ทบทวนกฎหมายและนโยบายด้านการจัดการทีด่ ินและป่าไม้
ที่สนองต่อการแก้ปญ
ั หาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แต่เกิดผลกระทบต่อชุมชนที่พึ่งพาทรัพยากรที่ดินและป่าไม้

โดยมูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม
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ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (United Nation Framework
Convention on Climate Chang-UNFCCC) เป็ น ผลมาจากการประชุ ม Earth Summit เมื่ อ ปี
1992 ณ กรุงริโอ ประเทศบราซิลที่นานาประเทศได้ตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change) หรื อ ปั ญ หาโลกร้ อ นนั้ น เป็ น ประเด็ น ระหว่ า งประเทศที่ ต้ อ งหาความร่ ว มมื อ
แก้ ปั ญ หาของประชาคมโลกเนื่อ งจากเป็ นประเด็ น ด้ า นความมั่น คงแบบใหม่ (Non-Traditional
Security) โดยปัญหาโลกร้อนเกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18-19 ที่เป็นกิจกรรม
การปล่อยก๊าซเรือนกระจากสู่บรรยากาศในปริมาณมากและในอัตราที่รวดเร็ว และมีผลกระทบข้าม
อาณาเขตแห่งรัฐi จึงมีการรณรงจัดการปัญหามาอย่างต่อเนื่อง มีการเจรจาหาทางลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจากภายใต้ก รอบอนุสัญญามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนนาไปสู่พันธสัญญาการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก คือ ข้อตกลงพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ขึ้นแต่ก็ไ ม่สามารถดาเนินการได้
อย่างเป็นผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดข้อตกลงในปี พ.ศ.2555 จึงมีความพยายามในการเจรจาข้อตกลงใหม่
เป็นช่วงที่ 2 ของพิธีสารเกียวโตในปี พ.ศ. 2558 และจะให้มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 ii ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ ร ะหว่ า งเจรจาระหว่ า งกลุ่ ม ประเทศก าลั ง พั ฒ นาและกลุ่ ม ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ในด้ า นความ
รับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่การเจรจาก็ยังคงมีความคืบหน้าอย่างช้าๆ เนื่องด้วยมี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) และความสามารถในการ
พัฒนาเศรษฐและและสังคมของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศที่เห็นว่า
พันธกรณีดังกล่าวจะทาให้ความสามารถในการแข่ง ขันลดลง เมื่อเทียบกับประเทศกาลัง พัฒนาที่
ก้าวหน้าiii จึงเป็นผลให้มีการเจรจาอย่างต่อเนื่องระหว่างกลุ่มประเทศใน Annex-I และกลุ่มประเทศ
Non-Annex-I โดยมีเป้าหมายของการเจรจาเพื่อจัดทาความตกลงด้านโลกร้อนที่จะมีผลใช้บังคับทาง
กฎหมายกับทุกประเทศให้สาเร็จและดาเนินการได้ในปี พ.ศ.2563 iv
ปัญหาโลกร้อนจึงเป็นกรณีของผลกระทบที่ซ้อนกันระหว่ างอานาจอธิไ ตยแห่ง รัฐ ในการ
กาหนดนโยบายการพัฒนาประเทศจากการดาเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจเสรีนิยมกับกระแสโลกาภิ
วัตน์ด้านสิ่งแวดล้อมv จึงปรากฏผลการเจรจาที่ล้มเหลวในการประชุมเรื่องโลกร้อนเรื่อยมา และเมื่อ
ครั้ ง ปี พ.ศ. 2552 ที่ ก รุ ง โคเปนเฮเกน และที่ ส าคั ญ ในหลายประเทศได้ เ ริ่ ม จั ด ท ากฎหมาย
ภายในประเทศของตนเองในลักษณะเป็นกฎหมายเฉพาะด้านโลกร้อน ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ทาให้ก าร
เจรจาจัดทาข้อตกลงระหว่างประเทศด้านโลกร้อนมีความยุ่งยากมากขึ้น เนื่องจากประเทศเหล่านั้นจะ
พยายามนาเอาข้อกาหนดกฎหมายของตนเองมาเป็นจุดยืนหรือเงื่อนไขในการเจรจาแบบไม่ยืดหยุ่น
ทาให้หาข้อสรุปร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศได้ยากขึ้น เช่น สหรัฐอเมริกา ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2556 ได้ประกาศแผนปฏิบัติการของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอ ากาศ
ออกมา โดยมีแผนหลัก 3 ด้าน คือvi
1) การลดการปล่อยมลพิษคาร์บอน (Carbon Pollution) ในสหรัฐฯ โดยฝ่ายบริหารจะ
ผลักดันออกกฎกติกาใหมเพื่ อการลดการปล่อ ยคาร์ บอนให้ มากขึ้น เป็นการปกป้ อ ง
สุขภาพของเยาวชน และเพื่อทาให้เศรษฐกิจของสหรัฐฯ มุ่งสู่เศรษฐกิจจากฐานพลังงาน
สะอาด ซึ่งจะช่วยสร้างการจ้างสีเขียวและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือน
2) การเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากปัญ หาการเปลี่ยนแปลงภูมิอ ากาศ โดย
รัฐบาลกลางจะสนั บสุน การเพิ่ม ขึ้น ความสามารถในระดั บมลรั ฐ และท้ องถิ่น เพื่อให้
สามารถรับมือกับความรุนแรงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศได้ดียิ่งขึ้น

3) การเป็นผู้นาในเวทีระหว่างประเทศเพื่อการต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ของโลกและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบ
การกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าชเรือน
กระจกตามอนุสัญญาฯ และพิธีสารฯ ในที่สุด ความสาเร็จของความพยายามลดการปลอยกาซเรือน
กระจกของโลก นอกจากจะ ขึ้นอยูกบั การพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดแลว ยังขึ้นอยูกับความปรองดอง
และการชวยเหลือกัน ระหวางประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกาลังพัฒนา และ ขึ้นอยู กับการ สราง
ความตระหนักใหภาคประชาชนรับทราบอยางทั่งถึง เพื่อจะไดมีความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับ มหันตภัย
ที่อาจเกิดขึ้นถาไมดาเนินการใดๆ และเพื่อจะไดแสดงความรับผิดชอบรวมกันดวย (ในระดับที่แตกตาง
กันตามกาลังความสามารถของแตละประเทศและแตละบุคคล) มิใชปลอยใหเปน หนาที่ของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่งvii

ประเทศไทยกับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเทศไทยมียุทธศาสตร์แห่ง ชาติว่าด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ..
2551 – 2555 และมีการยกร่างแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ..
2553 – 2562 โดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อม ซึ่ง เป็นการ
ดาเนินงานตามกรอบอนุสัญญาฯ ที่ได้ให้สัตยาบรรณไว้เมื่อปี พ.. 2537 แต่การดาเนินตามยุทธศาสตร์
และแผนแม่บทฯของไทยก็ยังมีการขับเคลื่อนไปได้ไม่มาก ปัญหาคือ สังคมไทยยังขาดความเข้าใจหรือ
เข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ตรงกัน การถกเถียงในเรื่องดังกล่าวยังอยู่ในวงกว้าง
และลอยๆ ในเชิงนามธรรม ไม่ได้ทาให้สัง คมในภาคส่วนต่างๆ หรือประชาชนโดยทั่วไปสามารถ
เชื่อมโยงประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ากับบริบทการดาเนินชีวิตของประชาชนได้
จึงยังเป็นความท้าทายต่อสังคมไทยเราจะต้องให้คามสนใจร่วมกันอย่างจริงจัง เพื่อตอบโจทย์ระยะสั้น
ต่อความผันผวนของสภาพอากาศและระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เพื่อให้สังคมไทยจะได้
เตรียมตัวให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะมากับภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
จึงเป็นความท้าทายใหม่ของความยั่งยืนของการพัฒนาที่กาลังดาเนินอยู่ ซึ่งสังคมไทยจะมีคามพร้อมที่
จะก้าวไปในอนาคตได้อย่างมั่นคงก็ได้ด้วยองค์ความรู้และความตระหนักที่เหมาะสม อันจะเกิดได้จาก
การศึกษาและการสื่อสารความเข้าใจตลอดจนบทเรียนต่างๆ ที่สังเคราะห์ขึ้นจากผลของการศึกษา
ต่างๆ โดยเผยแพร่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายต่อสังคมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องผ่านช่องทางการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่เข้าถึงได้ในวงกว้างviii
สาหรับหน่วยงานที่ทางานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น ประเด็นที่
องค์กรต่างๆ นามาเป็นแนวทางในการทางานอยู่เสมอคือ community-based adaptation (CBA)
ซึ่งเป็นเรื่องของการปรับตัวโดยอิงกับระบบนิเวศภายใต้แนวคิ ดที่ว่าระบบนิเวศที่สมบูรณ์จะช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถให้ ชุ มชนรับ มือกั บ ผลกระทบของสภาพอาการแปรปรวนและการเปลี่ ยนแปลง
ภูมิอากาศได้ ซึ่งทั้งสองแนวทางนั้นก็ยังมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับชุมชนขนาดเล็กเป็นหลัก แต่อย่างไรก็
ดี การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันหลายระดับ (scale)
และหลายภาคส่ ว น (sector) ศุ ภ กร ชิ น วรรโณ ix เสนอให้ พิ จ ารณาแนวทางการยกระดั บ ขี ด
ความสามารถของชุมชนหรือกลุ่มสังคมที่เปราะบางเพื่อการรับมือกับผลกระทบและความเสี่ยงจาก
ภาวะสภาพอากาศรุนแรงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. ยกระดับขีดความสามารถในการหาทางเลือกต่างๆ หลายแนวทางเพื่อลดผลจากภาวะ
เสี่ ย ง ในประเด็ น นี้ สั ง คมหรื อ ชุ ม ชนที่ มี ท างเลื อ กหลายแนวทางและมี อิ ส ระในการ

ปรับเปลี่ยนวิถีทางต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจัดว่าเป็นสังคมหรือ
ชุมชนที่มีความเปราะบางหรือภาวะเสี่ยงที่จะตกอยู่ในความเดือดร้อนต่า
2. ยกระดับขีดความสามารถในการดาเนินการตามทางเลือกต่างๆ เหล่านั้นในประเด็นนี้
สังคมหรือชุมชนที่สามารถผลักดันให้มีการดาเนินการต่างๆ ได้นั้น จัดเป็นชุมชนสังคมที่มี
ความเปราะบางหรือภาวะเสี่ยงที่จะตกอยู่ในความเดือดร้อนต่า
การยกระดับขีดความสามารถของสังคมและชุมชนที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ในอนาคตนั้น อาจพิจารณาถึงการดาเนินการหลักๆ ต่อไปนี้ตามลาดับ
1. การสร้างความตระหนักรู้ เพื่อให้สังคมและชุมชนเกิดเข้าใจถึงผลกระทบและความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อีกทั้งโอกาสใหม่ๆ ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาว และตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลที่
จะเกิดขึ้นกับสังคมและชุมชนของตนเพื่อให้เกิดทัศนคติที่จะดาเนินการต่างๆ ที่ต่างไป
จากเดิม
2. การสร้างความรู้ใหม่ให้แก่สังคมและชุมชนเพื่อใช้ในการหาทางเลือกต่างๆ และแนวทาง
ดาเนินการที่เหมาะสมกับอนาคตเพื่อรองรับสถานการณ์เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
3. การสร้างความสามารถด้านเทคนิคให้แก่สัง คมและชุมชนเพื่อใช้กาหนดรูปแบบวิธีก าร
ดาเนินการต่างๆ ที่เหมาะสมในการปรับวิถีชีวิตหรือทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตและ/หรือมีความสามารถในการดาเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
4. การสร้างกลไกเพื่อสนับสนุนเงินทุนและทรัพยากรที่จาเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การปรับตัวเพื่อให้สังคมและชุมชนมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการดาเนินการ
ต่างๆ หรือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อปรับวิถีชีวิตหรือทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
5. การปรับปรุงและจัดตั้งการจัดการ/ระเบียบ/กฎหมาย/องค์กรและกลไกที่จะสนับสนุน
และเอื้อให้สังคมและชุมชนสามารถพัฒนาการดาเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ทนทาน
ต่อความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ภาวะโลกร้อนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ของการวางแผน
พัฒนาในอนาคตที่จะต้องเตรียมสัง คมให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
กติกาใหม่ของโลกที่เวทีเจรจาระหว่างประเทศ สังคมไทยจาเป็นต้องติดตามและพิจารณาจุดยืนให้
ชัดเจน การก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่าจะต้องมีการปรับโครงสร้างการก้าวเดินอย่างไร แค่ไหน และ
อย่างไร วิถีสังคมไทยจะพัฒนาก้าวสู่ความเป็นสังคมคาร์บอนต่านั้นจะทาอย่างไรและมีผลกระทบต่อ
สังคมอย่างไรบ้าง นั่นหมายถึงการปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ที่เหมาะสม และ
ต้องมองประเด็นให้กว้างไปกว่าการแก้ปัญ หาสิ่ง แวดล้อม โดยทาความเข้าใจว่าการปรับตัวต่ อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนั้นเป็นเรื่องของการพัฒนาภายใต้เงื่อนไขใหม่ของอนาคต ซึ่ง จะต้องขยาย
กรอบการมองอนาคตด้วยองค์ความรู้และความตระหนักที่เหมาะสม รวมไปถึงการสื่อสารความเข้าใจ
ให้ง่ายในวงกว้าง

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร การใช้ที่ดินและ
ป่าไม้
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังจะ
เห็นได้จากการที่ประเทศไทยมี อุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น ระดับน้าทะเลเฉลี่ยในอ่าวไทยมีแนวโน้ม สูง ขึ้น
และมีปริมาณฝนสะสมรายปีลดลง ทั้งนี้ จากการทบทวนการศึกษาเกี่ ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยซึ่ง จัดทาโดยศูนย์บริการวิชาการแห่ง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พบว่า การเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งทางด้าน
ระบบนิ เ วศและชี ว กายภาพ การเกษตรกรรม ทรั พ ยากรน้ า สุ ข ภาพอนามั ย การเพิ่ ม ขึ้ น ของ
ระดับน้าทะเล ชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน และการท่องเที่ยว และเพื่ อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้ าเป็นรัฐภาคีภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่ า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate
Change) และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) รวมทั้ง เข้าร่วมประชุมหารือกรอบความร่วมมือ
ระดับโลก ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้น เพื่อให้ประเทศไทยมีแนวทางในการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในส่วนที่จะกระทบหรือเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรง ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งให้ความสาคัญกับเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
11 พ.ศ. 2555-2559 และมีการจัดทา (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พ.ศ. 2556-2593 ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางระยะยาวและกรอบนโยบายในการแก้ไ ขปัญหา การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนมีการก่อตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) ขึ้นมาทาหน้าที่เกี่ยวกับการให้คารับรองโครงการที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม
กลไกการพัฒนาที่สะอาด
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ได้ ก าหนด
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อการขับเคลื่อนของส่วน
ราชการต่างๆ ไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่ 5 ด้านดังนี้
ย.6-1: มุ่งอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ย.6-2: ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ย.6-3: เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิตและบริการเพื่อนาไปสู่
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ย.6-4: จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
ย.6-5: ยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559 กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ด้าน
ดังนี้

ตารางสรุปยุทธศาสตร์และแผนงานของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559
ยุทธศาสตร์
1. การปรับฐานการผลิตและ
การบริโภคให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

แผนงาน
1.1 การส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน
1.2 การปรับฐานการผลิตภาคเกษตรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.3 การปรับฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.4 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
1.5 การพัฒนามาตรฐานสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.6 การจัดการพลังงานหมุนเวียนอย่างยัง่ ยืน
2. การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ง 2.1 การสงวนรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
(ระบบนิเวศภูเขา ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศเกษตร ระบบนิเวศพื้นที่
ยั่งยืน
แห้งแล้งกึ่งชื้น ระบบนิเวศแหล่งน้าในแผ่นดิน ระบบนิเวศทะเลและ
ชายฝั่ง และระบบนิเวศเกาะ)
2.2 การฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ
3. การจัดการทรัพยากร
3.1 การจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.2 การจัดสรรทรัพยากรน้าอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล 3.3 การจัดสรรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
3.4 การจัดสรรทรัพยากรแร่อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
3.5 การจัดการพื้นที่วิกฤติสิ่งแวดล้อม
4. การสร้างคุณภาพ
4.1 การจัดการมลพิษ (คุณภาพน้า คุณภาพอากาศ ขยะมูลฝอย และของเสีย
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
อันตรายชุมชนและอุตสาหกรรม)
ประชาชนในทุกระดับ
4.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน (พื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์)
4.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ แหล่งธรณีวิทยา แหล่ง
ศิลปกรรม และแหล่งมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม
5. การเตรียมความพร้อมเพื่อ 5.1 การสร้างความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รับมือกับความเสี่ยงจาก
และภัยธรรมชาติ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
5.2 การวางรากฐานสู่การพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่า
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
6. การพัฒนาคนและสังคมให้ 6.1 การสร้างจิตสานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
มีสานึกรับผิดชอบต่อ
6.2 การพัฒนาและกระตุ้นบทบาทของภาคีเครือข่ายในการจัดการทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 กาหนดวิสัยทัศน์
ให้ ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่า
ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายแบ่งเป็น 3 ระยะคือ

1) เป้าหมายระยะสั้น กาหนดปีเป้าหมาย คือ พ.ศ. 2559 โดยกาหนดเป้าหมายในการพัฒนา
กลไก และสร้างขีดความสามารถในประเด็นหลักๆ ที่ต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วน
2) เป้าหมายระยะกลาง กาหนดปีเป้าหมาย คือ พ.ศ. 2563 โดยกาหนดเป้าหมายในการ
พัฒนากลไก และสร้างขีดความสามารถในส่วนที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินงาน รวมถึงกาหนด
เป้าหมายที่แสดงถึง ผลลัพธ์ (outcome) ของการดาเนินงานในระยะกลาง
3) เป้าหมายระยะยาว กาหนดปีเป้าหมาย คือ พ.ศ. 2593 โดยกาหนดเป้าหมายที่แสดงถึง
ผลลัพธ์ ของการดาเนินงานในระยะยาว รวมถึงเป้าหมายต่อเนื่อง ซึ่งระบุตัวชี้วัดของผลลัพธ์ที่ควรมี
การติดตามข้อมูล เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
แนวทางการดาเนินงานตามแผนฯ มี 3 แนวทางคือ
1) การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามแนวทางนี้ได้มีการ
กาหนดมาตรการดาเนินการอยู่ 6 สาขา คือ การจัดการน้า อุทกภัย และภัยแล้ง การเกษตรและความ
มั่นคงทางอาหาร การท่องเที่ยว การสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการตั้งถิ่นฐาน
และความมั่นคงของมนุษย์
2) การ ลดก๊ า ซเรื อ นกระจกและส่ ง เสริ ม การเติ บ โตที่ ป ล่ อ ยคาร์ บ อนต่ า มี ก ารก าหนด
มาตรการดาเนินการอยู่ 8 สาขา คือ การผลิตไฟฟ้า การคมนาคมขนส่ง การใช้พลังงานภายในอาคาร
ภาคอุตสาหกรรม ภาคของเสีย ภาคเกษตร ภาคป่าไม้ และการจัดการเมือง
3) การสร้างขีดความสามารถด้านการ บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการ
กาหนดมาตรการดาเนินการอยู่ 4 สาขา คือ การพัฒนาข้อมูล งานศึกษาวิจัย และเทคโนโลยี การ
พัฒนากลไกสนับสนุนการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้างความตระหนักรู้
และเสริมศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จากการยกเอาแผนพัฒนาประเทศ แผนการจัดการคุณภาพสิ่ง แวดล้อม และแผนแม่บ ท
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมานาเสนอทาให้เห็นพัฒนาการของประเทศไทยในการ
กาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามแนวทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกซึ่งเป็นความ
ท้าทายของการพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผลการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา ประเทศไทยยัง
เป็นประเทศที่มีรายได้ระดับ ปานกลาง มีศักยภาพความพร้อมทางเศรษฐกิ จ โครงสร้าง พื้นฐาน
สาธารณูปโภคที่ดีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาตนเองไปสู่
การเป็ น ประเทศพัฒนาแล้ ว จึ ง มี ค วามจ าเป็ นต้ องปรั บ เปลี่ ย นบทบาทในเวที นานาชาติ ใ ห้ มีการ
ดาเนินการเชิงรุก และมีบทบาทที่สาคัญมากขึ้ น โดยจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ง ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มีความพยายามนาพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ ต่อเนื่องจาก
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึด
หลักสมดุล ยั่งยืนนั้น ได้มีทิศทางการพัฒนาประเทศหนึ่งที่ตอบสนองต่อการจัดการสภาพภูมิอากาศ
และภาวะโลกร้อนตามความตกลงของประชาคมโลกมีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการจัดการภาค
เกษตร ป่าไม้ และการใช้ที่ดิน
การให้ความสาคัญต่อภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ที่ดินเพื่อแก้ไ ขปัญ หาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เกี่ ยวข้องกับกรอบคิดการขับเคลื่อน 5 ด้าน ตามกรอบคิด DPSIR (Driving Forces-

