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บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี มี จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาถึงปัญหาเกี่ ยวกับการครอบครองที่ ดิน 

เพ่ือใช้ท ากินในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ เน่ืองจากการก าหนดเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ในอดีตมิได้มีกระบวนการมีส่วน

ร่วม และขาดการลงส ารวจพ้ืนที่ จึงท าให้มีการประกาศพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ทบัซ้อนกับพ้ืนที่อยู่อาศัยท ากินของ

เอกชน เกิดเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างเอกชนกับรัฐว่าใครเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินมากกว่ากัน ซ่ึงรัฐบาล

ในอดีตได้พยายามแก้ไขปัญหาอย่างต่อเน่ือง โดยการออกกฎหมายและนโยบายต่างๆ แต่กยั็งไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 ผลจากการศึกษาพบว่า กฎหมายไทยที่ ใช้บังคับกับพ้ืนที่ ป่าอนุรักษ์ในปัจจุบัน ได้แก่ 

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและ คุ้มครองสัต ว์ป่า  

พ.ศ. 2535 มีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิในที่ดินและสิทธิในการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า เน่ืองจากเม่ือมี

การก าหนดเ ป็น พ้ืนที่ ป่ าอ นุ รัก ษ์แ ล้ว  ไ ม่ ว่ า จะ เ ป็นอุทยานแห่งชา ติ  เขต รักษา พัน ธุ์สัต ว์ ป่ า  

หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า การเข้าไปบุกรุก ครอบครองหรืออยู่อาศัยต่อไปย่อมมีความผิดตามกฎหมาย รวมถึง

มาตรการของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เร่ือง การแก้ไขปัญหาที่ดินใน

พ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดจนค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2557 เร่ือง การปราบปรามและหยุดย้ัง

การบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ และค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 66/2557 เร่ือง เพ่ิมเติม

หน่วยงานส าหรับการปราบปราม หยุดย้ังการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ และนโยบายการปฏบัิติงานเป็น

การช่ัวคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน พบว่ามีลักษณะเป็นการผ่อนปรนบทบัญญัติของกฎหมายแต่กยั็งคงไม่

สามารถยับยั้งปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า อนัเกดิจากการถางป่าเพ่ือท ากนิ การซ้ือขายพ้ืนที่ป่า การเปล่ียนมือ

เข้าครอบครองพ้ืนที่ป่า หรือการขยายการครอบครองพ้ืนที่ของกลุ่มคนเพ่ือท าธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และท า

การเกษตรแปลงใหญ่ อีกทั้ง ไม่สามารถแก้ไขปัญหาป่าบุกรุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดเป็น

ปัญหาส าคัญที่ไม่สามารถใช้มาตรการทางกฎหมายบังคับได้อย่างเฉียบขาด  

 ดังน้ัน ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะเหน็ควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 

2504 และพระร าช บัญ ญัติ ส งวนและ คุ้มครอ งสัต ว์ ป่ า  พ .ศ .  2535 โดยป รับป รุ งขั้ นตอน 

การก าหนดพ้ืนที่และแนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วน

                                                           
*
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ร่วมในการก าหนด ปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือขยายแนวเขต รวมถึงมีส่วนร่วมในการประกาศพ้ืนที่ป่า

อนุรักษ์แห่งใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือป้องกันปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติซ้อนทับกับ พ้ืนที่ท  ากินหรือใช้

ประโยชน์ของเอกชน ก าหนดให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2541 โดยน าหลักการและ

มาตรการต่าง ๆ ที่ก  าหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไปแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เพ่ือก าหนดเป็นบทบัญญัติของ

กฎหมาย และเพ่ิมเติมการก าหนดให้มีพ้ืนที่กันชนเพ่ือให้เอกชนที่ผ่านการตรวจพิสูจน์การครอบครอง

ที่ดินในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์แล้ว สามารถอยู่อาศัยท ากินในพ้ืนที่กันชนได้ตามหลักเกณฑ์และมาตรการที่

ก  าหนด โดยก าหนดเป็น “เขตควบคุมการใช้ประโยชน์เพ่ือการอนุรักษ์” ตลอดจนเสนอแนะเหน็ควรแก้ไข

เพ่ิมเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

พ.ศ. 2535 โดยเพ่ิมหลักการแบ่งพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ออกเป็นเขตต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแล

และบริหารจัดการให้มีประสทิธภิาพย่ิงขึ้น 

 

1.  บทน า 

 จากการ ศึกษา ผู้ เ ขียนพบปัญหาทางกฎหมายจากการ บัง คับใ ช้กฎหมายใน พ้ืนที่ 

ป่าอนุรักษ์ ซ่ึงเป็นกฎหมายที่วางหลักการห้ามกระท าการใดๆ ในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 

ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 หรือพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เช่นน้ีบุคคลที่อยู่อาศัยครอบครองที่ดินเพ่ือใช้ท า

กนิในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์จะพึงมีสทิธอิย่างไรในพ้ืนที่ซ่ึงมีการกล่าวอ้างว่าอยู่อาศัยและท าประโยชน์มาก่อนการ

ประกาศเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ในขณะที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้วางหลักไว้ว่าสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน ผู้ใดไม่อาจมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองได้ และจะเป็นผลในทางกฎหมายที่จะท าให้เป็นการ

แสดงถึงเจตนาที่ไม่สุจริตในการยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐ ซ่ึงเอกชนจะไม่ได้สิทธิครอบครองโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย และไม่อาจยกสทิธใิดๆ ข้ึนโต้แย้งได้ จึงมีประเดน็ที่ต้องพิจารณา ดังน้ี 

