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ค�าน�า

ในรอบป ี2562 ทีผ่า่นมา ไดม้คีวามเคลื่อนไหวมากมายเกี่ยวกบัการจดัการทีด่นิและปา่ไมไ้ทย ความเคลื่อนไหวจำานวนหนึง่

เกดิขึน้และสง่ผลกระทบอยา่งมนียัสำาคญั ตอ่ผ้เ้กีย่วขอ้งและ/หรอืมสีว่นไดส้ว่นเสยีจำานวนมาก โดยเฉ พาะผ้ค้นและชุมุชุนที่

อาศัยอย้่ในพืน้ที่ที่เรียกว่า “ป่าไม้” พื้นที่แห่งความขัดแย้งว่าด้วยการจัดการทรัพยากรดินและป่า ดำาเนินมากว่า 3 ทศวรรษ 

และยังคงดำารงอย้่ในระดับวิกฤต ไม่นับผลกระทบต่อตัวทรัพยากรดินและป่าเอง ทั้งในมิติความหลากหลายทางชุีวภาพ 

และระบบนิเวศ ซึ่งมีความสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศ 

เอกสาร “ล้อมวงคุย นโยบายและกฏหมายป่าไม้-ที่ดินไทย 2562 และการเตรียมความพร้อมชุมชน” ในมือท่านฉบับ

นี้ จัดทำาขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะรวบรวมความเคลื่อนไหวสำาคัญด้านนโยบายและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดิน

และป่าไม้ไทย ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างการรับร้้และความเข้าใจในเรื่องนี้แก่สาธารณะ และผ้้เกี่ยวข้อง/ 

ผ้้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ตรงกัน ถึงสถานการณ์ข้อเท็จจริงล่าสุด พร้อมข้อสังเกตรายประเด็นที่สาธารณะควรจับตา 

เนื้อหาเอกสารประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นภาพรวมนโยบายและกฎหมายที่ดิน-ป่าไม้ในภ้มิทัศน์ประเทศไทย 

ประเภทการถือครอง สิทธิตามประเภทการถือครอง และความเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดิน

แห่งชุาติ 2562 และมติคณะรัฐมนตรี 26 พฤศจิกายน 2561 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชุาติ 2562 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครอง 

สัตว์ป่า 2562 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชุาติ 2562 พ.ร.บ.ป่าชุุมชุน พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.ป่าไม้ 2562 (ฉบับที่ 8) และ พ.ร.บ.ส่ง

เสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชุายฝั่่�ง 2558

ส่วนที่สอง เป็นเนื้อหาของกฎหมายดังกล่าวแต่ละฉบับ เจตนารมณ์ สาระสำาคัญ การมีส่วนร่วมและสิทธิในการจัดการ

ทรัพยากรของชุุมชุน บทบาทท้องถิ่น และสิ่งที่ชุุมชุนต้องเตรียมความพร้อมภายใต้กฎหมายแต่ละฉบับ 

ส่วนที่สาม เป็นเนื้อหาว่าด้วยบทบาทของพลเมืองในการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ โดยเฉพาะบทบาทของผ้้นำาป่า

ชุุมชุนและเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองภายใต้นโยบายและกฎหมายใหม่ พร้อมตัวอย่างการดำาเนินการ โดยเน้นผ้้มีส่วน

ได้เสียระดับชุุมชุน ทั้งแกนนำา คณะกรรมการป่าชุุมชุน ผ้้ใชุ้ประโยชุน์จากป่า และชุาวบ้านทั่วไป 

โดยหวังว่า เนื้อหาเหล่านี้จะชุ่วยสร้างการรับร้้และความเข้าใจแก่สาธารณะ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายสำาคัญ ผ้้นำาป่าชุุมชุน 

ผ้้นำาเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ทำางานกับชุุมชุน ซึ่งเป็นภาคีสำาคัญที่จะร่วมแสวงหาทางออก

ที่ยั่งยืนในเรื่องนี้

เอกสารฉบับนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก ม้ลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุุมชุน (องค์การมหาชุน) และแผนงานประเทศไทย ศ้นย์วนศาสตร์ชุุมชุนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) 

ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง (CF-NET) และโครงการพลังเสียงเพื่อป่าลุ่มนำ้าโขง 

(Voice for Mekong Forests) ด้วยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ซึ่งคณะผ้้จัดทำาขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างส้ง  

มา ณ โอกาสนี้ด้วย

คณะผ้้จัดทำาฯ หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชุน์ไม่มากก็น้อย และเป็นส่วนหนึ่งที่ชุ่วยขับเคลื่อนสาธารณะ ส้่การ

จัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ไทยที่ยั่งยืนต่อไป

 รีคอฟ แผนงานประเทศไทย
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บทท่� 1:  
ภาพรวมนโยบายและกฎหมายป่าไม้-ท่�ดิน 
ในประเทศไทย 2562 
ป่ระท่ี่ป่ ม่คติธรรม นัักวิิชาการอิิสระ
ระว่ ถาวร รีคอิฟ แผนงานประเทศไทย



พ.ศ. 2562 ปีแห่งการเปล่�ยนแปลงส�าคัญ
ในรอบปี 2562 ได้มีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและนโยบายที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการป่าไม้และที่ดินของประเทศไทย

หลายฉบับ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญ และส่งผลอย่างมีนัยสำาคัญในเชุิงโครงสร้าง และส่งผลกระทบในวงกว้าง

ตอ่คนไทยทัว่ทัง้ประเทศ ในระดบัทีแ่ตกตา่งกนั ขึน้อย้ก่บัระดบัความสมัพนัธแ์ละการพึง่พงิทรพัยากรปา่ไม ้ทัง้นีผ้้ค้นและ

ชุมุชุนทีม่วีถิกีารดำารงชุพี และระบบการผลติทีย่งัจำาเปน็ทีต่อ้งพึง่พาอาศยัระบบนเิวศและบรกิารจากผนืปา่นัน้ เปน็กลุม่ที่ 

จะได้รับผลกระทบจากนโยบายและกฎหมายดังกล่าว ดังนั้นการทำาความเข้าใจสาระสำาคัญของนโยบายและกฎหมาย

ที่เกี ่ยวข้องจึงเป็นเรื ่องที่สำาคัญและจำาเป็น

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่สำาคัญ ทั้ง พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชุาติ (คทชุ.)   

คทชุ. พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.ป่าไม้  พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 8) พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชุาติ พ.ศ. 2559 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชุาติ พ.ศ.  

2562 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.ป่าชุุมชุน พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชุายฝั่่�ง พ.ศ. 2558 

นอกจากนี้ยังมีการประกาศมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561 เพื่อกำาหนดกรอบมาตรการจัดการวิกฤต 

ป่ญหาการถือครองที่ดินในเขตป่า ที่ร้ ้จักกันดีในชุื่อ “นโยบายทวงคืนผืนป่า” ซึ่งมีสาระสำาคัญคือ ขอคืนพื้นที่การถือครอง 

ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้หลงัป ีพ.ศ. 2557 ทัง้การถอืครองของชุาวบา้นและนายทนุ ตอ่มารฐับาลมมีตเิหน็ชุอบกรอบมาตรการแกไ้ข 

ป่ญหาการอย้่อาศัยและทำากินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) หรือที่ร้ ้จักกันดีในนาม “รถไฟ 5 ขบวน”  โดยมีการจำาแนกกลุ่ม 

การถือครองที่ดินแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ตามชุ่วงปีและพื้นที่ที่เข้าอย้่อาศัยและทำากินของราษฏร มีการใชุ้หลักเกณฑ์์ตามมติ 

ครม. 30 มิ.ย. 2541 ใชุ้ภาพถ่ายดาวเทียมปี พ.ศ. 2545 เข้ามาชุ่วยในการพิจารณาและดำาเนินการ และมีการจัดตั้งคณะ

กรรมการนโยบายที่ดินแห่งชุาติขึ ้นมาเพื่อบริหารจัดการที่ดินภาพรวมของประเทศ

จากการออกกฏหมายใหม่ ได้แก่ พ.ร.บ.ป่าชุุมชุน 2562 และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเดิม ทั้ง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครอง

สัตว์ป่า 2562 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชุาติ 2562 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชุาติ พ.ศ. 2559 และการปรับเปลี่ยนการบังคับ

ใชุ้กฏหมายอีก 1 ฉบับ คือ พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชุายฝั่่�ง พ.ศ. 2558

นับได้ว่า ปี 2562 เป็นปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเชุิงโครงสร้างในแง่นโยบายและกฎหมายที่มีนัยสำาคัญมากที่สุดปีหนึ่ง ใน

การจดัการปา่ไมแ้ละทีด่นิของประเทศไทย ซึง่กฎหมายหลายฉบบัยงัตอ้งมกีารออกอนบุญัญตั ิหรอืกฎหมายลำาดบัรองทีม่ี 

ความสำาคัญในการนำากฎหมายไปบังคับใชุ้และปฏิบัติในระดับพื้นที่ ดังนั้นการทำาความเข้าใจสาระสำาคัญของกฎหมาย 

หลักแต่ละฉบับจึงมีความสำาคัญยิ่ง ที่จะเชุื่อมโยงส้่กฎหมายลำาดับรองในระยะต่อไป
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พ.ย.

นโยบายทวงคืนผืนป่า 
26 พ.ย. 2561

พ.ร.บ.ป่าไม้ 2562
15 เม.ย. 2562

ก.ค.มี.ค. พ.ย.ม.ค. ก.ย.พ.ค.ธ.ค. ส.ค.เม.ย. ธ.ค.ก.พ. ต.ค.มิ.ย.