Pressure-State-Impact-Response Framework) กล่าวคือ มุ่ง เน้น ที่จะพิจารณาถึง สถานการณ์ ปั ญ หา

สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น (เช่น ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมอย่ าง
รอบด้ า น และมุ่ ง หาแนวทางในการ แก้ ไ ขปั ญ หาที่ ต อบสนองต่ อ ทั้ ง สถานการณ์ ปั ญ หาที่ เ กิดขึ้น
ตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อม และต่อ แรงผลักดันหรือขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดปัญหา โดยมีมุมมองที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภาคเกษตร ป่ า ไม้ และการใช้ ที่ ดิ น ในเชิ ง ความสั ม พันธ์ แ ละเชื่ อ มโยงต่ อ ปั ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภาคเกษตร ภาคการเกษตรปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 51.88 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ก๊าซเรือนกระจกหลักของภาคนี้คือ ก๊าซมีเทน (CH4) โดยมี แหล่งปล่อยที่สาคัญ ได้แก่ กลุ่ม
นาข้าว มีปริมาณการปล่อยคิดเป็น 29.94 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 57.7
ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร กลุ่มการหมักใน ระบบย่อยอาหารของสัตว์
มีปริมาณการปล่อยคิดเป็น 8.26 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ 15.92 ของ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร กลุ่มดินที่ใช้ในการเกษตร มีปริมาณการ ปล่อย
7.6 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เที ยบเท่า หรือร้อยละ 14.6 กลุ่มการจัดการมูลสัตว์ 5.07 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ 9.8 และกลุ่มการเผาเศษวัสดุการเกษตรในที่โล่ง มีปริมาณ
การ ปล่อย 1.01 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ 1.9 ของปริมาณการปล่อยในภาค
การเกษตร
ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ภาค
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ที่ดิน และป่ าไม้ ปล่ อยก๊ าซเรือนกระจก เท่ากับ 55.64 ล้านตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แต่มีปริมาณการดูดกลับ ก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 63.54 ล้านตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ า ทาให้มีปริมาณการดูดกลับมากกว่าปริมาณการปล่อยประมาณ 7.9
ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า การคานวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการปรับเปลี่ยนป่าและทุ่งหญ้า มีปริมาณการปล่อยคิ ดเป็น
44.47 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 79.9 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในภาคการ เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ (โดยไม่รวมการดูดกลับ) กลุ่มการ
เปลี่ ย นแปลงของป่ า และปริ ม าณ ชี ว มวล มี ป ริ ม าณการปล่ อ ยคิ ด เป็ น 11.17 ล้ า นตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ 20.1 ของ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ (โดยไม่รวมการ ดูดกลับ) อย่างไรก็ดีในกลุ่มนี้ มี
ปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกมากกว่าการปล่อยทาให้สุทธิแล้วมีปริมาณ การดูดกลับก๊าซ
เรือนกระจก เท่ากับ 13.35 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และกลุ่มการฟื้นฟูพื้นที่ทิ้ง ร้าง มี
ปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกคิดเป็น 39.02 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตารางที่ 2-3
แสดงแนวโน้มของปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ ที่ดินและป่าไม้ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004) จาแนกเป็นกลุ่มย่อยต่างๆ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบตอปจจัยตางๆในการดารงชีวิต เชน สุขภาพ
เกษตรกรรม ปา ไม ความมั่นคงทางน้า ความมั่นคงทางอาหาร พื้นที่ชายฝงทะเลและสิ่งมีชีวิตสาย
พันธุตางๆ และพื้นที่ปาไม้ที่เป็นป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ ปจจัยสวนใหญเหลานี้สัมพันธใกลชิดกับการ
ถือครองและการใชประโยชนจากที่ดิน เนื่องจากเปนปจจัย ที่กระทบตอเงื่อนไขการใชที่ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรมหรือคุกคามการดารงชีวิตของประชาชนและสินทรัพยทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยจะได
รับผลกระทบจากการเสื่อมคุณภาพของทรัพยากรดินโดยตรงเเละจะสงผลกระทบทางสังคม เปนวง
กว้างในระยะยาว เพราะประเทศไทยยังคงพึ่งพาเกษตรกรรมและการทองเที่ยวสูง มิติที่สาคัญอีก

ประการคือคือการใชประโยชนที่ดินทาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะเกษตรกรรม
ในเขตรอน การตัดไมทาลายปามีนัยยะสาคัญตอการปลอยกาซเรือนกระจกx
ประเด็นหลัก จึงอยู ที่ก ารปรั บตั วและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ จะถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาและผนวกในนโยบายที่ดินเพื่ อควบคุมคาใชจายในระยะยาว
และหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบทางสังคม การยอมรับวาการปรับตัวเปนสิ่งทีจาเปนตองถูกหยิกยกขึ้น
มาพิจารณาในสังคมระดับตางๆ ตั้งเเตการปรับตัวระดับปจเจกบุคคลดวยตนเอง ระดับทองถิ่น จนถึง
ศักยภาพที่จาเปนตอความรวมมือระดับนานาชาติ จะตองมีการระบุว าแตละระดับตองใชมาตรการ
อย่างไรในการดาเนินการและใครคือผู ที่มีศักยภาพในการดาเนินการ ประเด็นที่สองคือ ปญหาทาง
เศรษฐกิจ แมวาการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาวมีค าใชจายถูกกวามาก
เเตการปรับตัวและการบรรเทาผลกระทบตองไดรับการสนับสนุนทางการเงิน คาใชจายสูง คือ เหตุผล
หลั ก ที่ ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว ของปจเจกบุ ค คลและชุ ม ชนทองถิ่ นในประเทศก าลั ง พัฒนา
ปรับตัวอยางยากลาบาก ประหนึ่งวาประเทศเหลานี้ไมสามารถกาวทันประเทศพัฒนาเเลว ประเด็นที่
สามคือ ความสมดุลของผลประโยชนทางเศรษฐกิจในการใชประโยชนจากที่ดินและความตองการใน
การปรับตัวและการลดผลกระทบ (เชน การพิทักษปากับการดารงชีวิตของชุมชนชนบท) หรืออาจ
ครอบคลุมกรณีที่โอกาสทางการตลาดสาหรับผลผลิตบางอยางดีกวาผลิตภัณฑที่ไดรับความหมายว่า
เป็ น การผลิ ต ที่ ยั่ งยืน ควรจะตองสอบถามวาอะไรคื อ ความเปนไปไดเพื่ อด าเนินการเสริ มสราง
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่สอดคลองกับความตองการการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบ สิ่งนี้นาไปสู
ประเด็นที่สี่ คือ การจัดการทางการเมือง เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มาตรการการปรับตัวและการบรรเทาผลกระทบกอใหเกิดผลกระทบทางสังคม จึงตองวางแผนเพื่อ
รับมือปญหาจากการปรับตัวและการบรรเทาผลกระทบ การรักษาสมดุลระหวางผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจควบคูไปกับการปรับตัวและการลดผลกระทบตองการการจัดการทางการเมือง เพื่อหลีกเลี่ยง
ความขัดแยงเพื่อใหไดรับการสนับสนุนจากประชาชน ปฏิบัติการเชิงรูปธรรมเพื่อบังคับใช มาตรการ
การปรับตัวอาจทาใหเกิดความทาทายซึ่งจะตองบริหารจัดการดวย ประเด็นสุดทาย คือด้านกฎหมาย
และสถาบัน ประเด็นนี้ส งผลกระทบตอประเด็นอื่นๆ ที่สามารถพิจารณาไดอยางครอบคลุม ความเป
นไปไดที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามมาตรการการปรั บ ตั ว หรื อ บรรเทาผลกระทบอย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เเละ
ประสิทธิภาพในการจัดการทางการเมืองเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับศักยภาพในการดาเนินงาน แตละระดับ
ศักยภาพนี้มีขอจํากัดหลักสองขอ: หนึ่งคือสถาบันออนแอและการบังคับใชกฎหมายยังไมเพียงพอ
แผนการปรับตัวที่ดีที่สุดเขียนขึ้นในระดับชาติหรือระดับนานาชาติย อมลมเหลว ถาสถาบันของรัฐไม่
สามารถดาเนินมาตรการหรือบังคับใชกฎระเบียบได ปจจัยดานกฎหมายังมีผลกระทบเฉพาะดานที่
สําคัญยิ่งยวดคือ ปญหาเรื่องการถือครองที่ดินและสิทธิในกรรมสิทธิ์ที่ดิน ประเทศกาลังพัฒนาจานวน
มากจากหลายภู มิ ภ าคไดรั บ ผลกระทบจากสถานการณ ทางกฎหมายที่ มี ข อก าหนดไม ชั ด เจน
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสภาวะเสี่ยง เชน ภูมิภาคที่มีป าเขตรอนหรือถิ่นที่อยู อาศัยของคนจนในชุมชน
เมืองบริเวณชายฝง หากการถือครองที่ดินไมชัดเจนก็ยากที่จะระบุผู ไดรับผลประโยชนจากมาตรการ
การปรับตัวหรือแรงจูงใจทางการเงินไดxi

กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินและป่ าไม้
นโยบายป่าไม้แห่งชาติปี พ.ศ.2528 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
ได้กาหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 129
ล้านไร่ ซึ่งต่ากว่าที่เคยมีการกาหนดไว้ในปี พ.ศ. 2504 ถึงประมาณร้อยละ 10 แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมา

จนถึงปัจจุบั น พื้นที่ป่าไม้ได้ลดลงมาอย่างต่อเนื่องและในอัตราที่รวดเร็ว ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าไม้คง
เหลืออยู่เพียงประมาณ 102 ล้านไร่ หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 31.57 ของเนื้อที่ประเทศ การที่
ขนาดพื้นที่ป่าลดลงเป็นต้นเหตุสาคัญอย่างหนึ่งของปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ประเทศไทยประสบ
อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภัยแล้ง และอุทกภัย รวมทั้งกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านและวิถี
ชีวิตของชาวไทยอย่างมาก
การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าไม้ ที่เป็น พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้จึง เป็นมาตรการสาคัญ ของ
ภาครัฐที่ต้องหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข มาตรการทางกฎหมายจึงได้ถูกนามาใช้กากับดูแล
โดยประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้ที่ดินและป่าไม้สาคัญๆ โดยมีกฎหมายที่เป็นนโยบายกากับ
ดู แ ล เช่ น รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย และกฎหมายที่ ว่ า ด้ ว ยการอนุ รั ก ษ์ ที่ ต ราขึ้ น เป็ น
พระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังผังต่อไปนี้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
นโยบายและแผน
ที่ดินและป่าไม้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับที่ดิน
และป่าไม้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

กฎหมายเกี่ยวกับ
การอุนรักษ์ดิน
และที่ดิน

พระราชบัญญัติพฒ
ั นาที่ดิน พ.ศ.
2551
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
2518

กฎหมายที่
เกี่ยวกับทรัพยากร
ที่ดินและป่าไม้

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2482

กฎหมายเกี่ยวกับ
การอุนรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ.2507
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ภาพ ผังกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดินและป่าไม้ของไทย

นโยบายด้านที่ดินและป่าไม้
นโยบายทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ อยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 และฉบับล่าสุดที่อยู่ระหว่างรอการประกาศใช้ (พุทธศักราช 2559) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับกับทรัพยากรธรรมชาติ นโยบาย และยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
และนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กาหนดนโยบายด้านที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ในมาตรา 85 และมาตรา 87 ดังนี้
มาตรา 85 รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
1) ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ ที่ ดิ น ให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ โดยค านึ ง ถึ ง ความ
สอดคล้อง กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และการดูแล
รักษา ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และกาหนดมาตรการการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนโดยต้อง
ให้ประชาชน ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย
2) กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและดา เนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์
หรือ สิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึง โดยการปฏิรูปที่ ดินหรือวิธีอื่น รวมทั้งจัดหา
แหล่งน้าเพื่อ ให้เกษตรกรมีน้าใช้อย่างพอเพียงเหมาะสมแก่การเกษตร
3) จัด ให้ มี ก ารวางผัง เมื อ ง พัฒ นา และด าเนิ น การตามผัง เมื อ งอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยื
่ น
4) จัดให้มแี ผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและทรัพยากรธรรมชาติอ่นื อย่าง
เป็ นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทัง้ ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บารุงรักษา
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
5) ส่งเสริม บารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิง่ แวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่
ยังยื
่ นตลอดจนควบคุมและกาจัดภาวะมลพิษที่มผี ลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิน่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องมีส่วน
ร่วมในการกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
มาตรา 87 รัฐต้องดา เนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ดังต่อไปนี้
1) ส่งเสริมให้ประชาชมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทาบริการสาธารณะ
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อานาจ
รัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น
4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการดาเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้ง
สนับสนุนการดาเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถ
แสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่
1.

5) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้
สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ต้องคานึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายที่เท่า
เทียมกัน
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... ฉบับลงประชามติ
ได้มีการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้
มาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ
(๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ
จารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ
(๒) การจัดการ บารุงรักษา และใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
(๓) เข้ า ชื่ อ กั น เพื่ อ เสนอแนะต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ ด าเนิ น การใดอั น จะเป็ น
ประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการดาเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่ าง
สงบสุขของประชาชนหรือชุมชน และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้อง
พิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่
กฎหมายบัญญัติ
(๔) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน
สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการดาเนินการดังกล่าวด้วย
มาตรา 50 บุคคลมีหน้าที่ต่อไปนี้
(8) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม
มาตรา 57 รัฐต้อง
(2) อนุรักษ์ คุ้มครอง บารุง รักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์
อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดาเนินการและ
ได้รับประโยชน์จากการดาเนินการดังกล่าวตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 58 การดาเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดาเนินการถ้าการนั้น
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้
เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องดาเนินการให้มีการศึกษา
และประเมิ น ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพของประชาชนหรื อ ชุ ม ชนเพื่ อ น ามา
ประกอบการพิจารณาดาเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายกาหนด
บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คาชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ
ก่อนการดาเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ในการดาเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และต้องดาเนินการให้มีการ
เยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและ
โดยไม่ชักช้า
มาตรา 72 รัฐพึงดาเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน้า และพลังงาน ดังต่อไปนี้

(1) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพ
ของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(2) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไปตามผังเมือง
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดยสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
(3) จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ทากิน ได้
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
(4) จัดให้มีทรัพยากรน้าที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน
รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น
(5) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมทั้งพัฒนา และ
สนับสนุนให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ย่างยั่งยืน
มาตรา 73 รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย
โดยใช้ต้นทุนต่า และสามารถแข่งขันในตลาดได้ และพึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ทากิน
โดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่นใด
มาตรา 258 ให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล
ดังต่อไปนี้
ช. ด้านอื่น ๆ
(2) จัดให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการตรวจสอบ
กรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินทั้งประเทศเพื่อแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินอย่าง
เป็นระบบ
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
ประมวลกฎหมายที่ดินเป็นกฎหมายที่มีส่วนในการพัฒนาที่ดินในลกัษณะของการจัดสรรการ
ใช้ที่ดินในรูปของการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและการครอบครองที่ดินซึ่งเป็นผลให้มีการนาที่ดินไปใช้เพื่อ
การปลูกที่อยู่อาศัย การพาณิชยกรรม เกษตรกรรม การจัดไว้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ ส่วนราชการ
และกิจกรรมอื่นๆ บนผิวดินด้วย บุคคลอาจได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่กฎหมายกาาหนดไว้ในมาตรา 2
ถึงมาตรา 4 คือ ที่ดิน ซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้ถือว่าเป็นของรัฐ และบุคคล
ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดย 1) ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามบทบัญญัติกฎหมายก่อนวันที่ประมวลกฎหมาย
นี้ใช้บังคับ หรือได้มาซึ่ง โฉนดที่ดินตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ และ 2) ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัด ที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือกฎหมายอื่น
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2532
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2532 กาหนดให้การทาไม้หวงห้าม
และเก็บหาของป่าหวงห้ามหรือทาอันตราย ไม้หวงห้ามและของป่าหวงห้าม ต้องได้รับอนุญาตจาก
พนักงาน เจ้าหน้าที่ พระราชกฤษฎีกากาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 และพระราชกฤษฎีกากาหนด
ของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2530 ระบุชนิดพันธุ์ไม้หวงห้ามและของป่าหวงห้าม เพื่อรักษาไม้ชนิดดีมีค่าหา
ยาก และของป่าหายากไม่ให้เป็นอันตรายหรือสูญสิ้นไป เอื้ออานวยให้ดาเนินการตามพันธกรณีของ
อนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (มาตรา 8) และการสร้างเงื่อนไขเพื่อ
พิจารณาการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม (มาตรา 15)

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ได้กาหนดให้มีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะได้มีการคุ้มครอง ควบคุม ดูแลระบบนิเวศและถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
(habitat) ของพืชและสัตว์ ซึ่งสอดคล้องตามพันธกรณีการอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
(มาตรา 8) แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการใช้พื้นที่บางส่วน เพื่อการนันทนาการ
อันจะเป็นการสร้างจิต ส านึก ในการอนุรักษ์ ทรัพ ยากรธรรมชาติ ซึ่ง สอดคล้องตามพันธกรณี ข อง
อนุสัญญาฯ (มาตรา 13)ภายในเขตอุทยานแห่ง ชาติ ห้ามเก็บหา นาไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น
ออกไป ห้ามนาสัตว์ออกไปหรือทาอันตรายแก่สัตว์ ห้ามเก็บหา นาออกกล้วยไม้ ห้ามเก็บหรือทา
อันตรายดอกไม้ ใบไม้หรือผลไม้ ห้ามดาเนินกิ จกรรมเพื่อหาผลประโยชน์ ซึ่งเป็นการวางเงื่อนไขการ
เข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมตามอนุสัญญาฯ (มาตรา 15) นอกจากนั้น ในกรณีที่เห็นสมควรก าหนด
ที่ดินที่มีสภาพธรรมชาติ เป็นที่น่าสนใจให้คงสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษาและ
ความรื่นรมย์ของประชาชน ก็สามารถกาหนดโดยประกาศพระราชกฤษฎีกาให้พื้นที่นั้นเป็นอุทยาน
แห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
(มาตรา 10) และ (มาตรา 8) การเสริมสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์ (มาตรา 11) และการให้ความรู้
และเสริมสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน (มาตรา 13)
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ห้ามมิให้บุคคลใดทาไม้ เก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เว้นไว้แต่ได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเอื้ออานวยให้ดาเนินการตามพันธกรณีที่เกี่ยวกับการสร้างเงื่อนไขการเข้า ถึง
ทรัพยากรพันธุกรรม (มาตรา 15.2) และการขอความเห็นชอบที่ต้องแจ้ง ล่วงหน้า (มาตรา 15.5)
นอกจากนั้น หากเห็นสมควรกาหนดป่าอื่นใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น สามารถกระทาได้โดยออกกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องตาม
พันธกรณีที่ให้คุ้มครองระบบนิเวศในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (มาตรา 8)
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีอานาจออก
กฎกระทรวงกาหนดให้พื้นที่ที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติอันโดดเด่น พิเศษเฉพาะหรืออันอาจถูก
ทาลายได้ง่าย เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องมีการจัดการโดยเฉพาะ และมีการคุ้มครอง
ตามที่เหมาะสมแก่สภาพของพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องตามพันธกรณีเกี่ยวกับการจัดตั้งระบบพื้นที่คุ้มครอง
ซึ่งต้องการมาตรการพิเศษ สาหรับอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (มาตรา 8) มาตรา 9, 10
และ 96 ของกฎหมายฉบับนี้ กาหนดกลไกระดับชาติให้มีการควบคุม ระงับ และบรรเทาความเสียหาย
ต่อสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากเหตุฉุกเฉิน และเหตุภยันตราย และให้มีการชดเชยค่าเสียหายในการนี้ ซึ่ง
ทาให้ประเทศไทยสามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อประเทศ
เพื่อนบ้านได้ และสามารถทาแผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไขสถานการณ์ สอดคล้องตามพันธกรณีของอนุสัญญา
ฯ (มาตรา 3 และ 14) มาตรา 46-51 ของกฎหมายฉบับนี้ และประกาศกระทรวงวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 4 ฉบับ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการ
จัดทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง แวดล้อม และกาหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือ
กิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้
แล้ว นอกจากนั้น ตามมาตรา 19 ของกฎหมายฉบับนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสามารถ

เรียกให้โครงการที่ไม่อยู่ในรายการประเภทและขนาดโครงการดังกล่าว แต่มีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบ
เสี ย หายต่ อ สิ่ ง แวดล้ อมส่ งรายงานดัง กล่ า วได้ ด้ วย จึ ง ท าให้ ป ระเทศไทยสามารถดาเนินการตาม
พันธกรณีที่เกี่ยวกับ การประเมินผลกระทบและการลดผลกระทบเสียหาย (มาตรา 14) และการ
จาแนกกระบวนการ และประเภทกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ตลอดจนการติดตามตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าว (มาตรา 7)
นอกจากนั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังให้จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้ อม ซึ่งสามารถใช้เป็นเงินช่ วยเหลื อ
และอุดหนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องตามพันธกรณี
เกี่ยวกับทรัพยากรการเงิน (มาตรา 20)

องค์กรที่มีส่วนกาหนดนโยบายด้านที่ดินและป่ าไม้
ประเทศไทยโดยภาครัฐ ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการตามกฎหมายมีส่วนสาคัญ ในการ
กาหนดทิศทางนโยบายด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ของประเทศ โดยกฎหมายแต่ละฉลับ
กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น ซึ่งแต่ละชุดมีภารกิจและเป้าหมายใน
การบริหารงานที่แตกต่างกันไป อานาจหน้าที่และนโยบายที่ถูกจัดวางขึ้นจึงไม่อาจสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดีย วกัน ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่ยืนยันได้ว่ายัง มีช่องว่างของการดาเนินการตามกฎหมายและ
นโยบายอยู่หลายเรื่อง ได้แก่ การที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้ น มาด าเนิ น การในเรื่ อ งต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น และป่ า ไม้ เ พิ่ ม เติ ม หลายชุ ด เช่ น
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายดินและปุ๋ย คณะกรรมการกองทุนที่ดิน
คณะกรรมการศึ ก ษานโยบายการกระจายการถื อ ครองที่ ดิ น คณะกรรมการแก้ ไ ขปั ญ หาการใช้
ประโยชน์ที่ดินของรัฐ ฯลฯ องค์ประกอบของคณะกรรมการทุกชุดจะมีผู้แทนของส่วนราชการโดย
ตาแหน่งเข้าไปเป็นกรรมการเป็นส่วนใหญ่ การตัดสินใจใดๆ จึงเป็นทัศนะหรือมุมมองที่มาจากหรือ
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐเท่านั้นxii
จากสถานการณปญหาของระบบการบริหารจัดการที่ดินที่มีหนวยงานการบริหารจัดการ
ที่ดินที่กระจายอยู ในสวนราชการตางๆ ขาดความเปนเอกภาพ คณะรัฐมนตรีจึง ไดมีมติเห็นชอบ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. 2557 ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 และใหมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่
16 ตุลาคม 2557 โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) มีนายกรัฐมนตรี เป
นประธาน และคณะอนุกรรมการภายใตระเบียบฯ 3 คณะ ประกอบดวย คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน
คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน และคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ตอมาไดมีการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพิ่มเติมอีก 4 คณะ ประกอบดวย คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจัง หวัด (คทช.
จังหวัด) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนที่อยู อาศัยสาหรับผู มีรายไดนอย คณะอนุกรรมการบูรณาการ
กฎหมายการบริหารจัดการที่ดิน และคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินการจัดที่ดิน
ทากินใหชุมชน สาระสาคัญของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ พ.ศ. 2557xiii มีดังนี้
1) กาหนดใหคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) มีอานาจหนาที่ที่สาคัญ คือ
- จัดทานโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
เสนอตอ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ขอ 8 (1))
- กาหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามนโยบาย
และแผน การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (ขอ 8 (2))

2) ในการจัดทานโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ตองคานึงถึงอานาจหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรั ฐ
สิทธิในทรัพยสินของประชาชน การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และหลักการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดินใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด สมดุล เปนธรรม และยั่งยืน
ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และความมั่นคงของประเทศ (ขอ 9 วรรค 1) เมื่อคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ของประเทศแลวใหสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม (สผ.) แจงหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการใหเปนไปตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดิ นและทรัพยากรดินของประเทศตาม
แนวทางที่ คทช. กาหนด (ขอ 9 วรรค 2)
3) ให ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ทาหนาที่เปนสานักงานเลขานุการของ คทช. (ขอ 14)
สาหรับนโยบายด้านป่าไม้แห่งชาติ ได้มีการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรกๆ มี
ความต้องการเพื่อจัดการและควบคุมการทาไม้ โดยเป็นที่มาของการตั้งกรมป่าไม้ และมีการบริหาร
จัดการป่าไม้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการป่าไม้อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งใน
ปี พ.ศ. 2528 จึงได้มีนโยบายการป่าไม้แห่ งชาติxivขึ้น เพื่อให้การจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่ าไม้
สามารถกระทา โดยต่อเนื่องในระยะยาวและประสานสอดคล้องกับ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ชนิดอื่น จึงสมควรกาหนด นโยบายการ ป่าไม้แห่งชาติไว้ให้เป็นการแน่นอน เพื่อให้ ส่วนราชการและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้มีความ เข้าใจร่วมกันและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ อัน จะทาให้การพัฒนา ป่า
ไม้เป็นไปอย่างราบรื่น และบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ดัง นี้
1. ให้มีการกาหนดแนวทางการ จัดการและการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ในระยะยาวอันจะ ทา
ให้ประเทศได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าทาง สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคงและ สิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดย
เน้นให้มีการประสานกันระหว่างทรัพยากรป่า ไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่น
2. ส่งเสริมบทบาท และหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชนให้มี ส่วนรับผิดชอบใน
การจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ร่วมกัน
3. ปรับปรุงระบบการบริหารงาน ป่าไม้ของชาติให้สอดคล้องกับปริมาณคุณภาพและสภาพ
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
4. กาหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยใน อัตราร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศเพื่อ
ประโยชน์ 2 ประการ ดังนี้
4.1 ป่าเพื่อการอนุรักษ์ กาหนดไว้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ที่ ห ายากและป้ อ งกั น ภั ย ธรรมชาติ อั น เกิ ด จากน้ าท่ ว มและการพั ง ทลายของดิ น ตลอดทั้ ง เพื่ อ
ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และนันทนาการของประชาชนใน อัตราร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ
4.2 ป่าเพื่อเศรษฐกิจ กาหนดไว้เพื่อการผลิตไม้และ ของป่าเพื่อประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจในอัตราร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ
5. รัฐ และภาคเอกชน จะพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ และจะจัดการพัฒนาให้
อานวยประโยชน์ทั้งในทางตรง และทางอ้อมโดยสม่าเสมอตลอดไป
6. ให้ เ พิ่ ม การใช้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต ทาง
การเกษตรเพื่อลดการทาลาย พื้นที่ป่าไม้
7. เพื่อก่อให้เกิดการประสาน การใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ
ชนิดอื่นๆ เช่น ที่ดิน แหล่งน้า และทรัยากรธรณี รวมทั้ง เพื่อก่อให้เกิดการประสานความร่ ว มมื อ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของรัฐกับ ภาคเอกชนและประชาชนในท้องถิ่น รัฐจะจัดให้ มี

แผนพัฒนาป่าไม้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผน พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติโดยบรรจุไ ว้ในแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ
8. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ด้วย การจัดการป่าไม้ทั้งในระบบวนวัฒน์แบบเลือกตัด และ
ระบบวนวัฒน์แบบตัดหมด ตามหลักวิชาการ โดย เฉพาะในระบบตัดหมดนี้ เมื่อตัดแล้วให้ ป ลู ก
ทดแทนในพื้นที่ที่ถูกตัดทันที
9. เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และการป้องกันภัยอันเกิดจากสิ่ง แวดล้อมรัฐจะต้องเร่ง รั ด
ปรับปรุงการวางผังเมืองและกาหนดพื้นที่ป่าไม้ ให้ แน่นอนเพื่อกาหนดเขตการใช้ ประโยชน์ที่ดิ น
สาหรับเป็นพื้นที่ที่ อยู่อาศัย พื้นที่ประเภทชนบทและพื้นที่เกษตรกรรมในแต่ละ จังหวัดที่แน่นอนเพื่อ
ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้
10. การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายป่าไม้ระดับ ชาติให้กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
11. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้สึก รักและหวงแหน รู้จัก ใช้ทรัพยากรป่าไม้
อย่างประหยัด รัฐจะต้องให้ความรู้ ทัศนคติ ความสานึก ความรู้สึก และทักษะ แก่ ประชาชนเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ที่จะได้ รับจากทรัพยากรป่าไม้และผลเสียจากการตัดไม้ ทาลายป่า การใช้สอยไม้อย่าง
ฟุ่ ม เฟื อ ย จั ด ให้ มี การเผยแพร่ ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจ แก่ ป ระชาชน เกี่ ย วกั บ ความส าคั ญ ของ
ทรัพยากรป่าไม้ที่มีต่อส่วนรวม
12. ให้มีการพัฒนาด้านป่าไม้ โดย ส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนและภาครัฐบาลเพื่อ ใช้
ภายในประเทศ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการอุ ต สาหกรรม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารส่ ง ออกไป จ าหน่ า ย
ต่างประเทศ ส่ง เสริมการปลูกป่าชุมชน ส่งเสริมการปลูกป่าใน ที่ดินของรัฐ และการปลูกป่าตามหัวไร่
ปลาย นา หรือการปลูกป่ารายย่อยเพื่อประโยชน์ใช้สอย ใน ครัวเรือน
13. สนับสนุนให้มีโรง งานอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่องและโรงงานเยื่อกระดาษ เพื่อ นาทุกส่วน
ของไม้มาใช้ประโยชน์และส่งเสริม ให้มีการใช้วัสดุอื่นทดแทนไม้
14. ให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่ออานวยผล ให้การรักษาและเพิ่มทรัพยากรป่าไม้และ
การตัดฟัน ไม้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
15. การดาเนินการวิ จัย ด้ านป่ าไม้ ให้กรมป่าไม้ขอความ ร่วมมือจากมหาวิ ทยาลั ย และ
สถาบันการศึกษาระดับสูงต่างๆ แทนการตั้งสถาบันวิจัยป่าไม้ระดับชาติ
16. เพื่อลดการนาเข้าน้ามันเชื้อเพลิง จึงให้มี การใช้ไม้เพื่อพลังงาน โดยให้มีการปลูกป่า เพื่อ
เป็นแหล่งพลังงาน
17. กาหนดพื้นที่ที่มี ความลาดชันโดยเฉลี่ย 35 เปอร์เซนต์ขึ้นไป ไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้โดยไม่
อนุญาตให้มีการออกโฉนดหรือรับรองการทาประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
18. กาหนดแนวทางปฏิบัติง านที่แน่นอนชัดเจนเกี่ยว กับการแก้ปัญ หาการทาลายป่ า ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การทาไร่เลื่อนลอย ภัยจากไฟป่า การ ทาลายป่าจากชนกลุ่ม น้อย การรุกล้าพื้นที่
ป่าจากเชิง เขา โดยให้มีการกาหนดมาตราการและขั้นตอน ที่แน่นอนชัดเจน เกี่ยวกับการปราบปราม
และการ ลงโทษผู้ ก ระท าผิ ด รวมทั้ ง การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ รวมการปราบปรามในแต่ ล ะภาคและให้ มี
มาตราการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีอิทธิพล และผู้กระทาผิดไว้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน ของ
หน่วยราชการและภาคเอกชน
19. กาหนดให้ มีสิ่งจูงใจในการส่งเสริมการปลูกป่า ภาคเอกชน
20. กาหนดให้มีการวางแผน ทรัพยากรมนุษย์ และการตั้งถิ่นฐานในท้องถิ่น ให้ สอดคล้องกับ
การใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

กรอบการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนและประเภทที่ดินxv
การดาเนินงานของ คทช. ได้มีการกาหนดกรอบการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนดังนี้
1.1 นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ การประชุม
คณะกรรมการนโยบายที่ ดินแหงชาติ (คทช.) ครั้ง ที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เห็นชอบในหลักการกรอบยุทธศาสตร ๔ ดาน ตามรางนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ และการใช
ประโยชนที่ดินและทรัพยากรดินอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการใชที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุ ดและ
เป็นธรรม
ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการจัดที่ดินใหประชาชนผู้ด้อยโอกาสอยางทั่วถึงและเปนธรรม
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
โดยในระยะแรก ใหมุงเนนการดาเนินงานในยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการจัดที่ดินใหประชาชนผู
ดอยโอกาสอยางทั่วถึง และเปนธรรมกอน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
1.2 นโยบายการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ประธาน คทช. มอบนโยบายการจัดที่ดินทากิน
ใหแกผูยากไร ที่ไมมีที่ทากินในระยะเรงดวน ดังนี้
๑.๒.๑ การจัดที่ดินใหแกผูยากไร โดยไมใหกรรมสิทธิ์ แตอนุญาตใหเขาทาประโยชนใน
ที่ดินของรัฐ เปนกลุมหรือชุมชนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ คทช. กาหนด ในรูปแบบสหกรณ หรือ
รูปแบบอื่นที่เหมาะสม เพื่อรวมกันบริหารจัดการที่ดิน รวมทั้งการสงเสริมการประกอบอาชีพ ตาม
ศักยภาพของพื้นที่
๑.๒.๒ ที่ดินของรัฐทุกประเภท ตองปองกันไมใหมีการบุกรุกเด็ดขาด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
๑) พื้นที่ตนน้าในเขตชั้นคุณภาพลุมน้าชั้นที่ ๑ และ ๒ ซึ่งในหลักการตองใหผูบุก
รุกออกจากพื้นที่ และใหหนวยงานของรัฐพิจารณาหาแนวทางแกไขใหเหมาะสม โดยนอมนาแนว
พระราชดาริที่เกี่ยวของมาปฏิบัติ เชน โครงการบานเล็กในปาใหญ โครงการหมูบานปาไมแผนใหม มา
พัฒนาและดูแลหมูบานที่อยูในพื้นที่ปา
๒) พื้นที่กันชนรอบพื้นที่ป าอนุรักษและพื้นที่ป าสมบูร ณ ใหจัดในรูป แบบป่ า
ชุมชน เพื่อปองกันไมใหพื้นที่ปาสมบูรณถูกบุกรุก
๑.๒.๓ การจัดที่ดินของรัฐใหแกผูยากไร ภายใตการดาเนินงานของ คทช. ใหเปนไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑที่หนวยงานของรัฐ และ คทช. กาหนดเรียกชื่อวา “การจัดที่ดินทากินให
ชุมชน”
แนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน
๑) การเรงแกไขปญหา กรณีราษฎรหรือชุมชนที่ไดรับความเดือดรอนจากการอยู อาศัยและ
ทากินในเขตปาโดยไมถูกตองตามกฎหมายมาเปนระยะเวลานาน โดยพื้นที่ดังกลาวไมเปนเขตพื้นที่ต้น
น้าลาธาร หรือเขตอนุรักษที่มีความออนไหว ใหมีการจัดที่ดินใหแกราษฎรกลุมนี้ตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติกาหนด เพื่อแกไขปญหาและลดแรงกดดัน โดยให
ราษฎรกลุ มดังกลาวสามารถใชประโยชนพื้นที่ในรูปแบบสหกรณ แตไมใหกรรมสิทธิ์ เนื่องจากเปนที่
ดินของรัฐ โดยมีหนวยงานรับผิดชอบเรื่องการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ใหการสนับสนุนทางดานการ
พัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ การกาหนดรูปแบบอาชีพ เพื่อใหราษฎรมีรายไดและความเปนอยู

ที่ดีขึ้น เชน สงเสริมการปลูกพืชตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยนาเรื่อง Zoning การเกษตร มา
ประกอบการพิจารณา การทานาแปลงรวม สนับสนุนเรื่องเมล็ดพันธุ ปุย รวมถึง การจัดวางผัง การใช
ประโยชน การจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐาน
๒) กรณีที่ราษฎรหรือชุมชนที่อ ยู ในเขตตนน้าลาธารหรือเขตอนุรักษที่มีความออนไหว ซึ่ง
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวของตองดาเนินการเคลื่อนยายใหอยู ในพื้นที่ที่เหมาะสม จะดาเนินการจัด
ที่ดินทากินในที่ดินของรัฐที่มีความเหมาะสมภายในเขตจัง หวัดหรือจัง หวั ดใกลเคียง ใหอยูเปนกลุ่ม
หรือชุมชนในรู ปแบบสหกรณหรือรู ปแบบอื่น โดยไมใหกรรมสิทธิ์ ตามหลักเกณฑและเงื่อ นไขที่
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติกาหนด โดยระหวางการจัดที่ดินทากิน จะตองชี้แจงแกราษฎร
เพื่ อ สรางความเขาใจ และก าหนดมาตรการในการเยี ย วยาที่ เ หมาะสม เพื่ อ ใหราษฎรเขารวม
ดาเนินการโดยสมัครใจ
การด าเนิ นการด้ า นการอนุรัก ษ์ การฟื้ น ฟู และการใช้ ป ระโยชน์จ ากที่ ดิ นและป่า ไม้ของ
ประเทศไทยในระยะที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า เป็ นการดาเนินการภายใต้กฎหมายหลายฉบั บ และทิศ
ทางการดาเนินการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการโดยองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องในหลายหน่วยงาน เป็น
การดาเนินการไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กาหนดทิศทางไปทางใดทางหนึ่ง ซึ่งอาจมองในอีกแง่มุม
หนึ่งว่าเป็นการดาเนินการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรืออาจมองว่าเป็นการวางพื้นฐานการแก้ปัญหาใน
ระยะยาวก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามในระยะเวลาอันสั้นยัง ขาดทิศทางและระบบการจัดการที่เหมาะสม
เป็ น เอกภาพ จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การใช้ ที่ ดิ น และป่ า ไม้ เกิ ด ผลท าให้ ส ถานภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพเสื่อมโทรมและสูญหายไปใน
ที่สุด โดยเฉพาะแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนชาติพันธุ์ที่มีอยู่หลากหลายในพื้นที่ประเทศไทยและมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และป่าไม้แตกต่างกันตามประวัติศาสตร์ชนชาติพันธุ์และชุมชน การบังคับใช้กฎหมายขององค์กรที่
เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายของชาติ จึงเป็นมูลเหตุหนึ่งของการก่อให้เกิดความขัดแย้งในการใช้
ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ระหว่างองค์กรภาครัฐกับประชาชนและชุมชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์และพัฒนา
ที่ดินเพื่อการทามาหากิน ดังจะได้นาเสนอในหัวข้อการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

การบังคับใช้และการปฏิบตั ิตามกฎหมายและนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย โดยองค์กรภาครัฐตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญที่เป็นบทบัญญัติสูงสุดของ
กฎหมายปกครองประเทศในทุกฉบับได้วางพื้นฐานสาคัญ ของการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปเพื่อ
ส่ง เสริมและคุ้มครองเสรีภาพของประชาชน เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองและ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ และปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นโดยคานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเป็นสาคัญ
การบังคับใช้กฎหมายใดๆ ในราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ ล้วนมีความสัมพันธ์และเอื้ออานวย
ต่อการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอยู่แล้ว ตามลาดับความสาคัญของกฎหมายที่ตราขึ้น ทั้งนี้
การบังคับใช้กฎหมายมีความจาเป็นที่จะต้องใช้กับบุคคล ซึ่งจะใช้เมื่อใดและใช้ที่ไหน ก็ต้องขึ้นอยู่กับ
ความมุ่งหมายของกฎหมายแต่ละฉบับ ดังแสดงไว้ในภาพ

ภาพ แสดงผังลาดับของศักดิ์แห่งกฎหมายไทยที่บังคับใช้กับบุคคลกรณีที่เกิดปัญหา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน และป่าไม้ ในประเทศไทย มีการตราขึ้น
หลายฉบับ แต่กฎหมายจะศักดิ์สิทธิไ ด้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการทาให้ประชาชนในประเทศที่มีสิทธิและ
เสรีภาพตามขอบเขตของกฎหมายได้รู้และเข้าใจนากฎหมายเหล่านั้นไปเป็นสิ่งสาคัญในการดารงชีวิต
และเมื่อเกิดปัญหาข้อขัดข้องในการเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลใด ที่ใด และด้านใดแล้วจะสามารถ
อ้างอิงถึงตัวบทกฎหมายใดขึ้นมาเปรียบเทียบและต่อสู้เมื่อเกิดเป็นคดีความได้บ้าง และยิ่งกรณีที่ การ
ทากิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ป่าไม้ซึ่งเกษตรกรมักถูกบ่งชี้ว่าเป็นจาเลยแห่งสังคมที่เข้าไปบุกรุกและ
ทาลายทรัพยากรป่าไม้ เป็นสาเหตุทาให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกิดขึ้นได้จากกรณีประชาชนมักอ้างถึงความไม่รู้กฎหมาย ซึ่งเป็น
การอ้างที่ไม่ถูกต้ อง เพราะการอ้างความไม่รู้กฎหมาย จะอ้างเป็นข้อแก้ตัวไม่ไ ด้เมื่อเกิดกรณีการ
กระทาผิดขึ้นมา แต่สาหรับกรณีประชาชนคนไทยแล้วการขาดความรู้และความเข้าใจในกฎหมายแต่
ละฉบับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและมีอยู่จริง เนื่องด้วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการสร้างโอกาสในการ
เรียนรู้และเข้าใจกฎหมายอย่างแท้จริงมีอยู่น้อยมาก
ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมาย จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความตระหนักรู้ซึ่งกฎหมายใน
แต่ละฉบับ แต่ละกรณีกับประชาชนในพื้นที่ที่กฎหมายนั้นๆ บังคับใช้อยู่ เช่น กรณีชุมชนในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ หรือในเขตอุทยานแห่ง ชาติ ประชาชนในชุมชนเหล่านั้นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ
พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ป่าไม้ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการบังคับ ใช้กฎหมายที่เกี่ ยวข้องได้ รวมตลอดถึง กรณีที่จาเป็นต้องมีก ารยกเว้นการบัง คั บ ใช้
กฎหมายใดๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและประชาชนผู้อยู่ในพื้นที่ ก็จะสามารถกระทาได้ เช่น การ
จัดตั้งป่าชุมชน สามารถใช้มาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่ง ชาติเพื่อดาเนินการได้ และชุมชน
สามารถมีส่วนร่วมดูแลป่าไม้ได้ตามวิถีวัฒนธรรมแห่งชุมชนนั้นๆ รวมตลอดถึง ชุมชนสามารถที่จะ
ร่วมกันขอให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ออกเป็นข้อบังคับท้องถิ่นเพื่อกาหนดการใช้ประโยชน์

จากพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชนทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมได้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่า เป็นต้น

ภาพแสดงผังการบังคับใช้กฎหมายในราชอาณาจักรไทย
ทั้งนี้การบังคับใช้กฎหมายจึงจาเป็นต้องคานึงถึงความสงบสุขของบ้านเมือง ดังพระราชดารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานต่อ คณะกรรมการจัดงาน “วันรพี” หรือวันนัก
กฎหมาย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2516 xviความว่า
“...กฎหมายมีไว้สาหรับให้มีความสุขสงบในบ้านเมือง มิใช่ว่ากฎหมายมีไ ว้สาหรับบัง คั บ
ประชาชน ถ้ามุ่งหมายที่จะบังคับประชาชนก็กลายเป็นเผด็จการ กลายเป็นสิ่งที่บุคคลหมู่น้อยจะต้อง
บังคับคนหมู่มาก ในทางตรงกันข้าม กฎหมายมีไว้สาหรับให้บุคคลส่วนมากมีเสรีและอยู่ได้ด้วยความ
สงบ บางทีเราตั้งกฎหมายขึ้นมาก็ด้วยวิชาการซึ่งได้จากต่างประเทศ เพราะว่าวิชาการกฎหมายนี้เป็น
วิชาที่กว้างขวาง จึงต้องมีอะไรทาอย่างหนึ่ง แต่วิชาการนั้นอาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือท้ องที่
ของเรา บางทีเคยยกตัวอย่างมาเกี่ยวข้องกับที่ดิน เกี่ยวข้องกับการทามาหากินของประชาชนที่ อยู่
ทางไกล....
...ในป่าสงวนฯ ซึ่งทางราชการขีดเส้นไว้ว่า เป็น ป่ าสงวนหรือ ป่า จ าแนก แต่เราขีดเส้ น ไว้
ประชาชนก็มีอยู่ในนั้นแล้ว เราจะเอากฎหมายป่าสงวนไปบังคับคนที่อยู่ในป่า ที่ยังไม่ได้สงวนแล้วเพิ่ง
ไปสงวนทีหลัง โดยขีดเส้นบนกระดาษก็ดูชอบกลอยู่ แต่มีปัญหาเกิดขึ้นที่เมื่อขีดเส้นแล้วประชาชนที่
อยู่ในนั้นเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายไป ถ้าดูในทางกฎหมาย เขาก็ฝ่าฝืนเพราะว่าตรามาเป็นกฎหมายโดย
ชอบธรรม แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติใครเป็นผู้ทาผิดกฎหมาย ก็ผู้ ที่ขีดเส้นนั่นเองเพราะว่าบุคคลที่อยู่ใน
ป่านั้นเขาอยู่มาก่อน เขามีสิทธิในความเป็นมนุษย์ หมายความว่าทางราชการบุกรุกบุคคล ไม่ใช่บุคคล
บุกรุกกฎหมายบ้านเมือง”

สมชั ย เบญจชย xvii (2555) ได้ เ สนอแนวทางปฏิ บัติ ก ารแก้ ปัญ หาที่ ดิ นป่า ไม้ โดยอ้างถึง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่ อวันที่ 16 กันยายน 2540 และ30 มิถุนายน 2541 กาหนดให้กรมป่า ไม้
ดาเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ โดยให้ทาการสารวจพื้นที่ที่มี
ราษฎรครอบครองอยู่อาศัยทากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั่วประเทศ และขึ้นทะเบียนผู้ถือครองพื้นที่
ป่าไม้เพื่อนามาใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่
ป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรมป่าไม้ได้สนองตอบมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น โดยดาเนินการสารวจการถือครอง
พื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศ และจัดตั้งโครงการจัดการทรัพยากรที่ ดินและป่าไม้ขึ้นเพื่อ บริหารจั ด การ
ทรั พ ยากรที่ ดิ นและป่ า ไม้ อ ย่า งเป็ นระบบ เน้ น การควบคุ ม พื้นที่ ป่ า ไม้ ใ ห้ มีก ารใช้ ป ระโยชน์อย่าง
เหมาะสม และลดปัญหาความขัดแย้ง ของการใช้ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ด้วยการใช้แนวทางการ
ดาเนินการตามมาตรา 16 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรที่ครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งมีสาระของ
การปฏิบัติงาน ดังนี้
1. สารวจวางแผนและกาหนดความเหมาะสมการใช้ที่ดิน
1.1 กาหนดพื้นที่เป้าหมายดาเนินการโดยอาศัยข้อมูลที่ปรากฏในรูปถ่ายทางอากาศ
มาตราส่วน 1: 50,000 และ 1: 4,000 ภายในขอบเขตของป่านั้นๆ เพื่อจัดทาเป็นแผนที่วางแผน
กาหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน (Baseline) เป็นกรอบพื้นที่ดาเนินการ ซึ่งจะมีรายละเอียดเบื้องต้น
เกี่ยวกับพื้นที่คงสภาพป่า พื้นที่ที่มีการทาประโยชน์
1.2 เข้าไปสารวจตรวจสอบในพื้นที่ จริง เพื่อหมายแนวกาหนดพื้นที่ที่มีสภาพป่า
พื้นที่ที่มีความลาดชันสูง พื้นที่ที่ไม่เหมาะสม กันออกจากพื้นที่อยู่อาศัย/ทากินของราษฎรให้ชัดเจน
พร้อมทั้งจัดทาเป็น “แนวเขตควบคุม” เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่
2. ตรวจสอบและรับรองสิทธิทากิน
โดยใช้ผลตามข้อ 1 ทาการตรวจสอบพื้นที่ของราษฎรแต่ละรายในพื้นที่จริง รังวัดแปลงที่
อยู่อาศัย/ทากิน นาผลการรังวัดไปจัดทาผังแปลงที่ดินเพื่อการดาเนินการออกหนังสืออนุญาต สทก.
หรือควบคุมพื้นที่ไว้แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2541 ดังนี้
2.1 กรณีพื้นที่ที่ไม่อยู่ในข่ายอนุญาต เช่น พื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 1 หรือ 2 หรือในพื้นที่
ล่อแหลมคุมคามต่อระบบนิเวศ กรมป่าไม้จะจัดทาผังแปลงที่ดิน ทะเบียนรายชื่อผู้ครอบครองที่ดิน ทา
ขอบเขตให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการควบคุมพื้นที่ โดยจัดทาเป็นแนวเขตควบคุมและฝังหลัก เขต
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เพื่อป้องกันการบุกรุกขยายพื้นที่
2.2 กรณีพื้นที่ที่อยู่ในข่ายอนุญาต ได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 3 หรือ 4 หรือ 5 และไม่
เป็นพื้นที่ล่อแหลมคุมคามต่อระบบนิเวศ กรมป่าไม้จะดาเนินการตรวจสอบ รังวัดแปลงที่ดิน จัดทาผั ง
แปลงที่ดินรายแปลง ฝังหลักเขต และดาเนินการ เพื่อออกหนังสืออนุญาต สทก. ให้ราษฎรต่อไป (เป็น
การอนุญาตมาตรา 16 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507)
ทั้งนี้ มีหลักสาคัญในการดาเนินงาน คือ
(1) จะต้องเป็นพื้นที่ที่ได้ทาประโยชน์ หรือ อยู่อาศัย/ทากินอยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง มิใช่พื้นที่
แผ้วถางเพิ่มเติมหรือเปิดพื้นที่ใหม่ ซึ่งกรณีหลังนี้ถือว่าเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่า ต้องดาเนินการตาม
กฎหมายอย่างเฉียบขาด
(2) ลักษณะพื้นที่ที่ทาการรับรองสิทธิ์การอยู่อาศัย/ทากิน

มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม ตามมติคณะรัฐมนตรี
❖ ไม่เป็นพื้นที่ต้นน้าลาธารหรือภูเขาสูงชัน
❖ ไม่เป็นป่าชายเลน
❖ ไม่เป็นพื้นที่ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้
❖ ไม่เป็นบริเวณที่มีทิวทัศน์สวยงามอันควรรักษาไว้
❖ ไม่เป็นพื้นที่ที่ได้ทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือพื้นที่ภาระผูกพันของกรมป่าไม้
(3) หลักการของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
❖ จัดการพื้นที่ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
❖ ควบคุมพื้นที่ที่ควรสงวนรักษาไว้
❖ รับรองสิทธิ์ทากินให้ราษฎรในพื้นที่ที่สามารถให้อยู่อาศัย/ทากินได้ในรูปแบบ
สทก. (ภายใต้โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้)
❖

การจัดทําแนวเขตที่ดินป่าไม้ กรณีป่าอนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
มาตรการและแนวทางปฏิบัติการจัดทาแนวเขตที่ดินป่าไม้ กรณีป่าอนุรักษ์กรมอุทยาน
แห่งชาติฯ ดังนี้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาดาเนินการและนาเสนอคณะกรรมการนโยบายป่าไม้
แห่งชาติพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 3/2541 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2541 คณะกรรมการนโยบาย
ป่าไม้แห่งชาติให้ความเห็นชอบ และนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน2541 ซึ่ง
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ล งมติ เ ห็ น ชอบ มาตรการและแนวทาง แก้ ไ ขปั ญ หาที่ ดิ น ในพื้ น ที่ ป่ า ไม้ แ ละให้
ดาเนินการต่อไปได้ ตามมติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แ ห่ง ชาติ (ครั้ง ที่ 3/2541 เมื่อวันที่ 10
มิถุนายน 2541) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และ
ป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี (พื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และเขตอนุรักษ์ป่าชายเลน)
เนื่องจากเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้กาหนดขึ้น เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้า พันธุ์พืชและ
พันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่า หายาก เพื่อการป้องกันภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัยและการพังทลายของดินรวม
ตลอดถึงเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย นันทนาการของประชาชนและความมั่นคงของชาติ ดังนั้น
1. ยืนยันนโยบายของรัฐที่จะไม่นาพืน้ ที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและป่าอนุรักษ์ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ไปดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกันปฏิบัติรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2. ให้กรมป่าไม้สารวจพื้นที่ที่มีการครอบครองให้ชัดเจนและขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองเพื่อ
นามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
3. ให้กรมป่าไม้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดินของ
ราษฎรโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร (หากไม่มีให้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม) ซึ่งถ่ายภาพ
พื้นที่นั้นไว้เป็นครั้งแรกหลังวันสงวนหวงห้ามเป็นพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายครั้งแรก ตรวจสอบร่องรอย
การทาประโยชน์ต่อเนื่องมาก่อนวันสงวนหวงห้ามเป็นพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายครั้งแรก และต้อง
พิจารณาร่วมกับพยานหลักฐานอื่น ซึ่งแสดงว่าได้มีการครอบครองทาประโยชน์ต่อเนื่องมาก่อวันสงวน
หวงห้ามนั้นๆ ด้วย
4. กรณี ผลการตรวจพิ สูจน์ พ บว่ าราษฎรอยู่ อ าศั ย /ทากิ น มาก่ อ น ให้ก รมป่าไม้ จัดขอบเขต
บริเวณที่อยู่อาศัย/ทากินให้ชัดเจน ห้ามขยายพื้นที่เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และการดาเนินการตาม
กฎหมายเพื่อให้ราษฎรอยู่อาศัย/ทากินตามความจาเป็นเพื่อการครองชีพ แต่ถ้าเป็นพื้นที่ล่อแหลมคุม
คามต่อระบบนิเวศ พื้นที่ที่มีผลกระทบต่ อประสิ ทธิภ าพในการคุ้ม ครองดูแ ลพื้นที่ ป่ าอนุรัก ษ์ ต าม

กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ให้พิจารณาดาเนินการช่วยเหลือราษฎรตามความเหมาะสม เพื่อให้หา
ที่อยู่อาศัย/ทากินแห่งใหม่หรือดาเนินการเคลื่อนย้ายราษฎรออกมาจากบริเวณนั้นไปอยู่อาศัย/ทากิน
ในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยในพื้นที่รองรับให้มีการสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรมรวมทั้งพิจารณารับรองสิทธิในที่ดินตามระเบีย บ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องพื้นที่ที่ราษฎรได้เคลื่อนย้ายออกไปแล้วให้ทางการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าต่อไป
5. กรณีผลการตรวจพิสูจน์พบว่าราษฎรอยู่อาศัย/ทากินหลังวันประกาศสงวนหวงห้ามเป็น
พื้นที่ ป่าไม้ตามกฎหมายครั้งแรกให้กรมป่าไม้พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
*เคลื่ อ นย้ า ยราษฎรออกจากพื้ นที่ ป่ า อนุรั ก ษ์ นั้น แล้ ว ท าการปลู ก ป่ า เพื่ อ ฟื้ น ฟู ส ภาพ
สิ่ง แวดล้อม การเคลื่ อนย้ายราษฎรออกจากพื้นที่ให้เตรียมแผนการรองรับในพื้นที่เหมาะสม โดย
สนั บ สนุ น ด้ า นสาธารณู ป โภค การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และส่ ง เสริ ม อาชี พ ทั้ ง ในและนอกภาค
เกษตรกรรมรวมทั้งการพิจารณารับรองสิทธิในที่ดินตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
*หากยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายราษฎรออกจากพื้นที่ได้ทันที ให้ดาเนินการควบคุมขอบเขต
พื้นที่มิให้ขยายเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และในระหว่างรอการเคลื่อนย้ายให้จัดระเบียบที่อยู่อาศัย/ทากิน
ให้เพียงพอกับการดารงชีพ
6. การดาเนินการตาม 2 และ 5 จะต้องกาหนดเงื่อนไขการใช้พื้นที่ให้เป็นไปในรูปแบบของ
การอนุรักษ์ที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ/หรือสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
7. ให้ทุกส่วนราชการที่ดาเนินการพัฒนาพื้นที่สูง ทาการพัฒนาเฉพาะความต้องการพื้นฐาน
ในการดารงชีพ
พื้นที่อื่นๆ ที่สงวนหรืออนุรักษ์ไว้เพื่อกิจกรรมป่าไม้ กรณีที่มีราษฎรร้องเรียนเสนอปัญหาให้
จังหวัดดาเนินการตั้งคณะทางานตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยให้มีทั้งฝ่ายราชการและราษฎรฝ่ายละเท่าๆ
กันการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้พิสูจน์การอยู่อาศัยครอบครองทาประโยชน์ในพื้นที่ให้ชัดเจนว่ามีม า
ก่อนหรือไม่ ราษฎรเดือดร้อนอย่างไร เคยได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการมาแล้วหรือไม่ แล้วเสนอ
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามมาตรการและแนวทางของแต่
ละพื้นที่ที่เป็นปัญหา ทั้งนี้ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบให้ความเป็นธรรมกับราษฎรให้มากที่สุด
ด้านการป้องกันพื้นที่ป่าไม้และอื่นๆ
1. ถ้ามีการกระทาการใดๆ อันเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าใหม่และ/หรือขยายพื้นที่อยู่อาศัย/ทา
กิ น เพิ่ ม เติ ม หรื อ เป็ น การท าลายหรื อกระทบกระเทื อนต่ อ การรัก ษาป่ า และ/หรื อสิ่ ง แวดล้ อ มให้
ดาเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาด และเพื่อป้องกันมิให้มีการยึดถือครอบครองพื้นที่ให้ผู้มีอานาจ
หน้าที่สั่งให้ผู้กระทาผิดออกจากพื้นที่ ทาลาย รื้นถอน และ/หรือดาเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมาย
กาหนด
2. ให้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติกากับดูแลให้หน่วยงาน หรือคณะกรรมการต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ประสานการปฏิบัติกันอย่าง
สอดคล้องและมีเอกภาพเพื่อความมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลในการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้
ของชาติ
3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยจัดให้องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตาบลหรือสภาตาบล และชุมชนเข้ามาร่วมดูแลรักษาสภาพป่าไม้มิให้
มี ก ารบุ ก รุ ก ท าลายหรื อ กระท าการใดอั น เป็ น การกระทบกระเทื อ นต่ อ การรั ก ษาป่ า และ/หรื อ
สิ่งแวดล้อม

4. ให้ ก รมป่ า ไม้ ด าเนิ น การตามแผนการจั ด การทรั พ ยากรที่ ดิ น และป่ า ไม้ ร ะดั บ พื้ น ที่ ซึ่ ง
ประกอบด้วย แผนงาน 4 ด้าน คือ (1) ด้านการป้องกันพื้นที่ (2) ด้านการควบคุมพื้นที่ (3) ด้านการ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (4) ด้านการติดตามประเมินผลและระบบข้อมูล โดยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือดาเนินการให้เป็นไปตามแผนงานการจัดการฯ อันจะทาให้การ
บริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เป็นไปอย่างเป็นระบบยั่ง ยืนและเกิดความชัดเจนในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
5. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดินที่ออกโดยมิชอบในพื้นที่ป่าไม้ให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
6. ให้สานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนิน
กิจกรรมตามนโยบาย มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละประเภทพื้นที่ รวมถึงการดาเนินการ
แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในระดับพื้นที่ตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยได้เสนอขอ
ตั้งงบประมาณเป็นปีๆ ไป
ข้อมูลที่นาเสนอข้างต้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่เ ป็น
แนวนโยบายจากรัฐบาลลงมาถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ ซึ่งบวรศักดิ์ อุวรรณ
โณ (2536)xviii ได้ศึกษาวิเคราะห์พัฒนากฎหมายของประเทศไทยที่ชี้ให้เห็นเหตุผลที่มาและวิเคราะห์
บริบทแวดล้อมของการตรากฎหมายด้านป่าไม้และที่ดิน ที่เป็นสาเหตุรากฐานของความขัดแย้งด้าน
ที่ดินป่าไม้ และสิทธิชุมชนที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ดังจะได้นาเสนอให้หัวข้อต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นต่อสังคม ชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากที่ดินและป่ าไม้
วิวัฒนาการของการบุกเบิกที่ดินทากินในเขตป่า เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2535) ได้ศึกษาและสรุป
ไว้เป็นที่น่าสนใจ กล่าวคือ ในบริบททางประวัติศาสตร์ความเป็นจริงและปรากฏการณ์สังคมเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างป่าไม้และที่ดินกับคนและชุมชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เจิมศักด์ได้แบ่ง
พัฒนาการด้านสังคมและการเมืองได้เป็น 4 ยุค ได้แก่ ยุคสังคมบ้านป่า เป็นการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่
อยู่ในป่ามีลักษณะเป็นชุมชนดั้งเดิมที่อยู่กับป่ า อาชีพของคนในชุมชนจึง หาผลผลิต จากป่ า ทาไร่
หมุนเวียน ต่อมาเข้าสู่ยุคสัมปทาน มีบริษัททาไม้หรือทาเหมืองแร่ได้รับสัมปทานตัดทางเข้า สู่พื้น ที่
โดยมีพื้นที่ 2 ลักษณะคือ พื้นที่ชุมชนบ้านป่าอยู่เดิมก่อนบริษัทผู้รับสัมปทาน และพื้นที่ไม่มีชุมชนอยู่
มาก่อน แต่บริษัทผู้รับสัมปทานนาคนงานจากภายนอกเข้าไปตัดไม้และเกิดการตั้งถิ่นฐานของคนงาน
ยุคพืชพาณิชย์ เป็นยุคที่ชาวบ้านนิยมและได้รับการส่งเสริมให้ปลูกพืชพาณิชย์เพื่อขายสู่ตลาด ซึ่งจะมี
บุคคลภายนอกและอานาจภายนอกเข้าสู่พื้นที่ชุมชนบ้านป่าเพื่อชี้นาชาวบ้านให้เกิดการตัดไม้ป่าปลูก
พืชพาณิชย์ และยุคสุดท้ายคือยุครัฐหวงป่า เมื่อป่ามีน้อยลงและนโยบายด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศ มีการกาหนดเขตพื้นที่ป่าไม้ประเภทต่างๆ โดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐเข้าแสดงตัวต่อ
ชาวบ้านอย่างชัดเจนเพื่อแสดงสิทธิต่อผืนป่าว่าเป็นของรัฐ มีการอพยพ โยกย้าย ขับไล่ชุมชนออกจาก
พื้นที่ป่าบางแห่ง แต่ในความเป็นจริงมีการนาที่ดินป่าผืนใหญ่ไปดาเนินธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น ปาล์ม
น้ามัน ยูคาลิปตัส ยางพารา ฯลฯ เกิดธุรกิจคู่ขนานนั่นคือการกว้านซื้อที่ดินและวิ่งเต้นออกเอกสาร
สิทธิ์ ชาวบ้านที่ขายที่ดินจะอพยพไปซื้อที่ดินในเขตที่ห่างไกล ราคาถูกทั้งในเขตป่าและนอกเขตป่า จึง
เกิดประเด็นของความขัดแย้งทางกฎหมายระหว่างรัฐและประชาชนในเรื่องป่าและที่ดินสะสมเรื้อรังมา
จนถึงปัจจุบัน
ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ความขัดแย้งเรื่องที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐและชุมชนสามารถ
ศึกษาได้จากงานของบวรศักดิ์ อุวรรณโณ xix สาหรับการทบทวนผลกระทบจากการดาเนินการด้ าน

