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บทคัดย่อ 

 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปัญหาเก่ียวกับการครอบครองท่ีดิน 
เพื่อใช้ท ากินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ เน่ืองจากการก าหนดเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ในอดีตมิไดมี้กระบวนการ 
มีส่วนร่วม และขาดการลงส ารวจพื้นท่ี จึงท าให้มีการประกาศพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ทับซ้อนกับพื้นท่ี 
อยูอ่าศยัท ากินของเอกชน เกิดเป็นปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งเอกชนกบัรัฐวา่ใครเป็นผูมี้สิทธิในท่ีดิน
มากกว่ากัน ซ่ึงรัฐบาลในอดีตได้พยายามแก้ไขปัญหาอย่างต่อเน่ือง โดยการออกกฎหมายและ
นโยบายต่าง ๆ แต่ก็ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ผลจากการศึกษาพบว่า กฎหมายไทยท่ีใช้บงัคบักับพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ในปัจจุบนั ได้แก่ 
พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 
มีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิในท่ีดินและสิทธิในการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่า เน่ืองจากเม่ือมีการ
ก าหนดเป็นพื้นท่ีป่าอนุรักษแ์ลว้ ไม่วา่จะเป็นอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า หรือเขตห้ามล่า
สัตวป่์า การเขา้ไปบุกรุก ครอบครองหรืออยูอ่าศยัต่อไปยอ่มมีความผิดตามกฎหมาย รวมถึงมาตรการ
ของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2541 เร่ือง การแก้ไขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ี 
ป่าไม้ ตลอดจนค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 64/2557 เร่ือง การปราบปรามและหยุดย ั้ง 
การบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้และค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 66/2557 เร่ือง เพิ่มเติม
หน่วยงานส าหรับการปราบปราม หยุดย ั้ งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ และนโยบาย 
การปฏิบติังานเป็นการชัว่คราวในสภาวการณ์ปัจจุบนั พบว่ามีลกัษณะเป็นการผ่อนปรนบทบญัญติั
ของกฎหมายแต่ก็ยงัคงไม่สามารถยบัย ั้งปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีป่า อนัเกิดจากการถางป่าเพื่อท ากิน  
การซ้ือขายพื้นท่ีป่า การเปล่ียนมือเขา้ครอบครองพื้นท่ีป่า หรือการขยายการครอบครองพื้นท่ีของกลุ่มคน
เพื่อท าธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และท าการเกษตรแปลงใหญ่ อีกทั้ง ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาป่าบุกรุกคน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดเป็นปัญหาส าคญัท่ีไม่สามารถใช้มาตรการทางกฎหมายบงัคบั 
ไดอ้ยา่งเฉียบขาด  

ฆ 
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 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะโดยเห็นควรแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ  
พ.ศ. 2504 และพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 โดยปรับปรุงขั้นตอนการก าหนด
พื้นท่ีและแนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์ให้ประชาชน ชุมชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วม
ในการก าหนด ปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือขยายแนวเขต รวมถึงมีส่วนร่วมในการประกาศพื้นท่ี 
ป่าอนุรักษ์แห่งใหม่เพิ่มเติม เพื่อป้องกนัปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติซ้อนทบักบัพื้นท่ีท ากินหรือ 
ใช้ประโยชน์ของเอกชน ก าหนดให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2541 โดยน า
หลกัการและมาตรการต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวไปแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติั
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 เพื่อก าหนด 
เป็นบทบัญญัติของกฎหมาย และเพิ่มเติมการก าหนดให้มีพื้นท่ีกันชนเพื่อให้เอกชนท่ีผ่านการ 
ตรวจพิสูจน์การครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์แล้ว สามารถอยู่อาศยัท ากินในพื้นท่ีกนัชนได ้
ตามหลกัเกณฑ์และมาตรการท่ีก าหนด โดยก าหนดเป็น “เขตควบคุมการใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์” 
ตลอดจนเสนอแนะเพิ่มหลักการแบ่งพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ออกเป็นเขตต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุมดูแลและบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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ABSTRACT 

 
 This thesis aim to study about land holding for living in conservation area in legal 
problem term. In the past, the established of forest conserved area was lack of stakeholder 
participated and lack of survey. So, it was announcement in overlap with private land. So, it was 
happened conflict of between private and govern in holding. Moreover, past government was 
should have solved problem by legislation and made policy relate it but it wasn’t work. 

 As a result of the study, applicable Thai law in forest conserved in present such as 
National Park Act B.E. 1961 and Wildlife Preservation and Protection Act B.E. 1992. These laws 
limit right to use restrictions in land and forest area. So, define conservation area include National 
park, Wildlife sanctuary, Wild Hunting Zone, Intrusion, occupy or living in these areas are illegal. 
Including government measure in Cabinet resolution on 30 June 1998 about resolving land issues in 
conservation forests. As well as, Order of the National Council for Peace and Order No. 64/2557 in 
suppress and quell the invasion destroyed the forest resources and Order of the National Council for 
Peace and Order No. 66/2557 in additional authorities for repression and stop the invasion and 
temporary policy for practice nowadays. A thesis founding in leniency in law enforcement  
but inhibit wild invasion. So, forest clearing for agriculture, selling forest area, occupy changing 
holder, land spread occupy for property and large agriculture land. These Orders not only unresolved 
problems in forest invasion but also a cause of legal enforcement problem. 

 So that, this thesis has suggestions for amendment National Park Act B.E. 1961 and 
Wildlife Preservation and Protection Act B.E. 1992 by improve defining area and conservation area 
process for communities and local government participation in defining new special use zone to 
prevent overlap area between National Park and private living land. Also the cabinet resolution on 
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30 June 1998 should be canceled to perform management and control area but some of the 
principles in the cabinet resolution about using conservation areas can determine in the Acts by 
specific buffer zone on who has right, people may receive rights of use, management or access, but 
no rights of ownership and specific rules on who has rights and what rights are given.  
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยไดรั้บความอนุเคราะห์อยา่งดียิ่งจาก
รองศาสตราจารยพ์ินิจ  ทิพยม์ณี ท่ีให้เกียรติเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี และสละเวลาอนัมีค่า 
ขดัเกลาเน้ือหาวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี เพื่อใหผ้ลงานออกมาเป็นประโยชน์ต่อไป 

 ขอขอบพระคุณศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  ศรีธรรมรักษ ์ท่ีให้เกียรติมาเป็นประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์  และย ังได้ให้ค  าแนะน า แง่คิดต่าง ๆ  ท่ี เป็นประโยชน์  ขอขอบพระคุณ 
รองศาสตราจารย ์ดร.ภูมิ  โชคเหมาะ และรองศาสตราจารย ์ดร.โกเมศ  ขวญัเมือง ท่ีให้เกียรติมาเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และให้ความกรุณาช่วยเหลือในการแกไ้ขและให้ค  าแนะน าท่ีมีประโยชน์
อนัเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีคุณค่ามากยิ่งข้ึน ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณและ
จารึกพระคุณน้ีไวใ้นความทรงจ าอย่างมิรู้ลืมเลือนว่าความส าเร็จในคร้ังน้ีเกิดข้ึนไดด้ว้ยความกรุณา
จากท่านอาจารย ์
 ขอขอบคุณมารดาท่ีให้การสนับสนุนในการศึกษา เป็นก าลงัใจ ตลอดจนเพื่อน ๆ พี่ ๆ 
ส านกักรรมาธิการ 3 ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร เพื่อน ๆ หมวดวิชากฎหมายเอกชนและ
กฎหมายธุรกิจ รหัส 57 ทุกคนส าหรับค าแนะน าและก าลงัใจเสมอมา และขอขอบคุณทุกท่านท่ีมิได้
กล่าวนามมา ณ ท่ีน้ี ท่ีมีส่วนช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจรวมทั้งให้การสนบัสนุนเป็นอยา่งดี จนท าให้
การศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 ทา้ยน้ี ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์และเจา้หนา้ท่ีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์
ทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้ความรู้ ประสบการณ์ ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู ่
และมิตรภาพแก่ผูเ้ขียน คุณค่าและประโยชน์ใด ๆ ท่ีอาจมีจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูเ้ขียนขอมอบ 
เป็นเคร่ืองบูชาพระคุณของมารดาท่ีให้ก าเนิดและเล้ียงดูให้การศึกษา ตลอดจนครูบาอาจารยแ์ละผูท่ี้ 
มีพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนในการวางรากฐานการศึกษาใหแ้ก่ผูเ้ขียน 

 
                                       
                                                       รัฐชยั  สาทรกิจ   
 
 
 
 

DPU



 ช 

สารบัญ  
  

 หนา้ 
บทคดัยอ่ภาษาไทย…………………………………………………………………………... ฆ 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ………………………………………………………………..……… จ 
กิตติกรรมประกาศ…………………………………………………………………...……… ช 
บทท่ี  

1.  บทน า……………………………………………………………….….……..…… 1 
1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา………………………………..…..… 1 
1.2  วตัถุประสงคข์องการศึกษา……………………………………....…………… 5 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา....…………………………………………………… 5 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา…………………………………………………...…… 6 
1.5  วธีิด าเนินการ......………………………………………………………...…… 6 
1.6  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ…………………………………………..…..…… 6 

2.  แนวคิด ความหมาย และความส าคญัเก่ียวกบัท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ.์...............….. 7 
2.1  แนวคิดเก่ียวกบัสาธารณสมบติัของแผน่ดินตามกฎหมายไทย........................... 7 
2.2  ความส าคญัของการคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติ....…………………..……… 14 
2.3  ความหมายและประเภทของท่ีดิน...................................................................... 17 
2.4  ความหมายและประเภทของพื้นท่ีอนุรักษ.์........................................................ 26 
2.5  แนวคิด ความหมาย และการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีกนัชน................................. 34 

3.  มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการครอบครองท่ีดินเพื่อใชท้  ากินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์
 ของต่างประเทศเปรียบเทียบกบัประเทศไทย........................................................... 

 
39 

3.1  มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัการพื้นท่ีป่าอนุรักษข์องต่างประเทศ....... 39 
 3.1.1  สหรัฐอเมริกา........................................................................................... 39 
 3.1.2  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย............................................................................. 47 
3.2 มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัการพื้นท่ีป่าอนุรักษข์องประเทศไทย....... 54 
 3.2.1 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไม.้................................... 54 
 3.2.2 มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองพื้นท่ีป่าอนุรักษ.์............................  64 
 3.2.3 การไดม้าซ่ึงสิทธิในท่ีดิน..........................................................................  78 
 3.2.4  มาตรการในการแกไ้ขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษข์องรัฐบาล............ 84 

DPU



 ซ 

สารบัญ (ต่อ)  
  

บทที่ หน้า 
4.  ปัญหาและวเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการครอบครองท่ีดินเพื่อใชท้  ากิน 

 ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ.์.................................................................................................. 
 

102 
 4.1  ปัญหาการก าหนดเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ.์............................................................. 104 
 4.2  ปัญหาเก่ียวกบัสิทธิในท่ีดินของเอกชนท่ีครอบครองท่ีดินเพื่อใชท้  ากิน 

   ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ.์........................................................................................... 
 

112 
 4.3  ปัญหาจากมาตรการในการแกไ้ขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษข์องรัฐบาล.... 119 
 4.4  ปัญหาเก่ียวกบัการลงโทษและการเยยีวยา......................................................... 123 
5.  บทสรุปและขอ้เสนอแนะ......................................................................................... 126 

5.1  บทสรุป.............................................................................................................. 126 
5.2  ขอ้เสนอแนะ...................................................................................................... 132 

บรรณานุกรม........................................................................................................................... 137 
ประวติัผูเ้ขียน.......................................................................................................................... 146 
  

 

DPU



 
 

บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ป่าไมจ้ดัเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัอยา่งมากต่อประเทศชาติ เป็นทรัพยากรท่ีสร้างข้ึน
ไดย้าก ใชเ้วลานาน ในขณะท่ีการท าลายป่าไมเ้ป็นไปไดโ้ดยง่ายและรวดเร็ว ในอดีตประเทศไทย 
มีป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ ไมเ้ป็นสินคา้ท่ีท ารายได้หลกัของประเทศอย่างหน่ึง ป่าไมใ้ห้ความชุ่มช้ืน
อุดมสมบูรณ์รวมถึงเป็นแหล่งท่ีรวบรวมความหลากหลายชีวภาพ เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า  
เป็นตน้น ้ าล าธาร แต่สภาพป่าไมใ้นปัจจุบนัน้ีถูกท าลายเร่ือยมาจนเหลือประมาณร้อยละ 33 ของ
พื้นท่ีท่ีดินประเทศไทย และการท าลายป่าไม้นั้ นก่อให้เกิดการเสียสมดุลตามธรรมชาติและ
ก่อให้เกิดผลเสียหายติดตามมา เช่น อุทกภัย วาตภัย ฝนแล้ง ภาวะขาดแคลนวตัถุดิบเพื่อการ 
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม เป็นต้น ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากปัจจัยในการตั้ งถ่ินฐานและ 
การด าเนินชีวติของผูค้น โดยลกัษณะท่ีเหมาะสมในการตั้งถ่ินฐานของผูค้นมกัจะเป็นท่ีราบ ท่ีราบลุ่ม
แม่น ้าต่าง ๆ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก เล้ียงสัตวแ์ละอยูใ่กลแ้หล่งน ้า 
 จากความส าคญัของทรัพยากรป่าไมต่้อประเทศชาติและสภาพปัญหาการท าลายป่าไม้
ดังกล่าว จึงได้มีมาตรการจัดการป่าไม้ของประเทศไทยโดยการประกาศป่าสงวนแห่งชาติ  
ตามพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แต่เน่ืองจากเป็นมาตรการท่ีมุ่งในการควบคุมพื้นท่ีป่า
เพื่อการใช้ประโยชน์จากป่าเป็นส าคญั ทั้ งการให้สัมปทานไม้ในอดีต และยงัคงมีการอนุญาต 
ให้เขา้ใช้ประโยชน์หรือกระทัง่อยู่อาศยัในพื้นท่ี เป็นผลให้พื้นท่ีป่าสงวนท่ีถูกประกาศจึงมีพื้นท่ี
ลดลงอย่างรวดเร็ว ดงันั้น การอนุรักษ์ป่าท่ีได้ผลมากกว่าการประกาศป่าสงวน คือ การประกาศ 
เป็นพื้นท่ีป่าอนุรักษ์หรือพื้นท่ีคุม้ครอง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า วนอุทยาน 
เขตห้ามล่าสัตวป่์า รวมถึงสวนรุกขชาติและสวนพฤกษศาสตร์ แมว้่าจะสามารถรักษาพื้นท่ีท่ีถูก
ประกาศส่วนใหญ่ไวไ้ดแ้ต่เน่ืองจากขั้นตอนการประกาศพื้นท่ีอนุรักษ์ในอดีตมิไดมี้กระบวนการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนและขาดการส ารวจเพื่อป้องกนัปัญหาการอยูอ่าศยัของประชาชน จึงท าให ้
มีการประกาศพื้นท่ีทับซ้อนกับพื้นท่ีใช้ประโยชน์ท ากินและเก็บหาของป่าของเอกชนหรือ
ประชาชนท่ีมีอยู่เดิมเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาการครอบครองท่ีดินของเอกชนในพื้นท่ี 
ป่าอนุรักษ์อยา่งมากมาย ซ่ึงผลทางกฎหมายคือ เอกชนท่ีครอบครอง อยูอ่าศยัหรือท าประโยชน์ใน
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พื้นท่ีดงักล่าวย่อมมีฐานะเป็นผูก้ระท าความผิดตามกฎหมายและอาจถูกด าเนินคดีได้ ดงักระแส 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลท่ี 9 
พระราชทานแก่คณะกรรมการจดังานวนัรพี ณ ต าหนักจิตรลดารโหฐาน เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 
2516 ตอนหน่ึงว่า “...ในป่าสงวนซ่ึงทางราชการได้ขีดเส้นไวว้่าเป็นป่าสงวนหรือป่าจ าแนก  
แต่ว่าเราขีดเส้นไวป้ระชาชนก็มีอยู่ในนั้นแลว้ เราจะเอากฎหมายป่าสงวนไปบงัคบัคนท่ีอยู่ในป่า 
ท่ียงัไม่ไดส้งวนแลว้เพิ่งไปสงวนทีหลงัโดยขีดเส้นบนเศษกระดาษก็ชอบกลอยู ่แต่มีปัญหาเกิดข้ึน
เม่ือขีดเส้นแลว้ประชาชนท่ีอยูใ่นนั้นก็กลายเป็นผูฝ่้าฝืนกฎหมายไป ถา้ดูในทางกฎหมายเขาก็ฝ่าฝืน
เพราะวา่ตรามาเป็นกฎหมายโดยชอบธรรม แต่วา่ถา้ตามธรรมชาติใครเป็นผูท้  าผิดกฎหมายก็คือผูท่ี้
ขีดเส้นนัน่เอง เพราะวา่บุคคลท่ีอยูใ่นป่านั้นเขาอยูก่่อน เขามีสิทธิในทางเป็นมนุษย ์หมายความว่า 
ทางราชการบุกรุกคนไม่ใช่คนบุกรุกกฎหมายบา้นเมือง...” 
 ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างเอกชนท่ีอยู่อาศยั ครอบครองท่ีดินเพื่อใช้ท ากินในพื้นท่ี 
ป่าอนุรักษ์กบัเจา้หน้าท่ีรัฐเป็นปัญหาท่ีมีเกิดข้ึนมาช้านาน โดยสาเหตุของความขดัแยง้ท่ีส าคญัคือ  
การถกเถียงว่าใครเป็นผู ้มีสิทธิมากกว่ากันระหว่างเอกชนผู ้ท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ีป่ามาช้านาน 
กบัเจา้หน้าท่ีรัฐท่ีถืออ านาจตามกฎหมายของรัฐในการจดัการพื้นท่ีป่า อนัเป็นปัญหาความขดัแยง้ 
ท่ีมีความซับซ้อนอย่างยิ่ง ซ่ึงรัฐบาลในอดีตได้พยายามแก้ไขปัญหาอย่างต่อเน่ือง โดยการออก
กฎหมายและนโยบายต่าง ๆ เพื่อสงวนและอนุรักษ์ป่าไม้ แต่ก็ยงัไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าว 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนกระทัง่ไดมี้การออกนโยบายท่ีส าคญัท่ีเป็นผลให้เกิด
การด าเนินการมาจนถึงปัจจุบัน คือ มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2541 ซ่ึงเห็นชอบ
หลกัการ มาตรการและแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม ้และให้ด าเนินการต่อไปไดต้ามมติ
คณะกรรมการนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ ตามแผนแม่บทแกไ้ขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม ้การบุกรุก
ท่ีดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างย ัง่ยืน และมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี  24 
กรกฎาคม 2550 เร่ือง การแกไ้ขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม ้โดยสรุปเป็นการเห็นชอบโครงการและ
ก าหนดให้ใช้ภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสี มาตราส่วน 1 : 4,000 ท่ีบินถ่ายเม่ือปี พ.ศ. 2545 และ  
พ.ศ. 2546 เพื่อด าเนินการตรวจสอบการถือครองท่ีดินตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน. 2541 
เป็นบรรทดัฐานในการตรวจสอบพื้นท่ีป่าไมท่ี้ถ่ายพื้นท่ีนั้นไวเ้ป็นคร้ังแรกหลงัวนัสงวนหวงห้าม
เป็นพื้นท่ีป่าไมต้ามกฎหมายคร้ังแรก  
 จากการศึกษาพบว่า แม้จะมีแนวทางส าหรับการแก้ไขปัญหาตามมติคณะรัฐมนตรี
ดงักล่าว แต่ก็ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งแทจ้ริง เน่ืองจากยงัประสบปัญหาวา่ยงัมีพื้นท่ีท่ีตอ้ง
มีการตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองอีกเป็นจ านวนมาก และยงัมีบุคคลผูค้รอบครองท่ีดินซ่ึงไม่มา
แจ้งการครอบครอง และบางรายย ังคงมีการขอแจ้งให้ด าเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน  ท าให ้
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การตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองท่ีดินไม่มีท่ีส้ินสุดและยากต่อการควบคุมดูแลพื้นท่ี อีกทั้ง 
พื้นท่ีป่าอนุรักษ์เหล่าน้ีมีกฎหมายท่ีใช้บังคับดูแลพื้นท่ีได้แก่ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  
พ.ศ. 2504 และพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 ซ่ึงไม่มีบทบญัญติัใดท่ีให้
อ านาจในการอนุญาตให้บุคคลใดใช้ประโยชน์ได้ ซ่ึงเป็นปัญหาส าคญัท่ีไม่สามารถใช้มาตรการ 
ทางกฎหมายบงัคบัไดอ้ยา่งเฉียบขาด  
 แมปั้จจุบนัจะมีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 64/2557 เร่ือง การปราบปราม
และหยุดย ั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ ก าหนดให้หน่วยงานท่ีมีภารกิจและอ านาจหน้าท่ี 
ท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการปราบปรามและจบักุมผูบุ้กรุก ยึดถือ ครอบครอง ท าลาย หรือกระท าการ 
ดว้ยประการใด ๆ อนัเป็นการท าให้เส่ือมเสียแก่สภาพป่า รวมทั้งผูส้มคบและสนบัสนุนช่วยเหลือ 
ให้ได้ผลอย่างจริงจงัในทุกพื้นท่ี ตลอดจนปราบปรามเครือข่ายขบวนการตดัไมท้  าลายป่าในทุก
หมู่บา้นและชุมชนทัว่ประเทศ ซ่ึงเม่ือมีการด าเนินการตามมาตรการดงักล่าวอยา่งเคร่งครัดกลบัเกิด
ผลกระทบและเกิดขอ้พิพาทกบับุคคลท่ีครอบครองอยูใ่นพื้นท่ีป่าอนุรักษอ์ยา่งมากมาย จนอาจกล่าว
ไดว้า่เป็นผลกระทบท่ีท าให้ปัญหายิ่งทวีความรุนแรงข้ึนกวา่เดิม เน่ืองจากยิ่งส่งผลท าให้การด าเนิน
ชีวิตของบุคคลขาดความสุข เกิดความหวัน่เกรงภยัวา่จะถูกเจา้หนา้ท่ีเขา้มาทวงคืนพื้นท่ี รวมถึงการ
บงัคบัใชก้ฎหมายท่ีบุคคลมองวา่ขาดความเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลกระทบทางดา้นจิตใจและตกอยูใ่น
ความวิตกกงัวลจากการถูกด าเนินคดี ทั้งยงัไม่รวมถึงปัญหาทางด้านสังคมท่ีถูกมองว่าเป็นกลุ่มท่ี
สร้างปัญหา ถูกตีตราว่าบุกรุกท่ีดิน ทั้งท่ีขอ้เท็จจริงในบางกรณีนั้นบุคคลบางรายได้ถือครองท า
ประโยชน์มาก่อนท่ีหน่วยงานของรัฐจะไดป้ระกาศเขตพื้นท่ีป่าไมท้บัพื้นท่ีท ากินของตน รวมตลอดถึง
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 66/2557 เร่ือง เพิ่มเติมหน่วยงานส าหรับการปราบปราม 
หยุดย ั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้และนโยบายการปฏิบติังานเป็นการชัว่คราวในสภาวการณ์
ปัจจุบัน โดยระบุว่าให้ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องยึดถือนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว 
ในสภาวการณ์ปัจจุบนั โดยการด าเนินการใด ๆ ตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ผูย้ากไร้ ผูท่ี้มี
รายไดน้้อย และผูท่ี้ไร้ท่ีดินท ากิน ซ่ึงไดอ้าศยัอยูใ่นพื้นท่ีเดิมนั้น ๆ ก่อนค าสั่งมีผลบงัคบัใช้ ยกเวน้ 
ผูท่ี้บุกรุกใหม่จะตอ้งด าเนินการสอบสวน และพิสูจน์ทราบเพื่อก าหนดวิธีปฏิบติัท่ีเหมาะสมและ
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป ซ่ึงจะเห็นได้ว่า จากมาตรการดงักล่าวมีลักษณะเป็นการใช้ก าลัง 
เขา้จบักุม และทวงคืนพื้นท่ีเป็นหลกั มุ่งเนน้การการบงัคบัใชก้ฎหมาย แต่ก็พบวา่ยงัก่อใหเ้กิดปัญหา
ไม่สามารถด าเนินการได้ อีกทั้ ง มาตรการอนัเป็นการเยียวยานผ่อนปรนให้แก่ผูท่ี้ยากไร้ ผูท่ี้มี 
รายไดน้้อย และผูท่ี้ไร้ท่ีดินท ากิน ก็พบวา่ไม่สามารถด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ได ้
ด้วยเหตุผลท่ีว่าเอกชนท่ีอยู่อาศยั ครอบครองท่ีดินเพื่อใช้ท ากินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เกือบทั้งหมด 
เป็นผูย้ากไร้ ไม่มีท่ีอยู่อาศยัท ากินท่ีอ่ืน ในขณะท่ีหน่วยงานราชการเองก็ไม่สามารถจดัหาพื้นท่ี 
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แห่งใหม่ส าหรับรองรับการเคล่ือนยา้ยบุคคลเหล่านั้นตามมาตรการและแนวทางท่ีก าหนดดงักล่าว
ไดอี้กเช่นกนั  
 เม่ือเป็นเช่นนั้นแลว้ บุคคลท่ีอยู่อาศยัครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์จะพึงมีสิทธิ
อย่างไรในพื้นท่ีท่ีมีการกล่าวอา้งว่าอยู่อาศยัและท าประโยชน์มาก่อนการประกาศเป็นพื้นท่ีป่าไม ้
รวมถึงการจดัการและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร แต่ในขณะท่ีกฎหมายเฉพาะซ่ึงไดก้ าหนดเก่ียวกบั
พื้นท่ีอนุรักษ์ได้วางหลักการห้ามกระท าการใด ๆ ในพื้นท่ี ไม่ว่าจะเป็นพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ  
ตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 หรือพื้นท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า และเขตห้ามล่า 
สัตวป่์า ตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 รวมถึงประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย ์ไดว้างหลกัไวว้า่สาธารณสมบติัของแผน่ดิน ผูใ้ดไม่อาจมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองได ้
และจะเป็นผลในทางกฎหมายท่ีจะท าให้เป็นการแสดงถึงเจตนาท่ีไม่สุจริตในการยึดถือครอบครอง
ท่ีดินของรัฐ ซ่ึงเอกชนผูเ้ขา้ยึดถือครอบครองจะไม่ไดสิ้ทธิครอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย และ
ไม่อาจยกสิทธิใด ๆ ข้ึนโตแ้ยง้ไดห้รือไม่นั้น จึงมีประเด็นท่ีตอ้งพิจารณา ดงัน้ี 
 ประการแรก เน่ืองจากพื้ น ท่ี ป่ าอนุ รักษ์มีกฎหมายท่ีใช้บังคับ ดูแลพื้ น ท่ี  ได้แก่ 
พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 
ซ่ึงในการก าหนดเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์นั้นไม่มีการก าหนดท่ีชดัเจน ให้เกิดผลเสียแก่ทุกฝ่าย คือ ฝ่าย
เจา้ของท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิก็ไม่มีความมัน่ใจในเอกสารสิทธิท่ีไดรั้บเน่ืองจากอาจถูกเพิกถอนได ้
ฝ่ายรัฐซ่ึงตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ ใชร้ะยะเวลานานในการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ และแม้
ไดสิ้ทธิในพื้นท่ีกลบัมาก็ตอ้งใชร้ะยะเวลานานจึงจะกลบัคืนสภาพป่าไมไ้ดด้งัเดิม จึงเป็นช่องวา่ง
ทางกฎหมายท่ีส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการบุกรุก ยดึถือ ครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์
 ประการท่ีสอง ท่ีดินท่ีเป็นพื้นท่ีป่าอนุรักษถื์อวา่เป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน บุคคล
ไม่อาจมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองได ้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์จึงเป็นปัญหา
ทางกฎหมายท่ีส าคญัซ่ึงส่งผลกระทบต่อบุคคลท่ีครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์ท่ีไดก้ล่าวอา้ง
วา่ไดอ้ยูอ่าศยั ครอบครอง ท าประโยชน์มาก่อนวนัสงวนหวงหา้ม 
 ประการท่ีสาม เน่ืองจากเกิดปัญหาในการบงัคบัใช้กฎหมายส าหรับบงัคบัดูแลพื้นท่ี 
ป่าอนุรักษ์ รัฐบาลจึงไดก้ าหนดแนวนโยบายเก่ียวกบัมาตรการและแนวทางแกไ้ขปัญหาแก่บุคคล 
ท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ด้วยการตรวจพิสูจน์การครอบครองท่ีดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2541 และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ก็ยงัไม่สามารถด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งยงัเป็นการก่อใหเ้กิดเป็นปัญหาเพิ่มมากข้ึนทั้งในทางกฎหมายและ
ในทางปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีตามมาตรการดงักล่าว  
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 ประการสุดทา้ย ผลจากการท่ีมีการก าหนดนโยบายในการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม ้
อนัเป็นการผ่อนผนัการบังคบัใช้กฎหมายแก่ผูท่ี้อยู่อาศัย ครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์ 
จึงส่งผลให้การบงัคบัใชก้ฎหมายไม่สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของ
การตรากฎหมาย รวมทั้งมาตรการในการเยียวยาท่ีก าหนดไวต้ามนโยบายดงักล่าวก็ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้จึงเป็นปัญหาทางกฎหมายท่ีส าคญัท่ีจ าเป็นตอ้งหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ข 
เพิ่มเติมบทบญัญติัของกฎหมาย 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1. เพื่อศึกษาแนวคิด ความหมาย และความส าคญัเก่ียวกบัท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์
 2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการครอบครองท่ีดินเพื่อใช้ท ากินในพื้นท่ี 
ป่าอนุรักษข์องต่างประเทศเพื่อเปรียบเทียบกบักฎหมายของประเทศไทย 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการครอบครองท่ีดินเพื่อใช้
ท ากินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์
 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ข ปรับปรุง เพิ่มเติม บทบญัญติัเก่ียวกบั
มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการครอบครองท่ีดินเพื่อใชท้  ากินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์
 
1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 พื้นท่ีป่าอนุรักษ์เป็นพื้นท่ีท่ีแตกต่างจากพื้นท่ีป่าทัว่ไป ดว้ยเม่ือมีการก าหนดเป็นพื้นท่ี
ป่าอนุรักษแ์ลว้ยอ่มมีการสงวนหรือห้ามมิให้เขา้ไปโดยไม่ไดรั้บอนุญาต การเขา้ไปบุกรุก ครอบครอง
หรือท ากินต่อไปยอ่มมีความผิดตามกฎหมาย แต่ในขณะท่ีขอ้เท็จจริงกลบัพบว่ามีการอยูอ่าศยั และ
ครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ โดยต่างอา้งว่าไดอ้ยู่อาศยัและครอบครองท่ีดินเพื่อใช้ท ากิน 
มาก่อนการประกาศเขตพื้นท่ีป่า จึงเป็นปัญหาส าคญัต่อการปฏิบติั และเป็นปัญหาส าคญัท่ีไม่สามารถ
ใช้มาตรการทางกฎหมายบงัคบัไดอ้ยา่งเฉียบขาด เกิดเป็นปัญหาความขดัแยง้เก่ียวกบัสิทธิในท่ีดิน
ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ระหว่างเอกชนท่ีอยู่อาศยั ครอบครองท่ีดินเพื่อใช้ท ากินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์กบั
เจา้หน้าท่ีรัฐ ว่าใครเป็นผูมี้สิทธิในท่ีดินดีกว่ากนั ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาเพื่อหาแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้ งพฒันากฎหมายท่ีมีอยู่ดงักล่าว เพื่อก าหนดเป็นมาตรการท่ีสามารถ
น าไปสู่การปฏิบติัได้อย่างเป็นรูปธรรมไวใ้นบทบญัญติัของกฎหมาย เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ระหวา่งเอกชนท่ีอยูอ่าศยัครอบครองท่ีดินเพื่อใชท้  ากินในพื้นท่ีป่าอนุรักษแ์ละรัฐท่ีมีมาชา้นาน ร่วมกบั
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืนและเป็นธรรมต่อไป  
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1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 การศึกษาคร้ังน้ีจะมีขอบเขตในการศึกษาถึงแนวคิด ความหมาย และความส าคัญ
เก่ียวกับท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ การจัดการปัญหาราษฎรครอบครองใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี 
ป่าอนุรักษ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 
รวมทั้ งมาตรการในการแก้ไขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ของรัฐบาล เพื่อน ามาวิเคราะห์ 
สภาพปัญหาในสังคมไทยปัจจุบัน รวมทั้ งศึกษากฎหมายของต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายของไทย 
 
1.5  วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีศึกษาโดยการค้นควา้และรวบรวมข้อมูลแบบวิจยัทางเอกสาร 
(Documentary Research) โดยเม่ือรวบรวมขอ้มูลต่างๆ แลว้ก็จะท าการวิเคราะห์ วิจารณ์ตามหลกัเกณฑ ์
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ โดยศึกษาค้นควา้จากต าราหนังสือทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ 
ตลอดจนศึกษาข้อมูลจากเครือข่ายเอกสาร ส่ือสารสนเทศ บทความ บทบัญญัติของกฎหมาย 
เอกสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา และ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
 
1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 
 1. ท าใหท้ราบแนวคิด ความหมาย และความส าคญัเก่ียวกบัท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์
 2. ท าให้ทราบมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการครอบครองท่ีดินเพื่อใชท้  ากินในพื้นท่ี 
ป่าอนุรักษท์ั้งของต่างประเทศและประเทศไทย 
 3. ท าให้ทราบปัญหาและสามารถวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการครอบครอง
ท่ีดินเพื่อใชท้  ากินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์และสามารถเปรียบเทียบกบัการจดัการของต่างประเทศ 
 4. ท าให้สามารถเสนอแนะแนวทางท่ี เหมาะสมในการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม 
บทบัญญัติเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการครอบครองท่ีดินเพื่อใช้ท ากินในพื้นท่ี 
ป่าอนุรักษ ์
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บทที ่2 
แนวคดิ ความหมาย และความส าคญัเกีย่วกบัที่ดนิในพืน้ที่ป่าอนุรักษ์ 

 
 การศึกษาเพื่อหาแนวทางส าหรับการก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหา
การครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ของบุคคลนั้ น จ าเป็นต้องมีการศึกษาถึงแนวคิดต่าง ๆ 
ตลอดจนความหมายและความส าคญัเก่ียวกับการคุ้มครองพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ซ่ึงมีหัวข้อท่ีจะศึกษา
ดงัต่อไปน้ี  
 
2.1  แนวคิดเกีย่วกบัสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามกฎหมายไทย 
  ประเทศไทยช่วงแรกกฎหมายก าหนดให้อ านาจพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าของท่ีดิน
ทั้งหมด ต่อมาในช่วงหลงัได้เปล่ียนเป็นหลกัทัว่ไปให้พระมหากษตัริยเ์ป็นเจา้ของท่ีดินทั้งหลาย  
แต่ยกเวน้ให้เอกชนอาจมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินไดห้ากไดด้ าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยแยกเป็น
สาธารณสมบติัของแผ่นดินกบัทรัพยสิ์นของแผ่นดินธรรมดา ซ่ึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
ไดบ้ญัญติัเร่ืองสาธารณสมบติัของแผน่ดินไวใ้นมาตรา 1304 ถึงมาตรา 13071 
  ส่วนทรัพย์สินของแผ่นดินหรือทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดานั้น มิได้มีกฎหมาย
บญัญติัไวโ้ดยตรง แต่มีนกักฎหมาย เช่น ศาสตราจารย ์หม่อมราชวงศ ์เสนีย ์ ปราโมช  เคยอธิบายวา่
ทรัพยสิ์นของแผน่ดินหรือทรัพยสิ์นของรัฐน้ี มิไดเ้ป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินไปเสียหมดทุกอยา่ง 
ทรัพยสิ์นแผน่ดินถือไวใ้นฐานะเป็นผูแ้ทนราษฎรพลเมืองและรักษาไวใ้ชส้าธารณประโยชน์ หรือ
เพื่อประโยชน์ของราษฎรพลเมืองร่วมกันโดยตรงเท่านั้ นท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
ส่วนทรัพยสิ์นท่ีแผ่นดินถือไวใ้นฐานะเสมือนบริษทัเอกชนใหญ่มีทรัพยสิ์นไวจ้  าหน่ายจ่ายโอน 
ท าผลประโยชน์หาก าไรเข้าท้องพระคลังหลวงเป็นทรัพยสิ์นของแผ่นดินธรรมดา ซ่ึงทรัพยสิ์น 

                                                                 

 1 จรีรัตน์  สร้อยเสริมทรัพย ,์ รายงานการวิจยั เร่ือง มาตรการทางกฎหมายในการบงัคบัใช้
เก่ียวกบัการบุกรุกท่ีสาธารณสมบติัของแผน่ดินในประเทศไทย, (นนทบุรี : วิทยาลยัราชพฤกษ์, 2552), 
น. 32. 
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ของแผน่ดินธรรมดาในทางทฤษฎีกฎหมาย หมายถึงทรัพยสิ์นของรัฐท่ีมิไดอ้ยูเ่พื่อประโยชน์ส่วนร่วม 
แต่เป็นทรัพยสิ์นท่ีรัฐถือครองอยา่งเอกชนถือครองทรัพยสิ์นของตน2 
  สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้ น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304  
ได้บัญญัติไวว้่า สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้ น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซ่ึงใช้เพื่อ
สาธารณประโยชน์หรือสงวนไวเ้พื่อประโยชน์ร่วมกนั เช่น 
  (1) ท่ีดินรกร้างวา่เปล่า และท่ีดินซ่ึงมีผูเ้วนคืน หรือทอดทิ้งหรือกลบัมาเป็นของแผน่ดิน
โดยประการอ่ืน ตามกฎหมายท่ีดิน 
  (2) ทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่าท่ีชายตล่ิง ทางน ้ า ทางหลวง 
ทะเลสาบ 
  (3) ทรัพยสิ์นใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นตน้ว่า ป้อมและโรงทหาร
ส านกัราชการบา้นเมือง อาวธุยทุธภณัฑ์ 
  บทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์า้งตน้แยกทรัพยสิ์นของแผ่นดิน 
ท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไวเ้ป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ ทรัพย์สินของแผ่นดินท่ีเป็น 
สาธารณสมบติัของแผ่นดินประเภทท่ีใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ (ตามมาตรา 1304 (1) และ (3)) 
และทรัพยสิ์นของแผน่ดินซ่ึงเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินประเภทท่ีสงวนไวเ้พื่อประโยชน์ร่วมกนั 
(ตามมาตรา 1304 (2))3 แต่ทั้ งน้ี  มีข้อสังเกตว่าสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามท่ีบัญญัติไว ้
ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าตรา 1304 นั้น มิไดมี้จ ากดัเฉพาะท่ีมีกล่าวไวใ้นบทบญัญติั
ดังกล่าวเท่ านั้ น  เน่ืองด้วยถ้อยค าในบทบัญญัติใช้ค  าว่า “สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้ น  
รวมทรัพยสิ์นทุกชนิดของแผน่ดินซ่ึงใชเ้พื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไวเ้พื่อประโยชน์ร่วมกนั 
เช่น...” เม่ือมีค าว่า “เช่น” จึงท าให้เห็นว่าทั้ ง 3 ข้อนั้นเป็นเพียงตวัอย่างเท่านั้น4 อาจมีทรัพยสิ์น 
ของแผ่นดินบางประเภทท่ีไม่ได้กล่าวไวใ้นบทบัญญัติดังกล่าว แต่ก็ถือว่าเป็นสาธารณสมบัติ 
ของแผน่ดินดว้ย เช่น ทุ่งเล้ียงสัตวห์รือท าเลเล้ียงสัตวท่ี์ประชาชนใชร่้วมกนั หรือหนองน ้าท่ีทางราชการ
ประกาศสงวนไวใ้หร้าษฎรใชส้ าหรับเล้ียงสัตว ์เป็นตน้ 
                                                                 

 2 เมตตา  ทา้วสกุล, “ทรัพยสิ์นของแผ่นดิน : ศึกษากรณีปัญหาการไดม้าและระงบัส้ินไป
เก่ียวกบัท่ีดินวดั,” (งานเอกสารการอบรมหลกัสูตร “ผูพ้ิพากษาผูบ้ริหารในศาลชั้นตน้” รุ่นท่ี 13 
สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม ส านกังานศาลยติุธรรม, 2557), น. 10. 
 3 สมศกัด์ิ  เอ่ียมพลบัใหญ่ และทนงศกัด์ิ  ดุลยกาญจน์, คดีท่ีดินและคดีฟ้องขบัไล่, พิมพค์ร้ังท่ี 3, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพนิ์ติธรรม, 2548), น. 9. 
 4 มานิต  จุมปา, ค  าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยทรัพยสิ์น, พิมพค์ร้ังท่ี 7, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2553), น. 59. 
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 2.1.1 ทรัพย์สินของแผ่นดินท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทท่ีใช้เพื่อประโยชน์
สาธารณะ 
  กรณีทรัพยสิ์นของแผน่ดินท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินประเภทท่ีใชเ้พื่อประโยชน์
สาธารณะ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1304 อาจแยกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
  2.1.1.1 กรณีตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1304 (1) 
  ท่ีดินรกร้างว่าเปล่า และท่ีดินซ่ึงมีผูเ้วนคืน หรือทอดท้ิงหรือกลบัมาเป็นของแผ่นดิน
โดยประการอ่ืน ตามกฎหมายท่ีดิน แยกพิจารณาไดด้งัน้ี 
  1) ท่ีดินรกร้างว่างเปล่า5 หมายถึง ท่ีดินซ่ึงเอกชนยงัไม่เคยมีกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิ
ครอบครองในท่ีดินดงักล่าวโดยชอบดว้ยกฎหมายมาก่อน ดงันั้น หากเป็นท่ีดินท่ีเอกชนมีกรรมสิทธ์ิ
หรือสิทธิครอบครองแลว้ แมเ้อกชนจะทอดทิ้งปล่อยให้เป็นท่ีรกร้างว่างเปล่าก็ไม่เป็นท่ีดินรกร้าง
วา่งเปล่า เช่น บุกเบิกก่อสร้างครอบครองท่ีดินท่ีเป็นป่าซ่ึงมิใช่สาธารณสมบติัของแผ่นดิน แมไ้ม่มี
ใบเหยียบย  ่า แต่ถา้ไดแ้จง้ ส.ค. 1 แลว้ ยอ่มมีสิทธิครอบครอง ทางราชการไม่มีอ านาจจะไปปักหลกัเขต
ประกาศเป็นหนองสาธารณะได ้ถา้ท าไปผูค้รอบครองมีสิทธิขอห้ามได้6 และหากขอ้เท็จจริงปรากฏวา่
ท่ีดินพิพาทเดิมทางราชการเคยออกหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3) ให้โดยชอบ ท่ีดินพิพาท
จึงหาใช่ท่ีดินรกร้างวา่เปล่าไม่7 
  2) ท่ีดินซ่ึงมีผูเ้วนคืน8 หมายถึง ท่ีดินท่ีเจา้ของมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองแล้ว  
แต่ไดเ้วนคืนให้แก่รัฐ ดงัท่ีประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 5 บญัญติัวา่ “ผูใ้ดมีความประสงคเ์วนคืน
สิทธิในท่ีดินให้แก่รัฐ ให้ยื่นค าขอเวนคืนต่อพนกังานเจา้หน้าท่ีตามมาตรา 71” การเวนคืนกรณีน้ี
ต่างจากการเวนคืนตามกฎหมายวา่ดว้ยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์ตรงท่ีการเวนคืนกรณีน้ีเป็นการ
เวนคืนด้วยความสมัครใจของเจ้าของท่ีดิน ส่วนการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยน์ั้นเป็นการเวนคืนโดยบงัคบัฝืนใจของเจา้ของท่ีดิน  
  3) ท่ีดินทอดทิ้ง หมายความว่า ท่ีดินท่ีบุคคลผูมี้สิทธิในท่ีดินทอดท้ิงไม่ท าประโยชน์ 
ในท่ีดินดงักล่าว เม่ือครบก าหนดระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนดไวต้อ้งถือวา่ผูน้ั้นเจตนาสละสิทธิ
ในท่ีดินเฉพาะส่วนท่ีทอดท้ิงไม่ท าประโยชน์แลว้ ตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 6 
                                                                 

 5 เพ่ิงอ้าง, น. 61. 
 6 ค าพิพากษาฎีกาท่ี  856-857/2508, สืบค้นเม่ือว ันท่ี  15 ตุลาคม 2559, จาก http://deka. 
supremecourt.or.th/search 
 7 ค าพิ พ าก ษ า ฎี ก า ท่ี  3 7 9 /2 5 5 2 , สื บ ค้ น เม่ื อ ว ัน ท่ี  1 5  ตุ ล าค ม  2 5 5 9 , จ าก 
http://deka.supremecourt. or.th/search 
 8 มานิต  จุมปา, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 4, น. 60. 
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ว่า “นับแต่วนัท่ีประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัน้ีใช้บงัคบั บุคคลใดมีสิทธิในท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน 
หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ หากบุคคลนั้นทอดทิ้งไม่ท าประโยชน์ในท่ีดิน หรือปล่อย
ท่ีดินให้เป็นท่ีรกร้างว่างเปล่าเกินก าหนดเวลาดงัต่อไปน้ี (1) ส าหรับท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดินเกิน 10 ปี
ติดต่อกนั หรือ (2) ส าหรับท่ีดินท่ีมีหนังสือรับรองการท าประโยชน์เกิน 5 ปีติดต่อกัน ให้ถือว่า
เจตนาสละสิทธิในท่ีดินเฉพาะส่วนท่ีทอดทิ้งไม่ท าประโยชน์ หรือปล่อยให้เป็นท่ีรกร้างว่างเปล่า 
เม่ืออธิบดีไดย้ื่นค าร้องต่อศาล และศาลไดส้ั่งเพิกถอนหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดินดงักล่าว ให้ท่ีดินนั้น
ตกเป็นของรัฐ เพื่อด าเนินการตามประมวลกฎหมายน้ีต่อไป”  
  4) ท่ีดินท่ีกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอ่ืน หมายถึง ท่ีดินท่ีกลบัมาเป็นของ
แผ่นดินโดยประการอ่ืนนอกเหนือไปจากกรณีตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ของประมวลกฎหมาย
ท่ีดินตามท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เช่น ท่ีดินท่ีกลบัมาเป็นของแผน่ดินโดยการเวนคืน ตามพระราชบญัญติั
เวนคืนอสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้9 
  2.1.1.2 กรณีตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1304 (3) 
  สาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หมายถึง 
ทรัพยสิ์นของแผน่ดินท่ีราชการสงวนไวเ้พื่อประโยชน์ของแผน่ดินโดยเฉพาะ เช่น ป้อมและโรงทหาร 
ส านกัราชการบา้นเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภณัฑ์ ซ่ึงสาธารณสมบติัของแผ่นดินท่ีใช้เพื่อประโยชน์
ของแผน่ดินโดยเฉพาะน้ีราษฎรพลเมืองไม่มีสิทธิท่ีจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยเหมือนดงัเช่นสาธารณสมบติั
ของแผน่ดินส าหรับพลเมืองใชร่้วมกนั และนอกจากท่ียกตวัอยา่งไวใ้นมาตรา 1304 (3) แลว้ ยงัอาจ
มีทรัพยสิ์นอ่ืนอีก เพราะมาตรา 1304 (3) ใชค้  าวา่ “เป็นตน้วา่” ซ่ึงเป็นเพียงการยกตวัอยา่งเท่านั้น10 
 2.1.2 ทรัพยสิ์นของแผน่ดินท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินประเภทท่ีสงวนไวเ้พื่อประโยชน์
ร่วมกนั 
  สาธารณสมบติัของแผน่ดินประเภทน้ี หมายความวา่ เป็นทรัพยสิ์นของแผน่ดิน ซ่ึงโดย
สภาพปกติทัว่ไปแลว้ ประชาชนคนทัว่ไปยอ่มมีสิทธิใชส้อยทรัพยสิ์นเหล่าน้ีร่วมกนัได ้เช่น ท่ีชายตล่ิง 
ทางน ้ า ทางหลวง ทะเลสาบ เป็นต้น นอกจากน้ีอาจมีทรัพย์สินอย่างอ่ืนท่ีเป็นสาธารณสมบัติ 
ของแผน่ดินประเภทน้ีไดอี้ก11 เพราะมาตรา 1304 (2) ใชค้  าวา่ “เป็นตน้วา่” ซ่ึงเป็นเพียงการยกตวัอยา่ง
เท่านั้น 

                                                                 

 9 สมศกัด์ิ  เอ่ียมพลบัใหญ่ และทะนงศกัด์ิ  ดุลยกาญจน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 3, น. 10. 
 10 มานิต  จุมปา, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 4, น. 65. 
 11 เพ่ิงอ้าง, น. 66. 
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  จากการศึกษาลกัษณะของสาธารณสมบติัของแผ่นดินพบว่าทรัพยสิ์นของแผ่นดินใด
เม่ือเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินแลว้จะมีผลตามมาท่ีส าคญั 3 ประการ คือ12 
  1) สาธารณสมบติัของแผ่นดินจะโอนแก่กนัมิได ้ดงัท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชยม์าตรา 1305 วา่ “ทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินนั้นจะโอนแก่กนัมิได ้
เวน้แต่อาศยัอ านาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา” อน่ึง สาธารณสมบติัของแผน่ดิน
นั้น เอกชนย่อมไม่มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง กล่าวคือ จะใช้กล่าวอ้างยนัต่อรัฐไม่ได ้ 
แต่ระหว่างเอกชนต่อเอกชน ซ่ึงต่างก็มีสิทธิในการใช้สาธารณสมบติัของแผ่นดิน ฉะนั้น ผูใ้ดใช ้
(ครอบครอง) อยูก่่อนผูน้ั้นมีสิทธิดีกวา่ โดยถือเอาการครอบครองในความเป็นจริงเป็นตวัช้ี 
  2) สาธารณสมบติัของแผ่นดินบุคคลจะยกอายุความข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้กบัแผ่นดินไม่ได ้
ดงัท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 1306 ว่า “ท่านห้ามมิให้ยกอายุความ 
ข้ึนเป็นข้อต่อสู้กบัแผ่นดินในเร่ืองทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดิน” ทั้งน้ี เพื่อมิให ้
สาธารณสมบัติของแผ่นดินตกเป็นสิทธิแก่ เอกชนโดยอายุความ ซ่ึงจะท าให้หลุดไปจาก
สาธารณประโยชน์ของประชาชน 
  3) ห้ามมิให้ยึดสาธารณสมบติัของแผ่นดิน ดงัท่ีบญัญัติไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย ์มาตรา 1307 ว่า “ท่านห้ามมิให้ยึดทรัพยสิ์นของแผ่นดินไม่ว่าทรัพยสิ์นนั้นจะเป็น 
สาธารณสมบติัของแผน่ดินหรือไม่” มิฉะนั้นแลว้ผูท่ี้เสียประโยชน์ก็คือสาธารณชน เช่น ท่ีดินพิพาท
เป็นท่ีภูเขาทางราชการไม่อาจออกหนงัสือส าคญัแสดงกรรมสิทธ์ิได ้จึงเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน
ประเภทท่ีดินรกร้างว่างเปล่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1304 (1) สิทธิท ากิน 
ในท่ีดินคือสิทธิครอบครองท าประโยชน์ในท่ีดิน ดังนั้น การยึดสิทธิท ากินในท่ีดินก็คือการยึด 
สิทธิครอบครองในท่ีดินนั่นเอง เม่ือท่ีดินพิพาทเป็นท่ีสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินจึงตอ้งห้าม 
มิให้ยึดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1307 โจทก์ยอ่มไม่มีสิทธิน ายึดท่ีดินพิพาท13 
อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการยึดสาธารณสมบติัของแผ่นดินขายทอดตลาดแล้วก็ไม่ท าให้ทรัพยสิ์นนั้น
หมดสภาพจากการเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินไป และผูซ้ื้อทรัพยก์็ไม่ไดก้รรมสิทธ์ิ14 
 
 
                                                                 

 12 มานิต  จุมปา, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 4, น. 69-75. 
 13 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 5142/2531, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2559, จาก http://deka.supremecourt. 
or.th/search 
 14 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 112/2539, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2559, จาก http://deka.supremecourt. 
or.th/search 
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 2.1.3  การส้ินผลไปของท่ีดินสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
  1) การส้ินไปโดยตวัสาธารณสมบติัของแผน่ดินสูญสลายไป เช่น ท่ีดินสาธารณสมบติั
ของแผน่ดินท่ีประชาชนใชร่้วมกนัอยูริ่มแม่น ้าไดถู้กกดัเซาะพงัลงแม่น ้า 
  2) การส้ินไปเพราะประชาชนเลิกใชอ้ยา่งเด็ดขาด ท าให้ท่ีดินนั้นกลายเป็นท่ีดินอนัเป็น
ทรัพยสิ์นของแผน่ดินธรรมดา หากจะให้ส้ินสภาพการเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินโดยเด็ดขาด
ตอ้งมีการถอนสภาพ15 แต่ถา้เลิกใช้เพียงชั่วคราวไม่ท าให้สาธารณสมบติัของแผ่นดินหมดสภาพ 
แต่อย่างใด เช่น ทางเดินสาธารณะ แม้สาธารณะจะไม่ได้ใช้เดินมาเป็นเวลาหลายปีก็ยงัคงเป็น 
ทางสาธารณะอยู่16 หรือทางสาธารณะท่ีในฤดูน ้ าท่วมใช้ไม่ไดช้ัว่คราวหาท าให้ส้ินสภาพอยา่งใดไม่17 
หรือการท่ี ท่ี ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีใช้เพื่อประโยชน์อย่างหน่ึงได้เปล่ียนสภาพ 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเป็นอยา่งอ่ืน แต่ก็ยงัเป็นการใชเ้พื่อประโยชน์สาธารณะอยู ่หรือยงัคงหวงหา้ม
                                                                 

 15 ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 8 วรรคสอง บญัญติัวา่ 
    “ท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินส าหรับพลเมืองใชร่้วมกนัหรือใชเ้พื่อประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือเป็นท่ีดินท่ีได้หวงห้ามหรือสงวนไวต้ามความต้องการของทบวง
การเมือง อาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพื่อใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืนหรือน าไปจดัเพื่อประชาชนได ้ใน
กรณีดงัต่อไปน้ี 
    (1) ท่ีดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกนั ถา้ทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจดัหาท่ีดิน 
มาให้พลเมืองใช้ร่วมกนัแทนแล้ว การถอนสภาพหรือโอนให้กระท าโดยพระราชบญัญัติ แต่ถ้า
พลเมืองไดเ้ลิกใชป้ระโยชน์ในท่ีดินนั้น หรือท่ีดินนั้นไดเ้ปล่ียนสภาพไปจากการเป็นท่ีดินส าหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกนั และมิไดต้กไปเป็นกรรมสิทธ์ิของผูใ้ดตามอ านาจกฎหมายอ่ืนแลว้ การถอนสภาพ
ใหก้ระท าโดยพระราชกฤษฎีกา 
    (2) ท่ีดินท่ีใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือท่ีดินท่ีได้หวงห้ามหรือสงวนไว้
ตามความตอ้งการของทบวงการเมืองใด ถา้ทบวงการเมืองนั้นเลิกใช ้หรือไม่ตอ้งการหวงห้ามหรือ
สงวนต่อไป เม่ือไดมี้พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแลว้ คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมือง
ซ่ึงมีหน้าท่ี เป็นผู ้ใช้หรือจัดหาประโยชน์ก็ได้ แต่ถ้าจะโอนต่อไปยงัเอกชน ให้กระท าโดย
พระราชบัญญัติ และถ้าจะน าไปจัดเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน  
ใหก้ระท าโดยพระราชกฤษฎีกา” 
 16 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 86/2478, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2559, จาก http://deka.supremecourt. 
or.th/search 
 17 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 150/2479, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559, จาก http://deka.supremecourt. 
or.th/search 
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ไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันก็หาท าให้ ส้ินสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่18 เช่น  
ท่ีชายทะเลมีหาดทรายซ่ึงชาวบา้นใช้ประโยชน์ร่วมกนั แมจ้ะเปล่ียนแปลงโดยสภาพธรรมท่ีทะเล 
มีการต้ืนเขินข้ึนแต่ก็เป็นทรัพย์สินของแผนดินท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงยงัคงเป็น 
สาธารณสมบติัของแผน่ดินอยู ่
  3) การส้ินไปโดยผลของกฎหมาย อาทิ การถอนสภาพ ตามมาตรา 8 แห่งประมวล
กฎหมายท่ีดิน กล่าวคือ เม่ือรัฐไดจ้ดัหาท่ีดินแปลงใหม่มาให้ราษฎรใชป้ระโยชน์ร่วมกนัแทน หรือ
ประชาชนเลิกใช้ท่ีดินแลว้ หรือท่ีดินนั้นไดเ้ปล่ียนแปลงสภาพจากท่ีดินท่ีประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกนัและมิไดต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของผูใ้ดตามกฎหมายอ่ืน ท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดิน 
แมจ้ะเปล่ียนสภาพไปหรือไม่มีประชาชนใช้ประโยชน์แล้ว หากยงัไม่มีการถอนสภาพการเป็น 
สาธารณสมบัติของแผ่นดินก็ย่อมเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่เช่นเดิม19 อย่างไรก็ตาม 
ส าหรับผลของการถอนสภาพนั้นไม่มีกฎหมายก าหนดว่าท่ีดินท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกนั 
เม่ือถูกถอนสภาพแลว้จะเกิดเป็นท่ีดินประเภทใด แต่ไดมี้นกัวชิาการให้ความเห็นวา่ “เม่ือพน้สภาพ
จากการเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดินก็ควรให้เป็นท่ีดินของรัฐทัว่ไป คือ ท่ีดินรกร้างว่าเปล่า  
ซ่ึงถือว่าเป็นท่ีดินของรัฐประเภทท่ีทางราชการจะน าไปใช้ได้อีกหรือน าไปจดัให้แก่เอกชนได้”  
โดยกฎหมายได้ก าหนดให้คณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ มีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการต่าง ๆ  
ตามนโยบายของกรมท่ีดิน หรืออธิบดีกรมท่ีดินอาจน าไปจดัหาผลประโยชน์20 หรือรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทยอาจจดัข้ึนทะเบียนเพื่อใหท้บวงการเมืองใชป้ระโยชน์ในทางราชการได้21  
                                                                 

 18 บญัญติั  สุชีวะ, ค  าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยทรัพย,์ (กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพก์ารศึกษาบริการ, 2515), น. 91. 
 19 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 428/2511, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2559, จาก http://deka. 
supremecourt.or.th/search 
 20 ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 10 บญัญติัวา่ 
    “ท่ีดินของรัฐซ่ึงมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองและมิใช่สาธารณสมบติัของแผ่นดิน 
อนัราษฎรใชป้ระโยชน์ร่วมกนันั้น ให้อธิบดีมีอ านาจจดัหาผลประโยชน์ ในการจดัหาผลประโยชน์
ใหร้วมถึงจดัท าใหท่ี้ดินใชป้ระโยชน์ได ้ซ้ือขาย แลกเปล่ียน ใหเ้ช่า และใหเ้ช่าซ้ือ 
    หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัหาผลประโยชน์ใหก้ าหนดโดยกฎกระทรวง แต่ส าหรับการขาย 
การแลกเปล่ียน และการใหเ้ช่าซ้ือท่ีดินตอ้งไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรี 
    การด าเนินการจดัหาผลประโยชน์ตามความในมาตราน้ี ให้ค  านึงถึงการท่ีจะสงวนท่ีดินไว้
ใหอ้นุชนรุ่นหลงัดว้ย” 
 21 ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 8 ทว ิบญัญติัวา่ 
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  นอกจากการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายท่ีดินแล้ว ยงัมีกฎหมายอ่ืน ๆ ได้แก่ 
พระราชบญัญติัการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 26 และพระราชบญัญติัจดัรูป
ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 มาตรา 43 ก าหนดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินท่ี
จะปฏิรูป หรือก าหนดเขตโครงการจดัรูปท่ีดินอนัมีผลเป็นการถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน์
ของแผน่ดินโดยไม่ตอ้งถอนสภาพตามประมวลกฎหมายท่ีดินแต่อยา่งใด22 
 
