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“ใจแผ่นดนิ แผ่นดินกลางใจกะเหรีย่งแก่งกระจาน” เป็นบันทึกประวตัศิาสตร์ 

การต่อสู้ของคนเล็กๆ ที่ห่างไกลเพื่อรักษา “ใจแผ่นดิน” ดินแดนอันห่างไกล 

ลี้ลับ และศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา ด้วยความหวังที่จะกลับใจแผ่นดินบ้านเกิด 

ใช้ชีวิตอย่างสงบ เรียบง่ายในพื้นที่ป่า และหวังให้รัฐและเจ้าหน้าท่ียอมรับ

เข้าใจในวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง และเคารพชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม

สุรพงษ์	กองจันทึก	

ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม



 องค์การสหประชาชาติซ่ึงถือก�าเนิดขึ้นมาเพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้ง

ของประชาชาติ ได้ประกาศข้อก�าหนดร่วมกันในการรับรองสิทธิมนุษยชน เรียก

ว่า ปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธิมนุษยชน อนัเป็นสทิธพ้ืินฐานของมนษุย์ท่ีประชาชาติ

ทั้งหลายต้องถือปฏิบัติเพื่อสร้างความสงบสันติให้บังเกิดขึ้นบนโลก  

 ประเทศไทยเกิดขึ้นได้ด้วยการหลอมรวมเลือดเนื้อของกลุ่มชาติพันธุ์

ต่างๆ ทีอ่ยูใ่นดนิแดนเดยีวกนั โดยภมูหิลงัทางประวตัศิาสตร์พฒันาการทางสงัคม

วัฒนธรรม ได้ก่อเกิดจิตวิญญาณและส�านึกร่วมใหม่ให้กลายเป็นพลเมืองไทย  

ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีภาษา วิถีชีวิต จารีตประเพณีทั้งที่

คล้ายคลึงและต่างกันของกลุ่มชาติพันธุ์ตั้งถิ่นฐานอยู่ในภูมินิเวศน์ที่แตกต่างกัน

 คนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงบ้านใจแผ่นดินและบางกลอยบน เป็นชนพื้น-

เมืองดั้งเดิมกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในกลุ่มผืนป่าแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีก่อนที่

ผนืป่าดงักล่าวจะถูกประกาศเป็นป่าอนรุกัษ์หรอือทุยานแห่งชาต ิรฐัได้ใช้ระเบียบ 

กฎหมาย และนโยบายในการบรหิารจดัการพ้ืนทีอ่นรุกัษ์ทีไ่ม่สอดคล้องกบัวถิชีีวติ

จารีตประเพณีดั้งเดิมชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ด้วยการอพยพโยกย้ายถ่ินท่ีอยู่ 

เผาท�าลายบ้าน ยุ้งฉางและทรัพย์สิน อันเป็นการขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน น�าไป

สู่การเรียกร้องปกป้องพิสูจน์สิทธิด้วยกระบวนการยุติธรรมของชาวไทยเชื้อสาย

กะเหร่ียงบ้านใจแผ่นดินและบางกลอยบน ซึ่งสภาทนายความโดยคณะ

อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ และ 

ผู้พลัดถิ่น ได้เข้าไปช่วยเหลือด้านกฎหมาย 

 หนังสือ ใจแผ่นดิน แผ่นดินกลางใจกะเหรี่ยงแก่งกระจาน เป็นการ 

เสนอเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของชาวกะเหรี่ยงกลุ่มดังกล่าว โดยได้มา 

จากการค้นคว้า สรุปและถอดบทเรียนโดยนางสาวทิพย์วิมล ศิรินุพงศ์ และ 

นางสาวพรพรรณ กาญจนาธิวัฒน์ ที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านใจแผ่นดินและ 

บางกลอยบน ดังกล่าว

  

ค�านิยม



 ในนามเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เขตงาน 

ตะนาวศรี ต้องขอขอบคุณคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติฯ สภา

ทนายความ นางสาวทิพย์วิมล ศิรินุพงศ์ และนางสาวพรพรรณ กาญจนาธิวัฒน์ 

ที่ลงพื้นที่อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยหรือหวาดหวั่นต่ออ�านาจอิทธิพลใดๆ อันเป็นการ

ท�างานตามอุดมการณ์ในการรับใช้ผู้ทุกข์ยากโดยไม่จ�ากัดเช้ือชาติ ศาสนาหรือ 

ผิวสี เพื่อน�าข้อเท็จจริงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและสาธารณชน จนน�าไปสู่การ

ตัดสินของศาลปกครองสูงสุด   

 ทั้งขอขอบคุณมูลนิธิผสานวัฒนธรรมที่สนับสนุนการรวบรวม ถอด 

บทเรียนการต่อสู้ของชาวบ้านกะเหรี่ยงจนชนะในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งเป็นการ

ยอมรับและแสดงถงึการมตัีวตนรวมทัง้สทิธชิมุชนท้องถิน่ดัง้เดมิของชาวกะเหรีย่ง

ใจแผ่นดินและบางกลอยบน

วุฒิ	บุญเลิศ

ที่ปรึกษาเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรม

และสิ่งแวดล้อม เขตงานตะนาวศรี



 เดือนกรกฎาคม 2554 เกิดเหตุการณ์สูญเสียครั้งใหญ่ คือ เฮลิคอปเตอร์ 

3 ล�าของทหาร ตกบรเิวณอ�าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบรุ ีน�าไปสูก่ารเสยีชวีติ

ถึง 17 คน

 ทั้งประเทศตกตะลึงต่อการสูญเสียบุคลากรครั้งใหญ่ ซ่ึงเกิดข้ึนระหว่าง

การสนธิก�าลังในปฏิบัติการยุทธการตะนาวศรี ตามโครงการขยายผลการอพยพ 

ผลักดัน จับกุม ชุมชนกลุ่มน้อยที่บุกรุกพื้นที่ ตามแนวชายแดนไทย-พม่า  

 โครงการนี้มีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นเจ้าภาพ

 ปฏิบัติการยุทธการตะนาวศรีครั้งนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดโศกนาฎกรรมจาก

เฮลคิอปเตอร์ตกแต่อย่างเดยีว ระหว่างปฏบิตักิารมสีือ่มวลชนโทรทศัน์เสนอภาพ

การเผาท�าลายส่ิงปลกูสร้าง โดยข่าวอ้างว่าเป็นชนกลุ่มน้อยทีบุ่กรุกเข้ามายดึครอง

พื้นที่ในประเทศไทย

 ต่อมามีการปรากฏตัวตนของปู่คออี้ ชายชราวัย 100 ปี ท่ีถูกเผาบ้าน 

และออกมาเรียกร้องสิทธิของตนเองและชุมชนดั้งเดิมที่ถูกเผาท�าลาย

 ความชัดเจนและความจริงค่อยๆ ชัดและปรากฏขึ้นเรื่อยๆ

 ข้อมลูทีท่างอทุยานแห่งชาตแิก่งกระจานกล่าวอ้างในยทุธการตะนาวศรี 

ปรากฏเป็น “ความเท็จ” ในขณะที่ “ความจริง” ไม่ได้เป็นเช่นนั้น

 ข้อกล่าวอ้าง : เป็นชนกลุ่มน้อย กลุ่มกะหร่าง และเป็นกองก�าลัง 

ชนกลุ่มน้อยติดอาวุธ KNU (Karen National Union) 

 ความจริง : เป็นคนไทยดั้งเดิมเชื้อสายกะเหรี่ยง  ที่เกิดและอาศัยอยู่ใน

พืน้ทีด่ัง้เดมิของบรรพบรุุษ มหีลกัฐานและเอกสารประจ�าตวัประชาชนคนไทยอย่าง

ถูกต้อง

 ข้อกล่าวอ้าง : บุกรุก แผ้วถาง อพยพจากนอกประเทศเข้ามา

 ความจรงิ : เป็นชมุชนท้องถิน่ด้ังเดิม อาศัยในพืน้ทีท่ีเ่รยีกว่า”ใจแผ่นดนิ”  

มาหลายร้อยปี มีหลักฐานชัดเจนปรากฏในแผนที่กรมแผนที่ทหาร ตั้งแต่ปี 2455

 ข้อกล่าวอ้าง : เป็นกองก�าลัง สั่งสมอาวุธยุทโปกรณ์

ค�าน�า



 ความจริง : พบเพียงปืนแก๊ป อาวุธยิงสัตว์ขนาดเล็กตามวิถีชาวบ้าน 

ในป่า

 ข้อกล่าวอ้าง : ท�าไร่เลื่อนลอย ปลูกข้าวสะสมเสบียง สนับสนุนอาหาร

ของกองก�าลังชนกลุ่มน้อยติดอาวุธ

 ความจริง : ท�าไร่หมนุเวยีน ซึง่รักษาสภาพแวดล้อม จนไร่หมนุเวยีนของ

กะเหร่ียงได้รับการประกาศเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาตใินปี 2556  ปลกูข้าว

จ�านวนเล็กน้อยไว้รับประทานในครอบครัว ตามวิถีชีวิตพึ่งตนเองและพอเพียง

 ข้อกล่าวอ้าง : เผาท�าลายเพิงพักชั่วคราว สิ่งปลูกสร้าง 98 หลัง

 ความจริง : เผาท�าลายบ้านและยุ้งฉางของชาวบ้านทั้งหมู่บ้านรวม  

98 หลัง เป็นบ้านที่มีเลขบ้านและทะเบียนบ้าน เดิมเป็นหมู่ที่ 7 ต�าบลสองพี่น้อง 

อ�าเภอท่ายาง จังหวดัเพชรบุร ี ต่อมาปรบัเป็น หมูท่ี ่1 ต�าบลห้วยแม่เพรยีง อ�าเภอ

แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 เป็นคร้ังแรกในประวตัศิาสตร์ ทีม่กีารเผาหมูบ้่านดัง้เดมิของคนไทยร่วม  

100 หลงัทิง้ โดยเจ้าหน้าทีข่องรฐั  โดยมหีลกัฐานเป็นภาพข่าวจากสถานโีทรทศัน์

 การใช้เฮลิคอปเตอร์ไปเผาท�าลายคนดั้งเดิมเป็นภาพเรื่องจริง ท�านอง

เดียวกับภาพยนตร์อวตาร AVATAR ซึ่งออกฉายก่อนหน้าปฏิบัติการตะนาวศรี 

ไม่ถึงปี

 “เขาท�าเหมอืนเราเป็นสตัว์” ปูค่ออีพ้ดูด้วยเสยีงสัน่เครอื หลงัได้ข่าวจาก 

ลูกหลานกลับมาจากไปดูบ้านและยุ้งฉางที่ถูกเผา เล่าให้ฟัง

 ลุงดุ๊อู จีโบ้ง หนึ่งในชาวบ้านที่ถูกเผาบ้าน เล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วยความ

ช�า้ใจ

 “เจ้าหน้าที่มาที่บ้านเป็นสิบคน มาตอนเย็น มีปืนมาด้วย มาไม่ได้บอก

อะไรว่ามาท�าไม   

 “มาบนบ้าน ค้นบ้าน รื้อของ ยังกับโดนลิงป่าขึ้นบ้าน เอาข้าวเปลือกไป

ล่อไก่ที่เลี้ยงไว้ให้ออกมากิน แล้วเอาก้อนหินขว้างและใช้ไม้ตี เลือกไก่ตัวใหญ่ๆ 

เอามาท�ากินกัน”

 “แล้วก็จับจองที่นอนบนบ้านกันตามใจ



 “เช้ารุ่งขึ้น เขาไม่ได้บอกอะไรเลย อยู่ๆ เราก็เห็นไฟเริ่มไหม้หลังคาบ้าน 

ต้องกระโดดหนีลงจากบ้าน มายืนดูบ้านถูกไฟเผา แล้วต้องหนีเข้าป่า

 “เจ้าหน้าที่บอกว่า ถ้าไม่ไปจะยิงทิ้ง”

 ในปี 2555 ด้วยความช่วยเหลือของสภาทนายความ ปู่คออี้และ 

ลุงดุ๊อู พร้อมชาวบ้านที่ถูกเผาบ้าน ได้ยื่นฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ

พันธุ์พืชต่อศาลปกครองกลาง  เพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรมและยืนยันความ 

ถูกต้องชอบธรรมของชาวบ้านและชุมชน 

 สังคมรับรู้ถึงความไม่เป็นธรรมและการต่อสู้ของชาวบ้าน ในวันสิทธิ

มนุษยชนสากล 10 ธันวาคม 2560 ปู่คออี้ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อ

สิทธิมนุษยชน” ประจ�าปี 2560 จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 ในวันนั้น นางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ หรือ มึนอ หลานสะใภ้ปู่คออี ้

พร้อมชาวบ้านมารบัรางวัลแทนปูค่ออ้ีทีไ่ม่แขง็แรง  และน�าค�าพดูของปูค่ออีท้ีฝ่าก

มากล่าวในงานมอบรางวัลว่า 

 “เราไม่ได้โกงหรอืแย่งชงิท่ีดนิของใครมา เพราะน�า้นมหยดแรก เราก็ดืม่

ที่นี่ ข้าวเม็ดแรก เราก็กินที่นี่ รอยเท้าแรก เราก็ย�่าท่ีนี่ เราอยากกลับไปอยู่ท่ี 

ใจแผ่นดินเหมือนเดิม”

 เป็นเวลาหกปีท่ีปูค่ออ้ีและชาวบ้านใจแผ่นดินต้องด้นดัน้เดนิทางไปๆมาๆ 

จากป่าแก่งกระจานเพื่อหาความยุติธรรม หวังอย่างเดียวว่าจะได้กลับบ้านเกิด 

           ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ศาลปกครองสูงสุดมีค�าพิพากษาว่า  

บ้านใจแผ่นดินและบางกลอยบนเป็นชุมชนท้องถ่ินดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยง  

เจ้าหน้าทีอ่ทุยานแห่งชาติแก่งกระจานกระท�าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการละเมดิ

ต่อชาวบ้าน  ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ชาวบ้านที่ฟ้อง

            การต่อสู้ของชาวบ้านเพื่อชุมชนและความชอบธรรม  แม้จะชนะในศาล

ปกครองสูงสุด แต่ยังไม่ได้กลับใจแผ่นดินบ้านเกิด ระหว่างการต่อสู้ ต้องสูญเสีย 

อาจารย์ทัศน์กมล โอบอ้อม ที่ออกมาประสานงานและเรียกร้องความเป็นธรรม 

ให้ชาวบ้าน ด้วยการถูกยิงเสียชีวิต

 



 และเมื่อบิลลี่ พอละจี  รักจงเจริญ หลานปู่คออี้ ลุกขึ้นมาเป็นแกนน�า 

ในการต่อสู้ต่อ ก็ถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานควบคุมตัว และหาย

สาบสูญไปโดยไม่มีใครพบ

 “ใจแผ่นดิน แผ่นดินกลางใจกะเหรี่ยงแก่งกระจาน” เป็นบันทึก

ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของคนเล็กๆ ที่ห่างไกลที่สุด เพื่อรักษา “ใจแผ่นดิน”  

ดินแดนอันห่างไกล ลี้ลับ และศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา

 ด้วยความหวังที่จะกลับใจแผ่นดินบ้านเกิด ใช้ชีวิตอย่างสงบ เรียบง่าย

ในพื้นที่ป่า 

 และหวังให้รัฐและเจ้าหน้าที่ยอมรับเข้าใจในวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง 

และเคารพชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม

 เรื่อง ใจแผ่นดิน ของชาวกะเหรี่ยง ท�าให้ต้องกลับมาดู “ใจ” ของเราทุก

คน ว่าจะอยู่ร่วมกันใน  “แผ่นดิน” นี ้อย่างสงบสขุและเคารพซึง่กนัและกนัอย่างไร 

สุรพงษ์		กองจันทึก

ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
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ส่วนที่	1	
ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

• ความเป็นมาของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 

• กลุ่มย่อยของชาติพันธุ์และชื่อเรียกขานชาวกะเหรี่ยง

• การปรากฏของชาวกะเหรี่ยงในจังหวัดเพชรบุรี
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 ว่ากันว่าบ้านเกิดของชาวกะเหรี่ยงอยู่บนแผ่นดินที่เป็นที่ราบ ภูเขาและ

ป่าลกึกระจดักระจายทัง้ในประเทศไทยและพม่า โดยมหีลกัฐานว่ากะเหรีย่งอาศยั

อยู่บริเวณพรมแดนระหว่างไทยและพม่าเมื่อประมาณ 600–700 ปีมาแล้ว1  

 ในอดีตคนกะเหรี่ยงถูกเรียกขานในหมู่คนไตและคนไทยว่า ‘ยาง’ ส่วน

ในภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า ‘Karen’ อันมาจากค�าเรียกกะเหรี่ยงในภาษาพม่าว่า 

‘Kayin’ ชาวพม่าแยกแยะกะเหรี่ยงสองกลุ่ม คือ กะเหรี่ยงสะกอ/จกอว์ โดยใช้ 

ชื่อเรียก ‘Bama Kayin’ (กะเหรี่ยงพม่า) และกะเหรี่ยงโผล่ว/โปว์ ในช่ือเรียก 

‘Taliang Kayin’ (กะเหรี่ยงมอญ) ทั้งนี้ มีค�าอธิบายถึงความหมายของค�าเรียก 

ชาวกะเหรีย่งในหลายทีม่า อาท ิKayin มคีวามหมายในภาษาบาลว่ีา คนเลีย้งสตัว์

ที่สกปรก (dirty feeders), Karen เชื่อมโยงกับภาษาสันสกฤตว่า ‘Karita’ หรือ

กลุ่มคนป่า (barbarian tribes)2  นอกจากนี้ ค�าว่า ‘ข่า’ (kha) ในภาษาไทยเรียก

คนที่อยู่ในระดับต�่า นิยามถึงกลุ่มคนนับถือผีที่อาศัยอยู่ในป่า โดยกลุ่มคนในพื้นที่

ราบลุ่มซึ่งมีอารยธรรม3                                                          

 ส�าหรบัชาติพันธุก์ะเหรีย่งประกอบด้วยกลุม่ย่อย 4 กลุม่เป็นหลกั4 ได้แก่ 

1.จกอว์หรือสะกอ (Sgaw) 2.โผล่วหรือโปว์ (Phlow) 3.คะยาห์ (Kayah) หรือ 

คะเรนน/ีกะยนิน ี(Karenni/Kayin-ni) หรอืแบร/บเว (Bwe) 4.ปะโอ (Pa-O) หรอื

ตองตู/ตองสู (Taungthu)  อย่างไรก็ตาม ค�าต่างๆ ที่ใช้เรียกขานคนกะเหรี่ยงจาก

ชนกลุ่มอ่ืนนั้นแม้เป็นที่รับรู้กันทั่วไปแต่ก็มีความหมายในเชิงดูแคลน ไม่เทียบ

เท่ากบัความหมายทีแ่ปลว่า คน หรอื เราเป็นคน ซึง่ทัง้สีก่ลุม่ย่อยของชาติพนัธุน์ัน้

เรียกตัวเองว่า ปกาเกอะญอ โผล่ว กะยา และปะโอ5                               

ส่วนที่	1	:	ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง	

1 
พรพรรณ กาญจนาธิวัฒน์, 2557, หน้า 57–58.

2 
Roland D. Renard, อ้างถึงใน บัณฑิต ไกรวิจิตร, 2559, หน้า 4. 

3
Joann L. Schrock et al., 1970, p.794.

4
สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงสะกอ ที่จัดท�าโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า  

นอกเหนือจากกะเหรี่ยง 4 กลุ่มข้างต้นแล้วยังมีกลุ่มย่อยเล็กๆ ของชาวกะเหรี่ยงท่ีเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ 
    ปาดอง(กะเหรี่ยงคอยาว) และกะยอ (กะเหรี่ยงหูยาว) อีกด้วย (สุริยา รัตนกุล และ สมทรง บุรุษพัฒน์, 2538, หน้า5).                                                                                                                                                                    
5
วุฒิ บุญเลิศ และคณะ, 2546, หน้า 4. 
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 ตามต�านานของชาวกะเหรีย่งถอืให้ปกาเกอะญอ(สะกอ) เป็นสายตระกลู

ฝ่ายพ่อ(ปาทิ) และโผล่ว(โปว์) เป็นสายตระกูลฝ่ายแม่(มูทิ) โดยมีการบอกเล่าผ่าน

ล�าน�า รวมทั้งการถ่ายทอดในคัมภีร์ของชาวกะเหรี่ยงที่นับถือลัทธิฤาษี6                                                                   

 กะเหรีย่งปกาเกอะญอและโผล่วทีอ่าศัยอยูใ่นแถบชายแดนไทย–พม่านัน้

มีบทบาทในประวัติศาสตร์ของชายแดนเรื่อยมา อีกทั้งได้รับการกล่าวถึงใน 

หลักฐานต่างๆ อาทิ วรรณคดี จิตรกรรมฝาผนังในวัดเก่าแก่ บันทึกของ 

ชาวต่างชาติที่เดินทางมาสยามครั้งอดีต เป็นต้น                                                                              

 ส�าหรับที่จังหวัดเพชรบุรีหรือเมืองพริบพรีในอดีตพบว่า มีชาวกะเหรี่ยง

อาศัยและยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นเครือญาติกับคนกะเหรี่ยงในพื้นที่จังหวัด

ราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์ปัจจุบัน โดยกะเหรี่ยงโผล่วอาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มน�้า

เพชรบุรี ส่วนกะเหร่ียงปกาเกอะญออาศัยกระจายบริเวณต้นน�้าเพชรบุรี  

แม่น�้าปราณ ตามแนวชายแดนไทย–พม่า มีหลักฐานว่ากลุ่มปกาเกอะญอด้ังเดิม

อาศยัอยูท่ีบ้่านใจแผ่นดนิซ่ึงเป็นบริเวณพรมแดนมามากกว่า 100 ปี นอกจากนีย้งั

ปรากฏว่าผู้น�ากะเหร่ียงเพชรบุรี ในอดีตนามว่า หลวงศรีรักษา ด�ารงต�าแหน่ง 

นายกองด่านบ้านลิ้นช้างซึ่งเป็นด่านด้านตะวันตกของเมืองเพชรบุรีราวปีพ.ศ.

2407–2408 อีกด้วย7  

 
6
 วุฒิ บุญเลิศ และคณะ, 2546, หน้า 8–10. 

7 
เรื่องเดียวกัน, 2546, หน้า 59–60.
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ที่มา:	โครงการภาษาศาสตร์ภาษากะเหรี่ยง	คณะอักษรศาสตร	์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(2555)	  

สืบค้นจาก http://www.arts.chula.ac.th/~linKaren/?p=9&s=93#map1
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ภาพขณะท�าแผนที่ท�ามือบริเวณบ้านใจแผ่นดินและบางกลอยบน
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ส่วนที่	2	
ความเป็นมาและอัตลักษณ์วัฒนธรรมของกะเหรี่ยงใจแผ่นดิน/ 
บางกลอยบน

• ประวตัคิวามเป็นมาของหมูบ้่านและชาวกะเหรีย่งใจแผ่นดนิ/บางกลอย 

ที่มีอายุมานานกว่า 100 ปี 

• การตั้งถิ่นฐานและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในสมัยอดีต  

ทัง้ด้านการด�ารงชวีติ ประเพณทีีส่�าคญัและอตัลกัษณ์ต่างๆ ทีบ่่งบอกถงึ

ความเป็นกะเหรี่ยงใจแผ่นดินและบางกลอยบน ผ่านการบอกเล่า 

ที่สืบต่อกันมาในชุมชน
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ประวัติศาสตร์หมู่บ้าน

 ที่ตั้งของบ้านใจแผ่นดินอยู่ในบริเวณยอดเขาสูงที่มีลักษณะร่องหรือ 

รูกว้างลึกเป็นช่องลมหรือปล่องภูเขา ซึ่งในภาษาปกาเกอะญอชื่อว่า ‘กะจื่อคุ’ 

(หมายถึง ยอดภูเขา) หรือเรียกว่า ‘กะจื่อหล่อโพล่วคุ’ (หล่อโพล่ว หมายถึง รู) 

และได้รับการตั้งชื่อหมู่บ้านจากกลุ่มคนที่มาส�ารวจอาณาเขตในบริเวณนี้ว่า  

‘ใจแผ่นดิน’ ตามลักษณะของพ้ืนที่และตามที่ชาวบ้านส่วนหนึ่งเช่ือว่าบริเวณ 

แห่งนี้เป็นใจกลางของโลก    

 ในอดีตบรเิวณทีเ่รียกกันว่า ‘กะจ่ือคุ’ คือพ้ืนท่ีศูนย์กลางของการประกอบ

พิธีกรรมตามความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณและเป็นพื้นที่

หมู่บ้านดั้งเดิมที่คล้ายกับเมืองลับแล บริเวณนี้ในปลายสมัยรัชกาลท่ี 4 มีการ 

ปักหลักเขตแดนไว้สองแห่ง คือ ปอแมหล่าทุ ทางต้นน�า้เพชรบุรี และอีกแห่งหนึ่ง

คือ เก่อเจ่อหล่อ หรือภูเขาหินบริเวณต้นน�้าบางกลอย8   

 ส�าหรับพื้นที่ที่ชาวบ้านอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกับกะจื่อคุ คือกออาซา 

(ซา หมายถึง ใจ) ส่วนพื้นที่อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงติดต่อกับใจแผ่นดินประกอบด้วย

กะบึคี กาแมหล่อ (ชื่อล�าห้วย) ตะนึหล่อ (ชื่อล�าห้วย) และ เลอมื่อโค๊ะ ซึ่งเป็น

บริเวณที่ชาวบ้านกระจัดกระจายอาศัยอยู่    

 ลักษณะภูมิประเทศในแถบนี้มีเทือกเขาเป็นเส้นเขตแดนและเป็น 

สนัปันน�า้ ประกอบด้วยภเูขาหนิสลบัซบัซ้อนและภผูาร่องลกึทีม่คีวามลาดชนั โดย

ใจแผ่นดนิเป็นชมุชนทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ทีด้่านบนของเทอืกเขาตะนาวศรอัีนเป็นแหล่ง

ต ้นน�้ าของแม ่น�้ าหลายสายและเป ็นที่อยู ่อาศัยของชาติพันธุ ์กะเหรี่ยง 

กลุ่มจกอว์หรือสะกอที่เรียกตนเองว่า ‘ปกาเกอะญอ’ ซ่ึงมักตั้งถ่ินฐานในบริเวณ 

ป่าเขาต้นน�้ารวมถึงที่บ้านใจแผ่นดินแห่งนี้ ในขณะที่ชาวกะเหรี่ยงกลุ่มโผล่ว 

 

ส่วนที	่2	:	ความเป็นมาและอัตลักษณ์วัฒนธรรมของ

กะเหรี่ยงใจแผ่นดิน/บางกลอยบน 

8 
ปัญหาที่ดินท�ากินและสิทธิชุมชนของชาวกะเหรี่ยงบางกลอย อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี, 2561, หน้า 21.  
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หรือโปว์ ที่เรียกตนเองว่า ‘โผล่ว/โผล่ง’ หรือ ‘ซู/ซูว’ ตั้งแต่ครั้งอดีต มักอาศัยใน

บรเิวณทีร่าบลุม่น�า้ โดยกะเหรีย่งโผล่วเรยีกหมูบ้่านใจแผ่นดนิแต่ในอดตีว่า ‘คึย่คึย่’  

อันหมายถึงบริเวณแพรกน�้า ต้นน�า้9                

 ทั้งน้ี แนวเทือกเขาตะนาวศรีเป็นถ่ินฐานดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยง 

ตะวนัตกทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทยมาต้ังแต่อดีต มเีอกสารทางประวตัศิาสตร์ท่ีระบุ

ถงึชมุชนและผูน้�าชาวกะเหร่ียงในพ้ืนทีแ่ถบจังหวัดราชบรุ ีเพชรบรีุ ประจวบครีขีนัธ์

ปัจจุบัน ซ่ึงแต่เดิมอยู่ภายใต้การปกครองของเทศาภิบาลมลฑลราชบุรี อาทิ  

สมุดราชบุรี (พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2468)10 บันทึกการตรวจราชการ ร.ศ.120 ของ 

พระยาวรเดชศกัดาวธุ นอกจากน้ียงัปรากฏสายสมัพนัธ์ของกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง

ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรีน้ีท่ีเกี่ยวพันกันในฐานะญาติมิตรและมีการเดินทาง 

ไปมาหาสู่อยู่ตลอดเวลา   

 ส�าหรับบ้านบางกลอยบนมีชื่อในภาษาปกาเกอะญอว่า ‘คลี่หล่อ’  

อันหมายถึงล�าห้วยบางกลอย เป็นพื้นที่ที่มีต้นกลอยข้ึนอยู่มาก มีเรื่องเล่าของ 

นายพรานว่า บริเวณสามแยกบางกลอยนั้นมีกลอยหัวใหญ่ขนาดสองคนโอบ  

บริเวณล�าห้วยบางกลอยซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านบางกลอยบน เป็นพื้นท่ีติดต่อกับ 

บ้านใจแผ่นดินในระยะเวลาเดินทางด้วยเท้าราว 1-2 วัน เป็นท่ีตั้งถ่ินฐานและ 

ท�าเกษตรไร่ข้าว บ้านบางกลอยบนอยูบ่รเิวณสามแพร่งตรงแนวรมิน�า้ทีแ่ม่น�า้จาก

เขาพะเนินทุ่งรวมกับแม่น�า้บางกลอยไหลลงแม่น�้าเพชรบุรี11                                                       

9 
วุฒิ บุญเลิศ, สัมภาษณ์ (4 ธันวาคม 2561).                   

10 
“ในท้องท่ีมณฑลราชบุรีในเขตต์จังหวัดกาญจน์บุรี ราชบุรี และเพ็ชร์บุรียังมีพลเมืองชาติพิเศษอยู่อีก คือ พวก 

เกรี่ยง กร่าง ชนพวกนี้อยู่ตามภูเขาท่ีต่อแดนระหว่างพระราชอาณาจักร์กับเขตต์พม่า แต่ความเปนอยู่ของพวกนี้  

เป็นสัดเปนส่วนไม่อยู่ใกล้ชิดกับคนชาติอื่น ๆ คงอยู่แต่ฉะเภาะในหมู่พวกเดียวกัน ตามภูเขาที่ป่าดง ทั้งไม่ใคร่จะตั้งบ้าน

เรือนอยู่เป็นปรกติมั่นคงมักอพยพโย้ย้ายบ่อย ๆ ” นิราศราชบุรี, 2468, หน้า 15 อ้างถึงใน ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย, 2559, หน้า 14.  
11

 สังวาลย์ อ่อนเภา, อ้างถึงใน สุรชา บุญเปี่ยม (29 กันยายน 2554).
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ในกลุ่มบ้านของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่บ้านบางกลอยบน บ้างก็เป็น

ครอบครวัทีข่ยายออกมาสร้างบ้านใหม่หรอืเป็นญาติพ่ีน้องกบัชาวบ้านทีใ่จแผ่นดนิ 

รวมถึงหมู่บ้านอื่นในละแวกใกล้เคียงด้วย บริเวณบ้านบางกลอยบนนี้เป็นพื้นท่ีท่ี

อุดมสมบูรณ์อยู่ในเขตพื้นที่สูง มีล�าห้วยย่อยๆ กว่า 40 แห่ง12   

 การเดินทางจากใจแผ่นดินไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ประกอบด้วยเส้นทาง 

เดินเท้าและการล่องแพไปตามสายน�า้ หมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงมีทั้งบ้านพุระก�าและ

อยู่ค่อนไปทางเหนืออันเป็นเส้นทางของล�าน�้าภาชี ในเขตอ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัด

ราชบุรี  ใช้ระยะเวลาเดินทางจากใจแผ่นดิน 1–2 วัน และเป็นเส้นทางเพื่อเข้าสู่

ตัวเมืองราชบุรีอีกต่อหนึ่ง ส่วนหมู่บ้านใกล้เคียง อีกด้านคือทางฝั่งทิศใต้บริเวณ 

ต้นแม่น�้าบางกลอยที่ไหลไปยังแม่น�้าเพชรบุรี เส้นทางน�้านี้ไหลผ่านบ้านโป่งลึก–  

บางกลอย13 ต่อไปยังบ้านสองพี่น้องและเข้าสู่ตัวอ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

หากล่องแพตามเส้นทางนี้ใช้เวลาเดินทาง 3-6 วัน สองเส้นทางข้างต้นเป็น 

เส้นทางหลกัเพือ่เข้าสูตั่วเมอืงซึง่เป็นศูนย์กลางการซือ้ขายแลกเปลีย่นและเป็นโลก

ภายนอกหมู่บ้านที่ชาวบ้านใจแผ่นดินบางคนเคยเดินทางออกมา   

 ปู่คออี้ซ่ึงเป็นอดีตพรานล่าสัตว์ในป่าแถบเขาตะนาวศรีเคยเดินทางมา

ขายนอแรดและของป่าอื่นๆ ซึ่งใช้ประกอบการท�ายาสมุนไพรที่ร้านยาสมุนไพร

ของชาวจีน เช่นที่ร้านยาไทยสมบูรณ์ ของขุนพรรคพานิช (ก๋งบ๋งเตี่ย) ในเขต 

อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และร้านยาในอ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี14

12
 กระทง โชควิบูลย์, สัมภาษณ์ (5 ธันวาคม 2554). 

13
 บ้านโป่งลึก–บางกลอย หมายถึง บริเวณสองหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านโป่งลึกและหมู่บ้านบางกลอยล่าง ซึ่งตั้งอยู่คนละฝั่ง

ของต้นแม่น�้าเพชรบุรีในเขตพื้นที่อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  เป็นพื้นที่จัดสรรรองรับการโยกย้ายชาวบ้านจาก

หมู่บ้านใจแผ่นดินและหมู่บ้านบางกลอยบน ซึ่งด�าเนินการเป็นครั้งแรกโดยอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

นายสามารถ ม่วงไหมทอง (ด�ารงต�าแหน่งระหว่างพ.ศ. 2524–2542) ในปีพ.ศ.2539 ดังนั้น เมื่อเอ่ยถึงกรณีชาวบ้าน

กะเหรี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากการอพยพและถูกบังคับโยกย้ายในปีพ.ศ.2539 และพ.ศ. 2553–2554 มักหมายความ

ถึง ชาวบ้านกะเหรี่ยงท่ี(เคยอาศัย)อยู ่ในพื้นที่จัดสรรบ้านโป่งลึก–บางกลอย ซึ่งมีถิ่นฐานเดิมอยู่ท่ีบ้านใจแผ่นดิน

และบ้านบางกลอยบน  
14

 นอแอะ มิมิ, สัมภาษณ์ (28 พฤศจิกายน 2561). และ วุฒิ บุญเลิศ, สัมภาษณ์ (4 ธันวาคม 2561). 
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 นอกจากหมู่บ้านใกล้เคียงและชุมชนที่ตั้งอยู่ตามเส้นทางการไหลของ

แม่น�้าส�าคัญแล้ว การตั้งถิ่นฐานของชาวกะเหรี่ยงทั้งสองกลุ่มยังกระจายอยู่ตาม

พ้ืนที่ป่าเขาและล�าห้วยย่อยๆ อาทิ ห้วยแม่ประโดนทางฝั่งตะวันออกที่ไหลลง 

สู่แม่น�า้เพชรบุรี ห้วยสัตว์เล็ก หัวยสัตว์ใหญ่ ซึ่งเป็นบริเวณส่วนต้นน�้าปราณที่ไหล

ไปยังป่าเด็ง ป่าละอู รวมถึงบริเวณเขาสามร้อยยอดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

ภมูนิิเวศน์ของพืน้ทีแ่ถบตะวนัตกนีส้ะท้อนให้เหน็ถิน่ฐานดัง้เดมิของชาวกะเหรีย่ง

ได้อย่างชัดเจน                       

ภาพ	นายโคอิ	หรือคออี	้มีม ิ

ที่มา: Cross Cultural Foundation (CrCF)
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 ในแต่ละหย่อมบ้านทีค่นกะเหรีย่งอาศยัมเีร่ืองเล่าหรอืต�านานเฉพาะของ

พื้นที่ แต่ที่เล่าสืบต่อมาเป็นส่วนใหญ่คือที่บ้านใจแผ่นดินซึ่งเชื่อมโยงกับวิถ ี

ความเช่ือซึ่งชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่เรียกกันว่า ‘มาบุ๊’ (หมายถึง การท�าบุญ)  

อนัเป็นการนบัถอืในลทัธฤิาษีและเชือ่ในการบ�าเพญ็ความดเีพือ่ไปสูส่วรรค์ อกีทัง้

มเีรือ่งเล่าถงึบคุคลท่ีบ�าเพญ็บญุถอืศลีสงูจนสามารถตดิต่อกบัคนในเมอืงลบัแลได้ 

ขณะที่คนเฒ่าคนแก่ในสมัยก่อนได้สร้างเจดีย์ ถือศีล ท�าบุญในบริเวณท่ีเป็น 

ใจแผ่นดิน  

 กะจื้อคุหรือใจแผ่นดิน จึงเป็นบริเวณที่ประกอบพิธีกรรมของหมู่บ้าน 

มาตัง้แต่อดตีและอาศยัน�า้บรสิทุธิจ์ากตาน�า้มาใช้ประกอบพธิกีรรม  ส�าหรบับคุคล

ทีป่ระกอบพิธีกรรมในหมูบ้่านเรียกว่า ‘บ่งคู้’15  หรอืเจ้าพธิท่ีีชาวบ้านให้การนบัถือ 

ซึ่งในปัจจุบันแทบไม่หลงเหลือบุคคลผู้ท�าหน้าที่นี้ในชุมชนอีกต่อไป เช่นเดียวกับ

ชุดความเชื่อมาบุ๊ที่ผสมกลมกลืนไปกับหลักคิดและความเชื่อของกลุ่มศาสนา 

อย่างพุทธและคริสต์    

 อย่างไรก็ดี ในละแวกหมู่บ้านครั้งอดีตไม่ได้มีเพียงกลุ ่มท่ีนับถือใน 

มาบุ ๊ซึง่เรยีกว่า ‘บาบ’ุ เท่านัน้ แต่ยงัมกีลุม่ความเชือ่อืน่ๆ ได้แก่ กลุม่ทีก่นิไก่ กลุม่

ไหว้พระจันทร์ในช่วงเปลี่ยนผ่านรอบปีหรือ ‘เซ้อจ้ะ’ กลุ่มท่ีเลี้ยงเจ้าป่าเจ้าเขา

ประจ�าปีหรือ ‘มานิเช้อะ’ และยังมีกลุ่มท่ีไหว้เจดีย์หรือ ‘บาคุ’ ซ่ึงใกล้เคียง 

กับกลุ่มบาบุและอาจร่วมในการประกอบพิธีด้วยกัน ดังท่ีปรากฏว่ามีการสร้าง 

เจดีย์ดินปั้นไว้ในบริเวณที่ประกอบพิธีมาบุ๊ อันเป็นสัญลักษณ์ทางความเช่ือ 

ในหมู่บ้านแห่งนี้16  

15
 บ่งคู้ หรือ โบ้งคู้ ยังหมายถึงผู้อาวุโสในหมู่บ้าน (กองบรรณาธิการสยามอารยะ,2537, หน้า 142) และอาจมีการออก

เสียงรวมทั้งมีความหมายที่ใกล้เคียงอื่นๆ อาทิ บูโข (bu kho) ใช้เรียกนักบวชของกะเหรี่ยงสะกอ หรือ บอนขุ (bon khu) 
หมายถึงหัวหน้าลัทธิของกะเหรี่ยงพะวอ(โผล่ว) (ธีโอดอร์ เสติร์น, 2527, หน้า 174).                                
16

 นิรันดร์ พงษ์เทพ, สัมภาษณ์ (6 มีนาคม 2562).
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วิถีชีวิตของชาวบ้านใจแผ่นดิน/บางกลอยบนในอดีต

 ชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาตะนาวศรีด�ารงชีวิตในป่ามา

ตั้งแต่คร้ังอดีต เนื่องด้วยวิถีชีวิตอันเป็นวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงผูกพันอยู่กับ

ป่าซ่ึงเป็นบ้านและทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นปัจจัยในการด�ารงชีพ จากข้อมูล 

งานวิชาการต่างๆ ที่ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงยืนยันถึงถิ่นฐานของคนกลุ่มนี ้

ที่ต้ังอยู่ในเขตป่าเขาโดยเฉพาะบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างชายแดนไทย-พม่า  

ก่อนหน้าที่จะมีการแบ่งแยกอาณาเขตของประเทศในยุครัฐชาติสมัยใหม่                                 

    วถิขีองชาวกะเหรีย่งทีถ่กูบนัทกึไว้บ่งชีล้กัษณะนสิยัความรกัสงบและการ

ด�ารงชีวิตอิสระ แม้อยู ่ในป่าท่ีห่างไกลจากศูนย์กลางอ�านาจ โดยเฉพาะ 

ชาวกะเหร่ียงซ่ึงอาศยัอยูบ่นพืน้ทีต้่นน�า้ในป่าลกึทีติ่ดต่อสมัพนัธ์กบัสงัคมภายนอก

ได้น้อยกว่ากลุ่มที่อาศัยในพื้นที่ราบ อย่างไรก็ตามชนกะเหรี่ยง ถูกกล่าวถึงใน

บทบาทของนายด่านเมืองชายแดนซึ่งรวมถึงเมืองเพชรบุรี มาตั้งแต่สมัย 

ต้นรัตนโกสินทร์ด้วย17 สะท้อนให้เห็นสถานะการเป็นชนดั้งเดิมกลุ่มใหญ่ในพื้นที่ 

แถบนี้ที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์18           

 ชาวกะเหร่ียงที่บ้านใจแผ่นดินและบ้านบางกลอยบนอยู่ร่วมกันแบบ 

เครือญาติ โดยมีต้นตระกูลหลักอยู่ 3 สายตระกูล ได้แก่ ตระกูลเลอคอ ตระกูล

เกลจ ีและตระกลูมมีีซ่ึง่เป็นต้นตระกลูปูค่ออี ้ท้ังสามตระกลูมสีายสมัพนัธ์ผ่านการ

แต่งงานระหว่างกัน ซึ่งในแต่ละครอบครัวจะมีลูกราว 5–7 คน19  ก่อนที่จะขยาย

ครอบครัวออกไปในบริเวณใกล้เคียง                                                

 

17 
กะเหรี่ยงราชบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์นั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นเครือญาติ ผู้น�ากะเหรี่ยงเพชรบุรีในอดีต

คอื หลวงศรรีกัษา เป็นนายกองด่านบ้านลิน้ช้าง ด่านด้านตะวันตกของเมอืงเพชรบรีุระหว่างปีพ.ศ.2407 – 2408  กะเหรีย่ง
เพชรบุรีเป็นผู ้ชี้แนวเขตชายแดนเมื่อมีการส�ารวจเพื่อก�าหนดเขตแดนระหว่างไทยกับอังกฤษ ในสมัยรัชกาลที่ 4  
(วุฒิ บุญเลิศ และคณะ, 2546, หน้า 60).                                     
18 

จิตรกรรมฝาผนังของวัดบางแห่ง เช่น วัดบางแคใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นหนึ่งในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่
บันทึกเรื่องราวการสงครามชายแดนในอดีต รวมถึงสะท้อนการมีอยู่และความเป็นอยู่ของชาวกะเหรี่ยง (ศูนย์ข้อมูลเมือง
โบราณ, 2536, หน้า 6 – 13).                          
19

 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559, หน้า 19-20.
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 ชาวกะเหรี่ยงที่นี่ด�ารงชีวิตด้วยวิถีการผลิตแบบยังชีพเป็นหลักเช่นเดียว

กับชาวกะเหรี่ยงโดยทั่วไป การท�าไร่ข้าวในระบบหมุนเวียนคือวิถีชีวิตที่สืบทอด

กันมาต้ังแต่บรรพบุรุษซึ่งยึดถือประกอบไปกับจารีตและความเช่ือในการนับถือ 

สิง่ศกัดิสิ์ทธ์ิในธรรมชาติทีป่กปักรกัษาบ้าน (ป่า) อาหาร (ทรพัยากรดนิ น�า้ พืชพนัธุ์ 

และสตัว์) และจติวญิญาณแต่เดมิชาวกะเหรีย่งทัง้สองหมูบ้่านสามารถรักษาจารตี

ผ่านพิธีกรรมต่างๆ ที่ประกอบขึ้นในชีวิตประจ�าวันหรือในช่วงฤดูกาลส�าคัญต่างๆ 

ได้โดยสัมพันธ์กับวิถีความเป็นอยู ่ในพ้ืนที่ต ้นน�้า ซ่ึงหล่อเลี้ยงชีวิตของคน 

ปกาเกอะญอ และอนุรักษ์ทรัพยากรในป่าได้อย่างสมบูรณ์เรื่อยมา           

 ด้วยระบบความเชื่ออันเป็นภูมิปัญญาของชนเผ่าและการด�าเนินชีวิตที่

โยงใยความสัมพันธ์กลมกลืนไปกับธรรมชาติในพื้นที่อันเป็นถ่ินฐานตั้งแต่คร้ัง

บรรพบุรุษ ท�าให้ชาวบ้านสามารถด�ารงวิถีชีวิตภายใต้กฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกับป่า

ได้อย่างเคร่งครัดและสงบสุข ในขณะเดียวกันก็ได้รับผลตอบแทนทางการผลิตที่

เพียงพอในแต่ละรอบปี ท�าให้ด�ารงชีวิตอยู่ได้โดยอาศัยอยู่ในป่าแม้ไม่อาจเข้าถึง

ปัจจัยอื่นๆ เช่นคนพื้นราบหรือคนในเมือง                  

 ชาวกะเหร่ียงบ้านใจแผ่นดินและบางกลอยบนไม่เพียงสามารถปลูก 

ข้าวไร่ได้ตามปริมาณที่ต้องการเท่านั้น แต่ยังมีพื้นที่ปลูกไม้ล้มลุกต่างๆ ในพื้นที ่

ไร่เดียวกัน เช่น ฟัก แฟง ฟักทอง ยาสูบ ถั่ว มะเขือ งาด�า ข้าวโพด มัน เผือก  

โดยเฉพาะอย่างยิง่พรกิซึง่เป็นอาหารทีส่�าคัญของชาวกะเหรีย่ง20 ไปจนถึงการปลูก 

ไม้ผล เช่น กล้วย ละหุ่ง และที่เป็นไม้ยืนต้นอย่างทุเรียนและหมากซึ่งไม้ผลทั้งสอง

นี้อยู่ในค�าบอกเล่าของชาวบ้านว่ายืนต้นมานานนับร้อยปีตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย 

เกิดมาก็ เห็นต ้นหมากและทุเรียนขึ้นอยู ่ก ่อนแล ้ว ท�าให ้ชาวกะเหรี่ยง 

บ้านใจแผ่นดินและบ้านบางกลอยบนไม่จ�าเป็นต้องซื้อหาผลหมาก เพราะหมาก

เป็นที่นิยมและเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง   

20
 “การอาชีวะของชนพวกน้ีคือ ท�าไร่, ปลูกพริก, ข้าวฝ้าง, ข้าวโพชน์, ฟักแฟง, และฝ้ายเปนต้น สิ่งเหล่าน้ีท�าพอได้ 

แลกเปลี่ยนกันในหมู่ ไม่ถึงกับเปนสินค้าแพร่หลาย” นิราศราชบุรี, 2468, หน้า 19 อ้างถึงใน ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2559, หน้า 15.                        
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 บริเวณล�าห้วยขนาดเล็กต้นสายของแม่น�้าบางกลอยที่มีการปลูกพืช

ยืนต้นอยู่เป็นหย่อมๆ นั้น แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานของคนกะเหรี่ยง21    

 ชาวบ้านส่วนใหญ่ยงัชพีด้วยข้าวไร่ พรกิและพชืผลอืน่ๆ ผลผลิตข้าวทีไ่ด้

จากการท�าไร่หมุนเวยีนในแต่ละปีจะเกบ็ไวส้�าหรับการบรโิภคในครวัเรือนเท่านั้น 

หรอือาจแบ่งปันกนัหากมจี�านวนมากพอ แต่จะไม่น�าออกขาย ยกเว้นพรกิกะเหรีย่ง 

(มะแฮ่ะซะ) ซึง่เป็นพชืพืน้ถิน่อย่างหนึง่ในพืน้ทีแ่ถบนี้22 หากมผีลผลติมากเกนิพอ

ชาวบ้านกะเหร่ียงจะน�าออกไปขายหรอืน�าไปแลกเปลีย่นกบัเกลอืซ่ึงเป็นปัจจัยอีก

อย่างหนึ่งที่ส�าคัญในชีวิตของคนกะเหรี่ยง   

 การติดต่อกับคนภายนอกต้องเดินทางจากใจแผ่นดิน หรือบางกลอยบน

ไปยงัตวัเมอืง อาศยัเวลาและการเดนิทางทีย่ากล�าบาก ท�าให้ชาวบ้านซึง่ส่วนใหญ่

เป็นผู้ชายเดนิทางไปในการนีเ้พยีงปีละครัง้เท่านัน้  ส�าหรบัปรมิาณพรกิทีช่าวบ้าน

สามารถผลติได้ในแต่ละปีอยูร่ะหว่าง 60–100 กิโลกรมั โดยปีใดพรกิข้ึนดกีส็ามารถ

เก็บเกี่ยวได้ถึงปีละ 2 ครั้ง23                                                                                                                      

ส่วนสินค้าท่ีชาวบ้านซื้อหากลับมาจากตลาดอ�าเภอท่ายาง จังหวัด

เพชรบุรีหรือที่บ้านบ่อ อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นอกจากเกลือและกะปิแล้ว

จะเป็นอุปกรณ์การเกษตร เช่น มีด ขวาน เสียม เคียว ซ่ึงน�ามาใช้ในการฟันไร่ 

เตรียมพื้นที่ท�าการเกษตร และเก็บเกี่ยวผลผลิต24                              

นอกจากกลุ่มชาวบ้านที่ท�าไร่ท�านาและลงมาซื้อขายแลกเปลี่ยนใน 

ตวัเมอืง อกีพวกหนึง่คือนายพรานซึง่เป็นผูเ้ช่ียวชาญในพืน้ท่ีท้ังลกัษณะภมูปิระเทศ 

มคีวามรู้ คาถาอาคม สามารถดูฤกษ์ยาม ทศิ และการสะกดรอยล่าสตัว์ใหญ่  พราน

กะเหรี่ยงหรือ ‘โม่โช่ะ’ มีมิตรสหายหรือรู้จักคนนอกพื้นที่ป่า เช่น กลุ่มผู้ใหญ่ของ

บ้านเมืองที่นิยมการล่าสัตว์ พ่อค้าร้านขายยาในตัวเมือง พระอาจารย์ในวัดต่างๆ  

 

 
21

 มะละซุ, สัมภาษณ์ (10 ธันวาคม 2554). 
 

22
 จังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งปลูกพริกกะเหรี่ยงที่ส�าคัญ ว่ากันว่าพริกกะเหร่ียงที่เผ็ดจัดและหอมมากต้องมาจากอ�าเภอ

หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงมีแหล่งปลูกพริกกะเหร่ียงจ�านวนมากท่ีต�าบลยางน�้ากลัดเหนือและยางน�้ากลัดใต้  
(จักรพันธุ์ กังวาฬ, 21 กุมภาพันธ์ 2552).   
23

 พริกสด (มะแฮ่ะซ่ะ/แหม่ซ่ะซิเจะ) ที่เก็บมาจะน�าไปตากแดดให้แห้งกลายเป็นพริกแห้ง (มะแฮ่ะซ่ะ/แหม่ซ่ะเควะทอ) 
จากนั้นบรรจุใส่กระสอบ ราคาขายในปัจจุบันอยู่ที่ 200–300 บาทต่อกิโลกรัม                               
24

 ไพรัตน์ รักจงเจิญ, สัมภาษณ์ (3–5 ธันวาคม 2554).
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27

จึงท�าให้ได้รับการยกย่องในฐานะผู้น�าทางในการล่องไพร25  

 กลุม่นายพรานมโีอกาสปฏสิมัพันธ์กบัคนในสังคมภายนอกมาช้านาน การ

ปรากฏตัวของพรานกะเหรี่ยงนอกพื้นที่ป่า ในเขตเมืองจึงเป็นที่กล่าวถึง บอกเล่า 

หรอือาจได้รบัการบนัทกึเป็นหลกัฐาน เช่น ภาพถ่าย26 
 ซึง่โดยปกตแิล้วจะเป็นการ

น�าของป่า อาท ินอแรด งาช้าง มาขายให้กบัหมอยาสมนุไพร พ่อค้า หรอืข้าราชการ

ท้องถิ่น

ภาพต้นพริกกะเหรี่ยง	 

ที่มา : พอละจี  รักจงเจริญ

25
 “ก็มีคนเมืองมาขอให้เราพาเข้าไปเท่ียวในป่าอยู่หลายครั้ง เขาอยากได้เก้ง กวาง บางคนก็อยากได้อุ ้งตีนหมี  

แต่จ�าไม่ได้แล้วว่าใครบ้าง หากดูรูปคงพอจ�าได้" คออี้ มีมิ, อัางถึงใน ภาสกร จ�าลองราช (10 มกราคม 2558). 
26

 พรานกลุม่นีค้อืพรานอาชีพท่ีเรยีกกนัว่า พรานครอบ ซึง่เป็นพรานอาวุโสท่ีมคีรถู่ายทอดวชิานายพรานให้ผ่านพธิคีรอบ
ครู ผูเ้ป็นพรานครอบจงึเป็นหมอสมนุไพร หมอดู จอมขมงัเวทย์ และเป็นท่ีย�าเกรงของคนในชมุชน (วฒุ ิบญุเลศิ และคณะ, 
2546, หน้า 97)  พรานกะเหรีย่งเป็นผูม้สีจัจะพร้อมศาสตร์ในการล่าสตัว์ โดยเชือ่ว่าสตัว์ป่าทกุชนิดมเีจ้าของทีค่อยปกป้อง
คุ้มครองชีวิตและยังมีคติท่ียึดถือในการล่าสัตว์ประเภทต่างๆ ด้วย  ในกรณีของปู่คออี้เป็นพรานกะเหรี่ยงแห่งเทือกเขา
ตะนาวศรีและแม่น�้าบางกลอย เคยถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มพรานกะเหรี่ยงสวนผึ้ง จากบันทึกและภาพถ่ายของนายระเอิน 
บุญเลิศ เมื่อปีพ.ศ.2493   นอกจากนี้ในค�าบอกเล่าของดุลยสิทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ยืนยันว่าปู่คออี้ มีมิ เป็นสหายของ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณพุนัธุย์คุล โดยในสมยันัน้ปูค่ออีเ้ป็นพรานทีน่�าเสดจ็ตาและคณะเข้าป่าล่าสตัว์ (ป่ินแก้ว 
อุ่นแก้ว, 6 ตุลาคม 2554).  
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ภาพต้นหมากในหมู่บ้านบางกลอยบน 

ที่มา: กฤณกรรณ  สุวรรณกาญจน์



แผ่นดินกลางใจกะเหรี่ยงแก่งกระจาน

29

ภาพส�ารวจบ้านใจแผ่นดินและบางกลอยบน	 

โดยศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา ปี พ.ศ. 2528

ภาพวาดกะเหรี่ยงเพชรบุรี
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อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงใจแผ่นดิน/บางกลอยบน

•	การเลือกที่อยู่อาศัย

 ชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอมักต้ังถิ่นฐานอยู่ตามแพรกห้วยบนภูเขาหรือ

ตามสันเขาซ่ึงเป็นต้นน�้า บริเวณใจแผ่นดินและบางกลอยบนเป็นแหล่งต้นน�้าท่ี

ส�าคัญทั้งแม่น�้าภาชี (แม่ประชี) แม่น�้าบางกลอย และแม่น�้าเพชรบุรี อันเนื่องด้วย

วิถีของชาวกะเหรี่ยงที่ท�าไร่หมุนเวียนและต้องอาศัยผืนดินและแหล่งน�้าท่ี 

อุดมสมบูรณ์ โดยพื้นที่ไร่มีอยู่ด้วยกันหลายแปลงส�าหรับหมุนเวียนท�าไร่ข้าว 

ในแต่ละรอบปีซึ่งจะแยกเป็นสัดส่วนจากบริเวณที่ตั้งของที่พักอาศัย 

 การตั้งบ้านเรือนของกะเหรี่ยงบ้านใจแผ่นดินและบางกลอยบน 

อยู ่รวมกันเป็นหย่อมบ้านเล็กๆ หย่อมละ 2–5 หลังคาเรือน แต่ละหย่อม 

ห่างกันเป็นเวลาเดินเท้านับชั่วโมงไปจนถึงนานข้ามวัน27 สะท้อนให้เห็น 

บ้านเรือนของคนในหมู่บ้านที่อยู่กระจัดกระจายห่างกัน28 ยกเว้นในช่วงที่ม ี

การเอาแรงท�าไร่หรือภายหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้ว จึงจะมีการเที่ยวหาสู่หรือ

เยี่ยมเยียนกันระหว่างคนกะเหรี่ยงในแต่ละหย่อมบ้านหรือต่างหมู่บ้าน        

ลักษณะทีแ่บ่งออกเป็นหย่อมบ้านนีป้รากฏในเอกสารการส�ารวจจ�านวน

ประชากรชาวเขาในพื้นที่ช่วงปีพ.ศ. 2531 โดยศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา 

จังหวัดกาญจนบุรี29 ที่แบ่งออกเป็น หมู่บ้านบางกลอย 1–4 และแสดงให้เห็นว่า

แต่เดมินัน้มปีระชากรชาวกะเหรีย่งอาศัยอยูใ่นพืน้ทีเ่ป็นจ�านวนมาก  ทัง้นี ้ลกัษณะ

ส�าคัญอันถือเป็นอัตลักษณ์อย่างหน่ึงของบ้านกะเหร่ียงในสมัยก่อนคือชานบ้านท่ี

ไว้ส�าหรับตากข้าว (กลูคุ) นอกเหนือจากยุ้งฉาง (บึงพอ) ที่ไว้ส�าหรับเก็บข้าวของ

ชาวกะเหรี่ยง องค์ประกอบของบ้านที่สัมพันธ์กับข้าวนี้บ่งบอกถึงว่ามีการท�า 

ไร่หมุนเวียน30 

27
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559, หน้า 18.                  

28
วุฒิ บุญเลิศ ตั้งข้อสังเกตว่าบริเวณบ้านใจแผ่นดินและบางกลอยบนไม่มีพื้นที่กลางหรือสถาบันทางสังคมที่จะท�าให้คน

ทั้งลุ่มน�้าได้ร่วมกันท�ากิจกรรมทางสังคมในหมู่บ้านได้ และเป็นลักษณะของชุมชนกะเหรี่ยงที่ต่างไปจากที่อื่นๆ  ด้วยเหตุนี้
อาจเป็นเหตุผลให้ชาวบ้านไม่ได้มีแบบแผนความสัมพันธ์ของชุมชนท่ีเหนียวแน่น, สัมภาษณ์ (4 ธันวาคม 2561). 
29

 ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดกาญจนบุรี, 2531.  
30

วุฒิ บุญเลิศ, สัมภาษณ์ (11 ธันวาคม 2554).  
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ภาพที่อยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยงใจแผ่นดิน/บางกลอยบน



ใจแผ่นดิน

32

•	การท�าไร่หมุนเวียน31
 

 การท�าไร่หมุนเวยีนเป็นอตัลกัษณ์ทีส่�าคญัของชาตพินัธุก์ะเหรีย่งทัง้กลุม่

ปกาเกอะกอและโผล่ว เป็นวิถีทางการผลิตและวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมาหลาย

ชัว่อายคุน โดยระบบเกษตรกรรมด้ังเดิมน้ีสร้างหลกัประกันอนัต่อเนือ่งในการผลติ

ข้าวเลีย้งสงัคมชมุชนได้อย่างพอเพยีงโดยทีร่ะบบนิเวศน์ของป่าธรรมชาตไิด้รับการ

รักษาไว้32
  ทั้งนี้ ไร่หมุนเวียนเป็นระบบการเกษตรที่คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับ

ผนืดนิทีเ่คยท�าการเพาะปลกูด้วยการหมุนเวยีนพืน้ทีท่�าไร่ในทกุๆ รอบปี  ในภาษา

ปกะเกอะญอเรียกไร่ที่ท�าการเพาะปลูกว่า ‘เควอะ’ และพื้นที่ไร่แต่ละแปลงว่า 

‘ล่อ’           

 ที่บ้านใจแผ่นดินและบางกลอยบนครอบครัวหนึ่งอาจมีที่ดินอยู่หลาย

แปลง สับเปลี่ยนหมุนเวียนเพาะปลูก พักฟื้นไปทีละแปลง เมื่อปล่อยให้ผืนดินได้

รับการพักฟื้นในช่วงระยะเวลาหน่ึงแล้วจึงย้อนกลับมาที่แปลงเดิม และเริ่มการ

เพาะปลูกใหม่อีกครั้ง หมุนเวียนไปจนกระทั่งครบทุกแปลงของครอบครัวที่ได้ท�า

พิธีบอกกล่าวขออนุญาตไว้ ส�าหรับพื้นที่ท่ีเลือกมาท�าไร่เป็นป่าฟื้นตัวเร็วหรือมี 

ไม้ป่าขนาดเล็ก เช่น ไม้รวก ไม่ไผ่    

 การท�าไร่หมนุเวยีนของชาวกะเหรีย่งแตกต่างจากรปูแบบการเกษตรของ

คนพ้ืนราบทัว่ไป น่ันคือ ไม่ใส่ปุย๋ ไม่ใช้วธีิไถพรวนหรอืเปิดหน้าดนิ ท�าให้ท่ีดนิแปลง

ที่เว้นระยะพักฟื้นไว้ได้รับการฟื้นฟูและปรับสภาพดินโดยธรรมชาติ การท�าไร่

หมุนเวียนจึงไม่ใช่การปล่อยให้ที่ดินรกร้างเสื่อมโทรม33 ไร่ที่ฟื ้นตัวจากการ 

ท�าไร่หมนุเวยีนน้ันจะมไีม้ทีข่ึน้โตตามระยะเวลาทีพ่กัฟ้ืนเป็นป่าเหล่าหรอืไร่ซาก34
 

ซึ่งเรียกในภาษาปกะเกอะญอว่า ‘ซิ’

31
 ระบบการเกษตรแบบไร่หมุนเวียน (Rotation Agriculture) เป็นระบบการผลิตรูปแบบหนึ่งที่พบในเขตพื้นที่สูง กลุ่ม

ชนท่ีท�าการผลติแบบนีม้กัเป็นกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่งและลวัะ ส่วนระบบการเพาะปลกูแบบย้ายท่ี (Shifting Cultivation) 
เป็นระบบการผลิตหลักของกลุ่มชาติพันธุ์ ม้ง, เมี่ยน, อาข่า, ลาหู่ และลีซู (อานันท์ กาญจนพันธุ์และคณะ, 2547,  
หน้า 23).  
32

 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2536, หน้า 25.  
33

 สมศักดิ์ สายทอง, วราภรณ์ อุทัยรังษี, ทิพย์วิมล ศิรินุพงศ์, 2555, หน้า 27.  
34 

อุดม เจริญนิยมไพร, จันทนี พิเชษฐ์กุลสัมพันธ์, วิลาวัลย์ ธาราวโรดม, 2549, หน้า 80.
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 ครอบครัวใดมีพื้นที่ท�าไร่ไว้มากแปลง ย่ิงท�าให้พื้นท่ีไร่เหล่านั้นได้ 

พักฟื้นนานขึ้นตามระยะเวลาที่รอการหมุนเวียนท�าไร่ในรอบถัดไป แต่หากว่า 

ไร่แปลงใดดินดีมีแหล่งน�้าที่อุดมสมบูรณ์อาจเว้นระยะเพียง 2 ปีก็สามารถ 

ฟันไร่ (เลแพเควอะ) และเริ่มเพาะปลูกอีกครั้งได้ จากปกติที่เว้นระยะหรือ 

พักการท�าไร่แต่ละแปลงราว 3–7 ปีต่อรอบ35    

 เมื่อครั้งที่อาศัยท�ากินอยู่ในหมู่บ้านใจแผ่นดินและบางกลอยบนซึ่งเป็น

ถิ่นฐานเดิมมีที่ดินท�าไร่ในพื้นที่ที่มากกว่า ชาวบ้านสามารถหมุนเวียนท�าไร่ข้าวได้

หลายแปลงกว่าพื้นที่อาศัยในปัจจุบัน  

 

ภาพขั้นตอนการท�าไร่หมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยง 

ที่มา: พอละจี  รักจงเจริญ
                                                                   
35

จอเข้, สัมภาษณ์ (18 ตุลาคม 2554).
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•	พิธีกรรม	ความเชื่อ	และประเพณีในเทศกาลส�าคัญ

 ชาวกะเหรีย่งบ้านใจแผ่นดินและบางกลอยบนมคีตคิวามเช่ือทีย่ดึโยงกบั

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติ ทั้งประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตซึ่งด�าเนิน 

อยูร่่วมกบัธรรมชาต ิตวัอย่าง การท�าไร่ข้าวในแต่ละขัน้ตอนจะต้องด�าเนนิการเพือ่

สื่อสารกับแม่โพสพ (พิบียอ) และแม่ธรณี (ซูตอริ) ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของ 

ชาวกะเหร่ียง เมือ่หยอดข้าวต้องขอขมา เมือ่เพาะปลกูข้าวต้องบอกกล่าว เมือ่ข้าว

ออกรวงต้องขอเก็บเกี่ยว เมื่อจะน�าข้าวเก็บเข้ายุ้งฉางต้องท�าพิธีอีกครั้ง               

 รายละเอียดของพิธีกรรมอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละครอบครัว  

แต่โดยหลักแล้วคอืรปูแบบของการเซ่นไหว้ การเสีย่งทาย โดยม ีบ่งคู ้เป็นผูน้�าทาง

พิธีกรรม อย่างไรก็ตาม ผู้ท�าหน้าที่ดังกล่าวแทบไม่มีอีกแล้วในปัจจุบัน เช่นเดียว

กบัองค์ประกอบอืน่ๆ ของการท�าพิธไีม่ว่าจะเป็นพืน้ที ่กจิกรรม ผลผลติเครือ่งเซ่น

ไหว้ ล้วนเปลี่ยนแปลงท�าให้หลายพิธีกรรมไม่ได้รับการสืบทอด                  

 เมื่ อชาวบ ้านถูกอพยพต ้องมาอาศัยท�ากินในพื้นที่ แห ่ ง ใหม ่ที ่

บ้านโป่งลึก–บางกลอยและการปลูกข้าวไม่ได้ผลอย่างที่เคย ท�าให้พิธีกรรมอย่าง

การขนข้าวเปลือกเข้ายุ้งฉาง (กวิทอบึ๊) และพิธีการเรียกขวัญข้าว (แกวะบึกะลา) 

เงียบหายไป36     

 นอกจากพื้นที่จัดสรรจะไม่อ�านวยต่อการท�าไร่หมุนเวียนไปจนถึงการ

ประกอบพิธีกรรมเพื่อขอบคุณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อนุญาตให้ชาวบ้านท�าไร่อย่างใน

อดีตแล้ว ความเปลี่ยนแปลงในการด�ารงชีวิตที่ต ้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ 

วิถชีวีติภายใต้ข้อก�าหนดและบริบททีเ่กดิขึน้ใหม่ยงัท�าให้คตคิวามเชือ่และประเพณี

ต่างๆ ก�าลังจะสูญหายไปจากชุมชนชาวกะเหรี่ยง37
 

36
 ส�านักข่าวชายขอบ (7 ธันวาคม 2559).  

