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บทคดัย่อ 

ปัญหาประชาชนขาดแคลนที่ดินท ากินจนต้องหันไปบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนกับประเทศไทยเร่ือยมาหลายสมัย แม้ว่าประเทศไทยจะมีมาตรการออกมา 

แก้ไขปัญหา มีพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เพ่ือสงวนคุ้มครองพ้ืนที่ป่าและ

ขณะเดียวกันกใ็ห้สิทธิแก่ชาวบ้านผู้ยากไร้ได้มีที่อยู่อาศัยท ากินอันเป็นการแก้ไขปัญหากต็าม 

แต่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ยังคงมีข้อบกพร่องและส่งผล

กระทบต่อชาวบ้านซ่ึงอยู่อาศัยท ากินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติน้ัน ทั้งที่การอยู่อาศัยมาก่อนและ

ภายหลังการประกาศให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ อีกทั้งยังไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิการใช้

ประโยชน์ หรือแม้กระทั่งสิทธิซ่ึงจะตกทอดไปยังทายาทของพวกเขาอย่างเป็นธรรม อย่างไร  

กต็ามด้วย พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ใช้บังคับมาเป็นเวลานานจึงไม่สอดคล้อง

กับสภาพสังคมปัจจุบัน จึงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงได้ สะท้อนให้เหน็ถึงมาตรการทาง

กฎหมายที่ไม่ชัดเจนไม่มีความรัดกุม และการบังคับใช้ยังขาดประสิทธิภาพผลกระทบจึงตกแก่

ชาวบ้านผู้ยากไร้ 

ในการศึกษาสภาพปัญหาดังกล่าว พบว่ามีประเดน็ปัญหากล่าวคือ ปัญหาการได้มา 

ซ่ึงสิทธิในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ปัญหาการตกทอดซ่ึงสิทธิในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติไปยัง

ทายาทตามกฎหมาย ปัญหาขอบเขตการใช้ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติตามที่กฎหมาย

ก าหนด ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎหมายที่ไม่ชัดเจน และปัญหากรณีพิพาทที่เกิดข้ึนจริง 

ทั้งกรณีการได้มาก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และการได้มาภายหลังจาก

การประกาศให้เป็นเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และจากการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการมา

ได้มาซ่ึงสิทธิในพ้ืนที่ป่าของต่างประเทศ จะเหน็ได้ว่าต่างประเทศได้ให้ความส าคัญและค านึงถึง

สิทธิของประชาชนที่ยากจน เช่น การตรากฎหมายข้ึนมารองรับสิทธิแก่ประชาชนที่อยู่อาศัย 

มาก่อนให้สอดคล้องกบัสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตโดยเฉพาะ การก าหนดอัตราค่าเช่าพ้ืนที่ป่า

แก่ประชาชนในอตัราที่ต ่ากว่าภาครัฐ การให้สทิธแิก่ชุมชนได้บริหารจัดการพ้ืนที่ป่าร่วมกนั เป็นต้น 

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

บทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซ่ึงสิทธิในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติรวมถึงหลักเกณฑ์ในการให้

                                                 

*นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกติบณัฑติย์ 

**ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

167



สิทธิแก่ชาวบ้านหรือเกษตรกรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่า ควรจะได้แก้ไข

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ. 2507 เพ่ือให้สิทธิแก่ชาวบ้านซ่ึงอยู่อาศัยมาก่อน 

และต้องเสียสิทธิสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาการได้สิทธิอยู่อาศัยท ากินต่อไป และบัญญัติ  

ให้สิทธิในการอยู่อาศัยท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติตกทอดไปยังทายาทอย่างเป็นธรรม 

อีกทั้งควรก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเช่าพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติแก่ประชาชนผู้ยากไร้ในอัตรา 

ที่ต ่ากว่าภาครัฐด้วย เป็นต้น 

 

1. บทน า 

เม่ือเกิดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ รัฐจึงต้องเข้ามาควบคุมและก าหนด 

เขตสงวนหวงห้าม ส่งผลให้ชาวบ้านผู้ยากไร้ที่อยู่อาศัยท ากินในพ้ืนที่ป่าทั้งก่อนและภายหลัง 

ที่รัฐประกาศให้เป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้ได้รับผลกระทบ อกีทั้งรัฐไม่มีมาตรการคุ้มครองสิทธิ

ในการอยู่อาศัยท ากินหรือท าประโยชน์ของชาวบ้าน หรือแม้กระทั่งสิทธิซ่ึงตกทอดไปยังทายาท 

ของพวกเขาอย่างเป็นธรรม ดังน้ันแม้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จะได้ 

เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้มีสิทธิท ากินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ แต่ด้วยสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลง

ไปปัญหาจึงไม่อาจถูกแก้ไขหรือบรรเทาลงได้ สะท้อนให้เห็นว่าบทบัญญัติของกฎหมาย 

ไม่สอดคล้องกบัสงัคมปัจจุบันไม่มีความรัดกุมและการบังคับใช้ยังขาดประสิทธภิาพอกีด้วย  

 

2. วิเคราะห ์

แม้ว่าการได้มาซ่ึงสิทธิในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติน้ัน จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ. 2507 หรือมาตรการเยียวยาของรัฐในการให้สิทธิแก่ชาวบ้าน 

หรือเกษตรกร ได้มีที่อยู่อาศัยท ากินเป็นหลักแหล่งตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 หรือการให้สทิธทิ  ากนิ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม

พ.ศ. 2522 ก็ตามแต่บทบัญญัติและมาตรการดังกล่าวยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้เห็น 

เป็นรูปธรรมได้ ดังน้ี 

2.1 ปัญหาการได้มาซ่ึงสทิธิในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