2.2  ความส าคัญของการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อทุกชีวิตในโลกซ่ึงทุกคน
ควรจะต้องให้ความส าคัญต่อการคุ้มครองรักษา อีกทั้ งหากเกิดข้อพิพาททางส่ิงแวดล้อมข้ึน 
จนกลายเป็นคดีส่ิงแวดล้อม คดีส่ิงแวดล้อมก็จะมีความแตกต่างกบัคดีทัว่ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมนั้นจะกระทบต่อผูค้นจ านวนมาก 
ทั้งทางตรงและทางออ้ม ในเบ้ืองตน้จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจเพื่อให้ตระหนกัถึงความส าคญั
ของการคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนพบวา่เกิดจากสาเหตุหลายประการ และมีลกัษณะท่ีแตกต่าง
กนัออกไป ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจ านวนของประชากรและความยากจนท่ีส่งผลถึงความตอ้งการ 
ในดา้นต่าง ๆ ตามไปดว้ย หากไม่มีการควบคุม ทั้งความตอ้งการในเร่ืองอาหาร ท่ีอยูอ่าศยั ตลอดจน
พื้นท่ีท ากิน ดงัจะเห็นไดจ้ากการบุกรุกพื้นท่ีป่าหลายแห่งเพื่อใชเ้ป็นท่ีท ากินจนเกิดการสูญเสียพื้นท่ีป่า
ของประเทศไทยเป็นจ านวนมาก เหตุจากการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีรัฐบาลมีความพยายาม 
ท่ีจะพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้ดีข้ึนเพื่อให้มีความเจริญกา้วหนา้เช่นเดียวกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้ 
โดยการพฒันาอุตสาหกรรม จนเกิดการแสวงหาวตัถุดิบท่ีมากข้ึนจากทรัพยากรธรรมชาติจนเกิด
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มตามมา เหตุจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีซ่ึงส่งผลท าให้การตดัไมมี้ความสะดวก
และรวดเร็วมากข้ึนกว่าแต่ก่อน เหตุจากการแสดงหาประโยชน์ทางการเมือง ความคิด ความเช่ือ 

                                                                                                                                                                                        

    “ท่ีดินของรัฐซ่ึงมิไดมี้บุคคลใดมีสิทธิครอบครอง หรือท่ีดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกนั 
ซ่ึงไดถ้อนสภาพตามมาตรา 8 (1) แลว้ รัฐมนตรีมีอ านาจท่ีจะจดัข้ึนทะเบียนเพื่อให้ทบวงการเมือง
ใชป้ระโยชน์ในราชการไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
    ก่อนท่ีจะจดัข้ึนทะเบียนตามวรรคหน่ึง ให้มีการรังวดัท าแผนท่ี และให้ผูว้า่ราชการจงัหวดั
ทอ้งท่ีประกาศการจดัข้ึนทะเบียนให้ราษฎรทราบมีก าหนดสามสิบวนั ประกาศให้ปิดในท่ีเปิดเผย  
ณ ส านกังานท่ีดิน ท่ีวา่การอ าเภอหรือท่ีวา่การก่ิงอ าเภอ ท่ีท าการก านนั และในบริเวณท่ีดินนั้น” 
 22 จรีรัตน์  สร้อยเสริมทรัพย,์ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 1, น. 37-38. 
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ประเพณี ค่านิยม วฒันธรรม การไม่รวมตน้ทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มในการผลิตหรือท ากิจกรรม และ 
ท่ีส าคญัคือการขาดจิตส านึกในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  
 ในอดีตประเทศไทยอุดมไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นป่าไม ้
สัตวป่์า แร่ธาตุ รวมทั้งมีพื้นดินท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะในการเพาะปลูกพืชและเล้ียงสัตว ์จนมีค ากล่าว
ท่ีรู้กนัทัว่ไปในอดีตวา่ ประเทศไทยนั้น “ในน ้ ามีปลา ในนามีขา้ว” อนัหมายถึงการเป็นประเทศท่ีมี
อาหารการกินท่ีอุดมสมบูรณ์ ราษฎรไม่อดอยาก สุขภาพร่างกายของประชาชนแข็งแรง แต่ในช่วง 
ส่ีทศวรรษท่ีผ่านมาน้ี ได้มีการเปล่ียนแปลงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ
ประเทศไทยหลายประการ23 โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม ้เน่ืองดว้ยเม่ือมนุษยมี์ววิฒันาการตั้งถ่ินฐาน 
มีการจบัจองพื้นท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนจนเกิดเป็นสังคมในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการสร้าง
ท่ีอยู่อาศยั การท าเกษตรกรรม ซ่ึงลว้นแต่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไมท้ั้งส้ิน จนกระทัง่เร่ิมเขา้สู่
ยุคอุตสาหกรรมจึงมีการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติจากป่าไม้มาใช้ประโยชน์ ส่งผลให้ป่าไม ้
ถูกท าลายมากข้ึน เช่นเดียวกับประเทศไทย ซ่ึงมีเน้ือท่ีประมาณ 321 ล้านไร่ ก็ประสบปัญหา 
การเส่ือมโทรมของทรัพยากรป่าไมเ้ช่นเดียวกนั โดยในปี พ.ศ. 2504 พบวา่ประเทศไทยมีพื้นท่ีป่า
จ านวนร้อยละ 53.3 ของพื้นท่ีประเทศ หรือประมาณ 171 ลา้นไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 มีพื้นท่ีป่า
เหลืออยู่ร้อยละ 30.52 ของพื้นท่ีประเทศ หรือประมาณ 98 ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 2541 ประเทศไทย 
มีพื้นท่ีป่าเหลืออยู่ร้อยละ 25.3 ของพื้นท่ีประเทศ หรือประมาณ 81 ล้านไร่ และในปี พ.ศ. 2551 
ประเทศไทยมีพื้นท่ีป่าเหลืออยูร้่อยละ 33.4 ของพื้นท่ีประเทศ หรือประมาณ 107 ลา้นไร่ ซ่ึงปัจจุบนั 
(พ.ศ. 2559) พื้นท่ีป่าไม้คงเหลืออยู่ร้อยละ 31.6 ของพื้นท่ีประเทศ หรือประมาณ 102 ล้านไร่24  
จากการลดลงของพื้นท่ีป่าจ านวนมากในระยะเวลาท่ีผ่านมาส่วนหน่ึงเป็นผลอันเน่ืองมาจาก 
การบุกรุกครอบครองท าลายป่าอยา่งกวา้งขวาง เร่ิมจากการเขา้ไปตดัไมถ้างป่าเพื่อท ากิน การซ้ือขาย
พื้นท่ีป่า การเปล่ียนมือเข้าครอบครองพื้นท่ีป่า การออกเอกสารสิทธ์ิท่ีดินในพื้นท่ีป่า การขยาย 
การครอบครองพื้นท่ีของกลุ่มคนเพื่อท าธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และท าการเกษตรแปลงใหญ่ ส่งผลให ้
ป่าไมเ้ส่ือมโทรมและลดลงอยา่งรวดเร็ว และยงัคงมีแนวโนม้ในการบุกรุกพื้นท่ีป่าและลกัลอบตดัไม้
ท าลายป่าเพิ่มมากข้ึน รวมถึงการบงัคบัใชก้ฎหมายและการบริหารจดัการของหน่วยงานรับผิดชอบ 
ท่ีขาดประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดเป็นปัญหาสั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร 
ป่าไมข้องชาติ ก่อใหค้วามขดัแยง้ในทางปฏิบติัและอาจไม่เป็นธรรมกบัประชาชน 

                                                                 

 23 อ านาจ  วงศบ์ณัฑิต, กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม, (กรุงเทพมหานคร : วญิญูชน, 2550), น. 27-38. 
 24 ส านกัจดัการท่ีดินป่าไม ้กรมป่าไม,้ “ขอ้มูลสารสนเทศ กรมป่าไม,้” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 26 
กรกฎาคม 2559, จาก http://forestinfo.forest.go.th/55/Content.aspx?id=72 
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 การท่ีพื้นท่ีป่าไมล้ดลงในอดีตนั้นไดก่้อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ตามมา
หลายประการ ทั้งเป็นการท าอนัตรายต่อท่ีอยู่อาศยัของสัตวป่์า ความหลากหลายทางชีวภาพและ
จ านวนสัตว์ป่าลดลง รวมถึงก่อให้เกิดการพงัทลายของหน้าดินและน ้ าท่วมเฉียบพลัน อีกทั้ ง  
ยงัผลกระทบท่ีก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อประเทศในภาพรวม กล่าวคือ ในแต่ละปี 
รัฐต้องจัดสรรเงินงบประมาณส่วนหน่ึงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลประชาชนผูเ้จ็บป่วย และค่าใช้จ่ายในการ
ฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้ท่ีถูกท าลาย ซ่ึงปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนกับประเทศไทยนั้น ส่วนหน่ึง 
มีความสัมพนัธ์กบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศหรือของโลก ดว้ยปัญหาส่ิงแวดลอ้มบางอยา่ง
ท่ีเกิดในประเทศไทยอาจมีส่วนท่ีท าให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศได้ และในทาง
กลบักนั ประเทศไทยเองก็อาจไดรั้บผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มอนัเกิดจากการกระท าของประเทศ
อ่ืนได ้เช่น ปัญหาจากปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) อนัเกิดจากการใชส้ารคลอโร
ฟลูออไรด ์(CFC) หรือ หากมีการเผาป่าในประเทศเพื่อบา้น ควนัจากการเผาป่านั้นก็อาจสร้างความ
เดือดร้อนร าคาญแก่คนในประเทศไทยได ้เป็นตน้ 
 ดังนั้น หากไม่มีการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  
อาจส่งผลกระทบต่อไปถึงชนรุ่นหลัง เกิดการสูญพันธ์ุของสัตว์และพืชพันธ์ุบางชนิด แม้ว่า
ทรัพยากรธรรมชาติบางอยา่งอาจจะมีการเกิดใหม่เพื่อทดแทนส่วนท่ีสูญเสียไปไดก้็ตาม แต่เม่ือใด 
ท่ีอตัราการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นสูงกว่าอตัราการเกิดใหม่แล้ว จะท าให้เกิดการขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาตินั้นข้ึนมาได ้ซ่ึงแนวความคิดทางนิเวศวทิยานั้นเห็นวา่สรรพส่ิงต่าง ๆ ในโลกน้ี 
ไม่วา่จะเป็นส่ิงมีชีวติหรือไม่มีชีวิตนั้นต่างอยูด่ว้ยการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัไม่ทางใดก็ทางหน่ึง 
หากมีการท าลายส่ิงหน่ึงแล้วย่อมมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของส่ิงอ่ืนด้วย เราจึงไม่ควรถือว่า
มนุษยเ์ป็นผูพ้ิชิตโลกหรือธรรมชาติเพราะนั้นเป็นการท าลายตนเองในอนัท่ีจะท าให้เกิดความคิดวา่
มนุษยเ์ท่านั้นเป็นผูก้  าหนดว่าใครหรืออะไรมีค่าเท่าไร ในขณะท่ีความเป็นจริงแล้วมนุษยมิ์ได้รู้ 
ในเร่ืองดงักล่าวทุกอยา่ง เช่นน้ี เราจึงไม่ควรจะถือวา่มนุษยน์ั้นเป็นผูพ้ิชิตโลกหรือธรรมชาติทั้งหมด 
แต่ควรถือว่ามนุษยน์ั้นเป็นเพียงสมาชิกคนหน่ึงในชุมชนของโลกและควรจะตอ้งให้ความเคารพ 
ต่อสมาชิกอ่ืน ๆ บนพื้นโลกและชุมชนของโลกดว้ยส่วนร่วม ซ่ึงจากหลกัปรัชญาหรือจากเหตุผลต่าง ๆ 
หลายประการ จึงสามารถอธิบายไดถึ้งความส าคญัท่ีจ าเป็นตอ้งมีการสงวนรักษาทรัพยากรต่าง ๆ  
ท่ีมีอยูบ่นโลกไปพร้อมการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ25 
 
 
                                                                 

 25 อ านาจ  วงศบ์ณัฑิต, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 23, น. 39-45. 
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2.3 ความหมายและประเภทของทีด่ิน 
 ท่ี ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีล ้ าค่าและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิต 
ของมนุษย ์เพราะเป็นแหล่งปัจจยัส่ี ไดแ้ก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงลว้น
มาจากดินทั้งส้ิน ท่ีดินจึงมีความส าคญัต่อความเป็นอยู่ของมนุษยชาติในแทบทุกดา้น ทั้งทางดา้น
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง26 เม่ือเป็นเช่นน้ีการครอบครองท่ีดินจึงมีความส าคญัต่อความเป็นอยู่
ของมนุษยเ์ป็นอยา่งยิ่ง โดยการครอบครองท่ีดินจะเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั ตามสภาพแวดลอ้ม
ของระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ซ่ึงในอดีตท่ีดินเป็นของผูป้กครองและขุนนางเป็นหลกั 
ราษฎรมีเพียงสิทธิครอบครองท ามาหากินและอยู่อาศยัเท่านั้น การก าหนดสิทธิในการครอบครอง
ท่ีดินของประเทศไทยท่ีผ่านมาเป็นไปตามกลไกของระบบการปกครองเป็นหลัก โดยระบบ 
การครอบครองท่ีดินเร่ิมมีกฎหมายยอมรับกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของเอกชนโดยตรงเป็นคร้ังแรก 
ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงท าให้เกิดระบบการจดัการท่ีดินอย่างส าคญัอนัเป็นพื้นฐานเก่ียวกับสิทธิ 
ในท่ีดินทั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ตามประมวลกฎหมายท่ีดินและกฎหมายอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวข้องจวบจนปัจจุบัน ต่อมาเม่ือเร่ิมใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 ซ่ึงเป็นกฎหมาย 
ท่ีเกิดข้ึนจากการรวบรวมสาระส าคญัของพระราชบญัญติัเก่ียวกบัท่ีดินต่าง ๆ รวม 14 ฉบบั ท่ีใชอ้ยู่
ในขณะนั้น โดยมีจุดเด่นท่ีเร่ืองการก าหนดสิทธิในการครอบครองท่ีดินของบุคคลไวไ้ม่ว่าจะเป็น
การก าหนดสิทธิในท่ีดินส าหรับคนไทย การก าหนดสิทธิในท่ีดินเพื่อการศาสนา การก าหนดสิทธิ
ในท่ีดินของคนต่างดา้ว ซ่ึงกฎหมายน้ีมีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2497 เป็นตน้มา แต่ต่อมา
ในหมวด 3 ของกฎหมายฉบบัดงักล่าว เร่ืองการก าหนดสิทธิในท่ีดินส าหรับคนไทยได้ถูกยกเลิก
ทั้งหมดโดยประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 49 ลงวนัท่ี 13 มกราคม 2502 ในสมยั จอมพล สฤษด์ิ  ธนะรัชต ์
เป็นนายกรัฐมนตรี ซ่ึงให้เหตุผลวา่การก าหนดสิทธิดงักล่าวเป็นการบ่อนท าลายความเจริญกา้วหนา้
ในทางเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและส่งผลเสียหายแก่การเศรษฐกิจของประเทศ27 แมว้่า
หลงัจากนั้นประเทศไทยจะไดมี้ความพยายามท่ีจะน ามาตรการดงักล่าวกลบัมาใช้โดยตลอดแต่ก็ 
ไม่เคยประสบความส าเร็จ ด้วยมาตรการดงักล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
โดยตรง28 ดงันั้น เม่ือกฎหมายท่ีดินของประเทศไทยเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถซ้ือท่ีดินไดโ้ดยเสรี 
                                                                 

 
26

 วสันต์  เอกนุ่ม, ปัญหาการจัดระบบการถือครองท่ีดินของรัฐ, (กรุงเทพมหานคร : 
วทิยาลยัการยติุธรรม ส านกังานศาลยติุธรรม, 2552), น. 20.  
 27 ศิริ  เกวลินสฤษด์ิ, ค  าอธิบายประมวลกฎหมายท่ีดิน, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ,์ 
2531), น. 121-122. 
 28 ไชยรัตน์  รัตนวิจิตร, แนวคิดเร่ืองการแกไ้ขประมวลกฎหมายท่ีดิน, (กรุงเทพมหานคร : 
ชมรมอดีตขา้ราชการกรมท่ีดิน, 2533), น. 24. 
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ท่ีดินส่วนใหญ่ของประเทศไทยจึงอยู่ในความครอบครองของผูมี้ฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีและ 
เป็นผูป้ระกอบธุรกิจท่ีดินเพื่อเก็งก าไร เกิดปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีป่าไมเ้พื่อครอบครองอยูอ่าศยัและ
ใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ท่ีผูศึ้กษามุ่งศึกษาคน้ควา้เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ท่ีอยู่อาศยัและท่ีท ากินของบุคคลท่ีอยู่อาศยัและครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์โดยอ้างว่า 
ได้อยู่อาศยัและท ากินมาก่อนการประกาศเขตพื้นท่ีป่าไม ้อีกทั้งยงัเป็นการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ท าลายป่าของประเทศไทยใหห้มดส้ินไป 
 2.3.1 ความหมายของท่ีดิน 
  ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 1 ให้ค  าจ  ากดัความของค าวา่ “ท่ีดิน” หมายความว่า 
พื้นท่ีดินทัว่ไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล าน ้ า ทะเลสาบ เกาะ 
และท่ีชายทะเลดว้ย แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยน์ั้นไม่มีค  าจ  ากดัความของท่ีดินไว้
เป็นการเฉพาะ แ ต่ได้บัญญัติค  าจ  ากัดความเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ไว้ในมาตรา 139 ว่า 
“อสังหาริมทรัพย์” หมายความว่า ท่ีดินและทรัพยอ์นัตกอยู่กบัท่ีดินมีลกัษณะเป็นการถาวรหรือ
ประกอบเป็นอนัเดียวกบัท่ีดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอนัเก่ียวกบัท่ีดินหรือทรัพยอ์นั
ติดอยูก่บัท่ีดินหรือประกอบเป็นอนัเดียวกบัท่ีดินนั้นดว้ย เม่ือพิจารณาจากบทบญัญติัดงักล่าวพบวา่
อสังหาริมทรัพยต์ามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยป์ระกอบดว้ย 4 ประการ คือ ท่ีดิน ทรัพยอ์นั
ติดอยูก่บัท่ีดิน ทรัพยป์ระกอบเป็นอนัเดียวกบัท่ีดิน และสิทธิทั้งหลายอนัเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิในท่ีดิน  
  เม่ือพิจารณาความหมายค าว่า “ท่ีดิน” ทั้ งตามประมวลกฎหมายท่ีดิน และประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยด์งักล่าวแลว้ ผูเ้ขียนเห็นวา่ ค  าจ  ากดัความค าวา่ท่ีดินตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดินจะมีความหมายจะกวา้งกว่าท่ีดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เพราะท่ีดินตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยห์มายถึงพื้นท่ีดินทัว่ไปเท่านั้น29 ทั้งน้ี เคยมีปัญหาวา่ พื้นท่ีท่ีถม
ทะเลเป็นท่ีดินตามความหมายในประมวลกฎหมายท่ีดินหรือไม่ คณะกรรมการกฤษฎีกาไดว้นิิจฉัย
ไวเ้ม่ือกุมภาพนัธ์ 2537 โดยท่ีประชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมายวา่ มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน ท่ีบญัญติัให้ท่ีดินหมายความถึงพื้นท่ีดินทัว่ไป โดยให้หมายความรวมถึงภูเขา ห้วย หนอง 
คลอง บึง บาง ล าน ้ า ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเลด้วยนั้น ค าว่า “ให้หมายความรวมถึง” มิได้
หมายความจ ากดัแต่เฉพาะส่ิงท่ีกล่าวถึงเท่านั้น แต่ความหมายท่ีแทจ้ริงอยู่ท่ีค  าว่า “พื้นดินทัว่ไป” 
เป็นส าคญั และการท่ีบญัญติัดงักล่าวก าหนดให้หมายความรวมถึงล าน ้ า ทะเลสาบ ก็ท าให้เขา้ใจได้
วา่พื้นท่ีดินทัว่ไปดงักล่าวจะอยูบ่นบก หรืออยูใ่ตน้ ้ าก็ได ้กรณีจึงถือไดว้า่พื้นผิวโลกอนัเป็นท่ีดินใต้
ทะเลท่ีประเทศไทยมีอ านาจอธิปไตยเป็น “ท่ีดิน” ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน (เดิมคณะกรรมการ

                                                                 

 
29

 สมศกัด์ิ  เอ่ียมพลบัใหญ่ และทนงศกัด์ิ  ดุลยกาญจน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 3, น. 2. 

DPU



19 
 

กฤษฎีกา เคยวินิจฉยัเม่ือพฤษภาคม 2527 วา่ท่ีชายฝ่ัง ซ่ึงอยูใ่ตน้ ้ าไม่มีสภาพเป็น “ท่ีดิน” ตามมาตรา 1 
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน)30 
 2.3.2 ประเภทของท่ีดิน 
  เม่ือพิจารณาจากกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดินแลว้ สามารถแยกประเภทของท่ีดินออกได้
เป็นหลายประเภท ซ่ึงท่ีดินแต่ละประเภทนั้นต่างมีลักษณะเฉพาะในการเกิดข้ึน การคงอยู่ และ 
การเสียไปท่ีแตกต่างกนั31 อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ขียนเห็นวา่การจดัประเภทของท่ีดินท่ีสามารถครอบคลุม
ท่ีดินทุกประเภทไดดี้ท่ีสุดก็คือ การจดัประเภทเป็นท่ีดินของเอกชนและท่ีดินของรัฐ  
  2.3.2.1 ท่ีดินของเอกชน 
  ท่ีดินของเอกชน หมายถึง ท่ีดินท่ีเอกชนสามารถมีกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองได้
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตวั หรือในทางธุรกิจได ้ซ่ึงอาจเป็น
ท่ีดินท่ีมีหนงัสือส าคญัแสดงกรรมสิทธ์ิ อาทิ โฉนดท่ีดิน หรืออาจเป็นท่ีดินท่ียงัไม่มีหนงัสือส าคญั
แสดงกรรมสิทธ์ิ แต่อาจมีหลกัฐานส าคญัอ่ืน อาทิ แบบแจง้การครอบครอง (ส.ค.1) ซ่ึงแตกต่างจาก
ท่ีดินของรัฐ ซ่ึงรัฐหรือหน่วยงานของรัฐจะเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิ และรวมถึงท่ีรกร้างวา่งเปล่าซ่ึงมิได้
มีผูใ้ดครอบครองเป็นเจา้ของ และสาธารณสมบติัของแผ่นดิน ซ่ึงจะไดก้ล่าวในรายละเอียดต่อไป 
และเม่ือพิจารณาประกอบกบัประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 1 ในค าจ ากดัความค าวา่ “สิทธิในท่ีดิน” 
พบว่า “สิทธิในท่ีดิน” หมายความว่า กรรมสิทธ์ิ และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย  
ซ่ึงจากค าจ ากดัความดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าสิทธิในท่ีดินนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
กรรมสิทธ์ิ และสิทธิครอบครอง ดงันั้น ส าหรับท่ีดินท่ีเอกชนสามารถมีสิทธิในท่ีไดไ้ดต้ามประมวล
กฎหมายท่ีดินและกฎหมายอ่ืนนั้น แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิกบัท่ีดินท่ีมี
สิทธิครอบครอง 
  1) ท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิ 
  ค าว่า “กรรมสิทธ์ิ” ไม่มีกฎหมายใดบญัญติัให้ค  านิยามไว ้แต่ก็ถือกนัวา่กรรมสิทธ์ินั้น
เป็นทรัพยสิทธิชนิดหน่ึง กล่าวคือเป็นสิทธิท่ีมีเหนือตวัทรัพยสิ์นท่ีกฎหมายคุม้ครองและรับรองให ้
นักกฎหมายส่วนใหญ่จะกล่าวว่า กรรมสิทธ์ิหมายถึงสิทธิในการแสดงความเป็นเจา้ของ ซ่ึงเป็น
สิทธิท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดท่ีบุคคลจะพึงมีเหนือทรัพยสิ์น จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นอ านาจแห่งความเป็น
เจา้ของท่ีเจา้ของสามารถใชส้อย จ าหน่าย ไดด้อกผล ติดตามและเอาคืนจากผูท่ี้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว ้
ตลอดจนขัดขวางมิให้ผู ้อ่ืนสอดเข้ามาเก่ียวข้องกับทรัพย์สินนั้ นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
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 วรวุฒิ  เทพทอง, ค าอธิบายหลกักฎหมายท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน, พิมพค์ร้ังท่ี 5, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพนิ์ติธรรม, 2550), น. 2-3. 
 31 วสันต ์ เอกนุ่ม, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 26, น. 22.  
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ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 1336 อย่างไรก็ตาม ผูท่ี้เป็นเจา้ของ
กรรมสิทธ์ิก็ไม่อาจท่ีจะใชสิ้ทธิดงักล่าวไดต้ามอ าเภอใจจนเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน 
แต่ตอ้งใช้สิทธินั้นภายใตบ้งัคบัของกฎหมายด้วย32 และการเป็นผูท้รงไวซ่ึ้ง “กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน”  
มีความส าคญัอยา่งมาก เพราะบุคคลนั้นย่อมมีสิทธิเต็มท่ีในการน าท่ีดินไปท านิติกรรมสัญญาใด ๆ 
ไดก้วา้งขวางมากท่ีสุดท่ีมีกฎหมายรองรับให้ท าได ้ดงันั้น ท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิ จึงหมายถึง ท่ีดินท่ีมี
หนงัสือแสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ซ่ึงทางราชการออกให้แก่ผูมี้สิทธิเพื่อรับรองวา่เป็นเจา้ของในท่ีดินนั้น 
ไดแ้ก่ โฉนดท่ีดิน ซ่ึงตามมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ให้ค  าจ  ากดัความค าวา่ “โฉนดท่ีดิน” 
หมายความวา่ หนงัสือส าคญัแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และให้หมายความรวมถึงโฉนดท่ีดิน โฉนดตราจอง 
และตราจองท่ีตราวา่ “ไดท้  าประโยชน์แลว้” จึงไดแ้ก่เอกสาร ดงัต่อไปน้ี33 
  (1) โฉนดท่ีดิน ซ่ึงออกตามประมวลกฎหมายท่ีดิน จนถึงปัจจุบนัมี 6 แบบ คือ 
  (1.1) น.ส.4 ก ออกตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2497) และต่อมาไดถู้กยกเลิกโดย
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2510) 
  (1.2) น.ส.4 ข ออกตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2497) และต่อมาไดถู้กยกเลิกโดย
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 15 (2510) 
  (1.3) น.ส.4 ค ออกตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2497) และต่อมาไดถู้กยกเลิกโดย
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 15 (2510) 
  (1.4) น.ส.4 ออกตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2510) และต่อมาได้ถูกยกเลิกโดย
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 34 (2529) 
  (1.5) น.ส.4 ง ออกตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 17 (พ.ศ. 2514) และต่อมาไดถู้กยกเลิกโดย
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 34 (2529) 
  (1.6) น.ส.4 จ ออกตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 34 (พ.ศ. 2529) และต่อมาไดถู้กยกเลิกโดย
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 43 (2537) ลงวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2537 ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2537  
ซ่ึงเป็นโฉนดแบบล่าสุดท่ีใชต้ลอดมาจนถึงปัจจุบนั 
  (2) โฉนดแผนท่ี ซ่ึงออกตามประกาศพระบรมราชโองการให้ออกโฉนดท่ีดินมณฑล
กรุงเก่าและกรุงเทพ ร.ศ. 120 และพระราชบญัญติัออกโฉนดท่ีดิน ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451)  
  (3) โฉนดตราจอง ซ่ึงออกตามพระราชบญัญติัออกตราจองชัว่คราว ร.ศ. 121 แลว้ต่อมา
ได้เปล่ียนช่ือเป็นพระราชบัญญัติออกโฉนดตราจอง ร.ศ. 124 มีเฉพาะในเขตมณฑลพิษณุโลก 
(ในขณะนั้น) ไดแ้ก่ จงัหวดัพิษณุโลก จงัหวดัสุโขทยั จงัหวดัอุตรดิตถ ์และจงัหวดัพิจิตร 
                                                                 

 32 วรวฒิุ  เทพทอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 30, น. 9. 
 33 เพ่ิงอ้าง, น. 17-18. 
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  (4) ตราจองท่ีตราวา่ “ไดท้  าประโยชน์แลว้” ซ่ึงออกตามพระราชบญัญติัออกโฉนดท่ีดิน 
(ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2479 เม่ือไดท้  าประโยชน์ท่ีดินภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บตราจองผูข้อจบัจองก็มี
สิทธ์ิท่ีจะขอออกตราจองท่ีตราว่าไดท้  าประโยชน์แลว้ ซ่ึงกรณีท่ีทางราชการออกตราจองท่ีตราว่า 
ไดท้  าประโยชน์แลว้ไม่ทนั ทางการก็จะออกหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ตามแบบหมายเลข 3 ให ้
เพื่อให้ผูข้อจบัจองมีโอกาสโอนท่ีดินของตนให้บุคคลอ่ืนไดโ้ดยทางทะเบียน ซ่ึงถือวา่เป็นการโอน
โดยชอบดว้ยกฎหมาย34 
  2) ท่ีดินท่ีมีสิทธิครอบครอง 
  สิทธิในท่ีดินท่ีเป็นสิทธิครอบครอง หมายถึง สิทธิการเขา้ครอบครองและใชป้ระโยชน์
ในท่ีดินเท่านั้น แต่ไม่มีสิทธิในฐานะเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีสามารถน าไปขาย หรือแลกเปล่ียน หรือท า
นิติกรรมอ่ืน อาทิ การจดจ านอง การขายฝาก ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายได้35 เป็นท่ีดินท่ียงัไม่มีบุคคลใด
ได้กรรมสิทธ์ิ36 เรียกว่า “ท่ีดินมือเปล่า” ซ่ึงเป็นถ้อยค าท่ีนักกฎหมายหรือในค าพิพากษาศาลฎีกา
นิยมใชเ้รียกกนัหรือใชก้นั ซ่ึงมิไดมี้บญัญติัไวใ้นกฎหมายโดยชดัแจง้ จนเป็นท่ีเขา้ใจและยอมรับกนั
โดยทัว่ไป ดงันั้น ท่ีดินมือเปล่าจึงหมายความถึงท่ีดินท่ีมิไดมี้เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ ไม่วา่จะเป็น
ท่ีดินซ่ึงไม่มีเอกสารหรือมีเอกสารแต่เป็นเอกสารแสดงสิทธิครอบครอง37 ส าหรับหนังสือแสดง
สิทธิครอบครองท่ีทางราชการออกให้แก่ผู ้มีสิทธิเพื่อรับรองว่าเป็นผูมี้สิทธิครอบครองท่ีดิน 
โดยชอบนั้น หาไดรั้บรองถึงความเป็นเจา้ของท่ีดินนั้นไม่ เช่น 
  (1) หนังสือรับรองการท าประโยชน์ ตามมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
หมายความวา่ หนงัสือรับรองจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีวา่ไดท้  าประโยชน์ในท่ีดินแลว้ ซ่ึงท่ีดินแปลงท่ี
จะออกหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ไดจ้ะตอ้งไม่เป็นท่ีดินท่ีราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกนั หรือ 
ท่ีสงวนหวงห้าม หรือท่ีดินท่ีทางราชการเห็นวา่ควรสงวนไวเ้พื่อทรัพยากรธรรมชาติ แต่ไม่รวมถึง
ท่ีดินซ่ึงผูค้รอบครองมีสิทธิครอบครองโดยชอบตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือท่ีดินของผูซ่ึ้ง 
มีหลกัฐานแจง้การครอบครอง โดยประเด็นการตีความค าวา่ “ไดค้รอบครองและท าประโยชน์แลว้” 
กฎหมายไม่ได้ให้ค  านิยามไว้ แต่มีการน าไปใช้ในสองลักษณะ คือ กรณีออกโฉนดท่ีดิน 
หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ท่ีมีหลักฐานเดิม โดยต้องพิจารณาความหมายร่วมกันทั้ ง  
“ตามสมควรแก่สภาพท่ีดินในทอ้งถ่ิน” และ “สภาพของกิจการท่ีไดท้  าประโยชน์” และการท าประโยชน์
                                                                 

 34 ภาสกร  ชุณหอุไร, ค าอธิบายกฎหมายท่ีดิน, (กรุงเทพมหานคร : แสวงสุทธิการพิมพ์, 
2532), น. 1. 

35 เจริญ  เจษฎาวลัย,์ คู่มือการประเมินราคาท่ีดิน, (นนทบุรี : บริษทั พอดี จ ากดั, 2548), น. 18. 
36 วสันต ์ เอกนุ่ม, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 26, น. 23. 

 37 วรวฒิุ  เทพทอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 30, น. 18-19. 
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จะตอ้งมีการท าประโยชน์ในท่ีดินแลว้อยา่งน้อย 3 ใน 4 ถึงจะถือไดว้า่มีการท าประโยชน์เต็มแปลง
และเจา้หน้าท่ีสามารถออกหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ให้เต็มทั้งแปลงได้38 ซ่ึงตามขอ้ 4 แห่ง
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
พ.ศ. 2497 ก าหนดแบบหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ไว ้3 แบบ ไดแ้ก่ 
  (1.1) น.ส. 3 ก เป็นหนังสือรับรองการท าประโยชน์ท่ีออกให้แก่ผูค้รอบครองท่ีดิน 
ท่ีตั้งอยูใ่นทอ้งท่ีท่ีมีระวางรูปถ่ายทางอากาศ 
  (1.2) น.ส. 3 ข เป็นหนังสือรับรองการท าประโยชน์ท่ีออกให้แก่ผูค้รอบครองท่ีดิน 
ท่ีตั้งอยูใ่นทอ้งท่ีท่ีไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ ซ่ึงรัฐมนตรีไดป้ระกาศยกเลิกอ านาจหน้าท่ีในการ
ปฏิบติัการตามประมวลกฎหมายท่ีดินของหัวหน้าเขต นายอ าเภอ หรือปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหัวหน้า
ประจ าก่ิงอ าเภอตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบบัท่ี 4) 
พ.ศ. 2528 
  (1.3) น.ส. 3 เป็นหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ท่ีออกให้แก่ผูค้รอบครองท่ีดินท่ีตั้งอยู่
ในทอ้งท่ีอ่ืน ซ่ึงมิใช่ทอ้งท่ีตาม ขอ้ 1) และขอ้ 2) โดยแบบ 3) เป็นหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ 
ท่ีออกตามกฎกระทรวงเกษตราธิการ ออกตามความในพระราชบญัญติัออกโฉนดท่ีดิน (ฉบบัท่ี 6) 
พ.ศ. 2479 หรือออกตามขอ้ 3 แห่งกฎกระทรวงฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบญัญติั
ใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 ซ่ึงในปัจจุบนัไม่มีการออกแบบน้ีแลว้ 
  (2) หลกัฐานการแจง้การครอบครองท่ีดิน หรือ ส.ค. 1 เป็นแบบแจง้การครอบครอง
ท่ีดินท่ีออกใหร้าษฎร กรณีแจง้การครอบครองท่ีดินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัใหใ้ชป้ระมวล
กฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 ซ่ึงบัญญัติหลักเกณฑ์ในการท่ีจะต้องแจ้งการครอบครองท่ีดินว่า  
เป็นผูค้รอบครองและท าประโยชน์ในท่ีดินนั้นดว้ยตนเอง โดยท าประโยชน์อยูก่่อนวนัท่ีประมวล
กฎหมายท่ีดินใช้บงัคบั คือ ก่อนวนัท่ี 1 ธันวาคม 2497 แต่ยงัไม่มีหนังสือส าคญัแสดงกรรมสิทธ์ิ 
ในท่ีดิน ได้แก่ โฉนดท่ีดิน โฉนดตราจอง หรือตราจองท่ีตราว่าได้ท าประโยชน์แล้ว โดยผูแ้จ้ง 
การครอบครองจะตอ้งเป็นผูค้รอบครองในฐานะเป็นเจา้ของและแจง้ต่อนายอ าเภอแห่งทอ้งท่ีท่ีท่ีดินนั้น
ตั้งอยู ่ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัให้ใชป้ระมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 ใชบ้งัคบั 
คือระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2497 ถึงวนัท่ี 29 พฤษภาคม 249839 อยา่งไรก็ตาม ต่อมารัฐบาลไดผ้อ่นผนัให ้
ทั้งน้ี การออก ส.ค. 1 ของทางการไดเ้ป็นสาเหตุให้มีการบุกรุกท าลายป่าไมเ้ป็นจ านวนมากในเวลาต่อมา 
จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2515 ไดมี้ประกาศคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 96 ลงวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2515 ให้ยกเลิก
                                                                 

 38 วสันต ์ เอกนุ่ม, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 26, น. 23-24.  
 39 ผดุงศกัด์ิ  นรนิติผดุงการ, กฎหมายท่ีดิน, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 
2543), น. 43-44. 
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ความในมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 โดย 
ไม่ผอ่นผนัให้มีการแจง้การครอบครองอีก ดงันั้น ตั้งแต่วนัท่ี 4 มีนาคม 2515 เป็นตน้มา จึงไม่มีการ
ออก ส.ค. 1 อีกต่อไป เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามมาตรา 27 ทวิ คือ ได้ยื่นขอไวก่้อนวนัท่ี 4 มีนาคม 
251540 
  (3) ใบจอง ตามมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน หมายความว่า หนังสือแสดง 
การยอมใหเ้ขา้ครอบครองท่ีดินชัว่คราว ซ่ึงมี 2 แบบ ตามขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวงฉบบัท่ี 43 (พ.ศ. 2537) 
ออกตามความในพระราชบญัญติัใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 ไดแ้ก่ 
  (3.1) น.ส. 2 เป็นใบจองท่ีออกให้ส าหรับท่ีดินท่ีตั้งอยู่ในท้องท่ีซ่ึงรัฐมนตรียงัไม่ได้
ประกาศยกเลิกอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบติัตามประมวลกฎหมายท่ีดินของหัวหน้า เขต นายอ าเภอ 
ผูเ้ป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2528 
  (3.2) น.ส. 2 ก เป็นใบจองท่ีออกให้ส าหรับท่ีดินท่ีตั้ งอยู่ในท้องท่ีอ่ืนซ่ึงมิใช่ท้องท่ี 
ตามขอ้ 1)41 
  (4) ใบเหยยีบย  ่า คือ หนงัสือขอจบัจองท่ีดินเพื่อเขา้ท าประโยชน์ในท่ีดินรกร้างวา่งเปล่า
ตามพระราชบญัญติัออกโฉนดท่ีดิน (ฉบบัท่ี 6) พุทธศกัราช 2479 ซ่ึงตามพระราชบญัญติัดงักล่าว
ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัใบอนุญาตใหจ้บัจองท่ีดินวา่มี 2 ชนิด คือ 
  (4.1) ใบเหยียบย  ่า นายอ าเภอเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีผูมี้อ  านาจหน้าท่ีในการออก
ใบอนุญาตให้จบัจอง ซ่ึงมีระยะเวลาในการท าประโยชน์ให้แลว้เสร็จภายใน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
ใบเหยยีบย  ่า 
  (4.2) ตราจอง เจ้าพนักงานท่ีดินเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีผูมี้อ  านาจหน้าท่ีในการออก
ใบอนุญาตให้จบัจอง ซ่ึงมีระยะเวลาในการท าประโยชน์ให้แลว้เสร็จภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
ตราจอง42 
  (5) ใบไต่สวน หรือ น.ส. 5 ตามมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ให้ความหมายว่า 
เป็นหนงัสือแสดงการสอบสวนเพื่ออกโฉนดท่ีดิน และใหห้มายความรวมถึงใบน าดว้ย 
  การออกโฉนดท่ีดินจะตอ้งมีการท าใบไต่สวนก่อนการออกโฉนดท่ีดิน เจา้พนักงาน
ท่ีดินจะตอ้งท าการเดินส ารวจรังวดั ในการเดินส ารวจนั้น เม่ือเดินส ารวจไปถึงท่ีดินของผูใ้ดท่ีมาน า
รังวดั ผูค้รอบครองท่ีดินนั้นจะตอ้งน าเจา้พนกังานท่ีดินช้ีแนวเขตท่ีดินของตน ให้ความสะดวกและ
                                                                 

 40 วสันต ์ เอกนุ่ม, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 26, น. 24. 
 41 วรวฒิุ  เทพทอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 30, น. 21-23.  
 42 ผดุงศกัด์ิ  นรนิติผดุงการ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 39, น. 68. 
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น ารังวดั เจ้าพนักงานท่ีดินจะสอบสวนรายละเอียดเก่ียวกับเขตท่ีดิน และสอบสวนว่าผู ้ใด 
เป็นเจา้ของ ได้ท่ีดินมาอย่างไร เม่ือใด ใครครอบครองท่ีดินอยู่ มีหลักฐานส าหรับท่ีดินหรือไม่  
เม่ือได้ความว่าใครเป็นเจา้ของโดยไม่มีผูค้ดัคา้น เจา้พนักงานท่ีดินก็จะใส่ช่ือผูน้ั้นและจดบนัทึก
รายละเอียดเก่ียวกบัท่ีดินท่ีไดไ้วใ้นใบไต่สวนเพื่อเตรียมออกโฉนดท่ีดินต่อไป 
  อยา่งไรก็ตาม ใบไต่สวนหาใช่หนงัสือแสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินไม่ คงเป็นเพียงหนงัสือ
แสดงสิทธิครอบครองเท่านั้น จนกวา่ผูค้รอบครองจะไดม้าซ่ึงโฉนดท่ีดินจึงจะมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน
ดงักล่าว 
  ส่วนใบน าเป็นเอกสารท่ีออกให้แก่ผูค้รอบครองท่ีดินซ่ึงน าพนกังานเจา้หน้าท่ีท าการ
ส ารวจรังวดัท่ีดินของตนเพื่อออกโฉนดท่ีดิน โดยมีรายการสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าท่ี
เช่นเดียวกบัใบไต่สวน แต่จะต่างกนัตรงท่ีรายละเอียดของใบน าจะยอ่และสั้นกว่ารายละเอียดของ
ใบไต่สวน ซ่ึงได้ออกตามพระราชบัญญัติออกโฉนดท่ีดิน ร.ศ. 127 และต่อมาได้ถูกยกเลิก 
โดยมาตรา 4 (2) แห่งพระราชบญัญติัให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 ดงันั้น ใบน าจึงถือ
เสมือนเป็นใบไต่สวนตามความหมายของใบไต่สวนตามมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินดว้ย43 
  นอกจากเอกสารแสดงสิทธิครอบครองท่ีดินดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยงัมีผู ้ได้สิทธิ
ครอบครองท่ีดินตามกฎหมายอ่ืน ๆ ด้วย อาทิ ผู ้มีหนังสือสิทธิท ากินในท่ีดิน (ส.ท.ก.) ตาม
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ผูมี้สิทธิในท่ีดินตามหลกัฐาน ก.ส.น. 5 และ น.ค. 3 
ตามพระราชบญัญติัจดัท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และผูมี้สิทธิในท่ีดินท ากินตามหลกัฐาน  
ส.ป.ก. 4-01 ตามพระราชบญัญติัปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เป็นตน้ 
  2.3.2.2 ท่ีดินของรัฐ 
  “ท่ีดินของรัฐ” ไม่มีค  าจ  ากดัความไวใ้นประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์และประมวล
กฎหมายท่ีดินโดยตรง ซ่ึงคงมีแต่พระราชบญัญติัการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 4 
เท่านั้น ท่ีให้ความหมายของค าวา่ “ท่ีดินของรัฐ” ไวว้า่ หมายความถึง “บรรดาท่ีดินทั้งหลายอนัเป็น
ทรัพยสิ์นของแผน่ดิน หรือสาธารณสมบติัของแผน่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และ
ท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุมติัให้บุคคล 
เข้าอยู่อาศัยหรือท าประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ”44 อย่างไรก็ดี มาตรา 2  
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ไดว้างหลกัวา่ “ท่ีดินซ่ึงมิไดต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลหน่ึงบุคคลใด 
ใหถื้อวา่เป็นของรัฐ” ซ่ึงจะเห็นวา่ ท่ีดินของรัฐนั้นก็คือท่ีดินท่ีราษฎรยงัมิไดมี้กรรมสิทธ์ิ แต่ถึงแมว้า่
ราษฎรจะมีสิทธิครอบครองโดยอาจมีหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีดินบางอยา่ง เช่น ใบจอง ใบเหยียบย  ่า 
                                                                 

 43 วรวฒิุ  เทพทอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 30, น. 24-25. 
 44 วสันต ์ เอกนุ่ม, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 26, น. 25. 
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ตราจอง หลกัฐานการแจง้การครอบครองท่ีดิน หนงัสือรับรองการท าประโยชน์ เป็นตน้ กฎหมาย
ท่ีดินก็ยงัถือวา่ท่ีดินท่ีราษฎรมีสิทธิครอบครองน้ีเป็นท่ีดินของรัฐ เพียงแต่เม่ือรัฐอนุญาตให้ราษฎร 
มีสิทธิครอบครองแล้วรัฐจะไม่เข้าไปยุ่งเก่ียว แต่สิทธิครอบครองท่ีกล่าวน้ีจะต้องเป็นสิทธิ
ครอบครองท่ีชอบดว้ยกฎหมาย และนอกจากน้ี รัฐยงัให้การรับรองสิทธิครอบครองนั้นดว้ย ดงัท่ี
บญัญติัไวใ้นมาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน วา่ “ภายใตบ้งัคบัมาตรา 6 บุคคลใดไดม้าซ่ึงสิทธิ
ครอบครองในท่ีดินก่อนวนัท่ีประมวลกฎหมายน้ีใช้บังคับให้มีสิทธิครอบครองสืบไป และ 
ให้คุ้มครองตลอดถึงผู ้รับโอนด้วย” ซ่ึงจะเห็นว่าท่ีดินท่ีเจ้าของมีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนนั้ น
ประมวลกฎหมายท่ีดินก็ยงัรับรองอยู่และยอมรับให้มีสิทธิครอบครองต่อไป และยงับญัญติัรับรอง
รวมถึงผูรั้บโอนดว้ย45 ดงันั้น ค าวา่ “ท่ีดินของรัฐ” จึงหมายความถึง ท่ีดินซ่ึงมิไดต้กเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของบุคคลหน่ึงบุคคลใด และบรรดาท่ีดินทั้งหลายท่ีเอกชนยงัมิไดมี้สิทธิตามกฎหมายยอ่มเป็นท่ีดิน
รกร้างว่างเปล่าทั้ งส้ิน โดยรวมไปถึงท่ีดินท่ีมีผูเ้ข้าไปยึดถือครอบครองเองโดยพลการ ซ่ึงจาก
ความหมายดงักล่าวจึงพอจะแบ่งท่ีดินของรัฐออกกวา้ง ๆ ได ้2 ประเภท คือ ท่ีดินอนัเป็นทรัพยสิ์น
ของแผน่ดินธรรมดา กบัท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
  1) ท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินธรรมดา หมายถึง ท่ีดินท่ีรัฐจัดให้ถืออยู ่
อย่างเอกชนเพื่อให้มีนิติสัมพนัธ์ตามกฎหมายเอกชน กล่าวคือ เป็นทรัพย์สินท่ีมีรัฐเป็นเจ้าของ
ครอบครองโดยอาจมีหลกัฐานเป็นหนังสือส าคญัแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง46 จึงอาจ 
มีการจ าหน่ายจ่ายโอนกันได้ตามวิธีการธรรมดา และอาจมีการครอบครองจนได้กรรมสิทธ์ิ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ได้ด้วยเช่นกัน 47 เพียงแต่ต่างจากทรัพย ์
ในพาณิชยข์องเอกชนโดยทัว่ไปซ่ึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1307 ห้ามมิให้มีการ
ยึดทรัพย์สินของแผ่นดินเพื่ อบังคับช าระหน้ี 48 โดยทั่วไปหมายถึงท่ีราชพัส ดุ  ซ่ึ งรวมถึง
อสังหาริมทรัพย์อัน เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด สาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีใช ้
เพื่อประโยชน์ของแผน่ดินโดยเฉพาะ และยงัรวมถึงท่ีดินซ่ึงไดม้าจากการเวนคืนตามกฎหมายดว้ย  
  2) ท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดิน ซ่ึงเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 1304 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ท่ีว่าสาธารณสมบติัของแผน่ดินนั้นรวมทรัพยสิ์นทุกชนิด
ของแผน่ดินซ่ึงใชเ้พื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไวเ้พื่อประโยชน์ร่วมกนั เช่น 

                                                                 

 45 ผดุงศกัด์ิ  นรนิติผดุงการ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 39, น. 11. 
 46 วสันต ์ เอกนุ่ม, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 26, น. 26. 
 47 สมศกัด์ิ  เอ่ียมพลบัใหญ่ และทนงศกัด์ิ  ดุลยกาญจน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 3, น. 8. 
 48 มานิต  จุมปา, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 4, น. 48. 
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  (1) ท่ีดินรกร้างว่างเปล่าและท่ีดินซ่ึงมีผู ้เวนคืนหรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเป็นของ
แผน่ดินโดยประการอ่ืนตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
  (2) ทรัพยสิ์นส าหรับพลเมืองใชร่้วมกนั เช่น ท่ีชายตล่ิง ทางน ้า ทางหลวง ทะเลสาบ 
  (3) ทรัพยสิ์นใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เช่น ป้อมและโรงทหาร ส านัก
ราชการบา้นเมือง เรือรบ อาวธุยทุธภณัฑ ์
  จากหลกักฎหมายดงักล่าวจึงสรุปไดอ้ยา่งกวา้ง ๆ วา่ทรัพยสิ์นของแผน่ดินทุกชนิดท่ีใช้
เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไวเ้พื่อประโยชน์ร่วมกนันั้น ยอ่มเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน
ทั้ งส้ิน ซ่ึงจะกล่าวในรายละเอียดต่อไปในหัวข้อแนวคิดเก่ียวกับสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ตามกฎหมายไทย 
 
2.4  ความหมายและประเภทของพืน้ทีอ่นุรักษ์ 
 2.4.1  ความหมายของพื้นท่ีอนุรักษ ์
  ในการประชุมรัฐสภาโลกเก่ียวกับอุทยานแห่งชาติและพื้นท่ีอนุรักษ์ (The World 
Congress on National Parks and Protected Areas) คร้ังท่ี 4 ณ กรุงการากัส (Caracas) สาธารณรัฐ
เวเนซุเอลา (Republic of Venezuela) เม่ือปี ค.ศ. 1992 IUCN (International Union for Conservation 
of Nature) หรือในช่ือภาษาไทย คือ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ได้ให ้
ค าจ ากดัความของพื้นท่ีอนุรักษ์ (Protected Areas) ในลกัษณะรวมวา่ “เป็นพื้นท่ีทางบกและ / หรือ
พื้นท่ีทางทะเลท่ีจดัตั้งข้ึนโดยเฉพาะเพื่อการคุม้ครองและบ ารุงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งทรัพยากรทางวฒันธรรม พร้อมมีระบบการจดัการท่ีตั้งอยูบ่นฐาน
ของกฎหมายหรือวิธีการอ่ืนใดท่ีมีประสิทธิภาพ” โดยแนวความคิดเก่ียวกบัพื้นท่ีคุม้ครองสมยัใหม่ 
คือ “การอนุรักษ์ (Conservation)” หมายถึง การดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างฉลาด 
เป็นการผสมผสานแนวความคิดสมยัโบราณจากสองแหล่งขา้งตน้เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงจะตอ้งมีการวางแผน
จดัการทรัพยากรบนพื้นฐานจากการส ารวจท่ีแม่นย  า และมีการวางมาตรการป้องกนัเพื่อให้แน่ใจไดว้า่
ทรัพยากรจะไม่ถูกใชใ้หห้มดส้ินไป บางคร้ังค าวา่ “การอนุรักษ”์ เป็นการเก็บทรัพยากรไวโ้ดยชนชั้นสูง
ท่ีมีเวลาช่ืนชมความงามธรรมชาติ เป็นกิจกรรมเห็นแก่ตวัท่ีขาดเสียมิได้และขดัขวางการพฒันา  
แต่ในทางกลบักนั เป็นท่ียอมรับกนัวา่พื้นท่ีคุม้ครองท่ีมีการวางแผนและการจดัการอยา่งเหมาะสม
ไดใ้ห้ประโยชน์อยา่งย ัง่ยืนแก่สังคม มีบทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมชนบท และ
สนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของผูอ้าศยัในเมือง การจดัตั้ งและ 
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การจดัการพื้นท่ีคุ้มครองเป็นวิธีการส าคญัอย่างหน่ึงท่ีทรัพยากรธรรมชาติของโลกจะได้รับการ
อนุรักษไ์วเ้พื่อสนองความตอ้งการทางวตัถุและทางวฒันธรรมของมนุษยท์ั้งในปัจจุบนัและอนาคต49 
 เกษม  จันทร์แก้วและประพันธ์  โกยสมบูรณ์50 ให้ความหมายของการอนุรักษ์ว่า  
เป็นการจดัการของมนุษยใ์นการใชชี้วภาค (Biosphere) เพื่อท่ีจะไดผ้ลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดและย ัง่ยืน
แก่ชนรุ่นปัจจุบนัในขณะเดียวกนั ก็เป็นการรักษาศกัยภาพท่ีจะด ารงความตอ้งการและความจ าเป็น
ของชนรุ่นต่อไปในอนาคต ดังนั้ น การอนุรักษ์ คือ การสร้างสรรค์ การรวบรวม การสงวน  
การรักษาไว ้การใชป้ระโยชน์ท่ีย ัง่ยนื การทดแทน และการส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
 อุทิศ  กุฎอินทร์51 ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ “การอนุรักษ”์ หมายถึง การจดัการเพื่อใชป้ระโยชน์
อยา่งชาญฉลาด เนน้ท่ีการรักษาไวใ้หช้นรุ่นหลงัไดดู้หรือใชป้ระโยชน์ดว้ย ไม่มุ่งท่ีประโยชน์สูงสุด
การใช้ต้องมีการท าลาย โดยต้องก าหนดไวไ้ม่ให้เกินกว่าท่ีจะท าให้ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ 
เปล่ียนรูปหรือเส่ือมโทรมลง 
 ทว ี ทองสวา่ง และทศันีย ์ ทองสวา่ง52 ไดใ้ห้ความหมายวา่ เป็นการรักษาส่ิงท่ีอยูร่อบ ๆ 
ตวัเรา ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้คงสภาพไวมิ้ให้เกิดการเปล่ียนแปลง การสูญเสีย
และการท าลายเกิดข้ึน จึงท าให้มีหลายคนเขา้ใจวา่การอนุรักษคื์อการสงวนไว ้โดยไม่เขา้ด าเนินการใด ๆ 
ซ่ึงความเขา้ใจเช่นน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของความหมายการอนุรักษ์ แต่มิไดค้รอบคลุมความหมาย
ของค าวา่อนุรักษท์ั้งหมด 

                                                                 

 
49

 วยิะดา  โตอดิเทพย,์ “พื้นท่ีคุม้ครอง,” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2559, จาก http://chm-
thai.onep.go.th/chm/PA/index.html 
 

50
 เกษม   จันท ร์แก้ วและประพัน ธ์   โกยสมบู รณ์ , หลักการส่ิ งแวดล้อม ศึ กษา, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม และ 
ภาควชิาอนุรักษว์ทิยา คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2525), น. 46-47. 
 

51
 อุทิศ  กุฎอินทร์, “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและป่าไม,้” ในการฝึกอบรมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ส าหรับเยาวชน คร้ังท่ี 6, จัดโดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร, 2536. 
 

52
 ทวี  ทองสว่าง และทศันีย ์ ทองสว่าง, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, 2523), น. 1. 
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 เกษม  จนัทร์แกว้53 ให้ความหมายของการอนุรักษ์ว่า เป็นการใชป้ระโยชน์อยา่งมีเหตุผล
และมีการสร้างสรรค์ ซ่ึงการอนุรักษ์ ได้แก่ การใช้ (แบบยัง่ยืน) การเก็บกกั การรักษา/ซ่อมแซม  
การฟ้ืนฟู การพฒันา การป้องกนั การสงวน และการแบ่งเขต ต่อทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อจะได้
เอ้ืออ านวยใหคุ้ณภาพในการสนองความเป็นอยูข่องมนุษยต์ลอดไป 
 นิวติั  เรืองพานิช54 ให้ความหมายของการอนุรักษ์ว่า เป็นการรู้จกัใช้อย่างชาญฉลาด  
ให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากท่ีสุด ยาวนานท่ีสุด และจะต้องกระจายการใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรไดท้ัว่ถึงกนั กล่าวโดยสรุป การอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้หมายถึง การน าทรัพยากรป่าไม้
มาใช้อย่างชาญฉลาด เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อมนุษยม์ากท่ีสุด และก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษยใ์นทุกดา้น หากมนุษยรู้์จกัใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งชาญฉลาด ก็จะมีผลต่อ
การพฒันาประเทศและเกิดความอยูดี่มีสุขแก่ประชาชนในทุก ๆ ดา้น 
 กิติชยั  รัตนะ55 กล่าววา่ การอนุรักษน์ั้นจะเก่ียวขอ้งกบัแนวความคิด 2 ประการ ประการแรก
คือ “การรู้จักใช้อย่างมี เหตุผล (Rational Use)” ค าว่าการมีเหตุผลในการน าทรัพยากรมาใช ้
ควรค านึงถึงคุณลักษณะของทรัพยากรนั้นเป็นส าคญั ทรัพยากรบางประเภทมีความเปราะบาง 
ต่อการเกิดผลกระทบก็ยิ่งตอ้งใชอ้ย่างระมดัระวงั และตอ้งค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได ้
(Carrying Capacity) ของระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้มดว้ย ประการท่ีสองคือ “การใชอ้ยา่งชาญฉลาด 
(Wise Use)” การท่ีมนุษยบ์ริโภคทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนันั้น มิไดแ้ต่
มองในมิติของการน ามาใช้เพื่อเป็นปัจจยัส่ีแต่เพียงอย่างเดียว เน่ืองจากมูลค่าของทรัพยากรอาจให้
คุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างมากมายมหาศาล อาทิ การท่ีมนุษย์เข้าไปใช้ประโยชน์ 
จากพื้นท่ีธรรมชาติท่ีมีความสวยงามเพื่อการพกัผ่อนและประกอบกิจกรรมนนัทนาการ โดยมิได ้
เขา้ไปด าเนินการเก่ียวกบัทรัพยากรใด ๆ ในพื้นท่ีเหล่านั้นเลยแมแ้ต่น้อย แต่เขา้ไปบริโภคในเชิง
สุนทรียภาพทางอารมณ์และจิตใจ มูลค่าของทรัพยากรในเชิงสุนทรียภาพจึงมิอาจประเมินค่า 
                                                                 

 
53

 เกษม  จนัทร์แกว้, วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม, พิมพค์ร้ังท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : โครงการ 
สหวิทยาการบณัฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 
2540), น. 111-116. 
 