37
 นิรันดร์ พงษ์เทพ, สัมภาษณ์ (6 มีนาคม 2562).  
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“ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่ ชาวบ้านไม่ค่อยได้ท�าพิธีเรียกขวัญข้าวเลย เพราะที่นี่ 

ปลูกข้าวไม่ได้ ปีนี้มีแค่ 2 ครอบครัวเท่านั้นที่ปลูกได้ เลยต้องท�าพิธีเพื่อขอบคุณ

พระแม่โพสพ วันหน้าเราจะได้ปลูกได ้อีก เพราะข้าวมีความส�าคัญต่อ 

ชาวกะเหรี่ยงมาก ถ้าไม่มีข้าว เราก็คงอยู่ไม่ได้”38

ภาพพิธีกรรมกินข้าวใหม่ 

ที่มา: ทิพย์วิมล  ศิรินุพงศ์

38
 ทองดี, อ้างถึงใน อินทรชัย พาณิชกุล (25 ธันวาคม 2559).
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 การประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อของชาติพันธุ์สร้างขวัญก�าลังใจ 

หรือสิ่งยึดเหนี่ยวในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เริ่มต้นและส�าเร็จลงด้วยดี เช่น 

ในการเพาะปลูกก็ขอให้มีผลผลิตงอกงามดีออกผลตามฤดูกาล ในการล่าสัตว์ 

ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยต่างๆ ในป่า            

 นอกเหนือการประกอบพิธีกรรมแล้ว ชาวกะเหรี่ยงมีกิจกรรมการ 

ร้องร�าท�าเพลง เล่นดนตรอีย่างแคน ต๊ะหน้า(เตหน่า) ในช่วงการเรียกขวญัข้าวและ

งานบุญต่างๆ รวมถึงการเที่ยวหาสู่ในช่วงประเพณีการผูกข้อมือเดือน 9 ประเพณี

ของชาวกะเหร่ียงนี้สานสายสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไว้ด้วยกันให้แน่นแฟ้น 

ยิ่งขึ้น  

 แม้ชุดความคิดความเชื่อต ่อสิ่งเหนือธรรมชาติของคนกะเหรี่ยง  

บ้านใจแผ่นดินและบางกลอยบนจะอธิบายได้ยาก ไม่สอดคล้องกับชุดความรู ้

ความคิดสมัยใหม่ แต่ประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อเหล่านี้คือสื่อกลางที่สร้าง

กติกาและเงื่อนไขในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติอย่างสมดุล ซึ่งได้ถูก

ถ่ายทอดมาเนิ่นนานเท่าอายุของหมู่บ้านและการตั้งถิ่นฐานของบรรพบุรุษ

 

  



แผ่นดินกลางใจกะเหรี่ยงแก่งกระจาน

37

 

 

         

 

 

 

ภาพการร้องและเล่นดนตรีกะเหรี่ยงในพิธีเรียกขวัญข้าว 

ที่มา: พอละจี  รักจงเจริญ
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ส่วนที่	3	
วิถีชุมชนกะเหรี่ยงใจแผ่นดิน/บางกลอยบน

• วิถีชุมชนที่เปลี่ยนผ่านจากอดีตถึงปัจจุบัน เน้นท่ีพลวัตของชุมชน 

ในมิติสังคมวัฒนธรรม อาทิ เครือข่ายของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

• แนวคิดการจัดสรรและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีมาแต่ดั้งเดิม มาจนถึง

การปรับเปลี่ยนวิถีตามบริบทของการถูกบังคับโยกย้าย การตั้งถ่ินฐาน

ใหม่ อันเป็นอิทธิพลที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้าน 

โป่งลึก-บางกลอย
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ส่วนที่	3	:	วิถีชุมชนกะเหรี่ยงใจแผ่นดิน/ 
บางกลอยบน

จักรวาลวิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชาวกะเหรี่ยง 

ใจแผ่นดิน/บางกลอยบน	

 ในงานวิจัยเรื่อง การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนตามจารีตประเพณีของ 

ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย : กรณีศึกษาชุมชนม้งและกะเหรี่ยง (2549) ซึ่ง

ศึกษาประเด็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและวิถีปฏิบัติของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ต่อการจัดการและการอนุรักษ์ธรรมชาติในชุมชน กล่าวถึงมโนทัศน์ของ

ชาวกะเหร่ียงต่อทรพัยากรธรรมชาตทิีม่ผีูส้ร้างหรอืบนัดาลให้เกดิขึน้ โดยหมายถงึ

ส่ิงทีม่องไม่เห็นแต่มพีลงัอ�านาจเหนอืสิง่อืน่ใดและเหนอืธรรมชาต ิทีจ่ะดลบนัดาล

ได้ คนกะเหรี่ยงจึงได้รับการปลูกฝังให้มีความเคารพต่อสรรพสิ่งท่ีเป็นเจ้าของ

ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา        

 สอดคล้องกับค�าอธิบายถึงจักรวาลวิทยาของคนกะเหร่ียงในป่าทุ่งใหญ่

นเรศวรของปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี อาจารย์ทางมนุษยวิทยา (2536) ว่ามโนทัศน์

เกี่ยวกับจักรวาลวิทยา (Cosmological concept) ของคนกะเหรี่ยง คือชุดความ

คดิทีม่ต่ีอความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่แวดล้อมทางธรรมชาต ิสิง่คุม้ครองทางธรรมชาติ 

และมนุษย์ อันเป็นพื้นฐานแห่งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วยวัฒนธรรมใน

แบบวิถีกะเหรี่ยง นัยยะส�าคัญของมโนทัศน์ที่ว่านี้ประกอบด้วย   

 1.คนกะเหรี่ยงมิได้แยกธรรมชาติออกจากสิ่งคุ้มครองธรรมชาติและ

ธรรมชาตินั้นมีจิตวิญญาณ            

 2.คนกะเหรีย่งตระหนกัว่าเป็นเพยีงผู้เข้ามาขอใช้ธรรมชาตใินการยงัชพี 

คนกะเหร่ียงจึงมีวิถีการปฏิบัติตนต่อธรรมชาติในฐานะผู้มีพระคุณและต่อส่ิง

คุ ้มครองธรรมชาติในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอ�านาจเหนือกว่ามนุษย์ด้วยความ

เคารพ                                
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 3.แบบแผนการด�าเนนิชวีติ ความสมัพนัธ์ทางสงัคมของมนษุย์ และความ

เชือ่ทางจรยิธรรมของคนกะเหรีย่งผนวกรวมเข้ากบัความเชือ่ในเรือ่งธรรมชาตแิละ

เก่ียวพันกับการด�ารงอยู่ของธรรมชาติ ทั้งหมดนี้เป็นวิธีคิดและความรู้ร่วมของ

ชุมชนกะเหรี่ยงภายใต้จักรวาลของสรรพสิ่งที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน                

 ในส่วนปกาเกอะญอใจแผ่นดินและบางกลอยบนมีค�าเรียกสิ่งธรรมชาติ

ท่ีแวดล้อมว่า ‘กะลกึะถ้อตะแล’ ซึง่แม้สิง่ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตจิะเป็นสาธารณะ

แต่ก็มีสิ่งเหนือธรรมชาติในลักษณะของเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าน�า้ ซึ่งเรียก

โดยรวมว่า ‘ทีจะก่อจ๊ะ’ เป็นผู้พิทักษ์คุ้มครองอยู่ หรือในบริเวณที่เป็นโตรกผา  

โขดหิน ถ�้า ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่มาก่อนเป็นเจ้าของบริเวณนั้น มนุษย์ไม่ใช่

เจ้าของสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ          

 เมื่อใดก็ตามที่ต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ มนุษย์ต้อง

ประกอบกจิกรรมหรือด�าเนินการเพือ่ติดต่อกบัสิง่เหนือธรรมชาตทิัง้เพือ่ขออนญุาต 

น�ามาใช้อย่างระมัดระวัง กระทั่งขอบคุณต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย ดังนั้นส�าหรับ

ชาวบ้านกะเหรี่ยงในพื้นที่แล้ว ‘ทีจะก่อจ๊ะ’ เป็นผู้มีอ�านาจและเจ้าของสรรพสิ่ง 

ในธรรมชาตอิย่างแท้จริงในฐานะทีส่รรค์สร้างและคุม้ครองธรรมชาต ิหาใช่รฐัหรอื

เจ้าหน้าที่รัฐที่ถือก�าเนิดขึ้นภายหลังแต่อย่างใด 
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•	ความเชื่อที่เกี่ยวกับสัตว์ป่า

 สัตว์ป่าเป็นสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่คนกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ร่วมด้วยอย่าง

เกื้อกูล ซึ่งแต่เดิมสามารถพบเห็นสัตว์ต่างๆ ไม่ว่าช้าง เสือ หมู่ป่า เก้ง กวาง ค่าง 

หมี ลิง นกเงือกอยู่ในป่าเป็นจ�านวนมาก  ทั้งนี้ ความเชื่อที่เกี่ยวกับสัตว์ป่าของคน

กะเหรี่ยงเกี่ยวข้องกับค�าท�านาย ลางบอกเหตุ รวมถึงคุณค่าของสัตว์แต่ละชนิดที่

ก�าหนดขึ้นผ่านคติความเชื่อให้เป็นกฎการล่าสัตว์ของชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ

ในพื้นที่แห่งนี้                          

 ตัวอย่างของความเช่ือที่เก่ียวกับการท�านาย เช่น ในช่วงท�าไร่ หาก 

เอ่ยถึงหรือฝันถึงงูจะหมายถึงที่อยู่ของเจ้าที่เจ้าทาง หากชะนีหรือเก้งร้องเช่ือว่า

จะเกิดภัยอันตรายต่อคนฟันไร่ หากเจออีเห็นกระโดดลงบนต้นไม้เชื่อว่าจะท�าให้

คนที่ท�าไร่และครอบครัวล้มเจ็บ ถ้าเป็นตะขาบเชื่อว่าจะปลูกพืชผลในไร่ไม่ข้ึน     

 ในขณะที่การหากินและล่าสัตว์ป่าตามวิถีของชาวกะเหรี่ยงเป็นไปเพื่อ

การบริโภคแต่พอประมาณเท่านัน้ บ้างจงึเลอืกทีจ่ะไม่บรโิภคสตัว์ป่าบางชนดิ เช่น 

ไม ่กินสัตว ์ใหญ่อย ่างสมเสร็จ นกกระหั่งด�า ตลอดจนนกท่ีบินมาเป็นคู ่  

ด้วยเชื่อว่าการท�าร้ายคู่นกจะท�าให้พลัดพรากจากคู่รัก39
            

 นอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่เก่ียวกับสัตว์อย่างเช่น ชะนีเป็นเสนียดจัญไร

ที่เจ้าป่าเจ้าเขาสังเวยให้กับโลก นกเงือกนกกระหางเปรียบเป็นผู้พิทักษ์ดูแล 

ผนืป่าให้อดุมสมบรูณ์ จระเข้เป็นสตัว์ท่ีเคยให้สจัจะกบัมนษุย์ไว้ว่าจะไม่ท�าร้ายกนั  

รวมทั้งคติของการล่าสัตว์แต่ละชนิด อาทิ ไม่ยิงจ่าฝูงค่างเพราะฝูงค่างที่เหลือจะ

ไม่อยูใ่นพืน้ทีต่่อไป ไม่ล่าสตัว์ตัวเมยีต้ังท้องหรอืมลีกู ไม่หาปลาในฤดวูางไข่ เป็นต้น 

ทั้งน้ี คนที่ล่าสัตว์นั้นต้องท�าการเซ่นสังเวยเพื่อไม่ให้เกิดเภทภัยและอันตราย 

แก่ชีวิต40  

39
 หมี ต้นน�้าเพชร, สัมภาษณ์ (4 ธันวาคม 2554).

40
 รายงานปัญหาที่ดินท�ากินและสิทธิชุมชนของชาวกะเหร่ียงบางกลอย อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี, 2561,  

หน้า 24–25.
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•	ความเชื่อที่เกี่ยวกับแหล่งน�้า

 สายน�า้หล่อเล้ียงชวิีตของชาวกะเหรีย่งและส่ิงมชีีวติอืน่ๆ ในระบบนเิวศน์ 

บรเิวณบ้านใจแผ่นดนิและบ้านบางกลอยบนเป็นแหล่งต้นน�า้และล�าห้วยมากมาย 

การดแูลรักษาแม่น�า้จงึเป็นสิง่ทีช่าวกะเหรีย่งทกุคนให้ความส�าคัญ อกีทัง้ยงัเชือ่ว่า

ไม่ใช่เพียงมนุษย์แต่เจ้าป่าเจ้าเขาและสัตว์ป่ายังร่วมใช้สายน�้าด้วยเช่นกัน  

ความเชื่อที่เก่ียวข้องกับแหล่งน�้าประกอบด้วยการให้ความเคารพกับแม่น�้า  

ผู้เฒ่าบางคนจะต้องไหว้แม่น�้าก่อนที่จะใช้น�้าล้างหน้าหรืออาบรดลงตัว41 
 

ภาพสายน�้าในหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยง	 

ที่มา: กฤณกรรณ  สุวรรณกาญจน์

41
 ปัญหาที่ดินท�ากินและสิทธิชุมชนของชาวกะเหรี่ยงบางกลอย อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี, 2561, หน้า 21.
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 ในอดีตบางพื้นท่ียังมีความเชื่อต่อแม่น�้าสองสาย คือ แม่น�้าเพชรบุรี 

ว่าเป็นแม่น�้าผู้หญิง ส่วนแม่น�้าภาชีเป็นแม่น�้าผู้ชาย42 และมีความเชื่อที่ผูกโยง 

ข้อห้ามในการใช้น�้าของผู้หญิง เช่น ห้ามไม่ใช้น�้าเมื่อมีประจ�าเดือน ห้ามไม่ให้ 

ผู ้หญิงเดินทวนน�้า แต่หากมีเหตุจ�าเป็นจะต้องใช้ผงขมิ้นโรยลงในแม่น�้าเพื่อ 

ขอขมา43 รวมถึงการรักษาความสะอาดของแม่น�้าโดยไม่ท้ิงสิ่งใดๆ ลงในแม่น�้า  

อย่างไรกต็าม ความเชือ่เคร่งครัดทีถ่อืปฏบิตัต่ิอแหล่งน�า้เสือ่มคลายลง เมือ่ย้ายไป

จากถิ่นฐานต้นน�้าเดิม สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงท�าให้ชาวกะเหรี่ยง 

ใจแผ่นเดินและบางกลอยบนไม่สามารถใช้ประโยชน์ของน�้าพร้อมไปกับรักษา

สมดุลของแหล่งน�้าอย่างที่เคยเป็นได้  

42
 บุญธรรม คุ้งลึง,  อ้างถึงใน วุฒิ บุญเลิศ และคณะ, 2546, หน้า 65.

43
 หมี ต้นน�้าเพชร, สัมภาษณ์ (4 ธันวาคม 2554).
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•	ความเชื่อที่เกี่ยวกับผืนป่า

 คนกะเหรี่ยงเป็นชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่กับป่ามาเนิ่นนานได้มีการถ่ายทอด

ความเชื่อเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้อยู่หลายประการ เป็นต้นว่า ต้นไม้ที่ล้มตาย 

ห้ามใช้  ต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ที่มีรังปลวก รังมด มีเถาวัลย์ห้ามตัด ไม้ท่ีมียอดหักก็ 

เช่นกัน ไม้สองง่ามห้ามตัดมาใช้เพราะเชื่อว่าจะเกิดความแตกแยก ห้ามตัดต้นไม้

ทีเ่กดิข้างแม่น�า้หรือโตคร่อมแม่น�า้เพราะเชือ่ว่าจะท�าให้แม่น�า้ไม่ร่มเยน็ ส่วนลกูไม้

ต้องรอให้ผลสุกร่วงจากต้นหรือพอปีนได้จึงจะเก็บเอาผลไม่ใช้วิธีโค่นล�าต้น44
  

 ทีส่�าคญัคอืการเคารพนบัถอืต่อเจ้าป่าเจ้าเขาทีป่กปักรกัษาผนืป่าซึง่เป็น

ผู้ก�าหนดหรืออนุญาตการเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใดๆ ในป่าได้ 

 ความสัมพันธ์ของชาวกะเหรี่ยงใจแผ่นดินและบางกลอยบนท่ีอาศัยใน

เขตป่าลึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ท�าให้โลกทัศน์และวิถีชีวิต

ของคนกับป่าไม่ได้แยกออกจากกัน และเมื่อต้องโยกย้ายจากองคาพยพของ

ธรรมชาติที่ต่างไปจากเดิมจึงก่อให้เกิดผลกระทบกับการด�ารงวิถีชาติพันธุ์ของ 

ชาวบ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

44
 ปัญหาที่ดินท�ากินและสิทธิชุมชนของชาวกะเหรี่ยงบางกลอย อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี, 2561, หน้า 21.
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ภาพต้นใม้ใหญ่ในป่าแก่งกระจาน	 

ที่มา: พอละจี  รักจงเจริญ
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มิติสังคมวัฒนธรรมของชุมชนกะเหรี่ยง

•	คตคิวามเชือ่ทีส่บืทอดในการด�าเนนิชีวติและการอยูร่่วมกนัของชาวกะเหรีย่ง

 ชาวกะเหรีย่งด�าเนนิชวีติผกูพนักบัธรรมชาตมิาช้านานส่งผลต่อความคดิ 

ความเชื่อที่ผสานกับวิถีชีวิตทั้งที่เกิดขึ้นประจ�าวันและท่ีผ่านฤดูกาลต่างๆ  

ในรอบปี คติความเชื่อที่ส�าคัญอันดับต้นๆ ของคนกะเหร่ียงคือเรื่องข้าว ซ่ึงเป็น

วัฒนธรรมที่เด่นชัดของชาติพันธุ์                             

 ข้าวเก่ียวข้องกบัวถีิการผลติไร่หมนุเวยีนทีค่รอบครัวชาวกะเหรีย่งลงแรง

ไปในแต่ละแปลงแต่ละปี บ่งชี้สภาพดินฟ้าอากาศ เชื่อมโยงกับโลกทัศน์ว่าด้วย 

สิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ชาวกะเหรี่ยงเคารพนับถือ ทั้งนี้ การท�าไร่แต่ละช่วงไปจนถึง 

ภายหลังการเก็บเกี่ยวจะมีพิธีกรรมที่ให้ความส�าคัญกับข้าวในทุกขั้นตอน45 เช่น 

พิธีเรียกขวัญข้าวในตอนที่เก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้ว เป็นต้น        

 ข้าวถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด�ารงชีวิตของคนและสังคมกะเหรี่ยง 

เพราะข้าวที่ปลูกมาน้ันไม่ใช่เพ่ือขายแต่เก็บไว้บริโภคในครัวเรือนหรือแบ่งปัน 

แก่กันในยามที่จ�าเป็นหรือขาดแคลน อาจเรียกได้ว่าข้าวคือหนึ่งในแกนกลาง 

ความสัมพันธ์ระหว่างคนกะเหรี่ยงกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติในหลายๆ 

ด้าน ซึ่งเป็นอีกชุดของคติความเชื่อที่ส�าคัญของชาวกะเหรี่ยง        

 ข้าวและการจัดการทรพัยากรธรรมชาติในคตคิวามเช่ือของชาวกะเหรีย่ง

บ้านใจแผ่นดินและบ้านบางกลอยบนในปัจจุบันเผชิญความผันแปรจากวิถี 

การด�าเนินชวีติทีต้่องปรับเปลีย่นไปตามบรบิททางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และ

วัฒนธรรมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

 

45
 พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของคนกะเหรี่ยงถือว่าละเอียดอ่อนที่สุดในบรรดาพิธีกรรมต่าง ตั้งแต่การเริ่มหยอดข้าว การรับ

ขวัญข้าว การเกี่ยวข้าว การตีข้าว การขนข้าวขึ้นยุ้ง และการท�าบุญข้าวใหม่ สะท้อนให้เห็นความผูกพันอันลึกซึ้งและการ
ปฏิบัติตนต่อต้นข้าวที่ถือเป็นสิ่งมีพระคุณต่อชีวิตของคนกะเหรี่ยง (ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2536, หน้า 29).
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 อย่างไรก็ดีชาวบ้านบางส่วนพยายามเผยแพร่และถ่ายทอดคติความเชื่อ 

วถีิปฏบิตัอินัเป็นอตัลกัษณ์ของชาติพนัธุเ์หล่านีไ้ว้ในหมู่ชาวกะเหรีย่งแก่ชนรุน่หลงั  

แม้ในทางปฏิบัติต้องอาศัยการเข้าถึงการจัดการทรัพยากรที่เคยมีเต็มที่มาแต่เดิม

ซ่ึงถกูลดทอนไปจากเงือ่นไขของสภาพความเป็นอยู ่การถกูจ�ากดัพ้ืนทีท่�ากิน ทีอ่ยู่

อาศัย และการประกอบกิจกรรมทางสังคมต่างๆ รูปแบบการอยู่ร่วมกันของ 

ชาวกะเหรีย่งใจแผ่นดินและบางกลอยบนท่ีเคยยดึโยงกนัด้วยระบบความเช่ือ จารตี

ของชาติพันธุ์จึงเต็มไปด้วยพลวัตและอยู่ในสถานะที่ท้าทายการด�ารงอยู่อย่างยิ่ง

ในห้วงเวลาปัจจุบัน 

ภาพชาวกะเหรี่ยงเดินเท้าไปไร่	 

ที่มา: พอละจี  รักจงเจริญ



ใจแผ่นดิน

48

•	พลวัตของชุมชนในค�าบอกเล่าของชาวกะเหรี่ยงต่างรุ่น

 ประเด็นส�าคัญในค�าบอกเล่าของชาวกะเหรี่ยงบ้านใจแผ่นดินและ 

บางกลอยบน คือ ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอันเกิดจากการถูกบังคับโยกย้ายจาก

บ ้านเดิมมาสู ่พื้นที่จัดสรรบริเวณบ้านโป ่งลึก–บางกลอย46 ซ่ึงสมาชิก 

ชาวกะเหรี่ยงต่างรุ ่นมีประสบการณ์ต่อความเปลี่ยนแปลงในการด�าเนินชีวิต 

ในมิติที่ต่างกัน ส�าหรับคนรุ ่นปู ่ย่าตาทวดมาจนถึงรุ ่นพ่อแม่ที่เกิด เติบโตท่ี  

บ้านใจแผ่นดินและบ้านบางกลอยมาค่อนชีวิตย่อมมีความคุ้นชินในวิถีชาติพันธุ์ 

ที่ฝังแน่นกับชีวิต แม้ในช่วงเวลาที่เริ่มปฏิสัมพันธ์กับคนเมืองหรือกลุ่มภายนอก 

ฝ่ายต่างๆ อาทิ มวลชนสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่รัฐ กลุ่มสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์

แห่งประเทศไทยเขตงานตะนาวศรทีีถ่อยร่นเข้าป่าลกึ การส�ารวจทะเบยีนราษฎร

หรือพลเมืองที่อาศัยในดินแดนประเทศไทยของหน่วยงานประชาสงเคราะห์ หรือ

เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงในหมู่บ้าน   

 แต่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ผ่านมาชาวบ้านต่างตั้งมั่นในพื้นท่ีของ 

ตัวเอง หากมีการอพยพจากบ้านก็เพียงชั่วคราวและเก่ียวข้องกับการท�าไร่   

ในขณะที่ชาวบ้านซึ่งเป ็นเด็กหรือคนหนุ ่มสาวที่ เกิดและเติบโตจากบ้าน 

ใจแผ่นดินและบางกลอยบนแต่มาด�าเนินชีวิตส่วนใหญ่ในพื้นท่ีจัดสรร วิถีปฏิบัติ

หรอืจารตีบางอย่างจึงเป็นเพยีงการรบัรูจ้ากค�าบอกเล่าหรอืในวงสนทนาของผูใ้หญ่

เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนร่วมหรือมีโอกาสที่จดจ�ากิจกรรมเหล่านั้นด้วยตนเอง พลวัต

ของชุมชนจากข้อมูลของชาวกะเหร่ียงต่างรุ่นจึงมีนัยยะของประสบการณ์และ

ความรับรู้ที่ต่างกัน  

 
46

 จากประสบการณ์ของ นิรันดร์ พงษ์เทพ หนึ่งในสมาชิกคนส�าคัญของหมู่บ้าน กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตาม
ค�าสั่งสอนของบรรพบุรุษ (ตะกะตูลอจ)ู ซึ่งท�านายว่าภายหน้าจะไม่สามารถด�ารงชีวิตอย่างการพึ่งพาอาศัยต้นไม้ ปลูกพืช 
ท�าไร่ ฯลฯ เช่นดังเดิม เกิดขึ้นเรื่อยมาภายหลังปีพ.ศ.2539 ซึ่งเป็นปีที่ชาวบ้านจากใจแผ่นดินและบางกลอยบนอพยพ 
ลงมาอยู่ในเขตพื้นที่จัดสรร ตั้งแต่นั้นมานิรันดร์ได้รู้จักอุทยานและการอนุรักษ์ป่าที่ก�าหนดข้อห้ามต่อวิถีของชาวกะเหรี่ยง
และตระหนักถึงความเป็นจริงดังที่บรรพบุรุษเคยบอกเล่าตักเตือนไว้ในอดีต (สัมภาษณ์, 6 มีนาคม 2562).
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 สิ่งที่ถูกกล่าวถึงในความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงจาก 

ใจแผ่นดินและบางกลอยบน ประกอบด้วยเรื่องราวในชีวิตประจ�าวันเป็นหลักโดย

เฉพาะการท�ากินและผลลัพธ์ในทางรูปธรรม อย่างผลผลิตจากไร่หมุนเวียน 

ที่ลดลง          

 ชาวบ้านสะท้อนว่าเดิมทีปริมาณข้าวที่อย่างน้อยเก็บเกี่ยวได้ปีละ

ประมาณ 100 ถังหรือมากกว่านั้นจากการปลูกข้าวบนพื้นที่ 10–15 ไร่ ส่วนพริก

ที่เคยปลูกขายสร้างรายได้เฉลี่ย 6,000 บาทต่อปี ในราคาขายกิโลกรัมละ  

200–300 บาท ทว่าในหมู่บ้านพื้นที่จัดสรรนี้ปลูกได้แค่พอกินด้วยสภาพอากาศที่

ร้อนกว่าและทรัพยากรที่ไม่อุดมสมบูรณ์เท่าบ้านเดิมบนเขาซึ่งเป็นแหล่งต้นน�้า 

 พืชพันธุ์ที่ไม่งอกงามยังเกี่ยวพันกับที่ดินทั้งจากสภาพดินและแปลงไร่ 

อันจ�ากัด ท�าให้ไม่สามารถหมุนเวียนเพื่อพักฟื ้นหน้าดินแต่ละไร่ได้อย่างท่ี 

ควรจะเป็น เมล็ดพืชและพันธุ์ข้าวซึ่งสืบทอดกันมาจากปู่ย่ากลับไม่เจริญเติบโต

หรือทนทานเช่นที่เคยปลูกข้างบน ณ บ้านเดิม47 ในสมัยก่อนพันธุ์ข้าวไร่ท้องถิ่นมี

หลายชนิด แต่ละชนิดจะเหมาะกับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของอายุไร่ซากและ

เป็นสายพันธุ์ที่บรรพบุรุษถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีการคัดเลือกสายพันธุ์จนได้เป็น

พันธุ์ข้าวประจ�าตระกูล แต่ละครอบครัวจึงมีความผูกพันต่อข้าวที่ตนปลูก48 

47 
นอแอะ มีมิ, สมัภาษณ์ (21 กมุภาพนัธ์ 2555).

48 
วฒิุ บญุเลศิ และคณะ, 2546, หน้า 88.
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“ที่อยู ่ด้านบน...มีท่ีดินที่อุดมสมบูรณ์มากกว่าที่ดินที่อยู ่ด้านล่างมากกว่ากัน 

เยอะเลย ยกตัวอย่างถ้าปลูกต้นพริก 1 ต้นท่ีใจแผ่นดินจะได้ผลผลิตเป็นพริก  

5 กิโลกรัม  ในขณะที่ถ้าปลูกต้นพริก 1 ต้นที่บ้านบางกลอย จะได้ผลผลิตเป็นพริก

ประมาณ 20 เมด็ หรอืถ้าปลกูข้าวทีใ่จแผ่นดนิต้นข้าวจะสูงท่วมหวั แต่ถ้าปลกูข้าว

ทีบ้่านบางกลอยจะได้ต้นข้าวสงูแค่ 1 ศอก เป็นต้น  เนือ่งจากทีด่นิทีบ้่านบางกลอย

ส่วนใหญ่จะมีแต่หิน เป็นที่ดินที่ด้อยคุณภาพ”49
 

ภาพข้าวเปลือกที่น�ามาตากภายหลังจากเก็บเกี่ยว

ที่มา: พอละจี  รักจงเจริญ 

49
 มะละซุ, สัมภาษณ์ (10 ธันวาคม 2554).
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 สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของชุมชนยังถูกแทนท่ีด้วยการปรับเปลี่ยน

อาชีพ ชาวบ้านหลายคนไม่สามารถด�ารงวิถีการท�าไร่หมุนเวียนแบบยังชีพเช่นท่ี

เป็นมาได้ จึงต้องพึ่งพารายได้จากการท�างานทั้งงานทอผ้าในหมู่บ้านและออกมา

ท�างานรบัจ้างชัว่คราวรปูแบบต่างๆ ในตวัอ�าเภอแก่งกระจานหรอืจังหวดัเพชรบรุี

เพื่อความอยู่รอด โดยเฉพาะคนที่มีทักษะทางภาษาและก�าลังพอที่จะไปท�างาน

นอกพื้นที่จัดสรรได้ 

“...เพราะเมื่อไม่มีที่ดิน พวกเราก็ไม่รู ้จะมีชีวิตอย่างไร ตอนนี้เราท�าอะไร 

ไม่ได้เลย บางส่วนต้องลงไปรับจ้าง ถูกโกงค่าจ้างค่าแรงบ้าง”50  

 
 แม้หนุ่มสาวบางคนได้รับการศึกษา รู้หนังสือ อ่านเขียนภาษาไทยได้ แต่

การท�างานรับจ้างไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนักเมื่อเทียบกับการด�ารงชีวิตแบบพึ่งพา 

ตัวเองจากทีเ่คยท�าไร่หมนุเวยีนในจ�านวนไร่เท่าทีส่มาชกิในบ้านจะมแีรงพอท�าได้

เพ่ือให้มข้ีาวเพียงพอเลีย้งดูและเกบ็ตุนไว้แก่ทัง้ครอบครวัได้ตลอดปี ทว่า ชาวบ้าน

แทบไม่มีทางเลือกอืน่ใดในชวีติและในชมุชนมากไปกว่าเงือ่นไขทีป่ระสบอยูต่ลอด

มาจากความเปลี่ยนแปลงนี้  

“เดิมชาวบ้านอยู่แบบพอมีพอกิน แต่พอลงมาอยู่นี่(โป่งลึก–บางกลอย) ปัจจุบัน

ต่างคนต่างต้องดิ้นรนเพื่อปากท้องของตัวเอง”51 

 ข้างต้นเป็นมิติกายภาพของพลวัตชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสภาพพื้นที ่

โป่งลึก-บางกลอยอันเป็นที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ ขณะเดียวกันความเสื่อมคลายของ

การยึดถือปฏิบัติตามความเชื่อหรือพิธีกรรมซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงในมิต ิ

จิตวิญญาณของชาวกะเหร่ียงก็ปรากฏข้ึนเช่นกัน ดังตัวอย่างของการท่ีชาวบ้าน

ต้องน�าไม้ล้มหรือไม้ตายมาใช้ ทั้งที่ขัดกับความเชื่อว่าหากน�าไม้นี้มาใช้จะเกิด 

เจ็บป่วยไม่สบาย52
 

50
 สิทธิพล รักจงเจริญ, อ้างถึงใน ภาสกร จ�าลองราช (19 พฤษภาคม 2557).51
 พงษ์ศักดิ์ ต้นน�า้เพชร, สัมภาษณ์ (29 พฤศจิกายน 2561).52
 ปัญหาที่ดินท�ากินและสิทธิชุมชนของชาวกะเหรี่ยงบางกลอย อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี, 2561, หน้า 21.
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 เมื่อชาวบ้านมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ใหม่จึงต้องเลือกปฏิบัติทั้งที่ฝ่าฝืนกับ

ความเชื่อดั้งเดิมของการใช้ทรัพยากรของชาวกะเหรี่ยงด้วยความจ�าเป็น ในขณะ

ที่กลุ่มสมาชิกหมู่บ้านรุ่นใหม่ไม่มีพื้นฐานของความเชื่อเช่นนี้         

นอกจากนี้แล้วชีวิตทางสังคมภายใต้การปกครองของอุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจานในความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับชาวบ้านกะเหรี่ยง 

ผ่านข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวอ้างและด�าเนินการต่อ

ชาวบ้านใจแผ่นดินและบางกลอยบนในฐานะหน่วยงานรัฐที่ควบคุมพื้นที่ เป็นอีก

เง่ือนไขส�าคญัทีช่าวบ้านต้องเผชญิ รบัมอื และปรบัตวัอยูต่ลอดเวลา การอาศยัอยู่

ภายใต้เงื่อนไขที่ว่านี้ก�าหนดกรอบของวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงตลอดมา แม้ว่าเดิมที

ชาวบ้านบางคนเคยมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ว่าทหาร ต�ารวจตระเวน

ชายแดน นายอ�าเภอ ข้าราชการในเครื่องแบบ แต่ก็ย�้าว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมา

ไม่เหมือนกับที่มีต่อ/จากเจ้าหน้าที่อุทยานหรือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในขณะนี้  

“อาศยัอยูใ่นบ้านเมอืงนี ้ไม่ยอมรบัไม่ได้ เจ้าหน้าทีอ่นโุลมให้อยูจ่ะอยูส่บายกว่านี้ 

ถ้าไม่ให้อยูก่ไ็ม่กล้าอยู ่เพราะผม(เป็นผู้)น้อยกว่าเขา... ผมกลวัเจ้าหน้าทีอ่ย่างเดยีว 

อยู่ที่โน่น(ใจแผ่นดิน/บางกลอยบน) สนุกมากกว่าอยู่ที่นี่”53 

 ในอีกด้านหนึ่งพลวัตชุมชนจากค�าบอกเล่าของชาวกะเหรี่ยงใจแผ่นดิน

และบางกลอยบนต่างช่วงเวลาสะท้อนมิติทางสังคมการเมืองท่ีแวดล้อมชีวิตของ

ชาวบ้านที่ถูกอพยพย้ายถิ่นที่อยู ่ ขณะเดียวกันก็เป็นสถานการณ์ร่วมของ 

ชาวกะเหรี่ยงต่างรุ ่นที่ประสบกับความสัมพันธ์เชิงอ�านาจนี้ในพื้นที่จัดสรร 

บ้านโป่งลึก-บางกลอยไม่ต่างกัน

53
 นอแอะ มิมิ, สัมภาษณ์ (28 พฤศจิกายน 2561).
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ภาพชาวกะเหรี่ยงในคราวที่ประชุมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ 

ที่มา: นพพล สันติฤดี
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•	เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

 ในอดีตชาวกะเหรี่ยงบ้านใจแผ่นดินและบางกลอยบนไม่ได้ปฏิสัมพันธ์

กับสังคมภายนอกที่กว้างเกินกว่าหย่อมบ้านของญาตสนิทมิตรสหาย เครือข่าย 

ทางสังคมของชาวกะเหร่ียงจึงเป็นครอบครัวหรือญาติพี่น้องซ่ึงเป็นคนในกลุ่ม

ชาติพันธุ์เป็นส�าคัญ บางบ้านอาจขยายเครือข่ายทางสังคมจากการแต่งงานข้าม

กลุ่มหรือย้ายถิ่นเนื่องจากการแตกครอบครัวออกไป เช่น พี่น้องบ้านพุระก�าซึ่งอยู่

ไม่ห่างไกลนัก หรือเครือญาติที่อาศัยอยู่ในประเทศพม่าอีกฝั่งด้านของเทือกเขา

ตะนาวศรี        

 ขณะที่ร้านค้าที่ชาวกะเหร่ียงน�าพริกแห้งมาขายและพ่อค้าร้านยา 

ชาวจีน คือคนนอกกลุ่มชาติพันธุ์ที่ชาวกะเหรี่ยงรู้จักและติดต่อปีละไม่กี่ครั้ง เป็น

เครือข่ายทางการค้าขายแลกเปลี่ยนที่อยู่ระหว่างหมู่บ้าน เช่น บ้านห้วยน�้าหนัก 

ต�าบลตะนาวศรี จังหวัดราชบุรี รวมถึงที่ตลาดท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และตลาด

อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี               

 กะเหร่ียงบ้านใจแผ่นดินและบางกลอยบนบางคนกม็คีนรู้จกัในตวัอ�าเภอ

เหล่านี้และมาแวะพักเมื่อถึงคราวเดินทางท�าธุระหรือเยี่ยมเยียน เช่นกรณีปู่คออี้ 

มีมิและก�านันระเอนิ บุญเลิศ ทั้งสองคนเป็นเสี่ยว(มิตร)แต่มีเชื้อสายเป็นกะเหรี่ยง

คนละกลุ่ม เม่ือคราวที่ก�านันตาไม้ บุญเลิศ (บิดาของก�านันระเอิน) เสียชีวิตใน

ปีพ.ศ. 2517 ทางปู่คออี้และปกาเกอะญอส่วนหนึ่งเดินทางมาร่วมงานเผาศพท่ี 

วัดบ้านบ่อ อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีในปี พ.ศ. 251854     

 อย่างไรก็ตาม ชาวกะเหร่ียงใจแผ่นดินและบางกลอยบนทัว่ไปไม่ได้มเีครือ

ข่ายทางสังคมนอกพื้นที่อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับในสมัยก่อน ยกเว้นภายหลังช่วง

การเก็บเกี่ยวข้าวที่มีการเดินเท้าไปเท่ียวบ้าน ตระเวนผูกข้อมือกันในหมู่พี่น้อง

กะเหรี่ยงหมู่บ้านต่างๆ อยู่บ้าง        

                
54

 ตามธรรมเนียมจะเก็บศพของผู้เสียชีวิตไว้ 1 ปีก่อนที่จะเผา  อนึ่ง ก�านันตาไม้ บุญเลิศ เป็นกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ (วุฒิ 
บุญเลิศ, สัมภาษณ์ 4 ธันวาคม 2561).
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 ความสัมพันธ์ของเครือข่ายทางสังคมโดยเฉพาะเครือข่ายทางชาติพันธุ์

ของชาวกะเหรี่ยงปรากฏอีกคร้ังในช่วงเหตุการณ์ทางการเมืองระหว่างปี 

พ.ศ. 2508–2511 ที่สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) และแนว

ร่วมชาวกะเหรีย่งถกูปราบปรามและกดดนัอย่างหนกัจากทางการ จนต้องถอยร่น

ไปอาศัยในเขตป่า เข้าไปถึงต้นน�า้เพชรบุรี ห้วยแม่ประโดน ห้วยแม่เพรียง แม่น�้า

บางกลอย โป่งลึก และบ้านใจแผ่นดิน55 ในช่วงเวลานั้นกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ 

ในพื้นที่จึงมีปฏิสัมพันธ ์กับสหาย พคท. ที่ส ่วนหนึ่งเป ็นกะเหรี่ยงโผล ่ว

หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  

ภาพงานผ้าป่ากองบุญข้าว	บ้านโป่งลึก-บางกลอย	ปีพ.ศ.	2556 

ที่มา: ทิพย์วิมล ศิรินุพงศ์
55

 วุฒิ บุญเลิศ และคณะ, 2546, หน้า 166.
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 เครือข่ายทางสังคมของชาติพันธุ์เป็นหนึ่งในก�าลังส�าคัญที่ให้ความช่วย

เหลอืและสนบัสนนุชาวบ้านใจแผ่นดินและบางกลอยบนทีเ่ผชิญกบัเหตลุะเมดิสทิธิ

จากปฏบิตักิารของเจ้าหน้าทีอ่ทุยานแห่งชาติแก่งกระจานในเวลาต่อมา โดยเฉพาะ

เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (กวส.)56 ที่ในสาขาภาค 

ตะวันตกครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  

เครือข่ายดังกล่าวนี้ประกอบด้วยผู้น�าชาวกะเหรี่ยงซึ่งเป็นคนท�างานในพื้นที่ 

ประสานกับเครือข่ายภาคอื่นๆ และองค์กรภายนอกในประเด็นทางสังคมต่างๆ  

    กลุ่มผู้ประสานงานของเครือข่ายยังมีความคุ้นเคยกับชาวกะเหรี่ยงใน

หมู่บ้านทั้งสองแห่งพอสมควร ท�าให้เกิดโครงการต่างๆ เช่น กองบุญข้าว) ซึ่งเป็น

ความร่วมมือของพี่น้องกะเหร่ียงทั่วประเทศจัดท�าผ้าป่ากองบุญข้าวเพื่อรวบรวม

ข้าวน�ามาบริจาคให้แก่ชาวกะเหรี่ยงที่ต้องถูกโยกย้ายมาอาศัยอยู่ท่ีบ้านโป่งลึก– 

บางกลอย นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้ชาวบ้านกะเหรี่ยงในหลายๆ 

พืน้ทีถ่่ายทอดเร่ืองราว แลกเปลีย่นประสบการณ์ของกลุม่และชมุชนชาวกะเหรีย่ง

สู่สาธารณะ

 

56
 เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2542 โดยการหารือของแกนน�าชาวกะเหรี่ยงจาก

จังหวัดต่างๆ ซึ่งมีความเห็นตรงกันในคุณค่าของวิถีชีวิตและการผลิตท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ทั้งการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมดุลและยั่งยืน ความเคารพในจิตวิญญาณในธรรมชาติ โดยเครือข่ายขับเคลื่อนการท�างานในการรวบรวม พัฒนา  
เผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาของชาติพันธุ์ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้น�าชาวบ้าน คนรุ่นใหม่ในการสืบทอด
มรดกทางวัฒนธรรม การจัดการทรัพยากร พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนกะเหรี่ยง (อุดม เจริญนิยมไพร,  
จันทนี พิเชษฐ์กุลสัมพันธ์, วิลาวัลย์ ธาราวโรดม, 2549, หน้า 113).
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ภาพครอบครัวและเครือข่ายกะเหรี่ยงร่วมกันท�าพิธีเรียกขวัญบิลลี ่

(พอละจี	รักจงเจริญ)	ให้กลับบ้าน	ที่ด่านมะเร็ว		ต.ห้วยแม่เพรียง		 

อ.แก่งกระจาน	จ.เพชรบุร ี

ที่มา: นพพล  สันติฤดี
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ส่วนที่	4	
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนกะเหรี่ยงบ้านใจแผ่นดิน/ 
บางกลอยบน

• เส้นเวลาของชุมชนชาวกะเหรี่ยงใจแผ่นดินและบางกลอยบน อันเนื่อง

มาจากปฏิบัติการของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ที่ท�าให้เกิดการ

ตอบโต้ต่ออ�านาจรัฐเพื่อด�ารงและยืนยันอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

ปกป้อง และเรียกร้องความเป็นธรรมภายใต้กรอบคิดเรื่องสิทธิ  

สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน และสิทธิทางวัฒนธรรม
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ส่วนที	่4	:	ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนกะเหรี่ยง
บ้านใจแผ่นดิน/บางกลอยบน

• ปีเกิดของปู่คออี้ มีมิ

• ประกาศต้ังหมู่บ้านบางกลอย หมู่ที่ 7 ต�าบลสองพี่น้อง 

อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาเปลี่ยนเป็น 

หมู่ที่ 1 ต�าบลห้วยแม่เพรียง อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี

• มีพระราชกฤษฎีกา  ก� าหนดบริ เ วณ พ้ืนที่ ป ่ ายาง 

น�้ ากลัดเหนือและป ่ายางน�้ ากลัดใต ้ ในท ้อง ท่ีต�าบล 

น�้ากลัดเหนือ กิ่งอ�าเภอหนองหญ้าปล้อง อ�าเภอเขาย้อย 

และต�าบลสองพี่น้อง ต�าบลแก่งกระจาน อ�าเภอท่ายาง 

จงัหวดัเพชรบรุ ีให้เป็นอทุยานแห่งชาตใินปี พ.ศ.2524 โดย

ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนท่ี 92  

ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2524 นับเป็นอุทยานแห่งชาติ

ล�าดับที่ 28 ของประเทศ

• การท�าทะเบียนส�ารวจบัญชีบุคคลในบ ้านในพื้น ท่ี 

กิ่งอ�าเภอแก่งกระจาน (เดิม)

• การอพยพโยกย้ายชาวบ้านกะเหรี่ยงใจแผ่นดินและ 

บางกลอยบนไปยังพื้นที่จัดสรรโป่งลึก–บางกลอย ครั้งที่ 1 

(ชาวบ้านส่วนหนึ่งอพยพไปยังบ้านพุระก�า จ.ราชบุรี)

พ.ศ.2454  

พ.ศ.2518 

พ.ศ.2524  

 

พ.ศ.2531  

พ.ศ.2539

เส้นเวลาสังเขปของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านใจแผ่นดิน/บางกลอยบน
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• มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนว

นโยบายและหลกัปฏบิติัในการฟ้ืนฟวูถีิชวีติของชาวกะเหรีย่ง

• การบงัคับอพยพและผลกัดันชาวบ้านกะเหร่ียงใจแผ่นดนิและ

บางกลอยบน ครั้งที่ 2 การเผาบ้าน ยุ้งข้าว สิ่งปลูกสร้างของ

ชาวกะเหรี่ยงใจแผ่นดินและบางกลอยบน 

• การเผาและท�าลายบ้าน ยุ้งข้าว รวมถึงยึดทรัพย์สินของ 

ชาวกะเหรี่ยงใจแผ่นดินและบางกลอยบน รวมสองครั้ง 

• ชาวบ้านกะเหรี่ยงใจแผ่นดินและบางกลอยบนร้องขอความ

ช่วยเหลือจากปัญหาการถูกละเมิดสิทธิต่อสภาทนายความ

• ตัวแทนชาวกะเหรี่ยงร้องเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ให้ตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชนกรณเีจ้าหน้าท่ี

อุทยานแห่งชาติแห่งชาติแก่งกระจานผลักดันชาวกะเหรี่ยง

ดั้งเดิมออกจากบริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี

• ปูค่ออี ้มมี ิและชาวกะเหรีย่งบ้านใจแผ่นดนิและบางกลอยบน

รวม 6 คน ยื่นฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กรณีได้รบั

ผลกระทบจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจาน และขอสิทธิในการกลับไปอยู่อาศัยและท�ากิน

ในพื้นที่บรรพบุรุษ ต่อศาลปกครอง

พ.ศ.2553   

 

 

 

 

 

พ.ศ.2554 

 

 

 

 

 

พ.ศ.2555   
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• พอละจี รักจงเจริญ (บิลล่ี) แกนน�าชาวบ้านกะเหรี่ยง 

ใจแผ่นดินหายตัวไป

• พิณนภา พฤกษาพรรณ (มึนอ) ภรรยาของบิลลี่ ยื่นหนังสือ

ถึงองค์การสหประชาชาติส�านักงานข้าหลวงใหญ่ด้าน 

สิทธิมนุษยชน ให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับการหายตัวไปของบิลลี่

• รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เรื่อง 

สทิธชิมุชนและสทิธใินการจัดการท่ีดนิ กรณเีจ้าหน้าท่ีอุทยาน 

แห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

• คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาตไิด้พิจารณาผลการตรวจ

สอบข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะอนุกรรมการสิทธิ

มนุษยชนด้านที่ดินและป่าแล้วเห็นว่า การอยู่อาศัยของ

ราษฎรชาวกะเหรี่ ยงบริ เวณบ ้านบางกลอยบนและ 

บ้านใจแผ่นดนิมลีกัษณะเป็นสทิธขิองชมุชนท้องถิน่ดัง้เดมิ ที่

จะมสีทิธอินุรักษ์และมส่ีวนร่วมในการจดัการและใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นผู้มีสิทธิที่จะอยู่อาศัยและ

ท�ากินในที่ ดินพิพาทตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  

30 มิถุนายน 2541 เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดิน ในพื้นที่ป่าไม้ 

เนื่องจากได้อยู ่อาศัยและท�ากินมาก่อนการประกาศเขต

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยมีการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

เป็นที่ตั้งบ้านเรือนและใช้เป็นพื้นที่ท�ากินหรือพื้นที่ทางการ

เกษตร มีวิถีการด�ารงชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมมาเป็น 

ระยะเวลายาวนาน

พ.ศ.2557   
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และมีลักษณะการตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยรวมกลุ่มกันเป็น   

ชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม ซึ่งย ่อมมีสิทธิที่จะมีส ่วนร่วมกับ 

หน่วยงานของรัฐในการจัดการ การบ�ารุงรักษา และการ 

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

มาตรา 66 

ดังน้ัน การใช้อ�านาจตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 

พ.ศ.2504 ของผู้ถูกร้องในการเข้าผลักดัน รื้อถอน และ 

เผาท�าลายทรัพย์สินของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู ่บริเวณ 

บ้านบางกลอยบนและบ้านใจแผ่นดนิในเขตอทุยานแห่งชาติ

แก่งกระจาน เป็นการกระท�าหรือละเลยการกระท�าอัน

เป ็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญแห ่ง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 4 มาตรา 41 

และมาตรา 66 จงึเหน็ควรก�าหนดมาตรการการแก้ไขปัญหา

และป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีนี้ไปยังหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาด�าเนินการ ดังนี้

1. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สมควรแต่งตั้ง

คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในประเด็นการเข้าผลักดัน 

รือ้ถอน และเผาท�าลายทรพัย์สนิของชาวกะเหรีย่งท่ีอาศัยอยู่

บริเวณบ้านบางกลอยบนและบ้านใจแผ่นดิน ของผู้ถูกร้อง 

ให้แล้วเสร็จ และสมควรยุติการด�าเนินการจับกุม ข่มขู่ 

คุกคาม ชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยบนและบ้านใจแผ่นดิน 

ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่อง 

แนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการ
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ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง และผ่อนผันให้ชาวกะเหรี่ยงกลุ่ม

ดังกล่าวกลับเข้าไปท�ากินในที่ดินเดิมทันที จนกว่าการแก้ไข

ปัญหาจะได้ข้อยุติ

2. ให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส�ารวจการ 

ถอืครองทีด่นิท�ากนิของกลุม่ชาวกะเหรีย่งบ้านบางกลอยบน

และบ ้ านใจแผ ่นดินตามมติคณะรั ฐมนตรี เมื่ อวันที่  

30 มิถุนายน 2541 เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ 

ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับรายงานฉบับนี้

3. ให้กรมอทุยานแห่งชาติสตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื ร่วมกับจงัหวดั

เพชรบุรีแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเยียวยา ชดใช้ค่าเสียหาย

ที่เกิดขึ้นแก่ชาวกะเหรี่ยงที่ได้รับความเสียหายจากการเข้า 

รือ้ถอน เผาท�าลายทรพัย์สนิของผูถู้กร้อง ให้แล้วเสรจ็ภายใน 

60 วัน นับแต่ได้รับรายงานฉบับนี้

4. ให้กระทรวงวัฒนธรรมด�าเนินการแก้ไขปัญหาตาม 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2553 เรื่อง  

แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง โดยร่วมกับ

จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และ

ตัวแทนของชาวกะเหรี่ยง ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน  

นับแต่ได้รับรายงานฉบับนี้

5. ให้กรมการปกครองโดยอ�าเภอแก่งกระจานจดัท�าโครงการ

เคลื่อนที่ เร่งรัดการส�ารวจและให้สัญชาติไทยแก่กะเหรี่ยง

กลุ่มนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับรายงาน 

ฉบับนี้
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• พณินภา พฤกษาพรรณ (มนึอ) ยืน่ค�าร้องต่อกรมสอบสวนคดี

พิเศษ (DSI) ให้รับคดีการหายตัวของบิลลี่เป็นคดีพิเศษ

• ตัวแทนชาวกะเหรีย่งร้องแจ้งต่อคณะกรรมการสทิธมินษุยชน

แห่งชาติเพื่อยืนยันที่จะกลับไปอยู่อาศัย ท�ากินที่หมู่บ้านเดิม 

คือ บ้านใจแผ่นดินและบ้านบางกลอยบน

• ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษาให้กรมอุทยานแห่งชาติ  

สัตว์ป่าและพันธุ ์พืช รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ 

ปู่คออี้ มีมิ และผู้ฟ้องคดีชาวกะเหรี่ยงอีกห้าคน ผู้ฟ้องคด ี

ทัง้ 6 ยืน่อทุธรณ์คัดค้าน ค�าพพิากษาดงักล่าวต่อศาลปกครอง

สูงสุด

• ตัวแทนชาวบ้านและเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและ 

สิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้ชาวกะเหรี่ยงในผืนป่าแก่งกระจาน 

มีสิทธิและส่วนร่วมในการเสนอและการบริหารจัดการ 

มรดกโลกทางธรรมชาติร่วมกับภาครัฐ

• กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีมติรับคดีการหายตัวไปของ 

บิลลี่เป็นคดีพิเศษ

• ศาลปกครองสูงสุด มีค�าพิพากษาให้กรมอุทยานฯ ชดใช้ 

ค่าสินไหมทดแทนรวมถึงในกรณีการรื้อถอนเผาท�าลายบ้าน

หรือสิ่งปลูกสร้างและยุ้งฉางด้วย เนื่องจากวินิจฉัยว่าการ 

รือ้ถอนเผาท�าลายสิง่ปลกูสร้างและทรพัย์สนิของผูฟ้้องคดทีัง้ 

6 คนเป็นการกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการ

ละเมิดต่อผู ้ฟ้องคดี จึงได้มีค�าวินิจฉัยให้ชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทน อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 คนไม่มีสิทธิที่จะ 

อยู่อาศัยในที่ดินพิพาท เนื่องจากอยู่ในเขต

พ.ศ.2558
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• ปู่คออี้ มีมิ เสียชีวิต 5 ตุลาคม  

2561

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อีกท้ังผู้ฟ้องคดีไม่มีหนังสือ

ส�าคญัแสดงสทิธใินทีด่นิหรอืแสดงการได้รบัอนญุาตจากทาง

ราชการ ศาลจึงไม่อาจบังคับให้ผู้ฟ้องคดีท้ังหกคนกลับไป 

อยู่อาศัยและท�ากินในพื้นที่เดิมได้
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ส่วนที่	5	
บทเรียนจากกรณีชุมชนกะเหรี่ยงบ้านใจแผ่นดิน/		  
บางกลอยบน

• ประเด็นที่เกี่ยวข้องจากกรณีชาวกะเหรี่ยงซ่ึงมีถ่ินฐานดั้งเดิมอยู ่ที ่

บ ้านใจแผ่นดินและบ้านบางกลอยบนได้รับผลกระทบจากการ 

บังคับโยกย้ายให้อาศัยอยู่ในพื้นที่จัดสรรบ้านโป่งลึก-บางกลอย

• ข้อปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการที่ผ่านมา        

• ข้อท้าทายในการด�าเนินการระดับพื้นที่ 

• นโยบายเพือ่ฟ้ืนฟวูถิชีวีติและวถิชีมุชนของชาวกะเหรีย่งบ้านบางกลอย
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วิถชีมุชนและความเป็นชาตพินัธุใ์นกระบวนการต่อสู	้ต่อรองกบัอ�านาจรฐัและ

เงื่อนไขต่างๆ	

 นับต้ังแต่การอพยพจากบ้านใจแผ่นดินและบางกลอยบนมายังพื้นที่

จัดสรรในเขตหมู่บ้านโป่งลึก–บางกลอย เมื่อปีพ.ศ.2539 ความเป็นอยู่ของ 

ชาวบ้านกะเหรี่ยงปกาเกอะญอที่เคยด�ารงชีวิตบริเวณต้นน�้าต้องเปลี่ยนแปลงไป

ในทิศทางที่ยากล�าบากกว่าเดิมด้วยหลายเงื่อนไขประกอบกัน อาทิ ข้อจ�ากัดของ

แปลงที่ดิน หรือสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและแหล่งน�้า ลักษณะการตั้ง

ถิ่นฐานที่อยู่รวมกันในพื้นที่ที่ก�าหนด (ไม่สามารถย้ายท่ีอยู่อาศัยในบริเวณชุมชน

หรือกระจายเป็นหย่อมบ้านเช่นเดิม) ซึ่งส่งผลต่อวิถีท�ากินแบบไร่หมุนเวียน 

ของชาวกะเหรี่ยง การเพาะปลูกยังคงท�าได้แต่ไม่สามารถท�าให้ด�ารงชีพได้อย่าง

เพียงพอ               

 ความเปลีย่นแปลงทีก่ระทบต่อวิถชีวีติและอตัลกัษณ์ทางวัฒนธรรมของ

ชาวบ้านที่โยกย้ายมายังพื้นที่ใหม่โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือตามข้อตกลงเพื่อให้

ด�าเนินการอพยพโดยสมัครใจเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนนั้น ยังเป็นปัญหาท่ีชาวบ้าน 

บางกลอยจ�าต้องเผชิญจวบจนปัจจุบัน57   

ส่วนที่	5	:		บทเรียนจากกรณีชุมชนกะเหรี่ยง 
บ้านใจแผ่นดิน/บางกลอยบน

57
 จากจ�านวนชาวบ้านทีอ่พยพมายงับ้านโป่งลกึ - บางกลอยท้ังสิน้ 57 ครอบครวั มเีพยีง 47 ครอบครวัทีไ่ด้รบัการจดัสรร

ที่ดินท�ากิน ขณะที่อีก 10 ครอบครัวที่เหลือ (ในเวลานั้น) ไม่มีที่ท�ากินในพื้นที่จัดสรรมาตั้งแต่พ.ศ. 2539  ทั้งนี้ ชาวบ้าน
บางส่วนซึ่งตัดสินใจไม่อพยพลงมาน้ันเพราะคาดว่าจะไม่มีการจัดสรรที่ท�ากินและที่อยู่อาศัยรองรับ (กระทง โชควิบูลย์, 
อ้างถึงใน ประชาไท, 9 กันยายน 2554)  ไม่นับรวมครอบครัวขยายที่เพิ่มจ�านวนขึ้นในภายหลังซึ่งส่งผลต่อปัญหาที่ท�ากิน
ไม่เพียงพอยิ่งขึ้น
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 เมื่อไม่สามารถแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องการท�ากินได้ภายหลังจากท่ี

อพยพลงมาแล้วชาวบ้านบางส่วนจึงกลับไปอาศัยอยู่ ณ ถิ่นฐานเดิมและด�ารงวิถี

การท�าไร่หมุนเวียนเช่นเดิม ในปีพ.ศ. 2553–2554 ชาวบ้านใจแผ่นดินและ 

บางกลอยบนกลบัต้องประสบกับการขบัไล่ออกจากถ่ินฐานบ้านเกดิและถกูบงัคบั

ให้โยกย้ายออกจากที่ท�ากินที่อยู่อาศัยของตนในชุมชนชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ร่วมกับ

ป่ามานานกว่า 100 ปีซ�้าอีก ซึ่งในครั้งนี้ชาวบ้านไม่เพียงไม่สมัครใจ แต่บ้านและ

ทรัพย์สินต่างๆ ยังถูกเผาท�าลาย ขาดแคลนกระทั่งข้าวประทังชีวิตเมื่อต้องย้าย 

ไปอยู่ในพื้นที่จัดสรรบ้านป่าลึก–บางกลอยโดยไม่ทันตั้งตัว                       

ปฏิบัติการที่ใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าท่ีรัฐสร้างผลกระทบท่ีทวีความ

ทุกข์ยากท้ังทางกายและใจของชาวบ้านมากกว่าการอพยพในคราวที่ผ่านมา  

ไม่เพียงเท่านั้นเหตุการณ์อื่นๆ ท่ีสืบเนื่องจากปฏิบัติการของเจ้าหน้าท่ี ยิ่งท�าให้

ชาวกะเหรีย่งทัง้ทีเ่ป็นชาวบ้านในพืน้ที ่เป็นสมาชกิของเครอืข่ายและองค์กรต่างๆ 

รวมถึงบุคคลภายนอกที่ด�าเนินการให้ความช่วยเหลือ ล้วนเผชิญหน้ากับอ�านาจที่

ถกูใช้โดยรฐัและหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัในลกัษณะทีเ่ป็นการคกุคาม ละเมดิ และไม่

เป็นธรรมตามมา            

 กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิชุมชน เพ่ือให้ได้รับความคุ้มครองใน 

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ได้รับการชดใช้ต่อความเสียหายและการ 

ล่วงละเมิดสิทธิ รวมไปถึงเพ่ือให้ได้กลับไปอาศัยอยู่ ณ ชุมชนดั้งเดิม เพื่อให ้

สามารถฟ้ืนฟูและด�ารงวถีิชวีติของชาติพนัธุก์ะเหรีย่งได้อย่างชอบธรรม จากความ

ไม่เป็นธรรมทีถ่กูพรากไปก่อนหน้านัน้ ทีด่�าเนนิการมาตลอดหลายปีมานี ้เป็นการ

ต่อสู้ ต่อรองของชาวบ้านกะเหรี่ยงที่ควรจะท�าความเข้าใจและน�ามาวิเคราะห์ใน

ประเดน็ต่างๆ เพือ่ทีอ่ย่างน้อยจะเป็นการทบทวนประสบการณ์ทีผ่่านมาและเป็น

บทเรียนส�าหรับสาธารณะ 
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•	 เครือข่ายต่างๆ	 กับกระบวนการต่อสู้	 ต่อรอง	 ต่ออ�านาจรัฐของชาวบ้าน 

ใจแผ่นดิน/บางกลอยบน

  พฒันาการในการต่อสู ้ต่อรอง ต่อประเดน็อนัเป็นผลกระทบจากอ�านาจ

รัฐโดยเฉพาะการใช้อ�านาจของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานท่ีบังคับให้

ชาวบ้านจากบ้านใจแผ่นดินและบางกลอยบนย้ายลงมาอยูท่ี่บ้านโป่งลกึ–บางกลอย 

เมื่อปีพ.ศ. 2553-2554 ไม่ได้เกิดข้ึนจากบทเรียนและประสบการณ์ของกลุ่ม 

ชาวบ้านในพื้นที่โดยล�าพังเท่านั้น แต่ได้รับการหนุนเสริมความรู ้ ความคิด 

ประสบการณ์ที่แลกเปลี่ยนในด้านข้อมูล สถานการณ์ การต่อสู้ในกระบวนการ

ยุติธรรม การสร้างการรับรู้สาธารณะ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของแกนน�า

หรอืตวัแทนชาวกะเหรีย่งบ้านบางกลอย  ทัง้หมดน้ีเชือ่มโยงกนัผ่านเครอืข่ายต่างๆ 

ที่สัมพันธ์กับชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีโดดเด่นชัดเจน

คือเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายทางชาติพันธุ์นี้

สนับสนุนชาวบ้านและส่งเสริมการขับเคลื่อนประเด็นส�าคัญในชีวิตของ 

ชาวกะเหร่ียงบ้านบางกลอย เช่น ประเด็นเรือ่งข้าวทีไ่ด้มคีวามร่วมมอืในการระดม

ข้าวและน�ามามอบให้แก่ชาวบ้านบางกลอยที่ประสบความเดือดร้อนตั้งแต่คราว 

ที่ถูกบังคับโยกย้าย เนื่องจากไม่สามารถเตรียมตัวหรือน�าข้าวออกมาจากบ้านท่ี 

ถูกขับไล่ได้ทั้งที่โดยปกติชาวบ้านจะมีข้าวเพียงพอส�าหรับบริโภคท้ังครอบครัว 

ตลอดปี ส่วนข้าวที่เคยเก็บตุนติดบ้านไว้ก็ถูกเผาและไม่เหลือสภาพให้น�ามา 

บริโภคได้ พันธุ์ข้าวที่เคยมีก็แทบไม่เหลือเมล็ดพันธุ์ จึงไม่เฉพาะแต่การระดม

ข้าวสารเท่าน้ันแต่ยงัมข้ีาวเปลอืกทีก่ะเหรีย่งบ้านโป่งลกึ-บางกลอยจะได้เลอืกและ

คัดไว้ปลูกต่อไป58 

58
  
สรศักดิ์  เสนาะพรไพร, อ้างถึงใน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2557.
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“ทางเครือข่าย(กะเหรีย่งเพือ่วฒันธรรมและสิง่แวดล้อมเขตตะนาวศร)ีได้รบัทราบ

ถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ลงมาจากบ้านใจแผ่นดิน จึงร่วมกับทาง 

เครือข่ายและพี่น้องชาวกะเหรี่ยงทางภาคเหนือร่วมกันทอดผ้าป่าข้าวเพื่อส่งมา

บรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงใจแผ่นดินและบางกลอยท่ีเดือดร้อน ให้มี

ข้าวกิน มีเสื้อผ้าใส่ มีผ้าห่มอุ่นๆ ให้บรรเทาความหนาวเย็นที่มาถึง”59 

 รวมทั้งการให้ก�าลังใจแก่ชาวบ้านบางกลอยเมื่อมีการติดตามคดี การ

ติดต่อประสานกบัหน่วยงานภาครัฐในหลายต่อหลายครัง้ เช่น ผูเ้ฒ่าปกาเกอะญอ

จากอ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เดินทางมาและผูกข้อมือให้แก่ชาวบ้านเมื่อ

ครั้งรับฟังค�าตัดสินของศาลปกครองกลาง รวมไปถึงการร่วมกันระดมทุนเพื่อ 

จดัตัง้กองทนุสนบัสนนุชวีติและวฒันธรรมกะเหรีย่งโป่งลกึ– บางกลอยอนัสบืเนือ่ง

มาจากกิจกรรมพหุวัฒนธรรมฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง60 

“พะตีไม่รู้นะว่าถึงกรุงเทพแล้วเขาจะให้เราจัดกิจกรรมหรือเปล่า พะตีไม่แน่ใจ  

แต่ส�าหรับปกาเกอะญอแล้วไม่ว่าอะไรเกิดขึ้น ขวัญและก�าลังใจส�าคัญ เลยคิดว่า

จะผูกแขนให้กันและกัน วันนี้ปู่คออี้โดนฟ้อง วันหน้าเป็นพะตีหรือเปล่าใครจะ 

ไปรู้ พะตีก็จะไปหาปู่ ปกาเกอะญอเป็นยังงี้แหละไม่มีอะไรมากกว่าน�้าใจหรอก  

จะถึงก่ีโมงไม่รู้ ถ้าไปทันก็ผูกแขนก่อนถ้าไม่ทันก็ผูกแขนทีหลัง แต่การร�าลึกถึง 

กันและกันเป็นเรื่องดี ป่าที่สะเมิงยังอยู ่นะวันนี้แต่วันหน้าหายไปเหมือน 

แก่งกระจานก็ได้”61 

“เร่ืองของแก่งกระจานนั้น ทางเครือข่ายได้น�าเสนอเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้นให้

สังคมได้รับรู้ โดยหวังว่าจะน�าเหตุการณ์ที่โป่งลึก–บางกลอย มาเป็นตัวอย่างให้ 

พ่ีน้องกะเหรีย่งในพืน้ทีภ่าคกลางได้เรยีนรู้และท�าความเข้าใจเพือ่หาวธิกีารป้องกนั

ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีก”62  

59
 วุฒิ บุญเลิศ, อ้างถึงใน ประชาไท 13 ธันวาคม 2554.