 ประการแรก การก าหนดเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์น้ันไม่มีการก าหนดที่ชัดเจน ก่อให้เกิดผลเสียแก่

ทุกฝ่าย คือ ฝ่ายเจ้าของที่ดินที่มีเอกสารสิทธิกไ็ม่มีความม่ันใจในเอกสารสิทธิที่ได้รับเน่ืองจากอาจถูกเพิก

ถอนได้ ฝ่ายรัฐซ่ึงต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ใช้ระยะเวลานานในการตรวจสอบพิสจูน์สิทธิ และแม้

ได้สิทธิในพ้ืนที่กลับมากต้็องใช้เวลานานจึงจะกลับคืนสภาพป่าไม้ได้ดังเดิม จึงเป็นช่องว่างทางกฎหมายที่

ส าคัญที่ท  าให้เกดิการบุกรุก ครอบครองที่ดินในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 

 ประการที่สอง ที่ดินที่เป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน บุคคลไม่อาจมี

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงเป็นปัญหาทางกฎหมายที่

ส าคัญซ่ึงส่งผลกระทบต่อบุคคลที่ครอบครองที่ดินในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ที่ได้กล่าวอ้างว่าได้อยู่อาศัย 

ครอบครอง ท าประโยชน์มาก่อนวันสงวนหวงห้าม 

 ประการที่สาม เ น่ืองจากเกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายส าหรับบังคับดูแลพ้ืนที่ 

ป่าอนุรักษ์ รัฐบาลจึงได้ก าหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาแก่บุคคล 
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ที่อ ยู่อาศัยในพ้ืนที่ ป่ าอนุรักษ์ด้วยการตรวจพิสูจน์การครอบครองที่ ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี  

เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2541 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง แต่กยั็งไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหา

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ ทั้งยังเป็นการก่อให้เกดิเป็นปัญหาเพ่ิมมากขึ้นทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏบัิติ

ของเจ้าหน้าที่ตามมาตรการดังกล่าว  

 ประการสุดท้าย ผลจากการที่มีการก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ อันเป็น

การผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ที่อยู่อาศัย ครอบครองที่ดินในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์จึงส่งผลให้การบังคับ

ใช้กฎหมายไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งมาตรการใน

การเยียวยาที่ก  าหนดไว้ตามนโยบายดังกล่าวกไ็ม่สามารถด าเนินการได้ จึงเป็นปัญหาทางกฎหมายที่ส าคัญที่

จ าเป็นต้องหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไข  

 

2.  ความส าคญั ความหมาย และแนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัทีด่ินในพื้ นทีป่่าอนุรกัษ ์

 2.1  แนวคิดเกีย่วกบัสาธารณสมบติัของแผ่นดินตามกฎหมายไทย 

 หลักการพ้ืนฐานของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน คือ เมื่อเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินจะมีผล

ตามมาที่ส าคัญ 3 ประการ คือ จะโอนแก่กันมิได้ บุคคลจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินไม่ได้ 

และห้ามมิให้ยึดสาธารณสมบัติของแผ่นดิน นอกจากน้ี ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินจะสิ้นผล

ไปกแ็ต่โดยตัวสาธารณสมบัติของแผ่นดินสญูสลายไป หรือเพราะประชาชนเลิกใช้อย่างเดด็ขาด ท าให้ที่ดิน

น้ันกลายเป็นที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา หรือสิ้ นไปโดยผลของกฎหมาย อาทิ การถอน

สภาพ ตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  

 2.2  ความส าคญัของการคุม้ครองทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อทุกชีวิตในโลกซ่ึงทุกคนควร

จะต้องให้ความส าคัญต่อการรักษา ซ่ึงในอดีตประเทศไทยอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ 

รวมทั้งมีพ้ืนดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชและเล้ียงสตัว์ จนมีค ากล่าวว่าประเทศไทยน้ัน “ใน

น า้มีปลา ในนามีข้าว” อันหมายถึงการเป็นประเทศที่มีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ ราษฎรไม่อดอยาก แต่

ในช่วงสี่ทศวรรษที่ผ่านมามีการเปล่ียนแปลงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

หลายประการ โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ เน่ืองด้วยเม่ือมนุษย์มีวิวัฒนาการต้ังถิ่นฐาน มีการจับจองพ้ืนที่

อยู่อาศัยเป็นของตน ซ่ึงล้วนแต่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ทั้งสิ้ น ส่งผลให้ป่าไม้ถูกท าลายมากขึ้ น 

และยังคงมีแนวโน้มในการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและการบริหารจัดการ

ของหน่วยงานรับผิดชอบที่ขาดประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดเป็นปัญหาสั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน ดังน้ัน หาก

ไม่มีการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างจ ากัด อาจส่งผลกระทบต่อไปถึง 

ชนรุ่นหลัง เกดิการสญูพันธุข์องสัตว์และพืชพันธุบ์างชนิด แม้ว่าทรัพยากรธรรมชาติบางอย่างอาจจะมีการเกิด

ใหม่เพ่ือทดแทนส่วนที่สูญเสียไปได้กต็าม แต่เม่ือใดที่อัตราการใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้ันสูงกว่าอัตราการ

เกดิใหม่แล้ว จะท าให้เกดิการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติน้ันขึ้นมาได้  
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 2.3  ความหมายและประเภทของทีด่ิน 

 ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 1 ให้ค าจ ากัดความค าว่า “ที่ดิน” หมายความว่า พ้ืนที่ดิน

ทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภเูขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล าน า้ ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเล

ด้วย แต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์น้ันไม่มีค าจ ากัดความไว้เป็นการเฉพาะ แต่ได้บัญญัติค าจ ากัด

ความเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ไว้ในมาตรา 139 ว่า “อสังหาริมทรัพย์” หมายความว่า ที่ดินและทรัพย์อัน

ตกอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ ดินน้ัน และหมายความรวมถึง

ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินน้ันด้วย ดังน้ัน 

จึงสามารถแยกประเภทของที่ดินออกได้หลายประเภท มีลักษณะเฉพาะในการเกิดขึ้น คงอยู่ และการเสียไป

ที่แตกต่างกนั ผู้เขียนจึงเหน็ว่าการจัดประเภทของที่ดินที่สามารถครอบคลุมที่ดินทุกประเภทได้ดีที่สุดกคื็อ 

การจัดประเภทเป็นที่ดินของเอกชนซ่ึงเอกชนสามารถมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองได้ตามประมวล

กฎหมายที่ดิน และที่ดินของรัฐ คือ ที่ดินซ่ึงมิได้ตกเป็นกรรมสทิธิ์ของบุคคลหน่ึงบุคคลใด และบรรดาที่ดิน

ทั้งหลายที่เอกชนยังมิได้มีสิทธติามกฎหมาย 

 2.4  ความหมายและประเภทของพื้ นทีอ่นุรกัษ ์

  2.4.1 ความหมายของพ้ืนที่อนุรักษ์ 

  องค์กรระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ  (International Union for 

Conservation of Nature : IUCN) ได้มีแนวความคิดเกี่ยวกับพ้ืนที่คุ้มครองสมัยใหม่ คือ “การอนุรักษ์ 

(Conservation)” ซ่ึงเป็นการดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างฉลาด โดยจะต้อง 

มีการวางแผนจัดการทรัพยากรบนพ้ืนฐานจากการส ารวจที่แม่นย า และวางมาตรการป้องกันเพ่ือให้แน่ใจ

ได้ว่าทรัพยากรจะไม่ถูกใช้ให้หมดสิ้นไป  

  2.4.2 ประเภทของพ้ืนที่อนุรักษ์ตามหลักสากล 

  IUCN (1994) ได้แบ่งประเภทของพ้ืนที่อนุรักษ์ ออกเป็น 6 ประเภท ดังน้ี 

  พ้ืนที่อนุรักษ์ประเภทที่ 1 : Strict Nature Reserve/Wilderness Area หรือพ้ืนที่สงวนทาง

ธรรมชาติอย่างเข้มงวด/พ้ืนที่ด้ังเดิมที่รักษาความเป็นป่าไว้ แบ่งเป็น พ้ืนที่อนุรักษ์ประเภทที่ 1A : Strict 

Nature Reserve (แหล่งสงวนธรรมชาติเข้มงวด) และพ้ืนที่อนุรักษ์ประเภทที่ 1B : Wilderness Area 

(พ้ืนที่ธรรมชาติสนัโดษ)  

  พ้ืนที่อนุรักษ์ประเภทที่ 2 : National Park (อุทยานแห่งชาติ) 

  พ้ืนที่อนุรักษ์ประเภทที่ 3 : Natural Monument (อนุสาวรีย์ธรรมชาติ)  

  พ้ืนที่อนุรักษ์ประเภทที่ 4 : Habitat/Species Management Area (พ้ืนที่ส าหรับ 

การจัดการที่อยู่อาศัยและชนิดพันธุ)์  

  พ้ืนที่อนุรักษ์ประเภทที่ 5 : Protected Landscape/Seascape (พ้ืนที่ภมิูทศัน์คุ้มครอง/

ทะเลทศัน์คุ้มครอง)  

  พ้ืนที่อนุรักษ์ประเภทที่ 6 : Managed Resource Protected Area (พ้ืนที่คุ้มครองแบบมี

การจัดการทรัพยากร)  
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  2.4.3 ประเภทของพ้ืนที่อนุรักษ์ในประเทศไทย 

  ประเทศไทยมีพ้ืนที่อนุรักษ์หลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง เช่น อุทยาน

แห่งชาติ (national park) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (wildlife sanctuary) เขตห้ามล่าสัตว์ป่า (non-hunting 

areas) เป็นต้น  

 2.5  ความหมาย แนวคิด และการก าหนดขอบเขตพื้ นทีก่นัชน 

 “พ้ืนที่กันชน” (Buffer Zone) หมายถึง พ้ืนที่โดยรอบหรือติดกับพ้ืนที่อนุรักษ์ซ่ึงอาจเป็น

ชุมชน หรือเป็นพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในท้องถิ่นที่ค านึงถึงการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยพ้ืนที่ น้ี ให้ความหมายครอบคลุมถึง  “แนวกันชน”  

ซ่ึงจะก าหนดขึ้นหรือไม่อาจจะขึ้นอยู่กบับริบทของท้องถิ่น ส่วนขอบเขตของพ้ืนที่จะข้ึนอยู่กบัข้อตกลงของผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย (Stakeholders) โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่น โดยพ้ืนฐานแนวคิดหลักเกี่ยวกับ

พ้ืนที่กันชนประกอบด้วย 2 ประการ คือ การอนุรักษ์ และการพัฒนา ซ่ึงการก าหนดพ้ืนที่กันชนน้ัน ควร

พิจารณาถึงปัจจัยทางด้านความต้องการที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ความต้องการพ้ืนที่เขตกันชนเพ่ือควบคุม

ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ความเหมาะสมของพืชพันธุ์ รวมทั้งความต้องการที่ดินของชุมชนท้องถิ่น 