54
 นิวติั  เรืองพานิช, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, พิมพ์คร้ังท่ี 4, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2546), น. 46. 
 55 อดิศกัด์ิ  ภูสิทธ์ิวงศานุยุต, “การยอมรับของราษฎรทอ้งถ่ินต่อการประกาศจดัตั้งอุทยาน
แห่งชาติน ้ าตกคลองแก้ว จงัหวดัตราด,” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์, 2555), น. 24-25. 
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เป็นตวัเงินได้ ฉะนั้นการรู้จกัใช้อย่างชาญฉลาดจึงควรพิจารณามูลค่าหรือ “คุณค่าของทรัพยากร” 
ในหลายมิติใหถ่ี้ถว้น โดยทัว่ไปแลว้ทรัพยากรธรรมชาติมีคุณค่าทางตรงและคุณค่าทางออ้มมากมาย 
หากจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่เม่ือจะน าทรัพยากรเหล่านั้ นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
ใหพ้ิจารณาจาก 
 1. “ตอ้งใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด (Maximization of Benefits)” คือใช้ทรัพยากรเฉพาะ
ส่วนท่ีตอ้งการน ามาใชเ้ท่านั้น และตอ้งใชใ้หคุ้ม้ค่ากบัประเภทของทรัพยากร 
 2. “ต้องเกิดของเสีย หรือมลพิษน้อยท่ีสุด (Minimization of Waste)” กล่าวคือ มีการ
จดัการกบัทรัพยากรมิให้เกิดของเสียออกมาจนส่งผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม หรือหากจะมีตอ้งมีการ
ควบคุมมลพิษหรือของเสียท่ีเหมาะสม 
 3. ในกระบวนการเก็บเก่ียวทรัพยากรมาใช้และในกระบวนการใช้ต้องค านึงถึง  
“การอนุรักษ์ท่ีเหมาะสม (Optimization of Conservation)” นัน่ก็คือการรู้จกัใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยืน 
(Sustainable Utilization) มีการฟ้ืนฟูทรัพยากรท่ีเส่ือมโทรม รวมทั้ งการพัฒนาทรัพยากรให้มี
ศกัยภาพในการใหผ้ลผลิตหรือใชป้ระโยชน์ท่ีสูงข้ึน 
 “อนุรักษ”์ ตามพจนานุกรมฉบบัเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2530 ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2545 
หมายถึง รักษาให้คงเดิม ส าหรับความหมายในทางวิทยาศาสตร์ สามารถสรุปได้ว่า “อนุรักษ์” 
หมายถึง การรู้จกัใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างเหมาะสมอนัเป็นการรู้จกัใช้ทรัพยากรดว้ยวิธีการสงวน
หรือเก็บรักษาทรัพยากรท่ีหายากเอาไว ้รวมทั้ งป้องกันมิให้ทรัพยากรเกิดการสูญเสียในการ 
ใช้ทรัพยากรเหล่านั้ นเกิดข้ึนด้วย ในกรณีท่ีมีการสูญเสียทรัพยากร จะต้องสูญเสียทรัพยากร 
โดยเปล่าประโยชน์น้อยท่ีสุด เพื่อให้ใช้การได้เป็นเวลานานท่ีสุด การใช้ทรัพยากรต้องใช ้
ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนท่ีสุด ทั้งน้ี ตอ้งค านึงถึงคนรุ่นหลงัหรือในอนาคตดว้ย ซ่ึงหากมีการ
น าทรัพยากรท่ีมีอยู่ออกมาใช้อย่างฟุ่มเฟือย ไม่ประหยดัก็ต้องมีการฟ้ืนฟู หรือหาทางเพิ่มพูน
ทรัพยากรให้มากก่อนท่ีน าออกไปใช ้ดงันั้น การอนุรักษจึ์งไม่ใช่ หมายถึง การเก็บรักษาหรือสงวน
ไวเ้ท่านั้น ยงัหมายถึง การซ่อมแซม การปรับปรุง และการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี 
เพื่ออ านวยประโยชน์ต่อมนุษยต์ลอดไป 
 ดงันั้น พิจารณาจากความหมายขา้งตน้ การอนุรักษ ์หมายถึง การใชอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
เพื่อการมีใชต้ลอดไปซ่ึงเนน้การใชท้รัพยากรเป็นฐาน อีกทั้งยงัมีแนวทางการใชต้ลอดไป ก็หมายถึงวา่
จะใช้ทรัพยากรอย่างไรจึงจะท าให้ทรัพยากรเป็นต้นทุน (Stock) ท่ีสามารถมีใช้ตลอดไปได ้ 
อยา่งไรก็ตาม การใช้น้ีมิไดห้มายถึงเฉพาะการน ามาบริโภค ด่ืม กิน หรือสัมผสัเท่านั้น แต่รวมถึง
การเก็บเอาไวเ้ชยชม ฟ้ืนฟู หรือพฒันาส่ิงอ่ืนให้ดีข้ึน หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ การใชน้ั้นอาจตอ้ง
ด าเนินการเก็บกกั การรักษา/ซ่อมแซม การฟ้ืนฟู การพฒันา การป้องกนั การสงวน หรือการแบ่งเขต
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ท่ีจะสงวนไวก้็ได้56 โดยการอนุรักษ์ในยุคแรก ๆ นั้น เป็นการสงวนกบัการใชท้รัพยากรอยา่งไม่ให ้
มีการสูญเสีย ต่อมาไดมี้การพฒันาหาทางเพิ่มทรัพยากรท่ีมีน้อย หรือว่าถูกใช้ไปมาก ให้มีสภาวะ 
ท่ีจะมีใชต้ลอดไป ทั้งน้ีโดยเหตุผลวา่ ในยุคแรก ๆ ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ มีมาก คร้ันเวลาต่อมา
ไดมี้การใชท้รัพยากรอยา่งฟุ่มเฟือยและผิดหลกัการ จนท าให้ทรัพยากรบางประเภทลดนอ้ยถอยลง 
จึงน่าจะมีการฟ้ืนฟูและหาทางเพิ่มให้มากเสียก่อนแล้วจึงค่อยน าไปใช้ นั่นคือการหาทาง 
เพิ่มทรัพยากรให้มากก่อนท่ีจะน าไปใช้ต่อไปในอนาคต และถ้ามีทรัพยากรอยู่แล้วก็ตอ้งหาทาง 
ให้มีใช้ตลอดไปเช่นกัน กล่าวคือ ทรัพยากรธรรมชาติท่ี ถูกใช้ไปแล้วต้องท าให้ มีมากข้ึน  
และท านองเดียวกนัตอ้งใหมี้ใชต้ลอดไป 
 2.4.2  ประเภทของพื้นท่ีอนุรักษต์ามหลกัสากล 
 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 เป็นตน้มา ทัว่โลกได้มีการจดัตั้งพื้นท่ีอนุรักษ์เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว 
พื้นท่ีร้อยละ 80 ของพื้นท่ีอนุรักษ์ไดถู้กจดัตั้งข้ึนมาจากการประชุมอุทยานโลกคร้ังแรก (The First 
World Parks Congress) ในปี ค.ศ. 196457 ซ่ึงปัจจุบันจาก 2014 United Nations List of Protected 
Areas มีพื้นท่ีอนุรักษ์ 209,429 แห่งในโลก ครอบคลุมพื้นท่ีบนบกร้อยละ 14 และพื้นท่ีทะเล
ประมาณร้อยละ 3.41 รวมเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 32,868,673 ตารางกิโลเมตร58 ซ่ึงสามารถดูการ
กระจาย และสถานภาพของพื้นท่ีอนุรักษต่์าง ๆ ของโลกไดจ้าก http://www.protectedplanet.net/  
 ส าหรับประเภทของพื้นท่ีอนุรักษ์ตามหลกัสากล IUCN (1994) ได้แบ่งประเภทของ
พื้นท่ีอนุรักษ ์ออกเป็น 6 ประเภท59 ดงัน้ี 
 พื้นท่ีอนุรักษ์ประเภทท่ี 1 : Strict Nature Reserve / Wilderness Area หรือพื้นท่ีสงวน
ทางธรรมชาติอยา่งเขม้งวด / พื้นท่ีดั้งเดิมท่ีรักษาความเป็นป่าไว ้แบ่งเป็น 
 พื้นท่ีอนุรักษ์ประเภทท่ี 1A : Strict Nature Reserve (แหล่งสงวนธรรมชาติเข้มงวด) 
หมายถึง พื้นท่ีทางบก และ/หรือ ทางทะเลท่ีมีระบบนิเวศหรือลกัษณะทางธรณีวิทยาหรือลกัษณะ

                                                                 

 56 ก าพล  สุวรรณกุล, “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ (โซนซี) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จุน อ าเภอจุน 
จงัหวดัพะเยา,” (วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2548), น. 5-6. 
 

57 รัตนวฒัน์  ไชยรัตน์ , การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ , (นครปฐม : บริษัท 
มิสเตอร์ก๊อปป้ี (ประเทศไทย) จ ากดั, 2554), น. 244. 
 

58 Deguignet M., Juffe-Bignoli D., Harrison J., MacSharry B., Burgess N. and Kingston 
N., 2014 United Nations List of Protected Areas, (UNEP-WCMC : Cambridge, UK, 2014),  p. 12. 
 59 วยิะดา  โตอดิเทพย,์ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 49. 
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ทางกายภาพ และ/หรือ ชนิดพันธ์ุท่ีโดดเด่นหรือสามารถเป็นตัวแทน เพื่อการศึกษาวิจยัทาง
วทิยาศาสตร์และหรือ การตรวจสอบติดตามผลดา้นสภาวะแวดลอ้ม 
 พื้นท่ีอนุรักษป์ระเภทท่ี 1B : Wilderness Area (พื้นท่ีธรรมชาติสันโดษ) หมายถึง พื้นท่ี
ทางบกและ/หรือทางทะเลท่ีไม่เคยถูกเปล่ียนแปลงหรือมีการเปล่ียนแปลงน้อยมากและยงัคง 
ความเป็นธรรมชาติและอิทธิพลของธรรมชาติโดยปราศจาการอยู่อาศัยของมนุษย์อย่างถาวร 
เพื่อคุม้ครองและจดัการใหค้งสภาพความเป็นธรรมชาติตลอดไป 
 พื้นท่ีอนุรักษ์ประเภทท่ี 2 : National Park (อุทยานแห่งชาติ) หมายถึง พื้นท่ีธรรมชาติ
ทางบก และ/หรือ ทางทะเล จดัตั้ งข้ึนเพื่อ ก) คุ้มครองรักษาระบบนิเวศท่ีปรากฏในพื้นท่ีเพื่อ
ประชาชนรุ่นปัจจุบนัและอนาคต ข) ไม่ให้มีการใช้ประโยชน์หรืออนุญาตเขา้ครอบครองท่ีเป็น
อนัตรายต่อระบบนิเวศ และ ค) เปิดโอกาสให้มีการใช้ประโยชน์ด้ายวิจยั ศึกษาหาความรู้ และ
นนัทนาการท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
 พื้นท่ีอนุรักษป์ระเภทท่ี 3 : Natural Monument (อนุสาวรียธ์รรมชาติ) หมายถึง พื้นท่ีท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะทางธรรมชาติ หรือธรรมชาติ / วฒันธรรม หน่ึงอยา่งหรือมากกว่าท่ีมีความโดดเด่น 
หรือมีความเป็นเอกลกัษณ์ เพราะหายาก หรือมีความสวยงาม หรือมีความส าคญัทางวฒันธรรม 
 พื้นท่ีอนุรักษ์ประเภทท่ี 4 : Habitat / Species Management Area (พื้นท่ีส าหรับการ
จดัการท่ีอยูอ่าศยัและชนิดพนัธ์ุ) หมายถึง พื้นท่ีทางบก และ / หรือทางทะเล ท่ีประกาศจดัตั้งข้ึนโดย
มีวตัถุประสงคใ์นการจดัการเพื่อคงไวซ่ึ้งถ่ินท่ีอยูอ่าศยัและ / หรือชนิดพนัธ์ุ 
 พื้นท่ีอนุรักษ์ประเภทท่ี 5 : Protected Landscape / Seascape (พื้นท่ีภูมิทัศน์คุ้มครอง/
ทะเลทศัน์คุม้ครอง) หมายถึง พื้นท่ีทางบก/หรือพื้นท่ีชายฝ่ังรวมทะเล ท่ีซ่ึงมนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์กบั
ธรรมชาติมาเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นเอกลกัษณ์พร้อมคุณค่าดา้นความงาม 
ดา้นนิเวศวิทยา และ/หรือดา้นวฒันธรรม ดงันั้น การควบคุมรักษาลกัษณะการปฏิสัมพนัธ์ดงักล่าว 
จึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการคุม้ครอง การด ารงไวแ้ละววิฒันาการของพื้นท่ี 
 พื้นท่ีอนุรักษ์ประเภทท่ี 6 : Managed Resource Protected Area (พื้นท่ีคุ้มครองแบบ 
มีการจดัการทรัพยากร) หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีระบบธรรมชาติโดดเด่นไม่ถูกเปล่ียนแปลงสภาพเพื่อการ
คุ้มครองและบ ารุงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และในขณะเดียวกันเพื่อให้เกิดผลผลิต 
ทางธรรมชาติและการบริการสนองต่อความตอ้งการของชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
 2.4.3  ประเภทของพื้นท่ีอนุรักษใ์นประเทศไทย60 
 ประเทศไทยมีการประกาศพื้นท่ีอนุรักษ์หลายรูปแบบตามวตัถุประสงค์ของการจดัตั้ง 
ดงัน้ี 
                                                                 

 60 รัตนวฒัน์  ไชยรัตน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 57, น. 247-250. 

DPU



32 
 

 1) อุทยานแห่งชาติ (National Park) หมายถึง ท่ีดินซ่ึงรวมความถึงพื้นท่ีดินทัว่ไป ภูเขา 
ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล าน ้ าทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเลท่ีไดรั้บการก าหนดให้เป็นอุทยาน
แห่งชาติ ในทางปฏิบติัอุทยานแห่งชาติ คือ พื้นท่ีท่ีสงวนไวเ้พื่อคุม้ครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยเฉพาะป่าไม้และสัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ธรรมชาติท่ีสวยงาม สงวนไวเ้พื่อให้คงสภาพ
ธรรมชาติดั้ งเดิม เพื่อรักษาสมบัติทางธรรมชาติให้อนุชนรุ่นหลัง ๆ ได้ชมและศึกษาค้นควา้  
มีลกัษณะท่ีส าคญั คือ 1) เป็นสถานท่ีท่ีสภาพธรรมชาติเป็นท่ีโดดเด่นน่าสนใจและงดงาม 2) มิไดอ้ยู่
ในกรรมสิทธ์ิโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใด และ 3) โดยทัว่ไปตอ้งมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 10 
ตารางกิโลเมตร เป็นสถานท่ีสงวนรักษาไวเ้พื่อประโยชน์แก่การศึกษา และเป็นสถานท่ีพกัผ่อน
หยอ่นใจของประชาชน โดยอาจจดัส่ิงอ านวยความสะดวกเท่าท่ีจ  าเป็น เช่น ถนน หรือเส้นทางไป
ชมธรรมชาติ ท่ีพกัดูแล และบ ารุงรักษา อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย คือ อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ครอบคลุมพื้นท่ีจงัหวดัสระบุรี จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดั
นครนายก จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2505 
 2) เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า (Wildlife Sanctuary) หมายถึง พื้นท่ีท่ีก าหนดข้ึนเพื่อให้เป็นท่ี
อยูอ่าศยัของสัตวป่์าโดยปลอดภยั เพื่อใหส้ัตวป่์าในพื้นท่ีดงักล่าวไดมี้โอกาสสืบพนัธ์ุและขยายพนัธ์ุ
ตามธรรมชาติไดม้ากข้ึน เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าแห่งแรก คือ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าสลกัพระ จงัหวดั
กาญจนบุรี จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2508 
 3) วนอุทยาน (Forest Park) หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีทิวทศัน์ธรรมชาติสวยงาม มีความเด่น 
ในระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงจดัไวเ้ป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ และเท่ียวเตร่ของประชาชน มีการปรับปรุงตกแต่ง
สถานท่ีเพื่ออ านวยความสะดวกให้เหมาะสม หลักทั่วไปในการจดัตั้ งวนอุทยาน คือ 1) ต้องมี
ทิวทัศน์ท่ีสวยงาม 2) เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ 3) มีพื้นท่ีประมาณ 500-5,000 ไร่  
4) อยูไ่ม่ห่างไกลจากชุมชนมากนกั และ 5) เป็นสถานท่ีท่ีประชาชนในทอ้งถ่ินรู้จกักนัดี วนอุทยาน
แห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย คือ วนอุทยานน ้ าตกกระเปาะ จงัหวดัชุมพร จดัตั้ งเม่ือวนัท่ี  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2501 
 4) เขตห้ามล่าสัตวป่์า (Non-Hunting Areas) หมายถึง บริเวณท่ีท่ีราชการใช้ในราชการ 
หรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือประชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนั การก าหนดเขตห้ามล่าสัตวป่์า
จะประกาศข้ึนเป็นราชกิจจานุเบกษา ก าหนดให้เป็นเขตห้ามล่าสัตวป่์าชนิดใด หรือประเภทใดก็ได ้
เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไมเ้ป็นคราว ๆ ไป เขตห้ามล่าสัตวป่์าแห่งแรกของประเทศไทย 
คือ เขตหา้มล่าสัตวป่์าทะเลนอ้ย จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2518 
 5) สวนพฤกษศาสตร์ (Botanical Garden) หมายถึง สถานท่ีท่ีราชการไดร้วบรวมพนัธ์ุไม้
ไวทุ้กชนิดทั้งในและนอกประเทศ ท่ีมีคุณค่าทางดา้นเศรษฐกิจ ทางดา้นความสวยงาม และท่ีหายาก
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มาปลูกไวโ้ดยแยกเป็นหมวดหมู่ และตระกูลเพื่อการศึกษาวิจยั และการเผยแพร่การขยายพนัธ์ุ  
ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและแก่ประเทศชาติสืบไป สวนพฤกษศาสตร์ท่ีไดรั้บการประกาศ
จดัตั้งคร้ังแรก คือ สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) จงัหวดัสระบุรี เม่ือปี พ.ศ. 2484 
 6) สวนรุกขชาติ (Arboretum) หมายถึง สวนเล็ก ๆ มีพื้นท่ีน้อยกว่าสวนพฤกษศาสตร์ 
สร้างข้ึนเพื่อรวบรวมพนัธ์ุไมต่้าง ๆ ไว ้โดยเฉพาะไมย้ืนตน้ท่ีมีค่าทางเศรษฐกิจและไมด้อกซ่ึงมีอยู่
ในทอ้งถ่ินนั้น แต่มิไดป้ลูกเป็นหมวดหมู่เหมือนอยา่งในสวนพฤกษศาสตร์ แต่มีช่ือพนัธ์ุไมติ้ดไว ้ 
มีการท าถนนและทางเทา้เขา้ชม จุดมุ่งหมายเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจและการศึกษา  
 7) พื้นท่ีสงวนชีวมณฑล (Biosphere Reserve) หมายถึง พื้นท่ีอนุรักษส์ังคมพืชและสัตว์
ในสภาวะของระบบนิเวศท่ีเป็นธรรมชาติ เพื่อรักษาความหลากหลายทางพนัธุกรรม และเพื่อใชเ้ป็น
แหล่งศึกษาวจิยัทางดา้นวทิยาศาสตร์ โดยเฉพาะขอ้มูลพื้นฐานทั้งในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติ
และท่ีถูกเปล่ียนแปลงไป พื้นท่ีสงวนชีวมณฑลน้ีมีการจดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกในการศึกษา
และฝึกอบรมดว้ย ซ่ึงพื้นท่ีเหล่าน้ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของสภาประสานงานนานาชาติดา้นมนุษยแ์ละ
ชีวมณฑล (The Man and the Biosphere International Co-Ordinating Council) ปัจจุบนัประเทศไทย
ได้รับการประกาศแล้วจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) พื้นท่ีสงวนชีวมณฑลสะแกราชและสถานีวิจยั
ส่ิงแวดล้อมสะแกราช จงัหวดันครราชสีมา 2) พื้นท่ีสงวนชีวมณฑลแม่สา ห้วยคอกม้า จงัหวดั
เชียงใหม่ 3) พื้นท่ีสงวนชีวมณฑลสวนสักห้วยทาก จงัหวดัล าปาง และ 4) พื้นท่ีสงวนชีวมณฑล 
ป่าชายเลน จงัหวดัระนอง 
 8 ) พื้ น ท่ี ม รด ก โล ก  (World Heritage) ห ม าย ถึ ง  พื้ น ท่ี ท่ี มี ห รื อ เป็ น ตั ว แท น
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีมีความเด่นในระดบัโลก ซ่ึงอาจประกอบดว้ย
วิวฒันาการทางประวติัศาสตร์ของโลก (The Earth Evolutionary History) ขบวนการทางธรณี และ
วิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต (Geological Process and Biological Evolution) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
ท่ีพิสดาร หรือลกัษณะพิเศษเฉพาะตวัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ (Superative Natural Phenomena) หรือระบบนิเวศ
ท่ีประกอบไปด้วยสัตว์หรือพืชท่ีหายาก (Habitat Containing Threatened Species) มีคุณค่าและ
ความส าคญัทางชีวภาพ ซ่ึงพื้นท่ีน้ีตอ้งไดรั้บการประกาศจากองคก์ร UNESCO แหล่งมรดกของไทย
ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติมี 5 แหล่ง คือ 1) อุทยาน
ประวติัศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ก าแพงเพชร 2) อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  
3) มรดกบา้นเชียง 4) เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าห้วยขาแขง้-ทุ่งใหญ่นเรศวร และ 5) ผืนป่าดงพญาเยน็-
เขาใหญ่  
 9) พื้นท่ีลุ่มน ้ าชั้ น 1 (Watershed Class I) หมายถึง พื้นท่ีป่าท่ีป้องกันไวเ้พื่อเป็นต้นน ้ า 
ล าธาร เป็นแหล่งให้น ้ าต่อพื้นท่ีตอนล่าง มกัเป็นพื้นท่ีตอนบนท่ีมีความลาดชนัมาก ดินมีสมรรถนะ
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ในการพังทลาย เป็นพื้นท่ีท่ีควรเก็บไวเ้ป็นแหล่งต้นน ้ าล าธาร อุทยานแห่งชาติและเขตรักษา 
พนัธ์ุสัตวป่์า 
 10) ป่าชายเลนอนุรักษ์ (Conservation Mangrove Forest) หมายถึง ป่าชายเลนท่ีหวงห้าม
ไม่ให้มีการเปล่ียนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ใด ๆ นอกจากจะปล่อยให้เป็นสภาพธรรมชาติ  
เพื่อรักษาไวซ่ึ้งสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุพืชและสัตว์น ้ าท่ีมีคุณค่า 
ทางเศรษฐกิจ พื้นท่ีท่ีง่ายต่อการถูกท าลายและการพงัทลายของดิน พื้นท่ีป่าท่ีสมควรสงวนไว ้
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ เป็นต้น เช่น ก าหนดให้มีพื้นท่ีท่ีอยู่ห่างไม่น้อยกว่า  
20 เมตร จากริมฝ่ังแม่น ้ า ล าคลองธรรมชาติ และไม่น้อยกวา่ 75 เมตร จากชายฝ่ังทะเลเป็นป่าชายเลน
อนุรักษ ์
 11) พื้นท่ีอนุรักษ์ธรรมชาติ (Natural Conservation Area) หมายถึง พื้นท่ีธรรมชาติ 
ท่ีประกอบด้วย เกาะ แก่ง ภูเขา หนอง บึง ทะเลสาบ ชายหาด ซากดึกด าบรรพ์ และธรณีสัณฐาน 
ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี  
พ.ศ. 2532 การประกาศจดัตั้งพื้นท่ีอนุรักษ์จะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนข้ึนอยูก่บัความสามารถ
ในการรองรับชนิดพนัธ์ุไดม้ากนอ้ยแค่ไหนนัน่เอง พื้นท่ีอนุรักษท่ี์มีขนาดใหญ่มกัจะให้ผลดีในการ
อนุรักษ์ชนิดพนัธ์ุท่ีหลากหลาย แต่ในบางพื้นท่ีท่ีมีพื้นท่ีจ  ากดั การจดัตั้งพื้นท่ีอนุรักษ์จ  าเป็นตอ้ง
เลือกพื้นท่ีขนาดเล็กท่ีสามารถคุม้ครองชนิดพนัธ์ุท่ีหายาก หรือบริเวณท่ีมีความหลากหลายสูง แมว้า่
จะไม่สามารถรักษาชนิดพนัธ์ุส่วนใหญ่ไวไ้ดก้็ตาม นอกจากน้ีพื้นท่ีอนุรักษท่ี์อยูโ่ดดเด่ียวอาจไดรั้บ
ผลกระทบจากปัจจยัคุกคามต่างๆ เช่น ไฟป่า โรคระบาด หรือการลกัลอบล่าสัตว ์ดังนั้นการใช้
จ  านวนชนิดพันธ์ุท่ีพบในพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ีได้รับการจัดตั้ งข้ึนมาใหม่สามารถใช้เป็นดัชนีช้ีวดั
ความส าเร็จในการประกาศจดัตั้ง และความส าเร็จในการบริหารจดัการพื้นท่ีอนุรักษ์ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ทั้งน้ีคุณค่าของพื้นท่ีอนุรักษ ์คือ ความสามารถในการรองรับประชากรของชนิดพนัธ์ุต่าง ๆ ให้สามารถ
ด ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งผาสุกเป็นเวลายาวนานนัน่เอง 
 
2.5 แนวคิด ความหมาย และการก าหนดขอบเขตพืน้ทีก่นัชน 
  จากการศึกษาพบวา่แนวคิด ความหมาย และการก าหนดเขตพื้นท่ีกนัชนในประเทศไทย
ยงัไม่ชัดเจนและขาดเอกภาพ ด้วยพื้นฐานแนวคิดหลักเก่ียวกับพื้นท่ีกันชนอยู่ 2 ประการ คือ  
การอนุรักษ ์และการพฒันา แนวคิดของกลุ่มแรกส่วนใหญ่พบในกลุ่มนกัอนุรักษ์ท่ีมีภารกิจในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตอนุรักษ์หรือคุ้มครอง ส่วนกลุ่มท่ีสองส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
นกัพฒันาชุมชนท่ีมีภารกิจในการพฒันาชุมชนโดยค านึงถึงการจดัการทรัพยากรธรรมชาติภายนอก
เขตอนุรักษห์รือคุม้ครอง แนวคิดท่ีต่างกนัดงักล่าวน้ีน าไปสู่การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการก าหนด
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พื้นท่ีกนัชนท่ีแตกต่างกนั ท าให้การให้ค  านิยามหรือความหมายของพื้นท่ีกนัชน และเง่ือนไขในการ
ก าหนดเขตพื้นท่ีแตกต่างกนัด้วย อย่างไรก็ตาม นอกจากสองกลุ่มหลกัดงักล่าวขา้งตน้พบว่า มีผู ้
ให้ความหมายพื้น ท่ีกันชนท่ีก ้ าก่ึงระหว่างเพื่อการอนุ รักษ์และเพื่อการพัฒนา โดยผนวก 
เอาสองแนวทางน้ีรวมกันและได้กล่าวถึงการก าหนดแนวกันชนไวเ้พื่อเป็นการลดแรงกดดัน 
จากชุมชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีกนัชน ในการเขา้ไปรุกล ้ าพื้นท่ีคุม้ครองและลดความขดัแยง้เร่ืองการห้าม 
ให้ประชาชนเขา้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีอนุรักษ์ ทั้งหมดน้ีต่างมีเป้าหมายอย่างหน่ึงร่วมกนั คือ  
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 
 2.5.1 แนวคิดและความหมายของพื้นท่ีกนัชน 
  กล่าวโดยสรุป คือ พื้นท่ีโดยรอบเขตพื้นท่ีอนุรักษท่ี์พูดถึงกนัอยูใ่นปัจจุบนัมี 2 ประเภท 
ได้แก่ “พื้นท่ีกันชน” และ “แนวกันชน” ซ่ึงค าสองค าน้ีมักสร้างความสับสนให้กับผูเ้ก่ียวข้อง 
ถึงขอบเขต และวตัถุประสงคใ์นการก าหนดข้ึน ตลอดจนการก าหนดแนวทางการบริหารจดัการ 
  “พื้นท่ีกนัชน” (Buffer Zone) เป็นค าท่ีมีความหมายกวา้ง หมายถึง พื้นท่ีโดยรอบหรือ
ติดกบัพื้นท่ีอนุรักษ์ซ่ึงอาจเป็นชุมชน หรือเป็นพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของ
ประชาชนในท้องถ่ินท่ีค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยพื้นท่ี น้ีให้ความหมาย
ครอบคลุมถึง  “แนวกันชน” ซ่ึ งจะก าหนดข้ึนหรือไม่อาจจะข้ึนอยู่กับบริบทของท้องถ่ิน  
ส่วนขอบเขตของพื้นท่ีจะข้ึนอยู่กับข้อตกลงของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  (Stakeholders) 
โดยเฉพาะประชาชนในทอ้งถ่ิน 
  ส าหรับ “แนวกันชน” (Buffer Stripe) ในท่ีน้ีขอให้ความหมายโดยสรุปว่า คือ พื้นท่ี 
ท่ีก าหนดข้ึนเพื่อเป็นแถบกั้นระหว่างพื้นท่ีอนุรักษ์กบัพื้นท่ีท่ีอยู่ติดกนัหรือโดยรอบพื้นท่ีอนุรักษ ์
หรือเป็นแนวกั้นสุดทา้ยก่อนท่ีจะเขา้ถึงเขตอนุรักษ์ ซ่ึงอาจมีขอ้จ ากดับางประการในการใชท้รัพยากร 
และไม่ให้มีการตั้งชุมชน ตลอดจนกิจกรรมใด ๆ ท่ีจะเกิดผลกระทบเชิงลบต่อพื้นท่ีอนุรักษ ์แนวกนัชน
จึงเหมือนร้ัวรอบเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ีอาจเป็นพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจหรือปลูกสวนป่า ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับ
ขอ้ตกลง หรือการต่อรองระหวา่งรัฐ ชุมชนทอ้งถ่ินและผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ61 
  จากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่า “พื้นท่ีกันชน” เป็นรูปแบบการพฒันาเชิงพื้นท่ี
รูปแบบหน่ึง ในขณะท่ีการจดัท า “แนวกนัชน” เป็นแนวทางหน่ึงส าหรับการอนุรักษ์และบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติภายในพื้นท่ีกันชนและพื้นท่ีอนุรักษ์ ซ่ึงแนวกันชนท่ีก าหนดข้ึนน้ี  
อาจก าหนดให้มีการปลูกป่า การจดัการป่าชุมชน โดยมีการอนุรักษ์ป่าชั้นสองท่ีมีอยู่แลว้ไปพร้อม
                                                                 

 61 วรีะชยั  นาควบูิลยว์งศ,์ อาทิตยา  ทองพรหม และนนัทนา  อภิวฒัน์ธนกุล, รายงานวจิยัฉบบั
สมบูรณ์ เร่ือง “การจัดการพื้ น ท่ีกันชนในประเทศไทย Buffer Zone Management in Thailand”, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.), 2550), น. 4-5). 
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กบัการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมในพื้นท่ีดงักล่าว เป็นตน้ เพื่อใชเ้ป็นแนวป่ากนัชนชั้นสุดทา้ยก่อนเขา้สู่
เขตอนุรักษ ์เพื่อลดแรงกดดนัจากภายนอกท่ีมีต่อพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์
  วิวฒันาการและภูมิหลงัของการจดัการพื้นท่ีกนัชนในประเทศไทยมีการด าเนินงานมา
ไม่น้อยกว่า 40 ปี เร่ิมตั้งแต่การท่ีรัฐตราพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เพื่อประกาศ
จดัตั้งพื้นท่ีอนุรักษ์ในรูปแบบของอุทยานแห่งชาติหลายแห่งทัว่ประเทศ ซ่ึงพื้นท่ีอนุรักษ์ต่าง ๆ 
เหล่าน้ีบางส่วนมีราษฎรตั้งถ่ินฐานอยู่ก่อนแลว้ ต่อมามีการตราพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 ค าว่า “ป่าสงวนแห่งชาติ” นั้ นหมายถึง ป่าท่ีได้ก าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
ตามพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ในสภาพความเป็นจริงมีพื้นท่ีไม่น้อยท่ีราษฎร 
ได้เข้าไปบุกเบิกเป็นพื้นท่ีท ากินก่อนท่ีทางราชการจะประกาศเป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และ 
การประกาศพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติก็มิได้ประกาศพร้อมกันทั่วทั้ งประเทศ แต่ทยอยประกาศ 
เม่ือกรมป่าไมมี้ความพร้อม อยา่งไรก็ตาม ปรากฏวา่ราษฎรท่ีอยู่ในพื้นท่ีอนุรักษ์และท่ีอยู่โดยรอบ
พื้นท่ีอนุรักษมี์ความสัมพนัธ์ในดา้นการใชป้ระโยชน์จากป่าอยา่งใกลชิ้ด ทั้งในดา้นการเก็บหาของป่า 
สมุนไพร พืชอาหารป่าท้องถ่ิน แมก้ระทั่งน าไม้มาใช้ประโยชน์ในครัวเรือ เพียงแต่การบริหาร
จดัการพื้นท่ีเขตกนัชนยงัไม่เป็นรูปแบบท่ีชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นการบริหารจดัการในแต่ละพื้นท่ี 
เป็นการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้มากกวา่การวางแผนจดัการเพื่ออนาคต โดยเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2518-2536  
มีโครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการพื้นท่ีเขตกนัชนรอบพื้นท่ีอนุรักษ์ เช่น โครงการจดัท า 
เขตกนัชนรอบพื้นท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าห้วยขาแขง้ ซ่ึงเป็นตวัอยา่งของการจดัท าเขตพื้นท่ีกนัชน
ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบพื้นท่ีอนุรักษ์ โครงการพฒันาท่ีสูงสามหม่ืนโครงการ ซ่ึงเป็นโครงการ 
ท่ีเน้นการจดัการคนอยู่กับป่าต้นน ้ า โครงการจดัการพื้นท่ีแนวกันชนของป่ารอยต่อ 5 จงัหวดั 
โครงการจดัการพื้นท่ีเขตกนัชนเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาบรรทดั แมว้่ารูปแบบการบริหารจดัการ
พื้นท่ีเขตกนัชนจะมีการเป็นมาเป็นล าดบั แต่ก็ยงัไม่สามารถก าหนดรูปแบบการบริหารจดัการได ้
โดยเฉพาะเร่ืองการจดัการเขตกนัชนไม่ไดรั้บการตอบสนองให้เป็นนโยบายระดบัชาติ และหลายพื้นท่ี
ยงัไม่สามารถก าหนดหลักเกณฑ์ของพื้นท่ีกันชนได้ ท าให้เกิดความเหล่ือมล ้ าในแต่ละพื้นท่ี62  
แต่อย่างไรก็ตาม หากยึดกระบวนการในการบริหารจัดการตามโครงการต่าง ๆ ท่ีประสบ
ความส าเร็จมาแลว้ ก็ยอ่มท าใหก้ารด าเนินงานไดรั้บการยอมรับจากประชาชนมากข้ึน 

                                                                 

 62 ปรานีย์  ศรีทะรัง, “แนวทางการจัดการพื้นท่ีแนวกันชน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ : 
กรณีศึกษา บา้นคลองปลากั้งและบา้นสันก าแพง ต าบลวงัหมี อ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา,” 
(วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2550), น. 9-10. 
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 2.5.2 ขอบเขตของพื้นท่ีกนัชน63 
 ส าหรับการก าหนดลกัษณะเขตกนัชนนั้น ควรพิจารณาถึง ปัจจยัทางดา้นความตอ้งการ
ท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า ความต้องการพื้นท่ีเขตกันชนเพื่อควบคุมระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม  
ความเหมาะสมของพืชพนัธ์ุท่ีจะน ามาปลูก รวมทั้ง ความตอ้งการท่ีดินของชุมชนทอ้งถ่ิน เป็นตน้64 
นอกจากน้ี การก าหนดเขตกนัชนในแต่ละพื้นท่ีตอ้งด าเนินการเป็นกรณี ๆ ไป ไม่สามารถก าหนด
รูปแบบและกิจกรรมท่ีเป็นมาตรฐานไดใ้นทุกพื้นท่ี การก าหนดหลกัเกณฑ์การจดัการพื้นท่ีเขตกนัชน
เป็นเร่ืองละเอียดอ่อน หากไม่ไดรั้บการยอมรับของราษฎรในพื้นท่ีแลว้ ยอ่มเป็นการยากล าบากท่ีจะ
ให้เกิดความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมในพื้นท่ี65 ในขณะท่ีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยเฉพาะป่าไม้มีความส าคญัยิ่ง รวมถึงการพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีมีจ านวน 
เพิ่มข้ึนอยู่ตลอดเวลาก็มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ดังนั้ น อาจจะต้องมีการก าหนดพื้นท่ี 
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาเฉพาะในบริเวณพื้นท่ีท่ีอ่อนไหวต่อปัญหาดงักล่าว เพื่อการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน  โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ 
การอนุรักษ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา รวมถึงประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีถือวา่เป็นผูท่ี้จะ
ได้รับผลกระทบมากท่ีสุด ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น  ร่วมเรียนรู้ พิจารณาเหตุผลความจ าเป็น 
ในการก าหนดพื้นท่ีกันชน ส าหรับเหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดพื้นท่ีใดเป็นพื้นท่ีกันชน 
อาจจะข้ึนอยูก่บับริบทในแต่ละพื้นท่ีโดยเฉพาะความอ่อนไหวดา้นทรัพยากรธรรมชาติและปัญหา
ความขดัแยง้การใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่
 2.5.3 ความจ าเป็นของพื้นท่ีกนัชน66 
  1) ประโยชน์ในทางชีววิทยา ได้แก่ ท าหน้าท่ีเป็นกนัชนป้องกันอิทธิพลของมนุษย ์
ปกป้องพื้นท่ีอนุรักษ์ไม่ให้พืชและสัตวต่์างถ่ินแทรกซึมเขา้ไป ช่วยป้องกนัภยัจากความแห้งแล้ง

                                                                 

 63 วีระชัย  นาควิบูลย์วงศ์, อาทิตยา  ทองพรหม และนันทนา  อภิวฒัน์ธนกุล , อ้างแล้ว 
เชิงอรรถท่ี 61, น. 7. 
 64 มณฑล  จ าเริญพฤกษ์, “พื้นท่ีเขตกันชน : แนวคิดและข้อพิจารณา,” ในการฝึกอบรม
หลกัสูตรการเป็นวิทยากรดา้นการจดัการพื้นท่ีอนุรักษ์เร่ือง “การบริหารจดัการพื้นท่ีอนุรักษ์และการ
อนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ”, จดัโดยกองฝึกอบรม กรมป่าไม ้กรุงเทพมหานคร, 2539. 
 65 วฒันา  แก้วก าเนิด และทิพวรรณ  ฉัตรชัยวิวฒันา, “เขตกนัชนกบัการคุม้ครองทรัพยากร 
ในพื้นท่ีอนุรักษ,์” รายงานการประชุมเร่ือง “การจดัการเขตกนัชนในประเทศไทย”, (2530). 
 66 วีระชัย  นาควิบูลย์วงศ์, อาทิตยา  ทองพรหม และนันทนา  อภิวฒัน์ธนกุล , อ้างแล้ว 
เชิงอรรถท่ี 61, น.7-8. 
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และลมพาย ุช่วยเพิ่มพื้นท่ีหากินของสัตวท่ี์กระจายออกมานอกพื้นท่ีอนุรักษแ์ละช่วยเพิ่มการบริการ
ทางส่ิงแวดลอ้มจากการอนุรักษ ์เช่น การรักษาพื้นท่ีลุ่มน ้า เป็นตน้ 
  2) ประโยชน์ทางสังคม ไดแ้ก่ เขตกนัชนเป็นกลไกท่ียืดหยุ่นไดช่้วยขจดัความขดัแยง้
ระหว่างการอนุรักษ์กับคนรอบพื้นท่ีป่าท่ี เสียโอกาสจากการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีอนุรักษ ์ 
ช่วยปรับปรุงการประกอบอาชีพและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นท่ี ช่วยให้องค์กรทอ้งถ่ิน 
หันมาสนใจและสนับสนุนการอนุรักษ์ ช่วยรักษาสิทธิดั้ งเดิมและวฒันธรรมของท้องถ่ิน และ 
เป็นพื้นท่ีรองรับของพืชและสัตวท่ี์ให้คนใชป้ระโยชน์ไดบ้า้ง และช่วยแพร่พนัธ์ุไปสู่บริเวณพื้นท่ี
เส่ือมโทรม 
  3) ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ช่วยชดเชยให้ประชาชนทอ้งถ่ินจากการสูญเสียสิทธิ
ในการเขา้ถึงทรัพยากรในพื้นท่ีอนุรักษท่ี์มีกฎหมายหรือกฎระเบียบห้ามไว ้เพิ่มประโยชน์จากพื้นท่ี
คุ้มครองโดยผูท่ี้ใช้ประโยชน์โดยตรง  เพิ่มประโยชน์จากพื้นท่ีคุ้มครองจากการใช้ประโยชน์
ทางอ้อม เช่น ประโยชน์ของพื้นท่ีลุ่มน ้ า เพิ่มประโยชน์ของพื้นท่ีคุ้มครองโดยการไม่ใช้ เช่น  
การคงไวซ่ึ้งสัตว์ป่าและพืชพันธ์ุ ประโยชน์ทางตรงจากรายได้ท่ี เกิดข้ึนในพื้นท่ีกันชน และ
ประโยชน์ทางออ้มจากพื้นท่ีกนัชน เช่น การก่อสร้างหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การตลาด 
และการเขา้ถึงบริการสาธารณะต่าง ๆ 
  4) ประโยชน์เชิงสถาบนั และท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย กล่าวคือ อาจมีการน าการวางแผน
แบบมีส่วนร่วมมาใช ้การเสริมสร้างความตระหนกัของประชาชนเร่ือง คุณค่าของธรรมชาติและเต็มใจ
ท่ีจะร่วมด าเนินการ สร้างกลไกการติดตาม ระดบัทอ้งถ่ิน โดยการมีส่วนร่วมของคนในท้องถ่ิน  
การเปิดโอกาสให้คนในทอ้งถ่ินมีส่วนในการจดัการพื้นท่ีอนุรักษ์และพื้นท่ีกนัชน และเพิ่มความ
รับผดิชอบกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการวางแผนและการปฏิบติัในระดบัภูมิภาค ซ่ึงรวมถึง
การอนุรักษธ์รรมชาติ 
  อย่างไรก็ตาม คุณค่าของพื้นท่ีเขตกนัชนจะเพิ่มมากข้ึน เม่ือเขตกนัชนนั้นปกคลุมดว้ย
ตน้ไม้ดั้ งเดิมหรือใกล้เคียงธรรมชาติ พืชพรรณ และความหลากหลายทางชีวภาพ  ในเขตกนัชน 
มีสภาพคลา้ยคลึงกบัพื้นท่ีอนุรักษ ์ซ่ึงรวมถึงการหมุนเวยีนของธาตุอาหาร (Nutrient Cycling) 
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บทที ่3 
มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการครอบครองที่ดนิเพ่ือใช้ท ากนิ 
ในพืน้ที่ป่าอนุรักษ์ของต่างประเทศเปรียบเทยีบกบัประเทศไทย 

 
 ในบทน้ีจะศึกษาถึงกฎหมายท่ีเก่ียวกบัปัญหาการครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์ 
เพื่อน ามาศึกษาเปรียบเทียบโดยศึกษาจากมาตรการทางกฎหมายทั้ งของต่างประเทศและ 
ของประเทศไทย รวมตลอดถึงศึกษามาตรการในการแก้ไขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์
ของรัฐบาลไทยท่ีผา่นมา 
 
3.1 มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการจัดการพืน้ทีป่่าอนุรักษ์ของต่างประเทศ 
 ก่อนท่ีประเทศไทยจะมีรูปแบบการจดัการพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ข้ึน ต่างประเทศได้มีการ
จดัการพื้นท่ีป่าอนุรักษ์มาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาท่ีนับได้ว่ามีการจดัตั้งอุทยาน
แห่งชาติแห่งแรกของโลก ดงันั้น จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการ
จดัการพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ของต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรการ 
ทางกฎหมายของประเทศไทย และประกอบการเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ไข 
ปรับปรุง เพิ่มเติม บทบัญญัติทางกฎหมายเก่ียวกับการครอบครองท่ีดินเพื่อใช้ท ากินในพื้นท่ี 
ป่าอนุรักษต่์อไป โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวของสหรัฐอเมริกา 
และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดงัน้ี 
 3.1.1 สหรัฐอเมริกา 
  สหรัฐอเมริกา (United States of America) เป็นสหพันธรัฐประชาธิปไตย ปกครอง
ภายใต้รัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยมลรัฐ 50 มลรัฐ และหน่ึงเขตปกครองกลาง ซ่ึงสหรัฐอเมริกา 
มีพื้นท่ีขนาด 9.63 ล้านตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 313 ล้านคน ท าให้มีพื้นท่ีขนาดใหญ่ 
เป็นอนัดบัท่ี 3 หรือ 4 ของโลก และมีประชากรมากเป็นอนัดบัท่ี 3 ของโลก ซ่ึงมีความแตกต่าง
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หลากหลายในเช้ือชาติและวฒันธรรม อนัเป็นผลมาจากการอพยพจากหลายประเทศ ภูมิศาสตร์และ
ภูมิอากาศของสหรัฐยงัมีความหลากหลายสุดขั้ว และยงัเป็นถ่ินของสัตวป่์านานาชนิด67 
  ท่ีดินของสหรัฐอเมริกาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามผูท่ี้ครอบครอง คือ ท่ีดินของรัฐ 
(Public land) กบัท่ีดินของเอกชน (Private land) โดยท่ีดินของรัฐเป็นกรรมสิทธ์ิของหน่วยงานรัฐ
และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐเป็นผูค้รอบครองและใชป้ระโยชน์ ส่วนท่ีดินของเอกชนเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของเจา้ของท่ีดินท่ีจะใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเสรี เวน้แต่มีกฎหมายจ ากดัการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน เช่น 
การเวนคืนท่ีดิน การก าหนดเขตท่ีดิน เป็นตน้ โดยในระยะระหว่าง ค.ศ. 1841-1891  เป็นระยะท่ี 
เกิดความเสียหายแก่ป่าไมข้ึ้นอยา่งมาก เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมให้ราษฎรไดมี้ท่ีดิน
ส าหรับท ามาหากินกนัอยา่งกวา้งขวางและประสงคจ์ะทะนุบ ารุงบา้นเมือง การศึกษาและการเกษตร 
โดยให้ เงินอุดหนุนกิจการเหล่าน้ีแต่เม่ือไม่มี เงินจึงได้ให้ เป็นท่ีดินแทน ทั้ งในขณะนั้ นก็ มี
แนวนโยบายไปในทางท่ีจะให้ราษฎรไดเ้ป็นเจา้ของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นประเทศ และทาง
รัฐบาลถือสิทธินโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมท่ีไม่ประสงค์จะเขา้ไปยุ่งเก่ียวกบัการด าเนินอาชีพ
ของราษฎรอยู่ดว้ย ซ่ึงในปี ค.ศ. 1891 นโยบายของรัฐบาลนบัว่าไดป้ระสบผลส าเร็จลง 2 ประการ 
คือ ราษฎรมีท่ีส าหรับท ามาหากินโดยทัว่ไป และรัฐบาลก็สามารถทะนุบ ารุงบา้นเมือง การศึกษา
และการเกษตรไดต้ามท่ีตอ้งการ แต่การท่ีจะให้ราษฎรไดเ้ป็นเจา้ของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่น
ประเทศดว้ยโดยทัว่ถึงนั้นนบัวา่ไม่เป็นผล เพราะวา่ท่ีดินป่าไมผ้ืนใหญ่ ๆ ไดต้กไปอยูใ่นกรรมสิทธ์ิ
ของบุคคลเพียงไม่ก่ีคน และผูท่ี้เป็นเจา้ของป่าไมดี้ ๆ และท าไมไ้ดส้ะดวกก็มกัจะอยูใ่นจ าพวกท่ีคิด
วา่จะตดัไมล้งขายไปเพียงคร้ังเดียวแลว้ก็เลิกกนัไม่ตอ้งคิดท่ีจะบ ารุงรักษาต่อไป จึงยงัไม่ใช่เร่ืองท่ี
เอกชนเขา้จดัการทรัพยากรป่าไม้68 
  จากการท่ีสหรัฐอเมริกาได้เปิดโอกาสให้เอกชนสามารถซ้ือท่ีดินป่าไม้ได้ จึงท าให้
สหรัฐอเมริกามีป่าท่ีเป็นของเอกชนมากถึงร้อยละ 55 ของพื้นท่ีป่าทั้งหมด69 การบริหารจดัการป่าไม้
ส่วนใหญ่จึงด าเนินการในรูปของเอกชน และจากการท่ีมีเอกชนเป็นเจา้ของป่าหลายรายจึงมีการ
รวมตวัก่อตั้งเป็นสมาคมป่าไมข้ึ้นมากมายโดยมีวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั ซ่ึงหากมองในแง่ของ
                                                                 

 67 “สหรัฐอเมริกา,” สืบค้นเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559, จาก https://th.wikipedia.org/ 
wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%
E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2 
 68 เทียม  คมกฤส, นโยบายการป่าไม้, (กรุงเทพมหานคร : คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, 2514), น. 120-122. 
 69 Frederick W.Cubbage, Jay O’Laughlin and  Charles S.Bullock, Forest Resourse Policy, 
(New York, John Wiley & Sons,inc, 1993), p.15. 
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การบริหารจดัการป่าไมข้องสหรัฐอเมริกาแลว้การเกิดสมาคมป่าไมข้ึ้นคลา้ยกบัเป็นการเกิดองคก์ร
ชุมชนดา้นป่าไมข้องประเทศข้ึน เป็นการพฒันาป่าไมใ้นแต่ละดา้นโดยองค์กรเอกชน ซ่ึงสมาคม
เหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายป่าไมข้องสหรัฐอเมริกามากเช่นกนั70 
  รัฐสภาอเมริกนัได้ตรากฎหมายอนัเป็นการถ่ายโอนท่ีดินสาธารณะให้เป็นกรรมสิทธ์ิ
ของเอกชนและของมลรัฐในแต่ละช่วง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการให้สิทธิในการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน
เพื่อการตั้งถ่ินฐาน แต่เม่ือภายหลงัจากท่ีนโยบายของรัฐเป็นไปในทางถ่ายโอนท่ีดินสาธารณะใหแ้ก่
เอกชนโดยง่ายและราคาถูก จึงไดเ้ร่ิมเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐไปในทางสงวนรักษาท่ีดิน โดยได้
เร่ิมมีการตั้งเขตสงวนและอุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นการรักษาพื้นท่ีป่าและอนุรักษท์รัพยากรของชาติ 
เช่น ในปี ค.ศ. 1872 มีการประกาศอุทยานแห่งชาติเยลโลวส์โตน (Yellow Stone) และต่อมาในปี 
ค.ศ. 1934 รัฐสภาได้ตรารัฐบัญญัติ เทย์เลอร์ แกรซ่ิง (The Taylor Grazing Act of 1934) ซ่ึงมี
สาระส าคญัเป็นการปรับปรุงระบบการบริหารจดัการและการรักษาพื้นท่ีทุ่งหญา้กว่า 80 ลา้นเอเครอะ 
(เอเครอะ (Acre) เป็นหน่วยวดัพื้นท่ีท่ีใช้ในประเทศท่ีพูดภาษาองักฤษ 1 เอเครอะ เท่ากบั 4,840 
ตารางหลา หรือประมาณ 2.5 ไร่)  71 โดยเอกชนท่ีจะเข้าไปใช้ประโยชน์ในท่ีดินดังกล่าว 
ตอ้งด าเนินการตามกฎหมายซ่ึงตราข้ึนโดยรัฐสภาและฝ่ายบริหาร และท้ายท่ีสุดในปี ค.ศ. 1976 
รัฐสภาไดต้รารัฐบญัญติันโยบายบริหารท่ีดินสหพนัธรัฐ ค.ศ. 1976 (The Federal Land Policy and 
Management Act of 1976  : FLPMA) จึ ง เป็ น ท่ี สุ ดของน โยบ ายก ารข าย ท่ี ดิน ส าธ ารณ ะ  
โดยบทบญัญติัของกฎหมายดงักล่าวมีสาระส าคญัเป็นการประกาศนโยบายแห่งชาติในการสงวน
รักษาท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของสหพนัธรัฐ ซ่ึงตามมาตรา 102 (a) ของกฎหมาย FLPMA ก าหนดให้
รัฐสภาตอ้งประกาศนโยบายของสหรัฐอเมริกาว่า ท่ีดินสาธารณะจะถูกสงวนรักษาเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของสหพันธรัฐ ซ่ึงการจ าหน่ายท่ีดินส่วนใดส่วนหน่ึงเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แห่งชาติ 
จะกระท าได้ต่อเม่ือเป็นผลมาจากวิธีการใช้ท่ีดินซ่ึงก าหนดไวต้ามมาตราน้ี72 และโดยผลของ
กฎหมาย FLPMA มีผลเป็นการแกไ้ขเปล่ียนแปลงอ านาจการบริหารจดัการท่ีดินของสหพนัธรัฐ 
รวมทั้งเป็นการยกเลิกกฎหมายท่ีใหจ้  าหน่ายท่ีดินของสหพนัธรัฐ 
                                                                 

 70 เทียม  คมกฤส, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 68, น. 163. 
 71 “การแปลงเอเคอร์,” สื บค้น เม่ื อว ัน ท่ี  10 มิ ถุนายน 2560, จาก http://www.metric-
conversions.org/th/area/acres-conversion.htm 
 72 The Federal Land Policy and Management Act of 1976 Section 102 (a)  
    “The Congress declares that it is the policy of the United States that – (1 ) the public lands 
be retained in Federal ownership, unless as a result of the land use planning procedure provided for in 
this Act, it is determined that disposal of a particular parcel will serve the national interest” 
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  ในประเด็นเก่ียวกบัการคุม้ครองพื้นท่ีอนุรักษน์ั้น พื้นท่ีคุม้ครองของสหรัฐอเมริกามีการ
จดัการท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบัตั้งแต่ระดบัสหพนัธรัฐ มลรัฐ และระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงบางพื้นท่ี
ไดรั้บการจดัการเป็นพื้นท่ีป่าสงวนหวงห้าม ขณะท่ีบางพื้นท่ีอาจด าเนินการโดยมีการใชป้ระโยชน์
เชิงพาณิชย์ท่ียอมรับได้ โดยข้อมูล ณ ปี ค.ศ. 2015 มีพื้นท่ีคุ้มครองรวมจ านวน 25,800 แห่ง 
ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 1.29 ลา้นตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของพื้นท่ีสหรัฐอเมริกา73 
โดยในท่ีน้ีจะขอน าเสนอถึงรูปแบบการจดัการพื้นท่ีคุม้ครองของสหรัฐอเมริกาในระดบัสหพนัธรัฐ 
กล่าวคือ  
  ในปี ค.ศ. 2007 ตามโครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ พบว่าสหรัฐอเมริกา 
มีพื้นท่ีคุม้ครองทั้งหมด 6,770 แห่ง ท่ีเป็นการจดัการในระดบัสหพนัธรัฐ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ 
ส าหรับบริหารจดัการ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นภารกิจของส านักบริการอุทยานแห่งชาติ (National Park 
Service) ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐอเมริกา มีระดับในการ
คุม้ครองพื้นท่ีสูงท่ีสุดตามท่ีสหภาพระหวา่งประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union 
for Conservation of Nature : IUCN) ก าหนด คือ พื้นท่ีอนุรักษ์ประเภทท่ี 1 : Strict Nature Reserve / 
Wilderness Area หรือพื้นท่ีสงวนทางธรรมชาติอย่างเขม้งวด / พื้นท่ีดั้งเดิมท่ีรักษาความเป็นป่าไว ้
และพื้นท่ีอนุรักษ์ประเภทท่ี 2 : National Park (อุทยานแห่งชาติ) ซ่ึงทั้ง 2 ประเภทขา้งตน้คิดเป็น 
ร้อยละ 12 ของพื้นท่ีดินโลก หรือมีพื้นท่ีรวมประมาณ 540,000 ตารางกิโลเมตร 
  ทั้งน้ี ดว้ยระบบท่ีท าให้เกิดความสับสนในการตั้งช่ือพื้นท่ีคุม้ครองแต่ละประเภทจึงท าให้
มีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีหลายหน่วยงาน อาทิ ทั้งส านกับริการอุทยานแห่งชาติ และส านัก
บริการป่าไมส้หรัฐอเมริกา (The U.S. Forest Service) ดูแลทั้งพื้นท่ีอนุรักษ์และพื้นท่ีนันทนาการ 
หรือพื้นท่ีป่าท่ีก าหนดไวใ้นพื้นท่ีคุ้มครองอ่ืน ๆ ก็มีการบริหารจัดการโดยหน่วยงานต่าง ๆ  
หลายหน่วยงาน ซ่ึงพื้ นท่ี เหล่าน้ีสหพันธรัฐอาจสนับสนุนการคุ้มครองโดยผ่านมาตรการ 
จูงใจด้านภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ โดยไม่จ  าเป็นท่ีจะต้องก าหนดมาตรการในการ
คุม้ครอง ดงัตวัอย่างท่ีชัดเจนเช่นรัฐโคโลราโด (Colorado) ท่ีไม่ตอ้งก าหนดมาตรการในการดูแล
ทรัพยสิ์นท่ีเป็นส่ิงส าคญัทางประวติัศาสตร์ของชาติ เป็นตน้ ส าหรับประเภทในการก าหนดพื้นท่ี
คุม้ครองของสหพนัธรัฐ74  ไดก้  าหนดไวด้งัน้ี 
 
                                                                 

 73 Rachel Carley, Wilderness A To Z : An Essential Guide to the Great Outdoors (2001), 
(New York-London-Toronto-Sydney-Singapore: Simon & Schuster, 2001). 
 74 “Protected areas of the United States,” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2560, จาก https://en. 
wikipedia.org/wiki/Protected_areas_of_the_United_States  

DPU



43 
 

  1) ระบบอุทยานแห่งชาติ (National Park System) 
  (1.1) อุทยานแห่งชาติ (National Parks) 
  (1.2) ป่าสงวนแห่งชาติ (National Preserves) 
  (1.3) พื้นท่ีคุม้ครองชายทะเล (National Seashores) 
  (1.4) พื้นท่ีคุม้ครองทะเลสาบ (National Lakeshores) 
  2) ป่าไมแ้ห่งชาติ (National Forest) 
  (2.1) ป่าไมแ้ห่งชาติ (National Forest) 
  (2.2) ทุ่งหญา้แห่งชาติ (National Grasslands) 
  3) ระบบอนุรักษภู์มิทศัน์แห่งชาติ (National Landscape Conservation System) 
  (3.1) อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National Monuments) 
  (3.2) พื้นท่ีอนุรักษแ์ห่งชาติ (National Conservation Areas) 
  (3.3) พื้นท่ีรกร้างวา่งเปล่า (Wilderness Areas) 
  (3.4) พื้นท่ีศึกษาความอุดมสมบูรณ์ (Wilderness Study Areas) 
  (3.5) เส้นทางชมทิวทศัน์แห่งชาติ (National Scenic Trails) 
  (3.6) เส้นทางประวติัศาสตร์แห่งชาติ (National Historic Trails) 
  (3.7) การจดัการสหกรณ์และพื้นท่ีคุม้ครอง (Cooperative Management and Protection 
Areas) 
  (3.8) ป่าสงวน (Forest Reserves) 
  (3.9) พื้นท่ีทางธรรมชาติท่ีโดดเด่น (Outstanding Natural Areas) 
  4) เขตรักษาพนัธ์ุสัตวน์ ้าแห่งชาติ (National Marine Sanctuaries) 
  5) พื้นท่ีนนัทนาการแห่งชาติ (National Recreation Areas) 
  6) แหล่งสงวนการวจิยัปากน ้าแห่งชาติ (National Estuarine Research Reserves) 
  7) ระบบเส้นทางแห่งชาติ (National Trails System) 
  8) ระบบป่าและทศันียภาพแม่น ้าแห่งชาติ (National Wild and Scenic Rivers System)  
  9) ระบบสงวนพื้ น ท่ี รก ร้างว่างเป ล่าแห่ งชาติ  (National Wilderness Preservation 
System) 
  10) ระบบรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าแห่งชาติ (National Wildlife Refuge System)  
  ส าหรับกรณีของการจดัการพื้นท่ีคุม้ครองของสหรัฐอเมริกานั้น ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ว่า
สหรัฐอเมริกามีรูปแบบการจดัการในแต่ละระดบัท่ีแตกต่างกนั จึงขอยกตวัอย่างอุทยานแห่งชาติ 
เยลโลวส์โตน ซ่ึงถูกจดัตั้งข้ึนจากการลงนามโดยประธานาธิบดียูลิสซิส เอส แกรนต์ (Ulysses S. 
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Grant) เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม ค.ศ. 1872 นบัเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อรักษาพื้นท่ีพิเศษไวส้ าหรับประโยชน์ของสาธารณชน และวตัถุประสงคใ์นการคุม้ครองท่ีดิน75 
โดยเป็นผลมาจากการเดินทางเขา้ไปในภูมิภาคคร้ังใหญ่ 3 คร้ัง ท่ีน าความมหศัจรรยข์องเยลโลวส์โตน
สู่สาธารณะ โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ. 1869 ดินแดนแห่งเยลโลวส์โตนซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีประกอบ
ไปดว้ยแม่น ้ า น ้ าตก ทะเลสาบ หุบเขา และคุณสมบติัทางธรณีวิทยาท่ียงัไม่ไดมี้การส ารวจ แมจ้ะมี
การจดัตั้ งเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วก็ตาม จนกระทัง่กองทพัอเมริกันได้เขา้ควบคุมและคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดัในปี ค.ศ. 1886 ซ่ึงล่วงเลยมานานนบัทศวรรษ นบัระยะเวลา
ตั้งแต่การค้นพบรวมถึงการส ารวจเยลโลว์สโตนตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1869-1890 ไม่เพียงแต่เป็นการ 
สร้างพื้นท่ีคุม้ครอง แต่ยงัเป็นการน าเสนอท่ีกวา้งข้ึนถึงความเขา้ใจทางสังคม วิทยาศาสตร์ และ
ความมหัศจรรยข์องทรัพยากรในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเยลโลวส์โตน จนน าไปสู่การตรากฎหมาย 
ท่ี เข้มแข็งมากข้ึนเพื่อปกป้องทรัพยากรท่ีมีอยู่ของรัฐบาลกลาง จนเกิดเป็นรัฐบัญญัติเลซีย ์ 
(The Lacey Act) เม่ือปี ค.ศ. 189476  
  จากท่ีได้กล่าวตอนต้นว่าพื้นท่ีคุ้มครองของสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่เป็นภารกิจของ 
ส านกับริการอุทยานแห่งชาติ ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาในการส่งเสริมและ
ควบคุมการใช้พื้นท่ีของรัฐบาลกลางเก่ียวกบัการจดัการอุทยานแห่งชาติ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 
และพื้นท่ีอนุรักษอ่ื์น รวมทั้งทรัพยสิ์นทางประวติัศาสตร์ท่ีมีช่ือเรียกอยา่งอ่ืน77 จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 
สิงหาคม ค.ศ. 1916 โดยสภาคองเกรส ผ่านรัฐบญัญติัส านกับริการอุทยานแห่งชาติ (National Park 
Service Organic Act 1916) โดยก าหนดเป็นมาตรการเพื่อวตัถุประสงค์ในการอนุรักษ์ทศันียภาพ
และธรรมชาติ รวมทั้งวตัถุทางประวติัศาสตร์ของสถานท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ตลอดจนส่ิงมีชีวิตในป่า 
พร้อมทั้งสามารถใช้งานและเขา้ถึงได้เพื่อประโยชน์สาธารณะและความร่ืนรมยโ์ดยไม่รบกวน
ความสามารถในการใช้งานและเข้าถึงประโยชน์ดังกล่าวของคนในอนาคต78 ซ่ึงส านักบริการ
อุทยานแห่งชาติใหค้วามส าคญักบัสถานท่ีพิเศษดงักล่าวท่ีชาวสหรัฐอเมริกาช่วยกนัรักษาไว ้ซ่ึงอาจ
เป็นการแสดงออกซ่ึงมรดกทางวฒันธรรม ทั้งยงัเป็นบทพิสูจน์ท่ีช่วยในการแสดงออกถึงความเป็นชาติ
                                                                 

 75 Sue Stolton, Kent H. Redford and Nigel Dudley, The Futures of Privately Protected Areas, 
(Gland, Switzerland : IUCN, 2014), p. 98. 
 76 Chittenden, Hiram Martin, The Yellowstone Park-Historical and Descriptive, (Cincinnati 
: Stewart and Kidd Company Publishers, 1915). 
 77 James F. Kieley, “A Brief History of the National Park Service,” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 
2560, จาก https://www.nps.gov/parkhistory/online_books/kieley/kieley4.htm 
 78 39 Stat. 535; 16 U.S.C. 1 
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และบ่งบอกท่ีมาของผู ้คน รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและ
ประวัติศาสตร์ท่ี มีความส าคัญและคงอยู่ในความทรงจ า79 โดยก าหนดให้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจดัท าและเผยแพร่กฎและระเบียบดงักล่าวท่ีเห็นวา่จ าเป็นหรือเหมาะสมส าหรับ
การใชแ้ละการจดัการพื้นท่ีภายใตเ้ขตอ านาจของส านกับริการอุทยานแห่งชาติ และการละเมิดใด ๆ 
ซ่ึงกฎและระเบียบท่ีก าหนดข้ึนน้ีจะตอ้งได้รับโทษตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 50 แห่งรัฐบญัญติั 
ว่าด้วยการจัดท าและแก้ไขกฎหมายอาญาของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 6  
ของกฎหมายเม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน ค.ศ. 1910 รวมทั้งยงัก าหนดใหมี้อ านาจในการใชดุ้ลพินิจในการ
จดัการพื้นท่ีในดา้นต่าง ๆ อาทิ การใชดุ้ลพินิจในการท าลายสัตวห์รือพืชซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อการ
ใช้ประโยชน์พื้นท่ี หรือการให้สิทธิพิเศษสัญญาเช่าและใบอนุญาตส าหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
เพื่อพกัอาศยัในพื้นท่ีคุม้ครองท่ีได้รับมอบหมายในระยะเวลาไม่เกิน 20 ปี อย่างไรก็ตาม อ านาจ
ดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใตก้ฎและระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยไม่เป็นอนัตรายต่อวตัถุประสงค์หลกั
ของการจดัตั้ งและการจดัการพื้นท่ีคุ้มครอง ทั้ งน้ี บทบัญญัติน้ีไม่ใช้บังคับกับอุทยานแห่งชาติ 
เยลโลวส์โตน80 อีกทั้งส านกับริการอุทยานแห่งชาติซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งของผูบ้ริหารของรัฐบาลกลางดังท่ีกล่าวข้างต้น  
การจดัการของส านกับริการอุทยานแห่งชาติยงัเป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดโดยผูอ้  านวยการส านกั
บริการอุทยานแห่งชาติ ซ่ึงจะเป็นการก าหนดนโยบายเพื่อปรับปรุงการจดัการภายในองค์กร  
โดยปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการใชน้โยบายการจดัการ ค.ศ. 2006 (Management Policies : 2006) 81  
  จากการศึกษาพบวา่การจดัการพื้นท่ีคุม้ครองของสหรัฐอเมริกานั้นไดตี้ความของค าว่า 
“พื้นท่ีอนุรักษ์” นอกจากจะหมายถึงการสงวน คุ้มครอง และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและ
วฒันธรรมในพื้นท่ีคุม้ครองแต่ละประเภทจากการก่อให้เกิดความเสียหายจากผูท่ี้มาเยี่ยมชมแล้ว82  
ยงัรวมไปถึงการใช้ประโยชน์ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ิงท่ีแตกต่างกับระบบกฎหมายในการ
คุม้ครองพื้นท่ีอนุรักษ์ของประเทศไทย คือ การให้สัมปทานกบัธุรกิจเอกชนเพื่อจดัการกิจกรรม
สันทนาการและส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มการเยี่ยมชมในส่ิงท่ีจ าเป็นและเหมาะสม
                                                                 

 79 Butch Street, Statistical Abstract 2010, (Fort Collins, Colorado : National Park Service, 
2011), p. 1. 
 80 39 Stat. 535; 16 U.S.C. 3 
 81 National Park Service, “Laws, Policies & Regulations,” สืบค้นเม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 , 
จาก https://www.nps.gov/aboutus/lawsandpolicies.htm 
 82 Mineral Management Service, Budget Justification and Performance Information Fiscal 
Year 2010, (The United States Department of the Interior, 2010). 

