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ก่อนการพิจารณารายงานตามวาระฉบับที่แรกและฉบับที่สองของประเทศไทย ตามข้อ 
16 และ 17 ของ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 
 
 

สิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลด้านสุขภาพของ 
ชนพื้นเมือง/ชนชาติพันธุ์ในประเทศไทย 

 
เสนอโดย 

มูลนิธิผสานวฒันธรรม 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพือ่แก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.) 

ศูนย์พทิักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น 
 

เสนอเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อ 1 สิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ  
 
1. เพิกถอนค าสั่ง คสช.ที่ 64/2557 และ 66/2557 ซึ่งให้อ านาจเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ในการจับกุม ข่มขู่ ท าลาย

พืชผล ขับไล่ชุมชนในท้องถิ่นโดยพลการ ไม่มีการแจ้งให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบทราบล่วงหน้า ไม่มีการ
ปรึกษาหารือกับหน่วยงานของพลเรือนในพื้นท่ี  

2. ภายหลังยกเลิกกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 คสช.มีค าสั่งที่ 4/2558 ซึ่งอาจส่งผลให้ทางการ
บังคับไล่รื้อ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนควรหยุดการจับกุมกรณีที่มีข้อกล่าวหาการบุกรุกที่ดิน และให้หยุดการ
ขู่ท่ีจะไล่รื้อชุมชน หรือการบังคับให้ย้ายออกไปโดยไม่มีการปรึกษาหารือล่วงหน้า และให้ใช้แนวทางการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจสอบที่ดินดังกล่าว  

3. ให้ทบทวนแผนปฏิบัติการป่าไม้ระยะ 10 ปีของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
(กอ.รมน.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โดยให้ประเมินผลกระทบต่อสิทธิของผู้
อาศัยอยู่ในเขตป่า  

4. รัฐบาลไทยควรปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 (กระบวนการพิสูจน์สิทธิในที่ดิน) 
เพ่ือเป็นแนวทางแก้ปัญหาข้อพิพาทด้านที่ดินระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานด้านป่าไม้ของรัฐ รวมทั้ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกอ.รมน. แทนที่จะใช้แผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ของชาติระยะเวลา 10 ปี ซึ่งเริ่มด าเนินงานมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 โดยไม่ใช้กระบวนการพิสูจน์
สิทธิในที่ดิน อย่างไรก็ดี ผู้มีคุณสมบัติขอรับสิทธิในที่ดินไม่ควรจ ากัดเฉพาะพลเมืองสัญชาติไทย แต่ให้
รวมถึงบุคคลที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติตามกฎหมายด้วย   

5. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า และกฎหมายป่าไม้และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อ่ืน ๆ ควรได้รับการทบทวนและแก้ไขอย่าง
เหมาะสม ชนพ้ืนเมืองที่พลัดถิ่นหรือถูกโยกย้ายโดยเป็นผลมาจากกฎหมายเหล่านี้ ควรได้รับการเยียวยา 
ทั้งการชดเชย หรือหากไม่สามารถท าได้ให้จัดให้มี “ค่าชดเชยที่ยุติธรรม เป็นธรรมและเท่าเทียม”  

6. สนับสนุนแนวทางโฉนดชุมชนตามข้อเสนอขององค์กรภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาที่ดินและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ข้อ 11 – สิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพอย่างพอเพียง 

ข้อเสนอแนะ  

7. เนื่องจากที่ผ่านมามีการโยกย้ายอย่างถาวรหรือชั่วคราวออกจากบ้านเรือนและ/หรือที่ดินที่ตนครอบครอง 
โดยขัดกับความประสงค์ของบุคคล ครอบครัว และ/หรือชุมชน ทั้งนี้โดยไม่มีการจัดให้มี และไม่สามารถ
เข้าถึงการคุ้มครองตามกฎหมายหรืออ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม รัฐบาลไทยจึงต้องพิจารณาที่จะโยกย้ายชุมชน
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เหล่านี้กลับไปสู่ที่ดินอันเป็นข้อพิพาท จากนั้นให้ใช้แนวทางการมีส่วนร่วมกับชุมชน และหาทางฟ้ืนฟูสิทธิ
ที่จะมีมาตรฐานการครองชีพอย่างพอเพียง   

8. ก าหนดค่าชดเชยให้กับชุมชนที่ถูกไล่รื้อและปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือการฟื้นฟู ทั้งนี้เพ่ือดูแลให้ประชาชนมี
ที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากินอย่างเพียงพอ สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลด้านสุขภาพและ
การเรียนหนังสือของบุตรหลานโดยทันที  

9. รัฐบาลไทยควรยอมรับสถานภาพชนพ้ืนเมืองของ “ชาวไทยภูเขา” ในภาคเหนือและ “ชาวเล” ตามแนว
ชายฝั่งทะเลในภาคใต้ และ “ชนเผ่า” อ่ืน ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก 
โดยกฎหมายป่าไม้และที่ดินควรยอมรับอย่างเป็นทางการต่อสิทธิแบบกลุ่มของชนพ้ืนเมืองที่มีต่อที่ดิน 
อาณาเขตและทรัพยากรของตนเอง ทั้งนี้เป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิชนพ้ืนเมืองแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples)  

ข้อ 12 – สิทธิที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

ข้อเสนอแนะ 
   

10. รัฐบาลไทยจะต้องอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายหัวตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขส าหรับบุคคลผู้มี
ปัญหาสถานะและสิทธิ กลุ่มที่มีบัตรประจ าตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 0 ประเภททะเบียนราษฎร์ ทร.38 
ก โดยตัวเลขหลักที่ 6 และ 7 เป็นเลข 8,9 (0-XXXX-89XXX-XX-X) ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 16 
เมษายน 2558 และ มติครม.20 เมษายน 2558 โดยทันที  ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณ
รายหัวเนื่องจากรัฐบาลไทยมีความกังวลว่ามีงบประมาณเพียงพอจัดสรรหรือไม่และไม่ ได้มีการสั่งการเป็น
ลายลักษรไปยังส านักงบประมาณเพ่ือเร่งด าเนินการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจนแต่อย่างใด    

11. รัฐบาลไทยต้องพิจารณา เพ่ิมนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในประเทศไทยซึ่งก าลังได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้าน
การศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการจัดท าทะเบียนและก าหนดเลขประจ าตัว 13 หลัก
จ านวน 76,540 คน เพ่ิมเข้าสู่ “กองทุนให้สิทธิ(คืนสิทธิ)ข้ันพื้นฐานด้านสาธารณสุขส าหรับบุคคลผู้มีปัญหา
สถานะและสิทธิ”ตามมติครม.23 มีนาคม 2553 และให้มีการจัดสรรงบประมาณรายหัวอย่างเหมาะสม   

12. จัดตั้ง “กองทุนควบคุมโรคชายแดน” ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแก้ปัญหาสิทธิขั้นพ้ืนฐานและการ
เข้าถึงบริการสุขภาพให้แก่ผู้อพยพเข้าเมืองและพลเมืองไทยที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติ  และไม่ได้อยู่
ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและไม่ได้ริบสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขตามมติครม.23 มีนาคม 
2553  ซึ่งประชากรกลุ่มดังกล่าวคิดเป็นจ านวน 1.5 ล้านคน งบประมาณจัดสรรต่อรายหัวอยู่ที่  383.61 
บาท/คน/ปี หรือ 161.5 ล้านบาท/ปี งบประมาณเหล่านี้จะช่วยแบ่งเบาภาระของหน่วยงานของรัฐ และ
ส่งเสริมสุขภาพ และสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรค  

13. เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสุขภาพที่ยั่งยืน เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมส าหรับ
พลเมืองไทยที่ อยู่ ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติ  รัฐบาลไทยต้องทบทวนและแก้ไขมาตรา 5 ของ
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พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เพ่ือตอบสนองความต้องการของพลเมืองไทยที่
อยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติ โดยบุคคลเหล่านี้ควรมีสิทธิได้รับบริการดูแลด้านสุขภาพและหลักประกัน
สุขภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ  
 

อารัมภบท  
 ข้อมูลนี้เป็นการเสนอร่วมกันโดยมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหาประชาชน
บนพ้ืนที่สูง (ศปส.) และศูนย์พิทักษ์และฟ้ืนฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น มสผ.ด าเนินงานตั้งแต่ปี 2545 สนับสนุนสิทธิ
มนุษยชนและการคุ้มครองด้านกฎหมายให้กับชุมชนชายขอบในไทย มีส านักงานอยู่ที่กรุงเทพฯ ศปส.เริ่ม
ด าเนินงานตั้งแต่ปี 2551 เน้นการท างานเพ่ือสิทธิด้านสุขภาพของชนพ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ในไทยตั้งแต่ปี 
2553 ศูนย์พิทักษ์และฟ้ืนฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของนักกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
โดยไม่คิดมูลค่า และการจัดอบรมด้านกฎหมายตั้งแต่ปี 2545 ทั้งศปส.และศูนย์พิทักษ์และฟ้ืนฟูสิทธิชุมชน
ท้องถิ่นมีส านักงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่   
 
เอกสารฉบับนี้แบ่งออกได้เป็นสามส่วน  

ส่วนที ่1:  สิทธิในการก าหนดชะตากรรมของตนเองและเข้าร่วมในการตัดสินใจตามหลักประกันในข้อ 1 
ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ( International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR) ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ช น
พ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ในไทย 

ส่วนที ่2:  สิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพอย่างพอเพียงส าหรับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการไล่รื้อ  
ส่วนที ่3:  สิทธิด้านสุขภาพของพลเมืองไทยที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติ  

ข้อ 1 – สิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่วนที่ 1 สิทธิในการก าหนดชะตากรรมของตนเองและเข้าร่วมในการตัดสินใจตามหลักประกันในข้อ 1 
ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชนพื้นเมืองและ
กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย  
 
1. ในป ีพ.ศ.2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศและค าสั่งจ านวนมากเพ่ือด าเนินการ

แก้ไขปัญหาการตัดไม้ท าลายป่าและการบุกรุกพ้ืนที่ป่า ดังตัวอย่างค าสั่ง คสช.ที่  64/2557 และที ่
66/2557 ในเดือนกรกฎาคม 2557 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน. ) 
หน่วยงานทหาร ได้เผยแพร่แผนแม่บทการเกี่ยวกับจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชาติ ระยะ 10 ปี ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือรวมศูนย์อ านาจจัดการทรัพยากรป่าไม่และที่ดินแบบเบ็ดเสร็จโดยกรมอุทนายแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าหนดเป้าหมายเพ่ิมพ้ืนที่ป่าของ
ประเทศไทยจาก 31% เป็น 40% (122ล้านไร่)ภายในระยะเวลา 10 ปี   
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2. หากมีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเต็มที่โดยไม่มีการทบทวนและปรึกษาหารือร่วมกับภาคประชา
สังคมโดยเฉพาะประชาชนทีอาศัยและท ากินอยู่ในเขตป่า อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชนพ้ืนเมืองและ
กลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของประเทศไทย ที่อาจถูกจับกุมด าเนินคดี ถูกไล่รื้อที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน 
ใช้กฎหมายบังคับให้ออกจากพ้ืนที่ภายใต้ค าสั่งศาล จากนั้นยึดพ้ืนที่ท ากินเพ่ือไปปลูกป่าเพ่ิมจ านวนพ้ืนที่
ป่าตามเป้าหมายและนโยบายซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการละเมิดข้อ 1 ของกติกาฉบับนี้  

3. แม้ว่าภายหลังมีการยกเลิกกฎอัยการศึก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 และคสช.มีค าสั่งที่ 4/2558 ออกมา
ใหม่ โดยอาศัยอ านาจตาม รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาตรา.44 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมายที่คุ้มครองสาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวม ก าหนดให้ รมว.กลาโหม มีอ านาจพิจารณา
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารไปปฏิบัติตามค าขอบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและ
ประชาชนโดยส่วนรวม ค าสั่งดังกล่าวนี้ภาคประชาชนในเขตป่าและกลุ่มชาติพันธุ์มีความกังวลว่า เป็นการ
เพ่ิมอ านาจให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ เช่น เจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการใช้อ านาจน าไปสู่ปฏิบัติการ
ไล่รื้อที่ดินท ากิน ไล่รื้อบ้านเรือนโดยไม่มีการแจ้งข้อมูลให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบทราบล่วงหน้า ซึ่งการ
ด าเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐในลักษณะดังกล่าวก าลังขยายวงกว้างอย่างไม่สิ้นสุด 
  
ปัญหาของชนพื้นเมือง1   

4. ปัญหาที่ประชาชนในหลายพ้ืนที่ก าลังเผชิญอยู่ คือการถูกกฎหมายป่าอนุรักษ์ประกาศทับพื้นที่ท ากินและที่
อยู่อาศัยท าให้กลายเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย กลายเป็นผู้บุกรุกป่าทั้งที่อยู่อาศัยและท ากินมาก่อนประกาศ
เขตป่าอนุรักษ์มานานหลายทศวรรษ ดังตัวอย่างหลายพ้ืนที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐสนธิก าลังจับกุมทั้งหมู่บ้าน เช่น 
กรณีการสนธิก าลังเจ้าหน้าที่กว่า 11 หน่วยงาน จ านวน 300 กว่าคนเข้าล้อมจับกุมชาวบ้านปะหล่องบ้าน
ปางแดง อ.เชียงดาว เชียงใหม่จ านวน 47 คนในปี พ.ศ.2547 ในขณะที่นอนหลับอยู่ และเข้าล้อมจับกุม
ชาวบ้านกะเหรี่ยงบ้านทุ่งป่าคา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในปีพ.ศ.2555 จ านวน 39 คน ส่งผลท าให้กลุ่มชน
เผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ถูกด าเนินคดี ถูกปรับถูกจองจ า และมีชาวบ้าน 2-3คนสูญเสียชีวิตในระหว่าง
ถูกจองจ าในคุก นอกจากนี้ยังพบว่าในภาคเหนือตอนบนหลายพ้ืนที่ที่ดินท ากินถูกด าเนินคดี ห้ามชาวบ้าน
เข้าท ากิน หากฝ่าฝืนก็จะถูกด าเนินตามกฎหมาย เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียที่ดินท ากินจ านวนมาก ขณะที่
ด้านหนึ่งก็เปิดโอกาสให้นายทุนเปิดพ้ืนที่ป่าเพ่ือปลูกข้าวโพดเชิงพาณิชย์เป็นพ้ืนที่มหาศาลแต่ละเว้นไม่
ด าเนินคดี      

