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รายชือ่เรือ่งรองเรยีนทีเ่กีย่วของ 

กบัคาํสัง่คณะรกัษาความสงบแหงชาตทิี ่64 /2557 และ 66 / 2557* 

ลาํดบั เลขคาํรอง วนัทีร่องเรยีน พืน้ทีเ่กดิเหต ุ สาระสาํคญัของคาํรอง 

1 323/2557 13 กรกฎาคม 

2557 

อุทยาน

แหงชาติเขาปู 

–    เขายาทับ

ที่ดินทํากิน

ของประชาชน

ตําบลลานขอย  

อําเภอปา

พะยอม 

จังหวัดพัทลงุ 

ตําบลลานขอย เดิมอยูในเขตตําบลเกาะเตา อําเภอ

ควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเปนพื้นที่จัดตั้งนิคมสราง

ตนเองควนขนุน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังนิคม

สรางตนเอง ในทองท่ีอําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลงุ 

พ.ศ.2517 ตอมา ไดมีการตั้งตําบลลานขอยโดยแยก

ออกมาจากตําบลเกาะเตา ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 7 เมษายน 2525 และ

เมื่อป 2525 ไดมีประกาศเขตอุทยานแหงชาติเขาปู-

เขายา ตามพระราชกฤษฎีกา กําหนดบริเวณท่ีดินปา

เทือกเขาบรรทัดฯ ใหเปนอุทยานแหงชาติ พ.ศ.

2525 ซ่ึงการประกาศเขตอุทยานแหงชาติดังกลาว

ซอนทับท่ีดินทํากินของราษฎรตําบลลานขอย ทําให

ราษฎรไดรบัความเดือดรอน เนื่องจากมีปญหาใน

การออกเอกสารสิทธิ อีกทั้งไมสามารถโคนตน

ยางพาราหรือปลกูทดแทนใหมได  

2 331/2557 17 กรกฎาคม 

2557 

บานเกาบาตร  

ตําบลลํา

นางรอง 

เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2557 จนถึงวันที่ 17 

กรกฎาคม 2557 ทหารสังกัดกองทัพภาคที่ 2 พรอม

กําลังเจาหนาที่ปาไม เจาหนาท่ีฝายปกครอง และ
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อําเภอโนนดนิ

แดง จังหวดั

บุรรีัมย 

เจาหนาท่ีตํารวจ ไดดําเนินการวิธกีาร ขมขู บังคับ 

คุกคาม และผลักดนัและอพยพชาวบานที่อยูอาศัย

และทํากินในพื้นท่ีที่หมดอายุสัญญาเชาพ้ืนที่ปาดง

ใหญโดยไมสมคัรใจ  

3 359/2557 23 กรกฎาคม 

2557 

บานทับเขือ 

หมู 1 ตําบล

ชอง อําเภอนา

โยง จังหวัด

ตรัง และบาน

ปลักหมู หมู 1 

ตําบลบานนา 

อําเภอศรี

นครินทร 

จังหวัดพัทลงุ  

เจาหนาท่ีอุทยานเขาปูเขายา ไดเขาไปปกปายให

ชาวบานรื้อถอนสวนยางพาราและบาน จํานวน 3 

ราย ในนั้นถกูฟองดําเนินคดีทางอาญา 1 รายโดย

ไมแยกแยะระหวางผูยากไร ผูมีรายไดนอย และผูไร

ที่ดินซึ่งไดอาศัยในพ้ืนทีน่ั้นๆ มากอน กับนายทุน

และผูมีอิทธิพล ทั้งที่พ้ืนที่ดังกลาวเปนพื้นที่

ดําเนินงานโฉนดชุมชนเขตเทือกเขาบรรทัด โดยมี

คําสั่งใหราษฎรทําลายหรือรื้อถอนสิง่ปลูกสรางออก

จากพื้นที่  

 

