
ภายหลังการจัดตั�งอทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน ที�จังหวัด
เพชรบุรี เมื�อปี 2524 ชาวกะเหรี�ยงที�อาศัยอยู่กลางป่า
แก่งกระจานได้ถกูเคลื�อนยา้ยใหล้งมาอยูที่�บางกลอยล่างหลาย
ระลอก แต่เนื�องจากพื�นที�ใหมไ่มเ่หมาะสมกับการประกอบอาชพี
เกษตรกรรม ชาวบ้านจึงได้เคลื�อนไหวเรยีกรอ้งความเป็นธรรม 
และขอกลับเขา้ไปยังภมูลิำาเนาเดิม ต่อมาบางกลอยเป็นที�รูจั้ก
ในวงกว้างจากการรณรงค์ของภาคประชาชนด้วย hashtag 
#SAVEบางกลอ้ยู่ ซึ�งเป็นการเรยีกรอ้งสิทธิมิใช่เฉพาะชาว
กะเหรี�ยงบางกลอย แต่หมายรวมถึงราษฎรหลายกลุ่มที�
ต้องการเรยีกรอ้งสิทธใินที�ดินทำากิน ไมว่่าจะเปน็กลุม่ชาติพนัธุ ์
กลุม่คนชายขอบ หรอืคนกลุม่อื�น ๆ บทความนี� เป็นการอภิปราย
ถึงความเป็นมาและปัญหาความขัดแย้งเรื�องสิทธทิำากินของ
ชาวกะเหรี�ยงที�เขตอทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน การเรยีกรอ้ง
สิทธขิองกลุ่มชาติพันธุใ์นเรื�องที�ดินทำากิน และข้อเสนอแนะ
ในการแกไ้ขปัญหา

ควิามูเป็นุมูาและปัญหาควิามูข้ัดแย้ง
พ่�นุท้�บางกลอย

“บางกลอย” เป็นชื�อหมู่ บ้านชาวกะเหรี�ยง ตั� งอยู่
กลางป่าแก่งกระจานที�ชาวบ้านเรียกว่า “ใจแผ่นดิน” 
ชาวบางกลอยมีวิถีชีวิตอยู่กับธรรมชาติ ทำาไร่หมุนเวียน
ในบริเวณนี�มานาน กระทั�งปี 2524 บ้านใจแผ่นดินถูก
ประกาศเปน็เขตอทุยานแหง่ชาติแก่งกระจาน1 ต่อมาป ี2539 
ชาวกะเหรี�ยงถูกอพยพจากใจแผ่นดินลงมาที�บ้านโป่งลึก-
บางกลอย โดยได้รบัคำาสัญญาว่าจะจัดสรรที�ดินให้ทำากิน 
ส่วนหนึ�งได้รบัการจัดสรรที�ดิน แต่การปลกูขา้วประสบปญัหา
เนื�องจากเป็นพื�นดินปนหิน และมีชาวบ้านบางส่วนที�
ไมไ่ด้รบัการจัดสรรที�ดิน และเขา้ไมถึ่งโครงการความชว่ยเหลือ 
ทำาใหบ้างส่วนตัดสินใจกลับคืน “ใจแผน่ดิน” อีกครั�ง ก่อนที�จะ
ถกูผลักดันใหล้งมาที�บ้านบางกลอยล่างอีกครั�งหนึ�งในป ี2554 
จนนำาไปสูก่ระแสเรยีกรอ้งเรื�องสิทธทีิ�ดินทำากินของกลุม่ชาติพนัธุ์
ต่าง ๆ ในเวลาต่อมา

หมู่บ้านบางกลอยตั�งขึ�นตามพระราชบัญญัติลักษณะ
การปกครองที� พ.ศ. 2457 อยู่หมู่ที�  1 ต. ห้วยแม่เพรยีง 
อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบรุ ีในเขตอทุยานแหง่ชาติแก่งกระจาน 
หา่งจากที�ว่าการอำาเภอแก่งกระจานประมาณ 54 กิโลเมตร เปน็
หมูบ่า้นชาวเขาเผ่ากะเหรี�ยง “สกอว์” (ปกาเกอะญอ) บรเิวณ
เหนือสดุของตำาบล มแีมน่ำาบางกลอยไหลผ่าน อันเป็นแมน่ำา
สาขาของแมน่ำาเพชรบรุ ีหรอืที�ในภาษาถิ�นเรยีกว่า “คลี�เหลาะ” 
(Kleh looj) ชาวบ้านประกอบอาชพีทำาไร ่ปักผ้า ทอผ้า และ
รบัจ้างทั�วไป บางกลอยในปจัจบุนัเปน็คำาเรยีกรวม ๆ ของสองพื�นที�
คือ “บางกลอ้ยู่บน” อันเปน็ที�อยูอ่าศัยดั�งเดิมหรอื “ใจแผน่ดิน” 
กับ “บางกลอ้ยู่ล่าง” ซึ�งชาวบ้านถกูยา้ยให้ลงมาอยู2่