2562

พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2562
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562
พ.ร.บ.ป่าชุมชน 2562
29 พ.ค. 2562

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2562
24 พ.ค. 2562

ปรับปรุงการบังคับใช้ 
พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
2558 (แก้ไขี)

ตาราง 1. การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายป่าไม้-ที่ดินที่สำาคัญ ในปี 2562

วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

วันเริ่ม 
บังคับใช้

การเปล่ียนแปลง  
กฎหมาย/นโยบาย

เจตนารมย์และสาระสำาคัญที่เกี่ยวขี้องกับชุมชน

1. 26 มี.ค. 2558 24 มิ.ย. 2558 ปรับปรุงการบังคับใชุ้ 
พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเล
และชุายฝ่ั่�ง 2558

• กำาหนดมาตรการการมีส่วนร่วมของชุุมชุน ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชุายฝั่่�ง รวมถึงการกำาหนดเขต
พื้นท่ี และมาตรการการป้องกันแก้ไขป่ญหากัดเซาะชุายฝั่่�ง

• เพิ่มโทษผ้้ละเมิด

2. 24 พ.ค. 2559 16 เม.ย. 2562 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชุาติ 
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2559

• มีคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชุาติประจำา
จังหวัด โดยมีผ้้ว่าราชุการจังหวัดเป็นประธานกรรมการมี
อำานาจหน้าที่กำาหนดมาตรการในการควบคุมด้แล การส่ง
เสริมการปล้กป่า รวมทั้งการฟื้นฟ้สภาพป่า

• การขออนุญาตใชุ้พื้นที่ต้องดำาเนินการผ่านคณะทำางานใน
ระดับท้องถิ่นก่อน อาทิ อบต. หรือเทศบาลที่อย้ ่ในพื้นที่
รวมถึงระดับจังหวัด เพื่อให้ความเห็นในการใชุ้พื้นที่ และขอ
อนุญาตไปยังคณะกรรมการพิจารณาใชุ้ประโยชุน์ในที่ดินป่า
สงวนแห่งชุาติ ซึ่งมีปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ เป็นประธาน
และกรมป่าไม้เป็นกองเลขา

• กรณีการขอใชุ ้พื้นที่ปล้กสวนป่าตั้งแต ่ 1,000 ไร ่ขึ้นไป
ต้องผ่านความเห็นชุอบของท้ังคณะกรรมการพิจารณาใชุ้
ประโยชุน์ท่ีดินป่าสงวนแห่งชุาติและ คณะรัฐมนตรี

3. 26 พ.ย. 2561 26 พ.ย. 2561 ประกาศนโยบายใหม่ มติ ครม.  
ว่าด้วยคณะกรรมการ
นโยบายท่ีดินแห่งชุาติ (คทชุ.)  
26 พ.ย. 2561 “นโยบาย
ทวงคืนผืนป่า” เพ่ือจัดการ
ป่ญหาป่าไม้-ท่ีดินโดยใชุ้ค่้มือ
แนวทางการแก้ไขป่ญหาท่ีดิน
ของราษฎรในเขต ป่าอนุรักษ์
ตามมติ ครม. 26 พ.ย. 2561

• กำาหนดกรอบมาตรการในการจัดการที่ดินในเขตป่า โดยให้
ยึดตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 และใชุ้ภาพถ่ายดาวเทียม
ปี พ.ศ. 2545 และชุ่วงปี พ.ศ. 2545-2557 เป็นเกณฑ์์ในการ
พิจารณาการถือครองท่ีดินในเขตป่าของประชุาชุน

• ขอคืนพื้นที่การถือครองหลังปี 2557 ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น
ของชุาวบ้านหรือนายทุน

• การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชุาติ (คทชุ.) เพื่อ
ดำาเนินการในภาพรวมระดับประเทศ

ภาพประกอบที่ 1. การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายป่าไม้-ที่ดินที่สำาคัญ ในปี 2562

ท่ีมา : 

พ.ร.บ.คณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแห่งชาติ 2562
14 เม.ย. 2562
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4. 14 เม.ย. 2562 14 เม.ย. 2562 ออกกฎหมายใหม่ พ.ร.บ. 
คณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แห่งชุาติ พ.ศ. 2562 

• รับรองสถานภาพ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชุาติให้
มีอำานาจหน้าที่โดยยังใชุ้ มติ ครม. ว่าด้วยคณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชุาติ 26 พ.ย. 2561 เป็นแนวทางในการ
ทำางาน

5. 15 เม.ย. 2562 16 เม.ย. 2562 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2562 
(ฉบับท่ี 8)

• เพื่อเป็นการส่งเสริมการปล้กไม้เศรษฐกิจในที่ดินเอกชุน และ
ในพื้นที่ที่รัฐอนุญาตให้สามารถทำาไม้เพื่อเศรษฐกิจได้ โดยมี
การแก้ไขมาตรา 7 เพื่อเป็นการปลดล็อคไม้หวงห้ามบนที่ดิน
กรรมสิทธิ์และพื้นที่ที่รัฐอนุญาตให้ใชุ้ประโยชุน์ ให้สามารถ
ตัดโค่นได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ท้ังนี้ในพื้นที่รัฐอนุญาตต้อง
รอประกาศรัฐมนตรีโดยความเห็นชุอบของคณะรัฐมนตรี

• เพิ่มบทเกี่ยวกับการรับรองไม้ในมาตรา 18 ให้เจ้าหน้าท่ี
สามารถรับรองไม้ได้ในท่ีดินกรรมสิทธ์ิและการรับรองไม้เพ่ือ
การส่งออก รวมถึงสามารถต้ังหน่วยงานเพ่ือทำาหน้าท่ีแทน
กรมป่าไม้ ในการรับรองไม้ตามระเบียบท่ีอธิบดีกรมป่าไม้
กำาหนด โดยความเห็นชุอบของรัฐมนตรี

6. 29 พ.ค. 2562 25 พ.ย. 2562 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
พ.ร.บ.อุทยานแห่งชุาติ 
พ.ศ. 2562

• กำาหนดให้มีการรับฟ่งความเห็นประชุาชุน ในการกำาหนด
พื้นที่ใหม่ และการจัดทำาแผนบริหารจัดการอุทยานฯ

• ให้ดำาเนินการสำารวจการถือครองที่ทำากิน ที่อย้่อาศัยและเขต
การใชุ้ประโยชุน์ทรัพยากรธรรมชุาติท่ีทดแทนได้ ภายใน
240 วันหลังกฎหมายบังคับใชุ้ และให้จัดทำาเป็นโครงการ
คราวละไม่เกิน 20 ปี ทีทำากินประกาศรับรองเป็นพระราชุ
กฤษฎีกา โดยมีแผนท่ีแนบท้าย เขตป่าใชุ้ประโยชุน์ออกเป็น
ประกาศกระทรวงโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชุอบ ซ่ึงจะสามารถ
อย้่อาศัย ทำากินและเก็บหาใชุ้ประโยชุน์ทรัพยากรท่ีทดแทน
ได้ตามปกติในเขตดังกล่าว

• เพิ่มโทษหนักขึ้นหากกระทำาผิด โทษอาญาจำาคุก 4-20 ปี
โทษทางแพ่งปรับ 4 แสน ถึง 2 ล้านบาท

7. 29 พ.ค. 2562 25 พ.ย. 2562 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า พ.ศ. 2562

• กำาหนดให้มีการรับฟ่งความเห็นประชุาชุน ในการกำาหนด
พื้นที่ใหม่  และการจัดทำาแผนบริหารจัดการพื้นท่ีฯ

• ให้ดำาเนินการสำารวจการถือครองที่ทำากินที่อย้่อาศัยภายใน
 240 วันหลังกฎหมายบังคับใชุ้ ส่วนเขตการใชุ้ประโยชุน ์
ทรัพยากรท่ีทดแทนได้ ให้แต่ละพ้ืนท่ีพิจารณาความพร้อม  
โดยต้องจัดทำาเป็นโครงการคราวละไม่เกิน 20 ปี ทีทำากิน 
ประกาศรับรองเป็นพระราชุกฤษฎีกาโดยมีแผนท่ีแนบ
ท้าย  เขตป่าใชุ้ประโยชุน์ออกเป็นประกาศกระทรวงโดย 
คณะรัฐมนตรีเห็นชุอบ ซ่ึงจะสามารถอย้่อาศัย ทำากินและ
เก็บหาใชุ้ประโยชุน์ทรัพยากรท่ีทดแทนได้ตามปกติในเขต
ดังกล่าว

• เพิ่มโทษการครอบครอง การล่า การค้าและการนำาเข้า-ส่ง
ออก โดยไม่ได้รับอนุญาต

• เพิ่มบัญชีุสัตว์ป่าสงวนอีก 4 ชุนิด (วาฬบร้ด้า วาฬโอม้ระ
เต่ามะเฟืองและปลาฉลามวาฬ)
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ปัญหาและความท้าทายของชุมชนในเขตป่าในปัจจุบัน
ป่ญหา “คนในเขตป่า” ยังคงเป็นหน่ึงในความท้าทายสำาคัญของการจัดการป่าไม้-ท่ีดินของไทย ท่ีดำารงต่อเน่ืองมาอย่าง

ยาวนานกว่าสามทศวรรษ 

จากข้อม้ลในปี 2562 พบว่ามีชุุมชุนท่ีอาศัยอย้่ในท่ีดินของรัฐท้ัง 11 ประเภท (อุทยานแห่งชุาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขต

ห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยานแห่งชุาติ ป่าสงวนแห่งชุาติ ท่ีสงวนหวงห้าม ท่ีสาธารณะประโยชุน์ ท่ีราชุพัสดุ เขตปฏิร้ปท่ีดิน  

(สปก.) นิคมสหกรณ์ และนิคมสร้างตนเอง) ท่ัวประเทศ รวมท้ังส้ินไม่ตำ่ากว่า 2.8 ล้านคน (13,380 ชุุมชุน) โดยอาศัยอย้่