2.1.1 การได้มาซ่ึงสิทธิก่อนที่รัฐประกาศให้เป็นเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ กล่าวคือ

การอาศัยหรือท าประโยชน์อยู่ก่อน วันที่กฎกระทรวงประกาศก าหนดพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  

ตามมาตรา12 น้ัน ด้วยข้อจ ากัดในการแสดงสิทธิที่ ยุ่งยากรวมถึงข้อจ ากัดในเร่ืองระยะเวลา 

ภายในก าหนด 90 วัน ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลจากข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

ความไม่รู้ขั้นตอนวิธีการในกระบวนการแสดงสิทธิ  ท าให้ต้องเสียสิทธิและตกเป็นผู้บุกรุก 

ในที่สุด และนอกจากบทบัญญัติ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 

2507 จะเป็นการผลักภาระในการพิสูจน์สิทธิไปยังชาวบ้านและก าหนดให้ชาวบ้านถูกจ ากัดด้วย

กระบวนการและระยะเวลาแล้ว บทบัญญัติดังกล่าวยังไม่ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ
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พิจารณาของรัฐ แสดงให้เหน็ถึงข้อเสียเปรียบที่ประชาชนชาวบ้านไม่สามารถยกเป็นข้อต่อสู้กับ

กระบวนการของรัฐได้ อกีทั้งกฎหมายยังได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านที่ต้องเสียสิทธิ ได้มีสิทธิอุทธรณ์ 

ผลพิจารณาในการอยู่อาศัยหรือท าประโยชน์ในพ้ืนที่ น้ันต่อไปแต่อย่างใด ก าหนดเพียงสิทธิ 

ในการอุทธรณ์ผลค่าทดแทน ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

เทา่นั้น 

และแม้ว่ารัฐจะมีมาตรการที่ เป็นการช่วยเหลือชาวบ้านหรือเกษตรกรให้มีการ 

พิสูจน์สิทธิในการครอบครองที่ดินของบุคคลในที่ดินของรัฐ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 กต็าม แต่ชาวบ้านจะต้องมีพยานหลักฐาน 

ที่เกี่ยวกับที่ดินแปลงน้ัน ๆ แสดงได้ว่าตนได้ครอบครองท าประโยชน์อย่างต่อเน่ืองมาก่อน 

การเป็นที่ ดินของรัฐ โดยจะต้องมีเอกสารที่ทางราชการท าข้ึนและพิสูจน์ได้ว่าเป็นเอกสาร  

ซ่ึงลงวันที่ก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ หรือเอกสารที่ทางราชการท าข้ึนและพิสูจน์ได้ว่าเป็นเอกสาร  

ที่ลงวันที่ภายหลังการเป็นที่ดินของรัฐ แต่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ (คือวันที่ 1

ธนัวาคม พ.ศ. 2497) และเอกสารดังกล่าวต้องแสดงว่าได้ครอบครองท าประโยชน์ในที่ดินแปลง

น้ันมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ จึงเป็นเร่ืองยากที่ชาวบ้านจะเข้าใจกระบวนการและยากต่อการ 

น าเอกสารมาแสดง กรณีดังกล่าวน้ีเครือรัฐออสเตรเลียได้ให้ความส าคัญและค านึงถึงสิทธิ 

ของประชาชนที่ได้อยู่อาศัยประโยชน์ในพ้ืนที่น้ันมาก่อน โดยการจัดพ้ืนที่ป่าไว้ส าหรับประชากรกลุ่ม

หน่ึงที่เรียกกันว่า “ชนเผ่าอบาวริจ้ิน” โดยเฉพาะ อีกทั้งยังก าหนดให้เป็นเขตป่าพ้ืนเมืองและ 

ออกพระราชบัญญัติป่าพ้ืนเมือง ค.ศ. 1993 ขึ้ นมาเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของชนพ้ืนเมือง 

ตามวิธีชีวิตของชนพ้ืนเมืองเหล่าน้ันด้วย ซ่ึงประเทศไทยควรจะได้พิจารณาถึงสิทธิประโยชน์ของ

ชาวบ้านที่อยู่อาศัยก่อนประกาศเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติด้วยเช่นกนั 

2.1.2 การได้มาซ่ึงสทิธใินเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติภายหลังที่รัฐประกาศให้เป็นเขต

พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยการที่อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีอนุญาตให้บุคคลใดเข้าท าประโยชน์

หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ โดยมีก าหนดระยะเวลาคราวละไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่

เกิน 30 ปี และก าหนดให้สิทธิแก่ภาครัฐให้อาจได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วน 

ตามมาตรา 16 กรณีดังกล่าวเมื่อรัฐไม่มีมาตรการตรวจสอบการใช้สิทธิอย่างจริงจังท าให้เกิด

ปัญหานายทุนเข้าสวมสิทธิของชาวบ้าน และด้วยข้อก าหนดที่ให้สิทธิแก่ภาครัฐได้รับยกเว้น

ค่าธรรมเนียมแทนที่จะให้สทิธน้ัินแก่ชาวบ้านผู้ยากไร้ และเมื่อพิจารณาจากมาตรการทางกฎหมาย

ของสหพันธส์าธารณรัฐประชาธปิไตยเนปาลที่มีระบบบริหารจัดการที่แตกต่างกับประเทศไทยโดย

มีเง่ือนไขที่ก  าหนดอัตราค่าเช่าในอัตราที่สูงข้ึนในทุก ๆ 10 ปี และก าหนดให้ประชาชนจ่าย 

ค่าเช่าในอัตราที่ต ่ ากว่าหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงผู้วิจัยเห็นด้วยกับมาตรการทางกฎหมายของ