ลาํดบั เลขคาํรอง วนัทีร่องเรยีน พืน้ทีเ่กดิเหต ุ สาระสาํคญัของคาํรอง 

4 361/2557 23 กรกฎาคม 

2557 

หมูที่ 2 

ตําบลสองพี่

นอง  

อําเภอทาแซะ 

จังหวัดชุมพร 

เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2557 เจาหนาที่เขตรักษา

พันธุสัตวปากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิ์ไดเขาไป

ตัดตนยางพาราจํานวน 3 ไร ท้ังที่ผูรองไดเขาไปอยู

อาศัยและทํากินมาตั้งแตป 2517 ในขณะท่ีมีที่ดิน

แปลงที่อยูในพื้นท่ีปาเชนเดียวกนัแตไมไดถกูทําลาย
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เหมือนที่ดนิของผูรอง 

 

5 388/2557 1 สิงหาคม 

2557 

พื้นท่ีอุทยาน

แหงชาติ ภูหิน

รองกลา ตําบล

เนนิเพิ่ม 

อําเภอนคร

ไทยและตําบล

วังบาล 

อําเภอหลมเกา 

จังหวัด

พิษณุโลก 

เมื่อปพ.ศ.2550 เจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติภูหินรอง

กลาไดสนบัสนนุเขารวมโครงการการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการรักษาฟนฟูสภาพปาโดยการ

รวมกันปลูกตนพญาเสือโครงในพื้นทีร่าษฎรไดรับ

การจัดสรรและใหดูแลเปนระยะเวลา 3 ป และ

อนุญาตใหราษฎรปลกูผักในระหวางแปลงตนไม 

โดยมีพื้นที่เปาหมาย 1,200 ไร  

แตตอมาเจาหนาที่อุทยาน เจาหนาที่ตํารวจ และ

เจาหนาท่ีฝายปกครองไดจับกมุราษฎรที่เขารวม

โครงการดังกลาว  

 

6 421/2557 4 สิงหาคม 

2557 

บานน้ําพิ 

ตําบลทุงชาง 

อําเภอทุงชาง 

จังหวัดนาน 

เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2557 เจาหนาที่ฝาย

ปกครอง เจาหนาที่ทหาร และเจาหนาที่ปาไม ไดนํา

กําลังเขายึดพ้ืนที่ทํากินของราษฎรที่อาศัยและทํากิน

ในพื้นที่มาชานาน โดยกลาวหาวาราษฎรบุกรุกพื้นที่

ปาตามมติคณะรัฐมนตรี และหลงัจากนัน้ยังไดยึด

ที่ดินทํากินของราษฎรในบรเิวณเดียวกนั ทําใหมี

ราษฎรไดรบัความเดือดรอนมากถึง 101 ครอบครวั 
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เปนราษฎรจํานวนประมาณ 406 ราย 

7 426/2557 24 กรกฎาคม 

2557 

ชุมชนทุงซํา

เสี้ยว ตําบล

บานหนั  

อําเภอเกษตร

สมบูรณ 

จังหวัดชัยภูม ิ

 

องคการบรหิารสวนตําบลสระโพนทอง อางคําสัง่ที่ 

64/2557 เขาดําเนินการตอราษฎรที่อาศัยและทํากิน

ในพื้นที่สาธารณะประโยชนทุงซําเสี้ยว ทั้งที่ชุมชน

อยูอาศัยมากอนและไมไดเปนพื้นที่ปา  

ลาํดบั เลขคาํรอง วนัทีร่องเรยีน พืน้ทีเ่กดิเหต ุ สาระสาํคญัของคาํรอง 

8 434/2557 19 สิงหาคม 

2557 

ตําบลไมฝาด  

อําเภอสิเกา 

จังหวัดตรัง 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 อุทยานแหงชาติหาดเจา

ไหมไดไปปดประกาศวามกีารบุกรุกกอสรางอาคาร

ในเนื้อท่ี 1 – 1 – 36.5 ไร บรเิวณหาดปากเมง ซ่ึง

พื้นที่ตามประกาศดังกลาวเปนสถานทีป่ระกอบการ

ของผูรองที่ครอบครองสิทธิตอเน่ืองมาตั้งแตบรรพ

บุรุษ และบริเวณใกลเคียงกันยงัมีผูประกอบการราย

อื่นๆ อีกประมาณ 300 ราย ซึ่งอยูในพืน้ที่หาดปาก

เมงเชนกนั แตกลับไมถูกดําเนินคดเีหมอืนกบัผูรอง 

 