ในพ้ืนท่ีไม่ตำ่ากว่า 53 ล้านไร่

ในจำานวนน้ี เป็นชุุมชุนท่ีอาศัยอย้่ในเขตป่าไม้ (เฉพาะอุทยานแห่งชุาติและป่าสงวนแห่งชุาติ) ไม่ตำ่ากว่า 525,916 คน 

(13,380 ชุุมชุน) ขนาดพ้ืนท่ีป่าไม้ 8.6 ล้านไร่

8. 29 พ.ค. 2562 25 พ.ย. 2562 ออกกฎหมายใหม่ พ.ร.บ.ป่า
ชุุมชุน พ.ศ. 2562

• จัดตั้งป่าชุุมชุนได้เฉพาะนอกพื้นที่อนุรักษ์

• มีกลไกการบริหารจัดการ 3 ระดับ คือระดับนโยบาย ระดับ
จังหวัด และระดับพื้นที่ป่าชุุมชุน

• ป่าชุุมชุนที่ขอจัดตั้งใหม่ต้องทำาแผนการจัดการป่าชุุมชุนโดย 
แบ่ง พ้ืนท่ีออกเป็น 2 โซน คือเพ่ือการอนุ รักษ์และใชุ้
ประโยชุน์

• ส่วนป่าชุุมชุนที่ยังมีอายุก่อนการบังคับใชุ้กฎหมาย ได้รับรอง
สถานภาพโดยอัตโนมัติโดยต้องยื่นเสนอแผนการจัดการ
ป่าชุุมชุนภายใน 2 ปี มิเชุ่นนั้นจะถ้กเพิกถอนโดยอัตโนมัติ

• การใชุ้ไม้จะใชุ้ได้เฉพาะในพื้นที่ป่าใชุ้ประโยชุน์ โดยจะต้อง
ไม่ใชุ่ไม้ทรงคุณค่า (ไม้หวงห้ามและไม้ที่มีความสำาคัญของ
ป่าชุุมชุนแต่ละแห่ง)

หมายเหตุ: จากนโยบายและกฎหมายท่ีออกมาในชุ่วง ปี 2562 จำานวนมาก ยังขาดการมีส่วนร่วมของประชุาชุนในกระบวนการออกกฎหมาย

ทำาให้หลายคนมีความคิดเห็นว่ากฎหมายหลายฉบับยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในการแก้ไขป่ญหาในพ้ืนท่ี แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีโอกาส 

ในการปรับปรุงกฎหมายร่วมกัน ด้วยรัฐธรรมน้ญแห่งราชุอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราชุ 2560 ได้บัญญัติให้มีการทบทวนความเหมาะสมและ 

ปรับปรุงกฎหมายซ่ึงระบุไว้ในมาตรา 77 และพระราชุกฤษฎีกา โดยการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ได้ระบุให้ทบทวน 

ความเหมาะสมของกฎหมายทุก 5 ปี หลังจากบังคับใชุ้กฎหมาย

รากแห่งปัญหา ความทับซ้อนของสิทธิการถือครอง
เม่ือเราพ้ดถึง “ป่า” หรือ “ท่ีดินป่าไม้” ของประเทศไทย พ้ืนท่ีเหล่าน้ีไม่ได้มีลักษณะหรือเง่ือนไขการใชุ้ประโยชุน์ในร้ปแบบ

เดียวกัน รวมถึงไม่ได้ถ้กกำากับและจัดการด้วยกฎหมายฉบับเดียวเท่าน้ัน พ้ืนท่ีป่าของประเทศไทยน้ัน มีการจำาแนกและ

จัดแบ่งการจัดการออกเป็นหลายส่วน และมีลำาดับเวลาของการประกาศใชุ้กฎหมายออกมาในหลายชุ่วงเวลา และอาจมี

การประกาศทับซ้อนกันในบางพ้ืนท่ี ซ่ึงทำาให้เกิดการทับซ้อนของสิทธิการถือครอง อันเน่ืองจาก “ป่า” ในมุมของชุุมชุน 

อาจจะไม่ได้ตัดขาดหรือแยกออกจากกัน แต่มีการใชุ้ประโยชุน์ร่วมและต่อเช่ืุอมกันในร้ปแบบของ “ภ้มิทัศน์” (landscape) 

ดังน้ันเพ่ือทำาความเข้าใจความสัมพันธ์ของการประกาศใชุ้กฎหมายในตลอดประวัติศาสตร์ของการจัดการป่าไม้สมัยใหม่

กับสิทธิของชุุมชุน จึงควรจะมองในภาพภ้มิทัศน์ป่าไม้ เพ่ือให้เห็นภาพใหญ่ของเร่ืองน้ี และความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวโยงกัน

ระหว่างพ้ืนท่ีป่า หรือท่ีดินป่าไม้ส่วนอ่ืน ๆ

ท่ีมา : รีคอฟ แผนงานประเทศไทย
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สาเหตุสำาคัญ หรือรากของป่ญหา “คนในเขตป่า” ดังกล่าว เกิดจากการทับซ้อนของสิทธิถือครองท่ีดินป่าไม้และมุมมอง

ท่ีแตกต่างกันของกฎหมาย ซ่ึงชุุมชุนมองการถือครองตามจารีต ประเพณี วิถีปฏิบัติสืบทอดกันมา โดยมีการยอมรับสิทธิ

การถือครองท่ีดินและใชุ้ทรัพยากร ท้ังน้ีจะมีท้ังสิทธิท่ีเป็นป่จเจก เชุ่น เรือกสวนไร่นา  สิทธิครอบครัว หรือตระก้ล เชุ่น  

สวนสมรมและป่าตระก้ลของชุุมชุนมุสลิม ท่ีอำาเภอกาลอ จังหวัดยะลา และสิทธิร่วมกันของคนท้ังชุุมชุน หรือสิทธิหน้า 

หม้ท่ี่ใชุท่ี้ดินเชุน่ ไร่หมุนเวียนของกะเหร่ียง หรือป่าชุุมชุน พ้ืนท่ีสาธารณะ ทำาเลเล้ียงสัตว์ของชุุมชุน แต่ในส่วนของรัฐมีมมุมอง 

สิทธิการถือครองวา่ตอ้งมีการรับรองสถานภาพโดยกฎหมายท่ีบัญญัติเปน็ลายลักษณอั์กษรท่ีออกโดยรัฐ ซ่ึงแบง่ประเภทการ 

ถือครองเป็นของเอกชุนและของรัฐเท่าน้ัน โดยพ้ืนท่ีการใชุ้ประโยชุน์น้ันถ้กแยกขาดออกจากกัน และต่อมาก็มีชุุดกฎหมาย

ท่ีทยอยออกมาเร่ือยๆ ซ่ึงทำาให้สิทธิการถือครองท่ีดินป่าไม้น้ัน มีการทับซ้อนของกฎหมายหลายฉบับ และขาดการ

มองภาพความเช่ืุอมโยงการใชุ้ท่ีดินของชุุมชุนท่ีมีความสัมพันธ์ข้ามป่าแต่ละประเภท จึงกลายเป็นรากของป่ญหาของ  

“คนในเขตป่า” มาอย่างยาวนาน ตามรายละเอียดท่ีจะได้อธิบายต่อไปน้ี

นับแต่อดีต สิทธิในท่ีดินในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามกฎหมาย คือสิทธิถือครองของเอกชุนหรือป่จเจกชุน

และสิทธิถือครองของรัฐ โดยท่ีดินเอกชุนหรือป่จเจกชุนน้ัน หมายถึงท่ีดินท่ีอย้่ภายใต้การถือครองของเอกชุนหรือป่จเจก

ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน เชุ่น การถือครองท่ีได้รับเอกสารรับรองสิทธิครอบครองเป็นโฉนด หรือ นส.3 เป็นต้น และ 

พ้ืนท่ีท่ีเหลือท้ังหมด คือท่ีดินภายใต้การถือครองของรัฐ ซ่ึงส่วนใหญ่คือพ้ืนท่ีป่าไม้ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ฯ ท่ีนิยามอย่างชัุดเจน 

ว่าป่าไม้คือพ้ืนท่ีท่ียังไม่มีใครครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ซ่ึงการแจ้งการถือครองและออกเอกสารสิทธ์ิในอดีต

น้ัน ไม่ได้ครอบคลุมท่ัวถึง โดยเฉพาะชุุมชุนท่ีอย้่ในท้องถ่ินทุรกันดาร เน่ืองจากการส่ือสารและการเดินทางลำาบาก แม้ว่า

ชุุมชุนเหล่าน้ันจะต้ังถ่ินฐานมายาวนานหลายช่ัุวอายุคนก็ตาม ทำาให้ไม่ได้รับกรรมสิทธ์ิหรือตกสำารวจเพ่ือออกเอกสาร

สิทธ์ิในท่ีดินตนเอง และพ้ืนท่ีดังกล่าวจึงกลายเป็นพ้ืนท่ีป่าท่ีรัฐเป็นเจ้าของและควบคุมโดยปริยาย ตามนิยามป่าไม้ใน  

พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484

ภาพประกอบท่ี 2. พ้ืนท่ีป่าในยุคเร่ิมต้น มีเพียงการประกาศกำาหนดพ้ืนท่ีป่าไม้ ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ 2484 ยังไม่มีการจัดแบ่งพ้ืนท่ี
ป่าไม้ออกเป็นร้ปแบบการจัดการแบบอ่ืนๆ

พื้นที่ป่า (พื้นที่ขีองรัฐตามนิยาม 
พรบ.ป่าไม้ 2484)

โฉนด/นส.3/นส.3ก

ที่ดินเอกชน ตามกฎหมายที่ดิน

ท่ีมา : ประทีป มีคติธรรม
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ภาพประกอบท่ี 3. แสดงการประกาศพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชุาติทับลงพ้ืนท่ีป่าไม้ พ.ศ.  2484  ตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชุาติ พ.ศ. 2507

