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สารบัญ

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร i

บทท ี๑ บทนาํ ๑

บทท ี๒ แนวคิดและการเคลือนไหวปฏิรูปนโยบาย ๗

กฎหมายป่าไมใ้นระดบัสากล

บทที ๓ อนุสญัญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ ๒๖

บทที ๔ อนุสญัญาว่าดว้ยการคุม้ครองมรดกโลกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ ๔๒

บทที ๕ อนุสญัญาว่าดว้ยการคา้ระหว่างประเทศ ซึงชนิดสตัวป่์าและพืชป่า ๕๑

ทีใกลจ้ะสญูพนัธุ์

บทที ๖ อนุสญัญาว่าดว้ยอนุสญัญาว่าดว้ยพืนทีชุ่มนาํ ๕๘

บทที ๗ แนวทางลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทาํลายป่าและความเสือมโทรม ๖๗

ของป่าในประเทศในประเทศกาํลงัพฒันา ภายใตอ้นุสญัญาสหประชาติ

ว่าดว้ยการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค.ศ.๑๙๙๒

บทที ๘ อนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ ๗๖

บทที ๙ โครงการชีวมณฑล/โครงการมนุษยแ์ละชีวมณฑล ๑๐๑

บทที ๑๐ กรอบการเจรจาการจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจ ๑๑๕

ในการบงัคับใชก้ฎหมายป่าไม ้ธรรมาภิบาลและการคา้

บทที ๑๑ สรุปประเด็นตรวจสอบ (Check lists) ของอนุสญัญาต่างๆ ๑๒๗

เกียวกับดา้นป่าไมแ้ละสตัวป่์า

บรรณานุกรม ๑๒๙



๑

บทท ี๑

บทนํา

บทนํา

ประเทศไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ข้อตกลง และพิธีสารระหว่างประเทศทีมี

สาระสาํคัญเกียวกับทรพัยากรป่าและสัตว์ป่าอย่างน้อย ๗ ประการ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

อนุสญัญาว่าดว้ยการคา้ระหว่างประเทศซึงชนิดพันธุ์สตัวป่์าและพืชป่าทีใกลสู้ญพันธุ ์อนุสญัญาว่า

ด้วยพืนทีชุ่มนํา อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนุสัญญา

สหประชาชาติว่าดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ และโครงการชีวมณฑล ทังนีประเทศไทยในฐานะ

ภาคีสมาชิกตอ้งอนุวัติการใหเ้ป็นไปตามอนุสัญญาหรือขอ้ตกลงทีไดเ้ขา้ร่วม ทังการตรากฎหมาย

ภายในประเทศ หรือปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องและรองรับกับพันธกรณี

อนุสญัญาดังกล่าวขา้งตน้

ดังนันเพือใหก้ารปฏิรูปกฎหมายดา้นทรพัยากรป่าและสตัวป่์ามีความทันสมัย สอดคลอ้งกับ

สถานการณ์ในปัจจุบัน จึงจําเป็นต้องวิเคราะห์และศึกษาเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่าง

อนุสัญญา ข้อตกลง และพิธีสารระหว่างประเทศทัง ๗ ฉบับกับกําหมายด้านทรัพยากรป่าและ

สัตว์ป่าของประเทศไทยซึงบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เพือเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาและ

ปรบัปรุงกฎหมายต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพือศึกษาหลักการและสาระสําคัญของอนุสัญญา ข้อตกลง และพิธีสารระหว่าง

ประเทศดา้นป่าและสตัวป่์าทีประเทศไทยลงนามหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาลงนาม

๒. เพือศึกษาเปรียบเทียบความสอดคล้องของอนุสัญญาต่างๆ กับกฎหมายด้านป่าและ

สตัวป่์าของไทย

๓. เพือจัดทาํประเด็นตรวจสอบ (Check lists) ของอนุสัญญาต่างๆ เกียวกับด้านป่าและ

สตัวป่์าอย่างนอ้ย ๗ ฉบับ เพือประเมินและเสนอแนะว่า บทบญัญัติของกฎหมายไดแ้ก่

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔

พระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ครองสตัว์

ป่า พ .ศ.๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ.๒๕๓๕ มีความสอดคล้องกับ

อนุสญัญาต่างๆ หรือไม่



๒

แนวทางดําเนินการและขอบเขตงาน

๑. ศึกษาความเป็นมา หลักการและสาระสําคัญของอนุสัญญา ข้อตกลง และพิธีสาร

ระหว่างประเทศดังต่อไปนี

· อนุสญัญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ

· อนุสญัญาว่าดว้ยการคุม้ครองมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ

· อนุสัญญาว่าดว้ยการคา้ระหว่างประเทศซึงชนิดพันธุ์สัตวป่์าและพืชป่าทีใกล้

สญูพนัธุ์

· อนุสญัญาว่าดว้ยพืนทีชุ่มนาํ

· อนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

· อนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒

· โครงการชีวมณฑล

· อืนๆ เช่น ขอ้ตกลง FLEGT-VPA

๒. วิเคราะห์หลักการ สาระสาํคัญ และข้อกําหนดของอนุสัญญา ข้อตกลง หรือพิธีสาร

ระหว่างประเทศและจดัทาํคู่มือแนวทางการตรวจสอบความสอดคลอ้งของกฎหมาย

๓. ศึกษาเปรียบเทียบและเสนอแนะต่อความสอดคลอ้งของอนุสญัญาเหล่านีกับกฎหมาย

ดา้นป่าและสตัวป่์าของประเทศไทย โดยใชบ้ทตรวจสอบความสอดคลอ้งของกฎหมาย

(ตามขอ้ ๒)

๔. บูรณาการการศึกษาทังด้านกระบวนการวิจัย ข้อมูลผลการศึกษากับโครงการวิจัย

ปรบัปรุงและพฒันากฎหมายทรพัยากรป่าและสตัวป่์า

๕. ผู ้ศึกษาอาจใช้การสนทนากลุ่มย่อยกับผู ้รู ้ผู ้มีส่วนเกียวข้องกับอนุสัญญาต่างๆ เพือ

ประกอบการจัดทาํบทตรวจสอบ และมีขอ้เสนอแนะต่อการปฏิรูปกฎหมายป่าและสตัว์

ป่าใหส้อดคลอ้งกับอนุสญัญาเหล่านี

ระยะเวลาดําเนินการ

ภายใน ๒๕๐ วัน ตงัแต่วันที ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗-๒๐ เมษายน ๒๕๕๘



๓

๒. แนวคิดในการดําเนินงาน วิธีการ และแผนการดําเนินงาน

ผูว้ิจยัใชห้ลกัการเรืองการพัฒนาทียงัยืน (Sustainable Development) ทีไดร้บัประกาศเป็น

วาระศตวรรษที ๒๑ (Agenda ๒๑) ในการประชุมสุดยอดสิงแวดล้อมโลก ปี ๒๕๓๕ เป็นฐานคิด

เบืองตน้ในการประมวลอนุสัญญาต่างๆ ทีเกียวกับดา้นป่า เพราะอนุสัญญาเหล่านีลว้นยึดโยงกับ

หลกัการดังกล่าว การประชุมสิงแวดลอ้มโลกไดน้ิยามการพฒันาทียงัยืนไวว้่า

“รูปแบบของการพฒันาทีสนองความตอ้งการของคนในรุ่นปัจจุบนั โดยไม่ทาํใหค้นรุ่นต่อไป

ในอนาคต ตอ้งประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการทีจะตอบสนองความตอ้งการของ

ตนเอง”

กล่าวโดยสรุป การพัฒนาทียังยืนมุ่งไปทีการปรบัปรุงคุณภาพชีวิตมนุษยภ์ายใตศ้ักยภาพ

ของระบบนิเวศของโลก โดยเป็นความยงัยืนทังในปัจจุบนัและอนาคตสาํหรบัลูกหลาน การพัฒนาที

ยังยืนจะบรรลุไดด้ว้ยองคป์ระกอบดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดลอ้มอย่างเชือมโยงกันและตอ้ง

บรรลุไปพรอ้มกันโดยไม่ลดทอนองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหนึง องคป์ระกอบการพัฒนาทียังยืน

ไดแ้ก่

ความยงัยืนทางเศรษฐกิจ ตอ้งดาํเนินการทังการเพิมผลิตสินคา้และบริการ ตอบสนองความ

จาํเป็นพืนฐานของประชาชน และลดปัญหาความยากจน พรอ้มกับทาํใหเ้กิดการกระจายรายได้ที

เป็นธรรม ความยงัยืน

ความยังยืนทางสังคม ต้องมีหลักความยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน เพือให้เกิดการ

พัฒนาระยะยาว รบัรองสิทธิมนุษยชนในการเขา้ถึงทรพัยากรและโอกาสของคนในสังคมอย่างเท่า

เทียมในทุกดา้น เช่น วัฒนธรรม ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และการมีส่วน และโอกาสในการพฒันา

ตนเอง

ความยังยืนด้านสิงแวดล้อม หมายถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยังยืน การรักษาไว้ซึงทุน

ธรรมชาติอันเป็นสิงแวดลอ้มตามธรรมชาติทีควรจะดาํรงอยู่ทีทาํให้ส่วนประกอบทังทางเศรษฐกิจ

สังคม ดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีความมีเสถียรภาพของระบบนิเวศของโลกจะไม่ถูก

กระทบกระเทือน

จากหลักการพัฒนาทียังยืนซึงเกียวโยงกับด้านสิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ทําให้

กรอบการพิจารณาเกียวกับอนุสญัญา และกฎหมายไทยทีเกียวขอ้งกบัการจัดการป่าตอ้งครอบคลุม

ทงัสามดา้นไปพรอ้มกนั โดยในดา้นสิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจมีอนุสญัญาทีเกียวขอ้งหลายฉบบัดงัที

กล่าวไว้ในบทที ๑ ส่วนในด้านสังคมนัน ประเด็นเรืองสิทธิชุมชนต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติมี

ความสาํคัญยิงดังทีปรากฏไวใ้นรฐัธรรมนูญทังสองฉบับ ดังนันจึงควรทีจะนาํเอาขอ้ตกลงระหว่าง



๔

ประเทศทีเกียวขอ้งกับเรืองดังกล่าวคือ ปฏิญญาสหประชาชาติว่าดว้ยสิทธิของปวงชนทอ้งถินดังเดิม

พ.ศ.๒๕๕๐ มาเป็นกรอบประเด็นการปฏิรูปกฎหมายป่าไมข้องไทยดว้ย

เมือประมวลหลกัการพัฒนาทียังยืน ขอ้กาํหนดในอนุสญัญาฉบบัต่างๆ โดยนาํมาประกอบ

กับรัฐธรรมนูญ  พ .ศ .๒๕๕๐ (ถึงแม้จะยกเลิกไปแล้ว แต่ก็มีหลักการสําคัญในการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาติทีน่าจะไดร้บัการบัญญัติไวใ้นการร่างรฐัธรรมนูญฉบับใหม่) อันไดแ้ก่ หลกัสิทธิ

ชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ ในมาตรา ๖๖ และ ๖๗

แนวนโยบายของรฐัดา้นทีดิน และทรพัยากรธรรมชาติในมาตรา ๘๕ และหลักการกระจายอาํนจสู่

ทอ้งถินในการจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิในมาตรา ๒๙๐

ผลการประมวลออกมาเป็นกรอบการสังเคราะห์ ๗ ประการทีเชือมโยงระหว่างอนุสัญญา

ต่างๆ กับกฎหมายทีเกียวกับทรพัยากรป่าและสตัวป่์าดังนี

๑. หลกัการของการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ

· คุณค่า ความสาํคัญของทรพัยากรทงัในเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม

· เป้าหมายหรือเจตนารมณต์่อการจัดการทรพัยากรทีสอดคลอ้งกับการพฒันาทียงัยืน

· หลกัสาํคัญ เช่น การพัฒนาทียงัยืน ความเสมอภาค และความรบัผิดชอบร่วมกันในระดับที

แตกต่างกัน การปอ้งกันไวก้่อน การช่วยเหลือกลุ่มทีดอ้ยโอกาส เป็นตน้

๒. ขอบเขตการจัดการ

· แนวทางการอนุรกัษ์ในถินทีอยู่อาศัยตามธรรมชาติ

· แนวทางการอนุรกัษ์นอกถนิทีอยู่อาศัยตามธรรมชาติ

· การประเมินผลกระทบและการลดผลกระทบเสียหาย

๓. แนวทางการจัดการทรพัยากร

· หลกัการใชป้ระโยชนจ์ากฐานทรพัยากรธรรมชาติอย่างยงัยืน

· มาตรการสรา้งแรงจูงใจ

· มาตรการติดตาม ตรวจสอบ

๔.การศึกษาและสรา้งการเรียนรู้

· การศึกษาวิจัย

· การสรา้งการเรียนรูก้ับสงัคม

๕.บทบาทหน้าทขีองรฐั

· สิทธิและหนา้ทีของรฐัทีเกียวขอ้งกับทรพัยากรหรือผลกระทบจาการใชท้รพัยากร
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๖.สิทธิของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

· สิทธิชุมชนในการเขา้ถึงและจดัการทรพัยากร

· สิทธิประชาชนในการมีสิงแวดลอ้มทีดี

· การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรพัยากร และร่วมตดัสินใจ

· การแบ่งปันผลประโยชนแ์ละความรบัผิดชอบทีเกิดขึนจากการใชท้รพัยากร

· กลไกการสนับสนุนชุมชนและสงัคมในการจัดการทรพัยากร

๗.พนัธกรณีความร่วมมือระหว่างประเทศ

· อาํนาจ สิทธิและหนา้ทีของรฐัไทย และรฐัอืนๆ ทีเกียวขอ้งกับทรพัยากรขา้มพรมแดน

· การสรา้งความร่วมมือระหว่างภาคีต่างๆ ทงัภายในรฐัและระหว่างประเทศ

· การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการใชป้ระโยชนท์รพัยากร

· การจัดการขอ้พิพาท

วิธีการศึกษา

ผู ้วิจัยจะจัดทําเป็นประเด็นเปรียบเทียบจากอนุสัญญาฯ ดังกล่าวนีมาจัดทําเป็นคู่มือ

แนวทางการตรวจสอบความสอดคล้องกับกฎหมายป่าและสัตว์ป่าของไทย ได้แก่ พรบ.ป่าไม้

๒๔๘๔ พรบ.อุทยานแห่งชาติ ๒๕๐๔ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ ๒๕๐๗ พรบ.สงวนและคุ้มครอง

สตัวป่์า ๒๕๓๕ และพรบ.สวนป่า ๒๕๓๕ เมือศึกษาเปรียบเทียบเสร็จก็จะประมวลเป็นบทวิเคราะห์

ถึงประเด็นทีกฎหมายไทยยังแตกต่าง ขัดแยง้ หรือขาดหายไป และจัดทาํขอ้เสนอแนะในการปฏิรูป

กฎหมายป่าและสตัวป่์าของไทยทงัหมด

ขันตอนวิธีดาํเนินงาน

๑. ศึกษาเอกสารจากอนุสัญญาฯ ทังหมดทีเกียวขอ้ง และจัดทาํเป็นคู่มือตรวจสอบประเด็น

เนือหา Check lists

๒. ศึกษาเอกสารจากกฎหมายป่าและสตัวป่์าของไทยทังหมด โดยใชคู้่มือตรวจสอบทีประมวล

ไดจ้ากอนุสญัญาฯ เป็นเกณฑ์

๓. จัดประชุมกลุ่มย่อยกับนักวิชาการ หน่วยงานราชการ นักพัฒนาเอกชน และผู ้นําชุมชน

เกียวกับเนอืหาทีประมวลไดจ้ากอนสุญัญาฯ และผลการเปรียบเทียบกับกฎหมายของไทย

๔. จดัทาํร่างรายงานสมบูรณน์าํเสนอต่อ คปก.

๕. แกไ้ขร่างรายงานตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจรบังาน และส่งรายงานสมบูรณ์
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แผนการดาํเนินงาน

แผนกิจกรรม ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

ศึกษาอนุสัญญาฯ

จดัทาํคู่มือ Check lists

ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย

จดัประชุมกับผูเ้กียวขอ้ง

ประมวลเอกสารงานวิจัยสมบูรณ์

ปรับปรุงรายงานตามข้อเสนอแนะของ

กรรมการตรวจรบังาน

๓. กรอบเนือหาเค้าโครงการศึกษา

ผูว้ิจยัไดว้างเคา้โครง (Outline) ของการศึกษาไวด้ังนี

บทที ๑ บทนํา กล่าวถึงทีมา ความสําคัญ  วัตถุประสงค์ กรอบการศึกษา ระยะเวลา

ดาํเนินการ

บทที ๒ พัฒนาการแนวคิด และการเคลือนไหวในระดับสากลในเรืองนําเสนอ ผลักดัน

บงัคับใชอ้นุสญัญา ขอ้ตกลงระหว่างประเทศทีเกียวกับการจัดการป่า ทรพัยากรธรรมชาติ และการ

พัฒนาทียังยืนในระดับสากล เพือให้เห็นถึงประเด็นสาํคัญทีทัวโลกสนใจเกียวกับเรืองป่าไม ้และ

ขอ้ถกเถียงสาํคัญในประเด็นความขัดแยง้ทีเกียวกับป่าและประเด็นทีเกียวขอ้ง

บทที ๓ ประมวลทีมา แนวคิด ประเด็นสาํคัญทีปรากฏในอนุสัญญาต่างๆ ทีเกียวกับป่า

โดยใชก้รอบการสังเคราะห์ ๗ ประการเป็นฐาน โดยวิเคราะหถ์ึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับ

สภาพปัญหาป่าไม้ของไทย และดําเนินการตรวจสอบกับกฎหมายป่าไม้ของไทยทัง ๕ ฉบับ

ว่ามีความสอดคลอ้งกันหรือไม่ มีประเด็นใดบา้งทียงัไม่ปรากฏในกฎหมายไทย

บทที ๔ สังเคราะห์ออกมาเป็นข้อเสนอสาํคัญต่อการอนุวัตรกฎหมายป่าไมข้องไทยตาม

อนุสญัญาหรือขอ้ตกลงระหว่างประเทศ
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บทที ๒

แนวคิดและการเคลือนไหวปฏิรูปนโยบาย กฎหมายป่าไม้ในระดับสากล

พัฒนาการแนวคิดและการเคลือนไหวป่าไม้ระดับโลก

ป่าไมเ้ป็นประเด็นสาํคัญระหว่างประเทศ นับตังแต่ยุคล่าอาณานิคมทียุโรปไดย้ึดครองดินแดน

ต่างๆ โดยเฉพาะประเทศแถบภูมิภาคเขตรอ้นชืน เพือแย่งชิงทรพัยากรโดยเฉพาะไมท้ีมีความสาํคัญต่อ

อุตสาหกรรมและการทหาร ในช่วงคริสต์ศตวรรษที ๑๙ ความต้องการไม้ของโลกสูงขึนอย่างรวดเร็ว

ขณะทีปริมาณไม้กลับลดลง ศาสตรว์่าด้วยการทาํไม้หรือการบริหารจัดการป่าแบบวิทยาศาสตรเ์พือ

การพาณิชยจ์ึงแพร่หลายในหมู่ยุโรป

ในช่วงเวลานัน กลุ่มประเทศยุโรปโดยหน่วยงานรฐัของแต่ละประเทศ จึงไดก้่อตงัสภาป่าไมโ้ลก

(World Forestry Congress: WFC) ในปี ๑๙๒๖ ซึงเป็นการประชุมภาคส่วนต่างๆ ทังรัฐและเอกชน

ประชาสงัคมทีเกียวขอ้งกับป่าไมจ้ากทวัโลกโดยมุ่งเนน้ไปการทาํไมเ้ชิงพาณิชย์

จนภายหลงัสงครามโลกครงัที ๒ ทียุคอาณานิคมสินสดุลง เกิดองคก์รสหประชาชาติ และไดเ้กิด

องคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ในปี ๑๙๔๕ 1ซึงเป็นองคก์รทีมีบทบาทต่อนโยบาย

ป่าไมท้ัวโลก โดยมุ่งเป้าไปทีการขยายการผลิตไมใ้หเ้พียงพอต่อความตอ้งการของโลก ทังการส่งเสริม

สัมปทานไมแ้ละการปลูกป่า ต่อมา FAO ไดม้ีบทบาทเขา้มาประสานการจัดประชุมสภาป่าไมโ้ลก ทีมี

การจัดทุก ๖ ปีเวียนไปตามประเทศต่างๆ เพือแลกเปลียนข้อมูลเกียวกับสถานการณ์ป่าไม ้และการ

แสวงหาแนวทางจดัการป่า

การประชุมสภาป่าไม้โลกในช่วงแรกๆ แนวทางจัดการป่าเป็นเรืองการทําไม้เพือประโยชน์

เชิงพาณิชย ์จนมาถึงการประชุมครงัที ๕ ทีสหรฐัอเมริกาในปี ๑๙๖๐ จึงไดเ้พิมมิติกการใชป้ระโยชนจ์าก

1 ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็ได ้เกิด สหภาพนานาชาติเพือการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ

(IUCN) ในปี ๑๙๔๘ อันเป็นองค์กรเอกชนระหว่างประเทศทีเกิดจากการรวมตัวของหน่วยงานรัฐ นักอนุรักษ์

ธรรมชาติ นกัวิชาการ มีเป้าหมายเพือการอนุรกัษ์ป่าและสัตวป่์า แต่ในช่วงแรกประเด็นเรืองการอนุรกัษ์ป่าธรรมชาติอนั

บริสุทธิยงัไม่ไดเ้ป็นประเด็นสาํคญั แต่ไดเ้ริมปราากฏในการประชุมสภาป่าไมโ้ลกในช่วงเวลาต่อมา
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ป่าทีหลากหลายและผืนดินทีเกียวข้องกับป่าและมีเรืองปกป้องป่าอย่างชัดเจน และเริมสนใจป่าเขต

รอ้นชนื แต่โดยส่วนใหญ่แลว้ก็ยังเป็นมิติการจดัการป่าในเชิงเศรษฐกิจ

ในการประชุมครงัที ๘ ทีประเทศอินโดนีเซีย ในปี ๑๙๗๘ แนวคิดเกียวกับป่าไดเ้ชือมโยงมาสู่

ภาวะอาหารของคนยากจนในประเทศกาํลังพัฒนา การจัดการลุ่มนาํ และภาวะวิกฤติพลังงานทีป่าไม้

เป็นทางเลือกหนึงของแหล่งพลงังานทีมีศกัยภาพ พัฒนาการแนวคิดครงัสาํคัญปรากฏในการประชุมครงั

ที ๑๐ ทีกรุงปารีส ประเทศฝรงัเศสในปี ๑๙๙๑ ทีใหค้วามสาํคัญกับการอนุรกัษ์และปกป้องป่าในฐานะ

มรดกโลก และการจัดการป่าและตน้ไม้ในชนบทและเมือง ต่อมาดว้ยการประชุมครงัที ๑๑ ทีประเทศ

ตุรกีในปี ๑๙๙๗ (ภายหลงัการประชุมสิงแวดลอ้มโลก) มีนัยสาํคัญคือเรืองป่ากับความหลากหลายทาง

ชีวภาพ มิติทางสงัคมของบทบาทป่าไมต้่อการพฒันาทียงัยืน

การพัฒนาแนวคิดเรืองคนกับป่ามาปรากฏชัดในการประชุมครังที ๑๒ ทีคิวเบค ประเทศ

แคนาดา ในปี ๒๐๐๓ โดยมีแนวคิดหลักเรืองป่าเพือประชาชน ป่าเพือโลก และป่ากับคนทีสมดุล

สอดคล้อง แนวคิดป่ากับคนทีสมดุลสอดคล้องยังเป็นหัวข้อสาํคัญต่อไปในการประชุมครงัที ๑๓ ที

บวัโนสไอเรส ประเทศอารเ์จนตินา ปี ๒๐๐๙ และการประชุมทีจะมาถึงในปีนี คือครงัที ๑๔ จะจัดขึนที

เมืองดูแรน ประเทศอัฟริกาใต ้ในหัวขอ้เรือง “ป่ากับคน การลงทุนเพือความยังยืนของอนาคต” โดยจะ

เชือมโยงป่ากับการสรา้งรายได ้ป่ากับภาวะโลกรอ้น การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการ

จดัการนาํ และยังมีประเด็นย่อยเรืองการพัฒนาสงัคม เศรษฐกิจ และความมนัคงอาหารอันเป็นประเด็น

ทีทวัโลกใหค้วามสาํคัญ

หากใชป้ระเด็นทีกาํหนดในการประชุมสภาป่าไมโ้ลกเป็นเกณฑ ์เราจะเห็นการเปลียนแปลงทาง

แนวคิด นโยบายทเีกียวขอ้งกับป่าไมข้องโลกในแต่ละช่วงสมยั

ยุคแรก (๑๙๒๖-๑๙๗๒) ประเด็นป่าไม้หลักเป็นเรืองการจัดการไม้เชิงพาณิชย์ จากการ

ประชุมครงัที ๑-๗ เนน้เรืองการทาํวนวฒันว์ิธี โดยในการประชุมครงัที ๗ ปี ๑๙๗๒ เริมมีเรืองการอนุรกัษ์

ป่าปรากฏขนึ

ยุคทีสอง (๑๙๗๘-๑๙๙๗) ประเด็นป่าไม้กับความเป็นอยู่ของประชาชนไดป้รากฏขึน และ

เป็นช่วงทีเริมให้ความสาํคัญกับป่าเขตรอ้นชืนซึงส่วนมากอยู่ในประเทศกําลังพัฒนา ควบคุมไปการ
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แนวคิดการอนุรกัษ์ป่าเพือใหเ้ป็นมรดกแห่งอนาคต ในช่วง ๑๙๙๗ ภายหลงัการประชุมสิงแวดลอ้มโลก

เริมปรากฏแนวคิดการพัฒนาทียังยืนในประเด็นป่าไม้

ยุคทีสาม (๒๐๐๓-ปัจจุบัน) แนวคิดเรอืงคนกับป่าได้พัฒนาเป็นหัวข้อหลัก โดยเชือมโยงทัง

มิติการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ การจัดการป่าทียังยืน บทบาทหน้าทีป่าทีหลากหลาย และโยงกับ

สถานการณ์ใหม่ๆ เช่น การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมันคงอาหาร ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ

แมท้ีประชุมสภาป่าไม้โลก ทีประสานการจัดงานโดย FAO ดูเหมือนจะเป็นเพียงเวทีหารือเชิง

แนวคิด สถานการณ  ์และการพัฒนาขอ้เสนอ แนวปฏิบัติใหม่ๆ ทีไม่ไดม้ีผลผูกมัดทางกฎหมาย แต่โดย

ตัวของ FAO ซึงเป็นองค์กรทีมีบทบาทสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครฐัด้านป่าไม ้เกษตร และอาหารแก่

ประเทศต่างๆ ทัวโลก ทาํใหข้อ้เสนอจากเวทีประชุมป่าไมโ้ลกมีผลต่อการกาํหนดแนวนโยบายป่าไมข้อง

แต่ละประเทศ (ดูแนวคิดและบทบาทของ FAO ในตอนหลงั)

การยกระดับข้อตกลงระหว่างประเทศด้านป่าไม้

ประเด็นเรืองป่าไมถู้กหยิบยกใหเ้ป็นนโยบายระหว่างประเทศทีสาํคญัเมือคราวประชุมระดับโลก

ว่าด้วยสิ งแวดล้อมและการพัฒนา  ทีกรุงริโอ  เดอ  จาเนโร ประเทศบราซิล  เมือ  ค .ศ .๑๙๙๒

นอกเหนือจากความสาํคัญของป่าทีมีต่อสภาพแวดลอ้มแลว้ ประเด็นดังกล่าวยังเป็นขอ้ถกเถียงทีไม่ยุติ

ระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกาํลังพัฒนา ผลของการถกเถียงได้ออกมาเป็นข้อสรุปว่าด้วย

หลักการป่าไม้ (Forest Principle) อันเป็นหลักการทีไม่ได้มีผลผูกมัดทางกฎหมาย และปรากฏเป็น

มาตรา ๑๑ ในวาระ ๒๑ ว่าดว้ยการต่อสูก้ับปัญหาการลดลงของป่าไม้

หลกัการป่าไม ้มีสาระดงันี2

· ทุกประเทศควรเป็นส่วนหนึงของการสรา้งโลกสีเขียวผ่านการปลูกป่าและอนุรกัษ์ป่า

2 Agenda ๒ ๑ for change, Statement of Principles on Forests,
https://www.iisd.org/rio+๕/agenda/principles.htm



๑๐

· ประเทศต่างๆ มีสิทธิในการใชป่้าเพือการพัฒนาความจาํเป็นดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ โดยทีการ

ใชแ้ต่ละดา้นควรอยู่บนพนืฐานนโยบายชาติทีมุ่งสูก่ารพฒันาทียงัยืน

· การใชป้ระโยชนจ์ากป่าอย่างยงัยืนจะเกิดดว้ยแบบการผลิตและการบริโภคในระดบัโลก

· ป่าควรถูกจัดการดว้ยความจาํเป็นดา้นสังคม เศรษฐกิจ นิเวศ วัฒนธรรม และจิตวิญญาณไป

พรอ้มกันสาํหรบัคนรุ่นปัจจุบนัและอนาคต

· กาํไรจากผลผลิตเทคโนโลยนีชีวภาพและทรพัยากรพันธุกรรมทีมาจากป่าควรไดร้บัการแบ่งปัน

บนขอ้ตกลงทีเห็นพอ้งตอ้งกันไม่ว่าจะประเทศหรือป่าไหนก็ตาม

· การปลูกป่าสรา้งประโยชน์ดา้นสิงแวดลอ้มสาํหรบัการผลิตวัตถุดิบสาํหรบัพลงังานหมุนเวียน

และอุตสาหกรรม การใชป้ระโยชนจ์ากไมเ้ชือเพลิงมีความสาํคัญสาํหรบัประเทศกาํลังพัฒนา

ความจาํเป็นแต่ละด้านควรนํามาประมวลสู่แผนการใชป้ระโยชน์จากป่าอย่างยังยืนและการ

ปลูกป่า การปลูกป่าจะช่วยจา้งแรงงานและลดแรงกดดันในการตัดไมเ้ก่าแก่จากป่า

· แผนระดับชาติควรปกป้องคุม้ครองป่าทีมีลักษณะเฉพาะ รวมถึงป่าเก่าแก่ และป่าทีมีคุณค่า

ทางวฒันธรรม จิตวิญญาณ ประวัติศาสตร ์ศาสนา และคุณค่าอนืๆ

· การสนับสนุนดา้นการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงภาคเอกชนบางส่วน ควรทีจะจัดสรรให้กับ

ประเทศกาํลงัพฒันาเพือนาํไปใชป้กป้องป่า

· ประเทศต่างๆ จาํเป็นตอ้งมีแผนป่าไมอ้ย่างยงัยืนบนฐานของแนวปฏิบตัิดา้นสิงแวดลอ้ม รวมถึง

การจัดการพนืทีรอบป่าใหเ้ออืต่อนิเวศ

· แผนป่าไม้ควรนับรวมคุณค่าทางเศรษฐกิจและไม่ใช่เศรษฐกิจ และมูลค่าด้านสิงแวดล้อม

ผลประโยชนท์ีไดจ้ากการใชป่้าหรือปกป้องป่า ควรหลีกเลียงนโยบายทีส่งผลใหป่้าเสือมโทรม

· การวางแผนและปฏิบัตินโยบายป่าไมแ้ห่งชาติควรเปิดใหป้ระชาชนเขา้ร่วมหลากหลาย รวมถึง

ผูห้ญิง ผูอ้าศัยในป่า ชนพืนเมือง อุตสาหกรรม แรงงาน และองคก์รพฒันาเอกชน

· นโยบายป่าไม้ควรสนับสนุนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และสิทธิชนพืนเมืองและผู ้อาศัยในป่า

ความรูใ้นการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชนจ์ากป่าอย่างยงัยืนของพวกเขาควรไดร้บัการเคารพและใช้

ในการพัฒนาแผนงานป่าไม ้พวกเขาควรไดร้บัการเสนอรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิทธิ

การถือครองทีดินทีสนบัสนุนการใชป้ระโยชนจ์ากป่าอย่างยงัยืนและไดร้บัการจัดสรรใหด้าํรงชีพ

อย่างพอเพียงและมีคุณภาพชีวิตทีดี



๑๑

· การค้าผลผลิตจากป่าควรอยู่บนพืนฐานการไม่เลือกปฏิบัติด้านกฏเกณฑ์ ข้อตกลงของชาติ

มาตรการใดมาตรการหนึงไม่ควรถูกใชเ้พือจาํกัดหรือหา้มการคา้ระหว่างประเทศในเรืองไมแ้ละ

ผลผลิตจากป่าอืนๆ

· มาตรการการคา้ควรสนับสนุนกระบวนการท้องถินและการสรา้งมูลค่าด้วยกระบวนการผลิต

มาตรการจาํกัดดา้นภาษีและกาํแพงภาษีในตลาดสาํหรบัสินคา้เหล่านีควรถูกเพิกถอนไป

· ประเทศต่างๆ ควรควบคมุมลพิษ เช่น ฝนกรด และอันตรายจากป่า

องค์การสิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ (UNCED) เป็นตัวกลางสาํคัญในการประสาน

ผลักดันต่อมาใหม้ีการกาํหนดกรอบของหลักการป่าไมโ้ดยนาํเสนอแนวคิดเรืองการจัดการ การอนุรกัษ์

และการพัฒนาทียังยืนในป่าทุกประเภท มีการประชุมองคก์รรฐับาลระหว่างประเทศว่าดว้ยป่าไม้ (IPF)

ตงัแต่ ๑๙๙๕-๑๙๙๗ และสมชัชาองคก์รรฐัระหว่างประเทศว่าดว้ยป่าไม้ (IFF) ตงัแต่ ๑๙๙๗-๒๐๐๐

องคก์รทังสองไดด้าํเนินการประสานใหเ้กิดการเจรจาต่อรองในการกาํหนดกรอบนโยบายป่าไม้

ตลอด ๕ ปี สามารถหาข้อเสนอ ข้อตกลงได้หลายประการ แม้ว่าจะไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย แต่

ประเทศสมาชิกต่างๆ ก็สามารถนาํไปปรบัใชไ้ดต้ามความเหมาะสม

จนมาถึงปี ๒๐๐๐ สภาสงัคมและเศรษฐกิจสหประชาชาติ ไดท้าํแนวทางแกปั้ญหา และนาํมาสู่

การก่อตังองค์กรขึนมาใหม่ชือว่า สมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยป่าไม้ (UNFF) ทีนําเอาหลักการของ

IPF/IFF มาพัฒนาต่อ UNFF ได้จัดทําแนวทางเครืองมือทีไม่ใช่ข้อผูกมัดทางกฎหมายสาํหรับป่าทุก

ประเภทเสร็จในวันที ๒๘ เมษายน ๒๐๐๗ เครืองมือดังกล่าวได้รับการรับรองโดยทีประชุมใหญ่

สหประชาชาต ิ(Resolution ๖๒/๙๘) ในวันที ๑๗ ธันวาคม ๒๐๐๗3

วัตถุประสงคข์องเครืองมือ คือ

๑) เพือเสริมสรา้งความตกลงทางการเมืองและการปฏิบัติในทุกระดับเพือการจัดการอย่าง

ยังยืนและมีประสิทธิผลของป่าทุกประเภท และเพือบรรลุการร่วมกันกาํหนดวัตถุประสงค์

ดา้นป่าไมข้องโลก

3 UNFF, the Non-Legally Binding Instrument on All types of Forests,
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N๐ ๗ /๔ ๖ ๙ /๖ ๕ /PDF/N
๐๗๔๖๙๖๕.pdf?OpenElement



๑๒

๒) เพือเสริมสรา้งใหก้ารจดัการป่าเป็นเป้าหมายของการพัฒนาทียังยืนระหว่างประเทศ รวมถึง

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ โดยเฉพาะการบรรเทาความยากจนและความยังยืน

ดา้นสิงแวดลอ้ม

๓) เพือสนบัสนุนกรอบการปฏิบัติระดับชาติและความร่วมมือระหว่างประเทศ

หลกัการสาํคัญของเครืองมือ คือ

ประเทศสมาชิกควรเคารพหลักการทีเกียวเนืองทีบรรจุไวใ้นคาํประกาศริโอว่าดว้ยสิงแวดลอ้ม

และการพฒันาและหลกัการป่าไม ้ดังนี

ก. เครืองมือนเีป็นกลไกอาสาสมัครและไม่ผูกมดัทางกฎหมาย

ข. แต่ละรฐัมีความรบัผิดชอบต่อการจัดการป่าทียังยืนและการบังคับใชก้ฎหมายทีเกียวขอ้ง

กบัป่า

ค. กลุ่มหลักๆ ทีถูกกาํหนดไวใ้นวาระ ๒๑ ไดแ้ก่ ชุมชนทอ้งถิน ผู ้ถือครองป่า และผู ้มีส่วนได้

เสียทีเกียวขอ้งมีภาระทีจะทาํใหเ้กิดการบรรลุการจัดการป่าทียังยืน และควรถูกใหเ้ขา้ร่วม

อย่างโปร่งและมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทีเกียวกับป่าทีกระทบต่อพวกเขา

เช่นเดียวกับการปฏิบตัิการจัดการป่าทียงัยืน และกฎหมายระดบัชาติ

ง. การบรรลุการจัดการป่าทียังยืน โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาทีมีความสาํคัญในการ

จดัการป่ามากขนึ ควรไดร้บัการสนับสนุนทางการเงินจากแหล่งต่างๆ เพิมมากขึน

จ. การบรรลุการจัดการป่าทียงัยืนยงัขึนอยู่กับธรรมาภิบาลในทุกระดับ

ฉ. ความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนด้านการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเสริมขีดความสามารถและการศึกษา จะมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนความ

พยายามของทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศกาํลงัพฒันา

วัตถุประสงคป่์าระดับโลก

๑) การพลิกฟืนป่าทีถูกทาํลายใหก้ลับมาสู่การจัดการป่าทียังยืน รวมถึงการปกป้อง การฟืนฟู

และการเพิมความพยายามในการปกป้องป่าไม่ใหล้ดลง



๑๓

๒) ส่งเสริมการจัดการป่าบนฐานประโยชนด์้านเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดลอ้ม รวมถึงการ

ปรบัปรุงการดาํชีพประชาชนทีพึงพาป่า

๓) การเพิมพืนทีป่าอนุรกัษ์อย่างมีนัยสาํคัญทัวโลกและพืนทีอืนๆ ของป่าทีถูกจัดการอย่าง

ยงัยืน เช่นเดียวกับการมีสดัส่วนผลผลิตจากป่าจากการจดัการป่าทียงัยืน

๔) การพลิกฟืนการช่วยเหลือการพัฒนาอย่างเป็นทางการสาํหรบัการจัดการป่าทียังยืนและ

การขับเคลือนการเพิมทรพัยากรการเงินจากทุกแหล่งเพือการจัดการป่าทียงัยืน

UNFF ตังเป้าหมายไว้ว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ป่าไม้โลก และปฏิบัติเครืองมือทีไม่ผูกมัด

กฎหมายว่าด้วยป่าทุกประภทในปี ๒๐๑๕ โดยจะจัดประชุมครังที ๑๑ เมือวันที ๔-๑๕ พฤษภาคม

๒๐๑๕ ทีกรุงนิวยอรค์ สหรฐัอเมริกา ในหัวเรืองว่า “ป่า: กระบวนการ ความทา้ทาย และวิถีการจัดการ

ป่าระดับนานาชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพือทบทวน ๑) ทบทวนประสิทธิผลของการจัดการระหว่าง

ประเทศว่าดว้ยเรืองป่าไมแ้ละพิจารณาทางเลือกต่างๆ ในอนาคต ๒) ทบทวนกระบวนการทีจะบรรลุผล

วัตถุประสงค์ป่าไม้โลกและการปฏิบัติเครืองมือทีไม่ผูกมัดกฎหมายต่อป่าทุกประเภท ๓) ทบทวนการ

สนับสนุนดา้นป่าไมแ้ละการจัดการระหว่างประเทศ รวมถึงเครืองทีไม่ผูกมัดกฎหมายต่อป่าทุกประเภท

และเป้าหมายการพัฒนาระหว่างประเทศร่วมกัน

สาํหรบัประเทศไทย ไม่ไดม้ีการจัดทาํรายงานเพือเสนอในการประชุม แต่มีการทาํรายงานการ

ดาํเนินการของสาํนักงานเลขาธิการอาเซียนถึงความคืบหน้าในการดาํเนินการดา้นป่าไมข้องอาเซียน

โดยมีสาระสาํคัญดังนี4

๑) การปฏิบัติตามเครืองมือ และการบรรลุวัตถุประสงค์ป่าไม้ของโลก และการพัฒนา

สหสัวรรษ

อาเซียนได้ส่งเสริมการจัดการป่าทียังยืน และลดการกระทําทีทําลายป่าเช่นการทําและ

คา้ไมเ้ถือน โดยการประชุมสุดยอดอาเซียน ครงัที ๑๔ ปี ๒๐๐๙ อาเซียนไดบ้รรจุนโยบายการจดัการป่า

4 ASEAN Secretariat,๒๐๑๔, ASEAN INPUTS TO THE ELEVENTH SESSION OF THE
UNITED NATIONS FORUM ON FOREST: Forests: progress, challenges and the
way forward on the international arrangement on forests (IAF) , (UNFF),
http://www.un.org/esa/forests/pdf/national_reports/unff๑๑/ASEAN.pdf
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ทียังยืนเป็นวาระสาํคัญของพิมพเ์ขียวประชาคมเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน และแนวทาง

บังคับใชก้ฎหมายป่าไมแ้ละธรรมาภิบาล (FLEG) และป่าไมก้ับการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศในปี

๒๐๑๕

ในการปฏิบัติการ อาเซียนไดจ้ัดทาํเกณฑแ์ละตัวชีวัดสาํหรบัการจัดการป่าเขตรอ้นทียังยืนแห่ง

อาเซียน (C&I) รูปแบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสาํหรบัการจัดการป่าทียังยืนใน

อาเซายน และแนวปฏิบตัิอาเซียนสาํหรบัการปฏิบตัิตามขอ้เสนอปฏิบตัิการของ IPF/IFF

รายงานยังไดร้ะบุถึงสิงทา้ทายหลักและบทเรียนไวว้่า ประเทศสมาชิกอาเซียนจาํเป็นทีจะตอ้ง

ประยุกต์มาตรการใหม่ๆ ต่อเรืองแนวนโยบายใหม่การจัดการป่าทียังยืน ประกาศนียบัตรป่าไม้ การ

บังคับใช้กฎหมายและธรรมาภิบาล ป่าและการเปลียนแปลงภูมิอากาศ และประเด็นอืนๆ ทีเกียวขอ้ง

โดยมีแผนงาน ยุทธศาสตร ์และแนวทางดาํเนินการทีหลากหลาย

ปัญหาร่วมต่างๆ ทีมีจําเป็นต้องสังเคราะห์สร้างเป็นธรรมาภิบาลป่าไม้ตังแต่ระดับชาติถึง

ทอ้งถิน การเพิมอาํนาจ บทบาท และหน้าทีของรฐับาลทอ้งถินในการจัดการป่าใหส้ัมพันธ์กับโครงการ

กิจกรรม ในขณะทีมีผู ้เกียวขอ้งกับกระบวนการจัดการป่าทีหลากหลาย ซับซอ้น การปฏิบัติในท้องถิน

เช่น การควบคุมการทาํไม ้กิจกรรมปลูกป่าจาํเป็นทีตอ้งไดร้บัการสนับสนุนมากขึน และต้องบรรลุการ

ดาํรงชีพทียงัยืนและลดความยากจนในประชาชนอาเซียน

ปัญหาดา้นการเงินของการจัดการป่าทียงัยืนเกียวขอ้งกับนโยบายและตลาดทีลม้เหลว เช่น การ

ใชป่้าทีไม่ยงัยืนโดยคาํนึงแต่ผลกาํไรระยะสนัมากกว่าการจดัการป่าทียงัยืน ในปัจจุบนัราคาไมแ้ละผลิต

จากไม้ทีมาจากป่าไม่ได้สะท้อนถึงคุณค่าของผลผลิตและบริการทีได้จากป่าเต็มที ผลประโยชน์

สาธารณะจากการจัดการป่าทียังยืนไม่ไดส้รา้งรายไดแ้ก่ผูล้งทุนเอกชน ไม่ไดส้นับสนุนแรงจูงใจในการ

ลงทุนดา้นการป่าไม ้การสนับสนุนการจัดการป่าทียงัยืนต่อการลดความยากจน อาหาร นาํ พลงังาน ยัง

ไม่ไดบ้รรจุอยู่ในยุทธศาสตรก์ารลดความยากจน ไม่มีแผนยุทธศาสตรส์่งเสริมระดบัชาติ อีกทังการไดร้บั

ผลตอบแทนทีตาํ มีความเสียงสูงในการจัดการป่าธรรมชาติของนักลงทุน เมือเปรียบเทียบกับการปลูก

ป่า และไม่มีการจดัการทียงัยืนในการผลิตผลจากป่า

รายงานไดร้ะบุถึงการสรา้งแรงจูงใจเพือใหเ้กิดการจัดการป่าทียังยืน โดยพิมพ์เขียวประชาคม

อาเซียนดา้นสงัคมและวัฒนธรรมไดร้ะบุถึงการพัฒนาสิงแวดลอ้มทียังยืน โดยการสรา้งความร่วมมือที
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เข้มข้นในประเด็นสิงแวดล้อมโลก เช่น การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การสนับสนุนการ

จัดการป่าทียังยืน และการลดการปฏิบัติทีไม่ยังยืนรวมถึงการต่อตา้นการคา้ไม่เถือน ในนโยบายป่าไม้

ประเทศสมาชิกอาเซียนกําลังสรา้งความเข้าใจแนวนโยบายโดยนําเอาแนวคิดเรืองแผนงานป่าไม้

ระดับชาติในบรรลุการจัดการป่าทียังยืน โดยการมีส่วนร่วม บูรณราการ หลากภาคส่วน และสรา้ง

กระบวนการนโยบาย ปฏิบัติ ตรวจสอบ และประเมินทังในระดับชาติและทอ้งถินตามวัตถุประสงคก์าร

จดัการป่าทียงัยืน

๒) ความกา้วหนา้ในการบรรลุวัตถุประสงคป่์าไมข้องโลก

วัตถุประสงคท์ี ๑ การพลิกฟืนป่าทีถูกทาํลายใหม้าสู่การจัดการป่าทียังยืน รวมถึงการป้องกัน การฟืนฟู

การปลูกเสริม และการเพิมความพยายามป้องกันการเสือมสภาพของป่า

อาเซียนก้าวสู่การลดการทําลายป่า รวมถึงการป้องกันไฟป่า ต่อสู่กับการค้าไม้เถือน การ

ปรบัปรุงสภาพป่าทีเสือมโทรม และการก่อตังการทาํสวนป่าแนวใหม่ การยกร่างคาํประกาศอาเซียน

ว่าดว้ยการเสริมสรา้งการบงัคับใชก้ฎหมายป่าไมแ้ละธรรมาภิบาล (๒๐๐๗) เป็นตวัอย่างของผลสมัฤทธิ

ระดับภูมิภาค อาเซียนยงัคงมีส่วนร่วมอย่างแข็งขนัในภูมิภาคอืนๆ และกระบวนการทาํงานพหุภาคี เช่น

หุน้ส่วนป่าไมเ้อเชีย และการบงัคับใชก้ฎหมายและธรรมาภิบาลป่าไมเ้อเชียตะวันออก รวมถึงการจัดทาํ

เกณฑ์และตัวชีวัดอาเซียนสาํหรบัการจัดการป่าเขตรอ้นทียังยืนและการพัฒนาแนวปฏิบัติอาเซียนว่า

ดว้ยการปฏิบตัิกรอบประกาศนียบตัรป่าไมร้ะดับภูมิภาคสาํหรบัการพฒันาชาติสูก่ารจดัการป่าทียงัยืน

วัตถุประสงที ๒ การเสริมสรา้งเศรษฐกิจบนฐานป่าไม ้ประโยชนด์า้นสงัคมและสิงแวดลอ้ม รวมถึงการ

ปรบัปรุงการดาํรงชีพของประชาชนทีพึงพาป่า

จาํเป็นทีจะตอ้งใหค้วามสาํคัญกับปฏิญญาอาเซียน Concord II ๒๐๐๓ ทีส่งเสริมการจัดการ

ป่าอย่างยังยืนและการปกป้องนิเวศป่าซึงไดย้ืนยันถึงพันธะสัญญาในการลดความยากจนและเงือนไข

ทางสงัคม เศรษฐกิจ การเพิมมาตรฐานชีวิตของประชาชนชนบท รวมถึงการเปิดใหป้ระชาสงัคมทีแข็งขัน

มีส่วนร่วมแบ่งปันขอ้มูลปัญหาการเสือมโทรมของสิงแวดลอ้ม เพือดาํเนินการตามปฏิญญา อาเซียนได้

ตังเครือข่ายป่าเพือสังคมอาเซียนในปี ๒๐๐๕ เพือส่งเสริมนโยบายและปฏิบัติป่าเพือสังคม เครือข่าย
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ดังกล่าวไดท้าํการแลกเปลียนความรู ้ประสบการณ์ระดับนโยบายและปฏิบตัิในดา้นป่าเพือสงัคมในหมู่