60
 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 23 กันยายน 2555.

61
 พะตีตาแย๊ะ ยอดฉัตรมิ่งบุญ, อ้างถึงใน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2557.

62
 วุฒิ บุญเลิศ, อ้างถึงใน นพพล สันติฤดี (19 กันยายน 2555).
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ภาพเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและตัวแทนชาวบ้าน

กะเหรี่ยงในพื้นที่ต่างๆ	ร่วมท�ากิจกรรม 

และแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะในการบูรณาการแนวนโยบาย 

ตามมติคณะรัฐมนตรี	วันที่	3	สิงหาคม	2553 

ที่มา : ทิพย์วิมล  ศิรินุพงศ์
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 ชาวบ้านบางกลอยยงัได้รับค�าแนะน�าในการด�าเนนิงานรปูแบบต่างๆ หรือ

ในกิจกรรมที่ทางเครือข่ายกะเหรี่ยงฯ จัดขึ้นทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลสนาม  

การระดมความคดิ ฯลฯ กจิกรรมหรืองานเหล่านีน้อกจากสร้างเสรมิประสบการณ์

เรียนรู้ของชาวบ้านร่วมกันกับพี่น้องกะเหรี่ยงจากที่ต่างๆ แล้ว ยังเปรียบเสมือน

พื้นที่สื่อสารเรื่องราวของชาวบ้านบางกลอยซึ่งเป็นคนในสู่สังคมภายนอก และใน

อีกด้านเครือข่ายกะเหรี่ยงฯ ก็เป็นหนึ่งกระบอกเสียงที่สะท้อนเรื่องราวของ

บ้านโป่งลึก–บางกลอยซึ่งถือเป็นตัวอย่างหรือบทเรียนให้แก่ชาวบ้านกะเหร่ียง 

ในพื้นที่อื่นๆ ด้วยเช่นกัน

ภาพชาวบ้านกะเหรี่ยงบ้านใจแผ่นดิน/บางกลอยบน	ณ	ท�าเนียบรัฐบาล	

ที่มา: พอละจี  รักจงเจริญ
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 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านบางกลอยยังถูกยกระดับผ่านเครือข่ายท่ี

กว้างขวางขึ้นจากเครือข่ายชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) ที่ม ี

เครือข่ายกะเหรี่ยงฯ เป็นภาคี อาทิ แถลงการณ์กรณีผู้น�ากะเหรี่ยงนักต่อสู้เพื่อ 

สิทธิมนุษยชนแห่งพื้นที่แก่งกระจานหายตัวไป เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2557 

ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่63 แถลงการณ์ร่วมเครือข่ายสิทธิฯ เตรียมร้องคณะ

มนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNHRC) ในเวที UPR กรณีตั้ง 

ผู้ละเมิดสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองเป็นหัวหน้าชุด “พญาเสือ” คุมอุทยานท่ัวประเทศ  

ยุติแนวโน้มการใช้ความรุนแรงในการรักษาพื้นที่ป่า เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม  

พ.ศ. 255964  แถลงการณ์ร่วมขอให้ยุติการด�าเนินคดีชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจาน

ทั้งทางแพ่งทางอาญา หลังศาลปกครองสูงสุดมีค�าพิพากษาว่าเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ 

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีเจ้าหน้าที่เผาบ้านปู่คออี้และชุมชนกะเหรี่ยง เมื่อ 

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.256165                                                                                                             

 กระบวนการที่ว ่าน้ีท�าให้เกิดการผลักดันประเด็นร่วมในนามของ 

กลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะในมิติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชนเผ่าพ้ืนเมืองและการปฏิบัติ

ต่อกลุ ่มชาติพันธุ์ ซึ่งในส่วนนี้เคยมีข้อเรียกร้องจากกลไกระดับสากลอย่าง  

คณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติแห่งเชื้อชาติที่

เรียกร้องให้รัฐบาลไทยเปิดเผยรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของ 

ชนพื้นเมืองในเขตอุทยานแห่งชาติจากกรณีการบังคับผลักดันและการคุกคาม 

ชาวกะเหรี่ยงออกจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและมาตรการในการแก้ไข

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น66  เป็นต้น  

63
 ประชาไท, 22 เมษายน 2557.

64
 ประชาไท, 3 พฤษภาคม 2559.

65
 ประชาไท, 4 พฤศจิกายน 2561.

66 
Indigenous Issues in Asia, as cited in Indigenous Peoples Human Rights Defender Network (26 March 

2012). 
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 เครือข่ายที่เป็นแรงหนุนเสริมอย่างส�าคัญต่อกลุ่มชาวบ้านกะเหรี่ยง 

บางกลอยอีกส่วนหนึ่ง คือ องค์กรอิสระ องค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ  รวมถึงบุคคล

ท่ีมคีวามรู ้ความเชีย่วชาญในสาขาทีเ่กีย่วข้อง ด้วยประเดน็ของเหตกุารณ์ทีส่ะท้อน

คูขั่ดแย้งระหว่างเจ้าหน้าทีร่ฐักับชาวบ้าน การใช้อ�านาจของเจ้าหน้าทีอ่ทุยานทีถื่อ

กฎหมายเหนือชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนดั้งเดิมในเขตพ้ืนท่ีป่าซ่ึงประกาศเป็น

เขตอุทยานแห่งชาติในภายหลัง การพัฒนาและการจัดระเบียบ ‘คน’ จากฐานคิด

ท่ีรวมศนูย์อ�านาจจากส่วนกลางต่อชาวบ้านผูถ้กูท�าให้เป็นอืน่67 หรอืชายขอบจาก

ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ (กะเหรี่ยง–กะหร่าง ผู้ไม่รู้หนังสือ ผู้ไม่มีเอกสารสิทธิ 

ครอบครองทีด่นิ ผู้ไม่มหีลกัฐานทางราชการทีน่่าเชือ่ถอื) ชดุความคดิในปฏบิตักิาร

ของรัฐที่แยกส่วน ไม่เคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมิติอื่นอันเป็น

โลกทัศน์ เป็นภูมิปัญญาของคนกะเหรี่ยงในท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาหลาย 

ชั่วอายุคนโดยเฉพาะในประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   

 เหล่านี้คือกรณีที่เคยเกิดขึ้นกับชาวบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์ หรือปรากฏเป็น

สถานการณ์ของชุมชนแห่งอื่นๆ ในประเทศไทย จึงท�าให้หลายหน่วยงานมาร่วม

เป็นเครือข่ายที่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนในการขับเคลื่อนและสะท้อนบริบท

ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานร่วมกับชาวบ้านบางกลอย   

ดังตัวอย่างต่อไปนี้

67
 ในความเห็นของขวัญชีวัน บัวแดง (อ้างถึงใน ศูนย์ข่าวภาคตะวันตก เดลินิวส์, 13 กันยายน 2554) ปฏิบัติการผลักดัน

ชาวกะเหรี่ยงออกจากป่าแก่งกระจานในครั้งนี้ (พ.ศ.2554) นอกจากขัดต่อรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชนแล้ว ยังเป็นการ
ลดคณุค่าของความเป็นคนด้วยฐานคดิทีม่องว่าผูถ้กูละเมดิไม่ใช่คน อนัเป็นผลจากกระบวนการทีร่ฐั สือ่ และคนทัว่ไปสร้าง
ให้กลุ่มคนมีสถานะที่ด้อยคุณค่า เริ่มจากพยายามสร้างภาพว่าเป็น ‘คนอื่น’ ในสังคมไทย สร้างความเกลียดชังโดยการน�า
เสนอของสื่อและองค์กรบางแห่ง สุดท้ายกลุ่มคนดังกล่าวจะถูกก�าจัดด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมถึงการกระท�าที่รุนแรง  ดังนั้น 
ค�าพูดของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ต่อชาวบ้านว่าเป็น ชนกลุ่มน้อย กะหร่าง กองก�าลังเคเอ็นยู ฯลฯ จึงเป็นกระบวนการท�าให้
เป็นอื่น ซึ่งน�าไปสู่การสร้างความชอบธรรมให้กับปฏิบัติการ (เช่น การเผาท�าลายสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้าน) ตามโครงการ
ผลักดันของอุทยานฯ  ทั้งนี้ ความรู้สึกภายหลังรับรู้ข่าวที่บ้านและยุ้งข้าวของตนถูกเผาท�าลายของปู่คออี้ที่กล่าวว่า “เขา
ท�าเหมือนเราเป็นสัตว์” (คออี้ มีมิ, อ้างถึงใน ปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว, 6 ตุลาคม 2554.) ยืนยันถึงการเป็นผู้กระท�าภายใต้
กระบวนการนี้อย่างชัดเจน  
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“ที่จริงปัญหาลักษณะนี้ทางภาคเหนือมีปัญหามานานแล้ว เพราะกลุ่มชนเผ่าเขา

อยูม่านานแล้ว อยูก่่อนเรามานาน อยูก่่อนทีจ่ะมกีารประกาศเป็นเขตอนรุกัษ์และ

ต้องยอมรบัว่าเขาเป็นกลุม่ทีร่กัษาป่านะ ไม่ใช่ท�าลายป่า อยูท่ีไ่หนพวกเขาอนรุกัษ์

ป่า ป่าอุดมสมบูรณ์” ... และป่าอนุรักษ์ใครก�าหนด ก็เราไปก�าหนดเองเราไปท�า

ครอบเขา เขาไม่ได้อยูท่หีลงั เขาอยูม่าก่อน แล้วเราย้ายเขาออกโดยการอ้างว่าเป็น

เขตอนุรักษ์”  

         เดชา ศิริภัทร, มูลนิธิข้าวขวัญ68

“มองว่าการกระท�าของอุทยานฯ ไม่ได้เป็นการพิทักษ์ปกป้องป่าไม้อย่างท่ีคิด 

เพราะคนกะเหร่ียงเหล่านี้อาศัยในผืนป่ามาก่อนการประกาศเขตอุทยานฯ  

จงึไม่ได้เป็นผู้บกุรุก คนเหล่านีม้สีทิธทิีจ่ะอยูร่อดในฐานะท่ีเป็นคน  ดงันัน้การแก้ไข

ปัญหาอย่างที่ท�าลงไปนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้”  

                 ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่69

“ต้องการให้มีการส่งตัวเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ค้นหาอย่างจริงจังโดยหวังว่าเจ้าหน้าที่

และหน่วยงานภาครัฐมีความกระตือรือร้นมากกว่านี้ โดยเฉพาะหัวหน้าอุทยาน

แก่งกระจานทีเ่ป็นทัง้ผูท้ีค่วบคุมพืน้ทีแ่ละเป็นคนสดุท้ายท่ีเหน็นายบิลลี ่น่าจะออก

มาแสดงความรบัผดิชอบและด�าเนนิการช่วยเหลืออย่างเตม็ทีม่ากกว่าทีเ่ป็นอยูใ่น

ปัจจบุนั ซึง่ไม่ได้มองว่าหวัหน้าอทุยานเป็นคนผดิ หรอืใครเป็นคนผดิ เพยีงแต่วอน

ผู้ที่มีอ�านาจและมีส่วนเกี่ยวข้องให้ช่วยเหลืออย่างเต็มท่ีเท่านั้น หากยังไม่มีความ

คืบหน้าทางสมาพันธ์ก็จะกดดันจากทุกวิธี เพ่ือให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองตระหนักถึง

พลังของชาวกระเหรี่ยง”  

             สรศักดิ์ เสนาะพรไพร, เลขาธิการสมาพันธ์ชาวกะเหรี่ยงสยาม70  

68
 วรพจน์ สิงหา, 2557, หน้า 36–37.

69 
ศูนย์ข่าวภาคตะวันตก เดลินิวส์, 13 กันยายน 2554.

70
 กรุงเทพธุรกิจ, อ้างถึงใน ส�านักข่าวอิสรา (25 เมษายน 2557).
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 นอกจากการสนับสนุนช่วยเหลือของเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรม

อย่างเป็นทางการแล้ว เครอืข่ายทีม่าจากภาคีหรอืองค์กรต่างๆ เหล่านีย้งัมบีทบาท

ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติจากการแสดงจุดยืนร่วมกับข้อเรียกร้องของ 

ชาวบ้านบางกลอย รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจแก่สังคมถึงมิติท่ีเช่ือมโยงกับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้าน สถานการณ์ที่ผ่านมาและที่ยังต้องเผชิญอยู่ต่อไป 

ทางออกเพ่ือการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชาวบ้านบางกลอย ฯลฯ ซึง่เป็นทัง้การเปิด

พ้ืนท่ีการรับรู้ต่อประเด็นทางสังคมและการเสนอแนะทางเลือกที่จะท�าให้เกิด 

ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ทั้งยังคลี่คลายข้อขัดแย้งที่แต่ละฝ่ายมีต่อกันอย่างสันติ 

•	ปฏบิตักิารของชมุชนในการยนืยนัสทิธแิละวถีิทางวฒันธรรมของชาวกะเหรีย่ง

 ตั้งแต่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานด�าเนินการ 

เผาท�าลายบ้านและยุง้ฉางของชาวบ้าน อกีทัง้ใช้อ�านาจบงัคบัให้ชาวบ้านกะเหรีย่ง

ใจแผ่นดินและบางกลอยบนอพยพออกจากที่อยู่อาศัยของตนในปีพ.ศ. 2553-

2554 ในช่วงเวลานั้นชาวบ้านบางส่วนถูกผลักดันให้มาอยู่ที่บ้านโป่งลึกและ 

บางกลอยล่าง บางส่วนหลบหนอียูใ่นป่าและเดนิทางไปอาศยัอยูก่บัญาตพิีน้่องใน

หมู่บ้านอื่นๆ เช่นที่บ้านห้วยน�้าหนัก บ้านพุระก�า กระทั่งได้บอกเล่าข้อเท็จจริงกับ

หน่วยงานภายนอกที่ภายหลังเข้าไปตรวจสอบกรณีท่ีเกิดข้ึน ณ บ้านโป่งลึก-  

บางกลอย อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และในเขตอ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัด

ราชบุรี  รวมถึงการเปิดเผยเรื่องราวในกระบวนการอื่นๆ ที่ตามมา    

 ในระยะแรกคนกลางทีท่�าหน้าทีส่�าคญัในการประสานชาวบ้านพร้อมทัง้

ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงานตรวจสอบ คือ ทัศน์กมล โอบอ้อม หรือที่

ชาวบ้านเรียกด้วยความนับถือว่า อาจารย์ป๊อด นอกจากสถานะของการเป็น 

นักการเมืองท้องถิ่นที่เข้าถึงพื้นที่และความทุกข์ยากของชาวบ้าน ทัศน์กมล 

ยงัมคีวามคุน้เคยกบัชาวบ้านใจแผ่นดนิและบางกลอยบนมาก่อนในคราวยทุธการ

บางกลอยพ.ศ. 2535 และโครงการอพยพชาวบ้านมายังพื้นที่จัดสรรบ้านโป่งลึก- 

บางกลอยในปีพ.ศ. 2539 ทัศน์กมลมีบทบาทเป็นผู้ประสานระหว่างฝ่ายชาวบ้าน
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กับหน่วยงานรัฐในทั้งสองเหตุการณ์    

 ภายหลังเหตุการณ์พ.ศ. 2553-2554 เมื่อทัศน์กมลเข้ามามีบทบาทมาก

ขึ้นในการยืนยันข้อเท็จจริงเรื่องความเป็นชุมชนดั้งเดิมและการตั้งถิ่นของ 

ชาวกะเหร่ียงทีม่มีาก่อนหน้าการประกาศเขตอทุยานแห่งชาต ิการเคลือ่นไหวเพือ่

ช่วยเหลือชาวกะเหรี่ยง เช่น เตรียมการถวายฎีกากับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

เพ่ือขอความเป็นธรรมให้แก่ชาวบ้านที่ถูกบังคับผลักดัน ช่วยประกันตัว 

นายนอแอะ มีมิ ที่ถูกด�าเนินคดีมีอาวุธไว้ในครอบครองจากการจับกุมของ 

เจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติการบังคับผลักดันในหมู่บ้านบางกลอยบน เป็นต้น  

อีกทั้งเผยแพร่ข้อมูลความไม่ชอบมาพากลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

สถานะของแกนน�าชาวบ้านที่เป็นคู่ขัดแย้งกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ(เจ้าหน้าท่ีอุทยานฯ) 

ยิ่งแจ่มชัดขึ้น71 และกลายเป็นเป้าหมายของการปองร้ายจนถึงแก่ชีวิตจากการ 

ถูกลอบยิงเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555  

 สถานะแกนน�าหรือตัวแทนของชาวบ้านก่อให้เกิดเหตุการณ์ซ�้าร้าย 

ขึน้อกีกับพอละจ ีรักจงเจรญิ หรอืบลิลี ่ชาวกะเหรีย่งบ้านบางกลอยหลานชายของ

ปูค่ออี ้มีม ิซึง่นอกจากจะเป็นคนในของกลุม่ชาตพินัธ์ุ เป็นสมาชกิของชมุชนท่ีเกดิ

และเติบโตที่บ้านบางกลอยบนแล้ว บิลลี่ยังเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล

ห้วยแม่เพรียง อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี    

 บิลลี่ท�าหน้าที่หลายด้านโดยเฉพาะบทบาทการเป็นคนกลางระหว่าง 

ชาวบ้านที่ประสบปัญหาและอยู ่ในสถานการณ์ท่ีสื่อสารได้ยากจากเง่ือนไข 

ทางภาษา (กะเหร่ียง vs ไทย, พูด vs เขียน), ความเป็นรองหรือผู้ถูกกระท�า 

จากปฏิบัติการของรัฐ ภูมิหลังในวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง ต้นทุนและความ 

ยากล�าบากในการเดินทาง กับภาคส่วนอื่นซึ่งเป็นคู่ปฏิสัมพันธ์ของชาวบ้านใน 

71
 การออกประกาศห้ามนายทัศน์กมล โอบอ้อม เช้าเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พร้อมรูปภาพปิดไว้ ณ  

ศนูย์บรกิารนกัท่องเท่ียวของอทุยานฯ รวมถงึบรเิวณด่านตรวจ พร้อมกบัการยนืยนัของหวัหน้าอทุยานฯ ทีแ่จ้งในทีป่ระชมุ
ส่วนราชการ จังหวัดเพชรบุรี แสดงถึงระดับความขัดแย้งที่มีสูงพอสมควรระหว่างสองฝ่าย โดยนายชัยวัฒน์  
ลิ้มลิขิตอักษร อาศัยอ�านาจตามพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติและระเบียบกรมอุทยานฯ ให้เหตุผลไว้ในประกาศว่า 
นายทัศน์กมลสร้างความปั่นป่วนและอุปสรรคในการพัฒนาชนกลุ่มน้อย (ประชาไท, 11 กันยายน 2555).



ใจแผ่นดิน

78

กรณีต่างๆ เป็นผู้เก็บข้อมูลภายในชุมชนซึ่งจะน�ามาใช้ในกระบวนทางกฎหมาย 

รวมทั้งการขับเคลื่อนประเด็นของชาวบ้านและหมู่บ้าน 

 บิลลี่เคยถ่ายท�าหนังสั้นสารคดี “วิถีชีวิต The way of Lives” ด้วย 

จดุประสงค์ทีจ่ะบอกเล่าเรือ่งราวของปูค่ออีแ้ละพีน้่องกะเหรีย่งบ้านบางกลอยให้

สงัคมได้รับรู้ปัญหาของชาวบ้านกะเหรีย่งในพืน้ที่72 ความพยายามของบิลลีใ่นการ

ถ่ายทอดและส่ือสารเรือ่งราวจากในชุมชนสูส่งัคมภายนอก ยงัปรากฏในการมส่ีวน

ร่วมในกิจกรรมสาธารณะของเครือข่ายกะเหรี่ยงฯ และงานภาควิชาการของภาคี

ต่างๆ

“ทีผ่่านมาบลิลีไ่ด้ร่วมต่อสูเ้รือ่งสทิธใินการอยูร่่วมกบัชมุชนดัง้เดมิเพราะชมุชนของ

บิลลี่เป็นชุมชนที่อยู ่ก ่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติฯ และเกิดการ 

ไล่ชุมชนออกจากพื้นที่ด้วยวิธีการที่ใช้ความรุนแรง คือ ร้ือบ้านเผาบ้าน ท�าให้ 

บิลลี่เป็นตัวแทนของชุมชนในการออกไปจับมือกับเครือข่ายฯ เพื่อเรียกร้องความ

เป็นธรรมให้กับคนในชุมชนของตนเอง”73

“บิลลี่เป็นเหมือนนักวิจัยในทีม เป็นความภาคภูมิใจของเรา บิลลี่เป็นคนท่ีคิดถึง

ส่วนรวมซ่ึงหาได้ยากท่ามกลางบรรยากาศความไม่ปลอดภัย เขายังมีความกล้า 

สามารถขจัดความกลัว เขาจึงเป็นตัวแทนของนักสู้”74

 บิลลี่เป็นคนส�าคัญในฐานะพยานของคดีที่ปู่คออี้และชาวกะเหรี่ยงบ้าน

บางกลอยยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ทั้งยังเป็นผู้จัดท�าเอกสาร รวบรวมข้อมูลและ

พยานท่ีจะให้การตามนัดสืบพยานที่ก�าลังจะมาถึง แต่กลับหายตัวไปอย่าง 

ไร้ร่องรอยเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2557 ท่ามกลางความคลางแคลงสงสัย 

เนื่องจากหัวหน้าและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นกลุ่มคนสุดท้าย 

72
 ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี, 2557, หน้า 14–15.

73
 ชิ สุวิชาน, อ้างถึงใน ภู เชียงดาว, 2557, หน้า 25.

74
 เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์, อ้างถึงใน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (15 กรกฎาคม 2557).
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ที่พบและควบคุมตัวบิลลี่ไว้อันเน่ืองจากมีของป่า (น�้าผึ้งป่า) ไว้ในครอบครอง  

ก่อนที่จะไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลย

“เขา(บิลลี่)กังวลเรื่องอนาคตของหมู่บ้านจะเป็นอย่างไร เขาเล่าถึงปัญหาคนใน

หมู่บ้านไม่มีที่ท�ากิน เขาอยากให้คนในหมู่บ้านอยู่ดีกินดีทุกครอบครัว อยากให้

คนในหมูบ้่านไม่เดอืดร้อนเรือ่งพืน้ทีท่�ากินและอะไรต่างๆ เขาก�าลงัหาวธิท่ีีจะเรยีก

ร้องสิทธิทีจ่ะอยูไ่ด้ เขากังวลว่าจะมอีปุสรรคทีว่่าเจ้าหน้าทีปิ่ดกัน้สทิธขิองเรา เมือ่

เรยีกร้องสิทธแิล้วไม่มคีวามคบืหน้าและเกดิความหนกัใจให้กบับลิลี ่ท�าทกุวถิทีาง

ก็ไม่คืบหน้า ท�าก็ถูกปิดกั้น เขาก็เลยร่างถวายฎีกา  ที่บิลลี่หายตัวไปผมว่าน่าจะ

เกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิของบิลลี่”75

“ที่ผ่านมาสังคมรู้ดีว่าบิลลี่เป็นอาสาสมัครในการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม เป็น 

นักต่อสู้ทางสิทธิมนุษยชน แต่การหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยดังกล่าว เป็นการ 

เล่าถงึความซบัซ้อนของสงัคมไทยว่า มช่ีองโหว่เรือ่งการคุม้ครองบคุคลทีต่่อสูเ้พือ่

สทิธิต่างๆ แต่กรณีนีอ้ยากให้ต�ารวจท�าหน้าทีใ่นการตามหาโดยเรว็ เพราะยิง่ปล่อย

เงียบยิ่งท�าให้ภาคประชาชนตั้งค�าถามถึงความไม่ยุติธรรมของเจ้าหน้าที่”76

75
 สิทธิพล รักจงเจริญ, อ้างถึงใน ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี, 2557, หน้า 12.  

76
 นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ, อ้างถึงใน Manager Online (20 เมษายน 2557).
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ภาพ	บิลลี	่พอละจ	ีรักจงเจริญ		 

ที่มา: กฤณกรรณ สุวรรณกาญจน์
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ภาพต�ารวจเข้าสอบสอบกรณีการหายตัวของบิลลี่ที่หมู่บ้าน 

โป่งลึก–บางกลอย 

ที่มา: นพพล  สันติฤดี

ภาพบิลลี่	พอละจ	ีรักจงเจริญ
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 บทบาทของทัง้สองคนเป็นทีย่อมรบัและนบัถอืจากชาวกะเหรีย่งในพืน้ที่

เป็นอย่างมาก โดยชาวบ้านหวังให้เป็น “ตัวแทน” เพื่อบอกเล่าเสียงของความ

เดือดร้อน ความทุกข์ยาก ความไม่เป็นธรรม ฯลฯ ในยามที่ต้องเปิดปากกับฝ่าย

ต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นในกระบวนการอันเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึง

ความเป็นอยูข่องชาวบ้านในหมูบ้่านทีเ่ป็นชมุชนด้ังเดิมและพืน้ทีจ่ดัสรร โดยเฉพาะ

ในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานรัฐ  

 แต่ในขณะเดียวกันการเป็น “แกนน�า” ในการเรียกร้อง ต่อสู้ กับอ�านาจ

รัฐที่ก�าหนดกรอบหรือมีอ�านาจเหนือกว่าวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะใน

ประเด็นการด�ารงชีพและท�ากินของชาวบ้านก็ท�าให้บทบาทอันเป็นท่ีรับรู้อย่าง

กว้างขวางน้ีก็ถูกจับจ้องจากฝ่ายคู่ขัดแย้ง และท�าให้ต้องเผชิญกับความรุนแรง

จนถึงขนาดท่ีมีการล่วงละเมิดต่อชีวิตของพวกเขา และเป็นผลสืบเนื่องให ้

ชาวบ้านบางกลอยที่เดิมทีไม่ได้มีแบบแผนหรือพ้ืนท่ีในการท�ากิจกรรมร่วมกัน 

มาก่อนอยู่แล้ว ยากที่จะแสดงตัว เปล่งเสียง หรือผลักดันประเด็นความเดือดร้อน 

เรียกร้องสิทธิ ยืนยันความต้องการของตน ครอบครัว ชุมชนอย่างเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันได้ดังเช่นเมื่อครั้งมีแกนน�าคนส�าคัญทั้งสองนั้นท�าหน้าที่สนับสนุนอยู่ 

 อนึ่ง เงื่อนไขของบ้านบางกลอยที่อยู่ในเขตการปกครองของอุทยาน 

แห่งชาติแก่งกระจานก็ไม่เอื้อต่อการขยับหรือขับเคลื่อนกิจกรรมใดๆ โดยเสรี  

แม้บางอย่างเป็นเพียงกิจกรรมในวิถีชีวิตของชาวบ้าน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพือ่ให้เกดิการมส่ีวนร่วมของชาวบ้านทีจ่ะหาทางออกให้กับปัญหาทีก่�าลงัประสบ

อยู่ ก็สร้างบรรยากาศแห่งความไม่ไว้วางใจหรือก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่นิ่งเฉยของ 

ชาวบ้านได้  โดยเฉพาะเมือ่มบีคุคลหรอืองค์กรจากภายนอกเข้าไปในพืน้ทีเ่พือ่การ

ประสานงานในประเด็นทางสังคมวัฒนธรรมหรือการด�าเนินการทางคดีใน

กระบวนการยตุธิรรมทีเ่ก่ียวข้องกบัชาวบ้าน กลบัอาจท�าให้แสดงถงึความต่อต้าน

หรือการไม่ยอมรับต่อกฎระเบียบของอุทยานฯ ไปจนถึงการสร้างความขัดแย้ง

วุ่นวายในมุมมองของเจ้าหน้าที่รัฐ  
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 นอกจากนี้ยังมีสภาวการณ์คุกคามท่ีชาวบ้านและตัวแทนของชาวบ้าน

ต้องเผชิญอยู่หลายระดับ ทั้งที่เป็นการเผชิญหน้าโดยตรงและอ�านาจคุกคามที่ฝัง

ความหวาดกลวั ย�าเกรง สยบยอมให้เกดิขึน้ภายในใจของชาวบ้าน จนท�าให้ไม่กล้า

จะแสดงความคิด สิทธิ เสียงของตัวเองออกไป  ความรู้สึกไม่ปลอดภัยนี้ยังเกิดขึ้น

กับองค์กรกลางที่เข้าไปด�าเนินการตรวจสอบในพ้ืนที่ด้วย เช่น ในกรณีของคณะ

อนกุรรมการจากคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตทิีเ่ข้าไปรวบรวมข้อมลูเก่ียว

กับความเสียหายของชาวบ้านจากเหตุการณ์ปีพ.ศ. 2554 ต้องร้องขอก�าลังจาก

ต�ารวจตระเวนชายแดนให้ท�าการคุ้มกันแก่คณะอนุกรรมการและทีมทนายความ

ที่เข้าไปในพื้นที่77

“ ... เขาต้องกลับไปถิ่นฐานเดิม ส่วนหนึ่งก็ไม่มีที่ท�ากิน พอกลับไปแล้วถูก 

หน่วยงานไปเผา ไม่ใช่เผาครัง้นีค้ร้ังแรก เผากันหลายครัง้ แต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะ

อยูก่นัข้างล่างจะไม่ค่อยรู ้แต่เวลามกีารขึน้ไปผลกัดนั จะมกีารเผาอยูเ่รือ่ยๆ โดยที่

ไม่มีข่าวคราว ชาวบ้านไม่กล้าไปร้องเรียน เพราะไม่รู้จะไปร้องเรียนกับใคร”78

“เจ้าหน้าทีอ่ทุยานฯ ไม่เคยเข้าใจชาวบ้านและกล่าวหาใส่ร้ายเรามาตลอด จงึอยาก

ให้เข้ามาท�าความเข้าใจกับพวกเราว่าสิ่งท่ีเราท�านั้นมันผิดถูกยังไงมากกว่าการใช้

กฎหมายที่เข้มงวดมาจัดการพวกเรา เช่น การเข้ามาตักเตือนและให้ความรู้กับ

พวกเราว่ามีการออกกฎหมายอะไรมาบ้างและพวกเราสามารถท�าอะไรได้บ้างใน

พื้นที่ที่อาศัยอยู่”79

“เครือข่ายที่เข้ามาสัมพันธ์กับหมู่บ้านถูกมองโดยเจ้าหน้าที่ว่ามาสร้างความ

แตกแยก สิ่งที่กระทบกับบรรยากาศในหมู่บ้านคือ ชาวบ้านมองว่าเวลามีใครเข้า

มายิ่งท�าให้อึดอัด”80

77
 SUPARA JANCHITFAH (19 February 2012).

78
 นิรันดร์ พงศ์เทพ, อ้างถึงใน ประชาไท (9 กันยายน 2554).

79
 ตัวแทนชาวบ้านกะเหรี่ยงแก่งกระจาน, อ้างถึงใน นพพล สันติฤดี (19 กันยายน 2555).

80 
พงษ์ศักดิ์ ต้นน�้าเพชร, สัมภาษณ์ (29 พฤศจิกายน 2561).
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 อย่างไรกต็าม ชาวบ้านบางส่วนยงัคงส่งเสยีงจากในพืน้ทีอ่อกไปแม้ว่าจะ

ไม่มแีนวร่วมทีแ่ขง็ขนัดงัทีผ่่านมา เพราะนีค่อืหนทางเดยีวทีจ่ะท�าให้เรือ่งราวของ

ชาวบ้านที่ยังไม่สามารถบรรลุความต้องการในการกลับไปด�ารงวิถีของชาติพันธุ์

และด�ารงชีวิตอย่างพอมีพอกินพ่ึงพาตัวเองได้ ปฏิบัติการของชาวบ้านที่จะคง

ยืนยันสิทธิอันชอบธรรมของตนและชุมชนจึงยังคงด�าเนินต่อไป

 

ภาพบิลลี่และชาวบ้านกะเหรี่ยงในกระบวนการรวบรวมข้อมูล 

ที่มา: ทิพย์วิมล  ศิรินุพงศ์
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บทเรียนจากการต่อสู้เพื่อสิทธิของชาวบ้านกะเหรี่ยงใจแผ่นดิน/บางกลอยบน

ในกระบวนการยุติธรรม

 กลุม่ชาตพินัธุจ์�านวนมากทีอ่าศัยอยูใ่นเขตป่าหลายพืน้ทีข่องประเทศไทย 

เผชญิความไม่เป็นธรรมหลากหลายรปูแบบภายใต้โครงสร้างอ�านาจและโลกทศัน์

กระแสหลักที่เป็นมายาคติในสังคมไทย ดังนั้น หากจะท�าความเข้าใจและอธิบาย

สิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชาติพันธุ์ ชุดความคิดเรื่องสิทธิเป็นกลไกส�าคัญอันจะเชื่อมให้

เห็นผลลัพธ์ของการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นไปได้ท้ังการสร้างความเป็นรอง  

ความเป็นอื่น การเบียดขับ หรือสามารถให้ความคุ้มครอง รับรอง ประกันสิทธ ิ

อนัชอบธรรมของบุคคลหรอืกลุม่บคุคลทีเ่ป็นผูเ้สยีหาย ผูถ้กูละเลย หรอืถกูกระท�า

จากอ�านาจรัฐได้เป็นอย่างดี    

 กรณีชาวกะเหรี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากการถูกบังคับให้อพยพจาก

ถิ่นฐานเดิมบริเวณต้นน�้าตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี ณ บ้านบางกลอยบนและ

บ้านใจแผ่นดินลงมายังบ้านโป่งลึก-บางกลอย ถูกยกมาเป็นตัวอย่างเพื่อการ 

เรียนรู้ต่อประเด็นด้าน “สิทธิ” ในที่นี้   

 ส�าหรบักรณขีองชาวบ้านบางกลอยเกีย่วพนักับสทิธหิลากหลายด้าน ทัง้

สิทธิของบุคคล เช่น สิทธิในทรัพย์สิน และสิทธิท่ีมีอยู่ร่วมกันของชุมชนและ 

กลุ ่มคนอย่างสิทธิทางวัฒนธรรม สิทธิชนเผ ่าพื้นเมือง รวมทั้งประเด็น 

สทิธมินุษยชน อนัเหตทุีเ่กดิเป็นทีป่ระจกัษ์ถงึการละเมดิสทิธทิัง้หลายต่อชาวบ้าน

กะเหรี่ยงใจแผ่นดินและบางกลอยบนจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ  

 ไม่เฉพาะแต่เหตุการเผาท�าลายบ้าน ข้าวของเครื่องใช้ และยุ้งฉางใน

ปฏิบัติการตะนาวศรีเท่านั้น แต่ยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เก่ียวข้องอื่นๆ หรือ

กระทบต่อสิทธิต่างๆ ของชาวบ้านต่อมาอีกด้วย เช่น การถูกท�าให้สูญหายจาก

กรณีของบิลลี่ พอละจี รักจงเจริญ หรือการไม่ด�าเนินการตรวจสอบการถือครอง

ที่ดินของชาวบ้านกลุ่มนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ซึ่ง 

ชาวบ้านควรจะได้รบัการผ่อนผนัให้อยูอ่าศยัและท�ากินเนือ่งจากเป็นกลุม่ชนและ

ชุมชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ก่อนการประกาศเขตป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย แต่กลับ
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ด�าเนินการทางกฎหมายที่รุนแรง ทั้งน้ีจากค�ากล่าวอ้างของอดีตหัวหน้าอุทยาน

แก่งกระจานที่ว่าชาวบ้านเป็นกะหร่างหรือกลุ่มชาติพันธุ ์ท่ีไม่ได้อาศัยอยู่ใน

ประเทศไทย เป็นกองก�าลังชนกลุ่มน้อยจากประเทศพม่า  

 เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตอกย�้าวาทกรรมการรวมศูนย์ของอ�านาจรัฐที่

กระท�าต่อกลุ่มชาติพันธุ์ในฐานะคนชายขอบของสังคม และเมื่อคนท่ีถูกมองและ

ปฏิบัติเป็นชายขอบนี้เข้าสู่กระบวนการเรียกร้องสิทธิของตนเองและสิทธิในการ

จัดการทรัพยากรของชุมชน กระบวนการต่างๆ ทั้งในลักษณะท่ีเป็นการต่อรอง  

การแสดงความคดิเหน็ในทีป่ระชมุ การต่อสู ้การแจ้งความด�าเนนิคดกีบัเจ้าหน้าที่

อทุยานแห่งชาตแิละหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง การขดัขนื การ(กลบั)ไปท�ากนิบนพืน้ที่

ดินเดิมด้วยรูปแบบของไร่หมุนเวียนของชาวบ้านกะเหรี่ยงหลายครอบครัว 

ซ่ึงประสบปัญหาจากการจัดสรรพื้นที่ท�ากินและไม่ได้รับความช่วยเหลือหาก 

ไม่สามารถด�ารงวิถีได้ในพื้นที่ใหม่ภายหลังจากที่ถูกอพยพในปี พ.ศ. 2539     

 การตีความหมายของสิ่งที่ชาวบ้านด�าเนินการไปทั้งหมดนี้ ทั้งที่สามารถ

เลือกได้และเลือกไม่ได้นั้น หากปราศจากมายาคติและพิจารณาบนพื้นฐานของ 

ข้อเท็จจริงจะสามารถท�าความเข้าใจสถานการณ์และเงื่อนไขต่างๆ ท่ีชาวบ้าน

กะเหร่ียงใจแผ่นดนิและบางกลอยบนจ�าต้องเผชญิ อกีท้ังเข้าใจบรบิททางกายภาพ 

สงัคมวฒันธรรม และการเมอืงทีช่าวบ้านกะเหรีย่งถูกกระท�าและได้รับผลกระทบ

มาโดยตลอดได้  

 ตลอดเวลาหลายปีท่ีผ่านมาเครือข่ายและภาคีทั้งที่เป็นกลุ ่มของ 

ชาวบ้าน เครือข่ายชาติพันธุ ์ สถาบันต่างๆ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน  

ประชาสังคม และตัวแทนภาครัฐ เคยหารือกันต่อกรณีของชาวกะเหรี่ยง 

บ้านบางกลอยในหลายโอกาส  จุดประสงค์หลกัของการจดังานต่างๆ ทัง้การเสวนา

วิชาการ งานกิจกรรมทางวัฒนธรรม เวทีสัมมนาเครือข่าย ฯลฯ เพื่อให้ทุกฝ่ายมี

ทางออกร่วมกนัและน�าไปสูก่ารจัดการประเด็นปัญหาทีเ่กดิขึน้อย่างเป็นธรรมและ

ยัง่ยนื โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผูไ้ด้รบัผลกระทบซึง่กค็อืชาวบ้าน

ที่สะท้อนข้อเท็จจริง ปัญหา และความคิดในการแก้ไขปัญหาท่ีสอดคล้องกับ 

วิถีชีวิตและความต้องการอย่างแท้จริง ไปจนถึงข้อเสนอแนะท่ีบูรณาการมุมมอง



แผ่นดินกลางใจกะเหรี่ยงแก่งกระจาน

87

ของการจัดการทรัพยากรธรรรมชาติและป่าอย่างรอบด้านจากนักกิจกรรม  

นักวิชาการ รวมทั้งสถาบันที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างของประเด็นที่หยิบยกมาน�าเสนอ

และร่วมกันหาทางออกนั้นมีดังต่อไปนี้  

• ประเด็นสิทธิมนุษยชน, สิทธิและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

“วันนี้ยังไม่สายที่จะแก้ปัญหาในพื้นที่อุทยานฯแก่งกระจาน หากเมื่อไหร่เราใช้

มาตรการทางกฎหมายเป็นอันดับแรกก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาในทันที หน่วยงาน

ราชการน่าจะมาเรียนรูร่้วมกนัถงึประเพณ ีวฒันธรรม ความเชือ่ ของกลุม่ชาตพินัธุ์ 

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์มากในการจัดการป่า รวมไปถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ทรัพยากรป่า เพราะฉะนั้นหากเราสามารถด�าเนินการเช่ือมโยงในการจัดการป่า

แก่งกระจาน ก็จะเกิดการท�างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ”81 

 วีรวัธน์ ธีรประสาธน์, เสวนา: กะเหร่ียงแก่งกระจาน สิทธิมนุษยชน 

  และปัญหาการจัดการป่าไม้  เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2554 

• ประเด็นสิทธิในการอยู่อาศัย, สิทธิชุมชน, สิทธิชนเผ่าพื้นเมือง

“ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ที่ขอแก้ มาตรา 8 เกี่ยวกับ

การอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ข้อ J ภายใต้ข้อบังคับ ให้ความเคารพ 

ส่งเสริมรักษาและด�ารงไว้ซึ่งความรู้ ประดิษฐ์กรรม และการถือปฏิบัติต่อชนพื้น

เมืองและท้องถิ่น ซึ่งปรากฏในการด�ารงชีวิตที่สืบทอดกันมาตามประเพณี และใช้

ประโยชน์ในความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน”82  

 ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์, เสวนา: มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 สิงหาคม  

 2553 กับสิทธิการอยู่อาศัยของกะเหรี่ยงดั้งเดิมในพื้นที่อุทยานแห่งชาต ิ

        แก่งกระจาน  เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2554

 

81
 ศูนย์ข่าวภาคตะวันตก เดลินิวส์ (13 กันยายน 2554).

82
 สุรชา บุญเปี่ยม (29 กันยายน 2554).



ใจแผ่นดิน

88

• ประเด็นสิทธิชุมชน สิทธิชนเผ่าพื้นเมือง การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์

“มีหมู ่บ้านที่อยู ่ร ่วมกับป่าร่วมกับอุทยานฯ ได้หลายแห่ง อย่างจอมทอง  

อุทยานออบหลวง ก็มีการท�าร่วมกัน เดินพิกัดในหมู่บ้าน มีการดูแลรักษาป่า 

ด้วยกัน มีป่า มีคน มีเจ้าหน้าที่ มีกฎหมายอยู่ด้วย ... ให้สิทธิชนเผ่าที่จะเลือก การ

คุม้ครองทางกฎหมายไม่ใชอ่นรุกัษ์อย่างเดยีว อย่างไร่หมนุเวยีน ตอนนีเ้ป็นมรดก

ของภมูปัิญญาของประเทศไทย แต่ทางป่าไม้บอกว่าให้เป็นมรดกในกระดาษอย่าง

เดียว ห้ามท�าจริง ยังผิดกฎหมายอยู่ สรุปคือธรรมชาติเป็นใหญ่ป่าจึงจะยั่งยืน 

อยู ่ได้ การอนุรักษ์ป่าอย่าลืมคน มีคนอยู ่ในโลกนี้แล้วก็ต้องบวกคนเข้าไป 

เมื่อผสมกลมกลืนกันแล้วจะยั่งยืนกลับมาได้ ชุมชนและคนต่างหากท่ีจะยืนหยัด

ป่าที่นั่นให้อยู่ได้”  

 พฤ โอ่โดเชา, เสวนา: สิทธิชุมชนที่หายไปแล้วจะมี “บิลลี่” อีกกี่คน?   

 หัวข ้อย ่อย: กฎหมายป่าไม ้และชุมชนชาติพันธุ ์ กับการจัดการ 

   ทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

 หากพิจารณาข้อเรียกร้องและความพยายามในการหาทางออกต่อกรณี

ปัญหาของชาวบ้านร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ อย่างลึกซ้ึง จะพบว่าไม่เฉพาะการ

แก้ไขประเดน็พืน้ทีท่�ากินเท่านัน้ แต่รวมถงึกระบวนการเพ่ือให้เกดิการด�ารงวถิทีาง

วัฒนธรรมซึง่เป็นอตัลกัษณ์ของกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง อนัเป็นใจความส�าคญัของ

เรื่องทั้งหมด ในขณะที่ข้อถกเถียงรวมทั้งค�าตัดสินอันสืบเนื่องจากการย่ืนค�าร้อง

ต่อศาลปกครอง ศาลที่ท�าหน้าที่ตัดสิน คลี่คลายข้อพิพาทระหว่างรัฐกับชาวบ้าน 

รวมทั้งออกค�าสั่งให้ด�าเนินการคุ้มครอง ชดเชย หรือการกระท�าอื่นใดต่อชาวบ้าน

นั้น ต่างเป็นเร่ืองของสิทธิที่ควบคู่ไปกับกฎหมาย ซึ่งมิติของสิทธิที่ได้รับการ 

เน้นย�า้ในกรณีชาวกะเหรี่ยงกลุ่มนี้ นั่นคือ สิทธิชุมชน  
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ภาพพฤ	โอโดเชา	และ	ปู่คออี้	มีม	ิในวันฟังค�าตัดสินคดีที่ปู่และ 

ชาวบ้านกะเหรี่ยงรวม	6	คน	ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง 

ที่มา: นพพล สันติฤดี
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ภาพผู้ฟ้องคดีสาบานตนในวันที่ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
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“สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ในทางกฎหมายต้องให้สิทธิชุมชนกับคนกะเหรี่ยงขณะท่ี

ยังไม่มีกฎหมายรองรับสิทธิชุมชน ความจริงมีกฎหมายที่กรรมการสิทธิเขียนไว้

แล้ว ผมว่าใช้มติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553 เขตวัฒนธรรมกะเหรี่ยงไปก่อน 

เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมกะเหร่ียงให้ดูแลรักษาป่าแล้วค่อยทบทวนเรื่องนโยบาย

กฎหมาย ในพื้นที่นี้ผมคิดว่ามีทางเดียวคือต้องเพิกถอนประกาศอุทยาน ตราบใด

ที่ไม่เพิกถอนประกาศนี้ เปลี่ยนหัวหน้าอุทยานกี่คนไม่มีหลักประกันว่าเขต

วัฒนธรรมพิเศษของชาวกะเหรี่ยงจะได้รับการคุ้มครอง  

 และผมเชือ่ว่าการเพิกถอนประกาศอทุยานไม่ใช่การท�าลายป่า ไม่ใช่การ

ปล่อยป่าให้ถูกปู้ยี่ปู้ย�าแต่เป็นการรักษาป่าไว้ ต้องเอาออกไปจากกรอบกฎหมาย

ที่ไม่เป็นธรรม ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่รักษาป่า ...   

 ผมคิดว ่ามีความเป ็นไปได ้ ท่ีจะรักษาปกป้องสิทธิของกะเหรี่ยง 

แก่งกระจานไว้ได้ 1.ถ้าทุกคนช่วยกันผลักดัน 2.การผลักดันต้องเน้นประเด็นสิทธิ

ชมุชนและประเดน็วฒันธรรมเป็นหลกั 3.แก้กฎหมายเพือ่ให้กลไกการจดัการพืน้ที่

บนฐานวัฒนธรรมเป็นไปได้ 4.ไม่ปล่อยให้พี่น้องกะเหรี่ยงแก่งกระจานต้องต่อสู้

เพียงล�าพังเพราะภัยคุกคามเขารุนแรง ตอนนี้เขาอยู่ในฐานะที่ไม่มีข้าวจะกินแล้ว

ตอนนี้ นี่คือสิทธิมนุษยชนที่เขาควรได้รับการคุ้มครอง”  

 ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์, เสวนา: สิทธิชุมชนที่หายไปแล้วจะมี “บิลลี่”  

 อีกกี่คน?  หัวข้อย่อย: กฎหมายป่าไม้และชุมชนชาติพันธุ์กับการจัดการ 

 ทรพัยากรธรรมชาตแิบบมส่ีวนร่วม  เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 255783
  

83 
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (15 กรกฎาคม 2557).
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“คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง

และความเห็นของคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านท่ีดินและป่าแล้วเห็นว่า 

การอยู่อาศัยของราษฎรชาวกะเหร่ียงบริเวณบ้านบางกลอยบนและใจแผ่นดิน 

มีลักษณะเป็นสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ที่จะมีสิทธิอนุรักษ์และมีส่วนร่วมใน

การจดัการและใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ และเป็นผู้มสีทิธทิีจ่ะอยูอ่าศัย

และท�ากินในที่ดินพิพาทตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เรื่อง

การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นท่ีป่าไม้ เนื่องจากได้อยู่อาศัยและท�ากินมาก่อนการ

ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นที่ตั้ง

บ้านเรือนและใช้เป็นพื้นที่ท�ากินหรือพื้นที่ทางการเกษตร มีวิถีการด�ารงชีวิต 

ประเพณีวัฒนธรรมมมาเป็นระยะเวลายาวนาน และมีลักษณะการตั้งบ้านเรือน 

อยู่อาศัยรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ซ่ึงย่อมมีสิทธิท่ีจะมีส่วนร่วม 

กับหน่วยงานของรัฐในการจัดการการบ�ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง 

สมดุลและยั่งยืน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

มาตรา 66”  

  ความเห็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, รายงานผล 

 การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน รายงานผลการตรวจสอบที่  

       317/2557  เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 255784
 

“การทีจ่ะพจิารณาว่าพีน้่องชาวกะเหรีย่งเขามสีทิธิทีจ่ะอยูอ่าศัยหรอืท�ากนิในท่ีดนิ

แปลงนั้นหรือไม่ ต้องเริ่มต้นจากว่าเขามีสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมหรือไม่ ไม่ใช่แค่

พื้นที่เป็นพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมหรือไม่ แล้วเมื่อเขามีสิทธิแล้วมีอนุญาตให้

กฎหมายใดไปจ�ากัดสิทธิเขาหรือไม่ ในกรณีน้ีต้องพิจารณาว่าพระราชบัญญัติ

อุทยานแห่งชาติไปจ�ากัดสิทธิชุมชนท้องถิ่นได้หรือไม่ ในเมื่อสิทธิชุมชนเป็นสิทธิ

ตามรัฐธรรมนูญและไม่มีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญก�าหนดให้จ�ากัดสิทธิลงได้ 

บทบัญญัติแห่งกฎหมายธรรมดาจึงไม่มุ่งที่จะจ�ากัดสิทธิตาม

84 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2557, หน้า 22–23.
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รัฐธรรมนูญ มิเช่นนั้นบทบัญญัตินั้นย่อมขัดกับกฎหมายและย่อมใช้บังคับ 

ไม่ได ้ เมื่อพิจารณาได้ว ่าพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติไม ่ได ้มุ ่งจ�ากัด 

สทิธิชมุชนท้องถิน่ด้ังเดิม สทิธชิมุชมท้องถิน่ด้ังเดมิย่อมด�ารงอยู ่การใช้อ�านาจตาม

มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ จึงจะใช้ไม่ได้เพราะขัดกับสิทธิ

ชุมชนท้องถิ่นและขัดกับรัฐธรรมนูญ”

“การตคีวามตามกฎหมายตามล�าดบัทีถู่กต้องต้องตคีวามเสยีก่อนว่า 1.สทิธทิีเ่ป็น

ประเด็นแห่งข้อพิพาทคืออะไร ซึ่งในที่นี้คือสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม  2.สิทธินี้ถูก

กระทบหรือไม่ ในกรณีนี้ถูกกระทบ 3.ถูกกระทบโดยเจ้าพนักงานที่ใช้อ�านาจตาม

กฎหมายหรือไม่ ต้องพจิารณาต่อไปว่ากฎหมายนัน้มผีลบงัคบัใช้ในกรณไีด้หรอืไม่ 

ซึ่งบังคับใช้ในกรณีไม่ได้ จึงเป็นการกระท�าโดยไม่มีอ�านาจ เมื่อไม่มีอ�านาจจึง

เป็นการกระท�าทีฝ่่าฝืนกฎหมาย อนัทีจ่รงิถ้ากฎหมายรฐัธรรมนญูอนญุาตให้จ�ากัด

สทิธไิด้ และเจ้าพนกังานได้ใช้อ�านาจโดยชอบแล้ว เป็นการใช้กฎหมายเกนิขอบเขต

หรือไม่ จึงถึงจะไปถึงขั้นนั้น ซึ่งศาลปกครองข้ามขั้นไม่พิจารณาขั้นที่หนึ่ง ข้ามไป

ขั้นที่สองเลย ... แม้คดีนี้จะสิ้นสุดแล้วเพราะจบที่ศาลปกครองสูงสุด แต่ก็ควรจะ

น�าเอาค�าพิพากษามาศึกษา วิเคราะห์ และวิจารณ์เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนิน

การต่อไป ไม่ได้ตดัสทิธผิูท้ีเ่กีย่วข้องจะไปร้องเรยีนว่ามกีารฝ่าฝืนมตคิณะรฐัมนตรี

หรือไม่ โดยมีค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดรับรองไว้ ... ”85  

  ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ, เสวนา : สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม 

  ของชาวกะเหรี่ยงบางกลอย–ใจแผ่นดินกับค�าพิพากษา 

   ศาลปกครองสูงสุด  เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 

85
 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, มกราคม 2562, หน้า 9–12.
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 อนึ่ง ควรจะได้ทบทวนว่าที่ผ่านมาปฏิบัติการในการต่อสู้ ต่อรองต่อ

อ�านาจรฐัของชาวบ้านบางกลอยนัน้เป็นผลมากน้อยเพยีงใด และขยายผลหรอืเป็น

บทเรยีนไปสูก่ารทบทวนต่อประเด็นทีเ่กดิขึน้นีใ้นหลากหลายแวดวงได้อย่างไรบ้าง 

เพื่อที่จะได ้สะท้อนภาพสถานการณ์สิทธิที่ เกี่ยวข ้องกับกรณีศึกษาอื่นๆ  

โดยเฉพาะสิทธิชุมชนที่เชื่อมโยงกับมิติทางสังคมวัฒนธรรมซ่ึงคู่ขนานไปกับสิทธิ

ในการท�ากินและมิติทางเศรษฐกิจการเมืองของชาวบ้านและชุมชนในพื้นท่ีต่างๆ 

ของประเทศ 

ภาพ	ชาวกะเหรี่ยงบ้านใจแผ่นดิน/บางกลอยบน 

ที่มา: พอละจี  รักจงเจริญ
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ข้อท้าทายในการฟื ้นฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนกะเหรี่ยง 

บ้านใจแผ่นดิน/บางกลอยภายใต้บริบทปัจจุบัน

 จากบทสรุปในการหาทางออกผ่านข้อเสนอจากหลายเวทีวิชาการ เวที

ชาวบ้าน และเวทีของการพูดคุยร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐ (อุทยานแห่งชาติ 

แก่งกระจาน) และ ชาวบ้านกะเหรี่ยงบางกลอย ไปจนถึงมาตรการเพื่อพิจารณา

ด�าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะมาตรการที่ให้ความ

คุ้มครองแก่กลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่งในมติทิีค่รอบคลมุบรบิทของชาวบ้านกะเหรีย่ง

บางกลอยอย่างเต็มที่อย่าง มติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553 กลับไม่ได้รับการ

ยอมรับเพื่อไปสู่การปฏิบัติจากทางฝั่งเจ้าหน้าที่อุทยานฯ มาตั้งแต่เริ่มต้น   

 เช่นเดียวกับข้อเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

จากการตรวจสอบและวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในป ี

พ.ศ. 2557 ซึ่งออกเป็นรายงานและมีความเห็นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ด�าเนินการตามมาตรการที่เสนอไว้  

  ในขณะที่มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด�าริ ซึ่งเข้ามา

ประสานการท�างานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ เพื่อหาทาง

ช่วยเหลอืและแก้ไขปัญหาของชาวกะเหรีย่งบ้านบางกลอย จนน�าไปสูก่ารก�าหนด

เป็นแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 โดยคณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2554 ภายใต้ชื่อ ‘แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที ่

ประยุกต์ตามพระราชด�าริ’ ที่มีจังหวัดและอ�าเภอเป็นผู้ด�าเนินการหลักร่วมกับ 

ชาวบ้านในพ้ืนที่น้ัน86 มูลนิธิได้ด�าเนินการส�ารวจพื้นที่และเก็บข้อมูลเพื่อทราบ

ปัญหาของชาวบ้าน รวมทั้งประสานส่วนงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องซ่ึงในการ

ประชุมร่วมกันเมื่อ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555    

86
 วสี ภูเต็มเกียรติ (10 มีนาคม 2556).
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 อย่างไรก็ดี แม้จะมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการ

จัดการน�้าเพื่อให้เพียงพอต่อการปรับประยุกต์มาเป็นการท�านาข้ันบันไดในพื้นท่ี

อันจ�ากัดของบริเวณพื้นที่จัดสรร แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน 

ได้อย่างทั่วถึงอันเนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ เช่น ลักษณะของดิน  

การกักเก็บน�า้ในแหล่งน�า้ ในบริเวณพื้นที่จัดสรรของทางการด้วย แม้ทางมูลนิธิฯ 

ยังคงติดตามสถานการณ์ความก้าวหน้ากับเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง 

ทว่าสดุท้ายความช่วยเหลอืดังกล่าวอาจถอืว่าตอบโจทย์ของชาวบ้านไม่ตรงจดุและ

ไม่สามารถผลักโจทย์นี้ไปยังผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างแท้จริงได้อีกเช่นกัน   

 ความต้องการของชาวบ้านคือการกลับไปอาศัยอยู่ยังบ้านเดิมบริเวณ 

ใจแผ่นดินและบางกลอยบนซ่ึงเป็นชุมชนด้ังเดิมที่ชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ 

ตั้งถิ่นฐานมากว่า 100 ปี ด้วยหวังว่าจะได้กลับไปด�ารงวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์

ของชาติพันธุ์และวิถีทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ โดยเฉพาะการท�าไร่

หมุนเวียนที่จะท�าให้วัฏจักรของแปลงไร่ได้รับการฟื้นฟูและสามารถปลูกข้าวรวม

ทัง้พชืต่างๆ เลีย้งชพีได้อย่างเพยีงพอ  เนือ่งจากทีผ่่านมาชาวบ้านต้องเผชญิความ

เดือดร้อน รวมถึงไม่สามารถปฏิบัติตามพิธีกรรมความเชื่อของตนมานานหลายปี 

อันเป็นผลกระทบจากการถูกบังคับอพยพจากปฏิบัติการของเจ้าหน้าท่ีอุทยาน 

แห่งชาติแก่งกระจานในปีพ.ศ. 2553-2554    

 หากว่าภายหลงัมคี�าพิพากษาจากศาลปกครองสงูสดุทีย่งัไม่อาจบงัคบัให้

ชาวบ้านกลับไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดิมได้ ท�าให้ประเด็นความเป็นชุมชนท้องถิ่น

ดัง้เดมิและสิทธิชมุชนกลายเป็นข้อท้าทายประการส�าคญัในการด�าเนนิงานและหา

ทางออกส�าหรับการอยู่อาศัยและท�ากินของชาวบ้านกะเหรี่ยงในพื้นท่ีอุทยาน 

แห่งชาติแก่งกระจาน ทั้งในแง่มุมของการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานและความมั่นคง

ปลอดภัยแก่ชาวบ้านซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นคนท้องถิ่นในพื้นที่ป่า การม ี

ส่วนร่วมในการจัดสรร การใช้ประโยชน์ รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในเขตอทุยานฯ ทีเ่กีย่วข้องกบัการเสนอกลุม่ป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก อกีทัง้

ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวพันกับแกนน�าชาวบ้านบางกลอยซึ่งยัง 

ไม่คลี่คลาย    
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 ทั้งหมดนี้ต่างมีผลต่อกระบวนการไปสู่ความเป็นธรรมของชาวบ้าน

กะเหรี่ยง โดยอาศัยเสียงของคนกะเหรี่ยงเองว่าจะยังคงผลักดันให้ความต้องการ

และหนทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นทางเลือกจากฝั่งของชาวบ้านนั้นมีพลังต่อไป 

หรือไม่ การฟ้ืนฟูวถีิทางวฒันธรรมของชาติพนัธุก์ะเหรีย่งให้ปรากฏข้ึนจรงิในพืน้ที่

แห่งจิตวิญญาณของชาวกะเหรี่ยงใจแผ่นดินและบางกลอยบน รวมถึงพลังการ

สนับสนุนขับเคลื่อนกลไกด้านสิทธิที่ทรงประสิทธิภาพท่ีจะเก้ือหนุนให้กฎหมาย 

ยังประโยชน์เพื่อสังคมอย่างแท้จริง 
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ภาคผนวก
• ภาคผนวก ก. เหตุการณ์ส�าคัญของชาวกะเหรี่ยงบ้านใจแผ่นดิน/ 

บางกลอยบน

• ภาคผนวก ข. การบังคับสูญหายบิลลี่ ความยุติธรรมที่ยังอยู่ระหว่าง

ด�าเนินการ

• ภาคผนวก ค. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

• ภาคผนวก ง. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง  

แนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง

• ภาคผนวก จ. หนังสือชี้แจง ข ้อกล ่าวหาเกี่ยวกับการคุกคาม 

ชาวกะเหร่ียงในพืน้ทีก่ลุม่ผนืป่าแก่งกระจานจากองค์การสหประชาชาติ 

ถึงรัฐบาลไทย



แผ่นดินกลางใจกะเหรี่ยงแก่งกระจาน

99

ภาคผนวก	ก.	เหตุการณ์ส�าคัญของชาวกะเหรี่ยงบ้านใจแผ่นดิน/	 	 

บางกลอยบน

พ.ศ.	2499	พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	 	 

 การส�ารวจและจัดท�าทะเบียนราษฎรท่ัวราชอาณาจักรเกิดข้ึนครั้งแรก

ระหว่างปีพ.ศ. 2499–2500  ทว่า ในทางปฏิบัติกรมการปกครอง กระทรวง

มหาดไทย ยอมรับว่าไม่สามารถด�าเนินการครอบคลุมพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร 

ได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างย่ิงพ้ืนที่ห่างไกลอ�าเภอหรือก่ิงอ�าเภอท่ีมี

ภูมิประเทศเป็นภูเขา87 

พ.ศ.	2504–2509	การก่อสร้างเขื่อนแก่งกระจาน	 	 

 เขื่อนแก่งกระจานเป็นเขื่อนดินแห่งแรกของประเทศไทย ตัวเข่ือน 

เริ่มการก่อสร้างในปีพ.ศ. 2504 แล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2509 โดยพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเปิดเขื่อน 

แก่งกระจานเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.250988

พ.ศ.	 2512–2513	 การส�ารวจการตั้งถิ่นฐานของชาวกะเหรี่ยงบ้าน 

บางกลอยบน	   

 ทางราชการมีการส�ารวจการต้ังถิ่นฐานของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่

บ้านบางกลอยบน ปัจจุบนัอยูใ่นอ�าเภอแก่งกระจาน  โดยนายอ�าเภอท่ายางได้แจก

เหรียญให้แก่ชาวบ้านไว้เป็นที่ระลึก เรียกกันว่า เหรียญชาวเขา เป็นเหรียญเงินที่

ด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  

ด้านหลังเป็นตัวอักษรย่อ พช. ระบุเลขไทย89 จากค�าสัมภาษณ์ นอแอะ มีมิ ระบุ

ถงึพ่อ (ปูค่ออี)้ ซึง่เล่าว่าประมาณหนึง่หรอืสองปีหลงัเขือ่นแก่งกระจานสร้างเสรจ็

ใหม่ๆ นายอ�าเภอท่ายางในสมัยนั้นเรียกชาวบ้านไปรับเหรียญชาวเขา ตรงกับ 

ค�าบอกเล่าของผู้ใหญ่บ้านบางกลอย 
87 

ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล (10 ตุลาคม 2554).
88

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2561.
89

 สมศักดิ์ สายทอง, วราภรณ์ อุทัยรังษี, ทิพย์วิมล ศิรินุพงศ์, 2555, หน้า 24.
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นายกระทง และนายดุ๊อู จีโบ้ง ที่เล่าว่านายอ�าเภอคนนั้นช่ือถวัลย์ เรียกให ้

ชาวบ้านไปรับมอบเหรียญชาวเขาจากทางอ�าเภอ และหลังจากนั้นช่วงปี 

พ.ศ. 2526 นายอ�าเภอท่ายางได้เรียกให้ชาวบ้านมาท�าบัตรประชาชนคนไทย 

ผู้ใหญ่กระทงเป็นหนึ่งในคนที่ไปท�าบัตรประชาชน90   

พ.ศ.	2518	ประกาศตั้งหมู่บ้านบางกลอย   

 หมู่บ้านบางกลอยถูกประกาศเป็นหมู่บ้านเมื่อปีพ.ศ. 2518 โดยเป็น

หมู่บ้านที่ 7 ซึ่งอยู่เหนือสุดของต�าบลสองพี่น้อง อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

ก ่อนที่จะถูกจัดต้ังเป็นหมู ่บ ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครอง 

พ.ศ. 2457 ต้ังอยู่ที่หมู่ 1 ต�าบลห้วยแม่เพรียง อ�าเภอแก่งกระจาน ซ่ึงอยู่ใน 

เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ห่างจากที่ว่าการอ�าเภอแก่งกระจานประมาณ  

54 กิโลเมตร91 

พ.ศ.	 2520	 มวลชนสัมพันธ์และการน�ายารักษาหัดเยอรมันไปช่วยเหลือ 

ชาวบ้านโดยทหาร		  

 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2520 ผู้กองทวีป สุวรรณสิงห์ (ยศในขณะนั้น) 

ด�าเนินการมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่ น�าจอบ มีด และเสื้อผ้าไปมอบให้ชาวบ้าน  

โดยมลุีงจอชอเป็นคนติดตามผู้กองทวปี ต่อมาในเดือนกรกฎาคมหรอืภายหลงัจาก

ผู้กองทวีปขึ้นไปสองถึงสามเดือนมีหัดเยอรมันระบาดท�าให้มีผู ้เจ็บป่วยและ 

เสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก ผู้ใหญ่ยง ผู้ใหญ่บ้านบางกลอยบน (เป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่

พ.ศ. 2518 ในตอนนั้นบ้านบางกลอยอยู่ในหมู่ 10 ส่วนบ้านโป่งลึกอยู่ในหมู่ 11 

ต�าบลสองพ่ีน้อง อ�าเภอท่ายาง จังหวดัเพชรบรุ)ี ไปติดต่อเครือ่งบนิทีจ่งัหวดัราชบรีุ  

จากนั้นมีทหาร (พลร่มจากค่ายนเรศวรรหัส เสือด�า 1 และม้าขาว) กับต�ารวจ

ตระเวนชายแดนเข้าไปแจกยารักษาหัดเยอรมัน ซึ่งทหารท่ีไปตรวจพื้นที่มี 

จ�านวน 120 คน92 

90
 ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล (10 ตลุาคม 2554).   