ปรากฎการณ์การทับซ้อนของสิทธิเร่ิมต้นเม่ือต่อมาได้มีการออกกฎหมายป่าสงวนแห่งชุาติ พ.ศ. 2507  เพ่ืออนุญาตให้ 

มีการเข้าทำาประโยชุน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ได้ โดยการประกาศป่าสงวนแห่งชุาติเป็นแปลงๆ ไป มีท้ังหมด 1,221 แปลง และรัฐก็ 

ใหเ้อกชุนทำาสัมปทานปา่ไม ้ปล้กสรา้งสวนปา่ สัมปทานเหมอืงแร ่และใชุท่ี้ดินในพ้ืนท่ีปา่ไมเ้พ่ือกิจการตา่งๆ อยา่งกวา้งขวาง 

ท่ามกลางข้อเท็จจริงท่ีว่า มีชุุมชุนจำานวนมากอาศัยอย้่ในพ้ืนท่ีเหล่าน้ัน พ้ืนท่ีท่ีถ้กประกาศให้เป็น “ป่าไม้” ในสิทธิการ

ครอบครองของรัฐตามกฎหมาย

ต่อมาได้มีการออกกฎหมายกำาหนดพ้ืนท่ีป่าไม้ดังกล่าวให้มีเป้าหมายในการจัดการท่ีเฉพาะมากข้ึน อาทิ การจัดต้ังเขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 การจัดต้ังอุทยานแห่งชุาติ ตาม พ.ร.บ.อุทยาน 

แห่งชุาติ พ.ศ. 2504 ส่งผลให้ป่าสงวนแห่งชุาติหลายแห่งท่ีมีศักยภาพในการเป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ถ้กประกาศให้เป็นพ้ืนท่ี

อุทยานแห่งชุาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ้ืนท่ีอนุรักษ์จำานวนมากถ้กประกาศข้ึนหลังจากท่ีปิดการ

สัมปทานป่าไม้ พ.ศ. 2532 เน่ืองจากประสบป่ญหาภัยพิบัติดินโคลนถล่มท่ี ต.กระท้น อ.พิป้น จังหวัดนครศรีธรรมราชุ

ในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2531 การเร่งประกาศพ้ืนท่ีอนุรักษ์น้ีเองทำาให้เกิดความขัดแย่้งกับชุุมชุนมากข้ึน เน่ืองจาก

มีการทับพ้ืนท่ีท่ีชุุมชุนอย้่อาศัยและทำากินอย้่แล้ว

การถือครองท่ีดินของรัฐในหลากหลายร้ปแบบได้มีการประกาศออกมาทับซ้อนกันเร่ือยๆ ผ่านการออกกฎหมายเพ่ือ

กำาหนดการอนุญาตใชุ้ประโยชุน์ท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละชุ่วงท่ีผ่านมา เกิดเป็นลักษณะคล้ายขนมช้ัุนท่ีมีหลายช้ัุนมาซ้อน

ทับกัน 

สภาพการณ์ดังกล่าวทำาให้เกิดการทับซ้อนของสิทธิการถือครองในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ กับพ้ืนท่ีอย้่อาศัยและท่ีทำากินของชุุมชุนใน

เขตป่า ซ่ึงจำานวนมากอย้ม่าก่อนการประกาศเขตอนุรักษ์ รวมถึงพ้ืนท่ีท่ีชุุมชุนมีการใชุ้ประโยชุน์ ป่าพิธีกรรรมของบางชุุมชุน 

ส่งผลให้เกิดข้อจำากัดในการดำารงชีุพ การเก็บหาใชุ้ประโยชุน์จากพ้ืนท่ี เพราะอย้่ภายใต้ระเบียบ กฎหมายพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 

พื้นที่ป่า (พื้นที่ขีองรัฐตามนิยาม 
พรบ.ป่าไม้ 2484)

พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 (โดยประกาศทับพื้นที่ป่าไม้เดิม
เป็นรายแปลงทั้งหมด 1,221 แปลงเพื่ออนุญาตให้ใช้ประโยชน์)

โฉนด/นส.3/นส.3ก

ที่ดินเอกชน ตามกฎหมายที่ดิน

ท่ีมา : ประทีป มีคติธรรม
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ภาพประกอบท่ี 4. ประกาศป่าอนุรักษ์ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 และ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชุาติ พ.ศ. 
2504 ทับในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชุาติบางส่วน 

จึงเกิดเป็นปรากฎการณ์ท่ีชุุมชุนจำานวนมากอาศัยอย้่ในเขตท่ีดินของรัฐ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีป่าไม้ สร้างความขัดแย้งท้ังใน

พ้ืนท่ี่และหลายระดับต่อเน่ืองมาหลายทศวรรษ จากสถิติล่าสุดท่ีรวบรวมได้ในปี 2562 พบว่าจำานวนชุุมชุนท่ีอาศัยอย้่ใน

พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ รวมถึงอุทยานแห่งชุาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชุาติท่ัวประเทศ ยังคงมีไม่ตำ่ากว่า 

13,380 ชุุมชุน

ภาพประกอบท่ี 5. การประกาศพ้ืนท่ีป่าตามกฎหมายหลายฉบับ ทับซ้อนกันตามระยะเวลา บางส่วนมีการทับซ้อนกับพ้ืนท่ีทำากิน 
ท่ีอย่้อาศัย และพ้ืนท่ีป่าท่ีชุุมชุนจัดการอย่้เดิม 

ท่ีมา : ประทีป มีคติธรรม

ท่ีมา : ประทีป มีคติธรรม

พื้นที่อนุรักษ์ : อุทยานแห่งชาติ/เขีตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

พื้นที่อนุรักษ์ : อุทยานแห่งชาติ/เขีตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ที่ดินทำากิน
ที่อยู่อาศัย/ชุมชน

ที่อยู่อาศัย/ที่ดินทำากิน

ป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าสงวนแห่งชาติ

พื้นที่จิตวิญญาณ

ป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าชุมชน/พื้นที่หาเห็ดหาหน่อ

ป่าชุมชน/ 
พื้นที่หาเห็ดหาหน่อ

โฉนด/นส.3/นส.3ก

โฉนด/นส.3/นส.3ก
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ความท้าทายในการจัดการปัญหาของรัฐ
จากความสลับซับซอ้นของกฎหมายและปญ่หาการทับซอ้นสิทธิการถือครองท่ีดินปา่ไม ้ภาครัฐมีความพยายามแกไ้ขปญ่หา

ดังกล่าวอีกคร้ัง ในยุคสมัยรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชุาติ (คสชุ.) ได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน 

แห่งชุาติ (คทชุ.) โดยมี มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) คทชุ. 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นกรอบมาตรการในการจัดการท่ีดิน

ในเขตป่า โดยใชุ้เง่ือนไขเวลาการถือครอง กล่าวคือ ถือครองตามมติครม. 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 โดยใชุ้ภาพถ่ายปี 

พ.ศ. 2545 และชุ่วงปี พ.ศ. 2545-2557 ให้พิจารณาความยากไร้ประกอบการพิจารณา ส่วนการถือครองหลังปี พ.ศ.  

2557 ให้ทำาการขอคืนพ้ืนท่ีท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นชุาวบ้านหรือนายทุน อันร้้จักกันในนามนโยบาย “ทวงคืนผืนป่า” โดยใชุ้

คำาส่ัง คสชุ. 64//2557 และ 66/2557 ซ่ึงป่จจุบันได้ยกเลิกคำาส่ั่งน้ีไปแล้ว  

ในทางปฏิบัติ พบว่าด้วยวิธีการกระบวนการทำางานท่ีแตกต่างหลากหลายของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทำาให้เกิดหลายป่ญหา

ตามมา ท้ังการคลาดเคล่ือนของข้อม้ลสำาคัญ การขาดการมีส่วนร่วมของชุุมชุน ส่งผลให้เกิดป่ญหาในระดับพ้ืนท่ี หลาย

พ้ืนเกิดการจับกุม ฟ้องร้องดำาเนินคดี ท้ังทางอาญาและทางแพ่ง 

นอกจากกรอบมาตรการ คทชุ.แล้ว การจัดการท่ีดินป่าไม้ในเขตป่า จำาเป็นต้องพิจารณารายละเอียดของ พ.ร.บ. ต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง การออกและปรับปรุงกฎหมายมีความสำาคัญต่อการจัดการท่ีดินป่าไม้ อันเป็นป่ญหาท่ีส่ังสมมายาวนานกว่า 

3 ทศวรรษ ในส่วนพ้ืนท่ีคุ้มครองท้ังอุทยานแห่งชุาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซ่ึงมีชุุมชุนอาศัยอย้่ในพ้ืนท่ีจำานวนไม่น้อย 

ได้มีกฎหมายใหม่ท่ีสามารถสร้างโอกาสให้ชุุมชุนร่วมกับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐสามารถจัดการท่ีดินป่าไม้ร่วมกันในพ้ืนท่ีคุ้มครอง  

(co-management in protected area) ท้ังท่ีอย้่อาศัย ท่ีทำากิน และพ้ืนท่ีป่าท่ีใชุ้ประโยชุน์ โดยให้ทำาการสำารวจ จัดทำาแนว

เขต ทำาแผนการจัดการร่วมกัน การกำาหนดให้ทำาการสำารวจการถือครอง การจัดทำาข้อม้ลรายแปลง ขอบเขตท่ีทำากินท่ีอย้่

อาศัยท้ังชุุมชุน การวางแผนมาตรการใชุ้ท่ีดินให้เหมาะสม สำารวจพ้ืนท่ีป่าท่ีใชุ้ประโยชุน์ทรัพยากรท่ีทดแทนได้ เพ่ือจัดทำา

