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1
 ปี พ.ศ. 2557-2558

เสนอโดย
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.)
ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น

อารัมภบท 

ข้อมูลน้ีเป็นการเสนอร่วมกันโดยมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.) และศูนย์พิทักษ์และ
ฟ้ืนฟสูทิธชิมุชนท้องถิน่ มสผ.ด�าเนนิงานตัง้แต่ปี 2545 สนบัสนนุสิทธมินษุย
ชนและการคุม้ครองด้านกฎหมายให้กับชุมชนชายขอบในไทย มีส�านกังานอยู่
ทีก่รงุเทพฯ ศปส. เริม่ด�าเนนิงานตัง้แต่ปี 2551 เน้นการท�างานเพือ่สิทธด้ิาน
สุขภาพของชนพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ในไทยตั้งแต่ปี 2553 ศูนย์พิทักษ์
และฟ้ืนฟสูทิธชุิมชนท้องถิน่เป็นหน่วยงานของนกักฎหมายท่ีให้ความช่วยเหลือ
ด้านกฎหมายโดยไม่คิดมูลค่า และการจัดอบรมด้านกฎหมายตั้งแต่ปี 2545 

1 การเสนอข้อมูลให้กับคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม ก่อนการพจิารณารายงานตามวาระฉบบัท่ีแรกและฉบบัท่ีสองของประเทศไทย 
ตามข้อ 16 และ 17 ของ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ในสมัยประชุมที่ 55 01-19 มิถุนายน 2558
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ทัง้ ศปส. และศูนย์พทิกัษ์และฟ้ืนฟสูทิธชิมุชนท้องถิน่มีส�านกังานอยูท่ี่จงัหวดั
เชียงใหม่ 

เอกสารฉบับนี้แบ่งออกได้เป็นสามส่วน 
ส่วนที่ 1:  สทิธใินการก�าหนดชะตากรรมของตนเองและเข้าร่วมในการ

ตดัสนิใจตามหลกัประกนัในข้อ 1 ของกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Interna-
tional Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights-ICESCR) ท่ีเกี่ยวข้องกับชนพื้นเมืองและกลุ ่ม
ชาติพันธุ์ในไทย

ส่วนที่ 2:  สทิธท่ีิจะมมีาตรฐานการครองชพีอย่างพอเพยีงส�าหรบัชมุชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการไล่รื้อ 

ส่วนที่ 3: สิทธิด้านสุขภาพของพลเมืองไทยที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์
สัญชาติ 

ข้อ ๑ – สิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนที่ 1 สิทธิในการก�าหนดชะตากรรมของตนเองและเข้าร่วม 
ในการตัดสินใจตามหลักประกันในข้อ 1 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับชนพ้ืนเมืองและ 
กลุ่มชาติพันธุ์ในไทย 
1. ในปี 2557 คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ได้ออกประกาศและ

ค�าสัง่จ�านวนมากเพือ่หาทางยตุกิารตดัไม้ท�าลายป่าและการบกุรุกพืน้ที่
ป่า (ค�าสั่ง คสช. ที่ 64/2557 และ 66/2557) ในเดือนกรกฎาคม 
2557 กองอ�านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  

หน่วยงานน�าด้านทหารได้เผยแพร่แผนแม่บทการพทิกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ 
ของชาติระยะ 10 ปีซึ่งมีวัตถุประสงค์เดียวกัน และก�าหนดแผน 
ที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าของไทยจาก 31% เป็น 40% ภายในเวลา 10 ปี 

2. หากมีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเต็มที่โดยไม่มีการทบทวน
และปรึกษาหารือ อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชนพื้นเมืองและกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในจังหวัดตอนเหนือของไทย ซึ่งอาจถูกมองว่าฝ่าฝืนค�าสั่ง 
ดังกล่าว ท�าให้เกิดปัญหาท้าทายต่อชนพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ ์
ในการด�ารงชีพตามวิถีของตนที่มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ เจ้าหน้าที่
ของ คสช. ได้ใช้อ�านาจตามกฎอัยการศึกระหว่างเดือนกรกฎาคม 
2557- มีนาคม 2558 เป็นระยะเวลาเก้าเดือนติดต่อกัน ส่งผล 
ให้เกดิการละเมิดสทิธมินษุยชนหรอืการละเมิดข้อ 1 ของกตกิาฉบับนี้ 

3. ภายหลังยกเลิกกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 คสช.  
มคี�าสัง่ที ่4/2558 ในเดอืนเมษายน 2558 ซึง่อาจน�าไปสูป่ฏบัิตกิาร
ไล่รื้อโดยไม่มีการแจ้งข้อมูลให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบทราบล่วงหน้า 
นอกจากการใช้อ�านาจตามค�าสั่งฉบับใหม่และการใช้ก�าลังทหาร  
เจ้าหน้าที่อุทยานและป่าไม้ยังใช้อ�านาจตามกฎหมายและนโยบายที่มี
อยูเ่กีย่วกับป่าไม้ และจากกรณีต่างๆ ทีเ่ราศึกษาพบว่า ชุมชนพืน้เมือง
ได้รับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายที่เลือกปฏิบัติ ไม่ได้รับ 
ความเป็นธรรมเหมือนกับคนพื้นราบซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและนายทุน 
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ปัญหาของชนพื้นเมือง
2
 

4. ปัญหาที่ประชาชนในหลายพื้นที่ก�าลังเผชิญอยู ่ เกิดขึ้นเนื่องจาก
ประชาชนอาศยัอยูแ่ละท�ากนิในทีดิ่นของตนมาเป็นเวลานาน โดยท่ัวไป
แล้ว ชนพืน้เมอืง ในไทยไม่มสีทิธติามกฎหมายในท่ีดนิในป่าทีอ่าศยัอยู่
และท�ากิน โดยมีกรอบกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่ก�ากับดูแล
กรรมสิทธิ์ในพื้นท่ีป่า กรอบกฎหมายดังกล่าว “เปิดโอกาส” ให้กับ 
ผูอ้าศยัอยูใ่นพ้ืนทีป่่าสามารถขอรบัสทิธใินการครอบครองท่ีดินท่ีตนใช้
ประโยชน์อย่างต่อเนื่องได้ อย่างไรก็ดี “โอกาส” ดังกล่าวมักมีอยู่ 
ค่อนข้างแคบและจ�ากัด ส่งผลให้ประชากรที่อาศัยอยู่ในป่าส่วนใหญ่
เสี่ยงที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบ และถูกปฏิบัติมิชอบโดยผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ 

5. เนือ่งจากรฐัไทยไม่ยอมรบัสถานะบุคคลของกลุม่ชนพืน้เมอืงและความ
สมัพนัธ์ของพวกเขาท่ีมกีบัป่า มกีารใช้กฎหมายและนโยบายเพือ่พราก
สิทธิในที่ดินของคนเหล่านี้ กล่าวหาว่าพวกเขาเป็นคนตัดไม้ท�าลายป่า 
หรือท�าลายทรัพยากรในป่าโดยผ่านวิถีการเกษตรแบบพื้นบ้าน  
ทั้งการท�าไร่หมุนเวียน หรือถูกกล่าวหาว่าบุกรุกเข้าไปในพื้นที่อนุรักษ์ 
สังคมโดยทั่วไปก็มักไม่ให้ความชอบธรรมกับพวกเขาและสิทธิของ 
พวกเขา มีการมองพวกเขาอย่างมีอคติ มีการกล่าวหาว่าชนพื้นเมือง
เป็นผูน้�าความชัว่ร้ายมาสูส่งัคม เช่นปัญหายาเสพตดิ พวกเขาถกูกล่าว
หาว่าเป็นผู้ปลูกฝิ่นและเป็นผู้ค้ายาตั้งแต่ในช่วงทศวรรษ 1970  

2 นอกจากน้ียงัมชีนพืน้เมอืงซ่ึงอาศยัอยูใ่นพ้ืนทีอ่ืน่ๆ ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบน อย่างไรก็ดี ปัญหาการต่อสู ้
เพือ่ให้มกีารยอมรบัสทิธชินพ้ืนเมอืงเหนอืทีด่นิของตนเองมกัเกดิขึน้ในภาคเหนอืตอนบน
ของไทย

และ 1980 ที่ผ่านมาพื้นที่ปลูกฝิ่นที่รู้จักกันดีได้ลดลง โดยเป็นผล 
มาจากโครงการหลวงและโครงการของรฐับาลอืน่ๆ โดยการสนบัสนนุ
ให้ชาวบ้านปลูกพืชทดแทนอย่างเช่นกะหล�่าปลี ข้าวโพด ฯลฯ ทั้งยัง 
มีการเผยแพร่ข่าวลือว่าชนพื้นเมืองเป็นผู้ท�าลายป่าโดยการท�าเกษตร
แบบ “ไร่เล่ือนลอย” แต่จากประสบการณ์ในหลายประเทศชี้ให้เห็น
อย่างชัดเจนว่า การปลกูพชืเชิงเด่ียวในพืน้ทีป่่าเป็นสาเหตสุ�าคัญทีท่�าให้
เกิดไฟป่า 

6. กฎหมายป่าไม้ฉบับต่างๆ มักมองข้ามความสัมพันธ์ของชนพื้นเมือง 
กับป่า รัฐมักมองว่าพื้นที่ป่าไม่มีผู้ใดอาศัยอยู่ และกลายเป็นทรัพย์สิน 
ท�าให้รัฐสามารถใช้อ�านาจก�ากบัดแูลการใช้ประโยชน์จากป่าและผลผลติ
จากป่า ในการผ่านกฎหมายแต่ละฉบับ รัฐจึงท�าลายความสัมพันธ์
ระหว่างชนพื้นเมืองกับที่ดินของตนเอง ท�าให้พวกเขากลายเป็น  
“ผู้บุกรุก” ในที่ดินของตนเอง ในขณะที่ชนพื้นเมืองได้รวมตัวผลักดัน
กฎหมาย “ป่าชุมชน” แต่ยังไม่ประสบผลส�าเร็จ 

การต่อสู้ของชนพื้นเมือง

7. ขบวนการชนพื้นเมืองซึ่งรวมถึงสมาพันธ์เกษตรกรภาคเหนือเน้น 
การใช้ประโยชน์จากกรรมสทิธิร่์วมในทีด่นิ กล่าวคือไม่มีบุคคลใดบุคคล
หนึง่เป็นเจ้าของท่ีดนิ แต่ทีผ่่านมามีการขายท่ีดินสาธารณะเหล่านีอ้ย่าง
ผดิกฎหมาย และทีด่นิดงักล่าวได้ถกูปล่อยทิง้ร้าง ไม่มกีารท�าประโยชน์ 
ทางขบวนการได้ใช้ยุทธศาสตร์ในการบุกเข้าไปยึดที่ดิน และน�ามา
จัดสรรในบรรดาชนพืน้เมอืง ในขณะทีท่างการกล่าวหาว่าพวกเขาบกุรกุ
ท่ีดินอย่างผิดกฎหมาย แต่ทางชนพื้นเมืองยืนยันว่าที่ดินเหล่านี ้
เป็นท่ีดนิสาธารณะ แกนน�าของขบวนการถกูตัง้ข้อหาและถกูตดัสินว่า
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มีความผิดฐานบุกรุกที่ดินของบุคคลอื่น ในบางกรณีแกนน�าสามารถ
พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าโฉนดท่ีดินดังกล่าวได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
ทางขบวนการยังสนับสนุนการปฏิรูปท่ีดิน และการยอมรับสิทธิของ 
ชนพื้นเมืองในการบริหารจัดการและคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้ 

8. การต่อสูเ้ตม็ไปด้วยความยากล�าบาก เนือ่งจากชนพ้ืนเมอืงต้องต่อสู้กบั
กลไกทีมี่อ�านาจของรัฐ นอกจากนีอ้คตท่ีิมต่ีอชนพ้ืนเมอืงยงัผลักให้พวก
เขาห่างไกลจากคนทัว่ไปในสงัคม “ความเชือ่ผดิๆ” เหล่านีท้�าลายพลงั
ของชนพื้นเมือง ท�าให้พวกเขาเกิดความกลัว รัฐยังใช้ยุทธวิธีมากมาย
เพื่อท�าลายความสามัคคีของกลุ่มชนพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นการเลือก 
ใช้กฎหมายกับบางกลุ่ม การยอมรับสัญชาติของบางกลุ่ม แต่ทอดทิ้ง
กลุ ่มอื่นๆ รัฐยังท�าให้เกิดความแตกแยกระหว่างกลุ ่มต่างๆ โดย 
การเผยแพร่ข้อมูลผิดๆ เช่นการบอกกับคนที่อยู่พื้นราบว่าคนที่อยู่บน
พื้นที่สูงท�าลายต้นน�้า 

สถานการณ์ตั้งแต่ช่วงรัฐธรรมนูญ 2540 ถึงปี 2549 

9. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17, 22 และ 29 เมษายน 2540 ให้การ
ยอมรับระดับหนึ่งต่อสิทธิของผู้อาศัยอยู่ในป่า ตามมติดังกล่าว จะมี
คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดท�าหน้าที่รับพิจารณาค�าร้องเพื่อให้ 
เพิกถอนการประกาศพื้นท่ีป่าและอุทยานแห่งชาติในบางพื้นที่  
ภายหลังการสอบสวน คณะกรรมการอาจเสนอให้คณะรัฐมนตรีแก้ไข
การประกาศพื้นที่ป่าและอุทยานแห่งชาติส�าหรับบางพ้ืนที่ นับเป็น 
ครั้งแรกที่มีการพิจารณาสิทธิของผู ้อาศัยอยู ่ในป่าในแง่ที่พวกเขา 
อยู่มาก่อนการประกาศพื้นที่ป่าสงวน อย่างไรก็ดี ในปี 2541 ได้เกิด
ไฟป่าในหลายพื้นท่ีของภาคเหนือ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตร 

ได้ประกาศอย่างเปิดเผยว่าชาวเขาเป็นต้นเหตุของไฟป่าเหล่านี้ 
เนื่องจากการท�าเกษตรแบบไร่เลื่อนลอย 

10. เนือ่งจากคณุค่าทางเศรษฐกจิของป่า ท�าให้มแีผนฟ้ืนฟสูภาพธรรมชาติ
ของป่า และเปิดโอกาสให้บุคคลขออนุญาตเพื่อเข้าไปอาศัยอยู่หรือ 
ใช้ประโยชน์ในพืน้ทีป่่าได้ โดยเป็นการอนญุาตไม่เกินระยะเวลา 30 ปี 
กรณทีีพ่นกังานเจ้าหน้าทีเ่หน็ว่าทีด่นิดงักล่าวมคีวามจ�าเป็นต่อ “สภาพ
การด�ารงชีพ” ของผู้ร้อง ตามมาตรา 16(2) ทวิ บุคคลยังสามารถ 
ขออนุญาตเพื่อใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวในลักษณะที่เป็น “สวน
ป่า” ได้ พระราชบัญญัตนิีย้งัเปิดโอกาสให้สามารถขออนญุาตเพือ่อาศัย
อยู่ในที่ดินหรือใช้ประโยชน์จากที่ดินได้ 

11. มติคณะรฐัมนตรวีนัที ่30 มิถนุายน 2541 ได้รบัการรบัรอง ส่งผลให้
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดือนเมษายน 2540 ไป ตามมติ ครม. 
มิถุนายน 2541 รัฐบาลไม่สามารถจัดสรร “พื้นที่ป่าอนุรักษ์” เพื่อ
เป็นพื้นที่ปฏิรูปเกษตรกรรมได้ ทั้งยังระบุด้วยว่ากรณีที่ที่ดินที่มีบุคคล
อาศยัอยูมี่ความส�าคัญในเชิงนเิวศ ก็ควรมีการโยกย้ายประชาชนออกไป  
และยงัก�าหนดให้ใช้กฎหมายเพือ่เอาผดิกับกรณ ี“การบุกรกุป่า” หรอื
การท�าลายทรัพยากรป่าและสิ่งแวดล้อม มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 
มถินุายน 2541 ก�าหนดให้มีการส�ารวจการใช้ประโยชน์ในทีด่นิในป่า 
ให้มีการพิสูจน์การใช้ประโยชน์ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อพิจารณาให้สิทธิ 
ในการท�ากิน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ได้มีค่อนข้างจ�ากัด ยกตัวอย่างเช่น 
เป็นที่ดินที่ไม่เคยถูกใช้ประโยชน์มาก่อนติดต่อกันเป็นเวลา 60 ปี 