5. เนื่องจากรัฐไทยไม่ยอมรับสถานะบุคคลของกลุ่มชนพ้ืนเมืองและความสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีกับป่า มี
การใช้กฎหมายและนโยบายเพ่ือพรากสิทธิในที่ดินของคนเหล่านี้ กล่าวหาว่าพวกเขาเป็นคนตัดไม้ท าลาย
ป่า หรือท าลายทรัพยากรในป่าโดยผ่านวิถีการเกษตรแบบพ้ืนบ้าน ทั้งการท าไร่หมุนเวียน หรือถูก

                                                 
1 นอกจากนีย้งัมชีนพืน้เมืองซึง่อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีอื่น ๆ ของประเทศ ไมว่า่จะเป็นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต้ตอนบน อยา่งไรก็ดี ปัญหาการตอ่สู้เพื่อให้มีการยอมรับสทิธิชนพืน้เมืองเหนือที่ดินของตนเองมกัเกิดขึน้ใน
ภาคเหนือตอนบนของไทย 
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กล่าวหาว่าบุกรุกเข้าไปในพื้นที่อนุรักษ์ สังคมโดยทั่วไปก็มักไม่ให้ความชอบธรรมกับพวกเขาและสิทธิของ
พวกเขา มีการมองพวกเขาอย่างมีอคติ มีการกล่าวหาว่าชนพ้ืนเมืองเป็นผู้น าความชั่วร้ายมาสู่สังคม เช่น
ปัญหายาเสพติด พวกเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ปลูกฝิ่นและเป็นผู้ค้ายาตั้งแต่ในช่วงทศวรรษ 1970 และ 
1980 ที่ผ่านมาพ้ืนที่ปลูกฝิ่นที่รู้จักกันดีได้ลดลง โดยเป็นผลมาจากโครงการหลวงและโครงการของรัฐบาล
อ่ืน ๆ โดยการสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกพืชทดแทนอย่างเช่นกะหล่ าปลี ข้าวโพด ฯลฯ ทั้งยังมีการ
เผยแพร่ข่าวลือว่าชนพื้นเมืองเป็นผู้ท าลายป่าโดยการท าเกษตรแบบ “ไร่เลื่อนลอย” แต่จากประสบการณ์
ในหลายประเทศชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพ้ืนที่ป่าเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดไฟ
ป่า   

6. กฎหมายป่าไม้ฉบับต่าง ๆ มองข้ามความสัมพันธ์ของชนพ้ืนเมืองกับป่า รัฐมักมองว่าพ้ืนที่ป่าไม่มีผู้ใด
อาศัยอยู่ และกลายเป็นทรัพย์สิน ท าให้รัฐสามารถใช้อ านาจก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากป่าและ
ผลผลิตจากป่า ในการผ่านกฎหมายแต่ละฉบับ รัฐจึงท าลายความสัมพันธ์ระหว่างชนพื้นเมืองกับท่ีดินของ
ตนเอง ท าให้พวกเขากลายเป็น “ผู้บุกรุก” ในที่ดินของตนเอง ในขณะที่ชนพ้ืนเมืองได้รวมตัวผลักดัน
กฎหมาย “ป่าชุมชน” แต่ยังไม่ประสบผลส าเร็จ  
 
การต่อสู้ของชนพื้นเมือง 
 

7. ขบวนการชนพ้ืนเมืองและเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.) พยายามเสนอทิศทางการจัดการ
ที่ดินท ากินที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ในรูปแบบกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดิน เรียกว่า “โฉนดชุมชน” โดยมีการ
ออก”โฉนด”ผืนเดียว ก ากับดูแลโดยคณะกรรมการโฉนดที่ดินชุมชนที่มาจากถูกเสนอชื่อและแต่งตั้งโดย
ชุมชน จึงไม่สามารถซื้อ-ขายเปลี่ยนมือได้ง่ายเพราะต้องผ่านความเห็นคณะกรรมการและชุมชนทุกครั้ง 
จึงเชื่อว่าแนวทางการจัดการที่ดินท ากินของภาคประชาชนจะมีความยั่งยืนดังกล่าว แต่ที่ผ่านมารัฐยังไม่ได้
มีการสนับสนุนอย่างจริงจังเพ่ือให้เกิดผลตามข้อเสนอภาคประชาชน ยังพบว่ามีการซื้อ-ขายที่ดิน
สาธารณะเหล่านี้อย่างผิดกฎหมาย ปล่อยให้นายทุนบุกรุกท าลายป่าอย่างกว้างขวางเพ่ือปลูกข้าวโพด
อาหารสัตว์ นายทุนจ านวนมากถือครองที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์มากมายมหาศาล และปล่อยทิ้งร้างโดยไม่มี
การท าประโยชน์     
 

8. ขบวนชนเผ่าพ้ืนเมืองต่อสู้เพ่ือให้ได้สิทธิท ากินบนที่ดินตนเองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่
ตนเคยครอบครองดูแลใช้ประโยชน์มานานก่อนประกาศเขตป่าอนุรักษ์เป็นไปด้วยความยากล าบาก มักถูก
ท าลายความชอบธรรมด้วยข้อหาเป็นกลุ่มคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ชอบตัดไม้ท าลายป่าต้นน้ าเป็นเหตุ
ท าให้ฝนไม่ตกและน้ าล าห้วยแห้ง รัฐได้พยายามสร้างภาพลักษณ์ชนเผ่าให้คนไทยพ้ืนราบทั่วไปเกิดการ
เข้าใจผิดว่า เป็นพวกคนป่า มีวัฒนธรรม ความเชื่อประเพณีที่ล้าหลังและเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ  
“ความเชื่อผิด ๆ” แบบอคติทางชาติพันธุ์และเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาตินี้ท าลายพลังของชนพ้ืนเมืองจน
อ่อนล้า ท าให้พวกเขาเกิดความหวาดกลัว รัฐยังใช้ยุทธวิธีมากมายเพ่ือท าลายและลดทอนความเข้มแข็ง
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ของเครือข่ายชนเผ่าพ้ืนเมืองหรือความสามัคคีของกลุ่มชนพ้ืนเมือง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้นโยบาย
ปราบปรามยาเสพติดขั้นเด็ดขาดกับแกนน าชนเผ่าบางกลุ่มที่เข้มแข็งด้วยการยัดเยียดข้อหาค้ายาเสพติด
และเป็นผู้มีอิทธิพลจะถูกด าเนินคดี หลายคนถูกฆ่าตัดตอนภายใต้นโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐยังใช้
นโยบายแบ่งแยกและควบคุมด้วยการออกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันวันที่ 29 สิงหาคม 2543 ด้วยการแบ่ง
ชนเผ่าพ้ืนเมืองออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ยอมรับความเป็นชาวไทยภูเขาดั้งเดิมติดแผ่นดินและให้สัญชาติ บาง
กลุ่มจะให้ต่างด้าวถาวรและขณะที่บางกลุ่มตกอยู่ในสถานะหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายและถูกควบคุม
จ ากัดเขตพ้ืนที่ไม่ให้อพยพโยกย้ายถิ่นและไม่ได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานใดๆจากรัฐ  

 
สถานการณ์ตั้งแต่ช่วงรัฐธรรมนูญ 2540 ถึงปี 2549  

 
9. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17, 22 และ 29 เมษายน 2540 ให้การยอมรับระดับหนึ่งต่อสิทธิของผู้อาศัยอยู่ใน

ป่า และมติคณะรัฐมนตรี 11 พฤษภาคม 2542 เปิดโอกาสให้ชนเผ่าพ้ืนเมืองที่อาศัยท ากินอยู่ในเขตป่า
อนุรักษ์ขึ้นทะเบียนใช้สิทธิในการใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากินของตนเองในระหว่างที่รัฐก าลังหามาตรการ
แก้ไขปัญหา อย่างไรก็ดี ในปี 2541 ได้เกิดไฟป่าในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในสมัยนั้น ได้ประกาศอย่างเปิดเผยว่า ชนเผ่าพ้ืนเมืองเป็นต้นเหตุเกิดไฟป่าจากการท าเกษตร
แบบไร่เลื่อนลอย(ไร่หมุนเวียน)มีการโค่นป่าและเผา ภายหลังจากนั้นไม่นานได้สนธิก าลังเจ้าหน้าที่จ านวน
กว่า 300 นายเข้าจับกุมด าเนินคดีชาวดาราอาง(ปะหล่อง) บ้านปางแดง อ าเภอเชียงดาว เชียงใหม่ กว่า 
42 คน ข้อหาท าให้เกิดไฟป่าบนดอยอินทนนท์เชียงใหม่จนเกิดหมอกควันปกคลุมเมืองเชียงใหม่ ทั้งที่
ข้อเท็จจริงแล้วที่ตั้งหมู่บ้านปางแดงที่ดาราอางอาศัยอยู่ในอ าเภอเชียงดาวกับดอยอินทนนท์ที่ตั้งอยู่อ าเภอ
จอมทองอยู่ห่างไกลเกือบร้อยกิโล และชาวดาราอางยังถูกเจ้าหน้าที่รัฐควบคุมไม่ให้ออกจากพ้ืนที่มานาน
เพราะไม่มีสัญชาติ จึงเป็นไปได้ไม่ได้ที่จะเสี่ยงเดินทางข้ามเขตไปเผาป่าได ้ 

10. เนื่องจากป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปขออนุญาตเพ่ือเข้า
ไปอาศัยอยู่หรือใช้ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าได้ โดยเป็นการอนุญาตไม่เกินระยะเวลา 30 ปี กรณีที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่เห็นว่าที่ดินดังกล่าวมีความจ าเป็นต่อ “สภาพการด ารงชีพ” ของผู้ร้อง ตามมาตรา 16(2) ทวิ 
บุคคลยังสามารถขออนุญาตเพ่ือใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวในลักษณะที่ เป็น “สวนป่า” ได้ 
พระราชบัญญัตินี้ยังเปิดโอกาสให้สามารถขออนุญาตเพ่ืออาศัยอยู่ในที่ดินหรือใช้ประโยชน์จากที่ดินได้  

11. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ส่งผลให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดือนเมษายน 2540 ไป 
รัฐบาลจึงไม่สามารถจัดสรรที่ดินท ากิในเขตป่าเสื่อมโทรมเพ่ือเป็นพ้ืนที่ปฏิรูปเกษตรกรรมให้แก่ราษฎรได้ 
มติครม.ฉบับดังกล่าวยังระบุด้วยว่ากรณีที่ที่ดินที่มีราษฎรอาศัยอยู่มีความส าคัญในเชิงนิเวศ อยู่บนต้นน้ า
ชั้น 1A มีความลาดชันเกินร้อยละ  35 ก็จะท าโยกย้ายราษฎรออกจากพ้ืนที่ทันที หากราษฎรรายใดไม่
ยอมอพยพย้ายออกจากพ้ืนที่ ก็จะด าเนินคดีข้อหา บุกรุกป่าอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ป่าไม้ใช้มติ
ครม.ฉบับนี้เป็นเครื่องมือด าเนินคดี อพยพชุมชนบนพ้ืนที่สูง ไล่รื้อชุมชน ยึดพ้ืนที่ปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมจ านวน
ป่าตามนโยบายการจัดการทรัพยากรป่าไม้จ านวนมากส่งผลกระทบท าให้ราษฎรชนเผ่าพ้ืน เมืองจ านวน
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มากไม่มีที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย ต้องอพยพย้ายถิ่นไปอยู่ในสลัมเมืองใหญ่ กลายเป็นยากจกอนาถา ผล
พวงที่เกิดขึ้นจากการไร้ที่ดินท ากิน ท าให้ชนเผ่าพ้ืนเมืองไม่สามารถจัดกิจกรรมตามจารีตประเพณี
วัฒนธรรมได้ยาวนานอย่างในอดีต ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามประเพณีให้ลูกหลานได้จึง
เป็นสาเหตุที่ท าให้จารีตประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมหรือวิถีชีวิตล่มสลาย      

12. กรณีที่ราษฎรชนเผ่าพ้ืนเมืองสามารถพิสูจน์ได้ว่าที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยมีมาก่อนประกาศเขตป่า
อนุรักษ์ แต่อาจถูกขับไล่อพยพออกจากพ้ืนที่ได้เช่นกันกรณีที่พิจารณาว่าเป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ าหรือป่าอนุรักษ์
ที่มีความลาดชันเกินร้อยละ 35(18º) หรือเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าชั้น 1A  ซึ่งสมัชชาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศ
ไทยและสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือมีความเห็นว่า หากใช้หลักเกณฑ์การพิสูจน์ที่ดินท ากินตามมติ
คณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 นั้น เชื่อว่าราษฎรกว่าร้อยละ 85 ของผู้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ป่าจะถูก
พิจารณาว่าเป็นผู้ละเมิดกฎหมายป่าไม้ทั้งหมดจะถูกด าเนินคดีหรือถูกอพยพออกจากป่าทันที เป็นสาเหตุ
ท าให้ชนเผ่าพื้นเมืองจากพ้ืนที่สูงหลายหมื่นคน ออกมาเดินขบวนเรียกร้องที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ใน
ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2542  เพ่ือเรียกร้องสิทธิ การขอคุ้มครองสิทธิท ากินและที่อยู่อาศัย
จากรัฐบาล ยังมีการเสนอให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ด้วย       