DPU



46 
 

ส าหรับการใช้ประโยชน์ของประชาชน ซ่ึงจะอยู่ภายในการบังคับของรัฐบัญญัติการจัดการ
สัมปทานบริการอุทยานแห่งชาติ ค.ศ. 1998 (National Park Service Concessions Management 
Improvement Act of 1998) ซ่ึงถูกตราข้ึนดว้ยพบวา่การเก็บรักษาและการอนุรักษท์รัพยากร รวมทั้ง
คุณค่าของพื้นท่ีอนุรักษจ์ะตอ้งมีบริการสาธารณะ บริการ และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น
และเหมาะสม อาทิ สถานท่ีพกั อยูภ่ายในพื้นท่ี โดยมีเลขานุการของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลพื้นท่ีท า
หน้าท่ีในการบริหารจัดการ แต่ทั้ งน้ี  ต้องเป็นไปตามวตัถุประสงค์พื้นฐานของการอนุรักษ์
ทัศนียภาพ สัตว์ป่า วตัถุทางธรรมชาติ และประวติัศาสตร์ รวมถึงต้องอยู่ภายใต้การควบคุม 
อย่างระมดัระวงัเพื่อป้องกนัและควบคุมมิให้เกิดการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ เพื่อด ารงไวซ่ึ้งการ 
ใช้ประโยชน์อย่างย ัง่ยืนในลักษณะท่ีไม่เป็นการรบกวนการใช้ประโยชน์ของคนรุ่นต่อไป83  
ซ่ึงกฎหมายฉบบัดงักล่าวไดมี้ขอ้ก าหนดในการใหห้น่วยงานสามารถออกกฎหมายล าดบัรองในการ
ก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ซ่ึงส านักบริการอุทยานแห่งชาติได้ก าหนดกฎเกณฑ์รวมทั้ งข้อก าหนด
เก่ียวกบัสัญญาสัมปทานท่ีเผยแพร่ไวใ้นกฎระเบียบวา่ดว้ยสัญญาสัมปทาน (36 CFR Part 51) ไม่วา่
จะเป็นรายละเอียดของวตัถุประสงค์ของสัญญาสัมปทาน ค าจดักดัความต่าง ๆ รวมทั้งส่ิงท่ีบุคคล
หรือนิติบุคคลซ่ึงเรียกว่า “ผูรั้บสัมปทาน” สามารถด าเนินการไดภ้ายในสัญญาสัมปทานนั้น และ
ตามบทนิยามศัพท์ของค าว่า “บริการของผูเ้ข้าชม (Visitor Service)” หมายถึง ท่ีพกั ส่ิงอ านวย 
ความสะดวกและบริการท่ีกรรมการก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสมส าหรับการใชป้ระโยชน์
ในพื้นท่ีซ่ึงจดัให้แก่ผูเ้ข้าชมโดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย และบริการส าหรับผูเ้ข้าชม 
ไม่จ  ากดัเฉพาะท่ีพกัท่ีตั้งแคมป์ บริการอาหาร การขายสินคา้ การท่องเท่ียว กิจกรรมสันทนาการ 
การให้ค  าแนะน า การขนส่งและการให้เช่าอุปกรณ์84 ซ่ึงโดยทัว่ไปสัญญาสัมปทานจะไดรั้บอนุญาต
เป็นระยะเวลา 10 ปี หรือน้อยกว่า และจะไม่มีระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี85 และอาจยกเลิกได ้
หากประสิทธิภาพไม่พึงประสงค์หรือเม่ือมีเหตุจ าเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามรัฐบญัญัติ 
การจดัการสัมปทานบริการอุทยานแห่งชาติ ค.ศ. 199886 ซ่ึงการใชส้ัญญาสัมปทานหรือการให้สิทธ์ิ
การใช้เชิงพาณิชยน์ั้น การด าเนินการสัมปทานจะตอ้งสอดคลอ้งกบัระดบัท่ีเป็นไปไดอ้ย่างสูงสุด 
ในการปฏิบติังานดว้ยการสงวนรักษา การอนุรักษท์รัพยากรและคุณค่าของพื้นท่ี และการด าเนินการนั้น
จะต้องแสดงให้เห็นถึงการจัดการและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีดี  
ซ่ึงส านกับริการอุทยานแห่งชาติมีสัญญาสัมปทานจ านวนกบัธุรกิจเอกชนเพื่อน ากิจกรรมสันทนาการ
                                                                 

 83 Public Law 105-391, 16 U.S.C 5951 
 84 36 CFR 51.3 
 85 36 CFR 51.73 
 86 36 CFR 51.74 
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และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเขา้กนัไดก้บัพื้นท่ี อาทิ การมีโรงแรมท่ีพกัในพื้นท่ีคุม้ครองในสถานท่ี
ต่าง ๆ เช่น โรงแรมวาโวน่า (Wawona) ในอุทยานแห่งชาติโยเซมิตี (Yosemite) และศูนยก์ารประชุม
ฟอร์ตเบเกอร์ (Fort Baker Retreat and Conference Center) ในเขตสันทนาการแห่งชาติโกลเดน้เกต
ของรัฐแคลิฟอร์เนีย (California's Golden Gate National Recreation Area) เป็นตน้ 
  กล่าวโดยสรุปแลว้ การจดัการพื้นท่ีคุม้ครองของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ี
อุทยานแห่งชาติ  ซ่ึงนับได้ว่าเป็นต้นก าเนิดของระบบอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก  
ดว้ยมีแนวคิดในการสร้างข้ึนเพื่อรักษาสภาพภูมิประเทศ ท่ีงดงามท่ีสุดในโลกท่ีมีอยู่หลาย ๆ แห่ง 
และยงัไม่ถูกท าลาย เป็นสถานท่ียืนหยดัในหลักการของความย ัง่ยืนในความเป็นชาติ และ 
เป็นสถานท่ีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเสียสละอนัยิง่ใหญ่ของชาวอเมริกนัท่ีไดท้  าตามหลกัการดงักล่าว 
เป็นสถานท่ีท่ีโดดเด่นส าหรับการพกัผอ่นหยอ่นใจและการเรียนรู้ ผูเ้ขา้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกบั
สถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ข้ึนจริงและมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และธรรมชาติ โดยก าหนดข้ึน
ตาม National Park Service Organic Act 1916 และรวมไปถึงการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีท่ีไม่เพียงแค่
ผูเ้ข้าชมในปัจจุบนัและยงัรวมถึงอนุชนรุ่นต่อไปท่ีสามารถมัน่ใจได้ว่าสถานท่ีพิเศษและส าคญั
เหล่าน้ีจะไดถู้กส่งผ่านไปยงัพวกเขาในสภาพท่ีไม่ถูกรบกวน โดยมีส านกับริการอุทยานแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีในการควบคุมดูแลพื้นท่ี รวมถึงการควบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ี
โดยเฉพาะการอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลเข้ามาด าเนินการในรูปแบบของสัญญาสัมปทาน 
ในการให้บริการท่ีพกั และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นและเหมาะสมส าหรับการใชป้ระโยชน์
ของประชาชน ตามบทบญัญติัของรัฐบญัญติัการจดัการสัมปทานบริการอุทยานแห่งชาติ ค.ศ. 1998 
และกฎระเบียบของส านักบริการอุทยานแห่งชาติ ท่ีประเผยแพร่ในกฎระเบียบว่าด้วยสัญญา
สัมปทาน รวมถึงนโยบายในการบริหารจดัการท่ียงัคงด าเนินการเร่ือยมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006  
 3.1.2 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
  อินโดนีเซียเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยแบบกระจายอ านาจให้รัฐบาลท้องถ่ิน 
และเทศบาลในการให้บริการภาครัฐมากท่ีสุด  แต่อ านาจสูงสุดในการจัดการป่าไม้ก็ยงัคง 
อยู่ในระดบัประเทศ อย่างไรก็ตาม กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัยงัคงสร้างความสับสนระหวา่ง 
ผูใ้ห้บริการและหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเร่ืองการครอบครองท่ีดินและ 
การอนุญาตให้มีการด าเนินการสัมปทาน  เน่ืองจากความเป็นเอกราชในระดับภูมิภาคของ
อินโดนีเซีย จึงท าให้เกิดการขยายตวัทางกฎหมายอยา่งมาก ซ่ึงปัจจุบนัมีหน่วยงานมากกวา่ 1,000 แห่ง 
ท่ีมีอ านาจในการออกกฎหมายภายใตร้ะบบการทบัซ้อนหรือขดัแยง้กนัในระดบัภูมิภาคและรัฐบาล
ส่วนกลาง แต่ถึงแมจ้ะมีความขดัแยง้และการทบัซ้อนกนัของผูมี้อ  านาจในระดบัต่าง ๆ ของรัฐบาล 
แต่ก็มีนโยบายระดับชาติหลายประการท่ีเป็นพื้นฐานของระบอบการปกครองของสาธารณรัฐ
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อินโดนีเซีย87 โดยเฉพาะกฎหมายป่าไม ้ฉบบัท่ี 41/1999 (The Forestry Law (No 41/1999)) ซ่ึงตราข้ึน
ใชบ้งัคบัส าหรับการควบคุมการจดัการป่าไมใ้นสาธารณรัฐอินโดนีเซียแทนกฎหมายว่าดว้ยป่าไม้
ขั้นพื้นฐาน (Basic Forestry Law (Law No. 5 of 1967)) ซ่ึงโดยหลกัมุ่งเนน้ไปท่ีการจดัการไม ้และ
ไม่ใช่การอนุรักษ ์แต่ในทางตรงกนัขา้ม กฎหมายป่าไมฉ้บบัท่ี 41/1999 นอกจากการจดัการป่าไมแ้ลว้
ยงัรวมถึงนโยบายด้านการอนุรักษ์ด้วย โดยก าหนดว่าป่าทั้ งหมดในดินแดนของสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย รวมทั้ งทรัพยากรธรรมชาติจะต้องถูกควบคุมโดยรัฐเพื่อความมั่งคั่งสูงสุดของ
ประชาชน ในการบริหารและจดัการกิจการทั้ งหมดท่ีเก่ียวข้องกับป่าไม้ และผลิตภณัฑ์จากป่า 
ก าหนดหรือเปล่ียนแปลงประเภทของท่ีดินบางประเภทเป็นพื้นท่ีป่าหรืออ่ืน ๆ รวมทั้งบริหารและ
ก าหนดความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างคนกับป่าไม้ และความรับผิดชอบทางกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่า ซ่ึงการบริหารจดัการป่าดงักล่าวโดยรัฐนั้นจะตอ้งค านึงถึงสิทธิของชุมชนท่ีมีอยู่
ตามกฎหมายและได้รับการยอมรับโดยไม่ขัดต่อผลประโยชน์โดยรวมของประเทศ88 อีกทั้ ง 
กฎหมายดงักล่าวยงัไดแ้บ่งประเภทป่าออกตามหน้าท่ีเป็น 3 ประเภท คือ ป่าอนุรักษ์ ป่าคุม้ครอง 
และป่าเพื่อการผลิต89 นอกจากน้ี รัฐยงัสามารถก าหนดพื้นท่ีป่าพิเศษไดแ้ต่ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์
                                                                 

 87 “Forest Legality Initiative : Indonesia,” สืบค้นเม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2560, จาก http://www. 
forestlegality.org/risk-tool/country/indonesia 
 88 Law Regarding Forestry No.41/1999 Article 4  
  “ (1) All forests in territory of the Republic of Indonesia including natural 
resources contained therein shall be controlled by State for the maximum prosperity of the people. 
  (2) Forest Control by the State as referred to in Paragraph (1) shall mean 
authority of the government to:  
  a. maintain and manage anything relating to forest, forest area, and forest produces;  
  b. stipulate certain area status as forest area or forest area and non-forest area; and 
  c. maintain and stipulate legal relations of people to forest as well as legal acts 
concerning forestry. 
  (3) Forest control by state shall remain taking into account rights of indigenous 
law community if any and its existence is acknowledged and not contradictory to national 
interest.” 
 89 Law Regarding Forestry No.41/1999 Article 6  
  “(1) Forest shall have three functions, namely: 
  a. conservation, 
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สาธารณะ เช่น การวิจยัและพฒันา การศึกษา หรือศาสนาและวฒันธรรม เป็นตน้ แต่ทั้งน้ี พื้นท่ีป่า 
ท่ีได้รับการยกเวน้ให้เป็นพื้นท่ีป่าพิ เศษจะต้องไม่เปล่ียนแปลงไปจากหน้าท่ี ท่ีก าหนด90 คือ  
การอนุรักษ์ การคุ้มครอง และเศรษฐกิจ ซ่ึงการอนุรักษ์ป่าไม้และการอนุรักษ์ธรรมชาติไวน้ั้ น 
มีวตัถุประสงค์เพื่อรักษาพื้นท่ีป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการอนุรักษ์และการผลิตท่ีเหมาะสมและ
ย ัง่ยนื91  
  ส าหรับการคุ้มครองพื้นท่ีป่าไม้ของสาธารณรัฐอินโดนีเซียนั้นรัฐจะเป็นผูก้  าหนด
หลกัเกณฑ์ในการคุม้ครองป่าไมท้ั้งภายในและภายนอกพื้นท่ีป่าไม ้ซ่ึงโดยหลกัการแล้วรัฐเป็นผู ้
คุ ้มครองป่าไม้ในพื้นท่ีป่าของรัฐ เอกชนก็จะเป็นผูคุ้ ้มครองป่าไม้ในพื้นท่ีของตน และผูไ้ด้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าแห่งใดก็จะต้องคุ้มครองป่าไม้ในพื้นท่ีนั้ น นอกจากน้ี  
เพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองป่าไมอ้ย่างเหมาะสมชุมชนอาจจะเขา้มามีส่วนร่วมในการคุม้ครอง 
ป่าไมก้็ได้92 โดยห้ามมิให้มีการครอบครองในพื้นท่ีป่าไม้93 ทั้ งน้ี รัฐอาจจะมอบอ านาจบางส่วน
                                                                                                                                                                                        

  b. protection, and 
  c. production. 
  (2) The Government shall determine forest by main function as follows: 
   a. conservation forest, 
   b. protected forest, and 
   c. production forest.” 
 90 Law Regarding Forestry No.41/1999 Article 8  
  “(1) The Government shall determine specially designated forest area. 
  (2) Determination of specially designated forest area as referred to in paragraph 
(1) shall be required in public interest such as: 
   a. research and development, 
   b. training and education. 
   c. religion and culture. 
  (3 )  Forest area for special designation as referred to in paragraph (1 ) shall not 
change major function of forest area as referred to in Article 6.” 
 91 Law Regarding Forestry No.41/1999 Article 46 
     “ Forest protection and natural conservation shall be intended to maintain forest area 
and environment thereof, for optimum and sustainable protection, conservation and production.” 
 92 Law Regarding Forestry No.41/1999 Article 48  
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เก่ียวกบัการจดัการป่าไมใ้ห้แก่หน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็ได ้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการจดัการป่าส าหรับการพฒันาดา้นการกระจายอ านาจ โดยใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
หลกัเกณฑท่ี์รัฐก าหนด94 
  นอกจากน้ี กฎหมายป่าไม้ ฉบับท่ี 41/1999 ยงัได้ก  าหนดเก่ียวกับการจดัการชุมชน
พื้นเมือง ซ่ึงไดก้  าหนดไวว้า่ หากยงัมีชุมชนพื้นเมืองอยู ่ชุมชนพื้นเมืองนั้นมีสิทธิท่ีจะหาประโยชน์
จากป่าเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวนั และสามารถบริหารจดัการพื้นท่ีป่านั้ นได้ภายในกรอบท่ีไม่ขดั 
ต่อกฎหมาย ซ่ึงการยืนยนัถึงการมีอยู่ของชุมชนพื้นเมืองนั้ นก าหนดให้เป็นไปตามระเบียบ
หลกัเกณฑข์องภูมิภาค95 อนัเป็นการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง 

                                                                                                                                                                                        

  “ (1) The Government shall regulate forest protection, both within and outside forest 
area. 
  (2) Forest protection in state forest shall be implemented by the Government. 
  (3) Forest utilization operation permit holders as referred to in Articles 27, and 
29 as well as parties authorized to manage forest as referred to in Article 34 shall protect forests 
in their working areas. 
  (4) Forest protection in title forests shall be made by title holders. 
  (5) For proper forest protection, the community shall be involved in forest 
protection program. 
  (6) Further provisions as referred to in paragraphs (1), (2), (3), (4) and (5) shall 
be stipulated by virtue of a Government Regulation.” 
 93 Law Regarding Forestry No.41/1999 Article 50 Paragraph (3)b  
     “No one shall : b. encroach forest area.” 
 94 Law Regarding Forestry No.41/1999 Article 66  
  “ (1) To organize forestry, the Government shall delegate a part of its authority to 
Regional Administrations. 
  (2) Delegation of a part of authority as referred to in paragraph (I) shall be aimed 
at improving effectiveness on forest management for decentralization development. 
  (3) Further provisions as referred to in paragraphs (1), and (2) shall be stipulated 
by virtue of a Government Regulation.” 
 95 Law Regarding Forestry No.41/1999 Article 67  
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  ส าหรับสภาพพื้นท่ีคุ้มครองของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซ่ึงจากข้อมูลท่ีปรากฏ 
ในรายงานความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 พบว่าพื้นท่ีอนุรักษ์ของสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียโดยรวมระหว่างปี 2001-2007 มีอยู ่27,968,929.66 เฮกตาร์ (เฮกตาร์ (Hectare) เป็นหน่วยวดั
พื้นท่ีตามวิธีเมตริก 1 เฮกตาร์ มีค่าเท่ากบั 10,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 6 ไร่ 1 งาน)96 ในขณะท่ี 
ในปี 2012 มีพื้นท่ีอนุรักษ์ทั้งทางบกและน ้ าเพิ่มข้ึนอีก 11,741,636.48 เฮกตาร์ โดยจากขอ้มูลสถิติป่าไม้
เม่ือปี 2013 สาธารณรัฐอินโดนีเซียมีจ านวนพื้นท่ีคุม้ครองและเน้ือท่ีโดยประมาณ97 ดงัน้ี 
  1) พื้นท่ีอนุรักษ์ธรรมชาติ (Terrestrial Nature Reserves) จ  านวน 222 แห่ง มีพื้นท่ีรวม
ทั้งส้ิน 3,957,691.66 เฮกตาร์ 
  2) เขตสงวนธรรมชาติทางทะเล (Marine Nature Reserves) จ  านวน 5 แห่ง มีพื้นท่ี
ทั้งส้ิน 152,610 เฮกตาร์ 
  3) เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทางบก (Terrestrial Wildlife Sanctuaries) จ  านวน 71 แห่ง  
มีพื้นท่ีทั้งส้ิน 5,024,138.29 เฮกตาร์ 
  4) เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าทางทะเล (Marine Wildlife Sanctuaries) จ านวน 4 แห่ง มีพื้นท่ี
ทั้งส้ิน 5,588.25 เฮกตาร์ 
                                                                                                                                                                                        

  “ (1) Indigenous law community shall if any and still acknowledged shall be 
entitled to : 
   a. collect forest produce to fulfill daily needs of relevant customary law 
community; 
   b. manage forest according to the prevailing indigenous law and not in-
contravention of the law; and 
   c. obtain empowerment for welfare improvement. 
  (2) Affirmation of existence and extinction of indigenous law-community as 
referred to in paragraph (1) shall be stipulated by Regional Regulation. 
  (3) Further provisions as referred to in paragraphs (1), and (2) shall be stipulated 
by virtue of a Government Regulation.” 
 96 “เฮกตาร์,” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2560, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9% 
80%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C 
 97 Ministry of Environment and Forestry of Indonesia, The Fifth National Report to the 
Convencention on Biological Diversity, (Ministry of Environment and Forestry of Indonesia, 
2014), p. 21. 
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  5) อุทยานแห่งชาติ  (Terrestrial National Parks) จ  านวน  43 แห่ ง มีพื้ น ท่ีทั้ ง ส้ิน 
12,328,523.34 เฮกตาร์ 
  6) อุทยานแห่งชาติทางทะเล (Marine National Parks) จ  านวน 7 แห่ง มีพื้นท่ีทั้ งส้ิน 
4,043,541.30 เฮกตาร์ 
  7) สวนนันทนาการธรรมชาติทางบก (Terrestrial Nature Recreation Parks) จ  านวน 
101 แห่ง มีพื้นท่ีทั้งส้ิน 257,323.85 เฮกตาร์ 
  8) สวนนนัทนาการธรรมชาติทางทะเล (Marine Nature Recreation Parks) จ านวน 14 แห่ง 
มีพื้นท่ีทั้งส้ิน 491,248.00 เฮกตาร์ 
  9) วนอุทยาน (Grand Forest Park) จ  านวน 23 แห่ง มีพื้นท่ีทั้งส้ิน 351,680.41 เฮกตาร์ 
  10) พื้นท่ีคุม้ครองอ่ืน จ านวน 13 แห่ง มีพื้นท่ีทั้งส้ิน 220,951.44 เฮกตาร์ 
  จากขอ้มูลขา้งตน้พบว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีการจดัการพื้นท่ีอนุรักษ์โดยจดัแบ่ง
ประเภทเป็นประเภทต่าง ๆ ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางท่ีสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์
ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature : IUCN) ไดก้  าหนดไว ้โดยส่ิงท่ีแตกต่าง
กับกฎหมายของประเทศไทยพบว่าระบบกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ไดก้ าหนดพื้นท่ีอนุรักษโ์ดยค านึงถึงชุมชนพื้นเมืองซ่ึงยงัคงให้มีสิทธิในการเก็บหาประโยชน์จากป่า
เพื่อการยงัชีพได้ในขณะท่ีระบบกฎหมายของประเทศไทยไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ดงักล่าวไว ้
นอกจากน้ี กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับท่ี 41/1999 ยงัได้ก  าหนด 
ให้อ านาจในการบริหารจดัการพื้นท่ีป่าไมแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงจาก
การศึกษาพบวา่สาธารณรัฐอินโดนีเซียไดมี้กฎระเบียบของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงป่าไม ้เก่ียวกบั
แนวทางการแบ่งเขตอุทยานแห่งชาติ (P. 56 /Menhut-II/2006) โดยไดก้ าหนดไวว้่าในเขตอุทยาน
แห่งชาตินั้นจะประกอบดว้ย 1) พื้นท่ีหลกั 2) พื้นท่ีป่า รวมถึงพื้นท่ีน่านน ้า 3) พื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ 
4) พื้นท่ีกลุ่มอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ พื้นท่ีดั้งเดิม พื้นท่ีฟ้ืนฟูสมรรถภาพ พื้นท่ีเก่ียวกบัศาสนา วฒันธรรมและ
ประวติัศาสตร์ และพื้นท่ีพิเศษ โดยพื้นท่ีโครงสร้างของอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งนั้นจะข้ึนอยูก่บั
ศักยภาพและการท างานของพื้นท่ีโดยค านึงถึงระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจและวฒันธรรม98  
                                                                 

 98 P. 56 /Menhut-II/2006 Pasal 3 
  “(1) Zona dalam kawasan taman nasional terdiri dari: 
   a. Zona inti; 
   b. Zona rimba; Zona perlindungan bahari untuk wilayah perairan 
   c. Zona pemanfaatan; 
   d. Zona lain, antara lain: 
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แต่อย่างน้อยในอุทยานแห่งชาติตอ้งประกอบดว้ยพื้นท่ีหลกั พื้นท่ีป่า และพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ 
ส าหรับการก าหนดพื้นท่ีกลุ่มอ่ืน ๆ ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาตินั้นแต่ละพื้นท่ีจะก าหนดแตกต่างกนั
ผนัแปรไปตามสภาพแห่งทอ้งถ่ิน99 โดยจะจดัตั้งข้ึนผา่นขอ้ตกลงอยา่งเป็นทางการและมีการจดัการ
ร่วมกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการการพฒันาให้กับประชาชนในท้องถ่ินและการอนุรักษ ์
เพื่อประโยชน์สาธารณะ อีกทั้ ง ยงัมีการประเมินผลการแบ่งเขตอุทยานแห่งชาติทุก 3 ปี100  
ซ่ึ งแตกต่างกับระบบกฎหมายของประเทศไทยใน ส่วน ท่ี เก่ียวกับพื้ น ท่ี อนุ รักษ์  ได้แ ก่ 
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  

                                                                                                                                                                                        

    1. Zona tradisional; 
    2. Zona rehabilitasi; 
    3. Zona religi, budaya dan sejarah; 
    4. Zona khusus. 
  (2) Penataan zona taman nasional didasarkan pada potensi dan fungsi kawasan 
dengan 
memperhatikan aspek ekologi, sosial, ekonomi dan budaya.” 
 99 P. 56 /Menhut-II/2006 Pasal 4 
  “ (1) Dalam kawasan taman nasional sekurang-kurangnya terdiri dari zona inti, zona 
rimba dan zona pemanfaatan. 
  (2) Penentuan zona lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d pada 
setiap kawasan taman nasional dilakukan secara variatif sesuai kondisi setempat. 
  (3) Masing-masing zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam 
setiap kawasan taman nasional dapatlebih dari satu tergantung pada potensi kawasan, kondisi 
kawasan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar taman nasional.” 
 100 P. 56 /Menhut-II/2006 Pasal 20 
  “ (1) Evaluasi zonasi taman nasional dilakukan sebagai bahan peninjauan ulang 
untuk usulan perubahan zonasi yang diperlukan sesuai dengan kepentingan pengelolaan. 
  (2) Evaluasi zonasi taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara periodik oleh Kepala Balai paling lama 3 (tiga) tahun. 
  (3) Dalam kondisi tertentu evaluasi dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan 
pengelolaan.” 

DPU



54 
 

พ.ศ. 2535 ซ่ึงไม่มีบทบญัญติัเก่ียวกบัการให้อ านาจในการจดัตั้งพื้นท่ีพิเศษ และไม่มีบทบญัญติัใด
ใหอ้ านาจบุคคลหรือหน่วยงานใดเขา้ใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีได ้ 
  นอกจากน้ี จากการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาเก่ียวกบัการครอบครองพื้นท่ีป่าอนุรักษ์
ของสาธารณรัฐอินโดนีเซียนั้น มีปัญหาในลกัษณะเดียวกนักบัประเทศไทย ด้วยพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์
อนัเป็นสินทรัพยส์าธารณะท่ีรัฐบาลควรได้รับการจดัการเพื่อประโยชน์สาธารณะได้ถูกรุกราน  
รุกล ้าและถูกท าลาย เกิดขอ้พิพาทข้ึนเป็นประจ าเก่ียวกบัผูท่ี้มีสิทธิในการใชพ้ื้นท่ี แมจ้ะมีกฎระเบียบ
และการจดัตั้งอย่างเป็นทางการว่าเป็นอุทยานแห่งชาติ ชาวทอ้งถ่ินและรัฐบาลทอ้งถ่ินก็อา้งสิทธิ 
ในการใช้ประโยชน์ภายในพื้นท่ีอนุรักษ์ ด้วยส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เฉพาะบนกระดาษ 
ท่ีสร้างข้ึนโดยรัฐบาลแห่งชาติท่ีห่างไกลจากชุมชนท้องถ่ินท่ีพ  านักอยู่ในพื้นท่ี มีการจดัตั้ งข้ึน 
ตามบทบญัญติัของกฎหมายอยา่งถูกตอ้ง แต่โดยปกติจะไม่มีการจดัท ารายงานอยา่งเป็นทางการหรือ
การด าเนินงานโดยไม่ไดรั้บการรับฟังความคิดเห็นของคนในทอ้งถ่ิน101 แต่ก็ยงัสามารถหาทางออกได้
ดว้ยการจดัการเก่ียวกบัเขตการใชพ้ิเศษตามกฎระเบียบของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงป่าไม ้เก่ียวกบั
แนวทางการแบ่งเขตอุทยานแห่งชาติ ซ่ึงก าหนดไวเ้ป็นพื้นท่ีส่วนหน่ึงภายในอุทยานแห่งชาติ  
เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ี เป็นมิตรและย ั่งยืนภายในขอบเขตท่ีก าหนด มีการอนุ รักษ ์
ความหลากหลายทางชีวภาพไปพร้อมกบัการใช้ประโยชน์อย่างย ัง่ยืน เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ในทอ้งถ่ินสามารถรักษาระดบัคุณภาพชีวติท่ีพึงปรารถนาได ้
 
3.2  มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการจัดการพืน้ทีป่่าอนุรักษ์ของประเทศไทย 
 เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศกับ
ประเทศไทยเก่ียวกบัการจดัการพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์อนัจะน าไปสู่การศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา 
ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ข ปรับปรุง เพิ่มเติมบทบญัญติัทางกฎหมาย
ในการแก้ไขปัญหาการครอบครองท่ีดินเพื่อใช้ท ากินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ จึงจ าเป็นต้องศึกษา
มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการพื้นท่ีป่าอนุรักษป์ระเทศไทย ดงัน้ี 
 3.2.1  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไม ้
 กฎหมายเป็นมาตรการอย่างหน่ึงของสังคมท่ีจะก าหนดหลกัเกณฑ์ในการดูแล รักษา 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปัจจุบนัประเทศส่วนใหญ่มกัก าหนด 
                                                                 

 101 Agus Mulyana, Moira Moeliono, Pam Minnigh, Yayan Indriatmoko, Godwin Limberg, 
Nugroho Adi Utomo, Ramses Iwan, Saparuddin and Hamzah, Establishing special use zones in 
national parks can it break the conservation deadlock in Indonesia?, (Bogor, Indonesia : CIFOR, 
2010), p. 1-6. 
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เป็นแนวนโยบายของชาติในการจดัการส่ิงแวดล้อมไวใ้นรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้ งจดัตั้ งองค์กร
ระดับชาติให้มีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมโดยมีกฎหมายในระดับนโยบาย 
ให้อ านาจไว ้โดยมีกฎหมายเฉพาะให้อ านาจหน่วยงานในระดับปฏิบัติด าเนินการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะ102 
 การก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไมมี้ความส าคญั เพราะเน่ืองจากหลงัจากท่ีพื้นท่ีนั้นเป็นพื้นท่ี 
ป่าไมแ้ลว้ยอ่มมีการสงวนหรือห้ามมิให้เขา้ไปโดยไม่ไดรั้บอนุญาต การเขา้ไปบุกรุกหรืออยู่อาศยั
ต่อไปมีความผิดตามกฎหมาย103 และยงัเป็นขอบอ านาจในการบงัคบัใช้กฎหมายของพนักงาน
เจา้หนา้ท่ีดว้ย เพราะพนกังานเจา้หน้าท่ีจะสามารถบงัคบัใชก้ฎหมายไดน้ั้น พื้นท่ีดงักล่าวตอ้งเป็น
พื้นท่ีป่าไมต้ามท่ีกฎหมายนั้น ๆ ก าหนดเสียก่อน104 เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช 
มีอ านาจหน้าท่ีเฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าและเขตห้ามล่าสัตวป่์าเท่านั้น 
โดยการก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไมข้องประเทศไทยมีหลกัเกณฑก์ารก าหนดพื้นท่ี ดงัน้ี 
  3.2.1.1 พระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484  
  พื้นท่ีป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เป็นการก าหนดเขตพื้นท่ีป่า 
โดยพิจารณาจากท่ีดินท่ียงัมิได้มีบุคคลใดได้มาตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 105 โดยเอกสารหลัก 
ซ่ึงแสดงการไดท่ี้ดินมาตามประมวลกฎหมายท่ีดินนั้น ไดแ้ก่ โฉนดท่ีดิน โฉนดแผนท่ี โฉนดตราจอง 
และตราจองท่ีตีวา่ไดท้  าประโยชน์แลว้ หรือมีเอกสารมาแสดงสิทธิครอบครอง เช่น ใบจอง (น.ส.2) 
ส.ค.1 น.ส.3 น.ส.3ก น.ส.3ข ใบไต่สวน (น.ส.5) ดังนั้ น พื้นท่ีป่าจึงมิได้มีการก าหนดแนวเขต 
ไวช้ัดเจนและแม้มีการช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีตลอดมา (ภบท.5) แต่หากท่ีดินนั้นไม่มีการได้มา 
ตามประมวลกฎหมายท่ีดินแลว้ยอ่มเป็นพื้นท่ีป่าไมท้ั้งส้ิน และถือวา่เป็นท่ีดินหวงหา้มของรัฐ 
  พระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 ไม่ได้ก าหนดเหตุผลในการประกาศบงัคบั 
ใชก้ฎหมายไว ้แต่เม่ือพิจารณาจากการประกาศยกเลิกกฎหมาย กฎขอ้บงัคบัเดิมเก่ียวกบัการเก็บภาษีไม ้
                                                                 

 102 อุดมศกัด์ิ  สินธิพงษ์, กฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม, (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2549), 
น. 45. 
 103 พระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 มาตรา 54, พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 มาตรา 14, พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 16, พระราชบญัญติัสงวน
และคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 มาตรา 36 และมาตรา 42 
 104 พระราชกฤษฎีกา โอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม ้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และปรับปรุงอ านาจหน้าท่ีและกิจการของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง 
 105 พระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 มาตรา 4 (1) 
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การตีตราไม ้การซ้ือขายไม ้การเก็บหาของป่า แลว้มาบงัคบัตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 
2484 แทน แม้จะมีในส่วนท่ี เก่ียวข้องกับการรักษาป่าไม้ วิ ธีจัดการรักษาป่าอยู่ด้วยก็ตาม  
แต่เจตนารมณ์ในการประกาศใช้บงัคบัพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 อยู่ท่ีการควบคุม 
การท าไม้ การแปรรูปไม ้การท าส่ิงประดิษฐ์จากไม้ มากกว่าการคุ้มครองพื้นท่ีป่าไมโ้ดยเฉพาะ  
แต่พระราชบญัญัติป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 กลับเป็นกฎหมายท่ีก าหนดขอบเขตพื้นท่ีป่าไม้ไว ้
อยา่งกวา้งขวางท่ีสุดโดยไม่ตอ้งมีการส ารวจรังวดั จดัท าแผนท่ีแนวเขต เขตพื้นท่ี “ป่า” จึงหมายถึง 
ท่ีดินของรัฐซ่ึงเป็นท่ีดินประเภทหน่ึงประเภทใดดงัต่อไปน้ี106 
  1) ท่ีรกร้างวา่งเปล่า 
  2) ท่ีสงวนหวงหา้มเพื่อใชป้ระโยชน์ในราชการ ซ่ึงยงัไม่มีการใชท่ี้ดินตามวตัถุประสงค์
ของการหวงห้ามท่ีดิน หรือมีการใช้ท่ีดินตามวตัถุประสงค์ของการหวงห้ามท่ีดินแลว้ แต่ยงัไม่ได ้
ทั้งแปลง ส่วนท่ีเหลือยงัไม่ได้ใช้เต็มพื้นท่ียงัคงเป็น “ป่า” ตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบญัญติั 
ป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 
  3) ท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืน ๆ ท่ีบุคคลมิไดมี้กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง เช่น ท่ีดิน 
ท่ีพลเมืองใชร่้วมกนั (ท่ีสาธารณประโยชน์) ท่ีดินในเขตนิคมสหกรณ์หรือนิคมสร้างตนเองท่ียงัมิได้
จดัให้บุคคลใด ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมท่ียงัมิได้จดัให้แก่เกษตรกรหรือสถาบนั
เกษตรกรหรือจดัให้แก่เกษตรกรหรือสถาบนัเกษตรกรแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บโฉนดท่ีดินหรือหนงัสือ
รับรองการท าประโยชน์ ฯลฯ 
  บทวิเคราะห์ศพัท ์“ป่า” น้ีตามความเขา้ใจของคนทัว่ไปและในทางวชิาการยอ่มหมายถึง
สังคมของตน้ไมแ้ละส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ อนัมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั และปกคลุมเน้ือท่ี ท่ีกวา้งใหญ่ 
มีการใช้ประโยชน์จากอากาศ น ้ า และวตัถุธาตุต่าง ๆ ในดิน เพื่อการเจริญเติบโตจนถึงอายุขยั และ 
มีการสืบพนัธ์ุของตนเอง ทั้งให้ผลผลิตและบริการท่ีจ าเป็นอนัจะขาดเสียมิไดแ้ก่มนุษย์107 จะเห็นไดว้า่
ค  าวา่ “ป่า” มีความแตกต่างกนักบัความหมายในทางกฎหมาย ในความรู้สึกทัว่ ๆ ไปยากท่ีจะเขา้ใจได ้
ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความสับสน ดงันั้น เห็นไดว้า่การก าหนดเขตพื้นท่ีป่าตามกฎหมายเป็นการก าหนด
โดยพิจารณาจากท่ีดินท่ียงัมิไดมี้บุคคลใดไดม้าตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 

                                                                 

 106 วนิดา  พรไพบูลย์, ค  าอธิบายกฎหมายท่ีดินป่าไม้ และการตรวจพิสูจน์ สิทธิในท่ีดิน, 
(นนทบุรี : พิมพพ์ิจิตร, 2552), น. 56-57. 
 107 นิวติั  เรืองพานิช, การอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์, 2537), น. 21-22. 
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  3.2.1.2 พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507108  
  เป็นการก าหนดเขตพื้ น ท่ี โดยให้ ถือเอาพื้ น ท่ี  “ป่าสงวน” และ “ป่าคุ้มครอง”  
ตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองและสงวนป่าเป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ซ่ึงไดก้ าหนดเขตพื้นท่ี 
จากพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงแลว้แต่กรณี นอกจากนั้นยงัให้อ านาจรัฐมนตรีก าหนดป่าอ่ืนใด
เป็นป่าสงวนแห่งชาติไดต้ามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงการก าหนดแนวเขตกระท าไดโ้ดยออกกฎกระทรวง 
  แต่เดิมนั้น ในการก าหนดเขตป่านั้นเป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองและสงวนป่า 
พ.ศ. 2481 ท าให้ได้ในพื้นท่ีป่าไม ้2 แบบ ไดแ้ก่ ป่าคุม้ครองและป่าสงวน ซ่ึงมีขอ้แตกต่างกนัคือ  
ในป่าคุม้ครองนั้นตอ้งมีแผนท่ีสังเขปแสดงเขตป่านั้นแนบทา้ยพระราชกฤษฎีกา แต่ในพื้นท่ีดินมิได้
ท าเคร่ืองหมายไว้ และในการท าไม้หรือการเก็บหาของป่าย่อมกระท าได้ภายใต้บังคับของ
พระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 ส่วนป่าสงวนตอ้งมีแผนท่ีแน่นอนแสดงเขตป่านั้นแนบทา้ย
พระราชกฤษฎีกา กล่าวคือ ก่อนจะประกาศพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะต้องท าการหมายเขตป่านั้ น 
อยา่งชดัเจน โดยมีหลกัเขตกบัป้ายหรือเคร่ืองหมายเขตแสดงไวใ้นพื้นท่ีอนัแทจ้ริงและท าการรังวดั
ท าแผนท่ีป่านั้นอย่างถูกตอ้งเสียก่อนแล้วจึงประกาศ เม่ือก าหนดเป็นป่าสงวนแล้ว นอกจากจะมี
บทบญัญติัห้ามยดึถือ จบัจอง ก่นสร้าง แผว้ถางหรือเผาป่าท านองเดียวกบัในป่าคุม้ครองแลว้ ยงัหา้ม 
มิให้น า ปล่อย หรือละเลยให้สัตวเ์ล้ียงเขา้ไปหรือจดัท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดอนัเป็นอนัตรายแก่ไมห้รือของ
ป่าในป่าสงวนอีกดว้ย และในการท าไมห้รือการเก็บหาของป่านอกจากจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย
อ่ืนว่าด้วยการนั้ นแล้ว ยงัจะต้องขอรับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีผูค้วบคุมป่าสงวนนั้ น 
อีกชั้ นหน่ึงด้วย109 ในปัจจุบันพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481  ได้ถูกยกเลิก 
โดยพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
  พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มีวตัถุประสงค์ท่ีจะสงวนป่าไมไ้วเ้ป็นเน้ือท่ี
ประมาณร้อยละ 50 ของเน้ือท่ีประเทศไทย คือ เป็นเน้ือท่ีป่าสงวนรวมประมาณ 250,000 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 156 ลา้นไร่ พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มีวตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครอง 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ เช่น พนัธ์ุไมแ้ละของป่า สัตวป่์า ตลอดจนทิวทศัน์ ป่าและภูเขา 
ใหค้งอยูใ่นสภาพธรรมชาติเดิม มิใหถู้กท าลายหรือเปล่ียนแปลงไปเพื่ออ านวยประโยชน์ทั้งทางตรง
และทางออ้มแก่รัฐและประชาชนสืบไป ส่วนพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 
มีวตัถุประสงค์เพื่อปรับปรุงให้มาตรการในการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์าเป็นไปอย่างเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัความตกลงระหวา่งประเทศ 
                                                                 

 108 พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 6 และมาตรา 36 
 109 นพนิธิ  สุริยะ, นโยบายการป่าไม้, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2514), น. 238-239. 
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  การก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไมต้ามกฎหมายทั้ง 3 ฉบบั ดงักล่าว กฎหมายก าหนดให้กระท า
ไดโ้ดยการออกกฎหมายล าดบัรอง ไดแ้ก่ พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง เพื่อก าหนดแนวเขต
โดยจดัท าเป็นแผนท่ีแสดงแนวเขตแนบท้ายกฎหมายล าดับรอง และการก าหนดเขตพื้นท่ีป่า 
ตามกฎหมายทั้ ง 3 ฉบับ เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ก่อนท่ีจะได้มีการจัดตั้ ง 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
พ.ศ. 2545 จึงมีความต่อเน่ืองกนัในการก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไม ้
  โดยเม่ือได้มีมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองการส ารวจจ าแนกประเภทท่ีดิน ซ่ึงเสนอโดย
กระทรวงมหาดไทย เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2504 จ าแนกพื้นท่ีป่าไมท่ี้จะรักษาไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
โดยมีเน้ือท่ีประมาณร้อยละ 50 ของเน้ือท่ีประเทศ จ านวนเน้ือท่ีดงักล่าวจึงมาปรากฏในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2504 ไวว้า่จะสงวนพื้นท่ีป่าไมไ้วเ้ป็นจ านวนร้อยละ 50 
ของเน้ือท่ีประเทศ ซ่ึงกฎหมายท่ีออกมารองรับนโยบายดงักล่าวได้แก่ พระราชบญัญติัป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 มีวตัถุประสงค์ท่ีจะสงวนป่าไม้ไวเ้ป็นเน้ือท่ีประมาณร้อยละ 50 ของเน้ือท่ี
ประเทศไทย และต่อมารัฐบาลไดมี้มติในเร่ืองนโยบายการป่าไมแ้ห่งชาติ ซ่ึงจ าแนกพื้นท่ีป่าท่ีสงวน
จ านวนดงักล่าวออกเป็นป่าเศรษฐกิจ และป่าอนุรักษ ์อนัไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพนัธ์ุ
สัตวป่์า 
  ในการจ าแนกประเภทท่ีดินนั้น มิไดมี้การส ารวจรังวดัจ าแนกเขตไวโ้ดยชดัเจน เป็นแต่
เพียงไดอ้าศยัขอ้มูลจากคณะกรรมการจ าแนกประเภทท่ีดินส่วนจงัหวดั ซ่ึงก็ได้ขอ้มูลจากอ าเภอ 
หรือก านนั ผูใ้หญ่บา้นแลว้หมายไวใ้นแผนท่ีระวาง (แผนท่ีระวางของกรมแผนท่ีทหารบก)110 ดงันั้น 
ในบางพื้นท่ีซ่ึงมีประชาชนอาศยัอยู่ก่อนแลว้ได้ถูกก าหนดจ าแนกไวเ้ป็นพื้นท่ีป่าไมแ้ละน าไปสู่ 
การด าเนินการใหเ้ป็นป่าสงวนแห่งชาติ หรืออุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าแลว้แต่กรณี 
  การสงวนพื้นท่ีตามพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ลกัษณะของป่าท่ีจะ
ก าหนดใหเ้ป็นป่าสงวนแห่งชาติจะตอ้งเป็นป่าท่ีคณะรัฐมนตรีไดมี้มติใหจ้  าแนกเป็นพื้นท่ีป่าไมแ้ลว้ 
ซ่ึงป่าดังกล่าวก็คือป่าท่ีคณะกรรมการจ าแนกประเภทท่ีดินได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
การประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาตินั้นก็จะต้องมีการเข้ารังวดัหมายเขตป่าให้แล้วเสร็จเสียก่อน 
ต่อจากนั้นจึงได้ด าเนินการเพื่อประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จนถึงต้นปี พ.ศ. 2515 จึงเห็นว่า 
การด าเนินการดังกล่าวยงัเป็นวิธี ท่ี ล่าช้าอีก กรมป่าไม้จึงได้เปล่ียนแปลงจากหลักการเดิม  
ตามหนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กษ 0703/4336 ลงวนัท่ี 31 มีนาคม 2515 คือ ให้ประกาศพื้นท่ีป่าไม ้
เป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยอาศยัแผนท่ีจ าแนกท่ีดินซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเสร็จแล้ว ทั้ งน้ี 
ไม่ตอ้งท าการรังวดัหมายแนวเขตป่าเสียก่อนท่ีจะประกาศ การท่ีจ าตอ้งเปล่ียนแปลงหลกัการเดิม
                                                                 

 110 ประดิษฐ์  วนาพิทกัษ,์ ค  าอธิบายกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม,้ (เอกสารอดัส าเนา, ม.ป.ป.), น. 33. 
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ดงักล่าวสืบเน่ืองจากผลการประชุมคณะกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติ คร้ังท่ี 3/2514 เม่ือวนัท่ี 12 
เมษายน 2514 ไดมี้มติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รีบด าเนินการออกกฎกระทรวงสงวนพื้นท่ีป่า
บริเวณท่ีจะให้รักษาไวเ้ป็นป่าไมถ้าวรของชาติในทอ้งท่ีจงัหวดัซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมี้มติจ าแนกท่ีดิน
เสร็จแลว้เป็นป่าสงวนแห่งชาติโดยเร็ว ทั้งน้ี ให้อาศยัแผนท่ีจ าแนกประเภทท่ีดินเป็นหลกัด าเนินการ
ก็เพื่อประสงคจ์ะให้ทนักบัแผนการสอบสวนสิทธิตามโครงการเร่งรัดจดัท่ีดินของกระทรวงมหาดไทย 
ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ไดพ้ิจารณามติของคณะกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติและเห็นชอบดว้ย
กบัมติของคณะกรรมการดงักล่าว รวมทั้งให้มีการเร่งรัดด าเนินการสงวนป่าไมใ้ห้แลว้เสร็จโดยเร็ว 
กรมป่าไม้จึงได้เปล่ียนวิธีด าเนินการสงวนป่าจากเดิมเสียใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเพื่อเร่งรัดการสงวนป่าให้แลว้เสร็จตามแผนพฒันาการเศรษฐกิจ
แห่งชาติ111 
  การประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้น ให้ปิดประกาศส าเนากฎกระทรวงและแผนท่ี 
ท้ายกฎกระทรวงไว ้ณ ท่ีท าการอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอท้องท่ี ท่ีท าการก านันท้องท่ี และท่ีเปิดเผย 
เห็นไดง่้ายในหมู่บา้นทอ้งท่ีนั้น และตอ้งจดัให้มีหลกัเขตและป้ายหรือเคร่ืองหมายอ่ืนแสดงแนวเขต
ป่าสงวนแห่งชาติไวต้ามสมควรเพื่อให้ประชาชนเห็นไดว้่าเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ112 เม่ือพื้นท่ี
ดงักล่าวไดมี้กฎกระทรวงก าหนดเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติแลว้จึงเกิดผลคือ บุคคลใดอา้งวา่มีสิทธิ
หรือไดท้  าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติใดอยูก่่อนวนัท่ีกฎกระทรวงก าหนดป่าสงวนแห่งชาติ
นั้นใช้บงัคบั ให้ยื่นค าร้องเป็นหนงัสือต่อนายอ าเภอหรือปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอ
ท้องท่ีภายในก าหนดหน่ึงร้อยยี่ สิบว ันนับแต่ว ันท่ีกฎกระทรวงนั้ นใช้บังคับ 113 เพื่อส่งให้
คณะกรรมการส าหรับป่าสงวนแห่งชาติ114 สอบสวนตามค าร้องนั้น โดยถา้ปรากฏวา่ผูร้้องไดเ้สียสิทธิ
หรือเส่ือมเสียประโยชน์ ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดค่าทดแทนให้ตามท่ีเห็นสมควรและหาก 
ผูร้้องไม่พอใจในค่าทดแทนท่ีคณะกรรมการส าหรับป่าสงวนแห่งชาติก าหนด ผูร้้องมีสิทธิอุทธรณ์
ต่อรัฐมนตรี115 ภายในก าหนดสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ และ 
ค าวนิิจฉยัของรัฐมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุด116 
                                                                 

 111 ฉาดฉาน  นิลก าแหง, “ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิในท่ีดินของประชาชนในเขต 
ป่าสงวน,” (วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2543), น. 73-74. 
 112 พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 8 และมาตรา 9 
 113 พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 9 
 114 พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 10 
 115 พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 4 และมาตรา 5 
 116 พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 13 
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  ถา้ราษฎรไม่ยืน่ค  าร้องต่อนายอ าเภอหรือปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิงอ าเภอทอ้งท่ี
ภายในก าหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงนั้นใชบ้งัคบั ถือวา่สละสิทธิหรือประโยชน์ท่ีมีอยู่
หรือท่ีอา้งว่ามีอยู ่เป็นบทบญัญติัตดัสิทธิอยา่งเด็ดขาด ไม่วา่ราษฎรนั้นจะรู้เร่ืองการออกกฎกระทรวง
หรือไม่ก็ตาม117 
  3.2.1.3 พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504118 
  เป็นการก าหนดพื้นท่ีซ่ึงบางส่วนทับซ้อนกับพื้นท่ีป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม ้
พุทธศกัราช 2484 และพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  
โดยแนวความคิดวา่ดว้ยอุทยานแห่งชาติเขา้มามีอิทธิพล เน่ืองจากมีขา้ราชการกรมป่าไมท่ี้ไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศไดก้ลบัมาบริหารงานป่าไม ้มีนโยบายป้องกนัการท าลายป่าไมอ้ยา่งเด็ดขาด โดยให้มี
การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า เน่ืองจากมีการท าลายป่าไมเ้ป็นจ านวนมาก 
จึงมีการประกาศเขตป่าเพิ่มและให้คนท่ีอยู่ในเขตป่า เช่น ชาวเขา อพยพออกมาจากเขตป่า  
การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติไดรั้บอิทธิพลมาจากแนวคิดของสหรัฐอเมริกาซ่ึงไดมี้การประกาศ
จดัตั้ งอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนและอีกหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา119 โดยมีแนวคิดว่าการ
ปกป้องป่าธรรมชาติใหส้มบูรณ์จะตอ้งไม่มีมนุษยเ์ขา้ไปอยูอ่าศยั เพื่อไม่ใหช้นพื้นเมืองเขา้ไปอยูใ่นป่า 
  การก าหนดพื้นท่ีให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ตอ้งมีพื้นท่ีกวา้งใหญ่ไม่น้อยกว่า 10 ตาราง
กิโลเมตร หรือเท่ากับ 6,250 ไร่ข้ึนไป เพียงพอท่ีจะรักษาสถานะทางนิเวศน์ของพืชและสัตว ์
ในทอ้งถ่ินไวไ้ดต้ลอดไป และเป็นท่ีดินท่ีไม่มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย
ของบุคคลใดท่ีมิใช่ทบวงการเมือง โดยมีลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
  1) มีสภาพธรรมชาติเป็นท่ีน่าสนใจเหมาะสมควรค่าแก่การอนุรักษ์ กล่าวคือ เป็นพื้นท่ี
ท่ีมีทิวทศัน์สวยงามและเด่นเป็นพิเศษ เช่น มีปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีแปลกพิสดารหรือมีทิวทศัน์ 
ท่ีสวยงามมาก เป็นตน้ 

