินงานของ อ.อ.ป. และการให

ธุรกิจเอกชนเชาทำสวนปา จึงกอใหเกิดการ

ละเมิดสิทธิชุมชน ในการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิทธิในที่ดินเพื่อการผลิตของ

เกษตรกรอยางกวางขวาง เปนตัวอยางการ

เลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมโดยนโยบายรัฐ

อยางชัดเจน 

ในกรณขีอง อ.อ.ป. ซึง่มกีารใชทรพัยากร 

ของประเทศอยางมากมาย เฉพาะที่ดินมีถึง 

๑,๑๒๘ ลานไร แต อ.อ.ป.ประสบภาวะ

ขาดทุนมาอยางยาวนาน นับตั้งแตป ๒๕๓๖ 

เพิ่งไดกำไรในชวงปที่ ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘ แต

กำไรที่ไดก็นำมาใชในการปรับปรุงกิจการ ไม

ไดสงรายไดเขาคลังเลย ภาวการณเชนนี้ไม

เพียงแต อ.อ.ป. เทานั้นที่ขาดทุน แตเปนการ

ขาดทุนรวมกันของผูคนในสังคมไทย ในฐานะ

เจาของทรพัยากรธรรมชาต ิที ่อ.อ.ป. นำไปใช 

ดังนั้นแผนธุรกิจ ของ อ.อ.ป. ป ๒๕๕๐ 

และแผนกลยุทธ (พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๓)  

ที่อ.อ.ป. เสนอ๑๓ จึงไมใชแนวทางแกไข

ปญหาที่แทจริง    

อีกประการที่มีความสำคัญ คือ ในแผน

ธุรกิจองคกรอุตสาหกรรมปาไม ป ๒๕๕๐ 

ความตอนหนึ่งระบุวา “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

โดยการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนใหมีสวนรวม

ในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น เปนการเปด

โอกาสให อ.อ.ป. สามารถพัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และขยายธุรกิจ

ใหทันสมัยและกวางขวางมากยิ่งขึ้น”  

นั่นหมายความวา ถา อ.อ.ป. สามารถ

ปรบัปรงุองคกรใหมปีระสทิธภิาพในการบรหิาร 

การดำเนินธุรกิจ จนมีกำไรมากพอที่จะเปน

แรงจูงใจในดานการลงทุนของกลุมทุนตางๆ 

ก็จะถูกนำเสนอขายหุนในตลาดหลักทรัพยที่

เรียกวา การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ใหกลุมทุนที่

สนใจจะลงทุนในกิจการดานการทำสวนปา

เชิงพาณิชย สวนยางพารา การแปรรูปไมจาก

พื้นที่ปลูกทดแทน การสัมปทาน (พื้นที่

โครงการ ๒-๔) ฯลฯ เขามาแสวงหากำไรจาก

๑๓ ดูรายละเอียดในแผนธุรกิจ องคการอุตสาหกรรมปาไม ประจำป ๒๕๕๐ (เอกสารโรเนียว) บทที่ ๓ การวิเคราะห
สถานภาพของ อ.อ.ป. หนา ๑๐-๐๒, สำนักนโยบายแผนและงบประมาณองคการอุตสาหกรรมปาไม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม, มกราคม ๒๕๕๐  
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องคกรที่รัฐไดทุมเทลงทุนวางรากฐานเอาไว 

ซึ่งในแงนี้ก็เทากับการแปรรูปทรัพยสินของรัฐ 

ซึ่งแทจริงก็คือของสังคม ใหไปอยูในมือของ

กลุมทุน ที่ไมอาจคาดหวังวาจะกอประโยชน

สุขตอสังคมสวนรวมไดเลย 

ในขณะที่ อ .อ .ป . มีพื้ นที่ สวนป า 

๑,๑๑๘,๓๗๔.๙๓๕ ไร สำหรับทำการผลิตใน

รูปปาไมเชิงพาณิชยและมีการมอบที่ดินใหแก

ธุรกิจเอกชนเชาทำสวนปาจำนวนมหาศาลทั่ว

ประเทศ  แตประเทศไทยมีเกษตรกรที่ไรที่ดิน

ทำกิน หรือที่ดินทำกินไมเพียงพอ (นอยกวา

ครอบครัวละ ๕ ไร ) หรือมีที่ดินทำกินและรัฐ

ไมรับรองสิทธิ รวมแลวไมนอยกวา ๓ ลาน

ครอบครัว 

ประเด็นอยูที่วา ถาคำนึงถึงความเปน

ธรรม ที่เกษตรกรพึงไดรับสิทธิในที่ดินทำกิน

โดยทั่วถึงกอนใครอื่น การลงทุนของ อ.อ.ป. 

และธุรกิจเอกชนโดยใชที่ดินของรัฐยอมมี

ความจำเปนนอยกวาอยางชัดเจน 

 

¢âÕ‡ πÕ‡™‘ßπ‚¬∫“¬ 
๑. รัฐตองคืนสิทธิอำนาจในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหกับ

สังคม/ชุมชน เพื่อเปนรากฐานแหงความ 

เทาเทียมทางเศรษฐกิจและการเมือง อันเปน

เปาหมายสำคัญในการพัฒนาสังคม และเพื่อ

เปนการตอกย้ำยืนยันถึงความเปนประเทศที่

ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย อันเปนไป

โดยชอบธรรมตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัร 

ไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ และ พุทธศักราช 

๒๕๕๐ รวมทั้งสอดคลองกับพันธกรณีระหวาง

ประเทศที่ไทยเปนภาคี 

๒. รัฐบาลตองเรงนำเสนอตอรัฐสภา 

เพื่อยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ละเมิด

สิทธิของประชาชน หรือสงผลใหมีการใช

อำนาจรัฐที่มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ ไม

เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไมสงเสริม

หรือปดกั้นการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการตัดสินใจทางดานนโยบายในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในขณะเดยีวกนัก็ใหเรงตรากฎหมายที่สะทอน 

เจตนารมณของประชาชนในดานการมีสิทธิมี

สวนรวมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมคุมครองสิทธิชุมชน 

ทองถิ่น เกษตรกรรายยอย คนจนทั่วประเทศ

ใหมอีำนาจในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตฯิ 

รวมทั้งปจจัยการผลิต เพื่อเปนหลักประกัน

ความมั่นคงทางอาหารของผูคนทั่วทั้งสังคม 

๓. ใหรัฐบาลยุตินโยบายสงเสริม สนับ-

สนุนใหบริษัทธุรกิจเอกชน ปลูกสรางสวนปา

เชิงพาณิชย โดยตองยุติการอนุญาตใหใช

พืน้ที ่หรอื การเชาพืน้ทีใ่นเขตปาสงวนแหงชาต ิ

รวมทั้งใหตรวจสอบแปลงที่หมดอายุ

สัญญาการอนุญาต แตบริษัทฯ ยังคงทำ

ประโยชนอยูใหเรงรีบเคลื่อนยายทรัพยสิน

ออกจากพื้นที่โดยเร็ววัน เพื่อนำที่ดินเขาสู

กระบวนการปฏิรูปตามพระราชบัญญัติการ

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘  
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๔. ถาไมโตเร็วตางๆ ยังคงเปนความ

ตองการของเศรษฐกจิไทย รฐับาลควรสงเสรมิ 

สนับสนุนใหประชาชนหรือองคกรชุมชนเปน 

ผูปลูกสรางสวนปา โดยคำนึงถึงหรือปองกัน 

มิใหเกิดผลกระทบตอการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมดวย โดยอาจทำเปน 

“สวนปาเชิงนิเวศ” ซึ่งมิใชสวนปาพืชเชิงเดี่ยว

ที่ใชสารเคมีทางการเกษตรอยางเขมขนแบบ

ที่ อ.อ.ป. และบริษัทตางๆ ไดกระทำอยูใน

ปจจบุนั เพราะกอผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

และสุขภาพอนามัยของประชาชนอยางมาก 

การสงเสริมใหประชาชนปลูกสราง 

สวนปาเชิงนิเวศ นอกจากจะชวยรักษาสมดุล

ของระบบนเิวศแลวยงัจะเปนการกระจายรายได 

กระจายโอกาสการเขาถึงทรัพยากรของสังคม 

เปนการสรางอาชีพที่มั่นคง ลดปญหาการ

ละเมิดสิทธิของประชาชนในดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนการ

เพิ่มความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจ สงเสริม

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

ระบอบประชาธปิไตยทางตรงใหเขมแขง็ยิง่ขึน้ 

๕. กรมปาไมตองเรียกคืนพื้นที่เคยสง

มอบให อ.อ.ป. ดูแลและใชประโยชน (พื้นที่

โครงการ ๒-๕) กลับคืนมาอยูภายใตการดูแล

ของกรมปาไม เมื่อเรียกคืนมาแลวใหมี “คณะ

กรรมการจำแนกเขตการใชประโยชนที่ดินใน

เขตปา” มีภาระกิจหลักในการสำรวจตรวจ

สอบจำแนกเขตการใชประโยชนที่ดินในเขต

ปาสงวนแหงชาติ มิใหปาเศรษฐกิจทับซอน

กับที่ดินทำกินของเกษตรกรรายยอย/คนจน 

โดยใหมตีวัแทนของฝายประชาชน ผูเดอืดรอน

หรือถูกละเมิดสิทธิเขาไปมีสวนรวมในคณะ

กรรมการดังกลาวในจำนวนไมนอยกวากึ่ง

หนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด 

โดยมีแนวทางเบื้องตนในการจำแนก

พื้นที่ คือ 
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(๑) พื้นที่ที่ทับซอนกับที่ดินทำกินของ

ประชาชน ซึง่เปนเกษตรกรรายยอยผูขาดแคลน

ที่ดินทำกิน คนจนและลูกจางของ อ.อ.ป. ที่ไร

ที่ดินทำกิน ใหกรมปาไมสงมอบพื้นที่ใหคณะ

กรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นำไป

ดำเนินการปฏิรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติ

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ 

(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. .... ) 

โดยเริ่มจากการนำพื้นที่สวนยางพารา

จำนวนกวา ๓ หมื่นไร ที่ปลูกสรางโดย 

อ.อ.ป. ในพื้นที่โครงการ ๒-๔ มาปฏิรูป 

เพราะไมมีความจำเปนใดๆ ที่ อ.อ.ป. จะตอง

อยูในฐานะการเปนผูผลิตยางพารารายใหญ

ของประเทศไทย แตควรกระจายสิทธิในที่ดิน

ที่เปนฐานการผลิตใหกับเกษตรกรที่ไรที่ดิน

หรอืขาดแคลนทีด่นิทำกนิ หรอืคนจนทีต่องการ 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

(๒) สวนพื้นที่สูงชัน หรือมีสภาพเปน 

ตนน้ำลำธาร หรือมีลักษณะพิเศษของระบบ

นิเวศ เชน มีปูราชินี หรือมีความสมบูรณของ

ระบบนิเวศ มีความหลากหลายทางชีวภาพ 

สมควรอนุรักษไวเพื่อประโยชนทางดานความ

สมดุลของระบบนิเวศ ทั้งนี้ ตองใหประชาชน

มีสวนรวมในการกำหนดนโยบายการจัดการ

และดูแลรักษา 

(๓) ใหพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม เชน 

เปนปากันชนระหวางปาอนุรักษกับพื้นที่ทำ

กิน เพื่อมอบใหกับชุมชนที่มีความพรอม หรือ

ไดรับการสนับสนุนจากรัฐ องคกรเอกชน ใน

การพัฒนาตระเตรียมความพรอม เพื่อที่

ชุมชนเหลานั้นไดบริหารจัดการในรูปแบบ 

“ปาชมุชน” ทัง้เพือ่การใชสอย เพือ่การอนรุกัษ 

เพื่อการศึกษาเรียนรูของเยาวชนในลักษณะ

หองเรียนธรรมชาติของทองถิ่น 

๖. ในการยกเลิกภารกิจเดิมของ อ.อ.ป. 

หรือปรับเปลี่ยนโครงสรางภารกิจใหม เพื่อ 

สงเสรมิการฟนฟรูะบบนเิวศ โดยตองมมีาตรการ 

รองรับดูแลพนักงานและลูกจางของ อ.อ.ป. 

เชน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การ 

สงเสริมอาชีพ หรือสิทธิประโยชนตางๆ อัน

พึงมีพึงไดตามกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจ

สัมพันธ (อ.อ.ป. มีพนักงานและลูกจาง

ประมาณ ๑,๘๐๐ คน) 

๗. ควรมีการตั้งองคกรอิสระดานการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โดยตองมีองคประกอบจากตัวแทนองคกร

ประชาชนที่มีการดำเนินงานดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเขารวม

ดวย โดยมีเปาหมายเพื่อประโยชนสาธารณะ 

ทั้งนี้ มีอำนาจหนาที่ในการบริหารจัดการ

พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ที่ทำกินจาก อ.อ.ป. 

และจากที่เคยใหบริษัทธุรกิจเอกชนเชาปลูก

สรางสวนปาเชิงเศรษฐกิจ และใหมีอำนาจ

หนาที่แตงตั้งคณะกรรมการฯ ตามขอเสนอขอ

ที่ ๕ ดวย  

นอกจากนี้ใหมีอำนาจหนาที่ในดานการ

สงเสริมรับรองสิทธิชุมชนในการมีสวนรวม 

การจัดการดูแลพื้นที่ในรูปแบบปาชุมชน ปา

เพื่อการอนุรักษ และที่ทำกินทางการเกษตร 

(ตามขอเสนอขอที่ ๕(๑), (๒), (๓) 
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ปรีชา  เปยมพงศสานต. ๒๕๒๙.  “ปรัชญาและวิธีวิเคราะหของเศรษฐศาสตรการเมือง” ใน 

กนกศักดิ ์ แกวเทพ (บก.), วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย (ชุด ๑), สถาบันวิจัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร: หนา ๑-๓๐. 

สมเทพ  ลาชโรจน, ประสพชัย นามลาพุทธา, ศุภชัย ดลประสิทธ. ๒๕๓๕.  “การจำแนกเขต

การใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ”  โครงการสำรวจ

วางแผน แมบท ปาสงวนแหงชาติ,กองจัดการที่ดินปาสงวนแหงชาติ, กรมปาไม, 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ, หนา ๓๑, ๓๒, ๙๙, ๑๐๐. 

เสนห  จามริก, ยศ  สันตสมบัติ (บก.), ๒๕๓๖. “ปาชุมชนในประเทศไทย : แนวทางการ

พัฒนา” เลมหนึ่ง  สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา, หนา ๑๖๕. 

สเนห  จามริก. ๒๕๓๖.  คำกลาวสรุปและปดสมัชชาวิชาการ  เรื่อง “ชุมชน : การกระจาย

อำนาจการจัดการ”  ในวิวัฒน คติธรรมนิตย (บก.), “สิทธิชุมชน : การกระจายอำนาจ

การจดัการทรพัยากร” สถาบนัชมุชนทองถิน่พฒันา, ๑๒ กมุภาพนัธ ๒๕๓๖. หนา  ๓๕. 

ยศ  สันตสมบัติ. ๒๕๓๖. “สิทธิชุมชน : การกระจายอำนาจจัดการทรัพยากร” ใน วิวัฒน 

คติธรรมนิตย (บก.), เพิ่งอาง หนา ๔๓. 

พรพนา  กวยเจริญ, ดี.โนเอล  ราเจส. ๒๕๔๒.  “สวนปาเชิงพาณิชย : วิทยาศาสตรการปาไม 

การเมือง และผลประโยชน”, ใน ศยามล ไกรยรูวงศ และพรรณนา กวยเจรญิ (บก.), 

การเมอืงปาไมไทย ยคุหลงัสมัปทาน มลูนธิฟินฟชูวีติและธรรมชาต.ิ กรงุเทพมหานคร: 

หนา ๒๐๑.   

อานันท  กาญจพันธุ,๒๕๔๓. “สถานภาพ การวิจัย ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร : บท

สังเคราะหผลของการศึกษา”, ใน อานันท  กาญจนพันธุ (บก.),  พลวัตของชุมชนใน

การจัดการทรัพยากร กระบวนทัศนและนโยบาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย,กรุงเทพมหานคร: หนา ๓-๒๔. 

ศราวุฒิ  ประทุมราช (บก.),๒๕๔๔. “สิทธิมนุษยชน” มูลนิธิฟรีดรีคเอแบรท (FES)  และคณะ

กรรมการประสานงานองคกรสทิธมินษุยชน (กปส.). กรงุเทพมหานคร: พมิพครัง้ที ่ ๒, 

หนา ๕๑-๕๒. 

ศยามล  ไกรยรูวงศ,๒๕๔๘. “มมุมองทางนติศิาสตรกบักฎหมายปาไมไทย” ในศยามล ไกรยรูวงศ 

และ พรพนา  กายเจริญ (บก.),  การเมืองปาไมไทยยุคหลังสัมปทาน  มูลนิธิฟนฟู

ชีวิตและธรรมชาติ. 
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ศยามล  ไกรยูรวงศ และคณะ, ๒๕๔๙. “ขอพิพาทและความขัดแยงปญหาที่ดินในประเทศไทย”  

สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย,  กรุงเทพมหานคร: หนา ๔๘. 

แผนกลยุทธ ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓, การปรับโครงสรางการดำเนินงาน (เอกสารอัดสำเนา), องคการ

อุตสาหกรรมปาไม. สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ, องคการอุตสาหกรรมปาไม. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 

แผนธุรกิจองคการอุตสาหกรรมปาไม ประจำป ๒๕๕๐. (เอกสารอัดสำเนา) สำนักนโยบายแผน 

และงบประมาณ องคการอุตสาหกรรมปาไม. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม. มกราคม ๒๕๕๐. 

บัณฑิตา อยางดี  (เรียบเรียง), ๒๕๕๐.  “เสนทางเศรษฐกิจและการเมือง การทำสวนยางของ

ประเทศไทยภายใตการพัฒนาการคาเสรี” (เอกสารโรเนียว). โครงการเสริมสราง

จิตสำนึกนิเวศวิทยา (สจน.). หนา ๒๔,๔๐. 

 

ไพโรจน พลเพชร (ประมวลสงัเคราะห) ,๒๕๕๐. “ขอเสนอรฐัธรรมนญู ๒๕๕๐” , คณะกรรมการ

ประสานงานองคการพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) บรรณาธิการ. พิมพครั้งแรก หนา ๔๔  

ขอ ๒.๓. 
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√“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫°“√≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π 
‚¥¬ 

§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ 
 

√“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫∑’Ë ˆ / ÚıÙ˘ 
 ‡√◊ËÕß  สิทธิชุมชน กรณีองคการอุตสาหกรรมปาไมไถและเผาปาธรรมชาติในพื้นที่สวนปาหวยน้ำขาว 

อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ อยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๒ - พ.ศ.๒๕๔๗  
 

ºŸâ√âÕß    นายพงศกร บุญรัตนะ  ประธานกลุมประชาคมหวยน้ำขาว  
 

ºŸâ∂Ÿ°√âÕß  ๑. องคการอุตสาหกรรมปาไม  (อ.อ.ป.) 

 ๒. กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß  

 ๑. จังหวัดกระบี่ 

 ๒. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย วุฒิสภา   

 

นายพงศกร บุญรัตนะ ประธานกลุมประชาคมหวยน้ำขาว ตำบลหวยน้ำขาว อำเภอคลองทอม 

จังหวัดกระบี่ ไดยื่นเรื่องรองเรียนลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ตามคำรองที่ ๒๗๕/๒๕๔๗ ซึ่งคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดพิจารณาแลวเห็นวาเรื่องดังกลาวมีมูลและอยูในอำนาจหนาที่ และได 

มอบหมายใหคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปาดำเนินการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวย 

หลักเกณฑ และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ.๒๕๔๕  

 

 “√– ”§—≠¢Õß‡√◊ËÕß√âÕß‡√’¬π   

ในป พ.ศ.๒๕๓๒ กรมปาไมไดอนุญาตใหสัมปทานทำไมแก บริษัท จังหวัดกระบี่ทำไม จำกัด 

ดำเนินการทำไมบริเวณปาหวยน้ำขาว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของปาสงวนแหงชาติ ชองศิลา-ปาขี้แรด ตอมา

รัฐบาลไดยกเลิกสัมปทานทำไม สภาพปาจึงคงสภาพสมบูรณและราษฎรไดรวมกันดูแลรักษาปาหวยน้ำขาว 
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เพราะเปนปาตนน้ำที่ราษฎรใชทำนาและเปนแหลงอาหารของชุมชน  

ป พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๔๗ องคการอุตสาหกรรมปาไม งานสวนปาที่ ๒ (พรุดินนา) อุตสาหกรรมปาไม

เขตหาดใหญไดทำการไถทำลายปาเพื่อรื้อปลูกสรางสวนปาใหมในตำบลหวยน้ำขาว อำเภอคลองทอม 

จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ ๓๕๗ ไร ๓๗๗ ไร ๓๓ ไร และ ๓๐๐ ไร รวมจำนวนเปน ๑,๐๖๗ ไร โดยอางวากรมปาไม

อนุญาตใหรื้อปลูกใหมได แตผลการดำเนินการของ อ.อ.ป. ทำใหราษฎรหวยน้ำขาวไมมีน้ำทำนามากวา ๓ ป 

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๗ อ.อ.ป. เริ่มไถทำลายปาแปลงสุดทาย เนื้อที่ ๓๐๐ ไร ราษฎรจึงรองเรียน

ตอนายอำเภอคลองทอมเพื่อขอใหหยุดทำลายปา  แตไมมีการดำเนินการใดๆ 
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ผูรองและกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหวยน้ำขาว จังหวัดกระบี่ มีความประสงค

ใหตรวจสอบวาการที่ อ.อ.ป. ทำลายปานั้นเปนการละเมิดสิทธิชุมชนหรือไม และขอใหประสานงานกับหนวย

งานรัฐที่เกี่ยวของเพื่อใหหยุดการทำลายปาในระหวางการตรวจสอบและตลอดไป   
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๑) คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปาไดตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่และรับฟงขอเท็จ

จริงจากผูรองและราษฎรในตำบลหวยน้ำขาว เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยมีรองผูวาราชการจังหวัด

กระบี่ นายอำเภอ หัวหนาสวนปาหวยน้ำขาว ปาไมจังหวัดกระบี่ เขารวมชี้แจงการดำเนินการในพื้นที่พรอม

กนั ผลการประชมุมมีตเิสนอผูวาราชการจงัหวดัแตงตัง้คณะทำงานระดบัจงัหวดั โดยมตีวัแทนราษฎรเขารวม

เปนคณะทำงาน และให อ.อ.ป. ระงับการดำเนินการไวกอน นอกจากนี้ ยังให อ.อ.ป. ชี้แจงตออนุกรรมการฯ 

เปนลายลักษณอักษรในประเด็นแผนการปลูก แปลงแตละแปลงปลูกพืชชนิดใด ตามความหมายของ “อัตรา

รอดตายต่ำ” 

๒) วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๗ ผูรองและราษฎรตำบลหวยน้ำขาวใหขอมูลเพิ่มเติมที่สำนักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรณีที่จังหวัดไดแตงตั้งคณะทำงานแลว และทักทวงกรณีที่ อ.อ.ป. อยู

ในคณะทำงาน นอกจากนี้ผูรองเรียนและราษฎรในพื้นที่ไดปลูกตนไม ๕๐ ไร จำนวน ๑,๐๐๐ ตน มีผูรวม

ปลูก ๑๐๐ กวาคน อ.อ.ป. ไดแจงลงบันทึกประจำวัน และถายภาพไว ถา อ.อ.ป. แจงความฟองรองคดี 

จะแจงใหอนุกรรมการฯ ทราบ  

๓) คณะอนุกรรมการฯ ไดเชิญหนวยงานราชการที่เกี่ยวของไดแก ผูอำนวยการ อ.อ.ป. หัวหนาสวน

ปาหวยน้ำขาว ผูจัดการสำนักอนุรักษและพัฒนาสวนปากระบี่ นายอำเภอคลองทอม (แทนผูวาราชการ

จังหวัดกระบี่) กองการอนุญาต กรมปาไม  ผูอำนวยการสำนักบริหารฯ ๑๙ ( แทนอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช) ผูรองเรียน และราษฎรในพื้นที่ เขาชี้แจงและปรึกษาหารือการแกไขปญหารวมกัน ใน

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ มติที่ประชุมใหนายอำเภอคลองทอมประสานงานกับผูวาราชการจังหวัดกระบี่ให

มีคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานภายใน ๒ สัปดาห ซึ่งจะนำไปสูการกำหนดแนวเขตพื้นที่ปาชุมชนและการแกไข

ปญหารวมกัน ใหมีการพิสูจนสิทธิในพื้นที่กรณีที่มีปญหาการทับซอน และ อ.อ.ป. จะถอนแจงความราษฎร

กรณบีกุรกุ แตราษฎรตองไมเขาไปดำเนนิการใดๆ ในพืน้ทีอ่กีจนกวาจะไดขอยตุจิากคณะกรรมการระดบัจงัหวดั 
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๔) วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ คณะอนุกรรมการฯ ไดทำหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อให

คณะกรรมการแกไขปญหาการใชพื้นที่ของสวนปาหวยน้ำขาว อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ตามคำสั่ง

จังหวัดกระบี่ ที่ ๑๑๕๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรงรัดการสำรวจพื้นที่เพื่อปกแนวเขตปา

กันชนใหชัดเจน เพื่อลดความขัดแยงในพื้นที่ กรณีที่เจาหนาที่ อ.อ.ป. ไดแจงจับราษฎรตำบลหวยน้ำขาวที่

ชุมนุมอยูบริเวณพื้นที่ติดกับสวนปาหวยน้ำขาว และมีการกระทบกระทั่งระหวางเจาหนาที่สวนปาฯ กับ

ราษฎรเปนระยะ นอกจากนี้ ระหวางการดำเนินการปกแนวเขตใหชัดเจน ขอใหหัวหนาสวนปา อ.อ.ป. และ

เจาหนาที่ตำรวจในพื้นที่ชะลอการดำเนินการดานคดีและชะลอการจับกุมราษฎรไวกอน  

๕) วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘ คณะอนุกรรมการฯ ไดมีหนังสือถึงอธิบดีกรมปาไม เพื่อขอความเห็น

ประกอบการพิจารณาในประเด็นดังนี้ 

• พื้นที่สวนปาปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ซึ่งกรมปาไมมอบพื้นที่ให 

อ.อ.ป. เปนผูดูแลรักษาสวนปาหวยน้ำขาว พื้นที่ดังกลาวอยูในบังคับของพระราชบัญญัติปาสงวน

แหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ หรือไม อยางไร และตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือมติ

คณะรัฐมนตรีใดบาง อยางไร 

• กรมปาไมมีแนวทางปฏิบัติอยางไร ในกรณีการรื้อปลูกใหมในพื้นที่สวนปาของ อ.อ.ป. และมี

มาตรการตรวจสอบพื้นที่รื้อปลูกใหมอยางไร เพื่อใหเปนที่ชัดเจนวาพื้นที่ดังกลาวมีสภาพเปนปา

เสื่อมโทรมหรือปาสมบูรณ และในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงวาพื้นที่สวนปาที่ไดรับมอบ ไมใชปา

เสื่อมโทรมตามระเบียบของกรมปาไม  ทางกรมปาไมมีแนวทางและมาตรการดำเนินการอยางไร 

๖) วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ คณะอนุกรรมการฯ มีหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีขอเสนอดังนี้ 

• ขอใหยกเลิกการอนุญาตแก อ.อ.ป. ในการปลูกปาและใชประโยชนจากพื้นที่ปา ตำบลหวยน้ำขาว

ในพื้นที่ ๖,๕๐๐ ไร 

• ใหชุมชนตำบลหวยน้ำขาวไดเขารวมดูแลจัดการปาดังกลาวในลักษณะปาชุมชน ซึ่งเปนการ

จัดการตามภูมิปญญา วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น เพื่อใหฟนคืนสภาพเปนปาสมบูรณ และมี

การใชประโยชนจากปาอยางยั่งยืน ทั้งนี้ใหชุมชนไดกำหนดขอบเขตพื้นที่ปาชุมชน ตามศักยภาพ

ที่ชุมชนจะดำเนินการได   

• พื้นที่ปาสวนที่เหลือจากการเปนปาชุมชน ใหโอนกลับมาอยูภายใตการดูแลของกรมปาไม 

• ติดตามตรวจสอบพื้นที่สวนปาอื่นๆ ของ อ.อ.ป. ทั่วประเทศ เพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาดังกลาว 

หากพบเปนพื้นที่ปาธรรมชาติที่สมบูรณ ก็ให อ.อ.ป. ยุติการดำเนินการตัดฟน และหากมีชุมชน

พึ่งพาประโยชนจากปาดังกลาว ขอใหสงเสริมใหชุมชนเขามาจัดการเปนปาชุมชน  

๗) วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ คณะอนุกรรมการฯ ไดเขารวมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการ

แกไขปญหาความขัดแยงพื้นที่ปาหวยน้ำขาว อ.คลองทอม มีนายอำเภอคลองทอม นายดำรงค ดวงแข  

(แทนผูวาราชการจังหวัดกระบี่) เปนประธานในที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมไดมีมติใหเสนอผูวาราชการจังหวัด

กระบี่แตงตั้งคณะทำงานแกไขปญหาในระดับพื้นที่ ประกอบดวยนายอำเภอคลองทอมเปนประธานคณะ

ทำงาน และมีผูแทนจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และผูแทนของราษฎรในพื้นที่   
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๘)  คณะกรรมการดำเนนิการแกไขปญหาความขดัแยงพืน้ทีป่าหวยนำ้ขาว อ.คลองทอมไดมขีอสรปุดงันี ้ 

(๑) ใหมอบพื้นที่ที่ยังมีสภาพเปนปาไมในปจจุบันใหหนวยงานปาไมและหนวยอนุรักษพันธุสัตวปา

รับผิดชอบดูแลตอไป 

(๒) พื้นที่ที่ อ.อ.ป.ไดดำเนินการปลูกทดแทนไปแลว ใหดูแลและเก็บผลประโยชนตอไปตาม 

ขอกำหนดเดิมของกรมปาไม 

(๓) พื้นที่ที่ อ.อ.ป. มีงบประมาณเพียงพอที่จะปลูกพืชทดแทน ใหดำเนินการปลูก โดยมีเงื่อนไขวา

ตองเปนพันธุไมที่จังหวัดไดประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีบุกรุกที่ปาและที่

สาธารณประโยชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ไดกำหนด ซึ่งไดแกไมมะคา ไมเต็ง ไมตะเคียนทอง 

เปนตน 

ในระหวางดำเนินการพิจารณาแกไขปญหา ขอใหทุกฝายยุติการฟองรองกลาวโทษและดำเนินคดี

ระหวางกันจนกวาจะไดขอยุติรวมกัน 

๙) วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ จังหวัดกระบี่ไดแตงตั้งคณะทำงานแกไขปญหาความขัดแยงสวนปา

หวยน้ำขาว อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๑๒๔๕/๒๕๔๘ เพื่อออกไปสำรวจ

พื้นที่สวนปาหวยน้ำขาว ทำการตรวจสอบขอมูลและขอเท็จจริงในพื้นที่ใหไดขอยุติ เพื่อเสนอในการประชุม

คณะกรรมการแกไขปญหาความขัดแยงพื้นที่สวนปาหวยน้ำขาวครั้งตอไปภายใน ๓๐ วัน  

๑๐) วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ คณะอนุกรรมการฯ ไดรวมประชุมกับรองผูวาราชการจังหวัดกระบี่ 

และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีผูรองเรียนและราษฎรตำบลหวยน้ำขาวเขารวมประชุมดวย ณ หองประชุม

ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามความคืบหนาในการดำเนินการแกไขปญหาสวนปาหวยน้ำขาว ตามมติ

ที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ ทั้งนี้ไดเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของเขาชี้แจง ผลการประชุมมีมติ   

(๑) ใหมีการเดินสำรวจเพิ่มเติมโดยคณะทำงานฯ ตามคำสั่งแตงตั้งฯ และตัวแทนราษฎร 

(๒) ใหกันเขตปาสมบูรณและเขตรักษาพันธุสัตวปาออกใหชัดเจน  

(๓) สรุปภาพแผนที่การฟนฟู เพื่อเสนอภาพแผนที่ในการประชุมครั้งตอไป 

๑๑) วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙ คณะอนุกรรมการฯ ไดทำหนังสือถึงหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของกับการ

ดำเนินการสวนปาของ อ.อ.ป. มารวมปรึกษาหารือแนวทางแกไขปญหานโยบายการทำสวนปาของ อ.อ.ป.  

๑๒) วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ คณะอนุกรรมการฯ รวมประชุมกับผูวาราชการจังหวัดกระบี่ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ ณ หองประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ ซึ่งที่ประชุมมีมติใหทางจังหวัดและอำเภอรวม

กับราษฎรในพื้นที่ รวมกันปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจ และใหมีการปลูกเปนไมพื้นเมืองในทองที่นั้น และ

บริเวณใกลเคียงดวย โดยปลอยใหเปนพื้นที่ปาธรรมชาติมากที่สุด ทั้งนี้ ใหคณะทำงานระดับอำเภอเปนหลัก  

และให อ.อ.ป. หนวยงานอำเภอ และราษฎร รวมหารือและประชุมวางแผนในรายละเอียด 

 

°“√√—∫øíßæ¬“πÀ≈—°∞“πΩÉ“¬ºŸâ√âÕß 
๑. หนังสือของกลุมประชาคมหวยน้ำขาว ลงวันที่ ๖  พฤษภาคม ๒๕๔๗ ขอใหสอบสวนการละเมิด

สิทธิชุมชน กรณี อ.อ.ป. ทำลายปาตนน้ำของราษฎรตำบลหวยน้ำขาว อันเนื่องมาจาก อ.อ.ป. งานสวนปาที่ 

๒ (พรุดินนา) อุตสาหกรรมปาไมเขตหาดใหญ ไดทำการไถและเผาปาธรรมชาติในพื้นที่ตำบลหวยน้ำขาว 
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อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ประมาณ ๓๐๐ ไร โดยอางวากรมปาไมอนุญาตใหรื้อปลูกใหม ตามที่

เคยอนุญาตใหรื้อปลูกใหมสวนปาวังพา จังหวัดสงขลา อ.อ.ป. ไดเริ่มไถทำลายปาเพื่อปลูกสวนปาแปลงแรก

เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๒ โดยแบงเปนสี่แปลง ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน รวมเนื้อที่ประมาณ ๑,๐๖๗ ไร แปลงที่ ๔ 

เนื้อที่ ๓๐๐ ไร เริ่มไถทำลายเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๗ ตอเนื่องมาราษฎรไดยื่นหนังสือถึงนายอำเภอ

คลองทอม และผูวาราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อขอใหยุติการทำลายปาของ อ.อ.ป. เมื่อวันที่ ๘ เมษายน  

๒๕๔๗ แตไมมีการดำเนินการใดๆ  

๒. หนังสือของกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติหวยน้ำขาว วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ชี้แจง 

ขอเท็จจริงการปลูกปาชุมชนหวยน้ำขาว วาสืบเนื่องจากพื้นที่ที่ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติเปนพื้นที่ที่ อ.อ.ป. 

ชี้แจงตอสำนักนายกรัฐมนตรีตามหนังสือ ที่ ทส.๑๔๐๐/๙๗๗ ลงวันที่ ๓  สิงหาคม ๒๕๔๗ สรุปวา “ขอยุติ

จากการประชุมรวมระหวาง อ.อ.ป. กับคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย วุฒิสภา ใหพื้นที่ 

จากแนวปาธรรมชาติจรดถนนในแปลงใหจำแนกเปนปากันชน โดยทางจังหวัดกระบี่จะจัดตั้งคณะกรรมการฯ 

ออกหมายแนวขอบเขตกอนดำเนินการ”   

ดวยเหตุนี้นายอำเภอคลองทอมจึงเปนประธานการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ แตเนื่องจากมีเวลาจำกัดจึงไมสามารถปลูกปาไดเต็มพื้นที่ 

กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติหวยน้ำขาวจึงจัดกิจกรรมปลูกปาเสริมใหเต็มพื้นที่ เพื่อสนับสนุนนโยบาย

ของจังหวัดกระบี่และอำเภอคลองทอมที่จะทำใหเปนปาชุมชน   

ทางจังหวัดกระบี่ไดจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดตามขอหารือของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ และคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย วุฒิสภา แตยังไมมีการดำนินการ

แกไขปญหาแตอยางใด มีการประชุมเพียงครั้งเดียวเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๗ แตเนื่องจากประธานคณะ

กรรมการไมเขารวมประชุม อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงผูวาราชการจังหวัดกระบี่ จึงทำใหไมทราบวาคณะ

กรรมการระดับจังหวัดดังกลาว ยังมีอยูหรือไม และจะเริ่มดำเนินการแกไขปญหาเมื่อใด  

นอกจากนี้ ทางจังหวัดกระบี่ ยังชี้แจงเพิ่มเติมกรณีเอกสารการเสียภาษีบำรุงทองที่ (ภ.บ.ท.๕) ไว  

๒ ประการคือ 

(๑) ที่ดินตาม ภ.บ.ท.๕ เปนพื้นที่คนละแปลงกับที่ดินแปลงที่สวนปาหวยน้ำขาว รื้อไถปาธรรมชาติ 

ซึ่งเปนพื้นที่พิพาทอยู และนางจิตานุช หนูภักดี ไดชี้แจงกับ อ.อ.ป. วาเปนพื้นที่คนละแปลงกับแปลงพิพาท  

แตทาง อ.อ.ป. ยังยืนยันวาเปนแปลงเดียวกัน โดยอางวาที่ดินตาม ภ.บ.ท. ๕ ระบุแนวเขต ขางเคียงจดหวย 

จดควน และในตำบลหวยน้ำขาวมีที่ดินแปลงพิพาทเทานั้นที่มีสภาพดังกลาว ซึ่งขออางนี้ ไมเปนความจริง 

เพราะมีพื้นที่จำนวนมากในตำบลหวยน้ำขาวที่จดควน จดหวย   

(๒) ภ.บ.ท.๕ เปนเอกสารแจงการเสียภาษี ไมใชเอกสารสิทธิในที่ดิน ผูมีชื่อใน ภ.บ.ท.๕ จึงไม

สามารถอางสิทธิในที่ดินได ในกรณีนี้บุคคลผูมีชื่อใน ภ.บ.ท.๕ หากดำเนินการดังกลาว อ.อ.ป. ก็ชอบที่จะ

จับกุมดำเนินคดีไดตามกฎหมาย การนำ ภ.บ.ท.๕ มากลาวอางถึงรัฐมนตรีในทำนองขมขูวามีการสั่งการให

ดำเนินการกับกลุมคนเหลานี้โดยเด็ดขาดจึงเปนการกลาวอางที่ขาดกฎหมายรองรับ          

(๓) หนังสือของผูวาราชการจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๘ แจงตอผูใหญบาน หมูที่  ๑ 

ตำบลหวยน้ำขาว (อางถึงคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๑๑๕๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ แตงตั้งคณะ
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กรรมการแกไขการใชพื้นที่ของสวนปาหวยน้ำขาว อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ เพื่อแกไขปญหาขอขัดแยง

การขอใชพื้นที่สวนปาหวยน้ำขาว) วาไดมีการประชุมพิจารณาตามขอหารือของคณะกรรมาธิการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย วุฒิสภา เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๗ ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้ 

• ประชาชนตองการให อ.อ.ป. คืนพื้นที่ปาแปลงนี้ใหกับชุมชน 

• คณะกรรมการฯ ใหกำหนดลำธารเปนแนวกันชน 

• อ.อ.ป. ขอกำหนดถนนเชิงเขาเปนแนวเขตกันชน  

ที่ประชุมไดมอบหมายใหผูใหญบานหมูที่ ๑ ตำบลหวยน้ำขาว ประชุมราษฎรพิจารณาเอาลำธาร

เปนแนวเขตปากันชนเพื่อแกไขปญหาขอขัดแยงในพื้นที่ 

๔) หนังสือของผูใหญบานหมูที่ ๑ ตำบลหวยน้ำขาว ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๘ รายงานตอนาย

อำเภอคลองทอมถึงผลการประชุมของราษฎรตำบลหวยน้ำขาวที่มีมติใหยกเลิกการใชประโยชนปาไมของ 

อ.อ.ป. ในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาชองศิลา - ปาขี้แรด และใหเปนปาชุมชน ภายใตการดูแลขององคการ

บริหารสวนตำบลหวยน้ำขาว และกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตำบลหวยน้ำขาว อำเภอ

คลองทอม จังหวัดกระบี่  

๕) คำฟองคดีหมายเลขดำที่ ๑๐๔๓/๒๕๘ ศาลจังหวัดกระบี่ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ ความ

อาญา ระหวางองคการอุตสาหกรรมปาไม โดยนายสุชาติ ทับเคลียว ผูรับมอบอำนาจโจทก กับ นายอมรศักดิ์  

ไชยพร กับพวก รวม ๗ คน จำเลย ขอหารวมกันบุกรุก ยึดถือ ครอบครองอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนที่ดินสวน

ปาหวยน้ำขาวบริเวณดานหนาสำนักงานสวนปาหวยน้ำขาว เนื้อที่  ๒.๖ ไร โดยรวมกันกอสรางอาคาร รานคา 

และใชเปนที่อยูอาศัย ตลอดจนจำเลยไดขมขู ทำราย ขัดขวาง เจาหนาที่ของโจทก  

๖) หนังสือของกลุมอนุรักษฯ ตำบลหวยน้ำขาว ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึงผูวาราชการ

จังหวัดกระบี่ ขอใหจังหวัดกระบี่ดำเนินการดังนี้ 

(๑) ใหจังหวัดประสานงานกับกรมปาไมขอคืนพื้นที่สวนปาหวยน้ำขาว ซึ่งมีสภาพฟนตัวเปนปา

สมบูรณ เพื่อนำมาดำเนินการอนุรักษใหเปนปาชุมชนรวมกับชุมชนหวยน้ำขาวและองคการ

บริหารสวนตำบลหวยน้ำขาว 

(๒) พื้นที่ปาสมบูรณเนื้อที่ ๓๐๐ ไร ซึ่ง อ.อ.ป. ไดไถเผาเพื่อปลูกยางพารา หรือปาลมน้ำมันเมื่อป 

๒๕๔๗ ขอใหจังหวัดรวมกับชุมชน และ อบต.หวยน้ำขาว ดำเนินการปลูกฟนคืนเปนปา

ธรรมชาติ และใหชุมชนดูแลรักษาในรูปแบบปาชุมชน 

(๓) พื้นที่สวนยางพาราและสวนปาลมในสวนปาหวยน้ำขาว เมื่อ อ.อ.ป. ดำเนินการเก็บผลผลิตจาก

สวนปาครบตามอายุของสวนปาแลว (ประมาณ ๒๐ – ๓๐ ป) ให อ.อ.ป. คืนพื้นที่ใหกรมปาไม

เพื่อฟนฟูเปนปาธรรมชาติในรูปแบบปาชุมชนตอไป 

(๔) เพื่อปองกันรักษาปาไมมิใหมีการบุกรุกทำลาย และเพื่อปลูกฟนปาใหทันฤดูฝน ตองเรงดำเนิน

การตามขอ ๑ และ ๒ ใหเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ 

๗) คำฟองคดีหมายเลขดำที่ ๑๐๔๒/๒๕๔๘ ศาลจังหวัดกระบี่ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ความ

อาญาระหวางองคการอุตสาหกรรมปาไม กับพวก รวม ๓ คนโจทก กับ นายอิบหรอมเหม หวังสป จำเลย 

ขอหาปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบและทุจริต หนวงเหนี่ยวกักขังพนักงานเจาหนาที่ของ อ.อ.ป. และแจงความเท็จ  
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 ๘) เอกสารชี้แจงลำดับเหตุการณ และขอมูลของเทือกเขาครอบกระทะ เมื่อเดือนกันยายน  ๒๕๔๙  

จัดทำโดยกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหวยน้ำขาว จ.กระบี่  

 

°“√√—∫øíßæ¬“πÀ≈—°∞“πΩÉ“¬ºŸâ∂Ÿ°√âÕß 
๑. หนังสือองคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ ทส. ๑๔๐๐ / ๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๗  ชี้แจง

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของพื้นที่สวนปาหวยน้ำขาว ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของงานสวนปา 

พรุดินนา องคการอุตสาหกรรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนพื้นที่รับมอบมาจาก

ปาไมเขตนครศรีธรรมราช (เดิม) เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๓ และตามบันทึกขอตกลงเรื่องการใช

ประโยชนสวนปาที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำไมระหวางกรมปาไม กับ อ.อ.ป. ลงวันที่ ๘ มิถุนายน 

๒๕๓๘ อยูในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาชองศิลา-ปาชองขี้แรด จัดเปนสวนปาโครงการที่ ๔ (สวนปาที่

ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำไมของผูรับสัมปทานรายอื่น) 

๒. เอกสารชี้แจงเรื่อง “การรองเรียนสวนปาหวยน้ำขาวไถดันพื้นที่ปาธรรมชาติและปาตนน้ำเพื่อ

ปลกูปา ป ๒๕๔๗” จดัทำโดยสวนปาหวยนำ้ขาว องคการอตุสาหกรรมปาไม เมือ่วนัที ่๑๗ สงิหาคม   ๒๕๔๗ 

จากหลักฐานของหนังสือและเอกสารชี้แจง สรุปไดวา อ.อ.ป. ไดดำเนินการโครงการ ปรับปรุง

พัฒนาพื้นที่สวนปาโครงการที่ ๔ เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สวนปาที่มีเปอรเซ็นตรอดตายต่ำ ใหเปนสวนปา

เศรษฐกิจที่เนนการปลูกไมชนิดพันธุที่ใหผลคุมคาทางเศรษฐกิจ และเปนที่นิยมในทองถิ่น เชน ยางพารา 

โดย อ.อ.ป. จัดสรรพื้นที่ใหสมาชิกเปนฝายลงแรงปลูกบำรุงดูแลปองกัน อ.อ.ป. เปนฝายลงทุน และใหการ

สนับสนุนดานความรู เทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ เมื่อมีผลประโยชนจากสวนปาก็นำมาแบงปนกันตาม

สัดสวนที่เหมาะสมและเปนธรรมแกทั้งสองฝาย     

อ.อ.ป. ไดชีแ้จงกรณพีืน้ทีท่ีถ่กูไถดนั และการเผาปาธรรมชาตใินพืน้ทีอ่ยางตอเนือ่งตัง้แตป พ.ศ.๒๕๔๒ 

ถึงป พ.ศ.๒๕๔๗ ตามขอรองเรียนของผูรองเรียน วาเปนพื้นที่แปลงปลูกปาตามเงื่อนไขสัมปทานทำไมป 

พ.ศ.๒๕๒๑ อยูในเขตพื้นที่ของสวนปาหวยน้ำขาวของ อ.อ.ป. ซึ่งไมอยูในเขตนิคมสหกรณคลองทอม และ

ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๒ อ.อ.ป.ไดจัดสรรงบประมาณใหสวนปาหวยน้ำขาวดำเนินการตามโครงการ ดังนี้           

(๑) ป ๒๕๔๒ รื้อปลูกใหม จำนวน ๓๕๗ ไร 

(๒) ป ๒๕๔๔ รื้อปลูกใหม จำนวน ๓๖๗ ไร 

(๓) ป ๒๕๔๕ รื้อปลูกใหม จำนวน ๓๓ ไร 

(๔) ป ๒๕๔๔ รื้อปลูกใหม จำนวน ๓๐๐ ไร 

อ.อ.ป. ดำเนินการปรับปรุงรื้อปลูกจากแปลงป ๒๕๒๑ ซึ่งเดิมปลูกไมยูคาลิปตัส สนทะเล และอื่นๆ  

ปรากฏวาไมดังกลาวเจริญเติบโตไมดี มีเปอรเซ็นตรอดตายต่ำ ทั้งนี้ ไดมีการเตรียมพื้นที่ โดยการโคนลมไม

ดังกลาวออก คงเหลือเฉพาะไมใหญที่เปนไมดั้งเดิมไว ซึ่งการเตรียมพื้นที่ดังกลาวไดทำไปจนชิดขอบแนวปา

ธรรมชาติ จึงอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดวาเปนการโคนลมเผาทำลายไมใหญเพื่อปลูกปา การดำเนินการรื้อ

ปลูกใหมของสวนปาหวยน้ำขาวไดปฏิบัติตามหลักวิชาการปาไม อยางไรก็ตาม อ.อ.ป.ไดเสนอแนวทางแกไข 

ดวยการชี้แจงทำความเขาใจและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อคลี่คลายกับกลุมผูรองเรียน และ

จัดสรรที่ดินทำกินใหกับราษฎรที่ไมมีที่ดินทำกินจริง เขามาเปนสมาชิกรวมปลูกปาตามโครงการปลูกปาเพื่อ
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พัฒนาชนบท (คปช.) ตามหลักเกณฑที่ อ.อ.ป.ไดกำหนดไวในการชวยเหลือผูยากไรขาดที่ดินทำกิน และมี

การแบงผลประโยชนที่เปนธรรม  

 ๓) ผูอำนวยการ อ.อ.ป. นายชนัตร เลาหะวัฒนะ ไดชี้แจงในการประชุมรวมกับคณะอนุกรรมการฯ 

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ วา พื้นที่ที่พิพาทกันอยูเปนปาเศรษฐกิจ อ.อ.ป. จะดำเนินการจัดการใหเปน

สวนปาเศรษฐกิจอินทรียแบบยั่งยืน แตตอนนี้เปนชวงแรกของการดำเนินการ ก็ตองทำรูปแบบ clear cut 

(ตัดไมออกหมดและปลูกใหม) ซึ่งจะทำการปลูกปาเสริมในพื้นที่เพียง ๒,๕๐๐ ไร จากพื้นที่ทั้งหมดเทานั้น  

ไมมีการทำไมออกจากพื้นที่เลย และพื้นที่ที่เหลือสี่พันกวาไรจะทิ้งไวเปนปาอนุรักษ ตอนนี้ยังชะลอการ

ดำเนินการตามคำรองขอจากจังหวัด แตตอนนี้เวลาลวงมานานแลว ซึ่งอาจทำใหถูกปรับจากกรมปาไมได  

และกรณีที่ อ.อ.ป. ถูกยึดรถแทรกเตอรในพื้นที่ก็ยังไมไดคลี่คลาย ทั้งนี้ ผูอำนวยการ อ.อ.ป.ไดตกลงเรงรัด

ดำเนินการโดยการปรึกษาหารือกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม และคณะวนศาสตร 

ในการพัฒนาปาและปลูกสรางสวนปา สวนการสงมอบพื้นที่ ๔,๐๐๐ กวาไร ใหพัฒนาเปนปาอนุรักษ จะตอง

ไปขออนุญาตเปลี่ยนขอบังคับกับกรมปาไม เมื่ออนุมัติแลวก็จะเปนขอบัญญัติที่จะตองทำในพื้นที่นั้น   

๔) หนังสือสวนปาหวยน้ำขาว ที่ ทส. ๑๔๑๐. ๔๒ / ๒๖๖  ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ถึงคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชี้แจงวา วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ ผูใหญบาน นายอิบหรอมเหม หวังสป   

และนายอมรศักดิ์ ไชยพร ไดบุกรุกเขาไปปลูกตนไมในเขตพื้นที่สวนปาหวยน้ำขาวโดยมิไดแจงหรือขอความ

ยินยอมจากสวนปาหวยน้ำขาว และเมื่อตรวจพื้นที่แลว พบปายปกที่แสดงวาเปนตนไมที่ปลูกโดยคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สวนปาหวยน้ำขาวจึงมีความประสงคจะทราบวาเปนการแอบอางหรือไม  

พรอมกันนี้ไดชี้แจงเพิ่มเติมวาผูใหญบานหมู ๑ ตำบล หวยน้ำขาว รวมกับพวกออกใบ ภ.บ.ท.๕ ในบริเวณ

พื้นที่ดังกลาวโดยมิชอบ แลวนำไปจำหนายตอใหกับนางจิตานุช หนูภักดี และทางสวนปาหวยน้ำขาวไดแจง

ใหอำเภอคลองทอมตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเพื่อรายงานผูบังคับบัญชาตอไป 

 

°“√√—∫øíßæ¬“πÀ≈—°∞“π®“°Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß 
๑) คณะอนุกรรมาธิการความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในคณะ

กรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย วุฒิสภา ไดจัดทำรายงานการตรวจสอบ 

ขอรองเรียนกรณีสวนปาหวยน้ำขาว อ.คลองทอม จ.กระบี่ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ โดยมีขอสังเกตและ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย สรุปไดดังนี้  

(๑) พื้นที่ที่ อ.อ.ป.ไดรับโอนจากกรมปาไม บางสวนปายังมีสภาพสมบูรณและบางสวนเปนปารุน

สองที่กำลังฟนตัวดวยศักยภาพตามธรรมชาติใหคืนกลับในสภาพสมบูรณได ดังนั้น อ.อ.ป. 

ควรยุติการแผวถางปาธรรมชาติที่มีศักยภาพในการฟนตัว เพื่อนำพื้นที่ไปปลูกไมเศรษฐกิจ ซึ่ง

รวมทั้ง ปาหวยน้ำขาว และพื้นที่อื่นๆ ในความดูแลของ อ.อ.ป. 

(๒) คณะรัฐมนตรีควรทบทวนหลักเกณฑการจำแนกเปนปาเสื่อมโทรมของกรมปาไม ตลอดจนวิธี

การปฏิบัติในการโอนพื้นที่ปาเสื่อมโทรมเพื่อนำไปใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจ และควรกำหนด

ใหเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐที่จะแจงขาวสารใหประชาชนทั่วไป และองคกรหรือชุมชน

ทองถิ่นในพื้นที่ รูจักสภาพขอเท็จจริงในพื้นที่ มีสวนรวมในการใหความเห็น และรับรูลวงหนา 



‡ ’¬ß®“°ª√–™“™π 
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(๓) ควรสนับสนุนใหชาวบานมีสวนรวมในการจัดการพื้นที่บางสวนของสวนปา หรือพื้นที่ในความ

ดูแลของ อ.อ.ป. ในพื้นที่ตางๆ ที่ควรกำหนดสัดสวนใหกันพื้นที่เพื่อฟนฟูเปนปาชุมชนเพื่อ

ประโยชนของประชาชนในพื้นที่ ตามหลักคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ หรือ

องคกรรัฐกึ่งธุรกิจแบบ อ.อ.ป. โดยคณะรัฐมนตรีอาจกำหนดพื้นที่ในสัดสวนที่เหมาะสมสำหรับ

การจัดเปนปาชุมชนเพื่อรักษาสภาพนิเวศวิทยาของปาแตละประเภทตามแตพื้นที่ซึ่งสวนปา 

นั้นๆ ตั้งอยู เชน กรณีสวนปาหวยน้ำขาว ควรกำหนดพื้นที่ที่เหมาะกับนิเวศของปาที่ราบต่ำ 

ที่ตอเนื่องกับระบบนิเวศปาเชิงเขา เปนตน 

(๔) กรณีสวนปาหวยน้ำขาวเปนกรณีตัวอยางที่สะทอนใหเห็นวาพื้นฐานของหนวยงานรัฐมีมุมมอง

วาทรัพยากรที่ดินและปาไมเปนอำนาจตามกฎหมายของตนที่จะบริหารจัดการพื้นที่โดย 

เอกเทศและเด็ดขาดตามวิจารณญาณและแผนงานประจำปของงบประมาณที่หนวยงานกำหนด

ไว แตขอเท็จจริงในพื้นที่ จิตสำนึกการอนุรักษสิ่งแวดลอมของประชาชนไดผานการเรียนรูและ

พัฒนามาสูการเห็นความสำคัญของการอนุรักษสภาพแวดลอมเพื่อประโยชนของชุมชนตามที่

รัฐธรรมนูญรองรับ   

ดังนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะผูกำกับ ดูแล อ.อ.ป. 

ควรปรับเปลี่ยนนโยบายการทำงานของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ ใหเขาใจถึงสิทธิตามรัฐธรรมนูญตลอดจน

ระเบียบวิธีปฏิบัติเกาที่ขัดแยงกับสภาพสังคมการเมืองและการตื่นตัวของภาคประชาชน โดยมีกระบวนการ

และรูปธรรมที่ชัดเจน และงายตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับตางๆ โดยยึดหลักสอดคลองกับ

เจตนารมณรัฐธรรมนูญ และควรสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูพัฒนาการของสังคม เพื่อใหเกิดความเขาใจของ 

ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีตอขอเรียกรองของประชาชนบนฐานสิทธิชุมชนและประโยชนสวนรวม อันจะทำให

การประเมินสภาพที่แทจริงของปญหาเปนไปโดยถูกตอง ลดอคติระหวางกันและปองกันความผิดพลาดที่นำ

ไปสูความขัดแยงกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งตองการรักษาทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่ดีของชุมชนที่ตน

สังกัด 

๒) มูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ และมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ซึ่งเปนองคกรเอกชนดาน 

สิ่งแวดลอม ไดสำรวจพื้นที่ที่ อ.อ.ป. ไถดันพื้นที่ปาธรรมชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และในวันที่ 

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ทั้งสององคกรไดยื่นหนังสือใหกับผูบังคับการกองบังคับการตำรวจปาไมใหดำเนิน

การสืบสวนขอเท็จจริงกรณี อ.อ.ป ทำลายปา ผลการสำรวจไดแสดงไวดังนี้     

(๑) แปลงที่ ๑ บริเวณติดถนนหลวงสาย ๔ เนื้อที่ประมาณ ๑๐๐ ไร และแปลงที่ ๒ บริเวณดานใน

ติดกับแนวเขตรักษาพันธุสัตวปา เขาประ-บางคราม บริเวณเชิงเขาครอบกะทะ เนื้อที่ประมาณ 

๒๖๐ ไร ยังมีสภาพปาสมบูรณ แมผืนปาดังกลาวจะผานการสัมปทานทำไมมากอน แตบางสวน

อยูในสภาพกำลังฟนตัว โดยสังเกตเปรียบเทียบจากสภาพปาโดยรอบที่ อ.อ.ป. ยังไมไดดำเนิน

การตัดถางรวมทั้งจากการสอบถามจากราษฎร   

(๒) พื้นที่บริเวณที่ อ.อ.ป. ไดทำการไถดันนั้น เปนปาแนวกันชนติดกับเขตรักษาพันธุสัตวปา 

เขาประ-บางคราม และเปนปาชุมชนที่ราษฎรชวยกันดูแลและเก็บหาของปาเปนรายไดเสริม 

โดยเฉพาะพื้นที่แปลงที่ ๒ ที่ติดกับเขตรักษาพันธุสัตวปา เปนถิ่นอาศัยของนกแตวแรวทองดำ
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แหลงสุดทายของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังพบวามีรองรอยของสัตวผูลาประเภทเสือ ซึ่งเปน

ดัชนีชี้วัดความสมบูรณของปา อยางไรก็ตาม หากมีการศึกษาวิจัยตรวจสอบพื้นที่อยางละเอียด 

คาดวานาจะพบสัตวปาหายากที่สำคัญ 

(๓) พื้นที่ที่โดนตัดถางเปนพื้นที่ตนน้ำ มีสภาพเปนลำหวยสาขาเล็กๆ กอนจะไหลลงหวยบอน  แต

จากสภาพการรื้อปลูกพบวามีการเปดพื้นที่จนโลงเตียน และมีการไถกลบลำหวยสาขา ซึ่ง

เปนตนน้ำของหวยบอนที่ชุมชนไดใชประโยชนในการทำการเกษตร และไรนา จากการ

สอบถามราษฎรพบวาไมสามารถทำนาไดมากวา ๓ ป 

(๔) จากการตรวจสอบพื้นที่แปลงที่ ๒ พบหลักแสดงแนวเขตของเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาประ-

บางคราม หางจากแนวการไถของ อ.อ.ป. ประมาณ ๑๕ เมตร ในการดำเนินการตัดถาง 

อ.อ.ป.ไดนำรถไถขึ้นไปดันถางปาทำเปนเสนทางขึ้นไปบนเนินเขา เพื่อแสดงแนวเขตที่อยูติด

กับแนวเขตของเขตรักษาพันธุสัตวปาฯ   

๓) สภาองคการบริหารสวนตำบลหวยน้ำขาว ไดเปดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำป  

๒๕๔๗ ซึ่งในการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ไดมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบใหอนุรักษ

พื้นที่ปาที่ อ.อ.ป. ไถดันไว และในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗ สภา อบต. มีมติเห็นชอบใหกลุมอนุรักษฯ 

หวยน้ำขาว โดยนายพงศกร บุญรัตนะ ประธานกลุมอนุรักษฯ ทำหนาที่เปนผูประสานงานระหวางกลุม

อนุรักษและสภา อบต. ตอไป 
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จากพยานหลักฐานของผูรองเรียน คือ กลุมประชาคมหวยน้ำขาว รวมทั้งองคกรอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตำบลหวยน้ำขาว และราษฎรหมูที่ ๑ สรุปไดวา พื้นที่สวนปาหวย

น้ำขาวซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความขัดแยงระหวางราษฎรหมูที่ ๑ ตำบลหวยน้ำขาว อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 

กับองคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) นั้น แตเดิมกอนที่ อ.อ.ป. เขามาดำเนินการทำสวนปาใน ป 

พ.ศ.๒๕๓๓ ลักษณะของพื้นที่เปนปาดิบที่ราบต่ำหวยน้ำขาว พื้นที่สลับซับซอนไปดวยเขาและควนหลายๆ 

ลูก อันไดแก เขาครอบกะทะ ควนเกาะแกงนอก-ควนเกาะแกงใน ควนกลวยเถื่อน ควนจิกนม ควนกลาง 

ควนทัง ควนลอน ควนโตะสนั่น ควนเคี่ยม ควนจันหาน ควนเณรเย็น เปนตน ลักษณะของควนแตละพื้นที่มี

ระบบนิเวศและสังคมของพืชและไมที่แตกตางกัน ตั้งแตไมออนจนถึงไมแก มีความหลากหลายของพืชพันธุ

และสัตวปา   

ทั้งนี้ จะสังเกตไดจากชื่อของควนที่บงบอกถึงความอุดมสมบูรณของพันธุไม เชน ควนทังมี “ตนทัง” 

มากที่สุด เปนไมเนื้อออนที่นำมาทำเปนบานเรือนและเครื่องใชในชีวิตประจำวัน ควนเคี่ยม มีไมเนื้อแข็งชนิด

หนึ่งคือไมเคี่ยม จะมีมากที่สุดและเปนไมที่ขึ้นกอนไมชนิดอื่น มีทั้งขนาดเล็กและใหญ และควนจันหาน เปน

ควนที่มีไมจันหานมากที่สุด ซึ่งไมจันหานเปนไมที่ออกยากมาก ยางของมันเมื่อแหงจะใชแทนกำยานได 

เปนตน นอกจากนี้ สภาพพื้นที่ประกอบดวยระบบนิเวศทุงหญา สลับกับสังคมพืชริมหวย ไดแก สังคมไมวงศ

ยาง สังคมไมกอ และเปนแหลงตนน้ำลำธารที่หลอเลี้ยงราษฎร ๔ ตำบล ในอำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 

ซึ่งติดกับเขตอนุรักษพันธุสัตวปา เขาประ-บางคราม 
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พื้นที่ปาคลองทอมเคยเปนพื้นที่อาศัยของชางเผือกคูพระบารมีรัชกาลที่ ๙ ซึ่งพระราชทาน

นามวา “พระเศวตอดุลยเดชพาหน ภูมิพลนวมนาถบารมี ทุติยเศวตกรีกมุทพรรโณภาส บรมกมลวาสน 

วิสุทธิวงส สรรพมงคลลักษณคเชนทรชาติ สยามราษฎรสวัสดิประสิทธิ  รัตนกุญชรนิมิตบุญญาธิการ 

ปรมินทรบพิตรสารศักดิเลิศฟา” นอกจากนี้ ปาหวยน้ำขาวและเขาครอบกะทะเปนพื้นที่ตนน้ำที่

สำคัญของตำบลหวยน้ำขาว เปนพื้นที่ตอเนื่องกับเขตรักษาพันธุสัตวปา เขาประ–บางคราม ซึ่งเปน

ถิ่นที่อยูของนกแตวแรวและนกแตวแรวทองดำ ราษฎรเรียกวานกกอลอ ซึ่งเปนสัตวปาใกลสูญพันธุ 

อดีตเปนแหลงอาศัยสำคัญของนกเขาชวา และนกกรงหัวจุก ซึ่งราษฎรในตำบลหวยน้ำขาวและ

พื้นที่ใกลเคียงไดเขามาตอนก เพื่อนำไปเลี้ยงและแขงขันกัน  

แตเดิมพื้นที่บริเวณนี้เปนทุงหญาเลี้ยงควายของชุมชนตั้งแตพื้นที่ตำบลหวยน้ำขาว ตำบล

คลองทอมใต และตำบลคลองพน มีการตอนฝูงควายและการเฝาระวังฝูงควายจากผูลาสัตว มีการใชธนูยิง

เมล็ดพันธุไมที่หาไดในพื้นที่ ประกอบดวยเมล็ดพันธุไมปาและเมล็ดพันธุจากสวนผลไม เชน เมล็ดไมยาง 

เมล็ดพลา เปนตน จึงทำใหเกิดการกระจายของเมล็ดพันธุในทุงหญาเลี้ยงควาย นับตั้งแตชุมชนใชพื้นที่    

ดังกลาวเปนที่ทำเลเลี้ยงสัตวเมื่อ ๑๐๐ ป ที่ผานมา ตอมาเมื่อมีการใชเทคโนโลยีทดแทนแรงงานควายในการ

ทำนา ประกอบกับควายเกิดโรคระบาด ชุมชนจึงเลิกเลี้ยงควายในบริเวณพื้นที่ดังกลาว  

เมื่อป พ.ศ.๒๔๙๔ พื้นที่ดังกลาวจึงมีโอกาสฟนตัว ประกอบกับความอุดมสมบูรณของขี้ควายและ

การกระจายของเมล็ดพันธุในชวงที่มีการเลี้ยงควาย สภาพของทุงหญาจึงเริ่มพัฒนาเปนปาใส (ปาพื้นตัว) 

และเติบโตเปนไมใหญกลายสภาพเปนปาสมบูรณ ชวงเวลาตอมาราษฎรบริเวณตำบลหวยน้ำขาว ตำบล

คลองทอมใต และตำบลคลองพนไดเขาใชประโยชนจากพื้นที่ปาเพื่อทำไรปลูกขาว พืชผัก โดยเลือกพื้นที่ที่

เหมาะสมและถางไมออกเปนพื้นที่โลงเปนหยอมๆ ในชวงเวลาระหวางป พ.ศ.๒๕๐๐ ถึงป พ.ศ.๒๕๑๘  

ในป พ.ศ.๒๕๑๑ - ๒๕๑๓ กรมปาไมใหอนุญาตสัมปทานทำไมแกบริษัท จังหวัดกระบี่ทำไม จำกัด 

ตอมาในป พ.ศ.๒๕๒๐ กรมปาไมมอบหมายใหบริษัทจังหวัดกระบี่ทำไม จำกัด เขาไปดำเนินการปลูกสราง

สวนปา จนถึงป พ.ศ.๒๕๒๗ เรียกชื่อวา “สวนปาหวยน้ำขาว” มีเนื้อที่สวนปารวมทั้งหมด ๘,๗๔๑ ไร   

เมื่อป พ.ศ.๒๕๒๓ สวนปาหวยน้ำขาวไดถูกประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ ชองศิลา-ชองขี้แรด และ

ในป พ.ศ.๒๕๒๕ - ๒๕๒๖ ราษฎรไดรับผลกระทบจากการทำไมของบริษัทจังหวัดกระบี่ทำไม จำกัด มากขึ้น 

แหลงน้ำตางๆ เริ่มแหงขอด การทำนาของราษฎรลดนอยลง ในป พ.ศ.๒๕๓๒ รัฐบาลประกาศยกเลิก

สัมปทานทำไมทั่วประเทศ ผูรับสัมปทานดำเนินการทำไมไดบางสวน สภาพปาจึงยังสมบูรณ ราษฎรตำบล

หวยน้ำขาวไดรวมกันดูแลรักษา และหามการบุกรุกแผวถางปาหวยน้ำขาว เนื่องจากเห็นวาเปนปาตนน้ำ

ลำธารที่ราษฎรใชประโยชนหลายหมูบาน อีกทั้งเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา พันธุพืช รวมทั้งสมุนไพร

พื้นบานที่ราษฎรใชในการรักษาโรค 

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๓ กรมปาไมมอบพื้นที่สวนปาหวยน้ำขาวใหแก อ.อ.ป. เขามาดำเนินการ

บำรุงรักษาสวนปาที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำไม จำนวนเนื้อที่รวม ๖,๕๐๓ ไร ซึ่งสภาพปาไดฟนตัวขึ้น

มาเปนปาสมบูรณแลว แตทาง อ.อ.ป. อางวาพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ที่ตนไมมีอัตราการรอดตายต่ำ ทาง 

อ.อ.ป. ไดเริ่มไถทำลายปา จำนวนเนื้อที่ ๑,๐๖๗ ไร เพื่อรื้อปลูกใหมโดยแบงเปน สี่แปลง ดังนี้ 

• ป พ.ศ.๒๕๔๒ อ.อ.ป.ไถดันปาและถมคลองแค เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ยางพารา ปาลมแทน 

เปนตน เปนเนื้อที่ ๓๕๗ ไร 
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• ป พ.ศ.๒๕๔๔ อ.อ.ป. ทำการรื้อปลูกใหมจำนวน ๓๗๗ ไร ซึ่งเปนปาธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ  มี

ตนไมเนื้อแข็งอยูมากมาย เชน ตนกระถินณรงค ทุงฟา ไมตำเสา ไมเคี่ยม เปนตน 

• ป พ.ศ.๒๕๔๕ อ.อ.ป. ทำการรื้อปลูกใหมเพิ่มอีก จำนวน ๓๓ ไร 

• ป พ.ศ.๒๕๔๗ อ.อ.ป. เริ่มทำการปลูกใหม ตั้งแตวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๗ จำนวน ๓๐๐ ไร  

โดยทาง อ.อ.ป. ไดนำรถแทรกเตอรตีนตะขาบเขาไปไถดันปาธรรมชาติซึ่งไมเคยมีการปลูกสราง

สวนปามากอน และบริเวณสวนปาดังกลาวมีลำหวย ๘ สายไหลผาน ซึ่งราษฎรตำบลหวยน้ำขาว

ไดใชประโยชนจากปาดานแหลงน้ำ พืชอาหาร และสมุนไพร 

การดำเนินการของ อ.อ.ป. ไดสงผลกระทบตอชุมชนที่ตองขาดแคลนน้ำอยางหนัก จึงเปนเหตุใหใน

ป พ.ศ.๒๕๔๒ ชาวบานไดรวมกลุมใชชื่อวา “กลุมประชาธิปไตยทองถิ่น” คัดคานการกระทำของ อ.อ.ป. และ

ทำหนังสือรองเรียนให อ.อ.ป. หยุดการไถปาไวกอน เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงและกำหนดแนวเขตปาสงวน

แหงชาติและเขตนิคมสหกรณใหชัดเจน ตลอดจนกันแนวเขตปาชุมชนออกจากเขตปาอนุรักษ แตไมไดรับ

ความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ กลุมประชาธิปไตยทองถิ่นจึงปลูกปาบริเวณที่ อ.อ.ป. ทำการไถ ใน

เวลากลางคืน และยึดพื้นที่ชุมนุมประมาณ ๓ วัน ผูวาราชการจังหวัดกระบี่ นายอำเภอคลองทอม และ

ตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของไดมาทำขอตกลง ในครั้งนี้ อ.อ.ป.ไดเสนอโครงการปลูกปาเพื่อพัฒนาชนบท 

(คปช.) ใหชาวบาน และรับปากวาจะไมบุกเบิกปาตอไป ซึ่ง อบต.ไดรับทราบ  

โครงการ คปช. ไดจัดสรรพื้นที่ใหแกราษฎรครอบครัวละ ๑๕ ไร และคัดเลือกครอบครัวผูมีสิทธิผาน

โดยสภาตำบล แตปรากฏวาในป พ.ศ.๒๕๔๔ อ.อ.ป. ทำการไถดันปาธรรมชาติอีก ๔๐๐ ไร ตอมาตนเดือน

มกราคม ๒๕๔๗ อ.อ.ป.เริ่มดำเนินการโครงการรื้อปลูกใหมในชวงเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๔๗   กลุม

ประชาคมหวยน้ำขาวจึงยื่นหนังสือรองเรียนตอผูใหญบานหมู ๑ ตำบลหวยน้ำขาว นายอิบหรอมเหม หวังสป 

และผูวาราชการจังหวัดกระบี่ กรณี อ.อ.ป.ไถดันปาธรรมชาติที่สวนปาหวยน้ำขาว   

หลังจากนั้นวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ นายอิปหรอมเหม ผูใหญบานหมูที่ ๑ ตำบลหวยน้ำขาว 

จึงไดทำหนาที่ในฐานะพนักงานเจาหนาที่ แจงกับลูกจางจำนวน ๒ คนของ อ.อ.ป. ซึ่งเปนคนขับรถ

แทรกเตอรไถดันปาสมบูรณ ใหนำหนังสือของ อ.อ.ป. มาชี้แจง แตทาง อ.อ.ป.ไมไดมีหนังสือมาชี้แจง ผูใหญ

บานพรอมกับนายอำเภอจึงไดทำการจับกุม เปนเหตุให อ.อ.ป. แจงความดำเนินคดีกับผูใหญบาน แตอัยการ

จังหวัดกระบี่สั่งไมฟอง อ.อ.ป. จึงไดยื่นคำฟองเพื่อดำเนินคดีอาญากับผูใหญบานในขอหาปฏิบัติหนาที่โดย 

มิชอบและทุจริต หนวงเหนี่ยวกักขังลูกจางของ อ.อ.ป. ตอสถานีตำรวจอำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ เมื่อ

วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๔๘ 

ระหวางการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการฯ ผลการประชุมรวมกันของคณะอนุกรรมการฯ และ

คณะกรรมการดำเนินการแกไขปญหาความขัดแยงพื้นที่ปาหวยน้ำขาว อ.คลองทอม โดยนายอำเภอ

คลองทอม (แทนผูวาราชการจังหวัดกระบี่) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ ไดขอใหทุกฝายยุติการฟองรอง

กลาวโทษและดำเนินคดีระหวางกันจนกวาจะไดขอยุติรวมกัน ถึงกระนั้นก็ตาม อ.อ.ป. ไดฟองรองดำเนินคดี

กับราษฎรในตำบลหวยน้ำขาวสองคดี คดีแรกเปนคดีที่ไดกลาวแลวขางตน และคดีที่สอง อ.อ.ป. ฟองรอง

ดำเนินคดีอาญาในวันเดียวกับคดีที่หนึ่ง ในขอหาทำการแผวถางปาที่ยังไมเคยถูกแผวถาง ตามพระราช

บัญญัติปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ และขอหายึดถือ ครอบครอง กนสราง แผวถางทำลายปาสงวนแหงชาติ ตาม 
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พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ เนื่องจากจำเลยทั้งหมดไดครอบครองทำประโยชนกอสราง

อาคารรานคาขึ้นในที่ดินของ อ.อ.ป. ซึ่งทำใหนำไปสูความขัดแยงระหวาง อ.อ.ป. และราษฎรในพื้นที่มากยิ่งขึ้น                 

จากพยานหลักฐานและการชี้แจงของผูถูกรอง คือ องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) สรุปไดวา   

ในป พ.ศ.๒๕๓๓ งานสวนปาพรุดินนาในสังกัด อ.อ.ป. ไดรับมอบการบำรุงรักษาสวนปาหวยน้ำขาว จากปา

ไมเขตนครศรีธรรมราช กรมปาไม ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ ๓๒/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๑๗  

มกราคม ๒๕๓๒ โดยใหพื้นที่ของสวนปาหวยน้ำขาวเปนพื้นที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานการทำไมของ 

บริษัท จังหวัดกระบี่ทำไม จำกัด อ.อ.ป.ไดรับมอบพื้นที่เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ตามบันทึกการ 

สงมอบ และรับมอบสวนปาที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานที่พนอายุการบำรุงรักษา ๖ ป ไปแลว ของบริษัท 

จังหวัดกระบี่ทำไม จำกัด ผูรับมอบจะตองทำการปลูกหรือดำเนินการรื้อปลูกใหมในเนื้อที่ของสวนปาที่มี

เปอรเซ็นการรอดตายต่ำดวยคาใชจายของผูรับมอบเอง เพื่อใหเนื้อที่สวนปาที่รับมอบมาแลว หรือเนื้อที่ที่จะ

ขยายเพิ่มขึ้นในภายภาคหนา ไดกอประโยชนทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ในการทำไมออกจากสวนปาจะตอง

ปฏิบัติตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับไมในสวนปาที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำไม 

ตอมา อ.อ.ป. เห็นวาพื้นที่ที่ไดรับมอบบางแปลงมีอัตราการรอดตายต่ำ ประกอบกับการที่ดูแลพื้นที่

เพียงอยางเดียว โดยมิไดกระทำการอื่นใด จึงไดเกิดปญหาเรื่องพื้นที่กับราษฎรรอบพื้นที่สวนปา อ.อ.ป. จึง

ริเริ่มจัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่โครงการ ๔ (เปนสวนปาที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำไมของผูรับ

สัมปทานรายอื่นๆ ที่ อ.อ.ป. รับมอบมาดูแลรักษาไวตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามมติคณะ

รัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ ที่อนุมัติให อ.อ.ป. ดูแลรักษาและใชประโยชนสวนปาที่ปลูกตามเงื่อน

สัมปทานทำไมและไมไดอยูในเขตอนุรักษ) เหตุผลของการทำโครงการ ๔ เพื่อรื้อปลูกในพื้นที่ที่รับมอบมา

แลวมีอัตราการรอดตายต่ำ ชนิดไมไมมีคุณคาทางเศรษฐกิจ เนื่องจาก อ.อ.ป. ไดลงทุนไปในพื้นที่สวนปา

หวยน้ำขาวแลวเปนจำนวนเงิน ๓,๓๑๖,๒๙๕.๙๐ บาท โดยมิไดผลตอบแทนใดๆ กลับมา อีกทั้ง อ.อ.ป. เปน

รัฐวิสาหกิจที่ตองเลี้ยงตัวเองจากผลกำไรในการดำเนินงาน (รายละเอียดตามบันทึกอุตสาหกรรมปาไมเขต

หาดใหญที่ กษ.๑๕๐๖ (ญ) /๓๙๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๑) 