แผนและโครงการจัดการร่วมกันของชุุมชุนกับรัฐในแต่ละพ้ืนท่ีคุ้มครอง

ส่วนนอกพ้ืนท่ีคุ้มครอง ก็มีความเปล่ียนแปลงกฎหมายหลายฉบับ ท้ังการปลดล๊อคไม้หวงห้ามเพ่ือส่งเสริมประชุาชุนปล้ก

ต้นไม้ ท้ังในพ้ืนท่ีเอกสารสิทธิ และพ้ืนท่ีท่ีรัฐอนุญาตให้ใชุ้ประโยชุน์ เชุ่น สปก. ซ่ึงยังอย้่ระหว่างการปรับปรุงระเบียบ

ต่างๆ ออกกฎหมายป่าชุุมชุนให้สิทธิ และรับรองการจัดการป่าของชุุมชุน แต่ยังคงมีประเด็นรายละเอียดท่ีอย้่ระหว่าง

การพิจารณาในการออกอนุบัญญัติท่ีสำาคัญๆ หลายฉบับ เชุ่น การจัดทำาแผนการจัดการป่าชุุมชุน การใชุ้ประโยชุน์จาก

ทรัพยากรและบริการทางนิเวศในป่าชุุมชุน 

แต่อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางโอกาสดังกล่าวก็มีความท้าทายมากมายท้ังในแง่การออกอนุบัญญัติ ระเบียบต่างๆ รวมท้ัง

การนำาไปปฏิบัติ การบังคับใชุ้ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากท่ีสุด เพ่ือให้เกิดความสมดุล ย่ังยืนท้ังทางด้านระบบ

นิเวศ สังคม และความเป็นอย้่ของชุุมชุน ท้ังน้ีข้ึนอย้่กับการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน รวมท้ังเครือข่ายป่าชุุมชุน เครือ

ข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง ท่ีเป็นกลไกสำาคัญในการเช่ืุอมโยงกับชุุมชุนต่างๆ ในพ้ืนท่ี

การเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีดินป่าไม้หลายฉบับเป็นโอกาสในการปรับปรุงระบบการจัดการบริหารจัดการพ้ืนท่ี 

ปา่ไม ้การจัดการการถือครองท่ีดิน และการปรับปรุงระเบียบข้ันตอนท่ีลา้หลังและไมส่อดคลอ้งกับสถานการณใ์นปจ่จุบัน ท้ังน้ี 

ดร.ขวัญชัุย ดวงสถาพร (2562) ได้ให้ความคิดเห็นและมุมมอง ว่าน่าจะเป็นโอกาสในการจัดระบบการใชุ้ประโยชุน์พ้ืนท่ี

ป่าท่ีสมดุลและย่ังยืนภายใต้กฎหมายปรับปรุงและบัญญัติข้ึนใหม่ แต่ท้ังน้ีท้ังน้ันก็ยังมีความท้าทายท้ังการบ้รณาการของ

หน่วยงานท่ีมีการใชุ้กฎหมายแต่ละฉบับ และนอกจากน้ียังต้องมีการออกกฎหมายลำาดับรอง ให้สอดคล้องกับกฎหมาย

แม่และนำาไปส้่การปฏิบัติได้จริงเป็นประการสำาคัญ   
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บทท่� 2:  
สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ 
และรูปแบบการถือครองท่�ดินป่าไม้  
ป่ระท่ี่ป่ ม่คติธรรม นัักวิิชาการอิิสระ 
ระว่ ถาวร รีคอิฟ
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แม้การแก้ไขป่ญหาป่าไม้ท่ีดินเป็นความท้าทายประการสำาคัญของชุุมชุนท่ีต้องอาศัยอย้่ในท่ีดินป่าของรัฐจะส่ังสมมาอย่าง

ยาวนาน และการดำาเนินการและบังคับใชุ้กฎหมายต่างๆ ท่ีได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามท่ีได้นำาเสนอในบทท่ี 1 น้ันยังไม่ร้้

ว่าจะบรรลุผลตามเจตนารมย์ของการแก้ไขกฎหมาย และสถานการณ์ป่ญหาหรือไม่ สิทธิชุุมชุนในการปกป้องและจัดการ

ทรัพยากรของตนเองน้ัน ถือว่าเป็นส่ิงท่ีชุอบธรรมท้ังตามหลักสิทธิมนุษยชุนและสิทธิตามรัฐธรรมน้ญของไทย ซ่ึงระดับ 

ของสิทธิท่ีจะสามารถเข้าถึง จัดการ และใชุ้ประโยชุน์ทรัพยากรของตนเองได้น้ันมีอย้่หลายระดับ ซ่ึงระดับของสิทธิน้ัน  

ได้ถ้กกำาหนดและกำากับไว้โดยกฎหมายด้านป่าไม้และท่ีดินต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง บทน้ีจึงจะเป็นการนำาเสนอข้อม้ล 

เพ่ือทำาความเข้าใจมิติของสิทธิในระดับต่างๆ ภายใต้กฎหมาย

“สิทธิชุมชน” ตามรัฐธรรมนูญ
ในเชิุงกฎหมาย สิทธิชุุมชุนในประเทศไทยมีพัฒนาการท่ีชัุดเจนในชุ่วงท่ีมีรัฐธรรมน้ญ ปี พ.ศ. 2540 โดยการผลักดัน

เคล่ือนไหวของภาคประชุาชุน นับเป็นคร้ังแรกท่ีมีการระบุอย่างชุัดเจนถึงสิทธิชุุมชุนในการจัดการทรัพยากร โดยระบุไว้

ในรัฐธรรมน้ญ 1 มาตรา ภายใต้เง่ือนไข “ท้ังน้ีตามกฎหมายบัญญัติ”

ในทางปฏิบัติ ในชุ่วงดังกล่าวกฎหมายป่าไม้ยังไม่ได้มีการปรับปรุง ทำาให้มีป่ญหาในทางปฏิบัติมากมาย บนฐานความ 

ขัดแย้งท่ีว่า ชุุมชุนอ้างสิทธิในรัฐธรรมน้ญ แต่เจ้าหน้าท่ีอ้างกฎหมายในการปฏิบัติงาน 

ต่อมา รัฐธรรมน้ญ 2550 ได้มีมาตราท่ีระบุเก่ียวข้องกับสิทธิชุุมชุนรวม 2 มาตรา โดยยังคงสิทธิชุุมชุนไว้ แต่เพ่ิมสิทธิ

บุคคลและชุุมชุนในการร่วมกับรัฐในการจัดการทรัพยากร เป็นการเปิดโอกาสให้ทำางานร่วมกัน หรือการจัดการร่วม (co-

management) โดยรัฐธรรมน้ญฉบับน้ีไม่ได้มีการระบุเง่ือนไข “ท้ังน้ีตามกฎหมายบัญญัติ” ด้วยเหตุผลเพ่ือสนับสนุนและ 

ส่งเสริมในทางปฏิบัติของการบังคับใชุ้กฎหมาย

แต่จากสถานการณ์ทางการเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่อเน่ือง จนทำาให้มีการบัญญัติรัฐธรรมน้ญข้ึนมาใหม่อีกคร้ังในปี 

2560 ซ่ึงเป็นรัฐธรรมน้ญฉบับท่ีใชุ้อย้่ในป่จจุบัน ได้มีการระบุเน้ือหาว่าด้วย “สิทธิ” ไว้ 2 มาตรา โดยได้ระบุถึงสิทธิบุคคล 

และชุุมชุนในการจัดการทรัพยากรฯ ตามมาตรา 43 และมาตรา 57 ตามลำาดับ มีการระบุให้รัฐต้องทำางานร่วมกับประชุาชุน

กับชุุมชุน “ท้ังน้ีตามกฎหมายบัญญัติ”

ซ่ึงในระยะต่อมาในชุ่วง ปี พ.ศ. 2561-2562 มีการบัญญัติกฎหมายข้ึนใหม่ รวมถึงปรับปรุงกฏหมายเดิมหลายฉบับ ซ่ึงใน

หลายมาตราได้เปิดโอกาสให้มีการทำางานร่วมกันในการรักษาสิทธิ ท้ังสิทธิบุคลคลและสิทธิชุุมชุน โดยต้องพิจารณาหน้าท่ี  

ความรับผิดชุอบร่วมกัน เพ่ือพัฒนาและยกระดับการจัดการป่าไม้ให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลต่อไป
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รัฐธรรมนูญมาตรา 43
บุคคลและชุมุชุนย่อมมสีทิธิ

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ้ หรือส่งเสริมภ้มิป่ญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม ท้ังของท้องถ่ินและของชุาติ จัดการ  
บำารุงรักษา และใชุ้ประโยชุน์จากทรัพยากรธรรมชุาติ ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีุวภาพ อย่างสมดุลและย่ังยืน ท้ังน้ีตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ

เข้าช่ืุอกัน เพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานรัฐ ให้ดำาเนินการใด อันจะเป็นประโยชุน์ต่อประชุาชุนหรือชุุมชุน หรืองดเว้นการดำาเนินการใด อันจะ
กระทบต่อความเป็นอย่้อย่างสงบสุขของประชุาชุนหรือชุุมชุน และได้รับแจ้งผลการพิจารณาอย่างรวดเร็ว ท้ังน้ีหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณา
ข้อเสนอแนะน้ันโดยให้ประชุาชุนท่ีเก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย ตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติจัดให้มีระบบสวัสดิการของชุุมชุน

สิทธิของบุคคลและชุุมชุนตามวรรคหน่ึง หมายความรวมถึง สิทธิท่ีจะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือรัฐ ในการดำาเนินการดังกล่าวด้วย

