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บทคดัย่อ 

 ทรัพยากรป่าไม้ถือเป็นทรัพยากรที่มีบทบาทความส าคัญอย่างมากส าหรับสังคมไทย 

โดยเฉพาะในสังคมชนบทหรือในถิ่นทุรกันดาร เพราะเป็นทรัพยากรที่มีความหลากหลาย เช่น 

ต้นไม้ ของป่า พืชผักผลไม้ รวมถึงที่ดิน ซ่ึงส่วนใหญ่สามารถน ามาใช้สอยอุปโภค บริโภคได้โดย

แทบไม่ต้องลงทุน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา  

ได้มีบทบัญญัติในการรับรองและคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่รวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น 

หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ให้สามารถมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืน 

อย่างไรกต็าม ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ การน าเอาทรัพยากรป่าไม้มาใช้สอยน้ัน

จ าเป็นจะต้องผ่านความเห็นชอบ หรือการอนุมัติ อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 

เน่ืองจากกระบวนการและนิติวิธทีางกฎหมายป่าไม้โดยรวมน้ันเป็นไปในลักษณะของการรวมศูนย์

อ านาจการบริหารจัดการทรัพยากร ที่ผูกขาดสิทธิในการพิจารณาตัดสินใจไว้ที่รัฐแต่เพียงอย่าง

เดียว ซ่ึงเป็นผลมาจากแนวคิดการแบ่งแยกระบบ “สิทธิ” ออกเป็นเพียง 2 ประเภทคือ สิทธิของ

รัฐในฐานะนิติบุคคลทางกฎหมายมหาชน กับสิทธิของเอกชน โดยมองข้าม “สิทธิชุมชน” อันเป็น

รูปแบบของสิทธิอีกประการหน่ึงซ่ึงในหลายประเทศได้ให้การยอมรับ ดังน้ัน หลักในการอนุมัติ 

อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ตามกฎหมายของไทยจึงถูกออกแบบมาเพ่ือรองรับการ

ใช้สิทธิของเอกชนเพียงอย่างเดียว แนวทางในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ตามกฎหมายว่าด้วย  

การป่าไม้ของไทยจึงยังไม่สอดคล้องกับหลักการรับรองสิทธิชุมชนตามที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ 

ซ่ึงประสงค์ให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ี 

เมื่อกล่าวถึงด้านการใช้ประโยชน์แล้วชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมยังคงต้อง

ด าเนินการผ่านขั้นตอนในลักษณะเดียวกันกับปัจเจกชนทั่วไป และไม่อาจอ้างสิทธิอันชอบธรรม

ตามรัฐธรรมนูญเพ่ือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ในบางกรณีได้ ขณะเดียวกนัในบางคร้ังการใช้

สอยประโยชน์ในทรัพยากรป่าไม้ของปัจเจกชนตามที่ได้รับอนุญาตจากรัฐกลับก่อให้เกิด

ผลกระทบหรือความเสยีหายต่อชุมชนซ่ึงอยู่ในพ้ืนที่ โดยที่ชุมชนกไ็ม่อาจอ้างสิทธิตามรัฐธรรมนูญ

                                                           

* นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ  คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์  

** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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เพ่ือขัดขวางการกระท าหรือยับย้ังผลกระทบดังกล่าวได้เช่นกัน นอกจากน้ันการไม่ยอมรับและขาด

ความเข้าใจในรูปแบบสิทธิชุมชนของหน่วยงานของรัฐหรือของสังคมยังน ามาซ่ึงปัญหาในการ

ป้องกนัดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศอกีด้วย 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและที่มาเกี่ยวกับสิทธิชุมชน จนถึงรูปแบบการจัดการ   

ป่าไม้โดยชุมชนในหลายประเทศแล้วท าให้ทราบว่า การยอมรับในตัวตนของชุมชนและการให้

ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างเป็นระบบ การให้สทิธแิก่ชุมชนในการ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรควบคู่กันไปอย่างย่ังยืนเพ่ือสร้างส านึกในความเป็นเจ้าของทรัพยากร 

ป่าไม้ให้แก่ชุมชน ตลอดจนการตรากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าโดยให้ชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วม หรือที่เรียกว่า “กฎหมายป่าชุมชน” เพ่ือใช้บังคับเป็นการเฉพาะน้ัน นอกจากจะสามารถ

แก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ได้ในระดับที่น่าพอใจแล้ว ยังช่วยให้พ้ืนที่ป่าไม้ของ

ประเทศเพ่ิมข้ึนโดยไม่เป็นภาระด้านงบประมาณและบุคลากรของรัฐอกีด้วย 

 ดังน้ันจึงควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บางฉบับ เช่น พระราชบัญญัติ 

ป่าไม้ พุทธศักราช 2484  พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504 ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต เพ่ือให้ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่น

ดั้งเดิม สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสม ย่ังยืน ตาม

วิถีทางแห่งการด ารงชีพ แต่ยังคงรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ได้ หรือ

แนวทางการแก้ไขอกีประการหน่ึงคือ การตรากฎหมายเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

และชุมชนอย่างบูรณาการ ตลอดจนแนวทางการสร้างความเข้าใจในระบบสิทธิชุมชน ซ่ึงเป็น

รูปแบบของสิทธิประการหน่ึงที่เกิดการรวมกลุ่มของบุคคลโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน แต่มี

ความสมัพันธร์ะหว่างกันตามธรรมชาติ มีจารีตธรรมเนียมประเพณีและผลประโยชน์ร่วมกัน มีวิถี

การด าเนินชีวิตที่มีแบบแผนและอตัลักษณ์ของตนเอง จนเสมือนมีสถานะเป็นนิติบุคคลโดยสภาพ

และบุคคลในชุมชนสามารถใช้หรืออ้างสิทธิของชุมชนได้ในลักษณะของสิทธิส่วนร่วม ทั้งน้ี เพ่ือ

สร้างส านึกความเป็นเจ้าของและความหวงแหนในทรัพยากร รวมทั้งจูงใจให้ชุมชนที่ส่วนหน่ึงเคย