อ.อ.ป. ไดจัดสรรงบประมาณ ใหสวนปาหวยน้ำขาวรื้อปลูกใหมในพื้นที่ที่มีอัตราการรอดตายต่ำดังนี้ 

• ป ๒๕๔๒ รื้อปลูกใหมจำนวน ๓๕๗ ไร 

• ป ๒๕๔๔ รื้อปลูกใหมจำนวน ๓๗๗ ไร 

• ป ๒๕๔๕ รื้อปลูกใหมจำนวน ๓๓ ไร 

• ป ๒๕๔๗ รื้อปลูกใหมจำนวน ๓๐๐ ไร 

• ตามหนังสืองานสวนปาพรุดินนา ที่ ทส.๑๔๑๐/๙๕ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๗ ไดชี้แจงตอผูวา-

ราชการจังหวัดกระบี่ กรณีการรื้อปลูกใหม วาสวนปาหวยน้ำขาวไดทำตามหลักวิชาการกลาวคือ  

• ไมรื้อปลูกในที่ลาดชัน ในสวนที่เปนเนินเขาหรือภูเขา จะเวนไวเปนปาธรรมชาติ รวมทั้งสองขาง

ลำหวยไวดวยในกรณีที่มีลำหวยไหลผานพื้นที่ 

• เวนไมปาธรรมชาติที่มีคาทางเศรษฐกิจไว ซึ่งการปลูกสรางสวนปาเดิมนั้นไดไถดันลมไมจนหมด

สิ้น ที่ขึ้นอยูในปจจุบันเปนไมฟนทั่วไปที่ไมมีคาทางเศรษฐกิจ 
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• พื้นที่ของสวนปาหวยน้ำขาวอยูในเขตพื้นที่ที่ไดรับการจำแนกจากกรมปาไม แลววาเปนพื้นที่อยู

ในเขตโซนพื้นที่ปาเศรษฐกิจ (โซน E) ซึ่งสามารถปลูกสรางสวนปาของ อ.อ.ป.ไดตามกฎหมาย 

และในสวนของพื้นที่สวนปาหวยน้ำขาวที่อยู ในเขตพื้นที่อนุรักษ (โซนC) ทางสวนปา           

หวยน้ำขาวไดสงคืนพื้นที่ใหกรมปาไมแลว   

สำหรับพื้นที่สวนปาหวยน้ำขาวที่ทำการไถดันนั้น อยูในแปลงปลูกสรางสวนปา ป ๒๕๒๑ ซึ่งมี

อัตราการรอดตายต่ำของตนไมที่ปลูก ลักษณะพื้นที่มีตนไมขนาดเล็กขึ้นอยูอยางหนาแนน เนื่องจากพื้นที่ 

ดังกลาวไดผานการปรับพื้นที่เพื่อปลูกสรางสวนปามาแลว ดังนั้น พันธุไมจะเปนไมพุม หรือลูกไมขนาดเล็ก 

ไมใหญก็เปนไมที่ไมมีคาทางเศรษฐกิจ พื้นที่ไมเปนแหลงตนน้ำลำธาร สวนที่เปนภูเขาขนาดเล็ก สวนปา

หวยน้ำขาวก็เวนไวมิไดทำการไถดัน สำหรับที่เปนพื้นที่อนุรักษที่อยูในเขตพื้นที่สวนปาหวยน้ำขาว งาน 

สวนปาที่ ๒ ก็ไดสงมอบคืนใหกับกรมปาไมแลว (รายละเอียดตามบันทึกของงานสวนปาที่ ๒ ที่ กษ ๑๕๐๖ 

(พน.) / ๑๓๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒)   

สำหรับการดำเนินคดีของ อ.อ.ป. ผูเปนโจทก นั้น อ.อ.ป. ไดฟองวา จำเลยกระทำความผิดรวมกัน

บุกรุกเขาไปในที่ดินสวนปาหวยน้ำขาว บริเวณดานหนาสำนักงานสวนปาหวยน้ำขาว เพื่อยึดถือ ครอบครอง

ทำประโยชน ในอสังหาริมทรัพยของโจทก เปนเนื้อที่ ๒.๖ ไร ตลอดจนมีการขมขู ทำราย ขัดขวางเจาหนาที่

ของโจทก สวนอีกคดีหนึ่ง อ.อ.ป. ผูเปนโจทก ฟองรองดำเนินคดีผูใหญบานหมูที่ ๑ ตำบลหวยน้ำขาว ไดชี้

ฟองวาจำเลยกลั่นแกลงจับกุมโจทกที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งเปนลูกจางของ อ.อ.ป. จำเลยยึดพื้นที่สวนปาจำนวน

เนื้อที่ ๓๐๐ ไร พรอมยึดรถแทรกเตอรซึ่งเปนของ อ.อ.ป. โจทกที่ ๑ ไวเปนของกลาง และจำเลยควบคุมตัว

โจทกที่ ๒ และที่ ๓ ไปสถานีตำรวจอำเภอคลองทอม การกระทำของจำเลยเปนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ

และทุจริต กลั่นแกลง ลุแกอำนาจ ทำใหทรัพยสินและการดำเนินการปลูกสรางสวนปาของ อ.อ.ป. เสียหาย   
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๑) การไถดันปาธรรมชาติของ อ.อ.ป. เปนการละเมิดสิทธิชุมชนหรือไม 

๒) การปลูกสรางสวนปาของ อ.อ.ป. ชอบดวยพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และ

พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ หรือไม  

๓) พฤติการณในการดำเนินคดีอาญาของ อ.อ.ป. ตอนายอมรศักดิ์ ไชยพร กับพวก รวม ๗ คน 

และคดีอาญาระหวาง อ.อ.ป. กับ นายอิบหรอมเหม หวังสป ผูใหญบานหมูที่ ๑ ตำบลหวยน้ำขาว เปนการ

ละเมิดสิทธิชุมชนหรือไม 

§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡°“√ ‘∑∏‘„π°“√®—¥°“√∑’Ë¥‘π·≈–ªÉ“ 
๑) การไถดันปาธรรมชาติของ อ.อ.ป. เปนการละเมิดสิทธิชุมชนหรือไมนั้น ขอเท็จจริง

จากผูรองเรียนและราษฎรในพื้นที่รับฟงไดวา พื้นที่สวนปาหวยน้ำขาวมีความสำคัญตอการดำรงชีวิตและ

การพึ่งพาใชประโยชนจากสวนปาหวยน้ำขาวของราษฎรตำบลหวยน้ำขาว และอีก ๓ ตำบลในอำเภอ

คลองทอม  จากการสืบประวัติหมูบานและประวัติของสวนปาหวยน้ำขาว ไดแสดงใหเห็นในทางระบบนิเวศ

วา สวนปาหวยน้ำขาวเปนแหลงตนน้ำลำธาร ๘ สายที่มาหลอเลี้ยงการทำการเกษตรกรรมและการบริโภค

ของราษฎร รวมทั้งเปนแหลงทรัพยากรปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพันธุพืช สัตวปา สมุนไพร 
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และอาหาร  เมื่อสวนปาหวยน้ำขาวถูกทำลายไปจึงสงผลกระทบตอชุมชนเปนอยางมากในการใชประโยชน

จากปา ซึ่งปรากฏใหเห็นมาแลวตั้งแตชวงเวลาของสัมปทานทำไม และตอมาถูกโอนไปอยูในอำนาจการ

จัดการของสวนปาพรุดินนา อ.อ.ป. ในป ๒๕๓๓ การดำเนินการไถดันปาธรรมชาติ และปลูกสวนปาขึ้นใหม

ก็ไดสงผลกระทบตอราษฎรตำบลหวยน้ำขาวเชนเดียวกัน  ซึ่งเปนเหตุผลสำคัญที่ผูรองเรียนไดยืนยันที่จะ

พื้นฟูเปนปาธรรมชาติ โดยใหอยูในการดูแลรักษาของชุมชน        

จากการลงตรวจสอบพื้นที่ของคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ จาก

รายงานการสำรวจพื้นที่ของมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร และมูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ รวมทั้งรายงาน

การตรวจสอบของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย วุฒิสภา ไดพบวา

สภาพปาบริเวณที่ติดกับเขตรักษาพันธุสัตวปา เขาประ-บางคราม บริเวณที่ อ.อ.ป.ไถดันเปนปาธรรมชาติ 

และพื้นที่ที่ อ.อ.ป.ไดรับโอนจากกรมปาไม บางสวนยังมีสภาพปาสมบูรณ และเปนปารุนสองที่กำลังฟนตัว

คืนสูสภาพสมบูรณ พื้นที่ปาดังกลาวมีพันธุพืชพื้นเมืองหลากหลายสลับกัน กลาวคือ มีสมุนไพร ตนไมขนาด

ใหญ หวาย มีรองน้ำเล็กๆ ไหลไปรวมกัน เชน หวยบอน คลองปง เปนตน ซึ่งเห็นวาการขุด ไถดันจะทำลาย

แนวรองน้ำ ถนนดินที่ อ.อ.ป. ตัดนั้นลึกเขาไปถึงเขตปาที่คอนขางทึบ บางพื้นที่ลาดชัน มีรองน้ำ พื้นที่ปาที่

ติดกับแนวไถดันของ อ.อ.ป. เปนปาที่คอนขางทึบ มีไม เชน ตะเคียน ชะมวง ไมเคี่ยม บุนนาค เปนตน 

นอกจากนี้ คณะทำงานแกไขปญหาสวนปาหวยน้ำขาวที่แตงตั้งโดยผูวาราชการจังหวัดกระบี่ 

ตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๑๒๔๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ ไดดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ 

และมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑  ธันวาคม ๒๕๔๘ ดังนี้ (หนังสืออำเภอคลองทอม ที่ กบ ๐๓๑๗/๐๘๘๒ 

ลงวันที่ ๑๒  มกราคม ๒๕๔๙  ถึงผูวาราชการจังหวัดกระบี่) 

(๑) พื้นที่ที่คงสภาพปา มีดังนี้ 

• พื้นที่แปลงที่ ๑ พ.ศ.๒๕๒๐ สวนที่ ๑ สภาพพื้นที่เปนปาสมบูรณ เนื้อที่ ๘๐๐ ไร 

• พื้นที่แปลงที่ ๑ สวนที่ ๒ ติดถนนเพชรเกษม สภาพพื้นที่เปนปาสมบูรณ เนื้อที่ ๕๔๙ ไร 

• พื้นที่แปลงที่ ๙ บางสวนติดเขตรักษาพันธุสัตวปา เขาประ-บางคราม และปายูคาลิปตัส 

สภาพพื้นที่เปนปาสมบูรณ ประมาณ ๑๐๐ ไร 

• แปลงหมายเลข ๓ พ.ศ.๒๕๒๒ สภาพพื้นที่เปนปาสมบูรณ เนื้อที่ ๗๕๖ ไร 

• แปลงหมายเลข ๔ พ.ศ.๒๕๒๗ สภาพพื้นที่เปนปาสมบูรณ เนื้อที่ ๕๔๐ ไร 

(๒) พื้นที่ที่สวนปาหวยน้ำขาวปลูกพืชผลและดูแลตอไป 

• แปลงที่ ๑ พ.ศ.๒๕๒๐ สวนที่ ๒ เปนแปลงยางพารา อายุ ๔ ป เนื้อที่ ๔๐๐ ไร 

• แปลงที่ ๕ พ.ศ.๒๕๓๔ เปนแปลงยางพารา อายุ ๑๔ ป เนื้อที่ ๑๑๔ ไร 

• แปลงที่ ๖ พ.ศ.๒๕๔๒ เปนแปลงยางพารา อายุ ๖ ป เนื้อที่ ๓๕๗ ไร 

• แปลงที่ ๙ พ.ศ.๒๕๔๗ ในบางสวน ซึ่งเปนสำนักงานสวนปาหวยน้ำขาว และยางพารา 

ประมาณ ๓๔ ไร 

(๓) พื้นที่ซึ่งสวนปาหวยน้ำขาวมีงบประมาณที่จะทำการปลูก และมีความขัดแยงกับราษฎร 

แปลงหมายเลข ๙ พ.ศ.๒๕๔๗ เปนพื้นที่ไถดันแลว แตยังไมปลูกพืชผลใด เนื้อที่ ๒๖๗ ไร มีความ

เห็นเปน ๒ ประเด็น คือประเด็นที่หนึ่ง ราษฎรตองการใหคงสภาพปาตอไป และประเด็นที่สอง สวนปาหวย
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น้ำขาวมีความประสงคจะปลูกยางพาราในบางสวน และปลูกปากันชนในบางสวน ซึ่งทางอำเภอคลองทอม 

ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา พื้นที่ปลูกยางพาราของสวนปาหวยน้ำขาวมีจำนวนมากเพียงพอแลว เห็น

ควรใหคงสภาพปาโดยการปลูกตนไมพื้นเมืองตอไป  

จากการสำรวจและการตรวจสอบพื้นที่โดยหลายฝายที่กลาวมาขางตน คณะอนุกรรมการสิทธิในการ

จัดการที่ดินและปามีความเห็นวา พื้นที่สวนปาหวยน้ำขาวมีสภาพความอุดมสมบูรณของพันธุพืชพันธุสัตว

และระบบนิเวศ ที่มีลักษณะเปนการฟนตัวของปาที่เคยมีการสัมปทานทำไมมากอน ประกอบกับในอดีตถึง

ปจจุบัน ชุมชนตำบลหวยน้ำขาวและอีก ๓ ตำบลในอำเภอคลองทอม ไดพึ่งพาและอยูอาศัยทำกินกับปาหวย

น้ำขาวมาอยางยาวนาน เมื่อมีการไถดันปาธรรมชาติเปนระยะๆ ตั้งแตการสัมปทานทำไม และการทำสวน

ปาของ อ.อ.ป. จึงทำใหชุมชนไดรับผลกระทบตอการทำเกษตรกรรมและการบริโภคน้ำจากแหลงน้ำ

ธรรมชาติที่มีตนน้ำมาจากปาหวยน้ำขาว    

ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ แมวาพื้นที่สวนปาหวยน้ำขาวไดถูกประกาศให

เปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ชองศิลา-ปาขี้แรด และ อ.อ.ป. มีอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการปลูกสวน

ปาตามที่ไดรับมอบหมายจากกรมปาไมใน อีกทั้ง อ.อ.ป. ยังไดดำเนินการตามหลักวิชาการจริงบางประเด็น

ตามที่ อ.อ.ป. อางถึง กลาวคือพื้นที่ดังกลาวอยูในโซนพื้นที่ปาเศรษฐกิจ ไมอยูในที่ลาดชัน ๓๕ องศาขึ้นไป  

แตในขอเท็จจริงชี้ชัดวา อ.อ.ป. ไดไถดันปาธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ไมใชปาที่มีอัตราการรอดตายต่ำ และ

เปนการไถดันปาธรรมชาติที่อยูติดบริเวณลำหวยที่ไหลผานในพื้นที่ปา ดังกลาว 

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปามีความเห็นวา พื้นที่ที่ อ.อ.ป. ไถดันเปนปา

ธรรมชาติ ซึ่งควรใหราษฎรตำบลหวยน้ำขาวและกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตำบลหวยน้ำขาวไดแสดงเจตนารมณที่จะรวมดูแลรักษาและฟนปาธรรมชาติใหเปนปาชุมชนเพื่อ

ความยั่งยืนของปาสืบตอไป ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

ที่บังคับใชอยูในขณะนั้น ตามมาตรา ๔๖ ที่บัญญัติวา “บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิ

อนุรักษฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และของชาติ และมีสวน

รวมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล

และยั่งยืน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” และ มาตรา ๕๖ ที่บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐ 

และชุมชนในการบำรุงรักษาและการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ 

และการคุมครอง สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดำรงชีพอยูไดอยางปกติ และตอเนื่องใน 

สิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับ

ความคุมครองทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”   

รวมทั้งตามเจตนารมณของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  

ขอ ๑ และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ขอ ๑ ที่กำหนดวา  

๑) ประชาชนทั้งปวงมีสิทธิในการกำหนดเจตจำนงของตนเอง โดยอาศัยสิทธินั้น ประชาชนจะ

กำหนดสถานะทางการเมืองของตนอยางเสรี รวมทั้งดำเนินการอยางเสรีในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรมของตน  
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๒) เพื่อจุดมุงหมายของตน ประชาชนทั้งปวงอาจจัดการโภคทรัพยและทรัพยากรธรรมชาติของตน

ไดอยางเสรี  โดยไมกระทบตอพันธกรณีใดๆ อันเกิดจากความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศ ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักการแหงผลประโยชนซึ่งกันและกัน และกฎหมายระหวาง

ประเทศ ประชาชนจะไมถูกลิดรอนจากวิถีทางแหงการยังชีพของตนไมวากรณีใดๆ...           

                  

๒) การปลูกสรางสวนปาของ อ.อ.ป. ชอบดวยพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ 

และพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ หรือไม  

องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๔๙๙ ปจจุบันอยูในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

มีหนาที่หลัก ๓ ประการคือ ๑) การทำไมในเขตสัมปทาน ๒) การทำไมนอกเขตสัมปทานในพื้นที่โครงการ

ตางๆ ของรัฐ และ ๓) การใชหรือขายไมที่อายัดมาจากการลักลอบตัดไม หรือไมเถื่อนที่มีการลักลอบนำเขา

จากตางประเทศมาในประเทศไทย   

สวนปาของ อ.อ.ป. แบงเปน ๔ โครงการคือ ๑) โครงการที่ ๑ ปลูกโดยงบลงทุนของ 

อ.อ.ป. ๒) โครงการที่ ๒ อ.อ.ป. ปลูกชดเชยตามเงื่อนไขสัมปทานทำไมของ อ.อ.ป. เอง ๓) สวนปาที่ 

อ.อ.ป. รับปลูกแทนผูรับสัมปทานทำไมรายอื่นๆ และ ๔) สวนปาที่ผูรับสัมปทานทำไมรายอื่นๆ รวมทั้ง

บริษัทจังหวัดทำไมปลูกและ อ.อ.ป. รับมอบมาดูแลรักษาไวตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ งานที่

สวนปา พรุดินนาไดรับมอบมาจากปาไมเขตนครศรีธรรมราช ในการทำสวนปาหวยน้ำขาวนั้น เปนสวนปาใน 

โครงการที่ ๔  

อ.อ.ป.ไดเริ่มดำเนินการปลูกสรางสวนปาตั้งแตป ๒๕๑๐ โดยเริ่มดำเนินการครั้งแรกในภาคเหนือ 

ตอมาป ๒๕๑๘ เริ่มดำเนินการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๓ 

อ.อ.ป.ไดรับโอนสวนปาที่ดำเนินการโดย บริษัท จังหวัดกระบี่ทำไม จำกัด และจากกรมปาไมมาบำรุงรักษา

ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรณีของสวนปาหวยน้ำขาว อ.อ.ป.ไดเริ่มดำเนินการตั้งแต 

ป ๒๕๓๓ เปนตนมา โดยตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๕๘ ทวิ ซึ่งบัญญัติวา 

“ในกรณีการทำไมหวงหาม หรือเก็บหาของปาหวงหามโดยการใหสัมปทาน การอนุญาตใหผูกขาด หรือการ

อนุญาตใหทำไมหวงหามเพื่อการคาในเขตปาสงวนแหงชาติ หรือปาที่ไดเตรียมการกำหนดเปนปาสงวนแหง

ชาติ หรือที่ไดกำหนดโครงการทำไมหรือเก็บหาของปาไวแลว หรือการอนุญาตตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ 

หรือมาตรา ๕๔ รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนด 

(๑) ใหผูรับสัมปทานหรือผูรับอนุญาต ทำการบำรุงปา หรือปลูกสรางสวนปาตามคำสั่งและวิธีการที่

พนักงานเจาหนาที่กำหนด หรือ 

(๒) ใหผูรับสัมปทานหรือผูรับอนุญาตออกคาใชจายเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ทำการบำรุงปา หรือ

ปลูกสรางสวนปาใหแทน...” 

 อ.อ.ป. เปนหนวยงานของรัฐที่ไดรับสัมปทานทำไม จึงตองมีหนาที่บำรุงปาและปลูกสรางสวนปาให

สมบูรณดังเดิม ซึ่งเปนสวนปาที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทาน  
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กรณีการทำไมและปลูกสรางสวนปาหวยน้ำขาว ซึ่งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ชองศิลา-ปาขี้แรด  

อ.อ.ป. ยังตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๒๐ ที่บัญญัติไววา “ในกรณี

ปาสงวนแหงชาติแหงใดมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรมตามมาตรา ๑๖ ทวิ ใหอธิบดีโดยอนุมัติ รัฐมนตรีมีอำนาจ

อนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดทำการบำรุงปาหรือปลูกสรางสวนปาไม หรือไมยืนตนในเขตปา

เสื่อมโทรมไดภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสืออนุญาต แตในกรณีที่จะอนุญาตใหเกิน 

๒,๐๐๐ ไร ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ...”  

ดังนั้น อ.อ.ป. จะตองทำไมและปลูกสรางสวนปาในเขตปาเสื่อมโทรม ซึ่งลักษณะของปาเสื่อมโทรม

ไดมีบัญญัติไวในมาตรา ๑๖ ทวิ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ วา “ในกรณีที่ปาสงวนแหงชาติ

ทั้งหมดหรือบางสวนมีสภาพเปนปาไรรางเกา หรือทุงหญา หรือเปนปาที่ไมมีไมมีคาขึ้นอยูเลย หรือมีไม 

มีคาที่มีลักษณะสมบูรณเหลืออยูเปนสวนนอย และปานั้นยากที่จะกลับฟนคืนดีตามธรรมชาติ ทั้งนี้โดยมี

สภาพตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ใหถือวาปาสงวนแหงชาติใน

บริเวณดังกลาวเปนปาเสื่อมโทรม...”  

นอกจากนั้น ระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหทำการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตน

ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๐ ขอ ๔.๑ เดิมกำหนดวา “ปาเสื่อมโทรม” หมายความวา พื้นที่ปาใน

บริเวณปาสงวนแหงชาติทั้งหมดหรือบางสวน มีไมมีคาที่มีลักษณะสมบูรณเหลืออยูเปนสวนนอย และปานั้น

ยากที่จะกลับฟนคืนดีไดตามธรรมชาติ โดยมีลูกไมขนาดความสูงเกิน ๒ เมตรขึ้นไป ขึ้นกระจายอยูทั่วพื้นที่

ไมเกินไรละ ๒๐ ตน หรือมีไมขนาดความโตวัดโดยรอบลำตนตรงที่สูง ๑๐๐ เซนติเมตร ตั้งแต ๕๐-๑๐๐ 

เซนติเมตร  ขึ้นกระจายอยูทั่วพื้นที่ไมเกินไรละ ๘ ตน  หรือมีไมขนาดความโตเกิน ๑๐๐ เซนติเมตรขึ้นไปขึ้น

กระจายอยูทั่วพื้นที่ไมเกินไรละ ๒ ตน หรือพื้นที่ปาที่มีไมเขาหลักเกณฑทั้ง ๓ ลักษณะดังกลาวเมื่อรวมกัน

แลวตองมีจำนวนไมเกินไรละ ๑๖ ตน  

ตอมามีการแกไขเปนปาไมที่มีไมมีคาซึ่งมีลักษณะสมบูรณเหลืออยูเปนสวนนอย และปานั้นยากที่จะ

กลับฟนคืนดีไดตามธรรมชาติ โดยมีไมขนาดความโตวัดโดยรอบลำตนตรงที่สูง ๑๓๐ เซนติเมตร ตั้งแต ๕๐ 

- ๑๐๐ เซนติเมตร ขึ้นกระจายอยูทั่วพื้นที่ไมเกินไรละ ๘ ตน หรือมีไมขนาดความโตเกิน ๑๐๐ เซนติเมตรขึ้น

ไป  ขึ้นกระจายอยูทั่วพื้นที่ไมเกินไรละ ๒ ตน 

อีกทั้งระเบียบกรมปาไมวาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ขอ ๒๔ ไดระบุไว

อยางชัดเจนวา “เมื่อปรากฏวาปาสงวนแหงชาติแหงใดมีสภาพเสื่อมโทรม ไมมีคาเหลืออยูสวนนอยและปา

สงวนแหงชาตินั้นไมอาจกลับฟนคืนดีไดเองตามธรรมชาติ และมีผูที่ประสงคขอรับอนุญาตเปนหนังสือทำการ

บำรุงปาหรือปลูกสรางสวนปาก็ใหยื่นคำขอตามแบบ ๗ ทายระเบียบนี้...”  

กฎหมายและระเบียบดังขางตน จึงมีเจตนารมณเพื่อใหการปลูกปาทดแทนนำไปสูการฟนฟูปา

ธรรมชาติ ดังนั้น การฟนฟูดูแลรักษาสวนปาหวยน้ำขาวใหกลับคืนเปนปาธรรมชาติจึงเปนเงื่อนไขสำคัญของ

การสงมอบพื้นที่   

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปามีความเห็นวา สภาพพื้นที่เปนปาที่ฟนตัว

ขึ้นใหมจนกลายเปนปาธรรมชาติ อันเนื่องมาจาก อ.อ.ป.ไมไดดำเนินการรื้อปลูกสรางสวนปามา

เปนเวลานานตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๑ – ๒๕๔๗  ทำใหไมมีสภาพของไมที่มีอัตราการรอดตายต่ำที่เขา
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หลักเกณฑตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในบันทึกการสงมอบพื้นที่ของบริษัท จังหวัดกระบี่ทำไม จำกัด 

เมื่อวันที่ ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๓๓  ซึ่งระบุวา มีไมรอดตายรอยละ ๔๒.๙๘  และยังไมเปนไปตามหลักวิชา

การที่ อ.อ.ป.ไดชี้แจงตอผูวาราชการจังหวัดกระบี่ เพราะจากการสำรวจพื้นที่พบวามีการไถดันปาสองขาง

ลำหวย ไถดันเนินเขา ไถดันพื้นที่ลาดชัน ไถดันไมหาด ไมแดง ไมตะเคียนทราย ไมพยอม ไมเคี่ยม สะตอ

ปา ตนกอ เปนตน  ซึ่งเปนการไถดันทำลายปาธรรมชาติและไมมีคาเปนสวนใหญ    

 

๓) การดำเนินคดีอาญาของ อ.อ.ป. กับ นายอิบหรอมเหม หวังสป ผูใหญบานหมูที่ ๑ ตำบล

หวยน้ำขาว และคดีอาญาระหวาง อ.อ.ป. กับนายอมรศักดิ์  ไชยพร กับพวกรวม ๗ คนเปนการ

ละเมิดสิทธิชุมชนหรือไม 

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปามีความเห็นวา ผลการประชุมรวมกันจากทุกฝาย

เห็นวาให อ.อ.ป. ยกเลิกการดำเนินคดีกับนายอิบหรอมเหม หวังสป ผูใหญบานหมูที่ ๑ ตำบลหวยน้ำขาว  

เพราะนายอิบหรอมเหม หวังสป ไดจับกุมและควบคุมตัวลูกจางของ อ.อ.ป. ทั้งสองคน และควบคุมรถ

แทรกเตอรซึ่งเปนของกลางไวในความครอบครองกอน เพื่อปกปองพื้นที่ปาตามการรองเรียนของราษฎร

ตำบลหวยน้ำขาว อีกทั้งกระทำการตามอำนาจหนาที่ของผูใหญบาน ในฐานะที่เปนพนักงานเจาหนาที่ของรัฐ  

นอกจากนี้นายอิบหรอมเหม หวังสป ก็ไมไดดำเนินการเกินเลยอำนาจหนาที่แตอยางใด แตกลับควบคุม

ลูกจางของ อ.อ.ป. สงใหกับเจาหนาที่ตำรวจ และพยายามเจรจากับ อ.อ.ป. และจังหวัดกระบี่เพื่อหาทางออก

ในการแกไขปญหารวมกัน 

ยิ่งไปกวานั้นการรองเรียนของราษฎรตำบลหวยน้ำขาว และนายอิบหรอมเหม หวังสป เขาใจวา 

พื้นที่ที่ถูกลูกจางของ อ.อ.ป. ไถดัน เปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ชองศิลา-ขี้แรด และติดกับอุทยานแหงชาติ 

เขาประ-บางคราม ในระยะ ๒๐ เมตร ประกอบกับเปนพื้นที่ปาสมบูรณ จึงดำเนินการไปดวยเจตนาสุจริตที่จะ

รักษาปาธรรมชาติซึ่งเปนประโยชนกับชุมชนและประเทศชาติไว อยางไรก็ตาม อ.อ.ป. ก็ยังดำเนินคดีตอนาย

อิบหรอมเหม หวังสป จนกระทั่งคณะอนุกรรมการฯ ตองประสานงานใหสภาทนายความชวยเหลือในทางคดี

ของนายอิบหรอมเหม หวังสป 

สำหรับคดีอาญาระหวาง อ.อ.ป. กับนายอมรศักดิ์ ไชยพร กับพวกรวม ๗ คน คณะอนุกรรมการ

สิทธิในการจัดการที่ดินและปามีความเห็นวา อ.อ.ป.ควรยุติการดำเนินคดีเชนเดียวกัน ทั้งนี้เพราะพื้นที่

บริเวณหนาสำนักงานสวนปาหวยน้ำขาวนั้น แตเดิมเปนพื้นที่โลงที่ราษฎรตำบลหวยน้ำขาวไดดำเนิน

กิจกรรมรวมกันภายในชุมชน และเปนที่พักของคนเดินทาง ตลอดจนเปนที่จอดรถมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 

พ.ศ.๒๕๔๓ - ๒๕๔๗ ซึ่งสวนปาหวยน้ำขาวไดรับรูมาโดยตลอด ตอมาในป พ.ศ.๒๕๔๗ ราษฎรจึงไดสราง

สำนักงานของกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตำบลหวยน้ำขาว และรานคาของกลุมแมบาน 

โดยมีวัตถุประสงคในการทำกิจกรรมสาธารณะรวมกันภายในชุมชน มิไดมีเจตนายึดถือครอบครองไวเปน

ประโยชนสวนตน รานคาดังกลาวเปนสถานที่ในการขายผลิตภัณฑสินคาหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตำบลที่ดำเนิน

การโดยกลุมแมบาน ตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดกระบี่ที่รณรงคใหกลุมแมบาน และชุมชนทำ

วิสาหกิจชุมชน การกอสรางรานคาและสำนักงานก็ไมไดทำลายพื้นที่ปา และไมขัดขวางการดำเนินงานของ 

อ.อ.ป. แตอยางใด  
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คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปามีความเห็นวา การดำเนินคดีอาญาของ อ.อ.ป. 

เปนการละเมิดสิทธิชุมชน เนื่องจาก อ.อ.ป. ไมดำเนินการตามขอตกลงรวมกันทั้งสี่ฝาย ระหวาง นายอำเภอ

คลองทอม (ผูแทนผูวาราชการจังหวัดกระบี่) คณะอนุกรรมการฯ ผูรองเรียน และ อ.อ.ป. เมื่อวันที่ ๑๓  

มถินุายน ๒๕๔๘ ใหยตุกิารฟองรองกลาวโทษและดำเนนิคดรีะหวางกนัจนกวาจะไดขอยตุริวมกนั แตทาง อ.อ.ป. 

ยังคงฟองรองดำเนินคดีจำนวนสองคดีอยางตอเนื่อง ถึงแมวาหลายฝายในระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการฯ 

และคณะอนุกรรมาธิการฯ ของวุฒิสภา จะมีความเห็นสอดคลองกันใหพื้นที่มีการไถดันปาธรรมชาตินั้น ให

ชุมชนรวมกันดำเนินการจัดการใหเปนปาชุมชนก็ตาม    

 

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

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ 

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ วา 

๑) การไถดันปาธรรมชาติในพื้นที่ ๒๖๗ ไร ซึ่งอยูติดกับเขตรักษาพันธุสัตวปา เขาประ-บางคราม 

เปนการกระทำที่ไมชอบดวยพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๑๖ ทวิ และ มาตรา ๒๐ 

รวมทั้งระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหทำการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตนภายในเขตปา

สงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๐ ขอ ๔.๑ และระเบียบกรมปาไมวาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับปาสงวนแหงชาติ 

พ.ศ.๒๕๐๘ ขอ ๒๔ นอกจากนี้ การปลูกสรางสวนปาของ อ.อ.ป. เพื่อนำมาปลูกยางพารา และปาลมน้ำมัน 

ที่เปนไมเศรษฐกิจ ก็เปนการกระทำที่ไมชอบดวยพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ ที่มีเจตนารมณใหการ

ปลูกสรางสวนปาเพื่อใหเปนปาสมบูรณ 

๒) การไถดันและเผาปาธรรมชาติเปนการละเมิดสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๕๖ ตลอดจนกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง ขอ ๑ และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ขอ ๑ 

๓) การดำเนินคดีของ อ.อ.ป. ตอราษฎรตำบลหวยน้ำขาว ทั้งสองคดีเปนการละเมิดสิทธิชุมชนตาม

มาตรา ๔๖ และ มาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และกติการะหวาง

ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ ๑ และกติการะหวางประเทศ วาดวยสิทธิทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ขอ ๑ และให อ.อ.ป. อนุญาตใหกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติฯ และกลุม

แมบานใชประโยชนพื้นที่ดังกลาว และควรยุติการดำเนินคดีดังกลาวขางตนทั้งสองคดี ตลอดจนสนับสนุนให

เกิดความรวมมือการทำกิจกรรมรวมกันระหวาง อ.อ.ป. และราษฎรตำบลหวยน้ำขาว ในการอนุรักษดูแล

สวนปาหวยน้ำขาวใหเปนปาธรรมชาติสืบตอไป  

 

¡µ‘¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดพิจารณามีมติในการประชุมครั้งที่ ๓๐ / ๒๕๔๙  เมื่อวันที่   

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา จึงมี

มาตรการในการแกไขปญหาและมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

 



‡ ’¬ß®“°ª√–™“™π 
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¡“µ√°“√°“√·°â‰¢ªí≠À“              

๑. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดำเนินการใหกรมปาไมเพิกถอนการอนุญาตการ

ปลูกสรางสวนปาของ อ.อ.ป.ในพื้นที่สวนปาหวยน้ำขาวที่ อ.อ.ป.ไถดัน ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับ

รายงานฉบับนี้ และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดำเนินการใหกรมปาไมนำพื้นที่ดังกลาว 

มอบใหชุมชนตำบลหวยน้ำขาวไดเขารวมดูแลจัดการเปนปาชุมชนตามภูมิปญญา วัฒนธรรม ประเพณีของ

ทองถิ่นขางตน เพื่อใหฟนคืนสภาพและมีการใชประโยชนจากปาอยางยั่งยืน ภายใน ๙๐ วัน นับแตการเพิก

ถอนการอนุญาตขางตน 

๒. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดำเนินการใหกรมปาไมเพิกถอนการอนุญาตการ

ปลูกสรางสวนปาของ อ.อ.ป. ในพื้นที่ที่คงสภาพปา ตามมติการตรวจสอบพื้นที่ของคณะทำงานดำเนินการ

แกไขปญหาสวนปาหวยน้ำขาว ตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๑๒๔๕/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๔๘  

ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ และใหดำเนินการใหกรมปาไมสงมอบพื้นที่ดังกลาวขางตน 

ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดำเนินการผนวกพื้นที่ดังกลาวเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา 

ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันเพิกถอนการอนุญาต 

๓. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตการปลูกสราง

สวนปาของ อ.อ.ป. ในพื้นที่ปาที่ปลูกไมเศรษฐกิจที่เหลืออยูทั้งหมด หลังจากหมดอายุการเก็บอาสิน แลว 

สงมอบใหกรมปาไมรวมกันกับชุมชนดำเนินการฟนฟูใหมีสภาพปาตอไป 

๔. ให อ.อ.ป. ยกเลิกการฟองรองดำเนินคดีแกราษฎรทันทีนับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้   

 

¢âÕ‡ πÕ·π–‡™‘ßπ‚¬∫“¬ 
๑. ภาครัฐควรทบทวนบทบาทของ อ.อ.ป.ในการทำไมและปลูกสรางสวนปา เนื่องจาก อ.อ.ป.ไดนำ

ไมจากการสัมปทานทำไมไปขาย ซึ่งเปนการนำทรัพยสินของแผนดินไปหาผลกำไรใหกับองคกร ในขณะที่

การปลูกสรางสวนปาของ อ.อ.ป. เปนการทำลายปาธรรมชาติ และเปนการปลูกสรางสวนปาแบบไม

เศรษฐกิจที่ไมไดกอใหเกิดการฟนปาธรรมชาติ ซึ่งเปนการกระทำที่ไมชอบดวยกฎหมาย ยิ่งไปกวานั้นยังกอ

ใหเกดิความขดัแยงระหวาง อ.อ.ป. กบัชมุชนในพืน้ที ่ ประกอบกบัพืน้ทีป่าธรรมชาตใินประเทศมจีำนวนลดลง 

การฟนฟูปาธรรมชาติในพื้นที่สวนปา และปาเสื่อมโทรมใหเปนปาชุมชน จะทำใหประเทศไทยมีปาไมเพิ่ม

มากขึ้น   

๒. ใหยกเลิกแผนงานและการดำเนินงานตางๆ ของอ.อ.ป.ไวกอนและใหกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ปาที่สมบูรณ เพื่อนำมาจำแนกความเหมาะสมตามความ

สมบูรณของปา สำหรับปาที่เสื่อมโทรมหรือปาที่ปลูกไมเชิงพาณิชย ใหกรมปาไมเพิกถอนการอนุญาตให 

อ.อ.ป. ดำเนินการและนำมาฟนฟูเปนปาธรรมชาติ สำหรับพื้นที่ปาแปลงใดที่ชุมชนจัดการเปนปาชุมชน

ได ก็ใหชุมชนจัดการ สำหรับพื้นที่ปาที่เหมาะสมตอการประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติ หรือเขตรักษาพันธุ

สัตวปา ก็มอบใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดูแลจัดการตอไป   

๓. ใหรัฐบาลพิจารณากำหนดแผนงานการยกเลิกองคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) เนื่องจาก

ภารกิจในการกอตั้งองคกรไดสิ้นสุดลงแลว 
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  (นายเสนห  จามริก) 

  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 (นายจรัล  ดิษฐาอภิชัย) (นายประดิษฐ  เจริญไทยทวี) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 (คุณหญิงอัมพร  มีศุข) (นางสาวนัยนา  สุภาพึ่ง)   

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 (นายวสันต  พานิช) (นายสุทิน  นพเกตุ) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 (นางสุนี  ไชยรส) (นายสุรสีห  โกศลนาวิน) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 (นางสาวอาภร  วงษสังข) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ 
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√“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫°“√≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π 
‚¥¬ 

§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ 
 

√“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫∑’Ë ÙÒ¯ /Úıı 
 

‡√◊ËÕß การละเมิดสิทธิในที่ดินและทรัพยสิน กรณีการปลูกสรางสวนปาคอนสาร ทับที่ทำกินราษฎร 

ตำบลทุงพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 

ºŸâ√âÕß นายญวนตรี รังรา ผูแทนเครือขายองคกรชาวบานอนุรักษลุมน้ำเซิน 

ºŸâ∂Ÿ°√âÕß  องคการอุตสาหกรรมปาไม ( อ.อ.ป. ) 

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

 ๒.) จังหวัดชัยภูมิ 

 ๓.) กรมปาไม 

 ๔.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

นายญวนตรี รังรา ผูแทนเครือขายองคกรชาวบานอนุรักษลุมน้ำเซิน จังหวัดชัยภูมิ ไดรองเรียนเปน

หนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ตามคำรองที่ ๖๓๕/๒๕๔๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

มอบหมายใหคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา (ชุดที่ ๒) ดำเนินการตรวจสอบตามพระราช-

บัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ.๒๕๔๕ 

 

 “√– ”§—≠¢Õß‡√◊ËÕß√âÕß‡√’¬π 
ผูรองและราษฎรเครือขายองคกรชาวบานอนุรักษลุมน้ำเซิน ในพื้นที่ตำบลทุงพระ ตำบลทุงนางเลา 

อำเภอคอนสาร และตำบลนาฝาย อำเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน จำนวน ๒๗๙ ราย ไดรับความเดือดรอน

จากการปลูกสรางสวนปาคอนสารทับที่ดินทำกินราษฎร ซึ่งดำเนินการโดยองคการอุตสาหกรรมปาไม  

(อ.อ.ป.) สวนปาดังกลาวเริ่มเขามาดำเนินการเมื่อป พ.ศ.๒๕๒๑ เปนตนมา ตามเงื่อนไขของการสัมปทาน 
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ทำไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาภูซำผักหนาม โดยการปลูกสรางสวนปาดำเนินการในระบบสมาชิก

โครงการหมูบานปาไม รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น ๔,๔๐๑ ไร จึงทำใหเกิดการทับซอนกับที่ดินทำกินของราษฎร และ

นำมาสูปญหาผลกระทบและความขัดแยงในเวลาตอมา ที่ผานมาไมมีการดำเนินการแกไขปญหาแตอยางใด 

 

§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√âÕß 
๑. ขอใหยกเลิกสวนปาคอนสารโดยเด็ดขาด 

๒. ขอใหทางราชการออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกินใหแกราษฎร 

๓. พื้นที่บางสวนที่มีสภาพสมบูรณใหสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรปาไมในรูปแบบ “ปาชุมชน” 

๔. ขอใหเรียกหนวยงานที่เกี่ยวของมาชี้แจงขอมูลและมาตรการแนวทางแกไขปญหา 

๕. ใหลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริง 
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คณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริงจากเอกสาร การรับฟงการชี้แจงจากผูรอง ผูถูกรอง 

และหนวยงานที่เกี่ยวของ การลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริง รวมทั้งมีการจัดประชุมรับฟงคำชี้แจงขอเท็จจริง

ผูเกี่ยวของ ดังนี้ 

๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ ลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริง และรวมประชุมกับผูรองที่วัดบานทุงพระ ตำบล

ทุงพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และเดินทางตรวจสอบสภาพพื้นที่สวนปาคอนสารบริเวณหนา

สำนักงานสวนปาคอนสาร และหลังชุมชนบานสวนปา 

๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ คณะอนุกรรมการฯ จัดประชุมหารือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อแกไข

ปญหาสวนปาคอนสาร ณ หอประชุมที่วาการอำเภอคอนสาร และที่ประชุมมีมติวา ใหจังหวัดแตงตั้งคณะ

ทำงานรวมกับทุกฝายและใหนำเสนอรายงานพรอมขอเสนอของคณะทำงานสวนปาชุดเดิม ตอคณะทำงาน

จังหวัดทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการตอไป และใหแจงรายงานผลการดำเนินงานใหคณะอนุกรรมการฯ 

ทราบเพื่อติดตามผลการแกไขปญหาตอไป 

๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ คณะอนุกรรมการฯ จัดประชุมรวมกับนายประภากร สมิติ ผูวาราชการจังหวัด

ชัยภูมิ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ณ หองประชุมศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามผลการดำเนินการ

แกไขปญหา  และที่ประชุมมีมติดังนี้ 

๑. ใหจังหวัดชัยภูมิแตงตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดใหมภายใน ๑ สัปดาห โดยในคำสั่งแตงตั้งให

ระบุตำแหนงแทนการระบุชื่อ และแจงใหคณะอนุกรรมการฯ ทราบดวย 

๒. ใหราษฎรเสนอรายชื่อตัวแทนภาคประชาชนเขารวมเปนคณะทำงาน ตามขอ ๑ 

๓. ใหอำเภอนำรายงานของคณะทำงานชุดเดิมเสนอตอคณะทำงานระดับจังหวัดชุดใหม 

๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ คณะอนุกรรมการฯ จัดสัมมนา “ทางเลือกและรูปแบบสวนปาตามเงื่อนไข

สัมปทานอยางยั่งยืน” ณ หองประชุมสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยมีรัฐมนตรีกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูแทนกรมปาไม รักษาการผูอำนวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 

หัวหนาสวนปา และตัวแทนราษฎรผูรองเรียนกรณีปญหาสวนปา  เขารวมสัมมนา 
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๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ คณะอนุกรรมการฯ จัดประชุมชี้แจงขอเท็จจริงโดยมีองคการอุตสาหกรรม 

ปาไม (อ.อ.ป.) และตัวแทนผูรองกรณีปญหาสวนปา ๕ กรณี ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ในสวนกรณีสวนปาคอนสารมีการพิจารณาแนวทางการแกไขปญหา และมีมติที่ประชุม ใหกลุมราษฎรผูรอง 

๒๗๗ ราย ยื่นขอทำประโยชนเฉพาะราย โดยการรวมกลุมและจัดการดูแลพื้นที่รวมกันใหชัดเจน และให

ราษฎรผูเดือดรอนและหัวหนาสวนปาคอนสาร รวมกันจัดทำแผนการเขาทำประโยชนในพื้นที่สวนปา และ

เสนอใหคณะกรรมการระดับจังหวัดและคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา ชุดที่ ๒ ทราบ   

 
°“√√—∫øíß¢âÕ‡∑Á®®√‘ß 
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ผูรองไดชี้แจงดวยเอกสารและชี้แจงดวยวาจา ตอคณะอนุกรรมการฯ และในการประชุมรวมกับ

จังหวัดและหนวยงานตางๆ สรุปไดดังนี้ 

เมื่อป ๒๔๙๗ ราษฎรในเขตตำบลทุงพระและในบริเวณใกลเคียงไดเขามาจับจองที่ดินเพื่อใชทำการ

เกษตร ทำนา ทำสวน ฯลฯ  

ป ๒๕๐๐ มีการอพยพโยกยายถิ่นฐานของราษฎรจากจังหวัดตางๆ ทยอยเขามาจับจองพื้นที่เพิ่มขึ้น 

และทางราชการไดออกเอกสารรับรองสิทธิการทำประโยชนที่ดิน เชน ส.ค.๑ ภ.บ.ท.๕ ภ.บ.ท.๖ ภ.บ.ท.๑๑ ฯลฯ  

ป ๒๕๑๖ ทางราชการไดประกาศใหราษฎรนำใบจองหรือหลักฐานการแสดงสิทธิในที่ดินมาคืน เพื่อ

ทางราชการจะไดออกโฉนดที่ดินให และมีราษฎรบางรายนำหลักฐานดังกลาวมาคืนทางราชการ  

ป พ.ศ.๒๕๒๘  ทางราชการประกาศเขตปาสงวนแหงชาติปาภูซำผักหนาม 

ป ๒๕๒๑-๒๕๒๕ องคการอตุสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) ไดเขามาดำเนนิการปลกูสรางสวนปายคูาลปิตสั 

ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาภูซำผักหนาม โดยการปลูกสรางสวนปาทับที่ดินทำกินและที่อยูอาศัยของราษฎร 

โดยดำเนินการตามระบบสมาชิกโครงการหมูบานปาไม ซึ่งมีวิธีการดำเนินงานดังตอไปนี้ 

๑. การชักชวนใหราษฎรเขาเปนสมาชิกโครงการหมูบานปาไม โดยจะไดสิทธิทำงานเปน

ลูกจางของ อ.อ.ป. ไดที่ดินทำกินคนละ ๕ ไร และที่อยูอาศัยอีก ๑ ไร กรณีที่ราษฎรไมยินยอม จะมีการขมขู 

คุกคาม และใชมาตรการทางกฎหมายเขาดำเนินการกับราษฎร รวมทั้งมีการจางผูมีอิทธิพลในพื้นที่ (นักเลง) 

เขามาขมขู เชน กรณีการจับกุมนายรื่น เลิศคอนสาร ราษฎรบานหัวปลวกแหลม ในขอหาเผาปา การจับกุม

นายทองคำ เดชบำรุง ราษฎรบานทุงพระ ขอหาตัดตนไม จำคุก ๓ เดือน การจับกุมนายวรรค โยธาธรรม 

ขอหามีอาวุธสงครามไวในครอบครอง ซึ่งกรณีนายวรรค โยธาธรรม ไมยินยอมออกจากพื้นที่ จึงมีการใสราย

โดยการนำเอาระเบิดมาฝงไวในพื้นที่ และก็ไดดำเนินการจับกุม  

๒. การเรียกเก็บใบเสียภาษีบำรุงทองที่ของราษฎร โดยเจาหนาที่สวนปาสัญญาวาจะจายคาชดเชย

ใหราษฎร ไรละ ๑๐๐ บาท จนถึงปจจุบันราษฎรไมไดรับคาชดเชยดังกลาว ลักษณะการเรียกเก็บหลักฐาน

ขางตน จะใชวิธีใหผูมีอิทธิพลในพื้นที่และผูปกครองทองถิ่น ขมขู เพื่อบังคับใหราษฎรยินยอมมอบหลักฐานให 

๓. กรณีบานนอยภูซาง จำนวน ๑๑ ครัวเรือนที่มีที่ทำกินและที่อยูอาศัยในบริเวณเปาหมายการ

ปลูกสรางสวนปา ถูกบังคับใหเขารวมเปนสมาชิกโครงการหมูบานปาไม แตราษฎรไมยินยอมโดยอางวาจะ
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อยูที่เดิม จึงถูกเจาหนาที่ขมขู ทำใหราษฎรบางสวนตองจำยอมอพยพเขาอยูอาศัยในพื้นที่จัดสรรตาม

โครงการหมูบานปาไม บางสวนยายกลับไปอยูกับญาติพี่นอง และบางสวนไมยินยอมยายออกจากพื้นที่ เชน

ในกรณีนายลอง อุนขัวเรือน ราษฎรบานหัวปลวกแหลม ที่ตั้งถิ่นฐานอยูที่เดิมจนถึงปจจุบัน 

๔. การดำเนินการตามระบบหมูบานปาไม โดยการจัดสรรที่ดินประเภทที่อยูอาศัยเปนแปลง  

จำนวน ๑๐๐ แปลง จำแนกผูมีคุณสมบัติที่จะไดรับสิทธิออกเปนสองประเภท คือ เจาของที่ดินเดิม และคน

ทั่วไปที่เขามาอยูเปนลูกจาง โดยไดมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ไดแก โรงเรียนและวัด ในปจจุบันมี

สมาชิกในชุมชน จำนวนประมาณ ๑๓๐ ครัวเรือน ซึ่งขนาดของชุมชนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม สวนใหญมีลักษณะ

เปน “ครอบครัวขยาย” อยางไรก็ตาม การดำเนินงานตามระบบโครงการหมูบานปาไมก็ยังไมสามารถจัดสรร

ที่ทำกินใหกับสมาชิกหมูบานปาไม ตามแผนการที่ใหสัญญากับราษฎรที่เปนสมาชิกไดจนกระทั่งปจจุบัน 

๕. การดำเนินการปลูกสรางสวนปา ในชวงระยะแรก จะใหผูนำหมูบานหรือผูมีอิทธิพล เปนผูคุม

คนงานปลูกปา เพื่อปองกันการกระทบกระทั่งกับเจาของที่ดิน โดยจะปลูกทับพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรที่

อยูในชวงของการผลติและการเกบ็เกีย่ว พนัธุไมทีป่ลกูในระยะแรกจะเปนไมเบกินำ เชน ไมเลยีบ กระถนิณรงค 

นนทรี สวนไมยูคาลิปตัสนำเขามาปลูกใน ป พ.ศ.๒๕๒๘ เปนตนมา 

สภาพปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการปลูกสรางสวนปาคอนสาร ไดกอผลกระทบ

ตอราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรผูเดือดรอนตลอดชวง ๒๗ ปที่ผานมา 

โดยสามารถจำแนกสภาพปญหาผลกระทบไดดังตอไปนี้ 

๑. กรณีผูเดือดรอนที่เกิดจากการปลูกสรางสวนปาทับที่ดินทำกิน ไดแก ราษฎรที่มีที่ดินทำกิน 

ที่อยูอาศัย อยูในพื้นที่ปลูกสรางสวนปาปจจุบัน 

๒. กรณีผูเดือดรอนที่เปนสมาชิกโครงการหมูบานปาไม ไดแก ราษฎรที่ยินยอมเขาเปนสมาชิก

โครงการหมูบานปาไม ที่ไดรับสัญญาวาจะดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยูอาศัยให แตปจจุบันยังไม

สามารถดำเนินการจัดหาที่ดินทำกินใหกับราษฎรได 

๓. กรณีผูเดือดรอนที่เปนครอบครัวขยาย หมายถึง ราษฎรที่เปนบุตรเขย สะใภ หรือทายาท 

ของเจาของที่ดินเดิม ซึ่งปจจุบันประสบปญหาเรื่องที่ดิน กลาวคือ ไรที่ดินทำกิน หรือที่ดินทำกินไมเพียงพอ 

 

การดำเนินการแกไขปญหาที่ผานมา  

นับตั้งแตองคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) เขามาดำเนินโครงการปลูกสรางสวนปาในพื้นที่ เมื่อป 

พ.ศ.๒๕๒๑ เปนตนมา ราษฎรที่ไดรับความเดือดรอนจากโครงการดังกลาว ก็ไดมีการเรียกรองตอหนวยงาน

ของรัฐเพื่อใหยกเลิกการปลูกสรางสวนปา และคืนสิทธิที่ดินทำกินแกราษฎรผูเดือดรอนมาโดยตลอด รวมทั้ง

การยื่นหนังสือขอรองเรียนเพื่อใหแกไขปญหาผานผูนำทองถิ่นหรือนักการเมือง รวมทั้งการชุมนุมของราษฎร 

แตอยางไรก็ตาม อ.อ.ป. ก็ยังคงเขาดำเนินการโครงการดังกลาวจนถึงปจจุบัน ตอมาในป พ.ศ.๒๕๔๗ ก็ไดมี

การรวมกลุมจัดตั้ง “เครือขายองคกรชาวบานอนุรักษน้ำเซิน” และไดยื่นขอเรียกรองตอนายอำเภอ 

คอนสาร (นายสมศักดิ์ อิทธิวรกุล ) ในกรณีสวนปาคอนสารมีขอเรียกรองดังนี้ 

(๑) ใหยกเลิกสวนปาคอนสารโดยเด็ดขาด 

(๒) ใหออกเอกสารสิทธิแกราษฎรผูเดือดรอน 
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(๓) พื้นที่ที่มีสภาพปาสมบูรณที่ไมมีการถือครองทำประโยชนมากอน ใหสิทธิแกชุมชนทองถิ่น

จัดการทรัพยากรปาไม ในรูปแบบ “ปาชุมชน” 

วันที่ ๙–๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เครือขายองคกรชาวบานอนุรักษน้ำเซิน ไดชุมนุมที่หนา

สำนักงานสวนปาคอนสาร ผลการชุมนุมดังกลาว ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ (นายประภากร สมิติ) ไดมีคำสั่ง

จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๒๓๐๒/๒๕๔๗ เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานพิจารณาปญหากรณีราษฎรอำเภอคอนสาร

ชุมนุมเรียกรอง ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ มีปลัดจังหวัดชัยภูมิเปนประธาน โดยมีอำนาจหนาที่ดังนี้ 

(๑) รับประเด็นปญหาขอเรียกรองจากกลุมราษฎร และพิจารณาเสนอแนวทางการแกไขปญหาให

แกสวนราชการที่เกี่ยวของ 

(๒) ดำเนินการเจรจาตอรองกับกลุมราษฎร เพื่อใหไดขอยุติโดยเร็ว 

(๓) สรุปผลการแกไขปญหา และรายงานตอผูวาราชการจังหวัดทราบ 

อยางไรก็ตาม การดำเนินการของคณะทำงานในฝายราษฎรเห็นวามีความลาชา และขาดองค

ประกอบของราษฎรผูเดือดรอนเขารวมตามเจตนารมณของคำสั่งแตงตั้งดังกลาว  

 

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๘ ราษฎรไดชุมนุมเพื่อติดตามปญหาที่หนาที่วาการอำเภอคอนสาร       

ผลจากการชุมนุม จึงไดจัดประชุมคณะทำงานชุดผูวาราชการจังหวัดมีคำสั่งแตงตั้ง โดยกรณีสวนปาคอนสาร

ที่ประชุมมีมติ ใหแตงตั้งคณะทำงานแกไขปญหาราษฎรกรณีปลูกปาทับที่ดินทำกินกรณีสวนปา

องคการอุตสาหกรรมปาไม มีหัวหนาสวนปาคอนสาร เปนหัวหนาคณะทำงาน โดยมีหนาที่ตรวจสอบ 

ขอเท็จจริงตามมติคณะทำงานระดับจังหวัดโดยเร็ว  

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘ ประชุมคณะทำงานแกไขปญหาราษฎรกรณีสวนปาคอนสาร ครั้งที่  

๑/๒๕๔๘ ณ หองประชุมอำเภอคอนสาร ตามคำสั่งอำเภอคอนสาร ที่ ๖๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม 

๒๕๔๘ โดยที่ประชุมไดพิจารณาแนวทาง มาตรการในการตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะทำงาน มติที่ประชุม

ใหความเห็นชอบ ดังนี้ 

๑. การกำหนดขอบเขตของผูเดือดรอนจำแนกเปน ๓ ประเภท ไดแก  

 ๑.๑) ประเภทผูเดือดรอนที่มีที่ดินทำกิน และที่อยูอาศัยกอนการปลูกสรางสวนปา 

 ๑.๒) ประเภทผูเดือดรอนที่เปนสมาชิกโครงการหมูบานปาไม 

 ๑.๓) ประเภทผูเดือดรอนที่เปนครอบครัวขยาย 

๒. การกำหนดแบบฟอรมสำรวจ รวบรวมรายชื่อผูเดือดรอน และตรวจสอบขอเท็จจริง 

 ๒.๑) ออกแบบฟอรมใหทำเปน ๓ ประเภท ใหสอดคลองกับลักษณะของผูเดือดรอน 

 ๒.๒) การจัดทำแบบฟอรมใหฝายเลขานุการเปนผูดำเนินการ 

 ๒.๓) ใหมีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจ ตรวจสอบขอเท็จจริงตามแบบฟอรมที่กำหนด 

๓. ใหมีการนัดหมายคณะทำงานประชุมรับรองความเห็นแลวรายงานคณะทำงานระดับจังหวัดตอไป 

ผลจากการดำเนินงานของ คณะทำงานแกไขปญหาสวนปาคอนสาร เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน  

๒๕๔๘ ลงพื้นที่บานทุงพระ และวันที่ ๒๑ เมษายน  ๒๕๔๘ ลงพื้นที่บานสวนปา เพื่อสำรวจ ตรวจสอบ และ

ลงทะเบียนรวบรวมรายชื่อผูเดือดรอน ทั้ง ๓ ประเภท พบวา มีราษฎรผูเดือดรอนทั้งสิ้น ๒๗๗ ราย เปน 
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ผูเดือดรอนประเภทที่ ๑ จำนวน ๑๐๓ ราย ประเภทที่ ๒ จำนวน ๔๑ ราย ประเภทที่ ๓ จำนวน  ๑๓๓ ราย  

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ประชุมคณะทำงานตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีสวนปาคอนสาร ครั้งที่ 

๒/๒๕๔๘ ณ หองประชุมอำเภอคอนสาร ที่ประชุมไดพิจารณารับรองผลการตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะ

ทำงาน และมีมติที่ประชุมดังนี้ 

๑. จากการสำรวจตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะทำงานในพื้นที่กรณีสวนปาคอนสาร

ปรากฏวา การปลูกสรางสวนปาคอนสารทับที่ราษฎรจริง และมีมติใหยกเลิกเพิกถอน

สวนปาคอนสารตอไป  

๒. ใหคณะทำงานจัดทำบันทึกผลการประชุม แลวรายงานตอผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการจังหวัด และประธานคณะกรรมการองคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป ) 

ตอไป   

๓. ใหคณะทำงานลงสำรวจขอมูลเพิ่มเติม กรณีการเปลี่ยนสภาพการถือครองที่ดินในพื้นที่

อยูอาศัยของราษฎรบานสวนปา 

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ ตัวแทนราษฎรผูเดือดรอนในนาม “เครือขายองคกรชาวบานอนุรักษ 

น้ำเซิน” ยื่นหนังสือตอนายอำเภอคอนสาร เพื่อติดตามความกาวหนาในการดำเนินงาน โดยนายอำเภอชี้แจง

วาจะประสานงานไปยังผูวาราชการจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง  

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ ตัวแทนราษฎรผูเดือดรอนเครือขายองคกรชาวบานอนุรักษน้ำเซิน ได

เขายื่นหนังสือตอผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ (นายประภากร สมิติ) ที่ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ผลการหารือมี

ความเห็นรวมกันในการนัดหมายวัน เวลา เพื่อจัดประชุมระดับจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน

ในที่ประชุม 

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๙ นายอำเภอคอนสารไดจัดประชุมรวมกับตัวแทนราษฎรผูเดือดรอน

ปญหาที่ดินอำเภอคอนสาร และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการทำงานของคณะ

ทำงานแตละชุด โดยกรณีสวนปาคอนสาร อำเภอคอนสารแจงวาไดนำสงเอกสารไปยังจังหวัดแลว พรอมกัน

นี้ ที่ประชุมไดพิจารณาปญหากรณีนายงด บุญญาชีพ ราษฎรบานโนนหัวนา ที่ถูกสวนปาคอนสารทับที่ทำ

กิน แตมีบริเวณบางสวนที่ยังสามารถทำประโยชนได โดยการปลูกไมผล จำพวกกอไผ สะเดา มะมวง 

เปนตน และการทำฝายกั้นน้ำ ตอมาชวงกลางป พ.ศ.๒๕๔๙ สวนปาไดเขาดำเนินการรื้อฝายกั้นน้ำดังกลาว 

และทำลายไมผล ไมยืนตน ไดแก กอไผ ๔ กอ สะเดา ๑ ตน และมะมวง ๒ ตน ซึ่งนายงดฯ ไดปลูกสรางมา

เมื่อ ๔๐ ปที่แลว ที่ประชุมจึงมีมติที่จะลงพื้นที่ดูสภาพปญหาดังกลาว 

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ คณะทำงาน และอำเภอคอนสาร ประกอบดวย นายอำเภอคอนสาร 

ปลัดอาวุโส นายประกาศิต ปริมา หัวหนาสวนปาคอนสาร นายนิวาส โคตรจันทึก และนายงด  บุญญาชีพ ได

ลงพื้นที่เพื่อปรึกษาหารือ และตรวจสอบสภาพพื้นที่กรณีการทำลายทรัพยสินและสิ่งปลูกสรางของนายงด 

บุญญาชีพ ผลการหารือ หัวหนาสวนปาคอนสารรับจะทำฝายกั้นน้ำใหกลับคืนสูสภาพเดิม สวนคา 

เสียหายจากการทำลายไม ผลไมยืนตน จะนำเขาสูการพิจารณาของคณะทำงานอีกครั้งหนึ่ง 

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ ประชุม คณะทำงานแกไขปญหาราษฎรกรณีสวนปาคอนสาร ครั้งที่ 

๑/๒๕๕๐ ณ หองประชุมอำเภอคอนสาร ที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องการขอเขาทำประโยชนของราษฎรผูเดือดรอน 



‡ ’¬ß®“°ª√–™“™π 
 
°“√µàÕ Ÿâ‡æ◊ËÕ ‘∑∏‘„π∑’Ë¥‘π °√≥’√âÕß‡√’¬π ÚıÙı-Úıı 
ç°“√®—¥°“√ «πªÉ“¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™πé 

122

ในระหวางการแกไขปญหาจนกวาจะไดขอยุติ และติดตามกรณีการทำลายทรัพยสินและสิ่งปลูกสรางของนาย

งด  บุญญาชีพ ผลการประชุมมีมติดังนี้ 

๑. กรณีปญหาของนายงด  บุญญาชีพ เรื่องการจัดทำฝายกั้นน้ำ หัวหนาสวนปาคอนสารยืนยันที่

จะดำเนินการใหตามเดิม โดยจะเริ่มดำเนินการในปลายเดือนมกราคม ๒๕๕๐ เปนตนไป สวน

เรื่องการพิจารณาคาเสียหายจากการทำลายไมผล ไมยืนตน จะมีการพิจารณากันอีกครั้งภาย

หลังการจัดทำฝายกั้นน้ำใหแลวเสร็จกอน 

๒. กรณีการขอเขาทำประโยชนในที่ดินของราษฎรระหวางการแกไขปญหาจะไดขอยุติ ที่ประชุมมี

มติใหจัดทำโครงการนำรองการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเสนอตอผูมีอำนาจตัดสินใจ สวนการเขาทำประโยชนใหตัวแทนราษฎรกับหัวหนาสวนปา

คอนสารประสานงานกันเพื่อสำรวจพื้นที่เปาหมาย และแผนงาน แนวทางการเขาทำประโยชนตอไป 

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ประชุมหารือรวมระหวางราษฎรผูเดือดรอน กับหัวหนาสวนปาคอนสาร ที่

สำนักงานสวนปาคอนสาร เพื่อพิจารณาแนวทางแผนการเขาทำประโยชนในพื้นที่ ตามขอสรุปในการประชุม

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา รวมกับ อ.อ.ป. และราษฎรผูรอง ในวันที่ ๒ พฤษภาคม 

๒๕๕๐ ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ   

ผลการประชุม หัวหนาสวนปาคอนสารไดกำหนดเงื่อนไขการเขาทำประโยชนในพื้นที่สวนปา โดย

ใหราษฎรกรอกใบสมัครเปนสมาชิกเขาทำการเกษตรในพื้นที่สวนปาคอนสารโดยผูประสงคเขาทำประโยชน

ตองยอมรับรายละเอียด หลักเกณฑ เงื่อนไข ตามที่สวนปากำหนด จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ ขอ ไดแก  

๑.) ผูอนุญาตจัดพื้นที่ในเขตสวนปาคอนสาร ซึ่งผูอนุญาตเปนผูไดรับสิทธิในการใชประโยชนใน

พื้นที่จากกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยินยอมใหสมาชิกเขาปลูก

พืชไร ในสวนปาคอนสาร เนื้อที่ ๕ ไร ดังปรากฏตามพิกัดทายบันทึกนี้ 

๒.) สมาชิกใหสัญญาวาจะไมนำที่ดินไปจำหนาย โอนสิทธิ ใหแกบุคคลอื่นและจะปฏิบัติตามคำสั่ง

ระเบียบ ขอบังคับ ขอกำหนดของ อ.อ.ป. ที่เกี่ยวของ ที่จะกำหนดขึ้นใชในปจจุบันหรือ

กำหนดขึ้นใชในภายหนา และรับวาจะใหความชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่ในการปราบปราม

ปองกัน ผูกระทำความผิดกฎหมายหรือผูบุกรุกในเขตพื้นที่บริเวณสวนปาคอนสาร 

๓.) สมาชิกที่ไดรับอนุญาตใหเขาทำไรจะตองดำเนินการเตรียมพื้นที่ เก็บริบสุมเผา และออกคาใช

จายในการดำเนินการทั้งสิ้น 

๔.) สมาชิกตองเขาปลูกพืชไรในแปลง โดยเวนระยะหางจากตนไมไมนอยกวา ๑ เมตร และ

ผลผลิตพืชไรที่ไดเปนของสมาชิกทั้งสิ้น 

๕.) สมาชิกตองดูแลรักษาทรัพยสินของสวนปาคอนสาร หากสมาชิกหรือบริวารทำใหเกิดความ

เสียหายตอทรัพยสินของสวนปาคอนสาร สมาชิกยินยอมชดใชคาเสียหาย (หากมี) ใหทุก

ประการโดยไมมีขอโตแยงใดๆ ทั้งสิ้น หากความเสียหายที่เกิดขึ้นเขาขายคดีความ ตอง

ดำเนินการทางกฎหมายดวย   

๖.) สมาชิกอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่รวมถึงคนงานเขาไปในพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต เพื่อปฏิบัติ

งานหรือตรวจตราทรัพยสินไดตลอดเวลา 
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๗.) สมาชิกตองไมปลูกสิ่งกอสรางอันเปนลักษณะโรงเรือนทั้งชั่วคราวหรือถาวร เพื่อเปนการอยูใน

พื้นที่ที่ไดรับอนุญาต รวมถึงสิ่งกอสรางที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอทรัพยสินของสวนปาคอน

สาร 

๘.)  ในการทำบันทึกขอตกลงนี้ สมาชิกเขาไปตรวจสอบพื้นที่แลวและเห็นควรวาอยูในสภาพที่

สามารถดำเนินการไดตามวัตถุประสงคที่นาพอใจ ไมมีการลิดรอนสิทธิ 

๙.) เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวเสร็จ สมาชิกตองกำจัดเศษที่ตกคางใหเรียบรอย 

๑๐.) สมาชิกยอมรับที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำหรือขอเสนอแนะจากพนักงานเจาหนาที่ในสวนที่

เกี่ยวของกับการปลูกสรางสวนปา 

๑๑.) หากมีขอพิพาทหรือขัดแยงกันระหวางสมาชิกกับพนักงานเจาหนาที่ ใหถือความเห็นหรือ 

ดุลยพินิจของหัวหนาสวนปาเปนที่ยุติ 

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ ราษฎรผูรองไดจัดประชุมเพื่อพิจารณาเงื่อนไขการเขาทำประโยชนใน

พื้นที่สวนปาตามขอกำหนดของ อ.อ.ป. ที่ประชุมมีมติไมเขาทำประโยชนตามเงื่อนไขดังกลาว เนื่องจากเปน

ขอกำหนดเงื่อนไขที่จำกัดสิทธิในการทำประโยชนที่ดินของราษฎรเจาของที่ดินเดิมอยางยิ่ง นอกจากนี้ ใน

บริเวณพื้นที่สวนปาคอนสาร มีการทำประโยชนในลักษณะของศูนยปฏิบัติธรรม “ธรรมรัศมี” โดยมีพื้นที่ทั้ง

สิ้น ๒๔๐ ไร ซึ่งสภาพการทำประโยชนและเงื่อนไขในการเขาทำประโยชน มีลักษณะที่ผิดหลักเกณฑ ขอ

กำหนดของ อ.อ.ป. อยางสิ้นเชิง กลาวคือ  

๑.) การทำประโยชนดังกลาวเปนการกอสรางถาวรวัตถุขนาดใหญ ซึ่งขัดแยงกับขอกำหนดของ 

อ.อ.ป. ที่กำหนดใหผูเขาทำประโยชนตองปลูกพืชควบในพื้นที่สวนปาเทานั้น (โดยมีไมที่สวนปาปลูกสราง

เปนไมประธาน) และกำหนดระยะหางของพืชควบหางจากไมประธานขางละ ๑ เมตร แตบริเวณดังกลาวกลับ

ไมมีไมประธาน และไมมีพืชควบ นอกจากนี้ ขอกำหนดของ อ.อ.ป. กำหนดวาตองไมมีการปลูกสิ่งกอสราง

อันเปนโรงเรือนทั้งชั่วคราวหรือถาวร เพื่อเปนการอาศัยในพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต รวมทั้งสิ่งกอสรางที่อาจกอ

ใหเกิดอันตรายตอทรัพยสินของสวนปา แตศูนยธรรมรัศมีกลับมีการกอสรางถาวรวัตถุขนาดใหญ และที่พัก

อีกจำนวนหนึ่ง 

๒.) พื้นที่ที่ศูนยธรรมรัศมีเขาทำประโยชนคาดวามีประมาณ ๒๔๐ ไร ซึ่งหากพิจารณาตามระเบียบ

การอนุญาตเขาทำประโยชนเพื่อสรางสำนักสงฆในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จะอนุญาตไมเกิน ๑๕ ไร เทานั้น  

๓.) จากการสอบถามหัวหนาสวนปาคอนสารในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ที่สำนักงานสวนปา 

คอนสาร กรณีการเขาทำประโยชนของศูนยธรรมรัศมี ไดความวา “การอนุญาตดังกลาวใชอำนาจพิเศษ” 

โดยเหตุการณเกิดขึ้นในชวงป พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ซึ่งในชวงดังกลาวหัวหนาสวนปาคนปจจุบันได 

รับตำแหนงเปนหัวหนาสวนปาแลว 

๔.) หากพิจารณาเปรียบเทียบระหวางการเขาทำประโยชนระหวางราษฎรผูรอง กับศูนยธรรมรัศมี 

จะเห็นวามีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้พื้นที่บริเวณที่ศูนยธรรมรัศมีทำประโยชนอยูเปนพื้นที่ที่

ราษฎรผูรองถือครองทำประโยชนมากอนการปลูกสรางสวนปาคอนสาร 
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¢. §”™’È·®ß¢ÕßºŸâ∂Ÿ°√âÕß  
องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) 

คำชี้แจงดวยวาจาตอคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา ชุดที่ ๒ ในพิจารณาเพื่อแกไข

ปญหาการรองเรียนเกี่ยวกับที่ดินในเขตความดูแลขององคการอุตสาหกรรมปาไม เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม 

๒๕๕๐ ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

นายประกาศิต ปริมา หัวหนาสวนปาคอนสาร ชี้แจงวา ในที่ประชุมอนุกรรมการฯ รวมกับ

จังหวัดมีมติที่ประชุม ๓ ขอ คือ ๑. ใหจังหวัดแตงตั้งคณะทำงาน ๒. ใหประชาชนเขารวมเปนคณะทำงาน 

๓. ใหอำเภอรายงานขอเท็จจริงใหจังหวัดทราบ คณะอนุกรรมการฯ นาจะมีสวนผลักดันคณะทำงานระดับ

จังหวัดเรงดำเนินการเพราะในระดับพื้นที่เปนหนวยเล็ก 

นายสำราญ  พงษโคกกรวด หัวหนาฝายนโยบายและแผน ชี้แจงวา หากเรงใหดำเนินการคง

ยาก เพราะ 

๑. ขณะนี้มีทั้งตนไมเกาและตนไมที่รอการปลูกใหม ถาใหชาวบานเขาไปทำกินก็ตองทำลายตนไม

ทั้งหมด แตถาใหเขาไปทำกินในแหลงที่ดินที่มีตนไมเล็ก ก็นาจะทำได 

๒. กรณี ๒๗๗ ครอบครัว ทุกคนก็ยืนยันวาที่ตรงนี้เปนของตนเคยอยูมากอน และก็มีหลักเกณฑ

เรื่องการพิสูจนสิทธิ  ซึ่งมีมานานแลวในหลายสวนปา คณะรัฐมนตรีก็มีการยอมรับวิธีการแลว   

และพื้นที่สวนปาคอนสาร ๔,๐๐๐ ไร ที่มีการปลูกเต็มพื้นที่หมดนั้น ถาจะใหชาวบานเขาไปทำกิน

เพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนาบางสวน คงไมพอทั้ง ๒๗๗ ครอบครัว      

นายชัยรัตน อรามศรี (ผูแทนผูอำนวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม) ชี้แจงวา ปกติการปลูกพืช

เกษตรระหวางตนไมยางสามารถทำไดเลย ระเบียบการปลูกพืชไรระหวางตนไม มีวิธีปฏิบัติที่ใชไดเลย ขอให

กลุมชุมชนและสวนปาไปหาขอยุติรวมกัน แลวแจงผลใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทราบอีกครั้ง 

นายประกาศิต ปริมา หัวหนาสวนปาคอนสาร ชี้แจงวา พื้นที่วางยังไมมี เพราะเมื่อป ๒๕๔๙  

ไดมีการนำพื้นที่ปลูกไมสักไปแลว ๘๐๐ ไร และมีแผนที่จะตัดไมยูคาลิปตัส ในป ๒๕๕๐ จำนวน ๖๐๐ ไร แต

ตองรออีกประมาณ ๒-๓ เดือน จึงจะตัดยูคาลิปตัส ก็จะใหที่ดินเปนกลุมใหญและเปนผูมีสวนไดเสีย โดยการใช 

พื้นที่จะดูเปนฤดูเก็บเกี่ยว หากพนเปนฤดู ก็กันพื้นที่ให ๒๗๗ รายได แตไมไดใหที่ดินตลอดไป 

 

§. §”™’È·®ß®“°Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß 
จังหวัดชัยภูมิ  

การชี้แจงดวยเอกสาร 

๑. จังหวัดชัยภูมิ สงเอกสารชี้แจงการแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรกรณีไดรับผลกระทบ

จากสวนปาคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ มีใจความวา กรณีสวนปาคอนสารทับที่

ทำกินของราษฎร เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ อำเภอคอนสาร ไดประชุมรวมกันระหวางหนวยงานที่

เกี่ยวของกับตัวแทนราษฎรและในเบื้องตนที่ประชุมมีมติรวมกันดังนี้ 

๑) ใหราษฎรที่ไมมีที่ดินทำกินในปจจุบัน แจงความประสงคเปนรายๆ ตอหัวหนาสวนปาคอนสาร 

พิจารณาจัดที่ดินใหทำกินเปนการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตน 
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๒) ใหองคกรชาวบานอนุรักษลุมน้ำเซิน จัดทำแผนการขอเขาทำประโยชนในที่ดินในลักษณะพื้นที่

ใชสอยเกษตรชุมชนหรือปาชุมชน (แบงพื้นที่บางสวนที่เห็นวาเหมาะสม) เพื่อขอความเห็นชอบ

จากองคการอุตสาหกรรมปาไมตอไป 

๒. สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชัยภูมิ และหัวหนา

สวนปาคอนสาร ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ เรื่อง สงสรุปรายงานการประชุมหารือเรื่องรองเรียนของ

ราษฎรในพื้นที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สรุปใจความวา จังหวัดพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการแกไข

ปญหาความเดือดรอนของราษฎรเปนไปดวยความเรียบรอย ตามมติที่ประชุมดังกลาว กรณีสวนปาคอนสาร 

ตามคำรองที่ ๖๓๕/๒๕๔๗ จึงใหสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชัยภูมิ และหัวหนา

สวนปาคอนสาร รับไปพิจารณา และดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามอำนาจหนาที่ เชน เสนอแตงตั้งคณะ

ทำงานระดับจังหวัด เสร็จแลวรายงานผลใหจังหวัดทราบโดยดวน และกรณีการออกคำสั่งฯ ใหจัดสงจังหวัด

ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ เพื่อจักไดสรุปรายงานใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใชเปน

ขอมูลในการศึกษาและแกไขปญหารวมกันตอไป 

๓. จังหวัดชัยภูมิ แจงใหทราบเรื่องแตงตั้งคณะทำงานเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎร

อันเนื่องมาจากโครงการปลูกสรางสวนปาคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และสำเนา

คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑๔๒/๒๕๕๐ เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานเพื่อแกไขปญหาดังกลาว 

 

การชี้แจงดวยวาจา 

คำชี้แจงดวยวาจาในการประชุมคณะอนุกรรมการฯรวมกับจังหวัดชัยภูมิ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

 

๑. จังหวัดชัยภูมิ 

นายอนันต พิทยายน ปลัดจังหวัดชัยภูมิ (แทนผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ) ชี้แจงวา จังหวัดมีคำสั่ง

แตงตั้งคณะทำงานแกไขปญหากรณีสวนปาคอนสาร ปลัดจังหวัดเปนประธาน มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบเมื่อมี

การชุมนุม เพื่อแกไขปญหา รับเรื่อง และดำเนินการประสานงานในสวนที่เกี่ยวของ หลังจากที่ไดมีการ

ประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายครั้ง เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙ คณะทำงานไดมีบันทึกเสนอผูวาราชการ

จังหวัดวา หมดภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายแลว ประกอบกับในการแตงตั้งคณะทำงานฯ ที่แตงตั้งโดยใชชื่อ  

เมื่อมีบางทานเกษียณจากราชการ บางทานถูกโยกยายไปตามวาระ ทำใหไมมีผูปฏิบัติงาน สวนเรื่องงานที่รับมา

ก็ไดแจงใหหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเปนผูดำเนินการหมดแลว ปจจุบันจึงไมมีคณะทำงานฯ ชุดนี้แลว   

ในความเปนจริง ควรจะมีคณะทำงานของจังหวัด ที่พิจารณาเปนเรื่องของสวนกลาง โดยอาจตั้ง

คณะทำงานใหม หรือจะเอาเรื่องนี้เขาสูคณะอนุกรรมการแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) หรือคณะทำงาน

ที่แยกเฉพาะกิจ แตใหแกปญหาโดยไมใชชื่อในการแตงตั้ง และการดำเนินการเรื่องตางๆ ไดมีการติดตาม

โดยจังหวัด และบางเรื่องสงใหสวนกลาง บางเรื่องมีหนังสือสอบถาม อยูระหวางรอคำตอบ และในกรณี

ปญหาสวนปาคอนสาร เมื่อรายงานผลมาแลวนาจะไปที่ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจังหวัด ตามสายงาน และ

เห็นดวยที่จะมีการแตงตั้งคณะทำงานจังหวัด เพื่อติดตามงาน   
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ตามมติที่ประชุมเมื่อ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ ใหสงเรื่องใหจังหวัด และนำเสนอ อ.อ.ป. นั้น ไมแนใจวา

ไดมีการนำเสนอทั้งสองทางตามที่กลาวหรือไม หรือ อ.อ.ป. รับแลวยังไมไดดำเนินการใดๆ แตหากเปนการ

รายงานขึ้นไปจากจังหวัด หรือคณะอนุกรรมการฯ นาจะไดรับการพิจารณา ดังนั้นเมื่อตั้งคณะทำงาน

ระดับจังหวัดใหมแลวขอใหอำเภอทบทวนเรื่องราวมาอีกครั้งหนึ่ง และคณะทำงานที่แตงตั้งจะมีหนาที่

เพียงใหแสดงความคิดเห็น และยังไมสามารถตัดสินใจได แตเห็นดวยวาควรมีภาคประชาชนเขามามีสวนรวม

ดวย ดังนั้นขอใหภาคประชาชนติดตอประสานกับอำเภอ สงรายชื่อใหปองกันจังหวัดเพื่อรวมเปนคณะ

ทำงานฯ ดวย  

 

๒. อำเภอคอนสาร 

นายวรนิต มุตตาหารัช นายอำเภอคอนสาร ชี้แจงวา กรณีนี้ไดมีการรายงานใหจังหวัดพิจารณา

แลว สำหรับเรื่องสวนปา นาจะอยูที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด  

นายชนะโชติ ศรีกุล ปลัดอาวุโสอำเภอคอนสาร ชี้แจงวา คณะทำงานฯ ประกอบดวย ผูเกี่ยวของ

ในระดับอำเภอ และราษฎรสวนหนึ่ง ผลการตรวจสอบพบวา ราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากกรณีสวนปา 

คอนสารมี ๒๗๗ ราย เนื้อที่ ๓,๐๖๑ ไร ๓ งาน ๙๐ ตารางวา แตความเห็นในเบื้องตนของคณะทำงานรวม

กับราษฎรที่เดือดรอน คือ ราษฎรที่ไดรับผลกระทบในเบื้องตนตองการใหหนวยราชการที่เกี่ยวของ ได

พิจารณายกเลิกสวนปาและคืนที่ดินใหกับราษฎร ซึ่งไดสรุปความเห็นดังกลาวสงใหทางจังหวัด เพื่อให

จังหวัดแจงหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาวามีแนวทางในการปฏิบัติอยางไรตอไป     
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คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาจากคำชี้แจงและพยานหลักฐานทุกฝายแลว กำหนดประเด็นการตรวจ

สอบดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑ ผูรองเคยถือครองทำประโยชนมากอนการปลูกสรางสวนปาคอนสาร หรือไม อยางไร 

ประเด็นที่ ๒ การดำเนินการปลูกสรางสวนปาคอนสาร มีการละเมิดสิทธิในทรัพยสิน หรือไมเปน

ธรรมตอผูรอง หรือไม อยางไร 

ประเด็นที่ ๓ การดำเนินการแกไขปญหาของหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนการกระทำที่ไมเปนธรรม 

หรือละเมิดสิทธิของผูรอง หรือไม อยางไร 
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ประเด็นที่ ๑ ผูรองเคยถือครองทำประโยชนมากอนการปลูกสรางสวนปาคอนสาร หรือไม 

อยางไร 

จากการลงตรวจสอบพื้นที่ การตรวจสอบเอกสาร ขอมูล และรวมประชุมกับผูรอง ผูถูกรองและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ พบวา ราษฎรในเขตตำบลทุงพระ และบริเวณใกลเคียง ไดเขามาจับจองทำ

ประโยชนที่ดินเพื่อใชทำการเกษตร ทำนา ทำสวน ฯลฯ มาตั้งแตป พ.ศ.๒๔๙๖ และตอมาในป ๒๕๐๐ 
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ก็มีการอพยพโยกยายถิ่นฐานของราษฎรจากจังหวัดตางๆ ทยอยเขามาจับจองพื้นที่เพิ่มขึ้น และมีหลักฐาน

ที่ทางราชการออกใหเพื่อแสดงการถือครองทำประโยชนในที่ดิน รวมทั้งหลักฐานรองรอยการทำ

ประโยชนที่หลงเหลือจากการปรับปรุงพื้นที่เพื่อปลูกสรางสวนปา เชน ไมผล ไมยืนตน จำพวก 

มะมวง มะขาม กอไผ ขนุน สะเดา มะพราว เปนตน มีใหเห็นในบางแปลง และพื้นที่ดินที่ยังมีการทำ

ประโยชนจนกระทั่งปจจุบันเนื่องจากราษฎรรายนั้นไมยินยอมออกจากพื้นที่ เมื่อครั้งที่มีการปลูกสรางสวนปา

ชวงแรก จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ราย และหลักฐานเอกสารแสดงการครอบครองการทำประโยชนที่ดินของราษฎร

บางรายในปจจุบัน เชน ส.ค. ๑ และใบเสียภาษีบำรุงทองที่ (ภ.บ.ท.๕  ภ.บ.ท.๖  ภ.บ.ท.๑๑)  และรวมทั้ง

กระบวนการแกไขปญหาของจังหวัดชัยภูมิ ก็มีการรับรองผลการตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะทำงานแกไข

ปญหาราษฎรกรณีสวนปาคอนสาร ตามคำสั่งอำเภอคอนสาร ที่ ๖๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๘ วา 

มีราษฎรผูเดือดรอนที่มีที่ดินทำกินและที่อยูอาศัยกอนการปลูกสรางสวนปา จำนวน ๑๐๓ ราย และ

มีมติใหยกเลิกเพิกถอนสวนปาคอนสารแลว 

คณะอนุกรรมการฯ จึงมีความเห็นวา ผูรองไดมีการถือครองทำประโยชนที่ดินในพื้นที่

พิพาทมากอนการปลูกสรางสวนปาคอนสาร 

 

ประเด็นที่ ๒ การดำเนินการปลูกสรางสวนปาคอนสาร มีการละเมิดสิทธิในทรัพยสิน หรือ 

ไมเปนธรรมตอผูรองหรือไม อยางไร 

คณะอนุกรรมการฯ พบขอเท็จจริงวา คณะทำงานที่จังหวัดแตงตั้งขึ้นมา ไดตรวจสอบและจำแนกได

ชัดเจนวา มีผูเดือดรอนที่เคยถือครองมากอนการปลูกสรางสวนปา ๑๐๓ ราย แสดงวา การที่กรมปาไมมอบ

พื้นที่ให อ.อ.ป. โดยไมมีการสำรวจและพิจารณาใหราษฎรที่ครอบครองทำประโยชนในที่ดินมากอน ไดรับ

สิทธิในการทำกินตอไปตามความเหมาะสมของเอกสารครอบครองที่ดินแตละราย แตกลับมอบ อ.อ.ป. ไป

ทั้งหมด เปนการกระทำที่ไมเปนธรรมตอผูรอง เนื่องจากในพื้นที่บริเวณดังกลาว ถาไมไดมอบให อ.อ.ป. 

