
คำนำ

เพื่อใหการแกไขปรับปรุงและพัฒนากฎหมายวาดวยทรัพยากรปาไมมีการบูรณาการเชื่อมโยงในการ

บังคับใชระหวางหนวยงานของรัฐ  รับรองสิทธิชุมชน ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ตลอดจนมี

ความทันสมัยตอการกำหนดมาตรการในการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมและสัตวปาอยาง

สมดุลและยั่งยืน จึงตองมีการศึกษารวบรวมและวิเคราะห แนวโนมสถานการณ สภาพปญหา ขอเสนอแนะใน

การปรับปรุง แกไขและพัฒนากฎหมายวาดวยการทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยการจัดรับฟงความคิดเห็น

และขอเสนอแนะจากหนวยงานสวนราชการที่เกี่ยวของ นักวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชนและชุมชน เพื่อนำ

ขอมูลดังกลาวมาประกอบการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปาไมและสัตวปาทั้ง ๕ ฉบับตอไป

คณะนักวิจัยใครขอขอบคุณคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ที่ไดใหการสนับสนุนการศึกษาใน

ครั้งนี้อยางดียิ่ง จึงหวังวาเนื้อหาและขอเสนอของรายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนและเปนแนวทางใหกับผู

เกี่ยวของในการนําไปพิจารณาตามความเหมาะสมตอไป

คณะนักวิจัย

พฤษภาคม ๒๕๕๘



บทท ี๑

หลักการเหตุผล แนวทางการศึกษา และแผนการดําเนินงาน

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายทีเกียวข้องกับการจัดการป่าไม้และการบริหารจัดการพืนทีอนุรกัษ์ที

สาํคัญจาํนวน ๕ ฉบบั ไดแ้ก่

ทังนีจากการศึกษาวิจัยหลายฉบับ พบว่า กฎหมายป่าไม้ทัง ๕ ฉบับดังกล่าว ได้บังคับใช้มาเป็น

เวลานาน บทบญัญัติบางประการไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณก์ารบริหารจัดการทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าใน

ปัจจุบัน ปัญหาการขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทีเกียวขอ้งกับการบริหารจัดการ การอนุรกัษ์และใช้

ประโยชนท์รพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า   ทาํใหก้ารจัดการทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์ามีลกัษณะแยกส่วน ปัญหา

อันเนืองมาจากประสิทธิภาพในการบงัคับใชก้ฎหมายและความไม่เป็นธรรมของการบงัคับใชก้ฎหมาย ความไม่

สอดคลอ้งกับหลกัการเรืองการส่วนร่วมของประชาชน สิทธิชุมชนและการกระจายอาํนาจใหแ้ก่ทอ้งถิน รวมทัง

อนุสญัญาระหว่างประเทศต่างๆ ทีประเทศไทยไดใ้หส้ตัยาบันไว ้เป็นตน้

ดังนนัเพือใหก้ารแกไ้ขปรบัปรุงและพัฒนากฎหมายว่าดว้ยทรพัยากรป่าไมม้ีการบูรณาการเชือมโยงใน

การบงัคับใชร้ะหว่างหน่วยงานของรฐั  รบัรองสิทธิชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตลอดจนมี

ความทันสมัยต่อการกาํหนดมาตรการในการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรป่าไม้และสัตวป่์าอย่าง

สมดุลและยงัยืน  จึงตอ้งมีการศึกษารวบรวมและวิเคราะห ์แนวโนม้สถานการณ ์สภาพปัญหา ขอ้เสนอแนะใน

การปรบัปรุง แกไ้ขและพัฒนากฎหมายว่าดว้ยการทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า โดยการจัดรบัฟังความคิดเห็น

และขอ้เสนอแนะจากหน่วยงานส่วนราชการทีเกียวข้อง นักวิชาการ องคก์รพัฒนาเอกชนและชุมชน เพือนาํ

พระราชบญัญัติป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔

พระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗

พระราชบญัญัติอทุยานแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๐๔

พระราชบญัญัติสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ.๒๕๓๕

พระราชบญัญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕
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ขอ้มลูดังกล่าวมาประกอบ การปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายทีเกียวขอ้งกับการป่าไมแ้ละสตัวป่์าทงั ๕ ฉบบัต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพือศึกษารวบรวมและวิเคราะห ์ผลการศึกษาวิจยัทีเกียวขอ้งกบัสภาพปัญหา แนวโนม้สถานการณ์

ทีเกียวขอ้งกับการบริหารจัดการทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า โดยเฉพาะอย่างยิงทีมีความเชือมโยงกับประเด็น

ขอ้กฎหมาย

๒. เพือจัดทาํขอ้เสนอแนะประเด็นการปรบัปรุง แก้ไขและพัฒนากฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ

พืนทีป่าทุกประเภท ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า

๓. เพือยกร่างหลกัการและสาระสาํคัญของร่างกฎหมายว่าดว้ยทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า

๑.๓ กรอบวิธีการดาํเนินการศึกษา

ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารวิชาการ งานวิจัย และยกร่างกฎหมายว่าดว้ยการบริหารจัดการทรพัยากรป่า

ไมแ้ละสัตวป่์า ใหส้อดคลอ้งกับรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและทันต่อสถานการณ์ของทรพัยากรป่าไม้

และสตัวป่์าในปัจจุบนั โดยคาํนึงถึงมาตรการและเครืองมือทีนาํไปสู่การบริหารจัดการระบบนิเวศอย่างสมดุล

และยังยืน  ทังนีโดยยึดหลักการรบัรองสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง

โดยมีรายละเอียดดงันี

๑.๓.๑ ศึกษาและวิเคราะหข์อ้มูลจากเอกสารวิชาการ งานวิจยัทีเกียวขอ้ง

(๑) สภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สภาพปัญหาการบังคับใช้

กฎหมายในปัจจุบนั บทบญัญัติของกฎหมายทีไม่สอดคลอ้งกับสภาพปัจจุบัน และขอ้เสนอในการปรบัปรุงและ

แกไ้ขกฎหมายป่าไม้
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(๒) ความสอดคลอ้งกับรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย นโยบายของคณะรฐัมนตรี ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแผนจัดการ

คุณภาพสิงแวดลอ้ม พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙

(๓) ความสัมพันธ์และความสอดคลอ้งระหว่างกฎหมายว่าด้วยการป่าไมก้ับกฎหมายอืนๆ ทีสาํคัญ

ไดแ้ก่ ร่างพระราชบญัญัติสิทธิในการบริหารจัดการทีดินและทรพัยากร พ.ศ. .... ร่างพระราชบญัญัติสิทธิชุมชน

พ.ศ. ... ร่างพระราชบญัญัติทรพัยากรนาํแห่งชาต ิพ.ศ. ....

(๔ ) การนําเครืองมือการจัดการสิงแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ เช่น บริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ

(Ecosystem Approach) การตอบแทนคุณค่าทางระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES)

หลกัการป้องกันล่วงหนา้ (Precautionary Principle) กลไกทางการเงินพนัธบตัรป่าไม ้เป็นตน้

๑.๓.๒ ศึกษาตัวอย่างและเปรียบเทียบกฎหมายการบริหารจัดการพืนทีป่า การจัดการทรพัยากรป่าไม้

และสตัวป่์าในต่างประเทศ

๑ .๓.๓  การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู ้มีส่วนได้เสีย

นักวิชาการ ผูป้ฏิบตัิงานทีเกียวขอ้ง ผูแ้ทนจากองคก์รพฒันาเอกชน ผูแ้ทนชุมชน ซึงมีความรู้ ประสบการณแ์ละ

ความเชียวชาญดา้นการบริหารจัดการป่าไมแ้ละสัตวป่์า การบริหารจัดการพืนทีป่า ดา้นการมีส่วนร่วม ด้าน

สิทธิชุมชน ดา้นเศรษฐศาสตรส์ิงแวดลอ้ม

๑.๔ แผนการดาํเนินงาน

ใชว้ิธีการศึกษาวิจยัเอกสาร การจัดประชุมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (focused group) และการประชุมรบั

ฟังความคิดเห็น เพือวิเคราะห ์สังเคราะห์ประเด็นทางกฎหมายทีเกียวขอ้งกับการบริหารจัดการพืนทีอนุรกัษ์

ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า ดังนี

๑.๔.๑ วิเคราะหส์ภาพปัญหาอุปสรรคการบังคับใชก้ฎหมายเกียวกบัป่าไม ้๕ ฉบบั

๑.๔.๒ ศึกษา ทบทวนขอ้มูลจากเอกสารวิชาการ งานวิจัยทีเกียวกับการบริหารจัดการ สภาพปัญหา

และอุปสรรค กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร ์อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศทีเกียวข้องกับ

ทรพัยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า ความสัมพันธ์และความสอดคลอ้งระหว่างกฎหมายว่าดว้ยทรพัยากรป่าไมแ้ละ
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สตัวป่์า กับกฎหมายอืนๆ การนาํหลกัการบริหารจดัการเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach) การตอบแทน

คุณค่าทางระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services : PES) หลกัการป้องกันล่วงหนา้ (Precautionary

Principle) กลไกทางการเงินพนัธบตัรป่าไม ้เป็นตน้ มาใชใ้นการยกร่างกฎหมายว่าดว้ยทรพัยากรป่าไม้

๑.๔.๓ สัมภาษณ์ หรือออกแบบสอบถาม เพือรับทราบแนวคิดและข้อเสนอแนะของหน่วยงานรฐัที

เกียวขอ้ง และองคก์รพฒันาเอกชน อันไดแ้ก่

นอกจากนี องคก์รพัฒนาเอกชนหรือองคก์รทีมิใช่รฐัทีเกียวขอ้งหรือสนับสนุนกิจการดา้นป่าไมม้ีหลาย

องคก์ร บางองคก์รมุ่งเนน้กิจกรรมทีเกียวขอ้งกับสิงแวดลอ้ม บางองคก์รมุ่งเนน้การพัฒนาทอ้งถิน บางองคก์ร
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สนับสนุนการปลูกและฟืนฟูป่า เช่น สถาบันวิจัยเพือการพัฒนาประเทศไทย สถาบันสิงแวดล้อมไทย มูลนิธิ

ฟืนฟูชีวิตและธรรมชาติ องคก์รความร่วมมือเพือการฟืนฟูทรพัยากรธรรมชาติอันดามัน เป็นตน้ นอกจากนียัง

รวมถึงองคก์รชุมชนต่างๆทัวประเทศ ซึงมีส่วนสาํคัญในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในระดับรากหญ้าบน

พืนฐานของทรพัยากรป่าไม้

๑.๔.๔ สนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) นักวิชาการ ซึงมีความรู ้ประสบการณ์และความเชียวชาญ

ดา้นการบริหารจัดการป่าไมแ้ละสตัวป่์า การบริหารจัดการพนืทีอนุรกัษ ์ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นสิทธิชุมชน

๑.๔.๕ ร่วมกับสาํนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจัดประชุมรบัฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย

หน่วยงานของรฐั นักวิชาการ ผู ้ปฏิบัติงานทีเกียวข้อง ผู ้แทนจากองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน ผู ้แทน

ชุมชน คณะกรรมการทีกาํกับดูแลกฎหมายเกียวกบัป่าไมแ้ละสตัวป่์า ๕ ฉบบั

๑.๕ ขอบเขตเวลาการดาํเนินงาน

ทงันี แผนการดาํเนินงานเบอืงตน้ มีรายละเอียดดังนี

กิจกรรม ระยะเวลา ผลลัพธก์ารดาํเนินงาน

๑ . ศึกษา เปรียบเทียบ  และ

วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร

วิชาการ งานวิจัยทีเกียวข้อง

ทงัในและต่างประเทศ

(ส่ ง ม อ บ รา ย ง า น ขั น ต้ น :

Inception Report)

๒ ๒ กั น ย า ย น – ๒ ๒

ตุลาคม ๒๕๕๗

w ประมวลสภาพปัญหาอุปสรรคการบังคับใช้

กฎหมายเกียวกับป่าไม้ ๕ ฉบับ จากเอกสาร

รายงานวิจัย

๒ . การสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูล

สําคัญ  (Key informant) ต่ อ

ป ระ เด็ น ปัญ หา  การ เสน อ

แน วท า ง  แ ล ะ วิ ธี ก า รก า ร

ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย

พฤศจิกายน – ธันวาคม

๒๕๕๗

w ได้ข้อเสนอแนะประเด็นการปรับปรุง แก้ไข

และพัฒนากฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ

พืนทีป่าทุกประเภท ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า



๖

กิจกรรม ระยะเวลา ผลลัพธก์ารดาํเนินงาน

ว่าด้วยทรัพยากรป่าไม้และ

สตัวป่์า

๓ . ก า รส น ท น าก ลุ่ ม ย่ อ ย

(Focus Group) การจดัประชุม

รับฟังความคิดเห็นผู ้มีส่วนได้

เสีย (ส่งมอบรายงานขันกลาง:

Interim Report)

มก ราคม – กุ ม ภ าพั น ธ์

๒๕๕๘

w ได้ข้อเสนอแนะประเด็นการปรับปรุง แก้ไข

และพัฒนากฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ

พืนทีป่าทุกประเภท ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า

๔. การจัดประชุมรับฟังความ

คิดเห็นผูม้ีส่วนไดเ้สีย

มีนาคม ๒๕๕๘ w นาํเสนอผลการศึกษาของโครงการวิจัย และ

เปิดรบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ

w ไดข้อ้เสนอแนะต่อประเด็นการปรบัปรุง แกไ้ข

และพัฒนากฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ

พืนทีป่าทุกประเภท ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า

๕. จดัทาํรายงานสรุป

(ส่ งรายงานฉบับสมบู รณ์ :

Final Report)

เม ษ ายน - พ ฤษ ภ าคม

๒๕๕๘

w รายงานและวิเคราะห์ผลการศึกษาวิจัยที

เกียวขอ้งกับสภาพปัญหา แนวโนม้สถานการณ์

ทีเกียวขอ้งกับการบริหารจัดการทรพัยากรป่าไม้

และสัตว์ป่ า  โดยเฉพาะอย่างยิ งทีมี ความ

เชือมโยงกับประเด็นขอ้กฎหมาย

w จัดทําข้อเสนอแนะประเด็นการปรับปรุง

แก้ไขและพัฒนากฎหมายว่าด้วยการบริหาร

จัดการพืนทีป่าทุกประเภท ทรพัยากรป่าไมแ้ละ

สตัวป่์า



บทท ี๒

สถานการณปั์ญหา และข้อเสนอบางประการ

๒.๑ สภาพปัญหาทเีป็นอุปสรรคต่อการบูรณาการเชือมโยงในการบังคับใช้กฎหมาย

จากข้อมูลจนถึงปัจจุบันพบว่า พืนทีป่าประเทศไทยน่าจะเหลืออยู่ ๑๗๑,๕๘๖ ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณรอ้ยละ ๓๓ ของพืนทีทีดินประเทศไทย เมือเทียบกับเนือทีป่าเมือ ๕๐ ปีทีผ่านมาจะมีเนือป่าลดลงไป

ถึงรอ้ยละ ๕๐1 (ศศิน เฉลิมลาภ, ๒๕๕๕)ควรอา้งจากแหล่งทางการนะ เช่น สาํนักงานสถิต ิกรมป่าไม้

สถานการณเ์นือทีป่าไมใ้นแต่ละภาค

ภาพรวมของปัญหาป่าไม้และสัตวป่์า ทีไดจ้ากพืนทีทังปัญหาจากภาครฐั (ราชการ Top-Down)

ปัญหาทีเกิดกับภาคประชาชน (Bottom-Up) ปรากฏผลออกมาดังต่อไปนี

w ปัญหาจากภาครัฐ (ราชการ Top-Down) อาทิ

1 ศศิน เฉลิมลาภ. เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร รายงานสถานการณ์ป่าไมป้ระเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕. "ราํลึก ๒๒ ปี สืบ นาคะเสถียร" ๑๖

กันยายน ๒๕๕๕ หอจดหมายเหตุพทุธทาส อินทปัญโญ



๘

๑) ปัญหาข้อกฎหมายหลักในการแก้ไขปัญหาไม่ตอบสนองต่อความเป็นจริงในพืนที เช่น การ

กาํหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรกัษาพันธุ์สัตวป่์าไม่ถูกตอ้งเหมาะสมและไม่เป็นที

ยอมรบัของประชาชน รวมถึงพืนทีอืนๆซึงการกาํหนดเขตพืนทีป่าไมส้่งผลกระทบ เช่น ทีดินซึงมีโฉนดทีดินหรือ

หนังสือรบัรองการทาํประโยชนใ์นเขตปฏิรูปทีดิน ทีราชพัสดุ สวนป่า เป็นตน้ การกาํหนดเขตป่าไมท้ีขาดความ

ชดัเจนทาํใหเ้กิดปัญหาพืนทีทับซอ้น ไม่สามารถจดัการบริหารพนืทีป่าไมใ้หเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคไ์ด้

การกาํหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ การกาํหนดเขต

อุทยานแห่งชาต ิตามพระราชบญัญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และการกาํหนดเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า ตาม

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตวป่์า พ.ศ. ๒๕๓๕ นัน พบว่า ดาํเนินการโดยฝ่ายนิติบัญญัติทีไดม้อบ

อาํนาจใหฝ่้ายบริหารสามารถตรากฎหมายลาํดับรองเพือกาํหนดแนวเขตพืนทีได ้แต่ในการออกกฎหมายลาํดับ

รองนีขาดความชัดเจน เพราะมิไดม้ีการสาํรวจตรวจสอบสภาพขอ้เท็จจริงในพืนที เนืองจากการประกาศพืนที

ป่าเกิดจากการนงักาํหนดพืนทีจากส่วนกลางโดยไม่ไดม้ีการลงเดินสาํรวจพืนทีป่าจริง หรือพืนทีทีจะประกาศ

เขตป่านันมีการทาํกินหรือใช้ประโยชน์อยู่หรือไม่ นาํไปสู่การจับกุม การฟ้องรอ้งชาวบ้านว่าบุกรุกป่าสงวน

แห่งชาติ มีแต ่พรบ.ป่าสงวนฯ ทีมีการกาํหนดใหม้ีการสาํรวจพืนที โดยใหค้นทีอา้งว่ามีสิทธิในพืนทีมาก่อนแจง้

กับอาํเภอภายในเวลาทีกาํหนด ไม่เช่นนันหมดสิทธิ ขณะทีพรบ.อุทยานฯ และพรบ.สงวนและคุม้ครองสตัวป่์า

ไม่มีการกล่าวถึงขนัตอนการสาํรวจพืนทีแต่อย่างใด

๒) การบังคับใช้กฎหมายในพืนทีไม่มีความชัดเจน กฎหมายเกียวกับการอนุรกัษ์ป่าไมไ้ม่สามารถ

ระงบัการบุกรุกทาํลายป่าไมไ้ด้ หลกัฐานการลดลงของพืนทีป่าของกรมป่าไม้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ประเทศไทยมี

เนือทีป่าเหลืออยู่เพียง ๙๙ ลา้นไร่ เพราะการใชม้าตรการทางลง หรือการเขม้ขน้เฉพาะการเพิมบทลงโทษทีมุ่ง

แต่การควบคุมการตดัไม ้ป้องกันผูก้ระทาํผิด หรือปราบปรามและมุ่งลงโทษผูก้ระทาํผิดมากเกินไป ประกอบกับ

การขาดการส่งเสริมการแกปั้ญหาของประชาชน โดยการใหชุ้มชนมีสิทธิเป็นเจา้ของและจดัการ่วมกันในการใช้

ทรพัยากรนนัดว้ย อันเป็นแนวทางของมาตรการเชิงบวกทเีอือใหก้ารอนุรกัษ์ป่าไม่ไดผ้ลดียิงขึน

ทังนี หลายหน่วยงานเชือว่ากฎหมายทีมีอยู่ค่อนพอแต่ปัญหาก็มาจากความผิดพลาดของบุคคล

(Human Error) เสียมากกว่า   มีหลายกรณีทีเจ้าพนักงานไม่กล้าทํางานหรือใช้ดุลยพินิจเพราะกลัวความ

ผิดพลาดหรือถูกฟ้องรอ้งหรือเพิกถอนคาํสงัทางปกครอง



๙

กรณีศึกษาปัญหาทางกฎหมายสตัวป่์า พบขอ้สรุปทีน่าสนดังนี

ที สภาพปัญหา คาํอธิบาย

๑ การมีอยู่ของกฎหมายสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่าทังโดยตรง และ

กฎหมายอืนๆ แต่ยังพบปัญหาใน

บางระดับ

การวิเคราะหส์าเหตุของปัญหาพบว่า สาเหตุเกิดจาก บทบญัญัติ

ของกฎหมาย การบงัคับใชก้ฎหมาย ทัศนคติของบุคคลในสงัคม

เกียวกบัการใชป้ระโยชนจ์ากสตัวป่์าทงัในระดับนานาชาติและใน

ประเทศ ปัญหาความยากจน ฯลฯ

๒ กฎหมายหลักที ให้ผู ้ปฏิ บัติต้อง

นํามาใช้ยั งมีข้อบกพร่องในการ

บงัคับใชใ้นทางอาญา

พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณี มาตรา ๓๗

ทีไม่ไดก้าํหนดบทลงโทษแก่ผูก้ระทาํผิดทีเขา้ไปในเขตรกัษาพันธุ์

สตัวป่์าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ประกอบกับพนักงานเจา้หนา้ทีหาก

จะใชอ้าํนาจทางปกครอง เช่น การออกคาํสงัใหผู้บุ้กรุกออกจาก

พืนทีเขตรักษาพันธุ์ก็ไม่กล้าทีจะปฏิบัติ หรือ กรรีทีพบสิงปลูก

สรา้งในเขตสงวนในทางกฎหมายก็ไม่ไดใ้หอ้าํนาจเจา้หน้าทีรือ

ถอนหรือดําเนินการใดๆได้ อีกทังหากเจ้าหน้าทีดาํเนินการไป

แลว้อาจถูกฟ้องกลบัฐานปฏิบตัิหนา้ทีโดยมิชอบ หรือถูกกล่าวหา

ว่าทาํใหเ้สียทรพัยห์รือลกัทรพัยไ์ด้

๓ การบงัคับในทางกฎหมายไม่เป็นไป

ตามเจตนารมณข์องกฎหมาย

ในบางครงัการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ทีไม่ไดก้ระทาํโดยเคร่งครดั

หรือมิได้ใช้กลไกของกฎหมายทีมีอยู่ จึงทาํใหไ้ม่สามารถยับยัง

ความเสียหายทเีกิดขึนไดโ้ดยรวดเร็ว

๔ กฎหมายใน  พ .ร .บ . สงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่า ไม่ได้บัญญัติการ

คิดค่าเสียหายในทางแพ่ง

พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม  พ .ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙๗ ทีกาํหนดใหผู้ก้ระทาํผิดทีทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่

ทรัพยากรธรรมชาติที เป็นของรัฐหรือสาธารณะสมบัติของ

แผ่นดินต้องรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหายตามมูลค่าทังหมดของ

ทรพัยากรใหแ้ก่รฐั



๑๐

ที สภาพปัญหา คาํอธิบาย

๕ การไม่มีคาํพิพากษาศาลฎีกาเป็น

บรรทั ดฐาน ในการตี ความ เพื อ

นาํไปใชใ้นการพิจารราหรือบงัคับใช้

ในพืนทีทับซอ้น

หลายพืนทีในการประกาศทับซอ้นกันระหว่างเขตรกัษาพันธุส์ตัว์

ป่ากับเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมือเกิดปัญหาขึนการนาํมาตรการ

ทางกฎหมายของ พ.ร.บ. เขตรกัษาพันธุ์สัตว์ป่ามาใช้จึงนับว่า

เป็นเรืองใหม่ และยงัไม่มีคาํพิพากษาศาลฎีกาเป็นบรรทัดฐานใน

การตีความ

๖ การบังคับใชก้ฎหมายขึนอยู่กับการ

ตี ค ว าม  แ ล ะก่ อ ให้ เกิ ด ผ ล ต่ อ

ประสิทธิภาพของกฎหมาย

การตีความของศาล  เป็นมาตรการสําคัญในการบังคับใช้

ก ฎ ห ม า ย  แ ล ะ มี ผ ล ต่ อ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร รั ก ษ า

ทรพัยากรธรรมชาติในทางเดียวกัน ทังนี การนาํวิธีการทางแพ่ง

มาใช้บังคับควบคุมกับวิธีทางอาญา เป็นวิธีทางทีจะทําให้

พนักงานบังคับใช้อ ํานาจและเอาโทษกับผู ้กระทําผิดได้

นอกเหนือจากการบังคับทางปกครองหรือทางอาญาทีกาํหนด

อาํนาจหนา้ทแีก่เจา้หนา้ทีรฐั

ที สภาพปัญหา คาํอธิบาย

๗ กฎหมายหลักที ให้ผู ้ปฏิบัติต้อง

นํามาใช้ยังมีข้อบกพร่องในการ

บงัคับใชใ้นทางอาญา

พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณี มาตรา

๓๗ ทีไม่ไดก้าํหนดบทลงโทษแก่ผูก้ระทาํผิดทีเขา้ไปในเขตรกัษา

พนัธุ์สตัวป่์าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ประกอบกบัพนกังานเจา้หนา้ที

หากจะใชอ้าํนาจทางปกครอง เช่น การออกคาํสงัใหผู้บุ้กรุกออก
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จากพืนทีเขตรักษาพันธุ์ก็ไม่กล้าทีจะปฏิบัติ หรือ กรรีทีพบสิง

ปลูกสร้างในเขตสงวนในทางกฎหมายก็ ไม่ ได้ให้อ ํานาจ

เจ้าหน้าทีรือถอนหรือดําเนินการใดๆได้ อีกทังหากเจ้าหน้าที

ดาํเนินการไปแล้วอาจถูกฟ้องกลับฐานปฏิบัติหน้าทีโดยมิชอบ

หรือถูกกล่าวหาว่าทาํใหเ้สียทรพัยห์รือลกัทรพัยไ์ด้

๘ ความลักลันของช่วงเวลาในการ

ประกาศใชก้ฎหมาย

กรณี พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดบ้ญัญัติ

ไว้ก่อนทีจะมีการประกาศใช ้พ.ร.บ การกระจายอาํนาจให้แก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยในมาตรา ๑๖ ให้

เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ

หน้าทีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพือประโยชน์ของ

ประชาชนในทอ้งถินของตนเอง ในข้อ ๒๔ คือ การจัดการ การ

บาํรุงรกัษา และการใช้ประโยชน์ทีดินทรพัยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม แต่เนืองจาก พ .ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติไว้ก่อนจึงไม่มีกฎหมายรองรับอาํนาจ

ของท้องถินไว ้จะมีแต่เฉพาะทีเกียวข้องกับองค์ประกอบของ

คณะกรรมการสงวนและคุม้ครองแห่งชาติทีเป็นบุคคลภายนอก

เป็นคณะกรรมการ เรียกว่า กรรมการผูท้รงคณุวฒุิใหแ้ต่งตังจาก

ผูแ้ทนของสมาคมหรือมูลนิธิทีเกียวขอ้งกับสตัวป่์าไม่นอ้ยกว่ากึง

หนึงของกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ  ซึงจะเห็นว่าประชาชนหรือ

องค์กรท้องถินไม่ได้มีชือเป็นคณะกรรมการดังกล่าว ทําให้ไม่

สามารถมีส่วนร่วม รบัรู ้หรือมีขอ้เสนอแนะการจัดการทรพัยากร

สตัวป่์าในเขตอนุรกัษ์ได้
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๓) โครงสร้างและอํานาจหน้าทีขององคก์รแก้ปัญหาภาครัฐในพืนทีไม่เพียงพอต่อความเข้ม

ของปัญหาในพืนที ขอ้จาํกัดในเชิงโครงสรา้งและทรพัยากร เช่น เรืองงบประมาณ ปริมาณทรพัยากรบุคคล

ต่องาน การแทรกแซงจากภาคการเมือง แต่พอมีปัญหาก็ผลักให้ข้าราชการประจํารับผลไป ทังนี การตัง

คณะกรรมการระดับชาติฯไม่ไดผ้ลมากนกั เพราะหน่วยงานในระดบัพืนทีตอ้งรบัมาดาํเนินการ

ในพรบ.ป่าสงวนฯ และพรบ.อุทยานฯ กาํหนดใหม้ีคณะกรรมการระดับชาติ ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ

เช่น ก.เกษตร ก.มหาดไทย มีผูท้รงคุณวุฒิบ้างแต่ไม่กาํหนดคุณสมบัติความยึดโยงกับประชาชนในพืนทีป่า

หรือประชาสงัคมทีมีบทบาทปกป้องป่า ทีสาํคัญไม่มีการกาํหนดกรอบเวลาทาํงาน ขึนอยู่กับดุลพินิจของกรมฯ

จึงแทบไม่มีการประชุม และไม่มีบทบาทางนโยบาย

การมีอยู่ของกฎหมายสงวนและคุม้ครองสตัวป่์าทังโดยตรง และกฎหมายอืนๆ แต่ยังพบปัญหาในบาง

ระดับ การวิเคราะหส์าเหตุของปัญหาพบว่า สาเหตุเกิดจาก บทบัญญัติของกฎหมาย การบังคับใชก้ฎหมาย

ทัศนคติของบุคคลในสงัคมเกียวกับการใชป้ระโยชนจ์ากสัตวป่์าทังในระดับนานาชาติและในประเทศ ปัญหา

ความยากจน ฯลฯ

๔) การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐทีทําได้ยากแม้มีกฎหมายเปิดช่องทางให้สิทธิประชาชน

แล้วก็ตาม ปัญหาทีมักเกิดขึนกับการเก็บพยานหลกัฐานเรืองสิงแวดลอ้มก็คือ “ความจริงทีเขา้ไม่ถึง” กล่าวคือ

ขอ้มลูหลกัฐานมกัถูกเก็บงาํ บิดเบือน และเราไม่ไดเ้ห็นขอ้มูลหลกัฐานทีแทจ้ริง ไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดก็ตาม

นอกจากนี ยังพบว่าสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารเกียวกับโครงการต่างๆนันมี

ขอ้จาํกัด เช่นการแจง้ขอ้มูลข่าวสารใหป้ระชาชนรบัทราบเกียวกบัโครงการทีมีผลกระทบสิงแวดลอ้มก่อนดาํเนิน

โครงการยังไม่ไดก้าํหนดรวมถึงรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิงแวดลอ้ม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของ

ประชาชนในประเด็นผลกระทบทางสิงแวดลอ้มยังไม่มีกฎหมายระดบัพระราชบญัญัติทีเกียวขอ้งโดยตรงรองรบั

การใชส้ิทธิของประชาชนในการเรียกรอ้งใหม้ีการจดัรบัฟังความคิดเห็นอย่างมีระบบ กระบวนการ

อีกทงัความน่าเชือถือของขอ้มูลข่าวสาร ยังเป็นปัญหาประการสาํคญั กล่าวคือ กระบวนการรบัฟัง

ปัญหาของประชาชนภายหลังการดาํเนินโครงการแลว้ยังไม่มี ทาํใหป้ระชาชนใชส้ิทธิผ่านช่องทางอืนแทนเช่น

การชุมนุมเรียกรอ้ง การปิดถนนประทว้ง ซึงอาจเกิดผลกระทบดา้นความรุนแรงตามมาภายหลงั
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ตัวอย่างของปัญหาขอ้มูลข่าวสาร เช่น การประกาศเขตป่าตามกฎหมาย ใชว้ิธีปิดประกาศทีหน่วย