12. มกีารใช้แผนทีท่หารปี 2495 เพือ่ตรวจสอบกับแผนท่ีทหารปี 2541 
แม้ว่าชาวบ้านจะมีหลักฐานยืนยันว่าได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าก่อน 
การประกาศเป็นพืน้ท่ีอนรุกัษ์ แต่พวกเขาก็อาจถกูขบัไล่ออกจากพืน้ที่ 
กรณทีีพ่จิารณาว่าเป็นพืน้ทีป่่าต้นน�า้หรอืป่าอนรุกัษ์ ทางสมชัชาบคุคล
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บนพื้นที่สูงและสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือมีความเห็นว่า ตามมต ิ
คณะรัฐมนตรี 85% ของผู้อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีป่าจะถูกพิจารณาว่าเป็น 
ผูล้ะเมดิกฎหมายป่าไม้ทัง้หมด ส่งผลให้คนบนพ้ืนทีสู่งหลายพันคนและ
หน่วยงานของพวกเขาออกมาเดินขบวนเรียกร้องท่ีศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ ในระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2542 

13. การประท้วงดังกล่าวส่งผลให้มีการออกมติคณะรัฐมนตรีฉบับใหม่  
และในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2542  
มีการให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยในการ 
แก้ปัญหาเกษตรกรในภาคเหนือและคนบนพ้ืนที่สูง มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 11 พฤษภาคมยอมรับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และเปิดโอกาส
ให้หมู่บ้านซึ่งอยู่ในพื้นท่ีป่าสามารถลงทะเบียนได้ โดยจะมีการติด
ประกาศเป็นเวลาเจ็ดวันก่อนถึงวันท่ีจะลงทะเบียน และให้มีการต้ัง
คณะกรรมการร่วมเพือ่ปฏบิตัติามมตดิงักล่าว ภายหลังการลงทะเบยีน
แล้วและในขัน้ตอนการพสิจูน์สทิธใินทีด่นิ กรมป่าไม้จะจดัประชมุเพ่ือ
ให้เกิดกระบวนการพิสูจน์สิทธิดังกล่าว ในระหว่างนั้นทางชุมชนจะได้
รบัการคุม้ครองชัว่คราวไม่ต้องถกูไล่รือ้ และไม่ถกูตั้งข้อหาบกุรกุพื้นที่
ป่าและทางชุมชนสัญญาว่าถ้ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติม จะยอมให้
มีการด�าเนินคดตีามกฎหมายอย่างเข้มงวด ในช่วงเวลาดงักล่าว ชุมชน
ในพื้นที่ เอ็นจีโอ/องค์กรภาคประชาสังคมที่ท�างานเกี่ยวกับการเข้าถึง
สิทธิในท่ีดินในประเทศ มีความเห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 
พฤษภาคม 2542 มีความเป็นธรรมและเปิดโอกาสให้ทั้งฝ่ายรัฐและ
ชุมชนสามารถร่วมกันพิสูจน์สิทธิในท่ีดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ได้ 

14. อย่างไรกด็ ีชนพืน้เมอืง/ชมุชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้  
เนื่องจากไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย และไม่เข้าใจภาษาไทย และ 

ในบางกรณเีป็นผลมาจากยงัไม่ได้รบัการลงรายการสญัชาตไิทย ในขณะที ่
รัฐบาลไม่ได้ด�าเนินการเผยแพร่ให้ชนพื้นเมืองทราบถึงโอกาสดังกล่าว 
ไม่ได้ส่งเสริมให้พวกเขายื่นค�าร้องเพื่อขออนุญาตใช้ที่ดิน ในช่วงเวลา
นัน้ ผูท้ีม่เีงนิและอ�านาจจงึใช้ประโยชน์จากเงือ่นไขดงักล่าวเพือ่น�าทีด่นิ
ไปท�าเป็นสวนไม้ผล สวนไม้ดอก และน�าไปก่อสร้างเป็นรีสอร์ท 

สถานการณ์หลังรัฐประหารปี ๒๕๔๙

15. มกีารท�ารฐัประหารในเดือนกันยายน 2549 เช่นกัน หลายเดือนต่อมา 
มกีารคุกคามต่อชมุชนชาตพินัธุท์ีอ่าศัยอยูใ่นพืน้ทีป่่า ทาง มสผ. ศปส. 
และศนูย์พทิกัษ์และฟ้ืนฟสูทิธชุิมชนท้องถิน่ได้เก็บข้อมูลในกรณต่ีางๆ 
และยังให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและการรณรงค์เพื่อสนับสนุน
การต่อสู้ด้านทีด่นิของชุมชนในช่วงระหว่างปี 2550-2551 ด้วยความ
สนับสนุนอย่างเข้มแข็งและความเข้าใจจากหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ 
และเป็นผลจากการเจรจา ท�าให้ชุมชนเหล่านี้ยังไม่ถูกโยกย้าย และ 
ชาวบ้านยังอาศัยอยู่ในพื้นที่จนถึงปัจจุบัน 

16. ที่บ้านปางแดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ซึ่งถูกประกาศให้เป็นเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ มีการจับกุมชาวบ้าน 2 ครั้ง ในปี 2532 และในปี 
2541 ชาวบ้านถูกจับกุมในข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ศาลสั่งให้
โยกย้ายชาวบ้านออกจากพื้นที่ แต่ชาวบ้านไม่ได้ท�าตาม และศาลก็ 
ไม่ได้มีค�าสั่งให้บังคับตามค�าสั่งศาล อย่างไรก็ดี ในเดือนกรกฎาคม 
2547 ช่วงประมาณหกโมงเช้าของวนัเกิดเหต ุเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ต�ารวจ
ตระเวนชายแดนและเจ้าหน้าทีท่หารตดิอาวธุกว่า 200 นายบกุเข้ามา
ท่ีบ้านปางแดง และสัง่ให้ชาวบ้านแสดงบตัรประชาชนและทะเบยีนบ้าน  
ไม่มกีารให้ค�าอธบิาย ทัง้ยงัมกีารถ่ายรปูชาวบ้านขณะทีย่นือยูห่น้าบ้าน
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ตนเอง จากนั้นบอกกับชาวบ้านว่าจะน�าตัวไปอ�าเภอเพื่ออบรมและ 
จะได้รบัแจกผ้าห่มฟร ีพอมาถงึทีส่�านกังานอ�าเภอ มกีารจับกมุชาวบ้าน 
48 คนจากหลายกลุม่ชาตพินัธุ ์เป็นชาติพนัธุป์ะหล่อง 19 คน ชาติพันธุ์
ลาหู่ 25 คน และชาติพันธุ์ลีซูหนึ่งคน และเป็นคนเมืองอีกสามคน  
ชาวบ้านทัง้ 48 คนถูกต้ังข้อหาบกุรกุป่าสงวนแห่งชาต ิรวม 54 กระทง 
รวมพื้นที่ 47.3 ไร่ พวกเขาถูกกล่าวหาว่าท�าให้เกิดความเสียหาย 
ต่อพื้นที่ป่าคิดเป็นมูลค่า 3.3 ล้านบาท ด้วยความช่วยเหลือจาก
ทนายความและเครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือท�าให้เกิดการแก้ปัญหา
เมือ่ปี 2551 ด้วยการย้ายชมุชนของชาวบ้านปางแดงออกมาจากพืน้ที่
ทีถ่กูด�าเนนิคด ีและจดัสรรพ้ืนท่ีใหม่ให้กบัชาวบ้าน โดยมสีถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (เป็นองค์การมหาชนท่ีต้ังขึน้ตามกฎหมาย) องค์กรพฒันา
เอกชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ เข้ามาช่วยสนบัสนนุงบประมาณ 
ในการสร้างบ้านและหาพื้นที่ใหม่มารองรับโดยการร่วมกันส�ารวจของ
หน่วยงานป่าไม้ จนชาวบ้านปางแดงได้รบัการแก้ไขปัญหาและสามารถ
ตั้งชุมชนใหม่ได้ส�าเร็จ 

17. ในเดือนกันยายน 2549 ท่ีบ้านห้วยโก๋น อ�าเภอพร้าว เชียงใหม่  
มีความพยายามโยกย้าย 34 ครอบครัวออกจากที่ดิน ซึ่งจะส่งผล 
กระทบต่อความมัน่คงด้านมนษุย์และการด�ารงชพีของพวกเขา เป็นการ
โยกย้ายชาวบ้านออกจากพื้นที่ภายในเวลาคืนเดียว โดยไม่ได้จัดสรร
ที่ดินใหม่ให้กับพวกเขา เป็นการท�าลายการด�ารงชีวิตและวิถีชีวิตของ
พวกเขาโดยพลการ ในเขตอทุยานแห่งชาตศิรีลานนา ชาวบ้านสองคน
ถกูจับฐานบกุรกุเข้าไปในแนวเขตอทุยานแห่งชาต ิโดยศาลชัน้ต้นตัดสนิ
ลงโทษชาวบ้านผู ้หญิงคนหนึ่ง และอยู ่ระหว่างการอุทธรณ์คดี  
ส่วนชาวบ้านผูช้ายอกีคนหนึง่ถูกจบักมุ แต่ชาวบ้านช่วยกนัไปน�าตัวมา
จากต�ารวจได้ เนื่องจากความไม่มั่นคงด้านที่ดิน ท�าให้ชาวไทยภูเขา

จ�านวนมากอพยพไปอยู่พื้นที่อื่นในบริเวณใกล้เคียง และพยายาม 
หาเลี้ยงชีพด้วยการขายซีดีเถื่อน ท�างานในโรงนวด โรงแรม และ 
ปั๊มน�้ามัน 

18. ท่ีบ้านห้วยส้านลีซอ เชียงราย มีการปักป้ายห้ามไม่ให้ชาวบ้านท�ากิน
ในที่ดินของตนเอง ทั้งๆ ที่พวกเขาท�ากินในที่ดินเหล่านี้มา 16 ปีแล้ว 
ในเดือนพฤศจิกายน 2550 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในรถทหารสี่คันมาที่
หมู่บ้านและปักป้ายดังกล่าว ที่ผ่านมามีการสร้างอ่างเก็บน�้าสามแห่ง
ในพื้นที่นี้ โดยชาวบ้านช่วยกันในการก่อสร้าง โดยอ่างเก็บน�้าสองแห่ง
ตัง้อยูใ่นท่ีดนิซึง่เป็นของผู้ใหญ่บ้าน ท�าให้หน่วยป่าไม้และชาวบ้านท่ัวไป
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 

19. ที่บ้านนาอ่อน บ้านแปกแซม ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่  
ต้ังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเชียงดาว ชาวบ้านถูกกล่าวหาว่าบุกรุก
พื้นที่ประมาณ 200 ไร่ที่เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ ในเดือน
พฤศจิกายน 2550 ทางการข่มขู่จะโยกย้ายพวกเขา และให้ไปอยู่ใน
ที่ดินใหม่ อย่างไรก็ดี ชาวบ้านมีความกังวลเนื่องจากไม่มีโฉนดที่ดิน 
ในทีด่นิท่ีพวกเขาตัง้บ้านอยู ่ท�าให้อาจจะต้องถกูบังคับให้โยกย้ายออก
ไปอีก พวกเขายงักลวัว่าจะสญูเสยีสทิธิในทีดิ่นซึง่เป็นทีท่�ากินของตนเอง 
ทีบ้่านนาอ่อน ยงัมกีารใช้ก�าลงัทหารเพือ่ข่มขูช่าวบ้านให้ออกจากทีด่นิ 
ปัจจุบันพ้ืนที่ทั้งอ�าเภอเวียงแหงซึ่งอยู ่ในเขตอุทยานแห่งชาติและ 
ชาวบ้านต่างตกอยู่ใต้ความเสี่ยงที่จะถูกโยกย้าย 

20. เมือ่ถกูโยกย้ายออกจากพืน้ทีป่่า ชาวบ้านมักไม่มีทางเลอืกนอกจากต้อง
อพยพไปหางานท�าในเมือง ชาวไทยภเูขาจ�านวนมากยงัไม่ได้รบัการลง
รายการสัญชาติไทย ท�าให้เสี่ยงที่จะถูกคุกคามจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และจากกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆ พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงบริการด้าน
สขุภาพหรอืการศึกษา นอกจากนัน้ระหว่างทีรั่ฐขบัไล่ชาวบ้านออกจาก
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พืน้ทีป่่าคุ้มครอง พวกเขากลบัปล่อยให้นายทนุและผูม้อี�านาจสามารถ
ซื้อที่ดินแปลงเดียวกันเพื่อท�าเป็นบ้านพักตากอากาศหรือเป็นสวน 
ส่วนตัว เคยมีกรณีที่รัฐบาลประกาศสร้างอ่างเก็บน�้าในพ้ืนที่ และ 
กลุ่มผู้มีอิทธิพลได้ซื้อที่ดินที่เตรียมไว้เพื่อสร้างอ่างเก็บน�้าไป ทั้งนี ้
เพื่อร้องขอค่าชดเชยจากรัฐ 

สถานการณ์ระหว่างปี ๒๕๕๐-๒๕๕๖

21. ไม่มีการก�าหนดนโยบายเป็นพิเศษเกี่ยวกับที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างไรก็ดี ชนพื้นเมืองและเกษตรกรซึ่งอาศัยอยู่
ในพื้นที่ป่า ยังคงเผชิญกับปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายที่ดินที่เป็น
อยู ่จากการท�างานวจิยัของหม่อมราชวงศ์อคิน รพีพัฒน์ เรียกพวกเขา
ว่าเป็น “คดีคนจน” เป็นงานวิจัยซึ่งเก็บข้อมูลจากส�านักงานศาล
ยุติธรรม และพบว่ามีอย่างน้อยเจ็ดกรณีที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรและ
เครือข่ายสิทธิในที่ดินของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 
ภาคใต้ของไทย ในระหว่างปี 2550-2555 มีการฟ้องคดี 426 คดี
ต่อศาลเพือ่เอาผดิกับเกษตรกรซึง่อาศยัอยูใ่นพืน้ทีป่่า โดยใน 426 คดี
ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรจ�านวน 4,680 คน พวกเขาตกเป็นจ�าเลย
ทั้งในข้อหาทางแพ่งและอาญา เกษตรกรยากจนเหล่านี้ประสบปัญหา
ในขัน้ตอนการด�าเนินคดเีนือ่งจากขาดความรูค้วามเข้าใจกฎหมาย ไม่มี
ทนายช่วยเหลอือย่างเพียงพอ ส่วนใหญ่เป็นข้อหาอาญา และหลายคน
ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดฐานอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวน บางคนถูก
ลงโทษจ�าคุก บางคนให้รอลงอาญา หรือต้องจ่ายค่าปรับ และถูกศาล
สั่งให้ออกจากพื้นที่ นอกจากนี้ยังต้องถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายอีกด้วย

22. ตามข้อมูลของศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่นซ่ึงให้ความ 

ช่วยเหลือด้านกฎหมายมาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบันในภาคเหนือ
ของไทย พวกเขาเป็นทนายความในคดกีว่า 80 คด ีให้ความช่วยเหลอื
เกษตรกร 505 คนซึ่งถูกกล่าวหาว่าบุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากท�ากินใน
ทีด่นิของตนเอง ชาวบ้าน 140 คนถกูตัง้ข้อหาว่าละเมดิพระราชบญัญตัิ
ป่าไม้ 114 คนถูกตั้งข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
หนึง่คนถกูตัง้ข้อหาว่าละเมดิพระราชบญัญตัอุิทยานแห่งชาต ิ255 คน
ถกูข้อหาบุกรุกอย่างผดิกฎหมาย 62 คนถูกข้อหาท�าลายทรัพย์สนิของ
บุคคล สองคนถูกข้อหาลักทรัพย์ 12 คนถูกข้อหาหมิ่นประมาท 

ภัยคุกคามใหม่หลังค�าสั่ง คสช. หลังรัฐประหารพฤษภาคม ๒๕๕๗

23. ตามแผนแม่บทของ คสช. มีการจ�าแนกพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ว่าเป็นพ้ืนท่ีวิกฤตสุด และมีเป้าหมายการด�าเนินงานในช่วงปีที่หนึ่งและสอง
ของแผนแม่บท โดยในปีแรกจะเน้นท่ีการทวงคืนผืนป่า และในปีท่ีสองจะเน้น
การปลกูป่า โดยเป็นโครงการของรฐัภายใต้การบรหิารงานของ กอ.รมน. จาก
เว็บไซต์ของ กอ.รมน. พบว่ามีค�าสั่งฉบับที่ 4 ของ กอ.รมน. (http://www.
isoc04.go.th/) นับแต่มีการประกาศใช้ค�าสั่ง คสช. ฉบับที่ 64/2557 และ 
66/2557 มีรายงานว่าชุมชนอย่างน้อย 173 แห่งในเก้าจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ได้รับผลกระทบจากปฏิบัติการร่วมกันของ กอ.รมน. ทหาร ต�ารวจ 
และกรมป่าไม้ กรมอทุยานแห่งชาตภิายใต้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อม เคยขูว่่าจะด�าเนนิคดตีามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อชมุชนซึง่อาศยั
อยู่ในพื้นที่ป่าในภาคเหนือ  

