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ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่านอแล

โครงการส่งเสริมความเข็มแข็งภาคประชาชน

ในเรื่องสิทธิที่ดินและป่าไม้

ฉบับพิเศษที่ 1 ประจ�าเดือน กันยายน-ตุลาคม 2558จดหมายข่าว

ความเป็นมา

มลูนธิผิสานวฒันธรรม รเิริม่โครงการ “ส่งเสรมิความเขม็แขง็ภาคประชาชนในเรือ่งสทิธทิีดิ่นและป่าไม้” ขึน้โดยด�าเนนิงาน 
ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย คือ ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถ่ิน (CPCR), โครงการสถานะบุคคลและสิทธิพลเมือง
องค์การแพลนประเทศไทย และโครงการพฒันาพืน้ทีสู่ง (UHDP) สืบเนือ่งจากปัญหาการประกาศเขตป่าสงวนและอทุยานแห่งชาต ิ 
ท�าให้กลุม่ชนเผ่าพืน้เมอืงและชาตพินัธุจ์�านวนมากในภาคเหนอืของไทย กลายเป็นผูล้ะเมดิกฎหมายและต้องเผชญิกบัการสญูเสยี 
ทีดิ่นและการละเมดิสทิธิมนุษยชน อันเน่ืองจากกฎหมายป่าไม้และทีดิ่นซึง่มคีวามซบัซ้อนของไทย นบัเป็นปัญหาท้าทายทีส่�าคญั
ต่อชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ ในการด�ารงชีวิตตามจารีตประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่งจะส่ง
ผลให้มกีารคุม้ครองในเบ้ืองต้นต่อปัญหาท่ีเกดิข้ึน และการสร้างความเข้มแขง็ให้กับองค์กรในท้องถิน่ อาท ิการจดัเวทเีสรมิสร้าง
ความรูด้้านกฎหมายให้แก่ชมุชน โดยศนูย์พทิกัษ์และฟ้ืนฟสูทิธชิมุชนท้องถิน่ และภาคเีครอืข่าย เพือ่สนบัสนนุให้ชมุชนสามารถ
จัดการกบัคดคีวามได้ด้วยตนเองในอนาคต และเพือ่ลดความขดัแย้งเนือ่งจากข้อพพิาทในทีดิ่นระหว่างการจดัการของรัฐกับการ
จัดการของชมุชนในลกัษณะท่ีมคีวามสร้างสรรค์มากขึน้ภายใต้ระเบยีบทีเ่ข้มงวดและนโยบายของทหารและการปฏิบตัทิีเ่ป็นอยู่

บางชุมชนยังขาดศักยภาพ ประชาชนบางกลุ่ม ไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรม ไม่สามารถปกป้องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้น
ฐานของตนเอง และมีบางชุมชนไม่สามารถแก้ต่างในคดีที่ถูกฟ้องร้องได้อย่างเป็นผล โดยเฉพาะคดีที่ถูกฟ้องร้องจากหน่วยงาน
ของรัฐอย่างเช่น กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือคดีอาญาเกี่ยวกับการบุกรุกในที่ดินของตนเอง 
นับแต่ปี 2557 นโยบายของทหารเกี่ยวกบัที่ดินและป่าไม้กลายเปน็ภัยคุกคามใหม่ต่อการด�ารง ชีวิตและสวสัดิภาพของชมุชนที่
เรยีกร้องสทิธใินทีด่นิและป่าไม้ทีถ่กูประกาศ เป็นเขตคุม้ครองดงักล่าว อย่างไรกด็ ีการละเมดิสทิธมินษุยชนและสทิธชุิมชนด้าน
ที่ดินและป่าไม้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะการ ถูกบังคับโยกย้าย หากยังเกี่ยวข้องกับการใช้นโยบายที่เลือกปฏิบัติในแง่สัญชาติและอคติ
เกี่ยวกับชุมชนเผ่าพื้นเมืองและชาติพันธุ์ ทั้งยังอาจรวมถึงการละเมิดสิทธิด้านอาหาร ท่ีอยู่อาศัย การมีงานท�า และสิทธิด้าน
สุขภาพและการศึกษา

เรื่องและภาพโดย : ศูนย์ข้อมูล มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

กลไกสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

เพื่อพี่น้องดาระอางแห่งดอยนอแล
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ทีมทนาย CPCR

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการท�างานร่วมกับชุมชน 
ในท้องถิ่นโดยตรง ประกอบด้วยกิจกรรมส�าคัญ ได้แก่ 

1. การพฒันาการจดัท�าข้อมลูและฐานข้อมูลการละเมดิ
สิทธิมนุษยชน/การเข้าถึงความยุติธรรม โดยการจัดอบรม 
เพิม่ศกัยภาพให้กับหน่วยงาน/นกักฎหมาย/ผูช่้วยทนายความ
ในพื้นที่ เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลและใช้ฐานข้อมูลที่เป็น
มาตรฐานรวมทั้งทักษะการจัดการข้อมูล 

2. สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย 
อย่างเป็นผลต่อชุมชนที่มีความเสี่ยง 

3. ประสานงานให้มีการเจรจาและความร่วมมือกับ
ภาครัฐ โดยเป็นการเจรจาอย่างเปิดเผยและเป็นความร่วมมือ
กับภาครัฐทั้งในระดับชุมชน ภูมิภาคและระดับชาติ เพื่อให้ 
เกิดการร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างภาคส่วน และเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการเพื่อสิทธิในการบริหารจัดการที่ดิน/ 

ป่าไม้ในประเทศไทย ซ่ึงจะส่งผลให้มีการคุ้มครองในเบ้ืองต้น
ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร

ในท้องถิ่น คือ ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น 
และองค์กรภาคเีครอืข่ายอืน่ๆ เพือ่สนบัสนนุให้ชมุชนสามารถ
จัดการกับคดีความได้ด้วยตนเองในอนาคต และเพื่อลดความ
ขดัแย้งเนือ่งจากข้อพิพาทในท่ีดินระหว่างการจัดการของรฐักับ
การจัดการของชุมชนในลักษณะท่ีมีความสร้างสรรค์มากขึ้น
ภายใต้ระเบยีบทีเ่ข้มงวดและนโยบายของทหารและการปฏบัิติ
ที่เป็นอยู่

กรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยในการจัดการทรัพทยากรป่าไม้ที่ดิน

เมือ่ปี 2549 ได้เกิดการรฐัประหารเมือ่วนัที ่19 กันยายน 2549 และประกาศให้ยกเลกิรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พ.ศ. 2540 ทั้งฉบับ และได้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาแทน มีการท�าประชามติและประกาศใช้เมื่อปี 2550  

ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับน้ีได้บัญญัติรับรอง “สิทธิชุมชน” เอาไว้เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฯ 2540 โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 66  

และมาตรา 67 

โดยมาตรา 66 บัญญัติว่า “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ 

หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ินและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ  

การบ�ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล

และยั่งยืน” และ

มาตรา 67 บัญญัติว่า “สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษาและการได้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครองส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

เพือ่ให้ด�ารงชพีอยูไ่ด้อย่างปกตแิละต่อเน่ืองในสิง่แวดล้อมทีจ่ะไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสขุภาพอนามยั สวสัดภิาพ หรอืคณุภาพ

ชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม

การด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ทรพัยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ จะกระท�ามไิด้ เว้นแต่จะได้ศกึษาและประเมนิผลกระทบต่อคณุภาพสิง่แวดล้อมและสขุภาพ

ของประชาชนในชมุชน และจัดให้มีกระบวนการรบัฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้มส่ีวนได้เสยีก่อน รวมทัง้ได้ให้องค์การ

อิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษา 

ด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด�าเนินการดังกล่าว

สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็น

นิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความคุ้มครอง”

จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ 2550 ทั้งสองมาตรานี้ต้องนับว่าเป็นก้าวหน้าเพิ่มขึ้นจากรัฐธรรมนูญฯ 2540 ในการ

รับรอง “สิทธิชุมชน” โดยตัดถ้อยค�าว่า “ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ออกไป โดยมุ่งหมายให้ “สิทธิชุมชน” ตามที่ 

รัฐธรรมนูญฯ รับรองไว้มีผลบังคับใช้ทันทีไม่ต้องรอให้มีการตรากฎหมายออกมาก่อน

เรียบเรียงโดย สุมิตรชัย หัตถสาร
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แนวทางการท�างาน 

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ:  

