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บทคัดยอ

วิทยานิพนธฉบับน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาหลักเกณฑของกฎหมายในการกําหนดเขต
พื้นที่ปาไม มาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายเขตพื้นที่ปาไม  เพื่อ
วิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางแกไขปญหาในการกําหนดและการคุมครองเขตพื้นที่ปาไม โดยมี
สมมติฐานวากฎหมายที่เกี่ยวของในการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมตองมีความแ นนอนชัดเจน มีการ
บังคับใชกฎหมายตามขอบอํานาจหนาที่ การดําเนินการตองชอบดวยกฎหมายและเปนไปตามหลัก
ความพอสมควรแกเหตุ เพื่อใหการจัดการพื้นที่ปาไมเปนไปอยางยั่งยืนโดยประชาชนมีสวนรวม ทํา
ใหมีพื้นที่ปาไม เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดและปองกันมิใหพื้นที่ปาไม ลดลงอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งเปนการประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามหลักนิติรัฐ

จากการศึกษาพบวา พื้นที่ปาไมมีการใชประโยชนหลายวัตถุประสงค แตการกําหนด
เขตพื้นที่ปาไมเพื่อจัดการตามวัตถุประสงคแตละประเภทน้ัน มีความไมชัดเจนและทับซอนกัน การ
ตรากฎหมายเพื่อกําหนดเขตพื้นที่ปาไมน้ัน  ไมไดกําหนดจากสภาพพื้นที่ปาไมที่แทจริง เปนการใช
ทรัพยากรอยางไมคุมคา ประชาชนไมไดมีสวนรวมดําเนินการดวย ไมสอดคลองกับหลักการจัดการ
อยางยั่งยืน และไมทําใหวัตถุประสงคของการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมบรรลุผล ไมสอดคลองกับหลัก
ความพอสมควรแกเหตุตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด การบังคับใชมาตรการตาง ๆ ตามที่กฎหมายให
อํานาจไวไมมีประสิทธิภาพ ไมสามารถคุมครองพื้นที่ปาไมที่กําหนดขึ้นได การดําเนินการของ
หนวยงานของรัฐมีความซ้ําซอน ดังน้ัน จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การกําหนดเขตพื้นที่และการคุมครองเขตพื้นที่ปาไม
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ABSTRACT

The objective of this thesis is to study the law criterions that determine the forest
areas, including the legal measures that prevent or suppress forest invasions and deforestation,
then analyze the problems and suggest solutions for the forest area’s determination and
protection.  The hypothesis is that, the laws that involve forest area determination should be
certain and clear. Law enforcements should be under scope of authority. The actions must be
lawful and in accordance with the principle of reasonableness. With that, the forest areas can have
sustainable management with public participation. The forest areas will remain as planned. The
decline of the forest will be effectively decreased. This also guarantee people’s rights and liberty
as mentioned in the State under Law.

The study found that the forest areas are used for various purposes. However, the
area allocation for each kind of purposes is unclear and overlapping. The enactment that is used
for the forest area determination does not come from the consideration of the real forest’s
conditions. The resources are unworthily used. The citizens have not yet taken part in the actions.
It does not conform to the principle of the sustainable management, the area determination’s
purpose, and the proportional basis as mentioned in the constitution. The measure enforcements
as authorized by law are not effective enough to protect the defined forest area. The actions of the
government agencies are also overlapping. Thus, it is considered necessary to rectify some
relevant laws about the forest area’s determination and protection.
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันมีการยอมรับกันโดยทั่วไปวา ปาไมนอกจากจะมีประโยชนโดยตรงในการ

ใชประโยชนจากไมและของปาอ่ืนๆ ในการกอสราง ทําเคร่ืองนุงหม อาหาร ยารักษาโรค หรือใช
เปนเชื้อเพลิงแลว ประโยชนในทางออมของปาไมก็มีความสําคัญจนไมสามารถประมาณคาได
ถูกตอง เพราะมีความสัมพันธกับความเจริญรุงเรืองและความเสื่อมโทรมหายนะของประเทศ
เน่ืองจากปาไมมีอิทธิพลตอธรรมชาติในดานตางๆ ที่สําคัญอยางมาก เชน ชวยควบคุมและปองกัน
ลมฟาอากาศ ความชุมชื้นและความอุดมสมบูรณของดิน การเก็บรักษานํ้า ดินพังทลาย ความแหง
แลงและภัยธรรมชาติอ่ืน

ประเทศไทยแตเดิมไดชื่อวาเปนประเทศที่มีความอุดมสมบูรณดานปาไม แตตอมาได
เกิดภาวะพื้นที่ปาไมลดลงเร่ือยๆ ทุกป การไมมีพื้นที่ปาไมที่สมบูรณทําใหภัยธรรมชาติตางๆ
เกิดขึ้นอยางรุนแรงหรือรวดเร็วขึ้นมากกวาเดิม ประเทศก็ไมไดรับผลประโยชนจากการใช
ทรัพยากรปาไมอยางเต็มที่ การบริหารจัดการพื้นที่ปาไมเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ รัฐบาลได
ดําเนินการแกปญหาโดยการกําหนดนโยบาย ตลอดจนการตรากฎหมายตางๆ ขึ้นใชบังคับ เพื่อ
จุดประสงคในการมีทรัพยากรปาไมไวใชอยางยั่งยืนตลอดไป

ในระดับนโยบายไดเร่ิมกําหนดแนวทางการในบริหารจัดการพื้นที่ปาไมใหมีการ
จําแนกที่ดินทั่วประเทศโดยจะสงวนเน้ือที่ไวเปนพื้นที่ปาไมประมาณคร่ึงหน่ึงของ เน้ือที่ประเทศ
ทั้งหมดหรือประมาณ 160 ลานไร  ซึ่งจะไดใชประโยชนจากพื้นที่ปาแตกตางกันไปตาม
วัตถุประสงคของการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมแตละประเภทน้ัน แตจากสถิติจํานวนพื้นที่ปาไมน้ัน ไม
สามารถจําแนกพื้นที่ปาไมแตละประเภทได เน่ืองจากพื้นที่ปาไมทับซอนกันและมีความหมาย
แตกตางกัน เชน ในป 2541 มีหลักเกณฑการคํานวณพื้นที่ปาจาก ปาสงวนแหงชาติตามที่ได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงสิ้นป 2541 โดยรวมเขตอุทยานแหงชาติดวย แตไมนับรวม พื้นที่
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สวนยางหรือสวนผลไม มีพื้นที่ปาทั้งสิ้น 129,722 ตารางกิโลเมตร หรือ 25.28% ของพื้นที่ประเทศ1

แตในป 2544 ใชหลักเกณฑคํานวณพื้นที่ปาจากพื้นที่ปาธรรมชาติ พื้นที่สวนปา และพื้นที่ปาฟนฟู
ตามธรรมชาติ ทําใหมีพื้นที่ปาเพิ่มขึ้นเปน 172,049.99 ตารางกิโลเมตร หรือ 33.40% ของพื้นที่
ประเทศ2 หรือในบางกรณีอาจใชขอมูลที่ไดจากการใชภาพถายดาวเทียมและการเดินสํารวจ
ประกอบ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนพื้นที่ปาจึงไมถูกตองตรงกัน

นโยบายเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ปาไมของประเทศไทยไดกําหนดใหมีพื้นที่ปาอนุรักษ
และพื้นที่ปาเศรษฐกิจ โดยปาอนุรักษกําหนดขึ้นเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม ดิน นํ้า พันธุพืช พันธุสัตว
ที่หายาก และปองกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากนํ้าทวมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพื่อ
ประโยชนในการศึกษา การวิจัย และนันทนาการของประชาชน ไดแกพื้นที่ปาไมวนอุทยาน อุทยาน
แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา ปาตนนํ้าลําธารชั้น1 สวนปาเศรษฐกิจ กําหนดไวเพื่อการผลิตไม
และของปาเพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจ3 นอกจากพื้นที่ปาตามที่นโยบายกําหนดแลว ยังมีการตรา
กฎหมายขึ้นใชบังคับเพื่อกําหนดพื้นที่ปาไมดวย เชน พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 เปนตน
และเมื่อไดกําหนดเขตพื้นที่ปาไมแลว เพื่อปองกันมิใหพื้นที่ปาไมน้ันถูกทําลาย จึงหามมิใหบุกรุก
หรือครอบครองพื้นที่ปาไมน้ัน การฝาฝนมีความผิดและมีโทษทางอาญา ตองรับผิดชดใชคาเสียหาย
ทางแพง ตองถูกดําเนินการทางปกครอง กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อกําหนดเขตพื้นที่ปาไมดังกลาวจึงมี
ลักษณะเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางหน่ึงซึ่งตองอยูภายใตเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ ในเร่ืองการตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

การกําหนดเขตปาตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 มาตรา 4(1) ไดกําหนด
ให “ปา หมายความวา ที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามประมวลกฎหมายที่ดิน” การกําหนดเขตปา
สงวนแหงชาติตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ไดกําหนดใหปามีความหมายกวาง
กวา พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 โดยมาตรา 4 กําหนดให “ปา หมายความวา ที่ดินรวม
ตลอดถึง ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง ลํานํ้า ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลที่ยังมิไดมีบุคคล

1 กรมปาไม.  (2541). สถิติการปาไมของประเทศไทย ป 2541.
2 กรมปาไม.  (2544). สถิติการปาไมของประเทศไทย ป 2544.
3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2534.
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ไดมาตามกฎหมาย” และ “ปาสงวนแหงชาติ หมายความวา ปาที่ไดกําหนดใหเปนปาสงวนแหงชาติ
ตาม พระราชบัญญัติน้ี” การกําหนดเขตอุทยานแหงชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.
2504 และการกําหนดเขตรักษาพันธุสัตวปา ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ .ศ.
2535 ก็มีหลักเกณฑเชนเดียวกันวา ตองเปนที่ดินที่มิไดอยูในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน จะเห็นไดวาการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมมีหลักเกณฑในการพิจารณาจากการ
ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน ทําใหแมจะเปนพื้นที่ที่ไมมี “ปา” ในความหมาย
อันเปนที่เขาใจโดยทั่วไป (คือ พื้นที่ที่มีตนไมปกคลุมเปนสวนใหญ)4ก็ตาม ก็เปนเขตพื้นที่ปาไมใน
ความหมายตามกฎหมายได การจัดการพื้นที่ปาไมอยางยั่งยืนจึงไมสามารถทําไดเพราะไมไดมีการ
จัดการตามศักยภาพของพื้นที่น้ันๆ

นอกจากน้ันการกําหนดเขตพื้นที่ปาตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ยังอาจ
ทําใหเกิดการละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อันเน่ืองมาจากการกําหนดเขตพื้นที่ปาไม
น้ันไมจําตองมีการสํารวจรังวัดกอนและไมตองมีแผนที่แสดงอาณาเขตของพื้นที่ปา มีผลให
ประชาชนจํานวนมากที่ไดต้ังถิ่นฐานทํากินภายในเขตพื้นที่กลายเปนผูกระทําความผิดฐานบุกรุก
พื้นที่ปา5 กอใหเกิดความขัดแยงระหวางรัฐกับราษฎรตลอดมา และเมื่อไดพิจารณาถึงวัตถุประสงค
ของพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 น้ันก็มิไดมุงประสงคในการสงวนพื้นที่ปาเปนหลัก
หากแตมีวัตถุประสงคเปนการรวบรวมกฎ ขอบังคับ ซึ่งเกี่ยวกับเงินคาภาษีหรือคาภาคหลวงไมและ
ของปา วิธีการบํารุงสงเสริมปา อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ การควบคุมการอนุญาตทําไม
และโทษ6 วัตถุประสงคของการบังคับใชกฎหมายฉบับน้ีจึงนาจะอยูที่การควบคุมการทําไมเชิง
พาณิชย การแปรรูปไม การทําสิ่งประดิษฐจากไม ในลักษณะการทําธุรกิจเพื่อแสวงหากําไรมากกวา
ที่จะควบคุมการใชทรัพยากรปาไมของชาวบานในระดับการยังชีพในชีวิตประจําวัน7 การกําหนด
เขตพื้นที่ปาขึ้นแมจะทําใหไดพื้นที่ปาไมมาจํานวนมากก็ตาม แตการกําหนดเขตพื้นที่ปาก็ไดสราง

4 พัฒนพงษ พงษนิกร และ สายทิพย สุคติพันธ. (2544,ธันวาคม). “ปญหาปาไมและที่ดินในเขตปา
อนุรักษ มิติทางกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใชกฎหมาย.” วารสารนิติศาสตร, ปท่ี31,ฉบับท่ี4. หนา720.

5 พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484, มาตรา 54.
6 วิสูตร  สมนึก.  (2535). เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมาย เกี่ยวกับการพัฒนาการปาไม หนวยท่ี 4. หนา 197.
7 พัฒนพงษ พงษนิกร และ สายทิพย สุคติพันธ. เลมเดิม. หนา721.
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ภาระใหแกประชาชนเพราะกลายเปนผูบุกรุกหรือถูกขับไลออกจากพื้นที่ทําใหไมมีที่อยูอาศัยหรือ
ที่ดินทํากินจํานวนมากเชนกัน

การกําหนดเขตปาสงวนแหงชาติตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 การ
กําหนดเขตอุทยานแหงชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และการกําหนดเขต
รักษาพันธุสัตวปา ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 น้ัน ฝายนิติบัญญัติได
มอบอํานาจใหฝายบริหารสามารถตรากฎหมายลําดับรองเพื่อกําหนดแนวเขตพื้นที่ได แตในการ
ออกกฎหมายลําดับรองเหลาน้ี ขาดความชัดเจนเพราะมิไดมีการสํารวจตรวจสอบสภาพขอเท็จจริง
ในพื้นที่ ผลคือ เกิดพื้นที่ปาประเภทตางๆ มากมาย เพราะน่ังกําหนดกันในสวนกลางตามแผนที่โดย
ไมไดดูพื้นที่จริงวามีปาหรือไม มีราษฎรทํากินอยูกอนหรือไม เกิดการจับกุม ฟองรองหาวาราษฎร
บุกรุกปาสงวนแหงชาติทั้งๆ ที่เขาอยูในที่ดินดังกลาวมากอน8 การกําหนดเขตพื้นที่จึงเปนไปอยาง
ไมถูกตองเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของประชาชน9 นอกจากเขตพื้นที่ปาไมตามกฎหมายทั้ง 3
ฉบับแลว ยังมีพื้นที่อ่ืนซึ่งการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมสงผลกระทบถึง เชน ที่ดินซึ่งมีโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน เขตปฏิรูปที่ดิน10 ที่ราชพัสดุ11 สวนปา12 เปนตน การกําหนดเขต
พื้นที่ปาไมขาดความชัดเจนน้ัน ทําใหพื้นที่เหลาน้ีทับซอนกัน ไมสามารถจัดการพื้นที่ใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวได

เมื่อไดกําหนดเขตพื้นที่ปาไมแลว กฎหมายก็ไดใหอํานาจในการคุมครองดูแลพื้นที่ปา
ไมน้ัน ไมวาจะเปนมาตรการในการดําเนินคดีอาญา มาตรการในการดําเนินคดีแพง และมาตรการ
ในทางปกครอง การที่จะบังคับใชมาตรการตางๆ ไดน้ัน พื้นที่ดังกลาวตองเปนพื้นที่ปาไมเสียกอน
เมื่อแนวเขตปาไมมีความไมชัดเจนแลวยอมสงผลใหไมสามารถบังคับใชมาตรการทางกฎหมายได
อยางมีประสิทธิภาพเพราะไมแนใจวาพื้นที่น้ันเปนพื้นที่ปาไมหรือไม ประเภทใด เปนชองทางให

8 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. (2537). กฎหมายกับทางเลือกของสังคมไทย. หนา 403.
9 อภิญญา เล่ือนฉวี.  (2547). มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ:

ศึกษาเฉพาะกรณีอุทยานแหงชาติ(รายงานการศึกษาวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ).
หนา 85.

10 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518, มาตรา 4.
11 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518, มาตรา 4.
12 พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535, มาตรา 3.
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เจาหนาที่หรือประชาชนผูทุจริตอาศัยชองวางดังกลาวแสวงหาประโยชน และในทางกลับกันก็ยอม
ทําใหบุคคลผูสุจริตตองไดรับความเดือดรอน

ผลของการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมยังเปนการแบงแยกอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการ
พื้นที่ปาดวย กลาวคือ ปจจุบันไดมีการแบงแยกกรมปาไม (เดิม) ออกเปนกรมปาไม กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยอาศัยเขตพื้นที่ปาไมประเภท
ตางๆ เปนหลักเกณฑในการกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงาน เชน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช รับผิดชอบพื้นที่อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงรับผิดชอบพื้นที่ปาชายเลน เปนตน เมื่อพื้นที่ปาไมแตละประเภทมี
ความไมชัดเจนแลว แตละหนวยงานจึงไมแนใจในการบริหารจัดการพื้นที่ในความรับผิดชอบของ
ตนเพราะมีพื้นที่คาบเกี่ยวทับซอนกัน การจัดการพื้นที่จึงมีความซ้ําซอน สิ้นเปลืองงบประมาณ เกี่ยง
ภารกิจกับหนวยงานอ่ืน การจัดการพื้นที่ปาไมแตละประเภทจึงไมมีประสิทธิภาพ

ในดานการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรปาไม รัฐธรรมนูญได
บัญญัติรับรองสิทธิไววา นอกจากจะตองมีการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืนแลว ตองใหประชาชน
ไดมีสวนรวมดวย แตในการกําหนดเข ตพื้นที่ปาไมโดยกฎหมายฉบับตางๆ ไมวาจะเปน
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 พระราช
บัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ลวนให
อํานาจการกําหนดแนวเขตพื้นที่ปาไมเปนของสวนราชการแตเพียงฝายเดียวเทาน้ัน โดยไมไดให
ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคของการใชพื้นที่ กําหนดแนวเขตพื้นที่หรือรวม
รับรองแนวเขตดังกลาวแตอยางใด ไมเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองสิทธิไว

ตามที่กลาวมาน้ีจะเห็นไดวา การกําหนดเขตพื้นที่ปาไมในปจจุบันมีการทับซอนกับ
พื้นที่ตางๆ สงผล ใหการใชประโยชน การดูแลรักษาพื้นที่ปาไมของประเทศมีปญหา วิทยานิพนธน้ี
จึงไดมุงศึกษาถึงปญหาทางกฎหมายซึ่งกําหนดแนวเขตพื้นที่ปาไมประเภทตางๆ โดยวิเคราะหกับ
หลักการจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน หลักการตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน หลักการมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และปญหาการบังคับใชมาตรการ
ตามกฎหมายของหนวยงานและเจาหนาที่ในการควบคุมปองกันพื้นที่ปาไมน้ัน เพื่อเสนอแนะแนว
ทางแกไขปญหา อันทําใหการประกันสิทธิและเสรีภาพเปนไปตามหลักการที่รัฐธรรมนูญกําหนด
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ตลอดจนเพื่อใหประเทศไทยมีพื้นที่ปาไมซึ่งมีความอุดมสมบูรณ มีจํานวนตามเปาหมายที่กําหนด
ไวและสามารถใชประโยชนตามวัตถุประสงคไดอยางตอเน่ืองตลอดไป

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาหลักเกณฑ วิธีการของกฎหมายในการกําหนดเขตพื้นที่ปาไม
1.2.2 เพื่อศึกษาหลักเกณฑ วิธีการ มาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการบุกรุก

ทําลายเขตพื้นที่ปาไม
1.2.3 เพื่อศึกษาและวิเคราะหปญหากฎหมายในการกําหนดเขตพื้นที่ปาไม
1.2.4 เพื่อศึกษาและวิเคราะหปญหาในการบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการ

บุกรุกทําลายเขตพื้นที่ปาไม
1.2.5 เพื่อศึกษาถึงปญหาและแนวทางแกไขที่เปนประโยชนในการกําหนดหลักเกณฑของ

กฎหมายและการบังคับใชมาตรการทางกฎหมายในการกําหนดและการคุมครองเขตพื้นที่ปาไม

1.3 สมมติฐานของการศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวของในการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมตองมีความแนนอนชัดเจน โดย

ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการ และตองมีการบังคับใชกฎหมายตามขอบอํานาจหนาที่ การ
ดําเนินการตองชอบดวยกฎหมายและเปนไปตามหลักความพอสมควรแกเหตุ การจัดการพื้นที่ปาไม
ตองเปนไปอยางยั่งยืน ทําใหมีพื้นที่ปาไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดและปองกันมิใหพื้นที่
ปาไมลดลงอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งเปนการประกันสิทธิของประชาชนตามหลักนิติรัฐ จึง
จําเปนตองปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกําหนดเขตพื้นที่ปาไม

1.4 ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาโดยจะศึกษาถึงประเด็นปญหาเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ วิธีการของกฎหมายในการกําหนดเขตพื้นที่ปาไม การบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันและ
ปราบปรามการบุกรุกทําลายพื้นที่ปาไม เพื่อทราบถึงปญหาและแนวทางแกไขที่เปนประโยชนใน
การกําหนดหลักเกณฑของกฎหมายและการบังคับใชมาตรการทางกฎหมายในการกําหนดและการ
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คุมครองเขตพื้นที่ปาไม ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติอุทยาน
แหงชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ. 2535 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ

1.5 วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาเร่ือง ปญหากฎหมายอันเกิดจากการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมทับซอน จ ะ

ทําการศึกษาโดยใชวิธีวิ จัย เอกสาร (Documentary research)โดยทําการศึกษาจากหนังสือ
วิทยานิพนธ งานวิจัย ที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑ วิธีการของกฎหมายในการกําหนดเขตพื้นที่ปาไม
ตลอดจนการบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายพื้นที่ปาไม ตาม
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติ
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 และกฎหมายอ่ืน
เพื่อวิเคราะหปญหานํามาวางเปนหลักเกณฑของกฎหมายและการบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย
ในการกําหนดและการคุมครองเขตพื้นที่ปาไม

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.6.1 ทําใหทราบถึงหลักเกณฑ วิธีการของกฎหมายในการกําหนดเขตพื้นที่ปาไม การบังคับ

ใชกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายเขตพื้นที่ปาไมวากฎหมายที่ใชบังคับมี
ความไมชัดเจน และมีปญหาในการบังคับใชกฎหมายทําใหการคุมครองเขตพื้นที่ปาไมไมบรรลุผล

1.6.2 ทําใหทราบถึงหลักเกณฑ วิธีการ มาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการ
บุกรุกทําลายเขตพื้นที่ปาไม

1.6.3 ทําใหทราบถึงปญหาและวิเคราะหปญหากฎหมายในการกําหนดเขตพื้นที่ปาไม
1.6.4 ทําใหทราบถึงปญหาและวิเคราะหปญหาในการบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันและ

ปราบปรามการบุกรุกทําลายเขตพื้นที่ปาไม
1.6.5 เปนแนวทางแกไขที่เปนประโยชนในการกําหนดหลักเกณฑของกฎหมายและการบังคับ

ใชมาตรการทางกฎหมายในการกําหนดและการคุมครองเขตพื้นที่ปาไม
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บทที่ 2
แนวความคิดและนโยบายที่เกี่ยวของในการจัดการทรัพยากรปาไม

ในบทน้ีจะไดศึกษาถึงความหมายและความสําคัญของทรัพยากรปาไม ความจําเปนใน
การอนุรักษและสาเหตุในการบุกรุกพื้นที่ปาไม แนวความคิดในการจัดการทรัพยากรปาไมแบบ
ยั่งยืน แนวความคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม นโยบายของ
รัฐที่เกี่ยวของกับการกําหนดเขตพื้นที่ปาไม และ ประเภทของพื้นที่ปาไม ตามลําดับ

2.1 ความหมาย และความสําคัญของทรัพยากรปาไม
ในเบื้องตนจะไดกลาวถึงความหมายของคําวาปาไม ตามความหมายและความเขาใจ

ของบุคคลทั่วไปเสียกอน เน่ืองจากมีความหมายแตกตางจากความหมายของคําวาปาที่กําหนดนิยาม
ศัพทไวตามกฎหมายตางๆ

ศาสตราจารย ดร.นิวัติ เรืองพาณิช  ไดใหคําจํากัดความของคําวาปาไมวา “ปาไม คือ
สังคมของตนไมและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ อันมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และปกคลุมเน้ือที่กวางใหญ มี
การใชประโยชนจากอากาศ นํ้า และวัตถุธาตุตางๆ ในดิน เพื่อการเจริญเติบโตจนถึงอายุขัย และมี
การสืบพันธุของตนเอง ทั้งใหผลผลิตและบริการที่จําเปนอันจะขาดเสียมิไดแกมนุษย”13

ศาสตราจารย ดร.ดุสิต พานิชพัฒน ไดใหความหมายของคําวาปาไม มีความหมายอยู 2
ทาง คือ14

1) ตามความนิยมโดยทั่วไป หมายความถึง การเจริญเติบโตของตนไมที่ขึ้นอยูอยาง
หนาแนน และไมชั้นรองลงมาที่ขึ้นปกคลุมอยูบนพื้นที่อันกวางใหญของแผนดิน ซึ่งตามหลัก
วิชาการแลวก็ไดแกการขึ้นอยูรวมกันอยางมากมายของพืชจําพวกไมพุมและไมยืนตนที่มีเรือนยอด

13 นิวัติ เรืองพาณิช.  (2546). การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. หนา 167.
14 ดุสิต พานิชพัฒน.  (2542, กรกฎาคม-กันยายน). “ ความหมายของคําวา “ปาไม”.” วารสารสักทอง.

หนา 3.
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แผออกไปจนชิดกัน และมีคุณลักษณะประจําของตัวเองอยูตลอดไปจนชั่วกัลปาวสาน หรือมิ
เชนน้ันก็เจริญเติบโตออกไปจนถึงที่สุด

2) ทางดานการคา หมายความถึง ทั้งพื้นดิน ตนไมและพืชอ่ืนๆ ที่ขึ้นปกคลุมอยู
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ไดนิยามศัพทคําวา ปาไม

หมายความวา ผืนแผนดินทั้งหมดที่พฤกษชาติขึ้นรวมกันอยู  โดยมีไมยืนตนทุกขนาดเปน
สวนประกอบที่สําคัญไมวาในที่น้ันจะมีการทําไมหรือไม พื้นที่เชนน้ีสามารถที่จะทําการผลิตไมได
หรือไมก็มีอิทธิพลตอลมฟาอากาศในทองถิ่นหรือในการควบคุมรักษาตนนํ้าลําธาร ทั้งน้ีรวมถึง
พื้นที่ที่ปาไมไดถูกแผวถางตัดฟนลงหมด (Clearcut) หรือไดถูกเผาไปใหมๆ เพื่อจะทําการปลูก
สรางปาขึ้นใหมในไมชา แตไมหมายความรวมถึงปาละเมาะ หมูตนไมที่ขึ้นอยูนอกบริเวณปา เชน
ตามหัวไรปลายนา หรือตนไมที่ปลูกไวตามขางถนน ที่ดินทางเกษตรกรรม (สวนผลไม สวน
ยางพารา) และในสวนสาธารณะ (Park)15

ความหมายของปาไมน้ัน อาจกลาวไดวาเปนที่รวมของสิ่งมีชีวิต อันมีตนไมเปนพืช
สําคัญทางเศรษฐกิจและชีววิทยา สิ่งที่จะกําหนดลงไปวาบริเวณใดเปนที่ปาไมน้ัน ก็ตองมีปริมาณ
ตนไมหนาแนนเพียงพอ และมีพื้นที่กวางขวางพอที่จะมีอิทธิพลตอดินฟาอากาศในทองถิ่น และทาง
นิเวศนวิทยาแตกตางจากพื้นที่ดินภายนอกโดยทั่วไป พื้นที่ที่เปนปาไมอาจจะจัดเพื่อสําหรับผลิตไม
หรือการรักษาตนนํ้าลําธาร หรือเปนสถานที่พักผอนตามธรรมชาติก็ได16

จากที่ไดทราบถึงความหมายของคําวา “ปาไม” แลว สามารถสรุปถึงหลักเกณฑพื้นฐาน
ในการที่พื้นที่ใดจะเปนพื้นที่ปาไมไดน้ัน จะตองประกอบไปดวยตนไมขึ้นอยูจํานวนหน่ึง ดังน้ัน
พื้นที่ซึ่งไมมีตนไมขึ้นอยูเลยและไมไดมีแผนการที่จะทําการปลูกสรางปาขึ้นใหมในไมชา พื้นที่น้ัน
ยอมไมอยูในความหมายของคําวา “ปาไม” ซึ่งแตกตางจากนิยามศัพยตามกฎหมายที่แมไมมีตนไม
อยูเลยก็เปน “ปา” ได ทําใหการอยูอาศัยหรือทําประโยชนในพื้นที่ดังกลาวเปนการบุกรุกพื้นที่ปา
อันเปนความผิดและมีโทษตามกฎหมาย โดยจะไดศึกษาตอไปในบทที่ 3

15 แหลงเดิม. หนา 3.
16 วรรณวนาลัย ไพสณฑศรลักษณ และ พิทักษพนาลี วนศรีเสริมสยาม.  (2524). ปาไมจะอยูย้ังยืนยง.

หนา 10.
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ปาไม เปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญ มีผลตอการดํารงชีพของมนุษยต้ังแต
อดีตจนถึงปจจุบัน เพราะปาไมเปนแหลงกําเนิดของสายนํ้าลําธารและสายฝน ซึ่งสรางความ
เจริญเติบโตใหแกทุกชีวิต และปาไมน้ันมีผลตอการดํารงชีพของมนุษยทั้งโดยทางตรงและทางออม
กลาวคือ ในทางตรงน้ัน ปาไมเปนแหลงที่ใหไดมาซึ่งปจจัย 4 ประการไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย
เคร่ืองนุงหมและยารักษาโรค เชน ใชไมเปนวัสดุกอสรางที่อยูอาศัย เชื้อเพลิง ใชพืชหรือสัตวเปน
อาหาร ใชเปนวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม สวนในทางออม การที่ประเทศมีพื้นที่ปาไมที่
สมบูรณยังเปนแหลงพักผอนหยอนใจ ชวยปรับสภาพภูมิอากาศ ลดความรุนแรงของนํ้าทวม เปน
แนวปองกันลมพายุ เปนที่อยูอาศัยของสัตวปา  เห็นไดวาผลประโยชนจากพื้นที่ปาไมยอมสราง
ความกินดีอยูดีใหกับประชาชนแตในทางกลับกันเมื่อพื้นที่ปาไมมีคุณคามากก็ยอมมีการตักตวง
ทรัพยากรจากปามากขึ้น พื้นที่ปาไมก็ถูกบุกรุกเพื่อเขาใชทรัพยากรรวดเร็วขึ้นดวย17

2.2 ความจําเปนในการอนุรักษและสาเหตุในการบุกรุกพื้นท่ีปาไม
เมื่อปาไมมีคุณอนันต และมีความสําคัญมากที่ไดใหประโยชนแกมนุษยชาติทั้งทางตรง

และทางออม ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่จะตองจัดการพื้นที่ปาไม เพื่อใหสามารถใชประโยชนจาก
พื้นที่ตลอดจนทรัพยากรปาไมไดอยางยืนยาวตลอดไป โดยมีการประมาณการไววาโดยเฉลี่ยทั่ วๆ
ไปแลว พลโลก 1 คน ควรใชไมราว 1 ลูกบาศกเมตรตอป จึงจะจัดวามีมาตรฐานการครองชีพอยูใน
ระดับอยูดีกินดี และสําหรับประเทศกําลังพัฒนาหรือดอยพัฒนาควรจะมีปา 2.5 ไร ตอพลเมือง 1
คน ถาตอไปไดมีการจัดการปาไมใหมีผลิตผลเพิ่มขึ้นก็อาจลดเน้ือที่ปาดังกลาวลงประมาณคร่ึงหน่ึง
หากคิดตามอัตราน้ี ประเทศไทยซึ่งมีพลเมือง 62 ลานคน ก็ตองสงวนปาเศรษฐกิจไวใหพลเมืองใช
สอยถึง 140 ลานไร และอาจลดลงคร่ึงหน่ึง คือ 70 ลานไร หากจัดการใหมีผลิตผลเพิ่มขึ้น ทั้งน้ีไม
รวมถึงพื้นที่ปาอนุรักษที่จะตองสงวนไวเพื่อปองกันตนนํ้าลําธารและเพื่อการอ่ืนๆ ดวย18 หากแต
ตามขอมูลของกรมปาไม ในป 2549 ประเทศไทยมีเน้ือที่ปาทั้งหมดเหลืออยูเพียง 99 ลานไร เทาน้ัน

17 กิตติ ประทุมแกว.  (2532). เรื่อง การบุกรุกปาสงวนแหงชาติ  ศึกษาเฉพาะกรณี: ปาแควระบม-สียัด
อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา (รายงานการศึกษา). หนา 8-9. และ สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณ.  (2550).
หลักการจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน. หนา 83-85.

