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แถลงการณ์ 
ข้อห่วงใยและข้อเสนอต่อการปรับปรุงกฎหมายป่าไม้เพือ่การจดัการทรัพยากรทีย่ัง่ยนืและเป็นธรรม 

วนัที ่2 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
 ตามท่ีสภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มีมติเม่ือวนัท่ี 30 มกราคมท่ีผา่นมา โดยเห็นชอบ
รายงานเร่ืองการจดัระเบียบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินป่าไมแ้ละเพิ่มพื้นท่ีป่าของประเทศ: มาตรการแกไ้ขปัญหา
ท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์  ร่างพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ....  และร่างพระราชบญัญติัสงวนและ
คุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ..... ทั้งสาระหลกัๆ ในการแกไ้ขร่างกฎหมายทั้งสองฉบบัก็คือ การให้อธิบดีกรมอุทยาน
ฯ  (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจดัท าโครงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของอุทยานฯ) มีอ านาจ
อนุญาตให้ราษฎรท่ีอยู่อาศยัในเขตอุทยานแห่งชาติก่อนวนัท่ี พ.ร.บ.น้ีบงัคบัใช ้สามารถอยูอ่าศยัหรือท ากิน
เป็นการชั่วคราว ในพื้นท่ีไม่เกิน 20 ไร่ แต่ไม่ถือว่าได้สิทธิในท่ีดินตามกฎหมาย โดยให้สิทธ์ิตกทอดถึง
ทายาทได ้ทั้งน้ีอธิบดีมีอ านาจพิจารณาอนุญาต เพิกถอนสิทธ์ิ รวมทั้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการใชพ้ื้นท่ี
และการตกทอดสิทธ์ิได ้
 สถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา (LDI) อนัเป็นองคก์รพฒันาเอกชนท่ีท างานในเชิงนโยบายและวชิาการ
เพื่อการสนบัสนุนสิทธิชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืนและเป็นธรรม มีความเห็นวา่ การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และแนวนโยบายดังกล่าว แม้จะมีเจตนารมณ์ทีด่ีในการให้ประชาชนทีอ่ยู่ในพืน้ทีป่่า
อนุรักษ์สามารถมีสิทธิในที่อยู่อาศัยและท ากินได้ แต่ก็ขาดหลักการและแนวทางที่ชัดเจน ซ่ึงหากไม่ได้
ด าเนินการอย่างรอบด้าน เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพของประชาชนและการรักษาป่าให้เกิดความ
ยัง่ยนื ดว้ยเหตุผลดงัน้ี 

1) การคงระบบรวมศูนยอ์  านาจของรัฐ โดยอธิบดีมีอ านาจพิจารณาให้สิทธิเป็นการชัว่คราวใน
ลกัษณะการผ่อนผนัตามแต่อธิบดีจะพิจารณา ไม่ได้เป็นการยอมรับสิทธิอนัชอบธรรมของ
ชุมชนในการด ารงชีพและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงสิทธิดงักล่าวถูกละเมิดจากการท่ี
รัฐประกาศเขตป่าอนุรักษค์รอบทบัชุมชน ท าให้ชุมชนตกอยู่ในสภาพผิดกฎหมายและถูกปิด
ลอ้มไม่ให้เขา้ถึงการพฒันาท่ีเหมาะสมกบัสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เม่ือรัฐ
ก าหนดเพียงสิทธิชัว่คราวเพียงเพื่อช่วยเหลือคนยากจน แต่ไม่ไดเ้ห็นว่าพวกเขามีบทบาทร่วม
จดัการป่าท่ีย ัง่ยืนได ้อาจท าให้ชุมชนไม่เกิดความมัน่ใจในการด ารงชีพและจดัการทรัพยากร
ระยะยาวใหเ้กิดความย ัง่ยนื 