ผู้อ�านวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

เหตุผลของการริเริ่มโครงการ

พรเพ็ญ: }ก่อนหน้าที่จะมีโครงการนี้ มูลนิธิผสาน
วฒันธรรม เคยท�าโครงการเกีย่วกบัเรือ่งการบงัคับใช้กฏอยัการศกึ 
ในพืน้ท่ีอืน่ของประเทศนอกจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
เพราะเรามองว่าถึงแม้ที่ผ่านมา เราจะท�าโครงการเกี่ยวกับ 
กฎอัยการศึกในบริบทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่
ในเวลาต่อมา พบว่าในภาคเหนือก็มีการใช้กฎอัยการศึกใน
อกีบริบทหน่ึงด้วยเราจงึท�าโครงการทีข่ยายพ้ืนทีอ่อกมาจาก
เดิม โดยในภาคเหนือ เราเริ่มท�างานร่วมกับทีมของศูนย์
พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถ่ิน (CPCR) ตรวจสอบ 
การใช้อ�านาจของกฎอัยการศึกที่อาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงก็ตาม~ 

}แต่เรามองว่าการบงัคบัใช้กฎหมายพเิศษดงักล่าวเกดิ
ผลกระทบกับประชาชน และเมื่อท�าโครงการที่ว่านี้ได้ไม่นาน 
ก็เกิดการรัฐประหาร นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ท�าให้เรายิ่งเห็นความ
ส�าคัญในการท�างานในพืน้ทีภ่าคเหนอืมากยิง่ขึน้ ท�าให้เราเหน็
ว่า ในพื้นที่ภาคเหนือก็มีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ และผู้ที่
ได้รบัผลกระทบนัน้ก็จะเป็นประชากรกลุม่ชาตพินัธุท่ี์เป็นกลุม่
พเิศษมลีกัษณะเฉพาะคล้ายกบัในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
เหมือนกัน กล่าวคือ ในภาคเหนือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม 
ชนเผ่าที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของกฎหมาย กฎหมายที่ใช้อยู่ก ็
เป็นกฎหมายที่ไม่ตอบสนองต่อวิถีชีวิตหรือวิถีปฏิบัติของเขา
โดยตรง ซึง่ประเดน็ปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัพืน้ท่ีภาคเหนอืโดยตรง  
คือประเด็นที่เก่ียวกับเร่ืองที่ดิน ป่าไม้ นี่จึงเป็นที่มาของการ 

พดูคยุกนัโดยตรงว่าโครงการลกัษณะเช่นน้ี น่าจะท�าตดิต่อกัน 
2 ปี ในประเด็นปัญหานี้ และควรท�าให้มีความเคลื่อนไหว 
ทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและการสร้าง 
องค์ความรู้ให้กับคนท�างาน~ 

“เนื่องจากที่ผ่านมาประเด็นปัญหาส�าคัญอย่างหนึ่งที่
เราพบก็คือ งานในประเด็นคดีเรื่องที่ดินแบบนี้ในหลายคดีมัก
ไปกองอยู่กับทนายความไม่ก่ีคน เพราะงานหลักของเขาก็คือ
การมุ่งเน้นที่การให้ความช่วยเหลือเบ้ืองต้นและทางคดีกันใน
ชัน้ศาล เพราะปรมิาณคดมีีมาก แล้วงานในภาคเหนอืนัน้เรือ่ง
คดใีนพืน้ทีน่ี ้โดยเฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัเร่ืองป่าไม้ ก็จะกองอยูท่ีพ่ีแ่ย้  
(ทนายสุมิตรชัย หัตถสาร ผู้อ�านวยการ CPCR) มูลนิธิผสานฯ 
จงึมองเหน็ว่าเราเองในฐานะทีเ่คยท�างานในพืน้ทีท่ีม่คีวามพเิศษ 
และมีความต้องการองค์ความรู้ด้านกฎหมายและความรู ้
สิทธิมนุษยชนน่าจะช่วยเสริมงานของทนายในพื้นที่ได้”

“ดงันัน้ เมือ่ประเดน็ปัญหาในเรือ่งนีมี้มากยิง่ขึน้เรือ่ยๆ 
สิ่งที่ต้องท�าก็คือการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน และโดย
เฉพาะอย่างยิง่ ถ้าเราจะผลักดันและสนบัสนนุให้เกดิสิง่ทีเ่รยีก
เขาว่า ‘พาราลีเกิล-paralegal’ หรืออาสาสมัครทางกฎหมาย 
อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ซ่ึงเรามองว่า
ยงัไม่มีกลไกสนบัสนนุการท�างานในส่วนนีม้ากนกั แม้จะมีอยูบ้่าง  
แต่ก็ยังไม่เป็นระบบ หรือแพร่หลายมากนัก เราจึงตั้งใจว่า 
จะน�ารูปแบบที่เคยท�าที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ลองน�ามา
เรยีนรูแ้ละปรบัใช้ทีพ่ืน้ทีภ่าคเหนอื ส�าคญัทีส่ดุคอืการท่ีชุมชน
จะต่ืนตัวในเร่ืองสิทธิมนุษยชนได้นั้น คนในชุมชนต้องเป็น 
ผู้ขบัเคล่ือนด้วยตนเอง เป็นชมุชนทีต่ื่นตัวในการคุม้ครองสทิธิ
มนุษยชนและเราก็คอยส่งเสริมเขาเรื่องความรู้ทางกฎหมาย 
เช่น เรื่องการด�าเนินคดีทางป่าไม้ เรื่องสิทธิมนุษยชน เรื่อง 
การด�าเนินคดีทางปกครอง รวมทั้งให้ความรู้ในการเก็บข้อมูล 
การบนัทกึข้อเทจ็จรงิท่ีเกีย่วข้องกบัสถานการณ์สิทธมินษุยชน
กับชุมชนของเขาเอง เหล่านี้คือเหตุผลและที่มาที่ท�าให้เริ่ม
เขียนโครงการ ดังนัน้ โครงการนีจึ้งค่อนข้างจะคล้ายหรอืเลยีน
แบบประเด็นเช่นท่ีมลูนธิผิสานฯ เคยท�าท่ีสามจังหวดัชายแดน
ภาคใต้ กอปรกับเราเป็นองค์กรทีไ่ม่ได้มคีวามรูเ้รือ่งคดทีางป่าไม้  
แต่กลุ่มเป้าหมายขององค์กรท่ีเราท�างานด้วย เช่น เครือข่าย
ทนายความที่ท�างานภาคเหนือ ทั้งมูลนิธิผสานฯ และองค์กร
เหล่านี้มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน คือการให้ความช่วยเหลือกับ
ผู้ด้อยโอกาส และไม่มีทางสู้ในทางกฎหมาย ไม่มีทางสู้หรือ 
ขาดองค์ความรู้ในกระบวนการยุติธรรม หรืออาจเพราะด้วย
ทศันคตขิองกฎหมายหรอืด้วยทศันคตขิองบคุลากรท่ีเกีย่วข้อง
กับกฎหมายเองก็ตามท่ีอาจท�าให้ประชาชนไม่มีทางสู ้ใน
กระบวนการยุติธรรม” 

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ 
ให้ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนแก่ชาวบ้านนอแล
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โฮมสเตย์บ้านขอบด้ง

“เมื่อเราเริ่มโครงการไปได้ในปี พ.ศ. 2557 ไม่นานก็มี
การประกาศแผนแม่บทป่าไม้ มเีรือ่งของการใช้อ�านาจของกฎ
อยัการศึก และอ�านาจตามค�าสัง่ของ คสช. ในเรือ่งของการคนื
ผืนป่า เรื่องการห้ามไม่ให้ชาวบ้านท�าไร่ท�านา ไม่ให้เขาท�ากิน
ในพื้นที่ท�ากินเดิมของตัวเอง มีการบังคับขับไล่โดยเฉพาะที่ 
เกิดกับประชาชนในภาคอีสาน แม้ในภาคเหนือเอง ยังไม่มี 
การบังคับขับไล่ อาจเพราะด้วยสภาพ บ้านเมืองของเขาเอง 
เพราะพืน้ทีเ่ป็นชมุชนท้องถิน่ดัง้เดมิ มลูนธิผิสานวฒันธรรมเอง 
จึงเข้ามาและมองว่าจะท�าอย่างไรท่ีจะสื่อสารข้อมูลเพ่ือ 
ให้สือ่มวลชนหรอืสงัคมเข้าใจเรือ่งนีม้ากขึน้ เพราะปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นกว้างใหญ่มาก แต่เราพบว่ากลับไม่ม ี
ใครตั้งค�าถามเก่ียวกับการใช้อ�านาจ หรือตั้งค�าถามกับ 
การบังคับใช้กฎหมายพิเศษในลักษณะนี้เท่าที่ควร”

ยุทธศาสตร์ในการด�าเนินโครงการ

พรเพ็ญ: “เราหวังจะเปลี่ยนแปลงและแก้ไขประเด็น
ปัญหานี้ให้ได้ในระดับนโยบาย ซึ่งเรามองว่ามีอยู่ 3 วิธีหลักๆ 
คือ” 

