ค ำร้ อ งที่ 210/2555 สิ ท ธิ ชุ ม ชน และสิ ท ธิ ใ นกำรจั ด กำรที่ ดิ น กรณี ก ล่ ำ วอ้ ำ งว่ ำ
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ไม่ดำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเพื่อพิสูจน์สิทธิและแก้ไข
ปัญหำที่ดิน
นาย ก ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยกล่าวอ้างว่า ตามที่ได้มีการประกาศ
เขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และการประกาศพระราชกฤษฎีกาเขตอุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๒ ครอบคลุมพื้นที่ ๘๗ หมู่บ้าน ๒๕ ตาบล ๙ อาเภอของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง
ทับที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน ทาให้ชาวบ้านไม่สามารถตัดโค่นต้นยางพาราที่หมดอายุเพื่อปลูกทดแทน
ใหม่ได้ จากกรณีดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบตามที่ศูนย์อานวยการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาชนบทปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพี ยง (ศพจ.) เสนอ สรุปได้ว่า เห็ นชอบแนวทางการตั ดโค่นต้ น
ยางพาราที่หมดอายุเพื่อปลูกทดแทนใหม่ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๔ ของพื้นที่เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิของชาวบ้านที่เดือดร้อน แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับ
ดาเนินการล่าช้าในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ทาให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ผู้ร้องจึงร้องขอให้
ตรวจสอบ
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ พิ จ ารณาจากข้ อ เท็ จ จริ งที่ ได้ จ ากการตรวจสอบ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วเห็นว่า กรณีตามคาร้อง ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เกิดขึ้นจากการประกาศ
เขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี สามารถแยกออกเป็น ๔ กลุ่มปัญหา ดังนี้
๑) กลุ่มที่อยู่นอกเขตอุทยานฯ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อยู่มานานแล้ว แต่ที่ผ่านมาชาวบ้านเข้าใจว่า
ที่ดินทากินของตนถูกประกาศเขตอุทยานฯ ทับที่ ต่อมา หลังจากที่มีกระบวนการรังวัดแนวเขตอุทยานฯ ทั้งหมด
รอบเทื อกเขาบู โด จึ งท าให้ ทราบว่ายั งมี ที่ ดินที่ ชาวบ้ านมี สิ ทธิได้ รับเอกสารสิ ทธิตามกฎหมาย ซึ่งหน่ วยงานที่
รับผิดชอบได้ดาเนิ นการสารวจแนวเขตที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ ดินให้ กับชาวบ้านกลุ่มนี้บางส่ วนแล้ว แต่ปั จจุบั น
แผนงานดั งกล่ าวสะดุดเนื่ องจากนายช่างรั งวั ดเสี ยชี วิตจากสถานการณ์ ค วามไม่สงบท าให้ เกิ ดปั ญหาแผนงาน
หยุดชะงัก หากจะผลักดันเรื่องนี้ก็ควรต้องจัดตั้งศูนย์เดินสารวจรังวัดที่ดินขึ้น เพื่อดาเนินการเรื่องนี้ให้เสร็จ
๒) กลุ่มที่อยู่ในเขตป่าสงวน กล่าวคือ เมื่อปี ๒๕๐๘ ได้มีการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยกิน
พื้นที่ประมาณครึ่งเขาบูโด และต่อมาในปี ๒๕๔๒ ได้มีการประกาศเขตอุทยานฯ ทับลงมาอีกแต่ก็ไม่ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมด ทาให้ยังมีกลุ่มชาวบ้านที่มีที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนอยู่ จานวน ๒๒๓ ราย ที่อาเภอบาเจาะ อาเภอรามัน และ
อาเภอรือเสาะ ปัญหาของชาวบ้านกลุ่มนี้ไม่น่ากังวลเนื่องจากกฎหมายเรื่องป่าไม้ค่อนข้างยืดหยุ่นพอสมควร
๓) กลุ่มที่ถูกประกาศเขตอุทยานฯ ทับที่ดินทากินเต็มพื้นที่ กลุ่มนี้มีปัญหาหนักที่สุดเนื่องจากทา
ให้ไม่สามารถเข้าไปทากินในที่ดินของตนได้เลย
๔) กลุ่ มที่ เรียกร้ องขอเปลี่ ยนต้นยาง หรือถอนโค่นต้นยาง ซึ่ งจะท าให้ ได้รับสิ ทธิจากกองทุ น
สงเคราะห์สวนยางเช่นเดิม
โดยจากสภาพปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น นั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงมีมติให้ มี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดาเนินการ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรค
หนึ่ง (๕) และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓) ดังนี้
๑. คณะรัฐมนตรี สมควรพิ จารณายืนยั นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ ๑๔ ตุ ลาคม ๒๕๕๑
เห็นชอบแนวทางการตัดโค่นต้นยางพาราที่หมดอายุเพื่อปลูกทดแทนใหม่ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๔ ของพื้นที่เพื่อ
ไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิของชาวบ้านที่เดือดร้อน

๒. ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ควรดาเนินการผลักดันให้มีการจัดตั้ง
ศูนย์สารวจรังวัดที่ดินเพื่อจัดทาฐานข้อมูลของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนให้มีความชัดเจน โดยอาจพิจารณา
แยกกลุ่ มชาวบ้ านตามสภาพปั ญหา เป็ น ๔ กลุ่ ม คื อ ๑) กลุ่ มชาวบ้ านที่ อยู่ นอกเขตอุ ทยานแห่ งชาติ ๒) กลุ่ ม
ชาวบ้ านที่อยู่ในเขตป่าสงวน ๓) กลุ่ มชาวบ้ านที่ถูกประกาศเขตอุทยานฯ ทับที่ดินทากินเต็มพื้นที่ และ ๔) กลุ่ ม
ชาวบ้านที่เรียกร้องขอเปลี่ยนต้นยาง หรือถอนโค่นต้นยาง เพื่อจะได้รับสิทธิจากกองทุนสงเคราะห์สวนยางดังเดิม
ซึ่งคณะอนุกรรมการปฏิบั ติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้ นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเคยมีการประชุมระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ และ
ได้มีข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาในประเด็นนี้ไปยัง ศอ.บต.แล้ว ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ที่ สม ๐๐๐๓/๔๖๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
3. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ควรดาเนินการตรวจสอบและดาเนินการรังวัดเพื่อชี้เขตให้เกิดความเป็นธรรมแก่
ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วต่อไป
ทั้งนี้ มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอทราบและติดตามผลการ
ดาเนินการต่อไป