เชียงใหม่ 29 ชุมชนครอบคลุม 13 อ�าเภอ 

ล�าพูน 2 ชุมชนครอบคลุม 2 อ�าเภอ 

ล�าปาง 49 ชุมชนครอบคลุม 11 อ�าเภอ 
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ที่มา กอ.รมน. จากเอกสารแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติระยะ 10 ปี
แผนที่ฉบับที่ 1: พื้นที่ป่าในปี 2551 พื้นที่สีแดงคือเป้าหมายที่ 1 พื้นที่ส้มคือเป้าหมาย
ที่ 2 และพื้นที่สีเขียวคือเป้าหมายที่ 3 

แพร่ 7 ชุมชนครอบคลุม 5 อ�าเภอ 

น่าน 21 ชุมชนครอบคลุม 7 อ�าเภอ 

พะเยา 21 ชุมชนครอบคลุม 6 อ�าเภอ 

เชียงราย 8 ชุมชนครอบคลุม 6 อ�าเภอ 

แม่ฮ่องสอน 18 ชุมชนครอบคลุม 4 อ�าเภอ 

ตาก 18 ชุมชนครอบคลุม 6 อ�าเภอ 

24. คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตเิผยแพร่ข้อเสนอแนะเบือ้งต้น 
ของคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่าและคณะอนุกรรมการ
ด้านสิทธิชุมชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับค�าสั่งของ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 64/2557 และ 66/2557 
โดยระบุว่าค�าสั่งดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีพของชุมชนในพื้นที่ป่า 
และมีข้อเสนอให้หน่วยงานต่างๆ ยุติหรือชะลอปฏิบัติการในพื้นที่ที่ประกาศ
ตามแผนแม่บท และใช้กระบวนการทีป่ระชาชนมส่ีวนร่วมในการพจิารณาและ
การตัดสินใจเกี่ยวกับแผนแม่บท และแผนที่เกี่ยวข้อง3

25. จากการเกบ็รวบรวมข้อเทจ็จรงิระหว่างวนัท่ี 26-27 สิงหาคม 2557 
ในอ�าเภอเมือง เชียงราย โดยเป็นการสอบถามผู้เข้าร่วม 30 คนจาก
บ้านแควววัด�าและหมูบ้่านใกล้เคยีงซึง่ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ 
ทัง้ชาวกะเหรีย่ง ลาหู ่ลซีอ ฯลฯ หมูบ้่านดังกล่าวตัง้อยูห่่างจากอ�าเภอเมอืง  
เชียงรายประมาณ 50 กม. ส่วนใหญ่อาศัยและท�างานในพื้นที่ที่จัดว่า
เป็นป่าอนุรักษ์โดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแม่กกซ้าย เอ็นจี
โอในพื้นที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูง ท�างานกับชาวบ้าน ช่วยให ้

3 โปรดดูข้อเสนอแนะเบื้องต้นของกสม. ภาคผนวก 1

ชาวบ้านเข้าใจโฉนดชุมชนที่ช่วยให้พวกเขามีสิทธิในการจัดการที่ดิน
ของตนเองได้ แต่หลังผ่านไปเจ็ดรัฐบาล ยังคงไม่มีความคืบหน้า  
หน่วยงานต่างๆ ยังคงปฏิเสธไม่รับรองสิทธิในที่ดินแบบกลุ่ม หัวหน้า
อุทยานแห่งชาติคนใหม่ยังได้สั่งจับกุมพวกเขาฐานบุกรุกพื้นที่ป่า  
ชาวบ้านจึงต้องระดมสมองเพื่อจัดการกับที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัย 
และเพื่อเรียกร้องสิทธิชุมชนที่จะจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นตนเอง 
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ตนเอง เพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในที่ดินก่อนจะประกาศเป็น
อทุยานแห่งชาต ิและพร้อมท่ีจะเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าท่ีทีต้่องการบังคับ
ใช้ค�าสั่ง คสช. จากข้อมูลของชาวบ้านที่บ้านห้วยลุหลวง อ�าเภอเมือง 
เชียงราย ยืนยันถึงสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน ระหว่าง
การเดินทางไปเยือนของเราเมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม 2557

27. ในระหว่างวนัที ่10-11 ตลุาคม 2557 ชาวบ้านม้งประมาณ 30 คน
จากหลายหมูบ้่านในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซึง่รวมตวักันเป็นเครอืข่ายชาว
ม้งแห่งแม่ฮ่องสอนพร้อมกบัผูน้�าชมุชน นายอ�าเภอ ผูใ้หญ่บ้าน สมาชกิ 
อบต. ซ่ึงมคีวามกังวลร่วมกนั ชาวม้งในแม่ฮ่องสอนมกัอาศยัอยูใ่นพืน้ที่
ป่าสงวน และยังคงด�ารงชีพตามจารีตของตนเอง หลายคนได้เปลี่ยน
ไปปลูกพืชเศรษฐกิจและขยายพื้นที่เกษตร แม้ว่าจะท�ากินในที่ดิน 
มาเป็นเวลานานแล้ว แต่ทางการกล่าวหาว่าพวกเขาบกุรกุพืน้ท่ีป่า ท�าให้
ได้รบัผลกระทบจากค�าส่ัง คสช. ฉบับท่ี 64 และ 66/2557 ชาวบ้าน
จึงต้องเตรียมการเพื่อรับมือกับเจ้าหน้าที่ที่ต้องการบังคับใช้ตามค�าสั่ง 
คสช. พวกเขาต้องการบังคับให้ชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ หรือไม่ให้ท�ากิน 
ในพื้นที่ 

28. ในระหว่างวนัที ่2-3 ธนัวาคม 2557 จากการเก็บข้อมูลจากผูใ้ห้ข้อมูล
ประมาณ 30 คนทั้งที่เป็นชาวปะหร่อง ลาหู่ ไทยใหญ่และคนเมือง 
ส่วนใหญ่เป็นผู้น�าชุมชน ครูอาสา และอาสาสมัครของโครงการลุ่มน�้า
ฝาง อ�าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ โครงการลุม่น�า้ฝางและ PLAN มีความ
เห็นร่วมกันว่าในลุ่มน�้าซึ่งครอบคลุมสามอ�าเภอทั้งไชยปราการ ฝาง 
และแม่อาย ต่างประสบกับปัญหาทีค่ล้ายคลงึกันเก่ียวกับการด�ารงชีพ
และการท�าเกษตรในพื้นที่ท่ีถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ป่า ปัญหาการค้า
ยาเสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เยาวชนไม่สนใจเรียนหนังสือ 
พ่อแม่ไม่ใส่ใจดูแลลูก ปัญหาการว่างงาน ฯลฯ นอกจากนั้น ทางการ

ที่มา กอ.รมน. จากเอกสารแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติระยะ 10 ปี 
แผนที่ฉบับที่ 2: กลุ่มชาติพันธุ์ในไทย (2551) 

26. ผลจากค�าส่ัง คสช. ฉบบัที ่64 และ 66/2557 ทีเ่จ้าหน้าทีท่หารและ
ป่าไม้น�ามาใช้ มีการก�าหนดให้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อปี 2545 เป็น
หลกัฐานชิน้เดยีวในการพสิจูน์การบุกรุกป่า เฉพาะทีดิ่นซ่ึงมกีารท�ากนิ
ก่อนปี 2545 จงึถือว่าเป็นท่ีดนิท่ีท�ากนิได้ตามกฎหมาย นโยบายแบบ
เหวี่ยงแหของ คสช. ในการพิสูจน์สิทธิในที่ดิน ท�าให้เกิดภัยคุกคาม 
ต่อชาวบ้านในพื้นที่ แม้ว่าที่ผ่านมายังไม่มีเจ้าหน้าที่ทหารและอุทยาน
มาลงพื้นที่ แต่ในอุทยานแห่งชาติอ่ืนๆ เริ่มมีการน�านโยบายไปบังคับ
ใช้แล้ว พวกเขาต้องมีชีวิตด้วยความหวาดกลัวแต่พร้อมที่จะปกป้อง 
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ยังไม่ยอมรับโฉนดชุมชน มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่บางรายรีดไถเงิน
ถ้าพบว่าชาวบา้นไปท�ากนิหรอืใช้ประโยชน์ในพื้นทีป่่าสงวน เนือ่งจาก
ชาวบ้านจ�านวนมากไม่มีสัญชาติ 

29. ภาคเหนอืของไทยยงัถอืว่าเป็นพืน้ทีซ่ึง่มป่ีาไม้มากสดุ และมกีารท�ากนิ
อย่างยั่งยืนของชนพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ ์ ด้วยเหตุดังกล่าว 
หากมีการใช้นโยบายต่อไปโดยไม่ปรึกษาหารือกับชุมชน จะไม่เพียง 
ส่งผลกระทบต่อสทิธขิองชมุชนและเป็นเหตใุห้ถกูบงัคบัโยกย้าย แต่ยงั
ส่งผลกระทบต่อสิทธิด้านสัญชาติ สิทธิด้านอาหาร สิทธิในการท�างาน 
สิทธิด้านสุขภาพ และสิทธิด้านการศึกษาอีกด้วย นอกจากนั้น หลาย
ชมุชนไม่สามารถเข้าถึงความยตุธิรรม ไม่สามารถปกป้องสทิธิมนุษยชน 
ขั้นพื้นฐาน และมักไม่สามารถแก้ปัญหาเม่ือเกิดคดีความเกี่ยวกับ 
ข้อพิพาทด้านที่ดิน โดยคู่กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐอย่างกรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือถูกตั้งข้อหาอาญา
เนื่องจากการบุกรุกที่ดินของตนเอง 

30. กรณีบ้านเลาวู ต�าบลเมืองแหง อ�าเภอเวียงแหง เชียงใหม่ (ภาคเหนือ
ของไทย) ทางชุมชนถูกขู่ไล่รื้อ และทางการไม่ยอมรับตามมติคณะ
รัฐมนตรี เดือนพฤษภาคม 2542 ซึ่งผ่อนผันให้ชาวบ้านอาศัยอยู่ใน
พื้นที่ชั่วคราว ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
ผาแดงมีหนังสอืไปถงึผูใ้หญ่บ้านเลาว ูระบวุ่าชาวบ้านอาศยัในพืน้ทีป่่า
ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และควรยุต ิ
การบกุรกุพืน้ทีป่่า ไม่เช่นนัน้จะถกูฟ้องร้องด�าเนนิคด ีเจ้าหน้าทีอ่ทุยาน
แห่งชาตผิาแดงยงัแจ้งความกบัต�ารวจในพืน้ทีก่ล่าวหาว่าชาวบ้านบกุรกุ
พื้นที่ป่าเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 การแจ้งความครั้งนี้ส่งผล 
กระทบต่อ 110 ครัวเรือนในท่ีท�ากิน 145 แปลงครอบคลุมพื้นที่ 
1,500 ไร่ ถ้าทางการด�าเนินคดีอย่างจริงจัง จะท�าให้ท้ัง 110 

ครอบครวัถกูตัง้ข้อหาว่าบกุรกุทีดิ่น และอาจต้องถกูขบัไล่ออกจากพืน้ที่
31. บ้านเลาวปูระกอบด้วย 110 ครวัเรอืน ประชากร 530 คน (ชาย 252 

คนและหญิง 278 คน) ชาวบ้านส่วนใหญ่มีเช้ือสายเป็นชาวลีซอ 
และจีนฮ่อ เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นทะเบียนเป็นพิเศษตามที่ประกาศในมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 ตามมติดังกล่าว อนุญาต
ให้บ้านเลาวสูามารถจดทะเบยีนทีด่นิทีใ่ช้เพือ่สร้างบ้านและท�ากนิ และ
ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ได้เป็นการชั่วคราว ระหว่างรอการพิสูจน์
สิทธิในที่ดิน 

32. จนถงึปัจจุบัน ชาวบ้านท่ีบ้านเลาวยัูงคงได้รบัประโยชน์จากการผ่อนผัน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 นับแต่นั้นมา  
ชาวบ้านได้อาศัยอยู่ในทีด่นิและสามารถท�ากินได้ ลกูสามารถเข้าโรงเรยีน 
ในพื้นที่ ถ้าถูกขับไล่ออกจากที่ดิน พวกเขาจะสูญเสียความมั่นคงด้าน
อาหารและที่อยู่อาศัย และจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อสิทธิด้าน 
การศึกษาของลูก 

33. อทุยานแห่งชาตผิาแดงไม่รบัค�าร้องของชาวบ้านไว้พจิารณา ในระหว่าง
การเกบ็รวบรวมข้อเทจ็จรงิของสามหน่วยงาน เราพบว่าการออกค�าส่ัง
ของอุทยานแห่งชาติเป็นผลมาจากค�าสั่งของ คสช. ที่มีขึ้นเมื่อเดือน
มิถุนายน 2557 และแผนแม่บทตามค�าสั่งของ คสช. ดังกล่าว ทาง
หน่วยงานได้ยื่นค�าร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เม่ือ
วันที่ 29 กันยายน 2557 เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยุติการ
ปฏิบัติตามค�าสั่ง คสช. ทั้งสองฉบับ และให้ชะลอการปฏิบัติตามแผน
แม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติระยะ 10 ปี จนกว่าจะม ี
การปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 
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การท�าลายนาข้าว แปลงข้าวโพดและทรัพย์สินของชาวบ้านโดยทางการ 

กรณีบ้านห้วยหก หมู่ 5 ต�าบลเมืองแหง อ�าเภอเวียงแหง เชียงใหม่  

ซึ่งเป็นชุมชนชาติพันธุ์ชาวลีซอและไทยใหญ่ 

34. ในวนัที ่25 สิงหาคม 2557เจ้าหน้าทีอ่ทุยานได้บกุเข้าไปท�าลายนาข้าว 
และแปลงข้าวโพดของชาวบ้านสองราย รายแรกเป็นผู้ชายซ่ึงเกิด 
ความเสียหายต่อพื้นที่หนึ่งไร่ และอีกรายเป็นผู้หญิงเสียหายสองไร่  
ในวันที่ 4 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่อุทยานได้กลับมาอีกครั้ง จนถึง
สิ้นเดือนกันยายนมีรายงานว่า 11 ครอบครัว (ชาวลีซอ 8 ครอบครัว 
ชาวไทยสองครอบครัว และชาวไทยใหญ่หนึ่งครอบครัว) ได้รับความ
เสยีหายจากการท�าลายนาข้าวและแปลงข้าวโพดของพวกเขาซ่ึงอยูใ่น
เขตอทุยานแห่งชาตห้ิวยน�า้ดงั คิดเป็นพืน้ท่ีทัง้หมด 58 ไร่ ในตอนแรก
ผู้ใหญ่บ้านพยายามเจรจากับทางการให้ยุติการด�าเนินงานเพ่ือรอให้มี
การเก็บเก่ียวพชืผลเสยีก่อน เพราะชาวบ้านต้องอาศยัพชืผลเป็นอาหาร
ด�ารงชีพ แต่เจ้าหน้าที่อ้างค�าสั่ง คสช. และไม่รับฟังค�าร้องขอของ 
ผู้ใหญ่บ้าน 

35. ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบบางรายยากจนมาก ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการขั้นพื้นฐานของครอบครัวได้ เนื่องจากนาข้าวและแปลง
ข้าวโพดถูกท�าลาย แม้ว่าชาวบ้านที่บ้านห้วยหกจะไม่มีโฉนดที่ดิน  
แต่ชาวบ้านก็ท�ากินในพื้นที่นี้ตั้งแต่ช่วงปี 2537, 2540, 2543, 
2545 และ 2547 นอกจากนั้น ยังมีข้อตกลงช่ัวคราวกับอุทยาน 
แห่งชาติห้วยน�้าดังมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการจ่ายค่า
ชดเชยให้กับชาวบ้านแต่อย่างใด 

ข้อเสนอแนะ

36. เพิกถอนค�าสั่ง คสช. ที่ 64/2557 และ 66/2557 ซึ่งให้อ�านาจ 
เจ้าหน้าทีใ่นพืน้ทีใ่นการจบักมุ ข่มขู ่ท�าลายพชืผล ขบัไล่ชมุชนในท้องถิน่ 
โดยพลการ ไม่มกีารแจ้งให้ชมุชนท่ีได้รบัผลกระทบทราบล่วงหน้า ไม่มี
การปรึกษาหารือกับหน่วยงานของพลเรือนในพื้นที่ 

37. ภายหลังยกเลิกกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 คสช. ม ี
ค�าสั่งที่ 4/2558 ซึ่งอาจส่งผลให้ทางการบังคับไล่รื้อ เจ้าหน้าที่ของ
รัฐทุกคนควรหยุดการจับกุมกรณีที่มีข้อกล่าวหาการบุกรุกท่ีดิน และ
ให้หยุดการขู่ที่จะไล่รื้อชุมชน หรือการบังคับให้ย้ายออกไปโดยไม่มี 
การปรึกษาหารือล่วงหน้า และให้ใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการตรวจสอบที่ดินดังกล่าว 