ประเทศสมาชิก พรอ้มกับสรา้งกลไกการสือสารทีมีประสิทธิภาพในภูมิภาค กิจกรรมบางอย่างได้เริม

ดําเนินการ รวมถึงการเสริมศักยภาพต้นแบบป่าเพือสังคมภายในภูมิภาคโดยการสนับสนุนการ

พฒันาการดาํรงชีพของทอ้งถินและการอนุรกัษ์ป่า

ถัดมาในปี ๒๐๐๘ ก็ได้จัดตังเครือข่ายความรูภู้มิภาคอาเซียนด้านป่าและการเปลียนแปลง

สภาพภูมิภาคอากาศ (ARKN-FCC) โดยมีวัตถุประสงคเ์พือพขยายความรูอ้าเซียนบนฐานป่าและการ

เปลียนแปลงภูมิอากาศผ่านการวิเคราะหน์โยบายและการแลกเปลียนประสบการณร์ะหว่างรฐัสมาชิก

วัตถุประสงค์ที ๓ การเพิมพืนทีป่าอนุรักษ์และพืนทีอืนๆ ทีมีการจัดการป่าอย่างยังยืน พรอ้มไปกับ

สดัส่วนผลิตภัณฑจ์ากป่าทีมาจากการจัดการป่าทียงัยืน

ขอ้ตกลงอาเซียนในการเพิมพืนทีป่าอนุรกัษ์ไดถู้กพัฒนาขึนเป็นแผนงาน พืนที และมาตรการใน

แผนปฏิบตัิการเวียงจันทน ์เช่น ในกุมภาพันธ์ ๒๐๐๗ สามประเทศสมาชิกไดแ้ก่ บูรไน อินโดนีเซีย และ

มาเลเซีย ได้ลงนามในคาํประกาศบอรเ์นียวทีจะอนุรกัษ์ป่า ๒๔ ล้านเฮกตาร ์ป่าใช้สอย และพืนทีใช้

ประโยชนย์ังยืน ในความเป็นจริง อินโดนีเซียและมาเลเซียเป็นเพียงไม่กีประเทศในโลกทีมีพืนทีอนุรกัษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดน อาเซียนยังพัฒนาเครืองมือทีเหมาะสมในการสนับสนุน

ประเทศสมาชิกเพือใชป้ระเมินความพยายามของตนในการบรรลุวัตถุประสงค์ป่าไมโ้ลกและเชือมโยง

ประเทศตนเองกับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ เครืองมือภูมิภาคเหล่านีคือเกณฑ์และตัวชีวัด

อาเซียนสาํหรบัการจัดการป่าเขตรอ้นทียงัยืน และแนวปฏิบตัิสาํหรบัขอ้เสนอเพือดาํเนินการของ IPF/IFF

วัตถุประสงคท์ี ๔ การพลิกฟืนการช่วยเหลือการพัฒนาอย่างเป็นทางการสาํหรบัการจัดการป่าทียังยืน

และการขับเคลือนการเพิมทรพัยากรการเงินจากทุกแหล่งเพือการจัดการป่าทียงัยืน

ปัจจุบัน อาเซียนสนับสนุนการเงินสาํหรบัคู่มือการประเมินการบังคับใชก้ฎหมายและธรรมาภิ

บาล (FLEG) ประจาํปีในประเทศสมาชิกบนพืนฐานของ ๙ องคป์ระกอบหลัก ทีมาจากการประชุมในปี

๒๐๑๐ โดยมีองคก์รระหว่างประเทศดา้นป่าไม ้สิงแวดลอ้มร่วมสนบัสนุน
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จากทีประมวลทังหมดนับแต่หลกัการป่าไมใ้นวาระ ๒๑ ในปี ๑๙๙๒ มาสูก่ารเกิดขึนของ UNFF

และพัฒนาวัตถุประสงป่าไมโ้ลก และเครืองมือทีไม่ใช่ขอ้ผูกมัดทางกฎหมายสาํหรบัป่าทุกประเภทในปี

๒๐๐๗ จนต่อเนืองถึงปัจจุบนั ผูเ้ขียนไดป้ระมวลหลกัการทีเป็นกรอบอา้งอิงทางนโยบายป่าไมข้องโลกมี

ขอ้สรุปสาํคัญดังนี

๑) การจัดการป่ามีเป้าหมายเชิงบูรณาการหลากหลายดา้น ทังดา้นนิเวศ เศรษฐกิจ และสงัคม

ดังนนัการจัดการป่าทุกประเภทจะตอ้งตอบสนองเป้าหมายเชิงบูรณาการดงักล่าว

๒) การจัดการป่าต้องให้ผู ้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการป่า โดยเฉพาะชุมชน

ทอ้งถินทีพึงพิงป่า ใชป้ระโยชนจ์ากป่า อยู่อาศัยในป่า

๓) การจัดการป่าโดยเฉพาะประเทศกาํลงัพัฒนาตอ้งลดความยากจน โดยอาศัยบริการจากป่า

ทังดา้นอาหาร นาํ พลงังาน และอืนๆ และส่งเสริมใหชุ้มชนทอ้งถินเขา้ถึง ใชป้ระโยชนจ์าก

ป่าทียงัยืน

๔) การจัดการป่าต้องสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิมแก่ทุกภาคส่วน แม้กระทังภาคเอกชนก็

สามารถมีบทบาทจัดการป่าเพือความยงัยืนได้

๕) การสรา้งธรรมาภิบาล (ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม ฯลฯ) ในการจัดการป่า

ในทุกระดับ

๖) การสรา้งระบบสนับสนุนแก่ประเทศทีกาํลังพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการจัดการป่า

อย่างยงัยืน

องคก์รขับเคลือนแนวคิดและนโยบายป่าไม้ระดับสากล

ในบรรดาองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ทีมีบทบาทขับเคลือนแนวคิดและนโยบายป่าไม้ระดับ

โลก กล่าวไดว้่า องคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of

the United Nations: FAO) มีบทบาทสูงต่อการกาํหนดนโยบายป่าไมข้องรฐัในประเทศต่างๆ เนืองจาก

มีฐานะเป็นองค์กรฐับาลระหว่างประเทศ (Intergovernmental Organization) ของสหประชาชาติทีมี

ความชอบธรรมในทางนโยบายระหว่างประเทศ และมีศักยภาพทางวิชาการ และการสนับสนุน

งบประมาณ องค์กรต่อมาคือ สหภาพนานาชาติเพือการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ

(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources ห รื อ World
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Conservative Union : IUCN) และกองทุนสตัวป่์าโลก (World Wildlife Fund: WWF) ในทีนีจะกล่าวถึง

FAO และ IUCN เนืองจากมีบทบาทในเรืองแนวคิด ความรู ้และนโยบายป่าไมโ้ดยตรง

FAO กับป่าไม้และการป่าไม้5

ยุทธศาสตรป่์าไมแ้ละการป่าไม้6

บทบาทขององค์การอาหารและ เกษตรแห่ งสหประชาชาติ (Food and Agriculture

Organization of the United Nations: FAO) ในอดีตมุ่งส่งเสริมการจดัการป่าเศรษฐกิจแก่หน่วยงานรฐั

แต่ต่อมาไดพ้ัฒาแนวทางดา้นป่าไมใ้นดา้นสังคม สิงแวดลอ้ม และความเป็นธรรมยิงขึน ดังเห็นไดจ้าก

การจดัทาํยุทธศาสตรส์าํหรบัป่าไมแ้ละการป่าไม ้ในปี ๒๐๑๐

ในยุทธศาสตรด์ังกล่าว FAO ไดว้ิเคราะหท์ิศทางทีทา้ทายทีเกียวกับป่าไม้ไวว้่า โลกาภิวัตนใ์น

ทุกดา้นๆ ส่งผลกระทบต่อป่าไมซ้ึงเป็นทังโอกาสและปัจจัยทา้ทาย ป่าไมไ้ดพ้ัฒนาไปสู่การมีประชาชน

เป็นศูนยก์ลาง อีกทังมุมของสงัคมไดเ้พิมความสาํคัญของป่าในดา้นสิงแวดลอ้ม สงัคม และวัฒนธรรม

มากยิงขึน

ประเด็นสาํคัญๆ ทีโยงกับป่าไม ้เช่น การเปลียนแปลงและการปรับตัวสภาพภูมิอากาศ และ

พลงังานชีวภาพเป็นประเด็นหลกัทีโลกกาํลงัใหค้วามสนใจในขณะนี นาํมาสู่ขอ้ตกลงในเรืองการจัดการ

ป่าทียังยืน สาํคัญยิงกว่านันคือคุณค่าของป่าต่อการดาํรงชีพทียังยืนและแกปั้ญหาความยากจน ความ

เชือมโยงระหว่าป่ากับเกษตร พลังงงาน และนํา เป็นทีตระหนักมากขึน อย่างไรก็ตาม กระบวนการ

จัดการป่าทียังยืนจะเกิดขึนไดต้อ้งขา้มภาคส่วน สรา้งการจัดการเชิงบูรณาการดว้ยแนวคิดภูมิทัศนเ์ป็น

สาํคัญ

ความเสือมโทรมของป่าในประเทศกาํลังพัฒนาโดยเฉพาะเขตรอ้นชืนกระทบต่อการดาํรงชีพ

ของคนชนบททีพึงพาป่าจากผลผลิต รายได ้การจา้งงานทีเกียวกับป่า ขณะทีประเทศพัฒนาแลว้ คุณค่า

ของป่าเป็นเรืองสิงแวดลอ้มและการพักผ่อนหย่อนใจ และในทวัโลกความตอ้งงการบริการทางนิเวศจาก

ป่ากาํลงัเพิมขึน

5 FAO, ๒๐๑๐, FAO STRATEGY FOR FORESTS AND FORESTRY,

http://www.fao.org/docrep/๐๑๒/al๐๔๓e/al๐๔๓e๐๐.pdf
6 ป่าไม ้(Forest) คือ ระบบนิเวศป่า ส่วนการป่าไม ้(Forestry) คือ ระบบการจดัการป่า
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เพือมันใจได้ว่าป่าจะมีผลผลิตและความสมบูรณ์ สถาบันระหว่างประเทศและภาคีต่างๆ

จาํเป็นตอ้งสรา้งศักยภาพตนเองอย่างมียุทธศาสตรใ์นการช่วยกันแกปั้ญหาการเปลียนแปลงภูมิอากาศ

การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการปกป้องพืชและสวัตป่์าและลุม่นาํ

วัตถุประสงคป่์าไมแ้ละการป่าไมโ้ลกของ FAO

๑. ภาคส่วนต่างๆ ทีมีส่วนการตัดสินใจทางนโยบาย จะต้องได้รบัข้อมูล การประสานงานทีดี มี

ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมเพือการปฏิบตัิทีมีประสิทธิภาพภายในและภายนอกภาคป่าไม้

การตัดสินใจทีเกียวกับป่าควรอยู่บนพืนฐานเวลาและขอ้มูลทีถูกตอ้ง ดว้ยแนวคิดสหวิทยาการ

และการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกระดับ

๒. ผลประโยชน์จากต้นไม้ ป่า และการป่าไม้กาํลังได้รับการยอมรับมากขึน ความมันคงอาหาร

และผลผลิต พลังงานทียังยืน การลงทุนด้านการป่าไม้ได้เพิมขึน และการป่าไม้จะได้รับ

ความสาํคัญในยุทธศาสตรก์ารพฒันา

๓. ทรพัยากรป่าไมก้าํลงัเพิมในประเทศส่วนใหญ่และบริการจากระบบนิเวศกาํลงัไดร้บัการยอมรบั

การคงอยู่ของพืนทีป่าเป็นทีปรากฏมากขึนในประเทศและระบบนิเวศส่วนใหญ่ การเพิมขึนของ

สิงทีไดร้บัจากป่าและตน้ไม ้เช่น การแก้ปัญหาการเปลียนแปลงภูมิอากาศ การต่อสูก้ับสภาวะ

ทะเลทราย การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การมีนาํทีมีคุณภาพ การจัดการทีดีกาํลัง

ถูกปฏิบตัแิละรวมถึงแนวทางการใชป้ระโยชนท์ีดินอย่างบูรณาการ

เพือใหบ้รรลุวัตถุประสงคป่์าไมแ้ละการป่าไมโ้ลก FAO ไดก้าํหนดบทบาทตนเอง เช่น

· การสนบัสนุนมมุมองระยะยาวและเป็นผูน้าํในการตรวจสอบ ประเมินผลแนวโนม้ทรพัยากร

และบริการจากป่า และผลผลิตป่า การบริโภคและการคา้จากผลผลิตป่า

· เผยแพร่ขอ้มูล ความรู ้และสถิติทีสาํคัญ

· เป็นผู ้นําพัฒนาแนวปฏิบัติ สนับสนุนการพัฒนาเครืองมือทางกฎหมายระดับชาติ และ

ผลกัดันใหน้าํไปสูก่ารปฏิบตัิ

· เชือมโยงนโยบายและทางเลือกยุทธศาสตรแ์ละแนะนาํเพือการปรบัปรุงการอนุรักษ์และ

พฒันาป่าทงัในมิติสงัคม เศรษฐกิจ สิงแวดลอ้ม

· กลนักรองแนวทางการสรา้งขีดความสามารถเชิงสถาบนัในการจัดการป่าอย่างยงัยืน
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· รณรงคแ์ละสือสารเพือขับเคลือนเจตจาํนงคท์างการเมืองและสนับสนุนการยอมรบัระดับ

โลกต่อแผนการบรรลกุารจัดการป่าทียงัยืน

· นาํสหวิทยาการและแนวทางใหม่ๆ เพือการทาํงานในภาคส่วนป่าไมแ้ละอืนๆ ทีสาํคัญทีมี

ผลต่อป่า

· ทาํงานผ่านภาคีทีเขม้แข็ง

· ประสานเชือมโยงระหว่างชาต ิภูมิภาค และโลก

เมือประมวลจากยุทธศาสตร ์วัตถุประสงค์ด้านป่าไม้และการป่าไม้ของ FAO ซีงเป็นองค์กรระหว่าง

ประเทศทีมีบทบาทต่อนโยบายป่าไมแ้ละเกษตรทวัโลก สิงที FAO ใหค้วามสาํคัญก็คอื

๑) การจัดการป่าเชิงบูรณาการ โดยให้ความสําคัญต่อบทบาทหน้าทีป่าไม้ทีหลากหลายทัง

ทรพัยากรดาํรงชีพเพือแกปั้ญหาความยากจนของประชาชนในประเทศกาํลงัพฒันา การอนุรกัษ์

สิงแวดลอ้มและพักผ่อนของคนในประเทศพัฒนาแลว้ และการบริการทางนิเวศทีมีต่อโลก โดย

เชือมโยงกับปัญหาของโลกทีป่าไมม้ีส่วนแกไ้ขได ้เช่น การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความ

หลากหลายทางชีวภาพ ความมนัคงอาหาร ทรพัยากรทีสาํคัญ เช่น นาํ และพลงังาน เป็นตน้

๒) การจัดการแบบสหวิทยาการ โดยใชแ้นวทาง ความรูจ้ากทุกมิติของป่าไมม้าเชือมโยงกัน

๓) การมีส่วนร่วมของภาคีอย่างทวัถึงทุกระดบั ตงัแต่ระดับทอ้งถิน ชาต ิและโลก

๔) การสรา้งระบบบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล ทังความโปร่งใสและการมี

ส่วนร่วม

IUCNกับบทบาททางวิชาการและนโยบายด้านป่าไม้

สหภาพนานาชาติเพือการอนุรกัษ์ธรรมชาติและทรพัยากรธรรมชาติ (IUCN) เป็นองคก์รระหว่าง

ประเทศทีจัดตังขึนดว้ยเป้าหมายเพือการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ก่อตังขึนเมือ ค.ศ.๑๙๔๘ องคก์ร

ประกอบไปดว้ยประเทศสมาชิก ๘๓ ประเทศ ตัวแทนรฐับาล ๑๐๘ กลุ่ม องคก์รอิสระ ๗๖๖ กลุ่ม และ

องคก์รระหว่างประเทศ มีนกัวิทยาศาสตรแ์ละผูเ้ชียวชาญในสงักดัประมาณ ๑๐,๐๐๐ จากทัวโลก นับได้

ว่าเป็นองคก์ร NGOS ระหว่างประเทศทีมีภาครฐัร่วมภาคสงัคม จึงมีความหลากหลายมากกว่าองคก์ร

FAO ทีเป็นองคก์รรฐับาลระหว่างประเทศ



๒๑

IUCN ดาํเนินการศึกษาขอ้มูล ทาํโครงการ และรณรงคเ์พือการอนุรกัษ์ธรรมชาติ ภารกิจคือ การ

ส่งเสริม สนับสุนนสังคมทัวโลกเพืออนุรักษ์ธรรมชาติและสร้างหลักประกันการใช้ประโยชน์จาก

ทรพัยากรธรรมชาติอย่าเท่าเทียมและยงัยืนทางนิเวศ

ในช่วงแรกๆ IUCN เน้นแต่การอนุรกัษ์ระบบนิเวศเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบนัเชือมโยงประเด็น

ทางสังคมอืนๆ เขา้กับการอนุรกัษ์ธรรมชาติ เช่น ความเท่าเทียมทางเพศ การกาํจัดความยากจน และ

ธุรกิจทียังยืน IUCN ไม่เหมือนกับองคก์ร NGOs ระหว่างประเทศอืนๆ ตรงทีไม่ไดม้ีเป้าหมายขับเคลือน

สาธารณะในการสนบัสนุนการอนุรกัษ์ธรรมชาต ิแต่พยายามมีบทบาทต่อกิจกรรมของรฐับาล ธุรกิจ และ

ภาคีอืนๆ ดว้ยการสนับสนุนขอ้มูล คาํแนะนาํ และการโนม้นา้วชกัชวนและการเป็นหุน้ส่วน

ยุทธศาสตรด์า้นป่าไม้

IUCN ใช้ยุทธศาสตรก์ารดาํรงชีพและภูมิทัศน ์(Livelihood and Landscape Strategy: LLP)

ผลกัดันใหผู้ก้าํหนดนโยบายระดับชาติและทอ้งถินไดใ้หค้วามสาํคัญต่อแสวงหาคุณค่าของป่าและความ

จาํเป็นในการใชป่้าในฐานะสินทรพัยท์ีมีหลากหลายประโยชน์

วัตถุประสงคเ์พือปรบัปรุงความมนัคงในการดาํรงชีพของประชาชนทีพึงพาป่า พัฒนาธรรมาภิ

บาล (การกาํหนดนโยบาย การปฏิบตั ิรวมถึงหนา้ทีต่างๆ ทีถูกมองขา้ม) การพัฒนาการบริการทางนิเวศ

เชือมโยงความหลากหลายทางชีวภาพและการลดความยากจน สนับสนุนใหเ้ป็นนโยบายระดับโลกและ

ชาต ิโดยเชือมโยงกับแนวทางการพฒันาแห่งสหสัวรรษ และอนุสญัญาความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมายสาํคัญทีสุดของยุทธศาสตรก์ารเรียนรูน้ีคือการมีนโยบายทีหลากหลายทียอมรบัและ

สนับสนุนการใชป้ระโยชนจ์ากป่าของชาวบา้นทอ้งถิน ในขณะเดียวกันก็เสริมสรา้งการอนุรกัษ์และการ

ใชป้ระโยชนอ์ย่างยงัยืนใหเ้ป็นวัตถุประสงคข์องชาติ

LLS ถูกออกแบบเพือเสริมสรา้งความเข้มแข็งการดาํรงชีพของท้องถินและภูมิทัศน์ป่าไม้ใน

หลายภาคส่วนของโลก โดยนาํมาซึงการเปลียนแปลงทียังยืนมาสู่การดาํรงชีพของประชาชนและการ

ปกป้องทรพัยากรทีพวกเขาพึงพา

LLS มีขอบเขตในเรืองต่างๆ ไดแ้ก่ การลดความยากจน การสรา้งแรงจูงใจจัดการทรพัยากรเชิง

เศรษฐกิจตลาด ธรรมาภิบาลดา้นป่าไม ้(รวมถึงสิทธิต่อป่าและทีดิน) และการแปรสภาพภูมิทัศน ์(โดย

พลงัทางนโยบายและการปรบัรูปภูมิทศันป่์าไม)้

ไม่ใช่เพียงเป็นการรวบรวมชุดนโยบายใหม่ ยุทธศาสตรถ์ูกออกแบบเพือเปลียนแปลงและเพิม

คุณค่าใหแ้ก่กิจกรรมต่างๆ ที IUCN และหุน้ส่วนดาํเนินการอยู่ทวัโลก กิจกรรมต่างๆ ถูกสรา้งสรรคข์ึนใน

แต่ละภูมิทัศน  ์เกียวโยงกับผลประโยชน ์ความจาํเป็นของผูม้ีส่วนเกียวขอ้งสาํคัญๆ และชีวกายภาพที
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เจาะจง สังคม เศรษฐกิจ และสภาพบริหารจัดการ กิจกรรมหลักต่างๆ ได้รวมตัวอย่างการต่อรองเพือ

สิทธิการเขา้ถึงทรพัยากรของทอ้งถิน การสนับสนุนการฟืนฟูและจัดการป่าโดยการควบคุมของทอ้งถิน

และการพัฒนากิจกรรมสรา้งรายได ้(เช่น การตลาดของผลผลิตจากป่าทีไม่ใช่ไม ้หรือการพฒันาอาชีพที

เกียวกับป่า

ผลลัพธ์ยิงยวดของยุทธศาสตรไ์ด้จัดตังขึน แม้จะยากทีจะทาํนายผลกระทบในระยะยาว แต่

เป็นไปได้ทีจะบรรลุผลเจ็ดในแปดด้าน ได้แก่ LLS ช่วยยกระดับ REDD+ และวาระการเปลียนแปลง

สภาพภูมิอากาศในหลายประเทศและยกระดับความสาํคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิทศัน์

ต่างๆ จาํนวนมาก ผลลพัธ์เหล่านีไปไกลกว่าขอบเขตหลกัของยุทธศาสตรแ์ละเป็นผลประโยชนร์่วมของ

แนวทางแบบบูรณาการ

สรุป พัฒนาการและทิศทางนโยบายป่าไม้ระดับสากลกับความสัมพันธก์ฏหมายป่าไม้ไทย

ประเด็นป่าไม้เป็นประเด็นสาํคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาช้านาน นับตังแต่การ

เกิดขนึของสภาป่าไมโ้ลก (WFC) ในปี ๑๙๒๖ ซึงเป็นช่วงก่อนสงครามโลกครงัที ๒ สภาป่าไมโ้ลกเกิดขึน

จากกลุ่มประเทศซีกโลกเหนือทีต้องการสรา้งนโยบายการทําไม้เชิงพาณิชย์ ผลกระทบเชิงนโยบาย

ปรากฏในแนวนโยบายป่าไม้แต่ละประเทศ ดังเช่น ประเทศไทยทีเน้นการทําไม้เชิงพาณิชย์ โดยมี

พรบ.ป่าไม ้พ.ศ.๒๔๘๔ (ค.ศ.๑๙๔๑) ทีเปรียบเสมือนการประมวลกฎหมายป่าไมท้ีส่งเสริมการทาํไม้

ก่อนหนา้นอีย่างเป็นระบบ แมป้ระเทศไทยจะไม่ไดเ้ป็นสมาชิก WFC ในขณะนนัก็ตาม

กระแสการอนุรกัษ์ป่าธรรมชาติได้เริมเป็นประเด็นระดับโลก จากการเกิดขึนของ IUCN ในปี

๑๙๔๘ (พ.ศ.๒๔๙๑) ในเช่วงเวลาต่อมาก็เริมเกิดแนวนโยบายด้านการอนุรักษ์ป่าในประเทศต่างๆ

สาํหรบัประเทศไทย รฐับาลในสมัยจอมพลสฤษดิ ธนะรชัต ์ก็ตอ้งการพืนทีอนุรกัษ์ป่าเพือการพักหย่อน

ใจ ขณะทีกลุ่มชนชันสูงอย่างนิยมไพรสมาคมก็ตอ้งการอนุรกัษ์พืนทีอยู่อาศัยของสัตวป่์า จึงไดร้บัเอา

แนวคิดเรืองป่าอนุรกัษ์ โดยเอาตน้แบบจากอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตน มาพัฒนาและยกร่างเป็น พรบ.

อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ (ค.ศ.๑๙๖๑) ขณะที FAO ก็มีบทบาทต่อนโยบายป่าไมไ้ทยดว้ยการเสนอ

ใหร้ฐัไทยมีนโยบายกาํหนดเป้าหมายพืนทีป่าไวใ้หไ้ดร้อ้ยละ ๔๐ ของประเทศ ตงัแต่ปี ๑๙๔๘ และยังได้

ทีมีบทบาทส่งเสริมการป่าเศรษฐกิจ ก็ได้มีบทบาททางวิชาการสนับสนุนในการยกร่าง พรบ.ป่าสงวน

แห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๐๗ (ค.ศ.๑๙๖๔)
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จนเมือเขา้สู่ทศวรรษ ๑๙๗๐ ประเด็นป่าไมเ้พือสังคมก็เริมปรากฏขึน ในเวทีประชุมสภาป่าไม้

โลกปี ๑๙๗๘ (พ.ศ.๒๕๒๑) โดยมองมิติป่าไม้กับการแก้ปัญหาความยากจนหรือการพัฒนาชนบทใน

ประเทศกําลังพัฒนา และพัฒนาขึนมาเรือยๆ จนเกิดเป็นแนวคิดและการเคลือนไหวป่าชุมชนจาก

ขบวนการทอ้งถินในประเทศกาํลงัพัฒนา แมป่้าไมเ้พือสงัคมและป่าชุมชนจะเป็นวาระระดับโลกในการ

ประชุม WFC ปี ๑๙๗๘ เป็นต้นมา แต่ในทางนโยบายป่าไม้ของไทยกลับไม่ได้เปลียนแปลงไปตาม

กระแสการเคลือนไหวป่าไม้ด้านสังคมในระดับสากล แต่รัฐหันไปขานรับข้อเสนอของ FAO ในการ

พัฒนานโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ พ.ศ.๒๕๒๘ (ค.ศ.๑๙๘๕) ทีกาํหนดใหม้ีป่าเศรษฐกิจถึงรอ้ยละ ๒๕ ของ

พืนทีป่าทวัประเทศ ส่วนประเด็นเรืองป่าดา้นสงัคมในประเทศไทยเกิดขึนจากการผลกัดนัของภาคประชา

สังคมไทยทีนําเสนอแนวคิด และแนวนโยบายป่าชุมชนมาตังแต่ปี ค.ศ.๑๙๘๙ ภายหลังการยกเลิก

สมัปทานไมท้วัประเทศ

การประชุมระดับโลกว่าด้วยสิงแวดลอ้มและการพัฒนาในปี ๑๙๙๒ (พ.ศ.๒๕๓๕) ทีกาํหนด

หลักการการพัฒนาทียังยืน วาระ ๒๑ และหลักการป่าไมท้ีเชือมโยงมิตินิเวศ เศรษฐกิจ สังคม โดยให้

ความสาํคัญกับบทบาทหนา้ทีป่าไมท้ีหลากหลาย ป่าไมก้ับการแกปั้ญหาความยากจน และความมนัคง

ในการดํารงชีพของชุมชนท้องถิน การจัดการป่าทียังยืน และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ

รวมทังความสาํคัญของป่าเขตรอ้น ทีกาํลังเป็นประเด็นการแย่งชิงทรพัยากรชีวภาพ พันธุกรรม และ

ความรูท้อ้งถิน โดยแรงผลกัดันของประเทศอุตสาหกรรม และบรรษัทขา้มชาติดา้นอาหารและยา ทาํให้

ประเด็นเรืองการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพในนามของมรดกมนุษยชาติกับปัญหาสิทธิอธิปไตย การ

แบ่งปันผลประโยชนแ์ละการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับทรพัยส์ินทางปัญญา และการละเมิดสิทธิชุมชนต่อ

พนัธุกรรมและความรูก้ลายเป็นประเด็นรอ้นขนึมา

กล่าวในเรืองประเด็นป่าไมเ้พือสงัคมและคนกับป่า ไดเ้ป็นประเด็นสาํคัญในการประชุมสภาป่า

ไมโ้ลกในปี ๒๐๐๓ (พ.ศ.๒๕๔๖) แต่สาํหรบัประเทศไทย กระแสป่าเพือสงัคม คนกับป่า ป่าชุมชนยังไม่

สามารถบรรจุเป็นกฎหมายได้ ในช่วงเวลานันเอง รัฐก็ได้ออกพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.

๒๕๓๕ เพือคุม้ครองสัตวป่์าและถินทีอยู่อาศัยของสัตวป่์า และพรบ.สวนป่า พ.ศ.๒๕๓๔ เพือส่งเสริม

เอกชนปลกูป่าเชิงพาณิชย ์ทงักฎหมายทงัสองฉบบัปิดกนัสิทธิและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเขา้ถึง

และจดัการป่า รฐัก็ละเลยทีจะพัฒนาเครืองมือทางนโยบายทีใชป่้าเพือแกปั้ญหาความยากจน หรือสรา้ง

ความมันคงในการดาํรงชีพใหก้ับชุมชนทอ้งถิน ในทางตรงกันขา้มรฐักลับมีนโยบายอพยพคนออกจาก
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ป่าอย่างชัดเจน ดังปรากฏเป็นโครงการจัดสรรทีทาํกินใหแ้ก่ราษฎรผูย้ากไรใ้นเขตป่าสงวนเสือมโทรม

(คจก.) ในปี ๑๙๙๑ โดยมีเป้าหมายอพยพชาวบ้านอีสานออกจากป่าเพือทาํการปลูกป่าเชิงพาณิชย์

สิงทีรัฐไทยมีความสนใจเกียวโยงกับข้อตกลงสากลคือ การเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพในปี ๑๙๙๒ โดยสนใจการสนับสุนนด้านการอนุรกัษ์ป่าธรรมชาติ และการใช้

ประโยชน์ทรพัยากรชีวภาพ ควบคู่ไปกับอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติทีไทยร่วมเป็นภาคีตังแต่ปี ๑๙๘๗ และนาํมาใชน้าํเสนอมรดกโลกทางธรรมชาต ิเขตรกัษาพนัธุ์

สตัวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวร-หว้นขาแขง้ ในปี ๑๙๙๑ หรือการทีรฐัไทยตอบขอ้เสนอสหรฐัเรืองกองทุนป่าเขต

รอ้น เพือแลกระหว่างหนีกับ USAID กับการเขา้ถึงทรพัยากรชีวภาพในป่าของสหรฐั แต่ถูกต่อตา้นจาก

ประชาสังคมจนยกเลิกไปในปี ๒๐๐๑ กับทังหมดนีสะท้อนให้เห็นว่ารฐัไทยเลือกใช้ขอ้ตกลงระหว่าง

ประเทศมาเสริมความชอบธรรมและแสวงประโยชน์ของภาครัฐในการจัดการป่า ขณะทีเพิกเฉยแต่

หลกัการในเรืองสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่า และมิติป่าเพือสงัคมทีได้

กลายเป็นวาระหลกัทางนโยบายระหว่างประเทศในช่วงเวลาเดียวกนัก็ตาม

พัฒนาทางนโยบายป่าไม้ระดับโลกมาสู่บทสรุปเรืองป่าไมใ้นมิติทีหลากหลาย และการมีส่วน

ร่วมของชุมชนและประชาชนในการจัดการป่า ดังทีสหภาพยุโรปร่วมกับธนาคารโลกพัฒนาแนวทางการ

บังคับใชก้ฎหมายป่าไม ้ธรรมาภิบาล (FLEG) ในปี ๒๐๐๓ ทีเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู ้มี

ส่วนไดเ้สียทุกระดับ และ องก์ร UNFF ทีถูกตังขึนเพือสานต่อหลักการป่าไม ้จากวาระที ๒๑ ได้จัดทาํ

แนวทางเครืองมือทีไม่ใช่ขอ้ผูกมัดทางกฎหมายสาํหรบัป่าทุกประเภท และวตัถุประสงคป่์าของโลก ในปี

๒๐๐๗ (พ.ศ.๒๕๕๐) หรือการประชุมสภาป่าไม้โลกในปี ๒๐๐๙ ก็กาํหนดวาระเรืองคนนกับป่าอย่าง

ชัดเจน ตามมาด้วยการจัดทํายุทธศาสตรป่์าและการป่าไม้ของ FAO ในปี ๒๐๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๓) ให้

ความสาํคัญของป่าโยงกับสถานการณใ์หม่ เช่น สภาวะโลกรอ้น ความมนัคงอาหาร ป่าเพือการดาํรงชีพ

ของชุมชนอย่างมนัคง และล่าสดุคือ การจดัประชุมสภาป่าไมโ้ลกทีจะเกิดขึนในปี ๒๐๑๕ ก็กาํหนดวาระ

เพือป่ากับคน การลงทุนเพืออนาคต แต่สาํหรบัประเทศไทยแลว้ กลบัเป็นยุคทีรฐัทวงคืนผืนป่า โดยเพิม

อาํนาจรฐัในการควบคุมพืนทีป่า โดยเพิกเฉยต่อหลกัธรรมาภิบาล และสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดการป่า

แม้แนวคิดทางนโยบายระดับสากลจะพัฒนามาสู่มิติป่าเพือสังคมซึงสอดคล้องกับการ

เคลือนไหวของประชาชนทอ้งถินในประเทศไทย องคก์รระดับโลกอย่างเช่น FAO ทีเคยมีบทบาทส่งเสริม



๒๕

ป่าเศรษฐกิจแก่รฐับาลทัวโลก และ IUCN ทีมีบทบาทส่งเสริมเขตป่าอนุรักษ์บริสุทธิปลอดคนอันเป็น

ทีมาความขัดแยง้เรืองป่าอนุรกัษ์กับชุมชนในพืนทีป่า ก็ไดเ้ปลียนแปลงแนวทางมาสู่การจัดการป่าเชิง

บูรณาการโดยเพิมมิติดา้นสงัคม ความเป็นธรรม การมีส่วนร่วมประชาชน การแกปั้ญหายากจน และการ

จดัการป่าแบบพหุภาคี อันเป็นแนวทางใหม่ทีเนน้การกระจายอาํนาจ สรา้งการมีส่วนร่วมจากภาคสงัคม

แต่โครงสรา้งระบบการบริหารจัดการป่าไมไ้ทยไม่ไดส้ัมพันธ์กับทิศทางสากลในทางเดียว รฐัไทยใชแ้นว

ทางการเลือกหยิบใช้ข้อตกลงสากลมาเสริมสรา้งระบบรวมศูนย์อาํนาจการจัดการป่า แต่เพิกเฉยต่อ

แนวทางการกระจายอาํนาจ การรับรองสิทธิชุมชน การสรา้งการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคี

หุน้ส่วนต่างๆ ทังหมดนีสะท้อนให้เห็นว่าโครงสรา้งการบริหารจัดการป่าไมไ้ทยก็สัมพันธ์กับโครงสรา้ง

ทางการเมืองของไทยทียงัเนน้ระบบรวมศูนยอ์าํนาจอยู่นนัเอง



๒๖

บทที ๓

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

บริบทและทมีา

การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ ทีประกอบด้วยความหลากหลายระบบนิเวศ

ชนิดพันธุ ์และพันธุกรรม เป็นไปอย่างรวดเร็วทวัโลก โดยเฉพาะป่าเขตรอ้นชืนทีมีความหลากหลายทาง

ชีวภาพสูงทีสุดในโลก จากการลดลงพืนทีป่า และปัญหาสิงแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจ และอืนๆ

สิงมีชีวิต พันธุกรรมหลายชนิดกาํลงัสูญพันธุ์อย่างรวดเร็ว ดังทีนักวิทยาศาสตรท์วัโลกไดค้าดคาํนวณว่า

สิงมีชีวิตทวัโลกซึงอาจมีถึง ๕๐ ลา้นชนิด มีอัตราการสูญพันธุ์เร็วกว่าปกต ิจากปีละ ๑ ชนิดในภาวะปกติ

มาถึงปัจจุบนัเป็นวันละ ๕๐ ชนิด ในช่วง ๓๐ ปีทีผ่านมา นักชีววิทยาประเมินว่า โลกกาํลงัสูญเสียสัตว์

และพืชป่าเขตรอ้นอย่างน้อยปีละ ๒๗,๐๐๐ ชนิด ขณะทีระบบนิเวศอืนๆ ทีไม่ใช่ป่าเขตรอ้นก็สูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพเช่นกัน แต่ในอัตราทตีาํกว่าป่าเขตรอ้น

สาเหตุการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รอ้ยละ ๙๕ มาจากภาวะโลกรอ้นทีเป็นผลจาก

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศอุตสาหกรรมเป็นอับดับแรก ตามมาดว้ย

การสูญเสียพืนทีระบบนิเวศจากการขยายตัวของการพัฒนาเศรษฐกิจ การสูญพันธุ์ของสิงมีชีวิต ความ

เสือมโทรมของระบบนิเวศกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู ้คนทัวโลก ทังจากปัญหาภัยธรรมชาติที

เกิดขึนบ่อยครงั ตลอดจนเพราะประชาชนทวัโลกลว้นตอ้งพึงพาความหลากหลายทางชีวภาพในการยัง

ชีพ ดังเห็นไดจ้ากประเทศเขตรอ้นชืนไม่ตาํกว่า ๖๒ ประเทศทีประชาชนส่วนใหญ่มีวิถีการผลิตเก็บของ

ป่าและล่าสตัวซ์ึงตอ้งพึงพาความสมบูรณข์องทรพัยากรชีวภาพโดยตรง ขณะทีในสงัคมเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมทัวโลกล้วนต้องพึงพาทรัพยากรชีวภาพเป็นฐานการผลิตอาหาร ผลิตยา ตลอดจน

อุตสาหกรรมนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นในระดับเทคโนโลยีพืนฐานไปจนถึงระดับสูง ซึงในขณะทีทรพัยากร

ชีวภาพในระบบนิเวศธรรมชาติกาํลงัพงัทลาย แต่กลบัปรากฏว่าทรพัยากรชีวภาพอีกเป็นจาํนวนมากถูก

เก็บรกัษาไวใ้นธนาคารพนัธุกรรม  ซึงส่วนใหญ่เป็นของประเทศอุตสาหกรรมกา้วหนา้และบรรดาบรรษัท

ข้ามชาติ สถานการณ์ปัญหาดังกล่าวจึงทวีความซับซ้อนยิง เพราะได้นําไปสู่ช่องว่างในการเข้าถึง

ทรัพยากรชีวภาพระหว่างประเทศเขตร้อนชืน  ทีนับวันกําลังสูญเสียฐานทรัพยากรอย่างรุนแรงกับ

ประเทศอุตสาหกรรมก้าวหนา้  ทีกาํลงัผูกขาดทรพัยากรชีวภาพเพือความมงัคงั

ปัญหาทีเกียวกับความหลากหลายทางชีวภาพเชือมโยงกับผูค้นหลากหลายดา้น ชุมชนทอ้งถิน

ทีพึงพาฐานทรพยัากรชีวภาพกาํลงัประสบความเดือดรอ้นเมือทรพัยากรชีวภาพในระบบนิเวศถูกทาํลาย



๒๗

จากนโยบาย โครงการพัฒนา และกาํลงัถูกกีดกันไม่ใหเ้ขา้ถึงทรพัยากร อีกทงัยงัถูกแย่งชิงทรพัยากรและ

ความรูท้อ้งถินของพวกเขาไปโดยกลุม่อุตสาหกรรมชีวภาพ ชุมชนทอ้งถินจึงตอ้งการสรา้งกติกาทีปกป้อง

สิทธิชุมชนต่อทรัพยากร ภูมิปัญญา ให้พวกเขามีสิทธิเข้าถึง ใช้ประโยชน์ อนุรักษ์ และได้แบ่งปัน

ผลประโยชนท์ีเกิดขนึอนัมีทีมาจากทรพัยากรและภูมิปัญญาของพวกเขา

ขบวนการดา้นสิงแวดลอ้มทีห่วงใยปัญหาการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพจากการ

เสือมโทรมระบบนิเวศทีถูกทาํลายโดยระบบเศรษฐกิจ นโยบายการพัฒนา ก็มุ่งหวังทีจะใหม้ีกฏกติกา

สากลทีกาํกับควบคุมใหร้ฐัประเทศต่างๆ มีระบบการปกป้องอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพือ

ความยงัยืนนิเวศ และการพฒันาทียงัยืนของมนุษยชาติ

ขณะทีกลุ่มบรรษัทข้ามชาติด้านอาหารและยา ก็ต้องการสรา้งกติกาทีเปิดกว้างให้สามารถ

เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพในประเทศต่างๆ ได้ทัวโลกเพือพัฒนาสินค้ายาและอาหาร โดยไม่ติดกับ

กฎหมาย ข้อกีดกันจากรัฐบาลประเทศนันๆ ในนามของอธิปไตย จึงเสนอให้ความหลากหลายทาง

ชีวภาพเป็นมรดกของมนุษยชาติ และหากจะตอ้งมีการแบ่งปันเทคโนโลยีชีวภาพใหก้ับประเทศเจา้ของ

ทรัพยากร ก็จะต้องมีเงือนไขการเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของตน แม้จะถูกวิจารณ์ว่ามีทีมาจาก

ทรพัยากรและความรูท้อ้งถินของชุมชนในประเทศเจา้ของทรพัยากรก็ตาม

ส่วนรฐัโดยเฉพาะประเทศกาํลงัพฒันาในป่าเขตรอ้นชืน ก็ตอ้งการแสดงถึงความสามารถในการ

จัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยรัฐเองให้โลกยอมรับ พร้อมกับต้องการการสนับสนุนจาก

ประเทศพัฒนาแล้วทังด้านงบประมาณ เทคโนโลยีเพือมาพัฒนาการจัดการความหลากหลายทาง

ชีวภาพทังในเชิงอนุรกัษ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แต่กระนันก็ตอ้งการยืนยันถึงสิทธิอธิปไตยทีรฐัจะ

มีอาํนาจควบคุมกาํกับทรพัยากรชีวภาพในประเทศของตน โดยไม่มีการแทรกแซงจากภายนอก

ความต้องการของกลุ่มต่างๆ ได้มาต่อรองกันในการยกร่างเป็นอนุสัญญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพ ทําให้อนุสัญญาฯ บรรจุหลักการจากความต้องการของทุกฝ่ายไว้อย่าง

ประนีประนอม การเจรจาร่างอนุสญัญากระทาํอย่างจริงจังในระยะเวลาเพียงปีเศษ เพือใหเ้สร็จทันการ

ประชุม UNCED ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล และเริมเปิดใหป้ระเทศต่าง ๆ ลงนามในระหว่าง

การประชุมเมือวันที ๕ มิถุนายน ๑๙๙๒ อนุสัญญาฉบับนี เริมมีผลบังคับใช้เมือวันที ๒๙ ธันวาคม

๑๙๙๓ ประเทศไทยลงนามในอนุสญัญาฯ เมือวันที ๑๒ มิถุนายน ๑๙๙๒ แต่ใชเ้วลาถึง ๑๑ ปีในการให้

สตัยาบันเมือวันที ๓๑ ตุลาคม ๒๐๐๓ เพราะถูกคัดคา้นจากประชาสงัคมในไทยทีห่วงใยว่าประเทศไทย

ยังไม่มีความพรอ้มทางกฎหมายในการคุ้มครองการแย่งชิงทรัพยากรชีวภาพและความรูท้้องถินจาก

บรรษัทขา้มชาติ และไม่มีกฎหมายคุม้ครองสิทธิชุมชนต่อทรพัยากร พันธุกรรม และภูมิปัญญาท้องถิน

จากระบบทรพัยส์ินทางปัญญา



๒๘

อนุสัญญาฯ มีหลักการพืนฐานคือ การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นความห่วงใย

สนใจร่วมกันของมวลมนุษยชาติ แต่ก็เคารพว่ารฐัมีสิทธิอธิปไตยเหนือทรพัยากรชีวภาพของตน แต่รฐัก็

ตอ้งมีความรบัผิดชอบต่อการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและต่อการใชท้รพัยากรชีวภาพใน

แบบทียงัยืน

มีวัตถุประสงค์ ๓ ขอ้ คือ ๑) การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒) การใชป้ระโยชนจ์าก

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยังยืน และ ๓) การแบ่งปันผลประโยชนท์ีไดจ้ากทรพัยากรพนัธุกรรม

อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

พนัธกรณีทีแต่ละประเทศตอ้งดาํเนินการ คือ

· การจัดทาํกลยุทธ ์แนวทางและแผนปฏิบตัิการ

· การจาํแนกระบุและติดตามตรวจสอบองค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพที

สาํคัญ

· การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในถินทีอยู่อาศัยตามธรรมชาติ (In-Situ) โดย

จัดตังระบบพืนทีคุ ้มครอง จัดระเบียบหรือจัดการทรัพยากรชีวภาพทีสาํคัญเพือเป็น

หลกัประกันในการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชนอ์ย่างยงัยืน

· ใหค้วามเคารพ สงวนรกัษาและดาํรงไวซ้ึงความรู ้ประดิษฐกรรม และการถือปฏิบัติของ

ชุมชนพืนเมืองและทอ้งถินซึงปรากฏในการดาํเนินชีวิตทีสืบทอดมาตามประเพณี ซึง

เกียวขอ้งกับการอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชนค์วามหลากหลายทางชีวภาพอย่างยังยืน

และส่งเสริมการประยุกตใ์ชอ้ย่างกวา้งขวางมากขึน ดว้ยมีความเห็นชอบและการเขา้

ร่วมของผู ้ทรงความรู้ เจ้าของประดิษฐกรรมและผู ้ถือปฏิบัตินันๆ และสนับสนุนการ

แบ่งปันอย่างเท่าเทียมซึงผลประโยชน์อันเกิดจากการใช้ประโยชน์ความรู้ ประดิษฐ

กรรมและการถือปฏิบตัินนั ๆ

· อนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกถินทีอยู่อาศยัตามธรรมชาต ิ(Ex-situ)

· ใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยงัยืนโดยจัดทาํแผนระดับชาติ

สนบัสนุนชุมชนทอ้งถินใหม้ีมาตรการฟืนฟูพืนทีเสือมโทรม

· ใชม้าตรการทีเหมาะสมทางเศรษฐกิจและสงัคมเป็นแรงจูงใจ จัดวางโครงการส่งเสริม

การศึกษา การสร้างความตระหนัก วิจัย ฝึกอบรม และนํากระบวนการวิเคราะห์



๒๙

ผลกระทบสิงแวดล้อม พรอ้มการมีส่วนร่วมสของประชาชนมาใช้กับโครงการทีอาจ

ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

· ร่วมมือกับประเทศภาคีอนืแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ

· แบ่งปันผลประโยชนท์ีไดจ้ากทรพัยากรพนัธุกรรมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

· สนบัสนุนการเงินและแรงจูงใจสาํหรบัการอนุวัตรอนุสัญญา

· จดัทาํรายงานต่อสมัชชาภาคีอนุสญัญาฯ



๓๐

ประมวลประเด็นเนือหาอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ประเด็น

คาํอธิบาย/

สาระสําคัญใน

การอธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแต่ละประเด็น

ความสอดคล้องของกฎหมาย

(Checklist Guideline)

เปรียบเทียบกับกฎหมายด้าน

ป่าไม้และสัตวป่์าของไทย

๑. หลักการ- ๑.๑ คุณค่า

ความสาํคญั

ของทรพัยากร

R คุณค่าอันแทจ้ริงของความหลากหลายทางชีวภาพและถึงคณุค่าทาง

นิเวศ, พนัธุกรรม

R คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพต่อสงัคม, เศรษฐกิจ, วิทยาศาสตร,์

การศึกษา, นันทนาการสนุทรียภาพ และองคป์ระกอบของความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

R ตระหนักถึงการพึงพาอาศัยอย่างใกลช้ิดและตามขนบประเพณีเดิมของ

ชุมชนพืนเมืองและ

ทอ้งถิน ซึงใชท้รพัยากรชีวภาพในการดาํเนินชีวิตตามขนบประเพณีเดิมและ

ถึงความปรารถนาในอนัทีจะแบ่งปันอย่างเท่าเทียมซึงผลประโยชนท์ีไดจ้าก

การใชป้ระโยชนค์วามรู,้ ประดิษฐกรรมและการ

ถือปฏิบตัิทีสืบทอดมาตามประเพณีทีเกียวขอ้งกับการอนุรกัษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ และการใชป้ระโยชนค์วามหลากหลายทางชีวภาพ

อย่างยงัยืน

๑.กฎหมายป่าไมทุ้กฉบบัมี

หลกัการ เจตนารมณแ์บบเป็น

ส่วนๆ เฉพาะดา้น ไม่มี

หลกัการเชิงบูรณาการ เช่น

· พรบ.ป่าไมฯ้ และพรบ.