/ 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ10

 #SAVEบ�งกลอย
 กบัปีระเดน็เร้�องสิทธทิำ�กนิของกลุม่่ชื้�ติพัินธุ์

“ ควิามข้ดแยู้่งในพ้�นที�บางกลอ้ยู่ในผ้นป่็าอุ้ทยู่านแห่งชีาติแก่งกระจาน เป็็นภาพส่ะท้อ้น
ป็ัญหาในเร้�อ้งสิ่ทธ์ิที�ดินทำากินขอ้งกลุ่มชีาติพ้นธุ์์ในหลายู่พ้�นที�ขอ้งป็ระเทศไทยู่ ไม่ใชี่เพียู่ง
ชีาวิกะเหรี�ยู่งที�บางกลอ้ยู่เท่าน้�น ”

ภาพ: news.dnp.go.th/news/1777

หมู่บ้�นบ�งกลอย ต. ห้วยแม่เพรยีง อ. แก่งกระจ�น จ. เพช่รบุรี
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เนื�องจากทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
และหน่วยทหารเห็นสอดคล้องกันว่าพื�นที� 
“ใจแผ่นดิน” มีความเสี�ยงและอ่อนไหวต่อ
การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และความมั�นคง
ตามแนวชายแดน โดยเฉพาะจากการอพยพ
ขา้มพรมแดนไปมาของคนที�อาศัยอยูบ่รเิวณนั�น 
จึงมกีารอพยพชาวเขาเผา่กะเหรี�ยงออกจากพื�นที� 
การอพยพครั�งแรกเกิดขึ�นในปี 2539 โดยโยกย้าย 
ชาวบ้านจากพื�นที�ใกล้เขตชายแดนไทย-พม่า
มายงัพื�นที�ที�จัดเตรยีมไว้ ตรงขา้มหมูบ้่านโป่งลึก
ในปจัจบัุน ราว 57 หลังคาเรอืน (โดยได้รบัที�ดิน
ทำากินครอบครวัละ 7 ไร ่และที�อยู่อาศัยอีก 1 
ไร)่ จากนั�น ได้ดำาเนินการอพยพชาวบา้นอีกเปน็
ระยะ ๆ 3

ต่อมาคณะรฐัมนตรไีด้มีนโยบายสนับสนุน 
ให้ “กลุ่มป่าแก่งกระจาน” ขึ�นเป็นมรดกโลก 
ทางธรรมชาติของยู เนสโก (UNESCO)  
ในปี 2553 (ก่อนที�จะได้รับการขึ�นทะเบียน 
ในปี 2564) เนื�องจากเป็นผืนป่าที�สมบูรณ์ที�สุด 
แห่งหนึ�งในอาเซียน มีสัตว์หายากนานาชนิด  
นโยบายนี�ตามมาด้วย “ยุทธการตะนาวศร”ี  
ระหว่างปี 2553-2554 ซึ�งเจ้าหน้าที�อุทยานฯ 
สนธกิำาลังรว่มกับทหารให้ชาวกะเหรี�ยงย้ายลง
มาที�บ้านโป่งลึกหรอืบางกลอยล่างนั�นเอง4

ปฏิบัติการดังกล่าวทำาให้นายโคอี� มิมิ หรอื 
“ปูค่ออี�” ชาวกะเหรี�ยงอาวโุสอาย ุ100 ป ีพรอ้ม
กับชาวบ้านอีก 5 คน ร่วมกันฟ้องเรียกค่า
เสียหายจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พนัธุพ์ชืต่อศาลปกครอง เพราะถือเป็นการละเมิด
สิทธมินษุยชนอย่างรา้ยแรง ยิ�งไปกว่านั�น ปูค่ออี�
ยงัรอ้งขอต่อศาลใหช้าวกะเหรี�ยงกลับไปอยูอ่าศัย
บนพื�นที�บรเิวณเดิมได้ ในคดีนี�มพียานปากเอกคือ 
“บิลลี�” หรอืนายพอละจี รกัจงเจรญิ หลานชาย
ปู่คออี� แกนนำาชาวบ้าน และเป็นสมาชิก อบต. 

