
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 และปัญหาไฟป่าหมอกควันในภาคเหนือในช่วงเวลานี้ทําให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง และอาจต้องหันกลับมา 
ไตร่ตรองถึงทิศทางการพัฒนาและการบรหิารบ้านเมืองกันอย่างหนักหน่วง ทางคณะทํางานเครอืข่ายฯก็มีความคิดที่จะหารอืกันถึงแนวทางการสื่อสาร และประสานงานที่สอดคล้อง 
กับสถานการณ์ท่ีจํากัดการเดินทางและการรวมตัวกันของคนกลุ่มใหญ่ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการติดเชื้อที่กําลังระบาดอยู่ในระดับวกิฤตไปทั่วโลกในขณะนี้ ทางกองบรรณาธิการ 
จดหมายข่าวเครอืข่ายป่าไมภ้าคพลเมอืงขอแสดงความหว่งใยมายงัพีน่อ้งเครอืขา่ยฯ และครอบครัว ขอให้มสีขุภาพพลานามยัทีแ่ขง็แรงและรักษากาํลงัใจของนกัสูใ้ห้คงอยูอ่ยา่งเตม็เป่ียม 
สําหรับความเคล่ือนไหวในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.ป่าชุมชน และพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติในช่วงน้ียังคงรุดหน้าต่อไปโดยคํานึงถึงการจัดทําร่างกฎหมายลําดับรอง 
ของพ.ร.บ.ป่าชุมชน ที่พยายามจะให้ความเห็นของพี่น้องประชาชนยังร่วมอยู่ในการพิจารณาจัดทํา ไม่ให้ถูกละเลยเพราะเกิดช่องว่างจากสถานการณ์วกิฤต และรักษาสิทธิของพี่น้อง 
ทีอ่าศยัและทํากินอยู่ในเขตป่าอนรัุกษใ์นกระบวนการสํารวจแนวเขตทีด่นิถอืครอง  ซึง่จะเหลอืเวลาอกีไมถ่งึสีเ่ดอืนกจ็ะครบกาํหนด หากเรานิง่นอนใจไมดํ่าเนนิการใดใด สถานการณ์โควดิ 19 
จะเร่งให้เกิดผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการสํารวจเขตที่ดินให้สําเร็จตามเวลาที่รัฐกําหนดไว้ 

ทางเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองและสภาองค์กรชุมชนตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวนี้ จึงได้เตรยีมการส่งหนังสือถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือขอให้ออกมาตรการ 
(1) ขยายการดําเนินการสํารวจที่ดินทํากิน ที่อยู่อาศัย และข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ภายใต้ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. สงวนและ 
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยนับจากวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้สามารถดําเนินการได้สําเร็จตามเจตนารมย์ของกฎหมายและสอดคล้อง 
กับใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562  และ (2) ให้ชะลอการออกประกาศอนุบัญญัติที่เหลือ ภายใต้ พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 จนกว่าจะมีกลไกในการรับฟังความคิดเห็น 
อย่างกว้างขวางและม่ันใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะเครอืข่ายป่าชุมชนได้แสดงความคิดเห็นต่ออนุบัญญัติอย่างเพียงพอ คาดว่าหนังสือฉบับนี้จะถึงมือรัฐมนตรกีระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเร็ว ๆ นี้ หากมีความคืบหน้าประการใด ทางคณะทํางานฯจะแจ้งให้พี่น้องเครอืข่ายได้รับทราบโดยเร็ว

บทความในฉบับนี้เป็นเร ื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ขับเคลื่อนเชิงนโยบายดังที่ได้เกร ิ่นมาข้างต้น ขอให้พี่น้องเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองอ่านข่าวสารนี้อย่างละเอียดถ่ีถ้วนเป็นพิเศษ 
เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง และขอส่งท้ายด้วยการอํานวยพรอีกคร้ังมายังให้พี่น้องเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองและครอบครัว จงมีสุขภาพแข็งแรง ประสบความโชคดี และแคล้วคลาด 
ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง 

ตามมต ิครม. 26 พ.ย. 61ไดรั้บรองมติของคณะกรรมการนโยบาย 
ทีด่นิแหง่ชาต ิ(คทช.) ซึง่ระบใุห้กาํหนดขอบเขตและรับรอง 
สิทธิทาํกนิใหชุ้มชนทีอ่ยู่เดมิแตไ่ม่ใชเ่อกสารสทิธิใ์นเขตอนุรักษ์ 
รวมทัง้อทุยานแห่งชาตแิละตอ่มามี พ.ร.บ. อทุยานแหง่ชาติ 
พ.ศ. 2562  พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2562 
มารองรับนโยบายสู่การปฏิบัติซึ่งจะต้องมีการสํารวจ และ 
ตรวจสอบการถอืครองทีด่นิทาํกนิทีอ่ยู่อาศัยตามมาตรา 64 
ใน พรบ.อุทยานแห่งชาติ  พ.ศ. 2562 และมาตรา 121 
ใน พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562  ใหแ้ลว้เสร็จ 
ภายใน 240 วัน หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ โดยบังคับใช้ 
เมื่อ 25 พ.ย. 2562 