สวนป่าฯ เนน้เรืองคณุค่า

ทางเศรษฐกิจจากเนือไม้

· พรบ.ป่าสงวนฯ เนน้การ

หวงพืนทีเพือการใช้

ประโยชนข์องรฐั

· พรบ.อุทยานแห่งชาติ เนน้

คุณค่านิเวศเพือการ

ท่องเทียวและเรียนรู ้

๓
๐



๓๑

ประเด็น

คาํอธิบาย/

สาระสําคัญใน

การอธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแต่ละประเด็น

ความสอดคล้องของกฎหมาย

(Checklist Guideline)

เปรียบเทียบกับกฎหมายด้าน

ป่าไม้และสัตวป่์าของไทย

R ตระหนักอีกดว้ยถึงบทบาทสาํคัญอย่างยิงทีสตรีมีต่อการอนุรกัษ์และ

การใชป้ระโยชนค์วามหลากหลายทางชีวภาพอย่างยงัยืน และยืนยันความ

ตอ้งการเพือใหม้ีการเขา้ร่วมอย่างเต็มทีโดยสตรีทุกระดบั ในการวางนโยบาย

และการดาํเนินการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

· พรบ.สงวนและคุม้ครอง

สตัวป่์าฯ มุ่งการรกัษา

นิเวศ พนัธุกรรม

๒.กฎหมายป่าไมทุ้กฉบบัไมได้

ตระหนึกถึงคณุค่า บทบาท

สิทธิของชุมชนต่อความ

หลากหลายทางชีวภาพใน

พืนที

- ๑.๒ เป้าหมาย

หรือ

เจตนารมณต์่อ

การจัดการ

ทรพัยากร

-

R การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

Rการใชป้ระโยชนอ์งคป์ระกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง

ยงัยืน

R การแบ่งปันผลประโยชนท์ีไดจ้ากการใชท้รพัยากรพนัธุกรรมอย่าง

ยุติธรรมและเท่าเทียม โดยการเขา้ถึงทรพัยากรพนัธุกรรมอย่างเหมาะสม

การถ่ายทอดเทคโนโลยีทีเกียวขอ้งอย่างเหมาะสมโดยคาํนึงถึงสิทธิทงัหมด

เหนือทรพัยากรและเทคโนโลยี, และโดยการสนับสนุนทุนอย่างเหมาะสม

· กฎหมายป่าไมทุ้กฉบบัมี

เป้าหมายเรืองการอนุรกัษ์

ทรพัยารป่า บางฉบบั

สนบัสนุนการใชป้ระโยชน์

ในเชิงพาณิชย์

· กฎหมายป่าไมทุ้กฉบบัขาด

แนวทางการเรืองการ

แบ่งปันผลประโยชนจ์าก

ทรพัยากรสู่ชุมชนเจา้ของ

๓
๑



๓๒

ประเด็น

คาํอธิบาย/

สาระสําคัญใน

การอธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแต่ละประเด็น

ความสอดคล้องของกฎหมาย

(Checklist Guideline)

เปรียบเทียบกับกฎหมายด้าน

ป่าไม้และสัตวป่์าของไทย

ทรพัยากร เพราะปฏิเสธ

การดาํรงอยู่ของชุมชนใน

พืนทีป่า

- ๑.๓ หลกั

สาํคัญ เช่น

ความเสมอ

ภาค และความ

รบัผิดชอบ

ร่วมกันใน

ระดับที

แตกต่างกัน

การป้องกนัไว้

ก่อน การ

ช่วยเหลือกลุม่

ทีดอ้ยโอกาส

เป็นตน้

R มาตรา ๑๕ สิทธิอธิปไตยของรฐัเหนือทรพัยากรธรรมชาติของตน อาํนาจ

ในการพิจารณากาํหนดการเขา้ถึงทรพัยากรพนัธุกรรม

R รฐัมีความรบัผิดชอบต่อการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและต่อ

การใชท้รพัยากรชีวภาพในแบบทียงัยืน

R หลกัการแจง้เตือนก่อน คาดการณ,์ ป้องกนั, และขจัดสาเหตุททีาํใหเ้กิด

การลดลงอย่างมีนยัสาํคัญและการสญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ที

ตน้ตอแหล่งปัญหา

R หลกัสิทธิชุมชน ในมาตรา ๘J ทีตระหนกัถึงการพึงพาอาศัยอย่างใกลช้ิด

และตามขนบประเพณีเดิมของชุมชนพืนเมืองและ

ทอ้งถิน ซึงใชท้รพัยากรชีวภาพในการดาํเนินชีวิตตามขนบประเพณีเดิม และ

มาตรา ๑๐c คุม้ครองและส่งเสริมการใชท้รพัยากรชีวภาพตามธรรมเนียม

นิยม โดยสอดคลอ้งกับการถือปฏิบตัิตามขนบประเพณีวัฒนธรรม ซึง

เหมาะสมตามเงือนไขทีจาํเป็นในการอนุรกัษ์หรือการใชป้ระโยชนอ์ย่างยงัยืน

· กฎหมายป่าไมก้าํหนด

อาํนาจรวมศนูยไ์วท้ี

หน่วยงานรฐัทงัหมด จึง

อนุมานเรืองสิทธิอธิปไตย

ไดอ้ย่างเต็มที

· กฎหมายป่าไมทุ้กฉบบัขาด

เรืองการรบัรองสิทธิชุมชน

ต่อฐานทรพัยากร

· กฎหมายป่าไมทุ้กฉบบัขาด

แนวทางเรืองการแบ่งปัน

ผลประโยชนจ์ากทรพัยากร

สูชุ่มชน ทอ้งถิน และ

สาธารณะ

๓
๒



๓๓

ประเด็น

คาํอธิบาย/

สาระสําคัญใน

การอธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแต่ละประเด็น

ความสอดคล้องของกฎหมาย

(Checklist Guideline)

เปรียบเทียบกับกฎหมายด้าน

ป่าไม้และสัตวป่์าของไทย

R หลกัความเท่าเทียม ในอันทจีะแบ่งปันอย่างเท่าเทียมซึงผลประโยชนท์ี

ไดจ้ากการใชป้ระโยชนค์วามรู,้ ประดิษฐกรรมและการถือปฏิบตัิทีสืบทอดมา

ตามประเพณีทีเกียวขอ้งกับการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ

การใชป้ระโยชนค์วามหลากหลายทางชีวภาพอย่างยงัยืน

๒. ขอบเขต

การจัดการ
- ๒.๑ แนว

ทางการ

อนุรกัษ์ในถินที

อยู่อาศัยตาม

ธรรมชาติ

-

R มาตรา ๘ การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในถินทีอยู่อาศัยตาม

ธรรมชาติ

· พรบ.ป่าสงวนฯ พรบ.

อุทยานฯ และพรบ.สงวน

และคุม้ครองสตัวป่์า มี

แนวทางอนุรกัษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพใน

ถินทีอยู่อาศยั แต่เป็นการ

อนุรกัษ์เฉพาะรฐั ไม่

ยอมรบัการอนุรกัษ์

ทรพัยากรในพืนทีของ

ชุมชน

๓
๓

๓
๓



๓๔

ประเด็น

คาํอธิบาย/

สาระสําคัญใน

การอธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแต่ละประเด็น

ความสอดคล้องของกฎหมาย

(Checklist Guideline)

เปรียบเทียบกับกฎหมายด้าน

ป่าไม้และสัตวป่์าของไทย

- ๒.๒ แนว

ทางการ

อนุรกัษ์นอกถิน

ทีอยู่อาศัยตาม

ธรรมชาติ

-

R มาตรา ๙ การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในถินทีอยู่อาศัยตาม

ธรรมชาติ

· พรบ.สงวนและคุม้ครอง

สตัวป่์าฯ มีแนวทาง

คุม้ครอง ตรวจสอบการ

ลกัลอบคา้ขาย นาํผ่านสตัว์

ป่าและซากสตัวป่์าสงวน

และสตัวป่์าคุม้ครอง แมจ้ะ

อยู่นอกพืนทีป่าก็ตาม

๒.๓ การ

ประเมินผล

กระทบและ

การลด

ผลกระทบ

เสียหาย

R มาตรา ๑๔ การประเมินผลกระทบและการลดผลกระทบเสียหาย · การประเมินผลกระทบ

สิงแวดลอ้มในพืนทีป่า ใช้

พรบ.สิงแวดลอ้ม ๒๕๓๕

๓
๔



๓๕

ประเด็น

คาํอธิบาย/

สาระสําคัญใน

การอธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแต่ละประเด็น

ความสอดคล้องของกฎหมาย

(Checklist Guideline)

เปรียบเทียบกับกฎหมายด้าน

ป่าไม้และสัตวป่์าของไทย

๓. แนว

ทางการ

จัดการ

ทรัพยากร

๓.๑ หลกัการ

ใชป้ระโยชน์

จากฐาน

ทรพัยากรธรรม

ชาติอย่าง

ยงัยืน

R มาตรา ๑๐ การใชป้ระโยชนอ์งคป์ระกอบของความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างยงัยืน

กฎหมายป่าไมทุ้กฉบบัไม่ได้

กาํหนดใหม้ีการใชป้ระโยชน์

อย่างยงัยืนจากภาคส่วนอืน

เช่น ชุมชนทอ้งถิน แต่ใหอ้าํนาจ

รฐัควบคุมการใชป้ระโยชน์

· พรบ.ป่าสงวนฯ แมเ้ปิดใหม้ี

การใชป้ระโยชน ์แต่ก็ไม่ได้

กาํหนดเรืองการใช้

ประโยชนท์ียงัยืน

· พรบ.อุทยานฯ หวงหา้มการ

ใชป้ระโยชนท์างตรง แต่

เปิดใหม้ีการท่องเทียว และ

กิจกรรมการเรียนรูท้ีไม่

กระทบต่อสภาพพืนที

· พรบ.สงวนและคุม้ครอง

สตัวป่์า ไม่ไดก้าํหนดเรือง

๓
๕



๓๖

ประเด็น

คาํอธิบาย/

สาระสําคัญใน

การอธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแต่ละประเด็น

ความสอดคล้องของกฎหมาย

(Checklist Guideline)

เปรียบเทียบกับกฎหมายด้าน

ป่าไม้และสัตวป่์าของไทย

การใชป้ระโยชนจ์าก

ทรพัยากร

- ๓.๒ มาตรการ

สรา้งแรงจูงใจ

-

R มาตรา ๑๑ มาตรการสรา้งเสริมแรงจูงใจ · มี พรบ.สวนป่าฯ ส่งเสริม

แรงจูงใจในการปลูกสวนป่า

เชิงพาณิชยเ์อกชน

· กฎหมายป่าไมฉ้บบัอืนๆ ไม่

มีมาตรการสรา้งแรงจูงใจ

แก่ชุมชน และประชาชนใน

การจัดการป่า

๓.๓ มาตรการ

ติดตาม

ตรวจสอบ

R มาตรา ๑๔ การประเมินผลกระทบและการลดผลกระทบเสียหาย

๔. การสร้าง

การเรียนรู้

๔.๑ การ

ศึกษาวิจยั

R มาตรา ๑๒ การวิจยัและการฝึกอบรม

๓
๖



๓๗

ประเด็น

คาํอธิบาย/

สาระสําคัญใน

การอธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแต่ละประเด็น

ความสอดคล้องของกฎหมาย

(Checklist Guideline)

เปรียบเทียบกับกฎหมายด้าน

ป่าไม้และสัตวป่์าของไทย

๔.๒ การสรา้ง

การเรียนรูก้ับ

สงัคม

R มาตรา ๑๓ การใหก้ารศึกษาและการความตระหนกัแก่สาธารณชน

๕.บทบาท

หน้าทขีอง

รัฐ

๕.๑ สิทธิและ

หนา้ทีของรฐัที

เกียวขอ้งกับ

ทรพัยากรหรือ

ผลกระทบจา

การใช้

ทรพัยากร

๖.สิทธิของ

ชุมชน และ

การมีส่วน

ร่วมของ

ประชาชน

๖.๑ ชุมชนใน

การเขา้ถึงและ

จดัการ

ทรพัยากร

R หลกัสิทธิชุมชน ในมาตรา ๘J ทีตระหนกัถึงการพึงพาอาศัยอย่างใกลช้ิด

และตามขนบประเพณีเดิมของชุมชนพืนเมืองและทอ้งถิน ซึงใชท้รพัยากร

ชีวภาพในการดาํเนินชีวิตตามขนบประเพณีเดิม และมาตรา ๑๐c คุม้ครอง

และส่งเสริมการใชท้รพัยากรชีวภาพตามธรรมเนียมนิยม โดยสอดคลอ้งกับ

การถือปฏิบตัิตามขนบประเพณีวฒันธรรม ซึงเหมาะสมตามเงือนไขทีจาํเป็น

ในการอนุรกัษ์หรือการใชป้ระโยชนอ์ย่างยงัยืน

· กฎหมายป่าไมทุ้กฉบบัไม่

รบัรองสิทธิชุมชน

๓
๗



๓๘

ประเด็น

คาํอธิบาย/

สาระสําคัญใน

การอธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแต่ละประเด็น

ความสอดคล้องของกฎหมาย

(Checklist Guideline)

เปรียบเทียบกับกฎหมายด้าน

ป่าไม้และสัตวป่์าของไทย

๖.๒ การมีส่วน

ร่วมของ

ประชาชนใน

การจัดการ

ทรพัยากร

R สนบัสนุนประชากรทอ้งถินในการจดัทาํและดาํเนินกิจกรรมเพือแกไ้ขใน

พืนทีเสือมโทรม ซึงความหลากหลายทางชีวภาพถูกทาํลายจนลดนอ้ยลง

R สนบัสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรฐับาลและภาคเอกชนในการ

พฒันาวิธีการเพือการใชป้ระโยชนท์รพัยากรชีวภาพอย่างยงัยืน

· กฎหมายป่าไมทุ้กฉบบั

ไม่ไดบ้ญัญัติเรืองการมี

ส่วนร่วมของประชาชนไว้

๖.๓ การ

แบ่งปัน

ผลประโยชน์

และความ

รบัผิดชอบที

เกิดขนึจากการ

ใชท้รพัยากร

R มาตรา ๑๕ G แต่ละภาคีจกัตอ้งดาํเนินมาตรการทางกฎหมาย, การ

บริหาร หรือนโยบาย, เท่าทีเหมาะสม, และโดยสอดคลอ้งกบัมาตรา ๑๖ และ

๑๙ และ, ในกรณีทีจาํเป็น, โดยผ่านกลไกการเงิน ซึงกาํหนดโดยมาตรา ๒๐

และ ๒๑ ทงันีดว้ยเจตนารมณเ์พือแบ่งปันในวิถีทางทียุติธรรมและเท่าเทียม

ซึงผลของการวิจยัและการพัฒนา และซึงผลประโยชนท์ีไดจ้ากการใช้

ประโยชนท์รพัยากรพนัธุกรรมทางการพาณิชยแ์ละอืนๆ กับภาคี ทีไดใ้ห้

ทรพัยากรนัน   การแบ่งปันนัน ๆ จกัตอ้งอยู่ภายใตเ้งือนไขทีไดร้บัการตกลง

ร่วมกัน

· กฎหมายป่าไมทุ้กฉบบั

ไม่ไดบ้ญัญัติเรืองการ

แบ่งปันผลประโยชนจ์าก

ฐานทรพัยากรในป่าไว้

เนืองจากมีฐานคิดว่า ป่า

ไมเ้ป็นของรฐั ขณะที

เรียกรอ้งใหป้ระชาชนมี

หนา้ทีเคารพกฎหมาย

และตอ้งเสียสละสิทธิหาก

พืนทีชุมชนทีถูกประกาศ

๓
๘



๓๙

ประเด็น

คาํอธิบาย/

สาระสําคัญใน

การอธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแต่ละประเด็น

ความสอดคล้องของกฎหมาย

(Checklist Guideline)

เปรียบเทียบกับกฎหมายด้าน

ป่าไม้และสัตวป่์าของไทย

เป็นเขตป่าไมไ้ม่มีเอกสาร

สิทธิทีดิน

๖.๔ กลไกการ

สนบัสนุน

ชุมชนและ

สงัคมในการ

จดัการ

ทรพัยากร

R มาตรา ๑๐ คุม้ครองและส่งเสริมการใชท้รพัยากรชีวภาพตามธรรมเนียม

นิยม โดยสอดคลอ้งกับการถือปฏิบตัิตามขนบประเพณีวัฒนธรรม ซึง

เหมาะสมตามเงือนไขทีจาํเป็นในการอนุรกัษ์หรือการใชป้ระโยชนอ์ย่างยงัยืน

R มาตรา ๑๐ สนบัสนุนประชากรทอ้งถินในการจดัทาํและดาํเนินกิจกรรม

เพือแกไ้ขในพืนทีเสือมโทรม ซึงความหลากหลายทางชีวภาพถูกทาํลายจน

ลดนอ้ยลง

๗.พันธกรณี

ความ

ร่วมมือ

ระหว่าง

ประเทศ

๗.๑ อาํนาจ

สิทธิและหนา้ที

ของรฐัไทย

และรฐัอืนๆ ที

เกียวขอ้งกับ

ทรพัยากรขา้ม

พรมแดน

R สิทธิอธิปไตยทีจะใชท้รพัยากรของตนตามนโยบายสิงแวดลอ้มของ

ตนเอง

R ความรบัผิดชอบเพือใหห้ลกัประกันว่า กิจกรรมในความรบัผิดชอบหรือ

ในความควบคมุไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสิงแวดลอ้มของรฐัอืนหรือของ

พืนทีนอกเหนือเขตอาํนาจของชาติ

R มาตรา ๕ แต่ละภาคีจกัตอ้งดาํเนินการ, ใหม้ากทีสุดเท่าทีเป็นไปไดแ้ละ

เท่าทีเหมาะสม ร่วมมือกบัภาคีอืน ๆ โดยตรงหรือในกรณีทีเหมาะสม โดย

๓
๙



๔๐

ประเด็น

คาํอธิบาย/

สาระสําคัญใน

การอธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแต่ละประเด็น

ความสอดคล้องของกฎหมาย

(Checklist Guideline)

เปรียบเทียบกับกฎหมายด้าน

ป่าไม้และสัตวป่์าของไทย

ผ่านองคก์ารระหว่างประเทศทีมีสมรรถภาพ ในประเด็นเกียวกบัพืนที

นอกเหนือเขตอาํนาจของชาติ และเกียวกับเรืองอนืทีมีความสนใจร่วมกัน

๗.๒ การสรา้ง

ความร่วมมือ

ระหว่างภาคี

ต่างๆ ทงั

ภายในรฐัและ

ระหว่าง

ประเทศ

R มาตรา ๑๓b ร่วมมือ, เท่าทีเหมาะสม, กับรฐัอืน ๆ และองคก์ารระหว่าง

ประเทศในการพฒันาโปรแกรมการศึกษาและการเสริมสรา้งความตระหนกั

แก่สาธารณชนเกียวกับการอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชนค์วามหลากหลาย

ทางชีวภาพอย่างยงัยืน

๗.๓ การ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยีจาก

การใช้

ประโยชน์

ทรพัยากร

R มาตรา ๑๖ การเขา้ถึงและการถ่ายทอดเทคโนโลยี



๔๑

ประเด็น

คาํอธิบาย/

สาระสําคัญใน

การอธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแต่ละประเด็น

ความสอดคล้องของกฎหมาย

(Checklist Guideline)

เปรียบเทียบกับกฎหมายด้าน

ป่าไม้และสัตวป่์าของไทย

๗.๔ การ

จดัการขอ้

พิพาท

R มาตรา ๒๗ การยุติขอ้พิพาท

ตารางวิเคราะหค์วามไม่สอดคลอ้งของกฎหมายป่าไมไ้ทย

อนุสญัญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ

หลกัการ พนัธกรณี กฎหมายป่าไมไ้ทย บญัญัติกฎหมายไทยที

ไม่สอดคลอ้งเชิงพืนที

บทบญัญัติกฎหมาย

ไทยทีไม่สอดคลอ้ง

เชิงเนือหา

กฎหมายป่าไมท้ีควร

ปรบัปรุง

วัตถุประสงค์

1) การอนุรกัษ์ความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ

๒) การใชป้ระโยชน์

จากความ

• การจัดทาํกลยุทธ์

แนวทางและ

แผนปฏิบตัิการ

• การจาํแนกระบุและ

ติดตามตรวจสอบ

องคป์ระกอบความ

พรบ.ป่าไม ้พ.ศ.2484

พรบ.อุทยานแห่งชาติ

พ.ศ.2504

พรบ.ป่าสงวน

แห่งชาต ิพ.ศ.2507

กฎหมายป่าไมไ้ทย

จาํกัดเฉพาะพืนทีของ

รฐั ไม่นบัรวมถึงพืนที

เอกชน

กฎหมายป่าไมไ้ทยยงั

ไม่ครอบคลมุพืนทีเขต

· กฎหมายป่าไมทุ้ก

ฉบบัมีหลกัการ

เจตนารมณแ์บบ

เป็นส่วนๆ เฉพาะ

ดา้น ไม่มีหลกัการ

เชิงบูรณาการ

พรบ.ป่าไม ้พ.ศ.

พรบ.อุทยานแห่งชาติ

พ.ศ.

พรบ.ป่าสงวน

แห่งชาต ิพ.ศ.

๔
๐



๔๒

หลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างยงัยืน

และ

๓) การแบ่งปัน

ผลประโยชนท์ีไดจ้าก

ทรพัยากรพนัธุกรรม

อย่างเท่าเทียมและ

เป็นธรรม

หลากหลายทาง

ชีวภาพทีสาํคัญ

• การอนุรกัษ์ความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพในถินทีอยู่

อาศัยตามธรรมชาติ

(In-Situ) โดยจัดตงั

ระบบพืนทีคุม้ครอง

จดัระเบียบหรือ

จดัการทรพัยากร

ชีวภาพทีสาํคัญเพือ

เป็นหลกัประกนัใน

การอนุรกัษ์และใช้

ประโยชนอ์ย่างยงัยืน

• ใหค้วามเคารพ

สงวนรกัษาและดาํรง

ไวซ้ึงความรู ้ประดิษฐ

กรรม และการถือ

ปฏิบตัิของชุมชน

พืนเมืองและทอ้งถิน

ซึงปรากฏในการ

พรบ.สงวนและ

คุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ.

2535

พรบ.สวนป่า พ.ศ.

2535

เศรษฐกิจจาํเพาะ ไหล่

ทวีป

· กฎหมายป่าไม้

ทุกฉบบัไมได้

ตระหนึก และ

รอมรบัถึง

คุณค่า บทบาท

สิทธิของชุมชน

ต่อความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพและ

ความรูท้อ้งถิน

· กฎหมายป่าไมทุ้ก

ฉบบัไม่ไดบ้ญัญัติ

เรืองการมีส่วน

ร่วมของ

ประชาชนไว้

· กฎหมายป่าไมทุ้ก

ฉบบัไม่ไดบ้ญัญัติ

เรืองการแบ่งปัน

ผลประโยชนจ์าก

พรบ.สงวนและ

คุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ.

2535

พรบ.สวนป่า พ.ศ.

2535

โดยควรประมวลยก

ร่างใหม่ใหเ้ป็นเประ

มวลกฎหมาย

ทรพัยากรป่า



๔๓

ดาํเนินชีวิตทีสืบทอด

มาตามประเพณี ซึง

เกียวขอ้งกับการ

อนุรกัษ์และการใช้

ประโยชนค์วาม

หลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างยงัยืน

และส่งเสรมิการ

ประยุกตใ์ชอ้ย่าง

กวา้งขวางมากขึน

ดว้ยมีความเห็นชอบ

และการเขา้ร่วมของผู้

ทรงความรู ้เจา้ของ

ประดิษฐกรรมและผู ้

ถือปฏิบตัินนัๆ และ

สนบัสนุนการแบ่งปัน

อย่างเท่าเทียมซึง

ผลประโยชนอ์ันเกิด

จากการใชป้ระโยชน์

ความรู ้ประดิษฐ

ฐานทรพัยากรใน

ป่าไว้



๔๔

กรรมและการถือ

ปฏิบตัินัน ๆ

• อนุรกัษ์ความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพนอกถินทีอยู่

อาศัยตามธรรมชาติ

(Ex-situ)

• ใชป้ระโยชนจ์าก

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างยงัยืน

โดยจัดทาํแผน

ระดับชาติ สนับสนุน

ชุมชนทอ้งถินใหม้ี

มาตรการฟืนฟูพืนที

เสือมโทรม

• ใชม้าตรการที

เหมาะสมทาง

เศรษฐกิจและสงัคม

เป็นแรงจูงใจ จดั

วางโครงการส่งเสริม

การศึกษา การสรา้ง



๔๕

ความตระหนกั วิจยั

ฝึกอบรม และนาํ

กระบวนการวิเคราะห์

ผลกระทบ

สิงแวดลอ้ม พรอ้ม

การมีส่วนร่วมสของ

ประชาชนมาใชก้ับ

โครงการทีอาจ

ก่อใหเ้กิดผลกระทบ

ต่อความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

• ร่วมมือกับประเทศ

ภาคีอืนแลกเปลียน

ขอ้มลูข่าวสารความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ

• แบ่งปัน

ผลประโยชนท์ีไดจ้าก

ทรพัยากรพนัธุกรรม

อย่างเท่าเทียมและ

เป็นธรรม



๔๖

• สนบัสนุนการเงิน

และแรงจูงใจสาํหรบั

การอนุวตัรอนุสญัญา

• จดัทาํรายงานต่อ

สมชัชาภาคี

อนุสญัญาฯ



๔๗

ตารางตรวจสอบความสอดคล้องของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

หลักการสําคัญ ประเด็นพิจารณา

การอนุรักษแ์ละใช้

ประโยชนอ์ย่างยังยืน

R คุณค่าอันแทจ้ริงของความหลากหลายทางชีวภาพและถึงคณุค่าทางนิเวศ

, พนัธุกรรม

R คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพต่อสงัคม, เศรษฐกิจ, วิทยาศาสตร,์

การศึกษา, นันทนาการสนุทรียภาพ และองคป์ระกอบของความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

Rการใชป้ระโยชนอ์งคป์ระกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยงัยืน

R หลกัการแจง้เตือนก่อน คาดการณ,์ ป้องกนั, และขจัดสาเหตุททีาํใหเ้กิด

การลดลงอย่างมีนยัสาํคัญและการสญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ทีตน้

ตอแหล่งปัญหา

R การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในถินทีอยู่อาศัยตามธรรมชาติ

R การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกถินทีอยู่อาศัยตามธรรมชาติ

R มาตรา ๑๔ การประเมินผลกระทบและการลดผลกระทบเสียหาย

การเข้าถึงทรัพยากร

พันธุกรรม และการ

แบ่งปันผลประโยชน์

R การแบ่งปันผลประโยชนท์ีไดจ้ากการใชท้รพัยากรพนัธุกรรมอย่างยุติธรรม

และเท่าเทียม โดยการเขา้ถึงทรพัยากรพนัธุกรรมอย่างเหมาะสม การถ่ายทอด

เทคโนโลยีทีเกียวขอ้งอย่างเหมาะสมโดยคาํนึงถึงสิทธิทงัหมดเหนือทรพัยากร

และเทคโนโลยี, และโดยการสนบัสนุนทุนอย่างเหมาะสม

R แบ่งปันในวิถีทางทียุติธรรมและเท่าเทียม ซึงผลของการวิจยัและการ

พฒันา และซึงผลประโยชนท์ีไดจ้ากการใชป้ระโยชนท์รพัยากรพนัธุกรรม

ทางการพาณิชยแ์ละอืนๆ กับภาคี ทีไดใ้หท้รพัยากรนัน   การแบ่งปันนนั ๆ จกั

ตอ้งอยู่ภายใตเ้งือนไขทีไดร้บัการตกลงร่วมกัน

การเข้าถึงและการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

R จดัหา และอาํนวยความสะดวกในการเขา้ถึงและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ใหก้ับประเทศคู่สญัญาภายใตเ้งือนไขทีเป็นธรรม และเป็นประโยชน์

R นาํกฎหมายทีเกียวขอ้งกับทรพัยส์ินทางปัญญามาพิจารณาประกอบ



๔๘

ชนพนืเมืองและชุมชน

ท้องถิน

R ตระหนักถึงการพึงพาอาศัยอย่างใกลช้ิดและตามขนบประเพณีเดิมของ

ชุมชนพืนเมืองและทอ้งถิน ซึงใชท้รพัยากรชีวภาพในการดาํเนินชีวิตตาม

ขนบประเพณีเดิม

R สนบัสนุนประชากรทอ้งถินในการจดัทาํและดาํเนินกิจกรรมเพือแกไ้ขใน

พืนทีเสือมโทรม ซึงความหลากหลายทางชีวภาพถูกทาํลายจนลดนอ้ยลง

R คุม้ครองและส่งเสริมการใชท้รพัยากรชีวภาพตามธรรมเนียมนิยม โดย

สอดคลอ้งกับการถือปฏิบตัิตามขนบประเพณีวฒันธรรม ซึงเหมาะสมตาม

เงือนไขทีจาํเป็นในการอนุรกัษ์หรือการใชป้ระโยชนอ์ย่างยงัยืน

การคุ้มครองทรัพยส์ิน

ทางปัญญา และความ

หลากหลายทางชีวภาพ

R มีกฎหมายคุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญาของภูมิปัญญาทอ้งถิน

R พิจารณาเงือนไขขอ้ตกลงว่าดว้ยทรพัยส์ินทางปัญญาอย่างเหมาะสม



๔๙

สรุปสาระสําคัญทกีฎหมายป่าไม้ไทยไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

และจําเป็นต้องปรับปรุงเนือหาและกระบวนการดังนี

๑. กฎหมายป่าไมทุ้กฉบบัมีหลกัการ เจตนารมณแ์บบเป็นส่วนๆ เฉพาะดา้น ไม่มีหลกัการเชิงบูรณา

การทงัในเชิงเป้าหมาย สหวิทยาการ และบูรณาการภาคส่วนต่างๆ มาร่วมจดัการตามทอีนุสัญญา

ฯ กาํหนดไว้

๒. กฎหมายป่าไม้ทุกฉบับไมได้ตระหนักและยอมรับถึงคุณค่า บทบาท สิทธิของชุมชนต่อความ

หลากหลายทางชีวภาพในพืนท ีตามหลกัสิทธิ ๕ ประการ คือ สิทธิการเขา้ถึงทรพัยากร สิทธิการใช้

ประโยชนท์รพัยากร สิทธิในการจัดการทรพัยากร สิทธิในการกันผูอ้ืนในการใชท้รพัยากรเพือการ

อนุรักษ์ทรัพยากร และป้องกันผลกระทบทีจะเกิดกับชุมชน และสิทธิในการโอนหรือจําหน่าย

จ่ายแจก หรือสิทธิในการไดร้บัผลประโยชนจ์ากทรพัยากรและความรูท้ีชุมชนมีต่อทรพัยากรฯ ดังที

ปรากฏในมาตรา ๘ และ ๑๐ ของอนุสญัญาฯ

๓. กฎหมายป่าไม ้โดยเฉพาะพรบ.อุทยานฯ และพรบ.สงวนและคุม้ครองสตัวป่์าฯ กาํหนดอาํนาจรวม

ศูนยไ์วท้ีหน่วยงานรฐัทงัหมด จึงขาดเรืองการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และฐานทรพัยากร

๔. กฎหมายป่าไม้เกือบทังหมด ยกเว้น พรบ.สวนป่าฯ ขาดแนวทางสร้างแรงจูงใจ โดยไม่มีการ

กาํหนดเรืองประโยชนท์ีรฐัจะสนับสนุนใหก้ับชุมชน ประชาชนทีจะไดจ้ากการจัดการป่าทียังยืน

พรบ.สวนป่า ก็กําหนดเพียงแรงจูงใจแก่ภาคธุรกิจเอกชนในการทําสวนป่าพาณิชย์เท่านัน

ไม่สอดคลอ้งกับหลกัการในอนุสญัญาฯ

๕. กฎหมายป่าไม้ทังหมดไม่ได้กําหนดเรืองการแบ่งปันผลประโยชน์ทีเกิดขึนจากป่าให้แก่ชุมชน

ประชาชนท้องถินทีพึงพา ดูแลป่า แม้มีการกําหนดเรืองหลักการแบ่งปันประโยชน์ไว้บ้างใน

ระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรีว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๔๓ แต่ก็เป็นเพียงเรือง

ผลประโยชนข์องรฐัเท่านนั

ดังนันการอนุวัตรตามอนุสัญญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ กฎหมายป่าไมไ้ทยควรต้องยก

ร่างรวมขึนใหม่ โดยสรา้งหลักการและแนวทางจัดการเชิงบูรณาการ รับรองสิทธิชุมชนในการจัดการป่าทุก

ประเภททีมีชุมชนพึงพาใชป้ระโยชน ์สรา้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในป่าทุกประเภท สรา้งแรงจูงใจใหชุ้มชน



๕๐

ประชาชนในการจัดการป่าทียังยืน และสรา้งระบบการแบ่งปันผลประโยชนจ์ากป่าใหก้ับชุมชนทอ้งถินอย่าง

ทวัถึงและเป็นธรรม



๔๒

บทท ี๔

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ

(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)1

ทมีาและหลักการสําคัญ

ดว้ยความห่วงใยมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติทีต่างๆ ทัวโลก ทีกาํลงัถูกคุกคามจนเสือม

โทรม สูญหายไป องค์การยูเนสโกจึงได้ผลักดันใหม้ีการยกร่างและลงนามรับรองอนุสัญญาคุ้มครอง

มรดกโลกจากรฐัสมาชิก ในปี ค.ศ.๑๙๗๒ ซึงมีผลบงัคบัใชเ้มือปี ค.ศ. ๑๙๗๕ มีจาํนวนมาตราทงัสิน ๓๙

มาตรา มีประเทศ ภาคีรวม ๑๔๕ ประเทศ ประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นภาคีเมือวันที ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๐

หลักการของอนุสัญญาฯ นี คือ คุ้มครองและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที

ทรงคุณค่าโดดเด่นของโลก ทังแหล่งทีมนุษยส์รา้งขึนและแหล่งธรรมชาติ เพือเป็นมรดกตกทอดแก่คน

รุ่นหลงั

วัตถุประสงคข์องอนุสัญญา คือ เพือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศภาคีในการกําหนด

มาตรการทีเหมาะสมทังด้านนโยบายและวางแผนแแม่บทเพือการอนุรักษ์และจัดการมรดกทาง

วัฒนธรรมและทางธรรมชาติทีคํานึงถึงการอนุรักษ์ทีมีประสิทธิภาพ ด้านกฎหมาย วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และการสนับสนุนงบประมาณเพือสงวนรกัษาคุม้ครองและส่งเสริมมรดก

ทางวฒันธรรมและธรรมชาติทีมีความสาํคัญต่อมวลมนุษยชาติใหค้งอยู่ต่อไป

โดยในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ (ค.ศ. ๑๙๗๖) องคก์ารยูเนสโกไดจ้ัดตัง "คณะกรรมการมรดกโลก" เพือ

ทาํหนา้ทีดูแลมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติทีสาํคัญของโลก และจดัตงั "กองทุนมรดกโลก" เพือเป็น

แหล่งเงินทุนสนับสนุนการอนุรกัษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติทีไดร้บัการขึนทะเบียนเป็นมรดก

โลกแลว้

1 เรียบเรียงจาก สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, อนุสญัญาว่าดว้ยการคุม้ครองมรดกโลกทาง

วฒันธรรมและทางธรรมชาติ, http://www.onep.go.th/library/index.php?option=com_content&view=article&id=

๖๙:๒๐๑๒-๐๔-๑๗-๐๒-๕๙-๒๗&catid=๒๖:๒๐๑๒-๐๔-๐๒-๐๖-๕๗-๒๒&Itemid=๓๔
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หลักเกณฑใ์นการประเมินคุณค่าความโดดเด่นของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติมี

๑๐ ขอ้ ไดแ้ก่

๑) เป็นตัวแทนทีแสดงถึงความเป็นเอกลักษ์ดา้นศิลปกรรมหรือตัวแทนของความงดงาม และเป็น

ผลงานขนัเอกทีจะจดัทาํขนึดว้ยการสรา้งสรรคท์ีชาญฉลาด หรือ

๒) เป็นสิงทีมีอิทธิพลผลักดันใหเ้กิดการพัฒนาสืบต่อมาในดา้นการออกแบบ ทางสถาปัตยกรรม

อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวนและภูมิทัศน ์ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมทีเกียวขอ้งหรือ

การพัฒนาการตังถินฐานของมนุษย ์ซึงการพัฒนาเหล่านันเกิดขึนในช่วงเวลาในเวลาหนึง หรือ

บนพืนทีหนึงพืนทีใดของโลก หรือ

๓) เป็นเอกลกัษณ ์หายากยิงหรือเป็นของแทด้งัเดิม หรือ

๔) เป็นตัวอย่างลักษณะทัวไปของสิงก่อสร้างทีเป็นตัวแทนการพัฒนาด้านวัฒนธรรม สังคม

ศิลปกรรม วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีหรืออุตสาหกรรม หรือ

๕) เป็นตัวอย่างลกัษณะเด่นชัดหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม วิธีการก่อสรา้งการ

ตังถินฐานของมนุษย ์ทีมีความเปราะบางหรือเสือมสลายไดง้่าย เพราะผลกระทบจากการเปลียนแปลง

ทางสงัคม วัฒนธรรมทีไม่สามารถกลบัคืนดงัเดิมได ้หรือการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือ

๖) มีความคิดหรือความเชือทีเกียวขอ้งโดยตรงกับเหตุการณห์รือบุคคลทีมีความสาํคัญหรือมีความ

โดดเด่นยิงในประวัติศาสตร์ หรือ

๗) เป็นตัวอย่างเด่นชัดในการเป็นตวัแทนของวิวัฒนาการสาํคญัๆ ในอดีตของโลก รวมถึงแหล่งทีเป็น

ตัวแทนของยุคสาํคัญๆ ในอดีต เช่น ยุคของสัตว์เลือยคลาน ซึงสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความ

หลากหลายทางธรรมชาติบนพืนโลก หรือยุคนําแข็งซึงมนุษย์ดึกดาํบรรพ์และสิงแวดล้อมเกิดการ

เปลียนแปลงอย่างมาก หรือ

๙) เป็นตัวอย่างเด่นชัดในการเป็นตัวแทนของขบวนการเปลียนแปลงทีสาํคัญทางธรณีวิทยาหรือ

วิวัฒนาการทางชีววิทยาและปฏิสมัพนัธข์องมนุษยต์่องสิงแวดลอ้มทางธรรมชาติทีกาํลงัเกิดอยู่ โดยเนน้

ขบวนการทกีาํลงัเกิดอยู่ของชุมชนพืชและสตัว ์การเกิดของสภาพภูมิประเทศต่างๆหรือ
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๙) เป็นแหล่งทีเกิดจากปรากฏการณท์างธรรมชาติทีมีเอกลกัษณห์ายากเป็นพิเศษ เช่น การเกิดหรือ

ลักษณะหรือแหล่งทีมีความงดงามทางธรรมชาติ แหล่งรวมความหนาแน่นของสตัวแ์ละพืช และแหล่ง

รวมการผสมผสานระหว่างองคป์ระกอบทางธรรมชาติและวฒันธรรม หรือ

๑๐) เป็นถินทีอยู่อาศัยของชนิกพันธุ์และสัตวท์ีหายากหรือทีตกอยู่ในภาวะอันตราย แต่ยังสามารถ

ดาํรงชีวิตอยู่ได ้รวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความหนาแน่นของพืชและสัตว์ทีทัวโลกให้ความ

สนใจ

การพิจารณาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม มีสภาระหว่างประเทศว่าดว้ยโบราณสถานและแหล่ง

โบราณคดี (International Council on Monuments and Sites : ICOMOS) ซึงทาํหนา้ทีประเมินคุณค่า

แหล่งมรดกทางวฒันธรรม และนาํเสนอผลการประมินต่อคณะกรรมการมรดกโลกเพือพิจารณาลงมติ

การพิจารณาแหล่งมรดกทางธรรมชาติ มีสหภาพการอนุรักษ์โลก (International Union for

Conservation of Nature : IUCN) ทาํหนา้ทีประเมินคุณค่าแหล่งมรดกทางธรรมชาติ และจะนาํเสนอผล

การประเมินต่อคณะกรรมการมรดกโลก เพือพิจารณาลงมติ

ในกรณีทีมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติในบญัชีรายชือมรดกโลกไดร้บัการคุกคามจาก

การดําเนินการใดๆ เช่น โครงการพัฒนาต่างๆ การสงคราม การเสือมโทรมของธรรมชาติและ

สภาพแวดลอ้ม ฯลฯ จนมีแนวโน้มว่ามรดกโลกแหล่งนันกาํลังเผชิญกับภาวะอันตราย อนุสัญญาฯ ได้

กาํหนดใหม้ีการพิจารณาขึนทะเบียนใหแ้หล่งมรดกโลกนันเป็นแหล่งมรดกในภาวะอันตราย ทังนีเพือ

พิจารณากาํหนดแผนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึงในการคุ้มครองและฟืนฟูแหล่งมรดกโลกนันอย่าง

เร่งด่วนและต่อเนือง

ภารกิจทีสาํคัญทีตอ้งดาํเนินการตามอนุสญัญาฯ

๑. จัดทาํแผนแม่บทการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ ทีคาํนึงถึงการอนุรกัษ์ทีมี

ประสิทธิภาพ พรอ้มไปกับการใชป้ระโยชนอ์ย่างเหมาะสมของชุมชน

๒. เสาะแสวงหา และศึกษาวิเคราะห์แหล่งมรดกทาง วัฒนธรรมและทางธรรมชาติทีมี

ความสาํคัญและมีคุณค่าโดดเด่น ทีตังอยู่ในประเทศของตน เพือนาํเสนอใหป้ระกาศเป็น

แหล่งมรดกโลก

๓. ยอมรับเป็นหน้าทีความรับผิดชอบในการดูแล คุ้มครองและอนุรกัษ์ แหล่งมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมและทางธรรมชาติทีตงัอยู่ในประเทศของตน
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๔. กาํหนดมาตรการทีเหมาะสมดา้นกฎหมายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี บริหารและการเงินเพือ

การคุม้ครองและอนุรกัษ์แหล่งมรดกโลก ในประเทศของตน

๕. ละเวน้การดาํเนินการใดโดยเจตนาทีจะทาํลายมรดกโลกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ

ทีตงัอยู่ในประเทศภาคีอนืๆ ทงัโดยทางตรงและทางออ้ม

๖. สนับสนุนเงินช่วยเหลือใหก้ับกองทุนมรดกโลก ในรูปของเงินอุดหนุนบังคับ (Compulsory

Contribution)

การดาํเนินการของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี

อนุสญัญาว่าดว้ยการคุม้ครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ เมือวันที ๑๖ มิถุนายน ค.ศ.

๑๙๙๗ และใหส้ตัยาบันต่ออนุสญัญาเมือวนัที ๑๗ ก.ย.๒๕๓๐ และเป็นสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลก

ชุดปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่งระหว่างปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖

ต่อมาในเดือนมกราคม ๒๕๓๓ คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตัง "คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย

อนุสญัญาคุมครองมรดกโลก" โดยมีสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เป็น

ฝ่ายเลขานุการ เพือดําเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ และทําหน้าทีเป็น

หน่วยงานกลางประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้อง ให้มีการดาํเนินงานตามแผนการจัดการ

แหล่งมรดกโลก

ปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกทังหมด ๕ แหล่ง ดังนี

ลาํดบัที ชือ ประเภท จังหวดั

ปีทีขึน

ทะเบียน

(พ.ศ.)

หลกัเกณฑ*์

๑ เมืองประวัติศาสตรส์ุโขทัยและเมืองบริวาร (อุทยานประวัติศาสตร์

สุโขทัย-ศรีสชันาลยั-กาํแพงเพชร)

มรดกโลกทาง

วัฒนธรรม

สุโขทัยและกาํแพงเพชร ๒๕๓๔ หลกัเกณฑท์ี๑

๒ นครประวัติศาสตรพ์ระนครศรีอยุธยา มรดกโลกทาง

วัฒนธรรม

หลกัเกณฑท์ี๓

๓ เขตรกัษาพันธุ์สตัวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวร-หว้นขาแขง้ มรดกโลกทาง

ธรรมชาติ

พระนครศรีอยุธยา ๒๕๓๔ หลกัเกณฑท์ี๓

๔ แหล่งโบราณคดีบา้นเชียง มรดกโลกทาง

วัฒนธรรม

กาญจนบุรี ตาก และ

อุทัยธานี

๒๕๓๔ หลกัเกณฑท์ี๗

หลกัเกณฑท์ี๙

หลกัเกณฑท์ี๑๐

๕ พนืทีกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ-่ทับ

ลาน-ปางสีดา-ตาพระยา และเขตรกัษาพันธุ์สัตวป่์าดงใหญ่)

มรดกโลกทาง

ธรรมชาติ

ปราจีนบุร ีนครนายก

นครราชสีมา

๒๕๓๕ หลกัเกณฑท์ี๓
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ตารางตรวจสอบความสอดคล้องของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม

และทางธรรมชาติ (Checklist)

หลักการสําคัญ ประเด็นในการพิจารณาทีเกียวข้องกับ

กฎหมายป่าไม้และสัตวป่์า

¨ หลกัการของอนุสญัญาฯ

นี คือ คุ้มครองและอนุรักษ์

มรดกทางวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติทีทรงคุณค่าโดด

เด่ นของ โลก  ทั ง แหล่ งที

มนุษย์สร้างขึนและแหล่ง

ธรรมชาติ เพือเป็นมรดกตก

ทอดแก่คนรุ่นหลงั

การแสดงเจตนารมณ์ทีสอดคล้องกับการคุ้มครองและ

อนุรกัษ์มรดกทางธรรมชาต ิดังนี

¨ ยืนเสนอใหเ้ขตรกัษาพันธุ์สตัวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวร-หว้ยขาแขง้

ไดข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔

¨ ยืนเสนอใหพ้ืนทีกลุ่มดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (อุทยานแห่งชาติ

เขาใหญ่ –ทับลาน-ปางสีดา-ตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์

สตัวป่์าดงใหญ)่ ไดข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

¨ การดาํเนินงานต่างๆ ที

สอดคลอ้งกับอนุสญัญาฯ

¨ ดา้นกฎหมาย

¨ รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540

¨ พ ร ะ ร า ชบัญญั ติ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ รักษ าคุณภ าพ

สิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535

¨ พระราชบญัญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484

¨ พระราชบญัญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

¨ พระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

¨ พระราชบญัญัติสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535

¨ พระราชบญัญัติสวนป่า พ.ศ. 2535

¨ กฎหมายเกียวกับทีดินและป่าไม้ ไดแ้ก่

¨ พระราชบัญญัติการใชป้ระมวลกฎหมาย

ทีดิน พ.ศ. 2479

¨ พระราชบญัญัติทีราชพสัดุ พ.ศ. 2518

¨ พระราชบัญญัติจัดทีดินเพือการครองชีพ

พ.ศ. 2511

ü

ü

ü

ü

ü
ü

ü

ü
ü

ü
ü
ü

ü

ü

ü

ü
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หลักการสําคัญ ประเด็นในการพิจารณาทีเกียวข้องกับ

กฎหมายป่าไม้และสัตวป่์า

¨ พระราชบัญญัติ การปฏิ รูปทีดิ น เพื อ

เกษตรกรรม พ.ศ. 2518

¨ พระราชบญัญัติพฒันาทีดิน พ.ศ. 2526

¨ จดัตงัหน่วยงานเพือดาํเนินการ ไดแ้ก่

¨ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพือการคุ้มครอง

ป้องกันมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ ทางธรรมชาติ

¨ กองทุนเพือการคุ้มครองป้องกันมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมและธรรมชาติ

¨ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครอง

มรดกโลก

¨ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการคุ้มครองมรดก

ทางวฒันธรรมและธรรมชาติของโลก

¨ คณะกรรมการอนุรกัษ์ผืนป่าตะวันตก

¨ กองอนุรักษ์สิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ได้แก่ กลุ่มงานคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและ

ธ ร ร ม ช า ติ ส ํ า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ซึ ง เ ป็น

หน่วยงานหลกัของประเทศไทยทีดาํเนินการเรืองนี

¨ พันธกรณี / โครงการ /

กิจกรรม

¨ จัดทาํแผนแม่บทการจัดการมรดกทางธรรมชาติ ทีคาํนึงถึง

การอนุรกัษ์ทีมีประสิทธิภาพ พรอ้มกับการใชป้ระโยชนอ์ย่าง

เหมาะสมของชุมชน

¨ แผนปฏิบัติการแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติของ

ประเทศไทย

¨ แผนแม่บทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง พ.ศ.

๒๕๓๓-๒๕๓๗

¨ แผนแม่บทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๗
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ü



๔๘



๔๙

ตารางวิเคราะหค์วามไม่สอดคล้องของกฎหมายไทย ต่อ

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ

หลักการ พันธกรณีตาม

อนุสัญญาฯ

กฎหมายไทย บทบัญญัติ

กฎหมายไทยทียัง

ไม่สอดคล้องเชิงพืนที

บทบัญญัติกฎหมายไทย

ทยีังไม่สอดคล้อง

เชิงเนือหาสาระ

กฎหมายไทยทีควร

ได้รับการปรับปรุง

และแก้ไข

หลักของการ เก็บ

รักษาไว้ในคน รุ่น

ต่อไป นํามาสู่การ

ดาํเนินงานดา้นการ

คุ้ ม ค ร อ ง แ ล ะ

อนุรักษ์มรดกทาง

วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ

ธรรมชาติทีมีคุณค่า

และมีความโดดเด่น

เ ป็ น ที ย อ ม รับ ใ น

ระดับโลก รวมถึง

การส่งเสริมความ

ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง

ประเทศ เพือใหเ้ป็น

๑. กาํหนดนโยบายและ

วางแผนแม่บทเพือการ

อนุรกัษ์และจดัการมรดก

ทางวฒันธรรมและทาง

ธรรมชาติ ทีคาํนึงถึงทงั

ส่วนของการอนุรกัษ์และ

การใชป้ระโยชนอ์ย่าง

เหมาะสมของชุมชน

๒. กาํหนดมาตรการที

เหมาะสมดา้นกฎหมาย

และอืนๆ เพือการบริหาร

การศึกษา การปกป้อง

คุม้ครอง อนุรกัษ์ ฟืนฟู

มรดกทางวัฒนธรรมและ

ทางธรรมชาติ

๑. พระราชบัญญัติส่งเสริม

แ ล ะ รั ก ษ า คุ ณ ภ า พ

สิงแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ .

๒๕๓๕

๒. พระราชบัญญัติ ป่าไม้

พ.ศ. ๒๔๘๔

๓. พระราชบัญญัติอุทยาน

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

๔. พระราชบัญญัติป่าสงวน

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

๕. พระราชบัญญัติสงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่า พ .ศ .

๒๕๓๕

๖. พระราชบัญญัติสวนป่า

พ.ศ. ๒๕๓๕

ส่วนใหญ่ บทบญัญัติทาง

กฎหมายของ ไทย  จะ

ครอบคลุมการป้องกัน

พืนทีที ระบุ ไว้ใน  พรบ .

เกียวกับการจัดการป่าไม้

แ ต่ ยั ง ข า ด ใ น ส่ ว น

บทบัญญัติในการจัดการ

พืนทีทีไม่ใช่ของรัฐ พืนที

ชุ มชนตามวัฒนธร รม

ประเพณี

๑. ข้ อ บั ญ ญั ติ ท า ง

กฎหมายเกียวข้องกับการ

จัดการพืนทีธรรมชาติ ยัง

ไ ม่ ไ ด้ เ ชื อม โย ง ใ ห้ เ ห็ น

ชัดเจนว่า ชุมชนท้องถิน

ประชาชนจะไดร้บัรองสิทธิ

มี ส่ วนร่ วมจัดการ  และ

ไ ด้ รับ ผ ลป ร ะ โ ย ช น์ ใ น

ผลสาํเร็จจากการอนุรักษ์

พืนทีมรดกโลกไดเ้ช่นไร

๒. บ ท บั ญ ญั ติ ท า ง

กฎหมายของประเทศไทย

ในส่วนของ  พรบ .  ยังมี

ความเด่นชัดในเรืองของ

การสรา้งมาตรการป้องกัน

๑. พรบ. ทีเกียวข้อง

กับการจัดการพืนที

พื น ที ป่ า ไ ม้ ทุ ก

ประเภท ตอ้งปรับให้

เ ห็ น ชั ด ว่ า  ไ ด้

เ ชื อ ม โ ย ง แ ล ะ ทํ า

สมดุลระหว่างการ

อนุรักษ์และการใช้

ป ร ะ โ ย ช น์ อ ย่ า ง

เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ มี

เ งื อ น ไ ข แ ม้ ว่ า

ห ลั ก ก า ร ข อ ง

อนุสัญญาฯ  ไม่ ได้

บ่ ง ชี ถึ ง ก า ร ใ ช้

ป ร ะ โยชน์ ใ น ด้ า น



๕๐

หลักการ พันธกรณีตาม

อนุสัญญาฯ

กฎหมายไทย บทบัญญัติ

กฎหมายไทยทียัง

ไม่สอดคล้องเชิงพืนที

บทบัญญัติกฎหมายไทย

ทยีังไม่สอดคล้อง

เชิงเนือหาสาระ

กฎหมายไทยทีควร

ได้รับการปรับปรุง

และแก้ไข

มรดกแก่คนรุ่นหลัง

ต่อไป

๓. ละเวน้การดาํเนินการ

ใดๆ ทีทาํลายมรดกทาง

วัฒนธรรมและทาง

ธรรมชาติของรฐัภาคี ทงั

ทางตรงและทางออ้ม

๗. กฎหมายเกียวกับทีดิน

และป่าไม้ ไดแ้ก่

- พระราชบญัญัติการใช้

ป ร ะมวลกฎหมาย

ทีดิน พ.ศ. ๒๔๗๙

- พระราชบัญญัติทีราช

พสัดุ พ.ศ. ๒๕๑๘

- พระราชบัญญัติ จัด

ทีดินเพือการครองชีพ

พ.ศ. ๒๕๑๑

- พระราชบัญญัติการ

ป ฏิ รู ป ที ดิ น เ พื อ

เ กษตรกร รม พ .ศ .

๒๕๑๘

- พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ

พัฒ น า ที ดิ น พ .ศ .

๒๕๒๖

ป้องปราม ซึงยังไม่รอบ

ด้านตามพันธะสัญญาที

มองถึงด้านอืนๆ ด้วย เช่น

ก า ร ศึ ก ษ า  ฟื น ฟู พื น ที

ธรรมชาติ

อืนๆ  นอกจากเก็บ

รั ก ษ า ไ ว้ แ บ บ

Conservative แ ต่

ด้ ว ย พั น ธ ก ร ณี

สามารถเอือต่อการ

ปรบัปรุงกฎหมายใน

ประเทศเพือการใช้

ประโยชน์ของชุมชน

อย่างเหมาะสม

๒. พรบ.ทีเกียวข้อง

กับเรืองทีดินและป่า

ไม้  จําเ ป็นจะต้อง

ระบุ ในเชิ งพืนที ให้

เด่นชัดขึนว่า พืนทีที

มีความทับซ้อนเชิง

สถานะระหว่างพืนที

อนุรักษ์กับพืนทีทํา

กิ น  ก็ ส า ม า ร ถ มี



๕๑

หลักการ พันธกรณีตาม

อนุสัญญาฯ

กฎหมายไทย บทบัญญัติ

กฎหมายไทยทียัง

ไม่สอดคล้องเชิงพืนที

บทบัญญัติกฎหมายไทย

ทยีังไม่สอดคล้อง

เชิงเนือหาสาระ

กฎหมายไทยทีควร

ได้รับการปรับปรุง

และแก้ไข

กฎหมายทีเป็นส่วน

เ อื อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม

เชื อม โยง ระหว่ า ง

พื น ที อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ

พืนทีทํากินหรืออยู่

อ า ศั ย  ภ า ย ใ ต้

วัตถุประสงคก์ารเก็บ

รักษาเป็นมรดกและ

การใช้ประโยชน์ ยิง

ห า ก พื น ที นั น มี

วั ฒ น ธ ร ร ม ชุ ม ช น

สามารถเกือกูลป่าไม้

ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

สิงแวดล้อม ก็จะยัง

ป ร ะ โ ย ชน์ ไ ด้ต าม

วั ตถุ ป ร ะส งค์ข อ ง

อนุสญัญาฯ



๕๒

ประมวลสรุปอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติกับ

กฎหมายป่าไม้ไทย

กฎหมายป่าไม้อาจสอดคล้องกับการคุ้มครองมรดกทางธรรมชาติ โดยเฉพาะพืนทีป่าทีไม่

ชุมชนอยู่อาศัย แต่หากมีชุมชนอยู่อาศัย หรือใชป้ระโยชน ์แมจ้ะมีวัฒนธรรมทีเกือกูลต่อป่าอย่างลึกซงึก็

ไม่ถูกนับเป็นมรดกทางธรรมชาติหรือทางวัฒนธรรม ประกอบกับตัวอนุสญัญาฯ ยังมีลกัษณะแยกส่วน

ระหว่างธรรมชาติกบัวฒันธรรม ทาํใหข้าดมิติเชือมโยงระหว่างธรรรมชาติและวฒันธรรม เช่น วัฒนธรรม

ทีเกอืกูลธรรมชาติทียงัยืน ดังนนัเมือกฎหมายไทยมีลกัษณะแยกส่วน จึงแยกการจัดการโดยปริยาย

กฎหมายป่าไมไ้ทยจึงอาจไม่ไดข้ัดแยง้อะไรกับอนุสญัญาฯ แต่ทังอนุสัญญาฯ และกฎหมาย

ควรมุ่งไปสู่หลกัการจัดการธรรมชาติเชิงบูรณาการดังหลกัการจัดการป่าทียังยืน ทีไดร้บัการรบัรองจาก

หลกัการพัฒนาทียงัยืน หลกัการป่าไมใ้นวาระ ๒๑

บรรณานุกรม

๑. อนุสญัญาว่าดว้ยการคุม้ครองมรดกโลกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ

http://www.onep.go.th/library/index.php?option=com_content&view=article&id=๖๙:๒๐๑๒-

๐๔-๑๗-๐๒-๕๙-๒๗&catid=๒๖:๒๐๑๒-๐๔-๐๒-๐๖-๕๗-๒๒&Itemid=๓๔

๒. อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ  กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ http://www.moac.go.th/ewt_news.php?nid=195&filename=index

๓. โครงการแนวทางการจัดทาํแผนแม่บทเพือการอนุรกัษ์สิงแวดลอ้มธรรมชาติ

www.onep.go.th/ncecd/index.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=4

http://www.onep.go.th/library/index.php?option=com_content&view=article&id=๖๙:๒๐๑๒-๐๔-๑๗-๐๒-๕๙-๒๗&catid=๒๖:๒๐๑๒-๐๔-๐๒-๐๖-๕๗-๒๒&Itemid=๓๔
http://www.onep.go.th/library/index.php?option=com_content&view=article&id=๖๙:๒๐๑๒-๐๔-๑๗-๐๒-๕๙-๒๗&catid=๒๖:๒๐๑๒-๐๔-๐๒-๐๖-๕๗-๒๒&Itemid=๓๔
http://www.moac.go.th/ewt_news.php?nid=195&filename=index


๕๑

บทท ี๕

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซงึชนิดสัตวป่์าและพืชป่าทีใกล้จะสูญพันธุ์

ทมีาและการดําเนินการ

อนุสญัญาว่าดว้ยการคา้ระหว่างประเทศ ซึงชนิดสตัวป่์าและพืชป่าทีใกลจ้ะสูญพันธุ ์( The

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES)

ไดร้บัการผลกัดันจากสหภาพนานาชาติว่าดว้ยการอนุรกัษ์ธรรมชาติและทรพัยากรธรรมชาต ิ(IUCN)

ในปี ค.ศ.๑๙๗๓ โดยมีวัตถุประสงคข์อง CITES คือ การอนุรกัษ์ทรพัยากรสตัวป่์าและพืชป่าในโลก

เพือประโยชนแ์ห่งมวลมนุษยช์าติโดยเน้นทรพัยากรสัตว์ป่าและพืชป่าทีใกลจ้ะสูญพันธุ์หรือมีการ

คุกคาม ทาํใหม้ีปริมาณร่อยหรอจนอาจเป็นเหตุใหส้ญูพนัธุ์

วิธีการอนุรักษ์ของ CITES ก็คือ การสรา้งเครือข่ายทัวโลกในการควบคุมการค้าระหว่าง

ประเทศ (International Trade) ทงัสตัวป่์า พืชป่าและผลิตภณัฑ ์แต่ไม่ควบคุมการคา้ภายในประเทศ

สาํหรบัชนิดพันธุอ์ืนๆ (Native Species)

การคา้สัตวป่์า พืชป่า และผลิตภัณฑร์ะหว่างประเทศ จะถูกควบคุมโดยระบบใบอนุญาต

(Permit) ซึงสตัวป่์าและพืชป่าทีอนุสญัญาควบคุมจะตอ้งมีใบอนุญาตในการนาํเขา้ (Import) ส่งออก

(Export) นาํผ่าน (Transit) และส่งกลับออกไป (Re-Export) โดยชนิดพันธุ์ของสัตวป่์าและพืชป่าที

อนุสญัญาควบคุม จะระบุไวใ้นบญัชีหมายเลข ๑, ๒, ๓ (Appendix I, II, III) ของอนุสญัญา

ระบบการควบคุมของ CITES ใช้ระบบใบอนุญาติการค้าสัตว์ป่า พืชป่าและผลิตภัณฑ์

ระหว่างประเทศจะถูกควบคุมโดยระบบใบอนุญาตซึงหมายถึงว่า สัตว์ป่าและพืชป่าที CITES

ควบคุมตอ้งมีใบอนุญาตในการนาํเขา้ ส่งออก นาํผ่าน และส่งกลบัออกไป

หนา้ทีของประเทศสมาชิกคือ

๑. กาํหนดมาตราการในการบังคับใชอ้นุสัญญา CITES มิให้มีการค้าสัตว์ป่า พืชป่าทีผิด

ระเบียบอนุสัญญาฯ โดยมีมาตรการลงโทษผู้ค้า ผูค้รอบครอง ริบของกลางและส่งของกลางกลับ

แหล่งกาํเนิด กรณีทีทราบถึงถินกาํเนิด

๒. ตอ้งตังด่านตรวจสัตวป่์า พืชป่าระหว่างประเทศ เพือควบคุมและตรวจสอบการค้าสัตว์

ป่า พืชป่า และการขนส่งทีปลอดภัยตามระเบียบอนุสัญญา CITES

๓.ต้องส่งรายงานประจําปี ( Annual Report) เกียวกับสถิติการค้าสัตว์ป่า พืชป่าของ

ประเทศตนแกสาํนักงานเลขาธิการ CITES

๔. ตอ้งจัดตังคณะทาํงานฝ่ายปฏิบตัิการ ( Management Authority) และคณะทาํงานฝ่าย

วิทยาการ (Scientific Authority) ประจาํประเทศ เพือควบคุมการคา้สตัวป่์า พืชป่า



๕๒

๕. มีสิทธิเสนอขอเปลียนแปลงชนิดพันธุ์ในบญัชี Appendix I-II-III ใหภ้าคีพิจารณา

ในส่วนประเทศไทย ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกอนุสญัญาฯ ลาํดับที ๘๐ โดยลงนามรบัรองอนุสญัญา

ในปี ๒๕๑๘ และให้สัตยาบันในวันที ๒๑ มกราคม ๒๕๒๖ โดยได้จัดตังคณะกรรมการ CITES

ประจําประเทศไทย มีหน้าทีดาํเนินการในกิจกรรมต่างๆและให้คาํปรึกษาแก่รัฐมนตรีในเรืองที

เกียวขอ้งกับอนุสญัญา CITES ในประเทศไทย

ดา้นกฎหมาย ประเทศไทยมีพระราชบญัญัติสงวนและคุม้ครองสัตวป่์าฉบับแรก เมือ พ.ศ.

๒๕๐๓ ซึงเนน้การสงวนคุม้ครองสัตวป่์าชนิดพันธุ์ทมีีอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก มิไดค้รอบคลุมไป

ถึงสัตว์ป่าทีมีถินกาํเนิดอยู่ในต่างประเทศซึงถูกนาํเข้ามาในประเทศไทยเพือการค้าสวนสัตว์หรือ

เพาะพันธุ์ ทาํใหป้ระเทศไทยถูกพิจารณาลงโทษจากกลุ่มประเทศภาคีอนุสัญญา CITES ดว้ยการ

หา้มทาํการคา้สตัวป่์าและผลิตภัณฑก์ับประเทศไทย (Trade ban) ตงัแต่เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๓๔

เป็นตน้มา

ต่อมาในเดือนกุมภาพันธุ ์พ.ศ.๒๕๓๕ ประเทศไทยไดต้ราพระราชบญัญัติสงวนและคุม้ครอง

สตัวป่์า พ.ศ.๒๕๓๕ ขนึ ซึงมีบทบญัญัติเกียวกับการนาํเขา้ ส่งออกและนาํผ่านซึงชนิดพันธุ์สตัวป่์าที

CITES ควบคุมและกรมป่าไมไ้ดช้ีแจง ทาํความเขา้ใจกับสาํนักเลขาธิการ CITES ถึงความพยายาม

และความตงัใจจริงของประเทศไทยในการถือปฏิบตัิตามอนุสญัญา CITES นับแต่นตี่อไป เป็นผลให้

สาํนักเลขาธิการ CITES ประกาศยกเลิก Trade ban ต่อประเทศไทย ตังแต่เดือนเมษายน พ.ศ.

๒๕๓๕ เป็นตน้มา ซึงผลเสียหายทีเกิดจาก Trade ban ในครงันันประมาณว่าเป็นวงเงินสงูถึงหลาย

พนัลา้นบาท

สาํหรบัพระราชบญัญัติสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๒๓ หมวด ๔ กล่าวถึง

การนาํเขา้ ส่งออก นาํผ่านซึงชนิดพันธุ์สัตวป่์าที CITES ควบคุม ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากอธิบดีการ

จดัตงัด่านตรวจสตัวป่์า ซึงในหลกัการจะหมายถึงด่านตรวจสตัวป่์าระหว่างประเทศนนัเอง



๕๓

ตารางตรวจสอบความสอดคล้องของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึงชนิดสัตว์

ป่าและพืชป่าทีใกล้จะสูญพันธุ์ (Checklist)

หลักการสําคัญ ประเด็นในการพิจารณา

¨ การอนุรักษ์ทรัพยากร

สัตว์ป่าและพืชป่าในโลก

เ พื อป ร ะ โ ย ชน์แ ห่ ง ม ว ล

ม นุ ษ ย์ ช า ติ โ ด ย เ น้ น

ทรพัยากรสัตวป่์าและพืชป่า

ทีใกล้จะสูญพันธุ์หรือมีการ

คุกคาม ทาํใหม้ีปริมาณร่อย

หรอจนอาจเป็นเหตุให้สูญ

พนัธุ์

¨ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ประกาศ

กระทรวง ทีมีวตัถุประสงคเ์พือคุม้ครองป้องกันการสญูพนัธุ์

¨ ทาํบัญชีรายชือสัตวป่์าสงวนและคุม้ครอง ใน พรบ.

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับ

พ.ศ. ๒๕๔๖

¨ กฎกระทรวงฉบบัที ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ครองสัตว์ป่า พ.ศ.

๒๕๓๗

¨ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิงแวดล้อมเรือง กาํหนดชนิดสัตวป่์าและซากของ

สตัวป่์าทีหา้มนาํเขา้หรือส่งออก

¨ วิ ธี ก า ร อ นุ รั ก ษ์

ของ CITES ก็คือ การสร้าง

เค รื อข่ ายทั ว โลก ในกา ร

ค วบคุ ม ก า ร ค้ า ร ะ ห ว่ า ง

ป ร ะ เ ท ศ  ( International

Trade ) ทังสัตว์ป่า  พืชป่า

และผลิตภณัฑ ์แต่ไม่ควบคุม

ก า ร ค้ า ภ า ย ใ นป ร ะ เ ทศ

สํ า ห รั บ ช นิ ด พั น ธุ์ อื น ๆ

(Native Species)

¨ จดัตงัหน่วยงานเพือควบคุมการลกัลอบคา้สตัว ์ไดแ้ก่

¨ ด่านตรวจสัตวป่์า โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า

และพันธุ์พืช โดย กองคุม้ครองพันธุ์สัตวป่าและพืช

ป่า ตามอนุสญัญา

¨ ด่านตรวจสตัวป่์าท่าอากาศยานดอนเมือง

¨ คาํสงักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม

แต่งตังคณะกรรมการเครือข่ายการบังคับใช้

กฎหมายเกียวกับสตัวป่์าและพืชป่าแห่งประเทศไทย

(Thailand WEN)

¨ กรมปศุสัตว ์จัดตังด่านกักกันสัตว ์ทังเรืองป้องกัน

โรคระบาด และทาํหนา้ทีตรวจสอบซากสัตวป่์าดว้ย

¨ จัดตังหน่วยงาน/กลุ่มงาน ต่างๆ ในกรมอุทยาน

แห่งชาติฯ เพือปฏิบัติทีสอดคล้องกับอนุสัญญาฯ

ไดแ้ก่

¨ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า ตาม

อนุสญัญา
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หลักการสําคัญ ประเด็นในการพิจารณา

¨ กลุ่มงานประสานและเสริมสร้างความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ

¨ กลุ่มงานวิชาการดา้นสตัวป่์าและพืชป่า

¨ กลุ่มงานควบคุมและตรวจสอบการค้าสัตว์

ป่าระหว่างประเทศ

¨ กลุ่มงานบังคับใชก้ฎหมายเกียวกับสัตว์ป่า

และพืชป่า

¨ ดา้นป้องกันและปราบปราม

¨ งานพิสจูนแ์ละจาํแนกสตัวป่์า

¨ งานดา้นนิติวิทยาศาสตร์

¨ งานดา้นการดูแลสตัวข์องกลางและ

สตัวป่์า

¨ ดา้นการคุม้ครองสตัวป่์า

¨ ออกประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

เรือง กาํหนดชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าทีห้ามนาํเข้า

หรือส่งออก

¨ แผนแมบทการอนุรักษทรัพยากรสัตวปาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘-

๒๕๕๗

¨ มาตรการควบคุม ด้วย

ระบบใบอนุญาต (Permit)

ได้แก่ การนําเข้า (Import)

ส่ งออก  (Export) นําผ่ าน

(Transit) และส่งกลบัออกไป

(Re-Export)

¨ ควบคุมและดาํเนินการออกใบอนุญาต ทัง ๔ ขันตอน โดย

กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญาฯ กรม

อุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ืช

¨ แจ้งทาํเครืองหมายประจาํสัตว์ป่าของสถานประกอบการ

และสวนสัตวส์าธารณะในส่วนทีเกียวข้องกับอนุสัญญาว่า

ดว้ยการคา้ระหว่างประเทศซึงชนิดสัตวป่์าและพืชป่าทีใกล้

สูญพันธุ์ โดย กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตาม

อนุสญัญาฯ กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ืช

¨ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕

มาตรา ๒๓ หมวด ๔ กล่าวถึง การนาํเขา้ ส่งออก นาํผ่าน ซึง



๕๕

หลักการสําคัญ ประเด็นในการพิจารณา

ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที CITES ควบคุม ต้องได้รับอนุญาตจาก

อธิบดีการจัดตังด่านตรวจสตัวป่์า ซึงหมายถึงด่านตรวจสตัว์

ป่าระหว่างประเทศ

¨ การกําหนดแบ่งชนิด

พันธุ์ของสตัวป่์าและพืชป่าที

ถูกควบคุมการคา้

¨ ดําเนินการตามอนุสัญญาฯ แม้สัตว์บางชนิด จะไม่มีถิน

กาํเนิดในประเทศไทย

¨ ปรบัปรุงรายชือสัตวส์งวนและคุม้ครองใหค้รอบคลุมขึน ใน

พ.ศ. ๒๕๔๖



๕๖

ตารางวิเคราะหค์วามไม่สอดคล้องของกฎหมายไทย ต่อ

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึงชนิดสัตวป่์าและพืชป่าทีใกล้จะสูญพันธุ์

หลักการ พันธกรณีตามอนุสัญญาฯ กฎหมายไทย บทบัญญัติ

กฎหมายไทยทียัง

ไม่สอดคล้องเชิงพืนที

บทบัญญัติกฎหมายไทย

ทยีังไม่สอดคล้อง

เชิงเนือหาสาระ

กฎหมายไทยทีควร

ได้รับการปรับปรุง

และแก้ไข

คุ้มครองชนิดพันธุ์สัตว์

ป่าและพืชป่าทีใกล้สูญ

พันธุ์ โดยระบบควบคุม

การค้าระหว่างประเทศ

๑. ต้องจัดให้มีบทบัญญัติ

ทางกฎหมายทีจะใช้บังคับ

ควบคุมตามข้อกําหนดของ

อนุสัญญาฯ โดยการห้ามทาํ

การค้าชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและ

พื ช ป่ า ที เ ป็ น ก า ร ล ะ เ มิ ด

อนุสัญญาฯ รวมทังกําหนด

บทลงโทษสําหรับผู ้ ฝ่ า ฝืน

ผู ้ค้า  ผู ้ครอบครอง  ริบของ

กลาง และส่งของกลางกลบัสู่

ถินกาํเนิด เป็นตน้

๑. พรบ.สงวนและคุ้มครอง

สตัวป่์า พ.ศ.๒๕๓๕

๒. กฎกระท ร ว งฉบับที ๒

(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติสงวนและ

คุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. ๒๕๓๗

๓. ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง

ท รัพ ย าก ร ธ ร ร ม ช าติ แ ล ะ

สิงแวดลอ้มเรือง กาํหนดชนิด

สัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที

หา้มนาํเขา้หรือส่งออก

พืนทีใช้บังคับกฎหมาย

กฎกระทรวง ประกาศ

ก ร ะ ท ร ว ง  ยั ง ไ ม่

ครอบคลุมไปถึงพืนที

ขา้มพรมแดน

๑. จ า ก ก า ร ป รั บ ป รุ ง

ร า ย ชื อ สั ต ว์ ส ง ว น แ ล ะ

คุ้ ม ค ร อ ง จํ า พ ว กต่ า ง ๆ

จาํนวน  จาํพวกใหม่ ในปี

พ.ศ. ๒๕๔๖  ดังนันความ

ครอบคลุมในการคุ้มครอง

ป้องกันของกฎหมายไทย ที

ค ว ร ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

อ นุ สั ญ ญ า ฯ   ก็ จ ะ ไ ม่

ครอบคลุมกับสัตว์ ป่ าที

สากลไดม้ีความเห็นร่วมกัน

ว่าต้องคุ ้มครองและสงวน

พนัธุไ์ว้

๑. พ ร บ . ส ง ว น แ ล ะ

คุ้มครองสัตว์ป่า  พ .ศ .

๒๕๓๕

๒. กฎกระทรวงฉบบัที ๒

(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติ

สงวนและคุ้มครองสัตว์

ป่า พ.ศ. ๒๕๓๗

๓. ประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มเรือง กาํหนด

ชนิดสตัวป่์าและซากของ
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หลักการ พันธกรณีตามอนุสัญญาฯ กฎหมายไทย บทบัญญัติ

กฎหมายไทยทียัง

ไม่สอดคล้องเชิงพืนที

บทบัญญัติกฎหมายไทย

ทยีังไม่สอดคล้อง

เชิงเนือหาสาระ

กฎหมายไทยทีควร

ได้รับการปรับปรุง

และแก้ไข

๒. ตอ้งจัดตังหน่วยงานฝ่าย

ปฏิบตัิการ และฝ่ายวิชาการ

เพือควบคุมการค้าชนิดพันธุ์

สัตว์ป่าและพืชป่าในบัญชี

แนบทา้ยอนุสญัญาฯ

๓. ต้ อ ง จั ด ทํ า ร า ย ง า น

ประจาํปีเกียวกับสถิติการค้า

ระหว่างประเทศซึงชนิดพันธุ์

สั ต ว์ ป่ า แ ล ะ พื ช ป่ า ข อ ง

ประเทศ และรายงานประจาํ

สองปีเกียวกับกฎ ระเบียบ

ข้อบังคับ และมาตรการทาง

กฎหมายเพืออนุ วัต  ตาม

อนุสญัญา

๒. พรบ .หลัก  คือ พรบ .

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

พ.ศ.๒๕๓๕ ทีความเป็น

จริงและบริบททางสังคม

ต่างๆ ในปัจจุบัน รวมถึง

วัตถุประสงคใ์นการอนุรกัษ์

คุม้ครอง ทงัการป้องกันการ

ล่า และทังการขยายพันธุ์

เพือลดการล่าและลดการ

สูญพั น ธุ์  ยั ง ร ะ บุ ไ ว้ ใ น

รูปแบบการ  “ห้าม”  เพือ

ควบคุม  ซึ งควรเสริมให้

สอดคล้องกับอนุสัญญา ที

เน้นหลักเรืองการควบคุม

ทางการคา้ระหว่างประเทศ

ทีเนน้เรืองการทาํเอกสารให้

ถูกตอ้ง ตรวจสอบได ้ดังนัน

สัตวป่์าทีหา้มนาํเข้าหรือ

ส่งออก
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หลักการ พันธกรณีตามอนุสัญญาฯ กฎหมายไทย บทบัญญัติ

กฎหมายไทยทียัง

ไม่สอดคล้องเชิงพืนที

บทบัญญัติกฎหมายไทย

ทยีังไม่สอดคล้อง

เชิงเนือหาสาระ

กฎหมายไทยทีควร

ได้รับการปรับปรุง

และแก้ไข

๔. กําหนดให้มีด่านตรวจ

ชนิดพันธุ์สตัวป่์าและพืชป่าที

ควบคุมโดยอนุสัญญาฯ เพือ

ควบคุมและตรวจสอบการคา้

และการขนส่งชนิดพันธุ์สัตว์

ป่ า แ ล ะ พื ช ป่ า ร ะ ห ว่ า ง

ประเทศ

๕. มี สิ ท ธิ ใ น ก า ร เ ส น อ

เปลียนแปลงบัญชีชนิดพันธุ์

สัตว์ป่าและพืชป่าในบัญชีที

อนุสญัญาฯ ควบคุม

๖. ต้องจ่ายเงินสนับสนุน

รายปีเป็นค่าใช้จ่ายในการ

บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง สํ า นั ก

เลขาธิการไซเตส

หากพิจารณาทางเลือกที

ก ฎ ห ม า ย ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้

เพาะพันธุ์อย่างถูกต้องได้

ทังเพือขยายพันธุ์ กิจการ

สวนสัตว์ เป็นอาหาร ก็จะ

สมประสงค์ทังในด้านการ

สอดคล้องกับการควบคุม

การค้าสัตว์ป่า และการใช้

ประโยชน์อย่างเหมาะสม

และมีเงือนไขได้
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สรุปความสอดคล้องกฎหมายป่าไม้ตามอนุสัญญาไซเตส

พรบ.สงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ.๒๕๓๕ บญัญัติตามแนวทางของอนุสญัญาไซเตส ใช้

หลักควบคุมด้วยกําหนดประเภทสัตว์และพืชป่าทีได้รับความคุ้มครองตามลําดับชัน และใช้

ใบอนุญาตในการควบคุม สิงทีควรเพิมเติมเป็นการเพิมระดับการควบคมุ เช่น บทลงโทษการลกัลอบ

คา้ขาย ครอบครองสตัว ์พืชป่าและผลิตภณัฑ ์และการติดตามตรวจสอบสตัว ์พืชป่าขา้มพรมแดน

บรรณานุกรม

๑. อนุสญัญาว่าดว้ยการคา้ระหว่างประเทศซึงชนิดพนัธุส์ตัวป่์าและพืชป่าทีใกลส้ญูพนัธุ์

http://www.onep.go.th/library/

๒. กองคุม้ครองพนัธุส์ตัวป่์าและพืชป่าตามอนุสญัญา สืบคน้จาก

http://citesdnp.org

๓. ความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในประเทศไทย

เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย

https://sites.google.com/site/social022/

๔. คณะกรรมการเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกียวกับสัตว์ป่าและพืชป่าแห่งประเทศไทย

(Thailand WEN) สืบคน้จาก

http://www.dnp.go.th/thailand-wen/about_tw/thailandworks.html

http://www.onep.go.th/library/index.php?option=com_content&view=article&id=66:2012-04-12-03-33-22&catid=26:2012-04-02-06-57-22&Itemid=34
http://citesdnp.org/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1.aspx
https://sites.google.com/site/social022/
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บทท ี๖

อนุสัญญาว่าด้วยอนุสัญญาว่าด้วยพืนทชีุ่มนาํ

หลักการและสาระสําคัญ

เพืออนุรกัษ์ ปกป้องการสญูเสียพืนทีชุ่มนาํทงัพืนทีชุ่มนาํ (มี ๕ ประเภท คือ พืนทีทะเล ปาก

แม่นาํ ทะเลสาบ แหล่งนาํไหล หนองนาํ) ตามธรรมชาติและทีมนุษยยส์รา้งขึนทีมีความอุดมสมบูรณ์

หลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมการใชพ้ืนทีชุ่มนาํอย่างชาญฉลาดและยังยืน จึงไดเ้กิดการยก

ร่างอนุสญัญาว่าดว้ยพืนทีชุ่มนา้ หรือ อนุสญัญาแรมซารไ์ซด ์(Ramsar Convention on Wetlands)

ขึนเมือวันที ๒ กุมภาพันธ ์ค.ศ.๑๙๗๑ ทีเมืองแรมซาร ์ประเทศอิหร่าน อนุสญัญามีผลบงัคับใชจ้ริง

เมือวันที ๒๑ ธันวาคม ค.ศ.๑๙๗๕ มีเป้าหมายเพือสรา้งความร่วมมือกับนานาชาติในการอนุรกัษ์

พืนทีชุ่มนาํต่างๆ ทัวโลก ยับยงัการสญูหายของพืนทีชุ่มนา้ในโลก ประเทศภาคีตอ้งดาํเนินการจัดทาํ

แผนการบริหารจัดการเพอืการใชป้ระโยชนพ์ืนทีชุ่มนา้

ปัจจุบันมีประเทศภาคีสมาชิกทังสิน ๑๖๐ ประเทศ  พืนทีชุ่มนําทีขึนทะเบียนว่ามี

ความสาํคัญระดับ นานาชาต ิทงัสิน ๒,๐๐๕ แห่ง พืนทีรวมทังหมด ๑๙๒,๘๐๙,๓๒๓ เฮกตาร์

วัตถุประสงคข์องอนุสญัญาฯ คือ

๑) กาํหนดกรอบดาํเนินงานและความร่วมมือนานาชาติในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

ทรพัยากรธรรมชาติพืนทีชุ่มนาํอย่างยงัยืน

๒) สนบัสนุนแนวคิดการใชป้ระโยชนอ์ย่างชาญฉลาดและยงัยืน

พนัธกรณีของภาคี

(๑) ภาคีจะตอ้งคัดเลือกพืนทีชุ่มนาํทีมีความสาํคัญระดับชาติ หรือนานาชาติ อย่างน้อย ๑

แห่ง บรรจุในทะเบียนพืนทีชุ่มนาํทีมีความสาํคัญระหว่างประเทศ และส่งเสริมการอนุรกัษ์พืนทีชุ่มนาํ

ทีอยู่ในทะเบียน

(๒) ภาคีตอ้งกาํหนดและวางแผนการดาํเนินการใชป้ระโยชนพ์ืนทีชุ่มนาํอย่าง ชาญฉลาดไม่

ว่าพืนทีชุ่มนาํนนัจะอยู่ในทะเบียนหรือไม่
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(๓) ทาํการปรกึษากับภาคีอืนๆ เกียวกับการดาํเนินงานของอนุสญัญาฯ โดยเฉพาะอย่างยิง

พืนทีชุ่มนาํทีตังอยู่ตามพรมแดนระหว่างประเทศ มีการใช้ทรพัยากรนาํร่วมกัน มีการใชท้รพัยากร

ชีวภาพร่วมกนั และมีการพฒันาความช่วยเหลือสาํหรบัโครงการพนืทีชุ่มนาํ

(๔) ภาคีตอ้งสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่อนุสญัญาฯ จาํนวนเงินช่วยเหลือของแต่ละประเทศ

ขนึกับการแบ่งตาม UN Scale

ด้วยแรงกระตุ้นจากกระแสอนุรักษ์นานาชาติ ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ในปี

๑๙๙๘ เป็นลาํดับที ๑๑๐ คณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติไดจ้ัดตังคณะอนุกรรมการการจัดการ

พืนทีชุ่มน้าขึน เพือขอข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ ในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาตลอดจน

คัดเลือกพืนทีชุ่มนา้เขา้บรรจุในทะเบียนพืนทีชุ่มนา้ทีมีความสา้คญัระหว่างประเทศ ซึงองคป์ระกอบ

ของคณะอนุกรรมการฯประกอบไปด้วยผู ้แทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ทีด้าเนินนโยบาย

เกียวขอ้งกับการอนุรกัษ์ และแน่นอนว่ารวมทังกรมประมงดว้ย ต่อมาเมือวันที ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.

๒๕๔๐ คณะรฐัมนตรีไดม้ีมติใหค้วามเห็นชอบทีประเทศไทยจะเขา้เป็นภาคีอนุสญัญาว่าดว้ยพืนที

ชุ่มน้า และเสนอพรุควนขีเสียน ในเขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเลน้อย จ.พัทลุง มีพืนที ๓,๐๘๕ ไร่ เป็น

พืนทีชุ่มนําทีมีความสาํคัญระหว่างประเทศแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นลาํดับที ๙๔๘ ใน

ทะเบียนพืนทีชุ่มนาํทีมีความสาํคัญระหว่างประเทศของอนุสัญญาแรมซาร์ ปัจจุบัน ประเทศไทยมี

พืนทีชุ่มนําทีมีความสําคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Sites) รวม ๑๒ แห่ง คิดเป็นพืนทีรวม

ประมาณ ๒,๒๗๔,๓๓๐ ไร่ ทังหมดเป็นพืนทีในเขตห้ามล่าสัตวป่์า ๘ แห่ง(ภายใต้พรบ.สงวนและ

คุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ.๒๕๓๕) และเขตอุทยานแห่งชาติ ๔ แห่ง (ภายใตพ้รบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.

๒๕๐๔)

ตารางเขตพนืทีชุ่มนาํทีไดร้บัการขนึทะเบียน1

อันดับที Ramsar Site จังหวัด พนืท ี(ไร่) ประกาศเมือวันที

๙๘๔ พืนทีชุ่มนาํพรุควนขเีสียนเขตหา้มล่า

สตัวป่์าทะเลนอ้ย

พทัลงุ ๓,๐๘๕ ๑๓ พฤษภาคม

๒๕๔๑

1 สาํนักนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, อนุสญัญาว่าดว้ยพืนทีชุ่มนาํ,

http://www.onep.go.th/library/index.php?option=com_content&view=article&id=๖๔:-ramsar-

convention-on-wetlands-&catid=๒๖:๒๐๑๒-๐๔-๐๒-๐๖-๕๗-๒๒&Itemid=๓๔



๖๐

อันดับที Ramsar Site จังหวัด พนืท ี(ไร่) ประกาศเมือวันที

๑๐๙๘ พืนทีชุ่มนาํเขตหา้มล่าสตัวป่์าบึงโขง

หลง

หนองคาย ๑๓,๘๓๗.๕ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓

๑๐๙๙ พืนทีชุ่มนาํดอนหอยหลอด สมทุรสงคราม ๕๔๖,๘๗๕ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓

๑๑๐๐ พืนทีชุ่มนาํปากแม่นาํกระบี กระบี ๑๓๓,๑๒๐ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓

๑๑๐๑ พืนทีชุ่มนาํเขตหา้มล่าสตัวป่์าหนอง

บงคาย

เชียงราย ๒,๗๑๒.๕ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓

๑๑๐๒ พืนทีชุ่มนาํเขตรกัษาพันธุส์ตัวป่์าเฉลิม

พระเกียรต ิสมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯ (พรุโต๊ะแดง)

นราธิวาส ๑๒๕,๖๒๕ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓

๑๑๘๒ พืนทีชุ่มนาํหาดเจา้ไหม-เขตหา้มล่า

สตัวป่์าหมู่เกาะลิบง-ปากแม่นาํตรงั

ตรงั ๕๑๕,๗๔๕ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๕

๑๑๘๓ พืนทีชุ่มนาํอุทยานแห่งชาติแหลมสน-

ปากแม่นาํกระบุรี-ปากคลองกะเปอร์

ระนอง ๖๗๗,๖๒๕ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๕

๑๑๘๔ พืนทีชุ่มนาํอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ

อ่างทอง

สรุาษฎรธ์านี ๖๓,๗๕๐ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๕

๑๑๘๕ พืนทีชุ่มนาํอุทยานแห่งชาติอ่าวพงังา พงังา ๒๕๐,๐๐๐ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๕

๑๗๓๔ พืนทีชุ่มนาํอุทยานแห่งชาติเขาสาม

รอ้ยยอด

ประจวบคีรีขนัธ์ ๔๓,๐๗๔ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

๑๙๒๖ พืนทีชุ่มนาํกุดทิง บึงกาฬ ๑๖,๕๐๐ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒

กรมประมงในฐานะหน่วยงานสนันสนุนหลัก ในการให้ประเทศไทยได้ด ําเนินการตาม

อนุสัญญาอย่างลุล่วง โดยประกาศกําหนดให้พืนทีชุ่มนําทีเป็นทีสาธารณะทุกแห่งทัวประเทศ

โดยเฉพาะพืนทีชุ่มนาํแหล่งนาํจืดเป็นพืนทีสีเขียว และใช้มาตรการทางกฎหมายของการเป็นเขต

หา้มล่าสตัวป่์า หรือพนืทีคุม้ครองสิงแวดลอ้ม หรือพนืทีอนุรกัษ์เขา้มาประกอบใชใ้นพืนทีชุ่มนาํ



๖๑

ในด้านการตรากฎหมายเพือดาํเนินการให้สอดคล้องกับอนุสัญญา กรมประมงไดจ้ัดการ

และอนุรกัษ์ทรพัยากรสัตวน์าํในทีจับสตัวน์าํ หรือพืนทีชุ่มนาํธรรมชาติ ทีเป็นทีอยู่อาศัยของสตัวน์าํ

โดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญัตหิลายฉบบั ไดแ้ก่

- พระราชบญัญัติประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

- พระราชบญัญัติว่าดว้ยสิทธิการประมง ในเขตการประมงไทย พ.ศ. ๒๔๙๒

- พระราชบญัญัติเรือไทย พ.ศ. ๒๔๘๑

- พระราชบญัญัติจดัระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖

- พระราชบญัญัติสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. ๒๕๓๕

เมือพิจารณาจากพืนทีชุ่มนาํทีไดร้บัการขึนทะเบียน จะเกียวขอ้งกับกฎหมายป่าไมค้ือ พรบ.

อุทยานแห่งชาติ ๒๕๐๔ และพรบ.สงวนและคุม้ครองสตัวป่์า ๒๕๓๕ เป็นหลกั



๖๒

ประมวลประเด็นเนือหาอนุสัญญาว่าด้วยพืนทชีุ่มนํา

ประเด็น
คาํอธิบาย/

สาระสําคัญในการอธิบาย
รายละเอียดของอนุสัญญาในแต่ละประเด็น

ความสอดคล้องของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายด้านป่า

ไม้และสัตวป่์าของไทย

๑. หลักการ - ๑.๑ คุณค่า ความสําคัญของ

ทรพัยากร

R อนุรกัษ์ ปกป้อง และใชป้ระโยชนใ์นพืนทีชุ่ม

นาํอย่างชาญฉลาด และยงัยืน

กฎหมายป่าไมไ้ทยทีใชก้ับพืนทีชุ่มนาํในขณะนี

คือ พรบ.อุทยานแห่งชาติฯ และพรบ.สงวนและ

คุม้ครองสตัวป่์าฯ มุ่งปกป้องรกัษาพืนที หา้มใช้

ประโยชน์ จึงขาดหลักการจัดการใช้ประโยชน์

อย่างชาญฉลาด และยงัยืน

- ๑.๒ เป้าหมายหรือเจตนารมณ์

ต่อการจัดการทรพัยากร

R อนุรกัษ์ ปกป้อง และใชป้ระโยชนใ์นพืนทีชุ่ม

นาํอย่างชาญฉลาด และยงัยืน

- ๑ .๓ หลักสําคัญ  เช่น  ความ

เ ส ม อ ภ า ค  แ ล ะ ค ว า ม

รับผิดชอบร่วมกันในระดับที

แตกต่างกัน การป้องกันไวก้่อน

การช่วยเหลือกลุ่มทีดอ้ยโอกาส

เป็นตน้

-๖๒
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ประเด็น
คาํอธิบาย/

สาระสําคัญในการอธิบาย
รายละเอียดของอนุสัญญาในแต่ละประเด็น

ความสอดคล้องของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายด้านป่า

ไม้และสัตวป่์าของไทย

๒. ขอบเขตการ

จัดการ
- ๒.๑ แนวทางการอนุรกัษ์ในถิน

ทีอยู่อาศัยตามธรรมชาติ

R อนุรักษ์พืนทีชุ่มนําตามธรรมชาติ  และที

มนุษยส์รา้งขึน

กฎหมายป่าไมร้บัรองการอนุรกัษ์ถินทีอยู่อาศัย

ตามธรรมชาติ

- ๒.๒ แนวทางการอนุรักษ์นอก

ถินทีอยู่อาศยัตามธรรมชาติ

๒ .๓ การประเมินผลกระทบ

และการลดผลกระทบเสียหาย

ไม่มีหลกัการประเมินผลกระทบในกฎหมายป่า

ไม้

๓ . แนวทางการ

จั ด ก า ร

ทรัพยากร

๓.๑ หลักการใชป้ระโยชนจ์าก

ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ยงัยืน

R การใชป้ระโยชนอ์ย่างชาญฉลาด และยงัยืน กฎหมายป่าไมไ้ทยทีใชก้ับพืนทีชุ่มนาํในขณะนี

คือ พรบ.อุทยานแห่งชาติฯ และพรบ.สงวนและ

คุม้ครองสตัวป่์าฯ มุ่งปกป้องรกัษาพืนที หา้มใช้

ประโยชน์ จึงขาดหลักการจัดการใช้ประโยชน์

อย่างชาญฉลาด และยงัยืน

- ๓.๒ มาตรการสรา้งแรงจูงใจ

๓ .๓ ม า ต ร ก า ร ติ ด ต า ม

ตรวจสอบ

๔. การสร้างการ

เรียนรู้

๔.๑ การศึกษาวิจัย พรบ .อุทยานแห่งชาติ  และพรบ .สงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่าเปิดให้มีการศึกษาวิจัยและ

สรา้งการเรียนรูใ้นพืนทีได้๖๓



๖๔

ประเด็น
คาํอธิบาย/

สาระสําคัญในการอธิบาย
รายละเอียดของอนุสัญญาในแต่ละประเด็น

ความสอดคล้องของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายด้านป่า

ไม้และสัตวป่์าของไทย

๔ .๒ การสร้างการเรียนรู ้กับ

สงัคม

๕.บทบาทหน้าที

ของรัฐ

๕.๑ สิทธิและหน้าทีของรัฐที

เกียวข้องกับทรัพยากรหรือ

ผลกระทบจาการใชท้รพัยากร

๖ .สิ ท ธิ ข อ ง

ชุมชน และการมี

ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง

ประชาชน

๖ .๑ ชุมชนในการเข้าถึงและ

จดัการทรพัยากร

กฎหมายป่าไมไ้ทยไม่รบัรองสิทธิชุมชน

๖ .๒ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง

ป ระ ช า ช น ใน ก า รจั ด ก า ร

ทรพัยากร

กฎหมายป่าไมไ้ทยไม่รบัรองการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

๖.๓ การแบ่งปันผลประโยชน์

และความรับผิดชอบทีเกิดขึน

จากการใชท้รพัยากร

ก ฎ ห ม า ย ป่ า ไม้ ไ ท ย ไม่ มี ห ลั ก แ บ่ ง ปั น

ผลประโยชนแ์ก่ประชาชนทีพึงพาทรพัยากร

๖.๔ กลไกการสนับสนุนชุมชน

แ ล ะ สั ง ค ม ใน ก า รจั ด ก า ร

ทรพัยากร

๖๔
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ประเด็น
คาํอธิบาย/

สาระสําคัญในการอธิบาย
รายละเอียดของอนุสัญญาในแต่ละประเด็น

ความสอดคล้องของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายด้านป่า

ไม้และสัตวป่์าของไทย

๗ .พั น ธ ก ร ณี

ค ว า ม ร่ ว ม มื อ

ระหว่างประเทศ

๗ .๑ อํานาจ  สิทธิและหน้าที

ของรัฐ ไทย  และรัฐอื น ๆ ที

เกียวข้องกับทรัพยากรข้าม

พรมแดน

R อนุสัญญาฯ เคารพในหลักสิทธิอธิปไตยของ

แต่ละประเทศ

๗ .๒ การสร้างความร่วมมือ

ระหว่างภาคีต่างๆ ทงัภายในรฐั

และระหว่างประเทศ

R ภาคีตอ้งร่วมมือจัดการพืนที โดยเฉพาะพืนที

ทีมีพรมแดนระหว่างประเทศ มีการใชท้รพัยากร

นาํร่วมกัน มีการใชท้รพัยากรชีวภาพร่วมกัน และ

มีการพฒันาความช่วยเหลือสาํหรบัโครงการพืนที

ชุ่มนาํ

กฎหมายป่าไมไ้ทยยังไม่ออกแบบเรืองการสรา้ง

ระบบการจัดการทรพัยากรขา้มพรมแดนร่วมกัน

๗.๓ การถ่ายทอดเทคโนโลยี

จากการใชป้ระโยชนท์รพัยากร

๗.๔ การจัดการขอ้พิพาท

๖๕
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ตารางวิเคราะหค์วามไม่สอดคลอ้งของกฎหมายไทย