ห้วยแมเ่พรยีง แต่ก่อนที� “บิลลี�”จะไปให้ถ้อยคำากับศาลเพียง 1 เดือน บิลลี�ได้ 
หายตัวไปอยา่งเปน็ปรศินาในวันที� 17 เมษายน 2557 ต่อมา ภรรยาของบลิลี� 
เข้าแจ้งความว่านายชัยวัฒน์ ลิ�มลิขิตอักษร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ 
แก่งกระจานกับพวก เปน็กลุม่คนซึ�งควบคมุตัวบลิลี�ไปก่อนการสาบสญู ต่อมา 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ค้นพบโครงกระดูกที�มี DNA ตรงกับแม่
ของบลิลี�อยูใ่นถังใต้นำาภายในเขตป่าแก่งกระจาน แต่ไมม่หีลักฐานแน่นหนา
พอที�จะมดัตัวใคร ในที�สดุ อัยการจึงมคีวามเหน็สั�งไมฟ่อ้งในทกุขอ้กล่าวหา 
เชน่เดียวกับศาลฎีกาที�สั�งยกคำารอ้งในคดีที�ภรรยาของบลิลี�ขอใหศ้าลไต่สวน
ฉกุเฉิน ซึ�งศาลระบวุ่าผูร้อ้งไมม่พียานหลักฐานที�จะทำาให้เชื�อได้ว่าเหยื�อถกู
ควบคุมตัวจรงิ5 นอกจากกรณีบิลลี� ยังมีกรณีของนายทัศน์กมล โอบอ้อม  
อดีตผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดเพชรบุร ี ที�มีบทบาทเป็นผู้ประสานงานของ
กลุ่มกะเหรี�ยงในการฟอ้งรอ้งเจ้าหน้าที�อทุยานฯ ถกูลอบยงิเสียชวิีต โดยไม่
สามารถจับกมุผู้กระทำาความผิดมาดำาเนินคดีตามกฎหมายได้6

สำาหรับคดีที� ชาวบ้านฟ้องกรมอุทยานฯ ต่อศาลปกครองนั�น 
ในวันที� 12 มิถุนายน 2561 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำาพิพากษาว่าฝ่าย
เจ้าหน้าที�ใชอ้ำานาจเกินกว่าเหตโุดยการเผาทำาลายสิ�งปลกูสรา้งและทรพัยสิ์น
ทำาให้ชาวบ้านต้องสูญเสียปัจจัยในการดำารงชีวิต จึงสั�งให้กรมอุทยานฯ 
ชดใชค่้าเสียหายรวมทั�งสิ�น 300,987 บาท แต่ทั�งนี�ศาลยนืยนัว่าไมอ่นญุาต
ให้ชาวกะเหรี�ยงกลับเขา้ไปอยูใ่นป่าได้อีก เพราะถือเปน็เขตอทุยานแห่งชาติ7

ความขัดแย้งระลอกใหม่ที�บางกลอยปะทุขึ�นอีกครั�งช่วงต้นปี 2564  
เมื�อชาวบ้านจำานวนหนึ�งได้ตัดสินใจเดินเท้ากลับขึ�นไปยังบางกลอยบน 
เพราะเห็นว่าบางกลอยล่างไม่สามารถใช้อยู่อาศัย ทำากิน และดำารงชีพ
ตามวิถีเดิมได้8, 9, 10 ต่อมาในวันที� 17 กุมภาพันธ์ 2564 ตัวแทนภาครฐั
ได้ลงนาม MOU กับตัวแทนชาวบ้าน ซึ�งเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาที�ยั�งยนื 
ต่อการพฒันาคณุภาพชวิีตและดแูลรกัษาสิ�งแวดล้อมทั�งหมด 6 ขอ้ต่อกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม11,12 แต่สถานการณ์จรงิในพื�นที�กลับไมไ่ด้
ดีขึ�นนัก โดย “ยทุธการพทัิกษ์ปา่ต้นนำาเพชร” ยงัคงดำาเนินต่อไปอยา่งเขม้ขน้  
ซึ�งตามด้วยการขอออกหมายจับ และจับกมุชาวบ้านกว่า 30 คน เพื�อดำาเนินคดี 
ตามความผิดตามกฎหมายอทุยานแห่งชาติ13