38. ให้ทบทวนแผนปฏิบัติการป่าไม้ระยะ 10 ปีของกองอ�านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โดยให้ประเมินผลกระทบต่อสิทธิของ 
ผู้อาศัยอยู่ในเขตป่า 

39. รฐับาลไทยควรปฏบิตัติามมตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่11 พฤษภาคม 2542 
(กระบวนการพสิจูน์สทิธใินทีด่นิ) เพือ่เป็นแนวทางแก้ปัญหาข้อพพิาท
ด้านทีด่นิระหว่างชาวบ้านกบัหน่วยงานด้านป่าไม้ของรฐั รวมทัง้กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ กอ.รมน. แทนที่จะใช้แผน
แม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติระยะเวลา 10 ปี ซึ่งเริ่ม
ด�าเนนิงานมาตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2557 โดยไม่ใช้กระบวนการพสิจูน์
สิทธิในที่ดิน อย่างไรก็ดี ผู้มีคุณสมบัติขอรับสิทธิในที่ดินไม่ควรจ�ากัด
เฉพาะพลเมืองสญัชาตไิทย แต่ให้รวมถงึบุคคลทีอ่ยูร่ะหว่างการพสิจูน์
สัญชาติตามกฎหมายด้วย 
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40. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎหมายป่าไม้และ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ควรได้รับการทบทวนและแก้ไข
อย่างเหมาะสม ชนพืน้เมอืงทีพ่ลดัถิน่หรอืถกูโยกย้ายโดยเป็นผลมาจาก
กฎหมายเหล่านี ้ควรได้รบัการเยยีวยา ทัง้การชดเชย หรอืหากไม่สามารถ 
ท�าได้ให้จัดให้มี “ค่าชดเชยที่ยุติธรรม เป็นธรรมและเท่าเทียม” 

41. สนบัสนนุแนวทางโฉนดชมุชนตามข้อเสนอขององค์กรภาคประชาสังคม
ในการแก้ปัญหาที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อ 11 – สิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพอย่างพอเพียง

กรณีบ้านแม่อมกิ: ศาลอุทธรณ์มีค�าสั่งว่าการท�าไร่หมุนเวียนในพื้นที่ 

ป่าอนุรักษ์ไม่เป็นความผิด แต่มีค�าสั่งให้ชุมชนย้ายออกจากพื้นที่ป่า 

42. ชนพื้นเมืองซึ่งท�าไร่หมุนเวียนยังอาจต้องเผชิญคดีอาญา และอาจถูก
สั่งให้ย้ายออกจากพื้นที่ ที่บ้านแม่อมกิ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ชาวบ้าน
กะเหรี่ยงสองคนคือนายติแป๊ะโพ อายุ 80 ปี และนางน่อเฮมุ้ย เวียง
วชิชาถกูตัง้ข้อหาว่าแผ้วถาง ท�าลายและเผาป่า และมกีารใช้ประโยชน์
ในที่ดินอันเป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีประกาศตามพระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติและพระราชบัญญัติป่าไม้เมื่อปี 25514 

43. แม้ว่าในปี 2553 ศาลชั้นต้นยกฟ้องชาวบ้านทุกข้อกล่าวหา แต่ศาล
อทุธรณ์มคี�าสัง่ท่ีแตกต่างไปสองกรณีในปี 2555 โดยศาลอทุธรณ์เหน็

4 หมายเหตุ ในปี 2551 ศาลชั้นต้นตัดสินให้ชาวบ้านทั้งสองคนมีโทษจ�าคุก 
อย่างไรก็ดี ศาลอุทธรณ์สั่งให้มีการไต่สวนคดีใหม่ เน่ืองจากระหว่างการพิจารณาคดี 
จ�าเลยไม่สามารถเข้าถึงทนายความหรือล่าม 

ว่านางน่อเฮมุย้ เวยีงวชิชาไม่มคีวามผดิ เนือ่งจากไม่มเีจตนาบกุรกุและ
ไม่ทราบว่าพืน้ทีด่งักล่าวเป็นเขตป่าสงวน ทัง้ยงัอ้างถงึมตคิณะรฐัมนตรี
วันที่ 30 มิถุนายน 25415 ส่วนนายติแป๊ะโพมีความผิด เนื่องจาก 
ไม่ทราบว่าพืน้ทีด่งักล่าวเป็นพืน้ทีอ่นรุกัษ์ และยงัอ้างถงึมตคิณะรฐัมนตรี  
ศาลอทุธรณ์เหน็ว่ามตคิณะรฐัมนตรไีม่ใช่กฎหมาย และการอ้างว่าไม่รู้
กฎหมายกรณีนายติแป๊ะโพไม่สามารถกระท�าได้

44. ศาลสั่งให้จ�าเลยทั้งสองคนย้ายออกจากพื้นที่อนุรักษ์ เนื่องจากมติ 
คณะรฐัมนตรไีม่ได้เป็นกฎหมาย นางน่อเฮมุ้ย เวยีงวชิชาต้องย้ายออก
จากทีด่นิหกไร่ในพืน้ทีอ่นรุกัษ์ ส่วนนายตแิป๊ะโพต้องย้ายออกจากพืน้ที่
เจ็ดไร่ สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน จะเป็นทนายความให้จ�าเลย
ทั้งสองคนในการยื่นค�าร้องต่อศาลฎีกา 

45. การประกาศพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่ป่าเป็นเหตุให้พื้นที่เพื่อการท�าไร่
หมุนเวียนลดน้อยลง ท�าให้ชุมชนหลายแห่งไม่สามารถท�าไร่หมุนเวียน
ต่อไปหรือไม่ก็เสี่ยงจะถูกจับกุม6 หรือไม่ก็อาจท�าให้ช่วงเวลาที่ทิ้งร้าง
ให้พื้นที่ฟื้นตัวสั้นลงอย่างมาก และยังท�าให้ผลผลิตการเกษตรน้อยลง
ด้วย ส่งผลให้หลายครอบครวัไม่สามารถพึง่ตนเองในแง่การผลติอาหาร 
และต้องเผชิญกับความยากจน7 นอกจากนั้น ชุมชนพื้นเมืองซึ่งยังคง

5 มติคณะรัฐมนตรีระบุว่า ชุมชนซึ่งท�ากินในพื้นที่ป่าก่อนประกาศเป็นพื้นที่
อนุรักษ์ สามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่อไปได้

6 Asia Indigenous People’s Pact and International Working Group 
for Indigenous Affairs (2553) Drivers of Deforestation: Facts to be  
considered regarding the impact of shifting cultivation in Asia. เข้าถึงข้อมูล
เมือ่ 17 กรกฎาคม 2555 http://unfccc.int/resource/docs/2012/smsn/ngo/235.
pdf

7 อ้างแล้ว
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ท�าไร่หมุนเวียนในพื้นท่ีอนุรักษ์ต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัว เนื่องจาก
ไม่มั่นใจว่าจะถูกจับกุมหรือถูกโยกย้ายเมื่อใด8 

กรณีศึกษา: การบังคับไล่รื้อจากที่ดิน กรณีบ้านเก้าบาตร อ�าเภอ 

โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย) 

46. จากข้อมูลของสมัชชาคนจนและชาวบ้าน มีการกล่าวหาว่าทางการ
คุกคาม ควบคุมตัวและขับไล่ชาวบ้านจากบ้านเก้าบาตรให้ออกจาก 
ที่อยู่ ที่ท�ากิน และต้องสูญเสียอาชีพในต�าบลล�านางรอง อ�าเภอโนน
ดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านบางส่วนมีเชื้อสายขะแมร์ พื้นที่แห่งนี้
มปีระวตัศิาสตร์ยาวนานของการไล่ร้ือ ในช่วงทีร่ฐับาลไทยมปีฏบิติัการ
ทางทหารต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในช่วงทศวรรษ 
1970 

47. ชาวบ้านบ้านเก้าบาตรอ้างว่าหน่วยงานทหารในจงัหวดับรีุรมัย์เคยอนญุาต 
ให้พวกเขาอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีป่า ภายหลังปฏิบัติการปราบปรามคอมมวินสิต์  
อย่างไรก็ดี ทางการอ้างและเน้นว่ารัฐมีอ�านาจควบคุมดูแลการบริหาร
จัดการทีด่นิดงักล่าว ในช่วงปี 2531-2546 มกีารให้สมัปทานบรษัิท
เอกชนสองแห่งเพือ่ท�าพืน้ทีป่ลกูป่า สมัปทานดงักล่าวหมดอายลุงเมือ่
ปี 2546 และชาวบ้านสามารถเจรจากับทางการไม่ให้มีการต่ออายุ
สัมปทาน และขอเข้าไปท�ากินในพื้นที่ดังกล่าว เป็นเหตุให้ชาวบ้าน
เข้าไปอาศัยอยู่และท�ากินในพื้นที่นั้น 

48. ในวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ชาวบ้านสองคนจากบ้านเสียงสวรรค ์
ถกูจับกมุและควบคมุตวัเป็นเวลาเจ็ดวนั ในวนัที ่29 มถินุายน ชาวบ้าน 

8 อ้างแล้ว

อีก 10 คนจากบ้านเสียงสวรรค์ถูกจับกุมและควบคุมตัวเป็นเวลา 
เจ็ดวันตามอ�านาจกฎอัยการศึก ในวันที่ 4 กรกฎาคม สมาชิก อบต.
หนึ่งคนถูกจับกุมและได้รับการปล่อยตัวในวันเดียวกัน ในระหว่าง 
วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2557 มีการไล่รื้อชุมชนอย่างน้อยหกแห่งซึ่งมี
ชาวบ้านอยู่ประมาณ 1,000 คน เป็นปฏิบัติการร่วมของหลาย 
หน่วยงานระดับจังหวัดตามค�าสั่ง คสช. ที่ 64 และ 66

49. การไล่รือ้ดงักล่าวไม่เป็นไปตามแนวปฏบัิตใินความเหน็ทัว่ไปฉบับที ่7 
ของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
หน่วยงานซ่ึงลงพื้นที่เพ่ือสอบสวนข้อเท็จจริงระหว่างวันที่ 15-17 
กรกฎาคม 2557 มีข้อสังเกตว่า ชาวบ้าน 66 คนซึ่งไปพักอาศัยอยู่ที่
วัดล�านางรองไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตามที่หน่วยงาน
จังหวัดรับปาก ในจ�านวนชาวบ้าน 66 คนส่วนใหญ่เป็นชายและหญิง
สูงวัยและเด็ก ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งที่วัดล�านางรองไม่สามารถ
เข้าถึงช่องทางการด�ารงชีพในขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น�้า และ
ที่อยู่อาศัย 

50. ในวันท่ี 18 กรกฎาคม มีการขับไล่ให้กลุ ่มชาวบ้านออกจากวัด  
พวกเขาต้องไปขอรับความช่วยเหลือจากหมู่บ้านในล�านางรอง โดยไป 
พักอาศัยอยู่กับอาคารของกลุ่มหัตถกรรมสตรีในหมู่บ้าน ชาวบ้าน 
ยังคงขาดปัจจัยในข้ันพื้นฐาน ผู้สูงวัยและเด็ก (อย่างน้อย 15 คน)  
ต้องเผชิญกับความเส่ียงหลายประการ หน่วยงานจังหวดัไม่มีข้อเสนอใดๆ  
เกี่ยวกับพื้นที่เพ่ือการโยกย้ายชาวบ้าน จนถึงเดือนกันยายน 2557  
มีชาวบ้านอย่างน้อย 19 ครอบครัวจากบ้านตลาดควายและอีก 19 
ครอบครัวต้องอาศัยอยู่ในที่พักพิงช่ัวคราวในอ�าเภอโนนดินแดง ไม่มี
การพูดคุยถึงการให้ค่าชดเชยหรือพื้นที่จัดสรรใหม่แต่อย่างใด 
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การไล่รื้อชาวกะเหร่ียงออกจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานโดยรัฐไทย 

(ภาคตะวันตกของไทย) 

51. เป็นเวลากว่าทศวรรษมาแล้วทีร่ฐับาลไทย โดยเฉพาะอทุยานแห่งชาติ
และกรมป่าไม้ พยายามไล่รื้อชนพื้นเมืองกะเหรี่ยงออกจากอุทยาน 
แห่งชาติแก่งกระจาน ปฏิบัติการไล่รื้อส่งผลให้เกิดความรุนแรงและ 
การปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนหลายครั้ง 

52. การไล่รื้อดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการสังหารนายทัศน์กมล โอบอ้อม 
ผู ้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยงซึ่งถูกยิงสังหารเมื่อวันที่ 10 
กันยายน 2554 หลังจากพยายามช่วยเหลือให้ผู้เสียหายคนหนึ่ง 
ยืน่ค�าร้องต่อคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ การไล่รือ้ยงัเกดิขึน้
ต่อไปแม้จะมีกรอบกฎหมายท่ีชัดเจนเพือ่คุม้ครองสทิธขิองชาวกะเหรีย่ง 
ซึง่ยงัคงอาศยัอยูใ่นท่ีดนิท่ีสบืทอดมาจากบรรพชน และยงัคงท�าเกษตร
แบบดั้งเดิม

53. ความขัดแย้งระหว่างชุมชนกะเหรี่ยงกับรัฐไทยเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2504 
เน่ืองจากมีการประกาศให้พื้นท่ีมรดกของชาวกะเหรี่ยงกลายเป็น 
ส่วนหนึง่ของอทุยานแห่งชาตแิก่งกระจาน โดยการประกาศใช้พระราช
บญัญตัอิทุยานแห่งชาติ นบัแต่นัน้มา รฐัไทยได้ใช้เหตุผลประการต่างๆ 
เพือ่สนบัสนนุการไล่รือ้ชาวกะเหรีย่ง โดยอ้างว่าการท�าเกษตรของพวก
เขาสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม มีการอ้างเหตุผลความมั่นคง 
เพื่อการไล่รื้อ หรืออ้างว่าชาวกะเหรี่ยงเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด 
รวมทั้งการอ้างว่าพวกเขาไม่ใช่คนไทย ซ่ึงเป็นค�ากล่าวอ้างที่ขาด 
การตรวจสอบ 

54. การบังคับไล่รื้อครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 ในช่วง 
ดังกล่าว เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติบุกเข้ามาเผาบ้านและผลผลิต
การเกษตรของชาวบ้านกะเหรี่ยง มีการขโมยทรัพย์สิน ฆ่าสัตว์เลี้ยง

และบังคับให้ชาวบ้านหลบหนี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
ในขณะนั้นอ้างว่า จ�าเป็นต้องปฏิบัติการไล่รื้อเนื่องจากในชุมชน 
มีผู้อพยพที่ผิดกฎหมายมาจากพม่า และอ้างว่าชาวบ้านไม่ได้เป็น 
ชาวกะเหรี่ยง ทั้งยังอ้างว่าแม้ผู้ที่ถูกบังคับไล่ร้ือจะเป็นชนพื้นเมือง  
แต่การไล่รื้อครั้งนี้ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายป่าไม้ห้าม 
ไม่ให้บุคคลครอบครองที่ดินในเขตอุทยาน 

55. หลักฐานจากเหตุการณ์ดังกล่าวชี้ว่า ผู้ถูกไล่รื้อเหล่านี้เป็นคนไทย 
แต่ก�าเนิด นอกจากนั้น มาตรา 66 และ 67 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 คุ้มครองสิทธิของบุคคลที่จะอาศัยอยู่
ในพืน้ท่ีอนุรกัษ์ รวมท้ังในอุทยานแห่งชาตแิก่งกระจาน ตราบท่ีสามารถ
พสิจูน์ได้ว่ามีการครอบครองท่ีดนิดงักล่าวก่อนการประกาศและก�าหนด
แนวเขตอุทยาน นอกจากนั้น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 
2553 ให้การรบัรองเป็นการเฉพาะต่อสทิธขิองชาวกะเหรีย่งทีจ่ะอาศยั
อยู่ในที่ดินของตน และท�าการเพาะปลูกตามวิถีแบบเดิมของตนต่อไป

56. เกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นกับชุมชนและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิด้าน 
สิ่งแวดล้อม ที่ต่อสู้อย่างยาวนานเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมจากกรณี
ไล่รื้อในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เชื่อว่านายพอละจี รักจงเจริญ 
(บลิลี)่ นกัเคล่ือนไหวเพือ่สทิธชิาวกะเหรีย่งพืน้เมอืงในอทุยานแห่งชาติ
ใหญ่สุดของไทย ตกเป็นเหยื่อการบังคับให้สูญหายตั้งแต่วันที่ 17 
เมษายน 2557 ทุกวันนี้ไม่มีผู้ใดทราบชะตากรรมและที่อยู่ของเขา 
นายพอละจมีลีกูเลก็ห้าคนและมภีรรยาคอืน.ส.พณินภา พฤกษาพรรณ 
ภรรยาของเขาและครอบครวัรวมทัง้เพือ่นฝูงและองค์กรภาคประชาสงัคม 
เชื่อว่า เขาตกเป็นเหยื่อการบังคับบุคคลให้สูญหาย เนื่องจากพยายาม
เอาผิดกับหน่วยราชการทีล่ะเมิดสทิธมินษุยชนต่อชมุชนชาวกะเหรีย่ง
ที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
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ข้อ ๑๑ – สิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพอย่างพอเพียง