อนุสญัญาว่าดว้ยพืนทีชุ่มนาํ

หลกัการ พนัธกรณ๊ กฎหมายไทย บทบญัญัติกฏหมายไทย

ทีไม่สอดคลอ้งกับพืนที

บทบญัญัติกฎหมายไทย

ทีไม่สอดคลอ้งเนือหา

กฎหมายทีควรปรบัปรุง

อนุรักษ์ ปกป้อง และใช้

ประโยชน์ในพืนทีชุ่มนํา

อย่างชาญฉลาด  และ

ยงัยืน

(๑) ภาคีจะต้องคัดเลือก

พื น ที ชุ่ ม นํ า ที มี

ความสําคัญระดับชาติ

หรือนานาชาติ อย่างนอ้ย

๑ แห่ง บรรจุในทะเบียน

พื น ที ชุ่ ม นํ า ที มี

ค วามสําคัญ ระห ว่ า ง

ประเทศ และส่งเสริมการ

อนุรักษ์พืนทีชุ่มนําทีอยู่

ในทะเบียน

พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ

พ.ศ.2507

พรบ.อุทยานแห่งชาติ

พ.ศ.2504

พรบ.สงวนและคุม้ครอง

สตัวป่์า พ.ศ.2535

พืนทีใชบ้งัคับกฎหมาย

ไม่ครอบคลมุไปถึงพืนที

เขตเศรษฐกิจจาํเพาะ

ไหล่ทวีป

กฎหมายป่าไมท้งัหมดยงั

ขาดหลกัเรืองการใช้

ประโยชนอ์ย่างชาญ

ฉลาด ทงัดา้นเศรษฐกิจ

สงัคม โดยเฉพาะใน

ระดับชุมชนทอ้งถิน

พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ

พ.ศ.2507

พรบ.อุทยานแห่งชาติ

พ.ศ.2504

พรบ.สงวนและคุม้ครอง

สตัวป่์า พ.ศ.2535



๖๗

(๒) ภาคีตอ้งกาํหนดและ

วางแผนการดําเนินการ

ใช้ประโยชน์พืนทีชุ่มนํา

อย่าง ชาญฉลาดไม่ว่า

พืนทีชุ่มนํานันจะอยู่ใน

ทะเบียนหรือไม่

(๓ ) ทําการปรึกษากับ

ภาคีอืนๆ  เกียวกับการ

ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง

อนุสัญญาฯ โดยเฉพาะ

อย่ างยิ งพื นที ชุ่ ม นําที

ตั ง อ ยู่ ต า ม พ รม แ ด น

ระหว่างประเทศ มีการใช้

ทรัพยากรนําร่วมกัน  มี

การใช้ทรัพยากรชีวภาพ

ร่วมกัน และมีการพัฒนา

ความช่วยเหลือสําหรับ



๖๘

โครงการพนืทีชุ่มนาํ

(๔ ) ภาคีต้องสนับสนุน

เ งิ น ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ก่

อนุสัญญาฯ จํานวนเงิน

ช่ ว ย เห ลื อ ข อ งแ ต่ ล ะ

ประเทศขึนกับการแบ่ง

ตาม UN Scale
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ตารางตรวจสอบความสอดคลอ้งของอนุสญัญาว่าดว้ยพืนทีชุ่มนาํ

หลกัการสาํคัญ ประเด็นพิจารณา

Rลกัษณะและประเภทของ

พืนทีชุ่มนาํ

R มีการใชป้ระโยชนใ์นพืนทีชุ่มนาํ

R ใชพ้ืนทีชุ่มนาํอย่างชาญฉลาด

R ใชป้ระโยชนอ์ย่างยงัยืน

R ขอบเขตและประเภทของพืนทีชุ่มนาํ

R ประเภทของพืนทีชุ่มนาํตามคู่มือแรมซาร ์

R พืนทีชุ่มนาํทีมนุษยส์รา้งขึน

R การขนึทะเบียนพืนทีชุ่มนาํ R ขอ้พิจารณา

R ความสาํคญัระดับชาติดา้นนิเวศ และความ

หลากหลายทางชีวภาพ

R การขอลบ หรือจาํกดัขอบเขตการใชพ้ืนทีชุ่มนาํทีไดจ้ด

ทะเบียนแลว้

R จดัทาํแผนอนุรกัษ์พืนทีชุ่มนาํในแผนการใชท้ีดินของประเทศ

R รายงานสถานะของพืนทีชุ่มนาํทีขนึทะเบียนต่อแรมซาร์

R การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก

R พืนทีชุ่มนาํครอบคลมุพืนทีเหนือดินแดนของประเทศ

สมาชิกมากกว่าหนึงประเทศ

R กรณีทีตอ้งมีการแบ่งปันการใชน้าํระหว่างประเทศ

R มีกฎหมายภายในเกียวกับพนืทีชุ่มนาํ และการอนุรกัษ์ทีอยู่

ของนกนาํ
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สรุปการปฏิรูปกฎหมายป่าไม้ไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยพืนทชีุ่มนํา

๑. ปฏิรูปกฎหมายป่าไมใ้หม้ีวัตถุประสงค์ และระบบการจัดการป่าในเรืองการใช้ประโยชน์ที

ชาญฉลาดและยงัยืน

๒. การใชป้ระโยชนอ์ย่างชาญฉลาดและยังยืน จะสัมพันธ์กับหลักการจัดทรพัยากรร่วม สิทธิ

ชุมชนและการมีส่วนร่วมาของประชาชนในการจัดการทรัพยากร และหลักเรืองแรงจูงใจ การแบ่งปัน

ผลประโยชน ์และความรบัผิดชอบรว่มกัน

๓. ปรบักฎหมายป่าไมใ้หม้ีระบบการจัดการทรพัยากรร่วมขา้มพรมแดนระหว่างประเทศ
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บทท ี๗

แนวทางลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทําลายป่าและความเสือมโทรมของป่า

ในประเทศในประเทศกําลังพัฒนา (REDD plus)1 ภายใต้

อนุสัญญาสหประชาติว่าดวยการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค.ศ.๑๙๙๒

ทมีา

ปัญหาป่าไมโ้ยงกบัสภาวะโลกรอ้น เนืองจากขณะทีโลกรอ้นขึนเพราะก๊าซเรือนกระจกอย่าง

คารบ์อนไดออกไซด ์แต่ป่าทัวโลกสามารถดูดซับคารบ์อนได้ปีละ ๒.๖ พันลา้นตัน ในทางกลับกัน

การทาํลายป่าและการเปลียนแปลงการใชป้ระโยชนท์ีดินไดป้ล่อยคารบ์อนปีละ ๑.๖ พันลา้นตัน คิด

เป็นสดัส่วนรอ้ยละ ๒๐ ของการเผาเชือเพลิงฟอสซิลทงัโลก ดังนันป่าคือ หัวใจสาํคัญของปัญหาโลก

รอ้น

แต่เนืองจากการทาํลายป่าเกิดมากในประเทศกาํลงัพัฒนาในเขตรอ้นชืน ภายใตอ้นุสญัญา

สหประชาชาติว่าดว้ยการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค.ศ.๑๙๙๒ และพิธีสารเกียวโต ค.ศ.๑๙๙๗

ไดพ้ัฒนากลไกการลดก๊าซเรือนกระจกทีเกียวกับภาคป่าไมซ้ึงก็คือ โครงการปลูกป่า ไวเ้ป็นส่วน ๑

ใน ๑๕ ของกลไกการพัฒนาทีสะอาด (CDM) แต่กลไกดังกล่าวมีเงือนไขทีเข้มงวด และยากจะ

ตรวจสอบได้ว่าช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้จริง จึงมีโครงการปลูกป่าในฐานะเป็นกลไกกพัฒนาที

สะอาดเพียง ๑๗ โครงการเท่านนั

บรรดาหน่วยงานรฐัและประชาสังคมจากประเทศต่างๆ ทีห่วงใยปัญหาป่าไมก้ับภาวะโลก

รอ้น จึงไดพ้ฒันากลไกใหม่ขึนมานอกเหนือกลไกการพฒันาทีสะอาด เรียกว่า “การลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากการทําลายป่าและความเสือมโทรมของป่าในประเทศกาํลังพัฒนา” (Reducing

Emission from Deforestation in Developing Countries: REDD) ในปี ๒๐๐๕ จุดเริมต้นมาจาก

ประเทศปาปัวนิวกินีและคอสตาริกาเป็นผู ้เสนอ REDD เพือหากลไกให้ประเทศพัฒนาแล้วทาง

สนับสนุนประเทศกาํลงัพัฒนาโดยเฉพาะในป่าเขตรอ้นชืนใหม้ีขีดความสามารถในการป้องกันการ

ทําลายป่าและฟืนฟูป่าขึนมา ข้อเสนอดังกล่าวได้ร ับการรับรองจากการประชุมสมัชชารัฐภาคี

อนุสัญญา ครังที ๑๓ ทีเมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในปี ๒๐๐๗ โดยกําหนดให้เป็นกลไก

เพิมเติมและเป็นอิสระไม่เกียวกบักลไกการพัฒนาทีสะอาด

1 ประมวลขอ้มลูจาก สมหญิง สนุทรวงษ ์และคณะ, ๒๕๕๔, แนวคิดและรูปแบบ REDD ทีเหมาะสมในการจัดการทรพัยากรป่า

ไมอ้ย่างยงัยืนและเป็นธรรมในบริบทสงัคมไทย, ชุดโครงการพัฒนาความรูแ้ละยุทธศาสตรด์า้นความตกลงพหุภาคีระหว่าง

ประเทศดา้นสิงแวดลอ้ม, กรุงเทพฯ: สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, น.๓
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หลกัการ REDD มี ๔ ประการคือ

๑) การทาํลายป่าเป็นสิงทีเกิดทวัไปในประเทศกาํลงัพฒันา

๒) การดูแลรกัษาป่าหรือเพิมพืนทีป่าก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสิงแวดลอ้มโดยรวม

๓) ผูดู้แลรรกัษาป่าหรือเพิมพืนทีป่าควรไดร้บัผลตอบแทน

๔) เป็นกลไกทีสรา้งแรงจูงใจเชิงบวก

ต่อมาในปี ๒๐๐๙ การประชุมทีกรุงเทพฯ REDD ไดเ้พิมเป้าหมายจากการลดการทาํลายป่า

และความเสือมโทรมป่า โดยพัฒนามาสู่การอนุรกัษ์และการจัดการป่าไม้อย่างงยังยืน กลายเป็น

REDD plus โดยเพิมเติม ๕ ประเด็น คือ

๑) การกักเก็บคารบ์อน

๒) การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

๓) การรกัษาวัฒนธรรมทอ้งถิน

๔) การจัดการป่าอย่างยงัยืน

๕) บริการทางนิเวศ

ทังหมดนีทาํให้เปิดมิติสู่การสนับสนุนชุมชนท้องถินในการจัดการป่า สรา้งการมีส่วนร่วม

ของประชาชน และเพิมรายได้จากการส่งเสริมการจัดการป่าทียังยืน ซึงสามารถใช้เป็นสิทธิขาย

คารบ์อนเครดิตใหก้ับประเทศกาํลงัพฒันา

แม้จะออกแบบเพือประเทศกาํลังพัฒนามากขึน แต่ REDD plus ก็ได้รับการวิจารณ์จาก

ภาคประชาสงัคมหลายส่วน เพราะวิตกว่าประเทศพัฒนาแลว้อาจใชเ้รืองการสนับสนุนงบประมาณ

กับประเทศกําลังพัฒนาเพือให้จัดการป่าทียังยืนโดยเลียงกับภาระทีต้องลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกตามกลไกคารบ์อนเครดิต ทาํใหเ้กิดปัญหาความไม่เป็นธรรมดา้นสิงแวดลอ้ม

ปัจจุบนัการเจรจาเรือง REDD plus ยังไม่มีขอ้ยุติ มีขอ้วิจารณห์ลายประเด็น เช่น การนิยาม

“ป่า” ว่าคืออะไร ซึงมีความสาํคญัต่อการระบุว่าเกิดการทาํลายป่าหรือไม่ เกียวขอ้งกบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ใครบา้ง และประเด็นเรืองแรงจูงใจว่า จะใชก้ลไกตลาดโดยใชก้ารซือขายคารบ์อนเครดิต หรือจะใช้

ระบบกองทุน ทีมาจากการบริจาค ตงักองทุน การเก็บภาษีบริการ หรือกลไกผสม

สาํหรับประเทศไทย ทีเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ค.ศ.๑๙๙๒ และร่วมเจรจา REDD plus มาตลอด ก็ไดด้าํเนินการในดา้นป่าไมค้ือ จัดทาํ

แผนยุทธศาสตรแ์ห่งชาติว่าดว้ยการจัดการความเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕

ซึงมียุทธศาสตร ์ ๑) การสรา้งความสามารถปรบัตัวเพือรบัมือและลดความล่อแหลมต่อผลกระทบ

จากสภาพภูมิอากาศ และ๒) การสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิมแหล่งดูดซับ
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ก๊าซบนพืนฐานของการพัฒนาทียังยืน ในดา้น REDD plus กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพันธุ์

พื ชก็ ได้จัดทํา Readiness Plan เสนอต่ อกองทุ นหุ ้น ส่ วนคาร์บอน ป่ าไม้  (Forest Carbon

Partnership Facility: FCPF) ภายใตแ้ผนงานความร่วมมือสหประชาชาติดา้นการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากการทาลายป่าและความเสือมโทรมของป่าไม้ในประเทศกาลังพัฒนา (UN-

REDD)โดยจะดําเนินพืนทีนําร่อง คือ พืนทีแนวเชือมต่อเทือกเขาตะนาวศรี จังหวัดราชบุรีและ

กาญจนบุรี

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสู่ REDD plus เครือข่ายโลกเย็นทีเป็นธรรม2 อันเป็นการรวมกลุ่ม

ขององค์กรพัฒนาเอกชนทีทํางานด้านการจัดการป่าโดยชุมชนในประเทศไทย มีข้อวิจารณ์ว่า

กระบวนการจัดทํา R-plan ของกรมอุทยานฯ ยังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง

ทัวถึง ปัญหาความขัดแยง้ดา้นป่าไมร้ะหว่างรฐักับชุมชนในพืนทีอนุรกัษ์ยังไม่ไดร้บัการแก้ไข สิทธิ

ชุมชนยังไม่ถูกรบัรอง ควรทีจะดาํเนินการก่อน REDD plus กฎหมายป่าไม้ประเทศไทยลา้หลังไม่

รบัรองสิทธิชุมชน ควรจะตอ้งปฏิรูปก่อน ชุมชนทอ้งถินซึงควรไดร้บัความสาํคัญเป็นอันดับแรกไม่ได้

เขา้สูก่ระบวนการปรกึษาหารืออย่างทวัถึง ควรตอ้งจดักระบวนการหาฉันทามติร่วมกัน (Free, Prior,

and Informed Consent – FPIC) ในทุกขนัตอนของการดาํเนินการ รวมถึงการจัดทาํประชาพิจารณ/์

รบัฟังความเห็นกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในระดับพืนที ก่อนการดาํเนินงานเรดด์พลัส และ

โครงการเรดดพ์ลสัจะตอ้งไม่นาํไปสู่การนาํคารบ์อนเครดิตจากป่าเขา้สูร่ะบบตลาด และเห็นดว้ยกับ

การใชร้ะบบกองทุนเท่านนั

โดยสรุป แมก้ารเจรจา REDD plus ยังไม่ยุติ โครงการทีจะดาํเนินในประเทศไทยยังไดร้บัคาํ

วิพากษ์วิจารณ์จากหุ ้นส่วนสาํคัญคือ ชุมชนท้องถินและองค์กรพัฒนาเอกชน แต่ก็มีแนวโน้มที

นานาชาติจะบรรลขุอ้ตกลง REDD plus ได ้ซึงก็จะมีผลต่อนโยบายการจัดการป่าของไทย ซึงหากจะ

บรรลุเป้าประสงคไ์ดจ้ะตอ้งปรบัปรุงกฎหมายป่าไมไ้ทยหลายประเด็น

2 เครือข่ายโลกเย็นทีเป็นธรรม, ๒๕๕๗, ขอ้ห่วงกงัวลและขอ้เสนอของประชาชนไทย ต่อรายงาน RPP ฉบับธันวาคม ๒๕๕๖,

วนัที ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗, http://www.thaiclimatejustice.org/knowledge/view/๑๐๙



๗๐

ประมวลประเด็นเนือหา REDD plus

ประเด็น
คาํอธิบาย/

สาระสําคัญในการอธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแต่ละ

ประเด็น

ความสอดคล้องของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายด้านป่าไม้

และสัตวป่์าของไทย

๑. หลักการ - ๑.๑ คุณค่า ความสาํคญัของ

ทรพัยากร

คุณค่าของป่าต่อการดูดซับคารบ์อน เพือ

ป้องกัน บรรเทาสภาวะโลกรอ้น

กฎหมายป่าไมย้ังไม่ไดร้ะบุคุณค่าต่อภาวะโลกรอ้น

- ๑.๒ เป้าหมายหรือ

เจตนารมณต์่อการจดัการ

ทรพัยากร

-

๑) การทําลาย ป่ า เป็ นสิ งที เกิ ดทั ว ไป ใน

ประเทศกาํลงัพฒันา

๒) การดู แ ล รักษ า ป่ าห รือ เพิ ม พื น ที ป่ า

ก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสิงแวดลอ้มโดยรวม

๓) ผูดู้แลรกัษาป่าหรือเพิมพืนทีป่าควรได้รับ

ผลตอบแทน

๔) เป็นกลไกทีสรา้งแรงจูงใจเชิงบวก

บวกดว้ย

1) การกักเก็บคารบ์อน

2) การอนุรกัษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ

3) การรกัษาวฒันธรรมทอ้งถิน

· กฎหมายป่าไมไ้ทย ขาดหลกัผูดู้แลป่าควรไดร้บั

ผลตอบแทน และไม่มีกลไกแรงจูงใจเชิงบวก

· กฎหมายป่าไมไ้ทยไม่มีเรืองการจัดการป่าในฐานะ

การรกัษาวฒันธรรมทอ้งถิน หรือส่งเสริม รบัรอง

วัฒนธรรมทอ้งถินในการจัดการป่า

· กฎหมายป่าไมไ้ทยยงัขาดหลกัการจัดการป่าที

ยงัยืน ทีมีมิติเรืองการใชป้ระโยชน ์การแกปั้ญหา

ยากจนของคนพึงพิงป่า

๗
๐



๗๑

ประเด็น
คาํอธิบาย/

สาระสําคัญในการอธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแต่ละ

ประเด็น

ความสอดคล้องของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายด้านป่าไม้

และสัตวป่์าของไทย

4) การจัดการป่าอย่างยงัยืน

5) และบริการทางนิเวศ

- ๑.๓ หลกัสาํคญั เช่น ความ

เสมอภาค และความ

รบัผิดชอบร่วมกนัในระดบัที

แตกต่างกัน การป้องกนัไว้

ก่อน การช่วยเหลือกลุม่ทีดอ้ย

โอกาส เป็นตน้

-

1) หลกัการมีส่วนร่วมของภาคีทุก

ขนัตอน โดยเฉพาะชุมชนทอ้งถิน

2) หลกัแรงจูงใจ และใหผ้ลตอบแทนแก่

ผูดู้แลรกัษาป่า

· กฎหมายป่าไมไ้ม่กาํหนดกระบวนการมีส่วนร่วม

ในการจัดการป่า

· กฎหมายป่าไมไ้ทยไม่มีหลกัแรงจูงใจ และ

ผลตอบแทนแก่ผูดู้แลรกัษาป่า

๒. ขอบเขต

การจัดการ
- ๒.๑ แนวทางการอนุรกัษ์ใน

ถินทีอยู่อาศยัตามธรรมชาติ

-
- ๒.๒ แนวทางการอนุรกัษ์นอก

ถินทีอยู่อาศยัตามธรรมชาติ

-
๒.๓ การประเมินผลกระทบ

และการลดผลกระทบเสียหาย๗
๑



๗๒

ประเด็น
คาํอธิบาย/

สาระสําคัญในการอธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแต่ละ

ประเด็น

ความสอดคล้องของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายด้านป่าไม้

และสัตวป่์าของไทย

๓. แนว

ทางการ

จัดการ

ทรัพยากร

๓.๑ หลกัการใชป้ระโยชน์

จากฐานทรพัยากรธรรมชาติ

อย่างยงัยืน

- ๓.๒ มาตรการสรา้งแรงจูงใจ

-
ใชม้าตรการจูงใจ ๒ แนวทาง

1) กลไกตลาดคารบ์อนเครดิต

2) กองทุน

3) ผสมระหว่างกลไกตลาดและกองทุน

กฎหมายป่าไมไ้ทยไม่มาตรการสรา้งแรงจูงใจ

๓.๓ มาตรการติดตาม

ตรวจสอบ

๔. การสร้าง

การเรียนรู้

๔.๑ การศึกษาวิจยั

๔.๒ การสรา้งการเรียนรูก้ับ

สงัคม

๕.บทบาท

หน้าทขีองรัฐ

๕.๑ สิทธิและหนา้ทีของรฐัที

เกียวขอ้งกับทรพัยากรหรือ

ผลกระทบจาการใชท้รพัยากร๗
๒



๗๓

ประเด็น
คาํอธิบาย/

สาระสําคัญในการอธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแต่ละ

ประเด็น

ความสอดคล้องของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายด้านป่าไม้

และสัตวป่์าของไทย

๖.สิทธิของ

ชุมชน และ

การมีส่วนร่วม

ของประชาชน

๖.๑ ชุมชนในการเขา้ถึงและ

จดัการทรพัยากร

ใหค้วามสาํคัญกบัชุมชนทอ้งถิน ในฐานะภาคี

สาํคัญในการจดัการป่า

กฎหมายป่าไมไ้ทยยงัไม่ไดร้บัรองสิทธิชุมชน

๖.๒ การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจดัการ

ทรพัยากร

๖.๓ การแบ่งปันผลประโยชน์

และความรบัผิดชอบทีเกิดขึน

จากการใชท้รพัยากร

๖.๔ กลไกการสนบัสนุนชุมชน

และสงัคมในการจัดการ

ทรพัยากร

มีมาตรการสนบัสนุนชุมชนในการจัดการป่า

อย่างยงัยืน

๗
๓



๗๔

ประเด็น
คาํอธิบาย/

สาระสําคัญในการอธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแต่ละ

ประเด็น

ความสอดคล้องของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายด้านป่าไม้

และสัตวป่์าของไทย

๗.พันธกรณี

ความร่วมมือ

ระหว่าง

ประเทศ

๗.๑ อาํนาจ สิทธิและหนา้ที

ของรฐัไทย และรฐัอืนๆ ที

เกียวขอ้งกับทรพัยากรขา้ม

พรมแดน

๗.๒ การสรา้งความร่วมมือ

ระหว่างภาคีต่างๆ ทงัภายใน

รฐัและระหว่างประเทศ

สรา้งความร่วมมือพหุภาคีในการจดัการป่า

๗.๓ การถ่ายทอดเทคโนโลยี

จากการใชป้ระโยชน์

ทรพัยากร

๗.๔ การจัดการขอ้พิพาท

๗
๔



๗๕

ตารางวิเคราะหค์วามไม่สอดคล้องของกฎหมายไทย

แนวทางลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทาํลายป่าและความเสือมโทรมของป่าในประเทศในประเทศกาํลงัพฒันา (REDD plus)

หลักการ พันธกรณี กฎหมายป่าไม้ไทย บทบัญญัติกฎหมาย

ไทยทไีม่สอดคล้องเชิง

พนืที

บทบัญญัติกฎหมาย

ไทยทไีม่สอดคล้องเชิง

เนอืหา

กฎหมายไทยทีควร

ปรับปรุง

๑) การทาํลายป่าเป็นสิง

ที เกิดทัวไปในประเทศ

กาํลงัพฒันา

๒) การดู แล รักษ า ป่ า

ห รื อ เ พิ ม พื น ที ป่ า

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

สิงแวดลอ้มโดยรวม

๓) ผู ้ดูแลรักษาป่าหรือ

เพิ มพื นที ป่ าควรได้รับ

ผลตอบแทน

๔) เป็ น ก ล ไก ที ส ร้า ง

แรงจูงใจเชิงบวก

บวกดว้ย

1) การกักเก็บ

ยังอยู่ในระหว่างการ

เจรจา หากสาํเร็จจะมี

พนัธกรณีดังนี

1. ใชม้าตรการจูงใจ

ไดแ้ก่ -กลไกตลาด

คารบ์อนเครดิต

-กองทุน

-ผสมระหว่างกลไกตลาด

และกองทุน

2. มีมาตรการสนับสนุน

ชุมชนในการจัดการป่า

อย่างยงัยืน

3. สรา้งความร่วมมือพหุ

ภาคีในการจดัการป่า

พรบ.ป่าไม ้พ.ศ.2484

พรบ.อุทยานแห่งชาติ

พ.ศ.2504

พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ

พ.ศ.2507

พรบ.สงวนและคุม้ครอง

สตัวป่์า พ.ศ.2535

พรบ.สวนป่า พ.ศ.2535

กฎหมายป่าไมไ้ทยยงั

จาํกัดเฉพาะพืนทีของรฐั

ไม่ครอบคนลมุพืนที

เอกชน

กฎหมายป่าไมไ้ทยไม่

รบัรองพืนทีชุมชนทอ้งถิน

ทีอยู่ในเขตป่าตาม

กฎหมาย

กฎหมายป่าไมไ้ทยยงัไม่

รบัรองสิทธิชุมชนร่วม

จดัการป่าในป่าทุก

ประเภท

กฎหมยป่าไมไ้ทยขาด

มาตรการจูงใจใหชุ้มชนมี

ศักยภาพจดัการป่าที

ยงัยืน

พรบ.ป่าไม ้พ.ศ.2484

พรบ.อุทยานแห่งชาติ

พ.ศ.2504

พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ

พ.ศ.2507

พรบ.สงวนและคุม้ครอง

สตัวป่์า พ.ศ.2535

พรบ.สวนป่า พ.ศ.2535



๗๖

คารบ์อน

2) การอนุรกัษ์ความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ

3) การรกัษา

วัฒนธรรมทอ้งถิน

4) การจัดการป่า

อย่างยงัยืน

และบริการทางนิเวศ



๗๗

ตารางตรวจสอบความสอดคล้องของ REDD Plus

หลักการสําคัญ ประเด็นพิจารณา

การจัดการป่าทียงัยืนเพือการดูดซับ

คารบ์อน

R การกักเก็บคารบ์อน

R การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

R การรกัษาวฒันธรรมทอ้งถิน

R การจัดการป่าอย่างยงัยืน

R การบริการทางนิเวศ

มาตราการสร้างแรงจูงใจ R กลไกตลาดคารบ์อนเครดิต

R กองทุน

R ผสมระหว่างกลไกตลาดและกองทุน

การรับรองสิทธิชุมชน R ใหค้วามสาํคญักับชุมชนทอ้งถิน ในฐานะภาคีสาํคัญ

ในการจดัการป่า

R มาตรการสนบัสนุนชุมชนในการจัดการป่าอย่าง

ยงัยืน

R สรา้งความร่วมมือพหุภาคี



๗๘

สรุปความสอดคล้องระหว่าง REDD plus กับกฎหมายป่าไม้ไทย

REDD Plus มีมิติคุณค่าป่าทังในเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรมอย่างบูรณาการ วางอยู่

บนหลกัการการพัฒนาทียงัยืน การส่งเสริมชุมชนทอ้งถิน การมีส่วนร่วมของประชาชน การจดัการร่วม และ

ใช้กลไกสนับสนุนสรา้งแรงจูงใจ (กลไกตลาด หรือกองทุน) เพือสนับสนุนประเทศกาํลังพัฒนาให้มีขีด

ความสามารถในการจดัการป่าทียงัยืนภาพในการแกปั้ญหาสภาวะโลกรอ้น แต่กฎหมายป่าไมไ้ทยทังหมด

ไม่มีมิติเชิงสงัคมและวัฒนธรรม ขาดมิติทางเศรษฐศาสตรเ์รืองการสรา้งแรงจูงใจ และเป็นโครงสรา้งการ

จัดการป่าทีรวมศูนยโ์ดยรฐั ไม่รบัรองและส่งเสริมสิทธิชุมชนในการจัดการป่า ไม่สรา้งกระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชน ทาํใหเ้ห็นการขดักนัในเชิงหลกัการและแนวทาง ดังนนัแมจ้ะมี REDD plus มาสนบัสนุน

แก่ประเทศไทย แต่หากยังไม่ปรบัโครงสรา้งกฎหมายป่าไมใ้หก้ระจายอาํนาจ รบัรองสิทธิชุมชน สรา้งการมี

ส่วนร่วมประชาชน สร้างแรงจูงใจทุกภาคส่วน ก็ยากทีจะบรรลุเป้าหมายการจัดการป่าทียังยืนเพือ

แกปั้ญหาสภาวะโลกรอ้น



๗๖

บทที่ ๘

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒

๑. ที่มา แนวคิดและความสำคัญของอนุสัญญา

สาระสำคัญของเรื่องอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ มีบทบัญญัติ

๓๒๐ ขอ และ ๙ ภาคผนวก ครอบคลุมระบอบกฎหมายทะเลเดิม กลาวคือ อนุสัญญากรุงเจนีวา ค.ศ.

๑๙๕๘ ซึ่งไทยเปนภาคีทั้ง ๔ ฉบับ นอกจากนี้ยังเปนการประมวล ( codify) ระบอบกฎหมายทะเลที่มี

ขึ้นใหมภายหลังอนุสัญญากรุงเจนีวาฯ เชน เขตเศรษฐกิจจำเพาะ ขอบเขตใหมของไหลทวีป การสำรวจ

และการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติใน “ บริเวณพื้นที่ ( The Area)” การคุมครองและอนุรักษ

สิ่งแวดลอมทางทะเล การคนควาวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเล การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีทาง

ทะเล การระงับขอพิพาท และในสวนภาคผนวกตางๆ ก็เปนการกำหนดธรรมนูญขององคกรตาม

อนุสัญญาฯ ประเภทตาง ๆ อาทิ คณะกรรมาธิการกำหนดขอบเขตของไหลทวีป ธรรมนูญของวิสาหกิจ

ธรรมนูญของศาลกฎหมายทะเลระหวางประเทศ และยังกำหนดรายละเอียดขั้นตอนของกลไกระงับขอ

พิพาทตามอนุสัญญาฯ อาท ิการประนอม และการตั้งอนุญาโตตุลาการ

อนุสัญญาเจนีวาวาดวยกฎหมายทะเลทั้ง ๔ ฉบับ ประเทศไทยไดลงนามเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน

พ.ศ. ๒๕๐๑ และไดใหสัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยไดมอบสัตยาบันสาร

(Instrument of Ratification) ตอเลขาธิการสหประชาชาติเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ อนุ

สัญญาฯ ดังกลาวจึงมีผลบังคับใชสำหรับประเทศไทยตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เปนตนมา

ประเทศไทยเพียงแตลงนามในอนุสัญญาฯ เทานั้นในป พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยยังมิไดใหสัตยาบัน

ประเด็นที่ประเทศไทยกำลังพิจารณาที่สำคัญ ไดแก ประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดเขตทางทะเลที่จะ

สงผลกระทบตอการเดินเรือและการทำประมง

อยางไรก็ตาม การดำเนินงานของประเทศไทย พบในกิจกรรมที่สำคัญ กลาวคือ

๑. คณะกรรมการกฎหมายทางทะเลและเขตทางทะเลของไทย

เปนคณะกรรมการหลักของประเทศ โดยมีปลัดกระทรวงการตางประเทศเปนประธานกรรมการ

อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปนรองประธานกรรมการ และกรรมการ ๒๖ คน มีอำนาจหนาที่

ดังตอไปนี้

- พิ จ า รณ าป ญ ห าก ฎ ห ม า ย ท ะ เล แ ล ะ เข ต ท ะ เล ข อ งป ร ะ เท ศ ไท ย ทั้ ง ห ม ด

- แต งตั้ งคณะอนุกรรมการเพื่ อพิจารณาหรือดำเนินการอยางใดอยางหนึ่ งตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย
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ผลการดำเนินงานที่ผานมาของคณะกรรมการกฎหมายทางทะเลและเขตทะเลของไทย ไดแก

- รับรองคำแปลอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๕ และในขณะนี้อยูใน

ขั้นตอนการดำเนินงานจัดพิมพคำแปลซึ่งไดรับการรับรองแลว

- กำหนดทาทีของประเทศไทยเพื่อเขารวมการประชุมสหประชาชาติเกี่ยวกับรางขอมติแกไข

ภาค ๑๑ ของอนุสัญญากฎหมายทะเล พ.ศ. ๒๕๒๕ และรางขอตกลงเกี่ยวกับการทำเหมืองแรทะเลลึก

ภายใตอนุสัญญา พ.ศ. ๒๕๒๕ (กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗)

- พิจารณารางพระบรมราชโองการประกาศเขตตอเนื่องและรางพระราชบัญญัติวาดวยการ

ปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ในเขตตอเนื่องเพื่อปองกันและปราบปรามการกระทำความผิดซึ่งกรม

สนธิสัญญาและกฎหมายไดเสนอรางทั้งสองขางตนแกคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแลว

- จัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น ๒ คณะ คือ ๑) คณะอนุกรรมการเพื่อติดตามและดำเนินการ

เกี่ยวกับการเขาเปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๕

และ ๒) คณะอนุกรรมการแปลความตกลงแกไข ภาค ๑๑ ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมาย

๒. คณะอนุกรรมการเพื่อติดตามและดำเนินการเกี่ยวกับการเขาเปนภาคีอนุสัญญา

สหประชาชาติวาดวยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๕

คณะอนุกรรมการชุดนี้มีรองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (อาวุโส) เปนประธาน

อนุกรรมการ รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปนรองประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ

๑๔ คน โดยมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้

- ศึกษาพิจารณาผลกระทบตางๆ ที่ม ีหากประเทศไทยจะเขาเปนภาคี

- วิเคราะหและติดตามพัฒนาการของกฎหมายทะเล

- เสนอแนะกฎหมายเพื่อรับรองพันธกรณีตามอนุสัญญา และใหความเห็นเสนอหนวยงานที่

เกี่ยวของในการแกไขกฎหมายที่ขัดตอผลกระทบของการเปนภาคีอนุสัญญา

๓. คณะอนุกรรมการแปลความตกลงแกไข ภาค ๑๑ ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย

กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๕

คณะอนุกรรมการชุดนี้มีรองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เปนประธานอนุกรรมการ

ผูแทนกองแปลเปนรองประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ๑๐ คน โดยมีอำนาจหนาที่ แปลตัวบท

ขอตกลงแกไขภาค ๑๑ อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๕

๔. คณะอนุกรรมการดำเนินงานตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง "แนวทางการพัฒนา

กฎหมายไทยเพื่ออนุวัติการตามกฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล"
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คณะอนุกรรมการชุดนี้ ประกอบดวยนายอัชพร จารุจินดา เปนประธานอนุกรรมการ และ

อนุกรรมการ ๑๑ คน ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเพื่อรับผิดชอบวางแผนและ

กำกับดูแลการดำเนินการตามโครงการศึกษาวิจัย โดยมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้

- กำหนดวัตถุประสงค

- ศึกษาประเด็นตางๆ ตามที่กำหนดไวตามขอวัตถุประสงค ในการนี้จะดำเนินการจัดจาง

ผูวิจัยเพื่อดำเนินการศึกษาในประเด็นตางๆ เหลานั้น

- พิจารณาและกำหนดเงินอุดหนุนและคาใชจายสำหรับการจัดจาง โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย

- ติดตามและพิจารณาประเมินผลงานศึกษาวิจัยที่ผูวิจัยเสนอ ตลอดจนใหขอสังเกตและ

คำแนะนำแกผูวิจัยในการปรับปรุงแกไขงานศึกษาวิจัย

- ศึกษา วิเคราะหผลงานศึกษาวิจัยตางๆ และจัดทำขอเสนอแนะในการนี้จะจัดจางบุคคลใด

ใหดำเนินการโดยการกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการก็ได

- จัดทำรายงานสรุปผลการศึกษา ยกรางกฎหมายและเอกสารอธิบายเกี่ยวกับรางกฎหมาย

ในการจะจัดจางบุคคลเพื่อดำเนินการใหเปนไปตามที่คณะอนุกรรมการกำหนด

หนวยประสานงานของประเทศไทยที่รับผิดชอบโดยตรงและหนวยงานที่เกี่ยวของ

๑. หนวยงานประสานหลัก คือ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ

๒. หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก การขนสงทางน้ำและพาณิชยนาวี กรมทรัพยากรธรณี กรม

ประมง กรมศุลกากร กรมการปกครอง กรมไปรษณียโทรเลข กรมอุทกศาสตร กรมแผนที่ทหาร

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ฯลฯ

ถึงแมวาประเทศไทยจะยังไมไดใหสัตยาบันอนุสัญญานี้ แตการเตรียมการที่ผานมาถือไดวาทำ

ใหประเทศตื่นตัวในดานกฎหมายสิ่งแวดลอม ปญหาและอุปสรรคที่มีผลทำใหการใหสัตยาบันลาชาพอ

สรุปไดดังตอไปนี้ (สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. ๒๕๕๑)

๑ . เนื่องจากเปนอนุสัญญาที่มีความเกี่ยวของกับหนวยงานหลายแหง เชน กรมประมง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กองทัพเรือ เปนตน จึงจำเปนตองมีการ

ทำกฎหมายอนุวัติการหลายฉบับ

๒. ในสวนของการทำกฎหมายนั้นยังมีขอที่ตองพิจารณาในรายละเอียดอีกมาก เชน รูปแบบ

ของกฎหมายวาจะเปนแบบใดระหวางการปรับปรุงกฎหมายแตละฉบับใหสอดคลองกับพันธกรณีแตละ

ขอของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล หรือการนำอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย

กฎหมายทะเลทั้งฉบับมาเปนกฎหมายทั้งหมด
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๓. การปรับปรุงแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล

นั้นตองพิจารณาวาแตละอนุสัญญามีกฎหมายรับรองอยูแลวหรือไม กรณีถามีอยูแลวอาจตองทำหาร

ปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับอนุสัญญามากยิ่งขึ้น แตถาไมมีอาจจำเปนตองทำกฎหมายขึ้นมาใหม

๔. การดำเนินการลาสุดของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมาย

ทะเล คือ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง "แนวทางการพัฒนา

กฎหมายไทยเพื่ออนุวัติการตามกฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล" ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกลาวนี้

จะทำใหการอนุวัติการและการดำเนินการเพื่อเปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล

เปนไปไดเร็วมากขึ้น เพราะคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเปนผูที่จะพิจารณากฎหมายอนุวัตการเปนผูเขา

มาดำเนินการเอง

๒ การอนุวัตของกฎหมาย/พ.ร.บ. ของไทย ตามอนุสัญญา

แนวทางการออกกฎหมายอนุวัติการอนุสัญญาฯ ไดแก การออกกฎหมายโดยผนวกอนุสัญญา

แนบทายเปนภาคผนวก หรือการออกกฎหมายโดยนำหลักการแตละหลักมาบัญญัติเปนมาตราตางๆ

หรือการออกกฎหมายแมบท หรือการตรวจชำระเสนอรางปรับปรุงและแกไขกฎหมายภายในให

สอดคลองกับสิทธิและหนาที่ตามอนุสัญญาในแงมุมตางๆ ของจุดออนและจุดแข็ง พรอมทั้งไดจัดกลุม

กฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับอนุสัญญาฯ ๑๑ กลุม และประเมินความพอเพียงในการรองรับสิทธิและ

หนาที่ของกฎหมายไทยกับอนุสัญญาฯ ไดแก กลุมกฎหมายดานการเดินเรือ ดานการศึกษาวิจัยทาง

ทะเล ดานทรัพยากรที่ไมมีชีวิตดานทรัพยากรมีชีวิต ดานการสาธารณสุขและชวยเหลือทางมนุษยธรรม

ดานโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่จมใตทะเล ดานเรือ ดานสิ่งแวดลอมทางทะเล ดานภาษีและ

ศุลกากร ดานความผิดทางทะเลดานการบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย

๓. ประมวลประเด็นเนื้อหาตางๆ

ในสวนของประเด็นเนื้อหาของอนุสัญญาที่ระบุถึงการจัดการปาและสัตวปา และตรวจสอบ

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist Guideline) โดยนำมาเปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาและ

สัตวปาของประเทศไทย โดยมีประเด็นสำคัญที่ตองพิจารณา คือ ๑) การเช็คสถานะภาพของเนื้อหา

อนุสัญญาและขอตกลงนั้นๆวาปรากฏในสวนใดของ พ.ร.บ. ทั้ง ๕ ฉบับ และเนื้อหา แนวคิด หรือ

หลักการสวนใดที่ยังไมไดปรากฏหรือกลาวถึง และ ๒) การอนุวัตของกฎหมาย/พ.ร.บ. ของไทย ตาม

อนุสัญญาหรือขอตกลงนัน้ๆ รายละเอียดดังอธิบายในตารา



๘๐

ประมวลประเด็นเนื้อหาอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

๑. หลักการ - ๑.๑ คุณคา ความสำคัญ

ของทรัพยากร

เปนหลักกฎหมายระหวางประเทศที่กำหนดสิทธิและหนาที่ใน

การใชทะเลแตกตางกันตามเขตทางทะเล เชน ทะเลอาณาเขต

เขตตอเนื่อง เขตเศรษฐกิจจำเพาะ และไหลทวีป และไดให

สิทธิแกรัฐชายฝงในการดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชนทาง

ทะเล

บทบัญญัติของกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวของกับ

กิจกรรมการใชทะเลมีอยูหลายฉบับ แบงออกเปน

Rดานสิ่งแวดลอม

Rการพาณิชยนาวี เกี่ยวกับทรัพยากรมีชี วิต

ทรัพยากรไมมีชีวิต เกี่ยวกับสิทธิในเขตตอเนื่อง

เกี่ยวกับความมั่นคงหรือความสงบเรียบรอยทาง

ทะเล และที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางทะเลอื่น

- ๑ .๒ เป าห ม าย ห รื อ

เจ ต น า ร มณ ต อ ก า ร

จัดการทรัพยากร

-

R การมีสวนรวมในตราสารระหวางประเทศ ซึ่งเปนที่

ยอมรับวาเปนธรรมนูญทางทะเล ที่วางหลักกฎหมายระหวาง

ประเทศเกี่ยวกับทะเล และการดำเนินกิจกรรมทางทะเลในทุก

มิติ กลาวคือ อำนาจ หนาที่ และสิทธิของรัฐในเขตทางทะเล

ตางๆ ไดแก นานน้ำภายใน ทะเลอาณาเขต เขตตอเนื่อง เขต

เศรษฐกิจจำเพาะ ไหลทวีป ทะเลหลวง สิทธิหนาที่ของรัฐ

ชายฝง รัฐอื่น และเรือที่ใชสิทธิผานในนานน้ำ

R การกำหนดสิทธิของรัฐในการแสวงประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ และการคุมครองสิ่งแวดลอมทางทะเล ซึ่ง

R ตามรัฐธรรมนูญ แห งราชอาณ าจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐาน

แหงรัฐ มาตรา ๘๕ (๕ ) รัฐตองดำเนินการตาม

แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม โดยสงเสริม บำรุงรักษา และคุมครอง

คุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการ พัฒนาที่ยั่งยืน

ตลอดจนควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอ

สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน โดยประชาชน  ชุมชนทองถิ่น และ๘
๑



๘๑

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

จะทำใหไทยสามารถปกปองและคุมครองสิทธิของไทยอันพึงมี

ตามอนุสัญญาฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

R การเสริมสรางภาพลักษณ และยกระดับบทบาทของไทย

ในเวทีภูมิภาคและพหุภาคี

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีสวนรวมในการ

กำหนดแนวทางการดำเนินงาน

R แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่

๑๑ (๒๕๕๕ -๒๕๕๙ ) เกี่ยวกับนโยบายในการ

จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มี

วัตถุประสงค ๔ประการ คือ

๑ เพื่ออนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมให เพียงพอตอการรักษาสมดุลของ

ระบบนิเวศ และเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนา

ประเทศ

๒ เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหประเทศกาวไปสูการเปน

สังคมคารบอนต่ำ

๓ เพื่อสรางภูมิคุมกัน และเตรียมความพรอมในการ

รอ งรั บ แ ล ะป รั บ ตั ว ต อ ผ ล กระท บ จ ากการ

เปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ  และประเด็ น

สิ่งแวดลอมโลก

๘
๒



๘๒

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

๔ เพื่อสรางความเปนธรรมในการเขาถึงและใช

ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ และมีการคุมครอง

รักษา ผลประโยชนของประเทศจากขอตกลงและ

พันธกรณีระหวางประเทศ

- ๑ .๓ หลักสำคัญ  เช น

ความเสมอภาค  และ

ความรับผิดชอบรวมกัน

ในระดับที่แตกตางกัน

การปองกันไวกอน การ

ช วย เหลือกลุ มที่ ด อย

โอกาส เปนตน

R ห ลั ก “Responsibility for Trans boundary Harm”

กำหนดใหรัฐมีสิทธิอธิปไตยที่จะบริหารจัดการ และใช

ประโยชนในทรัพยากรที่มีอยูแตการดำเนินการดังกลาวตองไม

กอใหเกิดความเสียหายตอสภาพแวดลอมของรัฐอื่นหรือ

บริเวณอื่นนอกเขตอำนาจรัฐของตน

R ห ลั ก “Precautionary principle” น ำม า ใช ใน ก า ร

ปองกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งประเทศสมาชิกตอง

ดำเนินการรวมกันใชมาตรการปองกันไวกอน หลักการนี้

ปรากฏในความตกลงเพื่ อการอนุวัติการให เปนไปตาม

บทบัญญัติแหงอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๘๒ เกี่ยวกับการอนุรักษและการ

๘
๓



๘๓

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

จัดการมวลปลาที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตทางทะเลและมวลปลา

ที่ยายถิ่นอยูเสมอ กำหนดใหประเทศสมาชิกตองนำมาตรการ

ปองกันไวกอนมาใชในการอนุรักษ บริหารจัดการ และการ

แสวงหาประโยชนในมวลปลาที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตทาง

ทะเลและมวลปลาที่ยายถิ่นอยูเสมอ เพื่อปองกันไมใหปลา

เหลานี้สูญพันธุในอนาคต

R หลัก “Prevention” เปนหลักการที่ รัฐมีหนาที่ความ

รับผิดชอบตอสังคมระหวางประเทศในการที่จะไมกอใหเกิด

ความเสียหายอยางรุนแรงตอสิ่งแวดลอม จึงเปนหนาที่ของ

ประเทศสมาชิกในการปองกันไมใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม

ทางทะเลและตองประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่ อ

วัตถุประสงคในการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเล

๒ . ขอบ เขต

การจัดการ

- ๒ .๑ แ น ว ท า ง ก า ร

อนุรักษในถิ่นที่อยูอาศัย

ตามธรรมชาติ

R มาตรา ๖๑ และ ๖๒ กำหนดหนาที่ของรัฐชายฝงในการ

อนุรักษ (conservation) และใชประโยชน (utilization) ใน

ทรัพยากรมีชีวิต (living resources) ที่อยูอาศัยบริเวณพื้นที่

R พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

ใหการคุมครองที่ดินซึ่งกำหนดเปนอุทยานแหงชาติ

ทางทะเลหรือชายฝงทะเล ตามความหมายของคำ

๘
๔



๘๔

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

- เขตเศรษฐกิจจำเพาะ โดยรัฐชายฝงตองจัดใหมีมาตรการ

กำหนดปริมาณสัตวน้ำทั้งหมดที่อนุญาตใหจับไดในแตละป

(Total Allowable Catch: TAC) โดยอาจเปนการกำหนด

จากจำนวนปลาที่จับ ฤดูกาลที่จับ หรือจำนวนเรือหาปลาที่

ไดรับอนุญาต เพื่อใหการเก็บเกี่ยวทรัพยากรมีชีวิตในเขต

เศรษฐกิจจำเพาะเปนการเก็บเกี่ยวผลผลิตสูงสุด และยั่งยืน

(Maximum Sustainable Yield) อีกทั้งยังไมเปนการแสวง

ประโยชนอยางเกินขอบเขต ทั้งนี้ รัฐชายฝงยังมีหนาที่ในการ

สงขอมูลที่มีเกี่ยวกับการอนุรักษใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมวา

จะเปนหนวยงานภายในหรือภายนอกประเทศ เชนสถิติการ

จับสัตวน้ำในพื้นที่ หรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ

มวลปลาเพื่อใหมาตรการ TAC มีฐานการคำนวณจากหลักฐาน

ทางวิทยาศาสตรที่ดีที่สุด

R การใช ป ระโยชน ในทรัพยากรมี ชี วิ ต  มาตรา ๖๒

กำหนดใหรัฐชายฝ งมีหนาที่ส งเสริมการใชประโยชน ใน

ทรัพยากรมีชีวิตที่อยูในเขตเศรษฐกิจจำเพาะอยางเหมาะสม

(optimum utilization) เชน ในกรณี รัฐชายฝ งได รับการ

จัดสรร TAC แตไมมีความสามารถอยางเพียงพอที่จะเก็บเกี่ยว

วา “ที่ดิน” ที่หมายรวมถึง ทะเลสาบ เกาะ และที่

ชายทะเลดวย

R พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

ใหอำนาจรัฐมนตรีเห็นสมควรกำหนดปาอื่นใดเปน

ป าส งวนแห งชาติ ซึ่ ง ได รับ การคุ มครองตาม

พระราชบัญญัติฉบับนี้ ทำใหมีการกำหนดใหปาชาย

เลนเปนปาสงวนซึ่งไดรับการคุมครอง

R พระราชบัญญัติการผั งเมือง พ .ศ . ๒๕๒๒

กำหนดใหเขตชายฝงทะเลเปนเขตรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัตินี้

R พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ ตามพระราชบัญญัติฉบับ

นี้ การนิคมอุตสาหกรรมมีอำนาจในการจัดตั้งนิคม

อุตสาหกรรมโดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกา ซึ่ง

รวมเอาที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน

บริเวณชายฝง

R พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มี

บทบัญญัติกำหนดเขตหามกอสรางอาคารในบริเวณ



๘๕

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

ผลผลิตตามที่ไดรับการจัดสรร จะตองยอมใหประเทศอื่นเขา

มาใชสิทธิแทนในสวนที่เหลืออยู โดยไดรับคาชดเชยเปนเงิน

หรือสิ่งอื่น และประเทศอื่นที่เขามาใชสิทธิแทนตองยอมปฏิบัติ

ตามกฎหมายภายในของรัฐชายฝงเจาของเขตเศรษฐกิจ

จำเพาะนั้น

R UNCLOS กำหนดหน าที่ ใน การปกป องและรักษ า

สิ่งแวดลอมทางทะเลไวในมาตรา ๑๙๒ และ ๑๙๓โดยใหเปน

หนาที่ของรัฐที่จะดำเนินการ การใชสิทธิอธิปไตยเพื่อแสวงหา

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตแดนของรัฐ

สามารถทำไดตามนโยบายสิ่งแวดลอมภายในประเทศ แตตอง

ขึ้นอยูกับหนาที่ในการปกปองและรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเล

ดวย

ชายฝง

R พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

บัญญัติหามทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทาง

สาธารณะซึ่งรวมถึงทะเลโดยใหอำนาจราชการสวน

ทองถิ่นออกขอกำหนดในเรื่องดังกลาว

R พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ

เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

บัญญัติหามทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในทางน้ำซึ่งรวมถึงทะเล

R พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนด

ทองทีห่ามตั้งโรงงาน ซึ่งรวมถึงพื้นที่ชายทะเล

R พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ .ศ .