ภาพ: themomentum.co/bang-kloi

สิ�งแวดล้อมภ�ยในหมู่บ้�นบ�งกลอย
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มูรดกโลกกับการอนุรัุกษ์พ่�นุท้�ป่า

กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รบัการขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติแห่งใหม่ เป็นแห่งที� 3 ของไทย ตามมติของ
คณะกรรมการมรดกโลกในวันที� 26 กรกฎาคม 2564 โดยเขา้
หลักเกณฑ์ข้อที� 10 คือ เป็นถิ�นที�อยู่อาศัยของชนิดพันธุพ์ืช
และพันธุสั์ตว์ที�ใกล้สูญพันธุ ์และมีคุณค่าโดดเด่นระดับโลก 
ซึ�งมีพื�นที�อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานรวมอยู่ด้วย โดยก่อน
หน้านั�น คณะกรรมการมรดกโลกได้ปฏิเสธการขึ�นทะเบียน
กลุ่มป่าแก่งกระจานมาแล้ว 3 ครั�งในปี 2558, 2559 และ 
2562 ด้วยข้อกังวลเกี�ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธมินษุยชน
ชมุชนพื�นเมอืงกะเหรี�ยงในพื�นที� ด้วยเหตนีุ� สำานักงานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะ
หน่วยงานประสานงานกลางภายใต้อนสัุญญาว่าด้วยการคุม้ครอง
มรดกโลก จึงยืนยันว่ารฐับาลไทยจะให้ความสำาคัญการอยู่
รว่มกันของคนกับป่า มีนโยบายส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของ
ชุมชนกะเหรี�ยงในการบรหิารจัดการพื�นที� เช่นให้มีผู้แทน
กลุ่มชาติพันธุจ์ากบ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอย 2 คนรว่ม
เป็นคณะกรรมการที�ปรกึษา และได้จ้างงานชาวกะเหรี�ยง
ทำางานในอทุยานแห่งชาติแก่งกระจานด้วย14

ที�ผ่านมา มรดกโลกหลายแห่งได้รับประโยชน์ด้าน 
การอนรุกัษ์ การสนับสนนุด้านองค์ความรูแ้ละทุนสนับสนนุ 
พันธกิจในการดำาเนินการรกัษาและฟื� นฟูแหล่งมรดกนั�น  
มีการเชื�อมโยงเครอืข่ายพันธมิตรภาคการบรหิารจัดการ  
ภาควิชาการ และภาคเอกชน เพื�อพัฒนาเศรษฐกิจและ 
ชมุชนท้องถิ�น15 โดยยงัคงรกัษาวิถีชวิีตของคนท้องถิ�นใหด้ำารง 
ต่อไป ดังนั�น การประกาศให้กลุ่มป่าแก่งกระจานขึ�นเป็น
มรดกโลกนั�น จึงไมไ่ด้หมายความว่าจะต้องนำาคนออกจากปา่ 
แต่อยา่งใด ดไูด้จากเขตรกัษาพนัธุสั์ตว์ป่าทุง่ใหญ-่ห้วยขาแขง้  
ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของผืนป่าตะวันตกที�ได้รบัการขึ�นทะเบียน
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติตั�งแต่ปี 2534 ปัจจุบันก็ยังมี
ชาวกะเหรี�ยงอยู่ 6 หมู่บ้าน โดยมีการส่งเสรมิให้ชาวบ้าน
ปรบัระบบการผลิตใหม่เพื�อลดพื�นที�การทำาไรห่มุนเวียน หรอื
ลดระยะของรอบหมนุเวียนลงจาก 10 ป ีมาเปน็ 3-5 ป1ี6 คงต้อง
ติดตามต่อไปว่าภาครฐัจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในพื�นที�
ป่าแก่งกระจานหรอืไม่