กฎหมายและนโยบายรัฐต่อชุมชนในเรื่องที่ดินและป่าไม้ครั้ง นี้จะได้มุ่ง ไปสู่สถานการณ์ปั จ จุ บั น ที่
เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนต่อทรัพยากรป่า ไม้
และที่ ดิ น ที่ เ ชื่ อ มโยงไปถึ ง เรื่ อ งสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานในลั ก ษณะที่ เ ป็ น เงื่ อ นไขในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติระหว่ างหน่วยงานรั ฐ และชุ ม ชนภายใต้ก ฎหมายและนโยบายรั ฐ ที่ เป็น อยู่ ใ น
ปัจจุบันคือยุคของการก้าวไปสู่การปฏิรูปประเทศไทย
ความขัดแย้งด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐและประชาชนเกิดขึ้นมายาวนาน
และต่อเนื่องดังได้นาเสนอไปแล้ว และมีผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยนาเสนอไว้มาก และกาลัง
เข้าสู่การพิสูจน์แนวทางการปฏิรูปเพื่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งในที่ดินป่าไม้ในยุครัฐบาลปัจ จุบัน
(รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ซึ่งเป็นช่วงเวลาของความคาบเกี่ยวระหว่าง 3 ประเด็นหลักคือ
1) การยึดถือบทบัญญัติในกฎหมายอย่างตายตัวตามนโยบายของรัฐบาลกับการไล่ล่าชุมชน
เกษตรกรรมในพื้นที่ป่าไม้
2) การสร้างนวัตกรรมและทางออกให้กับการถือครองที่ดินเกษตรแปลงใหญ่ ท้ายสุดแล้ว
กลายเป็นที่ดินเพื่อการพาณิชย์ด้านอสังหาริมทรัพย์
ประเด็นที่ ๑ การยึดถือบทบัญญัติในกฎหมายอย่างตายตัวตามนโยบายของรัฐบาลกับ
การไล่ล่าชุมชนเกษตรกรรมในพื้นที่ป่าไม้ เป็นความท้าทายของรัฐบาลที่จะตอบโจทย์สังคมชุมชน จาก
ภาพข่าวการยึดที่ดินคืนผืนป่าที่ปรากฎณ์ตามหน้าสื่อหนังสือพิมพ์ในช่วงปี 2558 ถึง 2559 และการ
แถลงผลงานรัฐบาลในรอบ 2 ปี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 โดยในเอกสารแถลงผลงานของรอง
นายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง (พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ) xx ระบุว่าได้มีการบังคับใช้กฎหมายกับ
นายทุนให้ได้พื้นที่คืนเพื่อจัดสรรเป็นที่ทากินกับราษฎร และฟื้นฟูให้เป็นป่าไม้สมบู รณ์ โดยมีการ
จัดสรรที่ดินทากินให้ราฎรผู้ยากไร้ในลักษณะ “แปลงรวม” โดยให้ชุมชนดูแลกันเอง จานวน 10 พื้นที่
6 จั ง หวั ด รวมพื้ น ที่ 30,500 ไร่ ประชาชนได้ ป ระโยชน์ 5,678 ราย ในขณะที่ ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามผู้บุกรุกพื้น ที่ป่าไม้ ต าม
แผนปฏิบัติการ AO= Area of Operation ภายใต้แผนการป้องกันและปราบปรามผู้บุกรุกพื้นที่ป่าไม้
โดยแบ่งเป็น 4 พื้นที่เป้าหมาย คือ
(1) AO1=พื้นที่ป่าไม้ที่มีการบุกรุกมีการดาเนินคดีกับผู้บุกรุก และคดีได้ถึงที่สุดแล้ว
(2) AO2=พื้นที่ป่าไม้ที่มีการบุกรุก และได้แจ้งความดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว
(3) AO3=พื้นที่ป่าไม้ที่มีการตรวจพบ แต่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์สิทธิ
(4) AO4=พื้นที่ป่าไม้ส่วนที่เหลือที่ต้องดูแลรักษา ใช้มาตรการการลาดตระเวนเดินเท้า
ของเจ้าหน้าที่ การลาดตระเวนทางอากาศและการเฝ้าระวังติดตามโดยวิเคราะห์
จากภาพดาวเทียมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาป่า
ผลการดาเนินงานด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ตาม
คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558xxi มีการดาเนินคดี
กับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าไม้ทั้งสิ้น 6,263 คดี ผู้ต้องหา 1151 ราย พื้นที่ถูกบุกรุก 216,379 ไร่ และในช่วง
ตุ ล าคม 2558 ถึ ง 31 พฤษภาคม 2559 มี ก ารด าเนิ น คดี กั บ ผู้ บุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ทั้ ง สิ้ น 2,716 คดี
ผู้ต้องหา 437 คน พื้นที่ถูกบุกรุก 72,375 ไร่xxii การดาเนินการของภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในกรณี
การปราบปรามและหยุดยั้งการบุ กรุกพื้นที่ป่าไม้ดังกล่าว เป็นกรณีที่ต้องพิจารณาและเป็นข้อพึง
ตระหนักอย่างสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการเร่ง ผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้าง
รายได้ให้กับภาคการผลิตอื่นๆ โดยมีการเกษตรเป็นฐานการผลิต และเกษตรกรผู้อยู่ภาคการผลิตพืช
เศรษฐกิจดังกล่าวได้ถูกกล่ าวหาว่าเป็นผู้บุกรุกตามมุมมองของกฎหมายปัจจุบันนั้นเป็นประเดเนที่มี
ความซับซ้อนอยู่มากและมิอาจมองปัญหาแบบผิวเผินเพียงแค่ปรากฎการณ์ ดังที่เกิดขึ้นในหลายกรณี

และเป็นข้อเท็จจริงในพื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์นั้นมีผู้คนจานวนมากอาศัยและทากินอยู่ในเขตป่า
และพวกเขาเหล่านั้นต้องเป็นผู้กระทาความผิดตามกฎหมายเสมอไปหรือไม่ เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นผู้
บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายจ าเป็ น ต้ อ งทบทวนและเข้ า ใจถึ ง รากฐานความเป็ น มาของต้ น เหตุ ปั ญ หาและ
พัฒนาการบนพื้นฐานของข้อมูลและการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเป็นจุดเริ่มต้นสาตคัญที่จะนาไปสู่
การแสวงหาทางเลือก ทางออกในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและเป็นธรรมดังกระแสพระราชดารัสที่
นาเสนอไว้ในตอนต้น เพราะตัวชาวบ้านธรรมดาเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีของบริษัท ใหญ่ห ลายๆ
บริษัทที่ถือครองที่ดินบุกรุกพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ การถูกดาเนินคดีและบังคับคดีตามคาสั่งศาลโอกาส
และข้อจากัดในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องเดียวกันแต่ไม่เหมือนกัน นั่นคือ ชาวบ้านธรรมดาที่ไม่เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ ไม่มีบารมีเพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงย่อมเป็นผู้พ่ายแพ้ในชั้นการพิจารณาของศาล
และศาลต้ อ งตั ด สิ น ตามการต่ อ สู้ ด้ ว ยข้ อ มู ล หลั ก ฐานที่ มี ศาลไม่ มี ห น้ า ที่ สื บ พยานหลั ก ฐาน เอง
ผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาต้องนาสืบพยานหลักฐานต่อศาล ซึ่งประเด็นนี้เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ต้อง
พิจารณากันต่อไป
ดังกรณีตัวอย่างหลายๆ ตัวอย่างที่ปรากฏตามสื่อและสังคอมออนไลน์ เช่น จากเพจจับตาม
ผลกระทบจากแผนแม่บทป่าไม้ฯ xxiii เสนอข้อมูลศาลจังหวัดลาปางอ่านคาพิพากษาศาลชั้นต้นคดีบุก
รุกป่า ลงโทษลุงอาแม อามอ ชาวบ้านอาเภองาว จังหวัดลาปาง จาคุก 3 ปี ในขณะที่อีกด้านหนึ่งได้
นาเสนอข่าวการตรวจสอบพบการตรวจวัดที่ดินตระกูลเจ้าของบริษัทดัง บุกรุกที่ป่ากว่า 60 ไร่ และ
ยอมคืนที่ดิน มีการดาเนินคดีตามกฎหมายอย่างไรยังไม่มีความคืบหน้า เป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ทา
ให้เกิดความขัดแย้งในเชิงความคิดต่อการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามภารกิจทวงคืนผืนป่า
ที่ อ้ า งอิ ง ค าสั่ ง คสช.ที่ 64/2557 ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ ง การปราบปรามและการหยุ ด ยั้ ง การบุ ก รุก ท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของการปฏิ รูปประเทศที่ต้องการเป้าหมายการรักษา
พื้นที่ป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 นั้น แนวทางปฏิบัติที่ดาเนินการอยู่ได้แสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์
ของการใช้อานาจรัฐในการจัดการป่าหรือไม่?
ประเด็นที่ ๒ การสร้างนวัตกรรมและทางออกให้กับการถือครองที่ดินเกษตรแปลงใหญ่
ท้ายสุดแล้วกลายเป็นที่ดินเพื่อการพาณิชย์ด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือไม่? เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้อง
ติดตาม จากการปฏิบัติตามแผนแม่บทป่าไม้แห่งชาติ การทวงคืนผืนป่าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
นโยบายที่เกี่ยวข้องมารองรับนั่นคือ นโยบายคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คตช) เพื่อหาที่ ดินให้รา
ษฏรที่ไม่มีที่ดินทากิน ตามนโยบายดังกล่าวจะมีความชัดเจนและมั่นคงยั่งยืนต่อการอพยพเคลื่อนย้าย
ชาวบ้านจากถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมให้มาเริ่มต้นทากินในพื้นที่ที่จัดให้ได้หรือไม่ ในอดีตยังปรากฏร่องรอย
แห่งปัญหาของการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากผืนป่าและยัง คงเป็นปัญหายืดเยื้อมาจนถึง
ปัจจุบันอยู่มาก เนื่องจากการตั้งถิ่นฐานใหม่หมายถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่ง ไม่
สอดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต วิ ถี ก ารผลิ ต และการใช้ ที่ ดิ น ที่ แ ท้ จ ริ ง ของชาวบ้ า น ดั ง ปรากฏข้ อ มู ล จาก
ผลการวิจัยทางวิชาการจานวนหนึ่ง
ดั ง ผลการวิ จั ย ของอานั น ท์ กาญจนพั นธุ์ และมิ่ ง สรรพ์ ขาวสอาด xxiv(2538) ในบท
วิเคราะห์ถึงปัญหานโยบายสิทธิที่ทากินแก่ราษฎร เพื่อบรรเทาปัญหาราษฎรเรื่องที่ทากินและได้เข้าไป
ใช้พื้นที่ป่าไม้โดยการออกเอกสารสิทธิ์ ส.ท.ก. (สิทธิที่ดินทากิน) ให้ ซึ่งตามนโยบายจะขายหรือโอนแก่
ผู้มิใช่ทายาทไม่ได้ แต่ในความเป็นจริงมีการจาหน่ายจ่ายโอนเกิดขึ้นเป็นที่ประจักษ์มาจนถึงปัจจุบัน
จึงทาให้เกิดตลาดที่ดิน 2 ตลาดขึ้นมา คือ ตลาดขายที่ดินมีเอกสารสิทธิ ที่ดิ้นดังกล่าวจะมีราคาสูง
และตลาดมืดที่ขาย ส.ท.ก. ซึ่งจะมีราคาต่ากว่าเพราะไม่มีเอกสารสิทธิที่สามารถนาไปจานองได้ และ
ผู้ขายที่ดิน ส.ท.ก. ก็คือ เกษตรกรผู้ยากจนที่แท้จริง ดังนั้นการให้ที่ดิน ส.ท.ก. จึงถือเป็นมาตรการที่ไม่

มีประสิทธิภาพและความเสมอภาค เพราะการไม่ให้กรรมสิทธิ์ทาให้เกษตรกรไม่สามารถนาที่ดินไปใช้
เพิ่มสภาพคล่องได้ในมิติทางเศรษฐศาสตร์ จึงขาดกาลังทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเพียงพอต่อ
การผลิต จึงเกิดการขาดทุนจากการผลิตพืชเงินสด หากให้ที่ดินส.ท.ก. มีมูลค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์
ย่อมทาให้ถ่วงดุลที่ดินมีเอกสารสิทธิ์และเกษตรกรผู้ยากไร้จะได้อุปสงค์จากที่ดินเพิ่มขึ้น แต่ในความ
เป็นจริงที่ดินส.ท.ก.ตามนโยบายไม่มีมูลค่าหรือมีมูล ค่าต่า ย่อมทาให้เกษตรกรผู้ยากไร้ไม่มีทางเลือก
และทางออกเพื่อการปรับปรุงพื้นที่พัฒนาผลผลิตได้ ระบบจัดสรรที่ดินดัง กล่าวจึง ทาให้คนรวยที่มี
ที่ดินเอกสารสิทธิ์ยิ่งรวยเพราะที่ดินมีมูลค่า ในขณะที่คนจนเป็นผู้เสียเปรียบเพราะอยู่ในที่ดินไม่มี
มูลค่าเพิ่ม นโยบายส.ท.ก. จึ งเป็นนโยบายที่ขาดความเสมอภาค และการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
สถาบันชี้ให้เห็นว่า การมอบกรรมสิทธิ์ให้แก่เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เป็นเรื่องที่กลุ่ม
ผลประโยชน์ ต่ า งๆ ก็ ไ ม่ มี ใ ครคั ด ค้ า น ชาวบ้ า นก็ ช อบ นายทุ น ก็ พ อใจ (เพราะจะได้ ไ ปซื้ อ ต่ อ )
นักการเมืองก็ชอบเพราะจะได้ถือโอกาสหาเสียง อาจจะมีก็แต่กรมป่าไม้เท่านั้นที่อาจจะรู้สึกสูญเสีย
อานาจที่เคยมี ปัญหาการจัดการที่ดินในป่าไม้จึงเป็นปัญหาในเชิงปฏิบัติมากกว่าเชิงปรัชญา
ทั้งนี้ยังมีผลการวิจัยอีกจานวนหนึ่งที่บ่งชี้ถึงประเด็นการถือครองที่ดินของเกษตรกรผู้ยากจน
ในเขตพื้นที่ป่าไม้และมีข้อเสนอที่เป็นทางออกอย่างหลากหลาย แต่ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่กาลัง
มุ่งไปที่การปฎิรูปประเทศ และมีเป้าหมายการรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 นั้น ดังที่ได้นาเสนอไป
แล้ ว ถึ ง ความพยายามของภาครั ฐ โดยมี น โยบายด้ า นคณะกรรมการที่ ดิ น แห่ ง ชาติ ม ารองรั บ การ
แก้ปัญหาการทากินในพื้นที่ป่าไม้ของเกษตรกรยากจน คณะกรรมการดังกล่าวได้มีการจัดทากรอบการ
จัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลนั้น จะย้อนรอยกลับไปยังอดีตหรือไม่ เพราะการจัด
ที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลนั้น มีกลไกและขั้นตอนการดาเนินงานโดยภาพรวม xxv
ดังนี้
กลไกการดําเนินงาน
การจัดที่ดินทากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล มีกลไกการดาเนินงาน ๒ ระดับ ดังนี้
๑.๑ กลไกระดับนโยบาย คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) มีอานาจหนาที่จัดทา
นโยบายและแผนการบริหารจัดการ ที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ และกาหนดแนวทางหรือมาตรการ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามนโยบาย
และแผนบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินอยางเหมาะสม โดยมีหลักการเพื่อใหการบริหารจัดการ
ที่ดนิและทรัพยากรดิน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แกไขปญหาความเดือดรอน ของประชาชน และ
พัฒนาศักยภาพการใชประโยชนในที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด สมดุล เปนธรรม และยั่งยืน ทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และความมั่นคงของประเทศ
๑.๒ กลไกระดับการขับเคลื่อน นายกรัฐมนตรี อาศัยอานาจตามความในขอ ๑๒ แหงระเบียบ
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว าดวยคณะกรรมการ นโยบายที่ ดิ น แห งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ และมติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ แตงตั้งคณะอนุกรรมการภายใต คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแหงชาติ จานวน ๔ คณะ เพื่อเปนกลไกที่ใชในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ดังนี้
๑.๒.๑ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน มีอานาจหนาที่ในการสารวจ ตรวจสอบ จัดทา
ข้อมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดิน ที่จะจัดใหแกผูยากไรที่ไมมีที่ดินทากินและที่อยูอาศัย พรอมดวย
รายชื่อผูครอบครอง และสงมอบใหคณะอนุกรรมการจัดที่ดินดาเนินการ มีองคประกอบ ดังนี้
ประธาน : รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รองประธาน : ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อนุกรรมการและเลขานุการ : อธิบดีกรมปาไม

๑.๒.๒ คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน มีอานาจหนาที่ในการสารวจ ตรวจสอบ และจัดทา
ข้อมูลผูยากไร ที่ไมมีที่ดินทากินและที่อยู อาศัย รวมทั้ง กาหนดหลักเกณฑการจัดที่ดิน ในรูปแบบ
ชุมชนที่เหมาะสม เชน สหกรณ หรือรูปแบบอื่นๆ โดยมิใหกรรมสิทธิ์ แตอนุญาตใหเขาทาประโยชน
หรืออยูอาศัยในที่ดิน ตามกฎหมายของ หนวยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ มีองคประกอบ ดังนี้
ประธาน : รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
รองประธาน : ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อนุกรรมการและเลขานุการ : อธิบดีกรมที่ดิน
๑.๒.๓ คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ มีอานาจหนาที่สงเสริม พัฒนา
อาชีพ และการตลาด ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตการใชระบบ
การอนุรักษดินและน้ํา โดยการพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค พัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางรายไดใน
รูปแบบสหกรณหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม รวมทั้ง สงเสริม สนับสนุนใหสหกรณ/ชุมชน เกิดความเข
มแข็งและพึ่งตนเองไดตามแนวพระราชดาริ มีองคประกอบ ดังนี้
ประธาน : รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รองประธาน : ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
อนุกรรมการและเลขานุการ : อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
๑.๒.๔ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) เปนกลไกการทางาน
ในระดับจังหวัด มีอานาจหนาที่สารวจ ตรวจสอบ จัดทาขอมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดิน ที่ จะ
จัดใหแกผูยากไรที่ไมมีที่ดินทากิน และที่อยู อาศัย การตรวจสอบและจัดทาบัญชีรายชื่อผู ครอบครอง
ที่ดินและรายชื่อผู ยากไร การจัดทาแผนปฏิบัติการ การจัดที่ดิน การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ และ
การตลาดใหแกผูยากไร การตรวจสอบหลักเกณฑในการจัดที่ดิน และจัดที่ดินใหแกผูยากไร รวมทั้ง
การสงเสริม พัฒนาอาชีพและการตลาด ตลอดจนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โดยดาเนินการรวม
กับคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ มีองคประกอบ ดังนี้
ประธาน : ผูวาราชการจังหวัด
อนุกรรมการและเลขานุการ : หัวหนาสานักงานจังหวดั
ผู อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
เจาพนักงานทที่ดนิ จังหวัด
สหกรณ์จังหวัดวัด
ขั้นตอนการดําเนินงาน
๒.๑ ภาพรวมของการดาเนินงาน คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ มีคาสั่งแตงตั้ง
คณะอนุ ก รรมการ ๔ คณะ เปนกลไกขั บ เคลื่ อ น นโยบายและแผนการบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น และ
ทรัพยากรดิน เพื่อจัดที่ดินใหผูยากไรที่ไมมีที่ดินทากินและที่อยู อาศัย โดยการบูรณาการหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อดาเนินงาน สามารถสรุปขั้นตอนการดาเนินงานในภาพรวมไดดังนี้
๒.๑.๑ หนวยงานรับผิดชอบพื้นท่ํ ไดแก กรมปาไม กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ ง ส านั ก งานการ ปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่อ เกษตรกรรม กรมสงเสริมสหกรณ กรมพั ฒ นาสั ง คมและ
สวัสดิการ กรมที่ดิน และกรมธนารักษ กาหนดพื้นที่ที่เหมาะสมและมีความพรอมในการจัดที่ดิน และ
ดาเนินการจัดทาขอมูลพื้นที่
๒.๑.๒ หนวยงานรับผิดชอบพื้นที่ เสนอขอมูลพื้นที่ต อคณะอนุกรรมการจัดหา
ที่ดิน