๒๕๔๓ บั ญ ญั ติ บ ริ เวณ ที่ ห าม ขุ ด ดิ น  ซึ่ ง ให

ความหมายของ “ดิน” รวมถึงทรายในทะเลดวย

R ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษ

และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.

๒๕๔๓ กำหนดใหมีคณะกรรมการที่ เรียกวา

“คณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความ

หลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ” มีอำนาจหนาที่

๘
๖



๘๖

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

ในการบ ริห ารจัดการในการอนุ รักษ และใช

ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งรวมถึง

สิ่งมีชีวิตในทะเลดวย

R กฎหมายเกี่ ยวกับกิจการพาณิ ชยนาวีที่ มี

บทบัญญัติในการคุมครองและรักษาสิ่งแวดลอมทาง

ทะเล ไดแก พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ำ

ไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ บัญญัติหลักเกณฑ

เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือในนานน้ำไทย

และอาณาเขตตอเนื่อง หามปลูกสรางอาคารหรือสิ่ง

อื่นใดลวงล้ำไปในทะเล หามทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งใด

ๆ รวมถึงน้ำมันปโตรเลียมหรือน้ำมันที่ปนกับน้ำ

รั่วไหลดวยประการใด ๆ ลงในทะเลโดยกำหนดโทษ

ทั้ งจำคุกและปรับเปน เงินไวดวย เพื่ อปกปอง

สิ่งแวดลอมในทะเล

R ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกัน

และขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๔๗

จัดตั้งคณะกรรมการที่เรียกวา “คณะกรรมการการ

ปองกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน” มี

๘
๘



๘๗

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

อำนาจบริหารจัดการ การขจัดน้ำมันที่เปนมลพิษ

ทางน้ ำซึ่ งรวมถึงทะเลดวย  ตั้ งแตการกำหนด

นโยบาย การจัดทำแผนปฏิบัติการควบคุม กำกับ

ดูแล และรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับการปองกันและ

ขจัดมลพิษน้ำมัน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยนโยบายและการฟนฟูทะเลไทย พ.ศ. ๒๕๓๙

ก ำ ห น ด ให มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ที่ เ รี ย ก ว า

“คณะกรรมการนโยบายและฟนฟูทะเลไทย” เพื่อ

เสนอนโยบายและแผนการฟนฟูทะเลไทย และ

แนวทางในการบริหารและการใชประโยชนพื้นที่

ทะเลไทย

- ๒ .๒ แ น ว ท า ง ก า ร

อนุ รักษ นอกถิ่ นที่ อยู

อาศัยตามธรรมชาติ

-

R ในการอนุรักษและใชประโยชนในทรัพยากรทางทะเล รัฐ

ชายฝงมีหนาที่ตองประสานความรวมมือกับรัฐชายฝงอื่น

โดยตรง หรือผานองคกรระหวางประเทศ เชน องคกรบริหาร

จั ด ก ารป ระม งใน ระดั บ ภู มิ ภ าค  (Regional Fisheries

Management Organizations) ตามมาตรา ๖๓-๖๗ ซึ่งอาจ

เกิดไดในกรณีที่ตองมีการแบงปนมวลชนิดพันธุสัตวน้ำในพื้นที่

เขตเศรษฐกิจจำเพาะของทั้งสองรัฐหรือมวลปลาที่ยายถิ่นอยู

๘
๙



๘๘

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

ระหวางเขตเศรษฐกิจจำเพาะกับทะเลหลวง หรือมวลชนิด

พันธุที่มีการยายถิ่นอยูเสมอ และมีการระบุไวใน Annex I พบ

ไดทั้งในเขตเศรษฐกิจจำเพาะและทะเลหลวง เชนปลาทูนา

หรือชนิดพันธุที่มีการวายจากทะเลสูแมน้ำเพื่อวางไข เชน

ปลาแซลมอน

R UNCLOS ยังไดกำหนดใหมีการอนุรักษ  และบริหาร

จัดการทรัพยากรมีชีวิตที่อาศัยอยูในเขตทะเลหลวงไวใน

มาตรา ๑๑๖-๑๒๐ โดยยอมรับวาทุกประเทศสามารถทำการ

ประมงในทะเลหลวงไดอยางเสรี แตตองไมกระทบถึงสิทธิ

หนาที่ และสวนไดเสียของรัฐชายฝง รวมถึงมีหนาที่ในการที่

จะตองไมแสวงประโยชนจนเกินไป และตองประสานความ

รวมมือกับรัฐอื่นในการทำประมงในทะเลหลวง

๒ .๓ การประเมินผล

ก ร ะท บ แ ล ะก ารล ด

ผลกระทบเสียหาย

R มาตรา ๑๙๔(๕) กำหนดใหรัฐตองหามาตรการในการ

ปองกัน ลด หรือควบคุมมลพิษ ที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมทาง

ทะเล โดยการหามาตรการที่จำเปนในการปกปอง และรักษา

ระบบนิเวศที่มีจำนวนนอยและเปราะบาง (rare or fragile

ecosystems) ถิ่ น ที่ อ ยู ที่ ล ด จ ำ น ว น ล ง (habitat of

depleted) ช นิ ด พั น ธุ ที่ ถู ก คุ ก ค าม ห รื อ ใก ล สู ญ พั น ธุ

R พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติกำหนด

มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝง กำหนดเขตพื้นที่

คุมครองสิ่งแวดลอม กำหนดใหโครงการตองมีการ

จัดทำ EIA การควบคุมมลพิษจากแหลงกำเนิด การ

ระบายน้ำทิ้งหรือการปลอยทิ้งของเสียลงทะเล

๙
๐

๙
๐



๘๙

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

(threatened or endangered species) และชีวิตทางทะเล

อื่นๆ (other forms of marine life) รวมถึงมาตรการในการ

หามการถายเทของเสียจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง หรือการ

เปลี่ยนรูปแบบมลพิษไปเปนชนิดอื่น เชนการปลอยของเสีย

จากเรือลงทะเล เปนตน

R มาตรา ๑๙๖(๑) กำหนดใหรัฐตองหามาตรการในการ

ปองกัน ลด หรือควบคุมมลพิษ อันเปนเหตุให เกิดความ

เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมทาง

ทะเลซึ่งเกิดจากการใชเทคโนโลยีภายในเขตอำนาจรัฐนั้น หรือ

กรณี การปลอยชนิดพันธุ ต างถิ่น  หรือชนิ ดพันธุ ใหมสู

สิ่งแวดลอมทางทะเล ไมวาจะโดยจงใจหรือไมก็ตาม ก็ถือเปน

การแพรมลพิษทางทะเลเชนกัน

R UNCLOS กำหนดหนาที่อื่นในการควบคุมมลพิษไวในสวน

ที่ ๑๒ เชนใหรัฐตองแจงใหรัฐอื่นทราบในทันทีในกรณีที่มี

ความเปนไปไดที่จะเกิดมลพิษไมวาในรูปแบบใดก็ตาม แมวา

มลพิษนั้นจะไมไดเกิดจากการกระทำ หรือในเขตแดนของรัฐผู

แจงก็ตาม หนาที่ในการรวมมือในการทำวิจัย แลกเปลี่ยน



๙๐

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

ขอมูล หรือทำวิจัยรวมกันเพื่อปกปองสิ่งแวดลอม หนาที่

ชวยเหลือประเทศกำลังพัฒนาทั้ งดานวิทยาศาสตร และ

เทคนิคเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการปกปองทรัพยากรทาง

ทะ เล  มี ก ารจั ดท ำการป ระ เมิ น คุณ ภ าพสิ่ งแ วดล อม

(Environmental Impact Assessment)และพิจารณาความ

เปนไปไดในการกอมลพิษจากกิจกรรมที่มีการดำเนินการ จัด

ใหมีการบังคับตามกฎหมาย มีการลงโทษทางอาญาตอ

ผูกระทำความผิด  มีการกำหนดโทษปรับ  หรือกำหนด

มาตรการบังคับ และเยียวยาแกไขเมื่อมีมลพิษทางทะเล

เกิดขึ้น และหากรัฐไมปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบที่

มี  อาจตองมีความรับผิดในความเสียหายที่ เกิดขึ้นตาม

กฎหมายระหวางประเทศ

๓ . แ น ว

ท า ง ก า ร

จั ด ก า ร

ทรัพยากร

๓ .๑ ห ลั ก ก า ร ใ ช

ป ร ะ โย ช น จ า ก ฐ า น

ทรัพยากรธรรมชาติ

อยางยั่งยืน

R อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมาย ทะเล ค.ศ .

๑๙๘๒ ในสวนที่วาดวยการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

ทางทะเล  มีบทบัญญัติ เกี่ยวของกับการอนุรักษและใช

ประโยชนทรัพยากรดังนี้

- การอนุรักษทรัพยากรในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ

- การอนุรักษทรัพยากรในเขตทะเลหลวง



๙๑

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

- การคุมครองและรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเล

- ๓ .๒ มาตรการสร า ง

แรงจูงใจ

-
๓ .๓ มาตรการติดตาม

ตรวจสอบ

๔ . การสราง

การเรียนรู

๔.๑ การศึกษาวิจัย

๔ .๒ ก า ร ส ร า ง ก า ร

เรียนรูกับสังคม

๕ .บ ท บ า ท

หนาที่ของรัฐ

๕.๑ สิทธิและหนาที่ของ

รั ฐ ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ

ท รั พ ย า ก ร ห รื อ

ผลกระทบจาการใช

ทรัพยากร

R มอบหมายหนวยงานที่ เกี่ยวของพิจารณาตรวจสอบ

บทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับอำนาจหนาที่

ของตนวาจำเปนตองมีการปรับปรุงแกไข เพิ่มเติมกฎหมายที่

ตนรับผิดชอบหรือไม เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติของ

อนุสัญญาฯ

Rมอบหมายใหคณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทาง



๙๒

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

ทะเลของประเทศไทยเปนกลไกประสานงาน เพื่อการ บูรณา

การการพัฒนากฎหมายใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ

บทบัญญัต ิของอนุสัญญาฯ

๖ .สิ ท ธิ ข อ ง

ชุ ม ชน  แล ะ

ก า ร มี ส ว น

ร ว ม ข อ ง

ประชาชน

๖.๑ ชุมชนในการเขาถึง

และจัดการทรัพยากร

๖.๒ การมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดการ

ทรัพยากร

๖.๓ การแบงปน

ผลประโยชนและความ

รับผิดชอบที่เกิดขึ้นจาก

การใชทรัพยากร

๖.๔ กลไกการสนับสนุน

ชุมชนและสังคมในการ

จัดการทรัพยากร

๙
๕



๙๓

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

๗ .พันธกรณี

ความรวมมือ

ร ะ ห ว า ง

ประเทศ

๗ .๑ อำนาจ สิทธิและ

หนาที่ของรัฐไทย และ

รัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ

ทรัพยากรขามพรมแดน

R เพื่อใหเปนไปตามคำประกาศตามขอ ๓๑๐ ที่ไทยไดแจง

ตอสหประชาชาติ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม

๒๕๕๓ มอบหมายใหคณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขต

ทางทะเลของประเทศไทย ซึ่งมีปลัดกระทรวงการตางประเทศ

เปนประธาน ทำหนาที่เปนกลไกประสานงานสวนราชการเพื่อ

ติดตาม กำกับ และสนับสนุนหนวยงานตางๆ ที่รับผิดชอบ

ดานการพัฒนาหรือออกกฎหมายใหสอดคลองกับอนุสัญญาฯ

ตอไป

๗ .๒ การส ร า งค วาม

ร วมมื อ ระหว างภ าคี

ตางๆ ทั้งภายในรัฐและ

ระหวางประเทศ

๗ .๓ ก า ร ถ า ย ท อ ด

เทคโนโลยีจากการใช

ประโยชนทรัพยากร

๙
๖



๙๔

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

๗ .๔ ก าร จั ด ก าร ข อ

พิพาท

R คำประกาศตามขอ ๒๙๘ ของอนสุัญญาฯ

คงไวซึ่งสิทธิในการใชดุลยพินิจ เลือกวิธีดำเนินการระงับขอ

พิพาทและการยกเวนการนำขอพิพาทบางประเภทโดย เฉพาะ

ขอพิพาททางทะเลเขาสูกลไกระงับขอพิพาทภาคบังคับซึ่งมีคำ

วินิจฉัยที่ มีผลบังคับ



๙๕

ตารางวิเคราะหความไมสอดคลองของกฎหมายไทย ตอ

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒

หลักการ พันธกรณีตามอนุสัญญาฯ กฎหมายไทย บทบัญญัติ

กฎหมายไทยที่ยัง

ไมสอดคลองเชิงพื้นที่

บทบัญญัติกฎหมายไทย

ที่ยังไมสอดคลอง

เชิงเนื้อหาสาระ

กฎหมายไทยที่ควร

ไดรับการปรับปรุง

และแกไข

๑. เพื่อกำหนดระเบียบ

กฎหมายทางทะเลและ

มหาสมุทรโดยคำนึงถึง

อำนาจอธิปไตยของรัฐ

กลาวคือ UNCLOS

ยอมรับสิทธิอธิปไตย

(sovereign rights)

ของรัฐที่จะแสวง

ประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติทาง

ทะเลของตน

๒. เพื่อสงเสริมการใช

ประโยชนทางทะเลและ

กฎหมายไทยที่รองรับตอการดำเนินงานตาม

พันธกรณี ไดแก

๑.การคุมครองและรกัษาสิ่งแวดลอมทางทะเล

ไดแก

Rพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

ใหการคุมครองที่ดินซึ่งกำหนดเปนอุทยาน

แหงชาติทางทะเลหรือชายฝงทะเล ตาม

ความหมายของคำวา “ที่ดิน” ที่หมายรวมถึง

ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลดวย

R พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาต ิพ.ศ.

๒๕๐๗ ใหอำนาจรัฐมนตรีเห็นสมควรกำหนดปา

อื่นใดเปนปาสงวนแหงชาติซึ่งไดรับการคุมครอง

๑.การคุมครองและรักษา

สิ่งแวดลอมทางทะเล

Rพระราชบัญญัติอุทยาน

แหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๔

Rพระราชบัญญัติปา

สงวนแหงชาต ิพ.ศ.

๒๕๐๗

Rพระราชบัญญัติการผัง

เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

Rพระราชบัญญัติการ

นิคมอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑

กรอบกฎหมายทางทะเล ที่

ครอบคลุมกิจกรรมทางทะเล

ประกอบดวย ชายฝงและ

นานน้ำภายใน ทะเลอาณาเขต

เขตตอเนื่อง ไหลทวีป เขต

เศรษฐกิจจำเพาะ และ ทะเล

หลวง ไดแก

Rก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง

แวดล อมเพื่อการอนุรักษและ

การใชประโยชนอยางยัง่ยืน

R ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรประมงพื้ นบ าน

๑. สิ่งที่เกิดใหมในอนุสัญญา

สหประชาชาติวาดวย

กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒

ที่สำคัญคือ

Rการกำหนดความกวางของ

ทะเลอาณาเขตเปน ๑๒ ไมล

ทะเล

Rใชหลักความเปนธรรมใน

การกำหนดเขตแดนระหวาง

ประเทศในทะเล

Rหลักการเขตเศรษฐกิจ

จำเพาะ

Rหลักการรัฐหมูเกาะ

Rการใหสัตยาบัน ประเทศ

ไทยตองแกไขกฎหมายภายใน

จํานวนมาก รวมทั้งตองตรา

กฎหมายขึ้นใหมหลายฉบับ

อาท ิกฎหมายรองรบสถานะ

ขององคกรตามอนุสัญญา

(องคกรแสวงประโยชนจาก

มรดกรวมกันของมนุษยชาติที่

ใตพื้นดินทองทะเลหรือพื้นดิน

ทองทะเลหรือองคกรระงับขอ

พิพาทใดๆ เกี่ยวกบัการใช

และตีความอนสุญัญา) หรือ

กฎหมายรองรับการวิจัย



๙๖

หลักการ พันธกรณีตามอนุสัญญาฯ กฎหมายไทย บทบัญญัติ

กฎหมายไทยที่ยัง

ไมสอดคลองเชิงพื้นที่

บทบัญญัติกฎหมายไทย

ที่ยังไมสอดคลอง

เชิงเนื้อหาสาระ

กฎหมายไทยที่ควร

ไดรับการปรับปรุง

และแกไข

มหาสมุทรโดยสันติ

อยางเที่ยงธรรมและมี

ประสิทธิผล UNCLOS

กำหนดสิทธิและหนาที่

ของรัฐในการใช

ประโยชนจาก

มหาสมุทรของโลก โดย

การแบงพื้นที่ทางทะเล

ออกเปนเขตตาง ๆ คือ

นานน้ำภายใน

(Internal Waters)

ทะเลอาณาเขต

(Territorial Waters)

เขตตอเนื่อง

(Contiguous Zone)

เขตเศรษฐกิจจำเพาะ

(Exclusive Economic

Zones) ไหลทวีป

(Continental Shelf)

และทะเลหลวง (High

Seas)

ตามพระราชบัญญัติฉบับนี ้ทำใหมีการกำหนดให

ปาชายเลนเปนปาสงวนซึ่งไดรับการคุมครอง

Rพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

กำหนดใหเขตชายฝงทะเลเปนเขตรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัติ

นีR้พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ ตามพระราชบัญญัติ

ฉบับนี ้การนิคมอุตสาหกรรมมีอำนาจในการจัดตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมโดยการตราเปนพระราช

กฤษฎีกา ซึ่งรวมเอาที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ

ของแผนดินบริเวณชายฝง

Rพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มี

บทบัญญัติกำหนดเขตหามกอสรางอาคารใน

บริเวณชายฝง

Rพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

บัญญัติหามทิ้งสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอยในที่หรือทาง

สาธารณะซึ่งรวมถึงทะเลโดยใหอำนาจราชการ

สวนทองถิ่นออกขอกำหนดในเรื่องดังกลาว

Rพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ.

๒๕๒๒

Rพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

Rพระราชบัญญัติรักษา

ความสะอาดและความ

เปนระเบียบเรียบรอยของ

บานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

Rพระราชบัญญัติโรงงาน

พ.ศ. ๒๕๓๕

Rพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ.

๒๕๓๕

Rพระราชบัญญัติการขุด

ดินและถมดิน พ.ศ.

ประมงในนาน้ำ และประมง

นอกนานน้ำ

R ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรแรธาตุ และพลังงาน

R การคมนาคม การขนสง

ทางทะเล และพาณิชยนาวี

R การบริหารจัดการการ

ทองเทีย่วอยางยัง่ยืน

R การปกปองอธิปไตย และ

ความมั่นคงของชาติ ทางทะเล

R ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ด า น

วิทยาศาสตรทางทะเล และ

กจิการทางทะเล

Rนิยามของไหลทวีป

Rระบอบเกาะ

Rศาลกฎหมายทะเล

๒. บทบัญญัติของกฎหมาย

ของประเทศไทย

กรณีทีไมมีบทบัญญัติของ

กฎหมายภายในบัญญัตไิว เชน

R อนุสัญญาฯ ไดกำหนด

เรื่องเกี่ยวกับการวิจัย

วิทยาศาสตรทางทะเลเอาไว

แตกฎหมายภายในของ

ประเทศไทยไมมีกฎหมายฉบับ

ใดที่กำหนดไว โดยตรง

ครอบคลุมการวิจัย

วิทยาศาสตรทางทะเลในทุก

เรื่อง

วิทยาศาสตรทางทะเล หรือ

กฎหมายรองรบัการรกัษา

สิ่งแวดลอมทางทะเลโดย

เฉพาะทีอ่ยูนอกทะเลอาณา

เขต

Rการใชอำนาจหนาที่ตาม

กฎหมายของพนักงาน

เจาหนาที่ผูมีอำนาจ ซึ่งอาจมี

ความซ้ำซอนกัน ในเขตพื้นที่

หรือซ้ำซอนกันในการกำกับ

ดูแลกิจกรรมทางทะเลหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติชนิด

เดียวกันโดยเนนกิจกรรมทาง

ทะเลหรือทรัพยากรธรรมชาติ

ในเขตพื้นที่ตามที่อนุสญัญา

สหประชาชาติวาดวย

กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒

กำหนดไว ซึ่งอาจแบง



๙๗

หลักการ พันธกรณีตามอนุสัญญาฯ กฎหมายไทย บทบัญญัติ

กฎหมายไทยที่ยัง

ไมสอดคลองเชิงพื้นที่

บทบัญญัติกฎหมายไทย

ที่ยังไมสอดคลอง

เชิงเนื้อหาสาระ

กฎหมายไทยที่ควร

ไดรับการปรับปรุง

และแกไข

๓. สงเสริมการอนุรักษ

ทรัพยากรที่มีชีวิตของ

ทะเลและมหาสมุทร

และการศึ ก ษ า  การ

ส ำ ร ว จ  ก า ร วิ จั ย

วิทยาศาสตรทางทะเล

๔. หลักการ มรดก

รวมกันของมนุษยชาติ

(common heritage

of mankind) เพื่อ

คุมครองใหทรัพยากรใน

พื้นที่ทะเลลึกและพืน้

มหาสมุทรและดินใตผิว

ดินของบริเวณนี้เปน

มรดกรวมกันของ

มนุษยชาติในพื้นที่ซึ่ง

เปนสมบัติรวม ไมมีรัฐ

ใดเขาถือครอบครอง

หรืออางสิทธิเปน

เจาของได ไดแก

บริเวณพื้นที่ (the

Rพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ

เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

บัญญัติหามทิ้งสิ่งปฏิกลูลงในทางน้ำซึ่งรวมถึง

ทะเล

Rพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนด

ทองที่หามตั้งโรงงาน ซึ่งรวมถึงพื้นที่ชายทะเล

Rพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติกำหนด

มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝง กำหนดเขต

พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม กำหนดใหโครงการตอง

มีการจัดทำ EIA การควบคุมมลพิษจาก

แหลงกำเนิด การระบายน้ำทิ้งหรือการปลอยทิ้ง

ของเสียลงทะเล

Rพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.

๒๕๔๓ บัญญัติบริเวณที่หามขุดดิน ซึ่งให

ความหมายของ “ดิน” รวมถึงทรายในทะเลดวย

Rระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

ปองกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน

๒๕๔๓

Rระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการ

ปองกันและขจัดมลพิษ

ทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน

พ.ศ. ๒๕๔๗

Rระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีวาดวย

นโยบายและการฟนฟู

ทะเลไทย พ.ศ. ๒๕๓๙

๒. กฎหมายเกี่ยวกับ

กจิการพาณิชยนาวีที่มี

บทบัญญัติในการคุมครอง

และรักษาสิ่งแวดลอมทาง

ทะเล

Rพระราชบัญญัติการ

เดินเรือในนานน้ำไทย

พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

Rในเขตเศรษฐกิจจำเพาะมี

หลายกิจกรรมที่ไทยไมมี

กฎหมายบังคับใช เชน

หลักเกณฑการวางสายหรือทอ

ใตทะเล หรือการสรางเกาะ

เทียมหรือสิ่งติดตั้ง หรือการ

รักษาสิ่งแวดลอม เปนตน

กรณีที่บทบัญญัติของกฎหมาย

ภายในกําหนดไวแตกตางจาก

อนุสัญญาฯ

Rการกําหนดโทษจำคุกไว

สำหรับการกระทำความผิดใน

เขตเศรษฐกิจจำเพาะซึ่ง

ตองหามตามอนุสญัญาฯ แต

พระราชบัญญัติการประมง

พ.ศ. ๒๔๙๐ ไดกำหนดกรณี

การทําการประมงในเขต

เศรษฐกิจจําเพาะของไทยใน

ลักษณะที่เปนการฝาฝน

ขอกำหนดของรัฐมนตรีที่

กำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ

การศึกษาตามกิจกรรมทาง

ทะเลหรือทรัพยากรธรรมชาติ

ในเขตพื้นที่



๙๘

หลักการ พันธกรณีตามอนุสัญญาฯ กฎหมายไทย บทบัญญัติ

กฎหมายไทยที่ยัง

ไมสอดคลองเชิงพื้นที่

บทบัญญัติกฎหมายไทย

ที่ยังไมสอดคลอง

เชิงเนื้อหาสาระ

กฎหมายไทยที่ควร

ไดรับการปรับปรุง

และแกไข

Area) และ ทะเลหลวง

(High Seas) ซึ่งเปน

บริเวณนอกเขตอำนาจ

แหงชาติทางทะเลของ

รัฐ (beyond the

national jurisdiction)

โดยทรัพยากรหรือ

ผลประโยชนที่ไดตอง

เอามาแบงใหรัฐอื่น ๆ

อยางยุติธรรม

๕ . เพื่ อคุมครอง และ

รักษาสิ่งแวดลอมทาง

ทะเล สืบเนื่องจากขอ

๑. ขางตน รัฐมีหนาที่ใน

การคุมครองและรักษา

สิ่ งแวดลอมทางทะเล

ก ล า ว คื อ UNCLOS

ยอมรับสิทธิอธิป ไตย

ของรัฐชายฝงดังกลาว

แตก็กำหนดหนาที่ที่รัฐ

ชายฝงจะตองคุมครอง

พ.ศ. ๒๕๔๗ จัดตั้งคณะกรรมการท่ีเรียกวา

“คณะกรรมการการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ำ

เนื่องจากน้ำมัน” มีอำนาจบริหารจัดการ การขจัด

น้ำมันที่เปนมลพิษทางน้ำซึ่งรวมถงึทะเลดวย

ตั้งแตการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนปฏิบัติ

การควบคุม กำกับดูแล และรับผิดชอบที่เกี่ยวของ

กับการปองกันและขจัดมลพิษน้ำมัน

Rระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยนโยบาย

และการฟนฟูทะเลไทย พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดใหมี

คณะกรรมการที่เรียกวา “คณะกรรมการนโยบาย

และฟนฟูทะเลไทย” เพื่อเสนอนโยบายและ

แผนการฟนฟูทะเลไทย และแนวทางในการ

บริหารและการใชประโยชนพื้นที่ทะเลไทย

Rระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทาง

ชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดใหมคีณะกรรมการที่

เรียกวา “คณะกรรมการอนรุักษและใชประโยชน

ความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ” มีอำนาจ

๓. กฎหมายเกี่ยวกับ

ทรัพยากรมีชีวิตในทะเลที่

มีบทบัญญัติอนุรักษและ

คุมครองสิ่งแวดลอมใน

ทะเล

Rพระราชบัญญัติวาดวย

สิทธิการประมงในเขตการ

ประมงไทย พุทธศักราช

๒๔๘๒

Rพระราชบัญญัติการ

ประมง พุทธศักราช

๒๔๙๐

Rพระราชบัญญัติพันธุ

พืช พ.ศ. ๒๕๑๘

Rพระราชบัญญัติสงวน

และคุมครองสัตวปา พ.ศ.

๒๕๓๕

Rพระราชบัญญัติ

การทำการประมงในพื้นท่ีจับ

สัตวน้ำตามมาตรา ๓๒ ก็

จะตองรับโทษตามมาตรา ๖๕

ซึ่งกำหนดโทษปรับตั้งแต ๕

พันบาทถึง ๑ หมื่นบาทหรือ

จำคุกไมเกิน ๑ ปหรือทั้งปรับ

ทั้งจำ

กรณีที่มบีทบญัญัติของ

กฎหมายภายในแตไม

ครอบคลมุถึงขอบเขตตาม

อนุสัญญาฯ เชน

Rในเขตทะเลหลวง รัฐมี

หนาที่ในการออกกฎหมายเพื่อ

กำหนดโทษสำหรับกรณีเรือ

ชักธงของตนหรือ โดยบุคคลที่

อยูภายใตอำนาจของตนทำให

สายเคเบิ้ลใตทะเลหลวง ทาง

ทอ หรือ สายไฟแรงสูงใตทะเล

แตกหักหรือเสียหาย ซึ่งใน

เรื่องนีพ้ระราชบญัญัติการ



๙๙

หลักการ พันธกรณีตามอนุสัญญาฯ กฎหมายไทย บทบัญญัติ

กฎหมายไทยที่ยัง

ไมสอดคลองเชิงพื้นที่

บทบัญญัติกฎหมายไทย

ที่ยังไมสอดคลอง

เชิงเนื้อหาสาระ

กฎหมายไทยที่ควร

ไดรับการปรับปรุง

และแกไข

และรักษาสิ่งแวดลอม

ขอ งรั ฐ ด ว ย  รั ฐ จึ งมี

พั น ธ ก รณี ที่ จ ะ ต อ ง

คุมครองสิ่งแวดลอมทาง

ทะเล

UNCLOS มีกลไกหลัก

๓ กลไก ประกอบดวย

๑) ศาลกฎหมายทะเล

ระหวางประเทศ

(International

Tribunal for the Law

of the Sea: ITLOS)

๒) องคกรพื้นดินทอง

ทะเลระหวางประเทศ

International

Seabed Authority:

ISA)

๓) คณะกรรมาธิการ

หนาที่ในการบริหารจัดการในการอนุรักษและใช

ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งรวมถึง

สิ่งมีชีวิตในทะเลดวย

๒.กฎหมายเกี่ยวกับกิจการพาณิชยนาวีที่มี

บทบัญญัติในการคุมครองและรักษาสิ่งแวดลอม

ทางทะเล ไดแก

Rพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ำไทย พระ

พุทธศักราช ๒๔๕๖ บัญญัติหลักเกณฑเพื่อความ

ปลอดภัยในการเดินเรือในนานน้ำไทยและอาณา

เขตตอเนื่อง หามปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใด

ลวงล้ำไปในทะเล หามทิ้งสิ่งปฏิกลูหรือสิ่งใด ๆ

รวมถึงน้ำมันปโตรเลียมหรือน้ำมันที่ปนกับน้ำ

รั่วไหลดวยประการใด ๆ ลงในทะเลโดยกำหนด

โทษทั้งจำคุกและปรับเปนเงินไวดวย เพื่อปกปอง

สิ่งแวดลอมในทะเล

คุมครองพันธุพืช พ.ศ.

๒๕๔๒

๔. กฎหมายเกี่ยวกับ

ทรัพยากรไมมีชีวิตใน

ทะเลที่มีบทบัญญัติ

คุมครองและรักษา

สิ่งแวดลอมทางทะเล

Rพระราชบัญญัติแร

พ.ศ. ๒๕๑๐

Rพระราชบัญญัติ

ปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔

Rพระราชบัญญัติการ

ปโตรเลียมแหงประเทศ

ไทย พ.ศ. ๒๕๒๑

เดินเรือในนานน้ำไทย พ.ศ.

๒๔๕๖ ไดกําหนดควบคุมใน

เรื่องนี้เอาไวในหมวดที่ ๓

ขอบังคบัวาดวยการ ทอดสมอ

ใกลเคียงหรือเกาสมอขามสาย

ทอหรือสิ่งกอสรางที่ทอดใตน้ำ

แต พระราชบญัญัตินี้ก็ถูก

จำกัดไวเพยีงทะเลอาณาเขต

และเขตตอเนื่องเทานัน้

๓. การบังคับใชกฎหมาย

Rความซ้ำซอนในอำนาจ

หนาที่ของเจาหนาที่หลาย

หนวยงานแตขาดการ

ประสานกนั

Rความชัดเจนของหนวยงาน

ผูรับผิดชอบเพื่อบังคับให

เปนไปตามกฎหมาย

Rการบังคับใชกฎหมายโดย



๑๐๐

หลักการ พันธกรณีตามอนุสัญญาฯ กฎหมายไทย บทบัญญัติ

กฎหมายไทยที่ยัง

ไมสอดคลองเชิงพื้นที่

บทบัญญัติกฎหมายไทย

ที่ยังไมสอดคลอง

เชิงเนื้อหาสาระ

กฎหมายไทยที่ควร

ไดรับการปรับปรุง

และแกไข

กำหนดขอบเขตของ

ไหลทวีป

(Commission on the

Limits of the

Continental Shelf:

CLCS)

๓. กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรมีชีวิตในทะเลที่มี

บทบัญญัติอนุรักษและคุมครองสิ่งแวดลอมใน

ทะเล ไดแก

Rพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขต

การประมงไทย พุทธศักราช ๒๔๘๒ บัญญัติเรื่อง

การทำประมงในเขตการประมงของไทยซึ่งไมได

หมายความเฉพาะนานน้ำไทยเทานั้นแตรวมถึง

นานน้ำของประเทศอื่นภายใตความตกลงระหวาง

กันหรือที่มีจารีตประเพณรีะหวางประเทศกำหนด

ไว

Rพระราชบัญญัติการประมง พุทธศักราช

๒๔๙๐ บัญญัติหามมิใหทิ้งสิ่งใดที่จะเปนอันตราย

แก “ที่จับสัตวน้ำ” ซึ่งรวมถึงทะเล และให

รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดเกณฑสำหรับเครื่องมือ

ในการทำประมง กำหนดฤดูการทำประมง

กำหนดชนิด ขนาด และจำนวนของสัตวน้ำที่จะ

ทำประมง ซึ่งเปนจำกัดการทำประมงอยาง

เหมาะสมเพื่อใหเกิดการอนรุักษสัตวน้ำใหมี

เจาหนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบ

กฎหมายยังไมมีประสิทธ ิภาพ

Rขอจํากัดเชิงพื้นที่ในการ

ปฏิบัติของเจาหนาที่บางครั้ง

การดําเนินการตามกฎหมาย

บางประการ เชน การ

ดําเนินคดีตามกฎหมายทีม่ีการ

กระทําความผิดในกิจกรรม

การใชทะเลยังมีขอจำกัดใน

เรื่องพื้นที่สำหรับการปฏบิัติ

หนาที่ของเจาหนาที่



๑๐๑

หลักการ พันธกรณีตามอนุสัญญาฯ กฎหมายไทย บทบัญญัติ

กฎหมายไทยที่ยัง

ไมสอดคลองเชิงพื้นที่

บทบัญญัติกฎหมายไทย

ที่ยังไมสอดคลอง

เชิงเนื้อหาสาระ

กฎหมายไทยที่ควร

ไดรับการปรับปรุง

และแกไข

เพียงพอที่มนุษยจะไดใชประโยชนอยางยั่งยืน

(sustainable utilization)

Rพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ บัญญัติ

หามมิใหผูใดรวบรวม ขาย นำเขา สงออก หรือนำ

ผานซึ่งเมล็ดพันธุควบคมุเพื่อการคาทั้งท่ีเปนพืช

สงวน พืชอนุรักษ พืชตองหาม ซึ่งเมล็ดพันธุของ

พืชดังกลาวอาจหมายรวมถึงเมล็ดพันธุของพืชใน

ทะเลได ตามที่รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจา

นุเบกษากำหนดชนิดและชื่อพันธุของพืชชนิดใดให

เปนเมล็ดพันธุควบคุม

Rพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา

พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหการคุมครอง “สัตวปา”

และ “สัตวปาสงวน” ซึ่งหมายรวมถึง สัตวทะเล

ดวย โดยหามมิใหผูใดลา ครอบครอง คา นำเขา

หรือสงออกสัตวปาหรือสตัวปาสงวนที่จะได

กำหนดตามบัญชีทายพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือท่ี

จะตราเปนพระราชกฤษฎีกา สัตวทะเลดังกลาว ๆ

ไดแก พะยูน ตลอดจนกำหนดใหมีพื้นที่ท่ีเรียกวา



๑๐๒

หลักการ พันธกรณีตามอนุสัญญาฯ กฎหมายไทย บทบัญญัติ

กฎหมายไทยที่ยัง

ไมสอดคลองเชิงพื้นที่

บทบัญญัติกฎหมายไทย

ที่ยังไมสอดคลอง

เชิงเนื้อหาสาระ

กฎหมายไทยที่ควร

ไดรับการปรับปรุง

และแกไข

“เขตรักษาพันธุสัตวปา” ตามเห็นสมควรของ

คณะรัฐมนตร ีเพื่อใหเปนที่อยูอาศยัของสัตวปาได

อยางปลอดภัย และรักษาไวซึ่งพันธุของสัตวปา

Rพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒

บัญญัติใหการคุมครองพันธุพืชทั้งพืชพ้ืนเมือง

เฉพาะถิ่นและพืชที่ปรับปรุงพันธุ ซึ่งหมายรวมถึง

พืชในทะเลดวย เชน สาหราย เปนตน

๔. กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรไมมีชีวิตในทะเลที่มี

บทบัญญัติคุมครองและรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเล

ไดแก

Rพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ บัญญัติ

เกี่ยวกับการทำกิจการเหมืองแร ซึ่งหมายรวมถึง

เขตเหมืองแรในทะเลดวย

Rพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔

บัญญัติถึงการควบคุมการประกอบกิจการ

ปโตรเลียม ซึ่งหมายรวมถึงการประกอบกิจการ

ปโตรเลียมซึ่งอาจอยูในราชอาณาจักรไทย ไดแก



๑๐๓

หลักการ พันธกรณีตามอนุสัญญาฯ กฎหมายไทย บทบัญญัติ

กฎหมายไทยที่ยัง

ไมสอดคลองเชิงพื้นที่

บทบัญญัติกฎหมายไทย

ที่ยังไมสอดคลอง

เชิงเนื้อหาสาระ

กฎหมายไทยที่ควร

ไดรับการปรับปรุง

และแกไข

เขตไหลทวีป หรือเขตเศรษฐกิจจำเพาะ รวมทั้ง

ควบคุมการกอมลพิษจากกิจการที่อาจสราง

อันตรายและความเสียหายใหแก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางทะเล

Rพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศ

ไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ บัญญัติใหอำนาจ ปตท. สำรวจ

และผลิตปโตรเลียม รวมทั้งจัดหา ขนสง ซึ่งอาจ

ประกอบกิจการในเขตไหลทวีปได รวมถึงการ

แกไขภาวะมลพิษที่เกิดจากการประกอบกิจการ

เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางทะเล

Rประมวลกฎหมายแพงพาณิชย ลักษณะละเมิด

กรณีกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมทาง

ทะเล



๑๐๔

ตารางตรวจสอบความสอดคลองของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒

(Checklist)

หลักการสำคัญ ประเด็นในการพิจารณา

ห ลั ก ก า ร ต าม ก ฎ ห ม า ย

ระหวางประเทศ

Rมีการนำแนวคิดตามกฎหมายระหวางประเทศไปใชในการ

ดำเนินการตามพันธกรณีที่กำหนดใน UNCLOS

การกำหนดเขตแดนทาง

ทะเล

Rมีกฎหมายภายในที่เกี่ยวของกับการกำหนดเขตแดนทางทะเล

ตาม UNCLOS

Rมีมาตรการในการดำเนินการใชสิทธิอธิปไตยของรัฐเหนือ

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในเขตแดนทางทะเล

การอนุรักษและใชประโยชน

ในทรัพยากรทางทะเล

Rมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษและใชประโยชนในทรัพยากร

ทางทะเล

Rมีมาตรการกำหนดปริมาณสัตวน้ำทั้งหมดที่อนุญาตใหจับไดในแต

ละป (Total Allowable Catch)

Rมีการคำนึ งถึงหลักการเก็บ เกี่ยวผลผลิตสู งสุด และยั่ งยืน

(Maximum Sustainable Yield)

Rมีมาตรการในการแบงปนขอมูลกับรัฐชายฝงอื่น เพื่อการอนุรักษ

และใชประโยชนในทรัพยากรทางทะเล

Rมีมาตรการสงเสริมการใชประโยชนในทรัพยากรมีชีวิตที่อยูในเขต

เศรษฐกิจจำเพาะอยางเหมาะสม (optimum utilization)

Rมีมาตรการในการประสานความรวมมือกับรัฐอื่นในการอนุรักษ

และใชประโยชนในทรัพยากรทางทะเล

Rมีมาตรการดำเนินการอยางเที่ยงธรรม และมีประสิทธิผล

ตลอดจนต อ งมี ก ารอนุ รั กษ ก ารการศึ กษ า การคุ ม ครอง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางทะเล ควบคูไปกับการใช

ประโยชน

ก า ร ป ก ป อ ง แ ล ะ รั ก ษ า

สิ่งแวดลอมทางทะเล

Rมีกฎหมายที่กำหนดหนาที่ของรัฐในการปกปองและรักษา

สิ่งแวดลอมทางทะเลไว

Rมีนโยบายสิ่งแวดลอมภายในประเทศที่เกี่ยวกับการแสวงหา

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ



๑๐๕

หลักการสำคัญ ประเด็นในการพิจารณา

มลพิษทางทะเล Rมีกฎหมายที่กำหนดหามมิใหมีการกอมลพิษตอสิ่งแวดลอมทาง

ทะเล

Rรัฐมีมาตรการในการป องกัน ลด หรือควบคุมมลพิษตอ

สิ่งแวดลอมทางทะเล

Rมีมาตรการในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม

ทางทะเล

การคุมครองและการรักษา

สิ่งแวดลอมทางทะเลในเรื่อง

สิ ท ธิ  หน าที่  แล ะก าร ใช

อ ำน าจขอ งรั ฐภ าคี อ ย า ง

ครอบคลุม

Rเปนอนุสัญญาที่ วางหลักเกณฑ ไวอยางกวางๆ  เนื่ องจาก

อนุสัญญาฯ ประสงคใหนำเอากฎเกณฑและมาตรฐานที่ไดมีการ

เสนอแนะในระหวางประเทศมาพิจารณาในการออกกฎหมายและ

ขอบังคับ และบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย

Rการดำเนิ นการตามมาตรา ๑๙๐ ของรั ฐธรรมนูญ แห ง

ราชอาณาจักรไทย พ .ศ. ๒๕๕๐ ที่ตองดำเนินการเพื่อขอความ

เห็นชอบของรัฐสภา ซึ่งตองการขอมูลทางวิชาการและกระบวนการ

มีสวนรวมอยางกวางขวางในการเสริมการตัดสินใจของฝายบริหาร

และฝายนิติบัญญัติ

อำนาจ หนาที่ และสิทธิของ

รัฐในเขตทางทะเลตางๆ

Rนานน้ำภายใน (Internal water)

Rทะเลอาณาเขต (Territorial Sea)

Rเขตตอเนื่อง (Contiguous Zone)

Rเขตเศรษฐกิจจำเพาะ (EEZ)

Rทะเลหลวง (High Sea)

Rไหลทวีป (Continental Shelf)

Rสิทธิหนาที่ของรัฐชายฝง รัฐอื่น

Rเรือที่ใชสิทธิผานในนานน้ำ

สิ ท ธิ ข อ งรั ฐ ใน ก ารแ ส ว ง

ป ร ะ โ ย ช น จ า ก

ทรัพยากรธรรมชาติ และการ

คุมครองสิ่งแวดลอมทางทะเล

Rสามารถปกปองและคุมครองสิทธิของไทยอันพึงมีตามอนุสัญญาฯ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

Rเสริมสรางภาพลักษณ และยกระดับบทบาทของไทยในเวที

ภูมิภาคและพหุภาคี

เสรีภาพ Rเสรีภาพในการเดินเรือ

Rเสรีภาพในการบิน

Rเสรีภาพในการประมง



๑๐๖

หลักการสำคัญ ประเด็นในการพิจารณา

Rเสรีภาพในการวางสายเคเบิ้ลและทอใตทะเล

Rเสรีภาพในการทดลองวิทยาศาสตร

Rเสรีภาพในการสรางเกาะเทียมและประภาคาร

กฎหมายที่เกี่ยวของ Rกฎหมายดานการพาณิชยนาวี

Rกฎหมายดานทรัพยากรมีชีวิต

Rกฎหมายดานทรัพยากรไมมีชีวิต

Rกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในเขตตอเนื่อง

Rกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงหรือความสงบเรียบรอยทางทะเล

Rกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และ

Rกฎหมายเกี่ยวกับกิจกรรมทางทะเลอื่นๆ

๔. การจัดทำขอเสนอตอแนวคิด เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการปฏิรูปกฎหมายปาและสัตวปาของประเทศ

ไทย

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ เปนอนุสัญญาที่กลาวถึงการคุมครองและ

การรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเลในเรื่องสิทธิ หนาที่ และการใชอำนาจของรัฐภาคีอยางครอบคลุม แตอนุสัญญา

ฯ เปนอนุสัญญาที่วางหลักเกณฑไวอยางกวางๆ เนื่องจากอนุสัญญาฯ ประสงคใหนำเอากฎเกณฑและ

มาตรฐานที่ไดมีการเสนอแนะในระหวางประเทศมาพิจารณาในการออกกฎหมายและขอบังคับ และบังคับให

เปนไปตามกฎหมาย

งานศึกษาแนวทางการอนุวัตการกฎหมายไทยเกี่ยวกับการคุมครองและรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเล

ตามที่อนุสัญญากฎหมายสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ และอนุสัญญาอื่นๆ   ที่เกี่ยวของกับ

การปองกัน ลด และควบคุมภาวะมลพิษทางทะเลเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายไทยใหสอดคลอง

ตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล  ค.ศ. ๑๙๘๒ (คุณาชา ไชยชุมพร, ๒๕๕๑) พบวาประเทศ

ไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกัน ลด และควบคุมภาวะมลพิษทางทะเลอยูแลว แตมีอยูอยางกระจัด

กระจายในกฎหมายหลายฉบับ และใหอำนาจแตละหนวยงานราชการในการบังคับใชกฎหมายแตละเรื่อง จึง

สงผลตอความเปนเอกภาพของการบังคับใชกฎหมายและทำใหประเทศไทยมีปญหาในการคุมครองและรักษา

สิ่งแวดลอมทางทะเลอยางจริงจัง ดังนั้น ประเทศไทยควรจะตองมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายไทยตามแนวทาง

ที่กำหนดไวตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ และอนุสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ

การปองกัน ลด และควบคุมภาวะมลพิษทางทะเล  รวมทั้งการกำหนดใหมีการบังคับใชกฎหมายโดยหนวยงาน



๑๐๗

ราชการที่เหมาะสม เพื่อเปนการปองกัน ลด และควบคุมภาวะมลพิษทางทะเลของไทยใหมีประสิทธิผลและ

เปนมาตรฐานเดียวกับมาตรฐานระหวางประเทศ

การที่ประเทศไทยไมไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ ทำใหเกิดผลเสีย ประเทศไมอาจดำเนินการตามสิทธิที่

ไดรับจากอนุสัญญาฯ เชน ความผิดเกี่ยวกับการเดินเรือ สิ่งแวดลอม การประมง ซึ่งกฎหมายไทยใหอำนาจไว

เฉพาะในทะเลอาณาเขตเทานั้น รวมถึงการชวยคุมครองผลประโยชนทางทะเลใหสมบูรณ โดยเฉพาะการ

ปกปองผลประโยชนทางทะเลไดอยางเต็มที่ในเวทีระหวางประเทศและการพัฒนากฎหมายภายในของไทยให

สอดคลองหรือทันตอการเปลี่ยนแปลงของหลักกฎหมายทะเล

ทั้งนี้ อนุสัญญาฯ อาจเขาขายเปนหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตทางทะเลของไทย และเปน

หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา รวมทั้งเปนหนังสือสัญญาที่มี

ผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมอยางกวางขวาง จึงควรมีการเตรียมกระบวนการเขารวมเปน

ภาคีอนุสัญญาฯ ของไทย โดยการศึกษาขอมูลทางวิชาการ อันไดแก ขอวิเคราะหผลดีและผลเสียของการเขา

เปนภาคีอนุสัญญาฯ แนวทางการออกกฎหมายอนุวัติการอนุสัญญาฯ การปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายภายใน

เพื่อรองรับสิทธิ และหนาที่ และกระบวนการนำความรูสึกกลุมเปาหมายเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจใน

กระบวนการเขาเปนภาคี และการดำเนินการตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.

