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ปัญหาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ นโยบายและแนวทางปฏิบติั 

 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (United Nation Framework 
Convention on Climate Chang-UNFCCC) เป็นผลมาจากการประชุม Earth Summit เมื่อปี  
1992 ณ กรุงริโอ ประเทศบราซิลท่ีนานาประเทศได้ตระหนักว่าการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) หรือปัญหาโลกร้อนนั้นเป็นประเด็นระหว่างประเทศท่ีต้องหาความร่วมมือ
แก้ปัญหาของประชาคมโลกเนื่องจากเป็นประเด็นด้านความมั่นคงแบบใหม่ (Non-Traditional 
Security) โดยปัญหาโลกร้อนเกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 18-19 ท่ีเป็นกิจกรรม
การปล่อยก๊าซเรือนกระจากสู่บรรยากาศในปริมาณมากและในอัตราท่ีรวดเร็ว และมีผลกระทบข้าม
อาณาเขตแห่งรัฐi  จึงมีการรณรงจัดการปัญหามาอย่างต่อเนื่อง มีการเจรจาหาทางลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจากภายใต้กรอบอนุสัญญามาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2538 จนน าไปสู่พันธสัญญาการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก คือ ข้อตกลงพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ขึ้นแต่ก็ไม่สามารถด าเนินการได้
อย่างเป็นผลสัมฤทธิ์เมื่อส้ินสุดข้อตกลงในปี พ.ศ.2555 จึงมีความพยายามในการเจรจาข้อตกลงใหม่
เป็นช่วงท่ี 2 ของพิธีสารเกียวโตในปี พ.ศ. 2558 และจะให้มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 ii ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ระหว่างเจรจาระหว่างกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาและกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วในด้านความ
รับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  แต่การเจรจาก็ยังคงมีความคืบหน้าอย่างช้าๆ เนื่องด้วยมี
ความเกี่ยวขอ้งโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) และความสามารถในการ
พัฒนาเศรษฐและและสังคมของแต่ละประเทศ  โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศท่ีเห็นว่า
พันธกรณีดังกล่าวจะท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง เมื่อเทียบกับประเทศก าลังพัฒนาท่ี
ก้าวหน้าiii  จึงเป็นผลให้มีการเจรจาอย่างต่อเนื่องระหว่างกลุ่มประเทศใน Annex-I และกลุ่มประเทศ 
Non-Annex-I โดยมีเป้าหมายของการเจรจาเพื่อจัดท าความตกลงด้านโลกร้อนท่ีจะมีผลใช้บังคับทาง
กฎหมายกับทุกประเทศให้ส าเร็จและด าเนินการได้ในปี พ.ศ.2563 iv 
 ปัญหาโลกร้อนจึงเป็นกรณีของผลกระทบท่ีซ้อนกันระหว่างอ านาจอธิไตยแห่งรัฐในการ
ก าหนดนโยบายการพัฒนาประเทศจากการด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจเสรีนิยมกับกระแสโลกาภิ
วัตน์ด้านส่ิงแวดล้อมv จึงปรากฏผลการเจรจาท่ีล้มเหลวในการประชุมเรื่องโลกร้อนเรื่อยมา และเมื่อ
ครั้งปี พ.ศ. 2552 ท่ีกรุงโคเปนเฮเกน และท่ีส าคัญในหลายประเทศ ได้เริ่มจัดท ากฎหมาย
ภายในประเทศของตนเองในลักษณะเป็นกฎหมายเฉพาะด้านโลกร้อน ซึ่งจะเป็นปัจจัยท่ีท าให้การ
เจรจาจัดท าข้อตกลงระหว่างประเทศด้านโลกร้อนมีความยุ่งยากมากขึ้น เนื่องจากประเทศเหล่านั้นจะ
พยายามน าเอาข้อก าหนดกฎหมายของตนเองมาเป็นจุดยืนหรือเงื่อนไขในการเจรจาแบบไม่ยืดหยุ่น 
ท าให้หาข้อสรุปร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศได้ยากขึ้น เช่น สหรัฐอเมริกา ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2556 ได้ประกาศแผนปฏิบัติการของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเรื่องการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
ออกมา โดยมีแผนหลัก 3 ด้าน คือvi 

1) การลดการปล่อยมลพิษคาร์บอน (Carbon Pollution) ในสหรัฐฯ โดยฝ่ายบริหารจะ
ผลักดันออกกฎกติกาใหมเพื่อการลดการปล่อยคาร์บอนให้มากขึ้น เป็นการปกป้อง
สุขภาพของเยาวชน และเพื่อท าให้เศรษฐกิจของสหรัฐฯ มุ่งสู่เศรษฐกิจจากฐานพลังงาน
สะอาด ซึ่งจะช่วยสร้างการจ้างสีเขียวและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือน  

2) การเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ โดย
รัฐบาลกลางจะสนับสุนการเพิ่มขึ้นความสามารถในระดับมลรัฐและท้องถิ่น เพื่อให้
สามารถรับมือกับความรุนแรงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศได้ดียิ่งขึ้น 



3) การเป็นผู้น าในเวทีระหว่างประเทศเพื่อการต่อสู้กับปัญหาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
ของโลกและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบ 

 
การก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าชเรือน

กระจกตามอนุสัญญาฯ และพิธีสารฯ ในท่ีสุด ความส าเร็จของความพยายามลดการปลอยกาซเรือน
กระจกของโลก นอกจากจะ ขึ้นอยูกับการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสะอาดแลว ยังขึ้นอยูกับความปรองดอง
และการชวยเหลือกัน ระหวางประเทศพัฒนาแลวกับประเทศก าลังพัฒนา และ ขึ้นอยูกับการ สราง
ความตระหนักใหภาคประชาชนรับทราบอยางท่ังถึง เพื่อจะไดมีความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับ มหันตภัย
ท่ีอาจเกิดขึ้นถาไมด าเนินการใดๆ และเพื่อจะไดแสดงความรับผิดชอบรวมกันดวย (ในระดับท่ีแตกตาง
กันตามก าลังความสามารถของแตละประเทศและแตละบุคคล) มิใชปลอยใหเปน หนาท่ีของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่งvii 
 
 ประเทศไทยกับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ประเทศไทยมียุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.. 
2551 – 2555 และมีการยกร่างแผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.. 
2553 – 2562 โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานตามกรอบอนุสัญญาฯ ท่ีได้ให้สัตยาบรรณไว้เมื่อปี พ.. 2537 แต่การด าเนินตามยุทธศาสตร์
และแผนแม่บทฯของไทยก็ยังมีการขับเคล่ือนไปได้ไม่มาก ปัญหาคือ สังคมไทยยังขาดความเข้าใจหรือ
เข้าใจเรื่องการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ตรงกัน การถกเถียงในเรื่องดังกล่าวยังอยู่ในวงกว้าง
และลอยๆ ในเชิงนามธรรม ไม่ได้ท าให้สังคมในภาคส่วนต่างๆ หรือประชาชนโดยท่ัวไปสามารถ
เช่ือมโยงประเด็นด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ากับบริบทการด าเนินชีวิตของประชาชนได้ 
จึงยังเป็นความท้าทายต่อสังคมไทยเราจะต้องให้คามสนใจร่วมกันอย่างจริงจัง เพื่อตอบโจทย์ระยะส้ัน
ต่อความผันผวนของสภาพอากาศและระยะยาวต่อการเปล่ียนแปลงเหล่านี้ เพื่อให้สังคมไทยจะได้
เตรียมตัวให้พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคตท่ีจะมากับภาวะโลกร้อน การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
จึงเป็นความท้าทายใหม่ของความยั่งยืนของการพัฒนาท่ีก าลังด าเนินอยู่ ซึ่งสังคมไทยจะมีคามพร้อมท่ี
จะก้าวไปในอนาคตได้อย่างมั่นคงก็ได้ด้วยองค์ความรู้และความตระหนักท่ีเหมาะสม อันจะเกิดได้จาก
การศึกษาและการส่ือสารความเข้าใจตลอดจนบทเรียนต่างๆ ท่ีสังเคราะห์ขึ้นจากผลของการศึกษา
ต่างๆ โดยเผยแพร่ในรูปแบบท่ีเข้าใจได้ง่ายต่อสังคมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องผ่านช่องทางการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพท่ีเข้าถึงได้ในวงกว้างviii   
 ส าหรับหน่วยงานท่ีท างานด้านการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น ประเด็นท่ี
องค์กรต่างๆ น ามาเป็นแนวทางในการท างานอยู่เสมอคือ community-based adaptation (CBA) 
ซึ่งเป็นเรื่องของการปรับตัวโดยอิงกับระบบนิเวศภายใต้แนวคิดท่ีว่าระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์จะช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถให้ชุมชนรับมือกับผลกระทบของสภาพอาการแปรปรวนและการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศได้ ซึ่งท้ังสองแนวทางนั้นก็ยังมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับชุมชนขนาดเล็กเป็นหลัก แต่อย่างไรก็
ดี การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นเรื่องท่ีต้องพิจารณากันหลายระดับ (scale) 
และหลายภาคส่วน (sector) ศุภกร ชินวรรโณ ix เสนอให้พิจารณาแนวทางการยกระดับขีด
ความสามารถของชุมชนหรือกลุ่มสังคมท่ีเปราะบางเพื่อการรับมือกับผลกระทบและความเส่ียงจาก
ภาวะสภาพอากาศรุนแรงการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. ยกระดับขีดความสามารถในการหาทางเลือกต่างๆ หลายแนวทางเพื่อลดผลจากภาวะ
เส่ียง ในประเด็นนี้สังคมหรือชุมชนท่ีมีทางเลือกหลายแนวทางและมีอิสระในการ



ปรับเปล่ียนวิถีทางต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในอนาคตจัดว่าเป็นสังคมหรือ
ชุมชนท่ีมีความเปราะบางหรือภาวะเส่ียงท่ีจะตกอยู่ในความเดือดร้อนต่ า 

2. ยกระดับขีดความสามารถในการด าเนินการตามทางเลือกต่างๆ เหล่านั้นในประเด็นนี้
สังคมหรือชุมชนท่ีสามารถผลักดันให้มีการด าเนินการต่างๆ ได้นั้น จัดเป็นชุมชนสังคมท่ีมี
ความเปราะบางหรือภาวะเส่ียงท่ีจะตกอยู่ในความเดือดร้อนต่ า 

การยกระดับขีดความสามารถของสังคมและชุมชนท่ีเปราะบางต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
ในอนาคตนั้น อาจพิจารณาถึงการด าเนินการหลักๆ ต่อไปนี้ตามล าดับ 

1. การสร้างความตระหนักรู้ เพื่อให้สังคมและชุมชนเกิดเข้าใจถึงผลกระทบและความเส่ียง
จากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ อีกท้ังโอกาสใหม่ๆ ในอนาคตท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการ
เปล่ียนแปลงในระยะยาว และตระหนักถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลท่ี
จะเกิดขึ้นกับสังคมและชุมชนของตนเพื่อให้เกิดทัศนคติท่ีจะด าเนินการต่างๆ ท่ีต่างไป
จากเดิม 

2. การสร้างความรู้ใหม่ให้แก่สังคมและชุมชนเพื่อใช้ในการหาทางเลือกต่างๆ และแนวทาง
ด าเนินการท่ีเหมาะสมกับอนาคตเพื่อรองรับสถานการณ์เส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น 

3. การสร้างความสามารถด้านเทคนิคให้แก่สังคมและชุมชนเพื่อใช้ก าหนดรูปแบบวิธีการ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีเหมาะสมในการปรับวิถีชีวิตหรือทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงในอนาคตและ/หรือมีความสามารถในการด าเนินการเพื่อจัดการความ
เส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

4. การสร้างกลไกเพื่อสนับสนุนเงินทุนและทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
การปรับตัวเพื่อให้สังคมและชุมชนมีทรัพยากรท่ีเพียงพอต่อการขับเคล่ือนการด าเนินการ
ต่างๆ หรือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เพื่อปรับวิถีชีวิตหรือทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงในอนาคตหรือใช้ในการบริหารจัดการความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

5. การปรับปรุงและจัดต้ังการจัดการ/ระเบียบ/กฎหมาย/องค์กรและกลไกท่ีจะสนับสนุน
และเอื้อให้สังคมและชุมชนสามารถพัฒนาการด าเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทนทาน
ต่อความเส่ียงต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

ภาวะโลกร้อนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ของการวางแผน
พัฒนาในอนาคตท่ีจะต้องเตรียมสังคมให้พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลง
กติกาใหม่ของโลกท่ีเวทีเจรจาระหว่างประเทศ สังคมไทยจ าเป็นต้องติดตามและพิจารณาจุดยืนให้
ชัดเจน การก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่ าจะต้องมีการปรับโครงสร้างการก้าวเดินอย่างไร แค่ไหน และ
อย่างไร วิถีสังคมไทยจะพัฒนาก้าวสู่ความเป็นสังคมคาร์บอนต่ านั้นจะท าอย่างไรและมีผลกระทบต่อ
สังคมอย่างไรบ้าง นั่นหมายถึงการปรับเปล่ียนการขับเคล่ือนท่ีต้องอาศัยองค์ความรู้ท่ีเหมาะสม และ
ต้องมองประเด็นให้กว้างไปกว่าการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม โดยท าความเข้าใจว่าการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศนั้นเป็นเรื่องของการพัฒนาภายใต้เงื่อนไขใหม่ของอนาคต ซึ่งจะต้องขยาย
กรอบการมองอนาคตด้วยองค์ความรู้และความตระหนักท่ีเหมาะสม รวมไปถึงการส่ือสารความเข้าใจ
ให้ง่ายในวงกว้าง 
 
 



การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร การใช้ที่ดินและ
ป่าไม้ 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังจะ
เห็นได้จากการท่ีประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงขึ้น ระดับน้ าทะเลเฉล่ียในอ่าวไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น  
และมีปริมาณฝนสะสมรายปีลดลง ท้ังนี้ จากการทบทวนการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยซึ่งจัดท าโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย พบว่า การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยท้ังทางด้าน 
ระบบนิเวศและชีวกายภาพ การเกษตรกรรม ทรัพยากรน้ า  สุขภาพอนามัย การเพิ่มขึ้นของ 
ระดับน้ าทะเล ชุมชนและการต้ังถิ่นฐาน และการท่องเท่ียว และเพื่อแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate 
Change)  และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) รวมท้ังเข้าร่วมประชุมหารือกรอบความร่วมมือ
ระดับโลก ในการแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนั้น เพื่อให้ประเทศไทยมีแนวทางในการจัดการกับปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในส่วนท่ีจะกระทบหรือเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรง ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งให้ความส าคัญกับเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
11 พ.ศ. 2555-2559 และมีการจัดท า (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
พ.ศ. 2556-2593 ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางระยะยาวและกรอบนโยบายในการแก้ไขปัญหา การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนมีการก่อต้ังองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ 
มหาชน) ขึ้นมาท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการให้ค ารับรองโครงการท่ีลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม
กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อการขับเคล่ือนของส่วน
ราชการต่างๆ ไว้ในยุทธศาสตร์ท่ี 6  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่ 5 ด้านดังนี้ 

ย.6-1:   มุ่งอนุรักษ์ ฟืน้ฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  

ย.6-2:  ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 

ย.6-3:   เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิตและบริการเพื่อน าไปสู่
สังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ย.6-4:   จัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
ย.6-5:  ยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศ 
 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ด้าน

ดังนี้ 

 



ตารางสรุปยุทธศาสตร์และแผนงานของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
1. การปรับฐานการผลิตและ

การบริโภคให้เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

1.1 การส่งเสริมการบริโภคท่ียั่งยืน 
1.2 การปรับฐานการผลิตภาคเกษตรให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
1.3 การปรับฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
1.4 การจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
1.5 การพัฒนามาตรฐานสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
1.6 การจัดการพลังงานหมุนเวียนอย่างยัง่ยืน 

2. การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 

2.1 การสงวนรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
(ระบบนิเวศภูเขา ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศเกษตร ระบบนิเวศพื้นท่ี
แห้งแล้งกึ่งช้ืน ระบบนิเวศแหล่งน้ าในแผ่นดิน ระบบนิเวศทะเลและ
ชายฝ่ัง และระบบนิเวศเกาะ) 

2.2 การฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ 
3. การจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

3.1 การจัดการการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
3.2 การจัดสรรทรัพยากรน้ าอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
3.3 การจัดสรรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
3.4 การจัดสรรทรัพยากรแร่อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
3.5 การจัดการพื้นท่ีวิกฤติส่ิงแวดล้อม 

4. การสร้างคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้กับ
ประชาชนในทุกระดับ 

4.1 การจัดการมลพิษ (คุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ ขยะมูลฝอย และของเสีย
อันตรายชุมชนและอุตสาหกรรม) 

4.2 การจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและชุมชน (พื้นท่ีสีเขียวและภูมิทัศน์) 
4.3 การจัดการส่ิงแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ แหล่งธรณีวิทยา แหล่ง 

ศิลปกรรม และแหล่งมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 
5. การเตรียมความพร้อมเพื่อ

รับมือกับความเส่ียงจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 

5.1 การสร้างความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติ 

5.2 การวางรากฐานสู่การพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่ า 

6. การพัฒนาคนและสังคมให้
มีส านึกรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

6.1 การสร้างจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
6.2 การพัฒนาและกระตุ้นบทบาทของภาคีเครือข่ายในการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 ก าหนดวิสัยทัศน์
ให้ ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีการเติบโตท่ีปล่อยคาร์บอนต่ า
ตามแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีเป้าหมายแบ่งเป็น 3 ระยะคือ 



1) เป้าหมายระยะส้ัน ก าหนดปีเป้าหมาย คือ พ.ศ. 2559 โดยก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา
กลไก และสร้างขีดความสามารถในประเด็นหลักๆ ท่ีต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน  

2) เป้าหมายระยะกลาง ก าหนดปีเป้าหมาย คือ พ.ศ. 2563 โดยก าหนดเป้าหมายในการ
พัฒนากลไก และสร้างขีดความสามารถในส่วนท่ีต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน รวมถึงก าหนด
เป้าหมายท่ีแสดงถึง ผลลัพธ์ (outcome) ของการด าเนินงานในระยะกลาง  

3) เป้าหมายระยะยาว ก าหนดปีเป้าหมาย คือ พ.ศ. 2593 โดยก าหนดเป้าหมายท่ีแสดงถึง
ผลลัพธ์ ของการด าเนินงานในระยะยาว รวมถึงเป้าหมายต่อเนื่อง ซึ่งระบุตัวช้ีวัดของผลลัพธ์ท่ีควรมี
การติดตามข้อมูล เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการด าเนินงานตามแผนฯ มี 3 แนวทางคือ 
1) การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามแนวทางนี้ได้มีการ

ก าหนดมาตรการด าเนินการอยู่ 6 สาขา คือ การจัดการน้ า อุทกภัย และภัยแล้ง การเกษตรและความ
มั่นคงทางอาหาร การท่องเท่ียว การสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการต้ังถิ่นฐาน
และความมั่นคงของมนุษย์ 

2) การ ลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตท่ีปล่อยคาร์บอนต่ า มีการก าหนด
มาตรการด าเนินการอยู่ 8 สาขา คือ การผลิตไฟฟ้า การคมนาคมขนส่ง การใช้พลังงานภายในอาคาร 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคของเสีย ภาคเกษตร ภาคป่าไม้ และการจัดการเมือง  

3) การสร้างขีดความสามารถด้านการ บริหารจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการ
ก าหนดมาตรการด าเนินการอยู่ 4 สาขา คือ การพัฒนาข้อมูล งานศึกษาวิจัย และเทคโนโลยี การ
พัฒนากลไกสนับสนุนการด าเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้างความตระหนักรู้
และเสริมศักยภาพด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
จากการยกเอาแผนพัฒนาประเทศ แผนการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม และแผนแม่บท

รองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมาน าเสนอท าให้เห็นพัฒนาการของประเทศไทยในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามแนวทางการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกซึ่งเป็นความ
ท้าทายของการพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน ผลการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมา ประเทศไทยยัง
เป็นประเทศท่ีมีรายได้ระดับปานกลาง มีศักยภาพความพร้อมทางเศรษฐกิจ โครงสร้าง  พื้นฐาน 
สาธารณูปโภคท่ีดีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาตนเองไปสู่  
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนบทบาทในเวทีนานาชาติให้มีการ
ด าเนินการเชิงรุก และมีบทบาทท่ีส าคัญมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มีความพยายามน าพาประเทศให้หลุดพ้นจาก กับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี 
ความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ ต่อเนื่องจาก
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมน าและประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึด
หลักสมดุล ยั่งยืนนั้น ได้มีทิศทางการพัฒนาประเทศหนึ่งท่ีตอบสนองต่อการจัดการสภาพภูมิอากาศ
และภาวะโลกร้อนตามความตกลงของประชาคมโลกมีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการจัดการภาค
เกษตร ป่าไม้ และการใช้ท่ีดิน   

การให้ความส าคัญต่อภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ท่ีดินเพื่อแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เกี่ยวข้องกับกรอบคิดการขับเคล่ือน 5 ด้าน ตามกรอบคิด DPSIR (Driving Forces-



