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มายาคตแิละอคตทิางชาตพิันธ์ุในกระบวนการยุตธิรรม 
สมุิตรชยั หตัถสาร 

ผู้อํานวยการศนูย์พิทกัษ์และฟื�นฟสูทิธิชมุชนท้องถิ�น 

 

  เรื�องของ “บิลลี�” (นายพอละจี รักจงเจริญ) หายตวัไปกลายเป็นกระแสสงัคมในวงกว้างที�

พยายามตั �งคําถามถึงความเป็นธรรมกบักลุม่ชาติพนัธุ์กะเหรี�ยงอีกครั �ง หลงักรณีถกูหวัหน้าอทุยานแหง่ชาติ

แก่งกระจานไลรื่ �อเผาบ้านและอพยพออกจากอทุยานเมื�อปี 2554 จนเป็นเหตใุห้เฮลิคอปเตอร์ตกถึงสามลํา

มีผู้ เสียชีวิตรวม 17 คน สื�อมวลชนต่างนําเสนอข่าวของบิลลี�อยู่เป็นเดือนเพื�อค้นหาความจริง แต่ก็ไร้ร่อง

ลอยของบิลลี�จนถึงบดันี � 

  แม้วา่บทความนี �จะไมไ่ด้ตั �งใจจะนําเสนอเรื�องราวของบิลลี�โดยตรงก็ตาม แตก่็เกี�ยวโยงกัน

อยู่พอสมควร เพราะผู้ เขียนต้องการสื�อให้เห็นว่า กรณีของบิลลี�เป็นภาพสะท้อนปัญหาเรื�องอคติทางชาติ

พนัธุ์มนัยงัคงดํารงอยู่ในสงัคมไทย และสง่ผลกระทบตอ่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มคนกลุ่มหนึ�งที�อาศยั

อยู่ในแผน่ดินไทยมาช้านานเป็นร้อยๆ ปี แต่ไม่เคยได้รับการยอมรับจากสงัคมไทยอย่างสนิทใจเลย หรือ

กลา่วง่ายๆคือไมย่อมรับวา่เป็นคนไทยที�มีสิทธิและศกัดิ�ศรีเท่าเทียมกนั อคตินี �เองสง่ผลกระทบในหลายมติ

ตอ่วิถีชีวิตของพวกเขา จนเรียกได้วา่เป็นการละเมิดศกัดิ�ศรีความเป็นมนษุย์ของพวกเขา โดยเฉพาะสิทธิใน

ผืนดินที�อยู่อาศยัและทํากินมาตั �งแตบ่รรพบรุุษสืบทอดกนัมาอย่างยาวนาน 

  กรณีของกะเหรี�ยงแก่งกระจานเป็นเพียงตวัอย่างหนึ�งที�ปรากฏให้เห็นผ่านสื�อสาธารณะ

เท่านั �น ยงัมีกรณีเช่นเดียวกนัเกิดขึ �นมามายในประเทศไทย โดยเฉพาะทางภาคเหนือและตะวนัตกที�มีกลุ่ม

ชาติพันธุ์อาศยัอยู่เป็นจํานวนมาก (ไม่น้อยกว่า 13 ชาติพันธุ์ กะเหรี�ยงน่าจะเป็นชาติพันธุ์ที�มีจํานวน

ประชากรมากที�สดุอยู่ที�ราวๆ ห้าแสนคน) สว่นใหญ่อาศยัอยู่ในจงัหวดัแถบชายแดนไทยพมา่ด้านตะวนัตก

ของไทยตั �งแตจ่งัหวดัเชียงราย เชียงใหม ่แมฮ่่องสอน ตาก กาญจนบรีุ ราชบรีุ เพชรบรีุ มีชาติพนัธุ์กะเหรี�ยง

อยู่กระจดักระจายตลอดแนว ชาติพนัธุ์กะเหรี�ยงสว่นใหญ่มีวิถีชีวิตที�รักสงบและอาศยัอยู่บนพื �นที�สงูในเขต

ภเูขาที�มีป่า หรือกลา่วง่ายๆคือดํารงวิถีชีวิตอยู่กบัป่ามาอย่างยาวนาน มีภมูิปัญญาดั �งเดิมที�สืบทอดกันมา