13. การประท้วงดังกล่าวส่งผลให้มีการออกมติคณะรัฐมนตรีฉบับใหม่ และในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 11พฤษภาคม 2542 มีการให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยในการแก้ปัญหา
เกษตรกรในภาคเหนือและคนบนพ้ืนที่สูง มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 11 พฤษภาคมยอมรับการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดิน และเปิดโอกาสให้หมู่บ้านซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ป่าสามารถลงทะเบียนได้ โดยจะมีการติดประกาศเป็นเวลา
เจ็ดวันก่อนถึงวันที่จะลงทะเบียน และให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมเพ่ือปฏิบัติตามมติดังกล่าว ภายหลัง
การลงทะเบียนแล้วและในขั้นตอนการพิสูจน์สิทธิในที่ดิน กรมป่าไม้จะจัดประชุมเพ่ือให้เกิดกระบวนการ
พิสูจน์สิทธิดังกล่าว ในระหว่างนั้นทางชุมชนจะได้รับการคุ้มครองชั่วคราวไม่ต้องถูกไล่รื้อ และไม่ถูกตั้ง
ข้อหาบุกรุกพ้ืนที่ป่าและทางชุมชนสัญญาว่าถ้ามีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ิมเติม จะยอมให้มีการด าเนินคดีตาม
กฎหมายอย่างเข้มงวด ในช่วงเวลาดังกล่าว ชุมชนในพ้ืนที่ เอ็นจีโอ/องค์กรภาคประชาสังคมที่ท างาน
เกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิในที่ดินในประเทศ มีความเห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีมีความเป็นธรรมและเปิดโอกาส
ให้ทั้งฝ่ายรัฐและชุมชนสามารถพิสูจน์สิทธิในที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินได้  

14. อย่างไรก็ดี ชนพ้ืนเมือง/ชุมชนไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย 
และไม่เข้าใจภาษาไทย และในบางกรณีเป็นผลมาจากการขาดสัญชาติไทย ในขณะที่รัฐบาลไม่ได้
ด าเนินการเผยแพร่ให้ชนพื้นเมืองทราบถึงโอกาสดังกล่าว ไม่ได้ส่งเสริมให้พวกเขายื่นค าร้องเพ่ือขออนุญาต
ใช้ที่ดิน ในช่วงเวลานั้น ผู้ที่มีเงินและอ านาจจึงใช้ประโยชน์จากเงื่อนไขดังกล่าวเพ่ือน าที่ดินไปท าเป็นสวน
ไมผ้ล สวนไม้ดอก และน าไปก่อสร้างเป็นรีสอร์ท  
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สถานการณ์หลังรัฐประหารปี 2549 
 

15. มีการท ารัฐประหารในเดือนกันยายน 2549 เช่นกัน หลายเดือนต่อมามีการคุกคามต่อชุมชนชาติพันธุ์ที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ป่า ทางมสผ. ศปส. และศูนย์พิทักษ์และฟ้ืนฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่นได้เก็บข้อมูลในกรณีต่าง 
ๆ ดังต่อไปนี้ และยังให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและการรณรงค์เพ่ือสนับสนุนการต่อสู้ด้านที่ดินของ
ชุมชนในช่วงระหว่างปี 2550-2551 ด้วยความสนับสนุนอย่างเข้มแข็งและความเข้าใจจากหน่วยงานของ
รัฐในพ้ืนที่ และเป็นผลจากการเจรจา ท าให้ชุมชนเหล่านี้ยังไม่ถูกโยกย้าย และชาวบ้านยังอาศัยอยู่ในพ้ืนที่
จนถึงปัจจุบัน  

16. หมู่บ้านปางแดง อ าเภอเชียงดาว เชียงใหม่ เป็นพ้ืนที่ซึ่งถูกประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่า
อุทยานแห่งชาติ พ้ืนที่ส่วนหนึ่งถูกประกาศเป็นพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมและจัดท าเป็นพ้ืนที่ สปก.ให้แก่ราษฎร
ยากจนท ากิน และในปี พ.ศ.2528 เจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดท าโครงการปลูกป่าฟ้ืนฟูต้นน้ า 
ได้น าราษฎรชาวดาราอาง(ปะหล่อง)จากบ้านนอแล ดอยอ่างขางมาเป็นลูกจ้างปลูกป่า  พอหมดโครงการ
แล้วเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ไม่ส่งชาวปะหล่องกลับไปยังหมู่บ้านนอแล ปล่อยทิ้งไว้ในหมู่บ้านปางแดงตามมีตาม
เกิด ในปี พ.ศ.2531 เกิดเหตุน้ าท่วมภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช รัฐบาลสมัยนั้นกล่าวหาว่า ต้นเหตุเกิด
จากชนเผ่าพ้ืนเมืองภาคเหนือตัดไม้ท าลายป่า จึงท าการสนธิก าลังล้อมจับกุมชาวปะหล่องบ้านปางแดง อ.
เชียงดาวในข้อหาตัดไม้ท าลายป่า ในปี 2532 และในปี 2541 ชาวบ้านปะหล่องถูกจับกุมในข้อหาตัดไม้
ท าลายป่าและเผาป่าท าให้เกิดหมอกควันในเมืองเชียงใหม่  ศาลสั่งให้โยกย้ายชาวบ้านออกจากพ้ืนที่ 
อย่างไรก็ดีมีการจับกุมชาวบ้านปะหล่องครั้งที่สาม ในเดือนกรกฎาคม 2547 ช่วงประมาณหกโมงเช้า 
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ต ารวจตระเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่ทหารติดอาวุธปืนกว่า 200 นายบุกเข้ามาที่บ้านปาง
แดง และสั่งให้ชาวบ้านแสดงบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ไม่มีการให้ค าอธิบาย ทั้งยังมีการถ่ายรูป
ชาวบ้านขณะที่ยืนอยู่หน้าบ้านตนเอง จากนั้นบอกกับชาวบ้านว่าจะน าตัวไปอ าเภอเพ่ืออบรมและจะได้รับ
แจกผ้าห่มฟรี ถ้าชาวบ้านไม้ยอมรับฟังก็จะถูกซ้อม ที่ส านักงานอ าเภอ มีการจับกุมชาวบ้าน 48 คนจาก
หลายกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นปะหล่อง 19 คน ลาหู่ 25 คน ลีซอหนึ่งคน และเป็นคนเมืองอีกสามคน ชาวบ้าน
ทั้ง 48 คนถูกตั้งข้อหาบุกรุกป่า 54 กระทงรวมพ้ืนที่ 47.3 ไร่ พวกเขาถูกกล่าวหาว่าท าให้เกิดความ
เสียหายต่อพ้ืนที่ป่าคิดเป็นมูลค่า 3.3 ล้านบาท ด้วยความช่วยเหลือจากทนายความและเครือข่ายเกษตรกร
ภาคเหนือท าให้เกิดการแก้ปัญหาเมื่อปี 2551 เนื่องจากชาวบ้านที่บ้านปางแดงไม่มีสัญชาติไทย ท าให้ไม่
สามารถอ้างสิทธิครอบครองที่ดินได้ จึงมีการตกลงให้ตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพ่ือเป็นผู้ครอบครองที่ดิน ทางมูลนิธิ
ซึ่งเป็นนิติบุคคล จะมีสิทธิในการใช้ประโยชน์หรืออาศัยอยู่ในพ้ืนที่บ้านปางแดงได้ และทางมูลนิธิจะ
อนุญาตให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากที่ดินได้เช่นเดียวกัน ทางมูลนิธิยังช่วยชาวบ้านในการก่อสร้างบ้านใหม่ 
ในเดือนมิถุนายน 2551 มีการก่อตั้งมูลนิธิขึ้นเพ่ือเจรจาแทนชาวบ้านที่บ้านปางแดง ท าให้พวกเขายังคง
สามารถอาศัยอยู่ในพื้นท่ีโดยไม่ถูกคุกคามต่อไปได้ 

17. ในเดือนกันยายน 2549 ที่บ้านห้วยโก๋น อ าเภอพร้าว เชียงใหม่ มีความพยายามโยกย้าย 34 ครอบครัว
ออกจากที่ดิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านมนุษย์และการด ารงชีพของพวกเขา เป็นการโยกย้าย
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ชาวบ้านออกจากพ้ืนที่ภายในเวลาคืนเดียว โดยไม่ได้จัดสรรที่ดินใหม่ให้กับพวกเขา เป็นการท าลายการ
ด ารงชีวิตและวิถีชีวิตของพวกเขาโดยพลการ ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ชาวบ้านสองคนถูกจับฐาน
บุกรุกเข้าไปในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ โดยศาลชั้นต้นตัดสินลงโทษชาวบ้านผู้หญิงคนหนึ่ง และอยู่
ระหว่างการอุทธรณ์คดี ส่วนชาวบ้านผู้ชายอีกคนหนึ่งถูกจับกุม แต่ชาวบ้านช่วยกันไปน าตัวมาจากต ารวจ
ได้ เนื่องจากความไม่มั่นคงด้านที่ดิน ท าให้ชาวไทยภูเขาจ านวนมากอพยพไปอยู่พ้ืนที่ อ่ืนในบริเวณ
ใกล้เคียง และพยายามหาเลี้ยงชีพด้วยการขายซีดีเถื่อน ท างานในโรงนวด โรงแรม และปั๊มน้ ามัน  

18. ที่บ้านห้วยส้านลีซอ เชียงราย มีการปักป้ายห้ามไม่ให้ชาวบ้านท ากินในที่ดินของตนเอง ทั้ง ๆ ที่พวกเขา
ท ากินในที่ดินเหล่านี้มา 16 ปีแล้ว ในเดือนพฤศจิกายน 2550 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในรถทหารสี่คันมาที่
หมู่บ้านและปักป้ายดังกล่าว ที่ผ่านมามีการสร้างอ่างเก็บน้ าสามแห่งในพ้ืนที่นี้ โดยชาวบ้านช่วยกันในการ
ก่อสร้าง โดยอ่างเก็บน้ าสองแห่งตั้งอยู่ในที่ดินซึ่งเป็นของผู้ใหญ่บ้าน ท าให้หน่วยป่าไม้และชาวบ้านทั่วไป
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  

19. ที่บ้านนาอ่อน บ้านแปกแซม ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเชียงดาว 
ชาวบ้านถูกกล่าวหาว่าบุกรุกพ้ืนที่ประมาณ 200 ไร่ที่ เป็นส่วนหนึ่งของ อุทยานแห่งชาติ ในเดือน
พฤศจิกายน 2550 ทางการข่มขู่จะโยกย้ายพวกเขา และให้ไปอยู่ในที่ดินใหม่ อย่างไรก็ดี ชาวบ้านมีความ
กังวลเนื่องจากไม่มีโฉนดที่ดินในที่ดินที่พวกเขาตั้งบ้านอยู่ ท าให้อาจจะต้องถูกบังคับให้โยกย้ายออกไปอีก 
พวกเขายังกลัวว่าจะสูญเสียสิทธิในที่ดินซึ่งเป็นที่ท ากินของตนเอง ที่บ้านนาอ่อน ยังมีการใช้ก าลังทหาร
เพ่ือข่มขู่ชาวบ้านให้ออกจากที่ดิน ปัจจุบันพ้ืนที่ทั้งอ าเภอเวียงแหงซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่ งชาติและ
ชาวบ้านต่างตกอยู่ใต้ความเสี่ยงที่จะถูกโยกย้าย  

20. เมื่อถูกโยกย้ายออกจากพ้ืนที่ป่า ชาวบ้านมักไม่มีทางเลือกนอกจากต้องอพยพไปหางานท าในเมือง ชาว
ไทยภูเขาจ านวนมากไม่มีสัญชาติไทย ท าให้เสี่ยงที่จะถูกคุกคามจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและจากกลุ่ม
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพหรือการศึกษา นอกจากนั้นระหว่างที่รัฐ
ขับไล่ชาวบ้านออกจากพ้ืนที่ป่าคุ้มครอง พวกเขากลับปล่อยให้นายทุนและผู้มีอ านาจสามารถซื้อที่ดิน
แปลงเดียวกันเพ่ือท าเป็นบ้านพักตากอากาศหรือเป็นสวนส่วนตัว เคยมีกรณีที่รัฐบาลประกาศสร้างอ่าง
เก็บน้ าในพ้ืนที่ และกลุ่มผู้มีอิทธิพลได้ซื้อที่ดินที่เตรียมไว้เพ่ือสร้างอ่างเก็บน้ าไป ทั้งนี้เพ่ือร้องขอค่าชดเชย
จากรัฐ  

 
สถานการณ์ระหว่างปี 2550-2556 

 
21. ไม่มีการก าหนดนโยบายเป็นพิเศษเกี่ยวกับที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างไรก็ดี ชน

พ้ืนเมืองและเกษตรกรซึ่งอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ป่า ยังคงเผชิญกับปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายที่ดินที่เป็นอยู่ 
จากการท างานวิจัยของหม่อมราชวงศ์อคิน รพีพัฒน์ เรียกพวกเขาว่าเป็น “คดีคนจน” เป็นงานวิจัยซึ่งเก็บ
ข้อมูลจากส านักงานศาลยุติธรรม และพบว่ามีอย่างน้อยเจ็ดกรณีที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรและเครื อข่าย
สิทธิในที่ดินของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของไทย ในระหว่างปี 2550-2555 มีการ
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ฟ้องคดี 426 คดีต่อศาลเพ่ือเอาผิดกับเกษตรกรซึ่งอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ป่า โดยใน 426 คดีส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรจ านวน 4,680 คน พวกเขาตกเป็นจ าเลยทั้งในข้อหาทางแพ่งและอาญา เกษตรกรยากจนเหล่านี้
ประสบปัญหาในขั้นตอนการด าเนินคดีเนื่องจากมีจ านวนทนายขอแรงไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่เป็นข้อหา
อาญา และหลายคนถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดฐานอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวน บางคนถูกลงโทษแต่ให้รอลง
อาญา หรือต้องจ่ายค่าปรับ   