Pressure-State-Impact-Response Framework) กล่าวคือ มุ่งเน้นท่ีจะพิจารณาถึงสถานการณ์ปัญหา
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น (เช่น ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ) วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมอย่าง
รอบด้าน และมุ่งหาแนวทางในการ แก้ไขปัญหาท่ีตอบสนองต่อ ท้ังสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
ตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อม และต่อแรงผลักดันหรือขับเคล่ือนท่ีก่อให้เกิดปัญหา  โดยมีมุมมองท่ี
เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ท่ีดินในเชิงความสัมพันธ์และเช่ือมโยงต่อปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ภาคเกษตร ภาคการเกษตรปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 51.88 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ก๊าซเรือนกระจกหลักของภาคนี้คือ ก๊าซมีเทน (CH4) โดยมี แหล่งปล่อยท่ีส าคัญ ได้แก่ กลุ่ม
นาข้าว มีปริมาณการปล่อยคิดเป็น 29.94 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 57.7 
ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร กลุ่มการหมักใน ระบบย่อยอาหารของสัตว์ 
มีปริมาณการปล่อยคิดเป็น 8.26 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ 15.92 ของ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร กลุ่มดินท่ีใช้ในการเกษตร มีปริมาณการ ปล่อย 
7.6 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ 14.6 กลุ่มการจัดการมูลสัตว์ 5.07 ล้านตัน 
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ 9.8 และกลุ่มการเผาเศษวัสดุการเกษตรในท่ีโล่ง มีปริมาณ
การ ปล่อย 1.01 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ 1.9 ของปริมาณการปล่อยในภาค
การเกษตร 

ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ภาค
การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและป่าไม้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 55.64 ล้านตัน 
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แต่มีปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 63.54 ล้านตัน 
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ท าให้มีปริมาณการดูดกลับมากกว่าปริมาณการปล่อยประมาณ 7.9 
ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า การค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการปรับเปล่ียนป่าและทุ่งหญ้า มีปริมาณการปล่อยคิดเป็น 
44.47 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 79.9 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในภาคการ เปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและป่าไม้ (โดยไม่รวมการดูดกลับ) กลุ่มการ
เปล่ียนแปลงของป่าและปริมาณ ชีวมวล มีปริมาณการปล่อย คิดเป็น  11 .17 ล้าน ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ 20.1 ของ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการ
การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและป่าไม้ (โดยไม่รวมการ ดูดกลับ) อย่างไรก็ดีในกลุ่มนี้ มี
ปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกมากกว่าการปล่อยท าให้สุทธิแล้วมีปริมาณ การดูดกลับก๊าซ
เรือนกระจก เท่ากับ 13.35 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และกลุ่มการฟื้นฟูพื้นท่ีท้ิง ร้าง มี
ปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกคิดเป็น 39.02 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตารางท่ี 2-3 
แสดงแนวโน้มของปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของภาคการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ ท่ีดินและป่าไม้ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004) จ าแนกเป็นกลุ่มย่อยต่างๆ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบตอปจจัยตางๆในการด ารงชีวิต เชน สุขภาพ 
เกษตรกรรม ปา ไม ความมั่นคงทางน้ า ความมั่นคงทางอาหาร พื้นท่ีชายฝงทะเลและส่ิงมีชีวิตสาย
พันธุตางๆ  และพื้นท่ีปาไม้ท่ีเป็นป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ ปจจัยสวนใหญเหลานี้สัมพันธใกลชิดกับการ
ถือครองและการใชประโยชนจากท่ีดิน เนื่องจากเปนปจจัยท่ีกระทบตอเงื่อนไขการใชท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรมหรือคุกคามการด ารงชีวิตของประชาชนและสินทรัพยทางเศรษฐกิจ  ประเทศไทยจะได
รับผลกระทบจากการเส่ือมคุณภาพของทรัพยากรดินโดยตรงเเละจะสงผลกระทบทางสังคม เปนวง
กว้างในระยะยาว เพราะประเทศไทยยังคงพึ่งพาเกษตรกรรมและการทองเท่ียวสูง มิติท่ีส าคัญอีก 



ประการคือคือการใชประโยชนท่ีดินท าใหเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะเกษตรกรรม 
ในเขตรอน  การตัดไมท าลายปามีนัยยะส าคัญตอการปลอยกาซเรือนกระจกx  

ประเด็นหลักจึงอยู ท่ีการปรับตัวและการบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ จะถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาและผนวกในนโยบายท่ีดินเพื่อควบคุมคาใชจายในระยะยาว
และหลีกเล่ียงผลกระทบเชิงลบทางสังคม การยอมรับวาการปรับตัวเปนส่ิงทีจ าเปนตองถูกหยิกยกขึ้น
มาพิจารณาในสังคมระดับตางๆ ต้ังเเตการปรับตัวระดับปจเจกบุคคลดวยตนเอง ระดับทองถิ่น จนถึง
ศักยภาพท่ีจ าเปนตอความรวมมือระดับนานาชาติ จะตองมีการระบุวาแตละระดับตองใชมาตรการ
อย่างไรในการด าเนินการและใครคือผูท่ีมีศักยภาพในการด าเนินการ ประเด็นที่สองคือ ปญหาทาง
เศรษฐกิจ แมวาการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาวมีคาใชจายถูกกวามาก 
เเตการปรับตัวและการบรรเทาผลกระทบตองไดรับการสนับสนุนทางการเงินคาใชจายสูง คือ เหตุผล
หลักท่ีความสามารถในการปรับตัวของปจเจกบุคคลและชุมชนทองถิ่นในประเทศก าลังพัฒนา
ปรับตัวอยางยากล าบาก ประหนึ่งวาประเทศเหลานี้ไมสามารถกาวทันประเทศพัฒนาเเลว ประเด็นที่
สามคือ ความสมดุลของผลประโยชนทางเศรษฐกิจในการใชประโยชนจากท่ีดินและความตองการใน
การปรับตัวและการลดผลกระทบ (เชน การพิทักษปากับการด ารงชีวิตของชุมชนชนบท) หรืออาจ
ครอบคลุมกรณีท่ีโอกาสทางการตลาดส าหรับผลผลิตบางอยางดีกวาผลิตภัณฑท่ีไดรับความหมายว่า
เป็นการผลิตท่ียั่งยืน ควรจะตองสอบถามวาอะไรคือ ความเปนไปไดเพื่อด าเนินการเสริมสราง
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับความตองการการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบ ส่ิงนี้น าไปสู
ประเด็นที่สี่ คือ การจัดการทางการเมือง เนื่องจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
มาตรการการปรับตัวและการบรรเทาผลกระทบกอใหเกิดผลกระทบทางสังคม จึงตองวางแผนเพื่อ
รับมือปญหาจากการปรับตัวและการบรรเทาผลกระทบ การรักษาสมดุลระหวางผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจควบคูไปกับการปรับตัวและการลดผลกระทบตองการการจัดการทางการเมือง เพื่อหลีกเล่ียง
ความขัดแยงเพื่อใหไดรับการสนับสนุนจากประชาชน ปฏิบัติการเชิงรูปธรรมเพื่อบังคับใช มาตรการ
การปรับตัวอาจท าใหเกิดความทาทายซึ่งจะตองบริหารจัดการดวย ประเด็นสุดทาย คือด้านกฎหมาย
และสถาบัน ประเด็นนี้สงผลกระทบตอประเด็นอื่นๆ ท่ีสามารถพิจารณาไดอยางครอบคลุม ความเป
นไปได ท่ีจะปฏิบัติตามมาตรการการปรับตัวหรือบรรเทาผลกระทบอย างมีประสิทธิภาพ เเละ
ประสิทธิภาพในการจัดการทางการเมืองเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับศักยภาพในการด าเนินงาน แตละระดับ 
ศักยภาพนี้มีขอจํากัดหลักสองขอ: หนึ่งคือสถาบันออนแอและการบังคับใชกฎหมายยังไมเพียงพอ 
แผนการปรับตัวท่ีดีท่ีสุดเขียนขึ้นในระดับชาติหรือระดับนานาชาติยอมลมเหลว  ถาสถาบันของรัฐไม่
สามารถด าเนินมาตรการหรือบังคับใชกฎระเบียบได  ปจจัยดานกฎหมายังมีผลกระทบเฉพาะดานท่ี
สําคัญยิ่งยวดคือ ปญหาเรื่องการถือครองท่ีดินและสิทธิในกรรมสิทธิ์ที่ดิน ประเทศก าลังพัฒนาจ านวน
มากจากหลายภูมิภาคไดรับผลกระทบจากสถานการณทางกฎหมายท่ีมีขอก าหนดไม ชัดเจน 
โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีสภาวะเส่ียง เชน ภูมิภาคท่ีมีปาเขตรอนหรือถิ่นท่ีอยูอาศัยของคนจนในชุมชน
เมืองบริเวณชายฝง หากการถือครองท่ีดินไมชัดเจนก็ยากท่ีจะระบุผูไดรับผลประโยชนจากมาตรการ
การปรับตัวหรือแรงจูงใจทางการเงินไดxi 
 

กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชท่ี้ดินและป่าไม ้

 นโยบายป่าไม้แห่งชาติปี พ.ศ.2528 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 
ได้ก าหนดให้มีพื้นท่ีป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ หรือคิดเป็นพื้นท่ีประมาณ 129 
ล้านไร่ ซึ่งต่ ากว่าท่ีเคยมีการก าหนดไว้ในปี พ.ศ. 2504 ถึงประมาณร้อยละ 10 แต่ตลอดเวลาท่ีผ่านมา



จนถึงปัจจุบัน พื้นท่ีป่าไม้ได้ลดลงมาอย่างต่อเนื่องและในอัตราท่ีรวดเร็ว   ปัจจุบันมีพื้นท่ีป่าไม้คง
เหลืออยู่เพียงประมาณ 102 ล้านไร่ หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 31.57 ของเนื้อท่ีประเทศ การท่ี
ขนาดพื้นท่ีป่าลดลงเป็นต้นเหตุส าคัญอย่างหนึ่งของปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีประเทศไทยประสบ
อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภัยแล้ง และอุทกภัย รวมทั้งกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านและวิถี
ชีวิตของชาวไทยอย่างมาก  

การใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตป่าไม้ ท่ีเป็นพื้นท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ท่ีก่อให้เกิดการสูญเสียพื้นท่ีป่าไม้จึงเป็นมาตรการส าคัญของ
ภาครัฐท่ีต้องหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข มาตรการทางกฎหมายจึงได้ถูกน ามาใช้ก ากับดูแล 
โดยประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการใช้ท่ีดินและป่าไม้ส าคัญๆ โดยมีกฎหมายท่ีเป็นนโยบายก ากับ
ดูแล เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายท่ีว่าด้วยการอนุรักษ์ท่ีตราขึ้นเป็น
พระราชบัญญัติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องดังผังต่อไปนี้ 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  ผังกฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการท่ีดินและป่าไม้ของไทย  
  

กฎหมายท่ี
เกี่ยวกับทรัพยากร

ท่ีดินและป่าไม้ 

นโยบายและแผน
ท่ีดินและป่าไม้ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับท่ีดิน

และป่าไม้ 

กฎหมายเกี่ยวกับ
การอุนรักษ์ดิน

และท่ีดิน 

ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 

พระราชบัญญัติพฒันาท่ีดิน พ.ศ. 
2551 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
2518 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2482 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ.2507 

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 

กฎหมายเกี่ยวกับ
การอุนรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 



นโยบายด้านที่ดินและป่าไม้ 

 นโยบายทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับท่ีดินและป่าไม้ อยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 และฉบับล่าสุดท่ีอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้ (พุทธศักราช 2559) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับกับทรัพยากรธรรมชาติ นโยบาย และยุทธศาสตร์กรมพัฒนาท่ีดิน 
และนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดนโยบายด้านท่ีดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไว้ในมาตรา 85 และมาตรา 87 ดังนี้ 

มาตรา 85 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ดังต่อไปนี้  

1) ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ท่ีดินให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ โดยค านึงถึงความ
สอดคล้อง กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ท้ังผืนดิน ผืนน ้า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และการดูแล
รักษา ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และก าหนดมาตรการการใช้ท่ีดินอย่างยั่งยืนโดยต้อง
ให้ประชาชน ในพื้นท่ีได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ท่ีดินนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย  

2) กระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรมและด า เนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์
หรือ สิทธิในท่ีดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างท่ัวถึง โดยการปฏิรูปท่ีดินหรือวิธีอื่น รวมท้ังจัดหา
แหล่งน ้าเพื่อ ให้เกษตรกรมีน ้าใช้อย่างพอเพียงเหมาะสมแก่การเกษตร  

3) จัดให้มีการวางผังเมือง  พัฒนา  และด าเนินการตามผังเมืองอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อประโยชน์ในการดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื 

4) จดัใหม้แีผนการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าและทรพัยากรธรรมชาตอิื่นอย่าง
เป็นระบบและเกดิประโยชน์ต่อส่วนรวม ทัง้ต้องใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการสงวน บ ารุงรกัษา 
และใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพอย่างสมดุล 

5) ส่งเสรมิ บ ารุงรกัษา และคุ้มครองคุณภาพสิง่แวดลอ้มตามหลกัการพฒันาที่
ย ัง่ยนืตลอดจนควบคุมและก าจดัภาวะมลพษิที่มผีลต่อสุขภาพอนามยั  สวสัดภิาพและคุณภาพ
ชวีติของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิน่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องมสี่วน
ร่วมในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

มาตรา 87 รัฐต้องด า เนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ดังต่อไปนี้  

1) ส่งเสริมให้ประชาชมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะ 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลาย หรือรูปแบบอื่น 

4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดต้ัง
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้ง
สนับสนุนการด าเนินการของกลุ่มประชาชนท่ีรวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถ
แสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นท่ี 



 5) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้
สิทธิเลือกต้ังโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ต้องค านึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายท่ีเท่า
เทียมกัน 
 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... ฉบับลงประชามติ  

ได้มีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไว้ดังนี้ 
  มาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 

(๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ
จารีตประเพณีอันดีงามท้ังของท้องถิ่นและของชาติ 

(๒) การจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 

(๓) เข้าช่ือกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการใดอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการด าเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่าง
สงบสุขของประชาชนหรือชุมชน และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็ว ท้ังนี้ หน่วยงานของรัฐต้อง
พิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการท่ี
กฎหมายบัญญัติ 

(๔) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน 
 สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิท่ีจะร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการด าเนินการดังกล่าวด้วย 
 มาตรา 50 บุคคลมีหน้าท่ีต่อไปนี้ 
 (8) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 
 มาตรา 57 รัฐต้อง 
 (2) อนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์
อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและ
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าวตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา 58 การด าเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการถ้าการนั้น
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้
เสียส าคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องด าเนินการให้มีการศึกษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชนเพื่อน ามา
ประกอบการพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาตตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ
ก่อนการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง 
 ในการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ชุมชน ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยท่ีสุด และต้องด าเนินการให้มีการ
เยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนท่ีได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและ
โดยไม่ชักช้า 

มาตรา 72 รัฐพึงด าเนินการเกี่ยวกับท่ีดิน ทรัพยากรน้ า และพลังงาน ดังต่อไปนี้  



(1) วางแผนการใช้ท่ีดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นท่ีและศักยภาพ
ของท่ีดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

(2) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไปตามผังเมือง  
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมตลอดท้ังพัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดยสอดคล้องกับ

ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  
(3) จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองท่ีดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีท่ีทากิน ได้

อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม  
(4) จัดให้มีทรัพยากรน้าท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน 

รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น  
(5) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมทั้งพัฒนา และ

สนับสนุนให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ย่างยั่งยนื 
มาตรา 73 รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกท่ีช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตท่ีมีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย  
โดยใช้ต้นทุนต่า และสามารถแข่งขันในตลาดได้ และพึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีท่ีทากิน  
โดยการปฏิรูปท่ีดินหรือวิธีอื่นใด 

มาตรา 258 ให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล 
ดังต่อไปนี ้

ช. ด้านอื่น ๆ 
(2) จัดให้มีการกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการตรวจสอบ

กรรมสิทธิ์และการถือครองท่ีดินท้ังประเทศเพื่อแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองท่ีดินอย่าง
เป็นระบบ 
 
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497  

ประมวลกฎหมายท่ีดินเปน็กฎหมายท่ีมีส่วนในการพัฒนาท่ีดินในลกัษณะของการจัดสรรการ
ใช้ท่ีดินในรูปของการมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินและการครอบครองท่ีดินซึ่งเป็นผลให้มีการน าท่ีดินไปใช้เพื่อ
การปลูกท่ีอยู่อาศัย การพาณิชยกรรม เกษตรกรรม การจัดไว้เป็นท่ีสาธารณะประโยชน์ ส่วนราชการ 
และกิจกรรมอื่นๆ บนผิวดินด้วย บุคคลอาจได้กรรมสิทธิ์ในท่ีดินตามท่ีกฎหมายก าาหนดไว้ในมาตรา 2 
ถึงมาตรา 4  คือ ท่ีดิน ซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้ถือว่าเป็นของรัฐ และบุคคล
ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน โดย 1) ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามบทบัญญัติกฎหมายก่อนวันท่ีประมวลกฎหมาย
นี้ใช้บังคับ หรือได้มาซึ่ง โฉนดท่ีดินตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ และ 2) ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัด ท่ีดินเพื่อการครองชีพ หรือกฎหมายอื่น 
 
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2532 
          พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2532 ก าหนดให้การท าไม้หวงห้าม 
และเก็บหาของป่าหวงห้ามหรือท าอันตราย ไม้หวงห้ามและของป่าหวงห้าม ต้องได้รับอนุญาตจาก
พนักงาน เจ้าหน้าท่ี พระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 และพระราชกฤษฎีกาก าหนด
ของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2530 ระบุชนิดพันธุ์ไม้หวงห้ามและของป่าหวงห้าม เพื่อรักษาไม้ชนิดดีมีค่าหา
ยาก และของป่าหายากไม่ให้เป็นอันตรายหรือสูญส้ินไป เอื้ออ านวยให้ด าเนินการตามพันธกรณีของ
อนุสัญญาฯ ท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (มาตรา 8) และการสร้างเงื่อนไขเพื่อ
พิจารณาการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม (มาตรา 15) 



 
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
          พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ได้ก าหนดให้มีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อท่ีจะได้มีการคุ้มครอง ควบคุม ดูแลระบบนิเวศและถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
(habitat) ของพืชและสัตว์ ซึ่งสอดคล้องตามพันธกรณีการอนุรักษ์ในถิ่นท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
(มาตรา 8) แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการใช้พื้นท่ีบางส่วน เพื่อการนันทนาการ 
อันจะเป็นการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องตามพันธกรณีของ
อนุสัญญาฯ (มาตรา 13)ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามเก็บหา น าไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น
ออกไป ห้ามน าสัตว์ออกไปหรือท าอันตรายแก่สัตว์ ห้ามเก็บหา น าออกกล้วยไม้ ห้ามเก็บหรือท า
อันตรายดอกไม้ ใบไม้หรือผลไม้ ห้ามด าเนินกิจกรรมเพื่อหาผลประโยชน์ ซึ่งเป็นการวางเงื่อนไขการ
เข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมตามอนุสัญญาฯ (มาตรา 15) นอกจากนั้น ในกรณีท่ีเห็นสมควรก าหนด
ท่ีดินท่ีมีสภาพธรรมชาติ เป็นท่ีน่าสนใจให้คงสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษาและ
ความรื่นรมย์ของประชาชน ก็สามารถก าหนดโดยประกาศพระราชกฤษฎีกาให้พื้นท่ีนั้นเป็นอุทยาน
แห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
(มาตรา 10) และ (มาตรา 8) การเสริมสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์ (มาตรา 11) และการให้ความรู้
และเสริมสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน (มาตรา 13) 
 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
          ห้ามมิให้บุคคลใดท าไม้ เก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เว้นไว้แต่ได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าท่ี ซึ่งเอื้ออ านวยให้ด าเนินการตามพันธกรณีท่ีเกี่ยวกับการสร้างเงื่อนไขการเข้าถึง
ทรัพยากรพันธุกรรม (มาตรา 15.2) และการขอความเห็นชอบท่ีต้องแจ้งล่วงหน้า (มาตรา 15.5) 
นอกจากนั้น หากเห็นสมควรก าหนดป่าอื่นใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น สามารถกระท าได้โดยออกกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องตาม
พันธกรณีท่ีให้คุ้มครองระบบนิเวศในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (มาตรา 8) 
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
           ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม มีอ านาจออก
กฎกระทรวงก าหนดให้พื้นท่ีท่ีมีระบบนิเวศตามธรรมชาติอันโดดเด่น พิเศษเฉพาะหรืออันอาจถูก
ท าลายได้ง่าย เป็นเขตพื้นท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะต้องมีการจัดการโดยเฉพาะ และมีการคุ้มครอง
ตามท่ีเหมาะสมแก่สภาพของพื้นท่ี ซึ่งสอดคล้องตามพันธกรณีเกี่ยวกับการจัดต้ังระบบพื้นท่ีคุ้มครอง
ซึ่งต้องการมาตรการพิเศษ ส าหรับอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (มาตรา 8) มาตรา 9, 10 
และ 96 ของกฎหมายฉบับนี้ ก าหนดกลไกระดับชาติให้มีการควบคุม ระงับ และบรรเทาความเสียหาย
ต่อส่ิงแวดล้อม อันเกิดจากเหตุฉุกเฉิน และเหตุภยันตราย และให้มีการชดเชยค่าเสียหายในการนี้ ซึ่ง
ท าให้ประเทศไทยสามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อมท่ีอาจมีผลกระทบต่อประเทศ
เพื่อนบ้านได้ และสามารถท าแผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไขสถานการณ์ สอดคล้องตามพันธกรณีของอนุสัญญา
ฯ (มาตรา 3 และ 14) มาตรา 46-51 ของกฎหมายฉบับนี้ และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 4 ฉบับ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการ
จัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และก าหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือ
กิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนท่ีต้องจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมไว้
แล้ว นอกจากนั้น ตามมาตรา 19 ของกฎหมายฉบับนี้ คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติสามารถ



เรียกให้โครงการท่ีไม่อยู่ในรายการประเภทและขนาดโครงการดังกล่าว แต่มีแนวโน้มท่ีจะมีผลกระทบ
เสียหายต่อส่ิงแวดล้อมส่งรายงานดังกล่าวได้ด้วย จึงท าให้ประเทศไทยสามารถด าเนินการตาม
พันธกรณีท่ีเกี่ยวกับ การประเมินผลกระทบและการลดผลกระทบเสียหาย (มาตรา 14) และการ
จ าแนกกระบวนการ และประเภทกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ตลอดจนการติดตามตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าว (มาตรา 7)  
นอกจากนั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังให้จัดต้ังกองทุนส่ิงแวดล้อม ซึ่งสามารถใช้เป็นเงินช่วยเหลือ 
และอุดหนุนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องตามพันธกรณี
เกี่ยวกับทรัพยากรการเงิน (มาตรา 20) 
 

องคก์รท่ีมีส่วนก าหนดนโยบายดา้นท่ีดินและป่าไม ้

ประเทศไทยโดยภาครัฐ ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการตามกฎหมายมีส่วนส าคัญในการ
ก าหนดทิศทางนโยบายด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดินและป่าไม้ของประเทศ โดยกฎหมายแต่ละฉลับ
ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการท่ีต้ังขึ้น  ซึ่งแต่ละชุดมีภารกิจและเป้าหมายใน
การบริหารงานท่ีแตกต่างกันไป อ านาจหน้าท่ีและนโยบายท่ีถูกจัดวางขึ้นจึงไม่อาจสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้น ส่ิงท่ียืนยันได้ว่ายังมีช่องว่างของการด าเนินการตามกฎหมายและ
นโยบายอยู่หลายเรื่อง ได้แก่ การท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการขึ้นมาด าเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับท่ีดินและป่าไม้เพิ่มเติมหลายชุด เช่ น 
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายดินและปุ๋ย คณะกรรมการกองทุนท่ีดิน 
คณะกรรมการศึกษานโยบายการกระจายการถือครองท่ีดิน คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้
ประโยชน์ท่ีดินของรัฐ ฯลฯ องค์ประกอบของคณะกรรมการทุกชุดจะมีผู้แทนของส่วนราชการโดย
ต าแหน่งเข้าไปเป็นกรรมการเป็นส่วนใหญ่ การตัดสินใจใดๆ จึงเป็นทัศนะหรือมุมมองท่ีมาจากหรือ
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐเท่านั้นxii 

จากสถานการณปญหาของระบบการบริหารจัดการท่ีดินท่ีมีหนวยงานการบริหารจัดการ
ท่ีดินท่ีกระจายอยูในสวนราชการตางๆ ขาดความเปนเอกภาพ คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเห็นชอบ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ พ.ศ. 2557 ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเสนอ เมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2557 และใหมีผลบังคับใช ต้ังแตวันท่ี 
16 ตุลาคม 2557 โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) มีนายกรัฐมนตรี เป
นประธาน และคณะอนุกรรมการภายใตระเบียบฯ 3 คณะ ประกอบดวย คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน 
คณะอนุกรรมการจัดท่ีดิน และคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ตอมาไดมีการแตงต้ัง 
คณะอนุกรรมการเพิ่มเติมอีก 4 คณะ ประกอบดวย คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัด (คทช. 
จังหวัด) คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนท่ีอยูอาศัยส าหรับผูมีรายไดนอย คณะอนุกรรมการบูรณาการ
กฎหมายการบริหารจัดการท่ีดิน และคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการจัดท่ีดิน
ท ากินใหชุมชน สาระส าคัญของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว าดวยคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แห่งชาติ พ.ศ. 2557xiii มีดังนี้  

1)  ก าหนดใหคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) มีอ านาจหนาท่ีท่ีส าคัญ คือ  
-   จัดท านโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ 

เสนอตอ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ขอ 8 (1))   
-   ก าหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของปฏิบัติตามนโยบาย

และแผน การบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (ขอ 8 (2))  



2)   ในการจัดท านโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ ตองค านึงถึงอ านาจหนาท่ีตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ 
สิทธิในทรัพยสินของประชาชน การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และหลักการบริหาร
จัดการท่ีดินและทรัพยากรดินใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด สมดุล เปนธรรม และยั่งยืน 
ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และความมั่นคงของประเทศ (ขอ 9 วรรค 1) เมื่อคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบนโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน ของประเทศแลวใหส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) แจงหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ด าเนินการใหเปนไปตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศตาม
แนวทางท่ี คทช. ก าหนด (ขอ 9 วรรค 2)  

3)   ใหส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ท าหนาท่ีเปนส านักงานเลขานุการของ คทช. (ขอ 14) 
 ส าหรับนโยบายด้านป่าไม้แห่งชาติ ได้มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรกๆ มี
ความต้องการเพื่อจัดการและควบคุมการท าไม้ โดยเป็นท่ีมาของการต้ังกรมป่าไม้ และมีการบริหาร
จัดการป่าไม้มีการเปล่ียนแปลงนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการป่าไม้อย่างต่อเนื่อง จนกระท่ังใน
ปี พ.ศ. 2528 จึงได้มีนโยบายการป่าไม้แห่งชาติxivขึ้น เพื่อให้การจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ 
สามารถกระท า โดยต่อเนื่องในระยะยาวและประสานสอดคล้องกับ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ชนิดอื่น จึงสมควรก าหนด นโยบายการ ป่าไม้แห่งชาติไว้ให้เป็นการแน่นอน เพื่อให้ ส่วนราชการและ
ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องได้มีความ เข้าใจร่วมกันและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ อัน จะท าให้การพัฒนา ป่า
ไม้เป็นไปอย่างราบรื่น และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ดัง นี้ 

1. ให้มีการก าหนดแนวทางการ จัดการและการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ในระยะยาวอันจะ ท า
ให้ประเทศได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าทาง สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคงและ ส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด โดย
เน้นให้มีการประสานกันระหว่างทรัพยากรป่า ไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่น 

2. ส่งเสริมบทบาท และหน้าท่ีของส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชนให้มี ส่วนรับผิดชอบใน
การจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ร่วมกัน 

3. ปรับปรุงระบบการบริหารงาน ป่าไม้ของชาติให้สอดคล้องกับปริมาณคุณภาพและสภาพ 
ทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป 

4. ก าหนดให้มีพื้นท่ีป่าไม้ท่ัวประเทศอย่างน้อยใน อัตราร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศเพื่อ
ประโยชน์ 2 ประการ ดังนี้  

4.1 ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ก าหนดไว้เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ดิน น้ า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ท่ีหายากและป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิด จากน้ าท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดท้ัง เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และนันทนาการของประชาชนใน อัตราร้อยละ 25 ของพื้นท่ีประเทศ 

4.2 ป่าเพื่อเศรษฐกิจ ก าหนดไว้เพื่อการผลิตไม้และ ของป่าเพื่อประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจในอัตราร้อยละ 15 ของพื้นท่ีประเทศ 

5. รัฐ และภาคเอกชน จะพัฒนาพื้นท่ีป่าไม้ไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ และจะจัดการพัฒนาให้
อ านวยประโยชน์ท้ังในทางตรง และทางอ้อมโดยสม่ าเสมอตลอดไป 

6. ให้เพิ่มการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิตทาง
การเกษตรเพื่อลดการท าลาย พื้นท่ีป่าไม้ 

7. เพื่อก่อให้เกิดการประสาน การใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ 
ชนิดอื่นๆ เช่น ท่ีดิน แหล่งน้ า และทรัยากรธรณี รวมท้ังเพื่อก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ 
ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของรัฐกับ ภาคเอกชนและประชาชนในท้องถิ่น รัฐจะจัดให้ มี



แผนพัฒนาป่าไม้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผน พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติโดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ 

8. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ด้วย การจัดการป่าไม้ท้ังในระบบวนวัฒน์แบบเลือกตัด และ
ระบบวนวัฒน์แบบตัดหมด ตามหลักวิชาการ โดย เฉพาะในระบบตัดหมดนี้ เมื่อตัดแล้วให้ปลูก 
ทดแทนในพื้นท่ีท่ีถูกตัดทันที 

9. เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และการป้องกันภัยอันเกิดจากส่ิงแวดล้อมรัฐจะต้องเร่งรัด
ปรับปรุงการวางผังเมืองและก าหนดพื้นท่ีป่าไม้ให้แน่นอนเพื่อก าหนดเขตการใช้ ประโยชน์ท่ีดิน 
ส าหรับเป็นพื้นท่ีท่ี อยู่อาศัย พื้นท่ีประเภทชนบทและพื้นท่ีเกษตรกรรมในแต่ละ จังหวัดท่ีแน่นอนเพื่อ
ป้องกันการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้ 

10. การแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายป่าไม้ระดับ ชาติให้ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
11. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้สึก รักและหวงแหน รู้จัก ใช้ทรัพยากรป่าไม้

อย่างประหยัด รัฐจะต้องให้ความรู้ ทัศนคติ ความส านึก ความรู้สึก และทักษะ แก่ ประชาชนเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้ รับจากทรัพยากรป่าไม้และผลเสียจากการตัดไม้ ท าลายป่า การใช้สอยไม้อย่าง
ฟุ่มเฟือย จัดให้มี การเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับความส าคัญของ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีต่อส่วนรวม 

12. ให้มีการพัฒนาด้านป่าไม้ โดย ส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนและภาครัฐบาลเพื่อ ใช้
ภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการอุตสาหกรรม และสนับ สนุนให้มีการส่งออกไป จ าหน่าย
ต่างประเทศ ส่ง เสริมการปลูกป่าชุมชน ส่งเสริมการปลูกป่าใน ท่ีดินของรัฐ และการปลูกป่าตามหัวไร่
ปลาย นา หรือการปลูกป่ารายย่อยเพื่อประโยชน์ใช้สอย ใน ครัวเรือน 

13. สนับสนุนให้มีโรง งานอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่องและโรงงานเย่ือกระดาษ เพื่อ น าทุกส่วน
ของไม้มาใช้ประโยชน์และส่งเสริม ให้มีการใช้วัสดุอื่นทดแทนไม้ 

14. ให้มกีารปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่ออ านวยผล ให้การรักษาและเพิ่มทรัพยากรป่าไม้และ
การตัดฟัน ไม้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

15. การด าเนินการวิจัยด้านป่าไม้ ให้กรมป่าไม้ขอความ ร่วมมือจากมหาวิทยาลัย และ
สถาบันการศึกษาระดับสูงต่างๆ แทนการตั้งสถาบันวิจัยป่าไม้ระดับชาติ 

16. เพื่อลดการน าเข้าน้ ามันเช้ือเพลิง จึงให้มี การใช้ไม้เพื่อพลังงาน โดยให้มีการปลูกป่า เพื่อ
เป็นแหล่งพลังงาน  

17. ก าหนดพื้นท่ีท่ีมี ความลาดชันโดยเฉล่ีย 35 เปอร์เซนต์ขึ้นไป ไว้เป็นพื้นท่ีป่าไม้โดยไม่
อนุญาตให้มีการออกโฉนดหรือรับรองการท าประโยชน์ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

18. ก าหนดแนวทางปฏิบัติงานท่ีแน่นอนชัดเจนเกี่ยว กับการแก้ปัญหาการท าลายป่าใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การท าไร่เล่ือนลอย ภัยจากไฟป่า การ ท าลายป่าจากชนกลุ่ม น้อย การรุกล้ าพื้นท่ี
ป่าจากเชิง เขา โดยให้มีการก าหนดมาตราการและขั้นตอน ท่ีแน่นอนชัดเจน เกี่ยวกับการปราบปราม
และการ ลงโทษผู้กระท าผิด รวมท้ังการจัดต้ังศูนย์ รวมการปราบปรามในแต่ละภาคและให้มี 
มาตราการลงโทษเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้มีอิทธิพล และผู้กระท าผิดไว้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน ของ
หน่วยราชการและภาคเอกชน 

19. ก าหนดให้ มีส่ิงจูงใจในการส่งเสริมการปลูกป่า ภาคเอกชน 
20. ก าหนดให้มีการวางแผน ทรัพยากรมนุษย์ และการตั้งถิ่นฐานในท้องถิ่น ให้ สอดคล้องกับ

การใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 



กรอบการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนและประเภทที่ดินxv 
การด าเนินงานของ คทช. ได้มีการก าหนดกรอบการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนดังนี้ 
1.1 นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ การประชุม

คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
เห็นชอบในหลักการกรอบยุทธศาสตร ๔ ดาน ตามรางนโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ ประกอบดวย  

ยุทธศาสตรท ี่ ๑ ดานการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ และการใช
ประโยชนท่ีดินและทรัพยากรดินอยางยั่งยืน  

ยุทธศาสตรท ี่ ๒ ดานการใชท่ีดินและทรัพยากรดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
เป็นธรรม  

ยุทธศาสตรท ี่ ๓ ดานการจัดท่ีดินใหประชาชนผู้ด้อยโอกาสอยางท่ัวถึงและเปนธรรม  
ยุทธศาสตรท ี่ ๔ ดานการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน  

 
โดยในระยะแรก ใหมุงเนนการด าเนินงานในยุทธศาสตรท่ี ๓  ดานการจัดท่ีดินใหประชาชนผู

ดอยโอกาสอยางท่ัวถึง และเปนธรรมกอน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล  
1.2 นโยบายการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ประธาน คทช. มอบนโยบายการจัดท่ีดินท ากิน

ใหแกผูยากไร ท่ีไมมีท่ีท ากินในระยะเรงดวน ดังนี้  
๑.๒.๑ การจัดท่ีดินใหแกผูยากไร โดยไมใหกรรมสิทธิ์ แตอนุญาตใหเขาท าประโยชนใน

ท่ีดินของรัฐ  เปนกลุมหรือชุมชนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี คทช. ก าหนด ในรูปแบบสหกรณ หรือ
รูปแบบอื่นท่ีเหมาะสม  เพื่อรวมกันบริหารจัดการท่ีดิน รวมท้ังการสงเสริมการประกอบอาชีพตาม
ศักยภาพของพื้นท่ี  

๑.๒.๒ ท่ีดินของรัฐทุกประเภท ตองปองกันไมใหมีการบุกรุกเด็ดขาด โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
๑) พื้นท่ีตนน้ าในเขตช้ันคุณภาพลุมน้ าช้ันท่ี ๑ และ ๒ ซึ่งในหลักการตองใหผูบุก

รุกออกจากพื้นท่ี และใหหนวยงานของรัฐพิจารณาหาแนวทางแกไขใหเหมาะสม โดยนอมน าแนว
พระราชด าริท่ีเกี่ยวของมาปฏิบัติ เชน โครงการบานเล็กในปาใหญ โครงการหมูบานปาไมแผนใหม มา
พัฒนาและดูแลหมูบานท่ีอยูในพื้นท่ีปา  

๒) พื้นท่ีกันชนรอบพื้นท่ีปาอนุรักษและพื้นท่ีปาสมบูรณ ใหจัดในรูปแบบป่า
ชุมชน เพื่อปองกันไมใหพื้นท่ีปาสมบูรณถูกบุกรุก  

๑.๒.๓ การจัดท่ีดินของรัฐใหแกผูยากไร ภายใตการด าเนินงานของ คทช.  ใหเปนไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑท่ีหนวยงานของรัฐ และ คทช. ก าหนดเรียกช่ือวา “การจัดท่ีดินท ากินให
ชุมชน” 

แนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน  
๑) การเรงแกไขปญหา กรณีราษฎรหรือชุมชนท่ีไดรับความเดือดรอนจากการอยูอาศัยและ

ท ากินในเขตปาโดยไมถูกตองตามกฎหมายมาเปนระยะเวลานาน โดยพื้นท่ีดังกลาวไมเปนเขตพื้นท่ีต้น
น้ าล าธาร หรือเขตอนุรักษท่ีมีความออนไหว ใหมีการจัดท่ีดินใหแกราษฎรกลุมนี้ตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติก าหนด เพื่อแกไขปญหาและลดแรงกดดัน โดยให
ราษฎรกลุมดังกลาวสามารถใชประโยชนพื้นท่ีในรูปแบบสหกรณ แตไมใหกรรมสิทธิ์ เนื่องจากเปนท่ี
ดินของรัฐ โดยมีหนวยงานรับผิดชอบเรื่องการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ใหการสนับสนุนทางดานการ
พัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นท่ี การก าหนดรูปแบบอาชีพ เพื่อใหราษฎรมีรายไดและความเปนอยู



ท่ีดีขึ้น เชน สงเสริมการปลูกพืชตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยน าเรื่อง Zoning การเกษตร มา
ประกอบการพิจารณา การท านาแปลงรวม สนับสนุนเรื่องเมล็ดพันธุ ปุย รวมถึง การจัดวางผัง การใช
ประโยชน การจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐาน  

๒) กรณีท่ีราษฎรหรือชุมชนท่ีอยูในเขตตนน้ าล าธารหรือเขตอนุรักษท่ีมีความออนไหว ซึ่ง
หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวของตองด าเนินการเคล่ือนยายใหอยูในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม จะด าเนินการจัด
ท่ีดินท ากินในท่ีดินของรัฐท่ีมีความเหมาะสมภายในเขตจังหวัดหรือจังหวัดใกลเคียง ใหอยูเปนกลุ่ม
หรือชุมชนในรูปแบบสหกรณหรือรูปแบบอื่น โดยไมใหกรรมสิทธิ์ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติก าหนด  โดยระหวางการจัดท่ีดินท ากิน จะตองช้ีแจงแกราษฎร
เพื่อสรางความเขาใจ และก าหนดมาตรการในการเยียวยาท่ีเหมาะสม เพื่อใหราษฎรเขารวม
ด าเนินการโดยสมัครใจ 
 การด าเนินการด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากท่ีดินและป่าไม้ของ
ประเทศไทยในระยะท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่า เป็นการด าเนินการภายใต้กฎหมายหลายฉบับ และทิศ
ทางการด าเนินการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการโดยองค์กรภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องในหลายหน่วยงาน เป็น
การด าเนินการไปตามนโยบายของรัฐบาลท่ีก าหนดทิศทางไปทางใดทางหนึ่ง ซึ่งอาจมองในอีกแง่มุม
หนึ่งว่าเป็นการด าเนินการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรืออาจมองว่าเป็นการวางพื้นฐานการแก้ปัญหาใน
ระยะยาวก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามในระยะเวลาอันส้ันยังขาดทิศทางและระบบการจัดการท่ีเหมาะสม 
เป็นเอกภาพ จึงก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้ท่ีดินและป่าไม้ เกิดผลท าให้สถานภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพเส่ือมโทรมและสูญหายไปใน
ท่ีสุด  โดยเฉพาะแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนชาติพันธุ์ท่ีมีอยู่หลากหลายในพื้นท่ีประเทศไทยและมีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
และป่าไม้แตกต่างกันตามประวัติศาสตร์ชนชาติพันธุ์และชุมชน การบังคับใช้กฎหมายขององค์กรท่ี
เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายของชาติ จึงเป็นมูลเหตุหนึ่งของการก่อให้เกิดความขัดแย้งในการใช้
ประโยชน์ท่ีดินป่าไม้ระหว่างองค์กรภาครัฐกับประชาชนและชุมชนท่ีเข้าไปใช้ประโยชน์และพัฒนา
ท่ีดินเพื่อการท ามาหากิน  ดังจะได้น าเสนอในหัวข้อการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
  

การบงัคบัใชแ้ละการปฏิบติัตามกฎหมายและนโยบายของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย โดยองค์กรภาครัฐตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญท่ีเป็นบทบัญญัติสูงสุดของ
กฎหมายปกครองประเทศในทุกฉบับได้วางพื้นฐานส าคัญของการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปเพื่อ
ส่งเสริมและคุ้มครองเสรีภาพของประชาชน เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองและ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นโดยค านึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเป็นส าคัญ  
 การบังคับใช้กฎหมายใดๆ ในราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ ล้วนมีความสัมพันธ์และเอื้ออ านวย
ต่อการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอยู่แล้ว ตามล าดับความส าคัญของกฎหมายท่ีตราขึ้น ท้ังนี้
การบังคับใช้กฎหมายมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้กับบุคคล ซึ่งจะใช้เมื่อใดและใช้ท่ีไหน ก็ต้องขึ้นอยู่กับ
ความมุ่งหมายของกฎหมายแต่ละฉบับ  ดังแสดงไว้ในภาพ 
 