บางกลอยล่างกับปัญหาในุท้�ดินุทำากินุ

ตั� งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สังคมไทยประสบปัญหา
ความเหลื�อมลำา ในการจัดสรรที�ดินทำากินให้กับกลุ่มชาติพันธุ์
ในพื�นที�ต่าง ๆ มาตลอด โดยภาครฐัมแีนวคิดว่าชนกลุ่มน้อย
มักใช้ทรพัยากรธรรมชาติไปในเชงิทำาลาย จึงต้องกันคนออก
จากป่า ภายใต้แนวคิดการบรหิารจัดการพื�นที�ป่าไม้ 2 แบบ 
แบบแรกคือ ป่าที�สามารถรบัใช้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ได้ หรอืป่าสงวน กับป่าเพื�อการอนรุกัษ์ เชน่ อทุยานแห่งชาติ 
เขตรกัษาพนัธุสั์ตว์ป่า ซึ�งปา่ประเภทที�สองต้องเปน็ไปในลักษณะ
ของ “ปา่ปลอดคน” เนื�องจากไมเ่ชื�อว่าคนอยูกั่บปา่ได้ ตอกยำาด้วย 
วาทกรรมที�ว่า “ชาวเขาตัดไมท้ำาลายปา่” ซึ�งสรา้งความชอบธรรม 
ในการใชอ้ำานาจรฐัเขา้จัดการกับกลุ่มชาติพนัธุต่์าง ๆ17

สำาหรับกรณีบางกลอยนั�น ภายหลังการผลักดันของ
เจ้าหน้าที�ในป ี2554 ตาม “ยุทธการตะนาวศร”ี ชาวกะเหรี�ยง
บางกลอยได้อพยพแยกออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มหนึ�ง อพยพ 
ขา้มไปอยูฝ่ั� งชายแดนเมยีนมา กลุม่สอง อพยพไปอยูที่�หมูบ่า้น
พรุะกำา ต.ตะนาวศร ีอ.สวนผึ�ง จ.ราชบุร ีกลุ่มสาม อพยพมา
อยูที่�หมูบ้่านโปง่ลึก-บางกลอย ซึ�งตกอยูใ่นสภาพลำาบากจาก
ที�ดินเพื�อการเกษตรและที�อยูอ่าศัยไมเ่พยีงพอ รฐัไมส่ามารถ
จัดสรรที�ดินใหกั้บชาวบา้นทกุคนได้ตามที�สัญญาไว้ ประกอบกับ 
หลังรฐัประหารป ี2557 ได้เกิดนโยบายทวงคืนผนืปา่ของ คสช. 
ส่งผลใหส้ถานการณ์ยำาแยล่ง มกีารจับกมุดำาเนินคดีชาวบา้น
ในขอ้หาบุกรุกป่าบ่อยครั�ง
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ในอดีต วิถีชีวิตชาวกะเหรี�ยงไม่อาจแยก
ออกจากสภาพแวดล้อมเดิมซึ� งสัมพันธ์กับ
ความสัมพันธท์างสังคมโดยตรง ชาวบ้านอาศัย
อยู่กันเป็นกลุ่มครอบครวัหรอืในวงเครอืญาติ 
แต่ละกลุ่มประกอบด้วยบ้านประมาณ 3-6 หลัง  
บางกลุ่มอยู่ห่างกัน โดยใช้เวลาเดินครึ�งวัน 
กลุ่มเหล่านี�กระจายกันอยู่ตามป่าในบรเิวณ
บางกลอยบนและใจแผน่ดิน แต่ปจัจบัุนชาวบา้น
ไมม่ทีางเลือก ต้องอาศัยอยูเ่ปน็กลุม่เดียวในพื�นที�
ที�ถกูกำาหนดขอบเขตไว้ ขณะที�พื�นที�ปัจจบัุนเต็ม
ไปด้วยอุปสรรคในการทำาการเกษตร ทั�งปัญหา
เรื�องดินคือ มีลักษณะเป็นดินปนหิน มีปัญหา
ขาดแคลนนำา และปัญหาศัตรูพชื18 นอกจากนี�ยงั
พบว่ามชีาวบางกลอยจำานวนมากมอีาการปว่ยจาก
โรคขาดสารอาหาร19 ครวัเรอืนส่วนใหญป่ระสบ
ปัญหาขาดแคลนอาหาร ไม่สามารถพึ�งตนเอง
ได้ ต้องพึ�งพาอาหารจากการบรจิาคเป็นหลัก20