ราชการอาํเภอ จังหวดั ต่อมาใชก้ารแจง้ให ้อบต.กาํนันรบัทราบ แต่ไม่มีกระบวนการใหข้อ้มูล และรบัฟังความ

คิดเห็นจากประชาชนในพนืทีใหท้วัถึง จึงเป็นเหตุใหม้ีการประกาศเขตป่าทับชุมชน

w ปัญหาทเีกิดกับภาคประชาชน (Bottom-Up) อาทิ

๑) ชาวบ้านและประชาสังคมไม่รับรู้สิทธิ ผูน้าํชุมชน และผูน้าํประชาสงัคมในพืนทีรบัรูถ้ึงปัญหาที

เกิดขึนกับตนและชุมชนเป็นอย่างดี ชาวบ้านมีประสบการณ์ในการต่อสูเ้รียกรอ้งสิทธิอันเนืองมาจากปัญหา

มลพิษและการพฒันาทีส่งผลกระทบต่อชุมชนดี เนืองจากไดค้ลุกคลีกับปัญหาเป็นเวลานาน

๒) การเข้าถึงข้อมูลทางวิทยาศาสตรแ์ละสิงแวดล้อมเป็นไปได้ยากและขาดองคค์วามรู้ การ

เขา้ไปมีส่วนร่วมของประชาชนกับหน่วยงานภาครฐัหรือเอกชน มกัถูกตอบโตด้ว้ยขอ้มลูทางเทคนิค วิชาการ ซึง

ชาวบา้นไม่อาจเขา้ถึงไดเ้นืองจากขอ้มูลอยู่ทีอีกฝ่ายหนึง และในบางกรณีก็เป็นเรืองทางเทคโนโลยีทีเขา้ใจยาก

บางกรณีก็มีการบิดเบือนขอ้มูลจากเอกชนและภาครฐั

๓) เกิดอุปสรรคทางกฎหมายในการพิสูจน์สิทธิเนืองจากประชาชนต้องเป็นฝ่ายดําเนินการ

เพือกล่าวหา อุปสรรคทางกฎหมายทีเกิดขึน คือ การพิสูจนค์วามถูกตอ้งกรณีพืนทีทับซอ้น ความล่าชา้ของ

การเขา้มาตรวจสอบ ชาวบา้นตอ้งการเชือมการต่อสูเ้ขา้สู่ระบบศาลแต่ขาดความรูค้วามเขา้ใจ และเมือเรืองถึง

ศาล ศาลจะพิจารณาแค่ว่าผิดกฎหมายป่าไม้หรือไม่ โดยไม่สนใจขอ้โตแ้ย้งเรืองการประกาศเขตป่าทับพืนที

ชุมชน หรือปัญหาการทีรฐัไม่แจง้ขอ้มูลข่าวสารอย่างทวัถึง

๔) อุปสรรคในการใช้สิทธิหรือเรียกร้องสิทธิของประชาชน อุปสรรคในการดาํเนินงานเพือ

เรียกรอ้งสิทธิ หรือการเคลือนไหวต่อสูเ้พือชุมชน เกิดขึนบ่อยครงั ทังจากมาตรการของภาครฐั และการจัดตัง

กลุ่มพันธมิตรเพือมาชนกับฝ่ายชาวบา้นทีคัดคา้นนโยบายการขยายอุตสาหกรรม เนืองจากมีการสรา้งระบบ

ประชาสัมพันธ์และอุปถัมภใ์นหลากหลายรูปแบบ โดยมีขอ้สงัเกตว่าชุมชนทีไดร้บัผลกระทบหรือรอดจากการ

อุปถัมภข์องอุตสาหกรรมจะตืนตัวในการต่อสูม้ากกว่า

๕) การใช้นโยบายแห่งชาติเพือสร้างความชอบธรรมในการลิดรอนสิทธิของประชาชน

ชาวบา้นยังมีขอ้กังวลและขอ้สงสยัอีกหลายประการ อาทิ ชาวบา้นจะตอ้งเสียโอกาส และเสียสละเพือนโยบาย
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พัฒนาแห่งชาติอีกมากเท่าไหร่ จะมีการเยียวยาชดใชช้ดเชยจริงหรือไม่ หากมีการนาํปัญหาเขา้สู่กระบวนการ

ทางกฎหมายแลว้พ่ายแพก้าํลงัใจของชาวบา้นจะหายไปเลยหรือไม่ ศาลและกระบวนการยุติธรรมยังไม่พรอ้ม

สาํหรบักรณีปัญหาเช่นนี การต่อสู้ระหว่างการปกครองท้องถินกับหน่วยงานราชการไม่ได้มีเป้าหมายทีเรือง

สิงแวดลอ้มและการบริหารจัดการทรพัยากร แต่เป็นการแย่งชิงประชาชนเสียมากกว่า

๒.๒ แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สัตวป่์า และ

พนัธุพ์ืช

จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกับแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ืช พบประเด็นทีน่าสนใจ ดังนี

๑) การปรับโครงสร้างองค์กรในพืนทีให้ประชาชนมีส่วนร่วม การจัดโครงสร้างขององค์กร

แก้ปัญหาสิงแวดลอ้ม โดยให้ความสาํคัญกับปัญหาความเดือดรอ้นในพืนทีของประชาชนซึงตกเป็นคนชาย

ขอบของการพัฒนาอยู่เสมอ ดังนันจึงจําเป็นต้องปรับโครงสร้างและอํานาจหน้าทีของหน่วยงานในพืนที

มากกว่าการปรบัโครงสรา้งอาํนาจหน้าทีของหน่วยงานในระดับชาติ โดยอาศัยรฐัธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ เรือง

การจัดตังองค์การอิสระด้านสิงแวดล้อมขึนเพือช่วยตรวจตราและวางนโยบายด้านสิงแวดล้อม มีการจัด

คณะอนุกรรมการในระดับจงัหวดัเพือช่วยสอดส่องดูแลปัญหาในระดับพืนทีเพือนาํไปสูก่ารตัดสินใจขององคก์ร

ในส่วนกลาง

๒) การบูรณาการอํานาจหน้าทีองคก์รแก้ปัญหาสิงแวดล้อมให้ทาํงานได้เบ็ดเสร็จ กฎหมายที

ใชแ้กปั้ญหาสิงแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติมีหลายฉบบั ดังนันจึงจาํเป็นตอ้งบูรณาการโครงสรา้งอาํนาจ

รฐัให้เป็นหนึงเดียว (one-stop service) ในการแก้ไขปัญหาแต่ละประเด็นเพือลดขันตอนการตัดสินใจหรือ

เดินเรือง เพือใหม้ีการแกปั้ญหาและเยียวยาสิทธิใหก้ับประชาชนไดส้ะดวก รวดเร็วกว่าทีเป็นอยู่ในปัจจุบนั เช่น

การสรา้งเอกภาพในการกาํหนดอัตราการปล่อยมลพิษในพืนทีหนึงๆ โดยนาํเรืองมาตรฐานการปล่อยมลพิษ

รวม (Carrying) มาใช้ อาจตอ้งคาํนึงถึงการบูรณาการศาลสิงแวดลอ้ม หรือองคก์รระงับขอ้พิพาทในพืนทีดว้ย

ดว้ย
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๓) การส่งเสริมประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ อาศัยอาํนาจของพระราชบัญญัติ

ขอ้มูลข่าวสารของราชการ ส่วนอีกวิธีเป็นการอาศยัวิธีพิจารณาคดีของ ศาลปกครอง เนืองจากศาลปกครองใช้

ระบบไต่สวน ดังนันศาลจึงมีบทบาทในกระบวนพิจารณาคดีสูง และสามารถเข้าแทรกแซงในกระบวนการ

แสวงหาพยานหลักฐานได้ ดังนันเราอาจใชป้ระโยชนจ์ากบทบาทของศาลในระบบนีใหเ้ป็นคุณต่อการเขา้ถึง

ขอ้มลูพยาน หลกัฐานทีอยู่ในการครอบงาํของรฐั

๔) การส่งเสริมประชาชนให้เข้าถึงพยานหลักฐานทีอยู่ในครอบครองของเอกชน การเก็บ

หลกัฐานอย่างต่อเนอืงและชดัเจนเพือนาํไปใชเ้ป็นพยานหลกัฐาน ซึงการเก็บพยานหลกัฐานเพือเรียกรอ้งสิทธิ

๕) การปรับระบบการฟ้องร้องคดีในชันศาลเพือการพิสูจน์ความผิดและความเสียหาย การ

พิสูจนค์วามผิดและความเสียหายในคดีสิงแวดลอ้มโดยรบัเอาแนวคิดกฎหมายสิงแวดลอ้มสมัยใหม่มาใช ้อาทิ

การรบัเอาแนวคิดเรืองความเสียหายของผูไ้ดร้บัสารพาหะแต่อาการยังไม่ปรากฏมาปรบัใช้ พัฒนาการกาํหนด

ความเสียหายในเชิงลงโทษใหเ้ขา้สูร่ะบบกฎหมายของไทย ควรมีการสรา้งบญัชีรายชือผูเ้ชียวชาญเพือเป็นการ

สรา้งเครือข่ายในการทํางานi การระงับข้อพิพาททางสิงแวดล้อมอาจมีข้อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายให้มี

กระบวนการหรือองคก์รระงับขอ้พิพาทในพืนที การนาํระบบกองทุนสิงแวดลอ้มเขา้มาสนับสนุนการเรียกรอ้ง

สิทธิของประชาชนผูไ้ดร้บัความเดือดรอ้นจากปัญหาสิงแวดลอ้ม

๖) การนําระบบฟ้องคดีแบบกลุ่มมาใช้ (Class Action) การนาํระบบฟ้องคดีแบบกลุ่มมาใชก้ับขอ้

พิพาททางสิงแวดล้อมจําเป็นต้องยอมรบั “หลักการดาํเนินคดีโดยผู ้แทนคดี” เสียก่อน   เพือเปิดโอกาสให้

แต่งตังผู ้อืนขึนมาดําเนินคดีแทนตัวผู ้เสียหายได้ เมือนันจึงจะสามารถแต่งตังบุคคลอืนขึนเป็นคู่ความผู ้

ดาํเนินคดีแทนกลุ่มได้ ซึงมีแนวโน้มว่าอาจตอ้งอาศัยบุคคลภายนอกผูม้ีประสบการณ์หรือมีความเขม้แข็งเขา้

มาช่วยในลกัษณะของ การฟ้องคดีของพลเมืองผูไ้ดร้บัผลกระทบทางออ้ม (Citizen Suit)

๗) การใช้เครืองมือทางเศรษฐศาสตร์จัดการปัญหาสิงแวดล้อม การนําเครืองมือทาง

เศรษฐศาสตร์มาช่วยแก้ปัญหาสิงแวดล้อม โดยแนวคิดต่างๆ ทีควรนํามาปรับใช้เพือพัฒนากฎหมาย

สิงแวดลอ้มไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการอนุญาต (Administrative Fees) ค่าธรรมเนียมการใช้ (User Fees, User

Charges) ค่าปรับ ค่าภาษีมลพิษ (Pollution Tax, Pollution Fees) ใบอนุญาตปล่อยมลพิษ (Pollution

Permits) ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ (Product Surcharge) อัตราภาษีทีแตกต่าง (Tax Differentiation) ระบบ



๑๖

มัดจาํคืนเงิน (deposit-refund system) การวางเงินประกันความเสียหาย (Performance Bond) การใหเ้งิน

อุดหนุน (Subsidy) เป็นตน้

๘) การปรับระบบประเมินผลกระทบทางสิงแวดล้อมและสุขภาพ การปรบัระบบประเมินผล

กระทบทางสิงแวดล้อมให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึน โดยเขา้ถึงขอ้มูล แสดงความคิดเห็นในทุกระดับ และ

ตรวจสอบการทาํตามแผน อันจะเป็นประโยชนก์ับโครงการหลายประการ อาทิ เกิดทางเลือกใหม่และพิจารณา

อย่างรอบคอบ ลดค่าใชจ้่ายและการสูญเสียเวลา สรา้งฉันทามติทางการเมืองร่วมกันและเกิดความชอบธรรม

ลดความขัดแยง้เมือถึงขนัตอนปฏิบัติ

๙) มาตรการคุ้มครองเยียวยาในพืนทีประสบปัญหา การกาํหนดใหม้ีแนวนโยบายการโยกยา้ยถิน

ฐานและมีการจ่ายค่าชดเชยใหป้ระชาชนทีไดร้บัผลกระทบในพืนที หากการประเมินผลกระทบทางสิงแวดลอ้ม

และผลกระทบสิงแวดลอ้มทางสงัคมบ่งชีว่าโครงการจะสรา้งผลกระทบแก่ประชาชนอย่างรุนแรงกวา้งขวางจน

ตอ้งมีการอพยพถินทีอยู่ของประชากร หรือมีการเวนคืนและการจ่ายค่าเสียหาย ก็จาํเป็นตอ้งทาํรายละเอียดให้

เหมาะสมกับผลกระทบจริงทีเกิดขึน รวมถึงกาํหนดแผนการตังถินฐานใหม่และกาํหนดค่าชดเชย โดยเฉพาะ

อย่างยิงกลุ่มเสียงพิเศษ

๑๐) การจัดระบบระงับข้อพิพาทในพืนทีพิเศษ การจัดตังระบบระงับข้อพิพาทในพืนโดยยึด

หลักการ ๓ ประการ คือ การเปิดโอกาสให้เอกชนผู ้เสียหายทังหลายสามารถเข้าร่วมดาํเนินคดีแบบกลุ่มได้

การเปิดโอกาสใหอ้งคพ์ฒันาเอกชน หรือผูไ้ดร้บัผลกระทบทางออ้มริเริมนาํคดีเขา้สู่กระบวนการระงบัขอ้พิพาท

ได้ การใช้กระบวนวิธีพิจารณาแบบไต่สวนทีทาํให้มีการเข้าถึงพยานหลักฐานได้อย่างกว้างขวางโดยอาศัย

อาํนาจตามกฎหมายขององคก์รระงบัขอ้พิพาท

๑๑) การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย การนาํเอาระบบการริเริมคดี

โดยผู ้ทีได้รบัผลกระทบทางออ้มฟ้องแทนผูไ้ด้รบัผลกระทบโดยตรง (Citizen Suit) มาปรบัใช้ในประเทศไทย

เพือเปิดโอกาสใหผู้ท้ีมิไดม้ีผลเสียหายจากปัญหาสิงแวดลอ้มโดยตรงสามารถนาํเรืองดังกล่าวขึนฟ้องรอ้งต่อ

ศาลได้ ก็จะช่วยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและประชาสังคมยืนมือเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มผู ้ได้รับความ

เดอืดรอ้น
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๑๒) การส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาชน การเปิดโอกาสใหอ้งคก์รภาคประชาชนเขา้ถึง

การสนับสนุนจากกองทุนสิงแวดลอ้มไดง้่ายขึนมีอุปสรรคน้อยลงการช่วยเหลือในดา้นความรูแ้ละคาํปรึกษา

ดา้นกฎหมาย โดยรูปแบบทีเป็นไปได ้คือ การจัดตังศูนยใ์หค้าํปรึกษาทางกฎหมาย (ไม่จาํกัดเฉพาะกฎหมาย

สิงแวดลอ้มแต่ครอบคลมุถึงปัญหาอืนๆดว้ย) ในพืนที

๑๓) องค์กรของรัฐไม่ว่าฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการจะต้องมีความเห็น

ร่วมกันว่าปัญหาด้านสิงแวดล้อมและทรัพยากรนันเป็นปัญหาสําคัญของประเทศ การดําเนินการใน

เรืองเหล่านีต้องมีลักษณะพิเศษ ฝ่ายบริหารจะต้องมีนโยบายทีชัดเจนมากขึนในการดาํเนินการว่าจะมี

ทิศทางอย่างไรเพือใหเ้จา้หน้าทีฝ่ายปกครองสามารถทีจะบังคับใชก้ฎหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายนิติ

บญัญัติจะตอ้งตรากฎหมายทีมีประสิทธิภาพในการจดัการทรพัยากรและเสริมสรา้งการมีส่วนร่วมทีมากขึน

๑๔) โครงการใดทีอาจส่งผลต่อสิงแวดล้อม ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องบัญญัติกฎหมายกําหนด

กระบวนการทีเข้มข้นมากกว่าโครงการทัวไป รวมถึงนโยบายของฝ่ายบริหารทีตอ้งสรา้งความมนัใจใหก้ับ

เจา้หนา้ทีในการบงัคับใชก้ฎหมายและตอ้งใหค้วามคุม้ครองกระบวนการใชอ้าํนาจของเจา้หนา้ทีทางปกครองที

ผิดพลาด

๑๕) โครงการทีอาจส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อมจะต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทังก่อน

การอนุญาตให้ดําเนินโครงการและภายหลังจากการดําเนินโครงการไปแล้ว กระบวนการรบัฟังความ

คิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตจะตอ้งมีการใหข้อ้มลูของโครงการอย่างรอบดา้น และเปิด

โอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในการคัดคา้นโครงการ เช่น การแสดงความคิดเห็นในเวทีแสดงความ

คิดเห็น การแสดงความเห็นผ่านทางอินเทอรเ์น็ต รวมทังต้องเปิดโอกาสให้เจ้าของโครงการได้ชีแจงข้อมูล

เหล่านันด้วยตามหลักการฟังความสองฝ่าย (Audi alteram partem) หลังจากการรับฟังความคิดเห็นแล้ว

ภาครฐัตอ้งจัดทาํรายงานความคิดเห็นของประชาชนทังขอ้สรุป ขอ้โตแ้ยง้ต่างๆและเผยแพร่ใหป้ระชาชนไดร้บั

ทราบรวมทังตอ้งสรา้งหลักประกันว่ารายงานความคิดเห็นของประชาชนจะไดน้าํไปใชป้ระกอบการพิจารณา

ของเจา้หน้าทีรฐัในการพิจารณาออกคาํสงัอนุมัติอนุญาตว่าไดอ้าศัยรายงานแสดงความคิดเห็นประกอบการ

พิจารณาอนุมัติอนุญาตและถ้าเจา้หน้าทีจะอนุมัติอนุญาตก็ตอ้งมีเหตุผลทีรบัฟังไดใ้นการหักลา้งกับรายงาน

ความคิดเห็นของประชาชนทีไม่เห็นดว้ยกบัโครงการดังกล่าวและตอ้งแสดงรายงานการพิจารณาอนุญาตอนุมัติ
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ให้กับประชาชนได้ร ับทราบว่าเจ้าหน้าทีมีเหตุผลเช่นใด (Duty to give reason) หลังจากทีได้มีการจัดทํา

รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมและเจ้าหน้าทีไดอ้อกคาํสังอนุญาตอนุมัติให้ดาํเนินโครงการไปแล้ว

จะตอ้งมีการติดตามผลการดาํเนินการของผูป้ระกอบการว่าการดาํเนินโครงการไดก้่อใหเ้กิดปัญหาขึนหรือไม่

มาตรการตรวจสอบโครงการหรือโรงงานจะต้องมีการกําหนดให้มีการตรวจสอบโครงการทุกโครงการเมือ

ดาํเนินการมาไดช้่วงระยะเวลาหนึงนอกเหนือไปจากมาตรการเป็นเรืองๆ การดาํเนินการตรวจสอบภายหลงัจาก

การดาํเนินโครงการไปแลว้จะตอ้งตังองคก์รอิสระขึนเพือทาํการตรวจสอบซึงตอ้งประกอบจากภาคประชาชน

ภาครัฐและภาคผู ้ประกอบการร่วมกันทังสามฝ่ายเข้ามาตรวจสอบเพือให้ได้ข้อเท็จจริงทีถูกต้องและเป็นที

ยอมรบัของทุกฝ่าย

๑๖) การจัดการความขัดแย้งระหว่างข้อมูลข่าวสารของทางราชการและผู้ประกอบการกับ

ประชาชน จากปัญหาทีกล่าวมาทังหมด การจะนาํไปสู่การคลีคลายปัญหาทีเกิดขึนจะตอ้งมีการเพิมเติมและ

แกไ้ขกฎหมายหลายๆฉบบัเพือใหส้อดคลอ้งกับหลกัการทีพบจากการลงพืนทีศึกษา เช่น การบญัญัติกฎหมาย

เกียวกับการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน การแกไ้ขเพิมเติมพระราชบญัญัติขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๐ การเพิมเติมหลักการมีส่วนร่วมในลักษณะต่างๆในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ

สิงแวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ รวมถึงการจดัตงัองคก์รใหม่ขึนเพือแกไ้ขขอ้พิพาทต่างๆทีเกิดขึน

๑๗) ปรับมาตรการตามกฎหมายไทยโดยอิงหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายอย่างได้สัดส่วนกับ

ความเสียหาย การกําหนดมาตรฐานในแต่ละเรืองให้เป็นมาตรฐานเดียวกันจึงควรมีการประสานระหว่าง

หน่วยงานทีเกียวขอ้ง การเพิมอาํนาจใหแ้ก่เจา้พนกังานใหม้ีประสิทธิภาพโดยการมีบทลงโทษในกรณีของการ

ฝ่าฝืนคาํสงัของเจา้พนกังาน

๑๘) ปรับมาตรการตามกฎหมายไทยโดยอิงหลักการป้องกันความเสียหายล่วงหน้าไว้ใน

กระบวนการตัดสินใจทุกระดับ

นอกจากน ีขอ้เสนอทางนโยบาย ทีมีการกล่าวถึง ไดแ้ก่

w มาตรการเพิมเติมทางดา้นกฎหมายจากทีมีอยู่แลว้ ได้แก่ (มาตรการทางกฎหมายทีผ่านมา ทาง

ราชการมีกฎหมายทีใชใ้นการป้องกนัและปราบปรามผูบุ้กรุกพืนทีป่าไมห้ลายฉบบั) ปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายเพือ

รองรับการมีส่วนร่วมและความถูกต้องของชุมชนกับการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเหมาะสมและปรับปรุง



๑๙

กฎหมายป่าไมว้่าดว้ย คาํ นิยาม “ป่า” ใหส้อดคลอ้งกับความเป็นจริงทาํใหล้ดขอ้ขัดแยง้ในการบริหารจัดการ

ป่าไมร้ะหว่างภาครฐักบัประชาชนไดม้ากขนึ

w นโยบายของรฐัในการอนุรักษ์ทรพัยากรป่าไม้และการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพืนทีป่า ได้แก่ การ

แกไ้ขปัญหาความขัดแยง้ระหว่างภาครฐักับเอกชน โดยใหทุ้กภาคส่วนใหค้วามสาํคัญกับการปรบัปรุงแนวเขต

พืนทีใหม่ในเขตป่าไมม้ีการดแูลทรพัยากรป่าไมท้ีเป็นเอกภาพ โดยมุ่งเนน้ไปทีการป้องกนัรกัษาป่าไมท้ีเหลืออยู่

เอาไวใ้หไ้ด้

w นโยบายด้านสิทธิในทีดิน การป้องกันรักษาป่าไม้ และการให้สิทธิในทีดินต้องเป็นนโยบายที

ต่อเนืองกนั และมีการบูรณาการ โดยหัวใจหลกัของนโยบาย คือการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรกัษาป่า

ไม้ทียังเหลืออยู่ การให้เอกสารสิทธิทีมันคงก็คือ การรกัษาป่าประเภทหนึง เพือมิให้มีการบุกรุกเคลือนย้าย

ต่อไปอีก แต่ในเชิงนโยบายแล้วรฐัต้องวางหลักเกณฑ์การให้สิทธิอย่างรอบคอบรอบด้าน เพือสามารถดูแล

รกัษาป่าไดอ้ย่างจริงจงั

w นโยบายด้านบริหารจัดการและการปรบัปรุงองค์กรดาํเนินการการปรบัปรุงองค์กรนัน สมควรทาํ

ร่วมกับการปรบัปรุงกฎหมายเพือใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการเพิมงบประมาณ อัตรากาํลงัและ

เครืองมือในการป้องกันดูแลรักษาป่าไม้ไปพรอ้มกัน เพือให้นโยบายขององค์กรเป็นเอกภาพร่วมกับการให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมดูแลรกัษาป่าดว้ย



บทท ี๓

แนวคิดและกฎหมายทีเกียวข้องในการศึกษา

๓.๑ แนวคิดและหลักกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรป่าไม้

หน่วยงานของรฐับาลทีมีหน้าทีหลักเกียวกับการอนุรกัษ์ ส่งเสริม และฟืนฟูทรพัยากรป่าไม ้สัตว์ป่า

และพันธุ์พืชในปัจจุบันคือ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุ์พืช สังกัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม โดยมีหนา้ทีหลกัเกียวกบัการอนุรกัษ ์ส่งเสริม และฟืนฟูทรพัยากรป่าไม ้สตัวป่์า และพนัธุพ์ืชในเขต

พืนทีป่าเพือการอนุรกัษ์ โดยการควบคุมพืนทีป่าอนุรกัษ์ทีมีอยู่เดิมและฟืนฟูป่าเสือมโทรมใหก้ลบัสมบูรณ์ดว้ย

กลยุทธก์ารส่งเสริม กระตุน้และปลุกจิตสาํนึกใหชุ้มชนมีความรูส้ึกหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแลทรพัยากร

ในท้องถิน เพือเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิงแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ

สาํหรบัเป็นแหล่งตน้นาํลาํธาร แหล่งทีอยู่อาศัยของสตัวป่์า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการและการท่องเทียว

ทางธรรมชาติของประชาชน (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที ๑๐๓ ก ลงวนัที ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕)

๑) แนวคิดเกียวกับป่าไม้

รฐับาลไทยไดต้รากฎหมายเกียวกับการป้องกันและการอนุรกัษ์พืนทีป่าไม้ และความหลากหลายทาง

ชีวภาพหลายฉบบั ในปัจจุบนั มีกฎหมายป่าไมแ้ละกฎหมายทีเกียวขอ้งทีสาํคัญ ๘ ฉบบั คือ

๑) พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เป็นกฎหมายทีบญัญัติในเรืองการทาํไม้ การเก็บหา

ผลผลิตของป่าทีไม่ใช่ไม้ การนาํไมเ้คลือนที ของป่าและไม้ รวมถึงการแผว้ถางป่า โดยพระราชบญัญัติฉบับนี

ถือเป็นประมวลกฎหมายดา้นป่าไมฉ้บบัแรก

๒) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เพือคุม้ครองรกัษาทรพัยากรธรรมชาติทีมีอยู่ เช่น

พันธุ์ไมแ้ละของป่า สตัวป่์า ตลอดจนทิวทัศนป่์าและภูเขา ใหค้งอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิใหถู้กทาํลายหรือ

เปลียนแปลงไป เพืออาํนวยประโยชนท์ังทางตรงและทางออ้มแก่รฐัและประชาชนสืบไป โดยประกาศพืนทีป่า

หรือป่าสงวนแห่งชาติเป็นอุทยานแห่งชาติ

๓) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นกฎหมายในการประกาศป่าสงวนแห่งชาติ

การควบคุมและการบาํรุงรกัษาป่าสงวนแห่งชาติ และการใชป้ระโยชนพ์ืนทีป่าสงวนแห่งชาติ

๔) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตวป่์า พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายทีเกียวขอ้งกับการสงวน

และคุม้ครองสตัวป่์า และถินอาศัยของสตัวป่์า



๑๘

๕) พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ เพือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมใหม้ีการปลูกสรา้งสวน

ป่า ทาํใหผู้ท้ีจะทาํการปลูกสรา้งสวนป่ามีความมนัใจในสิทธิและประโยชนท์ีจะไดร้บัจากการปลูกสรา้งสวนป่า

เช่น การยกเวน้ค่าภาคหลวง

๖) พระราชบัญญัติเลือยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพือควบคุมการมีเลือยยนตไ์วใ้นครอบครองและการ

นาํเขา้มาในประเทศ ซึงจะเป็นการเพิมมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกการตัดไมท้าํลายป่า

ตามนโยบายของรฐับาล ในขณะเดียวกันก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพทีตอ้งใชเ้ลือยโซ่ยนตโ์ดยสจุริต

๗) พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไ้ขเพิมเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ กาํหนดใหคุ้ม้ครองชนิดพันธุ์

พืชประจาํถิน

๘) พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ควบคุมการคุม้ครองและการใชป้ระโยชนจ์าก

ความหลากหลายทางชีวภาพของพนัธุพ์ืช

นอกเหนือจากกฎหมายเหล่านี ก็ยังมีมติคณะรฐัมนตรีทีเกียวขอ้งกับการจัดการป่าไมแ้ละทรพัยากร

ธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น

๑) วันที ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ วันที ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ วันที ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.

๒๕๓๑ วันที ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒ วันที ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ และวันที ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.

๒๕๓๘ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเรืองการจาํแนกชันลุ่มนําและเกณฑ์การใชป้ระโยชน์ทีดินในแต่ละชันลุ่มนํา

ครอบคลุม ๒๕ ลุ่มนําหลักในประเทศ วัตถุประสงค์หลักของการจําแนกชันลุ่มนํา คือ เพือเพิมความมี

ประสิทธิภาพในการใชป้ระโยชน์ทีดินและลดความขัดแย้งระหว่างผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทีต้องการใช้ประโยชน์

ทดีินในพนืทีลุม่นาํ โดยไม่อนญุาตใหม้ีการตงัถินฐานในลุม่นาํชนั ๑A และ ๑B

๒) มติคณะรัฐมนตรี เมือวันที ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้ใช้ประโยชน์ป่า “เสือมโทรม” ได้อย่าง

ถูกตอ้งตามกฎหมาย และวันที ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐ แก้ไขเมือวันที ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ นิยามว่า

ป่าเสือมโทรม เป็นป่าทีมีสภาพเสือมโทรมซึงไม่สามารถฟืนฟูสภาพไดต้ามธรรมชาติ มีตน้ไมข้นาดเสน้รอบวง

> ๕๐-๑๐๐ ซม. ทีระดับความสูงเพียงอกน้อยกว่า ๕๐ ตน้ต่อเฮกแตร ์ หรือ ขนาดเส้นรอบวง > ๑๐๐ ซม. ที

ระดับความสูงเพียงอกน้อยกว่า ๑๓ ตน้ต่อเฮกแตร ์ ยกเวน้ในลุ่มน้าชัน ๑a, ๑b และ ๒ ซึงไม่ใหม้ีการจาํแนก

เป็นป่าเสือมโทรม

๓) มติคณะรฐัมนตรี ในปี พ.ศ.๒๕๓๔ และเมือวนัที ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เรืองการจาํแนกเขตการ

ใชป้ระโยชนท์รพัยากรและทีดินป่าไมใ้นพืนทีป่าสงวนแห่งชาติ และมติคณะรฐัมนตรีเมือวันที ๑๗ มีนาคม พ.ศ.