91
 ประวัติหมู่บ้านบางกลอย, ม.ป.ป., หน้า 1.

92
 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559, หน้า 16–17.
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พ.ศ.	2522	มติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	9	มกราคม	2522	เรื่องนโยบายเกี่ยว

กับการท�าไม ้  

 ในปีพ.ศ. 2522 มมีติคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่9 มกราคม 2522 ทีใ่ห้รกัษา

ป่าไว้โดยการประกาศให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ โดยออกนโยบายเกี่ยวกับ 

การท�าไม้ อย่างไรก็ดี มีการทบทวนและแก้ไขมติดังกล่าว ดังนี้   

 วันที ่5 มกราคม พ.ศ. 2525 อนุมติัให้รัฐมนตรปีระจ�าส�านกันายกรัฐมนตรี

ถอนเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการท�าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 

2522 ไปพิจารณาอีกคร้ัง และได้รวมกับเร่ืองการอนุญาตให้เข้าท�าประโยชน์  

ในเขตป่าปิดการท�าไม้     

 วันที่ 2 ธันวาคม 2529 คณะรัฐมนตรีมีมติมอบให้รองนายกรัฐมนตรี 

(นายพิชัย รัตตกุล) ประธานคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ เชิญรัฐมนตรีประจ�า

ส�านกันายกรฐัมนตร ี(นายมชียั ฤชพุนัธุ)์ ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ป. ร่วมพจิารณาปรบัปรงุโครงสร้างและการบรหิาร

งานเก่ียวกับการรักษาป่าไม้ทั้งหมด ตลอดจนภารกิจต่างๆ สมควรให้กระทรวง 

ทบวง กรมใดด�าเนินการรวมทั้งพิจารณากฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับ

นโยบายการท�าไม้การด�าเนนิงานของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกบัการท�าไม้ แล้วเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  

 วันที่ 27 พฤษภาคม 2534 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

ที่เห็นควรให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2522 ในเรื่องนโยบาย

เกี่ยวกับการท�าไม้ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ93 

93
 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.
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12	มิถุนายน	2524	ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	 	 

 กรมป่าไม้เสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งได้มติการประชุมครั้ง

ที ่2/2523 เมือ่วันท่ี 8 สงิหาคม 2523 เหน็สมควรให้ออกพระราชกฤษฎกีาก�าหนด

ท่ีดินบริเวณพื้นที่ป่ายางน�้ากลัดเหนือ และป่ายางน�้ากลัดใต้ในท้องท่ีต�าบล 

น�้ากลัดเหนือ กิ่งอ�าเภอหนองหญ้าปล้อง อ�าเภอเขาย้อย และต�าบลสองพี่น้อง 

ต�าบลแก่งกระจาน อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ครอบคลุมเนื้อที่ 1,548,750 ไร่ 

หรือ 2,478 ตารางกโิลเมตร ให้เป็นอทุยานแห่งชาติล�าดบัที ่28 ของประเทศไทย94 

พ.ศ.	 2531	 โครงการส�ารวจทะเบียนราษฎรชาวเขา	 โดยกรมประชา- 

สงเคราะห์		  

 โครงการส�ารวจทะเบยีนราษฎรชาวเขา หรอื โครงการสงิห์ภเูขา เป็นการ

ส�ารวจชาวเขาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2527 โดยใน 

ปีพ.ศ. 2528 เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดกาญจนบุรี  

เดินทางเข้าไปส�ารวจต้ังแต่ฝั ่งล�าภาชีเขตจังหวัดราชบุรี จากบ้านห้วยม่วง  

ห้วยน�้าหนัก พุระก�า (ปัจจุบันอยู่ในอ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี) จนถึงล�าน�้า 

บางกลอย บ้านใจแผ่นดิน บ้านบางกลอยล่าง บางกลอยบน บางกลอย-โป่งลึก 

(ปัจจุบันอยู่ในอ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี)95 ก่อนที่จะเข้าไปจัดท�า

ทะเบียนส�ารวจบัญชีบุคคลในบ้าน หรือ ทรชข. ที่ระบุเลขหมู่บ้าน สาแหรกแต่ละ

ครอบครัว และข้อมูลบุคคลของชาวกะเหรี่ยงที่ได้รับส�ารวจในปีพ.ศ. 2531

พ.ศ.	2535	ยุทธการบางกลอยบน	ตชด.ต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์		  

 ในเดือนสงิหาคม 2535 เกดิยทุธการบางกลอยของต�ารวจตะเวนชายแดน  

สืบเนื่องจากทางอุทยานพยายามผลักดันให้ชาวบ้านบางกลอยบนออกจากพื้นท่ี 

จึงมีค�าสั่งให้ต�ารวจตะเวนชายแดนขึ้นมาปฏิบัติการผลักดัน แต่ตชด.กลับไปท่ี 

เบอะปุครี (บริเวณฝั ่งพม่าที่นักศึกษาหนีจากยุทธการแม่ประโดนหนีไปอยู ่  

เรียกว่า “เบอะปุครี”) ตชด.จ�านวน 9 นาย เกิดไปพบกับนักศึกษา ทหารพม่าที ่

 94
 ส�านักอุทยานแห่งชาติ.  

95
 ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล (29 กันยายน 2559). และ สุรชา บุญเปี่ยม (29 กันยายน 2554).
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หลบหนีท�าให้มีการต่อสู้กัน ตชด.หนีการปะทะลงมาฝั่งไทยจนใกล้ถึงบางกลอย  

กระทั่งเหลือ ตชด.ที่รอดชีวิตเพียง 3 นาย แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้าน 

ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนยิงเจ้าหน้าที่ ท�าให้ทหารจากค่ายนเรศวรจะมาด�าเนินการ

กบัชาวบ้าน ทางนายทศัน์กมล โอบอ้อม หรืออาจารย์ป๊อดเข้ามาไกล่เกลีย่ระหว่าง

ทหารและชาวบ้านจนเกิดความเข้าใจกัน ต่อมามีการสร้างจุดจอดเฮลิคอปเตอร์

ไว้ในพื้นที่ด้วย96 ผู้ที่เดินเท้าไปพบและให้ความช่วยเหลือตชด.ที่รอดชีวิต นั่นคือ 

น่อสะ และ นอแอะ ลูกชายของปู่คออี้ มีมิ

พ.ศ.	 2539–2540	 การอพยพโยกย้ายชาวบ้านบางกลอยบนและใจแผ่นดิน 

ให้มาอาศัยอยู่รวมกันในพื้นที่ตรงข้ามกับหมู่บ้านโป่งลึก	(โครงการบ้านเล็กใน

ป่าใหญ่)	 

 ในปีพ.ศ. 2539 เจ้าหน้าที่รัฐ ประกอบด้วย หัวหน้าอุทยานแห่งชาต ิ

แก่งกระจานคนแรก นายสามารถ ม่วงไหมทอง และนายทัศน์กมล โอบอ้อม 

คนกลางที่ชาวบ้านให้ความไว้วางใจเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านใจแผ่นดิน มีความ

จ�าเป็นที่จะต้องอพยพชาวบ้านให้ย้ายไปอาศัยรวมกันในพื้นที่ข้างล่าง โดยเตรียม

พื้นที่ส�าหรับท�ากินและสร้างบ้านให้ พร้อมทั้งจะให้ความช่วยเหลือนาน 3 ปี เพื่อ

จะให้ชาวบ้านสามารถปรับตัวกับหมู่บ้านที่อาศัยใหม่ได้ ชาวบ้าน 57 ครอบครัว

จงึอพยพมาอาศยัอยูท่ี่บ้านบางกลอยล่างทัง้หมดเมือ่ปีพ.ศ.2539 ต่อมามคีรอบครวั

ขยายท�าให้จ�านวนครอบครัวของชาวบ้านในหมู่บ้านบางกลอยล่างรวมเป็น  

118 ครอบครัว97 

96
 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559, หน้า 17.

97
 เรื่องเดียวกัน, 2559, หน้า 26.
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พ.ศ.	2541	มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่30	มถินุายน	2541	เรือ่งการแก้ไขปัญหา

ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้		 

 มตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่30 มถินุายน พ.ศ. 2541 เป็นการอนโุลมให้ราษฎร

ท่ีอยูใ่นเขตพืน้ทีอ่นรุกัษ์สามารถท�ากนิได้แต่มเีงือ่นไขต้องไม่มกีารตดัไม้ท�าลายป่า

และขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติม รวมทั้งไม่มีการขายสิทธิให้ผู ้อื่นยกเว้นตกทอดไปยัง 

ลูกหลานเป็นการให้ท�ากินแบบชั่วคราว จนกว่าจะมีการพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นได้

เข้ามาอยู่ก่อนประกาศเป็นเขตป่าอนุรักษ์98 

พ.ศ.	2553	มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	3	สิงหาคม	2553	เรื่องแนวนโยบายและ

หลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชาวกะเหรี่ยง		  

 มติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553 เห็นชอบแนวนโยบายและ 

หลกัปฏบิตัใินการฟ้ืนฟวูถิชีาวกะเหรีย่ง ตามทีก่ระทรวงวฒันธรรมเสนอในประเดน็

ที่ส�าคัญ 5 ประเด็นคือ   

 1.อัตลักษณ์ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  

 2.การจัดการทรัพยากร หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) คณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและ 

สิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  

 3.สทิธใินสญัชาติ หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย (มท.) 

ส�านักงานสภาความมั่นคง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

 4.การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

98
 มานพ วงศ์สุวรรณ, อ้างถึงใน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2557, หน้า 10.
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 5.การศึกษา โดยแบ่งเป็นมาตรการฟื ้นฟูระยะสั้นและระยะยาว  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงมหาดไทย 

(มท.)  กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ไปปฏิบัติ99 

พ.ศ.	2553–2554	โครงการขยายผลการอพยพ	ผลักดัน	จับกุมชนกลุ่มน้อยที่

บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	ตามแนวชายแดนไทย–พม่า	   

 โครงการขยายผลการอพยพ ผลักดัน/จับกุม ชนกลุ่มน้อยที่บุกรุกพื้นที่

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตามแนวชายแดนไทยพม่า” หรืออีกชื่อหนึ่งว่า 

“ยุทธการตะนาวศรี” ที่มีค�าสั่งให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

สนธิก�าลังกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ด�าเนินการอพยพชาวกะเหรี่ยงและ 

เผาท�าลายที่พักอาศัยของชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยบนและใจแผ่นดิน  

อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อผลักดันออกจากผืนป่าอุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจาน ท�าให้มีการร้องเรียนต่อสภาทนายความ คณะกรรมการสิทธิมนุษย-

ชนแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรี100 

99
   คณะกรรมการอ�านวยการบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง, 2554.

100
 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (5 ตุลาคม 2561).
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7	 สิงหาคม	พ.ศ.	 2554	 ร้องเรียนสภาทนายความท่ีถูกผลักดันและเผาบ้าน 

 นายวุฒิ  บุญเลิศ ประธานประชาคมอ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และ

ผูป้ระสานงานเครือข่ายกะเหรีย่งเพือ่วฒันธรรมและสิง่แวดล้อมเขตจงัหวดัราชบรุี 

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ขอความช่วยเหลือเพื่อหาทางแก้ไข

ปัญหาการถูกละเมิดสิทธิของชาวไทยกะเหรี่ยง อันเนื่องมาจากได้รับการติดต่อ

ร้องขอจากชาวไทยกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน 

โป่งลึก-บางกลอย หมู ่12 ต�าบลห้วยแม่เพรยีง อ�าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบรุี 

ก่อนทีท่างราชการจะประกาศให้เป็นเขตอทุยานแห่งชาต ิและได้รบัผลกระทบจาก

การปฏิบัติหน้าที่ของทหารและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยท�าการผลักดัน 

เผาท�าลายที่พัก ยุ้งข้าว ยึดเอาเครื่องมือในการประกอบอาชีพ

3–4	กันยายน	พ.ศ.	2554	คณะท�างานสภาทนายความลงพื้นที่	 

 คณะท�างานและคณะอนุกรรมการสทิธมินุษยชนด้านชนชาต ิผูไ้ร้สญัชาติ 

แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น สภาทนายความฯ ตรวจสอบพิจารณาเรื่องร้อง

เรียนดงักล่าว  ในเบือ้งต้นได้น�าข้อมลูต่างๆ มาตรวจสอบ และสอบสวนผูเ้กีย่วข้อง

ทั้งหมดเพื่อหาข้อเท็จจริง อาทิ ตรวจสอบถึงประวัติโดยเปรียบเทียบลายพิมพ ์

นิ้วมือกับทะเบียนส�ารวจชาวเขาที่ทางราชการได้ส�ารวจไว้เมื่อปีพ.ศ. 2531  

ตรวจสอบโดยการซกัประวติับคุคลในครอบครวัตามเอกสารการส�ารวจชาวเขาเพ่ือ

เป็นการยืนยันว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้อยู่อาศัยมาดั้งเดิม  อีกทั้งตรวจสอบในแผนที่

พบว่ามีหมู ่บ้านดั้งเดิมคือหมู่บ้านบางกลอยบนซ่ึงในทะเบียนส�ารวจระบุว่า 

บ้านบางกลอย 4 พร้อมทั้งตรวจสอบถึงถิ่นที่อยู่ว่าแต่ละรายอาศัยอยู่ตรงบริเวณ

ใดบ้างเพื่อหาข้อเท็จจริงว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นคนกะเหรี่ยงดั้งเดิมหรือไม่ ท้ังนี้  

การพิจารณาแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ ชาวกะเหรี่ยงที่ถูกผลักดันลงมานั้น 

ถกูละเมดิสทิธิอย่างไร หรอืไม่ และ เจ้าหน้าท่ีของรฐัเข้าไปด�าเนนิการตามกฎหมาย

หรือไม่ มีขั้นตอนหรือกระบวนการโดยชอบธรรมหรือไม่
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28	 กันยายน	 พ.ศ.	 2554	 คณะท�างานสภาทนายความประสานงานกับ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	  

 คณะท�างานตรวจสอบข้อเท็จจริงตามการร้องเรียนของชาวกะเหรี่ยง 

แก่งกระจาน สภาทนายความฯ ประสานงานด้านข้อมูลกับคณะท�างานกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อเตรียมการลงพื้นที่หาข้อมูล พยานหลักฐานเพิ่มเติม

26	ตุลาคม	2554	สภาทนายความตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือ   

 นายกสภาทนายความได้มีค�าสั่งสภาทนายความท่ี 111/2554 เรื่อง  

แต่งต้ังคณะท�างานช่วยเหลือประชาชนทางกฏหมาย กรณีชาวไทยเชื้อสาย

กะเหรี่ยงได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ภายใต้การก�ากับดูแล

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความฯ

10-11	ธันวาคม	2554	คณะท�างานสภาทนายความลงพื้นที่สวนผึ้ง	  

 คณะท�างานและคณะอนุกรรมการสทิธมินุษยชนด้านชนชาต ิผูไ้ร้สญัชาติ 

แรงงานข้ามชาติ และผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ ลงพื้นที่บ้านห้วยน�้าหนัก  

อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สอบข้อเท็จจริงชาวบ้านกะเหรี่ยงใจแผ่นดิน  

จากป่าลึกแก่งกระจานท่ีถูกไล่เผาบ้านและยุ้งฉางจนต้องอพยพมาอยู่กับญาต ิ

พ่ีน้องทีบ้่านห้วยน�า้หนักและบ้านพรุะก�า อ�าเภอสวนผ้ึง จงัหวดัราชบุร ีโดยปัจจบัุน

มีจ�านวนชาวบ้านที่ร้องเรียนและให้ข้อมูลกับทางสภาทนายความ โดยต้องการให้

สภาทนายความช่วยฟ้องร้องอทุยานแห่งชาตแิก่งกระจานมจี�านวน 18 ครอบครวั 

แบ่งเป็น กะเหรี่ยงจากบ้านใจแผ่นดินที่ลงมาอาศัยอยู ่ ณ จังหวัดราชบุรี  

5 ครอบครัว และกะเหร่ียงจากบ้านบางกลอยบนที่มาอาศัยอยู่ที่บ้านโป่งลึก- 

บางกลอย จังหวัดเพชรบุรี จ�านวน 13 ครอบครัว
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1	 พฤษภาคม	 2555	 นายนอแอะ	 มีมิ	 ยื่นฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติฯ	 และ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ	  

 คณะท�างานสภาทนายความ พบว่า การปฏบิตักิารของเจ้าหน้าทีอ่ทุยาน

แห่งชาติละเมิดกฎหมายและสร้างความเสียหายแก่ชาวกะเหรี่ยงในพื้นที ่

บ้านบางกลอยจริง จึงท�าความเข้าใจและสื่อสารกับผู้ได้รับผลกระทบให้เข้าใจถึง

สทิธแิละข้อกฎหมาย และน�ามาสูก่ารด�าเนนิการฟ้องแพ่งต่อกรมอทุยานแห่งชาติ

สัตว์ป่าและพันธุพ์ชื จ�าเลยที ่1 และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  

จ�าเลยที่ 2 ฐานละเมิด โดยเรียกค่าเสียหายตาม พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของ 

เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 2,622,500 นายธนู เอกโชติ และ  

ร.ต.ต.สุรศิษฏ์ เหลืองอรัญนภา ทนายความเป็นผู้ว่าความให้ในคดีแพ่ง โดย 

นายนอแอะ มิมิ เป็นผู้ฟ้องคดี
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14	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2554	 เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

ร้องเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	   

 นายวุฒิ บุญเลิศ ผู้ประสานงานเครือข่ายกะเหรี่ยงเพ่ือวัฒนธรรมและ 

สิง่แวดล้อม ร้องเรยีนแทนราษฎรชาวกะเหรีย่ง 28 ราย ต่อ กสม. ขอให้ตรวจสอบ

กรณีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานผลักดัน ร้ือถอน และเผาท�าลาย 

บ้านเรือนของชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมซ่ึงอาศัยอยู่ในพื้นท่ีบริเวณบ้านบางกลอยบน

และบ้านใจแผ่นดิน ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

ผู ้ร ้องเห็นว่าเป็นการกระท�าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงจึงขอให้ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด�าเนินการตรวจสอบ    

 นอกจากนี้ นายนอแอะ มีมิ ชาวกะเหรี่ยงเชื้อสายไทย ส่งหนังสือ 

ร้องเรียนถึงนายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าอุทยาน 

แห่งชาติแก่งกระจานในกรณีดังกล่าว ในหนังสือร้องเรียน ลงวันที่ 22 สิงหาคม 

2554 ระบุว่านายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จ�านวนมากใช้อาวุธ

ปืนขู่บังคับ จับกุม และเผาท�าลายบ้านพักของนายนอแอะ โดยมีชาวกะเหรี่ยง 

กว่า 100 ครอบครัวถูกเผาท�าลายบ้านเรือนและยุ้งข้าว และส่วนใหญ่หลบหนีไป

เพราะความกลัว มีเพียง 5 ครอบครัวยอมลงมาอยู่ที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย  

ในหนังสือยังระบุข้อร้องเรียนต่อการกระท�าของนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร  

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานด้วยว่า ได้ท�าการเผาร้ือถอนบ้านพักอาศัย

ของชาวกะเหรี่ยง ท�าลายยุ้งข้าวเปลือก ยึดเงินสดจ�านวน 20,000 บาทของ 

นายนอแอะและบิดา ยดึเคร่ืองมือเลีย้งชพี และบงัคับให้ละท้ิงถ่ินฐานโดยปราศจาก

เครือ่งมอืยงัชพีและเครือ่งนุง่ห่ม โดยร้องเรยีนให้กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ

สอบสวนข้อเทจ็จริง และน�าผลการสอบสวนไปด�าเนนิคด ีและด�าเนนิการทางวนิยั
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14–16	กันยายน	พ.ศ.	2554	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลงพื้นที่	

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง  

ณ บ้านโป่งลึก–บางกลอย รับฟังข้อมูลจากชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายโดยตรง

26	 มกราคม	 พ.ศ.	 2555	 ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านที่ดิน 

และป่า	  

 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านท่ีดินและป่า คณะกรรมการสิทธ ิ

มนุษยชนแห่งชาติ ได้ประชุมและรับฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยวาจาของผู้ท่ี

เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายสังวาลย์ อ่อนเผ่า (อดีตหัวหน้าศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์

ชาวเขา จังหวัดกาญจนบุรี) พันต�ารวจโทไพบูลย์ แพรสีนวล (รองผู้ก�ากับการ

สืบสวนสถานีต�ารวจภูธรแก่งกระจาน), นายภคพล บรรณาการ (ปลัดอ�าเภอ 

แก่งกระจาน)

9	กุมภาพันธ	์พ.ศ.	2555	ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านที่ดินและป่า	

 คณะอนกุรรมการเฉพาะกจิด้านทีด่นิและป่า คณะกรรมการสทิธมินษุย-

ชนแห่งชาติ ได้ประชุมและรับฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยวาจาของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ นายสามารถ ม่วงไหมทอง อดีตหวัหน้าอทุยานแห่งชาตแิก่งกระจาน ระหว่าง 

ปีพ.ศ. 2524-2542
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4–6	มิถุนายน	พ.ศ.	2557	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลงพื้นที่	 

 คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนกัวชิาการ อดตีสมาชกิ

วุฒิสภาและกรรมการปฎิรูปกฏหมาย ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่หมู่บ้าน 

บางกลอย โดยท�าการส�ารวจพืน้ทีท่�ากินทีอ่ทุยานแห่งชาติแก่งกระจานจดัไว้ให้แก่

ชาวบ้าน และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู ้แทนจากหลายฝ่าย อาทิ กรมอุทยาน 

แห่งชาติฯ มูลนิธิปิดทองหลังพระ และชาวบ้านบางกลอย ภายหลังจากการ 

ลงพื้นที่ ประธานอนุกรรมการด้านที่ดินและป่าไม้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาต ิจะท�าหนังสอืถงึผูว่้าราชการจงัหวัดเพชรบรุแีละกรมอทุยานฯ เพือ่จดัตัง้

คณะท�างานร่วมเพือ่การแก้ปัญหาให้แก่ชาวกะเหรีย่งทีถ่กูย้ายลงมาจากพืน้ทีเ่ดมิ  

ขณะที่ผู้อ�านวยการส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี จะมีค�าสั่งให้ 

เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ส�ารวจการขยายพ้ืนที่ท�ากินเพิ่มเติมใน 3 จุด ได้แก่  

ห้วยโป่งลึก 100 ไร่ ฟาร์มตัวอย่าง 70 ไร่ และวังข่า 30 ไร่ และจะขออนุมัติให้

กรมอุทยานฯ พิจารณา101 

17	 กันยายน	พ.ศ.	 2557	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกรายงาน

การตรวจสอบ	  

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ออกรายงานผลการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชน เรื่องสิทธิชุมชนและสิทธิในการจัดการที่ดิน กรณ ี

เจ้าหน้าทีอ่ทุยานแห่งชาติแก่งกระจานผลกัดันชาวกะเหร่ียงดัง้เดมิออกจากบรเิวณ

อุทยานแห่งชาติแก่งกะจาน จังหวัดเพชรบุรี

101
 ส�านักข่าวชายขอบ (6 มิถุนายน 2557).
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29	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2554	 เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม	 

ร่วมกับองค์กรภาคี	 40	องค์กร	อ่านแถลงการณ์กรณีหัวหน้าอุทยานแห่งชาต ิ

แก่งกระจาน	 ละเมิดสิทธิมนุษยชนไล่ล่าเผาบ้านท�าลายทรัพย์สินและพ้ืนที่ 

ท�ากินชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิม	 และยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี	 ณ	 

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่	  

 เครือข่ายกะเหรีย่งเพือ่วฒันธรรมและสิง่แวดล้อม และภาคเีครอืข่ายภาค

ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันวิชาการ ขอประณามการกระท�า 

ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กรณีร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามา

ท�าลายทรัพย์สินของชาวกะเหรี่ยง โดยการรื้อถอน เผาบ้าน ยุ ้งข้าวและ 

สิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งมีการจับกุมและละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่างๆ เช่น  

ต้ังข้อกล่าวหาเป็นคนต่างด้าว ท�าลายทรัพยากรป่าไม้ เป็นแหล่งผลิตเสบียง

สนับสนุนชนกลุ ่มน้อย เคเอ็นยู ที่อยู ่ตามแนวชายแดน และเป็นแหล่ง 

พักพิงยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการ ขับไล่กะเหรี่ยงในพื้นที่แก่งกระจานภายใต้

โครงการขยายผลการอพยพ ผลักดัน จับกุม ท้ังหมดนี้ เป็นการปฏิบัติการท่ีไร้

มนุษยธรรม ซึง่ขดัต่อรฐัธรรมนญูราชอาณาจกัรไทย และหลกัสทิธมินษุยชนสากล  

พวกเราไม่ยอมรับการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐในครั้งนี้ จึงเรียกร้องให้  

นางสาวยิง่ลักษณ์  ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ีเร่งด�าเนนิการแก้ไขปัญหา ตามแนวทาง

ดังนี ้  

 1. ให ้ยุติการด�าเนินการ ข ่มขู ่  คุกคาม จับกุมและการละเมิด 

สิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ  

 2.ตรวจสอบข้อเท็จจริงการกระท�าเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าท่ีอุทยาน 

แห่งชาติแก่งกระจานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว  

 3.ให้เร่งด�าเนนิการฟ้ืนฟสูภาพจติใจ และให้ชดใช้ค่าเสยีหายท่ีเกดิขึน้แก่

ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ที่ครอบคลุม

ในเรื่องสถานะบุคคล ที่อยู่อาศัย ที่ดินท�ากินวิถีการเกษตรแบบไร่หมุนเวียน 
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 4. ให้รัฐบาลเร่งปฏิบัติการตามมติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553  

ว่าด้วยแนวนโยบายฟ้ืนฟูวถิชีวิีตชาวกะเหรีย่ง ในประเดน็ท่ีเกีย่วข้องกบัการปฏิบัติ

การ เช่น จัดตั้งคณะกรรมการหรือกลไกการท�างานแก้ไขปัญหาในกรณีนี้ เป็นต้น  

23	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2554	 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรออกหนังสือแสดง 

ความเห็น	  

 ผูอ้�านวยการศูนย์มานษุยวทิยาสรินิธร (องค์การมหาชน) มีความเหน็ตาม

หนังสือศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ ที่ วธ 0700/00745 ว่า ควรด�าเนินการตามมติ

คณะรัฐมนตรีซึ่งเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ด�าเนินการตามแนวนโยบาย

การฟื้นฟูชีวิตของชาวกะเหรี่ยง ดังนี้  

 1. เพิกถอนพื้นที่ที่รัฐประกาศเป็นป่าไม้อนุรักษ์ ป่าสงวน ซึ่งทับซ้อนกับ

ที่ท�ากินและที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 2. ยุติการจับกุมและการให้ความคุ ้มครองกับชุมชนกลุ ่มชาติพันธุ ์

กะเหร่ียงที่เป็นชุมชนท้องถ่ินดั้งเดิม ที่อยู่ในพื้นที่ข้อพิพามเรื่องท่ีท�ากินในพื้นท่ี

ดั้งเดิม หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และกระทรวงมหาดไทย  

 3. จดัตัง้คณะกรรมการหรอืกลไกการท�างานเพือ่ก�าหนดเขตพืน้ทีใ่นการ

ท�ากิน การอยู่อาศัย และการด�าเนินวิถีชีวิตตามวัฒนธรรม เพื่อจัดการข้อพิพาท

การใช้ประโยชน์ หรือการถือครองพื้นที่ของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกับ 

หน่วยงานรัฐ ซึง่มอีงค์ประกอบทีเ่น้นกระบวนการมส่ีวนร่วมของชมุชน ผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสยี นักวชิาการผูป้ฏบิตังิานทางด้านศลีธรรม สทิธมินษุยชน นักมานษุยวทิยา

และสังคมวิทยา

ธันวาคม	พ.ศ.	 2554	 เครือข่ายกะเหรี่ยงร่วมกันทอดผ้าป่าข้าวเพ่ือชาวบ้าน 

ใจแผ่นดิน/บางกลอยบน	  

 นายวุฒิ บุญเลิศ ประธานประชาคมอ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  
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และผู้ประสานงานเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมละสิ่งแวดล้อม เขตจังหวัด

ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า “ทางเครือข่ายได้รับทราบถึงความ 

เดือดร้อน ของชาวบ้านที่ลงมาจากบ้านใจแผ่นดิน จึงร่วมกับทางเครือข่าย และ 

พี่น้องชาวกะเหรี่ยงทางภาคเหนือ ร่วมกันทอดผ้าป่าข้าว เพื่อส่งมาบรรเทาทุกข์

ให้กับพ่ีน้องชาวกะเหรี่ยงใจแผ่นดิน และบางกลอยที่เดือดร้อน ให้มีข้าวกิน  

มีเสื้อผ้าใส่ มีผ้าห่มอุ่นๆ ให้บรรเทาความหนาวเย็นที่มาถึง”

พ.ศ.	 2555	 -	 2557	 แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นท่ีประยุกต์ตามพระราชด�าริ

บ้านโป่งลึก	บ้านบางกลอย	ต�าบลห้วยแม่เพรียง	อ�าเภอแก่งกระจาน	จังหวัด

เพชรบุรี	หรือ	โครงการปิดทองหลังพระ	   

 แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�าริบ้านโป่งลึก  

บ้านบางกลอย ต�าบลห้วยแม่เพรียง อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี หรือที ่

ชาวปิดทองหลังพระฯ เรียกสั้นๆ ว่า “พื้นที่ต้นแบบโป่งลึก-บางกลอย” เกิดจาก

ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานต่างๆ คอื จงัหวัดเพชรบุร ีกระทรวงทรัพยากรและ

สิง่แวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทพับก องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิ 

แม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม 

ปิดทองหลังพระฯ ร่วมกันศึกษาปัญหาและความต้องการของชาวบ้านโป่งลึก– 

บางกลอย เพื่อน�ามาวิเคราะห์หาทางออก และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านโป่งลึก–บางกลอย ภายในบริเวณอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

 ทมีปิดทองหลงัพระฯ และมลูนธิแิม่ฟ้าหลวงฯ ลงพืน้ทีเ่พือ่ท�าการส�ารวจ

ข้อมลูพ้ืนฐานในพืน้ที ่และร่วมกบัชาวบ้านโป่งลกึ–บางกลอย เดนิทางส�ารวจต้นน�า้ 

พบว่า ชาวบ้านโป่งลึก–บางกลอย ปัจจุบันมี 1,490 คน (บ้านบางกลอย 879 คน 

บ้านโป่งลึก 611 คน) ประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน�้าในการอุปโภคบริโภค 

เน่ืองจากพื้นท่ีท�ากินและบ้านเรือนตั้งอยู่ระดับสูงกว่าแม่น�้าเพชรบุรี ซ่ึงเป็น 

แหล่งน�า้ส�าคญั ปิดทองหลงัพระฯ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต่างๆ จึงร่วมกนัส�ารวจ
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ข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบน�้า ตามแนวพระราชด�าริ โดย

จังหวัดเพชรบุรี ได้ตั้งทีมปฏิบัติการระดับอ�าเภอแก่งกระจาน อันประกอบด้วย  

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ทหารบกจากหน่วยปฏิบัติการทัพ 

พระยาเสือ องค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยแม่เพรียง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

และกรรมการหมู่บ้านโป่งลึก บ้านบางกลอย โดยมีมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรม

ราชูปถัมภ์ฯ เป็นผู้ถ่ายทอดวิธีการในการส�ารวจพื้นที่ การวางแนวท่อส่งน�้า และ

ระบบการบริหารจัดการน�้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร102   

9	มีนาคม	พ.ศ.	2555	UN	Committee	expresses	concern	about	vio-

lence	against	Karen	people	in	Thailand’s	Kaeng	Krachan	Nation-

al	Park	 

 UN Committee on Elimination of Racial Discrimination has 

expressed concern regarding forceful eviction and harassment of 

Karen indigenous people from Thailand’s Kaeng Krachan National 

Park and requested the government to provide information on their 

situation in the park. The Committee sent a letter sent to the Per-

manent Mission of Thailand to the UN on 9 March 2012 in response 

to the information submitted by a non-governmental organization. 

 According to the information, the Committee writes, an in-

creasing level of violence has been committed against the Karen 

people by the Thai National Park and Forestry Authorities despite 

existing laws protecting the rights of the Karen people to live in na-

tional parks and other forest areas. They point out that laws such as 

the Thai Cabinet Resolution of 3rd August 2010 (on the restoration 

of traditional practices and livelihoods of Karen people) categorical-

ly provide them with the right to remain in ancestral lands and 

102
 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ, 2555.
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practise traditional agricultural rotation. 

 The Committee is further concerned that the reported con-

tinuous and escalating violence may have been linked to the murder 

of Karen human rights defender Mr Tatkamol Ob-om on 10 Septem-

ber 2011. He filed a petition to the Thai National Human Rights 

Commission on behalf of Karen people and was subsequently shot 

dead by unidentified gunmen.The Committee requests the Thai 

government to provide information regarding the situation of the 

indigenous peoples in the national park and the measures taken to 

improve their situation by 31 July 2012.

1	พฤษภาคม	พ.ศ.	2555	กะเหรีย่งแก่งกระจานยืน่ฟ้องต่อศาลแพ่งกรณอีทุยาน

แห่งชาตปิฏบิตักิารอพยพ	ผลกัดนั	จบักุม	รวมท้ังการให้ข่าวทีท่�าให้ชากะเหรีย่ง

บ้านบางกลอยบนได้รับความเสียหาย	 	 

 นายนอแอะ มีมิ ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู ่ในหมู ่บ้าน 

บางกลอยบน และได้รับผลกระทบจากปฏิบัติการผลักดัน จับกุมชุมชนกลุ่มน้อย

ที่บุกรุกพื้นที่แนวชายแดนไทยพม่าเมื่อเดือน พ.ค. ปีที่ผ่านมา เดินทางมายังศาล

แพ่ง เพ่ือยื่นฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จ�าเลยที่ 1 และ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ�าเลยที่ 2 ฐานละเมิด เรียก 

ค่าเสียหายตาม พ.ร.บ.รบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. 2539 เป็นจ�านวนเงนิ

ท้ังส้ิน 2,622,500 บาท โดยค�าบรรยายฟ้องระบุว ่า สืบเนื่องจากวันที่  

5-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ผู้ใต้บังคับบัญชาของจ�าเลยได้มีการปฏิบัติการตาม

แผนโครงการขยายผลการอพยพ ผลกัดนั/จบักมุชมุชนกลุม่น้อยทีบุ่กรกุพืน้ทีแ่นว

ชายแดนไทยพม่า ได้กระท�าผิดกฎหมายและละเมิดต่อโจทก์และชาวกะเหรี่ยง 

บ้านบางกลอยตอนบน ต�าบลห้วยแม่เพรียง อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
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จนได้รับความเสียหายแก่สิทธิ เสรีภาพ ทรัพย์สิน เสื่อมเสียชื่อเสียง อันเป็นการ

ลดทอนคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยการบุกรุก รื้อท�าลาย และเผา 

บ้านเรือนที่อยู ่อาศัย เมื่อกระท�าการดังกล่าวแล้วยังให้ข่าวกับนักข่าวสถานี

โทรทศัน์ช่อง 3 และสือ่สิง่พมิพ์หลายส�านกัว่า โจทก์และชาวไทยเช้ือสายกะเหรีย่ง

เป็นกลุ่มผู้ก่อการร้าย เป็นกะเหรี่ยงเคเอ็นยู (KNU) เป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศ

เพือ่นบ้าน ได้บกุรกุอทุยานแห่งชาตแิก่งกระจาน และเกีย่วข้องกบัยาเสพตดิซึง่ไม่

เป็นความจรงิ ท�าให้ผูท้ีไ่ด้รบัชมข่าว ชาวบ้านทีอ่ยูบ่รเิวณใกล้เคยีง หรอืผูอ้ืน่ซึง่ไม่

ทราบข้อเท็จจริงเกลียดชังและเชื่อว่าชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงดังกล่าวบุกรุก

อทุยานแห่งชาตแิก่งกระจาน ซึง่เป็นการใส่ความผูอ้ืน่ต่อบคุคลทีส่ามโดยประการ

ที่น่าจะท�าให้ผู้อื่นนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง และยังมีการเอา 

ข้าวเปลือก เสื้อผ้า เงินทองของโจทก์และชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงไป103

4	 พฤษภาคม	พ.ศ.	 2555	 ชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจานร้องศาลปกครองกลาง	

กรณีได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ 

แก่งกระจาน	และขอสิทธิการกลับไปอยู่อาศัยและท�ากินในพื้นที่บรรพบุรุษ	

 นายโคอิ หรือคออี้ มีมิ หรือ ปู่คออี้ อายุ 101 ปี พร้อมชาวไทยเชื้อสาย

กะเหรี่ยง อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รวม 6 คน ในฐานะผู้ฟ้องคดี  

เพ่ือยื่นฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เป็นผูถ้กูฟ้องคดทีี ่1 และที ่2 ตามล�าดบั ในฐานะหน่วย

งานซึ่งก�ากับดูแลอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร 

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพราะเหตุที่นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร  

ออกค�าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 คน ละทิ้ง ออกจากบ้านเรือนที่อาศัยอยู่มาตั้งแต่เกิด 

ต้ังแต่สมัยปู่ย่าตายาย-บรรพบุรุษ ซึ่งเป็นการออกค�าส่ังโดยมีความผิดพลาดใน 

ข้อเท็จจริง (l’erreur de fait) นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ไม่ด�าเนินการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง สถานะบุคคลตามกฎหมายสัญชาติและกฎหมายทะเบียน

ราษฎรของผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 คน รวมถึงไม่ตรวจสอบพื้นที่ทับซ้อนกับที่ท�ากินและ 

103
 ประชาไท (1 พฤษภาคม 2555).
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ที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนดั้งเดิมเสียก่อน โดยกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 คน เป็น  

“ชนกลุ ่มน้อยที่บุกรุกพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-พม่า อุทยานแห่งชาต ิ

แก่งกระจาน” ทั้งยังรื้อ เผา ท�าลายทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 คน ถือได้ว่า

เป็นการปฏิบัติการทางปกครอง การกระท�าทางปกครองที่ขัดต่อพระราชบัญญัติ

อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และขัดต่อหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยว

กบัการใช้อ�านาจของพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญตัอิทุยาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 ทั้งยังเป็นการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองที่ขัดต่อหลัก

กฎหมายปกครอง เพราะตามข้อเท็จจริงเห็นได้ชัดว่ามีมาตรการท่ีเหมาะสมอยู่

หลายมาตรการ แต่มาตรการที่นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ในฐานะฝ่ายปกครอง 

เลอืกทีจ่ะเผาท�าลายบ้านและทรพัย์สนิของชาวบ้าน มใิช่มาตรการท่ีมคีวามรนุแรง

น้อยทีส่ดุแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิง่ มมีาตรการอืน่ๆ ภายใต้มตคิณะรฐัมนตรี

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิต

ชาวกะเหรี่ยง ซ่ึงเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักกฎหมายปกครองมากกว่า   

การกระท�าของนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ถือเป็นการละเมิดสิทธิผู้ฟ้องคดีท้ัง  

6 คน และชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ท�าให้ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน พื้นที่

ท�ากิน และสูญเสียอัตลักษณ์ชาติพันธุ์และศักยภาพในการสืบทอดวัฒนธรรม  

การด�าเนินชวีติตามวฒันธรรมซึง่เป็นวถีิทีเ่อือ้ต่อการใช้ทรพัยากรอย่างยัง่ยนืและ

วิถีชีวิตพอเพียงตามรัฐธรรมนูญ จึงขอให้ศาลมีค�าสั่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 2 หน่วยงาน 

ชดใช้ค่าเสียหาย และขอสทิธใินการกลบัไปอยูอ่าศยัและท�ากนิในพืน้ทีเ่ดมิซ่ึงเป็น

พื้นที่บรรพบุรุษ104

12	ตุลาคม	พ.ศ.	2555	ศาลปกครองรับฟ้อง	 

 ศาลปกครองกลางมคี�าสัง่รบัฟ้อง หลงัจากไต่สวนแล้วพบว่าคดมีมีลูและ

เป็นคดีทางปกครอง โดยผู้อ�านวยการส�านักงานศาลปกครองกลางมีหนังสือถึง 

นายโคอิ มีมิ และทนายความจากสภาทนายความฯ ซ่ึงเป็นผู้รับมอบอ�านาจ 

จากผู้ฟ้องคดทีัง้หกว่า ศาลปกครองกลางได้มคี�าสัง่รบัค�าฟ้องของท่านทีย่ืน่ค�าฟ้อง

104
 ประชาไท (4 พฤษภาคม 2555).
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ด้วยตนเองลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 เป็นคดีหมายเลขด�าที่ ส.58/2555 และ

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

19	พฤษภาคม	พ.ศ.	2557	ศาลปกครองไต่สวนผู้ฟ้องคดี	  

 ศาลปกครองกลางนัดไต่สวนผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 คน ณ ศาลปกครองกลาง 

เวลา 10.00 น.

7	กันยายน	พ.ศ.	2559	ศาลปกครองอ่านค�าพิพากษา	 

 ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษาตัดสินให้ผู ้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ชดใช ้

ค่าสนิไหมทดแทนให้แก่ผูฟ้้องคดทีัง้หก แต่ละคนเป็นเงนิ คนละ10,000 บาท ทัง้นี้

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ค�าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

6	ตุลาคม	พ.ศ.	2559	ผู้ฟ้องคดีทั้ง	6	อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด	 	

 ผู้ฟ้องคดีทั้งหกยื่นอุทธรณ์คัดค้านค�าพิพากษาดังกล่าวต่อศาลปกครอง

สูงสุด เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค�าวินิจฉัยของศาลปกครองกลางยังมีความ

บกพร่องคลาดเคลื่อน และยังวินิจฉัยไม่ครบประเด็นตามค�าฟ้องของผู้ฟ้องคดี 

โดยที่ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดจะถือเป็นที่สุด ไม่สามารถอุทธรณ์ได้อีก  

12	มิถุนายน	พ.ศ.	2561	ศาลปกครองสูงสุดอ่านค�าพิพากษา	

 ศาลปกครองสูงสุด อ่านค�าพิพากษาในคดีหมายเลขด�าที่ ส.58/2555 

หมายเลขแดงที่ ส.660/2559 ระหว่าง นายโคอิ หรือคออี้ มีมิ กับพวกรวม 6 คน 

ผู้ฟ้องคดี กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับพวกรวม 2 คน  

ผูถู้กฟ้องคด ีส�าหรับประเด็นส�าคญัทีศ่าลปกครองสงูสดุได้วนิจิฉยัตามอทุธรณ์ของ

คูก่รณใีน 2 ประเดน็ คือ ประเด็นแรก สิทธใินการฟ้องคดแีละการยืน่ฟ้องคดภีายใน

ระยะเวลาที่ก�าหนดหรือไม่ ซึ่งประเด็นนี้ศาลปกครองสูงสูดวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดี 

ทั้ง 6 เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อ�านาจของเจ้าหน้าที่อุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจานในการรื้อถอนเผาท�าลายสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของ 

ผู ้ถูกฟ้องคดีทั้ง 6 ผู ้ถูกฟ้องคดีทั้งหกจึงมีสิทธิน�าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง  
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และผูฟ้้องคดทีัง้หกได้ยืน่ฟ้องคดต่ีอศาลปกครองภายใน 1 ปีนบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควร

รู้ถงึเหตแุห่งการฟ้องคดแีล้ว ส่วนประเดน็ทีส่อง เป็นการวนิจิฉยัว่าการปฏบิติัการ

ของเจ้าหน้าทีอ่ทุยานแห่งชาตแิก่งกระจานในการรือ้ถอน เผาท�าลายสิง่ปลกูสร้าง

และทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งหก เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีท้ังหกหรือไม่ และ

หากเป็นการละเมิด จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงใด ซึ่งในประเด็นนี้ 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การปฏิบัติการของเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ 

แก่งกระจานไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีท้ังหก ให้ชดใช ้

ค่าสินไหมทดแทนให้แก่   

ผู้ฟ้องคดีที่ 1 เป็นเงิน 51,407  บาท  ผู้ฟ้องคดีที่ 2 เป็นเงิน 51,032  บาท   

ผู้ฟ้องคดีที่ 3 เป็นเงิน 51,407  บาท  ผู้ฟ้องคดีที่ 4 เป็นเงิน 55,302  บาท   

ผู้ฟ้องคดีที่ 5 เป็นเงิน 50,407  บาท และผู้ฟ้องคดีที่ 6 เป็นเงิน 51,032  บาท

28-30	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2555	 โครงการประสานพลังท้องถิ่นเพื่อผลักดัน 

มติคณะรัฐมนตรี	วันที่	3	ส.ค.	2553	 	 

 ชาวกะเหรี่ยงจากจังหวัดราชบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด

กาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดเพชรบุรี และจากพื้นที ่

แก่งกระจาน กว่า 100 คน จัดโครงการประสานพลังท้องถิ่น เพื่อผลักดัน 

มติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553 ไปสู่การปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี โดยสะท้อนปัญหาต่างๆ และร่วมกันหาทางออก เพื่อเสนอต่อ 

คณะอนุกรรมการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง กระทรวงวัฒนธรรม ในการผลักดัน

แนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีให้น�าไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป

23	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2555	 ตัวแทนเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและ 

สิ่งเเวดล้อม	และชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจาน	ยื่นหนังสือถึงนายรัฐมนตรี	 	

 ตามที่นายชัยวัฒน์  ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ถูกด�าเนินคดีเป็นจ�าเลย โดยศาลจังหวัดเพชรบุรี ประทับรับฟ้องไว้พิจารณาเป็น
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คดีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ในคดีหมายเลขด�าท่ี อ.4653/2554 ข้อหา 

จ้างวานฆ่าและร่วมกันฆ่าผู้อื่น (นายทัศน์กมล โอบอ้อม) โดยไตร่ตรองไว้ก่อน ซึ่ง

คดีดังกล่าวสืบเน่ืองมาจากนายทัศน์กมล โอบอ้อม ได้เป็นผู้เรียกร้องขอความ 

เป็นธรรมให้กบัชาวบ้านเชือ้สายกะเหรีย่งในพืน้ทีบ้่านบางกลอย บ้านโป่งลกึ ต�าบล

ห้วยแม่เพรยีง อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวดัเพชรบรุ ีกรณนีายชัยวฒัน์ ลิม้ลขิิตอกัษร 

เผาบ้านเรือน ท่ีอยู่อาศัยของชาวบ้านเชื้อสายกะเหรี่ยงโดยอ้างว่าปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการนัน้  การทีน่ายชยัวฒัน์  ลิม้ลขิติอกัษร หวัหน้าอทุยานแห่งชาตแิก่งกระจาน 

ซ่ึงตกเป็นจ�าเลยกรณีดังกล่าวข้างต้นและศาลเหน็ว่าคดมีมีลูแต่ยงัคงด�ารงต�าแหน่ง

หัวหน้าอุทยานฯ ก่อให้เกิดความหวาดกลัวแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก และ 

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ยังได้ออกค�าสั่งให้เจ้าหน้าที่อุทยานตั้งด่านตรวจโดย

ไม่มเีหตผุลอนัสมควร ใช้ไม้กัน้ปิดกัน้เส้นทางสญัจรไปมาของชาวบ้าน ซึง่เส้นทาง

เข้าออกเพ่ือเดินทางไปพบแพทย์เมื่อเจ็บป่วย ไปซื้อของใช้อันจ�าเป็นต่อการ 

ด�ารงชวิีต แม้กระทัง่พีน้่องชาวไทยเชือ้สายกะเหรีย่งจากท่ีอืน่รวมตวักนัน�าข้าวสาร

เพ่ือไปช่วยเหลือให้กับชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในพ้ืนท่ีตามหลักมนุษยธรรมก็ 

ไม่ได้รับความสะดวก อันเป็นการกระท�าที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง 

นอกจากน้ียังได้ข่มขู่ คุกคามชาวบ้านเพื่อมิให้เป็นพยานหรือพูดคุยเกี่ยวกับ 

คดีดังกล่าว ตามที่ได้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีมาแล้วข้างต้นนั้น หากอธิบด ี

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (นายด�ารง พิเดช ) ยังคงให้นายชัยวัฒน์  

ลิ้มลิขิตอักษร ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานต่อไปจะก่อ 

ให้เกิดปัญหากับชาวบ้าน ได้รับความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านและเกิดความขัดแย้ง

แตกความสามัคคีก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่มากข้ึน จึงขอให้ 

นายกรฐัมนตรีได้โปรดใช้อ�านาจในการบรหิารราชการสัง่การไปยงัรฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และผูท้ีเ่กีย่วข้อง เพ่ือให้นายชัยวฒัน์   

ลิ้มลิขิตอักษร พักราชการหรือให้ไปด�ารงต�าแหน่งที่อ่ืนท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้อง หรือ

สัมพันธ์กับชาวบ้าน 
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดด�าเนินการ หากผลเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ 

เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรม ตามที่อยู ่ข้างต้นทราบในโอกาสแรกด้วย   

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้105

24	สิงหาคม	พ.ศ.2555	ชาวบ้านยื่นหนังสือกล่าวโทษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจานต่อต�ารวจเพชรบุรี	

 ตัวแทนชาวบ้านแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เข้ายื่นหนังสือกล่าวโทษ

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร โดยน�าเอกสาร

ส�าเนาภาพข่าวการรื้อท�าลายและเผาบ้านเรือนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง 

บ้านโป่งลึก–บางกลอย ยื่นต่อ พ.ต.อ.ปิยะ สุขประเสริฐ รองผบก. จังหวัด

เพชรบุรี106 

22–23	 กันยายน	 พ.ศ.	 2555	 งานพหุวัฒนธรรมเพื่อฟ ื ้นฟูวิ ถีชีวิต 

ชาวกะเหรี่ยง	  

 ตัวแทนเครือข่ายชุมชนกะเหร่ียง 15 จังหวัด เดินทางมาร่วมงาน 

พหุวัฒนธรรมเพ่ือฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ซ่ึงจัดท่ีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

เพ่ือสะท้อนสถานการณ์ปัญหา หลายชมุชนยงัคงประสบปัญหาจากการตัง้ถิน่ฐาน

ทีท่�ากนิจนต้องย้ายออกจากพืน้ท่ี เช่น กรณบ้ีานโป่งลกึ-บางกลอย เขตป่าอทุยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน แม้ต้ังหมู่บ้านบนที่ดินที่รัฐจัดสรรเกือบ 20 ปีแล้ว แต ่

กว่าครึ่งจาก 200 กว่าครอบครัว ก็ยังขาดที่ท�ากิน เวทีนี้จึงสะท้อนปัญหาที่ยังไม่

ได้รับการแก้ไขจริงจัง ทั้งที่มติคณะรัฐมนตรี ในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง 

มีมากว่า 2 ปี  

 หลังต้องย้ายจากที่ท�ากินเดิมซึ่งอาศัยมาเนิ่นนาน มาอยู่ในพื้นท่ีซ่ึงรัฐ

จัดสรรให้ใหม่ วิถีกะเหรี่ยง บ้านโป่งลึก-บางกลอย จังหวัดเพชรบุรี ต้องเปลี่ยนไป 

ไม่มีที่ท�ากินเหมือนก่อน ภาพชีวิตส่วนหนึ่งที่ต้องเผชิญในวันนี้ถ่ายทอดใน

นิทรรศการภาพถ่าย การแสดงทางวัฒนธรรม และเวทีเสวนาวิชาการ ในงาน 

105
 ประชาไท (24 สิงหาคม 2555).

106
 วสี ภูเต็มเกียรติ (2 กันยายน 2555).
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พหุวัฒนธรรมฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง ที่ไทยพีบีเอส กะเหรี่ยงกว่า 1000 คน  

ที่มาร่วมแสดงพลังในงานนี้ นอกจากส่งสัญญาณถึงปัญหาที่กลุ ่มชาติพันธุ ์

เผชิญอยู่ ยังระดมทุนเพ่ือจัดต้ังกองทุนสนับสนุนชีวิตและวัฒนธรรมกะเหรี่ยง 

โป่งลึก-บางกลอย หวังให้วัฒนธรรมและการแสดงสื่อสารให้คนภายนอก 

รับรู้และเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และยอมรับในการอยู่ร่วมกันท่ามกลาง

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

29	 มกราคม	 พ.ศ.	 2556	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้น�าเสนอพื้นที่ 

กลุ ่มป่าแก่งกระจาน	 (KKFC)	 เพื่อขอข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก 

ทางธรรมชาติ	  

คณะรัฐมนตรีมีมต ิ 

 1. เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ

เลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก น�าเสนอ

พ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ  

ต่อศูนย์มรดกโลก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส รวมทั้งเห็นชอบเอกสารน�าเสนอ

พ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 

ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยต�ารวจเอก เฉลิม อยู่บ�ารุง) ประธานกรรมการ 

แห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเสนอ  

 2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมรบัไปด�าเนนิการแก้ไข

ชือ่ภาษาองักฤษของพืน้ทีก่ลุม่ป่าแก่งกระจาน จากเดิม “Kaeng Krachan Forest 

Complex: KKFC” เป็น “Thailand Western Forest Complex”  

ก่อนน�าเสนอไปยังศูนย์มรดกโลก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส  

 3. เพ่ือให้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน รวมทั้งพื้นท่ีกลุ่มป่าอื่นๆ ของไทย

ทุกแห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไว้แล้ว เช่น มรดกโลกเขตรักษา 

พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง มรดกโลกป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นต้น  

มีกฎเกณฑ์การก�ากับดูแลและการบริหารจัดการพื้นที่โดยมีการบูรณาการ 

ร่วมกันของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ให้รองนายกรัฐมนตรี  
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(นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เป็นเจ้าภาพรับไปพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการ 

ขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน เช่น กระทรวง

มหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส�านักงาน ก.พ. และส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นต้น 

เพือ่ท�าหน้าทีก่�าหนดแนวทางการบรหิารจัดการพืน้ทีก่ลุม่ป่าดงักล่าวให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ แล้วให้น�าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป107 

16–18	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2556	 งานพหุวัฒนธรรมกะเหรี่ยงกับสังคมไทย	 :	 

วิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยน		  

 พี่น้องชาวกะเหรี่ยงจากทั่วประเทศ เข้าร่วมงานพหุวัฒนธรรมกะเหรี่ยง 

: วิถีชี วิตที่ปรับเปลี่ยน ทั้งนี้  ทางเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและ 

สิ่งแวดล้อม และเครือข่ายชุมชนกะเหรี่ยงในประเทศไทย ร่วมกันประกาศ

เจตนารมณ์ “แนวนโยบายและแผนงานในการขับเคลื่อนฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง” 

ตามมต ิคณะรฐัมนตร ี3 สงิหาคม 2553 เพือ่น�าเสนอเจตนารมณ์และข้อเรยีกร้อง

ต่อรัฐบาลไทย และหน่วยงานที่เ ก่ียวข้องกับชุมชนกะเหรี่ยงได้รับทราบ  

รวมท้ังแก้ไขปัญหาของชาวกะเหรี่ยง ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติการ”  

ทัง้สิน้ 7 ข้อ และหนึง่ในข้อตกลงตามเจตนารมณ์ระบวุ่า ”ระหว่างการด�าเนนิงาน

ฟื ้นฟูวิถีชี วิตชาวกะเหรี่ยงตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 3 สิงหาคม 2553  

หน่วยงานของรัฐที่เ ก่ียวข้องจ�าเป็นต้องยุติการจับกุม ข่มขู ่ และคุกคาม 

ชาวกะเหรี่ยงที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพในที่ดินท่ีทางราชการประกาศเขต 

ป่าอนุรักษ์ทับซ้อน นอกจากนี้ รัฐจ�าเป็นต้องมีมาตรการท่ีจะให้ความคุ้มครอง 

กับวิถีการท�ามาหากินตามจารีตประเพณีของชาวกะเหรี่ยงบนพื้นฐานของ 

หลกัการเรือ่งสิทธิมนษุยชนและหลกัสทิธมินษุยชนสากล” และเน้นย�า้การท�างาน

ร่วมกันทั้งร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ด�าเนินการในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหร่ียง  

107
 ส�านักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (26 กันยายน 2559).
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ซ่ึงรวมถงึการดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของชุมชนชาวกะเหร่ียงอย่าง

จริงจังและต่อเนื่องจนกว่าปัญหาและข้อเรียกร้องของชาวกะเหรี่ยงจะได้รับการ

แก้ไขและตอบสนองให้ลุล่วง

8–9	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2557	ทอดผ้าป่า	“กองบุญข้าว”	สู่กะเหรี่ยงบางกลอย-

โป่งลึก	แห่งป่าแก่งกระจาน	  

 เครือข่ายกระเหร่ียงประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร 

ภาคเหนอื และภาคีพฒันา 19 องค์กร จัดงานมอบผ้าป่า “กองบุญข้าว” สูก่ะเหรีย่ง

บางกลอย-โป่งลึก ป่าแก่งกระจาน ณ บ้านบางกลอย ต�าบลห้วยแม่เพรียง อ�าเภอ

แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รวมยอดสมทบผ้าป่า เป็นข้าวเปลือกและข้าวสาร 

รวม 25 ตัน และยอดเงินบริจาค จ�านวน 202,055 บาท  เพื่อเป็นกองทุนข้าวและ

เมล็ดพันธุ์เพื่อพี่น้องชาวกะเหรี่ยงบางกลอย

17	 เมษายน	พ.ศ.	 2557	 พอละจี	 รักจงเจริญ	 หรือ	 บิลล่ี	 แกนน�าชาวบ้าน 

บางกลอยหายตัว	 

 นายพอละจี รักจงเจริญ (บิลลี่) แกนน�ากะเหรี่ยงชาวบ้านบางกลอย 

อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.)  

ห้วยแม่เพรียง หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. วันที่  

17 เมษายนที่ผ่านมา ขณะเดินทางจากหมู่บ้านลงมาที่ อ�าเภอแก่งกระจาน  

เพ่ือพบกับนายกระทง จีบ้ง ผู้ใหญ่บ้านบางกลอย หมู่ 2 ต�าบลห้วยแม่เพรียง  

ท่ี นัดหมายกันหารือแนวทางการต ่อสู ้คดี เพื่อ ข้ึนให ้การนัดแรกในวันท่ี  

19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และเตรียมการน�าชาวบ้านไปร่วมการพิจารณาคดีที ่

ปูค่ออีแ้ละชาวกะเหรีย่งยืน่ฟ้องต่อศาลปกครอง(กลาง) นายกระทงจึงสอบถามไป

ยงัพ่ีชายของนายพอละจ ีได้ความว่าลงมาจากบ้านบางกลอยบนตัง้แต่เวลา 13.00 

น. โดยขับรถจักรยานยนต์ออกมาพร้อมกับน�้าผึ้ง 6 ขวด ขณะที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

สอบถามไปยังนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
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เพราะจากหมู่บ้านไปยังตัวอ�าเภอแก่งกระจานต้องผ่านด่านตรวจอุทยานฯ  

ซึ่งเป็นเส้นทางเข้า-ออกเพียงทางเดียว ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ยอมรับว่าควบคุมตัว 

นายพอละจีโดยให้เจ้าหน้าที่รับตัวมาเพื่อตักเตือนเรื่องน�้าผึ้งก่อนปล่อยตัวไป 

18	เมษายน	พ.ศ.	2557	นางสาวพิณนภา	พฤกษาพรรณ	แจ้งความ	  

 นางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ หรือ มึนอ ภรรยาของบิลลี่ แจ้งความ

ไว้ที่สถานีต�ารวจภูธรแก่งกระจาน กรณี นายพอละจี รักจงเจริญ (บิลลี่)  

ถูกนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ควบคุมตัว

และหายตัวไป

20	เมษายน	พ.ศ.	2557	ร้องเรียนสภาทนายความ  

 นายกระทง จโีบ้ง ผูใ้หญ่บ้านบางกลอยและชาวกะเหรีย่งบ้านบางกลอย 

เขียนจดหมายร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายถึงอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน

ด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ และผู้พลัดถ่ิน สภาทนายความฯ  

ความว่า “เน่ืองจากบลิลีไ่ด้หายตัวออกจากบ้านบางกลอย วนัที ่17 เมษายน 2557  

ขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้ เกรงว่าจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต จึงร้องขอความ

ช่วยเหลือให้ติดตามตัว” 

21	เมษายน	พ.ศ.	2557	ร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี	  

 ภรรยาและแม่ของบิลลี่ยื่นหนังสือร้องเรียนกับผู้ว่าราชการ จังหวัด

เพชรบุรี และบก.ภ.จว.เพชรบุรี เพื่อให้ช่วยตามหาตัวบิลลี่  

 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  

จงัหวัดเพชรบรีุ เปิดแถลงข่าวต่อส่ือมวลชนกรณกีารหายตวัไปของบิลลี ่โดยยืนยนั

ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการหายตัวไปของนายบิลลี่แต่อย่างใด108 

108
 ประชาไท (22 เมษายน 2557).
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22	 เมษายน	พ.ศ.	 2557	 เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม	 

ออกแถลงการณ ์  

 เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และองค์กรเครือข่าย 

รวม 23 องค์กร ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเร่งหาตัว

บลิลีร่วมทัง้ผู้กระท�าผดิ และเรยีกร้องอธบิดีกรมอทุยานแห่งชาติ มคี�าสัง่ให้หวัหน้า

อุทยานแก่งกระจานออกจากพื้นที่เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปอย่างเป็นธรรมและ

โปร่งใส   

23	เมษายน	พ.ศ.	2557	สมาคมนักกฏหมายสิทธิมนุษยชนลงพื้นที่	  

 สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) คณะกรรมการนักนิติศาสตร์

สากล (ICJ) และมลูนธิผิสานวฒันธรรม (CrCF) ลงพืน้ทีอ่�าเภอแก่งกระจาน จงัหวดั

เพชรบุรี เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

นางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ (มึนอ) และญาติของบิลลี่  และทางทนายความ

ประชมุเตรียมค�าร้องขอให้ศาลไต่สวนฉกุเฉนิและขอให้ปล่อยตวันายบลิลีจ่ากการ

ถูกควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามความประสงค์ของญาติ

24	 เมษายน	พ.ศ.2557	 นางสาวพิณนภา	พฤกษาพรรณ	 ย่ืนค�าร้องต่อศาล

จังหวัดเพชรบุรี	  

 นางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ (มึนอ) พร้อมทนายความจากสมาคม 

นกักฎหมายสทิธมินษุยชนยืน่ค�าร้องต่อศาลจงัหวดัเพชรบรุ ีเพือ่ขอให้ศาลไต่สวน

ฉกุเฉนิและขอให้ปล่อยตวันายบลิลีจ่ากการถกูควบคมุตวัโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

ซึ่งศาลมีค�าสั่งไต่สวนฉุกเฉินโดยมีการสืบพยาน 2 ปาก ได้แก่ นางสาวพิณนภา 

พฤกษาพรรณ (มึนอ) ในฐานะผู้ร้อง และนายกระทง โชควิบูลย์ ผู้ใหญ่บ้าน 

บางกลอย และศาลได้นัดสืบพยานอีก 10 ปาก ได้แก่ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร 

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ 

แก่งกระจานอีกจ�านวน 4 คน นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการ 

สิทธมินุษยชนแห่งชาต ินกัศกึษาฝึกงาน 2 คน พนกังานสอบสวนสถานตี�ารวจภธูร
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แก่งกระจาน และพยานผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด 

(มหาชน) ในวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2557, 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557, 2 มถินุายน 

พ.ศ. 2557, 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

25	เมษายน	พ.ศ.	2557	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ	ประชุมเพื่อตรวจสอบ	

 คณะอนกุรรมการสทิธมินษุยชน ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชน

แห่งชาติ มีการประชุมเพื่อตรวจสอบเรื่องการหายตัวของนายบิลลี่ ในวันเดียวกัน 

พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ เชิญเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ต�ารวจภูธรภาค 7 กองบังคับการ 

ปราบปราม และกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ กระทรวงยตุธิรรม เข้าร่วมประชมุ

เพื่อเร่งรัดติดตามคดี พร้อมกันนี้ พ.ต.อ.สุขสวัสดิ์ สุขแสวง รองผู้บังคับการต�ารวจ

ภูธรจังหวัดเพชรบุรี น�านางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ (มึนอ) เข้าพบกับ  

พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ109 

28	 เมษายน	 พ.ศ.	 2557	 คณะกรรมการนิติศาสตร์สากลออกแถลงการณ์ 

 คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ) มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF) 

และ สมาคมนักกฎหมายสิทธมินษยชน (สนส.) ออกแถลงการณ์เรยีกร้องให้รฐับาล

ไทย ด�าเนินการสืบสวนอย่างละเอียดและเป็นกลางกรณีการหายตัวไปของบิลลี่

2	พฤษภาคม	พ.ศ.	2557	องค์การสหประชาชาติออกค�าแถลง	

 องค ์การสหประชาชาติ  (UN) มีค�าแถลงต ่อกรณีของบิลลี่  ณ  

กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยโฆษก นาย Rupert Colville ว่ามีความ

ห่วงกังวลเรื่องความไม่ก้าวหน้าของการสืบสวนสอบสวน กรณีการหายตัวไป 

ของนักต่อสู ้ เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย นายพอละจี รักจงเจริญ  

(หรือนายบิลลี่ )  ที่ท�างานเพื่อเรียกร ้องสิทธิในท่ีดินของชนเผ ่าพื้นเมือง 

109
 สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน, อ้างถึงใน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (18 เมษายน 2558).
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ในประเทศไทย มคีนพบนายบลิลีค่รัง้สดุท้ายเมือ่วนัที ่17 เมษายน 2557 หลงัจาก

ท่ีเขากลบัมาจากชมุชนเพือ่เตรยีมข้อมลูทีจ่ะใช้ในเป็นหลกัฐานในการฟ้องร้องคดี

ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้เผาท�าลายบ้านและทรัพย์สินของชาวบ้าน 

ชาวกะเหรีย่งทีอ่ยูอ่าศัยในพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาติแก่งกระจานในปี 2553 และ 2554 

หวัหน้าอทุยานแห่งชาติแก่งกระจานกล่าวว่าเขาจบักมุตวับลิลีแ่ละได้สอบสวนเขา

ในวันที่ 17 เมษายนกล่าวหาว่าเขามีน�้าผึ้งป่าไว้ในครอบครอง และได้ปล่อยตัว 

บิลลี่ไปแล้ว แต่ไม่มีใครพบบิลลี่อีกเลยนับแต่นั้น110 

15	พฤษภาคม	พ.ศ.	2557	กรมอุทยานแห่งชาติฯ	ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง	  

 กรมอุทยานแห่งชาตฯิ แต่งตัง้คณะกรรมการขึน้มาตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ

การหายตัวของบิลลี่ภายหลังถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ 

แก่งกระจาน และผลการสอบสวนระบุว่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร มีความผิดตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมาย

อาญา กรณีที่มีการจับกุมบิลลี่ในข้อหามีน�้าผึ้งป่าไว้ในครอบครองและมีการ 

ปล่อยตัวไปโดยไม่มีการลงบันทึกการจับกุมตามระเบียบ จนท�าให้เกิดความ 

เสียหายต่อต้นสังกัด111

14	มิถุนายน	พ.ศ.	2557	ต�ารวจแก่งกระจานคุ้มครองพยาน	

 พ.ต.อ.วรเดช สวนคล้าย ผกก.สภ.แก่งกระจาน น�าทีมต�ารวจท�าความ

เข้าใจกับชาวบ้านกรณีคุ้มครองพยาน รวมทั้งช้ีแจงความคืบหน้าของคดีว่าอยู่ใน

ขัน้ตอนการสบืสวนสอบสวนและด�าเนนิการในรปูแบบของคณะกรรมการสบืสวน

จากหลายหน่วยงาน112  

110
 สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน, อ้างถึงใน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (18 เมษายน 2558).