นอกจากน้ี การก าหนดเขตกนัชนในแต่ละพ้ืนที่ต้องด าเนินการเป็นกรณีๆ ไป ไม่สามารถก าหนดรูปแบบและ

กิจกรรมที่เป็นมาตรฐานได้ในทุกพ้ืนที่ ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในทางชีววิทยา ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ

และประโยชน์เชิงสถาบัน  

 

3.  มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัปัญหาการครอบครองทีด่ินในพื้ นทีป่่าอนุรกัษ ์

 3.1  มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการจดัการพื้ นทีป่่าอนุรกัษข์องต่างประเทศ 

  3.1.1  สหรัฐอเมริกา 

  ที่ดินของสหรัฐอเมริกาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามผู้ที่ครอบครอง คือ ที่ ดินของรัฐ 

(Public land) กับที่ดินของเอกชน (Private land) และจากการที่สหรัฐอเมริกาได้เปิดโอกาสให้เอกชน

สามารถซ้ือที่ดินป่าไม้ได้ จึงท าให้สหรัฐอเมริกามีป่าที่เป็นของเอกชนมากถึงร้อยละ 55 ของพ้ืนที่ป่า

ทั้งหมด การบริหารจัดการป่าไม้ส่วนใหญ่จึงด าเนินการในรูปของเอกชน ต่อมาในปี ค.ศ. 1976 รัฐสภาได้

ตรารัฐบัญญัตินโยบายบริหารที่ดินสหพันธรัฐ ค.ศ. 1976 (The Federal Land Policy and Management 

Act of 1976 : FLPMA) โดยมีสาระส าคัญเป็นการประกาศนโยบายแห่งชาติในการสงวนรักษาที่ดินที่เป็น

กรรมสิทธิ์ของสหพันธรัฐ ซ่ึงตามมาตรา 102 (a) ก าหนดให้รัฐสภาต้องประกาศนโยบายของ

สหรัฐอเมริกาว่า ที่ ดินสาธารณะจะถูกสงวนรักษาเป็นกรรมสิทธิ์ของสหพันธรัฐ และการก าหนดพ้ืนที่

คุ้มครองของสหรัฐอเมริกามีการจัดการที่แตกต่างกนัในแต่ละระดับตั้งแต่ระดับสหพันธรัฐ มลรัฐ และระดับ

ท้องถิ่น ซ่ึงบางพ้ืนที่มีการจัดการเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนหวงห้าม ขณะที่บางพ้ืนที่อาจด าเนินการโดยมีการใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่ยอมรับได้ โดยในการจัดการพ้ืนที่คุ้มครองระดับสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกาน้ัน

พบว่าส่วนใหญ่เป็นภารกิจของส านักบริการอุทยานแห่งชาติ (National Park Service) มีระดับในการ
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คุ้มครองพ้ืนที่สูงที่สุดตามที่ IUCN ก าหนด คือ พ้ืนที่อนุรักษ์ประเภทที่ 1 และพ้ืนที่อนุรักษ์ประเภทที่ 2 

ดังตัวอย่างอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน (Yellow Stone) ซ่ึงนับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก  

 จากการศึกษาพบว่าการจัดการพ้ืนที่คุ้มครองของสหรัฐอเมริกาน้ันได้ตีความของค าว่า “พ้ืนที่

อนุรักษ์” นอกจากจะหมายถึงการสงวน คุ้มครอง และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมในพ้ืนที่

คุ้มครองแต่ละประเภทจากการก่อให้เกิดความเสียหายจากผู้ที่มาเย่ียมชมแล้ว  ยังรวมไปถึงการใช้

ประโยชน์ด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิงสิ่งที่แตกต่างกับระบบกฎหมายในการคุ้มครองพ้ืนที่อนุรักษ์ของประเทศ

ไทย คือ การให้สัมปทานกับธุรกิจเอกชนเพ่ือจัดการกิจกรรมสันทนาการและสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ 

เพ่ือเพ่ิมการเย่ียมชมในสิ่งที่จ าเป็นและเหมาะสมส าหรับการใช้ประโยชน์ของประชาชน ซ่ึงจะอยู่ภายในการ

บังคับของรัฐบัญญัติการจัดการสัมปทานบริการอุทยานแห่งชาติ ค.ศ. 1998 (National Park Service 

Concessions Management Improvement Act of 1998) ซ่ึงการใช้สัญญาสัมปทานหรือการให้สิทธิ์การใช้

เชิงพาณิชย์น้ัน การด าเนินการสมัปทานจะต้องสอดคล้องกับระดับที่เป็นไปได้อย่างสูงสุดในการปฏบัิติงาน

ด้วยการสงวนรักษา การอนุรักษ์ทรัพยากรและคุณค่าของพ้ืนที่ และการด าเนินการน้ันจะต้องแสดงให้เหน็

ถึงการจัดการและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 3.1.2  สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 

 การคุ้มครองพ้ืนที่ ป่าไม้ของสาธารณรัฐอินโดนีเซียน้ันรัฐจะเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ ์

ในการคุ้มครองป่าไม้ทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่ป่าไม้ และเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองป่าไม้อย่าง

เหมาะสมชุมชนอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการคุ้มครองป่าไม้กไ็ด้ โดยห้ามมิให้มีการครอบครองในพ้ืนที่ป่าไม้ 

ซ่ึงรัฐอาจจะมอบอ านาจบางส่วนเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ให้แก่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ

ประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการป่ากไ็ด้ โดยให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่รัฐ

ก าหนด 

 ส าหรับการจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ของสาธารณรัฐอินโดนีเซียพบว่ามีการจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์โดย