กลุ่มูชาตัิพันุธุก์ับสิทธใินุท้�ดินุทำากินุ

ในประเทศไทยมีกลุ่มคนชาติพันธุ์หรอืชนเผ่ามากมายหลายเชื�อชาติ 
บางกลุ่มอพยพเข้ามาตั�งถิ�นฐานในประเทศไทยนานแล้ว แต่ไม่ได้เข้าสู่
ระบบการพิสูจน์สัญชาติไทย เนื�องจากอาศัยในพื�นที�ห่างไกล หรอือยู่
ไมเ่ป็นหลักแหล่ง มกีารเดินทางขา้มไปมาระหว่างพรมแดนไทย-เมยีนมา หรอื
ไทย-ลาว อันเป็นวิถีปฏิบติัมาแต่เดิมในการประกอบอาชีพ และเป็นวิถีของ
ชนเผา่ ทำาใหเ้กิดปญัหาว่าบคุคลหรอืกลุ่มนั�น ๆ ถือสัญชาติของประเทศใด 
หรอืเป็นบุคคลไม่มสัีญชาติ กลายเป็นคนชายขอบหรอืกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที�
ขาดโอกาสในหลายด้าน โดยเฉพาะการขาดพื�นที�ทำากิน21 และด้วยที�ดินดั�งเดิม
ที�กลุ่มชาติพนัธุแ์ละชนเผ่าอาศัยทำากินมกัอยูใ่นเขตพื�นที�อนรุกัษ์ ซึ�งรฐับาล
อาจประกาศเขตมาซอ้นทับในภายหลัง เปน็เหตใุหก้ลุม่คนเหล่านี�ไมส่ามารถ
ได้รบัเอกสารสิทธิ�ในที�ดินที�ตนเองอยูม่าอยา่งยาวนาน

รฐับาลไทยดำาเนินนโยบายในการปฏิรูปที�ดิน/จัดสรรที�ดินให้กับประชาชน 
ตั�งแต่หลังเปลี�ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
กับการออกกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที�ดินเพื�อเกษตรกรรม หรอื ส.ป.ก. อันเปน็ 
ผลพวงจากข้อเรยีกรอ้งของชาวไรช่าวนา และนักศึกษา หลังเหตุการณ์ 
14 ตลุาคม 2516 ที�หวังให้มกีารกระจายสิทธกิารถือครองที�ดินไปสู่มอืของ
เกษตรกรที�ไมม่ทีี�ดินทำากิน แต่เนื�องจากกลุม่คนชาติพนัธุห์รอืชนเผ่ามปีญัหา
เรื�องการพสิจูน์สัญชาติไทยมาโดยตลอด คนจำานวนหนึ�งจึงถกูละเลย และ
มใิชก่ลุ่มเป้าหมายของฝ่ายการเมอืงที�พยายามผลักดันนโยบายในเรื�องนี�

ภาพ: thecitizen.plus/node/41821
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อยา่งไรก็ตาม นโยบายของรฐัที�เกี�ยวขอ้งกับ
สิทธใินที�ดินทำากินของกลุม่ชาติพนัธุที์�เป็นรูปธรรม 
ได้แก่ การจัดตั�งนิคมสรา้งตนเองสงเคราะห์
ชาวเขาขึ�นในจังหวัดต่าง ๆ  ส่วนใหญอ่ยูท่างภาคเหนือ 
ตอนบน มีการให้สิทธทิำากิน (สทก.) แก่ราษฎร 
โดยเปน็ที�ดินในเขตปา่สงวนและป่าไมเ้สื�อมโทรม
ที�รเิริ�มมาตั�งแต่ราวปี 2525 นอกจากนี� ยังมี
โครงการหลวงอันเนื�องมาจากพระราชดำารขิอง
ในหลวงรชักาลที� 9 รวมถึงมติ ครม. ในสมัย
รฐับาลอภิสิทธิ� เวชชาชีวะ เมื�อ 3 สิงหาคม 2553 
ที� เห็นชอบแนวนโยบายในการฟื� นฟูวิถีชีวิต
ชาวกะเหรี�ยงตามที�กระทรวงวัฒนธรรม
เสนอ โดยประกาศพื�นที�เขตว้ิฒนธ์รรมพิเศษ
ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี�ยงหลายแห่ง เช่นที�
บ้านห้วยหินลาดใน อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 
เป็นต้น