“จนถงึวันที ่1 เม.ย. 2563 ผา่นไปแล้ว 127 วัน เหลือเวลา 
ในการสํารวจและจัดทําข้อมูลท่ีดินทํากิน ท่ีอยู่อาศัยเพียง 
113 วัน ซึ่งวันสุดท้ายคือ วันที่ 22 ก.ค. 2563”

นอกจากเขตทีทํ่ากิน ทีอ่ยูอ่าศัยแลว้ในพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาติ 
ยงัตอ้งสาํรวจแนวเขตพืน้ทีป่่าและสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ เช่น พืชอาหาร พืชสมุนไพร 
ของป่าตา่ง ๆ ซึง่ระบใุนมาตรา 65 กต็อ้งสาํรวจและจัดทาํ 
ข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาเดียวกัน ในส่วนพื้นที่ 
เขตรักษาพันธ์ุสตัว์ป่าน้ันกาํหนดใหจ้ดัทาํเขตเกบ็หาทรัพยากร 
ธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ไว้เช่นกัน แตไ่ม่ไดร้ะบุ 
เงื่อนไขช่วงเวลาเหมือน พรบ.อุทยานฯ ให้ดําเนินการโดย 
พิจารณาตามความพร้อมของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าร่วมกับ
ชุมชน

ข้อมูลข่าวสารและประสานเชื่อมโยงเครอืข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง

โค้งสุดท้ายกับการรักษาสิทธิของชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฉบับที่ 11  |  Issue 11  |  เมษายน 2563

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า – รคีอฟ (RECOFTC) สงวนลิขสิทธิ์ 2561

รูปท่ี 1 ระยะเวลาในการสํารวจที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย
ในพื้นทีอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

โครงการนี้สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปCF Net News
ซีเอฟเน็ท นิวส์
บทบรรณาธิการแนะนํา 

โค้งสุดท้าย 113 วัน ในการรักษาสิทธิในที่ดินทํากิน ที่อยู่อาศัย 
และเขตเก็บหาทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดใหม่ทดแทนได้ของชุมชน
ในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  



การดาํเนนิการสาํรวจตามทัง้ 2 พ.ร.บ.นัน้ หากพน้ระยะเวลานี้ 
จะไมม่กีารสํารวจอีก เพราะกฎหมายระบไุวเ้ป็นบทเฉพาะกาล 
ซึ่งจะหมดไปตามเวลากําหนด เว้นแต่กฎหมายมีการแก้ไข 
เป็นอยา่งอืน่ ซึง่การดาํเนินการสาํรวจข้อมลูในชว่งดงักล่าวนัน้ 
มีความสําคัญมากๆ ต่อสิทธิชุมชนต่อวถิีการดํารงชีพ 
การทํามาหากนิ และการใช้ทรัพยากรทีท่ดแทนได ้ทัง้ชมุชน 
ในเขตอุทยานฯ และเขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์า หากมกีารดาํเนนิการทนั 
ชุมชนก็มีสิทธิในที่ดินทํากิน และที่อยู่อาศัยโดยเขตดังกล่าว 
จะสามารถทาํกนิ อยูอ่าศยัได้ตามปกตคิราวละไมเ่กนิ 20 ปี 
แต่ต้องจดัทาํเป็นโครงการและออกประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ซึ่งถือว่าเป็นการรับรองถูกต้องตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้
ในกฎหมาย ระบุใหก้รมอทุยานแหง่ชาตสิตัวป่์าและพนัธุพ์ชื 
ดําเนินการ หมายความว่าให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดดําเนินการ 
ทั้งนี้จะมีการปิดประกาศให้ชุมชนแจ้งความประสงค์ในการ
เข้าสู่กระบวนการสํารวจ แต่ถ้าหากไม่แจ้งความประสงค์ 
กจ็ะเสยีสทิธ์ิในการสํารวจ และถงึแมว้า่จะแจง้ความประสงค์ 
สทิธิใ์นการสาํรวจแตห่ากการดาํเนนิการสาํรวจไมท่นั ชมุชน 
กจ็ะเสยีสทิธิด์งักลา่วเช่นกนั ซึง่จะสง่ผลทาํใหเ้กดิมีความสุม่เส่ียง 
ต่อการถูกจับกุมดําเนินคดีในอนาคต หากกระทําดําเนิน 
กิจกรรมตา่งๆ ในพืน้ที ่ไมว่่ากิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การทํามาหากนิ 
การทาํการเกษตร ปศสุตัว์ในเขตทีท่าํกนิ และการเกบ็หาทรัพยากร 
ทีท่ดแทนไดใ้นเขตป่าทีใ่ช้ประโยชน์ ซึง่โทษความผิดภายใตก้ฎหมาย 
ทัง้สองฉบบัมคีวามรุนแรงมากขึน้ทัง้ทางอาญาและทางแพ่ง