9 448/2557 28 สิงหาคม 

2557 

พื้นท่ีสวนปา

โคกยาว 

จังหวัดชัยภูมไิดมีประกาศจังหวัดเรื่อง การปองกัน

และปราบปรามการลักลอบตัดไมและบุกรุกพื้นทีป่า
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ตําบลทุงลุย

ลาย  

อําเภอคอน

สาร 

จังหวัดชัยภูม ิ

จังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ใหราษฎร

ที่อาศัยและทํากินอยูในพื้นท่ีปาโคกยาวออกจาก

พื้นที่และรื้อถอนสิ่งปลูกสรางรวมทั้งพชืผลอาสิน

ภายใน 15 วันนับแตวนัท่ีประกาศ ทั้งทีก่รณีพิพาท

ในพื้นที่ดังกลาว ไดผานการแกไขปญหาจาก

หนวยงานของรัฐและรัฐบาลในอดีตมาแลว แมจะยัง

ไมสามารถแกไขปญหาใหยุติได แตก็ไดมีขอตกลง

ในทางนโยบายท้ังในรปูแบบมติคณะรฐัมนตรีและ

มติคณะกรรมการตางๆ รวมทั้งเปนพื้นที่ดําเนนิการ

โฉนดชุมชน ผอนปรนใหราษฎรสามารถทํา

ประโยชนในพืน้ที่พิพาทไปพลางกอนได  

 

10 456/2557 28 สิงหาคม 

2557 

บานหนาควน 

บานเขาพลู 

และบานปาแก  

ตําบลบางสัก  

อําเภอกนัตัง 

จังหวัดตรัง 

 

 

อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม ออกคําสัง่ใหราษฎรใน

ชุมชนบานหนาควน บานเขาพลู และบานปาแก 

ตําบลบางสัก อําเภอกนัตัง จังหวัดตรงั ซึ่งเปน

สมาชิกเครือขายรกัษเจาไหม ใหรื้อถอนสิ่งปลกู

สรางออกจากพ้ืนที่รวม 58 ไร ท้ังที่ราษฎรสวนใหญ

เปนผูยากไร และอาศัยทํากนิในพื้นท่ีมาชานาน 
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ลาํดบั เลขคาํรอง วนัทีร่องเรยีน พืน้ทีเ่กดิเหต ุ สาระสาํคญัของคาํรอง 

11 460/2557 4 กันยายน 

2557 

(1) พื้นที่

อุทยาน

แหงชาติถ้ําผา

ไท  

อําเภอแจหม  

จังหวัดลําปาง 

(2) พื้นที่

โครงการปลกู

ปาเฉลิมพระ

เกียรติ ตําบล

ปงเตา ตําบล

บานออน 

ตําบลบานรอง 

ตําบลนาแก  

อําเภองาว 

จังหวัดลําปาง 

สหพันธุเกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ไดรองเรียนวามี

ราษฎรในเครือขายไดรบัความเดือดรอนจากคําสั่ง

คณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 64/2557 และ คําส่ัง

ที่ 66/2557 ดังนี้ 

(1) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2557 เจาหนาท่ีอุทยาน

แหงชาติถ้ําผาไทไดเขาไปตัดฟนตนยางพารา 

ปาลมน้ํามัน และไมผลทีร่าษฎรปลูกในที่ดินทํากิน

ของตนเอง ซึ่งสามารถเกบ็เกี่ยวผลผลิตไดแลว ใน

พื้นที่บานบอสี่เหลี่ยม หมูที่ 6 บานหวยนํ้าต้ืน หมูท่ี 

10 ตําบลปงเตา และบานทุงฮาง หมูที่ 1 บานแมชอ

ฟา หมูที่ 5 ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จงัหวดัลําปาง 

(2) เจาหนาที่ปาไมมีแผนที่จะยึดพื้นทีท่ํากินของ

ชาวบานจํานวน 2,500 ไร เพ่ือดําเนินโครงการปลกู

ปาเฉลิมพระเกียรติ ในพืน้ที่บานสามเหลี่ยม หมูที่ 11 

ตําบลปงเตา ตําบลบานออน ตําบลบานรอง ตําบลนา

แก อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

12 462/2557 4 กันยายน 

2557 

บานทุงปาคา 

หมูที่ 8 

ตําบลแมลา

หลวง 

เมื่อวันท่ี 4 – 6 พฤษภาคม 2557 เจาหนาที่ไดนํา

กําลังกวา 1,000 นายพรอมอาวุธครบมอืเขาไป

ตรวจคนบานเรือนราษฎรบานทุงปาคา หมูที่ 8 

ตําบลแมลาหลวง อําเภอแมลานอย จังหวัด
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อําเภอแมลา