                                                                 

 117 ยืนหยดั ใจสมุทร, พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบญัญติัอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบญัญัติสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 พระราชบญัญัติสวนป่า  
พ.ศ. 2535 : ค าอธิบายพร้อมค าพิพากษาศาลฎีกาบริบูรณ์จนถึงปัจจุบนั, (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 
2549), น. 34. 
 118 พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 4 
 119 ฉาดฉาน นิลก าแหง, “ปัญหาทางกฎหมายและนโยบายของการใช้อ านาจรัฐท่ีเก่ียวกบั
การจดัการท่ีดินในเขตป่า,” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2538), น. 35. 
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  2) มีส่วนประกอบของภูมิประเทศท่ีแปลกและหายากหรือมีทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่ีเปราะบางอาจถูกท าลายให้เสียหายไดโ้ดยง่ายและไม่อาจท าให้คืนสภาพดีดงัเดิม เช่น บริเวณน ้ าพุร้อน
หรือบริเวณท่ีมีสังคมพืชหายาก 
  3) มีว ัต ถุธรรมชาติห รือโบราณวัตถุ ท่ี มีความส าคัญทางธรณีวิทยาเป็นพิ เศษ  
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาความรู้ใหม่ โดยเฉพาะความรู้ 
ทางนิเวศวิทยาอนัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายต่อส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่ใน
พื้นท่ี 
  4) มีหลกัฐานทางประวติัศาสตร์หรือก่อนประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัควรแก่การสงวนรักษา
ไวไ้ม่ให้สูญหายไปเพื่อให้ประชาชนโดยทัว่ไปไดศึ้กษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองราวในอดีต 
วฒันธรรมและววิฒันาการของอารยธรรมของชนในชาติท่ีผา่นมา 
  5) มีพืชหรือสัตวช์นิดท่ีหายากและใกลสู้ญพนัธ์ุสมควรท่ีจะอนุรักษไ์ว ้
  6) เป็นสถานท่ีควรสงวนไว้ให้คงสภาพธรรมชาติเพื่อประโยชน์ในการพักผ่อน 
ท่องเท่ียวของประชาชน 
  การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องจดัให้มีหลักเขตและป้ายหรือเคร่ืองหมายอ่ืน
แสดงเขตอุทยานแห่งชาติไวต้ามสมควร เพื่อให้ประชาชนเห็นได้ว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ120 
เช่นเดียวกบัการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตอุทยานแห่งชาตินั้น
เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้มีผลบงัคบัทนัทีและไม่มีบทบญัญติัให้รัฐตอ้งจ่ายค่าทดแทน
เหมือนพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
  3.2.1.4 พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 
  เป็นการก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไมเ้น่ืองจากมีความจ าเป็นตอ้งเร่งรัดการขยายพนัธ์ุสัตวป่์า
และให้การสงวนและคุม้ครองสัตวป่์าควบคู่กนัไป และเน่ืองในปัจจุบนัไดมี้ความตกลงระหว่าง
ประเทศในการท่ีจะร่วมมือกนัเพื่อสงวนและคุม้ครองสัตวป่์าของทอ้งถ่ินอนัเป็นทรัพยากรท่ีส าคญั
ของโลก ดงันั้น จึงมีการตรากฎหมายเพื่อปรับปรุงให้มาตรการในการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า
เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตกลงระหว่างประเทศ121 โดยพระราชบญัญติัสงวน
และคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อคุม้ครองสัตวป่์า 2 ประเภท คือ เขตรักษา
พนัธ์ุสัตวป่์าและเขตหา้มล่าสัตวป่์า 

                                                                 

 120 พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 8 
 121 หมายเหตุทา้ยพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 
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  1) เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า122 มีหลกัเกณฑ์ในการเลือกพื้นท่ีเพื่อก าหนดให้เป็นเขตรักษา
พนัธ์ุสัตวป่์า ประกอบดว้ย 
  (1) เป็นบริเวณท่ีมีสัตวป่์าชุกชุมและสัตวป่์าชนิดท่ีหายากหรือก าลงัจะสูญพนัธ์ุอาศยัอยู ่
  (2) เป็นบริเวณแหล่งน ้า แหล่งอาหาร และท่ีหลบภยัของสัตวป่์า 
  (3) เป็นป่าท่ีอยูห่่างไกลชุมชนพอสมควร 
  (4) มีสภาพป่าหลายลักษณะอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน เช่น มีทั้ งป่าดงดิบ ป่าโปร่ง ป่าพรุ  
ป่าหญา้ เป็นตน้ 
  (5) ตอ้งไม่เป็นท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคล 
ท่ีมิใช่ทบวงการเมือง 
  การประกาศเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า เป็นเช่นเดียวกบัการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ คือ 
จดัให้มีหลักเขตและป้ายหรือเคร่ืองหมายอ่ืนแสดงเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าไวต้ามสมควรเพื่อให้
ประชาชนเห็นว่าเป็นเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า123 พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า 
เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้จะมีผลบงัคบัทนัทีและไม่มีการจ่ายค่าทดแทนเช่นกนั 
  2) เขตห้ามล่าสัตวป่์า124 ในการประกาศก าหนดเขตห้ามล่าสัตวป่์าชนิดใดหรือประเภท
ใดจะก าหนดเขตในพื้นท่ีดงัต่อไปน้ี 
  (1) บริเวณสถานท่ีท่ีใชใ้นราชการ อาจเป็นท่ีดินท่ีทางราชการมีกรรมสิทธ์ิหรือเป็นท่ีดิน
ท่ีราชพสัดุหรือท่ีดินท่ีทางราชการไดเ้ขา้ไปใชป้ระโยชน์ไดต้ามกฎหมาย 
  (2) บริเวณสถานท่ีท่ีใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ไดแ้ก่ ท่ีรกร้างว่างเปล่าหรือท่ีป่าท่ีทุกคน
สามารถเขา้ไปใชส้อยไดโ้ดยไม่ขดัต่อกฎหมาย 
  (3) บริเวณสถานท่ีท่ีประชาชนใช้ร่วมกนั เช่น ท่ีชายตล่ิง ทางน ้ า ทางหลวง ทะเลสาบ 
เป็นท่ีท่ีไม่มีผูใ้ดเป็นเจา้ของ 
  บริเวณสถานท่ีท่ีจะประกาศก าหนดให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่ามีได้เพียง 3 แห่ง  
ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้เท่านั้น ดงันั้น สถานท่ีของราษฎรบางแห่งแมจ้ะมีสัตวป่์าบางชนิดอาศยัอยูชุ่กชุม  
ก็ไม่อาจประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตวป่์าไดแ้ละการประกาศนั้นจะตอ้งระบุชนิดหรือประเภท 
                                                                 

 122 บุญเลิศ  องัศิริจินดา และชาญณรงค์  ขยนักิจ, “กฎหมายเก่ียวกับการพฒันาการป่าไม,้”  
ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเก่ียวกบัการพฒันาการป่าไม ้หน่วยท่ี 7 สาขาวิชานิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, จดัพิมพโ์ดยมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (นนทบุรี : โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2535), น. 424-425. 
 123 พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 มาตรา 35 
 124 บุญเลิศ  องัศิริจินดา และชาญณรงค ์ ขยนักิจ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 122, น. 429. 
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ของสัตวป่์าซ่ึงอาจหลายชนิดหรือหลายประเภทก็ได ้แต่จะห้ามล่าทุกประเภทหรือชนิดไม่ได ้จะท าได้
แต่โดยประกาศเป็นเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเท่านั้น และเขตห้ามล่าสัตวป่์ากระท าได้โดยออกเป็น
ประกาศกระทรวงเท่านั้นไม่ถึงขนาดเป็นพระราชกฤษฎีกาแต่อยา่งใด แต่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติกับต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เช่นเดียวกนั125 
  ในการก าหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า ต่างมี
บทบญัญติัให้การก าหนดเขตป่าไมด้งักล่าวไม่กระทบถึงสิทธิท่ีบุคคลมีอยู่ตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน ดงันั้น ในกรณีท่ีราษฎรมีหลกัฐานแจง้การครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) หรือใบจองและไดมี้การ
ก าหนดให้พื้นท่ีนั้นเป็นพื้นท่ีป่าภายหลงัวนัท่ีแจง้การครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) หรือไดรั้บใบจอง
โดยชอบด้วยกฎหมาย ท่ีดินหรือพื้นท่ีดังกล่าวย่อมไม่เป็น “ป่า” ตามพระราชบัญญัติป่าไม ้
พุทธศกัราช 2484 ราษฎรจึงมีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน เม่ือต่อมาไดมี้การก าหนด
ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า ทบัซ้อนท่ีดินดงักล่าวยอ่มไม่ท าให้ท่ีดินนั้น
เป็นป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าแลว้แต่กรณี 
  แต่หากสิทธิครอบครองนั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เช่น ไม่ไดแ้จง้การครอบครองท่ีดิน
ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัให้ใชป้ระมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 ใชบ้งัคบั (ตั้งแต่
วนัท่ี 1 ธันวาคม 2497 ถึงวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2498) และไม่ได้รับการผ่อนผนัจากผูว้่าราชการ
จงัหวดัเป็นการเฉพาะราย ย่อมถือว่าผูค้รอบครองท่ีดินนั้นเจตนาสละสิทธิครอบครองท่ีดินท าให ้
ไม่มีสิทธิในท่ีดินนั้น126 ท่ีดินนั้นยอ่มเป็นท่ีดินของรัฐประเภทท่ีดินรกร้างวา่งเปล่าท่ีสามารถก าหนด
เป็นป่าสงวนได ้และต่อมาเม่ือพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ไดก้  าหนดให้ป่าสงวน
เป็นป่าสงวนแห่งชาติแลว้ ท่ีดินนั้นจึงเป็นป่าสงวนแห่งชาติ แมค้รอบครองท่ีดินนั้นมานานเพียงใด
ก็ไม่ เป็นผู ้มีสิทธิตามกฎหมายท่ีดิน 127 กรณีอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าก็ใช้
หลกัเกณฑ์ในท านองเดียวกนั ส่วนเขตห้ามล่าสัตวป่์านั้นจะก าหนดไดเ้ฉพาะในพื้นท่ี 3 ประเภท
ดงักล่าวมาแลว้เท่านั้น 
  ในการก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไม้นั้น กฎหมายบงัคบัให้ตอ้งมีแผนท่ีแนบท้ายกฎหมาย
ล าดับรองนั้น เป็นปัญหาในด้านการก าหนดแนวเขตเน่ืองจากแผนท่ีท่ีก าหนดเขตนั้นใช้แผนท่ี 
ภูมิประเทศท่ีมีมาตราส่วน 1 : 50,000 อนัเป็นมาตราส่วนของความคลาดเคล่ือนสูง การขีดเขตลง 
ในแผนท่ีระยะไปเพียง 1 มิลลิเมตรก็จะคลาดเคล่ือนไปเป็นระยะ 50 เมตร เป็นตน้ หากไม่มีการ
                                                                 

 125 ยนืหยดั ใจสมุทร, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 117, น. 310. 
 126 พระราชบญัญติัใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 5 
 127 วนิดา พรไพบูลย,์ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 106, น. 116-120. 
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ก าหนดแนวเขตไวใ้ห้ชดัเจนโดยการรังวดัปักหลกัเขตเสียก่อน การเขา้ใจผิดในแนวเขตป่าก็จะเป็น
เช่นน้ีตลอดไปไม่จบส้ิน128 
 3.2.2 มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์
  หลังจากท่ีได้มีการก าหนดประกาศเป็นเขตพื้นท่ีป่าไม้แล้ว กฎหมายได้ก าหนด
มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุม้ครองและรักษาพื้นท่ีป่าไมด้งักล่าว โดยลงโทษผูก้ระท าการฝ่าฝืน  
การบุกรุกเขา้อยูอ่าศยัหรือกระท าการบางอย่างในพื้นท่ีป่าไมน้ั้น ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็นมาตรการ
ในทางอาญา มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางแพง่ ดงัน้ี 
  3.2.2.1 มาตรการทางอาญา 
  1) พระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 
  เม่ือพื้นท่ีดงักล่าวเป็นพื้นท่ี “ป่า” แลว้ ห้ามมิให้ผูใ้ด ก่นสร้าง แผว้ถาง หรือเผาป่า หรือ
กระท าการดว้ยประการใด ๆ อนัเป็นการท าลายป่า หรือเขา้ยึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือ
ผูอ่ื้น เวน้แต่จะกระท าภายในเขตท่ีไดจ้  าแนกไวเ้ป็นประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีไดป้ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี 129 หากฝ่าฝืนจะมีโทษจ าคุก  
ศาลมีอ านาจสั่งให้ผูก้ระท าผิด รวมทั้งบริวารออกไปจากไป130 และริบทรัพยซ่ึ์งบุคคลไดใ้ชใ้นการ
กระท าความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิด ไม่ว่าจะมีผูถู้กลงโทษ 
ตามค าพิพากษาหรือไม่131 โดยมีลกัษณะความผดิและโทษในท านองเดียวกบัประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ท่ีห้ามมิให้บุคคลเขา้ไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้างหรือเผาป่าหรือท าดว้ยประการใด
ให้เป็นการท าลายหรือท าให้เส่ือมสภาพท่ีดินในบริเวณท่ีรัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจา
นุเบกษาหรือท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดอนัเป็นอนัตรายแก่ทรัพยากรในท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีดินของรัฐ132 ซ่ึงพื้นท่ี
ตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบบั ต่างก็เป็นพื้นท่ีซ่ึงยงัไม่มีการไดม้าตามกฎหมายท่ีดินเช่นเดียวกนั ท าใหเ้กิด
ความสับสนในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
 
 
 
 
                                                                 

 128 ฉาดฉาน  นิลก าแหง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 111, น. 117. 
 129 พระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 มาตรา 54 
 130 พระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 มาตรา 72 ตรี 
 131 พระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 มาตรา 74 ทวิ 
 132 ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 2 มาตรา 9 มาตรา 108 และมาตรา 108 ทวิ 
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  2) พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  
  เม่ือพื้นท่ีนั้นเป็นพื้นท่ี “ป่าสงวนแห่งชาติ” แลว้133 ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครอง
ท าประโยชน์หรืออยู่อาศยัในท่ีดิน ก่นสร้าง แผว้ถาง เผาป่า ท าไม้ เก็บหาของป่า หรือกระท า 
ดว้ยประการใด ๆ อนัเป็นการเส่ือมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ เวน้แต่ 
  (1) การท าไมห้รือเก็บหาของป่าในสงวนแห่งชาติโดยไดรั้บใบอนุญาตจากพนักงาน
เจา้หนา้ท่ีหรือเม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดป้ระกาศอนุญาตไวเ้ป็นคราว ๆ134 
  (2) เขา้ท าประโยชน์หรือยู่อาศยัในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยได้รับอนุญาตจากอธิบดี
และอนุมติัจากรัฐมนตรี135 
  (3) ได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์และอยู่อาศัยต่อไปจากอธิบดีหรือผู ้ซ่ึงอธิบดี
มอบหมาย กรณีไดเ้ขา้ท าประโยชน์หรืออยูอ่าศยัในเขตป่าสงวนแห่งชาติอยูแ่ลว้จนถึงวนัท่ีประกาศ
ก าหนดใหป่้าสงวนแห่งชาตินั้นเป็นเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ แต่ไม่ถือวา่การไดรั้บอนุญาตนั้น
เป็นการไดม้าซ่ึงสิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน136 
  (4) บุคคลในครอบครัวซ่ึงอาศัยอยู่กับผู ้ได้รับอนุญาตตามข้อ 3) ได้รับอนุญาต 
ให้ท าประโยชน์และอยู่อาศยัต่อไปจากอธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บ
อนุญาตตามขอ้ 3) ถึงแก่ความตาย137 
  (5) ไดรั้บอนุญาตจากอธิบดี ให้กระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวจิยัทางวชิาการ138 
  (6) เป็นการปฏิบติัตามระเบียบการใชป้ระโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติในการเขา้ไป 
การผา่น การใชท้าง การน าหรือปล่อยสัตวเ์ล้ียงเขา้ไป139 
  (7) พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าหน้าท่ีของกรมป่าไม้ได้กระท าการในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบ ารุงป่าสงวนแห่งชาติ ตามค าสั่งของ
อธิบดี140 
                                                                 

 133 พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 
 134 พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 15 
 135 พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 16 
 136 พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 16 ทว ิ
 137 พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 16 ตรี 
 138 พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 17 
 139 พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 18 
 140 พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 19 
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  (8) ไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีโดยอนุมติัจากรัฐมนตรีให้ท าการบ ารุงป่าหรือปลูกสร้าง
สวนป่าหรือไมย้ืนตน้ในเขตป่าเส่ือมโทรมไดภ้ายในระยะเวลาและตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในหนงัสือ
อนุญาต141 
  ผูท่ี้ท  าการฝ่าฝืนจะต้องรับโทษจ าคุก ศาลมีอ านาจสั่งให้ผูก้ระท าผิด รวมทั้ งบริวาร 
ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ142 และริบทรัพย์ซ่ึงบุคคลใช้หรือได้มาโดยการกระท าความผิด 
โดยไม่ค  านึงวา่เป็นของผูก้ระท าผดิและมีผูถู้กลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือไม่143 
  3) พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  
  เม่ื อพื้ น ท่ีนั้ น เป็นพื้ น ท่ี  “อุทยานแห่งชาติ” แล้ว  กฎหมายได้ก าหนดข้อห้ าม 
หลายประการ144 เช่น ห้ามมิให้บุคคลใด ยึดถือหรือครอบครองท่ีดิน รวมตลอดถึงก่นสร้าง แผว้ถาง 
หรือเผาป่า เก็บหาทรัพยากรธรรมชาติในป่า หรือท าอันตรายแก่สัตว์ เวน้แต่กรณีท่ีพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีซ่ึงปฏิบัติการไปเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ หรือ
การศึกษาหรือวิจยัทางวิชาการหรือเพื่ออ านวยความสะดวกในการทศันาจรหรือการพกัอาศยัหรือ
เพื่ออ านวยความปลอดภยั หรือให้ความรู้แก่ประชาชน145 หากมีผูก้ระท าการฝ่าฝืนจะตอ้งรับโทษ
จ าคุกหรือปรับ146 ศาลมีอ านาจริบทรัพยซ่ึ์งบุคคลไดใ้ชใ้นการกระท าความผิด โดยไม่ตอ้งค านึงว่า
เป็นผูก้ระท าความผดิและมีผูถู้กลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือไม่147 
  4) พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 
  (1) เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เม่ือได้ก าหนดพื้นท่ีนั้ นเป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแล้ว 
กฎหมายไดก้ าหนดห้ามมิให้ผูใ้ดเขา้ไปในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากพนกังาน
เจา้หนา้ท่ี หรือเจา้พนกังานอ่ืนใดซ่ึงตอ้งเขา้ไปปฏิบติัการตามหนา้ท่ี148 หรือล่าสัตวป่์าหรือเก็บหรือ
ท าอนัตรายแก่รังของสัตวป่์า เวน้แต่จะกระท าเพื่อการศึกษาหรือวิจยัทางวิชาการและไดรั้บอนุญาต
เป็นหนงัสือจากอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์าแห่งชาติ149 
                                                                 

 141 พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 20 
 142 พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 31 
 143 พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 35 
 144 พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 16 
 145 พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 19 
 146 พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 และมาตรา 27 
 147 พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 29 
 148 พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 มาตรา 37 
 149 พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 มาตรา 36 
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และห้ามยึดถือหรือครอบครองท่ีดินหรือตดั โค่น แผว้ถางหรือท าลายตน้ไม้หรือพฤกษชาติอ่ืน  
เว ้นแต่  ได้รับค าสั่ งให้กระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่ าในกรณี ท่ี มี 
ความจ าเป็นตอ้งปฏิบติัการเพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองดูแลรักษาหรือบ ารุงเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า 
เพื่อการเพาะพนัธ์ุ การศึกษาหรือวิจยัทางวิชาการ เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้การศึกษาหรือ
การพกัอาศยัหรืออ านวยความปลอดภยัหรือใหค้วามรู้แก่ประชาชน150 
  (2) เขตห้ามล่าสัตวป่์า เม่ือได้ก าหนดพื้นท่ีนั้นเป็นเขตห้ามล่าสัตวป่์าแล้ว ห้ามมิให ้
ล่าสัตวป่์าชนิดหรือประเภทนั้น เก็บหรือท าอนัตรายแก่รังของสัตวป่์าซ่ึงห้ามมิให้ล่านั้น หรือยึดถือ 
ครอบครองท่ีดิน ตัด โค่น แผว้ถาง เผา ท าลายต้นไม้หรือพฤกษชาติอ่ืน เวน้แต่ได้รับอนุญาต 
เป็นหนงัสือจากอธิบดี หรือเม่ืออธิบดีไดป้ระกาศอนุญาตไวเ้ป็นคราว ๆ ในเขตห้ามล่าแห่งหน่ึงแห่งใด
โดยเฉพาะ151 
  กรณีกระท าการฝ่าฝืนไม่วา่จะเป็นการล่าสัตวป่์า152 หรือการยึดถือหรือครอบครองท่ีดิน
นอกจากมีโทษจ าคุกแลว้ ศาลมีอ านาจสั่งให้ผูก้ระท าความผิด รวมทั้งบริวารออกไปจากเขตรักษา
พนัธ์ุสัตวป่์านั้น153 และริบทรัพย ์ท่ีบุคคลไดม้าหรือไดใ้ช้ในการกระท าความผิดหรือมีไวเ้น่ืองใน
การกระท าความผดิ ไม่วา่จะมีผูถู้กลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือไม่154 
  ในการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 พระราชบญัญัติ  
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบญัญติัสงวนและ
คุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 ผูก้ระท าตอ้งกระท าโดยเจตนาเท่านั้น เน่ืองจากการกระท าโดยประมาท
กฎหมายมิไดบ้ญัญติัไวเ้ป็นความผิด ดงันั้น ผูก้ระท าความผิดในเขตป่าไมน้ั้น จะตอ้งรู้ขอ้เท็จจริง
อนัเป็นองค์ประกอบของความผิด คือรู้ว่าพื้นท่ีนั้นเป็นพื้นท่ี “ป่า” “ป่าสงวนแห่งชาติ” “อุทยาน
แห่งชาติ” “เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า” หรือ “เขตห้ามล่าสัตวป่์า” มิฉะนั้นจะถือวา่ผูก้ระท ามีเจตนาไม่ได้155 
ดงัน้ี156 

                                                                 

 150 พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 มาตรา 38 
 151 พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 มาตรา 42 
 152 พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 มาตรา 53 
 153 พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 มาตรา 54 
 154 พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 มาตรา 57 
 155 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 
 156 ประยุทธ  ไชยพิณ, “บทบาทศาลฎีกาต่อการบงัคบัใช้กฎหมายวา่ดว้ยทรัพยากรป่าไม,้” 
(วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2551), น.127-137.  
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  1) ผูก้ระท าผิดไม่รู้ว่าพื้นท่ีนั้ นเป็นเขตป่าไม้เน่ืองจากนโยบายของฝ่ายบริหารหรือ 
การปฏิบติัของทางราชการ เช่น มีมติคณะรัฐมนตรีผ่อนผนัให้ท ากินต่อไป หรือมีการเสียภาษี 
บ ารุงทอ้งท่ีให้กบัทางราชการ เหล่าน้ีเป็นพฤติการณ์ท่ีท าให้เช่ือไดว้่าผูก้ระท าผิดไม่รู้ว่าพื้นท่ีนั้น
เป็นเขตป่าไม้ จึงถือว่าขาดเจตนาในการกระท าความผิดตามมาตรา 59 วรรคสาม แต่บางคร้ัง 
ศาลฎีกาก็ถือว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ใช่กฎหมายแต่เป็นเร่ืองของฝ่ายบริหาร การกระท าของจ าเลย
เป็นความผดิ บางกรณีถือวา่การกระท าของจ าเลยเป็นความผดิแต่รอการลงโทษ 
  2) ผูก้ระท าผิดไม่รู้วา่พื้นท่ีนั้นเป็นเขตป่าไมเ้น่ืองจากมีขอ้ผดิพลาดเก่ียวกบักฎกระทรวง
หรือพระราชกฤษฎีกาก าหนดแนวเขตพื้นท่ีหรือการท าเคร่ืองหมายแสดงแนวเขตพื้นท่ี การประกาศ
พื้นท่ีป่าไม้นั้ น กฎหมายจะก าหนดให้มีแผนท่ีแสดงแนวเขตและก าหนดให้พนักงานเจา้หน้าท่ี 
จดัให้มีหลกัเขตและป้ายหรือเคร่ืองหมายเพื่อแสดงแนวเขตเพื่อให้ประชาชนทราบแนวเขต ซ่ึงปรากฏ
ขอ้เท็จจริงว่ามีขอ้ผิดพลาดเก่ียวกบัทอ้งท่ีท่ีระบุให้กฎกระทรวงหรือพระราชกฤษฎีกาไม่ตรงกบั
แผนท่ีแนบท้าย โดยศาลเห็นว่าต้องถือตามท้องท่ีท่ีระบุในกฎกระทรวงหรือพระราชกฤษฎีกา  
แต่ต่อมาก็มีค  าพิพากษาและความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีเห็นว่าตอ้งยึดถือตามแผนท่ี 
แนบท้ายกฎกระทรวงหรือพระราชกฤษฎีการ และในส่วนของการท าเคร่ืองหมายแสดงแนวเขต  
หากยงัไม่ได้มีการด าเนินการ จ าเลยอาจอ้างว่าไม่ รู้ว่าพื้นท่ีตรงท่ีพิพาทเป็นเขตพื้นท่ีป่าไม ้ 
มีผลเท่ากบัว่าไม่รู้ขอ้เท็จจริงอนัเป็นองค์ประกอบของความผิดถือว่าไม่มีเจตนากระท าความผิด 
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 วรรคสาม 
  3.2.2.2 มาตรการทางปกครอง  
  พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
ไดใ้หอ้  านาจในการด าเนินการทางปกครองในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ โดย 
  1) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 25 เม่ือได้ก าหนดป่าใด 
เป็นป่าสงวนแห่งชาติและรัฐมนตรีได้แต่งตั้ งพนักงานเจ้าหน้าท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวน
แห่งชาตินั้นแลว้ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
  (1) สั่งให้ผูห้น่ึงผูใ้ดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเวน้การกระท าใด ๆ ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีท่ีมีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผิดตาม
พระราชบญัญติัน้ี 
  (2) สั่งเป็นหนงัสือให้ผูก้ระท าผิดต่อพระราชบญัญติัน้ีร้ือถอน แกไ้ขหรือท าประการอ่ืนใด
แก่ส่ิงท่ีเป็นอนัตรายหรือส่ิงท่ีท าใหเ้ส่ือมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาท่ีก าหนดให ้
  (3) ยึด ท าลาย ร้ือถอน แก้ไขหรือท าประการอ่ืนเม่ือผู ้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม  
1) ไม่ปรากฏตวัผูก้ระท าผิดหรือรู้ตวัผูก้ระท าผิดแต่หาตวัไม่พบ ถา้พนกังานเจา้หนา้ท่ีไดป้ฏิบติัการ 
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อย่างหน่ึงอยา่งใดดงักล่าวและไดเ้สียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้ผูก้ระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่าย
นั้นทั้งหมดหรือให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีน าทรัพยสิ์นท่ียึดไวไ้ดอ้อกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืน
ตามท่ีเห็นสมควรเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้นและให้น าความในมาตรา 1372157 แห่งประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชยม์าใชบ้งัคบัแก่เงินท่ีไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นนั้นโดยอนุโลม 
  (4) ด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัหรือบรรเทาความเสียหาย
แก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน 
  2) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2504  มาตรา 21158 ก าหนดให้พนักงาน
เจา้หนา้ท่ีมีอ านาจออกค าสั่งให้ผูก้ระท าความผิดตามมาตรา 16159 ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติหรือ 
                                                                 

 157 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1372 บญัญติัวา่ 
     “สิทธิซ่ึงผูค้รอบครองใช้ในทรัพยสิ์นท่ีครอบครองนั้น ท่านให้สันนิษฐานไวก่้อนว่า 
เป็นสิทธิซ่ึงผูค้รอบครองมีตามกฎหมาย” 
 158 พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2504 มาตรา 21 บญัญติัวา่ 
     “ให้พนักงานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจออกค าสั่ง ให้ผูก้ระท าความผิดตามมาตรา 16 ออกจาก 
เขตอุทยานแห่งชาติ หรืองดเวน้การกระท าใด ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ” 
 159 พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2504 มาตรา 16 บญัญติัวา่ 
     “ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ หา้มมิใหบุ้คคลใด 
 (1) ยดึถือครอบครองท่ีดิน รวมตลอดถึงก่นสร้าง แผว้ถาง หรือเผาป่า 
 (2) เก็บหา น าออกไป ท าดว้ยประการใด ๆ ให้เป็นอนัตราย หรือท าให้เส่ือมสภาพซ่ึงไม ้
ยางไม ้น ้ามนัยาง น ้ามนัสน แร่หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน 
 (3) น าสัตวอ์อกไป หรือท าดว้ยประการใด ๆ ใหเ้ป็นอนัตรายแก่สัตว ์
 (4) ท าดว้ยประการใด ๆ  ใหเ้ป็นอนัตราย หรือท าใหเ้ส่ือมสภาพแก่ดิน หิน กรวด หรือทราย 
 (5) เปล่ียนแปลงทางน ้า หรือท าใหน้ ้าในล าน ้า ล าหว้ย หนอง บึง ท่วมทน้ หรือเหือดแหง้ 
 (6) ปิดหรือท าใหกี้ดขวางแก่ทางน ้า หรือทางบก 
 (7) เก็บหา น าออกไป ท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือท าให้เส่ือมสภาพ 
ซ่ึงกลว้ยไม ้น ้าผึ้ง คร่ัง ถ่านไม ้เปลือกไม ้หรือมูลคา้งคาว 
 (8) เก็บ หรือท าดว้ยประการใด ๆ ใหเ้ป็นอนัตรายแก่ดอกไม ้ใบไม ้หรือผลไม ้
 (9) น ายานพาหนะเขา้ออกหรือขบัข่ียานพาหนะ ในทางท่ีมิไดจ้ดัไวเ้พื่อการนั้น เวน้แต่จะ
ไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
 (10) น าอากาศยานข้ึนลงในท่ีท่ีมิไดจ้ดัไวเ้พื่อการนั้น เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากพนกังาน
เจา้หนา้ท่ี 
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งดเวน้การกระท าใด ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ และมาตรา 22160 ก าหนดว่าในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืน
พระราชบญัญติัน้ี เป็นเหตุให้มีส่ิงปลูกสร้างข้ึนใหม่หรือมีส่ิงอ่ืนใดในอุทยานแห่งชาติผิดไปจาก
สภาพเดิม ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจสั่งใหผู้ก้ระท าความผดิท าลายหรือร้ือถอนส่ิงนั้น ๆ ออกไป
ให้พน้อุทยานแห่งชาติหรือท าให้ส่ิงนั้น ๆ กลบัคืนสูสภาพเดิมแล้วแต่กรณี ถ้าผูก้ระท าความผิด 
ไม่ปฏิบติัตามหรือถา้ไม่รู้ตวัผูก้ระท าความผิดหรือเพื่อป้องกนัหรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยาน
แห่งชาติ พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะกระท าการดงักล่าวอยา่งใดอยา่งหน่ึงเสียเองก็ไดต้ามสมควรแก่กรณี 
และผูก้ระท าความผิดมีหน้าท่ีชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีตอ้งเสียไปในการท่ีพนกังานเจา้หน้าท่ีกระท าการ 
เสียเองนั้น 

                                                                                                                                                                                        

 (11) น าหรือปล่อยปศุสัตวเ์ขา้ไป 
 (12) น าสัตวเ์ล้ียงหรือสัตวพ์าหนะเขา้ไป เวน้แต่จะไดป้ฏิบติัตามระเบียบท่ีอธิบดีก าหนด
โดยอนุมติัของรัฐมนตรี 
 (13) เขา้ไปด าเนินกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากพนักงาน
เจา้หนา้ท่ี 
 (14)  ปิดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนในท่ีต่าง ๆ 
 (15) น าเคร่ืองมือส าหรับล่าสัตวห์รือจบัสัตว ์หรืออาวุธใด ๆ เขา้ไป เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต
จากพนกังานเจา้หนา้ท่ี และปฏิบติัตามเง่ือนไขซ่ึงพนกังานเจา้หนา้ท่ี ผูอ้นุญาตนั้นก าหนดไว ้
 (16) ยงิปืน ท าใหเ้กิดระเบิดซ่ึงวตัถุระเบิด หรือจุดดอกไมเ้พลิง 
 (17) ส่งเสียงอ้ือฉาว หรือกระท าการอ่ืนอนัเป็นการรบกวน หรือเป็นท่ีเดือดร้อนร าคาญแก่
คนหรือสัตว ์
 (18) ทิ้งขยะมูลฝอยหรือส่ิงต่าง ๆ ในท่ีท่ีมิไดจ้ดัไวเ้พื่อการนั้น 
 (19) ทิ้งส่ิงท่ีเป็นเช้ือเพลิงซ่ึงอาจท าใหเ้กิดเพลิง” 
 160 พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2504 มาตรา 22 บญัญติัวา่ 
     “ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนพระราชบญัญติัน้ี เป็นเหตุให้มีส่ิงปลูกสร้างข้ึนใหม่ หรือมีส่ิงอ่ืนใด
ในอุทยานแห่งชาติผดิไปจากสภาพเดิม ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจสั่งให้ผูก้ระท าความผิดท าลาย 
หรือร้ือถอนส่ิงนั้ น ๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือท าให้ส่ิงนั้ น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม 
แล้วแต่กรณี ถา้ผูก้ระท าความผิดไม่ปฏิบติัตาม หรือถ้าไม่รู้ตวัผูก้ระท าความผิด หรือป้องกนัหรือ
บรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะกระท าการดงักล่าวแลว้อยา่งใดอยา่งหน่ึง
เสียเองก็ไดต้ามสมควรแก่กรณี และผูก้ระท าความผิดมีหนา้ท่ีชดใชค่้าใช้จ่ายท่ีตอ้งเสียไปในการท่ี
พนกังานเจา้หนา้ท่ีกระท าการเสียเองนั้น” 
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  จะเห็นไดว้า่กฎหมายไดใ้ห้อ านาจเจา้หนา้ท่ีในการด าเนินการทางปกครองเพื่อคุม้ครอง
พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติและพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ไดแ้ก่ ค  าสั่งทางปกครอง ให้ออกไป หรือให้งดเวน้
การกระท าใด ๆ หรือให้ผูก้ระท าผิดร้ือถอน แกไ้ขหรือท าประการอ่ืนใดแก่ส่ิงท่ีเป็นอนัตราย หรือ 
ส่ิงท่ีท าให้เส่ือมสภาพในเขตป่าไม ้และสั่งให้ชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และเม่ือ 
ไม่ปฏิบติัตามค าสั่งกฎหมายยงัได้ให้อ านาจใช้มาตรการบงัคบัทางปกครอง ยึด ท าลาย ร้ือถอน 
แก้ไขหรือท าประการอ่ืนได้เอง และหากผู ้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งท่ีให้ช าระค่าใช้จ่าย 
เจา้หนา้ท่ีอาจใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองโดยยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นของผูน้ั้นและขายทอดตลาด
เพื่อช าระเงินให้ครบถว้นได้161 นอกจากนั้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน กฎหมาย 
ไดใ้ห้อ านาจด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัหรือบรรเทาความเสียหาย
แก่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ตอ้งมีการออกค าสั่งทางปกครองก่อน 
  แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการออกค าสั่งทางปกครองหรือการใช้มาตรการบงัคบั 
ทางปกครองนั้นต้องชอบด้วยกฎหมาย โดยกฎหมายได้ก าหนดขอบอ านาจให้มีการด าเนินการ 
ทางปกครองตามพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 ไดก้็ต่อเม่ือพื้นท่ีนั้นเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติแลว้แต่กรณีเท่านั้น 
เน่ืองจากในการพิจารณาของฝ่ายปกครองนั้นจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่ามีข้อเท็จจริง
เกิดข้ึนจริงหรือไม่162 กล่าวคือหากเขตพื้นท่ีเกิดเหตุดงักล่าวไม่ใช่เขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติหรือ
อุทยานแห่งชาติ เจา้หน้าท่ีย่อมไม่มีอ านาจในการด าเนินการด้วย เม่ือการก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไม้
ดังกล่าวไม่ชัดเจน มาตรการทางปกครองท่ีกฎหมายได้ให้อ านาจไวย้่อมไม่อาจด าเนินการได ้
อยา่งสัมฤทธ์ิผลเน่ืองจากไม่แน่ใจวา่ตนมีอ านาจในการด าเนินการหรือไม่ 
  3.2.2.3 มาตรการทางแพง่  
  นอกจากมาตรการทางอาญาและมาตรการทางปกครองแล้ว เม่ือมีเหตุการณ์ร้ายแรง
เกิดข้ึนเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม ส่ิงท่ีตามมาก็คือกรณีพิพาทระหว่างผูก่้อให้เกิดความเสียหายกบัผูท่ี้
ได้รับความเสียหาย ในกรณีความเสียหายท่ี เกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นทรัพยากร 
ของประชาชนทุกคนท่ีควรร่วมกันสงวน คุ้มครองและรักษาไวใ้ห้อนุชนรุ่นหลัง ซ่ึงกฎหมาย
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มนั้นประกอบไปดว้ยกฎหมายหลายฉบบั ส่วนหน่ึงนั้นมีลกัษณะเป็นกฎหมาย
มหาชนท่ีให้อ านาจแก่ส่วนราชการเข้าไปจดัการ ป้องกนั แก้ไขและควบคุมปัญหาส่ิงแวดล้อม  
อีกส่วนหน่ึงเป็นเร่ืองของเอกชนท่ีกล่าวถึงความรับผิดทางแพ่งของบุคคลท่ีด าเนินกิจการบางอยา่ง
                                                                 

 161 พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 56 
 162 สมยศ  เช้ือไทย, “การกระท าทางปกครอง,” วารสารนิติศาสตร์, เล่ม 10, ตอน 3, น. 51-52, 
(2530). 
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อนัก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน จึงตอ้งมีกฎหมายก าหนด
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเยยีวยาความเสียหาย163 
  1) การก าหนดค่าสินไหมทดแทนตามหลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์วา่ดว้ยละเมิด  
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ป็นกฎหมายท่ีกล่าวถึงความรับผิดทางแพ่งในคดี
ส่ิงแวดลอ้มมานานแลว้ก่อนท่ีจะมีการตราพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติฉบบัแรกเม่ือปี พ.ศ. 2518 และก่อนท่ีประเทศไทยจะมีการใชค้  าวา่ “คดีส่ิงแวดลอ้ม” อีก164 
ในอดีตนั้ น คดีส่ิงแวดล้อมท่ี เก่ียวกับความรับผิดชอบทางแพ่งนั้ นมักถือว่าเป็นคดีละเมิด  
ซ่ึงกฎหมายว่าด้วยละเมิดนั้นไดว้างหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัความรับผิดในการท่ีบุคคลหน่ึงบุคคลใด
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่อีกบุคคลหน่ึงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นคดีเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้มหรือคดีอ่ืนก็ตาม ผูเ้ขียนจึงขอกล่าวถึงหลกัการเบ้ืองตน้ของ
กฎหมายว่าดว้ยละเมิดตามมาตรา 420 และมาตรา 438 ท่ีมีการน ามาใช้กบัคดีเก่ียวกบัการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติโดยสรุปดงัน้ี 
  มาตรา 420 บญัญติัวา่ “ผูใ้ดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย
ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามยัก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสิ์นหรือสิทธิอย่างใดก็ดี 
ท่านวา่ผูน้ั้นท าละเมิด จ าตอ้งใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” กรณีท่ีถือวา่มีการท าละเมิดเกิดข้ึน
ตามมาตรา 420 นั้น จะตอ้งมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี165 
  (1) จะตอ้งมีการกระท าของบุคคลหรือ “ผูใ้ด” เกิดข้ึน โดยท่ีผูก้ระท าการนั้นอาจเป็น
บุคคลธรรมดาซ่ึงอาจจะเป็นผูบ้รรลุนิติภาวะแลว้หรือเป็นผูเ้ยาวก์็ได ้ขณะเดียวกนั การกระท านั้น
อาจเป็นของนิติบุคคลก็ได ้และจะตอ้งเป็นกรณีท่ีบุคคลนั้นรู้ส านึกในการกระท าของตน กล่าวอีก
นัยหน่ึง การกระท านั้ นอยู่ภายใต้การควบคุมหรือตัดสินใจของบุคคลนั้ น พร้อมกันน้ี ค  าว่า  
“การกระท า” นั้น ในการตีความกฎหมายให้ถือว่ารวมถึงการ “ไม่กระท าการ” ในกรณีท่ีบุคคลนั้น 
มีหนา้ท่ีตอ้งกระท าดว้ย 
  (2) การกระท าท่ีถือว่าเป็นละเมิดนั้น จะตอ้งเป็นการกระท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย 
หากไม่เป็นการกระท าต่อบุคคลอ่ืน แต่เป็นการกระท าต่อทรัพยสิ์นท่ีมิได้มีบุคคลหน่ึงบุคคลใด 
เป็นเจา้ของก็ไม่ถือวา่เป็นการกระท าละเมิดตามมาตรา 420 แมว้า่จะมีความเสียหายเกิดข้ึนต่อส่ิงนั้น
ก็ตาม เวน้แต่จะมีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน เช่น กรณีของพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซ่ึงจะกล่าวต่อไปในภายหลงั แต่มีขอ้สังเกตประการหน่ึงวา่ 
                                                                 

 163 อ านาจ  วงศบ์ณัฑิต, กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม, (กรุงเทพมหานคร : วญิญูชน, 2550), น.507. 
 164 เพ่ิงอ้าง, น. 508. 
 165 เพ่ิงอ้าง, น. 507-515. 
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แมว้า่การกระท าบางคร้ังมีลกัษณะเป็นการผดิกฎหมาย แต่หากวา่ผูก้ระท าไดรั้บความยนิยอมจากผูท่ี้
ไดรั้บความเสียหายแลว้ ก็ถือวา่การกระท าดงักล่าวไม่เป็นละเมิด  
  (3) จะต้องเกิดจากความ “จงใจ” หรือ “ประมาทเลินเล่อ” ซ่ึงหากผูก้ระท ามิได้จงใจ 
ให้เกิดผลเช่นนั้น หรือมิไดมี้ความประมาทเลินเล่อแต่ประการใดแลว้ ก็ถือว่าผูน้ั้นมิได้ท าละเมิด 
โดยค าว่า “จงใจ” ก็คือการเจตนากระท านั่นเอง ส่วนความหมายของการกระท าโดยเจตนานั้น 
นักกฎหมายยึดตามท่ีบัญญัติไวใ้นมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงกล่าวว่า “กระท า 
โดยเจตนา ไดแ้ก่กระท าโดยรู้ส านึกในการท่ีกระท าและในขณะเดียวกนัผูก้ระท าประสงค์ต่อผล 
หรือยอ่มเล็งเห็นผลของการกระท านั้น” กล่าวคือ จะตอ้งมีการ “กระท า” ก่อน ซ่ึงไดก้ล่าวมาขา้งตน้
แลว้วา่ การกระท านั้นตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูก้ระท า และแมว้า่ผูก้ระท ามิไดป้ระสงคต่์อผล
โดยตรงแล้ว แต่ถ้าผูก้ระท าเล็งเห็นผลว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ข้ึนจากการกระท าของตนแล้ว 
มาตรา 59 ก็ถือว่าผู ้นั้ นกระท าโดยเจตนาเช่นกัน นอกจากน้ี หากผู ้กระท ามิได้จงใจให้เกิด 
ความเสียหายต่อบุคคลอ่ืนก็ต้องพิจารณาด้วยว่า การกระท านั้ นเกิดจากความประมาทเลินเล่อ 
ของผู ้กระท าหรือไม่ ซ่ึงค าว่า “ประมาทเลินเล่อ” ตามมาตรา 420 นั้ น นักกฎหมายมักถือว่า 
มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า “ประมาท” ตามท่ีบัญญัติไวใ้นมาตรา 59 วรรคส่ี แห่งประมวล
กฎหมายอาญา ซ่ึงกล่าวว่า “กระท าโดยประมาท ไดแ้ก่กระท าความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระท า
โดยปราศจากความระมดัระวงัซ่ึงบุคคลในภาวะเช่นนั้นจกัต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และ
ผู ้กระท าอาจใช้ความระมัดระวงัเช่นว่านั้ นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่” และหากเกิดจาก 
ความประมาทเลินเล่อเช่นนั้นแลว้ก็ถือวา่ผูน้ั้นไดท้  าละเมิดต่อบุคคลคนอ่ืน 
  (4) ประการสุดทา้ย การกระท าท่ีถือว่าเป็นละเมิดนั้นจะต้องก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่ชีวิต ร่างกาย อนามยั เสรีภาพ ทรัพยสิ์นหรือสิทธิอยา่งหน่ึงอยา่งใดของบุคคลอ่ืน หากตีความวา่
ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์อันถือว่าเป็นทรัพย์ซ่ึงไม่มีผูใ้ดเป็นเจ้าของก็ไม่อาจถือว่า 
การกระท านั้ นเป็นละเมิด166 อย่างไรก็ดี ความเสียหายในคดีส่ิงแวดล้อมคงมิได้จ  ากัดอยู่เฉพาะ 
ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย อนามยัเท่านั้น แต่อาจเป็นความเสียหายต่อทรัพยสิ์นหรือสิทธิอยา่งใด
อยา่งหน่ึงของบุคคลอ่ืนก็ได ้
  ส่วนการก าหนดความรับผิดทางละเมิดต่อทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 420 ดงักล่าว เน่ืองจากจะตอ้งด าเนินการตามคดีแพ่ง
ทั่วไป จึงต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่ง ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาส าคัญคือ  
                                                                 

 166 บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยป่าไม ้
ในบริเวณท่ีดินซ่ึงมีพระราชกฤษฎีกา หวงห้ามเพื่อประโยชน์ในราชการของกระทรวง ทบวง กรม 
ต่าง ๆ เลขเสร็จ 294/2534, น. 10. 
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ตอ้งเป็นการฟ้องในกรณีท่ีตนเองไดรั้บความเสียหายโดยตรง หากเป็นกรณีท่ีมีบุคคลท าใหเ้กิดความ
เสียหายต่อส่ิงแวดล้อมในภาพรวมนั้นไม่สามารถใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยล์กัษณะ
ละเมิดในกรณีดังกล่าวได้ เว ้นแต่ การกระท าดังกล่าวท าให้ เราเสียหายโดยตรง นอกจากน้ี 
หน่วยงานของรัฐก็ไม่สามารถฟ้องผูท้  าความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อมโดยทัว่ไปให้จ่ายค่าสินไหม
ทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยละเมิด เวน้แต่ทรัพยสิ์นของหน่วยงานรัฐนั้นจะได้รับความเสียหาย
โดยตรง167  
  ส าหรับการก าหนดค่าสินไหมทดแทนกรณีหากมีการท าละเมิดเกิดข้ึนตามมาตรา 420 
ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูท่ี้ท  าละเมิดจะตอ้งใชค่้าสินไหมทดแทนส าหรับการท าละเมิดนั้นอยา่งไร 
โดยสรุปดงัน้ี 
  มาตรา 438 บญัญติัว่า “ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาล
วนิิจฉยัตามควรแก่พฤติการณ์ และความร้ายแรงแห่งละเมิด 
  อน่ึง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินอนัผูเ้สียหายต้องเสียไปเพราะ
ละเมิด หรือใชร้าคาทรัพยสิ์นนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอนัจะพึงบงัคบัใหใ้ชเ้พื่อความเสียหายอยา่งใด ๆ 
อนัไดก่้อข้ึนนั้นดว้ย” 
  บทบัญญัติมาตรา 438 นั้ นแสดงให้ เห็นว่า การก าหนดค่าสินไหมทดแทนนั้ น 
เป็นดุลพินิจของศาล ซ่ึงเป็นผูก้  าหนดวา่การใชค้่าสินไหมทดแทนจะพึงใชส้ถานใด วิธีการใด หรือ
เพียงใดนัน่เอง โดยข้ึนอยูก่บัพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ซ่ึงผูเ้สียหายหรือโจทกจ์ะตอ้ง
น าพยานหลกัฐานมาสืบให้ศาลเห็นวา่ตนไดรั้บความเสียหายท่ีแทจ้ริงเท่าใด หากผูเ้สียหายให้ศาล
วินิจฉัยตามท่ีเห็นสมควรแล้ว ศาลอาจจะก าหนดค่าสินไหมทดแทนน้อยกว่าความเสียหาย 
ท่ีผูเ้สียหายไดรั้บก็ได ้เพราะศาลไม่ทราบขอ้เท็จจริงในคดีทั้งหมด ปัญหาท่ีน่าคิดก็คือ หากเป็นการ
กระท าอนัเป็นการท าลายหรือท าให้เสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณ
สมบติัของแผ่นดินแลว้ ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นบางคร้ังมิไดก่้อให้เกิดผลร้ายในทนัที แต่อาจจะ
ส่งผลในภายภาคหน้า เช่น เกิดการสูญพันธ์ุของพนัธ์ุพืช หรือสัตว์ป่า หรือเป็นการท าลายซ่ึง 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างรุนแรงในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ซ่ึงการฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน 
ในกรณีดงักล่าวไม่สามารถกระท าได ้จะเรียกค่าสินไหมทดแทนไดก้็ต่อเม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึน
อยา่งชดัเจน เช่น เสียชีวิต เป็นตน้ เน่ืองจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยมิ์ไดก้ าหนดไว ้และ
จ านวนค่าเสียหายท่ีฟ้องจะตอ้งพึงใชส้ถานใด เพียงใดนั้น ศาลจะวนิิจฉยัตามควรแก่พฤติการณ์และ
ความร้ายแรงแห่งละเมิด ตามมาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 

                                                                 

 167 เพ่ิงอ้าง, น. 13. 

DPU



75 
 

  2) การก าหนดค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ
พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535  
  ในกรณีมีการกระท าผิดในเขตอุทยานแห่งชาติ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  
พ.ศ. 2504 มาตรา 22 บญัญติัวา่ “ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนพระราชบญัญติัน้ี เป็นเหตุให้มีส่ิงปลูกสร้าง
ข้ึนใหม่ หรือมีส่ิงอ่ืนใดในอุทยานแห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิม ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจสั่งให้
ผูก้ระท าความผิดท าลาย หรือร้ือถอนส่ิงนั้น ๆ ออกไปให้พน้อุทยานแห่งชาติ หรือท าให้ส่ิงนั้น ๆ 
กลบัคืนสู่สภาพเดิม แลว้แต่กรณี ถา้ผูก้ระท าความผดิไม่ปฏิบติัตาม หรือถา้ไม่รู้ตวัผูก้ระท าความผิด 
หรือเพื่อป้องกนัหรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ พนักงานเจา้หน้าท่ีจะกระท าการ
ดงักล่าวแลว้อยา่งหน่ึงเสียเองก็ไดต้ามสมควรแก่กรณี และผูก้ระท าความผิดมีหนา้ท่ีชดใชค้่าใชจ่้าย
ท่ีตอ้งเสียไปในการท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีกระท าการเสียเองนั้น”  
  ส าหรับกรณีมีการกระท าผิดในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าและเขตห้ามล่าสัตวป่์า เน่ืองดว้ย
ตามพระราชบญัญติัสงวนและคุ้มครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 มิได้มีบทบญัญติัเก่ียวกบัการก าหนด
ค่าเสียหายทางแพ่งในกรณีท่ีมีการก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และก าหนด 
เขตพื้นท่ีเป็นไปโดยเจตนารมณ์เพื่อคุม้ครองสัตวป่์า การประกาศเป็นเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าหรือ 
เขตห้ามล่าสัตวป่์าจึงอาจมีการประกาศในพื้นท่ีอ่ืนของรัฐ อาทิ ท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีประชาชน 
ใชร่้วมกนั แต่ในท่ีน้ีผูว้จิยัจะขอกล่าวถึงเฉพาะการประกาศในเขตป่าสงวนแห่งชาติเท่านั้น ซ่ึงกรณี
กระท าผิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 25 
บญัญติัว่า “เม่ือได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติและรัฐมนตรีได้แต่ตั้งพนักงานเจา้หน้าท่ี 
ผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแลว้ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
  (1) สั่งให้ผูห้น่ึงผูใ้ดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือวดเวน้การกระท าใด ๆ ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณี ท่ีมีข้อเท็จจริงปรากฏ หรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผิด 
ตามพระราชบญัญติัน้ี 
  (2) สั่งเป็นหนงัสือให้ผูก้ระท าผิดต่อพระราชบญัญติัน้ี ร้ือถอน แกไ้ข หรือท าประการ
อ่ืนใด แก่ส่ิงท่ีเป็นอันตราย หรือส่ิงท่ีท าให้เส่ือมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลา 
ท่ีก าหนดให ้
  (3) ยึด ท าลาย ร้ือถอน แก้ไขหรือท าประการอ่ืน เม่ือผูก้ระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม (2)  
ไม่ปรากฏตวัต่อผูก้ระท าผดิหรือรู้ตวัผูก้ระท าผดิแต่หาตวัไม่พบ 
  ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดดังกล่าว และได้เสียค่าใช้จ่าย 
เพื่อการนั้ น ให้ผู ้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้ นทั้ งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
น าทรัพยสิ์นท่ียึดไวไ้ดอ้อกขายทอดตลาด หรือขายโดยวิธีอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร เพื่อชดใชค้่าใชจ่้ายนั้น 
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และให้น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าใช้บังคบัแก่เงินท่ีได ้
จากการขายทรัพยสิ์นนั้นโดยอนุโลม 
  (4) ด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ีเพื่อป้องกนั หรือบรรเทาความเสียหาย
แก่ป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน” 
  จากการศึกษาพบว่าบทบญัญัติทั้ งสองมาตราขา้งตน้ให้อ านาจพนักงานเจา้หน้าท่ีไว้
อย่างกวา้งขวางส าหรับการร้ือถอนส่ิงปลูกสร้าง กล่าวคือ หากมีส่ิงปลูกสร้างในอุทยานแห่งชาติ 
พนกังานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจสั่งให้ผูก้ระท าผิดท าลายส่ิงปลูกสร้างนั้น ร้ือถอนส่ิงนั้นออกไปให้พน้
อุทยานแห่งชาติ หรือท าให้ส่ิงนั้ น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณี และพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
อาจกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดดังท่ีกล่าวมาตามสมควร โดยผูก้ระท าความผิดมีหน้าท่ีชดใช้
ค่าใช้จ่ายท่ีตอ้งเสียไปในการท่ีพนักงานเจา้หน้าท่ีกระท าการเสียเองนั้น และหากมีส่ิงปลูกสร้าง 
ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าหรือเขตห้ามล่าสัตวป่์าในกรณีท่ีอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้น ในกรณีท่ี
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 25 (2) แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 คือ เม่ือมีส่ิง 
เป็นอนัตราย หรือส่ิงท่ีท าให้เส่ือมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พนักงานเจ้าหน้าท่ีสามารถ 
สั่งเป็นหนงัสือให้ผูก้ระท าผิดต่อพระราชบญัญติัน้ี ด าเนินการร้ือ ถอน แกไ้ข หรือท าประการอ่ืนใด
ภายในเวลาท่ีก าหนด โดยพนกังานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจยึด ท าลาย ร้ือถอน แกไ้ขหรือท าประการอ่ืน 
ซ่ึงในการปฏิบัติงานนั้ นพนักงานเจ้าหน้าท่ีสามารถท่ีจะจ้างผูรั้บจ้างหรือลูกจ้าง หรือคนงาน
ด าเนินการแทนได้ และค่าใช้จ่ายส าหรับการท่ีพนักงานเจา้หน้าท่ีด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 
ท่ีมาตรา 25 (3) ใหไ้ว ้ผูก้ระท าผดิตอ้งชดใชห้รืออกค่าใชจ่้ายนั้นทั้งหมด 
  จะเห็นได้ว่า บทบญัญัติทั้ งสองมาตราดังท่ีกล่าวขา้งต้นพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจ
ด าเนินการท าให้กลบัคืนสภาพเดิม แต่กฎหมายก าหนดให้เรียกร้องไดเ้พียงค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน
เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติในกรณีอ่ืน ๆ อาทิ การสูญเสียทรัพยากรหนา้ดิน 
หรือการสูญเสียความหลากหลายต่อระบบนิเวศ แต่อยา่งใด 
  3) การก าหนดค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไดบ้ญัญติั
แนวความคิดทางกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมไวห้ลายประการ 
โดยเฉพาะกรณีท่ีมีการก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงในการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม ้
ทั้งในกรณีตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งาติ พ.ศ. 2507 
พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535  
การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากผูก้ระท าความผิด ตอ้งอาศยับทบญัญติัตามพระราชบญัญติั
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ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 มาตรา 97 ซ่ึงบญัญติัว่า ผูใ้ดกระท าหรือละเวน้
การกระท าดว้ยประการใด โดยมิชอบดว้ยกฎหมายอนัเป็นการท าลายหรือท าใหสู้ญหายหรือเสียหาย
แก่ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน มีหน้าท่ีตอ้งรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้ งหมดของทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกท าลาย สูญหายหรือ 
เสียหายไปนั้น168 โดยถือว่าการบุกรุกหรือยึดถือครอบครองหรืออยู่อาศยันั้น เป็นการท าลายหรือ 
ท าให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ และนอกจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นของรัฐแลว้  
การท าลายหรือท าให้สูญหายหรือเสียหายแก่สาธารณสมบติัของแผ่นดินก็ก่อให้เกิดความรับผิด 
ตามมาตรา 97 ด้วยเช่นกัน เน่ืองจากมาตรา 97 นั้ น ให้ความส าคัญต่อความเสียหายท่ีเกิดแก่
ทรัพยากรธรรมชาติของรัฐหรือสาธารณสมบติัของแผน่ดินจากการกระท าหรือละเวน้การกระท าท่ี 
มิชอบดว้ยกฎหมาย  
  แมว้า่พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จะเพิ่ม
โอกาสและความสะดวกแก่ผูเ้สียหายในคดีส่ิงแวดลอ้มในการมีทางเลือกเพื่อฟ้องเรียกค่าเสียหาย
เพิ่มข้ึนนอกจากอาศยัการฟ้องร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์แต่การใชพ้ระราชบญัญติั
ดังกล่าวก็ยงัมีข้อจ ากัดบางประการเช่นเดียวกันกับการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 
ในประเด็นเก่ียวกบัหนา้ท่ีในการพิสูจน์ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระท าและผล ซ่ึงเป็นการยาก 
ท่ีจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพนัธ์อย่างชัดเจน และท่ีส าคญัอนัเป็นประเด็นหลักในการศึกษา 
ประการหน่ึงคือ การพิสูจน์ถึงมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดท่ีสูญหาย ถูกท าลาย หรือถูกท าให้
เสียหายไปนั้น แมก้ารใชพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
มาตรา 97 จะมีความสะดวกมากข้ึนในการฟ้องเรียกค่าเสียหาย แต่การฟ้องเรียกค่าเสียหายดงักล่าว
ยงัค่อนข้างเป็นเร่ืองใหม่ในระบบกฎหมายไทย จึงท าให้ไม่มีหลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่า 
ความเสียหายดงักล่าวท่ีชัดเจน แมว้่าอาจมีความเป็นไปได้ในการน าหลักการทางเศรษฐศาสตร์ 
มาประเมินความเสียหายเช่นว่านั้น แต่ในทา้ยท่ีสุดย่อมเป็นดุลพินิจของศาลท่ีจะยอมรับหลกัการ
ประเมินความเสียหายนั้นหรือไม่ 
  ส าหรับหลักเกณฑ์เก่ียวกับการก าหนดค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหาย 
ต่อทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ โดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 97 แห่งพระราชบญัญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช 
ได้มีการพฒันาการประเมินมูลค่าทางส่ิงแวดล้อมบางประการหลังการท าลายป่าไม้ เพื่อให้เกิด 
ความเป็นธรรมต่อผูก้ระท าความผิดมากข้ึน โดยมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางประเมินค่าเสียหาย 
ในกรณีการบุกรุกพื้นท่ีป่า ซ่ึงเป็นการท าลายป่าตน้น ้ าอนัประกอบไปด้วยดินสูญหาย น ้ าสูญหาย  
                                                                 