“1. อันดับแรกสุด เราต้องท�าคดีที่เกี่ยวข้องให้เป็นคดี
ยุทธศาสตร์ที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง แต่จากการลงพื้นที ่
ไปพบชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เช่นกรณีของชาวบ้านที่บ้าน
นอแล เราพบข้อจ�ากัด ด้วยความท่ีเขาเป็นชุมชนท่ีขาดเร่ือง
การบันทึกข้อมลูชมุชน จดัเกบ็ข้อมลู ยงัขาดข้อมลูในหลายเรือ่ง 
ท่ีจะปกป้องเขาจากการถกูรฐัละเมดิสทิธมินษุยชน และยงัขาด
องค์ความรูด้้านสทิธมินษุยชน ดังนัน้ สิง่ทีจ่ะน�ามาเป็นประเด็น
ยุทธศาตร์ได้ก็คือ การผลักดันให้มีการน�าเอากลไกด้าน 

สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมาเป็นประเด็นขับเคล่ือน 
เนื่องจาก กรณีบ้านนอแล เขามีความชัดเจนว่าเขาเป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่ไร้สิทธิข้ันพื้นฐาน ขณะที่มูลนิธิผสานวัฒนธรรม  
ก็น่าจะมีศักยภาพพอในการที่จะท�าให้ ชุมชนนี้ เป็นที่รับรู ้
ในบริบทของกลไกด้านการคุ้มครองสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง
มากขึ้น เช่น ท่ีเคยช่วยกันผลักดันในกรณีคดีแก่งกระจาน  
(คดีการหายตัวไปของนายบิลลี่ พอละจี)” 

“2. ท�าให้เป็นคดทีีเ่ป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ เพราะเม่ือผู้คนใน
สังคมเกิดการรับรู้มากขึ้น ชาวบ้านเขาก็จะได้รับการคุ้มครอง 
การท่ีสังคมรับรู้มากข้ึน กลไกทางสังคมจะช่วยปกป้องเขากจ็ะ
ดกีบัชาวบ้านทีไ่ด้รบัผลกระทบ เราจงึเน้นการสือ่สาร เน้นการ
เปิดเผยข่าวสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเขามากขึ้นเพราะ
เป็นพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมเฉพาะ มีเอกลักษณ์ มีอัตลักษณ์ 
ที่น่าสนใจ” 

“3. พยายามผลักดนัให้เกดิโฉนดชมุชนถ้าสามารถเป็น
ไปได้ โดยอาศยัการท�างานทัง้จากการท�างานของทมีเกบ็ข้อมลู
หรือทีมกฎหมาย ขณะเดียวกัน ถ้าหากชาวบ้านเองก็ร่วมแรง
ร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ดี เพราะเท่าท่ีเราลงพื้นที ่
ไปพบชาวบ้านเบื้องต้น พบว่าชาวบ้านยังไม่รับรู้ประเด็นนี ้
สิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนมากนัก ทั้งที่ในพื้นที่ของเขา 
มคีนถกูฟ้อง 10 คด ีซึง่ต้องยอมรบัว่าประเดน็เรือ่งโฉนดชมุชน
เองเรายังไม่รู้เลยว่าชาวบ้านจะสนใจ และเข้ามามีส่วนร่วม 
แค่ไหน และเขาจะยนิดตีัง้กรรมการหมูบ้่านเขาขึน้มาเพือ่ร่วม
กบัทมีเครอืข่ายของโครงการ เพือ่ด�าเนนิการเรือ่งสทิธิชมุชนนี ้
หรือไม่ เหล่าน้ี คือ 3 ประเด็น ยุทธศาสตร์หลักๆ ที่เรา 
ให้ความส�าคัญ” 
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ประเด็นปัญหาที่พบ

พรเพ็ญ: “ประเด็นปัญหาตอนนี้คือ เรายังมองไม่เห็น
มุมท่ีจะเข้าไปหารอืเพือ่ดงึการมส่ีวนร่วมกบัทางราชการ เพราะ 
เราต้องระดมความคิดกันให้ชัดเจนเสียก่อน ยกตัวอย่างเช่น  
ในกรณีของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เราก็ต้องมาระ
ดมความคดิกนัว่า เมือ่เราเหน็ปัญหาการละเมดิสทิธมินษุยชน 
เหน็ว่าคนถกูจับซ�า้แล้วซ�า้เล่า เหน็การถกูอายดั เหน็เจ้าหน้าที่
ไม่ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนแล้วจะเรียกร้อง ด�าเนินการ
อย่างไร แต่ส�าหรับกรณีประเด็นปัญหาเรื่องท่ีสิทธิที่ดินและ 
ป่าไม้ ตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมากจากในอดีต เราก็ต้องหา
รือกันว่าเราจะน�าเสนออะไร จริงอยู่ ไม่ว่าเรื่องโฉนดชุมชนที่
เราอยากขบัเคลือ่น แต่ว่า ในมมุของกฎหมายทีด่นิทีเ่กีย่วข้อง
กบัการต่อสูเ้พือ่ให้ชาวบ้านได้รบัสทิธใินทีด่นิภายใต้บรบิทของ
สภาวะเช่นนี้ เราต้องมาคุยกันใหม่ ประเด็นอาจยังไม่ได้อยู่ที่
การพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจากเรายังไม่มีข้อมูลพอ อาจ
ต้องเริ่มจากการที่เรามาระดมความคิดกันให้ชัดเจนเสียก่อน 
ในมมุของ นักกฎหมาย นกัสทิธิมนษุยชน ภายใต้บรบิทปัญหา 

ใหม่ๆ ทีก่�าลงัเกดิข้ึนนี ้ว่าเราจะเอาอะไรไปคุยกบัรฐั ต้องหารือ 
กันให้ชัดถึงผลกระทบจากการทวงคืนผืนป่าตั้งก่ีล้านไร่นี้  
เกิดอะไรขึ้นบ้าง เราจะอยู่อย่างไร จะสู้ยังไง มุมไหน และ 
ในการต่อสู้เรียกร้องสิทธิในที่ดิน จะมีอะไรมารับรองสิทธิของ
ประชาชน เนือ่งจากรฐัธรรมนูญฉบบัถาวรกย็งัไม่ม ีหน่วยงาน
ทกุหน่วยทีเ่กีย่วข้องกหั็นไปพึง่ กอ.รมน. (กองอ�านวยการรกัษา
ความมั่นคงภายใน) ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการเรื่อง
ที่ดินและป่าไม้ ขณะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ชุดใหม่ ก็ยังไม่แน่ว่าจะมีอนุกรรมการด้านที่ดินและป่าไม้ 
หรือไม่ ดังนั้น หน่วยงานรัฐหน่วยไหนจะเป็นที่พึ่งให้ชาวบ้าน 
หากชาวบ้านต้องการร้องเรียนในประเด็นเร่ืองสิทธใินทีด่นิและ
ป่าไม้ เราจึงมีความหวังว่าโครงการนี้ จะค่อยๆ สร้างให้เกิด
ความตระหนักแก่หน่วยงานรัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
มากข้ึน เราจึงต้องอาศัยการสื่อสารว่าผลกระทบจากค�าสั่ง  
จากนโยบายนีเ้กดิผลกระทบอย่างไรในภาพกว้าง และโครงการนี ้
จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างไร ขณะเดียวกันเราก็ต้อง
ท�างานร่วมกันกับชุมชน เพื่อสร ้างความเข้าใจในเรื่อง 
สิทธิมนุษยชนให้มากขึ้น”

กรณีศึกษา: ชะตากรรมพี่น้องดาระอางที่บ้านนอแล ตะเข็บชายแดนไทย-พม่า

ผลกระทบที่โครงการส่งเสริมความเข็มแข็งภาคประชาชนในเรื่องสิทธิที่ดินและป่าไม้หยิบยกมาเป็นกรณีศึกษา 
และตดิตามอย่างต่อเนือ่ง คอื กรณทีีเ่กดิขึน้กบัชาวบ้านทีห่มูบ้่านนอแล ต.ม่อนป่ิน อ�าเภอฝาง จ.เชยีงใหม่ ซึง่เป็นกลุม่ชาติพนัธุ์
ดาระอางที่อาศัยอยู่บริเวณตะเข็บชายแดนไทย-พม่า ที่ในอดีตชาวบ้านเหล่านี้พวกเขาหนีกองก�าลังสู้รบของกลุ่มชาติพันธุ์ว้า  
เข้ามาอาศัยอยู่ในไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารไม่น้อยกว่า30 ปีแล้ว อีกทั้ง ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหลวงให้ปลูก
พชืพนัธุไ์ม้ผลไม้ดอกหลายชนดิเพือ่ส่งให้โครงการหลวง ทว่า ค�าส่ัง คสช. อนัน�ามาสู่การปฏิบติัการของเจ้าหน้าทีป่่าไม้ทีมี่ค�าสัง่
ให้ชาวบ้านรื้อโฮมสเตย์ รื้อที่พักอาศัยขณะที่ก่อนหน้านี้ การท�าโฮมสเตย์ของชาวบ้านนอแลได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
รัฐหลายหน่วยงานที่ต้องการผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