22. ตามข้อมูลของศูนย์พิทักษ์และฟ้ืนฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่นซึ่งให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายมาตั้งแต่ปี 2537 
จนถึงปัจจุบันในภาคเหนือของไทย พวกเขาเป็นทนายความในคดีกว่า 80 คดี ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 
505 คนซึ่งถูกกล่าวหาว่าบุกรุกพ้ืนที่ป่าเนื่องจากท ากินในที่ดินของตนเอง ชาวบ้าน 140 คนถูกตั้งข้อหาว่า
ละเมิดพระราชบัญญัติป่าไม้ 114 คนถูกตั้งข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ หนึ่งคนถูกตั้ง
ข้อหาว่าละเมิดพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 255 คนถูกข้อหาบุกรุกอย่างผิดกฎหมาย 62 คนถูกข้อหา
ท าลายทรัพย์สินของบุคคล สองคนถูกข้อหาลักทรัพย์ 12 คนถูกข้อหาหมิ่นประมาท  

 
ภัยคุกคามใหม่หลังค าสั่งคสช.หลังรัฐประหารพฤษภาคม 2557 
 

23. ตามแผนแม่บทของคสช. มีการจ าแนกพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนว่าเป็นพ้ืนที่วิกฤตสุด และมีเป้าหมาย
การด าเนินงานในช่วงปีที่หนึ่งและสองของแผนแม่บท โดยในปีแรกจะเน้นที่การทวงคืนผืนป่า และใน
ปีที่สองจะเน้นการปลูกป่า โดยเป็นโครงการของรัฐภายใต้การบริหารงานของกอ.รมน. จากเว็บไซต์
ของกอ.รมน.พบว่ามีค าสั่งฉบับที่  4 ของกอ.รมน. (http://www.isoc04.go.th/) นับแต่มีการ
ประกาศใช้ค าสั่งคสช. ฉบับที่ 44 และ 46 มีรายงานว่าชุมชนอย่างน้อย 173 แห่งในเก้าจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ได้รับผลกระทบจากปฏิบัติการร่วมกันของ กอ.รมน. ทหาร ต ารวจ และกรมป่าไม้  
กรมอุทยานแห่งชาติภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เคยขู่ว่าจะด าเนินคดีตาม
กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อชุมชนซึ่งอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ป่าในภาคเหนือ    

 
เชียงใหม่ 29 ชุมชนครอบคลุม 13 อ าเภอ  
ล าพูน 2 ชุมชนครอบคลุม 2 อ าเภอ  
ล าปาง 49 ชุมชนครอบคลุม 11 อ าเภอ   
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   

http://www.isoc04.go.th/
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24. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเผยแพร่ข้อเสนอแนะเบื้องต้นของคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน
ด้านที่ดินและป่าและคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับค าสั่ง
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 64/2557 และ 66/2557 โดยระบุว่าค าสั่งดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อการด ารงชีพของชุมชนในพ้ืนที่ป่า และมีข้อเสนอให้หน่วยงานต่าง ๆ ยุติหรือชะลอปฏิบัติการใน
พ้ืนที่ที่ประกาศตามแผนแม่บท และใช้กระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและการตัดสินใจ
เกี่ยวกับแผนแม่บท และแผนที่เก่ียวข้อง2 

  
 
ที่มา กอ.รมน. จากเอกสารแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติระยะ 10 ปี 
แผนที่ฉบับที่ 1: พ้ืนที่ป่าในปี 2551 พ้ืนที่สีแดงคือเป้าหมายที่ 1 พื้นที่ส้มคือเป้าหมายที่ 2 และพ้ืนที่สีเขียว
คือเป้าหมายที่ 3  

                                                 
2 โปรดดขู้อเสนอแนะเบือ้งต้นของกสม. ภาคผนวก 1  
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ที่มา กอ.รมน. จากเอกสารแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติระยะ 10 ปี 
แผนที่ฉบับที่ 2:  กลุ่มชาติพันธุ์ในไทย (2551)  
 

25. จากการเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2557 ในอ าเภอเมือง เชียงราย โดยเป็นการ
สอบถามผู้เข้าร่วม 30 คนจากบ้านแควัวด าและหมู่บ้านใกล้เคียงซึ่งประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ทั้ง
ชาวกะเหรี่ยง ลาหู่ ลีซอ ฯลฯ หมู่บ้านดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอเมือง เชียงรายประมาณ 50 กม. ส่วน
ใหญ่อาศัยและท างานในพื้นที่ที่จัดว่าเป็นป่าอนุรักษ์โดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแม่กกซ้าย เอ็นจี
โอในพ้ืนที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาพื้นที่สูง ท างานกับชาวบ้าน ช่วยให้ชาวบ้านเข้าใจโฉนดชุมชนที่ช่วยให้พวก
เขามีสิทธิในการจัดการที่ดินของตนเองได้ แต่หลังผ่านไปเจ็ดรัฐบาล ยังคงไม่มีความคืบหน้า หน่วยงานต่าง 
ๆ ยังคงปฏิเสธไม่รับรองสิทธิในที่ดินแบบกลุ่ม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคนใหม่ยังได้สั่งจับกุมพวกเขาฐาน
บุกรุกพ้ืนที่ป่า ชาวบ้านจึงต้องระดมสมองเพ่ือจัดการกับที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย และเพ่ือเรียกร้องสิทธิ
ชุมชนที่จะจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นตนเอง  

26.  ผลจากค าสั่งคสช. ฉบับที่ 64 และ 66/2557 ที่เจ้าหน้าที่ทหารและป่าไม้น ามาใช้ มีการก าหนดให้ใช้
ภาพถ่ายดาวเทียมเม่ือปี 2545 เป็นหลักฐานชิ้นเดียวในการพิสูจน์การบุกรุกป่า เฉพาะที่ดินซึ่งมีการท ากิน
ก่อนปี 2545 จึงถือวาเป็นที่ดินที่ท ากินได้ตามกฎหมาย นโยบายแบบเหวี่ยงแหของคสช.ในการพิสูจน์สิทธิ
ในที่ดิน ท าให้เกิดภัยคุกคามต่อชาวบ้านในพ้ืนที่ แม้ว่าที่ผ่านมายังไม่มีเจ้าหน้าที่ทหารและอุทยานมาลง
พ้ืนที่ แต่ในอุทยานแห่งชาติอ่ืน ๆ เริ่มมีการน านโยบายไปบังคับใช้แล้ว พวกเขาต้องมีชีวิตด้วยความ
หวาดกลัวแต่พร้อมที่จะปกป้องตนเอง เพ่ือพิสูจน์ว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในที่ดินก่อนจะประกาศเป็นอุทยาน
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แห่งชาติ และพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ที่ต้องการบังคับใช้ค าสั่งคสช. จากข้อมูลของชาวบ้านที่
บ้านห้วยลุหลวง อ าเภอเมือง เชียงราย ยืนยันถึงสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน ระหว่างการ
เดินทางไปเยือนของเราเมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม 2557 

27. ในระหว่างวันที่10-11 ตุลาคม 2557 ชาวบ้านม้งประมาณ 30 คนจากหลายหมู่บ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ซึ่งรวมตัวกันเป็นเครือข่ายชาวม้งแห่งแม่ฮ่องสอนพร้อมกับผู้น าชุมชน นายอ าเภอ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. 
ซึ่งมีความกังวลร่วมกัน ชาวม้งในแม่ฮ่องสอนมักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวน และยังคงด ารงชีพตามจารีตของ
ตนเอง หลายคนได้เปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจและขยายพ้ืนที่เกษตร แม้ว่าจะท ากินในที่ดินมาเป็น
เวลานานแล้ว แต่ทางการกล่าวหาว่าพวกเขาบุกรุกพ้ืนที่ป่า ท าให้ได้รับผลกระทบจากค าสั่งคสช. ฉบับที่ 
64 และ 66/2557 ชาวบ้านจึงต้องเตรียมการเพ่ือรับมือกับเจ้าหน้าที่ที่ต้องการบังคับใช้ตามค าสั่งคสช. 
พวกเขาต้องการบังคับให้ชาวบ้านอยู่ในพ้ืนที่ หรือไม่ให้ท ากินในพื้นท่ี  

28. ในระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2557 จากการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลประมาณ 30 คนทั้งที่เป็นชาวปะ
หร่อง ลาหู่ ไทยใหญ่และคนเมือง ส่วนใหญ่เป็นผู้น าชุมชน ครูอาสา และอาสาสมัครของโครงการลุ่มน้ า
ฝาง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการลุ่มน้ าฝางและ PLAN มีความเห็นร่วมกันว่าในลุ่มน้ าซึ่ง
ครอบคลุมสามอ าเภอทั้งไชยปราการ ฝาง และแม่อาย ต่างประสบกับปัญหาที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับการ
ด ารงชีพและการท าเกษตรในพ้ืนที่ที่ถูกประกาศให้เป็นพ้ืนที่ป่า ปัญหาการค้ายาเสพติด การตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร เยาวชนไม่สนใจเรียนหนังสือ พ่อแม่ไม่ใส่ใจดูแลลูก ปัญหาการว่างงาน ฯลฯ นอกจากนั้น 
ทางการยังไม่ยอมรับโฉนดชุมชน มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่บางรายรีดไถเงินถ้าพบว่าชาวบ้านไปท ากิน
หรือใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าสงวน เนื่องจากชาวบ้านจ านวนมากไม่มีสัญชาติ  

29. ภาคเหนือของไทยยังถือว่าเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีป่าไม้มากสุด และมีการท ากินอย่างยั่งยืนของชนพ้ืนเมืองและ
กลุ่มชาติพันธุ์ ด้วยเหตุดังกล่าวหากมีการใช้นโยบายต่อไปโดยไม่ปรึกษาหารือกับชุมชน จะไม่เพียงส่งผล
กระทบต่อสิทธิของชุมชนและเป็นเหตุให้ถูกบังคับโยกย้าย แต่ยังส่งผลกระทบต่อสิทธิด้านสัญชาติ สิทธิ
ด้านอาหาร สิทธิในการท างาน สิทธิด้านสุขภาพ และสิทธิด้านการศึกษาอีกด้วย นอกจากนั้น หลายชุมชน
ไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรม ไม่สามารถปกป้องสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน และมักไม่สามารถแก้ปัญหา
เมื่อเกิดคดีความเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านที่ดิน โดยคู่กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐอย่างกรมป่าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือถูกตั้งข้อหาอาญาเนื่องจากการบุกรุกที่ดินของตนเอง  

30. กรณีบ้านเลาวู ต าบลเมืองแหง อ าเภอเวียงแหง เชียงใหม่ (ภาคเหนือของไทย) ทางชุมชนถูกขู่ไล่รื้อ และ
ทางการไม่ยอมรับตามมติคณะรัฐมนตรี เดือนพฤษภาคม 2542 ซึ่งผ่อนผันให้ชาวบ้านอาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ชั่วคราว ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแดงมีหนังสือไปถึงผู้ใหญ่บ้านเลาวู ระบุว่า
ชาวบ้านอาศัยในพ้ืนที่ป่าถือว่าเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และควรยุติการบุกรุกพ้ืนที่
ป่า ไม่เช่นนั้นจะถูกฟ้องร้องด าเนินคดี เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแดงยังแจ้งความกับต ารวจในพ้ืนที่
กล่าวหาว่าชาวบ้านบุกรุกพ้ืนที่ป่าเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 การแจ้งความครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อ 110 
ครัวเรือนในที่ท ากิน 145 แปลงครอบคลุมพ้ืนที่ 1,500 ไร่ ถ้าทางการด าเนินคดีอย่างจริงจัง จะท าให้ทั้ง 
110 ครอบครัวถูกตั้งข้อหาว่าบุกรุกที่ดิน และอาจต้องถูกขับไล่ออกจากพ้ืนที่ 
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31. บ้านเลาวูประกอบด้วย 110 ครัวเรือน ประชากร 530 คน (ชาย 252 คนและหญิง 278 คน) ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่มีเชื้อสายเป็นชาวลีซอและจีนฮ่อ เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นทะเบียนเป็นพิเศษตามที่ประกาศในมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 ตามมติดังกล่าว อนุญาตให้บ้านเลาวูสามารถจดทะเบียนที่ดินที่
ใช้เพ่ือสร้างบ้านและท ากิน และได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ได้เป็นการชั่วคราว ระหว่างรอการพิสูจน์
สิทธิในที่ดิน  

32. จนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านที่บ้านเลาวูยังคงได้รับประโยชน์จากการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 11 
พฤษภาคม 2542 นับแต่นั้นมา ชาวบ้านได้อาศัยอยู่ในที่ดินและสามารถท ากินได้ ลูกสามารถเข้าโรงเรียน
ในพ้ืนที่ ถ้าถูกขับไล่ออกจากท่ีดิน พวกเขาจะสูญเสียความมั่นคงด้านอาหารและที่อยู่อาศัย และจะส่งผล
กระทบอย่างมากต่อสิทธิด้านการศึกษาของลูก  

