รายงานที่ ๖๘๓ – ๗๒๔/๒๕๕๘ เรื่อง สิทธิในการจัดการที่ดินและป่า กรณีประชาชนร้องเรียนการ
ดาเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐอ้างคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๖๔ /๒๕๕๗ และฉบับที่
๖๖/๒๕๕๗ ก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
 ประเด็นคาร้อง
ผู้ ร้ อ งจ ำนวนมำกได้ ร้ อ งเรี ย นต่ อ คณะกรรมกำรสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ เ พื่ อ ขอให้
ตรวจสอบกรณีกล่ำวอ้ำงว่ำ ได้รับผลกระทบจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่รัฐอ้ำงคำสั่งคณะรักษำควำมสบแห่งชำติ
ที่ ๖๔/๒๕๕๗ เข้ำดำเนินกำรขับไล่ บุกยึด และรื้อทำลำยทรัพย์สินของรำษฎรที่อยู่อำศัยและทำกินใน
พืน้ ที่ป่ำ โดยเจ้ำหน้ำที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่ำงรอบด้ำนเพียงพอว่ำ พื้นที่ดังกล่ำวมีกำรดำเนินกำร
แก้ไขปัญหำโดยหน่วยงำนรัฐที่ผ่ำนมำอย่ำงไร อยู่ในขั้นตอนใด ไม่มีกำรแยกแยะลักษณะกำรกระทำและ
รำษฎรที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดว่ำเข้ำข่ำยเป็นผู้บุกรุกรำยใหญ่ตำมหลักเกณฑ์ที่รัฐกำหนดหรือไม่ ไม่เปิด
โอกำสให้รำษฎรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและร่วมตัดสินใจก่อนกำรดำเนินกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ไม่เป็น ไปตำมเงื่อนไขของคำสั่ งคณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติที่ ๖๖/๒๕๕๗ ข้อ ๒.๑ ที่ระบุว่ำ “กำร
ดำเนินกำรใดๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชำชนผู้ยำกไร้ ผู้ที่มีรำยได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ซึ่งได้อำศัย
อยู่ในพื้นที่เดิมๆ นั้น ก่อนคำสั่ งนี้มีผลใช้บังคับ ยกเว้นผู้ที่บุกรุกใหม่ จะต้องดำเนินกำรสอบสวน และ
พิสูจน์ทรำบ เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติที่เหมำะสมและดำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไป”
 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติตรวจสอบและพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ข้อเท็จจริง
ตำมค ำร้ อ งเป็ น ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ ท ธิ ใ นกำรเข้ ำ ถึ ง กำรใช้ ป ระโยชน์ และกำรจั ด กำร
ทรัพยำกรธรรมชำติของมนุษย์ที่รวมกันเป็นชุมชนที่ได้ถูกรับรองไว้ ในกติกำระหว่ำงประเทศหลำยฉบับ
กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง และกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิ
ทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยกติกำระหว่ำงประเทศเหล่ำนี้ถือว่ำ ชุมชนมีสิทธิกำหนดเจตจำนง
ของตนเอง มีสิทธิในกำรจัดกำรโภคทรัพย์และทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงเสรี และมีสิทธิที่จะไม่ถูกลิดรอน
สิทธิในกำรดำรงชีวิตของตนไม่ว่ำกรณีใด นอกจำกนี้ในเรื่องสิทธิกำรมีที่อยู่อำศัยและกำรไม่ถูกบังคับไล่รื้อ
เป็นสิทธิชุมชนที่ต้องได้รับกำรคุ้มครองเช่นเดียวกัน และแม้มีควำมจำเป็นที่ต้องใช้วิธีกำรไล่รื้อ รัฐย่อมต้อง
ให้หลักประกันว่ำต้องเป็นวิธีกำรสุดท้ำยที่จะถูกนำไปบังคับใช้ และผู้ที่ถูกไล่รื้อต้องได้รับกำรชดเชยเยียวยำ
อย่ำงเพียงพอ ตำมที่ระบุไว้ในกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิ ทธิทำงเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรม
ดังนั้น กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐอ้ำงคำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ ๖๔ /๒๕๕๗ และฉบับที่ ๖๖/
๒๕๕๗ เข้ำดำเนินกำรต่อประชำนตำมที่มีกำรร้องเรียน ในลักษณะกำรกระทำที่ขัดขวำงและส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิกำรบริหำรจัดกำรและใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติ รวมทั้งสิทธิในกำรมีที่อยู่อำศัยและกำรไม่
ถูกบังคับไล่รื้อของรำษฎร ถือได้ว่ำเป็นกำรกระทำอันละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน และสมควรที่รัฐไทยในฐำนะ
ที่มีหน้ำที่คุ้มครองสิทธิของประชำชนไทยต้องดำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น จึง

เห็นควรมีมำตรกำรกำรแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิ ทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะนโยบำยหรือข้อเสนอใน