จัดแบ่งประเภทเป็นประเภทต่าง ๆ ตามแนวทางที่ IUCN ได้ก าหนดไว้ อีกทั้ง ระบบกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

ของสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์ขึ้นโดยค านึงถึงชุมชนพ้ืนเมืองซ่ึงก าหนดให้ยังคงมีสิทธิ

ในการเก็บหาประโยชน์จากป่าเพ่ือการยังชีพได้  นอกจากน้ี กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ของสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย ฉบับที่ 41/1999 ยังได้ก าหนดให้อ านาจในการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าไม้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่ โดยพบว่าได้มีกฎระเบียบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้เกี่ยวกับแนว

ทางการแบ่งเขตอุทยานแห่งชาติ ซ่ึงได้ก าหนดไว้ว่าในเขตอุทยานแห่งชาติน้ันจะประกอบด้วย 1) พ้ืนที่

หลัก 2) พ้ืนที่ป่า รวมถึงพ้ืนที่น่านน ้า 3) พ้ืนที่การใช้ประโยชน์ และ 4) พ้ืนที่กลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ พ้ืนที่

ด้ังเดิม พ้ืนที่ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ พ้ืนที่เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และพ้ืนที่พิเศษ โดย

พ้ืนที่โครงสร้างของอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งน้ันจะข้ึนอยู่กับศักยภาพและการท างานของพ้ืนที่โดยค านึงถึง

ระบบนิเวศ สงัคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม แต่อย่างน้อยในอุทยานแห่งชาติต้องประกอบด้วยพ้ืนที่หลัก พ้ืนที่

ป่า และพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ ซ่ึงพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแต่ละพ้ืนที่น้ันจะก าหนดแตกต่างกันผันแปรไปตาม

สภาพแห่งท้องถิ่น ผ่านข้อตกลงอย่างเป็นทางการและมีการจัดการร่วมกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือบูรณาการ
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การพัฒนาให้กับประชาชนในท้องถิ่นและการอนุรักษ์เพ่ือประโยชน์สาธารณะ อีกทั้ง ยังมีการประเมินผล

การแบ่งเขตอุทยานแห่งชาติทุก 3 ปี 

 3.2  มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการจดัการพื้ นทีป่่าอนุรกัษข์องประเทศไทย 

  3.2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการก าหนดเขตพ้ืนที่ป่าไม้ 

  การก าหนดเขตพ้ืนที่ป่าไม้มีความส าคัญ เพราะเมื่อที่พ้ืนที่น้ันเป็นพ้ืนที่ป่าไม้แล้วย่อมมี

การสงวนหรือห้ามมิให้เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต การเข้าไปบุกรุกหรืออยู่อาศัยต่อไป มีความผิดตาม

กฎหมาย และยังเป็นขอบอ านาจการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย โดยการก าหนดเขต

พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 

  3.2.2 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 

  หลังจากที่ได้มีการก าหนดประกาศเป็นเขตพ้ืนที่ป่าไม้แล้ว กฎหมายได้ก าหนดมาตรการ

ทางกฎหมายเพ่ือคุ้มครองและรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ดังกล่าว เพ่ือลงโทษผู้กระท าการฝ่าฝืน การบุกรุกเข้าอยู่

อาศัยหรือกระท าการบางอย่างในพ้ืนที่ป่าไม้น้ัน โดยได้ก าหนดข้อห้ามมิให้กระท า หากฝ่าฝืนอาจต้องรับ

โทษทางอาญา ถูกบังคับทางปกครอง หรือชดใช้ค่าเสยีหายทางแพ่ง 

  3.2.3 การได้มาซ่ึงสทิธใินที่ดิน 

  ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าสิทธิในที่ดินตามมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หมายความ

ว่า กรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วยน้ัน ดังน้ัน สิทธิในที่ดิน จึงมีความหมายเป็น 

2 นัย คือ สิทธิในที่ดิน หมายถึง “การมีกรรมสิทธิ์” หรือ “การมีสิทธิครอบครอง”  ซ่ึงการได้มาหรือการ

เสยีไปซ่ึง “สทิธใินที่ดิน” เกดิได้จากผลของกฎหมายหลักที่ส าคัญ 2 ฉบับ คือ ประมวลกฎหมายที่ดิน และ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการเป็นผู้ทรงไว้ซ่ึง “กรรมสิทธิ์ในที่ดิน” มีความส าคัญอย่างมาก 

เพราะบุคคลน้ันย่อมมีสิทธิเตม็ที่ในการน าที่ดินไปท านิติกรรมสัญญาใด ๆ ได้กว้างขวางมากที่สุดที่มี

กฎหมายรองรับให้ท าได้ และการที่เอกชนจะได้ “กรรมสิทธิ์” ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอาจได้มา

หลายวิธกีาร และแต่ละวิธกีารกมี็รายละเอยีดวิธปีฏบัิติตามกฎหมายที่แตกต่างกนัไป 

  3.2.3 มาตรการในการแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ของรัฐบาล 

  มาตรการส าคัญของรัฐที่น ามาใช้ส าหรับการจัดการปัญหาดังกล่าวต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

และหน่วยงานของรัฐซ่ึงยังคงยึดถือและด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง คือ การใช้มาตรการตรวจสอบพิสูจน์

การครอบครองที่ดินของเอกชนตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2541 โดยการผ่อนปรนให้

เอกชนที่มีที่ดินท ากินในเขตป่าไม้แจ้งการครอบครองที่ดิน และทางราชการจะผ่อนผันให้ถือครองที่ดินได้ 