ข้อเสนอแนะ

57. เนื่องจากที่ผ่านมามีการโยกย้ายอย่างถาวรหรือชั่วคราวออกจากบ้าน
เรอืนและ/หรอืทีด่นิทีต่นครอบครอง โดยขดักับความประสงค์ของบคุคล 
ครอบครัว และ/หรือชุมชน ทั้งนี้โดยไม่มีการจัดให้มี และไม่สามารถ
เข้าถงึการคุม้ครองตามกฎหมายหรอือืน่ๆ อย่างเหมาะสม รัฐบาลไทย
จึงต้องพิจารณาท่ีจะโยกย้ายชุมชนเหล่านี้กลับไปสู ่ที่ดินอันเป็น 
ข้อพิพาท จากนั้นให้ใช้แนวทางการมีส่วนร่วมกับชุมชน และหาทาง
ฟื้นฟูสิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพอย่างพอเพียง 

58. ก�าหนดค่าชดเชยให้กับชุมชนที่ถูกไล่รื้อและปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ
การฟื้นฟู ทั้งนี้เพื่อดูแลให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและที่ดินท�ากินอย่าง
เพยีงพอ สามารถเข้าถึงสทิธอิย่างอืน่ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลด้านสขุภาพ
และการเรียนหนังสือของบุตรหลานโดยทันที 

59. รัฐบาลไทยควรยอมรับสถานภาพชนพื้นเมืองของ “ชาวเขา” ในภาค
เหนือและ “ชาวเล” ตามแนวชายฝั่งทะเลในภาคใต้ และ “ชนเผ่า” 
อื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก 
โดยกฎหมายป่าไม้และท่ีดนิควรยอมรบัอย่างเป็นทางการต่อสทิธแิบบ
กลุ่มของชนพื้นเมืองท่ีมีต่อที่ดิน อาณาเขตและทรัพยากรของตนเอง 
ทั้งนี้เป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิชนพื้นเมืองแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples) 

ข้อ ๑๒ – สิทธิที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ส่วนที่ ๓: สิทธิด้านสุขภาพของชนพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ในไทย

60. การประกาศใช้พระราชบัญญัตหิลกัประกันสขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2545 
ส่งผลให้เกดิโครงการหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าส�าหรับพลเมอืงไทย
ทกุคน เป็นเหตใุห้คนไทยมากถงึ 99% ได้รบัประโยชน์จากบรกิารดแูล
สุขภาพที่รอบด้านทั้งการป้องกันโรคและสาธารณสุขมูลฐาน ไปจนถึง
การเข้ารกัษาตัวในโรงพยาบาลเนือ่งจากอุบัตเิหตทุางจราจร การเปลีย่นไต  
และการเข้าถึงการรักษาด้านเอชไอวี 

61. อย่างไรก็ดี โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่ครอบคลุมถึง
ชนชาติพันธุ ์กลุ ่มน้อย 680,000 คน รวมทั้งผู ้ที่ยังอยู ่ระหว่าง 
การพสิจูน์สญัชาต ิก่อนหน้าจะมโีครงการหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า 
ผูท้ีอ่ยูร่ะหว่างการพสิจูน์สญัชาตยิงัได้รบัประโยชน์จากโครงการสวสัดกิาร 
เพ่ือประชาชนซึง่มีรายได้น้อย หรอืท่ีเรียกว่าโครงการบัตรสุขภาพ 500 
บาทของกระทรวงสาธารณสุข 

62. ผลจากการตีความของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นเหตุให้
บุคคลที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติไม่ถือเป็น “พลเมืองไทย” ตาม
มาตรา 5 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ส่งผล
ให้พวกเขาไม่ได้รับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน รวมทั้งหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ในท�านองเดียวกัน ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ (สปสช.) ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้บริการกับ
ประชากรกลุ่มนี้ 

63. นับแต่ปี 2555 ประชากรกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถเข้าถึงหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า สถานพยาบาลซึ่งควรให้บริการกับพวกเขาตามหลัก
มนุษยธรรม ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ด�าเนินการ เป็นเหตุให้
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สถานพยาบาลต้องน�างบประมาณทีจ่ดัสรรให้พลเมอืงไทยส่วนหนึง่มา
จัดให้มีบริการกับประชากรกลุ่มนี้ เป็นเหตุให้เกิดภาระทางการเงิน 
มากขึ้นต่อสถานพยาบาล โดยเฉพาะสถานพยาบาลซึ่งอยู่บริเวณแนว
พรมแดนทางภาคเหนือซึ่งมีชนชาติพันธุ์กลุ่มน้อยอยู่จ�านวนมาก 

64. ในวันที่ 18 มกราคม 2548 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อ “ยุทธศาสตร์
การจัดการปัญหาสถานะและสทิธขิองบุคคล” ตามข้อเสนอของสภาค
วามมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นความพยายามก�าหนดแนวปฏิบัติเพื่อ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานะบุคคลและสิทธิของพลเมืองกลุ่มต่างๆ 
ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยก�าหนดยุทธศาสตร์สี่ประการประกอบ
ด้วย (1) ยุทธศาสตร์การก�าหนดสถานะ (2) ยุทธศาสตร์การให้สิทธิ
ขัน้พืน้ฐานส�าหรบัผูท้ีย่งัไม่ผ่านการพสิจูน์สญัชาตไิทย (3) ยทุธศาสตร์
การด�าเนินการเชิงรุกและเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันการอพยพเข้ามา
ใหม่ และ (4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 

65. การละเมิดสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีการปฏิบัติ 
อย่างแยกแยะต่อประชากรกลุ่มเหล่านี้ ยังคงเกิดขึ้นแม้ว่าในวันที่ 30 
มิถุนายน 2552 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งในข้อ 16 ระบุว่าหลักประกันและความคุ้มครอง
ให้เกดิสขุภาพจะต้องครอบคลมุประชาชนทุกคนทีอ่ยูบ่นผนืแผ่นดนิไทย  
โดยไม่มีการแบ่งแยกตามฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพทางกาย 
ความพิการ เพศ อายุ ถ่ินท่ีอยู่ เช้ือชาติ สัญชาติศาสนา วัฒนธรรม 
ความเชื่อและอุดมการณ์ทางการเมือง 

66. สปสช.มีความเห็นว่าควรจัดให้บุคคลทุกคนได้รับหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า เนื่องจากบุคคลท่ีขาดการดูแลและรักษา อาจกลายเป็น 
ต้นตอของโรคตดิต่อในประชากรไทย ท้ังวัณโรค เอชไอว/ีเอดส์ มาลาเรยี 
ไข้เลือดออก ฯลฯ ตามข้อมูลของส�านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ชัดเจนว่าประชากรที่ไม่มีสัญชาติและ
สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนใหญ ่
มักป่วยเป็นโรคติดต่อทั้งที่สามารถควบคุมและป้องกันได้ หากไม่ม ี
ความพยายามควบคุมโรคดังกล่าว อาจท�าให้มีการแพร่กระจายของ
โรคและส่งผลกระทบอย่างมากต่อประชาชนชาวไทย 

67. เพ่ือแก้ปัญหาการไม่สามารถเข้าถงึบรกิารสขุภาพขัน้พืน้ฐานของผูท้ีย่งั
ไม่ผ่านการพสูิจน์สัญชาต ิและเพ่ือควบคุมโรคอย่างเป็นผลและลดภาระ
ของสถานพยาบาลในการให้บริการกับประชากรกลุ่มดังกล่าว สปสช.
ได้จดัตัง้ “กองทนุให้บรกิารด้านสาธารณสขุกับบคุคลทีม่ปัีญหาสถานะ
และสิทธิ” และมีแผนปฏิบัติการที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีดังต่อไปนี้ 
1) ประชากรและหมายเลขประจ�าตัว เป็นการจ�าแนกกลุ่มประชากร

ตามหลักเกณฑ์ของสมช.กรณีท่ีเป็นผู้เข้าเมืองโดยมิชอบซึ่งจะถูก
แบ่งออกเป็นสี่กลุ่ม ได้แก่ ชนชาติพันธุ์กลุ่มน้อยซึ่งปัจจุบันได้รับ
การผ่อนผนัให้มสีทิธอิาศยัถาวรในไทยและมหีมายเลขบัตรประจ�า
ตวับุคคลเริม่ด้วยตวัเลข 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 0 รวมทัง้นกัเรยีน
ในสถานศึกษาที่รับสวัสดิการจากรัฐบาลด้านการศึกษา กลุ่ม 
ไร้รากเหง้า และกลุ่มท�าประโยชน์ให้ประเทศชาติซึ่งมีชื่ออยู่ใน
ระบบทะเบียนราษฎร์ ทร.38ก จ�านวนทั้งหมด 457,409 คน 

2) ระยะเวลา จะมโีครงการลงทะเบยีนและออกบตัรประจ�าตวัให้ตาม
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และจะคืนสิทธิขั้นพื้นฐาน
ให้กับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2553

3) งบประมาณ จะมีการจัดสรรงบประมาณให้กับสถานพยาบาลใน
ปีงบประมาณ 2553 โดยค�านวณต่อรายหัวซึ่งแตกต่างไปตาม
โครงสร้างอายขุองประชากรและหลกัเกณฑ์ของระบบหลกัประกนั
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สขุภาพแห่งชาต ิโดยแต่ละคนจะได้รับการจดัสรรงบประมาณเป็น
จ�านวน 2,067.40 บาท หรือคิดเป็น 472.8 ล้านบาทส�าหรับ
คนทั้งหมด 

68. ในวันที่ 23 มีนาคม 2553 มีการเห็นชอบมติคณะรัฐมนตรีในหลัก
การให้กระทรวงสาธารณสุขคืนสิทธิข้ันพื้นฐานทางสุขภาพให้กับผู้มี
ปัญหาสถานบุคคลจ�านวน 457,409 คน ครอบคลุมถึงสิทธิที่จะได้
รับการส่งเสริม รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค และให้มี
ผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป ในปัจจุบันโครงการ 
ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากงบกลางและงบฉุกเฉิน และยังคงม ี
งบประมาณเพียงพอ

69. อย่างไรก็ดี ผลจากการตีความด้านกฎหมาย เป็นเหตุให้บุคคลเหล่านี้
ยังคงไม่สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามระบบหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ และไม่สามารถเข้าถึงกองทุนคืนสิทธิตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 23 มีนาคม 2553 รวมทั้งผู้มีปัญหาทางสถานะ
บุคคลจ�านวนกว่า 402,179 คนซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 
1) บุคคลที่มีหมายเลขประจ�าตัวข้ึนต้นด้วย 0 ซ่ึงมีชื่ออยู่ในระบบ

ทะเบียนราษฎร์ ทร.38ก และที่มีหมายเลขล�าดับที่ 6, 7, 8  
และ 9 (0-xxxx-89xxx-xx-x) ซึง่เคยได้รบัการส�ารวจในฐานะเป็น
ชนชาติพันธุ์กลุ่มน้อยซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน 
แต่ยงัคงไม่ได้รบัสถานะบคุคล (กลุม่ที ่1 ตามยทุธศาสตร์ปี 2548) 
รวมทั้งหมด 150,076 คน

2) ทายาทของบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิซ่ึงมีใบเกิดพร้อมเลข
ประจ�าตวั 13 หลกัเริม่ต้นด้วยหมายเลข ‘0’ (ทายาทของกลุม่ 1) 
รวมทั้งหมดจ�านวน 56,672 คน 

3) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิซึ่งไม่มีการพิสูจน์สถานะการเกิด 
และมีเลขประจ�าตัวเริ่มด้วยเลข 0 และที่มีหมายเลขล�าดับที่ 6 
หรอื 7 เป็นเลข 0 (0-xxxx-00xxx-xx-x) รวมจ�านวน 1,883 คน

4) คนต่างด้าวซึ่งเกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตาม 
มาตรา 7 ทวิ (1) ของพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งมี
ใบเกิดที่มีหมายเลข 13 หลักเริ่มด้วยเลข ‘7’ ซึ่งไม่จัดอยู่รวมกับ
ทายาทของชนชาติพันธุ์กลุ่มน้อย เนื่องจากพ่อแม่ไม่มีเลขประจ�า
ตัว คนกลุ่มดังกล่าวมีจ�านวน 123,548 คน

5) นกัเรยีนในโรงเรยีนรฐัและเอกชนซึง่ตกส�ารวจทะเบียนราษฎร์ และ
ได้รับรหัส coded script ‘G’ รวมจ�านวนกว่า 76,540 คน

70. ศปส. ยึดตามการตีความที่มองว่าประชากรข้างต้นมีสิทธิได้รับสิทธิ
สุขภาพขัน้พืน้ฐานตามมตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่23 มีนาคม 2553 โดย
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลอุ้มผาง
จังหวัดตาก ใช้งบประมาณกว่า 30 ล้านบาทต่อปีเพื่อให้การรักษา
พยาบาลตามหลกัมนษุยธรรมต่อผูท้ีไ่ม่ได้รบัประโยชน์จากหลกัประกนั
สุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งกลายเป็นภาระส�าหรับสถานพยาบาล 

71. จากการรณรงค์เคลือ่นไหวของหลายกลุม่ ส่งผลให้เกิดมตคิณะรฐัมนตรี
วนัที ่16 เมษายน 2558 เพือ่มีการคืนสทิธทิ�าให้บุคคลผูมี้ปัญหาทาง
สถานะจ�านวน 208,631 คนได้รับการคืนสิทธิท่ีจะได้รับประโยชน์
จากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นเหตุให้พวกเขามีสิทธิ
ได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอีกครั้ง 

72. ในจ�านวนบุคคล 208,631 คน ประกอบด้วย 
1. บุคคลที่มีหมายเลขประจ�าตัวขึ้นต้นด้วย 0 ซึ่งมีชื่ออยู่ในระบบ

ทะเบียนราษฎร์ ทร.38ก และที่มีหมายเลขล�าดับที่ 6, 7, 8 และ 
9 (0-xxxx-89xxx-xx-x) ซึ่งเคยได้รับการส�ารวจในฐานะเป็น
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ชนชาติพันธุ์กลุ่มน้อยซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน 
แต่ยงัคงไม่ได้รบัสถานะบคุคล (กลุม่ที ่1 ตามยทุธศาสตร์ปี 2548) 
รวมทั้งหมด 150,076 คน

2. ทายาทของบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิซ่ึงมีใบเกิดพร้อมเลข
ประจ�าตวั 13 หลกัเริม่ต้นด้วยหมายเลข ‘0’ (ทายาทของกลุม่ 1) 
รวมทั้งหมดจ�านวน 56,672 คน 

3. บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิซึ่งไม่มีการพิสูจน์สถานะการเกิด 
และมีเลขประจ�าตัวเริ่มด้วยเลข 0 และที่มีหมายเลขล�าดับที่ 6 
หรอื 7 เป็นเลข 0 (0-xxxx-00xxx-xx-x) รวมจ�านวน 1,883 คน

73. อย่างไรก็ดี ยังคงมีเด็กนักเรียนในโรงเรียนรัฐและเอกชนอีก 76,540 
คนซึ่งตกส�ารวจทะเบียนราษฎร์ และได้รับรหัส coded script ‘G’ 
และไม่ได้รบัประโยชน์ตามมตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่16 เมษายน 2558

ข้อ ๑๒ – สิทธิที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ข้อเสนอแนะ

74. รฐับาลไทยต้องอนมุตักิารจดัสรรงบประมาณตามรายหวั ซ่ึงเป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 16 เมษายน 2558 โดยทันที เดิมรัฐบาลไทย
อนมุตัติามมติคณะรฐัมนตรดีงักล่าวแล้ว แต่มกีารประกาศว่าการจดัสรร
งบประมาณจะท�าได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าหลักเกณฑ์การจัดสรร 
งบประมาณระดบัชาติอนญุาตให้ท�าได้หรอืไม่ ค�าสญัญาทีจ่ะสนบัสนนุ
การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไม่ควรถูกจ�ากัดด้วยเงื่อนไข 
ในเชิงงบประมาณ 

75. รฐับาลไทยต้องพจิารณาท่ีจะเพิม่นักเรยีนท่ีก�าลงัเรยีนอยูใ่นประเทศไทย 
ซึ่งได้รับสิทธิข้ันพื้นฐานด้านการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ และ

อยู่ระหว่างการจัดท�าทะเบียนและก�าหนดเลขประจ�าตัว 13 หลัก
จ�านวน 76,540 คน เข้าไปในระบบหลกัประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ
ให้จัดสรรงบประมาณรายหัวอย่างเหมาะสม 

76. จัดต้ัง “กองทุนควบคุมโรคชายแดน” ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้อพยพเข้าเมืองและพลเมืองไทยที่อยู่ระหว่าง
การพิสูจน์สัญชาติ และไม่ได้อยู่ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
ประชากรกลุม่ดงักล่าวคดิเป็นจ�านวน 1.5 ล้านคน งบประมาณจดัสรร
ต่อรายหัวอยู่ที่ 383.61 บาท/คน/ปี หรือ 161.5 ล้านบาท/ปี  
งบประมาณเหล่านี้จะช่วยแบ่งเบาภาระของหน่วยงานของรัฐ และ 
ส่งเสริมสุขภาพ และสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรค 

77. เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยั่งยืน และเพื่อให้เกิดความ 
เท่าเทยีมและความยตุธิรรมส�าหรับพลเมืองไทยทีอ่ยูร่ะหว่างการพสิจูน์
สญัชาต ิรฐับาลไทยต้องทบทวนและแก้ไขมาตรา 5 ของพระราชบญัญตัิ
หลกัประกันสขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2545 เพือ่ตอบสนองความต้องการ
ของพลเมืองไทยที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติ โดยบุคคลเหล่านี ้
ควรมีสิทธิได้รับบริการดูแลด้านสุขภาพและหลักประกันสุขภาพโดย
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
. 