สามารถกำาหนดกฏเกณฑ์์ ควบคุมการใชุ้
ทรัพยากรธรรมชุาติ สิ่งแวดล้อมและความ
หลากหลายทางชุีวภาพ ของผ้้ที่มีสิทธิใชุ้

ทรัพยากรเหล่านั้น

1. สิทธิการจัดการ

2. สิทธ ิ
บำารุงรักษา

3. สิทธิใชุ้
ประโยชุน์

ความสมดุล
และยั่งยืน

ทรัพยากรธรรมชุาติ
สิ่งแวดล้อม

ความหลากหลาย
ทางชุีวภาพ

สามารถเข้าใชุ้
ประโยชุน์จาก
ทรัพยากรธรรมชุาติ
สิ่งแวดล้อมและ
ความหลากหลาย
ทางชุีวภาพเหล่านั้น 
ในร้ปแบบต่างๆ

สามารถบำารุง
รักษาฟื้นฟ้

ทรัพยากรธรรมชุาติ
สิ่งแวดล้อมและ

ความหลากหลาย
ทางชุีวภาพ 

เชุ่น การใชุ้ที่ดินทำาการ
เกษตร การใชุ้ผลผลิต
จากป่า (การหาหน่อไม้
การหาผักหวาน  
การใชุ้ไม้)

เชุ่น การปล้กป่า 
การทำาแนวกันไฟ

ภาพประกอบท่ี 6. สิทธิชุุมชุนในรัฐธรรมน้ญ : จัดการ บำารุงรักษา และใชุ้ประโยชุน์อย่างย่ังยืน

ท่ีมา : ประทีป มีคติธรรม
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สิทธิครอบครอง
สิทธิการถืือครอง เป็นความสัมพันธ์ท้ังท่ีเป็นไปตามกฎหมายกำาหนด หรือตามประเพณีของผ้้คนในการใชุ้ทรัพยากร  

การถือครองคือการกำาหนดว่าใครสามารถใชุ้ทรัพยากรอะไร เป็นเวลานานเท่าไร และภายใต้เง่ือนไขใด โดยท่ัวไป กติกา 

พ้ืนฐานคือ สิทธิในการใชุ้ ควบคุม และโอนถ่าย โดยการถือครองท่ีดินป่าไม้น้ัน อาจจะมีท้ังแบบท่ีชัุดเจนต่อเน่ืองหรือ

ช่ัุวคราว ซ่ึงอาจจะมีการให้ความหมายท่ีต่างกันไปตามเพศสภาพ ชุาติพันธุ์ ชุนช้ัุน และกลุ่มทางการเมือง (USAID, 2013)

ระบบกรรมสิทธิ�
ระบบกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน/ทรัพยากรธรรมชุาติ สามารถแบ่งตามระบบกรรมสิทธ์ิหรือการถือครองออกเป็น 4 ประเภท

ดังน้ี

1. ระบบกรรมสิทธ์ิแบบเปิดกว้าง (open access property) ซ่ึงถือว่าทรัพยากรไม่ใชุ่ของใคร ไม่มีใครเป็นเจ้าของหรือ

ควบคุมด้แล ไม่สามารถแบ่งแยกการใชุ้ได้อย่างชัุดเจน ทำาให้ยากท่ีจะกีดกันไม่ให้คนอ่ืนมาใชุ้ ไม่มีความจำาเพาะของความ

เป็นเจ้าของใคร ๆ ก็ใชุ้ได้ เชุ่น อากาศ แสงแดด สายลม เป็นต้น

2. ระบบกรรมสิทธ์ิส่วนบุคคล (private property) ซ่ึงถือว่า เอกชุน บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นเจ้าของ เชุ่น ท่ีดิน ป่า

เชิุงพาณิชุย์ (สวนป่า) บ้าน เป็นต้น

3. ระบบกรรมสิทธ์ิท่ีรัฐเป็นเจ้าขีอง (state or public property) ซ่ึงถือว่ารัฐเป็นเจ้าของและควบคุมการใชุ้ทรัพยากร 

ตาราง 2. พัฒนาการของสิทธิชุุมชุนในรัฐธรรมน้ญ

รัฐธรรมนูญ 2540 รัฐธรรมนูญ 2550 รัฐธรรมนูญ 2560

มาตรา 46

บุคคลซ่ึงร่วมกันเป็นชุุมชุนท้องถ่ิน 
ด้ังเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือ
ฟื้นฟ้จารีตประเพณีภ้มิป่ญญา
ท้องถ่ิน ศิลปะหรือวัฒนธรรม 
อันดีของท้องถ่ินและของ
ชุาติ และมีส่วนร่วมในการ
จัดการ การบำารุงรักษา
และการใชุ้ประโยชุน์จาก
ทรัพยากรธรรมชุาติและ 
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ย่ังยืน ท้ังน้ีตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ

มาตรา 66

บุคคลซ่ึงร่วมกันเป็นชุุมชุน ชุุมชุนท้องถ่ิน  
หรือชุุมชุนท้องถ่ินด้ังเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ ์
หรือฟื้นฟ้จารีตประเพณี ภ้มิป่ญญาท้องถ่ิน  
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ินและของชุาติ
และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำารุงรักษา  
และการใชุ้ประโยชุน์จากทรัพยากรธรรมชุาติ  
ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังความหลากหลายทาง
ชีุวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืน

มาตรา 43

บุคคลและชุุมชุนย่อมมีสิทธิ 

(2) จัดการ บำารุงรักษา และใชุ้ประโยชุน์จาก
ทรัพยากรธรรมชุาติ ส่ิงแวดล้อมและความ 
หลากหลายทางชีุวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืน 
ท้ังน้ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ

สิทธิของบุคคลและชุุมชุนตามวรรคหน่ึง
หมายความรวมถึงสิทธิท่ีจะร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือรัฐ ในการดำาเนินการ
ดังกล่าวด้วย

มาตรา 67

สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุุมชุน
ในการอนุรักษ์ บำารุงรักษา และการใชุ้ประโยชุน์
จากทรัพยากรธรรมชุาติ และในการคุ้มครอง
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพ่ือ
ให้ดำารงชีุพอย้่ได้อย่างปกติและต่อเน่ืองในส่ิง
แวดล้อมท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยสวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีุวิตของตน 
ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม

มาตรา 57

(2) อนุรักษ์ คุ้มครอง บำารุงรักษา ฟื้นฟ้ บริหาร
จัดการ และใชุ้หรือจัดให้มีการใชุ้ประโยชุน์จาก
ทรัพยากรธรรมชุาติ ส่ิงแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีุวภาพ ให้เกิดประโยชุน์อย่าง
สมดุลและย่ังยืน โดยต้องให้ประชุาชุนและ
ชุุมชุนในท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง มีส่วนร่วมดำาเนิน
การ และได้รับประโยชุน์จากการดำาเนินการดัง
กล่าวด้วย ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ

ท่ีมา : รีคอฟ แผนงานประเทศไทย
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ตาราง 3. ระบบกรรมสิทธิ กฎหมาย และขอบเขตของสิทธิในการจัดการทรัพยากร

พื้นที่ กฎหมาย ขีอบเขีตสิทธิ

การเขี้าถืึง การเก็บหา 
ใช้ประโยชน์ 
(ไม่ใช่เนื้อไม้)

การเก็บหา 
ใช้ประโยชน์ 
(เนื้อไม้)

การจัดการ การตั้ง
ขี้อตกลง 
เงื่อนไขี

การโอนสิทธิ

อุทยาน 
เขตรักษาพันธุ ์
(ท่ีไม่ใชุ่เขตตาม
มาตรา 64 ,65 
ของ พ.ร.บ.  
อุทยาน และ
มาตรา 121, 57 
ของ พ.ร.บ.  
สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า) 

พ.ร.บ.อุทยานฯ
 พ.ร.บ.สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2562 

ทำาได้ 
(มีค่าเข้า)

ได้ (ตาม
เงื่อนไข เชุ่น 
การจัดทำา
โครงการร่วม)

ไม่ได้ ได้ (ตามเงื่อนไข) ไม่ได้ ไม่ได้

ป่าสงวนแห่ง
ชุาติ

พ.ร.บ.ป่าสงวน
แห่งชุาติ พ.ศ. 
2559

ทำาได้ ได้ (ตามเงื่อนไข 
เชุ่น การขอ
สัมปทาน ขอ
อนุญาต)

ได้ 
(ขออนุญาต)

ได้ 
(ขออนุญาต)

ไม่ได้ ไม่ได้

ป่าชุุมชุน พ.ร.บ.ป่าชุุมชุน 
พ.ศ. 2562 

ได้ (เฉพาะนอก
พื้นที่อนุรักษ์)

ได้ ไม่ได ้(เฉพาะ
เพื่อการยังชุีพ)

ได้ ได้ ไม่ได้

สปก. พ.ร.บ.สปก.  
พ.ศ. 2532

ได้ 
(ตกทอดใน
ครอบครัว)

ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 
(เฉพาะคนใน
ครอบครัว ห้าม
ขาย)

โดยรัฐอาจให้หน่วยงานรัฐด้แล หรือให้เอกชุนเข้าทำาประโยชุน์ในระยะเวลาท่ีกำาหนด เชุ่น ป่าสงวนแห่งชุาติ อุทยานแห่ง

ชุาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สปก. คทชุ. เป็นต้น

4. ระบบกรรมสิทธ์ิร่วม (common property) ซ่ึงถือว่า ทรัพย์สินร่วมหรือทรัพยากรเป็นของชุุมชุน ในภาคเหนือเรียกว่า

“ระบบสิทธิหน้าหม้่” โดยชุุมชุนหรือกลุ่มคนเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกัน และใชุ้ทรัพยากรร่วมกัน อาทิ ป่าชุุมชุน ป่าชุ้า

เหมืองฝั่าย หนองนำ้า บึง บ่อนำ้า ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ของหม้่บ้าน โดยมีข้อตกลง ระเบียบ กฎเกณฑ์์ในการจัดการท้ังด้แล