ในช่วงหลังได้มีกระแสการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ตามหลักสากล
ขึ�นตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิ
ของชนเผ่าพื�นเมือง (United Nations 
Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples: UNDRIP) ซึ�งประเทศไทยเองเป็น 
1 ใน 143 ประเทศที�ลงนามเหน็ชอบกับปฏิญญา
ฉบับนี�ด้วยเมื�อปี 2550 ทว่านับแต่นั�นมาจนถึง
ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการหรอืกลไกที�มุ่งดำาเนิน
การส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิชนเผ่าพื�นเมือง 
อย่างจริง จัง มี เพียงบางหน่วยงานที� เห็น 
ความสำาคัญในประเด็นนี�  และมีกฎหมาย
บางฉบับเท่านั�นที�เริ�มยอมรบัการอยู่รว่มกันของ
คนกับป่าอยูบ้่าง ได้แก่ พ.ร.บ. อทุยานแห่งชาติ 
ในบทเฉพาะกาล มาตรา 64 กำาหนดให้มกีารสำารวจ
การถือครองที�ดินของประชาชนที�อยู่อาศัยหรอื
ทำากินในพื�นที�อุทยานแห่งชาติ ก่อนกฎหมาย
ฉบับนี�มีผลบังคับใช้ เพื�อนำาไปสู่มาตรการ
ผอ่นปรนให้คนสามารถอยูร่ว่มกับป่าได้อยา่งสมดลุ 
คล้ายกันกับมาตรา 121 ของ พ.ร.บ. สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า22 และ พ.ร.บ. ป่าชุมชน ที�เปิด
โอกาสให้ชมุชนท้องถิ�นที�มคีวามสามารถดแูลรกัษา
ป่ายื�นขอจัดตั�งป่าชุมชนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้ แต่ต้องเป็นพื�นที�ป่าซึ�งอยูน่อกเขตปา่อนรุกัษ์ 
(มาตรา 32) โดยทั�งหมดถูกเร่งรัดออกมา
ในชว่งปลายของยคุ คสช. เมื�อต้นปี 2562

ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. 
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที�แม้จะได้ชื�อว่าเป็นกฎหมาย 2 ฉบับแรก
ที�ยอมรบัการมีอยู่ของคนในป่า แต่เงื�อนไขของผู้ที�จะได้รบัการสำารวจ
ถือครอง ในเบื�องต้นต้องไมม่ทีี�ดินทำากินและได้อยูอ่าศัยหรอืทำากินในพื�นที�
อทุยานแห่งชาติ เขตรกัษาพันธุสั์ตว์ปา่ เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ที�มกีารประกาศ
กำาหนดมาก่อนวันที�พระราชบัญญัติทั�งสองฉบับใช้บังคับ ภายใต้กรอบ
เวลาตามมติคณะรฐัมนตร ี30 มิถุนายน 2541 หรอืตามคำาสั�งคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาติที� 66/2557 และจะไม่ได้สิทธใินการครอบครอง แต่ได้สิทธิ
ในการใชป้ระโยชน์เพื�อการดำารงชีพอย่างเป็นปกติธุระ ซึ�งกลไกการสำารวจตาม
กฎหมายใหม่นี�มกีำาหนดเวลาที�จะต้องดำาเนินการเบื�องต้นให้แล้วเสรจ็ภายใน 
240 วัน โดยอำานาจทั�งหมดอยู่ในมอืของเจ้าหน้าที� และหากทำาการสำารวจ
ไมเ่สรจ็ก็จะถือว่าชาวบา้นที�อาศัยอยูใ่นปา่จะไมไ่ด้รบัการรบัรองการอยูแ่ละ
ทำากินไปโดยปรยิาย23 แมช้มุชนที�ถกูรฐัประกาศเขตป่าอนรุกัษ์ซอ้นทับเป็น
จำานวนมากจะมศัีกยภาพการจัดการปา่ที�ดีเยี�ยมเพยีงใด เขตปา่อนรุกัษ์จะ
ถกูควบคมุเขม้งวดต่อไป24

ภาพ: mgronline.com/travel/detail/9640000020086

รอยแหว่งกล�งป่�ว่�ที�มรดกโลกอันนำ�ม�สู่กระแส #saveแก่งกระจ�น
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แนุวิทางการแก้ปัญหา