หลายอย่างที�บ่งบอกถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งคนกับป่า ไม่ว่าจะเป็นความเชื�อ จารีตประเพณี และวิถีการ

ผลิต ล้วนเชื�อมโยงผกูพนัอยู่กบัป่าเกือบทั �งสิ �น 

  แตค่ําวา่ “ป่าไม้” ในความหมายในสงัคมไทย ช่างแตกต่างจากความหมายของพวกเขา

อย่างสิ �นเชิง “ป่าไม้” ในสงัคมไทยคือทรัพยากรธรรมชาติที�ต้องสงวนรักษาไว้เท่านั �น เป็นสถานที�ต้องห้าม
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ไมใ่ห้บคุคลใดๆ เข้าไปยุ่งเกี�ยวหรือตดัฟันทําลายเดด็ขาด จนต้องออกกฎหมายมาบังคบัใช้เพื�อป้องกันให้

เป็นทรัพย์สินของแผน่ดินหรือทรัพย์สินของสาธารณะเท่านั �น ดงัปรากฏในพระราชบญัญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 

,พระราชบญัญัติอทุยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 และพระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ฯลฯ และใช้

กฎหมายประกาศให้พื �นที�ที�มีสภาพเป็นป่าไม้ทั�วประเทศที�ยังไม่มีผู้ ใดได้มาตามกฎหมาย(ที�ดิน) เป็น “ป่า

ไม้” ตามกฎหมาย และมีบทลงโทษบุคคลที�ฝ่าฝืนเข้าไปในเขตพื �นที�เหล่านี �โดยไม่ได้รับอนุญาต หรืออยู่

อาศยัในเขตเหล่านี �โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที� โดยมีหน่วยงานเช่นกรมป่าไม้และกรมอุทยาน

แห่งชาติฯ เป็นหน่วยงานในการบงัคบัใช้กฎหมายตอ่บคุคลใดๆทําผิดกฎหมาย  

  แตค่วามหมายของ “ป่า” กบักลุม่ชาติพนัธุ์มนัคือ “บ้าน” คือ “แหล่งอาหาร” คือ “ที�ทํามา

หากินเลี �ยงชีพ” ที�พวกเขาใช้ดํารงชีวิตมาก่อนที�จะมีกฎหมาย ก่อนที�จะมีหน่วยงานของรัฐ พวกเขาไมเ่ข้าใจ

วา่เหตใุดวิถีชีวิตของพวกเขากลายเป็นสิ�งที�สงัคมตีตราวา่เป็นผู้ทําลาย เป็นภยัตอ่ความมั�นคง ถูกตราหน้า

วา่เป็นอาชญากรทําผิดกฎหมาย ทั �งๆที�ในความเป็นจริงแล้ว “กฎหมาย” ต่างหากที�กระทํารุนแรงต่อพวก

เขา บกุรุกเข้าไปในพื �นที�ชีวิตของพวกเขา ยึดเอาสิทธิอนัชอบธรรมของพวกเขาไปแล้วเสือกไสไล่ส่งพวกเขา

ให้ไปเผชิญกบัชะตากรรมที�เลวร้าย ไปอยู่ในสถานที�ไมคุ่้นเคย และต้องดํารงชีวิตในแบบที�ไมคุ่้นชิน 

  “มนัยตุิธรรมแล้วหรือ” อาจเป็นคําถามที�แผว่เบาที�ลอยมาจากแดนไกล  

  “ไร้คําตอบ...” ยงัคง “ไร้คําตอบ” .....แม้วา่จะมีความพยายามสง่เสียงกู่ก้องตะโกนแค่ไหน 

ยาวนานแคไ่หน ก็ยงัไมด่งัพอให้ผู้คนในสงัคมนี �ได้ยิน คนที�พยายามตะโกนต่างสิ �นไร้เรี�ยวแรงไปทีละคน ๆ 

แตก่ระนั �นก็พยายามสง่ตอ่ “เสียง” นั �นไปยงัคนรุ่นตอ่ไป รุ่นแล้วรุ่นเลา่...เพียงเพราะหวงัวา่สกัวนัเสียงนั �นจะ

ได้รับ “คําตอบ” 