111
 ส�านักข่าวชายขอบ (6 มิถุนายน 2557).  

112
 คมชัดลึกออนไลน์ (14 มิถุนายน 2557).
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20	มิถุนายน	พ.ศ.	2557	นางสาวพิณนภา	พฤกษาพรรณ	(มึนอ)	ยื่นหนังสือ

ถึงนายกรัฐมนตรี	 และส�านักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติ	  

 นางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ (มึนอ) เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และส�านักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชน 

แห่งสหประชาชาติ เพื่อร้องเรียนให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับการหายตัวไปของบิลลี่113

17	กรกฎาคม	พ.ศ.	2557	ศาลจังหวัดเพชรบุรียกค�าร้อง	

 ศาลจังหวัดเพชรบุ รีมีค�าสั่ งยกค�าร ้อง ต ่อมานางสาวพิณนภา  

พฤกษาพรรณ (มึนอ) และทนายความยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งของศาลช้ันต้นท่ี 

ยกค�าร้อง โดยอุทธรณ์ดังกล่าวโต้แย้งว่า ค�าให้การของพยานแต่ละปาก  

ทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและนักศึกษาฝึกงาน เบิกความ 

ไม่ตรงกัน มีข้อพิรุธ ขัดต่อหลักเหตุผล โดยมึนอพร้อมทนายความยื่นอุทธรณ์

คัดค้านในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2557 และศาลมีค�าสั่งรับอุทธรณ์ไว้พิจารณา 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557114 

26	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2558	ศาลจังหวัดเพชรบุรีอ่านค�าพิพากษาศาลอุทธรณ์	

 ศาลจังหวัดเพชรบุรี อ่านค�าพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 7 กรณีขอให้

ปล่อยตัวนายบิลล่ีจากการถูกควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ศาลชั้นต้น 

มีค�าสั่งให้ยกค�าร้องน้ัน ศาลอุทธรณ์ภาค 7 เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของผู้ร้อง 

ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน115 

113
 สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน, อ้างถึงใน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (18 เมษายน 2558). 

114
 กองบรรณาธิการนักข่าวพลเมือง (28 กุมภาพันธ์ 2558) และ สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน, อ้างถึงใน  

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (18 เมษายน 2558).
115

 สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน, อ้างแล้ว.  
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6	สิงหาคม	พ.ศ.	2558	นางสาวพิณนภา	พฤกษาพรรณ	(มึนอ)	ยื่นหนังสือถึง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	  

 นางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ (มึนอ) ภรรยาของบิลลี่ ยื่นหนังสือ 

ขอให้กรมสอบสวนคดีพเิศษ (DSI) รบัคดีการหายตัวของบิลลี ่เมือ่วันท่ี 17 เมษายน 

พ.ศ. 2557 เป็นคดีพิเศษ ภายหลังจากที่คดียังไม่มีความคืบหน้าและในพื้นที่ 

มปัีญหาเรือ่งผูม้อีทิธพิลท้องถิน่ รวมทัง้ขอให้ดีเอสไอพจิารณารับเข้าคุม้ครองพยาน 

เพราะถูกข่มขู่จากคนในพื้นที่ไม่ให้เคลื่อนไหวตามหาบิลลี่116  

16	มิถุนายน	พ.ศ.	2559		กรมสอบสวนคดีพิเศษมีมติไม่รับค�าร้อง	

 ที่ประชุมของคณะอนุกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  

มีมติไม่รับค�าร้องน.ส.พิณนภา พฤกษพรรณ หรือ มึนอ ภรรยาของบิลลี่ เป็น 

คดีพิเศษและเสนอเรื่องแจ้งให้ทางคณะกรรมการคดีพิเศษทราบ ภายหลังจากที่

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) น�าเรื่องเข้าที่ประชุมของคณะอนุกรรมการคดีพิเศษ

และได้สบืสวนสอบสวนเพือ่หาพยานหลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง แต่ไม่พบวตัถุพยานหรอื

พยานหลักฐานเพิ่มเติมและจากการสืบสวนยังไม่ทราบแน่ชัดว่าบิลลี่เสียชีวิตแล้ว

หรือไม่ ทางดีเอสไอส่งหนังสือช้ีแจงที่ระบุว่าดีเอสไอมีมติไม่รับคดีของบิลลี่เป็น 

คดพีเิศษ ลงวนัที1่6 มกราคม พ.ศ.2560 มาให้แก่ นางสาวพณินภา พฤกษาพรรณ 

(มึนอ) ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560117 

28	มิถุนายน	พ.ศ.	2561	กรมสอบสวนคดีพิเศษมีมติรับคดีการหายตัวไปของ	

นายพอละจี	รักจงเจริญ	(บิลลี่)	เป็นคดีพิเศษ	 

 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวถึงกรณีท่ีประชุมคณะ

กรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ครั้งที่ 1/2561 มีมติรับคดีการหายตัวไปของ 

นายพอละจี รักจงเจริญ หรือ ‘บิลลี่’ แกนน�าชาวกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย 

อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ที่หายตัวไปเมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2557  

 

 116
 กองบรรณาธิการนักข่าวพลเมือง (6 สิงหาคม 2558).  

117
 ข่าวสดออนไลน์ (1 กุมภาพันธ์ 2560). และ ส�านักข่าวอิศรา (2 เมษายน 2560).
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เป็นคดีพิเศษว่า หลังจากที่ประชุมมีมติรับคดีการหายตัวไปของนายพอละจ ี

เป็นคดพิีเศษ ตนได้มอบหมายให้กองคดีพิเศษภาค ดีเอสไอ รบัไปด�าเนนิการเร่งรดั

สืบสวนสอบสวนเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยไม่มีกรอบระยะเวลาของการ

ท�างาน อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าน้ีดีเอสไอได้มีการข้อมูลการสืบสวนสอบสวน 

ไปบ้างแล้ว และการรบัเป็นคดีพเิศษคดีในครัง้นีก้จ็ะใช้ข้อมลูท่ีเคยเกบ็มาก่อนหน้า

นี้เป็นแนวทางในการท�าคดี118 

17	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2558	 ขบวนการกะเหร่ียงเพ่ือฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมและ 

จิตวิญญาณ	ยื่นข้อเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 

 ขบวนการกะเหรี่ยงเพื่อฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ ซ่ึงเป็นการ

รวมตวัของชาวกะเหรีย่งในประเทศไทยหลายเครอืข่าย จ�านวนกว่า 150 คน เสนอ

ข้อเรียกร้องเชงิมาตราการแก่คณะรกัษาความสงบแห่งชาตแิละสมาชกิสภาปฏริปู

แห่งชาติ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนกะเหรี่ยงจ�านวนมากที่อาศัยใน

พ้ืนทีป่่ามานานหลายชัว่อายคุน ซึง่มปีระเพณ ีคต ิความเช่ือทีเ่คารพต่อป่าอนัเอือ้

ให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ แต่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐท่ี

ประกาศพ้ืนทีอ่นุรักษ์หรอืเขตอทุยานทีซ้่อนทับกบัพ้ืนทีอ่ยูอ่าศยัดัง้เดมิ โดยทีท่าง

ราชการไม่ได้กันเขตพื้นที่ชุมชนกะเหรี่ยงไว้จึงท�าให้ชุมชนกะเหรี่ยงท่ีมีการ 

ต้ังถิ่นฐานชุมชนมายาวนานก่อนที่จะมีการประกาศพื้นที่ทางกฎหมายกลายเป็น 

ผู้บุกรุกและฝ่าฝืนทันทีหลังมีการประกาศใช้กฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติของ 

เจ้าหน้าทีอุ่ทยานแห่งชาต ิเจ้าหน้าทีป่่าไม้ ทีใ่ช้อ�านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบจบักมุข่มขู่

และคุกคามชาวบ้านกะเหรี่ยง   

 หน่ึงในข้อเรียกร้องครอบคลุมกรณีปัญหาความขัดแย้งรุนแรงระหว่าง

ชาวบ้านกับเจ้าหน้าท่ีรัฐในระดับผู ้ปฏิบัติการในพื้นท่ี เช ่นกรณีตัวอย่าง 

นายพอละจี รักจงเจริญ พื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และ 

อกีหลายกรณทีีเ่กิดข้ึนในภาคเหนอืของประเทศไทยให้ ดงันัน้ จึงเรยีกร้องให้ คสช.
118

 ข่าวสดออนไลน์ (28 มิถุนายน 2561).
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ด�าเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกับนายชัยวัฒน์  

ลิ้มลิขิตอักษร อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และ

ด�าเนินคดีกับหัวหน้าอุทยานและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพรรณพืช 

อย่างเร่งด่วน เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมของบ้านเมืองมีความศักดิ์สิทธิ์ น�าไปสู่

การสร้างสมานฉันท์และปรองดองของบ้านเมือง119 

19	ตุลาคม	พ.ศ.	2558	ปู่คออี้แจ้งความด�าเนินคดีกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ

ชัยวัฒน์	 

 ปู่คออี้ มีมิ พร้อมมทนายความ เข้าแจ้งความที่ สภ.แก่งกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี ให้ด�าเนินคดีกับนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ในข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ 

โดยระบุว่าเมื่อพฤษภาคม พ.ศ. 2554  เจ้าหน้าที่อุทยานฯ แก่งกระจาน ภายใต้

การน�าของนายชยัวัฒน์ ได้ร่วมกนัจดุไฟเผาทีอ่ยูอ่าศยั ยุง้ฉาง และทรพัย์สนิต่างๆ 

จนได้รับความเสียหายและบังคับตนให้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ออกจากพื้นที่120 

8	ธันวาคม	พ.ศ.	2558	ชาวบ้านกะเหรี่ยงใจแผ่นดิน/บางกลอยบน	ร้องเรียน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ		  

 ชาวบ้านกะเหร่ียงจ�านวน 84 ราย น�าโดยปู่คออี้ มีมิ อายุ 104 ปี  

ท�าหนังสือร้องแจ้งต่อประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอีกครั้ง  

เพ่ือยืนยันทีจ่ะกลบัไปอยูอ่าศัยและท�ากนิทีห่มูบ้่านเดมิ คอื บ้านบางกลอยบนและ

บ้านใจแผ่นดิน จากที่ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเคยมีการตรวจสอบ 

เรื่องร้องเรียนของชาวบ้านมาก่อนหน้านี้แล้ว และออกรายงานผลการตรวจสอบ

การละเมดิสิทธมินุษยชนเม่ือวนัที ่17 กนัยายน พ.ศ. 2557 โดยรายงานสรปุความ

เหน็ว่า การอยูอ่าศยัของชาวกะเหรีย่งบรเิวณบ้านบางกลอยบนและบ้านใจแผ่นดนิ 

มลีกัษณะเป็นสทิธขิองชมุชนท้องถิน่ด้ังเดิม เน่ืองจากได้อยูอ่าศยัและท�ากนิมาก่อน

การประกาศเขตอทุยานแแห่งชาตแิก่งกระจาน มกีารใช้ประโยชน์ทีด่นิทีเ่ป็นทีต่ัง้

บ้านเรือนและใช้เป็นทีท่�ากนิหรอืพ้ืนทีท่างการเกษตร มวีถีิการด�ารงชวีติ ประเพณ ี

119
 ส�านักข่าวชายขอบ (17 กุมภาพันธ์ 2558).  

120
 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (5 ตุลาคม 2561).
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วัฒนธรรมมาเป็นระยะเวลานาน มีลักษณะการต้ังบ้านเรือนอยู่อาศัยรวมกัน 

เป็นกลุ่ม เป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ซึ่งย่อมจะต้องได้รับความคุ้มครองจากรัฐและ

มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการจัดการ การบ�ารุงรักษา และการ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้มีสิทธิที่จะอยู่อาศัย

และท�ากินในที่ดินพิพาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553  

เร่ือง แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง  นอกจากนี้คณะกรรมการ 

สทิธิมนุษยชนแห่งชาติยงัก�าหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาและป้องกนัการละเมดิ

สิทธิมนุษยชนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากชาวบ้านบางกลอยบนและ

บ้านใจแผ่นดินยังไม่ได้รับการดูแลจากหน่วยงานของรัฐแต่อย่างใดแม้เวลา 

ผ่านมากว่าหนึ่งปีแล้ว121 

19	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 2559	 เครือข่ายกะเหรี่ยงแถลงหากไม่ได้รับสิทธิในท่ีดิน

และการจัดการผืนป่า	จะไม่ยอมรับมรดกโลกแก่งกระจาน	  

 เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเขตงานตะนาวศรี   

ขอเรยีกร้องให้คณะกรรมการมรดกโลกให้ชาวกะเหร่ียงในผนืป่าแก่งกระจานทีจ่ะ

มีการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการผืนป่า

ของตนเอง โดยในช่วงปี 2558–2559  เครือข่ายกะเหรี่ยงได้เข้าร่วมเวทีปรึกษา

หารือทีจ่ดัขึน้โดยหน่วยงานอทุยานแห่งชาติ เพือ่รบัทราบข้อมลูและเสนอข้อกงัวล 

แต่ ณ ปัจจุบัน   

 1. กรมอุทยานไม่เคยส่งเอกสารรายงานสรุปฉบับท่ีส่งให้กับคณะ

กรรมการมรดกโลกแก่เครือข่ายกะเหรี่ยง และเครือข่ายกะเหรี่ยงได้เข้าพบอธิบดี

กรมอทุยานทีส่�านักงานใหญ่ และยืน่เรือ่งขอเอกสารรายงาน แต่กไ็ม่เคยได้รบัหรอื

ค�าตอบกลับมา   

 2. ในการจัดท�าโรดแมปเพือ่ตอบค�าถามของคณะกรรมการมรดกโลกนัน้ 

เครือข่ายกะเหรี่ยงก็ไม่ได้รับการเสนอชื่อหรือมีส่วนร่วมในการจัดท�าโรดแมป 

ดังกล่าว   

 121
 ประชาไท (9 ธันวาคม 2558).
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 3. เครือข่ายกะเหรีย่งได้ยืน่เรือ่งถงึหวัหน้าอทุยานแก่งกระจานเพือ่แก้ไข

ปัญหาและจัดพื้นที่ท�ากินและไร่หมุนเวียน แต่ไม่มีการด�าเนินการแต่อย่างใด  

 คณะกรรมการเครือข่ายกะเหรีย่งเขตงานตะนาวศรไีด้ไปศกึษาพืน้ทีเ่ขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งได้ประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก

มาแล้ว 25 ปี โดยมีชุมชนกะเหร่ียงด้ังเดิมอาศัยอยู ่มานานกว่า 200 ปี  

ทางเครือข่ายฯ เห็นว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ตัวอย่างที่ดี ท่ีชุมชนกะเหรี่ยงและรัฐ 

ร่วมกนับรหิารจดัการผนืป่ามรดกโลกด้วยกนั และชมุชนกะเหรีย่งยงัคงรกัษาและ

สืบทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรมการท�าไร่หมุนเวียนได้ จึงเสนอว่าให้กรมอุทยาน 

น�าแนวทางการจัดการพื้นที่มรดกโลกที่ทุ ่งใหญ่นเรศวร มาท�าที่พื้นที่กลุ่มป่า 

แก่งกระจาน    

 การทีป่ระเทศไทยได้ยืน่เรือ่งต่อคณะกรรมการมรดกโลกเพือ่พจิารณาให้

พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตินั้น  ชาวกะเหรี่ยงซึ่งเป็น

ชนเผ่าพืน้เมอืงอาศยัอยูใ่นบรเิวณนีม้าเนิน่นานหลายร้อยปี ยงัไม่ได้รบัสทิธใินการ

บริหารจัดการผืนป่าของตนเองเลย “เครือข่ายกะเหรี่ยงเพ่ือวัฒนธรรมและ  

สิ่งแวดล้อมเขตงานตะนาวศรี” จึงเสนอข้อเรียกร้องต่อคณะกรรมการมรดกโลก

และรัฐบาลไทยในการที่จะประกาศพื้นที่ของชาวกะเหรี่ยงเป็นมรดกโลก 

ทางธรรมชาติ ดังนี้    

 1. ต้องให้ชุมชนชาวกะเหรี่ยงคือผู ้ก�าหนดพื้นท่ีทางวัฒนธรรมการ 

ท�ากินโดยระบบไร่หมุนเวียนในวงรอบไร่หมุนเวียน 10 ปี ด้วยตนเอง   

 2. ต้องให้ชาวกะเหรี่ยงเป็นผู้เลือกพื้นที่อาศัยด้วยตนเอง   

 3. ต้องให้ชาวกะเหรี่ยงเป็นผู้บริหารดูแลจัดการพื้นที่อยู ่อาศัยและ 

ไร่หมุนเวียนด้วยตนเองในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน   

 4. รัฐและเจ้าหน้าทีอ่ทุยานฯ ต้องยอมรบัสทิธแิละวิถีการด�าเนนิชีวติตาม

ประเพณีของชาวกะเหรี่ยง  
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 5. ให้เครือข่ายกระเหรี่ยงร่วมเป็นผู ้เสนอการขอจัดตั้งมรดกโลก 

ทางธรรมชาติร่วมกับรัฐบาลด้วย   

 6. ต้องก�าหนดให้พืน้ทีห้่วยกระซู ่ซึง่เป็นพืน้ทีข่องชาวกะเหรีย่งในผนืป่า

แก่งกระจาน เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยไร่หมุนเวียนร่วมกัน ระหว่างรัฐกับชาวกะเหรี่ยง

ในพื้นที่และน�าเอาผลไปขยายต่อในพื้นที่อื่นๆ   

 ข้อเรียกร้องที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นเงื่อนไขส�าหรับการพิจารณา

อนุมัติกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ หวังว่าคณะกรรมการ 

มรดกโลกและรัฐบาลไทยจะให้การยอมรับและเคารพต่อสิทธิในท่ีดินของ 

ชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน

7	 กันยายน	 พ.ศ.	 2559	 เครือข่ายกะเหรี่ยงร ้องเรียนคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	กรณีเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก	  

 เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเขตงานตะนาวศรี

จ�านวน 40 คน น�าโดยนายวุฒิ บุญเลิศ ขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ (กสม.) ตรวจสอบกรณีการเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติ โดยอ้างว่ากระบวนการผลักดันการขึ้นทะเบียนมรดกโลกกลุ่มป่า 

แก่งกระจานทีผ่่านมาส่งผลกระทบต่อสทิธขิองชมุชนท้องถิน่ดัง้เดิม กลุม่ชาตพินัธุ์ 

ดังต่อไปนี้   

 1. ส่งผลต่อมาตรการจัดการพ้ืนท่ี กระทบต่อวิถีการด�าเนินชีวิตของ 

กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงซึ่งเป็นชุมชนด้ังเดิม เช่น การเผาบ้านกระเหรี่ยงเพื่อ 

ขบัไล่ชมุชนกะเหร่ียงบรเิวณบ้านบางกลอยบน บ้านใจแผ่นดนิ เมือ่ปี 2552–2554 

ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนจะเป็นการซ�้าเติมปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินและที่อยู่อาศัย

ให้รุนแรงมากยิ่งขึ้น  

 2. ส่งผลกระทบต่อการจดัการ การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ 

เช่น การจัดการป่าชุมชน การท�าไร่หมุนเวียน การเก็บหาของป่าเพื่อน�ามาใช้เป็น

อาหาร ยา และรายได้จุนเจือภายในครอบครัว จากการท่ีหน่วยงานรัฐจะมีการ

บังคับใช้กฎหมายเข้มข้นมากขึ้น  
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 3. ชมุชนเกรงว่าเมือ่ประกาศเป็นเขตมรดกโลกแล้ว จะมบีคุคลภายนอก

เข้ามาศึกษา มาเที่ยวและท�ากิจกรรมในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาทาง

ด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมตามมา   

 โดยนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับเรื่อง

ร้องเรียนและจะด�าเนนิการตามขัน้ตอนตรวจสอบและมข้ีอเสนอแนะไปยงัรฐับาล

ต่อไป122 

25	ตุลาคม	พ.ศ.	2561	ทีมชุดพญาเสือ	แจ้งความชาวบ้านกะเหรี่ยงที่ฟ้องคดี

ต่อศาลปกครอง	  

 ทีมชุดพญาเสือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร้องทุกข์

กล่าวโทษต่อพนกังานสอบสวน สภ.แก่งกระจาน จังหวดัเพชรบรุ ีให้ติดตามสบืสวน 

สอบสวน ด�าเนนิคดีกบัผูก้ระท�าผดิจากการยดึถอืหรอืครอบครองทีด่นิภายในพ้ืนที่

อุทยานแห่งชาติ ตามมาตรา 16 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ได้แก่ ทายาท

ของนายโคอิ มีมิ หรือ ปู่คออี้และพวก รวม 6 คน123 แต่พนักงานสอบสวน ยังไม่

รับแจ้งความ เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ

4	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2561	องค์กรภาคประชาชน	น�าโดยเครือข่ายชนเผ่าพื้น

เมอืงแห่งประเทศไทย(คชท.)	ออกออกแถลงการณ์ร่วมให้รฐัคุม้ครองและฟ้ืนฟู

เยียวยาชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย	 

 แถลงการณ์ร่วม ขอให้ยุติการด�าเนินคดีชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจาน 

ทัง้ทางแพ่งทางอาญา หลงัศาลปกครองสงูสดุมคี�าพิพากษาว่าเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัโิดย

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้รัฐจ่ายเงินชดเชยกรณีเจ้าหน้าท่ีเผาบ้านปู่คออี้และ

ชุมชนกะเหรี่ยง  

 122
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559.  

123
 ข่าวสดออนไลน์ (5 พฤศจิกายน 2561).
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 หลังจากมีค�าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด แทนที่หน่วยงานของรัฐที่

รับผดิชอบ จะด�าเนนิการแก้ไขฟ้ืนฟเูยยีวยาและให้ความคุม้ครองแก่ชาวกะเหรยีง

บ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดนิจ�านวนมากทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการกระท�าละเมดิ

ของเจ้าหน้าที ่ซ่ึงการฟ้ืนฟเูยยีวยานัน้ ควรรวมถงึการให้ชาวกะเหรีย่งกลุ่มดงักล่าว

ได้รับสิทธิคืนมา โดยสามารถกลับเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่บ้านบางกลอยบน- 

ใจแผ่นดินได้ดังเดิม เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน

และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยง ตามหลักสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชน  

แต่กลับปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ บางคนได้อ้างค�าสั่งอธิบดีฯ 

เพ่ือแจ้งความร้องทกุข์ต่อพนกังานสอบสวน สภ. แก่งกระจาน ให้สบืสวนสอบสวน 

ว่าปูค่ออีแ้ละผูฟ้้องคดีทัง้ 5 นัน้ ได้กระท�าผดิฐานบกุรกุครอบครองพืน้ทีใ่นอทุยาน

แห่งชาตแิก่งกระจาน ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ก่อนทีเ่จ้าหน้าทีจ่ะบงัคบัโยกย้าย

ปูค่ออีแ้ละชาวกะเหร่ียงออกจากพ้ืนทีบ้่านบางกลอยบน-ใจแผ่นดนิ และเผาท�าลาย

เผาบ้านเรือนของพวกเขาในปี 2554  

 การที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ากลุ ่มชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจาน  

บ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน เป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม นั่นก็หมายความว่าชุมชน

จะได้รบัความคุม้ครองว่ามสีทิธชิมุชนตามรฐัธรรมนญู และยงัได้รบัความคุม้ครอง

ตามมติครม.เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงฯ 

และยังพิพากษาว่าการกระท�าของเจ้าหน้าที่ที่ได้เผาท�าลายบ้านเรือน ยุ้งฉาง  

เรอืกสวน ไร่นาของชาวกะเหรีย่งในโครงการขยายผลการอพยพผลกัดนัหรอืจบักมุ

ชนกลุ่มน้อยที่บุกรุกพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานตามแนวชายแดนไทย–

สหภาพเมียนมาร์ บริเวณพื้นที่บ้านบางกลอยและใจแผ่นดิน ในปี 2554 ดังกล่าว

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นัน่แสดงว่า การอยูแ่ละใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ในพ้ืนทีบ้่านบางกลอยบน-ใจแผ่นดินโดยปูโ่คอีแ้ละลกูหลานชาวกะเหรีย่งเป็นการ

ใช้สทิธติามรฐัธรรมนูญและเป็นไปตามมติคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัท่ี 3 สิงหาคม 2553 

จงึไม่ได้เป็นการท�าลายทรพัยากรธรรมชาติทีเ่จ้าหน้าทีก่รมอทุยานฯ จะน�ามาฟ้อง

คดทีัง้ในทางแพ่งและอาญาต่อปูค่ออีแ้ละชาวกะเหรีย่งได้ เพราะชาวกะเหร่ียงอยู่

อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวโดยชอบธรรมตามสิทธิที่ได้รับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญ  
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 ความพยายามของเจ้าหน้าท่ีบางคนของกรมอุทยานแห่งชาตฯิ ท่ีพยายาม

ผลกัดนัให้กรมอทุยานฯ แจ้งความด�าเนนิคดีปูค่ออีแ้ละชาวกะเหรีย่งผูฟ้้องคดศีาล

ปกครองอกี 5 คน ข้างต้น โดยอ้างเอาเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้เมือ่สบิปีก่อนมากล่าวหา

อกีน้ัน องค์กรสทิธิมนษุยชนเหน็ว่า นอกจากแสดงให้เหน็ว่าเจ้าหน้าท่ีกลุม่ดงักล่าว 

ไม่ยอมรับค�าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแล้ว ยังอาจมีลักษณะเป็นการ 

กลั่นแกล้ง ข่มขู่ คุกคาม ไม่ให้ชาวกะเหรี่ยงอีกหลายสิบคนที่บ้านเรือนของตน 

ถกูเผาท�าลายโดยเจ้าหน้าทีใ่นคราวเดียวกนันัน้ ออกมาเรยีกร้องสทิธแิละขอความ

เป็นธรรมเช่นเดยีวกบัปูค่ออี ้ซึง่ถอืว่าเป็นการขดัขวางการเข้าถึงความยตุธิรรมของ

ประชาชนอีกด้วย  

 องค์กรสิทธิมนุษยชน จึงขอตั้งค�าถามถึงความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่

ของเจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าว เนื่องจากชุมชนกะเหรี่ยงดังกล่าวได้รับความคุ้มครอง

ตามรัฐธรรมนูญของไทย และตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นรฐัภาคขีองอนสุญัญาขจดัการเลอืกปฏิบัตทิางเชือ้ชาติ

ในทุกรูปแบบ ที่ให้ความส�าคัญเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยมาแต่ดั้งเดิมในพื้นท่ีป่า

และได้เรียกร้องให้รัฐไทยทบทวนกฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกันให้มีการ

เคารพต่อสิทธิในวิถีชีวิต การด�ารงชีพ และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์  

 จากกรณีและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น องค์กรสิทธิมนุษยชน จึงขอ 

เรียกร้องรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้  

 1. ขอให้กรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุพ์ชืปฏบัิตติามค�าพิพากษา

ศาลปกครองสูงสุดอย่างเคร่งครัด  

 2. ขอให้ทางราชการยุติความพยายามในการด�าเนินคดีต่อปู่คออี ้

และชาวกะเหร่ียงผู ้ฟ ้องคดีศาลปกครองอีก 5 คน และชาวกะเหรี่ยง 

บ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดินคนอื่นๆ ทั้งทางแพ่งและทางอาญาโดยทันที  

 3 .  ขอให ้กรมอุทยานฯ ชดใช ้ค ่ า เสี ยหายแก ่ชาวกะเหรี่ ย ง 

บ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดินที่บ้านเรือนยุ้งฉาง เรือกสวน ไร่นา ถูกเผาท�าลายใน

ยทุธการตะนาวศรี เมือ่สบิปีก่อน ตามแนวของค�าพพิากษาของศาลปกครองสงูสดุ

ในคดีปกครองหมายเลขแดงที่ อส. 4/2561 ดังกล่าวข้างต้นด้วย  
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 4. ขอให้รัฐบาลและกรมอุทยานฯ ให้ความคุ้มครองและฟื้นฟูเยียวยา 

ชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน ด้วยการคืนสิทธิชุมชน ให้พวกเขา

สามารถกลบัเข้าไปอยูอ่าศยัในพืน้ทีบ้่านบางกลอยบน-ใจแผ่นดนิ เพือ่ใช้ชีวติตาม

วิถีของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมได้ดังเดิมต่อไป โดยปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง 

โดยเคร่งครัด  

 5. ขอให้กรมอุทยานฯ เจ้าหน้าที่รัฐ และรัฐบาล ยกเลิกกฎ ระเบียบ  

มาตรการ และการกระท�าอันเป็นการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติต่อชาวกะเหรี่ยง 

บ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน และกลุ่มชาติพันธุ์ ชนพื้นเมืองอื่นๆ ตามพันธกรณี

ที่ประเทศไทยมีอยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ

ในทุกรูปแบบและหลักการสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด
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ภาคผนวก	ข.	การบงัคบัสญูหายบลิลี	่ความยตุธิรรมทีย่งัอยูร่ะหว่างด�าเนนิการ

การบังคับสูญหายบิลลี่	ความยุติธรรมที่ยังอยู่ระหว่างด�าเนินการ

โดย สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.)

 นายพอละจ ีรกัจงเจรญิ หรอืบลิลี ่เป็นสมาชกิองค์การบรหิารส่วนต�าบล

ห้วยแม่เพรยีง มฐีานะเป็นหลานของปูโ่คอี ้หรอืคออี ้มมี ิผูเ้ฒ่าวยั 107 ปี ผูน้�าทาง

จติวิญญาณของชาติพนัธ์กะเหรีย่งแห่งบางกลอย-ใจแผ่นดนิ หนึง่ในผูท่ี้ถูกเผาบ้าน

และบงัคบัให้ออกจากถิน่ฐานทีบ่รรพบรุษุชาตพินัธุก์ะเหรีย่งอยูอ่าศยัท�ากนิมานบั

ร้อยปี  

 บิลลี่เป็นผู ้ที่มีบทบาทส�าคัญในการปกป้องสิทธิของกลุ ่มชาติพันธุ ์

กะเหร่ียงแห่งบางกลอย-ใจแผ่นดิน ทีถ่กูเผาบ้านและบังคับให้ต้องจากแผ่นดนิเกดิ 

เพราะนโยบายการอนุรักษ์ที่มองไม่เห็นชีวิตของผู้คน บิลลี่ได้ท�าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วย

ทนายความในคดีที่ปู ่คออี้ และชาวกะเหรี่ยงบางกลอยอีก 5 คน ยื่นฟ้อง 

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ต่อศาลปกครองกลาง จากเหตุการณ์ที่

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เข้ารื้อท�าลาย เผาบ้านเรือนและทรัพย์สิน

ของชาวบ้านชาตพัินธุก์ะเหรีย่งทีบ้่านบางกลอยบน-ใจแผ่นดนิเมือ่เดอืนพฤษภาคม 

2554 ภายใต้ปฏิบัติการ “ยุทธการตะนาวศรี หรือโครงการขยายผลการอพยพ 

ผลักดัน/จับกุม ชนกลุ่มน้อยที่บุกรุกพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-พม่า ในพื้นที่

อทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน” ซึง่เป็นโครงการทีม่ขีึน้เพือ่ผลกัดนัให้ชาวกะเหร่ียง

ดั้งเดิมออกจากพื้นที่ แม้พวกเขาจะเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่ตั้งรกรากอาศัยอยู่ใน

พื้นที่มาเป็นเวลากว่า 100 ปีแล้วก็ตาม  

 ในช่วงที่บิลลี่หายตัวไป เป็นช่วงท่ีก�าลังมีการเตรียมข้อมูลเพื่อต่อสู้คด ี

ดังกล่าว และอยู่ระหว่างการเตรียมถวายฎีกาเพื่อร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
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“วันที่ 17 เมษายน 2557 เวลาประมาณ 16.00 น. ผมได้รับโทรศัพท์จากพี่ชาย

ของบลิลี ่บอกว่า บลิลีถ่กูจบัเรือ่งน�า้ผึง้ทีด่่านมะเรว็ ให้ช่วยไปดทูีโ่รงพกัหน่อย แต่

ด้วยเหน็ว่าวนันีค้�า่แล้ว เตรยีมเอกสารประกันตวัไม่ทนั และไม่ใช่ความผดิร้ายแรง

อะไร ก็เลยไม่ได้ไปที่โรงพัก แต่ก็ได้โทรไปหาบิลลี่ โทรไปสองครั้ง แต่บิลลี่ 

ไม่รับสาย เช้าวันที่ 18 ผมโทรไปที่โรงพักแก่งกระจาน แต่ต�ารวจบอกว่าไม่มีตัว

บิลลี่ที่โรงพัก ตอนบ่ายไปตามที่โรงพัก ต�ารวจแจ้งว่าบิลลี่ไม่ได้มาที่โรงพัก  

ตอนสองทุ่มก็ไปตามอีกรอบ ต�ารวจก็แจ้งว่าบิลลี่ไม่ได้ถูกน�าตัวมาที่นี้ ผมโทรหา

บิลลี่ แต่ก็ไม่มีคนรับสาย” อดีตผู้น�าชุมชุนมบางกลอยกล่าว  

 วันที่ 17 เมษายน 2557 บิลลี่ขับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า สีเหลือง 

กลับออกจากบ้านบางกลอยมุ่งหน้าออกจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ราวๆ

ห้าโมงเย็นก็ขับมาถึงบริเวณด่านเขามะเร็ว แล้วบิลลี่ก็ถูกเจ้าหน้าที่อุทยานฯ 

ท่ีประจ�าด่านควบคมุตวัไว้ โดยอ้างว่าบลิลีม่นี�า้ผึง้ป่าไว้ในครอบครอง เจ้าหน้าทีไ่ด้

ยึดรถจักรยานยนต์และน�้าผึ้งป่าเป็นของกลาง หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่อุทยานฯ 

ได้น�าตัวบิลลี่ พร้อมของกลางขึ้นรถกระบะ ขับออกไปถึงบริเวณแยกหนองมะค่า  

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในขณะนั้นได้

ท�าการตักเตือนและปล่อยตัวบิลลี่ไปพร้อมของกลาง เพราะเห็นว่าเป็นข้อหา 

ไมร่า้ยแรง นีเ้ป็นถ้อยค�าของเจ้าหนา้ทีอ่ทุยานฯทีใ่ห้ไว้ในศาลจงัหวดัเพชรบุรแีละ

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ในคดีไต่สวนการควบคุมตัวโดยมิชอบ อย่างไรก็ดี ข้อเท็จจริง

ดังกล่าวเป็นเพียงค�ากล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่ และยังมีความคลุมเครืออยู ่   

นอกจากนี้  ก็ไม่ปรากฏว่าหลักฐานบันทึกการจับกุมและปล่อยตัวแต่อย่างใด 

 นางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ (มึนอ) ภรรยาของบิลลี่ เล ่าว ่า  

“วันท่ี 18 เมษายน 2557 ผู้ใหญ่กระทง โทรมาสอบถามว่าบิลลี่กลับมาบ้าน 

หรือยัง (บ้านที่ป่าเด็ง) หนูก็เลยตอบว่า ไม่เห็น เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าบิลลี่ถูก 

เจ้าหน้าทีค่วบคุมตวัทีด่่านมะเรว็ จากนัน้วนัที ่19 เมษายน หนกูเ็ลยขีม่อเตอร์ไซด์

ไปที่โรงพักแก่งกระจาน เพื่อแจ้งความเรื่องบิลลี่ วันนั้นมีชาวบ้านไปด้วยกัน 20 

กว่าคน ต�ารวจสอบปากค�าหนู และก็ชาวบ้านญาติของบิลลี่อีก 3 คน หลังจากนั้น

กเ็ดนิทางกลับบ้านตอน ห้าโมงเยน็ ตัง้แต่บลิลีห่ายไป หนกูน็อนไม่หลบั ไม่หวิข้าว 
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อยากเจอพี่บิลลี่ หนูไปหาหมอดู เขาบอกว่าบิลลี่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ถูกขัง หลังจาก

นั้น หนูก็ได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ แต่ก็ไม่ค่อยมีความคืบหน้า”  

 จากวันที่ 17 เมษายน 2557 ครอบครัวของบิลลี่และองค์กรต่างๆ ทั้งใน

และระหว่างประเทศ ได้พยายามเคลือ่นไหวอย่างต่อเนือ่งเพือ่เรยีกร้องให้รฐัท�าการ

ค้นหาความจริงและน�าคนผิดมาลงโทษ แต่ผ่านไป 4 ปี ความความจริงที่น่าจะ

ต้องถูกคลี่คลายได้กลับเลือนหายไปตามกาลเวลา กระบวนการยุติธรรมซ่ึงเป็น 

ความหวังสุดท้ายที่จะช่วยคืนข้อเท็จจริงและความยุติธรรมกลับด�าเนินการ 

ไม่คืบหน้า

ภาพนางสาวพิณนภา	พฤกษาพรรณ	(มึนอ)	ภรรยาของบิลลี่	 

และลูกสาว	(12	มีนาคม	2562)
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ความพยายามในการใช้กลไกศาลเพื่อตรวจสอบการควบคุมตัวโดยมิชอบ 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	90

 หลังจากความพยายามในการตามหาบิลลี่ผ ่านไป 7 วัน วันท่ี  

24 เมษายน 2557 นางสาวพณินภา พฤกษาพรรณ (มนึอ) ภรรยาของบลิลี ่ พร้อม

ทนายความ กต็ดัสนิใจทีจ่ะยืน่ค�าร้องต่อศาลจงัหวัดเพชรบุรี เพือ่ขอให้ศาลท�าการ

ไต่สวนฉุกเฉินการควบคุมตัวบิลล่ีไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่อุทยา

นฯ ซึง่การยืน่ค�าร้องดงักล่าวเป็นช่องทางตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ

อาญา มาตรา 90124  (คดีหมายเลขด�าที่ พิเศษ 1/2557)  

 ระยะเวลาเกือบ 3 เดือนนับแต่ได้ยื่นค�าร้อง ศาลได้ท�าการไต่สวนพยาน

รวมทั้งสิ้น 12 ปาก ในที่สุดศาลจังหวัดเพชรบุรี มีค�าสั่งออกมาเมื่อวันท่ี  

17 กรกฎาคม 2557 ให้ยกค�าร้องของนางสาวพณินภา พฤกษาพรรณ ด้วยเหตผุล

ท�านองว่า พยานฝ่ายของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ให้การสอดคล้องตรงกันว่าได้มีการ

ปล่อยตวับลิลีไ่ปแล้ว แม้ทนายความฝ่ายผูร้้องจะน�าพนกังานสอบสวนสถานตี�ารวจ

ภูธรแก่งกระจานมาเบิกความต่อศาลว่าค�าให้การของพยานฝ่ายเจ้าหน้าท่ี 

บางคนในชัน้พนกังานสอบสวนขดักบัค�าให้การในชัน้ศาล แต่ศาลเหน็ว่าพยานปาก

พนักงานสอบสวนเป็นเพียงพยานบอกเล่าจึงไม่อาจรับฟังได้ ด้วยเหตุน้ี ศาลจึง

วนิจิฉยัว่าจากการไต่สวนพยานทัง้หมดแล้ว ยงัฟังไม่ได้ว่าบลิลีย่งัอยูใ่นการควบคมุ

ตัวของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน    

 ด้วยความไม่ยอมแพ้ วันที่ 16 กันยายน 2557 มึนอ ภรรยาบิลลี่ พร้อม

ทนายความ ก็ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค�าสั่งศาลจังหวัดเพชรบุรี โดยมีข้อโต้แย้ง

124
 มาตรา 90 เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดต้องถูกคุมขังในคดีอาญาหรือในกรณีอื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย บุคคลเหล่า

นี้มีสิทธิยื่นค�าร้องต่อศาลท้องที่ที่มีอ�านาจพิจารณาคดีอาญาขอให้ปล่อย คือ
(1) ผู้ถูกคุมขังเอง
(2) พนักงานอัยการ
(3) พนักงานสอบสวน
(4) ผู้บัญชาการเรือนจ�าหรือพัศดี
(5) สามี ภริยา หรือญาติของผู้นั้น หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง  
เมื่อได้รับค�าร้องดังนั้น ให้ศาลด�าเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวโดยด่วน ถ้าศาลเห็นว่าค�าร้องนั้นมีมูล ศาลมีอ�านาจสั่งผู้คุมขัง 
ให้น�าตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน และถ้าผู้คุมขังแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลไม่ได้ว่าการคุมขังเป็นการชอบด้วยกฎหมาย 
ให้ศาลสั่งปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังไปทันที
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ว่าค�าให้การของพยานแต่ละปากของฝ่ายเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เบิกความไม่ตรงกัน 

มีข้อพิรุธ ขัดต่อหลักเหตุผล อีกทั้ง นายชัยวัฒน์  ลิ้มลิขิตอักษร  หัวหน้าอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน ผู้ที่อยู่กับนายบิลลี่เป็นครั้งสุดท้าย มีเหตุโกรธเคืองกับ 

นายบิลล่ีมาก่อนจากกรณีที่เจ้าหน้าที่อุทยานฯได้ท�าการขับไล่ เผาบ้านเรือนของ

ชาวกะเหรี่ยงบางกลอยเมื่อปี 2554 จนน�าไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลาง 

ซึ่งในคดีดังกล่าวมีนายบิลลี่ เป็นผู้ประสานงานด้วย    

 อย่างไรก็ดี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลอุทธรณ์ ภาค 7 ได้ม ี

ค�าพิพากษายืนตามศาลจังหวัดเพชรบุรีให้ยกค�าร้อง เนื่องจากศาลเห็นว่าการ

ไต่สวนพยานฝ่ายเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ให้การสอดคล้องกันว่าได้มีการปล่อยตัว 

บลิลีไ่ปแล้ว แม้ค�าเบกิความจะมข้ีอแตกต่างกนับ้างกเ็ป็นเพยีงรายละเอยีดทีไ่ม่ใช่

สาระส�าคัญ ส่วนพยานหลักฐานที่ฝ่ายผู้ร้องน�าสืบยังรับฟังไม่ได้ว่ามีการคุมขัง 

บิลลี่ไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ค�าร้องขอผู้ร้องจึงไม่มีมูล อุทธรณ์ฟังไม่ข้ึน  

มีค�าสั่งยืนตามศาลชั้นต้น   

 นางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ (มึนอ) ภรรยาบิลลี่และในฐานะผู้ร้อง 

ยังไม่เห็นด้วยกับค�าพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 จึงได้ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา  

เมื่อ 27 เมษายน 2558 โดยมีประเด็นฎีกาดังต่อไปนี้  

 1. เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีหน้าที่ด�าเนินคดีกับผู้กระท�า

ความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แต่เพราะเจ้าหน้าท่ี  

มีความขัดแย้งกับบิลล่ีในกรณีการเผาท�าลาย ไล่รื้อ บ้านเรือนและทรัพย์สินของ

ชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย จึงอาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ไม่ด�าเนินคดี และน�าไปสู่การควบคุมตัวนายบิลลี่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันอาจ

ท�าให้เกิดอันตรายต่อเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบิลลี่ได้  

 2. การพิสูจน์ว่าบิลลี่ได้รับการปล่อยตัวไปแล้วหรือไม่นั้น โดยหลักการ

รับฟังพยานหลักฐาน ภาระการพิสูจน์เป็นของฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่มีอ�านาจในการ

ควบคมุตวั ไม่ใช่ภาระการพสิจูน์ของญาติผูถ้กูควบคมุตวั และศาลจะต้องท�าหน้าที่

ในการแสวงหาข้อเทจ็จรงิและพยานหลกัฐานให้ถงึทีส่ดุว่าบลิลีไ่ด้รบัการปล่อยตวั

ไปแล้วจริง เมื่อไม่ปรากฏหลักฐานบันทึกการจับ บันทึกของกลาง และบันทึกการ



ใจแผ่นดิน

146

ปล่อยตัว จึงไม่อาจเช่ือได้ว่าบิลลี่ได้รับการปล่อยตัวไปแล้ว และเช่ือได้ว่า 

นายบิลลี่ยังคงอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ  

 3. พยานที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 รับฟังล้วนแล้วแต่อยู่ใต้บังคับบัญชาและ

การดูแลของนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ซึ่งเบิกความขัดแย้งกับค�าให้การในช้ัน

สอบสวนในประเด็นการปล่อยตัวนายบิลลี่อันเป็น ข้อส�าคัญในคดี โดยพนักงาน

สอบสวนได้พบพยานหลักฐานใหม่ที่ยืนยันว่า นายบิลลี่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัว  

 ศาลฎกีาใช้เวลาในการพจิารณากว่า 4 เดือน ได้มคี�าพพิากษาออกมาเมือ่

วันที่ 2 กันยายน 2558 ให้ยกค�าร้องเช่นเดียวกับศาลจังหวัดเพชรบุรีและศาล

อุทธรณ์ภาค 7 โดยศาลฎีกาเห็นว่า พยานปากนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้า

อทุยานแห่งชาตแิก่งกระจาน และเจ้าหน้าทีอ่ทุยานฯ กบับคุคลทีเ่กีย่วข้องไม่อาจ

รับฟังเป็นพยานได้ เน่ืองจากศาลชั้นต้นไม่ได้ด�าเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวแล้ว

พิจารณาค�าร้องของผู้ร้องและพยานท่ีผู้ร้องน�าเข้าไต่สวนก่อนว่าคดีมีมูลหรือไม่ 

แต่กลบัมหีมายเรยีกนายชยัวฒัน์ ลิม้ลขิติอกัษร และเจ้าหน้าทีอ่ทุยานฯ กบับคุคล

ที่เกี่ยวข้องมาไต่สวนเลย การด�าเนินกระบวนพิจารณาของศาลช้ันต้นดังกล่าว

เป็นการด�าเนินกระบวนพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ค�าเบิกความของ

นายชยัวฒัน์ ลิม้ลขิติอกัษร และเจ้าหน้าทีอ่ทุยานฯ กบับคุคลทีเ่กีย่วข้อง จงึรบัฟัง

เป็นพยานหลักฐานในคดีนี้ไม่ได ้  

 อย่างไรก็ดี ศาลฎีกาเห็นว่าไม่จ�าเป็นต้องย้อนส�านวนไปให้ศาลช้ันต้น

พิจารณามีค�าสั่งอีก ศาลฎีกาได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงจากพยานท่ียังรับฟังได้  

ซึ่งเหลือเพียง 3 ปาก คือ นางสาวพิณนภาและนายกระทง โชควิบูลย์ ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่บ้านโป่งลึก ซึ่งพยานทั้งสองปากศาลฎีกาเห็นว่า เป็นเพียงพยานบอกเล่า ไม่

ได้รูเ้หน็เรือ่งการควบคมุตวันายบลิลี ่ส่วนพยานอกีปากหนึง่คอืนายแพทย์นรินัดร์ 

พทิกัษ์วัชระ กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติในขณะนัน้ ศาลฎกีาเหน็ว่าเป็นเพยีง

พยานแวดล้อมกรณีข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ฯ กับชุมชนกะเหรี่ยง ไม่ได้รู้เห็น

เรื่องการหายตัวไปของนายบิลลี่ เมื่อพิจารณาจากพยานที่เหลือแล้วศาลฎีกาจึงมี

วินิจฉัยว่า “ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่านายชัยวัฒน์กับพวกควบคุมตัวนายบิลลี่ไว้โดย

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ค�าร้องของผู ้ร ้องจึงไม่มีมูล” ศาลฎีกาพิพากษายืน 



แผ่นดินกลางใจกะเหรี่ยงแก่งกระจาน

147

ให้ยกค�าร้อง  

 เป็นเวลากว่า 1 ปี 4 เดือน นับจากวันท่ีวันท่ี 24 เมษายน 2557  

ที่นางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ (มึนอ) ภรรยาของบิลลี่ได้ยื่นค�าร้องต่อศาล

เพชรบุรี จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2558 อันเป็นวันที่ศาลฎีกามีค�าพิพากษา 

ยกค�าร้อง การต่อสู้อย่างยาวนานถึงสามชั้นศาล เพื่อค้นหาความจริงว่าบิลลี่ 

ถูกควบคุมตัวโดยไม่ชอบหรือไม่ แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะทราบความจริง 

ได้ว่าบิลลี่อยู่ที่ไหน และมีชะตากรรมเป็นอย่างไร   

 การยื่นค�าร ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา 90 เป็นช่องทางหนึง่ทีจ่ะช่วยให้รูห้รอืพสิจูน์ว่าบคุคลใดถกูควบคมุตวัหรอื

ถกูคมุขงัโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรอืไม่ เป็นมาตรการทีใ่ช้เพือ่ป้องกนัการบงัคบั

ให้บุคคลสูญหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐได้  แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่มีประสิทธิภาพและ

มอีปุสรรคค่อนข้างมาก เพราะโดยทัว่ไปแล้วการควบคมุตวัโดยไม่ชอบนัน้  พยาน

หลักฐานต่างๆ มักจะเป็นของหรืออยู่กับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายใต้บังคับบัญชา

ของเจ้าหน้าทีท่ีเ่ป็นผูค้วบคุมตวั จงึเป็นเรือ่งยากทีฝ่่ายผูถ้กูควบคมุตัวจะหาพยาน

หลักฐานมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ามีการควบคุมตัวหรือถูกคุมขังโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมายหรือไม่   

 กรณกีารไต่สวนการควบคุมตัวโดยไม่ชอบกรณบิีลลีแ่สดงให้เหน็ถึงความ

ยากล�าบากดงักล่าวเป็นอย่างดี ด้วยเหตุน้ี จึงจ�าเป็นต้องเรยีกร้องไปยงัศาลในฐานะ

กลไกส�าคญัในการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพประชาชนและตรวจสอบการใช้อ�านาจรฐั

ในกระบวนการยุติธรรมด้วย ศาลจะมีบทบาทในการค้นหาความจริงเพิ่มข้ึน 

ได้อย่างไร เพราะหากในกระบวนการไต่สวนยังคงปล่อยให้เป็นหน้าท่ีหลักของ 

ผู้ร้องที่จะต้องไปหาพยายานหลักฐานมาพิสูจน์เองดังเช่นกรณีบิลลี่นี้ ย่อมท�าให้

ฝ่ายผู ้ร้อง ซึ่งเป็นฝ่ายที่ถูกกระท�าจากอ�านาจรัฐตกอยู่ในฐานะท่ีเสียเปรียบ  

และศาลเองก็ไม่สามารถท�าหน้าที่คุ ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่สามารถตรวจสอบการกระท�าท่ีไม่ถูกต้องของ 

เจ้าหน้าที่รัฐได้  
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4	 ปีแล้ว	 ที่กระบวนการยุติธรรมยังไม่คืบหน้า	 ป.ป.ท.	 ยังไม่ชี้มูล	 ส่วน	 

ดีเอสไอ	ยังอยู่ในกระบวนการ

การด�าเนินการของ	ป.ป.ท.	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	157		

 หลังจากทราบข่าวการหายไปของบิลลี่  มึนอ ภรรยาก็ได้เข้าแจ้งความที่

สถานีต�ารวจภูธรแก่งกระจาน หลังจากนั้นต�ารวจพื้นที่ได้ท�าการสืบสวนสอบสวน

คดีอยู่ระยะหน่ึง ประมาณเดือนพฤษภาคม 2557 พนักงานสอบสวนก็ได้สรุป

ส�านวนส่งส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ภาค 7 

จังหวดันครปฐม ซ่ึงหน่วยงานรบัผดิชอบในพืน้ที ่เพือ่ให้ด�าเนนิคดกัีบนายชยัวฒัน์ 

ลิม้ลขิติอักษรกับพวก ในข้อหาเป็นเจ้าพนกังานปฏบิติัหรอืละเว้นการปฏบัิตหิน้าท่ี

โดยมิชอบ เพือ่ให้เกิดความเสยีหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด หรอืปฏบัิติ หรอืละเว้นการปฏบัิติ

หน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 จากการที่นายชัยวัฒน์ 

กับพวกได้ควบคุมตัวบิลลี่ไว้เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 โดยไม่ได้ด�าเนินการ 

ตามขั้นตอนของกฎหมาย รวมทั้งไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้นายบิลลี่ทราบ ไม่จัดท�า

บันทึกการจับกุม ไม่จัดท�าบัญชีของกลาง ไม่ได้แจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ 

นายพอละจีทราบ อีกทั้ง ยังไม่ได้แจ้งให้ญาติของนายพอละจีทราบถึงการถูกจับ

และไม่น�าตัว นายพอละจีพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.แก่งกระจาน 

เพื่อด�าเนินคดีตามกฎหมาย และหลังจากนั้นนายบิลลี่ก็หายตัวไปอย่าง 

ไร้ร่องรอย  

 วันที่ 29 มกราคม 2558 นางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ (มึนอ) ภรรยา

บิลลี่ ได้เดินทางมาร้องขอให้ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 

ภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส่วนกลางที่กรุงเทพฯ เข้าไปรับผิดชอบด�าเนินการแทน ป.ป.ท. 

ภาค 7 เนือ่งจากไม่มัน่ใจในการท�างานของ ป.ป.ท. ภาค 7 ในขณะเดยีวกนัพนกังาน

สอบสวนชดุใหม่จากต�ารวจภธูรภาค 7 ซึง่ได้เข้าไปรบัผิดชอบการสบืสวนสอบสวน

คดีอาญาการหายตัวไปของบิลลี่แทนพนักงานสอบสวนพื้นที่ ก็ได้ส่งส�านวนเพิ่ม

เติมให้แก่ ป.ป.ท. ส่วนกลางด้วย และหลังจากนั้นก็มีค�าสั่งให้มีการโอนคดีมาให้ 

ป.ป.ท. ส่วนกลางรับผิดชอบกรณีนี้แทน ป.ป.ท. ภาค 7 พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้ง
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คณะอนุกรรมการไต่สวนชุดใหม่ขึ้นมาด�าเนินการแทนชุดเดิม  

 ผ่านไปเกือบสองปีนับแต่ยื่นค�าร้อง การด�าเนินการของ ป.ป.ท. ก็ยังไม่

แล้วเสร็จ ท�าให้ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 นางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ  

(มึนอ) ภรรยาบิลลี่เดินทางเข้าพบประธานอนุไต่สวน ป.ป.ท เพื่อสอบถาม 

ความคืบหน้า ซึ่งก็ทราบข้อมูลว่า อนุกรรมการไต่สวนของ ป.ป.ท. ได้ด�าเนินการ 

สอบปากค�าพยานและรวบรวมพยานหลกัฐานของทัง้ฝ่ายผูก้ล่าวหาและผูถู้กกล่าว

หาเรียบร้อยแล้ว และหากไม่มีการอ้างพยานเพิ่มเติม น่าจะสามารถสรุปส�านวน

และเสนอเรือ่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ชีม้ลูความผดิได้ภายในกลางเดอืนมกราคม 

2560 ซ่ึงหาก ไม่ติดขัดอะไรคาดว่าคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะสามารถชี้มูลได้

ภายในไม่เกนิ 1 เดอืนนบัแต่เสนอเรือ่ง หากคณะกรรมการมมีตว่ิาไม่ผดิ เรือ่งกจ็บ 

แต่อย่างไรก็ดี ผู้เสียหายก็ยังสามารถน�าพยานหลักฐานไปด�าเนินการฟ้องร้อง 

ต่อไปได้ แต่หากคณะกรรมการมีมติชี้มูลว่ามีความผิดอาญา ก็จะมีการส่งเรื่องให้

พนักงานอัยการเพื่อด�าเนินคดีอาญาต่อไป ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงาน

อัยการว่าจะมีความเห็นควรสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง   

 ในคร้ังนัน้ ประธานอนุกรรมการไต่สวนความผดิอาญา ยงัได้ช้ีแจงถึงกรณี

ทีม่กีารด�าเนินการล่าช้าว่า เนือ่งจากการด�าเนนิการของ ป.ป.ท. เป็นระบบไต่สวน

โดยคณะกรรมการ และในการด�าเนินการจะมขีัน้ตอนต่างๆมากมาย มกีารให้สทิธิ

แก่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างพยานหลักฐานได้เต็มที่ ซึ่งฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาก็มีอ้างพยาน 

หลกัฐานมาค่อนข้างมาก กว่าจะสอบหมดทกุปากกใ็ช้เวลานานพอสมควร อย่างไร

ก็ดี ประธานอนุไต่สวนฯยังชี้แจ้งเพ่ิมเติมว่า หากฝ่ายผู้กล่าวหาต้องการจะให้ 

สอบพยานเพิ่มเติมก็สามารถท�าได้เช่นเดียวกัน  

 หลงัจากเข้าพบประธานอนุกรรมการไต่สวนฯ ทางทมีทนายความ องค์กร

ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ (มึนอ) ก็ได้มีการปรึกษาหารือ

กันแล้วเห็นว่า พยานฝ่ายผู้กล่าวหาที่อนุไต่สวนฯสอบไว้ยังไม่ครอบคลุม จึงควร

เสนอพยานให้อนไุต่สวนฯได้สอบสวนเพิม่เตมิอกีสามคน ทัง้นี ้ได้มกีารยืน่เรือ่งให้

สอบเพิ่มเติมประมาณเดือนธันวาคม 2560 อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน เวลาผ่านมากว่า 

1 ปีแล้ว ป.ป.ท. ยังไม่แจ้งความคืบหน้าใดๆ กลับมา
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กรมสอบสวนคดีพิเศษยังไม่รับกรณีการบังคับสูญหายบิลลี่เป็นคดีพิเศษ	 

แต่ชี้แจงว่ายังอยู่ระหว่างด�าเนินการ

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ลงพื้นที่แก่งกระจานตามความคืบหน้า

คดีบิลลี่ มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 และก็ลงพื้นท่ีอีกหลายครั้งในปีดังกล่าว  

ต่อมาวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ (มึนอ) ภรรยาบิลลี่ 

ได้เข้าพบอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อยื่นหนังสือขอให้รับคดีการหายตัวไป

ของบิลลี่เป็นคดีพิเศษ และขอให้ด�าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เนื่องจากที่ผ่านมาคดียังไม่มีความคืบหน้า โดยขอให้ใช้พนักงานสอบสวนต�ารวจ

ภูธรภาค 7 ท�างานควบคู่กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ    

 เวลาผ่านไปเกือบ 2 ปีนับแต่ยื่นค�าร้อง ช่วงต้นเดือนมีนาคม 2560  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ก็ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 แจ้งกลับมาที่ 

นางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ (มึนอ) ภรรยาบิลลี่ว่าคณะกรรมการคดีพิเศษ 

มีมติไม่รับกรณีการหายตัวไปของบิลลี่เป็นคดีพิเศษ โดยมติดังกล่าวเป็นมต ิ

ที่ประชุมวันที่ 10 มิถุนายน 2559 หรือราว 7 เดือนก่อนหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งผล

มายังภรรยา ท�าให้เกิดการตั้งค�าถามว่าท�าไมจึงมีการแจ้งผลล่าช้าถึง 7 เดือน 

หลังจากที่คณะกรรมการมีมติ  

 ในหนังสือแจ้งผลที่ส่งมายัง นางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ (มึนอ)  

ภรรยาของบลิล่ีน้ัน ไม่ได้ระบวุ่าเพราะเหตใุดคณะกรรมการคดพีเิศษจงึมมีตไิม่รบั 

แต่ต่อมาทางผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อธิบายเหตุผลในที่ประชุมคณะ

อนุกรรมการสิทธิพลเมืองฯ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันท่ี  

8 กุมภาพันธุ์ 2560 มีสาระส�าคัญสรุปว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เข้าไปท�าการ

สืบสวนกรณีนี้อยู่นานแล้วต้ังแต่ปี 2557 หลังจากบิลลี่หายตัวไปใหม่ๆ มีการ 

ไปสอบถามพยานบุคคลไปกว่า 200 คน มีการตรวจวิเคราะห์จากกล้องวงจรปิด 

เกบ็คราบเลือดทีป่รากฏบนรถยนต์ต้องสงสยัและได้ส่งให้สถาบนันติวิทิยาศาสตร์

ตรวจพสูิจน์แล้ว แต่ผลการตรวจพสิจูน์ระบไุด้เพียงว่าเป็นเลอืดมนษุย์ ไม่สามารถ

ตรวจหา DNA ได้ เมื่อไม่มีความคืบหน้า ประกอบกับการสืบสวนใช้เวลากว่า 2 ปี
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แล้ว ท�าให้มีผลต่อตัวชี้วัดของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้มีการเสนอเรื่องให้งด

การสืบสวนไว้ก่อน นอกจากนี้ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษยังช้ีแจงต่อด้วยว่า  

นางสาวพณินภา พฤกษาพรรณ (มนึอ) ผูย้ืน่ค�าร้อง ไม่ใช่ภรรยาทีช่อบด้วยกฎหมาย

ของนายพอละจี เนื่องจากไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน จึงไม่ได้เป็นผู้เสียหายตาม

ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาท่ีจะมีสทิธิยืน่ค�าร้องขอต่อคณะกรรมการ

คดีพิเศษได้  

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยงานที่ถูกคาดหวังและก่อตั้งขึ้นด้วย 

จุดมุง่หมายว่าจะเข้ามาช่วยคลีค่ลายคดทีีมี่ลกัษณะเป็นอาชญากรรมร้ายแรงหรอื

มีความยุ่งยากซับซ้อน คดีที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบ

เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทัง้คดีท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นผูต้้องสงสยั 

ซึ่งเมื่อพิจารณาตามเหตุผลที่กรมสอบสวนคดีพิเศษไม่รับคดีบิลลี่เป็นคดีพิเศษ 

เพราะว่าสืบสวนมากว่า 2 ปีแล้วไม่มีความคืบหน้านั้น ก็ย่อมเป็นการยืนยันอย่าง

ชัดแจ้งแล้วว่าคดีนี้มีความยุ่งยากซับซ้อนเพียงใด อีกทั้งยังเป็นคดีที่มีเจ้าหน้าที่รัฐ

ตกเป็นผู้ต้องสงสัยส�าคัญในคดีด้วย การสืบสวนสอบสวนคดีนี้จึงมีความจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่ต้องอาศัยหน่วยงานอย่างกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ช่วยคลี่คลายคดี 

 อาจจะต้องแสดงความคิดเห็นไว้สักเล็กน้อย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน

ที่กว้างขว้างขึ้น ส�าหรับเหตุผลที่อ้างว่านางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ (มึนอ) 

ภรรยาของบิลลี่ ซ่ึงเป็นผู้ยื่นค�าร้อง ไม่ใช่ภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของบิลลี่  

จึงไม่ใช่ผู ้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีจะมีสิทธิ 

ยืน่ค�าร้องต่อคณะกรรมการคดพิีเศษนัน้ ในประเด็นนี ้แม้ตามประกาศ กคพ. เรือ่ง 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอและเสนอให้ กคพ. มีมติให้คดีความผิดทาง

อาญาใดเป็นคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 จะก�าหนดให้ผู้ท่ีจะสามารถร้องขอให้คณะ