โดยมีเง่ือนไขจนกว่าจะด าเนินการตรวจพิสจูน์การครอบครองแล้วเสรจ็ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 เร่ือง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ โดยสรุปเป็นการเหน็ชอบโครงการ

และให้ใช้ภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสี ปี 2545 และ 2546 เพ่ือด าเนินการตรวจสอบการถือครองที่ดิน

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ส าหรับเป็นบรรทดัฐานในการตรวจสอบพ้ืนที่ป่าไม้ที่
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ถ่ายพ้ืนที่น้ันไว้เป็นคร้ังแรกหลังวันสงวนหวงห้ามเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมายคร้ังแรก โดยมีเง่ือนไขการ

ครอบครองที่ดินภายในเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ของเอกชนที่ได้รับการตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดิน

แล้ว ห้ามมิให้ท าการบุกรุกพ้ืนที่ป่าใหม่ หรือขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติม หรือกระท าการอันเป็นการท าลาย

หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาป่าและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนห้ามซ้ือขายที่ดินในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตาม

กฎหมาย หรือห้ามเปล่ียนแปลงประเภทการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ครอบครอง หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบต้อง

ด าเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาดตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 

64/2557 ซ่ึงประเด็นส าคัญคือการให้หน่วยงานที่มีภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องด าเนินการ

ปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ท าลาย หรือกระท าการด้วยประการใด ๆ อันเป็นการท า

ให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่า รวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจังในทุกพ้ืนที่ และค าสั่ง

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  66/2557 ซ่ึงก าหนดข้ึนเพ่ือผ่อนปรนการด าเนินการตามค าสั่งที่ 

64/2557 อันเป็นผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ที่ไร้ที่ดินท ากิน ซ่ึงได้อาศัยอยู่ใน

พ้ืนที่เดิมน้ัน  

 

4.  ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการครอบครองที่ดินเพื่อใช้ท ากิน 

ในพื้ นทีป่่าอนุรกัษ ์

 4.1  ปัญหาการก าหนดเขตพื้ นทีป่่าอนุรกัษ ์

 จากการศึกษาพบว่า การก าหนดเขตพ้ืนที่ป่าตามกฎหมายเป็นการก าหนดโดยพิจารณาจากที่ดินที่

ยังมิได้มีบุคคลใดได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงมิได้มีการก าหนดแนวเขตไว้ชัดเจน รวมถึงโดย

ข้อเทจ็จริงในการก าหนดเขตพ้ืนที่ป่าไม้น้ันมิได้มีการส ารวจรังวัดจัดแบ่งจ าแนกเขตให้ชัดเจน โดยไม่ได้มี

การรังวัดหมายแนวเขตป่าเสียก่อนที่จะประกาศ จึงท าให้เกิดปัญหาการทับซ้อนของพ้ืนที่ระหว่างพ้ืนที่ป่า

อนุรักษ์กบัพ้ืนที่อยู่อาศัยท ากนิของเอกชน 

 ดังน้ัน ปัญหาของการทับซ้อนกันของพ้ืนที่จากการก าหนดเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ดังกล่าว 

ทับซ้อนที่ดินท ากินของเอกชนจึงกลายเป็นปัญหาข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับรัฐ และความขัดแย้งยืดเย้ือ

ยาวนาน ส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกคุกคามย่ิงทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึนเร่ือย ๆ จากความไม่ชัดเจนของแนว

เขตที่ดิน ทั้งที่โดยความต้ังใจและไม่ตั้งใจกต็าม ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ไม่มีประสิทธิภาพ 

เกดิเป็นปัญหาความขัดแย้งด้วยสาเหตุที่ส าคัญคือ การถกเถียงว่าใครเป็นผู้มีสิทธิมากกว่ากันระหว่างเอกชน

ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ถืออ านาจตามกฎหมายของรัฐในการจัดการ

พ้ืนที่ป่า 

 4.2  ปัญหาเกี่ยวกับ สิท ธิในที่ดินของเอกชนที่ครอบครองที่ดิน เพื่อ ใช้ท ากิน 

ในพื้ นทีป่่าอนุรกัษ ์

  จากการศึกษาพบว่า การที่ก  าหนดแนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้โดยมิได้มีการส ารวจพ้ืนที่และมิได้มีการ

กันพ้ืนที่ของเอกชนที่อยู่อาศัยท ากินในพ้ืนที่มาก่อนการประกาศเขตพ้ืนที่ป่าไม้ จนน าไปสู่ปัญหาการทับ

ซ้อนกนัระหว่างพ้ืนที่อนุรักษ์กบัพ้ืนที่ของเอกชน เกดิเป็นช่องว่างของกฎหมายให้เกดิการบุกรุกครอบครอง 
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ท ากินในพ้ืนที่อนุรักษ์ จนเกิดเป็นความขัดแย้งระหว่างเอกชนกับรัฐในการถกเถียงกันว่าใครเป็นผู้มีสิทธิ

ดีกว่ากนั ด้วยเม่ือมีการก าหนดให้พ้ืนที่ใดเป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์แล้ว ย่อมมีการสงวนหรือห้ามมิให้เข้าไปโดย

ไม่ได้รับอนุญาต โดยกฎหมายได้ก าหนดข้อห้ามมิให้กระท า หากฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษทางอาญา ถูกบังคับ

ทางปกครอง หรือชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง จึงเป็นผลให้เอกชนเหล่าน้ันกลายเป็นผู้บุกรุก เป็นผู้ที่กระท า

การฝ่าฝืนข้อห้ามของกฎหมาย ก่อให้เกิดปัญหามวลชนและปัญหาทางสังคมตามมาจากการที่กฎหมายได้