2) การพิจารณาให้สิทธิรายบุคคลขดักับวฒันธรรมท่ีชุมชนท่ีต้องพึ่งพาป่าร่วมกัน และขดักับ
หลกัการจดัการทรัพยากรร่วม อาจท าให้ชุมชนเกิดความแตกแยกหรือไม่ร่วมมือกนัในการ
จัดการทรัพยากรท่ีย ัง่ยืนได้ และล าพงัปัจเจกบุคคลยากท่ีจะสร้างวิถีด ารงชีพการจัดการ
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ทรัพยากรท่ีย ัง่ยืนหากไม่มีพลงัของชุมชนมาสนบัสนุน ทา้ยท่ีสุดเม่ือปัจเจกบุคลไม่สามารถ
ด ารงชีพตามท่ีรัฐประสงค ์ก็อาจจะถูกเพิกถอนสิทธ์ิไปในท่ีสุด จึงควรท่ีรัฐจะรับรองสิทธิของ
ชุมชน หาใช่รายปัจเจก 

3) ชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมก าหนดกฎ กติกา และแผนการจดัการเพื่อให้ได้รับสิทธิ การก าหนด
เกณฑ์พิจารณาโดยหน่วยงานรัฐมกัยึดแนวทางรัฐเป็นตวัตั้ง ท าเป็นมาตรฐานเดียว เช่น ให้มี
สิทธิท่ีท ากินไม่เกิน 20 ไร่ และอ่ืนๆ ซ่ึงเกณฑ์เหล่าน้ีไม่ค  านึงถึงวิถีวฒันธรรมของชุมชนท่ี
สัมพนัธ์กบัป่าท่ีหลากหลาย ท าใหชุ้มชนถูกจ ากดัและถูกเรียกร้องใหท้  าหนา้ท่ีตามท่ีรัฐตอ้งการ 
ชุมชนไม่มีอิสระในการพฒันาวถีิการจดัการทรัพยากรท่ีย ัง่ยนืได ้ดงันั้นแทนท่ีจะสร้างกฎเกณฑ์
มาครอบทับชุมชน ควรท่ีรัฐจะเข้าไปร่วมมือกับชุมชนในเขตป่าสร้างระบบการจัดการ
ทรัพยากรร่วมระหวา่งชุมชนกบัรัฐใหย้ ัง่ยนืและเป็นธรรม 

4)  แนวทางของรัฐขาดเร่ืองการปรับระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้เขม้แข็งและย ัง่ยืน เช่น ระบบ
การผลิตให้เหมาะสมกบันิเวศและมีผลผลิตท่ีมัน่คง การใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างความมัน่คง
อาหาร และสร้างรายไดใ้ห้เกิดความมัน่คงและย ัง่ยืน เม่ือไม่มีเง่ือนไขทั้งในเชิงสนบัสนุนจึงไม่
มีหลักประกันว่าชุมชนภายใต้แรงกดดันของตลาดจะสร้างระบบเศรษฐกิจและการจดัการ
ทรัพยากรท่ีเข้มแข็งและย ัง่ยืนได้ ควรท่ีรัฐจะต้องมีแนวทางส่งเสริมระบบการผลิต ระบบ
เศรษฐกิจ การบริโภค เพื่อเหมาะสมวถีิวฒันธรรม ระบบนิเวศ และปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

5) รัฐและสังคมขาดระบบสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนมีศกัยภาพและความภูมิใจในการ
จดัการทรัพยากรท่ีย ัง่ยืน ทั้งน้ีเน่ืองชุมชนท่ีอยู่ในเขตป่าอนุรักษต์อ้งตกอยูใ่นเง่ือนไขถูกจ ากดั
สิทธิในการพฒันาเหมือนประชาชนนอกเขตป่า และยงัถูกเรียกร้องให้แสดงบทบาทการจดัการ
ทรัพยากรท่ีย ัง่ยืนเพื่อสร้างบริการทางนิเวศให้คนทั้งสังคม ดงันั้นหากชุมชนด าเนินการโดย
ล าพงัอาจไม่มีพลังเพียงพอในการท าหน้าท่ีดังกล่าวได้ สมควรท่ีรัฐและสังคมจะตอ้งสร้าง
กระบวนการสนบัสนุนชุมชนอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้พวกเขามีความเขม้แข็งและมีความภูมิใจ
ในการสร้างบทบาทผูจ้ดัการเพื่อสร้างบริการทางนิเวศของสังคม 

 
จากขอ้ห่วงใยทั้ง 5 ประการ เครือข่ายฯ มีความเห็นว่า รัฐควรใช้น าเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