ต่างประเทศดังกล่าว และเหน็ว่าการให้สทิธน้ัินควรมีเง่ือนไขที่ก่อให้เกดิภาระกบัชาวบ้านน้อยที่สดุ 

อย่างไรกต็ามยังคงมีกฎหมายที่เปิดช่อง ให้อ านาจแก่ภาครัฐในการน าพ้ืนที่ป่าสงวน 

แห่งชาติที่มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมมาปฏรูิปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม โดยการออก ส.ป.ก. 4–01
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ให้แก่เกษตรกรตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 โดยให้กรมป่าไม้ 

มอบพ้ืนที่ ป่าเสื่อมโทรมให้แก่ส านักงานการปฏิรูปที่ ดินเพ่ือเกษตรกรรมน าไปปฏิรูปที่ ดิน  

และจัดสรรให้แก่เกษตรกร ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518  

และการออกใบอนุญาตสิทธิท ากิน หรือ สทก. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 22 สิงหาคม

พ.ศ. 2522 เป็นการด าเนินการตามแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

(ส านักจัดการที่ดินป่าไม้กรมป่าไม้, 2551) ซ่ึงเป็นแนวทางที่ให้สิทธิแก่เกษตรกรหรือชาวบ้าน 

ได้อยู่อาศัยท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติอย่างแท้จริง แต่ปัจจุบันไม่มีรัฐบาลใดน าพ้ืนที่ 

ป่าเสื่อมโทรมมาจัดสรรให้แก่ประชาชนอีกเน่ืองจากปัญหาทางการเมือง และเมื่อพิจารณาจาก

มาตรการทางกฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลีย ที่มีบทบัญญัติให้เช่าที่ดินราชวงศ์โดยการเปิด

โอกาสให้เอกชนหรือประชาชนเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ได้ โดยมีข้อจ ากัดที่ว่าผู้เช่าน้ันจะต้อง 

เสนอวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดิน ให้รัฐได้พิจารณาข้อก าหนดเง่ือนไขและระยะเวลาในการเช่าให้

สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะรายไป ซ่ึงหากน ามาพิจารณาปรับใช้กับ 

ประเทศไทย ผู้วิจัยเหน็ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินอย่างไม่มีประสทิธภิาพได้ 

2.2 ปัญหาการตกทอดซ่ึงสทิธใินเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมายไปยังทายาท 

สิทธิ ในการอ ยู่อา ศัยหรือท าประโยชน์ใน เขต พ้ืนที่ ป่ าสงวนแห่งชา ติ  ตาม

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 16 ตรี ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่ตกทอด 

ไปยังทายาท ทายาทหรือบุคคลในครอบครัวที่อาศัยอยู่กับผู้ได้รับสิทธิน้ันจะได้เพียงสิทธิในการ 

อยู่อาศัยท ากินต่อไปได้ไม่เกิน 180 วัน นับแต่ผู้ได้รับสิทธิถึงแก่ความตายเท่าน้ัน และผู้ใด 

จะได้รับสทิธอิาศัยหรือท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติน้ันต่อไปหรือไม่ กรณีจะต้องเป็นไป

ตามเง่ือนไข คือหากสามี ภรรยา บุตรคนหน่ึงคนใด หรือบุคคลในครอบครัวซ่ึงอาศัยอยู่กับ 

ผู้ได้รับอนุญาตได้ระบุไว้เป็นหนังสือ ตามแบบที่อธิบดีก าหนดให้เป็นผู้สืบสิทธิและหน้าที่ 

ซ่ึงประสงค์จะอยู่อาศัยท ากินต่อไป ให้ย่ืนค าขอไปยังอธิบดีภายใน 180 วัน ด้วยเช่นกัน หากไม่

ด าเนินการภายในก าหนดทายาทเหล่าน้ันกจ็ะเสียสิทธิดังกล่าว ซ่ึงโดยมากแล้วชาวบ้านจะไม่รู้ 

ถึงเง่ือนไขและข้อก าหนดของรัฐ จะทราบเพียงว่าตนอยู่อาศัยท ากินมารุ่นต่อรุ่นและยังคงท ากิน

ต่อไปได้เท่าน้ัน จึงเห็นได้ว่าบทบัญญัติของกฎหมายเป็นการผลักภาระไปยังทายาท อีกทั้ง 

ยังไม่มีบทบัญญัติให้สิทธิแก่ทายาทในการอุทธรณ์หรือเรียกร้องสิทธิหากการย่ืนค าร้องน้ัน 

เกินก าหนดระยะเวลา 180 วัน และในพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมกเ็ช่นกัน แม้มาตรา 16 ทวิ วรรคสาม 

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จะได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่อาศัยมาก่อน

การประกาศเขตป่าเสื่อมโทรมได้อยู่อาศัยท ากินต่อไป แต่ยังคงมีเง่ือนไขอยู่หลายประการ 

ทั้งการแสดงให้รัฐเหน็ว่ามีความจ าเป็นเพ่ือการครองชีพจริง และจะได้สิทธิอยู่อาศัยท ากินต่อไป

หรือไม่กต้็องขึ้ นอยู่กับรัฐเป็นผู้พิจารณา เหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่ากฎหมายไม่ได้คุ้มครองสิทธิ 

แก่ชาวบ้าน ดังน้ัน จึงควรลดขั้นตอนในการแสดงสิทธิและก าหนดให้สิทธิน้ันตกทอดไปยัง 

ทายาทได้  
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2.3 ปัญหาขอบเขตการใช้ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติตามที่กฎหมายก าหนด 

ส าหรับชาวบ้านผู้ยากไร้หรือเกษตรที่เข้าไปอยู่อาศัยท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวน

แห่งชาติแล้ว ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 16 กด็ีหรือมาตรา16 ทวิ กรณีพ้ืนที่ 

ป่าเสื่อมโทรมกด็ี ล้วนมีเง่ือนไขและข้ันตอนที่ยุ่งยากทั้งการได้มาและการตกทอดไปยังทายาท 

รวมไปถึงข้อจ ากัดในเร่ืองการใช้ประโยชน์ที่ชาวบ้านไม่อาจได้สิทธิอย่างเตม็ที่ อีกทั้งการบังคับใช้

กฎหมายยังขัดกับเจตนารมณ์ในการออกกฎหมายแต่ละฉบับอีกด้วย กล่าวคือรัฐต้องการควบคุม

พ้ืนที่ไม่ถูกบุกรุกและขณะเดียวกันกต้็องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวบ้านให้มีที่ดินท ากินเป็นของ

ตนเอง แต่ในการบังคับใช้หรือบทบัญญัติกต็ามแทนที่จะให้สิทธิแก่ชาวบ้านอย่างเตม็ที่ แต่กลับ 

ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐมากกว่า และเมื่อเกิดปัญหาข้ึนรัฐกมุ่็งประเด็นไปที่ชาวบ้าน 

จึงท าให้เกิดปัญหาความเหล่ือมล ้าทางสังคม ทั้งน้ี เมื่อพิจารณามาตรการทางกฎหมายของ

ต่างประเทศแล้ว จะเห็นได้ว่าเครือรัฐออสเตรเลียมีระบบจัดการพ้ืนที่ ป่าไม้ ได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของรัฐในการให้ประโยชน์แก่ประชาชนได้ดีกว่า ดังตัวอย่าง 

ชนเผาอบาวริจ้ินที่ได้กล่าวไปแล้ว และยังมีการพิจารณาเง่ือนไขการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ให้

สอดคล้องกับขนาดพ้ืนที่และระยะเวลาใช้ประโยชน์ด้วย หรือมาตรการทางกฎหมายของ 

สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเองกต็าม กไ็ด้ให้สิทธิแก่ชาวบ้านได้มีสิทธิใช้ประโยชน์ 

จากพ้ืนที่ป่ามากกว่าจะเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ดังจะพิจารณาได้จากการก าหนดอัตราค่าเช่าพ้ืนที่ป่า

แก่ชาวบ้านในอัตราที่ต ่ากว่าภาครัฐ แสดงให้เหน็ถึงการให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาความ 

ยากจนอย่างแท้จริง ซ่ึงประเทศไทยเองควรน ามาพิจารณาด้วยเช่นกนั  

2.4 ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎหมายที่ไม่ชัดเจน 

ดังที่กล่าวมาแล้วว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายของประเทศไทยไม่มีความชัดเจน ขัดแย้ง

กับสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านซ่ึงอยู่อาศัยกับป่า หลายปัญหาเกิดจากความไม่ชัดเจนของ

กฎหมายเกิดปัญหารัฐประกาศพ้ืนที่ทับซ้อนแนวเขตที่ดินของเอกชนหรือเกษตรกรชาวบ้าน 

ผู้ยากไร้ที่ได้มีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแล้ว ดังเห็นได้จากบทบัญญัติในมาตรา 8  

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ก  าหนดแต่เพียงการจัดให้มีหลักเขตและ 

ป้ายหรือเคร่ืองหมายอื่นแสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติไว้ตามสมควร แต่กลับไม่มีบทบัญญัติ 

ที่ก  าหนดให้มีการส ารวจพ้ืนที่ป่าน้ันเสียก่อนว่ามีประชาชนอยู่อาศัยในพ้ืนที่มากน้อยเพียงใด 

(ฉาดฉาน  นิลก าแหง, 2543) จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว เหน็ได้ว่ากฎหมายไม่มีความ

ชัดเจนส่งผลไปถึงการบังคับใช้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ เหน็ได้จากในการก าหนดเขตพ้ืนที่ป่าสงวน

แห่งชาติทับที่ดินท ากินของชาวบ้าน ดังพิจารณาจากการส ารวจพ้ืนที่ของกรมที่ดินและกรมป่าไม้ 

กรมที่ดินใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศที่มีความแตกต่างกันมาก ท าให้มีชาวบ้านจ านวนมาก 

ออกมาเรียกร้องสิทธิ แต่กไ็ม่อาจยกข้อต่อสู้กับรัฐได้จนท้ายที่สุดต้องชาวบ้านต้องสูญเสียที่ดิน 

ท ากิน และเกิดข้อถกเถียงในเร่ืองอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องที่มีหลายหน่วยงาน

หลายกระทรวง และไม่มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล จัดท าแนวเขตพ้ืนที่ป่า
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หรือที่ดินให้ชัดเจนและการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่รัดกุม อีกทั้งยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ 

อาทเิช่น พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2404 หรือประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ซ่ึงแต่ละ

ฉบับกมี็เจตนารมณ์ที่แตกต่างกันย่ิงไปกว่าน้ันในการบังคับใช้ยังต้องบังคับตาม กฎ ระเบียบ 

ประกาศ หรือค าสั่งของแต่ละหน่วยงานด้วย รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่ไม่มีความเป็นเอกภาพ 

ไม่มีแผนแม่บทที่ทุกรัฐบาลหรือหน่วยงานจะต้องยอมรับและถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกันอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้เกิดปัญหาเร่ือยมา ซ่ึงผู้วิจัยเหน็ว่า จ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการ

ปรับแก้ไขบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 2.5 ปัญหากรณีข้อพิพาทที่เกิดข้ึนจริง ทั้งกรณีการได้มาก่อนและได้มาภายหลังการ