กรมปาไมจะพิจารณามอบให ส.ป.ก. จัดสรรที่ดินทำกินแกชาวบานก็ได ในขณะเดียวกันการที่องคการ

อุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) ไดรับมอบพื้นที่จากกรมปาไม ในการเขาดำเนินการปลูกสรางสวนปาคอนสาร 

เมื่อพบวามีราษฎรทำประโยชนอยูกอน แทนที่ อ.อ.ป. จะเวนพื้นที่ในสวนที่ชาวบานครอบครองทำประโยชน

และกันพื้นที่ใหกรมปาไมไปดำเนินการแกไขปญหา กลับไมดำเนินการ แตกลับใชการกระทำขมขูคุกคาม

บังคับใหราษฏรยินยอมออกจากพื้นที่  

คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นวา การที่กรมปาไมมอบพื้นที่ใหองคการอุตสาหกรรมปาไมปลูก

สรางสวนปา โดยไมมีการสำรวจ ตรวจสอบพิจารณาพื้นที่วา มีราษฎรครอบครองทำประโยชนมากอน และ

การกระทำของ อ.อ.ป. ในการขมขูคุกคามราษฎร จึงเปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินของผูรอง ซึ่งขัดตอ

มาตรา ๔๘ ของบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ ที่ใชในขณะนั้นความวา สิทธิของ

บุคคลในทรัพยสินยอมไดรับการคุมครอง และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สวนที่ 

๕ สิทธิในทรัพยสิน มาตรา ๔๑ – ๔๒ และเปนการกระทำที่ไมเปนธรรมตอผูรอง 
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ประเด็นที่ ๓ การดำเนินการแกไขปญหาของหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนการกระทำที่ไมเปน

ธรรม หรือละเมิดสิทธิของผูรอง หรือไม อยางไร 

จากการตรวจสอบขอเท็จจริง ทั้งจากเอกสารรายงานประชุม การประชุมรวมกับหนวยงานที่

เกี่ยวของและราษฎรผูรอง คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแลว เห็นวา ราษฎรไดมีการรองเรียนตอหนวยงาน

ของรัฐ ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๗ มาโดยตลอด แตการดำเนินงานที่ผานมาพบวา หนวยงานรัฐขาดความตอเนื่อง 

สม่ำเสมอ และไมมีการพิจารณาดำเนินการแกไขปญหาอยางจริงจัง เชนในกรณีผลการตรวจสอบขอเท็จจริง

ของคณะทำงานระดับจังหวัดที่มีการตรวจสอบพื้นที่ และมีมติที่ประชุมคณะทำงานแกไขปญหาราษฎรกรณี

สวนปาคอนสาร ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ดังนี้  

๑. จากการสำรวจตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะทำงานในพื้นที่กรณีสวนปาคอนสาร

ปรากฏวา การปลูกสรางสวนปาคอนสารทับที่ราษฎรจริง และมีมติใหยกเลิกเพิกถอน

สวนปาคอนสารตอไป  

๒. ใหคณะทำงานจัดทำบันทึกผลการประชุม แลวรายงานตอผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการจังหวัด และประธานคณะกรรมการองคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป) 

ตอไป   

๓. ใหคณะทำงานลงสำรวจขอมูลเพิ่มเติม กรณีการเปลี่ยนสภาพการถือครองที่ดินในพื้นที่

อยูอาศัยของราษฎรในโครงการสวนปา 

คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นวา การดำเนินการแกไขปญหาที่ลาชาของหนวยงานที่เกี่ยวของ จึง

เปนการกระทำที่ไมเปนธรรมตอผูรอง เพราะผูรองไดรับความเดือดรอนจากการปลูกสรางสวนปาคอนสาร

ทับที่ทำกินและที่อยูอาศัยมาหลายสิบป และไดมีการรองเรียนตอหนวยงานของรัฐ ผูนำทองถิ่น เพื่อใหแกไข

ปญหาความเดือดรอนมาโดยตลอด จึงทำใหราษฎรขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงใน

สิทธิในที่ดินทำกิน  และการกระทำของหนวยงานของรัฐที่ลาชา เปนการขัดตอมาตรา ๖๑ ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ ที่ใชในขณะนั้น ความวา บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและได

รับแจงผลการพิจารณาในเวลาอันสมควร และขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๓ 

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๑๐ สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน 

 

¡µ‘¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡°“√œ 
คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา และคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและ

ปา ชุดที่ ๒ ไดประชุมรวมกันในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ มีมติวา 

การกระทำของกรมปาไมและองคการอุตสาหกรรมปาไม ในการปลูกสรางสวนปาคอนสาร ทำใหผูรองไดรับ

ความเดือดรอนไมมีที่ดินทำกิน ทั้งที่ผูรองไดครอบครองทำประโยชนมากอนสวนปาคอนสาร จึงเปนการ

กระทำที่ละเมิดสิทธิในที่ดินและทรัพยสินของผูรอง ขณะที่การแกไขปญหาที่ลาชาของหนวยงานรัฐที่

เกี่ยวของ ก็เปนการกระทำที่ไมเปนธรรมตอผูรอง คณะอนุกรรมการฯ จึงไดกำหนดมาตรการในการแกไข

ปญหา และมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 
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¡“µ√°“√°“√·°â‰¢ªí≠À“ 
๑. ใหรัฐบาลมีคำสั่งยกเลิกสวนปาคอนสาร ตามมติคณะทำงานตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีสวนปา

คอนสาร  เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘  ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๒. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการพัฒนาระบบการผลิต และการ

จัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนใหแกผูรอง โดยสนับสนุนใหชุมชนรวมกับหนวยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดการ

และใชประโยชนที่ดิน รวมทั้งการจัดเปนปาชุมชน ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ยกเลิกสวนปาคอนสาร   

 

¢âÕ‡ πÕ·π–‡™‘ßπ‚¬∫“¬ 
๑. การมอบพื้นที่ใหหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดของรัฐใชประโยชน ตองยึดหลักคำนึงถึงการเกิด

ประโยชนตอสังคม และจะตองมีการตรวจสอบวา มีการครอบครองทำประโยชนของราษฎรอยูหรือไม เพื่อ

ปองกันการทับซอนกับที่ดินของชุมชน ทั้งนี้ ตองมีกระบวนการสำรวจตรวจสอบและตัดสินใจโดยใหหนวย

งานและชุมชนที่มีสวนไดเสียโดยตรงมีสวนรวม 

๒. รัฐตองปฏิรูปกลไก และมาตรการในการบริหารจัดการที่ดินที่เปนธรรม ทั้งมาตรการทางภาษี

แบบกาวหนา การอุดหนุน และสรางแรงจูงใจในการผลิตแบบยั่งยืนของเกษตรกรรายยอย รวมทั้งการ

กำหนดเขตคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม และการรับรองสิทธิชุมชนทองถิ่นในการจัดการที่ดินและทรัพยากร 

เปนตน 

๓. รัฐตองปรับปรุงแกไขกฎหมายที่ปดกั้นสิทธิและการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการผลักดันกฎหมายที่คุมครองสิทธิภูมิปญญาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

อยางยั่งยืนโดยองคกรชุมชน 

 

§«“¡‡ÀÁπ·≈–¡µ‘§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๐ 

กันยายน ๒๕๕๐ เห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา และคณะ

อนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา ชุดที่ ๒   

 

 

 

 

                                                                                                

 (นายเสนห  จามริก) 

 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

  

 



‡ ’¬ß®“°ª√–™“™π 
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 (นายประดิษฐ  เจริญไทยทวี) (นางสาวนัยนา  สุภาพึ่ง)     

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 (นายวสันต  พานิช)  (นายสุรสีห  โกศลนาวิน) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 

 (นางสุนี  ไชยรส) (นายสุทิน  นพเกตุ) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ   

 

 

 

 

  (คุณหญิงอัมพร  มีศุข)  (นางสาวอาภร  วงษสังข) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
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√“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫°“√≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π 
‚¥¬ 

§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ 
 

√“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫∑’Ë Ûı / Úıı 
 

‡√◊ËÕß  สิทธิชุมชน กรณีการคัดคานการอนุญาตใหเอกชนเชาทำสวนปา ในเขตพื้นที่ปาสงวน                   

แหงชาติดงใหญ  อำเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย 
 

ºŸâ√âÕß  นายคำปอง พิพวนนอก และ ประชาชนตำบลลำนางรอง ตำบลโนนดินแดงและตำบลสมปอย 

รวม ๓ ตำบล ๒๖ หมูบาน อำเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย 
 

ºŸâ∂Ÿ°√âÕß  ๑. กรมปาไม 

 ๒. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

 ๓. สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑  
 

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

  ๒. องคการบริหารสวนตำบลโนนดินแดง 

  ๓. จังหวัดบุรีรัมย 

  ๔. ชลประทานอางเก็บน้ำลำนางรอง 

 

 นายคำปอง พิพวนนอก และประชาชนจากตำบลลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง และตำบลสมปอย 

อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย รองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตามคำรองที่ ๔๕๙/

๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดมอบหมายใหคณะ

อนุกรรมการดานที่ดินและน้ำ ปจจุบันคือคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา ดำเนินการตรวจ

สอบตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และระเบียบคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติวาดวย หลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ.๒๕๔๕  



‡ ’¬ß®“°ª√–™“™π 
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 “√– ”§—≠¢Õß§”√âÕß‡√’¬π 
ในป พ.ศ.๒๕๓๙ รัฐประกาศเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงใหญใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาและ

อุทยานแหงชาติตาพระยา ซึ่งสรางปญหาซอนทับพื้นที่ทำกินของประชาชนแตดั้งเดิม จนมีการเรียกรองให

ถอยแนวเขตรักษาพันธุสัตวปาออกไปอีก ๕ กิโลเมตร และการที่รัฐอนุญาตสวนปายูคาลิปตัสของภาคเอกชน

มายาวนานก็ไดสรางปญหาตางๆ ใหแกประชาชนใน ๒๖ หมูบาน ของตำบลลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง 

และตำบลสมปอย เปนอยางมาก เชนการกลบสระหนองน้ำธรรมชาติเพื่อปลูกยูคาลิปตัส มีการใชสารเคมีฆา

หญาและทำลายตอยูคาลิปตัส การขุดรองในสวนยูคาลิปตัส ขนาดลึก ๓๐ – ๓๐๐ เซ็นติเมตร กวาง ๑๕๐-

๓๐๐ เซ็นติเมตร ทำใหมีการกักน้ำตนทาง ปลายทางไมมีน้ำไหล ลำน้ำตื้นเขิน แหง เกิดปญหาสารเคมี

ตกคางในแหลงน้ำธรรมชาติ ประชาชนในพื้นที่อำเภอโนนดินแดงมีการเคลื่อนไหวเรียกรองไมใหตออายุ

สัมปทานการเชาปาของบริษัท คือ บริษัทนางรองอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเชาพื้นที่ปาจำนวน ๒,๘๓๐ ไร ตั้ง

แตวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๑ หมดอายุสัมปทานวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๖ และบริษัทวนเกษตรไทย

จำกัด ซึ่งเชาพื้นที่ปาจำนวน ๓,๙๐๒ ไร ตั้งแตวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๑ หมดอายุสัมปทานวันที่ ๘ 

มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๖  

  

§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√âÕß 
๑. ขอใหยกเลิกสัญญาการอนุญาตใหเขาทำประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติดงใหญของภาค

เอกชนที่หมดอายุสัญญาเชาสองบริษัท    

๒. นำพื้นที่ที่ไมตออายุสัญญาเชาทำประโยชน มาจัดสรรใหกับประชาชนที่ไมมีที่ดินทำกิน และ

ประชาชนที่มีที่ดินทำกินไมเพียงพอ  

 

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

การรับฟงขอเท็จจริงและการจัดประชุมหารือเพื่อแกไขปญหาจากผูรอง ผูถูกรองและหนวยงานที่เกี่ยวของ    

๒. วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ คณะอนุกรรมการฯ รวมประชุมเวทีชาวบาน เรื่อง “ยกเลิกให

เอกชนเชาพื้นที่ปานำที่ดินมาจัดสรรใหคนจน” กับประชาชนในอำเภอโนนดินแดง  ผูแทนหนวยงานราชการ

ตางๆ ผูแทนจากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนวยงานในพื้นที่ ณ วัดลำนางรอง  

อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๕๐๐ คน โดยคณะอนุกรรมการฯ สนับสนุน

การไมตอสัญญาเขาทำประโยชนของพื้นที่สวนปาทั้งสองแปลงที่หมดอายุ และคณะอนุกรรมการฯ ไดตรวจ

สอบพื้นที่พิพาทที่หมดอายุสัญญาการเชา ทั้ง ๒ แปลง   

๓. วันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗ คณะอนุกรรมการฯรับฟงขอเท็จจริงเพิ่มเติม ใน “เวที

สรุปบทเรียน ๑ ป การตอสูของชาวบานอำเภอโนนดินแดง” ณ ชุมชนโคกอีโดย ตำบลทัพราช อำเภอ

ตาพระยา จังหวัดสระแกว ซึ่งจัดโดยผูรอง 

๔. วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ คณะอนุกรรมการฯ จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นและขอ

เสนอแนวทางแกไขปญหา เรื่อง “สัญญาเชาพื้นที่ปาสงวนควรจัดการอยางไรใหเปนธรรม” ณ หองประชุม
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สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มีผูรองจากอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย และประชาชน

จากพื้นที่ปญหาลักษณะคลายคลึงกันเขารวมประชุม โดยมีขอเสนอแนะรวมกันใหยกเลิกการอนุญาตภาค

เอกชนเชาทำสวนปาในเขตปาสงวนแหงชาติทั่วประเทศ และพิจารณาจัดสรรที่ดินทำกินใหแกประชาชนที่

ไมมีที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินทำกินไมเพียงพอ รวมทั้งพิจารณาพื้นที่บางสวนใหเปนปาชุมชน 

๕. วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙ คณะอนุกรรมการฯ ประชุมกับจังหวัดและสวนราชการที่

เกี่ยวของ เพื่อแสวงหาแนวทางการแกไขปญหา กรณีที่ดินในพื้นที่สวนปาหมดอายุสองแปลงดังกลาว ณ 

ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย 

๖. วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ ประชุมหารือแนวทางแกไขปญหาระหวาง คณะอนุกรรมการฯ 

ผูรอง และหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ รองอธิบดีกรมปาไม เจาหนาที่ปาไมจากพื้นที่ เจาหนาที่จากสำนักงาน

สิ่งแวดลอมจากพื้นที่ ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

 

¢âÕ‡∑Á®®√‘ß∑’Ë√—∫øíß‰¥â 
คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา พิจารณาตรวจสอบในพื้นที่และรับฟงคำชี้แจงจาก

ฝายผูรอง ฝายผูถูกรองและหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งจากเอกสารและการชี้แจงดวยวาจา สรุปขอเท็จจริงใน

สาระสำคัญไดดังนี้ 

   

Ò. §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß√“…Æ√„πæ◊Èπ∑’ËªÉ“ ß«π·Ààß™“µ‘¥ß„À≠à 
 ปาดงใหญ ประกาศเปนปาคุมครองในราชกิจจานุเบกษาเลม ๖๕ ตอนที่ ๖๘ ตามพระราชบัญญัติ

คุมครองและสงวนปา พ.ศ.๒๔๘๑ และประกาศเปนปาสงวนดงใหญ ตามความในพระราชบัญญัติคุมครอง

และสงวนปาพุทธศักราช ๒๔๘๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๗ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๘ 

(พ.ศ.๒๕๐๒) มีเนื้อที่ ๖๓๑,๒๕๐ ไร หรือ ๑,๐๑๐ ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่รอยตอของ ๓ จังหวัด คือ

จังหวัดสระแกว (จังหวัดปราจีนบุรี) จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย และเปนแหลงตนน้ำที่สำคัญสอง

สายคือลำนางรอง และลำปลายมาศ 

ป ๒๕๐๙ รัฐเริ่มอนุญาตใหเอกชนเขาสัมปทานตัดไมในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงใหญ สาเหตุ

หนึ่งมาจากยุทธวิธีในการปราบปรามคอมมิวนิสต หลังจากการใหสัมปทานตัดไมประมาณ ๔-๕ ป ก็เริ่มมี

ชาวบานอพยพยายถิ่นเขามาจับจองที่ดินทำกินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงใหญดานอำเภอโนนดินแดง มี

การอยูอยางกระจัดกระจายตามพื้นที่ทำกิน และเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ  

ในป ๒๕๒๐ การตอสูระหวางรัฐกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (พคท.) มีความรุนแรงยิ่งขึ้น 

ชาวบานโดยสวนใหญอพยพหนีออกจากหมูบานและทิ้งที่ดินที่เคยทำกินเพื่อความปลอดภัย แตบางสวนก็ไม

ยอมออกจากพื้นที่ 

ป ๒๕๒๒-๒๕๒๔ รัฐมีโครงการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และมี

โครงการพระราชดำริใหมีการจัดตั้งหมูบานขึ้นตามแนวชายแดน มีกองทัพภาคที่ ๒ กองอำนวยการรักษา

ความมั่นคงภายใน ภาคที่ ๒ (กอ.รมน.) และกรมปาไมนำชาวบานเขามาจัดตั้งหมูบาน มีการจัดสรรที่ดินให

ครอบครัวละ ๑๖ ไร โดยรัฐใหสิทธิการทำกิน (สทก.) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๒   
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เรื่องการจัดใหราษฎรมีสิทธิการทำกิน รัฐชวยเหลือราษฎรที่เขาถือครองทำประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหง

ชาติ ใหทำกินแบบมรดกตกทอดแกทายาทได แตหามจำหนายจายโอน ทั้งนี้ตามนัยมาตรา ๑๖ ทวิ แหง 

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๑๘) ซึ่งใหจัดที่ดินให 

ครอบครัวละไมเกิน ๒๐ไร หากมีพื้นที่สวนเกินจะอนุญาตไดอีกไมเกิน ๓๕ ไร แตตองปลูกปาหรือไมยืนตน 

และทางการจะไมจัดสิ่งสาธารณูปโภคตางๆ ให 

  

Ú. §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß°“√Õπÿ≠“µ¿“§‡Õ°™π‡™à“ª≈Ÿ° «πªÉ“„πæ◊Èπ∑’ËªÉ“¥ß„À≠à 
    

ป พ.ศ. ชื่อบริษัท 
ระยะเวลา 

อนุญาต 
พื้นที่ 

อนุญาตตามมาตรา

ในพ.ร.บปาสงวนฯ 
วัตถุประสงค 

๒๕๒๘    บริษัทบุรีรัมย 

ทำไมจำกัด 

    

๒๕๒๙     บริษัทวนเกษตร 

ไทยจำกัด 

๑ ต.ค. ๒๕๒๙ ๙,๑๐๐   

๒๕๓๐ บริษัทสวนปา 

ไมสยามจำกัด 

๙ ม.ค. ๒๕๓๐ 

สิ้นอายุอนุญาต  

๘ ม.ค. ๒๕๖๐ 

๙๖๙ มาตรา ๒๐ แหงพระราช

บั ญ ญั ติ ป า แ ห ง ช า ติ 

พ.ศ.๒๕๐๗ 

ปลูกสรางสวน

ปาและไมยืนตน 

๒๕๓๑ บริษัทนางรอง 

อุตสาหกรรม 

จำกัด 

๙ มิ .ย. ๒๕๓๑ 

สิ้นอายุอนุญาต  

๘ มิ.ย. ๒๕๔๖ 

๒,๘๓๐ มาตรา ๒๐ แหงพระราช

บัญญัติปาสงวนแหงชาติ 

พ.ศ.๒๕๐๗ 

ปลูกสรางสวน

ปาและไมยืนตน   

๒๕๓๗ บริษัทปลูก 

สรางสวนปา 

บุรีรัมยจำกัด 

๖ พ.ค. ๒๕๓๗ 

สิ้นอายุอนุญาต   

๕ พ.ค. ๒๕๕๒     

๒,๒๕๕ มาตรา ๑๖ แหงพระราช

บัญญัติปาสงวนแหงชาติ 

พ.ศ.๒๕๐๗ 

ทำการเกษตร

ผ ส ม ผ ส า น ใ น

ระบบวนเกษตร   

  ๖ พ.ค. ๒๕๓๗ 

สิ้นอายุอนุญาต  

๕ พ.ค. ๒๕๕๒     

๖๒๕  มาตรา ๑๖ แหงพระราช

บัญญัติปาสงวนแหงชาติ 

พ.ศ.๒๕๐๗ 

ทำการเกษตร

ผ ส ม ผ ส า น ใ น

ระบบวนเกษตร   

  ๒๖ เม.ย. ๒๕๓๗ 

สิ้นอายุอนุญาต 

๒๕ เม.ย. ๒๕๕๒ 

๑,๔๒๐ มาตรา ๒๐ แหงพระราช

บัญญัติปาสงวนแหงชาติ 

พ.ศ.๒๕๐๗ 

ปลูกสรางสวน

ปา 

 บริษัทปลูกสราง 

สวนปาวนเกษตร 

ไทยจำกัด 

๖ ม.ค. ๒๕๓๗ 

สิ้นอายุอนุญาต  

๕ ม.ค. ๒๕๕๒ 

๘,๔๑๕ มาตรา ๑๖ แหงพระราช

บัญญัติปาสงวนแหงชาติ   

พ.ศ.๒๕๐๗ 

ทำการเกษตร

ผ ส ม ผ ส า น ใ น

ระบบวนเกษตร 
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 บริษัทปลูกสราง

สวนปานางรอง

จำกัด 

๖พ.ค. ๒๕๓๗ 

สิ้นอายุอนุญาต  

๕ พ.ค. ๒๕๕๒ 

๒,๐๐๕ มาตรา ๑๖ แหงพระราช

บัญญัติปาสงวนแหงชาติ  

พ.ศ.๒๕๐๗ 

ทำการเกษตร

ผ ส ม ผ ส า น ใ น

ระบบวนเกษตร 

 บริษัทปลูกสราง

สวนปาละหาน 

ทรายจำกัด 

๖ พ.ค. ๒๕๓๗ 

สิ้นอายุอนุญาต  

๕ พ.ค. ๒๕๕๒ 

๑,๓๒๕ มาตรา ๒๐ แหงพระราช

บัญญัติปาสงวนแหงชาติ  

พ.ศ.๒๕๐๗ 

ทำการเกษตร

ผ ส ม ผ ส า น ใ น

ระบบวนเกษตร   

ป ๒๕๓๙ รัฐประกาศใหพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงใหญเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ เมื่อวันที่ 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙  เนื้อที่ ๑๙๕,๔๘๖ ไรหรือประมาณ ๓๑๒.๗๕ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่

อำเภอปะคำ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย และประกาศใหพื้นที่ปาดงใหญเปนเขตอุทยานแหงชาติ

ตาพระยา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ เนื้อที่ ๑๗๑,๒๕๐ ไร หรือประมาณ ๕๙๔ ตารางกิโลเมตร  

ครอบคลุมพื้นที่อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว อำเภอโนนดินแดง อำเภอละหานทราย อำเภอบานกรวด 

จังหวัดบุรีรัมย 

   

Û. §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß°“√√âÕß‡√’¬π   
เนื่องจากแปลงสวนปา ๒ แปลง คือแปลงของบริษัทนางรองอุตสาหกรรมจำกัด จำนวน ๒,๘๓๐ ไร 

และแปลงสวนปาของบริษัทวนเกษตรไทยจำกัด จำนวน ๓,๙๐๒ ไร จะหมดอายุสัญญาการไดรับอนุญาตใน

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ ดังนั้นจึงมีความเคลื่อนไหวทั้งจากทางบริษัทและประชาชนในอำเภอโนนดินแดง 

ในเรื่องนี้กลาวคือ 

• ๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ บริษัทนางรองอุตสาหกรรมจำกัด ยื่นหนังสือที่ ๔/๒๕๔๖ เรื่องขอความ

เห็นชอบในการอนุญาตเขาทำประโยชนฯ ในพื้นที่ ๒,๘๓๐ ไร  ตามมาตรา ๒๐ แหงพระราช-

บัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ จากองคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง กอนหมดอายุการ

อนุญาตในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ 

• ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง สมัยสามัญสมัย  

ที ่๑ ครัง้ที ่๑/๒๕๔๖ วนัที ่๗ กมุภาพนัธ ๒๕๔๖  ณ ทีท่ำการองคการบรหิารสวนตำบล ลำนางรอง 

ไดนำเรื่องบริษัทนางรองฯ เขาพิจารณา ผลการประชุมมีมติ 

  เห็นชอบใหเขาทำประโยชน  จำนวน ๒๒ เสียง 

  ไมเห็นชอบใหเขาทำประโยชน จำนวน ๒ เสียง 

  งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง 

  ลาประชุม จำนวน ๑ เสียง 

• ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ บริษัทวนเกษตรไทยจำกัด ยื่นหนังสือที่ ๓/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๔๖  เรื่องขอความเห็นชอบในการอนุญาตเขาทำประโยชนฯ ตามมาตรา ๒๐ แหง

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ ๒๕๐๗ ขอใชพื้นที่ ๓,๙๐๒ ไร กอนหมดอายุการอนุญาตใน 

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ 
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• ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโนนดินแดงสมัยสามัญ ครั้งที่ 

๓/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ ณ ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลโนนดินแดง ได

พิจารณาเรื่องของบริษัทวนเกษตรไทยจำกัด ผลการประชุมมีมติ 

  เห็นชอบใหเขาทำประโยชน จำนวน  ๑๒ เสียง 

  ไมเห็นชอบใหเขาทำประโยชน จำนวน - เสียง 

  งดออกเสียง จำนวน ๗ เสียง 

  ลาประชุม จำนวน ๑ เสียง 

• ๙ เมษายน ๒๕๔๖ ชาวบานตำบลลำนางรองประมาณ ๒๐๐ คน ยื่นหนังสือตอประธานองคการ

บริหารสวนตำบลลำนางรอง คัดคานมติองคการบริหารสวนตำบลลำนางรองที่เห็นชอบใหบริษัท

นางรองฯ เขาทำประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาดงใหญ พรอมรายชื่อผูรวมคัดคานมติ 

ดังกลาวจำนวน ๑,๗๗๓ คน และมีขอเรียกรอง ๒ ขอ คือ 

๑) ใหองคการบริหารสวนตำบลลำนางรองพิจารณายกเลิกมติที่ใหความเห็นชอบในการอนุญาต

เขาทำประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงใหญ ในการประชุมสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ วันที่ 

๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ ในวาระที่ ๓ ขอ ๓.๓ ภายใน ๗ วัน 

๒) ใหนำพื้นที่ที่หมดสัญญาดังกลาว จำนวน ๒,๘๓๐ ไรใหราษฎรในพื้นที่ทำประโยชนตอไป 

ในการประชุมขององคการบริหารสวนตำบลลำนางรองสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ วันที่ 

๙ เมษายน ๒๕๔๖ ณ ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง ไดขอมติเกี่ยวกับการทบทวนมติเดิม

ตามที่ชาวบานเรียกรอง  ผลสรุปคือ 

  ไมทบทวนมติ  จำนวน ๑๕ เสียง 

  ทบทวน  จำนวน ๓ เสียง 

  ไมออกเสียง  จำนวน ๓ เสียง 

  ไปถวายน้ำปานะ จำนวน ๔ เสียง 

• ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ตัวแทนประชาชนอำเภอโนนดินแดง ยื่นหนังสือรองเรียนตอนายกร 

ทัพพะรังสี รองนายกรัฐมนตรี นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

นายประพัฒน ปญญาชาติรักษ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเรียก

รองใหรัฐบาลยกเลิกสัญญาการอนุญาตใหเอกชนเขาทำประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติดงใหญ 

แลวนำพื้นที่ดังกลาวมาจัดสรรใหกับประชาชนที่ไมมีที่ดินทำกินและที่ทำกินมีเพียงพอ 

• ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ คณะทำงานของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ พันเอก 

ทรงบุญ วุฒิวงศ ตรวจสภาพพื้นที่พบวามีการขุดรองลึกประมาณ ๕๐-๓๐๐ เซนติเมตร กวาง

ประมาณ ๑๕๐-๓๒๐ เซนติเมตร  และยังมีการถมคลองลำน้ำการใชสารเคมีที่ทางบริษัทไดทำขึ้น 

• ๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ ชาวบาน ๓๐ คน เขารวมประชุมตามหนังสือของจังหวัดบุรีรัมยที่ บร.๐๐๑๓/

ว๓๖๑๑ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ตามคำสั่งของนายกร ทัพพะรังสี รองนายกรัฐมนตรี โดย

มีนายอำเภอโนนดินแดงเปนประธานการประชุมแกปญหา ซึ่งนายตำรวจโนนดินแดงบางราย

พยายามพูดไกลเกลี่ยใหมีการตกลงผลประโยชนกันระหวางชาวบานและบริษัทสวนปา 
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• ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ ประชาชนอำเภอโนนดินแดงประมาณ ๕๐๐ คน จัดเวทีชาวบานเรื่อง 

“เลกิการใหเอกชนเชาพืน้ทีน่ำทีด่นิมาจดัสรรใหคนจน” ทีว่ดับานลำนางรอง ตำบลลำนางรอง โดยมี

ผูแทนกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม คณะอนกุรรมการดานทีด่นิและนำ้ (ปจจบุนัคอื 

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สำนัก

บริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษ ๗ เขารวม และมีขอสรุปรวมกันจากเวทีวาจะไมมีการตอ 

ใบอนุญาตการเชาทำสวนปาที่หมดอายุการเขาทำประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติดงใหญ และ

ใหมีการแตงตั้งคณะทำงานขึ้นมารับผิดชอบ  

• ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ มีการประชุมโดยผูอำนวยการสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษ ๗ เปน

ประธาน  โดยไมไดมีหนังสือแจงใหชาวบานทราบ ที่ประชุมมีมติแตงตั้งคณะทำงานขึ้นมาหนึ่งชุด 

โดยมีหัวหนาสำนักงานบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษ ๗ สาขาโนนดินแดงเปนประธาน เพื่อ

ตรวจสอบพื้นที่หมดอายุสัญญาเชาและลงทะเบียนการจัดสรรที่ดินในพื้นที่สวนปา โดยประกอบ

ไปดวยตัวแทนฝายรัฐ ๑๐ คน ชาวบาน ๑ คน เจาหนาที่องคกรพัฒนาเอกชน ๑ คน  

• ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๖ ตัวแทนชาวบานไดเขารวมและเสนอชื่อคณะทำงานเพิ่มอีก ๙ คน ที่

ประชุมไดพิจารณากรณีปญหาสวนปาโดยเจาหนาที่ชลประทานที่รับผิดชอบสวนเขื่อนลำนางรอง 

ไดแจงตอที่ประชุมวาพื้นที่สวนปาแปลง ๓,๙๐๒ ไร เปนพื้นที่ทับซอนกับพื้นที่ของชลประทาน   

ชาวบานจึงเสนอใหมีการแตงตั้งคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ภายใน ๑๕ วัน โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 

๑๕-๓๐ มกราคม ๒๕๔๗ 

• ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗  มีการประชุมคณะทำงาน ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม โดยมีมติรวมกัน ดังนี้ 

๑. ไมใหมีการออกหนังสืออนุญาตใหเขาทำประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติดงใหญ ใหบริษัท

ตางๆ ที่หมดอายุการอนุญาตแลว และที่กำลังจะหมดในป พ.ศ.๒๕๕๒ และป พ.ศ.๒๕๖๐  

๒. ใหมีการติดปายประกาศใหผูเขาอยูอาศัยในเขตสวนปาที่หมดอายุการอนุญาตออกนอกพื้นที่ 

ในกรณีที่รายใดไมยินยอมออก ใหดำเนินการตามกฎหมายอยางเด็ดขาด 

๓. ใหมีการระงับการนำอาสินออกจากสวนปา โดยใหมีหนังสือไปยังบริษัทสวนปาทั้ง ๒ บริษัท 

คือ บริษัทวนเกษตรไทย จำกัด และบริษัทนางรองอุตสาหกรรม จำกัด  

๔. จะไมผนวกพื้นที่สวนปาที่หมดอายุการอนุญาตเปนเขตปาอนุรักษ 

๕. พื้นที่แปลง ๒,๘๓๐ ไร ใหฟนฟูสภาพพื้นที่เปนพื้นที่ปา โดยใหมีสวนรวมของชุมชน 

๖. พื้นที่แปลง ๓,๙๐๒ ไร มี ๒ ความเห็น คือ สวนของชาวบานใหนำพื้นที่มาจัดสรรใหราษฎร 

สวนเจาหนาที่รัฐตองการใหมีการฟนฟูพื้นที่เปนปาธรรมชาติ 

 

Ù. ªí≠À“®“°°“√‡¢â“∑”ª√–‚¬™πå¢Õß «πªÉ“∑’ËÀ¡¥Õ“¬ÿ∑—Èß Õß·ª≈ß ·≈–·π«∑“ß·°â‰¢ 
๔.๑ รายงานการตรวจสอบพื้นที่จากฝายผูรอง จากการที่ผูอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ

ที่ ๗ ไดมีคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานระดับพื้นที่เพื่อแกไขปญหาปาไม อำเภอโนนดินแดง เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม 

๒๕๔๖ ตามคำสั่งที่ ๑๑/๒๕๔๖ ซึ่งมีตัวแทนผูรองรวมดวย จากการตรวจสอบพื้นที่ ผูรองไดรายงานผลตอ
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คณะอนุกรรมการฯ และตอหนวยงานตางๆ ดังนี้  

(Ò) °√≥’∫√‘…—∑π“ß√ÕßÕÿµ “À°√√¡ ®”°—¥ 

บริษัทนางรองอุตสาหกรรมจำกัด ไดรับอนุญาตเชาทำสวนปา เนื้อที่ ๒,๘๓๐ ไร รวมอายุการ

อนุญาต ๑๕ ป (ตั้งแตป ๒๕๓๑-๒๕๔๖) ลอมรอบดวยพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ ซึ่งเปนพื้นที่ปา

ธรรมชาติและคอนขางมีสัตวปาชุกชุม เชน ชาง กระทิง ระยะทางจากถนนสายละหานทราย-ตาพระยาเขาไป

ถึงพื้นที่แปลงนี้ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร และกรมปาไมไดจัดใหเปนพื้นที่กันออกจากเขตรักษาพันธุสัตว

ปาดงใหญ 
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(Ò.Ò)  ¿“ææ◊Èπ∑’Ë·≈–°“√∑”ª√–‚¬™πå 

ปรากฏวาพื้นที่ปลูกสรางสวนปาถูกลอมรอบดวยปาธรรมชาติ สัตวปาชุกชุม พื้นที่สวนปาแปลงนี้มี

ลำหวยที่เปนตนน้ำลำนางรองไหลผานสองสาย ในลำน้ำสายที่ ๑ บริษัทไดทำการปรับปรุงสภาพพื้นที่

ลำหวยสรางทำนบกั้นน้ำเพื่อเก็บไวใชดวยกัน ๓ จุด ตามระดับการไหลของน้ำ แตปจจุบันเหลือทำนบที่มี

สภาพสมบูรณและใชประโยชนเพียงจุดเดียว สวนในลำน้ำสายที่ ๒ มีการปรับสภาพพื้นที่ถมแหลงน้ำ

ธรรมชาติแลวฝงทอขนาดเสนผานศูนยกลาง ๖๐ เซนติเมตร เพื่อใหน้ำสามารถไหลผานไดจากการปรับ 

และถางพื้นที่ดังกลาว ในชวงที่ลำหวยไหลผานพื้นที่สวนปาจึงมีลักษณะแคบและตื้นเขิน 

พื้นที่ปลูกสรางสวนปามีพันธุไมทั้งหมดจำนวน ๓ ชนิด คือ ยูคาลิปตัส ตนสัก และยางพารา การ 

เตรียมแปลงปลูกสรางสวนปา บริษัทไดทำการขุดรองเพื่อกักเก็บน้ำในพื้นที่ที่ปลูก ยูคาลิปตัส วิธีการคือปลูก

ยูคาลิปตัสสี่แถว ขุดหนึ่งรอง ซึ่งขนาดรองลึกถึงแต ๓๐-๓๐๐ เซนติเมตร กวางตั้งแต ๑๕๐-๓๒๐ เซนติเมตร 

ปริมาณดานหนาของพื้นที่สวนปาการขุดรองคอนขางตื้น แตในสวนที่ลึกเขาไปดานใน ขนาดรองจะลึกและ

กวางมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดกับปาธรรมชาติซึ่งในบริเวณดังกลาวจะมีสัตวปาชุกชุม เชน ชาง 

กระทิง  

(Ò.Ú)  ¿“æªí≠À“·≈–º≈°√–∑∫ 

ผลกระทบจากการปรับพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัส (การขุดรอง) 

การขุดรองลึกประมาณ ๑-๓ เมตรในพื้นที่แปลงปลูก โดยอางวาขุดเพื่อเก็บน้ำในฤดูฝนไวเลี้ยง 

ตนยูคาลิปตัสนั้น ในการปรับพื้นที่และขุดรองน้ำของสวนปามีดินไหลถมลำหวยธรรมชาติ ซึ่งถือวาเปนการ

ทำลายระบบนิเวศทางธรรมชาติที่สำคัญและรุนแรงอยางยิ่ง 

ผลกระทบตอสัตวปา 

เดิมพื้นที่กอนปลูกสรางสวนปามีสภาพปาที่สมบูรณและเปนแหลงที่อยูอาศัยและแหลงหากินของ

สัตวปา อาทิเชน ชาง กระทิง เกง กวาง และฝูงวัวแดง พบวาไดมีการทำลายพื้นที่แหลงอาหารที่สำคัญตาม

ธรรมชาติของสัตวปาไป ประกอบกับการปลูกยูคาลิปตัสทำใหขาดความชุมชื้นและขาดความอุดมสมบูรณ

ของธาตุอาหารที่จำเปนตอพืช จึงเปนการทำลายวิถีชีวิตของสัตวปาอยางรุนแรง นอกจากนั้นแตเดิมมีโปงดิน 

ซึ่งเปนแหลงอาหารที่สำคัญของสัตวปาตามธรรมชาติกระจายอยูเปนจำนวนมาก แตพบวาถูกทำลาย

เนื่องจากการไถปรับพื้นที่ ซึ่งมีรองรอยของการขุดรองกักเก็บน้ำในบริเวณที่มีสภาพเปนดินโปงบางสวนมีดิน

พังทลายลงมาทับถม 

จากการเขาตรวจสอบพื้นที่พบวายังมีรองรอยของชางปากระจายอยูในบริเวณพื้นที่ปลูกสวนปาเปน

จำนวนมาก เนื่องจากแตเดิมเคยเปนปาที่อุดมสมบูรณและเปนเสนทางเดินหากินของชางปา ซึ่งตามอุปนิสัย

ของชางนั้นเปนสัตวที่กินอาหารเปนจำนวนมากและการหากินครอบคลุมบริเวณกวาง อีกทั้งในแตละรอบจะ

หากินในเสนทางเดิมตลอด ซึ่งภายหลังการดำเนินการของสวนปาและมีการไถปรับพื้นที่และขุดรองของ

บริษัทสวนปา เปนการตัดเสนทางเดินหากินของฝูงชางปา  สงผลใหชางบางเชือกที่เดินหากินตกลงไปในรอง

น้ำที่มีขนาดลึกมากที่บริษัทสวนปาขุดเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝน จนทำใหเปนบอโคลนขนาดใหญ 

ผลกระทบจากการใชสารเคมี จากการตรวจสอบพื้นที่และสอบถามชาวบานที่เปนลูกจางของสวนปา

พบวาในการดำเนินการของบริษัทสวนปามีการใชสารเคมีไกรโพเสต ๔๘ เปนจำนวนมากในการฉีดฆา 
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ตอยูคาลิปตัสและปราบวัชพืช ซึ่งสังเกตไดจากการพบขวดบรรจุสารเคมีและรองรอยของตอยูคาลิปตัสที่ถูก

ฉีดพนสารเคมี มีสภาพเหี่ยวเฉา และตายในที่สุด จากการใชสารเคมีอยางเขมขนในสวนปานั้นสงผลใหมีสาร

เคมีไหลงไปปนเปอนในแหลงน้ำธรรมชาติ ซึ่งมีผลกระทบตอน้ำธรรมชาติที่ใชในการอุปโภค บริโภคของ

ชุมชนและสัตวเลี้ยง รวมถึงสัตวปาที่หากินในบริเวณดังกลาว 

(Ò.Û) º≈°“√√—ß«—¥æ◊Èπ∑’Ë 

จากการตรวจสอบพื้นที่โดยใชเครื่องมือจับพิกัดทางภูมิศาสตร (เครื่อง GPS) และการใชสายวัด

ระบบเสน ปรากฏผลการรังวัดตรวจสอบพื้นที่ปลูกสรางสวนปาของบริษัทนางรองฯ ไดจำนวน ๒,๓๑๔ ไร 

จากพื้นที่ที่ขออนุญาต ๒,๘๓๐ ไร ถือวาใชพื้นที่นอยกวาที่ขออนุญาต ๕๑๖ ไร 

 

(Ú) °√≥’∫√‘…—∑«π‡°…µ√‰∑¬®”°—¥ 

• บริษัทวนเกษตรไทยจำกัดไดรับอนุญาต เนื้อที่ ๓,๙๐๒ ไร วัตถุประสงคเพื่อการปลูกสรางสวนปา 

และไมยืนตน รวมอายุการอนุญาต ๑๕ ป (ตั้งแตป ๒๕๓๑-๒๕๔๖) พื้นที่ดังกลาวเปนเขตที่อยูใน

ความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลโนนดินแดง อยูทางดานทิศตะวันออกของอำเภอ 

โนนดินแดงหรือบริเวณทายอางเก็บน้ำเขื่อนลำนางรอง พื้นที่ดังกลาวมีอาณาเขตติดตอดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติดตอกับอางเก็บน้ำเขื่อนลำนางรอง และพื้นที่ของปศุสัตวโนนดินแดง(เพาะโค) 

ทิศใต ติดตอกับเขตอุทยานแหงชาติตาพระยา และพื้นที่ปลูกปาทดแทน 

ทิศตะวันออก ติดตอกับถนนสาธารณะ  และเขตอุทยานแหงชาติตาพระยา 

ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตอุทยานแหงชาติตาพระยา และพื้นที่เกษตรกรรม (ตลาดคราย) 
 
• ป ๒๕๒๒ กรมชลประทานขออนุญาตใชประโยชนภายในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงใหญ  

อำเภอโนนดินแดง เพื่อจัดสรางอางเก็บน้ำเขื่อนลำนางรอง ตามโครงการพระราชดำริ ซึ่งเปน

เขื่อนดินขนาดใหญ มีพื้นที่เก็บกักน้ำ (ระดับปกติ) ประมาณ ๒๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

๑๕,๖๒๕ ไร เริ่มสรางป พ.ศ.๒๕๒๓ เสร็จในป พ.ศ.๒๕๒๔ 

• ป ๒๕๓๘ จังหวัดบุรีรัมยโดยรองผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย (วาที่เรืออากาศตรีถวิล สภาพเพชร) 

เปนประธานการประชุม เรื่องกรณีสวนปาบุกรุกเขาไปในเขตอางเก็บน้ำเขื่อนลำนางรอง โดยมีขอ

สรุปวาเปนปญหาที่เกิดจากการอนุญาตซ้ำซอนของกรมปาไม เพราะไมดูแผนที่ที่อนุญาตใหอาง

เก็บน้ำลำนางรองใชประโยชน จึงทำใหเกิดกรณีการทับซอนพื้นที่ชลประทานและพื้นที่สวนปา 

พื้นที่ที่มีการอนุญาตซ้ำซอนคาดวามีอยูทั้งหมด ๓ พื้นที่คือ บริษัทวนเกษตรไทยจำกัด บริษัท

ปลูกสรางสวนปาวนเกษตรไทยจำกัด และบริษัทสวนปาไมสยามจำกัด มติที่ประชุมระบุวา พื้นที่

ปลูกสรางสวนปาตางๆ ที่มีการทับซอน เมื่อหมดอายุการอนุญาตใหกลับคืนไปอยูในความดูแล

ของชลประทาน และใหทำเครื่องหมายเคยใชสีแดงทารอบพื้นที่แนวเขต 

• ป ๒๕๓๙ รัฐประกาศใหพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงใหญเปนอุทยานแหงชาติตาพระยา เนื้อที่ 

๓๗๑,๒๕๐ ไร หรือประมาณ ๕๙๔ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอตาพระยา จังหวัด

สระแกว อำเภอโนนดินแดง อำเภอละหานทราย อำเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย แตในพื้นที่ที่
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กรมปาไมไดอนุญาตใหบริษัทวนเกษตรไทยจำกัดเขาปลูกสรางสวนปาและไมยืนตน กรมปาไม

ไดจัดใหเปนพื้นที่กันออกจากเขตอุทยานแหงชาติตาพระยา 

 

(Ú.Ò)  ¿“ææ◊Èπ∑’Ë·≈–°“√∑”ª√–‚¬™πå 

แนวเขตพื้นที่เริ่มจากเขตที่ทำการประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง ยาวไปตามถนนสาธารณะ เลียบ

เขตอทุยานแหงชาตติาพระยา สวนอกีดานตดิเขือ่นลำนางรองและทอดยาวไปตามชายฝง ทัง้นีใ้นแปลงสวนปา

ดังกลาวมีพื้นที่ปาธรรมชาติอยูทั้งหมด ๔ จุด 

พื้นที่ปลูกสรางสวนปามีพันธุไมทั้งหมด ๕ ชนิด คือ ยูคาลิปตัส กระถินเทพา ตนสัก ยางพารา และ 

สวนไมผล เชนมะมวง มะพราว ขนุน โดย ๓ ใน ๔ เปนพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัส และในพื้นที่แปลงนี้ไดมีการ

สรางสำนักงานและที่พักคนงานอยูดวย 

 

(Ú.Ú)  ¿“æªí≠À“·≈–º≈°√–∑∫ 

ดานผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม พบวาแปลงปลูกปามีการใชสารเคมีในการฆา 

ตอยคูาลปิตสัและฆาหญา โดยเปนสารเคมปีระเภทไกรโพเสต ๔๘ ซึง่เปนสารเคมเีขมขน ซึง่มสีารตกคางในดนิ

และไหลลงแหลงน้ำธรรมชาติ เชนเดียวกับแปลงบริษัทนางรองฯ และมีการลักลอบขุดดินลูกรังเปนจำนวน

มาก เนื่องจากแปลงสวนปานี้เปนแหลงดินลูกรัง ดังนั้นเมื่อขุดแลวจะมีสภาพเปนบอกระจายอยูทั่วไปในพื้นที่ 

 

(Ú.Û) º≈°“√√—ß«—¥æ◊Èπ∑’Ë 

จากการตรวจสอบพื้นที่โดยใชเครื่องมือจับพิกัดทางภูมิศาสตร (เครื่อง GPS) และการใชสายวัด

ระบบเสน ปรากฏวาผลการรังวัดตรวจสอบไดพื้นที่จำนวน ๕,๐๘๘.๓ ไรจากพื้นที่ที่ขออนุญาต ๓,๙๐๒ 

ไร  ถือเปนการใชพื้นที่เกินกวาที่อนุญาต ๑,๑๘๖.๓ ไร 

 

(Û) ¢âÕ —ß‡°µ·≈–√âÕß‡√’¬π®“°ºŸâ√âÕßÀ≈—ß°“√µ√«® Õ∫æ◊Èπ∑’Ë·ª≈ß∑’ËÀ¡¥Õ“¬ÿ ∑—Èß Õß·ª≈ß   

 

(Û.Ò) ·ª≈ß∫√‘…—∑«π‡°…µ√‰∑¬®”°—¥   

• การขุดรองลึกในแปลงปลูกสวนปาที่บริษัทอางวาเพื่อบำรุงรักษาสวนปา เมื่อหมดอายุการอนุญาต  

ใครจะเปนผูรับผิดชอบในการปรับสภาพพื้นที่ดังกลาวใหเปนเชนเดิม  

• พื้นที่รอบเขตมีลักษณะการขุดดินลูกรังออกไปเปนจำนวนมาก ซึ่งมีการขุดบอขนาดใหญจำนวน

หลายบอ 

• กรณีการทับซอนระหวางพื้นที่อางเก็บน้ำเขื่อนลำนางรอง และพื้นที่ปลูกสรางสวนปา 

• มีการเขาจับจองและซื้อที่ดินตอจากบริษัทสวนปา โดยกลุมนายทุนและนักการเมืองทองถิ่น  และ

ผูดูแลพื้นที่ปลูกสรางสวนปาของบริษัทวนเกษตรไทย จำกัด เปนผูชี้พื้นที่สวนปาขายใหกับชาว

บานหลายราย ซึ่งบางพื้นที่มีการทำประโยชน  แตยังมิไดนำตนและตอยูคาลิปตัสออกจากแปลง

เกษตร 
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(Û.Ú) ·ª≈ß∫√‘…—∑π“ß√ÕßÕÿµ “À°√√¡®”°—¥ 

• ผลการตรวจสอบพื้นที่ในแปลง ๓,๙๐๒ ไร มีพื้นที่ทำประโยชนของบริษัทสวนปามากกวาจำนวน

เนื้อที่ที่ไดรับอนุญาต ๑,๑๘๖.๓ ไร โดยไมมีหนวยงานใดไปตรวจสอบและจัดการ และพื้นที่ 

ดังกลาวยังมีการทับซอนระหวางพื้นที่ชลประทานกับพื้นที่สัญญาเชา และพื้นที่เขตอุทยานแหง

ชาติตาพระยา    

• กรณีเจาหนาที่จากสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ ใหความเห็นวา ถาอนุญาตใหใชพื้นที่แปลง 

๓,๙๐๒ ไรในการจัดสรรใหประชาชนที่เดือดรอนเรื่องไมมีที่ทำกิน จะมีปญหาสารเคมีไหลลงอาง

เก็บน้ำลำนางรองนั้น ผูรองเห็นวาในชวงเวลา ๑๕ ปที่บริษัทสวนปาใชสารเคมีเขมขน ไกรโพเสต 

๔๘ ที่ไหลลงสูแหลงน้ำธรรมชาติ และเปนปญหาตอสิ่งแวดลอม ซึ่งชาวบานรองเรียนมาโดย

ตลอด ทำไมสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ จึงไมออกมาเคลื่อนไหว หรือใหความเห็นใดๆ 

 

ªí≠À“√à«¡°—π∑—Èß Ú ·ª≈ß 

๑) พื้นที่ทั้งสองแปลงหมดอายุการอนุญาตตั้งแตวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ แตกลับมีการเขาไป

ใชประโยชน เชน กรีดยางพารา การเขาไปดูแลรักษาและเก็บผลไม 

๒) การนำอาสิน (ไมยูคาลิปตัส) ออกจากพื้นที่ ซึ่งอยูในระหวางการดำเนินการแกปญหา และ

กระบวนการตรวจสอบพื้นที่ยังไมมีการสรุปผล แตเอกชนกลับมีการนำอาสินออกจากพื้นที่โดยเจาหนาที่รัฐ

ในระดับพื้นที่ไมใหความสนใจ และไมสรางความชัดเจนในการกระทำดังกลาว ทำใหประชาชนเคลือบแคลง 

ใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐ รวมทั้งความไมจริงใจในการแกไขปญหาของรัฐ 

๓) หลังจากการหมดอายุการอนุญาตในพื้นที่ที่ติดกับเขื่อน มีชาวบานหลายรายเขาไปจับจอง

ทำการเกษตร นอกจากนี้ยังมีพื้นที่บางสวนที่มีกลุมนายทุนและนักการเมืองทองถิ่นเขาไปซื้อที่ดินในพื้นที่

สวนปา (ในบริเวณที่ใกลกับพื้นที่ปศุสัตว) พื้นที่ดังกลาวมีการลอมรั้วแสดงแนวเขตที่ชัดเจน และพบวามีกลุม

บุคคลจากจังหวัดนครราชสีมา และหลายอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย อพยพเขายึดพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาต 

ปจจุบัน มีอยูราว ๔๐ ครอบครัว 

 

Ù.Ú º≈®“°°“√µ√«® Õ∫‚¥¬Àπà«¬ß“π¿“§√—∞  

 ก. กรมปาไม  

(๑) จากหนังสือลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๗ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๗ สาขา 

ละหานทราย - โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย ถึงผูอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๗ เรื่อง ผลการ

ดำเนินงานของคณะทำงานระดับพื้นที่ที่ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๖ สรุปผลไดวา 

การรวบรวมขอมูลรับแจงปญหาความเดือดรอนในเรื่องที่ดินทำกินของราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง 

ตำบลโนนดินแดง และตำบลสมปอย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย เฉพาะผูที่ไมเคยไดรับการจัดสรร

ที่ดินตามโครงการอื่นๆ ผลปรากฏวา  

 ราษฎรในตำบลโนนดินแดง มีจำนวน ๕๘๗ ราย 

 ราษฎรในตำบลลำนางรอง มีจำนวน ๑๔๗ ราย 
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 ราษฎรในตำบลสมปอย มีจำนวน ๓๖๑ ราย 

  รวมทั้งสิ้น ๑,๐๙๕ ราย 

 

(๒) การดำเนินการพิจารณาตรวจสอบพื้นที่แปลงปลูกปาที่หมดอายุการอนุญาต ทั้งสองแปลง โดย 

คณะทำงานระดับพื้นที่พรอมดวยกลุมตัวแทนราษฎรและเจาหนาที่จากโครงการสงน้ำและบำรุงรักษา 

ลำนางรอง กรมชลประทาน ไดรวมกันสำรวจพื้นที่แปลงปลูกปาทั้งสองแปลง ตั้งแตวันที่ ๑๕ มกราคม 

พ.ศ.๒๕๔๗ - ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๗ ปรากฏผลการดำเนินการ ดังนี้ 

แปลงปลูกปา แปลง ๓,๙๐๒ ไร 

 สำรวจไดพื้นที่แปลงปลูกปาจริง  ๔,๗๐๘.๑๒๐ ไร 

 พื้นที่เกินไปจากที่ไดรับอนุญาต  ๘๐๖.๒๑๐ ไร 

แตแปลงปลูกปาดังกลาวซอนทับพื้นที่เขื่อนลำนางรอง จำนวน ๑,๘๘๗.๑๙๓ ไร เพราะฉะนั้น  

เหลือพื้นที่แปลงปลูกปาจริงทั้งสิ้น ๒,๘๒๐.๙๒๗ ไร 

แปลงปลูกปา  แปลง  ๒,๘๓๐ ไร  

 สำรวจไดพื้นที่แปลงปลูกปาจริง  ๒,๑๘๓.๐๘๓ ไร  

 (๓) ในสวนของการแกไขปญหากลุมอดีตผูรวมพัฒนาชาติไทย และกลุมราษฎรอำเภอปะคำ และ

อำเภอโนนดินแดง ที่เคยทำกินอยูในพื้นที่หนองใหญสวายสอ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัด

บุรีรัมย จำนวน ๓๑๒ ครอบครัว ที่ถูกทางราชการผลักดันออกจากพื้นที่ เมื่อป พ.ศ.๒๕๓๖ เพื่อ

ประกาศเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ แตมิไดรับการจัดสรรที่ดินทำกินใหตามที่ตกลงไว มี

ความประสงคจะขออนุญาตเขาทำประโยชนปลูกยางพาราบริเวณพื้นที่หนองใหญสวายสอ ตำบลลำนางรอง 

อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย ในพื้นที่ ๖,๐๐๐ ไร ซึ่งเปนพื้นที่ปาเสื่อมโทรมในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษที่ ๗ ไดพิจารณาแลว เห็นสมควรแตงตั้งคณะทำงานพิจารณาแกไขปญหา โดยมีตัวแทนราษฎรของ

กลุมผูรวมพฒันาชาตไิทย อำเภอปะคำ กลุมผูถกูผลกัดนัอำเภอโนนดนิแดง และกลุมผูถกูผลกัดนัอำเภอปะคำ  

ซึ่งคณะทำงานดังกลาวไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗  

ขณะที่กอนหนานี้เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ผูอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๗ 

ไดมีบันทึกไปถึง หัวหนาสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ สาขาละหานทราย-โนนดินแดง เรื่องปญหาแปลงปลูกปา

ที่สิ้นอายุการอนุญาตของบริษัทวนเกษตรไทย จำกัด ที่ถูกบุกรุกโดยราษฎรตำบลโนนดินแดง ตำบล 

ลำนางรอง และราษฎรที่อพยพมาจากอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ที่ทำการบุกรุก กนสราง แผวถาง 

ปกธงแสดงอาณาเขตการจับจอง ดูคลายจะสรางชุมชน หรือ หมูบานแหงใหม จึงใหแนวทางปฏิบัติตอสำนัก

บริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษ สาขาละหานทราย –โนนดินแดง ระงับการบุกรุกในเบื้องตนและชี้แจง

ทำความเขาใจกับราษฎร หากฝาฝนใหดำเนินการตามกฎหมายโดยเครงครัด 

(๔) การประชุมของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ ๗ ตามบันทึกรายงานการประชุมคณะทำงาน

แกไขปญหาปาไม กรณีการเชาพื้นที่ปาไม อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย ครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ วันที่ 

๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗ ตอแปลงสวนปา ๒,๘๓๐ ไร ของบริษัทนางรองอุตสาหกรรม จำกัด ที่ประชุม

เห็นชอบรวมกันไมใหทางราชการตออายุหนังสืออนุญาตใหกับบริษัทเอกชน และไมใหมีการนำ
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พื้นที่มาจัดสรรใหราษฎร แตขอใหราษฎรมีสวนรวมในการจัดการพื้นที ่และใหคงสภาพปาสงวนแหง

ชาติไว โดยไมผนวกเปนเขตอนุรักษพันธุสัตวปาดงใหญ    

สวนแปลง ๓,๙๐๒ ไร ของบริษัทวนเกษตรไทย จำกัด ที่ประชุมมี ๒ แนวทางในการแกไขปญหา 

คือ ฝายราษฎรเสนอใหนำพื้นที่ที่หมดอายุดังกลาวมาจัดสรรใหราษฎรและไมใหนำพื้นที่ผนวกเขาเปนเขต

อุทยานแหงชาติตาพระยา แตใหคงสภาพเปนปาสงวนไว โดยขอใหราษฎร มีสวนรวมในการจัดการพื้นที่ทุก

กรณี แตในสวนภาครัฐเสนอวาไมใหมีการจัดสรรใดๆ ในพื้นที่ให คงสภาพปาสงวนแหงชาติไว โดยใหชุมชน

มีสวนรวมในการดูแลรักษาจัดการพื้นที่ 

(๕) ตามรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ ที่กรมปาไม มีการ

พิจารณาของคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและศึกษาแนวทางการแกไขปญหาขอเรียกรองที่ดินทำกิน

ของราษฎรอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง แปลงปลูกปา ๒ แปลง ที่หมดอายุการอนุญาตใหใช

ประโยชน วาแปลง ๒,๘๓๐ ไร ของบริษัทนางรองอุตสาหกรรม จำกัด พบวาอยูนอกเขตรักษาพันธุ

สัตวปาดงใหญ (พื้นที่กันออก) และแปลง ๓,๙๐๒ ไร ของบริษัท วนเกษตรไทย จำกัด อยูในเขตพื้นที่

ปาเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) โดยทางบริษัทไดแจงกรมปาไมทราบวา หากไมตออายุการอนุญาต ก็ขอให

บริษัทนำไมออกกอน และที่ประชุมไดตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่และการใชประโยชนใน

ปจจุบันของพื้นที่แปลงปลูกปาทั้งสองแปลงที่เรียกรอง รวมทั้งขอผูกพันตามกฎหมาย ระเบียบและมติคณะ

รัฐมนตรีที่เกี่ยวของ และตรวจสอบวาราษฎรที่เดือดรอน จำนวน ๑,๘๐๗ ครัวเรือน มีที่ดินถือครองหรือไม 

เพียงใด เคยไดรับการจัดสรรที่ดินจากทางราชการหรือไม อยางไร และราษฎรมีความเดือดรอนตามที่ 

รองเรียนประการใด 

(๖) รายงานการประชุมของคณะกรรมการเพื่อการตรวจสอบและศึกษาแนวทางการแกไข

ปญหาของเรียกรองที่ดินทำกินของราษฎร อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย ครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ วันที่ ๘ 

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ที่ประชุมมีการพิจารณาจำนวนผูรองเรียนที่ตรวจสอบแลวมีจำนวน ๑,๙๒๑ ราย อยู

ในตำบลลำนางรอง ๑,๗๙๑ ราย ตำบลโนนดินแดง ๑๒๓ ราย และตำบลสมปอย ๗ ราย โดยทั้งหมดอยู

ระหวางการตรวจสอบวาไดรับ หรือเคยไดรับการจัดสรรที่ดินหรือไม ซึ่งที่ผานมามีโครงการ 

๑. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคง โดยกรมปาไมรวมกับกองทัพภาคที่ ๒ 

๒. การจัดสรรที่ดินตามโครงการ สทก.และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑  

๓. การจัดสรรของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  

สำหรับราษฎรทั้ง ๑,๙๒๑ ราย ไดตรวจสอบถึงการลงทะเบียนคนจนกับอำเภอโนนดินแดงแลว 

ปรากฏวา มีราษฎรที่เดือดรอนเรื่องที่ดินทำกิน จำนวน ๑,๐๒๒ ราย เรื่องอื่นๆ อีก ๘๖ ราย และไมผานการ

ทำประชาคมอำเภอโนนดินแดง จำนวน ๒ ราย  ที่ประชุมมีมติใหสงมอบรายชื่อราษฎร จำนวน ๑,๐๒๒ ราย 

ใหทางจังหวัดบุรีรัมยพิจารณาดำเนินการแกไขตามนโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหาความยากจน 

สำหรับราษฎรที่เหลือมอบใหทางจังหวัดบุรีรัมย รับไปดำเนินการตรวจสอบวา ไดเขามาอยูอาศัยในพื้นที่

อำเภอโนนดินแดงเมื่อไร มีความเดือดรอนจริงหรือไม และเคยไดรับการจัดสรรที่ดินตามโครงการที่ไดจัดสรร

ที่ดินใหกับราษฎรในทองที่อำเภอโนนดินแดง หรือไม 

 



145

โดยกอนหนานั้น คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาขอเรียกรองที่ดินทำกิน 

กลุมปฏิบัติภารกิจในรูปแบบการบริหารสวนภูมิภาค (ดานปาไม) จังหวัดบุรีรัมย มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ 

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ถึงประธานคณะกรรมการเพื่อการตรวจสอบและศึกษาแนวทางการแกไข

ปญหาขอเรียกรองที่ดินทำกินของราษฎร (อธิบดีกรมปาไม) แจงวาพื้นที่อนุญาตบริษัทนางรองฯ เนื้อที่ 

๒,๘๓๐ ไร อยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาดงใหญ เปนพื้นที่ปาอนุรักษ (Zone E)  อยูในเขตลุมน้ำชั้น ๑ ๕A 

๔A ๔B บริษัทเขาทำประโยชนในขอบเขตพื้นที่ ๒,๑๘๓ ไร สวนพื้นที่อนุญาตบริษัท วนเกษตรไทยฯ เนื้อที่ 

๓,๙๐๒ ไร อยูในเขตปาสงวนแหงชาติดงใหญ เปนพื้นที่เขตปาเศรษฐกิจ (Zone E) อยูในเขตลุมน้ำชั้น ๑ ๕

A ๕B ๔A ๔B การทำประโยชนอยูในขอบเขต ๔,๙๕๔ ไร และเปนพื้นที่ ส.ป.ก. ไดกันคืนกรมปาไมตามขอ

ตกลงระหวาง ส.ป.ก. กับกรมปาไม  

สวนการตรวจสอบวาราษฎรที่รองเรียนมีที่ดินครอบครองหรือไม เคยไดรับการจัดสรรที่ดินตาม

โครงการจดัทีด่นิแกราษฎรหรอืไม อยางไร และมคีวามเดอืดรอนตามทีร่องเรยีนหรอืไมนัน้ ทีผ่านมากรมปาไม

ชี้แจงวา มีแกนนำกลุมผูรองเรียนไดรวบรวมรายชื่อราษฎรที่อางวาเดือดรอน มายื่นตอคณะทำงานเพิ่มขึ้น

เปน ๒,๑๒๑ ราย เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ แตมีชื่อซ้ำซอนกัน ๑,๙๘๓ ราย ในเรื่องการจัดสรร

ที่ดินใหกับราษฎรในทองที่อำเภอโนนดินแดงและอำเภอใกลเคียง คือ อำเภอละหานทราย อำเภอปะคำ 

จังหวัดบุรีรัมย ทางราชการไดจัดสรรที่ดินทำกินใหตั้งแต พ.ศ.๒๕๒๑-๒๕๒๘ โดยเฉพาะพื้นที่ตำบล 

ลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง ตำบลสมปอย อำเภอโนนดินแดง ราษฎรเคยไดรับการจัดสรรที่ดินทำกินและ 

ที่อยูอาศัยมากอนแลว คือ 

 ๑. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคง โดยกรมปาไมรวมกับกองทัพภาคที่ ๒ ซึ่งมีกรมที่ดิน 

ชวยเหลือในการรังวัดแบงแปลง ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน โครงการพัฒนาปาดงใหญ ๑-๔  

 ๒. การจัดสรรที่ดินตามโครงการ สทก. ซึ่งดำเนินการโดยกรมปาไม 

 ๓. การจัดสรรที่ดินโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งไดเขามาดำเนิน

การในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่เสื่อมโทรม และดำเนินการในพื้นที่ซึ่งเคยจัดสรรไวกอนแลว คือ ในพื้นที่

โครงการพัฒนาปาดงใหญ ๑-๒ และในพื้นที่กรมปาไม ดำเนินการตามโครงการ สทก. 

ในเรื่องบัญชีรายชื่อราษฎร ซึ่งคณะทำงานระดับพื้นที่เพื่อแกไขปญหาปาไม อำเภอโนนดินแดง 

จังหวัดบุรีรัมย ไดรวบรวมตามคำสั่งคณะทำงานแกไขปญหาปาไม กรณีเชาพื้นที่ปาไม อำเภอโนนดินแดง 

จังหวัดบุรีรัมย ที่ ๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖ สำรวจเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ 

– ๒๙ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๗ จำนวน ๑,๐๙๕ ราย กับบัญชีของแกนนำกลุมราษฎรอีกชุดหนึ่ง ๑,๙๘๓ ราย 

รวมทั้งสิ้น ๓,๐๗๘ ราย โดยที่ประชุมมีมติดังนี้ คือ  

๑. ประสานคณะทำงานขอความรวมมือไปยังผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย เพื่อขอความอนุเคราะหให

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย ชวยตรวจสอบวาราษฎรรายใดเคยไดรับการจัดสรรที่ดินจาก ส.ป.ก. 