เป็นผู้ท าลายป่าให้กลับมาท าหน้าที่ดูแลรักษา โดยได้รับประโยชน์จากทรัพยากรซ่ึงตนเป็น

ผู้จัดการดูแล 

 

1.  บทน า 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 เป็นบทบัญญัติ

รับรองสิทธิของบุคคลซ่ึงรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมให้มีสิทธิและ

ส่วนร่วมในการจัดการ การดูแลบ ารุงรักษารวมทั้งการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

สมดุลและย่ังยืน โดยได้ตัดเอาถ้อยค า ว่า “ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ตามที่ เคยมีใน

รัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช 2540 ออกไปเพ่ือตัดปัญหาการตีความกฎหมายว่า จ าเป็นจะต้อง

มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการรับรองสิทธิชุมชนก่อนเป็นการเฉพาะหรือไม่ ชุมชนจึงจะ

452



สามารถใช้หรืออ้างสิทธิดังกล่าวได้ ซ่ึงถือเป็นความพยายามในการแก้ปัญหาอย่างแรกเกี่ยวกับ

สทิธชุิมชน นอกจากน้ัน แนวนโยบายในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของรัฐธรรมนูญ

ฉบับพุทธศักราช 2550 ยังวางหลักเกณฑ์การด าเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติของรัฐให้

ค านึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และให้

ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการด าเนินนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการส่งเสริม 

บ ารุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ย่ังยืนอีกด้วย แต่ถึงกระน้ัน 

รูปแบบการรับรองสิทธิชุมชนของไทยกยั็งไม่เกิดขึ้ นอย่างเป็นรูปธรรม ปัญหาการอ้างสิทธิของ

ชุมชนในการใช้ทรัพยากรป่าไม้ยังคงเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชน โดยเฉพาะหน่วยงาน

ด้านป่าไม้ ซ่ึงเป็นผลมาจากรูปแบบและเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ที่รวบรวมอ านาจ

การควบคุม ดูแลและจัดการทรัพยากรไว้กับรัฐอย่างสมบูรณ์ มีเพียงการบังคับใช้กฎหมายในการ

ส่งเสริมหรืออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้บางเร่ืองเท่าน้ันที่ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการ 

แต่กเ็พียงในฐานะเอกชนโดยทั่วไป มิได้อยู่ในรูปแบบของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่น

ดั้งเดิมแต่อย่างใด นอกจากน้ันเม่ือพิจารณาถึงเน้ือหาของกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ที่เกี่ยวกับการ

อนุมัติ อนุญาตหลายฉบับ ยังคงเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการรับรองสิทธิชุมชน เช่น การที่

พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ก าหนดให้การเกบ็หาของป่าหรือการท าไม้ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน

เจ้าหน้าที่ รวมทั้งต้องเสียค่าภาคหลวง ซ่ึงก่อให้เกิดความไม่สะดวกต่อการด าเนินชีวิตของชุมชน

ใกล้เคียงพ้ืนที่ป่าซ่ึงต้องอาศัยทรัพยากรป่าไม้ในการด ารงชีพอยู่เสมอและท าให้สิทธิในการใช้

ประโยชน์ในทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนกับ เอกชนโดยทั่วไปไม่มีความแตกต่างกันทั้งๆที่

รัฐธรรมนูญได้ก าหนดหลักการสิทธิชุมชนไว้เป็นการเฉพาะ การยินยอมให้ราษฎรเข้าใช้ประโยชน์

ในพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมโดยออกใบอนุญาตให้ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ มาตรา 16 ทวิ หรือที่

เรียกโดยย่อว่า “สทก.” ซ่ึงมีลักษณะเป็นการอนุญาตโดยช่ัวคราวภายใต้เง่ือนไขของกฎหมายหรือ

ตามที่เจ้าหน้าที่ก  าหนด หรือการให้ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติต้องเสียสิทธิ

น้ันไปเม่ือได้มีการประกาศกรมป่าไม้ให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นบริเวณที่ส่วนราชการเข้าใช้ประโยชน์ 

ตามมาตรา 13 ทวิ หรือการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทบัซ้อนกับพ้ืนที่ที่มีชุมชนอาศัยอยู่ซ่ึงแม้

ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติฯ มาตรา 6 จะได้วางเง่ือนไขว่า “ที่ดินที่จะก าหนดให้เป็นอุทยาน

แห่งชาติน้ันต้องเป็นที่ดินที่มิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครอง โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคล

ใดซ่ึงมิใช่ทบวงการเมือง” แต่เมื่อได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตอุทยานแห่งชาติ

ทบัซ้อนกบัที่ดินซ่ึงมีชุมชนครอบครองอาศัยอยู่ อนัเกดิจากความผิดพลาดในการส ารวจข้อมูลของ

หน่วยงานของรัฐเอง กลับท าให้ชุมชนเหล่าน้ันต้องตกอยู่ในฐานะผู้กระท าผิดกฎหมายไปโดย

ปริยาย ปัญหาในข้อกฎหมายเหล่าน้ีต่างน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชนหรือชุมชนกับ

เอกชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้มาโดยตลอด 

 แม้ช่วงเวลาที่ผ่านมารัฐจะมีความพยายามในการผลักดันให้เกิดกฎหมายป่าชุมชนขึ้ น

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือบริหารจัดการการอยู่ร่วมกันระหว่างป่ากับชุมชน และเป็นกฎหมายรับรองสิทธิ
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ชุมชนในด้านการจัดการดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรตามหลักการที่ก  าหนดไว้ใน

รัฐธรรมนูญ แต่จนกระทั่งปัจจุบันแนวทางดังกล่าวกยั็งไม่สามารถผ่านกระบวนการไปจนถึงขั้ น

ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ ในระหว่างน้ีกรมป่าไม้จึงหาทางออกของปัญหาโดยวิธีการอาศัย

อ านาจตามความในมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ ซ่ึงเป็นบทบัญญัติให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่กระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือประโยชน์ในการ ควบคุม ดูแล