ประกาศให้เป็นเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ดังพิจารณาได้จากกรณีพิพาท ของชาวบ้านเก้าบาตร จังหวัดบุรีรัมย์ ซ่ึงได้รับ

ผลกระทบจากกรณีที่ รัฐออกค าสั่งขอคืนพ้ืนที่ ป่าของชุมชน ตามประกาศค าสั่งคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 67/2557 และ 66/2557 ที่ได้มี “แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลาย

ทรัพยากรป่าไม้, การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน” 

แผนดังกล่าวน้ีได้ให้อ านาจแก่รัฐเข้าแก้ไขปัญหาผู้ที่ครอบครอง หรือท าให้สภาพป่าเสียหาย

รวมทั้งการปราบปรามขบวนการตัดไม้ท าลายป่า ซ่ึงกรณีพิพาทดังกล่าวเกิดขึ้ นสืบเน่ืองมาจาก 

ในปี พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2520 ระหว่างการต่อสู้ ของทหารไทยกับพรรคคอมมิวนิสต์ 

แห่งประเทศไทย (พ.ค.ท.) รัฐบาลในสมัยน้ันมีนโยบายให้ชาวบ้านอยู่อาศัยเพ่ือเป็นพ้ืนที่กันชน

แต่เมื่อสถานการณ์เร่ิมคลีคลายลง รัฐบาลกลับย้ายชาวบ้านออกนอกพ้ืนที่ดังกล่าวและจัดสรร

พ้ืนที่ใหม่ให้ แต่การจัดสรรน้ันไม่เพียงพอมีชาวบ้านอีกจ านวนมากที่ไม่ได้รับการจัดสรร  

ท าให้เกิดการรวมตัวกันเรียกร้องสิทธิเร่ือยมา กระทั่งในยุครัฐบาลต่อมาได้มีการแก้ไขปัญหา 

โดยเสนอให้มีการออกโฉนดชุมชมในพ้ืนที่ ดังกล่าว และระหว่างการผลักดันซ่ึงยังไม่เป็น  

ผลส าเร็จ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รัฐบาลในยุคต่อมามีแผนแม่บทแห่งชาติเปิดช่องให้

เจ้าหน้าที่ รัฐเข้าไปไล่ร้ือบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้าน และหลังจากออกประกาศได้ 

ไม่นานชาวบ้านหมู่บ้านเก้าบาตร กไ็ด้ถูกเจ้าหน้าที่เข้าขอคืนพ้ืนที่ท  าให้ทุกครอบครัวต้องย้ายออก 

เป็นต้น รวมถึงกรณีพิพาทพ้ืนที่ ป่าสงวนแห่งชาติแม่ลาว อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  

ซ่ึงเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบว่าพ้ืนที่ปลูกสวนยางพาราของชาวบ้าน ไม่มีเอกสารสิทธิ์และต้ังอยู่ 

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ลาวฝั่งซ้าย ตามประกาศเมื่อปี พ.ศ. 2511 เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าโค่น 

สวนยางพาราของชาวบ้าน โดยในฝั่งของชาวบ้านอ้างว่าไม่เคยรู้ถึงการก าหนดเขตพ้ืนที่ป่าสงวน

แห่งชาติมาก่อน เพียงทราบแต่ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวตนและครอบครัวอยู่อาศัยท ากินสืบเน่ืองเร่ือยมา 

ตั้ งแต่สมัยบรรพบุรุษ และต้นยางพาราที่น ามาปลูกน้ันก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  

ที่มีนโยบายให้มีการปลูกยางพารา ซ่ึงเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดข้ึนผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง  

คือชาวบ้านผู้ยากไร้เมื่อเกดิกรณีพิพาทกบัรัฐแล้ว การจะยกข้อต่อสู้ในการพิสูจน์สิทธิของชาวบ้าน
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น้ันย่อมเป็นเร่ืองยากเน่ืองจากชาวบ้านมักจะไม่ทราบกระบวนการแจ้งสิทธิ ในการอยู่อาศัย 

หรือใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ 

ดัง น้ัน จึงมีความจ า เ ป็นที่ จะ ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา มาตรการ 

ทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้มาซ่ึงสิทธิในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติของไทยเพ่ือให้เกษตรกร 

หรือชาวบ้านผู้ยากไร้ ได้สิทธิอาศัยท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติอย่างเหมาะสม 

และเป็นธรรม 

 

3. ขอ้เสนอแนะ 

 3.1 กรณีปัญหาการได้มาซ่ึงสิทธิในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ รัฐควรจะต้องด าเนินการ

ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ น้ัน ๆ อย่างเป็นธรรมโดย กรณีการอยู่อาศัยมาก่อนการ

ประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ จะต้องแก้ไขบทบัญญัติในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน

แห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยแก้ไขความในวรรแรกให้สามารถย่ืนค าร้องในการแสดงสิทธิการอยู่

อาศัยท ากินมาก่อน ให้สามารถย่ืนได้ภายในก าหนด 180 วัน ที่จากเดิมก าหนดไว้เพียง 90 วัน 

เพ่ือให้ชาวบ้านได้มีระยะเวลาในการพิสูจน์สิทธิน้ันได้อย่างเป็นธรรม อีกทั้งควรเพ่ิมเติม

บทบัญญัติที่ให้ชาวบ้านสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณา การอยู่อาศัยท าประโยชน์ในพ้ืนที่น้ัน

ต่อไปด้วย และก าหนดให้ชาวบ้านที่ประสงค์จะอุทธรณ์น้ัน ย่ืนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการส าหรับ 