18 นิวัติ เรืองพาณิช. เลมเดิม. หนา 168-169.
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สภาพปญหาในการจัดการพื้นที่ปาไมตลอดจนสาเหตุในการบุกรุกอันทําใหพื้นที่ปาไม
ลดลงอยางรวดเร็วน้ันอาจกลาวโดยสรุปไดวา19 ต้ังแตกรุงสุโขทัยเปนราชธานี กรุงศรีอยุธยา กรุง
ธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทรตอนตน การจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมชุมชนในแต
ละทองถิ่นเปนผูดําเนินการเอง โดยรัฐสนับสนุนใหมีการบุกเบิกพื้นที่ปาไมเพื่อนําที่ดินมาทํากิน
สรางมูลคาทางเศรษฐกิจและรัฐก็จะเขาไปเก็บภาษี ตัดสินขอพิพาท หรือบังคับเวนคืนเพื่อนําที่ดิน
มาทําสาธารณประโยชนอ่ืน จะเห็นไดวาในชวงน้ีชาวบานสามารถเขาไปจับจองพื้นที่ในเขตปาไม
ไดอยางเสรี

ในเวลาตอมา ก็ไดเ ร่ิมจัดต้ังกรมปาไม มีการบังคับใชพระราชบัญญัติสงวนและ
คุมครองปา พ.ศ. 2481 กําหนดเขตปาคุมครองและเขตปาสงวน เพื่อนําพื้นที่ดังกลาวมาจัดการเอง
ตอมาไดประกาศใชพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 โอนพื้นที่หรือที่ดินมาเปนของ
สวนกลาง โดยบัญญัติกฎหมายแบบไมสอดคลองกับขอเท็จจริงทางภูมิศาสตรวา “ปา” หมายถึง
ที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายที่ดิน ผลคือถายังไมมีโฉนดยอมเปนปาทั้งสิ้น ตอมาก็ได
ประกาศใชพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 เน่ืองจากรัฐตองการนําที่ดินไปจัดการเอง
จึงเขียนกฎหมายใหอํานาจประกาศเขตปาสงวนโดยไมตองเดินสํารวจดวยเทา แตใชการขีดแนวเขต
บนแผนที่และประกาศเปนกฎกระทรวงไดเลย กฎหมายเหลาน้ีเมื่อกําหนดเขตพื้นที่แลวหากเขาไป
บุกรุกโดยไมไดรับอนุญาตยอมไดรับโทษทางอาญา จึงเกิดการจับกุมฟองรองวาราษฎรบุกรุกพื้นที่
ปา

สภาวะดังกลาวน้ันเห็นไดวาเมื่อไดรวมพื้นที่ปาไมเขามาจัดการ รัฐก็บังคับใชกฎหมาย
อยางจริงจังกับราษฎรที่ตัดไมในปา ลาสัตว และการบุกรุกพื้นที่ปาไม ซึ่งเหตุผลที่ราษฎรบุกรุก
พื้นที่ปาไมมีอยูหลายประการเปนตนวา ตองการที่ดินเพื่อทําการเกษตรเน่ืองจากรัฐสนับสนุนการ
สงออกพืชเศรษฐกิจ การเพาะเลี้ยงชายฝง การปลูกไมโตเร็วเพื่อตัดขายปอนโรงงาน และเหตุผลที่

19 เจิมศักดิ์ ปนทอง.  (2534). วิวัฒนาการของการบุกเบิกท่ีดินทํากินในเขตปา. หนา ก-ง., ประมูล
เพชรสวาง.  (2534). ปาไมกับท่ีดินทํากิน : ขอเท็จจริง ปญหา และขอเสนอแนะ, (สมุดปกขาว ฉบับที่ 4 สวนหนึ่ง
ของชุดเอกสารสําหรับคณะกรรมาธิการสามัญของรัฐสภา). หนา 14-29, วิวัฒน คติธรรมนิตย. (2542). สิทธิ
ชุมชน การกระจายอํานาจจัดการทรัพยากร. หนา 491-496. และอภิชัย พันธเสน.  (2542). ทําอยางไรจึงจะไดปา
และพื้นท่ีสีเขียวคืนมา. หนา 18,60.
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สําคัญอีกประการหน่ึง คือ รัฐยังมิไดจัดทําระบบขอมูลที่ดิน-ปาไม หรือการดําเนินการจําแนกพื้นที่
โดยคํานึงถึงขอเท็จจริงเร่ืองการมีอยูของประชาชนในเขตปาไม การไมมีขอมูลทําใหการใชพื้นที่
เปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ มีคนจํานวนมากที่ยังไมไดรับเอกสารสิทธิประเภทใดเลย โดยเฉพาะ
ผูที่อาศัยอยูในเขตปาสงวนแหงชาติที่เสื่อมโทรมแลวแตยังไมมีการเพิกถอนสภาพ นอกจากน้ันเมื่อ
มีการเพิ่มขึ้นของประชากรอยางรวดเร็วความตองการที่ดินทํากินจึงเพิ่มขึ้น ในขณะที่ที่ดินมีอยูอยาง
จํากัดและรัฐไมมีที่ดินรองรับ ทําใหราษฎรตองบุกรุกเขาไปอาศัยทํากินในเขตพื้นที่ปา

ปญหาดังกลาวไดรับการสะสมมาเปนเวลานานจึงตองใชความเขาใจและความตอเน่ือง
ในการแกไขปญหา แตนโยบายตลอดจนการแกไขปญหา20กลับมีความลักลั่นและขัดแยงกันเอง
เพราะรัฐบาลมักใชอํานาจ โดยคํานึงถึงคะแนนเสียงและพวกพองของตนจนมากเกินไป เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอยๆ จึงทําใหนโยบายเกี่ยวกับการแกปญหาการบุกรุกพื้นที่ปามีความแตกตาง
กันจนกระทั่งขัดแยงกันเองในที่สุด ผูซึ่งไดรับความเดือดรอนไมแนนอนจากนโยบายก็ยอมเปน
ราษฎรทั่วไป กลาวคือ หลังจากที่มีการกําหนดเขตปาไมแลว ในชวงพ .ศ. 2518 นายกรัฐมนตรี
(ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช) ไดมีคําสั่งใหราษฎรที่อาศัยทํากินอยูในเขตปาสงวน ใหอยูในพื้นที่ได
ตอไปแตหามบุกรุกตอและใหมีการปลอยตัวผูที่ถูกจับกุมไป สงผลใหพื้นที่ปาถูกทําลายลงอยาง
รวดเร็วขึ้นอีก รัฐบาลตองแกปญหาโดยจัดใหมีโครงการหรือมาตรการตางๆ ไดแก โครงการ
หมูบานปาไม, โครงการสิทธิทํากิน (ส.ท.ก.) ในเขตปาไม , การใหราษฎรขออนุญาตเขาทํา
ประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติเปนการชั่วคราว หรือการเพิกถอนสภาพปาสงวน
แหงชาติที่เปนที่ต้ังของชุมชน แลวออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ,
โครงการจัดที่ทํากินใหกับราษฎรผูยากไรในพื้นที่ปาสงวนเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือโครงการ คจก. , การปฏิรูปที่ดินโดยใหกรมปาไมสงมอบพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและเขตปาไม
ถาวรที่เสื่อมสภาพแลวซึ่งมีราษฎรถือครองทํากิน ใหสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อออก
เอกสาร ส.ป.ก.4-01, การใหมีการพิสูจนสิทธิวาอยูกอนประกาศเขตปาอนุรักษหรือไม ถาพิสูจนได
ใหทําการรับรองสิทธิที่มั่นคงในการอยูอาศัยและในระหวางการพิสูจนสิทธิใหยุติการอพยพราษฎร
จะเห็นไดวายังคงมีปญหาในเร่ืองที่ดินทํากินซึ่งบุกรุกเขาไปในเขตปาไมเร้ือรังตลอดมาและรัฐบาล

20 สรรเสริญ  อัจจุตมานัส.  (2544). ปญหาการบุกรุกทําลายปากับการแกไขโดยวิธีการปฏิรูปท่ีดิน.
หนา 105-121.
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ก็ไมมีความชัดเจนในการแกไขปญหา ในบางรัฐบาลก็มีการผอนปรนแตในบางรัฐบาลกลับมีการ
ดําเนินการอยางจริงจัง ทําใหการดําเนินการเกิดความสับสนและขัดแยงกันเอง ประชาชนขาดความ
เชื่อมั่น

2.3 แนวความคิดในการจัดการทรัพยากรปาไมแบบย่ังยืน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดแนวทางการจัดการ

พื้นที่ปาไมไวในหมวดที่ 5 สวนที่ 8 แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดังน้ี

มาตรา 85 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดังตอไปน้ี

(1) กําหนดหลักเกณฑการใชที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ โดยใหคํานึงถึง
ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนนํ้า วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น และ
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดมาตรฐานการใชที่ดินอยางยั่งยืน
โดยตองใหประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑการใชที่ดินน้ันมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจดวย

(2) กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและดําเนินการใหเกษตรกรมี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอ่ืน
รวมทั้งจัดหาแหลงนํ้าเพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าใชอยางพอเพียงและเหมาะสมแกการเกษตร

(3) จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการตามผังเมืองอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

(4) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน
อยางเปนระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม ทั้งตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน
บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล

(5) สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ
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คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมี
สวนรวมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน

จะเห็นไดวาในการจัดการที่ดินรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งรวมถึงปา
ไมดวยน้ัน รัฐธรรมนูญไดกําหนดหลักเกณฑใหจัดการอยางยั่งยืนและใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินการดวย การจัดการอยางยั่งยืนน้ัน มีรากฐานมาจากหลัก “การพัฒนาอยางยั่งยืน”
(Sustainable Development) ซึ่งหมายถึง การดําเนินการใดๆ ที่ทําใหเกิดความเจริญหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและมีลักษณะคงทนถาวร เพราะมีการดําเนินการอยางตอเน่ือง การ
พัฒนาอยางยั่งยืนน้ีหากนําไปใชประกอบกับการดําเนินกิจกรรมใดก็จะหมายถึง การทําใหกิจกรรม
น้ันมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองที่จะสงผลดีทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยเมื่อนํามาใชในมิติของ
สิ่งแวดลอมแลวสามารถพิจารณาไดจากความหมายที่คณะกรรมาธิการโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและ
การพัฒนา (World Commission on Environment and Development) ไดใหไวคือ “การพัฒนาที่
ตอบสนองความตองการของคนยุคปจจุบัน โดยไมทําใหคนรุนอนาคตตองประนีประนอม เพื่อลด
ขีดความสามารถที่จะสนองความตองการของเขาลงไป” ซึ่งเปนการยอมรับวา การพัฒนาเปนสิ่ง
จําเปนตองมีขึ้นเพื่อสนองความตองการของคนในปจจุบัน แตการพัฒนาน้ีตองไมเปนการทําลาย
โอกาสในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิในสิ่งแวดลอมของคนรุนอนาคต21 ซึ่ง
แนวทางในการการจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืนน้ันตองยึดหลักเกณฑ ดังน้ีคือ22

1) การใชทรัพยากรธรรมชาติโดยที่ไมเปนการทําลายตนทุน มีการฟนฟูสภาพพื้นที่ปา
ไมใหมีความอุดมสมบูรณ เมื่อพื้นที่ปาไมมีความอุดมสมบูรณชุมชนก็สามารถดํารงชีพหาอาหาร
เก็บหาสมุนไพรได  ตลอดจนไดอยูในสภาพสิ่งแวดลอมที่ดี

2) การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา หมายถึง การใชสอยทรัพยากรธรรมชาติที่ไม
เปนการทําลายลางแลว ยังเปนการใชประโยชนทางธรรมชาติที่ไดมาอยางคุมคาและยั่งยืน

21 สุนีย  มัลลิกมาลย. (2545). รัฐธรรมนูญกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพิทักษรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. หนา 5.

22 พนัส ทัศนียานนท และ คณะ.  (2532). กฎหมายส่ิงแวดลอมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระยะท่ี 1 (รายงานการวิจัย). หนา 22-23. และวิรัตน  เรืองไชยศรี.  (2551,
มิถุนายน). “การจัดการปาไมอยางย่ังยืน.” วารสารการจัดการปาไม, ปท่ี 2, 3. หนา 81.
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ผูประกอบการสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดอยางตอเ น่ือง ชุมชนโดยรอบก็จะไดใชสอย
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ปาไมไดอยางตอเน่ืองและมีอาชีพมีงานทําตลอดทั้งป นอกจากน้ันยังทํา
ใหมั่นใจไดวาพื้นที่ปาไมจะคงอยูและมีความอุดมสมบูรณตลอดไป

3) การจํากัดการผลิตหรือการบริโภค ภายใตขอจํากัดที่จะตองรักษาตนทุนทาง
ธรรมชาติและตอบสนองความตองการพื้นฐานกอน ซึ่งก็เปนที่แนนอนวาการผลิตหรือการบริโภค
ในหลายกรณีที่จะตองถูกจํากัดลง เชน การจํากัดจํานวนพื้นที่ในการทําไม ในแตละเขตโดยตอง
คํานึงถึงสภาพแวดลอมและระบบนิเวศนแตตองไมกระทบตอความตองการพื้นฐานของสังคม แต
ในกรณีจําเปนที่การจํากัดน้ันจะสงผลกระทบถึงความตองการพื้นฐานก็มีความจําเปนที่รัฐตอง
หาทางทดแทนการทําประโยชนน้ัน โดยอาศัยสวนอ่ืนตอไป เชน สงเสริมใหมีการปลูกไมโตเร็ว
เพื่อสนองตอความตองการของตลาดแทน

4) มีการกระจายโอกาสในสังคม โดยชุมชนรอบพื้นที่ปาไมหรือในพื้นที่ปาไมมีความ
เปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี มีการจางงานและไดรับสวัสดิการและความปลอดภัยตามที่กฎหมาย
กําหนด และผูประกอบการดานปาไมหรือสวนปาสามารถดําเนินกิจกรรมและอยูรวมกับสังคมและ
ชุมชนในทองถิ่นไดโดยตองดําเนินการใหมีผลกระทบตอชุมชนนอยที่สุด

กลาวโดยสรุป23 ในรายละเอียดของการจัดการปาไมน้ันก็คือ ทําอยางไรจึงจะใหปาที่
จัดการน้ันอํานวยผลผลิตไดดีที่สม่ําเสมอตลอดไป คือปริมาตรไมที่จะตัดออกจะตองเทากับ
ปริมาตรไมที่เติบโตขึ้นมาแทนที่ในปา ทําใหปาสามารถใหผลผลิตติดตอกันไปไมหยุดยั้ง และ
ขณะเดียวกันปาก็จะมีสภาพเปนอยูอยางเดิมตลอดไป โดยมีวัตถุประสงคพื้นฐาน คือ เพื่อใหมีสภาพ
ปาอุดมสมบูรณหรือใกลเคียงปาสมบูรณมากที่สุด และใหอํานวยประโยชนทั้งดานการเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพไมเพื่อนํามาซึ่งรายไดและรักษาตนนํ้าลําธารหรือปองกันการพังทลายของดิน
นอกจากน้ันยังมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสมกับความตองการ
เพื่อใหเปนไปตามโครงการน้ัน ๆ ดวย โดยจะตองมี การสํารวจปาที่จะวางโครงการจัดการ โดยการ
สํารวจใหทราบวาไมในปาน้ันมีอะไร อยูที่ใด อยางไร และมีอยูเทาใด ซึ่งถาจะใหสะดวกจะตองมี

23 เกษม จันทรแกว.  (2529). การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. หนา 4-8 ถึง 4-20.
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แผนที่ของปาน้ันๆ แลวแบงปาเปนตอนเน้ือที่ 200-400 เฮกตาร24 และหากตองการความละเอียดเน้ือ
ที่ของตอนอาจมีเพียง 4-5 เฮกตาร ก็ได ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการจัดการปาไมน้ัน โดยตอนน้ี
จะเปนหนวยในการจัดการและมักกําหนดใหมีขอบเขตที่คนหาไดงาย เชน สันเขา ถนน ลําหวย การ
สํารวจปาก็จะทําเปนตอนๆ ซึ่งอาจใชรูปถายทางอากาศชวยเพื่อประหยัดเวลาและไดขอมูลที่ถูกตอง
มากขึ้น โดยเร่ิมทําการสํารวจ สภาพภูมิประเทศ ชนิดดิน หิน พันธุไมสําคัญ ขนาด ปริมาณ และ
สภาพการณตางๆ เชน การอาศัยผลผลิตจากปาของราษฎร หรืออิทธิพลของราษฎรในปา การจัด
จําหนาย แรงงาน เปนตน เพื่อนําขอมูลและสถิติจากการสํารวจน้ีเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินการ

ในการวางโครงการ นอกจากการกําหนดในเร่ืองของการตัดฟนไมแลว จะตองกําหนด
กิจการอันจําเปนเพื่อที่จะทําใหมีสภาพปาสมบูรณดวย เชน การปลูกพันธุไม การปราบปราม
ปองกันการลักลอบตัดไม การแผวถางทําลายปา การปองกันไฟปา โรคแมลง การทําถนน การ
กอสรางบานเรือน การหมายและซอมแซมแนวเขตปาเมื่อไดจัดทําโครงการแลวตองมีการควบคุม
ตรวจสอบโดยจัดใหมีแฟมประวัติของปา เพื่อทราบประวัติและการดําเนินการทุกอยางในปาหน่ึงๆ
ไดอยางละเอียด นํามาใชเปนหลักในการจัดการปาน้ันในเวลาตอมา

2.4 แนวความคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม
น อ ก จ า ก รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ จ ะ ไ ด กํ า ห น ด แ น ว น โ ย บ า ย ใ น ก า ร ใ ช ที่ ดิ น ต ล อ ด จ น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนแลว รัฐธรรมนูญยังกําหนดใหทุกฝายของสังคมได
รวมกันในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งแตเดิมน้ันอํานาจในการ
จัดการเปนอํานาจโดยตรงขององคกรของรัฐเทาน้ัน แตเมื่อมีความขัดแยงระหวางองคกรของรัฐกับ
ประชาชนในการบริหาร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการที่
สงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมมากขึ้น ประกอบกับปรากฎการณที่เกิดขึ้นอันแสดงถึงความ
ลมเหลวในการปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและการสะสมของมลพิษในสิ่งแวดลอม ยอม
ชี้ชัดถึงปญหา ความสําคัญและความจําเปนที่จะตองใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยตรงในการ
พิทักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ เพื่อสงวนไวซึ่งสิทธิในสิ่งแวดลอมที่

24 1 เฮกตาร = 6.1775 ไร
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จะดํารงอยูในคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี อันเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนที่รัฐค วร
รับรองและคุมครองดวย25 โดยรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหประชาชน 5 กลุม ในการรวมดูแลเพื่อให
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีเอกภาพ มีพลัง และมีความยั่งยืน ซึ่งไดแก26

1) รัฐ ซึ่งรัฐธรรมนูญกําหนดใหรัฐจะตองสงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่ง
แวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยประชาชน ชุมชนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน นอกจากน้ันรัฐยังมีหนาที่ในการกระจาย
อํานาจโดยการตรากฎหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจในการเขาไปมีสวนรวมในการ
จัดการสิ่งแวดลอมดวย

2) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งรัฐธรรมนูญกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีอํานาจตามที่กฎหมายบัญญัติเพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยกฎหมายน้ันจะตองมี
สาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที่และที่อยูนอกเขตพื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการ
ดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน

3) ชุมชน ชุมชนทองถิ่น ชุมชนทองถิ่นด้ังเดิม ซึ่งรัฐธรรมนูญกําหนดใหมีสิทธิที่จะมี
สวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน

4) องคการอิสระซึ่งประกอบดวยองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งรัฐธรรมนูญกําหนดใหการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
องคการอิสระจะตองไดใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการ

25 สุนีย  มัลลิกมาลย. เลมเดิม. หนา 49.
26 วีรวัฒน ปภุสสโร และ วัฒน ทาบึงกาฬ. (ม.ป.ป.). “รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวของกับการ

จัดการส่ิงแวดลอมและ บทบาทของประชาชนในการพิทักษส่ิงแวดลอม .” ส่ิงแวดลอมในรัฐธรรมนูญแปลง
แนวคิดสูปฏิบัติ (เอกสารประกอบการ สัมมนา กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม). หนา 6.
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5) ประชาชนหรือบุคคลทั่วไป ซึ่งรัฐธรรมนูญกําหนดใหบุคคลมีสิทธิที่จะมีสวน
รวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษบํารุงรักษาและการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครองสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อให
ดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเน่ืองในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย
สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน

โดยระดับของการมีสวนรวม แบงออกเปน 6 ระดับ ดังน้ี27

1) รวมรับรู หมายถึง รัฐไดใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมแก
ประชาชนเมื่อรัฐมีความคิดริเร่ิมจะใหมีโครงการหรือกิจกรรมน้ัน นับเปนจุดเร่ิมตนของการให
ประชาชนไดมีสวนรวมดวย เพราะขอมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมจะบอกถึงความจําเปนและ
ความสําคัญ ตลอดจนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมน้ันๆ

2) รวมคิด รวมแสดงความคิดเห็น หมายถึง เมื่อประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารจากรัฐ
แลว ประชาชนก็จะรวมคนหาปญหา สาเหตุของปญหา ความจําเปนและความตองการใหมี
โครงการหรือกิจกรรมน้ัน เพื่อใหเจาของโครงการ หนวยงาน ผูมี อํานาจตัดสินใจนําไปใช
ประกอบการพิจารณาตอไป

3) รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ หมายถึง รวมพิจารณาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับ
โครงการหรือกิจกรรม การเลือกพื้นที่ ต้ังโครงการโดยเฉพาะประชาชนที่อยูในพื้นที่ที่จะต้ัง
โครงการหรือกิจกรรม การมีสวนรวมในระดับน้ีมีความสําคัญมากเพราะประชาชนที่จะมีสวนรวม
น้ันเปนเจาของพื้นที่ซึ่งไดรับผลกระทบโดยตรงมากกวาประชาชนอ่ืนๆ

4) รวมดําเนินการ หมายถึง รวมในการลงทุน รวมในการคัดเลือกผูปฏิบัติงาน หรือรวม
ปฏิบัติงานเอง ในระดับการมีสวนรวมน้ีอาจจะทําไมไดในทุกประเภทของโครงการ เชน หากเป น
โครงการที่จําเปนตองใชผูมีความรูเฉพาะดาน ผูชํานาญการ หรือใชเทคโนโลยีขั้นสูง แลวบางคร้ัง
เปนความยุงยากที่จะใหประชาชนรวมปฏิบัติงานได แตหากเปนโครงการหรือกิจกรรมระดับ
ทองถิ่น เชน การจัดการปา ลุมนํ้า หรือทรัพยากรอ่ืนที่ใชภูมิปญญาชาวบานได ชาว บานหรือ

27 สุนีย  มัลลิกมาลย. เลมเดิม. หนา 57-62.
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ประชาชนในทองถิ่นก็รวมดําเนินการได หรือเปนการรวมดําเนินการดวยการลงทุนถือหุนก็ยอมถือ
วามีการรวมดําเนินการได

5) รวมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หมายถึง การรวมตรวจสอบและติดตามการ
ดําเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมน้ันๆ วาเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคหรือไม โดย
ประชาชนจะทําหนาที่คอยเฝาระวังและเตือนภัย (watch dog) การดําเนินการ เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาไดทันทวงทีกอนจะมีผลรายเกิดขึ้น

6) รวมรับผล หมายถึง การดําเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินไปแลว ยอม
ไดมาซึ่งผลประโยชนและผลกระทบทั้งที่เปนผลกระทบดานบวกและผลกระทบดานลบ ทั้งตอ
ประชาชนและตอสิ่งแวดลอม โดยที่ประชาชนหลีกเลี่ยงไมพนที่จะตองรับเอาผลที่เกิดขึ้นมาน้ัน

จะเห็นไดวารัฐธรรมนูญไดยอมรับการมีสวนรวมของประชาชนในการเขาไปจัดการ
การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมทั้ง 6 ระดับน้ันหาก
ประชาชนไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมดวยทุกระดับแลวยอมถือวาเปนการมีสวนรวมที่สมบูรณ
ตามแนวความคิดการมีสวนรวมของประชาชน อยางไรก็ตามการมีสวนรวมของประชาชนยอมตอง
คํานึงถึงประเภทโครงการหรือกิจกรรม กระบวนการดําเนินงาน ชวงเวลาในการเขาไปมีสวนรวม
ระดับของการมีสวนรวม องคกรหรือกลุมบุคคลที่มีสวนรวม และกฎหมายรองรับการมีสวนรวม
ของประชาชน

2.5 นโยบายในการกําหนดเขตพื้นท่ีปาไม
แตเดิมการทําไมตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับปาไมไมไดอยูในความควบคุมของรัฐบาล

แตเปนของเจาผูครองนครตางๆ โดยเฉพาะปาในทางภาคเหนือ เชน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แพร
โดยผูที่ตองการทําไมตองขออนุญาตกับเจาผูครองนครเหลาน้ัน ซึ่งตอมาไดประสบปญหาการออก
ใบอนุญาตซ้ําซอน บริษัทตางชาติที่ไดรับอนุญาตเห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมจึงไดรอง
ทุกขมายังรัฐบาล ในป 2438 รัฐบาลจึงไดสง Mr.H.Slade ผูเชี่ยวชาญดานปาไมชาวอังกฤษ ศึกษา
แนวทางการจัดการปาไม หลังจากไดศึกษาแลวจึงไดมีความเห็นเสนอวา รัฐบาลควรเขาจัดการปา
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ไมเองไมควรปลอยใหเปนอํานาจของเจาผูครองนครอีกตอไป และจําเปนที่จะตองต้ังหนวยงานเพื่อ
ควบคุมการทําไม ซึ่งไดแก กรมปาไม โดย Mr.H.Slade เปนอธิบดีกรมปาไมคนแรก28

นับต้ังแตเร่ิมสถาปนากรมปาไมในป พ.ศ. 2439 จนถึง พ.ศ. 2502 ผูบริหารประเทศไม
เคยไดประกาศนโยบายในเร่ืองปาไมอยางเปนทางการแตอยางใด  นโยบายที่ใชในการบริหารงาน
ปาไมสวนใหญจึงไปจากกรมปาไมทําใหการดําเนินการในเร่ืองปาไมของประเทศขาดทิศทางที่
แนนอน และไมมีความตอเน่ืองจนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2503 จึงไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติระยะเวลา พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2506 และถึง พ.ศ. 2509
ขึ้นเปนฉบับแรก ซึ่งไดมีการกําหนดจุดมุงหมาย นโยบาย และแนวทางการดําเนินการในเร่ืองปาไม
ไวดวย  นับวานโยบายการปาไมของประเทศไดมีการประกาศใหเห็นโดยชัดแจงและมีผลผูกพันที่
รัฐบาลจะตองถือปฏิบัติ ต้ังแตปพ.ศ. 2504 เปนตนมาและไดมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติเปนการตอเน่ืองมาโดยลําดับ29 โดยในสวนที่เกี่ยวของกับการกําหนดเขตพื้นที่ปาไม
รวมทั้งการอนุรักษพื้นที่ปา สามารถสรุปไดตามชวงเวลา ดังน้ี

2.5.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1-5 (พ.ศ. 2504-2529)30 ในชวงแรกไดมี
การกําหนดนโยบายการใชที่ดินอยางกวางๆ โดยมีเปาหมายในการสงวนรักษาพื้นที่ปาไมไวใหได
ไมนอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่ประเทศทั้งหมด หรือประมาณ 160 ลานไร จึงไดมีการแกไข
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 การตราพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2503
ทําใหเกิดเขตพื้นที่ปาไม ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตว
ปาขึ้น ตอมาไดมีปญหาการลักลอบตัดไมทําลายปาเปนอยางมากทําใหพื้นที่ปาไมลดลงเหลือ
ประมาณรอยละ 38 ของพื้นที่ประเทศหรือประมาณ 122 ลานไร ดังน้ันในชวงปลายของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 พ.ศ. 2520 จึงตองลดพื้นที่ปาไมที่ตองการสงวนรักษาไวเหลือ

28 ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง.  (2542, มกราคม-กุมภาพันธ). “กรมปาไม ความผิดพลาดจากการรวมศูนย
ในเบื้องแรก.” วารสารโลกสีเขียว. หนา 23-24.

29 มัลลิกา มันตเสถียร.  (2536). การบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการบุกรุกปาสงวน
แหงชาติ. หนา 34-35.

30 พนัส ทัศนียานนท และ งามวัลย ทัศนียานนท.  (2539). เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับ
การพัฒนาการปาไม หนวยท่ี 15. หนา 856-858.
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ไมนอยกวารอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ โดยมีนโยบายในการเรงสํารวจพื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกแลวโดย
มอบหมายให กรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรมปาไม รวมกันดําเนินการเพื่อใหรูชัดวาปาใดจะเปด
เปนที่ทํากินแนนอนและเรงรัดการออกหนังสือสําคัญใหตอไป และสํารวจปาที่จะทําการสงวนเพื่อ
ทําการปลูกปาทดแทนโดยใหเอกชนเขามาดําเนินการเปนรายโครงการและรายพื้นที่ ทั้งในพื้นที่ปา
ใหมที่จะใหสัมปทานและปาที่ถูกบุกรุกไปแลว นอกจากน้ันในปาที่ไดมีการประกาศเปนปาสงวน
แหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปาแลวใหจัดเจาหนาที่เขาไปคุมครองอยางเพียงพอ
และจริงจังเพื่อปองกันมิใหมีการบุกรุกได

อยางไรก็ตามการบุกรุกพื้นที่ปาก็ยังคงมีอยูอยางตอเน่ือง แตการบุกเบิกปาเพื่อใชเปน
ที่ดินทํากินก็เขาใกลจุดอ่ิมตัวเน่ืองจากที่ดินที่เหลืออยูไมเหมาะสมที่จะทําการเกษตรอีกตอไป ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2525-2529 จึงไดกําหนดมาตรการการใช
ที่ดินและปาไมโดยใหเรงรัดการสํารวจที่ดิน การปฏิรูปที่ดิน การจํากัดการถือครองที่ดินเพื่อ
การเกษตร การแบงแยกเขตพื้นที่ปาไมที่เสื่อมโทรมเหมาะกับการเกษตรใหจัดทําเปนหมูบานปาไม
สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ ไมโตเร็ว ปลูกปาไมชายเลน รวมทั้งการปรับปรุงโครงสรางเจาหนาที่
ของรัฐใหสามารถปองกันการบุกรุกทําลายปาไดอยางทั่วถึง

2.5.2 นโยบายปาไมแหงชาติ31 ในชวงป พ.ศ. 2528 คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาและลงมติ
แสดงเจตนารมณของชาติดานปาไม เพื่อใหการจัดการและพัฒนาทรัพยากรปาไม สามารถกระทํา
ไดโดยตอเน่ืองในระยะยาวและประสานสอดคลองกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติชนิดอ่ืน จึง
กําหนดนโยบายการปาไมแหงชาติไวใหเปนการแนนอน เพื่อใหสวนราชการและภาคเอกชนที่
เกี่ยวของไดมีความเขาใจรวมกันและถือเปนแนวทางปฏิบัติ อันจะทําใหการพัฒนาปาไมเปนไป
อยางราบร่ืนและบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว ในสวนที่เกี่ยวกับพื้นที่ปาไมมีนโยบาย
ดังน้ี

31 กรมป าไม . (2553). นโยบายป าไมแห งชาติ . สืบค นเม่ื อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553, จาก
http://www.forest.go.th/forestfarm1/farm/web/index.php?option=com_content&view=article&id=30
4&Itemid=413&lang=th.
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1) กําหนดใหมีพื้นที่ปาไมทั่วประเทศอยางนอยใน อัตรารอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
โดยเปนปาเพื่อการอนุรักษรอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศและปาเพื่อเศรษฐกิจรอยละ 15 ของพื้นที่
ประเทศ

2) รัฐจะตองเรงรัดปรับปรุงการวางผังเมืองและกําหนดพื้นที่ปาไมใหแนนอนเพื่อกํา
หนดเขตการใชประโยชนที่ดินสําหรับเปนพื้นที่ที่อยูอาศัย พื้นที่ประเภทชนบทและพื้นที่
เกษตรกรรมในแตละจังหวัดที่แนนอนเพื่อปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาไม

3) กําหนดพื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ย 35 เปอรเซนตขึ้นไปไวเปนพื้นที่ปาไมโดย
ไมอนุญาตใหมีการออกโฉนดหรือรับรองการทําประโยชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

4) กําหนดแนวทางปฏิบัติงานที่แนนอนชัดเจนเกี่ยวกับการแกปญหาการทําลายปาใน
รูปแบบตางๆ เชน การทําไรเลื่อนลอย ภัยจากไฟปา การทําลายปาจากชนกลุมนอย การรุกล้ําพื้นที่
ปาจากเชิงเขา โดยใหมีการกําหนดมาตราการและขั้นตอน ที่แนนอนชัดเจนเกี่ยวกับการปราบปราม
และการลงโทษผูกระทําผิด

2.5.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534)32 แมจะไดมีนโยบาย
ปาไมแหงชาติในชวงปพ.ศ. 2528 แลวก็ตาม ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 ก็
ไดกําหนดนโยบายใหมีการเรงรัดการการจําแนกพื้นที่ที่เหมาะสมตอการเกษตรออกจากพื้นที่ปาไม
และเรงรัดการจัดที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่ราษฎรใชทํากินใหถูกตองตามกฎหมาย
ในสวนของพื้นที่ปาไมไดมีการแบงพื้นที่ปาไมเปน 2 ลักษณะ คือ

1) ปาเพื่อการอนุรักษ ไดแก วนอุทยาน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา ปาตน
นํ้าลําธารชั้น1 เพื่อใหเหมาะสมกับหลักเกณฑการอนุรักษจึงกําหนดใหมีพื้นที่ปาอนุรักษรอยละ 15
ของพื้นที่ประเทศ

2) ปาเศรษฐกิจ คือพื้นที่ปาไมที่สามารถใชประโยชนทางเศรษฐกิจไดและเปนพื้นที่
นอกเหนือจากปาอนุรักษ เพื่อใหมีปริมาณไมใชสอยเพียงพอในประเทศ จึงกําหนดใหมีพื้นที่ปา
เศรษฐกิจรอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ

32 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  (2551). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ. สืบคนเม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ 2553, จาก http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=62.
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2.5.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)33 พื้นที่ปาไม มีความ
เสื่อมโทรมและถูกบุกรุกทําลายไปเปนจํานวนมาก พื้นที่ปาของประเทศลดลงเหลือนอยกวา 90 ลาน
ไร หรือตํ่ากวารอยละ 28 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจากความตองการใชพื้นที่ดินเพื่อ
การเพาะปลูกและอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นตามจํานวนประชากรของประเทศเพิ่มขึ้น แตการบริหารและจัดการ
ยังตามไมทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงกําหนดเปาหมายใหมีพื้นที่ปาอนุรักษรอยละ 25 ของ
พื้นที่ประเทศ โดยในสวนที่เกี่ยวกับพื้นที่ปาไมมีแนวทางแกไขปญหาที่สําคัญดังน้ี

1) ตองมีการกําหนดแนวเขตพื้นที่ปาอนุรักษใหชัดเจน โดยกําหนดและทําเคร่ืองหมาย
แนวเขตพื้นที่ปาอนุรักษและพื้นที่ปานอกเขตอนุรักษในแตละแหงใหชัดเจนมีการกําหนดแผนการ
การใชประโยชนที่ดินชายทะเล เพื่อพัฒนาทรัพยากรประมงควบคูไปกับการอนุรักษปาชายเลนและ
แหลงปะการัง

2) เรงรัดการออกกฎหมายรองรับการอนุรักษพื้นที่ปาตนนํ้าลําธาร
3) ใหประชาชนในทองถิ่นเขารวมในการบริหารและจัดการทรัพยากรปาไม โดยเรงรัด

การออกกฎหมายรองรับปาชุมชนเพื่อสนับสนุนประชาชนและองคกรปาชุมชนใหมีอํานาจตาม
กฎหมายในการมีสวนรวมปลูก ปองกัน รักษา และใชประโยชนปาชุมชน

4) เรงรัดการออกพระราชบัญญัติสวนปา เพื่อใหเอกชนที่ดําเนินการปลูกปามีความ
มั่นใจในการลงทุนและไดรับสิทธิประโยชนที่จะพึงไดรับ

5) ใหมีการตรวจสอบสถานการณปาไมไดอยางรวดเร็ว โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม
เชน ภาพถายดาวเทียมและระบบสนเทศภูมิศาสตร เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรปาไมรวมกับอ่ืนทรัพยากรอ่ืนๆ

2.5.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)34 ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 ไดกําหนดเปาหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 7 คือ สงวนพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษใหไดรอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศและจัดทํา

33 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2551). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ. สืบคนเม่ือวันที่5 กุมภาพันธ 2553, จาก http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=62.

34 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  (2551). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ. สืบคนเม่ือวันที่5 กุมภาพันธ 2553, จาก http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=62.
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เคร่ืองหมายแนวเขตพื้นที่ปาอนุรักษใหแลวเสร็จในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และรักษาพื้นที่ปา
ชายเลนใหคงไวไมตํ่ากวา 1 ลานไร ในปสุดทายของแผน นอกจากน้ันยังมีการสงเสริมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบของปาชุมชนเพื่อการอนุรักษพัฒนาสภาวะแวดลอมและคุณภาพชีวิต
ของชุมชน โดยในสวนที่เกี่ยวกับพื้นที่ปาไมมีแนวทางดําเนินการที่สําคัญ คือ จัดทําและกําหนดเขต
การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาตินอกเขตปาอนุรักษใหชัดเจนเหมาะสมกับสภาพ
ทรัพยากรดิน เขตการใชประโยชนที่ดินชายฝงทะเลใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมชายฝง รักษาพื้นที่ชลประทานไวเพื่อการผลิตทางดานการเกษตรรวมทั้ง
พิจารณาดานกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรการจูงใจ เพื่อใหการกําหนดเขตบรรลุผลในทางปฏิบัติ
การออกพระราชบัญญัติปาชุมชนซึ่งเปนที่ยอมรับจากทุกฝายเพื่อใหชุมชนมีสิทธิตามกฎหมายใน
การดูแลรักษาและใชประโยชนจากปาชุมชน การปรับระบบการจัดการดานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมใหสามารถแกไขปญหาเกษตรกรไรที่ทํากิน

2.5.6 นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 35 โดยที่ปาไมซึ่ง
เปนระบบนิเวศนที่ค้ําจุนดุลยภาพของธรรมชาติและเปนปจจัยสําคัญของชีวิตไดเคยมีอยูในประเทศ
รวมทั้งสิ้น 171 ลานไร หรือรอยละ 53 ของพื้นที่ประเทศในป 2504 ซึ่งเปนปแรกของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 แตจากขอมูลลาสุด ป 2536 ปรากฏวา พื้นที่ปาไมรวมทั้ง
ประเทศเหลืออยูเพียง 83.5 ลานไร หรือรอยละ 26 ของพื้นที่ประเทศ การสูญเสียพื้นที่ปาไมดังกลาว
และความเสื่อมโทรมในดานตางๆ ของสิ่งแวดลอมในชวงที่ผานมา แมจะเปนผลจากความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ตามแต ก็มิใชวาการพัฒนาเศรษฐกิจยอมจะยังใหเกิดการใชทรัพยากรใน
ลักษณะทําลายและเกิดความเสื่อมโทรมอยางหลีกเลี่ยงมิได เพียงแตวานโยบายและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจน้ันควรจักตองมีนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูกันไป
ดวยเทาน้ัน การพัฒนาเศรษฐกิจก็จะดําเนินไปไดโดยไมทําลายสิ่งแวดลอมดังที่ไดเปนมานโยบาย
และแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติไดกําหนดเปนนโยบายและแนว
ทางการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะยาว 20 ป จาก พ.ศ.2540 ถึง 2559 โดยใหมี

35 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.  (2553). นโยบายและแผนการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ. สืบคนเม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ 2553, จาก
http://www.onep.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=64.
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การใชที่ดินเพื่อกิจกรรมตางๆ ในสัดสวนที่เหมาะสมอยางเปนระบบ สอดคลองกับศักยภาพของ
พื้นที่และสภาพแวดลอมครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศและมีพื้นที่ปาไมเปนรอยละ 50 ของพื้นที่
ประเทศ โดยเปนพื้นที่ปาอนุรักษไมนอยกวารอยละ 30 พื้นที่ปาเศรษฐกิจรอยละ 20 พื้นที่ปาชาย
เลนไมตํ่ากวา 1 ลานไร ใหมีการใชพื้นที่ปาไมตามวิถีทางในเชิงอนุรักษดุลยภาพของระบบนิเวศน
เพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอมตลอดจนอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
ยั่งยืน

2.5.7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)36 ในชวงสี่ทศวรรษที่
ผานมา การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมากปราศจากการจัดการดูแลอยางเหมาะสมได
กอใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมและไมยั่งยืนอยางรุนแรง ทรัพยากรดิน ปาไม ปาชายเลน ประมง
และชายฝงถูกนํามาใชประโยชนทางเศรษฐกิจโดยไมมีการฟนฟูอยางจริงจัง การบังคับใชกฎหมาย
ไมเขมงวด และไมมีประสิทธิผล ทําใหทรัพยากรธรรมชาติอยูในภาวะเสื่อมโทรม ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 จึงมีเปาหมายอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคูกับ
การใชประโยชน โดยใหมีพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษไมตํ่ากวารอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศควบคูไป
กับการอนุรักษพื้นที่ปาชายเลนใหไดไมตํ่ากวา 1.25 ลานไร โดยในสวนที่เกี่ยวกับพื้นที่ปาไมได
กําหนดแนวทางใหมีทบทวนกฎหมายปาไม เพื่อใหคนอยูรวมกับปาไดอยางสมดุลตลอดจน
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมการใชที่ดินและการขยายตัวของเมืองใหสอดคลอง
สัมพันธกันทั้งระบบ ใหมีการตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ที่ไดกําหนดเปนพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่
1 ใหแลวเสร็จ และประกาศใหพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 ทั้งหมดเปนเขตอนุรักษหรือพื้นที่คุมครอง จัดทํา
แนวเขตพื้นที่ปาอนุรักษและปาชายเลนอนุรักษใหเสร็จสมบูรณ ใหชุมชนและทองถิ่นมีสวนในการ
ฟนฟูและปลูกปาตลอดจนมีสวนรวมในการบริหารจัดการปาชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ ใหจัดทํา
ระบบพื้นที่คุมครองแหงชาติเพื่อการอนุรักษ รวมทั้งกําหนดมาตรการคุมครองระบบนิเวศนที่สําคัญ
โดยเฉพาะอยางยิ่งผืนปาขนาดใหญและระบบนิเวศนพื้นที่ชุมนํ้า

36 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  (2551). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ. สืบคนเม่ือวันที่5 กุมภาพันธ 2553, จาก http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=62.
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2.5.8 นโยบายการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ37เน่ืองจากที่ดินของรัฐมีหลายประเภท
อยูภายใตการดูแลรักษาของสวนราชการตางๆ เชน ที่ปาไมอยูในการดูแลรักษาของกรมปาไม ที่ราช
พัสดุ อยูในการดูแลรักษาของกรมธนารักษ เปนตน แตการกําหนดเขตที่ดินของรัฐเกิดปญหาการ
ทับซอนแนวเขตที่ดินของหนวยงานรัฐดวยกันเอง หรือทับซอนกับการถือครองที่ ดินของราษฎร
หรือกรณีที่ราษฎรบุกรุกที่ดินของรัฐ จึงเกิดปญหาวาที่ดินน้ันอยูในการดูแลรักษาของสวนราชการ
ใด หรือใครควรมีสิทธิดีกวาระหวางรัฐกับราษฎร อันเปนประเด็นนําไปสูการรองเรียนขอความเปน
ธรรมเปนการเฉพาะรายหรือเปนกลุมมวลชน ตลอดจนการใชสิทธิทางศาล รัฐบาลจึงไดกําหนด
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2535 ขึ้นเปน
นโยบายของรัฐบาลเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐทั่วประเทศและตอมาไดมีการปฏิรูป
ระบบราชการซึ่งอํานาจหนาที่ในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐอยูในความรับผิดชอบของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดมีการยกเลิกระเบียบดังกลาวและประกาศใช
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 แทน ซึ่งถือ
หลักการวา ถาราษฎรทําประโยชนอยูกอนทางราชการประกาศเปนเขตปาไมและการประกาศ เขต
ปาไมดังกลาวทับที่ดินที่ราษฎรครอบครองอยู กระทรวงเกษตรและสหกรณ (เดิม) จะเพิกถอนที่ดิน
สวนน้ันออกจากเขตปาไมและกรมที่ดินดําเนินการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินให
ถาราษฎรบุกรุกในภายหลัง ราษฎรผูบุกรุกจะไดมีสิทธิก็โดยผานกระบวนการปฏิรูปที่ดินเท าน้ัน
และไดกําหนดมาตรการในการพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐโดย

ตองมีหลักฐานที่เกี่ยวกับกับที่ดินแปลงน้ันซึ่งแสดงวาไดทําประโยชนอยางตอเน่ืองมากอนเปน
ที่ดินของรัฐ38

2.5.9 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)39 พื้นที่ปาไมถูก
ทําลายไปถึง 67,000,000 ไรในชวง 40 ป ปจจุบันเหลือพื้นที่ปารอยละ 33 ของพื้นที่ประเทศ

37 สํานักแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ.  (2552). แนวทางและวิธีการดําเนินการแกไขปญหาการบุกรุก
ท่ีดินของรัฐ ของคณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ(เอกสารเผยแพร). หนา 17-18.