  “การตดัไม้ทําลายป่า” เป็นข้อหาที�กล่าวโทษชาวป่าชาวเขามาช้านาน ผ่านบทเรียนใน

ตําราเรียน ผา่นสื�อสารสาธารณะ ผา่นคํากลา่วของเจ้าใหญ่นายโต ผา่นข้าราชการชั �นผู้หลกัผู้ใหญ่...อยู่ทุก

เมื�อเชื�อวนั ไมข่าดตอนไม่ขาดสายมาหลายสิบปี จนกลายเป็นมายาคติที�ฝังอยู่ในจิตสํานึกของผู้คนส่วน

ใหญ่ในสงัคมที�พร้อมจะเชื�อเมื�อมีใครสกัคนมาบอกวา่ “กะเหรี�ยงเผาป่า ตดัไม้ ทําไร่เลื�อนลอย” โดยไม่ต้อง

ค้นหาข้อเท็จจริงเพื�อให้ได้ “ความจริง” ไมจํ่าเป็นต้องฟังเสียงของผู้ถกูกลา่วหา และตอ่ให้ฟังก็ไมไ่ด้ยินเสียง  

  มายาคตินี �สง่ผลไปในทกุวงการไม่เว้นแม้แต่กระบวนการยุติธรรม คดีข้อหาบุกรุกป่า ป่า

สงวนแห่งชาติ หรืออทุยานแห่งชาติ เป็นคดีที�มีสถิติจํานวนคดีแตล่ะปีนบัเป็นหมื�นคดีที�ขึ �นสูศ่าล ในจํานวน

นี �มากกวา่ครึ�งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ หรือชาวเขาที�ถูกเรียกขานในสงัคม และน้อยของน้อยมากที�จะสามารถ

ตอ่สู้จนชนะคดีได้ ไมว่า่จะใช้เหตผุลใดๆ มาอ้างก็ตาม ไมว่า่จะใช้ทนายความที�เก่งกล้าสามารถแค่ไหน ก็



3 

 

ยงัไมม่ีคดีใดที�จะเปลี�ยนแปลงหรือทําลายมายาคตินี �ได้เลย ผู้ เขียนไมข่อยกตวัอย่างคดีใดๆ ขึ �นมาประกอบ

บทความเพราะคงประจกัษ์ชดัอยู่แล้วในพื �นที�สาธารณะที�ผา่นมา 

  การจะรื �อมายาคตินี �อาจต้องมองย้อนไปในประวตัิศาสตร์เรื�อง “ป่าไม้” ให้เห็นความจริง

บางอย่างที�เป็นข้อเท็จจริง เพื�อทําความเข้าใจวา่แท้จริงแล้ว “ใครคือมือที�มองไมเ่ห็นในการทําลาย...” 

เนื �อที�ป่าไม้ของประเทศไทย แยกตามภาค ปี 2504-2551 

ปี ภาคเหนือ
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคใต้ รวม

ตร.กม % ตร.กม % ตร.กม % ตร.กม % ตร.กม % ตร.กม %

2504 116,275.00 68.54 70,904.00 41.99 21,163.00 57.98 35,661.00 52.91 29,626.00 41.89 273,629.00 53.33

2516 113,595.00 66.96 50,671.00 30.01 15,036.00 41.19 23,970.00 35.56 18,435.00 26.07 221,707.00 43.21

2519 102,327.00 60.32 41,494.00 24.57 12,631.00 34.6 21,826.00 32.38 20,139.00 28.48 198,417.00 38.67

2521 94,937.00 55.96 31,221.00 18.49 11,037.00 30.24 20,426.00 30.31 17,603.00 24.89 175,224.00 34.15

2525 87,756.00 51.73 25,886.00 15.33 8,000.00 21.92 18,516.00 27.47 16,442.00 23.25 156,600.00 30.52

2528 84,126.00 49.59 25,580.00 15.15 7,990.00 21.89 17,685.00 26.24 15,485.00 21.9 150,866.00 29.4

2531 80,402.00 47.39 23,693.00 14.03 7,834.00 21.46 17,244.00 25.59 14,630.00 20.69 143,803.00 28.03

2532 80,222.00 47.29 23,586.00 13.97 7,786.00 21.33 17,223.00 25.55 14,600.00 20.65 143,417.00 27.95