ตั้งแต่กฎหมายทั้ง 2 ฉบับถูกบังคับใช้ พบว่าหลายอุทยาน 
แหง่ชาต ิหลายเขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์ากไ็ดร่้วมกบัชุมชน และภาคี 
ในพืน้ทีด่าํเนินการสาํรวจข้อมลูการถอืครองท่ีดนิ บางแห่งจดัทํา 
ขอ้มูลรายละเอยีดในระดบัชัน้ จดัทํารายแปลง ท่ีเป็นปัจเจก 
บางแห่งจัดทําเป็นแปลงรวมแนบรายชื่อผู้ท่ีทํากินร่วมกัน 
เชน่ กรณีไร่หมนุเวยีน บางแหง่จัดทาํทัง้ 2 แบบ แตอ่ยา่งไร 
กต็ามพบวา่ยงัมพีืน้ทีคุ่ม้ครองหลายแห่งกม็ปัีญหา อปุสรรค 
ทั้งจํานวนบุคลากร เคร ื่องมือ รวมทั้งงบประมาณ ซ่ึงปีน้ี 
พ.ร.บ. งบประมาณ ออกมาชา้สง่ผลตอ่การทาํงานของภาครัฐ 
และมิหนําซํ้ายังเจอสถานการณ์โรคโควดิ 19 จนต้องออก 
พ.ร.ก. ฉุกเฉินเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโควดิ 19 ทําให้ 
การดําเนนิการสาํรวจภายใตก้ฎหมายทัง้ 2 ฉบบัชะงกั ซึง่อาจจะ 
ทําให้ไม่สามารถดําเนินการสํารวจพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน 
240 วนั หรอืภายในวนัที ่22 ก.ค. 63 กจ็ะสง่ผลกระทบตอ่ 
สิทธิชุมชนที่อยู่อาศัย ทํากินในเขตป่ากว่า 4,000 ชุมชน 
ดังน้ันเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของชุมชน ควรมีมาตรการ 
ป้องกันรักษาสิทธิโดยทั้งนี้หากจัดทําเอกสารที่เป็นเอกสาร
ต้นเร ื่อง เป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถระบุเจตนารมย์ 
ในการใช้สทิธติามรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2562 ภายใตก้ฎหมาย 
ทั้ง 2 ฉบับ หากพ้นกําหนดช่วงดังกล่าวแล้วไม่สามารถ 
ดาํเนินการทันได้จะได้มีเอกสารหลักฐานในการปกป้องสิทธิ 
ตามกระบวนการยุติธรรมได้ เช่น การฟ้องศาลปกครอง 
ใหคุ้ม้ครองสิทธิ 

ท้ังนี้จึงได้ร่างหนังสือแสดงความประสงค์ให้หน่วยงาน
ดาํเนนิการสาํรวจพืน้ทีต่ามทีก่ฎหมายระบไุว ้พร้อมดาวนโ์หลด 
ได้ตามด้านหมายเลขแบบฟอร์ม ดังตอ่ไปนี้

1. ร่างแบบฟอร์มที ่1 (มาตรา 64 และมาตร 65)   
 สําหรับชุมชนท่ีอยู่อาศัย และเก็บหาพึ่งพิงทรัพยากร
 ทดแทนไดใ้นเขตอทุยานแหง่ชาติ

2. ร่างแบบฟอร์มที ่2 (เฉพาะมาตรา 65) 
 สาํหรับชุมชนทีอ่ยูอ่าศยันอกเขตอุทยานแหง่ชาต ิแต่มเีขต 
 เก็บหาพึง่พงิทรัพยากรธรรมชาตทิีท่ดแทนได้

3. ร่างแบบฟอร์มที ่3 (มาตรา 121)
 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562 สําหรับชุมชน 
 ทีม่ทีีอ่ยู่ ทีท่าํกนิในเขตรักษาพันธุสั์ตว์ป่า

โดย ระว ีถาวร 
ศนูย์วนศาสตร์ชุมชนเพือ่คนกบัป่า (รคีอฟ) 
แผนงานประเทศไทย

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มร่างเอกสารหนังสือฯ ได้ที่ 
https://bit.ly/2wiJZPR หรอื สแกน QR Code ที่นี่ 

รูปที่ 2 ระยะเวลาในการสํารวจข้อมูลขอบเขตและชนิด
ของทรัพยากรที่ทดแทนได้ตามมาตรา 65 พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) ตู้ป.ณ. 1111 ที่ทําการไปรษณีย์เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903 
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ผู้ รับ

แสกน QR Code เพื่อติดตามข่าวสารต่างของ CF-net

โดย ระว ี
ถาวร ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า 
แผนงานประเทศไทย