ภาคผนวก
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ภาคผนวก ๑

กฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ

ก. พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 

78. พระราชบัญญัติป่าไม้มีเนื้อหาส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับการควบคุม 
การท�าไม้ ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ ป่า หมายความว่าที่ดิน
ทีย่งัมไิด้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายท่ีดนิ มาตรา 4 ยงันยิามว่า ของป่า 
หมายความว่า บรรดาของที่เกิดหรือมีขึ้นในป่าตามธรรมชาติ เช่น  
ไม้ท่อน พืช รังนก น�้าผึ้ง ก้อนหิน ถ่าน ฯลฯ พระราชบัญญัตินี้ก�ากับ
ดูแลการท�าไม้รวมทั้งการเก็บของป่าโดยมีระบบการให้สัมปทานและ
การเก็บค่าภาคหลวง ในหมวด 5 ของพระราชบัญญัตินี้ ประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้เฉพาะที่ทางการประกาศให้เป็นที่ดิน 
‘ประเภทเกษตรกรรม’ บุคคลใดที่มีไว้ในครอบครองซึ่งไม้ที่ยังไม่ได้
แปรรูปและไม้หวงห้าม ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับ 
50,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ บุคคลใดที่มีไว้ในครอบครองซึ่งของ
ป่าหวงห้ามอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหนึง่
ปีหรือปรับ 10,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ พระราชบัญญัตินี้ยังให้
อ�านาจในการยึดผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากของป่าหวงห้ามอย่างผิดกฎหมาย
ด้วย 

79. ในทางปฏบัิตแิล้ว รฐัอาศยัอ�านาจตามกฎหมายฉบบันีเ้พือ่ควบคมุทีด่นิ
และทรัพยากรธรรมชาติทั้งปวง โดยอาจเป็นที่ดินของเอกชนหรือของ
รฐั ทัง้ยงัสนบัสนนุการแปรรูปทรพัยากรจากธรรมชาตใิห้เป็น “สนิค้า” 
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ซึง่การใช้ประโยชน์อยูใ่ต้การก�ากบัดแูลของรฐั ถอืได้ว่ารฐัเพกิเฉยอย่าง
สิ้นเชิงต่อสิทธิของบุคคลซึ่งอาศัยอยู่ในป่าเหล่านี้มาหลายชั่วคน พวก
เขามีชีวิตและการด�ารงชีพที่ผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับทรัพยากรท่ีมา
จากป่าเหล่านี้ เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ไม่มีเอกสารสิทธิในพื้นที่ป่า  
การครอบครองที่ดินจึงเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และถือเป็นเรื่องต้องห้าม
ในการใช้ประโยชน์จากของป่า 

80. พระราชบัญญัตินี้ไม่ได้ห้ามการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในป่าอย่าง
สิ้นเชิง โดยอนุญาตให้มีการขอสัมปทานจากรัฐเพื่อท�าไม้และการเก็บ
ของป่า อย่างไรก็ดี ชนพื้นเมืองไม่มีศักยภาพในเชิงองค์กรที่จะแข่งขัน
กบัหน่วยงานเชงิพาณชิย์เพือ่ให้ได้มาซึง่สมัปทานดังกล่าว นอกจากนัน้ 
ชนพื้นเมืองจ�านวนมากไม่มีสถานะเป็นพลเมืองของไทย ท�าให้ไม่มี
สถานภาพบุคคลตามกฎหมายและไม่สามารถขอสัมปทานได้ 

ข. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

81. กระทรวงเกษตรเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ตามพระราช
บัญญัตินี้ เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรก�าหนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพ
ธรรมชาตเิป็นท่ีน่าสนใจ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพือ่สงวนไว้ให้
เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน ก็ให้มีอ�านาจ
กระท�าได้โดยประกาศพระราชกฤษฎกีาให้เป็น ‘อทุยานแห่งชาต’ิ และ
ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่ก�าหนดน้ันแนบท้ายพระราช
กฤษฎีกาด้วย บริเวณที่ก�าหนดนี้เรียกว่า อุทยานแห่งชาติ และให้จัด
ให้มีหลักเขตและป้าย หรือเครื่องหมายอื่นแสดงเขตอุทยานแห่งชาติ 
ไว้ตามสมควร 

82. เพื่อคุ้มครองและอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ พระราชบัญญัตินี้ห้าม 
การกระท�าประการต่างๆ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ เช่น การยึดถือ
หรือครอบครองที่ดินในเขตอุทยาน การแผ้วถาง หรือเผาป่า การเก็บ
หาของป่า หรือการปล่อยปศุสัตว์เข้าไปในอุทยาน ทั้งยังห้ามการกระ
ท�าด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ การท�าด้วยประการใดๆ 
ให้เป็นอันตรายหรือท�าให้เสื่อมสภาพต่อทรัพยากรธรรมชาติ ห้าม 
การด�าเนนิกจิการใดๆ เพือ่หาผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้รบัอนญุาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

83. ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจ
ส่ังให้ผูก้ระท�าความผดิท�าลายหรอืรือ้ถอนสิง่นัน้ๆ ออกไปให้พ้นอทุยาน
แห่งชาติ หากทางการพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นกับอุทยาน
แห่งชาติ อาจสั่งการให้ผู้กระท�าผิดเคลื่อนย้ายการเปลี่ยนแปลงหรือ
ท�าให้อุทยานกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ นอกจากนั้น ผู้กระท�าผิดยังต้อง
รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นกับทางการจากการท�าให้ป่า 
คืนกลับสู่สภาพเดิม 

84. บุคคลใดซึ่งมีความผิดฐานครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ  
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกนิห้าปีหรอืปรบั 20,000 บาท หรอืทัง้จ�าท้ัง
ปรับ บุคคลใดซึ่งมีความผิดฐานเก็บของป่าหรือน�าปศุสัตว์เข้ามาใน 
เขตอุทยานแห่งชาติ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับ 
1,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

ค. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

85. ตามพระราชบัญญัตินี้ ป่า หมายความว่า ที่ดินรวมตลอดถึง ภูเขา  
ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล�าน�้า ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลที่
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ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้
เพือ่อนรุกัษ์ป่า มากกว่าจะเป็นการก�ากบัดแูลการค้าของป่า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอ�านาจประกาศให้พ้ืนที่ป่าใดๆ 
เป็น “ป่าสงวนแห่งชาต”ิ ตามพระราชบัญญตันิี ้โดยให้ออกกฎกระทรวง
ซึง่ต้องมแีผนท่ีแสดงแนวเขตป่าท่ีก�าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาตนิัน้แนบ
ท้ายกฎกระทรวงด้วย ให้ปิดประกาศส�าเนากฎกระทรวงและแผนท่ี
ท้ายกฎกระทรวงไว้ ณ ที่ท�าการอ�าเภอหรือกิ่งอ�าเภอท้องที่ และที่เปิด
เผยเห็นได้ง่ายในหมู่บ้านท้องที่นั้น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มี
หลักเขตและป้ายหรือเครื่องหมายอื่นแสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ไว้ตามสมควร 

86. ตามมาตรา 12 บุคคลใดอ้างว่ามีสิทธิ หรือได้ท�าประโยชน์ในเขตป่า
สงวนแห่งชาตใิดอยูก่่อนวนัทีก่ฎกระทรวงก�าหนดป่าสงวนแห่งชาตนิัน้
ใช้บังคับ ให้ยื่นค�าร้องเป็นหนังสือต่อนายอ�าเภอหรือปลัดอ�าเภอผู้เป็น
หวัหน้าประจ�าก่ิงอ�าเภอท้องทีภ่ายในก�าหนดเก้าสบิวนั นบัแต่วนัทีก่ฎ
กระทรวงนั้นใช้บังคับ ถ้าไม่ยื่นค�าร้องภายในก�าหนดดังกล่าว ให้ถือว่า
สละสิทธิหรือประโยชน์นั้น 

87. ตามมาตรา 13 เมื่อคณะกรรมการส�าหรับป่าสงวนแห่งชาติได้รับ 
ค�าร้องตามมาตรา 12 แล้ว ให้สอบสวนตามค�าร้องนั้น ถ้าปรากฏว่า 
ผู้ร้องได้เสียสิทธิหรือเสื่อมเสียประโยชน์ ให้คณะกรรมการพิจารณา
ก�าหนดค่าทดแทนให้ตามที่เห็นสมควร 

88. ตามมาตรา 16 บุคคลสามารถขออนุญาตเพื่อเข้าไปอาศัยอยู่เขตป่า
สงวนแห่งชาติ ซึ่งจะมีแนวปฏิบัติและเงื่อนไขในการให้อนุญาตตามที่
ก�าหนดโดยอธบิดแีละได้รบัความเหน็ชอบจากรัฐมนตร ีหากพบว่าพืน้ที่
ป่าส่วนใดได้รับความเสื่อมโทรม อาจมีการอนุญาตให้อาศัยอยู่หรือ 
ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมนั้นได้ 

89. หมวด II ของพระราชบญัญตันิีห้้ามไม่ให้กระท�าการใดๆ ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ทั้งการเพาะปลูก การท�าไม้ หรือการเก็บของป่า บุคคลอาจ
ท�าไม้หรือเก็บของป่าได้หากได้รับสัมปทานจากทางการ 

90. พระราชบัญญัตินี้ยิ่งเป็นการลิดรอนสิทธิของชนพื้นเมืองต่อท่ีดินและ
ทรัพยากรมากยิ่งขึ้น ประการแรก ก�าหนดให้มีเพียงค่าชดเชยเป็นเงิน
กรณีที่เวนคืนที่ดิน แต่เงินอาจไม่สามารถชดเชยความม่ันคงของชีวิต
และการยังชีพซึ่งเป็นผลมาจากการมีที่ดินและทรัพยากรในป่าได้  
ชนพืน้เมอืงไม่มทีกัษะอืน่ใดนอกจากการท�าเกษตร เมือ่สญูเสยีทีด่นิไป 
ย่อมประสบปัญหาในการหาเลี้ยงชีพตนเอง 

91. ปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้ได้แก่ ชาวบ้านมักไม่มีข้อมูลว่า
พื้นที่ซ่ึงตนอาศัยอยู่ได้รับการประกาศเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือ
ไม่ หรือทราบเม่ือสายเกินไป บ่อยครั้งที่แผนที่แนบท้ายประกาศมัก
ท�าความเข้าใจได้ยาก ส่งผลให้ชาวบ้านจ�านวนมากไม่สามารถยืนยัน
สิทธิของตนเองได้ 

92. พระราชบัญญัตนิีต้ัง้อยูบ่นสมมตฐิานความเท่าเทยีมอย่างเป็นทางการ
ระหว่างชนพื้นเมืองกับคนอื่นๆ ในสังคม ท�าให้ทุกคนมีสิทธิในการขอ
สัมปทานเพือ่ใช้ประโยชน์จากทรพัยากรในป่า อย่างไรก็ด ีชนพืน้เมือง
จ�านวนมากยงัไม่มสีญัชาต ิแต่แม้จะมสัีญชาต ิพวกเขามกัขาดคณุสมบตัิ
ในการขอรบัสมัปทาน แต่แม้สามารถยืน่ขอสมัปทานได้ มีโอกาสไม่มาก
นักที่จะได้รับสัมปทาน เนื่องจากทางการมีอคติต่อพวกเขามาก 
 
ง. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

93. คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติท�าหน้าที่ภายใต้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมวด 6 ของพระราชบญัญตันิีใ้ห้อ�านาจ



46    47

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศให้พื้นที่ใดๆ เป็น ‘เขต
รกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า’ เพือ่รกัษาไว้ซึง่พนัธุส์ตัว์ป่า ให้อ�านาจในการก�าหนด
แนวเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสตัว์ป่าและก�าหนดพนัธุสั์ตว์ป่าคุม้ครองได้ หลาย
มาตราในพระราชบัญญัตินี้ท�าให้การกระท�าใดๆ ที่ท�าลายและคุกคาม
สัตว์ป่าและที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 37 
และ 38 ห้ามไม่ให้บุคคลใดเข้าไป เป็นเจ้าของ หรือครอบครองพื้นที่
สงวน

94. พระราชบัญญัตินี้มักท�าให้เกิดข้อวิจารณ์ว่าให้คุณค่ากับชีวิตสัตว์ป่า
มากกว่าชนพืน้เมอืง เนือ่งจากก�าหนดข้อห้ามไม่ให้บคุคลกระท�ากจิกรรม 
ใดๆ ในพื้นที่ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

จ. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 

95. มาตรา 5 ของพระราชบัญญัติเปิดโอกาสให้ผู้ครอบครองที่ดินในป่า
ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2497 ให้แจ้งการครอบครองท่ีดินและ
ขอรบัเอกสารสทิธิ ์ภายในหนึง่ร้อยแปดสบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ 
ใช้บังคับ 

ฉ. มติคณะรัฐมนตรี 22 เมษายน 2540

96. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17, 22 และ 29 เมษายน 2540 ให้การ
ยอมรับบางระดับสิทธิของประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า ตามมติ
เหล่านี ้คณะอนกุรรมการระดบัจงัหวดัจะรบัพิจารณาค�าร้องของบคุคล
เพื่อให้เพิกถอนการประกาศพื้นท่ีป่าและอุทยานแห่งชาติในบางพื้นที่ 
ภายหลังการสอบสวน คณะกรรมการอาจให้ข้อเสนอแนะต่อคณะ

รัฐมนตรีเพื่อให้แก้ไขการประกาศพื้นที่ป่าและอุทยานแห่งชาติให้เกิด
ความเหมาะสมในบางพื้นที่ นับเป็นครั้งแรกที่ให้ความส�าคัญต่อสิทธิ
ของประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าก่อนประกาศเป็นพื้นที่สงวน 
เป็นการให้ความเห็นชอบต่อมติและมาตรการระดับชาติว่าด้วยข้อ
พพิาทในทีด่นิและการบุกรกุพืน้ทีป่่าและอุทยานแห่งชาต ิและจ�าแนก
พ้ืนท่ีป่าออกเป็นห้ากลุม่ตามข้อเสนอของเจ้าหน้าทีป่่าและและอทุยาน 
และมีการกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้โดยไม่ม ี
ส่วนร่วมจากชุมชนในท้องถิ่น 

ช. มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541

97. มติคณะรฐัมนตรนีีใ้ห้การยอมรบับางระดับสทิธขิองประชาชนซึง่อาศยั
อยู่ในพื้นที่ป่า โดยบุคคลสามารถอ้างสิทธิในที่ดินของตนโดยผ่านสอง
ขั้นตอน ประการแรก บุคคลที่อ้างสิทธิต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนเอง
อาศัยอยู่ในที่ดินดังกล่าวก่อนการประกาศเป็นพื้นที่สงวนหรือพื้นที่
คุ้มครอง 

98. ประการที่สอง กรณีที่บุคคลสามารถพิสูจน์กรรมสิทธิ์หรือการครอบ
ครองที่ดินได้ ที่ดินซึ่งมีการอ้างกรรมสิทธิ์ต้องผ่านการทดสอบต่างๆ 
อย่างเช่น
1. ระดับความลาดชันต้องไม่สูงกว่า 30 องศา 
2. ต้องไม่ใช่ที่ดินซึ่งอยู่ในแนวเขตที่ “อ่อนไหว” ของกรมป่าไม้ เช่น 