๒.๑.๓ คณะอนุ ก รรมการจั ด หาที่ ดิ น พิ จ ารณาขอมู ล พื้ น ที่ เพื่ อ คั ด เลื อ กและ
กาหนดเปนพื้นที่เปาหมาย ดาเนินการ และแจงขอมูลพื้นที่เปาหมายตอคณะอนุกรรมการนโยบาย
ที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด)
๒.๑.๔ คทช. จั ง หวั ด พิ จ ารณาขอบเขตพื้ น ททีํ่ จะด าเนิ น การ และข อมู ล ผู
ครอบครองที่ดินเดิม (ถามี) และ รายงานผลการดาเนินงานตอคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน
๒.๑.๕ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน พิจารณาใหความเห็นชอบกับพื้นที่เปาหมาย
และแจงผลการพิ จารณา ไปยัง คทช. จัง หวัด เพื่อทราบ และแจงใหหนวยงานรั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่
ดาเนินการยื่นคาขออนุญาตหรือจัดทาสัญญา หรือดาเนินการตามระเบียบอื่นๆ ตามกฎหมายแตละ
ประเภทพื้นที่ พรอมทั้งสงขอมูลใหคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน และคณะอนุกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ และรายงานตอ คทช. เพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน
๒.๑.๖ เมื่อคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ไดรับขอมูลพื้นที่ดาเนินการและรายชื่ อ ผู
ครอบครองที่ดินเดิม (ถามี) จะพิจารณากาหนดตามหลักเกณฑ คุณสมบัติ และประเภทของผูที่ไดรับ
การจัดที่ดินที่กาหนด และเสนอตอ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ ใชเปนหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคล
๒.๑.๗ คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน สงหลักเกณฑ คุณสมบัติ และประเภทของผูที่ได
รับการจัดที่ดิน ให คทช. จังหวัด คัดเลือกบุคคล คทช. จังหวัด สงบัญชีรายชื่อผูไดรับความชวยเหลือ
ใหคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน เพื่อแจงหนวยงานรับผิดชอบพื้นที่ ดาเนินการตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวของพรอมทั้งสงขอมูลดังกลาว ใหคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ และรายงานตอ
คทช. เพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน
๒.๑.๘ คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน พิจารณาใหความเห็นชอบกับขอมูลพื้นที่และข
อมูลผูครอบครอง และแจงผลการพิจารณาใหแก คทช. จังหวัด เพื่อแจงหนวยงานรับผิดชอบพื้นที่
ดาเนินการตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวของ พรอมทั้งสงขอมูลดังกลาวใหคณะอนุกรรมการสงเส
ริมและพัฒนาอาชีพ และรายงานตอ คทช. เพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน
๒.๑.๙ เมื่อคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพไดรับขอมูลพื้นที่ พรอมทั้งข
อมูลผูครอบครอง จากคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน และคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน จะดาเนินการ
ตรวจสอบขอมูลพื้นที่และรายชื่อผู ครอบครองที่ดิน เพื่อจัดทาแผนสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ใหแก
ราษฎร/ชุมชนกลุมเปาหมาย และรายงานตอ คทช. เพื่อทราบผลการดาเนินงาน
๒.๑.๑๐ มอบหนัง สืออนุญ าตใหเขาทาประโยชนใหแกราษฎร ชุมชน / จัดทา
สัญญา
๒.๑.๑๑ การติดตามผลการดาเนินงาน โดย คทช. จังหวัด หนวยงานรับผิดชอบ
พื้นที่ คณะอนุกรรมการ จัดหาที่ดิน คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนา
อาชีพ และฝายเลขานุการ คทช.
ข้อสังเกตถึงการดาเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในการจัดที่ดินทากินให้กับ ชุม ชน
กรณีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ยังคงอาศัยอานาจตามพระราชบัญ ญัติป่าสงวนแห่ง ชาติ พ.ศ. 2507
มาตรา 16 (1) ซึ่งเป็นการอนุญาตให้บุคคลเข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติไ ด้
คราวละไม่น้อยกว่าห้ามี แต่ไม่เกินสามสิบปี โดยอานาจในการอนุญาตเป็นของอธิบดีกรมป่าไม้โ ดย
อนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็น
ส่ ว นราชการหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณจะอนุ ญ าตโดยให้ ย กเว้ น
ค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรก็ได้ ทั้งนี้ การขออนุญาตและการอนุญาตเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 กฎกระทรวง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนั้น

ในระดับพื้นที่ที่มีคณะอนุ กรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธานอนุกรรมการ และมีอนุกรรมการประกอบกันจากหน่วยงานราชการระดับจังหวัดกว่า 30 คน
ทาหน้าที่สารวจ ตรวจสวอบ จัดทาข้อมูล ขอบเขตที่ดินทากิน ตรวจสอบและจัดทาบัญชีรายชื่อผู้
ครอบครองที่ดิน ผู้ยากไร้ และทาหน้าที่ทุกหน้าที่ตามขั้นตอนการดาเนินงาน จะนามาซึ่งความโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมาผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องก็ได้ระบุถึง ปัญหาในระดับ
ปฏิบัติอย่างหลากหลายและเรื้อรังมาโดยตลอด
ปัญหาสาคัญต้องตั้ง เป็นข้อสัง เกตไว้นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงภายหลัง จากนี้ จาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลปัจจุบันและต่อเนื่องไปถึงอนาคต ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ
พิเศษ การอนุญาตให้ต่างด้าวใช้ประโยชน์ที่ดิน และอื่นๆ จะทาให้มีการแปรผลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อทากินของผู้ยากไร้ไปเป็นที่ดินเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นหรือไม่ ดังกรณีศึกษาของศิริพร สัจ
จานั น ท์ และคณะ xxvi (2556) ที่ ท าการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง จี น กั บ การใช้ ที่ ดิ น ในประเทศไทย ที่ ผ ล
การศึกษาพบว่า ผลกระทบที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นจากการขยายอาณาจักรของจีนมายัง ไทย โดยใช้ฐาน
ทรัพยากรของไทย ภายใต้การเปิดเสรีด้านการค้าและการสนับสนุนด้านการลงทุน จากต่างประเทศ
ของไทย อาจส่งผลดีในเชิงรายได้และการจ้างงานอันเป็นผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
แต่ อี ก ด้ า นหนึ่ ง ก็ อ าจจะส่ ง ผลกระทบทางลบต่ อ ผู้ ผ ลิ ต และผู้ ป ระกอบการไทย ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เนื่องจากผู้ผลิต/ผู้ประกอบการจีนมักมีลักษณะของการผลิต
ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า มีการตั้งศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่เพื่อกระจายสินค้าเอง โดยมีคนจีนเข้า
มาดาเนินการในทุกขั้นตอน ตัดการค้าผ่านพ่อค้าคนกลางของไทยในส่วนของผลกระทบที่จะมีต่อ
ความมั่นคงทางด้านที่ดินนั้น พิจารณาการใช้ ที่ดินเป็น 2 ส่วน คือ ที่ดินนอกเขตเมืองและที่ดินในเขต
เมืองสาหรับที่ดินนอกเขตเมืองที่เป็นที่ตั้งของภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ซึ่งการครอบครอง
พื้นที่เพื่อการลงทุนในโครงการอุตสาหกรรมใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนมักไม่มีปัญหาในเรื่องของการครอบครองตามสิทธิที่ระบุไว้ตามกฎหมาย ในส่วนภาค
การเกษตร โดยเฉพาะในเรื่องของการเช่าที่ดินขนาดใหญ่ หากวิเคราะห์แล้วจะเห็นได้ว่าไทยมีแนวโน้ม
ได้รับผลกระทบกับปัญหาด้านนี้น้อยมาก โดยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากไม่มีที่ดิน
พื้นที่ขนาดใหญ่ที่ยังมิได้นามาใช้ประโยชน์ ดังเช่น ในลาว พม่า หรือเขมร ตลอดจนข้อกฎหมายที่ไม่
เอื้อต่อการครอบครองหรือเป็นเจ้าของที่ดินของชาวต่างชาติ สาหรับที่ดินในเขตเมือง ซึ่งมักเกี่ยวข้อง
กับที่อยู่อาศัยและย่านธุรกิจ รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวตามสถานที่สาคัญ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจีน
ในรูปแบบตัวแทนอาพราง (nominee) ซึ่งก็กระทาในลักษณะเช่นเดียวกับคนต่างด้าวสัญชาติอื่นๆ ที่
มีการใช้คนไทยเป็นตัวแทน แต่เนื่องจากคนจีนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคนไทยเชื้อสายจีน อยู่มาก
จึงทาให้การดาเนินการถือครองที่ดินและ ทรัพย์สินโดยใช้ตัวแทนอาพรางกระทาได้อย่างแพร่หลาย
และง่ายดาย แต่การตรวจสอบหาหลักฐานยืนยันอย่างชัดแจ้งแทบจะกระทาไม่ได้เลย สิ่งเหล่านี้หากมี
จานวนที่มากขึ้นก็อาจส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านที่ดินได้ รวมไปถึงชาวจีนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในไทย
โดยช่องทางที่ไม่ถูกกฎหมายซึ่งอาจส่งผลไปถึงความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินของคน
ไทยอีกด้วย สอดคล้องกับเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ และคณะxxvii (2557) ได้อธิบายถึงการสูญเสียที่ดินป่า
ไม้อย่างน่าสนใจในประเด็นที่ดินเปลี่ยนมือจากนโยบายของรัฐเพื่อผู้ยากไร้ที่ดินทากิน โดยระบุว่าการ
สูญเสียที่ดินป่าไม้ยังเกิดจากกลไกตลาด กลไกรัฐ และกระบวนการยุติธรรม โดยกระบวนการฟอก
บริสุทธิ์ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ เช่น การถางป่าแล้วนาที่ดินไปสร้างหลักฐานกู้เงิ น จาก
สถาบันการเงินแล้วปล่อยให้ที่ดินถูกยึดขายทอดตลาดก็สามารถซื้อกลับมา เป็นที่ดินที่ถูกกฎหมายได้
รวมทั้งการนาเงินทุนจากต่างชาติมากว้านซื้อที่ ดินโดยตั้งตัวแทนทาธุรกิจ ซื้อขายที่ดินและได้เงินสด
กลับไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่ดินที่จัดสรรโดยโครงการจัดที่ดินเพื่อ ช่วยเหลือคนจนที่ไร้ที่ดิน

ของรัฐถูกเปลี่ยนมือมาเป็นของนายทุนและผู้ครอบครองที่ไม่ได้ทากิน มากกว่าครึ่ง ทาให้เกษตรกรผู้
เคยได้รับการจัดสรรที่ ดินจากรัฐต้องกลับไปถางป่าใหม่ รวมทั้ง การ กว้านซื้อที่ดินเป็นผืนใหญ่โดย
นายทุนระดับชาติและทุนต่างชาติ ประเด็นนี้เกิดขึ้นทั้งพื้นที่เกษตรกรรม ในภาคกลาง และพื้นที่ป่าใน
ภาคใต้ เช่น ที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และที่เกาะยาวจังหวัดพังงา

แนวทางปฎิรูปเพื่อลดผลกระทบ
บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์xxviii. 2553. ได้วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งเชิงโครงสร้างของ
กฎหมายและนโยบายด้า นที่ ดิน และป่าไม้ จนกลายเป็น ปัญ หาความขั ด แย้ง เรื่ องสิ ทธิ ชุม ชน ตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นฉบับแรกที่ไ ด้คืนสิทธิในการร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ให้กับชุมชนท้องถิ่น ต่อมาในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ได้ขยายบทบัญ ญัติเรื่องสิทธิชุมชนให้
กว้างขวางขึ้น และแก้ปัญหาการอนุวัตรเรื่องสิทธิชุมชนตามที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
2540 เนื่องจากการไม่มีกฎหมายรองรับ โดยตัดคาคว่า “ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติออก” เพื่อให้
ชุมชนสามารถใช้สิทธิชุมชนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการตรากฏหมายรองรับ จึงเป็นเรื่องที่หน่วยงาน
ภาครัฐตระหนักถึงความไม่สอดคล้องของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญกับกฎหมายป่าไม้ฉบับต่างๆ โดย
ได้พยายามแก้ไขปรับปรุงกฎหมายด้านป่าไม้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ แต่ในอีกด้า นหนึ่งก็มีแรง
ต้านอย่างหนัก จากเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วน ดังนั้น นับตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญ 2540 ออกมาใช้บังคับจนถึง
รัฐธรรมนูญ 2550 จึงยังไม่ประสบผลสาเร็จในการปรับปรุง แก้ไ ขกฎหมายป่าไม้ใ ห้สอดคล้ อ งกั บ
รัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีความขัดแย้ง เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่ วภูมิภ าค เป็นความขัดแย้ ง
ระหว่างบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเรื่อง “สิทธิชุมชน” กับกฎหมายด้านป่าไม้ เช่น พระราชบัญญัติป่า
ไม้ พ.ศ.2484 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ง ชาติ พ.ศ.
2507
บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ (2553) ได้ยกตัวอย่างรูปธรรมความขัดแย้งเกิดขึ้นเป็น จานวน
มาก น าไปสู่ ก รณี ก ารยื่ น ให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ขั ด กั บ
รัฐธรรมนูญหรือไม่โดยคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่ง ชาติ เพื่อพยายามแก้ไ ขปัญ หาที่ส าเหตุ
โดยตรง โดยในเดือนกันยายน พ.ศ.2551 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เสนอเรื่องพร้อม
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อ พิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504
มาตรา 6 ละเมิดสิทธิมนุษยชน และ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 66 และมาตรา 67 หรือไม่ ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาข้อเท็จจริง
และหลักฐานเอกสารที่ เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่ามาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา
66 และมาตรา 67 การเสนอเรื่ อ งต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล่ า ว เป็ น ผล สื บ เนื่ อ งมาจากทาง
คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติได้รับหนังสือร้องเรียน 2 กรณี คือ (หนึ่ง) กรณีการประกาศเขต
อุทยานแห่งชาติ ดอยภูคาทับซ้อนพื้นที่ป่าชุมชนที่จัดการโดยคณะกรรมการป่าชุมชนตาบลศิลาแลง
อาเภอปัว จังหวัดน่าน และ (สอง) กรณีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติน้าตกสี่ขีดทับซ้อนที่ดินทากิน
และ พื้ น ที่ ป่ า ชุ ม ชนลุ่ ม น้ า คลองคราม ต าบลท่ า อุ แ ท อ าเภอกาญจนดิ ษ ฐ์ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
นอกจากนี้ ยังมีกรณีอีกเป็นจานวนมากดังปรากฏในสถิติการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เกี่ยวกับปัญหาการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับที่ ดินทากินและการจัดการป่าของชุมชน
เป็น จานวน 22 กรณีในช่วงปี พ.ศ.2544 – สิงหาคม พ.ศ.2551 ในกรณีชุมชุนตาบลศิลาแลง จ.น่าน
ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ร่วมกันดูแลรักษาป่าก่อนการ ประกาศเขตอุทยานแห่ง ชาติ ในขณะที่

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ยังไม่รับรอง สิ ทธิในการจัดการป่าของชุมชน ตาบลศิลา
แลงมีพื้นที่ป่าประมาณ 10,125 ไร่ เดิมถูกผนวกอยู่ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติดอยภูคาและป่าผาแดง
และต่อมาประกาศให้อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่ง ชาติดอย ภูคาเมื่อปี พ.ศ.2541 สภาพพื้นที่ป่าบริ เวณ
ตาบลศิลาแลงเป็นแหล่งต้นน้าลาธาร สภาพป่า ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบแล้ง การ
ทาลายป่าทวีความรุนแรงมากขึ้นในปี พ.ศ. 2508 – 2512 ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลและทหารใช้กลวิธีเพื่อ
แยกสลายพรรคคอมมิวนิสต์ โดยอพยพ ชาวเขาบนดอยภูคาลงมาอยู่พื้นราบ เกิดการบุกเบิกป่าแห่ง
ใหม่เพื่อเพาะปลูกและตัดไม้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย คนพื้นราบก็บุกรุกพื้นที่ป่าบนดอยมากขึ้นเพื่อขยาย
พื้นที่ทากินและเพื่อตัดไม้แปรรูป ขาย โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลอนุญาตให้สัมปทานทาไม้แก่เอกชน ทาให้
พื้นที่ป่าลดลงยิ่งขึ้น
ในปี พ.ศ.2510 นายเมืองดี ปรีดาวงศ์ (อดีต “หัวหน้าเหมืองฝาย” ซึ่งต่อมาดารงตาแหน่ ง
เป็นกานันตาบลศิลาแลง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 - 2520) ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และได้ใช้สภา
ตาบลเป็นกลไกการตัดสินใจร่วมของคนในตาบล เพื่อผลักดันให้เกิดการออกกฎห้ามตัดไม้ริมแม่น้ า
และลาห้วย โดยในปีแรกๆ เริ่มที่ 50 เมตรจากริมห้วย และต่อมาขยายถึง 150 เมตร หลังจากนั้น
ต่อมาอีก 5-6 ปี ได้มีข้อกาหนดห้ามตัดไม้โ ดยสิ้นเชิง ต่อมาชาวบ้านได้รวมกลุ่ม ในนามของกลุ่ ม
อนุรักษ์ป่าศิลาแลง ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2518 เพื่อจัดการป่าสาธารณะไว้ใช้สอยในชุมชนจ านวน
10,125 ไร่ มีการกาหนด “กฎหน้าหมู”่ ซึ่งถือเป็นข้อตกลงร่วมกันภายในชุมชน จัดตั้งองค์กรใน การ
ป้องกันการตัดไม้ทาลายป่าอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 มีตัวแทนจาก 7 หมู่บ้าน หมู่บ้าน
ละ 3 คน รวม 21 คนเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารในนามของ “คณะกรรมการรักษาป่า ต้นน้าลา
ธาร” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 พร้อมออกกฎห้ามการทาไร่เลื่อนลอย กฎหน้าหมู่ดัง กล่าว ได้ถูก
นามาพิจารณาในระเบียบของสภาตาบลว่าด้วยการรักษาป่าไม้ในปี พ.ศ.2532 และได้มีการ นามา
พิมพ์เผยแพร่และประกาศอย่างจริงจังเป็นกฎระเบียบขององค์การบริหารส่วนตาบลว่าด้วย เรื่องการ
รักษาป่าและป้องกันไฟป่า (ในปี พ.ศ. 2532 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2543) ปัจจุบันป่าชุมชนตาบล
ศิลาแลงเป็นแหล่งศึกษาดูงานของชุมชนใกล้เคียงและจากชุมชน อื่นๆ ทั่วประเทศ ก่อให้เกิดเครือข่าย
การเรียนรู้ป่าชุม ชนทั้ง ในภาคเหนื อและทั่ว ประเทศ รวมทั้ง ได้รับรางวัลลูกโลกสี เ ขียว ครั้ง ที่ 8
ประจ าปี 2549 ป่ า ชุ ม ชนศิ ล าแลงเป็ น ตั ว อย่ า งของชุ ม ชนซึ่ ง มี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 66 และทาให้การ
จัดการป่าในเขตอุทยานแห่งชาติมีความสมบูรณ์ ดังนั้นผลแห่งการ ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติดอย
ภูคาทับซ้อนพื้นที่ป่าชุมชนที่กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลงร่วมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จึง ทาให้ชุมชนตาบลศิลาแลงไม่มีสิทธิในจัดการป่าชุมชนตามที่ รับรองสิทธิโดยรัฐธรรมนูญ กรณี
ข้างต้นนี้เป็นกรณีตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงรูปธรรมของความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญที่
ชุมชนท้องถิ่นและองค์การพัฒนาเอกชนยึดถือในฐานะเป็นกฎหมายสูงสุด และ นามาใช้เพื่อปกป้อง
สิทธิชุมชนและคุ้มครองดูแลฐานทรัพยากรในท้องถิ่น กับกฎหมายด้านป่าไม้ใน ระดับพระราชบัญญัติ
ที่องค์กรภาครัฐยึดถือเป็นกรอบการปฏิบัติ
บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ (2553) สรุปว่าจากข้อมูลและสถิติกรณีข้อพิพาท และข้อร้องเรียนที่
ประชาชนส่งไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์กรต่างๆ เช่น คณะกรรมาธิการของ
รัฐสภา ฯลฯ มีแนวโน้มว่าจะเกิดปัญหาความขัดแย้งมากขึ้นและรุนแรงขึ้น จนถึงปัจจุบัน (พฤศจิกายน
2 553) ศาลรัฐธรรมนูญยังมิได้มีคาวินิจฉัยในกรณีดังกล่าวออกมา คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใน
กรณีนี้จะเป็นบรรทัดฐานสาคัญต่อเรื่องสิทธิชุมชนตาม รัฐธรรมนูญ และหากศาลรัฐธรรมนูญมีคา
วินิจฉัยเห็นพ้ องกับ ความเห็น ของคณะกรรมการสิท ธิ มนุ ษยชนแห่ง ชาติ จะนาไปสู่จุดเริ่ ม ต้ น ที่ มี
นัยสาคัญต่อการปฏิรูปกฎหมายด้านป่าไม้ของประเทศไทย การที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายป่าไม้ใ ห้