กรณีบางกลอย เป็นตัวอย่างความขัดแย้ง
ทางแนวคิดเรื�อง “คนอยูกั่บปา่” ซึ�งรฐัเริ�มยอมรบั
แนวคิดนี�บ้างแล้ว แต่มขีอบเขตว่า “ป่า” นั�น ต้อง
ไมใ่ชป่่าต้นนำา แต่ชาวบ้านบางกลอย ต้องการกลับ
เขา้ไปอยูที่� “ใจแผน่ดิน” เพราะต้องการดำาเนินตาม
วิธกีารเกษตรดั�งเดิม ที�ต้องใชเ้นื�อที�มาก จึงอาจ
เกิดปัญหาการตัดไม้ทำาลายป่าได้ สำาหรบัการแก้
ปัญหา ระยู่ะยู่าวิ รฐัต้องเชื�อมั�นว่า “คนอยู่กับ
ป่า” ได้ โดยยดึหลักสากลตามพนัธกรณีระหว่าง
ประเทศเกี�ยวกับการส่งเสรมิและอนรุกัษ์วิถีชวิีต
ของกลุม่ชาติพนัธุ ์แมแ้ต่รฐัธรรมนญูของไทยเอง
ก็บัญญติัรบัรองถึงสิทธชิมุชนในการจัดการ บำารุง
รกัษา และใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ 
สิ�งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
อยา่งสมดลุและยั�งยนื (มาตรา 43 (2)) ตลอดจน 
การส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทย
กลุ่มชาติพนัธุต่์าง ๆ ให้มสิีทธดิำารงชีวิตในสังคม
ตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชวิีตดั�งเดิมตาม
ความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน 
(มาตรา 70) ภาครฐัจึงต้องปรบัปรุงกฎหมายต่าง ๆ 
ใหส้อดคล้องกัน ตลอดจนพฒันากฎหมายใหมว่่า
ด้วยการส่งเสรมิและคุม้ครองกลุม่ชาติพนัธุโ์ดยตรง 
โดยระบปุระเด็นสิทธทีิ�ทำากินของกลุม่ชาติพนัธุไ์ว้
อย่างชัดเจน โดยมีการสำารวจและจัดทำาข้อมูล
กลุ่มชาติพนัธุ ์ขอ้มลูชมุชน พื�นที�อยูอ่าศัย พื�นที�
ทำากิน พื�นที�ทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ 
เพื�อให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถใช้สิทธิในพื�นที�
ดังกล่าวได้ตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตน
อยา่งยั�งยนื และทำาความตกลงกับกลุม่คนต่าง ๆ 
ในเรื�องการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ
อยา่งสมดลุและยั�งยนื

สรุป

ความขดัแยง้ในพื�นที�บางกลอยในผนืปา่อทุยานแหง่ชาติแก่งกระจาน เปน็
ภาพสะท้อนปัญหาในเรื�องสิทธทีิ�ดินทำากินของกลุ่มชาติพนัธุใ์นหลายพื�นที�
ของประเทศไทย ไมใ่ชเ่พยีงชาวกะเหรี�ยงที�บางกลอยเท่านั�น กลุ่มชาติพนัธุ์
อีกจำานวนไมน้่อยยงัไมไ่ด้รบัการคุม้ครองสิทธทัิ�งในฐานะความเปน็พลเมอืง 
และสิทธใินด้านอื�น ๆ เชน่ พื�นที�อยูอ่าศัย พื�นที�ทำากิน พื�นที�ทางวัฒนธรรม 
สิทธิครอบครอง และการจัดการพื�นที�ชุมชนท้องถิ�นดั�งเดิมของตน 
ภาครฐัควรจัดการปัญหาดังกล่าวด้วยความละมุนละมอ่ม ใช้การเจรจา และ
การมีส่วนรว่มจากทกุภาคส่วนเพื�อการพฒันาชมุชนอยา่งยั�งยนืดังตัวอยา่งที�ดี
ต่าง ๆ เชน่ โครงการหลวง โครงการพัฒนาดอยตงุ เป็นต้น อีกทั�งปรบัปรุง
กฎหมายเพื�อรบัรองสิทธชิมุชนในการจัดการ บำารุงรกัษา และใชป้ระโยชน์
จากทรพัยากรธรรมชาติ สิ�งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
อยา่งสมดลุและยั�งยนืตามรฐัธรรมนญูของไทย

ภาพ: portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=2827

ทัศนยีภ�พแม่นำ�เพช่รบุร ี(ตอนบน)

ภาพ: google.com/maps/d/viewer?mid=1jmCRSepzSMDUNO1YPilSTvi3p6Y

ตำ�แหนง่ที�ตั�ง โป่งล้ก‑บ�งกลอย
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