กำรปรับปรุงกฎหมำยไปยังคณะรัฐมนตรี ดังนี้
 มาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(๑) จัดหำพื้นที่รองรับรำษฎรที่ถูกบังคับให้อพยพโยกย้ำยออกจำกพื้นที่ ในกรณีมีกำร
บังคับให้อพยพโยกย้ำย โดยระหว่ำงกำรจัดหำพื้นที่รองรับ ให้ผ่อนผันให้รำษฎรกลับไปอยู่อำศัยในพื้นที่
เดิม หรือในพื้นที่ของรัฐอื่นใดเป็นกำรชั่วครำว
(๒) เห็นสมควรให้มีมำตรกำรเยียวยำชดใช้ควำมเสียหำยจำกกำรตัดฟันทำลำยพืชผล
อำสิน รื้อถอนบ้ำนเรือน หรือสิ่งปลูกสร้ำงให้กับรำษฎรที่ได้รับผลกระทบที่มิใช่นำยทุน ผู้มีอิทธิพล หรือ
เป็นผู้ถือครองที่ดินขนำดใหญ่
(๓) เห็ น สมควรผ่ อนผั นให้ ร ำษฎรที่ถู กยึ ดคืน พื้น ที่ท ำกิ น หรื อถูก ห้ ำ มท ำกิ นให้ กั บ
รำษฎรให้สำมำรถทำกินได้จนกว่ำกำรแก้ไขปัญหำจะยุติ
 ข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
(๑) คณะรัฐมนตรีควรจัดที่ทำกินที่เหมำะสมให้รำษฎรไทยทุกคนได้ประกอบอำชีพ
เลี้ยงดูครอบครัวได้ ดังนั้น ก่อนกำรดำเนินกำรอพยพรำษฎรออกจำกพื้นที่ ใดๆ ควรต้องหำพื้นที่รองรับให้
ได้ก่อน
(๒) คณะรัฐมนตรีควรยุติกำรดำเนินนโยบำยยึดคืนผืนป่ำ และกำรตัดฟันทำลำยพืชผล
ของรำษฎรที่ยำกไร้ ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีที่ทำกินขนำดเล็กที่อำศัยอยู่ในพื้นที่มำแต่เดิมตำมคำสั่งคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ ๖๖/๒๕๕๗ อย่ำงเคร่งครัด
(๓) คณะรัฐมนตรีควรจัดให้มีกระบวนดำเนินกำรตรวจสอบพิสูจน์สิทธิที่เปิดให้รำษฎร
เข้ำมำมีส่วนร่วมพิสูจน์ โยกำรใช้พยำนหลักฐำนอื่นๆ เช่น ประวัติกำรตั้งถิ่นฐำน กำรใช้ที่ดิน และวิธีกำร
ผลิตของแต่ละพื้นที่ พยำนบุคคล อันแสดงถึงกำรมีชุมชนก่อนกำรประกำศพื้นที่สงวนของรัฐ มำพิจำรณำ
ประกอบในกำรพิสูจน์สิทธิ
(๔) ในกรณีพื้นที่ที่มีกระบวนกำรแก้ไขปัญหำระหว่ำงหน่วยงำนรัฐกับรำษฎร เช่น กำร
ตั้งคณะกรรมกำรต่ำงๆ จนมีมติข้อตกลงแล้ ว นั้น เห็ นควรให้ ห น่ว ยงำนในพื้นที่ยุติกำรยึดพื้นที่ ไล่ รื้อ
ดำเนินคดี และดำเนินกำรตำมแนวทำงมติข้อตกลงดังกล่ำวต่อไป
(๕) คณะรัฐมนตรีควรจัดให้มีกำรรับฟังควำมเห็นจำกรำษฎรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
ทบทวนแผนแม่บทแก้ไขปัญหำกำรทำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ กำรบุกรุกที่ดินของรัฐ และกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน
 ผลดาเนินการของคณะรัฐมนตรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๘ รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบกำร
ละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชนและรำยงำนผลกำรพิจำรณำคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบำยหรือข้อ เสนอในกำร
ปรั บ ปรุ ง กฎหมำยของคณะกรรมกำรสิ ทธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ และมอบหมำย ให้ ก ระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงำนหลักรับไปพิจำรณำร่วมกับกระทรวงมหำดไทย เพื่อ
พิจำรณำศึกษำแนวทำงและควำมเหมำะสมของข้อเสนอดังกล่ำวและสรุปผลกำรพิจำรณำหรือผลกำร
ดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวในภำพรวม
ต่อมำคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ มกรำคม ๒๕๕๙ รับทรำบผลกำรดำเนินกำร
ของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยสรุปสำระสำคัญได้ ว่ำ กรณีรำษฎรที่ไร้ที่ทำกินได้
ดำเนินตำมนโยบำยคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ (คทช.) โดยกำรให้สิทธิทำกินและอยู่อำศัยแต่ไม่ให้
กรรมสิทธิ์ถือครอง จัดประชุมทำควำมเข้ำใจกับหน่วยงำนที่ร่วมปฏิบัติกำรตำมนโยบำยยึดคืนผืนป่ำ และ
จังหวัดทุกจังหวัด โดยกำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก่อนทุกครั้ง
ตรวจสอบจำกพยำนหลักฐำนที่ชัดเจน มีกำรสำรวจและรังวัดแปลงที่ดินเพื่อตรวจสอบสิทธิกำรถือครองว่ำ
ก่อนหรือหลังกำรประกำศเขตป่ำไม้ จัดประชุมกับผู้แทนของกลุ่มผู้ร้อง เพื่อหำทำงช่วยเหลือเยียวยำแล้ว
อีกทั้งได้มอบหมำยให้ กอ.รมน. นำข้อสรุปจำกกำรประชุมร่วมกันกับผู้ร้อง ไปพิจำรณำทบทวนแผนแม่บท
กำรแก้ไขปัญหำกำรทำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ฯ ทั้งนี้ กำรยึดคืนพื้นที่ตำมคำสั่ง คสช. ได้ทำภำยใต้กรอบของ
กฎหมำยโดยมีขั้นตอนกำรพิสูจน์สิทธิ์ที่รอบคอบแล้ว