กรรมการคดพีเิศษมมีติให้คดีความผดิทางอาญาใดเป็นคดพีเิศษ ต้องเป็นผูเ้สยีหาย

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา ก็ไม่ได้ก�าหนดว่า “ผู้เสียหาย” ต้องเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

การตีความการเป็นผู้เสียหายของภรรยาตามมาตรา 5 (2) แห่งประมวลกฎหมาย

วพิีจารณาความอาญา โดยตีความว่าภรรยาทีจ่ดทะเบียนสมรสเท่านัน้ถึงจะมีสทิธิ
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จดัการแทนผู้เสียหายได้ เป็นเพยีงแนวทางการตีความวธิพีจิารณาแบบหนึง่เท่านัน้ 

เพราะโดยทั่วไป การเป็นภรรยาน้ัน นอกจากจะเป็นภรรยาแบบนิตินัยท่ีต้อง 

จดทะเบียนสมรสแล้ว ยังมีภรรยาโดยความเป็นจริงหรือพฤตินัยด้วย กรณีนี้แม้

นางสาวพิณนภา จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับนายพอละจี แต่ท้ังสองก็ได้อยู่กิน

ฉันสามีภรรยาด้วยกันมาจนมีบุตรด้วยกัน 5 คน และหากกรมสอบสวนคดีพิเศษ

จะสนใจศึกษาสภาพวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้างก็คงจะพอเข้าใจได้ว่า

เรื่องการจดทะเบียนสมรสตามระบบของรัฐน้ัน อยู่ในการรับรู้และเข้าใจของ 

พวกเขามากน้อยเพียงใด อย่าว่าแต่จดทะเบียนสมรสเลย แม้แต่บัตรประจ�าตัว

ประชาชน ชาวบ้านชาติพันธุ์จ�านวนมากก็ยังไม่มีเลย ดังนั้น การตีความกฎหมาย

ในเร่ืองการเป็นผู้เสยีหาย จงึควรตีความให้สอดคล้องกบัความจรงิแห่งวถีิชวีติและ

ส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรม มากกว่าที่จะกีดกันการเข้าถึงความยุติธรรมของ

ประชาชน  

 แต่หลังจากทีม่กีารปฏเิสธไม่รบัคดบีลิลีเ่ป็นคดพีเิศษได้ไม่นาน ประมาณ

กลางเดอืนมนีาคม 2560 ในช่วงเวลาทีป่ระเทศไทยต้องไปรายงานการปฏิบติัการ

ต่อพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ 

ทางการเมือง ( ICCPR ) ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ปรากฏข่าวว่า

นายกรัฐมนตรีส่ังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด�าเนนิการสบืสวนคดทีนายสมชายและ 

คดีบิลลี่ต่อไป  

 หลังจากนั้น นางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ (มึนอ) ภรรยาบิลลี่ ก็ได้ให้

ข้อมูลว่าประมาณวันที่ 30  มีนาคม 2560  เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ 

ลงไปสอบปากค�าแม่ของบิลลี่ ที่โรงพักแก่งกระจาน เกี่ยวกับความสัมพันธ์ใน

ครอบครัวของบิลลี่ และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหายตัวไปของบิลลี่  

 หลงัจากนัน้กว่า 1 ปีกว่า นบัจากกรมสอบสวนคดพีเิศษลงไปสอบปากค�า

แม่ของบิลลี่ ก็แทบจะไม่ปรากฏความคืบหน้าใดๆอีกเลย  จนกระทั่งวันครบรอบ

การหายตัวไปของบิลลี่เวียนมาบรรจบอีกครั้ง วันที่ 17 เมษายน 2561 คณะ

กรรมการนักนิติศาสตร์สากล หรือ ICJ ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง ประเทศไทย :  

ยังคงไม่มีความคืบหน้าใดๆในวันครบรอบ 4 ปี ท่ี“บิลลี่”ถูกบังคับให้สูญหาย  
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ระบวุ่าการสบืสวนสอบสวนคดบีลิลีไ่ม่มคีวามคบืหน้าและดเีอสไอปฏิเสธไม่รบัคดี

ดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ125    

 หลังจากนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ออกมาช้ีแจงอย่างรวดเร็วทันใจว่า

คดบีลิล่ียังอยูใ่นขัน้ตอนการด�าเนนิการ ซ่ึงทกุอย่างเป็นไปตามกฎหมาย ไม่ใช่มมีติ

ไม่รับเป็นคดีพิเศษแล้วตามที่ปรากฏเป็นข่าวแต่อย่างใด126      

 ซ่ึงต่อมาในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หลังจากการประชุมคณะ

กรรมการคดี พิเศษ ครั้งท่ี 1/2561 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)  

กระทรวงยุติธรรม ได้ออกแถลงการณ์ว ่ามีมติให้กรณีการหายตัวไปของ 

นายพอละจี “บิลลี่” รักจงเจริญ แกนน�าประชาชนชาวกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก- 

บางกลอย อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงถูกกระท�าการในลักษณะ  

เช่นการบังคับให้สูญหายนั้นเป็น “คดีพิเศษ” ที่ต้อง “ด�าเนินการสืบสวนและ

สอบสวน ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547”  

 นับแต่วันที่ 17 เมษายน 2557 ที่บิลลี่หายไป จนถึงบัดนี้เป็นเวลา 4 ปี

แล้ว ในส่วนของการสืบสวนสอบสวนหาตัวบิลลี่และการด�าเนินคดีฐานความผิด

อื่นที่เก่ียวกับการท�าให้บิลลี่หายไปนั้นก็ยังไม่มีความคืบหน้า ในส่วนการด�าเนิน

การของ ป.ป.ท. ที่รับไม้ต่อมาจากต�ารวจให้ด�าเนินการกับนายชัยวัฒน์ในข้อหา

เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 157 น้ัน ก็ยังต้องรอผลต่อไปว่าคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

จะชี้มูลออกมาในแนวทางใด

125
 แถลงการณ์ ICJ https://voicefromthais.wordpress.com/2018/04/16/%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%

B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-icj-%E0%B8%A
2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8
%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7/
126

 เอกสารชี้แจงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ http://naksit.net/wp-content/uploads/2018/04/30714560_9872
75584756792_4698528938597548032_n.jpg
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Source: https://www.dsi.go.th/Detail/T0002533
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ภาคผนวก	ค.	รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

 

 

กสม. 2

รายงานผลการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

 

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

         วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 317 / 2557

เรื่อง สิทธิชุมชน และสิทธิในการจัดการที่ดิน กรณีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจานผลักดันชาวกะเหร่ียงด้ังเดิมออกจากบริเวณอุทยานแห่งชาติ 

แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ร้อง นายวุฒิ บุญเลิศ ผู้ประสานงานเครือข่ายกะเหรี่ยงเพ่ือวัฒนธรรมและ 

สิ่งแวดล้อม 

 (ร้องเรียนแทนราษฎรชาวกะเหรี่ยง จ�านวน 28 ราย)

ผู้ถูกร้อง   นายชัยวัฒน์  ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
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1.	ความเป็นมา

 ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นหนังสือ

ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2554 ตามค�าร้องที่ 416/2554 (ส�านักงานคณะกรรมการ

สทิธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงรบัค�าร้องเม่ือวนัที ่18 สงิหาคม 2554) ว่า ระหว่างเดอืน

มิถุนายน 2553 ถึงเดือนกรกฎาคม 2554 เจ ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ 

แก่งกระจานและเจ้าหน้าที่ทหารได้ด�าเนินการผลักดัน รื้อถอน และเผาท�าลาย

บ้านเรือนของชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมซ่ึงอาศัยอยู่ในพื้นท่ีบริเวณบ้านบางกลอยบน

และบ้านใจแผ่นดินซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

ผู้ร้องเห็นว่าการกระท�าดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงร้องเรียนขอให้ 

ตรวจสอบ

2.	การพิจารณาค�าร้อง

 2.1	การพิจารณาชี้มูลค�าร้อง  

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องท่ีผู้ร้อง

กล่าวอ้างเกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและสิทธิในการจัดการที่ดิน และข้อร้องเรียน

กล่าวอ้างพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่กระท�าละเมิดต่อสิทธิของกลุ่มชาวกะเหรี่ยง

บ้านบางกลอยบนและบ้านใจแผ่นดิน จึงเป็นเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 ที่บังคับ

ใช้ขณะตรวจสอบ และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

พ.ศ. 2552 มาตรา 15 จึงรับไว้พิจารณาว่ามีการกระท�าหรือการละเลยการ 

กระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่  

โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่าด�าเนินการ 

ตรวจสอบ  

 2.2	ประเด็นการตรวจสอบ  

 คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่าพิจารณากรณีตาม

ค�าร้องแล้วเห็นว่ามีประเด็นที่ต้องตรวจสอบ ดังนี้
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 2.2.1 การอยู่อาศัยของราษฎรชาวกะเหรี่ยงบริเวณบ้านบางกลอยบน

และบ้านใจแผ่นดินในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีลักษณะเป็นชุมชน 

ท้องถิ่นดั้งเดิมที่จะมีสิทธิอนุรักษ์และมีส่วนร่วมในการจัดการและใช้ประโยชน ์

จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือไม ่  

 2.2.2 การใช้อ�านาจตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

ในการเข้าผลักดัน รื้อถอน และเผาท�าลายทรัพย์สินของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่

บริเวณบ้านบางกลอยบนและบ้านใจแผ่นดินในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

เป็นการกระท�าหรือละเลยการกระท�าทีก่ระทบต่อสทิธชิมุชนดัง้เดมิและละเมดิต่อ

สิทธิมนุษยชนหรือไม่

3.	การด�าเนินการตรวจสอบ

 คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่าด�าเนินการตรวจสอบ 

โดยอาศัยอ�านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 หมวด 3 และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2545 

ปรากฏข้อเท็จจริงจากผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และผู้ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

 3.1	ข้อเท็จจริงจากฝ่ายผู้ร้อง  

 3.1.1 ค�าร้องเรียนของผู ้ร ้องสรุปได้ว ่า ชาวกะเหรี่ยงบริเวณป่า 

แก่งกระจานเป็นชาวไทยภูเขาท่ีเป็นชนพื้นเมืองอาศัยอยู่ในพื้นท่ีป่าบริเวณน้ีมา

เป็นเวลานาน และเน่ืองจากชมุชนชาวกะเหรีย่งต้ังอยูใ่นพ้ืนทีห่่างไกลและเป็นพืน้ที่

ป่า ชาวกะเหรี่ยงจึงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเรียบง่าย รักษาป่าบริเวณนั้นจนยังคง

สภาพความอุดมสมบูรณ์ จนกระทั่งต่อมาได้น�าผืนป่ามาประกาศให้เป็นอุทยาน

แห่งชาตแิก่งกระจาน เมือ่ปี 2524 ทีผ่่านมาเจ้าหน้าทีร่ฐัไม่เหน็คณุค่าชาวกะเหรีย่ง

เหล่านี้ โดยมีการผลักดัน ขับไล่ และจับกุมชาวกะเหรี่ยงเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเป็น

ระยะๆ ดังนี้
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 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539 บังคับให้ชาวกะเหรี่ยงออกจากบ้านบางกลอยบน 

และบ้านพุระก�า (ใจแผ่นดิน) จ�านวน 57 ครอบครัว 391 คน มาอยู ่ที่ 

บ้านบางกลอยล่าง หมู่ที่ 1 และบ้านโป่งลึก หมู่ที่ 2 ต�าบลห้วยแม่เพรียง อ�าเภอ 

แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

 ครั้งที่  2 เมื่อวันท่ี 25-28 เมษายน 2553 ผลักดันและขับไล ่

ชาวกะเหรี่ยงท่ีอาศัยบริเวณบ้านพุระก�า (ใจแผ่นดิน) และบ้านบางกลอยบนอีก 

12 จุด  

 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2553 และวันที่ 19-23 สิงหาคม 

2553 ด�าเนินการเผาบ้าน ยุ้งข้าว และสิ่งปลูกสร้างของชาวกะเหรี่ยง  

 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2554 เผาและท�าลายบ้าน ยุ้งข้าว 

ชาวกะเหรี่ยง จ�านวน 98 หลัง ยึดทรัพย์สินชาวกะเหรี่ยง อาทิ เคียว ขวานเงิน 

สร้อยลูกปัด ก�าไลข้อมือ บริเวณบ้านพุระก�า (ใจแผ่นดิน) และบ้านบางกลอยบน 

 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 23-26 มิถุนายน 2554 เผาและท�าลายบ้าน ยุ้งข้าว

ชาวกะเหรี่ยง จ�านวน 21 หลัง ใน 14 จุด ยึดทรัพย์สิน อาทิ มีด แห เคียว เกลือ 

เครื่องดนตรีชาวกะเหรี่ยง (เตหน่า) เป็นต้น  

 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2554 ปฏิบัติการของทหารน�ามาสู่

เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตก จ�านวน 1 ล�า ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2554 และอีก  

2 ล�า ตกตามมา ท�าให้สูญเสียเจ้าหน้าที่และนักข่าว รวม 17 คน ทั้งนี้ การผลักดัน

ครัง้ที ่2 จนกระทัง่ถงึครัง้ที ่5 น�าโดยผูถู้กร้องเป็นผูส้ัง่ให้เผาท�าลายบ้านเรอืนและ

ยุ้งข้าวของชาวกะเหรี่ยง โดยอ้างว่าเพื่อเป็นการป้องกันชนกลุ่มน้อยจากประเทศ

เพื่อนบ้านเข้ามาบุกรุกท�าลายป่า ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบ้ืองต้นพบว่า มีกลุ่ม

ชาวกะเหรี่ยงประมาณ 20 ครอบครัว ที่บ้านเรือนและทรัพย์สินถูกเผาท�าลาย  

ซ่ึงราษฎรกลุ่มนี้เป็นกระเหรี่ยงด้ังเดิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มานาน มิได้เป็นเป็น 

ชนกลุ่มน้อยจากประเทศพม่าแต่อย่างใด โดยปรากฏหลักฐานยืนยันว่าเป็น 

ราษฎรไทย เช่น บางครอบครัวได้รับเหรียญที่ระลึกชาวเขาที่ได้รับจากหน่วย

ราชการไทยเพื่อใช้ยืนยันความเป็นพลเมืองไทยในช่วงปี 2512-2513 อีกทั้งยังได้

รับการส�ารวจและบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนส�ารวจบัญชีบุคคลในบ้านหรือ
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ทะเบียนราษฎรชาวเขา (ทร.ชข.) ซึ่งเดินส�ารวจโดยศูนย์พัฒนาและสงเคราะห ์

ชาวเขาจังหวัดกาญจนบุรี ในเดือนเมษายน 2531   

 ผู ้ร ้องเห็นว่าการที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานร่วมกับ 

เจ้าหน้าที่ทหารเข้าท�าลาย เผาที่พักและผลักดันชาวกะเหรี่ยงออกนอกพื้นที่ 

อยู่อาศัยและที่ท�ากิน เป็นการกระท�าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง จึงขอ

ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด�าเนินการตรวจสอบ  

 3.1.2 ผู้ร้อง (นายวุฒิ บุญเลิศ) ได้ให้ข้อเท็จจริงด้วยวาจาต่อคณะ 

อนกุรรมการฯ เม่ือวนัที ่29 สงิหาคม 2554 และให้ข้อเท็จจรงิในระหว่างการลงพ้ืน

ทีต่รวจสอบข้อเทจ็จริงเมือ่วนัที ่15-16 กนัยายน 2554 สรปุสาระส�าคญัได้ว่า ตาม

ที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอ้างว่า ได้ท�าการผลักดันชนกลุ่มน้อย 

จากประเทศพม่านั้น จากการตรวจสอบพบว่าเป็นกลุ่มราษฎรชาวไทยเชื้อสาย

กะเหรี่ยงประมาณ 20 ครอบครัว รวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน โดยเป็นผู้ท่ีตั้ง

ถิน่ฐานและท�าไร่หมนุเวยีนอยูบ่รเิวณบ้านบางกลอยบนและบ้านใจแผ่นดนิมาเป็น

ระยะเวลานาน ไม่ใช่ชนกลุม่น้อยจากประเทศพม่าตามทีเ่จ้าหน้าทีอ่ทุยานแห่งชาติ

แก่งกระจานกล่าวอ้าง โดยมีหลักฐานยืนยัน ได้แก่ เหรียญที่ระลึกชาวเขา ซึ่ง

ราชการไทยได้มอบเหรียญนี้ให้กับชาวเขาตั้งแต่ปี 2512 ณ ที่ท�าการก�านันต�าบล

สองพี่น้องและที่ท�าการอ�าเภอท่ายาง   

 กรณขีองนายโคอี ้มมี ิซึง่เป็นผูสู้งอายทุีค่นไทยเชือ้สายกะเหรีย่งให้ความ

เคารพนับถือ ปัจจุบันอายุประมาณ 107 ปี และเป็น 1 ใน 20 กว่าครอบครัว  

ที่ได้รับผลกระทบจากการที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานด�าเนินการ 

เผาทรัพย์สินและผลักดันออกจากที่อยู่อาศัยและที่ดินท�ากินนั้น เป็นผู้ที่เคยได้รับ

การส�ารวจและบันทึกในเอกสารทะเบียนส�ารวจบุคคลในบ้านหรือ ทร.ชข. 

นอกจากนี้ ในสมัยวัยหนุ่ม นายโคอี้ ยังเคยเดินทางพร้อมกับเพื่อนบ้านมาหาบิดา

ของตน คือ นายเอิน บุญเลิศ ซึ่งเป็นก�านันต�าบลสวนผึ้งในขณะนั้น เพื่อให้ช่วยพา

ไปขายนอแรดให้กับร้านยาจีนในตัวเมอืงราชบรุ ีดังปรากฏภาพถ่ายนายโคอีพ้ร้อม 

เพ่ือนบ้านและบิดา ซึ่งถ่ายไว้ในปี 2493 บริเวณหน้าร้านยาไทยสมบูรณ์ 

เป็นหลักฐานยืนยัน  
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 นอกจากน้ี ในปี 2535 นายหน่อสะ และนายนอแอะ ซ่ึงเป็นบุตรชายของ

นายโคอี้ ซึ่งเป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติของ 

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ยังเคยให้ความช่วยเหลือราชการในการ

ติดตามช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต�ารวจตระเวนชายแดนซึ่งเข้าไปปฏิบัติการภายใต้

ยทุธการนเรศวร ชายแดนไทย-พม่า บรเิวณป่าแก่งกระจาน แต่ถกูโจมต ีจนกระทัง่

มีเจ้าหน้าที่ต�ารวจตระเวนชายแดนหลายนายเสียชีวิตและพลัดหลงในป่า โดยที่

สามารถติดตามช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต�ารวจตระเวนชายแดน จ�านวน 4 นาย  

ออกมาได้  

	 3.2	ข้อเท็จจริงจากผู้ถูกร้อง	  

 3.2.1 การชี้แจงด้วยเอกสาร  

 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  

(ผู้ถูกร้อง) ได้ส่งเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริง สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการขยายผล

การอพยพ ผลักดัน จับกุม ชนกลุ ่มน้อยที่บุกรุกพื้นที่ตามแนวชายแดน 

ไทย-พม่า ในพ้ืนทีอ่ทุยานแห่งชาตแิก่งกระจาน ให้แก่คณะอนกุรรมการฯ ระหว่าง

การประชมุชีแ้จงข้อเทจ็จรงิเมือ่วนัที ่29 สงิหาคม 2554 และระหว่างลงพืน้ท่ีตรวจ

สอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2554 สรุปได้ดังนี้  

 การตรวจสอบพื้นที่ทางอากาศเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2553 ตรวจพบ

พ้ืนท่ีถูกบุกรุกแผ้วถางและปลูกสร้างเพิงพักชั่วคราวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 

แก่งกระจานบรเิวณใกล้แนวชายแดนประเทศพม่าจ�านวนหลายจดุ จากการตรวจ

สอบและสอบถามข้อมลูกบัราษฎรชมุชนบ้านโป่งลึก-บางกลอย สนันษิฐานว่าอาจ

เป็นญาติพ่ีน้องหรือผู้รู้จักกับราษฎรในชุมชนดังกล่าว สามารถเข้าไปเจรจาและ

ผลักดันให้ผู้กระท�าผิดดังกล่าวออกนอกพ้ืนที่ ลดการปะทะอันอาจจะเกิดการ 

สูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้  

  คร้ังที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2553 เจ้าหน้าที่อุทยาน 

แห่งชาติแก่งกระจาน และเจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมกับราษฎรชุมชนบ้านโป่งลึก- 

บางกลอย น�าโดยนายลอย จีบ้ง ผู ้ใหญ่บ้านบ้านโป่งลึก-บางกลอย พร้อม 

นายพลุ จีบ้ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และนายนิรันดร์ พงษ์เทพ สมาชิกองค์การบริหาร
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ส่วนต�าบลห้วยแม่เพรยีง กบัพวก รวมประมาณ 10 นาย พร้อมกนันัน้ได้ขอรบัการ

สนับสนุนอากาศยานจากโครงการชั่งหัวมันตามพระราชด�าริ น�าก�าลังเข้าเจรจา

และผลักดันให้ผู้กระท�าผิดดังกล่าวออกนอกพ้ืนที่รวม 12 จุด ซ่ึงชนกลุ่มน้อย 

ดังกล่าวบางกลุม่ทีเ่คยอาศยัอยูบ่รเิวณด้านล่าง (บ้านโป่งลกึ-บางกลอย) กย็นิยอม

อพยพกลับมายงัพ้ืนทีท่ีอ่นญุาตให้อาศยัอยู ่และมบีางกลุม่ซึง่เป็นกลุม่ผูไ้ร้สญัชาติ  

ไม่ยนิยอมอพยพกลบัไปในพืน้ทีฝ่ั่งพม่า แต่บางกลุม่อาศยัความช�านาญพืน้ทีห่ลบ

หนีเข้าไปในป่า ก่อนที่เจ้าหน้าที่ฯ จะเดินทางเข้าไปถึง  

 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2553 เจ้าหน้าที่อุทยาน 

แห่งชาติแก่งกระจาน เจ้าหน้าที่ทหารจากชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ 

กองก�าลงัทหารพรานฯ ค่ายสรุสห์ี และเจ้าหน้าทีต่�ารวจกองร้อยตระเวนชายแดน 

144 ร่วมกับราษฎรชุมชนบ้านโป่งลึก-บางกลอย น�าโดยนายลอย จีบ้ง  

ผู ้ใหญ่บ้านโป่งลึก-บางกลอย พร้อมนายพลุ จีบ้ง ผู ้ช่วยผู ้ใหญ่บ้าน และ 

นายนิรันดร์ พงษ์เทพ กับพวก รวมประมาณ 10 นาย ร่วมกันบินตรวจสอบ 

สภาพป่าโดยใช้อากาศยานของทหาร ตรวจพบพืน้ทีถ่กูบกุรกุเนือ้ท่ีประมาณ 9 ไร่ 

และปลกูสร้างเพงิพกัชัว่คราว 2 จดุ คณะเจ้าหน้าทีจ่งึเข้าด�าเนนิการตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง สามารถจับกุมผู้กระท�าผิดเป็นชนกลุ่มน้อยหลบหนีเข้าเมืองได้รวม  

6 คน น�าส่งสถานีต�ารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ผลการเจรจา 

ดังกล่าว บางกลุ่มทีเ่คยอาศัยอยูบ่รเิวณบ้านโป่งลกึ-บางกลอย ยนิยอมอพยพกลบั

มายงัพืน้ทีท่ีอ่นญุาตให้อยูอ่าศยั และมบีางกลุม่ซึง่เป็นกลุม่ผูไ้ร้สญัชาต ิไม่ยนิยอม

อพยพกลับไปในพื้นที่ฝั่งประเทศพม่า ซึ่งพนักงานสอบสวนและทหารมีความเห็น

ให้ผลักดันกลับประเทศพม่าต่อไป         

 คร้ังที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2554 เจ้าหน้าท่ีอุทยาน 

แห่งชาติแก่งกระจาน น�าโดย นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ขอรับการสนับสนุน

อากาศยานจากผู้ประสานงานโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชด�าริ บินตรวจสอบ

สภาพป่าและเข้าตรวจสอบพื้นที่เดิมท่ีเคยถูกบุกรุกในปี 2553 ซึ่งตรวจพบ   

มีการบุกรุกพ้ืนที่โดยชนกลุ่มน้อย บริเวณใกล้แนวชายแดนประเทศพม่า 2 จุด  

ซึง่ลักษณะทางภมูศิาสตร์เป็นป่าทบึ มทีวิเขาสลบัซบัซ้อน มกีองก�าลงัชนกลุม่น้อย 
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KNU และชนกลุ่มน้อยอื่นๆ อาศัยอยู่ โดยมีการบุกรุกแผ้วถางพื้นท่ีป่าในเขต

อุทยานแห่งชาติเพื่อปลูกพืชผลทางการเกษตร ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นในการ

เจรจาและเข้าจับกุมการกระท�าผิดดังกล่าวโดยด�าเนินการตามกฎหมายต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม 2554 เจ้าหน้าท่ีอุทยาน 

แห่งชาติแก่งกระจานน�าโดย นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ประสานขอรับการ

สนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ส�านัก

การบิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ  

สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โครงการช่ังหัวมันตามพระราชด�าริ ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ

ทัพพระยาเสือ ค่ายฝึกการรบพิเศษที่ 1 (แก่งกระจาน) กองบังคับการสืบสวน

สอบสวนต�ารวจภธูรภาค 7 กองร้อยตระเวนชายแดนที ่144 และสถานตี�ารวจภูธร

แก่งกระจาน ในการสนธิก�าลังปฏิบัติการจับกุมชนกลุ ่มน้อยท่ีกระท�าผิด 

มาด�าเนินการตามกฎหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมภารกิจทั้งสิ้น 100 นาย  

มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้  

 1. ตรวจยึดจับกุมด�าเนินคดีได้ จ�านวน 1 คดี จากปฏิบัติการในวันท่ี  

6 พฤษภาคม 2554 พบมีการก่อสร้างเพิงพักชั่วคราวลักษณะท�าด้วยไม้ไผ่  

จ�านวน 1 หลัง คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ท�าการตรวจค้นในที่พักอาศัยพบอาวุธปืนยาว 

(ปืนแก๊ป) จ�านวน 8 กระบอก แก๊ปแผง จ�านวน 21 แผง ดินปืน จ�านวน  

2 ขวด ลูกตะกั่ว จ�านวน 1 ถุง จับกุมผู้อยู่ในบริเวณเป็นชาย 1 คน ชื่อนายนอเอะ 

มมี ิสญัชาตกิะหร่าง อายปุระมาณ 45 ปี น�าส่งพนกังานสอบสวนสถานตี�ารวจภธูร

แก่งกระจานเพื่อด�าเนินคดีต่อไป  

  2. เผาท�าลายเพิงพัก สิ่งปลูกสร้าง ทั้งสิ้น 98 หลัง แยกเป็นเพิงพัก 

ท่ีรื้อถอนไว้ เมื่อปี 2553 จ�านวน 33 หลัง และเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ลักลอบ 

ปลูกใหม่ 15 หลัง  

 3. ถอนท�าลายกัญชาที่ปลูกแซมในพื้นที่ประมาณ 1 ไร่  

 4. พบว่าการบุกรุกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการท�าไร่เลื่อนลอย เพื่อเข้ามา 

ปลูกข้าว พริก คาดว่าน่าจะเป็นบริเวณสะสมเสบียงสนับสนุนอาหารของ 
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กองก�าลังชนกลุ่มน้อยติดอาวุธ  

 5. ลักษณะท่ีอยู่อาศัยเป็นเพิงพัก ลักษณะบ้านกะหร่างปลูกบนเชิงเขา

สูงเฉลี่ย 600 ถึง 800 เมตร จากระดับน�้าทะเลปานกลาง  

 6. พื้นที่บุกรุกที่ตรวจพบและเข้าด�าเนินการทั้งสิ้น 24 กลุ่ม/จุด  

 7. รายการของกลางที่พบและตรวจยึดได้ ประกอบด้วย เคียว 8 อัน 

ขวาน 10 เล่ม มีด 25 เล่ม ตะไบ 5 เล่ม เสียม 7 เล่ม ปืนแก๊ป 2 กระบอก  

แร้วดักสัตว์ 3 อัน คราด 1 อัน ซากหัวเก้ง 2 หัว ซากหัวหมูป่า 1 หัว ซากเต่าหก  

1 ซาก เงินไทย 9,400 บาท เงินพม่า 19,000 KYAT กระสุนปืนคาร์บิน 3 นัด 

สร้อยลูกปัดและก�าไรข้อมือ 1 ถุง  

 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

น�าโดย นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากโครงการ

ชั่งหัวมันตามพระราชด�าริ บินตรวจสอบสภาพป่า และเข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่

บริเวณแนวชายแดนไทย-พม่า ตรวจพบเพิงพัก สิ่งปลูกสร้าง และการบุกรุก 

แผ้วถางป่า บริเวณใกล้แนวชายแดนประเทศพม่า รวม 14 จุด เพิงพัก และ 

สิ่งปลูกสร้างรวม 21 หลัง ซ่ึงลักษณะสิ่งปลูกสร้างท่ีตรวจพบในครั้งนี้ ส่วนมาก 

จะปลูกสร้างในลกัษณะหลบซ่อนเพ่ืออยูอ่าศยั อาจจะเป็นทีซ่่องสุมกองก�าลงัหรอื

จุดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือของผิดกฎหมาย  

 ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2554 ตรวจสอบพื้นที่บุกรุกพบ

เพิงพักและสิ่งปลูกสร้างทั้งสิ้น 17 จุด รื้อถอนท�าลายเพิงพักและสิ่งปลูกสร้างรวม

ทั้งสิ้น 21 หลัง ตรวจพบพื้นที่บุกรุกปลูกข้าวไร่ 2 จุด เนื้อที่ประมาณ 9 ไร่   

 คร้ังที่ 6 ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2554 เจ้าหน้าที่อุทยาน 

แห่งชาติแก่งกระจานร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ 

ร่วมกันจัดท�าลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว เพื่อขยายผลการเจรจา อพยพ  

ผลักดัน จับกุมชนกลุ่มน้อยที่บุกรุกพื้นท่ีตามแนวชายแดนไทย-พม่า ในพื้นที่

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ�านวน 3 ลาน



ใจแผ่นดิน

164

สาเหตุที่ต้องเผาสิ่งปลูกสร้าง	  

 1. มีการเจรจามาแล้วถึง 2 ครั้ง ใช้เวลา 1 ป ี  

 2. ท�าความเข้าใจให้ชาวบ้านที่อพยพมาจากบ้านบางกลอย-โป่งลึก  

ให้เวลาเก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า 1 ปี  

 3. ครั้งที่ 3 เข้าไปในพื้นที่ มีบ้านที่อพยพกลับเข้าหมู่บ้านซึ่งเป็น 

บ้านร้างไม่มีคนอยู ่ 

 4. คร้ังที่ 4 เมื่อบินเข้าไปจากมุมสูง เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถรู้ได้ว่ามีคน

อพยพมาอยูอ่กีหรือไม่ จงึได้ประชมุหารอืระหว่างหวัหน้าหน่วยงานภาครฐัมคีวาม

เห็นว่า “ถ้าไม่มีคนอาศัย รื้อถอนแล้วควรด�าเนินการเผา” เพื่อป้องกันการอพยพ

เข้ามาอยู่ใหม่ (คนเดิมหรือคนใหม่)  เพื่อป้องกันไฟป่าอาจเกิดได้จากซากปรัก 

หักพัง เพ่ือเป็นเพิงพักชั่วคราวซึ่งไม่ใช่บ้าน เพื่อป้องกันเช้ือโรค แมลงและโรค

ติดต่อ และเพื่อการปฏิบัติงานปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  

 5. การเข้าไปปฏิบัติหน้าที่แต่ละครั้งต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ซ่ึงยากต่อการ

ท�างาน  

 3.2.2 การชี้แจงด้วยวาจา  

 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  

(ผู ้ถูกร ้อง) ได ้ชี้แจงข ้อเท็จจริงด ้วยวาจาต ่อคณะอนุกรรมการฯ เ ม่ือ 

วันที่ 29 สิงหาคม 2554 สรุปได้ว่า ภายหลังจากอพยพราษฎรลงมาจาก 

บ้านบางกลอยบนและบ้านใจแผ่นดินมาอยู่ที่บ้านบางกลอย เมื่อปี 2539 ได้มี 

ค�าสัง่ย้ายหัวหน้าอทุยานแห่งชาตแิก่งกระจานคนก่อน ท�าให้โครงการต่างๆ ยุตลิง 

ราษฎรที่อพยพลงมาก็ไม่เข้าใจว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไร ต่อมา เมื่อตนมาเป็น

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในปี 2552 จึงได้ศึกษาโครงการพระราชด�าริ

ที่มีอยู่ และเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบ้านโป่งลึกบางกลอย 

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ โดยของบประมาณจากส�านักคณะกรรมการพิเศษ

เพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ และได้รับงบประมาณ 

มาในปี 2553 บริเวณที่มีการบุกรุกตามแนวชายแดน เป็นคนท่ีมาจากโป่งลึกมี

ประมาณ 30-40 ครอบครัว และมาจากบ้านพุระก�า อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  
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จ�านวนหลายสิบครอบครัว ส�าหรับคนที่มาจากฝั่งประเทศพม่าไม่สามารถระบุ

จ�านวนได้ จากการประเมนิโดยดจูากต้นไม้และบ้านเรอืนท่ีปลกู มอีายไุม่น้อยกว่า 

4-5 ปี บางแปลงมีอายุ 7-8 ปี โดยเข้ามาครอบครองบ้านเรือนซ่ึงอพยพลงมา 

เมื่อปี 2539 แต่ไม่ได้ท�าลายบ้านเรือนทิ้ง ท�าให้คนจากฝั่งพม่าเข้ามาอยู่แทน 

  ก่อนที่จะมีการรื้อบ้านหรือเผา ได้มีการเข้าไปแจ้งเตือนโดยการเจรจา

ด้วยวาจา ในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โดยสิ่งปลูกสร้างที่มีการรื้อถอนและเผาท�าลาย 

เป็นการใช้อ�านาจตามพระราชบญัญติัอทุยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2504 มาตรา 20 และ

มาตรา 22 โดยสิง่ปลกูสร้างเป็นสิง่ปลกูสร้างไม่ถาวร พชืผลอาสนิทีป่ลกูแล้วท�าลาย

ระบบนิเวศ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถรื้อถอน 

ตามอ�านาจหน้าที่ของตนเองได้  

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เป็นการชะลอการจับกุม

เพื่อจะให้ลดความขัดแย้งกับคนที่อยู่ในป่าหรือท�ากินอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์หรือ 

ป่าสงวน โดยให้ตรวจสอบตามหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศหรือหลักฐานต่างๆ  

ที่ชี้ได้ว่าอยู ่ก่อนหรืออยู ่หลังการประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์ หมายความว่า 

ป่าแก่งกระจานประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี 2524 หากอยู่มาก่อนปี 2524 

ก็จะได้รับสิทธิ โดยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีการส�ารวจที่ดิน 

ตามแบบ ทป.4 จ�านวน 17 หมู่บ้าน มี 15 หมู่บ้านอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และ

อีก 2 หมู่บ้านอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 20,000  

กว่าไร่ อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่บ้านบางกลอยบนและบ้านใจแผ่นดิน ไม่ได้มีการ

ส�ารวจตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541

 3.3	ข้อเท็จจริงจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	  

 3.3.1 นายภคพล บรรณาการ ปลัดอ�าเภอแก่งกระจาน ชี้แจงด้วยวาจา

ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 สรุปได้ว่า เข้ารับ

ต�าแหน่งปลัดอ�าเภอแก่งกระจาน ในฐานะหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรตั้งแต่ 

วันที่ 19 มกราคม 2547 อ�าเภอแก่งกระจานพยายามให้ความช่วยเหลือในเรื่อง

ของสถานะบุคคลและบัตรประชาชนให้กับบุคคลเหล่านี้ โดยสามารถท�าไปได ้
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หลายรายจนถกูร้องเรยีนว่า น�าบคุคลต่างด้าวมาท�าบตัรประชาชน ในช่วงโครงการ

ให้สถานะทางกฎหมายแก่คนไทยตกหล่นทางทะเบียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ท�า

ไปได้ 440 กว่าคน ก่อนหน้าโครงการดังกล่าว ท�าแปลงจากรหัส 67 เป็นรหัส 8 

จ�านวน 118 คน อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านไม่ได้ให้ความส�าคัญต่อการท�า 

บัตรประจ�าตัวมากนักเนื่องจากมีฐานะยากจน และต้องเสียค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก

ทั้งค่าเดินทาง ค่าที่พัก บางรายเมื่อเดินทางมาท�าบัตรแล้วพยานหลักฐานไม่ครบ

ก็ต้องเดินทางกลับมาอีกครั้ง   

 ส�าหรับประเด็นที่มีข้อสงสัยที่ว่า เหตุใดทะเบียนบ้านบางรายมีสมาชิก

จ�านวนมากนั้น สาเหตุเนื่องจากสมาชิกในครอบครัวบางส่วนขอเลขท่ีบ้านไม่ได้ 

หรือเลขที่บ้านที่ขอไว้เดิมถูกยุบ จึงจ�าเป็นต้องใส่ชื่อไว้ในบ้านเดียวกัน เดิมทีเมื่อ

ชาวบ้านมาขอเลขทีบ้่านทางอ�าเภอกจ็ะออกเลขทีบ้่านให้ แต่ผลสดุท้ายกถู็กยกเลกิ 

ปัจจุบันเป็นเรื่องยากที่จะปลูกบ้านและขอออกเลขที่บ้านใหม่  

 โดยส่วนตัวเช่ือว่าบุคคลกลุ่มนี้เป็นชนเผ่าท่ีอยู่อาศัยดั้งเดิมมาก่อนท่ีจะ

มีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายลงมา 

ทั้งนี้ มีการจัดท�าประวัติบุคคลไว้ด้วย เช่น นายโคอี้ มิมี อายุกว่า 100 ปี  

มีหลักฐานชัดเจนว่าศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดกาญจนบุรี ได้ข้ึนไปส�ารวจ 

ครัวเรือนไว้จริง ซ่ึงตอนมาด�ารงต�าแหน่งได้ขอเอกสารไปยังศูนย์สงเคราะห์ 

ชาวเขาจังหวัดกาญจนบุรี มีเจ้าพนักงานลงลายมือช่ือรับรองส�าเนา ซ่ึงหลักฐาน

เหล่านี้สามารถยืนยันได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นกลุ่มคนดั้งเดิม  

 3.3.2 พันต�ารวจโท ไพบูลย์ แพรสีนวล รองผู้ก�ากับการสืบสวนสอบสวน 

สถานีต�ารวจภูธรแก่งกระจาน ชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยวาจาในการประชุมคณะ 

อนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 ในประเด็นปัญหาเรื่องยาเสพติดและ

กรณีมีการระบุว่ามีการปลูกไร่กัญชาบริเวณพื้นที่พิพาท สรุปได้ว่า ในปี2548- 

2554 สถานีต�ารวจภูธรแก่งกระจานเคยมีการจับกุมชาวกะเหร่ียงเกี่ยวกับ 

คดียาเสพติดรวม 2 คดี เป็นคดีมีกัญชาไว้ในครอบครอง คดีแรกเป็นคดีของ 

นายอิ หรือเสี่ยลิ เจลิ จับกุมที่บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 1 บ้านบางกลอยบน ต�าบล 

ห้วยแม่เพรียง อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวดัเพชรบรุ ีเมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2548 
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ผลการตรวจค้นพบกัญชา จ�านวน 10 กรัม ไม่พบตัวผู้กระท�าความผิด เจ้าของ

บ้านหลบหนี สถานีต�ารวจภูธรแก่งกระจานจึงได้ออกหมายจับ ตามหมายจับท่ี 

736/48 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2548 ปัจจุบันยังจับกุมผู้ต้องหาไม่ได้ ส่วนอีกคดี  

เป็นคดีจ�าหน่ายกัญชาจ�านวน 2 กิโลกรัม ผู้ต้องหาสองคน ชื่อนายแด แคมี อายุ 

30 ปี และนายพยอม บัวศรี อายุ 25 ปี ทั้งสองเป็นชาวบ้านห้วยแม่เพรียง จับกุม

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ผู้ต้องหาทั้งสองยอมรับสารภาพ ศาลได้ตัดสินคดี

แล้วเมื่อ 5 มกราคม 2554 ตามคดีหมายเลขด�าที่ 236/54 คดีหมายเลขแดงที่ 

249/54 จ�าคกุคนละ 1 ปี ส่วนในกรณีเจ้าหน้าทีอ่ทุยานแห่งชาติแก่งกระจานช้ีแจง

ว่ามีการปลูกกัญชาในพ้ืนที่อุทยานฯ ในด้านการสอบสวน สถานีต�ารวจภูธร 

แก่งกระจานยังมิได้เข้าไปถึงจุดนั้น อีกทั้งไม่ได้รับแจ้งจากทางอุทยานแห่งชาติ 

แก่งกระจานว่ามีการปลูกพืชยาเสพติดในพื้นที่แต่อย่างใด นอกจากนี้ จากการ 

เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

จังหวัดเพชรบุรีในทุกเดือน ไม่มีข้อมูลในเรื่องการเคลื่อนย้ายก�าลังพลหรือ 

กองก�าลังชนกลุม่น้อย รวมถงึเรือ่งเส้นทางการขนย้ายยาเสพตดิในบรเิวณดงักล่าว 

แต่อย่างใด  

  3.3.3 นายสังวาลย์ อ่อนเผ่า อดีตหัวหน้าศูนย์พัฒนาและสงเคราะห ์

ชาวเขาจังหวัดกาญจนบุรี ชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยวาจาในการประชุมคณะ 

อนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 ว่า ค�าว่ากะเหรี่ยงหรือกะหร่าง  

ความจริงแล้วคือคนเดียวกัน คนในพื้นที่เรียกว่า “กะหร่าง” ค�าในภาษาทางการ

เรยีกว่า “กะเหร่ียง” ในระหว่างปี 2526 - 2528 ได้เดนิทางขึน้ไปส�ารวจประชากร

ชาวเขาในพื้นที่ โดยเริ่มต้นตั้งแต่จังหวัดราชบุรี สวนผึ้ง ผ่านห้วยน�้าหนัก พุระก�า 

ขึ้นไปยอดดอยบ้านใจแผ่นดิน แล้วลงมาบริเวณต้นน�้าเพชร บางกลอยบน- 

บางกลอยล่าง บ้านโป่งลึก และมาถึงแก่งกระจาน เส้นทางดังกล่าวเคยผ่าน 

ไปมาประมาณ 3 คร้ัง เมือ่เดินทางไปถงึทีบ้่านพรุะก�าและบ้านห้วยน�า้หนกั บริเวณ

นี้เป็นหมู่บ้านถาวรค่อนข้างใหญ่ เมื่อขึ้นมาถึงบ้านใจแผ่นดินซึ่งอยู่บนยอดดอย 

ก็จะเป็นหมู่บ้านแบบชั่วคราว พอลงมาถึงบางกลอยบน-บางกลอยล่าง ค่อนข้าง

เป็นหมู่บ้านถาวร ยิ่งหมู่บ้านโป่งลึกนั้นเป็นหมู่บ้านถาวร   
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 การด�ารงชีพของกลุ ่มคนดังกล่าว เป็นแบบท�าการเกษตรด้วยการ 

ปลูกข้าว ซึ่งจะใช้พื้นที่จ�านวนไม่มาก เป็นระบบหมุนเวียน ซึ่งท�าให้สามารถที่จะ

มข้ีาวกินได้ตลอด ส่วนรายได้ท่ีเป็นเงนิสด มจี�านวนไม่มาก เช่น ขนพรกิเอาไปแลก 

ไม่ได้ท�าเป็นธุรกิจ ส่วนของป่ามีไม่มากเพราะตามสภาพพื้นท่ีจะต้องแบกไปขาย

หรือใช้แพบรรทุกล่องมาตามล�าน�้า ไม่มีรถในการใช้ขน  

 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและ

ชาวบ้าน ระยะแรกไม่มีปัญหาความขัดแย้ง เจ้าหน้าที่อุทยานฯ กับชาวบ้าน 

เข้ากนัได้ด้วยด ีเนือ่งจากเจ้าหน้าทีอ่ทุยานฯ จะต้องเข้าไปหาชาวบ้านเพือ่ขอความ

ร่วมมือ ไม่ได้มีปัญหาความขัดแย้งเหมือนเช่นปัจจุบัน  

 3.3.4 นายสามารถ ม่วงไหมทอง อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ 

แก่งกระจาน ชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยวาจาในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อ 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ว่า เข้ารับต�าแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

เป็นคนแรกตั้งแต่ปี 2524–2542 รวมระยะเวลาประมาณ 18 ปี และเป็นผู้เริ่มต้น

วางโครงสร้างต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน การด�าเนินการเป็นไปอย่าง

ระมัดระวังทั้งเร่ืองการอพยพกลุ่มชนเผ่าที่อยู่ในพื้นที่ ได้มีการด�าเนินการอย่าง

รอบคอบและละเอียดพอสมควร ที่ผ ่านมากว่า 10 ปี ทางราชการได ้ 

ปล่อยปละละเลยในหลายเร่ือง รวมทั้งเรื่องของการอพยพชาวกะเหรี่ยงด้วย 

ซึ่งเป็นข้อบกพร่องอย่างร้ายแรง  

 การด�าเนนิการอพยพเมือ่ปี 2539 น้ัน เจ้าหน้าทีไ่ม่ได้ด�าเนนิการเข้าจู่โจม

ทันที แต่ใช้เวลาหลายเดือนโดยการส่งชุดลาดตระเวนทั้งของเจ้าหน้าที่ทหารและ

เจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ ไปตามชุมชนชาวเขาต่าง ๆ เพื่อชี้แจงท�าความเข้าใจกับ

ชาวบ้านตามวัตถุประสงค์ในการด�าเนินการ ซึ่งไม่พบปัญหาแต่อย่างใด ในการ

อพยพคร้ังดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าท่ีทหารเพื่อช่วยเหลือในการ

อพยพโดยทางทหารได้ประสานงานผ่านทางคุณทัศกมล โอบอ้อม ซึ่งได้รับความ

ร่วมมือเป็นอย่างดีเน่ืองจากเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับนับถือจากกลุ ่ม 

ชาวกะเหร่ียงในการพูดคุยชี้แจงท�าความเข้าใจ เจ้าหน้าท่ีก็ท�างานด้วยความ

ระมัดระวัง รอบคอบ จนกระทั่งได้ข้อมูลเรื่องจ�านวนครอบครัว จ�านวนประชากร 



แผ่นดินกลางใจกะเหรี่ยงแก่งกระจาน

169

และวัฒนธรรมการท�ากินพอสมควร หลังจากนั้นมีการประชุมใหญ่ร่วมกับ 

ชาวกะเหรี่ยงเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์การท�างาน ว่าจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอพยพ

โยกย้ายชาวกะเหรี่ยงลงมาในพื้นที่ที่ได้จัดให้โดยมีทางเลือกให้ ดังนี ้  

 ทางเลอืกที ่1 อพยพไปทีพ่ืน้ทีจ่ดัสรรบ้านโป่งลกึโดยจดัหาทีด่นิท�ากนิให้ 

3–5 ไร่ ปลูกบ้านให้จ�านวนหนึ่งหลัง มีการส่งเสริมอาชีพทุกรูปแบบให้สามารถ

ด�ารงชวีติอยูไ่ด้โดยอยูร่่วมกบัชมุชนเดิมทีม่อียูแ่ล้วควบคูไ่ปกบัการช่วยเหลอืพฒันา

พื้นที่ จัดตั้งโรงเรียน การพัฒนาครูในพื้นที่ (ชาวกะเหรี่ยงอาสาสมัครที่เคยอยู่กับ

คุณทัศกมล โอบอ้อม ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่อาทิ ครูส�าเนา) สถานีอนามัยตลอดจน

การจัดโครงการพัฒนารายได้ต่างๆ เช่น การปลูกพริกกะเหรี่ยง เป็นต้น  

 ทางเลือกที่ 2 สมัครใจเดินทางกลับไปจังหวัดราชบุรี หรือประเทศพม่า

ตามที่มีครอบครัวหรือญาติพ่ีน้องก็สามารถท�าได้ แต่จะไม่มีการให้ความ 

ช่วยเหลือ และในพื้นที่เดิมก็ไม่อนุญาตให้อยู่อาศัยเนื่องจากส่งผลกระทบใน 

หลายเรื่อง  

 แนวทางการท�างานในขณะนั้น มีการพยายามคุมก�าเนิด ไม่สร้างปัจจัย

หรือการพัฒนาให้มากเกินไป พยายามสร้างแนวทางการท�างานท่ียังคงรักษา

วัฒนธรรมและเอกลกัษณ์ของชาวกะเหรีย่งส่งเสรมิการท่องเทีย่วในพืน้ทีท่ีเ่หมาะ

สมกับวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง นอกจากนี้ ยังมีโครงการสร้างรายได้จากพืชผล

ทางการเกษตร ทัง้มะพร้าวน�า้หอม พรกิกะเหรีย่ง มะนาว หรอืมะม่วง เป็นลกัษณะ

การท่องเที่ยวที่จัดการให้สอดคล้องกับหลักการของอุทยานฯ  

  เดือนเมษายน 2542 โครงการอพยพดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ แต่ได้รับ 

ค�าส่ังย้ายด่วนออกจากอทุยานแห่งชาติแก่งกระจานไปเป็นหวัหน้าอทุยานแห่งชาติ

ภูพาน หลังจากย้ายออกจากพ้ืนที่แล้วโครงการต่างๆ ก็ไม่ได้ด�าเนินการ 

ต่อแต่อย่างใด ทีผ่่านมาพบว่าแต่ละโครงการไม่มกีารด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง การ

เข้าไปของโครงการหรือการท�างานต่างๆ ไปท�าลายความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม 

เน้นการให้ความช่วยเหลอืในทางสงัคมสงเคราะห์ ท�าให้ชาวกะเหรีย่งบางส่วนกลบั

ขึ้นไปอยู่พื้นที่เดิม  

  เม่ือปี 2542 ได้น�ากรณีปัญหาการอพยพชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่อุทยาน
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แห่งชาติแก่งกระจานร้องเรียนไปยังคณะกรรมาธิการการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา  

เพื่อให้ช่วยกระตุ ้นการท�างานของเจ้าหน้าที่และย�้าเตือนว่าโครงการอพยพ 

ชาวกะเหร่ียงในพื้นที่แก่งกระจานเป็นโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ โดย 

ในขณะเริม่โครงการได้รบังบประมาณสนับสนุนจากส�านกังานคณะกรรมการพเิศษ 

เพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิประมาณหนึง่ล้านบาท และ

เน่ืองจากเป็นผู้ริเริ่มโครงการจึงมีความเป็นห่วงและต้องการให้โครงการประสบ

ความส�าเร็จ  

 3.3.5 นายมานพ วงศ์สุวรรณ ผู ้อ�านวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ  

แทนอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยวาจา

ต่อคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 สรุปได้ว่า มติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เป็นการอนุโลมให้ราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์

สามารถท�ากนิได้ แต่มเีงือ่นไขต้องไม่มกีารตดัไม้ท�าลายป่าและขยายพืน้ทีเ่พิม่เตมิ 

รวมทัง้ไม่มกีารขายสทิธิให้ผูอ้ืน่ยกเว้นตกทอดไปยงัลูกหลาน เป็นการให้ท�ากนิแบบ

ชั่วคราว จนกว่าจะมีการพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นได้เข้ามาอยู่ก่อนประกาศเป็น 

เขตป่าอนุรักษ์  

 3.3.6 นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการอ�านวยการบูรณาการเพื่อฟื้นฟู

วิถชีีวติชาวกะเหรีย่ง ผูแ้ทนกระทรวงวฒันธรรม ชีแ้จงข้อเทจ็จรงิด้วยวาจาในการ

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่  4/2555 วันท่ี 26 มกราคม 2555  

ณ ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้  

 ในฐานะกรรมการอ�านวยการบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง

และผู ้แทนกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ตั้ง 

คณะกรรมการขึ้นมาชุดหน่ึง เพ่ือเข้ามาดูแลในเรื่องชาวกะเหรี่ยง ช่ือว่า  

คณะกรรมการอ�านวยการบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ประกอบด้วย

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย สภาความมั่นคงแห่งชาติ  

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นต้น ได้มีการนัดประชุมและตั้งเป็นอนุกรรมการย่อย 

ขึ้นมาสองชุด ชุดที่หนึ่งเป็นเรื่องของทรัพยากรและสิทธิ และอีกชุดเป็นเรื่องของ

การศึกษาและวัฒนธรรม ทั้งสองชุดจะประกอบด้วยแกนน�าชาวบ้าน ผู้เชี่ยวชาญ  
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นักวิชาการที่ท�างานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของกะเหรี่ยง ร่วมกับหน่วยงานราชการ 

ท�าการศึกษาข้อมูลร่วมกัน น�าข้อมูลและงานวิจัยทั้งหมดเท่าท่ีมี รวบรวมสภาพ

ปัญหาและความเป็นมาของชาวกะเหร่ียง เมื่อรวบรวมได้แล้วจึงน�าเข้าสู่การ

พิจารณาของคณะกรรมการชุดใหญ่ ซ่ึงคณะกรรมการนอกจากประกอบด้วย 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องแล้ว ยงัได้แต่งตัง้ผูว่้าราชการใน 15 จงัหวดั ทีม่ชีาวกะเหรีย่ง

อยู่อาศัยเป็นกรรมการด้วย ที่ประชุมก็มีความเห็นร่วมกัน เห็นด้วยกับข้อมูล

ท้ังหมด น�าไปสูก่ารเสนอหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องว่า เรือ่งเหล่านีค้วรมกีารแก้ไขปัญหา

อย่างไร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานก็เห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม

และคณะกรรมการเสนอ น�าไปสูก่ารออกเป็นมติคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัท่ี 3 สงิหาคม 

2553 เรื่อง แนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง  

 ชาวกะเหรี่ยงในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเรียกตัวเองว่า 

ปกาเกอะญอ หรือ จกอว์ อีกกลุ่มหนึ่งเรียกตัวเองว่า โพล่งหรือโผล่ว ทั้งสองกลุ่ม

มีจ�านวนประชากรใกล้เคียงกัน ในแถบจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี 

กะเหรี่ยงส่วนใหญ่จะเป็นกะเหรี่ยงโพล่งหรือโผล่ว ในขณะเดียวกันในกลุ่ม 

ชาวกะเหร่ียงโพล่งหรอืโผล่วอาศยัอยู ่จะมกีลุม่ปกาเกอะญอหรอืจกอว์ อาศยัรวม

อยู่บ้างเล็กน้อย หากถามว่าพวกโพล่งหรือโผล่วเป็นกะเหรี่ยง แล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่

คล้ายคลึงกนั การแต่งกายกค็ล้ายกนั ภาษาต่างกนัเลก็น้อยเป็นพวกใด ก็เลยมกีาร

บัญญัติศัพท์ค�าว่ากะหร่างขึ้นมา คือ คล้ายกะเหรี่ยงแต่ไม่ใช่กะเหรี่ยง ซึ่งลักษณะ

การเรียกเป็นลักษณะการเหยียดหยาม จึงมีการรณรงค์ทางวิชาการหรือเอกสาร

ของรัฐจะไม่มคี�าว่ากะหร่างอกีต่อไป กะเหรีย่งทีห่มูบ้่านโป่งลกึบางกลอยส่วนใหญ่

เป็นกะเหรี่ยงปกาเกอะญอหรือจกอว์ หรือทางวิชาการเรียกว่ากะเหรี่ยงสะกอ 

 ตามมตคิณะรัฐมนตรีจะมข้ีอเสนอแนะมอบหมายให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ทุกหน่วยงาน ด�าเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่ประชุมของคณะกรรมการ

ชดุใหญ่ ได้มอบหมายให้ทกุจังหวดั ต้ังกรรมการในการดแูลคนกะเหรีย่ง ซึง่จงัหวดั

เพชรบุรีได้รายงานว่า ได้ด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี อย่างไรบ้าง ตามค�าสั่ง

จังหวัดเพชรบุรี ที่ 1259/2554 มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานระดับ

จังหวัด เพื่อฟื้นฟูชีวิตของชาวกะเหรี่ยง โดยตั้งอนุกรรมการขึ้นมาทั้งหมด 5 คณะ 
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คณะที่ 1 คือ คณะอนุกรรมการด้านอัตลักษณ์ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม มีผู้ว่า

ราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน และคณะที่ 2 คณะอนุกรรมการด้านการ

จัดการทรัพยากร มีผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน นายอ�าเภอแก่งกระจานเป็นรองประธาน คณะที่ 3 

เรื่องของสิทธิและสัญชาติ มีปลัดจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน มีเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครองเป็นเลขานุการ คณะที่ 4 คณะอนุกรรมการด้านการสืบทอดมรดกทาง

วัฒนธรรม คณะที่ 5 ด้านการศึกษา ต่อมามีการต้ังชาวบ้านหรือแกนน�าของ 

ชาวบ้านที่มีความรู้เป็นกรรมการเพิ่มเติม ในเรื่องการละเมิดสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ที่

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ทางเครือข่ายชาวกะเหรี่ยงได้ร้องเรียนไปยังรัฐบาล

ด้วย รฐับาลได้ส่งเรือ่งให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องชีแ้จง กรณกีารเผาท�าลายทีพ่กัอาศยั

ของชาวกะเหรี่ยง มีกระบวนการอย่างไร มีการรายงานผลมาอย่างต่อเนื่อง  

ผ่านกระทรวงวัฒนธรรมและศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ซึ่งทาง

ผูอ้�านวยการศนูย์มานษุยวทิยาสริินธรฯ มคีวามเหน็ตามหนงัสอืศูนย์มานษุยวทิยา

สิรินธรฯ ที่ วธ 0700/00745 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ว่า การด�าเนินการ

เรื่องเหล่านี้ ควรด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 

2553 ด�าเนินการตามแนวนโยบายการฟื้นฟูชีวิตของชาวกะเหรี่ยง ดังนี้  

 1. เพิกถอนพื้นที่ที่รัฐประกาศเป็นป่าไม้อนุรักษ์ ป่าสงวน ซึ่งทับซ้อนกับ

ที่ท�ากินและที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 2. ยุติการจับกุม และให้ความคุ้มครองกับชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 

ที่เป็นชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม ที่อยู่ในพ้ืนที่ข้อพิพาทเรื่องท่ีท�ากินในพ้ืนท่ีดั้งเดิม  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และกระทรวง

มหาดไทย  

 3. จดัตัง้คณะกรรมการ หรอืกลไกการท�างานเพือ่ก�าหนดเขตพืน้ทีใ่นการ

ท�ากิน การอยู่อาศัย และการด�าเนินวิถีชีวิตตามวัฒนธรรม เพื่อจัดการข้อพิพาท

การใช้ประโยชน์ หรือการถือครองพื้นที่ของชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกับ 

หน่วยงานรฐั ซึง่มอีงค์ประกอบทีเ่น้นกระบวนการมส่ีวนร่วมชมุชน ผูม้ส่ีวนได้เสยี 
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นักวิชาการผู้ปฏิบัติงานทางด้านศีลธรรม สิทธิมนุษยชน นักมนุษยชนวิทยา และ

สังคมวิทยา   

 4. ส่งเสริมและยอมรับการท�าไร่หมุนเวียน ซ่ึงเป็นวิถีวัฒนธรรมของ 

กะเหรี่ยงฯ

4.	รัฐธรรมนูญ	กติการะหว่างประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550

 มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค

ของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง  

 มาตรา 26 การใช้อ�านาจโดยองค์กรของรัฐทกุองค์กร ต้องค�านงึถงึศกัดิศ์รี

ความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  

 มาตรา 27 สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง  

โดยปริยาย หรือโดยค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครองและ

ผูกผันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงาน

ของรัฐโดยตรง ในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความ

กฎหมายทั้งปวง  

 มาตรา 28 การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้

จะกระท�ามไิด้เว้นแต่โดยอาศยัอ�านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพือ่การ

ที่รัฐธรรมนูญนี้ก�าหนดไว้และเท่าท่ีจ�าเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส�าคัญ

แห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้...  