33. อุทยานแห่งชาติผาแดงไม่รับค าร้องของชาวบ้านไว้พิจารณา ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงของ
สามหน่วยงาน เราพบว่าการออกค าสั่งของอุทยานแห่งชาติเป็นผลมาจากค าสั่งของคสช.ที่มีขึ้นเมื่อเดือน
มิถุนายน 2557 และแผนแม่บทตามค าสั่งของคสช.ดังกล่าว ทางหน่วยงานได้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยุติการปฏิบัติตาม
ค าสั่งคสช.ทั้งสองฉบับ และให้ชะลอการปฏิบัติตามแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติระยะ 
10 ปี จนกว่าจะมีการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด  
 

การท าลายนาข้าว แปลงข้าวโพดและทรัพย์สินของชาวบ้านโดยทางการ กรณีบ้านห้วยหก หมู่ 5 ต าบล
เมอืงแหง อ าเภอเวียงแหง เชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนชาติพันธุ์ชาวลีซอและไทยใหญ่  

 
34. ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557เจ้าหน้าที่อุทยานได้บุกเข้าไปท าลายนาข้าวและแปลงข้าวโพดของชาวบ้าน

สองราย รายแรกเป็นผู้ชายซึ่งเกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่หนึ่งไร่ และอีกรายเป็นผู้หญิงเสียหายสองไร่ ใน
วันที่ 4 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่อุทยานได้กลับมาอีกครั้ง จนถึงสิ้นเดือนกันยายนมีรายงานว่า 11 
ครอบครัว (ชาวลีซอ 8 ครอบครัว ชาวไทยสองครอบครัว และชาวไทยใหญ่หนึ่งครอบครัว) ได้รับความ
เสียหายจากการท าลายนาข้าวและแปลงข้าวโพดของพวกเขาซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง คิด
เป็นพื้นที่ทั้งหมด 58 ไร่ ในตอนแรกผู้ใหญ่บ้านพยายามเจรจากับทางการให้ยุติการด าเนินงานเพ่ือรอให้มี
การเก็บเกี่ยวพืชผลเสียก่อน เพราะชาวบ้านต้องอาศัยพืชผลเป็นอาหารด ารงชีพ แต่เจ้าหน้าที่อ้าง
ค าสั่งคสช.และไม่รับฟังค าร้องขอของผู้ใหญ่บ้าน  

35. ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบบางรายยากจนมาก ไม่สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของ
ครอบครัวได้ เนื่องจากนาข้าวและแปลงข้าวโพดถูกท าลาย แม้ว่าชาวบ้านที่บ้านห้วยหกจะไม่มีโฉนดที่ดิน 
แต่ชาวบ้านก็ท ากินในพ้ืนที่นี้ตั้งแต่ช่วงปี 2537, 2540, 2543, 2545 และ 2547 นอกจากนั้น ยังมี
ข้อตกลงชั่วคราวกับอุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดังมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการจ่ายค่าชดเชย
ให้กับชาวบ้านแต่อย่างใด  
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ข้อเสนอแนะ 
 
36. เพิกถอนค าสั่ง คสช.ที่ 64/2557 และ 66/2557 ซึ่งให้อ านาจเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ในการจับกุม ข่มขู่ ท าลาย

พืชผล ขับไล่ชุมชนในท้องถิ่นโดยพลการ ไม่มีการแจ้งให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบทราบล่วงหน้า ไม่มีการ
ปรึกษาหารือกับหน่วยงานของพลเรือนในพื้นท่ี  

37. ภายหลังยกเลิกกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 คสช.มีค าสั่งที่ 4/2558 ซึ่งอาจส่งผลให้ทางการ
บังคับไล่รื้อ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนควรหยุดการจับกุมกรณีที่มีข้อกล่าวหาการบุกรุกที่ดิน และให้หยุดการ
ขู่ท่ีจะไล่รื้อชุมชน หรือการบังคับให้ย้ายออกไปโดยไม่มีการปรึกษาหารือล่วงหน้า และให้ใช้แนวทางการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจสอบที่ดินดังกล่าว  

38. ให้ทบทวนแผนปฏิบัติการป่าไม้ระยะ 10 ปีของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
(กอ.รมน.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โดยให้ประเมินผลกระทบต่อสิทธิของผู้
อาศัยอยู่ในเขตป่า  

39. รัฐบาลไทยควรปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 (กระบวนการพิสูจน์สิทธิในที่ดิน) 
เพ่ือเป็นแนวทางแก้ปัญหาข้อพิพาทด้านที่ดินระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานด้านป่าไม้ของรัฐ รวมทั้ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกอ.รมน. แทนที่จะใช้แผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ของชาติระยะเวลา 10 ปี ซึ่งเริ่มด าเนินงานมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 โดยไม่ใช้กระบวนการพิสูจน์
สิทธิในที่ดิน อย่างไรก็ดี ผู้มีคุณสมบัติขอรับสิทธิในที่ดินไม่ควรจ ากัดเฉพาะพลเมืองสัญชาติไทย แต่ให้
รวมถึงบุคคลที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติตามกฎหมายด้วย   

40. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า และกฎหมายป่าไม้และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ควรได้รับการทบทวนและแก้ไขอย่าง
เหมาะสม ชนพ้ืนเมืองที่พลัดถิ่นหรือถูกโยกย้ายโดยเป็นผลมาจากกฎหมายเหล่านี้ ควรได้รับการเยียวยา 
ทั้งการชดเชย หรือหากไม่สามารถท าได้ให้จัดให้มี “ค่าชดเชยที่ยุติธรรม เป็นธรรมและเท่าเทียม”  

41. สนับสนุนแนวทางโฉนดชุมชนตามข้อเสนอขององค์กรภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาที่ดินและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ข้อ 11 – สิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพอย่างพอเพียง 

กรณีบ้านแม่อมกิ: ศาลอุทธรณ์มีค าสั่งว่าการท าไร่หมุนเวียนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่เป็นความผิด แต่มีค าสั่ง
ให้ชุมชนยา้ยออกจากพื้นที่ป่า  

42. ชนพ้ืนเมืองซึ่งท าไร่หมุนเวียนยังอาจต้องเผชิญคดีอาญา และอาจถูกสั่งให้ย้ายออกจากพ้ืนที่ ที่บ้านแม่อม
กิ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ชาวบ้านกะเหรี่ยงสองคนคือนายติแป๊ะโพ อายุ 80 ปี และนางน่อเฮมุ้ย เวียงวิชชา
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ถูกตั้งข้อหาว่าแผ้วถาง ท าลายและเผาป่า และมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่
ประกาศตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติและพระราชบัญญัติป่าไม้เมื่อปี 25513  

43. แม้ว่าในปี 2553 ศาลชั้นต้นยกฟ้องชาวบ้านทุกข้อกล่าวหา แต่ศาลอุทธรณ์มีค าสั่งที่แตกต่างไปสองกรณี
ในปี 2555 โดยศาลอุทธรณ์เห็นว่านางน่อเฮมุ้ย เวียงวิชชาไม่มีความผิด เนื่องจากไม่มีเจตนาบุกรุกและไม่
ทราบว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตป่าสงวน ทั้งยังอ้างถึงมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิถุนายน 25414 ส่วนนายติ
แป๊ะโพมีความผิด เนื่องจากไม่ทราบว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อนุรักษ์ และยังอ้างถึงมติคณะรัฐมนตรี ศาล
อุทธรณ์เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ใช่กฎหมาย และการอ้างว่าไม่รู้กฎหมายกรณีนายติแป๊ะโพไม่สามารถ
กระท าได ้

44. ศาลสั่งให้จ าเลยทั้งสองคนย้ายออกจากพ้ืนที่อนุรักษ์ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีไม่ได้เป็นกฎหมาย นางน่อ
เฮมุ้ย เวียงวิชชาต้องย้ายออกจากที่ดินหกไร่ในพ้ืนที่อนุรักษ์ ส่วนนายติแป๊ะโพต้องย้ายออกจากพ้ืนที่เจ็ด
ไร่ สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน จะเป็นทนายความให้จ าเลยทั้งสองคนในการยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา  

45. การประกาศพ้ืนที่อนุรักษ์และพ้ืนที่ป่าเป็นเหตุให้พ้ืนที่เพ่ือการท าไร่หมุนเวียนลดน้อยลง ท าให้ชุมชน
หลายแห่งไม่สามารถท าไร่หมุนเวียนต่อไปหรือไม่ก็เสี่ยงจะถูกจับกุม5 หรือไม่ก็อาจท าให้ช่วงเวลาที่ทิ้งร้าง
ให้พ้ืนที่ฟ้ืนตัวสั้นลงอย่างมาก และยังท าให้ผลผลิตการเกษตรน้อยลงด้วย ส่งผลให้หลายครอบครัวไม่
สามารถพ่ึงตนเองในแง่การผลิตอาหาร และต้องเผชิญกับความยากจน 6 นอกจากนั้น ชุมชนพ้ืนเมืองซึ่ง
ยังคงท าไร่หมุนเวียนในพ้ืนที่อนุรักษ์ต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัว เนื่องจากไม่มั่นใจว่าจะถูกจับกุมหรือถูก
โยกย้ายเมื่อใด7    

กรณีศึกษา: การบังคับไล่รื้อจากที่ดิน กรณีบ้านเก้าบาตร อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย)  

 
46. จากข้อมูลของสมัชชาคนจนและชาวบ้าน มีการกล่าวหาว่าทางการคุกคาม ควบคุมตัวและขับไล่ชาวบ้าน

จากบ้านเก้าบาตรให้ออกจากที่อยู่ ที่ท ากิน และต้องสูญเสียอาชีพในต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านบางส่วนมีเชื้อสายขะแมร์ พ้ืนที่แห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานของการไล่รื้อ 

                                                 
3 หมายเหต ุในปี 2551 ศาลชัน้ต้นตดัสนิให้ชาวบ้านทัง้สองคนมีโทษจ าคกุ อยา่งไรก็ดี ศาลอทุธรณ์สัง่ให้มีการไตส่วนคดี
ใหม ่เนื่องจากระหวา่งการพิจารณาคดี จ าเลยไมส่ามารถเข้าถงึทนายความหรือลา่ม  
4 มติคณะรัฐมนตรีระบวุา่ ชมุชนซึง่ท ากินในพืน้ท่ีป่าก่อนประกาศเป็นพืน้ท่ีอนรัุกษ์ สามารถอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีตอ่ไปได้ 
5 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. เข้าถึงข้อมลูเมื่อ 17 
กรกฎาคม 2555 http://unfccc.int/resource/docs/2012/smsn/ngo/235.pdf  
6 อา้งแลว้ 
7 อา้งแลว้ 

http://unfccc.int/resource/docs/2012/smsn/ngo/235.pdf
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ในช่วงที่รัฐบาลไทยมีปฏิบัติการทางทหารต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในช่วงทศวรรษ 
1970   

47. ชาวบ้านบ้านเก้าบาตรอ้างว่าหน่วยงานทหารในจังหวัดบุรีรัมย์เคยอนุญาตให้พวกเขาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ป่า 
ภายหลังปฏิบัติการปราบปรามคอมมิวนิสต์ อย่างไรก็ดี ทางการอ้างและเน้นว่ารัฐมีอ านาจควบคุมดูแล
การบริหารจัดการที่ดินดังกล่าว ในช่วงปี 2531-2546 มีการให้สัมปทานบริษัทเอกชนสองแห่งเพ่ือท า
พ้ืนที่ปลูกป่า สัมปทานดังกล่าวหมดอายุลงเมื่อปี 2546 และชาวบ้านสามารถเจรจากับทางการไม่ให้มีการ
ต่ออายุสัมปทาน และขอเข้าไปท ากินในพ้ืนที่ดังกล่าว เป็นเหตุให้ชาวบ้านเข้าไปอาศัยอยู่และท ากินใน
พ้ืนที่นั้น  

48. ในวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ชาวบ้านสองคนจากบ้านเสียงสวรรค์ถูกจับกุมและควบคุมตัวเป็นเวลาเจ็ดวัน 
ในวันที่ 29 มิถุนายน ชาวบ้านอีก 10 คนจากบ้านเสียงสวรรค์ถูกจับกุมและควบคุมตัวเป็นเวลาเจ็ดวัน
ตามอ านาจกฎอัยการศึก ในวันที่ 4 กรกฎาคม สมาชิกอบต.หนึ่งคนถูกจับกุมและได้รับการปล่อยตัวในวัน
เดียวกัน ในระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2557 มีการไล่รื้อชุมชนอย่างน้อยหกแห่งซึ่งมีชาวบ้านอยู่
ประมาณ 1,000 คน เป็นปฏิบัติการร่วมของหลายหน่วยงานระดับจังหวัดตามค าสั่งคสช.ที่ 64 และ 66 

49. การไล่รื้อดังกล่าวไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติในความเห็นทั่วไปฉบับที่ 7 ของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หน่วยงานซึ่งลงพ้ืนที่เพ่ือสอบสวนข้อเท็จจริงระหว่างวันที่ 15-17 
กรกฎาคม 2557 มีข้อสังเกตว่า ชาวบ้าน 66 คนซึ่งไปพักอาศัยอยู่ที่วัดล านางรองไม่ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสมตามท่ีหน่วยงานจังหวัดรับปาก ในจ านวนชาวบ้าน 66 คนส่วนใหญ่เป็นชายและหญิงสูงวัย
และเด็ก ต้องอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เปิดโล่งที่วัดล านางรองไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการด ารงชีพในขั้นพ้ืนฐาน 
ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ า และที่อยู่อาศัย  