บางหรือไม ประการใด  

๒. ผูแทนนายอำเภอโนนดินแดง หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ และหัวหนาอุทยานแหงชาติ

ตาพระยารวมกันตรวจสอบวาราษฎรเหลานี้ ไดแจงความประสงคขึ้นทะเบียนคนจนไวกับรัฐบาลหรือไม 

และมีความเดือดรอนยากจนจริงหรือไม ประการใด  
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๓. หัวหนาศูนยปฏิบัติการที่ดินและปาไม (นครราชสีมา) รวมกับหัวหนาโครงการพัฒนาปาดงใหญ 

ตรวจสอบวา ราษฎรรายใดเคยไดรับการจัดสรรที่ดินตามโครงการตางๆ จากกรมปาไมหรือไม อยางไร และ

ผลการจัดที่ดินดังกลาวสัมฤทธิ์ผลหรือไม ประการใด  

(๗) กลุมปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารสวนภูมิภาค (ดานปาไม) จังหวัดบุรีรัมย ไดมีบันทึกถึง

อธิบดีกรมปาไม เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ชี้แจงเรื่องราวความเปนมารายละเอียด ตางๆ ดังนี้ 

• ราษฎรไดรับการจัดสรรที่ดินโครงการ สทก. ของกรมปาไม  จำนวน  ๔๑ ราย 

  ตรวจพบวาราษฎรผูรองเรียนไดรับเอกสาร สทก. จำนวน ๒๖ ราย 

• ราษฎรที่ถือครองที่ดินตามโครงการสำรวจการถือครอง ป ๒๕๔๑-๒๕๔๒ 

 (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑)  จำนวน ๔๖ ราย  

 ตรวจพบราษฎรผูรองเรียนมีที่ดินถือครอง  จำนวน ๔๖ ราย  

 

นอกจากนี้ ไดตรวจสอบโดยขอความรวมมือจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย ตรวจสอบ

ขอมูลของราษฎรปรากฏผลดังนี้ 

• ตำบลสมปอย ไดรับการจัดสรรที่ดิน จำนวน ๘๔ ราย และมีรายชื่อราษฎรผูรองเรียนจำนวน ๗ 

ราย ตรวจสอบพบผูรองเรียนไดรับการจัดสรรที่ดินจาก ส.ป.ก.  -  ราย 

• ตำบลโนนดินแดง ไดรับการจัดสรร จำนวน ๑๓๘ ราย มีชื่อราษฎรที่รองเรียนจำนวน                

๑๒๓ ราย ตรวจสอบพบผูรองเรียนไดรับการจัดสรร จำนวน ๑๑ ราย  

• ตำบลลำนางรอง ไดรับการจัดสรร จำนวน ๑๘๘ ราย และมีรายชื่อราษฎรผูรองเรียนจำนวน 

๑๘๕ ราย ตรวจสอบพบผูรองเรียนไดรับการจัดสรร ๑๗๐ ราย  

สรุป ราษฎรผูรองเรียน จำนวน ๑,๙๘๕ ราย (ตรวจสอบใหมมีรายชื่อซ้ำซอนกัน ๖ ราย 

คงเหลือ ๑,๙๗๙ ราย) มีที่ดินถือครองจำนวน ๒๒๔ ราย โดย 

• ไดรับการจัดสรรโครงการ สทก. จากกรมปาไม จำนวน ๒๖ ราย 

• มีที่ดินถือครองตามโครงการสำรวจการถือครอง (ตามมติ ครม. ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑) จำนวน 

๔๖ ราย 

• สวนกรณีรายชื่อราษฎร จำนวน ๑,๐๒๒ ราย ที่ทางจังหวัดบุรีรัมยพิจารณาแกไขปญหานั้น ขณะ

นี้อยูระหวางการดำเนินการของจังหวัดบุรีรัมย และเมื่อตรวจสอบไปพบวา จำนวนรายชื่อ           

๑,๐๒๓ ราย เปนสวนหนึ่งของบัญชีรายชื่อ ๑,๙๗๙ ราย ที่รองเรียนตอรัฐมนตรีกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตไดลงทะเบียนเปนขอมูลพื้นฐานของประชาชนผูประสบ

ปญหาสังคมและความยากจน เรื่องที่ดินทำกิน (ส.ย.๑) ตออำเภอโนนดินแดงไวเพียงจำนวน 

๑,๐๒๓ ราย เทานั้น และลงทะเบียน ส.ย. อื่นๆ จำนวน ๙๖ ราย  ไมไดลงทะเบียน ๘๖๐ ราย 

รวมทั้งหมด ๑,๙๗๙ ราย ซึ่งขณะนี้อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย กำลังดำเนินการสำรวจ

แตละรายนั้นวายากจนจริงหรือไม  

ในเรื่องความเหมาะสมของพื้นที่ในการจัดที่ดินนั้น คณะทำงานมีความเห็น ดังนี้ 
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• แปลง ๒,๘๓๐ ไร ไมเหมาะสมที่จะนำไปจัดสรรใหกับราษฎร เนื่องจากเปนพื้นที่อยูกลาง

พื้นที่ปาลอมรอบดวยพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของผืนปา

เขาใหญ - ดงพญาเยน็ ทีอ่งคการยเูนสโกไดประกาศเปนเขตมรดกโลกไปแลว หากอนญุาตให

ราษฎรเขาไปทำกินในบริเวณดังกลาว อาจทำใหเกิดผลกระทบตามมาหลายประการดวยกัน 

• แปลง ๓๙๐๒ ไร ก็ไมมีความเหมาะสมที่จะนำพื้นที่ไปจัดสรรแกราษฎรเชนเดียวกัน 

เนื่องจากเปนพื้นที่ติดกับอางเก็บน้ำลำนางรองตลอดแนวดานทิศตะวันออกทั้งหมด อาจ

สงผลกระทบตอการพังทลายของดิน คุณภาพของน้ำ ซึ่งราษฎรอำเภอโนนดินแดงและ

อำเภอใกลเคียงไดใชเปนแหลงน้ำ อุปโภค เกี่ยวกับสารพิษตกคางในดินและน้ำจากการใช 

สารเคมทีำอาชพีเกษตรกรรม ซึง่สารพษิจะถายทอดสูคนในลกัษณะทางหวงโซอาหาร และเจาหนาที่

จากสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ นายวิชัย สุกิจมงคลกุล นักวิชาการสิ่งแวดลอม ๗ ว ไดชี้แจง

เพิ่มเติมใหทางคณะทำงานทราบวา ขณะนี้รอผลการวิเคราะหตัวอยางน้ำบางจุดของอางเก็บน้ำ

ลำนางรองจากกรมควบคุมมลพิษเปนประการใดจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

สวนประการสุดทาย คณะทำงานฯ ไมเห็นความจำเปนตองมีคณะทำงานในสวนของภาค 

ประชาชนเขารวมเปนคณะทำงานดวย เนื่องจากขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการแกไขปญหาราษฎรนั้นมี

ครบถวนแลว  

(๘) กรณีแปลงปลูกสรางสวนปาของบริษัทวนเกษตรไทย จำกัด ไดเขาทำประโยชนในขอบเขต

พื้นที่ปาเศรษฐกิจ โซน E เนื้อที่ ๔,๙๔๕ ไร จากที่ขออนุญาตใชประโยชน ๓,๙๐๒ ไร ในกรณีแปลงสวนปา

ของบรษิทันางรองอตุสาหกรรม จำกดั ไดเขาทำประโยชนในขอบเขต ๒,๒๕๐ ไร จากทีข่ออนญุาต ๒,๘๓๐ ไร  

ประเด็นการเรียกรองของราษฎร สืบเนื่องจากวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖ เปนตนมา กลุม

ราษฎรอำเภอโนนดินแดงเรียกรองคัดคานมติขององคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง ซึ่งเห็นชอบใหบริษัท

ทั้งสองตออายุสัญญาสัมปทานได และใหทางราชการนำพื้นที่แปลงปลูกสรางสวนปาที่หมดอายุอนุญาตทั้ง

สองแปลงมาจัดสรรใหราษฎร ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงทรัพยากรฯ ไดแตงตั้งคณะทำงานตรวจสอบขอเท็จจริง  

คณะทำงานแกไขปญหาปาไมและที่ดินฯ และไดแตงตั้งคณะทำงานระดับพื้นที่ดำเนินการแกไขปญหาโดย

ตลอด สุดทายไดรวบรวมขอมูลราษฎรที่เดือดรอนและรายละเอียดการทำประโยชนของพื้นที่แปลงปลูกปาทั้ง

สองแปลงใหกระทรวงทรัพยากรฯ รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖  

 ในการดำเนินการขอตออายุอนุญาต บริษัททั้งสองไดยื่นขอตออายุอนุญาตที่สำนักงานปาไมจังหวัด

บุรีรัมย (เดิม) สำนักงานพื้นที่อนุรักษ ๗ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมยมา

ตั้งแตวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖ เรื่อยมา ซึ่งเปนชวงถายโอนอำนาจหนาที่ ตาม พ.ร.บ.ปาสงวนแหง

ชาติ ระหวางกรมปาไมกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กลับไปกลับมา ประกอบกับระเบียบ

และแนวทางปฏิบัติยังไมชัดเจน ทำใหการพิจารณาตออายุอนุญาตดังกลาว อยูในขั้นตอนการตรวจสอบของ

เจาหนาที่ระดับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งเบื้องตนเจาหนาที่ผูตรวจสอบมีความเห็นวาพื้นที่ขอตออายุ

อนุญาตแปลงนี้ไมอยูในเขตปาอนุรักษ อยูในหลักเกณฑที่จะตออายุใหได หากไมอนุญาตก็ควรให

บริษัทตัดไมที่ปลูกสรางขึ้น รวมทั้งเก็บเกี่ยวผลผลิตของบริษัทฯ ออกกอน หรือตออายุใหเฉพาะ

แปลงปลูกไมสัก ยางพารา และแปลงไมผล  
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โดยทั้งนี้ ในสวนรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดสั่งการใหรองปลัด

กระทรวงทรัพยฯ (นายอภิวัฒน เศรษฐรักษ) ไปดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและศึกษา

แนวทางแกไขปญหาขอเรียกรองที่ดินทำกินของราษฎร อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย วามีความเปน

ไปไดมากนอยเพียงใด ในการที่จะนำพื้นที่บริเวณดังกลาวมาจัดสรรใหกับราษฎรและมีผลกระทบ

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมหรือไม เพียงใด กำหนดระยะเวลาทำงานไมเกิน ๖๐ วัน และแจงใหผูรองเรียน

ทราบ 

 

ข. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  

ปาดงใหญประกาศเปนปาคุมครองในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๖๕ ตอนที่ ๖๘ ตามพระราชบัญญัติ

คุมครองและสงวนปา พุทธศักราช ๒๔๘๑ และประกาศเปนปาสงวนดงใหญ ตามความในพระราชบัญญัติ

คุมครองและสงวนปา พุทธศักราช ๒๔๘๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๙๗ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๘ (พ.ศ.๒๕๐๒) ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๗๖ 

ตอนที่ ๑๑๒ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๐๒ มีเนื้อที่ ๖๓๑,๒๕๐ ไร หรือ ๑๐๑๐ ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่รอยตอ

ของ ๓ จังหวัด คือ จังหวัดสระแกว (จังหวัดปราจีนบุรีเดิม) นครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย โดยเปนแหลง

ตนน้ำที่สำคัญหนึ่งสาย คือ ลำนางรอง  

ป พ.ศ.๒๕๓๙ รัฐประกาศใหพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงใหญ  เปนเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ ตาม

พระราชกฤษฎีกา ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๙ ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๑๓ ตอนที่ ๖๕ก ใน

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๙ เนื้อที่ ๑๙๕,๔๘๖ ไร หรือ ประมาณ ๓๑๒.๗๘ ตารางกิโลเมตร 

ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอปะคำ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย และประกาศใหพื้นที่ปาดงใหญ เปนเขต

อุทยานแหงชาติตาพระยา ตามพระราชกฤษฎีกา ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๙ ในราชกิจจานุเบกษา 

เลมที่ ๑๑๓ ตอนที่ ๖๕ ก ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๙ เนื้อที่ ๓๗๑,๒๕๐ ไร หรือประมาณ ๕๙๔ 

ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว อำเภอโนนดินแดง อำเภอละหานทราย 

อำเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย 

(๑) เขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ ทำบันทึกลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ รวมกับเจาหนาที่

และตัวแทนชาวบาน ผลการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูเดือดรอนที่แจงไวกับคณะทำงานระดับพื้นที่ เพื่อแกไข

ปญหาปาไม กรณีการเชาพื้นที่ปาไมอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งสำรวจขอมูลชวงระหวาง วันที่ ๑๕ 

มกราคม – ๒๙ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๗ ไดขอมูลจำนวน ๑,๐๙๕ ราย เหลือจำนวนผูเดือดรอนอีกราว ๗๐๐ 

ราย ที่ยังไมไดตรวจสอบความถูกตองดานตางๆ 

(๓) สำนักอุทยานแหงชาติ มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ถึงนายกองคการบริหารสวน

ตำบลลำนางรอง เพื่อใหเขารวมรับฟงความคิดเห็นภายหลังจากกรมอุทยานแหงชาติฯ ไดวาจางบริษัท เอ็นริช 

คอนซัลแตนท จำกัด ใหดำเนินการศึกษา สำรวจและจัดทำแผนแมบทการจัดการพื้นที่อุทยานแหงชาติ

ตาพระยา จังหวัดสระแกว และจังหวัดบุรีรัมย  
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ค. สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ 

(๑) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมย มีบันทึกที่ทำรวมกับเจาหนาที่และ

ผูแทนราษฎร กรณีขอถกเถียงจำนวนรายชื่อผูเดือดรอนที่ไมมีที่ดินทำกินของอำเภอโนนดินแดง จังหวัด

บุรีรัมย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ และ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ วาจำนวนรายชื่อ ๒,๑๒๑ ราย 

แตเมื่อคัดรายชื่อที่ซ้ำซอนกันออกไปแลวพบวาเหลือรายชื่อทั้งสิ้น ๑,๙๘๓ ราย 

(๒) จากรายงานการประชุมครั้งที่ ๒ /๒๕๔๘ ที่กรมปาไม ซึ่งเปนการประชุมของคณะกรรมการเพื่อ

ตรวจสอบและศึกษาแนวทางการแกไขปญหาขอรองเรียนที่ดินทำกินของราษฎรอำเภอโนนดินแดง จังหวัด

บุรีรัมย โดยผูแทนจากสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ ไดรายงานขอมูลใหที่ประชุมทราบและ

พิจารณาวา ยูเนสโกขึ้นทะเบียนใหปาไมกลุมดงพระยาเย็น ๕ ปา ไดแก อุทยานแหงชาติเขาใหญ 

อุทยานแหงชาติทับลาน อุทยานแหงชาติปางสีดา อุทยานแหงชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ

สัตวปาดงใหญ เนื้อที่รวม ๖,๑๖๐ ตารางกิโลเมตร เปนมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ 

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนั้น การพิจารณาในระดับพื้นที่ที่จะอนุญาตใหเอกชนตออายุใบอนุญาตใช

พื้นที่ปลูกปาเศรษฐกิจ หรือการจะจัดสรรใหราษฎรเขาทำกินในเขตพื้นที่สมควรจะตองพิจารณา

อยางรอบคอบ มิฉะนั้นอาจจะไดรับการทักทวงจากยูเนสโก เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  

กรณีที่ราษฎรใชที่ดินทำกินโดยรอบอางเก็บน้ำลำนางรอง สามารถแยกไดเปน ๒ ประเด็น คือ  

๑) เกิดการชะลางหนาดินลงสูอางเก็บน้ำ เนื่องจากพฤติกรรมการปลูกมันสำปะหลังของราษฎรจะมี

การยกรองพูนดิน ปกหนอมันสำปะหลัง และกำจัดหญา หรือวัชพืชในลักษณะ Bare Soil ไมมีสิ่งปกคลุมดิน 

ไมไดทำการเกษตรแบบการอนุรักษดินและน้ำ ดังนั้นพฤติกรรมเชนนี้ในชวงฤดูฝนที่ตกลงมาในบริเวณนี้จะ

เกิดการชะลางหนาดินลงสูอางเก็บน้ำอยางรุนแรง 

๒) พบเห็นการทำเกษตรกรรมในบริเวณนี้มีการใชยาฆาแมลงฉีดพนมันสำปะหลัง ลักษณะเชนนี้ไม

อาจควบคุมและดูแลได จึงกอใหเกิดสารเคมีปนเปอนและตกตะกอนพื้นทองน้ำในอางเก็บน้ำลำนางรอง เปน

อันตรายตอสิ่งมีชีวิต และหวงโซอาหารมาสูมนุษย สำหรับการปนเปอนของสารเคมี เปนองคประกอบของ 

ยาฆาหญาที่ราษฎรบริเวณนั้นใชอยู จะตองไปตรวจวิเคราะหระดับการสะสมในพื้นทองน้ำตอไป 

 ซึ่งเรื่องนี้ที่ประชุมจึงมอบหมายใหผูอำนวยการสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ ประสานกับทาง

จังหวัดบุรีรัมย เพื่อดำเนินการตอไป  

 ๓) จากหนังสือของกรมปาไมลงวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๔๙  ที่ไปถึงหัวหนากลุมปฏิบัติภารกิจ

ในราชการสวนภูมิภาค (ดานตนไม) จังหวัดบุรีรัมย ไดอางถึงความเหมาะสมของพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาต

ทั้งสองแปลง วาไดรับรายงานแจงวา แปลงปลูกปาของเอกชนทั้ง ๘ แปลง ไมมีความเหมาะสมที่จะนำไป

จัดสรรใหกับราษฎร และอยูระหวางรอผลการวิเคราะหตัวอยางบางจุดของอางเก็บน้ำลำนางรองจาก

สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ นอกจากนี้กรมปาไมยังไดประสานกับสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ ใน

การพิจารณาของบประมาณ โดยกรมปาไมแจงใหสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ ติดตามผลการวิเคราะห

ตัวอยางน้ำบางจุดของอางเก็บน้ำลำนางรอง รวมทั้งการเสนอทางเลือกการแกไขปญหาของราษฎรเมื่อเห็น

วาแปลงปลูกปาของเอกชนทั้ง ๒ แปลงไมมีความเหมาะสมและการดำเนินการอื่นๆ  ใหกรมปาไมทราบ 
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นอกจากนี้กรมปาไมไดมีหนังสือไปถึงผูอำนวยการสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ ย้ำถึงภารกิจ

ของสำนักงานสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ ที่ตองประสานกับจังหวัดบุรีรัมยในการดำเนินการในสวนที่

เกี่ยวของกับการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในบริเวณอางเก็บน้ำลำนางรอง และสงขอเสนอแนะของ 

กรมควบคุมมลพิษและคาใชจายที่จะทำการศึกษาสำรวจขอมูลทางวิทยาศาสตรบริเวณดังกลาว โดยให

พิจารณาเสนองบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัด หรือขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดบุรีรัมย ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการแกไขปญหาความยากจนของราษฎร  

เพื่อใหวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และวิเคราะหการปนเปอนของสารพิษจากการใชสารเคมีปองกันกำจัด

ศัตรูพืช 

   

ง. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมย 

มีหนังสือลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมยวา จากการติดตามหนังสือ

ทางปฏิบัติภารกิจฯ ที่ ทส. ๑๖๓๘/๖๐ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ในประเด็นราษฎรมีความเดือดรอน 

ตามที่รองเรียนหรือไม ประการใด ตามที่ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนอำเภอโนนดินแดง   

แจงบัญชีรายชื่อผูจดทะเบียนปญหาที่ดินทำกิน (สย. ๑) ในพื้นที่อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมยวามีความ

ยากจนจริงมีจำนวน ๙๑ ราย และหลังจากคณะทำงานฯ ไดตรวจสอบกับบัญชีรายชื่อของผูรองเรียน จำนวน

ทั้งหมด ๑,๙๘๕ ราย (ปรากฏวามีชื่อซ้ำซอนกับคงเหลือ ๑,๙๗๙ ราย) แลวปรากฏวาพบรายชื่อเพียง ๒๗ 

ราย โดย 

- ไมมีที่ดินทำกิน จำนวน ๖๕ ราย มีชื่อในบัญชีรายชื่อผูรองเรียน จำนวน ๒๐ ราย 

- มีที่ดินทำกินและไมเพียงพอ มีจำนวน ๘ ราย มีชื่อในบัญชีรายชื่อผูรองเรียนจำนวน ๑ ราย 

- มีที่ดินทำกินแตไมมีเอกสารสิทธิ จำนวน ๑๘ ราย มีชื่อในบัญชีรายชื่อผูรองเรียน ๖ ราย 

กลาวโดยสรุปคือสมควรรับรายชื่อ ๑,๙๗๙ ราย เปนขอมูลบัญชีรายชื่อราษฎรที่รองเรียน

ทั้งหมด แลวมอบหมายใหศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน จังหวัดบุรีรัมยพิจารณาดำเนินการ

ตอไป 
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ก. องคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง 

๑) บริษัทนางรองอุตสาหกรรม จำกัด มีหนังสือลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ ถึงประธานกรรมการ

บริหารองคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง เรื่องขอความเห็นชอบในการขออนุญาต เขาทำประโยชนในเขต

ปาสงวนแหงชาติ ของบริษัท นางรองอุตสาหกรรม จำกัด ดวยเนื้อที่ ๒,๘๓๐ ไร เพื่อดำเนินเกษตรแบบผสม

ผสานในรูปแบบของงานดานวนเกษตร โดยเชื่อวาโครงการดังกลาวจะเปนประโยชนตอชุมชนและชาวบาน

ในทองที่ตำบลลำนางรอง ในแงของการวาจางงานทองถิ่นเพิ่มรายไดและเพิ่มพื้นที่ปาไมยืนตนแกทองถิ่น 

 ๒) องคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง มีหนังสือตอบนายปราโมทย ตันเจริญ เมื่อวันที่ ๒๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๔๖ แจงวา ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ 

วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ เสียงสวนใหญมีมติเห็นชอบใหบริษัท นางรองอุตสาหกรรม จำกัด เขาทำ
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ประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ จำนวน ๒,๘๓๐ ไร เพื่อประโยชนตอชุมชนและชาวบานใหมีรายไดเพิ่ม

มากขึ้น 

๓) องคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ วันที่ ๙ 

เมษายน ๒๕๔๖ ณ ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง เพื่อพิจารณาวาระการทบทวนมติการ

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ วาระ

ที่ ๓ ขอที่ ๓.๓ เสนอโดยสมาชิกองคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง ผลการประชุมมีมติวา ไมทบทวน 

มติการประชุมดังกลาว 

 

ข. จังหวัดบุรีรัมย  

๑) อำเภอโนนดินแดงมีหนังสือถึงนายสมนึก ปดชา ราษฎรหมูที่ ๙ ตำบลลำนางรอง เมื่อวันที่ ๒๕ 

มกราคม ๒๕๔๙ เพื่อแตงตั้งใหเปนหนึ่งในคณะทำงานเฝาระวังการบุกรุกพื้นที่แปลง ๓,๙๐๒ ไร ที่ถูกกลุม

บุคคลเขาบุกรุกจับจอง โดยใหผูไดรับการแตงตั้งมีอำนาจหนาที่ตรวจสอบพื้นที่ ดำเนินการเฝาระวังมิใหมี 

ผูบุกรุกเขาทำประโยชนในปาสงวนแหงชาติ แปลงเนื้อที่ ๓,๙๐๒ ไร ทองที่ตำบลโนนดินแดงในระหวางการ

พิจารณาอนุญาตของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหากพบวามีผูบุกรุกเขาทำประโยชน

เพิ่มจากเดิม หรือมีปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานใหรายงานกำนันตำบลโนนดินแดง ผูแทนสำนักงาน

ปาไมสาขาจังหวัดบุรีรัมย  และอำเภอโนนดินแดงทราบโดยเร็ว 

 ๒) จังหวัดบุรีรัมยมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ ถึงกำนันตำบลลำนางรอง เรื่องแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่ปาอนุรักษ กรณีที่ทางราชการ

ประกาศเขตอุทยานแหงชาติตาพระยาทับซอนกับพื้นที่สาธารณประโยชนและที่ดินทำกินของราษฎรบาน

หนองเสม็ด ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย จำนวน ๓๒ ราย ๓๘ แปลง เนื้อที่ ๑๓๑ ไร 

๓ งาน ๗๕ ตารางวา และกรมอุทยานแหงชาติ ไดกำหนดแนวทางดำเนินการตรวจสอบพิสูจนสิทธิการ 

ครอบครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่อนุรักษ เพื่อแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ปาไมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑   

 

ค.โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง 

๑) ป พ.ศ.๒๕๒๒ กรมชลประทานขออนุญาตใชประโยชนภายในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 

ดงใหญ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย เพื่อจัดสรางอางเก็บน้ำลำนางรอง ตามโครงการพระราชดำริซึ่ง

เปนเขื่อนดินขนาดใหญ มีพื้นที่เก็บกักน้ำประมาณ ๒๕ ตารางเมตร หรือประมาณ ๑๕,๖๒๕ ไร เริ่มสรางป 

๒๕๒๓  แลวเสร็จในป พ.ศ.๒๕๓๔  

ป ๒๕๓๘ จังหวัดบุรีรัมยมีการประชุม เรื่องกรณีสวนปารุกเขาไปในอางเก็บน้ำลำนางรอง โดยมี 

ขอสรุปวาเปนปญหาที่เกิดจากการอนุญาตซ้ำซอน เพราะไมดูแผนที่ที่อนุญาตใหอางเก็บน้ำลำนางรองใช

ประโยชนจึงทำใหเกิดกรณีการซับซอนพื้นที่ชลประทาน และพื้นที่สวนปา พื้นที่ที่มีการอนุญาตซ้ำซอนคาด

วามีทั้งหมด ๓ พื้นที่ คือ บริษัทวนเกษตรไทย จำกัด บริษัท ปลูกสรางสวนปาวนเกษตรไทย จำกัด และ

บริษัทสวนปาไมสยาม จำกัด มติที่ประชุมวาพื้นที่ปลูกสรางสวนปาตางๆ ที่มีการซับซอนเมื่อหมดอายุการ
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อนุญาตใหกลับคืนไปอยูในความดูแลของกรมชลประทาน และใหทำเครื่องหมายโดยการใชสีแดงทารอบ

พื้นที่แนวเขต 

 

°ÆÀ¡“¬ ·≈–√–‡∫’¬∫∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß 
๑) พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ 

มาตรา ๑๖ อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอำนาจอนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเขาทำประโยชนหรือ

อยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติได ในกรณี ดังตอไปนี้ 

(๑) การเขาทำประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ คราวละไมนอยกวา หาปแตไมเกิน

สามสิบป ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ

จะอนุญาต โดยใหยกเวนคาธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางสวนตามที่ เห็นสมควรก็ได                  

(๒) การเขาทำประโยชนเกี่ยวกับการทำเหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแร คราวละไมเกินสิบป โดย

ใหไดรับยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาต เก็บหาของปาและไมตองเสียคาภาคหลวงของปาตามพระราชบัญญัติ

นี้สำหรับ แร ดินขาว หรือหิน แลวแตกรณี 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี

กำหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี 

มาตรา ๒๐ ในกรณีปาสงวนแหงชาติแหงใดมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรมตามมาตรา ๑๖ ทวิ ใหอธิบดี

โดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอำนาจอนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดทำการบำรุงปาหรือปลูกสรางสวนปา

หรือไมยืนตน ในเขตปาเสื่อมโทรมไดภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสืออนุญาต แตใน

กรณีที่จะอนุญาตใหเกิน ๒,๐๐๐ ไร ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีอาจกำหนดใหผูรับอนุญาต

เสียคาตอบแทนใหแกรัฐบาลได ตามจำนวนที่เห็นสมควรโดยประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

๒) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (ที่บังคับใชในขณะนั้น) 

มาตรา ๔๖ บุคคลซึ่งรวมกับเปนชุมชนทองถิ่นดังเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี

ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบำรุง

รักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ตามที่

กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๕๖ สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐ และชุมชน ในการบำรุงรักษา และการไดประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุมครองสงเสริม และรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดลอม เพื่อใหดำรงชีพอยูไดอยางปกติ และตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ 

อนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๘๔ รัฐตองจัดระบบการถือครองที่ดินและการใชที่ดินอยางเหมาะสม จัดหาแหลงน้ำเพื่อ

เกษตรกรรมใหเกษตรกรอยางทั่วถึงและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาดสินคา

เกษตรใหไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษา

ผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร  
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 ๓) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสหประชาชาติ 

ซึ่งประเทศไทยเปนภาคี  พ.ศ.๒๕๔๒ 

ขอ ๑ ยอย  

ประชาชาติทั้งปวงมีสิทธิกำหนดเจตจำนงของตนเอง โดยสิทธินั้น ประชาชาติเหลานั้นจะกำหนด

สถานะทางการเมืองของตนโดยเสรี  และพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมของตนอยางเสรี 

ขอ ๒ ยอย   

เพื่อจุดมุงหมายของตน ประชาชาติทั้งปวงอาจจัดการโภคทรัพยและทรัพยากรธรรมชาติของตนได

อยางเสรี โดยไมกระทบตอพันธกรณีใดๆ อันเกิดจากความรวมมือ ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศซึ่งตั้งอยูบน

พื้นฐานของหลักการแหงผลประโยชนรวมกันและกฎหมายระหวางประเทศ ประชาชาติจะไมถูกลิดรอนวิถี

ทางยังชีพของตนไมวาในกรณีใด 
 

ª√–‡¥Áπ„π°“√µ√«® Õ∫ 
จากการรับฟงขอเท็จจริงจากพยานเอกสาร การตรวจสอบในพื้นที่ การชี้แจงดวยวาจา ทั้งจากฝาย 

ผูรอง ผูถกูรอง และหนวยงานทีเ่กีย่วของ คณะอนกุรรมการสทิธใินการจดัการทีด่นิและปา กำหนดการตรวจสอบ

รวม ๓ ประเด็น คือ  

ประเด็นที่ ๑ การที่กรมปาไมอนุญาตใหบริษัทเอกชน เขาทำประโยชนในเขตปาสงวนดงใหญ 

ซอนทับพื้นที่ทำกินเดิมของประชาชนอำเภอโนนดินแดงซึ่งทำกินอยูเดิม เปนการกระทำที่ละเมิดสิทธิชุมชน

หรือไม อยางไร 

ประเด็นที่ ๒ การที่หนวยงานภาครัฐใหบริษัทเอกชนเขาทำประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ 

ดงใหญ โดยเจาหนาที่ไมดำเนินการตรวจสอบและแกไขปญหาผลกระทบตอชุมชนจากสวนปาภาคเอกชน 

ถือเปนการละเลยการปฏิบัติหนาที่  และละเมิดสิทธิชุมชนหรือไมอยางไร 

ประเด็นที่ ๓  เมื่อมีมติไมตออายุสัญญาอนุญาตการเชาทำสวนปา หนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการ

แกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ และเปนธรรมตอผูรอง หรือไม อยางไร 
 

§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡°“√ ‘∑∏‘„π°“√®—¥°“√∑’Ë¥‘π·≈–ªÉ“ 
ประเด็นที่ ๑ การที่กรมปาไมอนุญาตใหบริษัทเอกชน เขาทำประโยชนในเขตปาสงวน 

ดงใหญซอนทับพื้นที่ทำกินเดิมของประชาชนอำเภอโนนดินแดงซึ่งทำกินอยูเดิม เปนการกระทำที่

ละเมิดสิทธิชุมชนหรือไม  อยางไร 

คณะอนุกรรมการฯ เห็นวา จากขอเท็จจริงตางๆ เปนที่ยอมรับกันวา มีประชาชนอยูอาศัยและทำกิน

ในพื้นที่เขตปาสงวนดงใหญมากอน อาทิเชน  

• กรณีการอพยพของชุมชนออกจากพื้นที่สูรบรุนแรงระหวางพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยกับ

รัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากป ๒๕๒๐   

• ป ๒๕๒๐-๒๕๔๔ มโีครงการพฒันาพืน้ทีค่วามมัน่คงตามแนวชายแดนไทย-กมัพชูา และหนวยงาน 

ตางๆ รวมกนัจดัสรรทีท่ำกนิใหครอบครวัละ ๑๖ ไร โดยใหสทิธทิำกนิ (สทก.) ตามมตคิณะรฐัมนตร ี

๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๒  
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• เพื่อเปนการสนับสนุนการดำรงชีวิตในพื้นที่ปาดงใหญใหแกประชาชนในป ๒๕๒๒ นั่นเอง  

กรมชลประทานไดขออนญุาตใชประโยชนภายในเขตพืน้ทีป่าสงวนดงใหญ เพือ่จดัสรางอางเกบ็นำ้

ลำนางรอง ซึ่งเปนเขื่อนดินขยายใหญ เริ่มสรางเมื่อป  ๒๕๒๓  เสร็จในป ๒๕๒๔  

ดังนั้น เมื่อรัฐอนุญาตใหเอกชนเขามาทำการปลูกสรางสวนปานับแตป ๒๕๒๖ ในพื้นที่อำเภอ 

โนนดนิแดง และอำเภอละหานทราย โดยเฉพาะอยางยิง่ตัง้แตป ๒๕๓๐ สรปุรวมวารฐัโดยกรมปาไมอนญุาต

ให ๗ บริษัทเอกชนเขาทำประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงใหญ ๙ แปลง รวมเนื้อที่ ๒๓,๗๔๖ ไร เพื่อ

ปลูกไมยูคาลิปตัสบนพื้นที่ดินทำกินเดิมของประชาชนชาวโนนดินแดงนั่นเอง 

แมวาประชาชนชาวอำเภอโนนดินแดงไดรับการจัดสรรที่ทำกิน ตั้งแตป ๒๕๒๑-๒๕๒๘ โดยผาน

โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคง โดยกรมปาไมรวมกับกองทัพภาคที่ ๒ ซึ่งมีกรมที่ดินชวยเหลือในการ

รังวัดแบงแปลง ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนโครงการพัฒนาปาดงใหญ ๑-๔ การจัดสรรที่ดินตามโครงการ สทก. ซึ่ง

ดำเนินการโดยกรมปาไม และโครงการจัดสรรที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย ที่ไดเขามา

ดำเนินการในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติเสื่อมโทรม และดำเนินการในพื้นที่ซึ่งเคยจัดสรรไวกอนแลวคือ ในพื้นที่

โครงการพัฒนาปาดงใหญ ๑-๒ และในพื้นที่กรมปาไมดำเนินการตามโครงการ สทก. แตระยะเวลาลวงมา  

๒๙ ปแลวนับตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๑ ที่มีการจัดที่ดินจนกระทั่งปจจุบัน ปจจุบันประชากรเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 

๑,๙๗๙ ครอบครัว จากเดิมในป ๒๕๒๒ มีเพียง ๘๔๐ ครอบครัว ประชากรเพิ่มขึ้นกวา ๑,๑๓๙ ครอบครัว 

ในชวง ๒๙ ปที่ผานมา ถาเฉลี่ยจำนวนประชากรในครัวเรือนจาก ๑,๙๗๙ ครอบครัว ก็ไดประชากร

ประมาณ ๙,๘๓๕ คน ที่มีความเดือดรอนในเรื่องที่ดินทำกิน ขณะที่ที่ดินที่รัฐอนุญาตใหบริษัท

เอกชนเขาใชประโยชนในปาสงวนแหงชาติดงใหญมีถึง ๒๓,๗๔๖ ไร    

ในกรณีแปลงปลูกสวนปาของบริษัทนางรองอุตสาหกรรมจำกัด พื้นที่ ๒,๘๓๐ ไร ยิ่งเห็นไดชัดวาอยู

ใจกลางของปาสงวนดงใหญ แตกลับมีการกันออกจากพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญกอนจะประกาศเขต

ใหดวย      

นอกจากนี้ การที่กรมปาไมประกาศเขตอุทยานแหงชาติตาพระยาเปนจำนวนเนื้อที่ ๓๗๑,๒๕๐ ไร 

และเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญจำนวนเนื้อที่ ๑๙๓,๔๘๖ ไร ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ พรอมๆกัน

โดยไมมีกระบวนการตรวจสอบพื้นที่ทำกินของราษฎรเดิม และกันพื้นที่ทับซอนออกกอน จึงเปนการสราง

ปญหาเพิ่มเติมในการนำที่ดินที่ประชาชนเคยทำกินไปเปนปาอนุรักษ      

ดังนั้น การกระทำของกรมปาไมที่อนุญาตใหบริษัทเอกชนเขาทำประโยชนในเขตปาสงวน

ดงใหญซอนทับพื้นที่ดินของประชาชนโนนดินแดงซึ่งทำกินอยูเดิม ถือเปนการกระทำที่ละเมิดสิทธิ

ในทรัพยสินของผูรอง  และสิทธิชุมชน  

  

ประเด็นที่ ๒. การที่หนวยงานภาครัฐใหบริษัทเอกชนเขาทำประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ

ดงใหญ โดยเจาหนาที่ไมดำเนินการตรวจสอบการใชพื้นที่ปา และแกไขปญหาผลกระทบตอชุมชนจาก

สวนปาภาคเอกชน ถือเปนการละเลยการปฏิบัติหนาที่  และละเมิดสิทธิชุมชนหรือไมอยางไร 

จากการเขาไปตรวจสอบโดยหนวยงานภาครัฐ หลังการรองเรียนของผูรองไมใหตอใบอนุญาตเขาใช

ประโยชนของสวนปาทั้งสองแปลง ปรากฏชัดเจนวาทางสวนปาเอกชนทั้งสองแปลงไดทำผิดวัตถุประสงคที่
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ใหไวกับทางกรมปาไม เพราะในชวงขอรับใบอนุญาตเขาใชประโยชนนั้นระบุวาบริษัทจะทำการเกษตรใน

แบบผสมผสานระบบวนเกษตร แตพอเขาใชประโยชนจริงกลับเปนการปลูกไมยูคาลิปตัสเปนสวนใหญ ซึ่ง

เปนพืชเชิงเดี่ยวที่ใชน้ำมากและเปนพืชที่ทำใหดินเสื่อมสภาพ ซึ่งกรมปาไมไมไดมีการตรวจสอบการเขาใช

ประโยชน รวมทั้งปญหารายแรงจากการขุดรองลึกเต็มพื้นที่ และการลักลอบขุดดินลูกรังจำนวนมาก แม

กระทั่งบริษัทวนเกษตรไทยจำกัดปลูกสรางสวนปาเกินพื้นที่อนุญาตไปถึง ๑,๑๘๖.๓ ไร ก็ไมพบวามีการ

ตรวจสอบหรือมีมาตรการลงโทษและจัดการแกไขปญหาใดๆ จนหมดสัญญาและมีประชาชนรองเรียน 

ในสวนผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม จากหนังสือรองเรียนที่ชาวอำเภอโนนดินแดงทั้ง 

๓ ตำบล ๒๖ หมูบานรองเรียนตอภาครัฐในเรื่องปญหาที่เกิดขึ้น ภายหลังที่กรมปาไมอนุญาตใหบริษัท

เอกชนใชพื้นที่ปาดงใหญมาเปนเวลา ๒๙ ปนั้น เมื่อประกอบการตรวจสอบในพื้นที่ของคณะอนุกรรมการ

สิทธิในการจัดการที่ดินและปา และการตรวจสอบโดยหนวยงานภาครัฐเอง ปรากฏชัดเจนวาการอนุญาตให

เชาทำสวนปาโดยหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของไมมีกระบวนการตรวจสอบและแกไขปญหาอยางมี

ประสิทธิภาพและทันทวงที ไดสงผลกระทบตอชุมชนชาวอำเภอโนนดินแดงเปนอยางมาก ดวยแปลงสวนปา

ทั้ง ๒ แปลง ตั้งอยูตนน้ำและเปนถิ่นกำเนิดของแหลงน้ำธรรมชาติที่สำคัญกับชาวอำเภอโนนดินแดง และ

พื้นที่ใกลเคียง นอกจากนี้ยังพบวาทั้งสองแปลงมีการใชสารเคมีไกรโตเสตเพื่อฆาหญาและฆาตอยูคาลิปตัส 

ซึ่งสารเคมีดังกลาวนอกจากมีผลตกคางในดิน ยังไหลลงสูแหลงน้ำธรรมชาติ โดยเฉพาะบริษัทนางรองฯได

ปรับสภาพลำหวยสรางทำนบกั้นน้ำเพื่อเก็บไวใช ๓ จุด มีการปรับสภาพพื้นที่ถมแหลงน้ำธรรมชาติแลว 

ฝงทอขนาดเสนผาศูนยกลาง ๖๐ เซ็นติเมตร เพื่อใหน้ำสามารถไหลผานได จากการปรับและถมพื้นที่ 

ดังกลาว ในชวงที่ลำหวย ไหลผานพื้นที่สวนปาจึงมีลักษณะแคบและตื้นเขิน รวมทั้งมีปญหาการขุดรองลึกถึง 

๑-๓ เมตรสลับในแปลงยูคาลิปตัสจำนวนมาก ซึ่งสงผลตอสัตวปา และการกักเก็บน้ำจากชุมชน สัตวปาขาด

ที่อยูอาศัยและแหลงอาหาร  ทำใหบางสวนเขามากินพืชผลของชาวบาน     

นอกจากนี้ เปนที่นาสังเกตวาสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ ไมเคยไปตรวจสอบหรือประมวล

วิเคราะหเพื่อแกปญหาดังกลาวแตอยางใด ทั้งที่ทราบดีและมีสวนตองรับผิดชอบตามที่ชี้แจงวายูเนสโกไดขึ้น

ทะเบียนใหปาไมกลุมดงพญาเย็น ๕ ปา ไดแก อุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติทับลาน อุทยาน

แหงชาติปางสีดา อุทยานแหงชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ เนื้อที่รวม ๖,๑๖๐ ตาราง

กิโลเมตรเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ     

นอกจากนี้ ขณะที่มีการรองเรียนของประชาชน บริษัททั้งสองไดขอตอสัญญาอนุญาตกอนวันหมด

อายุ มีคำชี้แจงจากกรมปาไมวามีการไปตรวจสอบตามขอเสนอของบริษัททั้งสอง และมีการเสนอจาก 

เจาหนาที่ปาไมระดับพื้นที่รายงานการตรวจสอบวา พื้นที่ของการขอตออายุอนุญาตนี้ไมอยูในเขต 

ปาอนุรักษ  อยูในหลักเกณฑที่จะตออายุใหได หากไมอนุญาตใหตอหนังสืออนุญาต ก็ควรใหบริษัท

ตัดไมที่ปลูกสรางขึ้น รวมทั้งเก็บเกี่ยวผลผลิตของบริษัทฯ ออกกอน หรือตออายุใหเฉพาะแปลงปลูก

ไมสัก ยางพารา และแปลงไมผล 

ดังนั้น การที่หนวยงานภาครัฐใหบริษัทเอกชนเขาทำประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติดง

ใหญ โดยเจาหนาที่ไมดำเนินการตรวจสอบการใชพื้นที่ปา และแกไขปญหาผลกระทบตอชุมชนจาก

สวนปาภาคเอกชน ถือเปนการละเลยการปฏิบัติหนาที่  และละเมิดสิทธิชุมชน 
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ประเด็นที่ ๓ เมื่อมีมติไมตออายุสัญญาอนุญาตการเชาทำสวนปา หนวยงานที่เกี่ยวของ

ดำเนินการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ และเปนธรรมตอผูรอง หรือไม อยางไร 

จากขอเท็จจริงของผูรอง และผลการตรวจสอบของคณะทำงานชุดตางๆ รวมถึงการตรวจสอบใน

พื้นที่ คณะอนุกรรมการฯพบวา แมจะมีมติทุกหนวยงานวาไมตออายุอนุญาตทั้งสองแปลงนับแตวันหมดอายุ 

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ จนถึงปจจุบัน แตไมมีกระบวนการแกไขปญหาอยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ 

กลาวคือ 

๑) การยุติการดำเนินการใดๆ ของบริษัทฯทั้งสองแปลง ปรากฏวายังมีการดำเนินการเก็บผล

อาสินตางๆ ตอไป โดยไมมีมาตรการที่ประชาชนมีสวนรวมการพิจารณา และยังไมมีมาตรการปฏิบัติใดๆ 

แกไขปญหาเรงดวนที่ตองมีการฟนฟูพื้นที่จากรองลึกในแปลงและสารตกคางอื่นๆ   

๒) การจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยูอาศัยใหประชาชนที่เดือดรอนเรื่องที่ดินทำกิน แมจะมีการ

สำรวจจำนวนผูเดือดรอนอยางละเอียดหลายครั้งเพื่อความรอบคอบ แตปรากฏวาไมมีความคืบหนาใดๆ ใน

การแกไขปญหาที่เปนจริง ประกอบกับไมมีมาตรการในการปองกันการบุกรุกพื้นที่สองแปลงดังกลาว จน

ปจจุบันมีผูไปยึดครอบครองที่ดินจำนวนมาก ทำใหเกิดความขัดแยงในชุมชนและจะแกไขปญหาไดยาก

ลำบากยิ่งขึ้น แมจังหวัดจะตั้งคณะทำงานเฝาระวังใหชาวบานไปปองกันการบุกรุกพื้นที่หมดสัญญาอนุญาต

ก็ตาม  ยอมเกินความสามารถของชาวบาน  ตองเปนหนาที่ของเจาหนาที่ภาครัฐ 

นอกจากนี้ขอเสนอของกรมปาไมและสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ ยังไมเปนธรรมตอผูรอง   

และประชาชนอำเภอโนนดินแดง กลาวคือ ในขณะที่ใหบริษัททั้งสองเชาทำสวนปาในพื้นที่ถึง ๒๓,๔๗๖ ไร   

กลับมีการกันออกจากการประกาศเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ และอุทยานแหงชาติตาพระยา แตเมื่อไมตอ

อายุอนุญาต กลับมีขอเสนอวาพื้นที่ทั้งสองแปลงไมควรนำมาจัดสรรใหผูรองและประชาชนที่ไมมีที่ดินทำกิน   

ดวยเหตุผลวา แปลง ๒,๘๓๐ ไรเปนพื้นที่อยูกลางพื้นที่ปา ลอมรอบดวยพื้นที่ของเขตรักษาพันธุสัตวปา 

ดงใหญ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของผืนปา เขาใหญ-ดงพญาเย็นที่องคการยูเนสโกไดประกาศเปนเขตมรดกโลกไป

แลว และแปลง ๓,๙๐๒ ไร ก็ไมมีความเหมาะสมที่จะจัดสรรแกราษฎร เพราะติดกับอางเก็บน้ำลำนางรอง  

อาจสงผลกระทบตอการชะพังทลายของดิน และคุณภาพของน้ำ โดยเฉพาะจากสารพิษ 

ดังนั้น เมื่อมีมติไมตออายุสัญญาอนุญาตการเชาทำสวนปา หนวยงานที่เกี่ยวของกลับไมดำเนินการ

แกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ และไมเปนธรรมตอผูรอง  

 

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

คณะอนุกรรมการฯมีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ วาการที่

กรมปาไมอนุญาตใหบริษัทเอกชนเขาทำประโยชนในเขตปาสงวนดงใหญ ซอนทับพื้นที่ทำกินเดิมของ

ประชาชนอำเภอโนนดินแดง เปนการกระทำที่ละเมิดสิทธิในทรัพยสินและสิทธิชุมชนทองถิ่น และการที่ 

เจาหนาที่ไมดำเนินการตรวจสอบและแกไขปญหาผลกระทบตอชุมชนจากสวนปาภาคเอกชน ถือเปนการ

ละเลยการปฏิบัติหนาที่ และละเมิดสิทธิชุมชน นอกจากนี้เมื่อรัฐมีมติ ไมตออายุสัญญาอนุญาตการเชาทำ

สวนปา หนวยงานที่เกี่ยวของกลับไมดำเนินการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ และไมเปนธรรมตอผูรอง 
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¡µ‘¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน 

๒๕๕๐ เห็นชอบตามมติของคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา จึงกำหนดมาตรการในการ

แกไขปญหา และมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

    

¡“µ√°“√·°â‰¢ªí≠À“ 
๑. ใหกรมปาไมระงับการตอใบอนุญาตใหบริษัทเอกชนเขาใชประโยชนในบริเวณปาสงวนแหงชาติ

ดงใหญ ในแปลงสัมปทานที่หมดอายุเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ ทั้ง ๒ แปลงทันทีที่ไดรับรายงาน

ฉบับนี้ 

๒. ใหกรมปาไมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติมอบพื้นที่สวนปาที่หมดอายุการอนุญาตทั้งสองแปลง 

แกสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อจัดที่ดินใหแกประชาชน โดยเฉพาะผูที่เคยทำกินอยู

ในพื้นที่นี้ และพิจารณารวมกับชุมชนสำหรับการกันพื้นที่เหมาะสมเพื่ออนุรักษไวเปนปาชุมชนตอไป 

๓. ใหกรมปาไมดำเนินการใหบริษัทนางรองอุตสาหกรรมจำกัด ปรับสภาพพื้นที่ที่เสียหายจากการ

ขดุรอง และเรยีกเกบ็เงนิคาเสยีหายจากการขดุดนิลกูรงัไปขายของบรษิทัวนเกษตรไทย จำกดั ภายใน ๙๐  วนั

นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

ใหกรมปาไมยกเลิกการใหเขาทำประโยชนแกบริษัทเอกชน เพื่อปลูกสวนปาในพื้นที่ปาสงวน 

แหงชาติดงใหญ ที่หมดสัญญาในป พ.ศ.๒๕๔๖ รวมทั้งที่จะหมดอายุสัญญาในป พ.ศ.๒๕๕๒ และ ๒๕๖๐ ใน

ทุกแปลง 

 

¢âÕ‡ πÕ·π–‡™‘ßπ‚¬∫“¬ 
๑) ใหกรมปาไม สงมอบพื้นที่จำนวน ๑๗,๐๑๔ ไร ที่เปนแปลงสวนปาที่จะหมดสัญญาอนุญาตใหใช

ประโยชน รวม ๗ แปลง ใหแกสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อจัดสรรใหแกประชาชน 

๒) กรมปาไมตองเขมงวดในเรื่องการอนุญาตใหบริษัทเอกชนเขาใชประโยชนในเขตปาสงวนแหง

ชาติ โดยตองใหความสำคัญตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งใหชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีสวนรวมใน

การมีสิทธิในการจัดการเฝาระวัง ดูแลรักษาและพิทักษปกปองทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ดังกลาว รวมดวย 

 

 

 

 

 

  (นายเสนห  จามริก) 

  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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 (นายจรัล  ดิษฐาอภิชัย) (นายประดิษฐ  เจริญไทยทวี) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 (คุณหญิงอัมพร  มีศุข) (นางสาวนัยนา  สุภาพึ่ง)   

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 (นายวสันต  พานิช) (นายสุทิน  นพเกตุ) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 (นางสุนี  ไชยรส) (นายสุรสีห  โกศลนาวิน) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 (นางสาวอาภร  วงษสังข)  

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ วันที่ ๒๑  เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ 
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๑) หนังสือพิเศษ ที่ ๐๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๖ จากองคการบริหารสวนตำบล 

(อ.บ.ต.) ลำนางรอง ถึงประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง เรื่อง ขอเสนอญัตติใหทบทวน   

มติการประชุม (๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๖) ในวาระที่ ๓ ขอ ๓.๓  

๒) หนังสือลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๖ จากศูนยประสานงานองคกรระดับตำบลลำนางรอง 

(กลุมผูรอง) ถึงนายอำเภอโนนดินแดง เรื่อง รายงานการคัดคานมติองคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง 

๓) หนังสือลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖ จากศูนยประสานงานองคกรฯ ถึงรัฐมนตรีกระทรวง

เกษตรและสหกรณ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม เรื่อง ขอใหยกเลิกสัญญาการอนุญาตเขาทำประโยชนปาสงวน

แหงชาติดงใหญของภาคเอกชน แลวนำพื้นที่ดังกลาวมาจัดสรรใหกับชาวบานที่ไมมีที่ดินทำกินและที่ดิน   

ทำกินไมเพียงพอ (สำเนาถึง นายกร ทัพพะรังษี รองนายกรัฐมนตรี)  

๔) หนังสือลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ จากศูนยประสานงานองคกรฯ ถึงประธานคณะ-

อนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา เรื่อง รายงานกรณีปญหาพื้นที่เชาปาไม เขตอำเภอโนนดินแดง  

๕) หนังสือลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗ จากเครือขายองคกรชาวบานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติตนน้ำลำนางรอง ศูนยประสานงานองคกรฯ ถึงนายอำเภอโนนดินแดง เรื่องการปฏิบัติงานของภาค

รัฐและเอกชนในกรณีพื้นที่สัญญาเชา ผลการตรวจสอบพื้นที่และผลการดำเนินการแกไขปญหา 

๖) หนังสือลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗ จากกำนันตำบลลำนางรอง ถึงนายอำเภอโนนดินแดง 

เรื่อง การแกไขปญหาพื้นที่ปลูกสรางสวนปา 

๗) หนังสือที่ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗ จากเครือขายกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติฯ 

ศูนยประสานงานองคกรฯ ถึงรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขออนุญาตเขาพบ 

๘) หนังสือลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘ จากศูนยประสานงานองคกรฯ ถึงประธานคณะ-

อนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา แจงขอเท็จจริงและผลการแกไขปญหา 

๙) สรุปผลการประชุม ขอเสนอ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ณ หองประชุมอำเภอ 

โนนดนิแดง จงัหวดับรุรีมัย เสนอ คณะรฐัมนตรตีรวจเยีย่มพืน้ทีโ่ดยนายยงยทุธ ตยิะไพรตัน รฐัมนตรกีระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติฯ พรอมคณะ 

๑๐) สรุปผลการดำเนินงานจัดทำโดย ศูนยประสานงานองคกรฯ กรณีการอนุญาตใหเอกชนเขาทำ

ประโยชนภายในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงใหญ ป พ.ศ.๒๕๔๖ ถึง ป พ.ศ.๒๕๔๙ จำนวน ๑ ชุด ๓ เลม  

๑๑) แผนผังแสดงพื้นที่ปลูกปาแปลงรอยรู (บริษัทวนเกษตรไทย) ตำบลลำนางรอง 

๑๒) ผลการตรวจสอบพื้นที่ฉบับชาวบาน จัดทำโดยเครือขายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน เครือขาย 

กลุมอนุรักษตนน้ำลำนางรอง ศูนยประสานงานองคกรฯ 

  

æ¬“π‡Õ° “√®“°ΩÉ“¬ºŸâ∂Ÿ°√âÕß 
 

°. °√¡ªÉ“‰¡â 
๑) หนังสือที่ ทส.๐๙๒๐.๙๔๓/๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ จากสำนักบริหารจัดการในพื้นที่

ปาอนุรักษ ๗ สาขาละหานทราย-โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย  ถึงผูอำนวยการสำนักการบริหารจัดการใน
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พื้นที่ปาอนุรักษ ๗ และหนังสือตอบที่ ทส.๐๙๒๐.๕/๔๕๗๓ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่องการแกไข

พัฒนาปาไม  กรณีการเชาพื้นที่ปาไม อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย 

๒) คำสั่งที่ ๗๐๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๗ จากสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษ 

๗ เรื่องแตงตั้งคณะทำงานพิจารณาแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรในทองที่ อำเภอโนนดินแดง  

๓) บันทึกรายงานการประชุมคณะทำงานแกไขปญหาปาไม กรณี การเชาพื้นที่ปาไม อำเภอ 

โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย ครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗ ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๗ 

๔) รายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและศึกษาแนวทางการแกไขปญหาขอเรียกรอง

ที่ดินทำกินของราษฎรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๘  และ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ วันที่ ๑๘ 

กรกฎาคม ๒๕๔๘  ณ  กรมปาไม 

๕) หนังสือ ที่ ทส. ๑๖๓๘/๔๗๐ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ จากกลุมปฏิบัติภารกิจในราชการ

บริหารสวนภูมิภาค (ดานปาไม) จังหวัดบุรีรัมย ถึง อธิบดีกรมปาไม (ประธานคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและ

ศึกษาแนวทางการแกไขปญหาฯ) เรื่องผลการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและศึกษาแนวทาง

การแกไขปญหาขอเรียกรองที่ดินทำกินของราษฎร อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย 

๖) หนังสือ ที่ ทส. ๑๖๑๒.๓/๑๘๑๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ จาก กรมปาไม ถึง หัวหนา

กลุมปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารสวนภูมิภาค (ดานปาไม) จังหวัดบุรีรัมย เรื่องการดำเนินงานตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ 

 

¢. °√¡Õÿ∑¬“π·Ààß™“µ‘  —µ«åªÉ“ ·≈–æ—π∏ÿåæ◊™ 
๑) หนังสือบันทึกลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ จากเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ 

๒) หนังสือ ที่ ทส.๐๙๑๐.๒/๓๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ จากสำนักอุทยานแหงชาติ ถึงนายก

องคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง เรื่องขอเชิญเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูที่มี

สวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติตาพระยา จังหวัดสระแกว และจังหวัดบุรีรัมย 

 

§.  ”π—°ß“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¿“§∑’Ë ÒÒ 
๑) หนังสือบันทึก ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ และวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ จากสำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมย   เรื่อง การตรวจสอบแหลงน้ำ 

๒) หนังสือ ที่ ทส. ๑๖๑๒.๓/๑๘๑๔ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ จากกรมปาไมถึงผูอำนวยการ

สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ เรื่องการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและศึกษา 

แนวทางการแกไขปญหาขอเรียกรองที่ดินทำกินของราษฎรอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย ครั้งที่ ๒/ 

๒๕๔๘ 

๓) หนังสือ ที่ บร. ๐๐๑๓/๑๗๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม จังหวัดบุรีรัมย ถึงผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย เรื่องการแกไขปญหาขอเรียกรองที่ดิน ทำกิน

ของราษฎรในพื้นที่เอกชนเคยไดรับอนุญาตใชพื้นที่เพื่อปลูกปาเศรษฐกิจ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย 
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æ¬“π‡Õ° “√®“°Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß 
ก. องคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง 

๑) หนังสือ ที่ ๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ จากบริษัทนางรองอุตสาหกรรม จำกัด ถึง

ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง เรื่องขอความเห็นชอบในการขออนุญาตเขาทำ

ประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ 

๒) หนังสือ ทบร ๘๕๔๐๑/๑๒๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ จากองคการบริหารสวนตำบล 

ลำนางรอง ถงึนายหรนัธ ตนัเจรญิ เรือ่งขอความเหน็ชอบในการขออนญุาตเขาทำประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ 

๓) บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ 

๑/๒๕๔๖ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๖ ณ ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง 

 

ข. จังหวัดบุรีรัมย 

๑) หนังสือ ที่ บร ๑๙๑๗/ว๔๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๙ จากอำเภอโนนดินแดง ถึง นายสมนึก 

ปดชา เรื่องสงคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานเฝาระวังการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ แปลงเนื้อที่ ๓,๙๐๒ ไร ใน

ทองที่ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย 

๒) หนังสือ ที่ บร ๐๐๑๓/ว.๒๕๗๙ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ จากจังหวัดบุรีรัมย ถึงกำนัน

ตำบลลำนางรอง เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎร ในพื้นที่ 

ปาอนุรักษ 

๓) ความเปนมาการแกไขปญหาการเรียกรองที่ดินทำกินของราษฎร ในพื้นที่เอกชนเคยไดรับ

อนุญาตใหใชพื้นที่เพื่อปลูกปาเศรษฐกิจ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย (แปลง ๓,๙๐๒ ไร และ ๒,๘๓๐ 

ไร ของบริษัท วนเกษตรไทย จำกัด และบริษัท นางรองอุตสาหกรรม จำกัด) เผยแพรโดยจังหวัดบุรีรัมยเมื่อ

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙ 

 

ค. โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง  กรมชลประทาน 

หนังสือ ที่ ทส.๐๙๒๐.๙๔๓/๕๕ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ จากสำนักงานบริหารจัดการในพื้นที่

ปาอนุรักษ ๗ ถึง หัวหนาโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง เรื่องการแกไขปญหาปาไม กรณีการเชา

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

§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ 
 

√“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫∑’Ë Û˜˘ / Úıı 
  
‡√◊ËÕß สิทธิในทรัพยสิน กรณีพื้นที่สวนปาทับซอนที่ดินของราษฎรในตำบลปากหมาก อำเภอไชยา   

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ºŸâ√âÕß ๑. นายบรรเจิด  แสวงทรัพย ๒. นายบุญสง เพชรยัง  

 ๓. นายประพันธ  ศรีวายพราหม  ๔. นายนิยม  เลิศวัฒนธนสาร 

 ๕. นางสุจินดา ริ่วรุงโรจน  ๖. นางกฤติพร  เจริญแพทย   

 ๗. นายถาวร  แซลิ้ม   

 

ºŸâ∂Ÿ°√âÕß    ๑. องคการอุตสาหกรรมปาไม  ๒. สวนปาไชยา 

 ๓. เจาหนาที่ตำรวจตระเวนชายแดนจากกองรอยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๗ 

 ๔. กรมปาไม 

 

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

 ๒. อำเภอไชยา 

 ๓. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๔ 

 ๔. สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ผูรองไดรองเรียนเปนหนังสือตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม 

๒๕๔๘ ตามคำรองที่ ๔๔๒/๒๕๔๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ

สิทธิในการจัดการที่ดินและปาชุดที่ ๒ ดำเนินการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
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แหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ.๒๕๔๕ 

 

 “√– ”§—≠¢Õß‡√◊ËÕß√âÕß‡√’¬π 
ผูรองและราษฎรตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ครอบครองที่ดินในบริเวณ

ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี โดยพื้นที่สวนใหญเปนที่ดินที่ไดซื้อตอมาจากราษฎรที่

อาศัยทำกินเดิมโดยไมทราบวาพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่สวนปา ตอมาเมื่อตนป ๒๕๔๖ ราษฎรในพื้นที่ได 

รองเรียนตอ ม.ล ประทีป จรูญโรจน ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อขอใหพิจารณาดำเนินการแกไข

ปญหากรณีพื้นที่สวนปาทับที่ดินทำกินและที่อยูอาศัยอยู ซึ่งจังหวัดสุราษฎรธานีไดมีการหารือกับผูจัดการ

สวนปา และผูจัดการสวนปาแจงวาไดทำเรื่องขอผอนผันไปยังผูบังคับบัญชาแลว  

แตหลังจาก ม.ล.ประทีป จรูญโรจน ยายไป เจาหนาที่สวนปาไดเขามาขมขู คุกคาม จับกุมดำเนิน

คดีกับราษฎรที่มีที่ดินทำกินในพื้นที่สวนปา เพื่อบังคับใหเปนสมาชิกสวนปา ซึ่งผูรองไดรองเรียนตอผูวา

ราชการจังหวัดสุราษฎรธานี และมีการประชุมรวมกันหลายฝาย แตก็ยังหาขอสรุปไมได ตอมาในวันที่ ๓ 

กรกฎาคม ๒๕๔๗ เจาหนาที่สวนปาและเจาหนาที่ตำรวจตระเวนชายแดน ไดจับกุมราษฎรสองคนที่เขาไป

ปลูกขาวไรในที่ดินของผูรองที่ ๑ ในขอหาบุกรุกทำลายปาสงวนแหงชาติ พรอมกับถอนตนยางพาราของผูรอง 

จนไดรับความเสียหายประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท และไดติดปายประกาศในที่ดินของผูรองใหเปนเขตเฝารักษา 

หามบุกรุก ทำใหผูรองไมกลาเขาไปทำกินในที่ดินแปลงดังกลาว เพราะกลัวถูกจับกุม นอกจากนี้เจาหนาที่

สวนปาไชยา ยังไดกลั่นแกลงจับกุมและทำลายผลอาสินของผูรองที่ ๑ - ๕ และมีผูที่มีอิทธิพลเขาบุกรุกทำลาย 

ผลอาสินของผูรองที่ ๖ และขมขูคุกคามผูรองที่ ๗  มิใหเขาทำการเก็บเกี่ยวผลอาสินในที่ดินของตนเอง  

 
§«“¡ª√– ß§å¢ÕßºŸâ√âÕß 

๑. ใหยกเลิกพื้นที่สวนปา ที่องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดรับมอบจากกรมปาไมทั้งหมด 

๒. ใหเจาหนาที่สวนปาไชยาคืนพื้นที่ที่ยึดไปจากผูรองและราษฎรคนอื่นๆ ใหกับราษฎรทั้งหมด 

๓. ใหสวนปาไชยา ชดใชคาเสียหายจากการทำลายทรัพยสินของราษฎรในพื้นที่ดังกลาว เชนการ

ถอนหรือตัดฟนตนยางพารา ปาลมน้ำมัน และไมผลอื่นๆ ของราษฎร รวมทั้งไถพื้นที่ทำลาย         

ผลอาสินของราษฎร 

๔. ใหเจาหนาที่สวนปาไชยาและเจาหนาที่ตำรวจตระเวนชายแดนยุติการกระทำการใดๆ ที่กอให

เกิดความเดือดรอนและทำใหเกิดความเสียหายกับทรัพยสินของราษฎรในพื้นที่ดังกลาว 

๕. ใหมีคำสั่งยายเจาหนาที่สวนปาไชยาและเจาหนาที่ตำรวจตระเวนชายแดน กองรอยที่ ๔๑๗ 

ออกจากพื้นที่เปนการดวน และใหมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับพฤติกรรมของ 

เจาหนาที่สวนปาและตำรวจตระเวนชายแดน ที่ไมเหมาะสมตอราษฎรในกรณีดังกลาว 

๗. ใหมีการดำเนินการแกไขปญหา กรณีผูมีอิทธิพลบุกรุก ทำลายผลอาสิน และขมขูมิใหราษฎรได

เขาทำกนิในทีด่นิของตนเองในพืน้ที ่หมูที ่๔ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎรธาน ี
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คณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริงจากการรับฟงพยานหลักฐานของฝายผูรอง 

ผูถูกรอง และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

Ò. ª√–™ÿ¡√à«¡°—∫®—ßÀ«—¥ ÿ√“…Æ√å∏“π’ ณ หองประชุมศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อรับฟง

คำชี้แจงของผูรอง ผูถูกรอง และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งหาแนวทางในการแกไขปญหารวมกัน โดยที่

ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑) ใหสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พิจารณาดำเนินการหาแนวทางกันเขต

เพื่อใหมีการปฏิรูปที่ดิน 

๒) ระหวางการตรวจสอบแนวเขต องคการอุตสาหกรรมปาไมตองไมจับกุมราษฎรที่ทำกินในที่ดิน

เดิม และจะไมมีการบังคับราษฎรใหสมัครสมาชิกสวนปา สวนราษฎรที่เปนสมาชิกแลวมีสิทธิ

ขอยกเลิกการเปนสมาชิกและทำกินในที่เดิมได 

 

Ú. ®—¥ —¡¡π“ เรื่อง ทางเลือกและรูปแบบการจัดการสวนปาตามเงื่อนไขสัมปทานอยางยั่นยืน เมื่อ

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ผลการสัมมนา สรุปไดดังนี้ 

๒.๑  ขอมูลที่ไดจากการสัมมนา  

พื้นที่สวนปา จำนวน ๑๒๔ แหง ที่กรมปาไมมอบใหองคการอุตสาหกรรมปาไมดูแล มีพื้นที่รวม 

๑,๑๑๘,๓๗๔ ไร แบงออกเปน ๕ โครงการ คือ โครงการที่ ๑ ปลูกปาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ที่องคการอุตสาหกรรมปาไมลงทุนเอง มีพื้นที่ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ กวาไร สวนโครงการที่ ๒-๔ 

เปนการปลูกปาตามเงื่อนไขสัมปทาน คือการคืนระบบนิเวศใหแกแผนดิน มีเนื้อที่ประมาณ ๕๙๗,๐๐๐ ไร 

และโครงการที่ ๕ เปนการปลูกปา เพื่อที่จะฟนระบบนิเวศในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ดำเนินการโดยกรมปาไม  

๒.๒  ขอเสนอในที่สัมมนา  

๑.๑) โครงการที่ ๒-๔ ใหองคการอุตสาหกรรมปาไม ชะลอหรือระงับการดำเนินการไวกอน  

เนื่องจากยังไมมีขอยุติที่ชัดเจนตามกฎหมายวา  ปาตามเงื่อนไขสัมปทานทำไมไดหรือไม  

๑.๒) พื้นที่เสี่ยงภัย ๔๖ สวนปาที่เริ่มมีปญหาตั้งแตป ๒๕๓๑ เชน สวนยางพาราที่ตำบลกะทูน 

อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตองทบทวนวา จะรักษาอยางไรไมใหเกิดภัยพิบัติ  

๑.๓) ใหมีโครงการนำรอง โดยเลือกพื้นที่ที่มีความพรอมจัดการปาอยางยั่งยืน 

๑.๔) การทับซอนที่ดินชาวบาน ใหคณะอนุกรรมการฯ จัดประชุมหารือแตละกรณีกับองคการ

อุตสาหกรรมปาไม เพื่อหาทางออกรวมกันโดยเร็ว 

๑.๕) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ ป ๒๕๔๙ – ๒๕๕๔ สรางสังคมใหนาอยู

อยางถวนหนา แนวทางปรัชญาพอเพียง ยุทธศาสตรการดำเนินงาน ๕ ยุทธศาสตร จึงมีขอ

เสนอใหองคการอุตสาหกรรมปาไม และชาวบานพิจารณาแผนยุทธศาสตรที่ ๕ คือการพัฒนา

โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ 
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Û. ®—¥ª√–™ÿ¡µ‘¥µ“¡°“√·°â‰¢ªí≠À“ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่สำนักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ และใหองคการอุตสาหกรรมปาไม ชี้แจงขอเท็จจริงกรณีสวนปาไชยาในประเด็น 

๑)  การจัดการพื้นที่สวนปาไชยาโดยรวม 

๒) รายละเอียดของชาวบานที่ถูกยึดที่ดิน 

๓) พื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 

 

Ù. °“√√—∫øíß¢âÕ‡∑Á®®√‘ß 

๔.๑. การรับฟงพยานหลักฐานของฝายผูรอง 

ผูรอง ชี้แจงขอเท็จจริงดวยวาจา พรอมพยานเอกสาร สรุปได ดังนี้ 

ผูรองที่ ๑ เปนราษฎรอาศัยอยูในหมูที่ ๔ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ได

เขามาอาศัยอยูในพื้นที่ เมื่อประมาณป พ.ศ.๒๕๓๐ และไดครอบครองที่ดินโดยซื้อตอมาจากราษฎรที่อาศัย

ทำกินเดิม ในสมัยนั้นพื้นที่ดังกลาวและพื้นที่รอบขาง มีสภาพเปนสวนยางพาราและบานเรือนของราษฎร  

ราษฎรในพืน้ทีไ่มมเีอกสารสทิธทิำกนิ มเีพยีงหลกัฐานสำเนาแบบแสดงรายการทีด่นิเพือ่ชำระภาษบีำรงุทองที่ 

(ภ.บ.ท. ๕) ตอมาจึงไดทราบวาพื้นที่ดังกลาวอยูในเขตสวนปาไชยา  

องคการอุตสาหกรรมปาไมได มีหนังสือ ที่ กษ.๑๕๐๖(สฎ)/๙๐๑ ลงวันที่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๕  

ลงนามโดยนายวรวิทย วรินทรรักษ ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไม ในสมัยนั้น นัดประชุมราษฎรที่อาศัย

ในพื้นที่สวนปาไชยา ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ณ ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลปากหมาก อำเภอ

ไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี การประชุมในครั้งนั้นนายวรวิทยฯ เสนอเงื่อนไขใหราษฎรสมัครเขาเปนสมาชิก

ของสวนปาไชยา ซึ่งมีระเบียบขอบังคับพอสรุปไดดังนี้ 

๑. หามมิใหราษฎรปลูกสรางอาคารถาวร 

๒. หามทำการกอสรางอาคารรานคา นอกจากทำการเกษตรอยางเดียว 

๓. หามปลูกอาคารหรือปลูกหองแถวใหเชา 

๔. ใหราษฎรปลูกตนไมเสริมในพื้นที่จำนวน ๒๐ ตนตอไร 

๕. หามซื้อขาย 

๖. เมื่อสิ้นสุดกำหนดสัญญา ๒๐ ป พืชอาสินจะตองตกเปนของอุตสาหกรรมปาไมทั้งสิ้นและราษฎร

ทีค่รอบครองพืน้ทีจ่ะตองรือ้ถอนออกจากพืน้ทีภ่ายใน  ๓๐ วนั  หากไมรือ้ถอนภายในกำหนดดงักลาว ทรพัยสนิ

ตองตกเปนของอุตสาหกรรมปาไมทั้งสิ้น 

๗. กฎระเบียบขอบังคับใดๆ องคการอุตสาหกรรมปาไม สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงและแกไขไดโดย

ไมตองไดรับความเห็นชอบจากผูครอบครองพื้นที่และสัญญาตองตอทุกๆ  ๓ ป    

ผูรองที่ ๑ ไมยอมสมัครเขาเปนสมาชิกของสวนปาไชยา และในป ๒๕๔๖ ผูรองที่ ๑ ไดทำหนังสือ

รองเรียนไปยัง ม.ล.ประทีป จรูญโรจน ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีในสมัยนั้น ซึ่งมอบหมายใหรองผูวา

ราชการจังหวัดดำเนินการประชุมหารือในการแกไขปญหารวมกันระหวางจังหวัดสุราษฎรธานี ผูจัดการ 

สวนปาไชยา พรอมทั้งผูรองและราษฎรในพื้นที่หมูที่ ๔ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 
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ซึ่งในการหารือดังกลาว จังหวัดสุราษฎรธานีเห็นวากฎขอบังคับของสวนปาไชยา เปนการละเมิดสิทธิและ

ขมเหงราษฎร และผูจัดการสวนปาไชยาแจงวาไดทำเรื่องผอนผันกฎและขอบังคับดังกลาวไปยังผูบังคับ

บัญชาแลว หลังจากการประชุมหารือ ราษฎรก็ไดรับการผอนผันใหอาศัยทำกินในพื้นที่สวนปาไชยา โดยไม

ถูกรบกวนจากเจาหนาที่สวนปา 

หลังจากที่ ม.ล.ประทีป จรูญโรจน ยายไปในชวงเดือนตุลาคม ๒๕๔๗ เจาหนาที่สวนปาไชยา ได

เขามากลั่นแกลงจับกุมราษฎรในพื้นที่หมูที่ ๔ เพื่อบังคับใหสมัครเขาเปนสมาชิกสวนปาอีก ในวันที่ ๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๔๘ ผูรองที่ ๑ จึงไดทำหนังสือรองเรียนถึงนายวิจิตร วิชัยสาร ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี 

(เรื่องรับที่ ๒๓๖๘๘/๓๑ พ.ค.๔๘) และผูวาราชการจังหวัด มอบหมายใหหัวหนาศูนยดำรงธรรม และหนวย

งานที่เกี่ยวของ รวมทั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม ประชุมหารือรวมกับราษฎรในพื้นที่ ณ โรงเรียน ตชด. 

บานยางโพรง หมูที่ ๔ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อหาขอมูลความเดือดรอนของ

ราษฎร แตไมไดขอสรุปแตอยางใด 

ตอมาในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ราษฎรสองคน ไดเขาไปเก็บปรนและเผาเศษไม เพื่อที่จะปลูก

ขาวไร ในที่ดินทำกินของผูรองที่ ๑ ที่มีการปลูกซอมตนยางพารา เจาหนาที่สวนปาและเจาหนาที่ตำรวจ

ตระเวนชายแดน ไดเขามาจับกุมราษฎรสองคน ในขอหาบุกรุกทำลายปาสงวนแหงชาติ เจาหนาที่สวนปายัง

ไดถอนตนยางพาราของผูรองจนไดรับความเสียหายประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท และไดติดปายประกาศในที่

ที่ดินของผูรองใหเปนเขตเฝารักษา หามบุกรุก ทำใหผูรองที่ ๑ ไมกลาเขาไปทำกินในที่ดินแปลงดังกลาว 

เพราะกลัวถูกจับกุม นอกจากนี้ เจาหนาที่สวนปาไชยา ยังไดยึดที่ดินของนางวาสนา พลายเมือง อายุ ๕๐ ป 

โดยระบุวา พื้นที่ดินดังกลาวเปนพื้นที่ของสวนปา และไถทำลายตนปาลมน้ำมันของนางวาสนา พลายเมือง 

เพื่อปลูกสรางสวนปาแทน และกรณีนายบุญ เครือพยัฒ แมไดสมัครเปนสมาชิกของสวนปาไชยาแลว แตก็ยัง

คงถูกยึดที่ดินทำกินเปนของสวนปาไชยา 

ในชวงปลายป ๒๕๔๘ ผูรองไดรวมกับชาวบานในเครือขายองคกรชาวบานรักษาปาสุราษฎรธานี 

เจรจากับจังหวัดสุราษฎรธานี ๒ ครั้ง ในประเด็นการจัดการทรัพยากรปาไมขององคกรชุมชนและเครือขาย 

และการแกไขปญหาพืน้ทีส่วนปาไชยาทบัซอนทีด่นิทำกนิของราษฎร ครัง้แรกยงัไมไดขอยตุ ิครัง้ที ่๒ มขีอเสนอ

ใหจังหวัดแตงตั้งคณะทำงานรวมในสัดสวนที่เทากันระหวางราษฎรในพื้นที่ กับองคการอุตสาหกรรมปาไม 

และหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งจังหวัดสุราษฎรธานีไดมีคำสั่งจังหวัดสุราษฎรธานี ที่ ๓๐๒๒/๒๕๔๘  เรื่อง 

การแตงตั้งคณะทำงานตรวจสอบแนวเขต ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยใหคณะทำงานที่มาจาก

หนวยงานภาครัฐและราษฎรในพื้นที่ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ไดรวมกันพิจารณา

ตรวจสอบเขตพื้นที่ (รายแปลง) ของที่ดินที่อยูในความดูแลของสวนราชการตางๆ ที่มีขอพิพาท โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในพื้นที่ที่กำหนดใหเปนพื้นที่สวนปาไชยาใหชัดเจน วามีพื้นที่อาณาเขตอยูตรงไหน โดยใหตรวจ

สอบพื้นที่จากแผนที่ของแตละหนวยงานและแยกพื้นที่ใหชัดเจน ใหสรุปผลการตรวจสอบและเสนอแนะแนว

ทางการแกไขปญหาขอพพิาทเพือ่หาขอยตุ ิ แลวรายงานใหผูวาราชการจงัหวดัสรุาษฎรธานทีราบภายในวนัที่  

๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ คำสั่งดังกลาวลงนามโดยนายดำริ บุญจริง รองผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี ปฏิบัติ

ราชการแทนผูวาราชการจงัหวดัสรุาษฎรธาน ีซึง่หลงัจากนัน้ในชวงป ๒๕๔๙ คณะทำงานตรวจสอบแนวเขต

ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎรธานี พบวาพื้นที่สวนปาไชยาเหลืออยูเพียง ๔๐๐ ไร 
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ผูรองที่ ๒ รองเรียนเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๐ วาไดมาซื้อที่ดินจากนายชื่น เดิมโรย เนื้อที่

ประมาณ ๕๐ ไร ปลูกปาลมน้ำมัน  ในป พ.ศ.๒๕๔๑ เจาหนาที่ปาไมไดเขามาสำรวจการครอบครองที่ดิน  

ตามมติคณะรัฐมนตรี  ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑  ตอมาป ๒๕๔๕ เจาหนาที่องคการอุตสาหกรรมปาไม 

และตำรวจตระเวนชายแดนไดมาบังคับใหเปนสมาชิกของสวนปาไชยา หากไมปฏิบัติตามจะถูกจับกุมดำเนิน

คดีในขอหาบุกรุก แผวถาง ครอบครองปาสงวน ผูรองที่ ๒ สมัครสมาชิกครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม 

๒๕๔๕ จำนวนพื้นที่ ๒๐ ไร ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เนื้อที่เพิ่มขึ้นจาก ๒๐ ไร เปน ๗๖ ไร  

โดยที่ดินที่เพิ่มขึ้นเปนของบุตรของผูรองที่ ๒ และผูอื่นอีก ๒ ราย แตผูรองที่ ๒ ไมยินยอมจายเงินในสวนที่

เกินกวา ๒๐ ไร ตอมาบุตรชายของผูรองที่ ๒ ไดนำเอารถไถไปปรับสภาพที่ดินเพื่อปลูกบาน จึงถูกเจาหนาที่ 

องคการอุตสาหกรรมปาไม และตำรวจตระเวนชายแดนจับกุม และจะดำเนินคดีกับบุตรชายและคนขับรถไถ  

ผูรองที่ ๒ จึงไดเจรจาจะชำระคาเชาที่ดินทั้ง ๗๖ ไร คิดเปนจำนวนเงิน ๓,๑๒๕ บาท เปนการชำระคาเชา

เพียง ๒ ป ซึ่งปกติจะตองจายเงินใหครบ  ๓  ป แตอยางไรก็ตาม ผูรองที่ ๒ ไมมีเงินเพียงพอที่จะชำระคาเชา 

องคการอุตสาหกรรมปาไม และตำรวจตระเวนชายแดน จึงไดปลอยตัว  

ตอมาผูรองที่ ๒ ไดเขารวมเรียกรองใหมีการแกไขปญหาพื้นที่สวนปาทับที่ดินทำกินในพื้นที่ หมูที่ 

๔ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี และไดรับเลือกใหเปนหัวหนาซอยในการนำชี้แนวเขต

ที่ดินใหกับคณะทำงานตรวจสอบแนวเขต ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎรธานีที่ ๓๐๒๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๙ 

ธันวาคม ๒๕๔๘  และถูกเจาหนาที่สวนปาแจงความดำเนินคดี 

ผูรองที่ ๓ รองเรียนเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๐ วา ไดเขามาจับจองที่ดินปลูกสรางผลอาสิน 

ตั้งแตป ๒๕๑๙ มีที่ดินจำนวน ๖๐ ไร ปลูกยางพาราเต็มพื้นที่ ในป พ.ศ.๒๕๒๗ ไดทำสัญญาเชากับปาไม

อำเภอไชยา ในป ๒๕๓๗ ไดปลูกยางพารารอบที่ ๒ และในป ๒๕๔๗ เจาหนาที่องคการอุตสาหกรรมปาไม 

และเจาหนาที่ตำรวจตระเวนชายแดน ไดนำรถไถเขาไถทำลายผลอาสินในที่ดินของผูรอง และในเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เจาหนาที่องคการอุตสาหกรรมปาไมไดปลูกยางพาราขึ้นมาใหม ผูรองที่ ๓ ไดแจงความ 

กับเจาหนาที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอไชยา แตไมรับแจงความ จึงรองเรียนไปที่ศูนยดำรงธรรม แตก็

ยังไมไดรับการแกไข 

ผูรองที่ ๔ รองเรียนเมื่อวันที่  ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ วาไดซื้อที่ดินจากนายวิสุทธิ์ พลายเมือง เนื้อที่ 

๖๐ ไร ปลูกปาลมน้ำมันเมื่อป ๒๕๔๔  ตอมาเมื่อวันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๔๙  เจาหนาที่ของสวนปาไชยา 

๔ คน เขามาลักลอบตัดผลปาลมน้ำมัน ผูรองที่ ๔ ไดแจงความรองทุกขกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอไชยา ตอมา 

ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ เจาหนาที่สวนปาไชยาไดนำกำลังเจาหนาที่หนวยปฏิบัติการพิเศษ (น.ป.พ.)  