 มาตรา 41 สทิธขิองบคุคลในทรพัย์สนิย่อมได้รบัความคุม้ครอง ขอบเขต

แห่งสิทธิและการจ�ากัดสิทธิเช่นว่านี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  

 มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถ่ิน หรือชุมชน 

ท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ  

การบ�ารงุรกัษา และการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม รวมทัง้
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ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน  

 มาตรา 67 สทิธขิองบคุคลทีจ่ะมส่ีวนร่วมกบัรฐัและชมุชนในการอนรุกัษ์ 

บ�ารุงรกัษาและการได้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ด�ารง

ชพีอยูไ่ด้อย่างปกตแิละต่อเนือ่งในสิง่แวดล้อมทีจ่ะไม่ก่อให้เกดิอนัตรายต่อสขุภาพ

อนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความ

เหมาะสม

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 30	 มิถุนายน	 2541	 เร่ือง	 การแก้ไขปัญหาท่ีดิน 

ในพื้นที่ป่าไม้

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการ มาตรการและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ  ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการนโยบายป ่าไม ้แห ่งชาติได ้พิจารณาทบทวน 

มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้แล้ว มีความเห็นใน

เรือ่งเกีย่วกบัการพสิจูน์การครอบครองทีด่นิของราษฎร ให้ใช้ภาพถ่ายทางอากาศ

เป็นหลกัร่วมกบัหลกัฐานอืน่ และการก�าหนดมาตรการการอยูอ่าศยัในพืน้ทีป่่าไม้

ไม่ให้ขยายพ้ืนที่เพิ่มเติม คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติได้มอบหมาย 

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมป่าไม้ร ่วมกันพิจารณาปรับปรุง 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม้โดยเฉพาะ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2540 วันที่ 22 เมษายน 2540 และวันที่ 

29 เมษายน 2540 โดยให้ใช้แนวทางมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่22 เมษายน 2540 

เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาพืน้ท่ีป่าไม้ในภาพรวมทัง้ประเทศเป็นฐานในการปรบัปรงุ

และน�าความเห็นของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติไปประกอบการ

พิจารณาด้วย  

 2. คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติได้ประชุมครั้งที่ 3/2541 เมื่อ

วันที่ 10 มิถุนายน 2541 เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ ที่ประชุม 
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มีมติเห็นชอบมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ตามที่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมีสาระส�าคัญเพื่อเป็นการสงวนคุ้มครอง

ป้องกนัพ้ืนทีป่่าไม้ของชาติทีเ่หลอือยูไ่ว้ให้ได้ จึงก�าหนดมาตรการและแนวทางการ

แก้ไขปัญหาในพื้นที่ป่าไม้ เป็น 2 ด้าน ดังนี้

 1. ด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้  

 1.1 ป่าสงวนแห่งชาติ  

 1.1.1 พ้ืนที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร และพื้นท่ีป่าเพื่อเศรษฐกิจท่ี

เสื่อมสภาพ กรมป่าไม้ได้มอบพื้นที่ดังกล่าวให้ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม น�าไปด�าเนินการปฏิรูปที่ดินตามนโยบายรัฐบาลเมื่อปี 2536 แล้ว  

ดังนั้น เพื่อให้นโยบายการปฏิรูปที่ดินของรัฐบาลสัมฤทธิ์ผล จึงให้ด�าเนินการ 

ดังนี ้  

 1. ให้กรมป่าไม้และส�านกังานการปฏิรปูทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรมปฏบัิตติาม

ข้อตกลงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติการกันพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกลับคืนกรมป่าไม้ 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2538 ให้เร่งรัดด�าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

 2. พื้นที่ที่ไม่สมควรน�าไปปฏิรูปที่ดิน ให้กรมป่าไม้ด�าเนินการตามหน้าที่

และความรบัผดิชอบ และเพ่ือเปิดโอกาสให้ราษฎรในพืน้ทีม่ส่ีวนร่วมในการจดัการ

ทรพัยากรป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรม ให้กรมป่าไม้พิจารณาตามความเหมาะสมจดัการ

พื้นที่ที่มีสภาพป่าแปลงเล็กแปลงน้อยในพื้นที่ราบและมิใช่เป็นพื้นที่ที่ควรสงวน

รักษาไว้เพื่อคุ ้มครองระบบนิเวศ และสภาพแปลงดังกล่าวจะต้องไม่ติดกับ 

ป่าผืนใหญ่ โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�าบลท้องที่และ ส.ป.ก. กรณีนี้ให้

พิจารณาจัดท�าเป็นพื้นที่ทดลองจัดการเป็นบางแห่งก่อน  

 3. ให้ ส.ป.ก. น�าผลการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงไปเร่งรัดก�าหนดเขต

ปฏิรูปที่ดิน เมื่อมีเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว ให้ ส.ป.ก. เร่งรัดด�าเนินการต่อไป และให้

ก�าหนดเป็นเงื่อนไขการใช้ที่ดิน ส.ป.ก. ให้ราษฎรปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นเป็น 

แนวกันชน และให้น�าเอาวิธีการจัดรูปแปลงที่ดินให้มีขนาดเหมาะสมเพื่อใช้แก้ไข

ปัญหาเรื่องที่ดินอยู่อาศัย และที่ดินท�ากินของราษฎรในเขตป่าไม้  
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 1.1.2 พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ตามผลการจ�าแนกเขตการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 ซึ่งก�าหนดไว้ว่า เมื่อด�าเนินการในพื้นที่ให้

กรมป่าไม้ปรบัแนวเขตได้ตามสภาพข้อเทจ็จรงิและความเหมาะสมในภมูปิระเทศ 

ผลจากการปรับแนวเขตให้ด�าเนินการ ดังนี ้  

 1. บริเวณพื้นที่ที่ปรับออกเป็นพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ หากมีราษฎร 

อยู่อาศัยและท�ากิน ให้กรมป่าไม้พิจารณาด�าเนินการตามความเหมาะสม  

 2. พื้นที่ที่ผ่านการตรวจสอบและมีความเหมาะสมที่จะก�าหนดไว้เป็น 

ป่าเพือ่การอนุรกัษ์  ให้กรมป่าไม้จดัท�าแนวเขตทีช่ดัเจน และป้องกนัดแูลคุม้ครอง

อย่างเข้มงวด ไม่ให้ราษฎรบกุรกุเข้าไปยดึถอืครอบครองอยูอ่าศยัท�ากนิ หากมกีาร

บุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองให้ด�าเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด  

 1.2 ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ ์

สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี (พื้นที่ลุ่มน�้าชั้นที่ 

1 ชั้นที่ 2 และเขตอนุรักษ์ป่าชายเลน)  

 เน่ืองจากเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้ก�าหนดข้ึนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ดิน น�า้ พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่าหายาก เพื่อการป้องกันภัยธรรมชาติ เช่น 

อุทกภัยและการพังทลายของดิน รวมตลอดถึงเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย 

นันทนาการของประชาชนและความมั่นคงของชาติ ดังนั้น  

 1.2.1 ยนืยนันโยบายของรฐัทีจ่ะไม่น�าพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ตามกฎหมาย และ

ป่าอนุรักษ์ตามมตคิณะรฐัมนตร ีไปด�าเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏริปูท่ีดนิ

เพื่อเกษตรกรรม  

 1.2.2 ให้กรมป่าไม้ส�ารวจพื้นท่ีที่มีการครอบครองให้ชัดเจน และ 

ขึน้ทะเบยีน ผู้ครอบครองเพ่ือน�ามาใช้เป็นข้อมลูในการจดัการเพือ่การอนรุกัษ์และ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 1.2.3 ให้กรมป่าไม้ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตรวจสอบพิสูจน์

การครอบครองที่ดินของราษฎร โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร 

(หากไม่มใีห้ใช้ภาพถ่ายดาวเทยีม) ซึง่ถ่ายภาพพืน้ทีน่ัน้ไว้เป็นครัง้แรกหลงัวนัสงวน
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หวงห้ามเป็นพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายครั้งแรก และต้องพิจารณาร่วมกับพยาน 

หลักฐานอืน่  ซึง่แสดงว่าได้มกีารครอบครองท�าประโยชน์ต่อเนือ่งมาก่อนวนัสงวน

หวงห้ามนั้นๆ ด้วย  

 1.2.4 กรณีผลการตรวจพิสูจน์พบว่าราษฎรอาศัยและท�ากินก่อน  

ให้กรมป่าไม้จดัท�าขอบเขตบรเิวณทีอ่ยูอ่าศยัและท�ากนิให้ชดัเจน ห้ามขยายพืน้ที่ 

เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และด�าเนินการตามกฎหมายเพื่อให้ราษฎรอาศัยและ 

ท�ากินตามความจ�าเป็นเพื่อการครองชีพ แต่ถ้าเป็นพื้นท่ีล่อแหลมคุกคาม 

ต่อระบบนิเวศ พ้ืนที่ที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการคุ้มครองดูแลพื้นที่ 

ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ให้พิจารณาด�าเนินการช่วยเหลือ

ราษฎรตามความเหมาะสมเพื่อให้หาที่อยู ่อาศัยและท�ากินแห่งใหม่ หรือ 

ด�าเนินการเคล่ือนย้ายราษฎรออกมาจากบริเวณนั้นไปอยู ่อาศัยและท�ากิน 

ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม โดยในพื้นที่รองรับให้มีการสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรม  

รวมทัง้พจิารณารับรองสทิธใินทีดิ่นตามระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง พืน้ทีท่ีร่าษฎร

ได้เคลื่อนย้ายออกไปแล้ว ให้ท�าการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าต่อไป  

 1.2.5 กรณีผลการตรวจพิสูจน์พบว่า ราษฎรอยู ่อาศัยและท�ากิน 

หลังวันประกาศหวงห้ามเป็นพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายคร้ังแรก ให้กรมป่าไม้

พิจารณาด�าเนินการ ดังนี ้  

 1. ให้เคลื่อนย้ายราษฎรออกจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์นั้น แล้วท�าการ 

ปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพสิง่แวดล้อม  การเคลือ่นย้ายราษฎรออกจากพืน้ทีใ่ห้เตรยีม

แผนการรองรับในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค การพัฒนา

คุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรม รวมทั้งการ

พิจารณารับรองสิทธิในที่ดินตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 2.  หากยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายราษฎรออกจากพื้นที่ได้ทันทีให ้

ด�าเนินการควบคุมขอบเขตพื้นที่มิให้ขยายเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และในระหว่าง

รอบการเคลื่อนย้ายให้จัดระเบียบท่ีอยู ่อาศัยและที่ดินท�ากินให้เพียงพอกับ 

การด�ารงชีพ  
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 1.2.6 การด�าเนินการตาม 1.2.4 และ 1.2.5 จะต้องก�าหนดเงื่อนไขการ

ใช้พื้นที่ให้เป็นไปในรูปแบบของการอนุรักษ์ท่ียั่งยืน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและหรือสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  

 1.2.7 ให้ทุกส่วนราชการทีด่�าเนินการพฒันาพืน้ท่ีสงู ท�าการพฒันาเฉพาะ

ความต้องการพื้นฐานในการด�ารงชีพ  

 1.3 พื้นที่อื่นๆ ที่สงวนหรืออนุรักษ์ไว้เพื่อกิจการป่าไม้  

 กรณทีีม่รีาษฎรร้องเรยีน เสนอปัญหาให้จังหวดัด�าเนนิการตัง้คณะท�างาน

ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยให้มีทั้งฝ่ายราชการและราษฎรฝ่ายละเท่าๆ กัน การ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้พิสูจน์การอยู่อาศัยครอบครองท�าประโยชน์ในพื้นที่ 

ให้ชดัเจนว่ามมีาก่อนหรอืไม่ ราษฎรเดือดร้อนอย่างไร เคยได้รบัการช่วยเหลอืจาก

ทางราชการมาแล้วหรือไม่ แล้วเสนอมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาให ้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามมาตรการและแนวทางของแต่ละพื้นท่ีท่ีเป็น

ปัญหา ทั้งนี้ ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบให้ความเป็นธรรมกับราษฎรให้มากที่สุด 

 2. ด้านการป้องกันพื้นที่ป่าไม้และอื่นๆ  

 2.1 ถ้ามีการกระท�าใดๆ อันเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าใหม่และหรือขยาย

พ้ืนที่อยู่อาศัยท�ากินเพ่ิมเติม หรือเป็นการท�าลาย หรือกระทบกระเทือนต่อการ

รักษาป่าและหรือสิ่งแวดล้อม ให้ด�าเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาด และเพื่อ

ป้องกนัมใิห้มกีารยดึถอืครอบครองพืน้ที ่ให้ผูม้อี�านาจหน้าทีส่ัง่ให้ผูก้ระท�าผดิออก

จากพื้นที่ท�าลาย รื้อถอน และหรือ ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด  

 2.2 ให้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ก�ากับดูแลให้หน่วยงาน 

หรือคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท�าลาย

ทรัพยากรป่าไม้ประสานการปฏิบัติกันอย่างสอดคล้องและมีเอกภาพ เพื่อความ 

มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลในการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  

 2.3 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนต�าบล หรือสภาต�าบล และ

ชุมชนเข้ามาร่วมดูแลรักษาสภาพป่าไม้ มิให้มีการบุกรุกท�าลายหรือกระท�าการใด

อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อการรักษาป่า และหรือสิ่งแวดล้อม  
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 2.4 ให้กรมป่าไม้ด�าเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและ 

ป่าไม้ระดับพื้นที่ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน 4 ด้าน คือ   

 1. ด้านการป้องกันพื้นที่   

 2. ด้านการควบคุมพื้นที่   

 3. ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 4. ด้านการติดตามประเมินผลและระบบข้อมูล โดยให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนการจัดการฯ อันจะท�าให้

เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เป็นไปอย่างมีระบบยั่งยืน และ

เกิดความชัดเจนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที ่  

 2.5 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาด�าเนินการแก้ไขปัญหาการ 

ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ออกโดยมิชอบในพื้นท่ีป่าไม้ ให้แล้วเสร็จเป็น 

รูปธรรมโดยเร็ว  

 2.6 ให้ส�านักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ให ้

หน่วยงานที่เก่ียวข้องด�าเนินกิจกรรมตามนโยบาย มาตรการและแนวทางแก้ไข

ปัญหาในแต่ละประเภทพืน้ที ่รวมถึงการด�าเนินการแผนการจดัการทรพัยากรทีด่นิ

และป่าไม้ในระดับพื้นที่ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม โดยให้เสนอขอตั้ง 

งบประมาณเป็นปีๆ ไป  

 นอกจากคณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย 

ป่าไม้แห่งชาตเิสนอแล้ว ยงัมคีวามเหน็ให้กรมป่าไม้รบัข้อสงัเกตของคณะรฐัมนตรี

ไปพิจารณา ดังนี้  

 1. ป ัญหาที่ เกิดข ้อพิพาทกับราษฎรสาเหตุหนึ่ ง เนื่องจากไม ่ม ี

แนวเขตป่าไม้ ที่ชัดเจนกรมป่าไม้ควรจัดท�าแนวเขตให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการ

พิสูจน์และป้องกันการรุกล�า้โดยไม่มีเจตนา  

 2. พ้ืนทีบ่างแห่งอยูภ่ายใต้กฎหมายหลายฉบับ พืน้ทีบ่างแห่งมีหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบดูแลหลายหน่วย เช่น พื้นที่บางแห่งเป็นทั้งป่าไม้และที่สงวนหวงห้าม

ของทางราชการทหาร พืน้ทีบ่างแห่งเป็นทัง้ป่าไม้และท่ีราชพสัด ุพืน้ท่ีบางแห่งเป็น

ป่าไม้และที่สาธารณประโยชน์ เป็นต้น  กรมป่าไม้ควรประสานกับหน่วยงาน 
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ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบและด�าเนินการจ�าแนกแยกแยะให้ชัดเจน เช่น พื้นท่ี

บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครราชสีมาเป็นต้น  

 3. สาเหตุการตัดไม้ท�าลายป่าประการหนึ่งเนื่องจากการอนุญาตให้ 

ท�าไม้ใต้น�้า เช่น ในบริเวณอ่างเก็บน�้า หรือเขื่อนต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดโอกาสจะ 

ตัดไม้บริเวณอื่นมาสวมแทน กรมป่าไม้ควรระงับการอนุญาตท�าไม้ดังกล่าว  

 4. กรณีที่มีราษฎรร้องเรียนเกี่ยวกับการปลูกป่าไม้พื้นท่ีท่ีองค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ เช่าจากกรมป่าไม้ว่า ปลูกป่าทับที่ของราษฎร กรมป่าไม้ควร

ประสานกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้ระงับการปลูกป่าในพื้นที่ที่มีข้อพิพาท

ไว้ก่อนจนกว่าจะได้ข้อยุติ และหากพิสูจน์ได้ว่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  

ปลูกป่าทับที่ราษฎรจริง ควรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าไม้ท่ีปลูกไปแล้วจะ 

ด�าเนินการอย่างไร  

 5. ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ที่มีราษฎรครอบครองอยู่ ราษฎรมักจะร้องขอให้

ทางราชการจัดสาธารณูปโภคพื้นฐานหรือสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ให้ 

กรมป่าไม้ควรพิจารณาด้วยความรอบคอบว่าการจัดสาธารณูปโภคพื้นฐานหรือ 

สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ในพ้ืนที่น้ัน สมควรหรือไม่ และจะเป็นการยั่วย ุ

ให้เกิดการบุกรุกหรือตัดไม้ท�าลายป่าเพิ่มขึ้นหรือไม่  

 6. ปัญหาส�าคัญที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ป่าไม้ในภาคเหนือ คือ การบุกรุก  

แผ้วถาง และเผาป่าซึง่ท�าให้ทีดิ่นบรเิวณนัน้เสือ่มโทรมและต้องใช้เวลานานในการ

ฟื้นฟู และปัญหาการท�าไร่เลื่อนลอย ซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ได้มีค�าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 134/2541 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2541 

เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการการป้องกนัการบกุรกุและแผ้วถางป่า ขึน้มาก�ากบัดแูล 

ติดตามป้องกันแล้ว แต่ขณะนี้ปรากฏว่าผู้บุกรุก แผ้วถางและท�าลายป่าส่วนหนึ่ง

เป็นผู้อพยพมาจากประเทศใกล้เคียงหรือลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  

จึงมอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปประสานกับคณะกรรมการฯ และ

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาหามาตรการและด�าเนินการเพื่อ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปด้วย 
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มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่3	สงิหาคม	2553	เรือ่ง	แนวนโยบายและหลกัปฏบิตัิ

ในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง

 คณะรฐัมนตรมีมีติเหน็ชอบหลกัการแนวนโยบายและหลกัปฏบิตัใินการ

ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน�าแนวนโยบายและ 

หลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ไปปฏิบัติ ดังนี้  

 1. อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม ประกอบด้วย  

 1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนชาวกะเหรี่ยงในเรื่องอัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ 

(Ethnic Identity) และวัฒนธรรมกะเหรี่ยง ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชาติที่

มีความหลากหลาย  

 1.2  ส่งเสรมิสงัคมให้มคีวามเข้าใจการอยูร่่วมกนัแบบพหวุฒันธรรม โดย

ให้เรียนรู้ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง  

 2. การจัดการทรัพยากร ประกอบด้วย  

 2.1  เพิกถอนพื้นที่ที่รัฐประกาศเป็นพื้นท่ีป่าไม้อนุรักษ์ ป่าสงวน  

ซึ่งทับซ้อนกับที่ท�ากินและที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง  

 2.2  ยุติการจับกมุ และให้ความคุ้มครองกบัชุมชนกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง

ที่เป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่ข้อพิพาทเรื่องที่ท�ากินในพื้นที่ดั้งเดิม  

 2.3  จัดตั้งคณะกรรมการ หรือกลไกการท�างาน เพื่อก�าหนดพื้นที่ในการ

ท�ากิน การอาศัย และการด�าเนินวิถีชีวิตตามวัฒนธรรม (Demarcation Com-

mittee/Mechanism) เพื่อจัดการข้อพิพาทการใช้ประโยชน์ หรือการถือครอง

พื้นที่ของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกับหน่วยงานรัฐ  

 2.4  ส่งเสริมและยอมรับระบบไร่หมุนเวียนซึ่งเป็นวิถีวัฒนธรรมของ

กะเหรี่ยงที่เอื้อต่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและวิถีชีวิตพอเพียง รวมทั้ง 

ผลักดันให้ระบบไร่หมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยงเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม  

 2.5 ส่งเสรมิเกษตรพอเพยีง หรอืเกษตรทางเลอืก ทีไ่ม่ใช่เกษตรเชิงเดีย่ว

หรือเกษตรเชิงอุตสาหกรรม  
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 2.6  ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนบนพื้นท่ีสูง เช่น  

การรกัษาความหลากหลายของการสร้างพนัธุพ์ชื การสร้างความมัน่คงทางอาหาร  

การสร้างความสมดุลของนิเวศผ่านกระบวนการระบบไร่หมุนเวียน  

 3. สิทธิในสัญชาติ ประกอบด้วย  

 3.1  มีมติคณะรัฐมนตรีให้ชาวกะเหรี่ยงที่ได้รับบัตรประจ�าตัวคนซึ่งไม่มี

สัญชาติไทย (บัตรประจ�าตัวบุคคลบนพ้ืนที่สูงและบัตรส�ารวจชุมชนบนพื้นที่สูง

เดิม) ที่อพยพเข้าตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2528 สามารถขอเป็นคนต่างด้าว มีถิ่น 

ที่อยู่ถาวรในประเทศไทยและได้รับใบส�าคัญประจ�าตัวคนต่างด้าว ส่วนบุตรที่เกิด

ในประเทศไทยให้สามารถขอสัญชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติ มาตรา 7 ทวิ ได้ 

ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 40,000 คน  

 3.2  เร่งรัดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาการขอเป็น 

คนต่างด้าวมถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศไทยและได้รบัใบส�าคญัประจ�าตวัคนต่างด้าว  

รวมท้ังบุตรท่ี เกิดในประเทศไทยขอสัญชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติ  

มาตรา 7 ทวิ  ที่ได้ยื่นเรื่องขอเป็นเวลานานแล้ว  

 3.3  จัดสรรงบประมาณรายหัวตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ 

ชาวกะเหร่ียงที่ได้จัดท�าประวัติและมีสิทธิอาศัยในประเทศ เช่นเดียวกับคนไทย

ทั่วไป  

 4. การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย  

 4.1  ส่งเสริมศูนย์วัฒนธรรมชุมชน โดยเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ 

วิถีชีวิตกับฐานคิดดั้งเดิม ให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมที่มีชีวิต  

 4.2  สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมชุมชน และการ

ท�ากิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง  

 4.3  ก�าหนดพืน้ทีเ่ขตวฒันธรรมพเิศษส�าหรบักลุม่ชาตพินัธุก์ะเหร่ียงโดย

มีพื้นที่น�าร่อง คือ บ้านห้วยหินลาดใน ต�าบลบ้านโป่ง อ�าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด

เชียงราย และต�าบลไล่โว่  อ�าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
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	 5.	 ความเห็นและมติคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน	 ด้านท่ีดิน 

และป่า	  

 คณะอนุกรรมการสทิธมินษุยชนด้านทีดิ่นและป่าพจิารณาในการประชมุ 

ครั้งที่ 22/2557 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 แล้ว มีความเห็นในประเด็นที่ต้อง

ตรวจสอบ ดังนี้  

 5.1 การอยูอ่าศยัของราษฎรชาวกะเหรีย่งบรเิวณบ้านบางกลอยบนและ

บ้านใจแผ่นดินในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีลักษณะเป็นชุมชนท้องถ่ิน

ดั้งเดิมที่จะมีสิทธิอนุรักษ์และมีส่วนร่วมในการจัดการและใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ หรือไม่   

 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล ้วเห็นว ่า จากค�าให ้การของ 

นายสังวาลย์ อ่อนเผ่า อดีตหัวหน้าศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัด

กาญจนบุรี ซ่ึงให้ข้อเท็จจริงด้วยวาจาว่า ในระหว่างปี2526–2528 ได้เดินทาง

เข้าไปส�ารวจประชากรชาวเขาบรเิวณบ้านบางกลอยบนและบ้านใจแผ่นดนิซึง่อยู่

ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พบว่ามีราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง 

ตั้งบ้านเรือนกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณบ้านใจแผ่นดิน และท่ีตั้งอยู่บนยอดดอย 

มีลักษณะเป็นหมู่บ้านแบบชั่วคราว ส�าหรับบ้านบางกลอยบน บ้านบางกลอยล่าง 

และบ้านโป่งลึก มีลักษณะค่อนข้างเป็นหมู่บ้านถาวร ท้ังนี้ ราษฎรส่วนใหญ่จะ

ท�าการเพาะปลูกเพื่อยังชีพเป็นหลักรวมทั้งการหาของป่า และจากข้อมูลของ 

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดกาญจนบุรี กรมประชาสงเคราะห์  

ได้มกีารส�ารวจทะเบียนราษฎรชาวไทยภเูขาบรเิวณบ้านบางกลอยและบ้านโป่งลกึ 

อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวดัเพชรบรุ ีมเีอกสารส�าเนาทะเบียนราษฎรชาวไทยภูเขา 

ซึ่งถูกจัดท�าขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2531 พบว่ามีจ�านวน 8 เล่ม ประกอบด้วย  

บางกลอย 1 บางกลอย 2 บางกลอย 3 บางกลอย 4 บางกลอย 5 บางกลอย 6 

บ้านโป่งลึก 1 และบ้านโป่งลึก 2 รวมแล้ว 71 ครอบครัว 367 คน ตัวอย่างกรณี

ของนายโคอี ้มมี ิในทะเบยีนราษฎรชาวไทยภเูขา ระบขุ้อมลูครอบครวัที ่3 ในเขต

พื้นที่หมู่บ้านบางกลอย 4 กิ่งอ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปรากฏชื่อเป็น

หัวหน้าครอบครัว เกิดเมื่อปี 2454 ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง 
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บิดาชื่อนายมิมิ มารดาชื่อนางพีนอดี นับถือผี นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียด

ครอบครัวของนายโคอี้ มีมิ มีภรรยาชื่อนางนอตะกี เกิดเมื่อปี 2481 ที่จังหวัด

เพชรบรุ ีมบีตุรชือ่นายหน่อแอะ (นอแอ) เกดิเมือ่ปี 2504 กบันายหน่อสะ เกดิเมือ่ 

ปี 2508    

 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากค�าชี้แจงของนายภคพล บรรณาการ  

ปลัดอ�าเภอแก่งกระจาน ที่ให้ข้อเท็จจริงว่า อ�าเภอแก่งกระจานพยายามให้ความ

ช่วยเหลือในเร่ืองของสถานะบุคคลและบัตรประจ�าตัวประชาชนให้กับบุคคล 

เหล่านี้ โดยสามารถด�าเนินการช่วยเหลือได้หลายราย และในระหว่างด�าเนิน

โครงการให้สถานะทางกฎหมายแก่คนไทยตกหล่นทางทะเบยีนเพ่ืเฉลมิพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 สามารถด�าเนินการได้ 440 กว่าคน 

อย่างไรก็ตาม ราษฎรไม่ได้ให้ความส�าคัญต่อการท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน 

มากนัก เนื่องจากมีฐานะยากจน ต้องเสียค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก และเห็นว่าบุคคล

กลุ่มนี้เป็นชนเผ่าที่อยู่ด้ังเดิมและอาศัยมาก่อนที่จะมีการประกาศเขตอุทยาน 

แห่งชาติแก่งกระจาน ก่อนที่จะมีการอพยพราษฎรเหล่านี้ลงมาด้านล่าง  

 ส�าหรับนายสามารถ ม่วงไหมทอง อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ 

แก่งกระจาน ได้ให้ข้อเท็จจริงว่า ระหว่างด�ารงต�าแหน่งในปี2524–2542 ได้มี

โครงการที่อพยพกลุ่มชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ โดยได้ด�าเนินโครงการอพยพ

ราษฎรบริ เวณบ ้านบางกลอยบนและบ ้านใจแผ ่นดินลงมาอยู ่บริ เวณ 

บ้านบางกลอยล่างเมื่อปี 2539 โดยมีเอกสารการชี้แจงของอุทยานแห่งชาติ 

แก ่งกระจานระบุว ่า ขณะนั้นมีจ�านวนครอบครัวท่ีถูกอพยพลงมาอยู ่ ท่ี 

บ้านบางกลอยล่างท้ังส้ิน 57 ครอบครัว จ�านวน 391 คน ในขณะที่ราษฎร 

อีกส่วนหนึ่งถูกผลักดันไปยังบ้านพุระก�า ต�าบลตะนาวศรี จังหวัดราชบุรี และ 

ฝั่งประเทศเพ่ือนบ้าน และเห็นว่าในปี 2539 บริเวณบ้านบางกลอยบนและ 

บ้านใจแผ่นดนิมรีาษฎรต้ังชมุชนอยูจ่รงิ ซึง่ข้อเทจ็จรงิจากการชีแ้จงของหน่วยงาน

และผู้ที่เก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าว แสดงให้เห็นได้ว่าชาวกะเหรี่ยงได้อาศัยอยู่ใน

บริเวณบ้านบางกลอยบนและบ้านใจแผ่นดิน โดยได้อาศัยท�ากินและใช้ประโยชน์
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ในทรัพยากรธรรมชาติของผืนป่ามาเป็นเวลานานแล้ว  

 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ได้ให้ความ

เห็นชอบหลักการมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ โดยได้

ก�าหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย 

โดยให้กรมป่าไม้ส�ารวจพื้นที่ที่มีการครอบครองให้ชัดเจนและข้ึนทะเบียน 

ผู้ครอบครองเพื่อน�ามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนา

อย่างยั่งยืน และให้กรมป่าไม้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบพิสูจน์

การครอบครองท่ีดินของราษฎร ซึ่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีการ

ส�ารวจการถือครองที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ตามแบบ ทป.4 จ�านวน  

17 หมู่บ้าน มี 15 หมู่บ้านอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และอีก 2 หมู่บ้านอยู่ใน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์  รวมพื้นท่ีประมาณ 20,000 ไร ่  ยกเว ้นพื้นที่ 

บ้านบางกลอยบนและบ้านใจแผ่นดินไม่ได้มีการส�ารวจการถือครองที่ดินตาม 

มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งนายมานพ วงศ์สุวรรณ ผู้อ�านวยการส่วนอุทยาน 

แห่งชาติ ผู้แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ช้ีแจงต่อคณะ

อนุกรรมการฯ ระบุว่า “มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เป็นการ

อนุโลมให้ราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นท่ีอนุรักษ์สามารถท�ากินได้ แต่มีเง่ือนไขต้องไม่มี

การตดัไม้ท�าลายป่าและขยายพืน้ทีเ่พิม่เติม รวมทัง้ไม่มีการขายสทิธใิห้ผูอ้ืน่ ยกเว้น

ตกทอดไปยังลูกหลานเป็นการให้ท�ากินแบบชั่วคราว จนกว่าจะมีการพิสูจน์ได้ว่า

บุคคลนั้นได้เข้ามาอยู่ก่อนประกาศเป็นเขตป่าอนุรักษ์” ซึ่งก่อนที่ผู้ถูกร้องจะมา

ด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าอทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน พืน้ท่ีดงักล่าวไม่ได้มกีารส�ารวจ

การถือครองที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี และหลังจากท่ีผู้ถูกร้องมาด�ารงต�าแหน่ง

แล้ว เมื่อทราบว่าไม่ได้มีการส�ารวจการถือครองที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี  

ผู้ถูกร้องก็มิได้ด�าเนินการส�ารวจการถือครองให้กับชาวกะเหรี่ยงกลุ่มดังกล่าว  

แต่กลบัใช้วิธเีข้าไปด�าเนนิการตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญติัอทุยานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504 โดยทันที หากผู ้ถูกร้องได้ท�าการส�ารวจการถือครองที่ดินตาม 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ชาวกะเหรี่ยงกลุ่มดังกล่าวจะได้

รบัการผ่อนผนัให้อยูอ่าศัยและท�ากนิตามมติคณะรฐัมนตร ีเช่นเดยีวกนักบัราษฎร
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รายอื่นที่อยู ่อาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ได้รับการส�ารวจการ 

ถือครองที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541  

 ดังน้ัน คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นว่า การอยู ่อาศัยของราษฎร 

ชาวกะเหรีย่งบรเิวณบ้านบางกลอยบนและบ้านใจแผ่นดนิมลีกัษณะเป็นสทิธขิอง

ชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม เน่ืองจากได้อยู่อาศัยและท�ากินมาก่อนการประกาศเขต

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นที่ตั้งบ้านเรือนและ 

ใช้เป็นพ้ืนทีท่�ากนิหรอืพืน้ทีท่างการเกษตร มวีถิกีารด�ารงชวีติ ประเพณวีฒันธรรม

มาเป็นระยะเวลานาน มีลักษณะการตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยรวมกลุ่มกันเป็นชุมชน

ท้องถิน่ดัง้เดมิ ซึง่ย่อมจะต้องได้รบัความคุม้ครองจากรฐัและมสีทิธทิีจ่ะมส่ีวนร่วม

กับหน่วยงานของรัฐในการจัดการ การบ�ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้มีสิทธิที่จะอยู่อาศัยและท�ากินในที่ดิน

พิพาทตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เรื่อง การแก้ไขปัญหา

ที่ดินในพ้ืนท่ีป่าไม้ และมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่อง  

แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง  

 5.2 การใช้อ�านาจตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  

ในการเข้าผลักดัน รื้อถอน และเผาท�าลายทรัพย์สินของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่

บริเวณบ้านบางกลอยบนและบ้านใจแผ่นดินในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

เป็นการกระท�าหรือละเลยการกระท�าทีก่ระทบต่อสทิธชิมุชนดัง้เดมิและละเมดิต่อ

สิทธิมนุษยชนหรือไม ่  

 คณะอนุกรรมการฯ เหน็ว่า เมือ่กลุม่ชาวกะเหรีย่งบ้านบางกลอยบนและ

บ้านใจแผ่นดนิเป็นชมุชนท้องถนิด้ังเดิมซึง่มสีทิธอิยูอ่าศยัและท�ากนิในทีด่นิพพิาท

และมสิีทธิตามมตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่30 มถินุายน 2541 เรือ่งการแก้ไขปัญหา

ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้แล้ว และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่อง 

แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง สิทธิของชาวกะเหรี่ยงกลุ่มผู้ร้อง 

จึงย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันหน่วยงานของรัฐในการบังคับใช้กฎหมาย 

การกระท�าที่เป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของชาวกะเหรี่ยงต้องมีกฎหมาย 

ให้อ�านาจและจะต้องกระท�าเท่าที่จ�าเป็น โดยจะกระทบกระเทือนถึงสาระส�าคัญ
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แห่งสิทธิไม่ได้ โดยคณะอนุกรรมการฯ เห็นว่า สิทธิชุมชนท้องถ่ินดั้งเดิมมีสาระ

ส�าคัญอยู่ที่การได้อยู่อาศัยอยู่ในชุมชนของตนและการได้เลือกที่จะมีวิถีชีวิต 

แห่งตนตามขนบธรรมเนยีมประเพณ ีเมือ่ข้อเทจ็จรงิจากการตรวจสอบปรากฏว่า  

ผูถ้กูร้องรบัว่าได้เข้ารือ้ถอนและเผาท�าลายทรพัย์สนิของชาวกะเหรีย่งกลุม่ดงักล่าว

จริง โดยเป็นการกระท�าจากการใช้อ�านาจตามมาตรา 20 และมาตรา 22  

แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 โดยได้มีการเข้าไปแจ้งเตือนโดย

การเจรจาด้วยวาจาจ�านวน 2 ครั้ง อันเป็นข้อเท็จจริงท่ีแสดงให้เห็นถึงการใช้

อ�านาจของผูถ้กูร้อง กระทบต่อสทิธขิองชาวกะเหรีย่งกลุม่ดงักล่าวแล้ว จงึมีปัญหา

ที่ต้องพิจารณาว่า การใช้อ�านาจดังกล่าวกระทบต่อสาระส�าคัญและเกินกว่ากรณี

ที่จ�าเป็นต้องกระท�าหรือไม่ เมื่อสาระส�าคัญของสิทธิชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม คือ  

การได้อยู่อาศัยและการใช้ชีวิตในถิ่นที่ตนเลือกแล้ว การใช้อ�านาจตามกฎหมาย

ผลักดันและเผาท�าลายทรัพย์สินของกลุ่มชาวกะเหรี่ยงท่ีเกิดขึ้น ย่อมท�าให ้

ชาวกะเหรี่ยงกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถอยู่อาศัยในถ่ินท่ีอยู่เดิมอีกต่อไป การใช้

อ�านาจดังกล่าวจึงเป็นการกระทบต่อสาระส�าคัญแห่งสิทธิ อันเป็นการละเมิด 

สิทธิมนุษยชนแล้ว  

 ส�าหรับข้อเท็จจริงของผู้ถูกร้องที่กล่าวอ้างว่า ชาวกะเหรี่ยงกลุ่มผู้ร้อง 

มีการปลูกต้นกัญชา ซึ่งเป็นพืชยาเสพติด เป็นกองก�าลังชนกลุ่มน้อยติดอาวุธหรือ

ขบวนการขนย้ายยาเสพติด จึงเป็นเหตุให้เข้าไปเผาท�าลายทรัพย์สินนั้น  

คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่า พันต�ารวจโท ไพบูลย์ แพรสีนวล รองผู้ก�ากับการ

สืบสวนสอบสวน สถานีต�ารวจภูธรแก่งกระจาน ได้ช้ีแจงข้อเท็จจริงต่อคณะ 

อนุกรรมการฯ ระบุว่า ในระหว่างปี 2548-2554 สถานีต�ารวจภูธรแก่งกระจาน

เคยมีการจับกุมชาวกะเหรี่ยงเกี่ยวกับคดี ยาเสพติดเพียง 2 คดี ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้อง

กับพื้นที่พิพาทแต่อย่างใด และการที่ผู้ถูกร้องอ้างว่า มีการตรวจสอบพบพื้นที ่

ปลูกต้นกัญชาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนั้น ก็ไม่ได้ระบุว่าพื้นท่ี 

ที่ปลูกต้นกัญชาดังกล่าวเป็นของบุคคลใด ซึ่งหากมีการด�าเนินการส�ารวจการ 

ถือครองที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีจะท�าให้ทราบว่า พื้นที่ดังกล่าวบุคคลใดเป็น 

ผู้ครอบครองท�าประโยชน์ ประกอบกบัหลกัฐานทีผู่ถ้กูร้องน�ามาประกอบค�าชีแ้จง
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ต่อคณะอนุกรรมการฯ ก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่า ที่ดินทุกแปลงมีการปลูกต้นกัญชา

และในแปลงที่พบว่ามีการปลูกต้นกัญชาผู้ถูกร้องก็ไม่สามารถระบุตัวตนของ

เจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวได้ เป็นแต่เพียงการกล่าวอ้างโดยไม่เชื่อมโยงหลักฐาน

ว่าชาวกะเหรี่ยงกลุ่มผู้ร้องเป็นเจ้าของแปลงกัญชาดังกล่าว และผู้ถูกร้องก็มิได ้

แจ้งความด�าเนินคดีในเรื่องนี ้  

 ส่วนกรณีผู ้ถูกร้องอ้างว่า ชาวกะเหร่ียงกลุ ่มผู ้ร ้องเป็นกองก�าลัง 

ชนกลุ่มน้อยติดอาวุธ ผู้ถูกร้องไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ มีเพียง 

ค�ากล่าวอ้างของผู้ถูกร้องเท่านั้น ประกอบกับ ค�าชี้แจงของ พันต�ารวจโท ไพบูลย์ 

แพรสีนวล รองผู้ก�ากับการสืบสวนสอบสวน สถานีต�ารวจภูธรแก่งกระจาน  

ระบุว่าจากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบ

เรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรี ไม่ปรากฏข้อมูลในเรื่องการเคลื่อนย้ายก�าลังพลหรือ 

กองก�าลังชนกลุม่น้อย รวมถงึเรือ่งเส้นทางการขนย้ายยาเสพตดิในบรเิวณดงักล่าว

แต่อย่างใด ดงันัน้ การกล่าวอ้างของผูถู้กร้องจึงไม่สามารถรบัฟังได้ว่า ชาวกะเหรีย่ง

กลุ่มผู้ร้องเป็นกองก�าลังชนกลุ่มน้อยติดอาวุธหรือขบวนการขนย้ายยาเสพติด 

แต่อย่างใด การใช้มาตรการเผาท�าลายทรพัย์สนิ จึงเป็นการใช้อ�านาจเกนิกว่ากรณี 

เนื่องจากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้ใช้อ�านาจ ดังนั้น การใช้มาตรการใน

การเผาทรัพย์สินจึงเป็นการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินของชาวกะเหรี่ยง 

กลุ่มผู้ร้อง  

 คณะอนุกรรมการสิทธมินษุยชนด้านทีดิ่นและป่าจงึเหน็ว่า การใช้อ�านาจ

ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ของผู ้ถูกร้อง ในการเข้า 

ผลักดัน รื้อถอน และเผาท�าลายทรัพย์สินของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่บริเวณ 

บ้านบางกลอยบนและบ้านใจแผ่นดินในเขตอทุยานแห่งชาตแิก่งกระจาน เป็นการ

กระท�าหรือละเลยการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 4 มาตรา 41 และมาตรา 66 

ท่ีบังคับใช้ขณะนั้น จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ โดยเห็นควรให้ด�าเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัต ิ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 โดยแจ้งรายงานผล



แผ่นดินกลางใจกะเหรี่ยงแก่งกระจาน

189

การตรวจสอบและมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสทิธมินษุยชนกรณนีีไ้ปยงั

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้  

 1 .  กรมอุทยานแห ่งชาติสัตว ์ป ่าและพันธุ ์พืช สมควรแต ่งตั้ ง 

คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในประเด็นการเข้าผลักดัน รื้อถอน และ 

เผาท�าลายทรัพย์สินของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่บริเวณบ้านบางกลอยบนและ 

บ้านใจแผ่นดินของผู้ถูกร้องให้แล้วเสร็จ และสมควรยุติการด�าเนินการจับกุม  

ข่มขู ่ คุกคาม ชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยบนและบ้านใจแผ่นดิน ตามใน 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เร่ือง แนวนโยบายในการฟื้นฟ ู

วิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง และผ่อนผันให้ชาวกะเหรี่ยงกลุ ่มดังกล่าวกลับเข้าไป 

ท�ากินในที่ดินเดิมทันที จนกว่าการแก้ไขปัญหาจะได้ข้อยุติ  

 2. ให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส�ารวจการถือครองที่ดิน

ท�ากินของกลุ ่มชาวกะเหรี่ยงบ ้านบางกลอยบนและบ้านใจแผ่นดินตาม 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดิน 

ในพื้นที่ป่าไม้ ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับรายงานฉบับนี้  

 3. ให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี

แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อเยียวยา ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชาวกะเหร่ียง 

ที่ได้รับความเสียหายจากการเข้าร้ือถอน เผาท�าลายทรัพย์สินของผู ้ถูกร้อง  

ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับรายงานฉบับนี ้  

 4. ให้กระทรวงวัฒนธรรมด�าเนินการแก้ไขปัญหาตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง 

โดยร่วมกบัจงัหวดัเพชรบรุ ีหวัหน้าอทุยานแห่งชาตแิก่งกระจาน และตวัแทนของ

ชาวกะเหรี่ยง ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับรายงานฉบับนี้  

 5. ให้กรมการปกครองโดยอ�าเภอแก่งกระจานจัดท�าโครงการเคลื่อนที่ 

เร่งรัดการส�ารวจและให้สัญชาติไทยแก่กะเหรี่ยงกลุ่มนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน  

60 วัน นับแต่ได้รับรายงานฉบับนี ้
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	 6.	ความเห็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาผลการตรวจสอบ 

ข้อเทจ็จรงิและความเหน็ของคณะอนุกรรมการสทิธมินษุยชนด้านท่ีดนิและป่าแล้ว

เห็นว่า การอยู่อาศัยของราษฎรชาวกะเหรี่ยงบริเวณบ้านบางกลอยบนและ 

บ้านใจแผ่นดนิมลัีกษณะเป็นสทิธขิองชมุชนท้องถิน่ดัง้เดมิ ทีจ่ะมสิีทธอินรุกัษ์และ

มส่ีวนร่วมในการจดัการและใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิและเป็นผูม้สีทิธิ

ทีจ่ะอยูอ่าศยัและท�ากนิในท่ีดินพพิาทตามมติคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่30 มิถุนายน 

2541 เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ เนื่องจากได้อยู่อาศัยและท�ากิน 

มาก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยมีการใช้ประโยชน์ใน

ที่ดินเป็นท่ีตั้งบ้านเรือนและใช้เป็นพื้นที่ท�ากินหรือพื้นท่ีทางการเกษตร มีวิถีการ

ด�ารงชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมมาเป็นระยะเวลายาวนาน และมีลักษณะการตั้ง 

บ้านเรือนอยู่อาศัยรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ซึ่งย่อมมีสิทธิที่จะม ี

ส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการจัดการ การบ�ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ 

อย่างสมดุลและยั่งยืน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 66  

 ดังนั้น การใช้อ�านาจตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

ของผู ้ถูกร ้อง ในการเข้าผลักดัน รื้อถอน และเผาท�าลายทรัพย์สินของ 

ชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู ่บริเวณบ้านบางกลอยบน และบ้านใจแผ่นดินใน 

เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นการกระท�าหรือละเลยการกระท�า 

อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช 2550 มาตรา 4 มาตรา 41 และมาตรา 66 จงึเหน็ควรก�าหนดมาตรการ

การแก้ไขปัญหาและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีนี้ไปยังหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาด�าเนินการ ดังนี ้  

 1. กรมอุทยานแห่งชาติสตัว์ป่าและพนัธ์ุพชื สมควรแต่งตัง้คณะกรรมการ

สืบสวนข้อเท็จจริงในประเด็นการเข้าผลักดัน รื้อถอน และเผาท�าลายทรัพย์สิน
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ของชาวกะเหรี่ยงท่ีอาศัยอยู่บริเวณบ้านบางกลอยบนและบ้านใจแผ่นดินของ 

ผู ้ถูกร้องให้แล้วเสร็จ และสมควรยุติการด�าเนินการจับกุม ข่มขู ่ คุกคาม  

ชาวกะเหร่ียงบ้านบางกลอยบนและบ้านใจแผ่นดิน ตามในมติคณะรัฐมนตร ี

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง 

และผ่อนผนัให้ชาวกะเหรีย่งกลุม่ดังกล่าวกลบัเข้าไปท�ากนิในท่ีดนิเดมิทันที จนกว่า

การแก้ไขปัญหาจะได้ข้อยุติ  

 2. ให้กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื ส�ารวจการถอืครองทีด่นิ

ท�ากินของกลุ ่มชาวกะเหรี่ยงบ ้านบางกลอยบนและบ้านใจแผ่นดินตาม 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่

ป่าไม้ ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับรายงานฉบับนี ้  

 3. ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเยียวยา ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชาวกะเหรี่ยงที่ได้

รับความเสยีหายจากการเข้ารือ้ถอน เผาท�าลายทรพัย์สนิของผูถู้กร้อง ให้แล้วเสรจ็

ภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับรายงานฉบับนี ้  

 4. ให้กระทรวงวัฒนธรรมด�าเนินการแก้ไขปัญหาตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง 

โดยร่วมกบัจงัหวดัเพชรบรุ ีหวัหน้าอทุยานแห่งชาตแิก่งกระจาน และตวัแทนของ

ชาวกะเหรี่ยง ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับรายงานฉบับนี้  

 5. ให้กรมการปกครองโดยอ�าเภอแก่งกระจานจัดท�าโครงการเคลื่อนที่ 

เร่งรัดการส�ารวจและให้สัญชาติไทยแก่กะเหรี่ยงกลุ่มนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน  

60 วัน นับแต่ได้รับรายงานฉบับนี ้
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	 7.	มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

 อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ในคราวประชุมด้านการคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 31/2557 เม่ือวันที่  

17 กันยายน พ.ศ. 2557 จึงมีมติให้ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติด�าเนินการตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 มาตรา 18 โดยแจ้งรายงานผลการตรวจสอบและมาตรการการแก้ไข

ป ัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีเรื่องนี้ ไปยังกระทรวงวัฒนธรรม  

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมการปกครอง เพื่อพิจารณา

ด�าเนินการตามมาตรา 29 และขอทราบผลภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับรายงาน

ฉบับนี้ ทั้งนี้ หากล่วงเลยก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ทวงถามแล้วด�าเนินการ

ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

มาตรา 30 และมาตรา 31 ต่อไป
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ภาคผนวก	ง.	มติคณะรัฐมนตรี	วันที่	3	สิงหาคม	พ.ศ.2553 

มติคณะรัฐมนตรี	 3	 สิงหาคม	 2553	 เรื่องแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิต 

ชาวกะเหรี่ยง

เรื่อง แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอดังนี้    

 1. เห็นชอบหลักการแนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิต 

ชาวกะเหรี่ยง   

 2. มอบหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องน�าแนวนโยบายและหลกัปฏบิตัใินการฟ้ืนฟู

วิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงไปปฏิบัติ ดังนี้   

	 1.1	มาตรการฟื้นฟูระยะสั้น	ด�าเนินการภายใน	6-12	เดือน	

	 ประเด็น	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	 	 

 1. อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม    

 1.1 ส่งเสรมิและสนบัสนนุชาวกะเหรีย่งในเรือ่งอัตลกัษณ์ชาตพินัธุ ์(Eth-

nic identity) และวฒันธรรมกะเหรีย่งว่าเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมชาตทิีม่คีวาม

หลากหลาย วธ. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ (พม.)    

 1.2 ส่งเสริมสังคมให้มีความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม 

โดยให้เรียนรู้อัตลักษณ์ วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง วธ. พม.    

 2. การจัดการทรัพยากร    

 2.1 ยตุกิารจบักมุและให้ความคุม้ครองกบัชมุชนกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง

ที่เป็นชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมที่อยู่ในพื้นที่ ข้อพิพาทเรื่องท่ีท�ากินในพ้ืนท่ีดั้งเดิม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  กระทรวงมหาดไทย (มท.)  
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 2.2 จัดต้ังคณะกรรมการหรือกลไกการท�างานเพื่อก�าหนดเขตพื้นที่ 

ในการท�ากิน การอยู่อาศัย และการด�าเนินวิถีชีวิตตามวัฒนธรรม (Demarcation 

Committee/Mechanism) เพ่ือจัดการข้อพิพาทการใช้ประโยชน์ หรือการ 

ถอืครองพืน้ทีข่องชมุชนกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่งกบัหน่วยงานรฐั ซึง่มีองค์ประกอบ

นอกเหนือจากองค์ประกอบของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบกุรุกทีดิ่นของรฐั

ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้มีส่วนได้เสีย นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน

ทางด้านวิถวัีฒนธรรม และสทิธมินษุยชน ตลอดจนนกัมานษุยวทิยาแลสงัคมวทิยา 

โดยก�าหนดอ�านาจหน้าที่มุ่งเน้นการส่งเสริมแนวทางการจัดการความขัดแย้งใน

เชิงสร้างสรรค์ (Constructive Dialogue) ทส. มท. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม 

(ยธ.)    

 2.3 ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนบนพื้นที่สูง เช่น การ

รักษาความหลากหลายของการสร้างพนัธุพ์ชื การสร้างความมัน่คงทางอาหาร การ

สร้างความสมดลุของนเิวศผ่านกระบวนการระบบไร่หมนุเวยีน ทส. มท.กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ (กษ.)    

 3. สิทธิในสัญชาติ    

 3.1 มีมติคณะรัฐมนตรีให้ชาวกะเหรี่ยงท่ีได้รับบัตรประจ�าตัวคนซ่ึงไม่มี

สัญชาติไทย (บัตรประจ�าตัวบุคคลบนพ้ืนที่สูงและบัตรส�ารวจชุมชนบนพื้นที่สูง

เดิม) ที่อพยพเข้าตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2528 สามารถขอเป็นคนต่างด้าว 

มีถิ่นอยู่ถาวรในประเทศไทย และได้รับใบส�าคัญประจ�าตัวคนต่างด้าว ส่วนบุตร 

ท่ีเกดิในประเทศไทยให้สามารถขอสญัชาตไิทยตามกฎหมายสญัชาต ิมาตรา 7 ทวิ

ได้ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 40,000 คน มท. ส�านักงานสภาความมั่นคง 

แห่งชาติ (สมช.)    

 3.2 เร่งรัดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาการขอเป็น 

คนต่างด ้าวมีถิ่นที่อยู ่ถาวรในประเทศไทยและได้รับใบส�าคัญประจ�าตัว 

คนต่างด้าว รวมทั้งบุตรที่เกิดในประเทศไทยขอสัญชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติ 

มาตรา 7 ทวิ ทีไ่ด้ยืน่เรือ่งขอเป็นเวลานานแล้ว รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย  
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 4. การสืบทอดมรดกทางวฒันธรรม   

 4.1 ส่งเสริมศูนย์วัฒนธรรมชุมชน โดยเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ 

วิถีชีวิตกับฐานคิดดั้งเดิม ให้เป็นศูนยว์ฒันธรรมที่มีชีวิต วธ. โดยส�านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยศูนย์ 

บูรณาการไทยสายใยชุมชน เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

   4.2 สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม ชุมชน และการ

ท�ากิจกรรมของกลุ ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรมของกลุ ่มชาติพันธุ ์กะเหรี่ยง  

วธ. พม.    

 5. การศึกษา    

 5.1 ให้ชุมชนมีส่วนในการก�าหนดหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับ 

วิถีชีวิตและวัฒนธรรม รวมทั้งสามารถจัดการศึกษาได้ด้วยตนเอง และส่งเสริม 

การจัดการศึกษาโดยท้องถิ่น เช่น งบประมาณ ศธ.   

 5.2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ครู คนในท้องถิ่น เช่น กรรมการ

โรงเรียนให้สามารถจัดการศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยการฝึกฝนอบรมและศึกษา 

ดูงานอย่างต่อเนือ่ง และปรบัระบบการบรหิารของโรงเรยีนให้เกดิความเหมาะสม

กับชุมชน ศธ.    

 5.3 สนบัสนนุทนุการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิง่สาขา

ทีจ่�าเป็นในการพัฒนาชมุชน เช่น ด้าน สาธารณสขุ มท. ศธ. กระทรวงสาธารณสขุ 

(สธ.)   

	 1.2	มาตรการฟื้นฟูระยะยาว	ด�าเนินการภายใน	1-3	ปี	

	 ประเด็น	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ		  

 1. การจัดการทรัพยากร    

 1.1 เพิกถอนพื้นที่ที่รัฐประกาศเป็นพื้นที่ป่าไม้ อนุรักษ์ป่าสงวนซึ่ง 

ทับซ้อนกับที่ท�ากินและที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงท่ีมีข้อเท็จจริงจาก

การพสิจูน์อย่างเป็นทีป่ระจกัษ์แล้วว่าได้อยูอ่าศยั ด�าเนนิชวีติ และใช้ประโยชน์ใน
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ทีด่งักล่าวมาเป็นเวลานาน หรอืก่อนทีร่ฐัจะประกาศกฎหมายหรอืนโยบายทบัซ้อน

พื้นที่ดังกล่าว ทส.   

 1.2 ส่งเสริมและยอมรับระบบไร่หมุนเวียนซึ่งเป็นวิถีวัฒนธรรมของ

กะเหรี่ยงที่เอื้อต่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและวิถีชีวิตพอเพียง รวมทั้ง 

ผลักดันให้ระบบไร่หมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยงเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม  

ทส. กษ. วธ.    

 1.3 ส่งเสริมเกษตรพอเพียงหรือเกษตรทางเลือกท่ีไม่ใช่เกษตรเชิงเดี่ยว

หรือเกษตรเชิงอุตสาหกรรม กษ. ทส. มท.   

 1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และยอมรับการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีและการ

จัดการของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม เช่น การออกโฉนดชุมชน มท. ทส.    

 2. สิทธิสัญชาติ จัดสรรงบประมาณรายหัวตามหลักประกันสุขภาพ 

ถ้วนหน้าให้ชาวกะเหรี่ยงที่ได้จัดท�าประวัติและมีสิทธิอาศัยในประเทศไทย 

เช่นเดยีวกับคนไทยทัว่ไป ส�านักงานหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าแห่งชาต ิ(สปสช.)   

 3. การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ก�าหนดพื้นท่ีเขตวัฒนธรรมพิเศษ

ส�าหรับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโดยมีพื้นที่น�าร่อง เช่น    

 3.1 บ้านห้วยหินลาดใน ต�าบลบ้านโป่ง อ�าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด

เชียงราย    

 3.2 ต�าบลไล่โว่ อ�าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี    

 3.3 บ้านหนองมณฑา (มอวาคี) ต�าบลแม่วิน อ�าเภอแม่วาง จังหวัด

เชียงใหม่    

 3.4 บ้านเลตองคุ ต�าบลแม่จัน อ�าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ทส. มท. พม. 

ศธ. วธ.    

 4. การศึกษา    

 4.1 ปรับระบบการสอบบุคลากรครู โดยการส่งเสริมให้ทุนแก่กลุ่ม

ชาตพินัธุห์รอืกลุม่กะเหรีย่งใหม่มากขึน้ เพือ่ให้สามารถกลบัไปท�างานยงัชมุชนของ

ตนเอง หากเป็นครูกลุ่มชาติพันธุ์อื่นจะต้องสามารถพูดภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ 

นั้นๆ ได้ หรือพร้อมที่จะเรียนรู้ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์นั้น ศธ.    
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 4.2 รัฐจะต้องผ่อนปรนเงื่อนไขก�าหนดคุณวุฒิด้านการศึกษาเพื่อ

ประโยชน์ในการการสอนและถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และ

ภาษาของท้องถิ่นนั้น โดยเฉพาะครูที่สอนในระดับเด็กเล็ก จนถึงชั้นประถมศึกษา 

ศธ. วธ.   

 4.3 ส่งเสริมนโยบาย “พหุภาษา” เพ่ือให้เกิดการยอมรับและเข้าใจ 

ในภาษาพูดและภาษาเขียนของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ 

ในความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ศธ. วธ.    

 4.4 ปรับเปล่ียนรปูแบบของโรงเรียนให้เกดิความเหมาะสมกับชุมชน เช่น 

ปรับเป็นโรงเรียนสาขาโดยไม่ยุบโรงเรียน ไม่ว่าชุมชนแห่งนั้นจะมีขนาดเล็กหรือ

ใหญ่ และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาท้องถิ่นผ่านการร่วมมือระหว่าง

โรงเรียน ชุมชน นักวิชาการ องค์กรอิสระ เพื่อพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ 

ทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ศธ.  

สาระส�าคัญของเรื่อง	 

กระทรวงวัฒนธรรมรายงานว่า    

 1. ปัจจบัุนชาวกะเหรีย่งในพ้ืนทีข่องประเทศไทย ตัง้แต่จงัหวแัม่ฮ่องสอน

ลงมาถงึจงัหวัดราชบรุต่ีางได้รบัความเดือดร้อนในปัญหาต่างๆ ทีส่ะสมมายาวนาน

เก่ียวกับความไม่เข้าใจในวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยงซึ่งครอบคลุมถึงการจัดการ

ทรพัยากรแบบธรรมชาตด้ิวยการท�าไร่หมนุเวยีน การผลติแบบเศรษฐกจิพอเพยีง 

การให้คุณค่ากับป่า วิธีคิดในเรื่องสิทธิ (ที่มิใช่เป็นกรรมสิทธิ์) และการที่รัฐไทยยัง

ไม่เห็นความส�าคัญของวัฒนธรรมและภาษาของชาติพันธุ ์ชนกลุ่มน้อยต่างๆ  

(ซ่ึงรวมกะเหร่ียงด้วย) ที่มีอยู่ในประเทศ ในการจัดการระบบการศึกษาของ 

ท้องถิน่ต่างๆ รวมทัง้การพฒันาประเทศในแบบทนุนยิมทีเ่น้นการเกษตรสมยัใหม่

ซึ่งลงทุนสูงและเน้นพืชพาณิชย์เชิงเดี่ยว กีดกันทางเลือกอื่นๆ เช่น การท�า 

ไร่หมุนเวียน ที่ผ่านมากะเหร่ียงบางส่วนจ�าต้องยอมรับวิถีชีวิตแบบใหม่และ 

หลายส่วนยังเห็นว่า “อยู่อย่างกะเหรี่ยงมีคุณค่าต่อชีวิตมากกว่า”    
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 2. กระทรวงวัฒนธรรมได้ด�าเนินการขับเคลื่อนการฟื ้นฟูวิถีชีวิต 

ชาวกะเหร่ียงให้ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการ ด�าเนินงานร่วมกับส่วนราชการท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อให้ชุมชนและรากฐานทางวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยงมีความเข้มแข็ง

ทั้งในการด�ารงชีวิตและการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิม เกิดแนวทางในการแก้ปัญหา

อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการ-บูรณาการเพื่อฟื้นฟู

วถีิชวิีตชาวกะเหร่ียง โดยมรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรมเป็นประธาน ผูแ้ทน

จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และผู้อ�านวยการศูนย์มานุษยวิทยา 

สิรินธร (องคก์ารมหาชน) เป็นกรรมการและเลขานุการ    

 3. คณะกรรมการอ�านวยการฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ 

ขับเคลื่อนการด�าเนินงาน จ�านวน 2 คณะ ประกอบด้วย   

 3.1 คณะอนุกรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือฟื้นฟูวิถีชีวิต 

ชาวกะเหรี่ยง โดยมีนายชูพินิจ เกษมณี เป็นประธานคณะอนุกรรมการ  

ผู ้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากส่วนราชการที่เก่ียวข้องเป็นอนุกรรมการ และ 

นางขวัญชีวัน บวัแดง เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร โดยมีอ�านาจหน้าท่ีรวบรวม

ข้อเท็จจริงเพื่อสรุปปัญหาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของชุมชนกะเหรี่ยงใน

ประเทศไทย จัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงเพื่อเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี และจัดท�าแนวทางปฏิบัติส�าหรับการด�าเนินงานของคณะ

กรรมการ   

 3.2 คณะอนุกรรมการฝ่ายทรัพยากรและสิทธิเพื่อฟื ้นฟูวิถีชีวิต 

ชาวกะเหรี่ยง โดยมีนายสุรพงษ์ กองจันทึก เป็นประธานคณะอนุกรรมการ  

ผู ้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากส่วนราชการที่เก่ียวข้องเป็นอนุกรรมการ และ 

นางมาลี สิทธิเกรียงไกร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีอ�านาจหน้าที่

รวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อสรุปปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิของชุมชน

กะเหร่ียงในประเทศไทย จัดท�าข ้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อฟ ื ้นฟูวิ ถี ชีวิต 

ชาวกะเหร่ียง เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี และจัดท�าแนวทางปฏบัิตสิ�าหรบัการด�าเนนิ

งานของคณะกรรมการ 
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 3.3 คณะอนุกรรมการทัง้ 2 คณะ ได้ด�าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง ปัญหา 

และจ้ดท�าแนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงและได้

เสนอมาตรการต่างๆ ให้คณะกรรมการอ�านวยการฯ เสนอกระทรวงวฒันธรรมเพือ่

น�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี    

 4. คณะกรรมการอ�านวยการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 

22 มีนาคม 2553 ได้พิจารณาร่างแนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟู 

วิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 2 คณะได้ก�าหนดแนวนโยบายในการ

สนับสนุนฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงระยะสั้นและระยะยาวในประเด็นปัญหา  

5 ประการ คือ อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม การจัดการทรัพยากรสิทธิใน

สัญชาติ การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการ 

อ�านวยการฯ ได้มมีติให้ฝ่ายเลขานุการน�าข้อเสนอแนะของทีป่ระชมุคณะกรรมการ

อ�านวยการฯ ไปปรับปรุง และน�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  

 5. ศูนย์มานุษยสิรินธร (องค์การมหาชน) ในฐานะกรรมการและ

เลขานุการคณะกรรมการอ�านวยการบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงได้

รับมอบหมายให้น�าร่างแนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหร่ียง

ไปปรับแก้ร่างตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ โดยได้ปรับแก้ไขและจัดท�า

เอกสารแนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงแล้ว และเสนอ

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรมเพือ่น�าเสนอคณะคณะรฐัมนตรพีจิารณาต่อไป
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ภาคผนวก	 จ.	 หนังสือช้ีแจง	 ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการคุกคามชาวกะเหรี่ยง 

ในพื้นที่กลุ่มผืนป่าแก่งกระจาน	จากองค์การสหประชาชาต	ิถึงรัฐบาลไทย

(ค�าแปลอย่างไม่เป็นทางการ	โดยมูลนิธิผสานวัฒนธรรม)

PALAIS	DES	NATIONS	•	1211	GENEVA	10,	SWITZERLAND

โดยอ�านาจหน้าที่ของคณะท�างานว่าด้วยการสูญหายของบุคคลโดยถูกบังคับ

หรือโดยไม่สมัครใจ	 ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยพันธกรณี 

ด้านสิทธิมนุษยชนเก่ียวกับการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย	 สะอาด	 

ถกูสุขลักษณะและยัง่ยืน	ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์

ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	 และผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วย

สิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง

     

เรียน	ฯพณฯ	

 พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีได้เสนอต่อท่านในฐานะท่ีพวกเราเป็น

คณะท�างานว่าด้วยการสูญหายของบุคคลโดยถูกบังคับหรือโดยไม่สมัครใจ  

ผูร้ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยพนัธกรณด้ีานสทิธมินษุยชนเกีย่วกบัการ

ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะและยั่งยืน ผู้รายงาน

พิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  

และผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง ตาม 

มติคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนที่ 36/6, 37/8, 34/5 และ 33/12 เก่ียวกับเรื่อง 

ดังกล่าว จึงขอเรียนให้รัฐบาลไทยของท่านทราบถึงข้อมูล ซ่ึงเราได้รับเก่ียวกับ 

ข้อกล่าวหาว่ามีการโจมตีท�าร้ายและการคุกคามต่อชนเผ่าพื้นเมืองกะเหรี่ยงใน

กลุ่มผืนป่าแก่งกระจานอีก โดยเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ 

พันธุ์พืช และเก่ียวกับความล้มเหลวที่รัฐบาลไทยที่ไม่สามารถรับประกันให้มี 

เลขที่อ้างอิง: AL THA 2/2019               21 กุมภาพันธ์ 2562
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ผูร้บัผดิต่อการละเมดิเหล่าน้ันได้ เรายงัได้รบัข้อกล่าวหาทีว่่า รัฐบาลไทยได้หยิบยก

เรื่องการเสนอขอขึ้นทะเบียนกลุ่มผืนป่าแก่งกระจานให้เป็นแหล่งมรดกโลก 

ทางธรรมชาติ ตามประกาศขององค์การยูเนสโกในปี 2562 อีกครั้ง โดยเฉพาะ

เป็นการด�าเนินงานโดยขาดการปรกึษาหารอืกับชนเผ่าพืน้เมอืงทีไ่ด้รบัผลกระทบ 

และโดยท่ีไม่มีการแสวงหาความยินยอมจากคนเหล่านั้น จากการตัดสินใจท่ีเสรี 

โดยได้รับข้อมูลที่เพียงพอเสียก่อน  จึงท�าให้เกิดข้อกังวลว่าหากมีการให้สถานะ

มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกแล้ว อาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิในที่ดินและความ

เป็นอยู่ของชุมชนชาวกะเหรี่ยงได้   

ตามข้อมูลที่เราได้รับ 

ข้อมูลพื้นฐาน	  

 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 รัฐบาลไทยได้เสนอให้กลุ่มผืนป่าแก่งกระจาน 

เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติตามประกาศขององค์การยูเนสโก กลุ่มผืนป่า

แก่งกระจานประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติกุยบุร ี

อทุยานแห่งชาตเิฉลมิพระเกยีรตไิทยประจนั และเขตรกัษาพนัธุสั์ตว์ป่าแม่น�า้ภาชี 

โดยมพ้ืีนทีค่รอบคลมุสามจังหวดั คอื จงัหวดัราชบรุ ีเพชรบรุ ีและ ประจวบครีขีนัธ์ 

ในการเสนอชือ่ครัง้นีร้ฐับาลไทยไม่ได้กล่าวถงึชาวกะเหรีย่งพืน้เมอืงซ่ึงอยูอ่าศยัใน

ผืนป่าเหล่านี้มาหลายศตวรรษ นานก่อนที่รัฐบาลเริ่มประกาศให้พื้นที่เหล่านี้เป็น

พื้นที่สงวนเพื่อการอนุรักษ์ในทศวรรษ 1980    

 จากส�ามโนประชากร “ชาวไทยภูเขา” อย่างเป็นทางการ ที่จัดท�าโดย

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พบว่า ปัจจุบันมีชาวกะเหรี่ยง

กว่า 400,000 คนอาศัยอยู่ใน 15 จังหวัดของไทย ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดทาง 

ตอนเหนือและตะวันตกของประเทศ โดยมีหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงอย่างน้อยสี่แห่ง

อยู่ในกลุ่มผืนป่าแก่งกระจาน  ซึ่งตั้งอยู่ในป่าลึกและหนาทึบ ชาวกะเหรี่ยงอ้างว่า 

ที่ดินของพวกเขาเป็นส่วนหน่ึงในอัตลักษณ์ของพวกเขา และพวกเขาหา 

เลี้ยงชีพจากการเพาะปลูกและจากผืนป่าโดยรอบข้างเป็นส่วนใหญ่    
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 ชาวกะเหรีย่งมกัอาศัยอยูใ่นหมูบ้่านทีป่ประกอบด้วยบ้านท่ีสร้างจากไม้ไผ่ 

ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรแบบพึ่งตนเอง อาศัยอยู่ตามพ้ืนท่ีป่าเขาซ่ึงต้องพึ่งพาการ

ท�าไร่หมุนเวียนขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ ด้วยการปลูกข้าวและพืชผัก ซึ่งเป็น

แบบแผนการเกษตรที่ซับซ้อนโดยมีรอบวงจรหมุนเวียนเจ็ดปี กล่าวคือพวกเขา 

ตัดต้นไม้โดยไม่ได้ใช้เครื่องมือเครื่องจักรขนาดใหญ่ โดยท้ิงรากกับตอไม้เอาไว้   

เมือ่ปลูกพชืไร่บนทีด่นิทีแ่ผ้วถางนัน้แล้ว ปีต่อไปกจ็ะย้ายไปปลกูบนทีด่นิแปลงอืน่ 

ปล่อยให้ทีด่นิแปลงเดิมฟ้ืนฟูคืนสภาพดังเดิม โดยพวกเขาจะปฏบิตัเิช่นนีห้มนุเวยีน

ไปรวมเจ็ดครั้ง โดยจะย้อนกลับมาเพาะปลูกในที่ดินแปลงแรกในปีที่เจ็ด  

 ชาวกะเหรีย่งในกลุ่มผนืป่าแก่งกระจานยนืยนัว่า พวกเขาทัง้ไม่ได้รบัการ

แจ้งข้อมูลที่ละเอียดเพียงพอและไม่มีการปรึกษาหารืออย่างเหมาะสมเก่ียวกับ 

การเสนอให้ผนืป่ากลุม่นีเ้ป็นแหล่งมรดกโลก ซงีแม้ตัวแทนของชมุชนชาวกะเหรีย่ง

อาจไม่คัดค้านการขึ้นทะเบียนกลุ่มผืนป่าแก่งกระจานเป็นแหล่งมรดกโลกก็ตาม 

แต่พวกเขาแสดงข้อกังวลหลายประการ โดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนเช่นนี้อาจ 

ส่งผลให้เกิดการท�าลายวิถีชีวิตตามจารีตประเพณีของพวกเขา ท�าให้สูญเสีย 

การเข้าถึงที่ดิน และเป็นเหตุให้ต้องถูกบังคับโยกย้ายออกไป ชุมชนชาวกะเหรี่ยง

ต้องการด�ารงชีพตามจารีตประเพณีของตนต่อไป รวมทั้งการท�าไร่หมุนเวียน  

ชาวบ้านกะเหรี่ยงบางคนร้องเรียนว่า เจ้าหน้าที่อุทยานไม่เข้าใจวิถีการท�าไร่

หมนุเวียน และกล่าวหาว่าชาวกะเหรีย่งบกุรกุแผ้วถางพืน้ท่ีแห่งใหม่ๆ ท้ังๆ ท่ีความ

จริงแล้ว เป็นเพียงการหมนุเวยีนกลบัมาใช้ประโยชน์ทีท่�ากินเดิมทีป่ล่อยทิง้ไว้ตาม

วงจรเจด็ปีของไร่หมนุเวยีนนัน้ นอกจากนัน้ชาวกะเหร่ียงแสดงความหวาดกลวัว่า

พวกตนจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากของป่าและยาสมุนไพรได้อีกต่อไป และจะ