๒๕๕๐ ที่ตองดำเนินการเพื่อขอความเห็นชอบของรัฐสภา ซึ่งตองการขอมูลทางวิชาการและกระบวนการมีสวน

รวมอยางกวางขวางในการเสริมการตัดสินใจของฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ

ในสวนของแนวทางการออกกฎหมายอนุวัติการอนุสัญญาฯ ประเทศไทยควรพิจารณาใชขอ ๓๑๐

ของอนุสัญญาที่เปดชองใหประเทศใดที่ยังไมสามารถออกกฎหมายรองรับไดสามารถที่จะทำคำแถลงยอมรับ

พันธกรณีทั้งปวงในอนุสัญญาฯ แตจะตองแจงใหภาคีอื่นทราบวาจะดำเนินการออกกฎหมายรองรับตอไป และ

ภายหลังจากนั้นจะตองดำเนินการแกไขกฎหมายภายใหสอดคลองกับบทบัญญัติแหงอนุสัญญาฯ

การปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายภายใน ควรทำเปน ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเปนการแกไข

กฎหมายกลุมตางๆ โดยเปนการแกไขเบื้องตน เพื่อใหสอดรับกับสิทธิและหนาที่ตามอนุสัญญาฯ สวนการแกไข

ในขั้นตอนตอไปเปนการแกไขในแตละกลุมของกฎหมายอยางละเอียดและเปนระบบโดยคำนึงถึงผลประโยชน

ของชาติและขอจำกัดทางกฎหมายระหวางประเทศที่เกิดขึ้นและโยงใยมากับอนุสัญญาฉบับนี้ในฐานะเปน

กฎหมายแมบท

กฎหมายภายในที่จะตองมีการแกไขปรับปรุงมี ๒ กลุม คือ กลุมที่ตองออกกฎหมายภายในรองรับใน

เรื่อง เขตตอเนื่อง เขตเศรษฐกิจจำเพาะ ไหลทวีป ทะเลหลวง การคุมครองและรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเล

การวิจัยทางวิทยาศาสตรทางทะเล และกลุมที่ไมจำเปนตองมีการออกกฎหมายภายในรองรับสิทธิแตอาจจะ

ตองมีวิธีดำเนินการตามที่กฎหมายระบุไวไดแก เรื่องทะเลอาณาเขต ชองแคบที่ใชในการเดินเรือระหวาง

ประเทศ รัฐหมูเกาะ ระบอบของเกาะ บริเวณที่ปกคลุมดวยน้ำแข็ง การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี และ

การระงับขอพิพาท
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ประเด็นที่จะตองดำเนินในเบื้องตนเพื่อรองรับอนุสัญญาฯ คือ การแกไขกฎหมายภายในแตละฉบับใน

การขยายเขตอำนาจรัฐออกไปในเขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหลทวีป ซึ่งเปนเรื่องสำคัญที่ไมปรากฏในกฎหมาย

ไทยที่มีอยูในปจจุบัน

กระบวนการนำความรูสูกลุมเปาหมายใหเขาใจการดำเนินการตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดแก ความจำเปนและประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมเปนภาคีอนุสัญญา

ฯ และการรับฟงความคิดเห็นประชาชนโดยเวทีสาธารณะกับผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวม ๒ ครั้ง เพื่อการรับฟงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนถึง

วิธีการในการใหสัตยาบันอนุสัญญาฯ ขอวิเคราะหเพื่อการรองรับสิทธิและหนาที่ตามอนุสัญญาฯ เพื่อชี้มุมของ

ผลดีและผลเสียประกอบการชี้แจงหรือทำความเขาใจในกระบวนการเตรียมการเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ

รวมกับกระทรวงการตางประเทศ

ทายนี้ ผลงานจากโครงการทำใหประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมาย

ทางทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ซึ่งกอใหเกิดผลดีกับประเทศไทยในลักษณะที่จะทำใหสามารถปกปองผลประโยชนของ

ชาติทางทะเลไดอยางเต็มที่ในเวทีระหวางประเทศ รวมทั้งทำใหเกิดการปรับปรุงกฎหมายภายในที่เกี่ยวของ

อยางเปนระบบ ตัวอยางเชน การดำเนินคดีกับผูกระทำความผิดรวมทั้งเรียกรองคาเสียหายได ในกรณีที่เปน

การละเมิดสิทธิในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทย การคุมครองเรือสัญชาติไทยในนานน้ำตางประเทศ การ

ดำเนินการเรียกรองสิทธิตางๆ ที่จำเปนผานกระบวนการระงับขอพิพาทตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ใน

ฐานะรัฐภาคี
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บทที่ ๙

โครงการชีวมณฑล/โครงการมนุษยและชีวมณฑล

(Man and Biosphere Programme : MAB)

๑. ที่มา แนวคิดและความสำคัญของอนุสัญญา

วัตถุประสงคของโครงการมนุษยและชีวมณฑลขององคการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม

แหงสหประชาชาติ คือ

๑) การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ

๒) สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๓) ดำรงรักษาคุณคาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ

ภายใตโครงการมนุษยและชีวมณฑลมีการจัดตั้ง "พื้นที่สงวนชีวมณฑล (Biosphere Reserve)"

ขึ้นเพื่อสงเสริมและแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่สมดุลระหวางมนุษยและโลกของสิ่งมีชีวิตหรือชีว

มณฑล โดยคณะกรรมาธิการประสานงานระหวางประเทศวาดวยโครงการมนุษยและชีวมณฑลจะเปนผู

พิจารณากำหนดพื้นที่สงวนชีวมณฑลตามคำขอของรัฐบาลแตละประเทศพื้นที่สงวนชีวมณฑลจะยังคง

เปนพื้นที่ภายใตอธิปไตยของประเทศ และการเขารวมเครือขายพื้นที่สงวนชีวมณฑลทั่วโลกขึ้นกับความ

สมัครใจของแตละรัฐ

ลักษณะของพื้นที่สงวนชีวมณฑล ตองมี เขตแกนกลาง (core area) เปนพื้นที่อนุรักษที่ไดรับ

การคุมครองตามกฎหมาย เขตกันชน (buffer zone) เปนพื้นที่ที่อนุญาตใหจัดกิจกรรมบางอยางได

และมีการจัดการพื้นที่และการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และเขตรอบนอก

(transition zone) เปนพื้นที่อยูอาศัยของชุมชน โดยมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน มี

การฝกอบรมใหการศึกษาแกประชาชนในเรื่องการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ

พันธกรณีของประเทศภาคี

๑) คัดเลือกพิจารณาเสนอพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อกำหนดเปนพื้นที่สงวนชีวมณฑล จัดระบบให

เจาหนาที่ของรัฐ ชุมชนทองถิ่น และเอกชน มีสวนรวมในการกำหนดและดำเนินการตามบทบาทของ

พื้นที่สงวนชีวมณฑลวางขอกำหนดกลไกในการจัดการการใชประโยชนและกิจกรรมของมนุษยในเขตกัน

ชนหรือเขตอื่นๆ กำหนดนโยบายและแผนการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑล มอบหมายใหการติดตาม

ตรวจสอบ การใหการศึกษา และการฝกอบรม (มาตรา ๔)

๒) ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลอยางตอเนื่องและเหมาะสม

(มาตรา ๖)
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๓) มีสวนรวมเอื้ออำนวยกิจกรรมของเครือขายพื้นที่สงวนชีวมณฑล วิจัย ติดตามตรวจสอบ

ทางวิทยาศาสตรในทุกระดับ เผยแพรผลงานวิจัยและขอมูล สงเสริมการศึกษา และฝกอบรมบุคลากร

โดยรวมมือกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลอื่นๆ ในเครือขาย (มาตรา ๗)

๔) สงเสริมการจัดตั้งและดำเนินการเครือขายพื้นที่สงวนชีวมณฑลระดับภูมิภาคและระดับ

เฉพาะ (มาตรา ๘)

๕) ใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดเตรียมรายงานสถานภาพของพื้นที่สงวนชีวมณฑลทุกป เพื่อให

คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับพื้นที่สงวนชีวมณฑล พิจารณาเพื่อใหคำแนะนำตอคณะกรรมการสภา

ประสานงานระหวางประเทศ หากสถานภาพหรือการจัดการเปนที่นาพอใจ พื้นที่นั้นจะไดรับการ

ยอมรับใหเปนพื้นที่สงวนชีวมณฑลตอไป แตถามีปญหาและไมไดรับการปรับปรุงภายในเวลาที่เหมาะสม

พื้นที่นั้นจะไมไดรับการยอมรับเปนพื้นที่สงวนชีวมณฑลตอไป (มาตรา ๙)

๒. การอนุวัตของกฎหมาย/พ.ร.บ. ของไทย ตามอนุสัญญา

การดำเนินงานของประเทศไทยในป พ .ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการฝายวิทยาศาสตรของ

คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ มีมติใหศูนย

ความหลากหลายทางชีวภาพ(ศลช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ (กอช.)

ทำหนาที่หนวยงานประสานงานกลางแหงชาติ (National Focal Point) ของโครงการมนุษยและชีว

มณฑล

ประเทศไทยเปนอีกประเทศหนึ่งที่มิไดอนุวัติการหลักการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑล แมวามี

พืน้สงวนชีวมณฑลถึงสี่แหง ซึ่งจากการศึกษาการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช พบวากฎหมาย

ที่นำมาปรับใชกับการจัดการไมอาจทำใหการดำเนินการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชเปนไป

ตามหลักการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลดังกลาวขางตนได พื้นที่สงวนชีวมณฑลอื่นๆ อีกสามแหงใน

ประเทศไทยก็นาจะประสบปญหาทำนองเดียวกัน เนื่องจากใชกฎหมายเดียวกันมาปรับใชกับการจัดการ

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยเริ่มมีแนวคิดวาประชาชนเปนเจาของทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน ดัง

จะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาจักรไทยที่มีบทบัญญัติวาดวยแนวทางจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่

สอดคลองกับหลักการจัดการพืน้ที่สงวนชีวมณฑล โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหสิทธิแกบุคคลหรือชุมชนใน

การมีสวนรวมจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๓. ประมวลประเด็นเนื้อหาตางๆ

ในสวนของประเด็นเนื้อหาของอนุสัญญาที่ระบุถึงการจัดการปาและสัตวปา และตรวจสอบ

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist Guideline) โดยนำมาเปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาและ

สัตวปาของประเทศไทย โดยมีประเด็นสำคัญที่ตองพิจารณา คือ ๑) การเช็คสถานะภาพของเนื้อหา
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อนุสัญญาและขอตกลงนั้นๆวาปรากฏในสวนใดของ พ.ร.บ. ทั้ง ๕ ฉบับ และเนื้อหา แนวคิด หรือ

หลักการสวนใดที่ยังไมไดปรากฏหรือกลาวถึง และ ๒) การอนุวัตของกฎหมาย/พ.ร.บ. ของไทย ตาม

อนุสัญญาหรือขอตกลงนั้นๆ รายละเอียดดังอธิบายในตาราง
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ประมวลประเด็นเนื้อหาโครงการชีวมณฑล

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

๑. หลักการ - ๑.๑ คุณคา ความสำคัญ

ของทรัพยากร

พื้นที่สงวนชีวมณฑลถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อเปนตัวแทนของ

ความสมดุลระหวาง การอนุรักษความหลากหลายทาง

ชีวภาพและวัฒนธรรม กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โดยพยายามตอบคำถามวา ทำอยางไรเราจึงจะสามารถ

อนุรักษความหลากหลายของพืช สัตว และจุลินทรียซึ่งเปน

องคประกอบของชีวมณฑล (Biosphere) และดูแลรักษา

ระบบนิเวศตามธรรมชาติใหอุดมสมบูรณไวได เพื่อนำมา

ตอบสนองตอความจำเปนและความตองการใชทรัพยากร

ชีวภาพของประชากรที่เพิ่มจำนวนขึ้นทุกขณะ และความ

สอดคลองระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน ซึ่งเปนสิ่งสำคัญที่ทำใหมนุษย

อยูรวมกับธรรมชาติไดอยางสมดุล

- ๑.๒ เปาหมายหรือ

เจตนารมณตอการ

จัดการทรัพยากร

-

บทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

รวมถึงแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๐ และฉบับที่

๑๑ และนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ไดวางแนวทางดาน๑๐๔



๑๐๕

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติไวอยางสอดคลอง

กับหลักการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑล

- ๑.๓ หลักสำคัญ เชน

ความเสมอภาค และ

ความรับผิดชอบรวมกัน

ในระดับที่แตกตางกัน

การปองกันไวกอน การ

ชวยเหลือกลุมที่ดอย

โอกาส เปนตน

๒. ขอบเขต

การจัดการ

- ๒.๑ แนวทางการ

อนุรักษในถิ่นที่อยูอาศัย

ตามธรรมชาติ

-

R ดำเนินการควบคุม ปองกัน และปราบปราม

ไมใหมีการลักลอบทำไม เก็บหาของปาและลาสัตว

ในพื้นทีส่ถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช โดยใช

มาตรการตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ

พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญตัิปาไม พุทธศกัราช

๒๔๘๔ และพระราชบัญญตัสิงวนและคุมครองสัตว

ปา พ.ศ. ๒๕๓๕

- ๒.๒ แนวทางการ พื้นที่ในประเทศไทย ที่เปนพื้นที่สงวนชีวมณฑล

๑๐๕



๑๐๖

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

อนุรักษนอกถิ่นที่อยู

อาศัยตามธรรมชาติ

-

และปจจุบันยูเนสโกไดประกาศใหพืน้ที่ในประเทศ

ไทยเปนพื้นทีส่งวนชีวมณฑลแลว ๔ แหง ไดแก

พืน้ทีส่งวนชีวมณฑลสะแกราช (อยูในความ

รับผิดชอบของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย) พืน้ทีส่งวนชีวมณฑล

แมสา-หวยคอกมา (อยูในความรับผิดชอบของกรม

ปาไม ) พืน้ทีส่งวนชีวมณฑลสวนสัก-หวยทาก (อยู

ในความรับผิดชอบของกรมปาไม) และพื้นที่สงวน

ชีวมณฑลระนอง (อยูในความรับผิดชอบของกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง)

๒.๓ การประเมินผล

กระทบและการลด

ผลกระทบเสียหาย

๓. แนว

ทางการ

จัดการ

ทรัพยากร

๓.๑ หลักการใช

ประโยชนจากฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

อยางยั่งยืน

R การแบงเขตการจัดการในพื้นที่สงวนชีวมณฑลออกเปน

๓ เขตการจัดการ ไดแก พื้นที่แกนกลาง เขตกันชน และ

พื้นที่รอบนอก เพื่อดำเนินการตามบทบาททั้ง ๓ ประการ

ของพื้นที่สงวนชีวมณฑล ไดแก บทบาทดานการอนุรักษ คือ

การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ

R สงเสริมใหมนุษยอยูรวมกับธรรมชาติอยาง

สมดุลและยั่งยืน โดยการถายทอดความรูเกี่ยวกับ

ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ

๑๐๖



๑๐๗

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

วัฒนธรรมอันดีงามในทองถิ่น บทบาทดานการพัฒนา คือ

การพัฒนาสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจ และบทบาทดาน

การศึกษาวิจัยและการติดตามดำเนินการที่เกี่ยวของกับ

บทบาทดานการอนุรักษและการพัฒนา

- ๓.๒ มาตรการสราง

แรงจูงใจ

๓.๓ มาตรการติดตาม

ตรวจสอบ

R การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ดำเนินการควบคุมปองกัน และปราบปราม

ไมใหมีการลักลอบทำไม เก็บหาของปาและลาสัตว ในพื้นที่

สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช โดยใชมาตรการตาม

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๗

พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ และ

พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕

๔. การสราง

การเรียนรู

๔.๑ การศึกษาวิจัย R ศึกษา วิจัย จัดการฝกอบรม และเปนแหลงขอมูลใหกับ

ผูที่มีความตองการแกไขปญหาที่เกิดจากการบริหาร การ

R พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชไดนำเอา

งานวิจัยจำนวนมากมาปรับใชในกิจกรรมดานการ



๑๐๘

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

จัดการ การอนุรักษ และการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ ดวยวิธีการศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศ

การตั้งถิ่นฐานของมนุษยและการปฏิสัมพันธระหวางมนุษย

กับสิ่งแวดลอม

R การพัฒนาความรูในรูปแบบสหวิทยาการ อันไดแก

ความรูดานวิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม สังคมศาสตร

เศรษฐกิจ และการศึกษา เขาดวยกันเพื่อใหมีการอนรุักษ

ทรพัยากรธรรมชาติในชีวมณฑล การใชทรัพยากร

ธรรมชาตอิยางเหมาะสมและยั่งยืน และการปรับปรุง

ความสัมพนัธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น

โดยเฉพาะความเปนอยูทีด่ีของมนุษยและความปลอดภัย

ของระบบนิเวศทางธรรมชาติ โดยอาศยัพืน้ที่สงวนชีว

มณฑล (Biosphere Reserve-BR) เปนเครื่องมือในการ

ศกึษาวิจัย

อนุรักษและการพัฒนา ดังนั้น กิจกรรมดานการ

วิจัย จึงเปนกิจกรรมหลักของสถานีวิจัยสิ่งแวดลอม

สะแกราช

๔.๒ การสรางการเรียนรู

กับสังคม

๑๐๘



๑๐๙

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

๕.บทบาท

หนาที่ของรัฐ

๕.๑ สิทธิและหนาที่ของ

รัฐที่เกี่ยวของกับ

ทรัพยากรหรือ

ผลกระทบจาการใช

ทรัพยากร

๖.สิทธิของ

ชุมชน และ

การมีสวน

รวมของ

ประชาชน

๖.๑ ชุมชนในการเขาถึง

และจัดการทรัพยากร

R ดำเนินการสงเสริมอาชีพใหกับชาวบานใน

ชุมชนโดยรอบเพื่อไมใหหาเลี้ยงชีพโดยการลักลอบ

ทำไม เก็บหาของปา และลาสัตว โดยจัดทำแปลง

สาธิตการปลูกพืชปา การเพาะพันธุสัตวปา และ

เปดโอกาสใหใชประโยชนจากดอกผลที่เกิดจากพืช

ปาและสัตวปาที่ปลูกและเพาะพันธขึ้น โดยจะ

ปลูกฝงใหมีการใชประโยชนอยางยั่งยืน นอกจากนี้

ยังสงเสริมการประกอบอาชีพดานอื่น เชน การ

ใหบริการนำเที่ยวโดยมัคคุเทศกทองถิ่น การนวด

ไทย การจำหนายอาหาร

และผลิตภัณฑจากปาที่ไดจากแปลงสาธิต การจาง

งานภายในสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช เปนตน

๑๐๙
๑๑๐



๑๑๐

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

๖.๒ การมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดการ

ทรัพยากร

R การอนุรักษความหลากหลายทางวัฒนธรรม

โดยสงเสริมใหมีการทำอาหารพื้นบาน การนำเที่ยว

โดยมัคคุเทศกทองถิ่น การใหความรูเรื่องภาษา

ทองถิน่ที่ใชเรียกชนิดพันธุบางชนิดการบรรยาย

สรรพคุณทางยาและการใชประโยชนแบบทองถิ่น

จากพืชปา และการนวดไทย เปนตน

๖.๓ การแบงปน

ผลประโยชนและความ

รับผิดชอบที่เกิดขึ้นจาก

การใชทรัพยากร

R จัดทำแปลงสาธิตการปลูกพืชปา การ

เพาะพันธุสัตวปา และเปดโอกาสใหใชประโยชน

จากดอกผลที่เกิดจากพืชปาและสัตวปาที่ปลูกและ

เพาะพันธุขึน้ โดยจะปลูกฝงใหมกีารใชประโยชน

อยางยั่งยืน

๖.๔ กลไกการสนับสนุน

ชุมชนและสังคมในการ

จัดการทรัพยากร

R การใหความรูแกชาวบานในชุมชนโดยรอบและ

ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ เพื่อใหเกิดความรูสึกหวงแหนและเปน

เจาของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย

ทางชีวภาพรวมกัน อีกทั้งเพื่อใหเกิดการอนุรักษ

รวมกันระหวางเจาหนาที่ ชาวบาน และประชาชน

๑๑๑



๑๑๑

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

ทั่วไปดวย

๗.พันธกรณี

ความรวมมือ

ระหวาง

ประเทศ

๗.๑ อำนาจ สิทธิและ

หนาที่ของรัฐไทย และรัฐ

อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ

ทรัพยากรขามพรมแดน

๗.๒ การสรางความ

รวมมือระหวางภาคี

ตางๆ ทั้งภายในรัฐและ

ระหวางประเทศ

๗.๓ การถายทอด

เทคโนโลยีจากการใช

ประโยชนทรัพยากร

๗.๔ การจัดการขอ

พิพาท



๑๑๒

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

ตารางวิเคราะหความไมสอดคลองของกฎหมายไทย ตอ

โครงการชีวมณฑล/โครงการมนุษยและชีวมณฑล (Man and Biosphere Programme : MAB)

หลักการ พันธกรณีตามอนุสัญญาฯ กฎหมายไทย บทบัญญัติ

กฎหมายไทยที่ยัง

ไมสอดคลองเชิงพื้นที่

บทบัญญัติกฎหมาย

ไทย

ที่ยังไมสอดคลอง

เชิงเนื้อหาสาระ

กฎหมายไทยที่ควร

ไดรับการปรับปรุง

และแกไข

หลักการของโครงการมนุษย

และชีวมณฑล คือ การแบง

พื้นที่ออกเปน ๓ สวน คือ

๑. เขตแกนกลาง(Core area)

ตองเปนพื้นที่อนุรักษที่ไดรับ

การคุมครองตามกฎหมาย

๒. เขตกันชน(Buffer zone)

Rคัดเลือกพิจารณาเสนอพื้นที่

ที่เหมาะสมเพื่อกำหนดเปน

พื้นที่สงวนชีวมณฑล จัดระบบ

ใหเจาหนาที่ของรัฐ ชุมชน

ทองถิ่น และเอกชน มีสวนรวม

ในการกำหนดและดำเนินการ

ตามบทบาทของพื้นที่สงวนชีว

มณฑลวางขอกำหนดกลไกใน

Rพระราชบญัญตัิ

สงเสริมและรกัษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.

๒๕๓๕

Rพระราชบญัญตัปิาไม

พ.ศ.๒๔๘๔

Rพระราชบญัญตัสิงวน

หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ

ในการจัดการพื้นที่สงวนชีว

มณฑลตางจัดการพื้นที่ ใน

ความรับผิดชอบของตนไป

ตามที่กฎหมายใหอำนาจ

ห รื อ ต า ม ภ า ร กิ จ ข อ ง

ห น ว ย งาน แ ต ข าด ก าร

ประสานความรวมมือและ

การนำมาตรการตาม

พระราชบัญญัติปาไม

พ.ศ.๒๔๘๔ และ

พระราชบัญญัติสงวน

และคุมครองสัตวปา

พ.ศ. ๒๕๓๕ มาปรับใช

ในการจัดการพื้นที่

สงวนชีวมณฑลทำให

บทบัญญัติวาดวยการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ที่นำมาปรับใชกับการ

จัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑล

ซึ่งไดประกาศใชมาเปน

เวลานาน ยังคงเนน

มาตรการอนุรักษโดยไมเปด

โอกาสใหมีการใชประโยชน



๑๑๓

หลักการ พันธกรณีตามอนุสัญญาฯ กฎหมายไทย บทบัญญัติ

กฎหมายไทยที่ยัง

ไมสอดคลองเชิงพื้นที่

บทบัญญัติกฎหมาย

ไทย

ที่ยังไมสอดคลอง

เชิงเนื้อหาสาระ

กฎหมายไทยที่ควร

ไดรับการปรับปรุง

และแกไข

เปนพื้นที่ผอนปรนใหมี

กิจกรรมในทางสังคมและ

เศรษฐกิจชุมชน แตตองมีการ

จัดการพื้นที่และใชประโยชน

ทรัพยากรอยางยั่งยืน

๓. เขตรอบนอก(Transition

zone) เปนพื้นที่ที่มีชุมชน

อาศัยอยู เปนเขตที่อนุญาตให

มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และสังคมของชุมชนโดยรอบ

พื้นที ่และตองจัดใหมีการ

ฝกอบรมใหการศึกษาแก

ประชาชนในพื้นที่ใหรูจักใช

ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ

อยางยั่งยืน

พื้นที่สงวนชีวมณฑลจึงมี

การจัดการการใชประโยชนและ

กิจกรรมของมนุษยในเขตกันชน

หรือเขตอื่นๆ กำหนดนโยบาย

และแผนการจัดการพื้นที่สงวน

ชีวมณฑล มอบหมายใหการ

ติดตามตรวจสอบ การให

การศึกษา และการฝกอบรม

(มาตรา ๔)

Rประชาสัมพันธและเผยแพร

ขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่สงวนชีว

มณฑลอยางตอเนื่องและเมาะ

สม (มาตรา ๖)

Rมีสวนรวมเอื้ออำนวย

กิจกรรมของเครือขายพื้นที่

สงวนชีวมณฑล วิจัย ติดตาม

และคุมครองสัตวปา พ.ศ.

๒๕๓๕

Rพระราชบญัญตัปิา

สงวนแหงชาติ พ.ศ.

๒๕๐๗

Rพระราชบญัญตัิอทุยาน

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

Rประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย

Rประมวลกฎหมายที่ดิน

Rพระราชบญัญตัิการ

ปฏิรูปทีด่นิเพือ่การ

เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

การแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกัน

และกัน

ประกอบกับหน วยงานที่

เกี่ยวของไมมีภารกิจในการ

จัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑล

ให เป น ไป ต ามห ลั ก ก า ร

จัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑล

ไดอยางเต็มศักยภาพในทุก

เขตการจัดการ

ไมสามารถสงเสริมให

ประชาชนและชุมชน

เขามามีสวนรวมในการ

จัดการพื้นที่สงวนชีว

มณฑลได

การที่ประชาชนไม

สามารถเขาถึง

ทรัพยากรธรรมชาติได

อยางเสมอภาค ทั่วถึง

และเปนธรรม ไม

สามารถนำวัฒนธรรม

อันดีงานที่สงผลดีตอ

จากทรัพยากรธรรมชาติ

อยางทั่วถึงและเปนธรรม

การจัดทำรางกฎหมายที่

เกี่ยวของกับพื้นที่สงวนชีว

มณฑลตองใหทุกหนวยงาน

ไดรวมหารือและกำหนด

มาตรการในการจัดการ

พื้นที่สงวนชีวมณฑลที่

เหมาะสมรวมกัน เพื่อการ

ดำเนินการที่เปนเอกภาพ

และมีมาตรฐานเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกัน โดยแบง

ออกเปน ๒ ระดับ คือ

กฎหมายระดับ

พระราชบัญญัติและ



๑๑๔

หลักการ พันธกรณีตามอนุสัญญาฯ กฎหมายไทย บทบัญญัติ

กฎหมายไทยที่ยัง

ไมสอดคลองเชิงพื้นที่

บทบัญญัติกฎหมาย

ไทย

ที่ยังไมสอดคลอง

เชิงเนื้อหาสาระ

กฎหมายไทยที่ควร

ไดรับการปรับปรุง

และแกไข

บทบาทที่สำคัญอยู ๓

ประการ คือ

๑. เปนพื้นที่ที่อนุรักษ สงวน

รักษาทรัพยากรพันธุกรรม

และชนิดพันธุของสิ่งมีชีวิตที่

เปนพืช สัตว และแมกระทั่ง

จุลินทรียในพื้นที่นั้น รักษา

และอนุรักษระบบนิเวศ

สภาพภูมิทัศนและความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมใน

พื้นที่

๒. เปนพื้นที่ที่มีการพัฒนา/

เพื่อสงเสริมการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม

ประเพณีและวัฒนธรรม

ตรวจสอบทางวิทยาศาสตรใน

ทุกระดับ เผยแพรผลงานวิจัย

และขอมูล สงเสริมการศึกษา

และฝกอบรมบุคลากร โดย

รวมมือกับพื้นที่สงวนชีวมณฑล

อื่นๆ ในเครือขาย (มาตรา ๗)

Rสงเสริมการจัดตั้งและ

ดำเนินการเครือขายพื้นที่สงวน

ชีวมณฑลระดับภูมิภาคและ

ระดับเฉพาะ (มาตรา ๘)

Rใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

จัดเตรียมรายงานสถานภาพ

ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลทุกป

เพื่อใหคณะกรรมการที่ปรึกษา

การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติมา

ปรับใชกับการอนุรักษ

ทรัพยากรในพื้นที่

สงวนชีวมณฑลและไม

สามารถวางแนวทาง

เพื่อจะนำไปสูการ

พัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมในพื้นที่ได

การจัดการพื้นที่สงวน

ชีวมณฑลตาม

พระราชบัญญัติ

ดังกลาวจึงไม

กฎหมายลำดับรอง

กฎหมายระดับ

พระราชบัญญัติจะบังคับใช

กับการจัดการพื้นที่สงวนชีว

มณฑลของประเทศไทยใน

ภาพรวม ดวยการใหอำนาจ

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งใน

สวนกลางและสวนภูมิภาค

รวมกันจัดการพื้นที่สงวนชีว

มณฑล รวมทั้งเปดโอกาส

ใหประชาชนมีสวนรวมใน

การอนุรักษความ

หลากหลายทางชีวภาพและ

วัฒนธรรม การพัฒนา



๑๑๕

หลักการ พันธกรณีตามอนุสัญญาฯ กฎหมายไทย บทบัญญัติ

กฎหมายไทยที่ยัง

ไมสอดคลองเชิงพื้นที่

บทบัญญัติกฎหมาย

ไทย

ที่ยังไมสอดคลอง

เชิงเนื้อหาสาระ

กฎหมายไทยที่ควร

ไดรับการปรับปรุง

และแกไข

๓. เปนพื้นที่ที่สามารถใหการ

สนับสนุนโครงการสาธิต การ

ฝกอบรม และใหความรู

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

การศึกษา วิจัยและตรวจสอบ

ปญหาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ

และการพัฒนาอยางยั่งยืนใน

ทุกระดับ ทั้งระดับทองถิ่น

ระดับชาติและ ระดับ

นานาชาติ

เกี่ยวกับพื้นที่สงวนชีวมณฑล

พิจารณาเพื่อใหคำแนะนำตอ

คณะกรรมการสภาประสานงาน

ระหวางประเทศ หาก

สถานภาพหรือการจัดการเปนที่

นาพอใจ พื้นที่นั้นจะไดรับการ

ยอมรับใหเปนพื้นที่สงวนชีว

มณฑลตอไป แตถามีปญหาและ

ไมไดรับการปรับปรุงภายใน

เวลาที่เหมาะสม พื้นที่นั้นจะ

ไมไดรับการยอมรับเปนพื้นที่

สงวนชีวมณฑลตอไป (มาตรา

๙)

ตอบสนองตอบทบาท

และวัตถุประสงคของ

พื้นที่สงวนชีวมณฑลได

และขัดตอบทบัญญัติ

วาดวยสิทธิชุมชนและ

รัฐธรรมนูญ อีกทั้งยัง

ไมสามารถดำเนินการ

ใหสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ

และนโยบายและ

แผนการสงเสริมและ

รักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติอีก

ดวย

เศรษฐกิจและสังคม และ

การใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน

กฎหมายลำดับรอง จะมี

หลักการเดียวกันกับ

กฎหมายระดับ

พระราชบัญญัต ิแตจะ

กำหนดมาตรการจัดการที่

เหมาะสมกับพื้นที่สงวนชีว

มณฑลแตละแหง



๑๑๖

๑๑๒



๑๑๗

ตารางตรวจสอบความสอดคลองของโครงการชีวมณฑล/โครงการมนุษยและชีวมณฑล (Man and

Biosphere Programme : MAB) (Checklist)

หลักการสำคัญ ประเด็นในการพิจารณา

หลักการและสาระสำคัญ Rการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ

Rสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

Rดำรงรักษาคุณคาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ

การกำหนด “เขตสงวนชีว

มณฑล" (Biosphere

Reserves )

การแบงพื้นที่ออกเปน ๓ สวน คือ

Rเขตแกนกลาง(Core area) ตองเปนพื้นที่อนุรักษที่ไดรับการ

คุมครองตามกฎหมาย

Rเขตกันชน(Buffer zone) เปนพื้นที่ผอนปรนใหมีกิจกรรม

ในทางสังคมและเศรษฐกิจชุมชน แตตองมีการจัดการพื้นที่และใช

ประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน

Rเขตรอบนอก(Transition zone) เปนพื้นที่ที่มีชุมชนอาศัยอยู

เปนเขตที่อนุญาตใหมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน

โดยรอบพื้นที ่และตองจัดใหมีการฝกอบรมใหการศึกษาแก

ประชาชนในพื้นที่ใหรูจักใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

บทบาทหนาที่ของเขตสงวน

ชีวมณฑล

Rเปนพื้นที่ที่อนุรักษ สงวนรักษาทรัพยากรพันธุกรรมและชนิดพันธุ

ของสิ่งมีชีวิตที่เปนพืช สัตว และแมกระทั่งจุลินทรียในพื้นที่นั้น

รักษา และอนุรักษระบบนิเวศ สภาพภูมิทัศนและความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมในพื้นที่

Rเปนพืน้ที่ที่มีการพัฒนา/ เพื่อสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนทาง

เศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม

R เปนพื้นที่ที่สามารถใหการสนับสนุนโครงการสาธิต การฝกอบรม

และใหความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การศึกษา วิจัยและตรวจสอบ

ปญหาที่เกี่ยวกับการอนุรักษและการพัฒนาอยางยั่งยืนในทุกระดับ

ทั้งระดับทองถิ่น ระดับชาติและ ระดับนานาชาติ
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๔. การจัดทำขอเสนอตอแนวคิด เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการปฏิรูปกฎหมายปาและสัตวปาของประเทศ

ไทย

การจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลกอใหเกิดปญหาหลายประการ กรณีการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑล

สะแกราช เกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายที่นำมาปรับใชไมสอดคลองกับหลักการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑล

จึงไมสามารถดำเนินการจัดการเพื่อตอบสนองตอบทบาทและวัตถุประสงคของพื้นที่สงวนชีวมณฑลได อีกทั้งยัง

ไมมีการมอบอำนาจหนาที่ในการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลใหแกหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของทุกหนวยงาน ทำ

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของไมสามารถดำเนินการจัดการพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบเพื่อใหเปนไปตามหลักการจัดการ

พื้นที่สงวนชีวมณฑลได เนื่องจากเปนการกระทำนอกขอบอำนาจ เนื่องจากประเทศไทยไมมีกฎหมายวาดวย

การจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลโดยเฉพาะ ดังนั้น การจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลของประเทศไทยอีก ๓ แหงที่

เหลือจึงตองนำกฎหมายวาดวยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมาปรับใชในการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลดวย

นอกจากนี้ หนวยงานที่มีภารกิจในการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลของประเทศไทยทั้ง ๔ แหง ลวนแต

เปนคนละหนวยงานกัน ทำใหการตีความกฎหมาย และการออกนโยบายเพื่อนำมาปรับใชในการจัดการพื้นที่

สงวนชีวมณฑลของประเทศไทยแตละแหงแตกตางกันออกไป ทำใหขาดความเปนเอกภาพและไมมีมาตรฐานที่

เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยมีศักยภาพมากพอที่จะจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลใหเปนไปตามหลักการ

จัดการเพื่อตอบสนองบทบาทและวัตถุประสงคของพื้นที่สงวนชีวมณฑลอยางเต็มพื้นที่ แตการจัดการดังกลาว

ตองอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายเปนเครื่องมือในการวางหลักเกณฑการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลที่

เหมาะสมกับประเทศไทยและเปนไปตามหลักการจัดการที่ยูเนสโกกำหนด แตอยางไรก็ตาม ปจจุบันประเทศ

ไทยยังไมพรอมที่จะนำกฎหมายวาดวยการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลมาใชบังคับทันที เนื่องจากคนในสังคม

ยังขาดจิตสำนึกดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและขาดความตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ

อีกทั้งยังไมมีความรูที่เพียงพอเกี่ยวกับการอนุรักษ การพัฒนา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

อยางยั่งยืน

แนวทางการแกไขปญหาสำหรับการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลของประเทศไทยอาจดำเนินการไดเปน

๓ ระยะ ดังนี้

  ระยะเตรียมความพรอม ซึ่งควรดำเนินการทันทีเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการพื้นที่สงวนชีว

มณฑลตามมาตรการทางกฎหมาย อันไดแก การกำหนดขอบเขตของพื้นที่สงวนชีวมณฑล การถายทอดความรู

และปลูกฝงจิตสำนึก การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางพื้นที่
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  ระยะรางกฎหมาย ตองใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลของประเทศไทยทุก

หนวยงานไดรวมหารือและกำหนดมาตรการจัดการพื้นที่รวมกัน เพื่อการดำเนินการที่เปนเอกภาพและมี

มาตรฐาน โดยการรางกฎหมายแบงได ๒ ระดับ คือ กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และกฎหมายลำดับรอง

อีกทั้งรวมถึงการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย

  ระยะบังคับใชกฎหมาย ควรมีการทดลองนำมาตรการตามรางกฎหมายที่กลาวมาแลวขางตนมา

ปรับใชกับการจัดการพื้นที่  โดยการกำหนดเปนนโยบายในการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑล หากพบวามี

มาตรการใดที่ยังไมเหมาะสมกับการจัดการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑล ใหปรับแกทันทีโดยตองหารือกับทุก

ภาคสวนเชนเดียวกับระยะรางกฎหมาย
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บทที่ ๑๐

กรอบการเจรจาการจัดทำขอตกลงเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ

(Voluntary Partnership Agreement: VPA) ในการบังคับใชกฎหมายปาไม ธรรมาภิบาล

และการคา (FLEGT) FLEGT-VPA

๑. ที่มา แนวคิดและความสำคัญของขอตกลง

ปญหาการลดลงพื้นที่ปา โดยเฉพาะกระบวนการคาไมเถื่อนมีสาเหตุจากการคอรัปชั่น การขาด

ธรรมาภิบาลของระบบบริหารจัดการของรัฐ เกิดความเสี่ยงตอประชาชนที่พึ่งพาปาในการดำรงชีพ และ

ยังเปนการบิดเบือนกลไกตลาดสินคาไมดวย จึงเปนอุปสรรคในการลงทุนเพื่อการบริหารจัดการปาที่

ยั่งยืนและการพัฒนาเศรษฐกิจ ธนาคารโลกประเมินวามูลคาตลาดที่สูญเสียจากการทำไมเถื่อนในแตละ

ปสูงถึง ๑๐ พันลานเหรียญสหรัฐ สูงกวางบสนับสนุนของหนวยงานชวยเหลือเพื่อการพัฒนา (ODA) ใน

การจัดการปาใหยั่งยืนถึง ๘ เทา การทำไมผิดกฎหมายทำใหพื้นที่ปาลดลงสงผลตอสภาวะภูมิอากาศ

โลก

สาเหตุปญหาดังกลาวมีความซับซอน หลายกรณีมาจากนอกภาคสวนปาไม การมีธรรมาภิบาล

ออนแอ การไมมีหรือไมชัดเจนทางนโยบาย กฎหมายในการควบคุมการใชประโยชนจากปาเปนปญหา

ทาทาย ทั้งหมดลวนมาจากความออนแอเชิงโครงสรางและความไมสามารถติดตามตรวจสอบบังคับใช

กฎหมาย

.ธนาคารโลกและสหภาพยุโรปและภาคีอื่นๆ ไดแลกเปลี่ยนจนเกิดเปนกระบวนการ FLEG ขึ้น

เพื่อสงเสริมการบังคับใชกฎหมายและธรรมาภิบาล โดยธนาคารโลกไดพัฒนาแผนงานปาไม (PROFOR)

เพื่อสนับสนุนธรรมาภิบาลปาไมดวยเทคนิคในการปรับปรุงระบบติดตามตรวจสอบกิจกรรมปาไมและ

สรางฉันทามติและเจตจำนงทางการเมืองในการปฏิรูปปาไม

ในป ๒๐๐๓ สหภาพยุโรป ไดพัฒนากรอบ FLEG ใหมีความชัดเจนในเรื่องการสรางธรรมภิบาล

จากการคาไม โดยเติมคำวาการคา กลายเปน “การบังคับใชกฎหมายปาไม ธรรมาภิบาล และการคา

(Forest Law Enforcement, Governance and Trade หรือ FLEGT) จากนั้นไดมีการพัฒนาการ

ริเริ่มตางๆ ขึ้นมา ทั้งจากการแสดงความมุงมั่นในระดับชาติและระดับสากลขนานกันไป โดยเฉพาะ

อยางยิ่งมีการตั้งกระบวนการ FLEG (การบังคับใชกฎหมายปาไมและธรรมาภิบาล) ระดับภูมิภาคขึ้นมา

สามกระบวนการคือ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต อาฟริกา(AFLEG) และยุโรปกับเอเชียเหนือ (ENA

FLEG) กระบวนการเหลานี้มีการประสานงานโดยธนาคารโลกสงผลใหเกิดการแสดงความมุงมันในระดับ

รัฐมนตรีในการหาวิธีดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อตอสูกับการทำไมเถื่อนในแตละภูมิภาค
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แผนปฏิบัติการ FLEGT1 ของสหภาพยุโรปไดกำหนดมาตรการตางๆ ที่มุงหมายตอสูกับปญหา

การทำไมเถื่อน ไดแก

๑. การใหความชวยเหลือประเทศที่ผลิตไม

๒. กิจกรรมสงเสริมการคาไมที่ถูกกฎหมาย

๓. การสงเสริมนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐ

๔. การสนับสนุนตอการริเริ่มในภาคเอกชน

๕. การใหความมั่นใจทางดานการเงินและการลงทุน

๖. การใชเครื่องมือทางกฎหมายที่มีอยูหรือการรับเอากฎหมายใหมมาสนับสนุนแผน

๗. การจัดการปญหาไมที่มีการนำไปใชสนับสนุนทางการเงินในกรณีความขัดแยงที่มีการใช

อาวุธ

ในสวนที่เกี่ยวของกับกฎหมายมีดังตอไปนี้

- มีการปฏิรูปนโยบายที่เนนไปที่กฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เหมาะสมกับประเทศนั้นๆ

และผูมีสวนไดเสียทั้งหมดสามารถมีสวนในการสนทนาเชิงนโยบาย (หมวดการใหความ

ชวยเหลือประเทศผูผลิตไม)

- การตรวจสอบกฎหมายการฟอกเงินอาจนำมาประยุกตใชกับอาชญากรรมปาไมไดอยางไร

บาง (หมวดการนำใชกฎหมายที่มีอยูหรือกฎหมายใหม)

- การตรวจสอบหนทางตางๆ ที่อาจจะนำกฎหมายแหงชาติ เชน กฎหมายที่ครอบคลุมสินคา

ที่ถูกขโมย มาประยุกตใชในการคาไม (หมวดการนำใชกฎหมายที่มีอยูหรือกฎหมายใหม)

- คำนิยามของไมที่ผลิตอยางถูกตองตามกฎหมาย นาจะรวมเอากฎหมายที่กลาวถึงเสาหลัก

ทั้งสามของความยั่งยืน คือ กฎหมายที่มีวัตถุประสงคทางเศรษฐกิจ ทางดานสิ่งแวดลอม

และทางสังคม ซึ่งนาจะรวมถึงการอนุญาตใหและการปฏิบัติตามสิทธิที่จะทำไมในขอบเขต

ที่มีการประกาศตามกฎหมาย

- การปฏิบัติตามขอกำหนดที่เกี่ยวกับการจัดการปาไม ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย

สิ่งแวดลอม กฎหมายแรงงาน และกฎหมายสวัสดิการชุมชนที่เกี่ยวของ

- การปฏิบัติตามขอกำหนดที่เกี่ยวกับภาษีอากรการนำเขาและการสงออก คาภาคหลวง/คา

สัมปทาน และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของโดยตรงกบการทำไมและการคาไม

- การเคารพตอสิทธิในการครอบครองหรือการใชที่ดินและทรัพยากรที่อาจไดรับผลกระทบ

จากการทำไม ในกรณีที่สิทธิเชนนั้นดำรงอยู การปฏิบัติตามขอกำหนดของการคาและการ

สงออก

1องคก์ารระหว่างประเทศเพือการอนุรักษธ์รรมชาต ิ(ไอยูซีเอ็น / IUCN), ๒๕๕๓, เอกสารสรุปย่อเรือง EU FLEGT (ชุดเอกสาร

ปี ๒๕๕๐), http://cmsdata.iucn.org/downloads/flegt_bn_web.pdf
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- พัฒนาระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมาย คือ การจัดใหมีวิธีการที่เชื่อถือไดใน

การแยกระหวางผลิตภัณฑจากปาที่ผลิตขึ้นมาอยางถูกกฎหมายและจากการผลิตอยางผิด

กฎหมาย การออกใบอนุญาตโดยประเทศหุนสวนกำหนดใหตองมีระบบที่ประกันวามีแตไม

ที่ผลิตขึ้นอยางถูกกฎหมายเทานั้นที่ไดรับใบอนุญาตสำหรับการสงออก ระบบนี้รวมถึงการ

ตรวจสอบกิจการปาไมและการควบคุมหวงโซอุปทานตั้งแตการตัดไปจนถึงการสงออกดวย

ระบบการประกันความถูกตองตามกฎหมายเชนนี้รวมไปถึงองคประกอบ ๕ ประการ คือ

๑. การใหคำนิยามไมที่ผลิตอยางถูกกฎหมาย มีมาตรฐานที่กำหนดไวอยางชัดเจนวา

กฎหมายฉบับใดของประเทศหุนสวนที่จะตองปฏิบัติตาม และกำหนดใหมีเกณฑ

และตัวชี้วัดที่จะใชในการทดสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเหลานั้น

๒. การควบคุมหวงโซอุปทานไม มีขอกำหนดสำหรับระบบตางๆ ที่จะติดตาม

ผลิตภัณฑไมในสายการผลิตตั้งแตการตัดไปจนถึงจุดสงออก

๓. การตรวจสอบยืนยันความเปนจริง มีขอกำหนดสำหรับการตรวจสอบทั้งการ

ปฏิบัติตามคำนิยามความถูกตองตามกฎหมายและการควบคุมหวงโซอุปทานไม

๔. การออกใบอนุญาต กำหนดรายละเอียดวาใครเปนคนออกใบอนุญาตและขั้นตอน

การออกใบอนุญาตตองปฏิบัติอยางไร

๕. การติดตามผลระบบอยางเปนอิสระดวยฝายที่สาม เปนวิธีการใหความนาเชื่อถือ

โดยการประกันวามีการนำขอกำหนดทั้งมวลของระบบการประกันความถูกตอง

ตามกฎหมายมาปฏิบัติตามที่ประกาศไว

สำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เสนอ มีมติเห็นชอบกรอบการเจรจา FLEGT กับสหภาพยุโรป เห็นควรใหนำเสนอรัฐสภาพิจารณาให

ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญตอไป และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติและสำนักงานตำรวจแหงชาติไปพิจารณาดำเนินการ เพื่อเตรียมความพรอมและชวย

อำนวยความสะดวกดานการคาไมและผลิตภัณฑไมของประเทศไทยโดยมีการรับรองแหลงที่มาของไม

และผลิตภัณฑไม อันเปนการปองกันการคาไมที่ผิดกฎหมาย

กรอบการเจรจาการจัดทำขอตกลงเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (Voluntary Partnership

Agreement : VPA) ในการบั งคับ ใช กฎหมายป าไม  ธรรมาภิ บาล  และการค า  (Forest Law

Enforcement, Governance and Trade : FLEGT) ระห ว า งป ระ เท ศ ไท ย กั บ ส ห ภ าพ ยุ โรป

(European Union : EU) ตามมติคณะรัฐมนตรี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,

๒๕๕๕) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมสีาระสำคัญ ดังนี้



๑๑๘

๑. การกำหนดคำนิยามและกรอบสินคาประเภทไมและผลิตภัณฑไมของ ประเทศ

ไทย

๒. กำหนดการรับรองแหลงที่มาของไมและผลิตภัณฑไมที่ประเทศไทยสงออกสูตลาด

สหภาพยุโรป

๓. การปรับปรุงและกำหนดหลักเกณฑและระเบียบปฏิบัติในการรับรองแหลงที่มา

ของไมและผลิตภัณฑไมใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ ไมสรางภาระตนทุนที่ไมเหมาะสมและอำนวยความ

สะดวกทางการคาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยรวมทั้งการลดอุปสรรคทาง

การคาของสินคาไมและผลิตภัณฑไมของประเทศไทยใหมากที่สุดเพื่อขยายการสงออกสินคาประเภทนี้

ของไทยอยางยั่งยืน

๔. ใหมีมาตรการปองกันและเยียวยาสำหรับผูประกอบอุตสาหกรรมไมประเทศไทยที่

ไดรับผลกระทบจากกฎระเบียบการทำ VPA

๕. ใหมีกลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย

๖. ใหมีมาตรการชวยเหลือจากสหภาพยุโรป เชน การสนับสนุนจากสหภาพยุโรปใหใช

สินคาไมของประเทศไทย ผานทางการจัดซื้อจัดจางที่คำนึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม (Green

Procurement) การเสริมสรางขีดความสามารถของผูประกอบการดานอุตสาหกรรมไมของประเทศไทย

โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน

๗. ใหมีการเจรจาเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอประเทศไทยในภาพรวม

สำหรับสินคาที่ตองดำเนินการตามกฎหมายดังกลาว ไดแก สินคาไม และผลิตภัณฑไม

ซึ่งครอบคลุมพิกัดอัตราศุลกากรตามระบบฮารโมไนซ (HS ๒ หลัก) คือ สินคาภายใตรหัส HS ๔๔ ไม