38 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 ขอ4 ที่ดินของ
รัฐ หมายความวา ที่ดินอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดินทุกประเภท เชน ที่ปาสงวนแหงชาติ ที่สงวนหวงหาม
ของรัฐ ที่สาธารณะประโยชน และที่ราชพัสดุ เปนตน.
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กอใหเกิดปญหานํ้าทวม นํ้าแลงและภัยธรรมชาติที่บอยคร้ังและรุนแรง ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงลดความอุดมสมบูรณลงโดยปาชายเลนลดลงจาก 2,000,000 ไร เหลือ 1,500,000 ไร แหลง
ปะการังและหญาทะเลสภาพเสื่อมโทรม สําหรับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพก็กําลังถูก
ทําลายอยางรวดเร็ว ดังน้ันในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 จึงมีเปาหมายรักษา
ความอุดมสมบูรณของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพโดยใหมีพื้นที่ป าไมไวไม
นอยกวารอยละ 33 และตองเปนพื้นที่ปาอนุรักษไมนอยกวารอยละ 18 ของพื้นที่ประเทศ โดยมี
แนวทางในสวนที่สําคัญ ดังน้ี

1) พัฒนาระบบฐานขอมูลและสรางองคความรู พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตรและขอมูลแผนที่ 1:4,000 เพื่อใชกําหนดแนวเขตอนุรักษที่ชัดเจนโดยชุมชนมีสวนรวม
และจัดทําระบบฐานขอมูลและทะเบียนการบุกรุกใชประโยชนเพื่อวางระบบกระจายการถือครอง
ใหคนยากจนมีปจจัยการผลิตเปนของตนเอง มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนที่
สําคัญ เชน ปาตนนํ้า ลุมนํ้า ระบบนิเวศนชายฝง แหลงกําเนิดความหลากหลายทางชีวภาพจัดทําเปน
ระบบฐานขอมูลที่ถูกตองเปนเอกภาพ นําไปเผยแพรตอชุมชนและภาคีที่เกี่ยวของเพื่อสรางฐานองค
ความรูและใชเปนเคร่ืองมือในการจัดการทรัพยากรรวมทั้งเผยแพรรูปธรรมตัวอยางในการอนุรักษ
และจัดการฐานทรัพยากรที่มีความสมดุลและยั่งยืน

2) สงเสริมสิทธิชุมชนและการมีสวนรวมในจัดการทรัพยากร ในการจัดต้ังปาชุมชน
3) พัฒนาระบบการจัดการรวมเพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

(1) ใหความสําคัญกับการกําหนดเขตและการจัดการเชิงพื้นที่โดยคํานึงถึงสภาพ
ทางภูมิศาสตรและขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศน สรางแนวกันเขตพื้นที่อนุรักษ
โดยจัดทําขอตกลงกับชุมชนทองถิ่นเพื่อปองกันการบุกรุกขยายพื้นที่ในอนาคต กําหนดเขตการใช
ประโยชนและกระจายการถือครองที่ดินโดยรวมกับทองถิ่นกําหนดเขตการใชที่ดินและวางผังเมือง
แกไขปญหาขอขัดแยงเร่ืองการทับซอนของแนวเขตที่ดินและจัดระเบียบการบุกรุกใชประโยชน

39 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  (2551). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ. สืบคนเม่ือวันที่5 กุมภาพันธ 2553, จาก http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=62.
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ที่ดินของรัฐและพื้นที่ปาอนุรักษ กําหนดมาตรการเพื่อรักษาที่ดินที่เหมาะสมซึ่งรัฐไดลงทุนพัฒนา
ระบบชลประทานไวแลว ใหเปนที่ดินสําหรับการเกษตรตลอดไป

(2) มีมาตรการประกาศภาวะฉุกเฉินหยุดใชชั่วคราว สําหรับทรัพยากรที่อยูในภาวะ
ถูกทําลายสูง เพื่อใหทรัพยากรน้ันไดสรางตัวใหม และเกิดความยั่งยืน ในบางพื้นที่ที่มีความสําคัญ
สูงโดยประกาศเปนพื้นที่ควบคุมอยางชัดเจน

(3) สรางกลไกแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี ยุติธรรมอยูบนหลักเกณฑที่
ทุกภาคสวนยอมรับและบูรณาการใหเกิดความสมดุลในการปรับเปลี่ ยนเปาประสงคและ
กระบวนการผลิตที่ไมยั่งยืนไปสูความสมดุลที่ไดจากการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพในอนาคต

(4) ฟนฟูสภาพปาใหเกิดความอุดมสมบูรณและคงความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการใชประโยชนอยางเขมงวดและปลูกปาเสริม กําหนดมาตรการ
“คนอยูรวมกับปา” โดยใหทํากิจกรรมสนับสนุนการฟนฟูรักษาระบบนิเวศนและการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติโดยยังคงรักษาระบบนิเวศนไวตลอดไป

(5) สง เสริมการจัดการพื้นที่ทางทะเลและชายฝ งอย างผสมผสานภายใต
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นใหมีการกําหนดเขตพื้นที่ และหลักเกณฑการใช
ประโยชนโดยการตกลงรวมกันของภาคีการพัฒนาในการจัดการปาชายเลนชุมชน การคุมครอง
ปะการัง หญาทะเล พื้นที่จับสัตวนํ้า พื้นที่เพาะเลี้ยง และการทําประมงชายฝง

2.5.10 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 – 255440 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ.2550-2554 เปนแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามมาตรา 35 – 36
ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ที่มุงใหเกิดการแปลง
นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540 – 2559 ไปสูการ
ปฏิบัติโดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถิ่นใชเปนกรอบในการ

40 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.  (2553). แผนจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2550 – 2554. สืบคนเม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ 2553, จาก
http://www.onep.go.th/index.php?option =com_content&view=article&id=78:-2550-2554&catid=46:-
2550-2554&Itemid=63.
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แปลงไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งเปนกรอบในการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับภาคและ
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ตลอดจนเปนแนวทางการปฏิบัติ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่  ในสวนพื้นที่ปาไมแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ.2550–2554 มีเปาหมาย อนุรักษพื้นที่ปาไม (ปาบกและปาชายเลน) ไมใหลดลงและ
ควรเพิ่มขึ้นไมนอยกวา รอยละ 0.5 ใน 5 ป ซึ่งไดกําหนดแนวทางสรุปไดดังน้ี

1) กําหนดแนวเขตพื้นที่ปาไมใหชัดเจนโดยนําเทคโนโลยีมาชวยในการประเมินสภาพ
ปาไมและติดตามการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ืองและกําหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ (เชน แนวเขตปา
ตนนํ้า แนวเขตปาสงวนแหงชาติ แนวเขตอุทยานแหงชาติ แนวเขตพื้นที่คุมครองและรักษาพันธุ
สัตวปา ที่ราชพัสดุ เปนตน) ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งจัดทํากฎหมายรับรองแนวเขตใหม
และกําหนดคาชดเชยแกเอกชนและประชาชนผูเสียผลประโยชนจากการปรับแนวเขต

2) กําหนดพิกัดตําแหนงและขอบเขตของหมูบานที่เปนที่อยูอาศัยและที่ทํากินทั้งหมด
ในพื้นที่ปาอนุรักษใหชัดเจนและจัดทําทะเบียนราษฎรของชุมชนในพื้นที่เพื่อควบคุมมิใหมีการ
ขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้นและเพื่อใชประกอบการรับรองสิทธิการใชประโยชนของชุมชน

3) สํารวจการถือครองที่ดินและการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาโดยใชหลักเกณฑการ
พิสูจนสิทธิที่ยอมรับรวมกันระหวางภาครัฐกับประชาชนที่มีสวนไดส วนเสียเพื่อใหครัวเรือน
ยากจนไดรับการจัดสรรที่ดินอยางเปนธรรม

4) ยกเลิก แกไขและปรับปรุง กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีเร่ือง การแกไขปญหา
ที่ดินในพื้นที่ปาไมโดยใหมีการกําหนดหลักเกณฑการพิสูจนสิทธิซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกันระหวาง
ภาครัฐกับประชาชน รวมทั้งแกไขและปรับปรุงหลักเกณฑที่เปนชองวางของกฎหมายที่เอ้ือใหเกิด
การถายโอนสิทธิการครอบครองที่ดินในพื้นที่ปาไมไปยังนายทุน กําหนดแนวเขตพื้นที่ปาไมให
ชัดเจนโดยนําเทคโนโลยีมาชวยในการประเมินสภาพปาไมและติดตามการเปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเน่ือง

5) ใหมีการบังคับใชกฎหมายเพื่อลงโทษผูบุกรุกพื้นที่ปารายใหญอยางจริงจังโดยเปน
การดําเนินการเชิงบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหการบริหารจัดการ
ทรัพยากรปาไมมีประสิทธิภาพ กําหนดพิกัดตําแหนงและขอบเขตของหมูบานที่เปนที่อยูอาศัยและ
ที่ทํากินทั้งหมดในพื้นที่ปาอนุรักษใหชัดเจนและจัดทําทะเบียนราษฎรของชุมชนในพื้นที่เพื่อ
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ควบคุมมิใหมีการขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้นและเพื่อใชประกอบการรับรองสิทธิการใช
ประโยชนของชุมชน

6) อนุญาตและสรางระบบการใหสิทธิหรือหลักประกันในการอยูอาศัยและทํากินใน
พื้นที่ปาเสื่อมโทรมโดยมีเงื่อนไขและหรือกําหนดหลักเกณฑในการใชประโยชนพื้นที่รวมกันโดย
ไมใหเกิดความเสียหายและผลกระทบตอระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม รวมทั้งปองกันมิใหมีการให
สิทธิแกผูอพยพ เขามาอยูใหมและผูมีอิทธิพล

7) จัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศสวนปาเศรษฐกิจโดยใช เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเหมาะสมเพื่อวางแผนการทําไมอยางเปนระบบและติดตามเพื่อปองกันการสวมตอ การตัดและ
ขนยายไมที่ไมถูกตองตามกฎหมาย

8) สํารวจที่ดินสาธารณะของทุกหมูบานทุกแปลงที่อาจฟนฟูใหเปนปาธรรมชาติได
โดยมีการกําหนดขอบเขตใหชัดเจนและสนับสนุนใหมีการดูแลและฟนฟูใหเปนปาชุมชนของ
หมูบานน้ัน

2.6 ประเภทของพื้นท่ีปาไม
ในการแบงประเภทพื้นที่ปาไมในประเทศไทยน้ัน มีชื่อเรียกอยูจํานวนมากมายขึ้นอยู

กับจะใชหลักเกณฑใดในการแบงแยก ซึ่งพื้นที่ปาไมเหลาน้ันตามสภาพพื้นที่ก็เปนพื้นที่เดียวกัน
หรืออยูในสภาพใกลเคียงกันมาก แตการบังคับใชกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อาจแตกตางกัน
ออกไปตามประเภทของพื้นที่น้ัน การกําหนดแนวเขตพื้นที่ไมชัดเจนยอมกอใหเกิดความสับสนตอ
ประชาชนเปนอยางมาก โดยในหัวขอน้ีจะไดแบงประเภทของเขตพื้นที่ปาไมประเภทตาง ๆ ที่
กําหนดขึ้นตามกฎหมายและพื้นที่ปาไมที่กําหนดขึ้นตามนโยบายหรือการบริหารจัดการ ดังน้ี

2.6.1 พื้นที่ปาไมที่กําหนดขึ้นตามกฎหมาย ไดแก พื้นที่ “ปา” ตามพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 พื้นที่ “ปาสงวนแหงชาติ” ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 พื้นที่
“อุทยานแหงชาติ” ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 “เขตรักษาพันธุสัตวปา” และ
“เขตหามลาสัตวปา” ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 และพื้นที่ “สวนปา”
ตามพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 ซึ่งจะไดกลาวตอไปในบทที่ 3
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2.6.2 พื้นที่ปาไมที่กําหนดขึ้นตามนโยบายหรือการบริหารจัดการ โดยพื้นที่เหลาน้ีหากตองการ
ดําเนินการตามที่กฎหมายไดใหอํานาจไว ตองพิจารณาวาพื้นที่น้ันอยูในเขตพื้นที่ปาไมตามกฎหมาย
ฉบับใด ไดแก

1) พื้นที่ปาไมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 หรือที่เรียกวา ปา
จําแนก ปาไมถาวร ปาไมถาวรของชาติ ปาเตรียมการโดยเปนพื้นที่ปาที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
คณะรัฐมนตรีจําแนกประเภทที่ดินในเขตจังหวัดตางๆ ออกเปน 2 ประเภท คือ ที่ดินที่เปนเขตปาที่
จะทําการสงวนคุมครองไวเปนสมบัติของชาติโดยถาวรสืบไป (ปาไมถาวร) และที่ดินบริเวณใดที่จะ
ไมสงวนไวเปนปาก็กําหนดใหเปนเขตที่จะเปดจัดสรรเพื่อเกษตรกรรมและเพื่อการใชประโยชน
อยางอ่ืน เมื่อตอมาไดมีการสํารวจจําแนกที่ดินในจังหวัดใดเสร็จแลวก็ใหถือเขตที่ดินตามที่ได
จําแนกน้ัน เมื่อเขตปาไมถาวรน้ีเกิดขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรีการยกเลิกเขตปาไมถาวรก็ตองทําโดย
มติคณะรัฐมนตรีเชนกัน41

2) พื้นที่ปาไมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2535 และวันที่ 17 มีนาคม
2535 หมายถึง พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่ไดจําแนก (ตามหลักเกณฑและวิธีการในการจําแนกเขตการ
ใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10
มีนาคม 2535 และวันที่ 17 มีนาคม 2535) เปนพื้นที่ปาอนุรักษ (เพิ่มเติม) ซึ่งไดแก พื้นที่เขตรักษา
พันธุสัตวปา ที่ไดประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.
2503 และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535, พื้นที่อุทยานแหงชาติ ที่ไดประกาศ
โดยพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504, พื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 ตามผล
การกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้าโดยสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี, พื้นที่อนุรักษปาชายเลนตามผลการจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาชาย
เลนประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรี42

41 หนังสือกรมปาไม ที่ กษ 0705(2)/13345 ลงวันที่ 4พฤษภาคม 2531 เรื่อง ช้ีแจงความหมายของคําวา
“ปาจําแนก” “ปาไมช่ัวคราว” “ปาไมถาวร” “ปาไมถาวรของชาติ” และ “ปาเตรียมการ.” อางถึงใน วนิดา พร
ไพบูลย.  (2552). คําอธิบายกฎหมายท่ีดินปาไม และการตรวจพิสูจนสิทธิในท่ีดิน. หนา 66-70.

42 หลักเกณฑและวิธีการในการจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไมในพ้ืนที่ปาสงวน
แหงชาติ ในหนังสือการจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไมในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ กรมปาไม
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3) วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร สวนรุกขชาติ43 โดยวนอุทยานเปนพื้นที่ที่มีทิวทัศน
สวยงามมีความเดนในระดับทองถิ่นซึ่งจัดไวเปนที่พักผอนหยอนใจและเที่ยวเตรของประชาชน
โดยมีการปรับปรุงตกแตงสถานที่เพื่ออํานวยความสะดวกใหเหมาะสมตามธรรมชาติ

สวนพฤกษศาสตร เปนสถานที่ที่ราชการไดรวบรวมพันธุไมไวทุกชนิดทั้งในและ
นอกประเทศ ที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ ดานความสวยงามและหายาก มาปลูกไวโดยแยกเปน
หมวดหมูเพื่อการศึกษา วิจัยและการเผยแพรเพื่อขยายพันธุใหเปนประโยชนแกประชาชนและ
ประเทศชาติสืบไป

สวนรุกขชาติ เปนสวนเล็กๆ มีพื้นที่นอยกวาสวนพฤกษศาสตรสรางขึ้นเพื่อรวบรวม
พันธุไมตางๆ ไวโดยเฉพาะไมยืนตนที่มีคาทางเศรษฐกิจและไมดอกซึ่งมีอยูในทองถิ่นน้ัน แตมิได
ปลูกไวเปนหมวดหมูเหมือนอยางในสวนพฤกษศาสตร

4) ปาชายเลน พบทั่วไปตามพื้นที่ชายฝงทะเล บริเวณปากแมนํ้า อาว ทะเลสาบ และ
เกาะ ซึ่งเปนบริเวณที่นํ้าทะเลทวมถึง พื้นที่ปาชายเลนอุดมสมบูรณจะประกอบดวยพันธุไมหลาย
ชนิด เชน ลําพูน ลําแพน โกงกาง แสม ตะบูน ตะบัน และเปนแหลงอาหาร ที่อยูอาศัย แหลงอนุบาล
สืบพันธุ วางไข และหลบภัยสําหรับสัตว เชน กุง หอย ปู ปลา นอกจากน้ันยังเปนพื้นที่ซึ่งมีระบบ
นิเวศนที่ซับซอน มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เปนแนวกันคลื่นและลมมรสุม 44 แตในปจจุบัน
ยังมิไดมีกฎหมายออกมากําหนดเขตพื้นที่ปาไมชายเลนโดยเฉพาะ การบังคับใชกฎหมายจึงอาจแยก
ไดเปน พื้นที่ปาชายเลนในเขตปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ปาชายเลนในเขตอุทยานแหงชาติ พื้นที่ปา
ชายเลนที่มิไดอยูในเขตปาสงวนแหงชาติและมิไดอยูในเขตอุทยานแหงชาติ45

กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2535. อางถึงใน วนิดา พรไพบูลย.  (2552). คําอธิบายกฎหมายท่ีดินปาไม
และการตรวจพิสูจนสิทธิในท่ีดิน. หนา 75-76.

43 พินิจ ตันติวิญูพงศ.  (2550). มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองและจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นท่ีอนุรักษตามกฎหมาย: กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปาของประเทศไทย.
หนา 8.

44 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง.  (2551). รายงานสถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของ
ประเทศไทยประจําป พ.ศ. 2550 (เอกสารเผยแพร). หนา 46.

45 พิชญสินี ศรีสวัสดิ์.  (2549). มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองและอนุรักษปาชายเลน. หนา 65.
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สวนในทางบริหารมีการแบงประเภทของปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี46

ออกเปน 3เขต คือ เขตอนุรักษ เปนพื้นที่ปาชายเลนหวงหามไมใหมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช
ประโยชนใด นอกจากปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ เพื่อรักษาไวซึ่งสภาพแวดลอมและระบบ
นิเวศน เชน พื้นที่แหลงเพาะพันธุพืชและสัตวนํ้า, เขตเศรษฐกิจ ก. เปนพื้นที่ปาชายเลนที่ยอมใหมี
การใชประโยชนเฉพาะกิจการดานปาไม เพื่อผลผลิตที่สม่ําเสมอตามหลักวิชาการปาไม เชน พื้นที่
ปาโครงการ พื้นที่สวนปา, เขตเศรษฐกิจ ข. เปนพื้นที่ปาชายเลนที่ยอมใหมีการใชประโยชนที่ดิน
และการพัฒนาดานอ่ืนๆ ได แตตองคํานึงถึงผลดีและผลเสียทางดานสิ่งแวดลอมดวย เชน พื้นที่
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม

5) ปาชุมชน ในรางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... ของสภาผูแทนราษฎรและของ
วุฒิสภาใหความหมายเหมือนกัน คือ ปาที่ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังเปนปาชุมชนโดยมีการจัดการตาม
พระราชบัญญัติน้ี น่ันคือ การจะถือวาเปนปาชุมชนได ชุมชนจะสามารถจัดการปาชุมชนได ตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับน้ีเทาน้ัน ปาชุมชนอ่ืนๆ แมจะเรียกชื่อวาปาชุมชนก็มิใชปาชุมชนตาม
กฎหมาย47 อยางไรก็ตามในปจจุบันยังมิไดมีการบังคับใชกฎหมายปาชุมชน ดังน้ันจึงมีปญหาเมื่อ
พื้นที่ปาชุมชนเหลาน้ันยังคงเปนพื้นที่ “ปา” “ปาสงวนแหงชาติ” “อุทยานแหงชาติ” ตามกฎหมาย
ซึ่งหามราษฎรอยูอาศัยหรือทําประโยชน

ในประเด็นการกําหนดพื้นที่ปาชุมชนน้ันความเห็นของสภาผูแทนราษฎรและของ
วุฒิสภาก็ยังมีความแตกตางกัน โดยในรางของสภาผูแทนราษฎรชุมชนในทองถิ่นใดที่มีพื้นที่ปาอยู
ใกลและอยูในสภาพที่จะดูแลรักษาปาไดหากประสงคจะจัดต้ังปาชุมชนก็สามารถทําไดโดยยื่นคํา
ขอตอคณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัดแหงทองที่ที่ปาน้ันต้ังอยูเพื่อจัดต้ังปาชุมชนได โดยเมื่อ
ไดมีการจัดต้ังเปนปาชุมชนแลวใหคงอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปา
สงวนแหงชาติ กฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ กฎหมายวาดวยสงวนและคุมครองสัตวปา หรือ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ เวนแต พระราชบัญญัติน้ีจะไดกลาวไวเปนอยางอ่ืน สวนในรางของวุฒิสภา

46 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2530.
47 สมิต ยอดพรม.  (2548). มาตรการทางกฎหมายในการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการ

ทรพัยากรปาไม. หนา 80.
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น้ัน พื้นที่ที่จะจัดต้ังปาชุมชนไดน้ันตองไมอยูในเขตอนุรักษและเมื่อไดมีการจัดต้ังเปนปาชุมชนแลว
มีฐานะเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน ซึ่งใชเพื่อสาธารณะประโยชนและสงวนไวเพื่อใช
ประโยชนรวมกัน และอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ เวนแต พระราชบัญญัติน้ี
จะไดกลาวไวเปนอยางอ่ืน48

นอกเหนือจากการใชหลักเกณฑตามกฎหมายในการแบงประเภทของเขตพื้นที่ปาไม
ประเภทตางๆ แลว เราอาจพิจารณาจากระบบกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือความเปนเจาของที่ดินได โดย แต
เดิมน้ันถือวาพระมหากษัตริยทรงเปนเจาของผืนแผนดินทั้งมวลในราชอาณาจักรทั้งน้ีเพื่อประโยชน
ในทางการปกครองที่จะเรียกภาษีจากการทําประโยชนของประชาชนและควบคุมการถือครองที่ดิน
ดวยการขับไลผูครอบครองที่ดินไดเมื่อพระมหากษัตริยตองการ เพื่อแสดงใหเห็นวาราษฎรเปน
เพียงผูอยูอาศัยในที่ดินของพระมหากษัตริย ตอมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชมาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีกา รแบงแยกระหวางระบบ
กรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐกับระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินของเอกชน โดยใหที่ดินทุกประเภทที่มิไดมีบุคคล
ใดไดกรรมสิทธิ์ที่ดินตกเปนของรัฐ ซึ่งถือวาเปนสาธารณะสมบัติของแผนดินตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 1304 และประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 249

สอดคลองกับหลักเกณฑการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมกลาวคือ หากมีบุคคลไดสิทธิใน
พื้นที่ปาน้ันมาตามกฎหมายที่ดินแลว พื้นที่น้ันก็ไมอาจเปนพื้นที่ปาไมได ไมอยูภายใตการจัดการ
พื้นที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับปาไม พื้นที่ซึ่งเปนของเอกชนจึงสามารถใชทรัพยากรในพื้นที่ตนเอ งได
โดยไมถูกควบคุม ในทางวนศาสตรพื้นที่ปาไมน้ัน ตองมีสภาพเปนพื้นที่เปนปาไมโดยอาจเปน
พื้นที่ปาไมของรัฐ (State Forests) ซึ่งรัฐบาลเปนเจาของกําหนดเพื่อประโยชนทางดานเศรษฐกิจ
ความมั่นคงของประเทศ การปองกันภัยธรรมชาติ พื้นที่ปาไมของเอกชน(Private Forests) เปนพื้นที่
ปาผืนเล็กๆ ที่อาจเปนเอกชนคนเดียวหรือหลายคนมีกรรมสิทธิ์ในการเปนเจาของ เชน ปาของ
โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม หรือพื้นที่ปาไมของทองถิ่น (Corporation Forests) เปนปาที่ชุมชน

48 แหลงเดิม. หนา 87.
49 ศยามล ไกยูรวงศ. (2538). ปญหาทางกฎหมายและนโยบายของการใชอํานาจรัฐท่ีเกี่ยวกับการ

จัดการท่ีดินในเขตปา. หนา 20-24.
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ในทองถิ่นน้ันๆ เปนเจาของ อาทิ เชน ปาของหมูบาน ตําบล และเทศบาล ปาประเภทน้ีมีลักษณะ
ความเปนไปคลายกับปาของรัฐ แตมีเน้ือที่นอยกวาและผลประโยชนที่ไดรับจากปาเปนของทองถิ่น
เสียโดยเฉพาะ50

50 ดุสิต พานิชพัฒน.  (ม.ป.ป.). ปาไมกับการพัฒนานโยบายความมั่นคงของประเทศ (เอกสารอัด
สําเนา). หนา28-30.
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บทที่ 3
กฎหมายซ่ึงมีผลเปนการกําหนดเขตพ้ืนที่ปาไมทับซอน มาตรการทางกฎหมาย

หนวยงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดูแลรักษาพ้ืนที่ปาไม

ในบทน้ีจะไดศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวของในการกําหนดเขตปาไมทําใหพื้นที่ปาไมมี
พื้นที่ ทับซอนกับพื้นที่ตามกฎหมายอ่ืน โดยเร่ิมศึกษาจาก หลักเกณฑในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน กฎหมายซึ่งมีผลเปนการกําหนดเขตพื้นที่ปาไม พื้นที่ตามกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวของในการกําหนดเขตพื้นที่ปาไม มาตรการทางกฎหมายและหนวยงานที่ใชบังคับกฎหมาย
เพื่อปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาไม ตามลําดับ

3.1 หลักการในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
การประกันสิทธิขั้นพื้นฐานเปนสิ่งที่ไมอาจขาดไดในรัฐที่เปนนิติรัฐ ความคิดเกี่ยวกับ

สิทธิขั้นพื้นฐานไดรับการพัฒนาขึ้นในศตวรรษที่ 19 ในฐานะที่เปนอํานาจของราษฎรในอันที่จะ
คุมครองตนเองจากการลวงละเมิดเสรีภาพและกรรมสิทธในทรัพยสิน 51โดยรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพไวหลายประเภท52เชน สิทธิ
และเสรีภาพในชีวิตและรางกาย สิทธิในกระบวนการยุติธรรมสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน เปนตน
ทําใหสิทธิและเสรีภาพดังกลาวไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้ง
องคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย
และการตีความกฎหมายทั้งปวง53

51 วรเจตน ภาคีรัตน.  (2551). เอกสารประกอบการบรรยาย วิชาทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 ชุดท่ี 5 หลักนิติรัฐ (เอกสารอัด
สําเนา). หนา 11.

52 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 32 มาตรา 40 และ มาตรา 41.
53 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 27.
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติหลักเกณฑในการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพไวในมาตรา 29 ดังน้ี

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิไดเวนแตโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญน้ีกําหนดไวและเทาที่จําเปน
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได

กฎหมายตามวรรคหน่ึงตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแก
กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเจาะจงทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายน้ันดวย

บทบัญญัติในวรรคหน่ึงและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม

การปกครองใน Rechtsstaat หรือนิติรัฐน้ัน กฎหมายจะตองไมเปดโอกาสใหผูปกครอง
ใชอํานาจตามอําเภอใจ ภายใตกฎหมายบุคคลทุกคนตองเสมอภาคกัน และบุคคลจะตองสามารถ
ทราบกอนลวงหนาวากฎหมายมุงประสงคจะบังคับใหตนทําอะไรหรือไมใหตนทําอะไร ผลรายอัน
เกิดจากการฝาฝนกฎหมายคืออะไร ทั้งน้ีเพื่อที่จะบุคคลไดปฏิบัติตนใหถูกตองสอดคลองกับ
กฎหมาย54 และหากกฎหมายน้ันมีเน้ือหาเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไวยอมจะกระทําไมได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่
รัฐธรรมนูญกําหนดไวและเทาที่จําเปนเทาน้ัน55 ซึ่งประกอบไปดวยเงื่อนไข 5 ประการคือ การจํากัด
สิทธิและเสรีภาพกระทําไดแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่
รัฐธรรมนูญน้ีกําหนดไว การจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองกระทําเทาที่จําเปน การจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพตองไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพน้ัน การจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ตองมีผลเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีหน่ึงหรือแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการ

54 วรเจตน  ภาคีรัตน.  (2553). หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม. สืบคนเม่ือวันที่ 24 กันยายน 2553, จาก
http://www.enlightened-jurists.com/page/77.

55 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  และ นันทชัย เพียรสนอง.  (2548). คําอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ. หนา
101.
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เจาะจง และการจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรา
กฎหมายน้ัน56

ดังน้ัน ในการใชอํานาจนิติบัญญัติตรากฎหมายน้ัน ผูที่ใชอํานาจไมอาจกระทําไดงาย
ตามอําเภอใจ หากแตจะตองคํานึงถึงหลักการตางๆ เชน หลักความพอสมควรแกเหตุ หลักการ
คุมครองสารัตถะแหงสิทธิและเสรีภาพ หลักการมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปของกฎหมายและ
หลักการหามตรากฎหมายใชบังคับเฉพาะกรณีและเฉพาะบุคคล หลักการอางบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมาย เปนตน โดยในสวนที่ เกี่ยวของกับปญหาตาม
วิทยานิพนธฉบับน้ีจะไดกลาวถึงเฉพาะหลักความชัดเจนของกฎหมาย และ หลักความพอสมควร
แกเหตุ

3.1.1 หลักความชัดเจนของกฎหมาย (das Prinzipder Klarheitder Rechtsnormen) เปน
หลักการยอยประการหน่ึงของหลักความแนนอน (das Prinzipder Rechtssicherhieat)โดยเรียกรอง
ใหฝายนิติบัญญัติ (รวมทั้งฝายบริหารในการออกกฎหมายลําดับรอง) ในการบัญญัติกฎหมายจะตอง
มีความชัดเจนอยางพอเพียงเพื่อใหบุคคลสามารถทราบไดวาบทบัญญัติของกฎหมายใดที่เขาจะตอง
คํานึงถึงหากเขากระทําการอันใดอันหน่ึงและกฎหมายดังกลาวมีขอเรียกรองอยางใดบาง บุคคลจึง
สามารถที่จะกําหนดการกระทําของตนใหเปนไปตามเงื่อนไขของกฎหมายและทําใหเกิดความ
แนใจวา การกระทําของตนจะไมเปนการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมาย57

หลักการดังกลาวไดรับการเรียกรองมากขึ้นในกรณีของกฎหมายอาญา ยิ่งมีการกําหนด
โทษสูงขึ้น กฎหมายอาญายิ่งตองมีความแนนอนชัดเจนมากขึ้น 58 โดยในรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช
2550 มาตรา 39 และ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 ไดบัญญัติวา บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวน
แตไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําน้ันบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว
และโทษที่จะลงแกบุคคลน้ันจะหนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํา
ความผิดมิได ซึ่งมาจากหลัก “ไมมีความผิด และไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย” มาจากสุภาษิตลาตินวา

56 สุริยา  ปานแปน  และ อนุวัฒน  บุญนันท.  (2553). คูมือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ. หนา 36-46.
57 บรรเจิด  สิงคะเนติ.  (2547). หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตาม

รัฐธรรมนูญ. หนา 29-30.
58 แหลงเดิม. หนา 35.
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“nullum crimen, nulla poena sine lege” อันเปนหลักประกันในกฎหมายอาญา ซึ่งมีเน้ือหา หลัก 4
ประการ คือ 1) การหามใชกฎหมายจารีตประเพณีลงโทษทางอาญาแกบุคคล 2) การหามใช
กฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่ง ลงโทษทางอาญาแกบุคคล 3) กฎหมายอาญาตองบัญญัติใหชัดเจน
แนนอนและ 4) กฎหมายอาญาไมมีผลยอนหลัง59

เหตุผลในการที่จะตองใหกฎหมายมีความชัดเจนแนนอนน้ัน ก็เพื่อที่จะใหประชาชนผู
ซึ่งอยูภายใตกฎหมายไดมีโอกาสรูลวงหนาวา การกระทําหรือไมกระทําของตนน้ัน มีกฎหมาย
บัญญัติเปนความผิดหรือไม ถาประชาชนไมอาจรูลวงหนาวา การกระทําหรือไมกระทําของเขาเปน
ความผิดหรือไม เพราะบทบัญญัติของกฎหมายคลุมเครือมากเกินไปแลว หากมีการใชกฎหมายน้ัน
กับเขา เขาก็จะขัดขืนหรือมีความรูสึกเปนปฏิปกษ โดยถือวาไมไดรับความเปนธรรมจากรัฐ
นอกจากน้ัน การที่รัฐไมยอมใหประชาชนอางความไมรูกฎหมายขึ้นมาเปนขอแกตัว ก็หมายความ
วาจะตองออกกฎหมายใหชัดแจงไมคลุมเครือ เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสรูไดทันทีวาการกระทํา
หรือไมกระทําอยางใดเปนความผิด และไมยอมใหปฏิเสธความไมรูกฎหมายซึ่งชัดแจงอยูแลวน้ัน
ขึ้นเปนขอแกตัว หากกฎหมายคลุมเครือก็ยอมไมเปนธรรมที่จะไมยอมใหประชาชนยกเอาความไม
รูกฎหมายเปนขอแกตัว เหตุอีกประการหน่ึงก็คือ หากกฎหมายอาญามีความแนนอนพอสมควรแลว
ก็จะเปนการลดการใชบังคับกฎหมายโดยเลือกปฏิบัติและโดยอําเภอใจลงไปไดบาง มิฉะน้ันแลว
ตํารวจ อัยการ และศาล ก็อาจจะมีดุลพินิจเลือกใชบังคับกฎหมายกับบุคคลบางประเภทไดอยางไมมี
ขอบเขตจํากัด60

3.1.2 หลักความพอสมควรแกเหตุ61 หลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพเทาที่จําเปนหรือหลักพอ
สมควรแกเหตุ (Uebemassverbo) หรือหลักความไดสัดสวน (der Grundsatz der Verhaeltnismaessigkeit)

59 คณิต ณ นคร. (2543). กฎหมายอาญา ภาคท่ัวไป. หนา 46-54.
60 เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์.  (2549). คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1. หนา 21.
61 บรรเจิด  สิงคะเนติ. เลมเดิม. หนา 306-313., บรรเจิด  สิงคะเนติ และ สมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธ.