ป่าสงวนแห่งชาติคณะอื่นหรืออาจก าหนดให้อุทธรณ์ผลน้ันต่อผู้มีอ านาจเหนือคณะกรรมการชุด

เดิมเพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมกบัชาวบ้านมากที่สดุ ที่มิใช่เพียงการอุทธรณ์ในส่วนของเงินทดแทน

ตามที่ก  าหนดไว้ใน มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เท่าน้ัน  

ทั้งน้ี หากปรากฏว่าผู้น้ันเป็นผู้ได้สิทธิมาก่อนแล้ว รัฐกค็วรออกโฉนดในพ้ืนที่น้ันตามประมวล

กฎหมายที่ดินและให้มีกรรมสทิธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต่อไป  

  กรณีผู้ได้รับสิทธิมาในภายหลัง แม้จะได้เพียงสิทธิครอบครองแต่สิทธิครอบครองน้ัน

ควรเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มากกว่าการมีสิทธิครอบครองตามประมวล

กฎหมายที่ดิน ตามแนวค าพิพากษาศาลฎีกา ซ่ึงได้วินิจฉัยว่าผู้ที่ครอบครองที่ดินของรัฐไม่มีสิทธิ

ครอบครองแต่ผู้ครอบครองที่ดินอยู่ก่อนเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าและน าบทบัญญัติตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับสิทธิครอบครองมาบังคับใช้หากมีการยอมรับว่าสิทธิ

ครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์น้ัน มีได้แม้ในที่ดินของรัฐซ่ึงต้องห้ามมิให้ 

ออกโฉนดที่ดินแล้วกจ็ะสามารถน าบทบัญญัติเร่ืองสิทธิครอบครอง ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์มาใช้บังคับได้อย่างชัดเจนขึ้ น กรณีดังกล่าวน้ีจะท าให้ชาวบ้านสามารถเข้าถึงสิทธิใน

พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น 

และในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ รัฐประกาศให้เป็นป่าเสื่อมโทรมน้ัน ผู้วิจัยเห็นว่า  

รัฐควรจะได้น ามาตรการให้สทิธทิ  ากนิแก่ชาวบ้านกลับมาพิจารณาอีกคร้ัง อีกทั้ง ก่อนการประกาศ

เขตพ้ืนที่ใดเป็นพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม รัฐควรจักต้องมีการส ารวจโดยละเอียดว่ามีชาวบ้านหรือ
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เกษตรกร อยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมน้ันอยู่แล้วเทา่ใดและจัดให้ชาวบ้านหรือเกษตกรเหล่าน้ัน

ได้รับสิทธิท ากิน (สทก.) ซ่ึงเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมตามแนว

พระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวกับการจัดการทรัพยากรที่ดินในการด าเนินการ

เกี่ยวกบักรรมสทิธิ์ที่ดิน “ป่าเตรียมสงวน” ซ่ึงทรงพระราชทานแนวทางการจัดการทรัพยากรที่ดิน

และป่าไม้ส าหรับที่ดินป่าสงวนที่เสื่อมโทรมและราษฎรได้เข้าไปท ากินอยู่แล้วน้ัน ให้รัฐด าเนินการ

ให้กรรมสิทธิ์แก่ราษฎรในการท ากินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่มิให้ออกเป็นโฉนดที่จะ

สามารถน าไปซ้ือขายเปล่ียนมือกันได้ เพียงแต่ควรออกใบหนังสือรับรองสิทธิท ากินแบบสามารถ

เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทไว้ท ากนิได้ไปตลอด 

3.2 ปัญหาการตกทอดซ่ึงสิทธิในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมาย การได้สิทธิ 

อยู่อาศัยหรือท าประโยชน์ในพ้ืนที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ตามความในมาตรา 16 ตรี แห่ง

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ควรจะเป็นสิทธิที่ตกทอดไปยังทายาทของผู้ได้รับ

สทิธอิย่างเป็นธรรมด้วย เพ่ือช่วยให้ทายาทเหล่าน้ันได้อยู่อาศัยท ากนิในพ้ืนที่ต่อไป ไม่ให้ไปบุกรุก

แผ้วถางพ้ืนที่ป่าอื่นอีก และควรเพ่ิมมาตรการบังคับให้ทายาทซ่ึงได้รับสิทธิอาศัยท ากินในพ้ืนที่ 

ได้เข้าแสดงตนต่อรัฐ เพ่ือรัฐจะได้สามารถตรวจสอบการใช้สิทธิและจะได้ทราบถึงสถานะของ 

ผู้ครอบครองที่เป็นปัจจุบันด้วย โดยการด าเนินการรัฐควรน านโยบายของรัฐที่มีอยู่แล้วมา 

ปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้ น โดยน ามาตรการที่ประสงค์จะจัดระเบียบที่อยู่อาศัยท ากิน 

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2540 มาเป็นแนว

ปฏบัิติ เพ่ือจะได้ช่วยให้ทายาทของพวกเขาที่มีความจ าเป็นในการครองชีพได้มีที่อาศัยท ากินเป็น

หลักแหล่งไม่ไปบุกรุกแผ้วถางป่าไม้อื่นอีก นอกจากน้ันแล้วรัฐควรต้องด าเนินการตามแนว

พระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานแนวคิดในการให้สิทธิท ากิน 

แก่ประชาชน ซ่ึงแนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรหรือชาวบ้านผู้ยากไร้โดยตรง  

และขณะเดียวกันยังสามารถรักษาสภาพป่าอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติได้ดีอีกแนวทางหน่ึง  

และการให้สิทธิท ากิน หรือสทก. น้ันมีข้อก าหนดในการให้สิทธิอยู่อาศัยท าประโยชน์น้ันสามารถ 