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญโดยเริ่มต้นจากองค์กรภาครัฐ เป็นไปได้ยากมาก เนื่องจากมีผลเป็นการจากัด
และลดอานาจของตนเอง
บัณฑูร เศรษฐศีโรตม์ (2553) ได้เสนอนวัตกรรมและข้อเสนอเพื่อการแก้ ไขปัญ หาความ
ขัดแย้งที่ดิน-ป่า บทพิสูจน์การปฏิรูปประเทศไทยไว้ดังนี้
ในเชิงแนวคิดและหลักการ
• การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องป่า -ที่ดิน หรือ คน-ป่า ไม่สามารถเกิดความก้าวหน้า ได้
หากยึดถือว่าตัวบทกฎหมายป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุ บันอย่างเคร่งครัดเด็ดขาด โดยไม่คานึงถึงวิวัฒนาการ
ของนโยบายป่า-ที่ดิน และกฎหมายป่าไม้ของไทยที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งมีผลต่อเนื่องสาคัญต่อสาเหตุ
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องป่า-ที่ดินที่ได้สะสมเรื้อรัง จนถึงปัจจุบัน
• การยึดถือบทบัญญัติในกฎหมายป่าไม้อย่างตายตัว โดยขาดความเข้าใจพัฒนาการของ
ปัญหาจะยิ่งสร้างความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้าและความไม่เป็นธรรมต่อชาวบ้านที่ ถูก “กฎหมายบุก
รุก” มาตั้งแต่ต้นมากขึ้น
• ในขณะเดียวกัน มีความจาเป็นต้องปรับแก้ไขกฎหมายป่าไม้ของไทยที่มีอยู่ ให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์และบทบัญญัติ ตามรั ฐธรรมนูญ (เรื่องสิทธิชุมชน เรื่องการมี ส่วนร่วม และเรื่องการ
กระจายอานาจ) และให้ ปรับปรุงเนื้อหากฎหมายให้สอดคล้องกับ บริบท ความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีเป้าหมายเรื่องการรักษาพื้นที่ ป่าเพื่อความสมดุลของระบบนิเวศ ควบคู่กับ
การสร้างเสริมความเป็นธรรมทางสังคม
• สาหรับผู้ที่บุกรุกป่า ครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมาย ได้รับเอกสารสิทธิ์ ที่ออกโดยมิ ชอบ
ต้องจัดการลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ในเชิงรูปธรรม/นวัตกรรม
มีความพยายามสร้างนวัตกรรม แสวงหาทางออกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินป่า มาเป็นลาดับอย่างต่อเนื่อง ที่สาคัญได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ร่างพระราชบัญญัติสิทธิ
ชุมชน และโฉนดชุมชน ทั้ง 3 กรณีนี้อยู่บนพื้นฐานแนวคิดเรื่อง “สิทธิร่วม” (Collective Rights)
เป็นการสร้างระบบ “สิทธิเชิงซ้อน” ในการบริหารจัดทรัพยากรธรรมชาติ โดยเป็นสิทธิของชุมชนใน
การใช้ประโยชน์ป่าและทรัพยากรในป่าอย่ างสมดุลและยั่งยืน ไม่ใช่สิทธิ ครอบครองที่ดิน และไม่ใช่
สิ ท ธิ ข องปั จ เจก หากชุ ม ชนไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บหรื อ เงื่ อ นไขที่ ก าหนด รั ฐ มี อ านาจในการ
แทรกแซงหรือเพิกถอนสิทธิดังกล่าว ในอีกแง่หนึ่ง แนวคิดเรื่องสิทธิร่วม นี้เป็นการปรับ/สร้างกติกา
ทางสังคม เพื่อให้คนอยู่ร่ว มกั บป่ าได้อ ย่างยั่ง ยืน ความก้าวหน้าและความส าเร็ จ ในการแสวงหา
ทางออก และผลักดันนวัตกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดิน -ป่า ตามตัวอย่างเหล่านี้ จะ
เป็นบทพิสูจน์สาคัญส่วนหนึ่งต่อความสาเร็จ ของการปฏิรูปประเทศไทย
(1.) ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน มีการผลักดันยกร่างกฎหมายป่าชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2535 แต่ไม่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา ครั้งหลังสุดได้นาเสนอผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญั ติ
แห่ ง ชาติ เ มื่ อ ปี พ.ศ.2550 แต่ ส มาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญัติ จ านวนหนึ่ ง ได้ ร่ วมกัน ลงชื่ อ ยื่น เรื่อ งให้ ศ าล
รั ฐ ธรรมนูญวิ นิจ ฉั ยว่ า เนื้อหาในกฎหมายขั ด ต่ อบทบั ญ ญัติ เ รื่อ งสิ ท ธิ ชุ มชนในรัฐ ธรรมนู ญ หรือไม่
เนื่องจากคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายจานวนหนึ่งนาโดยข้าราชการฝ่ายกรมป่าไม้และกรม
อุทยานแห่งชาติฯ ได้เสนอให้ตัดสิทธิชุมชนในการจัดป่าชุมชนซึ่งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ออกไป และสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคาวินิจฉัยออกมาในปี พ.ศ. 2553
ว่า ร่างกฎหมายป่าชุมชนผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติโดยมิชอบ เนื่องจากจานวนสมาชิกของ
สภานิติบัญญัติไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนด ร่างกฎหมายป่าชุมชนจึงตกไปโดยมิได้มีการพิจารณา
วินิจฉัยว่าเนื้อหากฎหมายขัดกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากมีก ารผ่านกฎหมายป่าชุมชน

ออกมาใช้ บั ง คั บ นอกจากจะเป็ น การอนุ วั ต รเรื่ อ งสิ ท ธิ ชุ ม ชนในการร่ ว มบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้ว ยังจะเป็นการช่วยป้องกันและลดความขัดแย้ง
จากปัญหาเรื่องที่ดิน-ป่าได้อย่างมาก เนื่องจากกฎหมายป่าชุมชนจะเป็นกติการ่วมของสังคมในการ
ดู แ ลจั ด การทรั พ ยากรป่ า ซึ่งเป็ นรากฐานส าคั ญ ที่ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่น พึ่ง พาทั้ ง ในทางตรงและทางอ้อม
รวมทั้งรัฐจะได้องค์กรชุมชนจานวนมากที่มีความเข้มแข็งมาร่วมดูแลรักษาป่าอีกทางหนึ่ง
(2.) ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน การผลักดันกฎหมายสิทธิชุมชนกับการบริหารจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีมาตั้งแต่หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540 ในปี 2546 มี
การจัดตั้งคณะกรรมการยกร่างกฎหมายสิทธิชุ มชน โดยคาสั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม (ช่วงที่คุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรฯ) แต่การ
ดาเนินงานยุติไปเมื่อคุณประพัฒน์ ถูกปรับออกจากรัฐมนตรี ต่อมามีการศึกษาและยกร่างกฎหมาย
สิทธิชุมชนภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (สมัยรัฐบาลทักษิณ) ได้จัดทาร่างกฎหมาย “พ.ร.บ.
การมีส่วนร่วมของชุมชน ในกระบวนการใช้อานาจของรัฐที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่น พ.ศ. ....” สาหรับในภาคประชาสังคมมีการจัดทากฎหมายสิทธิชุมชนโดยมีคณะกรรมการ
ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) เป็นองค์กรประสาน ได้ยกร่างกฎหมายภายใต้ ชื่ อ
“พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน พ.ศ. ....” ภายหลั ง การประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบั บปี 2550 กรมส่งเสริมคุณ ภาพสิ่ง แวดล้อ มได้ มอบหมายให้ค ณะสิ่ง แวดล้อ มและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยมหิด ล ดาเนินโครงการจัด ทากฎหมายรั บรองสิ ทธิ ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการยกร่างกฎหมายสิทธิชุมชน
ภายใต้ชื่อ “พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการใช้สิทธิของชุมชน พ.ศ. ....” ในปัจจุบัน ยังมีความ
เคลื่ อ นไหวผลั ก ดั น กฎหมายสิ ท ธิ ชุ ม ชนตามรั ฐ ธรรมนู ญ อยู่ ทางสถาบั น พระปกเกล้ า ได้ รั บ การ
มอบหมายจากรัฐสภาให้ทาการศึกษาและยกร่างกฎหมายสิทธิชุมชน มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการยก
ร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิชุมชน (มาตรา 66-67) เริ่มดาเนินงานมา
ตั้งแต่ต้นปี 2553 ในขณะเดียวกันทาง กป.อพช. ได้พยายาม ผลักดันร่างกฎหมายสิทธิชุมชนอีกครั้ง
จัดทาเป็น “โครงการพัฒนากฎหมายสิทธิชุมชน ตามมาตรา 66 และ 67แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550”
ได้การสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่างกฎหมายสิทธิชุมชนที่ยกร่างโดย
องค์กรต่างๆ มีแนวคิดและหลักการร่วมกันว่า กฎหมายสิทธิชุมชนมีลักษณะเป็นกฎหมายกลาง เป็น
ข้อบัญญัติขั้นต่าที่อนุวัตรหลักการสิทธิชุมชน กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไปสู่การปฏิบัติ หาก
กฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติฉบับใดขัด หรือแย้งกับกฎหมายสิทธิชุมชน ให้ยึดถือข้อบัญญัติใน
กฎหมายสิทธิชุมชน แนวทางนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนท้องถิ่น องค์กรพัฒนา
เอกชน กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และลดปั ญ หาจากการต้ อ งปรั บ แก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ของประเทศไทยซึ่ง มีกว่า 50 ฉบับเพื่อให้สอดคล้องและไม่ขัดแย้ ง กั บ
รัฐธรรมนูญ
(3.) โฉนดชุมชน “โฉนดชุมชน” เป็นรูปธรรมอันหนึ่งของแนวคิดเรื่อง “สิทธิร่วม” ในการ
บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสะท้อนอยู่ในคานิยามของคาว่าโฉนดชุมชนตามที่ปรากฏอยู่ใน
ร่างกฎหมาย ฉบับที่เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในนาม “เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย”
ซึ่ง เป็นผู้ ผลักดันแนวคิดเรื่องโฉนดชุมชนได้จัดทาร่างไว้ตามร่างกฎหมายดัง กล่าว “โฉนดชุมชน”
หมายความว่า สิทธิร่วมกันของชุมชนในการบริหารจัดการ การครอบครองที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดินเพื่อสร้างความมั่นคงในการถือครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินของ
ชุมชน และเป็นการรักษาพื้นที่เกษตร ในการผลิตพืชอาหารเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยการ
เลือกรูปแบบการผลิตที่สอดคล้องกับ ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นและระบบภูมินิเวศ รวมทั้ง การดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ สมดุล เรื่องโฉนดชุมชนนับว่ามีความก้าวหน้ามากกว่า เรื่อง
อื่นๆ มีการทดลองดาเนินงาน และ ศึกษาวิจัยมาเป็นระยะหนึ่งแล้วในหลายพื้นที่ เป็นนโยบายเรื่อง
หนึ่งที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ได้กาหนดไว้ในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา ทางเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน ฯ ได้ผลักดัน
ให้รัฐบาลประกาศ “ระเบียบ สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553” ซึ่งมี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 ขณะนี้มีการทดลองนาร่องอยู่ในหลายพื้นที่ การดาเนินงาน
ในเรื่องนี้จะเป็นบทพิสูจน์ให้สังคมได้เข้าใจและยอมรับเรื่องสิทธิร่วมในการจัดการทรัพยากรของชุมชน
และสิทธิชุมชนมากขึ้น
ล่ า สุ ด รั ฐ บาลพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ได้ ก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการนโยบายที่ ดิน
แห่งชาติ มาทาหน้าที่ยกร่งนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ xxix
ขึ้น โดยรางนโยบายและแผนส่วนหนึ่งได้อ้างถึง ร่า ง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๙ ฉบับลงประชามติ ว่าไดมีการบรรจุประเด็นสาระสาคัญที่สอดคลอง เชื่อมโยงและเกี่ยวของกับ
นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดินของประเทศ ไว้ในมาตรา 57 มาตรา 72
มาตรา 73 และโดยเฉพาะมาตรา 258 ที่ เ ป็ น ข้ อ ก าหนดด้า นเป้ า หมายการดาเนินการของรัฐ ให
ดาเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตางๆ ใหเกิดผล โดยข้อ ช (๒) จัดใหมีการกระจายการถือ
ครองที่ดินอยางเปนธรรม รวมทั้งการตรวจสอบ กรรมสิทธิ์ และการถือครองที่ดินทั้งประเทศ เพื่อแก
ไขปญหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินอย่ างเปนระบบ โดยมียุทธศาสตร์การดาเนินงานอยู่ 4
ยุ ท ธศาสตร์ 15 กลยุ ท ธ์ และ 14 ตั ว ชี้ วั ด โดยมี ก ลไกขั บ เคลื่ อ น 3 ระดั บ คื อ ระดั บ นโยบาย 1
คณะกรรมการ 4 คณะอนุกรรมการ ระดับหน่วยงาน คือทุกกระทรวงโดยมีสานักนโยบายและแผน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเลขานุการ และระดับจังหวัด ให้มีคณะอนุกรรมการ
นโยบายที่ ดิ น จั งหวั ด โดยมีผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ดเป็ น ประธาน ซึ่ ง รายละเอี ย ดบางส่ ว นบางตอนได้
วิเคราะห์ไว้แล้วในหัวข้อผลกระทบที่เกิดขึ้น ประเด็นการสร้างนวัตกรรมและทางออกให้กับการถือ
ครองที่ดินเกษตรแปลงใหญ่ ท้ายสุดแล้วกลายเป็นที่ดินเพื่ อการพาณิชย์ด้านอสังหาริมทรัพย์หรือไม่?
และยังคงเป็นคาถามกับการปฏิรูปเพื่อลดผลกระทบว่าจะเกิดขึ้นได้ตามข้อกาหนดในร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับลงประชามติ มาตรา 258 ได้ระดับใดกับการขับเคลื่อนในรูปแบบและกลไกดังกล่าว โดยเฉพาะ
ประเด็นความเหลื่อมล้าและไม่เป็นธรรมในการกระจายการถือครองที่ดิน ซึ่ง จะขอนาข้อมูลที่ร่าง
นโยบายและแผนบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศได้สรุปข้อมูลสถิติที่ต้องนามา
พิจารณาประกอบ ดังนี้
ความเหลื่อมล้าและไมเปนธรรมในการกระจายการถือครองที่ดิน ปญหาการกระจายการถือ
ครองที่ดินในประเทศเกิดจากการมีที่ดิ นจานวนจากัด ในขณะที่ประชากรมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตที่ดิน
ทากินอยูในการครอบครองของคนเพียงสวนนอย (นายทุน นักการเมือง) การเปลี่ยนมือไปอยู ในการ
ครอบครองของผูที่มิใชเกษตรกร เนื่องจากราษฎรขายสิทธิ์ ทากินหรือการจานองราษฎรบางสวนไมมี
ที่ดินทากินเปนของตนเองหรือมีที่ดินไมพอเพียง หรือมีที่ดินแตไมมีเอกสารสิทธ์ ประชาชนสวนใหญ
ของประเทศรอยละ ๙๐ ถือครองที่ดินเฉลี่ยไมถึง ๑ ไรตอคน ประชาชน จานวนเพียง รอยละ ๑๐ ถือ
ครองที่ดินมากกวา ๑๐๐ ไรตอคน ที่ดินถูกปลอยทิ้งไวใหรกรางวางเปลา ไมไดใช ประโยชน หรือใช
ประโยชนไมเต็มที่ หรือใชประโยชนไมถึงครึ่งหนึ่งของพื้นที่ มีจานวนมากถึงรอยละ ๗๐ ประเมินเป
นมูลคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ๑๒๗,๐๐๐ ลาน บาทตอป (สภาปฏิรูปแหงชาติ, ๒๕๕๘ อางถึง
มูลนิธิสถาบันที่ดิน, ๒๕๔๔) เมื่อพิจารณาถึงขอมูลจากการจดทะเบียนคนจนของกระทรวงมหาดไทย
ป พ.ศ. ๒๕๕๐ ระบุวา มีประชาชนมาลงทะเบียนในเรื่องปญหาเรื่องที่ดินทากินประมาณ ๔ ลานราย
แบงเปน คนไมมีที่ดิน ๑.๓ ลานราย มีที่ดินทากินอยูบางแตไมพอทากิน ๑.๖๕ ลานราย ขอใชที่ดินรัฐ
และตองการ ถือครองที่ดินรัฐประมาณ ๔ แสนกวาราย (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๕๕) การ

ถือครองที่ดินที่มีโฉนด กระจุกตัว มีผูถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนดที่ดินมีํงหมด
ท้
๑๕.๙
ลานราย พบการกระจุกตัว ของการถือครองที่ดินสูงมาก โดยเฉพาะภาคกลางเปนภาคที่มีความไมเท
าเทียมกันในการถือครองที่ดินมากที่สุด สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคที่มีความไมเทาเทียม
กันในการถือครองที่ดินนอยที่สุด ดานการถือครองที่ดิน เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น พบวา มีการถือครอง
ที่ ดิ น เพื่ อ ท าการเกษตร ๕.๙ ล านราย โดยมี สั ด ส วนผู ถื อ ครองฯ ร อยละ ๔๖ อยู ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งครอบครองเนื้อ ที่การเกษตรสวนใหญของประเทศ (สานักงาน นโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๗)
จากข้อเสนอแนะต่อแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้าน
ที่ดินและป่าไม้ จากผลการวิจัยของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล xxx ซึ่งมี
ข้อเสนอที่น่าสนใจโดยเฉพาะการปฏิรูปแนวทางการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม และการ
ปรับเกณฑ์การใช้พื้นที่ลาดชัน 35 เปอร์เซ็นต์เป็นการกาหนดพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ รายละเอียดดังนี้ เพื่อ
ป้องกันหรือลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินป่าไม้ โดยการปรับปรุง แก้ไขนโยบายและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินป่าไม้นั้น ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ สาระสาคัญของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ซึ่ง
กาหนดไว้ 20 ข้อ มีประเด็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน เกี่ยวกับการกาหนดพื้นที่ป่าในข้อ
4 การกาหนดพื้นที่ความลาดชันโดยเฉลี่ย 35 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไปไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้ ในข้อ 17 ประเด็น
การกาหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ เพื่อประโยชน์ 2 ประการ คือ ป่า
เพื่อการอนุรักษ์ร้อยละ 15 และป่าเพื่อเศรษฐกิจร้อยละ 25 ประเด็นนี้มีปัญหาเพราะเจ้าหน้าที่มักอ้าง
พื้นที่ป่าปัจจุบันยังไม่ครบเป้าหมายจึงประกาศเขตป่ าเพิ่มขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งในจานวนนั้นไม่ได้มี
สภาพเป็นป่าแล้ว และในทางปฏิบัติกลับตรงกันข้าม ปั จจุบันรัฐประกาศพื้นที่ป่าเพื่อ การอนุรักษ์
เพิ่มขึ้น ทั้ง ๆ ที่พื้นที่ราวครึ่งหนึ่งของพื้นที่ประกาศเป็นพื้นที่ที่ชุมชนใช้ ประโยชน์ทั้งเป็น ที่อยู่อาศัย ที่
ทากิน ที่สาธารณะ และที่ป่าใช้สอยของชุมชน จึงควรทบทวนการ กาหนดพื้นที่เป้าหมายป่าไม้ของ
ชาติเสียใหม่ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม โดยกระบวนการที่มี ชุมชนเป็นฐาน สร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการกาหนดเขตป่าประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตาบล ขึ้นมาถึงจังหวัด และกลุ่ม
พื้นที่ตามสภาพภูมินิเวศ แนวทางนี้อาจจะทาให้พื้นที่ป่าของประเทศเกินเป้าหมายร้อยละ 40 ก็ได้ แต่
ที่สาคัญคือจะทาให้การกาหนดเขตป่าในแต่ละท้องถิ่นสอดคล้องกับ สภาพภูมินิเวศและระบบสัง คม
และเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นๆ ประเด็นการกาหนดพื้นที่ลาดชันโดยเฉลี่ย 35 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไปไว้เป็น
พื้นที่ป่าไม้ โดยไม่อนุญาตให้มีการออกโฉนด หรือ น.ส.3 ตามนโยบายป่าไม้ข้อ 17 เห็นว่าไม่สอดคล้อง
กับบริบททางสังคม โดยเฉพาะในบางพื้นที่เช่นจังหวัดเชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน หรือในพื้นที่ภาคใต้
ซึ่ง ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็ นภูเขา มีชุมชนอาศัยทากินอยู่มานาน มีระบบการใช้ ที่ดินที่ยั่ง ยืนและ
สอดคล้องกับระบบนิเวศ เช่น ระบบไร่หมุนเวียนในภาคเหนือ ระบบป่ายาง สวนสมรม และสวนดุซง
ในภาคใต้ ระบบเกษตรผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในทาง
ปฏิบัติจึงไม่สามารถกาหนดพื้นที่ลาดชันโดยเฉลี่ย 35 เปอร์เซ็นต์เป็นพื้นที่ป่าได้ทุกพื้นที่แบบเหมารวม
ต้องพิจารณากันเป็นพื้นที่ไปรวมทั้งพื้นที่ที่ลาดชันเฉลี่ยต่ากว่าเกณฑ์ก็ยังสามารถกาหนดเป็นพื้นที่ป่า
ได้ ถ้ายังมีสภาพป่าเดิมที่สมบูรณ์หรือมีความจาเป็นในด้านการปกป้องสภาวะแวดล้อม ซึ่ง สามารถ
กระทาได้ ถ้ายอมรับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ด้ วยการสร้างกลไกการทางาน
ร่วมกันระหว่างประชาชนท้องถิ่นกับเจ้าหน้าที่รัฐ ในส่วนสาระที่เขียนไว้ดีแล้วแต่ไม่นาไปปฏิบัติอย่าง
จริงจัง เช่น ในข้อ 9 เร่งรัดปรับปรุงการวางผังเมือง และกาหนดพื้นที่ที่อยู่อาศัย พื้นที่ชนบทและพื้นที่
เกษตรในแต่ละจังหวัดให้แน่นอน เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และข้อ 2, 5, 12 และข้อ 19 ที่
กล่าวถึงภาคเอกชน ควรจะต้องให้ ความสาคัญ กับราษฎรในท้องถิ่นซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของ

ประเทศที่อยู่ใกล้ชิดกับทรัพยากรป่าไม้ ได้มีบทบาทสาคัญในการตัดสินใจในแผนและโครงการป่าไม้ใน
ด้านต่าง ๆ
โดยหลักการแล้วนโยบายป่าไม้ที่ดีจะช่วยให้มีแนวคิดทิศทางการจัดการที่ดินและป่าที่ชัดเจน
ยัง ช่วยให้การคุ้มครองรักษาและจัด การใช้ประโยชน์ที่ ดินป่าไม้ มีประสิ ทธิภาพ แต่นโยบายป่า ไม้
ปัจจุบันนอกจากไม่สมสมัยแล้วยั งขาดมิติทางสังคมและการพัฒนา และยังมิได้คานึงถึงหลักการด้าน
สิทธิมนุษยชน นโยบายป่าไม้หลายข้อจึงนาไปปฏิบัติไม่ได้ หรือบางข้อที่นาไปปฏิบัติก็ทาให้เกิดความ
ขัดแย้งกับราษฎรในท้องถิ่น จึงควรทบทวนนโยบายป่าไม้เสียใหม่ ดังนี้
1. กาหนดหลักการสาคัญคือเน้นความสามารถนาไปปฏิบัติได้ กล่าวคือ จะต้องปรับปรุงให้
สอดคล้องกับบริบททางสังคมและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป
2. มุ่งการตอบสนองปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติโดยคานึงถึงการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. วัตถุประสงค์สาคัญของนโยบายป่าไม้แห่งชาติควรเน้นความสมดุลของการป้องกันรักษาป่า
ธรรมชาติ การฟื้นฟูป่าโดยกระบวนการทางธรรมชาติและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และการ
จัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน
4. ควรจะต้องให้ความสาคัญกับสิทธิของราษฎรและชุมชนในเขตป่าและช่วยส่งเสริมให้ชุมชน
ในเขตป่ามีการวางแผนการใช้ที่ดินของชุมชนและใช้สิทธิในการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ร่วมกั บรั ฐ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกับชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างสมดุล
ยั่งยืน
5. กลไกการจัดการความขัดแย้ง ควรเน้นการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความร่วมมือ
อย่างสร้างสรรค์และการบริหารจัดการความขัดแย้งให้เป็นธรรมด้วยสันติวิธี
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้กฎหมายป่าไม้ทุกฉบับมีความสมสมัยและสอดคล้องกับ
บริบทและสถานการณ์ของ สังคมปัจจุบันและกฎหมายไม่ซ้าซ้อนระหว่างหน่วยปฏิบัติด้วยกัน จึงมี
ข้อเสนอดังนี้
1. ควรปรับปรุงกฎหมายให้มีความเป็นเอกภาพ เชื่อมโยงและสอดคล้องกับการจัดการที่ดิน
และทรัพยากรธรรมชาติด้านอื่น ๆ ด้วยการนากฎหมายป่าไม้ทุกฉบับมาบูรณาการเป็น ”ประมวล
กฎหมายป่าไม้” ที่มีลักษณะเป็นกฎหมายส่ง เสริม และสนับสนุนราษฎรในท้องถิ่นให้มีอานาจและ
บทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองและจัดการใช้ประโยชน์ป่าอย่างสมดุลยั่งยืน
2. ปรับหลักคิดกฎหมาย เพื่อให้กฎหมายป่าไม้ใหม่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน จึงควรปรับเปลี่ยน
หลักคิดของกฎหมายป่าไม้จากหลักการใช้อานาจควบคุมบังคับห้าม/ให้ทาสิ่งต่าง ๆ มาเป็นหลักคิด
ทางการส่งเสริมสนับสนุนหรือกระตุ้นจูง ใจให้ ราษฎรเห็นคุณค่าความสาคัญ ของที่ดินและป่า และ
ร่วมมือกันสร้างกฎกติกาและขับเคลื่อนการทางานเพื่อปกป้องคุ้มครองที่ดินป่าไม้และทรัพยากรให้มี
ความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์แก่สังคม
3. การออกแบบโครงสร้างอานาจในกฎหมายแบบมีส่วนร่วมในแนวราบมากขึ้น เสนอ ให้เน้น
การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแบบพหุภาคี (Multi - stakeholders participation) มีการ
กาหนดบทบาทและอานาจหน้า ที่ ของผู้ ที่เ กี่ยวข้องไว้ในกฎหมายป่ าไม้ ให้ ชั ดเจน ทั้ง กลุ่มองค์ ก ร
ประชาชน องค์กรชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานรัฐด้านอื่น ๆ ในท้องถิ่นที่มี
บทบาทส าคั ญ ในการดู แ ลรั ก ษาและใช้ ป ระโยชน์ป่ า ตามหลั กการพหุ ภ าคี โดยควรจั ด ตั้ ง เป็นรูป
คณะทางานหรือคณะกรรมการทุก ๆ พื้นที่ และจัดทาแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อนาไปสู่ก าร
ทางานร่วมกัน

4. ปรับโครงสร้างอานาจและกลไกการตัดสินใจในการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ ควร ปรับจาก
โครงสร้างจากบนตั้งแต่รัฐมนตรี อธิบดี ลงสู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติข้างล่าง มาเป็นกลไกแบบพหุ ภาคีตาม
ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารให้ประชาชนรับรู้อย่าง ทั่วถึง
และควรกาหนดให้มีกลไกการเจรจาต่อรองและคลี่คลายข้อพิพาทขัดแย้งด้านที่ดินป่าไม้ใน ท้องถิ่นไว้
ในกฎหมายป่าไม้ เพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรและเจ้า หน้าที่ ของรัฐตลอดจนองค์การปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นได้ทางานจัดการปัญหาร่วมกันให้ถึงที่สุด
5. ปรับปรุงวิธีการกาหนดป่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์ ทั้งในรูปแบบป่าอุทยาน เขตรักษาพันธุ์ สัตว์
ป่า หรือพื้นที่ป่าไม้ถาวรรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องทั้งทางระบบนิเวศตาม
หลักเกณฑ์วิชาการที่เป็นสากลและสภาพทางสัง คมวัฒนธรรมในพื้นที่นั้น ๆ การกาหนดเขตพื้นที่
อนุรักษ์ทับพื้นที่อาศัยทากินของทั้งชุมชนและเป็นสาเหตุให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงเป็นความ
ผิดพลาดที่จาเป็นจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ที่ดินที่ตรวจสอบพิสูจน์แล้วว่ามีสิทธิมาก่อนการประกาศ
หรือเป็นชุมชนไปแล้ว ต้องเร่งรัดเพิกถอนสภาพป่าโดยเร็วและนาแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไป
พัฒนาให้เป็นพื้นที่กันชนป่าอนุรักษ์ และการเพิกถอนพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นป่าอนุรักษ์ออกจากเขตป่า
อนุรักษ์ตามกฎหมาย และในกระบวนการตัดสินใจเชิงเทคนิคเช่นการจัดทาแนวเขตป่า การพิสูจน์สิทธิ
ควรปรับเปลี่ยนอานาจหน้าที่และกลไกการตัดสินใจที่เคยเป็นของกรรมการระดับชาติซึ่งไม่มีความรู้
ความเข้าใจในบริบทและปัญหาในพื้นที่มาทาหน้าที่ในการกากับนโยบายและทิศทางการทางาน และ
สร้างและพัฒนากลไกการทางานแบบมีส่วนร่วมของไตรภาคีประจาทุกพื้นที่คือองค์กรชุมชน องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐร่วมกันตัดสินใจ
6. การประกาศ/ขยายเขตป่า การประกาศ/ขยายป่า พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 6 และ
7 อาศัยอานาจรัฐมนตรีออกกฎกระทรวง ส่วนป่าอนุรักษ์ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ มาตรา 6 และ 7
พ.ร.บ.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มาตรา 33 และ 34 ให้อานาจคณะรัฐมนตรีออกพระราชกฤษฎี ก า
ประกาศ/ขยาย/เพิกถอนเขตป่า ซึ่ง ในทางปฏิบัติมีปัญหาหลายประการ เช่น แนวเขตป่าในแผนที่
ส่วนใหญ่เริ่มจากแผนที่ป่าสงวน โดยมักขีดตามเส้นลายขอบเขาจึงไม่ต้อง ตรงกับสภาพภูมิประเทศ
จริงและไม่ได้สารวจชุมชนที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยเฉพาะเขตป่าสงวนที่ประกาศใน ยุคที่ใช้แผนที่ระวาง
1:50000 ของกรมแผนที่ทหาร ทาให้ทับที่ของราษฎรและชุมชนซึ่งไม่มีสภาพเป็น ป่าแต่มีสภาพเป็น
บ้านเรือน พื้นที่เกษตร และแหล่งน้าใช้ในการเกษตร เมื่อประกาศเขตป่าทาให้พื้นที่ ราษฎรและชุมชน
มีสภาพเป็นป่าตามกฎหมาย ทาให้ราษฎรเป็นผู้อาศัยทากินอย่างผิดกฎหมาย เมื่อมี การประกาศเขต
ป่าอนุรักษ์ทับเขตป่าสงวน ก็มักจะมีการประกาศครอบแนวเขตป่าสงวน แต่บางพื้นที่ก็ ครอบแนวเขต
ป่าสงวนไม่สนิท ทาให้แนวเขตป่ามีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน จึงเกิดแนวเขตป่า หลายแนวโดยไม่
สามารถชี้ชัดว่าแนวเขตใดถูกต้อง ทาให้เกิดปัญหาพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้กับ ชุมชนที่อยู่ชาย
ขอบป่า และยังส่งผลให้ราษฎรที่มีที่ดินติดต่อกับแนวเขตป่าไม่สามารถออกเอกสาร สิทธิที่ดินได้เพราะ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่ยอมชี้แนวเขตป่า เจ้าหน้าที่ที่ดินจึงไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ ที่ดินให้ได้ เมื่อมี
นโยบายจากส่วนกลางให้ทาโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ จึงมักทับที่ดินราษฎรจน เดือดร้อน การลดปัญหา
การละเมิดสิทธิราษฎรในกรณี แนวเขตป่าทับเขตที่ดินของราษฎรและชุมชน ควร จะต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการกาหนดเขตป่าการขยายหรือเพิกถอนเขตป่า ให้ราษฎรในเขตป่าและองค์กร ส่วนท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจให้ได้ข้อยุติในระดับพื้นที่
7. การตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์ การตรวจสอบพิสูจน์สิทธิซึ่งทามาตั้งแต่ปี 2541 ตามมติ ค.ร.ม.
30 มิ.ย.2541 ซึ่งทาไปได้เพียงจานวนไม่กี่ราย ควรจะต้องทบทวนกระบวนการทางานโดยเพิ่ม การมี
ส่วนร่วมของราษฎรที่ได้รับผลกระทบและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกระบวนการตัดสินใจ สาหรับ
หลักฐานการพิสูจน์สิทธิ ควรจะต้องยอมรับหลักฐานพยานบุคคลและหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ของ

ชุมชนเพิ่มเติมไปจากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศด้วย และควรเร่งรัดสารวจข้อมูล ให้แล้วเสร็จในปี
2556
8. การแก้ไขนิยามป่า ตามมาตรา 4 พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (1) “ป่า” หมายความ
ว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน สาหรับ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่า” หมายความ
ว่า ที่ดินรวมตลอดถึงภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลาน้า ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลที่ยังมิได้
มี บุคคลได้มาตามกฎหมาย ตามนิยามนี้พื้นที่ไร่นาของราษฎรในชนบทตลอดจนไร่หมุนเวียนของ
ชาวเขาทั้ ง หลายก็ มี สถานภาพเป็ น ป่ า ตามกฎหมายป่ า ไม้ ทั้ ง นั้ น การถางหญ้ า ถางป่ า เพื่ อ ท าไร่
หมุนเวียน ทานาหรือปลูกไม้ ผลย่อมมีความผิดฐานบุกรุกแผ้วถางทาลายป่าตามมาตรา 54 แห่ง
พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ทั้งสิ้น ซึ่งเป็น สิ่งที่ไม่น่าจะถูกต้อง เพราะทาให้ราษฎรนับล้านครัวเรือนที่ทามาหา
กินอยู่ตามป่าเขามาแต่บรรพบุรุษ รวมทั้งชุมชนที่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิที่ดินตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินกลายเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย ทั้งสิ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและไม่ละเมิดสิทธิของ
ราษฎรและชุมชนในการใช้ประโยชน์ จากที่ดินป่าไม้และทรัพยากรในเขตป่าเช่นแหล่งน้า พันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์ ที่มีสืบต่อกันมาตามจารีตดั้งเดิม จึงควรปรับปรุงแก้ไขนิยามคาว่า “ป่า” ให้มีความหมาย
เป็นป่าหรือที่ดินที่มีสภาพป่าปกคลุมจริง ๆ และไม่ควรไปนิยามความหมายป่าที่เป็นการรอนสิทธิของ
ราษฎรและชุมชนที่ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดิน มาแต่เดิม
9. ควรทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิ.ย. 2541 ซึ่งหน่วยงานด้าน ป่า
ไม้ของกระทรวงทรัพยากรฯ ใช้เป็นแนวทางการทางานจัดการปัญ หาพิพาทขั ดแย้ง กับราษฎรใน
ท้ อ งถิ่ น เพราะตั้ ง แต่ มี ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี จ นถึ ง ปั จ จุ บั น เป็ น เวลา 15 ปี แ ล้ ว หน่ ว ยงานป่ า ไม้ ก็ยัง
ตรวจสอบพิสูจน์สิทธิราษฎรไม่เสร็จ และพื้นที่ที่สารวจมีข้อมูลชัดแจ้งแล้วก็ไม่มีกระบวนการเจรจา
คลี่คลายความขัดแย้งแต่อย่างใด หลายพื้นที่แม้จะพิสูจน์สิทธิว่ามีสิทธิมาก่อนประกาศเขตป่าก็ยังถูก
จากัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ถูกจากัดการพัฒนา บ้างก็ยังถูกจับกุมและทาลายพืชผลอาสินเช่นการตัด
ฟันต้นยางพารา สะท้อนให้เห็นว่าการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิ.ย. 2541 ไม่ประสบ
ความสาเร็จหรืออาจกล่าวว่าล้มเหลวก็ว่าได้เพราะ ขาดการทางานความต่อเนื่องให้เสร็จ และยังขาด
การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งและมีคุณภาพของผู้ที่เกี่ยวข้อง การปรับแนวคิดเกี่ยวกับ ป่าและการ
จัดการป่า นอกจากประเด็นทางนโยบายและกฎหมายแล้ว สังคมไทยควรจะเรียนรู้จากผลงานวิจัย
รางวัล โนเบลของ อิลินอร์ ออสตรอม ที่เสนอว่าข้อจากัดและปัญหาไร้ประสิทธิภาพของของรัฐและ
เอกชนใน การจัดการทรัพยากรส่วนรวมมีทางออกด้วยการให้สิทธิแก่ชุมชนได้ดูแลและจัดการใช้
ประโยชน์ ร่วมกันด้วยกติกาที่ชุมชนตกลงกันเอง เป็นการจุดประกายแนวคิดใหม่ ๆ ในสังคมโลกได้
เรี ย นรู้ แ ละมี ทางออกจากความขั ด แย้ ง ช่ ว ยให้ ก ารจั ด การจั ด การป่ า และทรั พ ยากรธรรมชาติ
สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของราษฎรและสภาพทรัพยากรในท้องถิ่น ควรจะต้องสรุปผลงาน
ของออสตรอมเผยแพร่ และสัมมนาให้ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติได้รับทราบเพื่อหาทางนามาปรับใช้ทั้ง
ทางนโยบายและ มาตรการให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย ในการวางแผนและมาตรการจัดการป่ า
ควรจะต้องทบทวนด้วยการเร่งรัดจาแนกเขตการใช้ ประโยชน์พื้นที่ป่าให้ชัดเจน ควรนาแนวคิดการ
จัดการเขตกันชน (Buffer zone management) มา ประกอบการกาหนดมาตรการใช้ ประโยชน์
ทรัพยากร แนวคิดเขตกันชนนี้ได้แบ่งพื้นที่ป่าเป็นโซนตาม ระดับความเข้มข้นของการใช้ประโยชน์
เช่นโซนแก่นกลาง เช่นบนเขาใหญ่หรือกลางป่าห้วยขาแข้ง เป็นโซนที่ต้องรักษาป่าอย่างเข้มงวด
อนุญาตให้ใช้ป่าได้ทางการศึกษาวิจัยเพื่อรักษาธรรมชาติเท่านั้น และโซนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
เป็นโซนที่ถัดออกมาจากโซนแกนกลาง ซึ่งควรอนุญาตให้ใช้ ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้บนฐานจารีต
ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นซึ่งอยู่บนหลักการ เกื้อกูลต่อระบบนิเวศอยู่แล้ว และโซน
เศรษฐกิจด้านนอก ซึ่งมีความเข้มงวดในการใช้ทรัพยากรต่า สุดแต่ก็ต้องคานึงถึงความสมดุลยั่งยืนของ

ระบบนิเวศเช่นกัน และเมื่อจาแนกเขตป่าในระบบใหม่แล้ว การปลูกป่าหรือฟื้นฟูป่าก็ต้องพิจารณา
ความ สอดคล้องกับระบบนิเวศเป็นสาคัญ ควรเน้นการฟื้นป่าด้วยกระบวนการทางธรรมชาติ หรือช่วย
ธรรมชาติให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น (Assisted natural regeneration) ในกรณีที่พื้นที่นั้น ๆ มีปัญ หาการ
ฟื้ น ฟู ตั ว เองตามธรรมชาติ จึ ง ควรจะต้ อ งทบทวนโครงการปลู ก ป่ า ขนาดใหญ่ ทั้ ง หมดที่ ทุ่ ม เท
งบประมาณ มากมายแต่ไม่ประสบความสาเร็จและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้ร่วมกันฟื้นป่าด้วย
กระบวนการ ทางนิเวศตามธรรมชาติ ส่วนการอนุญาตให้เข้าทาประโยชนที่ดินป่าไม้ ต้องทบทวน
นโยบายและมาตรการอย่างจริงจัง ไม่ควรอนุญาตให้เช่าที่ดินป่าไม้เพื่อทาการเกษตรเชิงพาณิชย์หรือ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบนิเวศและสิ่ง แวดล้อม สาหรั บที่ดินป่าไม้ที่รัฐจัดสรรให้
ราษฎรในรูปโครงการต่าง ๆ เช่น หมู่บ้าน ป่าไม้ ส.ท.ก. รวมทั้ง ส.ป.ก. จะต้องทบทวนมาตรการการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความสมดุลยั่งยืนและ การปกป้องคุ้มครองสิทธิของเกษตรกรไม่ให้ถูกอานาจเงิน
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