(2542, พฤษภาคม-สิงหาคม). “หลักความไดสัดสวนตามหลักกฎหมายของเยอรมันและฝรั่งเศส.” วารสารศาล
รัฐธรรมนูญ, ปท่ี 1, เลม 2. หนา 47-54., วรเจตน  ภาคีรัตน.  (2549). ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
หลักการพื้นฐานของ กฎหมายปกครองและการกระทําทางปกครอง. หนา 29-35. และ ศรีรัตน งามนิสัย.  (2550).
หลักความพอสมควรแกเหตุ: พัฒนาการและการปรับใชในระบบกฎหมายไทย. หนา 141-146.
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เปนหลักกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญ และถือวาเปนหลักการยอยที่สําคัญของหลักนิติรัฐที่
เรียกรองใหการใชอํานาจองคกรเจาหนาที่ของรัฐทุกองคกรไมวาจะเปนองคกรนิติบัญญัติ องคกร
ฝายปกครอง องคกรตุลาการ หรือ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งกาวลวงเขาไปในแดนสิทธิ
เสรีภาพของปจเจคชนตองกระทําเทาที่ จําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะ

หลักความพอสมควรแกเหตุ หมายถึง หลักการที่หามมิใหองคกรของรัฐใชอํานาจรัฐที่มี
ผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรหรือใชอํานาจน้ันอยางอําเภอใจ หากแต
องคกรของรัฐตองใชอํานาจจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพอเหมาะพอประมาณกับสภาพ
ของขอเท็จจริง โดยรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติหลักเกณฑน้ีไวในมาตรา 29 คือ การ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญน้ีกําหนดไวและเทาที่จําเปน...จะเห็นวา
แมในกรณีที่รัฐธรรมนูญไดใหอํานาจองคกรนิติบัญญัติสามารถตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลได แตรัฐธรรมนูญก็ไดเรียกรองให “กระทําไดเทาที่จําเปน” เทาน้ัน หลักความพอสมควร
แกเหตุประกอบไปดวยหลักเกณฑ 3 ประการ สรุปไดดังน้ี

3.1.2.1 หลักความเหมาะสม หมายถึง หลักที่เรียกรองวามาตรการที่องคกรของรัฐ
กําหนดขึ้น อันมีผลจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือกอใหเกิดภาระหนาที่แกบุคคลน้ัน จะตอง
เปนมาตรการที่อาจทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว มาตรการใดเห็นไดชัดเจนวาไมสามารถทํา
ใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการได หรือการบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวน้ันเปนไปดวยความ
ยากลําบาก มาตรการน้ันยอมขัดตอหลักความเหมาะสม ยอมถือไดวากฎหมายน้ันขัดตอหลักหลัก
ความพอสมควรแกเหตุ ดังน้ันจึงขัดรัฐธรรมนูญ ในกรณีของการตรากฎหมาย กฎหมายจะชอบดวย
หลักความเหมาะสมก็ตอเมื่อมาตรการที่กฎหมายดังกลาวนํามาใชบังคับแกบุคคลเปนมาตรการที่อยู
ในวิสัยที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ มาตรการทางกฎหมายใดไมสามารถทําใหสิ่งที่
องคกรนิติบัญญัติมุงประสงคปรากฏเปนจริงได กฎหมายดังกลาวยอมไมชอบดวยหลักความ
เหมาะสม

3.1.2.2 หลักความจําเปน หมายถึง หลักการที่กําหนดวามาตรการของรัฐอันมีผลกระทบ
ตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลน้ัน จะตองเปนมาตรการที่กอใหเกิดความเสียหายหรือสรางภาระ
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ใหแกบุคคลนอยที่สุด ดังน้ัน เมื่อองคกรของรัฐจะนํามาตรการใดๆ มาบังคับใชกับบุคคลและ
มาตรการดังกลาวเปนมาตรการที่ทําใหวัตถุประสงคของรัฐสําเร็จลุลวงได หากมาตรการดังกลาวมี
มากกวาหน่ึงมาตรการและในบรรดามาตรการตางๆ เหลาน้ันมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลมากนอยแตกตางกัน องคกรของรัฐจะตองเปรียบเทียบผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพที่เกิด
จากบรรดามาตรการเหลาน้ัน วามาตรการใดกอใหเกิดความรุนแรงตอสิทธิและเสรีภาพนอยที่สุด
และตองเลือกใหบังคับมาตรการที่กระทบตอสิทธิและเสรีภาพนอยที่สุด มาตรการดังกลาวจึงจะถือ
ไดวาเปนมาตรการที่จําเปน

ในการตรากฎหมาย มาตรการทางกฎหมายที่ชอบดวยหลักความจําเปน คือ
มาตรการทางกฎหมายที่ทําใหวัตถุประสงคขององคกรนิติบัญญัติสําเร็จลุลวง และเปนมาตรการทาง
กฎหมายที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนอยที่สุด หากมีมาตรการทางกฎหมายหลาย
มาตรการที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรนิติบัญญัติได องคกรนิติบัญญัติตองเลือกมาตรการ
ที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนอยที่สุดตราเปนกฎหมาย หากมาตรการที่ฝายนิติ
บัญญัติเลือกมาตราเปนกฎหมายไมใชมาตรการที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนอย
ที่สุด กฎหมายดังกลาวยอมขัดตอหลักความจําเปน ดังน้ันจึงขัดตอรัฐธรรมนูญ

3.1.2.3 หลักความพอสมควรแกเหตุในความหมายอยางแคบ หมายถึง หลักการซึ่ง
กําหนดใหองคกรของรัฐที่จะใชมาตรการใดๆ อันอาจเกิดผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ตองชั่งนํ้าหนักระหวางผลประโยชนมหาชนที่จะไดรับจากการบังคับใชมาตรการน้ันกับความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลหรือผลประโยชนที่บุคคลตองสูญเสียไป วาประโยชนสาธารณะที่จะ
ไดรับน้ันมีนํ้าหนักมากกวาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับปจเจกบุคคลหรือไม หากมาตรการดังกลาว
กอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลมากกวากอใหเกิดประโยชนแกสาธารณะแลว แมวามาตรการน้ัน
จะมีประโยชนตอสาธารณะอยูบาง หรือเปนมาตรการที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการและ
กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลนอยที่สุด แตมาตรการดังกลาวยอมขัดตอหลักความพอสมควรแก
เหตุในความหมายอยางแคบ เพราะเปนมาตรการที่กอใหเกิดผลรายมากกวาผลดี องคกรของรัฐยอม
ไมสามารถใชบังคับมาตรการดังกลาวกับบุคคลได

DPU



42

ในการวินิจฉัยวากฎหมายน้ันขัดตอหลักหลักความพอสมควรแกเหตุใน
ความหมายอยางแคบหรือไมน้ัน ใหเร่ิมพิจารณาสิ่งที่รัฐธรรมนูญประสงคจะมุงคุมครองปจเจกชน
กอน หลังจากน้ันจึงมุงพิจารณาระดับความเขมขนรุนแรงของมาตรการตามกฎหมายที่ลวงละเมิดสิ่ง
ที่รัฐธรรมนูญมุงประสงคคุมครองน้ัน ซึ่งในที่น้ีคือ การพิจารณาตรวจสอบวาประโยชนที่ไดจาก
การดําเนินการตามมาตรการน้ันมีนํ้าหนักมากกวาผลเสียที่เกิดจากมาตรการน้ันหรือไม ผลกระทบที่
เกิดขึ้นน้ันกอใหเกิดภาระแกผูได รับผลกระทบจนเกินขอบเขตหรือไม และเปนไปอยาง
สมเหตุสมผลหรือไม

กลาวโดยสรุปในการพิจารณาวาองคกรของรัฐไดใชอํานาจสอดคลองกับหลัก
ความพอสมควรแกเหตุหรือไม จะตองเร่ิมจากการคนหาวัตถุประสงคของการตรากฎหมายหรือการ
กระทําทางปกครองดังกลาวมีเพื่ออะไร เพื่อที่จะไดทราบวาวัตถุประสงคน้ันชอบดวยกฎหมาย
หรือไม จากน้ันจึงพิเคราะหวามาตรการหรือการกระทําดังกลาว เปนมาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค
ที่ตองการไดหรือไม จากน้ันจึงพิเคราะหวามาตรการหรือการกระทําดังกลาว เปนมาตรการที่จําเปน
หรือไม จากน้ันจึงพิเคราะหในขั้นตอนสุดทายวามาตรการที่อาจบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการและ
เปนมาตรการที่จําเปนน้ัน เปนมาตรการที่พอสมควรแกเหตุในความหมายอยางแคบหรือไม

3.2 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดเขตพื้นท่ีปาไม
การกําหนดเขตพื้นที่ปาไมมีความสําคัญ เพราะเน่ืองจากหลังจากที่พื้นที่น้ันเปนพื้นที่ปา

ไมแลวยอมมีการสงวนหรือหามมิใหเขาไปโดยไมไดรับอนุญาต การเขาไปบุกรุกห รืออยูอาศัย
ตอไปมีความผิดตามกฎหมาย62 และยังเปนขอบอํานาจในการบังคับใชกฎหมายของพนักงาน
เจาหนาที่ดวยเพราะพนักงานเจาหนาที่จะสามารถบังคับใชกฎหมายไดน้ัน พื้นที่ดังกลาวตองเปน
พื้นที่ปาไมตามที่กฎหมายน้ันๆ กําหนดเสียกอน เชน63 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มี

62 พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484, มาตรา 54. พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507,
มาตรา 14. พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 16. พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา
พ.ศ. 2535, มาตรา 36 และมาตรา 42.

63 พระราชกฤษฎีกา โอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเปนกรมปาไมกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และปรับปรุงอํานาจหนาที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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อํานาจหนาที่เฉพาะในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปาเทาน้ัน โดย
การกําหนดเขตพื้นที่ปาไมของประเทศไทยมีหลักเกณฑการกําหนดพื้นที่ ดังน้ี

3.2.1 พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 พื้นที่ปาตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช
2484 เปนการกําหนดเขตพื้นที่ปา โดยพิจารณาจากที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามประมวล
กฎหมายที่ดิน64 โดยเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงการไดที่ดินมาตามประมวลกฎหมายที่ดินน้ันไดแก
โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ตีวาไดทําประโยชนแลวหรือ มีเอกสารแสดง
สิทธครอบครอง เชน ใบจอง (น.ส.2) ส.ค.1 น.ส.3 น.ส.3ก น.ส.3ข ใบไตสวน (น.ส.5) ดังน้ัน พื้นที่
ปาจึงมิไดมีการกําหนดแนวเขตไวชัดเจนและแมมีการชําระภาษีบํารุงทองที่ตลอดมา (ภบท.5) แต
หากที่ดินน้ันไมมีการไดมาตามประมวลกฎหมายที่ดินแลวยอมเปนพื้นที่ปาทั้งสิ้น และถือวาเปน
ที่ดินหวงหามของรัฐ

พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ไมไดกําหนดเหตุผลในการประกาศบังคับใช
กฎหมายไว แตเมื่อพิจารณาจากการประกาศยกเลิกกฎหมาย กฎขอบังคับเดิมเกี่ยวกับการเก็บภาษีไม
การตีตราไม การซื้อขายไม การเก็บหาของปา แลวมาบังคับตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช
2484 แทน แมจะมีในสวนที่เกี่ยวของกับการรักษาปาไม วิธีจัดการรักษาปา อยูดวยก็ตาม แต
เจตนารมณในการประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 อยูที่การควบคุมการทํา
ไม การแปรรูปไม การทําสิ่งประดิษฐจากไม มากกวาการคุ มครองพื้นที่ปาไมโดยเฉพาะ แต
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 กลับเปนกฎหมายที่กําหนดขอบเขตพื้นที่ปาไมไวอยาง
กวางขวางที่สุดโดยไมตองมีการสํารวจรังวัด จัดทําแผนที่แนวเขต  เขตพื้นที่ “ปา” จึงหมายถึง ที่ดิน
ของรัฐซึ่งเปนที่ดินประเภทหน่ึงประเภทใดดังตอไปน้ี65

1) ที่รกรางวางเปลา
2) ที่สงวนหวงหามเพื่อใชประโยชนในราชการ ซึ่งยังไมมีการใชที่ดินตามวัตถุประสงค

ของการหวงหามที่ดิน หรือมีการใชที่ดินตามวัตถุประสงคของการหวงหามที่ดินแลว แตยังไมไดทั้ง

กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ.
2546, มาตรา 3 และมาตรา 6.

64 พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484, มาตรา 4 (1).
65 วนิดา พรไพบูลย. เลมเดิม. หนา 56-57.
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แปลง สวนที่เหลือยังไมไดใชเต็มพื้นที่ยังคงเปน “ปา” ตามมาตรา 4 (1) แหงพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484

3) ที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนๆ ที่บุคคลมิไดมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง เชน ที่ดินที่

พลเมืองใชรวมกัน (ที่สาธารณะประโยชน) ที่ดินในเขตนิคมสหกรณหรือนิคมสรางตนเองที่ยังมิได

จัดใหบุคคลใด ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ยังมิไดจัดใหแกเกษตรกรหรือสถาบัน

เกษตรกรหรือจัดใหแกเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรแลวแตยังไมไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือ

รับรองการทําประโยชน ฯลฯ

3.2.2 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 250766 เปนการกําหนดเขตพื้นที่โดยใหถือเอา
พื้นที่ “ปาสงวน” และ “ปาคุมครอง” ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงวนปาเปนพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติ ซึ่งไดกําหนดเขตพื้นที่จากพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงแลวแตกรณี
นอกจากน้ันยังใหอํานาจรัฐมนตรีกําหนดปาอ่ืนใดเปนปาสงวนแหงชาติไดตามที่เห็นสมควรซึ่งการ
กําหนดแนวเขตกระทําไดโดยออกกฎกระทรวง

แตเดิมน้ันในการกําหนดเขตปาน้ันเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา
พ.ศ. 2481 ทําใหไดพื้นที่ปาไม 2 แบบ ไดแก ปาคุมครองและปาสงวน ซึ่งมีขอแตกตางกันคือ ในปา
คุมครองน้ันตองมีแผนที่สังเขปแสดงเขตปาน้ันแนบทายพระราชกฤษฎีกา แตในพื้นที่ดินมิไดทํา
เคร่ืองหมายเขตไว และในการทําไมหรือการเก็บหาของปายอมกระทําไดภายใตบังคับของ
พระราชบัญญัติปาไม สวนปาสงวนตองมีแผนที่แนนอนแสดงเขตปาน้ันแนบทายพระราชกฤษฎีกา
กลาวคือ กอนจะประกาศพนักงานเจาหนาที่จะตองทําการหมายเขตปาน้ันอย างชัดเจน โดยมีหลัก
เขตกับปายหรือเคร่ืองหมายเขตแสดงไวในพื้นที่อันแทจริงและทําการรังวัดทําแผนที่ปาน้ันอยาง
ถูกตองเสียกอนแลวจึงประกาศ เมื่อกําหนดเปนปาสงวนแลว นอกจากจะมีบัญญัติหามยึดถือ จับ
จอง กนสราง แผวถางหรือเผาปาทํานองเดียวกับในปาคุมครองแลว ยัง หามมิใหนํา ปลอย หรือ
ละเลยใหสัตวเลี้ยงเขาไปหรือจัดทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดอันเปนอันตรายแกไมหรือของปาในปาสงวนอีก
ดวย และในการทําไมหรือการเก็บหาของปานอกจากจะตองปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนอันวาดวยการ

66 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507, มาตรา 6 และมาตรา 36.
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น้ันแลว ยังจะตองขอรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ผูควบคุมปาสงวนน้ันอีกชั้นหน่ึงดวย67 ใน
ปจจุบันพระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา พ.ศ. 2481 ไดถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ. 2507

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มีวัตถุประสงคที่จะสงวนปาไมไวเปนเน้ือ
ที่ประมาณรอยละ 50 แหงเน้ือที่ประเทศไทย คือเปนเน้ือที่ปาสงวนรวมประมาณ 250,000 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 156 ลานไร พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครอง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู เชน พันธุไมและของปา สัตวปา ตลอดจนทิวทัศน ปาและภูเขาให
คงอยูในสภาพธรรมชาติเดิม มิใหถูกทําลายหรือเปลี่ยนแปลงไปเพื่ออํานวยประโยชนทั้งทางตรง
และทางออมแกรัฐและประชาชนสืบไป สวนพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
มีวัตถุประสงค เพื่อปรับปรุงใหมาตรการในการสงวนและคุมครองสัตวปาเปนไปอยางเหมาะสม
และสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ

การกําหนดเขตพื้นที่ปาไมตามกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ ดังกลาว กฎหมายกําหนดใหกระทํา
ไดโดยการออกกฎหมายลําดับรองซึ่งไดแก พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง เพื่อกําหนดแนวเขต
โดยจัดทําเปนแผนที่แสดงแนวเขตแนบทายกฎหมายลําดับรอง และการกําหนดเขตพื้นที่ปาตาม
กฎหมายทั้ง 3 ฉบับ เดิมอยูในความรับผิดชอบของกรมปาไมกอนที่จะไดมีการจัดต้ังกรมอุทยาน
แหงชาติสัตวปาและพันธุพืช ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จึงมี
ความตอเน่ืองกันในการกําหนดเขตพื้นที่ปาไม

โดยเมื่อไดมีมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองการสํารวจจําแนกประเภทที่ดิน ซึ่งเ สนอโดย
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 จําแนกพื้นที่ปาไมที่จะรักษาไวเปนสมบัติของ
ชาติโดยมีเน้ือที่ประมาณ 50 % ของเน้ือที่ประเทศ จํานวนเน้ือที่ดังกลาวจึงมาปรากฏในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504 ไววาจะสงวนพื้นที่ปาไวเปนจํานวน 50 % ของ
เน้ือที่ประเทศ ซึ่งกฎหมายที่ออกมารองรับนโยบายดังกลาวไดแก พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. 2507 มีวัตถุประสงคที่จะสงวนปาไมไวเปนเน้ือที่ประมาณ 50 % แหงเน้ือที่ประเทศไทย และ

67 ดู เทียม คมกฤช.  (2514). นโยบายการปาไม. หนา 238-239.
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ตอมารัฐบาลไดมีมติในเร่ืองนโยบายการปาไมแหงชาติ ซึ่งจําแนกพื้นที่ปาที่สงวนจํานวนดังกลาว
ออกเปนปาเศรษฐกิจ และปาอนุรักษ อันไดแก  อุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา

ในการจําแนกประเภทที่ดินน้ัน มิไดมีการสํารวจรังวัดจัดแบงจําแนกเขตไวโดยชัดเจน
เปนแตเพียงไดอาศัยขอมูลจากคณะกรรมการจําแนกประเภทที่ดินสวนจังหวัด ซึ่งก็ไดขอมูลจาก
อําเภอ หรือกํานันผูใหญบานแลวหมายไวในแผนที่ระวาง (แผนที่ระวางของกรมแผนที่ทหารบก)
ดังน้ัน ในบางพื้นที่อาจจะมีพื้นที่ปาไมที่ยังมีสภาพสมบูรณอยูแตตกหลนมิไดจําแนกไวเปนพื้นที่ปา
ไม ดังน้ีก็ชอบที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ68 โดยกรมปาไมเปนเจาของเร่ืองดําเนินการรวมกับ
คณะกรรมการจําแนกประเภทที่ดินสวนจังหวัดน้ันตรวจสอบ ถาเห็นเปนการสมควรและโดย
หลักการที่จะตองเปนพื้นที่ปาไม ดังน้ีกระทรวงเกษตรและสหกรณก็จะนําเขาสูการพิจารณาของ
คณะกรรมการจําแนกประเภทที่ดินแหงชาติแลวเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีได
อนุมัติแลวก็จะเปนหนาที่ของกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณนําไปดําเนินการใหเปนปา
สงวนแหงชาติ หรืออุทยานแหงชาติ หรือเขตรักษาพันธุสัตวปา แลวแตสภาพปาน้ัน69

การสงวนพื้นที่ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ลักษณะของปาที่จะ
กําหนดใหเปนปาสงวนแหงชาติจะตองเปนปาที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหจําแนกเปนพื้นที่ปาไมแลว
ซึ่งปาดังกลาวก็คือปาที่คณะกรรมการจําแนกประเภทที่ดินไดพิจารณาเสร็จเรียบรอยแลว การ
ประกาศเปนปาสงวนแหงชาติน้ันก็จะตองมีการเขารังวัดหมายเขตปาใหแลวเสร็จเสียก อน
ตอจากน้ันจึงไดดําเนินการเพื่อประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ จนถึงตนป พ .ศ. 2515 จึงเห็นวาการ
ดําเนินการดังกลาวยังเปนวิธีที่ลาชาอีก กรมปาไมจึงไดเปลี่ยนแปลงจากหลักการเดิม ตามหนังสือ
กรมปาไมที่ กษ. 0703/4336 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2515 คือ ใหประกาศพื้นที่ปาไมเปนปาสงวน
แหงชาติ โดยอาศัยแผนที่จําแนกที่ดินซึ่งคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเสร็จแลว ทั้งน้ีไมตองทําการ
รังวัดหมายแนวเขตปาเสียกอนที่จะประกาศ การที่จําตองเปลี่ยนแปลงหลักการเดิมดังกลาวสืบเน่ือง
จากผลการประชุมคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ คร้ังที่ 3/2514 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2514 ไดมีมติ

68 ปจจุบันเปนอํานาจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.
69 ประดิษฐ วนาพิทักษ.  (ม.ป.ป.). คําอธิบายกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ(เอกสารอัดสําเนา).

หนา 33.
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ใหกระทรวงเกษตรฯรีบดําเนินการออกกฎกระทรวงสงวนพื้นที่ปาบริเวณที่จะใหรักษาไวเปนปาไม
ถาวรของชาติในทองที่จังหวัดซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติจําแนกที่ดินเสร็จแลวเปนปาสงวนแหงชาติ
โดยเร็ว ทั้งน้ี ใหอาศัยแผนที่จําแนกประเภทที่ดินเปนหลักดําเนินการก็เพื่อประสงคจะใหทันกับ
แผนการสอบสวนสิทธิตามโครงการเรงรัดจัดที่ดินของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงเกษตรและ
สหกรณก็ไดพิจารณามติของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติแลวมีความเห็นชอบดวยกับมติของ
คณะกรรมการดังกลาวใหมีการเรงรัดดําเนินการสงวนปาใหแลวเสร็จโดยเร็ว กรมปาไมจึงได
เปลี่ยนวิธีดําเนินการสงวนปาจากเดิมเสียใหม เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณและเพื่อเรงรัดการสงวนปาใหแลวเสร็จตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ70

การประกาศเขตปาสงวนแหงชาติน้ัน ใหปดประกาศสําเนากฎกระทรวงและแผนที่ทาย
กฎกระทรวงไว ณ ที่ทําการอําเภอหรือกิ่งอําเภอทองที่ ที่ทําการกํานันทองที่ และที่เปดเผยเห็นได
งายในหมูบานทองที่น้ันและตองจัดใหมีหลักเขตและปายหรือเคร่ืองหมายอ่ืนแสดงแนวเขตปา
สงวนแหงชาติไวตามสมควรเพื่อใหประชาชนเห็นไดวาเปนเขตปาสงวนแหงชาติ 71 เมื่อพื้นที่
ดังกลาวไดมีกฎกระทรวงกําหนดเปนเขตปาสงวนแหงชาติแลวจึงเกิดผลคือ บุคคลใดอางวามีสิทธิ
หรือไดทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติใดอยูกอนวันที่กฎกระทรวงกําหนดปาสงวนแหงชาติ
น้ันใชบังคับ ใหยื่นคํารองเปนหนังสือตอนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
ทองที่ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงน้ันใชบังคับ 72 เพื่อสงใหคณะกรรมการ
สําหรับปาสงวนแหงชาติ73สอบสวนตามคํารองน้ัน โดยถาปรากฏวาผูรองไดเสียสิทธิหรือเสื่อมเสีย
ประโยชน ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดคาทดแทนใหตามที่เห็นสมควรและหากผูรองไมพอใจ
ในคาทดแทนที่คณะกรรมการสําหรับปาสงวนแหงชาติกําหนด ผูรองมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี 74

70 ฉาดฉาน นิลกําแหง.  (2543). ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในท่ีดินของประชาชนในเขตปา
สงวน. หนา 73-74.

71 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507, มาตรา 8 และมาตรา 9.
72 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507, มาตรา 12.
73 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507, มาตรา 10.
74 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507, มาตรา 4 และมาตรา 5.
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ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ คําวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีใหเปนที่สุด75

ถาราษฎรไมยื่นคํารองตอนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองที่
ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงน้ันใชบังคับ ถือวาสละสิทธิหรือประโยชนที่มีอยู
หรือที่อางวามีอยู  เปนบทบัญญัติตัดสิทธิอยางเด็ดขาด ไมวาราษฎรน้ันจะรู เ ร่ืองการออก
กฎกระทรวงหรือไมก็ตาม76

3.2.3 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 250477 เปนการกําหนดพื้นที่ซึ่งบางสวนทับซอน
กับพื้นที่ปาตามพระราชบัญญัติปาไม  พุทธศักราช 2484 และ พื้นที่ปาสงวนแหงชาติตาม
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 โดยแนวความคิดวาดวยอุทยานแหงชาติเขามามี
อิทธิพลเน่ืองจากมีขาราชการกรมปาไมที่ไปศึกษาตอตางประเทศไดกลับมาบริหารงานปาไมใหมี
การประกาศเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา มีนโยบายปองกันการทําลายปาไมอยาง
เด็ดขาดเน่ืองจากมีการทําลายปาไมเปนจํานวนมาก จึงมีการประกาศเขตปาเพิ่มและใหคนที่อยูใน
เขตปา เชน ชาวเขาอพยพออกมาจากเขตปา การประกาศเขตอุทยานแหงชาติ ไดรับอิทธิพลจาก
แนวความคิดของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งไดมีการประกาศจัดต้ังอุทยานแหงชาติเยลโลสโตน และ
อีกหลายแหงในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา78 โดยมีแนวคิดวาการปกปองปาธรรมชาติใหสมบูรณ
จะตองไมมีมนุษยเขาไปอยูอาศัย เพื่อไมใหชนพื้นเมืองเขาไปอยูในปา

การกําหนดพื้นที่ใหเปนอุทยานแหงชาติ79 ตองมีพื้นที่กวางใหญไมนอยกวา 10 ตาราง
กิโลเมตร หรือเทากับ 6,250 ไรขึ้นไป เพียงพอที่จะรักษาสถานะทางนิเวศนของพืชและสัตวใน

75 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507, มาตรา 13.
76 ยืนหยัด  ใจสมุทร.  (2549). พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติอุทยาน

แหงชาติ พ.ศ.2504 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ.2535 :
คําอธิบายพรอมคําพิพากษาศาลฎีกาบริบูรณจนถึงปจจุบัน. หนา 34.

77 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 4.
78 ศยามล  ไกยูรวงศ. เลมเดิม. หนา 35.
79 ณรงค  มหรรณพ  รังสิกร  อุปพงศ และ วิสูตร  สมนึก.  (2535). เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมาย

เกี่ยวกับการพัฒนาการปาไม หนวยท่ี 6. หนา 365-366.
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ทองถิ่นไวไดตลอดไป และเปนที่ดินที่ไมมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย
ของบุคคลใดที่มิใชทบวงการเมือง โดยมีลักษณะอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี

1) มีสภาพธรรมชาติเปนที่นาสนใจเหมาะสมควรคาแกการอนุรักษกลาวคือ เปนพื้นที่
ที่มีทิวทัศนสวยงามและเดนเปนพิเศษ เชน มีปรากฏการณธรรมชาติที่แปลกพิศดารหรือมีทิวทัศนที่
สวยงามมาก เปนตน

2) มีสวนประกอบของภูมิประเทศที่แปลกและหายากหรือมีทรัพยากรธรรมชาติที่
เปราะบางอาจถูกทําลายใหเสียหายไดโดยงายและไมอาจทําใหคืนสภาพดีดังเดิม เชน บริเวณนํ้าพุ
รอนหรือบริเวณที่มีสังคมพืชหายาก

3) มีวัตถุธรรมชาติหรือโบราณวัตถุที่มีความสําคัญทางธรณีวิทยาเปนพิเศษ เพื่อ

ประโยชนในการศึกษาวิ จัยทางวิทยาศาสตรเพื่อคนหาความรูใหม โดยเฉพาะความรูทาง

นิเวศนวิทยาอันเกี่ยวกับความสัมพันธของทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายตอสิ่งแวดลอมที่อยูในพื้นที่

4) มีหลักฐานทางประวัติศาสตรหรือกอนประวัติศาสตรที่สําคัญควรแกการสงวน

รักษาไวไมใหสูญหายไปเพื่อใหประชาชนโดยทั่วไปไดศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวใน

อดีต วัฒนธรรมและวิวัฒนาการของอารยธรรมของชนในชาติที่ผานมา

5) มีพืชหรือสัตวชนิดที่หายากและใกลสูญพันธุสมควรที่จะอนุรักษไว

6) เปนสถานที่ควรสงวนไวใหคงสภาพธรรมชาติเพื่อประโยชนในการพักผอน
ทองเที่ยวของประชาชน

การประกาศเขตอุทยานแหงชาติ ตองจัดใหมีหลักเขตและปายหรือเคร่ืองหมายอ่ืน
แสดงเขตอุทยานแหงชาติไวตามสมควร เพื่อใหประชาชนเห็นไดวาเปนเขตอุทยานแหงชาติ 80

เชนเดียวกับการประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ แตพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตอุทยานแหงชาติน้ัน
เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวมีผลบังคับทันทีและไมไดมีบทบัญญัติใหรัฐตองจายคา
ทดแทนเหมือนพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507

80 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 8.
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อยางไรก็ตามหลังจากที่ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตอุทยานแหงชาติแลว พนักงาน

เจาหนาที่ตองทําการสํารวจรังวัดแนวเขตอุทยานแหงชาติในพื้นที่จริงไวเปนหลักฐานโดยจัดทํา

หลักเขตและปาย หรือเคร่ืองหมายอ่ืน ๆ แสดงไวใหประชาชนทราบวาเปนเขตอุทยานแหงชาติหาก

พนักงานเจาหนาที่ไมจัดทําหลักเขตและปายหรือเคร่ืองหมายไว เมื่อมีการกระทําผิดเกิดขึ้น ศาลอาจ

ยกฟองโดยอาศัยเหตุที่พนักงานเจาหนาที่ยังไมดําเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติไวใหครบถวน

เสียกอน ทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการมาก81

3.2.4 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 เปนการกําหนดเขตพื้นที่ปาไม
เน่ืองจากมีความจําเปนจะตองเรงรัดการขยายพันธุสัตวปาและใหการสงวนและคุมครองสัตวปา
ควบคูกันไปและเน่ืองจากปจจุบันไดมีความตกลงระหวางประเทศในการที่จะรวมมือกันเพื่อสงวน
และคุมครองสัตวปาของทองถิ่นอันเปนทรัพยากรที่สําคัญของโลก ดังน้ันจึงมีการตรากฎหมายเพื่อ
ปรับปรุงใหมาตรการในการสงวนและคุมครองสัตวปาเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับ
ความตกลงระหวางประเทศ82 โดยพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ไดกําหนด
เขตพื้นที่เพื่อคุมครองสัตวปา 2 ประเภทคือ เขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปา

3.2.4.1 เขตรักษาพันธุสัตวปา83 มีหลักเกณฑในการเลือกพื้นที่เพื่อกําหนดใหเปนเขต
รักษาพันธุสัตวปา ประกอบดวย

1) เปนบริเวณที่มีสัตวปาชุกชุมและสัตวปาชนิดที่หายากหรือกําลังจะสูญพันธุ
อาศัยอยู

2) เปนบริเวณแหลงนํ้า แหลงอาหาร และที่หลบภัยของสัตวปา
3) เปนปาที่อยูหางไกลชุมชนพอสมควร
4) มีสภาพปาหลายลักษณะอยูในพื้นที่เดียวกัน เชน มีทั้งปาดงดิบ ปาโปรง ปา

พรุ ทุงหญา เปนตน

81 ณรงค  มหรรณพ  รังสิกร  อุปพงศ และ วิสูตร  สมนึก. เลมเดิม. หนา 367.
82 หมายเหตุ พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535.
83 บุญเลิศ  อังศิริจินดา และ ชาญณรงค  ขยันกิจ.  (2535). เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมาย เกี่ยวกับการ

พัฒนาการปาไม หนวยท่ี 7. หนา 424-425.
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5) ตองไมเปนที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายของ
บุคคลใดที่มิใชทบวงการเมือง

การประกาศเขตรักษาพันธุสัตวปา เปนเชนเดียวกับการประกาศเขตอุทยาน
แหงชาติ คือจัดใหมีหลักเขตและปายหรือเคร่ืองหมายอ่ืนแสดงเขตรักษาพันธุสัตวปาไวตามสมควร
เพื่อใหประชาชนเห็นวาเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา84 พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตรักษาพันธุสัตวปา
เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวจะมีผลบังคับทันทีและไมมีการจายคาทดแทนเชนกัน

3.2.4.2 เขตหามลาสัตวปา85 ในการประกาศกําหนดเขตหามลาสัตวปาชนิดใดหรือ
ประเภทใดจะกําหนดเขตในพื้นที่ดังตอไปน้ี

1) บริเวณสถานที่ที่ใชในราชการ อาจเปนที่ดินที่ทางราชการมีกรรมสิทธิ์หรือ
เปนที่ดินที่ราชพัสดุหรือที่ดินที่ทางราชการไดเขาไปใชประโยชนไดตามกฎหมาย

2) บริเวณสถานที่ที่ใชเพื่อสาธารณะประโยชน ไดแก ที่รกรางวางเปลาหรือที่
ปาที่ทุกคนสามารถเขาไปใชสอยไดโดยไมขัดตอกฎหมาย

3) บริเวณสถานที่ที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน เชน ที่ชายตลิ่ง ทางนํ้า ทาง
หลวง ทะเลสาบเปนที่ที่ไมมีผูใดเปนเจาของ

บริเวณสถานที่ที่จะประกาศกําหนดใหเปนเขตหามลาสัตวปามีไดเพียง 3 แหง
ที่ไดกลาวมาแลวเทาน้ัน ดังน้ัน สถานที่ของราษฎรบางแหงแมจะมีสัตวปาบางชนิดอาศัยอยูชุกชุมก็
ไมอาจประกาศใหเปนเขตหามลาสัตวปาไดและการประกาศน้ันจะตองระบุชนิดหรือประเภทของ
สัตวปาซึ่งอาจหลายชนิดหรือประเภทก็ได แตจะหามลาทุกประเภทหรือชนิดไมได จะทําไดแตโดย
ประกาศเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาเทาน้ัน และเขตหามลาสัตวปากระทําไดโดยออกเปนประกาศ
กระทรวงเทาน้ันไมถึงขนาดเปนพระราชกฤษฎีกาแตอยางใด แตตองไดรับควา มเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติกับตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เชนเดียวกัน86

84 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535, มาตรา 35.
85 บุญเลิศ  อังศิริจินดา และ ชาญณรงค  ขยันกิจ. เลมเดิม. หนา 429.
86 ยืนหยัด ใจสมุทร. เลมเดิม. หนา 310.
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3.2.5 พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 เปนการกําหนดเขตพื้นที่เพื่อสงเสริมใหมีการปลูก
สรางสวนปาเพื่อการคาในที่ดินของรัฐและของเอกชน เปนการสงเสริมอาชีพใหประชาชนมีงานทํา
และผลิตไมเพื่อเปนสินคา ตลอดจนเพิ่มพื้นที่ทําไมใหมีปริมาณมากขึ้น และไมอยูภายใตบังคับ
กฎเกณฑบางประการตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2548 โดยถือเขตพื้นที่ตามแนวเขต
ที่ดินที่สามารถขึ้นทะเบียนสวนปาได คือ87

1) ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน
2) ที่ดินที่มีหนังสือของทางราชการรับรองวาที่ดินดังกลาวอยูในระยะเวลาที่อาจขอรับ

โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตามประมวลกฎหมายที่ดินได เน่ืองจากไดมีการ
ครอบครองและเขาทํากินในที่ดินดังกลาวตามกฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
ตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพไวแลว

3) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มี
หลักฐานการอนุญาต การเชาหรือเชาซื้อ

4) ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ ใหบุคคลเขาทําการ
ปลูกปาในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติหรือเขาทําการปลูกสรางสวนปาหรือไมยืนตนในเขตปา
เสื่อมโทรม

5) ที่ดินที่ไดดําเนินการเพื่อการปลูกปาอยูแลวโดยทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ

โดยที่ดินน้ันไมจําตองเปนที่ดินโลงๆ วางเปลา แมจะมีไมหวงหามขึ้นเต็มทั้งแปลง ซึ่ง
อาจขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือไมมีการปลูกตนไมขึ้นใหมเลยหรือปลูกใหมเพียงบางสวนก็อาจมา
ขอขึ้นทะเบียนเปนสวนปาได88

ในพื้นที่สวนปาเองก็มีการทับซอนกับพื้นที่ปาไม โดยในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่มี
สภาพเสื่อมโทรมสามารถปลูกสรางสวนปาได 2 กรณี คือ โครงการขนาดเล็ก เปนกรณีปลูกสราง
สวนปาตามมาตรา 16 ทวิ และโครงการขนาดใหญเปนกรณีปลูกสรางสวนปาตามมาตรา 20 แหง

87 พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535, มาตรา 4.
88 ยืนหยัด ใจสมุทร. เลมเดิม. หนา 412.
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พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 หากแตตอมาไดมีการประกาศใหบริเวณพื้นที่น้ันเปน
เขตอุทยานแหงชาติซึ่งทําใหใบอนุญาตปลูกสรางสวนปาสิ้นสุดลง หรือ เขตรักษาพันธุสัตวปาซึ่งมี
ขอจํากัดในการใชพื้นที่ทําใหผูที่ลงทุนปลูกสรางสวนปาเกิดความไมมั่นใจในสิทธิหรือประโยชนที่
จะไดรับจากการปลูกสรางสวนปา89

ในการกําหนดเขตปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ หรือเขตรักษาพันธุสัตวปา ตางมี
บทบัญญัติใหการกําหนดเขตปาไมดังกลาวไมกระทบถึงสิทธิที่บุคคลมีอยูตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ดังน้ันในกรณีที่ราษฎรมีหลักฐานแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) หรือใบจองและไดมีการ
กําหนดใหพื้นที่น้ันเปนพื้นที่ปาภายหลังวันที่แจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) หรือไดรับใบจอง
โดยชอบดวยกฎหมาย ที่ ดินหรือพื้นที่ ดังกลาวยอมไมเปน “ปา” ตามพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 ราษฎรจึงมีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อตอมาไดมีการกําหนด
ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา ทับซอนที่ดินดังกลาวยอมไมทําใหที่ดิน
น้ันเปนปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปาแลวแตกรณี

แตหากสิทธิครอบครองน้ันไมชอบดวยกฎหมาย เชน ไมไดแจงการครอบครองที่ดิน
ภายใน180 วัน นับแตวันที่พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ใชบังคับและ
ไมไดรับการผอนผันจากผูวาราชการจังหวัดเปนการเฉพาะราย ยอมถือวาผูครอบครองที่ดินน้ัน
เจตนาสละสิทธิครอบครองที่ดินทําใหไมมีสิทธิในที่ดินน้ัน90 ที่ดินน้ันยอมเปนที่ดินของรัฐประเภท
ที่ดินรกรางวางเปลาที่สามารถกําหนดเปนปาสงวนได และตอมาเมื่อพระราชบัญ ญัติปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ. 2507 ไดกําหนดใหปาสงวนเปนปาสงวนแหงชาติแลว ที่ดินน้ันจึงเปนปาสงว น
แหงชาติ แมครอบครองที่ดินน้ันมานานเพียงใดก็ไมเปนผูมีสิทธิตามกฎหมายที่ดิน 91 กรณีอุทยาน
แหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปาก็ใชหลักเกณฑในทํานองเดียวกัน สวนเขตหามลาสัตวปาน้ันจะ
กําหนดไดเฉพาะในพื้นที่ 3 ประเภทดังกลาวมาแลวเทาน้ัน

89 จรีรัตน สรอยเสริมทรัพย.  (2544). มาตรการทางกฎหมายในการจัดการสวนปาไมอยางย่ังยืนใน
ประเทศไทย. หนา 209-212.

