บันทึกแจงผลการดําเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ ๓๑๗/๒๕๕๗
เรื่อง

สิทธิชุมชน และสิทธิในการจัดการที่ดิน กรณีเจาหนาที่อุทยานแหงชาติแกงกระจานผลักดันชาวกะเหรี่ยง
ดั้งเดิมออกจากบริเวณอุทยานแหงชาติแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี (คํารองที่ ๔๑๖/๒๕๕๔)
ผูรอง ผูรอง
ผูถูกรอง อุทยานแหงชาติแกงกระจาน
๑. ความเปนมา
ผูรองไดรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนหนังสือลงวันที๑่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔
ตามคํารองที่ ๔๑๖/๒๕๕๔ (สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติลงรับคํารองเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม
๒๕๕๔) วา ระหวางเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ เจาหนาที่อุทยานแหงชาติแกงกระจานและ
เจาหนาที่ทหารไดดําเนินการผลักดัน รื้อถอน และเผาทําลายบานเรือนของชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมซึ่งอาศัยอยูในพื้นที่
บริเวณบานบางกลอยบนและบานใจแผนดินซึ่งอยูในเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผูรองเห็นวา
การกระทําดังกลาวเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงรองเรียนขอใหตรวจสอบ
๒. การดําเนินการของ กสม.
๒.๑ กสม. มอบหมายใหค ณะอนุก รรมการตรวจสอบการละเมิด สิท ธิม นุษ ยชนดา นสิท ธิ
ในชุมชนเปนผูพิจารณาตรวจสอบกรณีการรองเรียนขางตนแลวเห็นการอยูอาศัยของราษฎรชาวกะเหรี่ยงบริเวณ
บานบางกลอยบนและบานใจแผนดินมีลักษณะเปนสิทธิของชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ที่จะมีสิทธิอนุรักษและมีสวนรวม
ในการจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และเปนผูมีสิทธิที่จะอยูอาศัยและทํากินในที่ดินพิพาทตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง การแกไขปญหาที่ดินในพื้น ที่ปาไม เนื่องจากไดอยูอาศัย
และทํากินมากอนการประกาศเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน โดยมีการใชประโยชนในที่ดินเปนที่ตั้งบานเรือน
และใชเปนพื้นที่ทํากินหรือพื้นที่ทางการเกษตร มีวิถีการดํารงชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมมาเปนระยะเวลายาวนาน
และมีลัก ษณะการตั้งบา นเรือนอยูอาศัย รวมกลุม กัน เปน ชุม ชนทองถิ่น ดั้งเดิม ซึ่งยอ มมีสิทธิที่จ ะมีสว นรว มกับ
หนวยงานของรัฐในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๖๖
ดังนั้น การใชอํานาจตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ของผูถูกรอง ในการเขา
ผลักดัน รื้อถอน และเผาทําลายทรัพยสินของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยูบริเวณบานบางกลอยบนและบานใจแผนดิน
ในเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน เปนการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๖ จึงเห็นควรกําหนด
มาตรการการแกไขปญหาและปอ งกัน การละเมิด สิทธิม นุษยชนกรณีนี้ไปยังหนวยงานที่เกี่ย วขอ งเพื่อ พิจ ารณา
ดําเนินการ ดังนี้