จดหมายข่าวฉบับนี้จึงมุ่งน�าเสนอรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับกรณีผลกระทบที่เกิดกับบ้านนอแล ภายใต้การติดตาม
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย การติดตามประเด็นปัญหาเรื่องไร้สัญชาติ รวมถึง 
การสนับสนุนให้เกิดการบนัทกึข้อมลู ข้อเทจ็จรงิด้านประวตัศิาสตร์ พืน้ทีท่�ากนิ การบนัทกึแผนทีเ่พือ่น�าไปสูก่ารหาพกัิดจีพเีอส
ส�าหรับเป็นฐานข้อมูลของชุมชนในการยืนยันสิทธิของตนบนฐานข้อเท็จจริง เมื่อถูกละเมิดจากเจ้าหน้าที่รัฐ ดังทรรศนะจาก
ตวัแทนองค์กรภาคีเครอืข่ายทีร่่วมขบัเคลือ่นโครงการส่งเสริมความเขม็แขง็ภาคประชาชน และตดิตามสถานการณ์ทีเ่กิดขึน้กับ
บ้านนอแลอย่างใกล้ชิด ก่อนที่รายงานในฉบับต่อไปจะน�าเสนอข้อมูลเบื้องลึกของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้คนที่บ้านนอแล 

ภาคเีครอืข่ายในการสร้างองค์ความรูด้้านสทิธิมนษุยชนและให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมาย

นภาพร สงปรางค์: ทนายของศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (CPCR)

“ความร่วมมอืของเครอืข่ายในการการด�าเนนิโครงการน้ี  
มีมูลนิธิผสานวัฒนธรรมท่ีมีความถนัดเรื่องการสื่อสาร เรื่อง
การรณรงค์ ส่วน CPCR ของเราจะถนัดเรื่องกฎหมาย ถนัด
การปลุกจิตส�านึกเรื่องสิทธิมนุษยชน ขณะที่บทบาทของ 

UHDP นั้น ต้องยอมรับว่าในพ้ืนท่ีบ้านนอแลนี้ UHDP เป็น 
ผู้ท�างานในพื้นที่ต่อเนื่อง และเน้นประเด็นปัญหาด้านสัญชาติ 
ขณะที่องค์การแพลนเน้นประเด็นเร่ืองเด็กและเยาวชน ซึ่ง 
ทุกมิติท่ีว่ามานี้ก็เกี่ยวเนื่องกัน เพราะชาวบ้านท่ีนอแลยงัไม่มี
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สญัชาต ิและหากถามว่าเราท�างานร่วมกนัอย่างไร ต้องตอบว่า
องค์กรในภาคเหนือ ก่อนหน้านี้ ยังขาดนักกฎหมายจ�านวน
มาก เม่ือก่อนในภาคเหนอืขาดองค์กรทางกฎหมาย อาจพดูได้
ว่าการต่อสู้ใช้การประท้วงเป็นหลัก แต่ต่อมาเมื่อชาวบ้านถูก
จับกุมด�าเนินคดี ที่ผ่านมาก็พึ่งพาทนายจากสภาทนายความ 
แต่ปัจจุบัน เมื่อ CPCR เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในการให้ความ 
ช่วยเหลือทางกฎหมาย เราจึงต้องให้ความรู้ชาวบ้านว่าจะ 
ขบัเคลือ่นประเดน็ปัญหาอย่างไรจงึ ไม่ผิดกฎหมาย เป็นการให้ 
ความรู้ทางกฎหมายแก่เขา” 

“นอกจากนี้ หลายๆ องค์กรในภาคเหนือ ทนายความ
ของ CPCR เราก็จะไปเป็นท่ีปรึกษาเช่นท่ี UHDP ทนายแย้ 
(คณุสุมติรชยั หัตถสาร) พีแ่ย้กเ็ป็นทีป่รกึษาองค์กร นอกจากน้ี  
เมื่อมีประเด็นปัญหาอะไร องค์กรภาคีเหล่าน้ีก็สามารถ โทร.
มาปรึกษา มาขอความเห็นกัน แต่โดยหลักแล้ว CPCR มีสิ่งที่
จะต้องท�าคือสร้างความรู้ให้ชาวบ้าน ให้เขารู้สิทธิ รู้กฎหมาย 
แม้ไม่รูท้ัง้หมด แต่อย่างน้อยคนในชมุชนทีเ่ป็นแกนน�าควรต้อง
รู ้น่ีเป็นสิง่ส�าคญั เพราะในพืน้ทีภ่าคเหนอื กเ็ปรยีบเสมอืนทมี
เราเป็นส่วนกลาง อยู่ในส่วนกลาง การที่เราจะเข้าพื้นที่ที่เกิด
ปัญหามาอย่างฉบัไว เพือ่เตรยีมพยานหลกัฐานได้อย่างรวดเรว็
นั้นเป็นไปไม่ได้เลย ดังนั้น ชาวบ้าน จะต้องเป็นคนด�าเนินการ
ก่อนในขั้นแรก อย่างน้อย ชาวบ้านเขาต้องรู้ว่าเจ้าหน้าที่ที่มา 
ชือ่อะไร เป็นใคร กล่าวคอืชาวบ้านในพืน้ท่ี เขาจะเป็นคนแรกๆ 
ที่มีข้อมูลเหล่านี้” 

“ที่ผ่านมา เมื่อเกิดคดีความขึ้น หรือยกตัวอย่างเช่น  
ถ้าเร่ืองไปถงึต�ารวจ ในสมยัก่อนจะมชีาวบ้านในพืน้ท่ีภาคเหนอื 
รับสารภาพเยอะมาก แต่ปัจจุบันนี้ เมื่อเรามาท�างานให้การ
อบรมทางกฎหมาย มีอาสาสมัครเยอะขึ้น คนในชุมชนหันมา
ให้ความส�าคัญกับความรู้เรื่องนี้ ก็ท�าให้เขาเข้าใจสิทธิของ
ตนเองมากขึ้น นอกจากนี้ หากบางชุมชน มีคนโดนจับ โดน
ตรวจค้น เขาก็จะมาขอความช่วยเหลอื เรากไ็ปเป็นท่ีปรกึษาให้”

แนวทางการติดตามคดีของ
ทีมทนายศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟู
สิทธิชุมชนท้องถิ่น (CPCR)

นภาพร: “ที่นอแลมีปัญหามากกว่าที่อื่น เนื่องจากเขา 
อยู่อาศัยที่บริเวณตะเข็บชายแดน ซึ่งในเขตชายแดนนั้นไม่ว่า
จะมี คสช. หรือไม่ กฎหมายที่ใช้ในพ้ืนที่นี้คือกฏอัยการศึก  
ซึ่งขอบเขตอ�านาจของกฏอัยการศึกก็เป ็นที่ รู ้ๆ กันอยู ่  
ขณะเดยีวกนัในส่วนของนอแล ในพืน้ท่ีท่ีเขามาอยูอ่าศัยท�ากนิ
ซึ่งแม้เขาไม่ใช่คนไทยดั้งเดิมก็ตาม  แต่จากค�าบอกเล่าของ 

ชาวบ้านในพ้ืนที ่ชาวบ้านเชือ่ว่าเขาได้รับพระมหากรณุาธคุิณ
ให้สามารถอาศัยอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารได้ในพื้นที่นี้ โดย
เป็นค�าบอกเล่าต่อๆกนัมาและชาวบ้านมภีาพพระบรมฉายาลกัษณ์ 
ตอนทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเสดจ็พระราชด�าเนินมายงั
บ้านนอแลและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้น�าหมู่บ้านที่รอ
เข้าเฝ้าฯ นอกจากนีพ้ืน้ท่ีนีย้งัมโีครงการต่างๆ ทีโ่ครงการหลวง
น�ามาให้ชาวบ้านท�า”