๒๕๓๕ เรือง ผลการจาํแนกเขตการใชป้ระโยชนท์รพัยากรและทีดินป่าไมใ้นพืนทีป่าสงวนแห่งชาติเพิมเติม โดย
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แบ่งออกเป็น ๓ เขต คือ เขตพืนทีป่าเพือการอนุรกัษ์ (Zone C) เขตพืนทีป่าเพือเศรษฐกิจ (Zone E) และ เขต

พืนทีป่าทีเหมาะสมต่อการเกษตร (Zone A)

๔) มติคณะรัฐมนตรี เมือวันที ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เรือง การแก้ไขปัญหาทีดินในพืนทีป่าไม้

และวันที ๒๔ เมษายน ๒๕๕๐ ใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มใชเ้วลา ๒ ปี ใหแ้ลว้เสร็จ โดย

กาํหนดมาตรการและแนวทางแก้ปัญหาไวด้ังนี

a) ไม่มีการออกเอกสารสิทธสิาํหรบัพืนทีเกษตรกรรมในเขตพืนทีอนุรกัษ์

b) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับผิดชอบในการสาํรวจและขึนทะเบียนผู ้ที

อาศัยอยู่ในเขตพืนทีอนุรกัษ์ใหช้ัดเจน ถึงวันทีอาศัยอยู่ ทังในระดับครวัเรือนและชุมชน ต้องไม่มีการ

ขยายขอบเขตการครอบครองทีดิน กรณีตรวจสอบพิสูจนแ์ลว้ปรากฏว่าเป็นการอยู่อาศัยภายหลงัการ

ประกาศเป็นพืนทีอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ืช ตอ้งดาํเนินการดังนี

- จัดสรรทีดินใหใ้หม่นอกเขตอนุรกัษ์ โดยการชดเชยในเบืองตน้เพือใหเ้กิดทางเลือก

ในการเพิมรายไดใ้หก้ับครวัเรือน

- หากไม่สามารถจัดสรรพืนทีใหใ้หม่ ห้ามไม่ใหม้ีการขยายพืนทีครอบครอง และหา

แนวทางสนบัสนุนการดาํรงชีพทีมีอยู่

c) สาหรบัเขตพืนทีสูง หน่วยงานภาครฐัทีดาํเนินการพัฒนาพืนทีสูง จะตอ้งใหค้วามสาํคัญใน

การอนุรกัษ์พืนทีอย่างเขม้งวด และการดาํเนินกิจกรรมใดๆ ตอ้งก่อใหเ้กิดผลกระทบนอ้ยทีสุด

๕) มติคณะรัฐมนตรี เมือวันที ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ รับทราบถึงความเป็นไปได้ของการใช้

ประโยชนท์ีดินแบบอืนๆ ในพืนทีป่าสงวน วันที ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘ อนุมัติแผนการจัดทดีินของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ วันที ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๗ เพิกถอนสถานภาพป่าจากทีดินป่าสงวนทีถูกครอบครอง

แลว้ วันที ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ จัดทีดินป่าเสือมโทรมใหม่ระหว่างเขตการจัดการ และวันที ๑ กันยายน

พ.ศ. ๒๕๓๘ ใหห้ลกัเกณฑเ์พือยอมรบัชุมชนทีอาศัยและใชป้ระโยชนท์ีดินในพืนทีลุม่นาํ ๑A

๖) มติคณะรฐัมนตรี เมือวันที ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ริเริม “แผนใหม่ของโครงการหมู่บา้นป่าไม”้

โดยมีจุดมุ่งหมายเพือทําให้การบุกรุกป่าลดลงโดยการจัดทําข้อปฏิบัติแบบร่วมมือกันจัดการเพือปกป้อง

คุม้ครอง อนุรกัษ์ และใชป้ระโยชนท์รพัยากรอย่างยงัยืน โดยร่วมมือกับชุมชนทีอาศัยอยู่ในพืนทีโครงการ มตินี

ถือว่าเป็นดา้นบวกในการรบัทราบถึงความเป็นไปไดข้องการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่า กรมอุทยาน แห่งชาติ

สตัวป่์า และพนัธุพ์ืช และ กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง รบัผิดชอบการดาํเนินงานตามมตินี

๒) องคก์รทเีกียวข้อง



๒๐

w องคก์รภาครัฐ

เมือมีการสถาปนากรมป่าไมข้ึนในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ อันเป็นการถ่ายโอนอาํนาจการบริหารจัดการป่าไม้

จากผูค้รองนครมาสูร่ฐับาลกลาง จนกระทงัมีการประกาศใชพ้ระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.

๒๕๔๕ จึงมีการแบ่งส่วนกรมป่าไมอ้อกเป็น ๓ กรม คือ กรมป่าไม้ รบัผิดชอบพืนทีป่าไม้นอกเขตป่าอนุรกัษ์

(ป่าสงวนแห่งชาต)ิ กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์าและพนัธุพ์ืช รบัผิดชอบพืนทีป่าอนุรกัษ์ และกรมทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง รบัผิดชอบทรพัยากรทางทะเลและชายฝังรวมพืนทีป่าชายเลนของเขตป่าอนุรกัษ์

w รัฐวิสาหกิจ

องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมเ้ป็นรฐัวิสาหกิจภาคป่าไมข้องประเทศไทย มีภารกิจในการดาํเนินการดา้น

ปลูกสรา้งสวนป่า สวนป่าไมส้กั โรงเลือย รวมทงัการพฒันาหมู่บา้นป่าไม้

w องคก์ารพัฒนาเอกชน

ในประเทศไทยมีองค์การพัฒนาเอกชนมากมายหลายองค์กรทังองค์กรไทยและต่างประเทศทีมี

กิจกรรมเกียวกับภาคป่าไม้ นอกเหนือจากองคก์ารทีมีกิจกรรมดา้นสิงแวดลอ้ม การพฒันาทอ้งถิน ฯลฯ

w สถาบันอุดมศึกษา

สถาบันระดับอุดมศึกษาในประเทศหลายสถาบันทีมีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศึกษาเกียวกับการจัดการป่าไม้และทรพัยากรธรรมชาติ ในมิติต่างๆ ตามความเชียวชาญของแต่ละ

สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเ์ป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยทีมีการจัดการศึกษา

วิชาการป่าไมเ้ต็มรูปแบบ โดยมีโปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอกในสาขาป่าไมแ้ละวิชาทีเกียวขอ้ง

กับการป่าไม้ หลกัสูตรปริญญาตรี ๔ ปี มี ๓ โปรแกรมปริญญา คือ วนศาสตร ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทาง

ไม้ เทคโนโลยีเยือและกระดาษ สาขาวนศาสตรแ์บ่งเป็นหลายสาขาย่อย ได้แก่ การจัดการทรพัยากรป่าไม้

วิศวกรรมป่าไม้ วนวัฒนวิทยา อนุรกัษ์วิทยา วนศาสตรช์ุมชน และวิทยาศาสตรช์ีวภาพป่าไม้

w บริษัท และองคก์ารทีเกียวข้องกับป่าไม้ภาคเอกชน

องคก์ารทีเกียวขอ้งกับอุตสาหกรรมทีมีป่าไม้เป็นฐานนัน ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทเอกชนทีดาํเนินการ

เกียวข้องกับสวนป่าและอุตสาหกรรมการใช้ไม้ เช่น เฟอรน์ิเจอร์ โรงเลือย ไม้อัด การผลิตเยือและกระดาษ

ผลิตภัณฑไ์มย้างพารา ธุรกิจไม้ และสวนป่าเชิงพาณิชย์ ผูป้ระกอบการเหล่านสี่วนใหญ่เป็นสมาชิกของสมาคม

การคา้ ซึงมีการขึนทะเบียนสมาชิกและมีสถิติเกียวกับประเภทผลิตภณัฑ์ กาํลงัผลิต ปริมาณผลผลิต ตลอดจน

การประเมินสถานภาพและปัญหาเกียวกับอุตสาหกรรมนันๆ



๒๑

๓) การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ภายใต้กฎหมายและพระราชบัญญัติทเีกียวข้อง

พระราชบัญญัติทีเกียวข้องกับการบริหารจัดการป่าไม้ของประเทศไทยทังทางตรงและทางอ้อม

สามารถจาํแนกไดต้ามวัตถุประสงคห์ลักของพระราชบัญญัติเป็น ๒ ลักษณะทีสาํคัญ คือ พระราชบัญญัติที

เกียวข้องกับการใช้ประโยชน์ทรพัยากรป่าไม้และทีดินป่าไม ้และพระราชบัญญัติทีเกียวขอ้งกับการอนุรกัษ์

ทรพัยากรป่าไม้

ในส่วนทีเกียวขอ้งกับพระราชบญัญัติทีเกียวขอ้งกับการใชป้ระโยชนท์รพัยากรป่าไมแ้ละทีดินป่าไมน้ัน

พระราชบญัญัติป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการใชป้ระโยชนท์รพัยากรป่าไมโ้ดยตรง โดยให้

ความสาํคัญกับการกาํหนดลักษณะ ประเภท และการควบคุมการทาํ “ไมห้วงหา้ม” และการเก็บหา “ของป่า

หวงหา้ม” รวมทังการเก็บค่าภาคหลวง การแปรรูปไม ้การนาํไม้หรือของป่าเคลือนที และการประทับตราไม้

อย่างไรก็ตาม พระราชบญัญัติป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ มักก่อใหเ้กิดปัญหาและความขัดแยง้ โดยเฉพาะอย่างยิงการ

นิยามความหมายของคาํว่า “ป่า” โดยตามพระราชบัญญัติป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ กาํหนดว่า “ป่า” หมายถึง ทีดิน

ทียังมิไดม้ีบุคคลไดม้าตามกฎหมายทีดิน ซึงพระราชบญัญัตินีใหค้วามสาํคัญกับความเป็นป่าโดยอาศัยพืนที

เป็นหลัก แต่ไม่ไดใ้หค้วามสาํคัญกับการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของพันธุ์ไมห้รือพันธุ์สัตวป่์า หรือองคป์ระกอบอืนๆ

ในขณะทีชุมชนท้องถินมีความเข้าใจต่อผืนดินทีว่างเปล่ารกรา้งว่าสมควรนาํมาใช้ประโยชน ์จากมุมมองที

แตกต่างกันเช่นนจีึงเป็นทีมาสาํคัญของสาเหตุความขัดแยง้ระหว่างหน่วยงานภาครฐัและชุมชนทอ้งถิน

นอกจาก พระราชบัญญัติป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ แลว้ พระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ยัง

เป็นกฎหมายทีได้รบัการบัญญัติขึนเพือใช้บังคับแทนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนสัตว์ป่า พ.ศ.

๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๔๙๖ พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยเป็นกฎหมายทีใหอ้าํนาจรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณใ์น

การกาํหนดพืนทีป่าแห่งใดแห่งหนึงเพือเป็นป่าสงวนแห่งชาติได ้เพือใหห้น่วยงานของรฐัสามารถดาํเนินการ

ควบคุมกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน เช่น การแผ้วถางป่า การทาํไม ้การเก็บหาของป่า การ

ยึดถือครอบครอง เป็นต้น โดยเมือเปรียบเทียบกับ  พระราชบัญญัติป่าไม้ พ .ศ. ๒๔๘๔  แล้วจะพบว่า

พระราชบญัญัติป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ ใหค้วามสาํคญักับพืนทีป่าไมแ้ละทรพัยากรทางเศรษฐกิจทีอยู่ภายใตพ้ืนที

ทังในรูปของไม ้ไมแ้ปรรูป และของป่าชนิดต่างๆ ในขณะที พระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ให้

ความสาํคัญกับทรพัยากรทีอยู่ในพืนทีป่าเช่นเดียวกัน แต่ยังครอบคลุมถึงการบริหารจัดการพืนทีป่าโดยการ



๒๒

ประกาศเป็นพืนทีป่าสงวนแห่งชาติ เพือใหส้ามารถกาํหนดมาตรการการใชป้ระโยชนแ์ละการควบคุมทีเขม้ขน้

มากขนึ

นอกจากนี รัฐยังได้มีการตราพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ขึนโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพือ

สนับสนุนและส่งเสริมการปลูกสรา้งสวนป่าเพือการคา้ในทีดินของรฐัหรือเอกชนใหก้วา้งขวางยิงขึน ตลอดจน

การใหก้ารรบัรองสิทธิและประโยชนข์องผูป้ลูกสรา้งสวนป่า เช่น การไดร้บัการยกเวน้ค่าภาคหลวง และการไม่

ตอ้งอยู่ในกฎเกณฑ์บางประการว่าดว้ยการทาํไมต้ามพระราชบัญญัติป่าไม ้เป็นตน้ ทังนีหลักการสาํคัญของ

พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ คือ กรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองทีดินทีไดด้าํเนินการปลูกสรา้งสวนป่า

รวมทังไมท้ีไดจ้ากการปลูกสรา้ง กล่าวคือ พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ท้ีทาํ

สวนป่านาํทีดินทีใชป้ลูกสรา้งสวนป่าไปขอขึนทะเบียนเป็นส่วนป่าเพือใหส้ามารถตัดโค่นป่า แปรรูปไม ้คา้ไม้

หรือมีไม้ไวใ้นครอบครองหรือนาํไมเ้คลือนทีผ่านด่านป่าไมไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาต ซึงถือเป็นการสนับสนุน

โดยตรงใหม้ีการปลูกสรา้งสวนป่าเพือตอบสนองป่าเศรษฐกิจตามนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติโดยตรง

นอกจากนี ยังพบว่า การดาํเนินการของกรมป่าไมต้ามพระราชบญัญัติเพือการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้

จะเป็นไปตาม พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า

พ.ศ. ๒๕๓๕ ทังนี ภายใตก้รอบแห่งพระราชบัญญัติทังสอง องค์กรรฐัสามารถกาํหนดและประกาศพืนทีทีมี

ความเหมาะสมและอยู่ภายใตเ้งือนไขทีสามารถดาํเนินการใหเ้ป็นพืนทีอุทยานแห่งชาติและเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์

ป่าได ้แต่วตัถุประสงคใ์นการจัดตังพืนทีดงักล่าวก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียด กล่าวคือ อุทยานแห่งชาติ

ให้ความสาํคัญกับการรักษาสภาพธรรมชาติของป่า เพือการใช้ประโยชน์ในรูปการท่องเทียว การพักผ่อน

ในขณะทีเขตรกัษาพันธุส์ตัวป่์าใหค้วามสาํคญัทรพัยากรสตัวป่์าเพิมเติมขึนมาดว้ย

นอกจากนี ยังมีพระราชบญัญัติบางฉบบัทีมีส่วนเกียวขอ้งทางออ้มกับการบริหารจัดการทรพัยากรป่า

ไม ้เช่น พระราชบญัญัติส่งเสริมและรกัษาสิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึงมีบทบญัญัติในมาตรา ๔๓ และ

๔๔ ทีใหอ้าํนาจรฐัมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและสิงแวดลอ้ม โดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการ

สิงแวดลอ้มแห่งชาติในการออกกฎกระทรวงกาํหนดใหพ้ืนทีใดพืนทีหนึงเป็น “เขตพืนทีคุม้ครองสิงแวดลอ้ม”

และเปิดโอกาสให้มีการบริหารจัดการสิงแวดล้อมเป็นกรณีพิเศษได้ ซึงอาจให้ความสาํคัญกับการกําหนด

รูปแบบการบริหารจัดการทรพัยากรป่าไมท้ีเหมาะสมกบัสานการณไ์ดด้ียิงขึน
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ในขณะเดียวกัน พระราชบญัญัติพันธุพ์ืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดถู้กตราขึนเพือส่งเสริมใหม้ีการใชพ้นัธุพ์ืชทีดี

ในฐานะทีประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และควบคมุการคา้พนัธุ์พืชตลอดจนคุม้ครองเกษตรกรจากการ

จาํหน่ายพันธุ์พืชเสือมคุณภาพหรือพันธุพืชปลอม โดยกาํหนดใหม้ีการขึนทะเบียนและรบัรองพันธุ์พืชเพือเป็น

การส่งเสริมให้มีการคิดค้นและปรบัปรุงพันธุ์พืชใหม่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศรวมถึงการ

อนุรกัษ์ทรพัยากรและความหลากหลายทางชีวภาพอีกดว้ย

จากพัฒนาการของการตรากฎหมายทีเกียวกับการอนุรกัษ์ป่าไมแ้ละทรพัยากรธรรมชาติทีผ่านมาเป็น

ลาํดับ โดยเฉพาะนับแต่ไดม้ีการประกาศใช ้พ.ร.บ. ป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นตน้มา ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหา

และขอ้บกพร่องของกฎหมายในประเด็นสาํคัญๆ หลายประการ ดังนี

พ.ร.บ. ป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ มุ่งการควบคุมการทาํไม ้การเก็บหาของป่า และโรงงานแปรรูปไม ้ซึงใน

ขณะนนัรฐับาลมุ่งแต่การหารายไดเ้ขา้รฐั มองว่าป่าไม ้คือ ป่าเศรษฐกิจ จึงอนุญาตใหน้าํไมอ้อกจากป่า ทงัการ

อนุญาตสัมปทาน การผูกขาดการคา้ไม ้รวมถึงการอนุญาตใหร้าษฎรใชส้อย โดยไม่ไดค้าํนึงถึงความสาํคัญ

ของป่าไมป้ระการอืนๆ เช่น การเป็นแหล่งอนุรกัษ์ การเป็นป่าตน้นาํ ฯลฯ นอกจากนี การขยายตัวของระบบ

เกษตรกรรมเชิงเดียวส่งผลต่อการขยายตัวของความต้องการทีดินทาํกิน โดยทีดินทีเหมาะแก่การปลุกพืชก็

มักจะเป็นพืนทีป่าธรรมชาติเนืองจากอุดมไปดว้ยปุ๋ ยจากธรรมชาติ ประกอบกับการพัฒนาโครงสรา้งพืนฐาน

คือ ถนนเพือการเดินทางคมนาคมขนส่ง การสรา้งเขือนเพือการผลิตไฟฟ้าและการชลประทาน ส่งผลต่อการ

ลดลงอย่างรวดเร็วของพนืทีป่าไมใ้นประเทศไทย

ทิศทางการใชท้รพัยากรป่าไมอ้ย่างเขม้ขน้ซึงสวนทางกบัทิศทางการอนุรกัษ ์เมือเปรียบเทียบขอ้มลูการ

ปลูกป่าทดแทนเพือชดเชยการส่งออกไม ้พบตัวเลขการดาํเนินการเพียงเล็กนอ้ย เช่น ปี พ.ศ. ๒๕๒ มีการปลูก

ป่าจาํนวน ๔๕๙,๓๗๙ ไร่ พ.ศ. ๒๕๒๑ จาํนวน ๔๘๘,๕๒๘ ไร่ พ.ศ. ๒๕๒๒ จาํนวน ๓๙๖,๗๒๒ ไร่ ในขณะที

พบว่าพืนทีป่าถูกทาํลายลงถึงปีละ ๓ ลา้นไร่เศษ นอกจากนีกับความจริงทีว่า การปลูกป่ามิไดใ้หผ้ลในทันตา

การรกัษาป่าไมอ้ย่างจริงจงัจึงไม่ไดเ้กิดขนึเลยในสมยัดังกล่าว

อีกทังจะเห็นไดว้่า การตราประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที ๔๑ เมือ พ.ศ. ๒๕๐๒ นับเป็นการแก้ปัญหาที

ปลายเหตุดว้ยการสงัหา้มการแปรรูปไม ้การคา้ หรือการมีไวใ้นครอบครองซึงของป่าหวงหา้ม การเคลือนที การ

สงัพักใชใ้บอนุญาต และทีขาดเสียไม่ได ้คือ การเพิมบทลงโทษ ซึงจะเห็นไดว้่าลว้นแลว้แต่เป็นการกระทาํทีไม้
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หรือของป่าไดถู้กนาํออกจากป่าไปแลว้ทังสิน แต่ไม่ไดเ้ป็นการเพิมมาตรการในการรกัษาสภาพป่าใหค้งอยู่ หรือ

เพิมกําลังการตรวจตรารกัษาป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถินแต่อย่างใด นอกจากนี ยังเห็นได้จาก

เหตุผลในการตราพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ขึนใช้ ก็เช่นเดียวกันทีไดแ้สดงให้เห็นถึง

ปัญหาการบุกรุกและทาํลายป่าไมไ้ปเป็นจาํนวนมาก ดังจะเห็นว่ากฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองและสงวนสตัว์

ป่าทีบังคับใชอ้ยู่ไม่มีความรดักุมเหมาะสม ตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนินการเป็นเวลานานกว่าจะประกาศเป็นป่า

สงวนหรือป่าคุม้ครอง อันเป็นเหตุใหค้นบางกลุ่มถือโอกาสทาํลายป่าเพิมมากขึน ป่าไมย้ังคงถูกบุกรุกทาํลาย

อย่างต่อเนืองแม้มีการตรากฎหมายหรือขอ้บังคับต่างๆออกมาใช ้การสูญเสียพืนทีป่าไม้ถึงปีละ ๓.๕ ลา้นไร่

แสดงใหเ้ห็นอย่างชัดเจนว่ากฎหมายทีมีอยู่ไม่เกิดผลในทางปฏิบตัิแต่อย่างใด

๓.๒ แนวคิดและหลักกฎหมายว่าด้วยสัตวป่์า

๑) แนวคิดเกียวกับสัตวป่์า

สตัวป่์ามีความสาํคัญในการสรา้งความสมดุลในระบบนิเวศ และประโยชนอ์ืนๆทังการใชเ้ป็นแรงงาน

เป็นอาหาร หรือยารกัษาโรค ตลอดจนการใหค้วามรูแ้ละสรา้งสนุทรียภาพแก่มนุษย ์ดว้ยประโยชนน์านปัการจึง

สมควรไดร้บัความคุม้ครองและรกัษาไม่ใหส้ญูพนัธุไ์ป

กฎหมายเป็นกลไกหนึงในการวางหลกัเกณฑเ์พือสรา้งความสมดุลในการอนุรกัษ์พันธุส์ตัวป่์าและการ

ใชป้ระโยชนจ์ากสตัวป่์า ประเทศไทยเริมมีกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการอนุรกัษ์สตัวป่์าใชเ้ป็นครงัแรกเมือปี พ.ศ.

๒๕๐๓ จากนันก็มีการออกกฎกระทรวงและข้อบังคับต่าง ๆ เรือยมา จนกระทังปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีการ

ประกาศใช้กฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับใหม่ซึงมีการแก้ไขกฎข้อบังคับต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ

สถานการณแ์ละสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบนั รวมทังแกไ้ขปรบัปรุงเพือใหส้อดคลอ้งกับการมาตรการต่าง ๆ ที

เกียวข้องในอนุสัญญาการค้าระหว่างประเทศซึงชนิดสัตวป่์าและพืชป่าทีใกล้จะสูญพันธุ์ (Convention on

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES) ทีป ระเทศไทยได้ เป็ น

สมาชิกในปี พ.ศ. ๒๕๒๖

๒) ความสําคัญของสัตวป่์าทีปรากฏในกฎหมาย
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ตามบทบญัญัติของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีใหค้วามสาํคัญกับการอนุรกัษ์

และการใชท้รพัยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยังยืน การคุม้ครองและรกัษาพันธุ์สัตวป่์าปรากฎในกฎหมาย

ต่างๆ ทังทีเป็นกฎหมายทีเกียวข้องกับการกําหนดแผนการคุ้มครองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โดยทัวไป ไดแ้ก่ กฎหมายส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิงแวดลอ้มแห่งชาติ ในดา้นการคุม้ครองและรกัษาพันธุ์

สัตว์ป่าโดยเฉพาะมีกฎหมายสําคัญทีมีบทบาทในการคุ้มครองและรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยตรง  คือ

พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. ๒๕๓๕ นอกจากนี ยังมีกฎหมายอืนทีมีส่วนเกียวขอ้งกับการ

คุม้ครองและรกัษาพันธุ์สัตวป่์าในทางออ้ม เช่น กฎหมายป่าไม ้กฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายอุทยาน

แห่งชาต ิมีรายละเอียดดังนี

๑. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บทบัญญัติของรฐัธรรมนูญจะเป็นหลักประกันสิทธิพืนฐาน

สาํหรบัผูท้ีเกียวขอ้ง รวมถึงเป็นกรอบแนวคิดในการออกกฎหมายหรือการบริหารจัดการของรฐัต่อไป ในดา้น

การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบญัญัติ

สาํคัญทีเกียวขอ้งดังนี

- สิทธิและหน้าทีของปัจเจกบุคคลและชุมชน ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

โดยเฉพาะส่วนที ๑๒ สิทธิชุมชน และหมวด ๔ หน้าทีของชนชาวไทยในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม

- แนวนโยบายพืนฐานแห่งรัฐ โดยเฉพาะส่วนที ๘ แนวนโยบายดา้นทีดินและทรพัยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้ม

- บทบาทขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน ในการส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิงแวดลอ้ม เช่น ตาม

มารตรา ๒๙๐

จะเห็นได้ว่ารฐัธรรมนูญปัจจุบันได้มีการวางหลักการเรืองสิทธิและหน้าทีของประชาชนและชุมชน

ตลอดจนแนวนโยบายของรฐัและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินต่อการมีบทบาทในการอนุรกัษ์และมีส่วนร่วมใน

การอนุรกัษ ์บาํรุงรกัษา และการไดป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยังยืน เพือเป็นแนวทางใน

การใชส้ิทธิ การทาํหนา้ท ีและการดาํเนินงานของรฐัและประชาชนร่วมกนั
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๒. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมาย

กลางทีมีบทบาทในการส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิงแวดลอ้มในภาพรวม มาตรการทีสาํคัญ เช่น การกาํหนด

นโยบายและแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิงแวดล้อม การ

วางแผนจัดการคุณภาพสิงแวดลอ้ม การกาํหนดเขตอนุรกัษ์และพืนทีคุม้ครองสิงแวดลอ้ม การทาํรายงานการ

วิเคราะหผ์ลกระทบสิงแวดลอ้ม ตลอดจนการประกาศเขตควบคุมมลพิษ

สาํหรบัดา้นการคุม้ครองและการรกัษาพนัธุ์สตัวป่์า ตามแผนการจดัการสิงแวดลอ้มฉบบัปัจจุบัน (พ.ศ.

๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) กําหนดแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมรายสาขา ซึงรวมถึง

ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า ไวใ้นขอ้ ๙.๑ โดยเนน้การใหภ้าคประชาชนมีบทบาทมากขึนในการอนุรกัษ์สตัวป่์า

และพนัธุพ์ืช

๓. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตวป่์า พ.ศ. ๒๕๓๕ ตราขึนเพือเป็นการปรบัปรุงกฎหมาย

ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับเดิม เพือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึนและเพือเป็นการเร่งรดัการ

ขยายพันธุ์สตัวป่์าและใหก้ารสงวนคุม้ครองสัตวป่์าควบคู่กันไป มาตรการสาํคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี คือ มีการ

กาํหนดประเภทของสัตว์ป่าไว้เป็นสัตว์ป่าสงวน เช่น แรด กระซู่ กรูปีหรือโคไพร ความป่า ฯลฯ และสัตว์ป่า

คุม้ครอง เช่น กระทิง กวาง เกง้ ชะมด ชะนี ชา้ง ฯลฯ ซึงจะมีมาตรการคุม้ครองสตัวป่์าประเภทต่างๆ เช่น การ

หา้มล่า การเพาะพันธุ ์การครอบครอง และการคา้สัตวป่์า การนาํเขา้ ส่งออก นาํเคลือนทีซึงสตัวป่์า และด่าน

ตรวจสตัวป่์า ตลอดจนการกาํหนดบริเวณและสถานทีหา้มล่าสตัวป่์าหรือเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า

การแบ่งประเภทของสัตว์ป่าในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึงเป็น

กฎหมายทีมีผลบังคับใชจ้นกระทังปัจจุบนัไดใ้หค้าํจาํกัดความของสตัวป่์าไวว้่า สตัวป่์า หมายถึง สัตวท์ุกชนิด

ไม่ว่าสัตวบ์ก สตัวน์าํ สตัวปี์ก แมลงหรือแมง ซึงโดยสภาพธรรมชาติย่อมเกิดและดาํรงชีวิตอยู่ในป่าหรือในนาํ

รวมถึงไข่ของสตัวป่์าเหล่านันทุกชนิด ยกเวน้ สตัวพ์าหนะทีไดจ้ดทะเบียนทาํตัวรูปพรรณตามกฎหมายว่าดว้ย

สตัวพ์าหนะ

ตามพระราชบญัญัติสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดแ้บ่งสตัวป่์าออกเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าทีหายาก ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าวและตามทีจะ

กาํหนดโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ปัจจุบนักาํหนดไว้ ๑๕ ชนิด ไดแ้ก่



๒๗

๑. นกเจา้ฟ้าหญิงสิรินธร (Pseudochelidon sirintarae)

๒. แรด (Rhinoceros sondaicus)

๓. กระซู่ (Didermocerus sumatraensis)

๔. กูปร ีหรือโคไพร (Bos sauveli)

๕. ควายป่า (Bubalus bubalis)

๖. ละอง หรือละมงั (Cervus eldi)

๗. สมนั หรือเนอืสมนั (Cervus schomburgki)

๘. เลียงผา หรือเยือง หรือ กูรา หรือโคราํ (Capricornis sumatraensis)

๙. กวางผา (Naemorhedus grisens)

๑๐.นกแตว้แลว้ทอ้งดาํ (Pitta gurneyi)

๑๑.นกกระเรียน (Grus antigone)

๑๒. แมวลายหินอ่อน (Pardofelis marmorata)

๑๓. สมเสร็จ (Tapirus indicus)

๑๔. เกง้หมอ้ (Muntiacus feai)

๑๕. พะยูน หรือหมูนาํ (Dugong dugon)

๒. สตัวป่์าคุม้ครอง ตามพระราชบญัญัติสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. ๒๕๓๕ สตัวป่์าคุม้ครองไม่ได้

แบ่งออกเป็นสตัวป่์าคุม้ครองประเภทที ๑ และประเภทที ๒ เหมือนกับทีประกาศใชต้ามพระราชบญัญัติสงวน

และคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. ๒๕๐๓ นันก็หมายความว่า สตัวป่์าทีมีรายชืออยู่ในบญัชีรายชือสตัวป่์าคุม้ครองนัน

ห้ามมิให้ผู ้ใดล่า หรือค้าสัตว์ป่าเหล่านันก่อนการได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ปัจจุบันกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มไดก้าํหนดใหส้ตัวป่์าบางชนิดเป็นสตัวป่์าคุม้ครอง ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม

๑๒๐ ตอนที ๗๕ ก ลงวันที ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ จาํนวนชนิดสัตวป่์าทีประกาศใหเ้ป็นสัตวป่์าคุม้ครองมี

ดังนี

บญัชีรายชือสตัวป่์าคุม้ครองใหม่น ีแบ่งออกเป็น ๖ พวก คือ



๒๘

๑. สตัวป่์าจาํพวกเลียงลกูดว้ยนม มีจาํนวน ๒๐๑ ชนิด

๒. สตัวป่์าจาํพวกนก มีจาํนวน ๙๕๒ ชนิด

๓. สตัวป่์าจาํพวกเลือยคลาน มีจาํนวน ๙๑ ชนิด

๔. สตัวป่์าจาํพวกสะเทินนาํสะเทินบก มีจาํนวน ๑๒ ชนิด

๕. สตัวไ์ม่มีกระดกูสนัหลงั : แมลง มีจาํนวน ๒๐ ชนิด

๖. สตัวไ์ม่มีกระดกูสนัหลงัอืน ๆ มีจาํนวน ๑๒ ลาํดับ

ทังสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ ้มครอง ห้ามมิให้ผู ้ใดล่าหรือพยายามล่า หรือมีไว้ในครอบครอง (ซึง

รวมถึงซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ ้มครอง) หรือค้า หรือนําเข้า-ส่งออก เว้นแต่เป็นสัตว์ป่า

คุม้ครองทีได้รบัการยกเวน้ตามระเบียบของทางราชการ เช่น เพือการสาํรวจ การศึกษาและวิจัยทางวิชาการ

สตัวป่์าบางชนิดทีไดจ้ากการเพาะพนัธุห์รือกิจการสวนสตัวส์าธารณะ ฯลฯ

นอกจากนี กฎหมายอืนๆทีมีส่วนช่วยในการคุม้ครองและรกัษาพันธุ์สตัวป่์าโดยออ้ม เช่น กฎหมายทีมี

บทบาทในการคุม้ครองและรกัษาพนัธุป่์าไมซ้ึงเป็นแหล่งทีอยู่อาศัยของสตัวป่์า เช่น พระราชบญัญัติป่าไม ้พ.ศ.