๒

มาตรการการแกไขปญหา
๑. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช สมควรแตงตั้งคระกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง
ในประเด็นการเขาผลักดัน รื้อถอน และเผาทําลายทรัพยสินของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยูบริเวณบานบางกลอยบน
และบานใจแผนดินของผูถูกรองใหแลวเสร็จ และสมควรยุติการดําเนินการจับกุม ขมขู คุกคาม ชาวกะเหรี่ยงบาน
บางกลอยบนและบานใจแผนดิน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวนโยบายในการ
ฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง และผอนผันใหชาวกะเหรี่ยงกลุมดังกลาวกลับเขาไปทํากินในที่ดินเดิมทันที่ จนกวาการ
แกไขปญหาจะไดขอยุติ
๒. ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช สํารวจการถือครองที่ดินทํากินของกลุมชาว
กะเหรี่ยงบานบางกลอยบนและบานใจแผนดินตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง การแกไขปญหา
ที่ดินในพื้นที่ปาไม ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตไดรับรายงานฉบับนี้
๓. ใหก รมอุท ยานแหง ชาติ สัต วป า และพัน ธุ พ ืช รว มกับ จัง หวัด เพชรบุร ีแ ตง ตั ้ง
คณะกรรมการเยีย วยา ชดใชคาเสียหายที่เ กิด ขึ้น แกช าวกะเหรี่ย งที่ไดรับ ความเสียหายจากการเขา รื้อ ถอนเผา
ทําลายทรัพยสินของผูถูกรอง ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตไดรับรายงานฉบับนี้
๔. ใหกระทรวงวัฒนธรรมดําเนินการแกไขปญหาตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓
เรื่อ ง แนวนโยบายในการฟน ฟูวิถีชีว ิต ชาวกะเหรี่ย ง โดยรว มกับ จัง หวัด เพชรบุรี หัว หนา อุท ยานแหง ชาติแ กง
กระจาน และตัวแทนของชาวกะเหรี่ยง ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตไดรับรายงานฉบับนี้
๕. ใหกรมการปกครองโดยอําเภอแกงกระจานจัดทําโครงการเคลื่อนที่ เรงรัดการสํารวจและ
ใหสัญชาติไทยแกกะเหรี่ยงกลุมนี้ ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตไดรับรายงานฉบับนี้
๒.๒ สํานักงาน กสม. ไดมีหนังสือ ที่ สม ๐๐๐๓/๒๒๒๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจงผู
รองเรียนเพื่อทราบผลการตรวจสอบ มีหนังสือ ที่ สม ๐๐๐๓/๒๒๒๒ สม ๐๐๐๓/๒๒๒๓ และ สม ๐๐๐๓/๒๒๒๔
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ แจงรายงานผลการตรวจสอบใหกระทรวงวัฒนธรรม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพัน ธุพืช และกรมการปกครอง ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และมีหนังสือ ที่ สม ๐๐๐๙/๓๑๕๘ และสม
๐๐๐๙/๓๑๕๙ ลงวัน ที่ ๒๓ ธัน วาคม ๒๕๕๗ ติดตามขอทราบผลการดําเนินการจากกระทรวงวัฒนธรรม กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปนครั้งที่ ๑ และมีหนังสือ ที่ สม ๐๐๐๙/๓๗๗ และสม ๐๐๐๙/๓๗๘ ลง
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ติดตามขอทราบผลการดําเนินการจากกระทรวงวัฒนธรรม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช เปนครั้งที่ ๒
๓. ผลการดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓.๑ กรมการปกครอง มีหนังสือ มท ๐๓๐๙๑/๑๘๗๒๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจงวา
ไดพิจารณาขอมูล ตามหนังสือของ สํานักงาน กสม. และหลักเกณฑการกําหนดสถานะตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของแลวขอเรียนวาสํานักทะเบียนอําเภอแกงกระจาน ไดเคยรับความชวยเหลือในเรื่องสถานะบุคคลและบัตร
ประจําตัวประชาชนกับบุคคลเหลานี้เปนจํานงกวา ๔๔๐ คน ซึ่งถาบุคคลเหลานี้เปนชนเผาดั้งเดิมและอาศัยมากอนที่
มีการประกาศเขตอุทยานแกงกระจาน ก็สามารถดําเนินการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานได ทั้งนี้กรมการ

๓

ปกครองไดแจงจังหวัดเพรชบุรีใหแจงสํานักทะเบียนอําเภอแกงกระจานพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ในการ
เรงรัดใหความชวยเหลือกําหนดสถานะบุคคลใหกับราษฎรชาวกระเหรี่ยงบริเวณบานกลอยบนและบานใจแผนดิน
ปรากฏตามเอกสารที่สงมาพรอมนี้
๓.๒ กระทรวงวัฒนธรรม มีหนังสือ วธ ๐๒๑๐/๙๐๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ แจงวา ได
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่องแนวนโยบายในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง โดย
สรุปดังนี้
๑ ดานอัตลักษณ ชาติพันธและวัฒนธรรม
๑.๑ กระทรวงวัฒนธรรม ไดดําเนินโครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสงเสริมอัต
ลักษณ ชาติพันธุ และวัฒนธรรมอยางสืบเนื่อง ชาวกระเหรี่ยงมีพื้นที่แสดงออกในวัฒนธรรมของตนทั้งในระดับชุมชน
และระดับประเทศผานเวทีพหุวัฒนธรรมที่จัดทําขึ้นที่ไทยพีบีเอส
๑.๒ ดํ า เนิ น การสนั บ สนุ น ชาวกระเหรี่ ย งในเรื่ อ งอั ต ลั ก ษณ ชาติ พั น ธ แ ละ
วัฒนธรรมชาวกระเหรี่ยง
๑.๓ ดําเนินการสงเสริมสังคมใหมีความเขาใจในการอยูรวมกันแบบพหุวัฒนธรรม
๒.ดานจัดการทรัพยากร
๒.๑ ดํ าเนิ น การยุ ติ การจั บ กุ ม และให ความคุ มครองกั บ ชุ มชนกลุ ม ชาติ พั น ธุ
กะเหรี่ยงที่เปนชุมชนดั้งเดิม โดยสํารวจขอมูลประชากรหมูบาน
๒.๒ ดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกลไกการทํางานเพื่อกําหนดเขตพื้นที่ในการ
ทํากิน การอยูอาศัยและการดําเนินการตามวัฒนธรรม
๓. ดานสิทธิและสัญชาติ
๓.๑ มี ก ารดํ า เนิ น การของผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข อ งในหลายระดั บ ซึ่ ง ทยอย
ดําเนินการในหลายพื้นที่ เพื่อการตรวจสอบและใหสัญชาติ แตเนื่องจากชาวกระเหรี่นงเปนกลุมที่มีจํานวนประชากร
มากที่สุดและกระจายตัวอยูใน ๑๕ จังหวัด การดําเนินการในขอนี้ขึ้นอยูกับความพรอมของแตละพื้นที่
๓.๒ มีการดําเนินการสํารวจขอมูลประชากรชาวกระเหรี่ยงที่ยังไมไดสัญชาติ
๔. ดานสืบทอดทางวัฒนธรรม
๔.๑ ดําเนินการแรวนโยบายในการฟนฟูวิถีชีวิต เสนอใหมีพื้นที่นํารอง ๔ แหง ใน
การจั ด ทํ า เขตพื้ น ที่ วั ฒ นธรรมพิ เ ศษ ในการดํ า เนิ น การขณะนี้ อ ยู ร ะหว า งการจั ด ตั้ ง กลไกดํ า เนิ น การในพื้ น ที่
ขณะเดียวกันมีกิจกรรมโครงการที่สนับสนุนใหมีการฟนฟูมรดกวัฒนะรรมผานงานประเพณีตางๆ ในหลายพื้นที่โดย
กระทรวงวัฒนธรรม และศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) สนับสนุนงนประมาณดําเนินการโครงการการ
จัดทําขอมูล การสรางความเขาใจในชีวิตชาวกะเหรี่ยง