50. ในวันที่ 18 กรกฎาคม มีการขับไล่ให้กลุ่มชาวบ้านออกจากวัด พวกเขาต้องไปขอรับความช่วยเหลือจาก
หมู่บ้านในล านางรอง โดยไปพักอาศัยอยู่กับอาคารของกลุ่มหัตถกรรมสตรีในหมู่บ้าน ชาวบ้านยังคงขาด
ปัจจัยในขั้นพ้ืนฐาน ผู้สูงวัยและเด็ก (อย่างน้อย 15 คน) ต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลายประการ หน่วยงาน
จังหวัดไม่มีข้อเสนอใด ๆ เกี่ยวกับพ้ืนที่เพ่ือการโยกย้ายชาวบ้าน จนถึงเดือนกันยายน 2557 มีชาวบ้าน
อย่างน้อย 19 ครอบครัวจากบ้านตลาดควายและอีก 19 ครอบครัวต้องอาศัยอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวใน
อ าเภอโนนดินแดง ไม่มีการพูดคุยถึงการให้ค่าชดเชยหรือพ้ืนที่จัดสรรใหม่แต่อย่างใด  

 
การไล่รื้อชาวกะเหรี่ยงออกจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานโดยรัฐไทย (ภาคตะวันตกของไทย)  

 
51. เป็นเวลากว่าทศวรรษมาแล้วที่รัฐบาลไทย โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติและกรมป่าไม้ พยายามไล่รื้อชน

พ้ืนเมืองกะเหรี่ยงออกจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ปฏิบัติการไล่รื้อส่งผลให้เกิดความรุนแรงและการ
ปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนหลายครั้ง  

52. การไล่รื้อดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการสังหารนายทัศน์กมล โอบอ้อม ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยง
ซึ่งถูกยิงสังหารเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2554 หลังจากพยายามช่วยเหลือให้ผู้เสียหายคนหนึ่งยื่นค าร้องต่อ
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การไล่รื้อยังเกิดขึ้นต่อไปแม้จะมีกรอบกฎหมายที่ชัดเจนเพ่ือ
คุ้มครองสิทธิของชาวกะเหรี่ยง ซึ่งยังคงอาศัยอยู่ในที่ดินที่สืบทอดมาจากบรรพชน และยังคงท าเกษตร
แบบดั้งเดิม 

53. ความขัดแย้งระหว่างชุมชนกะเหรี่ยงกับรัฐไทยเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2504 เนื่องจากมีการประกาศให้พ้ืนที่มรดก
ของชาวกะเหรี่ยงกลายเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ นับแต่นั้นมา รัฐไทยได้ใช้เหตุผลประการต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการไล่รื้อชาวกะเหรี่ยง 
โดยอ้างว่าการท าเกษตรของพวกเขาสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม มีการอ้างเหตุผลความมั่นคงเพ่ือ
การไล่รื้อ หรืออ้างว่าชาวกะเหรี่ยงเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด รวมทั้งการอ้างว่าพวกเขาไม่ ใช่คนไทย 
ซึ่งเป็นค ากล่าวอ้างที่ขาดการตรวจสอบ   

54. การบังคับไล่รื้อครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 ในช่วงดังกล่าว เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติบุก
เข้ามาเผาบ้านและผลผลิตการเกษตรของชาวบ้านกะเหรี่ยง มีการขโมยทรัพย์สิน ฆ่าสัตว์เลี้ยงและบังคับ
ให้ชาวบ้านหลบหนี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในขณะนั้นอ้างว่า จ าเป็นต้องปฏิบัติการไล่รื้อ
เนื่องจากในชุมชนมีผู้อพยพที่ผิดกฎหมายมาจากพม่า และอ้างว่าชาวบ้านไม่ได้เป็นชาวกะเหรี่ยง ทั้งยัง
อ้างว่าแม้ผู้ที่ถูกบังคับไล่รื้อจะเป็นชนพื้นเมือง แต่การไล่รื้อครั้งนี้ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายป่า
ไม้ห้ามไม่ให้บุคคลครอบครองที่ดินในเขตอุทยาน  

55. หลักฐานจากเหตุการณ์ดังกล่าวชี้ว่า ผู้ถูกไล่รื้อเหล่านี้เป็นคนไทยแต่ก าเนิด นอกจากนั้น มาตรา 66 และ 
67 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550 คุ้มครองสิทธิของบุคคลที่จะอาศัยอยู่ในพ้ืนที่
อนุรักษ์ รวมทั้งในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตราบที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการครอบครองที่ดินดังกล่าว
ก่อนการประกาศและก าหนดแนวเขตอุทยาน นอกจากนั้น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 
ให้การรับรองเป็นการเฉพาะต่อสิทธิของชาวกะเหรี่ยงที่จะอาศัยอยู่ในที่ดินของตน และท าการเพาะปลูก
ตามวิถีแบบเดิมของตนต่อไป 

56. เกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นกับชุมชนและนักเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม ที่ต่อสู้อย่างยาวนานเพ่ือ
เรียกร้องความยุติธรรมจากกรณีไล่รื้อในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เชื่อว่านายพอละจี รักจงเจริญ (บิล
ลี่) นักเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิชาวกะเหรี่ยงพ้ืนเมืองในอุทยานแห่งชาติใหญ่สุดของไทย ตกเป็นเหยื่อการ
บังคับให้สูญหายตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2557 ทุกวันนี้ไม่มีผู้ใดทราบชะตากรรมและที่อยู่ของเขา นาย
พอละจีมีลูกเล็กห้าคนและมีภรรยาคือน.ส.พิณนภา พฤกษาพรรณ ภรรยาของเขาและครอบครัวรวมทั้ง
เพ่ือนฝูงและองค์กรภาคประชาสังคมเชื่อว่า เขาตกเป็นเหยื่อการบังคับบุคคลให้สูญหาย เนื่องจาก
พยายามเอาผิดกับหน่วยราชการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชุมชนชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน 
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ข้อ 11 – สิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพอย่างพอเพียง 
ข้อเสนอแนะ 
 

57. เนื่องจากที่ผ่านมามีการโยกย้ายอย่างถาวรหรือชั่วคราวออกจากบ้านเรือนและ/หรือที่ดินที่ตนครอบครอง 
โดยขัดกับความประสงค์ของบุคคล ครอบครัว และ/หรือชุมชน ทั้งนี้โดยไม่มีการจัดให้มี และไม่สามารถ
เข้าถึงการคุ้มครองตามกฎหมายหรืออ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม รัฐบาลไทยจึงต้องพิจารณาที่จะโยกย้ายชุมชน
เหล่านี้กลับไปสู่ที่ดินอันเป็นข้อพิพาท จากนั้นให้ใช้แนวทางการมีส่วนร่วมกับชุมชน และหาทางฟ้ืนฟูสิทธิ
ที่จะมีมาตรฐานการครองชีพอย่างพอเพียง   

58. ก าหนดค่าชดเชยให้กับชุมชนที่ถูกไล่รื้อและปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือการฟื้นฟู ทั้งนี้เพ่ือดูแลให้ประชาชนมี
ที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากินอย่างเพียงพอ สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลด้านสุขภาพและ
การเรียนหนังสือของบุตรหลานโดยทันที  

59. รัฐบาลไทยควรยอมรับสถานภาพชนพ้ืนเมืองของ “ชาวเขา” ในภาคเหนือและ “ชาวเล” ตามแนวชายฝั่ง
ทะเลในภาคใต้ และ “ชนเผ่า” อ่ืน ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก โดย
กฎหมายป่าไม้และที่ดินควรยอมรับอย่างเป็นทางการต่อสิทธิแบบกลุ่มของชนพ้ืนเมืองที่มีต่ อที่ดิน อาณา
เขตและทรัพยากรของตนเอง ทั้งนี้เป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิชนพ้ืนเมืองแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples)  

ข้อ 12 – สิทธิที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

ส่วนที ่3:  สิทธิด้านสุขภาพของชนพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ในไทย 

 
60. การประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ส่งผลให้เกิดโครงการหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าส าหรับพลเมืองไทยทุกคน เป็นเหตุให้คนไทยมากถึง 99% ได้รับประโยชน์จากบริการ
ดูแลสุขภาพที่รอบด้านทั้งการป้องกันโรคและสาธารณสุขมูลฐาน ไปจนถึงการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
เนื่องจากอุบัติเหตุทางจราจร การเปลี่ยนไต และการเข้าถึงการรักษาด้านเอชไอวี  

61. อย่างไรก็ดี โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่ครอบคลุมถึงชนชาติพันธุ์กลุ่มน้อย 680,000 คน 
รวมทั้งผู้ที่ยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติ ก่อนหน้าจะมีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผู้ที่อยู่
ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติยังได้รับประโยชน์จากโครงการสวัสดิการเพ่ือประชาชนซึ่งมีรายได้น้อย หรือที่
เรียกว่าโครงการบัตรสุขภาพ 500 บาทของกระทรวงสาธารณสุข   

62. ผลจากการตีความของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นเหตุให้บุคคลที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติ
ไม่ถือเป็น “พลเมืองไทย” ตามมาตรา 5 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ส่งผลให้พวก
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เขาไม่ได้รับบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในท านองเดียวกัน 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้บริการกับ
ประชากรกลุ่มนี้  

63. นับแต่ปี 2555 ประชากรกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สถานพยาบาลซึ่ง
ควรให้บริการกับพวกเขาตามหลักมนุษยธรรม ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการ เป็นเหตุให้
สถานพยาบาลต้องน างบประมาณที่จัดสรรให้พลเมืองไทยส่วนหนึ่งมาจัดให้มีบริการกับประชากรกลุ่มนี้ 
เป็นเหตุให้เกิดภาระทางการเงินมากขึ้นต่อสถานพยาบาล โดยเฉพาะสถานพยาบาลซึ่งอยู่บริเวณแนว
พรมแดนทางภาคเหนือซึ่งมีชนชาติพันธุ์กลุ่มน้อยอยู่จ านวนมาก  

64. ในวันที่ 18 มกราคม 2548 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อ “ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคล” ตามข้อเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นความพยายามก าหนดแนวปฏิบัติเพ่ือ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานะบุคคลและสิทธิของพลเมืองกลุ่มต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดย
ก าหนดยุทธศาสตร์สี่ประการประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์การก าหนดสถานะ (2) ยุทธศาสตร์การให้สิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานส าหรับผู้ที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติไทย (3) ยุทธศาสตร์การด าเนินการเชิงรุกและเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือป้องกันการอพยพเข้ามาใหม่ และ (4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว  

65. การละเมิดสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีการปฏิบัติอย่างแยกแยะต่อประชากรกลุ่มเหล่านี้ 
ยังคงเกิดขึ้นแม้ว่าในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ ซึ่งในข้อ 16 ระบุว่าหลักประกันและความคุ้มครองให้เกิดสุขภาพจะต้องครอบคลุมประชาชนทุก
คนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย โดยไม่มีการแบ่งแยกตามฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพทางกาย ความ
พิการ เพศ อายุ ถิ่นที่อยู่ เชื้อชาติ สัญชาติศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อและอุดมการณ์ทางการเมือง  

66. สปสช.มีความเห็นว่าควรจัดให้บุคคลทุกคนได้รับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เนื่องจากบุคคลที่ขาดการ
ดูแลและรักษา อาจกลายเป็นต้นตอของโรคติดต่อในประชากรไทย ทั้งวัณโรค เอชไอวี/เอดส์ มาลาเรีย 
ไข้เลือดออก ฯลฯ ตามข้อมูลของส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ชัดเจน
ว่าประชากรที่ไม่มีสัญชาติและสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนใหญ่มักป่วย
เป็นโรคติดต่อทั้งที่สามารถควบคุมและป้องกันได้ หากไม่มีความพยายามควบคุมโรคดังกล่าว อาจท าให้มี
การแพร่กระจายของโรคและส่งผลกระทบอย่างมากต่อประชาชนชาวไทย  

67. เพ่ือแก้ปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานของผู้ที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ และเพ่ือ
ควบคุมโรคอย่างเป็นผลและลดภาระของสถานพยาบาลในการให้บริการกับประชากรกลุ่มดังกล่าว 
สปสช.ได้จัดตั้ง “กองทุนให้บริการด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ” และมีแผนปฏิบัติ
การที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีดังต่อไปนี้  

1) ประชากรและหมายเลขประจ าตัว เป็นการจ าแนกกลุ่มประชากรตามหลักเกณฑ์ของสมช.กรณีที่
เป็นผู้เข้าเมืองโดยมิชอบซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็นสี่กลุ่ม ได้แก่ ชนชาติพันธุ์กลุ่มน้อยซึ่งปัจจุบันได้รับ
การผ่อนผันให้มีสิทธิอาศัยถาวรในไทยและมีหมายเลขบัตรประจ าตัวบุคคลเริ่มด้วยตัวเลข 3, 4, 5, 
6, 7, 8 และ 0 รวมทั้งนักเรียนในสถานศึกษาที่รับสวัสดิการจากรัฐบาลด้านการศึกษา กลุ่มไร้
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รากเหง้า และกลุ่มท าประโยชน์ให้ประเทศชาติซึ่งมีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนราษฎร์ ทร.38ก จ านวน
ทั้งหมด 457,409 คน  

2) ระยะเวลา จะมีโครงการลงทะเบียนและออกบัตรประจ าตัวให้ตามโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า และจะคืนสิทธิขั้นพ้ืนฐานให้กับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 
เมษายน 2553 

3) งบประมาณ จะมีการจัดสรรงบประมาณให้กับสถานพยาบาลในปีงบประมาณ 2553 โดยค านวณ
ต่อรายหัวซึ่งแตกต่างไปตามโครงสร้างอายุของประชากรและหลักเกณฑ์ของระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โดยแต่ละคนจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวน 2,067.40 บาท หรือคิด
เป็น 472.8 ล้านบาทส าหรับคนทั้งหมด  

68. ในวันที่ 23 มีนาคม 2553 มีการเห็นชอบมติคณะรัฐมนตรีในหลักการให้กระทรวงสาธารณสุขคืนสิทธิขั้น
พ้ืนฐานทางสุขภาพให้กับผู้มีปัญหาสถานบุคคลจ านวน 457,409 คน ครอบคลุมถึงสิทธิที่จะได้รับการ
ส่งเสริม รักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป 
ในปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากงบกลางและงบฉุกเฉิน และยังคงมีงบประมาณ
เพียงพอ 
 