“ส�าหรับสภาพโดยรวมของหมู่บ้านนอแล เมื่อก่อนเขา
อยู่กันตามมีตามเกิด กลัวเจ้าหน้าที่รัฐป็นส่วนใหญ่ กระท่ัง 
ต่อมาเด็กๆ รุ่นใหม่ๆ มีความรู้ ได้รับการศึกษามากข้ึน รับรู้
ข่าวสารมากขึ้นไม่ต่างจาก ชนเผ่าอื่นๆ แต่ขณะเดียวกัน  
การพัฒนาท�าให้เขาถกูรุกพ้ืนที ่ซ่ึงอตัลักษณ์ของบ้านนอแลเขา
เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ดาระอาง มีจุดขาย 
ที่เร่ืองของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรนิเวศน์ แล้วหน่วยงานรัฐ 
หลายหน่วยงานที่หวังผลงานจะลงมาที่นี่ อาทิ อ�าเภอ องค์กร
พัฒนาชุมชน และเอ็นจีโอหลายกลุ่มเข้ามาช่วยหนุนเสริม  
ซ่ึงเกิดข้อดีคือท�าให้ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ พัฒนาแต่ทว่า  
ในมุมหนึ่งก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นกับนอแล คือเป็นการพัฒนาท่ี 
เร็วเกินไป ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมจะรับ ต่างจาก 
การพัฒนาท่ีเกิดกับกลุม่ชาตพินัธุป์ะกากะญอ ทีแ่กนน�าสูแ้ละ
ผ่านกระบวนการรับรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด แต่ 
พีน้่องนอแล แม้แต่สญัชาติเขากย็งัไม่ได้มา อกีทัง้เขาไม่สามารถ 
อ่าน เขียนหรือสื่อสารในภาษาไทยได้ดีพอ ดังนั้น จึงท�าอะไร
ได้ไม่เต็มที่ ออกนอกพื้นที่ก็ไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้อยู่กลุ่มใน 9 
ชนเผ่าทีป่ระเทศไทยยอมรบั ว่าเป็นชนเผ่าท่ีอยูใ่นประเทศไทย
ที่สามารถขอสัญชาติได้”

“ชุมชนบ้านนอแล ถือเป็นชุมชนแห่งหนึ่ง แต่หากมอง
ในบรบิทด้านสทิธมินษุยชน เขาเป็นชนเผ่าทีถ่กูกดทับ มีความ
กลัวอยู่ในตัว ความรู้ยังไม่พอ ไม่ใช่ไม่มีความรู้ เขามี แต่ยัง 

ทนายนภาพรให้ค�าปรึกษาทางกฎหมายกับเจ้าของโฮมสเตย์
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ไม่พอ และไม่มคีวามกล้า เขากลวัไปหมด ขณะเดยีวกนั ก็ไม่กล้า 
ที่จะพูดคุย ต่อรองกับเจ้าหน้าที่ เรายอมรับว่าในเรื่องของคดี 
บางเคสยังสุรปไม่ได้ว่าจะแก้อย่างไรแต่หลายๆ เคสก็สามารถ
ต่อสู้ได้”

“การต่อสู้ของเราคือมุ่งไปที่การต่อสู้ด้านเจตนา คือ 
ชาวบ้าน ไม่ได้มีเจตนาจะบุกรุก เขาถือว่าเป็นที่ของหมู่บ้าน 
แม้จะอยู่ในเขตป่าสงวน แต่ก็เป็นป่าชุมชน”

“ในส่วนต่อมา คือจะเน้นเร่ืองประวัติชุมชน ประวัต ิ
บ้านแต่ละบ้านว่ามีการใช้สอยพืน้ที ่มปีระวตัคิวามเป็นมาของ
ครอบครัวอย่างไร เช่น กรณีของสตรีเชื้อสายจีนรายหนึ่ง  
ที่เป็นเจ้าของโฮมสเตย์อยู่ที่หมู่บ้านนอแล สามีเป็นเจ้าหน้าที่
โครงการหลวง สตรีเจ้าของโฮมสเตย์รายนี้ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้
กล่าวหาแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ข้อหาบุกรุกป่า และ 
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ส่ังให้เขาร้ือถอน ทั้งที่ผ่านมาเขาได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานรัฐหลายหน่วยในการท�าโฮมสเตย์  
มีการส่งเสริมของอ�าเภอให้โฮมสเตย์ของเขาเป็นสถานที ่
ท่องเที่ยว เหล่านี้คือหลักฐานยืนยันว่า คุณส่งเสริมเขา ไม่ว่า
เขาจะอยูใ่นเขตทีเ่ป็นเขตอทุยานดอยผ้าห่มปกหรอือะไรกต็าม 
ถือว่าคุณส่งเสริมเขาแล้ว เหล่านี้เป็นหลักฐานส่วนหนึ่งว่า 
รฐัสงเสรมิเขา” 

“ดังนั้น มองในแง่หนึ่ง ในกรณีโฮมสเตย์ที่ถูกเจ้าหน้าที่
ป่าไม้ส่ังให้รื้อ ก็ยังมีทางสู้ในทางกฎหมายได้ เพราะเขาไม่ได้
บกุรกุป่าและมหีลกัฐานว่าทีผ่่านมแีต่ละองค์กรมาส่งเสริมเขา 
เป็นองค์กรของรัฐ ส่งเสริมให้เป็นวิสาหกิจชุมชน ชาวบ้านเขา
ไม่ใช่ นายทุน แต่กรณีโฮมสเตย์เหล่านี้ เรื่องยังไปไม่ถึงศาล 
หากถึงศาลก็ต้องประกันตัว” 

“หากถามว่าภาพรวมของคดีในนอแล มีเคสไหนหนัก
สุดหรือน่าสนใจเป็นพิเศษ จริงๆ แล้วคดีที่หนักที่สุดจะอยู่ใน
พื้นที่ที่เลยไปจากบ้านนอแลไม่ไกล คือท่ีบ้านขอบด้ง ซึ่งเป็น
บ้านของ ‘ชาลี’ เคสนี้หนักสุด เพราะต้องสืบประเด็นกันเยอะ 
เนื่องจากเขาท�าเป็นธุรกิจก็จริง แต่เขาไม่ใช่นายทุน เขาเป็น
คนทีบ้่านขอบด้งและภรรยากเ็ป็นคนทีน่ัน่ เมือ่เขาแต่งงานแล้ว

ที่ดินตรงนั้นก็เป็นที่ของพ่อตาเขาที่ยกให้ลูกเขยและลูกสาว
เพื่อท�ากิน แล้วการท�ากินของชาลี เขาก็ท�าการเกษตรอยู่แล้ว 
แต่เมื่อมีการส่งเสริมเร่ืองการท�าโฮมสเตย์เขาก็ค่อยๆ เริ่มท�า
เป็นแบบถาวร ขยับจากไม้ไผ่มาเป็นปลูกแบบถาวร แต่เขา 
ไม่ได้สร้างครั้งเดียว เขาค่อยๆ สร้าง กรณีนี้ เขาเป็นโฮมสเตย์
เชิงเด่ียว ขณะท่ีบ้านนอแล ชาวบ้านในชุมชนเขาจะมีการส่ง
รายได้บางส่วนเข้าไปไว้ในกองทุนของชุมชนนอแล แต่กลุ่ม
ขอบด้ง เขาไม่มีแบบนี้ แต่เขาจะมอบรายได้บางส่วนให้ชุมชน 
เช่น สนบัสนนุการกฬีา เมือ่รายได้ทีไ่ด้มาไม่ได้มกีารเข้ากองทนุ
ของชมุชนนีเ่รากห็นกัใจในประเด็นเร่ืองการใช้ประโยชน์ เพราะ 
เราเถียงไม่ได้หรอกว่าเป็นเขตป่า แต่เราโต้แย้งได้ว่าเราท�ากิน 
เราไม่ได้บุกรุกป่า เป็นที่ดั้งเดิมที่เขาท�ากินมาก่อนแล้ว”

“ส่วนคดีอื่นๆ ของบ้านนอแล เท่าท่ีดูยังไม่ถึงช้ันศาล  
แต่ก็มีบางกรณีที่เราติดตาม อยู่ที่ชั้นต�ารวจหรือไม่ก็อัยการ  
เราก็จะท�าหนังสือขอความเป็นธรรมเข้าไป ว่าชาวบ้าน 
ไม่ได้มีเจตนา” 

“นอกจากนี้ ยังมีชาวบ้านที่นอแลที่ได้รับผลกระทบ 
จากเจ้าหน้าทีป่่าไม้ เนือ่งจากเราได้รบัการร้องเรยีนจากเขาว่า 
มเีจ้าหน้าทีป่่าไม้ขึน้ไปหาและบอกให้ชาวบ้านร้ือส่ิงปลกูสร้าง
ของเขา คือชาวบ้านเขามีบ่อเพื่อกักเก็บน�้า ท�าการเกษตร  
เจ้าหน้าที่เขาก็จะให้รื้อ ซ่ึงเป็นไปไม่ได้ เพราะชาวบ้านเขามี
บ่อซีเมนต์ แต่เจ้าหน้าที่กลับบอกให้ทุบ เพราะถือว่าเป็น 
ส่ิงปลูกสร้างถาวร ค�าถามคอื ในเมือ่ชาวบ้านเขาท�าการเกษตร 
แล้วคุณไม่ให้เขากักเก็บน�้าได้อย่างไร”