(SDGs) ในเร่ืองการจดัการป่าท่ีย ัง่ยืนมาฐานก าหนดนโยบายและปรับปรุงกฎหมาย โดยมีหลกัการเร่ือง 1) 
เป้าหมายการจดัการทรัพยากรอยา่งบูรณาการทั้งนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม ในผืนป่าทุกประเภท 2) การรับรอง
ส่งเสริมสิทธิชุมชนมีวิถีวฒันธรรมและฐานทรัพยากร 3) ระบบจดัการทรัพยากรร่วมระหวา่งชุมชนกบัรัฐท่ี
ย ัง่ยืน 4) การสร้างเศรษฐกิจสีเขียวท่ีมัน่คง และ 5) การสร้างความเป็นธรรมทางสังคม โดยมี รูปธรรม
ดงัต่อไปน้ี 
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1) รับรองให้ชุมชนท่ีอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ก่อนการประกาศเขตป่าอนุรักษ์  มีสิทธิในการด ารงชีพ 
เขา้ถึง และจดัการทรัพยากรอย่างมัน่คงและย ัง่ยืน ไม่ใช่สิทธิบุคคลชัว่คราว โดยให้ชุมชนมี
สิทธิในการด ารงชีพและจดัการทรัพยากรท่ีมัน่คง และมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การให้
สิทธิ ขอบเขตพื้นท่ี และเง่ือนไขการด ารงสิทธิของชุมชนท่ีเหมาะสมกบันิเวศ วฒันธรรม และ
เศรษฐกิจชุมชน  

2) สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันชุมชน โดยใช้กระบวนการศึกษาข้อมูล 
ปรึกษาหารือ การวางแผนการจดัการทรัพยากรและการผลิต ร่วมปฏิบติั และติดตามผลร่วมกนั 
เกิดเป็นระบบการจดัการทรัพยากรร่วมท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัการป่าใหย้ ัง่ยืน ซ่ึงในขณะน้ี
ก็มีร่างกฎหมายท่ีสอดคล้องกับแนวทางน้ี เช่น ร่างกฎหมายป่าชุมชน (ต้องปรับแก้ให้
ครอบคลุมเขตป่าอนุรักษ)์ ร่างกฎหมายสิทธิชุมชนฐานทรัพยากร (โฉนดชุมชน) เป็นตน้ 

3) ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจสีเขียว ดว้ยการส่งเสริมระบบเกษตรกรรมย ัง่ยืนท่ีเหมาะสมกบันิเวศ 
วฒันธรรม บนฐานทรัพยากร และมุ่งสร้างความมัน่คงทางอาหาร ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
และคุณภาพชีวติของประชาชนโดยรัฐจะตอ้งเขา้มาสนบัสนุนเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อาหารทั้ง
การผลิต การคา้ การตลาด แนวนโยบายท่ีรัฐมาสนบัสนุนไดคื้อ การส่งเสริมเกษตรกรรมย ัง่ยืน 
(ในรูปแบบวนเกษตร หรือเกษตรพื้นบา้น) วิสาหกิจชุมชน ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 12  

4) สร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนมุ่งบทบาทจัดการป่าท่ีย ั่งยืน โดยใช้แนวทางเ ร่ืองการจ่าย
ค่าตอบแทนบริการนิเวศ (PES) มาสนับสนุนให้ชุมชนท่ีมีบทบาทรักษาป่าเพื่อสร้างบริการ
นิเวศให้สังคมไดรั้บการตอบแทนในรูปแบบต่างๆ โดยสร้างเป็นระบบสนบัสนุนจากรัฐและ
ภาคสังคมท่ีไดป้ระโยชน์จากการท่ีชาวบา้นตอ้งถูกรอนสิทธิในการพฒันาบางดา้นแลกกบัการ
ท่ีพวกเขาตอ้งท าหน้าท่ีจดัการป่าให้ย ัง่ยืนเป็นหลกั ในทางนโยบาย รัฐอาจออกกฎหมายภาษี
บริการทางนิเวศ หรือจดัตั้งกองทุนบริการทางนิเวศมาสนบัสนุนชุมชนท่ีรักษาป่า 