รักษา หรือบ ารุงป่าสงวนแห่งชาติ โดยในทางปฏิบัติกรมป่าไม้จะจัดโครงการป่าชุมชนขึ้ นและให้

ราษฎรที่อาศัยในพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงมาเข้าร่วมลงช่ือเป็นสมาชิกป่าชุมชน มีการก าหนด

หลักเกณฑ ์เง่ือนไขในการดูแลและใช้ประโยชน์จากป่าร่วมกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้เป็นผู้

ควบคุมโครงการ และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจ านวนหน่ึงในการด าเนินโครงการ ซ่ึงประโยชน์

ที่เกิดข้ึนแก่ป่าไม้น้ันถือว่ามีผลดีในระดับหน่ึง แต่เมื่อพิจารณาตามเน้ือหาสาระของโครงการป่า

ชุมชนโดยกรมป่าไม้แล้ว จะเหน็ว่าชุมชนกยั็งต้องด าเนินการภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่

ในลักษณะเป็นกลุ่มราษฎรผู้ให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาป่า เพราะ

ความในมาตรา 19 น้ี เป็นเร่ืองที่กฎหมายให้อ านาจแก่อธิบดีกรมป่าไม้สั่งการไปยังพนักงาน

เจ้าหน้าที่ เพ่ือกระท าการอันเป็นประโยชน์แก่ป่าสงวนแห่งชาติซ่ึ งไม่มีความเกี่ยวข้องกับ

บุคคลภายนอกโดยตรง ชุมชนจึงมิได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดการดูแลและใช้ประโยชน์อย่าง

แท้จริง และยังมิใช่แนวทางที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการรับรองสทิธชุิมชน  

  

2.  แนวคิด ทฤษฎีอนัเป็นฐานทีม่าของสิทธิชุมชนและการจดัป่าชุมชน 

 หลักการตามแนวคิดด้านเสรีนิยมจะมุ่งให้ความส าคัญกับสิทธิของปัจเจกชน หรือ

เอกชนเป็นหลักเพราะเหน็ว่าเอกชนเป็นศูนย์กลางของสงัคม ความสัมพันธ์ต่างๆ ในสังคมล้วนแต่

เป็นผลมาจากการตกลงโดยสัญญาที่ท  าข้ึนแก่กันเป็นพ้ืนฐาน ความสัมพันธ์เหล่าน้ีจึงเป็นผลมา

จากเจตจ านงของปัจเจกชน แต่ต่อมาได้มีนักคิด นักปรัชญาอีกฝ่ายที่คัดค้านแนวคิดแบบ    

ปัจเจกชนนิยมให้ความเหน็ว่า เอกชนที่รวมตัวกันเป็นชุมชน โดยมีความสัมพันธ์กันทางสังคมน้ัน 

ในความเป็นจริงแล้วมิได้เป็นผลมาจากการตกลงกันโดยความตั้งใจ หรือโดยสัญญาระหว่าง 

ปัจเจกชนด้วยกันโดยล าพัง แต่เกิดจากผลรวมในการด าเนินวิถีชีวิตร่วมกันของคนในชุมชนและ

สังคม ที่รวมเอาผลประโยชน์ ความรู้สึกส านึกผิดชอบช่ัวดี อารมณ์ ความรักความผูกพันที่แต่ละ

บุคคลต่างมีเข้าด้วยกันจนกลายเป็นสังคม ดังน้ัน ชุมชน (Community) จึงมีตัวตนทางกฎหมาย

ในรูปแบบหน่ึงระหว่างเอกชนกับรัฐ โดยเป็นหน่วยทางสังคมที่มีอยู่ตามข้อเทจ็จริงและสามารถมี

สิทธิหรือหน้าที่ได้เช่นเดียวกันกับเอกชนและรัฐ ซ่ึงแนวคิดดังกล่าวมีพ้ืนฐานความสัมพันธ์กับ

ทฤษฎีว่าด้วยสภาพของนิติบุคคลดังต่อไปนี้    

 2.1 ทฤษฎีนิติบุคคลสมมติ (Fiction Theory) ทฤษฎีน้ีเหน็ว่า นิติบุคคลเป็นสิ่งที่

กฎหมายได้อุปโลกน์ให้มีขึ้น ดังน้ัน ตัวตนและความมีอยู่ของนิติบุคคลตามแนวคิดน้ีจึงเกิดขึ้นได้

โดยอาศัยกฎหมายสมมุติให้มีข้ึนเพ่ือให้สิทธิและหน้าที่ท  านองเดียวกับบุคคลธรรมดา และให้
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สามารถแสดงเจตนาได้ด้วย แต่เน่ืองจากนิติบุคคลไม่อาจแสดงเจตนาได้เองจึงต้องแสดงออกโดย

ทางผู้แทนของนิติบุคคล นิติบุคคลจึงมีสิทธิเท่าที่กฎหมายก าหนดให้เท่าน้ัน และกฎหมายอาจจะ

ให้สภาพนิติบุคคลหรือถอนสภาพนิติบุคคลเมื่อใดกไ็ด้ 

 2.2 ทฤษฎีนิติบุคคลโดยสภาพ (Organic Theory , Real Corporation Theory) 

ซ่ึงมีแนวคิดว่า ทฤษฎีนิติบุคคลเกิดขึ้นด้วยการที่กฎหมายสมมติให้มีข้ึนยังมีข้อโต้แย้งเป็นปัญหา

อยู่หลายประการ เช่น “รัฐ” กถ็ือเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน และรัฐกมี็ข้ึนก่อนที่จะมี

กฎหมาย ดังน้ันหากจะน าเอาทฤษฎีนิติบุคคลสมมติมาอธิบาย จึงต้องสามารถบอกได้ว่า รัฐมี

ความเป็นนิติบุคคลได้อย่างไร สิ่งใดเป็นตัวสมมติให้มีรัฐขึ้ นมา เน่ืองจากรัฐได้ถือก าเนิดขึ้ นมา

ก่อนที่จะมีกฎหมาย ดังน้ัน ทฤษฎีนิติบุคคลโดยสภาพจึงเป็นอีกแนวความคิดหน่ึงที่เหน็ว่านิติ