“ยอมรับว่าเราห่วงชาวบ้านเรื่องความไม่รู้เท่าทันใน
สทิธขิองตัวเอง เช่น กรณทีีเ่ล่าให้ฟังนีท้ีเ่ขาเจอเจ้าหน้าทีม่าสัง่ 
ให้ทุบบ้าน ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่า เขาบอกเจ้าหน้าท่ีไปว่า 
“ทุบแล้วผมจะไปอยู่ไหน” ซึ่งโดยหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว 
จะไม่พูดอย่างนั้น ถ้าเขารู ้ในสิทธิของตัวเองเขาจะไม่พูด 
แบบนั้นเลย แต่เขาจะต้องบอกเจ้าหน้าท่ีว่า “ผมไม่ให้ทุบ  
ถ้าคณุทบุผมฟ้อง” รบัรอง ถ้าชาวบ้านพดูแบบนี ้เจ้าหน้าทีป่่าไม้ 
ถอย ถ้าชาวบ้านมคีวามรู้ด้านกฎหมายด้านหลักสิทธมินษุยชน 
และเขาสามารถเจรจาต่อรองได้ เจ้าหน้าที่ก็จะถอย”

“หากเขามีความรู้ในเรื่องน้ี เขาจะสามารถบอกเจ้า
หน้าทีไ่ด้ว่านีเ่ป็นทีข่องผม แม้จะอยูใ่นเขตป่ากต็าม แต่เป็นป่า 
ทีม่นัเป็นเขตของหมูบ้่าน เป็นสทิธทิีอ่ยูอ่าศยั สทิธทิีท่�ากิน สิทธิ
ที่จะประกอบอาชีพ แม้แต่การท�าโฮมสเตย์ก็เป็นการท�ากิน
อย่างหนึง่ เรามสีทิธทิีจ่ะอยูใ่นประเทศไทยได้อย่างมัน่คงไม่ว่า
เราจะเป็นคนไทยหรือผู้ที่รอรับสัญชาติไทยก็ตาม”
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ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 64/2557

เรื่อง การปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้

เพือ่ให้การบรหิารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิในการปราบปรามและหยดุยัง้การบุกรกุท�าลายทรพัยากร

ป่าไม้ในพื้นที่ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม ของประเทศโดยรวม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีค�าสั่งดังต่อไปนี้

1. ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

กองก�าลงัรกัษาความสงบเรยีบร้อย กองก�าลงัป้องกันชายแดนของกองทพับก และกองทพัเรือ ตลอดจนหน่วยงานทีม่ภีารกิจ

และอ�านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือครอบครอง ท�าลาย หรือกระท�าด้วยประการ

ใดๆ อันเป็นการท�าให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่า รวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือ ให้ได้ผลอย่างจริงจังในทุกพื้นที่ รวมทั้ง

สกัดก้ันการลักลอบตัดไม้มีค่าหรือไม้หวงห้าม การน�าเข้าและส่งออกไม้ที่ผิดกฎหมาย ตลอดแนวชายแดน ตลอดจน 

ปราบปรามเครือข่ายขบวนการตัดไม้ท�าลายป่าในทุกหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ

2.  ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควบคุม ตรวจสอบ กิจการการแปรรูป การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ การค้าไม้แปรรูป  

ตลอดจนการค้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามและสิ่งประดิษฐ์ใด เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดที่ท�าด้วยไม้หวงห้าม หากพบ 

มีการปล่อยปละละเลย หรือมีเจตนาจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่บัญญัติไว้ ให้ด�าเนินการลงโทษตรากฎหมาย 

อย่างเด็ดขาดกับเจ้าของหรือผู้ประกอบการโดยทันที

3.  ให้หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ ตดิตามผลคดป่ีาไม้และด�าเนินการพืน้ฟพูืน้ทีป่่าทีถู่กบุกรกุท�าลาย ให้คนืสภาพป่าทีส่มบรูณ์

ดังเดิม โดยประสานกับทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งภาคประชาชนและองค์กรชุมชนได้เข้ามีส่วนรวมในการด�าเนินการ 

ดังกล่าวอย่างจริงจัง

4.  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปล่อยปละละเลย หรือเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการกระท�าผิดตามกรณีดังกล่าวข้างต้น  

จะต้องถูกด�าเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาเด็ดขาดโดยทันที

5.  ให้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ตดิตามผลการด�าเนินการตามข้อ 1-4 และรายงานผลการปฏิบัติ

ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ความเรียบง่ายในวิถีชีวิตของชาวนอแล
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สุมิตร วอพะพอ:  

ผู้จัดการโครงการสถานะบุคคลและสิทธิพลเมือง 

องค์การแพลนประเทศไทย

“ประเด็นของหมู่บ้านนอแล เมื่อดูจากปรากฏการณ ์
ทีเ่กดิขึน้ กล่าวคอื มเีหตกุารณ์ทีเ่จ้าหน้าทีป่่าไม้ เข้าไปในพ้ืนท่ี 
และมีการจับกุมหรือแจ้งข้อกล่าวหากับชาวบ้าน 2 ครอบครัว 
ที่ท�าโฮมสเตย์อยู่ และมีอีก 8 คน ที่อยู่ในชั้นของการเก็บ
รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะแจ้งข้อกล่าวหา ซึ่งสิ่งที่เกิด
ขึ้นน้ี มันแปลกตรงท่ีหมู่บ้านนอแลนั้น ก่อนท่ีชาวบ้านจะท�า
ท�าโฮมสเตย์ ชาวบ้านก็ได้รับการส่งเสริมจากโครงการหลวง 
โดยโครงการหลวงก็พาชาวบ้านไปศึกษาดูงานที่ อ.เชียงดาว 
ที ่จ.เชยีงราย และไปดงูาน ท่ี จ.แม่ฮ่องสอน เพือ่ดวู่าการบรหิาร 
จัดการโฮมสเตย์ การบริหารจัดการแบบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เพื่อรับนักท่องเที่ยวนั้น มีวิธีการบริหารอย่างไร” 

“นอกจากนี ้กย็งัมีหน่วยงานรฐัอืน่ๆ เช่น พฒันาอ�าเภอ
ที่เข้าไปส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ 
ส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนเช่นส่งเสริมการทอผ้าและการท�า 
โฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม แต่กลับมีเจ้าหน้าท่ีป่าไม้มาสั่งให้ชาวบ้านรื้อ 
โฮมสเตย์ และแจ้งว่าชาวบ้านบุกรุกป่า โดยไม่มีใบอนุญาต 
กล่าวหาว่าชาวบ้านมีความผิดทั้ง พ.ร.บ.ป่าไม้ และ พ.ร.บ. 
ป่าสงวน ซึง่เหล่านีผ้ดิปกต ิเนือ่งจากตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา 
หน่วยงานของรฐัเองก็เข้าไปให้การส่งเสรมิและให้การสนบัสนนุ 
กบัชาวบ้านนอแลในการท�าโฮมสเตย์ รวมทัง้ให้แนวคดิชาวบ้าน  
มีการอบรม ชาวบ้าน มีการตั้งกลุ่ม มีการตั้ง โครงสร้างระบบ
การปกครองในชุมชน มีการแบ่งเป็นซุ ้ม แล้วแต่ละซุ ้มก็ 
เข้มแขง็ในการบรหิารจดัการเพือ่ให้รองรบันกัท่องเท่ียวทีม่าพกั 
โฮมสเตย์ด้วยการบรหิารจดัการโดยชาวบ้านเอง แต่แล้วชาวบ้าน 
ก็ต้องกลายเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกป่า”

“ดังนั้น ส่ิงที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านที่นอแลนี้ ผมคิดว่า
เป็นการละเมดิสทิธมินษุยชนของชาวบ้าน ท่ีเขาประกอบอาชพี 
โดยสุจริต เพราะเขาไม่ได้ตัดไม้ท�าลายป่าหรือค้ายาเสพติด  
ซ่ึงท่ีผ่านมาเขากท็�าตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงาน
รัฐมาโดยตลอด แต่ต่อมาเขากลับต้องกลายเป็นแพะรับบาป 
ซึ่งในฐานะคนท�างานด้านสิทธิมนุษยชน และท�างานกับชาว
บ้านนอแลมานานเราก็ต้องให้ความรู้ความเข้าใจชาวบ้าน 
ในการปกป้องสิทธิของตนเอง และสิ่งท่ีหมู่บ้านนอแลแปลก 
กว่าที่อื่นเพราะชาวบ้านเขาไม่มีการบุกรุกหรือท�าลายป่าเลย 
นอกจากนี ้พืน้ทีท่ีเ่ขาอยูก็่ได้รบัการจดัสรรจากโครงการหลวง 
แล้วชาวบ้านเขาก็มีหลักฐานท้ังจากค�าบอกเล่าของผู้ที่อยู่ใน