2534 77,143.00 45.47 21,799.00 12.91 7,691.00 21.07 16,616.00 24.65 13,449.00 19.02 136,698.00 26.64

2536 75,231.00 44.35 21,473.00 12.72 7,634.00 20.29 16,408.00 24.34 12,808.00 18.11 133,554.00 26.03

2538 73,886.00 43.55 21,265.00 12.59 7,591.00 20.8 16,288.00 24.17 12,455.00 17.61 131,485.00 25.62

2541 73,057.00 43.06 20,984.00 12.43 7,507.00 20.57 16,049.00 23.81 12,125.00 17.15 129,722.00 25.28

2543 96,270.28 56.75 26,526.94 15.71 8,438.28 23.12 21,461.85 31.84 17,413.43 24.62 170,110.78 33.15

2547 92,068.42 54.27 28,095.69 16.64 8,240.33 22.57 21,243.24 31.52 17,943.29 25.37 167,590.98 32.66

2548 89,380.99 47.31 25,334.60 15 7,935.82 21.74 20,678.58 30.68 17,671.31 24.99 161,001.30 31.38

2549 88,368.11 52.09 24,549.88 14.54 7,883.62 21.6 20,555.07 30.5 17,295.91 24.46 158,652.59 30.92

2551 95,154.34 55.31 27,701.74 16.51 8,062.14 21.97 20,009.07 32.89 21,257.99 27.43 172,185.28 33.44

 พื �นที�ภาคเหนือ
พื �นที�ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ พื �นที�ภาคตะวันออก พื �นที�ภาคกลาง พื �นที�ภาคใต้ พื �นที�ประเทศ

รวม 169,644.29 168,854.40 36,502.50 67,398.70 70,715.19 513,115.02  
จากตารางแสดงจํานวนเนื �อที�ป่าไม้ในประเทศไทยที�ผา่นมา จะเห็นได้วา่ตั �งแตปี่ 2504 เป็นต้นมา เนื �อที�ป่า

ไม้มีจํานวนลดลงเรื�อยๆ มาจนถึงปี 2532 และค่อยๆ เพิ�มขึ �นตั �งแต่ปี 2532 มาจนถึงปี 2551 และค่อนข้าง

คงที�ในปัจจบุนั ถ้าเอาตวัเลขมาลงเป็นกราฟจะเห็นได้ชดัเจนขึ �น 
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กลาง

ใต้

รวม

ที�มา : สํานักจัดการที�ดินป่าไม้ กรมป่าไม้
แก้ไขข้อมูลล่าสดุ : คุณพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 24/4/2555 14:31:58

 
 ช่วงเวลาที�แสดงมีความสําคญัอย่างไร ถ้าเราย้อนไปสกั 30-40 ปีที�แล้ว หรือสมยัผู้ เขียนเด็กๆ ใน

แบบเรียนวิชาสงัคมศาสตร์ เราจะต้องจําให้ได้วา่สินค้าสง่ออกสําคญัของประเทศไทยคืออะไร ซึ�งผมจําได้

แมน่ยําวา่สินค้าสง่ออกสําคญัอย่างหนึ�งของประเทศไทยคือ “ไม้สกั”  

ปี 2506 ปี 2552

 
 ภาพถ่ายแผนที�ประเทศไทยที�แสดงพื �นที�ป่าไม้ยิ�งเห็นชดัเจนวา่ประเทศไทยสญูเสียพื �นที�ป่าไปเป็น

จํานวนมากในช่วง 40 กวา่ปีที�ผา่นมา ประเทศไทยมีการให้สมัปทานป่าไม้มาตั �งแตปี่ 2500 แล้ว จนกระทั�ง
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ปิดสมัปทานป่าไม้เมื�อปี 2532 เนื�องจากมีภาคประชาชนออกมาคดัค้านและเกิดอทุกภยัครั �งใหญ่ที�ภาคใต้

หลงัภายเุกย์  และ “ใครคือผู้ ถือสิทธิ�ในสมัปทาน”  

 การทําสมัปทานป่าบกในบ้านเรามีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ สมัปทานป่าไม้สกัและสมัปทานป่าไม้

กระยาเลย โดยผู้มีสิทธิ�ในสมัปทานป่าไม้สกันั �น ได้แก่ องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้หรือ ออป. ซึ�ง

เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที�กําหนดไว้เมื�อวนัที� 19 เมษายน 2500  

 สําหรับสมัปทานป่าไม้กระยาเลยส่วนใหญ่จะอยู่ในมือของบริษัทป่าไม้ประจําจังหวดั ที�ก่อตั �งขึ �น

ตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี เมื�อ 19 พฤศจิกายน 2511  

 ปี พ.ศ. 2511 พื �นที�ป่าไม้ที�เป็นป่าสมัปทานมีรวมทั �งสิ �นประมาณ 230,000 ตารางกิโลเมตร  

 แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 คณะรัฐมนตรีมีมติปิดป่าสมัปทานทั�วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 50 ของ

พื �นที�สมัปทานทั �งหมด ทําให้พื �นที�สมัปทานถกูปิดไป 122,784 ตารางกิโลเมตร  

 จนปี พ.ศ. 2527 รัฐบาลมีมติเปิดป่าสมัปทานเพื�อผอ่นคลายให้มีการทําไม้ได้อีกเป็นพื �นที� 24,063 

ตารางกิโลเมตร รวมแล้วเป็นพื �นที�ป่าสมัปทานทั �งสิ �น 130,815 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 

25.5 ของพื �นที�ประเทศ 

 จากตวัเลขเมื�อต้นเดือนธนัวาคม 2531 จากกองคุ้มครอง กรมป่าไม้ พบวา่ มีการให้สมัปทานป่าไม้

สกัเป็นจํานวน 42 สมัปทาน (พื �นที�ซ้อนทบัป่าโครงการไม้กระยาเลย) และสมัปทานไม้กระยาเลย

รวม 274 สมัปทาน โดยมี 

  (ข้อมลูจากบทความ “สมัปทานป่าไม้ บทเรียนจากสายนํ �าเลือด” นิตยสารสารคดี) 

จากข้อมลูการให้สมัปทานป่าไม้ที�ปรากฏในประวตัิศาสตร์คงชดัเจนวา่ “ใครคือผู้ทําลาย..” กนัแน่ แตที่�

ผา่นมาผู้ที�ตกเป็นจําเลยของสงัคมมาโดยตลอดกลบักลายเป็นชาวบ้านตวัเล็กตวัน้อยที�ต้องอาศยัป่าเพื�อ

ดํารงชีวิตตามวิถีวฒันธรรมดั �งเดิมที�สืบทอดมาจากบรรพบรุุษ ถกูกลา่วหาวา่เป็นผู้ทําลาย โดยเฉพาะพี�น้อง

กลุ่มชาติพันธุ์  แต่ถ้าดแูผนที�ภาพถ่ายทางอากาศของปี 2552 จะเป็นได้ชัดเจนว่าพื �นที�ป่าที�เหลืออยู่ใน

ประเทศไทยเป็นบริเวณที�มีกลุม่ชาติพนัธุ์อาศยัอยู่เกือบทั �งหมด (คือแถบพื �นที�ด้านตะวนัตกของประเทศ) ก็

คงพอจะเป็นหลกัฐานได้วา่กลุม่ชาติพนัธุ์ดั �งเดิมที�อาศยัอยู่ในป่าเขามีวิถีชีวิตที�ต้องอาศยัพึ�งพาป่าไม้ในการ

ดํารงชีวิต จึงต้องรักษามากกวา่ทําลาย ไมเ่ช่นนั �นเขาคงไมส่ามารถมีชีวิตรอดได้  

 ผมคงไมล่งลกึในเรื�องนี �ให้เปลืองเนื �อที�ของบทความนี � เพียงแตอ่ยากชี �ให้เห็นถึงมายาคติที�บิดเบือน

ตอ่ความเป็นจริงที�ปรากฏ อย่างน้อยก็เพื�อรื �อถอนมายาคตินี �ลงบ้าง บางทีอาจช่วยให้ชาวบ้านตวัเล็กตวั

น้อยที�เป็นกลุม่ชาติพนัธุ์ที�ด้อยโอกาสในการเข้าถึงการพฒันาไมต่กเป็นจําเลยของสงัคมและเป็นจําเลยใน

กระบวนการยตุิธรรมอยู่รํ�าไป   