ก าหนดเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการสงวนหวงห้ามอย่างเดด็ขาด เป็นปัญหาต่อเน่ืองมา

อย่างยาวนานจวบจนปัจจุบัน 

  ดังน้ัน เม่ือศึกษาถึงประเดน็เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินของเอกชนที่ครอบครองที่ดินเพ่ือใช้ท ากินใน

พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ พบว่าที่ดินมีหลายประเภท มีลักษณะของการได้มา คงอยู่และเสียไปที่แตกต่างกัน ดังน้ัน 

ในกรณีที่มีการประกาศก าหนดพ้ืนที่ใดเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ พ้ืนที่ น้ันจึงมีลักษณะเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน เม่ือศึกษาถึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะที่ก  าหนดถึงสิทธิของเอกชนในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์พบว่า 

กฎหมายได้ก าหนดถึงข้อห้ามในการยึดถือครอบครองที่ดิน แสดงให้เหน็ถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่ง

สงวน คุ้มครอง และรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ไว้ โดยไม่อนุญาตให้บุคคลเข้าไปด าเนินการใดๆ จึงเป็นปัญหาในการ

บังคับใช้กฎหมายอย่างย่ิง โดยเฉพาะกับเอกชนผู้ครอบครองที่ดินเพ่ือใช้ท ากินมาก่อนวันที่จะมีการ

ประกาศเป็นเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ แต่มิได้มีการแจ้งการครอบครองหรือด าเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

ท าให้ไม่มีเอกสารสิทธิส าหรับแสดงสิทธใินที่ดินแต่ประการใด 

 4.3  ปัญหาจากมาตรการในการแกไ้ขปัญหาทีด่ินในพื้ นที่ป่าอนุรกัษข์องรฐับาล  

 จากการศึกษาพบว่า จากสภาพปัญหาของการก าหนดแนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้ในอดีต อาจกล่าวได้

ว่าขาดความรอบคอบ ระมัดระวัง จนก่อให้เกิดปัญหาการทับซ้อนกันกับพ้ืนที่อยู่อาศัยและท ากินของ

ราษฎร รวมถึงการตรากฎหมายเพ่ือสงวน คุ้มครองพ้ืนที่ป่าไม้ไว้อย่างเข้มงวดอันส่งผลกระทบต่อเอกชนที่

อยู่อาศัย ครอบครองที่ดินเพ่ือใช้ท ากินในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยอ้างว่าได้อยู่อาศัย ครอบครองที่ดินมาก่อน

การประกาศเขตพ้ืนที่ป่าไม้ ท าให้ถูกจ ากดัสทิธใินที่ดิน ไม่สามารถการด าเนินการใด ๆ ในพ้ืนที่ดังกล่าวจน

ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเอกชนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์น้ันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อเน่ือง

มาอย่างยาวนาน  

 ดังน้ัน แม้รัฐบาลในอดีตจะมีความพยายามในการแก้ไขปัญหา แต่กพ็บว่าประเดน็ปัญหาเกิดจาก

การที่ภาครัฐยังขาดการประกาศก าหนดพ้ืนที่ป่าไม้ที่ชัดเจนในหลายพ้ืนที่ และนโยบายทางการเมืองที่ผ่อน

ผันการจับกุมผู้ใช้ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ท าให้การบุกรุกป่าไม้ยังคงเกิดขึ้ นอย่างต่อเน่ือง อีกทั้ง 

การตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดินของเอกชนกเ็ป็นเพียงแนวนโยบายหรือมาตรการของภาครัฐที่

ก  าหนดขึ้ นเพ่ือมุ่งประสงค์แก้ไขปัญหาคนบุกรุกป่า หรือป่าบุกรุกคน ซ่ึงพบว่ายังไม่สามารถด าเนินการได้

อย่างแท้จริง ส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเหล่ือมล ้าและความไม่เป็นธรรมในสังคม อีกทั้ง ที่ผ่านมา

นโยบายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้มีลักษณะผ่อนปรนการด าเนินการตามกฎหมายหรือ

บรรเทาปัญหาช่ัวคราวและขาดการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมหรือเช่ือมโยงในทุกมิติ ไม่เป็นไปตาม
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กระบวนการและขั้นตอนของกระบวนการนิติบัญญัติ จึงเป็นปัญหาที่ส าคัญทั้งในทางกฎหมายและในทาง

ปฏบัิติของเจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นต้องแก้ไข ปรับปรุง เพ่ิมเติม เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป 

 4.4  ปัญหาเกีย่วกบัการลงโทษและการเยียวยา 

 จากการศึกษาพบว่า เม่ือพ้ืนที่ใดเป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์แล้ว การบุกรุกเข้าไปอยู่อาศัย ครอบครอง

ที่ดินในพ้ืนที่ดังกล่าวย่อมเป็นความผิดตามกฎหมาย แต่ถึงอย่างไรกต็าม พบว่ายังคงมีปัญหาในทางปฏบัิติ

อยู่มากจากมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ของรัฐบาล ตามมาตรการที่ก  าหนดในมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ซ่ึงมีผลเป็นการผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายและเป็นผลให้

ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ในการลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงแม้จะมีมาตรการในการปราบปรามและหยุดย้ังการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตาม

ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2557 แต่ก็พบว่ายังเกิดผลกระทบและเกิดข้อพิพาทกับ

ประชาชนในพ้ืนที่อย่างมากมาย  

 นอกจากน้ี แม้จะมีมาตรการในการเยียวยาค าสั่งดังกล่าวขึ้ น ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ ที่ 66/2557 ซ่ึงก าหนดให้การด าเนินการใด ๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มี

