
รายงานสรุปการลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น กรณีปัญหากะเหรี่ยงบางกลอย 
โดย 

คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริง ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2564 
 

ความเป็นมา 

สืบเนื่องจากเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เขตงานตะนาวศรี และขบวนการประชาชน
เพ่ือสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นาย
วราวุธ ศิลปอาชา) ในระหว่างการชุมนุมของพีมูฟระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2563 เกี่ยวกับกรณีปัญหาที่ดิน
ท ากินของชาวบ้านบางกลอย ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2563 ชาวกะเหรี่ยงบางกลอยได้ยื่นหนังสือต่อคณะท างาน
ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา และต่อมานางสาว
กาญจนา ศิลปอาชา ที่ปรึกษาคณะท างานฯ ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังข้อมูลเบื้องต้นในพ้ืนที่
ชุมชนบ้านบางกลอย และพบว่าชาวบ้านประสบปัญหาการขาดแคลนที่ดิน และมีความยากล าบากในการด ารงชีวิต
จริง แต่หลังจากนั้นก็ไม่ปรากฎว่ามีความคืบหน้าของคณะท างานฯ แต่อย่างใด  

เมื่อวันที่  8 ธันวาคม 2563 ชาวบ้านบางกลอยจึงได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่ าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ ผ่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ (นายนพดล พลเสน) ณ ชุมชน
กะเหรี่ยงภูเหม็น จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ 

กระทั่งวันที่ 14 มกราคม 2564 ปรากฏรายงานข่าวผ่านสื่อส านักหนึ่งว่า ชาวบ้านบางกลอยล่างจ านวน
หนึ่งได้กลับไปยังบ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน ซึ่งเป็นหมู่บ้านดั้งเดิม เพื่อท าไร่หมุนเวียนในพื้นที่ท ากินเดิมก่อนการ
ถูกอพยพในปี 2539 และ 2554  

เครือข่ายกะเหรี่ยงเพ่ือวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เขตงานตะนาวศรี และขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมที่
เป็นธรรม (พีมูฟ)  จึงได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ผ่านรอง
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เสนอให้แต่งตั้งคณะท างานร่วมเพ่ือท าการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยในระหว่างการด าเนินการขอให้ยุติการด าเนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความรุนแรงรวมถึงการ
ด าเนินการทางกฎหมายกับชาวบ้านกลุ่มดังกล่าว ในเบื้องต้นขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่ง
การให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และคณะท างานยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) และภาคี
เครือข่ายกะเหรี่ยงเพ่ือสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม เขตงานตะนาวศรี ในระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2564  

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น 



ผลจากการที่คณะได้ลงพ้ืนที่และรับฟังค าชี้แจงจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (นายมานะ 
เพ่ิมพูล) เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิปิดทองหลังพระ และการสัมภาษณ์ชาวบ้านบางกลอยที่ได้รับ
ผลกระทบ จ านวน 30 ราย ซึ่งมขี้อเท็จจริงเบื้องต้นโดยสรุป ดังต่อไปนี้  

1. ชุมชนกะเหรี่ยงใจแผ่นดินเป็นชุมชนดั้งเดิมท่ีมีหลักฐานการก่อตั้งชุมชนไม่ต่ ากว่าปี 2455 ปรากฏหลักฐานตาม
แผนที่ของกรมแผนที่ทหารบก นอกจากนั้นยังพบหลักฐานตามบัตรประชาชนของปู่คออี้ นายโคอ้ี มีมิ ผู้น าจิต
วิญญาณของชุมชนบ้านใจแผ่นดิน ที่เกิดในปี 2454 หรือ 30 ปีก่อนมีกฎหมายป่าไม้ฉบับแรก และ 50 ปีก่อนการมี
กฎหมายอุทยานฉบับแรก รวมทั้งยังมีหลักฐานอ่ืนๆ อีกจ านวนมากที่ยืนยันได้ว่าชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอยและใจ
แผ่นดินเป็นชุมชนท้องถิ่นด้วยเดิมที่ตั้งถิ่นฐานมาเป็นเวลานาน 