บุคคลน้ันมีสภาพความเป็นอยู่อย่างแท้จริง มิได้เป็นสิ่งที่กฎหมายสมมติข้ึน หลักการส าคัญของ

ทฤษฎีน้ีเหน็ว่านิติบุคคลเป็นบุคคลที่เกดิจากการที่หลายๆ บุคคลได้มา “เข้ากัน” หรือ “ร่วมกัน” 

และการเข้ากัน หรือร่วมกันดังกล่าวน้ีเอง ก่อให้เกิดเป็นองค์กรที่มีจุดมุ่งหมาย มีชีวิตจิตใจเป็น

ของตนเอง และมีสถานะเป็นหน่วยทางสังคมอย่างแท้จริงขึ้นมา จึงมีคุณค่าในสังคมไม่ต่างไปจาก

บุคคลธรรมดา ในทฤษฎีน้ีกฎหมายจึงท าหน้าที่เพียงรองรับสภาพความเป็นอยู่ของนิติบุคคล

ตามที่มีอยู่แล้ว โดยการก าหนดสทิธแิละหน้าที่ให้แก่นิติบุคคลเทา่น้ัน 

 เมื่อพิจารณาหลักการจากทั้งสองทฤษฎีแล้วจะเหน็ว่า ที่มาและตัวตนของ “ชุมชน” มี

ความสอดคล้องไปในทางทฤษฎีนิติบุคคลโดยสภาพมากกว่าทฤษฎีนิติบุคคลสมมติ เน่ืองจาก

ชุมชนมีจุดเร่ิมต้นจากกลุ่มของบุคคลที่มารวมกัน มีอัตลักษณ์หรือรูปแบบทางสังคมและ

วัฒนธรรมเป็นของตนเอง มีแบบแผนในการติดต่อสื่อสารหรือปฏสิัมพันธ์ระหว่างกัน โดยสภาวะ

ดังกล่าวเกิดขึ้ นและเป็นไปเองตามธรรมชาติ ทฤษฎีนิติบุคคลโดยสภาพจึงเป็นทฤษฎีที่สนับสนุน

ความมีตัวตนและการมีสทิธใินทรัพย์สนิของชุมชน 

 นอกจากน้ัน ยังมแีนวคดิในเร่ืองระบบกรรมสิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถเช่ือมโยง

ให้เห็นถึงประโยชน์และความสามารถของชุมชนในการจัดการ ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ 

เน่ืองจากชุมชนเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดและมีความรู้ความเข้าใจในสภาพของทรัพยากรในบริเวณ

ชุมชนได้เป็นอย่างดี ทั้งน้ี ระบบกรรมสิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพมีลักษณะที่ส าคัญคือ มีความจ าเพาะ

ส าหรับผู้เป็นเจ้าของ (Exclusivity) สามารถที่จะโอนได้ (Transferability) และสามารถที่จะบังคับได้ 

(Enforceability) ซ่ึงตามแนวคิดของสิทธิชุมชนในทรัพยากรป่าไม้น้ัน หลักความจ าเพาะเจาะจง

ส าหรับผู้เป็นเจ้าของ และหลักความสามารถที่จะบังคับได้ถือเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญ เพราะ

ความจ าเพาะเจาะจงส าหรับผู้เป็นเจ้าของย่อมท าให้ชุมชนเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนใน

ทรัพยากร ส่วนหลักความสามารถที่จะบังคับได้น้ัน เป็นเร่ืองที่มีความส าคัญต่อการใช้สิทธิในการ

ดูแลรักษา ป้องกนัการรบกวน แต่ส าหรับเร่ืองความสามารถที่จะโอนน้ัน เน่ืองจากสิทธิชุมชนมิใช่

การให้ยึดถือเอาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนอย่างเดด็ขาดดังเช่นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเอกชน 
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เพราะแนวคิดสิทธิชุมชนมุ่งเน้นไปที่การเอื้ อประโยชน์แก่สิทธิอันเกิดจากรวมตัวของเอกชนโดย

เง่ือนไขธรรมชาติเพ่ือให้ชุมชนได้มสีทิธใินการดูแล ใช้สอยและบริหารจัดการ  

 2.3 แนวคิดและรูปแบบการจดัการป่าชุมชนของไทยและต่างประเทศ 

 ตามที่ได้ทราบแล้วว่าทรัพยากรป่าไม้สิ่งที่มีความส าคัญและผูกพันกับวิถีชีวิตของคน

ในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ การใช้ทรัพยากรป่าไม้ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ใน

ที่ดินของรัฐจึงมักเกิดปัญหาความขัดแย้งหรือการกระท าผิดกฎหมายมาโดยตลอด วิธีการ

แก้ปัญหาอย่างหน่ึงคือการจัดให้กลุ่มราษฎรหรือชุมชนในบริเวณพ้ืนที่ป่าไม้ ให้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการดูแล จัดการและสามารถใช้ประโยชน์จากป่าภายใต้กฎกติกาซ่ึงได้ตกลงร่วมกันโดยความ

เหน็ชอบจากเจ้าหน้าที่รัฐซ่ึงเป็นรูปแบบที่มีความเป็นสากลและใช้อยู่ในหลายประเทศด้วยกนั 

 (1) แนวคิดและรูปแบบการจัดตั้งป่าชุมชนของไทย  

 แต่เดิมอ านาจหน้าที่ในการจัดการ ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้น้ันเป็นของรัฐโดยตรง

แต่เม่ือสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมเปล่ียนแปลงไป ความขัดแย้งระหว่างองค์กรของรัฐกับ

ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เร่ิมก่อตัวมากขึ้ น รัฐต้องแบกรับภาระด้าน

งบประมาณรายจ่ายจ านวนมากไปกับการป้องกันและฟ้ืนฟูทรัพยากร ป่าไม้ที่เสื่อมโทรมลง 

ปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนแสดงถึงความล้มเหลวของรัฐในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการบุกรุก

ท าลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ท าให้รัฐตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้ เพราะชุมชนมีความผูกพันใกล้ชิดและมีความเข้าใจ

ในสภาพของทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นของตนเป็นอย่างดี การจัดตั้งป่าชุมชนในประเทศไทยเป็น

การด าเนินงานโดยกรมป่าไม้เพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่ที่ถูกก าหนดข้ึนเป็นการเฉพาะในเขตป่าสงวน

แห่งชาติซ่ึงมีราษฎรอยู่อาศัยนอกเขตหรือใกล้เคียงกับเขตพ้ืนที่ป่าชุมชนและมีลักษณะที่ส าคัญคือ  

เป็นพ้ืนที่ป่าที่ควรได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาตามแนวทางการจัดต้ังป่าชุมชนที่ส านัก

จัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ก าหนดขึ้ นโดยอาศัยอ านาจสั่งการของอธิบดีกรมป่าไม้ ตามความใน

มาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ

เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้กระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือประโยชน์ในการ

ควบคุม ดูแล รักษาหรือบ ารุงป่าสงวนแห่งชาติ โดยเปิดโอกาสให้ราษฎรที่สมัครใจเข้ามามีส่วน

ร่วมกบัพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ในการดูแล รักษาหรือบ ารุงป่า หรือได้ใช้ประโยชน์จากป่า

แต่ราษฎรจะท าการแผ้วถางหรือตัดไม้ท าลายป่าไม่ได้ เพราะการที่ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมดังกล่าว

ไม่ได้ก่อให้เกดิสทิธใิดๆ แก่ราษฎรในเขตพ้ืนที่ป่าชุมชนนอกเหนือไปจากหน้าที่ในการดูแล รักษา

หรือบ ารุงป่าชุมชนเทา่นั้น ทั้งน้ี ราษฎรสามารถท าการถอนช่ือของตนออกจากการเข้าร่วมโครงการ

จัดตั้งป่าชุมชนน้ันเสยีเมื่อใดกไ็ด้  

 (2)  แนวคิดการจัดตั้งป่าชุมชนของต่างประเทศ 

 ตามที่ได้ศึกษาแนวคิดการจัดการป่าชุมชนของต่างประเทศ ได้แก่ จีน ญ่ีปุ่น และ

เนปาล ท าให้ได้ข้อสรุปว่า ที่มาของแนวคิดดังกล่าวเกิดจากการที่ทรัพยากรด้านป่าไม้ของประเทศ 
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ถูกท าลาย ไปเป็นจ านวนมาก รัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาโดยการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ที่มีอยู่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความคิดที่จะดึงเอาประชาชน หรือชุมชนซ่ึงเคยเป็นผู้บุกรุกท าลายให้

กลับมามีส่วนร่วมในการดูแลและฟ้ืนฟู โดยบางประเทศ เช่น เนปาล ได้ริเร่ิมจากการออก

ข้อบังคับส าหรับที่ป่าของหมู่บ้านโดยก าหนดให้อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหมู่บ้านซ่ึง

ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลท าหน้าที่ดูแลป่าที่เสื่อมสภาพแล้ว และก าหนดแผนอย่างชัดเจนในการ

ป้องกนัการบุกรุก การใช้ประโยชน์และการปลูกใหม่ทดแทน จนพัฒนามาเป็นกฎหมายซ่ึงรับรอง

กลุ่มผู้ใช้ป่า (Forest User Group-FUGs) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่จัดการ ป้องกัน ท าแผน ปลูกป่า

ใหม่ รวมถึงการใช้เงินจากกองทุนป่าชุมชนเพ่ือการพัฒนาหมู่บ้าน โดยให้นายอ าเภอเป็นผู้มี

อ านาจในการอนุมัติหรือการเพิกถอนป่าชุมชนได้ในกรณีที่พบว่าไม่มีการด าเนินการตามแผนงาน 

การบัญญัติหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ในแผนการป่าไม้แห่งชาติ หรือกรณีของประเทศจีน

ซ่ึงใช้มาตรการส่งเสริมการปลูกป่าของประชาชนในที่ดินของรัฐ หรือการก าหนดให้กรรมสิทธิ์ใน

ที่ดินและกรรมสิทธิ์ในป่าไม้แยกออกจากกัน ซ่ึงหมายความว่าพ้ืนที่ดินอาจเป็นกรรมสิทธิ์ของ

ชุมชน แต่ต้นไม้ ของป่า หรือทรัพยากรป่าไม้อย่างอื่นอาจเป็นของบุคคลหรือเป็นหุ้นส่วนระหว่าง

รัฐกบัเอกชนกไ็ด้  หรือตัวอย่างการจัดการป่าชุมชนของญ่ีปุ่นที่ให้ประชาชนเช่าพ้ืนที่ป่าจากรัฐบาล

ในระยะยาว (Nenkiyama) หรือการอนุญาตให้ประชาชนสามารถปลูกไม้ได้ในพ้ืนที่รัฐได้ โดย

จะต้องแบ่งผลผลิตให้กับรัฐบาล (Buwakibayashi) โดยมีมาตรการเชิงบูรณาการในด้านอื่นๆ 

ร่วมด้วย เช่น จัดตั้งเงินช่วยเหลือในรูปกองทุนต่างๆ เพ่ือช่วยสนับสนุนการปลูกสร้างสวนป่า การ

จัดท าโครงการเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรและด้านป่าไม้ แนวทางการบริหารจัดการดังกล่าว

นอกจากจะช่วยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าได้อย่างรวดเร็วแล้วยังสามารถลดปัญหาความขัดแย้งระหว่ารัฐกับ

ชุมชนในการใช้ทรัพยากรป่าไม้ได้ดีอกีด้วย  

 กล่าวโดยสรุป หลักพ้ืนฐานของการจัดการป่าชุมชนเป็นการรวบรวมเอาหลักวิชาการ

สาขาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ ทางเทคนิค ทางเศรษฐศาสตร์ป่าไม้ และทางสังคมศาสตร์ มาใช้

ด าเนินการในป่าชุมชน เพ่ือให้เกิดผลในด้านการอนุรักษ์ การป้องกัน ซ่ึงชุมชนสามารถได้รับ