รักษา และใชุ้ประโยชุน์ร่วมกัน ป่จจุบันมีแนวคิดกรรมสิทธ์ิร่วมระดับโลก (global commons) เชุ่น ช้ัุนบรรยากาศของโลกท่ี

เป็นของทุกประเทศเป็นเจ้าของร่วมกัน ต้องร่วมกันในการด้แลและรับผิดชุอบ อันเกิดเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ เชุ่น 

อนุสัญญาสหประชุาชุาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภ้มิอากาศ (UNFCCC) จากฐานคิดระบบกรรมสิทธ์ิประเภทน้ี

ประเด็นสำาคัญคือ ทรัพยากรชุนิดหน่ึง อาจจะอย้่ภายใต้ร้ปแบบกรรมสิทธ์ิร้ปแบบต่างๆ ท่ีหลากหลาย เชุ่น ทรัพยากรป่าไม้ 

อาจมีท้ังป่าท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิส่วนบุคคล (ป่าครอบครัว วนเกษตร) ป่าชุุมชุน (ป่าหน้าหม้่) ป่าของรัฐ (อุทยานฯ ป่าสงวน 

แห่งชุาติ) ท้ังน้ีข้ึนอย้่กับวัตถุประสงค์ท่ีมีความสัมพันธ์กับกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึน
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ภาพประกอบที่ 7. ขอบเขตสิทธิ (Bundle of rights) ในการจัดการทรัพยากร

การเข้าถึง การเก็บหา ใชุ้ประโยชุน์ การจัดการ การกีดกัน การโอนสิทธิ

สิทธิผ้้ใชุ้ สิทธิในการควบคุม/ตัดสินใจ

สิทธิท่ีได้รับการรับรอง (Property Rights)

ขอบเขตสิทธิ

ขอบเขตสิทธิ (bundle of rights) ในทรัพยากรท่ีเป็นระดับการจัดความสัมพันธ์ของคนกับทรัพยากร ว่าสามารถมีสิทธิท่ีจะทำา

อะไรได้บ้าง โดยสามารถแบ่งออกเป็น 5 ระดับ (Ostrom and Schlager, 1996) ดังน้ี

ระดับท่ีหน่ึง สิทธิในการเข้ีาถึืง หมายถึง สิทธิในการเข้าไปกำาหนดพ้ืนท่ีทางกายภาพและได้รับประโยชุน์จากทรัพยากร

ระดับท่ีสอง สิทธิในการเก็บหา หมายถึง สิทธิในการเก็บหา เก็บเก่ียวทรัพยากรในพ้ืนท่ีเพ่ือนำามาใชุ้ประโยชุน์ 

ระดับท่ีสาม สิทธิในการจัดการ หมายถึง สิทธิในการกำาหนดกฎเกณฑ์์ แบบแผนการจัดการท้ังการด้แล รักษา ฟ้ืนฟ้ และ 

 ใชุ้ประโยชุน์เพ่ือให้ทรัพยากรอย่้ในสภาพท่ีดี

ระดับท่ีส่ี สิทธิในการกีดกัน หมายถึง สิทธิท่ีกำาหนดว่าใครท่ีสามารถเข้าถึงและใครบ้างท่ีจะต้องถ้กกีดกันไม่ให้เข้าถึง 

 ทรัพยากร

ระดับท่ีห้า สิทธิในการถ่ืายโอน หมายถึงสิทธิในการขาย หรือให้เชุ่ากับบุคคลอ่ืน

คทชุ. 
ในพ้ืนท่ีคุ้มครอง
/อนุรักษ์ ซ่ึง
ถือว่าเป็นเขต
บริหารจัดการ
ทรัพยากรเป็น
เขตหน่ึงในพ้ืนท่ี
คุ้มครอง

พ.ร.บ.อุทยานฯ
และพ.ร.บ. สงวน
และคุ้มครองสัตว์
ป่า 2562

ได้  
โดยต้องจัดทำา
โครงการ 
ตามมาตรา 
64 และ 121 
ของ พรบ.
อุทยาน และ 
พ.ร.บ.สงวน
และคุ้มครอง
สัตว์ป่า 2562 
โดยมีสิทธิทำา
กินไม่ถือเป็น
กรรมสิทธ์

ได้  
ในเขต
โครงการ  
ตามมาตรา 
64 และ 121  
พรบ.อุทยาน 
และ 
พ.ร.บ.สงวน
และคุ้มครอง
สัตว์ป่า 2562

ได้ 
เฉพาะใน
พ้ืนท่ีทำากิน
ตามมาตรา 
64 และ 121 
ของ พรบ. 
อุทยาน และ 
พ.ร.บ.สงวน
และคุ้มครอง
สัตว์ป่า 2562 
โดยต้องเป็น
ไม้ท่ีปล้กข้ึน

ได้ 
โดยจัดการร่วม
กับอุทยานฯ 
และเขตรักษา
พันธ์ุฯ

ได้ 
ซ่ึงต้อง
ระบุใน
โครงการ

ได้  
(เฉพาะคน 
ในครอบครัว 
ห้ามขาย)

โฉนด ประมวล
กฎหมายท่ีดิน

ทำาได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

RESTRICTED
AREA

RESTRICTED
AREA

RESTRICTED
AREA

RESTRICTED
AREA

RESTRICTED
AREA

ท่ีมา : รีคอฟ

ท่ีมา : Ostrom and Schlager, 1996
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บทท่� 3:  
การจัดการท่�ดินป่าไม้ของรัฐด้วย“รถไฟ 5 ขบวน”  
ป่ระท่ี่ป่ ม่คติธรรม นัักวิิชาการอิิสระ
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นอกเหนือจากการแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับป่าไม้ ในชุ่วงเวลาของปีพ.ศ. 2561 และปีพ.ศ. 2562 รัฐบาลของพลเอก 

ประยุทธ จันทร์โอชุา ในชุ่วงของคณะรักษาความสงบแห่งชุาติ (คสชุ.) ได้มีการจัดทำานโยบายสำาคัญคือกำาหนดกรอบใหม ่

ในการแก้ไขป่ญหาท่ีดินป่าไม้ของรัฐ ซ่ึงได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชุาติ หรือ “คทชุ.” ข้ึนมาเพ่ือ  

แก้ป่ญหาชุุมชุนในเขตป่า โดยมี มติ ครม. ว่าด้วย คทชุ. 26 พ.ย. 2561 โดยมีการจำาแนกกลุ่มเพ่ือการจัดการท่ีดินในเขตป่า 

5 กลุ่มหรือท่ีร้้จักกันในนาม “รถไฟ 5 ขบวน” ต่อมาได้มี พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชุาติ พ.ศ. 2562 เพ่ือ

รับรองสถานภาพของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชุาติให้มีอำานาจหน้าท่ีในการทำางานโดยใชุ้กรอบมาตรการตามมติ

ครม.ดังกล่าวในการทำางาน 

สาระสำาคัญของนโยบายรถไฟ 5 ขบวน คือกำาหนดกรอบมาตรการสำาหรับจัดการท่ีดินในเขตป่า “แบบ คทชุ.” ครอบคลุม

พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชุาติ ป่าอนุรักษ์และป่าชุายเลน โดยแบ่งชุุมชุนในเขตป่าออกเป็น 5 กลุ่ม แยกตามระยะเวลาท่ีเข้าอย้่

อาศัย โดยยึดตามแผนท่ีดาวเทียมในปีท่ีกำาหนด และคุณภาพลุ่มนำ้าของพ้ืนท่ี รายละเอียดดังน้ี

กลุ่ม 1 ชุุมชุนท่ีอย้่ในเขตป่าสงวนแห่งชุาติ ลุ่มนำ้าช้ัุน 3-5 ก่อนมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 ให้ใชุ้ภาพถ่ายดาวเทียมปี 2545 

อนุญาตให้เข้าใชุ้ประโยชุน์ อย้่อาศัยและทำากิน แบบแปลงรวม หรือให้สิทธิทำากินแต่มิให้เอกสารสิทธ์ิ

กลุ่ม 2 ชุุมชุนท่ีอย้่ในเขตป่าสงวนแห่งชุาติ ลุ่มนำ้าช้ัุน 3-5 หลังมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 และคำาส่ัง คสชุ. ท่ี 66/2557 ให้

ใชุ้ภาพถ่ายปี 2545-2557 อนุญาตให้เข้าใชุ้ประโยชุน์ อย้่อาศัยและทำากิน แบบแปลงรวม (ให้สิทธิทำากิน มิให้เอกสารสิทธ์ิ)  

โดยอย้่ภายใต้ข้อกำาหนดและเง่ือนไขท่ีกำาหนดร่วมกัน ในลักษณะท่ีเก้ือก้ลต่อการอนุรักษ์ เชุ่น ให้ปล้กป่าเพ่ือเศรษฐกิจ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนท่ี และอ่ืนๆ ควบค้่ไปกับให้ใชุ้ประโยชุน์อย้่อาศัยและทำากิน

กลุ่ม 3 ชุุมชุนท่ีอย้่ในเขตป่าสงวนแห่งชุาติ  ลุ่มนำ้าช้ัุน 1-2 แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มท่ีอย้่ก่อนมติ ครม. 30 มิ.ย. 