เหตุการณ์ และจากภาพถ่ายที่มีการบันทึกไว้ ว่าเมื่อคร้ังที ่
เขาหนีภัยสงครามมาอยู่ที่น่ี ชาวบ้านก็ได้ขอที่อยู่อาศัยจาก
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัในปี พ.ศ. 2527 พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระราชทานพ้ืนที่นี้เป็นที่อยู่อาศัย ส่วน
พื้นที่ท�ากินก็เป็นของโครงการหลวงที่ท�าสัญญากับกรมป่าไม้ 
ซ่ึงแบ่งเป็นแปลงและมกีารแบ่งแนวเขตการท�ากนิอย่างชดัเจน 

“ดังนัน้ ปัญหาการจับกมุ และการส่ังให้รือ้ถอนสิง่ปลกู
สร้างที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านนอแลจึงขัดกับข้อเท็จจริง ขัดกับ 
วิถีชีวิตของพี่น้องชาวนอแล ค�าถามส�าคัญก็คือ ตอนนี้มันถึง
เวลาแล้วหรือยังที่ทั้งเจ้าหน้าท่ีป่าไม้และพัฒนาชุมชนจะ 
พูดคุยกัน เพ่ือหารือแนวทางที่ไปในทางเดียวกัน เพราะถ้า
หน่วยงานหนึ่งพัฒนาส่งเสริม แต่อีกอีกหน่วยงานหนึ่งกลับ
เข้าไปจับกุม การพัฒนามันก็เป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ แทนที่
การพัฒนาจะเดินหน้าท�าให้ชุมชนเข้มแขง็ กก็ลับกลายเป็นสร้าง 
ความแตกแยกทางแนวคดิและความเป็นอยูซ่ึ่งสร้างผลกระทบ
ให้เกดิขึน้กบัพีน้่องชาวนอแลอย่างมหาศาล เหล่านีค้อืประเดน็
ปัญหาประการที่หนึ่ง” 

“ส่วนประเดน็ปัญหาต่อมาคอืประเดน็เรือ่งสญัชาติ เรือ่ง  
สถานะบคุคล เนือ่งจากชาวบ้านนอแลประมาณ 40 เปอร์เซน็ต์ 
เป็นผู้ไม่มีสิทธิในการยื่นขอสัญชาติ เพราะชาวบ้านเหล่านี้ 
เขาไม่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ 
โดย พ.ร.บ.สัญชาติ ที่อาจถือว่าใกล้เคียงกับปัญหาของพี่น้อง
นอแลมากท่ีสดุ คอื มาตรา 7 วรรค 2 พ.ร.บ.สญัชาตฉิบบัแก้ไข 
ฉบับที่ 4 ปี พ.ศ. 2551 แต่กระนั้น ชาวบ้านนอแลก็ยังไม่เข้า
เงื่อนไข หลักเกณฑ์เหล่านี้” 

นอกจากนี้ ชาวบ้านนอแล ยังมีกลุ่มที่ถือบัตร “บุคคล
ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน” ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ไร้สิทธิ

สุมิตร จากองค์กรแพลน 
ให้ข้อมูลเรื่องการขอสัญชาติแก่พี่น้องนอแล
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“ดังนั้น สิ่งที่ชาวบ้านนอแลเผชิญอยู่ในขณะนี้ก็คือ 
นอกจากเรือ่งปัญหาการจบักมุ กล่าวหา และบังคบัรือ้จากเจ้า
หน้าที่ป่าไม้แล้ว สถานะบุคคลของชาวบ้านนอแลก็ยังเป็นอีก
ประเดน็ปัญหา ทีย่งัต้องรอการแก้ไขจากหน่วยงานของรฐั โดย
เฉพาะทางอ�าเภอ ที่ควรให้ผู้ที่เขามีสิทธิสามารถยื่นขอบัตร
ต่างด้าวหรือผู้อยู่อาศัยก็ดี ปัญหาคือคนเหล่านี้ ที่เขาไม่มีสิทธิ
อะไรเลยน้ันเป็นบุคคลท่ีน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง บุคคลเหล่านี ้
จะเดนิทางไปไหนก็ไม่ได้ เพราะไม่มสีทิธ ิไม่ใช่บคุลทีไ่ด้รับอนมุติั 
สัญชาติไทยแล้ว ส่งผลให้เขาเข้าไม่ถึงสิทธิที่ส�าคัญอย่างยิ่ง  
นัน่คือ เร่ืองของกระบวนการยตุธิรรม เพราะประเดน็ปัญหาหนึง่ 
ที่มักจะเกิดกับคนที่ไม่มีสัญชาติไทยคือ เมื่อเดินทางออกนอก
พืน้ที่ เขากม็ักจะเจอเจ้าหน้าทีต่�ารวจเรยีกตรวจ ตามระเบียบ 
กต้็องปรบั แต่เขากม็กัถูกเรยีกเกบ็เงนิเพือ่ให้ได้รบัการปล่อยตัว 
ในขณะน้ัน ซึ่งชาวบ้านก็ต้องยอมแลกด้วยการจ่ายเงินให้  
เจ้าหน้าที่ที่ตั้งด่านเข้ามาเพ่ือให้ปล่อยชาวบ้าน เพราะเขา 
มองไม่เห็นหนทางสู้ หากเขาต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม” 

ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 66/2557

เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานส�าหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้และนโยบายการปฏิบัติงาน

เป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน

เพือ่ให้การด�าเนินการและการประสานงานในการปราบปรามและหยดุยัง้การบกุรุกท�าลายทรพัยากรป่าไม้ในพืน้ทีต่่างๆ 

เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพยิง่ขึน้ สามารถลดผลกระทบทีจ่ะก่อให้เกิดความเสยีหายต่อระบบเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

ของประเทศโดยรวม จึงให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดังกล่าวเพิ่มเติม  

ทั้งนี้การปฏิบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2557 ลง วันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 

เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้

2. ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ยึดถือนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

2.1  การด�าเนินการใดๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินท�ากิน  

ซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมนั้นๆ ก่อนค�าสั่งนี้มีผลบังคับใช้ ยกเว้นผู้ที่บุกรุกใหม่ จะต้องด�าเนินการสอบสวน และพิสูจน์ทราบ  

เพื่อก�าหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมและด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป

2.2  การด�าเนินการเร่งด่วนในปัจจุบัน คือ การป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย 

อย่างเข้มงวดและเด็ดขาด

2.3  การด�าเนินการแก้ไขปัญหาทีส่ัง่สมมาตัง้แต่เดมิให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ร่วมกันพจิารณาก�าหนดมาตรการ

และวิธีด�าเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยด่วน

2.4  กรณีใดๆ ซึ่งยังอยู่ระหว่างการด�าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ให้ด�าเนินการต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุด

กระบวนการที่ก�าหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

“เหล่านี้เป็นปัญหาส�าคัญ ตราบใดที่เราแก้เรื่องปัญหา
สัญชาติให้เขาไม่ได้ ก็จะน�าไปสู่ประเด็นปัญหาอื่นๆ ทั้งเรื่อง
การไร้สิทธิในสุขภาพ สิทธิในการเดินทางโยกย้าย สิทธิด้าน
ความปลอดภัย รวมถึงประเด็นเร่ืองสิทธิในท่ีอยู่อาศัย ผมว่า
เหล่านี้ คือประเด็นปัญหาหลักๆ ที่ชาวบ้านนอแลต้องเผชิญ”

อัตลักษณ์ จิตรจริยวัตร:  

เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง  

Upland Holistic Development Project (UHDP)

“ประเดน็ปัญหาท่ีพบทีห่มูบ้่านนอแลคอืชาวบ้านมปัีญหา 
เรื่องการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับพิกัด อาณาเขตของพื้นที่  
จงึควรต้องมกีารตรวจจบัพกิดัจพีเีอส หรอืการพัฒนารายแปลง 
การเดินรายแปลง ซึ่งในกระบวนการท�าพิกัดจีพีเอสนั้น  
ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรหลายอย่าง” 
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อัตลักษณ์ จิตรจริยวัตร

“ประการแรกสุดต้องข้ึนอยู ่กับความเข้าใจของคน 
ในชมุชน เราต้องท�าความเข้าใจกบัทกุครอบครวั ว่าการบนัทึก
ข้อมลู เดนิรายแปลง พฒันารายแปลงว่าพ้ืนทีข่องแต่ละคนใน
ชุมชนมอีาณาเขตตดิกบัใครเป็นพืน้ทีใ่ด มีขนาดพืน้ทีเ่ท่าใดนัน้ 
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อันดับแรกต้องสร้างความเข้าใจ 
กบัเขาในส่วนนี ้เพราะถ้าชาวบ้านเข้าใจไม่ตรงกนั หากบนัทกึ
ข้อมูลรายแปลงไปสักระยะหน่ึงก็อาจจะมีปัญหา ดังนั้น ถ้า 
ชาวบ้านเข้าใจ และเหน็ตรงกนัว่าจะร่วมกนับันทึกข้อมูลรายแปลง 
ของชุมชน ก็ต้องท�ามติออกมาว่าชุมชนจะท�าเรื่องนี้” 