๒๔๘๔  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๐๗  พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๐๔

พระราชบญัญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๓) กฎกระทรวงทเีกียวข้องกับการอนุรักษส์ัตวป่์า

นอกจากนีมีกฎกระทรวงและประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณท์ีเกียวขอ้งกับการอนุรกัษ์สตัว์

ป่าต่าง ๆ ดังนี

กฎกระทรวงฉบับที ๑ กาํหนดระเบียบและวิธีการแจง้การมีสตัวป่์าคุม้ครองไวใ้นความครอบครอง

โดยไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที ๑๑๑ ตอนที ๒๕ ก ลงวันที ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ หนา้ ๖๙ –

๗๑

กฎกระทรวงฉบับที ๒ กาํหนดกฎเกณฑต์่าง ๆ ในการขออนุญาตนาํเขา้ ส่งออก หรือนาํผ่านสตัวป่์า

ระหว่างประเทศทีอยู่ในบญัชีรายชือสตัวป่์าตามขอ้ตกลงระหว่างประเทศว่าดว้ยการคา้สตัวป่์าและพืชป่าทีใกล้

จะสูญพันธุ์ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที๑๑๑ ตอนที ๕๑ ก ลงวันที ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗

หนา้ ๕๐ – ๕๔



๒๙

กฎกระทรวงฉบับที ๓ กาํหนดอัตราค่าธรรมในการขออนุญาตและการออกใบรบัรองต่าง ๆ โดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที ๑๑๑ ตอนที ๕๑ ก ลงวนัที ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ หนา้ ๕๖ – ๕๗

กฎกระทรวงฉบับที ๔ กาํหนดรายชือสตัวป่์าคุม้ครอง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที ๑๑

ตอนที ๕๑ ก ลงวันที ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ หนา้ ๕๘ (ยกเลิกโดยกฎกระทรวง กาํหนดใหส้ตัวป่์าบาง

ชนิดเป็นสตัวป่์าคุม้ครอง ๒๕๔๖ ประกาศใชโ้ดยทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ลงในราชกิจจานุเบกษา

เล่มที ๑๒๐ ตอนที ๗๔ ก ลงวนัที ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ หนา้ ๑ – ๒)

กฎกระทรวงฉบับที ๕ กําหนดกฎเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขต่าง ๆ ในการขออนุญาตทําการ

เพาะพันธุ์สตัวป่์าสงวนหรือสตัวป่์าคุม้ครอง การคา้สตัวป่์าคุม้ครองและซากของสตัวป่์าคุม้ครองรวมทังการนาํ

สตัวป่์าคุม้ครองทีไดจ้ากการเพาะพันธุ์เคลือนทีเพือการคา้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที ๑๑๑ ตอน

ที ๕๘ ก ลงวนัที ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ หนา้ ๖๑ – ๗๐

กฎกระทรวงฉบับที ๖ เป็นกฎกระทรวงทีกําหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ ้มครองทีอนุญาตให้ทําการ

เพาะพันธุ์ได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที ๑๑๑ ตอนที ๕๘ ก ลงวันที ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

หน้า ๗๑ – ๗๒ (ยกเลิกโดย กฎกระทรวง กาํหนดชนิดของสตัวป่์าคุม้ครองใหเ้ป็นสัตวป่์าชนิดทีเพาะพันธุ์ได้

พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที ๑๒๐ ตอนที ๕๙ ก ลงวันที ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖

หนา้ ๑ – ๒)

กฎกระทรวงฉบับที ๗ กาํหนดระเบียบและเงือนไขปฏิบตัิสาํหรบัผูท้ีไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ไปในเขต

รกัษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที ๑๑๒ ตอนที ๑๔ ก ลงวันที ๒๘ เมษายน พ.ศ.

๒๕๓๘

กฎกระทรวงฉบับที ๘ กาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการยืนคาํขอและการจ่ายเบียเลียง

และค่าพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าหน้าทีซึงปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือนอกสถานที โดยประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เล่มที ๑๑๒ ตอนที ๑๔ ก ลงวนัที ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๘

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือง กาํหนดชนิดของสตัวป่์าและซากของสตัวป่์าทีหา้มมิ

ให้ผู ้ใดนําเข้าหรือส่งออก เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากอธิบดี (กําหนดชนิดสัตว์ป่าในบัญชีรายชือแนบท้าย

อนุสญัญา CITES) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที ๑๑๒ ตอนพิเศษ ๔ ง ลงวนัที ๒๘ กุมภาพนัธ์ พ.ศ.

๒๕๓๘

เมือปี ๒๕๔๕ รฐับาลไดอ้อกพระราชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามดว้ย

พระราชกฤษฎีกาอีก ๒ ฉบับคือ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอาํนาจหน้าทีของส่วนราชการให้



๓๐

เป็นไปตามพระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาแกไ้ขบทบญัญัติ

ใหส้อดคลอ้งกับการโอนอาํนาจหนา้ทีของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง

กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยกําหนดให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม มีอาํนาจหน้าทีดูแลและ

ดาํเนินการในเรืองทีเกียวกับพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. ๒๕๓๕ ดว้ย ดังนันกฎหมายและ

กฎกระทรวงต่าง ๆ รวมทังประกาศทีเกียวขอ้งกับสัตวป่์าและการอนุรกัษ์นันจะออกโดยกรมอุทยานแห่งชาติ

สตัวป่์า และพนัธุพ์ืช กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ซึงปัจจุบนัมีกฎกระทรวงและประกาศต่าง ๆ

เท่าทีรวบรวมไดด้ังนี

กฎกระทรวง เรือง การแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยไดม้อบหมายภารกิจต่าง ๆ ใหก้รมอุทยานแห่งชาติ สตัว์

ป่า และสิงแวดลอ้มปฏิบัติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที ๑๑๖ ตอนที ๑๐๓ ก ลงวันที ๙ ตุลาคม

พ.ศ. ๒๕๔๕ หนา้ ๔๕ – ๕๒

กฎกระทรวง เรือง กาํหนดชนิดของสตัวป่์าคุม้ครองใหเ้ป็นสตัวป่์าชนิดทีเพาะพันธุ์ได้ พ.ศ. ๒๕๔๖

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที ๑๒๐ ตอนที ๕๙ ก ลงวนัที ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ หนา้ ๑ – ๒

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ถือเป็นกฎหมายนิรโทษ

กรรมสาํหรบัผูค้รอบครองสัตวป่์าโดยมิชอบดว้ยกฎหมายใหม้าแจง้ชนิด จาํนวนและความประสงคจ์ะดแูลต่อ

หรือไม่แก่พนักงานเจา้หน้าทีภายในระยะเวลาทีกาํหนดโดยไม่ตอ้งรบัโทษ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เล่มที ๑๒๐ ตอนที ๔๑ ก ลงวนัที ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ หนา้ ๑ – ๓

กฎกระทรวง เรือง กาํหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เล่มที ๑๒๐ ตอนที ๗๔ ก ลงวนัที ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ หนา้ ๑ – ๒

นอกจากนีแลว้ ยังกฎหมายอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกับการอนุรกัษ์สตัวป่์าอีก คือ การจัดหาแหล่งทีอยู่อาศัย

แหล่งหากินและแหล่งหลบภยัของสตัวป่์าโดยการประกาศพืนทีใดพืนทีหนึงเป็น "เขตรักษาพันธุส์ัตวป่์า" และ

เขต "ห้ามล่าสัตวป่์า" และการอนุรกัษ์พืนทีแลว้มีผลต่อการอนุรกัษ์สัตวโ์ดยทางออ้มก็คือ "อุทยานแห่งชาติ"

และ "วนอุทยาน" ฯลฯ

นอกจากกฎหมายทีใชบ้ังคับในบา้นเราแลว้ ยังมีขอ้ตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศทีช่วยใน

การอนุรกัษ์ดังนี

๑. อนุสัญญาว่าดว้ยการค้าระหว่างประเทศซึงชนิดของพืชป่าและสัตว์ป่าทีกาํลังจะสูญพันธุ์ หรือที

เรียกสนั ๆ ว่า อนุสญัญาไซเตส (CITES)
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๒. อนุสัญญาว่าดว้ยการอนุรกัษ์พืนทีชุ่มนาํ เพือเป็นแหล่งทีอยู่อาศัยและทาํรงัวางไข่ของพวกนกนาํ

เรียกอนุสญัญานีว่า อนุสญัญาแรมซ่า (Ramsar convention)

๓.๓ แนวคิดและหลักกฎหมายทใีช้ในการวางกรอบการศึกษา

เพือความทันสมัยต่อการกาํหนดมาตรการในการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัว์

ป่าอย่างสมดุลและยงัยืน แนวคิดและหลกักฎหมายทีนาํมาใชเ้ป็นกรอบในการพิจารณาและจดัทาํขอ้เสนอเพือ

การยกร่างกฎหมายป่าไมแ้ละสตัวป่์า วางอยู่บนแนวคิดและหลกัการพนืฐานสาํคัญ ดังต่อไปนี

๑) หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

หลกัการพืนฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติวางอยู่บนพืนฐานของ

การพึงพิงทรพัยากรธรรมชาติในการดาํเนินชีวิต เพราะป่าและทรพัยากรเป็นแหล่งอาหาร แหล่งก่อเกิดปัจจัยสี

ในการยังชีพ โดยเฉพาะความสาํคัญของการเป็นแหล่งตน้นาํของป่าทีเกียวพันเชือมโยงกับความเป็นอยู่และ

ปากทอ้งของชุมชน โดยเฉพาะการผลิตในภาคเกษตรทีตอ้งมีการจัดระบบ การวางกติกา เพือการดูแลรกัษา

ทรพัยากรธรรมชาติอย่างต่อเนอืง

บนหลักการพืนฐานทีกล่าวไปขา้งตน้นี สามารถเชือมโยงไปจึงแนวทางการวางกติกาและกฎหมายที

เกียวกับทรพัยากรธรรมชาติทีควรมีความเป็นธรรม คือ วางอยู่บนพืนฐานของการยอมรบัของคนในสงัคม ทังนี

เพือใหก้ติกาหรือกฎหมายทีตราออกมาเป็นเรืองเฉพาะกลุ่มหรือเป็นเรืองทางเทคนิคทีใหอ้าํนาจคนเพียงกลุ่ม

เล็กๆเป็นผูก้าํหนดกติกาและบังคับใชก้ฎหมายโดยปราศจากความเป็นธรรมในความรูส้ึกของคนส่วนใหญ่ใน

สงัคม การสรา้งกฎหมายใหส้อดคลอ้งกับทิศทางและการยอมรบัของสังคมภาพใหญ่ไดน้ันตอ้งดาํเนินการบน

พืนฐานการมีส่วนร่วมเพือใหส้มาชิกในสงัคมสามารถสะทอ้นปัญหาทีแทจ้ริงและร่วมมือหาทางแกปั้ญหานนัได้

สาํหรับประเทศไทยในระยะทีผ่านมาก่อนทีจะมีการจัดทําร ัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ การบริหารงาน

ภาครฐันันมีลกัษณะเป็นระบบปิด (closed system) ไม่ไดเ้ปิดใหป้ระชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจัดการมาก

นัก ทังในส่วนของการกําหนดนโยบายและการใช้อํานาจทางปกครองทังหลายรวมถึงการบริหารจัดการ

ทรพัยากร ปัญหาทีเกิดขึนในการจัดการบริหารงานโดยภาครฐัทาํให้ถูกตังคาํถามถึง การทุจริตและการเอือ

ประโยชนใ์หก้ับกลุ่มทุนต่าง ๆ ในการพัฒนาและปฏิรูประบบราชการในช่วงรฐับาลทีมีนาย อานันท ์ปันยารชุน
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เป็นนายกรฐัมนตรี รฐับาลไดแ้ถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมือวันที ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้

เน้นถึงการบริหารราชการบนหลักการสองขอ้ คือ ตอ้งมีความโปร่งใส (transparency) และการมีส่วนร่วมของ

ภาคประชาชน (public participation) การบริหารงานภาครฐัภายใต้หลักการสองขอ้นาํไปสู่การกล่าวถึงอีก

หลักการหนึงทีเรียกกันว่าหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะทีเรียกว่า ธรรมาภิบาลเชิง

กระบวนการทใีหป้ระชาสงัคมเขา้มามีส่วนร่วม ซึงประกอบดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมใน ๕ ระดับ คือ

๑. การร่วมรบัรู ้

๒. การร่วมใหข้อ้มูล-ความเห็น

๓. การร่วมตัดสินใจ

๔. การร่วมกระทาํการ

๕. การร่วมตรวจสอบการใชอ้าํนาจรฐั

หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มทียอมรบักันในระดับ

สากลและหลักการมีส่วนร่วมตามหลักการธรรมภิบาลได้ถูกกําหนดในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ

รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทังกฎหมายระดับพระราชบัญญัติต่าง ๆ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ดังนี

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ บทบัญญัติของรฐัธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้

ยอมรบัหลกัการนใีนมาตรา ๕๘ ซึงบญัญัตวิ่า

“บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลข่าวสารหรือข่าวสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ

หน่วยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถิน เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มูลนันจะกระทบต่อความมันคง

ของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอืน ทังนีตามที

กฎหมายบญัญัต”ิ

และในรฐัธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดย้อมรบัหลกัการนใีนมาตรา ๕๖ ซึงบญัญัติว่า

“บุคคลย่อมมีสิทธิไดท้ราบและเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงาน

ของรฐั รฐัวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถิน เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มูลหรือข่าวสารนันจะกระทบต่อความมนัคง
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ของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอืน ทังนีตามที

กฎหมายบญัญัต”ิ

กฎหมายทีรบัรองสิทธิตามรฐัธรรมนูญ ฯ กาํหนด คือ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๐ วัตถุประสงคข์องพระราชบญัญัติฉบบันมีีวตัถุประสงค์ ๓ ประการ ดังนีi

๑.ใหป้ระชาชนมีโอกาสรบัรูข้อ้มูลข่าวสารของทางราชการมากขึน

๒.ใหป้ระชาชนสามารถปกปักรกัษาประโยชนข์องตนไดด้ีขนึ

๓. ใหค้วามคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล

นอกจากนันพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังกําหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการในการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารของทางราชการ โดยมีหลกัการพืนฐานทีสาํคัญในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของ

ทางราชการไว้ ๒ ประการใหญ่ ๆ คือ หลกัทีว่าผูข้อไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียหรือประโยชนเ์กียวขอ้งกับ

ขอ้มลูข่าวสารทีขอ และหลกัทีว่า “เปิดเผยเป็นหลกั ปกปิดเป็นขอ้ยกเวน้”

นอกจากนนั การรอ้งขอใหเ้ปิดเผยขอ้มลูข่าวสารของหน่วยงานรฐั สามารถอุทธรณค์าํสงัของเจา้หนา้ที

ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ฯ ทีตังขึนเพือทําหน้าทีพิจารณารับอุทธรณ์ว่าจะให้มีการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารหรือไม่ในลักษณะองค์กรกึงตุลาการทีทาํหน้าทีชีขาดซึงจะทาํให้การคุ้มครองสิทธิการขอให้เปิดเผย

ขอ้มลูข่าวสารมีประสิทธิภาพมากขึน

สิทธิในการได้รับข้อมูล คําชีแจงและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้

บญัญัติรบัรองสิทธิของบุคคลทีจะมีส่วนร่วมกับรฐัและชุมชน เช่นกนั ในมาตรา ๖๗ วรรคหนึงและวรรคสอง ซึง

บญัญัติไวด้ังนี

“สิทธิของบุคคลทีจะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรกัษ์ บาํรุงรกัษาและการได้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพ

สิงแวดล้อม เพือให้ดาํรงชีพอยู่ไดอ้ย่างปกติและต่อเนืองในสิงแวดล้อมทีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

อนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมไดร้บัการคุม้ครองตามความเหมาะสม

การดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมทีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทังทางดา้นคุณภาพ

สิงแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและสุขภาพ จะกระทาํมิได ้เวน้แต่จะไดศ้ึกษาและประเมินผลกระทบคุณภาพ
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สิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหม้ีกระบวนการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน และ

ผูม้ีส่วนไดเ้สียก่อน รวมทงัไดใ้หอ้งคก์ารอิสระซึงประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์ารเอกชนดา้นสิงแวดลอ้มและสขุภาพ

และผู ้แทนสถาบันอุดมศึกษาทีจัดการศึกษาด้านสิงแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้

ความเห็นของประกอบก่อนมีการดาํเนินการดงักล่าว”

ปัจจุบันรัฐได้ออกระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.

๒๕๔๘ เพือให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ และเป็นวิธีการตามกฎหมายเพียงฉบับเดียวทีเปิดโอกาสให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แมว้่ารฐัธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ และรฐัธรรมนูญฯ พ.ศ.

๒๕๕๐จะไดร้บัรองสิทธิของประชาชนไว ้แต่ก็ยังไม่มีกฎหมายรบัรองโดยตรง เมือพิจารณาถึงลาํดับชันของ

กฎหมายก็เป็นทีน่าสงัเกตว่า สิทธิทีรฐัธรรมนูญรบัรองนนัตอ้งตราเป็นกฎหมายระดับพระราชบญัญัติเป็นหลกั

แต่การรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนนันอยู่ในชันของระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรีเท่านัน การกาํหนดเป็น

ระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรีเป็นเพียงระเบียบปฏิบตัิของฝ่ายบริหารทีใชบ้ังคับกับส่วนราชการฝ่ายบริหารให้

เป็นไปในแนวทางเดียวกันเท่านัน ไม่มีลักษณะเป็นกฎหมายทีมีผลบังคับเป็นการทัวไปและต้องปฏิบัติตาม

โดยตรง

สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เมือเกิดการจัดการของภาครฐัทีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย

การทีประชาชนสามารถเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมไดโ้ดยง่ายนันจะทาํใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบการทาํงานของภาครฐัในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มตามพระราชบญัญัติต่าง ๆ

ให้มีความเป็นธรรมมากขึน ในรัฐธรรมนูญฯ พ .ศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติถึงการให้สิทธิประชาชนเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมไวใ้นมาตรา ๖๗ วรรคสาม ดังนี

“สิทธิของชุมชนทีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ ราชการส่วนทอ้งถิน หรือองคก์ร

อืนของรฐัทีเป็นนิติบุคคล เพือให้ปฏิบัติหน้าทีตามบทบัญญัตินี ย่อมได้รับการคุ้มครอง”สิทธิในการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรม คือ การใหส้ิทธิประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของหน่วยงานทาง

ปกครองและเจา้หนา้ทีฝ่ายปกครองในการปฏิบตัิราชการทางปกครอง มีสิทธิเสนอเรืองราวรอ้งทุกขภ์ายในฝ่าย

ปกครอง และสามารถดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลเพือให้มีการทบทวนการใช้อ ํานาจในทางปกครองของ

เจา้หนา้ที รวมถึงการชดใชเ้ยียวยาความเสียหาย การดาํเนินกระบวนการพิจารณาทางปกครอง โดยเฉพาะใน
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ส่วนของการออกคาํสงัทางปกครอง หน่วยงานทางปกครองและเจา้หนา้ทีฝ่ายปกครองตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย

ทีใหอ้าํนาจไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้นตามวิธีการปฏิบตัิราชการในการออกคาํสงันนั

การให้สิทธิแก่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิงแวดล้อม รฐัธรรมนูญฯ

พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดร้บัรองถึงสิทธิชุมชน เช่นกนั โดยมาตรา ๖๖ บญัญัติว่า

“บุคคลซึงรวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิน หรือชุมชนทอ้งถินดังเดิมย่อมมีสิทธิอนุรกัษ์หรือฟืนฟู

จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทอ้งถินและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ

การบาํรุงรกัษา และการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ สิงแวดลอ้ม รวมทังความหลากหลายทางชีวภาพ

อย่างสมดุลและยงัยืน”

หลักการมีส่วนร่วมทีได้รับการยอมรับในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. ๒๕๔๐และ

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ นาํไปสู่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในสงัคมทีจะ

เข้าร่วมกับภาครัฐในการจัดการทรัพยากรและสิงแวดล้อมมากขึน  การยอมรับในหลักการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนเป็นเรืองทีมีความสาํคัญ โดยเฉพาะในส่วนของประชาชนและชุมชนในพืนทีตอ้งถือว่า ประชาชนใน

พืนทีนันเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียลาํดับตน้ (primary stakeholders) ทีจะตอ้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แต่อย่างไรก็

ตามระดับของการมีส่วนร่วมก็มีการแบ่งไวห้ลายระดับ เช่น

๑. รฐัรวมศูนยว์างแผนและดาํเนินการเอง

๒. รฐัร่วมวางแผนกบัประชาชนแต ่รฐัรวมศูนยด์าํเนินการเอง

๓. รฐัร่วมกบัประชาชนวางแผนและดาํเนินการร่วมกับประชาชน

๔. รฐัร่วมกบัประชาชนวางแผนและมอบอาํนาจใหก้ับประชาชนไปทาํ

๕. รฐัมอบอาํนาจใหก้ับประชาชนวางแผนเองและดาํเนินการเองทงัหมด

ทงันี จะตอ้งกระทาํอยู่บนพนืฐานของ
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หลักนิติธรรม (Rule of Law) การปกครองระบอบประชาธิปไตย การใช้อาํนาจของฝ่ายปกครอง

จะตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย ซึงหมายความว่า ฝ่ายปกครองจะใชอ้าํนาจไปตามอาํเภอใจไม่ได ้การกระทาํใด ๆ

จะตอ้งอาศัยกฎหมายใหอ้าํนาจในการกระทาํการนนั ๆ

หลักคุณธรรม (Integrity) กระบวนการในการบังคับใช้กฎหมาย จะต้องประกอบไปด้วยหลัก

“คุณธรรม” ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฎหมายหรือการกําหนดนโยบายก็ตาม การใช้อาํนาจรัฐนันจะต้อง

คาํนึงถึงคุณธรรมประกอบดว้ยเสมอ ในทีนีหมายถึง การใหค้วามเคารพต่อศักดศิรีความเป็นมนุษยข์องบุคคลที

ฝ่ายปกครองปฏิบัติการต่อบนความเสมอภาคและเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตัิ

หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความโปร่งใสเป็นหลักการทียอมรบัในหลักธรรมาภิบาล ว่า

การดาํเนินการของเจา้หนา้ทีจะตอ้งมีความโปร่งและตรวจสอบไดว้่า การกระทาํของเจา้หนา้ทีเป็นไปดว้ยความ

สุจริต และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จะตอ้งมีการปรบัปรุงในส่วนของการกาํหนดสิทธิหน้าทีไว้

อย่างชัดเจน ลดการใชดุ้ลยพินิจของขา้ราชการและเจา้หนา้ทีใหน้อ้ยทีสดุใหเ้หลือเท่าทีจาํเป็น เพราะดุลยพินิจ

ทีกวา้งเกินไปเป็นทีมาของการใชดุ้ลยพินิจโดยมิชอบและการทุจริตและสรา้งความไม่แน่นอนใหเ้กิดขึน

หลักการมีส่วนร่วม (Public participation) หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักการทีมี

ความสาํคัญอย่างยิง แต่เดิมการบริหารราชการของประเทศไทย เนน้การรวมอาํนาจเขา้สู่ศูนยก์ลางและเป็นรฐั

ข้าราชการ คือ ข้าราชการเป็นผู ้มีอ ํานาจในการบริหารและตัดสินใจทุกสิง การเปลียนแปลงในระบอบ

ประชาธิปไตยทีเนน้ประชาธิปไตยทางตรงมากขึน ภาครฐัจะตอ้งยอมรบักับการเปลียนแปลงบทบาทของตนเอง

ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในลกัษณะต่างๆ

หลักความรับผิดชอบ (Accountability) การกระทาํใด ๆ ของเจา้หนา้ทีในทางปกครอง เมือเกิดความ

เสียหายอย่างใดขึนกับประชาชนแล้วนัน การแสดงความรบัผิดชอบต่อความเสียหายของภาครฐัเป็นสิงทีมี

ความสาํคัญเพือทีจะชดใช้เยียวยาความเสียหายทีเกิดขึน ความรบัผิดชอบนันไม่เฉพาะในรูปของค่าความ

เสียหายทีเป็นตัวเงินเท่านัน แมแ้ต่ในรูปแบบของการออกคาํสงัหรือกฎหมายลาํดับรองทีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย

หรือไม่เหมาะสม ฝ่ายปกครองจะตอ้งแสดงความรบัผิดชอบดว้ยกระบวนการ “ยกเลิก” หรือ “เพิกถอน” คาํสงั

ทางปกครองiiหรือกฎนนัเสียเพือไม่ใหเ้กิดความเสียหายขึนกับประชาชน
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ทังนีประชาชนสามารถทาํให้หลักการเหล่านีเป็นจริงได้ผ่านการมีส่วนร่วมทางองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน หรือเรียกรอ้งใหม้ีการบงัคับตามสิทธิในศาลปกครอง

๒) แนวคิดหน้าทขีองรัฐ

รฐัมีสัญญาประชาคมต่อประชาชาติว่าจะทาํการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ินใหก้ับ

ประชาชน ผ่านทางการจัดบริหารสาธารณะต่างๆเพือบาํบดัทุกขบ์าํรุงสุขใหแ้ก่ประชาชน เช่น การออกกฎหมาย

เพือคุม้ครองสิทธิของประชาชนทีอาจไดร้บัผลกระทบจากการออกกฎหมายในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ

การวางนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิงแวดล้อมเพือความปลอดภัยของประชาชนในพืนทีซึงได้รับ

ผลกระทบ การบงัคับใชก้ฎหมายและมาตรการทีเกียวขอ้งบนหลกัการธรรมาภิบาล โดยยึดถือหลกัการบริหาร

รัฐกิจเหล่านีเป็นหน้าทีส ําคัญไม่น้อยไปกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้าน

อุตสาหกรรมโดยปราศจากการกาํหนดมาตรการบรรเทาและเยียวยาผลกระทบมารองรบั

๓) แนวคิดการพัฒนาระบบกฎหมายสิงแวดล้อม

การพัฒนาประเด็นต่างๆทีเกียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึงไดร้ับผลกระทบจาก

ปัญหาสิงแวดลอ้ม อันประกอบดว้ย

การปรับโครงสร้างองคก์รในพืนที การจัดโครงสรา้งขององคก์รแกปั้ญหาทรพัยากรยังผูกติดกับ

ระบบราชการแบบรวมศูนย ์อาทิ คณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติซึงเป็นองคก์รสูงสุดในการจัดการปัญหา

สิงแวดลอ้มก็ประกอบไปดว้ยสมาชิกทีมาจากหน่วยราชการต่างๆ ขา้ราชการการเมือง และผูท้รงคุณวุฒิอีก

ส่วนหนึง ทาํใหก้ารทาํงานยังยึดโยงอยู่กับนโยบายของภาครฐั โดยเฉพาะอิทธิพลจากแนวนโยบายของรฐับาล

อาํนาจในการตัดสินใจขององคก์รทีมีอาํนาจหนา้ทีก็ไม่เด็ดขาด

การบูรณาการอํานาจหน้าทีองค์กรแก้ปัญหาสิงแวดล้อม กฎหมายทีใช้แก้ปัญหาสิงแวด

ลอ้มหลายฉบับได้วางหน่วยงานรฐัให้เป็นแกนหลักในการแก้ปัญหาสิงแวดลอ้ม แต่ดว้ยอุปสรรคมากมายที

เกิดขึนไม่ว่าจะเป็น เรือง ภาระงานลน้ ขาดทรพัยากร บุคลากร แต่ดุลยพินิจและอาํนาจต่างๆก็ยังคงผูกติดกับ

หน่วยงานต่างๆ และกระจัดกระจายกันไปตามทีกฎหมายแต่ละฉบับกําหนดว่าให้หน่วยงานใดเป็นผู ้ถือ

กฎหมาย ดังนันจึงจาํเป็นต้องบูรณาการอาํนาจรฐัให้เป็นหนึงเดียวในการแก้ไขปัญหาแต่ละประเด็นเพือลด



๓๘

ขันตอนการตัดสินใจหรือเดินเรือง เพือให้มีการแก้ปัญหาและเยียวยาสิทธิให้กับประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว

กว่าทีเป็นอยู่ในปัจจุบนั

การปรับเรืองการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ รฐัธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ ไดว้างแนวทาง

ในการจัดตังองค์การอิสระดา้นสิงแวดล้อม   การยกร่างกฎหมายจัดตังองค์กรนีว่า หากมีการยืนของอนุมัติ

โครงการทีอาจส่งผลกระทบรา้ยแรงต่อสิงแวดลอ้มและสขุภาพจาํเป็นตอ้งมีการนาํเสนอแบบประเมินผลกระทบ

เขา้สู่องค์การอิสระดา้นสิงแวดล้อมก่อน ก็จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับการประกอบการของโครงการที

กาํลงัจะเกิดขึนในเขตนิคมอุตสาหกรรม เพือใหส้าธารณชนไดร้บัรูข้อ้มูลการดาํเนินการของโครงการเหล่านัน

มากขนึกว่าเดิม

การเข้าถึงพยานหลักฐานทีอยู่ในครอบครองของเอกชน การยืนของอนุมัติโครงการทีอาจ

ส่งผลกระทบรา้ยแรงต่อสิงแวดลอ้มและสุขภาพจาํเป็นตอ้งมีการนาํเสนอแบบประเมินผลกระทบเขา้สู่องคก์าร

อิสระดา้นสิงแวดลอ้มก่อน ก็จะเป็นการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกับการประกอบการของโครงการเอกชนทีกาํลังจะ

เกิดขนึเพือใหส้าธารณชนไดร้บัรูข้อ้มูล

การปรับระบบการฟ้องร้องคดีในชันศาลเพือการพิสูจน์ความผิดและความเสียหาย การ

พิสูจนค์วามผิดและความเสียหายในคดีสิงแวดลอ้มโดยรบัเอาแนวคิดกฎหมายสิงแวดลอ้มสมัยใหม่มาใช ้อาทิ

การรบัเอาแนวคิดเรืองความเสียหายของผูไ้ดร้บัสารพาหะแต่อาการยังไม่ปรากฏมาปรบัใช้ พัฒนาการกาํหนด

ความเสียหายในเชิงลงโทษใหเ้ขา้สู่ระบบกฎหมายของไทย ควรมีการสรา้งบญัชีรายชือผูเ้ชียวชาญเพือเป็น

การสรา้งเครือข่ายในการทาํงาน การระงับขอ้พิพาททางสิงแวดลอ้มอาจมีขอ้พิจารณาปรบัปรุงกฎหมายใหม้ี