ประโยชน์โดยตรง 

 

3. ปัญหาเกี่ยวกบัการรบัรองสิทธิชุมชนในการใชท้รพัยากรตามกฎหมายว่าดว้ย

การป่าไมแ้ละรูปแบบสิทธิชุมชนในทรพัยากรป่าไมข้องต่างประเทศ 

 3.1 ปัญหาตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484  

 พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ เป็นกฎหมายที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาที่ทรัพยากรป่าไม้ของ

ประเทศมีความอุดมสมบูรณ์ สถานการณ์ด้านป่าไม้ยังคงเป็นไปในทศิทางที่รัฐต้องการป้องกันการ

ลักลอบตัดไม้ท าลายป่าและเพ่ือจัดเกบ็รายได้จากการใช้ทรัพยากรให้ได้มากที่สุด แต่หลังจากน้ัน

ไม่นานเม่ือพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเรว็ การบุกรุกท าลายป่าเร่ิมเปล่ียนจากการตัดไม้มาเป็นการ

แผ้วถางป่าเพ่ือครอบครองที่ดิน ทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอแม้แต่การใช้ประโยชน์
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ภายในประเทศ แนวทางการจัดการทรัพยากรจึงเปล่ียนจากการจัดสรรผลประโยชน์มาเป็นการ

อนุรักษ์ฟ้ืนฟู เป็นเหตุให้พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ซ่ึงมุ่งเน้นความส าคัญไปที่การควบคุมดูแลการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรเกิดความล้าหลังและเร่ิมขาดประสิทธิภาพ แม้จะมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่

หลายคร้ังแต่กยั็งไม่อาจทันต่อสภาพการณ์ ประกอบกับรูปแบบในการอนุมัติ อนุญาตให้ใช้

ทรัพยากรที่ยังคงเป็นอ านาจของรัฐแต่ฝ่ายเดียว ท าให้รัฐต้องแบกรับภาระหน้าที่ทั้งด้านการ

ป้องกนัรักษา การควบคุมตรวจสอบ และการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูไปพร้อมๆ กันภายใต้งบประมาณและ

บุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด และเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนับแต่ปีพุทธศักราช 2540 

ได้น าเอาหลักการรับรองสทิธชุิมชนในทรัพยากรมาก าหนดไว้ การบังคับใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรกย่ิ็งขาดความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและ    

ท าให้สทิธขิองชุมชนต้องถูกลิดรอน ซ่ึงผลจากศึกษาพบว่า หากน าเอาวิธกีาร หลักเกณฑ์ ตลอดจน

ขั้นตอนต่างๆ ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ มาใช้กบัชุมชนจะเกดิปัญหาดังน้ี  

 (1) ความไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ และการดูแลจัดการ 

เพราะอ านาจในการอนุญาตเป็นของหน่วยงานรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว และการที่รัฐจะอนุญาตให้

เอกชนโดยทั่วไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรกมิ็ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้สิทธิชุมชนในการมี

ส่วนร่วมที่จะเหน็ชอบ หรือคัดค้าน แม้ว่าการอนุญาตดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนกต็าม 

 (2) ความไม่มั่นคงถาวรในสิทธิอันเกิดจากการอนุมัติ อนุญาต ทั้งน้ี เน่ืองจากการ

อนุญาตให้ใช้ทรัพยากรตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ถือเป็นค าสั่งทางปกครองจึงย่อมมีขอบเขต 

เง่ือนไข และระยะเวลาการสิ้นสุดของค าสั่ง เช่น การอนุญาตให้เกบ็หาของป่าย่อมสิ้นสุดลงเมื่อผู้

ได้รับอนุญาตท าการเก็บหาของป่าได้ครบตามชนิดและปริมาณแล้ว หรือการอนุญาตให้ใช้

ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาเป็นคราวๆไป ปัญหาตามที่กล่าวมาน้ีล้วนขัดแย้งต่อ

หลักสทิธชุิมชน เพราะสทิธชุิมชนย่อมคงอยู่ตลอดเวลาที่มีสภาพความเป็นชุมชน 

 (3) ความไม่สอดรับกบัวิถีชีวิตของชุมชน ทั้งน้ี เน่ืองจากผู้คนในชุมชน ชุมชนท้องถิ่น

หรือชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม ต่างกเ็ป็นชาวบ้านที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ข้าวของเคร่ืองใช้ในการ

อุปโภค บริโภคส่วนใหญ่จึงมีเพียงปัจจัยพ้ืนฐานซ่ึงหาได้ในท้องถิ่นแทบทั้งหมด การก าหนดให้

การเกบ็หาของป่าหรือการท าไม้ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องเสียค่าภาคหลวง 

จึงก่อให้เกิดความไม่สะดวกในวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนซ่ึงต้องพ่ึงพาอาศัยทรัพยากรป่าไม้ใน

การด ารงชีพเป็นหลัก  

 3.2 ปัญหาตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฯเป็นกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากร

ด้านป่าไม้ไปพร้อมๆ กับการป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่า โดยให้น า้หนักไปที่การรักษาพ้ืนที่ป่าเป็นหลัก 

เพราะหากพิจารณาพระราชบัญญัติฉบับน้ีเป็นรายมาตราแล้ว จะพบว่าแทบจะไม่มีบทบัญญัติที่  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์หรือวิธีการอนุญาตให้ท าไม้ หรือเกบ็หาของป่าในเขตป่าที่ได้มีการประกาศให้

เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติเลย แต่จะบัญญัติหลักเกณฑ์ หรือวิธีการเกี่ยวกับการบริหารจัดการพ้ืนที่
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เพ่ิมเข้ามา ซ่ึงในการอนุญาตให้เอกชนใช้ประโยชน์ในทรัพยากรจะอาศัยกระบวนการพิจารณาของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ ซ่ึงเป็นอ านาจดุลพินิจ (Discretionary Power) โดยค านึงถึงหลักทางวิชาการ 