ต้องไม่เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของสตัว์ป่าใกล้สญูพนัธุ ์หรอืต้องไม่มีลกัษณะ
ที่เป็นธรรมชาติ เช่น น�้าตก ถ�้าหรือตาน�้า

 ในกรณทีีท่ีด่นิของบคุคลดงักล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เหล่านี ้บคุคล
ดังกล่าวจะได้รับสิทธิเลือกที่ดินแปลงอื่น 
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ซ. มติคณะรัฐมนตรี 11 พฤษภาคม 2542

99. หมู่บ้านทุกแห่งในชุมชนซึ่งอยู่ในพื้นท่ีป่าสามารถขอลงทะเบียนได้  
โดยจะมีการติดประกาศเป็นเวลาเจ็ดวันก่อนถึงวันลงทะเบียน จะม ี
เจ้าหน้าที่ท�าหน้าท่ีรับลงทะเบียนให้กับหมู่บ้านซ่ึงตั้งอยู่ในพ้ืนที่ป่า  
ชาวบ้านซึง่อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีป่าสามารถลงทะเบยีนได้ภายในเวลา 30 วนั  
(เฉพาะเวลาราชการและเฉพาะที่หน่วยราชการที่ก�าหนดไว้เท่านั้น) 
บุคคลที่มีคุณสมบัติขอลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทย และต้องมี 
การกรอกข้อมลูตามแบบฟอร์มทีจ่ดัไว้ ผูล้งทะเบยีนควรส่งมอบเอกสาร
เหล่านี้พร้อมกับใบสมัคร ได้แก่ (1) ส�าเนาบัตรประชาชน (2) ส�าเนา
ทะเบียนบ้าน 

100. การชี้เขตที่ดินเป็นหน้าที่ของกรมป่าไม้ ซึ่งจะมีการจัดประชุมเพื่อ
ก�าหนดรายละเอียดของกระบวนการช้ีเขต เจ้าหน้าที่จากจังหวัดและ
จากกรมป่าไม้จะรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกระบวนการนี้ หลังจาก
การลงทะเบยีนแล้ว กรมป่าไม้จะเสนอรายงานต่อหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

101. กรมป่าไม้จะจัดประชุมเพื่อพิจารณากระบวนการพิสูจน์สิทธิในที่ดิน 
กระบวนการพสิจูน์สทิธเิป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่30 มถินุายน 
2541 ว่าด้วย “การแก้ปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่า (สิทธิ/ข้อพิพาท) เพื่อ
ให้เกดิการลงทะเบยีนและการชีเ้ขตทีด่นิ โดยรัฐบาลให้ความเหน็ชอบ
ในการคุ้มครองชั่วคราว หากมีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ิมเติม จะมีการ
ด�าเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด 

ซ. โครงการหลวง

102. โครงการต่างๆ มักมีลักษณะของการปลูกป่าและการอนุรักษ์พื้นที่ป่า 
หลังจากมีโครงการหลวง จะมีการจัดสรรที่ดินให้กับชาวบ้านเพื่อปลูก
ทีอ่ยูอ่าศยั ตามโครงการนี ้มกีารสนบัสนนุกจิกรรมเกษตรหลายประการ 
อย่างไรก็ดี เป็นโครงการซึ่งต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐ การท�า
กิจกรรมในโครงการและผลประโยชน์จากโครงการที่มีต่อคนในพื้นที่ 
จึงขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล 
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ภาคผนวก ๒

ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 64/25579

เรื่อง การปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้

เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ปราบปรามและหยุดยัง้การบุกรกุท�าลายทรพัยากรป่าไม้ในพืน้ทีต่่างๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของประเทศโดยรวม คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ จึงมีค�าสั่งดังต่อไปนี้

1.  ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ส�านักงานต�ารวจ 
แห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองก�าลังรักษา 
ความสงบเรยีบร้อย กองก�าลงัป้องกนัชายแดนของกองทพับก และกองทพัเรอื 
ตลอดจนหน่วยงานที่มีภารกิจและอ�านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการ 
ปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือครอบครอง ท�าลาย หรือกระท�าด้วย 
ประการใดๆ อันเป็นการท�าให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่า รวมทั้งผู้สมคบและ
สนบัสนุนช่วยเหลอื ให้ได้ผลอย่างจรงิจงัในทกุพืน้ที ่รวมทัง้สกดักัน้การลกัลอบ
ตัดไม้มีค่าหรือไม้หวงห้าม การน�าเข้าและส่งออกไม้ที่ผิดกฎหมาย ตลอดแนว
ชายแดน ตลอดจนปราบปรามเครอืข่ายขบวนการตดัไม้ท�าลายป่าในทกุหมูบ้่าน 
และชุมชนทั่วประเทศ

9 โปรดดูค�าสั่ง คสช.ท่ี 64/2557 http://library2.parliament.go.th/
giventake/content_ncpo/ncpo-order64.pdf

2.  ให้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ ควบคุม ตรวจสอบ กิจการการแปรรปู 
การต้ังโรงงานแปรรูปไม้ การค้าไม้แปรรูป ตลอดจนการค้าหรือมีไว้ใน 
ครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามและสิ่งประดิษฐ์ใด เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดที่ท�าด้วย
ไม้หวงห้าม หากพบมีการปล่อยปละละเลย หรือมีเจตนาจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบยีบกฎหมายท่ีบัญญัตไิว้ ให้ด�าเนนิการลงโทษตรากฎหมายอย่างเดด็ขาด
กับเจ้าของหรือผู้ประกอบการโดยทันที

3.  ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดตามผลคดีป่าไม้และด�าเนินการ 
พืน้ฟพูืน้ทีป่่าทีถ่กูบุกรกุท�าลาย ให้คืนสภาพป่าทีส่มบูรณ์ดงัเดมิ โดยประสาน
กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคประชาชนและองค์กรชุมชนได้เข้ามี
ส่วนรวมในการด�าเนินการดังกล่าวอย่างจริงจัง

4.  เจ้าหน้าทีข่องรฐัผูใ้ดปล่อยปละละเลย หรอืเข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้อง
กับการกระท�าผิดตามกรณีดังกล่าวข้างต้น จะต้องถูกด�าเนินการทั้งทางวินัย
และทางอาญาเด็ดขาดโดยทันที

5.  ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามผล 
การด�าเนนิการตามข้อ 1-4 และรายงานผลการปฏบัิตใิห้คณะรกัษาความสงบ
แห่งชาติทราบอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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ภาคผนวก ๓

ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 66/255710

เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานส�าหรับการปราบปราม หยุดย้ังการบุกรุกท�าลาย
ทรัพยากรป่าไม้และนโยบายการปฏิบตังิานเป็นการชัว่คราวในสภาวการณ์
ปัจจุบัน

เพื่อให้การด�าเนินการและการประสานงานในการปราบปรามและ 
หยดุยัง้การบกุรกุท�าลายทรพัยากรป่าไม้ในพืน้ทีต่่างๆ เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ 
ยิ่งขึ้น สามารถลดผลกระทบท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ของประเทศโดยรวม จึงให้ปฏิบัติ ดังนี้

1.  ให้กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดังกล่าวเพิ่มเติม ทั้งนี้การปฏิบัติอื่นๆ ให้เป็น
ไปตามค�าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่64/2557 ลง วนัที ่14 มถินุายน 
พุทธศักราช 2557 เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกท�าลาย
ทรัพยากรป่าไม้

2. ให้ทุกหน่วยที่เก่ียวข้อง ยึดถือนโยบายการปฏิบัติงานเป็น 
การชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

2.1  การด�าเนินการใดๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน 
ผูย้ากไร้ ผูท่ี้มรีายได้น้อย และผูไ้ร้ทีดิ่นท�ากนิ ซ่ึงได้อาศยัอยู่
ในพืน้ท่ีเดมินัน้ๆ ก่อนค�าสัง่นีม้ผีลบงัคบัใช้ ยกเว้นผูท่ี้บุกรกุ
ใหม่ จะต้องด�าเนินการสอบสวน และพิสูจน์ทราบ เพื่อ

10 โปรดดูค�าสั่ง คสช. ที่ 66/2557 http://library2.parliament.go.th/
giventake/content_ncpo/ncpo-order66.pdf

ก�าหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมและด�าเนินการตามขั้นตอน 
ต่อไป

2.2  การด�าเนินการเร่งด่วนในปัจจุบัน คือ การป้องกันไม่ให้มี
การบุกรุกเพิ่มเติม ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
และเด็ดขาด

2.3  การด�าเนนิการแก้ไขปัญหาท่ีส่ังสมมาตัง้แต่เดมิให้หน่วยงาน
ทีเ่ก่ียวข้อง ร่วมกันพจิารณาก�าหนดมาตรการและวธีิด�าเนนิ
การอย่างเป็นระบบ เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติโดยด่วน

2.4  กรณใีดๆ ซึง่ยงัอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการตามกระบวนการ
ยุติธรรม ให้ด�าเนินการต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการ
ที่ก�าหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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ภาคผนวก 4

คณะกรรมการว่าด้วยสทิธทิางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมพจิารณา
รายงานการปฏิบัตงิานฉบับทีห่นึง่และฉบับทีส่องของประเทศไทย ตามกตกิา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Interna-
tional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) 
(E/C.12/THA/1-2) ในการประชมุครัง้ที ่28 ถงึครัง้ที ่30 (E/C.12/2015/
SR.28, 29 และ 30) ซ่ึงจดัขึน้ระหว่างวนัที ่4 และ 5 มถินุายน 2558 และ
ได้รับรองรายงานในการประชุมสมัยท่ี 50 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558  
ต่อไปนี้เป็นข้อสังเกตเชิงสรุปในส่วนท่ีเกี่ยวกับสิทธิชนเผ่าพ้ืนเมืองและกลุ่ม
ชาติพันธุ์ และประเด็นที่ดินทรัพยากรดังนี้

สิทธิของชนพื้นเมือง

9. คณะกรรมการแสดงข้อกงัวลเกีย่วกบัการทีร่ฐัภาคไีม่รับรองสถานภาพ
ของชนพื้นเมือง

ในระหว่างทีม่กีารปฏิรปูรฐัธรรมนญูอย่างต่อเนือ่ง คณะกรรมการเชิญ
ชวนให้รัฐภาคีทบทวนจุดยืนและให้การรับรองสถานะทางกฎหมายและ
ทางการเมอืงต่อชนพ้ืนเมอืงซึง่จ�าแนกสถานภาพตนเองเช่นนัน้ คณะกรรมการ
แนะน�าให้รัฐภาคีประกันสิทธิของชนพื้นเมืองในการครอบครอง ใช้ประโยชน์ 
ควบคุม และพัฒนาที่ดิน อาณาบริเวณและทรัพยากรซึ่งพวกเขามีสิทธิครอบ
ครอง อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์ หรือได้มาตามหลักจารีตประเพณี คณะ
กรรมการยงัสนบัสนนุให้รฐัภาคพีจิารณาให้สตัยาบันรบัรองอนสุญัญาองค์การ

แรงงานโลกฉบับที ่169 เก่ียวกับชนพืน้เมืองและชนเผ่า ทีด่นิและทรพัยากร 
ธรรมชาติ 
10. คณะกรรมการกังวลเกี่ยวกับ 

(ก) การไม่ยอมรบัสทิธติามจารตีของชนชาตพินัธุก์ลุม่น้อยในการครอบ
ครองที่ดินของบรรพชน และทรัพยากรธรรมชาติ และการที่ที่ดิน
กระจกุตวัและถกูครอบครองโดยประชาชนเพยีงกลุม่เลก็ๆ เท่าน้ัน 

(ข) ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการอนุรักษ์ป่า โดย
เฉพาะค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 64/2557 
และ 66/2557 ในปี 2557 ซ่ึงส่งผลให้เกิดการท�าลายพืชผล
และการบังคับโยกย้าย และ 

(ค) ผลกระทบร้ายแรงของโครงการด้านเศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกับการ
ใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งโครงการขนาดใหญ่ 
อาท ินคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ซ่ึงกระทบต่อการเข้าถงึสทิธทิาง
เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของประชาชนซึง่อาศัยอยูใ่นพืน้ที่
ทีเ่กีย่วข้อง และการขาดกลไกและการปรกึษาหารอือย่างมส่ีวนร่วม  
รวมทั้งการที่บุคคลและชุมชนซึ่งได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างจ�ากัด 

คณะกรรมการแนะน�าให้รฐัภาคีปฏบิตัติามขัน้ตอนทัง้ปวงทีจ่�าเป็นรวม
ทั้งการแก้ไขกฎหมายและกรอบนโยบาย ทั้งนี้เพื่อ 

(ก) ขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการเข้าถึงสิทธิตามจารีตของปัจเจกและ
ชุมชนของชนชาติพันธุ์กลุ่มน้อย ในการเข้าถึงที่ดินของบรรพชน 
และการใช้มาตรการทีเ่ป็นผลเพือ่ประกนัสทิธกิารครอบครองทีด่นิ
โดยไม่มกีารแยกแยะ ทัง้นีเ้พือ่ประกนัให้มกีารเข้าถงึทีด่นิและทีอ่ยู่
อาศัยอย่างเพียงพอส�าหรับบุคคลทุกคน 
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(ข) ประกนัให้มกีารใช้วธิไีล่ร้ือเป็นมาตรการสดุท้ายเท่านัน้ และบคุคล
ทีถ่กูบงัคบัโยกย้ายออกจากพืน้ทีต้่องได้รบัค่าชดเชยอย่างเพียงพอ 
และ/หรือได้รับการจัดสรรที่ดินใหม่ ทั้งนี้โดยค�านึงถึงความเห็น
ทั่วไปของคณะกรรมการ ฉบับที่ 4 (2534) เกี่ยวกับสิทธิการมีที่
อยู่อาศัยอย่างเพียงพอ และฉบับที่ 7 (2540) ว่าด้วยการไล่รื้อ 
และ 

(ค) ใช้แนวทางสทิธมินษุยชนส�าหรบัโครงการพฒันา รวมทัง้การก�าหนด
กลไกอย่างมส่ีวนร่วม เพือ่ประกนัว่าจะไม่มกีารตดัสนิใจใดๆ ทีอ่าจ
ส่งผลกระทบต่อการเข้าถงึทรพัยากรโดยไม่มกีารปรึกษาหารือกบั
บคุคลและชมุชนท่ีเกีย่วข้องเสียก่อน ท้ังนีโ้ดยมุง่ให้เกิดการให้ความ
ยินยอมที่เป็นอิสระ ล่วงหน้า และเกิดจากความเข้าใจ

ภาคผนวก 5

บทวิเคราะห์กฎหมายนโยบายป่าไม้ที่ดินประเทศไทย

สุมิตรชัย หัตถสาร
ผู้อ�านวยการ ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น

ก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เมื่อ 5 กันยายน 2542 มีผลใช้บังคับ 
5 ธนัวาคม 2542 รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้บญัญตัิ
รับรองสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมไว้ใน มาตรา 46 ว่า “บุคคลซึ่งรวมกัน
เป็นชมุชนท้องถิน่ดัง้เดมิย่อมมีสทิธอินรุกัษ์หรอืฟ้ืนฟจูารตีประเพณ ีภมิูปัญญา
ท้องถ่ิน ศลิปะหรอืวฒันธรรมอันดีของท้องถิน่และของชาต ิและมีส่วนร่วมใน
การจดัการ การบ�ารุงรกัษา และการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อมอย่างสมดลุ และยัง่ยนื ทัง้นี ้ตามทีก่ฎหมายบญัญตั”ิ อันเป็นความ
ก้าวหน้าทีป่ระเทศไทยยอมรบั “สทิธชุิมชน” โดยเฉพาะชุมชนท้องถิน่ดัง้เดมิ
ที่หมายถึง กลุ่มชนเผ่าชาติพันธุ์ที่ด�ารงชีวิตอยู่บนพื้นที่สูงของประเทศที่ยังมี
สภาพป่า ซึง่แนวคดินีเ้ป็นการน�าเสนอทศิทางในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
ที่ให้ความส�าคัญกับชุมชน โดยให้อ�านาจกับชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกับ
รัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จากเดมิทีอ่�านาจในการ
จัดการเป็นของรฐัฝ่ายเดยีวเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารฐัธรรมนญูจะรบัรอง
สิทธไิว้ แต่กย็งัไม่สามารถน�าไปสูก่ารปฏบัิตไิด้เนือ่งจากรฐัธรรมนญูบัญญตัไิว้
ในท้ายมาตรา 46 ว่า “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” นั่นก็หมายความว่า 
“สิทธิชุมชน” จะน�าไปสู่การปฏิบัติได้จะต้องตราเป็นกฎหมายเสียก่อน 
รัฐธรรมนูญรับรองไว้เป็นเพียงหลักการเท่านั้น แต่ตลอดระยะเวลาสิบปีไม่มี
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รัฐบาลไม่สามารถตรากฎหมายออกมาเพื่อน�าเอาหลักการ “สิทธิชุมชน”  
ไปสู่การปฏิบัตไิด้เลย รวมทัง้ไม่มกีารแก้ไขกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้สอดคล้องกบัหลกัการตามรฐัธรรมนญู 
แม้จะมกีารขบัเคลือ่นผลกัดนัของเครอืข่ายภาคประชาชนให้มกีารตรากฎหมาย
เพื่อรับรองสิทธิชุมชน เช่น พรบ.ป่าชุมชน ตั้งแต่ปี 2543 แต่ก็ไม่สามารถ
บรรลุความส�าเร็จ