69. อย่างไรก็ดี ผลจากการตีความด้านกฎหมาย เป็นเหตุให้บุคคลเหล่านี้ยังคงไม่สามารถเข้าถึงหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และไม่สามารถเข้าถึงกองทุนคืนสิทธิตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 23 มีนาคม 2553 รวมทั้งผู้มีปัญหาทางสถานะบุคคลจ านวนกว่า 402,179 คนซึ่งอาจ
แบ่งได้เป็น   

1) บุคคลที่มีหมายเลขประจ าตัวขึ้นต้นด้วย 0 ซึ่งมีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนราษฎร์ ทร.38ก และที่มี
หมายเลขล าดับที่ 6, 7, 8 และ 9 (0-xxxx-89xxx-xx-x) ซึ่งเคยได้รับการส ารวจในฐานะเป็นชน
ชาติพันธุ์กลุ่มน้อยซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน แต่ยังคงไม่ได้รับสถานะบุคคล (กลุ่ม
ที่ 1 ตามยุทธศาสตร์ปี 2548) รวมทั้งหมด 150,076 คน 

2) ทายาทของบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิซึ่งมีใบเกิดพร้อมเลขประจ าตัว 13 หลักเริ่มต้นด้วย
หมายเลข ‘0’ (ทายาทของกลุ่ม 1) รวมทั้งหมดจ านวน 56,672 คน  

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

4) คนต่างด้าวซึ่งเกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ (1) ของพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ.2508 ซึ่งมีใบเกิดที่มีหมายเลข 13 หลักเริ่มด้วยเลข ‘7’ ซึ่งไม่จัดอยู่รวมกับทายาท
ของชนชาติพันธุ์กลุ่มน้อย เนื่องจากพ่อแม่ไม่มีเลขประจ าตัว คนกลุ่มดังกล่าวมีจ านวน  123,548 
คน 
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5) นักเรียนในโรงเรียนรัฐและเอกชนซึ่งตกส ารวจทะเบียนราษฎร์ และได้รับรหัส coded script ‘G’ 
รวมจ านวนกว่า 76,540 คน 

70. ศปส.ยึดตามการตีความที่มองว่าประชากรข้างต้นมีสิทธิได้รับสิทธิสุขภาพขั้นพ้ืนฐานตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 23 มีนาคม 2553 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตาก 
ใช้งบประมาณกว่า 30 ล้านบาทต่อปีเพ่ือให้การรักษาพยาบาลตามหลักมนุษยธรรมต่อผู้ที่ไม่ได้รับ
ประโยชน์จากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งกลายเป็นภาระส าหรับสถานพยาบาล  

71. จากการรณรงค์เคลื่อนไหวของหลายกลุ่ม ส่งผลให้เกิดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 16 เมษายน 2558 เพ่ือมี
การคืนสิทธิท าให้บุคคลผู้มีปัญหาทางสถานะจ านวน 208,631 คนได้รับการคืนสิทธิที่จะได้รับประโยชน์
จากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นเหตุให้พวกเขามีสิทธิได้รับบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานอีก
ครั้ง  

72. ในจ านวนบุคคล 208,631 คน ประกอบด้วย  
ก. บุคคลที่มีหมายเลขประจ าตัวขึ้นต้นด้วย 0 ซึ่งมีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนราษฎร์ ทร.38ก และที่มี

หมายเลขล าดับที่ 6, 7, 8 และ 9 (0-xxxx-89xxx-xx-x) ซึ่งเคยได้รับการส ารวจในฐานะเป็นชน
ชาติพันธุ์กลุ่มน้อยซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน แต่ยังคงไม่ได้รับสถานะบุคคล 
(กลุ่มที่ 1 ตามยุทธศาสตร์ปี 2548) รวมทั้งหมด 150,076 คน 

ข. ทายาทของบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิซึ่งมีใบเกิดพร้อมเลขประจ าตัว 13 หลักเริ่มต้นด้วย
หมายเลข ‘0’ (ทายาทของกลุ่ม 1) รวมทั้งหมดจ านวน 56,672 คน  

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

73. อย่างไรก็ดี ยังคงมีเด็กนักเรียนในโรงเรียนรัฐและเอกชนอีก 76,540 คนซึ่งตกส ารวจทะเบียนราษฎร์ และ
ได้รับรหัส coded script ‘G’  และไม่ได้รับประโยชน์ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 16 เมษายน 2558 
 
ข้อ 12 – สิทธิที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 
ข้อเสนอแนะ 

   
74. รัฐบาลไทยจะต้องอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายหัวตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขส าหรับบุคคลผู้มี

ปัญหาสถานะและสิทธิ กลุ่มที่มีบัตรประจ าตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 0 ประเภททะเบียนราษฎร์ ทร.38 
ก โดยตัวเลขหลักที่ 6 และ 7 เป็นเลข 8,9 (0 -XXXX-89XXX-XX-X) ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 16 
เมษายน 2558 และ มติครม.20 เมษายน 2558 โดยทันที  ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณ
รายหัวเนื่องจากรัฐบาลไทยมีความกังวลว่ามีงบประมาณเพียงพอจัดสรรหรือไม่และไม่ได้มีการสั่งการเป็น
ลายลักษรไปยังส านักงบประมาณเพ่ือเร่งด าเนินการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจนแต่อย่างใด    
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75. รัฐบาลไทยต้องพิจารณา เพ่ิมนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในประเทศไทยซึ่ งก าลังได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้าน
การศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการจัดท าทะเบียนและก าหนดเลขประจ าตัว 13 หลัก
จ านวน 76,540 คน เพ่ิมเข้าสู่ “กองทุนให้สิทธิ(คืนสิทธิ)ข้ันพื้นฐานด้านสาธารณสุขส าหรับบุคคลผู้มีปัญหา
สถานะและสิทธิ”ตามมติครม.23 มีนาคม 2553 และให้มีการจัดสรรงบประมาณรายหัวอย่างเหมาะสม   

76. จัดตั้ง “กองทุนควบคุมโรคชายแดน” ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแก้ปัญหาสิทธิขั้นพ้ืนฐานและการ
เข้าถึงบริการสุขภาพให้แก่ผู้อพยพเข้าเมืองและพลเมืองไทยที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติ และไม่ได้อยู่
ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและไม่ได้ริบสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขตามมติครม.23 มีนาคม 
2553  ซึ่งประชากรกลุ่มดังกล่าวคิดเป็นจ านวน 1.5 ล้านคน งบประมาณจัดสรรต่อรายหัวอยู่ที่ 383.61 
บาท/คน/ปี หรือ 161.5 ล้านบาท/ปี งบประมาณเหล่านี้จะช่วยแบ่งเบาภาระของหน่วยงานของรัฐ และ
ส่งเสริมสุขภาพ และสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรค  

77. เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสุขภาพที่ยั่งยืน เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมส าหรับ
พลเมืองไทยที่ อยู่ ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติ รัฐบาลไทยต้องทบทวนและแก้ไขมาตรา 5 ของ
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เพ่ือตอบสนองความต้องการของพลเมืองไทยที่อยู่
ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติ โดยบุคคลเหล่านี้ควรมีสิทธิได้รับบริการดูแลด้านสุขภาพและหลักประกัน
สุขภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ  

ภาคผนวก I 
 
กฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ก. พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484  
 

78. พระราชบัญญัติป่ าไม้ มี เนื้ อหาส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมการท าไม้  ตามมาตรา 4 ใน
พระราชบัญญัตินี้ ป่า หมายความว่าที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน มาตรา  4 ยังนิยามว่า 
ของป่า หมายความว่า บรรดาของที่เกิดหรือมีขึ้นในป่าตามธรรมชาติ เช่น ไม้ท่อน พืช รังนก น้ าผึ้ง ก้อน
หิน ถ่าน ฯลฯ พระราชบัญญัตินี้ก ากับดูแลการท าไม้รวมทั้งการเก็บของป่าโดยมีระบบการให้สัมปทาน
และการเก็บค่าภาคหลวง ในหมวด 5 ของพระราชบัญญัตินี้ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้
เฉพาะที่ทางการประกาศให้เป็นที่ดิน ‘ประเภทเกษตรกรรม’ บุคคลใดที่มีไว้ในครอบครองซึ่งไม้ที่ยังไม่ได้
แปรรูปและไม้หวงห้าม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับ 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ บุคคล
ใดที่มีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้ามอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือ
ปรับ 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ พระราชบัญญัตินี้ยังให้อ านาจในการยึดผลิตภัณฑ์ที่ท าจากของป่า
หวงห้ามอย่างผิดกฎหมายด้วย  

79. ในทางปฏิบัติแล้ว รัฐอาศัยอ านาจตามกฎหมายฉบับนี้เพ่ือควบคุมที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติทั้งปวง 
โดยอาจเป็นที่ดินของเอกชนหรือของรัฐ ทั้งยังสนับสนุนการแปรรูปทรัพยากรจากธรรมชาติให้เป็น 
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“สินค้า” ซึ่งการใช้ประโยชน์อยู่ใต้การก ากับดูแลของรัฐ ถือได้ว่ารัฐเพิกเฉยอย่างสิ้นเชิงต่อสิทธิของบุคคล
ซึ่งอาศัยอยู่ในป่าเหล่านี้มาหลายชั่วคน พวกเขามีชีวิตและการด ารงชีพที่ผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับ
ทรัพยากรที่มาจากป่าเหล่านี้ เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ไม่มีเอกสารสิทธิในพ้ืนที่ป่า การครอบครองที่ดินจึง
เป็นสิ่งผิดกฎหมาย และถือเป็นเรื่องต้องห้ามในการใช้ประโยชน์จากของป่า  

80. พระราชบัญญัตินี้ไม่ได้ห้ามการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในป่าอย่างสิ้นเชิง โดยอนุญาตให้มีการขอ
สัมปทานจากรัฐเพ่ือท าไม้และการเก็บของป่า อย่างไรก็ดี ชนพ้ืนเมืองไม่มีศักยภาพในเชิงองค์กรที่จะ
แข่งขันกับหน่วยงานเชิงพาณิชย์เพ่ือให้ได้มาซึ่งสัมปทานดังกล่าว นอกจากนั้น ชนพ้ืนเมืองจ านวนมากไม่
มีสถานะเป็นพลเมืองของไทย ท าให้ไม่มีสถานภาพบุคคลตามกฎหมายและไม่สามารถขอสัมปทานได้  
 
ข. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  
 

81. กระทรวงเกษตรเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อรัฐบาลเห็นสมควร
ก าหนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพ่ือสงวนไว้
ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน  ก็ให้มีอ านาจกระท าได้โดยประกาศพระราช
กฤษฎีกาให้เป็น ‘อุทยานแห่งชาติ’ และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่ก าหนดนั้นแนบท้ายพระ
ราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่ก าหนดนี้เรียกว่า อุทยานแห่งชาติ และให้จัดให้มีหลักเขตและป้าย หรือ
เครื่องหมายอ่ืนแสดงเขตอุทยานแห่งชาติไว้ตามสมควร  

82. เพ่ือคุ้มครองและอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ พระราชบัญญัตินี้ห้ามการกระท าประการต่าง ๆ ภายในเขต
อุทยานแห่งชาติ เช่น การยึดถือหรือครอบครองที่ดินในเขตอุทยาน การแผ้วถาง หรือเผาป่า การเก็บหา
ของป่า หรือการปล่อยปศุสัตว์เข้าไปในอุทยาน ทั้งยังห้ามการกระท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายแก่
สัตว์ การท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายหรือท าให้เสื่อมสภาพต่อทรัพยากรธรรมชาติ ห้ามการ
ด าเนินกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่   

83. ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าความผิดท าลายหรือ
รื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หากทางการพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นกับ
อุทยานแห่งชาติ อาจสั่งการให้ผู้กระท าผิดเคลื่อนย้ายการเปลี่ยนแปลงหรือท าให้อุทยานกลับคืนสู่สภาพ
เดิมได้ นอกจากนั้น ผู้กระท าผิดยังต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งเกิดข้ึนกับทางการจากการท าให้ป่า
คืนกลับสู่สภาพเดิม  

84. บุคคลใดซึ่งมีความผิดฐานครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือ
ปรับ 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ บุคคลใดซึ่งมีความผิดฐานเก็บของป่าหรือน าปศุสัตว์เข้ามาในเขต
อุทยานแห่งชาติ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับ 1,000 บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ  

 
ค. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  
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85. ตามพระราชบัญญัตินี้ ป่า หมายความว่า ที่ดินรวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง  บึง บาง ล าน้ า 
ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้
เพ่ืออนุรักษ์ป่า มากกว่าจะเป็นการก ากับดูแลการค้าของป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีอ านาจประกาศให้พื้นที่ป่าใด ๆ เป็น “ป่าสงวนแห่งชาติ” ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ออก
กฎกระทรวงซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่าที่ก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาตินั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย 
ให้ปิดประกาศส าเนากฎกระทรวงและแผนที่ท้ายกฎกระทรวงไว้ ณ ที่ท าการอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอท้องที่ 
และที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในหมู่บ้านท้องที่นั้น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีหลักเขตและป้ายหรือ
เครื่องหมายอ่ืนแสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติไว้ตามสมควร  

86. ตามมาตรา 12 บุคคลใดอ้างว่ามีสิทธิ หรือได้ท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติใดอยู่ก่อนวันที่
กฎกระทรวงก าหนดป่าสงวนแห่งชาตินั้นใช้บังคับ ให้ยื่นค าร้องเป็นหนังสือต่อนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอท้องที่ภายในก าหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้นใช้บังคับ ถ้าไม่
ยื่นค าร้องภายในก าหนดดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิหรือประโยชน์นั้น  