“เมื่อคนในชุมชนมีข้อตกลง มีความเข้าใจร่วมกันแล้ว 
จากนั้นก็น�าไปสู่การพัฒนาข้อมูลของชุมชน คือการบันทึก
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน บันทึกพื้นที่อาณาเขต 
ขอบเขตของทีท่�ากนิ เป็นต้น เหล่านี ้คอืการพฒันาข้อมลู จากนัน้  
เม่ือมกีารพฒันาข้อมลูแล้ว จงึน�าไปสูก่ารจับพกิดัจพีเีอสไปของ
แต่ละแปลงที่ชาวบ้านร่วมกันท�าบันทึก หากท�าพิกัดจีพีเอส
แล้วเสร็จก็สามารถน�าไปสู่การผลักดันโฉนดชุมชน” 

“มีตัวอย่างกรณีศึกษาของหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ประสบ
ความส�าเร็จในการเดินรายแปลง เก็บข้อมูลเพื่อท�าจีพีเอส”

“คือ ที่หมู่บ้านแควัวด�า อ.เมือง จ.เชียงราย ที่หมู่บ้าน
แคววัด�านีเ้ขากม็ปัีญหาคล้ายกบับ้านนอแล แต่คนในชุมชนเขา
เข้มแขง็ การพฒันาข้อมลู บันทึก เกบ็ข้อมลูรายแปลงจงึส�าเรจ็
ได้ในระดับหนึ่ง คือมีการบันทึกรายแปลง มีการบันทึกเขต
พืน้ทีท่�ากิน มีเขตทีช่าวบ้านรบัผดิชอบ และในทีส่ดุกม็ตีวัแทน
ของส�านักงานโฉนดชุมชนมาตรวจสอบแล้ว” 

“ข้อดีของการพัฒนาข้อมูล หรือการบันทึกข้อมูล 
รายแปลงนี้ ท�าให้เรามีแผนที่ชุมชน แล้วก็น�าแผนที่ชุมชนน้ี 
มาเผยแพร่ให้ชาวบ้าน เป็นการบันทึกท่ีก่อให้เกิดประโยชน ์
แก่ชุมชน ที่หมู่บ้านแควัวด�านี้เราถือว่าท�าส�าเร็จในระดับหนึ่ง 
เนื่องจากว่า เม่ือเราท�าการบันทึกรายแปลงและมีแผนที่แล้ว
ชาวบ้านก็สามารถน�าไปยืนยันกับหน่วยงานภาครัฐได้” 

“แต่ส�าหรับชาวบ้านนอแล เขาไม่คิดว่าวันหนึ่งจะเกิด
เรือ่งราวแบบนีข้ึน้กบัคนในชมุชนของเขา เขาไม่เคยเจอ เขาจงึ 
ไม่ได ท�าฐานข้อมูล ไม่ได้บันทึกประวัติของชุมชนไว้เป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร ไม่มกีารบนัทกึขอบเขตพืน้ทีท่�ากนิของตนเองไว้”

“ซึ่งการที่เราจะผลักดันไปถึงขั้นจับพิกัดจีพีเอสและ 
ขบัเคลือ่นไปถงึประเดน็โฉนดชมุชนได้นัน้ แรกเริม่ทีส่ดุ คนใน
ชุมชนต้องบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของ
ชุมชนนั้นไว้ สิ่งน้ีถือเป็นข้อมูลส�าคัญ เพราะเป็นสิ่งท่ีบอกถึง
ความเป็นมาเป็นไปของชมุชน ว่าเขาอยูใ่นพืน้ทีน่ีม้านานกีปี่แล้ว  
มีบริบทอะไรเกิดขึ้นกับชุมชนของเขาบ้าง” 

“ส่วนเรื่องของการจับพิกัดจีพีเอสนั้นสิ่งส�าคัญที่สุดคือ
ต้องเริ่มจากการที่ชาวบ้านต้องเป็นคนเดินบันทึก หรือพัฒนา
ข้อมลูรายแปลงด้วยตวัเอง กบัชาวบ้านนอแลผมกบ็อกเขาแบบนี้  
บอกว่าเขาต้องเดินรายแปลงด้วยตัวเอง หากผ่านกระบวนการ
พัฒนาข้อมูลแล้ว ขั้นตอนที่ยากล�าดับต่อมาก็คือการน�าข้อมูล
ที่ได้ไปวิเคราะห์รายแปลงออกมาเป็นจีพีเอสซ่ึงในขั้นตอนนี้ 
เราต้องไปขอความร่วมมอืจากมลูนธิพิฒันาภาคเหนอืทีเ่ขาจะ
มีเครืองมือในการวิเคราะห์พิกัดจีพีเอส เขาจะปรินท์แผนที่
ออกมาให้ซึ่งในกระบวนการตรงนี้ต้องใช้เทคโนโลยีเฉพาะซึ่ง
มีอยู่ที่มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ”

“ชาวนอแล ถ้าจะท�าจริงๆ ชาวบ้านต้องร่วมมือร่วมใจ
ด้วยรอให้ชาวบ้านพร้อม และต้องท�าความเข้าใจในหลักการ 
ต้องมีชุดท�างาน มีคนเดินบันทึกข้อมูลรายแปลงเพ่ือน�าไปสู่
การจับพิกัดจีพีเอส ซ่ึงตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานระเบียบ
โฉนดชุมชน เขาให้มีการตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านขึ้นมาเพื่อ
ด�าเนินการเรื่องนี้ หมู่บ้านละ 7-15 คน เพราะฉะนั้นหมู่บ้าน
นอแลที่เป็นหมู่บ้านใหญ่ ก็ควรมีคณะกรรมการ 15 คน  
ชาวบ้านเขาต้องตั้งคณะกรรมการส�าหรับการพัฒนาข้อมูลนี้
ขึ้นมา ถ้าเขาไม่ตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นมาเราก็เข้าไปท�าไม่ได้
เพราะชาวบ้านต้องเป็นคนพฒันาข้อมลู เป็นคนเดนิบนัทกึด้วย
ตนเอง เราเพียงให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ หากท�าส�าเร็จ
เขาจะตระหนักว่าจีพีเอสถือเป็นหลักฐาน เป็นหัวใจส�าคัญ  
ถ้ามีข้อมูลน้ีเราจะมีหลักฐานที่แน่ชัด เขาจะรู้ได้ว่าอยู่ในเขต
พื้นที่ของใครเขตอุทยาน วนอุทยาน หรือป่าสงวน” 

“ชื่อใคร มีพื้นที่ตรงไหน เท่าไหร่ ปัญหาท่ีเกิดตอนนี้
เพราะชาวบ้านไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดที่จะยืนยันได้” 

“ตัวอย่างพื้นที่ของหมู่บ้านแควัวด�าที่ จ.เชียงราย ก็อยู่
เขตป่าสงวนแห่งชาติที่ก�าลังจะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ



ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่านอแล

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 
111 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย เเขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ (+66) 02–693–4939 โทรสาร (+66)–02–275–3954

จัดพิมพ์โดย

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม  
111 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  

เเขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท์ (+66) 02–693–4939 โทรสาร (+66)–02–275–3954  

อีเมล์ crcf.justice@gmail.com

Cross Cultural Foundation  
111 Soi Sitthichon Samsennok Huaykhwang Bangkok Thailand 10310 

Tel: (+66) 02–693–4939, 02–693–4831 Fax: (+66) 02–275–3954  
E–mail: crcf.justice@gmail.com

ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น
Center for Protection and Revival of Local Community Rights
199/332 หมู่ที่ 2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร. 053-230072

สนับสนุนโครงการโดย 

ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น 
(The Center for Protection and Revival of Local 

Community Rights-CPCR) หรือ (ศพช.) 

ที่อยู่ 199/332 หมู่ที่ 2 ต�าบลหนองจ๊อม 
อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  

โทรศัพท์ 053-230072  
https://www.facebook.com/CPCR.Page

ล�าน�้ากก ดังนั้น ยืนยันว่าไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหน ก็สามารถ
บันทึกข้อมูลรายแปลง และท�าการพัฒนาข้อมูลในชุมชนของ
ตนเองได้ ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ต่อสู้เรียกร้องและรณรงค์ให้ชุมชน
จัดการพัฒนาข้อมูลของตัวเอง”