จนกระทั่งเมื่อปี 2549 ได้เกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 
2549 และประกาศให้ยกเลกิรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
ทั้งฉบับ และได้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาแทน มีการท�าประชามติ
และประกาศใช้เมื่อปี 2550 ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บัญญัติรับรอง “สิทธิ
ชุมชน” เอาไว้เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฯ 2540 โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 66 
และมาตรา 67 

โดยมาตรา 66 บัญญัติว่า “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น 
หรอืชมุชนท้องถิน่ดัง้เดมิ ย่อมมสีทิธิอนุรกัษ์หรอืฟ้ืนฟจูารตีประเพณ ีภมูปัิญญา
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการ
จดัการ การบ�ารงุรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อม  
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน” และ

มาตรา 67 บญัญตัว่ิา “สทิธขิองบุคคลท่ีจะมส่ีวนร่วมกบัรฐัและชมุชน
ในการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชวีภาพ และในการคุม้ครองส่งเสรมิ และรกัษาคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ด�ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะ 
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน 
ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม

การด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงทัง้ทางด้านคณุภาพสิง่แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ 

จะกระท�ามไิด้ เว้นแต่จะได้ศกึษาและประเมนิผลกระทบต่อคณุภาพสิง่แวดล้อม
และสขุภาพของประชาชนในชมุชน และจัดให้มกีระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ 
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบ
ด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบัน
อุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด�าเนินการดังกล่าว

สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ราชการส่วนท้องถิน่หรอืองค์กรอืน่ของรฐัทีเ่ป็นนติบิคุคล เพือ่ให้ปฏบิตัหิน้าที่
ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความคุ้มครอง”

จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ 2550 ทั้งสองมาตรานี้ต้องนับว่า 
เป็นก้าวหน้าเพิ่มขึ้นจากรัฐธรรมนูญฯ 2540 ในการรับรอง “สิทธิชุมชน” 
โดยตัดถ้วยค�าว่า “ทัง้นี ้ตามทีก่ฎหมายบญัญตั”ิ ออกไป โดยมุง่หมายให้ “สทิธิ
ชมุชน” ตามท่ีรฐัธรรมนญูฯรบัรองไว้มีผลบังคับใช้ทันทีไม่ต้องรอให้มีการตรา
กฎหมายออกมาก่อน 

อย่างไรก็ตาม หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ 2550 รัฐบาลต่อมาก ็
ไม่ได้ตระหนักหรือให้ความส�าคัญกับการน�าหลักการ “สิทธิชุมชน” ไปบังคับ
ใช้กับหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้น�าเอาหลักการที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ไปใช้ในการปฏิบัติ 
เพราะตลอดระยะเวลาตัง้แต่ปี 2550 ถงึปี 2557 หน่วยงานของรฐัทีร่บัผดิ
ชอบในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตยิงัคงใช้กฎหมายเดมิทีไ่ม่ยอมรบั “สทิธิ
ชุมชน” ตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ อาทิเช่น พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 
2484, พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, พระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507, พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งกฎหมายเหล่านี ้
มีบทบัญญัติห้ามไม่ให้บุคคลเข้าไปในพื้นที่ที่มีการประกาศให้เป็นเขตป่าแล้ว
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โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขต
อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ การประกาศเขตพื้นที่ตาม
กฎหมายเหล่าน้ีมีมาอยู่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในการส�ารวจพื้นที่ก่อนการ
ประกาศทีผ่่านมาไม่เปิดการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการร่วมปรึกษาหารือหรือ
หาทางออกในการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด หน่วยงานของรฐัเพียงแค่ติดประกาศ
ของราชการไว้ ณ ทีท่�าการของหน่วยงาน ท่ีท�าการของผูป้กครองท้องถิน่ เพือ่
ให้ประชาชนมาคดัค้านการประกาศดงักล่าว ซึง่ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง เข้าไม่ถึงประกาศดังกล่าว หรือแม้ว่าจะ
ได้รบัทราบประกาศแต่กไ็ม่มคีวามเข้าใจความหมายของประกาศนัน้แต่อย่าง
ใด ในการคัดค้านประกาศเขตพื้นที่ระบุไว้ว่าบุคคลท่ีจะคัดค้านต้องมาแสดง
สทิธขิองตนในทีด่นิทีค่รอบครอง ซึง่เป็นไปไม่ได้เลยทีป่ระชาชนทีอ่าศยัอยูใ่น
เขตพืน้ทีป่่าจะมเีอกสารแสดงสทิธใิดๆ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าทีข่องรฐัได้ เพราะ
รัฐไม่เคยส�ารวจออกเอกสารสิทธิให้กับชุมชนเหล่านี้มาก่อนเลย กฎหมาย 
ยงันยิามความหมายของค�าว่า “ป่าไม้” ไว้ในพระราชบญัญตัป่ิาไม้ พ.ศ. 2484 
ว่า “ป่า” หมายความว่า ท่ีดนิทีย่งัมไิด้มบีคุคลได้มาตามกฎหมายทีดิ่น ดังนัน้ 
เม่ือประชาชนกลุม่ชาตพินัธ์ุบนพืน้ทีส่งูไม่เอกสารแสดงสิทธติามกฎหมายทีดิ่น
มาแสดงย่อมไม่สามารถคัดค้านการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือเขต
อทุยานแห่งชาตไิด้ ท�าให้ชุมชนของกลุม่ชาตพินัธุเ์กอืบทัง้หมดถกูประกาศเขต
ป่าทับลงไป ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา ตามข้อมูลที่หน่วยงาน
ด้านป่าไม้ทีเ่สนอรายงานให้กบัคณะกรรมาธกิารชดุต่างๆ ของรฐัสภา ปรากฏ
ว่ามีประชาชนอาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจ�านวนประมาณ 450,000 
ราย อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจ�านวน 185,916 ราย  
มีประชาชนถูกจับกุมด�าเนินคดีในคดีป่าไม้ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6 แสนราย 

จนต่อมาเมื่อเกิดการรัฐประหารยึดอ�านาจโดยคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราว พ.ศ. 2557 ขึ้นใช้แทน ท�าให้ “สิทธิชุมชน” ตามมาตรา 66 และ
มาตรา 67 สิน้ผลไปด้วย อย่างไรก็ตาม รฐัธรรมนญูฉบับช่ัวคราวฯ ได้บัญญัติ
ไว้ในมาตรา 4 ว่า “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับ
การคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
ทีป่ระเทศไทยมอียูแ่ล้ว ย่อมได้รบัการคุ้มครองตามรฐัธรรมนญูนี”้ และมาตรา 
5 บญัญติัว่า “เม่ือไม่มีบทบัญญตัแิห่งรัฐธรรมนญูนีบั้งคับแก่กรณใีด ให้กระท�า
การนัน้หรอืวนิจิฉยักรณนีัน้ไปตามประเพณกีารปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ประเพณีการปกครอง
ดังกล่าวต้องไม่ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูนี”้ ซึง่อาจตคีวามได้ว่า “สทิธชิมุชน” 
ที่เคยรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เป็นสิทธิที่ชนชาวไทยเคย 
ได้รับการคุ ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้
วินิจฉัยไว้ เมื่อวันที่17 มีนาคม 2558 ในคดีที่ชาวบ้านฟ้องขอให้เพิกถอน 
ใบอนุญาตให้เอกชนเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอย-ป่านากลาง  
ในพ้ืนท่ี ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล�าภู เพื่อท�าเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรม วินิจฉัยไว้อย่างชัดเจนว่าสิทธิชุมชนยังคงถูกรับรองและได้รับ
การคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว พ.ศ. 2557 เพราะมาตรา 5  
วรรค 1 ยังคงคุ้มครองสิทธิชุมชนมาตรา 66 และ 67 อยู่

อย่างไรก็ตาม ภายหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้าปกครอง
ประเทศ ได้ออกค�าสั่งที ่64/2557 และค�าสัง่ที่ 66/2557 เรื่อง การปราบ
ปรามและหยุดยั้งการบุกรุกและท�าลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งค�าสั่งดังกล่าว 
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เปิดโอกาสให้หน่วยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบการจดัการทรัพยากรป่าไม้ท้ังหมด 
รวมทั้งหน่วยงานฝ่ายทหาร ได้เข้าด�าเนินการตามค�าสั่งดังกล่าวอย่างเข้มข้น 
ส่งผลกระทบต่อชุมชนท่ีอาศัยและท�ากินในเขตป่า แม้ว่ารัฐบาลจะพยายาม 
ช้ีแจ้งว่าค�าสัง่ดังกล่าวจะมุ่งเน้นในการด�าเนนิการกบักลุ่มทนุทีเ่ข้าหาประโยชน์
ในพื้นที่ป่า โดยจะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคนยากไร้ คนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยและที่
ท�ากิน ที่อยู่ในพื้นที่มาก่อนประกาศค�าสั่งดังกล่าวก็ตาม แต่การน�าค�าสั่งไปสู่
การปฏิบัติจริงของเจ้าหน้าที่กลับมิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของค�าสั่ง 
แต่อย่างใด มีประชาชนโดยเฉพาะกลุม่ชนเผ่าชาตพินัธุแ์ละเกษตรกรรายย่อย
ถูกเข้าด�าเนินการยึดคืนพื้นที่เป็นจ�านวนมาก (ดังรายงานของคณะกรรมการ
อ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน กรอ.มน.) เกิดการเคล่ือนไหวเรียกร้อง
อย่างกว้างขวางของภาคประชาชนเพือ่ให้ยกเลกิแผนแม่บทพทัิกษ์ป่าไม้ทีอ่อก
ภายใต้ค�าสั่งดังกล่าว เพื่อยุติการด�าเนินการกับประชาชนในชุมชนชนเผ่า
ชาตพินัธุแ์ละชมุชนท้องถ่ินท่ีอาศยัและท�ากนิในพืน้ทีม่าก่อน แต่การเคลือ่นไหว
กไ็ม่ได้ส่งผลให้เกิดการทบทวนค�าส่ังและแผนแม่บทดงักล่าวแต่อย่างใด รฐับาล
ยังคงประกาศเดินหน้าด�าเนินการตามแผนต่อไปโดยไม่รับฟังความเห็นของ
ภาคประชาชนเลย

หากวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่หน่วยงานของรัฐไม่ยอมน�าเอาหลักการสิทธิ
ชมุชนตามทีร่ฐัธรรมนญูรบัรองไว้มาบงัคบัใช้ให้เกดิผลในทางปฏบิติั อาจเนือ่ง
มาจากก่อนปี 2540 ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายท่ีรับรองการมส่ีวนร่วมของ
ประชาชนหรอืชมุชนในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิทรพัยากรจะถกูก�าหนด
โดยกฎหมายให้เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน โดยให้อ�านาจรัฐเข้าเป็น 
ผูด้แูลจดัการทัง้หมดแต่ฝ่ายเดยีว ด้วยบทบัญญตัดิงักล่าวท�าให้เกดิการตคีวาม
กฎหมายค�าว่า “สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน” ว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ รัฐ
เท่านัน้ทีเ่ป็นผูม้อี�านาจในการดูแลจดัการทรพัยากร โดยความเข้าใจเช่นนีท้�าให้
หน่วยงานของรฐัทีม่หีน้าท่ีต้องปฏบิตัติามกฎหมายจงึท�าให้เกดิการกดีกนัและ

หวงกันทรัพยากรเหล่านั้นโดยไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแต่
อย่างใด ซึ่งนโยบายของรัฐก็ตอบสนองต่อแนวคิดนี้มาโดยตลอด แต่อย่างไร
ก็ตามจากแนวคิดที่ให้รัฐเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยากร โดยเฉพาะป่าไม้  
ส่งผลให้มกีารน�าเอาทรพัยากรป่าไม้ไปใช้เพือ่เร่งพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ 
ทรัพยากรธรรมชาติมีสถานะเป็นเพียงวัตถุดิบในการผลิตเพื่อสร้างการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการอนุญาตให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามาแสวงหา
ผลประโยชน์ อาทิเช่น การให้สัมปทานป่าไม้ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนถึง
นโยบายที่รัฐใช้ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ประเทศไทยมีการให้สัมปทาน
ป่าไม้มาตลอดโดยบรษิทัท�าไม้จากประเทศองักฤษจนกระทัง่หมดสมัปทานใน
ปี 2497 รัฐจึงได้จัดตั้ง “องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้” ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจขึ้น
เมือ่ปี พ.ศ. 2499 เพือ่มาบรหิารจัดการสัมปทานป่าไม้ต่อ แต่รฐัก็ยงัอนญุาต
ให้เอกชนรายอื่นขอสัมปทานได้ด้วย ซึ่งส่งผลให้จ�านวนป่าไม้ลดลงอย่างมาก 
โดยสถติกิารส�ารวจจ�านวนพืน้ทีป่่าไม้ของประเทศไทยพบว่าพืน้ทีป่่าไม้ลดลง
มาโดยตลอดจากปี 2493 ประเทศไทยมพีืน้ทีป่่าไม้กว่าร้อยละ 60 ของพืน้ที่
ประเทศ พอมาถึงปี 2504 เหลือร้อยละ 53.33 และลดลงอย่างรวดเร็ว 
ในระยะเวลา 40 ปี เหลือเพียงร้อยละ 25.6 ในปี พ.ศ. 2538 

ท�าให้ต่อมารฐัจงึได้ก�าหนดนโยบายส�าคญัเพือ่บรหิารจดัการทรพัยากร
ป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเริ่มขึ้นตั้งแต่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 
ธันวาคม 2528 เห็นชอบนโยบายป่าไม้แห่งชาติตามที่คณะกรรมการป่าไม้
แห่งชาติเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยก�าหนดให้
มีพื้นที่ป่าอย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด หรือเท่ากับจ�านวน 128 
ล้านไร่ จ�าแนกเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ร้อยละ 15 หรือเท่ากับ 48 ล้านไร่ และ
เป็นพื้นที่ป่าเศรษฐกิจร้อยละ 25 หรือเท่ากับ 80 ล้านไร่ (ซึ่งนโยบายป่าไม้
แห่งชาตดิงักล่าวยงัส่งผลสืบเนือ่งมาจนถงึปัจจุบัน ดังจะเหน็ได้จากมีการบรรจุ
จ�านวนพืน้ทีป่่าไม้ทีเ่ป็นเป้าหมายในการด�าเนนิการอยูใ่น “แผนแม่บทพทิกัษ์
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ทรพัยากรป่าไม้แห่งชาต”ิ ทีอ่นมุตัโิดยคณะรกัษาความสงบแห่งชาต)ิ ภายหลงั 
จากการก�าหนดนโยบายป่าไม้ พ.ศ. 2528 ดงักล่าว เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายตา
มนโยบาย รัฐได้ด�าเนนิการขยายเขตพืน้ทีป่่าทบัทีอ่ยู่อาศยัและทีด่นิท�ากนิของ
ประชาชน การห้ามประชาชนท�ากินในพื้นที่ลาดชันเกิน 35 เปอร์เซ็นต์  
ส่งผลกระทบกับกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอาศัยบนพื้นท่ีสูงท้ังหมด รวมทั้งการด�าเนิน
การปราบปรามจับกุมผู้บุกรุกอย่างเข้มงวดน�าไปสู่ปัญหาและความขัดแย้ง
ระหว่างรัฐกับประชาชนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

จากภาพรวมและสถานการณ์ของที่ดินป่าไม้ในประเทศไทย ผู้เขียน 
ขอข้อเสนอแนวทางการแก้ไขดังนี้

1) ให้ยกเลิกค�าสั่ง คสช. ที่ 64/2557 และให้ปรับปรุงค�าสั่ง คสช. 
ที่ 66/2557 โดยก�าหนดให้น�าหลักการเรื่อง “สิทธิชุมชน” ตาม
ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 
รบัรองไว้ในมาตรา 4 ประกอบรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 

2) ให้มีการทบทวนแผนแม่บทพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ  
โดยเปิดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนแม่บทและ 
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามแผนแม่บท 

3) ให้แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าไม้และทรัพยากร 
ธรรมชาตท้ัิงหมด ให้สอดคล้องกบัหลกัการ “สทิธชิมุชน” ท่ีรบัรอง
ไว้ในรัฐธรรมนูญโดยเร่งด่วน