90 พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497, มาตรา 5.
91 วนิดา  พรไพบูลย. เลมเดิม. หนา 116-120.
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ในการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมน้ัน กฎหมายบังคับใหตองมีแผนที่แนบทายกฎหมาย
ลําดับรองน้ัน เปนปญหาในดานการกําหนดแนวเขตเน่ืองจากแผนที่ที่กําหนดเขตน้ันใชแผนที่ภูมิ
ประเทศที่มีมาตราสวน 1:50,000 อันเปนมาตรตราสวนของความคลาดเคลื่อนสูง การขีดเขตลงใน
แผนที่ผิดระยะไปเพียง 1 มม.ก็จะคลาดเคลื่อนไปเปนระยะ 50 เมตรเปนตน หากไมมีการกําหนด
แนวเขตไวใหชัดเจนโดยการรังวัดปกหลักเขตเสียกอน การเขาใจผิดในแนวเขตปาก็จะเปนเชนน้ี
ตลอดไปไมจบสิ้น92 เชน บางกรณีเขตพื้นที่น้ันอยูภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวง
กําหนดปาสงวนแหงชาติ แตกฎกระทรวงและแผนที่ทายกฎกระทรวงมิไดระบุชื่อทองที่การ
ปกครองบริเวณน้ันไว ทั้งที่ทองที่น้ันมีอยูแลวกอนหรือขณะที่กฎกระทรวงกําหนดปาสงวน 93 หรือ
การกําหนดเขตพื้นที่ปาไมไปทับซอนที่ทํากินของราษฎรในพื้นที่อําเภอเชียงดาวและอําเภอเวียงแห
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งถูกกําหนดพื้นที่ใหเปนปาสงวนแหงชาติเชียงดาวเปนพื้นที่ปาอนุรักษ ตาม
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และมีการบริหารจัดการปาในรูปแบบของอุทยาน
แหงชาติเชียงดาวตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 เขตรักษาพันธุสัตวปาเชียงดาว ซึ่ง
อยูภายใตพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 นอกจากน้ันในบางพื้นที่ชุมชนมี
การทําสวนปา ซึ่งตองอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 อีกดวย94

3.3 พื้นท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของกับเขตพื้นท่ีปาไม
นอกจากพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ

พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 ซึ่งมีผลเปนการกําหนดพื้นที่ปาไมโดยตรงแลว

92 ฉาดฉาน นิลกําแหง. เลมเดิม. หนา 117.
93 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0601/802 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2534 และบันทึก

เรื่องหารือกรณีช่ือทองที่การปกครองภายในปาสงวนแหงชาติเปล่ียนแปลงและ/หรือตกหลน. อางถึงใน วนิดา
พรไพบูลย.  (2532). กฎหมายท่ีดิน ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 และ กฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
ท่ีดิน. หนา 111-112. และ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  (2550). เรื่อง การออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ท่ีดินในพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติปาแควระบมและปาสียัด  เรื่องเสร็จท่ี 251/2550.

94 สายสาละวิน ชวยบํารุง.  (2549). การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับปาไมตอชุมชนบนพื้นท่ีสูงบริเวณ
ภาคเหนือตอนบน:กรณีศึกษาในเขตพื้นท่ีอําเภอเชียงดาว-เวียงแห จังหวัดเชียงใหม. หนา 38-39.
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ยังมีกฎหมายอ่ืนที่ เขามามีผลเกี่ยวกับการกําหนดพื้นที่ปาไม ไดแก ประมวลกฎหมายที่ ดิน
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
ดังน้ี

3.3.1 ประมวลกฎหมายที่ดิน ตามที่ไดกลาวแลววา ในการกําหนดเขตพื้นที่ปาไม ไมวาจะเปน
พื้นที่ “ปา” พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ หรือเขตรักษาพันธุสัตวปา ตางมีบทบัญญัติใน
ทํานองเดียวกันวา การกําหนดเขตพื้นที่น้ันไมกระทบถึงสิทธิที่บุคคลมีอยูตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน หมายความวา หากที่ดินน้ันบุคคลไดมีสิทธิอยูแลว แมพื้นที่น้ันจะมีตนไมขึ้นอยูมากเพียงใดก็
ตามก็ยังคงเปนพื้นที่ซึ่งเอกชนมีสิทธิไมใชพื้นที่ปาไม โดยสิทธิที่บุคคลมีอยูตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินน้ันมีหลายประเภทโดยในที่น้ีจะไดกลาวถึงเพียง ส.ค.1 และโฉนดที่ดินซึ่งมักมีปญหาแนวเขต
กับพื้นที่ปาไม กลาวคือ

พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 5 ไดบัญญัติใหผูที่ได
ครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ โดยไมมีหนังสือ
สําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจงการครอบครองที่ดินตอนายอําเภอทองที่ภายในหน่ึงรอยแปดสิบ
วันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อมาแจงการครอบครองจะไดรับ ส.ค. 1 เปนหลักฐาน โดยความมุงหมายใน
การแจงการครอบครอง เพื่อจะออกหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน คือ โฉนดที่ดินให
เจาของที่ดินมือเปลา โดยใหเจาของที่ดินมือเปลามาแจงการครอบครองเพื่อที่ทางการจะไดทราบวา
ที่ดินทั้งหมดในประเทศไทยน้ันยังมีที่ที่ไมไดรับหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินไปจําน วน
มากนอยเพียงใด เพื่อที่ทางการจะไดดําเนินการตอไป 95 ดังน้ันบุคคลที่มีหนังสือสําคัญแสดง
กรรมสิทธิ์อยูแลวจึงไมจําเปนตองมาแจงการครอบครองแตอยางใด96 โดยการแจงน้ันจะตองมาแจง
การครอบครองภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ คือต้ังแตวันที่ 1
ธันวาคม 2497 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2498

95 จงเจริญ  อนันตริยกุล.  (2509). ประมวลปญหาและทางปฏิบัติตามประมวลกฎหมายท่ีดิน เลม 1
พุทธศักราช 2497-2509. หนา 144.

96 ภาสกร ชุณหอุไร.  (2532). กฎหมายท่ีดิน ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 และกฎหมายอื่นๆ
ท่ีเกี่ยวของกับท่ีดิน. หนา 308.
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แตการแจงการครอบครองน้ันมีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเน้ือที่ของที่ดิน คือในตอนที่
เจาของที่ดินไปแจงการครอบครองก็ไมทราบวาที่ดินที่ตนครอบครองมีอยูเทาใด สวนมากเจาของ
มักจะใหกํานันผูใหญบานกะประมาณเอาดวยสายตาวามีเน้ือที่เทาใดและเน่ืองจากระยะเวลาใหมา
แจงการครอบครองตามกฎหมายกําหนดไวเพียง 180 วันเจาของตองรีบมาแจงการครอบครองให
ทันกําหนดจึงเกิดมีขอผิดพลาดมาก อีกประการหน่ึงในสมัยน้ันเจาของที่ดินก็ไมมีเคร่ืองมือวัด
ขอบเขตที่ดินของตน ดังน้ัน เน้ือที่ที่ปรากฏใน ส.ค.1 จึงแตกตางกับเน้ือที่ที่ครอบครองทําประโยชน
อยูจริงแทบทุกราย97

หากแตการแจงการครอบครองน้ันไมกอใหเกิดสิทธิขึ้นใหมแกผูแจงแตประการใด
กลาวคือ  สิทธิที่ผูแจงเคยมีอยางไรก็มีอยางน้ัน ไมเคยมีอยางไรก็ไมมีอยูอยางน้ัน ส .ค.1 ที่ผูแจง
ไดมาไมมีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิที่เคยมีอยูหรือไมเคยมีอยูตองเปลี่ยนแปลงไปแตประการใด98

เชน ครอบครองที่ดินซึ่งถูกหวงหามเปนพื้นที่ปาไมมากอนประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อไปแจงการ
ครอบครองหลังจากประมวลกฎหมายที่ดินบังคับใช ก็ไมไดสิทธิในที่ดินน้ันแตอยางใด เพราะเดิมก็
ไมมีสิทธิในพื้นที่ปาไมน้ันอยูแลว จึงเกิดความไมแนนอนตองมีการตรวจพิสูจนสิทธิกันในภายหลัง
อีก แตกวาทางการจะไดรูความจริงวาราษฎรนําพื้นที่ปาไมมาแจงการครอบครองพื้นที่ปาไมก็ไดถูก
ทําลายไปจํานวนมากแลว

ในสวนของโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชน 99ลักษณะของที่ดินที่จะ
ออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชนไดจะตองเปนที่ดินที่ผูมีสิทธิในที่ดินได
ครอบครองและทําประโยชนแลวและเปนที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินไดตามกฎหมาย แตหามมิ
ใหออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชนสําหรับที่ดินบางประเภท เชน ที่ดินที่ราษฎร
ใชประโยชนรวมกัน ที่เขา ที่ภูเขา ที่เกาะ ที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไวเพื่อรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ
หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน เปนตน

97 แหลงเดิม. หนา 314.
98 แหลงเดิม. หนา 318.
99 กฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน

พ.ศ. 2497, ขอ 5 และขอ14.
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การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน เปนการเฉพาะรายตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 59 การดําเนินการน้ันจะตองต้ังคณะกรรมการออกไปตรวจสอบหาก
ที่ดินน้ันอยูในเขตปาไม100 เพื่อเสนอผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปน
หัวหนาประจํากิ่งอําเภอเปนผูพิจารณาวาสมควรออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนใหไดหรือไมเพียงใด ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน โดย
การเดินสํารวจตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 58 บัญญัติหามมิใหเดินสํารวจเพื่อออกโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนในเขตปาไมถาวร สวนการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชน สําหรับผูที่ตกคางแจงการครอบครอง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา
59 ทวิ ไมสามารถกระทําในเขตปาไมได เน่ืองจากผลของการไมแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)
ถือไดวาสละสิทธิครอบครองที่ดิน รัฐมีอํานาจจัดที่ดินดังกลาวตามบทแหงประมวลกฎหมายที่ดิน
ไดและการกําหนดเขตปาสงวนแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตอุทยานแหงชาติ หรือมีมติ
คณะรัฐมนตรีใหสงวนไวเปนปาไมถาวรของชาติ ทําใหที่ดินดังกลาวตองหามมิใหออกโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน101

แมวาในการขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนในเขตพื้นที่ปาไม
จะมีหลักเกณฑหามมิใหออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนในกรณีตามที่ไดกลาว
มาแลว โดยหากไมปฏิบัติตามยอมเปนการไมชอบดวยกฎหมายอธิบดีกรมที่ดินหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายซึ่งดํารงตําแหนงรองอธิบดีหรือผูตรวจราชการกรมที่ดินมีอํานาจหนาที่สั่งเพิกถอนหรือ
แกไขได ตามความในมาตรา 61 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดยกรณีดังกลาวน้ันเปนปญหามาก
เน่ืองจากที่ดินซึ่งออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนโดยไมชอบน้ัน เกิดจากการ
แจงสิทธิครอบครอง (ส.ค.1) ในพื้นที่ไมมีความแนนอนเปนการกะประมาณ ประกอบกับเจาของ
ตองรีบมาแจงการครอบครองใหทันกําหนดจึงเกิดมีขอผิดพลาดมากตามที่ไดกลาวแลวน้ัน เมื่อมี

100 บันทึกขอตกลงระหวางกรมที่ดินกับกรมปาไม วาดวยการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนซ่ึงเก่ียวกับเขตปาไม พ.ศ. 2534 ขอ 1 “เขตปาไม” หมายความวา เขตปาสงวนแหงชาติ เขตรักษาพันธุ
สัตวปา เขตอุทยานแหงชาติ เขตวนอุทยาน และใหหมายความรวมถึง เขตปาไมถาวร (ปาที่คณะรัฐมนตรีมีมติให
รักษาไวเปนสมบัติของชาต)ิ ดวย.

101 วนิดา พรไพบูลย. เลมเดิม. หนา 236-250.
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การตรวจพิสูจนสิทธิในขั้นตอนการขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนก็มี
ความผิดพลาดตามไปดวย จนกระทั่งมีการตรวจสอบโดยภาพถายทางอากาศยอนหลังไปใน
ชวงเวลาที่ใหแจงการครอบครองหรือประกาศเปนเขตปาไมตางๆ จึงปรากฏวาไมมีรองรอยการทํา
ประโยชนหรืออยูอาศัยมากอนอันแสดงวา ผูครอบครองไดแจงการครอบครองโดยไมชอบดวย
กฎหมาย คือไมไดครอบครองทําประโยชนอยูจริงกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับหรือ
กอนประกาศกําหนดเขตปาไม โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่ออกตามมาจาก
การแจงสิทธิครอบครอง (ส.ค.1) ยอมไมชอบดวยกฎหมายตามไปดวย

อยางไรก็ตามการตรวจสอบในลักษณะดังกลาวมีคาใชจายในการดําเนินการที่สูง ใน
การซื้อภาพถายทางอากาศ ประกอบกับตองใชผูเชี่ยวชาญในการอาน แปล ตีความภาพถายทาง
อากาศยอนหลัง สวนใหญจึงสามารถดําเนินการไดเฉพาะในกรณีที่มีขอพิพาทเทาน้ันและในกรณี ที่
มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตอมาหลายทอดหลายปกวาจะมีการตรวจสอบพบวาอยู
ในพื้นที่ปาไมโดยไมชอบดวยกฎหมาย ผูมีกรรมสิทธิ์ในปจจุบันอาจอางความไมรูขอเท็จจริง เปน
เหตุใหตนไมมีเจตนาในการครอบครองพื้นที่ปาได และเมื่อมีการเพิกถอนหรือแกไขโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนแลวยอมเกิดความเสียหายเน่ืองจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชนเปนเอกสารที่ทางราชการทําขึ้นมีความนาเชื่อถือในสิทธิความเปนเจาของ
ที่ดินเพราะเปนเอกสารที่รัฐจัดทําขึ้น ดังน้ันเจาของที่ดินก็อาจฟองรองกรมที่ดินหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อเรียกคาเสียหายจากการที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนโดยมิ
ชอบน้ันดวย  ตัวอยาง การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนโดยมิชอบดวย
กฎหมาย เชน102 กรณีผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิไดมีคําสั่งจังหวัดชัยภูมิที่ 3042-3051/2540 ใหเพิก
ถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.3ก.) เลขที่ 1-10 เลม 1 ก. หนา 1-10 ตําบลบานไร อําเภอ
เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ รวม 10 แปลง ที่ออกไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากเปนการออก
หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. 3ก.) ในเขตปาสงวนแหงชาติ “ปานายางกลัก” โดยไมไดมี

102 บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  (2544). เรื่อง หารือปญหาขอกฎหมายกรณีการดําเนินคดี
กับเจาของท่ีดินซึ่งถูกเพิกถอนเอกสารหนังสือรับรองการทําประโยชน ในทองท่ีอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง เสร็จท่ี 415/2544.
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คณะกรรมการรวมกันออกไปตรวจพิสูจนที่ดินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 หมวด 2 ขอ 10 (3) และไมได
ปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขตปาไมและในเขตปฏิรูปที่ดิน
นอกจากน้ียังพบวามีการปลอมตนฉบับแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) และทะเบียนการ
ครอบครองที่ดิน แลวใชเปนหลักฐานในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. 3 ก.)
ดังน้ันจะเห็นไดวากวาจะมีการตรวจสอบพบ กวาจะมีการเพิกถอนเอกสารสิทธิในชวง พ.ศ. 2540
ใชระยะเวลาดําเนินการนาน แมตอมาจะสามารถดําเนินคดีอาญาและเรียกคาเสียหายในคดีแพงไดก็
ตาม แตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดังกลาวก็ยังคงถูกทําลายและยากที่จะทําใหพื้นที่กลับคืนสูสภาพปา
ที่สมบูรณ

3.3.2 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 โดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม หมายความวา การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรวม
ตลอดถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมน้ัน โดยรัฐนําที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อ
หรือเวนคืนจากเจาของที่ดิน ซึ่งมิไดทําประโยชนในที่ดินน้ันดวยตนเองหรือมีที่ดินเกินสิทธิตาม
พระราชบัญญัติน้ี เพื่อจัดใหแกเกษตรกรผูไมมีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กนอยไม
เพียงพอแกการครองชีพและสถาบันเกษตรกรไดเชาซื้อ เชาหรือเขาทําประโยชนโดยรัฐใหความ
ชวยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปจจัยการผลิต ตลอดจนการ
ผลิตและการจําหนายใหเกิดผลดียิ่งขึ้น103

เมื่อพิจารณาบทนิยามของคําวา “การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” จะเห็นวาการปฏิรูป
ที่ดินเปนการนํา “ที่ดินของรัฐ” และที่ดินของเอกชนที่จัดซื้อหรือเวนคืนมาใชจัดใหแกเกษตรกร104

โดยเมื่อจะกําหนดใหเขตที่ดินในทองที่ใดใหเปนเขตปฏิรูปที่ดินใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาและ
ใหมีแผนที่แสดงเขตและระบุทองที่ที่อยูในเขตปฏิรูปที่ดินแนบทายพระราชกฤษฎีกาน้ันดวย105

103 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518, มาตรา 4.
104 ชัยวัฒน  วงศวัฒนศาสนต.  (2520). กฎหมายและการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม. หนา 286.
105 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518, มาตรา 25.
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ถาเปนที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติใหดําเนินการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมในที่ดินเขตปาสงวนแหงชาติสวนใดแลว เมื่อ ส.ป.ก.106 จะนําที่ดินแปลงใดในสวน
น้ันไปดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ใหพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินมีผลเปน
การเพิกถอนปาสงวนแหงชาติในที่ดินแปลงน้ันและให ส.ป.ก. มีอํานาจนําที่ดินน้ันมาใชในการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไดโดยไมตองดําเนินการเพิกถอนตามกฎหมายปาสงวนแหงชาติ107

โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติ108 เห็นชอบและอนุมัติให กรมปาไมสงมอบที่ดินในเขตปา
สงวนแหงชาติและเขตปาไมถาวรที่เสื่อมสภาพแลวและมีราษฎรเขาถือครองทํากินอยู (ยกเวนพื้นที่
ปาอนุรักษตามกฎหมายหรือตามมติคณะรัฐมนตรี)ใหกับ ส.ป.ก. เพื่อนําไปดําเนินการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม และ กระทรวงเกษตรและสหกรณไดเรงรัดกรมปาไมสงมอบพื้นที่ใหครบถวนทุก
จังหวัดภายในป 2536 แตเน่ืองจากระยะเวลาจํากัด กรมปาไมจึงไมสามารถสํารวจขอเท็จจริงในภูมิ
ประเทศได จึงไดจัดทําแผนที่มาตราสวน 1:50,000 และขอมูลแสดงการใชประโยชนในพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติสงมอบให ตอมาการดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในทองที่จังหวัดภูเก็ต
เมื่อ พ.ศ. 2537 ไดมีปญหาเกิดขึ้นหลายประการ เชน นําเอาที่ที่มีศักยภาพทําการเกษตรไมคุมคาหรือ
พื้นที่ที่ยังมีสภาพปาและสภาพเปนภูเขา ไปดําเนินการปฏิรูปที่ดินจึงมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม
โดยในการปฏิรูปที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติน้ันใหกระทําเฉพาะในเขต พื้นที่ปาเศรษฐกิจ
(ZoneE) และพื้นที่ปาเหมาะสมตอการเกษตร มีสภาพเสื่อมโทรมแลวเทาน้ัน ใหกรมปาไม
ตรวจสอบพื้นที่กอนสงมอบรวมทั้งปองกันการบุกรุกเพื่อหวังผลในการปฏิรูปที่ดิน สุดทาย
คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหกรมปาไมไมตองสงมอบพื้นที่ปาสงวนแหงชาติใหกับส .ป.ก. อีกตอไป
สําหรับพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่ไดสงมอบไปแลวก็ให ส.ป.ก. ดําเนินการปฏิรูปที่ ดินเพื่อ
เกษตรกรรมตอไป109

106 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม มีฐานะเทียบเทากรม โดยมีเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเปนหัวหนาสํานักงาน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ.

107 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518, มาตรา 26 (4).
108 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม 2536.
109 วนิดา พรไพบูลย. เลมเดิม. หนา 352-353.
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ในสวนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่ไดสงมอบไปกอนแลวน้ันเมื่อคณะรัฐมนตรีไดมีมติให
ดําเนินการปฏิรูปที่ดินและไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ ดินในพื้นที่ดังกลาวแลว ยอมมี
ผลเปนการเพิกถอนปาสงวนแหงชาติในที่ดินแปลงน้ัน โดยไมตองดําเนินการเพิกถอนตามกฎหมาย
ปาสงวนแหงชาติและใหพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปน
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ แตคณะกรรมการกฤษฎีกา110 ไดวาง
แนวทางไววา พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินเปนเพียงการกําหนดเขตของที่ดินที่จะทําการ
ปฏิรูปที่ดินเทาน้ัน ไมไดมีผลเปนการเพิกถอนปาสงวนแหงชาติทันที พื้นที่ปาสงวนแหงชาติก็ยังคง
เปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติอยู เชนเดิม เพียงแตกฎหมายกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปนผูดําเนินการแทนพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติกลาวคือ แมเปนเขตปฏิรูปที่ดินก็ยังคงตองอยูในบังคับของ
กฎหมายปาสงวนแหงชาติดวย ทําใหเกิดความสับสนในการบังคับใช กฎหมายเน่ืองจาก
วัตถุประสงคของกฎหมายน้ันแตกตางกัน

3.3.3 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ที่ราชพัสดุ111 หมายความวา อสังหาริมทรัพยอัน
เปนทรัพยสินของแผนดินทุกชนิด เวนแต สาธารณสมบัติของแผนดิน ดังตอไปน้ี

(1) ที่ดินรกรางวางเปลา และที่ดินซึ่งมีผู เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเปนของ
แผนดินโดยประการอ่ืนตามกฎหมายที่ดิน

(2) อสังหาริมทรัพยสําหรับพลเมืองใชหรือสงวนไวเพื่อประโยชนของพลเมืองใช
รวมกันเปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางนํ้า ทางหลวง ทะเลสาป

ที่ราชพัสดุน้ันมีความทับซอนกับพื้นที่ปาไม โดยในการพิจารณาวาเปนที่เปน “ปา”
ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 หรือเปนที่ราชพัสดุ จะตองพิจารณาจากการเขาใช
ประโยชนของสวนราชการเปนสําคัญ การสงวนที่ดินไวเพื่อประโยชนของทางราชการจึงยังไมมีผล
ทําใหที่ ดินน้ันเปนที่ราชพัสดุโดยทันที ตราบใดที่ยังมิไดเขาใชป ระโยชน ที่ดินน้ันยอมมิใช

110 บันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกา.  (2538). เรื่อง การกําหนดเขตปฏิรูปท่ีดินจะมีผลเปนการเพิกถอนปา
สงวนแหงชาติ เรื่องเสร็จท่ี 214/2538.

111 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518, มาตรา 4.
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ทรัพยสินของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะตามมาตรา 1304 (3) แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และยังคงมีสภาพเปนเพียงที่ดินรกรางวางเปลาที่มีการสงวนไวเทาน้ัน
ปรากฏตอมาวาไดมีการกําหนดที่ดินบริเวณดังกลาวเปนปาสงวนแหงชาติ จึงมีผลใหที่ดินบริเวณ
ดังกลาวตกอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 การที่ไดรับอนุญาตใหใช
ประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติมิไดทําใหบริเวณที่ไดรับอนุญาตตกเปนที่ราชพัสดุแตอยางใด
ดังน้ัน จะเห็นไดวาเขตของพื้นที่ปาไมกับเขตของพื้นที่ราชพัสดุก็ตองพิจารณาจากหลักการดังกลาว
ในทางปฏิบัติจึงมีปญหาเน่ืองจากการพิจารณาวาสวนราชการไดเขาใชประโยชนแลวหรือไมเปน
เน้ือที่เทาไรน้ันก็มีความไมแนนอนตองมีการสํารวจรังวัดจึงจะทราบขอบเขต 112 ซึ่งก็เปนไปใน
ทํานองเดียวกับเขตปฏิรูปที่ดินเน่ืองจากวัตถุประสงคในการบังคับใชกฎหมายน้ันมีความแตกตาง
กัน

3.4 มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองพื้นท่ีปาไม
หลังจากที่ไดมีการกําหนดประกาศเปนเปนเขตพื้นที่ปาไมแลว กฎหมายก็ไดกําหนด

มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุมครองและรักษาพื้นที่ปาไมดังกลาว โดยลงโทษผูกระทําการฝาฝนการ
บุกรุก เขาอยูอาศัยหรือกระทําการบางอยางในพื้นที่ปาไมน้ัน ซึ่งสามารถแบงไดเปนมาตรการ
ในทางอาญา มาตรการทางแพง และมาตรการทางปกครอง ดังน้ี

3.4.1 มาตรการทางอาญา
3.4.1.1 พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 เมื่อพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ “ปา” แลว

หามมิใหผูใด กอสราง แผวถาง หรือเผาปา หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการทําลายปา หรือ
เขายึดถือหรือครอบครองปาเพื่อตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตจะกระทําภายในเขตที่ไดจําแนกไวเปน
ประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยไดรับใบอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่113 หากฝาฝนจะมีโทษจําคุก ศาลมีอํานาจสั่งใหผูกระทําผิด รวมทั้งบริวารออกไป

112 บันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ).  (2546). เรื่อง ขอหารือปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการ
สงวนท่ีดินตามพระบรมราชโองการ กรณีบอถานหินท่ีแมเมาะ จังหวัดลําปาง  เรื่องเสร็จท่ี 22/2546.

113 พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484, มาตรา 54.
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จากปา114 และริบทรัพยซึ่งบุคคลไดใชในการกระทําความผิดหรือไดใชเปนอุปกรณใหไดรับผลใน
การกระทําความผิด ไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม 115 โดยมีลักษณะความผิดและ
โทษในทํานองเดียวกับประมวลกฎหมายที่ดิน ที่หามมิใหบุคคล เขาไปยึดถือ ครอบครอง รวม
ตลอดถึงการกนสรางหรือเผาปาหรือทําดวยประการใดใหเปนการทําลายหรือทําใหเสื่อมสภาพที่ดิน
ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงหามในราชกิจจานุเบกษาหรือทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดอันเปนอันตรายแก
ทรัพยากรในที่ดินซึ่งเปนที่ดินของรัฐ116 ซึ่งพื้นที่ตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ตางก็เปนพื้นที่ซึ่งยังไมมี
การไดมาตามกฎหมายที่ดินเชนเดียวกัน ทําใหเกิดความสับสนในการบังคับใชกฎหมาย

3.4.1.2 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 เมื่อพื้นที่น้ันเปนพื้นที่ “ปาสงวน
แหงชาติ” แลว117 หามมิใหบุคคลใดยึดถือครอบครองทําประโยชนหรืออยูอาศัยในที่ดิน กอสราง
แผวถาง เผาปา ทําไม เก็บหาของปา หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปา
สงวนแหงชาติ เวนแต

(1) การทําไมหรือเก็บหาของปาในเขตปาสงวนแหงชาติโดยไดรับใบอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดประกาศอนุญาตไวเปนคราวๆ118

(2) เขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติโดยไดรับอนุญาตจาก
อธิบดีและอนุมัติจากรัฐมนตรี119

(3) ไดรับอนุญาตใหทําประโยชนและอยูอาศัยตอไปจากอธิบดีหรือผูซึ่ งอธิบดี
มอบหมาย กรณีไดเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติอยูแลวจนถึงวันที่ประกาศ
กําหนดใหปาสงวนแหงชาติน้ันเปนเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ แตไมถือวาการไดรับอนุญาตน้ัน
เปนการไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน120

114 พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484, มาตรา 72 ตรี.
115 พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484, มาตรา 74 ทวิ.
116 ประมวลกฎหมายที่ดิน, มาตรา 2 มาตรา 9 มาตรา 108 และ มาตรา 108 ทวิ.
117 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507, มาตรา 14.
118 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507, มาตรา 15.
119 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507, มาตรา 16.
120 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507, มาตรา 16 ทวิ.
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(4) บุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยูกับผูไดรับอนุญาตตามขอ (3)ไดรับอนุญาตให
ทําประโยชนและอยูอาศัยตอไปจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับ
อนุญาตตามขอ (3) ถึงแกความตาย121

(5) ไดรับอนุญาตจากอธิบดี ใหกระทําการอยางหน่ึงอยางใดในเขตปาสงวน
แหงชาติเพื่อประโยชนในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ122

(6) เปนการปฏิบัติตามระเบียบการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติในการ
เขาไป การผาน การใชทาง การนําหรือปลอยสัตวเลี้ยงเขาไป123

(7) พนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของกรมปาไมไดกระทําการในเขตปาสงวน
แหงชาติ เพื่อประโยชนในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบํารุงปาสงวนแหงชาติ ตามคําสั่งของ
อธิบดี124

(8) ไดรับอนุญาตจากอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีใหทําการบํารุงปาหรือปลูกสราง
สวนปาหรือไมยืนตนในเขตปาเสื่อมโทรมไดภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือ
อนุญาต125

ผูที่ทําการฝาฝนจะตองรับโทษจําคุก ศาลมีอํานาจสั่งใหผูกระทําผิด รวมทั้งบริวาร
ออกจากเขตปาสงวนแหงชาติ126และริบทรัพยซึ่งบุคคลใชหรือไดมาโดยการกระทําผิดโดยไมคํานึง
วาเปนของผูกระทําผิดและมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาของศาล หรือไม127

3.4.1.3 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 เมื่อพื้นที่น้ันเปนพื้นที่ “อุทยาน
แหงชาติ” แลว กฎหมายไดกําหนดขอหามหลายประการ128 เชน หามมิใหบุคคลใด ยึดถือหรือ
ครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงกนสราง แผวถาง หรือเผาปา เก็บหาทรัพยากรธรรมชาติในปา หรือ

121 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507, มาตรา 16 ตรี.
122 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507, มาตรา 17.
123 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507, มาตรา 18.
124 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507, มาตรา 19.
125 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507, มาตรา 20.
126 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507, มาตรา 31.
127 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507, มาตรา 35.
128 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 16.
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ทําอันตรายแกสัตว เวนแตกรณีที่ พนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการไปเพื่อประโยชนในการคุมครอง
และดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ หรือการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการหรือเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การทัศนาจรหรือการพักอาศัยหรือเพื่ออํานวยความปลอดภัย หรือใหความรูแกประชาชน129 หากมี
ผูทําการฝาฝนจะตองรับโทษ จําคุกหรือปรับ130 ศาลมีอํานาจริบทรัพยซึ่งบุคคลไดใชในการกระทํา
ความผิด โดยไมตองคํานึงวาเปนของผูกระทําความผิดและมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาของศาล
หรือไม131

3.4.1.4 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
(1) เขตรักษาพันธุสัตวปา เมื่อไดกําหนดพื้นที่น้ันเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา

แลว กฎหมายไดกําหนดหามมิใหผูใดเขาไปในเขตรักษาพันธุสัตวปา เวนแตไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ หรือเจาพนักงานอ่ืนใดซึ่งตองเขาไปปฏิบัติการตามหนาที่ 132 หรือลาสัตวปาหรือ
เก็บหรือทําอันตรายแกรังของสัตวปา เวนแตจะกระทําเพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการและไดรับ
อนุญาตเปนจากอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ 133

และหามยึดถือหรือครอบครองที่ดินหรือตัด โคน แผวถางเผาหรือทําลายตนไมหรือพฤกษชาติอ่ืน
เวนแต ไดรับคําสั่งใหกระทําการอยางหน่ึงอยางใดในเขตรักษาพันธุสัตวป าในกรณีที่มีความ
จําเปนตองปฏิบัติการเพื่อประโยชนในการคุมครองดูแลรักษาหรือบํารุงเขตรักษาพันธุสัตวปา เพื่อ
การเพาะพันธุ การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ เพื่ออํานวยความสะดวกในการใหการศึกษาหรือการ
พักอาศัยหรืออํานวยความปลอดภัยหรือใหความรูแกประชาชน134

(2) เขตหามลาสัตวปา เมื่อไดกําหนดพื้นที่น้ันเปนเขตหามลาสัตวปาแลว หามมิ
ใหลาสัตวปาชนิดหรือประเภทน้ัน เก็บหรือทําอันตรายแกรังของสัตวปาซึ่งหามมิใหลาน้ัน หรือ
ยึดถือ ครอบครองที่ดิน ตัด โคน แผวถาง เผา ทําลายตนไมหรือพฤกษชาติอ่ืน เวนแตไดรับอนุญาต