 
ภาพ แสดงผังล าดับของศักดิ์แห่งกฎหมายไทยท่ีบังคับใช้กับบุคคลกรณีท่ีเกิดปัญหา 

 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีดิน และป่าไม้ในประเทศไทย มีการตราขึ้น
หลายฉบับ แต่กฎหมายจะศักด์ิสิทธิได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการท าให้ประชาชนในประเทศท่ีมีสิทธิและ
เสรีภาพตามขอบเขตของกฎหมายได้รู้และเข้าใจน ากฎหมายเหล่านั้นไปเป็นส่ิงส าคัญในการด ารงชีวิต  
และเมื่อเกิดปัญหาข้อขัดข้องในการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลใด ท่ีใด และด้านใดแล้วจะสามารถ
อ้างอิงถึงตัวบทกฎหมายใดขึ้นมาเปรียบเทียบและต่อสู้เมื่อเกิดเป็นคดีความได้บ้าง  และยิ่งกรณีท่ีการ
ท ากิจกรรมการเกษตรในพื้นท่ีป่าไม้ซึ่งเกษตรกรมักถูกบ่งช้ีว่าเป็นจ าเลยแห่งสังคมท่ีเข้าไปบุกรุกและ
ท าลายทรัพยากรป่าไม้ เป็นสาเหตุท าให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ  
 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกิดข้ึนได้จากกรณีประชาชนมักอ้างถึงความไม่รู้กฎหมาย ซึ่งเป็น
การอ้างท่ีไม่ถูกต้อง เพราะการอ้างความไม่รู้กฎหมาย จะอ้างเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้เมื่อเกิดกรณีการ
กระท าผิดขึ้นมา  แต่ส าหรับกรณีประชาชนคนไทยแล้วการขาดความรู้และความเข้าใจในกฎหมายแต่
ละฉบับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นและมีอยู่จริง เนื่องด้วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการสร้างโอกาสในการ
เรียนรู้และเข้าใจกฎหมายอย่างแท้จริงมีอยู่น้อยมาก   
 ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมาย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสร้างความตระหนักรู้ซึ่งกฎหมายใน
แต่ละฉบับ แต่ละกรณีกับประชาชนในพื้นท่ีท่ีกฎหมายนั้นๆ บังคับใช้อยู่ เช่น กรณีชุมชนในพื้นท่ีป่า
สงวนแห่งชาติ หรือในเขตอุทยานแห่งชาติ ประชาชนในชุมชนเหล่านั้นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึง
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.ป่าไม้  พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ  
พ.ร.บ.พันธุ์พืช  พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  ท้ังนี้เพื่อให้ชุมชนในพื้นท่ีป่าไม้ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้  รวมตลอดถึงกรณีท่ีจ าเป็นต้องมีการยกเว้นการบังคับใช้
กฎหมายใดๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและประชาชนผู้อยู่ในพื้นท่ี ก็จะสามารถกระท าได้  เช่น การ
จัดต้ังป่าชุมชน สามารถใช้มาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อด าเนินการได้ และชุมชน
สามารถมีส่วนร่วมดูแลป่าไม้ได้ตามวิถีวัฒนธรรมแห่งชุมชนนั้นๆ รวมตลอดถึงชุมชนสามารถท่ีจะ
ร่วมกันขอให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีออกเป็นข้อบังคับท้องถิ่นเพื่อก าหนดการใช้ประโยชน์



จากพื้นท่ีและทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชนท้ังในทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมได้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายท่ีมีศักดิ์สูงกว่า เป็นต้น 
 

ภาพแสดงผังการบังคับใช้กฎหมายในราชอาณาจักรไทย 
 
 ท้ังนี้การบังคับใช้กฎหมายจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงความสงบสุขของบ้านเมือง ดังพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีพระราชทานต่อคณะกรรมการจัดงาน “วันรพี” หรือวันนัก
กฎหมาย เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2516 xviความว่า 
 “...กฎหมายมีไว้ส าหรับให้มีความสุขสงบในบ้านเมือง มิใช่ว่ากฎหมายมีไว้ส าหรับบังคับ
ประชาชน ถ้ามุ่งหมายท่ีจะบังคับประชาชนก็กลายเป็นเผด็จการ กลายเป็นส่ิงท่ีบุคคลหมู่น้อยจะต้อง
บังคับคนหมู่มาก ในทางตรงกันข้าม กฎหมายมีไว้ส าหรับให้บุคคลส่วนมากมีเสรีและอยู่ได้ด้วยความ
สงบ บางทีเราต้ังกฎหมายขึ้นมาก็ด้วยวิชาการซึ่งได้จากต่างประเทศ เพราะว่าวิชาการกฎหมายนี้เป็น
วิชาท่ีกว้างขวาง จึงต้องมีอะไรท าอย่างหนึ่ง แต่วิชาการนั้นอาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือท้องท่ี
ของเรา บางทีเคยยกตัวอย่างมาเกี่ยวข้องกับท่ีดิน เกี่ยวข้องกับการท ามาหากินของประชาชนท่ีอยู่
ทางไกล.... 
 ...ในป่าสงวนฯ ซึ่งทางราชการขีดเส้นไว้ว่าเป็นป่าสงวนหรือป่าจ าแนก แต่เราขีดเส้นไว้
ประชาชนก็มีอยู่ในนั้นแล้ว เราจะเอากฎหมายป่าสงวนไปบังคับคนท่ีอยู่ในป่าท่ียังไม่ได้สงวนแล้วเพิ่ง
ไปสงวนทีหลัง โดยขีดเส้นบนกระดาษก็ดูชอบกลอยู่ แต่มีปัญหาเกิดขึ้นท่ีเมื่อขีดเส้นแล้วประชาชนท่ี
อยู่ในนั้นเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายไป ถ้าดูในทางกฎหมาย เขาก็ฝ่าฝืนเพราะว่าตรามาเป็นกฎหมายโดย
ชอบธรรม แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติใครเป็นผู้ท าผิดกฎหมาย ก็ผู้ท่ีขีดเส้นนั่นเองเพราะว่าบุคคลท่ีอยู่ใน
ป่านั้นเขาอยู่มาก่อน เขามีสิทธิในความเป็นมนุษย์ หมายความว่าทางราชการบุกรุกบุคคล ไม่ใช่บุคคล
บุกรุกกฎหมายบ้านเมือง”  



 สมชัย เบญจชย xvii (2555) ได้เสนอแนวทางปฏิบัติการแก้ปัญหาท่ีดินป่าไม้ โดยอ้างถึง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2540 และ30 มิถุนายน 2541 ก าหนดให้กรมป่าไม้
ด าเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ระดับพื้นท่ี  โดยให้ท าการส ารวจพื้นท่ีท่ีมี
ราษฎรครอบครองอยู่อาศัยท ากินในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ัวประเทศ และขึ้นทะเบียนผู้ถือครองพื้นท่ี
ป่าไม้เพื่อน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ  การแก้ไขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ี
ป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 กรมป่าไม้ได้สนองตอบมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น โดยด าเนินการส ารวจการถือครอง
พื้นท่ีป่าไม้ท่ัวประเทศ และจัดต้ังโครงการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ขึ้นเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้อย่างเป็นระบบ เน้นการควบคุมพื้นท่ีป่าไม้ให้มีการใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม และลดปัญหาความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ ด้วยการใช้แนวทางการ
ด าเนินการตามมาตรา 16 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรท่ีครอบครองและใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งมีสาระของ
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ส ารวจวางแผนและก าหนดความเหมาะสมการใช้ท่ีดิน 
1.1 ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายด าเนินการโดยอาศัยข้อมูลท่ีปรากฏในรูปถ่ายทางอากาศ

มาตราส่วน 1: 50,000 และ 1: 4,000 ภายในขอบเขตของป่านั้นๆ เพื่อจัดท าเป็นแผนท่ีวางแผน
ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน (Baseline) เป็นกรอบพื้นท่ีด าเนินการ ซึ่งจะมีรายละเอียดเบื้องต้น
เกี่ยวกับพื้นท่ีคงสภาพป่า พื้นท่ีท่ีมีการท าประโยชน์ 

1.2 เข้าไปส ารวจตรวจสอบในพื้นท่ีจริง เพื่อหมายแนวก าหนดพื้นท่ีท่ีมีสภาพป่า 
พื้นท่ีท่ีมีความลาดชันสูง พื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสม กันออกจากพื้นท่ีอยู่อาศัย/ท ากินของราษฎรให้ชัดเจน 
พร้อมท้ังจัดท าเป็น “แนวเขตควบคุม” เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นท่ี 

2. ตรวจสอบและรับรองสิทธิท ากิน 
   โดยใช้ผลตามข้อ 1 ท าการตรวจสอบพื้นท่ีของราษฎรแต่ละรายในพื้นท่ีจริง รังวัดแปลงท่ี

อยู่อาศัย/ท ากิน น าผลการรังวัดไปจัดท าผังแปลงท่ีดินเพื่อการด าเนินการออกหนังสืออนุญาต สทก. 
หรือควบคุมพื้นท่ีไว้แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 
2541 ดังนี้ 

2.1 กรณีพื้นท่ีท่ีไม่อยู่ในข่ายอนุญาต เช่น พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 1 หรือ 2 หรือในพื้นท่ี
ล่อแหลมคุมคามต่อระบบนิเวศ กรมป่าไม้จะจัดท าผังแปลงท่ีดิน ทะเบียนรายช่ือผู้ครอบครองท่ีดิน ท า
ขอบเขตให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการควบคุมพื้นท่ี โดยจัดท าเป็นแนวเขตควบคุมและฝังหลัก เขต
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 เพื่อป้องกันการบุกรุกขยายพื้นท่ี 

2.2 กรณีพื้นท่ีท่ีอยู่ในข่ายอนุญาต ได้แก่ พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 3 หรือ 4 หรือ 5 และไม่
เป็นพื้นท่ีล่อแหลมคุมคามต่อระบบนิเวศ กรมป่าไม้จะด าเนินการตรวจสอบ รังวัดแปลงท่ีดิน จัดท าผัง
แปลงท่ีดินรายแปลง ฝังหลักเขต และด าเนินการ เพื่อออกหนังสืออนุญาต สทก. ให้ราษฎรต่อไป (เป็น
การอนุญาตมาตรา 16 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2507) 

 

ท้ังนี้ มีหลักส าคัญในการด าเนินงาน คือ 

(1) จะต้องเป็นพื้นท่ีท่ีได้ท าประโยชน์ หรือ อยู่อาศัย/ท ากินอยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง มิใช่พื้นท่ี
แผ้วถางเพิ่มเติมหรือเปิดพื้นท่ีใหม่ ซึ่งกรณีหลังนี้ถือว่าเป็นการบุกรุกพื้นท่ีป่า ต้องด าเนินการตาม
กฎหมายอย่างเฉียบขาด 

(2) ลักษณะพื้นท่ีท่ีท าการรับรองสิทธิ์การอยู่อาศัย/ท ากิน 



❖ มีสภาพเป็นป่าเส่ือมโทรม  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
❖ ไม่เป็นพื้นท่ีต้นน้ าล าธารหรือภูเขาสูงชัน 

❖ ไม่เป็นป่าชายเลน 

❖ ไม่เป็นพื้นท่ีในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้ 
❖ ไม่เป็นบริเวณท่ีมีทิวทัศน์สวยงามอันควรรักษาไว้ 
❖ ไม่เป็นพื้นท่ีท่ีได้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือพื้นท่ีภาระผูกพันของกรมป่าไม้ 

(3) หลักการของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน  2541 

❖ จัดการพื้นท่ีให้มีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 

❖ ควบคุมพื้นท่ีท่ีควรสงวนรักษาไว ้

❖ รับรองสิทธิ์ท ากินให้ราษฎรในพื้นท่ีท่ีสามารถให้อยู่อาศัย/ท ากินได้ในรูปแบบ 
สทก. (ภายใต้โครงการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้) 

 

การจัดทําแนวเขตที่ดินป่าไม้ กรณีป่าอนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 

            มาตรการและแนวทางปฏิบัติการจัดท าแนวเขตท่ีดินป่าไม้ กรณีป่าอนุรักษ์กรมอุทยาน
แห่งชาติฯ ดังนี้ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาด าเนินการและน าเสนอคณะกรรมการนโยบายป่าไม้
แห่งชาติพิจารณาในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2541 เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2541 คณะกรรมการนโยบาย
ป่าไม้แห่งชาติให้ความเห็นชอบ และน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน2541 ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบ มาตรการและแนวทาง แก้ไขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม้และให้
ด าเนินการต่อไปได้ ตามมติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (ครั้งท่ี 3/2541 เมื่อวันท่ี 10 
มิถุนายน 2541) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และ
ป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี (พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 1 ช้ันท่ี 2 และเขตอนุรักษ์ป่าชายเลน) 

เนื่องจากเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ได้ก าหนดขึ้น เพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ดิน น้ า พันธุ์พืชและ
พันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่า หายาก เพื่อการป้องกันภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัยและการพังทลายของดินรวม
ตลอดถึงเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย นันทนาการของประชาชนและความมั่นคงของชาติ ดังนั้น  

1. ยืนยันนโยบายของรัฐท่ีจะไม่น าพืน้ท่ีป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและป่าอนุรักษ์ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ไปด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกันปฏิบัติรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

2. ให้กรมป่าไม้ส ารวจพื้นท่ีท่ีมีการครอบครองให้ชัดเจนและขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองเพื่อ
น ามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

3. ให้กรมป่าไม้ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองท่ีดินของ
ราษฎรโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนท่ีทหาร (หากไม่มีให้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม) ซึ่งถ่ายภาพ
พื้นท่ีนั้นไว้เป็นครั้งแรกหลังวนัสงวนหวงห้ามเป็นพื้นท่ีป่าไม้ตามกฎหมายครั้งแรก ตรวจสอบร่องรอย
การท าประโยชน์ต่อเนื่องมาก่อนวันสงวนหวงห้ามเป็นพื้นท่ีป่าไม้ตามกฎหมายครั้งแรก และต้อง
พิจารณาร่วมกับพยานหลักฐานอื่น ซึ่งแสดงว่าได้มีการครอบครองท าประโยชน์ต่อเนื่องมาก่อวันสงวน
หวงห้ามนั้นๆ ด้วย 

4. กรณีผลการตรวจพิสูจน์พบว่าราษฎรอยู่อาศัย/ท ากินมาก่อน ให้กรมป่าไม้จัดขอบเขต
บริเวณท่ีอยู่อาศัย/ท ากินให้ชัดเจน ห้ามขยายพื้นท่ีเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และการด าเนินการตาม
กฎหมายเพื่อให้ราษฎรอยู่อาศัย/ท ากินตามความจ าเป็นเพื่อการครองชีพ แต่ถ้าเป็นพื้นท่ีล่อแหลมคุม
คามต่อระบบนิเวศ พื้นท่ีท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการคุ้มครองดูแลพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ตาม



กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ให้พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือราษฎรตามความเหมาะสม เพื่อให้หา
ท่ีอยู่อาศัย/ท ากินแห่งใหม่หรือด าเนินการเคล่ือนย้ายราษฎรออกมาจากบริเวณนั้นไปอยู่อาศัย/ท ากิน
ในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม โดยในพื้นท่ีรองรับให้มีการสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตรกรรมรวมท้ังพิจารณารับรองสิทธิในท่ีดินตามระเบียบ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องพื้นท่ีท่ีราษฎรได้เคล่ือนย้ายออกไปแล้วให้ทางการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าต่อไป 

5. กรณีผลการตรวจพิสูจน์พบว่าราษฎรอยู่อาศัย/ท ากินหลังวันประกาศสงวนหวงห้ามเป็น
พื้นท่ี   ป่าไม้ตามกฎหมายครั้งแรกให้กรมป่าไม้พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

    *เคล่ือนย้ายราษฎรออกจากพื้นท่ีป่าอนุรักษ์นั้น แล้วท าการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพ
ส่ิงแวดล้อม การเคล่ือนย้ายราษฎรออกจากพื้นท่ีให้เตรียมแผนการรองรับในพื้นท่ีเหมาะสม โดย
สนับสนุนด้านสาธารณูปโภค การพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพท้ังในและนอกภาค
เกษตรกรรมรวมทั้งการพิจารณารับรองสิทธิในท่ีดินตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

   *หากยังไม่สามารถเคล่ือนย้ายราษฎรออกจากพื้นท่ีได้ทันที ให้ด าเนินการควบคุมขอบเขต
พื้นท่ีมิให้ขยายเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และในระหว่างรอการเคล่ือนย้ายให้จัดระเบียบท่ีอยู่อาศัย/ท ากิน
ให้เพียงพอกับการด ารงชีพ 

6. การด าเนินการตาม 2 และ 5 จะต้องก าหนดเงื่อนไขการใช้พื้นท่ีให้เป็นไปในรูปแบบของ
การอนุรักษ์ท่ียั่งยืน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ/หรือส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด 

7. ให้ทุกส่วนราชการท่ีด าเนินการพัฒนาพื้นท่ีสูง ท าการพัฒนาเฉพาะความต้องการพื้นฐาน
ในการด ารงชีพ 

พื้นท่ีอื่นๆ ท่ีสงวนหรืออนุรักษ์ไว้เพื่อกิจกรรมป่าไม้ กรณีท่ีมีราษฎรร้องเรียนเสนอปัญหาให้
จังหวัดด าเนินการตั้งคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยให้มีท้ังฝ่ายราชการและราษฎรฝ่ายละเท่าๆ 
กันการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้พิสูจน์การอยู่อาศัยครอบครองท าประโยชน์ในพื้นท่ีให้ชัดเจนว่ามีมา
ก่อนหรือไม่ ราษฎรเดือดร้อนอย่างไร เคยได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการมาแล้วหรือไม่ แล้วเสนอ
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาตามมาตรการและแนวทางของแต่
ละพื้นท่ีท่ีเป็นปัญหา ท้ังนี้ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบให้ความเป็นธรรมกับราษฎรให้มากท่ีสุด 

 
ด้านการป้องกันพื้นที่ป่าไม้และอื่นๆ 
1. ถ้ามีการกระท าการใดๆ อันเป็นการบุกรุกพื้นท่ีป่าใหม่และ/หรือขยายพื้นท่ีอยู่อาศัย/ท า

กินเพิ่มเติม หรือเป็นการท าลายหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาป่าและ/หรือส่ิงแวดล้อมให้
ด าเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาด และเพื่อป้องกันมิให้มีการยึดถือครอบครองพื้นท่ีให้ผู้มีอ านาจ
หน้าท่ีส่ังให้ผู้กระท าผิดออกจากพื้นท่ี ท าลาย รื้นถอน และ/หรือด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

2. ให้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติก ากับดูแลให้หน่วยงาน หรือคณะกรรมการต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ประสานการปฏิบัติกันอย่าง
สอดคล้องและมีเอกภาพเพื่อความมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลในการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้
ของชาติ 

3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยจัดให้องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล และชุมชนเข้ามาร่วมดูแลรักษาสภาพป่าไม้มิให้
มีการบุกรุกท าลายหรือกระท าการใดอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อการรักษาป่าและ/หรือ
ส่ิงแวดล้อม 



4. ให้กรมป่าไม้ด าเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ระดับพื้นท่ีซึ่ง
ประกอบด้วย แผนงาน 4 ด้าน คือ (1) ด้านการป้องกันพื้นท่ี (2) ด้านการควบคุมพื้นท่ี (3) ด้านการ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ (4) ด้านการติดตามประเมินผลและระบบข้อมูล โดยให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานการจัดการฯ อันจะท าให้การ
บริหารจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้เป็นไปอย่างเป็นระบบยั่งยืนและเกิดความชัดเจนในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 

5. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ท่ีดินท่ีออกโดยมิชอบในพื้นท่ีป่าไม้ให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

6. ให้ส านักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนิน
กิจกรรมตามนโยบาย มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละประเภทพื้นท่ี รวมถึงการด าเนินการ
แผนการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ในระดับพื้นท่ีตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยได้เสนอขอ
ต้ังงบประมาณเป็นปีๆ ไป 
 ข้อมูลท่ีน าเสนอข้างต้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย ท่ีเป็น
แนวนโยบายจากรัฐบาลลงมาถึงหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ ซึ่งบวรศักด์ิ  อุวรรณ
โณ (2536)xviii ได้ศึกษาวิเคราะห์พัฒนากฎหมายของประเทศไทยท่ีช้ีให้เห็นเหตุผลท่ีมาและวิเคราะห์
บริบทแวดล้อมของการตรากฎหมายด้านป่าไม้และท่ีดิน ท่ีเป็นสาเหตุรากฐานของความขัดแย้งด้าน
ท่ีดินป่าไม้ และสิทธิชุมชนท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทย ดังจะได้น าเสนอให้หัวข้อต่อไป 
 

ผลท่ีเกิดข้ึนต่อสงัคม ชุมชนท่ีใชป้ระโยชน์จากท่ีดินและป่าไม ้

 วิวัฒนาการของการบุกเบิกท่ีดินท ากินในเขตป่า เจิมศักด์ิ ปิ่นทอง (2535) ได้ศึกษาและสรุป
ไว้เป็นท่ีน่าสนใจ กล่าวคือ ในบริบททางประวัติศาสตร์ความเป็นจริงและปรากฏการณ์สังคมเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างป่าไม้และท่ีดินกับคนและชุมชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เจิมศักด์ได้แบ่ง
พัฒนาการด้านสังคมและการเมืองได้เป็น 4 ยุค ได้แก่ ยุคสังคมบ้านป่า เป็นการตั้งถิ่นฐานของชุมชนท่ี
อยู่ในป่ามีลักษณะเป็นชุมชนด้ังเดิมท่ีอยู่กับป่า อาชีพของคนในชุมชนจึงหาผลผลิตจากป่า ท าไร่
หมุนเวียน ต่อมาเข้าสู่ยุคสัมปทาน มีบริษัทท าไม้หรือท าเหมืองแร่ได้รับสัมปทานตัดทางเข้าสู่พื้นท่ี 
โดยมีพื้นท่ี 2 ลักษณะคือ พื้นท่ีชุมชนบ้านป่าอยู่เดิมก่อนบริษัทผู้รับสัมปทาน และพื้นท่ีไม่มีชุมชนอยู่
มาก่อน แต่บริษัทผู้รับสัมปทานน าคนงานจากภายนอกเข้าไปตัดไม้และเกิดการต้ังถิ่นฐานของคนงาน 
ยุคพืชพาณิชย์ เป็นยุคท่ีชาวบ้านนิยมและได้รับการส่งเสริมให้ปลูกพืชพาณิชย์เพื่อขายสู่ตลาด ซึ่งจะมี
บุคคลภายนอกและอ านาจภายนอกเข้าสู่พื้นท่ีชุมชนบ้านป่าเพื่อช้ีน าชาวบ้านให้เกิดการตัดไม้ป่าปลูก
พืชพาณิชย์ และยุคสุดท้ายคือยุครัฐหวงป่า เมื่อป่ามีน้อยลงและนโยบายด้านอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ระบบนิเวศ มีการก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไม้ประเภทต่างๆ โดยหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีรัฐเข้าแสดงตัวต่อ
ชาวบ้านอย่างชัดเจนเพื่อแสดงสิทธิต่อผืนป่าว่าเป็นของรัฐ มีการอพยพ โยกย้าย ขับไล่ชุมชนออกจาก
พื้นท่ีป่าบางแห่ง แต่ในความเป็นจริงมีการน าท่ีดินป่าผืนใหญ่ไปด าเนินธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น ปาล์ม
น้ ามัน ยูคาลิปตัส ยางพารา ฯลฯ เกิดธุรกิจคู่ขนานนั่นคือการกว้านซื้อท่ีดินและวิ่งเต้นออกเอกสาร
สิทธิ์ ชาวบ้านท่ีขายท่ีดินจะอพยพไปซื้อท่ีดินในเขตท่ีห่างไกล ราคาถูกท้ังในเขตป่าและนอกเขตป่า จึง
เกิดประเด็นของความขัดแย้งทางกฎหมายระหว่างรัฐและประชาชนในเรื่องป่าและท่ีดินสะสมเรื้อรังมา
จนถึงปัจจุบัน 
 ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ความขัดแย้งเรื่องท่ีดินและป่าไม้ระหว่างรัฐและชุมชนสามารถ
ศึกษาได้จากงานของบวรศักด์ิ อุวรรณโณxix ส าหรับการทบทวนผลกระทบจากการด าเนินการด้าน