ถกูห้ามไม่ให้เกบ็หรอืขายน�า้ผึง้ป่าและพืชสมนุไพรเหล่านัน้ ทีส่�าคญั ชาวกะเหร่ียง

หลายคนแสดงข้อกังวลว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าใจเกีย่วกบักฎหมายและระเบยีบ

ที่ว่า ในกลุ่มผืนป่าแก่งกระจานนั้น สิ่งใดท�าได้ สิ่งใดท�าไม่ได้ ทั้งพวกเขายังแสดง

ข้อกังวลว่าการขึน้ทะเบยีนเป็นแหล่งมรดกโลก อาจส่งผลให้มจี�านวนนกัท่องเท่ียว

ในพื้นที่เพิ่มขึ้นมาก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและท�าให้เกิดปัญหาการจัดการ

ขยะของเสียต่างๆ 



แผ่นดินกลางใจกะเหรี่ยงแก่งกระจาน

203

ข้อกล่าวหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีความพยายามอย่างน้อยห้าครั้งที่จะบังคับ 

โยกย้ายหมูบ้่านชาวกะเหรีย่งออกจากอทุยานแห่งชาตแิก่งกระจานโดย เจ้าหน้าที่

อุทยาน ซึ่งปฏิบัติการร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ทหารและต�ารวจ   

 ในเดือนพฤษภาคม 2554 มีการเผาท�าลายบ้าน ไร่นา และฉางข้าว  

98 แห่งของชุมชนชาวกะเหรี่ยง และมีการยึดทรัพย์สินของพวกเขา รวมทั้งวัตถุ

ซ่ึงทรงคณุค่าทางจติวญิญาณและประวตัศิาสตร์ อย่างเช่น เคยีว ขวานเงิน เสือ้ผ้า

พื้นเมือง และลูกปัดห้อยคอ ไปจากชาวบ้านหมู่บ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน 

  ในเดือนมิถุนายน 2554 มีการเผาท�าลายบ้าน ไร่นา และฉางข้าวของ 

ชาวกะเหรี่ยง 21 แห่งใน 14 จุด และยึดมีด แหจับปลา เคียว เกลือ และเครื่อง

ดนตรี (เตหน่า) ไปจากชาวบ้าน นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าอุทยาน 

แห่งชาติแก่งกระจานในขณะนั้น กล่าวหาว่า ชาวบ้านกะเหรี่ยงดังกล่าวว่าเป็น 

“กลุ่มชนกลุ่มน้อยที่รุกล�้าเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน” และสั่งให้มีการ

ท�าลายและรื้อบ้านเรือนและทรัพย์สินของชาวบ้าน โดยเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติ

การอย่างเป็นระบบโดยเจ้าหน้าที่อุทยานในชื่อ ‘ยุทธการตะนาวศรี’ มีรายงานว่า 

การบังคับไล่ร้ือดังกล่าวได้เกิดขึ้น โดยยังไม่ทันมีการสอบสวนว่าท่ีดินเหล่านี ้

อยู่ในการถือครองและใช้ประโยชน์ของชาวกะเหรี่ยงตามจารีตประเพณีหรือไม่  

 ในเดือนกันยายน 2554 มือปืนที่ไม่ทราบว่าเป็นใครได้ยิงและสังหาร 

นายทัศน์กมล โอบอ้อม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งช่วยเหลือชาวบ้านกะเหรี่ยง 

ในการแจ้งความว่ามีการปฏิบัติโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ ใช้ความรุนแรงต่อ 

ชาวบ้าน และมีการตัดไม้อย่างผิดกฎหมายในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  

โดยเป็นข้อกล่าวหาต่อนายชัยวัฒน์และบุคคลอีกสามคน ซึ่งต่อมาได้ถูกฟ้อง 

ในข้อหาฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน แต่ศาลได้ยกฟ้องเมื่อเดือนตุลาคม 2557 

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ว่า 

นายชัยวัฒน์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมครั้งนี้   
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 ในปี 2555 ชาวบ้านกะเหรี่ยง 6 คน จากแก่งกระจาน รวมทั้งนายคออี้ 

มีมิ (ผู้น�าชาวกะเหรี่ยงซึ่งในขณะนั้นมีอายุ 98 ปี) ได้ฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครอง 

กล่าวหาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายชัยวัฒน์ในข้อกล่าวหาว่า 

เผาและท�าลายบ้านเรอืนและทรพัย์สนิของชาวบ้านในปี 2554 โดยในค�าฟ้องระบุ

ถึงผลกระทบจากการท�าลายต่อวิถีชีวิตตามจารีตประเพณี การท�าลายอาชีพและ

อตัลกัษณ์ของชาวกะเหรีย่ง ผูฟ้้องคดยีงัได้ร้องขอต่อศาลเพ่ือให้มกีารยอมรบัสทิธิ

ของพวกเขาที่จะกลับคืนไปอยู่อาศัยในที่ดินของบรรพชนของตน และสั่งให้ 

หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่อทรัพย์สินของ 

พวกเขาด้วย   

 ในวนัที ่17 เมษายน 2557 นายพอละจ ีรกัจงเจรญิ หรอืบลิลี ่นกัปกป้อง

สิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยงจากบ้านบางกลอยในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  

ได้หายตวัไปหลังจากได้เข้าประชมุการเตรยีมคดเีพือ่ฟ้องเจ้าหน้าทีอุ่ทยาน ฐานที่

ท�าลายบ้านเรือนชาวกะเหรี่ยงในปี 2553/2554 มีรายงานว่า นายชัยวัฒน์และ

เจ้าหน้าทีอ่ทุยานอย่างน้อยสีค่นได้จบักมุตวันายพอละจ ีรกัจงเจรญิเอาไว้ระหว่าง

ที่เดินทางจากที่ประชุมเพื่อกลับไปบ้าน เจ้าหน้าที่อุทยานยอมรับว่าได้ควบคุมตัว

เขาไว้ในช่วงเช้า เนื่องจากเขาครอบครองน�้าผึ้งป่าอย่างผิดกฎหมาย แต่อ้างว่าได้

ปล่อยตัวเขาไปไม่นานหลังจากนั้น จนถึงทุกวันนี้ ยังไม่มีผู้ใดทราบชะตากรรม 

ของเขา เอกสารเกี่ยวกับการฟ้องคดีเจ้าหน้าที่อุทยานบางส่วนท่ีนายพอละจี  

รักจงเจริญเอาไปด้วย ก็สูญหายไปเช่นกัน คณะท�างานแห่งสหประชาชาติว่าด้วย

การสูญหายของบุคคลโดยถูกบังคับและโดยไม่สมัครใจ ได้ส่งจดหมายเร่งด่วนถึง

รัฐบาลไทย เกี่ยวกับการหายตัวไปของนายพอละจี รักจงเจริญแล้ว และกรณี 

ยังคงค้างอยู่127   

 ในเดือนกันยายน 2557 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ 

(กสม.) ได้เผยแพร่รายงานการตรวจสอบโดยมีข้อสรุปว่า ชาวกะเหรี่ยง 

บ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดินในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นชุมชน 
127

 A/HRC/WGEID/103/1, ย่อหน้า 174
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เผ่าพื้นเมือง ซึ่งมีสิทธิในการอนุรักษ์และเข้าร่วมในการบริหารจัดการและใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ กสม. เสนอแนะต่อหน่วยราชการที่

เกี่ยวข้องให้สอบสวนกรณีบังคับไล่รื้อและท�าลายทรัพย์สินของชาวบ้านกะเหรี่ยง

เหล่านั้น และให้จ่ายค่าชดเชยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วย  

 ในเดือนตุลาคม 2558 นายคออี้ มีมิ ผู้น�าชาวกะเหรี่ยงและยังเป็นปู่ของ

นายพอละจี รักจงเจริญ ได้ร้องทุกข์แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่สถานีต�ารวจภูธร 

แก่งกระจาน กล่าวหานายชัยวัฒน์ อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  

ว่าใช้ก�าลังบังคับไล่รื้อชาวบ้านกะเหรี่ยงในอ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีใน

เดือนพฤษภาคม 2554 เขาได้ให้การต่อเจ้าหน้าท่ีต�ารวจเช่นเดียวกับท่ีให้การ 

ต่อศาลปกครองในปี 2557 อย่างไรก็ดี ในการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจนั้น 

เขาได้กล่าวหาว่านายชยัวฒัน์ ซึง่เป็นหวัหน้าอทุยานแห่งชาต ิและผูใ้ต้บงัคบับญัชา 

ได้ก่ออาชญากรรมร้ายแรง รวมทั้งการวางเพลิง ซึ่งเป็นข้อหาที่มีโทษถึงขั้นจ�าคุก

ตลอดชีวิต   

 ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2561 ศาลปกครองสูงสุด ได้มีค�าพิพากษาคดี

หมายเลข อส. 4/2561 ระบุว่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ต้อง 

รับผิดชอบต่อปฏิบัติการไล่รื้อโดยใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่อุทยาน ซึ่งน�าโดย

นายชัยวัฒน์ และได้ก่อเหตุกับชุมชนชาวกะเหรี่ยงในกลุ่มผืนป่าแก่งกระจาน 

ในปี 2554 ศาลเห็นว่าแม้หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงจะตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาต ิ

แก่งกระจาน แต่ควรได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นชุมชนดั้งเดิม ศาลจึงสั่งให ้

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป ่าและพันธุ ์พืช จ ่ายค่าชดเชยให้กับผู ้ฟ ้องคดี 

ชาวกะเหรี่ยงซึ่งได้รับผลกระทบจากการะรท�าดังกล่าว   

 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายอรรถพงษ์ เภาอ่อน (เจ้าหน้าที่จากทีมชุด

พญาเสือ ที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบการกระท�าที่ผิดกฎหมายในเขตอุทยาน 

แห่งชาติ ภายใต้การน�าของนายชัยวัฒน์) ได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าท่ีสถานีต�ารวจ

ภูธรแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กล่าวหาชาวกะเหรี่ยง 6 คนซี่งเป็นนักปกป้อง

สิทธิมนุษยขนด้านสิทธิในที่ดิน รวมทั้งนายคออี้ มีมิ (ผู้น�าชาวกะเหรี่ยงอายุ  

106 ปี ที่เสียชีวิตไปเมื่อเดือนตุลาคม 2561) นายกื๊อ พุกาด (เสียชีวิตแล้ว 
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เช่นกัน) และสมาชิกชุมชนชาวกะเหร่ียงอีก 4 คน จากข้อมูลท่ีข้าพเจ้าได้รับ  

ชาวกะเหรี่ยงทั้ง 6 คนถูกกล่าวหาว่าบุกรุกกลุ่มผืนป่าแก่งกระจาน อันเป็นความ

ผิดตามพระราชบัญญัติอุทธยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ  

พ.ศ. 2507 ทั้งยังมีรายงานว่า การที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ 

พันธุ์พืช ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่แจ้งความคร้ังน้ี เกี่ยวเนื่องกับค�าพิพากษาของ 

ศาลปกครองสงูสดุเมือ่เดือนมถินุายน 2561 ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชมุชนชาวกะเหรีย่ง 

มีการกล่าวหาว่าการแจ้งความตอบโต้เป็นคดีดังกล่าวโดยกรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่าและพันธุ์พืช แม้ว่าศาลปกครองสูงสุดได้มีพิพากษาที่เป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชนชาวกะเหรี่ยงนั้น เป็นมาตรการทีท�าขึ้นโดยมีเจตนาท่ีจะข่มขู่และขัดขวาง

ไม่ให้สมาชิกชุมชนชาวกะเหรี่ยงคนอื่นๆ เข้าถึงความยุติธรรม  

  ในเวลาเดียวกัน นายชัยวัฒน์ก็ได้ฟ้องนายวุฒิ บุญเลิศ นักปกป้อง 

ชาวกะเหรี่ยงคนส�าคัญเป็นคดีหมิ่นประมาททางอาญา โดยกล่าวหาว่านายวุฒิ  

บุญเลิศ หมิ่นประมาทเขาผ่านการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กในปี 2560 โดยระบุว่า

นายชัยวัฒน์มีทรัพย์สินส่วนตัวรวมทั้งรีสอร์ท ซึ่งสร้างรุกล�้าเข้าไปในเขตอุทยาน

แห่งชาติเช่นกัน โดยต่อมาในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ส�านักงานอัยการสูงสุดได้มี

ค�าส่ังฟ้องนายวฒิุ บญุเลศิ โดยมกี�าหนดนดัตรวจพยานหลกัฐานในวันที ่4 มนีาคม 

2562 ที่ศาลจังหวัดมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ยิ่งไปกว่านั้น นายชัยวัฒน์ยังได้ฟ้อง

คดีหมิ่นประมาททางแพ่งต่อนายวุฒิ บุญเลิศ เรียกค่าเสียหายเป็นเงินจ�านวน  

2 ล้านบาท (ประมาณ 63,000 เหรียญสหรัฐ)  อีกด้วย  
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 ในเดือนพฤศจิกายน 2557 ส�านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน 

แห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ได้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการมรดกโลกของ

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ( IUCN) และคณะกรรมการ

มรดกโลกขององค์การยเูนสโก เก่ียวกบัการขอขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกของกลุม่

ผืนป่าแก่งกระจาน รายงานได้ยกข้อกังวลว่า ร่างแผนการจัดการของรัฐบาลไทย 

ไม่ระบุถึงการด�ารงอยู่ของชุมชนชาวกะเหร่ียงในกลุ่มผืนป่าแก่งกระจาน และ 

ไม่ระบุว่าพวกเขาจะได้รับผลกระทบจากการข้ึนทะเบียนกลุ่มผืนป่าแก่งกระจาน

เป็นแหล่งมรดกโลกอย่างไร และจะมีการคุ้มครองสิทธิของชาวกะเหรี่ยงเหล่านั้น

อย่างไร   

 ในปี 2558 คณะกรรมการมรดกโลกได้แก้ไขเพิ่มเติมแนวปฏิบัติการ 

ในการด�าเนินงานตามอนุสัญญามรดกโลก ยืนยันว่า “การมีส่วนร่วมของ 

ชนเผ่าพื้นเมือง ....... และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในกระบวนการเสนอชื่อเป็นสิ่ง

ที่จ�าเป็นยิ่ง เพื่อช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วมรับผิดชอบกับรัฐภาคี ในการดูแลรักษา

ทรัพย์สินดังกล่าว จึงสนับสนุนให้รัฐภาคีจัดเตรียมข้อมูลในการเสนอขอขึ้น

ทะเบียน โดยการให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมให้มากสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และ

ให้แสดงให้เห็นตามสมควรว่า ได้รับความยินยอมจากชนเผ่าพื้นเมือง จากการ

ตัดสินใจที่เสรี โดยได้รับข้อมูลที่เพียงพอ เสียก่อน อนึ่ง การเสนอเพ่ือขอขึ้น

ทะเบยีน จะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ ในภาษาทีเ่หมาะสม มกีารปรกึษาหารอืและ

การรบัฟังความเหน็ของสาธารณะด้วย  ปีเดยีวกันนัน้เอง ในการประชุมสมยัที ่39 

ในปี 2558  คณะกรรมการมรดกโลกก็ได้ส่งเรื่องการเสนอขอข้ึนทะเบียน 

กลุ ่มผืนป่าแก่งกระจานกลับไปให้รัฐภาคี โดยขอให้รัฐภาคี (รัฐบาลไทย)  

‘ตอบค�าถามที่เป็นข้อกังวลของส�านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาต ิ(OHCHR) อย่างครบถ้วน เกีย่วกบัชมุชนชาวกะเหรีย่งในเขตอทุยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน รวมทั้งการจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อคลี่คลาย 

ข้อกังวลเกี่ยวกับสิทธิและชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา’   

การพิจารณาค�าขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของกลุ่มผืนป่าแก่งกระจาน



ใจแผ่นดิน

208

 มีรายงานเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินท�ากิน และการเข้าถึงท่ีดินโดย

ชุมชนกะเหรี่ยง ซึ่งได้ถูกโยกย้ายออกมาว่า ยังไม่ได้รับการแก้ไข และมีรายงาน

ว่าที่ดินที่ได้จัดสรรให้พวกเขาในปัจจุบัน ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก เป็นการ 

บีบบังคับให้หลายๆ คนต้องละทิ้งชุมชนออกไปหางานท�าในเมืองต่างๆ   

 ขณะที่ เราไม ่ประสงค์ที่จะด่วนตัดสินเกี่ยวกับความถูกต้องของ 

ข้อกล่าวหาต่างๆ เหล่านั้น แต่ใคร่ขอแสดงข้อกังวลอย่างจริงจังต่อการโจมตีและ

การคกุคามชาวกะเหร่ียงโดยกรมอทุยานแห่งชาติสตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื และต่อความ

ล้มเหลวของรัฐบาลไทยที่ไม่สามารถรับประกันให้ความรับผิดของเจ้าหน้าที ่

อทุธยานต่อการละเมดิเหล่านัน้ได้ การด�าเนนิการต่างๆ ทีมุ่ง่เอาผดิทางอาญาและ

การข่มขูค่กุคามสมาชกิชมุชนชาวกะเหรีย่งและนกัปกป้องสทิธมินษุยชน ดเูหมอืน

จะเป็นมาตรการท่ีมีเจตนาโดยจงใจที่จะจ�ากัดการด�าเนินการโดยสงบและโดย 

ชอบธรรมของพวกเขาในการปกป้องสิทธิมนุษยชน  

 เรายังมีความห่วงกังวลกับกระบวนการที่ด�าเนินโดยรัฐบาลไทยในการ 

ขอขึ้นทะเบียนกลุ่มผืนป่าแก่งกระจานเป็นแหล่งมรดกโลก โดยเฉพาะในเรื่องที่

ขาดการปรึกษาหารือกับชนเผ่าพื้นเมืองที่ได้รับผลกระทบ และความล้มเหลวใน

การได้รับความยินยอมจากคนเหล่านั้น จากการตัดสินใจที่เสรี โดยได้รับข้อมูลที่

เพยีงพอเสยีก่อน ทัง้ยงัมคีวามกงัวลว่าสถานะมรดกโลกอาจส่งผลกระทบด้านลบ

ต่อวิถีความเป็นอยู่ตามจารีตประเพณีของชาวกะเหรี่ยง การใช้สิทธิในที่ดินของ

พวกเขา และความเสีย่งทีพ่วกเขาจะตกเป็นเหยือ่การบงัคบัไล่รือ้ การเพิม่ขึน้ของ

นักท่องเที่ยวยังอาจกระทบต่อสิทธิทางวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงและ 

สิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น ท�าให้เกิดแรงกดดันในด้านการจัดการขยะของเสีย

มากขึ้น    

 เราปรารถนาให้ท่านค�านึงถึงเรื่องที่ก่อนหน้านี้ ที่ผู ้รายงานพิเศษ 

แห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง ได้กล่าวถึงสถานการณ์ของ 

ชาวกะเหรี่ยงในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานไว้ในรายงานปี 2559 ต่อที่ประชุม

สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติทีว่่า มาตรการเพือ่การอนรุกัษ์ส่งผลกระทบอย่างไร 



แผ่นดินกลางใจกะเหรี่ยงแก่งกระจาน

209

ต่อชนเผ่าพ้ืนเมือง128 โดยในรายงานระบุถึงหลักฐานท่ีเพิ่มข้ึน ท่ีช้ีให้เห็นความ

เชือ่มโยงระหว่างความมัน่คงในการถอืครองทีด่นิของชนเผ่าพืน้เมอืง กบัผลดขีอง

การอนุรักษ์ในพื้นที่คุ ้มครอง รายงานยังเน้นย�้าต่อไปว่า การมีส่วนร่วมของ 

ชนเผ่าพ้ืนเมอืงเป็นปัจจัยส�าคญัส�าหรบัการอนุรกัษ์ให้มคีวามยัง่ยนื และในปัจจบัุน

มีการยอมรับกันแล้วว่า ชนเผ่าพื้นเมืองมีศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี  

ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนทัศน์ใหม่ของการอนุรักษ์ ผู ้รายงานพิเศษ 

แห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองจึงได้กระตุ้นเตือนให้รัฐต่างๆ 

ด�าเนินการดังนี้  

 1. จัดท�ากลไกต่างๆ ส�าหรับการสร้างภาคีที่เข้มแข็ง เพื่อการมีส่วนร่วม

อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่องของชนเผ่าพื้นเมือง รวมทั้งประกันให้พวกเขา 

มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และอย่างเป็นผล ในการออกแบบ ด�าเนินงาน และติดตาม

กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ต่างๆ   

 2. สนับสนุนชนเผ่าพื้นเมืองให้จัดท�ากิจกรรมด้านการอนุรักษ์ของ 

พวกเขาเองและด�าเนินการอย่างยั่งยืน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหาร

การอนุรักษ์กับพวกเขา ซ่ึงเรื่องน้ีก็จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้มาตรการอนุรักษ์ 

ตามแนวจารีตประเพณีของชนเผ่าพื้นเมือด้วย ทั้งจะเป็นการถ่ายทอดทักษะใน

ด้านเทคนิคในการให้ชนเผ่าพื้นเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นท่ี

คุ้มครองด้วย129  

 คณะกรรมการว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาติในทุกรปูแบบ 

ยังได้แสดงข้อกังวลว่า กฎหมายคุ้มครองป่าไม้และสิ่งแวดล้อมหลายๆ ฉบับ อาจ

ส่งผลให้มีการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ตามป่าในประเทศไทย  

โดยแสดงข้อกงัวลเกีย่วกับเรือ่งทีไ่ม่มีหลกัประกนัว่า รัฐบาลต้องได้รบัความยนิยอม

จากคนเหล่านัน้ จากการตัดสนิใจทีเ่สรี โดยได้รับข้อมลูท่ีเพียงพอ เสยีก่อนท่ีรฐับาล

จะด�าเนินกระบวนการตัดสนิใจใดๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อพวกเขา คณะกรรมการ

ขอกระตุ้นให้รัฐบาลไทยทบทวนกฎหมายฉบับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ เพื่อ 

128
 A/71/229, 2016, ย่อหน้า 63 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/229

 
129

 อ้างแล้ว ย่อหน้า 80, 81
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รบัประกันการเคารพสทิธใินวถิชีวีติ ความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมของกลุม่ชาตพินัธุ์

เหล่านี้ รวมทั้งสิทธิในการให้ความยินยอมจากคนเหล่านั้น จากการตัดสินใจที่เสรี 

โดยได้รับข้อมูลที่เพียงพอเสียก่อน ในเรื่องที่จะมีการตัดสินใจด�าเนินการใดๆ 

ของรัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อพวกเขาและเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม130   

 เราปรารถนาที่จะดึงความสนใจของรัฐบาลของ ฯพณฯ  ต่อพันธกรณีที่

มีผลบังคับใช้ตามตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน การโจมตีบุคคลท่ี

ด�าเนินกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของตนโดยสงบ เป็นการละเมิดข้อบทที่ 6, 9, 

19 และ 21 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ซึ่ง

ประเทศไทยได้เข้าเป็นรฐัภาคโีดยการภคยานวุตัเิมือ่วนัที ่29 ตลุาคม 2539 ท่ีระบุ

ว่า มนุษย์ทุกคนมีสิทธิติดตัวมาแต่ก�าเนิด ในชีวิต ในอิสรเสรีภาพและความมั่นคง

แห่งตน รวมทั้งมีเสรีภาพในการแสดงออกและการสมาคมด้วย ตามข้อบทที่ 1 

ของกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม (Inter-

national Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR) 

ที่ระบุว่า ประชาชนทุกคนมีสิทธิก�าหนดเจตจ�านงของตนเอง โดยเพราะสิทธิที่จะ 

‘ด�าเนินการอย่างเสรีในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตน”  

 เรายังประสงค์ที่จะอ้างถึง ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของ 

ชนเผ ่าพื้นเมือง (UNDRIP) ที่มีการรับรองโดยท่ีประชุมสมัชชาใหญ ่

แห่งสหประชาชาติในปี 2550 ซึ่งรัฐบาลของ ฯพณฯ ก็ได้ออกสียงสนับสนุน 

ข้อบทที่ว่าด้วยการก�าหนดชะตาชีวิตตนเอง ท่ีระบุไว้ในกติการะหว่างประเทศ 

ท้ังสองฉบับดังกล่าวข้างต้น ก็ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนซ�้าอีกในปฏิญญา

สหประชาชาติว ่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อใช้กับชนเผ่าพื้นเมือง  

(ข้อบทที่ 3) ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองท่ีระบุว่า  

ชนเผ่าพ้ืนเมอืงมสีทิธมินษุยชนอย่างเต็มท่ี ตามกฎหมายระหว่างประเทศด้านสทิธิ

มนุษยชน (ข้อบทที่ 1) และชนเผ่าพื้นเมือง มีสิทธิในชีวิต และความมั่นคงแห่งตน 

130
 คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ, ข้อสังเกตเชิงสรุปเกี่ยวกับประเทศไทย, 

CERC/C/THA/CO/CO/1-3, 2555, ย่อหน้า 16
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และต้องไม่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงไม่ว่าในรูปแบบใด (ข้อบทที่ 7)  

 ในด้านสิทธิในทรัพย์สิน ในรูปของสิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 

ข้อบทที่ 26 ของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองได้ยืนยัน

สิทธิของชนพื้นเมืองใน ‘ที่ดิน เขตแดนและทรัพยากร ซ่ึงตามจารีตประเพณี  

พวกเขาเป็นเจ้าของ ครอบครอง ใช้ประโยชน์ หรือได้มา’ และเพื่อให้สิทธิ 

เหล่าน้ันได้รบัการยอมรบัโดยกฎหมาย ‘โดยการให้ความเคารพต่อจารตีประเพณี 

วัฒนธรรม และระบบการถือครองที่ดินของชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้องด้วย 

นอกจากนั้น ข้อบทที่ 29 ก�าหนดว่า ชนเผ่าพื้นเมืองยังมีสิทธิในการอนุรักษ์ และ

ปกป้องสิ่งแวดล้อม   

 ปฏญิญาสหประชาชาตว่ิาด้วยสทิธขิองชนเผ่าพืน้เมอืง ยนืยนัเพิม่เตมิใน

ข้อบทที่ 32 ว่าชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในการก�าหนดและจัดล�าดับความส�าคัญและ

จัดท�ายุทธศาสตร์ ส�าหรับการพัฒนาหรือการใช้ที่ดิน เขตแดนและทรัพยากร 

อื่นๆ ของตน และ ‘รัฐต้องปรึกษาและร่วมมือโดยสุจริตใจกับชนเผ่าพื้นเมืองที่

เกี่ยวข้อง โดยผ่านสถาบันท่ีเป็นตัวแทนของเขา โดยได้รับความยินยอมจาก 

คนเหล่านั้น จากการตัดสินใจที่เสรี โดยได้รับข้อมูลที่เพียงพอ เสียก่อนที่จะมีการ

อนุมัติโครงการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อท่ีดิน เขตแดนและทรัพยากรอื่นๆ  

ของพวกเขา โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การใช้ประโยชน์หรือการ 

ขุดค้นแร่ธาตุ น�้าหรือทรัพยากรอื่นๆ ’ ข้อบทที่ 10 ยังเน้นย�้าว่า ชนเผ่าพื้นเมือง

จะต้องไม่ถูกบังคับให้ออกจากท่ีดินหรือเขตแดนของตน ทั้งจะไม่มีการโยกย้าย

ถิ่นฐานโดยปราศจากการความยินยอมจากคนเหล่านั้น จากการตัดสินใจท่ีเสรี  

โดยได้รับข้อมูลที่เพียงพอ เสียก่อน และหลังจากที่มีข้อตกลงในการชดเชยที่เป็น

ธรรมและเหมาะสมแล้ว และหากเป็นไปได้ โดยให้พวกเขามีทางเลือกในการ 

กลับคืนถิ่นเดิมนั้นได้อีก   

 สบืเนือ่งจากข้อเทจ็จริงและข้อกล่าวหาข้างต้น จึงขอความกรณุาให้ศกึษา

ภาคผนวกว่าด้วยข้อมูลอ้างอิงถึงกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน  

ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ซึ่งได้อ้างอิงตราสารและมาตรฐานระหว่าง

ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเหล่านี้ โดยท่านสามารถดู
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เน้ือหาทั้งหมดของตราสารและมาตรฐานระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

เหล่านี้ได้ที่ www.ohchr.org หรือข้าพเจ้าจะจัดให้ได้หากได้ร้องขอมา   

 เน่ืองจากเป็นเร่ืองที่เร่งด่วน ข้าพเจ้าจะยินดีอย่างยิ่ง หากรัฐบาลของ 

ฯพณฯ จะได้ตอบสนองในเบือ้งต้น โดยการคุม้ครองสทิธขิองบุคคลต่างๆ ทีไ่ด้ระบุ

ไว้ข้างต้น ตามตราสารระหว่างประเทศ   

 เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของข้าพเจ้า ภายใต้กรอบอ�านาจหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมายจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน ในการหาความกระจ่างของกรณี

ต่างๆ ที่ได้ถูกน�ามาสู่ความสนใจของพวกข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าจักขอบพระคุณ

ยิ่ง หากท่านจะด�าเนินการไปตามประเด็นดังต่อไปนี้   

 1. กรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือความเห็น ที่ท่านอาจมีแก่ข้าพเจ้า  

เกี่ยวกับข้อกล่าวหาต่างๆ ข้างต้น   

 2. กรณุาให้ข้อมลูเกีย่วกบัการสอบสวนคดีอาญาท่ีรฐับาลของท่านด�าเนิน

การสอบสวนและน�าตัวผู้กระท�าผิดมาด�าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ใน

กรณกีารโจมตชีมุชนชาวกะเหรีย่งในกลุม่ผนืป่าแก่งกระจาน เมือ่เดอืนพฤษภาคม

และมถินุายน 2554 การฆาตกรรมนายทศัน์กมล โอบอ้อมในเดอืนกนัยายน 2554 

และการบังคับบุคคลให้สูญหาย กรณีนายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่  

เมื่อเดือนเมษายน 2557 ทั้งกรุณาระบุถึงมาตรการเยียวยาใดๆ ท่ีจัดให้ในกรณี

เหล่านั้นด้วย   

 3. กรุณาให้รายละเอียดของมาตรการคุ ้มครองที่จัดให้แก่พยาน 

ที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่สอบสวนข้างต้น   

 4. กรณุาแจ้งถงึมาตรการทีน่�ามาใช้เพือ่ประกันว่า นกัปกป้องสทิธิมนษุย-

ชนที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง สามารถด�าเนินงานที่ชอบธรรมของตนต่อไปได้  

โดยไม่ต้องหวาดกลัวต่อการข่มขู่ ภัยประหัตประหาร และการคุกคามไม่ว่า 

ในรูปแบบใด   

 5. กรุณาแจ้งข้อมูลเก่ียวกับมาตรการที่น�ามาใช้ปฏิบัติตามข้อมติท่ี 39 

COM 8B.5 ของคณะกรรมการมรดกโลกในปี 2558 โดยเฉพาะกรุณาให้ข้อมูล

เกี่ยวกับ   
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 1. มาตรการอะไรที่น�ามาใช้เพื่อประกันการมีส่วนร่วมของชาวกะเหรี่ยง

ในการบริหารจัดการกลุ่มผืนป่าแก่งกระจาน  

 2. มกีารปรกึษาหารอือย่างไรเพือ่แสวงหาความยนิยอมโดยการตัดสนิใจ

ที่เสรี โดยได้รับข้อมูลที่เพียงพอเสียก่อน จากชุมชนชาวกะเหรี่ยงในกลุ่มผืนป่า 

แก่งกระจาน ในกระบวนการพิจารณาการขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก  

 3. มีการด�าเนินงานอย่างไรเพื่อให้ข้อบังคับ กฎระเบียบ และการปฏิบัติ

ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่าง

ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน   

 4. มีกลไกเพ่ือคลี่คลายข้อพิพาทในกลุ่มผืนป่าแก่งกระจาน ท่ีเป็น 

กลางหรือไม่ และชุมชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงกลไกดังกล่าวอย่างไร 

  5. รัฐบาลมีมาตรการใดเพื่อประกันให้มีการปรับปรุงวิถีชีวิตของชุมชน

ชาวกะเหรี่ยง รวมทั้งการเข้าถึงที่ดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก   

 ระหว่างที่รอค�าตอบ ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้ท่านใช้มาตรการช่ัวคราวท่ี

จ�าเป็นใดๆ เพ่ือยตุกิารละเมดิตามข้อกล่าวหา และป้องกนัไม่ให้มกีารละเมดิซ�า้อกี 

และกรณีที่การสอบสวนสนับสนุนหรือชี้ไปในทางว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นเป็น 

ความจริง ให้ประกันว่าจะมีความรับผิดของบุคคลที่รับผิดชอบต่อการละเมิด 

เหล่านั้น  

 เราอาจแสดงข้อกงัวลต่อสาธารณะในอนาคตอนัใกล้นี ้ เนือ่งจากในทศันะ

ของเรา ข้อมูลที่จะน�าไปสู่การจัดท�าใบแถลงข่าวของเรา มีความน่าเช่ือถือมาก

เพียงพอ ซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นประเด็นที่ต้องได้รับการพิจารณาโดยทันที เรายังเช่ือว่า 

ควรแจ้งให้สาธารณชนทราบกว้างขวางขึ้น ถึงผลกระทบจากข้อกล่าวหาข้างต้น 

ในใบแถลงข่าวจะระบวุ่าเราได้ตดิต่อกบัรฐับาลของ ฯลฯ  เพือ่ขอให้ชีแ้จงประเดน็

ค�าถามเหล่านี้แล้ว   

 ข้อมูลและค�าตอบใดๆ ที่เราได้รับจากรัฐบาลของ ฯลฯ จะได้รับการ 

เปิดเผยต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์รายงานข้อมูลภายใน 60 วัน และจะมีการ 

เปิดเผยในรายงานที่เสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนตามปกติด้วย  
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 เรียน ฯพณฯ ทราบว่า เราจะให้ความส�าคัญต่อประเด็นเหล่านี้อย่าง 

มากสุด 

Bernard Duhaime  

 ประธานร่วมและผู้รายงานพิเศษคณะท�างานว่าด้วยการสูญหายของ

บุคคลโดยถูกบังคับและโดยไม่สมัครใจ

David R. Boyd  

 ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน

เกี่ยวกับการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สะอาดและเหมาะกับสุขภาพ

Michel Forst  

 ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชน

Victoria Tauli-Corpuz  

 ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง
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สืบเนื่องจากข้อเท็จจริงและข้อกังวลตามข้อกล่าวหาต่างๆ ข้างต้น เรา

ขอเสนอให้รัฐบาลของท่านให้ความสนใจต่อพนัธกรณท่ีีมผีลบังคบัใช้ตามกฎหมาย 

ตามตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน การโจมตีบุคคลที่ด�าเนินการ 

ด้านสิทธิมนุษยชนของตนอย่างสงบ เป็นการละเมิดข้อบทที่ 6, 9, 19 และ 21 

ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซ่ึง

ประเทศไทยเข้าเป็นรัฐภาคีโดยการภคยานุวัตร เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2539  

ท่ีระบวุ่า มนุษย์ทกุคนมสีทิธโิดยก�าเนดิในชวีติมาอสิรภาพและความมัน่คงแห่งตน 

และมีเสรีภาพในการแสดงออกและการสมาคม เรายังประสงค์จะอ้างถึง ข้อ 4 

ของกตกิา ICCPR ซึง่ก�าหนดขอบเขตทีเ่ข้มงวดทีร่ฐัอาจเลีย่งพนัธกรณบีางประการ 

ในภาวะฉุกเฉินสาธารณะซึ่งคุกคามความอยู่รอดของชาติ และได้มีการประกาศ

ภาวะน้ันอย่างเป็นทางการแล้ว การเลีย่งพนัธกรณต้ีองเป็นข้อยกเว้นและชัว่คราว 

และยังต้องด�าเนินการอย่างเคร่งครัดตามความฉุกเฉินของสถานการณ์นั้นๆ  

 ตามข้อบทที่ 1 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม ประชาชนทั้งปวงมีสิทธิก�าหนดเจตจ�านงของตนเอง โดยอาศัยสิทธิ 

เช่นว่านี้ ประชาชนเหล่านั้นจะก�าหนดสถานะทางการเมืองของตนโดยเสรี และ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตนอย่างเสรี                  

 เรายังประสงค์จะอ้างถึง  ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่า

พ้ืนเมอืง ซึง่รบัรองโดยทีป่ระชมุสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาตใินปี 2550 รวมทัง้

รัฐบาลของ ฯพณฯ ได้ออกสียงสนับสนุน ข้อบทว่าด้วยการก�าหนดเจตจ�านงของ

ตนเอง ตามกติกาทั้งสองฉบับ ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนซ�้าอีกในปฏิญญา

สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อใช้บังคับใช้กับชนพื้นเมือง  

(ข้อบทที่ 3) ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองก�าหนดว่า  

ชนพื้นเมืองมีสิทธิที่จะได้เข้าถึงอย่างเต็มที่ซึ่งสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายระหว่าง

ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน (ข้อบทที่ 1) และที่ว่าชนพื้นเมืองมีสิทธิในมีชีวิตและ

ข้อมูลอ้างอิงถึงกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
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มีความม่ันคงแห่งตน และต้องไม่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงไม่ว่าในรูปแบบใด  

(ข้อบทที่ 7)   

 ในแง่ของสทิธใินทรพัย์สนิ ในรปูของสทิธใินทรพัยากรธรรมชาตแิละท่ีดนิ 

ข้อบทที ่26 ของปฏญิญาสหประชาชาตว่ิาด้วยสทิธิของชนเผ่าพืน้เมอืงยนืยนัสทิธิ

ของชนพื้นเมืองใน ‘ท่ีดินและเขตแดนและทรัพยากร ซึ่งพวกเขาได้ครอบครอง 

เป็นเจ้าของตามจารตีประเพณี หรอืมฉิะนัน้จากการทีเ่คยใช้หรอืเคยได้รบัมาก่อน’ 

และการยอมรับสิทธิทางกฎหมาย ‘โดยการให้ความเคารพต่อจารีตประเพณี 

วัฒนธรรม และระบบการถือครองที่ดินของชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้องด้วย’  

 นอกจากนั้น ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง  

ข้อบทที่ 29 ยืนยันเพิ่มเติมว่า ชนพื้นเมืองมีสิทธิในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปกป้อง

สภาพแวดล้อม และในข้อ 24 ชนพื้นเมืองมีสิทธิในการเข้าถึงยาพื้นบ้าน และการ

ธ�ารงวิถีปฏิบัติเพื่อรักษาสุขภาพของตน รวมทั้งการอนุรักษ์พืชสมุนไพรท่ีส�าคัญ 

สัตว์ และแร่ธาตุต่างๆ    

 ปฏญิญาสหประชาชาตว่ิาด้วยสทิธขิองชนเผ่าพืน้เมอืง ยนืยนัเพิม่เตมิใน

ข้อบทที่ 32 ว่าชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในการก�าหนดและจัดล�าดับความส�าคัญและ

จัดท�ายุทธศาสตร์ ส�าหรับการพัฒนาหรือการใช้ที่ดิน เขตแดนและทรัพยากร 

อื่นๆ ของตน และ ‘รัฐต้องปรึกษาและร่วมมือโดยสุจริตใจกับชนเผ่าพื้นเมืองที่

เกี่ยวข้อง โดยผ่านสถาบันท่ีเป็นตัวแทนของเขา โดยได้รับความยินยอมจาก 

คนเหล่านั้น จากการตัดสินใจที่เสรี โดยได้รับข้อมูลที่เพียงพอเสียก่อนที่จะมีการ

อนุมัติโครงการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อที่ดิน เขตแดนและทรัพยากรอื่นๆ ของ

พวกเขา โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การใช้ประโยชน์หรือการขุดค้น 

แร่ธาตุ น�้าหรือทรัพยากรอื่นๆ    

 นอกจากนั้น ข้อบทที่ 32 ของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของ 

ชนเผ่าพื้นเมืองยังเน้นย�้าว่า รัฐต้องใช้กลไกที่เป็นผลเพื่อให้เกิดการเยียวยาอย่าง

เท่าเทียมและเป็นธรรม ต่อการด�าเนินงานใดๆ และต้องใช้มาตรการท่ีเหมาะสม

เพื่อบรรเทาผลกระทบร้ายแรงทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือ

จิตวิญญาณ ข้อบทที่ 10 ยังเน้นย�้าว่า ชนเผ่าพื้นเมืองจะต้องไม่ถูกบังคับ 
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ให้ออกจากทีด่นิหรอืเขตแดนของตน ทัง้จะไม่มกีารโยกย้ายถิน่ฐานโดยปราศจาก

การความยินยอมจากคนเหล่านั้น จากการตัดสินใจที่เสรี โดยได้รับข้อมูลที ่

เพียงพอ เสียก่อน และหลังจากที่มีข้อตกลงในการชดเชยท่ีเป็นธรรมและ 

เหมาะสมแล้ว และหากเป็นไปได้ โดยให้พวกเขามทีางเลอืกในการกลบัคนืถิน่เดมิ

นั้นได้อีก   

 สุดท้าย เรายังประสงค์จะเสนอให้รัฐบาลของ ฯพณฯ ได้พิจารณา 

ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีระบุว่า บุคคลทุกคน 

มีมิทธิที่จะส่งเสริมและต่อสู้เพื่อให้เกิดการคุ้มครอง และให้ได้มาซึ่งสิทธิมนุษยชน 

และที่ชี้แนะความรับผิดชอบและหน้าที่ของรัฐที่จะคุ้มครอง ส่งเสริมและน�า 

สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพชั้นพื้นฐานไปปฏิบัติ (ข้อบทที่ 1 และ 2) และอธิบาย

ถึงพันธกรณีของรัฐ เพื่อประกันว่า จะไม่มีบุคคลใดตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง 

การข่มขู่คุกคาม การตอบโต้ เนื่องจากการที่บุคคลนั้นได้ใช้สิทธิอย่างชอบธรรม 

ในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (ข้อบทที่ 12)
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PALAIS	DES	NATIONS	•	1211	GENEVA	10,	SWITZERLAND

Mandates of the Working Group on Enforced or Involuntary Disap-

pearances; the Special

Rapporteur	on	the	issue	of	human	rights	obligations	relating	to	

the	enjoyment	of	a	safe,	clean,	healthy	and	sustainable	environ-

ment;	the	Special	Rapporteur	on	the	situation	of	human	rights	

defenders;	and	the	Special	Rapporteur	on	the	rights	of	indigenous	

peoples

Excellency,

 We have the honour to address you in our capacities as 

Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances; Special 

Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the 

enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment; 

Special Rapporteur on the situation of human rights defenders; and 

Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, pursuant to 

Human Rights Council resolutions 36/6, 37/8, 34/5 and 33/12.

 In this connection, we would like to bring to the attention of 

your Excellency’s Government information that we have received 

regarding alleged attacks and renewed harassment of the indigenous 

Karen peoples in the Kaeng Krachan Forest Complex (KKFC) by officials 

of the National Park, Wildlife and Plant Conservation Department and 

over the failure to ensure accountability for these violations. Allega-

tions have also been received regarding the Thai Government’s re-

REFERENCE: AL THA 2/2019           21 February 2019
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activation of its nomination of the KKFC to be designed as a UNESCO 

World Heritage site in 2019, particularly in relation to the lack of 

consultation with affected indigenous peoples and the failure to seek 

their free, prior and informed consent. Concerns have been raised 

over how UNESCO heritage status, if awarded, may impact on the 

Karen communities’ land rights and livelihoods.

According to the information received:

Background

 In February 2011, the Thai Government submitted a nomi-

nation to designate the Kaeng Krachan Forest Complex (KKFC) as a 

UNESCO World Heritage site. The KKFC consists of Kaeng Krachan 

National Park, Kui Buri National Park, Chaloem Phrakiat Thai Prachan 

National Park and Mae Nam Phachi Wildlife Sanctuary and is situated 

in three provinces in western Thailand (Ratchaburi, Phetchaburi and 

Prachuap Khiri Khan). The Government submission makes no mention 

of the indigenous Karen peoples who have inhabited the forest for 

centuries, long before the Government started to declare the area 

as protected for conservation in the 1980s.

 According to an official census of “hill tribe” communities 

conducted by the Thai Ministry of Social Development and Human 

Security, there are over 400’000 Karen peoples living in some 15 

different provinces in Thailand, mainly in the

  northern and western provinces of the country. There are at 

least four Karen villages in KKFC, these are located in remote and 

dense forest. The Karen claim that their land is part of their identity, 
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and most of their livelihood comes from the land they cultivate and 

from the surrounding forests.

 Karen peoples usually live in villages consisting of bamboo 

houses. Most are subsistence farmers, living in mountainous forest 

areas where their livelihood depends mainly on small-scale rotation-

al cultivation of rice and vegetables. This entails a complex agricul-

tural practice that relies on seven-year cycles. They cut down trees 

without using heavy machinery, leaving tree roots and stumps. On 

the cleared land, they plant crops. They then move on to another 

location the following year, leaving the vegetation in the cultivated 

area to regrow. They repeat this practice seven times, returning to 

the original location in the seventh year.

 The Karen villagers in the KKFC assert that they were not well 

informed nor consulted about the application for the area to become 

a World Heritage Site. While representatives of the Karen communi-

ty are not necessarily opposed to the registration of the KKFC as a 

World Heritage site, they expressed a number of concerns, notably 

that the designation might lead to the destruction of their tradition-

al way of life, loss of access to land and forced evictions. The Karen 

communities wish to continue exercising their traditional livelihood, 

including the rotation plantation. Some Karen residents have com-

plained that the park officials do not understand rotation plantation 

and blame the Karen for trespassing to new areas while they are 

actually returning to one of the areas that they cultivated previous-

ly during the seven-year-cycle period. Furthermore, the Karen have 

expressed fears that they might not be able to use wild plants as 

food and medicines and that they might be prohibited from collect-
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ing and selling wild honey and herbs. Critically, many Karen have 

voiced concerns that they never understood what the laws and 

regulations in the KKFC allow or prohibit. They have also expressed 

concern that the designation as a World Heritage Site may lead to 

an increase in the number of tourists visiting the area, affecting the 

environment and creating problems with waste management.

Alleged	human	rights	violations

 Over the past decade, there have been at least five attempts 

to forcibly remove the Karen villages from the Kaeng Krachan Na-

tional Park by park officials, in coordination with the military and the 

police.

 In May 2011, 98 homes, farmland and rice barns belonging 

to the Karen community were burnt down and their belongings - 

including artefacts of spiritual and historical importance such as 

sickles, silver axes, traditional dress and beaded necklaces at Bang 

Kloy Bon and Jai Pendin - were confiscated.

  In June 2011, 21 homes, farmland and rice barns of the Karen 

in 14 locations were burnt and destroyed. Knives, fishing nets, sickles, 

salt and music instruments (Tena) of the Karen were seized. The 

then-chief of the Kaeng Krachan National Park, Mr. Chaiwat Limlik-

itaksorn, accused the Karen villagers of being “a group of minorities 

who committed encroachment of Kaeng Krachan National Park” and 

ordered the demolition and destruction of villagers’ houses and 

properties as part of an organised campaign by park authorities known 

as ‘Operation Tanaosri’.The forced evictions were reportedly done 
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without any investigation of whether the lands in question were 

traditionally occupied and used by the Karen.

 In September 2011, an unidentified assassin shot and killed 

Mr. Tatkamol Ob-om, a human rights defender who was helping 

Karen villagers to report allegations of abuses, violence, and illegal 

loggings in the Kaeng Krachan National Park. Allegations were made 

against Mr. Chaiwat, and three other people, who were indicted for 

premeditated murder but subsequently acquitted in October 2014. 

On 15 October 2015, the Appeal Court also ruled in favour of Mr. 

Chaiwat, acquitting him from being involved in the killing.

 In 2012, six Karen villagers from Kaeng Krachan, including Mr. 

Ko-ee Mimee (at the time 98 year-old Karen leader), filed a lawsuit 

at the Administrative Court against the Kaeng Krachan National Park, 

Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Min-

istry of Natural Resources and Environment, and Mr. Chaiwat for al-

legedly burning and destroying the villagers’ houses and properties 

in 2011. The complaint documented the impact of the attacks on 

the Karens’ traditional way of living, livelihood and identity. The 

plaintiffs also requested the court to give recognition to their rights 

to return and live on their ancestral lands and to order the relevant 

authorities to pay compensation for damages to their property.

 On 17 April 2014, Mr. Pholachi Rakchongcharoen (known as 

Billy), a Karen human rights defender from Bang Kloy in Kaeng Krachan 

National Park disappeared after attending a meeting on a lawsuit 

against park officials for destruction of Karen housing in 2010/2011. 

Mr. Chaiwat and at least four park officials reportedly arrested Mr. 

Rakchongcharoen on his way home after the meeting. Park officials 
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acknowledged having detained him earlier that day for illegal pos-

session of wild honey, but claimed to have released him shortly 

afterwards. His whereabouts have been unknown since. Certain 

documentation about the lawsuit against park officials that Mr. Rak-

chongcharoen was carrying also disappeared. The United Nations 

Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances transmit-

ted an urgent action letter to the Thai Government concerning the 

disappearance of Mr. Rakchongcharoen and the case remains pend-

ing.131

 In September 2014, the National Human Rights Commission 

of Thailand (NHRC) issued an investigative report, concluding that the 

Karen peoples at Bang Kloy

 Bon and Jai Pendin in the Kaeng Krachan National Park are 

an indigenous community with the right to conserve and participate 

in the management and use of natural resources in the area. The 

NHRC recommended relevant authorities to conduct investigations 

into the forced eviction and destruction of Karen villagers’ properties 

and provide compensation for affected individuals.

 In October 2015 Mr. Ko-ee Mimee, Karen leader and also 

grandfather of Mr. Rakchongcharoen, filed a police complaint at the 

Kaeng Krachan police station against the former Kaeng Krachan Na-

tional Park head Mr. Chaiwat over the forced eviction of Karen villag-

ers in Phetchaburi's Kaeng Krachan district since May 2011. He gave 

the same testimony previously filed in the Administrative Court in 

2014. However, the police complaint alleged a serious criminal offence 

131
 A/HRC/WGEID/103/1, para. 174.
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by the National Park chief Mr. Chaiwat and subordinates, as arson is 

an offence punishable with life imprisonment.

 On 12 June 2018, the Supreme Administrative Court issued 

its verdict in case no. OS 4/2561 holding the National Park, Wildlife 

and Plant Conservation Department responsible for the park officers’ 

violent forced eviction operation, led by Mr. Chaiwat, against the 

Karen community in KKFC in 2011. The verdict found that even though 

the Karen village was located inside the Kaeng Krachan National Park, 

it should have been treated as a traditional community. The Court 

ruled that the National Park, Wildlife and Plant Conservation Depart-

ment must compensate the affected Karen plaintiffs.

 On 25 October 2018, Mr. Attapong Pao-on (officer of the 

‘Praya Sue’ task force, a unit dealing with illegal activities in nation-

al parks, led by Mr. Chaiwat) filed a complaint with the Provincial 

Police Station of Kaeng Krachan in Petchaburi Province against six 

Karen land rights defenders including Mr. Ko-I Mimi (106-year-old 

Karen leader deceased in October 2018), Mr. Keu Pukad (also de-

ceased), and other four Karen community members. According to 

the information received, the six Karens were accused of trespassing 

in the KKFC in violation of the 1961 National Park Act, and 1964 

National Forest Conservation Act. It is reported that the Director 

General of the Department of National Park, Wildlife and Plant Con-

servation had instructed his staff to report the case in retaliation for 

the Supreme Administrative Court’s verdict decided in June 2018 in 

favour of the Karen community. It is alleged that the counter com-

plaint by the Department of National Park, Wildlife and Plant Con-

servation, despite the recent verdict by the Supreme Administrative 
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Court in favour of the Karen community, was a deliberate measure 

to intimidate and prevent further Karen community members from 

seeking access to justice.

 In a parallel process, a criminal defamation case was filed by 

Mr. Chaiwat against Mr. Wut Boonlert, a prominent Karen defender. 

Mr. Boonlert is accused of defaming Mr. Chaiwat through a Facebook 

message in 2017 stating that Mr. Chaiwat’s personal property, alleg-

edly a resort, is also trespassing the National Park. On 2 August 2018, 

the Attorney-General’s Office indicted Mr.

  Boonlert and the preliminary court hearing has been sched-

uled to take place on 4 March at the Minburi Provincial Court in 

Bangkok. Mr. Chaiwat has also filed a civil case against the defender 

amounting to 2 million Thai Baht (approximately US$63,700) for 

defaming him.

Consideration	of	the	World	Heritage	Status	application	for	the	

KKFC

 In November 2014, the Office of the High Commissioner for 

Human Rights submitted a briefing paper to the IUCN World Heritage 

Panel and the UNESCO World Heritage Committee in relation to World 

Heritage Status application for the KKFC. It raised concerns that the 

draft management plan prepared by the Thai Government does not 

mention the existence of the Karen community in KKFC, how they 

would be affected by the designation of the KKFC as a World Heritage 

Site, and how the rights of the Karen would be protected.

 In 2015, the World Heritage Committee amended its Opera-
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tional Guidelines for the Implementation of the World Heritage 

Convention, affirming that ‘participation in the nomination process 

of indigenous peoples… and other stakeholders is essential to enable 

them to have a shared responsibility with the State Party in the 

maintenance of the property. States Parties are encouraged to prepare 

nominations with the widest possible participation of stakeholders 

and to demonstrate, as appropriate, that the free, prior and informed 

consent of indigenous peoples has been obtained, through, inter alia 

making the nominations publicly available in appropriate languages 

and public consultations and hearings. The same year, at its 39th 

session in 2015, the World Heritage Committee referred the nomina-

tion of the Kaeng Krachan Forest Complex back to the State Party, 

urging it to ‘address in full the concerns that have been raised by 

the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

concerning Karen communities within the Kaeng Krachan National 

Park including the implementation of a participatory process to resolve 

rights and livelihoods concerns’.

 It is reported that the issues related to land distribution and 

access to land among the Karen communities who have been relo-

cated remain unresolved. The land on which they are currently living 

is reported to be uncultivatable, forcing many of them to leave the 

community to work in the cities.

 While we do not wish to prejudge the accuracy of these al-

legations, we express serious concern over the attacks against and 

harassment of the Karen by the National Park, Wildlife and Plant 

Conservation Department, and over the failure to ensure the account-

ability of park officials for these violations. The steps taken to crim-



แผ่นดินกลางใจกะเหรี่ยงแก่งกระจาน

227

inalise and otherwise intimidate Karen community members and 

human rights defenders appear to constitute deliberate measures 

intended to restrict their their peaceful and legitimate work in defense 

of human rights.

 We also are concerned about the process whereby Thai 

Government submitted the nomination for the KKFC to be designat-

ed as a World Heritage site, particularly in relation to the lack of 

consultation with affected indigenous peoples and the failure to seek 

their free, prior and informed consent. Concern is also raised about 

the negative impact that World Heritage status may have on the 

traditional livelihoods of the Karen, their exercise of land rights, and 

potential exposure to forced evictions. Increased tourism may affect 

the cultural rights of the Karen and also the environment, for exam-

ple through increased pressure on waste management.

 We wish to recall that the Special Rapporteur on the rights 

of indigenous peoples has previously addressed the situation of the 

Karen in the Kaeng Krachan National Park in her 2016 report to the 

General Assembly which explored how conservation measures impact 

on indigenous peoples.132 Her report notes that increasing evidence 

supports the correlation between secure indigenous land tenure and 

positive conservation outcomes in protected areas. The report fur-

thermore underlines that the participation of indigenous peoples is 

a key condition for conservation to be sustained and that the man-

agement capacity of indigenous peoples is now well-recognised as 

part of the new conservation paradigm. The Special Rapporteur on 

the rights of indigenous peoples urges States to inter alia:
132

 A/71/229, 2016, para. 63 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/229
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 1. ‘Develop mechanisms for solid partnerships for regular 

and continuous engagement with indigenous peoples, including 

ensuring their full and effective participation in designing, implement-

ing and monitoring conservation initiatives

 2. Support indigenous peoples to develop and sustain their 

own conservation initiatives and exchange conservation management 

experiences with them. This will allow learning from indigenous tra-

ditional conservationmeasures and transfer of technical skills to 

engage indigenous peoples in protected areas management.133

 The Committee on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination has also raised concerns that that the various forestry 

and environment protection laws may have a discriminatory effect 

on the ethnic groups living in forests in Thailand. Raising concerns 

about the lack of assurance of how the free, prior and informed 

consent of those groups is guaranteed in decision-making processes 

affecting them, the Committee urged the Thai Government to review 

the relevant forestry laws to ensure respect for ethnic groups’ way 

of living, livelihood and culture, and their right to free and prior in-

formed consent in decisions affecting them, while protecting the 

environment.134

 We wish to draw the attention of your Excellency’s Govern-

ment to its obligations under binding international human rights in-

struments. Attacks against individuals who are peacefully exercising 

human rights activities are in contravention of Articles 6, 9, 19 and 

21 of the International Covenant on Civil and Political Rights,  
133

 Ibid. paras. 80, 81  134
 Committee on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination, Concluding Observations on

Thailand, CERC/C/THA/CO/CO/1-3, 2012, para. 16
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acceded to by Thailand on 29 October 1996, which state that every 

human being has the inherent rights to life, liberty and security of 

the person, and freedom of expression and association. Under Article 

1 of the International Covenants on Civil and Political Rights and on 

Economic, Social and Cultural Rights, all peoples have the right of 

self-determination, by virtue of which they are entitled to ‘freely 

pursue their economic, social and cultural development’.

 We would also like to refer to the Declaration on the Rights 

of Indigenous Peoples (UNDRIP), adopted by the General Assembly 

in 2007 with a favourable vote by your Excellency’s Government. 

The provision on self-determination under the two Covenants has 

been explicitly re-asserted by UNDRIP to apply to indigenous peoples 

(Article 3). UNDRIP sets out that indigenous peoples have the right 

to the full enjoyment of human rights under international human 

rights law (Article 1) and that indigenous peoples have the right to 

life and security and shall not be subjected to any form of violence 

(Article 7).

 With respect to their rights to property in the form of land 

and natural resource rights, Article 26 of UNDRIP asserts the right of 

indigenous peoples to ‘the lands, territories and resources which 

they have traditionally owned, occupied or otherwise used or ac-

quired’ and for legal recognition of those rights ‘with due respect to 

the customs, traditions and land tenure systems of the indigenous 

peoples concerned.’ In addition, Article 29 sets out that indigenous 

peoples have the right to the conservation and protection of the 

environment.
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 UNDRIP furthermore affirms in Article 32 that indigenous 

peoples have the right to determine and develop priorities and 

strategies for the development or use of their lands or territories and 

other resources and that ‘States shall consult and cooperate in good 

faith with the indigenous peoples concerned through their own rep-

resentative institutions in order to obtain their free and informed 

consent prior to the approval of any project affecting their lands or 

territories and other resources, particularly in connection with the 

development, utilization or exploitation of mineral, water or other 

resources’. Article 10 underlines that indigenous peoples shall not 

be forcibly removed from their lands or territories and that no relo-

cation shall take place without the free, prior and informed consent 

of the indigenous peoples concerned and after agreement on just 

and fair compensation and, where possible, with the option of return.

 In connection with the above alleged facts and concerns, 

please refer to the Annex on reference to international human rights 

law attached to this letter which cites international human rights 

instruments and standards relevant to these allegations. The full 

texts of the human rights instruments and standards cited are avail-

able on www.ohchr.org or can be provided upon request.

 In view of the urgency of the matter, we would appreciate 

a response on the initial steps taken by your Excellency’s Government 

to safeguard the rights of the above-mentioned person(s) in compli-

ance with international instruments.

 As it is our responsibility, under the mandates provided to 

us by the Human Rights Council, to seek to clarify all cases brought 

to our attention, we would be grateful for your observations on the 
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following matters:

 1. Please provide any additional information or any comments 

you may have on the above-mentioned allegations.

 2. Please provide information on the criminal investigations 

that the Government has carried out in order to investigate and bring 

to justice the perpetrators of the attacks on the Karen communities 

in the KKFC in May and June 2011, the murder of Mr. Tatkamol Ob-

om in September 2011 and the enforced disappearance of Mr. Phol-

achi Rakchongcharoen in April 2014. Kindly also indicate what repa-

ration measures have been provided for the same cases.

 3. Please provide detail of the witness protection measures 

which were made available in the context of investigations into the 

above cases.

 4. Kindly advise what measures have been taken to ensure 

that indigenous human rights defenders are able to carry out their 

legitimate work, without fear of threats or acts of persecution and 

harassment of any kind.

 5. Please provide information regarding the measures taken 

to comply with the decision 39 COM 8B.5 of the World Heritage 

Committee in 2015. Specifically, please advise:

 1.  What measures have been adopted to ensure the partic-

ipation of the Karen in the management of the KKFC;

 2. What consultations have been undertaken to seek the 

prior, informed consent of the Karen communities in the KKFC in the 

review process of the application for World Heritage status;

 3. How have regulations, rules and practices by the Depart-

ment of National Park, Wildlife and Plant Conservation been brought 
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in line with international human rights standards;

 4. Whether a mechanism to solve disputes in the KKFC in an 

impartial manner has been established and how such a mechanism 

is accessible for the affected communities;

  5. What measures have been taken by the Government to 

ensure to improve the livelihoods of the Karen community, including 

their access to cultivable land.

 While awaiting a reply, we urge that all necessary interim 

measures be taken to halt the alleged violations and prevent their 

re-occurrence and in the event that the investigations support or 

suggest the allegations to be correct, to ensure the accountability of 

any person responsible of the alleged violations.

 We may publicly express our concerns in the near future as, 

in our view, the information upon which the press release will be 

based is sufficiently reliable to indicate a matter warranting immedi-

ate attention. We also believe that the wider public should be alert-

ed to the potential implications of the above-mentioned allegations. 

The press release will indicate that we have been in contact with 

your Excellency’s Government’s to clarify the issue/s in question.

 This communication and any response received from your 

Excellency’s Government will be made public via the communications 

reporting website within 60 days. They will also subsequently be 

made available in the usual report to be presented to the Human 

Rights Council.

 Please accept, Excellency, the assurances of our highest 

consideration.
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 Bernard Duhaime

Chair-Rapporteur of the Working Group on Enforced or Involuntary 

Disappearances

 David R. Boyd

Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating 

to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environ-

ment

 Michel Forst

Special Rapporteur on the situation of human rights defenders

 Victoria Tauli-Corpuz

Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples
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Reference	to	international	human	rights	law

 In connection with the above alleged facts and concerns, we 

wish to draw the attention of your Excellency’s Government to its 

obligations under binding international human rights instruments. 

Attacks against individuals who are peacefully exercising human rights 

activities are in contravention of Articles 6, 9, 19 and 21 of the Inter-

national Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), acceded to 

by Thailand on 29 October 1996, which state that every human 

being has the inherent rights to life, liberty and security of the person, 

and freedom of expression and association. We also wish to recall 

that, Article 4 of the ICCPR sets out strict boundaries within which a 

State can derogate from certain of its obligations under the Covenant 

when a public emergency, officially proclaimed, threatens the life of 

the nation. Such derogations must be of an exceptional and tempo-

rary nature and strictly required by the exigencies of the situation.

 Under Article 1 of the International Covenants on Civil and 

Political Rights and on Economic, Social and Cultural Rights, all peo-

ples have the right of self-determination, by virtue of which they are 

entitled to ‘freely pursue their economic, social and cultural devel-

opment’.

 We would also like to refer to the Declaration on the Rights 

of Indigenous Peoples (UNDRIP), adopted by the General Assembly 

in 2007 with a favourable vote by your Excellency’s Government. 

The provision on self-determination under the two Covenants has 

been explicitly re-asserted by UNDRIP to apply to indigenous peoples 

(Article 3). UNDRIP sets out that indigenous peoples have the rights 

to the full enjoyment of human rights under international human 
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rights law (Article 1) and that indigenous peoples have the right to 

life and security and shall not be subjected to any form of violence 

(Article 7).

 With respect to their rights to property in the form of land 

and natural resource rights, Article 26 of UNDRIP asserts the right of 

indigenous peoples to ‘the lands, territories and resources which 

they have traditionally owned, occupied or otherwise used or ac-

quired’ and for legal recognition of those rights ‘with due respect to 

the customs, traditions and land tenure systems of the indigenous 

peoples concerned.’

 In addition, UNDRIP furthermore sets out in Article 29 that 

indigenous peoples have the right to the conservation and protection 

of the environment and in Article 24 that indigenous peoples have 

the right to their traditional medicines and to maintain their health 

practices, including the conservation of their vital medicinal plants, 

animals and minerals.

 UNDRIP furthermore affirms in Article 32 that indigenous 

peoples have the right to determine and develop priorities and 

strategies for the development or use of their lands or territories and 

other resources and that ‘States shall consult and cooperate in good 

faith with the indigenous peoples concerned through their own rep-

resentative institutions in order to obtain their free and informed 

consent prior to the approval of any project affecting their lands or 

territories and other resources, particularly in connection with the 

development, utilization or exploitation of mineral, water or other 

resources’.

 Furthermore, the same Article 32 of UNDRIP underlines that 
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States shall provide effective mechanisms for just and fair redress for 

any such activities, and appropriate measures shall be taken to mit-

igate adverse environmental, economic, social, cultural or spiritual 

impact. Article 10 affirms that indigenous peoples shall not be forci-

bly removed from their lands or territories and that no relocation 

shall take place without the free, prior and informed consent of the 

indigenous peoples concerned and after agreement on just and fair 

compensation and, where possible, with the option of return.

 Finally, we would also like to refer your Excellency’s Gov-

ernment to the United Nations Declaration on Human Rights Defend-

ers, which states that everyone has the right to promote and to strive 

for the protection and realisation of human rights and indicates State’s 

prime responsibility and duty to protect, promote and implement 

all human rights and fundamental freedoms (Articles 1 and 2) and 

details the States’s obligation to ensure that no one is subject to 

violence, threats, or retaliation as a consequence of their legitimate 

exercise of their rights as human rights defenders (Article 12).
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