129 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 19.
130 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 24, มาตรา 25, มาตรา 26, มาตรา 27.
131 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 29.
132 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535, มาตรา 37.
133 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535, มาตรา 36.
134 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535, มาตรา 38.
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เปนหนังสือจากอธิบดี หรือเมื่ออธิบดีไดประกาศอนุญาตไวเปนคราวๆ ในเขตหามลาแหงหน่ึงแหง
ใดโดยเฉพาะ135

กรณีกระทําการฝาฝนไมวาจะเปนการลาสัตวปา 136 หรือการยึดถือหรือ
ครอบครองที่ดินนอกจาก มีโทษจําคุกแลว ศาลมีอํานาจสั่งใหผูกระทําความผิด รวมทั้งบริวาร
ออกไปจากเขตรักษาพันธุสัตวปาน้ัน137 และริบทรัพย ที่บุคคลไดมาหรือไดใชในการกระทํา
ความผิดหรือมีไวเน่ืองในการกระทําความผิด ไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาของศาล
หรือไม138

ในกา รกระทํ า ความ ผิดตาม พ ระ ราช บัญญั ติป าไ ม  พุทธ ศักราช 24 8 4
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ .ศ. 2507 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ .ศ. 2504
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ผูกระทําตองกระทําโดยเจตนาเทาน้ัน
เน่ืองจากการกระทําโดยประมาทกฎหมายมิไดบัญญัติไวเปนความผิด ดังน้ัน ผูกระทําความผิดใน
เขตปาไมน้ัน จะตองรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผิด คือรูวาพื้นที่น้ันเปนพื้นที่ “ปา”
“ปาสงวนแหงชาติ” “อุทยานแหงชาติ” “เขตรักษาพันธุสัตวปา” หรือ “เขตหามลาสัตวปา” มิฉะน้ัน
จะถือวาผูกระทํามีเจตนาไมได139 ดังน้ี140

(1) ผูกระทําผิดไมรูวาพื้นที่น้ันเปนเขตปาไมเน่ืองจากนโยบายของฝายบริหาร
หรือการปฏิบัติของทางราชการ เชน มีมติคณะรัฐมนตรีผอนผันใหทํากินตอไป หรือมีการเสียภาษี
บํารุงทองที่ใหกับทางราชการ เหลาน้ีเปนพฤติการณที่ทําใหเชื่อไดวาผูกระทําผิดไมรูวาพื้นที่น้ัน
เปนเขตปาไม จึงถือวาขาดเจตนาในการกระทําความผิดตามมาตรา 59 วรรคสาม แตบางคร้ังศาล
ฎีกาก็ถือวามติคณะรัฐมนตรีไมใชกฎหมายแตเปนเร่ืองของฝายบริหาร การกระทําของจําเลยเปน
ความผิด บางกรณีถือวาการกระทําของจําเลยเปนความผิดแตรอการลงโทษ

135 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535, มาตรา 42.
136 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535, มาตรา 53.
137 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535, มาตรา 54.
138 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535, มาตรา 57.
139 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 59.
140 ประยุทธ ไชยพิณ.  (2551). บทบาทศาลฎีกาตอการบังคับใชกฎหมายวาดวยทรัพยากรปาไม . หนา

127-137.
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(2) ผูกระทําผิดไมรูวาพื้นที่น้ันเปนเขตปาไมเน่ืองจากมีขอผิดพลาดเกี่ยวกับ
กฎกระทรวงหรือพระราชกฤษฎีกากําหนดแนวเขตพื้นที่หรือการทําเคร่ืองหมายแสดงแนวเขตพื้นที่
การประกาศพื้นที่ปาไมน้ัน กฎหมายจะกําหนดใหมีแผนที่แสดงแนวเขตและกําหนดใหพนักงาน
เจาหนาที่จัดใหมีหลักเขตและปายหรือเคร่ืองหมายเพื่อแสดงแนวเขตเพื่อใหประชาชนทราบแนว
เขต ซึ่งปรากฏขอเท็จจริงวามีขอผิดพลาดเกี่ยวกับทองที่ที่ระบุในกฎกระทรวงหรือพระราชกฤษฎีกา
ไมตรงกับกับแผนที่แนบทาย โดยศาลเห็นวาตองถือตามทองที่ที่ระบุในกฎกระทรวงหรือพระราช
กฤษฎีกา แตตอมาก็มีคําพิพากษาและความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นวาตองยึดถือตา
แผนที่แนบทายกฎกระทรวงหรือพระราชกฤษฎีกา141 และในสวนของการทําเคร่ืองหมายแสดงแนว
เขต หากยังไมไดมีการดําเนินการ จําเลยอาจอางวาไมรูวาพื้นที่ตรงที่พิพาทเปนเขตพื้นที่ปาไม มีผล
เทากับวาไมรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผิดถือวาไมมีเจตนากระทําความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 วรรคสาม

3.4.2 มาตรการทางแพง ในการบุกรุกพื้นที่ปาไมทั้งในกรณีตาม พระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ
พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 การฟองรองเรียกคาเสียหายทาง
แพงจากผูกระทําความผิด ตองอาศัยบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 มาตรา 97 ซึ่งบัญญัติวา ผูใดกระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการใด
โดยมิชอบดวยกฎหมายอันเปนการทําลายหรือทําใหสูญหายหรือเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติซึ่ง
เปนของรัฐหรือเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน มีหนาที่ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกรัฐ
ตามมูลคาทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลาย สูญหาย หรือเสียหายไปน้ัน โดยถือวาการบุก
รุกหรือยึดถือครอบครองหรืออยูอาศัยน้ัน เปนการทําลายหรือทําใหสูญหายหรือเสียหายแก
ทรัพยากรธรรมชาติ

ในการคิดคํานวณคาเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลาย สูญหายหรือเสีย
หายไปน้ัน ไมไดถือเอาเขตพื้นที่ประเภทพื้นที่ปาไมที่กําหนดดวยกฎหมายหรือมูลคาความเสียหาย

141 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1324/2520,3022/2536 และ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  (2550).
เรื่อง การออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินในพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติปาแควระบมและปาสียัด เรื่องเสร็จท่ี 251/2550.
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โดยตรงเปนเกณฑในการคิดคํานวณ แตใชหลักเกณฑปาตนนํ้าลําธารเปนเกณฑ โดย “ปาตนนํ้าลํา
ธาร” หมายถึง พื้นที่ตอนบนของลุมนํ้าที่มีลักษณะเปนสูงชัน มีการกัดชะพังทลายของดินไดงาย ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2530 กําหนดใหพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่1 เอ 1 บี เปนพื้นที่ตนนํ้า
ลําธาร และถึงแมวาสภาพปาของพื้นที่น้ันๆ จะมีตนไมอยูนอยเพียงใดก็ตาม ก็มิใหกําหนดเปนปา
เสื่อมโทรมตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507142

กรมปาไมไดกําหนดหลักเกณฑหรือแนวทางประเมินคาเสียหายในกรณีบุกรุกพื้นที่ปา
ไวตางกัน 4 ประเภท คือ143

1) กรณีบุกรุกหรือทําลายหรือกอใหเกิดความเสียหายในพื้นที่ปาตนนํ้าลําธาร คิด
คาเสียหายไรละ 150,000 บาท

2) กรณีบุกรุกหรือทําลายหรือกอใหเกิดความเสียหายในพื้นที่ปา แตมิใชปาตนนํ้าลํา
ธาร คิดคาเสียหายไรละ 68,244.22 บาท

3) กรณีบุกรุกหรือทําลายหรือกอใหเกิดความเสียหายในพื้นที่ปาชายเลน คิดคาเสียหาย
ไรละ 118,330 บาท

4) กรณีบุกรุกหรือทําลายหรือ กอใหเกิดความเสียหายในพื้นที่สวนปาของกรมปาไม
คิดคาเสียหายจากงบประมาณของสวนปาที่ถูกบุกรุกทําลาย วาไดรับงบประมาณในการปลูก บํารุง
ดูแลรักษาและปองกันสวนปาในแปลงหรือพื้นที่ที่ถูกบุกรุกทําลายปละเทาใด จํานวนกี่ป และคิด
เปนไรๆ ละเทาใด แลวคํานวณความเสียหายรวมทั้งหมดเทาที่สวนปาน้ันๆ ไดรับงบประมาณ
รวมทั้งหากตนไมในสวนปาถูกทําลายลงน้ันเปนไมมีคา ก็ใหคํานวณความเสียหายโดยคิดมูลคาของ
ไมตามราคาของตลาดไมในทองถิ่นและถามีทรัพยสินอ่ืนๆ ของสวนปาเสียหายก็ใหคํานวณ
คาเสียหายรวมดวย

142 ประยุทธ ไชยพิณ. เลมเดิม. หนา 28.
143 หนังสือกรมปาไมดวนมาก ที่ กษ 0705.03/14471 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2542 , หนังสือกรมปาไม ที่

กษ 0743.03/2016 ลงวันที่ 25 มกราคม 2536,หนังสือกรมปาไม ที่ กษ 0708.1/32445 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน
2539,หนังสือกรมปาไม ดวน ที่ กษ 0710.206/12524 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2543,หนังสือสํานักวิชาการปาไม ที่
กษ 0709.53/765 ลงวันที่ 9 เมษายน 2540. อางถึงใน จงเจริญ กิจสําราญกุล.  (ม.ป.ป.). การฟองคดีแพงเรียก
คาเสียหายจากการทําลายพื้นท่ีปาไม (เอกสารอัดสําเนา).
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ในสวนของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช144 ไดกําหนดหลักเกณฑหรือ
แนวทางประเมินคาเสียหายในกรณีบุกรุกพื้นที่ปา ซึ่งเปนการทําลายปาตนนํ้าอันประกอบไปดวย
ดินสูญหาย นํ้าสูญหาย ปุยสูญหาย และอากาศรอนขึ้น ถูกนํามาตีคาเปนจํานวนเงินดวยวิธีการ
ทางดานเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม ที่มีชื่อวา Cost Replacement Method ซึ่งเปนการเปรียบเทียบ
พื้นที่แปลงทดลอง 2 แปลง แปลงหน่ึงคือพื้นที่ปาไม อีกแปลงหน่ึงเปนพื้นที่ปาไมที่ถูกทําลาย
อยางไรก็ตามในเวลาตอมาไดมีการสรางแบบจําลองเพื่อประเมินคาความเสียหาย โดยเปนการ
ประเมินมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพื้นที่จริงที่ถูกบุกรุกทําลายกับพื้นที่ปาไมที่ เหลืออยู
โดยรอบ

3.4.3 มาตรการทางปกครอง นอกจากมาตรการทางอาญาและทางแพงแลว พระราชบัญญัติปา
สงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ไดใหอํานาจในการดําเนิน
การทางปกครองในเขตปาสงวนแหงชาติและเขตอุทยานแหงชาติ โดย

3.4.3.1 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 25 เมื่อไดกําหนดปาใดเปน
ปาสงวนแหงชาติและรัฐมนตรีไดแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ผูควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาติน้ัน
แลว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปน้ี

(1) สั่งใหผูหน่ึงผูใดออกจากปาสงวนแหงชาติ หรือใหงดเวนการกระทําใดๆ
ในเขตปาสงวนแหงชาติ ในกรณีที่มีขอเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี

(2) สั่งเปนหนังสือใหผูกระทําผิดตอพระราชบัญญัติน้ีร้ือถอน แกไขหรือทํา
ประการอ่ืนใดแกสิ่งที่เปนอันตรายหรือสิ่งที่ทําใหเสื่อมสภาพในเขตปาสงวนแหงชาติภายในเวลาที่
กําหนดให

(3) ยึด ทําลาย ร้ือถอน แกไขหรือทําประการอ่ืนเมื่อผูกระทําผิดไมปฏิบัติตาม
(2) ไมปรากฏตัวผูกระทําผิดหรือรูตัวผูกระทําผิดแตหาตัวไมพบ ถาพนักงานเจาหนาที่ไดปฏิบั ติการ
อยางหน่ึงอยางใดดังกลาวและไดเสียคาใชจายเพื่อการน้ัน ใหผูกระทําผิดชดใชหรือออกคาใชจาย

144 พงษศักดิ์ วิทวัสชุติกุล และวารินทร จิระสุขทวีกุล.  (2548). เทคนิคการเปนพยานศาล:กรณีเรียก
คาเสียหายจากการทําลายปาตนน้ํา (เอกสารเผยแพรที่ 9/2548).
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น้ันทั้งหมดหรือใหพนักงานเจาหนาที่นําทรัพยสินที่ยึดไวไดออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืน
ตามที่เห็นสมควรเพื่อชดใชคาใชจายน้ันและใหนําความในมาตรา 1372 แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยมาใชบังคับแกเงินที่ไดจากการขายทรัพยสินน้ันโดยอนุโลม

(4) ดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดที่เห็นสมควร ทั้งน้ีเพื่อปองกันหรือบรรเทา
ความเสียหายแกปาสงวนแหงชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน

3.4.3.2 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 21 บัญญัติใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งใหผูกระทําความผิดตามมาตรา 16 ออกจากเขตอุทยานแหงชาติหรืองด
เวนการกระทําใดๆ ในเขตอุทยานแหงชาติ และมาตรา 22 บัญญัติวาในกรณีที่มีการฝาฝน
พระราชบัญญัติน้ี เปนเหตุใหมีสิ่งปลูกสรางขึ้นใหมหรือมีสิ่งอ่ืนใดในอุทยานแหงชาติผิดไปจาก
สภาพเดิม ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูกระทําความผิดทําลายหรือร้ือถอนสิ่งน้ันๆ ออกไป
ใหพนอุทยานแหงชาติหรือทําใหสิ่งน้ันๆ กลับคืนสูสภาพเดิมแลวแตกรณี ถาผูกระทําความผิดไม
ปฏิบัติตามหรือถาไมรูตัวผูกระทําความผิดหรือเพื่อปองกันหรือบรรเทาความเสียหายแกอุทยาน
แหงชาติ พนักงานเจาหนาที่จะกระทําการดังกลาวอยางใดอยางหน่ึงเสียเองก็ไดตามสมควรแกกรณี
และผูกระทําความผิดมีหนาที่ชดใชคาใชจายที่ตองเสียไปในการที่พนักงานเจาหนาที่กระทําการเสีย
เองน้ัน

จะเห็นไดวากฎหมายไดใหอํานาจเจาหนาที่ในการดําเนินการทางปกครองเพื่อ
คุมครองพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและพื้นที่อุทยานแหงชาติ ไดแก คําสั่งทางปกครอง ใหออกไป หรือ
ใหงดเวนการกระทําใดๆ หรือใหผูกระทําผิดร้ือถอน แกไขหรือทําประการอ่ืนใดแกสิ่งที่เปน
อันตราย หรือสิ่งที่ทําใหเสื่อมสภาพในเขตปาไม และสั่งใหชดใชหรือออกคาใชจายน้ันทั้งหมด ใน
กรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไดปฏิบัติการและไดเสียคาใชจายในการดําเนินการ และเมื่อไมปฏิบัติตาม
คําสั่งกฎหมายยังไดใหอํานาจใชมาตรการบังคับทางปกครองยึด ทําลาย ร้ือถอน แกไขหรือทํา
ประการอ่ืน ไดเอง และหากผูกระทําผิดไมปฏิบัติตามคําสั่งที่ใหชําระคาใชจาย  เจาหนาที่อาจใช
มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูน้ันและขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินให
ครบถวนได145 นอกจากน้ันในเขตปาสงวนแหงชาติ กรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน กฎหมายไดใหอํานาจ

145 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 56.
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ดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดที่เห็นสมควร ทั้งน้ีเพื่อปองกันหรือบรรเทาความเสียหายแกปาสงวน
แหงชาติ โดยไมตองมีการออกคําสั่งทางปกครองกอน

แตอยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนการออกคําสั่งทางปกครองหรือการใชมาตรการ
บังคับทางปกครองน้ันตองชอบดวยกฎหมาย โดยกฎหมายไดกําหนดขอบอํานาจใหมีการ
ดําเนินการทางปกครองตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ไดก็ตอเมื่อพื้นที่น้ันเปนเขตปาสงวนแหงชาติหรืออุทยานแหงชาติ
แลวแตกรณีเทาน้ัน เน่ืองจากในการพิจารณาของฝายปกครองน้ันจะตองตรวจสอบขอเท็จจริงกอน
วามีขอเท็จจริงเกิดขึ้นจริงหรือไม146 กลาวคือหากเขตพื้นที่เกิดเหตุดังกลาวไมใชเขตพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติหรืออุทยานแหงชาติ เจาหนาที่ยอมไมมีอํานาจในการดําเนินการดวย เมื่อการกําหนดเขต
พื้นที่ปาไมดังกลาวไมชัดเจน มาตรการทางปกครองที่กฎหมายไดใหอํานาจไวยอมไมอาจ
ดําเนินการไดอยางสัมฤทธิ์ผลเน่ืองจากไมแนใจวาตนมีอํานาจในการดําเนินการหรือไม

3.5 หนวยงานและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของในการบังคับใชมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองพื้นท่ี
ปาไม

แตเดิมอํานาจในการบริหารจัดการปาไม การใหสัมปทานในการทําไม การสํารวจแผน
ที่ปาไมสัก การเก็บตัวอยางและบันทึกขอมูลไม พันธุไมและสัตวปา การปลูกสรางสวนปา การ
สงวนคุมครองปา เพื่อใหปาไมอํานวยประโยชนดานเศรษฐกิจใหแกประชาชนมากที่สุดและ
ยาวนานที่สุด เปนอํานาจหนาที่ของกรมปาไม ซึ่งอยูในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ  ปจจุบันอยูในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามลําดับ147

หลังจากที่ไดมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราช
กฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติเพื่อใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทําใหกรมปาไม ถูกแยกออกเปน 3 กรม

146 สมยศ เช้ือไทย.  (2530, กันยายน). “การกระทําทางปกครอง.” วารสารนิติศาสตร, เลม 17, ตอน 3.
หนา 51-52.

147 กรมปาไม.  (2551). “เนื่องในโอกาส วันสถาปนากรมปาไมครบรอบ 112 ป.” วารสาร ฉบับพิเศษ.
หนา 31-33.
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ในสังกัด 2 กระทรวง คือ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมปาไมสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไป
เปนกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และปรับปรุงอํานาจหนาที่และกิจการ
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2546 โดยใหโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ไปเปนกรมปาไม สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ในการคุมครองพื้นที่ปาไม มีการแบงแยกอํานาจหนาที่ระหวางหนวยงานโดยใชเกณฑ
พื้นที่ปาไมตามกฎหมายเปนขอพิจารณา คือ กรมปาไมมีอํานาจหนาที่ในการควบคุม กํากั บ ดูแล
ปองกันการบุกรุก การทําลายปา และการกระทําผิดในพื้นที่รับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยปาไม
กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายวาดวยสวนปา กฎหมายวาดวยเลื่อยโซยนต กฎหมายวา
ดวยปาชุมชน และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ148 ทั้งน้ี เฉพาะที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของ กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช149 โดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีอํานาจหนาที่
ภายในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตหามลาสัตวปา150 ในเขตพื้นที่ปาตนนํ้าลํา
ธารและเขตพื้นที่เตรียมการจัดใหเปนเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา หรือเขตหามลา
สัตวปา ใหกรมปาไมมอบอํานาจหนาที่การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปา
สงวนแหงชาติ กฎหมายวาดวยสวนปา กฎหมายวาดวยเลื่อยโซยนต ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา

148 กฎกระทรวง แบงสวนราชการ กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2551,
ขอ 2.

149 พระราชกฤษฎีกาโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเปนกรมปาไม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และปรับปรุงอํานาจหนาที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ .ศ.
2546, มาตรา 3.

150 กฎ กระ ท ร วง  แ บ ง ส วนร าชการกร ม อุ ท ยาน แ ห งชาติ สัต วป าแ ล ะ พัน ธุ พื ช  กร ะ ท ร วง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2547, ขอ 2.
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และพันธุพืชดําเนินการไดดวย151 สวนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงมีอํานาจหนาที่ ควบคุม
ปองกัน ปราบปรามการทําลายทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง และบริหารจัดการ
เพื่ออนุรักษ ฟนฟู ปองกันและปราบปรามการทําลายปาชายเลน152

ในการบังคับใชมาตรการทางอาญา พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ไดให
อํานาจเจาพนักงานปาไม พนักงานปาไม หรือผูซึ่งรัฐมนตรีไดแตงต้ังใหมีหนาที่ดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติน้ี153 ในสวนที่เกี่ยวกับความผิดอาญาใหถือวาพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 154 โดยในการแตงต้ังพนักงาน
เจาหนาที่หลายหนวยงานทั้งที่อยูในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและอยูใน
สังกัดกระทรวงอ่ืนดวย 155 ในสวนของพระราชบัญญัติป าสงวนแหงชาติ  พ .ศ . 2507156

พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504157 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.
2535158 ซึ่งเปนไปในทํานองเดียวกันกับการแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 แสดงใหเห็นไดวา มีหลายหนวยงานบังคับใชกฎหมายซ้ําซอนกัน การบังคับใช
กฎหมายจึงไมเปนไปในทางเดียวกัน เชน กรมปาไมมีอํานาจจับกุมปราบปรามผูกระทําความผิด

151 พระราชกฤษฎีกาโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเปนกรมปาไม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และปรับปรุงอํานาจหนาที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ.
2546, มาตรา 6.

152 กฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2545, ขอ 4 และ ขอ 5.
153 พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484, มาตรา 4 (16).
154 พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484, มาตรา 64.
155 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่  ตาม

พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484.
156 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่  ตาม

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507.
157 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่  ตาม

พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504.
158 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัติสงวนและ

คุมครองสัตวปา พ.ศ. 2503 และ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535.
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ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ซึ่งกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
องคการอุตสาหกรรมปาไมก็มีอํานาจเชนกัน หากอยูภายในเขตทองที่รับผิดชอบ

ในการดําเนินคดีแพงตองอาศัยบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ฟองคดีแพงเรียกคาเสียหายจากการบุกรุกทําลายปา ซึ่งเปนการ
ดําเนินการตอเน่ืองจากการดําเนินคดีอาญาโดยพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจในการดําเนินคดีอาญา
ไมวาจะเปนพื้นที่ปาไม ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา ก็จะไดรวบรวม
หลักฐานในการกระทําผิดเพื่อรองขอใหพนักงานอัยการเปนโจทกฟองคดีแพงตอไป

ในการดําเนินการทางปกครองตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา
25 ผูมีอํานาจออกคําสั่งและบังคับใชมาตรการบังคับทางปกครอง เปนอํานาจของพนักงานเจาหนาที่
ผูควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาติ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแตงต้ังเปนรายปาสงวนแหงชาติไป ไดแก อธิบดีกรมปาไม ผูวาราชการจังหวัด
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอซึ่งรับผิดชอบทองที่น้ัน159 แตในเขตอุทยานแหงชาติ ผูมีอํานาจออกคําสั่ง
และบังคับใชมาตรการบังคับทางปกครองตาม พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา
22 ไดแก เจาหนาที่ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืชและเจาหนาที่กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง160

159 ตัวอยาง พนักงานเจาหนาที่ผูควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาติ ปาเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ไดแก
อธิบดีกรมปาไม ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ปาไมเขตเชียงใหม นายอําเภอเชียงดาว ดู ราชกิจจานุเบกษา เลม 91
ตอนที่ 34 วันที่ 26 กุมภาพันธ 2517 หนา 503.

160 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่  ตาม
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504.
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บทที่ 4
วิเคราะหปญหาและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาการกําหนดเขตพ้ืนที่

ปาไมทับซอน

วิทยานิพนธน้ีไดมุงศึกษาถึง ปญหากฎหมายในการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมอันทําให
พื้นที่ปาไมมีจํานวนไมเปนไปตามนโยบายที่กําหนด และปญหาการบังคับใชกฎหมายในการ
ควบคุมปองกันมิใหพื้นที่ปาไมน้ันลดนอยลง เพื่อใหประเทศไทยมีการจัดการพื้นที่ปาไมอยางยั่งยืน
โดยประชาชนมีสวนรวม มีพื้นที่ปาไมประเภทตางๆ เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวตลอดไป
แตจากการศึกษาพบวาการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมมีการทับซอนกับพื้นที่ตามกฎหมายอ่ืนซึ่งมี
วัตถุประสงคตางกัน ทําใหเกิดปญหาทางกฎหมายซึ่งสามารถวิเคราะหปญหาและเสนอแนะแนว
ทางแกไขปญหาได ดังน้ี

ปาไมมีความสําคัญตอการดํารงชีพของมนุษยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งมนุษยใช
ประโยชนจากปาในดานตางๆ การใชประโยชนในแตละพื้นที่ยอมมีความแตกตางกัน การจัดเ ก็บ
ขอมูลพื้นที่ปาไมรวมทั้งพื้นที่ อ่ืนที่ เกี่ยวของอยางเปนระบบจะสามารถแกปญหาใน การใช
ประโยชนพื้นที่ประเภทตางๆ ได  แตในปจจุบันประเทศไทยยังมิไดจัดทําระบบขอมูลที่ดิน-ปาไม
ตลอดจนการออกเอกสารสิทธิใหเปนระบบเดียวกัน การไมมีขอมูลทําใหการใชพื้นที่ เปนไปอยาง
ไมมีประสิทธิภาพ

จากการศึกษาพบวา ความหมายของคําวา “ปา” ตามความเขาใจของคนทั่วไปกับทาง
กฎหมายมีความหมายไมตรงกัน จึงกอใหเกิดความสับสน การจัดทําขอมูลพื้นที่ปาไมจึงมีแนวทาง
ไปคนละอยาง เชน ในบางขอมูลพื้นที่ปาไมน้ันไดมาจากการประกาศกฎกระทรวงกําหนด
เปนพื้นที่ปาไม บางขอมูลไดมาจากจํานวนพื้นที่ปาธรรมชาติ หรือบางขอมูลอาจไดมาจากการอาน
แปลภาพถายดาวเทียม ทําใหจํานวนพื้นที่ปาไมของแตละขอมูลไมเปนมาตรฐานเดียวกัน ไม
สามารถเปรียบเทียบหาความเปลี่ยนแปลงไดวาพื้นที่ปาไมมีจํานวนลดลงหรือเพิ่มขึ้นจํานวนเทาใด
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ยอมสงผลใหการกําหนดนโยบายมีความผิดพลาด สับสนและไมเปนไปในทางเดียวกัน เพราะไมมี
ขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัย การจัดการพื้นที่ปาไมจึงเปนไปเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ

การกําหนดนโยบายเพื่อจัดการพื้นที่ปาไมไมวาจะเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นโยบายปาไมแหงชาติ นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ตางกําหนดใหการกําหนดขอบเขตที่ดิน การจําแนกการ
ใชประโยชนที่ดินรวมทั้งขอบเขตพื้นที่ปาไมตองกระทําอยางชัดเจน เน่ืองจากมีขอพิพาทเร่ืองเขต
พื้นที่ปาไมทับซอนจํานวนมาก จะเห็นไดวารัฐเองก็ยอมรับวาการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมน้ันไมมี
แนวเขตพื้นที่ที่ชัดเจนแนนอน พื้นที่ปาไมมีแนวเขตทับซอนกับพื้นที่ อ่ืนๆ ทั้งในที่ดินของรัฐ
ดวยกันหรือที่ดินของเอกชนมาโดยตลอด หากเปนการทับซอนกันในที่ดินของรัฐก็จะเกิดปญหาใน
ดานอํานาจหนาที่ในเขตพื้นที่ซึ่งตนรับผิดชอบมีความไมชัดเจน หากเปนการทับซอนในที่ดินของ
เอกชน ยอมเปนการกระทําผิดกฎหมายเอกชนน้ันอาจตองรับโทษทางอาญา ตองชดใชคาเสียหาย
ทางแพง หรือตองถูกดําเนินการทางปกครองใหออกจากพื้นที่

แตในปจจุบันรัฐบาลไดแกปญหาการทับซอนของพื้นที่โดยใชมาตรการพิสูจนสิทธิของ
บุคคลในที่ดินตามนโยบายการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยหากพิสูจนไดวาอยูอาศัยทํา
ประโยชนมากอนประกาศเขตพื้นที่ปาไมก็จะดําเนินการเพื่อออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินให ซึ่งกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกประชาชน เพราะรัฐยังคงมีความสับสนในความหมาย
ของคําวา “ปา” ดังน้ัน แนวเขตของพื้นที่ซึ่งรัฐจะกําหนดเปนพื้นที่ปาไมก็ขาดความชัดเจน พื้นที่ซึ่ง
มีขอพิพาทน้ันอาจไมมีสภาพพื้นที่เปนปามานานแลว ประกอบกับไมไดประกาศสํารวจพื้นที่กอน
ประชาชนที่อยูในพื้นที่ยอมไมทราบวาเปนพื้นที่ปาไม ไมมีโอกาสโตแยงขอเท็จจริงวาพื้นที่ของตน
น้ันเหมาะสมจะเปนพื้นที่ปาหรือไม มีขอบเขตพื้นที่เพียงใด เมื่อรัฐไมไดดําเนินการแตกําหนดให
เปนพื้นที่ปาไมโดยตรากฎหมายใหมีผลเปนพื้นที่ปาไมทันที กําหนดความผิดและโทษหากกระทํา
การบุกรุกพื้นที่ กฎหมายที่ตราขึ้นน้ันยอมไมชัดเจนและไมสอดคลองกับหลักการตามรัฐธรรมนูญ
การบังคับใชกฎหมายน้ันตอมาจึงทําใหเกิดขอขัดแยงกับประชาชน รัฐควรตองเรงกําหนดเขตพื้นที่
ใหมีความชัดเจนโดยเร็วเพื่อใหมีการคุมครองพื้นที่ปาไมและปองกันไมใหประชาชนผูสุจริตต อง
ถูกบังคับตามกฎหมาย แตรัฐกลับแกปญหาโดยผลักภาระการพิสูจนใหกับประชาชนวาที่ดินของตน
น้ันไมใชพื้นที่ปาไม การใชมาตรการพิสูจนสิทธิดังกลาวแกปญหาน้ันยอมไมเปนธรรม
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4.1 ปญหากฎหมายในการกําหนดเขตพื้นท่ีปาไมกับหลักการจัดการทรัพยากรปาไมอยางย่ังยืน
เมื่อไดมีการตรากฎหมายเพื่อกําหนดเขตพื้นที่ปาไมใหเปนไปตามเปาหมายที่นโยบาย

กําหนด โดยพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2548 ไดกําหนดในความหมายของคําวา “ปา”
หมายความวา ที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามประมวลกฎหมายที่ดิน แต “ปา” ในทางวิชาการและ
ความเขาใจของคนทั่วไป ยอมหมายถึง สังคมของพืชหรือตนไมที่อยูรวมกันเปนกลุม มีเอกลักษณ
ทางโครงสรางและพฤติกรรมเฉพาะ161 ซึ่งไมตรงกับการใหความหมายตามกฎหมาย และจากการ
นิยามความหมายของ “ปา” ไดสงผลกระทบถึงการกําหนดเขตปาสงวนแหงชาติดวย โดย “ปา” ตาม
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 หมายความวา ที่ดินรวมตลอดถึง ภูเขา หวย หนอง
คลอง บึง บาง ลํานํ้า ทะเลสาบ เกาะและที่ชายทะเลที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมาย และ “ปา
สงวนแหงชาติ” หมายความวา ปาที่ไดกําหนดใหเปนปาสงวนแหงชาติตามพระราชบัญญัติน้ี

ทํานองเดียวกัน ทั้งกรณีของเขตอุทยานแหงชาติ หรือเขตรักษาพันธุสัตวปา (เขตหามลา
สัตวปา จะกําหนดเอาเขตสถานที่ของราษฎรไมได เพราะกฎหมายกําหนดประเภทของพื้นที่ไว
โดยเฉพาะแลว) ก็มีบทบัญญัติใหถือเอาการไดมาซึ่งที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินเปนหลักใน
การพิจารณา การกําหนดเขตพื้นที่ปาไม จึงไมไดพิจารณาจากสภาพพื้นที่ตามวัตถุประสงคที่
กฎหมายแตละฉบับกําหนดไวเปนสําคัญ และแมพื้นที่น้ันจะมีความเหมาะสมที่จะเปนพื้นที่ปา ก็ไม
สามารถจะกําหนดเปนพื้นที่ปาไมไดเพราะมีการไดมาตามกฎหมายที่ดินแลว อันไมสอดคลองกับ
หลักการจัดการอยางยั่งยืน เพราะไมไดกําหนดเขตพื้นที่ตามศักยภาพของพื้นที่และความเหมาะสม
กับวัตถุประสงคของการกําหนดเขตพื้นที่น้ัน ทําใหไมสามารถใชประโยชนจากพื้นที่ไดอยางคุมคา
เชน ที่ดินที่เหมาะสมตอการเกษตรกรรมกลับถูกกําหนดใหเปนพื้นที่ปาไม

หากพื้นที่น้ันไมมีการไดมาตามกฎหมายที่ดินยอมเปนพื้นที่ปาไมทั้งสิ้น เพราะกฎหมาย
ที่ดิน162บัญญัติใหอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยเหมืองแรและปาไม หมายความวา หากเปนกรณี
ตามกฎหมายปาไมแลวตองบังคับตามกฎหมายปาไมโดยไมตองบังคับตามประมวลกฎหมายที่ดิน
อีก จึงทําใหที่ดินที่ไมมีการไดมาตามกฎหมายที่ดินกลายเปนพื้นที่ตามกฎหมายปาไมทั้งหมด ดังน้ัน

161 เจิมศักดิ์ ปนทอง. เลมเดิม. หนา 22.
162 ประมวลกฎหมายที่ดิน, มาตรา 2 และ มาตรา 9.
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เพื่อใหกฎหมายทั้ง 2 ฉบับสามารถบังคับใชได พื้นที่ตามกฎหมายที่ดินและพื้นที่ตามกฎหมายปาไม
น้ันตองเปนพื้นที่คนละประเภท การบุกรุกพื้นที่หน่ึงๆ จึงไมอาจเปนความผิดพรอมกันได พื้นที่ปา
ตามกฎหมายปาไมจึงตองเปนพื้นที่ปาที่มีความอุดมสมบูรณตามหลักเกณฑที่กําหนดและมีแนวเขต
พื้นที่ชัดเจน หากไมใชพื้นที่ปาไมแลวจึงจะไปอยูในบังคับของกฎหมายที่ดินซึ่งมีวัตถุประสงค
แตกตางกัน

ผูเขียนจึงขอเสนอแนะวา การกําหนดวาพื้นที่ใดควรเปนพื้นที่ปาไมน้ัน พื้นที่น้ันควร
เปนผืนแผนดินทั้งหมดที่พฤกษชาติขึ้นรวมกันอยู โดยมีไมยืนตนทุกขนาดเปนสวนประกอบที่
สําคัญไมวาในที่น้ันจะมีการทําไมหรือไม พื้นที่เชนน้ีสามารถที่จะทําการผลิตไมได หรือไมก็มี
อิทธิพลตอลมฟาอากาศในทองถิ่นหรือในการควบคุมรักษาตนนํ้าลําธาร ทั้งน้ีรวมถึงพื้นที่ที่ปาไม
ไดถูกแผวถางตัดฟนลงหมด (Clearcut) หรือไดถูกเผาไปใหมๆ เพื่อจะทําการปลูกสรางปาขึ้นใหม
ในไมชา แตไมหมายความรวมถึงปาละเมาะ หมูตนไมที่ขึ้นอยูนอกบริเวณปา เชน ตามหัวไรปลาย
นา หรือตนไมที่ปลูกไวตามขางถนน ที่ดินทางเกษตรกรรม (สวนผลไม สวนยางพารา) และใน
สวนสาธารณะ (Park) ตามความหมายขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO)
ทั้งน้ีโดยรับฟงความเห็นวิชาการในทางวนศาสตรและประชาชนประกอบดวย