ตกทอดเป็นมรดกไปยังทายาทได้ ดังน้ันตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2057  

มาตรา 16 ตรี ควรจักได้บัญญัติให้สิทธิอยู่อาศัยหรือท าประโยชน์น้ันตกทอดไปยังทายาท 

โดยธรรมหรือบุคคลในครอบครัวซ่ึงอาศัยอยู่กับผู้ได้รับอนุญาตน้ันให้มีสิทธิอยู่อาศัยและท า

ประโยชน์ต่อไปได้เช่นกัน และก าหนดมาตราการบังคับให้ทายาทผู้ได้รับสิทธิน้ันต้องท าอยู่อาศัย

ท าประโยชน์อย่างแท้จริง มิฉะน้ันจะต้องเสียสิทธิหากปรากฏว่าพวกเขาละเลยไม่อยู่อาศัย 

หรือท าประโยชน์ 

3.3 ปัญหาขอบเขตการใช้ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติตามที่กฎหมายก าหนด 

ซ่ึงรัฐควรได้น าพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมและถูกยึดครองโดยประชาชนทั่วไปมาปฏรูิปที่ดินและจัดสรรให้

เกษตรกรหรือชาวบ้านผู้ยากไร้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม เน่ืองจากหากไม่

ด าเนินการปฏรูิปที่ดินดังกล่าวแล้ว เกษตรกรหรือชาวบ้านผู้ยากไร้เหล่าน้ันกห็ามีสิทธิอย่างชอบ
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ธรรมไม่ เน่ืองจากตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และประมวลกฎหมายที่ดิน  

พ.ศ. 2497 น้ัน ให้ถือว่าที่ดินที่เป็นพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมน้ันยังคงเป็นที่ดินป่าไม้อยู่ถึงจะไม่มีต้นไม้

และหมดสภาพป่าไปแล้วกต็าม และแม้ว่าปัจจุบันกรมที่ดินไม่สามารถน าที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมมา

ออกเอกสารสทิธิ์ได้ เน่ืองจากปัญหาทางการเมือง แต่เม่ือพิจารณาถึงนโยบายการน าที่ดินมาปฏรูิป

โดยการให้กรมป่าไม้ถ่ายโอนพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมให้ส านักงานการปฏรูิปที่ดิน น าไปแจกจ่ายให้แก่

เกษตรกรที่ยากจนแบบให้เปล่าแล้ว ประชาชนมักจะไม่เหน็ถึงคุณค่าและไม่สามารถใช้ที่ดินอย่างมี

ประสิทธิภาพได้ เน่ืองจากได้มาเปล่าซ่ึงประชาชนชาวบ้านแทบไม่ได้ลงทุนหรือลงแรงอย่างใด  

อีกทั้งด้วยความยากจน ขาดทุนทรัพย์ ขาดปัจจัยในการผลิตอื่นๆ ท้ายที่สุดกข็ายสิทธิในที่ดิน

ให้กบันายทุน  

ดังน้ัน จากการแจกที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตกรรรม หรือ ส.ป.ก. แบบให้เปล่า  

รัฐควรจะใช้วิธีให้เช่าพ้ืนที่ ป่าและไม่ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์  แต่ มุ่งเน้นไปที่หลักการจ ากัด 

ขนาดการถือครองที่ดินและการเกบ็ภาษีแบบก้าวหน้ามาใช้ โดยการเกบ็ค่าธรรมเนียมการเช่า 

ในอตัราก้าวหน้า ในอตัราที่สงูข้ึนร้อยละ 5 ใน 5 ปีแรก และเกบ็เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ใน 5 ปีถัดไป 

โดยให้เกษตรกรหรือชาวบ้านผู้ยากไร้  จ่ายอัตราค่าธรรมเนียมการเช่าในอัตราที่ต ่ าและ 

ให้มีบทบัญญัติที่ให้เกษตรกรหรือชาวบ้านเหล่าน้ัน สามารถย่ืนค าร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียม 

การเช่าได้ด้วย โดยต้องแสดงเหตุผลและความจ าเป็นในการอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ใน 

พ้ืนที่ป่าน้ัน และอัตราค่าธรรมเนียมการเช่าน้ี จักต้องสอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ในการใช้พ้ืนที่แต่ละรายที่แตกต่างกันออกไปด้วย โดยให้น ามาตรการทางกฎหมายของสหพันธ์

สาธารณรัฐประชาธปิไตยเนปาล ที่ได้ก าหนดค่าธรรมเนียมการเช่าพ้ืนที่ป่าในอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

10 ทุกปี โดยก าหนดข้อยกเว้นให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมน้ีส าหรับชุมชนที่ยากจน ซ่ึงผู้วิจัยเหน็ด้วย

กับมาตรการทางกฎหมายดังกล่าว และควรน ามาปรับใช้โดยใช้แนวคิดตามหลักวิชาการของนิวัติ  

เรืองพาณิชย์ ที่ว่าใครอยู่ที่ไหน กใ็ห้อยู่ที่ น่ันห้ามโยกย้ายซ้ือขายเปล่ียนแปลงการถือครองที่ดิน  

(นิวัติ เรืองพาณิชย์, 2550, น. 6) ดังกล่าวน้ี จะท าให้เกษตรกรหรือชาวบ้านผู้ยากไร้ได้ตระหนัก

ถึงประโยชน์ในการใช้ที่ดินเพ่ิมมากข้ึนด้วย 

3.4 ปัญหากฎหมายที่ เกี่ยวข้องและกฎหมายที่ ไม่ชัดเจน ผู้วิจัยเห็นว่าก่อนที่ รัฐจะ

ด าเนินการประกาศก าหนดแนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ หรือก าหนดแนวเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  