กระบวนการหรือองคก์รระงับขอ้พิพาทในพืนที การนาํระบบกองทุนสิงแวดลอ้มเขา้มาสนับสนุนการเรียกรอ้ง

สิทธิของประชาชนผูไ้ดร้บัความเดือดรอ้นจากปัญหาสิงแวดลอ้มและทรพัยากร

การนําระบบฟ้องคดีแบบกลุ่มมาใช้ (Class Action) การรบัเอาหลกัการดาํเนินคดีแบบกลุ่มมา

ใชก้ับขอ้พิพาททางสิงแวดลอ้มจาํเป็นตอ้งยอมรบั “หลกัการดาํเนินคดีโดยผูแ้ทนคดี” เสียก่อน   เพือเปิดโอกาส

ให้แต่งตังผูอ้ืนขึนมาดาํเนินคดีแทนตัวผูเ้สียหายได ้  เมือนันจึงจะสามารถแต่งตังบุคคลอืนขึนเป็นคู่ความผู ้

ดาํเนินคดีแทนกลุ่มได้



๓๙

การใช้เครืองมือทางเศรษฐศาสตร์จัดการปัญหาสิงแวดล้อม การนาํเครืองมือทางเศรษฐ

ศาสตรม์าช่วยแก้ปัญหาสิงแวดล้อมได้รับการยอมรับมากขึนเนืองจากมีลักษณะยืดหยุ่นและดึงดูดให้

ผูป้ระกอบการปฏิบัติตามมากว่าการควบคุมและบงัคับโดยกฎหมายอย่างเคร่งครดั การพัฒนามีขึนเป็นลาํดับ

ตังแต่การก่อกาํเนิด “หลักผูก้่อมลพิษเป็นผูจ้่าย (PPP-Polluter Pays Principle)” ต่อมาไดป้รบัและพัฒนาจน

ทาํใหผู้ใ้ชส้ินคา้ซึงมีผลกระทบทางสิงแวดลอ้มตอ้งรบัภาระค่าเสือมโทรมของธรรมชาติจากการใชส้ินคา้ดว้ยจน

แปรเป็น “หลกัผูใ้ชเ้ป็นผูจ้่าย (UPP-User Pays Principle) แต่ภายหลงัไดม้ีการตระหนกัถึงการแกปั้ญหาก่อนที

จะเกิดผลกระทบด้านสิงแวดล้อมจึงสรา้ง “หลักการระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle)” เพือป้องกัน

ผลกระทบจากกิจกรรมซึงอาจมีผลรา้ยแรงต่อสิงแวดลอ้มไดโ้ดยอยู่บนพืนฐานของหลกัฐานทางวิทยาศาสตร ์

และการประเมินความเสียงประกอบการตัดสินใจว่าจะป้องกันความเสือมโทรมของสิงแวดล้อมได้อย่างไร

สาํหรบักิจกรรมบางอย่างทีอาจส่งผลกระทบรุนแรงผู้ประกอบการอาจจะตอ้งทาํประกันความเสียหายทีอาจ

เกิดขึนจากกิจกรรมทีตนได้ด ําเนินการไป (Performance Bonds) แนวคิดในการใช้เครืองมือทางเศรษฐ

ศาสตรเ์พือแก้ไขปัญหาสิงแวดล้อมได้มีหน่วยงานเข้ามาจัดทํากฎหมายรองรับเพือบังคับใช้ให้เป็นจริงใน

รูปแบบ มาตรการทางภาษีและการคลงัในการจดัการสิงแวดลอ้ม

การจัดการปัญหาทีเกิดจากผู้ประกอบการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาล

(CSR) รฐัมีสัญญาประชาคมต่อประชาชาติว่าจะทาํการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินให้กับ

ประชาชน ผ่านทางการจัดบริหารสาธารณะต่างๆเพือบาํบดัทุกขบ์าํรุงสุขใหแ้ก่ประชาชน เช่น การออกกฎหมาย

เพือคุ ้มครองสิทธิของประชาชนทีอาจได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมในบริเวณพืนทีใกล้เคียง การวาง

นโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิงแวดลอ้มเพือความปลอดภัยของประชาชนในพืนทีซึงไดร้บัผลกระทบ

การบงัคบัใชก้ฎหมายและมาตรการทีเกียวขอ้งบนหลกัการธรรมาภิบาล โดยยึดถือหลกัการบริหารรฐักิจเหล่านี

เป็นหน้าทีสาํคัญไม่น้อยไปกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมโดย

ปราศจากการกาํหนดมาตรการบรรเทาและเยียวยาผลกระทบมารองรบั รวมถึงกระตุน้ใหบ้รรษัทดาํเนินกิจการ

บนพืนฐานของความรบัผิดชอบต่อสงัคม ไม่สรา้งผลกาํไรโดยผลกัภาระไปยงัสงัคม

การปรับระบบประเมินผลกระทบทางสิงแวดล้อมและสุขภาพ การปรบัระบบประเมินผล

กระทบทางสิงแวดลอ้มใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมมากขึน อันจะนาํประโยชนม์าใหก้ับโครงการหลายประการ อาทิ
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เกิดทางเลือกใหม่และพิจารณาอย่างรอบคอบ ลดค่าใชจ้่ายและการสูญเสียเวลา สรา้งฉันทามติทางการเมือง

ร่วมกันและเกิดความชอบธรรม ลดความขัดแยง้เมือถึงขนัตอนปฏิบัต ิลดการเผชิญหนา้ความรุนแรงในพืนที

มาตรการคุ้มครองชัวคราวในพืนทีประสบปัญหา การกาํหนดใหม้ีแนวนโยบายการโยกยา้ย

ถินฐานและมีการจ่ายค่าชดเชยให้ประชาชนทีได้รับผลกระทบในพืนที หากการประเมินผลกระทบทาง

สิงแวดลอ้มและผลกระทบสิงแวดลอ้มทางสังคมบ่งชีว่าโครงการจะสรา้งผลกระทบแก่ประชาชนอย่างรุนแรง

กวา้งขวางจนตอ้งมีการอพยพถินทีอยู่ของประชากร หรือมีการเวนคืนและการจ่ายค่าเสียหาย ก็จาํเป็นตอ้งทาํ

รายละเอียดใหเ้หมาะสมกบัผลกระทบจริงทีเกิดขึน รวมถึงกาํหนดแผนการตังถินฐานใหม่และกาํหนดค่าชดเชย

โดยเฉพาะอย่างยิงกลุ่มเสียงพิเศษ

การจัดระบบระงับข้อพิพาทในพืนทีพิเศษ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ ได้วางแนวทางในการ

จัดตังองค์การอิสระด้านสิงแวดล้อมขึนเพือช่วยตรวจตราและวางนโยบายด้านทรพัยากรธรรมชาติ จึงต้อง

ติดตามการจัดตังองค์กรนีอย่างใกล้ชิดว่าจะมีโครงสรา้งและอาํนาจหน้าทีอย่างไร สามารถช่วยแก้ปัญหา

สิงแวดล้อมได้จริงหรือไม่ โดยมีแนวโน้มจากการยกร่างกฎหมายจัดตังองค์กรนีว่า จะมีการจัดตัง

คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดหรือพืนทีขึน หากมีการใหค้วามสาํคัญกับความพิเศษและแตกต่างของพืนทีตัง

โครงการและการดาํเนินการของผูป้ระกอบการว่าไดท้าํไปตามกฎหมายและแผนงานหรือไม่ ซึงจะเป็นการลด

ขอ้ขัดแยง้ทีอาจเกิดขึนในเบืองต้น และมีแนวทางทีชัดเจนในการระงับขอ้พิพาทภายหลังหากเกิดปัญหาจาก

การดาํเนินโครงการดังกลา่วต่อไปภายหลงั

การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย การนาํเอาระบบ Citizen Suit

มาปรบัใชใ้นประเทศไทย เพือเปิดโอกาสใหผู้ท้ีมิไดม้ีผลเสียหายจากปัญหาสิงแวดลอ้มโดยตรงสามารถนาํเรือง

ดังกล่าวขึนฟ้องรอ้งต่อศาลได้ ก็จะช่วยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและประชาสังคมยืนมือเขา้มาช่วยเหลือ

กลุ่มผู ้ได้รับความเดือดรอ้นจากปัญหาสิงแวดล้อมทีมักเป็นกลุ่มคนชายขอบซึงไม่มีความสามารถในการ

เรียกรอ้งสิทธิทางกฎหมายได้มากนัก และเป็นการกระตุ้นความตืนตัวของภาคประชาชน โดยมีช่องทางสือ

สาธารณะรูปแบบต่างๆ ก็เป็นตัวช่วยในการนาํเสนอขอ้มูลการทาํงานและสรา้งเครือข่ายเฝ้าระวังเชือมโยงถึง

กันไดค้รอบคลุมทุกพนืที
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การส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาชน การส่งเสริมใหอ้งคก์รพัฒนาเอกชน หรือชุมชน

สามารถเขา้ถึงการมีส่วนร่วมในทุกระดับอย่างแทจ้ริง โดยลดอุปสรรคในการเขา้ถึงสิทธิไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ

ค่าธรรมเนียม ขอ้จาํกัดทางกฎหมาย

ประเด็นต่างๆทีกล่าวมาข้างตน้เป็นแนวทางพัฒนาระบบกฎหมายสิงแวดลอ้มเพือส่งเสริมสิทธิของ

ประชาชน ซึงนําไปวิเคราะห์สภาพปัญหาทีเกิดขึนว่าสอดคล้องกับหลักการพัฒนาเหล่านีแล้วหรือยัง เพือ

นาํไปสูก่ารพฒันาระบบกฎหมายสิงแวดลอ้มใหส้่งเสริมสิทธิของประชาชนใหด้ียิงขนึ

๔) หลักการอืนๆ ว่าด้วยการบริหารจัดการป่าไม้และสัตวป่์า

ข้อมูลจากสรุปสาระสําคัญของแผนจัดการคุณภาพสิงแวดล้อม  พ .ศ . ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

ประกอบดว้ย แนวคิด หลกัการสาํคัญในการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ดังนี

“การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ ” (Ecosystem Approach) เป็นหลักการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  โดยคํานึงถึงความสัมพันธ์เชิงระบบหรือองค์รวม  (Holistic) ซึงมี

วัตถุประสงคเ์พือการดาํรงอยู่ของระบบนิเวศอย่างสมดุล และการตอบสนองต่อความตอ้งการของมนุษยใ์นการ

ใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอย่างยังยืน ไดแ้ก่ การจัดการลุ่มนาํอย่างบูรณาการ และ

การบริหารจัดการกลุ่มป่า

“การระวังไว้ก่อน ” (Precautionary Principle) เป็นหลักการจัดการเชิงรุกที เน้นการป้องกัน

ผลกระทบล่วงหนา้โดยการสรา้งระบบภูมิคุม้กันใหก้ับทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มโดยเฉพาะพืนทีทีมี

ระบบนิเวศทเีปราะบางและพืนทีเสียง

“ความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ - เอกชน” (Public-Private Partnership) เป็นหลักการทีใชส้รา้งการ

ร่วมรบัผิดชอบและควรนาํมาใชค้วบคู่กับหลกัการผูก้่อมลพิษเป็นผูจ้่ายเพือส่งเสริมใหภ้าคเอกชนเขา้มาลงทุน

และมีบทบาทในการจัดการสิงแวดลอ้มมากขึน

“ธรรมาภิบาล” (Good Governance) เป็นหลักการทีมุ่งเน้นให้เกิดความยังยืนในการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม โดยมีองค์ประกอบทีสาํคัญ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การ



๔๒

กระจายอาํนาจทียึดหลกัการพืนที - หนา้ที - การมีส่วนร่วม (Area-Function-Participation: AFP) การบงัคับใช้

กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจ การเปิดเผยข้อมูลสู่

สาธารณะ และการกาํหนดภาระรบัผิดชอบ (Accountability) ของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง

“แนวทางของพันธบัตรป่าไม้” เป็นกลไกการบริหารจดัการรูปแบบใหม่ในการดูแลรกัษาและเพิม

พืนทีป่า โดยการออกพนัธบตัรระดมทุนจากผูท้ีไดป้ระโยชนจ์ากระบบนิเวศป่าไมเ้พือใชใ้นการอนุรกัษ์และพืนฟู

ป่าและระบบนิเวศป่าไม ้ทาํให้เกิดการอนุรกัษ์ป่าอย่างยังยืนภายใต้การแลกเปลียนผลประโยชนจ์ากระบบ

นิเวศป่าไมร้่วมกัน ใหค้วามสาํคัญกับการปลูกป่าเสริมในพืนทีทีเป็นป่าอนุรกัษ์ และการปลกูป่าเพิมในพืนทีป่า

สงวนแห่งชาติทีเสือมโทรม และสามารถทาํควบคู่ไปกับกิจกรรมปลูกป่าหรืออนุรกัษ์ป่าอืน ๆ ทีดาํเนินการอยู่

แลว้ เช่น ธนาคารตน้ไม ้ทีมีพืนทีดาํเนินการในพืนทีของตนเองหรือพืนทีป่าสงวน  รวมถึงการดาํเนินการทีเน้น

ให้คนอยู่ร่วมกับป่าเนืองจากป่าทีถูกทําลายส่วนมากมีคนครอบครองพืนทีอยู่แล้ว  โดยให้คนทีอยู่ในพืนที

สามารถใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและบริการทีได้จากระบบนิเวศอย่างเหมาะสม โดยไม่จาํเป็นต้องให้

ชาวบา้นทีบุกรุกพืนทีป่าทาํการเกษตรตอ้งยา้ยออกแต่เปลียนมารบัจา้งเป็นแรงงานปลูกและบาํรุงป่าแทน และ

สามารถปลกูพืชเศรษฐกิจเสริมรายไดร้ะดับทีเหมาะสม รวมทงัสนบัสนุนดา้นบริการทางสงัคมทีดีใหค้นในพืนที

เพือใหส้ามารถอยู่ไดแ้ละดูแลรกัษาป่าอย่างยงัยืนควรอา้งคาํสมัภาษณแ์ละเอกสารของคณุพงศา ชูแนม

อย่างไรก็ตาม ในเบอืงตน้ ขอ้เท็จจริงและเอกสารงานศึกษาทีผ่านมาพบประเด็นทีน่าสนใจดงันี

ข้อจํากัดมาตรการตามกฎหมายไทยต่อหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่มีการตรา

กฎหมายเพือรองรบัหลักการของรฐัธรรมนูญฯ อย่างครบถ้วน ซึงเป็นสาเหตุสาํคัญทีก่อใหเ้กิดความขัดแย้ง

ระหว่างรฐักับประชาชนในการจัดการสิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิงเมือมีการดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมที

ก่อใหเ้กิดผลกระทบรุนแรงต่อสิงแวดลอ้มและผลกระทบทางสงัคมต่อวิถีชีวิตของประชาชน ระบบการวิเคราะห์

ผลกระทบสิงแวดลอ้ม ณ ปัจจุบนัยังไม่ครอบคลุมโครงการอีกหลายประเภท

ข้อจํากัดของมาตรการตามกฎหมายไทยต่อหลักการป้องกันความเสียหายไว้ล่วงหน้า แต่

ไม่มีการบงัคับตามมาตรการเมอืโครงการผ่านการพิจารณาไปแลว้

ข้อจํากัดของมาตรการตามกฎหมายไทยต่อหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายเมือตอ้งมีการเยียวยา

จริงมกัไม่ไดส้ดัส่วนกับความเสียหายทีเกิดขนึกับผูเ้สียหาย
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บทที ่๔

ผลการศึกษา

นักวิจัยไดทําการรวบรวมสภาพปญหาเกี่ยวกับการปาไมของประเทศจากการศึกษาเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ ในแง

ของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการปาไม โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการเสนอและดำเนินการภายใต คำสั่ง คสช.๖๔/๒๕๕๗ และ

๖๖/๒๕๕๗ โดยไดทําการรวบรวมและศึกษาประเด็นที่มีขอเสนอเพื่อแกไขกฎหมายที่ผานมาทำการปรึกษาหารือกับ ผู

ทรงคุณวุฒิ สอบถาม สัมภาษณผูเกี่ยวของทั้งผูที่ปฏิบัติงานและผูที่ไดรับผลจากการบังคับใชกฎหมาย เพื่อจะนํามาใชในการ

ยกรางแกไขกฎหมายที่สอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน

๔.๑ การรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวของกับการแกไขกฎหมายปาไมในชวงระหวาง ป ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘

ในขั้นตน นักวิจัยไดเขารวมสังเกตการณ เขารวมรับฟง หรือเขารวมใหขอคิดเห็นแลกเปลี่ยนในเวทีวิชาการ เวที

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และเวทีรับฟงความคิดเห็น ที่จัดโดยองคกรตางๆที่เกี่ยวของ รายละเอียดและผลสรุปในแตละเวที มี

รายละเอียดดังสรุปในตารางดังตอไปนี้

๑. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ(กสม.) จัดประชุมชี้แจงขอเท็จจริงจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อวันที่

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และเดินทางไปตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งจัดใหมีการ

สัมมนาเรื่อง “แผนแมบทเกี่ยวกับจัดการทรัพยากรธรรมชาติของคณะรักษาความสงบแหงชาติกับการมีสวนรวมของภาค

ประชาชน” เมื่อวันที ่๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบการละเมิดสิทธิของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายการจัดการปาไม หลัง คสช.

ประกาศใชแผนแมบทแก ไขปญหาการทำลายทรัพยากรปาไม  การบุกรุกที่ ดินของรัฐ และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยอางคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที ่๖๔ / ๒๕๕๗

การตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน กสม.พบวา แผนแมบทแกไขปญหาการทำลายทรัพยากรปาไม การบุกรุกที่ดินของรัฐและ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๒๕๕๗ และการปฏิบัติการตามแผนดังกลาวที่ผานมา มีปญหาของการดำเนินการที่อาจ

เขาขายเปนการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ดังนั้น เพื่อปองกันผลกระทบและความขัดแยงที่อาจมีความรุนแรงมากขึ้น จนอาจกลายเปนสาเหตุปญหาการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนตอราษฎร กสม. จึงไดมีหนังสือเสนอความเห็นตอหัวหนา คสช.  ผอ.กอ.รมน. รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช อธิบดีกรมปาไม และผูวาราชการจังหวัดในพื้นที่ที่มีกรณี

รองเรียน ลงวันที ่๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ วา

๑. กระบวนการจัดทำแผนแมบทฯ และกระบวนการจัดทำแผนการปฏิบัติการของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของยังขาด

การมีสวนรวมของภาคประชาชนและภาคสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่ครบถวนรอบดาน

๒. การปฏิบัติการที่ผานมา ตามแผนแมบทดังกลาวของเจาหนาที่ในหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมมีการกลั่นกรองและ

แยกแยะความแตกตางของพื้นที่ที่มีบริบทความเปนมาของปญหา รวมทั้งวัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตที่แตกตางกัน และไม

มีความชัดเจนในการกำหนดลักษณะการกระทำและผูกระทำวาลักษณะใดที่เขาขายเปนผูกระทำผิดรายใหญที่มีเจตนาในทาง

การคาหรือเพื่อประโยชนสวนตน และลักษณะใดเปนการกระทำเพื่อการดำรงชีวิตตามประเพณีวัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิต

ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

๓. เกิดปญหาความไมประสานสอดคลองกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับแผนแมบทที่มีไมต่ำกวา ๒๕ หนวยงาน

โดยเฉพาะอยางยิ่งการประสานงานระหวางหนวยงานในระดับนโยบายหรือระดับสวนกลาง กับหนวยงานในระดับปฏิบัติการ
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หรือในระดับพื้นที่ สงผลใหการปฏิบัติการของหนวยงานในระดับพื้นที่ อาจปฏิบัติการไปโดยขาดความเขาใจ และละเลยตอ

การยึดกุมหลักการดานสิทธิมนุษยชน

ดังนั้น กสม.จึงขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของยุติ หรือชะลอการปฏิบัติการในพื้นที่ตามแผนแมบทฯ เอาไวกอน และให

เริ่มตนกระบวนการที่เปดโอกาสใหราษฎรไดมีสวนรวมในการพิจารณาและตัดสินใจ

๒. เครือขายสันติศึกษา รวมกับ คณะทำงานขับเคลื่อนกฎหมาย ๔ ฉบับ จัดเวที “วิพากษหรือหนุนเสริมแผน

แมบททรัพยากรปาไม ๒๕๕๗” วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น. ณ หองประชุมจุมภฎพันธทิพย ชั้น ๔

อาคารประชาธิปก–รำไพพรรณี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มีวัตถุประสงคเพื่อ ๑. นำเสนอแผนแมบทการแกไขปญหาการทำลายทรัพยากรปาไม การบุกรุกที่ดินของรัฐ และ

การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติอยางยั่งยืน โดย พ.อ.ดร.ปยพงศ พันธุโกศล ประธานคณะทำงานจัดทำแผนแมบทปาไม

แหงชาต ิกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ๒. อภิปรายรวมกันในหัวขอ “แผนแมบททรัพยากรปาไม ๒๕๕๗

และการมีสวนรวมของประชาชน” และ ๓. นำเสนอและรวมกันพิจารณารางรายงานสรุปผลการประชุมเพื่อการวางแผนการ

เคลื่อนไหวตอไปของเครือขายสันติศึกษาและเครือขายขับเคลื่อนกฎหมาย ๔ ฉบับ

ผลการจัดเวทีหลายฝายมองวาแผนแมบทฉบับนี้ไมอาจบรรลเุปาหมายที่วางไวได เนื่องจากแนวนโยบายและวิธีการที่

ใชไมใชแนวทางที่ถูกตองและไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริง เชน

  ที่ปรึกษาสหพันธเกษตรกรภาคเหนือ เห็นวา แผนแมบทถือเปนกระดุมเม็ดแรกที่ คสช.กลัดผิด แลวก็จะผิดไป

ตลอด เพราะไปใช กอ.รมน. และ ทส. ซึ่งที่ผานมาทั้งสองหนวยงานนี้เปนคูขัดแยงกับประชาชนในการแกไขปญหาปาไม

นอกจากนั้น เมื่อป ๒๕๔๑-๒๕๔๓ มีการเปลี่ยนมาตราสวนแผนที่ จาก ๑ ตอ ๒๕๐,๐๐๐ มาเปน ๑ ตอ ๕๐,๐๐๐ ใน

สมัย นายปลอดประสพ สุรสวดี เปนปลัดกระทรวง ทส. จึงทำใหมีพื้นที่ปาเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นถาอยากไดปาเพิ่มอีก ๙

เปอรเซ็นต คสช.ก็แคเปลี่ยนมาตราสวนแผนที่จาก ๑ ตอ ๕๐,๐๐๐ มาเปน ๑ ตอ ๔,๐๐๐ พื้นที่ปาก็จะมีเพิ่มขึ้นโดยไมตองทำ

อะไร ไมตองยึดคืนจากชาวบาน แตตรงนี้ก็จะเปนปญหาวาพื้นที่ปาที่แทจริงของประเทศไทยมีเทาใด

ทั้งนี้ หากยังใชวิธีการเดิมๆ โดยยึดพื้นที่แลวปลูกปา ก็จะไมสามารถทวงคืนผืนปาได ๒๖ ลานไรตามที่ตั้งเปาหมาย

แนนอน แตจะมีคนถูกจับ มีคนถูกยึดที่ดินทำกิน และเปนคนจนที่อยูภายใตเงื่อนไขของคำสั่ง คสช.ที่ ๖๖/๒๕๕๗ (เพิ่มเติม

หนวยงานสำหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรปาไมและนโยบายการปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวใน

สภาวการณปจจุบัน)

  ตัวแทนเครือขายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน มองวา แผนแมบทถูกเขียนโดยมองดานเดียว โดยคนที่เขียนแผนนั้นไมมี

ทางที่จะเห็นวาชาวบานอยูกับปามานานแลว ขณะที่การสูญเสียปาไมของไทยจากแนวนโยบายของรัฐที่สนับสนุนเศรษฐกิจผิด

ทิศผิดทางก็เปนเรื่องที่พิสูจนแลววาเปนจริง แตกลับไมแกไขตรงนี้ กลับมาจัดการกับชาวบาน

อยางไรก็ตาม เครือขายไดนำเสนอวิธีที่จะทำใหปาเพิม่ขึ้น ไมจำเปนจะตองทวงปาคืนจากชาวบาน แคเปลี่ยนวิถีของ

คนไทยใหม เชน ใครถือครองที่ดินเกิน ๑๐ ไร ใหเปลี่ยนเปนปาสัก ๓ ไรไดหรือไม โดยไมตองไปแบงเปนพื้นที่วิกฤติขั้น ๑ ขั้น

๒ เทานี้ก็ไดผืนปาเพิ่มขึ้นแลว โดยไมตองไลใครไป

  หัวหนาพรรคทวงคืนผืนปาประเทศไทย และสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) กลาววา หลักการคือตองนำพื้นที่

มากองไวกอน ของกรมปาไม ๓๐ กวาลานไร อยูในมือนายทุนไมต่ำกวา ๑๐ ลานไร และบุกรุกพื้นที่ปาไม ๘ ลานไร ซึ่งพื้นที่นี้

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ไดมีกฎหมายควบคุมอยูแลว แตก็ยอมรับวาการเพิ่มพื้นที่ปานั้นทำไดยาก

เนื่องจากพื้นที่วันนี้ไมเหมือนในอดีต เนื่องจากพื้นที่มีเจาของ พื้นที่โลน พื้นที่เสื่อมโทรม ปลูกปายาก เพราะตนไมกวาจะโต

ไมไดโตงายๆ และที่ผานมาการปลูกปาโดยใชระบบไมใหมทั้งนั้น เพราะกลาไมเกาตองใชเวลา ๓-๕ ป ดังนั้นเอาแครักษาปาไม
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ที่มีอยูทุกวันนี้ใหไดกอน

  คณะทำงานขับเคลื่อนกฎหมาย ๔ ฉบับวา ใหความเห็นเพิ่มเติมวา สวนใหญการยึดพื้นที่คืนและดำเนินคดีเกิดขึ้นกับ

เกษตรกร ประชาชนที่ยากจน ไรที่ทำกิน มากกวานายทุนหรือผูที่ครอบครองที่ดินขนาดใหญ อีกทั้งยังมีการกระทำที่เลือก

ปฏิบัติเฉพาะคำสั่ง คสช.ที ่๖๔/๒๕๕๗ (การปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรปาไม) แตจงใจละเลยและ

เพิกเฉยตอคำสั่ง คสช.ที่ ๖๖/๒๕๕๗ โดยไมมีการตรวจสอบ พิสูจนขอมูลแวดลอมอื่นๆ ยึดถือเพียงภาพถายทางอากาศแต

เพียงอยางเดียว ทำใหเกิดความไมเปนธรรมกับผูที่ไดรับผลกระทบ

ตัวแทนคณะทำงานขับเคลื่อนกฎหมาย ๔ ฉบับจึงเสนอใหชะลอการปฏิบัติตามคำสั่ง คสช.ที่ ๖๔/๒๕๕๗ และใหมี

กลไกกระบวนการตรวจสอบ พิสูจน เพื่อแยกแยะชาวบานที่เปนผูยากไร ไมมีที่ดินทำกินออกจากนายทุนรายใหญ เพื่อใหผู

ไดรับผลกระทบมีสวนรวมในการกระบวนการตรวจสอบพิสูจน และที่สำคัญควรเปดใหมีการรับฟงความเห็น ทบทวนแผน

แมบทปาไม

๓. ภาคีเครือขายปฏิรูปที่ดิน จัดเวที “การประชุมพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับแผนแมบทปาไมและคำสั่ง

คสช.๖๔/๒๕๕๗ และ ๖๖/๒๕๕๗” ในวันที่ ๖-๗ ธันวาคม  ๒๕๕๗ ณ หองเบญจรัตน โรงแรมเอบีนา เฮาส  ซอยวิภาวดี ๖๔

มีวัตถุประสงคเพื่อ ๑. ชี้แจงสถานการณผลกระทบรวมของทุกภาค จากแผนแมบทปาไมและคำสั่งที่ ๖๔/๒๕๕๗

และ ๖๖/๒๕๕๗  ๒. วิเคราะหกลยุทธ แนวทาง และแผนการขับเคลื่อน ๓. แบงบทบาทหนาท่ีในการขับเคลื่อนตอไป

ที่ประชุมไดนำเสนอผลกระทบจากการดำเนินนโยบายของแผนแมบท ฯ ซึ่งไดสรางความเดือดรอนใหแกภาค

ประชาชนในเรื่องที่อยูอาศัยและที่ทำกินในแตละภาค ดังนั้นจึงเสนอใหการดำเนินนโยบายตามแผนแมบททวงคืนผืนปาของ

กรมปาไมควรที่จะใหภาคประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมดวย  จากนั้นไดใหแตละภาคไดนำเสนอขอมูลสถานการณของแตละ

ภาค การเคลื่อนไหวที่ผานมา และวิเคราะหแผนแมบทเพื่อที่จะไดมีการวางแผนกลยุทธในการขับเคลื่อน สรุปผลการประชุมใน

สาระสำคัญมีดังตอไปนี้

วิเคราะหคำสัง่ ๖๔/๒๕๕๗ ๖๖/๒๕๕๗  และแผนแมบทฯ ปาไม

สหพันธเกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ไดตั้งขอสังเกตตอ “แผนแมบทแกไขปญหาการทำลายทรัพยากรปาไม การบุกรุก

ที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน” ใน ๑๐ ประเด็น ดังนี ้(พรทิพย เชื้องาม, ๒๕๕๗)

๑. ที่มาของแผนแมบทฯ  มีที่มาจากกลุมคนเพียง ๑๗ คนเทานั้น ซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่ทหาร (จำนวน ๑๑ คน)

, กรมปาไม, กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและนักวิชาการจากคณะ

วนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   โดยไมมีสัดสวนของตัวแทนภาคประชาชนและนักวิชาการสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  เชน

ดานสิ่งแวดลอม, สังคมศาสตร, รัฐศาสตร, สังคมวิทยาและมานุษวิทยา  ฯลฯ   ซึ่งหากการจัดทำแผนแมบทฯ ครั้งนี้ เปด

พื้นที่การมีสวนรวมแกบุคคลเหลานี้แผนแมบทฯจะมีความครอบคลุม ลึกซึ้งในการกำหนดยุทธศาสตรจากการที่มีมุมมองอื่นๆ

นอกเหนือจากมุมมองดานวนศาสตร   ซึ่งมีความจำเปนอยางยิ่ง เนื่องจากจะสงผลกระทบกับคน ๑๐-๑๕ ลานคนที่อยูอาศัย

และทำกินในเขตปาและที่ดินของรัฐทั่วประเทศ

๒. กระบวนการจัดทำแผนแมบทฯ ใชระยะเวลาจัดทำไมถึง ๔๕ วัน นับจากวันที่คำสั่ง คสช. ฉบับที่ ๖๔/๒๕๕๗

และ ๖๖/๒๕๕๗ มีผลบังคับใช   ซึ่งขาดกระบวนการมีสวนรวม  กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดสวน

เสีย  โดยมีการรับฟงความคิดเห็นเพียงครั้งเดียวจากหนวยงานราชการไดแก กรมอุทยานฯ กรมปาไม กรมทรัพยากรชายฝง

ฯลฯ ซึ่งสวนใหญเปนหนวยงานที่มีกรณีปญหาขอพิพาท เปนคูขัดแยงกับชาวบานผูอยูอาศัยในเขตปามาโดยตลอด       หาก