ดังน้ันในเบื้องตนจึงตองใชลักษณะตางๆ เหลาน้ีเปนหลักเกณฑพื้นฐานในการสํารวจ
รายละเอียดของพื้นที่ประเทศรวมกันวามีพื้นที่ลักษณะดังกลาวอยูบริเวณใดบาง มีสภาพพื้นที่
อยางไร มีจํานวนเทาใด จึงสามารถทราบไดวาพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเปนปาไมมีจํานวนเทาใด เปน
มาตรฐานในการจัดทําขอมูลจึงจะไดขอมูลที่ถูกตองตรงกันและพิจารณาตอไปไดวาพื้นที่ปาไมมี
จํานวนเพียงพอแลวหรือไม แมยังไมเปนไปตามเปาหมายการพิจารณาแกไขปญหาเกี่ยวกับการ
จัดการพื้นที่ปาไมก็ยอมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เมื่อไดกําหนดหลักเกณฑของพื้นที่ปาไมใหถูกตองตรงกันแลว หากพื้นที่ น้ันไม
เหมาะสมจะเปนพื้นที่ปาไมแลวก็ใหนํามาใชประโยชนตามความเหมาะสม หากพื้นที่ซึ่งเหมาะสม
จะ เ ป น พื้น ที่ ป า ไ ม จึ ง ว า ง แ ผ น จั ด ก า ร พื้ น ที่ ป า ไ ม น้ั นอ ย า ง ยั่ ง ยื น โ ด ย คํ า นึ ง ถึ ง  ก า ร ใ ช
ทรัพยากรธรรมชาติโดยที่ไมเปนการทําลายตนทุน ไมเปนการทําลายลาง มีการจํากัดการผลิตหรือ
การบริโภค และมีการกระจายโอกาสในสังคม เพื่อใหชุมชนรอบพื้นที่ปาไมห รือในพื้นที่ปาไมมี
ความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี มีการปราบปรามปองกันการลักลอบตัดไม การแผวถางทําลายปา
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การปองกันไฟปา โรคแมลง การทําถนน การกอสรางบานเรือน การหมายและซอมแซมแนวเขตปา
และหากมีราษฎรอาศัยทําประโยชนอยูจึงดําเนินการแกปญหาในรูปคณะกรรมการใหมีสัดสวนของ
ประชาชน เชน ประชาชนผูไดรับความเดือดรอนหรือแกนนําชุมชน รวมเปนคณะกรรมการดวย
และควรจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหมีการเชาที่ดินของรัฐได โดยมีการกําหนดสิทธิในที่ดินตลอดจนการ
ควบคุมการใชประโยชนที่ดินอยางเหมาะสม เพื่อแกปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาเปนที่ทํากิน163

ควรนําหลักเกณฑการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมดังกลาวมาปรับปรุงแกไข การกําหนดเขต
พื้นที่ปาไมในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
โดยแกไขความหมายของคําวา “ปา” ใหสอดคลองในแนวทางเดียวกันกับความหมายของพื้นที่ปา
ไมขางตน และควรแกไขหลักเกณฑในพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติ
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 โดยใหการกําหนดเขตอุทยานแหงชาติหรือเขตรักษาพันธุ
สัตวปาน้ัน เปนไปตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยไมตองคํานึงถึงการไดมาของที่ดินหรือ
พื้นที่น้ัน เพราะหากมีการไดมาแลวสิทธิในที่ดินน้ันก็ยอมเปนไปตามกฎหมายที่ดิน ไมควรถูก
กระทบถึงตามที่รัฐธรรมนูญรับรองอยูแลว สอดคลองกับการจําแนกประเภทพื้นที่ปาไมโดยอาจ
เปนของรัฐ เอกชนหรือชุมชนก็ไดและทําใหไดพื้นที่ซึ่งเหมาะสมจะเปนพื้นที่ปากลับมาอีกดวย เชน
ปาชายเลน หากรัฐตองการพื้นที่น้ันมาจัดการ ก็สามารถทําไดตามหลักเกณฑที่รัฐธรรมนูญกําหนด
เชน การเวนคืนหรือซื้อที่ดินน้ันมาเปนของรัฐ แมพื้นที่น้ันจะมีการไดมาตามกฎหมายที่ดินก็ตาม ซึ่ง
กอใหเกิดความเปนธรรมและทําใหการกําหนดเขตพื้นที่ปาประเภทตางๆ สัมฤทธิ์ผล

4.2 ปญหากฎหมายในการกําหนดเขตพื้นท่ีปาไมกับหลักการตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน

ในการดําเนินการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมมีความจําเปนที่จะตองตรากฎหมายขึ้นใช
บังคับไดแก พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535

163 คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาปญหาที่ดินและปาไม สภานิติบัญญัติแหงชาติ.  (2550).
รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับท่ีดินและปาไม. หนา 9.
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โดยกฎหมายดังกลาวมีเน้ือหาเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เน่ืองจากหากพื้นที่
ดังกลาวเปนพื้นที่ปาไมแลวกฎหมาย164ไดกําหนดขอหามมิใหกระทํา ซึ่งการฝาฝนอาจตองรับโทษ
ทางอาญา ถูกบังคับทางปกครอง หรือชดใชคาเสียหายทางแพง ในประเทศที่เปนนิติรัฐจะมี
หลักเกณฑในการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน การใชอํานาจตรากฎหมายน้ันผูที่ใชอํานาจไม
อาจกระทําไดงายตามอําเภอใจ หากแตจะตองคํานึงถึงหลักการตางๆ ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด โดย
ในสวนของวิทยานิพนธน้ีจะไดกลาวถึงเฉพาะปญหากฎหมายในการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมกับหลัก
ความชัดเจนของกฎหมาย และหลักความพอสมควรแกเหตุ

4.2.1 ปญหากฎหมายในการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมกับหลักความชัดเจนของกฎหมาย ในการ
ดําเนินการกําหนดเขตพื้นที่ปาไม ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 กฎหมายได
กําหนดใหกระทําไดโดยการตรากฎหมายลําดับรอง165ไดแก พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง เพื่อ
กําหนดแนวเขต โดยจัดทําเปนแผนที่แสดงแนวเขตแนบทายกฎหมายลําดับรองดังกลาวเชนเดียวกัน
ซึ่งเดิมการกําหนดเขตพื้นที่ปาไม เปนอํานาจหนาที่ของกรมปาไมโดยเมื่อสํารวจพื้นที่แลวจึง
พิจารณากําหนดใหเปนเขตปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ หรือเขตรักษาพันธุสัตวปาแลวแต
กรณี แตในการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมดังกลาวน้ันไมไดมีความชัดเจนเน่ืองจาก

1) เปนการกําหนดแนวเขตเพื่อจําแนกประเภทที่ดิน มิไดมีการสํารวจรังวัดจัดแบง
จําแนกเขตไวโดยชัดเจน แตอาศัยขอมูลจากคณะกรรมการจําแนกประเภทที่ดินสวนจังหวัด ซึ่งก็ได
ขอมูลจากอําเภอ หรือกํานันผูใหญบาน แลวหมายไวในแผนที่ระวาง (แผนที่ระวางของกรมแผนที่
ทหารบก) ดังน้ัน ในบางพื้นที่อาจจะมีพื้นที่ปาไมที่ยังมีสภาพสมบูรณอยูแตตกหลนมิไดจําแนกไว
เปนพื้นที่ปาไม หรือพื้นที่น้ันไดมีราษฎรอาศัยทํากินอยูกอนแลว

164 พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484, มาตรา 54. พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507,
มาตรา 14. พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504, มาตรา 16. พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา
พ.ศ. 2535, มาตรา 36 มาตรา 38 และมาตรา 42.

165 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507, มาตรา 6. พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504,
มาตรา 6. พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535, มาตรา 33.
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2) ในการประกาศเปนปาสงวนแหงชาติน้ันอาศัยแผนที่จําแนกที่ดินซึ่งคณะรัฐมนตรี
ไดพิจารณาเสร็จแลว ทั้งน้ีไมตองทําการรังวัดหมายแนวเขตปาเสียกอนที่จะประกาศ แตใชวิธีขีดบน
แผนที่และประกาศเปนกฎกระทรวงโดยไมไดดูพื้นที่จริงวามีปาหรือไม มีราษฎรทํากินอยูกอน
หรือไม

3) การขีดแนวเขตพื้นที่ปาไมไดกระทําโดยการขีดแนวเขตบนแผนที่ ซึ่งแผนที่ที่ใช
กําหนดเขตน้ันใชแผนที่ภูมิประเทศที่มีมาตราสวน 1:50,000 อันเปนมาตรตราสวนของความ
คลาดเคลื่อนสูง การขีดเขตลงในแผนที่จึงมีความคลาดเคลื่อนมาก ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ไดกําหนดใหใชมาตราสวน 1:4,000 ในการจัดทําขอมูลกําหนดแนวเขต
เพื่อความชัดเจน

ตามที่ไดกลาวมาแลว ในหัวขอ 4.1 วาการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมน้ันไมไดกําหนดเขต
พื้นที่ตามสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมอยางแทจริง เมื่อประกอบกับการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมโดยแผนที่
แนบทายกฎหมายลําดับรองซึ่งไมชัดเจนน้ัน ทําใหเกิดปญหาการทับซอนของพื้นที่ทั้งกั บเขตพื้นที่
ปาไมประเภทตางๆ และพื้นที่ตามกฎหมายอ่ืน ดังน้ี

1) เขตพื้นที่ปาไมทับซอนกับพื้นที่ของเอกชน ในการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมตาม
พระราชบัญญัติปาไม  พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ  พ .ศ. 2507
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
มีหลักเกณฑอยูที่วาหากพื้นที่น้ันเปนพื้นที่ซึ่งเอกชนมีสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินพื้นที่น้ันยอม
ไมเปนพื้นที่ปาไม ไมอยูในบังคับของกฎหมายดังกลาว แตเมื่อเขตพื้นที่ปาไมมีความคลาดเคลื่อน
ไมชัดเจน เชน แนวเขตคลาดเคลื่อน รายชื่อตําบลตกหลนแตก็อยูในแนวเขตปาตามแผนที่ จึงเปน
ชองวางของกฎหมายในการทําใหพื้นที่ดินน้ันซึ่งอาจมีสภาพเปนปาไมสมบูรณกลายเปนที่ดินที่
เอกชนมีสิทธิไมถูกกําหนดใหเปนพื้นที่ปาไม เชน มีการแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) และตอมา
ไดออกหนังสือสําคัญเปนโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนได หรือการนําพื้นที่ปามา
จัดใหเกษตรกรทํากิน ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ก็จะทําให
พื้นที่น้ันไมเปนพื้นที่ปาไม เน่ืองจากมีการไดมาตามประมวลกฎหมายที่ดินแลว แตเมื่อตรวจสอบ
พบในภายหลังวาเปนพื้นที่ปาไมเน่ืองจากการไดมาซึ่งที่ดินน้ันไมชอบดวยกฎหมาย เชน ไมไดแจง

DPU



82

การครอบครองตามจริงหรือไมมีการตรวจสอบการออกเอกสารตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด 166

พื้นที่น้ันยอมเปนพื้นที่ปาไมตามกฎหมาย ซึ่งทําใหเกิดผลเสียแกทุกฝาย คือ ฝายเจาของที่ ดินที่มี
เอกสารสิทธิก็ไมมีความมั่นใจในเอกสารสิทธิที่ไดรับเน่ืองจากอาจถูกเพิกถอนได ฝายรัฐซึ่งตองเสีย
คาใชจายในการดําเนินการ ใชระยะเวลานานในการตรวจสอบพิสูจนสิทธิ และแมไดสิทธิในพื้นที่
กลับมาก็ตองใชระยะเวลานานจึงจะกลับคืนสภาพปาไมดังเดิมได

นอกจากน้ันในบางกรณีพื้นที่ก็ไดมีการทํากินมากอนที่จะมีการประกาศเปนเขต
พื้นที่ปาไมแตไมไดมีการแจงการครอบครองหรือดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน ทําใหไมมี
เอกสารสิทธิใดๆ เลย เมื่อระยะเวลาเน่ินนานเขาก็กลายเปนเขตชุมชน หมูบานตางๆ การจะ
ดําเนินการจับกุมปราบปรามหรือการดําเนินการใหออกจากพื้นที่ปาไมยอมกระทําไดยากขึ้น
กอใหเกิดปญหามวลชนและปญหาทางสังคมตามมาจากการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมน้ันไมชัดเจน
ต้ังแตในคร้ังแรก

การนําพื้นที่ปาไมมากําหนดเปนเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยการออก
เอกสาร ส.ป.ก. น้ันมีความทับซอนกับพื้นที่ปาไม เน่ืองจากในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมน้ันมี
การนําพื้นที่ปาสงวนแหงชาติบางสวนมาปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยคณะรัฐมนตรีไดสั่งให
กรมปาไมสงมอบที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติและเขตปาไมถาวรที่เสื่อมสภาพแลวและมีราษฎร
เขาถือครองทํากินอยูใหกับ ส.ป.ก. เพื่อนําไปดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แตดวย
ระยะเวลาที่ จํากัด กรมปาไมจึงไดจัดทําแผนที่มาตราสวน 1:50,000 และขอมูลแสดงการใช
ประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติสงมอบให โดยมิไดมีการสํารวจพื้นที่จริงเสียกอนวาพื้นที่น้ัน
เสื่อมสภาพแลวและมีราษฎรเขาถือครองทํากินอยูหรือเปนพื้นที่ปาอนุรักษหรือไม ทําใหพื้นที่ซึ่ง
ส.ป.ก. รับไปดําเนินการน้ัน อาจมีสภาพเปนพื้นที่ปาไมสมบูรณอยู จะเห็นไดในกรณีการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในทองที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อ พ.ศ. 2537 ไดพบการนําเอาพื้นที่ที่ยังมีสภาพปาและ
สภาพเปนภูเขาไปดําเนินการปฏิรูปที่ดิน ทําใหสูญเสียพื้นที่ปาไมโดยเฉพาะพื้นที่ปาอนุรักษไปเปน

166 บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  (2544). เรื่อง หารือปญหาขอกฎหมายกรณีการดําเนินคดี
กับเจาของท่ีดินซึ่งถูกเพิกถอนเอกสารหนังสือรับรองการทําประโยชน ในทองท่ีอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง เสร็จท่ี 415/2544.
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จํานวนมาก สิทธิของประชาชนซึ่งไดรับเอกสาร ส.ป.ก. ก็ไมมีความแนนอนเพราะหากตรวจสอบ
พบวาอยูในเขตพื้นที่ปาอนุรักษก็ยอมถูกเพิกถอนในที่สุด

การทําไมจากพื้นที่สวนปา โดยการจะนําที่ดินมาขึ้นทะเบียนสวนปาไดน้ัน ที่ดินน้ัน
จะตองเปนที่ดินที่มีสิทธิตามกฎหมายที่ดินหรือไดรับอนุญาตใหใชประโยชน เชน ที่ดินที่มีโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หรือที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เปนตน เมื่อโฉนดที่ดิน
หนังสือรับรองการทําประโยชน หรือ ส.ป.ก. น้ันมีความคลาดเคลื่อนและทับซอนพื้นที่ปาไม ยอม
สงผลกระทบถึงการทําไม เพราะวัตถุประสงคของการจัดทําพื้นที่สวนปาก็เพื่อที่จะปลูกไมเพื่อตัด
ซึ่งสามารถกระทําไดตามกฎหมายแตหากเปนไมที่ตัดมาจากเขตพื้นที่ปาไม กฎหมายไดกําหนดให
เปนความผิดและมีโทษ ไมที่ตัดมาก็ตองถูกริบ เมื่อเขตพื้นที่ปาไมมีการทับซอนกับพื้นที่เอกชนก็
ตองเสียเวลาในการพิสูจน พื้นที่ดังกลาวยอมมีปญหาการลักลอบตัดไมอยูเสมอและเปนชองทางให
ทุจริตไดโดยงาย ผูที่ลงทุนทําสวนปายอมเกิดความไมแนนอนจากการไดใชประโยช นจากไมใน
พื้นที่

2) เขตพื้นที่ปาไมทับซอนกับพื้นที่ของหนวยงานของรัฐดวยกันเอง ในระหวางพื้นที่ปา
ไม การกําหนดพื้นที่น้ันจะกําหนดใหเปนพื้นที่ปาไมกอน แลวจึงดําเนินการประกาศใหเปน ปา
สงวนแหงชาติ หรืออุทยานแหงชาติ หรือเขตรักษาพันธุสัตวปาแลวแตสภาพปาน้ัน แตพื้นที่ปาไม
แตละประเภทดังกลาวมีวัตถุประสงคในการกําหนดพื้นที่ตางกัน การกําหนดเขตพื้นที่ปาไม
ประเภทหน่ึงๆ ไมไดมีผลเปนการยกเลิกพื้นที่ปาไมอ่ืนที่ทับซอนอยู พื้นที่น้ันจึงอยูในบังคับของ
กฎหมายหลายฉบับ เชน ในพื้นที่อําเภอเชียงดาว และอําเภอเวียงแห จังหวัดเชียงใหม ไดถูกกําหนด
พื้นที่ใหเปนปาสงวนแหงชาติเชียงดาวเปนพื้นที่ปาอนุรักษ ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. 2507 อุทยานแหงชาติเชียงดาวตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 เขตรักษาพันธุ
สัตวปาเชียงดาว ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ในการบังคับใชกฎหมาย
จึงมีกฎหมายที่เขามาเกี่ยวของไดแก พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติปา
สงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติสงวนและ
คุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 นอกจากน้ันในบางพื้นที่ชุมชนมีการทําสวนปา ซึ่งตองอยูภายใตบังคับ
ของพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 อีกดวย
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ในสวนที่ราชพัสดุน้ันก็มีความทับซอนกับพื้นที่ปาไม เพราะตางก็เปนที่ดินของรัฐ
เชนกันแตมีการใชประโยชนจากพื้นที่แตกตางกัน ซึ่งพื้นที่น้ันจะเปนที่ราชพัส ดุหรือพื้นที่ปาไม
ตองพิจารณาจากการเขาใชประโยชนในพื้นที่น้ันของสวนราชการเปนสําคัญ เพราะแมที่ดินน้ันจะมี
การสงวนที่ดินไวเพื่อประโยชนของทางราชการแตก็ยังไมมีผลทําใหที่ดินน้ันเปนที่ราชพัสดุ ตราบ
ใดที่ยังมิไดเขาใชประโยชนสวนที่ยังมิไดเขาใชประโยชนยังไมถือวาเปนที่ราชพัสดุแตอยางใด จะ
เห็นไดวาการพิจารณาวาสวนราชการไดเขาใชประโยชนแลวหรือไมเปนเน้ือที่เทาไรน้ัน ตองมีการ
สํารวจรังวัดจึงจะทราบขอบเขตที่แนนอน

4.2.2 ปญหากฎหมายในการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมกับหลักความพอสมควรแกเหตุ เมื่อได
ศึกษาจากบทบัญญัติตางๆ ในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ตลอดจนกฎ ระเบียบตางๆ
ทําใหทราบถึงเจตนารมณในการออกกฎหมายฉบับน้ีวามีเจตนารมณในการที่มุงคุมครองไมหวง
หามที่อยูในปาเปนสําคัญ ยกเวนไมสักและไมยาง ถึงแมมิไดอยูในปาก็ ไดรับการคุมครองดวย ใน
รูปของการควบคุมการทําไม การแปรรูปไม การเก็บหาของปา ตลอดจนการนําไมและของปา
เคลื่อนที่167 เห็นไดวากฎหมายมิไดมุงประสงคในการสงวนพื้นที่ปาเปนหลัก ดังน้ันการกําหนดเขต
ปาไม ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 โดยถือเอาที่ดินซึ่งที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินเปนเขตปาไม ตลอดจนการกําหนดใหเขายึดถือหรือครอบครองปา เปน
ความผิดและมีโทษทางอาญาน้ัน มาตรการดังกลาวมีความรุนแรง กอใหเกิดภาระและกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินสมควรเพราะมาตรการดังกลาวมีสวนที่จะทําใหเจตนารมณของ
กฎหมายบรรลุผลไดนอย เมื่อเปรียบเทียบกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในเน้ือตัวรางกายของ
ประชาชน นอกจากน้ันยังมีบทกฎหมายที่มุงควบคุมในเร่ืองพื้นที่ปาไมไวโดยเฉพาะและมีโทษทาง
อาญาเชนเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งอยางนอยการกําหนดเขต
พื้นที่ก็ยังมีแผนที่แสดงแนวเขตในระดับหน่ึง อันเปนมาตรการที่กระทบตอสิทธิของประชาชนนอย
กวา พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ที่ไมตองมีแผนที่แสดงแนวเขตเลย ดังน้ัน การกําหนด

167 เพ็ญวิชญ ศรีชัย.  (2549). ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมไมสักและไมยางในท่ีดินของ
เอกชน. หนา 61.
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เขตพื้นที่ปาไมตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 จึงไมสอดคลองกับหลักการใน
รัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 น้ันมีวัตถุประสงคเพื่อจะสงวนพื้นที่ปาไม
ไวเปนเน้ือที่ประมาณรอยละ 50 แหงเน้ือที่ประเทศไทย โดยพื้นที่ปาไมน้ันควรตองเปนพื้นที่ปาไม
ที่มีความอุดมสมบูรณ ในทํานองเดียวกันเขตอุทยานแหงชาติ หรือเขตรักษาพันธุสัตวปาก็ตองมีการ
กําหนดเขตพื้นที่จากสภาพพื้นที่จริงตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด การกําหนดเขตพื้นที่โดย
ถือเอากรรมสิทธิ์หรือสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินเปนหลักในการพิจารณา ทําใหพื้นที่น้ันแมจะ
มีสภาพพื้นที่เหมาะสมที่จะเปนเขตปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ หรือเขตรักษาพันธุสัตวปาก็
ไมสามารถทําได การสงวนพื้นที่ปาไมประเภทตางๆ จึงไมบรรลุผลตามที่กําหนดเพราะการใช
หลักเกณฑดังกลาวจะทําใหประเทศไมไดพื้นที่ปาไมที่มีสภาพตรงตามเจตนารมณที่กฎหมาย
ตองการ มาตรการในการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมดังกลาวยอมไมสอดคลองกับหลักความพอสมควร
แกเหตุ

ผูเขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา โดย ในการกําหนดพื้นที่ปาไม ตาม
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ .ศ. 2507 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ .ศ. 2504
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ซึ่งจัดทําเปนกฎหมายลําดับรองน้ันตองมีการ
สํารวจรังวัดและมีรายละเอียดของพื้นที่อยางชัดเจน โดยการกําหนดเขตพื้นที่นอกจากตองมีแผนที่
มาตราสวน 1:4,000 ในการจัดทําขอมูลตามที่กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 แสดงแนวเขตที่ชัดเจนแนบทายกฎหมายลําดับรองแลว ยังตองมีบันทึกร ายละเอียด
ทะเบียนหรือแฟมประวัติของพื้นที่น้ันดวย จึงจะทําใหสามารถบังคับใชมาตรการตามกฎหมายได
อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ

ในสวนของพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ควรยกเลิกการกําหนดใหผูที่บุกรุก
พื้นที่ “ปา” เปนความผิดอาญาตามมารตรา 54 เน่ืองจากเมื่อเปนที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน การบุกรุกยอมเปนความผิดตามกฎหมายที่ ดิน 168ซึ่งมีโทษทางอาญา
เชนเดียวกันอยูแลว และหากพื้นที่ น้ันสมควรกําหนดเปนพื้นที่ปาไม ก็ตองมีการดําเนินการ

168 ประมวลกฎหมายที่ดิน, มาตรา 2 มาตรา 9 มาตรา 108 ทวิ.
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กําหนดใหเปนปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ หรือเขตรักษาพันธุสัตวปา ตามกฎหมายตอไป
การกําหนดความผิดและโทษทางอาญา จึงไมมีความจําเปน และเปนการสรางภาระใหกับประชาชน
เกินสมควร

นอกจากน้ันในปจจุบันมีกฎหมายเกี่ยวกับปาไมหลายฉบับมากเกินไป ทําใหดูเหมือนวา
กฎหมายเหลาน้ีมีเพื่ออํานวยความสะดวกในการแบงหนาที่การทํางานของขาราชการ ผูบังคับใช
กฎหมาย ทั้งกลุมผูรับประโยชนจากกฎหมายแตละฉบับก็เปนประชาชนไทย ดังน้ัน สมควรไดมี
การประมวลกฎหมายปาไม169 โดยในสวนของพื้นที่ปาไม ควรแกไขรวบรวมความผิดฐานบุกรุก
ทําลายพื้นที่ปาไมประเภทตางๆ เขาไวดวยกัน เน่ืองจากมีองคประกอบของการกระทําความผิดที่
ใกลเคียงกันแตกตางกันเพียงระวางโทษเทาน้ัน

4.3 ปญหาการกําหนดเขตพื้นท่ีปาไมกับการบังคับใชมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองเขต
พื้นท่ีปาไมซึ่งมีแนวเขตไมชัดเจน

เมื่อกฎหมายไดกําหนดเขตพื้นที่ปาไมแลว กฎหมายยังไดกําหนดมาตรการเพื่อคุมครอง
พื้นที่ปาไมน้ันดวย เมื่อการกําหนดเขตปาไมน้ันไมมีความชัดเจน มีการทับซอนกับพื้นที่ปาไม
ดวยกันและพื้นที่ตามกฎหมายอ่ืน สงผลใหการใชมาตรการตางๆ ที่กฎหมายไดใหอํานาจไวไมมี
ประสิทธิภาพ การคุมครองพื้นที่ปาไมจึงไมสัมฤทธิ์ผล ดังน้ี

4.3.1 มาตรการทางอาญา ไมวาจะเปนพื้นที่ “ปา” “ปาสงวนแหงชาติ” “อุทยานแหงชาติ” “เขต
รักษาพันธุสัตวปา” หรือ “เขตหามลาสัตวปา” กฎหมายกําหนดขอหามมิใหเขายึดถือหรือ
ครอบครองกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการทําลายปาโดยไมไดรับอนุญาต และมีขอหามที่
เขมงวดมากยิ่งขึ้นในกรณีที่เปนอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปา เชน
หามลาสัตวปา เก็บหรือทําอันตรายแกรังของสัตวปา การฝาฝนขอหามดังกลาว กฎหมายไดกําหนด
โทษใหผูทําการฝาฝนตองรับโทษทางอาญา ซึ่งหลักในทางกฎหมายอาญาน้ัน ผูกระทําจะตองรับผิด

169 กองกรรมาธิการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.  (2540). รายงานของคณะกรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณวุฒิสภา สวนท่ี 3 พิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดการทรัพยากรปาไมโดยชุมชนเพื่ออนุรักษปาตนน้ําลําธาร.
หนา 31.
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ในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทําการซึ่งกฎหมายบัญญัติไวเปนความผิด โดยการกระทําการฝาฝนขอ
หามเหลาน้ันตองเปนการกระทําโดยเจตนา คือ ตองรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบภายนอกของ
ความผิด ซึ่งหากผูกระทําไมรูขอเท็จจริงดังกลาวจะถือวาผูกระทํามีเจตนาไมได  ขอเท็จจริงที่ วา
พื้นที่น้ันเปนเขตพื้นที่ “ปา” “ปาสงวนแหงชาติ” “อุทยานแหงชาติ” “เขตรักษาพันธุสัตวปา” “เขต
หามลาสัตวปา” เปนขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบภายนอกของความผิด ดังน้ันผูกระทําจะตองรู
วาพื้นที่น้ันเปนพื้นที่ปาไมประเภทดังกลาวดวย หากไมรูผูกระทํายอมไมมีความรับผิดทางอาญา ซึ่ง
อาจเกิดขึ้นในกรณี ดังน้ี

(1) ผูกระทําผิดไมรูวาพื้นที่น้ันเปนเขตปาไมเน่ืองจากนโยบายของฝายบริหารหรือการ
ปฏิบัติของทางราชการ เชน มีมติคณะรัฐมนตรีผอนผันใหทํากินตอไป หรือมีการเสียภาษีบํารุง
ทองที่ใหใหกับทางราชการ เหลาน้ีเปนพฤติการณที่ทําใหเชื่อไดวาผูกระทําผิดไมรูวาพื้นที่น้ันเปน
เขตปาไม จึงถือวาขาดเจตนาในการกระทําความผิดตามมาตรา 59 วรรคสาม แตบางคร้ังศาลฎีกาก็
ถือวามติคณะรัฐมนตรีไมใชกฎหมายแตเปนเร่ืองของฝายบริหาร  การกระทําของจําเลยเปนความผิด
บางกรณีถือวาการกระทําของจําเลยเปนความผิดแตรอการลงโทษ

(2) ผูกระทําผิดไม รูว าพื้นที่ น้ันเปนเขตปาไม เ น่ืองจากมีขอผิดพลาดเกี่ยวกับ
กฎกระทรวงหรือพระราชกฤษฎีกากําหนดแนวเขตพื้นที่หรือการทําเคร่ืองหมายแสดงแนวเขตพื้นที่
การประกาศพื้นที่ปาไมน้ันกฎหมายจะกําหนดใหมีแผนที่แสดงแนวเขตและกําหนดใหพนักงาน
เจาหนาที่จัดใหมีหลักเขตและปายหรือเคร่ืองหมายเพื่อแสดงแนวเขตเพื่อใหประชาชนทราบแนว
เขต หากยังไมไดมีการดําเนินการ จําเลยอาจอางวาไมรูวาพื้นที่ตรงที่พิพาทเปนเขตพื้นที่ปาไม มีผล
เทากับวาไมรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผิดถือวาไมมีเจตนากระทําความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 วรรคสาม

4.3.2 มาตรการทางแพง ในการบุกรุกพื้นที่ปาไม กฎหมายไดใหอํานาจการฟองรองเรียก
คาเสียหายทางแพงจากผูกระทําความผิด ซึ่งอาศัยบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ตาม มาตรา 97 ถือวาเปนการทําลายหรือทําใหสูญหายหรือเสียหาย
แกทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปนของรัฐ โดยการคิดคํานวณคาเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูก
ทําลาย สูญหาย หรือเสียหายไปน้ัน ไมสอดคลองกับการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมตามกฎหมาย
กลาวคือ ไมไดถือเอาเขตและรายละเอียดของพื้นที่ “ปา” “ปาสงวนแหงชาติ” “อุทยานแหงชาติ”
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“เขตรักษาพันธุสัตวปา” “เขตหามลาสัตวปา” ซึ่งกําหนดโดยกฎหมายเปนเกณฑในการคิดคํานวณ
หากแตใชการพิจารณาวาเปนพื้นที่ปาตนนํ้าลําธารหรือไมเปนเกณฑ โดยคิดคํานวณคาเสียหายจาก
การทําลายปาตนนํ้าอันประกอบไปดวย ดินสูญหาย นํ้าสูญหาย ปุยสูญหาย และอากาศรอนขึ้นโดย
นํามาตีคาเปนจํานวนเงินดวยวิธีการทางดานเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม ไมไดเรียกคาเสียหายจากผล
ของการละเมิดหรือบุกรุกโดยตรง เน่ืองจากไมมีขอมูลรายละเอียดในพื้นที่ปาไมน้ันวามีทรัพยากร
อะไรอยูบาง เมื่อตรวจสอบพบวาพื้นที่ปาไมถูกบุกรุกทําลายจึงไมทราบวาอะไรบางที่ถูกทําลายเสีย
หายไป

4.3.3 มาตรการทางปกครอง ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ และอุทยานแหงชาติ กฎหมายไดให
อํานาจในการออกคําสั่งทางปกครองตลอดจนการบังคับใหเปนไปตามคําสั่งน้ันไดโดยไมตองฟอง
คดีตอศาล ตลอดจนสามารถเรียกคาใชจายที่ตองเสียไปในกรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการเองเมื่อมีการ
บุกรุกพื้นที่ปาไมหรือมีการปลูกสรางสิ่งกอสรางในเขตพื้นที่ปาไมดังกลาว

โดยกฎหมายประสงคใหเจาหนาที่ดําเนินการทางปกครองไดเน่ืองจากเปนมาตรการ
ทางกฎหมายที่ใหประสิทธิภาพในการคุมครองพื้นที่ปาไม รวดเร็วกวาการดําเนินคดีอาญาและการ
เรียกรองคาเสียหายทางแพงที่ตองดําเนินการในศาลและใชระยะเวลานาน ทั้งทําใหพื้นที่ปาไมเมื่อ
ถูกบุกรุกทําลายแลวสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมไดโดยเร็ว อันทําใหการคุมครองพื้นที่ปาไมเปนไป
ตามเจตนารมณของกฎหมายได

แตอยางไรก็ตามมาตรการดังกลาวไมไดรับการบังคับใชเทาที่ควร เน่ืองจากการกําหนด
เขตพื้นที่ปาไมน้ันไมมีความชัดเจน การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงจึงตองใชเวลาและเสีย
คาใชจาย นอกจากน้ันกฎหมายไดกําหนดเจาหนาที่ผูมีอํานาจดําเนินการทางปกครองที่ แตกตางกัน
โดยหากเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติเปนอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ผูควบคุมและรักษาปาสงวน
แหงชาติน้ัน หากเปนพื้นที่อุทยานแหงชาติเปนอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งเมื่อเขตพื้นที่ไมมีความชัดเจนแลว ขอบอํานาจของเจาหนาที่ที่จะ
ดําเนินการยอมมีความไมแนนอนไมสามารถหาผูรับชอบพื้นที่โดยตรงได เจาหนาที่ก็ไมกลาที่จะ
ดําเนินการทางปกครอง เน่ืองจากหากออกคําสั่งหรือบังคับใชมาตรการบังคับทางปกครองแลว
คําสั่งดังกลาวอาจไมชอบดวยกฎหมายเพราะตนไมมีอํานาจและเจาหนาที่ น้ั นเสี่ยงตอการถูก
รองเรียนหรือดําเนินคดีดวย
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ผูเขียนขอเสนอแนะวา การบังคับใชมาตรการทางอาญาและมาตรการทางปกครองใหมี
ประสิทธิภาพน้ัน การกําหนดเขตพื้นที่ปาไมตองมีการสํารวจรังวัดอยางชัดเจน รวมทั้งมีการจัดทํา
ปายหรือหลักแสดงแนวเขตเพื่อใหประชาชนไดทราบวาเปนพื้นที่ปาไมประเภทใด เปนการปองกัน
การอางถึงความไมรูวาเปนพื้นที่ปาไม สวนในการบังคับใชมาตรการทางแพงน้ัน ผูเขียนเห็นวา เมื่อ
มีการกระทําหรือละเวนการกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมายและกอใหเกิดความเสียหายแลวผูน้ัน
จะตองใชคาเสียหายใหแกรัฐตามมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลาย สูญหายหรือเสียหายไป
จากการน้ัน เชน หากมีการตัดไมจากปาสงวนแหงชาติ ผูที่ตัดน้ันจะตองจายคาเสียหายเทากับมูลคา
ของไมที่ถูกตัด และหากรัฐพิสูจนไดวารัฐยังตองสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอีกก็ยังสามารถเรียก
คาเสียหายดังกลาวไดอีก เชน การสูญเสียของปาบางชนิดหรือการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ170 ซึ่งจะเห็นไดวาในการที่รัฐจะพิสูจนไดน้ัน รัฐตองมีรายละเอียดขอมูลของพื้นที่ชัดเจน

4.4 ปญหาหนวยงานและเจาหนาท่ีในการคุมครองเขตพื้นท่ีปาไมซึ่งมีแนวเขตไมชัดเจน
ในการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมน้ัน กฎหมายไดกําหนดใหหลายหนวยงานมีอํานาจในการ

บังคับใชมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองดูแลพื้นที่ปาไม โดยในปจจุบัน หลังจากที่ไดมี
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกา แกไขบทบัญญัติ
เพื่อใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการคุมครองพื้นที่ปาไมไดถูกแบง
การใชอํานาจตามเขตพื้นที่ โดยเขตพื้นที่ “ปา” และ “ปาสงวนแหงชาติ” ตามพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 และพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 อยูในความรับผิดชอบของกรม
ปาไมและเขตพื้นที่ “อุทยานแหงชาติ” “เขตรักษาพันธุสัตวปา”และ “เขตหามลาสัตวปา”อยูในความ
รับผิดชอบของ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช นอกจากน้ันพื้นที่ปาชายเลนซึ่งยังไมมี
กฎหมายกําหนดแนวเขตไวเลย อยูในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

อํานาจหนาที่ของแตละหนวยงานในการคุมครองพื้นที่ปาไมประเภทตางๆ ขึ้นอยูกับวา
พื้นที่น้ันเปนเขตปาไมประเภทใดจึงสามารถหาหนวยงานที่รับผิดชอบได ดังน้ันเมื่อเขตพื้นที่ปาไม

170 อํานาจ  วงศบัณฑิต.  (2550). กฎหมายส่ิงแวดลอม. หนา 553-554.
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ไมมีความชัดเจน มีการทับซอนของเขตพื้นที่ ก็ยอมทําใหการดําเนินการตามโครงการและ
งบประมาณของแตละหนวยงานมีความซ้ําซอนกันเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณและกําลังคน ซึ่ง
จะเห็นไดชัดเจนในการแตงต้ังเจาหนาที่หลายหนวยงานใหมีอํานาจดําเนินคดีอาญาเพื่อปราบปราม
การบุกรุกพื้นที่ปาไม ทําใหการบังคับใชกฎหมายไมเปนไปในทางเดียวกัน

ในสวนเจาหนาที่ผูมีอํานาจดําเนินการทางปกครองน้ัน เมื่อพิจารณาตามเขตพื้นที่ปาไม
ที่กฎหมายกําหนด  เกิดชองวางของกฎหมายในกรณีที่มีการกระทําความผิดในเขตพื้นปาไมซึ่ง
ไมไดอยูในเขตปาสงวนแหงชาติหรืออุทยานแหงชาติ  ก็ไมอาจใชมาตรการทางปกครองได แมจะมี
สภาพปาก็ตามเน่ืองจากกฎหมายกําหนดใหดําเนินการทางปกครองไดเฉพาะในเขตปาสงวน
แหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ และการพิจารณาออกคําสั่งตองเปนบุคคลตามที่กฎหมายแตละฉบับ
กําหนดไวดวย ผูเขียนจึงขอเสนอแนะวา นอกจากจะตองกําหนดเขตพื้นที่ปาไมใหชัดเจน เปน
ระบบมาตรฐานเดียวกันซึ่งจะทําใหขอบอํานาจของหนวยงานและพนักงานเจาหนาที่ชัดเจนขึ้นแลว
ควรมี171 การบูรณาการในการปฏิบัติงานของหนวยงานรัฐ เพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน มี
มาตรการลงโทษเจาหนาที่ผูกระทําความผิดอยางจริงจัง ตลอดจนเปดโอกาสใหประชาชนเข า
มารวมตรวจสอบการดําเนินงานของเจาหนาที่ดวย

4.5 ปญหาการกําหนดเขตพื้นท่ีปาไมกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการพื้นท่ีปาไม
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดใหทุกฝายของ

สังคมไดรวมกันในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม เพื่อสงวนไวซึ่ งสิทธิในสิ่งแวดลอมที่จะดํารงอยูใน
คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี อันเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนที่รัฐควรรับรองและ
คุมครอง โดยรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหประชาชน 5 กลุม รวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมไดแก รัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน ชุมชนทองถิ่น ชุมชนทองถิ่ นด้ังเดิม องคการอิสระ และ
ประชาชนหรือบุคคลทั่วไป โดยมีระดับของการมีสวนรวมแตกตางกันไป

171 คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาปญหาที่ดินและปาไม สภานิติบัญญัติแหงชาต.ิ เลมเดิม. หนา
10.
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แตการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมที่ผานมาน้ันไมมีบทบัญญัติใหประชาชนไดเขามีสวนรวม
ในการกําหนดเขตพื้นที่ คือ ต้ังแตในระดับการกําหนดแผนหรือโครงการ ตลอดจนการกําหนดพื้นที่
และแนวเขตของพื้นที่วาบริเวณใดควรเปนพื้นที่ “ปา” “ปาสงวนแหงชาติ” “อุทยานแหงชาติ” “เขต
รักษาพันธุสัตวปา” “เขตหามลาสัตวปา” ควรมีเงื่อนไขการใชประโยชน การจัดเก็บผลประโยชน
อยางไร ผลที่ตามมาคือ ประชาชนในทองถิ่นไมสามารถที่จะเขาไปมีสวนรวมใดๆ เลย ทั้งที่การ
กําหนดเขตพื้นที่ปาไมน้ันก็ไมมีเกณฑชี้วัดที่เหมาะสม หรือมีแตก็ไมไดนํามาใชปฏิบัติ จึงเกิดความ
สับสน ความขัดแยง ในการใชประโยชนและการใชบังคับกฎหมาย172

แมในปจจุบันจะไดยอมรับการมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้น เชน มีการกําหนดให
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรทั้งในระดับนโยบายและในรัฐธรรมนูญนอกจากน้ัน
ไดมีการผลักดันกฎหมายปาชุมชนอยูในระหวางการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเปน
กฎหมายที่จะออกมารองรับสิทธิชุมชนในการจัดการพื้นที่ปาไมอยางมีสวนรวม โดยใหชุมชน
สามารถจัดต้ังปาชุมชน ตลอดจนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ปาเองได ซึ่งเปน
แนวทางที่ดี แตการมีสวนรวมน้ันปญหาในปจจุบันน้ีอยูที่วิธีการมีสวนรวมซึ่งตองรวมพิจารณากัน
ตอไปวาควรมีบทกฎหมายเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนหรือไม ในชวงเวลาใด และประชาชน
สามารถเขามามีสวนรวมในระดับที่มากนอยเพียงใด นอกจากน้ันปจจัยทางดานสังคม เชน ทัศนคติ
เกี่ยวกับการมีสวนรวมกันระหวางภาคราชการกับเอกชนแบบเปนหุนสวนที่เทาเทียมกัน (sense of
partnership) นับเปนเงื่อนไขสําคัญอีกประการหน่ึงที่เปนตัวแปรวาสังคมไทยจะพัฒนาอยางมีสวน
รวมไดอยางแทจริงหรือไม173

172 เรืองศักดิ์ ศักดิ์แสง.  (2544). องคการบริหารสวนตําบลกับการกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากร
ปาไม. หนา 59.