รัฐจักต้องมีการกั้นแนวเขตให้ชัดเจนระหว่างพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์หวงห้ามกับเขตพ้ืนที่ป่าที่อยู่อาศัย 

ท ากินของประชาชนที่ยึดอาชีพเกษตกรรมเป็นหลักอย่าง เพ่ือป้องกันในเบ้ืองต้นมิให้ชาวบ้าน

เหล่าน้ันขยายพ้ืนที่รุกล า้ไปยังพ้ืนที่ป่าอื่น ๆ อกี 

ทั้งน้ี ในส่วนข้อบกพร่องในการประกาศเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติทับที่ดินของ

ชาวบ้านหรือเกษตรกรน้ัน ผู้ วิ จัยเห็นว่าควรจะแก้ไขเ พ่ิมเติมบทบัญญัติใน มาตรา 8  

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เน่ืองจากความตามมาตรา 8 กล่าวเพียงให้มี

การจัดให้มีหลักเขตและป้ายหรือเคร่ืองหมายอื่นแสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติไว้ตามสมควร 
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เพ่ือให้ประชาชนเหน็ได้ว่าพ้ืนที่น้ันเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติเท่าน้ัน แต่ไม่ได้กล่าวถึงบทบัญญัติ 

ที่ก  าหนดให้มีการส ารวจสิทธิในที่ดินของประชาชนเสียก่อน โดยในการส ารวจการอยู่อาศัยหรือ 

การใช้ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ น้ัน ภาครัฐควรเข้ามาตรวจสอบร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง และในการส ารวจดังกล่าวจะต้องมีเจ้าหน้าที่หรือผู้น าท้องถิ่นน้ัน ๆ เข้าร่วมการส ารวจ

ด้วย เพ่ือป้องกันการส ารวจตกหล่น และเพ่ือจะได้ทราบว่าบริเวณที่จะก าหนดเป็นเขตป่าสงวน

แห่งชาติน้ัน มีประชาชนอาศัยอยู่เท่าใดและบริเวณใดบ้าง แต่ละรายมีหลักฐานหรือไม่เข้าไป

ครอบครองท ากนิต้ังแต่เม่ือใด และขณะเดียวกนัให้มีการรังวัดปักหลักเขตบริเวณที่จะก าหนดเป็น

เขตป่าสงวนแห่งชาติน้ันไปพร้อมด้วย ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้ประชาชนได้

ทราบอาณาเขตที่แน่นอน และทราบว่าตนต้องปฏิบัติอย่างไรหากที่ดินของตนถูกรวมไว้ในที่ดิน

ของรัฐ (กระทรวงมหาดไทย, 2535) ทั้งน้ี ก่อนรัฐจะการด าเนินการก าหนดให้พ้ืนที่ใดเป็นเขต

พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ รัฐควรได้ท าการส ารวจก่อนว่าพ้ืนที่ น้ันมีความอุดมสมบูรณ์มากน้อย

เพียงใด หากมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะประกาศให้เป็นเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ รัฐควร

จะต้องประกาศให้พ้ืนที่ดังกล่าว เป็นป่าเตรียมสงวน ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวด้วย ซ่ึงจะท าให้ประชาชนได้ทราบและให้ความระมัดระวัง ไม่บุกรุกพ้ืนที่ดังกล่าว  

ซ่ึงผู้วิจัยเหน็ว่าเป็นแนวทางที่จะสามารถป้องกนัการบุกรุกพ้ืนที่ป่าได้และป้องการปัญหาการบังคับ

ใช้กฎหมายที่ไม่รัดกุมของภาครัฐด้วย 

อย่างไรกต็าม ผู้วิจัยเห็นว่า หากรัฐให้สิทธิในพ้ืนที่ป่าซ่ึงรัฐจัดสรรให้ชาวบ้านหรือ

เกษตรกรได้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนโดยการออกเป็นโฉนดชุมชน ดังเช่นที่ รัฐบาลยุคหน่ึงของ

ประเทศไทยได้ด าเนินการมาแล้ว รัฐควรให้สิทธิแก่ชุมชนได้บริหารจัดการพ้ืนที่น้ันร่วมกันและ

ก าหนดมาตรการบังคับในการใช้พ้ืนที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ห้ามท าการซ้ือขายเปล่ียนมือ 

เพ่ือจักได้ปลูกฝังให้ชาวบ้านรักและหวงแหนพ้ืนที่อันเป็นทรัพยากรของชาติและขณะเดียวกัน 

ก็จะได้ร่วมกันบริหารจัดการพ้ืนที่ที่ ได้รับสิทธิน้ันอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพ่ือชุมชน 

ของพวกเขาเอง ซ่ึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าและข้อถกเถียงการใช้อ านาจของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ โดยผู้วิจัยเหน็ว่าควรได้น ามาตรการทางกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ที่ได้มีบทบัญญัติที่กล่าวถึงสิทธิการครอบครองโดยส่วนรวมในชนบท ตามมาตรา 10 ของ

กฎหมายการบริหารจัดการที่ดิน ค .ศ.  1998 ที่ให้ชาวบ้านในชุมชนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่าของรัฐได้

เป็นเจ้าของที่ดินร่วมกนัน้ัน มาเป็นแบบอย่างและปรับใช้กบัประเทศไทยด้วย 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการได้มาซ่ึงสิทธิในพ้ืนที่ป่าสงวน

แห่งชาติดังกล่าวมาข้างต้น น่าจะน าไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา การได้มาซ่ึงสิทธิในเขต

พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติของเกษตรกรหรือชาวบ้านผู้ยากไร้ ให้ได้รับสิทธิอย่างเหมาะสมและ 

เป็นธรรม และเกดิประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม 
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