 168 อ านาจ  วงศบ์ณัฑิต, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 163, น. 551-554. 
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ปุ๋ยสูญหาย หรืออากาศร้อนข้ึน และจดัท าออกมาเป็นแบบจ าลองคณิตศาสตร์ ท่ีจะตอ้งมีการเก็บวดัขอ้มูล
ในพื้นท่ีเกิดเหตุและพื้นท่ีป่าท่ีอยูข่า้งเคียง และในการคิดค านวณค่าเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่ีถูกท าลาย สูญหายหรือเสียหายไปนั้ น ไม่ได้ถือเอาเขตพื้นท่ีประเภทพื้นท่ีป่าไม้ท่ีก าหนด 
ดว้ยกฎหมายหรือมูลค่าความเสียหายโดยตรงเป็นเกณฑ์ในการคิดค านวณ แต่ใช้หลกัเกณฑ์ป่าตน้น ้ า
ล าธารเป็นเกณฑ์ โดย “ป่าต้นน ้ าล าธาร” หมายถึง พื้นท่ีตอนบนของลุ่มน ้ าท่ีมีลักษณะสูงชัน  
มีการกดัเซาะพงัทลายของดินไดง่้าย ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2530 ก าหนดให้
พื้นท่ีลุ่มน ้ าชั้นท่ี 1 เอ 1 เป็นพื้นท่ีตน้น ้ าล าธาร และถึงแมว้่าสภาพป่าของพื้นท่ีนั้น ๆ จะมีตน้ไม ้
อยู่น้อยเพียงใดก็ตาม ก็มิให้ก าหนดเป็นป่าเส่ือมโทรมตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2507 โดยในการน าผลกระทบมาประเมินค่าเป็นจ านวนเงินนั้ น จะประยุกต์ใช้วิธีการ 
ทางเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีช่ือวา่ Replacement Cost Method และขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบดว้ย  
  (1) ขอ้มูลสภาพความสมบูรณ์ของป่าไม้ท่ีอยู่ขา้งเคียง โดยใช้เปอร์เซ็นต์พื้นท่ีหน้าตดั 
ล าตน้ของไมทุ้กตน้ต่อหน่วยพื้นท่ี และความสูงเฉล่ียของตน้ไมเ้ป็นตวัแทน   
  (2) ข้อมูลดิน โดยการเปรียบเทียบเน้ือดิน หรือ Soil Texture ระหว่างพื้นท่ีเกิดเหตุ  
กบัพื้นท่ีป่าไมท่ี้อยูข่า้งเคียง   
  (3) ขอ้มูลสภาพภูมิประเทศ ไดแ้ก่ ความลาดชนัของพื้นท่ีเกิดเหตุ และความยาวดา้นลาด
เทของพื้นท่ีเกิดเหตุ  และ 
  (4)ขอ้มูลลกัษณะอากาศ โดยใชข้อ้มูลปริมาณน ้าฝนรายปีเป็นตวัแทน   
  ทั้งน้ี ในเวลาต่อมาไดมี้การสร้างแบบจ าลองเพื่อประเมินค่าความเสียหาย โดยเป็นการ
ประเมินค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากพื้นท่ีจริงท่ีถูกบุกรุกท าลายกบัพื้นท่ีป่าไมท่ี้เหลืออยูโ่ดยรอบ
และแบบจ าลองดงักล่าวได้รับการยอมรับจากผูพ้ิพากษาหลาย ๆ ท่านว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการประเมินค่าความเสียหายได้169 
 3.2.3  การไดม้าซ่ึงสิทธิในท่ีดิน 
  ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าสิทธิในท่ีดินตามมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายท่ี ดิน 
หมายความว่า กรรมสิทธ์ิ และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองดว้ยนั้น ดงันั้น สิทธิในท่ีดิน 
จึงมีความหมายเป็น 2 นัย คือ สิทธิในท่ีดิน หมายถึง “การมีกรรมสิทธ์ิ” หรือ “การมีสิทธิ

                                                                 

 169 พงษ์ศักด์ิ  วิทวสัชุติกุล, ส าเริง  ปานอุทัย, โสภา ศิริไพพรรณ และบุญมา ดีแสง, 
“หลกัเกณฑ์การคิดค านวณค่าเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มจากการท าลายป่าไม,้” ในการสัมมนาวิธีประเมิน
ค่าเสียหายทางส่ิงแวดล้อมบางประการหลงัการท าลายป่าไม,้ จดัโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า 
และพนัธ์ุพืช, 2555 : น. 3-27. 
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ครอบครอง”  ซ่ึงการได้มาหรือการเสียไปซ่ึง “สิทธิในท่ีดิน” เกิดได้จากผลของกฎหมายหลัก 
ท่ีส าคญั 2 ฉบบั คือ ประมวลกฎหมายท่ีดิน และประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
  3.2.3.1 การไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
  การเป็นผูท้รงไวซ่ึ้ง “กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน” มีความส าคญัอย่างมาก เพราะบุคคลนั้น 
ย่อมมีสิทธิเต็มท่ีในการน าท่ีดินไปท านิติกรรมสัญญาใด ๆ ได้กวา้งขวางมากท่ีสุดท่ีมีกฎหมาย
รองรับให้ท าได้ และการท่ีเอกชนจะได้ “กรรมสิทธ์ิ” ในท่ีดินโดยชอบด้วยกฎหมายอาจได้มา 
หลายวิธีการซ่ึงแต่ละวิธีการก็มีรายละเอียดวิธีปฏิบติัตามกฎหมายท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงอาจกล่าว 
โดยสรุปไดด้งัน้ี 
  1) การไดก้รรมสิทธ์ิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
  การได ้“กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน” ตามประมวลกฎหมายท่ีดินมีบทบญัญติัไวใ้นมาตรา 3 ว่า 
“บุคคลยอ่มมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ในกรณีต่อไปน้ี 
  (1) ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิตามบทกฎหมายก่อนวนัท่ีประมวลกฎหมายน้ีใช้บงัคบั หรือ
ไดม้าซ่ึงโฉนดท่ีดินตามบทแห่งประมวลกฎหมายน้ี 
  (2) ไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัท่ีดินเพื่อการครองชีพหรือกฎหมายอ่ืน” 
  กรณีการไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิตามบทกฎหมายก่อนวนัท่ีประมวลกฎหมายน้ีใชบ้งัคบั คือ
ได้มาซ่ึงโฉนดแผนท่ี โฉนดตราจอง หรือตราจองท่ีตราว่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว” ก่อนวนัท่ี 1 
ธันวาคม 2497 รวมทั้งการได้มาซ่ึงท่ีดินอนัเป็นท่ีบา้นท่ีสวนตามบทท่ี 42 แห่งกฎหมายลกัษณะ
เบด็เสร็จ ซ่ึงใชอ้ยูก่่อนวนัท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใชบ้งัคบั170  
  กรณีการได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายว่าด้วยการจดัท่ีดินเพื่อการครองชีพนั้ น 
กล่าวคือ เม่ือสมาชิกนิคมไดท้  าประโยชน์ในท่ีดินแลว้ และไดเ้ป็นสมาชิกนิคมมาเป็นเวลาเกินกว่า
ห้าปี ทั้ งได้ช าระเงินช่วยทุนท่ีรัฐบาลได้ลงไปและช าระหน้ีเก่ียวกับกิจการของนิคมให้แก่ 
ทางราชการเรียบร้อยแลว้ เม่ือไดม้าซ่ึงหนงัสือแสดงการท าประโยชน์จากเจา้หนา้ท่ีของกรมพฒันา
สังคมและสวสัดิการ หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์แลว้แต่กรณีแลว้ จะขอให้ออกโฉนดท่ีดินส าหรับ
ท่ีดินนั้นตามประมวลกฎหมายท่ีดินต่อไปได ้ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติัจดัท่ีดินเพื่อการครองชีพ 
พ.ศ. 2511  
  กรณีการได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายอ่ืน เช่น ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซ่ึงอาจเป็นการได้กรรมสิทธ์ิท่ีดินโดยทางนิติกรรมหรือโดยทางอ่ืน

                                                                 

 170 วรวุฒิ  เทพทอง, ค าอธิบายหลกักฎหมายท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน, พิมพค์ร้ังท่ี 5, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพนิ์ติธรรม, 2550), น. 19. 
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นอกจากนิติกรรม171 ซ่ึงจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป หรือการได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของ 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซ่ึงผู ้ประกอบอุตสาหกรรมและผู ้ประกอบการค้า 
เพื่ อส่งออกอาจได้รับอนุญาตให้ ถือกรรมสิท ธ์ิในท่ี ดินในนิคมอุตสาหกรรมหรือในเขต
อุตสาหกรรมส่งออก แลว้แต่กรณี เพื่อประกอบกิจการได ้ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการนิคม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
  ดังท่ีได้กล่าวแล้วว่า เม่ือประมวลกฎหมายท่ีดินฉบับปัจจุบันใช้บังคับ ได้ยกเลิก
กฎหมายเก่ียวกบัท่ีดินท่ีไดบ้ญัญติัไวก่้อน เอกชนท่ีไดป้ฏิบติัตามกฎหมายเก่าอาจจะตอ้งเสียสิทธิ
ของตนไป ดังนั้น จึงเป็นการจ าเป็นท่ีจะตอ้งบญัญัติกฎหมายข้ึนมาเพื่อรองรับสิทธิของเอกชน
ดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงพอจะแยกพิจารณาไดด้งัน้ี172 
  (1.1) บุคคลท่ีครอบครองและท าประโยชน์ในท่ีดินอยูโ่ดยชอบดว้ยกฎหมายก่อนวนัท่ี
พระราชบญัญติัออกโฉนดท่ีดิน (ฉบบัท่ี 6) พุทธศกัราช 2479 ใชบ้งัคบั 
  (1.2) บุคคลท่ีครอบครองท่ีดินตั้งแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัออกโฉนดท่ีดิน (ฉบบัท่ี 6) 
พุทธศกัราช 2479 ใช้บงัคบัเป็นตน้มา และก่อนวนัท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใช้บงัคบั แต่ไม่ได้
ด าเนินการให้ชอบดว้ยกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั้น คือ การเขา้ครอบครองและท าประโยชน์
ในท่ีดินของรัฐโดยพลการ โดยไม่ไดมี้การยื่นค าขอจบัจองหรือไดย้ื่นค าขอจบัจองแลว้แต่ไม่ไดรั้บ
อนุญาต กรณีน้ี กฎหมายท่ีดินบญัญติัให้การออกโฉนดท่ีดินตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และให้พระราชบญัญติัออกโฉนดท่ีดิน (ฉบบัท่ี 6) พุทธศกัราช 2479  
คงใช้บังคับต่อไปเป็นการอนุโลม ท่ีให้การกระท าเช่นนั้นเป็นการกระท าท่ีชอบด้วยกฎหมาย  
เพราะได้พิจารณาเห็นว่าบุคคลเหล่าน้ีได้ครอบครองและท าประโยชน์ในท่ีดินนั้นเป็นเวลานาน
พอสมควรแลว้173 
  (1.3) บุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตใหจ้บัจองท่ีดินไวโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายตามพระราชบญัญติั
ออกโฉนดท่ีดิน (ฉบับท่ี 6) พุทธศกัราช 2479 แต่ยงัไม่ได้ขอค ารับรองว่าได้ท าประโยชน์แล้ว 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงตามพระราชบญัญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 ดังกล่าว 
ไดบ้ญัญติัยอมให้ผูน้ั้นมาขอค ารับรองการท าประโยชน์จากนายอ าเภอได้ภายใน 180 วนั นับจาก 
วนัส้ินสุดระยะเวลาแห่งการจบัจอง ซ่ึงเป็นเวลา 2 ปี หรือ 3 ปีแล้วแต่กรณี ในกรณีใบอนุญาต 
เป็นใบเหยียบย  ่า ซ่ึงนายอ าเภอท้องท่ีเป็นผูอ้อกให้ มีระยะเวลาในการท าประโยชน์ในท่ีดิน  
                                                                 

 171 เพ่ิงอ้าง, น. 21. 
 172 ผดุงศกัด์ิ  นรนิติผดุงการ, กฎหมายท่ีดิน, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 
2543), น. 2-9. 
 173 พระราชบญัญติัใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 6 
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ใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนด 2 ปี ซ่ึงถา้ไม่ไดท้  าประโยชน์จะหมดสิทธิแห่งการจบัจองท่ีดินในส่วนท่ี
ยงัไม่ไดท้  าประโยชน์ แต่ถา้เป็นใบอนุญาตชนิดตราจอง ซ่ึงเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู่
เป็นผูอ้อกให้ มีระยะเวลาในการท าประโยชน์ในท่ีดินให้แลว้เสร็จภายในก าหนด 3 ปี ซ่ึงถา้ไม่ได ้
ท าประโยชน์จะหมดสิทธิแห่งการจบัจองท่ีดินในส่วนท่ียงัไม่ไดท้  าประโยชน์เช่นกนั174 
  ถ้าระยะเวลาแห่งการจับจอง คือ 2 ปีหรือ 3 ปีแล้วแต่กรณี ได้ส้ินสุดลงก่อนวนัท่ี
ประมวลกฎหมายท่ีดินใช้บังคับ กฎหมายได้ผ่อนผนัให้อีกระยะหน่ึง คือ ถ้าหากปรากฏว่า 
การท าประโยชน์จากท่ีดินท่ีไดรั้บอนุญาตให้จบัจองอยูใ่นสภาพท่ีจะขอค ารับรองวา่ไดท้  าประโยชน์
ดังกล่าวได้ ก็ให้ผูน้ั้ นมาขอค ารับรองการท าประโยชน์ได้ภายใน 180 วนั นับแต่วนัท่ีประมวล
กฎหมายท่ีดินใช้บังคับ ไม่ใช่นับจากวนัท่ีส้ินสุดระยะเวลาแห่งการจับจอง โดยให้ยื่นค าขอ 
ต่อนายอ าเภอทอ้งท่ี แต่ถา้ยงัท าประโยชน์ไม่แลว้เสร็จทั้งแปลง ก็มีสิทธิขอค ารับรองการท าประโยชน์
ไดเ้ฉพาะส่วนท่ีแลว้เสร็จเท่านั้น หากผูท่ี้มีสิทธิดงักล่าวไม่มาขอค ารับรองการท าประโยชน์ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้กฎหมายท่ีดินก็ให้ถือว่าท่ีดินนั้ นปลอดจากการจับจอง ผู ้จ ับจองเดิม 
ยอ่มหมดสิทธิในท่ีดินนั้นทนัที ท่ีดินก็จะกลบัมาเป็นของแผน่ดินต่อไปอีก และรัฐอาจน าท่ีดินนั้น
ไปจดัให้ประชาชนได้ตามบทแห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน เวน้แต่นายอ าเภอทอ้งท่ีจะผ่อนผนัให ้
โดยมีเหตุสมควรเป็นราย ๆ ไป 
  (1.4) ก่อนพระราชบญัญติัให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497ใช้บงัคบั อาจจะมี
ราษฎรไดด้ าเนินการยืน่ค  าร้องขอจบัจองท่ีดินต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีไวก่้อนแลว้ตามพระราชบญัญติั
ออกโฉนดท่ีดิน (ฉบบัท่ี 6) พุทธศกัราช 2479 ดงันั้น เพื่อไม่ใหร้าษฎรท่ีไดย้ืน่ค  าร้องขอจบัจองท่ีดิน
ไวก่้อนวนัท่ีพระราชบญัญติัให้ใชป้ระมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 ใชบ้งัคบั แต่ยงัไม่ไดรั้บอนุญาต
จะตอ้งเสียสิทธิของตนไป มาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497  
จึงบัญญัติให้นายอ าเภอมีอ านาจด าเนินการตามพระราชบัญญัติออกโฉนดท่ีดิน (ฉบับท่ี  6)  
พุทธศกัราช 2479 ต่อไปได้ ซ่ึงตามพระราชบญัญติัดงักล่าว นายอ าเภอมีอ านาจออกใบอนุญาต 
เป็นใบเหยียบย  ่าให้ได้ไม่เกิน 50 ไร่ แต่ก่อนท่ีจะออกใบเหยียบย  ่า นายอ าเภอจะต้องประกาศ
โฆษณาการขอจบัจองเป็นเวลาหน่ึงเดือน ณ ท่ีวา่การอ าเภอ ท่ีวา่การก านนั และในท่ีดินท่ีขอจบัจอง 
ถา้ไม่มีผูใ้ดโตแ้ยง้คดัคา้น และเม่ือไดส้อบสวนแลว้เห็นวา่เป็นท่ีดินท่ีสามารถออกใบอนุญาตให้ได ้
นายอ าเภอก็จะออกใบเหยยีบย  ่าใหไ้ป  
  เม่ือได้มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายท่ีดินแล้ว นอกจากประมวลกฎหมายท่ีดิน  
จะไดบ้ญัญติัรับรองสิทธิของราษฎรท่ีไดป้ฏิบติัตามกฎหมายเก่าแลว้ ทางราชการยงัมีความประสงค ์
ท่ีจะทราบว่าท่ีดินทั้ งหมดในประเทศไทยนั้ นมีเจ้าของท่ีดินท่ีได้ครอบครองท่ีดินมาก่อนวนัท่ี
                                                                 

 174 พระราชบญัญติัใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 7 
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ประมวลกฎหมายท่ีดินใชบ้งัคบั และยงัไม่มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินมีจ านวนมากน้อยเพียงใด มาตรา 5 
แห่งพระราชบญัญติัให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดินจึงได้บญัญติัให้เจา้ของท่ีดินมือเปล่าซ่ึงอาจจะ 
มีสิทธิครอบครองโดยมีตราจอง ใบเหยียบย  ่า หรือแบบหมายเลข 3 มาแจ้งการครอบครอง 
ต่อนายอ าเภอท้องท่ีภายใน 180 วนันับแต่วนัท่ีพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน  
พ.ศ.2497 ใชบ้งัคบั 
  การแจง้การครอบครองท่ีดินในคร้ังนั้น ราษฎรบางคนเอาท่ีดินของบุคคลอ่ืนมาแจง้ 
การครอบครอง บางคนเอาท่ี ป่าสงวนมาแจ้งการครอบครอง เน่ืองจากเวลาท่ีจะรับแจ้ง 
การครอบครองมีเพียง 180 วนัเท่านั้ น ท าให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะท าการ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง แต่จะตอ้งรับแจง้การครอบครองไวก่้อน มิฉะนั้น เจา้ของท่ีดินอาจจะตอ้ง
เสียสิทธิบางอยา่งของตนไป ดงันั้น เพื่อเป็นการขจดัปัญหาต่างๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้มาตรา 5 วรรคทา้ย 
แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ี ดิน  พ.ศ.2497 จึงได้บัญญัติไว้ว่า “การแจ้ง 
การครอบครองตามความในมาตราน้ี ไม่ก่อให้เกิดสิทธิข้ึนใหม่แก่ผูแ้จง้แต่ประการใด” หมายความว่า 
ก่อนแจง้การครอบครอง ถา้ผูแ้จง้ไม่มีสิทธิครอบครองอยู่ก่อน หลงัจากมาแจง้การครอบครองและ 
มีหลักฐานการแจ้งการครอบครองแล้ว  ผู ้แจ้งก็ ไม่ได้สิท ธิครอบครอง และในการแจ้ง 
การครอบครองนั้ น เจ้าของท่ีดินบางคนแม้ว่าจะมีเอกสารสิทธิส าหรับท่ีดิน แต่ก็ยงัไม่ได ้
ท าประโยชน์ในท่ีดินอย่างจริงจงั เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เจา้ของท่ีดินท่ีครอบครองท่ีดินโดยท่ี 
ยงัไม่ได้ท าประโยชน์โอนท่ีดินนั้นไปให้บุคคลอ่ืน มาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติัให้ใช้ประมวล
กฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 จึงไดบ้ญัญติัวา่ “ท่ีดินท่ีไดรั้บค ารับรองจากนายอ าเภอว่าไดท้  าประโยชน์
แล้ว ให้โอนกนัได้” เพราะท่ีดินท่ีได้รับค ารับรองจากนายอ าเภอว่าได้ท าประโยชน์แล้ว ตอ้งเป็น
ท่ีดินท่ีมีการหกัร้างถางพงใชป้ระโยชน์อ่ืน ๆไดต้ามสมควรแลว้จึงอนุญาตใหโ้อนกนัได ้
  2) การไดก้รรมสิทธ์ิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
  เอกชนท่ีมีคุณสมบัติสามารถมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินได้ตามกฎหมายท่ีดิน นอกจาก 
มีวิธีการได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิท่ี ดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินแล้ว ยงัมีวิธีการได้กรรมสิทธ์ิ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยห์ลายวิธี175 ซ่ึงอาจเป็นการได้กรรมสิทธ์ิในท่ีดินโดยทาง 
นิติกรรม เช่น การซ้ือขาย การแลกเปล่ียน การรับให้ นอกจากน้ี นิติกรรมท่ีก่อตั้ งทรัพยสิทธิ
ทั้ งหลาย เช่น สัญญาก่อตั้ งภาระจ ายอม ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิเก็บกิน สิทธิ 
เหนือพื้นดิน เหล่าน้ีก็จดัวา่เป็นการไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินเช่นกนั176 หรือเป็นการไดก้รรมสิทธ์ิ
                                                                 

 175 วรวฒิุ  เทพทอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 170, น. 21. 
 176 มานิต  จุมปา, ค  าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยทรัพยสิ์น, พิมพค์ร้ังท่ี 7, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2553), น. 117. 
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ในท่ีดินโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรม กล่าวคือ เป็นการไดก้รรมสิทธ์ิในท่ีดินโดยผลของกฎหมาย 
เช่น การไดม้าตามหลกัส่วนควบ177 การครอบครองปรปักษ์178 ภาระจ ายอมท่ีไดม้าทางอายุความ179 
หรือการตกทอดของทรัพยม์รดก180 เป็นตน้  
  อย่างไรก็ดี การทรงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวมาขา้งตน้ สุดทา้ยแล้วตอ้งปฏิบติัตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน และประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 96 (พ.ศ. 2515) ดงัความในมาตรา 4 ทว ิ
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ท่ีบญัญติัความไวว้่า “นับตั้งแต่วนัท่ีประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัน้ี 
ใช้บังคับ การโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในท่ีดินซ่ึงมีโฉนดหรือมีหนังสือรับรอง 
การท าประโยชน์ ตอ้งท าเป็นหนงัสือและจดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี” 181 
  3.2.3.2 การไดม้าซ่ึงสิทธิครอบครองในท่ีดิน 
  ความหมายของค าว่า “สิทธิครอบครอง” ในท่ีน้ีหมายถึงสิทธิครอบครองในท่ีดิน 
ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ผูมี้สิทธิครอบครองในท่ีดินโดยชอบดว้ยกฎหมายเกิดข้ึนไดโ้ดยบทบญัญติั
ของกฎหมายส าคญั 2 ฉบบั คือ ประมวลกฎหมายท่ีดิน และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 
โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี182 
  1) การไดม้าซ่ึงสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน183 
  บทบญัญติัเก่ียวกบัสิทธิครอบครองในท่ีดิน ตามประมวลกฎหมายท่ีดินส าหรับบุคคล 
“ผูซ่ึ้งมีหลกัฐานแจง้การครอบครองท่ีดิน” เช่น ใบจอง ใบเหยียบย  ่า หนงัสือรับรองการท าประโยชน์ 
โฉนดตราจอง ตราจองท่ีตราวา่ “ไดท้  าประโยชน์แลว้” หรือหลกัฐานอ่ืนของผูมี้สิทธิตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจดัท่ีดินเพื่อการครองชีพของทางราชการ ซ่ึงหลักฐานการครอบครองท่ีดินดังกล่าว  
ผูท่ี้ไดม้าโดยชอบดว้ยกฎหมาย มีสิทธิน าไปยื่นขอออกโฉนดท่ีดินตามล าดบัวิธีปฏิบติัท่ีประมวล
กฎหมายท่ีดินบัญญัติไว้ และโดยหลักการของประมวลกฎหมายท่ีดินก าหนดให้ผู ้มี  “สิทธิ
ครอบครองในท่ีดิน” มีสิทธิครอบครองไวเ้ท่านั้น มิไดมี้ “กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน” ท่ีสามารถจ าหน่าย
จ่ายโอนให้บุคคลอ่ืนได้ แต่อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมายท่ีดินยงัมีขอ้ยกเวน้ให้ผูถื้อหลกัฐาน 
การครอบครองท่ีดินอาจมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีสามารถโอนให้ผูอ่ื้นได้ด้วยเช่นกัน อน่ึง สิทธิ 
                                                                 

 177 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 144 
 178 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1382 
 179 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1401 
 180 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1599 
 181 วรวฒิุ  เทพทอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 170, น. 29-30. 
 182 เพ่ิงอ้าง, น. 31. 
 183 เจริญ  เจษฎาวลัย,์ คู่มือการประเมินราคาท่ีดิน, (นนทบุรี : บริษทั พอดี จ ากดั, 2548), น. 18. 
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การครอบครองในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ยงัมีความหมายถึงบทบญัญติัตามกฎหมายอ่ืน  
ท่ีให้สิทธิการครอบครองในท่ีดินในทางธุรกิจ เช่น โดยการขอสัมปทาน หรือประทานบตัร โดยการเช่า 
(เช่น การเช่าท่ีดินกรมป่าไม ้เป็นตน้)  
  2) การไดม้าซ่ึงสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์184 
  การไดม้าซ่ึงสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์พอจะแบ่งออกได้
เป็น 2 ลกัษณะ คือ การไดม้าเองกบัการไดม้าโดยเขาโอนให้ การไดม้าเองเป็นการไดม้าโดยผลของ
กฎหมาย เช่น การครอบครองปรปักษ์และการไดก้รรมสิทธ์ิโดยอายุความ เป็นตน้ ส่วนการไดม้า
โดยเขาโอนให้ เช่น ได้จากการท านิติกรรม ยกให้โดยเสน่หา เป็นต้น ซ่ึงผลของการได้สิทธิ
ครอบครองท่ีส าคญัมี 4 ประการ คือ 
  (1) ไดป้ระโยชน์จากขอ้สันนิษฐานต่าง ๆ ตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย 
  (2) ผลในทางท่ีจ ากดัการรบกวนและเรียกคืนการครอบครอง185 
  (3) ผลในทางต่อสู้คดีเม่ือตอ้งส่งคืนทรัพย์186 
  (4) ผลในทางท่ีจะครอบครองไดก้รรมสิทธ์ิโดยปรปักษ์187 
  สิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงหมายถึงสิทธิท่ีแฝงอยู ่
ในกรรมสิทธ์ิ กล่าวคือ เป็นข้อเท็จจริงของการมีกรรมสิทธ์ิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีกรรมสิทธ์ิ 
ในทรัพย์สินบางประเภท เช่น การครอบครองปรปักษ์ เป็นต้น หาใช่เป็นสิทธิแยกต่างหาก 
อยา่งแทจ้ริงไม่ 
 3.2.4 มาตรการในการแกไ้ขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษข์องรัฐบาล 
  ตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกท่ีดินของรัฐ และ 
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื188 ก าหนดให้ใชภ้าพถ่ายออร์โธสี ท่ีบินถ่ายเม่ือปี 2545 
                                                                 

 184 จิรศกัด์ิ  ชัยเดช, จกัรินทร์  วนัเพ็ญ และอฐัสิทธ์ิ  เสลา, “มาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคุมการถือครองท่ีดิน,” (วิจัยนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2553), น. 23. 
 185 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1374 และมาตรา 1375 
 186 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1376 
 187 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1382 
 188 กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม, แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้, การบุกรุกท่ีดินของรัฐ และการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2557), น. 15-16. 
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ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นบรรทดัฐานในการตรวจสอบพื้นท่ีป่าไม ้หากพบว่ามีการ 
บุกรุกใหม่นอกเหนือจากภาพถ่ายปี 2545 ให้ด าเนินการจบักุมด าเนินคดีตามกฎหมายโดยเร่งด่วน 
ส าห รับพื้ น ท่ี ท่ีปรากฏร่องรอยการท ากินในภาพถ่ายปี  2545 ให้ด าเนินการตรวจพิ สูจน์ 
การครอบครองท่ีดินตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2541  
  3.2.4.1 ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2541 เร่ือง การแกไ้ขปัญหาท่ีดิน
ในพื้นท่ีป่าไม ้ 
  มติคณะรัฐมนตรี เม่ือว ันท่ี  30 มิถุนายน 2541 เห็นชอบหลักการมาตรการและ  
แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม้ ตามมติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยมี
มาตรการและแนวทางการแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีป่าไม ้2 ดา้น คือ 
  1) ด้านการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและ 
ป่าอนุรักษต์ามมติคณะรัฐมนตรี 
  (1) ยนืยนันโยบายของรัฐ ไม่น าพื้นท่ีไปปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
  (2) ให้ส ารวจและข้ึนทะเบียนผูค้รอบครองพื้นท่ีให้ชดัเจน และน าขอ้มูลไปใช้ในการ
จดัการ เพื่อการอนุรักษแ์ละพฒันาพื้นท่ีอยา่งย ัง่ยนื 
  (3) ให้ตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองท่ีดินของราษฎร โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ 
ท่ี ถ่ายพื้นท่ีนั้ นไว้เป็นคร้ังแรกหลังวนัสงวนหวงห้ามเป็นพื้นท่ีป่าไม้ตามกฎหมายคร้ังแรก 
ตรวจสอบร่องรอยการท าประโยชน์ร่วมกบัพยานหลกัฐานอ่ืนวา่ไดมี้การครอบครองท าประโยชน์
ต่อเน่ืองมาก่อนวนัสงวนหวงหา้ม 
  (4) ภายหลังการตรวจสอบพิสูจน์การครองครองท่ีดินของราษฎร จะต้องก าหนด
เง่ือนไขการใช้พื้ น ท่ี ให้ เป็ น รูปแบบของการอนุ รักษ์ ท่ี ย ั่งยืน  เพื่ อ ให้ มี ผลกระทบ ต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด ตามแนวทางดงัน้ี 
  (4.1) กรณีอยู่อาศยั/ท ากินมาก่อนวนัสงวนหวงห้าม และเป็นพื้นท่ีไม่ล่อแหลมคุกคาม
ต่อระบบนิเวศ ให้อยู่อาศยั/ท ากินท่ีเดิม จดัท าขอบเขตให้ชัดเจน ด าเนินการตามกฎหมายให้อยู่
อาศยั/ท ากินตามความจ าเป็นเพื่อการครองชีพ 
  (4.2) กรณีอยู่อาศยั/ท ากินมาก่อนวนัสงวนหวงห้าม และเป็นพื้นท่ีล่อแหลมคุกคาม 
ต่อระบบนิเวศ ให้ช่วยเหลือตามความเหมาะสม เพื่อใหห้าท่ีอยู/่ท่ีท  ากินแห่งใหม่ หรือให้เคล่ือนยา้ย
ออกไปท่ีรองรับสนับสนุนสาธารณูปโภค คุณภาพชีวิต อาชีพ และพิจารณารับรองสิทธิในท่ีดิน  
ตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้ฟ้ืนฟูสภาพป่าในพื้นท่ีท่ีราษฎรไดเ้คล่ือนยา้ยออกแลว้ 
  (4.3) กรณีอยูอ่าศยั/ท ากินภายหลงัวนัสงวนหวงห้าม ให้เคล่ือนยา้ยออกไปพื้นท่ีรองรับ
สนับสนุนสาธารณูปโภค คุณภาพชีวิต อาชีพ และพิจารณารับรองสิทธิในท่ีดินตามระเบียบ 
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กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หากเคล่ือนยา้ยไม่ไดท้นัที ให้ควบคุมพื้นท่ีและจดัระเบียบให้เพียงพอกบัการ
ด ารงชีพ 
  2) ดา้นการป้องกนัพื้นท่ีป่าไม ้
  (1) ถ้ามีการบุกรุกพื้นท่ีป่าใหม่หรือขยายพื้นท่ีอยู่อาศัย/ท ากิน หรือท าลาย หรือ
กระทบกระเทือนต่อการรักษาป่าและส่ิงแวดลอ้ม ให้ด าเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาด ให้สั่ง
ผูก้ระท าผดิออกจากพื้นท่ี ท าลาย ร้ือถอน หรือด าเนินการอ่ืน ๆ ตามกฎหมายก าหนด 
  (2) ให้คณะกรรมการนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ ก ากบัดูแลหน่วยงาน และคณะกรรมการ
เก่ียวกบัการป้องกนัการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้ใหมี้เอกภาพในการป้องกนัรักษาป่า 
  (3) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบนั คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม) ร่วมกบักระทรวงมหาดไทย จดัให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชนร่วมดูแล
รักษาป่า 
  3.2.4.2 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2550 เร่ือง การชุมนุมเรียกร้องของ
เครือข่ายองคก์รชุมชนรักเทือกเขาบรรทดั 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี  
คณะท่ี 1 ท่ีมีมติให้มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2541 เร่ือง การแกไ้ขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ี
มีผลในทางปฏิบติัต่อไป และควรเร่งรัดด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายใน 
2 ปี  ทั้ งน้ี  ให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาท่ีดินในพื้น ท่ีป่าไม้ในภาพรวมของประเทศด้วย และ 
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมส ารวจขอ้มูลการปลูกไมย้างพาราของราษฎร 
ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์เพื่อพิจารณาการเพิกถอนพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ และก าหนดให้มีสภาพเป็นป่าสงวน
แห่งชาติเพื่อใหร้าษฎรท่ีถือครองอยูก่่อนการประกาศเป็นพื้นท่ีป่าอนุรักษต์ามกฎหมายตามแนวทาง 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2541 สามารถขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ตามพระราชบญัญติั
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ตลอดจนการช่วยเหลือราษฎรท่ีถือครองภายหลังตามโครงการ
ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ีป่าไม้ และอนุมติัในหลักการให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และขอบเขตการมีส่วนร่วมและแนวทางด าเนินงานใหเ้หมาะสมอยา่งรอบคอบ เพื่อใหเ้กิดผลในเชิง
อนุรักษ์ตามวตัถุประสงค์ ส่วนการเพิ่มหน่วยพิทกัษ์ป่าให้มากข้ึนเพื่อดูแลพื้นท่ีบริเวณป่าอนุรักษ ์
ท่ีล่อแหลมต่อการบุกรุกท าลาย และเสริมสร้างมาตรการป้องกันและปราบปรามอย่างเข้มงวด 
ใหด้ าเนินการใหเ้กิดประสิทธิผลต่อไป 
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  3.2.4.3 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2550 เร่ือง การแก้ไขปัญหาท่ีดิน 
ในพื้นท่ีป่าไม ้
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเสนอโครงการจดัการทรัพยากรท่ีดินและป่าไมใ้นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ โครงการ
ทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ และโครงการส ารวจข้อมูลการปลูกไม้ยางพารา 
ของราษฎรในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนบัสนุนภาพถ่ายทางอากาศ
ออร์โธสี มาตราส่วน 1 : 4,000  ให้กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช  
ส่วนการจดัสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินงานโครงการดงักล่าว โดยสรุปเป็นการเห็นชอบ
โครงการ และให้ใช้ภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสี 1 : 4,000 (ปี 2545 และ 2546) เพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบการถือครองท่ีดินตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2541 
  3.2.4.4 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 64/2557 เร่ือง การปราบปรามและ
หยดุย ั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้
  ประเด็นส าคญัในการก าหนดให้หน่วยงานท่ีมีภารกิจและอ านาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง
ด าเนินการปราบปรามและจบักุมผูบุ้กรุก ยึดถือ ครอบครอง ท าลาย หรือกระท าการดว้ยประการใด ๆ 
อนัเป็นการท าใหเ้ส่ือมเสียแก่สภาพป่า รวมทั้งผูส้มคบและสนบัสนุนช่วยเหลือ ใหไ้ดผ้ลอยา่งจริงจงั 
ในทุกพื้นท่ี ตลอดจนปราบปรามเครือข่ายขบวนการตดัไม้ท าลายป่าในทุกหมู่บ้านและชุมชน 
ทัว่ประเทศ ต่อมาเม่ือมีการด าเนินการตามมาตรการดงักล่าวอย่างเคร่งครัดจึงเกิดผลกระทบและ 
เกิดขอ้พิพาทกบัประชาชนในพื้นท่ีอยา่งมากมาย จนอาจกล่าวไดว้า่เป็นผลกระทบท่ีตามมากระหน ่า
ซ ้ าให้ปัญหาทวีความหนักหน่วงข้ึนกว่าเดิม ส่งผลให้การด าเนินชีวิตของประชาชนและชุมชน 
ขาดความสุข เกิดความหวัน่เกรงภยัว่าจะถูกเจ้าหน้าท่ีเข้ามาทวงคืนพื้นท่ีรวมถึงการบังคับใช้
กฎหมายท่ีประชาชนมองว่าขาดความเป็นธรรม ท าให้การประกอบอาชีพของประชาชนขาดช่วง 
นอกจากไดรั้บผลกระทบทั้งทางดา้นจิตใจและตกอยูใ่นความวิตกกงัวลจากการถูกด าเนินคดี รวมทั้ง
ยงัตอ้งแบกรับภาระค่าเดินทางไปศาล ค่าเอกสาร ค่าทนาย ทั้งยงัไม่รวมถึงปัญหาทางดา้นสังคม 
ท่ีถูกมองว่าเป็นกลุ่มท่ีสร้างปัญหา ถูกตีตราว่าบุกรุกท่ีดิน ทั้งท่ีขอ้เท็จจริงในบางกรณีนั้นชาวบา้น
ถือครองท าประโยชน์มาก่อนท่ีหน่วยงานของรัฐจะไดป้ระกาศเขตพื้นท่ีป่าไมท้บัพื้นท่ีท ากินของตน 
อีกทั้ง การเตรียมการคืนผนืป่าเพื่อการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนืตามแนวนโยบายของรัฐบาลก็ติดขดั 
  3.2.4.5 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 66/2557 เร่ือง เพิ่มเติมหน่วยงานส าหรับ
การปราบปราม หยุดย ั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการ
ชัว่คราวในสภาวการณ์ปัจจุบนั 
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  จากปัญหาการด าเนินการตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 64/2557 จึงได้มี
ค  าสั่งฉบับน้ีข้ึน โดยระบุว่าให้ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องยึดถือนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการ
ชัว่คราวในสภาวการณ์ปัจจุบนั โดยการด าเนินการใด ๆ ตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ผูย้ากไร้ 
ผูท่ี้มีรายได้น้อย และผูท่ี้ไร้ท่ีดินท ากิน ซ่ึงไดอ้าศยัอยู่ในพื้นท่ีเดิมนั้น ๆ ก่อนค าสั่งมีผลบงัคบัใช ้
ยกเวน้ผูท่ี้บุกรุกใหม่จะตอ้งด าเนินการสอบสวน และพิสูจน์ทราบเพื่อก าหนดวิธีปฏิบติัท่ีเหมาะสม
และด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป ซ่ึงการด าเนินการเร่งด่วนในปัจจุบนั คือ การป้องกนัไม่ให้มีการ
บุกรุกเพิ่มเติมดว้ยการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวดและเด็ดขาด ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ เป็นการเนน้ย  ้าวา่
การด าเนินงานของเจา้หน้าท่ีจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผูย้ากไร้ และให้มี
กระบวนการเจรจาเพื่อหาทางแกไ้ขปัญหาในกรณีท่ีมีความสืบเน่ืองต่อกนัมา แต่เน่ืองจากมาตรการ
หลกัของค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติคือการใช้ก าลงัเขา้จบักุม และทวงคืนพื้นท่ีเป็นหลกั 
ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตป่าและก าลงัอยูใ่นระหวา่งกระบวนการแกไ้ขปัญหากบัภาครัฐ จึงไดรั้บ
ผลกระทบอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดไ้ปดว้ย 
  3.2.4.6 ยทุธศาสตร์พิทกัษท์รัพยากรป่าไม ้ประกอบดว้ย 4 ประเด็นยทุธศาสตร์189 คือ 
  1) ประเด็นยทุธศาสตร์ ผนึกก าลงัป้องกนัและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้
  ส่ิ งส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ คือ  
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันปกป้องด้วยความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม ้
ของชาติอย่างจริงจัง ต้องมีความชัดเจนในการก าหนดแนวเขต กฎหมาย อ านาจหน้าท่ี  
การสนบัสนุน รวมทั้งความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีรอบป่า 
ปัจจยัความส าเร็จของการปฏิบัติการคือความเข้าใจร่วมกัน โดยมีวตัถุประสงค์คือ เพื่อหยุดย ั้ง 
การบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไมใ้หไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว ยทุธศาสตร์น้ีมีกลยทุธ์ท่ีส าคญัดงัน้ี 
  (1) หยดุย ั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  (1.1) ใหย้ึดถือแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสี พ.ศ. 2544-2545 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นหลกัในการก าหนดสภาพพื้นท่ีป่าไม ้ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2541 
และด าเนินการตามกฎหมาย หรือระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (1.2) เร่งรัดการจบักุมผูบุ้กรุกป่าไม้ โดยจดัล าดับความเร่งด่วนกับผูบุ้กรุกรายใหญ่ 
เป็นล าดบัแรก แลว้ด าเนินการกบัรายอ่ืน ๆ ต่อไป 
  (1.3) ประสานความร่วมมือใช้อากาศยานในการป้องกนั และปราบปรามการลกัลอบ 
บุกรุกตดัไมท้  าลายป่า 
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  (1.4) เร่งรัดติดตามให้ได้ตัวผู ้กระท าผิดมาลงโทษและใช้มาตรการทางกฎหมาย
ด าเนินคดีกบัผูก้ระท าผดิอยา่งเฉียบขาดและจริงจงั 
  (1.5) กรณีคดีตรวจยึด/จบักุมโดยไม่ไดต้วัผูต้อ้งหา ให้ก าหนดเวลาผูต้อ้งหามารายงานตวั
หรือน าหลกัฐาน/เอกสารสิทธ์ิมาแสดง หากพน้ก าหนดให้สามารถท าลาย ร้ือถอนส่ิงปลูกสร้าง  
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งไดโ้ดยไม่ตอ้งรอการพิจารณาตดัสินของศาล ถือว่าเป็นพื้นท่ีของราชการ 
ท าให้การฟ้ืนฟูป่าไมก้ระท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ป้องกนัการกลบัมาลกัลอบใช้ประโยชน์ของผูต้อ้งหา
ในระหวา่งท่ียงัไม่ถูกจบักุมด าเนินคดี 
  (1.6) ด าเนินการกับเจ้าหน้าท่ีซ่ึงรู้เห็นเป็นใจ หรือให้การสนับสนุนการกระท าผิด
กฎหมายเก่ียวกบัการป่าไมท้ั้งทางวนิยั แพง่ และอาญา อยา่งเด็ดขาดและจริงจงั 
  (1.7) เขม้งวดกวดขนัการตรวจสอบไมน้ าเขา้และส่งออกจากต่างประเทศเพื่อป้องกนั 
มิใหมี้การลกัลอบตดัไมท้  าลายป่าของประเทศไทย 
  (1.8) เข้มงวดกวดขันเพื่อป้องกันการค้า การน าเข้า การส่งออก และน าผ่านแดน  
ตามอนุสัญญาว่าดว้ยการคา้ระหว่างประเทศส าหรับสัตวป่์าและพืชป่าท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ (Convention 
on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES เช่น การลักลอบ
คา้สัตวป่์า สัตวส์งวน งาชา้ง และพืชป่า เป็นตน้ 
  (1.9) ส ารวจและจดัท าบญัชี ผูมี้พฤติกรรมเก่ียวข้องกับการลักลอบตดัไม้ท าลายป่า 
เพื่อเฝ้าระวงัมิใหก้ระท าความผดิ 
  (1.10) จดัให้มีการลาดตระเวนร่วมกนัของหน่วยงานดา้นความมัน่คง ในบริเวณพื้นท่ี
ล่อแหลมตามแนวเขตติดต่อระหวา่งประเทศ 
  (1.11) กรณีผูบุ้กรุกรายใหม่เป็นประชาชนผูย้ากไร้ มีรายได้น้อยและผูไ้ร้ท่ีดินท ากิน  
ตามค าสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 66/2557 จะตอ้งด าเนินการสอบสวน และพิสูจน์ทราบ 
เพื่อก าหนดวธีิการปฏิบติัท่ีเหมาะสม และด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
  (2) จดัตั้งหน่วยเฉพาะกิจป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้  าลายป่า 
  (2.1) จดัตั้งหน่วยเฉพาะกิจป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้  าลายป่าประจ าแต่ละภาค 
(ฉก.ปปม.) เพื่อสนับสนุนก าลังเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ก าลังหลักเป็นเจ้าหน้าท่ีทหารสนธิกับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ต ารวจ  
ฝ่ายปกครอง และฝ่ายกฎหมาย เป็นตน้ สามารถเขา้ปฏิบติังานครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้ งข้ึนปีต่อปีจนกว่าสถานการณ์จะคล่ีคลาย อยู่ภายใต ้
การควบคุมอ านวยการ ประสานงาน และก ากบัดูแลของ กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายใน
ราชอาณาจกัร 
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  (2.2) ทุกหน่วยงานใหก้ารสนบัสนุนการจดัก าลงัและการปฏิบติังานของหน่วยเฉพาะกิจ
ป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้  าลายป่าตามท่ีร้องขอ 
  (2.3) การคดัเลือกเจ้าหน้าท่ีและหน่วยปฏิบติัในการสนธิก าลังของหน่วยเฉพาะกิจ 
ตอ้งพิจารณาผูท่ี้มีความซ่ือสัตย์ เสียสละ และไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าผิดกฎหมายป่าไม ้
โดยเด็ดขาด 
  (2.4) ให้มีการจัดตั้ งด่านตรวจ จุดตรวจ และ จุดสกัด ท าการตรวจค้น และจบักุม 
การล าเลียงไมแ้ละสัตวป่์าผิดกฎหมายอยา่งเคร่งครัด โดยให้มีการสนธิก าลงัทั้งพลเรือน ต ารวจและ
ทหาร 
  (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้  าลายป่า 
  (3.1) เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมภาคประชาชนให้มากข้ึนในการแจง้ข่าวสารโดยจดัตั้ง 
ศูนยรั์บแจง้เหตุ ศูนยร้์องเรียน ศูนยด์ ารงธรรม เป็นตน้ 
  (3.2) ประสานความร่วมมือส่ือมวลชน (วิทยุ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพแ์ละส่ือออนไลน์) 
ให้ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข่าวสารการป้องกนัการบุกรุกตดัไมท้  าลายป่าอย่างกวา้งขวางและให้
ประณามการบุกรุกตดัไมท้  าลายป่าและกระท าผิดกฎหมายป่าไม ้เพื่อให้สังคมช่วยกนัต่อตา้นและ
หยดุย ั้งการบุกรุกตดัไมท้  าลายป่า 
  (3.3) ประสานความร่วมมือจากภาคเอกชน ภาคประชาชน และกลุ่มจิตอาสาในการร่วม
ยบัย ั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้
  (3.4) ให้รางวลัน าจบัแก่ผูแ้จ้งข้อมูล ข่าวสาร และให้การสนับสนุนจนน าไปสู่การ
จบักุมไดเ้ป็นผลส าเร็จ 
  (3.5) รณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารการป้องกนัและปราบปรามการบุกรุกตดัไม้
ท าลายป่า ใหเ้ขา้ถึงประชาชนในชุมชนในเขตพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีรอบป่าอยา่งชดัเจนและต่อเน่ือง 
  (4) ยึดคืนพื้นท่ีป่า ยบัย ั้งการบุกรุกป่า และแก้ปัญหาป่าบุกรุกคน โดยใช้ภาพถ่าย 
ทางอากาศเป็นหลกัฐานหลกั ร่วมกบัหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (4.1) ตรวจสอบพื้นท่ีป่าไมท่ี้ถูกบุกรุกเพิ่มเติมหลงัจากมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 
2541 ท่ีผ่อนผนัให้ราษฎรอยู่อาศยั/ท ากินในพื้นท่ีป่าไม้เพื่อแก้ไขปัญหา โดยใช้แผนท่ีภาพถ่าย 
ออร์โธสี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2545 ร่วมกบัการตรวจสอบภาคพื้นดินในการก าหนด
พื้นท่ีผ่อนผนั โดยการจดัท าแนวเขตป่าไมท่ี้ปรากฏอยู่บนแผนท่ีภาพถ่าย ปี 2545 เป็นหลกัฐาน
สภาพป่าไมต้ามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 น าไปวิเคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลแนวเขตป่าไม ้
ท่ีปรากฏบนแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศในปัจจุบนั เพื่อสรุปแนวเขตพื้นท่ีท่ีมีการบุกรุกเพิ่มเติม 
ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นตน้มา ให้ตรวจสอบและด าเนินการทั้งประเทศ การบุกรุกพื้นท่ีใหม่
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ไม่มีมติหรือระเบียบใด ๆ ผอ่นผนัให้ทั้งส้ิน ตอ้งด าเนินการตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัดและเด็ดขาด
เพื่อน าพื้ น ท่ีมาฟ้ืนฟูสภาพป่า ส่วนพื้น ท่ี ท่ีพิ สูจน์แล้วพบว่ามีการบุกรุกก่อนปี พ.ศ. 2545  
ให้ด าเนินการภายใตก้รอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
โดยใชภ้าพถ่ายทางอากาศเป็นหลกัฐานหลกั ร่วมกบัหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (4.2) ในกรณีท่ีเม่ือด าเนินการตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ และหลกัวชิาการแลว้ 
จ าเป็นตอ้งด าเนินการเคล่ือนยา้ยราษฎรออกมาจากบริเวณนั้น อาจมีมาตรการชดเชยท่ีเหมาะสมและ
เป็นธรรม ทั้งน้ี หากยงัไม่สามารถเคล่ือนยา้ยราษฎรออกจากพื้นท่ีไดท้นัที ให้ด าเนินการควบคุม
ขอบเขตพื้นท่ีมิให้ขยายเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และก าหนดเง่ือนไขการใช้ประโยชน์บนพื้นฐานการ
อนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้และการอนุรักษท์รัพยากรดินและน ้า 
  (4.3) พื้นท่ีท่ีไดด้ าเนินการยึดคืนพื้นท่ีได้แลว้ให้เร่งด าเนินการฟ้ืนฟูตามหลกัวิชาการ
และด าเนินกิจกรรมป้องกนัการบุกรุกซ ้ าในพื้นท่ีเดิม หากมีการบุกรุกซ ้ าให้ด าเนินการตามกฎหมาย
อยา่งเฉียบขาด 
  (4.4) ยบัย ั้งการบุกรุกป่าไมเ้พิ่มเติม ดว้ยการสร้างระบบติดตามตรวจสอบสภาพป่าอยา่ง
มีประสิทธิภาพ เช่น การจดัท าแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศปีล่าสุดท่ีกรมแผนท่ีทหาร หรือหน่วยงาน
อ่ืนได้บินถ่ายแล้ว เพื่อจดัท าแนวเขตพื้นท่ีท่ียงัมีสภาพเป็นป่าไมใ้นปัจจุบนัไวเ้ป็นกรอบในการ
ตรวจสอบการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม ้และน าไปวเิคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลพื้นท่ีป่าไมซ่ึ้งเป็นผลการแปลภาพ
ดาวเทียมท่ีจะถ่ายในอนาคตเพื่อก าหนด Hot Spot ท่ีมีการบุกรุก เพื่อยบัย ั้งการบุกรุกท าลายป่าไม ้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องเร่งให้จัดสรรงบประมาณให้มีการบินถ่ายภาพให้ครบ 
ทั้งประเทศโดยเร็ว 
  (4.5) แกไ้ขปัญหาป่าบุกรุกคนในพื้นท่ีท่ีไดรั้บการร้องเรียน ซ่ึงลิดรอนสิทธิของราษฎร 
ท่ีท ากินในท่ีดินของตนมาชา้นานก่อนการประกาศแนวเขตป่าไมต่้าง ๆ โดย 
  (4.5.1) เร่งรัดการจัดท าและก าหนดเขตพื้ น ท่ี ป่ าไม้ตามพระราชบัญญัติ ป่าไม ้
พุทธศกัราช 2484 ให้ชดัเจนโดยใชแ้ผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ. 2495 – พ.ศ. 2499 จากโครงการ
เร่งด่วน เพื่ อแก้ไขปัญหาการบุก รุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ร่วมกบัแผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 ชุด L708 
  (4.5.2) จดัท าแปลงท่ีดินท ากินและแปลงอยูอ่าศยัของราษฎรในพื้นท่ีป่าไมทุ้กประเภท 
  (4.5.3) วิเคราะห์และตรวจสอบร่องรอยการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีกบัแนวเขตป่าไม ้
ตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 และแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศเก่า และพิสูจน์สิทธิและ
คืนสิทธิในท่ีดินใหก้บัราษฎรท่ีถูกรอนสิทธิมาเป็นระยะเวลานาน 
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  2) ประเด็นยทุธศาสตร์ ปลูกจิตส านึกรักผนืป่าของแผน่ดิน 
  ทรัพยากรป่าไม้ถือเป็นสมบติัของชาติ เป็นมรดกท่ีทุกคนในชาติมีส่วนรับผิดชอบ  
การปลุกจิตส านึกให้ทุกคนในสังคมไดแ้สดงออกถึงความรับผิดชอบ เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการรักษา
ปกป้องทรัพยากรเหล่าน้ีซ่ึงมิใช่เป็นความรับผิดชอบของผูใ้ดผูห้น่ึงหรือหน่วยงานใดหน่วยงาน
หน่ึง ประชาชนตอ้งรับรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา โดยมีวตัถุประสงคคื์อ เพื่อปลุกจิตส านึก
ใหป้ระชาชน รัก หวงแหน และปกป้อง ทรัพยากรป่าไมข้องชาติ ยทุธศาสตร์น้ีมีกลยทุธ์ท่ีส าคญัดงัน้ี 
  (1) ก าหนดใหก้ารแกไ้ขปัญหาการบุกรุกตดัไมท้  าลายป่าเป็น “วาระแห่งชาติ” 
  (1.1) ก าหนดนโยบายให้การแก้ไขปัญหาเร่ืองการบุกรุกพื้นท่ีตดัไม้ท าลายป่าและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็น “วาระแห่งชาติ” เพื่อปลุกจิตส านึกของคนในชาติให้เห็นความส าคญัของ
ทรัพยากร และให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เขา้มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และก าหนด
นโยบายต่าง ๆ ในแนวทางเดียวกนั 
  (1.2) ปลูกจิตส านึกให้เยาวชนและประชาชนมีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม ้ 
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บรรจุไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาทุกระดบั และสอดแทรกการปลูกจิตส านึก 
ในเน้ือหาของส่ือทุกประเภท 
  (1.3) ประยุกต์ใช้กลไก PES (Payment for Environmental Services) มาสร้างแรงจูงใจ
ทางเศรษฐกิจในการอนุรักษแ์ละจดัการทรัพยากรป่าไมก้บัผูท่ี้มีบทบาทในการดูแลรักษาทรัพยากร
ป่าไม ้ผูท่ี้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ และผูท่ี้ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของระบบ
นิเวศป่าไม ้
  (2) จดัตั้งองคก์รแนวร่วมภาคประชาชนเพื่อปลุกจิตส านึก 
  (2.1) จดัตั้งองคก์รแนวร่วมภาคประชาชนเพื่อปลุกจิตส านึก และเขา้ร่วมกบัหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อท าหน้าท่ี แจง้เตือน เฝ้าระวงั และคุม้ครองรักษาพื้นท่ีป่าไม้ เช่น อาสาสมคัรพิทกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น (ทสม.) 
  (2.2) ประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่ อให้ มีการใช้ประโยชน์และดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ สามารถสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจ 
สังคม และคุณภาพชีวติไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ภายใตร้ะบบการจดัการพื้นท่ีกบัภารกิจของหน่วยงานและการ
เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนให้ เกิดความตระหนักในการหวงแหนและป้องกัน รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
  (2.3) ส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กรแนวร่วมภาคประชาชน
ภายในประเทศกบัหน่วยงาน และองคก์รแนวร่วมประชาคมโลก เพื่อใหเ้กิดกิจกรรมสนบัสนุนการ 
ป้องกนัปราบปรามการบุกรุก ท าลายทรัพยากรป่าไม ้
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  (3) ปลุกจิตส านึกให้ เจ้าหน้าท่ี มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน  โดยปลูกฝัง
อุดมการณ์จนสามารถอุทิศตนใหก้บัการพิทกัษท์รัพยากรป่าไมด้ว้ยวธีิการดงัน้ี 
  (3.1) ปลูกฝัง อบรมเจา้หนา้ท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ืองใหมี้อุดมการณ์ความรักหวงแหน
ทรัพยากรป่าไมแ้ละภาคภูมิใจท่ีไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูพ้ิทกัษม์รดกของแผน่ดิน 
  (3.2) กรณีมีข้อมูล เบาะแส หรือหลักฐานพอเช่ือได้ว่า เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ
ยติุธรรมท่ีเก่ียวกบัคดีทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ต ารวจ ทหาร อยัการ เจา้หนา้ท่ีชุดจบักุม 
เจา้หนา้ท่ีกรมป่าไม ้เจา้หน้าท่ีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช ฝ่ายปกครอง และเจา้หนา้ท่ีอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง กระท าการอันเป็นการช่วยเหลือ ผู ้กระท าผิดทั้ งทางตรง และทางอ้อม ไม่ว่าจะ 
ไดผ้ลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ให้ถือเสมือนเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการกระท าความผิดนั้น ๆ 
จะตอ้งถูกพกัราชการทนัที และหากศาลตดัสินว่าผูต้อ้งหานั้นกระท าความผิดจริงให้น าผลของคดี 
มาพิจารณาลงทณัฑข์า้ราชการผูเ้ก่ียวขอ้งนั้นดว้ยอยา่งเฉียบขาด 
  (3.3) จัดตั้ งสถาบันหรือโรงเรียนเพื่อสร้างเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าท่ีมีคุณภาพในการ
ปฏิบติังานคุม้ครองป้องกนัและปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้ห้มีจ  านวน 
ท่ีสมดุลกบัจ านวนพื้นท่ีป่า 
  (3.4) เชิดชูวีรกรรมหรือคุณความดีของผูท่ี้ อุทิศตนเป็นแบบอย่างของการพิทักษ์
ทรัพยากรป่าไมสู่้สังคมอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
  3) ประเด็นยทุธศาสตร์ ปฏิรูประบบการพิทกัษท์รัพยากรป่าไม ้
  การจัดระบบของการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ท่ีด า เนินการอยู่ในปัจจุบันยงัมีส่ิงท่ี 
เป็นปัญหาอยู่มากไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของกฎหมาย, ระเบียบวิธีการ, การจดัโครงสร้างขององค์กร 
ท่ีเก่ียวขอ้ง, ปัญหาด้านก าลงัคน, การกระจายอ านาจ, ระบบงบประมาณ, การประสานงาน, และ 
การตรวจสอบประเมินผล, เป็นอุปสรรคและปัญหาในการด าเนินการ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
ปฏิรูประบบใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์คือ เพื่อปรับปรุงระบบของการพิทกัษ์ทรัพยากรป่าไมใ้ห้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ยทุธศาสตร์น้ีมีกลยทุธ์ท่ีส าคญัดงัน้ี 
  (1) ปรับปรุงระบบการพิทกัษท์รัพยากรป่าไม ้
  (1.1) ปรับปรุงและบูรณาการนโยบายเก่ียวกบัการป่าไมใ้ห้มีเอกภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ในทางปฏิบติั และแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ ท่ีมีบทบาทในการเสนอนโยบาย 
ติดตาม และประเมินผลการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมข้องประเทศอยา่งเป็นรูปธรรม 
  (1.2) จดัตั้งศูนยข์อ้มูลป่าไมแ้ละท่ีดินท ากิน เพื่อท าหนา้ท่ีในการรับปัญหา ติดตาม และ
พิสูจน์สิทธิในท่ีดินท ากิน และประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เพื่อให้สามารถด าเนินการ 
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ไดอ้ยา่งรวดเร็ว พร้อมทั้งมีระบบฐานขอ้มูลและแผนท่ีเพื่อบูรณาการประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  (1.3) ปรับบทบาทภาระหนา้ท่ีของทรัพยากรจงัหวดัและศูนยป์ระสานงานป่าไมจ้งัหวดั
เพื่อตอบสนองการให้บริการดา้นการใชท้รัพยากรธรรมชาติไดอ้ยา่งรวดเร็ว การอนุญาตด าเนินการ
ใด ๆ ตอ้งมีขั้นตอนท่ีโปร่งใส 
  (1.4) การก าหนดนโยบายในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเกษตรกรรมต้อง
สอดคลอ้งและไม่เกิดผลกระทบกบัการป้องกนัรักษาทรัพยากรธรรมชาติดว้ย เน่ืองจากนโยบายรัฐ 
บางประการท่ีผา่นมา อาจส่งผลท าให้มีการบุกรุกท าลายป่ามากข้ึน เช่น การน าพื้นท่ีป่าไมม้าปฏิรูป
เป็นพื้นท่ีเกษตร การส่งเสริมการปลูกยางพารา การส่งเสริมท าการเกษตรแปลงใหญ่ การพฒันา 
การท่องเท่ียว ฯลฯ 
  (1.5) ปรับปรุงรูปแบบการบริหารจดัการป่าไมข้องกรมป่าไมใ้ห้อยู่ในรูปการบริหาร 
เชิงพื้นท่ี (area approach) โดยกระจายอ านาจการบริหาร งบประมาณ และบุคลากรสู่ส านักงาน 
ป่าสงวนแห่งชาติแต่ละแห่ง 
  (1.6) ให้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจดัการของกรมป่าไม ้และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช ใหมี้การบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งบูรณาการ โดย  
  (1.6.1) ปรับปรุงและพฒันาศกัยภาพการบริหารองค์กรในทุกระดบั ทั้งในดา้นภารกิจ 
โครงสร้างการบริหารงาน อตัราก าลงั และแผน โดยก าหนดพื้นท่ีในการบริหารจดัการของทั้งสอง
กรมใหช้ดัเจน 
  (1.6.2) เจ้าหน้าท่ีแต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานแบบบูรณาการหรือช่วยเหลือ
ทดแทนกนัได ้
  (1.6.3) ผูบ้ริหารทุกระดบัทราบขอ้มูลเช่ือมโยงกนั เม่ือมีการโยกยา้ยหมุนเวียนสามารถ
บริหารงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ 
  (1.6.4) ช่วยแกไ้ขปัญหาพื้นท่ีรับผดิชอบท่ีทบัซอ้นกนั 
  (1.6.5) พฒันาศกัยภาพในการติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยเพื่อบูรณาการแก้ไข
ปัญหาอยา่งมีเอกภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  (1.6.6) บริหารจัดการพื้นท่ีป่าไม้ตามระบบนิเวศ (Ecosystem Approach) หรือการ
บริหารจดัการทรัพยากรป่าไมแ้บบกลุ่มป่าทั้งพื้นท่ีป่าอนุรักษต์ามกฎหมายและป่าสงวนแห่งชาติ 
  (2) พิจารณาจดัตั้งหน่วยงานดา้นการบริหารจดัการป่าไมท้ั้งระดบัจงัหวดัและอ าเภอ 
  (2.1) ให้มีส านักงานป่าไมจ้งัหวดัและส านักงานป่าไม้อ าเภอ เพื่อปฏิบติังานร่วมกับ 
ฝ่ายปกครอง และฝ่ายอ่ืน ๆ ในการป้องกนัรักษาทรัพยากรป่าไมแ้ละบริการประชาชน 
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  (2.2) ปรับปรุงอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ในระดับจังหวดัและอ า เภอ โดยก าหนด
บทบาทและหนา้ท่ีใหช้ดัเจน 
  (2.3) เพิ่มขีดความสามารถการปฏิบติังานป่าไมใ้นระดบัภูมิภาค จงัหวดั อ าเภอ และ
ระดบัทอ้งถ่ิน 
  (2.4) ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน เขา้มามีส่วนร่วมในการรับผดิชอบป้องกนัรักษาป่า 
  (2.5) คดีดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ให้พนกังานฝ่ายปกครอง (ปลดัอ า เภอผูเ้ป็นหัวหน้า
ประจ าก่ิงอ าเภอ นายอ าเภอ หรือผูว้า่ราชการจงัหวดั แลว้แต่กรณี) เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน
ทุกคดี 
  (3) จดัท าแนวเขตทรัพยากรป่าไมทุ้กประเภทใหเ้ป็นแนวเดียวท่ีชดัเจน 
  (3.1) จดัท าแนวเขตป่าไมต้ามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 ท่ีเดิมไม่เคยมี
แนวเขตท่ีชดัเจนและท าให้เกิดปัญหาในการบงัคบัใช้กฎหมาย การจดัท าแนวเขตท าไดด้ว้ยการใช้
ภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ. 2495 – 2499 ร่วมกบัแผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 ชุด L708 
(ในพื้นท่ีซ่ึงไม่มีภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ. 2495 – 2499 และแผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน  
1 : 50,000 ชุด L708 ให้ใช้ภาพถ่ายทางอากาศปีถดัมาท่ีมีอยู่ร่วมกบัแผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน  
1 : 50,000 ชุด L7017 และจดัท าแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษต์ามกฎหมาย และป่าชายเลน
ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้มีความถูกตอ้งชดัเจน และเพิกถอนในส่วนท่ีซ้อนทบักนัออกจากป่าสงวน
แห่งชาติ และเพิกถอนพื้นท่ีซ่ึงมีการใช้ประโยชน์มาแล้วตามพระราชบญัญติัป่าไม้ พุทธศกัราช 
2484 ให้มีความชดัเจน รวมทั้งประกาศพื้นท่ีป่าไมท่ี้เป็นช่องวา่งให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือ
ป่าอนุรักษต์ามกฎหมาย 
  (3.2) จดัท าแนวเขตหรือแนวแปลงของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับอนุญาตให้ด าเนินการ
หรือใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีป่าไมทุ้กประเภท รวมถึงพื้นท่ีป่าชุมชน เพื่อให้สามารถน าขอ้มูลแนวเขต 
มาประกอบการบริหารจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  (3.3) จดัท าฐานขอ้มูลแปลงท่ีดินของราษฎรท่ีอยูอ่าศยัหรือท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้
ทั้งหมด เพื่อการพิสูจน์สิทธิและคืนสิทธิในท่ีดินให้กบัราษฎรท่ีถูกรอนสิทธิมาเป็นระยะเวลานาน
จากปัญหาป่าบุกรุกคน และใชเ้ป็นขอ้มูลในการบริหารจดัการการฟ้ืนฟูและใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม ้
  (3.4) ให้ส านกังานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กนัพื้นท่ีท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการ
จดัสรรตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2536 และมีสภาพเป็นป่าคืนมาให้กรมป่าไม้
เพื่อด าเนินการจัดการหรือฟ้ืนฟู และให้ยุติการออก สปก. 4-01 ไว้ก่อน ส่วนพื้นท่ี ท่ีได้รับ 
การจดัสรรแลว้ให้บงัคบัใชร้ะเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดินป่าไมท่ี้ไดรั้บการจดัสรรแลว้อยา่งเคร่งครัด 
และใหค้วบคุม ป้องกนั ตรวจสอบ การเปล่ียนผูใ้ชป้ระโยชน์จากผูไ้ดรั้บการจดัสรรเป็นบุคคลอ่ืน 
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  (3.5) จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวเขตป่าไม้และกิจกรรมในเขตป่าไม้ ในระบบ 
ภูมิสารสนเทศ โดยจะตอ้งสามารถเรียกคน้และแสดงขอ้มูลแนวเขตป่าไม ้ตามพระราชบญัญติัป่าไม ้
พุทธศกัราช 2484 แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษต์ามกฎหมาย ป่าชายเลน และกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีมีในพื้นท่ีป่าไมท้ั้งหมด เพื่อให้สามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างรวดเร็ว และ
เช่ือมโยงให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเขา้ถึงขอ้มูลแนวเขตป่าไม้เหล่าน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถตรวจสอบเก่ียวกบัการทบัซ้อนระหว่างแนวเขตป่าไมป้ระเภทต่าง ๆ 
และแนวเขตป่าไมท่ี้อยูภ่ายใตภ้ารกิจของแต่ละหน่วยงาน เพื่อท่ีจะใชใ้นการบริหารจดัการต่อไป 
  (4) จ าแนกเขตการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม ้(Zoning) 
  (4.1) จ าแนกเขตท่ี ดินป่าไม้ท่ี เหมาะสมโดยพิจารณาถึงความย ั่งยืนด้านสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจของประเทศ โดยใชแ้นวเขตป่าไมต้ามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484  
ท่ีจดัท าข้ึนใหม่เป็นฐาน ร่วมกบัขอ้มูลทางวิชาการอ่ืน ๆ และสนับสนุนเป้าหมายให้มีพื้นท่ีป่าไม้
ของประเทศไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศไทย ดว้ยการบูรณาการขอ้มูลท่ีถูกตอ้งทนัสมยั 
และวิเคราะห์ตามหลักวิชาการ และก าหนดนโยบายของแต่และประเภทพื้นท่ีอย่างเหมาะสม 
โดยผูเ้ช่ียวชาญสาขาต่าง ๆ ให้ประเทศสามารถใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีดินป่าไมไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด โดยค านึงถึงความสมดุลทั้งด้านความมัน่คง สังคม ส่ิงแวดล้อม และ 
การพฒันาเศรษฐกิจ และยึดถือสิทธิท่ีจะมีท่ีดินท ากินอย่างเป็นธรรมและพอเพียงของประชาชน 
ชาวไทยทุกคน และด าเนินการก าหนดมาตรการเยียวยาหรือชดเชยให้กบัราษฎรท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากการจ าแนกเขตท่ีดินป่าไมอ้ยา่งเหมาะสม 
  (4.2) ก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้สอดคล้องกับการจ าแนกการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ในพื้นท่ีแนวเขตป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศกัราช 24484  
ท่ีจดัท าข้ึนใหม่ และบทบาทกิจกรรมท่ีอนุญาตให้ท าไดใ้นพื้นป่าไมทุ้กประเภท เช่น แปลงอนุญาต
ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าสวนแห่งชาติ การให้เช่าพื้นท่ีเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าชุมชน เป็นตน้ 
  (4.3) ปรับปรุงและจดัท าแนวเขตป่าไม้ทุกประเภท เช่น แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า เขตห้ามล่าสัตวป่์า และป่าคุ้มครองหรือป่าอนุรักษ์อ่ืน ๆ 
เพื่อให้แนวเขตมีความชดัเจนไม่ซ้อนทบักบัแนวเขตอ่ืน ๆ สรุปแนวเขตไม่ให้มีการทบัซ้อน และ
ถูกตอ้งตามกฎหมายแต่ละประเภท และจดัท าแนวสัญลกัษณ์เขตป่าไมด้งักล่าวเพื่อให้เกิดความ
ชดัเจนกบัประชาชน และหน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ เช่น แนวตน้ไมย้ืนตน้ ขุดคนัคู สร้างทางตรวจการณ์ 
เป็นตน้ 
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  (4.4) หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องต้องตรวจสอบท่ีดินในความดูแลกับผงัการใช้
ประโยชน์ท่ีดินของประเทศและแนวเขตป่าไม ้พร้อมทั้งจดัการเก่ียวกบัสิทธิในท่ีดินท่ีหน่วยงาน
ดูแล ไดแ้ก่ 
   (4.4.1) ปรับแก้แนวเขตท่ีดินของรัฐให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ งประเทศ  
โดยอ้างอิงการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้เป็นหลัก แล้วประกาศ  
เป็นกฎหมายเพื่อให้เกิดความชัดเจน ตรวจสอบได ้ซ่ึงจะเป็นการหลีกเล่ียงปัญหาขอ้พิพาทต่าง ๆ  
ท่ีจะเกิดข้ึนในภายหลงั 
   (4.4.2) ให้สิทธิในท่ีดินท่ีเหมาะสมในท่ีดินของรัฐตามนโยบายการแกไ้ขปัญหา
ป่าบุกรุกคน และนโยบายการจ าแนกเขตการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม ้และการแกไ้ข
ปัญหาคนบุกรุกป่า เพื่อใหเ้กิดความชดัเจน 
   (4.4.3) ให้สิทธิในท่ีดินเอกชนหลงัจากเกิดความชัดเจนระหว่างแนวเขตท่ีดิน 
ของรัฐและท่ีดินเอกชนแลว้ 
   (4.4.4) เยยีวยาราษฎรท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งเหมาะสม 
  (4.5) ภายหลงัจากเสร็จส้ินการจดัท าแนวเขตป่าไมต่้าง ๆ แลว้จะตอ้งประกาศแนวเขต 
ท่ีจัดท าข้ึนน้ีให้มีความชัดเจนโดยใช้ค่าพิกัดแผนท่ีเป็นหลัก เพื่อแสดงขอบเขตแนวเขตป่า 
ทุกประเภทให้ประชาชนได้รับทราบกนัอย่างเปิดเผยและทัว่ถึง และยกเลิกแนวเขตป่าไม้ถาวร 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2504 
  (5) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคในการพิทกัษท์รัพยากรป่าไม  ้
  (5.1) ห้ามมิให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในท่ีดินของกรมท่ีดิน (โฉนดท่ีดิน  นส.3  
ใบจอง) เพิ่มเติมในพื้นท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่า หรือพื้นท่ีท่ีอยูใ่นแนวเขตป่าไม ้เน่ืองจากเอกสารดงักล่าว
ท่ีออกโดยกรมท่ีดินท าใหส้ถานภาพท่ีดินเปล่ียนจากท่ีดินของรัฐเป็นท่ีดินของราษฎรอยา่งถาวร 
  (5.2) ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการหรือมีโครงการท่ีท าให้ประชาชนเกิดความ
เขา้ใจวา่ไดรั้บการรับรองสิทธิ หรือมีสิทธิในท่ีดินป่าไม ้(เช่น การออกเลขท่ีบา้น การขยายเขตไฟฟ้า 
การรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี (ภบท.5)) 
  (5.3) ออกกฎหมายและระเบียบเพื่อด าเนินการเพิกถอนสิทธิในท่ีดินท่ีออกโดยมิชอบ 
โดยเร็วและให้หน่วยท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมท่ีดิน ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานป่าไม ้ตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไข และเวลาท่ีก าหนด 
  (5.4) ก าหนดให้ความผิดตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 พระราชบญัญติั 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบญัญติัสงวนและ
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คุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 และประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 บรรจุในบญัชีทา้ยพระราชบญัญติั
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
  (5.5) ให้พิจารณาก าหนดการเก็บภาษีท่ีดินในอตัราก้าวหน้า ส าหรับผูท่ี้ถือครองท่ีดิน 
ทุกประเภท เน่ืองจากปัจจุบนัการถือครองท่ีดินมากกวา่ร้อยละ 90 ของประเทศอยูใ่นมือของคนรวย
เพียงร้อยละ 10 หรือประมาณ 6 ลา้นคน โดยเกษตรกรมากกวา่ร้อยละ 10 ไม่มีท่ีดินท ากินหรือท่ีดิน
ท ากินน้อยกว่า 10 ไร่ รวมทั้ งปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีป่าหรือท่ีดินของรัฐของนายทุนท่ีกวา้นซ้ือ 
แปลงท่ีดินขนาดใหญ่ ท าให้ราษฎรจ านวนมากขายท่ีดินท่ีถือครอง และไปบุกรุกพื้นท่ีป่าใหม่ 
สร้างความเสียหายอยา่งมากใหก้บัพื้นท่ีป่าท่ียงัคงเหลือและส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าตน้น ้าล าธาร 
  (5.6) ก าหนดเวลาด าเนินการดา้นกระบวนการยุติธรรมให้ชดัเจน เคร่งครัด และเปิดเผย
ต่อสาธารณชนทุกขั้นตอน 
  (5.7) ไมข้องกลางควรก าหนดวธีิการ กฎระเบียบท่ีเอ้ือต่อการน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์
ต่อส่วนรวม และเศรษฐกิจ ไมข้องกลาง และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการกระท าความผิด (รถยนต)์ อนุญาต
ใหส่้วนราชการ และองคก์รการกุศล หรือองคก์รสาธารณะประโยชน์ น าไปใชป้ระโยชน์ได ้
  (5.8) ใชก้ฎหมายพิเศษในการยดึทรัพย ์(ปปง.) กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งและเป็นนายทุนในกรณี
ท่ีเป็นความผดิเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ และมีจุดประสงคเ์พื่อการคา้ 
  (5.9) ปรับปรุงขอ้ระเบียบกฎหมาย ให้พนกังานเจา้หน้าท่ีสามารถร้ือถอนท าลายพืชผล
และส่ิงปลูกสร้างท่ีผิดกฎหมายในพื้นท่ีป่าไดท้นัทีท่ีตรวจพบการกระท าผิดชัดเจน หรือเม่ือศาล
ตดัสินว่าเป็นกระท าผิด เน่ืองจากปัจจุบนัด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 ยงัมีขั้นตอนซับซ้อนและใช้เวลามากในการร้ือถอนท าลายส่ิงปลูกสร้างท่ีผิด
กฎหมายในพื้นท่ีป่า บางแห่งพืชผลท่ีปลูกเติบโตจนยากท่ีจะร้ือถอน รวมทั้งขอ้ขดัแยง้ ความไม่ชดัเจน
ระหว่างกฎหมายป่าไมก้บัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ท าให้เจา้หน้าท่ีปฏิบติังานไม่กล้า 
ท่ีตดัสินใจร้ือถอนท าลาย 
  (5.10) แกไ้ขระเบียบและกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานในการป้องกนัและ
ปราบปราม เช่น การเพิ่มบทลงโทษ เพิ่มงบประมาณดา้นการปฏิบติังานดา้นการสืบสวนสอบสวน 
ดา้นการขนยา้ยของกลาง เงินรางวลัน าจบัของเจา้หนา้ท่ี เป็นตน้ 
  (5.11) เช่ือมโยงข้อมูลผู ้ครอบครองและใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าไม้กับข้อมูลบุคคล  
โดยการน าหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการครอบครองและ 
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินป่าไมทุ้กประเภท และก าหนดเวลาแลว้เสร็จใหช้ดัเจน 
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  4) ประเด็นยทุธศาสตร์ ฟ้ืนฟูและดูแลรักษาป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื 
  ประเทศไทยได้มีการฟ้ืนฟูและปลูกป่ามาอย่างยาวนาน แต่ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในขณะท่ีการบุกรุกท าลายป่ามีอยา่งต่อเน่ือง จึงจ าเป็นตอ้งวางแนวทาง
ในการฟ้ืนฟู ปลูกป่า และดูแลรักษาโดยให้มีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้คนอยู่กบัป่า 
ไดอ้ยา่งมีความสุข และป่าท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟู ดูแล มีความสมบูรณ์และย ัง่ยนื ยทุธศาสตร์น้ีจึงก าหนด 
กลยทุธ์ท่ีส าคญัดงัน้ี 
  (1) จดัระบบการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนืโดยการมีส่วนร่วมกบัประชาชน 
  (1.1) จัดตั้ งป่ าชุมชนเพิ่ ม ข้ึน  และมอบให้ ชุมชนรับผิดชอบดูแล โดยส่งเส ริม 
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนเขา้มามีส่วนร่วม ให้การสนับสนุนในการจดัตั้ง และ 
การดูแลป่าชุมชนใหค้รบทุกแห่ง 
  (1.2) ดูแลประชาชนและชุมชนในพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีรอบป่าให้มีพออยู่ พอกิน พอใช ้ 
โดยจดัท าโครงการพฒันาคุณภาพชีวติ ใหอ้ยูอ่ยา่งมีความสุขเก้ือกูลกนัระหวา่งป่ากบัคน อยา่งย ัง่ยนื 
  (1.3) จดัตั้ งอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  
ในหมู่บา้นท่ีมีเขตติดต่อพื้นท่ีป่า ท าหนา้ท่ีดูแลบ ารุงรักษาป่าใหค้รอบคลุมพื้นท่ีป่า 
  (1.4) ตรวจสอบและติดตามโครงการปลูกป่าและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ีผ่านมา
เพื่อให้มัน่ใจวา่การปลูกป่าและฟ้ืนฟูสภาพป่าไมไ้ดผ้ลตามวตัถุประสงค์ และหากพบวา่มีประเด็น
ปัญหาหรือข้อขดัข้องให้เร่งด าเนินการแก้ไข เพื่อให้ป่าท่ีปลูกเจริญเติบโตและฟ้ืนฟูสู่สภาพป่า
ธรรมชาติโดยเร็วอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
  (1.5) เพิ่มและพฒันาพื้นท่ีป่าในเขตเมืองและชุมชน โดยแสวงหาความร่วมมือ และ
สนบัสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ประชาชน และเอกชนในการเพิ่มและพฒันาพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง
และชุมชน และสร้างความเขม้แข็งให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการส่งเสริมและสนบัสนุน
การสร้างป่าในพื้นท่ีสาธารณะหรือพื้นท่ีนอกเขตป่าอ่ืน ๆ 
  (2) จดัระบบการปลูกไมเ้ศรษฐกิจของประเทศเพื่อทดแทนความตอ้งการและลดการบุกรุก
ตดัไมท้  าลายป่า 
  (2.1) ส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกิจ ในพื้นท่ีเอกชนหรือนอกเขตพื้นท่ีป่าไม ้รวมทั้ง
แกไ้ขกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกิจ เน่ืองจากปัจจุบนัมีความตอ้งการ
สูง และเพื่อลดการลกัลอบตดัไมจ้ากป่ามาใชป้ระโยชน์ 
  (2.2) จดัท าโครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อใชส้อยในอนาคต เช่น โครงการปลูกตน้ไมไ้วใ้หลู้ก 
โดยอนุญาตให้ปลูกตน้ไมใ้นพื้นท่ี แปลงปลูกป่า หรือป่าเส่ือมโทรม ให้กบัเด็กทุกคนท่ีมีอายุ 7 ปี 
ปลูกคนละ 25 ตน้ ไม่จ  ากดัชนิด ให้ผูเ้ป็นบิดา-มารดา หรือผูป้กครองเป็นผูป้ลูก และดูแลร่วมกบัเด็ก 
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เม่ือเด็กอายุ 20 ปีข้ึนไป อนุญาตใหต้ดัเพื่อน าไปใชป้ลูกสร้างบา้นได ้(น าไปใชใ้นการปลูกสร้างบา้น 
24 ตน้ มอบให้สาธารณประโยชน์ เช่น โรงเรียน วดั โรงพยาบาล 1 ตน้) หลงัจากครบก าหนดให ้
ส่งมอบพื้นท่ีคืนเพื่อจดัท าโครงการให้กบัเด็กรุ่นต่อไป โดยเร่ิมตน้จากชุมชนในพื้นท่ีป่าและพื้นท่ี
รอบป่าเป็นอนัดบัแรก ให้อยู่ในความควบคุมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โดยร่วมมือกบักระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี 
  (2.3) ส่งเสริมให้องค์กร หน่วยงาน ราชการและรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีพื้นท่ีดูแลรักษายงัมิได้
ใช้ประโยชน์ให้สามารถปลูกไมเ้ศรษฐกิจไวส้ าหรับใช้สอยในหน่วยได้ โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ 
การตดัใชป้ระโยชน์ตามความเหมาะสม 
  (2.4) ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนน าท่ีดินของตนมาปลูกป่าเศรษฐกิจและ
สามารถยึดเป็นอาชีพได้ เช่น การสนับสนุนเงินทุนทั้งระยะสั้ น และระยะยาว การส่งเสริมและ
สนบัสนุนการใชก้ลา้ไมส้ายพนัธ์ุดีแก่ผูป้ลูกป่าและการลดหยอ่นภาษี 
  (2.5) ก าหนดชนิดไมแ้ละปริมาณในการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการและกลไกตลาด 
  (3) ใหค้นอยูก่บัป่าพึ่งพากนัอยา่งมีความสุข 
  (3.1) ส่งเสริมสนับสนุนและขยายผลการด าเนินการพฒันาตามแนวทางพระราชด าริ
และโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม ้
  (3.2) ดูแลประชาชนและชุมชนในพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีรอบป่าให้มีพออยู่ พอกิน พอใช ้
และมีคุณภาพชีวติท่ีดี มีความสุขเก้ือกูลกนัระหวา่งป่ากบัคนอยา่งย ัง่ยนื 
  (3.3) จดัท าโครงการเสริมรายไดใ้ห้กบัประชาชนและชุมชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีป่าและพื้นท่ี
รอบป่า เช่น โครงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ โครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โครงการ 
ป่าสมุนไพร เป็นตน้ 
  (3.4) น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัในการพฒันาโครงสร้างความเป็นอยู่
และรายได ้ให้สามารถพึ่งพาตนเองได ้โดยส่งเสริมให้มีวิสาหกิจชุมชน และระบบสหกรณ์ให้กบั
ชุมชนในพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีรอบป่า 
  (4) เสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งประเทศในการฟ้ืนฟูและดูแลป่าอยา่งย ัง่ยนื 
  (4.1) ประสานความร่วมมือกบัประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยวางหลกัการการท างาน 
ในการพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมร่วมกนั และผลกัดนัให้ทุกประเทศร่วมมือกนั
ต่อตา้นการลกัลอบตดัไมท้  าลายป่า การลกัลอบคา้ขายทรัพยากรป่าไมท่ี้ผดิกฎหมายระหวา่งประเทศ 
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  (4.2) ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการปลูกและดูแลรักษาป่าไม้ตามแนวเขต
ชายแดนร่วมกนั จดัตั้งเป็นคณะกรรมการระดบัพื้นท่ี ระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ เพื่อประชุม
หารือแนวทางในการด าเนินการร่วมกนั 
  (5) ส่งเสริมและสนบัสนุนการวจิยัเพื่อพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม ้
  (5.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการวิจยัและพฒันารูปแบบการบริหารจดัการ
ท่ีดินป่าไมท่ี้เหมาะสม 
  (5.2) พฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยัสู่หน่วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ 
  อย่างไรก็ตาม จากแนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหาท่ีผ่านมา แม้รัฐบาลจะมี
มาตรการส าหรับด าเนินการจดัการปัญหาเอกชนครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์อย่างต่อเน่ือง 
แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามาตรการดังกล่าวก็ยงัส่งผลกระทบต่อเอกชนท่ีอยู่อาศยัในพื้นท่ีป่าไม ้ 
ซ่ึงได้อ้างสิทธิว่าตนมีสิทธิครอบครองในพื้นท่ี เน่ืองจากได้อยู่อาศัยและท าประโยชน์มาก่อน 
วนัประกาศเป็นพื้นท่ีป่าไม้ อีกทั้ ง ยงัพบว่ามาตรการดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ดว้ยพบวา่เอกชนส่วนใหญ่ท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีเหล่านั้นเป็นประชาชนผูย้ากไร้ ผูท่ี้มี
รายไดน้้อย และเป็นผูท่ี้ไร้ท่ีดินท ากินในพื้นท่ีอ่ืน ปัญหาดงักล่าวจึงถือเป็นปัญหาในล าดบัตน้ ๆ  
ท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั หาใช่เพียงอาศยัขอ้กฎหมายเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้รอการพิจารณา
ของกระบวนการยุติธรรมเพียงด้านเดียว ควรมีการพิจารณาหามาตรการทางกฎหมายอ่ืนหรือ
ปรับปรุงกฎหมายเดิมท่ีมีอยู่ให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ ง 
พิจารณาในมุมมองด้านสิทธิท่ีเอกชนในฐานะประชาชนคนหน่ึงพึงจะได้รับร่วมด้วย มิเช่นนั้น 
อาจเกิดปัญหาท่ีอาจตามมาในภายหลงัว่าเอกชนเหล่านั้นไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ถูกกล่าวหาว่า 
เป็นผูบุ้กรุกพื้นท่ีป่ามาโดยตลอด ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบุคคล ตลอดจนครอบครัวทั้งในเร่ืองชีวิต
และทรัพยสิ์น ถูกละเมิดสิทธิของบุคคล ถูกละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์พียงฝ่ายเดียวมาโดยตลอด 
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บทที ่4 
ปัญหาและวเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการครอบครองที่ดนิ 