87. ตามมาตรา 13 เมื่อคณะกรรมการส าหรับป่าสงวนแห่งชาติได้รับค าร้องตามมาตรา 12 แล้ว ให้สอบสวน
ตามค าร้องนั้น ถ้าปรากฏว่าผู้ร้องได้เสียสิทธิหรือเสื่อมเสียประโยชน์ ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดค่า
ทดแทนให้ตามที่เห็นสมควร  

88. ตามมาตรา 16 บุคคลสามารถขออนุญาตเพ่ือเข้าไปอาศัยอยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งจะมีแนวปฏิบัติและ
เงื่อนไขในการให้อนุญาตตามที่ก าหนดโดยอธิบดีและได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี หากพบว่าพ้ืนที่ป่า
ส่วนใดได้รับความเสื่อมโทรม อาจมีการอนุญาตให้อาศัยอยู่หรือใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมนั้นได้  

89. หมวด II ของพระราชบัญญัตินี้ห้ามไม่ให้กระท าการใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งการเพาะปลูก การ
ท าไม้ หรือการเก็บของป่า บุคคลอาจท าไม้หรือเก็บของป่าได้หากได้รับสัมปทานจากทางการ   

90. พระราชบัญญัตินี้ยิ่งเป็นการลิดรอนสิทธิของชนพ้ืนเมืองต่อที่ดินและทรัพยากรมากยิ่งขึ้น ประการแรก 
ก าหนดให้มีเพียงค่าชดเชยเป็นเงินกรณีที่เวนคืนที่ดิน แต่เงินอาจไม่สามารถชดเชยความมั่นคงของชีวิต
และการยังชีพซึ่งเป็นผลมาจากการมีที่ดินและทรัพยากรในป่าได้ ชนพ้ืนเมืองไม่มีทักษะอ่ืนใดนอกจาก
การท าเกษตร เมื่อสูญเสียที่ดินไป ย่อมประสบปัญหาในการหาเลี้ยงชีพตนเอง  

91. ปัญหาอ่ืน ๆ เกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้ได้แก่ ชาวบ้านมักไม่มีข้อมูลว่าพ้ืนที่ซึ่งตนอาศัยอยู่ได้รับการ
ประกาศเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ หรือทราบเมื่อสายเกินไป บ่อยครั้งที่แผนที่แนบท้ายประกาศ
มักท าความเข้าใจได้ยาก ส่งผลให้ชาวบ้านจ านวนมากไม่สามารถยืนยันสิทธิของตนเองได้   

92. พระราชบัญญัตินี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานความเท่าเทียมอย่างเป็นทางการระหว่างชนพ้ืนเมืองกับคนอ่ืน ๆ ใน
สังคม ท าให้ทุกคนมีสิทธิในการขอสัมปทานเพ่ือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในป่า อย่างไรก็ดี ชนพ้ืนเมือง
จ านวนมากยังไม่มีสัญชาติ แต่แม้จะมีสัญชาติ พวกเขามักขาดคุณสมบัติในการขอรับสัมปทาน แต่แม้
สามารถยื่นขอสัมปทานได้ มีโอกาสไม่มากนักที่จะได้รับสัมปทาน เนื่องจากทางการมีอคติต่อพวกเขามาก   
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ง. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  
 

93. คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติท าหน้าที่ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมวด 6 
ของพระราชบัญญัตินี้ให้อ านาจรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศให้พ้ืนที่ใด ๆ เป็น ‘เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า’ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งพันธุ์สัตว์ป่า ให้อ านาจในการก าหนดแนวเขตพ้ืนที่คุ้มครองสัตว์ป่าและ
ก าหนดพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองได้ หลายมาตราในพระราชบัญญัตินี้ท าให้การกระท าใด ๆ ที่ท าลายและ
คุกคามสัตว์ป่าและที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 37 และ 38 ห้ามไม่ให้บุคคลใด
เข้าไป เป็นเจ้าของ หรือครอบครองพ้ืนที่สงวน 

94. พระราชบัญญัตินี้มักท าให้เกิดข้อวิจารณ์ว่าให้คุณค่ากับชีวิตสัตว์ป่ามากกว่าชนพื้นเมือง เนื่องจากก าหนด
ข้อห้ามไม่ให้บุคคลกระท ากิจกรรมใด ๆ ในพื้นที่ซ่ึงได้รับการประกาศให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
 
จ. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497  
 

95. มาตรา 5 ของพระราชบัญญัติเปิดโอกาสให้ผู้ครอบครองที่ดินในป่าก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2497 ให้
แจ้งการครอบครองที่ดินและขอรับเอกสารสิทธิ์ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ   

 
ฉ. มติคณะรัฐมนตรี 22 เมษายน 2540 
 

96. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17, 22 และ 29 เมษายน 2540 ให้การยอมรับบางระดับสิทธิของประชาชนซึ่ง
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ป่า ตามมติเหล่านี้ คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดจะรับพิจารณาค าร้องของบุคคลเพ่ือให้
เพิกถอนการประกาศพ้ืนที่ป่าและอุทยานแห่งชาติในบางพ้ืนที่ ภายหลังการสอบสวน คณะกรรมการอาจ
ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้แก้ไขการประกาศพ้ืนที่ป่าและอุทยานแห่งชาติ ให้เกิดความ
เหมาะสมในบางพ้ืนที่ นับเป็นครั้งแรกที่ให้ความส าคัญต่อสิทธิของประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ป่าก่อน
ประกาศเป็นพ้ืนที่สงวน เป็นการให้ความเห็นชอบต่อมติและมาตรการระดับชาติว่าด้วยข้อพิพาทในที่ดิน
และการบุกรุกพ้ืนที่ป่าและอุทยานแห่งชาติ และจ าแนกพ้ืนที่ป่าออกเป็นห้ากลุ่มตามข้อเสนอของ
เจ้าหน้าที่ป่าและและอุทยาน และมีการกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้โดยไม่มีส่วนร่วม
จากชุมชนในท้องถิ่น  
 
ช. มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 
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97. มติคณะรัฐมนตรีนี้ให้การยอมรับบางระดับสิทธิของประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ป่า โดยบุคคลสามารถ
อ้างสิทธิในที่ดินของตนโดยผ่านสองขั้นตอน ประการแรก บุคคลที่อ้างสิทธิต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนเอง
อาศัยอยู่ในที่ดินดังกล่าวก่อนการประกาศเป็นพ้ืนที่สงวนหรือพ้ืนที่คุ้มครอง  

98. ประการที่สอง กรณีที่บุคคลสามารถพิสูจน์กรรมสิทธิ์หรือการครอบครองที่ดินได้ ที่ดินซึ่งมีการอ้าง
กรรมสิทธิ์ต้องผ่านการทดสอบต่าง ๆ อย่างเช่น 

ก. ระดับความลาดชันต้องไม่สูงกว่า 30 องศา  
ข. ต้องไม่ใช่ที่ดินซึ่งอยู่ในแนวเขตที่ “อ่อนไหว” ของกรมป่าไม้ เช่น ต้องไม่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์

ป่าใกล้สูญพันธุ์ หรือต้องไม่มีลักษณะที่เป็นธรรมชาติ เช่น น้ าตก ถ้ า หรือตาน้ า 
 

ในกรณีที่ที่ดินของบุคคลดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ บุคคลดังกล่าวจะได้รับสิทธิเลือกที่ดิน
แปลงอื่น  
 
ซ. มติคณะรัฐมนตรี 11 พฤษภาคม 2542 
 

99. หมู่บ้านทุกแห่งในชุมชนซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ป่าสามารถขอลงทะเบียนได้ โดยจะมีการติดประกาศเป็นเวลาเจ็ด
วันก่อนถึงวันลงทะเบียน จะมีเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่รับลงทะเบียนให้กับหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ป่า ชาวบ้าน
ซึ่งอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ป่าสามารถลงทะเบียนได้ภายในเวลา 30 วัน (เฉพาะเวลาราชการและเฉพาะที่ หน่วย
ราชการที่ก าหนดไว้เท่านั้น) บุคคลที่มีคุณสมบัติขอลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทย และต้องมีการกรอก
ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่จัดไว้ ผู้ลงทะเบียนควรส่งมอบเอกสารเหล่านี้พร้อมกับใบสมัคร ได้แก่ (1) ส าเนา
บัตรประชาชน (2) ส าเนาทะเบียนบ้าน  

100.  การชี้ เขตที่ดินเป็นหน้าที่ของกรมป่าไม้  ซึ่งจะมีการจัดประชุมเพ่ือก าหนดรายละเอียดของ
กระบวนการชี้เขต เจ้าหน้าที่จากจังหวัดและจากกรมป่าไม้จะรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกระบวนการนี้ 
หลังจากการลงทะเบียนแล้ว กรมป่าไม้จะเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

101.  กรมป่าไม้จะจัดประชุมเพ่ือพิจารณากระบวนการพิสูจน์สิทธิในที่ดิน กระบวนการพิสูจน์สิทธิเป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ว่าด้วย “การแก้ปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่า (สิทธิ/ข้อพิพาท) 
เพ่ือให้เกิดการลงทะเบียนและการชี้เขตที่ดิน โดยรัฐบาลให้ความเห็นชอบในการคุ้มครองชั่วคราว หากมี
การบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ิมเติม จะมีการด าเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด  

 
ซ. โครงการหลวง 

 
102.  โครงการต่าง ๆ มักมีลักษณะของการปลูกป่าและการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่า หลังจากมีโครงการหลวง จะมี

การจัดสรรที่ดินให้กับชาวบ้านเพ่ือปลูกที่อยู่อาศัย ตามโครงการนี้ มีการสนับสนุนกิจกรรมเกษตรหลาย
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ประการ อย่างไรก็ดี เป็นโครงการซึ่งต้องพ่ึงพางบประมาณจากรัฐ การท ากิจกรรมในโครงการและ
ผลประโยชน์จากโครงการที่มีต่อคนในพ้ืนที่ จึงขึ้นอยู่กับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล  
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ภาคผนวก 2 
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 64/25578 
เรื่อง การปราบปรามและการหยุดย้ังการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของประเทศโดยรวม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมี
ค าสั่งดังต่อไปนี้ 
 1. ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองก าลังป้องกันชายแดนของกองทัพบก และกองทัพเรือ 
ตลอดจนหน่วยงานที่มีภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ
ครอบครอง ท าลาย หรือกระท าด้วยประการใดๆ อันเป็นการท าให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่า รวมทั้งผู้สมคบและ
สนับสนุนช่วยเหลือ ให้ได้ผลอย่างจริงจังในทุกพ้ืนที่ รวมทั้งสกัดกั้นการลักลอบตัดไม้มีค่าหรือไม้หวงห้าม การ
น าเข้าและส่งออกไม้ที่ผิดกฎหมาย ตลอดแนวชายแดน ตลอดจนปราบปรามเครือข่ายขบวนการตัดไม้ท าลาย
ป่าในทุกหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ 
 2. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควบคุม ตรวจสอบ กิจการการแปรรูป การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ การค้าไม้
แปรรูป ตลอดจนการค้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามและสิ่งประดิษฐ์ใด เครื่องใช้หรือสิ่งอ่ืนใดที่ท าด้วย
ไม้หวงห้าม หากพบมีการปล่อยปละละเลย หรือมีเจตนาจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่บัญญัติไว้ ให้
ด าเนินการลงโทษตรากฎหมายอย่างเด็ดขาดกับเจ้าของหรือผู้ประกอบการโดยทันที 
 3. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดตามผลคดีป่าไม้และด าเนินการพ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าที่ถูกบุกรุกท าลาย ให้คืน
สภาพป่าที่สมบูรณ์ดังเดิม โดยประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคประชาชนและองค์กรชุมชนได้
เข้ามีส่วนรวมในการด าเนินการดังกล่าวอย่างจริงจัง 
 4. เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปล่อยปละละเลย หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดตามกรณี
ดังกล่าวข้างต้น จะต้องถูกด าเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาเด็ดขาดโดยทันที 
 5. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามผลการด าเนินการตามข้อ 1 -4 และ
รายงานผลการปฏิบัติให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบอย่างต่อเนื่อง 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 

                                                 
8 โปรดดคู าสัง่ คสช.ที่ 64/2557 http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-order64.pdf 
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ภาคผนวก 3 
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 66/25579 
เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานส าหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้และนโยบายการ
ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน 
 เพ่ือให้การด าเนินการและการประสานงานในการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากร
ป่าไม้ในพ้ืนที่ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของประเทศโดยรวม จึงให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังกล่าวเพ่ิมเติม ทั้งนี้การปฏิบัติอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2557 ลง วันที่ 
14 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
 2.ให้ทุกหน่วยที่เก่ียวข้อง ยึดถือนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน ดังนี้ 
 2.1 การด าเนินการใดๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ ไร้ที่ดินท า
กิน ซึ่งได้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เดิมนั้นๆ ก่อนค าสั่งนี้มีผลบังคับใช้ ยกเว้นผู้ที่บุกรุกใหม่ จะต้องด าเนินการสอบสวน 
และพิสูจน์ทราบ เพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมและด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
 2.2 การด าเนินการเร่งด่วนในปัจจุบัน คือ การป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกเพ่ิมเติม ด้วยการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาด 
 2.3 การด าเนินการแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมาตั้งแต่เดิมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาก าหนด
มาตรการและวิธีด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือเสนอขออนุมัติจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยด่วน 
 2.4 กรณีใดๆ ซึ่งยังอยู่ระหว่างการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ให้ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะ
สิ้นสุดกระบวนการที่ก าหนด 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 สั่ง ณ วันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 

                                                 
9 โปรดดคู าสัง่ คสช.ที่ 66/2557 http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-order66.pdf  