๔

๔.๒ ดําเนินการสงเสริมศูนยวัฒนธรรมชุมชน
๔.๓ ดําเนินการสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมชุมชน
๕. ดานการศึกษา
๕.๑ ดําเนินการจัดการหลักสูตรทองถิ่นเสริมหลักสูตรการเรียนรูหลักในพื้น ที่
ตางๆขยายตัวมากขึ้น การดําเนินการในชวง ๒ - ๓ ปที่ผานมา ชุมชนอวาคี ซึ่งเปนพื้นที่นํารองเรื่องหลักสูตรทองถิ่น
และเขตพื้นที่ภาคตะวันตกมีการดําเนินงานดานนี้อยางโดดเดน โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง
วัฒนธรรม และการศึกษานอกโรงเรียน
๕.๒ ดําเนินการใหชุมชนมีสวนในการกําหนดหลักสูตรการศึกษาที่สอดคลองกับ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
๕.๓ ดําเนินการพัฒนาศักยภาพผูบ ริหารการศึกษา ครู คนในทองถิ่น
๕.๔ ดําเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
๓.๓ กรมอุทยานแห งชาติ สั ต ว ป า และพัน ธุ พืช มีห นั งสื อ ทส ๐๙๑๐.๑๒๓/๙๒๔๓ ลงวั น ที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แจงวา ไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของดังนี้
๑. กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช มี ห นั ง สื อ ได ดํ า เนิ น การแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงในประเด็นการผลักดัน รื้อถอน และเผาทําลายทรัพยสินของชาวกระเหรี่ยงที่อาศัย
อยูบริเวณบานกลอยบนและบานใจแผนดิน ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการของคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง
๒. กรณีใหสํารวจการถือคลองที่ดินทํากิน กลุมกะเหรี่ยงบ านบางกลอยบนและบ า นใจ
แผนดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง การแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ปาไมนั้นกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช ไดพิจารณาแจงหนวยงานที่เกี่ยวขอบงดําเนินการแลว
๓. สําหรับกรณีการเยียวยาชดใชคาเสียหายทีเ่ กิดขึ้นแกชาวกระเหรี่ยงไดรับความเสียหาย
จาการรื้อถอนเผาทําลายทรัพยสิน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ขอเรียนวา กรณีที่เจาหนาที่เจาหนาที่
ของกรมอุยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใดอันเปนมูลละเมิด ผูเสียหายชอบที่จะใชสิทธิ
ตามพระราชบั ญ ญัติ ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ าหน า ที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ยื่ น คําขอต อหน ว ยงานของรั ฐ อั น เป น
หนวยงานตนสังกัดของเจาหนาที่ดังกลาว หรือดําเนินการฟองศาลที่มีเขตอํานาจ เพื่อเรียกใหหนวยงานชดใชคา
สินไหมทดแทนสํ าหรั บ ความเสียหายอันเกดจากการกระทําของเจ าหนาที่ที่เ กิดตนเองได กรณีจึงเห็น ไดว าหาก
ผูเสียหายยังมิไดดําเนินการใหถูกตองตามที่กําหนดไวในกฎหมายดังกลาว กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ยอมไมอาจจะใชอํานาจตามกฎหมายใดพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายดังกลาวได ดังนั้น การ
ดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่กําหนดใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช พิจารณาการเยียวยาชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นแกชาวกระเหรี่ยงจึงไมอาจดําเนินการได

๕

๓.๔ กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช มี ห นั ง สื อ ทส ๐๙๐๑/๙๒๒๖ ลงวั น ที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แจงวา ไดปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในเรื่องที่ใน
อํานาจหนาที่ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช โดยแตงตั้งคณะกรรมสืบสวนขอเท็จจริงแลว สวนผลการ
ดําเนินการการเปนประการใด จักแจงใหทราบในโอกาสตอไป