5) ทบทวนนโยบายทวงคืนผืนป่า เพราะนโยบายเร่งรัดเพิ่มพื้นท่ีป่าร้อยละ 40 ด้วยการทวงทุก
พื้นท่ี ท าให้มีชุมชนจ านวนไม่นอ้ยท่ีอยูม่าก่อนป่าอนุรักษ ์จ านวนไม่นอ้ยท่ีรักษาป่าอยา่งย ัง่ยืน
ตอ้งถูกท าลายทรัพยสิ์น ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีดว้ยขอ้หาท่ีไม่เป็นธรรม ดงันั้นรัฐควรจะทบทวน
นโยบายดงักล่าว การท่ีจะเพิ่มพื้นท่ีป่าใหไ้ดม้ากท่ีสุด จะเป็นไปไดจ้ริงเม่ือรัฐส่งเสริมสนบัสนุน
ใหชุ้มชนมีสิทธิและมีส่วนร่วมดูแลจดัการป่า 

6) สร้างทางเลือกในการก าหนดอนาคตของชุมชน ไม่ว่าชุมชนท่ีอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ก่อนหรือ
หลงัประกาศเขต มีสิทธิท่ีจะเลือกวถีิชีวติของตนเอง  
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 ส าหรับชุมชนท่ีอยู่มาก่อนเขตป่าอนุรักษ์ หากประสงค์จะอยู่ในพื้นท่ีป่าอย่างมัน่คงและ
ย ัง่ยนื ก็จะตอ้งมุ่งสร้างวถีิด ารงชีพ การผลิต การจดัการทรัพยากรท่ีมัน่คงและย ัง่ยนื โดยรัฐ
จะสนบัสนุนชุมชนอย่างเป็นระบบโดยใช้หลกัการสิทธิชุมชนและการจดัการทรัพยากร
ร่วมพร้อมกบัสร้างเศรษฐกิจสีเขียวและการมีคุณภาพชีวติท่ีดี แต่หากชุมชนประสงคเ์ลือกท่ี
จะใชว้ถีิการพฒันาทัว่ไปท่ีไม่ไดมี้เป้าหมายการจดัการทรัพยากรย ัง่ยืนเป็นฐาน รัฐก็ควรกนั
พื้นท่ีชุมชนออกจากเขตป่าอนุรักษ ์เพื่อคืนสิทธิในการพฒันาทั้งหมดคืนแก่ชุมชน 

 ส าหรับประชาชนหรือชุมชนท่ีเขา้มาในพื้นท่ีภายหลงัประกาศเขตป่าอนุรักษ ์ชุมชนเหล่าน้ี
ก็จะต้องปรับสู่ระบบการจดัการทรัพยากรและเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืนต่อนิเวศและสังคมให้
สอดคล้องกับระบบนิเวศของพื้น ท่ี  โดยรัฐจะส่งเสริมสนับสนุนในทุกด้านให้มี
ความสามารถจดัการทรัพยากรท่ีย ัง่ยืน พร้อมกบัด ารงชีพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี แต่หาก
ชุมชนประสงคท่ี์จะใชว้ถีิการพฒันาทัว่ไปท่ีไม่ไดมี้เป้าหมายการจดัการทรัพยากรท่ีย ัง่ยนื ก็
ให้รัฐจดัสรรท่ีอยูอ่าศยั ท่ีดินท ากินนอกเขตป่าอนุรักษ ์และสนบัสนุนระบบการผลิต และ
ปัจจยัทางเศรษฐกิจใหชุ้มชนมีการด ารงชีพท่ีมัน่คงต่อไป 

 
สถาบนัฯ ยินดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีรัฐเร่ิมสนใจสิทธิของประชาชนท่ีอยูใ่นเขตป่าอนุรักษ ์แต่ก็หวงัวา่รัฐยึด

เอาหลกัการและแนวทางการด าเนินการอย่างเป็นระบบและบูรณาการตามท่ีเสนอ เพื่อบรรลุเป้าหมายการ
ปฏิรูประบบการจดัการทรัพยากรของประเทศใหเ้กิดความย ัง่ยนืและเป็นธรรมไดใ้นไม่ชา้ 
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