นอย 

จัหงวัด

แมฮองสอน 

แมฮองสอน โดยอางวามเีบาะแสการคาไมเถื่อนและ

มีไมหวงหามไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต 

เปนเหตใุหมีการยึดไมท่ีชาวบานเตรียมไวสําหรับ

สรางและตอเติมบานเรือนเพ่ืออยูอาศัยจํานวน 39 

ราย ตอมาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ภายหลังจาก

ที่มีคําส่ังคณะรกัษาความสงบแหงชาติที่ 64/2557 

และ 66/2557 ชาวบานทั้ง 39 รายถูกฟองรอง

ดําเนินคด ี

ชาวบานทั้ง 39 รายเปนชนเผากะเหรี่ยง สวนใหญ

เปนราษฎรผูยากไร ผูมรีายไดนอย ในขณะท่ีพ้ืนที่

อยูอาศัยและทํากินกถ็ูกเขตปาสงวนแหงชาติ และ

เขตรักษาพันธุสัตวปาประกาศซอนทับ 

 

ลาํดบั เลขคาํรอง วนัทีร่องเรยีน พืน้ทีเ่กดิเหต ุ สาระสาํคญัของคาํรอง 

13 463/2557 5 กันยายน 

2557 

บานหวยมะ

แกง  

ตําบลปาแดด 

อําเภอแมสรวย 

จังหวัด

เชียงราย 

เจาหนาท่ีทหารและเจาหนาที่ปาไมไดเขาไปดําเนนิ

ติดปายและปกหลกัหมุดในพื้นที่ทํากินของราษฎร

ชนเผาลาหูบานหวยมะแกง หมูท่ี 20 ตําบลปาแดด 

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งอยูบรเิวณอาง

เกบ็น้ําหวยมะแกง โดยอางวาพ้ืนที่ดังกลาวถูกบุกรกุ

โดยนายทุน ทั้งที่พ้ืนที่ดังกลาวผูวาราชการจังหวัด

เชียงรายไดเคยมีความเห็นวาเปนพ้ืนทีท่ํากินดั้งเดิม
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ของชุมชน 

14 464/2557 8 กันยายน 

2557 

บานดงเย็น

พัฒนา (ตลาด

ควาย) 

ตําบลลํา

นางรอง 

อําเภอโนนดนิ

แดง 

จังหวัดบรุีรัมย 

พื้นที่บานดงเยน็พัฒนา (ตลาดควาย) ไดมีการ

ดําเนินงานจัดต้ังโฉนดชุมชนมาต้ังแตป 2554 โดย

อยูระหวางการดําเนนิการของสํานักงานโฉนด

ชุมชน แตตอมาเมื่อมคีําสั่งคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ ท่ี 64/2557 ราษฎรในพื้นท่ีกลับถูกผลกัดัน