พิจารณาในสวนของ “วัตถุประสงค” ของการจัดแผนแมบทฯ นั้นยังไดมีการระบุไวชัดเจนวาหนวยงานที่รับผิดชอบตองมีการ

“ประชาสัมพันธทำความเขาใจใหทุกภาคสวนของสังคมไดเขามามีสวนรวม” และหากพิจารณาเนื้อหาในประเด็นยุทธศาสตร
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ตามแผนแมบทฯ พบวามีความขัดแยงกับเนื้อหาในยุทธศาสตรที่ ๑ (ผนึกกำลังปองกันและปราบปรามการบุกรุกทำลาย

ทรัพยากรปาไม) ที่มีการระบุถึง “ความรวมมือจากทุกภาคสวน ในการรวมกันปกปองดวยความรักและหวงแหนทรัพยากรปา

ไมของชาติอยางจริงจัง   โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ปาและพื้นที่รอบปา” และยังขัดแยงกับกลยุทธที ่๓ เรื่อง “สงเสริมการมี

สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการตัดไมทาลายปา” ในยุทธศาสตรเดียวกัน ซึ่งมีเพียงการระบุชองทางการมีสวนรวม

ภาคประชาชนเฉพาะการแจงขาวสารเทานั้น

๓. บทวิเคราะหในประเด็นการลดลงของพื้นที่ปาไม  ซึ่งสวนหนึ่งยอมรับวามาจากนโยบายการสงเสริมการปลูกพืช

เศรษฐกิจเชิงเดี่ยวของรัฐบาล การบุกรุกที่ดินของนายทุน เพื่อสรางโรงแรมรีสอรท การทุจริตของเจาหนาที่รัฐ  แตในระดับการ

ปฏิบัติการจริง  มาตรการภายใตแผนแมบทฯ กลับมุงเนนการจับกุม การตรวจสอบประชาชนหรือคนตัวเล็กตัวนอยที่มีวิถีชีวิต

พึ่งพิงและดำรงรักษาปามาชานาน  ซึ่งเปนเพียงประเด็นสวนหนึ่งของปญหาเทานั้น  จึงไมใชการแกไขปญหาที่ตรงจุด  และยัง

มีแนวโนมสูการเลือกปฏิบัติทั้งในระดับปฎิบัติการและระดับนโยบาย  หากมีการนำเสนอขอมูลสัดสวนของสาเหตุการสูญเสีย

พื้นที่ปาไมในแตละกรณีที่เปนรูปธรรมในเชิงวิชาการ เพื่อใหสังคมพิจารณารวมกันจะสามารถนำมาซึ่งแนวทางการแกไขปญหา

ที่ตรงจุด

๔ . ประ เด็ นการ “เพิ่ ม พื้ นที่ ป า ให ได อย างน อย  ๔๐  %  ของพื้ นที่ ป ระ เทศ” ซึ่ งถู กกำหนดจากมติ

คณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๘ (๒๙ ปที่แลว) นั้น มีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพบริบท

การเปลี่ยนแปลงทางของสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงสถานการณดานทรัพยากรที่ทวีความซับซอนในปจจุบันหรือไม  ใชหลักเกณฑ

หรือขอมูลทางวิชาการใดในการกำหนดสัดสวนของพื้นที่ปาในแผนแมบทฯ ซึ่งในขอเท็จจริงปรากฎวามีประเทศจำนวนมากใน

โลกนี้ที่มีพื้นที่ปาปกคลุมไมถึง ๔๐% เชน ประเทศในตะวันออกกลางและประเทศในเขตขั้วโลก

อยางไรก็ตามหากมีความจำเปนที่ตองกำหนดเปาหมายใหประเทศไทยมีพื้นที่ปา ๔๐% ของประเทศ ก็ควรตอง

กำหนดใหทุกจังหวัดมีพื้นที่ปาไมนอยกวา ๔๐% เชนเดียวกัน จึงจะเกิดความเปนธรรมการกำหนดเปาหมายดังกลาวกลับมี

แนวโนมอยางสูงที่จะสงผลใหเกิดการกีดกัน (exclusion) และเลือกปฏิบัติกับประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ปา ดวยการประกาศ

เขตปาอนุรักษ (อุทยานแหงชาติ.เขตรักษาพันธุสัตวปา, เขตหามลาสัตวปา) ซอนทับพื้นที่ทำกินของประชาชน โดยไมมีการกัน

พื้นที่ทำกินของประชาชนออกกอนการประกาศปาอนุรักษ  ทำใหคนเหลานั้นกลายเปน “ผูบุกรุก”ปาอนุรักษ และถูก

ดำเนินการทวงคืนพื้นที่ทำกินเหลานั้น  ในขณะเดียวกันกรณีคนที่อยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ  ซึ่งกรมปาไมไดสงมอบ

พื้นที่ใหสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) จำนวนมากกวา ๓๐ ลานไรทั่วประเทศ  กลับไมถูกดำเนินการทวงคืน

ซึ่งมาตรการลักษณะดังกลาวจะไมสามารถแกไขปญหา “ปารุกคน” ได

๕. การกำหนด “พื้นที่วิกฤติรุนแรง” ที่ตองเรงดำเนินการบังคับใชกฎหมายและการทวงคืนพื้นปาจำนวน ๑๒ จังหวัด

นั้น   ขอเท็จจริงพบวาจังหวัดเหลานี้ยังคงมีพื้นที่ปามากกวา ๔๐%  ตัวอยางเชน จังหวัดแมฮองสอน ที่มีพื้นที่ปากวา ๘๖.๘๙

% (สำนักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม : ๒๕๕๖)  ซึ่งแสดงใหเห็นวาชาวบานในพื้นที่จังหวัดนั้นมีศักยภาพในการจัดการดูแล

รักษาปาไดดีกวา  กลับถูกกำหนดใหเปนพื้นที่วิกฤติรุนแรงในแผนแมบทฯ  ซึ่งจะสงผลใหชาวบานในจังหวัดที่ถูกกำหนดเปน

พื้นที่วิกฤติรุนแรง สุมเสี่ยงที่จะถูกจับกุม ดำเนินคดีอยางรวดเร็ว สวนในจังหวัดที่มีพื้นที่ปาเหลือนอย หรือไมเหลือเลย กลับไม

ถูกกำหนดเปนพื้นที่วิกฤติ

๖. หากพิจารณาในยุทธศาสตรที่ ๑ (ผนึกกำลังปองกันและปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรปาไม    )ของแผน

แมบทฯ ไดมีการระบุถึงกรณีการแกไขปญหา “ปารุกคน” และการ“พิสูจนสิทธิและคืนสิทธิในที่ดินใหกับราษฎรที่ถูกรอนสิทธิ

มาเปนระยะเวลานาน” ชึ่งระบุถึงการ “คืนสิทธิ” ใหกับคนที่ถูกประกาศเขตปาทับซอนพื้นที่ดินทำกิน (ปญหาปารุกคน) โดย

ใชแผนที่ภาพถายป พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๔๙๙ เปนเกณฑในการพิสูจนสิทธิ์  หากพื้นที่ใดมีรองรอยการทำประโยชนปรากฎในแผนที่

ดังกลาว จะมีดำเนินการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ จะทำใหเกิดการออกเอกสารสิทธิ์หรือโฉนด
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ที่ดินในพื้นที่อุทยานแหงชาติและปาอนุรักษ ซึ่งที่ดินเหลานั้นเดิมไมสามารถนำมาออกเอกสารสิทธิ์ได   จะสงผลใหกลายเปน

“การเปดปาอนุรักษ” ใหนายทุนและผูมีอิทธิพลเขากวานซื้อสิทธิในที่ดินจากชาวบานรายยอยเหลานั้นเพื่อนำไปออกเอกสาร

สิทธิ ์และนำไปสูการกอสราง  รีสอรท  สนามกอลฟหรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ ในเขตปาอนุรักษ นอกจากนี้ยังทำใหที่ดินหลุดมือ

จากเกษตรกรอยางรวดเร็ว เนื่องจากไมมีหลักประกันหรือกฎหมายใดควบคุมการซื้อขายที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ได

๗. การใช “ภาพถายทางอากาศ” ปที่ประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ และภาพถายทางอากาศ พ.ศ.๒๕๔๕ มาใชเปน

เกณฑในการพิสูจนสิทธิ์ตาม “มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๑” โดยดำเนินการพิสูจนเฉพาะที่ดินที่ถูก

ประกาศเขตอุทยานทับ ถือวาไมเปนธรรมกับชุมชนที่มีปญหาถูกเขตปาทับซอนหรือปญหา “ปารุกคน” เนื่องจากไมไดใช

กระบวนการดังกลาวในการทวงคืนผืนปาในพื้นที่ซึ่งไดมีการออกเอกสารสิทธิไปแลว  ซึ่งในหวงเวลาเดียวกันนั้นยังคงมีปาปก

คลุมอยูเชนเดียวกับที่ดินราษฎรที่ถูกประกาศเขตอุทยานทับ  ซึ่งที่ดินเหลานั้นปจจุบันสวนใหญอยูในการครอบครองหรืออยูใน

มือของนายทุน ผูมีอิทธิพลหรือผูถือครองที่ดินรายใหญ

๘. “การฟนฟูปาโดยการปลูกปาทดแทน” เปนมาตรการที่ประสบความสำเร็จมากนอยเพียงใด หากมองยอนไปใน

อดีตตอการใชงบประมาณมหาศาลในโครงการปลูกปาของกรมปาไมและกรมอุทยานนั้น หากนำเอาจำนวนพื้นที่ในโครงการ

ปลูกปาที่ผานมาในอดีต มาผนวกรวมกับพื้นที่ปาที่มีอยูในปจจุบันก็นาจะมีพื้นที่ปามากกวา ๕๐% เพราะกรมปาไมตั้ง

งบประมาณสำหรับการฟนฟูปาไวทุกๆ ป และมาตรการดังกลาวยังมีความเสี่ยงและเอื้อตอการทุจริต คอรัปชั่นอีกดวย

๙. แผนแมบทฯ ไมไดกลาวถึงการทวงคืนที่ดินปาสงวนแหงชาติที่ไดให “สัมปทาน” แกบริษัทตาง ๆ ไปดำเนินการ

ปลูกไมเศรษฐกิจ เชน ยูคาลิปตัส  ปาลม ยางพารา  ซึ่งปจจุบันไดหมดอายุสัมปทานไปแลว รวมถึงที่ดินซึ่งสำนักปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ไดมอบสิทธิใหเกษตรเขาทำประโยชน (สปก- ๔๐๑.) ซึ่งปจจุบันพบวาผูถือครองไมใชเกษตรกรราย

เดิมและขาดคุณสมบัติ  รวมทั้งที่ดินซึ่งกรมปาไมไดออกหนังสืออนุญาตใหเกษตรกรเขาทำประโยชน (สทก.)   ในพื้นที่ปาสงวน

เสื่อมโทรมประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐  ไร ซึ่งจำนวนไมนอยไดถูกเปลี่ยนมือ กลายเปนของนายทุนหรือผูมีอิทธิพล

๑๐. แผนแมบทฯ ไมไดกลาวถึงการดำเนินการตาม “มติ ๓ ส.ค. พ.ศ.๒๕๕๓” เรื่องแนวนโยบาย “การฟนฟูวิถีชีวิต

ชาวกะเหรี่ยง” ซึ่งไดมีการกำหนดมาตรการฟนฟูระยะสั้น ขอ ๒.๑ ใหดำเนินการ “ยุติการจับกุมและใหความคุมครองกับ

ชุมชนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงที่ เปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมที่อยูในพื้นที่ขอพิพาทเรื่องที่ทำกินในพื้นที่ดั้งเดิม” ซึ่งมาตรการ

ดังกลาวระบุใหเปนความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (และกระทรวงมหาดไทย) และขอ ๒.๓

การ “สงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนบนพื้นที่สูง เชน การรักษาความหลากหลายของการสรางพันธุพืช การ

สรางความมั่นคงทางอาหารการสรางความสมดุลของนิเวศผานกระบวนการระบบไรหมุนเวียน” (ความรับผิดชอบของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ,มหาดไทย.และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ) ในมาตรการฟนฟูระยะยาว

เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรระบุไวใน ขอ ๑.๑ ให “เพิกถอนพื้นที่ที่รัฐประกาศเปนพื้นที่ปาไมอนุรักษปาสงวนซึ่งทับซอนกับ

ที่ทำกินและที่อยูอาศัยของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงที่มีขอเท็จจริงจากการพิสูจนอยางเปนที่ประจักษแลววาไดอยูอาศัยดำเนิน

ชีวิตและใชประโยชนในที่ดังกลาวมาเปนเวลานาน หรือกอนที่รัฐจะประกาศกฎหมาย หรือนโยบายทับซอนพื้นที่ดังกลาว”

(ความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) และขอ ๑.๒ “สงเสริมและยอมรับระบบไรหมุนเวียนซึ่ง

เปนวิถีวัฒนธรรมของกะเหรี่ยงที่เอื้อตอการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนและวิถีชีวิตพอเพียง รวมทั้งผลักดันใหระบบไรหมุนเวียน

ของชาวกะเหรี่ยงเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม”

ขอเสนอตอการประชุมการทบทวนคำสั่ง การปรับปรุงแผนแมบทฯ ปาไม และแผนปฏิบัติการอยางมีสวนรวม

ขอเสนอรูปธรรม

1. ยุติการใชความรุนแรงปาไมและที่ดิน
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- จัดตั้งคณะทำงานรวม ที่ มาจาก ผูไดรับผลกระทบ สวนราชการ และภาคประชาสังคม เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง

และกำหนดมาตรการรวมกัน ทั้งการการคุมครองรักษาและการฟนฟู

1. จัดทำแผนแมบท แผนปฏิบัติการและจัดตั้งคณะทำงาน ที่ขับเคลื่อนปาตะวันออกและชายฝงทะเล แบบมีสวน

รวม

2. สนับสนุนเครือขายชุมชนและประชาชนที่เฝาระวังดูแลปาใหมีศักยภาพความรูความสามารถและตลอดจนทุนและ

เครื่องมืออุปกรณตางๆ

3. จัดทำขึ้นทะเบียนราษฎร/ชุมชน ที่มีปญหาในเขตปาและดำเนินการตรวจสอบพิสูจนสิทธิ์ราษฎรและชุมชนพรอม

ทั้งมาตรการแกไขปญหารวมกัน

4. จัดทำโครงการนำรองจัดการธนาคารที่ดินและทรัพยากรปาไมแบบมีสวนรวม (จัดการรวมแบบประชารัฐ) เขตปา

รอยตอ จังหวัดละ ๒ พื้นที ่เขตชายฝงทะเล จังหวัดละ ๒ พื้นที่

โดยมีหลักการคือ รับรองสิทธิชุมชนในการดูแลรักษา จัดการปา/ที่ดิน และคุมครองประชาชนและเกษตรกรรายยอยไมให

สูญเสียที่ดินใหกับนายทุน

ขอเสนอแตละกลุม มีรายละเอียดสำคัญดังนี้

กลุม ขอเสนอ กลไกการขับเคลื่อน ประเด็นในการนำเสนอ

๑ . กลุมสหพันธ

เ ก ษ ต ร ก ร

ภาคเหนือ (สกน.)

เ ส น อ แ น ว ท า ง ก า ร

ขับ เคลื่ อน  โดยการ ใช

ขอมูลและโมเดลในการ

นำเสนอพื้นที่ตนแบบ ใน

ประเด็น

๑ ) การจัดการที่ดินโดย

ชุมชน

๒) ไรหมุนเวียน

๓ )  ก า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ

เกษตร

๔) พื้นที่โฉนดชุมชน (ใน

เรื่องของพื้นที่โฉนดชุมน

เสนอใหมีมติคุมครองไมให

มีการดำเนินคดีและกัน

พื้นที่ออกจากปฏิบัติการ

ทวงคืนผืนปา)

๕ ) การทำงานร วมกั บ

เครือขายองคกรทองถิ่น

และครือขายตางๆ

ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  ส ก น .

คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชน

คณะกรรมการจังหวัด พีมูฟและ

อนุกรรมการไขปญหาขบวนการ

ประชาชนเพื่อสังคมที่ เปนธรรม

สำนักงานโฉนดชุมชน สำนักปลัด

สำนักนายกรัฐมนตรี

1. พื้ นที่ น ำรองการจัดการที่ ดิ นและ

ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน บานหิน

ลาดใน  จ .เชียงรายและบ านกลาง จ .

ลำปาง

2. พื้นที่โฉนดชุมชน ทั้งพื้นที่ดำเนินการ

แลว กำลังดำเนินการและเตรียมยื่น

3. การนำมติ ครม. ๓ ส.ค. ๒๕๕๓ /๑๑

พ.ค. ๒๕๔๒ / และระเบียบสำนักนายก

และมติอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อนำไปประกอบ

กับการทบทวนแผนแมบท

4. การทบทวนแผนแมบท โดยใชมติที่

เกี่ยวของ คำแถลงของนโยบาย งานวิจัย

และนำเสนอ ขอกังวลเรื่องแผนแมบท ๑๐

ประเด็น

5. นำเสนอแนวทางแกไขกฎหมาย ๔ ฉบับ

ติดตามการแกไขปญหาพื้นที่เรงดวนตาม

ผลการเจรจา วันที่ ๑๓ และ ๑๗ พ .ย .

๒๕๕๗

๒ . กลุมสหพันธ

เกษตรกรภาคใต

ประเด็นนำเสนอ

1. ผลกระทบจากแผน

โมเดล การแกไขปญหาที่ดิน ปาไม ของ

ภาคประชาชน โดยใหประชาชนมีสวนรวม



๔๔

กลุม ขอเสนอ กลไกการขับเคลื่อน ประเด็นในการนำเสนอ

(สกต.) แมบท

2. การออกมติ ครม.ตางๆ

ที่มีผลกระทบกับชุมชนที่

อยูกับปา

3. ความลมเหลวในการ

จัดการปาไมและที่ดิน

4. การใหสัมปทานปาไม

และเหมืองแร

5. การทำธุรกิจของรัฐ (อ.

อ .ป .) เอื้อประโยชนตอ

นายทุน

6. พื้นที่ปาสัมปทานหมด

สัญญาเชาและบุกรุก/ผิด

เงื่อนไขสัญญา

7 . พื้ น ที่  ส ป ก .  ที่ ถู ก

เป ลี่ ย น มื อ  สท ก .ที่ ถู ก

เปลี่ยนมือ

๑) ใหไดมาซึ่งสิทธิชุมชน

๒) รัฐรับรองสิทธิ์

๓) บริหารปาไม ที่ดินอยางเปนระบบ

๔) การใชประโยชนในที่ดินรวมกันอยาง

เปนธรรม

๕) สนับสนุนกฎหมาย ๔ ฉบับ

๖) ยุติการไลรื้อชุมชน

โมเดลชุมชนคลองไทร

๑. คุณสมบัติของสมาชิก

- ตองเปนเกษตรกร

- ไมมีที่ดินทำกินหรือถามีก็ไมเพียงพอ

- แรงงานนอกระบบ

- สมาชิกทุกคนตองเปนสมาชิกสหกรณ

การเกษตรดวย

- ตองมีการทำเกษตรอินทรียผสมผสาน

๒. การบริหารจัดการที่ดิน

- มีกองทุนที่ดินในการแกไขปญหาที่ดิน

เปลี่ยนมือ

- จัดสรรที่อยูอาศัย ๑ ไร พืชอาหาร ๔ ไร

พืชเศรษฐกิจ ๑๐ ไร ปาไมใชสอย ๑๐%

พื้นที่ปศุสัตว ๑๐% และพื้นที่สาธารณะ

๓. กลุม คปสม. - แผนแมบทฯเนนการมี

ส ว น ร ว ม ข อ ง ภ า ค

ประชาชน

- คณะกรรมการในแตละ

จั ง ห วั ด จ ะ ต อ ง มี

องค ป ระกอบของภ าค

ประชาชนจากแตละพื้นที่

ที่เกี่ยวของ

- คุ ม ค รอ งพื้ น ที่ โฉ น ด

ชุ ม ชน  และพื้ น ที่ ที่ อ ยู

ระหวางการแกไขปญหา

กลไกการจัดการ

- คณะกรรมการรัฐและประชาชน

จัดการที่ ดิ นป าไม  ทรัพยากร

แหงชาติ

- หาความรวมมือจากชุมชนที่

เกี่ยวของ

- รวมทำแผนแมบทฯ ปรับปรุง

เพิ่มเติม โดยกระบวนการมีสวน

รวมของรัฐและราษฎร

- ป ระ ก าศพื้ น ที่ Model แล ะ

ประกาศพื้นที่เปาหมาย (ตามภูมิ

รูปธรรมในพื้นที่

- การจัดการที่ดินระหวางปา /ชุมชนโดย

การรักษาที่ดินและปาโดยชุมชนเอง

การใชประโยชนที่ดิน ๑๕ ไร แบงเปน

- ปลูกขาว(นาขาว)          ๔ ไร

- ปลูกพืชหมุนเวียน          ๔ ไร

- ปลูกพืชยืนตน              ๕ ไร

- สระน้ำ                     ๑ ไร

- ที่อยูอาศัย ๑ ไร



๔๕

กลุม ขอเสนอ กลไกการขับเคลื่อน ประเด็นในการนำเสนอ

ประเทศ) และแผนการดำเนินการ

(ลงทะเบียน)

กิจกรรมการรณรงค

- ในแต ล ะพื้ นที่ /แต ละชุ มชน

เพื่อใหสังคมไดรับรู

- มีการเปดเวทีสรางความเขาใจ

และรวบรวมขอเสนอเรื่องแผน

แมบท

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- มีพื้นที่ปาเพิ่ม  ๓๕%

- ชาวบานมีที่อยูอาศัย /ที่ทำกินมั่นคง

หยุดการบุกรุกปา

- ลดงบประมาณของรัฐในการดูแลปา

๔ .  เ ค รื อ ข า ย

ป ฏิ รู ป ที่ ดิ น

เทือกเขาบรรทัด

(คปบ.)

- น ำ เส น อ ข อ มู ล ก า ร

ทำลายปาของรัฐ ในเขต

จั ง ห วั ด ต รั ง –

ป ระจ วบ คี รี ขั น ธ  ก าร

สัมปทานปาไม เหมืองแร

การสรางเขื่อน

- การสงเสริมใหทำเกษตร

แบบเชิงเดี่ยว โดย สกย.

- การแก ป ญ ห าผิ ด จุ ด

ผู ก ข า ด ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากร ไลรื้อคนบาน

ปาที่มีกติกาในการรักษา

ปา

ขอเสนอตอรัฐบาลระยะ

ยาว

- การอยูรวมกับปาอยางมี

กติกา โดยนำรองพื้ นที่

โฉนดชุมชน องคกรชุมชน

เป น แ ก น ห ลั ก บ ริ ห า ร

จัดการ /สงเสริมใหพื้นที่

อื่นๆ ที่ตองการอยูรวมกับ

ปามาจัดทำโฉนดชุมชน

- ยุติการดำเนินคดี การไล

รื้อ พื้นที่โฉนดชุมชน

- สนับสนุน กฎหมาย ๔

ฉบับ

พื้นที่รูปธรรม

- พื้นที่นำรองโฉนดชุมชนบาน

ทับเขือ – ปลักหมู จังหวัดตรัง

- พื้นที่นำรองโฉนดชุมชนบาน

ตระ
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กลุม ขอเสนอ กลไกการขับเคลื่อน ประเด็นในการนำเสนอ

๕. กลุมเครือขาย

ภาคอีสาน

1. ให กอ.รมน. เอาพื้นที่

เปาหมายเพื่อดูขอเสนอ

และผลการแกไขปญหา

ที่มากอนคำสั่ง

2. จัดทำรายละเอียด ราย

มาตรา (ข อตกลง ) เพื่ อ

นำมาปรับปรุง กำหนด

และเสนอเปนรายๆ

3. ขอเสนอการถูกขับไล

อ อ ก จ าก พื้ น ที่  (ก รณี

เรงดวน)

4. หยุดการดำเนินคดี เพื่อ

ต รวจส อบ ข อ เท็ จ จ ริ ง

(รวบ รวม รายละ เอี ย ด

ชุมชน / ครอบครัวผูที่ถูก

ดำเนินคดี)

5. ขอเสนอเยียวยาชดใช

พื้นที่รูปธรรม ไดแก บานซำผักหนาม บอ

แกว โคกยาว

๔. กรมปาไม จัดการประชุมหารือเพื่อผลักดันการดำเนินงาน ตามแผนแมบทแกไขปญหาการทำลายทรัพยากรปา

ไม การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม โดยมีการหารือใน ๕ ประเด็นหารือ ไดแก ๑.

แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานของกลุม

จังหวัด/จังหวัด ๒.หากจะกำหนดตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการเพิ่มจำนวนพื้นที่ปาไม” เปนตัวชี้วัดของจังหวัด จะมีการ

ถายทอดเปาหมายจำนวนพื้นที่ปาไมรายจังหวัด และจำนวนพื้นที่ปาไมที่ทวงคืนได รายจังหวัด อยางไร มีขอมูล Baseline

(ยอนหลัง ๓ ป) เกี่ยวกับจำนวนพื้นที่ปาไมรายจังหวัด และจำนวนพื้นที ่ปาไมที่ทวงคืนไดรายจังหวัด หรือไม จะใชแหลงขอมูล

ในการประเมินผลจังหวัดจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ไดหรือไม ประการใด การรายงานผลการดำเนินงานจะสามารถ

ดำเนินการและรายงานผลไดภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ หรือไม ประการใด ประเด็นหารือ

๕. สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.) รวมกับคณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมปฏิรูปเชิง

ประเด็นขององคกรที่สำคัญ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน สภา

ปฏิรูปแหงชาติ จัดประชุมเชิงวิชาการและรับฟงความคิดเห็นเรื่อง "แนวทางการบริหารจัดการแผนแมบทปาไมอยาง

ยั่งยืน" ในวันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร กรุงเทพมหานคร

ตัวแทนเครือขายไดอานขอเสนอของเครือขายภาคประชาชนตอการบริหารจัดการแผนแมบทอยางยั่งยืน ดังนี้

๑. ใหรัฐบาลยุติการปฏิบัติตามแผนแมบทเปนการชั่วคราว จนกวากระบวนการทบทวนและปรับปรุงแผนแมบทฯ

จะแลวเสร็จ



๔๗

๒. แผนแมบทที่ปาไมที่ยั ่งยืนนั้นจะตองหนุนเสริมสิทธิชุมชน และมีมาตรการคุมครองประชาชนผูยากไร คนยาก

คนจน ไมใหไดรับผลกระทบ

สวนขอเสนอตอปญหาเรงดวนในพื้นที่ จากการปฏิบัติการที่ขัดตอคำสั่ง คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)๖๖ /

๒๕๕๗ ซึ่งระบุวา การดำเนินการใดๆ ตองไมสงผลกระทบตอประชาชนผูยากไร ผูที่มีรายไดนอย และผูที่ไรที่ดินทำกิน ซึ่ง

อาศัยอยูในพื้นที่เดิมนั้นๆ กอนคำสั่งมีผลบังคับใช ยกเวนผูที่บุกรุกใหม จะตองดำเนินการสอบสวนและพิสูจนทราบ เพื่อ

กำหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมและดำเนินการตามขั้นตอน

๑. ยุติการไลรื้อ คุกคาม ขมขู ผลกดัน ปราบปราม ดำเนินคดีกับชาวบานที่อยูอาศัยทำกินในพื้นที่มากอน และอยู

ในกระบวนการแกไขปญหารวมกับรัฐบาล ใหสามารถดำรงชีวิตตามปกติได

๒. เยียวยาชดเชยผูที่ไดรับผลกระทบ เสียหายและถูกดำเนินคดี รวมทั้งผูเสียชีวิตที่เกี่ยวของ

๓.กระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริงอยางมีส วนรวม จะตองดำเนินการใหสิ ้นสุดกอนที ่จะมี แผนงานและ

ปฏิบัติการแกไขปญหาที่เหมาะสมกับเงื่อนไขที่แตกตางของแตละพื้นที่

๔. กรณีการตรวจสอบขอพิพาททางที่ด ินนั้น รัฐบาลควรมีการตรวจสอบขอเท็จจริงอยางมีส วนรวม โดยใช

หลักฐานที่มีการพิสูจนจากหลายๆ ดานประกอบกัน เชน พิสูจนที่ดินโดยอาศัยรองรอยทางประวัติศาสตร พืชผลอาสิน

แผนผังการดำรงชีวิต โดยไมอางเฉพาะหลักฐานทางราชการดานเดียว

๖. ตัวแทนเครือขายองคกรภาคประชาชนที่ไดรับผลกระทบดานปาไมที่ดินในภาคอีสาน กวา ๑๐๐ คน และ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดานที่ดินและปา รวมจัดเวทสีัมมนา “ยกรางแผนแมบท

แกไขปญหาการทำลายทรัพยากรปาไม การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

ภาคประชาชน” วันที่ ๑๙– ๒๐ มี.ค.๕๘ ณ โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแกน เพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำรางแผน

แมบทการจัดการปาไมภาคประชาชน

ผลสรุปเวทีระดมความเห็นยกรางแผนจัดการปาไม-ที่ดินโดยชุมชน เห็นวา รัฐควรกระจายอำนาจสูชุมชนใหทองถิ่นมี

สิทธิสวนรวมในการ โดยหนวยงานภาครัฐรวมสนับสนุนแผนการจัดการทรัพยากรตามสิทธิชุมชน อีกทั้งใหผูมีอำนาจสั่งการ

ยกเลิกคำสั่ง ๖๔/๒๕๕๗ สืบเนื่องมาจากหนวยงานภาครัฐไดมีนโยบายทวงคืนผืนปาอยางเขมขน จากแผนปฏิบัติการดังกลาว

ทำใหเกิดปญหาและสงผลกระทบตอความเดือดรอนตอประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ นั้น ควรยุติการยึดคืนผืนปา การ

จับกุม ไลรื้อ และตัดฟนพืชผลอาสินจากประชาชนผูยากไร รวมทั้งใหมีการชดเชย เยียวยา กับผูที่ไดรับผลกระทบจากคำสั่ง

ดังกลาว

เวทีแผนการจัดทำรางแผนแมบทการจัดการปาไมภาคประชาชนเสนอแนวทางแกไขปญหา ใหภาครัฐมีการปรับปรุง

แนวเขตที่ดินของรัฐที่ประกาศทับซอนชุมชนและพื้นที่ทำกิน จัดทำแนวเขตและจำแนกที่ดิน (zoning)ใหชัดเจน จัดสรรที่ดิน

และรับรองสิทธิการใชประโยชนที่ดินใหกับราษฎรที่ยากจน และสงเสริม สนับสนุนการจัดการที่ดินรวมกันของชุมชนทองถิ่น

โดยใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการจัดการ เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจประชาชนในการเพิ่มพื้นที่ปาไมในรูปแบบปาชุมชน

ปาครอบครัว หรือการใชแนวคิดในระบบนิเวศวัฒนธรรมชุมชน เพื่อการฟนฟูฐานทรัพยากรโดยชุมชน รวมทั้งเสนอใหมีการ

ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบที่ไมเปนธรรม เปนตน

๔.๒ ผลการศึกษาจากการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของในการเสนอปรับแกขอกฎหมาย
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นอกจากนี้ นักวิจัยไดทำการสัมภาษณความเห็นและขอเสนอแนะจากตัวแทนนักวิชาการกฎหมาย ผูปฏิบัติงานใน

หนวยงานรัฐ องคกรที่เกี่ยวของ และภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนและติดตามการแกไขปญหาผูไดรับผลกระทบจากกฎหมาย

ปาไม มีรายละเอียดดังตอไปนี้

๑. ปญหาทางกฎหมาย

๑) ปญหาเจตนารมณของกฎหมาย เชน พรบ.ปาไม 2484 เนนการควบคุมตนไมในปา (เพื่อการคา) ในขณะที ่พรบ.