เขาจับกุมคนทำงานของผูรองที่ ๔ ขอหาบุกรุกปาสงวน หลังจากนั้นทางเจาหนาที่สวนปาไชยา ไดเขาไปตัด

ผลปาลมน้ำมันในสวนของผูรองที่ ๔ โดยอางวาไดตัดปาลมน้ำมันในที่ดินแปลงที่ศาลสั่งยึด จำนวน ๑๘ ไร 

ซึ่งในความเปนจริงสวนปาลมของผูรองที่ ๔ อยูนอกเขตพื้นที่ ๑๘ ไร ที่ศาลสั่งยึด เพราะมีการปกปายแนว

เขตพื้นที่ดินระหวางที่ดินแปลงที่ศาลสั่งยึดกับที่ดินของผูรองที่ ๔ อยางชัดเจน 

ผูรองที่ ๕ รองเรียนเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ วาไดซื้อที่ดินทำกินจากราษฎรในพื้นที่ เมื่อป 

๒๕๔๐ เดิมเปนสวนกาแฟและปลูกพืชลมลุก ผูรองที่ ๕ ไดรื้อและปลูกปาลมน้ำมัน ประมาณ ๗๘๐ ตนแทน  

เมื่อป ๒๕๔๑ เจาหนาที่จากกรมปาไม ไดเขามาสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎร ตามมติคณะรัฐมนตรี 
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ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑   และตอมาในป ๒๕๔๓ เจาหนาที่สวนปาไชยา ไดทำการถอนตนปาลมน้ำมัน

จนหมด พรอมทั้งเขายึดพื้นที่ของผูรองที่ ๕ แลวปลูกปาลมน้ำมันแทน  

ผูรองที่ ๖ รองเรียนเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ วาเมื่อป ๒๕๔๕ ไดซื้อที่ดินปลูกยางพารา

จากนายอำพล พนังแกว เนื้อที่ดินจำนวน ๗๐ ไร ตอมาในป ๒๕๔๖ ทางองคการอุตสาหกรรมปาไมไดให 

ผูรองที่ ๖ ทำสัญญาเขาทำประโยชนในพื้นที่ดินที่อยูในเขตสวนปาไชยา ตอมาผูรองขอเปลี่ยนสัญญาการใช

ประโยชนที่ดินจากยางพารา มาเปนปาลมน้ำมัน เพราะยางพาราถูกไฟไหมเกือบหมดทั้งแปลง และผูรองได

เสียภาษีบำรุงทองที่ (ภ.บ.ท.๕) มาตั้งแตป ๒๕๔๕ จนถึงปจจุบัน ตอมาในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ มี

นายทุน กลุมผูมีอิทธิพลจากนอกพื้นที่เขาขมขูคนงานของผูรองที่ ๖ มิใหเขาไปเก็บเกี่ยวผลปาลมน้ำมันใน

ที่ดิน ทำใหผูรองที่ ๖ ไดรับความเดือดรอนไมสามารถเขาไปดูแลทรัพยสินและเก็บเกี่ยวผลปาลมน้ำมันได 

ผูรองที่ ๗ รองเรียนเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ วาเมื่อป ๒๕๔๓ ไดซื้อที่ดินจากนายโกมล  

กล่ำไพ และนายวีพล ไมทราบนามสกุล มีเนื้อที่รวม ๑๑๒ ไร มีที่ดินที่ไดรับเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.จำนวน ๓๒ 

ไร และยังไมไดรับเอกสารสิทธิ จำนวน ๗๙ ไร เมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ มีนายทุนกลุมผูมี

อิทธิพลจากนอกพื้นที่เขาไปบุกรุกไถทำลายตนปาลมน้ำมันที่ปลูกไวทั้งหมด และนำตนยางพาราไปปลูก

แทนในพื้นที่ทั้งหมด ผูรองที่ ๗ ไดรับความเดือดรอนจากการถูกแยงการครอบครองที่ดิน และไดแจงความ

ดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอไชยาไวแลว 

 

๔.๒. การรับฟงพยานหลักฐานของฝายผูถูกรอง 

๔.๒.๑ สำนักงานอนุรักษและพัฒนาสวนปาสุราษฎรธานี องคการอุตสาหกรรมปาไม 

(๑) นายธานินทร หิมมะ ผูจัดการสำนักงานอนุรักษฯ ชี้แจงดวยวาจาวา พื้นที่บริเวณนี้

กรมปาไมมอบใหองคการอุตสาหกรรมปาไมไปดำเนินการ ทั้งนี้มีชาวบานบุกรุกทำกินอยูแลว จึงใหชาวบาน

มาขออนุญาตใชที่ดินจากองคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งชาวบานมาขออนุญาต ๑๐๐ กวาราย แตมีชาวบาน

บุกรุกใหมอีกสวนหนึ่ง จึงดำเนินคดีขอหาบุกรุก องคการอุตสาหกรรมปาไมไมมีการบังคับชาวบานใหสมัคร

เปนสมาชิกของสวนปา หากชาวบานเห็นวามีการละเมิด ขอใหชาวบานใชกระบวนการทางกฎหมาย  

เนื่องจากอาจจะเกิดจากการกระทำของเจาหนาที่ในพื้นที่แตละคน 

(๒) สำนักงานอนุรักษและพัฒนาสวนปาสุราษฎรธานี องคการอุตสาหกรรมปาไม มี

หนังสือ ที่ ทส.๑๔๑๐.๑/๖๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙  ชี้แจงตอผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีวา 

สวนปาไชยาตั้งอยูในพื้นที่ หมูที่ ๔ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี เดิมเปนสวนปาที่

ดำเนนิการปลกูสรางโดยบรษิทัสรุาษฎรธานทีำไม จำกดั ตามเงือ่นไขสมัปทานปาไม ตอมากรมปาไมไดสงมอบ

พื้นที่ใหองคการอุตสาหกรรมปาไมดูแล มีเนื้อที่ ๑๙,๒๑๘ ไร หลังจากที่องคการอุตสาหกรรมปาไมไดรับมอบ

พืน้ทีแ่ลว ไดเขาไปบำรงุดแูลรกัษาอยางตอเนือ่ง แตถกูตอตานจากราษฎรและนายทนุทีไ่ดเขาไปครอบครองพืน้ที่

สวนปาโดยผิดกฎหมายมากอน ตอมาป ๒๕๓๗ ปาสงวนแหงชาติปาทาชนะ ถูกประกาศเปนเขตปฏิรูปที่ดิน 

ประชาชนเขาใจผิดวาสวนปาซึ่งมีพื้นที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาทาชนะ เปนเขตปฏิรูปที่ดินดวย 

จึงชักชวนกันบุกรุกจับจองพื้นที่กันเปนจำนวนมาก สวนปาไชยาจึงไดประชาสัมพันธใหราษฎรไดรับทราบ 

ตลอดจนการดำเนินการจับกุมผูบุกรุก จนเกิดการรองเรียนและเกิดปญหามวลชนตามมา 
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เพื่อแกไขปญหาการขัดแยงระหวางราษฎรกับเจาหนาที่ และเพื่อบรรเทาความเดือดรอนแก

ราษฎร ในป ๒๕๔๕ องคการอุตสาหกรรมปาไม จึงไดกำหนดหลักเกณฑในการอนุญาต การใชประโยชน

ที่ดินในเขตพื้นที่สวนปา ไดประกาศใหราษฎรที่บุกรุกพื้นที่สวนปาโดยผิดกฎหมายและมีการปลูกพืชผล

อาสินอยูกอนแลว ที่ไดดำเนินการปลูกจนใกลไดรับผลผลิต โดยองคการอุตสาหกรรมปาไมไดแตงตั้งคณะ

กรรมการออกตรวจสอบพื้นที่ หากผูสมัครมีคุณสมบัติตามระเบียบกฎเกณฑก็จะทำสัญญาการใชประโยชน

ที่ดินตอไป ซึ่งปจจุบันไดมีผูขอใชประโยชน จำนวน ๑๕๕ ราย ไดรับอนุญาตใหใชประโยชนแลวจำนวน 

๑๐๙ ราย เนื้อที่รวม ๓,๙๙๗ ไร สวนที่เหลืออยูระหวางดำเนินการ 

สำหรับผูบุกรุกพื้นที่สวนปาไชยาโดยผิดกฎหมายรายอื่นๆ องคการอุตสาหกรรมปาไมยัง

จำเปนตองดำเนินการตามกฎหมาย แตเนื่องจากเจาหนาที่สวนปามีจำนวนไมเพียงพอ องคการอุตสาหกรรม

ปาไม จึงไดขอสนับสนุนกำลังเจาหนาที่ตำรวจตระเวนชายแดนจากกองรอยตำรวจตระเวณชายแดนที่ ๔๑๗ 

รวมปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายปาไมในเขตสวนปาไชยา ตามคำสั่งของผูอำนวยการองคการ

อุตสาหกรรมปาไม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กรณีราษฎรตำบลปากหมาก รองเรียนวาเจาหนาที่สวนปาสุราษฎรธานีและเจาหนาที่ตำรวจ

ตระเวนชายแดนทำลายทรัพยสินนั้น คณะเจาหนาที่ดำเนินการไปตามอำนาจหนาที่และกระบวนการตาม

กฎหมาย โดยกรณีดังกลาวผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีไดรับทราบถึงปญหาและไดสั่งการใหพิจารณา

แกไขปญหา ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางที่คณะทำงานตรวจสอบแนวเขตพื้นที่สวนปาไชยา ตามสำเนาคำสั่งที่

จังหวัดสุราษฎรธานีที่ ๓๐๒๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ รวมกันเดินสำรวจแนวเขตตรวจสอบ

แนวเขตสวนปาไชยาที่มีปญหากับราษฎร โดยไดดำเนินการตรวจสอบในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙  

(๓) นายธานินทร หิมมะ ผูจัดการสำนักงานอนุรักษฯ ชี้แจงเพิ่มเติมดวยวาจา เมื่อวันที่ ๙ 

มกราคม ๒๕๕๐ ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ วาการทำสัญญาขอใชพื้นที่สวนปาครั้ง

แรกมีสัญญา ๓ ป ซึ่งผูขอใชพื้นที่จะตองมาขอตอสัญญาครั้งที่ ๒ แตมีชาวบานบางสวนไมไดมาตอสัญญา 

ซึ่งหนวยงานไดมีหนังสือแจงใหมาตอสัญญาตามระยะเวลาที่กำหนดไวหนังสือ ถาไมมีการตอสัญญาก็ไมมี

ความผูกพันตอกัน เมื่อกรมปาไมอนุญาตใหองคการอุตสาหกรรมปาไมใชประโยชนในพื้นที่แลว องคการ

อุตสาหกรรมปาไมจึงยังคงมีสิทธิในพื้นที่อยู 

องคการอุตสาหกรรมปาไมไมไดจับกุมชาวบานที่ทำสัญญา เนื่องจากตองการชวยเหลือให

ชาวบานไดใชพื้นที่ โดยใหอยูในรูปของสัญญา แตชาวบานตองการไดกรรมสิทธิ์จึงเกิดปญหาขึ้น การทำ

สัญญาไมใชการเชา เปนการใหใชพื้นที่ รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๓,๐๐๐ กวาไร เรียกเก็บราคา ๒๐ บาท

ตอไรตอป เปนขอกำหนดขององคการอุตสาหกรรมปาไม ไมใชสวนปาไชยาตัดสินใจทำเอง เงินเหลานี้นำเขา

สวนกลาง กรณีที่อนุญาตใหทำเชนนี้ไดอาศัยกฎหมายหรือกฎกระทรวงใดไมทราบ เปนเรื่องที่องคการ

อุตสาหกรรมปาไม เห็นชอบใหเชา  

ในการแกไขปญหาพื้นที่สวนปาไชยา แยกออกเปนสองสวน คือ สวนที่จังหวัดแตงตั้งคณะ

ทำงาน และสวนของสวนปาที่จะตองไปหารือกับองคการอุตสาหกรรมปาไมสวนกลาง เมื่อสวนกลางแจงให

ดำเนินการอยางไร ก็ตองดำเนินการตามนั้น ซึ่งอาจจะเปนคนละสวนกันกับคณะทำงานของจังหวัด  
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(๔) สำนักงานอนุรักษและพัฒนาสวนปาสุราษฎรธานี โดยนายธานินทร หิมมะ ผูจัดการสง

รายงานประมวลผลเรื่องกรณีคดีแปลงปาลมน้ำมันของสวนปาไชยาที่ศาลจังหวัดไชยาพิพากษาสั่งริบ ให

คณะอนุกรรมการพิจารณาตามหนังสือ ที่ ทส.๑๔๑๓.๐๔/๙๘๖ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ สรุปไดความ ดังนี้ 

สวนปาไชยา เปนหนวยงานสังกัดสำนักงานอนุรักษและพัฒนาสวนปาสุราษฎรธานี สำนัก 

สงเสริมและพัฒนาไมเศรษฐกิจภาคใต องคการอุตสาหกรรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม ตั้งอยูหมูที่ ๔ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี แตเดิมสวนปาไชยาดำเนินการ

โดยบริษัท สุราษฎรธานีทำไม จำกัด ดำเนินการปลูกสรางสวนปาตามเงื่อนไขสัมปทานทำไม และตอมา 

กรมปาไมไดสงมอบพื้นที่ใหองคการอุตสาหกรรมปาไมดูแล เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๓ มีพื้นที่ทั้งสิ้น 

๑๙,๒๑๘ ไร โดยแยกเปนพื้นที่บุกรุก ๕,๓๒๐ ไร และพื้นที่ที่คงสภาพเปนปาและดำเนินการปลูกสรางสวน

ปาได ๑๓,๘๙๘ ไร  

เมื่อองคการอุตสาหกรรมปาไมรับมอบพื้นที่สวนปาไชยามาแลว ก็ไดดำเนินการรื้อปลูกไม 

ยางพารา ไมตะเคียนทอง เพื่อปองกันการถูกบุกรุก แตสามารถดำเนินการไดเพียงบางสวน ตอมาเมื่อป 

พ.ศ.๒๕๓๗ คณะรัฐมนตรีมีมติใหกองทัพภาคที่ ๔ ขอใชพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติปาทาชนะ บริเวณ 

สวนปาไชยาและสวนปาทาชนะ รวมเนือ้ที ่๓๙,๐๐๐ ไร เพือ่ทำเปนสนามฝกอเนกประสงค ทำใหการดำเนนิการ

รื้อปลูกสรางสวนปาไชยา และการดำเนินกิจกรรมตางๆ หยุดชะงักลง เพื่อรอสงมอบพื้นที่ใหกองทัพบก เมื่อ

ชาวบานทราบขาววากองทัพบกขอใชประโยชนในพื้นที่สวนปา จึงไดพากันมาจับจองแผวถางพื้นที่และปลูก

พืชเศรษฐกิจ เชน ปาลมน้ำมัน ยางพารา และพืชสวนอื่นๆ กันเปนจำนวนมาก แมองคการอุตสาหกรรมปาไม 

จะไดปองกันปราบปรามและจับกุมอยูตลอดเวลา ก็ไมสามารถหยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่จากชาวบานได และ

จากการสำรวจขอมูลของคณะทำงานที่จังหวัดแตงตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๐ คาดวาไดมีการบุกรุก 

ยึดถือ ครอบครองพื้นที่สวนปาไชยา ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร และปญหาการบุกรุกก็ยังมีอยูตลอด และจากการ

ตรวจสอบขอมูลในทางลับ พบวาผูบุกรุกมีทั้งชาวบานในทองถิ่นและชาวบานตางถิ่น และปจจุบันไดมีการ

ขายตอเปลีย่นมอืไปใหกบันายทนุบาง ขาราชการบาง และบางรายไดขายตอกนัมาหลายทอดแลว เมือ่สวนปา

ไชยาดำเนนิการปราบปรามจบักมุหนกัเขา ทำใหกลุมคนผูเสยีผลประโยชนไมพอใจกบัการทำงานของสวนปา

ไชยา จึงเกิดปฏิกริยาตอตานและขัดขวางการดำเนินงานทุกรูปแบบ เชน รองเรียนไปยังศูนยดำรงธรรม

จังหวัดสุราษฎรธานี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สำนักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนตน 

ในการตรวจตราปองกันปราบปรามและจับกุม เนื่องจากกำลังเจาหนาที่สังกัดงานสวนปามี

นอย แตรับผิดชอบพื้นที่สวนปาไชยา ๑๙,๒๑๘ ไร ทำใหการปฏิบัติงานปองกันปราบปรามการกระทำผิด 

ทำไดไมทั่วถึง บางครั้งหนวยงานตองสั่งกำลังเจาหนาที่จากสวนกลางมาชวยเปนครั้งคราว กับไดขอความ

อนุเคราะหกำลังเจาหนาที่จากหนวยงานของตำรวจ เชน ตำรวจปาไม  ตำรวจตระเวนชายแดน  ตำรวจ

หนวยปฏิบัติการพิเศษ หรือหนวยงานของทหาร เชน ทหารพราน รวมกับหนวยงานของกรมปาไม ดำเนิน

การปองกันและปราบปรามผูบุกรุกเพื่อยึดถือครอบครองพื้นที่สวนปาไชยา มาโดยตลอด 

กรณีคดีตรวจยึดแปลงสวนปาลมน้ำมันและจับกุมนายวิสิทธ พลายเมือง คดีถึงที่สุดแลว โดย

ศาลจังหวัดไชยาไดมีคำพิพากษาใหจำคุกนายวิสิทธิ์ฯ เปนเวลา ๒ ป ปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท นายวิสิทธิ์ฯ รับ
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สารภาพ ลดโทษใหกึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๑ ป ปรับ ๒๕,๐๐๐ บาท และไมปรากฏวา นายวิสิทธิ์ฯ เคยตองโทษ 

จำคุกมากอน จึงใหรอการลงโทษไวมีกำหนด ๒ ป กับใหริบของกลาง และใหนายวิสิทธิ์  คนงาน ผูรับจาง 

ผูแทนและบริวารของนายวิสิทธิ์ ออกจากเขตปาสงวนแหงชาติที่เกิดเหตุดวย ตามคำพิพากษาคดีหมายเลข

ดำที่ ๑๙๕/๒๕๔๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๐/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๓ 

องคการอุตสาหกรรมปาไมไดอนุมัติในหลักเกณฑใหดำเนินการกับแปลงปาลมน้ำมันที่ศาล 

จังหวัดไชยาพิพากษาสั่งริบ จำนวน ๑,๐๐๐ ตน โดยใหสวนปาไชยาไดจางแรงงานกำจัดวัชพืช ใสปุย ดูแล

ตัดแตงทางปาลม และการตัดทะลายปาลมใหมีการจางเหมาตามอัตราคาจางทั่วไปในทองถิ่น ตามบันทึกลง

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๔  

ตอมาวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ งานสวนปาไชยาไดรับแจงจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอ    

ไชยา วานายริ่น ศรีสังข กับพวก รวม ๔ คน ไดไปลักทรัพย (ผลปาลมสด) ของนายนิยม เลิศวัฒนธนสาร 

โดยใชรถยนตบรรทุกไปขาย  

งานสวนปาไชยาไดมีหนังสือที่ ทส.๑๔๑๐.๑๔/๓๐๖ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ สงเอกสาร

หลักฐานในคดีอาญาที่ ๑๐๖/๒๕๔๙ ใหผูกำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอไชยาทราบ พรอมทั้งแจงความเปนมา

ของแปลงปาลมน้ำมันที่ศาลสั่งริบ จำนวน ๖๐ ไร ตนปาลมน้ำมัน ๑,๐๐๐ ตน บานพักอาศัย ๑ หลัง และขั้น

ตอนในการดำเนินการเก็บจำหนายผลปาลม นายริ่น ศรีสังข เขาไปดำเนินการในฐานะเปนกรรมการที่

สำนักงานอนุรักษและพัฒนาสวนปาสุราษฎรธานีแตงตั้ง ไมไดเขาไปลักทรัพยของนายนิยม ผูรองที่ ๔ แต

อยางใด ขณะนี้คดีดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของสำนักงานอัยการจังหวัดไชยา งานสวนปาไชยา ก็ได

ดำเนินการเก็บและจำหนายผลปาลมประจำทุกเดือน  

และวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ สำนักงานอนุรักษและพัฒนาสวนปาภาคใตรวมกับเจาหนาที่

ตำรวจไดตรวจถึงแปลงปาลมน้ำมันที่ศาลสั่งริบ พบมีการตัดปาลมกองอยูในบริเวณแปลง และพบรถยนต

กระบะ ๑ คัน จึงจับกุมผูกระทำผิด ๑ คน ซึ่งใหการในเบื้องตนวา เปนลูกจางรายเดือนของนายนิยม ผูรองที่ 

๔  ซึ่งสั่งใหเขามาบรรทุกปาลม ขณะนี้คดีดังกลาวอยูในการพิจารณาของสำนักงานอัยการจังหวัดไชยา 

หลังจากนั้นไดมีกลุมคนประกอบดวย นายพงษ อุตราภรณ ซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐ มี

ตำแหนงเปนหัวหนาหนวยบริการปาไมอำเภอ นายบรรเจิด แสวงทรัพย (ผูรองที่ ๑) เปนราษฎรตำบล

ปากหมาก และนายนิยม เลิศวัฒนธนสาร (ผูรองที่ ๔) มีพฤติกรรมขัดขวางการดำเนินการเก็บและจำหนาย

ผลปาลมในแปลงที่ศาลสั่งริบของงานสวนปาไชยา โดยจะหาเหตุเขาไปขัดขวางอยูตลอด เชน เมื่อวันที่ ๒๔ 

ตุลาคม ๒๕๔๙ นายพงษ อุตราภรณ ไดมีหนังสือแจงสวนปาไชยา ขอใหระงับการตัดปาลมน้ำมัน 

และเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ นายพงษ ไดไปแจงความเพื่อขอกำลังเจาหนาที่ตำรวจ

จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอไชยา โดยอางวาไปตรวจสอบสวนปาไชยา เนื่องจากมีชาวบานแจงมาวาสวนปา

ไชยา เขาลักลอบตัดปาลมโดยมิชอบ และไดนำกำลังเจาหนาที่ตำรวจไปสอบสวนเจาของลานรับซื้อปาลม 

พรอมพูดจาขมขูเจาของลานรับซื้อปาลมวา หากไปรับซื้อสวนปาลมของสวนปาไชยาอีก ตนจะนำนายอำเภอ

หรือผูวาราชการจังหวัดเขาจับกุม 

จากการกระทำของนายพงษ  อุตราภรณ หัวหนาหนวยบริการปาไมอำเภอไชยา เขาขายใช

อำนาจหนาที่โดยมิชอบ และเปนการรบกวนการปฏิบัติหนาที่ขององคการอุตสาหกรรมปาไม งานสวนปา
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ไชยา จงึไดรายงานใหผูบงัคบับญัชาทราบตามลำดบัชัน้ และสำนกังานอนรุกัษและพฒันาไมเศรษฐกจิภาคใตได

ทำบันทึกรายงานตอผูอำนวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม ใหพิจารณาฟองรองดำเนินคดีกับนายพงษ  

อุตราภรณ  

งานสวนปาไชยาไดดำเนินการทั้งหมด ตามอำนาจหนาที่ ระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย

และตามคำสั่งขององคการอุตสาหกรรมปาไมทุกประการ 

 

๔.๒.๒ สวนปาไชยา   

นายพรศักดิ์ ชวยทอง หัวหนาสวนปาไชยา ชี้แจงดวยวาจา เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม 

๒๕๕๐ ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวา การที่ใหราษฎรที่ปลูกพืชอาสินไดเก็บเกี่ยวผล

อาสินและใชประโยชนในพื้นที่ เพื่อแกปญหาการจับกุม องคการอุตสาหกรรมปาไมไมใชเจาของพื้นที่ แตได

สิทธิครอบครองจากกรมปาไม มีภาระผูกพันกับกรมปาไม ในฐานะผูดูแลและรักษาผลประโยชน และมีหนาที่

ปกปองดูแลไมใหเกิดการบุกรุก หากมีการบุกรุกถือเปนความผิดขององคการอุตสาหกรรมปาไม ผูเชาจะมี

สิทธิดำเนินการไดเต็มพื้นที่ของผูเชา การใชประโยชนในลักษณะนี้ องคการอุตสาหกรรมปาไม มองวา

เปนการใชประโยชนของผูบุกรุก และใหราษฎรมาใชประโยชน องคการอุตสาหกรรมปาไมไมดำเนินคดีใน

ฐานะราษฎรบุกรุกมากอน แตปรับมาเปนผูขออนุญาตใชประโยชนจากพื้นที่ที่ องคการอุตสาหกรรมปาไมได

รับจากกรมปาไม เปนอำนาจในการบริหารกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ไมมีกฎหมายบัญญัติ 

 

๔.๒.๓  เจาหนาที่ตำรวจตระเวนชายแดน  

ร.ต.ท.เชาวลิตร ซังคะรัตน ผบ.มว. (สบ.๑) รอย ต.ช.ด.๔๑๗ ชี้แจงดวยวาจา เมื่อวันที่ ๙ 

มกราคม ๒๕๕๐ ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวา เพิ่งยายมา ๑ ป พอจะทราบเรื่องราว

ระหวางราษฎร ตำรวจตระเวนชายแดน และองคการอุตสาหกรรมปาไม ขณะนี้กำลังดำเนินการตรวจสอบอยู 

หากราษฎรถูกเรียกเก็บเงินอะไร อยางไร ก็ใหมาพบที่กองรอยไดโดยตรง เพราะเปนพื้นที่ปาไมที่รับผิดชอบ 

การดำเนินงานไดแบงเจาหนาที่ชุดเจาหนาที่เพื่อสืบขาว ซึ่งจะเปนคนในพื้นที่ แตบางครั้งเจาหนาที่จะเขาไป

ดำเนินการเองก็มี ซึ่งการเขาไปเรียกเงินชาวบาน ทางหนวยงานไมทราบ 

ตามระเบียบแลวผูชี้แจงจะเปนหัวหนาชุด โดยภาพรวมในทางปฏิบัติจะมีเจาหนาที่ปาไม ๕  

คนจะแยกทำงานกันในพื้นที่ แตละอำเภอ ในเขตพื้นที่สวนปา ราษฎรจะแจงใหผูชี้แจงทราบ และจะขึ้นไป   

ตำรวจตระเวนชายแดนไมไดจบดานปาไม แตใชความรูพื้นฐานในการดูวาเปนไมอะไร ชนิดใด เปนไมตอง

หามหรือไม พอรูแลวก็จะประสานกับปาไม เพื่อดำเนินการจับกุม 

 

๔.๓. การรับฟงพยานหลักฐานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ   

๔.๓.๑ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๔ (สุราษฎรธานี)   

นายพงษ อุตราภรณ เจาหนาที่บริหารงานปาไม ๖ ชี้แจงดวยวาจา เมื่อวันที่ ๙ มกราคม 

๒๕๕๐ ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ วา ในฐานะของเลขานุการคณะทำงานตรวจ

สอบแนวเขตตามคำสั่งของผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธาน ี ไดสำรวจสวนปาไชยา จากพื้นที่ทั้งหมด 
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๑๙,๒๑๘ ไร เดิมแจงวาถูกบุกรุก ๕,๐๐๐ ไร คงสภาพปา ๑๓,๐๐๐ กวาไร หลังจากกรมปาไมรับมอบจาก

บริษัทปาไมสุราษฎรธานี แลวสงมอบใหองคการอุตสาหกรรมปาไมเพื่อดูแลรักษาและใชประโยชนจากสวนปา 

ดังกลาว จากการสำรวจของคณะทำงานพบวาสวนปาถูกทำลาย เหลือเฉพาะรอบบริเวณที่ทำการสวนปา

ไชยา ซึ่งไมเกิน ๓๐๐ ไร ที่เหลือกลายเปนสวนปาลม สวนยางพารา และสวนผลไมตางๆ เมื่อผลออกมาเชน

นั้น ก็ไดเขาประชุมคณะทำงานเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ เปนการสรุปผลวาองคการอุตสาหกรรมปาไม

รับมอบแลว แตไมสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงคของกรมปาไมได ที่ประชุมมีมติควรยกเลิกขอ

ตกลงระหวางกรมปาไมกับองคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งเปนเงื่อนไขหนึ่งของภาระผูกพันที่

องคการอุตสาหกรรมปาไมมีตอกรมปาไม ตอนนี้มติของที่ประชุมยังอยูในขั้นตอนการดำเนินการของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสุราษฎรธานี  ยังไมไดเสนอผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี  

พื้นที่สวนปาเปนพื้นที่ที่กรมปาไมอนุญาตใหองคการอุตสาหกรรมปาไมใชประโยชนดูแล แต

การใชประโยชนก็ตองทำตามเงื่อนไขตามกฎหมาย และไมสามารถใหคนอื่นเชาชวงได 

ยางพาราเปนไมนอกประเภทหวงหามในเขตอนุรักษ และกรณีอุทยานแหงชาติมีพื้นที่อยูใน

เขตอนุรักษ กฎหมายอุทยานแหงชาติ และกฎหมายอนุรักษสัตวปา ไมอนุญาตใหตัดตนยางพารา แตหากอยู

ในพื้นที่ปาสงวน การตัดตนยางพาราสามารถทำได แตตองขออนุญาตตามระเบียบ  

กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของในสวนของการตัดปาลมที่อยูในปา ไมปาลมก็คือไมปา ถือ

วาผิดกฎหมาย หามตัด องคการอุตสาหกรรมปาไมเองก็ตัดไมได ถาองคการอุตสาหกรรมปาไมตัดจะเปน

ของกลาง ก็ตองนำไปขายแลวสงเปนรายไดแผนดิน 

 

๔.๓.๒ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี  

นายฉลอง มณีโชติ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ชี้แจงดวยวาจา เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๙ ณ 

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธานี วา ตามขั้นตอนการทำงาน หากพื้นที่ไหนไมสมควรประกาศเปนเขตปฏิรูปฯ  

กรมปาไม กับ ส.ป.ก. จะตกลงรวมกัน ซึ่งหลักเกณฑในการพิจารณาพื้นที่ดังกลาว ไดแก 

๑. ยังมีสภาพปา 

๒. มีภาระผูกพัน เชน สวนปา 

๓. พื้นที่ที่ใชประโยชนราชการโดยเฉพาะ เชน ฐานทัพเรือ 

 

๔.๓.๓  อำเภอไชยา  

(๑) หนังสืออำเภอไชยาที่ ทส. ๑๖๗๘.๕๐๔/๑๓๔ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๙ เรื่อง

รายงานการประชุม ลงนามโดยนายภักดี บุญชัย ปลัดอำเภอไชยา ประธานคณะทำงานตรวจสอบ

แนวเขตพื้นที่สวนปาไชยา พรอมดวยบันทึกรายงานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ 

สวนปาไชยา เพื่อพิจารณาแนวทางแกไขปญหาขอพิพาทในสวนปาไชยา เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ ณ 

หองประชมุทีว่าการอำเภอไชยา ระบผุลการดำเนนิการตรวจสอบพืน้ทีข่องคณะทำงานฯ ซึง่จากการเดนิสำรวจ

จับพิกัดในพื้นที่สวนปาไชยา โดยนายชางรังวัดของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๔ รวมกับคณะทำงาน ฯ 

พบวาในบริเวณพื้นที่สวนปาไชยาในปจจุบันที่ไดเดินสำรวจรังวัด มีพื้นที่รวม ๑๙,๒๑๘ ไร แบงออกเปน 
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๑. แปลงปลูกตนยางนา (บริษัท สุราษฎรธานีทำไม จำกัด เปนผูปลูก เปนแปลงปลูกปา ป 

๒๕๒๕/๓ และกรมปาไมไมไดสงมอบใหองคการอุตสาหกรรมปาไมดูแลรักษา) คงเหลือประมาณ ๑๐๐ ไร 

๒. สวนยางพารา อายุประมาณ ๑๕ ป ที่องคการอุตสาหกรรมปาไมปลูกเอง (ในพื้นที่ของ

สวนปา แปลงปลูกป ๒๕๒๔ /๔)  ประมาณ  ๑๐๐ ไร 

๓. แปลงปลูกตนยูคาลิปตัส (ขณะนี้องคการอุตสาหกรรมปาไมกำลังรื้อปลูกเปนตนยางพารา

ทดแทน ประมาณ ๒๐๐ ไร 

๔. สวนยางพาราที่องคการอุตสาหกรรมปาไมปลูกสรางไปแลวและมีปญหาราษฎรรองเรียน

วาถูกสวนปาไชยา รื้อทำลายทรัพยสินโดยมิชอบ จำนวน ๑๕ ราย ประมาณ ๖๕๘ ไร 

๕. สวนยางพาราที่ชาวบานถือครอง จำนวน ๑๙๑ ราย ประมาณ  ๔,๑๗๐ ไร 

๖. สวนปาลมน้ำมันที่ชาวบานถือครอง ๗๒ ราย ประมาณ  ๒,๘๙๕ ไร 

๗. สวนผลไม สวนกาแฟ ประมาณ   ๙๖ ไร 

๘.สวนยางพารา สวนกาแฟ สวนปาลมน้ำมันและอื่นๆ ประมาณ  ๑๐,๙๙๙ ไร 

สวนปาไชยาไมไดจัดทำหลักเขต แนวเขตสวนปาในพื้นที่ใหชัดเจนตามระเบียบที่กำหนด และ

ไมไดจัดทำรายงานใหกรมปาไมทราบวา สวนปาไชยามีพื้นที่ถูกบุกรุกเปนจำนวนเทาใด ปจจุบันไมที่ปลูก

เหลืออยูเฉพาะบริเวณรอบๆ ที่ทำการเทานั้น โดยเลขานุการคณะทำงาน (นายพงษ อุตราภรณ เจาหนาที่

บริหารงานปาไม ๖) มีความเห็นวา การดำเนินการปลูกสรางสวนปาไชยา องคการอุตสาหกรรมปาไม ขาด

ความชัดเจน ไมสามารถรักษาปาที่ปลูกหรือปาธรรมชาติไวได ไมอาจดำเนินการปลูกปาใหเปนไปตามขอ

ตกลงและวัตถุประสงคของทางราชการ และการที่องคการอุตสาหกรรมปาไมจะไปบังคับชาวบานมาสมัคร

เปนสมาชิกแลวเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมในอัตรา ๒๐ บาทตอไรตอปนั้น นาจะไมถูกตอง เพราะไมมี

ระเบียบและกฎหมายใหดำเนินการได สวนปาไชยาเกิดขึ้นตามขอตกลงและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อองคการ

อุตสาหกรรมปาไมไมสามารถดำเนินการตามขอตกลงหรือรักษาสภาพปาที่ปลูกไวได ก็ควรที่จะเสนอกรม 

ปาไมและรัฐบาลพิจารณายกเลิกขอตกลงดังกลาว และพิจารณาอนุญาตใหราษฎรเขาอยูอาศัยใหถูกตองตาม

กฎหมายตอไป หรือจะให ส.ป.ก. ดำเนินการก็แลวแตหนวยเหนือจะพิจารณา 

มติที่ประชุมคณะทำงานตรวจสอบแนวเขตพื้นที่สวนปาไชยา 

๑. เสนอจังหวัดฯ เพื่อประสานใหสวนปาชะลอการจับกุมหรือดำเนินคดีกับชาวบานไวกอน

ตามที่คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา ชุดที่ ๒ ในคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดเสนอในที่ประชุมศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 

๒๔ มกราคม ๒๕๔๙ 

๒. ใหจังหวัดฯ ประสานไปที่กรมปาไมและรัฐบาลพิจารณายกเลิกบันทึกขอตกลงเรื่อง สวนปา 

ไชยา และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 

๓. ใหเสนอจังหวัดฯ ประสานกรมปาไมและรัฐบาลพิจารณาใหชาวบานเขาทำประโยชนให

ถูกตองตามกฎหมายในพื้นที่สวนปาไชยาที่หมดสภาพ หรือมอบพื้นที่ให ส.ป.ก. นำไป

ปฏิรูปที่ดินตามกฏหมาย 
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(๒) หนังสืออำเภอไชยา ที่ สฎ ๐๔๑๗ / ๑๑๗๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ เรื่อง สวนปา 

ไชยาทำไมและปลูกปาโดยมิชอบ ลงนามโดยนายไพศาล บุญลอม นายอำเภอไชยา ระบุถึงผลการ

ตรวจสอบของอำเภอไชยาตอการดำเนินการปลูกสรางสวนปาขององคการอุตสาหกรรมปาไมไดสรางความ

เสียหายตอกรมปาไม และมีขอเสนอใหมีการยกเลิกสวนปาไชยาในขอที่ ๔ วา ตามบันทึกการรับมอบ - สงมอบ 

สวนปาไชยา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑๙,๒๑๘ ไร เปนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกประมาณ ๕,๓๒๐ ไร คงสภาพสวน

ปาประมาณ ๑๓,๘๙๘ ไร แตปจจุบันสวนปาคงเหลือแปลงปลูกตนยางนาประมาณ ๑๐๐ ไร นอกเหนือจากนี้

กลายไปเปนสวนปาลมน้ำมันและสวนยางพารา ซึ่งเปนทั้งขององคการอุตสาหกรรมปาไมและของชาวบาน

ปะปนจนแยกไมออก ที่ผานมาองคการอุตสาหกรรมปาไมไมเคยขออนุญาตทำไม ไมเคยขออนุญาตปลูกปา

และไมเคยมีการจายผลประโยชนใดๆ ตอบแทนคืนใหกับรัฐ แตกลับนำพื้นที่ไปใหชาวบานเชาปลูกยางพารา

หรือปลูกปาลมน้ำมันแลวเรียกเก็บเงินเปนคาตอบแทนในอัตรา ๒๐ บาทตอไรตอป ทั้งๆ ที่องคการ

อุตสาหกรรมปาไมไมมีอำนาจจะทำได เมื่อองคการอุตสาหกรรมปาไมไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลง ไม

ยอมปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย ไมที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำไมที่องคการอุตสาหกรรมปาไมรับ

มอบมาก็สูญหายไปเกือบหมด โดยที่รัฐไมไดรับผลตอบแทนใดๆ คืน เฉพาะคาชดเชยคาปลูกปาที่รัฐควรจะ

ไดรับคืน เสียหายไปประมาณ ๗๖๖,๑๗๒,๙๖๘ บาท จากผลกระทบตามที่ปรากฏ อำเภอเห็นวาไมมีความ

จำเปนใดๆ ที่จะตองใหมีโครงการปลูกสรางสวนปาอีกตอไป สมควรที่จะพิจารณายกเลิกสวนปาไชยา แลว

นำพื้นที่ทั้งหมดมาพิจารณาปรับปรุงการใชประโยชนใหเกิดประโยชนสูงสุดในทางเศรษฐกิจ สังคม และทำให

รัฐไดรับรายไดตางๆ อยางเต็มเม็ดเต็มหนวย อันจะเปนผลดีตอทางราชการและประชาชนในพื้นที่ตอไป ทาง

กรมปาไมสมควรที่จะพิจารณาทบทวนยกเลิกบันทึกขอตกลงดังกลาว 
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คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาจากขอเท็จจริงทุกฝาย และการรวมคำรองทั้งหมด กำหนด

ประเด็นตรวจสอบ ดังน ี้ 

๑. การที่กรมปาไมสงมอบพื้นที่หมดอายุสัมปทานปาไมใหกับองคการอุตสาหกรรมปาไมเพื่อปลูก

สรางสวนปาไชยา ทั้งที่มีการสำรวจแลววาราษฎรครอบครองทำประโยชนมากอน โดยไมมี

นโยบายการแกไขปญหาราษฎรในพื้นที่ เปนการละเมิดสิทธิของราษฎรหรือไมอยางไร 

๒. การที่องคการอุตสาหกรรมปาไมใหชาวบานใชประโยชนพื้นที่ที่ไดรับการสงมอบจากกรมปาไม 

แลวเก็บคาตอบแทน เปนการละเมิดสิทธิหรือไม 

๓. กระบวนการแกไขปญหาความขัดแยงในที่ดินและความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากนโยบายของ

องคการอุตสาหกรรมปาไม ในพื้นที่สวนปาไชยา เปนการละเมิดสิทธิหรือไมเปนธรรมหรือไม

อยางไร 
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ประเด็นที่ ๑ การที่กรมปาไมสงมอบพื้นที่หมดอายุสัมปทานปาไมใหกับองคการอุตสาหกรรม 

ปาไมเพื่อปลูกสรางสวนปาไชยา ทั้งที่มีการสำรวจแลววาราษฎรครอบครองทำประโยชนมากอน 

โดยไมมีนโยบายการแกไขปญหาราษฎรในพื้นที่ เปนการละเมิดสิทธิของราษฎรหรือไมอยางไร 
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คณะอนกุรรมการสทิธใินการจดัการทีด่นิและปา ชดุที ่ ๒ ไดตรวจสอบจากถอยคำและพยานหลกัฐาน

ตางๆ พบวา จากเอกสารบันทึกสงมอบ - รับมอบสวนปาที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานที่พนอายุการบำรุง

รักษา (๖ ป) ไปแลวของบริษัทสุราษฎรธานีทำไมจำกัด เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๓ ไดระบุวาพื้นที่

สวนปาไชยามีพื้นที่บุกรุก ประมาณ ๕,๓๒๐ ไร แสดงใหเห็นวามีราษฎรครอบครองและทำประโยชนในที่ดิน

กอนที่กรมปาไมจะสงมอบพื้นที่ใหกับองคการอุตสาหกรรมปาไม กรมปาไมจึงควรที่จะดำเนินการตาม

นโยบายของรัฐในการแกไขปญหาที่ดินทำกินใหกับราษฎรที่เขาครอบครองพื้นที่สวนปา แทนการสงมอบให

กับองคการอุตสาหกรรมปาไม เพราะพื้นที่ปาสัมปทานเดิมเปนปาเศรษฐกิจ ซึ่งกรมปาไมสามารถมอบพื้นที่

ใหกับ ส.ป.ก.เพื่อนำมาปฏิรูปใหกับราษฎรได และอีกประการหนึ่ง องคการอุตสาหกรรมปาไมเปนหนวยงาน

ของรัฐ ที่ดำเนินการปลูกสรางสวนปา ปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยไมมีความแตกตางกับราษฎรในพื้นที่ จึงสมควร

ที่จะกันพื้นที่ปาสัมปทานที่มีราษฎรครอบครองอยูกอนแลวบางสวน แทนที่จะสงมอบพื้นที่ปาสัมปทาน

ทั้งหมดใหกับองคการอุตสหกรรมปาไม 

คณะอนุกรรมการฯ เห็นวาการที่กรมปาไมสงมอบพื้นที่หมดอายุสัมปทานปาไมใหกับ

องคการอุตสาหกรรมปาไมเพื่อปลูกสรางสวนปาไชยา ทั้งที่มีการสำรวจแลววาราษฎรครอบครอง

ทำประโยชนมากอน โดยไมมนีโยบายการแกไขปญหาราษฎรในพืน้ทีแ่ละทราบดวีาจะตองเกดิขอพพิาท

ระหวางราษฎรกับสวนปาไชยาอยางแนนอน จึงเปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินของราษฎร 

  

ประเดน็ที ่๒ การทีอ่งคการอตุสาหกรรมปาไมใหชาวบานใชประโยชนพืน้ทีท่ีไ่ดรบัการสงมอบ

จากกรมปาไม แลวเก็บคาตอบแทน เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม 

คณะอนุกรรมการฯ พบวา จากการตรวจสอบของคณะทำงานตรวจแนวเขตสวนปาไชยา ที่มี 

องคประกอบจากหลายฝาย ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎรธานีที่ ๓๐๒๒/๒๕๔๘ เรื่องการแตงตั้งคณะทำงาน

ตรวจสอบแนวเขต ลงวนัที ่ ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๔๘ พบวาสวนปาไชยามพีืน้ทีท่ีไ่ดรบัมอบจากกรมปาไม จำนวน 

๑๙,๒๑๘ ไร แตในปจจุบันพื้นที่ที่คงสภาพเปนสวนปามีประมาณ ๔๐๐ ไร สวนที่เหลือถูกราษฎรเขาครอบครอง 

ทำประโยชน ปลูกยางพารา ปาลมน้ำมัน และไมผล และคณะทำงานตรวจสอบฯ ไดพิจารณาและมี

ขอคิดเห็นกรณีที่องคการอุตสาหกรรมปาไม มีนโยบายใหราษฎรที่ครอบครองและทำประโยชนใน

พื้นที่สวนปาไชยาทำสัญญาขอใชพื้นที่สวนปา โดยเรียกเก็บเงินในอัตราราคา ๒๐ บาทตอไรตอปนั้น 

นาจะไมถูกตอง เพราะไมมีระเบียบและกฎหมายใหดำเนินการได สวนปาไชยาเกิดขึ้นตามขอตกลง

และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อองคการอุตสาหกรรมปาไมไมสามารถดำเนินการตามขอตกลงหรือรักษา

สภาพปาที่ปลูกไวได ก็ควรที่จะเสนอกรมปาไมและรัฐบาลพิจารณายกเลิกขอตกลงดังกลาว และ

พิจารณาอนุญาตใหราษฎรเขาอยูอาศัยใหถูกตองตามกฎหมายตอไป หรือจะให  ส.ป.ก. ดำเนินการ 

ก็แลวแตหนวยเหนือจะพิจารณา 

คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นวา การที่องคการอุตสาหกรรมปาไมใหชาวบานใชประโยชนพื้นที่ที่ไดรับ

การสงมอบจากกรมปาไม แลวเกบ็คาตอบแทนในการใชประโยชน เปนการดำเนนิการทีไ่มถกูตอง และขดัตอ

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๐๗ 
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ประเด็นที่ ๓ กระบวนการแกไขปญหาความขัดแยงในที่ดินและความรุนแรงที่เกิดขึ้นจาก

นโยบายขององคการอุตสาหกรรมปาไม เปนการละเมิดสิทธิหรือไมเปนธรรมหรือไม  อยางไร 

คณะอนุกรรมการฯ พบวา การที่องคการอุตสาหกรรมปาไม โดยสวนปาไชยาไดมีนโยบายการแกไข

ปญหาความขัดแยงในที่ดินกับราษฎรที่ครอบครองและทำประโยชนที่ดินในเขตสวนปาไชยา บริเวณทองที่

หมูที ่๔ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎรธาน ีโดยใชมาตรการจบักมุ ตรวจยดึพืน้ที ่และไถทำลาย

ผลอาสินของราษฎร ดังที่ปรากฏตามการรองเรียนของผูรองที่ ๑ - ๕ ทำใหราษฎรไดรับความเดือดรอน สูญ

เสียที่ดิน และพืชผลอาสิน ตลอดจนสิ่งปลูกสรางตางๆ ซึ่งมาตรการดังกลาวเปนมาตรการที่รุนแรง และ

กระทบตอสิทธิในการดำรงชีวิตของผูรอง   

นอกจากนี้การที่องคการอุตสาหกรรมปาไมใชนโยบายใหราษฎรสมัครเขาเปนสมาชิกสวนปาไชยา 

แลวเก็บคาตอบแทน ในการอนุญาตใหราษฎรเขาทำประโยชนในที่ดินที่สวนปาไชยาที่องคการอุตสาหกรรม

ปาไมไดรับมอบจากกรมปาไม เพื่อแลกเปลี่ยนกับการไมถูกจับกุมดำเนินคดี  และองคการอุตสาหกรรมปาไม

ไดกำหนดเงื่อนไขในสัญญาอยางไมเปนธรรมตอราษฎร โดยกำหนดใหผลอาสินที่ราษฎรปลูกสรางตองตก

เปนขององคการอุตสาหกรรมปาไม เมื่อมีการใชประโยชนที่ดินครบ ๒๐ ป และหากราษฎรคนใดไมสมัคร

เปนสมาชิกของสวนปาไชยาก็จะถูกจับกุมดำเนินคดี ดังที่ปรากฏตามการรองเรียนของผูรองที่ ๑ และ ๒ ซึ่ง

นโยบายดังกลาวมีความไมเปนธรรมตอผูรอง 

คณะอนุกรรมการฯ เห็นวา กระบวนการแกไขปญหาความขัดแยงในที่ดินและความรุนแรงที่เกิดขึ้น

จากนโยบายของสวนปาไชยา เปนการละเมิดสิทธิ ตามมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ใชในขณะนั้นและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ 

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่  ๕  สิทธิในทรัพยสิน จึงเปนการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอผูรอง 

 

¡µ‘§≥–Õπÿ°√√¡°“√œ 
คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา และคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและ

ปา ชุดที่ ๒ ไดประชุมรวมกันในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ มีมติ

วาการที่กรมปาไมสงมอบพื้นที่หมดอายุสัมปทานใหกับองคการอุตสาหกรรมปาไม ทั้งที่มีราษฎรครอบครอง

ทำประโยชนมากอน และการที่องคการอุตสาหกรรมปาไมทำสัญญากับราษฎร แลวเก็บคาตอบแทนโดยไม

ชอบดวยกฎหมาย รวมถึงกระบวนการแกไขปญหาขององคการอุตสาหกรรมปาไมดวยความรุนแรง เปนการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนและไมเปนธรรมตอผูรอง 

คณะอนุกรรมการฯ จึงกำหนดมาตรการการแกไขปญหาและขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอหนวยงาน

ที่เกี่ยวของดังนี้ 

 

¡“µ√°“√°“√·°â‰¢ªí≠À“ 

๑. ใหดำเนินการตามมติคณะทำงานตรวจแนวเขตสวนปาไชยา ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎรธานี ที่ 

๓๐๒๒/๒๕๔๘  ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘  คือ 
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๑.๑ ใหองคการอุตสาหกรรมปาไมยกเลิกสวนปาไชยา และสงมอบพื้นที่ใหกรมปาไม ทั้งนี้ ให

ดำเนินการภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๑.๒ ใหกรมปาไมมอบพื้นที่สวนปาไชยาที่หมดสภาพสวนปา ให ส.ป.ก. นำไปปฏิรูปจัดสรร

ที่ดินใหกับราษฎร ทั้งนี้ ใหดำเนินการภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

๑.๓ ในระหวางดำเนินการตามขอ ๑ และ๒ ใหชะลอการดำเนินการจับกุมราษฎรที่มีที่ดินทำกิน

เดิมในพื้นที่สวนปาไชยา 

 ๒. ใหกรมปาไมมอบพื้นที่สวนปาไชยาที่ยังคงสภาพสวนปา จำนวน ๔๐๐ ไร ใหองคกรชุมชนใน

หมูที่ ๔ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ดูแลรักษาเปนปาชุมชน ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต 

วันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

 

¢âÕ‡ πÕ·π–‡™‘ßπ‚¬∫“¬ 
 ๑. รัฐบาลตองเรงนำเสนอตอรัฐสภา เพื่อมีมติยกเลิกและหรือปรับปรุงนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ไมสงเสริมหรือปดกั้นการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการตัดสินใจทางดานนโยบาย ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในขณะเดียวกัน 

กใ็หเรงตรากฎหมาย ทีส่ะทอนเจตนารมณของประชาชนในดานการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

เพื่อสงเสริมคุมครองสิทธิชุมชนทองถิ่น และเกษตรกรรายยอย ใหมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม รวมทั้งปจจัยการผลิต เพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงทางอาหารของผูคนทั้งสังคม 

 ๒. การที่องคการอุตสาหกรรมปาไม นำที่ดินที่ไดรับมอบจากกรมปาไม ไปปลูกสรางสวนยางพารา 

มิใชเปนการฟนฟูระบบนิเวศ แตเปนการนำพื้นที่ปามาแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจ ซึ่งมิใชภารกิจที่รัฐ 

จำตองลงทุนผานรัฐวิสาหกิจ แตควรสงเสริมภาคประชาชนมากกวา 

 ดังนั้น กรมปาไมจึงตองเรียกคืนพื้นที่เคยสงมอบใหองคการอุตสาหกรรมปาไม ดูแลและใช

ประโยชน (พื้นที่โครงการ ๒-๕)  กลับคืนมาอยูภายใตการดูแลของกรมปาไม 

 เมื่อเรียกคืนมาแลวใหมี “คณะกรรมการจำแนกเขตการใชประโยชนที่ดินในเขตปา” มีภารกิจหลัก

ในการสำรวจตรวจสอบ มิใหปาเศรษฐกิจทับซอนกับที่ดินทำกินของเกษตรกรรายยอย โดยใหมีตัวแทนของ

ฝายประชาชนผูเดือดรอนหรือถูกละเมิดสิทธิเขาไปมีสวนรวมในคณะกรรมการดังกลาว ในจำนวนไมนอย

กวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด 

 โดยมีแนวทางเบื้องตนในการจำแนกพื้นที่ คือ 

(๑) พื้นที่ที่ทับซอนกับที่ดินทำกินของประชาชน ใหกรมปาไมสงมอบพื้นที่ใหคณะกรรมการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นำไปดำเนินการปฏิรูปที่ดิน 

(๒) สวนพื้นที่สูงชัน หรือมีสภาพเปนตนน้ำ ลำธาร หรือมีลักษณะพิเศษของระบบนิเวศ เชน มี 

ปูราชินี หรือมีความสมบูรณของระบบนิเวศ มีความหลากหลายทางชีวภาพ สมควรอนุรักษไว

เพื่อประโยชนทางดานความสมดุลของระบบนิเวศ ทั้งนี้ ตองใหประชาชนมีสวนรวมในการ

กำหนดนโยบายการจัดการ ดูแลรักษา 
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(๓) ใหพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม เชน เปนปากันชนระหวางปาอนุรักษกับพื้นที่ทำกิน เพื่อมอบให

กับชุมชนที่มีความพรอม หรือไดรับการสนับสนุนจากรัฐ และองคกรเอกชน ในการพัฒนา 

ตระเตรียมความพรอม เพื่อที่ชุมชนเหลานั้นจะไดบริหารจัดการในรูปแบบ “ปาชุมชน” ทั้งเพื่อ

การใชสอยเพื่อการอนุรักษ และเพื่อการศึกษาเรียนรูของเยาวชนในลักษณะหองเรียนธรรมชาติ

ของทองถิ่น 

๓. ใหรัฐบาลยุตินโยบายสงเสริม สนับสนุนใหบริษัทธุรกิจเอกชน ปลูกสรางสวนปาเชิงพาณิชย  

โดยตองยุติการอนุญาตใหใชพื้นที่ หรือ การเชาพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติ 

ในกรณีไมโตเร็วประเภทตางๆ ที่ยังคงเปนความตองการของทองตลาด รัฐบาลควรสงเสริม

สนับสนุนใหประชาชนหรือองคกรชุมชนเปนผูปลูกสรางสวนปา โดยคำนึงถึงหรือปองกันมิใหเกิดผลกระทบ

ตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย โดยอาจทำเปน “สวนปาเชิงนิเวศ” ซึ่งมิใชสวนปา

พืชเชิงเดี่ยวที่ใชสารเคมีทางการเกษตรอยางเขมขน เพราะกอผลกระทบตอสภาพแวดลอมและสุขภาพ

อนามัยของประชาชนอยางมาก 

 

§«“¡‡ÀÁπ·≈–¡µ‘§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๐ 

กันยายน ๒๕๕๐ เห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา และคณะ

อนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา ชุดที่ ๒  

 

 

 

 

  (นายเสนห  จามริก) 

  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 (นายประดิษฐ  เจริญไทยทวี) (นางสาวนัยนา  สุภาพึ่ง)  

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 (นายวสันต  พานิช) (นายสุรสีห  โกศลนาวิน)  

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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 (นางสุนี  ไชยรส) (นายสุทิน  นพเกตุ) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 (คุณหญิงอัมพร  มีศุข) (นางสาวอาภร  วงษสังข) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ 
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√“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫°“√≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π 
‚¥¬ 

§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ 
 

 
√“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫∑’Ë  ๓๓๗/๒๕๕๐ 

 

‡√◊ËÕß สิทธิในทรัพยสิน กรณีองคการอุตสาหกรรมปาไมรุกล้ำที่ดินทำกินของราษฎร 

 

ºŸâ√âÕß นายมานิจ เหนือคลอง  

 

ºŸâ∂Ÿ°√âÕß สวนปาคลองทอม จังหวัดกระบี่ องคการอุตสาหกรรมปาไม  

 

นายมานิจ เหนือคลอง ไดยื่นรองเรียนลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๙ ตามคำรองที่ ๔๓๕/๒๕๔๙ ทาง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดพิจารณาแลว เห็นวาเรื่องดังกลาวมีมูลและอยูในอำนาจหนาที่ จึง

มอบหมายใหคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา ดำเนินการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวย หลัก

เกณฑ และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ.๒๕๔๕ 

         

 “√– ”§—≠¢Õß‡√◊ËÕß√âÕß‡√’¬π    
ป พ.ศ.๒๕๐๔ ทางอำเภอเมืองกระบี่ไดประกาศใหผูที่ไมมีที่ดินทำกินในเขตตำบลโคกยาง อำเภอ

เมือง จังหวัดกระบี่ ใหจับจองที่ดินในเขตพื้นที่หมู ๓ ตำบลโคกยาง ที่เปนปาสงวนแหงชาติหรือที่สาธารณ 

ประโยชน ในครั้งนี้ไดมีราษฎรหลายครอบครัวทำการจับจอง และทำการปลูกสรางที่อยูอาศัยเต็มพื้นที่ ซึ่ง

รวมทั้งบิดาและมารดาของผูรองดวย ตอมาทางราชการไดออกใบจอง (น.ส.๒) และ ส.ค.๑ ใหแกผูรองขอ 

และป พ.ศ.๒๕๒๑ ไดประกาศใหผูที่มีเอกสารดังกลาวไปยื่นขอเปลี่ยนเปน น.ส.๓ 

ตอมาองคการอุตสาหกรรมปาไมไดเขามาตั้งสำนักงานสวนปาบริเวณตำบลเพหลา อำเภอคลองทอม 

และขยายพื้นที่ครอบคลุมตำบลโคกยาง โดยไดเขายึดที่ดินที่เปนของราษฎรจำนวน ๖ แปลง ซึ่งรวมทั้งที่ดิน
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ของบิดาผูรองดวย นอกจากนี้สวนปาคลองทอม จังหวัดกระบี่ ยังไดเขาทำลายตนยูคาลิปตัส และผลอาสินที่

ราษฎรปลูกไว 

ภายหลังจากที่บิดาของผูรองไดเสียชีวิต ผูรองในฐานะผูจัดการมรดกก็ไดเขาครอบครอง และทำ

ประโยชนในที่ดิน น.ส.๓ เลขที่ ๓๒ เนื้อที่ ๔๑ ไร ๑ งาน ๖๐ ตารางวา ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง 

จังหวัดกระบี่ ตลอดมา ปรากฏวาองคการอุตสาหกรรมปาไม โดยนายอนุสรณ เพชรสังข หัวหนาสวนปา

จังหวัดกระบี่ ไดแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอ (ส.ภ.อ.) เหนือคลอง ให

ดำเนินคดีผูรองกับพวกในขอหารวมกันบุกรุกที่ดิน ซึ่งตอมาพนักงานอัยการจังหวัดกระบี่มีคำสั่งไมฟอง    

ปจจุบัน องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดฟองผูรองเปนคดีแพงในขอหาผิดสัญญา 

 

§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√âÕß  

ขอใหลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและดูแลพื้นที่ดังกลาวเพื่อความยุติธรรม และขอใหคืนสิทธิในที่ดิน 

ทำกินแกผูรอง 

 

°“√√—∫øíß¢âÕ‡∑Á®®√‘ß 
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ผูรองไดชี้แจงดวยวาจาและเอกสารตอคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา สรุปความไดดังนี้  

ป พ.ศ.๒๕๐๔ ทางอำเภอเมืองกระบี่ไดประกาศใหผูที่ไมมีที่ดินทำกินในเขตตำบลโคกยาง อำเภอ

เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ใหจับจองที่ดินในเขตพื้นที่หมูที่ ๓ ตำบลโคกยาง ที่เปนปาสงวนแหงชาติหรือ 

ที่สาธารณประโยชน ในครั้งนี้ไดมีราษฎรหลายครอบครัวทำการจับจอง และทำการปลูกสรางที่อยูอาศัย 

เตม็พืน้ที ่ซึง่รวมทัง้นายเอก เหนอืคลอง บดิาผูรองดวย ตอมาอำเภอไดออกใบจอง (น.ส.๒) และ ส.ค.๑ ใหแกผู

รองขอ และเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๒๑ นายเอก ไดรับหนังสือรับรองการทำประโยชน (น.ส.๓) ถือครอง

ที่ดินเนื้อที่จำนวน ๔๑ ไร ๒ งาน ๖๐ วา  

ป พ.ศ.๒๕๒๗ สวนปาคลองทอมไดเขามาตั้งสำนักงานสวนปาบริเวณตำบลเพหลา อำเภอ

คลองทอม จังหวัดกระบี่ และขยายพื้นที่ครอบคลุมตำบลโคกยาง โดยไดเขายึดที่ดินที่เปนของราษฎรจำนวน 

๖ แปลง ซึ่งรวมทั้งที่ดินของบิดาผูรอง โดยเขาทำลายผลอาสินและปลูกยูคาลิปตัสทับในแปลงที่ดินดังกลาว 

นายพีระพงศ เรืองรัตน หัวหนาสวนปาคลองทอม (ในเวลานั้น) ไดชดใชคาเสียหายแกนายเอก เปน

เงิน ๑๕,๐๐๐ บาท และสัญญาจะยกที่ดินอื่นชดเชยให แตไมไดดำเนินการ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๔ 

นายเอก จึงยื่นเรื่องรองเรียนถึงผูวาราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อขอความเปนธรรมกรณีสวนปาคลองทอมบุกรุก

ที่ดินของตน  

 ตอมา นายพีระพงศไดเจรจากับบิดาผูรอง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๖ พรอมกับทำบันทึกการ

รับเงิน มีสาระสำคัญ คือ “สวนปาคลองทอมไดปลูกปาทับพื้นที่ น.ส.๓ ของ นายเอก ตั้งแตป ๒๕๒๗ ดังนั้น 

นายเอก เหนือคลอง ไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาว แตทางหัวหนางานสวนปาไดเคยตกลงกับนายเอก เมื่อ 

พ.ศ.๒๕๓๐ วาจะชวยเหลือใหมีที่ดินทำกิน แตเพื่อใหการปลูกสรางสวนปาคลองทอมเปนไปดวยความ
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สะดวกและเปนประโยชนตอประเทศชาติ จึงยินดีรับเงินชดเชยชวยเหลือไปเปนเงิน จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ 

บาท (สี่หมื่นบาทถวน)  นายเอกตกลงยินยอมชวยเหลือทุกกรณี ในการที่จะโอน น.ส.๓ แปลงดังกลาวใหเปน

ขององคการอุตสาหกรรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยไมคิดคาใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น หากบิดพลิ้ว 

ยินดีใหฟองรองเรียกเงินคืน” แตภายหลังสวนปาคลองทอมไมไดจัดหาที่ดินทำกินใหตามเงื่อนไข บิดาผูรอง

จึงไมดำเนินการโอนที่ดินใหแกองคการอุตสาหกรรมปาไม  

เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘ บิดาของผูรองเสียชีวิต ผูรองจึงยื่นคำรองตอศาลจังหวัดกระบี่เพื่อขอ

จัดการมรดกของบิดา และศาลไดมีคำสั่งใหผูรองเปนผูจัดการมรดกที่ดินแปลงดังกลาว  

เมื่อวันที่ ๑๘ , ๑๙, ๒๑ และ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๙ ผูรองกับพวกไดนำรถแบ็คโฮไปไถปรับดันพื้นที่

เพื่อทำประโยชนเปนเนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร เจาหนาที่ของสวนปาคลองทอมไดมาแจงใหทราบวาที่ดินบริเวณ

ดังกลาวอยูในเขตของสวนปาคลองทอม ตอมานายอนุสรณฯ หัวหนาสวนปาจังหวัดกระบี่ ไดแจงตอพนักงาน 

สอบสวน ส.ภ.อ.เหนือคลอง เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๙ใหดำเนินคดีผูรองและพวก ในขอหารวมกัน

บุกรุกในเวลากลางคืน ทำใหเสียทรัพย รวมกันกนสราง แผวถาง ยึดถือครอบครอง กระทำการใดๆ อัน

เปนการทำลายปา โดยอางวาอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ แตพยานหลักฐานไมเพียงพอ พนักงานสอบสวนจึง

ไมสั่งฟอง เนื่องจากผูรองมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทำประโยชน (น.ส.๓) และพนักงานที่ดินอำเภอ

เหนือคลองยืนยันวาแนวเขตที่ดินถูกตอง ประกอบกับพยานหลักฐานตางๆ ชี้ใหเห็นวาผูรองเขาไปทำ

ประโยชนในที่ดินแปลงเกิดเหตุโดยสุจริต และไมทราบมากอนวาที่ดินแปลงดังกลาวอยูในเขตปาสงวนแหง

ชาติปาเขาขวาง ปาโคกยางและปาชองบางเหรียง จึงไมมีเจตนากระทำผิดตามขอกลาวหา ดังปรากฏตาม

รายงานการสอบสวน สำนักงานตำรวจแหงชาติ คดีอาญาที่ ๒๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 ตอมา องคการอุตสาหกรรมปาไม โดยนายมนูญศักดิ์ ตันติวิวัฒน เปนโจทกยื่นฟองผูรองในฐานะ

ทายาทและผูจัดการมรดกของนายเอก (จำเลย) เปนคดีแพงในขอหาผิดสัญญา (เอกสารคำใหการจำเลย  คดี

หมายเลขดำที่  ๙๐๗/๒๕๔๙  ศาลจังหวัดกระบี่  ความแพง)  สาระสำคัญ คือ 

   

จำเลยขอใหการปฏิเสธคำฟองของโจทก โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 (๑) นายมนูญศักดิ์ฯ ไมไดเปนพนักงานที่มีอำนาจทำการแทนโจทก และลายมือชื่อแตงทนายความ

ก็ไมใชลายมือที่แทจริงของนายมนูญศักดิ์ฯ ดังนั้นลายมือชื่อโจทกผูแตงทนายความในใบแตงทนายความไม

เปนการแตงทนายความของโจทกโดยผูมีอำนาจกระทำการแทนโจทก ทนายความจึงไมมีอำนาจเรียกฟอง

คดีนี้ คำฟองนี้จึงเปนคำฟองที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

 (๒) บันทึกฉบับลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๖ ตามเอกสารทายฟองหมายเลข ๓ โจทกฟองเรียก

รองใหจดทะเบียนโอนที่ดินตามฟองไมได กลาวคือที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน (น.ส.๓) 

นายเอก (บิดาของจำเลย) ไดครอบครองทำประโยชนยึดถือเปนของตนเองมาตั้งแตกอนป พ.ศ.๒๕๒๑ จน

กระทั่งเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๒๑ ก็ไดเอกสารสิทธิเปนหนังสือรับรองการทำประโยชน (น.ส.๓) ดังกลาว 

หลังจากไดเอกสารสิทธิก็ยังคงทำประโยชนในที่ดินปลูกพืชทำการเกษตรเรื่อยมาเปนเวลาหลายป ตอมาไดมี

พนักงานสวนปาคลองทอม เขาไปทำลายพืชผลของนายเอกและทำการปลูกตนไม (ยูคาลิปตัส) ในที่ดิน 

ดังกลาว นายเอกไดเรียกรองคาเสียหาย หัวหนาสวนปาคลองทอม (ในเวลานั้น) ยินยอมชดใชคาเสียหายให
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และตกลงจะหาที่ดินทำกินแปลงอื่นให และใหนายเอกโอนที่ดินใหเปนของโจทก โดยอางวาเพื่อใหการปลูก

สรางสวนปาคลองทอมเปนไปดวยความสะดวกและเปนประโยชนตอประเทศชาติ หัวหนาสวนปาคลองทอม

ไดทำบันทึกการรับเงินใหนายเอกลงชื่อรับเงิน แตหลังจากทำบันทึกการรับเงินไวแลว สวนปาคลองทอม

ไมไดจัดหาที่ดินทำกินใหตามที่ไดตกลง เมื่อหัวหนาสวนปาคลองทอมผิดเงื่อนไขไมปฏิบัติตามขอตกลง 

นายเอกจึงไมรับเงิน สวนผูจายเงินไมไดลงลายมือชื่อในฐานะผูมีอำนาจกระทำการแทนโจทก ทั้งตามบันทึก

ขอตกลงไดกำหนดวาหากนายเอกไมปฏิบัติ ผูจายเงินมีสิทธิฟองรองเรียกเงินคืน โจทกจึงจะใชสิทธิฟองรอง

บังคับใหจดทะเบียนโอนที่ดินไมได 

  (๓) โจทกไมไดสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงพิพาท เพราะโจทกไมเคยยึดถือครอบครองที่ดิน

แปลงพิพาทเปนของตนเอง และโจทกไมมีอำนาจฟองคดี ดังนี้ 

(๓.๑) เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งจำเลยเปนผูจัดการมรดกของนายเอก จำเลยในฐานะผูจัดการมรดก

ไดไปดำเนินการจดทะเบียนโอนจากนายเอกเปนชื่อจำเลย หลังจากจดทะเบียนโอนดังกลาว โจทกไมเคย

คัดคาน หรือบอกกลาวเรียกรองใหจำเลยไปดำเนินการจดทะเบียนโอนใหแกโจทก ถือไดวาจำเลยยังไมได

กระทำการใดอันเปนการโตแยงสิทธิโจทก โจทกจึงนำคดีมาฟองรองตอศาลเพื่อบังคับจำเลยจดทะเบียนโอน

ที่ดินแกโจทกไมได 

(๓.๒) ฟองโจทกขาดอายุความ คือ บันทึกขอตกลงตามเอกสารทายฟองหมายเลข ๓ ทำเมื่อ

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๖ โจทกฟองคดีวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เปนการฟองรองบังคับใหปฏิบัติตาม

บันทึกขอตกลงเปนเวลาเกิน ๑๐ ป จึงนำคดีมาฟองรองไมได  

 และนายเอกฯ เจามรดกไดตายเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม นับแตไดทราบหรือควรทราบถึงการตาย จึง

ขาดอายุความ ตองหามมิใหฟองรองคดี นอกจากนี้คำฟองโจทกเคลือบคลุมกลาวฟองวา จำเลยเปนผูจัดการ

มรดกของนายเอกฯ ตามเอกสารทายฟองหมายเลข ๑ ซึ่งโจทกเพิ่งทราบวา นายเอกฯ ไดถึงแกความตาย

แลวภายในอายุความมรดก เปนการอธิบายฟองไมชัดแจง กลาวคือ ไมไดกลาววาไดทราบวาเจามรดกตาย

เมื่อใด จึงไมอาจรูไดวาโจทกใชสิทธิฟองภายในอายุความมรดกหรือไม 

 

Ú. §”™’È·®ß¢ÕßºŸâ∂Ÿ°√âÕß  

สวนปาคลองทอม จังหวัดกระบี่ องคการอุตสาหกรรมปาไม   

สวนปาคลองทอมไดชี้แจงขอเท็จจริงตอคณะอนุกรรมการฯ เปนหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน  

๒๕๔๙ ดังนี้ 

(๑) ตามที่ผูรองกลาววาสวนปาคลองทอมรุกล้ำที่ทำกินราษฎร ๖ ราย รวมถึงผูรองนั้น ขอเท็จจริง

สวนปาคลองทอมไดทราบขอเท็จจริงของผูรองเพียงรายเดียว สวนอีก ๕ ราย สวนปายังไมทราบขอเท็จจริง

แตอยางใด 

 (๒) ตามที่ผูรองกลาววาสวนปาคลองทอมบุกรุกทำลายทรัพยสินของราษฎรที่ปลูกไว สวนปา

คลองทอมขอเรียนวาขอมูลดังกลาวอาจจะคลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง เทาที่สวนปาคลองทอมมีขอมูลหลักฐาน 

ผูรองและพวกไดนำรถแบ็คโฮเขาทำลายทรัพยสินขององคการอุตสาหกรรมปาไม ตามหลักฐานบันทึกและ

รูปถายแนบมาพรอมกัน 
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 (๓) ตามที่ผูรองกลาววาองคการอุตสาหกรรมปาไมฟองนายเอกโดยตรง ไมผานสำนักงานอัยการ

นั้น ผูกลาวหาอาจจะเขาใจผิด เพราะคดีดังกลาว อัยการจังหวัดกระบี่เปนผูฟองตามเอกสารคำฟองที่แนบมา

พรอมนี้ 

 (๔) สวนกรณีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติขอใหองคการอุตสาหกรรมปาไมแสดง

เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวกับกรณีรองเรียนนั้น สวนปาคลองทอมขอสงเอกสารใหในภายหลัง 

 (๕) แนวทางแกไขปญหาดังกลาว กรณีของผูรองเรียนตองรอการพิจารณาของศาลยุติธรรม สวน

กรณี ๕ ราย สวนปาคลองทอม ยังไมทราบรายละเอียดแตอยางใด 
 

สำหรับเอกสารประกอบที่แนบมาพรอมหนังสือชี้แจง สรุปความได ดังนี้ 
 

Ò) §«“¡‡ªìπ¡“ 

งานสวนปาคลองทอม ฝายอุตสาหกรรมปาไมภาคตะวันตกและใต ไดเขาไปทำการปลูกสรางสวนปา

ตามเงือ่นไขสมัปทานตามทีท่างกรมปาไมไดกำหนดไว และในป ๒๕๒๗ ไดปลกูสรางสวนปาทบัพืน้ทีซ่ึง่เปน

ที่ดิน น.ส.๓ ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน ทะเบียนเลมที่ ๓๒ (๑) หนา ๘๓ สารบบเลมที่ ๙๕ ตั้งอยู

ตำบลโคกยาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๔๑ ไร ๑ งาน ๖๐ ตารางวา ของนายเอกเต็มพื้นที่ 

เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรมไมมีการทำประโยชน สวนนายเอกเพิ่งจะมาแสดงตนวาเปน

เจาของที่ดินดังกลาวภายหลังจากที่ไดแผวถางและปลูกสรางสวนปาเสร็จเรียบรอย  

 ตอมาป ๒๕๒๙ นายเอกไดติดตอกับนายพีระพงศ หัวหนางานสวนปาคลองทอมเพื่อขอเงินคาที่ดิน 

ทางสวนปาคลองทอมไดจายคาชดเชยใหเปนเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท นายเอก ไดรับเงินจำนวนดังกลาว 

พรอมทั้งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชนใหแกหัวหนางานสวนปาคลองทอมไวแลว แตนายเอก ยังไมไป

จดทะเบียนโอนที่ดินใหองคการอุตสาหกรรมปาไม  

 หลังจากนั้นในป ๒๕๓๔ และเรื่อยมา นายเอกและราษฎรในพื้นที่ใกลเคียงหลายรายเห็นวาพื้นที่ 

ดังกลาวรวมทั้งบริเวณใกลเคียงมีราคาสูงขึ้นหลายเทาตัว จึงไดพยายามเรียกรองเพื่อขอที่ดินคืน โดยอางวา

ถูกบุกรุกและขอใหจายคาชดเชยเพิ่มขึ้นตามที่ตนเองเรียกรอง ทางองคการอุตสาหกรรมปาไมปฏิเสธมาโดย

ตลอด รวมทั้งอางสิทธิในการครอบครอง โดยแจงใหนายเอก ทราบแลว แตนายเอกยังคงพยายามติดตอ 

นายพีรพงศอีกหลายครั้ง ครั้งสุดทายเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๖ นายเอกไดไปขอรับเงินเพิ่มอีกจำนวน 

๔๐,๐๐๐ บาท โดยไดทำบันทึกการรับเงินไวและรับวาจะดำเนินการโอนที่ดินแปลงดังกลาวใหแกองคการ

อุตสาหกรรมปาไม  แตเมื่อถึงกำหนดนัดหมาย ทางสำนักงานที่ดินอำเภอเหนือคลองไมสามารถดำเนินการ

ใหไดเนื่องจากนางเอี่ยม เหนือคลอง ภรรยานายเอก ไดคัดคานการโอนที่ดินดังกลาว พรอมทั้งขอรับหนังสือ

รับรองการทำประโยชนไปจากเจาพนักงานที่ดินดวย  
 

Ú) °“√¥”‡π‘π§¥’·æàß°—∫π“¬‡Õ° ‡Àπ◊Õ§≈Õß 

องคการอุตสาหกรรมปาไม ทำหนังสือลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๑ ถึงอัยการจังหวัดกระบี่ เพื่อ

ฟองรองดำเนินคดีแพงกับนายเอก และแตงตั้งใหนายธานินทร หิมมะ รักษาการในตำแหนงงานหัวหนางาน

สวนปาคลองทอม เปนผูแทนคดี ตอมาพนักงานอัยการแจงขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 



‡ ’¬ß®“°ª√–™“™π 
 
°“√µàÕ Ÿâ‡æ◊ËÕ ‘∑∏‘„π∑’Ë¥‘π °√≥’√âÕß‡√’¬π ÚıÙı-Úıı 
ç°“√®—¥°“√ «πªÉ“¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™πé 