กฎหมายและนโยบายรัฐต่อชุมชนในเรื่องท่ีดินและป่าไม้ครั้งนี้จะได้มุ่งไปสู่สถานการณ์ปัจจุบันท่ี
เกิดขึ้นจากความเปล่ียนแปลงอย่างมากในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนต่อทรัพยากรป่า ไม้
และ ท่ี ดิน ท่ี เ ช่ือม โยงไปถึ ง เ รื่ อ ง สิทธิ ขั้นพื้นฐาน ในลักษณะท่ี เป็น เ งื่ อนไขในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างหน่วยงานรัฐและชุมชนภายใต้กฎหมายและนโยบายรัฐท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบันคือยุคของการก้าวไปสู่การปฏิรูปประเทศไทย  
 ความขัดแย้งด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดินและป่าไม้ระหว่างรัฐและประชาชนเกิดขึ้นมายาวนาน
และต่อเนื่องดังได้น าเสนอไปแล้ว และมีผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยน าเสนอไว้มาก และก าลัง
เข้าสู่การพิสูจน์แนวทางการปฏิรูปเพื่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งในท่ีดินป่าไม้ในยุครัฐบาลปัจจุบัน 
(รัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) ซึ่งเป็นช่วงเวลาของความคาบเกี่ยวระหว่าง 3 ประเด็นหลักคือ 

1) การยึดถือบทบัญญัติในกฎหมายอย่างตายตัวตามนโยบายของรัฐบาลกับการไล่ล่าชุมชน
เกษตรกรรมในพื้นท่ีป่าไม้ 

2) การสร้างนวัตกรรมและทางออกให้กับการถือครองท่ีดินเกษตรแปลงใหญ่ ท้ายสุดแล้ว
กลายเป็นที่ดินเพื่อการพาณิชย์ด้านอสังหาริมทรัพย์ 
 ประเด็นที่ ๑ การยึดถือบทบัญญัติในกฎหมายอย่างตายตัวตามนโยบายของรัฐบาลกับ
การไล่ล่าชุมชนเกษตรกรรมในพื้นท่ีป่าไม้ เป็นความท้าทายของรัฐบาลท่ีจะตอบโจทย์สังคมชุมชน จาก
ภาพข่าวการยึดท่ีดินคืนผืนป่าท่ีปรากฎณ์ตามหน้าส่ือหนังสือพิมพ์ในช่วงปี 2558 ถึง 2559 และการ
แถลงผลงานรัฐบาลในรอบ 2 ปี เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2559 โดยในเอกสารแถลงผลงานของรอง
นายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง (พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ)xx ระบุว่าได้มีการบังคับใช้กฎหมายกับ
นายทุนให้ได้พื้นท่ีคืนเพื่อจัดสรรเป็นท่ีท ากินกับราษฎร และฟื้นฟูให้เป็นป่าไม้สมบู รณ์ โดยมีการ
จัดสรรท่ีดินท ากินให้ราฎรผู้ยากไร้ในลักษณะ “แปลงรวม” โดยให้ชุมชนดูแลกันเอง จ านวน 10 พื้นท่ี 
6 จังหวัด รวมพื้น ท่ี  30,500 ไร่  ประชาชนไ ด้ประโยชน์  5,678 ราย ในขณะท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้มีปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามผู้บุกรุกพื้น ท่ีป่าไม้ตาม
แผนปฏิบัติการ AO= Area of Operation ภายใต้แผนการป้องกันและปราบปรามผู้บุกรุกพื้นท่ีป่าไม้ 
โดยแบ่งเป็น 4 พื้นท่ีเป้าหมาย คือ 

(1) AO1=พื้นท่ีป่าไม้ท่ีมีการบุกรุกมีการด าเนินคดีกับผู้บุกรุก และคดีได้ถึงท่ีสุดแล้ว 
(2) AO2=พื้นท่ีป่าไม้ท่ีมีการบุกรุก และได้แจ้งความด าเนินคดีกับเจ้าหน้าท่ีไว้แล้ว 
(3) AO3=พื้นท่ีป่าไม้ท่ีมีการตรวจพบ แต่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์สิทธิ 
(4) AO4=พื้นท่ีป่าไม้ส่วนท่ีเหลือท่ีต้องดูแลรักษา ใช้มาตรการการลาดตระเวนเดินเท้า

ของเจ้าหน้าท่ี การลาดตระเวนทางอากาศและการเฝ้าระวังติดตามโดยวิเคราะห์
จากภาพดาวเทียมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาป่า 

ผลการด าเนินงานด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ตาม
ค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558xxi มีการด าเนินคดี
กับผู้บุกรุกพื้นท่ีป่าไม้ท้ังส้ิน 6,263 คดี ผู้ต้องหา 1151 ราย พื้นท่ีถูกบุกรุก 216,379 ไร่ และในช่วง
ตุลาคม 2558 ถึง 31 พฤษภาคม 2559 มีการด าเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นท่ีป่าไม้ท้ังส้ิน 2,716 คดี 
ผู้ต้องหา 437 คน พื้นท่ีถูกบุกรุก 72,375 ไร่xxii การด าเนินการของภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในกรณี
การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้ดังกล่าว  เป็นกรณีท่ีต้องพิจารณาและเป็นข้อพึง
ตระหนักอย่างสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการเร่งผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้าง
รายได้ให้กับภาคการผลิตอื่นๆ โดยมีการเกษตรเป็นฐานการผลิต และเกษตรกรผู้อยู่ภาคการผลิตพืช
เศรษฐกิจดังกล่าวได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บุกรุกตามมุมมองของกฎหมายปัจจุบันนั้นเป็นประเดเนท่ีมี
ความซับซ้อนอยู่มากและมิอาจมองปัญหาแบบผิวเผินเพียงแค่ปรากฎการณ์ ดังท่ีเกิดขึ้นในหลายกรณี



และเป็นข้อเท็จจริงในพื้นท่ีป่าสงวนและป่าอนุรักษ์นั้นมีผู้คนจ านวนมากอาศัยและท ากินอยู่ในเขตป่า
และพวกเขาเหล่านั้นต้องเป็นผู้กระท าความผิดตามกฎหมายเสมอไปหรือไม่ เจ้าหน้าท่ีรัฐซึ่งเป็นผู้
บังคับใช้กฎหมายจ าเป็นต้องทบทวนและเข้าใจถึงรากฐานความเป็นมาของต้นเหตุปัญหาและ
พัฒนาการบนพื้นฐานของข้อมูลและการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเป็นจุดเริ่มต้นส าตคัญท่ีจะน าไปสู่
การแสวงหาทางเลือก ทางออกในการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมดังกระแสพระราชด ารัสท่ี
น าเสนอไว้ในตอนต้น เพราะตัวชาวบ้านธรรมดาเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีของบริษัทใหญ่หลายๆ 
บริษัทท่ีถือครองท่ีดินบุกรุกพื้นท่ีป่าขนาดใหญ่ การถูกด าเนินคดีและบังคับคดีตามค าส่ังศาลโอกาส
และข้อจ ากัดในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องเดียวกันแต่ไม่เหมือนกัน  นั่นคือ ชาวบ้านธรรมดาท่ีไม่เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ ไม่มีบารมีเพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงย่อมเป็นผู้พ่ายแพ้ในช้ันการพิจารณาของศาล
และศาลต้องตัดสินตามการต่อสู้ด้วยข้อมูลหลักฐานท่ีมี ศาลไม่มีหน้าท่ีสืบพยานหลักฐาน เอง 
ผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาต้องน าสืบพยานหลักฐานต่อศาล ซึ่งประเด็นนี้เป็นอีกมุมมองหนึ่งท่ีต้อง
พิจารณากันต่อไป 
 ดังกรณีตัวอย่างหลายๆ ตัวอย่างท่ีปรากฏตามส่ือและสังคอมออนไลน์ เช่น จากเพจจับตาม
ผลกระทบจากแผนแม่บทป่าไม้ฯxxiii เสนอข้อมูลศาลจังหวัดล าปางอ่านค าพิพากษาศาลช้ันต้นคดีบุก
รุกป่า ลงโทษลุงอาแม  อามอ ชาวบ้านอ าเภองาว จังหวัดล าปาง จ าคุก 3 ปี ในขณะท่ีอีกด้านหนึ่งได้
น าเสนอข่าวการตรวจสอบพบการตรวจวัดท่ีดินตระกูลเจ้าของบริษัทดังบุกรุกท่ีป่ากว่า 60 ไร่ และ
ยอมคืนท่ีดิน มีการด าเนินคดีตามกฎหมายอย่างไรยังไม่มีความคืบหน้า เป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบท่ีท า
ให้เกิดความขัดแย้งในเชิงความคิดต่อการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามภารกิจทวงคืนผืนป่า
ท่ีอ้างอิงค าส่ัง คสช.ท่ี 64/2557 ว่าด้วยเรื่อง การปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ ปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึ้นในช่วงของการปฏิรูปประเทศท่ีต้องการเป้าหมายการรักษา
พื้นท่ีป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 นั้น แนวทางปฏิบัติท่ีด าเนินการอยู่ได้แสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์
ของการใช้อ านาจรัฐในการจัดการป่าหรือไม่?  
  
 ประเด็นที่ ๒ การสร้างนวัตกรรมและทางออกให้กับการถือครองท่ีดินเกษตรแปลงใหญ่ 
ท้ายสุดแล้วกลายเป็นท่ีดินเพื่อการพาณิชย์ด้านอสังหาริมทรัพย์หรือไม่? เป็นอีกประเด็นหนึ่งท่ีต้อง
ติดตาม จากการปฏิบัติตามแผนแม่บทป่าไม้แห่งชาติ การทวงคืนผืนป่าของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มี
นโยบายท่ีเกี่ยวข้องมารองรับนั่นคือ นโยบายคณะกรรมการท่ีดินแห่งชาติ (คตช) เพื่อหาท่ีดินให้รา
ษฏรที่ไม่มีท่ีดินท ากิน ตามนโยบายดังกล่าวจะมีความชัดเจนและมั่นคงยั่งยืนต่อการอพยพเคล่ือนย้าย
ชาวบ้านจากถิ่นท่ีอยู่อาศัยเดิมให้มาเริ่มต้นท ากินในพื้นท่ีท่ีจัดให้ได้หรือไม่ ในอดีตยังปรากฏร่องรอย
แห่งปัญหาของการอพยพเคล่ือนย้ายประชาชนออกจากผืนป่าและยังคงเป็นปัญหายืดเยื้อมาจนถึง
ปัจจุบันอยู่มาก เนื่องจากการต้ังถิ่นฐานใหม่หมายถึงการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นซึ่งไม่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต วิถีการผลิต และการใช้ท่ีดินท่ีแท้จริงของชาวบ้าน ดังปรากฏข้อมูลจาก
ผลการวิจัยทางวิชาการจ านวนหนึ่ง  
 ดังผลการวิจัยของอานันท์ กาญจนพันธุ์ และมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด xxiv(2538) ในบท
วิเคราะห์ถึงปัญหานโยบายสิทธิที่ท ากินแก่ราษฎร เพื่อบรรเทาปัญหาราษฎรเรื่องท่ีท ากินและได้เข้าไป
ใช้พื้นท่ีป่าไม้โดยการออกเอกสารสิทธิ์ ส.ท.ก. (สิทธิที่ดินท ากิน) ให้ ซึ่งตามนโยบายจะขายหรือโอนแก่
ผู้มิใช่ทายาทไม่ได้ แต่ในความเป็นจริงมีการจ าหน่ายจ่ายโอนเกิดขึ้นเป็นท่ีประจักษ์มาจนถึงปัจจุบัน 
จึงท าให้เกิดตลาดท่ีดิน 2 ตลาดขึ้นมา คือ ตลาดขายท่ีดินมีเอกสารสิทธิ ท่ีด้ินดังกล่าวจะมีราคาสูง 
และตลาดมืดท่ีขาย ส.ท.ก. ซึ่งจะมีราคาต่ ากว่าเพราะไม่มีเอกสารสิทธิที่สามารถน าไปจ านองได้  และ
ผู้ขายท่ีดิน ส.ท.ก. ก็คือ เกษตรกรผู้ยากจนท่ีแท้จริง ดังนั้นการให้ท่ีดิน ส.ท.ก. จึงถือเป็นมาตรการท่ีไม่



มีประสิทธิภาพและความเสมอภาค เพราะการไม่ให้กรรมสิทธิ์ท าให้เกษตรกรไม่สามารถน าท่ีดินไปใช้
เพิ่มสภาพคล่องได้ในมิติทางเศรษฐศาสตร์ จึงขาดก าลังทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเพียงพอต่อ
การผลิต จึงเกิดการขาดทุนจากการผลิตพืชเงินสด หากให้ท่ีดินส.ท.ก. มีมูลค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์
ย่อมท าให้ถ่วงดุลท่ีดินมีเอกสารสิทธิ์และเกษตรกรผู้ยากไร้จะได้อุปสงค์จากท่ีดินเพิ่มขึ้น แต่ในความ
เป็นจริงท่ีดินส.ท.ก.ตามนโยบายไม่มีมูลค่าหรือมีมูลค่าต่ า ย่อมท าให้เกษตรกรผู้ยากไร้ไม่มีทางเลือก
และทางออกเพื่อการปรับปรุงพื้นท่ีพัฒนาผลผลิตได้ ระบบจัดสรรท่ีดินดังกล่าวจึงท าให้คนรวยท่ีมี
ท่ีดินเอกสารสิทธิ์ยิ่งรวยเพราะท่ีดินมีมูลค่า ในขณะท่ีคนจนเป็นผู้เสียเปรียบเพราะอยู่ในท่ีดินไม่มี
มูลค่าเพิ่ม นโยบายส.ท.ก. จึงเป็นนโยบายท่ีขาดความเสมอภาค และการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
สถาบันช้ีให้เห็นว่า การมอบกรรมสิทธิ์ให้แก่เกษตรกรท่ีอยู่ในพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรม เป็นเรื่องท่ีกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ ก็ไม่มีใครคัดค้าน ชาวบ้านก็ชอบ นายทุนก็พอใจ (เพราะจะได้ไปซื้อต่อ) 
นักการเมืองก็ชอบเพราะจะได้ถือโอกาสหาเสียง อาจจะมีก็แต่กรมป่าไม้เท่านั้นท่ีอาจจะรู้สึกสูญเสีย
อ านาจท่ีเคยมี  ปัญหาการจัดการท่ีดินในป่าไม้จึงเป็นปัญหาในเชิงปฏิบัติมากกว่าเชิงปรัชญา  
 ท้ังนี้ยังมีผลการวิจัยอีกจ านวนหนึ่งท่ีบ่งช้ีถึงประเด็นการถือครองท่ีดินของเกษตรกรผู้ยากจน
ในเขตพื้นท่ีป่าไม้และมีข้อเสนอท่ีเป็นทางออกอย่างหลากหลาย แต่ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่ก าลัง
มุ่งไปท่ีการปฎิรูปประเทศ และมีเป้าหมายการรักษาพื้นท่ีป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 นั้น ดังท่ีได้น าเสนอไป
แล้วถึงความพยายามของภาครัฐโดยมีนโยบายด้านคณะกรรมการท่ีดินแห่งชาติมารองรับการ
แก้ปัญหาการท ากินในพื้นท่ีป่าไม้ของเกษตรกรยากจน คณะกรรมการดังกล่าวได้มีการจัดท ากรอบการ
จัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลนั้น จะย้อนรอยกลับไปยังอดีตหรือไม่ เพราะการจัด
ท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลนั้น มีกลไกและขั้นตอนการด าเนินงานโดยภาพรวมxxv 
ดังนี้ 

กลไกการดําเนินงาน  
การจัดท่ีดินท ากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล มีกลไกการด าเนินงาน ๒ ระดับ ดังนี้  
๑.๑ กลไกระดับนโยบาย คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) มีอ านาจหนาท่ีจัดท า

นโยบายและแผนการบริหารจัดการ ท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ และก าหนดแนวทางหรือมาตรการ เพื่อใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของปฏิบัติตามนโยบาย
และแผนบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินอยางเหมาะสม  โดยมีหลักการเพื่อใหการบริหารจัดการ
ท่ีดนิและทรัพยากรดิน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แกไขปญหาความเดือดรอน ของประชาชน และ
พัฒนาศักยภาพการใชประโยชนในท่ีดินใหเกิดประโยชนสูงสุด สมดุล เปนธรรม และยั่งยืน  ท้ังในดาน
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และความมั่นคงของประเทศ  

๑.๒ กลไกระดับการขับเคล่ือน นายกรัฐมนตรี อาศัยอ านาจตามความในขอ ๑๒ แหงระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว าดวยคณะกรรมการ นโยบายท่ีดินแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗  และมติ
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และ
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ แตงต้ังคณะอนุกรรมการภายใต คณะกรรมการนโยบาย
ท่ีดินแหงชาติ จ านวน ๔ คณะ เพื่อเปนกลไกท่ีใชในการขับเคล่ือนการด าเนินงาน ดังนี้  

๑.๒.๑ คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน มีอ านาจหนาท่ีในการส ารวจ ตรวจสอบ จัดท า
ข้อมูลท่ีดิน  และแผนท่ีขอบเขตท่ีดิน ท่ีจะจัดใหแกผูยากไรท่ีไมมีท่ีดินท ากินและท่ีอยูอาศัย พรอมดวย
รายช่ือผูครอบครอง  และสงมอบใหคณะอนุกรรมการจัดท่ีดินด าเนินการ มีองคประกอบ ดังนี้  

ประธาน : รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
รองประธาน : ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
อนุกรรมการและเลขานุการ : อธิบดีกรมปาไม  



๑.๒.๒ คณะอนุกรรมการจัดท่ีดิน มีอ านาจหนาท่ีในการส ารวจ ตรวจสอบ และจัดท า
ข้อมูลผ ูยากไร ท่ีไมมีท่ีดินท ากินและท่ีอยูอาศัย รวมท้ัง ก าหนดหลักเกณฑการจัดท่ีดิน ในรูปแบบ
ชุมชนท่ีเหมาะสม เชน สหกรณ หรือรูปแบบอื่นๆ โดยมิใหกรรมสิทธิ์ แตอนุญาตใหเขาท าประโยชน
หรืออยูอาศัยในท่ีดิน ตามกฎหมายของ หนวยงานท่ีรับผิดชอบพื้นท่ี มีองคประกอบ ดังนี้  

ประธาน : รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
รองประธาน : ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
อนุกรรมการและเลขานุการ : อธิบดีกรมท่ีดิน 

๑.๒.๓ คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ มีอ านาจหนาท่ีสงเสริม พัฒนา
อาชีพ และการตลาด ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตการใชระบบ
การอนุรักษดินและน้ํา โดยการพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค พัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางรายไดใน
รูปแบบสหกรณหรือรูปแบบอื่นท่ีเหมาะสม รวมทั้ง สงเสริม สนับสนุนใหสหกรณ/ชุมชน เกิดความเข
มแข็งและพึ่งตนเองไดตามแนวพระราชด าริ มีองคประกอบ ดังนี้  

ประธาน : รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
รองประธาน : ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
อนุกรรมการและเลขานุการ : อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  

๑.๒.๔ คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) เปนกลไกการท างาน
ในระดับจังหวัด  มีอ านาจหนาท่ีส ารวจ ตรวจสอบ จัดท าขอมูลท่ีดิน และแผนท่ีขอบเขตท่ีดินท่ีจะ
จัดใหแกผูยากไรท่ีไมมีท่ีดินท ากิน และท่ีอยูอาศัย การตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายช่ือผูครอบครอง
ท่ีดินและรายช่ือผูยากไร การจัดท าแผนปฏิบัติการ การจัดท่ีดิน การสงเสริมและพัฒนาอาชีพและ
การตลาดใหแกผูยากไร การตรวจสอบหลักเกณฑในการจัดท่ีดิน  และจัดท่ีดินใหแกผูยากไร รวมท้ัง
การสงเสริม พัฒนาอาชีพและการตลาด ตลอดจนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โดยด าเนินการรวม
กับคณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวของ มีองคประกอบ ดังนี้  

ประธาน : ผูวาราชการจังหวัด  
อนุกรรมการและเลขานุการ : หัวหนาส านักงานจังหวดั   

ผูอ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอมจังหวัด  
เจาพนักงานทท่ีดินจังหวัด 
สหกรณจั์งหวัดวัด 