เพ่ือใช้ท ากนิในพืน้ที่ป่าอนุรักษ์ 
 

 วิทยานิพนธ์น้ีมุ่งศึกษาถึงปัญหาเก่ียวกับการครอบครองท่ีดินเพื่อใช้ท ากินในพื้นท่ี 
ป่าอนุรักษ์ โดยพิจารณาแง่ในมุมของปัญหาเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องเป็นหลัก 
ประกอบกับแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน าไปวิเคราะห์ให้เห็นถึงความส าคัญและ 
สภาพปัญหา พร้อมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ และน าไปสู่ขอ้เสนอแนวทางท่ีเหมาะสม
ในการแกไ้ข ปรับปรุง เพิ่มเติม บทบญัญติัเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการครอบครอง
ท่ีดินเพื่อใช้ท ากินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ เพื่อให้ประเทศไทยมีการจดัการพื้นท่ีป่าอนุรักษ์อย่างย ัง่ยืน  
ในการอนุรักษ์ดิน น ้ า และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม  
 จากการศึกษาพบว่าป่าไมเ้ป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งส าหรับ
ส่ิงมีชีวิตไม่วา่จะเป็นมนุษยห์รือสัตว ์นบัตั้งแต่อดีตท่ีมนุษยไ์ดเ้ร่ิมพึ่งพาตนเอง รู้จกัท่ีจะใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรป่าไม้ เน่ืองจากเป็นแหล่งปัจจยัส่ี อนัได้แก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยัและ 
ยารักษาโรค และเม่ือมนุษยมี์วิวฒันาการตั้งถ่ินฐาน มีการจบัจองพื้นท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตน จนเกิด
เป็นสังคมในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการสร้างท่ีอยู่อาศยั การท าเกษตรกรรม ซ่ึงล้วนแต่ 
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ทั้ งส้ิน จนกระทั่งเร่ิมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมจึงมีการน าเอา
ทรัพยากรธรรมชาติจากป่าไมม้าใชป้ระโยชน์ ส่งผลให้ป่าไมถู้กท าลายมากข้ึน เช่นเดียวกบัประเทศไทย 
ซ่ึงมีเน้ือท่ีประมาณ 321 ลา้นไร่ ก็ประสบปัญหาการเส่ือมโทรมของทรัพยากรป่าไมเ้ช่นเดียวกนั 
โดยในปี พ.ศ. 2504 พบว่าประเทศไทยมีพื้นท่ีป่าจ านวนร้อยละ 53.3 ของพื้นท่ีประเทศ หรือ
ประมาณ 171 ลา้นไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 มีพื้นท่ีป่าเหลืออยูร้่อยละ 30.52 ของพื้นท่ีประเทศ หรือ
ประมาณ 98 ลา้นไร่ ในปี พ.ศ. 2541 ประเทศไทยมีพื้นท่ีป่าเหลืออยูร้่อยละ 25.3 ของพื้นท่ีประเทศ 
หรือประมาณ 81 ลา้นไร่ และในปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีพื้นท่ีป่าเหลืออยูร้่อยละ 33.4 ของพื้นท่ี
ประเทศ หรือประมาณ 107 ล้านไร่ ซ่ึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2559) พื้นท่ีป่าไม้คงเหลืออยู่ร้อยละ 31.6  
ของพื้นท่ีประเทศ หรือประมาณ 102 ล้านไร่ จากการลดลงของพื้นท่ีป่าจ านวนมากในระยะเวลา 
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ท่ีผ่านมา ส่วนหน่ึงเป็นผลอนัเน่ืองมาจากการบุกรุกครอบครองท าลายป่าอย่างกวา้งขวาง เร่ิมจาก
การเขา้ไปตดัไมถ้างป่าเพื่อท ากิน การซ้ือขายพื้นท่ีป่า การเปล่ียนมือเขา้ครอบครองพื้นท่ีป่า การออก
เอกสารสิทธ์ิท่ีดินในพื้นท่ีป่า การขยายการครอบครองพื้นท่ีของกลุ่มคนเพื่อท าธุรกิจโรงแรม  
รีสอร์ท และท าการเกษตรแปลงใหญ่ ส่งผลให้ป่าไมเ้ส่ือมโทรมและลดลงอยา่งรวดเร็ว และยงัคง 
มีแนวโน้มในการบุกรุกพื้นท่ีป่าและลักลอบตัดไม้ท าลายป่าเพิ่มมากข้ึน รวมถึงการบังคบัใช้
กฎหมายและการบริหารจดัการของหน่วยงานรับผิดชอบท่ีขาดประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดเป็นปัญหา
สั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไมข้องชาติ ก่อให้ความขดัแยง้ในทางปฏิบติั
และอาจไม่เป็นธรรมกบัประชาชน  
 นอกจากน้ี จากการศึกษาพบว่าจากสภาพปัญหาดงักล่าว จึงไดมี้การก าหนดเขตพื้นท่ี 
ป่าไมเ้พื่อการอนุรักษข้ึ์นโดยกฎหมาย เป็นผลให้การบุกรุกเขา้ไปหรืออยูอ่าศยัต่อไปยอ่มมีความผิด 
ตามกฎหมาย แต่เน่ืองดว้ยพบว่าปัญหาการครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ส่วนหน่ึงเป็นผล 
มาจากตามความเขา้ใจความหมายของค าวา่ “ป่า” แตกต่างกนั การจดัท าขอ้มูลพื้นท่ีป่าจึงมีแนวทาง
ไปคนละอยา่ง ท าให้จ  านวนพื้นท่ีป่าไมห้รือขอบเขตของพื้นท่ีป่าไมข้องแต่ละขอ้มูลไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกนั ส่งผลให้การก าหนดนโยบายมีความผิดพลาด สับสนและไม่เป็นไปในทางเดียวกนั เพราะ
ไม่มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ทนัสมยั การจดัการพื้นท่ีป่าไมจึ้งเป็นไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยงัพบ
ขอ้ผิดพลาดในการก าหนดเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษต์ามกฎหมายท่ีมิไดก้นัพื้นท่ีอยูอ่าศยั หรือพื้นท่ีท ากิน
ของเอกชนหรือประชาชนท่ีอยู่ก่อนการประกาศเขตป่าไม้ออกจากพื้นท่ีป่าไมท่ี้สงวนหวงห้าม  
ท าให้เอกชนเหล่านั้นซ่ึงควรเป็นผูท่ี้มีสิทธิในท่ีดินแปรสภาพมาเป็นผูบุ้กรุกป่า และในขณะเดียวกนั
แม้จะมีการสงวนหวงห้ามแล้วก็พบว่ามีการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้อย่างต่อเน่ืองและรุนแรงมากข้ึน 
ตามสภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยช่องว่างท่ีเกิดจากแนวเขตป่าไม้ในแผนท่ี 
ไม่ชัดเจน ดังนั้ น ข้อปัญหาดังกล่าวจึงก่อให้เกิดผลกระทบทั้ งทางด้านสังคม ส่ิงแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตทั้ งทางตรงและทางอ้อมอย่างมากมาย ซ่ึงรัฐบาลในอดีตได้พยายามแก้ไขปัญหา 
การครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ พร้อมกบัสงวนและอนุรักษ์พื้นท่ีทรัพยากรป่าไมม้าอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยการออกกฎหมายและก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อจดัการพื้นท่ีป่าไม ้แต่ก็พบว่ายงัไม่
สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนั บางคร้ังอาจพบว่านโยบาย 
ท่ีผา่นมาบางประการมีส่วนท าให้เกิดการบุกรุกครอบครองท าลายป่าอยา่งกวา้งขวาง เร่ิมจากการเขา้ไป
ตดัไมถ้างป่าเพื่อท ากิน การซ้ือขายพื้นท่ีป่า การเปล่ียนมือเขา้ครอบครองพื้นท่ีป่า มีการออกเอกสารสิทธ์ิ
ท่ีดินในพื้นท่ีป่า การขยายการครอบครองพื้นท่ีของกลุ่มคนเพื่อท าธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และ 
ท าการเกษตรแปลงใหญ่ โดยไดรั้บความร่วมมือจากเจา้หนา้ท่ี รวมทั้งมีการปล่อยปละละเลยจนยาก
ท่ีจะแกไ้ข จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการครอบครองท่ีดินเพื่อใชท้  ากิน
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ในพื้นท่ีป่าอนุรักษใ์ห้เป็นไปอยา่งเหมาะสม น าไปสู่การเสนอแนะแนวทางในการจดัการวา่จะมีสิทธิ
ในท่ีดินประการใดอยา่งไร รวมทั้งสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายหยุดย ั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้
การเพิ่มพื้นท่ีป่าให้ไดต้ามเป้าหมาย การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการรักษาดุลยภาพ
ระหว่างการคุ้มครองรักษาส่ิงแวดล้อมโดยกฎหมายกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศ ซ่ึงสามารถวเิคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขไดด้งัน้ี 
   
4.1  ปัญหาการก าหนดเขตพืน้ทีป่่าอนุรักษ์ 
 ป่าไม ้ดิน น ้ า แร่ธาตุ มีความสัมพนัธ์กบัการด ารงชีวิตอยูข่องส่ิงมีชีวติ ท่ีอ านวยประโยชน์
ทั้งทางตรงและทางออ้มให้แก่มนุษยชาติมากมายหลายประการ นบัตั้งแต่การรักษาดุลยธ์รรมชาติ 
ควบคุมสภาพดิน ฟ้า อากาศให้อยูใ่นสภาพปกติไม่แปรปรวน รักษาตน้น ้ าล าธาร พนัธ์ุพฤกษชาติ
และสัตว ์เป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ รวมทั้งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีให้มนุษยไ์ดบ้ริโภคใชส้อย
และประกอบอาชีพดา้นการท าไม ้การเก็บหาของป่า การขนส่ง การอุตสาหกรรม การผลิตไมแ้ปรรูป 
และผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปท่ีใช้วตัถุดิบจากไม้และของป่า  ตลอดจนการส่งจ าหน่ายเป็นรายได ้
แก่ประชาชนและประเทศชาติอีกทางหน่ึงดว้ย แต่ในสภาพปัจจุบนัประชากรไทยมีจ านวนเพิ่มข้ึน
อยา่งรวดเร็ว จึงเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการบุกรุกท าลายป่าไม ้เพื่อบุกเบิกพื้นท่ีท ากิน ลกัลอบตดัไม้
เพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและเผาถ่าน ดังเห็นได้ชัดเจนจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 
ทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม นอกจากนั้นแลว้ การเร่งรัดการด าเนินงาน
บางโครงการ เช่น ก่อสร้างถนน สร้างเข่ือน เป็นต้น มีการตัดไม้โดยไม่ค  านึงถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม ้เป็นผลใหป่้าไมข้องประเทศไทยในปัจจุบนัมีเน้ือท่ีลดลง และบางแห่งอยูใ่นสภาพ
เส่ือมโทรมเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากการใชท้รัพยากรดงักล่าวไดใ้ชอ้ยา่งฟุ่มเฟือยจนท าให้ทรัพยากร
ป่าไม้ลดลงอย่างมาก ก่อให้เกิดความไม่สมดุลในระบบนิเวศ ด้วยปัจจยัจากหลากหลายสาเหตุ  
ทั้ งจากนโยบายของรัฐและจากการบุกรุกท าลายป่าเพื่อยึดถือครอบครอง เกิดผลกระทบ 
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในภาพรวม ดังนั้ น  เพื่ อ เป็นการชะลอการลดลง 
ของทรัพยากรป่าไมด้งักล่าว กฎหมายจึงไดก้ าหนดให้มีการควบคุมการตดัไม ้และคุม้ครองพื้นท่ีป่าไม้
ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรักษาป่าไม้และคุ้มครอง
สภาพแวดลอ้มให้มีสภาพท่ีดี และคงอยู่ถึงชนรุ่นต่อไป จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1960 เป็นตน้มา ทัว่โลก
ไดมี้การคุม้ครองพื้นท่ีป่าไมโ้ดยจดัตั้งพื้นท่ีอนุรักษเ์พิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงในการประชุมรัฐสภาโลก
เก่ียวกบัอุทยานแห่งชาติและพื้นท่ีอนุรักษ์ (The World Congress on National Parks and Protected 
Areas) คร้ังท่ี 4 ณ กรุงการากัส (Caracas) สาธารณรัฐเวเนซุเอลา (Republic of Venezuela) เม่ือปี 
ค.ศ. 1992 IUCN (International Union for Conservation of Nature) หรือในช่ือภาษาไทย คือ องคก์ร
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ระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษธ์รรมชาติ ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของพื้นท่ีอนุรักษ์ (Protected Areas) 
ในลกัษณะรวมว่า “เป็นพื้นท่ีทางบกและ / หรือพื้นท่ีทางทะเลท่ีจดัตั้งข้ึนโดยเฉพาะเพื่อการคุม้ครอง
และบ ารุงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ งทรัพยากร 
ทางวัฒนธรรม พร้อมมีระบบการจัดการท่ีตั้ งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือวิธีการอ่ืนใด 
ท่ี มีประสิทธิภาพ ”  โดยแนวความคิดเก่ียวกับพื้ น ท่ี คุ้มครองสมัยใหม่  คือ “การอนุ รักษ ์
(Conservation)” หมายถึง การดูแลรักษาและการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรอยา่งฉลาด เป็นการผสมผสาน
แนวความคิดสมยัโบราณจากสองแหล่งขา้งตน้เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงจะตอ้งมีการวางแผนจดัการทรัพยากร 
บนพื้นฐานจากการส ารวจท่ีแม่นย  า และมีการวางมาตรการป้องกันเพื่อให้แน่ใจได้ว่าทรัพยากร 
จะไม่ถูกใช้ให้หมดส้ินไป โดยไดก้ าหนดประเภทของพื้นท่ีอนุรักษ์ออกเป็น 6 ประเภท ซ่ึงประเทศ
ต่าง ๆ หลายประเทศก็ไดย้ึดรูปแบบการจ าแนกขอบเขตพื้นท่ีอนุรักษข์อง IUCN อาทิ สหรัฐอเมริกา 
ซ่ึงมีระดับในการคุ้มครองพื้นท่ีสูงท่ีสุดตามท่ี IUCN ก าหนด ได้แก่ พื้นท่ีอนุรักษ์ประเภทท่ี 1 : 
Strict Nature Reserve/Wilderness Area หรือพื้นท่ีสงวนทางธรรมชาติอย่างเข้มงวด/พื้นท่ีดั้ งเดิม 
ท่ี รักษาความเป็นป่าไว้ และพื้ น ท่ีอนุ รักษ์ประเภท ท่ี  2 : National Park (อุทยานแห่งชาติ )  
โดยทั้ง 2 ประเภทขา้งตน้คิดเป็นร้อยละ 12 ของพื้นท่ีดินโลก รวมถึงประเทศไทยก็ไดมี้การจ าแนก
ขอบเขตพื้นท่ีป่าไมใ้นหลากหลายประเภทตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรและท่ีดินป่าไม ้
และวตัถุประสงค์ของการจดัตั้ง สอดคลอ้งกบัประเภทของพื้นท่ีอนุรักษ์ตามหลกัสากลซ่ึงองค์กร
ระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature : IUCN) 
ไดก้  าหนด โดยอาจสรุปการแบ่งพื้นท่ีอนุรักษข์องประเทศไทยไดเ้ป็นพื้นท่ีป่าอนุรักษต์ามกฎหมาย 
และพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงในท่ี น้ีจะขอกล่าวถึงเฉพาะพื้น ท่ีป่าอนุรักษ ์
ตามกฎหมาย อนัไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติ ตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เขตรักษา
พนัธ์ุสัตวป่์า และเขตหา้มล่าสัตวป่์า ตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 
 การก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไมน้ั้น หากพิจารณาจากพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 
ซ่ึงไดใ้หนิ้ยามค าวา่ “ป่า” ไวใ้นมาตรา 4 (1) หมายความวา่ ท่ีดินท่ียงัมิไดมี้บุคคลไดม้าตามกฎหมาย
ท่ีดิน ซ่ึงบทวิเคราะห์ศพัท์น้ี “ป่า” ตามความเขา้ใจของคนทัว่ไปและในทางวิชาการย่อมหมายถึง
สังคมของตน้ไมแ้ละส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ อนัมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั และปกคลุมเน้ือท่ีท่ีกวา้งใหญ่  
มีการใช้ประโยชน์จากอากาศ น ้ า และวตัถุธาตุต่าง ๆ ในดิน เพื่อการเจริญเติบโตจนถึงอายุขยั และ 
มีการสืบพนัธ์ุของตนเอง ทั้งให้ผลผลิตและบริการท่ีจ าเป็นอนัจะขาดเสียมิได้แก่มนุษย  ์อีกทั้ ง 
มาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ไดใ้ห้นิยามศพัท์ค  าว่า “ป่า” หมายความว่า 
ท่ีดิน รวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล าน ้ า ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเลท่ียงัมิได ้
มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย ซ่ึงแตกต่างจากความหมายทัว่ ๆ ไป จะเห็นได้ว่าค  าว่า “ป่า” มีความ
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แตกต่างกนักบัความหมายในทางกฎหมาย ในความรู้สึกทัว่ ๆ ไปยากท่ีจะเขา้ใจได ้ซ่ึงอาจก่อให้เกิด
ความสับสน ดงันั้น เห็นไดว้า่การก าหนดเขตพื้นท่ีป่าตามกฎหมายเป็นการก าหนดโดยพิจารณาจาก
ท่ีดินท่ียงัมิได้มีบุคคลใดได้มาตามประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยเอกสารหลกัซ่ึงแสดงกรรมสิทธ์ิ 
การไดม้าซ่ึงท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินนั้น ไดแ้ก่ โฉนดท่ีดิน โฉนดแผนท่ี โฉนดตราจองและ
ตราจองท่ีตราว่าไดท้  าประโยชน์แลว้ หรือมีเอกสารมาแสดงสิทธิการครอบครอง เช่น ใบจอง (น.ส.2) 
ส.ค.1 น.ส.3 น.ส.3ก น.ส.3ข ใบไต่สวน (น.ส.5) ซ่ึงมิได้มีการก าหนดแนวเขตไวช้ัดเจน แต่หาก
ปรากฏว่าท่ีดินนั้นไม่มีการได้มาตามประมวลกฎหมายท่ีดินแล้วย่อมเป็นพื้นท่ีป่าไมท้ั้งส้ิน และ 
เป็นท่ีดินหวงห้ามของรัฐ อนัเป็นกฎหมายท่ีก าหนดขอบเขตพื้นท่ีป่าไมไ้วอ้ย่างกวา้งขวางโดยไม่ตอ้ง 
มีการส ารวจรังวดั จัดท าแผนท่ีแนวเขต  โดยการก าหนดเขตพื้นท่ีอนุรักษ์แต่ละแห่งนั้ นได้มี 
บทกฎหมายก าหนดไวด้งัน้ี 
 กรณีอุทยานแห่งชาติ ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 6 
เม่ือรัฐบาลเห็นสมควรก าหนดบริเวณท่ีแห่งใดท่ีมีสภาพธรรมชาติเป็นท่ีน่าสนใจ ให้คงอยู ่
ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไวใ้ห้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและร่ืนรมย์ของประชาชน  
ก็ให้มีอ านาจกระท าได้โดยประกาศพระราชกฤษฎีกา และให้มีแผนท่ีแสดงแนวเขตแห่งบริเวณ 
ท่ีก าหนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณท่ีก าหนดน้ีเรียกว่า “อุทยานแห่งชาติ” และ 
ยงัก าหนดไวว้่าท่ีดินท่ีจะก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้น ตอ้งเป็นท่ีดินท่ีมิได้อยู่ในกรรมสิทธ์ิ
หรือครอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายของบุคคลใดซ่ึงมิใช่ทบวงการเมือง โดยมาตรา 8 ก าหนดให้
พนักงานเจา้หน้าท่ีจดัให้มีหลักเขต และป้าย หรือเคร่ืองหมายอ่ืนแสดงเขตอุทยานแห่งชาติไว ้
ตามสมควร เพื่อใหป้ระชาชนเห็นไดว้า่เป็นอุทยานแห่งชาติ 
 กรณีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า 
พ.ศ. 2535 มาตรา 33 เม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรก าหนดบริเวณท่ีดินแห่งใด ให้เป็นท่ีอยู่อาศยั
ของสัตวป่์าโดยปลอดภยั เพื่อรักษาไวซ่ึ้งพนัธ์ุสัตวป่์า ก็ให้กระท าได ้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
และให้มีแผนท่ีแสดงแนวเขตแห่งบริเวณท่ีก าหนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณ 
ท่ีก าหนดน้ีเรียกว่า “เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า” และก าหนดต่อไปว่าท่ีดินท่ีก าหนดให้เป็นเขตรักษา
พนัธ์ุสัตวป่์านั้นตอ้งเป็นท่ีดินท่ีมิได้อยู่ในกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดินของบุคคลใดซ่ึงมิใช่ทบวงการเมือง โดยมาตรา 35 ก าหนดให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีจดัให้มีหลกัเขต
และป้าย หรือเคร่ืองหมายอ่ืนแสดงเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าไวต้ามสมควร เพื่อให้ประชาชนเห็นว่า
เป็นเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า 
 กรณีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จัดตั้ งข้ึนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
พ.ศ. 2535 มาตรา 42 ก าหนดวา่ บริเวณสถานท่ีท่ีใชใ้นราชการ หรือใชเ้พื่อสาธารณประโยชน์ หรือ
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ประชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนัแห่งใด รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะก าหนดให้
เป็นเขตหา้มล่าสัตวป่์า ชนิด หรือประเภทใดก็ได ้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 จะเห็นได้ว่า  ในการก าหนดเขตอุทยานแห่งชาติห รือเขตรักษาพัน ธ์ุสั ตว์ป่ า  
ต่างมีบทบัญญัติให้การก าหนดเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ไม่กระทบถึงสิทธิท่ีบุคคลมีอยู่ตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน ดงันั้น ในกรณีท่ีราษฎรมีหลกัฐานแจง้การครอบครองท่ีดิน ซ่ึงแสดงถึงการได้มา 
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  หรือมีเอกสารมาแสดงสิทธิการครอบครอง ท่ีดินหรือพื้นท่ีดงักล่าว 
ย่อมไม่ เป็น “ป่า” ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ราษฎรจึงมีสิทธิ ในท่ีดิน 
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  แมต่้อมาจะมีการก าหนดอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า 
ทับซ้อนท่ีดินดังกล่าวก็ย่อมไม่ท าให้ท่ีดินนั้นเป็นอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า 
แล้วแต่กรณี แต่หากสิทธิในท่ีดินนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ไม่ได้แจง้การครอบครองท่ีดิน
ภายใน 180 วนั นับแต่วนัท่ีพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 ใช้บังคับ  
(ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2497 ถึงวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2498) และไม่ไดรั้บการผอ่นผนัจากผูว้า่ราชการ
จงัหวดัเป็นการเฉพาะราย ย่อมถือว่าผูค้รอบครองท่ีดินนั้นเจตนาสละสิทธิครอบครองท่ีดินนั้น  
อนัเป็นผลให้ท่ีดินนั้นย่อมเป็นท่ีดินของรัฐประเภทท่ีดินรกร้างว่างเปล่าท่ีสามารถก าหนดเป็น 
ป่าสงวนแห่งชาติ ตามนิยามค าวา่ “ป่า” แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซ่ึงจะท าให้
แมค้รอบครอบท่ีดินนั้นมานานเพียงใดก็ไม่เป็นผูมี้สิทธิตามกฎหมายท่ีดิน และส าหรับพื้นท่ีท่ีจะ
ก าหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตวป่์านั้น ตามท่ีกฎหมายไดก้ าหนดไวใ้นมาตรา 42 ของพระราชบญัญติั
สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 จะท าให้สามารถประกาศก าหนดเขตห้ามล่าสัตวป่์าไดเ้พียง  
3 แห่งเท่านั้น คือ 1) บริเวณสถานท่ีท่ีใช้ในราชการ 2) บริเวณสถานท่ีท่ีใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ 
และ 3) บริเวณสถานท่ีท่ีประชาชนใช้ร่วมกนั โดยออกเป็นประกาศกระทรวงเท่านั้น ไม่ถึงขนาด
เป็นพระราชกฤษฎีกาดงัเช่นอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า แต่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์าแห่งชาติ กบัทั้งตอ้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เช่นเดียวกนั ดงันั้น สถานท่ีของเอกชนบางแห่งแมจ้ะมีสัตวป่์าบางชนิดอาศยัอยูชุ่กชุมก็ไม่สามารถ
ประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตวป่์าได ้และกฎหมายก็ไม่ไดบ้งัคบัให้ตอ้งมีแผนท่ีแนบทา้ยประกาศ
กระทรวงอีกดว้ย แตกต่างกบัอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าท่ีในการก าหนดเขตพื้นท่ีนั้น
กฎหมายบงัคบัใหต้อ้งมีแผนท่ีแนบทา้ยพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตอุทยานหรือเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า
แล้วแต่กรณี โดยข้อเท็จจริงปรากฏดงัท่ีได้กล่าวไวแ้ล้วว่าในการก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไม้นั้นมิได ้
มีการส ารวจรังวดัจัดแบ่งจ าแนกเขตให้ชัดเจน เพียงแต่อาศยัข้อมูลจากคณะกรรมการจ าแนก
ประเภทท่ีดินส่วนจงัหวดั ซ่ึงก็ไดข้อ้มูลจากอ าเภอ หรือก านนัผูใ้หญ่บา้น แลว้หมายไวใ้นแผนท่ีระวาง 
(แผนท่ีระวางของกรมแผนท่ีทหาร) โดยใช้เขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นแนวเขต แล้วประกาศ 
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เขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า หรือเขตห้ามล่าสัตวป่์า ทบัพื้นท่ีท่ีเป็นป่าสงวน
แห่งชาติ ในบางพื้นท่ีนั้นอาจมีเอกชนท่ีอยู่อาศยัท ากินอยู่ก่อนแล้ว โดยในการก าหนดเขตพื้นท่ี 
ป่าไม้นั้ น เป็นอ านาจของรัฐเพียงหน่วยเดียวในการพิจารณาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมเฉพาะประเด็น 
ดา้นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติหรือป่าไมเ้ท่านั้น อาศยัเพียงแต่แผนท่ีจ าแนกท่ีดิน
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดพ้ิจารณาเสร็จแลว้ โดยไม่ไดมี้การรังวดัหมายแนวเขตป่าเสียก่อนท่ีจะประกาศ 
แต่ใช้วิธีขีดแนวเขตป่าไม้บนแผนท่ีซ่ึงเป็นแผนท่ีภูมิประเทศท่ีมีมาตราส่วน 1 : 50,000 อนัเป็น
มาตราส่วนของความคลาดเคล่ือนสูง การขีดเขตลงในแผนท่ีระยะเพียง 1 มิลลิ เมตรก็จะ
คลาดเคล่ือนไปเป็นระยะ 50 เมตร จึงมีความคลาดเคล่ือนมาก และเม่ือมีการประกาศเขตพื้นท่ีป่าไม้
โดยไม่ได้ลงศึกษาในพื้นท่ีจริงว่ามีป่าหรือไม่ มีเอกชนอยู่อาศยั ท ากินอยู่ก่อนหรือไม่ หรือไม่ได้
พิจารณาถึงประเด็นการครอบครองหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ท่ีสัมพนัธ์กับเอกชน 
ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวติของเอกชนในพื้นท่ีป่าไม ้สะทอ้นใหเ้ห็นแนวคิดท่ีไม่ไดย้อมรับ
ถึงการมีอยู่ของเอกชนในเขตพื้นท่ีป่าไม ้และแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดในการสงวน อนุรักษ ์
หรือรักษาทรัพยากรป่าไมโ้ดยรัฐเพียงหน่วยเดียว เม่ือการก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไมไ้ม่ไดก้  าหนดเขตพื้นท่ี
ตามสภาพพื้นท่ีท่ีเหมาะสมอยา่งแทจ้ริง ทั้งยงัขาดการค านึงถึงการมีอยูข่องเอกชนในเขตพื้นท่ีป่าไม ้
จึงท าใหเ้กิดปัญหาการทบัซอ้นของพื้นท่ีระหวา่งพื้นท่ีป่าอนุรักษก์บัพื้นท่ีอยูอ่าศยัท ากินของเอกชน  
 ดงันั้น แมจ้ะมีกฎหมายวา่ดว้ยอุทยานแห่งชาติ และกฎหมายวา่ดว้ยสงวนและคุม้ครอง
สัตวป่์า ก าหนดให้การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าตอ้งจดัให้มีแผนท่ี
แสดงแนวเขตแห่งบริเวณท่ีก าหนดนั้ นแล้วแต่กรณี รวมถึงการก าหนดให้เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
เป็นพื้นท่ีอนุรักษต์ามกฎหมายดว้ยก็ดี แต่กลบัพบวา่ในปัจจุบนัปัญหาของการทบัซ้อนกนัของพื้นท่ี
จากการก าหนดเขตพื้นท่ีอนุรักษต์ามกฎหมายของรัฐ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า และ
เขตห้ามล่าสัตวป่์า) ทบัซ้อนท่ีดินท ากินของเอกชน กลายเป็นปัญหาข้อพิพาทและความขดัแยง้
ยดืเยื้อยาวนาน ดงัตวัอยา่ง กรณีปัญหาอุทยานแห่งชาติภูผาม่านทบัท่ีท ากินและอยูอ่าศยัของเอกชน 
โดยมีขอ้เท็จจริงวา่ ปี พ.ศ. 2508 มีชาวบา้นจากบา้นนายาง เขา้ไปบุกเบิกท่ีดินท ากินบริเวณหนองจาน
และชาวบ้านจากขอนแก่นเขา้ไปตั้งถ่ินฐานท่ีบ้านหนองจานอีกประมาณ 30 ครัวเรือน ต่อมาปี  
พ.ศ. 2529 ทางราชการโดยกรมทหารพรานท่ี 25 กองร้อยท่ี 2510 จงัหวดัขอนแก่น ไดน้ าเจา้หน้าท่ี
ทหารพรานไปร้องขอให้ชาวบ้านทั้ งหมดในขณะนั้ นประมาณ 280 ครัวเรือน ย ้ายไปอยู่ ท่ี 
บา้นซ าผกัหนาม โดยสัญญาว่าจะจดัหาท่ีอยู่อาศยัและท ากินให้ใหม่ แต่เม่ือชาวบา้นยา้ยไปแล้ว 
กลบัไม่ไดรั้บการดูแลและแกไ้ขปัญหาเร่ืองท่ีท ากิน ปี พ.ศ. 2531 ชาวบา้นจึงไดอ้พยพกลบัมาอาศยั
อยูใ่นบริเวณท่ีท ากินเดิมของตนท่ีชุมชนหนองจาน ซ่ึงทางราชการไดมี้การปลูกป่าทบัท่ีท ากินเดิม
ของชาวบา้นแล้ว และต่อมาปี พ.ศ. 2534 รัฐบาลได้มีการอพยพชาวบา้นบ้านหนองจานไปอยู่ท่ี 
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บา้นผาสามยอด ต าบลผานกเคา้ อ าเภอภูกระดึง จงัหวดัเลย ตามโครงการจดัสรรท่ีดินท ากินในเขต
ป่าสงวนเส่ือมโทรม และเม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม 2534 ทางราชการได้มีการประกาศเขตอุทยาน
แห่งชาติภูผาม่านครอบคลุมพื้นท่ีหนองจานทั้งหมด รวมทั้งขอให้ชาวบา้นท่ียงัอยูอ่าศยัท่ีหนองจาน
ยา้ยออกจากพื้นท่ีทั้ งหมดโดยสัญญาว่าจะจดัหาท่ีท ากินให้ใหม่ แต่เม่ือปี พ.ศ. 2535 โครงการ
จดัสรรท่ีดินท ากินในเขตป่าสงวนเส่ือมโทรมไดรั้บการยกเลิก ชาวบา้นรวมประมาณ 40 ครัวเรือน 
จึงได้อพยพกลับมาท ากินท่ีหนองจานอีกคร้ังกระจดักระจายตามท่ีท ากินเดิมของตน ส่งผลให้
ชาวบ้านเหล่านั้ นกลายเป็นผู ้บุกรุกพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จากกรณีข้างต้นเห็นได้ว่า 
การประกาศแนวเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ไดก่้อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกบัชาวบา้นหรือเอกชนผูอ้ยูอ่าศยั
ท ากินในพื้นท่ีเป็นอย่างมาก ด้วยเม่ือประกาศเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์แล้วเอกชนเหล่านั้นได้กลายเป็น 
ผูบุ้กรุกพื้นท่ีและกลายเป็นผูก้ระท าผิดต่อกฎหมายจากการประกาศแนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์
ทบัพื้นท่ีของเอกชน  
 นอกจากน้ี ปัญหาของการทับซ้อนกันของพื้นท่ีจากการก าหนดเขตพื้นท่ีอนุรักษ ์
ตามกฎหมายของรัฐ ยงัส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้ท่ีถูกคุกคามยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนเร่ือย ๆ 
จากความไม่ชดัเจนของแนวเขตท่ีดิน ส่ือให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพของกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 
การจดัท าขอ้มูลพื้นท่ีป่าจึงมีแนวทางไปคนละอย่าง เช่น ในบางขอ้มูลพื้นท่ีป่าไมน้ั้นไดม้าจากการ
ประกาศกฎกระทรวงก าหนดเป็นพื้นท่ีป่าไม ้บางขอ้มูลไดม้าจากจ านวนพื้นท่ีป่าธรรมชาติ หรือ 
บางข้อมูลอาจได้มาจากการอ่านแปลภาพถ่ายดาวเทียม ท าให้จ  านวนพื้นท่ีป่าไม้หรือขอบเขต 
พื้นท่ีป่าไมข้องแต่ละขอ้มูลไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั ไม่สามารถเปรียบเทียบหาความเปล่ียนแปลง
ได้ว่าพื้นท่ีป่าไม้มีจ  านวนลดลงหรือเพิ่มข้ึนจ านวนเท่าใด ย่อมส่งผลให้การก าหนดนโยบาย 
มีความผิดพลาด สับสนและไม่เป็นไปในทางเดียวกัน เพราะไม่มีข้อมูลท่ีถูกต้อง ทันสมัย  
การจดัการพื้นท่ีป่าไมจึ้งเป็นไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ อนัอาจเกิดข้ึนจากขอ้จ ากดัดา้นเทคโนโลยี
การจดัท าแผนท่ีในอดีตซ่ึงไม่สามารถก าหนดรายละเอียดขอบเขตของพื้นท่ีป่าไมไ้ด้อย่างชดัเจน  
จึงเกิดความสับสนในการน าไปใช้ อีกทั้ง ยงัพบข้อผิดพลาดในการก าหนดเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์
ตามกฎหมายท่ีมิได้กนัพื้นท่ีอยู่อาศยั หรือพื้นท่ีท ากินของเอกชนท่ีอยู่ก่อนการประกาศเขตป่าไม้
ออกจากพื้นท่ีป่าไมท่ี้สงวนหวงห้าม ท าให้เอกชนเหล่านั้นซ่ึงควรเป็นผูท่ี้มีสิทธิในท่ีดินแปรสภาพ
มาเป็นผูบุ้กรุกป่า และในขณะเดียวกนัแมจ้ะมีการสงวนหวงห้ามแลว้ก็พบวา่มีการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้
อย่างต่อเน่ืองและรุนแรงมากข้ึนตามสภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยอาศยัช่องว่างท่ีเกิดจาก
แนวเขตป่าไม้ในแผนท่ีไม่ชัดเจน ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่าด้วยเจตนารมณ์ของการตรากฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่ งชาติ ข้ึน ใช้บังคับตั้ งแ ต่ว ัน ท่ี  4 ตุลาคม  2504 ในขณะนั้ น มุ่ ง คุ้มครองรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู ่เช่น พนัธ์ุไมแ้ละของป่า สัตวป่์า ตลอดจนทิวทศัน์ ป่าและภูเขา ใหค้งอยู่
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ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกท าลายหรือเปล่ียนแปลงไป เพื่ออ านวยประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางออ้มแก่รัฐและประชาชน ในการก าหนดให้บริเวณท่ีแห่งใดท่ีมีสภาพธรรมชาติเป็นท่ีน่าสนใจ 
ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไวเ้ป็นประโยชน์แก่การศึกษาและร่ืนรมยข์องประชาชน 
โดยจดัตั้งเป็น “อุทยานแห่งชาติ” ซ่ึงใช้บงัคบัมายาวนานกว่า 50 ปี รวมถึงการตรากฎหมายว่าด้วย
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซ่ึงเม่ือพิจารณาเจตนารมณ์จากการประกาศใช้จะพบว่ากฎหมาย 
ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัว่าสัตวป่์าเป็นทรัพยากรธรรมชาติอนัมีค่ายิ่ง ท่ีอ  านวยประโยชน์ในการ
รักษาความงาม ตลอดจนคุณค่าตามธรรมชาติไว ้โดยกฎหมายก าหนดให้สามารถออกกฎหมาย
ล าดบัรองก าหนดเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ีเรียกว่า “เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า” และ “เขตห้ามล่าสัตวป่์า”  
แต่การจดัตั้งพื้นท่ีอนุรักษต์ามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถสงวน หวงห้าม และอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าไม้
ไวไ้ดด้งัวตัถุประสงคข์องการตรากฎหมาย ทั้งกฎหมายดงักล่าวยงัก่อให้เกิดปัญหาการทบัซ้อนกนั
ของแนวเขตพื้นท่ีจากการท่ีไม่มีการลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจพื้นท่ีก่อนการประกาศเป็นพื้นท่ีอนุรักษ ์
ส่งผลให้การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีอยูไ่ม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถขบัเคล่ือนการอนุรักษท์รัพยากร
ป่าไมไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิผล เกิดเป็นปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งเอกชนท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์
ตามกฎหมายกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ดว้ยสาเหตุของความขดัแยง้ท่ีส าคญัคือ การถกเถียงวา่ใครเป็นผูมี้สิทธิ
มากกว่ากนั ระหว่างเอกชนท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายกบัเจา้หน้าท่ีรัฐท่ีถืออ านาจ
ตามกฎหมายของรัฐในการจดัการพื้นท่ีป่า อนัเป็นปัญหาความขดัแยง้ท่ีมีความซับซ้อนอย่างยิ่ง  
ซ่ึงจะไดมี้การวเิคราะห์น าเสนอปัญหาดงักล่าวต่อไป  
 จากกรณีของการประกาศแนวเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ทับพื้นท่ีท ากินของเอกชน แม้จะมี
กฎหมายท่ีใช้บังคับในการก าหนดเขตพื้นท่ีแต่ก็ไม่สามารถน ามาใช้บังคบัได้ในสภาพปัญหา
ปัจจุบนัท่ีก่อตวัยาวนานจากการบุกรุกเขา้ไปอยูใ่นท่ีดินของรัฐของเอกชน ทั้งท่ีโดยความตั้งใจและ
ไม่ตั้ งใจก็ตาม และนับวนัปัญหายิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกวา้ง 
ทั้ งต่อรัฐในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับการสงวน คุ้มครอง และรักษา
ทรัพยากรป่าไม ้และกบัเอกชนท่ีเรียกร้องความยติุธรรมจากการประกาศก าหนดเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์
ตามกฎหมาย เช่นนั้นแลว้ หากยงัคงไม่มีการพิจารณาหามาตรการทางกฎหมายให้สามารถใชบ้งัคบัได้
ในภาวะปัจจุบันจากการท่ีไม่มีการก าหนดแนวเขตไว้ให้ชัดเจนก็จะท าให้ เกิดการเข้าใจผิด 
ในแนวเขตป่าไม้ตามกฎหมาย และเกิดปัญหาการทบัซ้อนของพื้นท่ีระหว่างรัฐกบัเอกชนเช่นน้ี
ตลอดไป  อีกทั้ ง ถ้าหากมีการกระท าความผิดในพื้นท่ีดังกล่าว ผูก้ระท าความผิดต้องรับโทษ 
ทั้งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 หรือพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
พ.ศ. 2535 แลว้แต่กรณี ถ้าการกระท านั้นมีความผิดตามพระราชบญัญติัดงักล่าวแลว้ เพราะเหตุท่ี
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การประกาศก าหนดพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า หรือเขตห้ามล่าสัตวป่์าทบัพื้นท่ี 
ป่าสงวนแห่งชาตินั้น ไม่ไดมี้ผลใหเ้ป็นการยกเลิกพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาตินั้นแต่อยา่งใด 
 ดงันั้น ข้อปัญหาดังกล่าวจึงก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านสังคม ส่ิงแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตทั้ งทางตรงและทางอ้อมอย่างมากมาย ซ่ึงรัฐบาลในอดีตได้พยายามแก้ไขปัญหา 
การครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ พร้อมกบัสงวนและอนุรักษ์พื้นท่ีทรัพยากรป่าไมม้าอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยการออกกฎหมายและก าหนดนโยบายต่าง ๆ อาทิ ยุทธศาสตร์พิทกัษ์ทรัพยากรป่าไม ้
ในประเด็นการผนึกก าลงัป้องกนัและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้ส่วนของมาตรการ
ยึดคืนพื้ น ท่ี ป่า ย ับย ั้ งการบุกรุกป่า และแก้ปัญหาป่าบุกรุกคน โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ 
เป็นหลกัฐานหลกั ร่วมกบัหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได้ก าหนดให้มีการแก้ไขปัญหาป่าบุกรุกคน 
ในพื้นท่ีท่ีไดรั้บการร้องเรียน ซ่ึงลิดรอนสิทธิของราษฎรท่ีท ากินในท่ีดินของตนมาชา้นานก่อนการ
ประกาศแนวเขตป่าไมต่้าง ๆ โดยเร่งรัดการจดัท าและก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไมต้ามพระราชบญัญติั 
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ให้ชัดเจนโดยใช้แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ. 2495 – พ.ศ. 2499  
จากโครงการเร่งด่วน เพื่อแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไมข้องประเทศ หรือประเด็น
ยทุธศาสตร์การปฏิรูประบบการพิทกัษท์รัพยากรป่าไม้ ไดก้ าหนดให้มีการจดัท าแนวเขตทรัพยากร
ป่าไมทุ้กประเภทให้เป็นแนวเดียวท่ีชดัเจน ไม่วา่จะเป็นการจดัท าแนวเขตป่าไมต้ามพระราชบญัญติั
ป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 ท่ีเดิมไม่เคยมีแนวเขตท่ีชดัเจนและท าให้เกิดปัญหาในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
หรือการจดัท าฐานขอ้มูลแปลงท่ีดินของราษฎรท่ีอยูอ่าศยัหรือท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไมท้ั้งหมด 
เพื่อการพิสูจน์สิทธิและคืนสิทธิในท่ีดินใหก้บัราษฎรท่ีถูกรอนสิทธิมาเป็นระยะเวลานานจากปัญหา
ป่าบุกรุกคน และใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจดัการการฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม ้
อยา่งไรก็ตาม ถึงแมจ้ะมีการก าหนดมาตรการหรือนโยบายต่าง  ๆ เพื่อจดัการพื้นท่ีป่าไม ้แต่ก็พบวา่
ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากน้ี จากหลกัเกณฑ์ในการก าหนดพื้นท่ีอนุรักษต์ามกฎหมายท่ีมีอยูว่า่หากพื้นท่ีนั้น
เป็นพื้นท่ีซ่ึงเอกชนมีสิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พื้นท่ีนั้นยอ่มไม่เป็นพื้นท่ีป่าไม ้ไม่อยู่
ในบงัคบัของกฎหมายวา่ดว้ยการป่าไม ้แต่เม่ือเขตพื้นท่ีป่าไมมี้ความคลาดเคล่ือนไม่ชดัเจน จึงเป็น
ช่องว่างของกฎหมายอีกประการหน่ึงในการท าให้พื้นท่ีท่ีดินนั้นซ่ึงอาจมีสภาพเป็นป่าไมส้มบูรณ์
กลายเป็นท่ี ดินท่ี เอกชนมีสิทธิและไม่ ถูกก าหนดให้ เป็นพื้ น ท่ี ป่าไม้ เน่ืองจากมีการได้มา 
ตามประมวลกฎหมายท่ีดินแล้ว  เช่น มีการแจ้งการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) และต่อมาได้ออก
หนังสือส าคญัเป็นโฉนดท่ีดินหรือมีหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ก็จะท าให้พื้นท่ีนั้นไม่เป็น
พื้นท่ีป่าไม ้แต่เม่ือตรวจสอบพบภายหลงัว่าเป็นพื้นท่ีป่าไมเ้น่ืองจากการไดม้าซ่ึงท่ีดินนั้นไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมาย เช่น ไม่มีการตรวจสอบการออกเอกสารตามขั้นตอนท่ีกฎหมายก าหนด หรือไม่ไดแ้จง้
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การครอบครองท่ีดินภายใน 180 วนั นับแต่วนัท่ีพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน  
พ.ศ. 2497 ใช้บังคับ (ตั้ งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2497 ถึงวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2498) และไม่ได้รับ 
การผ่อนผนัจากผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นการเฉพาะราย ย่อมถือว่าผูค้รอบครองท่ีดินนั้นเจตนา 
สละสิทธิครอบครองท่ีดิน ท าให้ไม่มีสิทธิในท่ีดินนั้น พื้นท่ีนั้ นย่อมเป็นพื้นท่ีของรัฐท่ีสามารถ
ก าหนดเป็นพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายได ้แมห้ากปรากฏวา่มีการครอบครองท่ีดินนั้นมานานเพียงใด
ก็ไม่เป็นผูมี้สิทธิในท่ีดินตามกฎหมายท่ีดิน ท าให้เกิดผลเสียแก่ทุกฝ่าย คือ ฝ่ายเจ้าของท่ีดินท่ีมี 
เอกสารสิทธิก็ไม่มีความมัน่ใจในเอกสารสิทธิท่ีได้รับเน่ืองจากอาจถูกเพิกถอนได ้ฝ่ายรัฐซ่ึงตอ้ง 
เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ใช้ระยะเวลานานในการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ และแม้ได้สิทธิ 
ในพื้นท่ีกลับมาก็ต้องใช้ระยะเวลานานจึงจะกลับคืนสภาพป่าไม้ได้ดังเดิม  จึงเป็นช่องว่าง 
ทางกฎหมายท่ีส าคญัท่ีท าใหเ้กิดปัญหาการบุกรุก ยดึถือ ครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์