186

 (๑) บันทึกขอตกลงระหวางนายเอกฯ กับนายพีระพงศฯ  ครั้งที่ ๑ จายเงินชดเชยเปนเงิน ๑๕,๐๐๐ 

บาท และบันทึกการจายเงินชดเชยครั้งที่ ๒ เปนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๖ โดยพนักงาน 

อัยการขอเอกสารตนฉบับ เพื่อประกอบการดำเนินคดี 

 (๒) หลักฐานการติดตอใหนายเอก เหนือคลอง ไปจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ 

ขณะที่อุตสาหกรรมปาไมเขตหาดใหญ สงบันทึกขอความลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๑ รายงานฝาย

อุตสาหกรรมปาไมภาคตะวันตกและใตเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องดังกลาว และมีความเห็นวา นายเอก

ถูกสวนปาคลองทอมแยงการครอบครอง ตั้งแตป ๒๕๒๗ จนถึงปจจุบัน ขาดสิทธิฟองเรียกคืน และสวนปา

คลองทอมเขาแยงการครอบครองเกินกวา ๑ ป จึงไดสิทธิครอบครองโดยชอบตามกฎหมายแลว เพราะฉะนั้น 

องคการอุตสาหกรรมปาไมไมควรจะดำเนินคดีแพง เนื่องจากทำใหเสียคาใชจาย และเสียเวลาในการดำเนิน

คดี แตถานายเอกฯ ตองการเรียกคืนก็เปนหนาที่ตองไปฟองเรียกคืนจากองคการอุตสาหกรรมปาไมเอง 

สำหรับผลการติดตอประสานงานกับนายพีระพงศฯ ตามบันทึกขอความลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๑ 

ปรากฏวาคงเหลือแตบันทึกการจายเงินชดเชยครั้งที่ ๒ เปนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท เทานั้น สวนหลักฐานการจาย

เงินครั้งที่ ๑ เปนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท หาไมพบ การติดตอใหนายเอกฯ ไปจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อไดติดตอดวย

วาจา ไมไดทำเปนหนังสือแตอยางใด  

 ตอมา อัยการจังหวัดกระบี่ สงหนังสือลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๓ แจงใหนายธานินทรฯ ไปพบ

พนักงานอัยการจังหวัดกระบี่และนายเอกฯ ที่สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๓ 

เวลา ๑๓.๐๐ นาฬกา เพื่อประนีประนอมยอมความ เนื่องจากนายเอกฯ มีความประสงคจะคืนเงินคาที่ดินให

กับองคการอุตสาหกรรมปาไมจำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท โดยมีขอตกลงวาจะตองไมดำเนินคดีกับตน  

 นายธานินทรฯ สงหนังสือลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓ แจงตออัยการจังหวัดกระบี่ใหทราบถึง

แนวทางที่องคการอุตสาหกรรมปาไมสั่งการ ดังนี้ 

 (๑) องคการอตุสาหกรรมปาไมไมสมควรคนืพืน้ทีส่วนปาใหนายเอกฯ เนือ่งจากไดลงทนุและสญูเสยี

เงินในการปลูกสรางสวนปาไปแลวจำนวนมาก และอาจไดรับความเสียหายอื่นๆ อีก 

 (๒) หากนายเอกฯ ยังยืนยันจะขอรับพื้นที่คืนจะตองคืนเงิน รวมถึงคาตนไม และคาดำเนินการอื่นๆ 

ที่องคการอุตสาหกรรมปาไม  ไดเสียหรือไดใชจายไปแลว  

 จากนั้นนายธานินทรฯ ไดสงบันทึกลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ รายงานสำนักงานอนุรักษและ

พัฒนาสวนปากระบี่ ใหรายงานสำนักงานอนุรักษและพัฒนาสวนปาภาคใต และองคการอุตสาหกรรมปาไม  

เพื่อขอใหทบทวนการดำเนินคดีแพงกับนายเอก เหนือคลอง ตามแนวทางที่อุตสาหกรรมปาไมเขตหาดใหญ

ไดเสนอองคการอุตสาหกรรมปาไม  ผานฝายอุตสาหกรรมปาไมภาคตะวันตกและใต เมื่อวันที่ ๓ กันยายน 

๒๕๔๑ 

 ตอมา อัยการเจาของเรื่องคนเดิมถูกโยกยาย และองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดมีคำสั่งที่ ๑๔๓/

๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๖ ใหนายธานินทรฯ โยกยายจากสวนปาคลองทอมไปดำรงตำแหนง

หัวหนางานสวนปาพระแสง สำนักงานอนุรักษและพัฒนาสวนปาสุราษฎรธานี  

 เมื่อเกิดเหตุการณที่ผูรองและพวก ในฐานะทายาทและผูจัดการมรดกของนายเอกฯ เขาไปปรับดัน

พื้นที่และทำลายตนยูคาลิปตัสที่สวนปาปลูกไว นายอนุสรณฯ รักษาการตำแหนงหัวหนางานสวนปา
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คลองทอม สำนักงานอนุรักษและพัฒนาสวนปาหาดใหญ ไดทำบันทึกขอความ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙

รายงานผลการตรวจสอบการทำลายทรัพยสินองคการอุตสาหกรรมปาไม พรอมเสนอแนะวา “เห็นควรให

สอบถามองคการอุตสาหกรรมปาไม วายังตองการที่แปลงนี้อีกหรือไม หากไมตองการเห็นควรยุติเรื่องแลว

คืน น.ส.๓ ใหแกเจาของตอไป เพราะคดีนี้ใชเวลาเกือบ ๑๐ ป แลวยังไมคืบหนาและยังไมมีขอยุติ หากปลอย

ใหชาไปกวานี้ จะมีผลในดานจิตวิทยามวลชน ทำใหสวนปาทำงานลำบากขึ้น” 

 

Û) °“√¥”‡π‘π§¥’Õ“≠“°—∫π“¬¡“π‘®  ‡Àπ◊Õ§≈Õß·≈–æ«° 

นายอนุสรณฯ หัวหนาสวนปาคลองทอมไดรับมอบอำนาจจากองคการอุตสาหกรรมปาไม ใหแจง

ความดำเนินคดีอาญากับผูรองและพวกรวม ๓ คน เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๘-๒๑ และ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๙ 

ผูรองและพวกไดรวมกันบุกรุกในเวลากลางคืน ทำใหเสียทรัพยสิน กนสรางแผวถาง กระทำการใดๆ อัน

เปนการทำลายปาสงวนแหงชาติปาเขาขวาง ปาโคกยางและปาชองบางเหรียง เนื้อที่ประมาณ ๔๘.๑๕ ไร ที่

บริเวณแปลงปลูกป ๒๕๒๗ หมู ๓ ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งทางองคการ

อุตสาหกรรมปาไม  ไดใหสวนปาคลองทอมปลูกตนยูคาลิปตัส มีรายละเอียด ดังนี้ 

 วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. ผูกลาวหากับพวกไดตรวจพบวาผูตองหากับ

พวกนำรถแบคโฮมาไถปรับดันบริเวณที่เกิดเหตุ ทำใหตนยูคาลิปตัสเสียหาย ผูกลาวหากับพวกจึงแจงให 

ผูตองหากบัพวกทราบวาบรเิวณทีเ่กดิเหตเุปนเขตสวนปาคลองทอม โดยทำบนัทกึถายภาพไว ตอมาวนัที ่ ๒๑ 

มกราคม ๒๕๔๙ พบวา ผูตองหากับพวกยังบุกรุกและทำลายตนยูคาลิปตัสอยู จึงแจงใหผูตองหากับพวกยุติ

ดำเนินการ แตผูตองหากับพวกอางวาบริเวณที่เกิดเหตุมีเอกสารสิทธิเปนหนังสือรับรองการทำประโยชน ซึ่ง

เคยเปนของนายเอก เหนือคลอง(เสียชีวิต) บิดาของนายมานิจ เหนือคลอง แตผูกลาวหาทราบวาเมื่อ

ประมาณป ๒๕๒๗ นายเอกฯ ไดสงมอบการครอบครองที่ดินแปลงตามหนังสือรับรองการทำประโยชนใหแก

สวนปาคลองทอมเพื่อปลูกตนยูคาลิปตัส และทางสวนปาคลองทอมไดจายเงินชดเชยใหแกนายเอกฯ 

เรียบรอยแลว โดยทำบันทึกกันไว จากนั้นสวนปาคลองทอมไดดำเนินการปลูกตนยูคาลิปตัสและครอบครอง

ตลอดมา 

 ตอมาวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๙ ผูกลาวหากับพวกไดรวมกันตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุอีกครั้ง

ปรากฏวาพื้นที่ถูกบุกรุกรวมทั้งสิ้น ๔๘.๑๕ ไร ตนยูคาลิปตัสอายุประมาณ ๒๒ ป ขนาดความโต ๖๐-๑๐๐ 

เซนติเมตร จำนวน ๑๐๐ ตน ถูกทำลาย จึงมาแจงใหพนักงานสอบสวนทราบ ตอมาวันที่ ๒๐ มีนาคม 

๒๕๔๙ ผูกลาวหาไดรวมกับเจาหนาที่ปาไมตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุโดยใชเครื่องมือวัดพิกัดทาง

ดาวเทียม, แผนที่ทหาร ๑:๕๐,๐๐๐ ประกอบแผนที่ทายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับที่ ๑๐๙๓ 

(พ.ศ.๒๕๒๗) ออกตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ปรากฏวาบริเวณที่เกิดเหตุอยูที่พิกัด 

๐๕๑๑๘๗๐ E, ๐๙๘๘๔๕ N จุดที่ ๑, ๐๕๑๑๙๙๐ E…… N จุดที่ ๒, ๐๕๑๒๘๕ E, ๐๘๙๖๖๔๑ N จุดที่ ๓ 

ซึง่อยูในเขตปาสงวนแหงชาตปิาเขาขวาง ปาโคกยางและปาชองบางเหรยีง โดยประกาศกระทรวงฉบบัดงักลาว

ไดปดไวที่ทำการผูใหญบาน หมูที่ ๓ ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม 

๒๕๒๘ ผูกลาวหาจึงรองทุกขเพิ่มเติมวาผูตองหาทั้ง ๓ ราย กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติปาไมฯ และ

พระราชบัญญัติปาสงวนฯ อีกหนึ่งกระทงดวย 



‡ ’¬ß®“°ª√–™“™π 
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Ù) °“√¥”‡π‘π§¥’·æàß°—∫π“¬¡“π‘® ‡Àπ◊Õ§≈Õß „π∞“π–∑“¬“∑·≈–ºŸâ®—¥°“√¡√¥°¢Õß

π“¬‡Õ°‡Àπ◊Õ§≈Õß  

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ นายมนูญศักดิ์ฯ รักษาการผูอำนวยการองคการอุตสาหกรรมปาไมเปน

โจทกยื่นฟองนายมานิจ เหนือคลองในฐานะทายาทและผูจัดการมรดกของนายเอกฯ ตอศาลจังหวัดกระบี่ 

คดีหมายเลขดำที่ ๙๐๗/๒๕๔๙ ความแพง ขอหาผิดสัญญา โดยโจทกขอใหศาลออกหมายเรียกตัวจำเลยมา

พิจารณาพิพากษาและบังคับจำเลยตามคำขอตอไปนี้ 

 (๑) ใหจำเลยไปจดทะเบียนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน (น.ส.๓) เลม ๓๒(๑) หนา ๘๓ 

สารบบเลมเลขที่ ๙๕ เนื้อที่ ๔๑ ไร ๑ งาน ๖๐ ตารางวา ตั้งอยูที่ตำบลโคกยาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัด

กระบี่ ใหแกโจทก หากจำเลยไมปฏิบัติตามคำพิพากษา ขอใหถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดง

เจตนาของจำเลย เพื่อโจทกจะไดนำคำพิพากษาไปแสดงตอเจาพนักงานที่ดินใหจัดการจดทะเบียนโอนที่ดิน

แกโจทกตอไป 

 (๒) ใหจำเลยชดใชคาฤชาธรรมเนียม และคาทนายความแทนโจทก 

 
ª√–‡¥Áπ°“√µ√«® Õ∫  

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปาพิจารณาแลว เห็นวามีการดำเนินคดีแพงในศาล 

จึงเห็นควรไมพิจารณาในประเด็นเดียวกับขอหาคดีแพง ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ อยางไรก็ตามคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นวากรณีของ

ผูรองเปนกรณีตัวอยางที่ที่ดินของราษฎรถูกสวนปาคลองทอมจังหวัดกระบี่บุกรุก คณะอนุกรรมการฯ จึง

ดำเนินการตรวจสอบในประเด็นที่วา 

การที่สวนปาคลองทอมปลูกสรางสวนปารุกล้ำที่ดินทำกินของผูรอง เปนการละเมิดสิทธิใน

ทรัพยสินของผูรองหรือไม อยางไร  

 

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

ทรัพยสินของผูรองหรือไม อยางไร 

สวนปาคลองทอมจังหวัดกระบี่ไดขยายพื้นที่ปลูกสรางสวนปาเกินจากการไดรับอนุญาตสัมปทาน

จากกรมปาไมจนรุกล้ำที่ดินของนายเอก เหนือคลอง บิดาผูรอง ซึ่งถือครองตามหนังสือรับรองการทำ

ประโยชน (น.ส.๓) ในเวลานั้นบิดาผูรองไมไดขัดขืนเนื่องจากมีความเชื่อถือสวนปาในฐานะเปนหนวยงาน

ของรัฐ ทั้งยังกลาวอางวาเปนการกระทำเพื่อประโยชนของประเทศชาติ โดยสวนปาคลองทอมไดทำสัญญา

กับบิดาผูรองไววาจะจายเงินชดเชยคาที่ดินและจัดหาที่ดินทำกินบริเวณอื่นให แตตอมาสวนปาคลองทอมไม

จัดหาที่ดินใหตามเงื่อนไข แตกลับฟองรองคดีดำเนินคดีแพง เพื่อใหบิดาผูรองโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

แปลงดังกลาวใหแกสวนปาคลองทอมซึ่งสังกัดองคการอุตสาหกรรมปาไม   

ในขณะที่อุตสาหกรรมปาไมเขตหาดใหญไดรายงานฝายอุตสาหกรรมปาไมภาคตะวันตกและใต

เกี่ยวกับการดำเนินคดีแพงกับผูรอง ตามบันทึกขอความที่ กษ ๑๕๐๖(ญ)/๕๑๓๙ ลงวันที่ ๓ กันยายน 
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๒๕๔๑ วาบิดาผูรองถูกสวนปาคลองทอมแยงการครอบครองที่ดิน ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๗ จนถึงปจจุบัน ขาด

สิทธิฟองเรียกคืน และสวนปาคลองทอมเขาแยงการครอบครองเกินกวา ๑ ป จึงไดสิทธิครอบครองโดยชอบ

ตามกฎหมายแลว แสดงใหเห็นถึงเจตนาที่ตองการยึดพื้นที่ของบิดาผูรองเพื่อประโยชนขององคการ

อุตสาหกรรมปาไมตั้งแตเริ่มตน มิใชการกระทำเพื่อประเทศชาติตามที่กลาวอาง 

ตอมา นายเอกฯ เสียชีวิต ผูรองในฐานะผูจัดการมรดกตามคำสั่งศาลจึงเขาไปใชประโยชนในแปลง

ที่ดินของบิดา องคการอุตสาหกรรมปาไมไดแจงความดำเนินคดีอาญากับผูรองและพวกในขอหาบุกรุก

ทำลายทรัพยสินของสวนปาและเขตปาสงวนแหงชาติ แตพนักงานสอบสวนไมสั่งฟองเนื่องจากผูกลาวหามี

พยานหลักฐานไมเพียงพอ  ขณะที่ผูรองมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทำประโยชน (น.ส.๓) และเจาพนักงาน 

ที่ดินอำเภอเหนือคลองยืนยันวาแนวเขตที่ดินถูกตอง ประกอบกับพยานหลักฐานอื่นๆ ชี้ใหเห็นวา ผูรอง

เขาไปทำประโยชนในที่ดินแปลงเกิดเหตุโดยสุจริต และไมทราบมากอนวาที่ดินแปลงดังกลาวอยูในเขตปา

สงวนแหงชาติปาเขาขวาง ปาโคกยางและปาชองบางเหรียง จึงไมมีเจตนากระทำผิดตามขอกลาวหา และ

แสดงใหเห็นวาผูรองมีสิทธิในที่ดินมรดกตามกฎหมาย  

 การกระทำดังกลาวแสดงใหเห็นวาสวนปาคลองทอม และองคการอุตสาหกรรมปาไม  มีเจตนาที่จะ

แยงยึดและรุกล้ำที่ดินของผูรอง และใชวิธีการในการดำเนินคดีแพงและคดีอาญา เพื่อเขาทำประโยชนใน

ที่ดินของผูรองใหได  ในฐานะที่องคการอุตสาหกรรมปาไมเปนหนวยงานของรัฐควรใหความชวยเหลือและอยู

รวมกับราษฎรอยางสันติ แตสวนปาคลองทอม และองคการอุตสาหกรรมปาไมกลับไมดำเนินการดังกลาว   

ดังนั้นการกระทำของสวนปาคลองทอม องคการอุตสาหกรรมปาไม  จึงเปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินของ 

ผูรอง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๘ ที่บัญญัติวา สิทธิในทรัพยสินของ

บุคคลยอมไดรับการคุมครอง 

 

¡µ‘§≥–Õπÿ°√√¡°“√ ‘∑∏‘„π°“√®—¥°“√∑’Ë¥‘π·≈–ªÉ“ 
คณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๐ มีมติวา การ

ดำเนินการของสวนปาคลองทอม องคการอุตสาหกรรมปาไม ในการแยงยึด รุกล้ำที่ดินของผูรองโดยเจตนา 

เปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินของผูรอง  

 

¡µ‘¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน 

๒๕๕๐ เห็นชอบตามมติของคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา จึงกำหนดมาตรการในการ

แกไขปญหา ดังนี้ 
 

¡“µ√°“√·°â‰¢ªí≠À“ 
ใหองคการอุตสาหกรรมปาไมยุติการดำเนินการใดๆ ที่เปนการแยงยึดที่ดินของผูรอง และชดใชคา

เสียหายในทรัพยสิน รวมทั้งดอกเบี้ยแกผูรอง และคาเสียโอกาสในการทำประโยชนในชวงเวลาที่องคการ

อุตสาหกรรมปาไมไดปลูกสรางสวนปาบุกรุกที่ดินทำกิน  นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 
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  (นายเสนห  จามริก)  

  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 (นางสาวนัยนา  สุภาพึ่ง)  (นายประดิษฐ  เจริญไทยทวี)                                                           

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 (นายวสันต  พานิช)  (นายสุทิน  นพเกตุ) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 

 (นางสุนี  ไชยรส)   (นายสุรสีห  โกศลนาวิน) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 

 (คุณหญิงอัมพร  มีศุข)  (นางสาวอาภร  วงษสังข) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  วันที่ ๒๑  เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๐ 
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∫∑ √ÿª√“¬ß“π°“√»÷°…“·≈–¢âÕ‡ πÕ·π– 
∑“ß‡≈◊Õ°·≈–√Ÿª·∫∫°“√®—¥°“√ «πªÉ“µ“¡
‡ß◊ËÕπ‰¢ —¡ª∑“πÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π 
 

‚¥¬ §≥–Õπÿ°√√¡°“√ ‘∑∏‘„π°“√®—¥°“√∑’Ë¥‘π·≈–ªÉ“ ™ÿ¥∑’Ë Ò ·≈–™ÿ¥∑’Ë Ú 

 „π§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ 

·≈– ¡Ÿ≈π‘∏‘øóôπøŸ™’«‘µ·≈–∏√√¡™“µ‘ 

 ·ºπß“π π—∫ πÿπ§«“¡√à«¡¡◊Õ„πª√–‡∑»‰∑¬    
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดรับเรื่อง

รองเรียนจากประชาชนกรณีความขัดแยงระหวางองคการ

อุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) กับประชาชน จำนวน ๗ กรณี 

(ในขณะศึกษา) ลักษณะของความขัดแยงมีสองลักษณะคือ 

การไดรับอนุญาตสัมปทานทำไม และการปลูกสรางสวน

ปาของ อ.อ.ป. ในพื้นที่ปาไดไปทำลายปาธรรมชาติ โดย

ประชาชนในพื้นที่ตองการจะรักษาไวเปนปาธรรมชาติ อีก

ลักษณะหนึ่งคือ การไปแยงชิงที่ดินทำกินที่มีมาแตดั้งเดิม

ของชุมชน   

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา 

ทั้งสองชุด ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่งรับ
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ผิดชอบกรณีรองเรียนดังกลาว มีความเห็นวาสาเหตุ

ของความขัดแยงมาจากนโยบายของรัฐบาลในการ

มอบพื้นที่ปาใหกับ อ.อ.ป. ในการสัมปทานทำไม

และการปลูกสรางสวนปา และบทบาทของ อ.อ.ป. 

ในการปลูกสรางสวนปาเพื่อฟนฟูปาภายหลังการ

ยกเลิกสัมปทานทำไมบรรลุเปาหมายและมีความ

จำเปนหรือไมในสถานการณปจจุบัน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งที่ อ.อ.ป. เผชิญกับสภาวะทางการเงิน

ขาดทนุ จงึทำให อ.อ.ป. ตองเรงดำเนนิการทำสวนปา

เชิงพาณิชยเพื่อหารายไดใหกับองคกร จึงเปน

สาเหตุสำคัญที่เรงใหเกิดความขัดแยงอันเนื่องมา

จากการทำลายปาธรรมชาติที่ฟนตัวขึ้นมาใหม 

 จากสถิติการปาไมของประเทศไทยแสดงให

เห็นวา๑ พื้นที่ปาที่เหลืออยูในป พ.ศ.๒๕๔๘ มี

จำนวนเนื้อที่ ๑๐๖,๓๑๙,๓๗๕ ไร หรือรอยละ 

๓๓.๐๙ ของพื้นที่ประเทศ โดยในนั้นเปนสวนปาใน

ความดูแลของ อ.อ.ป. ที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทาน

เนื้อที่ ๕๙๗,๖๔๖ ไร และสวนปาที่กรมปาไมปลูก

และสงมอบให อ.อ.ป. ๓๓๒,๙๓๒ ไร ซึ่งเปนสวนปา

ทีป่ลกูขึน้เพือ่ฟนฟปูา และปจจบุนัสภาพปาธรรมชาต ิ

กำลังฟนตัว แต อ.อ.ป. กำลังจัดการสวนปาเหลานั้น

ในลักษณะทำลายปาธรรมชาติ และใชประโยชนใน

เชงิพาณชิย เชน ปลกูยางพารา ปาลมนำ้มนั ในภาคใต 

การทำไมสวนสักในภาคเหนือ หรือยูคาลิปตัส ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงไมสอดคลองเหมาะสม 

อีกทั้งประชาชนในพื้นที่มีความประสงคจะรักษาให

เปนปาชุมชนที่ชุมชนรวมบริหารจัดการเพื่อใหเปน

ปาธรรมชาติตอไป   

เพราะฉะนั้นในการแกไขปญหาความขัดแยง

ใหกับราษฎร จึงจำเปนตองแกไขปญหาในทาง

นโยบายและกฎหมาย ซึ่งรัฐบาลจำเปนตองกำหนด

วิสัยทัศนการจัดการพื้นที่ปาที่โอนใหกับ อ.อ.ป. ควร

จะเปนทิศทางอยางไร ที่จะทำใหมีการฟนฟูพื้นที่ปา

ดังกลาวใหเปนปาธรรมชาติ เพื่อการเพิ่มพื้นที่ปา

และรักษาระบบนิเวศปาไมและความหลากหลายทาง

ชีวภาพในประเทศไทย       

ดังนั้นคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการ

ที่ดินและปา จึงไดปรึกษาหารือกับประธานคณะ

ทำงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ในสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ซึ่งเปนองคกรที่ใหความเห็นกับรัฐบาลตอ

นโยบายและแผนการพัฒนา ผลการปรึกษาหารือ

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ มีความเห็นวา อ.อ.ป. 

เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนองคกรของรัฐ มี 

เจาหนาที่ปฏิบัติงาน ที่มีทั้งพนักงานและลูกจาง

จำนวนมาก รบัผดิชอบดแูลพืน้ทีส่วนปากวา ๑ ลานไร  

ซึ่งมีผลกระทบกับสภาพแวดลอมธรรมชาติ ความ

เปนอยูของประชาชน และการดำเนินงานตอสังคม 

จึงเห็นควรใหมีการทบทวนนโยบายของรัฐบาลใน

การจัดการพื้นที่สวนปาดังกลาว ตลอดจนทบทวน

ภารกิจของ อ.อ.ป.   

ที่ประชุมไดมีมติใหจัดทำรายงานการศึกษา

เพื่อนำเสนอในทางนโยบายตอรัฐบาล และใหมีการ

ดำเนินการศกึษาพรอมทั้งประมวลเรื่องรองเรียนของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่เกี่ยวของ ใน

การศึกษาดังกลาวไดรวมกับหนวยงานทางวิชาการ

และองคกรพัฒนาเอกชนที่มีบทบาทศึกษาและ

ติดตามขอมูลในกรณีนี้มาแลว จึงไดแบงบทบาท

หนาที่ และมีการดำเนินการดังนี้ 

๑) คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดิน

และปา เปนหนวยงานประสานงานรวบรวมขอมูล

จากทุกฝาย ไดแก ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชน

แหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (รีคอรฟ/RECOFTC) 

และมูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ ตลอดจนติดตาม

 ๑ สุกรานต โรจนไพรวงศ, “สถานการณสิ่งแวดลอมไทย ๒๕๔๘”, มูลนิธิโลกสีเขียว, กรุงเทพมหานคร,  ๒๕๔๘.  
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กรณีรองเรียนของประชาชนตอคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ เพื่อนำมาประมวลขอเท็จจริงและ

ความคิดเห็นในที่ประชุมรวมกันระหวางคณะอนุ- 

กรรมการฯ และคณะทำงานวิทยาศาสตรฯ ของสภา

ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในการจัดทำ

ขอเสนอตอรัฐบาลรวมกัน 

๒) รีคอรฟและมูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ

ประมวลกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับทางเลือกและรูปแบบ

การจัดการพื้นที่ปลูกปาตามเงื่อนไขสัมปทาน (สวน

ปา) อยางยั่งยืน โดยรวมกับประชาชนในพื้นที่จัดทำ

รายงานกรณีศึกษา ไดแก   

(๒.๑) สวนปาทองผาภูมิ ตำบลทาขนุน 

อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (โครงการ ๒ 

อ.อ.ป. ปลูกชดเชยตามเงื่อนไขสัมปทานทำไมของ  

อ.อ.ป. เริ่มปลูกตั้ งแตป พ.ศ.๒๕๑๖ พื้นที่ รวม 

๑๘,๗๒๓ ไร) 

(๒.๒) สวนปาหนองเยาะ อำเภอสงัขะ จงัหวดั

สุรินทร (โครงการ ๒) พื้นที่ ๑,๕๒๗ ไร ซึ่งปจจุบัน

ไดรื้อถอนสวนปายูคาลิปตัสออกแลว และฟนฟูเปน

ปาธรรมชาติ 

(๒.๓) สวนปาหวยน้ำขาว ตำบลหวยน้ำขาว 

อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ (โครงการ ๔ สวนปา

ที่ผูไดรับอนุญาตสัมปทานทำไมรายอื่นๆ ปลูก 

อ.อ.ป. รบัมอบมาดแูลรกัษาไวตามนโยบายกระทรวง

เกษตรและสหกรณ สวนปาเหลานี้รวมถึงสวนปาที่

ปลูกโดยบริษัทจังหวัดทำไม พื้นที่รวม ๖,๕๐๐ไร)    

๓) มูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ ศึกษา

บทบาทของ อ.อ.ป. และการจดัการสวนปาอยางยัง่ยนื 

๔) ระหวางการศึกษาไดมีการจัดประชุมรวม

กับ อ.อ.ป. และพิจารณารางรายงานการศึกษา ดังนี้ 

• วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙  มีการประชุม

ชี้แจงขอมูลของ อ.อ.ป. ณ สำนักงานคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) 

โดยมีตัวแทนจาก อ.อ.ป.เขารวม ไดแก 

นายศุภวิทย เปยมพงศสานต กรรมการ

บริหาร อ.อ.ป. นายสมพงษ คุวจันทรานันท 

รักษาการตำแหนงผูอำนวยการ สำนักงาน

อนุรักษและพัฒนาสวนปาภาคใต อ.อ.ป. 

และหัวหนางานสวนปาในพื้นที่ 

• วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ การประชุม

รายงานความกาวหนาการศึกษารูปแบบ

สวนปาในความดูแลรับผิดชอบของ อ.อ.ป. 

ณ สำนักงาน กสม. โดยมีผูอำนวยการ 

อ.อ.ป. รวมดวย 

• วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๙ การประชุมแลก

เปลี่ยนความเห็นตอรางรายงานการศึกษา 

ณ สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน ราชเทวี 

• วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ รวมกับชมรม

นกัขาวสิง่แวดลอม จดัเสวนาเรือ่ง “วพิากษ

แผนยุทธศาสตร ๕ ป อ.อ.ป. ณ หอง

ประชุมสมาคมนักขาว นักหนังสือพิมพ

แหงประเทศไทย โดยมผีูอำนวยการ อ.อ.ป. 

เขารวมดวย 

• วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ จัดสัมมนาเรื่อง 

“ทางเลอืกและรปูแบบการจดัการสวนปาตาม

เงือ่นไขสมัปทานอยางยัง่ยนื” ณ สำนกังาน 

กสม. โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ 

ผูอำนวยการ อ.อ.ป. รวมดวย 

 

Ú. ∫∑ √ÿª¢Õß√“¬ß“π°“√»÷°…“ 
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¥â«¬°ÆÀ¡“¬              

วตัถปุระสงคของการจดัตัง้องคการอตุสาหกรรม 

ปาไม (อ.อ.ป.) ในป พ.ศ.๒๔๙๐ เพื่อสัมปทานทำ 

ไมสัก แทนบริษัททำไมตางประเทศที่ทำสัมปทาน 

ไมสักมานานเกือบ ๑๐๐ ป (ประมาณป พ.ศ.๒๓๙๙-

๒๔๙๗) โดยอยูในความรับผิดชอบของกรมปาไม 
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ตอมาในป พ.ศ.๒๔๙๙ ยายมาสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ    

อ.อ.ป. เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่มีวัตถุ-

ประสงคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมปาไม 

และปลูกสรางสวนปา ขณะเดียวกัน อ.อ.ป. ตองให

บริการแกรัฐและประชาชนในการคนควาวิจัย เผย

แพรความรูที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมปาไมดวย ที่ผาน

มานโยบายของรัฐบาลมอบภารกิจให อ.อ.ป. เปน 

ผูไดรับอนุญาตสัมปทานทำไมเกือบทั้งประเทศและ

เปนรายใหญที่สุดในประเทศไทย โดยมีบทบาทหลัก

ในการทำไม และดูแลรักษา ตลอดจนการปลูกบำรุง

ปาตามเงื่อนไขสัมปทาน อ.อ.ป. มีหุนอยูในบริษัท 

จงัหวดัทำไมโดยไดรบัเงนิปนผลเปนรายป และรายได

สวนนีต้องนำเขากระทรวงการคลงั หากบรษิทัจงัหวดั

ทำไมรายใดที่ดำเนินการตอไปไมได  อ.อ.ป. จะเปน

ผูรับชวงทำไมสัมปทานตอไป  

นอกจากนี้ อ.อ.ป. เปนองคกรเดียวที่ไดสิทธิ

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการทำไมนอกโครงการ 

เชน การทำไมออกจากแนวทางสายไฟฟาแรงสูงใน

เขตอุทยานแหงชาติ การทำไมออกจากบริเวณการ

กอสรางเขื่อนและอางเก็บน้ำ การทำไมยืนตนตายที่

มิไดตายเองตามธรรมชาติ และไมของกลางที่ตรวจ

ยึดจากการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติปาไม 

พ.ศ.๒๔๘๔  หรือไมเถื่อน ให อ.อ.ป. เปนผูจัดการ

ไมของกลางทุกชนิด   

ในชวงระยะเวลากอนการยกเลิกสัมปทานทำ

ไมทั่วประเทศ (ระหวางป พ.ศ.๒๕๑๕ – ๒๕๓๓) 

เปนชวงเวลาที่พื้นที่ปาไมของไทยลดลงมากจากการ

ทำไมสัมปทาน และการปลูกปาเพื่อทดแทนการทำ

ไมไมมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ในป พ.ศ.๒๕๑๖ 

จำนวนเนื้อที่ปาไม ๑๒๔ ลานไร หรือรอยละ ๓๘.๖ 

ในป พ.ศ.๒๕๓๔ จำนวนเนื้อที่ปาไมลดลงเหลือ 

๘๓.๔ ลานไร คิดเปนรอยละ ๒๖ แตปรากฏวา 

ระหวางป พ.ศ.๒๕๔๑ - ๒๕๔๓ จำนวนเนื้อที่ปาไม

เพิ่มขึ้นจาก ๘๑.๑ ลานไร หรือรอยละ ๒๕.๖ มาเปน 

๑๐๗.๕๓ ลานไร หรือรอยละ ๓๓.๔ และลดลงเล็ก

นอยในป พ.ศ.๒๕๔๗ (ดูรายละเอียดจากสถิติเนื้อที่

ปาไมของประเทศไทย) จากตวัเลขดงักลาวสนันษิฐาน

ไดวาตัง้แตป พ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๔๓ สงัคมไทยตืน่ตวั

ตอวิกฤตปาไมเสื่อมโทรม และเกิดขบวนการ

ประชาชนในการรวมดแูลรกัษาปาชมุชน ปรากฏการณ 

นี้จำเปนตองวิจัยวามาจากสาเหตุใด 
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เนื้อที่ปาของประเทศไทยในปที่มีการสำรวจ 

 

ป พ.ศ. เนื้อที่/ลานไร รอยละ 

๒๕๐๔ ๑๓๘.๖ ๔๓.๒ 

๒๕๑๖ ๑๒๔.๐ ๓๘.๖ 

๒๕๑๙ ๑๐๙.๖ ๓๔.๑ 

๒๕๒๑ ๙๗.๙ ๓๐.๕ 

๒๕๒๕ ๙๓.๒ ๒๙.๔ 

๒๕๒๘ ๘๙.๘ ๒๘.๐ 

๒๕๓๑ ๘๙.๖ ๒๗.๙ 

๒๕๓๒ ๘๕.๔ ๒๖.๖ 

๒๕๓๔ ๘๓.๔ ๒๖.๐ 

๒๕๓๖ ๘๒.๒ ๒๕.๖ 

๒๕๓๘ ๘๑.๑ ๒๕.๖ 

๒๕๔๑ ๑๐๗.๕๓* ๓๓.๔ 

๒๕๔๓ ๑๐๖.๓๒** ๓๓.๐๙ 

๒๕๔๗ ๑๐๔.๘๑ ๓๒.๖๗ 

 

ที่มาขอมูล: อางใน สุกรานต โรจนไพรวงศ. “สถานการณสิ่งแวดลอมไทย ๒๕๔๘”. อางแลว, 

หนา ๑๓๓. 

๑) ป ๒๕๐๔ – ๒๕๔๑ ธงชัย จารุพัฒน (๒๕๔๔) 

๒) ๒๕๔๑* สถิติการปาไมของประเทศไทย. ๒๕๔๔  

 ๒๕๔๓** สถิติการปาไมของประเทศไทย. ๒๕๔๖  

๓) ๒๕๔๗ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสึ่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม. ๒๕๔๗ 
 
 

ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๐ - ๒๕๓๒ ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานไดคัดคานการตัดไม

สัมปทานในพื้นที่ที่ชุมชนดูแลรักษาและใชประโยชน ภายหลังการยกเลิกสัมปทานทำไมทั่วประเทศในป 

พ.ศ.๒๕๓๒ อ.อ.ป. ตองหารายไดใหกับองคกรดวยการปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจแทน      
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 ๒ โครงการที่ ๑ ปลูกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดวยเงินลงทุนของ อ.อ.ป.  

 โครงการที่ ๒ ปลูกชดเชยตามเงื่อนไขสัมปทานทำไมทั่วประเทศของ อ.อ.ป. 

 โครงการที่ ๓ ปลูกแทนบริษัทจังหวัดทำไมตางๆ ที่สงเงินให อ.อ.ป. ดำเนินการ 

 โครงการที่ ๔ เปนสวนปาบริษัทจังหวัดทำไมปลูกชดเชยตามเงื่อนไขสัมปทาน อ.อ.ป. รับมอบจากกรมปาไม  มา

ดูแลและใชประโยชน 

 โครงการที่ ๕ เปนสวนปาที่ปลูกโดยงบประมาณของกรมปาไม สงมอบให อ.อ.ป. ดูแลและใชประโยชน  

 ๓ พื้นที่สวนปาในความดูแลของ อ.อ.ป. ปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๙) มีทั้งหมด ๑,๑๑๘,๓๗๔.๓๕ ไร จาก ๑๒๔ สวนปา, 

สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ องคการอุตสาหกรรมปาไม ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙. 

เมื่อมาพิจารณาบทบาทการปลูกสรางสวนปา

ของ อ.อ.ป. ตัง้แตป พ.ศ.๒๕๑๐ อ.อ.ป. ปลกูสวนปา

ตามเงื่อนไขสัมปทานทำไม ซึ่งเปนการปลูกทดแทน

ไมธรรมชาติที่ถูกตัดออกไปจากการใหสัมปทาน 

ตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๕๘ 

ทวิ กำหนดไวดังนี้ 

“ในกรณีการทำไมหวงหาม หรือเก็บหาของ

ปาหวงหามโดยการใหสัมปทาน การอนุญาตให

ผูกขาด หรือการอนุญาตใหทำไมหวงหามเพื่อการ

คาในเขตปาสงวนแหงชาติ หรือปาที่ไดเตรียมการ

กำหนดเปนปาสงวนแหงชาติ หรือที่ไดกำหนด โครง

การทำไมหรือเก็บหาของปาไวแลว หรือการอนุญาต

ตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๕๔ รัฐมนตรี

มีอำนาจกำหนด 

(๑) ใ ห ผู รั บ สั ม ป ท า น ห รื อ ผู รั บ อ นุ ญ า ต 

ทำการบำรุงปา หรือปลูกสรางสวนปา

ตามคำสัง่และวธิกีารทีพ่นกังานเจาหนาที่

กำหนด หรือ 

(๒) ใหผูรับสัมปทานหรือผูรับอนุญาตออก

คาใชจายเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่

ทำการบำรุงปา หรือปลูกสรางสวนปาให

แทน...” 

อ.อ.ป. เปนหนวยงานของรฐัทีไ่ดรบัสมัปทาน

ทำไมจึงตองมีหนาที่บำรุงปาและปลูกสรางสวนปา

ใหสมบูรณดังเดิม ซึ่งเปนสวนปาที่ปลูกตามเงื่อนไข

สัมปทาน หลังจากนั้นมติคณะรัฐมนตรีวาดวยการ

กำหนดเขตการใชประโยชนทรัพยากรที่ดินและปา

ไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ 

อนุมัติให อ.อ.ป. ใชประโยชนสวนปาที่ปลูกตาม

เงื่อนไขสัมปทานไมที่ไมอยูในเขตอนุรักษ                  

ตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ 

มาตรา ๕๘ ทวิ และมติ ครม. วันที่ ๓ มีนาคม 

๒๕๓๕ อ.อ.ป. ตองปลกูปาเพือ่ฟนฟปูาธรรมชาติ

ทดแทนไมที่ถูกตัดออกไป แตในความเปนจริง 

อ.อ.ป. เขาไปตดัไมในสวนปาทีป่ลกูตามเงือ่นไข

สัมปทานเพื่อนำไปขาย (โครงการที่ ๒, ๓, และ 

๔)๒ เปนจำนวนเนื้อที่ ๕๙๗,๖๔๖.๗๔ ไร คิดเปน

รอยละ ๕๓.๔ ของพื้นที่สวนปาทั้งหมด๓ และยัง

รวมถึงสวนปาที่กรมปาไมสงมอบให (โครงการ

ที่ ๕) ๓๓๒,๙๓๒.๔๙ ไร หรือรอยละ ๒๙.๗ ของ

พื้นที่สวนปาทั้งหมด ซึ่งปลูกโดยใชงบประมาณ

แผนดินเพื่อฟนฟูปาธรรมชาติกลับคืนมา  

การกระทำดังกลาวของ อ.อ.ป. จึงไม

ชอบดวยกฎหมาย เพราะเปนการทำไมที่เปน

สมบัติของชาติไปหารายไดใหกับองคกร โดยที่

ไมมีรายไดเขารัฐตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๔๘ 

อีกทั้งวัตถุประสงคของการฟนฟูปาธรรมชาติ

ของ อ.อ.ป. ก็ไมมีประสิทธิภาพตามเงื่อนไข

สัมปทานทำไม 
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Ú. °“√ª≈Ÿ° √â“ß «πªÉ“„πæ◊Èπ∑’Ë‡ ’Ë¬ß¿—¬

°àÕ„Àâ‡°‘¥ªí≠À“¥‘π∂≈à¡ 

จากการตรวจสอบที่ตั้งสวนปาของ อ.อ.ป. 

จากกรมทรัพยากรธรณีพบวา สวนปาที่ตั้งอยูใน

พื้นที่เสี่ยงภัยดินถลมและน้ำปาไหลหลากมีจำนวน 

๔๖ สวนปา สวนปาที่ตั้งอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยตอดิน

ถลม สวนใหญอยูในภาคเหนือตอนบนและภาค

เหนือตอนลาง ซึ่งเปนสวนไมสักโดยสวนใหญ สิ่งที่

ตองปองกันไวกอนคือการตัดไมจากสวนปา อ.อ.ป. 

อาจเปนสาเหตุทำใหเกิดการพังทลายของหนาดิน

จากบริเวณสวนปา   

 

Û. °“√ª≈Ÿ° √â“ß «πªÉ“‰¥â √â“ß§«“¡ 

¢—¥·¬âß°—∫ª√–™“™π„πæ◊Èπ∑’Ë 

จากกรณีรองเรียนของประชาชนตอคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจำนวน ๗ กรณี

ดังกลาว ปญหาพื้นฐานรวมกันของกรณีรองเรียนมา

จากการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่มีมานานทั้งกอนและ

ภายหลังการยกเลิกสัมปทานทำไม เมื่อกรมปาไมได

มอบพื้นที่ให อ.อ.ป. ดำเนินการสัมปทานทำไม และ

ปลูกสรางสวนปา ความขัดแยงที่มีอยูเดิมระหวาง

ประชาชนกับกรมปาไม ทั้งดานการทำลายปา

ธรรมชาติจากการสัมปทานทำไมของบริษัททำไม 

การแยงชิงที่ดินทำกินของประชาชน ก็ไดเปลี่ยนมา

เปนความขัดแยงระหวาง อ.อ.ป. กับประชาชน 

ลักษณะของปญหาที่เกิดขึ้นมีดังนี้ 

 ๓.๑) อ.อ.ป. ไดทำลายปาธรรมชาติที่มีการ

ฟนตัวตามธรรมชาติจนกลายเปนปาสมบูรณสำหรับ

แปลงที่ อ.อ.ป. ยังไมไดปลูกสวนปา พื้นที่ดังกลาว

ประชาชนไดใชประโยชนจากปาที่อยู ในชุมชน 

อ.อ.ป. ไดอางวาการไถดันปาธรรมชาตินั้นเปนพื้นที่

ปาเสื่อมโทรม มีเปอรเซ็นตการรอดตายต่ำ จึงไดนำ

พื้นที่มาปลูกสวนปาเศรษฐกิจ ในขณะที่ประชาชนใน

พื้นที่มีความเห็นวาเปนปาธรรมชาติที่สมบูรณ การ

ไถดนัของ อ.อ.ป. ทำใหเกดิผลกระทบตอการขาดแคลน 

แหลงนำ้ ทำลายปาธรรมชาตแิละสตัวปา และไมสมควร 

ที่จะมาปลูกสวนปาเศรษฐกิจแทน เชน ยางพารา 

ปาลมน้ำมัน หรือยูคาลิปตัส เปนตน ประชาชนใน

พื้นที่ตองการใหนำพื้นที่ดังกลาวใหชุมชนจัดการ

เปนปาชุมชน  

กรณีรองเรียนของปญหานี้ไดแก ๑) พื้นที่

สวนปาหวยน้ำขาว ตำบลหวยน้ำขาว อำเภอคลอง 

ทอม จังหวัดกระบี่ ๒) สวนปาหลังสวน บานหวย

ทรายขาว อ.หลังสวน จ.ชุมพร  

๓.๒) การดำเนินการปลูกสรางสวนปาตาม

โครงการหมูบานปาไมของ อ.อ.ป. ไดมีการชักชวน

ใหประชาชนเขาเปนสมาชิกโครงการหมูบานปาไม 

โดยจะไดสิทธิทำงานเปนลูกจางของ อ.อ.ป. ใหที่ดิน

ทำกินครอบครัวละ ๕ ไร และที่อยูอาศัยอีก ๑ ไร 

หากบุคคลใดไมยินยอม จะมีการขมขู คุกคาม โดย

การจางผูมีอิทธิพลในพื้นที่ดำเนินการแทน และใช

มาตรการทางกฎหมายเขาดำเนินการกับประชาชน 

นอกจากนี้ยังมีการเรียกเก็บใบเสียภาษีบำรุงทองที่  

การดำเนินการปลูกสรางสวนปาในชวงระยะแรก ให

ผูนำหมูบาน หรือผูมีอิทธิพลเปนผูคุมคนงานปลูกปา 

โดยปลูกทับพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนในชวง

ของการผลิต และการเก็บเกี่ยว ในภาคอีสานมีการ

ปลูกไมยูคาลิปตัส ในภาคใตปลูกไมยางพารา และ

ปาลมน้ำมัน กลุมผูที่ไดรับผลกระทบจากปญหานี้

ไดแก ผูเดือดรอนจากการปลูกสรางสวนปาทับที่ดิน

ทำกิน ผูเดือดรอนที่เปนสมาชิกโครงการหมูบาน 

ปาไม และผูเดอืดรอนทีเ่ปนครอบครวัขยายซึง่ประสบ

ปญหาไรที่ดินทำกิน หรือที่ดินทำกินไมเพียงพอ            

กรณีรองเรียนของปญหานี้ ไดแก ๑) สวนปา

คอนสาร อ.คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ๒) สวนปา

คลองทอม ต.เพหลา อ.คลองทอม จ.กระบี่ (ผูรอง

เรียน นายมนัส ใจเกลี้ยง)   
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๓.๓) พืน้ทีส่วนปาทีป่ลกูตามเงือ่นไขสมัปทาน

ของ อ.อ.ป. ไดทับซอนพื้นที่ทำกินของประชาชน 

ซึ่งเปนการตั้งถิ่นฐานบุกเบิกที่ทำกินมากอนการเปน

พื้นที่สวนปา แตไมมีเอกสารสิทธิที่ดิน ทาง อ.อ.ป. 

ไดดำเนินการโดยเสนอเงื่อนไขใหประชาชนสมัคร

เปนสมาชิกสวนปา หากไมเปนสมาชิก หรือขาย

สิทธิในที่ดิน อ.อ.ป.จะจับกุมและดำเนินคดี 

กรณีรองเรียนของปญหานี้ไดแก สวนปา

ไชยา ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี                  

๓.๔) การบุกรุกและยึดที่ดินทำกินของ

ประชาชนในพื้นที่ทั้งที่มี เอกสารสิทธิ และไมมี

เอกสารสิทธิที่ดิน โดยบังคับใหประชาชนขายสิทธิใน

ที่ดินใหแก อ.อ.ป.ในกรณีที่มีเอกสารสิทธิที่ดิน ใน

กรณีที่ไมมีเอกสารสิทธิที่ดิน ไดดำเนินการปลูก 

สวนปายางพารา และปาลมน้ำมันทับที่ดินทำกิน

ของประชาชน โดยการขมขูคุกคาม   

กรณีรองเรียนของปญหานี้มี ๒ กรณี ใน

พื้นที่สวนปาคลองทอม ต.เพหลา อ.คลองทอม 

จ.กระบี่  ผูรองเรียนไดแก ๑) นางเนียน  ถิ่นปกาสัย 

และ ๒) นายสอง ไชยสวัสดิ์  

 ลักษณะของปญหาดังกลาวแสดงใหเห็นวา 

การดำเนินการของ อ.อ.ป. ไมไดสรางการมีสวนรวม

ของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งสรางความขัดแยงกับ

ประชาชนดวยการแยงชิงที่ดินมาจากประชาชน โดย 

อ.อ.ป. อางสิทธิตามกฎหมายที่ดำเนินการไดอยาง

เต็มที่ตอการใชประโยชนจากพื้นที่ที่ไดรับมอบจาก

กรมปาไม ดวยการทำลายปาธรรมชาติและปลูก

สรางสวนปาขึ้นใหม ตามโครงการปลูกสรางสวนปา

ตามเงื่อนไขสัมปทาน การดำเนินการดังกลาวไม

ชอบดวยกฎหมาย และปาธรรมชาติที่ถูกทำลายก็ไม

อยูในเกณฑของเปอรเซ็นตรอดตายต่ำตามระเบียบ

กรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหทำการปลูกสราง

สวนปา หรือปลูกไมยืนตนภายในเขตปาสงวนแหง

ชาติ พ.ศ.๒๕๓๐ ขอ ๔.๑๔ 

ตามเจตนารมณของกฎหมายดังกลาวเพื่อ

ใ ห ก า รปลู กป าทดแทนนำ ไปสู ก า รฟ นฟู ป า

ธรรมชาติ ดังนั้นการฟนฟูดูแลรักษาสวนปาใหกลับ

คืนเปนปาธรรมชาติ จึงเปนเงื่อนไขสำคัญของการ

สงมอบพื้นที่ใหกับ อ.อ.ป. เพื่อนำไปปลูกสรางสวน

ปาทดแทนปาธรรมชาติที่ไดรับอนุญาตสัมปทานทำ

ไมไปแลว 
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จากการศึกษา “ทางเลือกและรูปแบบการ

 ๔  เดิมกำหนดวา “ปาเสื่อมโทรม“ หมายความวา พื้นที่ปาในบริเวณปาสงวนแหงชาติทั้งหมดหรือบางสวน มีไมมี
คาที่มีลักษณะสมบูรณเหลืออยูเปนสวนนอย และปานั้นยากที่จะกลับฟนคืนดีไดตามธรรมชาติ โดยมีลูกไมขนาด
ความสูงเกิน ๒ เมตรขึ้นไป ขึ้นกระจายอยูทั่วพื้นที่ไมเกินไรละ ๒๐ ตน หรือมีไมขนาดความโตวัดโดยรอบลำตน
ตรงที่สูง ๑๐๐ เซนติเมตร  ตั้งแต ๕๐-๑๐๐ เซนติเมตร ขึ้นกระจายอยูทั่วพื้นที่ไมเกินไรละ ๘ ตน หรือมีไมขนาด
ความโตเกิน ๑๐๐ เซนติเมตรขึ้นไปขึ้นกระจายอยูทั่วพื้นที่ไมเกินไรละ ๒ ตัน หรือพื้นที่ปาที่มีไมเขาหลักเกณฑ
ทั้ง ๓ ลักษณะดังกลาวเมื่อรวมกันแลวตองมีจำนวนไมเกินไรละ ๑๖ ตน  

  ตอมามีการแกไขเปนปาไมที่มีไมมีคาซึ่งมีลักษณะสมบูรณเหลืออยูเปนสวนนอย และปานั้นยากที่จะกลับ
ฟนคืนดีไดตามธรรมชาติ โดยมีไมขนาดความโตวัดโดยรอบลำตนตรงที่สูง ๑๓๐ เซนติเมตร ตั้งแต ๕๐ – ๑๐๐ 
เซนติเมตร ขึ้นกระจายอยูทั่วพื้นที่ไมเกินไรละ ๘ ตน หรือมีไมขนาดความโตเกิน ๑๐๐ เซนติเมตรขึ้นไป ขึ้น
กระจายอยูทั่วพื้นที่ไมเกินไรละ ๒ ตน 

  นอกจากนี้ระเบียบกรมปาไมวาดวยการปฎิบัติเกี่ยวกับปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ขอ ๒๔ ไดระบุไว
อยางชัดเจนวา “เมื่อปรากฏวาปาสงวนแหงชาติแหงใดมีสภาพเสื่อมโทรม ไมมีคาเหลืออยูสวนนอยและปาสงวน
แหงชาตินั้นไมอาจกลับฟนคืนดีไดเองตามธรรมชาติ และมีผูที่ประสงคขอรับอนุญาตเปนหนังสือทำการบำรุงปา

หรือปลูกสรางสวนปาก็ใหยื่นคำขอตามแบบ ๗ ทายระเบียบนี้....”  



‡ ’¬ß®“°ª√–™“™π 
 
°“√µàÕ Ÿâ‡æ◊ËÕ ‘∑∏‘„π∑’Ë¥‘π °√≥’√âÕß‡√’¬π ÚıÙı-Úıı 
ç°“√®—¥°“√ «πªÉ“¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™πé 

200

จัดการพื้นที่ปลูกปาตามเงื่อนไขสัมปทาน” โดยเลือก

กรณีศึกษา ๓ แหง ไดแก สวนปาทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบุรี สวนปาหวยน้ำขาว จ.กระบี่ และสวนปา

สังขะ จังหวัดสุรินทร ผลการศึกษาพบวาการปลูก

สรางสวนปาตามเงื่อนไขสัมปทาน ไมสอดคลองกับ

เจตนารมณการฟนฟปูาธรรมชาตทิดแทนการสมัปทาน 

ทำไม ตามเงื่อนไขของพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 

๒๔๘๔ มาตรา ๕๘ ทวิ ทั้งนี้เพราะวาการตัดไมออก

จากพื้นที่ปามีความขัดแยงกับนโยบายการฟนฟูระบบ

นิเวศทั้ง ๒๕ ลุมน้ำ ของประเทศ    

ผลการศกึษาทัง้ ๓ พืน้ที ่พบวา พืน้ทีป่ากอน

ที่จะมาปลูกปาหลังจากการสัมปทานนั้นเปนปา

ดั้งเดิมมีความหลากหลายของระบบนิเวศปาไม 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีคุณคาตอชุมชน

ทองถิ่น โดยพบวาทั้ง ๓ พื้นที่นั้นเปนฐานทรัพยากร

ทีเ่ปนแหลงพึง่พงิใชประโยชนทัง้พชือาหาร สมนุไพร 

ไมใชสอย เปนแหลงน้ำ แหลงตนน้ำเพื่อการอุปโภค 

รวมทั้งเพื่อการเกษตรและการเลี้ยงสัตวของชุมชน    

จากการสำรวจพบวาพื้นที่ปาในปจจุบันผาน

การไดรับอนุญาตสัมปทานทำไมมากกวา ๓๐ ป แต

ยังคงมีความอุดมสมบูรณระดับหนึ่งจากการฟนตัว

ของปาอีกครั้ง ทำหนาที่เปนแหลงตนน้ำที่ไหลหลอ

เลี้ยงชุมชน โดยพบวาแตละพื้นที่มีศักยภาพทั้งทาง

ที่ตั้ง ฐานทรัพยากร รวมทั้งศักยภาพทางสังคมใน

ปจจุบันที่แตกตางกันไป ดังนั้นรูปแบบที่เหมาะสม 

ในแตละพื้นที่จึงมีความแตกตางกันไปตามศักยภาพ 

เชน หลายพื้นที่มีศักยภาพที่จะเปนพื้นที่อนุรักษ 

เชน ปาหวยนำ้ขาว ปาทองผาภมู ิและในขณะเดยีวกนั 

พบวาชมุชนในพืน้ทีศ่กึษายงัคงมกีารพึง่พงิทรพัยากร 

ดังนั้นจึงควรมีพื้นที่ปาชุมชนที่เปนปาตนน้ำ 

เปนเขตกันชน และแหลงศึกษาเรียนรูระบบนิเวศ 

เชน ปาหวยน้ำขาว ปาทองผาภูมิ สวนในพื้นที่ปา

สังขะนั้นมีชุมชนลอมรอบและพึ่งพิงปาสูง และมีการ

จัดการเปนปาชุมชนอยูแลว ก็ใหมีการจัดการเปนปา

ชุมชนใชสอยควบคูการเปนแหลงศึกษาเรียนรูการ

ฟนฟูปาเบญจพรรณ โดยในทุกพื้นที่ควรใหมีการ

พัฒนาและจัดทำแผนการจัดการรวมกันของผูที่

เกี่ยวของในการจัดการและติดตามรวมกัน และหาก

ยังใหมีการตัดตนไมออกจากสวนปาจะสงผลกระทบ

ตอชุมชนอีกเปนรอบที่สาม เพราะฉะนั้นในระดับ

พื้นที่ทั้ง ๓ มีขอเสนอใหยุติการตัดไมออกจากสวนปา 

เพราะขัดกับเจตนารมณการฟนฟูปา ตามเงื่อนไข

สัมปทานทำไม และยังสรางปญหาความขัดแยงอยาง

รุนแรงทางสังคม  
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∑∫∑«π„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫ ∂“π°“√≥åªí®®ÿ∫—π 

อ.อ.ป. เปนหนวยงานรฐัวสิาหกจิทีเ่คยรุงเรอืง 

ในการหารายไดใหกับรัฐ ในชวงระยะเวลากอนการ

ยกเลิกสัมปทานทำไมทั่วประเทศ (ระหวางป 

พ.ศ.๒๕๑๕ – ๒๕๓๓) กลาวคือ อ.อ.ป. มีกำไรสุทธิ

เฉลี่ยปละ ๒๙๓ ลานบาท อันเนื่องมาจากการไดรับ

อนุญาตสัมปทานทำไม ในสภาวะที่ประเทศไทยยังมี

ปาสมบูรณ    

ภายหลังการยกเลิกสัมปทานทำไมทั่ ว

ประเทศในป พ.ศ.๒๕๓๒ อ.อ.ป. ไดประสบปญหา

ขาดทุนเรื่อยมา ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๔๘ โดย

ไมไดนำรายไดเขากระทรวงการคลัง อันเนื่องจาก

ไมมีพื้นที่สัมปทานทำไมในประเทศ และประเทศ

เพื่อนบานระงับการอนุญาตสัมปทานทำไม อ.อ.ป. 

จึงตองหารายไดใหกับองคกรดวยการปลูกสราง 

สวนปาเศรษฐกิจแทน เนื่องจาก อ.อ.ป. มีพนักงาน

จำนวนมาก ไมอาจยุบบทบาทลงไดทันทีทันใด  

รายไดที่เพิ่มขึ้นหลังป ๒๕๓๖ เปนตนมา คือ 

การทำไมจากสวนปา ทั้งไมสัก ไมยูคาลิปตัส และ

น้ำยางพารา โดยเฉพาะการทำไมสักในสวนปานั้น 

ในป ๒๕๓๙ ทำรายไดใหกับ อ.อ.ป. เพิ่มขึ้นเปน 

๑๓๓.๔๔ ลานบาท จาก ๒๖.๘๗ ลานบาท แตในป 

๒๕๓๘ แหลงรายไดจากไมซุงสักและไมกระยาเลยก็
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ยังเปนสัดสวนที่สำคัญ การทำไมสวนปาจึงกลายมา

เปนแหลงรายไดสำคัญหลักของ อ.อ.ป. หลังจากนั้น

จนถึงปจจุบัน รายไดจากการทำไมสักสวนปาเพิ่ม

ขึ้นเปน ๓๔๔.๔๘ ลานบาทในป ๒๕๔๕ และ 

๔๗๘.๑๘ ลานบาทในป ๒๕๔๘                

โครงการปลูกสรางสวนปาของ อ.อ.ป. หลาย

โครงการไดเกิดความขัดแยงกับประชาชนในพื้นที่ 

เชน โครงการทำไมสนบานวัดจันทร จ.เชียงใหม 

โครงการพฒันาอตุสาหกรรมเยือ่กระดาษ จ.ศรสีะเกษ 

และอีกหลายพื้นที่ที่ประสบปญหาการแยงชิงพื้นที่

ของประชาชนที่ทำกินมากอนในภาคอีสาน โครงการ

ปลูกสรางสวนปาไมยางพาราและปาลมน้ำมันใน

จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี และกระบี่ เปนตน และ

กรณีปญหาดังกลาว เปนเรื่องรองเรียนมาสูคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่งเปนกรณีที่มี

ปญหาความขัดแยงมานาน แตยังไมไดรับการแกไข

ปญหา 

ในปจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๐) อ.อ.ป. ไดปรับ

โครงสรางการทำงานขององคกร โดยการเสนอแผน

กลยทุธ ๒๕๕๐-๒๕๕๔ (รายละเอยีดในภาคผนวก ๓) 

เพื่อเพิ่มสภาพคลองและระดมทุน ซึ่ง อ.อ.ป. เสนอ

แผนการปรับโครงสรางไว ๓ แผน ไดแก  

 

บทสรุป บทบาทและภารกิจของ อ.อ.ป. 

จึงตองถูกทบทวนใหเหมาะสมกับสถานการณ

ปจจุบัน ดวยเหตุผลดังนี้ 

๑) จากกรณีศึกษาและกรณีรองเรียน อ.อ.ป. 

ไดทำลายปาธรรมชาติเพื่อปลูกสรางสวนปา อัน

เปนการใชประโยชนจากพื้นที่ที่ไมรักษาระบบนิเวศ

และทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ  

๒) การปลกูสรางสวนปาตามเงือ่นไขสมัปทาน

ก็ไมบรรลุวัตถุประสงคที่จะเปนการเพิ่มพื้นที่ปา

ธรรมชาติ แตกลับทำไมในพื้นที่สวนปาแทนตามที่

กลาวมา ดังกรณีศึกษาตัวอยาง ๓ พื้นที่ 

๓) อ.อ.ป. ประสบปญหาขาดทุนมาโดย

ตลอด เพราะไมมีพื้นที่ปาให อ.อ.ป. ตองหารายได

จากการทำไมสัมปทาน และถาสงเสริมให อ.อ.ป. 

หารายไดจากการแปลงพื้นที่สวนปาเปนทุน ดวย

การกำหนดแผนกลยุทธจะยิ่งเปนตัวเรงใหเกิดการ

ทำลายปาธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 

๔) การปลูกสรางสวนปาไดสรางความ 

ขัดแยงกับประชาชนในพื้นที่ที่ตองการดูแล

รักษาใหเปนปาชุมชน ที่ชุมชนมีสวนรวมจัดการ   

 

Û. ¢âÕ‡ πÕ·π– 
นับแตภายหลังการยกเลิกสัมปทานทำไม 

ภารกิจของ อ.อ.ป. ที่เคยมีรายไดจำนวนมากจาก

การสัมปทานทำไม ตองเผชิญกับภาวะขาดทุนอยาง

หนัก ไมสามารถสรางรายไดใหกับองคกรซึ่งเปน

รัฐวิสาหกิจที่ตองพึ่งตนเอง และหารายไดใหกับรัฐ 

การทำไมจากสวนปาขายและจะมีแผนกลยุทธ

ปรบัปรงุฐานะทางการเงนิของ อ.อ.ป. เพือ่ให อ.อ.ป. 

เปนหนวยงานที่ไมเปนภาระกับรัฐนั้น ปจจุบันยัง

ไมมีการตรวจสอบทั้งจากหนวยงานรัฐดวยกันและ

คนในสังคมวา อ.อ.ป. มีสิทธิตัดไมจากสวนปา ที่

ปลูกขึ้นเพื่อทดแทนปาธรรมชาติที่ถูกตัดจากการ

สมัปทาน หรอื “สวนปาตามเงือ่นไขสมัปทาน” หรอืไม 

ยิ่งไปกวานั้น สวนปาที่กรมปาไมปลูกดวยเงิน งบ

ประมาณแผนดินนั้น ก็ไดยกใหกับ อ.อ.ป.ใช

ประโยชนแบบใหเปลา ขณะทีส่วนปาที ่อ.อ.ป. สงมอบ

ใหกบักรมปาไมเพือ่ผนวกเปนพืน้ทีอ่นรุกัษ กรมปาไม

กลับตองจายเงินชดเชยใหกับ อ.อ.ป.  

 

ดังนั้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟก และมูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ จึงไดมี

ขอเสนอทางนโยบายตอ อ.อ.ป. ดังตอไปนี้ 
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  ๕  สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ องคการอุตสาหกรรมปาไม ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙. 

๑. การจดัการพืน้ทีส่วนปาในพืน้ทีเ่สีย่งภยั 

ดินถลม  

พื้นที่สวนปาในพื้นที่ เสี่ยงภัยดินถลม ให

รักษาไวเปนปาธรรมชาติ เพื่อปองกันความเสี่ยงภัย 

ในพื้นที่ที่ชุมชนจัดการได ก็ใหชุมชนมีสวนรวมใน

การจัดการเปนปาชุมชน   

 

๒. การจัดการพื้นที่สวนปาตามเงื่อนไข

สัมปทาน 

๒.๑) ใหยุติการทำไมในสวนปาโครงการที่ 

๒-๔ เนื่องจากเปนสวนปาตามเงื่อนไขสัมปทาน 

เนื่องจากเปนการทำสวนปาที่ไมชอบดวยกฎหมาย

ตาม พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ และการทำไมที่ไม

อยูในเกณฑของปาเสื่อมโทรมตาม พ.ร.บ.ปาสงวน

แหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗   

๒.๒) ใหนำพืน้ทีส่วนปาตามเงือ่นไขสมัปทาน

โครงการที่ ๒-๔  จำนวนเนื้อที่ ๕๙๗,๖๔๖ไร๕ มา 

บริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมกับระบบนิเวศและ

ศกัยภาพของชมุชนในพืน้ที ่ โดยเริม่ตนจากโครงการ

นำรองในพื้นที่ศึกษาเปนตัวอยาง เชน สวนปาหวย

น้ำขาว จังหวัดกระบี่, สวนปาทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบุรี, สวนปาสังขะ จังหวัดสุรินทร  

สำหรับในหลายพื้นที่ที่ เหมาะสมกับการ

อนุรักษระบบนิเวศใหเปนปาตนน้ำ หรือถิ่นที่อยูของ

สัตวปา ใหรัฐบาลสงคืนพื้นที่ของ อ.อ.ป. ใหกรม

อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และกรมปาไม 

ดูแลรักษาตอไป  

๒.๓) ใหยุติการทำไมในสวนปาโครงการ

ที่ ๕ เนื่องจากเปนสวนปาที่กรมปาไมปลูกดวย 

งบประมาณแผนดิน เพื่อฟนฟูปาธรรมชาติ แต 

ภายหลังสงมอบให อ.อ.ป. ดูแล สมควรใหนำมา

จัดการ เชนเดียวกันกับขอ ๒.๒ 

 

๓. ใหดำเนินการตรวจสอบพื้นที่สวนปาที่

ทับที่ทำกินของประชาชน โดยใหชุมชนมีสวน

รวม โดยการจำแนกพื้นที่ทำกินและปาชุมชนให

ชัดเจน และนำมาจัดที่ดินใหกับประชาชนที่ไดรับผล

กระทบจากกรณีพื้นที่สวนปาทับซอนที่ดินทำกิน 

หรือถูกแยงชิงที่ดินจาก อ.อ.ป. ดวยวิธีการตางๆ ที่

เปนการละเมิดสิทธิของประชาชน สำหรับพื้นที่ที่

ชุมชนประสงคจัดการเปนปาชุมชน ก็สงคืนพื้นที่

ใหกรมปาไมจัดการเปนปาชุมชน รวมกับประชาชน

ในพื้นที่ 

 

๔. ทบทวนบทบาทและภารกิจของ อ.อ.ป. 

เนือ่งจากการดำเนนิงานของ อ.อ.ป. ขดักบัวตัถปุระสงค 

การฟนฟูปาธรรมชาติภายหลังสัมปทานทำไม และ

การทำไมในสวนปา ตลอดจนขัดกับกฎหมาย การ

ไมสามารถสงเงินใหกับกระทรวงการคลัง อีกทั้งการ

ปลูกสรางสวนปาเพื่อฟนฟูเปนปาธรรมชาติไมจำเปน 

ตองให อ.อ.ป. ดำเนินการอีกตอไป เนื่องจากเปน

ภารกิจของกรมปาไม และพื้นที่สวนหนึ่งใหชุมชน

ดูแลจัดการเปนปาชุมชน เพราะฉะนั้นการดำรงอยู

ของ อ.อ.ป. จึงกลายเปนภาระของรัฐที่ตองนำภาษี

ของประชาชนมาชดเชยกับสภาวะทางการเงินที่

ขาดทนุ โดยไมเปนประโยชนตอสงัคม ดงันัน้ รฐับาล 

ตองเรงชะลอการอนมุตัแิผนกลยทุธ ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ 

ในการปรับโครงสรางการทำงานของ อ.อ.ป. และ

มาทบทวนวา อ.อ.ป. ควรดำรงอยูหรือไม หรือควรมี

ภารกิจอยางไรที่เหมาะสมในสถานการณปจจุบัน 

โดยตองรับผิดชอบตอบุคลากรของ อ.อ.ป. ดวย 
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องคการอุตสาหกรรมปาไม หรือ อ.อ.ป. เปน

รัฐวิสาหกิจตั้งขึ้นในป ๒๔๙๐ เพื่อทำสัมปทานไมสัก 

หลังจาก บริษัทอังกฤษและบริษัทตางประเทศอื่นๆ ซึ่งทำ

ไมสักในประเทศไทย มานานเกือบ ๑๐๐ ป (ประมาณป 

๒๓๙๙-๒๔๙๗) สิ้นอายุสัมปทาน ในป ๒๔๙๗ ระยะแรก 
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 ๑ กรมปาไมตั้งขึ้นป พ.ศ.๒๔๓๙ 

 ๒ อ.อ.ป. ตั้งขึ้นตั้งแตป ๒๔๙๐ มีฐานะเปนหนวยงานหนึ่งในกรมปาไม ตอมาจึงยกฐานะเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัด

กระทรวงเกษตรฯ ในป ๒๔๙๙ 

 ๓ ระบุวัตถุประสงคไว ๕ ประการ  

รายงานประจำป องคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ.๒๕๓๔ 

(๑) อำนวยบริการแกรัฐ และประชาชนในการอุตสาหกรรมปาไม 

(๒) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการปาไม เชนเดียวกับการทำไมและการเก็บหาของปา แปรรูปไม 

ทำไมอัด อบไม อัดน้ำยาไม กลั่นไม และประดิษฐหรือผลิตวัตถุหรือสิ่งของจากไมและของปา และธุรกิจ

ที่ตอเนื่องคลายคลึงกัน รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่นใดที่เกี่ยวดวยไมหรือของปา 

(๓) ปลูกสรางสวนปา คุมครองรักษาปาไม และบูรณะปาไมเพื่อประโยชนแกการปาไม ไมวาจะเปนการ

ดำเนินการเองหรือเปนการดำเนินการเพื่อชวยเหลือรัฐ  

(๔) วิจัย คนควาและทดลองเกี่ยวกับผลิตผล และผลิตภัณฑในดานอุตสาหกรรมปาไม 

(๕) ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเผยแพรความรู การปลูกฝงทัศนคติและความสำนึกในการคุมครองดูแลรักษา 

บูรณะและพัฒนาทรัพยากรปาไม รวมทั้งการจัดหาที่พัก การอำนวยความสะดวก หรือการใหบริการใน

กิจการที่เกี่ยวกับการทัศนาจรหรือกิจการอื่นใด เพื่อประโยชนแกการดำเนินการดังกลาวดวย 

อ.อ.ป. สังกัดกรมปาไม๑ ตอมาจึงยายมาสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ๒ ในป ๒๔๙๙  

วัตถุประสงคการจัดตั้ง อ.อ.ป. ตามพระราช

กฤษฎีกา พ.ศ.๒๔๙๙ และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

พ.ศ.๒๕๑๗ และ พ.ศ.๒๕๓๓ ระบุไว ๕ ประการ๓ 

โดยยอ คือ (๑) บริการแกรัฐ และประชาชน ในการ

อุตสาหกรรมปาไม (๒) ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

ปาไม (๓) ปลูกสรางสวนปา (๔) คนควา วิจัย 

(๕) เผยแพรความรู (รายงานประจำป องคการ

อุตสาหกรรมปาไม พ.ศ.๒๕๓๔) แตการดำเนินงาน

ของ อ.อ.ป. ที่ผานมา มุงเนนไปที่วัตถุประสงคขอ 

(๒) และ (๓) เทานั้น นั่นก็คือ การทำอุตสาหกรรม

ไม (การทำไมสัมปทาน การแปรรูปไม) และการ

ปลูกสรางสวนปาเปนงานหลัก 
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หลังจากสัมปทานปาไมสักของชาวตาง

ประเทศสิ้นสุดลงในป ๒๔๙๗ รัฐบาลไดกอตั้ง 

บริษัทปาไมรวมทุน ขึ้นดำเนินการแทน และในป 

๒๔๙๘ ไดมีการจัดตั้งบริษัทปาไมจังหวัดขึ้นตาม

นโยบายของรัฐบาล เพื่อรับทำไมในทองที่นั้นๆ 

ดังนั้น การสัมปทานไมสักในขณะนั้น จึงแบงออก

เปน ๓ สวน ไดแก อ.อ.ป. บริษัทปาไมรวมทุน 

และบริษัทปาไมจังหวัด หลังจากไมสักรอยหรอลง 

ก็ไดมีการปรับปรุงโครงการทำไมเพื่อใหสัมปทานแก

บริษัทจังหวัดทำไม เพื่อทำไมกระยาเลย ตาม

นโยบายการใหสัมปทานระยะยาว ๓๐ ป ตามมติ

คณะรัฐมนตรี ๑๙ เมษายน ๒๕๑๑ (๑๐๐ ป กรมปา

ไม, ๒๕๓๙ : ๗๘) แตสัมปทานแรกที่ใหกับบริษัทปา

ไมจังหวัดทำไมกระยาเลยเริ่มในป ๒๕๑๖ และเมื่อ

ถึงสิ้นปนั้น รัฐบาลไดใหสัมปทานกับบริษัทปาไม

จังหวัดรวม ๑๙๔ สัมปทาน และใหกับองคการอื่นๆ 

อีกรวม ๑๐ สัมปทาน ไดแก องคการอุตสาหกรรม

ปาไม ๖ สัมปทาน องคการสงเคราะหทหารผานศึก 

๒ สัมปทาน บริษัทสงเคราะหสหายรวมรบเกาหลี 

จำกัด ๑ สัมปทาน และเอกชน ๑ สัมปทาน  
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๔ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๔๙๔ เรื่องนโยบายการใหสัมปทานไมเมืองไทย : การใหสัมปทานปาไม
และการทำไมบำรุงปาใหประมูลทั้งสิ้น แตหามมิใหคนตางดาวเขาประมูล เมื่อประมูลแลวใหเสนอขออนุมัติคณะ
รัฐมนตรี สวนไมผูรายลักตัดลักกานนั้นใหริบ แลวขายใหองคการอุตสาหกรรมปาไมโดยไมตองประมูล  

๕   ตอมา อ.อ.ป. ไดรับการอนุมัติใหเพิ่มหุนไดเปนรอยละ ๔๖.๖๗ โดย อ.อ.ป. ไดรับเงินปนผลเปนรายป  
๖   มติคณะรัฐมนตรี ๑๙ เมษายน ๒๕๐๓ เรื่องนโยบายการทำปาไม : ขอ ๓.๑ ระงับการใหสัมปทานหรือการผูกขาดทำไมสัก

และไมยางแกบริษัท หรือบุคคลใดทั้งสิ้น และมอบใหองคการอุตสาหกรรมปาไมแตผูเดียว สวนบริษัทที่เคยไดรับสัมปทาน 

หรือไดรับอนุญาตใหทำไมอยูกอน ใหองคการอุตสาหกรรมปาไมชวยเหลือในฐานะเปนลูกชวงไดตามความเหมาะสม 

มติคณะรัฐมนตรี ๑๙ เมษายน ๒๕๑๑ 

กำหนดหลกัเกณฑการทำไมกระยาเลย (ปาบก) ดวย

วิธีการใหสัมปทานโดยไมตองดำเนินการประมูล๔ 

โดยผูมีสิทธิไดรับสัมปทานมี ๒ จำพวก ไดแก  

๑) ผูที่เคยไดรับสัมปทานทำไมอยูเดิมกอนมี

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อสิ้นอายุก็มีสิทธิที่จะไดรับ

สัมปทานตอตามหลักเกณฑใหม  

๒) บรษิทัทีต่ัง้ขึน้เพือ่รบัสมัปทานตามนโยบาย 

ของรัฐบาล (บริษัทจังหวัดทำไม) กำหนดอัตราสวน

ของผูถือหุน คือ อ.อ.ป. ๒๐%๕ ผูมีอาชีพทำไมราย

ใหญ ๑๕% ผูไดรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมดวย

เครือ่งจกัรรวมทัง้โรงงานประดษิฐกรรมดวยเครือ่งจกัร 

๑๕% ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมดวยแรงคน 

หรอืตัง้โรงคาไมแปรรปู ๒๐% และประชาชนในทองที่

หรือจังหวัดใกลเคียง ๓๐% และผูรับสัมปทานมีหนา

ที่ปลูกบำรุงปา ดวยคาใชจายของผูรับสัมปทานเอง 

โดยไมตองเสียคาบำรุงปาเหมือนแตกอน ดูแล 

รักษาปาสัมปทานและปาที่ปลูกขึ้น และชวยเหลือ

พนักงานเจาหนาที่ในการดูแลรักษาปาสัมปทาน  

ตอมารัฐบาลยังไดอนุมัติให อ.อ.ป. เพิ่มทุน

ในบริษัทจังหวัดทำไมไดเปนรอยละ ๔๖.๖๗ โดย 

อ.อ.ป. ไดรับเงินปนผลเปนรายป รายไดสวนนี้ตอง

นำสงกระทรวงการคลัง รวมทั้งเงินปนผลจากบริษัท

ไมอัดไทยที่ อ.อ.ป. ถือหุน ๑๐๐% ซึ่งตั้งขึ้นมาตั้งแต

ป ๒๔๙๕ และแยกออกไปดำเนินกิจการเองในป 

๒๕๐๕ 

การที่ อ.อ.ป. เขามาถือหุน ก็เพื่อให อ.อ.ป. 