 
ขั้นตอนการดําเนินงาน  
๒.๑ ภาพรวมของการด าเนินงาน คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ มีค าส่ังแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการ ๔ คณะ เปนกลไกขับเคล่ือน นโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและ
ทรัพยากรดิน เพื่อจัดท่ีดินใหผูยากไรท่ีไมมีท่ีดินท ากินและท่ีอยูอาศัย โดยการบูรณาการหนวยงานท่ี
เกี่ยวของเพื่อด าเนินงาน สามารถสรุปข้ันตอนการด าเนินงานในภาพรวมไดดังนี้  

๒.๑.๑  หนวยงานรับผิดชอบพื้นทํ่ ไดแก กรมปาไม กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ ง ส านักงานการ ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม กรมสงเสริมสหกรณ กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กรมท่ีดิน และกรมธนารักษ ก าหนดพื้นท่ีท่ีเหมาะสมและมีความพรอมในการจัดท่ีดิน และ
ด าเนินการจัดท าขอมูลพื้นท่ี  

๒.๑.๒  หนวยงานรับผิดชอบพื้นท่ี เสนอขอมูลพื้นท่ีตอคณะอนุกรรมการจัดหา
ท่ีดิน  



๒.๑.๓  คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน พิจารณาขอมูลพื้นท่ี เพื่อคัดเลือกและ
ก าหนดเปนพื้นท่ีเปาหมาย ด าเนินการ และแจงขอมูลพื้นท่ีเปาหมายตอคณะอนุกรรมการนโยบาย
ท่ีดินจังหวัด (คทช. จังหวัด)  

๒.๑.๔  คทช. จังหวัด พิจารณาขอบเขตพื้นททํํ่ีจะด าเนินการ และข อมูลผู
ครอบครองท่ีดินเดิม (ถามี) และ รายงานผลการด าเนินงานตอคณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน  

๒.๑.๕  คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน พิจารณาใหความเห็นชอบกับพื้นท่ีเปาหมาย 
และแจงผลการพิจารณา ไปยัง คทช. จังหวัด เพื่อทราบ และแจงใหหนวยงานรับผิดชอบพื้นท่ี
ด าเนินการยื่นค าขออนุญาตหรือจัดท าสัญญา หรือด าเนินการตามระเบียบอื่นๆ ตามกฎหมายแตละ
ประเภทพื้นท่ี  พรอมท้ังสงขอมูลใหคณะอนุกรรมการจัดท่ีดิน และคณะอนุกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ และรายงานตอ คทช. เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน  

๒.๑.๖  เมื่อคณะอนุกรรมการจัดท่ีดิน ไดรับขอมูลพื้นท่ีด าเนินการและรายช่ือผู
ครอบครองท่ีดินเดิม (ถามี) จะพิจารณาก าหนดตามหลักเกณฑ คุณสมบัติ และประเภทของผูท่ีไดรับ
การจัดท่ีดินท่ีก าหนด และเสนอตอ คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ ใชเปนหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคล  

๒.๑.๗  คณะอนุกรรมการจัดท่ีดิน สงหลักเกณฑ คุณสมบัติ และประเภทของผูท่ีได
รับการจัดท่ีดิน ให คทช. จังหวัด คัดเลือกบุคคล  คทช. จังหวัด สงบัญชีรายช่ือผูไดรับความชวยเหลือ
ใหคณะอนุกรรมการจัดท่ีดิน เพื่อแจงหนวยงานรับผิดชอบพื้นท่ี ด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบ
ท่ีเกี่ยวของพรอมท้ังสงขอมูลดังกลาว ใหคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ และรายงานตอ 
คทช. เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน  

๒.๑.๘  คณะอนุกรรมการจัดท่ีดิน พิจารณาใหความเห็นชอบกับขอมูลพื้นท่ีและข
อมูลผูครอบครอง  และแจงผลการพิจารณาใหแก คทช. จังหวัด เพื่อแจงหนวยงานรับผิดชอบพื้นท่ี 
ด าเนินการตามกฎหมายและ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ พรอมท้ังสงขอมูลดังกลาวใหคณะอนุกรรมการสงเส
ริมและพัฒนาอาชีพ และรายงานตอ คทช. เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน  

๒.๑.๙ เมื่อคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพไดรับขอมูลพื้นท่ี พรอมท้ังข
อมูลผูครอบครอง  จากคณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน และคณะอนุกรรมการจัดท่ีดิน จะด าเนินการ
ตรวจสอบขอมูลพื้นท่ีและรายช่ือผูครอบครองท่ีดิน เพื่อจัดท าแผนสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ใหแก
ราษฎร/ชุมชนกลุมเปาหมาย และรายงานตอ คทช. เพื่อทราบผลการด าเนินงาน  

๒.๑.๑๐  มอบหนังสืออนุญาตใหเขาท าประโยชนใหแกราษฎร ชุมชน / จัดท า
สัญญา  

๒.๑.๑๑  การติดตามผลการด าเนินงาน โดย คทช. จังหวัด หนวยงานรับผิดชอบ
พื้นท่ี คณะอนุกรรมการ จัดหาท่ีดิน คณะอนุกรรมการจัดท่ีดิน คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนา
อาชีพ และฝายเลขานุการ คทช. 

ข้อสังเกตถึงการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในการจัดท่ีดินท ากินให้กับชุมชน 
กรณีพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ยังคงอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
มาตรา 16 (1) ซึ่งเป็นการอนุญาตให้บุคคลเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้  
คราวละไม่น้อยกว่าห้ามี แต่ไม่เกินสามสิบปี โดยอ านาจในการอนุญาตเป็นของอธิบดีกรมป่าไม้โดย
อนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และในกรณีท่ีผู้ได้รับอนุญาตเป็น
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณจะอนุญาตโดยให้ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมท้ังหมดหรือบางส่วนตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ ท้ังนี้ การขออนุญาตและการอนุญาตเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 กฎกระทรวง และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องนั้น 



ในระดับพื้นท่ีท่ีมีคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธานอนุกรรมการ และมีอนุกรรมการประกอบกันจากหน่วยงานราชการระดับจังหวัดกว่า 30 คน 
ท าหน้าท่ีส ารวจ ตรวจสวอบ จัดท าข้อมูล ขอบเขตท่ีดินท ากิน ตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายช่ือผู้
ครอบครองท่ีดิน ผู้ยากไร้ และท าหน้าท่ีทุกหน้าท่ีตามขั้นตอนการด าเนินงาน จะน ามาซึ่งความโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ เนื่องจากท่ีผ่านมาผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องก็ได้ระบุถึงปัญหาในระดับ
ปฏิบัติอย่างหลากหลายและเรื้อรังมาโดยตลอด  

ปัญหาส าคัญต้องต้ังเป็นข้อสังเกตไว้นั่นคือ การเปล่ียนแปลงภายหลังจากนี้ จาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลปัจจุบันและต่อเนื่องไปถึงอนาคต ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ
พิเศษ การอนุญาตให้ต่างด้าวใช้ประโยชน์ท่ีดิน และอื่นๆ จะท าให้มีการแปรผลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
เพื่อท ากินของผู้ยากไร้ไปเป็นท่ีดินเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นหรือไม่ ดังกรณีศึกษาของศิริพร  สัจ
จานันท์ และคณะxxvi (2556) ท่ีท าการศึกษาวิจัยเรื่อง จีนกับการใช้ท่ีดินในประเทศไทย ท่ีผล
การศึกษาพบว่า ผลกระทบท่ีเกิดหรืออาจเกิดขึ้นจากการขยายอาณาจักรของจีนมายัง ไทย โดยใช้ฐาน
ทรัพยากรของไทย  ภายใต้การเปิดเสรีด้านการค้าและการสนับสนุนด้านการลงทุน จากต่างประเทศ
ของไทย อาจส่งผลดีในเชิงรายได้และการจ้างงานอันเป็นผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 
แต่อีกด้านหนึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบทางลบต่อผู้ผลิตและผู้ประกอบการไทย ท่ีส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เนื่องจากผู้ผลิต/ผู้ประกอบการจีนมักมีลักษณะของการผลิต
ต้ังแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า  มีการตั้งศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่เพื่อกระจายสินค้าเอง โดยมีคนจีนเข้า
มาด าเนินการในทุกขั้นตอน ตัดการค้าผ่านพ่อค้าคนกลางของไทยในส่วนของผลกระทบท่ีจะมีต่อ
ความมั่นคงทางด้านท่ีดินนั้น พิจารณาการใช้ ท่ีดินเป็น 2 ส่วน คือ ท่ีดินนอกเขตเมืองและท่ีดินในเขต
เมืองส าหรับท่ีดินนอกเขตเมืองท่ีเป็นท่ีต้ังของภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ซึ่งการครอบครอง
พื้นท่ีเพื่อการลงทุนในโครงการอุตสาหกรรมใหญ่ท่ีได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนมักไม่มีปัญหาในเรื่องของการครอบครองตามสิทธิที่ระบุไว้ตามกฎหมาย ในส่วนภาค
การเกษตร โดยเฉพาะในเรื่องของการเช่าท่ีดินขนาดใหญ่ หากวิเคราะห์แล้วจะเห็นได้ว่าไทยมีแนวโน้ม
ได้รับผลกระทบกับปัญหาด้านนี้น้อยมาก โดยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากไม่มีท่ีดิน
พื้นท่ีขนาดใหญ่ท่ียังมิได้น ามาใช้ประโยชน์ ดังเช่น ในลาว พม่า หรือเขมร ตลอดจนข้อกฎหมายท่ีไม่
เอื้อต่อการครอบครองหรือเป็นเจ้าของท่ีดินของชาวต่างชาติ ส าหรับท่ีดินในเขตเมือง ซึ่งมักเกี่ยวข้อง
กับท่ีอยู่อาศัยและย่านธุรกิจ รวมไปถึงแหล่งท่องเท่ียวตามสถานท่ีส าคัญ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจีน
ในรูปแบบตัวแทนอ าพราง (nominee) ซึ่งก็กระท าในลักษณะเช่นเดียวกับคนต่างด้าวสัญชาติอื่นๆ ท่ี
มีการใช้คนไทยเป็นตัวแทน แต่เนื่องจากคนจีนมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับคนไทยเช้ือสายจีนอยู่มาก 
จึงท าให้การด าเนินการถือครองท่ีดินและ ทรัพย์สินโดยใช้ตัวแทนอ าพรางกระท าได้อย่างแพร่หลาย
และง่ายดาย แต่การตรวจสอบหาหลักฐานยืนยันอย่างชัดแจ้งแทบจะกระท าไม่ได้เลย ส่ิงเหล่านี้หากมี
จ านวนท่ีมากขึ้นก็อาจส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านท่ีดินได้ รวมไปถึงชาวจีนท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ในไทย
โดยช่องทางท่ีไม่ถูกกฎหมายซึ่งอาจส่งผลไปถึงความมั่นคงทางด้านท่ีอยู่อาศัยและท่ีดินท ากินของคน
ไทยอีกด้วย  สอดคล้องกับเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ และคณะxxvii (2557) ได้อธิบายถึงการสูญเสียท่ีดินป่า
ไม้อย่างน่าสนใจในประเด็นท่ีดินเปล่ียนมือจากนโยบายของรัฐเพื่อผู้ยากไร้ท่ีดินท ากิน โดยระบุว่าการ
สูญเสียท่ีดินป่าไม้ยังเกิดจากกลไกตลาด กลไกรัฐ และกระบวนการยุติธรรม โดยกระบวนการฟอก
บริสุทธิ์ของสินทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องกับป่าไม้ เช่น การถางป่าแล้วน าท่ีดินไปสร้างหลักฐานกู้เงินจาก
สถาบันการเงินแล้วปล่อยให้ท่ีดินถูกยึดขายทอดตลาดก็สามารถซื้อกลับมา เป็นท่ีดินท่ีถูกกฎหมายได้ 
รวมท้ังการน าเงินทุนจากต่างชาติมากว้านซื้อท่ีดินโดยต้ังตัวแทนท าธุรกิจ ซื้อขายท่ีดินและได้เงินสด
กลับไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ท่ีดินท่ีจัดสรรโดยโครงการจัดท่ีดินเพื่อ ช่วยเหลือคนจนท่ีไร้ท่ีดิน



ของรัฐถูกเปล่ียนมือมาเป็นของนายทุนและผู้ครอบครองท่ีไม่ได้ท ากิน มากกว่าครึ่ง ท าให้เกษตรกรผู้
เคยได้รับการจัดสรรท่ีดินจากรัฐต้องกลับไปถางป่าใหม่ รวมท้ังการ กว้านซื้อท่ีดินเป็นผืนใหญ่โดย
นายทุนระดับชาติและทุนต่างชาติ ประเด็นนี้เกิดขึ้นทั้งพื้นท่ีเกษตรกรรม ในภาคกลาง และพื้นท่ีป่าใน
ภาคใต้ เช่น ท่ีเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และท่ีเกาะยาวจังหวัดพังงา  
  

แนวทางปฎิรูปเพื่อลดผลกระทบ 

 บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์xxviii.  2553.  ได้วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งเชิงโครงสร้างของ
กฎหมายและนโยบายด้านท่ีดินและป่าไม้จนกลายเป็นปัญหาความขัดแย้งเรื่องสิทธิชุมชน ตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นฉบับแรกท่ีได้คืนสิทธิในการร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ให้กับชุมชนท้องถิ่น ต่อมาในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ได้ขยายบทบัญญัติเรื่องสิทธิชุมชนให้
กว้างขวางขึ้น และแก้ปัญหาการอนุวัตรเรื่องสิทธิชุมชนตามท่ีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 
2540 เนื่องจากการไม่มีกฎหมายรองรับ โดยตัดค าคว่า “ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติออก” เพื่อให้
ชุมชนสามารถใช้สิทธิชุมชนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการตรากฏหมายรองรับ  จึงเป็นเรื่องท่ีหน่วยงาน
ภาครัฐตระหนักถึงความไม่สอดคล้องของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญกับกฎหมายป่าไม้ฉบับต่างๆ โดย
ได้พยายามแก้ไขปรับปรุงกฎหมายด้านป่าไม้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ แต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีแรง
ต้านอย่างหนัก จากเจ้าหน้าท่ีรัฐบางส่วน ดังนั้น นับต้ังแต่มีรัฐธรรมนูญ 2540 ออกมาใช้บังคับจนถึง
รัฐธรรมนูญ 2550 จึงยังไม่ประสบผลส าเร็จในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายป่าไ ม้ให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในหลายพื้นท่ีท่ัวภูมิภาค เป็นความขัดแย้ง
ระหว่างบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเรื่อง “สิทธิชุมชน” กับกฎหมายด้านป่าไม้ เช่น พระราชบัญญัติป่า
ไม้ พ.ศ.2484 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
2507 

บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์ (2553) ได้ยกตัวอย่างรูปธรรมความขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นจ านวน
มาก น าไปสู่กรณีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติขัดกับ
รัฐธรรมนูญหรือไม่โดยคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ เพื่อพยายามแก้ไขปัญหาท่ีสาเหตุ
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  ท้ังนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาข้อเท็จจริง
และหลักฐานเอกสารท่ี เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่ามาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 
66 และมาตรา 67 การเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว เป็นผล สืบเนื่องมาจากทาง
คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติได้รับหนังสือร้องเรียน 2 กรณี คือ (หนึ่ง) กรณีการประกาศเขต
อุทยานแห่งชาติ ดอยภูคาทับซ้อนพื้นท่ีป่าชุมชนท่ีจัดการโดยคณะกรรมการป่าชุมชนต าบลศิลาแลง 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน และ (สอง) กรณีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติน ้าตกส่ีขีดทับซ้อนท่ีดินท ากิน
และ พื้นท่ีป่าชุมชนลุ่มน ้าคลองคราม ต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นอกจากนี้ ยังมีกรณีอีกเป็นจ านวนมากดังปรากฏในสถิติการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เกี่ยวกับปัญหาการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับท่ีดินท ากินและการจัดการป่าของชุมชน
เป็น จ านวน 22 กรณีในช่วงปี พ.ศ.2544 – สิงหาคม พ.ศ.2551 ในกรณีชุมชุนต าบลศิลาแลง จ.น่าน 
ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ร่วมกันดูแลรักษาป่าก่อนการ ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ  ในขณะท่ี



พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ยังไม่รับรอง สิทธิในการจัดการป่าของชุมชน ต าบลศิลา
แลงมีพื้นท่ีป่าประมาณ 10,125 ไร่ เดิมถูกผนวกอยู่ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติดอยภูคาและป่าผาแดง  
และต่อมาประกาศให้อยู่ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติดอย ภูคาเมื่อปี พ.ศ.2541 สภาพพื้นท่ีป่าบริเวณ
ต าบลศิลาแลงเป็นแหล่งต้นน ้าล าธาร สภาพป่า ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบแล้ง  การ
ท าลายป่าทวีความรุนแรงมากขึ้นในปี พ.ศ. 2508 – 2512 ซึ่งเป็นช่วงท่ีรัฐบาลและทหารใช้กลวิธีเพื่อ
แยกสลายพรรคคอมมิวนิสต์ โดยอพยพ ชาวเขาบนดอยภูคาลงมาอยู่พื้นราบ เกิดการบุกเบิกป่าแห่ง
ใหม่เพื่อเพาะปลูกและตัดไม้เพื่อสร้างท่ีอยู่อาศัย คนพื้นราบก็บุกรุกพื้นท่ีป่าบนดอยมากขึ้นเพื่อขยาย
พื้นท่ีท ากินและเพื่อตัดไม้แปรรูป ขาย โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลอนุญาตให้สัมปทานท าไม้แก่เอกชน ท าให้
พื้นท่ีป่าลดลงยิ่งขึ้น 

ในปี พ.ศ.2510 นายเมืองดี ปรีดาวงศ์ (อดีต “หัวหน้าเหมืองฝาย” ซึ่งต่อมาด ารงต าแหน่ง 
เป็นก านันต าบลศิลาแลง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2510 - 2520) ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และได้ใช้สภา 
ต าบลเป็นกลไกการตัดสินใจร่วมของคนในต าบล เพื่อผลักดันให้เกิดการออกกฎห้ามตัดไม้ริมแม่น ้า 
และล าห้วย โดยในปีแรกๆ เริ่มท่ี 50 เมตรจากริมห้วย และต่อมาขยายถึง 150 เมตร หลังจากนั้น 
ต่อมาอีก 5-6 ปี ได้มีข้อก าหนดห้ามตัดไม้โดยส้ินเชิง ต่อมาชาวบ้านได้รวมกลุ่มในนามของกลุ่ม 
อนุรักษ์ป่าศิลาแลง ซึ่งก่อต้ังขึ้นในปี พ.ศ.2518 เพื่อจัดการป่าสาธารณะไว้ใช้สอยในชุมชนจ านวน 
10,125 ไร่ มีการก าหนด “กฎหน้าหมู”่ ซึ่งถือเป็นข้อตกลงร่วมกันภายในชุมชน  จัดต้ังองค์กรใน การ
ป้องกันการตัดไม้ท าลายป่าอย่างเป็นระบบ เริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520 มีตัวแทนจาก 7 หมู่บ้าน หมู่บ้าน
ละ 3 คน รวม 21 คนเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารในนามของ “คณะกรรมการรักษาป่า ต้นน ้าล า
ธาร” ซึ่งก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2528 พร้อมออกกฎห้ามการท าไร่เล่ือนลอย กฎหน้าหมู่ดังกล่าว ได้ถูก
น ามาพิจารณาในระเบียบของสภาต าบลว่าด้วยการรักษาป่าไม้ในปี พ.ศ.2532 และได้มีการ น ามา
พิมพ์เผยแพร่และประกาศอย่างจริงจังเป็นกฎระเบียบขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าด้วย เรื่องการ
รักษาป่าและป้องกันไฟป่า (ในปี พ.ศ. 2532 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2543) ปัจจุบันป่าชุมชนต าบล
ศิลาแลงเป็นแหล่งศึกษาดูงานของชุมชนใกล้เคียงและจากชุมชน อื่นๆ ท่ัวประเทศ ก่อให้เกิดเครือข่าย
การเรียนรู้ป่าชุมชนท้ังในภาคเหนือและท่ัวประเทศ รวมท้ัง ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งท่ี 8 
ประจ าปี  2549  ป่า ชุมชนศิลาแลง เป็น ตัวอย่างของชุมชนซึ่ งมี  ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 66  และท าให้การ
จัดการป่าในเขตอุทยานแห่งชาติมีความสมบูรณ์  ดังนั้นผลแห่งการ ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติดอย
ภูคาทับซ้อนพื้นท่ีป่าชุมชนท่ีกลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลงร่วมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
จึงท าให้ชุมชนต าบลศิลาแลงไม่มีสิทธิในจัดการป่าชุมชนตามท่ี รับรองสิทธิโดยรัฐธรรมนูญ กรณี
ข้างต้นนี้เป็นกรณีตัวอย่างท่ีช้ีให้เห็นถึงรูปธรรมของความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญท่ี
ชุมชนท้องถิ่นและองค์การพัฒนาเอกชนยึดถือในฐานะเป็นกฎหมายสูงสุด และ น ามาใช้เพื่อปกป้อง
สิทธิชุมชนและคุ้มครองดูแลฐานทรัพยากรในท้องถิ่น กับกฎหมายด้านป่าไม้ใน ระดับพระราชบัญญัติ
ท่ีองค์กรภาครัฐยึดถือเป็นกรอบการปฏิบัติ  

บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์ (2553) สรุปว่าจากข้อมูลและสถิติกรณีข้อพิพาท และข้อร้องเรียนท่ี
ประชาชนส่งไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์กรต่างๆ เช่น คณะกรรมาธิการของ
รัฐสภา ฯลฯ มีแนวโน้มว่าจะเกิดปัญหาความขัดแย้งมากขึ้นและรุนแรงขึ้น จนถึงปัจจุบัน (พฤศจิกายน 
2 553) ศาลรัฐธรรมนูญยังมิได้มีค าวินิจฉัยในกรณีดังกล่าวออกมา ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใน
กรณีนี้จะเป็นบรรทัดฐานส าคัญต่อเรื่องสิทธิชุมชนตาม รัฐธรรมนูญ และหากศาลรัฐธรรมนูญมีค า
วินิจฉัยเห็นพ้องกับความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะน าไปสู่จุดเริ่มต้นท่ีมี
นัยส าคัญต่อการปฏิรูปกฎหมายด้านป่าไม้ของประเทศไทย การท่ีจะเปล่ียนแปลงกฎหมายป่าไม้ให้



สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญโดยเริ่มต้นจากองค์กรภาครัฐ เป็นไปได้ยากมาก เนื่องจากมีผลเป็นการจ ากัด
และลดอ านาจของตนเอง 
 บัณฑูร  เศรษฐศีโรตม์ (2553) ได้เสนอนวัตกรรมและข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งท่ีดิน-ป่า บทพิสูจน์การปฏิรูปประเทศไทยไว้ดังนี้ 

ในเชิงแนวคิดและหลักการ  
• การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องป่า-ท่ีดิน หรือ คน-ป่า ไม่สามารถเกิดความก้าวหน้าได้ 

หากยึดถือว่าตัวบทกฎหมายป่าไม้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันอย่างเคร่งครัดเด็ดขาด โดยไม่ค านึงถึงวิวัฒนาการ
ของนโยบายป่า-ท่ีดิน และกฎหมายป่าไม้ของไทยท่ีกล่าวถึงข้างต้น ซึ่งมีผลต่อเนื่องส าคัญต่อสาเหตุ
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องป่า-ท่ีดินท่ีได้สะสมเรื้อรัง จนถึงปัจจุบัน   

• การยึดถือบทบัญญัติในกฎหมายป่าไม้อย่างตายตัว โดยขาดความเข้าใจพัฒนาการของ
ปัญหาจะยิ่งสร้างความขัดแย้ง ความเหล่ือมล ้าและความไม่เป็นธรรมต่อชาวบ้านท่ี ถูก “กฎหมายบุก
รุก” มาต้ังแต่ต้นมากขึ้น  

• ในขณะเดียวกัน มีความจ าเป็นต้องปรับแก้ไขกฎหมายป่าไม้ของไทยท่ีมีอยู่ ให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์และบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ (เรื่องสิทธิชุมชน เรื่องการมี ส่วนร่วม และเรื่องการ
กระจายอ านาจ) และให้ปรับปรุงเนื้อหากฎหมายให้สอดคล้องกับ บริบท ความเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีเป้าหมายเรื่องการรักษาพื้นท่ี ป่าเพื่อความสมดุลของระบบนิเวศ ควบคู่กับ
การสร้างเสริมความเป็นธรรมทางสังคม  

• ส าหรับผู้ท่ีบุกรุกป่า ครอบครองท่ีดินโดยผิดกฎหมาย ได้รับเอกสารสิทธิ์ ท่ีออกโดยมิชอบ 
ต้องจัดการลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด 

ในเชิงรูปธรรม/นวัตกรรม  
มีความพยายามสร้างนวัตกรรม แสวงหาทางออกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องท่ีดิน-

ป่า มาเป็นล าดับอย่างต่อเนื่อง ท่ีส าคัญได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน  ร่างพระราชบัญญัติสิทธิ
ชุมชน และโฉนดชุมชน ท้ัง 3 กรณีนี้อยู่บนพื้นฐานแนวคิดเรื่อง “สิทธิร่วม”  (Collective Rights)  
เป็นการสร้างระบบ “สิทธิเชิงซ้อน”  ในการบริหารจัดทรัพยากรธรรมชาติ โดยเป็นสิทธิของชุมชนใน
การใช้ประโยชน์ป่าและทรัพยากรในป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน  ไม่ใช่สิทธิครอบครองท่ีดิน และไม่ใช่
สิทธิของปัจเจก หากชุมชนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือเงื่อนไขท่ีก าหนด รัฐมีอ านาจในการ
แทรกแซงหรือเพิกถอนสิทธิดังกล่าว ในอีกแง่หนึ่ง แนวคิดเรื่องสิทธิร่วม นี้เป็นการปรับ/สร้างกติกา
ทางสังคม เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ความก้าวหน้าและความส าเ ร็จในการแสวงหา
ทางออก และผลักดันนวัตกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาท่ีดิน-ป่า ตามตัวอย่างเหล่านี้ จะ
เป็นบทพิสูจน์ส าคัญส่วนหนึ่งต่อความส าเร็จ ของการปฏิรูปประเทศไทย  

(1.) ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน   มีการผลักดันยกร่างกฎหมายป่าชุมชนมาต้ังแต่ปี พ.ศ.
2535 แต่ไม่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา ครั้งหลังสุดได้น าเสนอผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.2550 แต่สมาชิกสภานิติบัญญัติจ านวนหนึ่งได้ร่วมกันลงช่ือยื่นเรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเนื้อหาในกฎหมายขัดต่อบทบัญญัติเรื่องสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
เนื่องจากคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายจ านวนหนึ่งน าโดยข้าราชการฝ่ายกรมป่าไม้และกรม
อุทยานแห่งชาติฯ ได้เสนอให้ตัดสิทธิชุมชนในการจัดป่าชุมชนซึ่งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ออกไป และสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยออกมาในปี พ.ศ. 2553 
ว่า ร่างกฎหมายป่าชุมชนผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติโดยมิชอบ เนื่องจากจ านวนสมาชิกของ
สภานิติบัญญัติไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนด ร่างกฎหมายป่าชุมชนจึงตกไปโดยมิได้มีการพิจารณา 
วินิจฉัยว่าเนื้อหากฎหมายขัดกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากมีการผ่านกฎหมายป่าชุมชน



ออกมาใช้บั ง คับ นอกจากจะเป็นการอนุวัตรเรื่ อง สิทธิ  ชุมชนในการร่วมบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้ว ยังจะเป็นการช่วยป้องกันและลดความขัดแย้ง
จากปัญหาเรื่องท่ีดิน-ป่าได้อย่างมาก เนื่องจากกฎหมายป่าชุมชนจะเป็นกติการ่วมของสังคมในการ
ดูแลจัดการทรัพยากรป่าซึ่งเป็นรากฐานส าคัญท่ีชุมชนท้องถิ่นพึ่งพาท้ังในทางตรงและทางอ้อม  
รวมทั้งรัฐจะได้องค์กรชุมชนจ านวนมากท่ีมีความเข้มแข็งมาร่วมดูแลรักษาป่าอีกทางหนึ่ง   

(2.) ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน การผลักดันกฎหมายสิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีมาต้ังแต่หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540 ในปี 2546 มี
การจัดต้ังคณะกรรมการยกร่างกฎหมายสิทธิชุมชน โดยค าส่ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (ช่วงท่ีคุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรฯ) แต่การ
ด าเนินงานยุติไปเมื่อคุณประพัฒน์ ถูกปรับออกจากรัฐมนตรี ต่อมามีการศึกษาและยกร่างกฎหมาย
สิทธิชุมชนภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (สมัยรัฐบาลทักษิณ)  ได้จัดท าร่างกฎหมาย  “พ.ร.บ.
การมีส่วนร่วมของชุมชน ในกระบวนการใช้อ านาจของรัฐท่ีมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่น พ.ศ. ....”   ส าหรับในภาคประชาสังคมมีการจัดท ากฎหมายสิทธิชุมชนโดยมีคณะกรรมการ
ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) เป็นองค์กรประสาน ได้ยกร่างกฎหมายภายใต้ช่ือ 
“พระราชบัญญัติ ส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมของชุมชน พ.ศ.  ....”  ภายหลังการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมได้มอบหมายให้คณะส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด าเนินโครงการจัดท ากฎหมายรับรองสิทธิในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการยกร่างกฎหมายสิทธิชุมชน
ภายใต้ช่ือ “พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการใช้สิทธิของชุมชน พ.ศ. ....”  ในปัจจุบัน ยังมีความ
เคล่ือนไหวผลักดันกฎหมายสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญอยู่ ทางสถาบันพระปกเกล้าได้รับการ
มอบหมายจากรัฐสภาให้ท าการศึกษาและยกร่างกฎหมายสิทธิชุมชน มีการจัดต้ัง “คณะกรรมการยก
ร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิชุมชน (มาตรา 66-67) เริ่มด าเนินงานมา
ต้ังแต่ต้นปี 2553 ในขณะเดียวกันทาง กป.อพช. ได้พยายาม ผลักดันร่างกฎหมายสิทธิชุมชนอีกครั้ง 
จัดท าเป็น “โครงการพัฒนากฎหมายสิทธิชุมชน ตามมาตรา 66 และ 67แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550” 
ได้การสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ร่างกฎหมายสิทธิชุมชนท่ียกร่างโดย
องค์กรต่างๆ มีแนวคิดและหลักการร่วมกันว่า กฎหมายสิทธิชุมชนมีลักษณะเป็นกฎหมายกลาง เป็น
ข้อบัญญัติขั้นต ่าท่ีอนุวัตรหลักการสิทธิชุมชน กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไปสู่การปฏิบัติ หาก
กฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติฉบับใดขัด หรือแย้งกับกฎหมายสิทธิชุมชน ให้ยึดถือข้อบัญญัติใน
กฎหมายสิทธิชุมชน แนวทางนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนท้องถิ่น องค์กรพัฒนา
เอกชน กับหน่วยงานภาครัฐ และลดปัญหาจากการต้องปรับแก้ ไขพระราชบัญญัติ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ของประเทศไทยซึ่งมีกว่า 50 ฉบับเพื่อให้สอดคล้องและไม่ขัดแย้งกับ
รัฐธรรมนูญ  

(3.) โฉนดชุมชน   “โฉนดชุมชน” เป็นรูปธรรมอันหนึ่งของแนวคิดเรื่อง “สิทธิร่วม” ในการ
บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสะท้อนอยู่ในค านิยามของค าว่าโฉนดชุมชนตามท่ีปรากฏอยู่ใน
ร่างกฎหมาย ฉบับท่ีเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในนาม “เครือข่ายปฏิรูปท่ีดินแห่งประเทศไทย” 
ซึ่งเป็นผู้ผลักดันแนวคิดเรื่องโฉนดชุมชนได้จัดท าร่างไว้ตามร่างกฎหมายดังกล่าว “โฉนดชุมชน” 
หมายความว่า สิทธิร่วมกันของชุมชนในการบริหารจัดการ การครอบครองท่ีดินเพื่อการอยู่อาศัย และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีดินเพื่อสร้างความมั่นคงในการถือครองและใช้ประโยชน์ในท่ีดินของ
ชุมชน และเป็นการรักษาพื้นท่ีเกษตร ในการผลิตพืชอาหารเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยการ
เลือกรูปแบบการผลิตท่ีสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและระบบภูมินิเวศ รวมท้ังการดูแลรักษา



ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมดุล  เรื่องโฉนดชุมชนนับว่ามีความก้าวหน้ามากกว่าเรื่อง
อื่นๆ  มีการทดลองด าเนินงาน และ ศึกษาวิจัยมาเป็นระยะหนึ่งแล้วในหลายพื้นท่ี เป็นนโยบายเรื่อง
หนึ่งท่ีรัฐบาลอภิสิทธิ์ได้ก าหนดไว้ในนโยบายท่ีแถลงต่อรัฐสภา ทางเครือข่ายปฏิรูปท่ีดินฯ ได้ผลักดัน
ให้รัฐบาลประกาศ “ระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553”  ซึ่งมี
ผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2553 ขณะนี้มีการทดลองน าร่องอยู่ในหลายพื้นท่ี การด าเนินงาน
ในเรื่องนี้จะเป็นบทพิสูจน์ให้สังคมได้เข้าใจและยอมรับเรื่องสิทธิร่วมในการจัดการทรัพยากรของชุมชน
และสิทธิชุมชนมากขึ้น 

ล่าสุดรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แห่งชาติ มาท าหน้าท่ียกร่งนโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศxxix

ขึ้น โดยรางนโยบายและแผนส่วนหนึ่งได้อ้างถึง ร่าง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๙ ฉบับลงประชามติ ว่าไดมกีารบรรจุประเด็นสาระส าคัญท่ีสอดคลอง เช่ือมโยงและเกี่ยวของกับ
นโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ ไว้ในมาตรา 57 มาตรา 72 
มาตรา 73 และโดยเฉพาะมาตรา 258 ท่ีเป็นข้อก าหนดด้านเป้าหมายการด าเนินการของรัฐให
ด าเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตางๆ ใหเกิดผล โดยข้อ ช (๒) จัดใหมีการกระจายการถือ
ครองท่ีดินอยางเปนธรรม รวมท้ังการตรวจสอบ กรรมสิทธิ์ และการถือครองท่ีดินท้ังประเทศ เพื่อแก
ไขปญหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองท่ีดินอย่างเปนระบบ โดยมียุทธศาสตร์การด าเนินงานอยู่ 4 
ยุทธศาสตร์ 15 กลยุทธ์ และ 14 ตัวช้ีวัด โดยมีกลไกขับเคล่ือน 3 ระดับ คือ ระดับนโยบาย 1 
คณะกรรมการ 4 คณะอนุกรรมการ ระดับหน่วยงาน คือทุกกระทรวงโดยมีส านักนโยบายและแผน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นเลขานุการ และระดับจังหวัด ให้มีคณะอนุกรรมการ
นโยบายท่ีดินจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งรายละเอียดบางส่วนบางตอนได้
วิเคราะห์ไว้แล้วในหัวข้อผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ประเด็นการสร้างนวัตกรรมและทางออกให้กับการถือ
ครองท่ีดินเกษตรแปลงใหญ่ ท้ายสุดแล้วกลายเป็นท่ีดินเพื่อการพาณิชย์ด้านอสังหาริมทรัพย์หรือไม่? 
และยังคงเป็นค าถามกับการปฏิรูปเพื่อลดผลกระทบว่าจะเกิดขึ้นได้ตามข้อก าหนดในร่างรัฐธรรมนูญ 
ฉบับลงประชามติ มาตรา 258 ได้ระดับใดกับการขับเคล่ือนในรูปแบบและกลไกดังกล่าว  โดยเฉพาะ
ประเด็นความเหล่ือมล้ าและไม่เป็นธรรมในการกระจายการถือครองท่ีดิน ซึ่งจะขอน าข้อมูลท่ีร่าง
นโยบายและแผนบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศได้สรุปข้อมูลสถิติท่ีต้องน ามา
พิจารณาประกอบ ดังนี้ 

ความเหล่ือมล้ าและไมเปนธรรมในการกระจายการถือครองท่ีดิน ปญหาการกระจายการถือ
ครองท่ีดินในประเทศเกิดจากการมีท่ีดินจ านวนจ ากัด ในขณะท่ีประชากรมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตท่ีดิน
ท ากินอยูในการครอบครองของคนเพียงสวนนอย  (นายทุน นักการเมือง) การเปล่ียนมือไปอยูในการ
ครอบครองของผูท่ีมิใชเกษตรกร เนื่องจากราษฎรขายสิทธิ์ ท ากินหรือการจ านองราษฎรบางสวนไมมี
ท่ีดินท ากินเปนของตนเองหรือมีท่ีดินไมพอเพียง หรือมีท่ีดินแตไมมีเอกสารสิทธ์ ประชาชนสวนใหญ
ของประเทศรอยละ ๙๐ ถือครองท่ีดินเฉล่ียไมถึง ๑ ไรตอคน ประชาชน จ านวนเพียง รอยละ ๑๐ ถือ
ครองท่ีดินมากกวา ๑๐๐ ไรตอคน ท่ีดินถูกปลอยท้ิงไวใหรกรางวางเปลา ไมไดใช ประโยชน หรือใช
ประโยชนไมเต็มท่ี หรือใชประโยชนไมถึงครึ่งหนึ่งของพื้นท่ี มีจ านวนมากถึงรอยละ ๗๐ ประเมินเป
นมูลคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ๑๒๗,๐๐๐ ลาน บาทตอป (สภาปฏิรูปแหงชาติ, ๒๕๕๘  อางถึง
มูลนิธิสถาบันท่ีดิน, ๒๕๔๔) เมื่อพิจารณาถึงขอมูลจากการจดทะเบียนคนจนของกระทรวงมหาดไทย  
ป พ.ศ. ๒๕๕๐ ระบุวา มีประชาชนมาลงทะเบียนในเรื่องปญหาเรื่องท่ีดินท ากินประมาณ ๔ ลานราย 
แบงเปน คนไมมีท่ีดิน ๑.๓ ลานราย มีท่ีดินท ากินอยูบางแตไมพอท ากิน ๑.๖๕ ลานราย ขอใชท่ีดินรัฐ
และตองการ ถือครองท่ีดินรัฐประมาณ ๔ แสนกวาราย (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๕๕) การ



ถือครองท่ีดินท่ีมีโฉนด กระจุกตัว มีผูถือครองท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนดท่ีดินมีทํ้งหมด ๑๕.๙ 
ลานราย พบการกระจุกตัว ของการถือครองท่ีดินสูงมาก โดยเฉพาะภาคกลางเปนภาคท่ีมีความไมเท
าเทียมกันในการถือครองท่ีดินมากท่ีสุด สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคท่ีมีความไมเทาเทียม
กันในการถือครองท่ีดินนอยท่ีสุด ดานการถือครองท่ีดิน เพื่อการเกษตรเพิ่มข้ึน พบวา มีการถือครอง
ท่ีดินเพื่อท าการเกษตร ๕.๙ ล านราย โดยมี สัดส วนผู ถือครองฯ ร อยละ ๔๖ อยู ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งครอบครองเนื้อท่ีการเกษตรสวนใหญของประเทศ (ส านักงาน นโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, ๒๕๕๗) 

จากข้อเสนอแนะต่อแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้าน
ท่ีดินและป่าไม้ จากผลการวิจัยของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลxxx ซึ่งมี
ข้อเสนอท่ีน่าสนใจโดยเฉพาะการปฏิรูปแนวทางการเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม และการ
ปรับเกณฑ์การใช้พื้นท่ีลาดชัน 35 เปอร์เซ็นต์เป็นการก าหนดพื้นท่ีป่าไม้สมบูรณ์ รายละเอียดดังนี้ เพื่อ
ป้องกันหรือลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านท่ีดินป่าไม้ โดยการปรับปรุง แก้ไขนโยบายและกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีดินป่าไม้นั้น  ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ  สาระส าคัญของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ซึ่ง
ก าหนดไว้ 20 ข้อ มีประเด็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน เกี่ยวกับการก าหนดพื้นท่ีป่าในข้อ 
4 การก าหนดพื้นท่ีความลาดชันโดยเฉล่ีย 35 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปไว้เป็นพื้นท่ีป่าไม้  ในข้อ 17 ประเด็น
การก าหนดให้มีพื้นท่ีป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ เพื่อประโยชน์ 2 ประการ คือ ป่า
เพื่อการอนุรักษ์ร้อยละ 15 และป่าเพื่อเศรษฐกิจร้อยละ 25 ประเด็นนี้มีปัญหาเพราะเจ้าหน้าท่ีมักอ้าง
พื้นท่ีป่าปัจจุบันยังไม่ครบเป้าหมายจึงประกาศเขตป่าเพิ่มขึ้นในพื้นท่ีต่างๆ  ซึ่งในจ านวนนั้นไม่ได้มี
สภาพเป็นป่าแล้ว และในทางปฏิบัติกลับตรงกันข้าม ปัจจุบันรัฐประกาศพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์
เพิ่มขึ้น ท้ัง ๆ ท่ีพื้นท่ีราวครึ่งหนึ่งของพื้นท่ีประกาศเป็นพื้นท่ีท่ีชุมชนใช้ ประโยชน์ท้ังเป็นท่ีอยู่อาศัย ท่ี
ท ากิน ท่ีสาธารณะ และท่ีป่าใช้สอยของชุมชน จึงควรทบทวนการ ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายป่าไม้ของ
ชาติเสียใหม่ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม โดยกระบวนการท่ีมี ชุมชนเป็นฐาน สร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการก าหนดเขตป่าประเภทต่าง ๆ ต้ังแต่ระดับหมู่บ้าน ต าบล ขึ้นมาถึงจังหวัด และกลุ่ม
พื้นท่ีตามสภาพภูมินิเวศ แนวทางนี้อาจจะท าให้พื้นท่ีป่าของประเทศเกินเป้าหมายร้อยละ 40 ก็ได้ แต่
ท่ีส าคัญคือจะท าให้การก าหนดเขตป่าในแต่ละท้องถิ่นสอดคล้องกับสภาพภูมินิเวศและระบบสังคม
และเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นๆ ประเด็นการก าหนดพื้นท่ีลาดชันโดยเฉล่ีย 35 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไปไว้เป็น
พื้นท่ีป่าไม้ โดยไม่อนุญาตให้มีการออกโฉนด หรือ น.ส.3 ตามนโยบายป่าไม้ข้อ 17 เห็นว่าไม่สอดคล้อง
กับบริบททางสังคม โดยเฉพาะในบางพื้นท่ีเช่นจังหวัดเชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน หรือในพื้นท่ีภาคใต้ 
ซึ่งภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีชุมชนอาศัยท ากินอยู่มานาน มีระบบการใช้ ท่ีดินท่ียั่งยืนและ
สอดคล้องกับระบบนิเวศ เช่น ระบบไร่หมุนเวียนในภาคเหนือ ระบบป่ายาง สวนสมรม และสวนดุซง
ในภาคใต้ ระบบเกษตรผสมผสานกับการเล้ียงสัตว์ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในทาง
ปฏิบัติจึงไม่สามารถก าหนดพื้นท่ีลาดชันโดยเฉล่ีย 35 เปอร์เซ็นต์เป็นพื้นท่ีป่าได้ทุกพื้นท่ีแบบเหมารวม 
ต้องพิจารณากันเป็นพื้นท่ีไปรวมท้ังพื้นท่ีท่ีลาดชันเฉล่ียต ่ากว่าเกณฑ์ก็ยังสามารถก าหนดเป็นพื้นท่ีป่า
ได้ ถ้ายังมีสภาพป่าเดิมท่ีสมบูรณ์หรือมีความจ าเป็นในด้านการปกป้องสภาวะแวดล้อม ซึ่งสามารถ
กระท าได้ ถ้ายอมรับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ด้วยการสร้างกลไกการท างาน
ร่วมกันระหว่างประชาชนท้องถิ่นกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ ในส่วนสาระท่ีเขียนไว้ดีแล้วแต่ไม่น าไปปฏิบัติอย่าง
จริงจัง เช่น ในข้อ 9 เร่งรัดปรับปรุงการวางผังเมือง และก าหนดพื้นท่ีท่ีอยู่อาศัย พื้นท่ีชนบทและพื้นท่ี
เกษตรในแต่ละจังหวัดให้แน่นอน เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้ และข้อ 2 , 5, 12 และข้อ 19 ท่ี
กล่าวถึงภาคเอกชน ควรจะต้องให้ความส าคัญกับราษฎรในท้องถิ่นซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของ



ประเทศท่ีอยู่ใกล้ชิดกับทรัพยากรป่าไม้ ได้มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจในแผนและโครงการป่าไม้ใน
ด้านต่าง ๆ   

โดยหลักการแล้วนโยบายป่าไม้ท่ีดีจะช่วยให้มีแนวคิดทิศทางการจัดการท่ีดินและป่าท่ีชัดเจน 
ยังช่วยให้การคุ้มครองรักษาและจัดการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าไม้มีประสิทธิภาพ แต่นโยบายป่าไม้ 
ปัจจุบันนอกจากไม่สมสมัยแล้วยังขาดมิติทางสังคมและการพัฒนา และยังมิได้ค านึงถึงหลักการด้าน 
สิทธิมนุษยชน นโยบายป่าไม้หลายข้อจึงน าไปปฏิบัติไม่ได้ หรือบางข้อท่ีน าไปปฏิบัติก็ท าให้เกิดความ
ขัดแย้งกับราษฎรในท้องถิ่น จึงควรทบทวนนโยบายป่าไม้เสียใหม่ ดังนี้   

1. ก าหนดหลักการส าคัญคือเน้นความสามารถน าไปปฏิบัติได้ กล่าวคือ จะต้องปรับปรุงให้ 
สอดคล้องกับบริบททางสังคมและการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไป    

2. มุ่งการตอบสนองปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติโดยค านึงถึงการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   

3. วัตถุประสงค์ส าคัญของนโยบายป่าไม้แห่งชาติควรเน้นความสมดุลของการป้องกันรักษาป่า 
ธรรมชาติ การฟื้นฟูป่าโดยกระบวนการทางธรรมชาติและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และการ 
จัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน    

4. ควรจะต้องให้ความส าคัญกับสิทธิของราษฎรและชุมชนในเขตป่าและช่วยส่งเสริมให้ชุมชน 
ในเขตป่ามีการวางแผนการใช้ท่ีดินของชุมชนและใช้สิทธิในการบริหารจัดการท่ีดินป่าไม้ร่วมกับรัฐ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล้อมกับชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างสมดุล 
ยั่งยืน    

5. กลไกการจัดการความขัดแย้ง ควรเน้นการแปลงเปล่ียนความขัดแย้งเป็นความร่วมมือ 
อย่างสร้างสรรค์และการบริหารจัดการความขัดแย้งให้เป็นธรรมด้วยสันติวิธี   

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้กฎหมายป่าไม้ทุกฉบับมีความสมสมัยและสอดคล้องกับ
บริบทและสถานการณ์ของ สังคมปัจจุบันและกฎหมายไม่ซ ้าซ้อนระหว่างหน่วยปฏิบัติด้วยกัน จึงมี
ข้อเสนอดังนี้   

1. ควรปรับปรุงกฎหมายให้มีความเป็นเอกภาพ เช่ือมโยงและสอดคล้องกับการจัดการท่ีดิน
และทรัพยากรธรรมชาติด้านอื่น ๆ ด้วยการน ากฎหมายป่าไม้ทุกฉบับมาบูรณาการเป็น ”ประมวล 
กฎหมายป่าไม้” ท่ีมีลักษณะเป็นกฎหมายส่งเสริม และสนับสนุนราษฎรในท้องถิ่นให้มีอ านาจและ 
บทบาทหน้าท่ีในการคุ้มครองและจัดการใช้ประโยชน์ป่าอย่างสมดุลยั่งยืน 

2. ปรับหลักคิดกฎหมาย เพื่อให้กฎหมายป่าไม้ใหม่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน จึงควรปรับเปล่ียน 
หลักคิดของกฎหมายป่าไม้จากหลักการใช้อ านาจควบคุมบังคับห้าม/ให้ท าส่ิงต่าง ๆ มาเป็นหลักคิด 
ทางการส่งเสริมสนับสนุนหรือกระตุ้นจูงใจให้ราษฎรเห็นคุณค่าความส าคัญของท่ีดินและป่า และ 
ร่วมมือกันสร้างกฎกติกาและขับเคล่ือนการท างานเพื่อปกป้องคุ้มครองท่ีดินป่าไม้และทรัพยากรให้มี 
ความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์แก่สังคม   

3. การออกแบบโครงสร้างอ านาจในกฎหมายแบบมีส่วนร่วมในแนวราบมากขึ้น เสนอ ให้เน้น
การมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายแบบพหุภาคี (Multi - stakeholders participation) มีการ
ก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผู้ท่ีเกี่ยวข้องไว้ในกฎหมายป่าไม้ให้ชัดเจน ท้ังกลุ่มองค์กร 
ประชาชน องค์กรชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานรัฐด้านอื่น ๆ ในท้องถิ่นท่ีมี 
บทบาทส าคัญในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ป่าตามหลักการพหุภาคี โดยควรจัดต้ังเป็นรูป 
คณะท างานหรือคณะกรรมการทุก ๆ พื้นท่ี และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อน าไปสู่การ 
ท างานร่วมกัน   



4. ปรับโครงสร้างอ านาจและกลไกการตัดสินใจในการบริหารจัดการท่ีดินป่าไม้ ควร ปรับจาก
โครงสร้างจากบนต้ังแต่รัฐมนตรี อธิบดี ลงสู่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติข้างล่าง มาเป็นกลไกแบบพหุ ภาคีตาม
ความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารให้ประชาชนรับรู้อย่าง ท่ัวถึง 
และควรก าหนดให้มีกลไกการเจรจาต่อรองและคล่ีคลายข้อพิพาทขัดแย้งด้านท่ีดินป่าไม้ใน ท้องถิ่นไว้
ในกฎหมายป่าไม้ เพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรและเจ้าหน้าท่ีของรัฐตลอดจนองค์การปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นได้ท างานจัดการปัญหาร่วมกันให้ถึงท่ีสุด   

5. ปรับปรุงวิธีการก าหนดป่าเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ ท้ังในรูปแบบป่าอุทยาน เขตรักษาพันธุ์ สัตว์
ป่า หรือพื้นท่ีป่าไม้ถาวรรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องท้ังทางระบบนิเวศตาม 
หลักเกณฑ์วิชาการท่ีเป็นสากลและสภาพทางสังคมวัฒนธรรมในพื้นท่ีนั้น ๆ การก าหนดเขตพื้นท่ี 
อนุรักษ์ทับพื้นท่ีอาศัยท ากินของท้ังชุมชนและเป็นสาเหตุให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงเป็นความ 
ผิดพลาดท่ีจ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ท่ีดินท่ีตรวจสอบพิสูจน์แล้วว่ามีสิทธิมาก่อนการประกาศ 
หรือเป็นชุมชนไปแล้ว ต้องเร่งรัดเพิกถอนสภาพป่าโดยเร็วและน าแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนเข้าไป 
พัฒนาให้เป็นพื้นท่ีกันชนป่าอนุรักษ์ และการเพิกถอนพื้นท่ีไม่เหมาะสมเป็นป่าอนุรักษ์ออกจากเขตป่า 
อนุรักษ์ตามกฎหมาย และในกระบวนการตัดสินใจเชิงเทคนิคเช่นการจัดท าแนวเขตป่า การพิสูจน์สิทธิ 
ควรปรับเปล่ียนอ านาจหน้าท่ีและกลไกการตัดสินใจท่ีเคยเป็นของกรรมการระดับชาติซึ่งไม่มีความรู้ 
ความเข้าใจในบริบทและปัญหาในพื้นท่ีมาท าหน้าท่ีในการก ากับนโยบายและทิศทางการท างาน และ 
สร้างและพัฒนากลไกการท างานแบบมีส่วนร่วมของไตรภาคีประจ าทุกพื้นท่ีคือองค์กรชุมชน องค์การ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐร่วมกันตัดสินใจ   

6. การประกาศ/ขยายเขตป่า การประกาศ/ขยายป่า พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 6 และ 
7 อาศัยอ านาจรัฐมนตรีออกกฎกระทรวง ส่วนป่าอนุรักษ์ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ มาตรา 6 และ 7 
พ.ร.บ.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มาตรา 33 และ 34 ให้อ านาจคณะรัฐมนตรีออกพระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ/ขยาย/เพิกถอนเขตป่า ซึ่งในทางปฏิบัติมีปัญหาหลายประการ เช่น  แนวเขตป่าในแผนท่ี 
ส่วนใหญ่เริ่มจากแผนท่ีป่าสงวน โดยมักขีดตามเส้นลายขอบเขาจึงไม่ต้อง ตรงกับสภาพภูมิประเทศ
จริงและไม่ได้ส ารวจชุมชนท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี โดยเฉพาะเขตป่าสงวนท่ีประกาศใน ยุคท่ีใช้แผนท่ีระวาง 
1:50000 ของกรมแผนท่ีทหาร ท าให้ทับท่ีของราษฎรและชุมชนซึ่งไม่มีสภาพเป็น ป่าแต่มีสภาพเป็น
บ้านเรือน พื้นท่ีเกษตร และแหล่งน ้าใช้ในการเกษตร เมื่อประกาศเขตป่าท าให้พื้นท่ี ราษฎรและชุมชน
มีสภาพเป็นป่าตามกฎหมาย ท าให้ราษฎรเป็นผู้อาศัยท ากินอย่างผิดกฎหมาย เมื่อมี การประกาศเขต
ป่าอนุรักษ์ทับเขตป่าสงวน ก็มักจะมีการประกาศครอบแนวเขตป่าสงวน แต่บางพื้นท่ีก็ ครอบแนวเขต
ป่าสงวนไม่สนิท ท าให้แนวเขตป่ามีความคลาดเคล่ือนไม่ตรงกัน จึงเกิดแนวเขตป่า หลายแนวโดยไม่
สามารถช้ีชัดว่าแนวเขตใดถูกต้อง ท าให้เกิดปัญหาพิพาทระหว่างเจ้าหน้าท่ีป่าไม้กับ ชุมชนท่ีอยู่ชาย
ขอบป่า และยังส่งผลให้ราษฎรท่ีมีท่ีดินติดต่อกับแนวเขตป่าไม่สามารถออกเอกสาร สิทธิที่ดินได้เพราะ
เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ไม่ยอมช้ีแนวเขตป่า เจ้าหน้าท่ีท่ีดินจึงไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ ท่ีดินให้ได้ เมื่อมี
นโยบายจากส่วนกลางให้ท าโครงการต่าง ๆ ในพื้นท่ี จึงมักทับท่ีดินราษฎรจน เดือดร้อน การลดปัญหา
การละเมิดสิทธิราษฎรในกรณีแนวเขตป่าทับเขตท่ีดินของราษฎรและชุมชน ควร จะต้องปรับเปล่ียน
วิธีการก าหนดเขตป่าการขยายหรือเพิกถอนเขตป่า ให้ราษฎรในเขตป่าและองค์กร ส่วนท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจให้ได้ข้อยุติในระดับพื้นท่ี    

7. การตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์ การตรวจสอบพิสูจน์สิทธิซึ่งท ามาต้ังแต่ปี 2541 ตามมติ ค.ร.ม. 
30 มิ.ย.2541 ซึ่งท าไปได้เพียงจ านวนไม่กี่ราย ควรจะต้องทบทวนกระบวนการท างานโดยเพิ่ม การมี
ส่วนร่วมของราษฎรที่ได้รับผลกระทบและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกระบวนการตัดสินใจ ส าหรับ
หลักฐานการพิสูจน์สิทธิ ควรจะต้องยอมรับหลักฐานพยานบุคคลและหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ของ



ชุมชนเพิ่มเติมไปจากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศด้วย และควรเร่งรัดส ารวจข้อมูล ให้แล้วเสร็จในปี 
2556   

8. การแก้ไขนิยามป่า ตามมาตรา 4 พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (1) “ป่า” หมายความ
ว่า ท่ีดินท่ียังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายท่ีดิน ส าหรับ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่า” หมายความ
ว่า ท่ีดินรวมตลอดถึงภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล าน ้า ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเลท่ียังมิได้
มี บุคคลได้มาตามกฎหมาย  ตามนิยามนี้พื้นท่ีไร่นาของราษฎรในชนบทตลอดจนไร่หมุนเวียนของ
ชาวเขาท้ังหลายก็มี สถานภาพเป็นป่าตามกฎหมายป่าไม้ท้ังนั้น การถางหญ้าถางป่าเพื่อท าไร่
หมุนเวียน ท านาหรือปลูกไม้ ผลย่อมมีความผิดฐานบุกรุกแผ้วถางท าลายป่าตามมาตรา 54 แห่ง 
พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ท้ังส้ิน ซึ่งเป็น ส่ิงท่ีไม่น่าจะถูกต้อง เพราะท าให้ราษฎรนับล้านครัวเรือนท่ีท ามาหา
กินอยู่ตามป่าเขามาแต่บรรพบุรุษ รวมท้ังชุมชนท่ียังไม่ได้รับเอกสารสิทธิท่ีดินตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดินกลายเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ท้ังส้ิน  เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและไม่ละเมิดสิทธิของ
ราษฎรและชุมชนในการใช้ประโยชน์ จากท่ีดินป่าไม้และทรัพยากรในเขตป่าเช่นแหล่งน ้า พันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์ ท่ีมีสืบต่อกันมาตามจารีตด้ังเดิม จึงควรปรับปรุงแก้ไขนิยามค าว่า “ป่า” ให้มีความหมาย
เป็นป่าหรือท่ีดินท่ีมีสภาพป่าปกคลุมจริง ๆ และไม่ควรไปนิยามความหมายป่าท่ีเป็นการรอนสิทธิของ
ราษฎรและชุมชนท่ีครอบครองใช้ประโยชน์ท่ีดิน มาแต่เดิม    

9. ควรทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 30 มิ.ย. 2541 ซึ่งหน่วยงานด้าน ป่า
ไม้ของกระทรวงทรัพยากรฯ ใช้เป็นแนวทางการท างานจัดการปัญหาพิพาทขัดแย้งกับราษฎรใน 
ท้องถิ่น เพราะต้ังแต่มีมติคณะรัฐมนตรีจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 15 ปีแล้ว หน่วยงานป่าไม้ก็ยัง 
ตรวจสอบพิสูจน์สิทธิราษฎรไม่เสร็จ และพื้นท่ีท่ีส ารวจมีข้อมูลชัดแจ้งแล้วก็ไม่มีกระบวนการเจรจา 
คล่ีคลายความขัดแย้งแต่อย่างใด หลายพื้นท่ีแม้จะพิสูจน์สิทธิว่ามีสิทธิมาก่อนประกาศเขตป่าก็ยังถูก 
จ ากัดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ถูกจ ากัดการพัฒนา บ้างก็ยังถูกจับกุมและท าลายพืชผลอาสินเช่นการตัด 
ฟันต้นยางพารา สะท้อนให้เห็นว่าการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 30 มิ.ย. 2541 ไม่ประสบ 
ความส าเร็จหรืออาจกล่าวว่าล้มเหลวก็ว่าได้เพราะ ขาดการท างานความต่อเนื่องให้เสร็จ และยังขาด 
การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งและมีคุณภาพของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง การปรับแนวคิดเกี่ยวกับป่าและการ
จัดการป่า  นอกจากประเด็นทางนโยบายและกฎหมายแล้ว สังคมไทยควรจะเรียนรู้จากผลงานวิจัย
รางวัล โนเบลของ อิลินอร์ ออสตรอม ท่ีเสนอว่าข้อจ ากัดและปัญหาไร้ประสิทธิภาพของของรัฐและ
เอกชนใน การจัดการทรัพยากรส่วนรวมมีทางออกด้วยการให้สิทธิแก่ชุมชนได้ดูแลและจัดการใ ช้
ประโยชน์ ร่วมกันด้วยกติกาท่ีชุมชนตกลงกันเอง เป็นการจุดประกายแนวคิดใหม่ ๆ ในสังคมโลกได้
เรียนรู้และมี ทางออกจากความขัดแย้ง ช่วยให้การจัดการจัดการป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของราษฎรและสภาพทรัพยากรในท้องถิ่น ควรจะต้องสรุปผลงาน
ของออสตรอมเผยแพร่ และสัมมนาให้ท้ังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติได้รับทราบเพื่อหาทางน ามาปรับใช้ท้ัง
ทางนโยบายและ มาตรการให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย  ในการวางแผนและมาตรการจัดการป่า 
ควรจะต้องทบทวนด้วยการเร่งรัดจ าแนกเขตการใช้ ประโยชน์พื้นท่ีป่าให้ชัดเจน ควรน าแนวคิดการ
จัดการเขตกันชน (Buffer zone management) มา ประกอบการก าหนดมาตรการใช้ประโยชน์
ทรัพยากร แนวคิดเขตกันชนนี้ได้แบ่งพื้นท่ีป่าเป็นโซนตาม ระดับความเข้มข้นของการใช้ประโยชน์ 
เช่นโซนแก่นกลาง เช่นบนเขาใหญ่หรือกลางป่าห้วยขาแข้ง เป็นโซนท่ีต้องรักษาป่าอย่างเข้มงวด 
อนุญาตให้ใช้ป่าได้ทางการศึกษาวิจัยเพื่อรักษาธรรมชาติเท่านั้น และโซนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
เป็นโซนท่ีถัดออกมาจากโซนแกนกลาง ซึ่งควรอนุญาตให้ใช้ ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้บนฐานจารีต
ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นซึ่งอยู่บนหลักการ เกื้อกูลต่อระบบนิเวศอยู่แล้ว และโซน
เศรษฐกิจด้านนอก ซึ่งมีความเข้มงวดในการใช้ทรัพยากรต ่า สุดแต่ก็ต้องค านึงถึงความสมดุลยั่งยืนของ



ระบบนิเวศเช่นกัน  และเมื่อจ าแนกเขตป่าในระบบใหม่แล้ว การปลูกป่าหรือฟื้นฟูป่าก็ต้องพิจารณา
ความ สอดคล้องกับระบบนิเวศเป็นส าคัญ ควรเน้นการฟื้นป่าด้วยกระบวนการทางธรรมชาติ หรือช่วย 
ธรรมชาติให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น (Assisted natural regeneration) ในกรณีท่ีพื้นท่ีนั้น ๆ มีปัญหาการ
ฟื้นฟู ตัวเองตามธรรมชาติ จึงควรจะต้องทบทวนโครงการปลูกป่าขนาดใหญ่ท้ังหมดท่ีทุ่มเท
งบประมาณ มากมายแต่ไม่ประสบความส าเร็จและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้ร่วมกันฟื้นป่าด้วย
กระบวนการ ทางนิเวศตามธรรมชาติ  ส่วนการอนุญาตให้เข้าท าประโยชนท่ีดินป่าไม้ ต้องทบทวน
นโยบายและมาตรการอย่างจริงจัง ไม่ควรอนุญาตให้เช่าท่ีดินป่าไม้เพื่อท าการเกษตรเชิงพาณิชย์หรือ
ปลูกพืชเชิงเด่ียวท่ีส่งผลกระทบต่อ ระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม ส าหรับท่ีดินป่าไม้ท่ีรัฐจัดสรรให้
ราษฎรในรูปโครงการต่าง ๆ เช่น หมู่บ้าน ป่าไม้ ส.ท.ก. รวมท้ัง ส.ป.ก. จะต้องทบทวนมาตรการการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินให้มีความสมดุลยั่งยืนและ การปกป้องคุ้มครองสิทธิของเกษตรกรไม่ให้ถูกอ านาจเงิน
มาท าให้ท่ีดินเปล่ียนมือไปอยู่กับผู้ท่ีไม่ได้ท า การเกษตร  และส าหรับปัญหาเฉพาะหน้าท่ีมีผลกระทบ
รุนแรงต่อราษฎรในปัจจุบันคือการลงโทษท้ังทาง แพ่งและทางอาญา ตลอดจนการจ ากัดการพัฒนาไม่
ยอมให้ปักเสาพาดสายไฟฟ้าเข้าไปในพื้นท่ี ล้วน แล้วแต่มีนัยยะละเมิดสิทธิมนุษยชนท้ังส้ิน กรณี
ขัดแย้งเกี่ยวกับท่ีดินป่าไม้ในพื้นท่ีซึ่งรัฐโดยฝ่ายบริหาร ก าลังด าเนินนโยบายแก้ไขปัญหา ควรจะต้อง
ยุติการจับกุมด าเนินคดีไว้ก่อนจนกว่ากระบวนการแก้ไข ปัญหาทางนโยบายส้ินสุดลง ราษฎรท่ีอยู่
ระหว่างการด าเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมก็ควรได้รับ การชะลอคดีหรือพักโทษแล้วแต่กรณีเพื่อ
รอผลการแก้ไขปัญหาทางนโยบายเช่นกัน 
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