2. การอพยพชาวบ้าน (กะเหรี่ยง) จากบ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน เกิดข้ึนตั้งแต่ปี 2539 – 2554 โดยอาจแบ่ง
ออกเป็น 3 ระลอก ดังนี้ 

 2.1 ) การอพยพ ระลอกแรก ในปี 2539 จ านวน 57 ราย (ข้อมูลอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) โดย ทาง
กรมอุทยานฯ สัญญาว่าจะจัดที่ดินรองรับให้ที่บ้างโป่งลึก ซึ่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติได้ชี้แจงว่า ได้จัดสรรที่ดินให้
ครอบครัวละ 7 ไร่ 3 งาน  

 2.2)  การอพยพ ระลอกที่สอง เกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี 2539 – 2553/2554 ซึ่งมีการอพยพตามลงมา
จ านวนหนึ่ง อย่างไรก็ดี มีชาวบ้านจ านวนหนึ่งไม่ได้รับการจัดสรรที่ดิน จึงอพยพกลับขึ้นไปยังบ้านบางกลอยบน-ใจ
แผ่นดินอีกครั้งหนึ่ง  

 2.3) การอพยพ ระลอกท่ีสาม เกิดข้ึนในปี 2553-2554 ซึ่งครั้งนี้ได้มีการอพยพชาวบ้านบางกลอยบน-ใจ
แผ่นดินลงมาทั้งหมด พร้อมทั้งเกิดเหตุการณ์เผายุ้งข้าว และท่ีพักของชาวบ้าน ทั้งนี้ มีชาวบ้านจ านวนหนึ่งที่ไม่ได้
อพยพลงมาสองระลอกที่ผ่านมา ได้ถูกอพยพลงมาในครั้งนี้  

3. การจัดสรรที่ดินท ากินและอยู่อาศัย หลังการอพยพตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา พบปัญหาส าคัญ ดังนี้ 

 3.1 ชาวบ้านที่อพยพลงมาในปี 2539 แบ่งปัญหาออกได้ ดังนี้  

  (1) ชาวบ้านที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน แต่ไม่เพียงพอ เพราะไม่ได้มีการจัดสรรให้กับครอบครัวขยาย
ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันตั้งแต่ก่อนอพยพลงมา  

  (2) ชาวบ้านส่วนหนึ่งตกหล่น ไม่ได้รับการจัดสรรที่ดิน จึงไม่มีที่ดินท ากิน ท าให้ชาวบ้านบางส่วน
อพยพกลับขึ้นไป  

 3.2 ชาวบ้านที่อพยพลงมาในช่วงหลังปี 2539 - 2553/2554 ไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินทั้งที่ท ากินและท่ีดิน
อยู่อาศัย  



 3.3 ชาวบ้านที่เป็นครอบครัวขยาย หรือมีครอบครัวหลังการอพยพลงมาที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย ไม่มีที่ดิน
ท ากิน และที่ดินอยู่อาศัย บางส่วนเป็นครอบครัวขยายจากครอบครัวที่ตกหล่น ในข้อ 3.1 (2)  

 3.4 ชาวบ้านที่ไม่มีสัญชาติ ในขณะที่ถูกอพยพลงมาในปี 2539 และมาได้สัญชาติในภายหลัง ไม่กล้าแสดง
ตน จึงไม่ได้รับการจัดสรรที่ดิน หรือแม้จะแสดงตน แต่ก็ไม่ได้รับสิทธิเข้ารับการจัดสรรที่ดิน  

 ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านผู้เดือดร้อนจ านวน 30 ราย มีที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย 3 ครอบครัว รวม
ประมาณ 20 ไร่เศษ อีก 27 ครอบครัวไม่มีที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยเลย คนเหล่านี้รอการจัดสรรที่ดิน และอดทน
ด้วยความยากล าบากมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปีแล้ว  

4. มีชาวบ้านบางกลอยล่างที่กลับขึ้นไปยังบ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน ประมาณ 62 ราย ในจ านวนนั้นเป็นเด็ก 20 
คน และผู้หญิง 15 คน หนึ่งในนั้นตั้งครรภ์ 8 เดือน 