ความเหมาะสมในการดูแลรักษาทรัพยากรและประโยชน์ที่รัฐจะได้รับเป็นหลัก การอนุญาตไม่ว่า

จะเป็นการให้สัมปทานหรือแบบรายย่อย ผู้ได้รับอนุญาตกค็ือเอกชนโดยทั่วไปไม่ว่าจะในฐานะ

บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล การบังคับใช้กฎหมายจึงยังขาดการแยกแยะระหว่างสิทธิของเอกชน

กับสิทธิของชุมชน ขาดการค านึงถึงส่วนร่วม หรือสิทธิในการใช้และร่วมบริหารจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ของชุมชนอย่างย่ังยืนเนื่องจากการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรต่างๆ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ 

ไม่ว่าจะเป็น “ไม้” “ของป่า” หรือ “ที่ดิน” ชุมชนย่อมต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

เช่นเดียวกบัเอกชนทั่วไป อกีทั้งการอนุญาตต่างๆ กอ็ยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐจึงเป็นหลักการ

ที่ไม่สอดคล้องกับการรับรองสิทธิของชุมชนตามที่ก  าหนดรัฐธรรมนูญ การน าเอาหลักเกณฑ์การ

อนุญาตให้ใช้ทรัพยากรตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ มาใช้กับชุมชนย่อมเกิดปัญหาในการ

รับรองสทิธชุิมชนเช่นเดียวกบักรณีของพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ  

 3.3 ปัญหาตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

 พ้ืนที่ที่ จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติจะต้องมี วัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ด ารงอยู่เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าหรือวิจัยทางวิชาการในด้านธรรมชาติวิทยา

และนิเวศวิทยาและเพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

อย่างต่อเน่ืองถาวร การบังคับใช้กฎหมายอุทยานแห่งชาติจึงเป็นไปเพ่ือการอนุรักษ์และคุ้มครอง

ป้องกันเป็นหลัก ดังน้ัน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเพ่ือ

การอุปโภค บริโภคดังเช่นพ้ืนที่ป่าไม้ หรือป่าสงวนแห่งชาติจึงเป็นเร่ืองที่กฎหมายไม่เปิดช่องทาง

ให้สามารถกระท าได้ อย่างไรกต็าม ปัญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้สอยทรัพยากรป่าไม้ในเขต

อุทยานแห่งชาติน้ัน นอกเหนือจากปัญหาการลักลอบตัดไม่ท าลายป่าแล้ว การถือครองที่ดินโดยไม่

มีเอกสารหลักฐานยืนยันสิทธิในที่ดินก่อนการประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตอุทยานก็

จัดเป็นปัญหาที่ส าคัญอีกประการหน่ึงของชุมชน เพราะถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์ในการประกาศเขต

อุทยานแห่งชาติตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติฯ จะก าหนดให้รัฐสามารถประกาศได้

เฉพาะในพ้ืนที่ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองของบุคคลใดกต็าม แต่เมื่อมีการประกาศเขต

อุทยานแห่งชาติทบัซ้อนกบัพ้ืนที่การครอบครองของชุมชนกลับมีผลท าให้ชุมชนซ่ึงอยู่อาศัย ท ากิน

ในพ้ืนที่มาก่อนการประกาศให้เป็นเขตอุทยาน ตกอยู่ในฐานะผู้กระท าผิดกฎหมายและต้องถูก

ผลักดันให้ออกนอกพ้ืนที่ หรือถูกจับกุมด าเนินคดี ทั้งๆ ที่ในความจริงแล้วหากกฎหมายอุทยาน

แห่งชาติมีรูปแบบแนวทางการยอมรับในความมีสิทธิหรือตัวตนของชุมชนกย่็อมจะไม่เกิดปัญหา  

ในลักษณะน้ี โดยการให้สิทธิแก่ชุมชนภายใต้การติดตามเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม

เพ่ือให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้เป็นไปโดยไม่กระทบต่อระบบนิเวศของอุทยาน 
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4.  บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 แม้สิทธิในการใช้ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนจะได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแต่

ในทางปฏบัิติจ าเป็นที่จะต้องอาศัยกฎหมายในล าดับรองหรือกฎหมายเฉพาะเพ่ือก าหนดเง่ือนไข 

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่เหมาะสม โดยมิให้เกินขอบเขตหรือกระทบต่อสาระส าคัญแห่งการใช้สิทธิ

ดังกล่าวและเพ่ือให้เกิดความสมดุลทางนิเวศ เป็นไปตามหลักการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืนตามที่

รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้อกีทางหน่ึงด้วย ผู้วิจัยจึงเหน็ควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการ

ป่าไม้รวม 3 ฉบับได้แก่ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 

2507  พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 โดยมีแนวทางอนัเป็นสาระส าคัญ ดังน้ี 

 4.1 พระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484  

 ให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายฉบับน้ีในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ ให้รองรับสิทธิของชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากเอกชน

โดยทั่วไป  

 (1) ในส่วนที่เกี่ยวกับการท าไม้ หรือไม้หวงห้าม และการเกบ็หาของป่าหรือของป่า

หวงห้าม ให้สามารถกระท าได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เฉพาะกรณีเพ่ือใช้

สอยภายในครัวเรือนแห่งตนตามความจ าเป็นแก่การด ารงชีพมิใช่ท าเพ่ือการค้าหรือการแสวงก าไร 

และในกรณีการท าไม้หวงห้าม ให้ผู้กระท าปลูกไม้ตามชนิดและจ านวนที่ได้น าไปใช้สอยคืนให้แก่

ป่าด้วย โดยให้การท าไม้หรือเกบ็หาของป่าที่เข้าลักษณะตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้รับการยกเว้น

ไม่ต้องเสยีค่าภาคหลวงตามกฎหมาย  

 (2) การเข้าครอบครองอยู่อาศัยหรือท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าตามพระราชบัญญัติ 

ป่าไม้ฯ การก่นสร้าง แผ้วถางป่า ซ่ึงความในมาตรา 54 ได้ก าหนดห้ามไว้แต่มีข้อยกเว้นให้กระท า