และของทำดวยไม เชน ถานไม ไมอัด เครื่องใชบนโตะอาหาร/ในครัวทำดวยไม สินคาภายใตรหัส HS

๔๗ เยื่อไม สินคาภายใตรหัส HS ๔๘ กระดาษ และสินคาภายใตรหัส HS ๙๔ เฟอรนิเจอรทำดวยไม ใน

ป ๒๕๕๔ ประเทศไทยสงออกไมและผลิตภัณฑไมไปสหภาพยุโรป โดยแยกตามพิกัดอัตราศุลกากร

ภายใตรหัส HS ๔๔ ไมและของทำดวยไมคิดเปนมูลคาประมาณ ๒,๒๐๐ ลานบาท และภายใตรหัส HS

๙๔ เฟอรนิ เจอรทำดวยไมคิดเปนมูลคาประมาณ ๗ ,๕๐๐ ลานบาท และภายใตรหัส HS ๙๔

เฟอรนิเจอรทำดวยไมคาดวาถาหากประเทศไทยไมเรงการเจรจา VPA กับสหภาพยุโรปอาจสงผล

กระทบตอธุรกิจไมและผลิตภัณฑไม

๒. การอนุวัตของกฎหมาย/พ.ร.บ. ของไทย ตามขอตกลง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เกี่ยวกับกรณีที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแจงวา อาจตองมีการแกไขกฎหมายเพื่อให

สอดคลองกับ VPA อีกทั้งการกำหนดใหตองมีการรับรองวาสินคาไมและผลิตภัณฑไมไดมาโดยถูก

กฎหมายอาจมีผลกระทบการสงออกไมของประเทศซึ่งเกี่ยวของกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม



๑๑๙

อยางกวางขวาง กรณีจึงเขาลักษณะเปนหนังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา

๑๙๐ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดังนั้น กอนดำเนินการเพื่อทำ VPA จึงตองมีการ

ใหขอมูลและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความ

เห็นชอบตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสามของรัฐธรรมนูญฯ ดวย นอกจากนี้ ใหกรมปาไมดำเนินการพัฒนา

ระบบการตรวจสอบและการออกใบรับรองเกี่ยวกับไมและผลิตภัณฑไมที่ไดมาตรฐานและมีความ

นาเชื่อถือ ควบคูกับการเจรจาการจัดทำ VPA และใหการสนับสนุนการสรางความพรอมแก

ผูประกอบการ รวมทั้ งสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่ เกี่ยวของเพื่อเพิ่มศักยภาพและ

ความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทย ไปพิจารณาดำเนินการดวย

อีกทั้ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจัดทำแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

ปาไมเชิงอนุรักษ ปาไมเชิงพาณิชย และปาไมชุมชนเพื่อรองรับการดำเนินการตามกรอบเจรจาดังกลาว

โดยใหนำโครงการ ๘๐๐ ลานกลา ๘๐ พรรษามหาราชินี มารวมพิจารณาดวย

๓. ประมวลประเด็นเนื้อหาตางๆ

ในสวนของประเด็นเนื้อหาของอนุสัญญาที่ระบุถึงการจัดการปาและสัตวปา และตรวจสอบ

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist Guideline) โดยนำมาเปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาและ

สัตวปาของประเทศไทย โดยมีประเด็นสำคัญที่ตองพิจารณา คือ ๑) การเช็คสถานะภาพของเนื้อหา

อนุสัญญาและขอตกลงนั้นๆวาปรากฏในสวนใดของ พ.ร.บ. ทั้ง ๕ ฉบับ และเนื้อหา แนวคิด หรือ

หลักการสวนใดที่ยังไมไดปรากฏหรือกลาวถึง และ ๒) การอนุวัตของกฎหมาย/พ.ร.บ. ของไทย ตาม

อนุสัญญาหรือขอตกลงนั้นๆ รายละเอียดดังอธิบายในตาราง



๑๒๐

ประมวลประเด็นเนื้อหากรอบการเจรจาการจัดทำขอตกลงเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (Voluntary  Partnership Agreement : VPA)

ในการบังคับใชกฎหมายปาไม ธรรมาภิบาล และการคา (FLEGT) FLEGT-VPA

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

๑. หลักการ - ๑.๑ คุณคา ความสำคัญ

ของทรัพยากร

R กฎหมาย EU กำหนดวาไมที่สงออกไปยังตลาด EU

จะตองมาจากแหลงกำเนิดที่ถูกตองโดยเฉพาะสวนปาที่ไดรับ

การรับรองจากภาครัฐซึ่งจะมีผลบังคับใชในวันที่ ๓ มีนาคม

๒๕๕๖

R การเจรจาการจัดทำขอตกลงเปนหุนสวนดวยความสมัคร

ใจนั้นเพื่อใหทาง EU ใหสิทธิประเทศไทยในการออกหนังสือ

รับรองไมโดยไมมีการตรวจสอบความเปนมาของไม  ซึ่งจะทำ

ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วตอผูสงออก

R ความสมัครใจวาดวยการสงไมไปยัง EU สามารถทำได

โดยผูสงออกจะตองเปนผูแสดงหลักฐานเอง  และการทำ

กรอบการเจรจาการจัดทำขอตกลงเปนหุนสวนดวยความ

สมัครใจโดยมอบหมายใหเจาหนาที่เปนผูตรวจสอบและออก

หนังสือรับรอง  ทำใหการดำเนินการรวดเร็วขึ้น

- ๑ .๒ เป า ห ม า ย ห รื อ

เจ ต น า ร ม ณ ต อ ก า ร

R กรอบการเจรจานี้มีวัตถุประสงคเพื่อเจรจาจัดทำขอตกลง

เปนหุนสวนดวยความสมัครใจระหวางประเทศไทยกับ

R การแกไข พ.ร.บ.สวนปา พ.ศ. ๒๕๓๕  เพื่อให

ส อดรับ และ เป น ส วน สำคัญ ของก าร เจ รจ า๑๒
๐



๑๒๑

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

จัดการทรัพยากร

-
สหภาพยุโรป  ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูประกอบการไทยที่จะ

สงออกไมไปยังสหภาพยุโรปตามระเบียบ EU ที่จะมีผลบังคับ

ใชในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่กำหนดใหผูนำเขาสินคาไม

และผลิตภัณฑไมของยุโรปมีหนาที่ตองตรวจสอบความ

ถูกตองของสินคาไมและผลิตภัณฑไมที่นำเขาซึ่งผลกระทบตอ

ผูประกอบการไทยที่จะสงไมและผลิตภัณฑไปยังตลาด EU

และยังสงผลผูกพันงบประมาณของรัฐในการจัดทำระบบการ

ตรวจสอบและจัดตั้งหนวยงานออกใบรับรอง

ขอตกลงดังกลาวจึงเขาขายหนังสือสัญญาตาม

มาตรา ๑๙๐  วรรค  ๒  ของรัฐธรรมนูญแห ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่คณะรัฐมนตรี

จะตองเสนอกรอบการเจรจาใหรัฐสภาพิจารณาให

ความเห็นชอบ

- ๑ .๓ หลั กสำคัญ  เช น

ความ เสมอภาค  และ

ความรับผิดชอบรวมกัน

ในระดับที่ แตกตางกัน

การปองกันไวกอน การ

ช วย เหลื อกลุ มที่ ด อย

โอกาส เปนตน

R กรอบเจรจาขอ ๕.๔ ใหมีมาตรการปองกันและเยียวยา

ของฝายไทยสำหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมไมที่ไดรับ

ผลกระทบจากกฎระเบียบการทำกรอบการเจรจาการจัดทำ

ขอตกลงเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ

R กรอบการเจรจาสาระขอ ๒ เรื่องกำหนดการรับรอง

แหลงที่มาของไมและผลิตภัณฑไมที่ประเทศไทยสงออกสู

ตลาดสหภาพยุโรป  ซึ่งประเด็นนี้มีความสำคัญกับผูสงออก

ไทยในเรื่องการตรวจสอบและระบบการออกใบรับรองกอนที่

จะวางจำหนาย

R ปญหาเรื่องประเภทของที่ดินที่มีหลายแบบซึ่ง

เกี่ยวของกับแหลงที่มาของไมและผลิตภัณฑ ตองมี

ความพยายาม ความรู ความสามารถในการเจรจา

ถึงแหลงที่มาของไมในประเทศไทย

R ไมของไทยก็มีหลายแบบและมีกฎหมายหลาย

ฉบับมารองรับ

๒ . ขอบ เขต- ๒ .๑ แ น ว ท า ง ก า ร R การนิยามไมผิดกฎหมายใหชัดเจนเพราะมีไม

๑๒
๑



๑๒๒

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

การจัดการ อนุรักษในถิ่นที่อยูอาศัย

ตามธรรมชาติ

-

บางประเภทที่ไดรับการอนุญาตใหปลูกในเขตปา

สงวน

R มาตรการในการดูแลปาไมของรัฐบาลและการ

ที่ไทยกับ EU ไดมีการตกลงในกรอบเจรจารวมกัน

จะมีผลทำใหการลักลอบตัดไมทำลายปา  การบุก

รุกทำลายปา  การทำไรเลื่อนลอย ลดลง

- ๒ .๒ แ น ว ท า ง ก า ร

อนุ รั กษ น อกถิ่ น ที่ อ ยู

อาศัยตามธรรมชาติ

-
๒ .๓ การป ระ เมิ น ผ ล

ก ร ะ ท บ แ ล ะ ก า ร ล ด

ผลกระทบเสียหาย

๓ . แ น ว

ท า ง ก า ร

จั ด ก า ร

ทรัพยากร

๓ .๑ ห ลั ก ก า ร ใ ช

ป ร ะ โ ย ช น จ า ก ฐ า น

ท รัพ ย าก รธรรม ชาติ

อยางยั่งยืน



๑๒๓

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

- ๓ .๒ ม าต รก ารส ร า ง

แรงจูงใจ

-
๓ .๓ มาตรการติดตาม

ตรวจสอบ

๔ . การสราง

การเรียนรู

๔.๑ การศึกษาวิจัย

๔.๒ การสรางการเรียนรู

กับสังคม

๕ .บ ท บ า ท

หนาที่ของรัฐ

๕.๑ สิทธิและหนาที่ของ

รั ฐ ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ

ท รั พ ย า ก ร ห รื อ

ผ ลก ระทบ จ าก าร ใช

ทรัพยากร

๑๒
๓



๑๒๔

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

๖ .สิ ท ธิ ข อ ง

ชุ ม ชน  แล ะ

ก า ร มี ส ว น

ร ว ม ข อ ง

ประชาชน

๖.๑ ชุมชนในการเขาถึง

และจัดการทรัพยากร

๖.๒ การมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดการ

ทรัพยากร

๖ .๓ ก า ร แ บ ง ป น

ผลประโยชนและความ

รับผิดชอบที่เกิดขึ้นจาก

การใชทรัพยากร

๖.๔ กลไกการสนับสนุน

ชุมชนและสังคมในการ

จัดการทรัพยากร

๗ .พันธกรณี

ความรวมมือ

ร ะ ห ว า ง

๗ .๑ อำนาจ สิทธิและ

หนาที่ของรัฐไทย และรัฐ

อื่ น ๆ  ที่ เกี่ ย ว ข อ งกั บ

๑๒
๔



๑๒๕

ประเด็น

คำอธิบาย/

สาระสำคัญในการ

อธิบาย

รายละเอียดของอนุสัญญาในแตละประเด็น

ความสอดคลองของกฎหมาย (Checklist

Guideline) เปรียบเทียบกับกฎหมายดานปาไม

และสัตวปาของไทย

ประเทศ ทรัพยากรขามพรมแดน

๗ .๒ การส ร า งค ว าม

ร ว ม มื อ ระห ว า งภ าคี

ตางๆ ทั้งภายในรัฐและ

ระหวางประเทศ

๗ .๓ ก า ร ถ า ย ท อ ด

เทคโนโลยีจากการใช

ประโยชนทรัพยากร

๗ .๔ ก า ร จั ด ก า ร ข อ

พิพาท

ตารางวิเคราะหความไมสอดคลองของกฎหมายไทย ตอ



๑๒๖

กรอบการเจรจาการจัดทำขอตกลงเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreement: VPA)

ในการบังคับใชกฎหมายปาไม ธรรมาภิบาลและการคา (FLEGT) FLEGT-VPA

หลักการ พันธกรณีตามอนุสัญญาฯ กฎหมายไทย บทบัญญัติ

กฎหมายไทยที่ยัง

ไมสอดคลองเชิงพื้นที่

บทบัญญัติกฎหมายไทย

ที่ยังไมสอดคลอง

เชิงเนื้อหาสาระ

กฎหมายไทยที่ควร

ไดรับการปรับปรุง

และแกไข

FLEGT เปนแผนปฏิบัตกิารของสหภาพ

ยุโรปที่ใชเสาหลัก ๓ ดานนิตศิาสตร

(Enforcement) รัฐศาสตร (Governance)

และเศรษฐศาสตร (Trade) ในการจัดการปา

ไม โดยแผนปฏิบัตกิาร ประกอบดวย

๗ มาตรการหลัก ไดแก

๑. การใหความชวยเหลือทางการเงนิและ

ทางเทคนิคกบัประเทศผูผลิตไม (Timber

Producing Countries) ในการปรับปรุง

กฎหมายในประเทศใหมคีวามทันสมัย

โปรงใสและตอบสนองความตองการ

ทรพัยากรและที่ดนิทำกนิของประชาชนใน

ประเทศ ความชวยเหลือในการวางระบบการ

ตรวจสอบและยืนยันความสอดคลองตอ

กฎหมาย (Verification System) รวมถึงการ

Rการใหความชวยเหลือ

ประเทศผูผลิตไม

Rกิจกรรมสงเสริมการคา

ไมที่ถูกกฎหมาย

Rการสงเสริมนโยบาย

การจัดซื้อโดยภาครัฐ

Rการสนับสนุนตอการ

ริเริ่มในภาคเอกชน

Rก า ร ให ค ว าม มั่ น ใจ

ทางดานการเงินและการ

ลงทุน

โ ค ร ง ส ร า ง ด า น

กฎหมายที่สนับสนุน

ภ าค ป า ไม ข อ ง ไท ย

ประกอบดวย:

Rพระราชบัญญัติปา

ไม พ.ศ.๒๔๘๔

Rพระราชบัญญั ติ

อุทยานแหงชาติ พ.ศ.

๒๕๐๔

Rพระราชบัญญัติปา

สงวนแห งชาติ  พ .ศ .

๒๕๐๗

Rกลไกทางกฎหมาย

เกี่ ยวกับสิทธิการถือ

ครองที่ ดิ นของรัฐ ใน

ป ร ะ เท ศ ไท ย ยั ง ไม

ชัดเจน ซึ่งเห็นไดจาก

การแบงพื้นที่ซ้ำซอน

แมแตหนวยงานสำคัญ

ของรัฐบาลยังไมมีแผน

ที่สำหรับบงบอกอาณา

เขตพื้ นที่ ป าทั้ งหมด

อยางเปนทางการ

Rปญหากบัขอบงัคับ

ใหมในการพิสูจนทีม่า

อยางถูกกฎหมาย หรือ

เปนผลิตภัณฑทีท่ำจากไม

ทีผ่านการปลูกแบบยั่งยืน

ซึง่ตองผานการรับรองจาก

บุคคลทีส่ามดวย

Rชองวางทางกฎหมาย

เชน ไมไดหาแนวทางเพื่อ

บั ญ ญั ติ ต าม กฎ ห ม าย

เกี่ยวกับสถานะของไมหรือ

ไมแผนทีส่งมาจากประเทศ

ในภูมิภาคเดียวกัน

Rระบบการตดิตามและ

การบริหารจัดการไม

Rตองนำความ

เหมาะสมและการ

ปฏิบัตไิดจริงของการ

นิยามไมที่ถูกตองตาม

กฎหมาย รวมถึงการ

ประเมนิผลกระทบ

ของการนิยามไมถูก

กฎหมายตอการบรรลุ

เปาหมายของนิยาม

ความสอดคลองกัน

ของกฎหมายตางๆ

และความเทาเทยีมกัน

ในเรื่องของสทิธิของผู

มสีวนไดเสียในการคา



๑๒๗

หลักการ พันธกรณีตามอนุสัญญาฯ กฎหมายไทย บทบัญญัติ

กฎหมายไทยที่ยัง

ไมสอดคลองเชิงพื้นที่

บทบัญญัติกฎหมายไทย

ที่ยังไมสอดคลอง

เชิงเนื้อหาสาระ

กฎหมายไทยที่ควร

ไดรับการปรับปรุง

และแกไข

พฒันาขีดความสามารถของหนวยงานภาครัฐ

ในการบริหารจัดการและบังคับใชกฎหมายที่

ปรับปรุงใหม

๒. การสงเสริมการคาไมถกูกฎหมาย ซึง่จะ

มกีารดำเนินการทั้งในประเทศผูผลิตผาน

ขอตกลงความ

รวมมอืแบบทวิภาค (Voluntary

Partnership Agreements: VPA)

๓. การสงเสริมนโยบายการจัดซือ้จดัจาง

ภาครัฐ โดยออกขอกำหนดการจัดซือ้ใหเอื้อ

ตอไมทีไ่ดรับการยืนยันความสอดคลองตอ

กฎหมายของประเทศผูผลิต และไมทีไ่ดมา

จากปาทีม่รีะบบการจัดการปาอยางยัง่ยืน

๔. การสนับสนุนกจิกรรมของภาคเอกชน

ซึง่เปนมาตรการใหทนุแกองคกร/เครอืขาย

ดานปาไม (เชน Global Forest Trade

Network: GFTN) เพือ่พฒันาความสามารถ

ของภาคเอกชนในประเทศผูผลิตในการ

Rการใช เครื่องมือทาง

กฎหมายที่มีอยูหรือการรับ

เอ า ก ฎ ห ม า ย ให ม ม า

สนับสนุนแผน

Rการจัดการปญหาไมที่

น ำ ไป ใช สนั บ สนุ นท าง

ก า ร เงิ น ใน ก รณี ค ว าม

ขัดแยงที่มีการใชอาวุธ

Rพระราชบัญญั ติ

การปองกันและพิทักษ

สัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕

Rพระราชบัญญั ติ

ก า ร ป ลู ก ป า  พ .ศ .

๒ ๕ ๓ ๕ (ก า รฟ น ฟู

ส ภ าพ ป า แ ล ะ ก า ร

ลงทะเบียนที่ดินของ

เอกชนเกี่ ยวกับสิทธิ

และกรรมสิทธิ์ ในการ

ปลูกปา)

คอนขางจะเปนระบบ แต

ยังไมมีการควบคุมการ

นำเขาอยางเพียงพอ

R ขอมลูเกีย่วกับ

อตุสาหกรรมไมใน

ประเทศไทยยังคงไม

โปรงใส ขณะที่ขอมูลของ

กรมศลุกากรเกี่ยวกับการ

นำเขาและ สงออกที่

จัดพมิพโดยรัฐบาลไทย

สามารถหาไดงายกวา แต

รัฐบาลยังไมเกบ็ขอมูล

หรือเผยแพรขอมูลจำนวน

มากพอทีจ่ำเปนสำหรับ

การวิเคราะหในเชิงลึก

และการทำความเขาใจ

เกีย่วกับอตุสาหกรรมปา

ไม

ไมมาพิจารณาดวย

Rในการรบัรอง

ความถกูตองจะตองมี

ระบบการรบัรอง การ

ลงทะเบียน ที่อดุ

ชองวางการสวมไมใน

อนาคต ซึ่งจะตองอยู

ในระบบการ

ตรวจสอบที่สามารถ

ทำการตรวจสอบ

ยอนกลบัได



๑๒๘

หลักการ พันธกรณีตามอนุสัญญาฯ กฎหมายไทย บทบัญญัติ

กฎหมายไทยที่ยัง

ไมสอดคลองเชิงพื้นที่

บทบัญญัติกฎหมายไทย

ที่ยังไมสอดคลอง

เชิงเนื้อหาสาระ

กฎหมายไทยที่ควร

ไดรับการปรับปรุง

และแกไข

จัดการปาไมและปฏิบัตติามกฎหมาย การ

พฒันาระบบการจัดการสายโซการผลิต

รวมถึงการยกระดับความ

รับผิดชอบขององคกรตอสงัคม (Corporate

Social Responsibility: CSR)

๕. การใหความมัน่ใจทางดานการเงินและ

การลงทุน โดยกระตุนใหสถาบันการเงนิ

นำเอาผลประโยชนระยะยาว จากการคาไม

ถกูกฎหมาย รวมถึงผลดีตอสิง่แวดลอมและ

สังคม ประกอบการพิจารณาการประเมิน

โครงการ

๖. การใชเครือ่งมอืทางกฎหมายที่มีอยูหรือ

การพจิารณาออกกฎหมายใหม เพือ่สนบัสนุน

แผน

๗. การจัดการปญหาการคาไมเถื่อนของ

กลุมตดิอาวุธ (Conflict Timber) โดย

สหภาพยุโรปจะกำหนด



๑๒๙

หลักการ พันธกรณีตามอนุสัญญาฯ กฎหมายไทย บทบัญญัติ

กฎหมายไทยที่ยัง

ไมสอดคลองเชิงพื้นที่

บทบัญญัติกฎหมายไทย

ที่ยังไมสอดคลอง

เชิงเนื้อหาสาระ

กฎหมายไทยที่ควร

ไดรับการปรับปรุง

และแกไข

คำจำกดัความของ “Conflict Timber” ที่

เขมงวดขึ้น และเพิ่มความตระหนักถึงความ

เชื่อมโยงระหวางปาไม

กบัความขัดแยงในการพัฒนาโปรแกรมความ

รวมมือทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต

๙
๗



๑๓๐



๑๓๑

ตารางตรวจสอบความสอดคลองของกรอบการเจรจาการจัดทำขอตกลงเปนหุนสวนดวยความสมัครใจ

(Voluntary Partnership Agreement: VPA) ในการบังคับใชกฎหมายปาไม ธรรมาภิบาลและการคา

(FLEGT) FLEGT-VPA (Checklist)

หลักการสำคัญ ประเด็นในการพิจารณา

๑. การตอสูกับปญหาการทำไม

เถื่อน

Rการใหความชวยเหลือประเทศผูผลิตไม

Rกิจกรรมสงเสริมการคาไมที่ถูกกฎหมาย

Rการสงเสริมนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐ

Rการสนับสนุนตอการริเริ่มในภาคเอกชน

Rการใหความมั่นใจทางดานการเงินและการลงทุน

Rการใชเครื่องมือทางกฎหมายที่มีอยูหรือการรับเอากฎหมายใหมมา

สนับสนุน

Rการจัดการปญหาปาไมที่มีการนำไปใชสนับสนุนทางการเงินในกรณี

ความขัดแยงที่มีการใชอาวุธ

๒. การวิเคราะหผูมีสวนไดสวน

เสีย

Rภาครัฐบาล

Rผูมีบทบาทในอุตสาหกรรมปาไม

Rสมาคมอุตสาหกรรมปาไม

Rประชาสังคม

๓. หลักการวาดวยระเบียบ

กฎหมาย แนวทางปฏิบัติที่ใช

จะตองเปนที่ยอมรับ เปนธรรม

แลสามารถปฏิบัติไดจริง

สำหรับผูประกอบการภาคปาไม

Rมีเกณฑกำหนดวารัฐตองจัดใหมีชองทางใหผูประกอบการและ

ประชาชนรองเรียนหรือขอปรับปรุงแกไขกฎหมายที่ไมเปนธรรมหรือไม

สามารถปฏิบัติไดจริง

Rมีเกณฑกำหนดวาผูประกอบการและประชาชนสามารถรองเรียนหรือ

ขอปรับปรุงแกไขกฎหมายที่ไมเปนธรรมหรือไมสามารถปฏิบัติไดจริง

Rมีเกณฑกำหนดวารัฐตองปรับปรุงแกไขกฎหมายที่ไมเปนธรรมหรือไม

สามารถปฏิบัติไดจริงใหเปนที่ยอมรับไดตามมาตรฐานสากล โดย

ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ

๔. หลักการวาดวยสิทธิตาม

กฎหมายของไมที่รัฐไมควบคุม

และการอนุญาตการใชพื้นที่ปา

เพื่อปลูกไม พื้นที่เอกชนปลูกไม

และประเภทไมที่ปลูก

Rมีเกณฑกำหนดวาผูประกอบการมีสิทธิใชที่ดินเพื่อการปลูกไม

Rมีเกณฑกำหนดใหรัฐตองคุมครองสิทธิตอผูประกอบการใชสิทธิในการ

ปลูกตนไมในที่ดินที่มีสิทธิ์ใชประโยชน และรัฐตองเยียวยาหากมีการ

ละเมิดโดยรัฐหรือบุคคลอื่น

Rมีเกณฑกำหนดใหผูประกอบการเรียกรองสิทธิหากผูประกอบการถูก

จำกัดสิทธิในการขอหรือใชที่ดินทั้งในที่ดินของรัฐโดยไมเปนธรรม และ

รวมถึงที่ของเอกชนดวย



๑๓๒

หลักการสำคัญ ประเด็นในการพิจารณา

Rมีเกณฑกำหนดใหรัฐตองแกขอรองเกี่ยวกับสิทธิของผูประกอบการที่

ถูกจำกัดสิทธิในการขอหรือใชที่ดินของรัฐโดยไมเปนธรรมนั้น รวมทั้งจัด

ใหมีชองทางหรือหนวยงานเพื่อการนี้ดวย

Rมีเกณฑกำหนดวาผูประกอบการตองปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับ

การปลูกไมในแตละพื้นที่และประเภทไม

๕. หลักการวาดวยการปฏิบัติ

ตามกฎหมายเกี่ยวกับสังคมและ

การแบงปนผลประโยชน

สวนรวมและสังคม

Rมีเกณฑกำหนดใหผูประกอบการตองปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับ

ผลกระทบตอสังคม

R มีเกณฑใหประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการใชประโยชนจากไม

และการคาตองไดรับการชดเชยและไดรับผลประโยชน

๖. หลักการวาดวยการจัดการ

ปาไม การทำไม การนำเขาไม

จากตางประเทศ

R มีเกณฑใหผูประกอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการปาไม การทำไม

กรณีไมปลูกในที่ดินของรัฐ

R มีเกณฑใหผูประกอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการปาไม การทำไม

กรณีไมปลูกในที่ดินเอกชน

Rมีเกณฑใหผูประกอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเขาไมจากตางประเทศ

๗. หลักการวาดวยการปฏิบัติ

ตามกฎหมายวาดวย

สิ่งแวดลอม

Rมีเกณฑกำหนดใหรัฐและผูประกอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอม

Rมีเกณฑกำหนดใหรัฐตองจัดใหประชาชนมีชองทางเขามามีสวนรวมใน

การจัดการสิ่งแวดลอม

R มีเกณฑกำหนดใหรัฐตองอำนวยสะดวกและคุมครองความปลอดภัย

แกประชาชนผูเขามามีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม

๘. หลักการวาดวยการควบคุม

การนำไมเคลื่อนที่และ

ความสามารถในการสืบ

ยอนกลับของไม

Rมีเกณฑกำหนดใหผูประกอบการตองปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับ

การเคลื่อนที่ไมที่รัฐควบคุม

R มีเกณฑกำหนดใหรัฐตองจัดใหมีชองทางหรือแนวทางในการปฏิบัติใน

กรณีการเคลื่อนที่ไมที่รัฐไมควบคุม

Rมีเกณฑกำหนดใหรัฐตองจัดใหมีระบบการสืบยอนกลับของไม

Rมีเกณฑกำหนดใหประชาชนสามารถสรางระบบสืบยอนกลับของไมใน

กรณีเปนไมที่รัฐไมควบคุม

๙. หลักการวาดวยการแปรรูป

ไม และการประดิษฐผลิตภัณฑ

ไม

Rมีเกณฑกำหนดใหปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการแปรรูปไมและ

การประดิษฐผลิตภัณฑไมที่รัฐควบคุม

R มีเกณฑกำหนดใหรัฐจัดใหมีชองทางหรือแนวทางในการปฏิบัติใน

กรณีการแปรรูปไมและการประดิษฐผลิตภัณฑไมทีร่ัฐไมควบคุม

๑๐. หลักการวาดวยสิทธิของ Rมีเกณฑกำหนดใหผูประกอบการตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับ



๑๓๓

หลักการสำคัญ ประเด็นในการพิจารณา

คนงาน อาชีวอนามัย ความ

ปลอดภัย และสวัสดิการ

สังคม สาธารณสุข วัฒนธรรม

R มีเกณฑกำหนดใหผูประกอบการตองปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับชี

วอนามัย และสวัสดิการ

๑๑. หลักการวาดวยการเสีย

ภาษี คาธรรมเนียม ตลอดจน

คาใชจายอื่นๆ ตามที่กฎหมาย

กำหนด

Rมีเกณฑกำหนดใหผูประกอบการตองปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับ

การเสียภาษี คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นๆ

๑๒. หลักการวาดวยการสงออก

และขอกำหนดทางการคา

Rมีเกณฑกำหนดใหผูประกอบการตองปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับ

การสงออก การคา และขอกำหนดที่เกี่ยวของ

๑๓. หลักการวาดวยความ

โปรงใส การตรวจสอบได และ

การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ

Rมีเกณฑกำหนดใหรัฐตองจัดใหมีชองทางใหตรวจสอบ การเปดเผย

ขอมูลเพื่อแสดงถึงความโปรงใสในการดำเนินการดานปาไม

Rมีเกณฑกำหนดใหประชาชนมีสิทธิตรวจสอบการทำงานของรัฐ

เกี่ยวกับการดำเนินการดานปาไมไดสะดวกและปลอดภัย

ที่มา: สำนักงานเลขานุการไทย-อีย ูเฟล็กท ี(TEFSO), ๒๕๕๗

๔. การจัดทำขอเสนอตอแนวคิด เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการปฏิรูปกฎหมายปาและสัตวปาของประเทศ

ไทย

การสัมมนา “กฎระเบียบอียูวาดวยไมและผลิตภัณฑไม (FLEGT)” มีขอเสนอจากหลายฝายที่

เกี่ยวของ (ศูนย Europe Watch. ๒๕๕๕) โดยภาคเอกชน เห็นดวยกับกฎหมายและกฎระเบียบของอียูและ

พรอมปรับตัวหรือปฏิบัติตาม เพราะ “หลักการ” และ “ความถูกตอง” ในการดำเนินธุรกิจ ไมใชเพราะการ

เรียกรองจากอียู ทั้งนี้ ในระหวางการเจรจา VPA ภาคเอกชนจะดำเนินการตามขั้นตอน due diligence เพื่อ

ไมใหเกิดผลกระทบตอการคาสินคาไม และอยากใหภาครัฐเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นจากการ

ตรวจสอบและรับรองความถูกตองตามกฎหมายของไม

ในสวนของผลกระทบจากการบังคับใชกรอบกฎหมายปาไม ธรรมาภิบาล และการคา (FLEGT) ตอ

ประเทศไทย พบวา กฎระเบียบ EUTR มีลักษณะเปนการเปดชองกฎหมายไวกวางๆ เพื่อใหโอกาสอียูแกไข

หรือเพิ่มเติมกฎระเบียบดังกลาวใหเขมงวดมากขึ้น ประเทศไทยจึงตองกำหนดเปาหมายและยุทธศาสตรการ

เจรจา VPA ใหชัดเจนเพื่อการตอรองกับอียู ระหวางการเจรจา และควรจัดตั้ง “ระบบรับรองความถูกตองของ



๑๓๔

ไม” ที่เปนความริเริ่มและสอดคลองกับสภาพการภายในของประเทศไทยเองไวรับรองกอน ซึ่งถือเปนการ

ปฏิบัติตามระเบียบ EUTR ดวย

นอกจากนี้ การจัดทำ VPA ซึ่งอาจเขาขายมาตรา ๑๙๐ วรรค ๒ เนื่องจาก VPA จะมีผลกระทบตอ

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจอยางกวางขวาง ดังนั้น หนวยงานที่ เกี่ยวของอาจพิจารณาประสานงานกับ

คณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกี่ยวของอยางใกลชิดเพื่อใหคณะกรรมาธิการมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณา

ดวย



๑๒๗

บทที ๑๑

สรุปประเด็นตรวจสอบ (Check lists) ของอนุสัญญาต่างๆ

เกยีวกับด้านป่าไม้และสัตวป่์า

หลักการป่าไม้สากลกับโครงสร้างจัดการป่าของไทยทยีังไม่ปรับตาม

หลกัการการพฒันาทียงัยืน ในวาระ ๒๑ ทีกาํหนดขึนจากการประชุมสดุยอดว่าดว้ยสิงแวดลอ้ม

และการพัฒนา ปี ๑๙๙๒ คือ หลกัการพืนฐานของการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม โดย

ปรากฏหลกัการป่าไม ้ในวาระ ๒๑ ทีมีหลกัการสาํคัญหลายประการ ไดแ้ก่ การใหคุ้ณค่าแก่ป่าทงัในเชิง

นิเวศ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ป่าควรถูกจัดการด้วยความจาํเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ นิเวศ

วัฒนธรรม และจิตวิญญาณไปพรอ้มกนัสาํหรบัคนรุ่นปัจจุบนัและอนาคต การจดัการเชิงบูรณาการ การ

จัดการป่าทียังยืนทีมีมิติทังการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน ์การปกป้องป่าทีมีคุณค่า ลักษณะเฉพาะ การ

จัดการป่าเพือประโยชน์เศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจน การจัดการป่ามิติวัฒนธรรม สนับสนุนอัต

ลกัษณท์างวัฒนธรรม และสิทธิชนพืนเมืองและผูอ้าศัยในป่า ความรูใ้นการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชนจ์าก

ป่าอย่างยงัยืน การส่งเสริมความเขม้แข็งชุมชนในทุกดา้น เป็นตน้

อย่างไรก็ตาม โครงสรา้งระบบการบริหารจดัการป่าไมไ้ทยไม่ไดส้มัพันธ์กับทิศทางสากลในทาง

เดียว รฐัไทยใชแ้นวทางการเลือกหยิบใชข้อ้ตกลงสากลมาเสริมสรา้งระบบรวมศูนยอ์าํนาจการจดัการป่า

แต่เพิกเฉยต่อแนวทางการกระจายอาํนาจ การรบัรองสิทธิชุมชน การสรา้งการมีส่วนร่วมของประชาชน

และภาคีหุ ้นส่วนต่างๆ ทังหมดนีสะทอ้นให้เห็นว่าโครงสรา้งการบริหารจัดการป่าไม้ไทยก็สัมพันธ์กับ

โครงสรา้งทางการเมืองของไทยทียงัเนน้ระบบรวมศูนยอ์าํนาจ

รูปธรรมปัญหาสะท้อนผ่านกฎหมายป่าไม้ทุกฉบับ มีดังนี

๑. กฎหมายป่าไมทุ้กฉบับมีหลกัการ เจตนารมณ์แบบเป็นส่วนๆ เฉพาะดา้น ไม่มีหลกัการเชิง

บูรณาการทงัในเชิงเป้าหมาย สหวิทยาการ และบูรณาการภาคส่วนต่างๆ มาร่วมจดัการ

๒. กฎหมายป่าไมทุ้กฉบบัไมไดต้ระหนักและยอมรบัถึงคณุค่า บทบาท สิทธิของชุมชนต่อความ

หลากหลายทางชีวภาพในพืนที ตามหลักสิทธิ ๕ ประการ คือ สิทธิการเข้าถึงทรพัยากร สิทธิการใช้

ประโยชนท์รพัยากร สิทธิในการจดัการทรพัยากร สิทธิในการกันผูอ้ืนในการใชท้รพัยากรเพือการอนุรกัษ์
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ทรพัยากร และป้องกันผลกระทบทีจะเกิดกับชุมชน และสิทธิในการโอนหรือจาํหน่ายจ่ายแจก หรือสิทธิ

ในการไดร้บัผลประโยชนจ์ากทรพัยากรและความรูท้ีชุมชนมีต่อทรพัยากรฯ

๓. กฎหมายป่าไม้ โดยเฉพาะพรบ.อุทยานฯ และพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ กาํหนด

อาํนาจรวมศูนยไ์วท้ีหน่วยงานรฐัทงัหมด จึงขาดเรืองการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และฐานทรพัยากร

๔. กฎหมายป่าไมเ้กือบทังหมด ยกเวน้ พรบ.สวนป่าฯ ขาดแนวทางสรา้งแรงจูงใจ โดยไม่มีการ

กาํหนดเรืองประโยชน์ทีรฐัจะสนับสนุนให้กับชุมชน ประชาชนทีจะไดจ้ากการจัดการป่าทียังยืน พรบ.

สวนป่าก็กาํหนดเพียงแรงจูงใจแก่ภาคธุรกิจเอกชนในการทาํสวนป่าพาณิชยเ์ท่านนั

๕. กฎหมายป่าไม้ทังหมดไม่ได้กาํหนดเรืองการแบ่งปันผลประโยชน์ทีเกิดขึนจากป่าให้แก่

ชุมชน ประชาชนทอ้งถินทีพึงพา ดูแลป่า

หลักการปฏิรูปกฎหมายป่าไม้ให้สอดคล้องกับหลักสากลทปีรากฏในอนุสัญญาฯ ทุกฉบับ

แมอ้นุสัญญาทุกฉบับทีประเทศไทยเป็นภาคีและใหส้ัตยาบันจะไม่ไดม้ีฐานะบังคับหรือผูกมัด

ทางกฎหมาย แต่หากจะอนุวัตรตามอนุสัญญาฯ เหล่านีเพือบรรลุเป้าหมายหลักการจัดการป่าทียังยืน

กฎหมายป่าไมไ้ทยควรตอ้งยกร่างรวมขนึใหม่ ดังนี

๑. สรา้งหลกัการและแนวทางจัดการป่าทียงัยืนเชิงบูรณาการทังมิตินิเวศ เศรษฐกิจ สงัคมและ

วัฒนธรรม

๒. รบัรองสิทธิชุมชนในการจดัการป่าทุกประเภททีมีชุมชนพึงพาใชป้ระโยชน์

๓. สรา้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในป่าทุกประเภท

๔. สรา้งแรงจูงใจใหชุ้มชน ประชาชนในการจัดการป่าทียงัยืน

๕. สรา้งระบบการแบ่งปันผลประโยชนจ์ากป่าใหก้ับชุมชนทอ้งถินอย่างทวัถึงและเป็นธรรม
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นโยบายและกฎหมายป่าไมท้วัโลกและของไทย มีความเชือมโยงกับอนุสญัญาฯ หรือขอ้ตกลงระหว่าง

ประเทศหลายฉบบั แมอ้นุสญัญาฯ เหล่านีจะไม่ไดม้ีขอ้บงัคับหรือผูกมัดทางกฎหมาย แต่ก็เป็นกรอบทีประเทศ

ภาคีทีไดล้งนามควรปฏิบตัิตาม โดยเฉพาะอย่างยิงในสถานการณส์ิงแวดลอ้มโลกทีสาํคญัยิงยวดไดแ้ก่ สภาวะ

การเปลียนแปลงภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความมันคงทางอาหาร ทีมีความเกียวโยงกับการ

ดาํรงอยู่และศักยภาพของป่าไมโ้ดยตรง

เพือใหเ้ห็นว่ากฎหมายไทยมีความสอดคลอ้งกับอนุสญัญาหรือขอ้ตกลงระหว่างประเทศทีเกียวกับป่า

ไมเ้พียงใด ผูว้ิจัยจึงมีวัตถุประสงคเ์พือศึกษาหลักการและสาระสาํคัญของอนุสัญญา ขอ้ตกลง และพิธีสาร

ระหว่างประเทศดา้นป่าและสตัวป่์าทีประเทศไทยลงนามหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาลงนาม ไดแ้ก่ อนุสญัญา

ว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยการคุม้ครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

อนุสญัญาว่าดว้ยการคา้ระหว่างประเทศซึงชนิดพันธุ์สัตวป่์าและพืชป่าทีใกลสู้ญพันธุ ์อนุสญัญาว่าดว้ยพืนที

ชุ่มนาํ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

กฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ โครงการชีวมณฑล เป็นตน้

ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเปรียบเทียบความสอดคลอ้งของอนุสญัญาต่างๆ กับกฎหมายดา้นป่าและสัตวป่์าของ

ไทย เพือจัดทาํประเด็นตรวจสอบ (Check lists) ของอนุสัญญาต่างๆ เกียวกับดา้นป่าและสัตว์ป่าอย่าง

นอ้ย ๗ ฉบบั เพือประเมินและเสนอแนะว่า บทบญัญัติของกฎหมายไดแ้ก่ พระราชบญัญัติป่าไม ้พ.ศ.๒๔๘๔

พระราชบญัญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ พระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ พระราชบัญญัติ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ มีความสอดคล้องกับ

อนุสญัญาต่างๆ หรือไม่

ผูว้ิจัยใชก้รอบสังเคราะห ์๗ ประการคือ ๑. หลักการของการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ ๒. ขอบเขต

การจัดการ ๓. แนวทางการจัดการทรพัยากร ๔.การศึกษาและสรา้งการเรียนรู ้๕.บทบาทหนา้ทีของรฐั ๖.สิทธิ

ของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน และพนัธกรณีความรว่มมือระหว่างประเทศ

ผลการศึกษากับแนวนโยบายป่าไม้สากลพบว่า ประเด็นป่าไม้เป็นประเด็นสาํคัญในความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศมาช้านาน นับตังแต่การเกิดขึนของสภาป่าไม้โลก (WFC) ในปี ๑๙๒๖ ซึงเป็นช่วงก่อน

สงครามโลกครงัที ๒ สภาป่าไมโ้ลกเกิดขึนจากกลุ่มประเทศซีกโลกเหนือทีตอ้งการสรา้งนโยบายการทาํไมเ้ชิง

พาณิชย์ ผลกระทบเชิงนโยบายปรากฏในแนวนโยบายป่าไม้แต่ละประเทศ กระแสอนุรักษ์ป่ากระแสการ

ธรรมชาติไดเ้ริมเป็นประเด็นระดับโลก จากการเกิดขึนของ IUCN ในปี ๑๙๔๘ (พ.ศ.๒๔๙๑) ในเช่วงเวลา

ต่อมาก็เริมเกิดแนวนโยบายดา้นการอนุรกัษ์ป่าในประเทศต่างๆ จนเมือเขา้สู่ทศวรรษ ๑๙๗๐ ประเด็นป่าไม้
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เพือสังคมก็เริมปรากฏขึน ในเวทีประชุมสภาป่าไม้โลกปี ๑๙๗๘ (พ.ศ.๒๕๒๑) โดยมองมิติป่าไม้กับการ

แก้ปัญหาความยากจนหรือการพัฒนาชนบทในประเทศกาํลังพัฒนา และพัฒนาขึนมาเรือยๆ จนเกิดเป็น

แนวคิดและการเคลือนไหวป่าชุมชนจากขบวนการทอ้งถินในประเทศกาํลงัพฒันา การประชุมระดับโลกว่าดว้ย

สิงแวดลอ้มและการพัฒนาในปี ๑๙๙๒ (พ.ศ.๒๕๓๕) ทีกาํหนดหลักการการพัฒนาทียังยืน วาระ ๒๑ และ

หลกัการป่าไมท้ีเชือมโยงมิตินิเวศ เศรษฐกิจ สงัคม โดยใหค้วามสาํคัญกับบทบาทหนา้ทีป่าไมท้ีหลากหลาย ป่า

ไมก้ับการแกปั้ญหาความยากจน และความมนัคงในการดาํรงชีพของชุมชนทอ้งถิน การจัดการป่าทียงัยืน และ

การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ

พัฒนาทางนโยบายป่าไมร้ะดับโลกมาสู่บทสรุปเรืองป่าไมใ้นมิติทีหลากหลาย และการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและประชาชนในการจัดการป่า ดังทีสหภาพยุโรปร่วมกับธนาคารโลกพัฒนาแนวทางการบังคับใช้

กฎหมายป่าไม ้ธรรมาภิบาล (FLEG) ในปี ๒๐๐๓ ทีเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุก

ระดับ และ องก์ร UNFF ทีถูกตังขึนเพือสานต่อหลักการป่าไม ้จากวาระที ๒๑ ไดจ้ัดทาํแนวทางเครืองมือที

ไม่ใช่ขอ้ผูกมัดทางกฎหมายสาํหรบัป่าทุกประเภท และวตัถุประสงคป่์าของโลก ในปี ๒๐๐๗ (พ.ศ.๒๕๕๐) หรือ

การประชุมสภาป่าไม้โลกในปี ๒๐๐๙ ก็กําหนดวาระเรืองคนนกับป่าอย่างชัดเจน ตามมาด้วยการจัดทํา

ยุทธศาสตรป่์าและการป่าไมข้อง FAO ในปี ๒๐๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๓) ใหค้วามสาํคัญของป่าโยงกับสถานการณ์

ใหม่ เช่น สภาวะโลกรอ้น ความมนัคงอาหาร ป่าเพือการดาํรงชีพของชุมชนอย่างมันคง และล่าสุดคือ การจัด

ประชุมสภาป่าไมโ้ลกทีจะเกิดขึนในปี ๒๐๑๕ ก็กาํหนดวาระเพือป่ากับคน การลงทุนเพืออนาคต แต่สาํหรับ

ประเทศไทยแลว้ กลบัเป็นยุคทีรฐัทวงคืนผืนป่า โดยเพิมอาํนาจรฐัในการควบคุมพืนทีป่า โดยเพิกเฉยต่อหลัก

ธรรมาภิบาล และสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่า

นอกเหนือจากหลักการป่าไมส้ากลแลว้ มีอนุสญัญาต่างๆ ทีมีความเกียวโยงกับป่าไมด้ว้ย เมือประมวล

อนุสัญญาฯ และข้อตกลงทุกฉบับพบว่า อนุสัญญาฯ ทุกฉบับมีมองป่าและทรัพยากรธรรมชาติคือคุณค่า

ความสาํคัญของมนุษยชาติ แมจ้ะเคารพหลกัสิทธิอธิปไตยของรฐั แต่ก็เรียกรอ้งใหร้ฐัมีความรบัผิดชอบในการ

จัดการป่า เชือมโยงกับหลกัการพัฒนาทียงัยืน ใชห้ลกัการจัดการเชิงบูรณาการทังนิเวศ เศรษฐกิจ สงัคม และ

วัฒนธรรม ตระหนักยอมรบัสิทธิและบทบาทของชุมชนทอ้งถิน เนน้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน สรา้ง

ระบบการจัดการร่วมของภาคีทีเกียวขอ้ง สรา้งแรงจูงใจและสนับสนุนชุมชนและประชาชนใหม้ีศักยภาพการ

จดัการป่าทียงัยืน และมีหลกัการแบ่งปันผลประโยชนท์ีเกิดขนึจากป่าอย่างเป็นธรรมใหก้ับชุมชนและสงัคม

แต่เมือเปรียบเทียบกับกฎหมายป่าไม้ทุกฉบับพบว่า เน้นโครงสรา้งรวมศูนย์อาํนาจรัฐ มีหลักการ

เจตนารมณแ์บบเป็นส่วนๆ เฉพาะดา้น ไม่มีหลกัการเชิงบูรณาการทังในเชิงเป้าหมาย สหวิทยาการ และบูรณา

การภาคส่วนต่างๆ มาร่วมจดัการตามทีอนุสญัญาฯ กาํหนดไว้ กฎหมายป่าไมไ้ทยไมไดต้ระหนกัและยอมรบัถึง

คุณค่า บทบาท สิทธิของชุมชนต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพืนท ีกฎหมายป่าไม ้โดยเฉพาะพรบ.อุทยาน
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ฯ และพรบ.สงวนและคุม้ครองสตัวป่์าฯ กาํหนดอาํนาจรวมศนูยไ์วท้ีหน่วยงานรฐัทงัหมด จึงขาดเรืองการมีส่วน

ร่วมของบุคคล ชุมชน และฐานทรพัยากร กฎหมายป่าไมข้าดแนวทางสรา้งแรงจูงใจ โดยไม่มีการกาํหนดเรือง

ประโยชนท์ีรฐัจะสนบัสนุนใหก้ับชุมชน ประชาชนทีจะไดจ้ากการจัดการป่าทียงัยืน พรบ.สวนป่า ก็กาํหนดเพียง

แรงจูงใจแก่ภาคธุรกิจเอกชนในการทาํสวนป่าพาณิชยเ์ท่านัน กฎหมายป่าไมท้ังหมดไม่ไดก้าํหนดเรืองการ

แบ่งปันผลประโยชนท์ีเกิดขนึจากป่าใหแ้ก่ชุมชน ประชาชนทอ้งถินทีพึงพา ดูแลป่า

ดังนันหากจะอนุวัตรตามอนุสญัญาฯ เหล่านีเพือบรรลุเป้าหมายหลักการจัดการป่าทียังยืน กฎหมาย

ป่าไมไ้ทยควรตอ้งยกร่างรวมขนึใหม่ ดังนี

๑. สร้างหลักการและแนวทางจัดการป่าทียังยืนเชิงบูรณาการทังมิตินิเวศ เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม

๒. รบัรองสิทธิชุมชนในการจดัการป่าทุกประเภททีมีชุมชนพึงพาใชป้ระโยชน์

๓. สรา้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในป่าทุกประเภท

๔. สรา้งแรงจูงใจใหชุ้มชน ประชาชนในการจัดการป่าทียงัยืน

๕. สรา้งระบบการแบ่งปันผลประโยชนจ์ากป่าใหก้ับชุมชนทอ้งถินอย่างทวัถึงและเป็นธรรม
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