เปนแกนหลักในการทำไมและเปนผูนำหรือพี่เลี้ยงใน

การดูแลรักษาปา รวมถึงการปลูกบำรุงปาตามเงื่อนไข

สัมปทาน และหากบริษัทที่กอตั้งขึ้นใหมไมอาจดำเนิน

การตอไปดวยเหตุใดๆ ก็ตาม อ.อ.ป. ก็จะเปนผูรับ

ชวงทำไมตามสัมปทานตอไป 

ในสวนโครงการปาไมสัก ใหสัมปทานแก 

อ.อ.ป. ตามมติเดิมซึ่งใหไวเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน 

๒๕๐๓๖ และปาโครงการไมกระยาเลย ซึ่งเปนปาที่

ลอแหลมตออันตราย มีการบุกรุกลักลอบตัดไม

ทำลายปาอยูเสมอ ปาตนน้ำลำธารหรือปาสาธิต

อนุญาตใหแก อ.อ.ป. ที่เหลือจึงมอบใหบริษัทที่ตั้ง

ขึ้นตามนโยบายนี้ (๑๐๐ ป กรมปาไม, ๒๕๓๙ : 

๗๘, ๑๐๘-๑๐๙)  

อยางไรก็ดี ดูเหมือนวารัฐบาลพยายามลด

การทำไมลง ดวยการประกาศปดปาสัมปทานทำไม

ลงรอยละ ๕๐ ทั่วประเทศ แตอีก ๕ ปตอมา คือในป 

๒๕๒๗ รัฐบาลกลับอนุมัติใหเปดปาสัมปทานที่ถูก

ปด ๔๘ ปา พื้นที่ ๑๔.๘ ลานไร และในป ๒๕๒๘ 

อนุมัติเปดปาสัมปทานที่ถูกปดอีก ๓๐ ปา พื้นที่ 

๗.๙ ลานไร กลาวไดวาในหวงเวลาดังกลาว คือใน

ชวงทศวรรษ ๒๕๑๐-๒๕๒๐ นบัเปนชวงทีพ่ืน้ทีป่าไม

ของประเทศไทยมีอัตราลดลงมากที่สุด และในชวง

ปลายทศวรรษ ๒๕๒๐ นี้เองที่ประชาชนบางพื้นที่ใน

ภาคเหนือและภาคอีสานเริ่มคัดคานการตัดไม

สัมปทานในพื้นที่ปาของชุมชน 
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๗  มติสภาบริหารคณะปฏิวัติ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๑๕ เรื่อง นโยบายการทำไมนอกเขตปาโครงการ และ
การทำไมแผวถางปาในบริเวณอางเก็บน้ำ  

๘  ระเบียบกรมปาไมวาดวยการทำไมยืนตนตายที่มิใชตายเองโดยธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๙  มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๐๒ เรื่องนโยบายการทำปาไม และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๔ 

ตุลาคม ๒๕๐๕ เรื่อง การสำรวจยึดไมหวงหามที่มีผูลักลอบตัดฟน 

ดงันัน้ จะเหน็ไดวา องคการอตุสาหกรรมปาไม

คือผูสัมปทานไมรายใหญของประเทศ เมื่อรวมกับ

บริษัทจังหวัดทำไมจึงกลายเปนผูสัมปทานไมเกือบ

ทั้งประเทศ 

นอกเหนือจากการทำไมจากปาสัมปทานแลว 

อ.อ.ป. ยังเปนองคกรเดียวที่ไดสิทธิตามมติคณะ

รัฐมนตรี เขาไปทำไมปานอกโครงการ๗ เชน การทำ

ไมออกจากแนวทางสายไฟฟาแรงสูงในเขตอุทยาน

แหงชาต ิ การทำไมออกจากบรเิวณการกอสรางเขือ่น

และอางเก็บน้ำ การทำไมยืนตนตายที่มิไดตายเอง

ตามธรรมชาติ๘ เปนตน) และไมของกลางที่ตรวจยึด

จากการกระทำผิดพระราชบัญญัติปาไมหรือไมเถื่อน 

ให อ.อ.ป. เปนผูรับซื้อไมของกลางทุกชนิด๙ 

จากการที่ อ.อ.ป. เปนผูสัมปทานไมรายใหญ

ของประเทศ จากนโยบายการใหสัมปทานระยะยาว

ของรัฐบาล รายไดของ อ.อ.ป. พุงขึ้นเกือบเทาตัว 

จาก ๑๓๔.๔๗ ลานบาทในป ๒๕๑๕ กระโดดเปน 

๒๔๗.๐๖ ลานบาทในป ๒๕๑๖ หลังจากนั้นจนถึง

ปดปาสัมปทาน อ.อ.ป. สามารถทำกำไรไดมากกวา

ในชวงกอนหนานั้นอยางมาก กลาวคือ ตั้งแตป 

๒๔๙๐-๒๕๑๕ (๒๖ ป) อ.อ.ป. มีกำไรสุทธิรวม 

๑,๗๓๙.๙๑ ลานบาท หรือเฉลี่ยปละ ๖๖.๙ ลานบาท 

เปรียบเทียบกับป ๒๕๑๖-๒๕๓๓ (๑๘ ป) อ.อ.ป. มี

กำไรสุทธิรวม ๕,๒๗๖.๔๑ ลานบาท เฉลี่ยปละ 

๒๙๓ ลานบาท กอนรายไดจะลดฮวบลงในป ๒๕๓๔ 

และประสบภาวะขาดทุนในอีก ๒ ปตอมา แตปที่ 

อ.อ.ป. มีกำไรสุทธิสูงสุดคือป ๒๕๓๑ จำนวน 

๖๔๖.๖๖ ลานบาท 

  

ในสวนของการแบงปนผลประโยชนกลับไปสู

ทองถิ่น จากกำไรที่อ.อ.ป.ไดจากการทำไมรวมกับ

บริษัทจังหวัดทำไม แมวาจะมีขอบังคับใหบริษัท 

จังหวัดทำไมแบงผลกำไรรอยละ ๑๐ ไปบำรุงการ

กุศลและสาธารณประโยชนในทองที่ที่ปานั้นตั้งอยู

เปนประจำทุกป แตในความเปนจริงทองถิ่นกลับ

มิไดรับผลประโยชนใดๆ ในทางตรงกันขาม กลับ

เกดิกระแสการคดัคานการสมัปทานไมจากประชาชน

ทองถิ่นในหลายพื้นที่ ในชวงป ๒๕๒๙ – ๒๕๓๐ 

และความตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดลอมของคนในสังคม

อยางกวางขวาง นับเปนจุดเปลี่ยนของการทาทาย

แนวความคิดการจัดการทรัพยากรปาไมครั้งสำคัญ

ของประเทศไทยในเวลาตอมา 

 

Õ.Õ.ª. À≈—ß¬°‡≈‘° —¡ª∑“π∑”‰¡â 
น โ ย บ า ย ย ก เ ลิ ก สั ม ป ท า น ท ำ ไ ม ใ น ป 

๒๕๓๒ ไดสงผลกระทบอยางรุนแรงตอ อ.อ.ป. 

และบริษัทจังหวัดทำไม กระทั่งคณะรัฐมนตรีมีมติ

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๓ ให อ.อ.ป. ถอนตัวจาก

การเปนผูถือหุนในบริษัทจังหวัดทำไมทุกจังหวัด 

(รายงานประจำป องคการอุตสาหกรรมปาไม, 

๒๕๓๔ : ๒๓) และหนทางดิ้นรนเพื่อใหองคกรอยู

รอดในชวงนั้น คือ การเขาไปทำสัมปทานไมใน

ประเทศเพื่อนบาน คือ พมา และกัมพูชา แตก็ทำได

แค ๓ ป คือระหวางป ๒๕๓๓-๒๕๓๕ เทานั้น ก็ตอง

หยดุลง เพราะประเทศเพือ่นบานระงบัการใหสมัปทาน 

นอกจากนั้น ยังมีไมที่หลงเหลือจากสัมปทานทำไม 

และไมของกลาง ทำให อ.อ.ป. ยังคงมีผลกำไรสุทธิ
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จนถึงป ๒๕๓๕ แตในป ๒๕๓๖ (ตารางที่ ๑) อ.อ.ป. ขาดทุนทันที ๗๑ ลานบาท เปนเหตุให อ.อ.ป. เริ่มหัน

เขาไปหาประโยชนจากสวนปาที่ปลูกไวมากขึ้น และกลายเปนรายไดหลักสำคัญของ อ.อ.ป. ในระยะตอมา 
 

ตารางที่ ๑  แสดงรายไดของ อ.อ.ป. ตั้งแตป ๒๕๓๓ - ๒๕๔๘ 

หนวย : ลานบาท 

พ.ศ. รายได พ.ศ. รายได พ.ศ. รายได พ.ศ. รายได 

๒๕๓๓ ๓๐๓.๘๗ ๒๕๓๗ (๗๘.๒๒) ๒๕๔๑ (๒๒๕.๘๘) ๒๕๔๕ (๒๖.๓๖) 

๒๕๓๔ ๓๕.๘๖ ๒๕๓๘ (๗๐.๐๓) ๒๕๔๒ (๑๔.๘๒) ๒๕๔๖ ๙๔.๔๖ 

๒๕๓๕ ๒๔.๗๖ ๒๕๓๙ ๓๑.๔๔ ๒๕๔๓ (๑๐.๑๗) ๒๕๔๗ ๗๔.๖๐ 

๒๕๓๖ (๗๑.๔๐) ๒๕๔๐ (๑๔๑.๑๒) ๒๕๔๔ (๑๒.๐๙) ๒๕๔๘ ๓๔.๐๗ 

 

ที่มา : องคการอุตสาหกรรมปาไม   
 

ตารางที่ ๒ สรุปผลกำไรสุทธิของ อ.อ.ป. ตั้งแตป ๒๔๙๐ - ๒๕๔๘ 

หนวย : ลานบาท 

พ.ศ. กำไรสุทธิ สง ก.คลัง พ.ศ. กำไรสุทธิ สง ก.คลัง พ.ศ. กำไรสุทธิ สง ก.คลัง  

๒๔๙๐ ๑๕.๔๙ ๔.๕๐ ๒๕๑๐ ๑๕๓.๐๕ ๗๐.๐๐ ๒๕๓๐ ๒๙๗.๓๑ ๑๔๙.๐๐ 

๒๔๙๑ ๑๐.๕๖ ๕.๐๐ ๒๕๑๑ ๑๒๒.๐๘ ๗๕.๐๐ ๒๕๓๑ ๖๔๖.๖๖ ๓๕๖.๐๐ 

๒๔๙๒ ๒๓.๙๖ ๗.๐๐ ๒๕๑๒ ๗๗.๖๑ ๖๐.๐๐ ๒๕๓๒ ๓๘๘.๕๑ ๒๑๔.๐๐ 

๒๔๙๓ ๓๙.๒๐ ๑๑.๑๐ ๒๕๑๓ ๖๔.๖๓ ๔๕.๒๔ ๒๕๓๓ ๓๐๓.๘๗ ๑๖๐.๘๖ 

๒๔๙๔ ๓๙.๖๐ ๑๘.๐๐ ๒๕๑๔ ๑๑๕.๕๐ ๘๔.๐๐ ๒๕๓๔ ๓๕.๘๖ ๑๙.๘๐ 

๒๔๙๕ ๒๓.๒๕ ๖.๐๐ ๒๕๑๕ ๑๓๔.๔๗ ๙๗.๑๓ ๒๕๓๕ ๒๔.๗๖ ๗.๔๕ 

๒๔๙๖ ๒๘.๙๒ ๘.๐๐ ๒๕๑๖ ๒๔๗.๐๖ ๑๗๖.๕๔ ๒๕๓๖ (๗๑.๔๐) - 

๒๔๙๗ ๓๑.๔๓ ๑๐.๐๐ ๒๕๑๗ ๒๑๕.๔๐ ๑๕๔.๖๘ ๒๕๓๗ (๗๘.๒๒) - 

๒๔๙๘ ๓๐.๖๕ ๑๑.๐๐ ๒๕๑๘ ๒๕๘.๖๘ ๑๘๔.๖๗ ๒๕๓๘ (๗๐.๐๓) - 

๒๔๙๙ ๓๒.๑๕ ๑๖.๐๐ ๒๕๑๙ ๓๖๕.๔๐ ๒๕๙.๓๘ ๒๕๓๙ ๒๙.๔๘ - 

๒๕๐๐ ๒๘.๒๖ ๑๐.๐๐ ๒๕๒๐ ๓๔๔.๙๘ ๒๔๕.๑๐ ๒๕๔๐ (๑๔๑.๑๒) - 

๒๕๐๑ ๒๖.๘๒ ๙.๐๐ ๒๕๒๑ ๓๙๖.๔๔ ๒๙๐.๐๐ ๒๕๔๑ (๒๒๕.๘๘) - 
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พ.ศ. กำไรสุทธิ สง ก.คลัง พ.ศ. กำไรสุทธิ สง ก.คลัง พ.ศ. กำไรสุทธิ สง ก.คลัง  

๒๕๐๒ ๓๙.๔๑ ๑๖.๐๐ ๒๕๒๒ ๔๐๑.๙๕ ๒๙๓.๐๐ ๒๕๔๒ (๑๔.๘๒) - 

๒๕๐๓ ๘๐.๕๔ ๓๐.๐๐ ๒๕๒๓ ๒๗๖.๖๗ ๑๙๕.๐๐ ๒๕๔๓ (๑๐.๑๗) - 

๒๕๐๔ ๙๔.๗๑ ๕๐.๐๐ ๒๕๒๔ ๓๓๓.๔๒ ๒๐๑.๐๐ ๒๕๔๔ (๑๒.๐๙) - 

๒๕๐๕ ๘๐.๔๐ ๕๓.๐๐ ๒๕๒๕ ๒๑๗.๑๖ ๑๓๑.๐๐ ๒๕๔๕ (๒๖.๓๖) - 

๒๕๐๖ ๗๔.๑๐ ๕๕.๓๖ ๒๕๒๖ ๒๐๓.๘๐ ๑๒๓.๐๐ ๒๕๔๖ ๙๔.๔๖ - 

๒๕๐๗ ๙๒.๙๔ ๕๕.๐๐ ๒๕๒๗ ๑๔๒.๔๙ ๙๐.๐๐ ๒๕๔๗ ๗๔.๖๐ - 

๒๕๐๘ ๑๓๑.๔๗ ๗๓.๐๐ ๒๕๒๘ ๑๔๘.๔๒ ๗๕.๐๐ ๒๕๔๘ ๓๔.๐๗ - 

๒๕๐๙ ๑๔๘.๗๑ ๗๐.๐๐ ๒๕๒๙* ๘๘.๑๙ ๔๔.๓๓    

* ๙ เดือน 

ที่มา : องคการอุตสาหกรรมปาไม        

โครงการพฒันาปาไมและอตุสาหกรรมไมในโครงการ 

หลวงบานวัดจันทร จังหวัดเชียงใหม โครงการทำไม

และคาไมตางประเทศ ฯลฯ หลายโครงการไม

สามารถเกิดขึ้นได เนื่องจากประชาชนทองถิ่น

คัดคานจนกระทั่งไมสามารถดำเนินโครงการตอไป

ได ไดแก โครงการทำไมสนบานวัดจันทร และ

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ 
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ปาสนบานวัดจันทร เปนผืนปาตั้งอยูในเขต

ตนน้ำแมแจม ในตำบลบานวัดจันทร อำเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ไร เปน

ที่ตั้งของชุมชนปกากะญอในเขตตำบลวัดจันทร ๕ 

หมูบาน (จำนวน ๑๖ หยอมบาน) ในป ๒๕๓๔-

๒๕๓๕ โครงการหลวงและ อ.อ.ป. รวมกันวางแผน

ดำเนินโครงการพัฒนาปาไมและอุตสาหกรรมไมใน

โครงการหลวงบานวัดจันทร จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมี

เมื่อเปรียบเทียบผลกำไรของ อ.อ.ป. ในยุค

ทำสัมปทานไมกับหลังปดสัมปทานปาไม (ตารางที่ 

๒) แสดงใหเห็นวา ยุครุงเรืองหรือมีผลกำไรตอป

มากที่สุดของ อ.อ.ป. อยูใน ๒ ชวง คือ ชวงป 

๒๕๑๖ – ๒๕๒๖ ซึ่งเปนชวงที่ อ.อ.ป. เปนผู

สัมปทานไมรายใหญ และชวงป ๒๕๓๐-๒๕๓๓ 

กอนการประกาศปดสัมปทานปาไม ดวยเหตุที่ 

อ.อ.ป. เคยมีผลกำไรนับรอยลานบาท และความเปน

องคกรขนาดใหญ มีพนักงานจำนวนมาก จึงไมอาจ

ยุบตัวลงไดทันทีทันใด ทำให อ.อ.ป จำเปนตอง

พยายามประคับประคองกอบกูฐานะและรักษา

สถานภาพขององคกรเอาไวใหได  

อ.อ.ป. ไดวางแผนดำเนินโครงการตางๆ 

หลายโครงการ เชน โครงการความรวมมือกับภาค

เอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและ

การขยายพื้นที่ปลูกสรางสวนปาไมโตเร็ว โครงการ

พัฒนาและจัดการสวนปาไมสักในเชิงเศรษฐกิจ



‡ ’¬ß®“°ª√–™“™π 
 
°“√µàÕ Ÿâ‡æ◊ËÕ ‘∑∏‘„π∑’Ë¥‘π °√≥’√âÕß‡√’¬π ÚıÙı-Úıı 
ç°“√®—¥°“√ «πªÉ“¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™πé 

210

เปาหมายสำคัญคือการทำไมสนในพื้นที่ดังกลาว 

เพื่อปอนเขาสูระบบอุตสาหกรรมปาไม โครงการ 

ดังกลาวไดรับความชวยเหลือดานวิชาการจาก

บริษัท จาคโก พอยรี่ (Jaakko Poyry) จากประเทศ

ฟนแลนด โรงเลื่อยถูกสรางขึ้นในพื้นที่และแลวเสร็จ

ในป ๒๕๓๖ 

ชุมชนปกากะญอ ตระหนักถึงผลกระทบจาก

ความเสียหายของการทำไมในโครงการนี้  จึงไดรวม

ตัวและประสานงานกับเครือขายชุมชนคนพื้นเมือง 

ในเขตลุมนำ้แมแจมตอนกลางและตอนปลาย คดัคาน

โครงการทำไมสนของ อ.อ.ป. และไดรบัการสนบัสนนุ

จากกลุมทองถิ่น องคกรดานสิ่งแวดลอม สถาบัน

วิชาการ และนักศึกษา รวมกันเผยแพรรณรงคแสดง

ความเห็นคัดคานโครงการอยางตอเนื่อง ในระหวาง

ป ๒๕๓๕-๒๕๓๗ ทั้งนี้เพราะการทำไมสนจะสงผล

กระทบตอการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของชาว

บาน และยังสงผลกระทบตอระบบนิเวศปาสนเขา

ธรรมชาติผืนใหญ สงผลใหคณะกรรมการโครงการ

หลวงบานวัดจันทร มีมติใหยุติโครงการทำไมใน

เดือนมิถุนายน ๒๕๓๗  

ในป ๒๕๔๑ อ.อ.ป. ไดเสนอโครงการทำไม

ใหม โดยอางวา จะทำไมเฉพาะที่ “ยืนตนตาย” หรือ 

“ลมจากพายุ” เทานั้น โดยเสนอใหองคการบริหาร

สวนตำบลวัดจันทรอนุมัติในแผนงานดังกลาว และ

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ท.ท.ท.) รวมกับ 

อ.อ.ป. ยังเสนอรางแผนจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศใน

พื้นที่บานวัดจันทรเพิ่มเติมอีกโครงการหนึ่ง ความ

พยายามริเริ่มโครงการใหมๆ ดังกลาวของ อ.อ.ป. 

และ ท.ท.ท. ไดนำไปสูการแสดงความคิดเห็นถึงผล

ไดผลเสีย โดยเครือขายชุมชนปกากะญอ กลุมทอง

ถิ่น และองคกรอนุรักษ ซึ่งไมเห็นดวยกับการทำไม

สนของ อ.อ.ป. มาตั้งแตแรก ทำให อ.อ.ป. ตอง

ระงับโครงการเปนคำรบสอง  
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อ.อ.ป. วางแผนรวมทุนกับภาคเอกชนจัดตั้ง

โรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ รวมทุนกับภาค

เอกชน กำลังการผลิต ๑๐๐,๐๐๐ ตัน/ป ในพื้นที่

อำเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ แตก็ตองเผชิญ

กบัการคดัคานจากชาวบานในพืน้ที ่ ในเดอืนเมษายน 

๒๕๓๗ ชาวบาน ๒๐๐ คนจากอำเภอกันทรารมย 

จังหวัดศรีสะเกษ พากันไปชุมนุมที่หนาศาลากลาง

จังหวัดเพื่อประทวงแผนการตั้งโรงงานเยื่อกระดาษ 

และชาวบานยงัไดเขยีนจดหมายถงึ อ.อ.ป. รฐัมนตร ี

กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

รัฐมนตรีสำนักนายกฯ และสมาชิกสภาผูแทนราษฏร

ทั้ง ๙ คนของจังหวัดศรีสะเกษ ขอใหทบทวน

แผนการนีอ้กีครัง้ (Chris, ๒๐๐๐) ประกอบกับมีการ

เกิดเหตุการณแมน้ำพองเนาเสียตอเนื่องไปยังแมน้ำ

ชีและแมน้ำมูล จนทำใหปลาตายทั้งลำน้ำ โดยมี

สาเหตุมาจากการรั่วไหลของกากน้ำตาลจากโรงงาน

น้ำตาล และการปลอยน้ำทิ้งจากโรงงานเยื่อกระดาษ

ฟนิกซลงสูแมน้ำพองจำนวนมาก แผนการรวมทุน

จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษของ อ.อ.ป. 

จึงเทากับตองเผชิญกับคำถามทั้งจากกลุมทองถิ่น

และองคกรดานสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับผลกระทบจาก

โรงงานเยือ่กระดาษ และในทีส่ดุโครงการกต็องระงบัไป  
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องคการอุตสาหกรรมปาไม เริ่มดำเนินการ

เกี่ยวกับการปลูกสรางสวนปาตั้งแตป ๒๕๑๐ โดย

เริ่มดำเนินการครั้งแรกในทองที่ภาคเหนือ และตอมา

ในป ๒๕๑๘ จึงเริ่มดำเนินการในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ภาคตะวันตกและใต การปลูกสวนปา 

อ.อ.ป. สวนใหญเปนสวนปาที่ปลูกตามเงื่อนไข
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สัมปทาน ทั้งนี้เพราะ อ.อ.ป. เปนผูรับสัมปทานและ

เปนหุนสวนใหญของบริษัทจังหวัดทำไม จึงตอง

ปลูกปาทดแทนไมธรรมชาติที่ถูกตัดออกไป ตาม

พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ ซึ่งระบุไวใน

มาตรา ๕๘ ทวิ ดังนี้ 

“ในกรณีทำไมหวงหาม หรือเก็บหาของปา

หวงหาม โดยการใหสัมปทาน การอนุญาตใหผูกขาด 

หรือการอนุญาตใหทำไมหวงหามเพื่อการคาในเขต

ปาสงวนแหงชาติ หรือปาที่ไดเตรียมการกำหนดเปน

ปาสงวนแหงชาติ หรือที่ไดกำหนดปาสงวนแหงชาติ 

หรือที่ไดกำหนดโครงการทำไมหรือเก็บหาของปาไว

แลว หรือการอนุญาตตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ 

หรือมาตรา ๕๔ รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนด  

(๑) ใหผูรับสัมปทานหรือผูรับอนุญาต ทำการ

บำรุงปา หรือปลูกสรางสวนปาตามคำสั่งและวิธีการ

ที่พนักงานเจาหนาที่กำหนด หรือ 

(๒) ใหผูรับสัมปทานหรือผูรับอนุญาตออกคา

ใชจาย เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ทำการบำรุงปา

หรือปลูกสวนปาใหแทน...” 

จะเห็นวาผูรับสัมปทานทำไมมีหนาที่ตอง

ดำเนินการใหปาสมบูรณกลับดังเดิม โดยการบำรุง

ปาหรือปลูกสรางสวนปาเอง หรือออกคาใชจายเพื่อ

ใหพนักงานเจาหนาที่ทำการบำรุงปาหรือปลูกสราง

สวนปาแทนตน สวนปาที่ปลูกขึ้นนี้เรียกวา “สวนปา

ตามเงื่อนไขสัมปทาน”  

ในกรณีบริษัทจั งหวัดทำไมที่ เปนผู รั บ

สัมปทานเอง โดยไมผาน อ.อ.ป. นั้น บริษัทจังหวัด

ทำไมตองเปนผูปลูกปาทดแทนเอง และตั้งแตป 

๒๕๓๓ อ.อ.ป. ก็ไดรับโอนสวนปาที่ดำเนินการโดย

บริษัทจังหวัดทำไม จำกัด และจากกรมปาไมมาดูแล

บำรุงรักษาตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ซึ่งมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๒ ให 

อ.อ.ป. รับมอบสวนปามาจากผูที่ปลูกตามเงื่อนไข

สัมปทานทั่วประเทศ (ยกเวนบริษัทไมอัดไทย 

จำกัด) ที่มีอายุพนการบำรุงรักษา (๖ ป) มาดูแลและ

บำรุงรักษาตอไป 

หลังจากนั้น มติคณะรัฐมนตรีวาดวยการ

กำหนดเขตการใชประโยชนทรัพยากรที่ดินและปา

ไม ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม 

๒๕๓๕๑๐ อนุมัติให อ.อ.ป. “ใชประโยชน” สวนปาที่

ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำไม ที่ไมไดอยูในเขต

อนรุกัษ ซึง่ อ.อ.ป. ไดตคีวามเองวา การใชประโยชน 

คือ “การตัดไมขาย” จากนั้น อ.อ.ป. ก็เริ่มดำเนินการ

ตัดไมจากสวนปาที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานออก

ขาย  

พืน้ทีส่วนปาในความดแูลของ อ.อ.ป. ปจจบุนั 

(พ.ศ.๒๕๔๙) มีทั้งหมด ๑,๑๑๘,๓๗๔.๓๕ ไร จาก 

๑๒๔ สวนปา พื้นที่สวนปาในความดูแลของ อ.อ.ป. 

ปจจุบัน รวมสวนปาที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทาน 

(โครงการ ๒, ๓ และ ๔) ๕๙๗,๖๔๖.๗๔ ไร คิดเปน

รอยละ ๕๓.๔ ของพื้นที่สวนปาทั้งหมด และสวนปา

ที่กรมปาไมสงมอบให ๓๓๒,๙๓๒.๔๙ ไร หรือรอย

ละ ๒๙.๗ ของพื้นที่สวนปาทั้งหมด ดังรายละเอียด

ในดังตารางที่ ๓  

 

๑ ๐  คณะรัฐมนตรียังมีมติออกมาแกไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๖ ใหยกเวนสวนปาที่ปลูกตามเงื่อนไข
สัมปทานของบริษัทไมอัดไทย จำกัด ซึ่งเปนบริษัทที่ อ.อ.ป. ถือหุนทั้งหมด และใหบริษัทไมอัดไทย จำกัด ใช
ประโยชนโดยใหทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
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ที่มา : สำนักงานวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ องคการอุตสาหกรรมปาไม ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙  

 * ๑. สำนักอนุรักษและพัฒนาสวนปาภาคเหนือตอนบน, 

  ๒. สำนักอนุรักษและพัฒนาสวนปาภาคเหนือตอนลาง,  

  ๓. สำนักอนุรักษและพัฒนาสวนปาภาคกลาง, 

  ๔. สำนักอนุรักษและพัฒนาสวนปาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,  

  ๕. สำนักอนุรักษและพัฒนาสวนปาภาคใต 

 ** ๑. โครงการที่ ๑ ปลูกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดวยเงินลงทุนของ อ.อ.ป.  

  ๒. โครงการที่ ๒ ปลูกชดเชยตามเงื่อนไขสัมปทานทำไมทั่วประเทศของ อ.อ.ป. 

  ๓. โครงการที่ ๓ ปลูกแทนบริษัทจังหวัดทำไมตางๆ ที่สงเงินให อ.อ.ป. ดำเนินการ 

  ๔. โครงการที่ ๔ เปนสวนปาบริษัทจังหวัดทำไมปลูกชดเชยตามเงื่อนไขสัมปทาน อ.อ.ป. 

    รับมอบจากกรมปาไม มาดูแลและใชประโยชน 

  ๕. โครงการที่ ๕ เปนสวนปาที่ปลูกโดยงบประมาณของกรมปาไม สงมอบให อ.อ.ป. ดูแลและใชประโยชน  

ตารางที่ ๓  แสดงพื้นที่สวนปาในความดูแลขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

 

สวนปา * เนื้อที่ (ไร) ** รวมเนื้อที่  

(ไร) โครงการ ๑ โครงการ ๒ โครงการ ๓ โครงการ ๔ โครงการ ๕ 

๑. ภาคเหนือตอนบน  

(๓๗ สวนปา ๒๑  คก.)  

๑๓๕,๘๔๖.๐๐ ๔๔,๓๙๙.๐๐ ๒,๐๔๗.๐๐ ๑๔๐,๒๖๐.๐๐ ๔๙,๓๑๕.๐๐ ๓๗๑,๘๖๗.๐๐ 

๒. ภาคเหนือตอนลาง 

(๑๘ สวนปา ๑๗ คก.) 

๔๑,๔๒๕.๐๐ ๑๗,๙๖๐.๗๐ ๒๗,๗๒๒.๑๐ ๗๓,๙๔๙.๖๓ ๔๔,๗๑๙.๕๔ ๒๐๕,๗๗๖.๙๗ 

๓. ภาคกลาง  

(๑๗ สวนปา ๗ คก.) 

- ๓๒,๘๑๗.๔๑ ๒,๖๗๖.๐๐ ๖๑,๖๓๗.๒๒ ๒๕,๗๘๙.๒๔ ๑๒๒,๙๑๙.๘๗ 

๔. ภาคตอ. เฉียงเหนือ 

(๒๘ สวนปา ๕๐ คก.) 

๙,๔๓๐.๐๐ ๖,๑๕๘.๐๐ ๔๕,๘๔๖.๐๐ ๓๘,๖๑๖.๐๔ ๑๗๒,๖๙๗.๘๓ ๒๗๒,๗๔๗.๘๗ 

๕. ภาคใต (๒๔ สวน

ปา ๑๖ คก.) 

๒๓,๖๓๒.๐๑ ๑๒,๓๕๔.๖๔ ๒๓,๖๐๑.๓๕ ๖๗,๖๐๑.๖๕ ๔๐,๔๑๐.๘๘ ๑๖๗,๖๐๐.๕๓ 

รวมพื้นที่ ๕ ภาค 

(๑๒๔ สวนปา ๑๑๑ 

คก.) 

๒๑๐,๓๓๓.๐๑ ๑๑๓,๖๘๙.๗๕ ๑๐๑,๘๙๒.๔๕ ๓๘๒,๐๖๔.๕๔ ๓๓๒,๙๓๒.๔๙ ๑,๑๔๐,๙๑๒.๒๔ 

หักพื้นที่สงคืนและ

กรมชลประทานใช

ประโยชนเฉพาะที่

ยนืยนัแลว 

 ๒๒,๕๓๗.๓๐๕ 

คงเหลือพื้นที่ 

สวนปา อ.อ.ป. 

 ๑,๑๑๘,๓๗๔.๙๓๕ 
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ตารางที่ ๔ แสดงแหลงรายไดของ อ.อ.ป. ชวงป ๒๕๓๒ – ๒๕๓๕ 

 

รายการ ๒๕๓๒ ๒๕๓๓ ๒๕๓๔ ๒๕๓๕ 

ไมซุงสัก ๓๒๑.๗๐ ๒๓๕.๒๒ ๒๐๘.๘๒ ๒๒๓.๙๕ 

ไมซุงกระยาเลยในประเทศ ๕๓๖.๘๓ ๘๑๖.๓๔ ๔๙๓.๐๙ ๓๔๙.๙๓ 

ไมซุงกระยาเลยจากตางประเทศ - ๘๑ ๑๗๘.๔๓ ๒๒.๗๒ 

ไมแปรรูปสัก ๕๑ ๖๖ ๖๐.๗๕ ๖๖.๔๒ 

ไมแปรรูปกระยาเลย ๖๑.๘ ๓๖.๒๙ ๕๐.๐๐ ๕๒.๙๔ 

ไมจากสวนปา (ไมสัก) ๐.๔๔ - - - 

ไมจากสวนปา (ไมยูคาลิปตัส) - - - ๒๖.๓๐ 

การบริการ (อบ-อัดน้ำยา-ไสไม) ๑๕.๑๗ ๑๙.๒๘ ๒๒.๘๘ ๒๔.๕๐ 

การขายผลิตภัณฑ ๒๕.๓๖ ๓๐.๐๗ ๓๙.๒๘ ๒๕.๙๐ 

 

หมายเหตุ : ป ๒๕๓๓-๒๕๓๔ เปนไมซุงกระยาเลยจากตางประเทศจากพมา และจากกัมพูชาในป ๒๕๓๕  

ที่มา : องคการอุตสาหกรรมปาไม 
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ตารางที่ ๕  แสดงแหลงรายไดของ อ.อ.ป. ชวงป ๒๕๓๖-๒๕๔๐ 

 

รายการ ๒๕๓๖ ๒๕๓๗ ๒๕๓๘ ๒๕๓๙ ๒๕๔๐ 

ไมซุงสัก ๑๙๕.๑๙ ๒๑๒.๖๙ ๑๘๖.๕๒ ๑๔๘.๐๔ ๑๕๘.๒๘ 

ไมซุงกระยาเลยในประเทศ ๔๕๔.๙๐ ๒๗๒.๕๓ ๑๙๐.๓๖ ๑๙๕.๕๙ ๑๒๑.๒๕ 

ไมซุงกระยาเลยจากตางประเทศ - - - - - 

ไมแปรรูปสัก ๓๓.๙๗ ๔๔.๙๘ ๒๘.๓๑ ๓๑.๕๘ ๓๗.๔๒ 

ไมแปรรูปกระยาเลย ๓๘.๙๕ ๔๐.๓๔ ๓๕.๔๖ ๕๐.๔๙ ๔๕.๕๘ 

ไมจากสวนปา (ไมสัก) ๔.๒๒ ๗.๘๘  ๒๖.๘๗ ๑๓๓.๔๔ ๑๒๘.๙๗ 

ไมจากสวนปา (ไมยูคาลิปตัส) ๖๔.๒๖ ๙๒.๖๒ ๗๓.๔๒ ๓๖.๙๗ ๓๕.๑๔ 

การบริการ (อบ-อัดน้ำยา-ไสไม) ๓๑.๗๔ ๓๐.๒๙ ๑๗.๗๒ ๑๕.๘๑ ๑๑.๑๘ 

การขยายผลิตภัณฑ ๓๒.๓๔ ๕๖.๙๕ ๖๔.๕๕ ๔๖.๔๕ ๕๐.๖๙ 

น้ำยางพารา ๑๑.๕๓ ๒๕.๘๔ ๔๘.๖๐ ๕๙.๕๕ ๗๔.๓๖ 

ทองเที่ยว ๒.๖๔ ๒.๕๓ ๕.๔๓ ๒.๕๔ ๐.๕๘ 

รับจางปลูกปา - ๑๖.๗๔ ๓๘.๓๒ ๒๑.๕๗ ๑๑.๗๓ 

ผลผลิตพลอยได  - ๖.๔๘ ๕.๖๙ ๗.๔๕ 
 

ที่มา : องคการอุตสาหกรรมปาไม 
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ตารางที่ ๖  แหลงรายไดของ อ.อ.ป. ชวงป ๒๕๔๕ - ๒๕๔๘ 

 

รายการ ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘* 

ไมซุงสักสวนปา ๓๔๔.๔๘ ๓๘๖.๒๔ ๔๖๓.๒๐ ๔๗๘.๑๘ 

ไมซุงสักนอกโครงการ ๑๘.๗๙ ๔๔.๐๐ ๒๐.๘๔ ๕๑.๙๓ 

ไมแปรรูป ๑๔๘.๗๕ ๑๓๒.๐๖ ๑๕๖.๔๘ ๑๗๗.๙๖ 

ไมของกลาง ๑๑๐.๐๐ ๘๑.๖๖ ๖๓.๓๓ ๖.๔๕ 

ไมยูคาลิปตัสสวนปา ๑๘.๑๘ ๒๕.๕๘ ๓๓.๐๓ ๗๔.๖๒ 

ไมกระยาเลยสวนปา - ๐.๐๑ - ๐.๑๖ 

ผลิตภัณฑ ๔๖.๓๐ ๔๐.๒๒ ๒๙.๖๘ ๓๑.๘๑ 

วัตถุดิบ ๐.๐๘ ๐.๔๓ ๐.๐๓ ๐.๓๐ 

เศษไมปลายไมและอื่นๆ ๙.๔๑ ๗.๗๖ ๕.๕๙ ๑๖.๙๖ 

ไมซุงยางพารา    ๒.๓๘ 

* อยูระหวางการตรวจรับจากสำนักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.)  

ที่มา : องคการอุตสาหกรรมปาไม 

หมายเหตุ : ขาดขอมูลในชวงป ๒๕๔๑ - ๒๕๔๔   

ขอมูลจากตารางที่ ๔ แสดงใหเห็นวารายได

หลักของ อ.อ.ป. หลังปดสัมปทานปาไม ตั้งแตป 

๒๕๓๒ – ๒๕๓๕ มาจากการขายไมซุงสัก ไมซุง

กระยาเลยในประเทศ ทั้งไมที่เหลือมาจากสัมปทาน

และไมของกลางที่ยึดมาได โดย อ.อ.ป. เปนองคกร

ที่ไดรับสิทธิเพียงผูเดียวในการชักลากไมของกลาง

มาประมูลขาย รวมทั้งการทำไมยืนตนตายโดย

ธรรมชาติหรือถูกทำใหตาย ดังจะเห็นไดจากแผน

โครงการการทำไมสนยืนตนตายของ อ.อ.ป. ที่บาน

วัดจันทร จังหวัดเชียงใหม รวมถึงการทำไมในอาง

เก็บน้ำ ตรงนี้เองที่เปนชองทางหารายได อ.อ.ป. 

หลังปดสัมปทานปาไม และแหลงรายไดสำคัญรอง

ลงมาคอืการแปรรปูไม สำหรบัการทำไมตางประเทศ

สรางรายไดกับ อ.อ.ป. เพียง ๓ ป คือป ๒๕๓๓-

๒๕๓๕ 

หลังป ๒๕๓๖ เปนตนมา รายไดของ อ.อ.ป. 

มาจากหลายแหลงมากขึ้น (ตารางที่ ๕) และแหลง

รายไดที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ การทำไมจากสวนปา ทั้งไม

สักและไมยูคาลิปตัส และน้ำยางพารา โดยเฉพาะ

การทำไมสักสวนปานั้น ในป ๒๕๓๙ ทำรายไดให

กับ อ.อ.ป. เพิ่มขึ้นเปน ๑๓๓.๔๔ ลานบาท จาก 

๒๖.๘๗ ลานบาทในป ๒๕๓๘ แตแหลงรายไดจาก

ไมซุงสักและไมกระยาเลยก็ยังเปนสัดสวนที่สำคัญ 

และการทำไมสวนปาก็กลายมาเปนแหลงรายได
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สำคัญหลักของ อ.อ.ป. หลังจากนั้นจนถึงปจจุบัน ดัง

ปรากฏในตารางที่ ๖ รายไดจากการทำไมสักสวนปา

เพิ่มขึ้นเปน ๓๔๔.๔๘ ลานบาทในป ๒๕๔๕, 

๓๘๖.๒๔ ลานบาท ในป ๒๕๔๖, ๔๖๓.๒๐ ลาน

บาทในป ๒๕๔๗ และ ๔๗๘.๑๘ ลานบาทในป 

๒๕๔๘  

หากพิจารณาตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติ

ปาไม ๒๔๘๔ ใหผูสัมปทานทำไมปลูกปาเพื่อฟนฟู

ปาธรรมชาติทดแทนไมที่ถูกตัดออกไป คำถามที่

ตามมากค็อื อ.อ.ป. เขาไปตดัไมในสวนปาทีป่ลกู

ตามเงื่อนไขสัมปทานขายไดอยางไร ซึ่งสวนปาที่

ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทาน (โครงการที่ ๒, ๓ และ 

๔) ในความดแูลของ อ.อ.ป. มถีงึ ๕๙๗,๖๔๖.๗๔ ไร 

หรือ รอยละ ๕๓.๔ จากพื้นที่สวนปาทั้งหมด ยิ่งไป

กวานัน้ สวนปาทีก่รมปาไมสงมอบให ๓๓๒,๙๓๒.๔๙ 

ไร (โครงการที่ ๕) หรือรอยละ ๒๙.๗ ของพื้นที่สวน

ปาทั้งหมดนั้น ปลูกโดยใชงบประมาณแผนดินเพื่อ

ฟนฟูสภาพปาธรรมชาติกลับคืนมาใชหรือไม แลว

ทำไม อ.อ.ป. จึงสามารถตัดไมมาขายได  
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การทำไมสวนปาสงขายตางประเทศ คือหนึ่ง

ในแผนดำเนินการของ อ.อ.ป. เพื่อกอบกูฐานะของ

องคการ ดังนั้นเพื่อใหเปนที่ยอมรับในตลาดตาง

ประเทศ อ.อ.ป. จึงเสนอโครงการเพื่อขอใบรับรอง 

(certificate) สวนปาทีต่องการทำไมสงออก โดยสวนปา 

นั้นจะตองผานการรับรองจาก “สภาบริหารจัดการปา

ไม” (Forest Stewardship Council [FSC]) ตาม

ระบบที่ FSC กำหนดขึ้น FSC เปนองคกรที่ดำเนิน

งานโดยกลุมพันธมิตรปาฝน (Rainforest Alliance) 

และ NGO ในสหรัฐอเมริกา สำหรับสวนปาที่ อ.อ.ป. 

เสนอเพื่อขอการรับรองจาก FSC ในเดือนมิถุนายน 

๒๕๔๔ ไดแก สวนปา ๒ แหง คือ สวนปาทองผาภูมิ 

จังหวัดกาญจนบุรี (โครงการ ๒) และสวนปาเขา

กระยาง จังหวัดพิษณุโลก (โครงการ ๑) การออก

ใบรับรองดังกลาวดำเนินการโดยบริษัทที่ชื่อวา 

สมารทวูด (Smart Wood) บริษัทนี้ไดรับสิทธิจาก 

FSC เปนผูทำการรับรองสวนปา ๒ แหงของ อ.อ.ป. 

กลาวไดวา การออกใบรับรองของ FSC เปนการ

สรางโอกาสทางการคาและสงออกสนิคาไม ผลติภณัฑ

ไมมากกวาการจัดการปาเพื่อความยั่งยืนตามที่ 

อ.อ.ป. กลาวอางในโครงการเพื่อขอใบรับรอง 

อ.อ.ป. ยงัวางแผนทีจ่ะขยายการออกใบรบัรอง

ไปยังสวนปาอีก ๓ แหง คือสวนปาศรีสัชนาลัย 

จงัหวดัสโุขทยั สวนปาวงัชิน้ จงัหวดัแพร และสวนปา 

ทุงเกวียน จังหวัดลำปาง แตยังไมทันไดดำเนินการ 

FSC ไดถอนการออกใบรับรองสวนปาทองผาภูมิ

และสวนปาเขากระยางไปเสยีกอน เมือ่เดอืนธนัวาคม 

๒๕๔๖ เนื่องจาก อ.อ.ป. ไมสามารถดำเนินการตาม

เงื่อนไขและคำขอใหทำการแกไขจาก FSC แต 

อ.อ.ป. ยงัคงทำไมจากสวนปาตอไป โดยไมมหีนวยงาน

ใดแมแตกรมปาไมตรวจสอบการทำไมจากสวนปา

ของ อ.อ.ป.  
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จากการตรวจสอบที่ตั้งสวนปา อ.อ.ป. จาก

กรมทรัพยากรธรณีพบวา สวนปาที่ตั้งอยูในพื้นที่

เสี่ยงภัย ดินถลมและน้ำปาไหลหลากมี จำนวน ๔๖ 

สวนปา (ดูตารางภาคผนวก) อยูในภาคเหนือตอน

บน ๑๗ สวนปา, ภาคเหนือตอนลาง ๑๐ สวนปา, 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๗ สวนปา, ภาคกลาง ๒ 

สวนปา และภาคใต ๑๐ สวนปา สวนปาที่ตั้งอยูใน

พื้นที่เสี่ยงภัยตอดินถลมสวนใหญอยูในภาคเหนือ

ตอนบนและภาคเหนือตอนลาง ซึ่งเปนสวนไมสัก

โดยสวนใหญ จึงนาวิตกเปนอยางยิ่งวา การตัดไม

จากสวนปา อ.อ.ป. อาจเปนสาเหตุทำใหเกิดการ 

พังทลายของหนาดินจากบริเวณสวนปา  
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อยางไรกด็ ีการสำรวจทีต่ัง้สวนปาของ อ.อ.ป. 

ในพื้นที่เสี่ยงภัยในชั้นตนนี้ สามารถสำรวจไดระดับ

ตำบลเทานั้น เพราะขอมูลแสดงที่ตั้งสวนปาของ 

อ.อ.ป. มิไดระบุหมูบานที่สวนปาตั้งอยู ดังนั้น จึง

จำเปนตองมีการตรวจสอบในระดับพื้นที่ใหชัดเจนวา 

สวนปาใดบางที่อยูในภาวะเสี่ยงภัยดินถลมและ

น้ำปาไหลหลาก และมีชุมชนที่อยูในเขตที่ตั้งสวนปา

จำนวนเทาใด หากพบวาสวนปาใดตั้งอยูในเขตที่

อาจกอใหเกดิการถลมลงของหนาดนิหรอืเสนทาง

น้ำปาไหลหลากแลว อ.อ.ป. ไมควรที่จะตัดไม

จากสวนปานั้นออกอยางเด็ดขาด ในทางตรงกัน

ขาม อ.อ.ป. ควรรวมมือกับชุมชนในพื้นที่ รักษาและ

ฟนฟูปาธรรมชาติเพื่อทำหนาที่ยึดเกาะหนาดินไว 

ถือเปนการปองกันความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

อีกทางหนึ่ง   

·ºπ°≈¬ÿ∑∏å Úıı › ÚııÙ °“√ª√—∫
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เพือ่ยดือายใุหองคกรอยูรอด อ.อ.ป. พยายาม

ปรับโครงสรางการทำงานขององคกร โดยการเสนอ

แผนกลยุทธ ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ จุดมุงหมายสำคัญก็

เพื่อเพิ่มสภาพคลองและระดมทุน ซึ่ง อ.อ.ป. เสนอ

แผนการปรับโครงสรางไว ๓ แผน ไดแก ๑) แผน

ฟนฟูฐานะทางการเงิน ๒) แผนเพิ่มประสิทธิภาพ

การบรหิารจดัการ และ ๓) แผนเพิม่ผลผลติเศรษฐกจิ

อยางยั่งยืน 

 

แผนฟนฟูฐานะทางการเงิน มีความสำคัญ

เปนลำดับตนๆ โครงการหรือกิจกรรมภายใตแผนนี้ 

สวนใหญกำหนดไวในป ๒๕๕๐ ประกอบดวย 
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 ๑) การสรางรายไดจากที่ดินที่ไมใชใน

กิจกรรมหลัก โดยการนำเอาที่ดินกรรมสิทธิ์ของ 

อ.อ.ป. มาพัฒนาใหเกิดรายได เปาหมาย ๑๐๐ ลาน

บาทในระยะ ๔ ป เพื่อนำเงินมาเสริมสภาพคลองให

กับองคกร 

๒) การขายสินคาลวงหนา เปาหมายวงเงิน 

๓๐๐ ลานบาท ไดแก การทำ MOU ไมโตเร็วเพื่อ

เยื่อกระดาษ โดยการรวมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่ 

๕,๐๐๐ ไร, การทำ MOU ไมโตเร็วเพื่อพลังงานกับ

การไฟฟาฝายผลิต พื้นที่เปาหมาย ๑๐๐,๐๐๐ ไร 

และการขายไมสวนปาลวงหนา (ไมสัก/ไมโตเร็ว)  

๓) การแปลงสินทรัพยบนที่ดินสวนปาเปน

หลักทรัพย เปาหมายเพื่อระดมเงินลงทุนไมนอยกวา 

๔๐๐ ลานบาท เพื่อนำไปลงทุนปลูกสวนปาไมโตเร็ว 

(ยูคาลิปตัส/ยางพารา)  

๔) การปรับปรุงงานดานอุตสาหกรรมไม 

จากอุตสาหกรรมไมที่ อ.อ.ป. ดำเนินการอยู ใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  

๕) การปรับปรุงศูนยอนุรักษชางไทยและการ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปาหมาย เพื่อเพิ่มราย

ได และเลี้ยงตัวเองได 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

กิจกรรมของแผนนี้ ประกอบดวย 

๑) การประเมินมูลคาปจจุบันของทรัพยสิน 

เพื่อใชวางแผนพัฒนาทรัพยสินในระยะยาว 

๒) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

ปรับปรุงฐานขอมูลสวนปา สินทรัพย ขอมูลพื้นฐาน

ดานตางๆ 

๓) การแกไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง เพื่อ

ใหองคกรมีความคลองตัว ซึ่งตองผานความเห็น

ชอบจากคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และคณะรัฐมนตรี  

๔) การจัดโครงสรางองคกรเปนองคกรไม

เศรษฐกิจตามนโยบายรัฐ (ป ๒๕๕๐)  

แผนเพิ่มผลผลิตเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

เปาหมายคือ การสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจแก

ราษฎร ๕ ลานไร ภายในป ๒๕๕๓ โดย อ.อ.ป. ตอง

จัดทำแผนงานและกำหนดพื้นที่เปาหมาย หาแหลง

เงินทุนสนับสนุนโครงการ  

หากพิจารณาจากแผนปรับกลยุทธของ 

อ.อ.ป. แผนการฟนฟูฐานะทางการเงินเปนแผน

สำคัญที่มีผลตอการอยูรอดของ อ.อ.ป. มากที่สุด 

และสวนปาก็เปนหนึ่งในสินทรัพยเพื่อฟนฟูฐานะ

ทางการเงิน ไมในสวนปาจะถูกตัดขายตามแผนการ

ขายสินคาลวงหนา การใชประโยชนสวนปาใน

โครงการที่ ๒-๕ เปนสวนปาที่ปลูกตามเงื่อนไข

สัมปทาน อ.อ.ป. เพื่อฟนฟูฐานะทางการเงินของ 

อ.อ.ป. จึงไมชอบดวยกฎหมาย 

 

¢âÕ‡ πÕ∑“ßπ‚¬∫“¬ 
หากพิจารณายอนกลับไปนับตั้งแตจุดกำเนิด

ของ อ.อ.ป. ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสัมปทานทำไมแทนที่

บริษัททำไมตางประเทศตั้งแตป ๒๔๙๐ และดำรง

บทบาทเปนผูทำไมรายใหญของประเทศ จนกระทั่ง

รัฐบาลมีนโยบายยกเลิกการสัมปทานปาไมในป 

๒๕๓๒ ซึ่งถือเปนจุดเปลี่ยนสำคัญของทิศทางการ

จัดการปาไมของประเทศไทย จากการแสวงหา

ประโยชนทางเศรษฐกิจมาสูการอนุรักษทรัพยากร

ปาไม ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเหตุการณสำคัญ ๒ 

เหตุการณไดแก เหตุการณซุงถลมที่อำเภอกระทูน 

จ.นครศรีธรรมราช ในป ๒๕๓๑ ทำลายชีวิตและ

ทรพัยสนิของประชาชนเปนจำนวนมาก และเหตกุารณ

การเคลื่อนไหวคัดคานการตัดไมสัมปทานของ 

ชาวบานในพื้นที่ในภาคเหนือและภาคอีสาน ในชวง

ป ๒๕๒๙-๒๕๓๑ ทั้งสองเหตุการณมีสวนสำคัญ

ทำใหรัฐบาลตัดสินใจปดสัมปทานปาไม อ.อ.ป. 

ซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อทำไม จึงกลายเปนองคกรที่หมดยุค

หมดสมัย 
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ในยุคหลังการยกเลิกสัมปทานทำไม อ.อ.ป. 

จึงตองเผชิญกับภาวะขาดทุน การดำเนินโครงการที่ 

คาดหวงัวาจะสรางรายไดเลีย้งองคกร อยางโครงการ

ทำไมสนบานจันทร หรือโครงการอุตสาหกรรมเยื่อ

กระดาษ ก็ไมสามารถดำเนินการตอไปได  

สุดทาย อ.อ.ป. จึงหาทางออกดวยการทำไม

จากสวนปาขาย ซึ่งปจจุบันยังไมมีการตรวจสอบทั้ง

จากหนวยงานรัฐดวยกันและคนในสังคมวา อ.อ.ป. 

มีสิทธิตัดไมจากสวนปาที่ปลูกขึ้นเพื่อทดแทนปา

ธรรมชาติที่ถูกตัดจากการสัมปทาน หรือ “สวนปา

ตามเงื่อนไขสัมปทาน” หรือไม ยิ่งกวานั้น สวนปาที่

กรมปาไมปลูกดวยเงินงบประมาณแผนดินนั้น กลับ

ยกใหกับ อ.อ.ป. ใชประโยชนแบบใหเปลา ขณะที่

สวนปาที่ อ.อ.ป. สงมอบใหกับกรมปาไมเพื่อผนวก

เปนพื้นที่อนุรักษ กรมปาไมกลับตองจายเงินชดเชย

ใหกับ อ.อ.ป. หากนับรวมเนื้อที่สวนปาที่ปลูก

ตามเงื่อนไขสัมปทานกับสวนปาที่กรมปาไม

ปลูกและ สงมอบให อ.อ.ป. นัน้มเีนือ้ทีถ่งึ ๙ แสน

ไร จากเนื้อที่สวนปาทั้งหมดกวา ๑ ลานไร ซึ่ง

หากตีความตามพระราชบัญญัติปาไม ๒๔๘๔ 

หมายถึง ปาที่ตองกลับคืนมาเปนทรัพยากรสวน

รวมของแผนดิน การที่ อ.อ.ป. ตัดไมสวนปาออก

ขายจึงไมนาจะชอบดวยกฎหมาย ยิ่งไปกวานั้น 

อ.อ.ป. ยังจะนำทรัพยสินของสวนรวมไปแปลงเปน

ทุนเพื่อฟนฟูฐานะทางการเงินของตนอีก ดังนั้น ทาง

คณะผูศึกษา “ขอเสนอทางนโยบาย : การจัดการ

สวนปาอยางยั่งยืน องคการอุตสาหกรรมปาไม” จึงมี

ขอเสนอทางนโยบายตอ อ.อ.ป. ดังตอไปนี้ 
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‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß 
 

กรมปาไม ๒๕๓๙ “๑๐๐ ปกรมปาไม”  
 

วีรวัธน ธีรประสาธน และคณะ ๒๕๔๘ “การเมืองปาไมไทย ยุคหลังสัมปทาน”, มูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ 
 

องคการอุตสาหกรรมปาไม  ๒๕๓๔, ๒๕๓๕, ๒๕๓๘, ๒๕๓๙, ๒๕๔๑, ๒๕๔๒-๒๕๔๓ รายงานประจำป 
 

องคการอุตสาหกรรมปาไม  ๒๕๔๕, ๒๕๔๖, ๒๕๔๗, ๒๕๔๘ รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน 
 

Chris Lang ๒๐๐๐ “Thailand: Massive eucalyptus plantation planned” WRM Bulletin No.๓๖, July 

๒๐๐๐. 

๑. พื้นที่สวนปาที่ตั้งอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยดิน

ถลมใหรักษาไวเพื่อความสมดุลของ

ธรรมชาติ โดยใหชุมชนมีสวนรวมใน

การจัดการ  

๒. ใหยุติการทำไมในสวนปาโครงการที่ ๒-

๕ เนื่องจากเปนสวนปาตามเงื่อนไข

สัมปทาน และสวนปา ที่ปลูกโดยใช 

งบประมาณของแผนดิน และอาจขัดกับ 

พ.ร.บ.ปาไม ๒๔๘๔ และ พ.ร.บ.สวนปา 

๒๕๓๕   

๓. ใหยุติการนำสวนปาในโครงการที่ ๒-๕ 

ไปใชประโยชนตามแผนฟนฟูฐานะ

ทางการเงิน ที่ เสนอในแผนกลยุทธ 

๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ การปรับโครงสราง

การดำเนินงานของ อ.อ.ป. 

๔. ใหยุติโครงการ ๑ เมื่อหมดระยะเวลาการ

อนุญาตใหใชประโยชนจากกรมปาไม 

และใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ

จัดการที่ดิน 

๕. นำเสนอโครงการนำรอง ในพื้นที่ ๖ กรณี

ศึกษา (สวนปาทองผาภูมิ, สวนปาสาละ

วิน, สวนปาหวยน้ำขาว, สวนปาหนอง

เยาะ, สวนปาเมืองตาก และสวนปา

นาดวง) โดยใหชุมชนรวมกับกรมปาไม

ในการจัดการ 

๖. ใหดำเนินการตรวจสอบพื้นที่สวนปาที่

ทับที่ทำกินของประชาชน โดยใหชุมชน

มีสวนรวมในการจำแนกพื้นที่ทำกิน 

หรือปาชุมชนใหชัดเจน  

๗. ทบทวนบทบาทของ อ.อ.ป. เนื่องจาก

การดำเนินงานของ อ.อ.ป. ขัดกับ

วัตถุประสงคในการกอตั้ง และขัดกับ

กฎหมาย การไมสามารถสงเงินใหกับ

กระทรวงการคลัง กลายเปนภาระของรัฐ 

และไมเปนประโยชนตอสาธารณะ และ 

อ.อ.ป. ไมมีความจำเปนตามภารกิจที่

ระบุไวตามกฎหมาย  
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การศึกษาทางเลือกและรูปแบบการจัดการพื้นที่ปลกู

ปาตามเงือ่นไขสมัปทาน มวีตัถปุระสงคสามประการคอื   

๑. ศึกษาสถานภาพ และความสำคัญของระบบ

นิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพของสวนปา

ในปจจุบัน        
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๒. ศึกษาความสัมพันธสวนปากับชุมชน

รอบๆ ทั้งในอดีตถึงปจจุบัน   

๓. รูปแบบการจัดการสวนปาและขอเสนอ

แนะเชิงนโยบายการจัดการสวนปาโดย

ชุมชน   

โดยมีขอบเขตของการวิจัยทั้งการประมวล

สถานการณปาไม และพัฒนาการสวนปาในประเทศ

ไทย และกรณีศึกษา ๓ แหง ไดแก พื้นที่สวนปา

ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่สวนปาหวย

น้ำขาว จังหวัดกระบี่ และพื้นที่สวนปาสังขะ จังหวัด

สุรินทร โดยใชการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ การใชแบบ

สมัภาษณกึง่โครงสราง สมัภาษณผูรูหลกั การประชมุ

กลุมยอย ประเมินสภาพปาและทรัพยากรชีวภาพ

แบบมีสวนรวม การตรวจสอบขอมูลและระดมความ

คิดเห็นโดยการจัดเวทีชุมชน  

ผลศึกษาพบวารูปแบบการปลูกปาเพื่อ

ฟนฟูระบบนิเวศปาตามเงื่อนไขสัมปทานโดยใช

รูปแบบการปลูกสรางสวนปา (Plantation) ไมได

สอดคลองกับเจตนารมณเพื่อฟนฟูระบบนิเวศนี้ 

ปาคืนสูพื้นที่ที่มีการสัมปทานไมไปแลวตาม

เงื่อนไขสัมปทานใน พ.ร.บ. ปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ 

มาตรา ๕๘ ทว ิ และในปจจุบันที่มีการตัดไมออก

จากพื้นที่ปาดังกลาวนั้น ยังมีความขัดแยงกับ

นโยบายการฟนฟูระบบนิเวศทั้ง ๒๕ ลุมน้ำของ

ประเทศ นอกจากนี้พื้นที่ปาที่ปลูกนี้ยังนับรวมอยูใน

เนื้อที่ปาที่เหลืออยูของประเทศรอยละ ๓๓ สวนใน

พืน้ทีก่รณศีกึษาทัง้ ๓ พืน้ที ่ พบวาพื้นที่ปากอนที่จะ

มาปลูกปาหลังจากการสัมปทานนั้น เปนปาดั้งเดิมมี

ความหลากหลายของระบบนิเวศปาไม ความหลาก-

หลายทางชีวภาพ ซึ่งมีคุณคาตอชุมชนทองถิ่น โดย

ทั้ง ๓ พื้นที่นั้นปาดั้งเดิมเปนฐานทรัพยากรที่เปน

แหลงพึ่งพิงใชประโยชนทั้งพืชอาหาร สมุนไพร 

ไมใชสอย เปนแหลงตนน้ำเพื่อการอุปโภค รวมทั้ง

เพื่อการเกษตรและปศุสัตว และพบวาในพื้นที่ปา 

หวยน้ำขาวเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน เมื่อมีการ

ปลูกสรางสวนปาในระยะตอมาจึงไดเกิดผลกระทบ

ตอวิถีชีวิตชุมชนทั้งในดานฐานความมั่นคงทาง

อาหาร น้ำ และระบบการผลิตทางการเกษตร ซึ่งยัง

ผลใหเกิดปญหาลูกโซในทางสังคม ทั้งในระดับ

ครอบครัว ชุมชน และความขัดแยง นอกจากนี้ยังมี

ผลกระทบตอฐานทรัพยากรความหลากหลายทาง

ชีวภาพที่ลดนอยลงกวาระบบนิเวศเดิมกอนการ 

ปลูกปา เนื่องจากการปลูกไมนอยชนิด และการใช

เทคนิค วิธีการที่ไมสอดคลองที่จะรักษา หรือเพิ่มพูน

ความหลากหลายทางชีวภาพ แตอยางไรก็ตามจาก

การสำรวจพื้นที่ปาที่ผานการสัมปทานมากวา ๓๐ ป 

ยังคงมีความอุดมสมบูรณระดับหนึ่งจากการฟนตัว

ของปาอีกครั้ง ทำหนาที่เปนแหลงตนน้ำที่ไหลหลอ

เลีย้งชมุชน อาท ิปาทองผาภมูิ โดยพบวาแตละพื้นที่

มีศักยภาพทั้งในดานการเปนที่ตั้งฐานทรัพยากร 

รวมทัง้ศกัยภาพทางสงัคมในปจจบุนัทีม่คีวามแตกตาง

กัน ดังนั้นรูปแบบที่เหมาะสม ในแตละพื้นที่จึงมี

ความแตกตางกันไปตามศักยภาพ เชน หลายพื้นที่

มศีกัยภาพทีจ่ะเปนพืน้ทีอ่นรุกัษ เชน ปาหวยนำ้ขาว 

ปาทองผาภูมิ และในขณะเดียวกันพบวาชุมชนใน

พื้นที่ศึกษายังคงพึ่งพิงทรัพยากร ดังนั้นจึงควรมี

พื้นที่ปาชุมชนทั้งปาชุมชุนที่เปนปาตนน้ำ เปนเขต

กันชน และแหลงศึกษาเรียนรูระบบนิเวศ เชน ปา

หวยน้ำขาว ปาทองผาภูมิ สวนในพื้นที่ปาสังขะนั้นมี

ชุมชนลอมรอบที่มีการพึ่งพิงปาสูง และมีการจัดการ

เปนปาชมุชนอยูแลว กใ็หจดัการเปนปาชมุชนใชสอย

ควบคูกับการเปนแหลงศึกษาเรียนรูการฟนฟู 

ปาเบญจพรรณ โดยในทุกพื้นที่ควรใหมีการพัฒนา

และจัดทำแผนการจัดการของผูที่เกี่ยวของในการ

จัดการและติดตามรวมกัน และหากยังใหมีการตัด

ตนไมออกจากสวนปาจะสงผลกระทบตอชุมชนอีก

เปนรอบที่สาม ดังนั้นในระดับพื้นที่ทั้ง ๓ มีขอเสนอ

ใหยตุกิารตดัไมออกจากพืน้ทีเ่พราะขดักบัเจตนารมณ
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การฟนฟูปาตามสัมปทานแตจะสรางปญหาความ 

ขัดแยงอยางรุนแรงทางสังคม  

สำหรับในระดับนโยบายนั้นก็ควรมีนโยบาย

ใหยุติการตัดไมออกจากพื้นที่ปลูกปาตามเงื่อนไข

สัมปทานโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิด 

แผนดินถลม พรอมทั้งมอบพื้นที่ใหกรมปาไมดูแล

และสรางรูปแบบการจัดการที่หลากหลายสอดคลอง

กับสถานภาพและศักยภาพของแตละพื้นที่ ภายใต 

หลกัการมสีวนรวมของชมุชนทองถิน่ เชน การผนวก

เขาเปนพื้นที่อนุรักษ พื้นที่ตนน้ำ พื้นที่ปาชุมชน 

พื้นที่เชื่อมตอกลุม ผืนปาที่อยูใกลเคียงกัน และ 

อ.อ.ป. ควรปรบัเปลีย่นบทบาทมาเปนองคกรสนบัสนนุ

การอนุรักษปาไมในระดับพื้นที่ตามเจตนารมณของ

การฟนฟูระบบนิเวศปาไมของประเทศตอไป 

 

Ú. π‘¬“¡ ·≈–§”»—æ∑å 
 ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√»÷°…“ 

การศกึษานีม้คีำนยิาม และคำศพัททีเ่กีย่วของ

ที่จะทำความเขาใจในผลการศึกษานี้ โดยมีนิยาม 

คำศัพทที่เกี่ยวของดังนี้ 

สวนปา (Plantation) หมายถึง กลุมตนไมที่

ปลูกขึ้นซึ่งอาจเปนตนไมดั้งเดิม หรือไมตางถิ่น เชน 

ไมสัก ยูคาลิปตัส หรือ กระถินเทพา ฯลฯ หรืออาจ

ใชวิธีหวานเมล็ดไมแทนการปลูกก็ได ความหมายจึง

ใชกับกลุม หรือหมูไมที่คนสรางขึ้น 

การปลูกปา (Reforestation) เปนการฟน

ระบบนิเวศที่พยายามใหโครงสราง ความสมบูรณ 

ความหลากหลายทางชีวภาพใกลเคียงกับสภาพปา

ดั้งเดิม ปาที่ฟนใหมจะมีบทบาททางนิเวศใกลเคียง

ปาดั้งเดิม 

พื้นที่ปลูกปาตามเงื่อนไขสัมปทาน เปน

พื้นที่ที่ผูไดรับประโยชนจากการสัมปทานปาไมตอง

ปลูกปาทดแทนเพื่อฟนฟูระบบนิเวศปาไมตาม

เงื่อนไขการสัมปทาน ตามพ.ร.บ. ปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ 

มาตรา ๕๘ ทวิ ซึ่งมีเจตนารมณใหผูไดรับสัมปทาน

ตัดไมออกจากปาและไดผลประโยชนจากการขายไม

จะตองปลูกปาคืนระบบนิเวศใหแผนดิน  

ดังนั้นหากจะนิยามหรือทำความเขาใจเรื่อง 

การปลูกปาในพื้นที่ปลูกปาตามเงื่อนไขสัมปทาน จึง

เปนการปลูกปาตามเงื่อนไขการสัมปทานปาไม เพื่อ

การฟนระบบนิเวศโดยพยายามใหโครงสราง ความ

สมบูรณ ความหลากหลายทางชีวภาพใกลเคียงกับ

สภาพปาดั้งเดิม และมีบทบาททางนิเวศใกลเคียง 

ปาดั้งเดิม (Reforestation) ซึ่งมิใชการทำสวนปา 

(Plantation) 

 

Û. §«“¡ ”§—≠¢Õß°“√»÷°…“ 
จากสถานการณทรัพยากรปาไมที่ลดลงซึ่ง

สงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางกวาง-

ขวาง อีกทั้งยังเปนสาเหตุของภัยพิบัติตางๆ ที่กอให

เกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินมากมายใน

แตละป ทำใหทุกฝายจึงใหความสำคัญและความ

หวงใยในประเด็นดังกลาว รวมทั้งรัฐบาลซึ่งกำหนด

เปนนโยบายปาไมแหงชาติในป พ.ศ.๒๕๒๘ ให

ประเทศไทยมีพื้นที่ปาไมรอยละ ๔๐ ของพื้นที่

ทั้งหมดของประเทศ ดวยเหตุผลดานความมั่นคง

ทางระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ

สิ่งแวดลอมโดยรวมของประเทศ อีกทั้งยังเปนฐาน

ทรัพยากรที่สำคัญของการพัฒนาอยางยั่งยืนของ

ประเทศ แตอยางไรกต็าม หลงัจากมนีโยบายดงักลาว

พื้นที่ปาไมยังคงลดลงอยางตอเนื่องจากสาเหตหุลาย

ประการทั้งการสัมปทาน โครงการพัฒนาตางๆ ทั้ง 

ถนน แหลงน้ำขนาดใหญ การบุกรุกปาเพื่อขยาย

พื้นที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม จนกระทั่งเกิด

เหตุการณแผนดินถลมที่ภาคใต ในป พ.ศ.๒๕๓๒ 

ซึ่งสรางความเสียหายแกชีวิต ทรัพยสิน ยิ่งตอกย้ำ

ถึงวิกฤติทรัพยากรปาไมของชาติ คณะรัฐมนตรีจึงมี

มติยกเลิกสัมปทานปาบกทั้งหมดในปดังกลาว และ
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เริ่มใหความสำคัญตอนโยบายการฟนฟูระบบนิเวศ

ปาไมของชาติ 

สาเหตุหนึ่งของการลดลงของพื้นที่ปาไมคือ 

การสัมปทานปาไม ซึ่งในประเทศไทยนั้นมีผูรับ

สัมปทานทั้งบริษัทเอกชนหลายบริษัท องคการ

อุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) โดย อ.อ.ป. นั้นเปน

หนวยงานรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 

๒๔๙๙ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในขณะ

นั้น ซึ่งเปนผูสัมปทานรายใหญที่สุด เพื่อทำหนาที่ใน

การทำไมในเขตสมัปทาน การทำไมนอกเขตสมัปทาน

ในพื้นที่โครงการตางๆ ของรัฐ เชน พื้นที่สรางเขื่อน 

อางเก็บน้ำ รวมทั้งทำหนาที่ใชและขายไมที่อายัดมา

ไดจากการลักลอบตัดไม การสัมปทานจะใชหลักการ

เลือกตัดโดยกำหนดรอบตัดฟน โดยกำหนดเงื่อนไข

ใหผูที่รับสัมปทานจะตองทำการปลูกบำรุงใหกลับ

คืนเปนปาธรรมชาติ โดยเริ่มโครงการปลูกสวนปาใน 

๔ รูปแบบโครงการเริ่มตั้งแต พ.ศ.๒๕๑๐ เปนตนมา

โดยเริ่มจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวันตกและภาคใต สวนใหญปลูกไมสัก ไม

ยาง และยูคาลิปตัส นอกจากนี้ในป พ.ศ.๒๕๓๓ 

อ.อ.ป. ไดเริ่มรับโอนพื้นที่สวนปาที่ดำเนินการโดย

บริษัททำไมอื่นๆ นอกจากนี้ยังไดรับโอนพื้นที่ปลูก

ปาเพื่อการฟนฟูปาสงวนแหงชาติจากกรมปาไมซึ่ง

ปลูกโดยงบประมาณแผนดินกวา ๓๓๓,๙๓๒.๔๙ ไร 

ซึ่งถือวาเปนสวนปารูปแบบโครงการที่ ๕ ที่อยูใน

การดูแลของ อ.อ.ป. ปจจุบันสวนปาในความดูแล

ของ อ.อ.ป. มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑,๑๑๘,๓๗๔.๙๓๕ ไร 

ซึ่ ง เปนพื้นที่ฟนฟูปาโดยการปลูกตามเงื่อนไข 

(โครงการที่ ๒-๔) รวมเนื้อที่ ๖๑๗,๐๔๔ ไร ซึ่ง

ถือวาเปนพื้นที่ปาไมของชาติที่ปลูกตามเงื่อนไข

สัมปทาน ปจจุบันสวนปาหลายแหงมีอายุกวา ๓๐ ป 

ซึ่งตนไมที่ปลูกก็โตพอที่จะตัด หรือทำไมได แตพบ

วาพื้นที่สวนปาก็มีสภาพกลับคืนสูปาธรรมชาติจาก

การทดแทนตามธรรมชาติของพันธุพืช พันธุสัตว

ทองถิ่น ซึ่งบางชนิดมีสถานภาพเปนชนิดพันธุถิ่น

เดียวที่พบในประเทศไทย (endemic species) ซึ่ง
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นับวาเปนทรัพยากรชีวภาพที่สำคัญยิ่งของทองถิ่น

และประเทศชาติ 

แตอยางไรก็ตาม วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๓๕ มีมติคณะรัฐมนตรีวาดวยการกำหนดเขต

การใชประโยชนทรัพยากรที่ดินและปาไมในพื้นที่ปา

สงวนแหงชาติ และอนุมัติให อ.อ.ป. ใชประโยชน

สวนปาที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานปาไม ที่ไมไดอยู

ในเขตอนุรักษ ซึ่ง อ.อ.ป. ไดตีความการใชประโยชน

สวนปาดังกลาววา อ.อ.ป. สามารถตัดไมขายได 

ซึ่งก็เทากับวาเปนการทำไมรอบสอง ถึงแมวา

รัฐบาลจะประกาศปดปาสัมปทานไปแลวในป 

พ.ศ.๒๕๓๒ ก็ตาม อีกทั้งทามกลางกระแสความตื่น

ตัวและความหวงใยของสังคม 

ดานสิง่แวดลอม ประเดน็การจดัการทรพัยากร 

ลุมน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพจึงเปน

คำถามถึงแนวทางและรูปแบบการจัดการพื้นที่ฟนฟู

ปา (สวนปา) ทีป่ลกูภายใตเงือ่นไขสมัปทานใหยัง่ยนื

ไดอยางไร ภายใตสถานการณทรัพยากรปาไมและ

หลักการมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดสวนเสีย ตลอด

จนการใหสิทธิบุคคล ชุมชน องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง-

แวดลอมในทองถิ่นตน และที่สำคัญพบวา พื้นที่สวน

ปาที่ไดรับการฟนฟูบางแหงมีความสำคัญและคุณคา

ยิ่งทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ 

สวนปาบางแหงในพื้นที่ภาคเหนือ เชน จังหวัด

แมฮองสอน ไดกลับมาทำหนาที่เปนพื้นที่ตนน้ำ 

บางแหงมีศักยภาพเปนปากันชน หรือปาชุมชนที่

ชุมชนพึ่งพิงใชประโยชนและมีศักยภาพในการ

จัดการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้นจึง

เกิดคำถามที่สำคัญวาหากจะมีการกลับไปทำไมออก

จากพื้นที่ปาที่ฟนฟูตามเงื่อนไขสัมปทาน ทั้งในแง

ความถูกตองสอดคลองกับนโยบายและกฎหมายที่

เกี่ยวของ รวมทั้งแนวทาง และรูปแบบการจัดการ

อยางยั่งยืนที่เหมาะสม สอดคลองกับศักยภาพในแต

พื้นที่ จึงประเด็นที่ทาทายของผูที่มีสวนไดสวนเสีย

ในการตัดสินใจ จึงเกิดการศึกษานี้ขึ้นเพื่อศึกษาหา

ทางเลอืกรปูแบบการจดัการพืน้ทีป่าฟนฟตูามเงือ่นไข

สมัปทาน รวมทัง้ขอเสนอแนะเชงินโยบายทีเ่หมาะสม

ตอการจัดการอยางยั่งยืนตอไป โดยการศึกษาครั้งนี้

มีวัตถุประสงค ๓ ประการกลาวคือ ๑) เพื่อศึกษา

สถานภาพ และความสำคัญของระบบนิเวศ ความ

หลากหลายทางชีวภาพของสวนปาในปจจุบัน ๒) 

เพื่อศึกษาความสัมพันธสวนปากับชุมชนรอบๆ ทั้ง

ในอดีต ปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ๓) เพื่อ

ศึกษารูปแบบการจัดการสวนปาและขอเสนอแนะเชิง

นโยบายการจัดการสวนปาโดยชุมชน 
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ตารางที่ ๑ ประมวลสถานการณปาไมและสวนปาในประเทศไทย 
 

¬ÿ§-™à«ßªï: °“√®—¥°“√ªÉ“‰¡â¿“¬„µâ ‡®â“§√Õßπ§√ 
 (°àÕπªï æ.».ÚÙÛ˘) 

สถานการณปาไมโดยภาพรวม นโยบายการ

พัฒนาและปาไม 

การปลูกปาและสวนปา 

• ปาสมบูรณ ราษฎรใชประโยชนไมของ

ปาไดตามความตองการ 

• ยกเวนไมสักทางภาคเหนืออยูในการ

ควบคุมของเจาครองนคร การตัดตอง

ขออนุญาตและเสียภาษี หรือคาตอไม 

• เมื่อมีกรณีพิพาทในการตัดไมระหวาง 

ผูขอ ผูอนุญาต รัฐบาลกรุงเทพฯ จึง

เริ่มสรางเงื่อนไขกลไกการควบคุมในป 

พ.ศ.๒๔๑๗ โดยใช พ.ร.บ.สำหรับ ผู

รักษาเมือง 

• รัฐบาลติดตอทำสัญญาพระราชไมตรี

กับอั งกฤษ บริษัททำไมต างชาติ 

มากมายเขามารับสัมปทานไม เริ่มเกิด

การแกงแยงแขงขัน 

• เริ่มทำไมสักเพื่อ

สงออก 

• มี พ.ร.บ.เก็บภาษี 

ก า ร ส ง อ อ ก ไ ม

แปรรูป 

• มี พ.ร.บ.ควบคุม

การตัดไมสัก 

• ยังไมมีโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ

การพัฒนาสวนปา 

Ù.  ∂“π°“√≥å∑√—æ¬“°√ªÉ“‰¡â·≈–æ—≤π“°“√°“√®—¥°“√ «πªÉ“ 
 „πª√–‡∑»‰∑¬ 

จากการศึกษาและประมวลสถานการณปาไม นโยบายการจัดการปาไมและนโยบายเกี่ยวกับการ

พัฒนาสวนปาในประเทศไทยนั้นสามารถที่จะแบงตามชวงเวลาไดเปน ๔ ชวง 
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¬ÿ§-™à«ßªï: ™à«ß®—¥µ—Èß°√¡ªÉ“‰¡â§«∫§ÿ¡ °“√®—¥°“√ªÉ“‰¡â ·≈–µ—Èß Õ.Õ.ª. ‡ªìπÀπà«¬ß“π

 —¡ª∑“π‰¡âÀ≈—°¢Õßª√–‡∑» (ªï æ.».ÚÙÛ˘-ÚıÒ) 

สถานการณปาไมโดยภาพรวม นโยบายการ

พัฒนาและปาไม 

การปลูกปาและสวนปา 

• ป พ.ศ.๒๔๓๙ รัฐบาลตั้งกรมปาไมเพื่อ

ควบคุมการทำไมและแกปญหา ขอ

พิพาทในการสัมปทานทำไม และ

วางแผนการจัดการปาไมโดยนายเอช 

ชเลค เปนผูชวยวางแผน และตอมาจึง

ไดรับการแตงตั้งเปนอธิบดีกรมปาไม

คนแรก 

• ป พ.ศ.๒๔๕๓ มีเนื้อที่ปาไมรอยละ 

๗๐ ของพื้นที่ประเทศ  

• ป พ.ศ.๒๔๗๐ บริษัททำไมจากยุโรป 

๓๒ บริษัทเขามาทำไม 

• ป พ.ศ.๒๔๙๐ ตั้ง อ.อ.ป. ภายใตกรม

ปาไม เพื่อเปนหนวยงานหลักใน

ก า ร สั ม ป ท า น แ ล ะ จั ด ก า ร ผ ล

ประโยชนการทำไมแกรัฐ 

• ป พ.ศ.๒๔๙๖ วางแผนสัมปทานครั้ง

แรก เปนโครงการชั่วคราวปละ ๑ 

แปลง และขยายเปน ๓ ป ผูสัมปทาน

ไมเอาใจใสดูแลปา ปาเสื่อมโทรม  

• ป พ.ศ.๒๔๙๙  อ.อ.ป. ถูกยกฐานะ

เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

• ป พ.ศ.๒๕๐๔ เหลือพื้นที่ปาไมรอยละ 

๕๓ ของพื้นที่ประเทศ  

• ป พ.ศ.๒๕๐๙ เสนอปรับโครงการ

สัมปทานเปนโครงการระยะยาว ๓๐ ป 

• ตั้งกรมปาไมเพื่อ

ค ว บ คุ ม ก า ร

จัดการปาไมในป 

พ.ศ.๒๔๓๙ วาง 

แผนการจัดการ

ปาไม เนนแผน 

การสัมปทานไม 

• พ.ร.บ.ปาไม ป 

พ.ศ.๒๔๘๔ 

• เริ่มมีการจัดการ

แบบอุทยานแหง

ชาต ิแหงแรก พ.ศ. 