ได้ในเขตที่จ าแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม หรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่น้ัน 

ให้น ามาใช้แก่บริเวณพ้ืนที่ที่ถูกก าหนดให้เป็นเขตป่าชุมชนด้วย 

 4.2 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

 เหน็ควรให้มีการปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายฉบับน้ี เพ่ือให้รองรับ

สทิธชุิมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ โดยให้สามารถท าไม้หรือเกบ็หา ของป่าในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่อธิบดีก าหนดข้ึน ซ่ึงแตกต่างจาก

หลักเกณฑใ์นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ของเอกชนทั่วไป เน่ืองจากป่าสงวนแห่งชาติถือ

เป็นป่าที่ได้รับการคุ้มครองมากข้ึนกว่าป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ การให้ชุมชนเข้าใช้ประโยชน์

จึงควรต้องผ่านการกล่ันกรองพิจารณามากขึ้ นในระดับหน่ึง แต่จะใช้หลักเกณฑ์ วิธีการที่เอื้ อ

ประโยชน์และมีความเหมาะสมแก่ชุมชนแทน ทั้งน้ี วัตถุประสงค์ของการท าไม้หรือการเกบ็หา  

ของป่า กจ็ะต้องเป็นไปเพ่ือใช้สอยภายในครัวเรือนแห่งตน ตามความจ าเป็นแก่การด ารงชีพมิใช่

เพ่ือการค้าหรือแสวงก าไร นอกจากน้ันให้มีการรับรองสิทธิของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชน

ท้องถิ่นด้ังเดิมที่อยู่อาศัย ครอบครองในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติมาก่อนวันที่กฎกระทรวงก าหนด
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เขตป่าสงวนแห่งชาติน้ันใช้บังคับ ซ่ึงตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ จะให้การ

รับรองเฉพาะแก่ผู้ที่มีสทิธอิย่างถูกต้องตามประมวลกฎหมายที่ดินเทา่น้ัน 

 4.3 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

 เน่ืองจากพ้ืนที่ในเขตอุทยานแห่งชาติมีความเปราะบางในทางนิเวศวิทยา มีทวิทศัน์ที่

งดงาม หลายแห่งเป็นแหล่งต้นน า้ล าธาร หรือเป็นพ้ืนที่ลุ่มน า้ช้ันส าคัญซ่ึงมีความเสี่ยงสูงต่อการ

ถูกท าลาย ผู้วิจัยจึงไม่เหน็ควรให้ชุมชนในรูปแบบใดใช้สอยพ้ืนที่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ไม่ว่า

จะเพ่ือการเกษตรกรรมหรือการอยู่อาศัยกต็าม แต่จะให้สทิธเิฉพาะการเกบ็หาของป่าบางชนิดเพ่ือ

การด ารงชีพตามความจ าเป็นและสภาพความเป็นอยู่ โดยของป่าชนิดน้ันๆ จะต้องไม่จัดอยู่ใน

จ าพวกพันธุ์พืช หรือสิ่งมีชีวิตที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ หรือการเกบ็หาสิ่งดังกล่าวอาจส่งผล

กระทบต่อระบบนิเวศซ่ึงอาศัยหลักเกณฑต์ามที่อธบิดีประกาศก าหนด 

 4.4 การตรากฎหมายว่าดว้ยป่าชุมชน 

 การบริหารจัดการป่าไม้โดยอาศัยชุมชนนอกจากจะเป็นการลดปัญหาความขัดแย้ง

ระหว่างชุมชนกบัรัฐได้เป็นอย่างดีแล้ว ชุมชนยังช่วยเหลือเป็นหูเป็นตาแทนรัฐในการดูแลรักษาป่า

เพราะมีความรู้สึกส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ จากการศึกษาท าให้ทราบว่า แนวคิดในการบริหาร

จัดการและใช้ประโยชน์จากป่าไม้โดยกลุ่มประชากรที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าหรืออยู่ในบริเวณแนวเขต

ติดต่อกับป่าจะเกิดขึ้ นได้ต้องอาศัยรากฐานจากการยอมรับในสิทธิและความมีตัวตนของชุมชน

ทั้งสิ้น ส าหรับประเทศไทยผู้วิจัยมีความเหน็ว่า ควรสร้างกฎหมายเฉพาะเพ่ือให้สังคมรับรู้และ

เพ่ือให้การรับรองสิทธิชุมชนในการดูแลจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้เกิดขึ้ นอย่าง

เป็นรูปธรรม ด้วยการน าร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนขึ้นมาพิจารณาใหม่อีกคร้ัง โดยปรับปรุงให้มี

ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบันมากย่ิงขึ้ นและเน้นความส าคัญในเร่ืองต่อไปนี้  

 (1) กรณีชุมชนในพ้ืนที่ ป่า ควรจ าแนกสภาพภูมิประเทศภายในป่าให้มีความ

เหมาะสมว่าพ้ืนที่ใดสมควรให้จัดตั้งป่าชุมชนได้ เพราะพ้ืนที่บางแห่งมีความเปราะบางทาง

นิเวศวิทยา เช่น เป็นแหล่งต้นน า้ล าธาร มีพันธุพื์ช พันธุส์ตัว์หายาก หรือเป็นพ้ืนที่ป่าที่ก  าลังฟ้ืนตัว

ตามธรรมชาติ ซ่ึงไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยท ากิน เว้นแต่จะเป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีขนาดเลก็ เช่น มี

ประชากรเพียง 30 – 40 คนและยังคงด าเนินวิถีชีวิตในแบบดั้งเดิมมาอย่างยาวนาน 

 (2) มีการก าหนดมาตรการในการด าเนินโครงการที่ชัดเจนสอดรับกับเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญและมีงบประมาณเพ่ือใช้ในการส่งเสริมให้ชุมชนปลูกป่าทดแทนโดยจัดตั้งเป็นกองทุน

ขึ้นตามกฎหมาย 

 (3) ให้สิทธิแก่ชุมชนในการที่จะร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือด าเนินการทางกฎหมาย

กบัผู้บุกรุกท าลายป่า 
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