173 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม.  (2544). “กฎหมายและนโยบายในเรื่องธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของ
ประชาชนตอกระบวนการดานส่ิงแวดลอมของประเทศไทย: ชวงเปล่ียนผานที่วกวน สับสน และคลุมเครือ.” ธรร
มาภิบาลการมีสวนรวมของประชาชนและกระบวนการดานส่ิงแวดลอม. หนา 139-141., บวรศักดิ์  อุวรรณโณ.
(2544). “การมีสวนรวมในกระบวนการดานส่ิงแวดลอมของประเทศไทย: เทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมใน
บริบทสังคมวัฒนธรรมไทย.” ธรรมาภิบาลการมีสวนรวมของประชาชนและกระบวนการดานส่ิงแวดลอม. หนา
46-47., และ พนัส  ทัศนียานนท.  (2544). “มุมมองทางดานกฎหมายเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนใน
ประเทศไทย.” ธรรมาภิบาลการมีสวนรวมของประชาชนและกระบวนการดานส่ิงแวดลอม. หนา 334-335.
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โดยผูเขียนเห็นวา ในดานการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมซึ่งประชาชนไมเคยไดเขามามีสวน
รวมเลยน้ัน ในเบื้องตนจึงควรเร่ิมจากการใหประชาชนไดรวมรับรูขอมูลขาวสารเสียกอนเพราะ
ปญหาในการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมน้ัน คือ ประชาชนไมทราบวาพื้นที่ของตนน้ันไดถูกป ระกาศ
หวงหามเปนปาแลว แมรัฐเองก็ไมทราบวาพื้นที่น้ันไดมีประชาชนทํากินอยูกอนแลว การไมไดรับรู
ขอมูลทําใหไมสามารถดําเนินการโตแยงไดทันตามกําหนด ทั้งน้ีในการมีสวนรวมในระดับอ่ืนก็ยัง
ตองมีการจัดประชุม รับฟงความคิดเห็นเพื่อกําหนดระดับการมีสวนรวมกันตอไป เชน การกําหนด
เขตหรือการกําหนดมาตรการในการจัดการพื้นที่ปาไม ซึ่งเปนการมีสวนรวมในระดับตัดสินใจ เปน
ตน ดังน้ันผูเขียนจึงขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดเขตพื้นที่ปาไม
โดยกําหนดใหการวางแผนที่จะประกาศใหพื้นที่ใดเปนพื้นที่ปาไมตองใหประชาชนโดยเฉพาะที่อยู
ในแนวเขตไดทราบขอมูลและมีโอกาสโตแยงคัดคานหรือรวมรับรองแนวเขตกอน ซึ่งก็ยอมลดขอ
ขัดแยงรวมทั้งการอางความไมรูวาเปนพื้นที่ปาไมขึ้นตอสูดวย
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1 บทสรุป
จากการศึกษาพบวา พื้นที่ปาไมมีการใชประโยชนหลายวัตถุประสงค แตการกําหนด

เขตพื้นที่ปาไมเพื่อจัดการตามวัตถุประสงคแตละประเภทน้ัน มีความไมชัดเจนและทับซอนกัน
สงผลใหเกิดปญหาทางกฎหมาย สรุปไดดังน้ี

1) ในปจจุบันประเทศไทยยังมิไดจัดทําระบบขอมูลที่ดิน-ปาไม ตลอดจนการออก
เอกสารสิทธิใหเปนระบบเดียวกัน การไมมีขอมูลทําใหการใชพื้นที่เปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ
การกําหนดนโยบายหรือวัตถุประสงคในการจัดการพื้นที่ปาไมประเภทตางๆ ก็มีความผิดพลาดตาม
ไปดวย

2) การตรากฎหมายเพื่อกําหนดเขตพื้นที่ปาไม ไมไดกําหนดจากสภาพพื้นที่ปาไมที่
แทจริง เปนการใชทรัพยากรอยางไมคุมคา ไมสอดคลองกับหลักการจัดการอยางยั่งยืนและไมทําให
วัตถุประสงคของการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมบรรลุผล ไมสอดคลองกับหลักความพอสมควรแกเหตุ
ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด

3) การตรากฎหมายเพื่อกําหนดเขตพื้นที่ปาไม โดยการตรากฎหมายลําดับรองมีความ
คลาดเคลื่อน ไมมีรายละเอียดของเขตพื้นที่ปาไมที่กําหนดขึ้น ไมสอดคลองกับหลักความชัดเจนใน
การตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

4) การตรากฎหมายเพื่อกําหนดเขตพื้นที่ปาไม เปนการพิจารณากําหนดแนวเขต
วัตถุประสงคและการจัดการโดยรัฐฝายเดียว ประชาชนไมไดมีสวนรวมดําเนินการดวย

5) การกําหนดเขตพื้นที่ปาไมที่ไมชัดเจนและมีการทับซอนกับพื้นที่อ่ืน ทําใหการ
บังคับใชมาตรการตางๆ ตามที่กฎหมายใหอํานาจไวไมมีประสิทธิภาพ ไมสามารถคุมครองพื้นที่ปา
ไมที่กําหนดได
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6) การกําหนดเขตพื้นที่ปาไมที่ไมชัดเจนและมีการทับซอนกับพื้นที่อ่ืน ทําใหการ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานราชการตางๆ ในการดูแลรักษาพื้นที่ปาไมมีการ
ดําเนินงานที่ซ้ําซอน ไมมีประสิทธิภาพ

5.2 ขอเสนอแนะ
1) ควรแกไขกฎหมายในการกําหนดความหมายของคําวา “ปา” แลวจึงใชเปนหลักใน

การจัดทําขอมูล สํารวจรังวัดเพื่อใหเกิดความชัดเจนเปนระบบเดียวกัน การจัดการยอมเปนไปอยาง
ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

2) ควรยกเลิกความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 เพราะไม
มีความจําเปนและกอใหเกิดภาระแกประชาชนเกินสมควร

3) ควรแกไขรวบรวมความผิดกรณีบุกรุกทําลายพื้นที่ปาไมประเภทตางๆ เชน อุทยาน
แหงชาติหรือเขตรักษาพันธุสัตวปา เขามาไวในกฎหมายฉบับเดียวกัน หรือจัดทําเปนประมวล
กฎหมาย

4) ควรแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมโดยใหประชาชนมีสวนรวม
ดวย โดยเฉพาะการเผยแพรขอมูลหรือแผนในการดําเนินการเกี่ยวกับพื้นที่ปาไม

5) กฎหมายซึ่งมีผลเปนการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมตองมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
และมีรายละเอียดที่ชัดเจน จึงจะทําใหการบังคับใชมาตรการทางกฎหมายตลอดจนการดําเนินงาน
ของเจาหนาที่มีประสิทธิภาพ

อน่ึง ในการน้ีผู เขียนขอเสนอรางประมวลกฎหมายปาไม โดยรวบรวมและแกไข
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
ในประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมตามที่ไดวิเคราะหไวแลวในภาคผนวก
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กฎกระทรวง แบงสวนราชการ กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2547.
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545.
พระราชกฤษฎีกา โอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเปนกรมปาไมกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ ปรับปรุงอํานาจหนาที่ และ กิจการของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และ กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุ
พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2546.

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518.
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518.
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484.
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507.
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539.
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535.
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535.
พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535.
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497.
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504.
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ผูควบคุมและรักษาปาสงวน

แหงชาติ ปาเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม.
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ ตาม

พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484.
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ ตาม

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507.
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2503.

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535.

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ ตาม
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504.

ประมวลกฎหมายที่ดิน.
ประมวลกฎหมายอาญา.
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ประมวลกฎหมายปาไม(ราง)
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

(ผูเขียนขอเสนอใหนําบทนิยามศัพทตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ .ศ. 2507 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ .ศ. 2504
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 มา
บัญญัติรวมไวในบทน้ี ในที่น้ีผูเขียนไดรวบรวมเฉพาะตามประเด็นปญหาที่เกี่ยวของเทาน้ัน)

มาตรา ๑ ในประมวลกฎหมายน้ี
“ปา” หมายความวา ผืนแผนดินทั้งหมดที่พฤกษชาติขึ้นรวมกันอยู โดยมีไมยืนตนทุก

ขนาดเปนสวนประกอบที่สําคัญไมวาในที่น้ันจะมีการทําไมหรือไม พื้นที่เชนน้ีสามารถที่จะทําการ
ผลิตไมไดหรือไมก็มีอิทธิพลตอลมฟาอากาศในทองถิ่นหรือในการควบคุมรักษาตนนํ้าลําธาร ทั้งน้ี
รวมถึงพื้นที่ที่ปาไมไดถูกแผวถางตัดฟนลงหมด หรือไดถูกเผาไปใหม ๆ เพื่อจะทําการปลูกสรางปา
ขึ้นใหมในไมชา แตไมหมายความรวมถึงปาละเมาะ หมูตนไมที่ขึ้นอยูนอกบริเวณปา เชน ตามหัว
ไรปลายนา หรือตนไมที่ปลูกไวตามขางถนน ที่ดินทางเกษตรกรรม สวนผลไม สวนยางพารา และ
ในสวนสาธารณะ

“ที่ดิน” หมายความวา พื้นที่ดินทั่วไป และใหหมายความรวมถึง ภูเขา หวย หนอง คลอง
บึง บาง ลํานํ้า ทะเลสาบ เกาะและที่ชายทะเลดวย

“ปาสงวนแหงชาติ” หมายความวา ปาซึ่งกําหนดขึ้นเพื่อประโยชนในการรักษาสภาพปา
ไม ของปาหรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน

“อุทยานแหงชาติ” หมายความวา ปาหรือที่ดินซึ่งกําหนดขึ้นเพื่อประโยชนในการ
คุมครองพื้นที่ซึ่งมีสภาพธรรมชาติเปนที่นาสนใจ ใหคงอยูในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไวให
เปนประโยชนแกการศึกษาและร่ืนรมยของประชาชน

“เขตรักษาพันธุสัตวปา” หมายความวา ปาหรือที่ดินซึ่งกําหนดขึ้นเพื่อประโยชนในการ
คุมครองพื้นที่ใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวปาโดยปลอดภัยเพื่อรักษาไวซึ่งพันธุสัตวปา

“เขตหามลาสัตวปา” หมายความวา ปาหรือที่ดินซึ่งกําหนดขึ้นเพื่อประโยชนในการ
หามลาสัตวปาบางชนิดหรือบางประเภท เก็บหรือทําอันตรายแกรังของสัตวปาน้ัน
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“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี
บรรพ ๑ ไมและของปา

(ผู เขียนขอเสนอใหนําบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 มา
บัญญัติรวมไวในบรรพน้ี โดยยกเลิกความผิดและโทษตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
มาตรา 54 และ มาตรา 72 ตรี)

บรรพ ๒ เขตพื้นที่ปาไม
(ผูเขียนขอเสนอใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดเขตพื้นที่ปาไม มาตรการทาง

กฎหมายตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.
2504 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 มาบัญญัติรวมไวในบรรพน้ี และไดตัด
บางมาตราที่เกี่ยวกับการอนุญาตทําไมหรือเก็บหาของปาโดยผูเขียนเห็นวาควรรวบรวมไวในบรรพ
๑ ไมและของปา)

มาตรา ๒ ในการกําหนดเขตพื้นที่ปาไม ใหกระทําไดเฉพาะเพื่อการจัดการตามความมุง
หมายแหงประมวลกฎหมายน้ี โดยออกกฎกระทรวงซึ่งตองมีการสํารวจพื้นที่ จัดทําแฟมขอมูล
รายละเอียดของพื้นที่น้ันแนบทายกฎกระทรวงดวย

การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนเขตพื้นที่ปาไมใด ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ให
กระทําไดโดยวิธีการเดียวกันกับวรรคแรก

มาตรา ๓ ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีหลักเขตและปายหรือเคร่ืองหมายอ่ืนแสดงแนว
เขตพื้นที่ไวอยางชัดเจน

มาตรา ๔ ใหปดประกาศสําเนากฎกระทรวงและแฟมขอมูลรายละเอียดของพื้นที่ปาไม
น้ันไว ณ ที่ทําการอําเภอหรือกิ่งอําเภอทองที่ ที่ทําการกํานันทองที่และที่เปดเผยเห็นไดงายใน
หมูบานทองที่น้ัน
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มาตรา ๕ เมื่อไดกําหนดเขตพื้นที่ปาไมแลวใหมีกรรมการสําหรับพื้นที่น้ันคณะหน่ึง
ประกอบดวยผูแทนกรมปาไม ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรมที่ดินและกรรมการอ่ืนอีกสองคน
ซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ัง ใหคณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี

(๑) ควบคุมใหการเปนไปตามมาตรา ๓ และมาตรา ๔
(๒) ดําเนินการสอบสวน และวินิจฉัยคํารองตามมาตรา ๘
(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของในการสอบสวน

ตามมาตรา ๘
(๔) ต้ังอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย
(๕) ใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีในเร่ือง การกําหนดเขตพื้นที่ปาไม และการขยายหรือการ

เพิกถอนเขตพื้นที่ปาไม การคุมครองและดูแลรักษาเขตพื้นที่ปาไม หรือเร่ืองที่รัฐมนตรีปรึกษา
มาตรา ๖ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมตํ่ากวากึ่งจํานวนของ

กรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม และใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานแหง
ที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน

แหงที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๗ บุคคลใดซึ่งการกําหนดเขตพื้นที่ปาไมกระทบถึงสิทธิหรือการกําหนดเขต

พื้นที่น้ันไมมีความเหมาะสมจําเปน มีสิทธิยื่นคํารองตอนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา
ประจํากิ่งอําเภอทองที่

คํารองดังกลาวในวรรคหน่ึง ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่ง
อําเภอทองที่สงตอไปยังคณะกรรมการโดยไมชักชา

มาตรา ๘ เมื่อคณะกรรมการไดรับคํารองแลว ใหสอบสวนตามคํารองน้ัน และใหมี
อํานาจออกคําสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตใหอยูอาศัยหรือทําประโยชน กําหนดคาทดแทนหรือมี
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คําสั่งอยางใดตามที่เห็นสมควรเพื่อใหการจัดการพื้นที่น้ันเปนไปตามวัตถุประสงคอยางยั่งยืน โดย
คํานึงถึง สภาพพื้นที่ ผลกระทบตอปาน้ันและเหตุปจจัยอ่ืนแลว

ผูรองมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการ คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด

มาตรา ๙ ในกรณีที่สวนราชการและองคการของรัฐมีความประสงคจะใชพื้นที่ปาไม
เปนสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชนของรัฐอยางอ่ืนใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจ
ประกาศกําหนดบริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่ทางราชการใชประโยชนตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรีและในบริเวณดังกลาวมิใหนํามาตรา ๑๐ และมาตรา
๑๘ มาใชบังคับแกการที่สวนราชการหรือองคการน้ันๆ จําเปนตองกระทําเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ในการปฏิบัติงานเพื่อใชประโยชนในพื้นที่น้ัน

มาตรา ๑๐ ในเขตพื้นที่ปาไม หามมิใหบุคคลใดยึดถือครอบครองทําประโยชนหรืออยู
อาศัยในที่ดิน กอสราง แผวถาง เผาปา ทําไม เก็บหาของปา หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปน
การเสื่อมเสียแกสภาพพื้นที่ปาไม เวนแต มีอํานาจกระทําไดตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับเขตพื้นที่ปา
ไมน้ัน

มาตรา ๑๑ ภายในเขตอุทยานแหงชาติ บุคคลซึ่งเขาไปในเขตพื้นที่ตองปฏิบัติตามคําสั่ง
ของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดสั่งใหปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรีและ
หามมิใหบุคคลใด

(๑) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงกนสราง แผวถาง หรือเผาปา
(๒) เก็บหา นํา ออกไป ทํา ดวยประการใดๆ ใหเปนอันตราย หรือทําใหเสื่อมสภาพ ซึ่ง

ไม ยางไม นํ้ามันยาง นํ้ามันสน แรหรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน
(๓) นําสัตวออกไป หรือทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตรายแกสัตว
(๔) ทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตรายหรือทําใหเสื่อมสภาพแกดิน หิน กรวด หรือ

ทราย
(๕) เปลี่ยนแปลงทางนํ้าหรือทําใหนํ้าในลํานํ้า ลําหวย หนอง บึง ทวมทนหรือเหือดแหง
(๖) ปดหรือทําใหกีดขวางแกทางนํ้าหรือทางบก
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(๗) เก็บหา นําออกไป ทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตราย หรือทําใหเสื่อมสภาพ ซึ่ง
กลวยไม นํ้าผึ้ง คร่ัง ถานไม เปลือกไม หรือมูลคางคาว

(๘) เก็บ หรือทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตรายแกดอกไม ใบไม หรือผลไม
(๙) นํายานพาหนะเขาออกหรือขับขี่ยานพาหนะในทางที่มิไดจัดไวเพื่อการน้ัน เวนแต

จะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
(๑๐) นําอากาศยานขึ้นลงในที่ที่มิไดจัดไวเพื่อการน้ัน เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก

พนักงานเจาหนาที่
(๑๑) นําหรือปลอยปศุสัตวเขาไป
(๑๒) นําสัตวเลี้ยงหรือสัตวพาหนะเขาไป เวนแตจะไดปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดี

กําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี
(๑๓) เขาไปดําเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก

พนักงานเจาหนาที่
(๑๔) ปดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนในที่ตางๆ
(๑๕) นําเคร่ืองมือสําหรับลาสัตวหรือจับสัตว หรืออาวุธใดๆ เขาไป เวนแตจะไดรับ

อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจาหนาที่ผูอนุญาตน้ันกําหนดไว
(๑๖) ยิงปน ทําใหเกิดระเบิดซึ่งวัตถุระเบิด หรือจุดดอกไมเพลิง
(๑๗) สงเสียงอ้ือฉาวหรือกระทําการอ่ืนอันเปนการรบกวน หรือเปนที่เดือดรอนรําคาญ

แกคนหรือสัตว
(๑๘) ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งตางๆ ในที่ที่มิไดจัดไวเพื่อการน้ัน
(๑๙) ทิ้งสิ่งที่เปนเชื้อเพลิงซึ่งอาจทําใหเกิดเพลิง
มาตรา ๑๒ ถาเห็นเปนการสมควรใหประชาชนชําระเงิน เน่ืองในการที่พนักงาน

เจาหนาที่ใหบริการหรือใหความสะดวกตางๆ ในอุทยานแหงชาติ หรือใหบุคคลใดเสีย
คาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนสําหรับการที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการหรือพักอาศัยอยูใน
อุทยานแหงชาติ อธิบดีมีอํานาจกําหนดอัตราและวางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บคาบริการ
คาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนดังกลาวได ทั้งน้ีโดยอนุมัติของรัฐมนตรี
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เงินที่เก็บไดตามวรรคกอน เงินที่มีผูบริจาคเพื่อบํารุงอุทยานแหงชาติ เงินคาปรับที่
พนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบ และเงินรายไดอ่ืนๆ ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีอากรใดๆ และ
เก็บรักษาไวใชจายในการบํารุงรักษาอุทยานแหงชาติ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดย
อนุมัติของรัฐมนตรี

มาตรา ๑๓ นอกจากพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานอ่ืนใดซึ่งตองเขาไปปฏิบัติการ
ตามหนาที่ หามมิใหผูใดเขาไปในเขตรักษาพันธุสัตวปา เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่

ผูไดรับอนุญาตใหเขาไปในเขตรักษาพันธุสัตวปา ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

มาตรา ๑๔ ในเขตรักษาพันธุสัตวปา หามมิใหผูใดยึดถือหรือครอบครองที่ดินหรือปลูก
หรือกอสรางสิ่งหน่ึงสิ่งใด หรือตัด โคน แผวถาง เผา หรือทําลายตนไมหรือพฤกษชาติอ่ืน หรือขุด
หาแร ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว หรือปลอยสัตวหรือสัตวปา หรือเปลี่ยนแปลงทางนํ้าหรือทําใหนํ้าใน
ลํานํ้า ลําหวย หนอง บึง ทวมทน เหือดแหง เปนพิษ หรือเปนอันตรายตอสัตวปา

ในกรณีที่มีความจําเปนตองปฏิบัติการเพื่อประโยชนในการคุมครอง ดูแล รักษาหรือ
บํารุงเขตรักษาพันธุสัตวปา เพื่อการเพาะพันธุ การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการใหการศึกษาหรือการพักอาศัย หรืออํานวยความปลอดภัย หรือใหความรูแก
ประชาชน ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ แลวแตกรณี กระทําการอยางหน่ึง
อยางใดในเขตรักษาพันธุสัตวปาได ทั้งน้ี ตาม ระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ

มาตรา ๑๕ การจัดการกับไมหรือพฤกษชาติอ่ืนที่พนักงานเจาหนาที่ไดตัด โคนหรือ
แผวถาง ตามความในมาตรากอน ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ

มาตรา ๑๖ ในเขตหามลาสัตวปาชนิดหรือประเภทใด หามมิใหผูใดกระทําการ
ดังตอไปน้ี

(๑) ลาสัตวปาชนิดหรือประเภทน้ัน
(๒) เก็บหรือทําอันตรายแกรังของสัตวปาซึ่งหามมิใหลาน้ัน
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(๓) ยึดถือครอบครองที่ดิน หรือตัด โคน แผวถาง เผา ทําลายตนไม หรือพฤกษชาติอ่ืน
หรือขุดหาแร ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว หรือเปลี่ยนแปลงทางนํ้า หรือทําใหนํ้าในลํานํ้าลําหวย หนอง
บึง ทวมทน เหือดแหง เปนพิษ หรือเปนอันตรายตอสัตวปา เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
อธิบดี หรือเมื่ออธิบดีไดประกาศอนุญาตไวเปนคราวๆ ในเขตหามลาแหงหน่ึงแหงใดโดยเฉพาะ

ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานอ่ืนใดมีความจําเปนตองปฏิบัติการตาม
กฎหมาย หรือปฏิบัติการเพื่อประโยชนในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตหามลาสัตวปา
พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานน้ันตองปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ

มาตรา ๑๗ การทําไมหรือการเก็บหาของปาในเขตพื้นที่ปาไมใหกระทําไดเมื่อไดรับ
ใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ตามกฎหมายน้ี

มาตรา ๑๘ อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลหน่ึงบุคคลใดเขาทํา
ประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตพื้นที่ปาไมไดตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด โดย
อนุมัติรัฐมนตรี ทั้งตองคํานึงถึงสภาพ ประเภทของพื้นที่และการจัดการพื้นที่อยางยั่งยืน ในกรณี
ดังตอไปน้ี

(๑) การเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยคราวละไมนอยกวาหาปแตไมเกินสามสิบป ใน
กรณีที่ผูไดรับอนุญาตเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ จะ
อนุญาตโดยใหยกเวนคาธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางสวนตามที่เห็นสมควรก็ได

(๒) การเขาทําประโยชนเกี่ยวกับการทําเหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแรคราวละไมเกิน
สิบป โดยใหไดรับยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตเก็บหาของปาและไมตองเสียคาภาคหลวงของปา
ตามกฎหมายน้ีสําหรับแร ดินขาว หรือหิน แลวแตกรณี

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตถึงแกความตาย ใหบุคคลในครอบครัวซึ่ง
อาศัยอยูกับผูไดรับอนุญาตมีสิทธิอยูอาศัยหรือทําประโยชนในที่ดินน้ันตอไปได แตไมเกินหน่ึงรอย
แปดสิบวันนับแตวันที่ผูไดรับอนุญาตถึงแกความตาย

ถาสามี ภรรยา บุตรคนหน่ึงคนใดหรือบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยูกับผูไดรับ
อนุญาตและผูไดรับอนุญาตไดระบุไวเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนดใหเปนผูสืบสิทธิและ
หนาที่ของตนประสงคจะอยูอาศัยหรือทําประโยชนในที่ดินน้ันตอไป ใหยื่นคําขออนุญาตตออธิบดี
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หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูไดรับอนุญาตถึงแกความตาย
เมื่อไดยื่นคําขออนุญาตตามวรรคสองแลว ใหบุคคลตามวรรคหน่ึงอยูอาศัยหรือทํา

ประโยชนตอไปไดตามที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายอนุญาต
มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชนในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ อธิบดีมีอํานาจอนุญาตเปน

หนังสือแกกระทรวง ทบวง กรมหรือบุคคลอ่ืนใดใหกระทําการอยางหน่ึงอยางใดในเขตพื้นที่ปาไม
ได ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งยกเวน
คาธรรมเนียม คาภาคหลวงและคาบํารุงปาก็ได

มาตรา ๒๑ อธิบดีมีอํานาจออกระเบียบการใชประโยชนในเขตพื้นที่ปาไมได โดย
คํานึงถึงสภาพ ประเภทของพื้นที่ การจัดการพื้นที่อยางยั่งยืนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใน
เร่ืองดังตอไปน้ี

(๑) การเขาไป การผานหรือการใชทาง
(๒) การนําหรือปลอยสัตวเลี้ยงเขาไป
ระเบียบตามวรรคหน่ึง จะใชบังคับในเขตพื้นที่ใดใหประกาศ ณ ที่วาการอําเภอ ที่ทํา

การกํานัน และที่ทําการผูใหญบานในทองที่น้ันต้ังอยู
มาตรา ๒๒ เพื่อประโยชนในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบํารุงพื้นที่ปาไมแตละ

ประเภท อธิบดีมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่กระทําการอยางหน่ึงอยางใดในเขต
พื้นที่ปาไมที่ตนรับผิดชอบได

มาตรา ๒๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ ดังตอไปน้ี
(๑) สั่งใหผูหน่ึงผูใดออกจากปาหรือใหงดเวนการกระทําใด ๆ ในเขตพื้นที่ปาไม ใน

กรณีที่มีขอเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยวา มีการกระทําผิดตามบรรพน้ี
(๒) สั่งเปนหนังสือใหผูกระทําผิดตอบรรพน้ีร้ือถอน แกไขหรือทําประการอ่ืนใดแกสิ่ง

ที่เปนอันตราย หรือสิ่งที่ทําใหเสื่อมสภาพในเขตพื้นที่ปาไม ภายในเวลาที่กําหนดให
(๓) ยึด ทําลาย ร้ือถอน แกไขหรือทําประการอ่ืนเมื่อผูกระทําผิดไมปฏิบัติตาม (๒) ไม

ปรากฏตัวผูกระทําผิดหรือรูตัวผูกระทําผิดแตหาตัวไมพบ
ถาพนักงานเจาหนาที่ไดปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดดังกลาว และไดเสียคาใชจายเพื่อ

การน้ัน ใหผูกระทําผิดชดใชหรือออกคาใชจายน้ันทั้งหมด หรือใหพนักงานเจาหนาที่นําทรัพยสินที่

DPU



114

ยึดไวไดออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควร เพื่อชดใชคาใชจายน้ัน และใหนํา
ความในมาตรา ๑๓๒๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับแกเงินที่ไดจากการขาย
ทรัพยสินน้ันโดยอนุโลม

(๔) ดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดที่เห็นสมควร ทั้งน้ี เพื่อปองกันหรือบรรเทาความ
เสียหายแกเขตพื้นที่ปาไมในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน

บรรพ ๓ สวนปา
(ผูเขียนขอเสนอใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่สวนปา ตามพระราชบัญญัติ

สวนปา พ.ศ. 2535 มาบัญญัติรวมไวในบรรพน้ี)
บรรพ ๔ สัตวปา

(ผูเขียนขอเสนอใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองสัตวปาตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 มาบัญญัติรวมไวในบรรพน้ี และนําบทบัญญัติในหมวด 6 บริเวณ
และสถานที่หามลาสัตวปา ยกเวน มาตรา 36 และมาตรา 41 มารวมไวในบรรพ 2 เขตพื้นที่ปาไม)

บรรพ ๕ บทกําหนดโทษ
(ผูเขียนขอเสนอใหนําโทษตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติ

ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติสงวนและ
คุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 มาบัญญัติรวมไวในบทน้ี ในที่น้ี
ผูเขียนไดรวบรวมเฉพาะตามประเด็นปญหาที่เกี่ยวของเทาน้ัน)

มาตรา ๒๔ การจับกุม ปราบปรามผูกระทําผิดตามบรรพน้ี ใหพนักงานเจาหนาที่เปน
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๒๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือนถึงหาปและ
ปรับต้ังแตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท

ในกรณีความผิดตามมาตราน้ี ถาไดกระทําเปนเน้ือที่เกินยี่สิบหาไรหรือกอใหเกิดความ
เสียหายแก

(๑) ไมสัก ไมยาง ไมสนเขา หรือไมหวงหามประเภท ข. ตามกฎหมายวาดวยปาไม หรือ
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(๒) ไมอ่ืนเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหน่ึง หรือทั้งสองอยางรวมกันเกินยี่สิบตน
หรือทอน หรือรวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศกเมตร หรือ

(๓) ตนนํ้าลําธาร
ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสองปถึงสิบหาป และปรับต้ังแตสองหมื่น

บาทถึงหน่ึงแสนหาหมื่นบาท
ในกรณีที่มีคําพิพากษาชี้ขาดวาบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตราน้ี ถาปรากฏวา

บุคคลน้ันไดยึดถือครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ปาไม ศาลมีอํานาจสั่งใหผูกระทําผิด คนงาน ผูรับ
จาง ผูแทน และบริวารของผูกระทําผิด ออกจากเขตพื้นที่ปาไมไดดวย

มาตรา ๒๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หาป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๒๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๑ วรรคแรกหรือ (๖) (๗) (๙) (๑๐) (๑๑) ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๒๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๑ (๒) (๓) (๔) หรือ (๗) ถาปรากฏวาสัตวหรือทรัพยสิน
ที่เก็บหาหรือนําออกมีราคาเพียงเล็กนอย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเพียงเล็กนอย ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหารอยบาท

มาตรา ๒๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๑ (๘) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗)(๑๘) หรือ (๑๙)
ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท

มาตรา ๓๐ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๖ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
เจ็ดป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ในกรณีที่ศาลพิพากษาวาผูใดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔ ถาปรากฏวาผูน้ันไดยึดถือ
ครอบครองทําประโยชน หรืออยูอาศัยในเขตรักษาพันธุสัตวปาที่ตนไดกระทําผิด ศาลมีอํานาจสั่ง
ใหผูกระทําความผิด คนงาน ผูรับจาง ผูแทน และบริวารของผูกระทําความผิดออกไปจากเขตรักษา
พันธุสัตวปาน้ันได

การจัดการกับไมหรือพฤกษชาติอ่ืนที่ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔ วรรคหน่ึงไดตัด
โคน หรือแผวถางลงไว ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
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คณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ แตระเบียบดังกลาวจะกําหนดใหจําหนายให
บุคคลอ่ืนใดที่มิใชสวนราชการมิได

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๖
เปนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลน้ัน ตองรับโทษตามที่บัญญัติไว
สําหรับความผิดน้ันๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําน้ันตนมิไดมีสวนรูเห็นหรือยินยอมดวย

มาตรา ๓๒ บรรดาความผิดตามมาตรา ๒๗ หรือมีโทษปรับสถานเดียว ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจเปรียบเทียบได และเมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายใน
สามสิบวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๓๓ ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซึ่งหลักเขต ปาย หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดที่จัดใหมี
ขึ้นตามบรรพน้ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๓๔ ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๒๑ หรือขัดคําสั่ง
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๓ (๑) หรือ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๓๕ ผูใดรับไวดวยประการใด ซอนเรน จําหนาย หรือชวยพาเอาไปเสียซึ่งไม
หรือของปาที่ตนรูอยูแลววา เปนไมหรือของปาที่มีผูไดมาโดยการกระทํา ผิดตามกฎหมายน้ี ตอง
ระวางโทษเสมือนเปนตัวการในการกระทําผิดน้ัน

มาตรา ๓๖ บรรดาไม ของปา เคร่ืองมือ เคร่ืองใช อาวุธ สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือ
เคร่ืองจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลใชหรือไดมาโดยการกระทําผิดตามบรรพน้ีใหริบเสียทั้งสิ้นโดยไม
คํานึงวาเปนของผูกระทําผิดและมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือไม

ในเขตอุทยานแหงชาติเฉพาะบรรดาอาวุธ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชและยานพาหนะใดๆ ซึ่ง
บุคคลไดใชในการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๑ (๑) ฐานแผวถางหรือเผาปา หรือตามมาตรา ๑๑
(๒) ฐานทําใหเปนอันตราย หรือทําใหเสื่อมสภาพซึ่งไม หรือตามมาตรา ๑๑ (๓) ฐานทําใหเปน
อันตรายตอสัตว หรือตามมาตรา ๑๑ (๔) ฐานทําใหเปนอันตราย หรือเสื่อมสภาพแกดิน หินกรวด
หรือทราย ใหริบเสียทั้งสิ้น โดยไมตองคํานึงวาเปนของผูกระทําความผิดและมีผูถูกลงโทษตามคํา
พิพากษาของศาลหรือไม
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ-นามสกุล นายอดิศร กุลวิทิต

วัน เดือน ป เกิด 4 ธันวาคม 2522

ที่อยู 82 ซอยพหลโยธิน53/6 ถนนพหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2547
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปการศึกษา 2548
เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 59
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