๒๕๐๓ มี พ.ร.บ. 

สงวนและคุมครอง 

สัตวปา 

• ป พ.ศ.๒๕๐๔ มี

แ ผ น พั ฒ น า

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ

สั งคมแห งชาติ

ฉบับที่ ๑ เกิด 

พ . ร .บ .อุ ทยาน

แหงชาติ  

• ป พ.ศ.๒๕๐๗ มี 

พ.ร.บ. ปาสงวน

แหงชาติ 

• ป พ.ศ.๒๔๔๙ พระยาวันพฤกษวิจารณ 

ไดทำการทดลองปลูกสวนปาแบบตองยา 

โดยวิธีการหยอดเมล็ดลงหลุม 

• ป พ.ศ.๒๔๕๓ ปลูกสวนสักแมพวก 

อำเภอเดนชัย จังหวัดแพร เนื้อที่ ๖๖ 

ไร และทาสวนสักแมจั๊ว อำเภอสูงเมน 

จังหวัดแพร เนื้อที่ ๑๙๗ ไร โดยใชวิธี

การหยอดเมล็ด 

• ป พ.ศ.๒๔๗๘ กรมปาไมทดลองปลูก

ไมสักดวยเหงา ที่ปาหวยกอเตะ อำเภอ 

ขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน 

• ป พ.ศ.๒๕๐๔ การปลูกสรางสวนปา

ถูกกำหนดเปนนโยบายไว ในแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

• ป พ.ศ.๒๕๐๙ บริษัทไมอัดไทยไดรับ

อนุมัติจากสภาพัฒนาฯ ใหดำเนินการ

ปลูกปาโดยใชงบประมาณของบริษัท 

เริ่มปลูกในป พ.ศ.๒๕๑๐ เพื่อเปน

วัตถุดิบเขาโรงงานอุตสาหกรรมไมอัด   
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สถานการณปาไมโดยภาพรวม นโยบายการ

พัฒนาและปาไม 

การปลูกปาและสวนปา 

• ป พ.ศ.๒๕๑๑ รัฐบาลเห็นชอบโครงการ 

สัมปทานระยะยาว และจัดตั้งบริษัท ทำ

ไมประจำจงัหวดั เปนผูรบัสมัปทานปาไม

ในทองที่จังหวัดนั้นๆ ภายใตมติของ

คณะกรรมการอนรุกัษทรพัยากรปาไม 

• ทรัพยากรปาไมถูกทำลายอยาง

รวดเร็ว ชวงป พ.ศ.๒๕๑๙-๒๕๒๕  

มีอัตราลดลงของพื้นที่ปารอยละ 

๓.๘๕ ซึ่งเปนอัตราที่สูงที่สุดของ

ประเทศเขตรอนทั่วโลก สาเหตุทั้ง

จากการสัมปทานและการขยายตัวของ

การปลูกพืชเชิงเดี่ยว และการขยายตัว

ของเมือง 

• ป พ.ศ.๒๕๒๗ ปรับใหมีพื้นที่สัมปทาน 

รอยละ ๒๕ ของพื้นที่ประเทศพรอมตั้ง

เงื่อนไขใหผูรับสัมปทานจัดตั้งกองทุน

ปองกันไฟปาและปองกันรักษาปา และ

ดำเนินการปลูกสวนปาและบำรุงปา

ธรรมชาติดวยวิธีการปลูกเสริมและ

บำรุง ในขณะเดียวกันกรมปาไมมี

แผนการปลูกปาทดแทนแตมีเปาหมาย

ดานเศรษฐกิจ คือ ไม และเยื่อกระดาษ  

• รัฐประกาศพื้นที่อนุรักษเพิ่มมากขึ้น

เพื่อตอบสนองนโยบายปาไมแหงชาติ 

พ.ศ.๒๕๒๘ เกิดความขัดแยงมากมาย

ในพื้นที่ 

• ส ง ไม อ อกมาก 

ยิ่งขึ้น เพิ่มพื้นที่

สั ม ป ท า น ก ว า 

๒๐๐,๐๐๐ ตร.กม. 

• ปรับระยะสัมปทาน 

เปน ๓๐ ป  

• มีนโยบายและ

เงื่อนไขใหผูรับ

สัมปทานปลูก

ปาทดแทน 

• น โยบายป า ไม

แหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๒๘ กำหนดให 

มีพื้นที่ปารอยละ 

๔๐ มีการประกาศ 

พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ

อยางกวางขวาง

ทั่วประเทศ 

• สงเสริมการปลูก

พืชเชิงเดี่ยวเพื่อ

การสงออก 

• ป พ.ศ.๒๕๑๐ อ.อ.ป. ไดรับอนุมัติ

จากมติ ครม. ในการดำเนินการ

ปลูกสรางสวนปา 

• ป พ.ศ.๒๕๑๑ อ.อ.ป. เริ่มปลูกสราง

สวนปาโดยปลูกสักเพียงอยางเดียว 

โ ด ย แ บ ง โ ค ร ง ก า ร ป ลู ก ป า ต า ม

เงื่อนไขที่แตกตางกัน 

• ป พ.ศ.๒๕๒๖ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อ

ใหภาคเอกชนสามารถลงทุนในการ

ปลูกปาในพื้นที่ปาสงวนฯ เสื่อมโทรม

โดยมีชวงเวลา ๕-๓๐ ป  

• ป พ.ศ.๒๕๒๗ สรางเงือ่นไขการปลกู

ปาทดแทนตามเงื่อนไขสัมปทาน 

• กรมปาไมมีแผนการปลูกปาทดแทน

เนนดานเศรษฐกิจ เพื่อเนื้อไม เยื่อ

กระดาษ ไมอัด โดยกรมปาไมมอบ

หมายการปลูกปาแก ๓ ฝาย คือ ฝาย

วนวัฒนวิทยา รับผิดชอบการปลูกไม

สัก ไมเนื้อแข็ง และสรางโรงเพาะชำ 

ฝายจัดการพื้นที่ปาสงวนแหงชาติรับ

ผิดชอบการปลูกปาในพื้นที่เสื่อมโทรม

และสรางหมูบานปาไมแผนใหม และ

ฝายจัดการตนน้ำรับผิดชอบการฟนฟู

ตนน้ำ ปลูกปาในพื้นที่หมูบานที่สูง 
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• พ.ศ.๒๕๓๒ ปดปาสัมปทาน

ทั่วประเทศ เนื่องจากเกิดภัย

พิบัติที่บานกระทูน อำเภอ

พิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

• ป พ.ศ.๒๕๓๗ มีโครงการปลูก

ปาถาวรเฉลิมพระเกียรติที่

ดำเนินการโดยทั้งภาครัฐ ภาค

เอกชน และชุมชน มีเปา-

หมาย ๕ ลานไร  

• ป พ.ศ.๒๕๔๐ มีรัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม เกิดกระบวนการ

พัฒนาปาชุมชน และการจัด 

การทรัพยากรอยางมีสวนรวม

มากขึ้น 

• เริ่มมีพัฒนาการปาชุมชนที่ 

ปาสนวัดจันทร จ.เชียงใหม 

เนื่องจากความขัดแยงของการ

สัมปทานไมสนในพื้นที่ ป า 

๑๕๐,๐๐๐ ไร ของ อ.อ.ป. ใน

ป พ.ศ.๒๕๓๙ เกิดกระแสปา

ชุมชนทั่วประเทศโดยเฉพาะ

ภาคเหนือ มีการบวชปา ๕๐ 

ลานตน 

• ป พ.ศ.๒๕๔๑ พื้นที่ปาเหลือ

รอยละ ๒๕ ของพื้นที่ประเทศ 

 

• มีมติ ครม. ปดปาสัมปทาน 

(ปาบก) ทั่วประเทศในป 

พ.ศ.๒๕๓๒  

• มี พ.ร.บ.สวนปา พ.ศ. 

๒๕๓๕ 

• มีมติ ครม. วาดวยการ

ก ำ ห น ด เ ข ต ก า ร ใ ช

ป ร ะ โ ย ช น ท รั พ ย า ก ร

ที่ดินและปาไม เมื่อวันที่ 

๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕ 

อนุมัติ ให อ .อ.ป. ใช

ประโยชนสวนปาที่ปลูก

ตามเงื่อนไขสัมปทาน

ทำไม  

• ป พ.ศ.๒๕๓๖ รัฐสงเสริม

เกษตรกรปลูกไมในพื้นที่

ตนเอง 

• มี พ.ร.บ.สภาตำบล และ 

อ.บ.ต.ป พ.ศ.๒๕๓๗ 

• ร า งพ . ร .บ .ป าชุ มชนป 

พ.ศ.๒๕๓๙ 

• เกิดรัฐธรรมนูญฉบับใหมป  

พ.ศ.๒๕๔๐ 

• พ.ร.บ.การกระจายอำนาจ

ป พ.ศ.๒๕๔๒ (โอน ๒๔๕ 

ภารกิจสูทองถิ่น) 

• ป พ.ศ.๒๕๔๖ อ.อ.ป. ถูก

โอนเปนรัฐวิสาหกิจใน

สั ง กั ด ก ร ะ ท ร ว ง

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ

และสิ่งแวดลอม 

• หลังจากยกเลิกสัมปทานทำไม 

อ.อ.ป. ประสบปญหาดานการเงิน

เพราะรอยละ ๘๐ ของรายไดมาจาก

การขายไม รายไดลดจาก ๓๐๓.๓๗ 

ลานบาทในป พ.ศ.๒๕๓๓ เหลือเพียง 

๓๕.๘๖ ลานบาทในป พ.ศ.๒๕๓๔ 

และ ๒๔.๖ ลานบาทในป พ.ศ.๒๕๓๕ 

และป พ.ศ.๒๕๓๖ ประสบภาวะขาดทุน 

๗๑.๔๐ ลานบาท และขาดทุนสะสมถึง

ป ๒๕๔๑ รวม ๒๒๕.๘๘ ลานบาท 

• ป พ.ศ.๒๕๓๓ อ.อ.ป. ไดรับโอนสวน

ปาที่ดำเนินการโดยบริษัทจังหวัดทำ

ไมจำกัดและกรมปาไมมาดูแลบำรุง

รักษาตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ 

• ป พ.ศ.๒๕๓๖ สงเสริมการปลูกไมโต

เร็ว เชน ยูคาลิปตัส กระถินเทพา ทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งพื้นที่ อ.อ.ป. 

• บางแหงเกิดความขัดแยงเนื่องจาก

ไปทับที่ทำกิน และพื้นที่ใชประโยชน

ชาวบาน เชน บานลาฮู ที่โลปา 

จ.เชียงใหม ปาหนองเยาะ จ.สุรินทร 

ซึ่ง อ.อ.ป. ปลูกยูคาลิปตัส ทับที่ชุมชน 

• ป พ.ศ.๒๕๔๓ อ.อ.ป. ขายที่ดิน

องคการฯ ๑๕๐ ลานบาทเพื่อแกปญหา

สภาพคลองเพราะตองแบกภาระคาใช

จายสูงถึงเดือนละ ๓๐ ลานบาท และ

ภาระหนี้สะสมอีก ๑,๑๕๐ ลานบาท 

• ป พ.ศ.๒๕๔๔ อ.อ.ป. นำระบบ

มาตรฐานการรับรองของ สภาบริหาร 

จัดการปาไม หรือ FSC มาใชใน

ประเทศไทย คือที่สวนปาทองผาภูมิ 

และสวนปาเขากระยาง 
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• มีปาชุมชนที่ดำเนิน

งานโดยทั้งกรมปา

ไ ม แ ล ะ อ ง ค ก ร

พั ฒ น า เ อ ก ช น

มากมาย 

• มีโครงการนำรอง

ตางๆ เชน โครงการ 

JOMPA โครงการ

จั ด ก า ร อุ ท ย านฯ 

นำรอง โครงการ

หมูบานปาไมแผน

ใหม 

• โครงการฟนฟูลุม

น้ำแมปง ลุมน้ำมูล 

• มีการปรับเปลี่ยน

โครงสรางกรม กอง 

ที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผล

ตอ อ.อ.ป. ดวย 

• นโยบายรัฐ เนน

ฟนฟูระบบนิเวศ

ปาไม ลุมน้ำ ๒๕ 

ลุมน้ำ 

• สวนปาในความดูแลของ อ.อ.ป. มี เนื้อที่ทั้ งหมด 

๑,๑๑๘,๓๗๕ ไร ในรูปแบบ ๕ โครงการ ซึ่งรอยละ ๗๕ 

หรือ ๙๔๙,๙๗๖ ไร เปนสวนปาปลูกตามเงื่อนไข

การสัมปทานเพื่อการฟนฟูระบบนิเวศ 

• กิจกรรมรายไดหลักรอยละ ๖๔ ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ ของ 

อ.อ.ป. คือการทำไมจากพื้นที่ใชประโยชนตางๆ การ

ประมูลขายไมของกลางจากการตรวจยึดจับกุม และการ

แปรรูปไมจากสวนปา จึงคาดหวังวาการทำไมจากสวนปา 

จะเปนรายไดหลักในอนาคต 

• สวนปาที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานหลายแหงเริ่มมีการ

ตัดไมโดยเฉพาะไมสักเพื่อขยายระยะและสงกระทบตอ

ชุมชน ตอตนน้ำและระบบนิเวศทองถิ่น เชน สวนปา

แมสะเรียง จ.แมฮองสอน สวนปาเชียงดาว จ.เชียงใหม 

บางพื้นที่มีการปรับเปลี่ยนสภาพเพื่อการปลูกยางพารา

และปาลมน้ำมัน เชน ที่สวนปาหวยน้ำขาว จ.กระบี่ ซึ่ง

สงผลกระทบตอตนน้ำที่ชาวบานใชประโยชนจนเกิดขอ

พิพาท และขอรองเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แหงชาติ  
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ı.  ∂“π¿“ææ◊Èπ∑’Ëª≈Ÿ°ªÉ“µ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢ —¡ª∑“π„πªí®®ÿ∫—π  
ปจจุบันพื้นที่ปาในประเทศไทยมีเนื้อที่ ๑๐๕.๖ ลานไร หรือรอยละ ๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ 

โดยรวมเนื้อที่สวนปาที่อยูในการดูแลของ อ.อ.ป. มีทั้งหมด ๑๒๔ แหง เนื้อที่รวม ๑,๑๑๘,๓๗๔ ไร เปนสวน

หนึ่งพื้นที่ปา (forest coverage) ที่รวมอยูในสถิติปาไม โดยสามารถแบงออกเปน ๕ ประเภทโครงการ ราย

ละเอียดดังตารางที่ ๒  
 

ตารางที่ ๒ พื้นที่ปลูกปาจำแนกตามประเภทและลักษณะโครงการ 

 

ประเภทและลักษณะโครงการ เนื้อที่รวม (ไร) 

๑. ปลูกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติดวยเงินลงทุนของ อ.อ.ป. ๒๑๐,๓๓๓.๐๑ 

๒. ปลูกชดเชยตามเงื่อนไขสัมปทานทำไมทั่วประเทศของ อ.อ.ป. ๑๑๓,๖๘๙.๗๕ 

๓. ปลูกแทนบริษัทจังหวัดทำไมตางๆ ที่สงเงินให อ.อ.ป. ๑๐๑,๘๙๒.๔๕ 

๔. เปนสวนปาบริษัทจังหวัดทำไมปลูกชดเชยตามเงื่อนไขสัมปทาน อ.อ.ป. 

รับมอบจากกรมปาไมมาดูแลและใชประโยชน 

๓๘๒,๐๖๔.๕๔ 

๕. เปนสวนปาที่ปลูกโดยงบประมาณของกรมปาไม สงมอบให อ.อ.ป. ดูแล

และใชประโยชน 

๓๓๒,๙๓๒.๔๙ 

รวมพื้นที่ทั้งหมด ๕ ประเภทโครงการ ๑,๑๔๐,๙๑๒.๒๔ 

หักพื้นที่สงคืนและกรมชลประทานใชประโยชนเฉพาะที่ยืนยันแลว ๒๒,๕๓๗.๓๐๕ 

คงเหลือพื้นที่สวนปาที่ อ.อ.ป. ดูแล ๑,๑๑๘,๓๗๔.๙๓๕ 

 

ทีม่า: สำนกัวจิยัและพฒันาและสารสนเทศ องคการอตุสาหกรรมปาไม ขอมลู ณ วนัที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ 

 

โดยพบวาพื้นที่ปลูกปาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการฟนฟูระบบนิเวศนั้นมีเนื้อที่กวา ๙๓๐,๕๗๙ ไร หรือ

รอยละ ๘๓ ของพื้นที่ปลูกปาทั้งหมด โดยแยกเปนโครงการประเภทที่ ๒-๔ ซึ่งเปนการปลูกตามเงื่อนไข

สัมปทานตาม พรบ.ปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๕๘ ทวิ ซึ่งมีเจตนารมณใหผูไดรับสัมปทานตัดไมออกจะตอง

ปลูกปาคืนระบบนิเวศใหแผนดิน ซึ่งมีเนื้อที่รวม ๕๙๗,๖๔๖ ไร และพื้นที่ปาที่ปลูกในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ

เสื่อมโทรมโดยใชงบประมาณแผนดิน ซึ่งดำเนินการโดยกรมปาไม ถือวาเปนโครงการที่ ๕ มีเนื้อที่กวา 

๓๓๒,๙๓๒ ไร โดยพบวาพื้นที่หลายแหงมีปญหาเรื่องการทับซอนที่ทำกินของชาวบาน ภายใตพื้นที่ดำเนิน

การโครงการ คจก. ซึ่งยังคงมีความขัดแยงจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ ยังพบวาสวนปา ๔๖ แหงอยูในพื้นที่

เสี่ยงภัยตอการเกิดดินถลม ซึ่งตองมีมาตรการในการจัดการเพื่อใหพื้นที่ปาทำหนาที่ปองกันและบรรเทาภัย

พิบัติจากแผนดินถลมได 
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การปลูกปาตามเงื่อนไขสัมปทานนั้นมีเจตนารมณที่ตองการฟนฟูระบบนิเวศปาไม (forest 

ecosystem restoration) เพื่อใหความหลากหลายทางชีวภาพฟนกลับคืนมา พรอมทั้งมีบทบาท หนาที่ทาง

ระบบนิเวศ แตการปลูกปาในพื้นที่ดังกลาวไดใชหลักการจัดการสวนปา (plantation) ซึ่งมุงเนนเพื่อการผลิต

เนื้อไมเปนหลัก (timber production) โดยใชหลักการจัดการสวนปาทั้งการเตรียมพื้นที่โดยเครื่องจักรกล การ

ปลูกตนไมชนิดที่ตองการใชเนื้อไมไมกี่ชนิด ลักษณะเปนแถว เปนแนว มีการกำจัดวัชพืชโดยใชสารเคมี 

เครื่องจักร เมื่อตนไมโตจนเรือนยอดชิดกันก็จะทำการตัดสางขยายระยะ (Thining) เพื่อเรงการเจริญเติบโต

ทางเนื้อไมแกตนไมที่เหลือไว และเมื่อถึงรอบตัดฟนรอบสุดทายก็จะเปนการตัดหมด (clear cutting) แลว

ทำการเตรียมพื้นที่เก็บริมสุมเผา ไถพรวนเพื่อปลูกในรอบตอไป จากวงจรของการจัดการสวนปาดังกลาว 

ประกอบกับรูปแบบการทำสวนปาที่ไมตอบสนองเปาหมายการฟนฟูระบบนิเวศ อีกทั้งยังพบวารูปแบบการ

ทำสวนปาของ อ.อ.ป. มีการเปลี่ยนแปลงไปปลูกพืชทางการเกษตร เชน ยางพารา น้ำมันปาลม นอกจากมี

ความขัดแยงในเรื่องพื้นที่ปลูกปาแลว ปฏิบัติการในการจัดการสวนปาหรือ วนวัฒนวิธี (Silviculture 

practices) ในทุกชวงของการจัดการสวนปาทั้งชวงการเตรียมพื้นที่ปลูก การกำจัดวัชพืช การตัดไมออกนั้น 

ไดเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศซึ่งขัดแยงกับเจตนารมณที่จะปลูกปาเพื่อการฟนฟูระบบนิเวศ และในบาง

พื้นที่มีผลกระทบตอชุมชนที่อยูใกลเคียง เพราะเปนพื้นที่ตนน้ำลำธาร เปนพื้นที่ชุมชนพึ่งพิงใชประโยชนใน

การเก็บหาของปา พืชอาหาร สมุนไพร โดยมีขอมูลจากการรองเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง

ชาติ พบวาในป พ.ศ.๒๕๔๙ มีจำนวนการรองเรียน ๑๐ กรณี คิดเปนรอยละ ๒๔ ของเรื่องรองเรียนที่ดินปา

ไมทั้งหมด ๒๒๗ กรณี (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, ๒๕๔๙) ซึ่งทางคณะผูศึกษาไดศึกษาถึง

ความสัมพันธของชุมชนกับพื้นที่กอนที่จะมีโครงการปลูกปาตามเงื่อนไขสัมปทาน รวมทั้งผลกระทบทั้งทาง

บวกและทางลบในแตละชวงขั้นตอนการจัดการสวนปาในระดับพื้นที่ ๓ พื้นที่ โดยมีผลการศึกษาดังนี้ 
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ตารางที่ ๓ ความสัมพันธของชุมชนกับพื้นที่ปากอนมีโครงการสวนปา 
 

สภาพพื้นที่กอนมีโครงการปลูกปา ความสัมพันธชุมชนกับพื้นที่ 

พื้นที่ปาหนองเยาะ จ.สุรินทร 

บริเวณพื้นที่กอนที่จะมีการปลูกสรางสวน

ปาสังขะคือพื้นที่ปาหนองเยาะมีสภาพเปน

ปาเบญจพรรณที่สมบูรณประกอบไปดวย

พันธุไม สัตวปาที่หลากหลาย บริเวณที่ราบ

จะพบสังคมปาสนสองใบ 

 

ชุมชนที่อยูรอบๆ ปาหนองเยาะ จาก ๒ ตำบล คือ ตำบล

ตาคง ตำบลพระแกว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ไดใช

เปนพื้นที่ในการพึ่งพิงใชประโยชนในการเก็บหาพืชอาหาร 

ของปา แมลง กบ เขียด อึ่งอาง เปนแหลงไมใชสอย และ

ทำเลเลี้ยงสัตว 

พื้นที่ปาทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี 

เดิ มสภาพพื้ นที่ บ ริ เ วณที่ เป นสวนป า

ทองผาภูมินั้นเคยเปนปาผืนใหญ มีประเภท

ปาที่หลากหลายทั้งปาเบญจพรรณ ปาดิบ

แลง ประกอบไปดวยไมขนาดใหญ เชน 

ตะเคียน ยางนา มีพื้นที่เปนปาพุซึ่งเปน

ระบบนิเวศเฉพาะกระจายเปนแหงๆ มี

ความอุดมสมบูรณมีน้ำไหลผานตลอดป มี

สัตวปาชุกชุม เชน ชาง กระทิง กวาง เกง 

หมูปา นกเงือก  

 

ในอดีตกอนปลูกสรางสวนปามีชุมชนอยู ๒ กลุมบานคือ

ชุมชนหวยปากคอกตั้งถิ่นฐานอยูใกลๆ ตั้งแตกอนสงคราม 

โลกครั้งที่ ๒ กอนป พ.ศ.๒๔๘๘ เปนชนเผากะเหรี่ยง มี

การทำนา ทำสวนผสมผสาน เก็บหาของปา จับหาสัตวน้ำ 

ปลา ปู หอยตางๆ เพื่อการบริโภคในครัวเรือน และอีก

ชุมชนเปนชุมชนบานไร ประกอบดวยชนเผาลาว มอญ 

และขมุ มีอาชีพทำนา ปลูกขาวไรเพื่อการยังชีพและพึ่งพิง

เก็บหาของปา จับหาสัตวน้ำเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 

พื้นที่ปาหวยน้ำขาว จ.กระบี่ 

ปาหวยน้ำขาวในอดีตมีความอุดมสมบูรณ

มากมีเนื้อที่ประมาณ ๖,๕๐๐ ไร มีลักษณะ

พื้นที่หลากหลายตั้งแตที่เขาสูงคือเขาครอบ

กะทะที่เปนตนน้ำมีสภาพปาที่อุดมสมบูรณ

ดวยปาดิบชื้น มีพื้นที่ที่เปนเนินเขา หรือ

ควน กวา ๑๐ ควน และมีพื้นที่ปาที่ราบมี

สังคมไมวงศยาง ไมเคี่ยม สลับกับพื้นที่ทุง

หญาที่ชุมชนใชเลี้ยงควายและมีหวย หนอง 

คลอง บึงที่อุดมสมบูรณ มีสัตวปาที่สมบูรณ 

ทั้งชาง เสือ  

 

 

 

 

ชุมชนไดอพยพหนีสงครามพมาจากเกาะยาว จังหวัดพังงา

มาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ดังกลาวบริเวณที่ราบทุงหญาใกล

ลำคลองเมื่อประมาณ ๑๕๐ ปกอน  ประกอบอาชีพปลูก

ขาวไร ถั่ว ขาวโพดเปนหยอมบริเวณทุงหญา หาของปา 

ปลูกผักแลกขาว ลาสัตวเพื่อการบริโภค ตอมาจึงเริ่มมีการ

ทำนาโดยการขุดแปลงนาโดยการรวมแรงงานกันเพื่อปลูก

ขาว ใชแรงงานควายไถนา  ชุมชนมีความเชื่อวาเขาครอบ

กระทะซึ่งเปนพื้นที่สูงสุดมีเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร นั้นเปน

พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบานใหความเคารพบูชา บริเวณปา

เขา ควน หวย หนอง คลอง บึง ทุงหญาเปนพื้นที่ที่ชาว

บานพึ่งพิงในการเก็บหาของปา พืช อาหารสมุนไพร

มากมาย เชน เห็ดเสม็ด เห็ดโคน เห็ดยอม ผักหวานปา 

ผักเหมียง ขาปา ของปา เปนตน 
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จากการศกึษาในพืน้ทีท่ัง้ ๓ พืน้ที ่สามารถ

ที่จะสรุปประเด็นปญหาและผลกระทบจากการ

ทำสวนปา ไดดังน ี้ 

๑. สภาพปาธรรมชาติมีความหลากหลาย

ทางชีวภาพของพืชลดลง และหลายพื้นที่เปนบริเวณ

ตอเนือ่งกบัถิน่ทีอ่ยูอาศยัสตัวปาใกลสญูพนัธุทีส่ำคญั 

เชน นกแตวแรวทองดำ ชนิดพันธุถิ่นเดียว เชน ปู

ราชินี ไดรับผลกระทบโดยเฉพาะในชวงที่มีการบุก

เบิกเปดพื้นที่โดยใชเครื่องจักรตางๆ และยังสงผล

กระทบตอฐานทรัพยากรที่ชุมชนทองถิ่นพึ่งพิงใช

ประโยชนทั้งพืช อาหาร สมุนไพร ของปาตางๆ ซึ่ง

เปนทางเลือกในการลดรายจาย และสรางรายได

เสริมของชาวบานโดยเฉพาะคนยากจนในชุมชน 

๒. พื้นที่สวนปาบางพื้นที่ทับที่ทำกินชาว

บาน ทำเลเลี้ยงสัตว และแหลงน้ำของชุมชน สงผล

ตอวิถีชีวิตชุมชนเปลี่ยนแปลงไป มีการอพยพไป

ทำงานที่อื่น วิถีการผลิตเชน การทำนาไดรับผล

กระทบ นอกจากนี้ยังสงผลตอระบบความสัมพันธ

ภายในชุมชน เกิดความขัดแยงภายในจากกลุมที่ได

ประโยชนในชวงการปลูกสรางสวนปา  

๓. พื้นที่สวนปาทับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ พื้นที่

ความเชื่อ และสถานที่ประกอบพิธีกรรมของชุมชน 

สงผลตอวิถีชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี 

๔. จากกระบวนการเตรียมพื้นที่สวนปาสง

ผลกระทบตอแหลงน้ำในการอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร การปศุสัตวพื้นบานไดรับผลกระทบ 

รวมทั้งสัตวน้ำในทองถิ่นก็ลดลง แหลงน้ำตื้นเขิน

จากตะกอนที่ชะลางจากการไถเปดหนาดิน 

สำหรบัผลกระทบในเชงิบวกนัน้พบวา ชาวบาน

บางรายมีรายไดในการเปนลูกจางรายวันทำงาน 

สวนปา โดยจะมีการวาจางมากในชวงการเตรียม

พื้นที่ และปลูก และจะลดจำนวนลูกจางรายวันลดลง

เมือ่ตนไมโต และชาวบานบางรายกไ็ดรบัการอนญุาต

ใหทำกินโดยการปลูกพืชแทรกระหวางตนไมที่ยังไม

โต จากการศึกษาพบวาสภาพปญหาและผลกระทบ

ทางลบนั้นมีมากกวาทางบวกอยางชัดเจน ทั้งใน

ประเดน็ความหลากหลายทางชวีภาพและสิง่แวดลอม 

ที่มีผลกระทบเปนลูกโซตอวิถีชีวิต ความเปนอยู 

ระบบความสัมพันธของชุมชน วัฒนธรรม และความ

เชื่อของทองถิ่น 
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ปจจุบันพบวาพื้นที่สวนปาที่มีอายุมากกวา ๓๐ ป หลายแหงมีการฟนตัวของระบบนิเวศ ความหลาก

หลายทางชีวภาพ และทำใหสายน้ำหลายสายกลับมาเอื้อประโยชนแกสัตว พืช และชุมชนใกลเคียง หลายแหง

นั้นมีระบบนิเวศเฉพาะและมีความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญในระดับประเทศ ตัวอยางจากการศึกษาใน

ระดับพื้นที่ ๓ พื้นที่คือ สวนปาทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี สวนปาหวยน้ำขาว จังหวัดกระบี่ และสวนปา

สังขะ จังหวัดสุรินทร โดยมีผลการศึกษาในแตละพื้นที่ดังนี้ 
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บริเวณพื้นที่ตั้งสวนปาทองผาภูมิเดิมนั้นเปน

สภาพปาธรรมชาติที่อุดมสมบูรณเปนสวนหนึ่งของ

ผืนปาตะวันตก ซึ่งบริเวณดังกลาวนั้นมีประเภทปา

ดั้งเดิม ๕ ประเภท ไดแก ปาเบญจพรรณ ปาชนิดนี้

ปกคลุมพื้นที่สวนใหญ โดยปกคลุมตั้งแตบริเวณฝง

แมน้ำไปจนเกือบถึงยอดเขา มีพันธุไมเดน คือ 

ประดูแดง มะคาโมง และในปาชนิดนี้ยังมีไผชนิด

ตางๆ ขึ้นปะปนอยูจำนวนมาก ซึ่งนับวาเปนแหลง

แพรกระจายของไผที่หลากหลายแหงหนึ่ง ปา

ประเภทที่สองคือ ปาเต็งรัง จะพบในบริเวณที่สูงๆ 

เชน บริเวณใกลยอดเขา หรือยอดเขาที่เปนดินลูกรัง 

สภาพทั่วไปจะเปดโลง พื้นที่ปาโปรง พันธุไมที่พบ

เปนพวกเต็งรัง ปาประเภทที่สามเปนปาดงดิบเขต

รอน และปาดงดิบกึ่งเขตรอน ซึ่งจะพบบริเวณใกล

แมน้ำและริมฝงแมน้ำ พันธุไมเดน ไดแกยางนา และ

ตะเคียนทอง ประเภทที่สี่เปนปาดงดิบเขา จะพบอยู

บริเวณพื้นที่ดานตะวันออก ตามภูมิประเทศสูงชัน 

และประเภทปาสุดทายเปนระบบนิเวศปาพุซึ่งจะพบ

กระจายในพื้นที่ราบที่มีสัณฐานทางธรณีวิทยาเปน

หินปูนที่มีการละลายและยุบตัวลง เกิดเปนปาพุ ที่มี

สายน้ำใตดินไหลมาหลอเลี้ยงอยูตลอดเวลา ซึ่งจะ

พบพืชพวกเตยใหญ ไครน้ำ กลวยไมที่ชอบความ

ชุมชื้นมาก และจะมีสายน้ำใตดินที่เชื่อมโยงกันเปน

ตาขายระหวางพุตางๆ ในพื้นที่ เปนถิ่นที่อยูอาศัย

ของสัตวสะเทินน้ำสะเทินบกที่สำคัญในพื้นที่ จาก

สภาพปาทีห่ลากหลายจงึเปนปาทีม่คีวามหลากหลาย

ทางชีวภาพสูงทั้งพืช และสัตวปาตางๆ เชน ชาง 

กระทิง กวาง เกง และนกเงือก เปนตน และยังเปน

แหลงที่พบชนิดพันธุเฉพาะถิ่นที่สำคัญหลายชนิด 

เชน ปูราชินี กลวยไมตางๆ โดยพบวาเริ่มมีการตั้ง

ถิ่นฐานของชุมชนกะเหรี่ยง ทำนา ปลูกขาวไร เก็บ

ของปา ตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ประมาณป 

พ.ศ.๒๔๘๘ บริเวณบานหวยปาคอกในปจจุบัน  

ตอมาสภาพพื้นที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจาก

การสัมปทานปาไม และมีการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ 

ดังกลาวเพิ่มมากขึ้น และในป พ.ศ.๒๕๒๒ อ.อ.ป. 

ไดเริ่มดำเนินการปลูกสรางสวนปา ซึ่งเปนชวง

เดียวกันกับที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยได

ดำเนนิการกอสรางเขือ่นเขาแหลม (เขือ่นวชริาลงกรณ 

ในปจจุบัน) มีการสัมปทานปาไมบริเวณที่สรางเขื่อน 

หรือพื้นที่น้ำทวม และบริเวณที่จัดสรรเพื่อรองรับ

ชุมชนอพยพจากการสรางเขื่อน ๖ ชุมชน โดย

จัดสรรพื้นที่ซึ่งมีชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยูกอนแลว

บริเวณใกลสวนปาบานทามะเดื่อ บานรวมใจ ซึ่งมี

การตัดไมขนาดใหญออกและจัดสรรที่ทำกินแกชาว

บานครอบครัวละ ๑๕ ไร เปนพื้นที่อยูอาศัย ๑ ไร 
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และพื้นที่ทำกิน ๑๔ ไร ซึ่งในขณะเดียวกันนั้น 

อ.อ.ป. ก็ไดดำเนินการปลูกปาตามเงื่อนไขสัมปทาน

ในพื้นที่สวนปาทองผาภูมิในปจจุบัน 
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สวนปาทองผาภูมิมีเนื้อที่ ๑๘,๗๒๓.๑๖ ไร 

เปนพื้นที่ปลูกปาชดเชยตามเงื่อนไขสัมปทานทำไม

ขององคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) หรือเปน

โครงการสวนปาประเภทที่ ๒ และปจจุบันยังอยู 

ภายใตการดูแลขององคการอุตสาหกรรมปาไม ตั้ง

อยูในพืน้ทีต่ำบลหวยเขยง อำเภอทองผาภมู ิ จงัหวดั 

กาญจนบุรี บริเวณพื้นที่ทำการปลูกสรางสวนปา 

พืน้ทีด่ัง้เดมิและปาบรเิวณรอบขางมสีภาพปาธรรมชาติ

ที่อุดมสมบูรณ ซึ่งประกอบดวยปาเบญจพรรณ ปา

เต็งรัง ปาดิบแลง และพุ สภาพสวนปาทองผาภูมิ 

ในปจจุบันประกอบดวยสังคมพืช ๔ สังคมพืช คือ 

๑. สวนไมปา ๒. สวนยางพารา ๓. ปาดิบแลงรอบพุ 

และ ๔. ปาพุ โดยสังคมพืชในปาพุที่หลงเหลืออยูใน

ปจจุบันในพื้นที่สวนปาทองผาภูมิที่สำคัญคือ พุ

หนองปลิง มีเนื้อที่ ๑๐๘ ไร และพุปูราชินี มีเนื้อที่ 

๙๓ ไร ซึ่งมีความสำคัญดานความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยางมาก โดยพุหนองปลิงมีความหลาก

หลายของพันธุพืช โดยเฉพาะกลวยไมพบอยางนอย 

๑๘ ชนิด ที่เปนชนิดสำคัญๆและเปนพืชถิ่นเดียว

ไดแก กระชายสยาม เอื้องจิติมา สวนที่เปนพืชหา

ยาก คอื ผเีสือ้นอย เทยีนลงิ ซึง่ทีผ่านมานัน้ เทยีนลงิ

จะพบเฉพาะที่จังหวัดสตูลและพังงา พบพืชจำพวก

เฟรนอยางนอย ๒๐ ชนิด เชน ขาหลวงหลังลาย ผัก

กูดขาว และกูดดอย (สมโภชน, ๒๕๔๗) นอกจากนี้

ยังเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวหลากหลายชนิดทั้ง

สัตวน้ำ สัตวครึ่งบกครึ่งน้ำ โดยสมโภชน (๒๕๔๗) 

สำรวจพบและจำแนกได ๑๕ ชนิด เชน กบทูด กบ

หนอง กบสังขละ เขียดบัว คางคกบาน จงโครง 

คางคกหวย เขียดลื่น เขียดทราย อึ่งกรายลายเลอะ 

อึ่งอาง ปาดบาน  เปนตน ซึ่งกบทูด และอึ่งกราย

เลอะ เปนสัตวหายาก พบปูอยางนอย ๔ ชนิด และที่

สำคัญยิ่ง คือ ปูราชินี ซึ่งเปนสัตวเฉพาะถิ่นของ

พื้นที่นี้ สวนในพื้นที่พุปูราชินีนั้นก็มีความสำคัญ
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เพราะเปนแหลงอาศัยของสัตวหลากหลายชนิด โดย

เฉพาะปูราชินีซึ่งเปนปูที่พบแหงเดียวในโลก ซึ่ง

ทำใหสวนปาทองผาภูมิมีความสำคัญและมีคุณคา

ตอการอนุรักษอยางยิ่ง หากจะพิจารณาศักยภาพ

พื้นที่ในภาพรวมของสวนปาปจจุบันพบวาพื้นที่มี

ศักยภาพในหลายดานไดแก  

๑) ศักยภาพเปนพื้นที่เชื่อมตอระบบนิเวศ 

(corridor) ของกลุมผืนปาตะวันตก ดวยที่ตั้งทาง

ภูมิศาสตรของพื้นที่สวนปาทองผาภูมิซึ่งในอดีตเคย

เปนปาผืนเดียวกันกับปาตะวันตก ซึ่งทำใหพื้นที่

สวนปามีความสำคัญและมีศักยภาพในดานการเปน

พื้นที่เชื่อมตอของระบบนิเวศปาผืนใหญ ที่เชื่อมปา

อุทยานแหงชาติ ๓ แหง ไดแก อุทยานแหงชาติเขา

แหลม อุทยานแหงชาติทองผาภูมิ และอุทยานแหง

ชาติไทรโยค ซึ่งจะทำใหเกิดความมั่นคงของระบบ

นิเวศแกผืนปาตะวันตกมากยิ่งขึ้น สัตวปาตางๆ 

โดยเฉพาะสัตวขนาดใหญ เชน ชาง สามารถที่จะ

เคลื่อนยายไปมาระหวางผืนปาตางๆ ได ทำใหพันธุ

กรรมของสัตวนั้นไมแคบลง 

๒) แหลงอนุรักษของความหลากหลายทาง

ชีวภาพ จากการศึกษาของโครงการ BRT ในชุดการ

ศึกษาทองผาภูมิตะวันตก ซึ่งมีการศึกษาพื้นที่พุ

หนองปลิง พุปูราชินี ซึ่งตั้งอยู ในพื้นที่สวนปา

ทองผาภูมิ พบวาพื้นที่ดังกลาวนั้นมีความสำคัญ

อยางยิ่งดานความหลากหลายทางชีวภาพ โดยปาพุ

ทั้งสองแหงนั้นเปนระบบนิเวศเฉพาะ มีความหลาก

หลายทางชีวภาพ มีชนิดพันธุเฉพาะถิ่น (endemic 

sp.) มากมาย ที่สำคัญ เชน ปูราชินี การที่พบความ

หลากหลายทางชีวภาพสูงในพื้นที่เล็กๆ ซึ่งตองมี

มาตรการในการจัดการเพื่ออนุรักษรักษาพันธุกรรม

ของพืชและสัตวตางๆ ไว เพื่อจะไดเปนประโยชนใน

อนาคตตอไป ซึ่งความมั่นคงและอยูรอดของระบบ

นิเวศปาพุดังกลาวนั้น ก็ขึ้นอยูกับการจัดการพื้นที่

สวนปาโดยรอบเปนประการสำคัญเชนเดียวกัน  

๓) พื้นที่ปาตนน้ำของชุมชนทองถิ่นและ

ภูมิภาค พื้นที่บริเวณสวนปาทองผาภูมินั้นเคยเปน

ระบบนิเวศปาไมที่สมบูรณ และมีพุตางๆ กระจาย

อยูซึ่งจะมีความเชื่อมโยงเปนสายน้ำใตดินที่ไหล

เชื่อมโยงไปยังลำหวย ลำธาร และสูแมน้ำ ดังนั้น

พื้นที่ดังกลาวจึงเปนพื้นที่มีความสำคัญในการเปน

พื้นที่ตนน้ำทั้งในระดับชุมชนทองถิ่น และระดับ

ภูมิภาคของภาคตะวันตก ดวยที่ตั้งนั้นตั้งอยูเหนือ

เขื่อนเขาแหลม น้ำจากสวนปาก็จะไหลลงสูเขื่อน

เขาแหลมซึ่งมีความสำคัญตอพื้นที่ตอนลางในลุมน้ำ

แมกลองที่ไดรับประโยชนจากการใชน้ำจากเขื่อน 

๔) ศักยภาพเปนแหลงเรียนรูแกชุมชนทอง

ถิ่น ประชาสังคมจังหวัด และสถาบันการศึกษา  จาก

ความสำคัญทางนิเวศวิทยาและความหลากหลาย

ทางชีวภาพในพื้นที่ ทำใหมีศักยภาพที่จะพัฒนาเปน

แหลงศึกษาเรียนรูธรรมชาติทั้งใหแกคนในทองถิ่น 

สถาบันการศึกษาทองถิ่น สวนกลาง ประชาสังคม 

และกลุมชมรมตางๆ ของทั้งในจังหวัดกาญจนบุรี 

สวนกลาง และสวนภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งในปจจุบันมีการ

จัดกิจกรรมเรียนรูตางๆ เชน คายเยาวชนปูราชินี 

การศึกษาดูงาน ทัศนศึกษาของกลุมคนที่สนใจ 

๕) ศักยภาพดานการศึกษาวิจัยดานการ

ฟนฟูระบบนิเวศปาไม และความหลากหลายทาง 

ชีวภาพ พื้นที่สวนปาทองผาภูมินี้หากมีการจัดการ

ปลอยเปนพื้นที่ปาธรรมชาติกลับคืนมา จะเปนแหลง

หนึ่งที่มีความสำคัญในการศึกษาวิจัยดานการฟนฟู

ระบบนิเวศปาไม (Forest restoration) การฟนฟู

ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity resto-

ration) และกระบวนการจัดการพื้นที่เชื่อมตอปา 

หรือ corridor ซึ่งมีความสำคัญมากในการสราง

ความรูทีจ่ะนำไปใชในการฟนฟรูะบบนเิวศปาไมตอไป 
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รูปแบบที่เปนทางเลือกในการจัดการพื้นที่

สวนปาทั้งหมดคือ การปลอยใหเปนพื้นที่ปากลับคืน

สูความอุดมสมบูรณ มีความหลากหลายทางชีวภาพ

ตามธรรมชาติ เปนพื้นที่เชื่อมตอผืนปาตะวันตก 

สวนในระดับพื้นที่ชุมชนควรมีการจัดการพื้นที่สวน

ปาโดยเริ่มจากบริเวณปาพุเปนแหลงศึกษาและ

อนุรักษระบบนิเวศพุ และปูราชินี โดยมีการแบงโชน

พื้นที่จัดการ มีการฟนฟูระบบนิเวศรอบนอกปาพุให

ทำหนาที่เปนเขตกันชนตอแกนกลางปาพุโดยการ

ปลอยใหพื้นที่โดยรอบเปนพื้นที่ฟนตัวตามธรรมชาติ 

ไมควรมีการตัดไม ไถพรวน และใชสารเคมี สรางขอ

ตกลงในการใชประโยชน จัดตั้งองคกรรวมในการ

บริหารจัดการ และเนนกิจกรรมใชประโยชน โดย

การประสานกับสถาบันการศึกษาทองถิ่น เชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ โรงเรียนในทองถิ่น 

˜.Ú  «πªÉ“Àâ«¬πÈ”¢“« ®. °√–∫’Ë 
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ในอดีตพื้นที่ปาในพื้นที่หวยน้ำขาวนั้นมี

ความอุดมสมบูรณมาก ประกอบไปดวยภูมิประเทศ

ที่หลากหลายตั้งแตภูเขาที่ชุมชนเรียกวา เขาครอบ

กะทะ ซึ่งมีลักษณะคลายกะทะคว่ำ มีความสำคัญตอ

ชุมชนโดยชุมชนมีความเชื่อวาเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ มี

ทวดเขาครอบกะทะ ที่คอยปกปองดูแลพื้นที่ ชุมชน

ไดสรางศาลเพื่อบูชา พื้นที่เปนปาดิบชื้น และบาง

แหงเปนปาพรุที่พบตนสาคู พื้นที่มีความอุดม

สมบูรณดวยพืช และสัตวนานาชนิด อีกทั้งยังเปน

แหลงตนน้ำที่ไหลหลอเลี้ยงชุมชนในการทำนาใน

อดีต ถัดจากเขาครอบกะทะลงมาจะเปนปาเนินเขา 

หรือควนตางๆ กวา ๑๐ ควน สลับกับปาที่ราบต่ำ 

ทุงหญา หนองน้ำ ลำหวยซึ่งทำใหพื้นที่มีความ
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หลากหลายทางภูมิประเทศซึ่งสงผลตอความหลาก

หลายทางชนิดพันธุในพื้นที่ โดยภาครัฐไดกำหนด

พื้นที่ปาดังกลาวเปนปาสงวนแหงชาติ ปาชองศิลา-

ปาชองขี้แรด 

ตอมาในป พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๑๓ พื้นที่ปา 

ดังกลาวเริ่มมีการสัมปทานปาไม โดยบริษัท กระบี่

ทำไม จำกัด เปนผูไดรับสัมปทาน ซึ่งในระยะตอมา

สงผลกระทบตอชุมชนเนื่องจากเริ่มขาดแคลนน้ำใน

การทำนา แหลงน้ำตางๆ ตื้นเขินและน้ำไมไหลตาม

ธรรมชาติ เนื่องจากการสัมปทานไดมีการใชรถไถ

ดันปาซึ่งทำใหเกิดตะกอนลงพื้นที่ลำหวยตางๆ ชาว

บานหลายรายตองเปลี่ยนจากการทำนาไปทำสวน 

หรือปลูกผักแทน แตชุมชนก็ไดรวมกันเพื่อแกไข

ปญหาโดยการนำของกำนันสรางฝายทดน้ำพื้นที่ 

๖๐๐ ไร โดยมีชาวบานรวมแรงกันกวา ๑๐๐ คนในป 

พ.ศ.๒๕๑๔ แลวเสร็จในป พ.ศ.๒๕๑๗ ซึ่งไดใชถึงป 

พ.ศ.๒๕๓๑ เทานัน้ (เพราะหลงัจากนัน้ อ.อ.ป. ไดเขา

มาตั้งสำนักงานสวนปาหวยน้ำขาวและครอบครอง

ฝายของชาวบานไปดวย) ตอมารัฐบาลประกาศ

ยกเลิกการทำสัมปทานปาบกทั่วประเทศทำใหพื้นที่

ปาดังกลาวยุติการสัมปทานไม แตกระทรวงเกษตร

และสหกรณก็มีนโยบายใหองคการอุตสาหกรรม 

ปาไมดำเนินการดูแลและบำรุงสวนปาที่ปลูกตาม

เงื่อนไขการสัมปทานไม โดยมีการลงนามรับมอบ

พื้นที่จากกรมปาไมในป พ.ศ.๒๕๓๓ จำนวน ๑๒ 

แปลง มีเนื้อที่รวม ๖,๕๐๓ ไร และ อ.อ.ป. ไดดำเนิน

การไถดันเพื่อปลูกยางพาราและปาลม ซึ่งสงผลตอ

ชุมชนมาก เปนผลใหในป พ.ศ.๒๕๔๐ ชุมชนตอง

ยุติการทำนาทุกครัวเรือน ในป พ.ศ.๒๕๔๓ อ.อ.ป. 

ไดไถดันพื้นที่ปาเดิมโดยอางวามีอัตราการรอดตาย

ต่ำ และถมคลองแคเพื่อขยายพื้นที่ปลูกยางพารา

และปาลม เปนเนื้อที่ ๓๕๗ ไร ทำใหชาวบานที่ 

เดือดรอนไดรวมตัวกันคัดคานและออกหนังสือให 

อ.อ.ป. ยุติการไถดันปา แตไมไดรับความรวมมือจึง
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เกิดความขัดแยงกับชาวบานบริเวณปาที่ถูกไถดัน 

ตอมาทางผูวาราชการจังหวัดกระบี่ไดใหตัวแทน

ตางๆ เขาพบเพื่อปรึกษาหารือในการแกไขปญหา 

ซึ่งทางสวนปาตกลงวาจะยุติการบุกเบิกขยายพื้นที่

อีก และใหชุมชนยกเลิกการชุมนุม แตพบวา อ.อ.ป. 

ก็ยังทำการบุกเบิกปาเพิ่มอีก ในป พ.ศ.๒๕๔๔ 

จำนวน ๓๗๗ ไร ในป พ.ศ.๒๕๔๕ จำนวน ๓๓ ไร 

และในป พ.ศ.๒๕๔๗ จำนวน ๓๖๖ ไร โดยซึ่ง

สภาพปาทั้งหมดนั้นมีสภาพปาที่ฟนตัวกลับมาเปน

ปาอุดมสมบูรณ 

 

˜.Ú.Ú »—°¬¿“æ¢Õßæ◊Èπ∑’Ë„πªí®®ÿ∫—π 
สวนปาหวยน้ำขาวมีเนื้อที่ประมาณ ๖,๕๐๓ 

ไร ตั้งอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาชองศิลา-ปา

ชองขี้แรด ตำบลหวยน้ำขาว ตำบลคลองทอมเหนือ 

ตำบลคลองทอมใต ตำบลคลองพน อำเภอคลองทอม 

จังหวัดกระบี่ อยูติดกับเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาปา

ประบางคราม ซึ่งเปนถิ่นที่อยูอาศัยแหงสุดทายของ

นกแตวแรวทองดำ มีลักษณะพื้นที่หลากหลายตั้งแต

ที่เขาสูง คือเขาครอบกะทะที่เปนตนน้ำมีสภาพปาที่

อุดมสมบูรณดวยปาดิบชื้น มีควนกวา ๑๐ ควน มี

หวย หนอง คลองบึง ปาพรุตนน้ำซึ่งเปนตนน้ำ ๘ 

สายหวยที่ไหลไปยังชุมชน โดยชุมชนมีการพึ่งพิง

การใชประโยชนจากปา โดยจำแนกเปนพันธุไม

ยืนตน ๗๔ ชนิด พืชสมุนไพร ๖๐ ชนิด พันธุพืชไม

ชั้นลาง ๔๙ ชนิด ของปาหายาก ๘ ชนิด และสัตวปา 

๓๖ ชนิด และมีพื้นที่สภาพปากำลังฟนตัวซึ่งมีการ

ฟนตัวตามธรรมชาติที่ดีเนื่องดวยปจจัยทางดาน 

สิ่งแวดลอมของพื้นที่ ทั้งปริมาณน้ำฝน ความชื้น 

การมีแมไมดั้งเดิม ดังนั้นการฟนฟูสภาพปาที่ถูก

ทำลายนั้นควรเนนหลักการสงเสริมการฟนตัวตาม

ธรรมชาติโดยการประสานความรวมมือของฝาย

ตางๆ ในพื้นที่ 
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ผนวกบางพื้นที่เปนเขตรักษาพันธุสัตวปา

เขาประบางคราม และจัดสรรพื้นที่เปนเขตกันชน

เพื่อจัดการในรูปแบบปาชุมชนที่แบงพื้นที่ออกเปน 

๒ สวน คือ ๑) พื้นที่ปาชุมชนอนุรักษเพื่อเปนพื้นที่

กันชนที่จัดการเปนปาตนน้ำ และแหลงเรียนรูระบบ

นิเวศปาพรุตนน้ำ (ปาสาคู) ของทองถิ่น ๒) พื้นที่ปา

ใชสอยเพื่อการเก็บหาของปา สมุนไพรเพื่อการ

ยังชีพ โดยจะมีกิจกรรมปองกัน ดูแลและฟนฟูปาที่

เสื่อมโทรมโดยการสงเสริมการฟนตัวตามธรรมชาติ 

โดยการจัดการรวมกันของชุมชนที่อยูติดปาจำนวน 

๗ หมูบานใน ๔ ตำบล 
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กอนป พ.ศ.๒๕๒๒ พื้นที่สวนปาสังขะนั้นอยู

ในพื้นที่ที่ชาวบานรูจักกันในนามปาหนองเยาะ ซึ่ง

ในอดีตเปนปาเบญจพรรณที่สมบูรณดวยพันธุไม

และสตัวปานานาชนดิ มตีนสนสองใบ (ปาสนพืน้ราบ) 

เปนองคประกอบของชนิดไมในปา นอกจากนั้น

ชุมชนยังไดพึ่งพาและใชประโยชนจากการหาอาหาร

และผลผลิตจากปาเพื่อยังชีพ เปนแหลงไมใชสอย 

ตอมาจึงเริ่มมีการทำการเกษตร เชน ปลูกปอ และ

มันสำปะหลัง และถูกประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๑ โดยมีเนื้อที่

ทั้งหมด ๙๐,๓๑๒ ไร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาคง 

ตำบลพระแกว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ตอมาใน

ป พ.ศ.๒๕๒๒ ปาหนองเยาะถูกจัดตั้งเปนสวนปา

ขององคการอุตสาหกรรมปาไม โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเปนการปลูกสรางสวนปาในระบบหมูบานปาไม 

ซึ่งสภาพพื้นที่เหมาะสมตอการปลูกสรางสวนปา คือ 
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สภาพดินเปนดินทราย สภาพพื้นที่เปนที่ราบลุม มี

น้ำชุมในฤดูฝน มีอาณาบริเวณติดเขตปาสงวนแหง

ชาติ ๒ แหง ที่ติดตอกันคือ ปาสงวนแหงชาติฝงซาย

หวยสำราญ อยูในเขตตำบลตาคง และปาสงวนแหง

ชาติฝงขวาหวยเสน อยูในเขตตำบลพระแกว อำเภอ

สังขะ จังหวัดสุรินทร ติดถนนสายโชคชัย-เดชอุดม 

หลักกิโลเมตรที่ ๒๐๒ โดยไดดำเนินการปลูกสราง

สวนปาไดในป พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๒๕ รวมพื้นที่

ทัง้หมด ๓ แปลง เนือ้ที ่๑,๕๒๗ ไร เปนไมยคูาลปิตสั 

๑,๒๘๑ ไร กระถินณรงค ๒๔๐ ไร และเลี่ยน ๖ ไร 

จึงทำใหเกิดผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอมใน

พื้นที่ปาหนองเยาะหลายดาน ไดแก การปลูกทับที่

ทำกินของชาวบานบางสวน ทำใหชาวบานไรที่ดิน

ทำกิน การถางไมธรรมชาติและการเขายึดพื้นที่ของ

ชาวบานที่เคยใชประโยชน สงผลตอใหชุมชนขาด

แหลงไมใชสอย ของปา พื้นที่ เลี้ยงสัตว สถานที่

ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ แหลงยาสมุนไพร 

ตลอดทั้งในชวงฤดูฝน การปลูกยูคาลิปตัส ไดสงผล

ตอการชะลางพังทลายของหนาดิน เนื่องจากไมมีพืช

คลุมดิน ทำใหทรายไหลทับที่นาของชาวบานที่มี

พื้นที่ทำกินติดกับสวนปา นอกจากนี้ยังสงผลตอการ

ลดปริมาณลงของจำนวนสัตวปา แมลง และของปา

จำพวก เห็ด เปนตน ซึ่งในขณะนั้นมีทั้งชาวบานที่

เห็นดวยและไมเห็นดวย กลุมที่เห็นดวยเปนกลุม

ใหญที่ไดรับผลประโยชนโดยตรงจากการเปนลูกจาง

ของสวนปา สวนกลุมที่ไมเห็นดวย เจาหนาที่สวนปา

ไดทำการขมขูวาจะจับกุมดำเนินคดีขอหาบุกรุกปา

สงวนแหงชาติ ประกอบกับการไมรูรายละเอียดของ

การดำเนินโครงการของชาวบาน    

ตอมาในชวงป พ.ศ.๒๕๒๙ - ๒๕๓๑ องคการ

อตุสาหกรรมปาไม มแีผนการขยายแปลงปลกูยคูาลปิตสั 

เพิ่มเติมอีก ๕,๐๐๐ ไร แตถูกชาวบานคัดคาน โดย

ในชวงปลายป พ.ศ.๒๕๒๙ เริ่มมีความตึงเครียด

ระหวางชาวบานกับเจาหนาที่สวนปา ประเด็นความ

ขัดแยงหลัก คือ ประเด็นการรุกล้ำที่ทำกินของชาว

บาน หลังจากนั้นภายในชุมชนเริ่มมีการรวมกลุม

ของชาวบานผูไดรับผลกระทบจากยูคาลิปตัส ในการ

เรียกรองใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดเห็นถึงปญหา

ความเดอืดรอน ตัง้แตระดบัตำบล อำเภอ จนถงึระดบั 

จังหวัด แตไมประสบผลสำเร็จ กระทั่ง พ.ศ.๒๕๓๒ 

ชาวบานรอบๆ สวนปาหนองเยาะ ไดจัดตั้งเปนคณะ

กรรมการชาวบานอนุรักษและฟนฟูปาหนองเยาะ 

และรวมกับผูที่ไดรับผลกระทบจากยูคาลิปตัสใน

พื้นที่ จังหวัดอื่นๆ อีก ๘ จังหวัดภาคอีสาน เปน

เครือขายชาวบานผูไดรับผลกระทบจากยูคาลิปตัส 

๘ จังหวัดภาคอีสาน เพื่อรวมตัวกันตอสูและหา

แนวทางในการแกไขปญหา สถานการณในขณะนั้น 

นับไดวาผลกระทบจากยูคาลิปตัสไดขยายผล ยก

ระดับจากปญหาของชุมชนทองถิ่น เปนปญหาระดับ

นโยบายการพัฒนาประเทศ และตอมาในป 

พ.ศ.๒๕๓๕ ไดมีการยื่นขอเรียกรองตอผูอำนวยการ

องคการอุตสาหกรรมปาไม คณะกรรมาธิการสิ่ง-

แวดลอมประจำรฐัสภา และนายกรฐัมนตร ี แตปญหา

ก็ยังไมสามารถหาขอยุติได จนกระทั่งในชวงปลายป 

พ.ศ.๒๕๓๙ กลุมชาวบานไดเขารวมชุมนุมเรียกรอง

ใหมีการแกไขปญหากับสมัชชาคนจน รัฐบาลใน

ขณะนั้นจึงไดมีมติคณะรัฐมนตรีใหดำเนินการแกไข

ปญหาดังกลาว 

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๐ โดย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแกไขปญหา

สวนปาหนองเยาะ ดังนี้ 

๑) ใหยกเลิกการทำสวนปาและใหมีการปลูก

ฟนฟูปาธรรมชาติ โดยกรมปาไมหาเงินจากภาค

เอกชนมาสนับสนุน ไรละ ๓,๐๐๐ บาท โดยไมมี

เงือ่นไขผกูพนั กระทรวงเกษตรและสหกรณมนีโยบาย

ใหเปนโครงการนำรองเพียงโครงการเดียวซึ่งกรมปา

ไมจะหาเงินใหภายในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๔๐ 

ครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งจะจายใหภายในป พ.ศ. 
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๒๕๔๐ โดยราษฎรและทางราชการจะตองทำแผนการ

ฟนฟูปารวมกันใหเปนรูปธรรม ตลอดจนถึงการดูแล

รักษาและการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

๒) องคการอุตสาหกรรมปาไมนำเรื่องเสนอ

คณะกรรมการอุตสาหกรรมปาไมในคราวประชุม

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๐ แลวลงความเห็นวาให

สงมอบที่ดินสวนปา และสำนักงานสวนปา ใหกรม

ปาไมนำไปดำเนินการ 

แมวาปจจุบันงบประมาณในการฟนฟูปา

ชุมชนหนองเยาะยังไมสามารถเบิกจายได เนื่องจาก

ติดเงื่อนไขตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ แตในชุมชนก็ไดมีการจัด

กิจกรรมการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนอยางตอเนื่อง 

เชน การจัดงานปาเอิ้นขวัญแผนดิน งานมหกรรม

ฟนปาภาคประชาชน การศึกษาดูงานเรือนเพาะชำ

กลาไม และการวางแผนกิจกรรมเพื่อฟนฟูปาชุมชน 

เปนตน 
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พื้นที่สวนปา ๑,๕๒๗ ไร ปลูกไมยูคาลิปตัส 

เลี่ยน กระถินณรงค พื้นที่เดิมเปนปาเบญจพรรณ 

เปนทำเลเลี้ยงสัตวและเก็บหาของปาของชุมชน 

ปจจุบันชุมชนรื้อถอนยูคาลิปตัสออกและฟนฟูเปน

ปาธรรมชาติ ปจจุบันมีพื้นที่ปาที่ยังคงสมบูรณ ๓๗ 

ไร มีความหนาแนน ๗๔๔ ตนตอไร สวนที่สองเปน

ปาฟนตัว ๑,๐๐๗ ไร มีความหนาแนน ๓,๕๔๔ ตน

ตอไร และพื้นที่ปาเสื่อมโทรม ๔๓๒ ไร มีความหนา

แนน ๔๓๒ ตนตอไร ถึงแมวาสภาพปาจะเปนปาที่

กำลังฟนตัวจากการการรื้อสวนยูคาลิปตัสและฟนฟู

ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๐ แตพบวาพื้นที่ปานี้มีความ

สำคัญในหลายดานทั้งเปนแหลงพึ่งพิงในการเก็บหา

พืชผักปา พืชอาหาร แมลงและของปาตางๆ อยาง

นอย ๓๑ ชนิด ซึ่งชวยลดรายจายของชุมชนที่อยู

ใกลเคียงกวา ๗ ชุมชนรอบปา เปนพื้นที่ทำเลเลี้ยง

สัตวของชุมชน และแหลงไมใชสอย ไมฟนของ

ชุมชนโดยพบวาชุมชน มีการจัดตั้งองคกรขึ้นมาเพื่อ

ดูแลจัดการพื้นที่ปาดังกลาว มีระเบียบ ขอตกลงใน

การจัดการ ใชประโยชนพื้นที่ รวมทั้งมีแผนกิจกรรม

ในการจัดการดูแล พื้นที่รวมกัน  
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ควรจัดการพื้นที่เปนปาชุมชนและแหลงเรียน

รูการฟนฟูระบบนิเวศปาเบญจพรรณโดยชุมชน 

(จากปายูคาลิปตัสสูปาเบญจพรรณดั้งเดิม) หรือเปน

โรงเรียนปาชุมชน โดยมีการสนับสนุนจากภาครัฐ 

สถาบันการวิชาการในการศึกษากระบวนการ วิธี

การ เทคนิคในการฟนฟูปา เพื่อสามารถนำบทเรียน

ไปขยายผลในการฟนฟูระบบนิเวศปาในพื้นที่อื่นๆ 

ที่มีสภาพแวดลอมและปาดั้งเดิมเหมือนกันตอไป 

รวมทั้งควรศึกษาผลของการฟนฟูระบบนิเวศปาไม

วามีผลผลิตจากปา และบริการในดานใดบางที่สงผล

ตอชุมชนทางดานวิถีชีวิตและความเปนอยู โดยใหมี

การขยายผลความรวมมือกับ อ.บ.ต. และโรงเรียน

ตางๆ ที่อยูใกลเคียงตอไป 
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๘.๑ ยุติการตัดไมออกจากพื้นที่ปลูกสวน

ปาตามเงื่อนไขสัมปทานทั้งหมด เนื่องจากผิด

เจตนารมณของการปลูกปาที่มุงฟนฟูและคืนระบบ

นิเวศแกประเทศ ตาม พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ 

มาตรา ๕๘ ทวิ และพื้นที่ดังกลาวถือวาเปนสวนหนึ่ง

ของพื้นที่ปาที่เหลืออยู โดยเฉพาะสวนปาที่อยูใน

พื้นที่เสี่ยงภัยตอแผนดินถลม แลวปลอยใหฟนคืน

กลับสูระบบนเิวศดัง้เดมิ (forest restoration) โดยเนน

การสงเสรมิกระบวนการทดแทนตามธรรมชาติ เพื่อ

ใหมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีระดับเรือนยอด

และเรือนรากหลายระดับในพื้นที่ เปลี่ยนจากสวนปา

เปนพื้นที่ฟนฟูระบบนิเวศปาไมตามยุทธศาสตรของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มุง

ฟนฟูคืนระบบนิเวศใหกับประเทศ 

๘.๒ สวนปาทุกประเภทโครงการที่เปน

พื้นที่เสี่ยงภัยตองจัดการเปนพื้นที่ปาเพื่อใหทำ

หนาที่เปนปาตนน้ำ ปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ

แผนดินถลม 

๘.๓ รัฐตองสงเสริมใหจัดการพื้นที่ปลูก

ปาตามเงื่อนไขสัมปทานที่หลากหลายรูปแบบ

ตามศักยภาพของพื้นที ่ และองคกรหนวยงานที่

เกี่ยวของ เชน การจัดการเปนปาชุมชนตนน้ำ เชน 

สวนปาหวยน้ำขาว จังหวัดกระบี ่ การจัดการเปน

แหลงศึกษาเรียนรูระบบนิเวศและความหลากหลาย

ทางชวีภาพ เชน สวนปาทองผาภมู ิจงัหวดักาญจนบรุ ี

การจดัการเปนพืน้ทีป่าตนนำ้ เชน สวนปาแมสะเรยีง 

จังหวัดแมฮองสอน นอกจากนี้หลายพื้นที่ยังมีความ

สำคัญตอระบบนิเวศผืนปาขนาดใหญ (forest 

complex) เชน การจัดการเปนพื้นที่ เชื่อมตอ 

(corridor) ของผืนปาตะวันตก ดังกรณีของสวนปา

ทองผาภูมิ  

๘.๔ ปรบัเปลีย่นองคการอตุสาหกรรมปาไม

จากที่เปนองคกรรัฐวิสาหกิจที่มุงหวังผลกำไรให

แกรัฐจากการประกอบการดานธุรกิจสวนปา 

เนื้อไม เปนองคกรสนับสนุนการอนุรักษในพื้นที่

ฟนฟูระบบนิเวศ โดยเจาหนาที่ยังคงไดรับ 

คาตอบแทนจากรัฐ โดยมีการปรับเปลี่ยนบทบาท

เปนนักสงเสริม ซึ่งอาจกระจายกำลงัไปอยูหนวยงาน

ของรัฐ เชน กรมอุทยานแหงชาต ิ สัตวปา และพันธุ

พืช กรมปาไม กรมสงเสริมคุณภาพ สิ่งแวดลอม 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน

จงัหวดัตางๆ ฯลฯ โดยใหพจิารณาตามเปาหมายของ

การจัดการพื้นที่ฟนฟูดังที่กลาวมาแลว 
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กลุมอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมหวยนำ้ขาว. ๒๕๔๗. จดหมายเหตบุานหวยนำ้ขาว ฉบบัที ่๑ 

ระหวางป พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๗. เอกสารอัดสำเนาโรเนียว ๔๗ หนา. 

กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหวยน้ำขาว. ๒๕๔๗. โครงการอนุรักษและฟนฟูปาหวย

น้ำขาว (ปาชองศิลา-ปาชองขี้แรด) พื้นที่หมู ๑ ตำบลหวยน้ำขาว อำเภอคลองทอม จังหวัด

กระบี่. เอกสารอัดสำเนาโรเนียว ๑๔ หนา. 

กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหวยน้ำขาว. ๒๕๔๙. หวยน้ำขาวกับปญหา และทางออก

การจัดการทรัพยากร. เอกสารอัดสำเนาโรเนียว ๔๖ หนา. 

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ. ๒๕๔๙. สถิติ

สถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมและที่ดินประจำป 

๒๕๔๙. เอกสารอัดสำเนาโรเนียว ๑๐ หนา.  

ธนพพิฒัน วรฤทธิ.์ ๒๕๔๗. สตัวเลีย้งลกูดวยนมขนาดเลก็ในพืน้ทีต่ำบลหวยเขยง. ในความหลากหลาย

ทางชีวภาพในพื้นที่ทองผาภูมิตะวันตก. บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ BRT, กรุงเทพฯ. 

บรรเลง จันทรวาววาม. ๒๕๔๕. การวิเคราะหทางการเงินในการปลูกสรางสวนปาไมสัก สวนปา

ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

ปริญญนุช ดรุมาศ. ๒๕๔๗.  พื้นที่ “พุ” ในผืนปาทองผาภูมิตะวันตก. ในความหลากหลายทางชีวภาพใน

พื้นที่ทองผาภูมิตะวันตก. บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ BRT, กรุงเทพฯ.  

มูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ. ๒๕๔๗. การทำไมสวนปาของ อ.อ.ป.: ละเมิดกฎหมายปดปาสัมปทาน. 

เอกสารอัดสำเนาโรเนียว, กรุงเทพมหานคร. เอกสารโรเนียว ๑๑ หนา. 

สคาร ทีจันทึก.  ๒๕๔๐. สมบัติของดินชั้นผิวหนาในแปลงทดลองปลูกผสมพันธุไมแบบผสม สวนปา

ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

สมชาย อนุรัตน. ๒๕๔๙. เครือขายองคกรชาวบานปาชุมชนหนองเยาะ. ในสถานการณสิ่งแวดลอมไทย

ป  ๒๕๔๙ .เครือขายสิ่งแวดลอมไทย, กรุงเทพมหานคร. หนา ๑๓๑-๓๒๒. 

-------------------. ๒๕๕๐. ทางเลอืกและรปูแบบการจดัการพืน้ทีป่ลกูปาตามเงือ่นไขสมัปทานอยางยัง่ยนื: 

กรณีศึกษาพื้นที่ปาชุมชนหนองเยาะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร. เอกสารอัดสำเนาโรเนียว 

๔๑ หนา. 

สมโภชน ศรีโกสามาตร. ๒๕๔๗.  “พุหนองปลิง” กับการจัดการพื้นที่โดยชุมชน. ในความหลากหลาย

ทางชีวภาพในพื้นที่ทองผาภูมิตะวันตก. บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ BRT, กรุงเทพฯ. 

สมศักดิ์ สุขวงศ. ๒๕๔๓. การฟนฟูปาเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพและบรรเทาความยากจนของ

คนในชนบท. ในการฟนปา : ถึงเวลาชุมชนมีสวนรวมหรือยัง?. รายงานการสัมมนาวิชาการเชิง

ปฏิบัติการ. ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก, กรุงเทพฯ. 

สำนักวิจัยและพัฒนาและสารสนเทศ องคการอุตสาหกรรมปาไม. ๒๕๔๙. สรุปพื้นที่สวนปาแยกราย

สำนัก/โครงการ. เอกสารอัดสำเนาโรเนียว ๑๐ หนา. 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) เปนองคกรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๙๙ และมาตรา ๒๐๐ และ

พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิพ.ศ.๒๕๔๒ คณะกรรมการสทิธมินษุยชน

แหงชาติ ประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการ ๑๐ คน ซึ่งวุฒิสภาเปนผูคัดเลือกตาม

รายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาไดคัดเลือกนำเสนอ มีวาระการดำรงตำแหนง ๖ ป และดำรง

ตำแหนงเพียงวาระเดียว และมีอำนาจหนาที่ ดังนี้ 

• สงเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหวาง

ประเทศ  

• ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยการกระทำ อันเปนการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน หรืออันไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและ

เสนอมาตรการการแกไขที่เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทำ หรือ ละเลยการ

กระทำดังกลาวเพื่อดำเนินการในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการดำเนินการตามที่เสนอให   

รายงานตอรัฐสภาเพื่อดำเนินการตอไป 

• เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือ ขอบังคับตอรัฐสภา

และคณะรัฐมนตรีเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

• สงเสริมการศึกษา วิจัย และเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 

• สงเสริมความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการ เอกชน และ

องคการอื่นในดานสิทธิมนุษยชน 

• สงเสริมการศึกษาวิจัยและเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 

• จัดทำรายงานประจำปเพื่อประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ

เสนอตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และเปดเผยตอสาธารณชน 

• ประเมินผลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปเสนอตอรัฐสภา 

• เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในกรณีที่ประเทศไทยจะเขาเปนภาคีสนธิ

สัญญาเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
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 ๑. ศาสตราจารยเสนห จามริก ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยจรัล ดิษฐาอภิชัย กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 ๓. คุณหญิงจันทนี สันตะบุตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

 ๔. นางสาวนัยนา สุภาพึ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 ๕. ศาสตราจารยเกียรติคุณประดิษฐ เจริญไทยทวี   กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 ๖. นายวสันต พานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 ๗. ผูชวยศาสตราจารยสุทิน นพเกตุ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 ๘. นางสุนี ไชยรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 ๙. นายสุรสีห โกศลนาวิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 ๑๐. คุณหญิงอัมพร มีศุข กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

๑๑. นางสาวอาภร วงษสังข กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

  

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

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

สรางวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนใหเปนสวนสำคัญในกระบวนการ
พัฒนาประเทศ 

√Ÿª¡◊Õ  คือ การรวมมือกับทุกภาคสวนของสังคมทั้งในระดับประเทศและ
ระหวางประเทศ ในการโอบอุมคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
สิทธิและเสรีภาพ ดวยหลักแหงความเสมอภาค และภราดรภาพ 

 ’πÈ”‡ß‘π  คือ สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคสวนของสังคม  
  คือ ความมุงมั่น อดทนในการทำงานเพื่อประชาชน 
  คือ ความสามัคคี และการประสานพลังอยางหนักแนนจากทุก

ภาคสวนของสังคม เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนใน
สังคมไทย 
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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 จึงมีคำสั่ง 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 ในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจขางตน ดังนี้ 

(๑) สงเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 

(๒) ตรวจสอบการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอมาตรการแกไข 

(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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................................ 
 

อนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ ๓๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

แตงตั้งคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา(ชุดที่ ๒) เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ นั้น 

 เพื่อใหการดำเนินงานตามอำนาจเจาหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในเรื่องการ

ตรวจสอบเรื่องสิทธิในที่ดินและปา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ 

(๙) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ 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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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 ในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจขางตน  ดังนี้ 

(๑) สงเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 

(๒) ตรวจสอบการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอมาตรการแกไข 

(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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................................ 

 

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 ไดแตงตั้งคณะ

อนุกรรมการดานที่ดินและน้ำ นั้น 

เนื่องจากมีการปรับปรุงองคประกอบของอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการดานที่ดินและ

น้ำ ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการของคณะอนุกรรมการดานที่ดินและน้ำ เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ (๙) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ จึงใหยกเลิกคำสั่งที่อางถึงขางตน และแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

ดานที่ดินและน้ำ 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 
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๑.๙ นายวีระ  สมบูรณ อนุกรรมการ 

๑.๑๐ นายโรจน  จินตมาศ อนุกรรมการและเลขานุการ  

๑.๑๑ นางสาวธิติมา  รุญเจริญ อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑.๑๒ นายนิติธร  ทองธีรกุล อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

อำนาจหนาที่ 

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

คณะกรรมการสิทธิมนุษชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 

๒.๒ มีอำนาจหนาที่ในการพิจารณาศึกษาและตรวจสอบกรณีปญหาที่เกี่ยวกับเรื่อง

ที่ดินและน้ำ อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี ตามมาตรา ๒๖,๒๘,๒๙ 

และ ๓๒ แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 

๒.๓ สรุปรายงานความกาวหนาในการดำเนินงานตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง

ชาติ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ 

 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 

 สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๖ 

 

 เสนห จามริก 

 (นายเสนห จามริก) 

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

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

°√≥’»÷°…“ °“√®—¥°“√§«“¡¢—¥·¬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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