2541 ให้ใชุ้ภาพถ่ายปี 2545 กำาหนดให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานประจำาพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือควบคุมการใชุ้ทรัพยากรและท่ีดินและ

ดำาเนินการจัดระเบียบการใชุ้ท่ีดินอย้่อาศัย ท่ีทำากินเป็นหลักแหล่งอย่างเหมาะสม (ออกแบบร้ปแบบในการอย้อ่าศัยร่วมกับ

ชุุมชุนและราษฏร) เชุ่น ฟื้นฟ้สภาพป่าแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมราษฎรปล้กป่า 3 อย่าง อย่างน้อยร้อยละ 20 ของพ้ืนท่ี

ส่วนกลุ่มท่ีอย้่หลังมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 ให้ใชุ้ภาพถ่ายปี 2545-2557 ถือเป็นพ้ืนท่ีท่ีต้องทำาการฟื้นฟ้สภาพป่าโดย

กรมป่าไม้มอบหมายเจ้าหน้าท่ีประจำาพ้ืนท่ีและดำาเนินการฟื้นฟ้สภาพป่าร่วมกับราษฏร ราษฎรท่ีเคยใชุ้ท่ีดินดังกล่าวและ

ประสงค์จะเข้าร่วมดำาเนินการจัดทำาบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมป่าไม้ โดยมีหน้าท่ีด้แลบำารุงรักษาป่า และจะขอรับผลผลิต

จากไม้ท่ีปล้กและใชุ้ประโยชุน์ท่ีดินในระหว่างแถวของต้นไม้ได้

กลุ่ม 4 ชุุมชุนท่ีอย้่ในเขตป่าอนุรักษ์ ก่อนและหลัง มติ ครม. 30 มิ.ย.2541 ให้ใชุ้ภาพถ่ายปี 2545-2557 โดยต้องเป็น

ชุุมชุนท่ีอาศัยอย้่เดิม มีการกำาหนดขอบเขตพ้ืนท่ีทำากินท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกัน ให้สิทธิทำากิน มิให้เอกสารสิทธิ โดยให้มี

การ (1) สำารวจการครอบครองท่ีดิน (2) ตรวจสอบ บริหารจัดการ และจัดระเบียบพ้ืนท่ี หากสำารวจแล้วว่าเป็นพ้ืนท่ีล่อ

แหลมคุกคามต่อระบบนิเวศ นอกน้ันให้พิจารณาตามความจำาเป็นเพ่ือการดำารงชีุพ โดยส่งข้อม้ลให้กรมอุทยานฯ พิจารณา

อนุมัติอนุญาตตามกฎหมายอุทยานฯ 2562

กลุ่ม 5 ชุุมชุนท่ีอย้่ในเขตป่าชุายเลน ท้ังพ้ืนท่ีเพาะเล้ียง พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และส่ิงก่อสร้าง จัดต้ังคณะทำางานสำารวจการ 

ถือครองระดับพ้ืนท่ี ทำาการสำารวจ ตรวจสอบรายแปลง ทำาขอบเขตบริเวณท่ียังคงสภาพป่า แล้วจัดทำาแผนบริหารจัดการ 

และโครงการเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชุายฝั่่�งแห่งชุาติ แล้วเสนอต่อ ครม. เพ่ือเห็นชุอบ
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ตาราง 4. “รถไฟ 5 ขบวน” กรอบมาตรการจัดการท่ีดินป่าไม้ ตามมติ คทชุ.

โฉนด

นส.3

นส.3ก.

ป่าสงวนแห่งชุาติ
อุทยานแห่งชุาติ 

วนอุทยาน

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ป่าชุายเลน

กลุ่ม 1 กลุ่ม 4กลุ่ม 2 กลุ่ม 5กลุ่ม 3

ชุุมชุนที่อย้่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชุาติ 

ลุ่มนำ้าชุั้น 3-5 

ก่อนมติ ครม.  
30 มิ.ย. 2541

ใช้ภาพถื่ายปี 45

อนุญาตให้เข้าใชุ้
ประโยชุน์ อย้่อาศัย 
/ ทำากิน แบบแปลง
รวม 

(ให้สิทธิทำากิน มิให้
เอกสารสิทธิ)

อนุญาตให้เข้าใชุ้
ประโยชุน์  
อย้่อาศัย / ทำากิน 
แบบแปลงรวม  
(ให้สิทธิทำากิน มิให้
เอกสารสิทธิ)

โดยอย้่ภายใต้ข้อ
กำาหนดและเงื่อนไข
ที่กำาหนดร่วมกันใน
ลักษณะที่เกื้อก้ลต่อ
การอนุรักษ์ 

ชุุมชุนที่อย้่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชุาติ 

ลุ่มนำ้าชุั้น 3-5 

หลังมติ ครม.  
30 มิ.ย. 2541  
และคำาสั่ง คสชุ.  
ที่ 66/2557

ใช้ภาพถื่ายปี 
45-47

หลังมติ ครม. 30 
มิ.ย. 2541

ใช้ภาพถื่ายป ี
45-47

หลังมติ ครม. 30 
มิ.ย. 2541

ใช้ภาพถื่ายป ี
45-47

ชุมชนที่อยู่ในเขีต
ป่าอนุรักษ์
ก่อนและหลัง มติ ครม. 
30 มิ.ย.2541

ใช้ภาพถื่ายปี 45-47

ชุมชนที่อยู่ในเขีต
ป่าชุายเลน 

ทั้งพื้นที่เพาะเลี้ยง 
พื้นที่เกษตรกรรม 
และสิ่งก่อสร้าง

ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
งานประจำาพื้นที่
โครงการ เพื่อ 
ควบคุมการใชุ้
ทรัพยากรและที่ดิน
และดำาเนินการจัด
ระเบียบการใชุ้ที่ดิน
อย้่อาศัย/ทำากิน
เป็นหลักแหล่งอย่าง
เหมาะสม 

โดยออกแบบร้ป
แบบในการอย้่อาศัย
ร่วมกับชุุมชุนและ
ราษฏร

เป็นพ้ืนท่ีท่ีต้อง
ทำาการฟ้ืนฟ้สภาพ
ป่า ให้กรมป่าไม้ 
มอบหมายเจ้า
หน้าท่ีประจำาพ้ืนท่ี
เพ่ือดำาเนินการฟ้ืนฟ้
สภาพป่าร่วมกับ
ราษฏร 

ราษฎรที่เคยใชุ้
ที่ดินดังกล่าว หาก
ประสงค์เข้าร่วม
ดำาเนินการ ให้จัด
ทำาบันทึกข้อตกลง
ร่วมกับกรมป่าไม้ 
ในการที่จะมีหน้าที่
ด้แลบำารุงรักษาป่า 
และจะขอรับผลผลิต
จากไม้ที่ปล้ก และ
ใชุ้ประโยชุน์ที่ดิน
ในระหว่างแถวของ
ต้นไม้ได้

ให้สิทธิทำากิน โดยมิให้
เอกสารสิทธิ 

แก่ชุุมชุนที่อาศัยอย้่เดิม
ที่มีการกำาหนดขอบเขต
พื้นที่ทำากินที่เป็นที่
ยอมรับร่วมกัน โดยให้
มีการ

1. สำารวจการครอบครอง
ที่ดิน

2. ตรวจสอบ/บริหาร
จัดการ/ จัดระเบียบ
พื้นที่ หากสำารวจแล้ว
ว่าเป็นพื้นที่ล่อแหลม
คุกคามต่อระบบนิเวศ 

นอกนั้นให้พิจารณาตาม
ความจำาเป็นเพื่อการดำารง
ชุีพ โดยส่งข้อม้ลให้กรม 
อุทยานฯ พิจารณาอนุมัติ
อนุญาตตามกฎหมาย  
(มาตรา 64 พ.ร.บ. 
อุทยานฯ พ.ศ. 2562)

จัดตั้งคณะทำางาน
สำารวจการถือครอง
ระดับพื้นที่ทำาการ
สำารวจ 
ตรวจสอบรายแปลง 
ทำาขอบเขตบริเวณที่
ยังคงสภาพป่า แล้ว
จัดทำาแผนบริหาร
จัดการและโครงการ
เสนอคณะกรรมการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเล
และชุายฝั่่�งแห่งชุาติ
แล้วเสนอต่อ ครม. 
เพื่อเห็นชุอบ

ชุุมชุนที่อย้่ในเขตป่าสงวน 
แห่งชุาติ ลุ่มนำ้าชุั้น 1-2 

ที่มา : มติ ครม. 26 พ.ย. 2561

กลุ่ม 

1 กลุ่ม 

2

กลุ่ม 

3

กลุ่ม 

4 กลุ่ม 

5

พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ 2562
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ตาราง 5. คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชุาติ (คทชุ.) .. องค์ประกอบ และอำานาจหน้าท่ี

อำานาจ  
หน้าที่

1. จัดทำานโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 
เสนอครม.อนุมัติ

2. กำาหนดแนวทาง/มาตรการให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ ในกรณีที่ปรากฏว่าการ
ดำาเนินงานของคณะกรรมการ/หน่วยงานรัฐไม่เป็นไปตามนโยบายและแผนฯ

4. ติดตาม ประสานงาน สนับสนุน หรือเร่งรัดการดำาเนินงานของคณะกรรมการ
หรือหน่วยงานของรัฐเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนฯ

5. กำาหนดแนวทางหรือมาตรการในการบ้รณาการความร่วมมือและประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานรัฐกับประชุาชุนในการบริหารจัดการที่ดิน
หรือทรัพยากรดิน

6. เสนอแนะต่อครม.ในการจัดให้มีการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายเกี่ยว
กับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

องค์ประกอบ 1. นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ

2. รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย รองประธานกรรมการ คนที่ 1

3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชุาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานกรรมการ คนที่ 2

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กรรมการ

5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กรรมการ

6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ

7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ

8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรรมการ

9. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

10. ผ้้อำานวยการสำานักงบประมาณ กรรมการ

11. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ

12. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชุาติ กรรมการ

13. ผ้้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง (ไม่เกินสิบคน) กรรมการ

14. เลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชุาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.)

กรรมการและเลขานุการ

15. เจ้าหน้าที่ สผ. ผ้้ชุ่วยเลขานุการ

ที่มา : คทชุ.
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