ปาสงวนฯ ๒๕๐๗ เนนสงวนพื้นที่ปา (เพื่อการคา การอนุรักษ) จะเห็นไดวากฎหมายการจัดการทรัพยากรมีวัตถุประสงค และ

ปรัชญาที่แตกตางและขัดแยงกัน

๒) แนวคิดทางกฎหมายที่เนนการจัดการแยกสวน ซึ่งขัดกับหลักการจัดการทรัพยากรที่เนนองครวม กฎหมายเดิม

เนนการบังคับ การควบคุม และการอนุญาต ซึ่งใหอำนาจรัฐสูงและเกิดปญหาการละเมิดสิทธิเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งรัฐตองลงทุน

และเสียคาใชจายในการดูแลสูงมาก

นอกจากนี้ ปญหาของกฎหมาย ที่สงผลตอการลดลงของพื้นที่ปาไม เห็นไดชัดวาเกิดจากกฎหมายที่ไมสงเสริมใหคน

มีสวนรวมในการจัดการและแกปญหาในพื้นที่ปา กลาวคือ มาตรา ๗ ในกฎหมายปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ ที่ประกาศให ไมสัก และ

ไมยางเปนไมหวงหาม หลังจากประกาศใชกฎหมายฉบับนี้ พบวา ไมมีคนปลูกไมสัก ไมยางเพิ่มอีกเนื่องจากการถูกกฎหมาย

ประกาศเปนไมหวงหาม แตใน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีกฎหมาย พรบ. สวนปา เพื่อสรางแรงจูงใจ คนจึงเริ่มปลูกปาเพิ่มมากขึ้น จึงเห็น

ไดวากฎหมายมีสวนสำคัญในการสรางแรงจูงใจในการจัดการและการมีสวนรวมในการจัดการปาไม

๓) ปญหาของตัวบทไมมีการแกไข การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไปอิงอยูกับกฎหมายลำดับรอง กลาวคือ เจาหนาที่ที่

บังคับใชกฎหมายตามตัวบทติดกับดักระเบียบและนโยบายตางๆ เจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบหรือนโยบายโดยไมไดอยูบนฐาน

ของกฎหมายหลัก

แมจะมีมาตรการในการขออนุญาตการใชประโยชนในพื้นที่กรมปาไม ตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ ก็

ประสบปญหาการไมสามารถขอใชประโยชนพื้นที่ได โดยการขอใชประโยชนแมจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปน

หนวยงานภาครัฐเองก็จำเปนตองขอและไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมปาไม ซึ่งเปนไปไดยาก หรือหากเปนไปไดก็ตอง

ดำเนินการในลักษณะสังคมอุปถัมภทำใหเกิดปญหาการทุจริต เนื่องจากเงื่อนไขการเขาถึงทรัพยากรอยูบนพื้นฐานของการ

ตอรองผลประโยชนมากกวาหลักการความชอบธรรมทางกฎหมาย

หลายสวนเห็นดวยในการแกกฎหมาย ๕ ฉบับ โดยเฉพาะเจาหนาที่รัฐในระดับปฏิบัติการ แตในสวนกลางยังให

ความสำคัญนอย เนื่องจากเห็นวากฎหมายยังใหอำนาจหนวยงานระดับบนในการดำเนินการและไมไดรับผลกระทบจากการ

บังคับใชกฎหมาย ดังนั้น การแกไขกฎหมายจึงอาจไมมีความจำเปน และยังไกลตัวเนื่องจากปจจุบันนี้การดำเนินการตางๆ

สามารถกระทำไดโดยไมตองแกไขกฎหมาย เชน การประกาศเขตปาชุมชน สามารถทำไดโดยอาศัยคำสั่งอธิบดีกรมปาไม จึงไม

จำเปนตองมีปาชุมชน หรือ พรบ.ปาสวงน ก็ใหอำนาจของพนักงานเจาหนาที่ในการดำเนินงานได

ทั้งนี้ คืบหนาเกี่ยวกับการแกไขกฎหมายปาไมในปจจุบัน (ป ๒๕๕๘) พบ ๒ ประเด็น คือ พรบ.สวนปา พ.ศ. ๒๕๓๕

และประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐๖/๒๕๕๗ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยปาไม ในขณะที่ในทาง

นโยบายก็มีการพูดคุยเรื่องการแกไขกฎหมายปาไม ๕ ฉบับนี้อยูหลายครั้ง

๒. ปญหากลไกการบริหารงาน
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ปญหาปาไมในระดับพื้นที่ เกิดขึ้นทั้งในสวนของกฎหมาย และภาคปฏิบัติ ซึ่งเห็นไดชัดจากการบุกรุกพื้นที่ปาที่

ขยายตัวมากขึ้นอยางรวดเร็ว สะทอนปญหาการขาดประสิทธิภาพการจัดการดูแลของกรมปาไม กลไกการทำงานและ

บริหารงานแบบแยกสวน ไดแก

๑) การแยกสวนการบริหารจัดการ (กฎหมายเฉพาะหนวยงาน ทรัพยากร บุคคลากร) โดยรูปธรรมของปญหาที่

ชัดเจนในสวนนี ้คือ ระบบฐานขอมูลที่แยกสวนในการทำแผนที ่ซึ่งเปนเอกสารที่ตองแนบทายประกาศกฎหมายแตละฉบับ ก็มี

ความแยกสวนและแตกตางกันในแตละหนวยงานทั้งที่เปนพื้นที่เดียวกัน ซึ่งไมนับรวมถึงปญหาการทุจริตในการประกาศเขต

ที่ดินเนื่องจากฐานขอมูลไมตรงกัน

๒) การจัดโครงสรางราชการ และบทบาทภาครัฐที่มีอำนาจการจัดการทรัพยากรตามกฎหมายตองการควบคุมอำนาจ

ในขณะที่ขาดประสิทธิภาพการจัดการดูแล บทเรียน “คณะกรรมการแหงชาติ” ในการจัดการฐานทรัพยากรตางๆ เชน

คณะกรรมการอุทยานแหงชาติ คณะกรรมการปาไมแหงชาติ ฯลฯ ที่ผานมามีโครงสรางคณะกรรมการ แตไมคอยปรากฏผล

ในทางปฏิบัติ

๓) ขอจำกัดการจัดการพื้นที่ปาในระดับทองถิ่นของหนวยงานรัฐ เชน การจางคนทองถิ่นในการจัดการ ซึ่งขาด

ความรูความเขาใจในการจัดการทรัพยากร ขาดความจริงจังในการปฏิบัติและบังคับใชกฎหมาย

๔) ความพยายามในการแกปญหาพื้นที่ทับซอน แมจะมีความพยายามแกไขปญหาที่ดิน ตามมติ ครม. ๓๐ มิถุนายน

๒๕๔๐ ซึ่งเปนเงื่อนไขในการผอนปรนสำหรับมาตรการบังคับใชกฎหมาย ปจจุบันทำไดเพียงแคการขึ้นรูปแปลง แตยังไม

สามารถทำการพิสูจนสิทธิ์เพื่อที่จะรองรับสิทธิ์ไมมีความคืบหนา เชน ปจจุบัน กรมปาไมจังหวัดเชียงใหม มีงบประมาณจำกัด

ในการดำเนินการการสำรวจและขึ้นรูปแปลงเฉล ี่ยปละ ๒,๐๐๐ แปลง (เฉล ี่ย ๑๐ หมูบานตอป ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม มี

๑,๓๐๐ หมูบานที่เกี่ยวของในการพิสูจนสิทธ ซึ่งตองใชเวลาในการดำเนินการใหแลวเสร็จรวม ๑๓๐ ป จึงจะแลวเสร็จ) ทั้งนี้

ไมนับรวมขอจำกัดดานเครื่องมือในการพิสูจนสิทธิ์ กระบวนการและระเบียบการพิสูจนสิทธิ์ และความตอเนื่องในการ

ดำเนินการที่ทำใหการพิสูจนสิทธิ์ลาชาอันเนื่องมาจากขอจำกัดของกฎหมาย

๕) การขาดความเขาใจในการอนุรักษปาไมของรัฐ เชน การรณรงคปลูกปาในทุกพื้นที่ หลักการทางวนศาสตรแทที่

จริงแลวไมใชแคการปลูกปาใหเต็มพื้นที ่แตเปนการจัดการพื้นที่ใหเหมาะสมกับระบบนิเวศ ประเด็นเหลานี้ผูกำหนดนโยบายไม

เขาใจ มุงแตการใชงบประมาณ

๓. ขอเสนอแนะ

๓.๑ ขอเสนอตอ “ลักษณะของกฎหมาย/ประมวลกฎหมาย”

๑) กฎหมาย ๕ ฉบับที่มีอยูควรประมวลรวมเปนกฎหมายฉบับเดียว ซึ่งจะทำใหมาตรการตางๆมีความกระชับรัดกุม

มากขึ้น และมีคณะกรรมการระดับชาติมากำกับดูแล เพราะแทที่จริงแลวเปนการจัดการทรัพยากรบนพื้นที่ปาเดียวกัน แตที่

ผานมามีการจัดการและออกกฎหมายที่แตกตางวัตถุประสงคและขัดแยงกัน ดังนั้น กฎหมายปาไมจึงไมควรแยกขาดการ
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จัดการออกอยางเบ็ดเสร็จ กลาว คือ ในเขตพื้นที่อุทยานอาจมีเขตปาสงวนไดบางเขต หากประชาชนยังมีการใชประโยชนอยู

ในขณะที่พื้นที่ใดที่ควรดูแลเครงครัดอาจตองเนนการดูแลบางจุด กลาวคือ การประกาศเขตพื้นที่ปาหรือการแยกประเภทปา

เพือ่การออกแบบการจัดการควรสอดคลองตามสภาพพื้นที่ที่ปรากฏจริง

๒) การปรับสถานภาพทางกฎหมายใหเหมาะสมกับศักยภาพและลักษณะทางกายภาพของทรัพยากรในปจจุบัน เชน

พื้นที่ปาเสื่อมโทรมที่กลายเปนชุมชนไปแลว พรอมกับการปรับกฎหมายที่ดินใหมารองรับรูปแบบการใชประโยชนใหสอดคลอง

เหมาะสม กฎหมายปาไมอเมริกา ชื่อ Forest Service มีปาของเอกชน มีการทำไม เปาหมายเพื่อการบริการจากปาไมทั้งดาน

นิเวศ เศรษฐกิจ การจัดการของเอกชนแมเปนเจาของปา แตก็ตองขออนุญาตจากรัฐ ประเทศเกาหลีก็มีปาของเอกชน ที่

ฟนแลนดก็เชนกัน แตมีกฎหมายกลางควบคุมการจัดการของเอกชน นอกจากนี้ - สัดสวนพื้นที่ปาตอพื้นที่ประเทศ ไม

จำเปนตองรอยละ ๔๐ ตายตัว (ตามที่นโยบายรัฐกำหนด) ขึ้นอยูกับภูมิศาสตร เชน ประเทศที่เปนเกาะ ตองใชปาเก็บน้ำจึง

ตองมีสัดสวนพื้นที่ปามากกวาพื้นที่ราบที่มีพื้นที่เก็บน้ำมากกวา สัดสวนพื้นที่ปาของไทยที่เปนอยูขณะนี ้(รอยละ ๓๐) ก็มีความ

เหมาะสมไมตางจากประเทศอื่น

๓) ลักษณะสำคัญของการปรับกฎหมายกฎหมายปาไม ภายใตหลักการจัดการทรัพยากร ตองมีหลักการพื้นฐานทาง

กฎหมาย (basic law) คือ การไมเลือกปฏิบัติ เนื่องจากเปนกฎหมายที่ไปกระทบสิทธิของประชาชน เปนกฎหมายมหาชนที่มี

อำนาจเหนือประโยชนของปจเจก ทั้งนี้ แตละชุมชนตองสามารถออกแบบกฎและกติกาใหเหมาะสมกับความจำเปนเหมาะสม

ของแตละพื้นที ่ทั้งนี ้ความหลากหลายของกฎหมาย (diversify) ยังเปนเรื่องใหมของไทยที่เนนการรวมศูนย แตในตางประเทศ

แมแตองคกรศาลก็สามารถกระจายอำนาจทางการศาลลงมาใหทองถิ่นไดอยางหลากหลาย

๓.๒ ขอเสนอตอ “การบริหารจัดการกฎหมาย”

๑) เสนอใหมี “คณะกรรมการแหงชาติ” หลักเพียงชุดเดียวเพื่อใหสามารถมองนโยบายทรัพยากรในภาพรวม และ

สามารถแกไขปญหารายกรณีได ภายใตการมีโครงสรางการบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวมจากทองถิ่นมากขึ้น

แตกระนั้นก็มีบางสวนที่ไมเห็นดวยกับการมีกลไกเชิงสถาบันระดับชาติมากำกับดูแลการใชกฎหมายปาไม เนื่องจาก

เกรงวาจะกลายเปนกลไกรวมศูนยทางกฎหมายหรือนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากร เชน คณะกรรมการปาไมแหงชาติ

ฯลฯ แตควรมีหนวยงานในระดับพื้นที่ที่สามารถทำงานไดอยางเบ็ดเสร็จ และสามารถควบคุมกลไกทั้งหมดไดในระดับพื้นที่

ภายใตการสรางกติกาและขอตกลงทางกฎหมายในระดับพื้นที่รวมกัน รวมทั้งตองมีหลักประกันความรับผิดชอบในการใชกลไก

นั้นๆดวย

๒) การถายโอนหรือมอบอำนาจและงบประมาณใหหนวยงานทองถิ่น ชุมชน หรือผูที่มีความพรอมในการจัดการ

ภายใตกติกาการจัดการที่เปนที่ยอมรับรวมกัน มีหลักประกันความรับผิดชอบในการจัดการ ทั้งนี ้การเปลี่ยนแปลงจะทำไดตอง

ออกแบบและจินตนาการรวมกันจากทุกภาคสวน บนพื้นฐานสำคัญคือ ความไววางใจและการเคารพกติการวมกัน นอกจากนี้

การจัดการดูแลทรัพยากรควรดำเนินการภายใตเงื่อนไขของ “การอนุญาตใชประโยชนเชิงอนุรักษ” กลาว คือ การประกาศเขต

พื้นที่ปาสามารถทำไดตามกฎหมาย แตมีเงื่อนไขใหสามารถทำกินไดในเชิงอนุรักษ สามารถใชทำประโยชนได และอาจมีการ

กำหนดประโยชนตางตอบแทนใหสังคม

ทั้งนี้ การกระจายอำนาจทองถิ่นในการจัดการทรัพยากร ควรใชรูปแบบการจัดการรวม (co-management) โดย

ตองไมแบงแยกลำดับชั้นในการจัดการวาเปนรัฐสวนกลาง องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสิทธิชุมชน (hierarchy) แต

กฎหมายควรออกแบบใหมีเวทีในแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ จัดการขอมูล หรือการยุติความขัดแยงในบางกรณี
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๓) การปรับบทบาทภาครัฐ จากหนาที่สั่งการเปนการรวมสนับสนุน การดำเนินงาน พรอมกับการรวมปรับโครงสราง

ความสัมพันธในทองถิ่นใหม (reorganize) ทั้งนี้ การดำเนินการปรับโครงสรางความสัมพันธใหมดังกลาว สามารถทำไดภายใต

การออกแบบระบบราชการที่มีความยืดหยุน มีองคกรในทองถิ่น (อาจเปนองคกรเชิงสถาบันในทองถิ่นที่มีกฎหมายรองรับ) ที่

หลากหลายสอดคลองกับบริบทและสภาพพื้นที่เพื่อใหกลไกในทองถิ่นสามารถทำงานไดเต็มที่

๔) รูปแบบการจัดการทรัพยากรปา สามารถออกแบบได ๒ ลักษณะสำคัญ คือ ๑) การกระจายอำนาจใหชุมชนหรือ

ทองถิ่นที่มีความพรอมรับไปดำเนินการ ซึ่งทำใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ (ownership) รูสึกมีสวนรวมในการจัดการมากขึ้น

ทั้งนี้ภายใตหลักการจัดการปาไมตามหลักวิชาการ สอดคลองกับความหลากหลายของบริบทสภาพพื้นที่ มีความยืดหยุนในการ

ดำเนินการภายใตกรอบใหญ (master plan) เรื่องการอนุญาตและการใชประโยชนที่ยอมรับรวมกัน ทั้งนี้ กลุมหรือองคกรที่

รับผิดชอบในการจัดการปาไมควรมีทั้งรางวัลและบทลงโทษที่เขมงวดในการจัดการรวมดวย ๒) การยังใหอำนาจการจัดการ

และความรับผิดชอบแกหนวยงานราชการ ควรตองเพิ่มความพรอมรับผิดชอบในกฎหมาย (accountability) และเพิ่มกลไก

การตรวจสอบกับหนวยงานราชการเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี ้ตองมีกฎหมายรองรับการจัดตั้ง “คณะกรรมการปาไมแหงชาต”ิ เพื่อเปน

องคกรหลักในการจัดการใหเปนไปตามกลไกที่กำหนด

๕) การแกปญหาพื้นที่ปาทับซอนชุมชน ตองใชหลักการจัดการรวม (Co-management) โดยดูบทบาทของแตละ

ภาคีตางๆ ทั้งรัฐ อปท.ชุมชน และอื่นๆ วามีความสามารถดานไหนใหมาแชรกัน ทำเปนขอตกลงการจัดการ (Agreement) (ไม

ถึงขั้นเปนกรรมสิทธิ)์ การอยูอาศัยที่มีเงื่อนไข เชน สัญญาใหชุมชนจัดการ ๕๐ ป แตเพิกถอนไดหากจัดการไมตรงตามขอตกลง

เรื่องการจัดการรวมในระดับชุมชน เปนเรื่องใหม แตเปนทางออกเดียวที่ตองไป อยางไรก็ตาม กรณีพื้นที่ปาทับซอนกับที่ทำกิน

ของชุมชน จะแกปญหาไดตองพิจารณาการแกไขปญหาแบบองครวม คือ ไมเฉพาะเพียงแตการจัดการทรัพยากร แตรวมถึง

การจัดการมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่ตองนำพิจารณารวมในการออกแบบการจัดการทรัพยากร (Area-based

approach)

อยางไรก็ตาม การแกปญหาที่ความทับซอนของที่ดินทำกินกับพื้นที่ปา สามารถดำเนินการไดภายใตกฎหมายเดิมที่มี

อยู กลาวคือ ระเบียบตาม พรบ. ปาสงวน มาตรา ๑๗ พรบ. อุทยาน มาตรา ๑๙ สามารถแกไขปญหาที่ดินทับซอนไดโดย

อาศัยคำสั่งอธิบดีใหพนักงานเจาหนาที่กระทำการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อแกไขปญหาได

๖) การซอนทับทางกฎหมาย (สวนกลาง กับทองถิ่น) อาจแกไขปญหาไดสองทาง คือ ๑) การใชเครื่องมือทางบริหาร

เชน มติ ครม. หรือ กฎหมายแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจบังคับหนวยงานที่มีอำนาจอยูเดิมกระจายอำนาจการจัดการ

ทรัพยากรมายังทองถิ่น ทั้งนี้ ตองดำเนินการภายใตการบริหารงานของคณะรัฐบาลที่มีความเขมแข็ง ๒) การใชเครื่องมือทาง

กฎหมาย ในสภาพความเปนจริงแลวกฎหมายใหอำนาจแกอธิบดีกระทรวงที่มีความรับผิดชอบ หรือคณะรัฐมนตรีที่ทำหนาที่

บริหารในการดำเนินการตางๆในพื้นที่ปาได อาจเพียงติดกรอบการตีความตามกฎหมาย ซึ่งอาจดำเนินการแกไขโดยการเขียน

อำนาจหนาที่ทางกฎหมายใหชัดเจน

๗) การแกปญหาการพิสูจนสิทธิ์ อาจทำไดใน ๒ ลักษณะ คือ ๑) เนนการบริหารจัดการปาตามสภาพขอเท็จจริง

(ปจจุบันดำเนินการหลักโดยกรมปาไม ภายใตโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน) โดยเริ่มจากการปองกันการบุก

รุกเพิ่ม การจัดการการใชประโยชนเชิงพื้นที่ หรือการทำผังชุมชน หรือผังตำบล (พื้นที่ปาตนน้ำ พื้นที่อนุรักษ พื้นที่ปาชุมชน)

และการจัดการรองรับสิทธิชุมชน ภายหลังจากกระบวนการพิสูจนสิทธิดำเนินการแลวเสร็จ ทั้งนี้ แนวทางนี้เปนที่ยอมรับและ

เปนความตองการของชุมชนและชาวบานในพื้นที ่และ ๒) เนนการพิสูจนสิทธิ (ปจจุบันดำเนินการหลักโดยกรมอุทยาน)

๘) การใหสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร ควรพิจารณาจากศักยภาพของชุมชนกับความรวมมือของเจาหนาที่รัฐ

กลาวคือ สถานะของสิทธิชุมชนควรผานการพิสูจนและไดรับการรับรองกอนวาผานเงื่อนไข ระเบียบ และชุมชนมีศักยภาพใน

การดูแล
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๙) กรณีพื้นที่สงวนหรือพื้นที่ที่มีความเปราะบางสูง ควรมีการกำหนดตัวชี้วัดในเชิงผลลัพธของประสิทธิภาพการ

จัดการเปนตัวตั้ง (เชน ความหลากหลายของทรัพยากร ความอุดมสมบูรณของปาที่เพิ่มขึ้น ฯลฯ) เพื่อนำไปสูการใหสิทธิในการ

จัดการเปนอันดับแรกๆ สวนฝายที่มีศักยภาพในลำดับรองอาจมีบทบาทในการสนับสนุนหรือใหความรวมมือ ทั้งนี้ ควร

ดำเนินการภายใตการออกแบบทั้งพื้นที่เพื่อการจัดสรรและจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน นอกจากนี้ ควรนำหลักการปองกันไว

กอน (Precautionary Principle) เพื่อจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ในกรณีที่มีความเสี่ยงในการสูญเสีย



บทที ่๕

ประมวลขอเสนอหลักในการปฏิรูปกฎหมายปาไม

๕.๑ หลักการพื้นฐาน การแกไขกฎหมายปาไม ควรวางอยูบนหลักการพื้นฐานที่สำคัญ ดังนี้

๑. หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดความยั่งยืนทางนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคมทั้งคนรุนปจจุบัน และ

อนาคต

๒. หลักสิทธิมนุษยชน ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ทั้งดานสิทธิทางการเมือง และสิทธิ

ทางเศรษฐกิจและสังคม ปกปองสิทธิชุมชนในการจัดการปา และสรางเสริมสิทธิเชิงบวกแกทุกภาคสวนของ

สังคมใหมีบทบาทเชิงรุกในการจัดการปายั่งยืน

๓. หลักความเปนธรรมทางนิเวศและสังคม เนนความเสมอภาคในการเขาถึง จัดการ ไดรับประโยชน

รวมรับผิดชอบตอการจัดการปา โดยใหความสำคัญกับผูมีความจำเปนในการใชประโยชนจากปาเพื่อการยังชีพ

และสงเสริมผูดอยอำนาจที่เกี่ยวของกับการจัดการปาใหมีอำนาจการตอรองที่สมดุลกัน

๔. หลักการจัดการทรัพยากรรวม การจัดการปาโดยฝายใดฝายหนึ่งไมวาจะมีขีดความสามารถแค

ไหนก็มีความเสี่ยง จึงตองใชหลักการจัดการรวมใหเกิดการตรวจสอบ ถวงดุล

๕. หลักธรรมาภิบาล โดยเนนหลักความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ การมีสวนรวมของประชาชน

๖. หลักความหลากหลาย เนนการจัดการปาใหสอดคลองกับธรรมชาติที่มีความหลากหลาย และ

สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมของการจัดการปาที่แตกตางกัน ดังนั้นกฎหมายจึงควรเปดทางใหเกิดการจัดการปา

ที่หลากหลายไปตามเงื่อนไขของพื้นที่และชุมชนภายใตกรอบทิศทางรวมกัน มากกวาการสรางมาตรฐาน

เชิงเดี่ยวแบบตายตัว

๕.๒ การนิยามพื้นที่ปาหรือที่ดินสงวนตามกฎหมาย

กฎหมายปาไมทั้ง ๔ ฉบับ (พรบ.ปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ พรบ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ พรบ.ปาสงวน

แหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ พรบ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.๒๕๓๕) นิยามพื้นที่ที่รัฐตองการควบคุม โดยยึดเอา

ที่ดินที่ไมไดมีกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมายที่ดิน แปลความไดวา การจัดการพื้นที่ตามกฎหมาย

ทั้งหมดนี้จะครอบคลุมไดทุกพื้นที่ยกเวนที่ดินเอกชน (ขณะที่ พรบ.สวนปา พ.ศ.๒๕๓๕ กำหนดใหทำกิจกรรม

การปลูกปาไดทั้งพื้นที่เอกชนและพื้นที่รัฐ) ทำใหเกิดปญหาวา ที่ดินที่ประชาชนอยูอาศัยและใชประโยชนโดย

ไมมีเอกสารสิทธิ์ก็ถูกผนวกมาสูพื้นที่จัดการตามกฎหมายเหลานี้ได แตประชาชนหรือชุมชนในพื้นที่เหลานั้น

กลับไมสามารถมีสิทธิหรือมีสวนรวมในการจัดกากรพื้นที่แมกระทั่งดำรงชีพตามวิถีของตนได แตในทางกลับกัน

พื้นที่เอกชนกลับถูกละเลยออกจากการจัดการพื้นที่เพื่อการอนุรักษธรรมชาติ ปาไม สัตวปา วิธีการบัญญัติ

ขอบเขตอำนาจพื้นที่ดังกลาวนี้ ทำใหประเทศไทยมีแตเพียงปาหรือที่ดินเพื่อการอนุรักษของรัฐ ไมมีพื้นที่

จัดการสำหรับชุมชนหรือเอกชนในดานนิเวศ ปาไม และสัตวปาเลย

หลักการสำคัญคือ ควรกำหนดใหพื้นที่ใดก็ตาม ที่มีความสมบูรณตามธรรมชาติ (อาจเปนปาทึบ

ภูเขา ทุงหญา ลำธาร ที่ราบ พื้นที่เกษตร ชายฝงทะเล) ไมวาจะเปนกรรมสิทธิ์ของรัฐ ชุมชน หรือเอกชน
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กำหนดใหเปนพื้นที่จัดการปาตามกฎหมายได ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนคำนิยามพื้นที่ที่จัดการตามกฎหมาย ให

ครอบคลุมทั้งพื้นที่รัฐ ชุมชน และเอกชน โดยใหชุมชนและเอกชนที่ครอบครอง ใชประโยชนในพื้นที่

เหลานั้นไมวาจะมีกรรมสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมายที่ดินหรือไมก็ตาม ไดมีสิทธิและสวนรวมในการจัดการพื้นที่

๕.๓ การกำหนดประเภทของการจัดการ

พรบ.ปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ วางกรอบใหรัฐควบคุมกิจกรรมการทำไม ซึ่งปจจุบันยกเลิกการสัมปทานไม

แลว พรบ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ เนนการควบคุมพื้นที่ที่ประกาศเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนดาน

ตางๆ จากพื้นที่ พรบ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ มุงไปการรักษาพื้นที่ธรรมชาติเพื่อการศึกษาและทองเที่ยว

พรบ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.๒๕๓๕ เนนการสงวนรักษาสัตวปาและพื้นที่อยูอาศัยของสัตวปา ขณะที่

พรบ.สวนปา ๒๕๓๕ เนนการปลูกไมเชิงพาณิชยของเอกชน จะเห็นไดวา วัตถุประสงคของกฎหมายทั้งหมดจะ

แยกเปนสวนๆ ทั้งๆ ที่พื้นที่ปาหลายแหงสามารถมีบทบาทหรือบริการไดหลากหลาย เชน บริการทางนิเวศ

เศรษฐกิจ สังคม แตพื้นที่เหลานี้เมื่อถูกกำหนดประเภทการจัดการไวแบบใดแบบหนึ่ง ก็ทำใหบทบาทดานอื่น

ถูกปดกั้น เชน พื้นที่ปาที่มีความสมบูรณทางนิเวศและมีศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรปา แต

เมื่อถูกประกาศใหเปนเขตอุทยานแหงชาติ หรือเขตรักษาพันธุสัตวปา ก็จะไมสามารถใชประโยชนทาง

เศรษฐกิจหรือสังคมไดเลย

ขอเสนอคือ การกำหนดบทบาทหนาที่ของปาแตละประเภท ควรกำหนดการจากการศึกษาสภาพ

ความเหมาะสมของพื้นที่อยางรอบดาน โดยใหชุมชนทองถิ่นซึ่งเปนผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรงไดมีสวนรวม

กำหนด เพื่อเปนการรับรองสิทธิชุมชนและการมีสวนรวมของประชาชน

๕.๔ โครงสรางการบริหารจัดการปา

กฎหมายปาไมทุกฉบับ ใหอำนาจการควบคุมอยูที่หนวยงานรัฐสวนกลาง ไดแก กรมปาไม กรม

อุทยานแหงชาติฯ กรมทรัพยากรทะเลและชายฝง โดยมีอธิบดีเปนผูมีอำนาจในการกำหนดระเบียบที่ผานการ

เห็นชอบโดยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เชน การอนุญาตใหใชประโยชน อยูอาศัย ศึกษาวิจัย และ

กระทำการอื่นใด จะเห็นไดวาระบบดังกลาวเปนระบบรวมศูนยอำนาจการจัดการปาประเภทนั้นๆ ไวที่

หนวยงานเดียวอยางเบ็ดเสร็จ โดยมีอธิบดีเปนผูมีอำนาจอยางแทจริง ระบบดังกลาวทำใหการจัดการปาที่มีคน

เกี่ยวของมากมาย ตั้งแตชุมชนที่อยูอาศัยใชประโยชนในพื้นที่ปา องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอำนาจหนาที่

ดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในพื้นที ่ตลอดจนหนวยงานรัฐอื่นๆ ที่มีบทบาทดานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับที่ดินและปา

ไม ตลอดจนภาคประชาสังคมที่มีสวนเกี่ยวของกับปาในทางออมถูกตัดขาดออกจากการบริหารจัดการปา (แม

จะมีการกำหนดใหสามารถแตงตั้งบุคคลอื่นๆ ที่ไมไดเปนเจาหนาที่รัฐเขามาเปนกรรมการอุทยานแหงชาติ และ

กรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติได แตอำนาจในการกำหนดระเบียบตางๆ ก็อยูที่อธิบดีทั้งหมด

การที่กฎหมายออกแบบใหหนวยราชการรวมศูนยอำนาจไวทั้งหมด กอใหเกิดปญหาทางปฏิบัติหลาย
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ประการ

๑.การประกาศเขตพื้นที่ปาทับซอนชุมชน เจาหนาที่รัฐสวนกลางมีอำนาจโดยลำพังในการกำหนด

ขอบเขตพื้นที่ และผลักภาระการพิสูจนสิทธิหากมีคนอยูอาศัยและใชประโยชนในพื้นที่ใหกับคนในพื้นที่ที่ เชน