ใหออกจากพื้นที่ดังกลาว 

15 478/2557 1 กันยายน 

2557 

บานโนนเจริญ 

หมู 9 ตําบลกก

ปลาซิว อําเภอ

ภูพาน  

จังหวัด

สกลนคร 

เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2557 เจาหนาที่ปาไมและ

เจาหนาท่ีฝายปกครอง เขาไปติดประกาศยึดพ้ืนที่

ปลูกยางพาราของชาวบานจํานวน 6 ราย เนื้อที่รวม

ประมาณ 150 ไร โดยเจาหนาท่ีแจงใหผูถือครองทํา

ประโยชนนําเอกสารไปแสดงเพื่อตรวจสอบสิทธิ 

และถาไมไปแจงการถือครองกอนวันท่ี 28 สิงหาคม 

2557 เจาหนาที่จะเขาทําการรื้อถอน ทาํลาย

ทรัพยสิน และหามเขาทําประโยชน และหากมีการ

ฝาฝนก็จะจับกมุดําเนนิคด ี

16 479/2557 1 กันยายน 

2557 

บานดานเม็ก  

ตําบลสําราญ  

อําเภอสามชัย  

เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2557 เจาหนาที่จากฝาย

ปกครองอําเภอสามชัย เจาหนาที่ทหารชุดรอย รส.1 

ม.พัน 14 และเจาหนาท่ีตํารวจสถานีตาํรวจภูธรสาม
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จังหวัด

กาฬสินธุ  

ชัย ไดแจงใหชาวบานที่อาศัยทํากินอยูทางทิศ

ตะวันตกบานดานเมก็ไปรวมตัวกนัเพ่ือบันทึกขอมูล

เอกสารสิทธิท่ีดินตามกฎหมาย ใครไมมาถือวาสละ

สิทธิ เมื่อชาวบานไปรวมตัวแลวไดมเีจาหนาที่

รวบรวมบัตรประจําตัวประชาชนของชาวบานทุกคน

ไว พรอมกับทําการตรวจคนท่ีพักอาศัย หลังจากนั้น

ไดนําตัวชาวบานทุกคนข้ึนรถเจาหนาที่ตํารวจและ

เจาหนาท่ีปาไม โดยแจงตอชาวบานวาจะพาไป

สํานักปาไมอําเภอสามชัยเพื่อดูแผนที่ประกอบการ

ทําเอกสารสิทธ ิ

ลาํดบั เลขคาํรอง วนัทีร่องเรยีน พืน้ทีเ่กดิเหต ุ สาระสาํคญัของคาํรอง 

    ที่ดิน แตเมื่อไปถงึสํานักงานปาไมฯ กลบัแจงวา 

ชาวบานครอบครองที่ดินโดยไมไดรับอนุญาตและ

จะตองถูกจับกุมดําเนินคดี และไดสงตัวชาวบาน

ตอไปยังสถานีตํารวจภูธรสามชัย 

 

นอกจากการถูกดําเนินคดีแลว เจาหนาที่ยังหาม

ไมใหเขาไปทํากินในที่ดนิอีกดวย โดยมีการตั้งดาน

สกัดและตรวจตาอยูตลอดเวลา หากใครฝาฝนก็จะ

ถูกจับกมุดําเนนิคดเีชนกัน 

17 480/2557 9 กันยายน ตําบลทามะไฟ จังหวัดชัยภูมไิดมีประกาศจังหวัดลงวนัที่ 25 
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2557 หวาน  

อําเภอแกงครอ 

จังหวัดชัยภูม ิ

สิงหาคม 2557 ใหชาวบานออกจากพืน้ท่ีและรื้อ

ถอนสิ่งปลูกสรางรวมทัง้พืชผลการเกษตรภายใน 30 

วัน โดยท่ีประกาศจังหวัดดังกลาวมไิดระบุขอบเขต

พื้นที่ท่ีแนชัดวาเริ่มตนต้ังแตบรเิวณใดไปถึงบรเิวณ

ใด ทําใหชาวบานเกิดความกังวลเพราะพ้ืนที่ตําบล

ทามะไฟหวานสวนใหญอยูในเขตปาสงวนท้ังส้ิน 

และชาวบานไดทํากินในพืน้ท่ีนี้มาเปนเวลานานแลว 

18 459/2557 5 กันยายน 

2557 

ตําบลอุมเหมา 

อําเภอธาตุ

พนม จังหวัด

นครพนม ใน

เขตพ้ืนที่ปา

สงวนแหงชาติ

ดงหม ู

พื้นที่ปาสงวนดงหมูซอนทบัพื้นท่ีทํากินเดิมของ

ราษฎร ภายหลังจากประกาศคําส่ัง คสช. ไดมี

เจาหนาท่ีทหารและหนวยงานทีเ่กี่ยวของเขาไปใน

พื้นที่ และบอกวาราษฎรบุกรุกที่ปาสงวนแหงชาติดง

หม ู

 

หมายเหตุ : บันทึกขอมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2557 