5. เหตุผลที่ชาวบ้านบางกลอยล่างเดินทางกลับขึ้นไปยังบ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน มีดังนี้ 

 5.1 เหตุผลในเชิงวัฒนธรรม การท าพิธีกรรมส่งดวงวิญญาณปู่คออ้ีกลับไปยังใจแผ่นดิน ส่วนส าคัญคือ
ลูกหลานต้องปลูกข้าวไร่ด้วยตนเอง เพ่ือใช้ในพิธีกรรมและเลี้ยงผู้มาร่วมงาน พิธีกรรมจึงจะสมบูรณ์ ดวงวิญญาณ
ของปู่คออี้จึงจะไปสู่สุคติตามความเชื่อของชาวปกาเกอะญอ 

 5.2 ชาวบ้านส่วนหนึ่งที่อพยพตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา ยืนยันว่าไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากินและที่อยู่
อาศัยมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี พวกเขามีฐานะยากจน เนื่องจากมีรายได้จากการรับจ้างแรงงานเพียงเล็กน้อย ซึ่ง
ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต และยิ่งเลวร้ายลงเมื่อเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงตัดสินใจ
กลับไปยังบ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน เพื่อท าไร่หมุนเวียนในพื้นที่ไร่ซากเดิม 

6. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจ แม้ว่าจะมีโครงการพัฒนาและงบประมาณจ านวนมาก และมีคนจ านวน
หนึ่งที่เข้าถึงการพัฒนาดังกล่าว แต่กลับมีชาวบ้านอีกจ านวนไม่น้อยเข้าไม่ได้การช่วยเหลือดังกล่าว โดยเฉพาะใน
กลุ่มท่ีไม่มีที่ดินท ากิน คนกลุ่มนี้ต้องยังชีพด้วยการรับจ้างแรงงานซึ่งไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ เช่น มีรายได้
ประมาณ 20,000-30,000 บาทต่อปีเท่านั้น แม้ว่าชาวบ้านบางรายจะมีรายได้จากการเข้าร่วมโครงการของศูนย์
ศิลปาชีพ แต่ก็มีจ านวนน้อย และมีรายได้ไม่มากนัก  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริง มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอ เพ่ือเยียวยาและคืนความเป็นธรรมให้ชาวบาง
กลอย ดังต่อไปนี้  

1. รัฐบาลต้องหามาตรการในการเยียวยาและคืนสิทธิให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนและประสงค์จะกลับไปอยู่อาศัย ท ากิน 
ท าไร่หมุนเวียน และด ารงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่บางกลอยบน-ใจแผ่นดินอย่างถาวร โดยรัฐต้องไม่
ด าเนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านกลุ่มดังกล่าว 



2. เร่งรัดด าเนินการจัดหาที่ดินเพ่ือน ามาจัดสรรให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนจากการไม่มีที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย
และประสงค์จะด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนบางกลอยล่าง โดยเร่งด่วนที่สุด โดยมีเป้าหมาย กระบวนการและระยะเวลาที่
ชัดเจนแน่นอน 

3. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดด าเนินการ ลงรายการสัญชาติไทยแก่ราษฎรในหมู่บ้านบางกลอย 

4. ให้มีการจัดตั้งกลไกเพ่ือรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงชาวบ้านผู้เดือดร้อนที่ไม่มีที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย โดยมีส่วน
ร่วมจากฝ่ายต่างๆ ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สถาบันวิชาการ ได้แก่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชาวบ้านบางกลอย ผู้เดือดร้อน  

5. ให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมอย่างเป็นทางการ เพ่ือท าหน้าที่ ก ากับ ติดตาม เร่งรัด การด าเนินการตามข้อ 1 – 
4 โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ ปลัดหรือรองปลัดกระทรวงที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน อธิบดีกรมอุทยานฯ 
กรมการปกครอง เครือข่ายกะเหรี่ยงเพ่ือวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เขตงานตะนาวศรี ขบวนการประชาชนเพ่ือ
สังคมท่ีเป็นธรรม (พีมูฟ) และผู้แทนชาวบ้านบางกลอย ผู้เดือดร้อน 

 