พรบ.ปาสงวนแหงชาติกำหนดใหคนที่อางสิทธิในพื้นที่จะตองมายื่นคำรองตออำเภอภายในเวลาที่กำหนด ทำให

ประชาชนมากมายที่ไมไดรับรูกระบวนการดังกลาวตกอยูในเขตปาสงวน

๒.การบริหารจัดการพื้นที่แยกสวน หนวยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายก็จะมีอำนาจเต็มเหนือพื้นที่ตาม

กฎหมายที่ตนเองถือ เชน กรมปาไมมีอำนาจจัดการพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ กรมอุทยานฯ มีอำนาจจัดการพื้นที่

อุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา การแยกสวนดังกลาวทำใหหลายพื้นที่ที่มีการประกาศเขตปาแตละ

ประเภทซอนทับกันมีปญหาการจัดการหนวยงานรัฐที่ไมเปนเอกภาพ

๓.ขาดความรับผิดชอบตอผลลัพธที่ไมเปนไปตามกฎหมายกำหนด หนวยงานรัฐอางการดำเนินการ

ตามกฎหมาย แตเมื่อเกิดการบุกรุกทำลายพื้นที่ซึ่งหลายกรณีเกิดการปลอยปละละเลยของเจาหนาที่ ขณะที่ผู

บุกรุกถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย แตผูรักษากฎหมายที่ปลอยปละกลับไมตองมีสวนรวมรับผิดชอบตอการ

หยอนยานในหนาที ่เมื่อขาดกระบวนการสรางความรับผิดชอบของเจาหนาที่ จึงทำใหหนวยงานรัฐที่ดูแลปาไม

ปรับปรุงหรือปฏิรูประบบการจัดการปาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๔.ขาดกระบวนการมีสวนรวม ตรวจสอบและถวงดุลจากภาคสวนตางๆ การใหองคกรรัฐผูกขาด

อำนาจจัดการพื้นที่ปา โดยที่ภาคสวนอื่นๆ ไมไดมีสิทธิและกระบวนการทางกฏหมายในการตรวจสอบและมี

สวนรวมจัดการ ทำใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา เชน การคอรัปชั่น การเลือกปฏิบัติ

๕.ความไรประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่ หนวยงานรัฐเชน กรมปาไม กรมอุทยานฯ มักอางเสมอมา

วา กำลังคนและงบประมาณจำกัดจึงไมสามารถปกปองปาไดเต็มที่ แตในความเปนจริง หนวยงานเหลานี้ไดรับ

งบประมาณมากในลำดับตนๆ เมื่อเทียบกับหนวยงานอื่น ปญหาความลมเหลวการจัดการมาจากการขาดการมี

สวนรวมของประชาชนในพื้นที่ ขาดความรูความเขาใจในการบริหารจัดการปา และขาดความรับผิดชอบตอ

ประชาชนในพื้นที่ ทั้งหมดนี้เปนเงื่อนไขที่ทำใหรัฐไรประสิทธิภาพในการจัดการปาแมจะเพิ่มงบประมาณมาก

ขึ้นก็ตาม

๖.การผลักภาระ ความเสี่ยงใหประชาชนในพื้นที่ เมื่อกฎหมายไมกำหนดกรอบความรับผิดชอบกับ

เจาหนาที่รัฐตอการทำงานใหบรรลุเปาหมาย ไมมีกรอบการกระจาย ถวงดุลอำนาจ และขาดการมีสวนรวมของ

ประชาชน ทำใหเจาหนาที่รัฐเลี่ยงความรับผิดชอบ และผลักภาระ ความเสี่ยงใหประชาชนในพื้นที่ เชน ปาถูก

ทำลาย ภัยพิบัติจากปา หรืออื่นๆ เจาหนาที่รัฐมักจะผลักปญหาไปใหประชาชนในพื้นที่กลายเปนผูกระทำผิด

และรับภาระความเสี่ยง เชน ปญหาการบุกรุกพื้นที่ ปญหาหมอกควัน ปญหาการลักลอบตัดไม ปญหาการทำไร

ในพื้นที่ปา เปนตน

๕.๕ ขอเสนอในการปรับโครงสรางการบริหารจัดการปาไม

ระบบกฎหมายที่ใหอำนาจหนวยงานรัฐสวนกลางรวมศูนยจัดการปาคือปญหาเชิงโครงสรางที่ทำใหปา
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ลดลง และเกิดความขัดแยงกับประชาชนในการจัดการปา ขอเสนอก็คือ

๑.สรางระบบการจัดการรวมแบบพหุภาคี

เนื่องจากปาเกี่ยวของหลายมิติทั้งในเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และอื่นๆ มีผูคนเกี่ยวของ

อยางกวางขวาง จึงไมควรที่จะใหหนวยงานรัฐหนวยใดหนวยหนึ่งผูกขาดอำนาจการจัดการปาทั้งหมด ควรจะ

ปรับโครงสรางเปนการจัดการรวมแบบพหุภาคีดังนี้

1.1 ใหมีคณะกรรมการนโยบายปาพหุภาคี โดยมีกรมปาไมหรือกรมอุทยานฯ เปนเลขานุการ และให

หนวยงานรัฐ เอกชน และประชาสังคมเขารวมเปนกรรมการระดับชาติ ทำหนาที่กำหนดนโยบาย

วางแนวทาง หลักเกณฑ ตัวชี้วัดการจัดการปาในภาพรวม และทำงานวิชาการเพื่อการปรับปรุง

นโยบาย การติดตามตรวจสอบการทำงาน และจัดทำแผนการจัดการปาเปนระยะทุกๆ ๕-๑๐ ป

เชนเดียวกับการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือแผนพัฒนาพลังงาน (PDP)

เปนตน พรอมกันนี้ใหจัดตั้งคณะกรรมการจัดการปาพหุภาคีระดับจังหวัดหรือภูมิทัศนทางนิเวศ

เพื่อทำหนาที่กำหนดกรอบ และติดตามตรวจสอบ

1.2 มีหนวยปฏิบัติจัดการปาตามกฎหมายที่หลากหลาย องคกรที่เปนผูปฏิบัติตามกฎหมายปาไม มีได

หลายหนวย ทั้งหนวยงานภาครัฐสวนกลาง เชน กรมปาไม กรมอุทยานฯ กรมทรัพยากรชายฝง

(ตอไปควรยุบเปนองคกรเดียว) และองคกรภาครัฐอื่นๆ (ตามเปาประสงคของการจัดการปา)

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชนทองถิ่น กลุมประชาสังคม เอกชน เปนตน ในพื้นที่ปาเดียวกัน

หนวยงานตางๆ อาจสรางระบบการจัดการปารวมกัน หรือในตางพื้นที่ แตละหนวยสามารถ

กำหนดระเบียบ กฎเกณฑ แผนบริหารจัดการปาใหเหมาะสมสอดคลองกับพื้นที่ และเปนไปตาม

กรอบนโยบายที่คณะกรรมการพหุภาคีระดับชาติและจังหวัดหรือภูมิทัศนนิเวศไดกำหนดไว

องคกรใดที่จะมีสิทธิหนาที่ตามกฎหมายนั้น ใหพิจารณาจากความพรอม ศักยภาพ และแผนการ

จัดการปา เมื่อมีสิทธิหนาที่ในการจัดการปา ก็ยอมจะไดรับประโยชนตอบแทน เชน การ

สนับสนุนงบประมาณ การแบงปนรายไดจากการจัดการปา และรวมรับผิดชอบตอความเสี่ยง

ผลกระทบจากการปาที่ลมเหลว โดยจะมีองคกรที่คณะกรรมการนโยบายพหุภาคีแตงตั้งเพื่อมา

เปนองคกรตรวจสอบ

1.3 สรางระบบการจัดการแบบมีสวนรวมและมีเงื่อนไข หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ชุมชน เอกชน ที่

เขามารับผิดชอบการจัดการปา เมื่อผานการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการนโยบาย

พหุภาคีแลว ก็จะจัดทำแผนการจัดการโดยใหประชาชนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดการ

แผน และรวมตรวจสอบอยางรอบดาน เมื่อผานการพิจารณาแลวก็จะไดรับการอนุญาตใหจัดการ

ปา โดย

๒.กระจายอำนาจการจัดการปาสูทองถิ่นในระบบการจัดการรวม
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นอกจากการสรางระบบการจัดการพหุภาคีทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติ ซึ่งเปนการกระจายอำนาจ

แนวระนาบแลว ยังตองกระจายอำนาจในแนวดิ่งโดยจากสวนกลางสูทองถิ่น โดยใหองคกรทองถิ่นอันไดแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชนทองถิ่น กลุมประชาสังคม เอกชนในทองถิ่น ไดเขามาจัดการปาโดย

ใชหลักการจัดการรวม โดยจัดลำดับความสำคัญจากเกณฑสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน ความเปนธรรมทางสังคม

และความยั่งยืนของฐานทรัพยากรดังนี้

-ในพื้นที่ใดมีชุมชนทองถิ่นอยูอาศัย ใชประโยชนจากปามาอยางตอเนื่อง ใหชุมชนทองถิ่นนั้นมีสิทธิ

เปนอันดับแรกในการจัดการปาตามขอบเขตที่เหมาะสมกับประวัติการจัดการดั้งเดิม ศักยภาพในการจัดการ

-ในพื้นที่ใดที่มีกลุมคนเกี่ยวของกับพื้นที่ปาหลากหลาย เชน ชุมชนทองถิ่นหลายชุมชน องคกรปครอง

สวนทองถิ่น เอกชน หนวยงานรัฐ ใหสรางเปนคณะกรรมการจัดการปารวมกันในระดับทองถิ่น โดยกำหนด

ขอบเขตพื้นที่ปาใหมีความเหมาะสมในเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม และศักยภาพในการจัดการ และดำเนินการ

จัดการรวมตามความเหมาะสม

- ในพื้นที่ใดที่ไมมีชุมชน ไมมีองคกรทองถิ่น หรือเอกชนที่มีความพรอม หรือมีความเชื่อมั่นไดวาจะ

จัดการปาได ใหหนวยงานรัฐที่รับผิดชอบดานปาไม คือ กรมปาไม หรือกรมอุทยานฯ (ตอไปควรยุบรวมกลับมา

เปนกรมเดียวกัน) ทำหนาที่ดูแลบริหารจัดการ โดยทั้งนี้ใหตั้งเปนคณะกรรมการบริหารพื้นที่โดยมีภาคีรัฐและ

สังคมในพื้นที่มารวม

องคกรใดที่จะมีสิทธิหนาที่ในการจัดการปาได ตองผานการพิจารณาความพรอมจากคณะกรรมการ

พหุภาคีระดับจังหวัดหรือภูมิทัศนนิเวศ (รวมถึงองคกรรัฐก็ตองผานการพิจารณาดวย) จึงจะมีสิทธิหนาที่ในการ

จัดการปา

องคกรการจัดการปาในระดับพื้นที่เหลานี้ จะตองจัดทำแผน และออกกฏติกา และสรางระบบ กลไก

การจัดการ โดยยึดหลักแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายพหุภาคีกำหนด และเปนการจัดการแบบมีเงื่อนไข

องคกรเหลานี้จะไดรับงบประมาณจากสวนกลางในการจัดการปา และสามารถหารายไดจากการปา

เชน การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ผลผลิตจากปา การซื้อขายคารบอนเครดิต การพัฒนาผลิตภัณฑชีวภาพดาน

อาหาร ยา และอื่นๆ จากปา

หากองคกรเหลานี้สรางผลงานการจัดการปาที่ดี สรางปาสมบูรณ มีความยั่งยืน และเอื้อประโยชนทั้ง

ทางตรงและออมตอทองถิ่นและสังคม ก็จะไดรับการจัดสรรงบประมาณ และสิทธิประโยชนเพิ่มเติมในฐานะ

องคกรที่สรางประโยชนแกสังคม

แตหากกระทำผิดเงื่อนไข สรางความเสียหายตอปา ก็จะตองรับผิดชอบ และถูกเพิกถอนสิทธิ และ

จะตองรับผิดชอบทั้งทางแพงและอาญา ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางระบบความรับผิดชอบใหเกิดขึ้นจริง

๕.๖ ขัน้ตอนการปรับโครงสรางกฎหมายปาไม
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ขั้นที่ ๑ ยกรางกฎหมายปาไมขึ้นมาใหม โดยจัดทำเปนประมวลกฎหมายปาไมที่ครอบคลุมทุกมิติทั้ง

ดานการรักษาระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชประโยชนทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การทองเที่ยว

การศึกษาวิจัย โดยประมวลกฎหมาย จะกำหนดโครงสรางใหมใหมีคณะกรรมการนโยบายปาพหุภาคี เพื่อทำ

หนาที่วางกรอบทั้งหมดภายในเวลา ๑ ป ระหวางนี้ใหหนวยงานรัฐเดิมทำหนาที่ตามกรอบกฎหมายเดิมไปกอน

โดยใสไวในบทเฉพาะกาล

ขั้นที่ ๒ ตั้งคณะกรรมการพหุภาคีระดับจังหวัดหรือภูมิทัศนนิเวศ เพื่อพิจารณาสิทธิหนาที่ขององคกร

ในพื้นที่ที่เสนอตนเขามาจัดการปา โดยพิจารณาจากความพรอมในการจัดการใหเกิดความยั่งยืนทางนิเวศ

เศรษฐกิจ และสังคม โดยใหสิทธิแกชุมชนทองถิ่นที่อยูอาศัยทำกินในพื้นที่ปาเปนอันดับแรก

ในพื้นที่ที่มีปญหาความทับซอนของสิทธิระหวางรัฐ ประชาชน เอกชน ใหตั้งเปนคณะกรรมการรวม

ระดับพื้นที่เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่ใหม (Reshape) และจัดทำเขตการใชประโยชนพื้นที่ (Zoning) และ

ดำเนินการจัดการพื้นที่ในรูปของการจัดการรวมกัน

ในพื้นที่ปาของรัฐที่ไมไดมีปญหาการทับซอน ก็ใหหนวยงานรัฐดำเนินการจัดการตอไป โดยใหจัดทำ

แผน มีคณะกรรมการพหุภาคีระดับจังหวัดหรือภูมิทัศนนิเวศทำหนาที่ติดตามตรวจสอบ และพิจารณา

สนับสนุนงบประมาณ

ขั้นที่ ๓ หนวยงานจัดการปาทั้งภาครัฐ สังคม และเอกชน ที่ผานการตรวจสอบ จะมีสิทธิหนาที่ตาม

กฎหมายดำเนินการจัดการปา โดยรัฐจะจัดสรรงบประมาณและอื่นๆ ผานคณะกรรมการจัดการรวมระดับ

จังหวัดหรือภูมิทัศนนิเวศ ทำหนาที่สงเสริม สนับสนุน

๕.๗ ทางเลือกที่ทาทายและขอเสนอในระยะเปลี่ยนผาน

ผูวิจัยตระหนักวา การปฏิรูปโครงสรางกฎหมายปาไมในระดับถอนรากถอนโคนตามที่ผูวิจัยเสนอ

เปนไปไดยาก เนื่องจากรัฐและองคกรสิ่งแวดลอมระดับนโยบายมากตกอยูในภาวะความกลัว กลัววาการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ในทางนโยบายและกฎหมายจะเปนการเสี่ยงที่ปาถูกทำลายยิ่งขึ้น แมหนวยงานรัฐและ

องคกรเหลานี้ตางก็ตระหนักดีวา ระบบและกลไกการจัดการปาที่เปนอยูไรประสิทธิภาพและความเปนธรรม ไม

สามารถจัดการปาใหยั่งยืนตอไปได แตความกลัวมีพลังในการฉุดรั้งการเปลี่ยนแปลงไดมาก เราจึงไมเห็น

ขอเสนอในเชิงโครงสรางใดๆ จากฝายรัฐและองคกรสิ่งแวดลอมที่แตกตางไปจากเดิม ที่ใหเพิ่มการบังคับใช
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กฎหมาย งบประมาณ อำนาจใหแกเจาหนาที่รัฐสวนกลาง เทากับวายิ่งกลัวยิ่งรวบอำนาจใหรัฐ ยิ่งรัฐเขมแข็ง

เด็ดขาด การสรางความรวมมือ และการมีสวนรวมของประชาชนกลับนอยลง การเปลี่ยนแปลงในทางกาวหนา

จึงไมเกิดขึ้น

แตจากการศึกษาและสัมภาษณความคิดเห็นของผูคนตางๆ ทุกฝายไมไดอยูในกลไกนโยบาย เชน

ผูแทนชุมชน องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ขาราชการระดับปฏิบัติ กลับเห็นพองตองกันวา จำเปนตอง

ปฏิรูปโครงสรางกฎหมายปาไม ใหเกิดการกระจายอำนาจ รับรองสิทธิชุมชน และสรางการมีสวนรวมของ

ประชาชน และสรางระบบการจัดการรวมในระดับทองถิ่นขึ้นมาแทนที่ ขอเสนอเหลานี้คือหนทางที่ตองเลือก

เดินแมจะเผชิญความยากลำบากก็ตาม

หากขอเสนอแบบถอนรากถอนโคนถูกตอตานจนเปนไปไมไดในขณะนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอสำหรับชวง

เริ่มตนที่เปนระยะเปลี่ยนผานดังนี้

๑. ยุติการขมขูคุกคาม จับกุม ปราบปราม ประชาชนที่อยูอาศัยในพื้นที่ปาโดยทันที พรอมกับชดเชย

เยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน

๒. ยกเลิกคำสั่ง คสช.

- ฉบับที่ ๖๔ เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรปาไม

- ฉบับที่ ๖๖ เรื่องเพิ่มเติมหนวยงานสำหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรปาไม

และนโยบายการปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวในสภาวการณปจจุบัน

- ฉบับที่ ๑๐๖/๒๕๕๗ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยปาไม

๓. ยุติการใชแผนแมบทการแกไขปญหาการทำลายทรัพยากรปาไม การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน พ.ศ.๒๕๕๗

๔. การสำรวจพิสูจนสิทธิ์คนที่อยูในปา ตองเปดใหชุมชนมีสวนรวม โดยเนนการสำรวจภาพรวมของ

ชุมชน ไมใชสำรวจรายแปลงอยางเดียว ตองเปนการสำรวจเพื่อออกแบบการจัดการรวมระหวางชุมชนกับ

ภาครัฐ ไมใชอพยพ ขับไล หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย

๕. สรางหุนสวนรวมในระดับพื้นที่เพื่อเขามาเปนกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการรวมใหมี

ประสิทธิภาพ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมพัฒนาที่ที่ดิน เกษตรอำเภอ เปนตน

๖. ยกเลิกหรือยกเวนขอจำกัดในการเลือกพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรีการจัดชั้นคุณภาพลุมน้ำ และมติ

คณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ในกรณีชุมชนที่ตั้งอยูมานานกอนป ๒๕๔๐ (ยึดตามการมีรัฐธรรมนูญ

๒๕๔๐ ที่รับรองสิทธิชุมชนฯ)

๗. รัฐตองมีโครงการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในทุกดานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และ

สงเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอื่นๆ ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน

๘.เรงแกไขปรับปรุงกฎหมายปาไม ๕ ฉบับ ในบางมาตรา เพื่อใหรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากร และมีสวนรวมจัดการปาเพื่อการอนุรักษและการใชประโยชนจากปาเพื่อเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน

กอนที่จะนำไปสูการปรับกฎหมายปาไมทั้งหมดตามขอเสนอเพื่อปฏิรูปโครงสรางจัดการปา
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๕.๘ บทสงทาย

หลักการแกไขกฎหมาย เสนอ ๓ ประเด็นหลัก คือ ๑) การมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน องคกร

ทองถิ่น โดยการกระจายอำนาจสูทองถิ่น หรือหนวยงาน องคกรที่ทีอำนาจตัดสินใจในระดับพื้นที่รับมา

ดำเนินการ ๒) การดำเนินการแบบเอาพื้นที่เปนตัวตั้ง (Area-based approach) เนื่องจากที่ผานมาการ

บริหารจัดการแมจะทำในระดับพื้นที ่แตก็ขึ้นตรงตอหนวยงานสวนกลาง การทำงานจึงไมไดพิจารณาจากความ

ตองการหรือการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจริง จึงจำเปนตองเปลี่ยนทิศทางการทำงานรวมกัน การแกไขปญหา

การบูรณาการและจัดทำแผนตั้งแตระดับพื้นที่ โดยการมีกรรมการรวมจากหลายฝายเปนองคกรกลางในจัดการ

และแกไขปญหา แมที่ผานมาจะมีการจัดตั้งองคกรกลางขึ้นมาแลวแตก็สามารถทำไดแคการใหคำปรึกษาหรือ

ใหความเห็น แตไมมีอำนาจในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อยางแทจริง และ ๓) การแกไขกฎหมายปาไมหลัก ๕

ฉบับ ซึ่งถือเปนสาระสำคัญที่ทำใหเกิดการปรับตัวในการแกไขปญหาโดยเฉพาะปญหาการกระทบสิทธิของ

ประชาชน ทั้งนี ้ภายใตหลักการสำคัญ ๓ สวนสำคัญ คือ การเพิ่มการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน และ

ทองถิ่น (ตั้งแตการกำหนดเขตพื้นที่ใหชัดเจนและเปนที่ยอมรับรวมกัน) การเพิ่มหลักการสิทธิชุมชน (การใช

ประโยชน การจัดการ การอนุรักษ) และการเพิ่มหลักการอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ที่มีความยืดหยุนมากขึ้น

เพื่อใหเกิดความสามารถในการใชประโยชนพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการแนวใหมได (zoning)

นอกจากนี ้การแกไขกฎหมาย ระเบียบ และกลไกตางๆตองดำเนินการบนหลักการมีสวนรวม

หลักการสิทธิชุมชน และหลักการอนุญาตใชประโยชน โดยขั้นตน อาจดำเนินการโดยการมอบอำนาจใหอธิบดี

มีอำนาจสามารถดำเนินการหรือสั่งการภายใตหลักการที่กลาวมาขางตน ที่สำคัญ คือ กฎหมายใหมตองเนน

การสงเสริมและสรางแรงจูงใจ รวมทั้งตองมีการสรางหลักประกันในการจัดการดวย เนื่องจากปญหาสำคัญของ

กฎหมายเดิม คือ การขาดความเชื่อมโยงกับกลไกการจัดการ เชน เมื่อผูรักษากฎหมายกระทำผิดก็ขาดกลไกใน

การเอาผิดหรือกลไกการสรางความรับผิดชอบ ดังนั้น อาจมีความจำเปนตองใชหลักการประกันความรับผิดเพื่อ

การควบคุมกลไกการบังคับใชกฎหมายดวย

พีนกเสนอใหท้าํตาราง ซึงอาจปรากฏในตอนทา้ยหรือภาคผนวกก็ไดด้งันีนะครบั
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แนวคิดและพฒันาการของ

กฎหมายแต่ละฉบับ

กฎหมาย มติครม.ทีเกียวขอ้ง ปัญหา

พรบ.ป่าไม้ 2484 สารสาํคญั

พรบ.อุทยานชาติ 2504

พรบ.ป่าสงวนฯ 2507

พรบ.สงวนและคุม้ครองสัตว์

ป่า 2535

ควรทบทวนวรรณกรรม เรืองเหลา่นี มาสอดแทรก เช่น มาตรการจงูใจทางเศรษฐศาสตร ์การท่องเทียวนิเวศ ผลผลิตจาก

ป่า คารบ์อนเครดิต เป็นตน้ครบั



สารบัญ

หนา

บทที ่๑ หลักการเหตุผล แนวทางการศึกษา และแผนการดำเนินงาน

๑.๑ หลักการและเหตุผล ๑

๑.๒ วัตถุประสงค ๒

๑.๓ กรอบวิธีการดำเนินการศึกษา ๒

๑.๔ แผนการดำเนินงาน ๓

๑.๕ ขอบเขตเวลาการดำเนินงาน ๕

บทที ่๒ สถานการณปญหา และขอเสนอบางประการ

๒.๑ สภาพปญหาที่เปนอุปสรรคตอการบูรณาการเชื่อมโยง ๗

ในการบังคับใชกฎหมาย

๒.๒ แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ๑๓

สัตวปา และพันธุพืช

บทที ่๓ แนวคิดและกฎหมายที่เกี่ยวของในการศึกษา

๓.๑ แนวคิดและหลักกฎหมายวาดวยทรัพยากรปาไม

๑) แนวคิดเกี่ยวกับปาไม ๒๐

๒) องคกรที่เกี่ยวของ ๒๓

๓) การบริหารจัดการทรัพยากรปาไมภายใตกฎหมายและ ๒๔

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ

๓.๒ แนวคิดและหลักกฎหมายวาดวยสัตวปา

๑) แนวคิดเกี่ยวกับสัตวปา ๒๗

๒) ความสำคัญของสัตวปาที่ปรากฏในกฎหมาย ๒๘

๓) กฎกระทรวงที่เกี่ยวของกับการอนุรักษสัตวปา ๓๒

๓.๓ แนวคิดและหลักกฎหมายที่ใชในการวางกรอบการศึกษา



๑) หลักการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ๓๔

และสิ่งแวดลอม

๒) แนวคิดหนาที่ของรัฐ ๔๐

๓) แนวคิดการพัฒนาระบบกฎหมายสิ่งแวดลอม ๔๐

๔) หลักการอื่นๆ วาดวยการบริหารจัดการปาไมและสัตวปา ๔๔

สารบัญ (ตอ)

บทที ่๔  ผลการศึกษา

๔.๑ การรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวของกับการแกไขกฎหมายปาไม ๓๘

ในชวงระหวาง ป ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

๔.๒ ผลการศึกษาจากการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของในการเสนอปรับแกขอกฎหมาย ๔๘

๑. ปญหาทางกฎหมาย ๔๘

๒. ปญหากลไกการบริหารงาน ๔๙

๓. ขอเสนอแนะ ๕๐

๓.๑ ขอเสนอตอ “ลักษณะของกฎหมาย/ประมวลกฎหมาย” ๕๐

๓.๒ ขอเสนอตอ “การบริหารจัดการกฎหมาย” ๕๐

บทที ่๕ สังเคราะหผลการศึกษา

๕.๑ หลักการพื้นฐาน ๕๓

๕.๒ การนิยามพื้นที่ปาหรือที่ดินสงวนตามกฎหมาย ๕๓

๕.๓ การกำหนดประเภทของการจัดการ ๕๔

๕.๔ โครงสรางการบริหารจัดการปา ๕๔

๕.๕ ขอเสนอในการปรับโครงสรางการบริหารจัดการปาไม ๕๕

๕.๖ ขั้นตอนการปรับโครงสรางกฎหมายปาไม ๕๗

๕.๗ ทางเลือกที่ทาทายและขอเสนอในระยะเปลี่ยนผาน ๕๘

๕.๘ บทสงทาย ๕๙



บรรณานุกรม ๖๐
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บรรณานุกรม

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ. รมน .) กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม. ๒๕๕๗. แผนแมบทการพิทักษทรัพยากรปาไมของชาติ. ภายใตการมอบหมายของ คณะ

รักษาความสวบแหงชาติ (คสช.). ยุทธศาสตรในการพิทักษทรัพยากรปาไมและจัดทำแผนแมบทให

หนวยงานที่เกี่ยวของนำไปเปนแนวทางในการวางแผนและปฏิบัติ.

กอบกุล รายะนาคร. ๒๕๕๐. กฎหมายกับสิ่งแวดลอม. สำนักพิมพวิญูชน: กรุงเทพฯ.

นิรมล สุธรรมกิจ. เอกสารประกอบคำสอนเรื่อง “ปญหาทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย”. คณะเศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. การสรางธรรมาภิบาล (Good governance) ในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ วิญูชน.

๒๕๔๒.

พนัส ทัศนียานนท และคณะ. ๒๕๔๘. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวด

ลอมตามที่ปรากฏอยูในระบบกฎหมายไทย, เอกสารการสอนกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมและสิ่ง

แวดลอม, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗

พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.๒๕๓๕

พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ.๒๕๓๕

พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔

พรทิพย เชื้องาม. สรุปการประชุมพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับแผนแมบทปาไมและคำสั่ง คสช.๖๔/๒๕๕๗

และ ๖๖/๒๕๕๗ โดยภาคีเครือขายปฏิรูปที่ดิน. เขาถึงเมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

http://www.reform.or.th/๒๐๑๔/?p=๕๐๒๒

ยืนหยัด ใจสมุทร. ๒๕๔๔. รวมกฎหมายเกี่ยวกับปาไมและสัตวปา. พิมพครั้งที ่๒. กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ.

วราภรณ ศิริประเสริฐ. การบริหารและจัดการพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา. สวนจัดการพื้นที่อนุรักษ สัตวปา สํานัก

อนุรักษสัตวปา กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา และพนัธุพืช.
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วิชา นิยม และ กิติชัย รัตนะ. ๒๕๔๗. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเชิงบูรณาการ.

กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

วัฒนา แกวกำเนิด. มปป. ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชประโยชนปาไมในประเทศไทย. สำนักงานเลขานุการกรมปาไม

กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ.

ศรายุทธ ฤทธิพิณ. ๒๕๕๘. “เวทีสัมมนา “ยกรางแผนแมบทแกไขปญหาการทำลายทรัพยากรปาไม การบุกรุก

ที่ดินของรัฐ และการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนภาคประชาชน เพื่อระดม

ความคิดเห็นการจัดทำรางแผนแมบทการจัดการปาไมภาคประชาชน”สำนักขาวเครือขายปฎิรูปที่ดิน

ภาคอีสาน. เขาถึงเมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

http://www.codi.or.th/index.php/news/documentary-communities-news/๔๒-๒๐๐๙-

๐๙-๒๒-๐๕-๔๗-๕๗/๔๑๘๙-๒๐๑๕-๐๓-๒๙-๐๗-๔๖-๕๐

สมศักดิ์ สุขวงศ. การจัดการปาไม ภายใตการกระจายอำนาจ.เอกสารประกอบการสัมมนาเวทีสาธารณะภาค

ประชาชนเพื่อระดมความคิดเห็นในประเด็นปาไมที่สำคัญและมีผลกระทบตอประชาชน.โครงการ

ศึกษาวิเคราะหเพื่อพัฒนานโยบายปาไมใหเปนนโยบายสาธารณะ โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติรวมกับ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมและสถาบันเพื่อสิทธิชุมชน วันที่ ๒๖

กุมภาพันธ ๒๕๕๐ ณ สภาคริสจักรในประเทศไทย กรุงเทพ.

สุริยันต ทองหนูเอียด. ๒๕๕๗. แผนแมบทปาไมฯ กับความตายของคนชายขอบ. “ชานชาลาประชาชน”

หนังสือพิมพไทยโพสต ฉบับวันที่ ๒๖ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เขาถึงเมือ่ ๒๓ มีนาคม

๒๕๕๘ http://www.oknation.net/blog/mataharee/๒๐๑๔/๑๐/๒๖/entry-๑

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม. ๒๕๔๕. นโยบาย

มาตรการ และแผนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๔๖

– ๒๕๕๐. กรุงเทพฯ : อินทิเกรเต็ด โปรโมชั่น เทคโนโลยี.

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม. ๒๕๔๕. ประเทศไทย

กับการดําเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ.

อานันท กาญจนพันธุ. ๒๕๔๓. พลวัตรของชุมชนในการจัดการทรัพยากร กระบวนทัศน และนโยบาย. สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย. กรุงเทพ.
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