รายได้น้อย และผู้ที่ไร้ที่ดินท ากิน ซ่ึงได้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เดิมน้ันๆ แต่เน่ืองจากมาตรการหลักของค าสั่งคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติคือการใช้ก าลังเข้าจับกุม และทวงคืนพ้ืนที่เป็นหลักประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่า

จึงได้รับผลกระทบอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ไปด้วย ส่งผลถึงมาตรการในการเยียวยาเอกชนผู้ที่ครอบครองที่ดิน

ในพ้ืนที่อนุรักษ์จากการด าเนินการตามมาตรการปราบปรามดังกล่าว เน่ืองจากเอกชนผู้ครอบครองที่ดิน

เพ่ือใช้ท ากนิในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ส่วนใหญ่เป็นผู้ยากไร้ มีรายได้น้อย และยังพบว่าไม่มีที่ดินท ากินที่อื่น และรัฐ

กไ็ม่สามารถหาพ้ืนที่อื่นเพ่ือรองรับการเคล่ือนย้ายออกจากพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ได้อกีเช่นกนั 

 ดังน้ัน จึงเป็นปัญหาที่ ส่งผลให้ไม่สามารถลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย รวมถึงการเยียวยา 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัญหาทางกฎหมายที่ส าคัญที่จ าเป็นต้องหาแนวทางที่

เหมาะสมในการแก้ไข เพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายต่อไป 

 

5.  ขอ้เสนอแนะ 

 จากปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองที่ ดินเพ่ือใช้ท ากินในพ้ืนที่ ป่าอนุรักษ์  

ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะในประเดน็ต่าง ๆ ดังน้ี 

 5.1 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยปรับปรุงข้ันตอนการก าหนดพ้ืนที่และแนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ไม่ว่าจะ

เป็นอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้ประชาชน ชุมชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการก าหนด ปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือขยายแนวเขต เพ่ือแก้ไขปัญหา

พ้ืนที่ทบัซ้อนกนัระหว่างพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์กับพ้ืนที่ของเอกชน และความชัดเจนของแนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 

รวมทั้งก าหนดให้มีส่วนร่วมในการประกาศพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์แห่งใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือป้องกันปัญหาแนวเขต

อุทยานแห่งชาติซ้อนทบักบัพ้ืนที่ท  ากนิหรือใช้ประโยชน์ของเอกชน  
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 5.2 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยเพ่ิมหลักการการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 

2541 ไว้ในบทบัญญัติของกฎหมายทั้งสองฉบับเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ เป็นกฎหมาย และก าหนดให้

ด าเนินการไปพร้อมกับมาตรการตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2557 และที่ 66/2557 ให้

แล้วเสรจ็ทุกพ้ืนที่ ร่วมกับประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในก าหนดระยะเวลา 2 ปี 

และเห็นควรให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเพ่ือแก้ไขปัญหาแนวนโยบายของรัฐขัดหรือผ่อนปรน

บทบัญญัติของกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏบัิติตามกฎหมายได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 5.3 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยก าหนดให้อ านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธุ์พืช สามารถพิจารณาได้ว่าเอกชนผู้ครอบครองที่ดินในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ในช่วงเวลาใดที่ควรได้รับการ

พิจารณาให้อยู่ใช้ประโยชน์ได้ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม และเอกชนผู้ครอบครองที่ดินในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ใน

ช่วงเวลาใดที่ควรได้รับการตรวจสอบและช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่

ก  าหนด โดยต้องได้รับอนุมัติจากอธบิดีกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุพื์ช 

 5.4 แก้ไขเพ่ิมเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยเพ่ิมหลักการในแบ่งพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ออกเป็นเขตต่าง ๆ เพ่ือ

ประโยชน์ในการควบคุมดูแลและบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้ น โดยหลักการก าหนดให้พ้ืนที่

อนุรักษ์ดังกล่าวทั้งหมดเป็นเขตหวงห้ามมิให้ใครเข้าไปโดยมิได้รับอนุญาต แต่ถ้าโดยสภาพแล้วจ าเป็นต้อง

จัดให้มีเขตบริการเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวหรือเพ่ือก าหนดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน กอ็าจ

ก าหนดพ้ืนที่ส่วนหน่ึงส่วนใดเป็นเขตบริการได้ตามความเหมาะสม รวมถึง อาจแบ่งเป็นเขตอื่น ๆ ที่มี

วัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ อาทิ เขตควบคุมการใช้ประโยชน์เพ่ือการอนุรักษ์ ในกรณีที่จ าเป็นต้องให้

ประชาชนอยู่อาศัยเป็นการช่ัวคราวในเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ือแก้ไขปัญหาที่มีมานับแต่อดีตดังกล่าวมาแล้ว

ข้างต้น ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก าหนด เฉพาะในพ้ืนที่ที่มิใช่

แหล่งต้นน า้ล าธาร หรือพ้ืนที่ที่มิใช่พ้ืนที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อการท าลายทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การ

อ นุ รั ก ษ์  ซ่ึ ง ส ามารถที่ จ ะ ใ ช้ปร ะ โ ยช น์ จ ากท รัพยากร ป่ า ไ ม้ ไ ด้ เ ฉพ าะ เ พี ยง เ พ่ื อก า ร ยั ง ชีพ  

แต่ต้องไม่กระทบถึงสภาพและสมดุลทางธรรมชาติที่ยังคงต้องอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านั้นไว้อย่างย่ังยืน  
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