 
4.2  ปัญหาเกีย่วกบัสิทธิในทีด่ินของเอกชนทีค่รอบครองทีด่ินเพ่ือใช้ท ากนิในพืน้ทีป่่าอนุรักษ์ 
 จากการก าหนดแนวเขตพื้นท่ีป่าไมโ้ดยมิไดมี้การส ารวจพื้นท่ีและมิไดมี้การกนัพื้นท่ี
ของเอกชนท่ีอยู่อาศยัท ากินในพื้นท่ีมาก่อนการประกาศเขตพื้นท่ีป่าไม ้จนน าไปสู่ปัญหาการทบั
ซ้อนกนัระหว่างพื้นท่ีอนุรักษ์กบัพื้นท่ีของเอกชน เกิดเป็นช่องว่างของกฎหมายให้เกิดการบุกรุก
ครอบครอง ท ากินในพื้นท่ีอนุรักษ ์ประกอบกบับทกฎหมายในการก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไมเ้ป็นพื้นท่ี
ป่าอนุรักษ์ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จนเกิดเป็น 
ความขดัแยง้ระหวา่งเอกชนกบัรัฐในการถกเถียงกนัวา่ใครเป็นผูมี้สิทธิดีกวา่กนัดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 
ซ่ึงการท่ีเอกชนจ าตอ้งเกิดการโตแ้ยง้สิทธิว่าตนเป็นผูมี้สิทธิในท่ีดินดีกว่ารัฐ เน่ืองด้วยเม่ือมีการ
ก าหนดให้พื้นท่ีใดเป็นพื้นท่ีป่าอนุรักษแ์ลว้ ไม่วา่จะเป็นอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า หรือ
เขตห้ามล่าสัตวป่์า ยอ่มมีการสงวนหรือหา้มมิใหเ้ขา้ไปโดยไม่ไดรั้บอนุญาต โดยกฎหมายไดก้ าหนด
ขอ้ห้ามมิให้กระท า หากฝ่าฝืนอาจตอ้งรับโทษทางอาญา ถูกบงัคบัทางปกครอง หรือชดใช้ค่าเสียหาย
ทางแพ่ง ซ่ึงเป็นผลมาจากแนวความคิดเก่ียวกบัการปกป้องป่าธรรมชาติให้สมบูรณ์จะตอ้งไม่มี
มนุษยเ์ขา้ไปอยู่อาศยั ดงันั้น เพื่อป้องกนัมิให้บุคคลหรือเอกชนเขา้ไปอยู่ในป่า จึงเกิดการก าหนด
เขตพื้นท่ี ป่าไม้ข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้น ท่ีป่าอนุรักษ์ ซ่ึงในทางทฤษฎีแล้ว มีนักวิชาการ 
ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการอนุรักษท่ี์หลากหลาย บางท่านเห็นวา่การอนุรักษห์มายถึงการรักษาส่ิงท่ีอยู่
รอบ ๆ ตวัเรา ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยให้คงสภาพไวไ้ม่ให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
การสูญเสียและการท าลาย บางท่านเห็นวา่การอนุรักษเ์ป็นการรู้จกัใชอ้ย่างมีเหตุผลและชาญฉลาด 
ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนมากท่ีสุด ยาวนานท่ีสุด และจะต้องกระจายการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรไดท้ัว่ถึงกนั รวมตลอดถึง IUCN ซ่ึงเป็นองคก์รระหวา่งประเทศเพื่อการอนุรักษธ์รรมชาติ 
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ได้มีแนวคิดเก่ียวกับพื้นท่ีคุ้มครองสมัยใหม่นั่นก็คือ “การอนุรักษ์” ว่าเป็นการดูแล รักษาและ 
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างฉลาด โดยจะต้องมีการวางแผนจดัการทรัพยากรบนพื้นฐาน 
การส ารวจท่ีแม่นย  า และมีการวางมาตรการป้องกนัเพื่อให้แน่ใจไดว้า่ทรัพยากรจะไม่ถูกใชใ้ห้หมด
ส้ินไป  
 เม่ือไดมี้การประกาศก าหนดเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์แลว้ กฎหมายไดก้ าหนดถึงขอ้ห้ามหรือ
สิท ธิของเอกชนในการกระท าการใด ๆ ในพื้ นท่ี เหล่านั้ นไว้ ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติ  
ตามพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  
ตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 ดงัน้ี 
 กรณี “อุทยานแห่งชาติ” จัดตั้ งข้ึนตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  
ซ่ึงก าหนดเร่ืองการคุม้ครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติไวห้ลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บทบญัญติัท่ีเป็นขอ้ห้าม อาทิ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือ หรือครอบครองท่ีดิน รวมตลอดถึงก่นสร้าง 
แผว้ถาง หรือเผาป่า ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีมีลกัษณะท าลายสภาพป่า หรือบทบญัญัติต่าง ๆ ท่ีเป็น 
ข้อห้ามกระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ รวมตลอดถึงการเก็บหา
ทรัพยากรธรรมชาติในป่า หรือท าอนัตรายแก่สัตว ์หรือการห้ามกระท าการใด ๆ กบัหลกัเขต ป้าย 
หรือเคร่ืองหมายอ่ืนท่ีพนกังานเจา้หน้าท่ีจดัให้มี ท าให้เคล่ือนท่ี ลบเลือนเสียหาย หรือไร้ประโยชน์190 
เวน้แต่ กรณีท่ีพนักงานเจา้หน้าท่ีซ่ึงปฏิบัติการไปเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษา
อุทยานแห่งชาติ หรือการศึกษาหรือวิจยัทางวิชาการ หรือเพื่ออ านวยความสะดวกในการทศันาจร 
หรือการพักอาศัยหรือเพื่ ออ านวยความปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชน 191 ซ่ึ งหาก 
มีผูก้ระท าการฝ่าฝืนจะต้องรับโทษจ าคุกหรือปรับ  ตามมาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 และ 
มาตรา 27192 แห่งพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
                                                                 

 190 พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 17 
 191 พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 19  
 192 พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 บญัญติัไวด้งัน้ี 
     “มาตรา 24 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 16 (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี 
หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
     มาตรา 25 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 16 (6) (7) (9) (10) (11) มาตรา 17 หรือมาตรา 18 ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
     มาตรา 26 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 16 (2) (3) (4) หรือ (7) ถา้ปรากฏวา่สัตวห์รือทรัพยสิ์นท่ีเก็บหา 
หรือน าออกมีราคาเพียงเล็กนอ้ย หรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมีเพียงเล็กนอ้ย ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน
หา้ร้อยบาท 
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 จากการศึกษาพบว่าในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาตินั้น บทบญัญัติของพระราชบญัญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ไดก้ าหนดเร่ืองการคุม้ครองและรักษาอุทยานแห่งชาติไวอ้ย่างเขม้ขน้ 
จนเกิดเป็นค ากล่าวท่ีวา่แมแ้ต่การเก็บดอกไม ้หรือใบไมใ้นเขตอุทยานแห่งชาติก็เป็นความผิด หรือ
แม้แต่การท าให้เกิดเสียงดังท่ีจะเป็นการรบกวนแก่คนหรือสัตว์ในเขตอุทยานแห่งชาติก็ยงั 
ถูกก าหนดเป็นขอ้ห้ามไว ้ซ่ึงหากฝ่าฝืนก็จะมีโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงอาจนบัไดว้า่เป็นพื้นท่ี 
“สงวนอยา่งเด็ดขาด”  
 กรณี “เขตรักษาพนัธ์สัตวป่์า” จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสงวนและรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า 
พ.ศ. 2535 ซ่ึงได้ก าหนดห้ามมิให้ผูใ้ดเขา้ไปในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า เวน้แต่ได้รับอนุญาตจาก
พนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือเจา้พนกังานอ่ืนใดซ่ึงตอ้งเขา้ไปปฏิบติัการตามหนา้ท่ี193 หรือล่าสัตวป่์า หรือ
เก็บ หรือท าอนัตรายแก่รังของสัตวป่์า เวน้แต่จะกระท าเพื่อการศึกษาหรือวิจยัทางวชิาการและไดรั้บ
อนุญาตเป็นจากอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์าแห่งชาติ194 
และห้ามยึดถือหรือครอบครองท่ีดินหรือตดั โค่น แผว้ถางหรือท าลายตน้ไม้หรือพฤกษชาติอ่ืน  
เว ้นแต่  ได้รับค าสั่ งให้กระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่ าในกรณี ท่ี มี 
ความจ าเป็นตอ้งปฏิบติัการเพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองดูแลรักษา หรือบ ารุงเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า 
เพื่อการเพาะพนัธ์ุ การศึกษาหรือวิจยัทางวิชาการ เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้การศึกษาหรือ
การพกัอาศยัหรืออ านวยความปลอดภยัหรือใหค้วามรู้แก่ประชาชน195 
 กรณี “เขตห้ามล่าสัตว์ป่า” จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครองสัตวป่์า  
พ.ศ. 2535 เพื่อก าหนดเขตพื้นท่ีหา้มมิใหล่้าสัตวป่์า เก็บหรือท าอนัตรายแก่รังของสัตวป่์าซ่ึงมิใหล่้านั้น 
หรือยึดถือครอบครองท่ีดิน ตดั โค่น แผว้ถาง ท าลายตน้ไมห้รือพฤกษชาติอ่ืน เวน้แต่ไดรั้บอนุญาต
เป็นหนงัสือจากอธิบดี หรือเม่ืออธิบดีไดป้ระกาศอนุญาตไวเ้ป็นคราว ๆ ในเขตห้ามล่าสัตวป่์าแห่ง
หน่ึงแห่งใดโดยเฉพาะ196 
 จากการศึกษาพบวา่ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า และเขตหา้มล่าสัตวป่์านั้น บทบญัญติัของ
พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 ได้ห้ามการกระท าใด ๆ ท่ีท าให้สภาพป่า
เสียหาย อนัจะส่งผลกระทบต่อชีวิตสัตวป่์าในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า และส่ิงส าคญัประการหน่ึง 
                                                                                                                                                                                        

     มาตรา 27 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 16 (8) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) หรือ (19) ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท” 
 193 พระราชบญัญติัสงวนและรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า พ.ศ. 2535 มาตรา 37 
 194 พระราชบญัญติัสงวนและรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า พ.ศ. 2535 มาตรา 36  
 195 พระราชบญัญติัสงวนและรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า พ.ศ. 2535 มาตรา 38  
 196 พระราชบญัญติัสงวนและรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า พ.ศ. 2535 มาตรา 42 
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ท่ีได้ถูกก าหนดไวใ้นลักษณะเดียวกันกับพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติคือบทก าหนดห้ามยึดถือ หรือ
ครอบครองท่ีดิน ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า และเขตห้ามล่าสัตวป่์า ซ่ึงหากฝ่าฝืนจะตอ้งรับโทษจ าคุก
หรือปรับ หรือทั้ งจ  าทั้ งปรับ แต่ทั้ งน้ีได้ก าหนดให้เป็นอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีสามารถ 
กระท าการใดไดโ้ดยท่ีไม่เป็นความผิด ซ่ึงการกระท าดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บค าสั่งหรือไดรั้บอนุญาต
จากอธิบดีเป็นหนังสือ และการกระท าของพนักงานเจา้หน้าท่ีต้องเป็นไปตามระเบียบท่ีอธิบดี
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตวป่์าแห่งชาติ และจะต้อง 
มี เจตนาพิ เศษเพื่ อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแล รักษา หรือบ ารุงเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า  
เพื่อการเพาะพนัธ์ุ การศึกษา หรือวิจยัทางวิชาการเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้การศึกษา หรือ
การพกัอาศยั หรืออ านวยความปลอดภยั หรือใหค้วามรู้แก่ประชาชน 
 เม่ือศึกษาในภาพรวมของแนวคิด ทฤษฎีของการอนุรักษ์ บทบัญญัติของกฎหมาย 
ในการสงวน คุม้ครองพื้นท่ีอนุรักษข์า้งตน้ ประกอบกบัสภาพปัญหาในปัจจุบนัท่ียงัคงพบวา่มีการ
บุกรุกยึดถือ ครอบครอง และท ากินในพื้นท่ีอนุรักษ์เหล่านั้น ซ่ึงแมจ้ะมีกฎหมายก าหนดขอ้ห้าม 
ไวอ้ย่างเขม้ข้นก็ตาม กลับพบว่าปัจจุบนัก็ยงัคงพบปัญหาการบุกรุก ครอบครองท ากินในพื้นท่ี
อนุรักษ์ ดงัเช่น ในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน ท่ีมีการบุกรุกท ากิน 
ของราษฎร เน่ืองจากพื้นท่ีราบท่ีเหมาะสมส าหรับท าการเกษตรมีน้อย ส่วนใหญ่พื้นท่ีจงัหวดัน่าน 
จะเป็นลักษณะของพื้นท่ีสูงชัน จึงท าให้มีการบุกรุกพื้นท่ีป่าเป็นจ านวนมากเพื่อให้เพียงพอต่อ 
ความตอ้งการใช้พื้นท่ีเพื่อการเกษตรกรรมท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว จนเรียกได้ว่าเป็น “เขาหัวโล้น” 
โดยจากการศึกษาพื้นท่ีของจังหวดัน่านพบว่ามีพื้นท่ีทั้ งหมดประมาณ 7.6 ล้านไร่ เป็นพื้นท่ี 
ป่าอนุรักษท่ี์อยูใ่นความรับผดิชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช คิดเป็นร้อยละ 36.59 
เป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติในความรับผดิชอบของกรมป่าไม ้คิดเป็นร้อยละ 48.86 และเป็นพื้นท่ีอ่ืน ๆ  
คิดเป็นร้อยละ 14.55 โดยมีราษฎรท่ีอยู่อาศยัและท ากินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ทั้งส้ิน 19 หมู่บา้น และ
จากการตรวจสอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช พบวา่ทั้งหมดอยูอ่าศยัและท ากิน
มาก่อนการประกาศเป็นพื้นท่ีอนุรักษ ์เช่นนั้นแลว้ ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัจากพื้นท่ีของอุทยานแห่งชาติ
ดอยภูคาคือการท่ีมีราษฎรเข้ายึดถือครอบครองพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ อันเป็นการกระท าท่ีขัดต่อ
พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 อยา่งแน่ชดั แต่ขอ้เท็จจริงกลบัพบวา่ราษฎรเหล่านั้นได้
อยู่อาศยัท ากินมาก่อนประกาศเป็นพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ เช่นน้ี การท่ีจะกล่าวว่าราษฎรเหล่านั้น 
ท าผิดกฎหมายก็อาจจะไม่เป็นธรรมนัก แต่หากจะกล่าวว่าราษฎรเหล่านั้นไม่ไดเ้ป็นผูก้ระท าผิด
กฎหมายก็ไม่อาจกล่าวเช่นนั้นได้ เพราะจากพฤติการณ์แล้วราษฎรมีการยึดถือครอบครองพื้นท่ี
อุทยานแห่งชาติ ซ่ึงกฎหมายได้ก าหนดไวเ้ป็นความผิด ส่งผลให้ราษฎรเหล่านั้นไม่มีสิทธิท่ีจะ
สามารถกระท าการใด ๆ ในพื้นท่ีอุทยานได ้ 
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 ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วขา้งตน้ว่า กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาตินั้นมีความเขม้ขน้สูง 
ดว้ยเจตนารมณ์ท่ีมุ่งคุม้ครองพื้นท่ีซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ทั้งยงัมีความหลากหลายทางชีวภาพไวใ้ห้คงสภาพเดิม โดยการท่ีจะสามารถกระท าเช่นนั้นได้
จะตอ้งไม่มีราษฎรหรือชุมชนเขา้ไปอยูอ่าศยัหรือท ากิน และตามบทกฎหมายแลว้ไดก้ าหนดขอ้ห้ามไว้
ถึงขนาดท่ีอาจกล่าวได้ว่าเก็บใบไมใ้นเขตอุทยานแห่งชาติก็ยงัคงเป็นความผิด และมีโทษรุนแรง 
ไม่ว่าจะเป็นโทษจ าคุก หรือโทษปรับ หรือทั้ งจ  าทั้ งปรับ และตัวอย่างอีกประการท่ีเห็นได้ชัด 
จากการท่ีเคยเป็นข่าวโด่งดงัจากกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช ท าการ
ร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างท่ีบุกรุกพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติทบัลาน ซ่ึงปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ
ทบัลานมีความส าคญัมากเพราะถือเป็นส่วนหน่ึงของพื้นท่ีมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ 
โดยพื้นท่ีดงักล่าวได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณท่ีดินป่าวงัน ้ าเขียว และป่าครบุรี  
ในท้องท่ีต าบลสะแกราช ต าบลวงัน ้ าเขียว อ าเภอปักธงชัย ต าบลครบุรี ต าบลจรหิน ต าบลโคก
กระชาย อ าเภอครบุรี และต าบลสระตะเคียน ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเสิงสาง จงัหวดันครราชสีมา 
และป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่และป่าเขาสะโตน ในทอ้งท่ีต าบลบุพราหมณ์ ต าบลทุ่งโพธ์ิ อ าเภอนาดี 
จงัหวดัปราจีนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2524 มีผลใช้บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 24 ธันวาคม 2524 
เป็นตน้ไป ซ่ึงผูค้รอบครองท่ีดินไดเ้ขา้ครอบครองท าประโยชน์ในท่ีดินซ่ึงตั้งอยูท่ี่หมู่บา้น ก.ม. 80 
หมู่ท่ี 4 ต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบุรี โดยรับมอบท่ีดินจากการซ้ือขายและท าการ
ปลูกสร้างบ้านพกัอาศยับนท่ีดินดังกล่าว และจากการตรวจสอบของพนักงานเจา้หน้าท่ีพบว่า 
ท่ีดินดงักล่าวอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติทบัลาน และไม่ปรากฏวา่ผูค้รอบครองท่ีดินมีเอกสารแสดง
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในท่ีดินดงักล่าวโดยชอบดว้ยกฎหมาย การครอบครองท่ีดินดงักล่าว
จึงเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนต่อบทบญัญติัมาตรา 16 (1) แห่งพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
และการท่ีไดป้ลูกสร้างบา้นพกัอาศยัในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติจึงถือไดว้า่เป็นเหตุให้มีส่ิงปลูกสร้าง
ข้ึนใหม่หรือมีส่ิงอ่ืนใดในอุทยานแห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิม เจา้พนกังานจึงมีอ านาจออกค าสั่งให้
ท าลายหรือร้ือถอนส้ินนั้น ๆ ออกไปให้พน้อุทยานแห่งชาติ หรือท าส่ิงนั้น ๆ กลบัคืนสู่สภาพเดิม
แล้วแต่กรณี ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซ่ึงจากกรณีขา้งต้น
แสดงให้เห็นวา่แมก้ฎหมายจะมีความเขม้งวดเพียงใดก็ยงัคงพบปัญหาในการบุกรุกพื้นท่ีป่าอนุรักษ์
ในพื้นท่ีต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหส้ถานการณ์ป่าไมใ้นประเทศไทยไดล้ดปริมาณลงเป็นจ านวนมาก  
 จากการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดการพื้ น ท่ี ป่ าอนุ รักษ ์
ของต่างประเทศพบวา่ จากกรณีของสหรัฐอเมริกาซ่ึงไดเ้ปิดโอกาสใหเ้อกชนสามารถซ้ือท่ีดินป่าไมไ้ด ้
จึงท าให้สหรัฐอเมริกามีป่าไมท่ี้เป็นของเอกชนมากถึงร้อยละ 55 ของพื้นท่ีป่าทั้งหมด การบริหาร
จดัการป่าไมส่้วนใหญ่จึงด าเนินการในรูปของเอกชน แต่ส าหรับประเด็นเก่ียวกบัการคุม้ครองพื้นท่ี
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อนุรักษ์นั้น สหรัฐอเมริกามีการจดัการท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั ตั้งแต่ระดบัสหพนัธรัฐ มลรัฐ 
และระดับท้องถ่ิน ซ่ึงบางพื้นท่ีได้รับการจดัการเป็นพื้นท่ีป่าสงวนหวงห้าม ขณะท่ีบางพื้นท่ี 
อาจด าเนินการโดยมีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชยท่ี์ยอมรับได้ โดยประเด็นส าคญัพบวา่การจดัการ
พื้นท่ีคุม้ครองของสหรัฐอเมริกานั้นได้ตีความของค าว่าพื้นท่ีอนุรักษ์นอกจากจะสงวน คุม้ครอง 
และป้องกนัทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมในพื้นท่ีคุม้ครองแต่ละประเภทจากการก่อให้เกิด
ความเสียหายจากผูท่ี้มาเยี่ยมชมแลว้ ดงัท่ีกล่าวว่าบางพื้นท่ีอาจด าเนินการโดยมีการใช้ประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์ท่ียอมรับได้ การตีความของค าว่าพื้นท่ีอนุรักษ์จึงรวมไปถึงการใช้ประโยชน์ด้วย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่ิงท่ีแตกต่างกบัระบบกฎหมายในการคุม้ครองพื้นท่ีอนุรักษข์องประเทศไทย คือ 
การให้สัมปทานกบัธุรกิจเอกชนเพื่อจดัการกิจกรรมสันทนาการและส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
เพื่อเพิ่มการเยี่ยมชมในส่ิงท่ีจ าเป็นและเหมาะสมส าหรับการใช้ประโยชน์ของประชาชน หรือกรณี
ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่มีสภาพปัญหาการอยู่อาศยัของเอกชนในพื้นท่ี 
ป่าอนุรักษ์เช่นเดียวกันกับประเทศไทย แต่สาธารณรัฐอินโดนีเซียมีการบริหารและก าหนด
ความสัมพนัธ์ทางกฎหมายระหวา่งคนกบัป่าไมแ้ละความรับผิดชอบทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่า 
โดยรัฐจะต้องค านึงถึงสิทธิของชุมชนท่ีมีอยู่ตามกฎหมายและได้รับการยอมรับโดยไม่ขดัต่อ
ผลประโยชน์โดยรวมของประเทศ และรัฐอาจจะมอบอ านาจบางส่วนเก่ียวกบัการจดัการป่าไม้
ให้แก่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ินก็ได้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
จดัการป่า ซ่ึงพบว่ามีความแตกต่างกับระบบการคุ้มครองพื้นท่ีอนุรักษ์ของประเทศไทยตรงท่ี 
ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์แต่ละแห่งสามารถก าหนดแบ่งเขตพื้นท่ีบางส่วนเป็นพื้นท่ีป่าพิเศษได้ภายใต้
ขอ้จ ากดัวา่ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น การวิจยัและพฒันา การศึกษา หรือศาสนาและ
วฒันธรรม เป็นตน้ แต่ทั้งน้ี พื้นท่ีป่าท่ีไดรั้บการยกเวน้ให้เป็นพื้นท่ีป่าพิเศษจะตอ้งไม่เปล่ียนแปลง
ไปจากหนา้ท่ีท่ีก าหนด คือ การอนุรักษ ์การคุม้ครอง และเศรษฐกิจ จึงท าใหก้ารบริหารจดัการพื้นท่ี
ป่าอนุรักษ์ในแต่ละแห่งสามารถบริหารจดัการแบ่งพื้นท่ีได้ด้วยตนเองตามท่ีได้รับมอบอ านาจ 
ภายใตห้ลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดและมีการประเมินผลการแบ่งเขตพื้นท่ีทุก 3 ปี  
เกิดความยดืหยุน่และความคล่องตวัในการบริหารจดัการพื้นท่ียิง่ข้ึน 
 ส าหรับประเทศไทยบทบญัญติัของกฎหมายส าหรับคุม้ครองพื้นท่ีอนุรักษ์ ซ่ึงได้แก่ 
พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 
ไม่มีบทบัญญัติใดอนุญาตให้บุคคลหรือหน่วยงานเข้าใช้ประโยชน์ได้ดังเช่นการให้สัมปทาน 
กบัธุรกิจเอกชนเพื่อจดัการกิจกรรมสันทนาการและส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ดงัเช่นสหรัฐอเมริกา 
หรือการแบ่งเขตพื้นท่ีภายในพื้นท่ีอนุรักษบ์างส่วนเป็นพื้นท่ีพิเศษเพื่อประโยชน์สาธารณะ ดงัเช่น
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเด็นส าคญัท่ีส่งผลให้เกิดเป็นปัญหาการบุกรุกครอบครองท่ีดินเพื่อใชท้  ากิน
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ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ของเอกชนจึงจะพบได้ว่าเกิดจากความขดัแยง้ระหว่างเอกชนกับรัฐในการ
ถกเถียงกนัวา่ใครเป็นผูมี้สิทธิดีกวา่กนั ซ่ึงส่วนใหญ่อา้งวา่ไดค้รอบครองใชท้  ากินมาก่อนวนัท่ีจะมี
การประกาศเป็นเขตพื้นท่ีป่าไม ้เม่ือระยะเวลาเน่ินนานเขา้เกิดการประกาศเป็นพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์ 
ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า หรือเขตห้ามล่าสัตวป่์า จึงเป็นผลให้เอกชน
เหล่านั้นกลายเป็นผูบุ้กรุก เป็นผูท่ี้กระท าการฝ่าฝืนขอ้ห้ามของกฎหมาย รวมตลอดถึงเอกชนท่ีได ้
มีการบุกรุกครอบครองท่ีดินเพื่อใช้ท ากินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์จากการอาศยัช่องว่างของกฎหมาย 
จากการท่ีมิไดมี้การก าหนดแนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษท่ี์ชดัเจน จนส่งผลให้การท่ีจะด าเนินการจบักุม
ปราบปราม การด าเนินการให้ออกจากพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ รวมถึงการบริหารจดัการพื้นท่ีย่อมกระท า 
ได้ยากข้ึน ก่อให้เกิดปัญหามวลชนและปัญหาทางสังคมตามมาจากการท่ีกฎหมายได้ก าหนด 
เขตพื้นท่ีป่าอนุรักษท่ี์อาจกล่าวไดว้า่เป็นการสงวนหวงหา้มอยา่งเด็ดขาด เป็นปัญหาต่อเน่ืองมาอยา่ง
ยาวนานจวบจนปัจจุบนั  
 เม่ือศึกษาถึงประเด็นเก่ียวกบัสิทธิในท่ีดินของเอกชนท่ีครอบครองท่ีดินเพื่อใช้ท ากิน 
ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์พบว่า ท่ีดินมีหลายประเภท มีลกัษณะของการไดม้า การคงอยู่และการเสียไป 
ท่ีแตกต่างกนั การจดัประเภทของท่ีดินท่ีผูเ้ขียนเห็นวา่สามารถครอบคลุมท่ีดินทุกประเภทไดดี้ท่ีสุด
ก็คือประเภทท่ีดินของเอกชนและประเภทท่ีดินของรัฐ ซ่ึงการจะเป็นท่ีดินและมีสิทธิในท่ีดิน 
ของเอกชนได้นั้นผูค้รอบครองจะตอ้งสามารถมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองไดต้ามประมวล
กฎหมายท่ีดิน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตวั หรือในทางธุรกิจได ้อาจเป็นท่ีดินท่ีมีหนังสือ
ส าคญัแสดงกรรมสิทธ์ิ อาทิ โฉนดท่ีดิน หรืออาจเป็นท่ีดินท่ียงัไม่มีหนงัสือส าคญัแสดงกรรมสิทธ์ิ 
แต่อาจมีหลักฐานส าคญัอ่ืนท่ีแสดงสิทธิการครอบครอง อาทิ แบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1)  
ซ่ึงแตกต่างจากท่ีดินของรัฐ โดยรัฐหรือหน่วยงานของรัฐจะเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิ อยา่งไรก็ดี มาตรา 2 
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ไดว้างหลกัเก่ียวกบัท่ีดินของรัฐไวว้่า “ท่ีดินซ่ึงมิไดต้กเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของบุคคลหน่ึงบุคคลใด ใหถื้อวา่เป็นของรัฐ” จึงจะเห็นไดว้า่ ท่ีดินของรัฐนั้นก็คือท่ีดินท่ีบุคคลหรือ
เอกชนยงัมิไดมี้กรรมสิทธ์ิ แต่ถึงแมว้า่เอกชนจะมีสิทธิครอบครองโดยอาจมีหนงัสือส าคญัส าหรับ
ท่ีดินบางอย่าง เช่น ใบจอง ใบเหยียบย  ่า ตราจอง หลกัฐานการแจง้การครอบครองท่ีดิน หนังสือ
รับรองการท าประโยชน์ เป็นตน้ กฎหมายท่ีดินก็ยงัถือวา่ท่ีดินท่ีเอกชนมีสิทธิครอบครองน้ีเป็นท่ีดิน
ของรัฐ เพียงแต่เม่ือรัฐอนุญาตให้เอกชนมีสิทธิครอบครองแล้วรัฐจะไม่เข้าไปยุ่งเก่ียว แต่สิทธิ
ครอบครองท่ีกล่าวน้ีจะตอ้งเป็นสิทธิครอบครองท่ีชอบดว้ยกฎหมาย และนอกจากน้ี รัฐยงัให้การ
รับรองสิทธิครอบครองนั้นดว้ย ดงัท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน วา่ “ภายใต้
บงัคบัมาตรา 6 บุคคลใดไดม้าซ่ึงสิทธิครอบครองในท่ีดินก่อนวนัท่ีประมวลกฎหมายน้ีใช้บงัคบั 
ให้มีสิทธิครอบครองสืบไป และให้คุม้ครองตลอดถึงผูรั้บโอนดว้ย” จึงจะเห็นไดว้่าท่ีดินท่ีเจา้ของ 
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มีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนนั้ น ประมวลกฎหมายท่ีดินก็ยงัคงรับรองอยู่และยอมรับให้มีสิทธิ
ครอบครองต่อไป และยงับญัญติัรับรองรวมถึงผูรั้บโอนดว้ย การเป็น “ท่ีดินของรัฐ” จึงอาจกล่าว
โดยสรุปไดว้่าหมายความถึง ท่ีดินซ่ึงมิไดต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลหน่ึงบุคคลใด และบรรดา
ท่ีดินทั้งหลายท่ีเอกชนยงัมิไดมี้สิทธิตามกฎหมายยอ่มเป็นท่ีดินรกร้างวา่งเปล่าทั้งส้ิน โดยรวมไปถึง
ท่ีดินท่ีมีผูเ้ขา้ไปยึดถือครอบครองเองโดยพลการดว้ย ซ่ึงจากความหมายดงักล่าวจึงพอจะแบ่งท่ีดิน
ของรัฐออกกวา้ง ๆ ได ้2 ประเภท คือ ท่ีดินอนัเป็นทรัพยสิ์นของแผ่นดินธรรมดา กบัท่ีดินอนัเป็น 
สาธารณสมบติัของแผน่ดิน 

 ดงันั้น ในกรณีท่ีมีการประกาศก าหนดพื้นท่ีใดเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ ไม่ว่าจะเป็นอุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า หรือเขตห้ามล่าสัตวป่์า พื้นท่ีนั้นจึงมีลกัษณะเป็นสาธารณสมบติั
ของแผ่นดินซ่ึงใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไวเ้พื่อประโยชน์ร่วมกนั จะโอนแก่กนัมิได ้ 
เวน้แต่อาศยัอ านาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา อีกทั้ง จะยกอายุความมาต่อสู้กบั
แผน่ดินมิได ้ทั้งน้ี ตามมาตรา 1304 และมาตรา 1305 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์อีกทั้ง 
เม่ือศึกษาถึงบทบญัญติัแห่งกฎหมายเฉพาะท่ีก าหนดถึงสิทธิของเอกชนในเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์
ดังกล่าวนั้น ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตวป่์าก็ตาม  
พบวา่ส่ิงส าคญัประการหน่ึงท่ีกฎหมายก าหนดไวท้ั้งในพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
และพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 คือ ขอ้ห้ามในการยดึถือครอบครองท่ีดิน 
แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีมุ่งสงวน คุม้ครอง และรักษาพื้นท่ีป่าไมไ้วเ้พื่อคุม้ครอง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยไม่อนุญาตให้เข้าไป
ด าเนินการใด ๆ โดยเฉพาะกบัป่าไมแ้ละสัตวป่์า ตลอดจนทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีสวยงาม เพื่อรักษาไว้
ให้คงสภาพธรรมชาติดงัเดิม เพื่อเป็นสมบติัทางธรรมชาติให้อนุชนรุ่นหลงัไดช้มและศึกษาคน้ควา้
ต่อไป แสดงให้เห็นไดว้า่เม่ือพื้นท่ีใดถูกประกาศก าหนดเป็นพื้นท่ีอนุรักษแ์ลว้เอกชนไม่สามารถท่ีจะ
เขา้ไปกระท าการใด ๆ ในพื้นท่ีได ้กรณีเช่นน้ีส่งผลให้เกิดเป็นปัญหาในการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งยิ่ง
โดยเฉพาะกับเอกชนผูค้รอบครองท่ีดินเพื่อใช้ท ากินมาก่อนวนัท่ีจะมีการประกาศเป็นเขตพื้นท่ี
อนุรักษ์ แต่มิได้มีการแจง้การครอบครองหรือด าเนินการตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ท าให้ไม่มี
เอกสารสิทธิส าหรับแสดงสิทธิในท่ีดินแต่ประการใด 
 
4.3  ปัญหาจากมาตรการในการแก้ไขปัญหาทีด่ินในพืน้ที่ป่าอนุรักษ์ของรัฐบาล 
 จากสภาพปัญหาของการลดลงของพื้นท่ีป่าไมจ้  านวนมากในระยะท่ีผา่นมา ซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้และสถานภาพของพืชและสัตวห์ลายชนิด โดยบางชนิด 
ไดสู้ญพนัธ์ุไปแลว้และบางชนิดเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุ หายากและถูกคุกคาม โดยส่วนหน่ึงเป็นปัญหา 
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ท่ีเกิดข้ึนมาจากการก าหนดแนวเขตป่าไม ้แต่ด้วยจากสภาพปัญหาของการก าหนดแนวเขตพื้นท่ี 
ป่าไมใ้นอดีต อาจกล่าวได้ว่าขาดความรอบคอบ ระมดัระวงั จนก่อให้เกิดปัญหาการทบัซ้อนกนั 
กบัพื้นท่ีอยู่อาศยัและท ากินของเอกชน รวมถึงการตรากฎหมายเพื่อสงวน คุ้มครองพื้นท่ีป่าไม ้
ไวอ้ยา่งเขม้งวดเป็นพื้นท่ีอนุรักษ ์ไม่วา่จะเป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าและเขตห้ามล่าสัตวป่์าตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครอง 
สัตวป่์า พ.ศ. 2535 อนัส่งผลกระทบต่อเอกชนท่ีอยู่อาศยั ครอบครองท่ีดินเพื่อใช้ท ากินในพื้นท่ี
ดงักล่าว โดยอา้งวา่ไดอ้ยูอ่าศยั ครอบครองท่ีดินมาก่อนการประกาศเขตพื้นท่ีป่าไม ้ท าให้ถูกจ ากดั
สิทธิในท่ีดิน ไม่สามารถการด าเนินการใด ๆ ในพื้นท่ีดังกล่าวจนก่อให้เกิดปัญหาความขดัแยง้
ระหว่างเอกชนท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์นั้ นกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐต่อเน่ืองมาอย่างยาวนาน  
โดยสาเหตุของความขดัแยง้ท่ีส าคญัคือ การถกเถียงว่าใครเป็นผูมี้สิทธิมากกว่ากนัระหว่างเอกชน 
ท่ีอยูอ่าศยั ครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีป่ากบัเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีถืออ านาจตามกฎหมายของรัฐในการจดัการ
พื้นท่ีป่า ซ่ึงเป็นปัญหาความขดัแยง้ท่ีมีความซับซ้อนอย่างยิ่ง และรัฐบาลในอดีตไดพ้ยายามแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าวมาอยา่งต่อเน่ือง โดยการออกกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ เพื่อเยียวยาเอกชนท่ีอยูอ่าศยั
ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์พร้อมกบัการสงวนและอนุรักษป่์าไม ้ 
 มาตรการส าคญัของรัฐท่ีน ามาใช้ส าหรับการจดัการปัญหาดงักล่าวตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัการพื้นท่ีอนุรักษ ์คือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า 
และพนัธ์ุพืช ซ่ึงยงัคงยึดถือและด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง โดยใช้มาตรการตรวจสอบพิสูจน์ 
การครอบครองท่ีดินของเอกชนตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2541 ผ่อนปรน 
ให้เอกชนท่ีอยู่อาศยัท ากินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ โดยมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวได้เห็นชอบหลกัการ 
มาตรการและแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม ้ตามมติคณะกรรมการนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ 
โดยการผ่อนปรนให้เอกชนท่ีมีท่ีดินท ากินในเขตป่าไมแ้จง้การครอบครองท่ีดิน และทางราชการ 
จะผอ่นผนัให้ถือครองท่ีดินได ้โดยมีเง่ือนไขจนกวา่จะด าเนินการตรวจพิสูจน์การครอบครองแลว้เสร็จ 
ประกอบกบัมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2550 เร่ือง การแกไ้ขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม ้
โดยสรุปเป็นการเห็นชอบโครงการและให้ใช้ภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสี 1 : 4,000 (ปี 2545 และ 
2546) เพื่อด าเนินการตรวจสอบการถือครองท่ีดินตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2541 
ส าหรับเป็นบรรทดัฐานในการตรวจสอบพื้นท่ีป่าไมท่ี้ถ่ายพื้นท่ีนั้นไวเ้ป็นคร้ังแรกหลงัวนัสงวน
หวงห้ามเป็นพื้นท่ีป่าไม้ตามกฎหมายคร้ังแรก โดยตรวจสอบร่องรอยการท าประโยชน์ร่วมกับ
พยานหลักฐานอ่ืนว่าได้มีการครอบครองท าประโยชน์ต่อเน่ืองมาก่อนวนัสงวนหวงห้าม และ 
ไดก้ าหนดแนวทางภายหลงัการตรวจสอบพิสูจน์การครองครองท่ีดินของราษฎรวา่จะตอ้งก าหนด
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เง่ือนไขการใชพ้ื้นท่ีให้เป็นรูปแบบของการอนุรักษท่ี์ย ัง่ยืน เพื่อให้มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี 
 (1) กรณีอยู่อาศยั/ท ากินมาก่อนวนัสงวนหวงห้าม และเป็นพื้นท่ีไม่ล่อแหลมคุกคาม 
ต่อระบบนิเวศ ให้อยู่อาศยั/ท ากินท่ีเดิม จดัท าขอบเขตให้ชดัเจน ด าเนินการตามกฎหมายให้อยูอ่าศยั/
ท ากินตามความจ าเป็นเพื่อการครองชีพ 
  (2) กรณีอยู่อาศัย/ท ากินมาก่อนวนัสงวนหวงห้าม และเป็นพื้นท่ีล่อแหลมคุกคาม 
ต่อระบบนิเวศ ให้ช่วยเหลือตามความเหมาะสม เพื่อใหห้าท่ีอยู/่ท่ีท  ากินแห่งใหม่ หรือให้เคล่ือนยา้ย
ออกไปท่ีรองรับสนับสนุนสาธารณูปโภค คุณภาพชีวิต อาชีพ และพิจารณารับรองสิทธิในท่ีดิน 
ตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้ฟ้ืนฟูสภาพป่าในพื้นท่ีท่ีราษฎรไดเ้คล่ือนยา้ยออกแลว้ 
  (3) กรณีอยู่อาศยั/ท ากินภายหลงัวนัสงวนหวงห้าม ให้เคล่ือนยา้ยออกไปพื้นท่ีรองรับ
สนับสนุนสาธารณูปโภค คุณภาพชีวิต อาชีพ และพิจารณารับรองสิทธิในท่ีดินตามระเบียบ 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หากเคล่ือนยา้ยไม่ไดท้นัที ให้ควบคุมพื้นท่ีและจดัระเบียบให้เพียงพอกบัการ
ด ารงชีพ 
 โดยมาตรการข้างต้นได้ก าหนดรูปแบบการจัดการพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ท่ีย ัง่ยืน  
โดยมีเง่ือนไขการครอบครองท่ีดินภายในเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ของเอกชนท่ีได้รับการตรวจสอบ
พิสูจน์การครอบครองท่ีดินแล้ว ห้ามมิให้ท าการบุกรุกพื้นท่ีป่าใหม่ หรือขยายพื้นท่ีเพิ่มเติม หรือ
กระท าการอันเป็นการท าลายหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาป่าและส่ิงแวดล้อม ตลอดจน 
ห้ามซ้ือขายท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย หรือห้ามเปล่ียนแปลงประเภทการใช้ประโยชน์
ในพื้นท่ีท่ีครอบครอง หากตรวจพบจะมีการพิจารณาถอนสิทธิการตรวจสอบพิสูจน์การครอบครอง
ท่ีดิน และอาจมีการด าเนินการทางกฎหมายตามมาตรการด้านการป้องกนัพื้นท่ีป่าไม ้ซ่ึงก าหนด 
ให้ด าเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาด และเพื่อป้องกันมิให้มีการยึดถือครอบครองพื้นท่ี  
ให้ผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีสั่งให้ผูก้ระท าผดิออกจากพื้นท่ี ท าลาย ร้ือถอน และหรือด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ี
กฎหมายก าหนด โดยมาตรการดา้นการป้องกนัพื้นท่ีป่าไมก้ าหนดข้ึนเพื่อมิให้มีการบุกรุก ยึดถือ
ครอบครองพื้นท่ีป่าไม้เพิ่มเติมอีกภายหลังท่ีได้มีมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2541  
หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบตอ้งด าเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาดตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 จากการศึกษามาตรการดงักล่าวพบว่าแมรั้ฐบาลจะมีความพยายามท่ีจะแก้ไขปัญหา
ชุมชนในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์แต่นบัจากไดมี้มติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวจนถึงปัจจุบนัยงัไม่สามารถแกไ้ข
ปัญหาเอกชนครอบครองท่ีดินเพื่อใช้ท ากินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ด้วยประเด็นปัญหาส าคญัจากการท่ีภาครัฐยงัขาดการประกาศก าหนดพื้นท่ีป่าไม ้
ท่ีชัดเจนในหลายพื้นท่ี และนโยบายทางการเมืองท่ีผ่อนผนัการจบักุมผูใ้ช้ประโยชน์ในเขตพื้นท่ี 
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ป่าอนุรักษ ์ท าใหก้ารบุกรุกป่าไมย้งัคงเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งประเทศไทยยงัมีระบบการใหส้ัมปทาน
หรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีท าให้มีการบุกรุกท าลายป่าไม้ อาทิ การท าไม ้ 
การท าเหมือง สวนยางพารา หรือพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ ซ่ึงการตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองท่ีดิน
ของเอกชนท่ีครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเองก็เป็นเพียงแนวนโยบาย
หรือมาตรการของภาครัฐท่ีก าหนดข้ึนเพื่อมุ่งประสงค์แกไ้ขปัญหาคนบุกรุกป่า หรือป่าบุกรุกคน  
แต่ก็พบว่ายงัไม่สามารถด าเนินการไดอ้ย่างแทจ้ริง อนัเน่ืองจากปัญหาส าคญัทั้งด้านงบประมาณ 
บุคลากร เทคโนโลยี และปัญหาขอ้ขดัแยง้ของเอกชนผูค้รอบครองท่ีดินซ่ึงอา้งวา่เป็นผูอ้ยูอ่าศยัและ
ได้มีการครอบครองท าประโยชน์ต่อเน่ืองมาก่อนวนัสงวนหวงห้าม แม้การด าเนินการจะได้มี
กระบวนการมีส่วนร่วมของเอกชนในพื้นท่ีร่วมรับทราบมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหา  
การรับรู้แนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ การร่วมในการพิจารณาตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกชน 
ผูค้รอบครองท่ีดินท่ีตอ้งร่วมในการด าเนินการตามมาตรการท่ีก าหนดเพื่อการจดัการพื้นท่ีในการ
ด ารงชีพภายใต้การอนุรักษ์ท่ีย ัง่ยืน รวมทั้ งการให้มีส่วนร่วมในการป้องกันดูแลรักษาพื้นท่ี 
ป่าอนุรักษแ์ละพื้นท่ีโดยรอบ อนัเป็นผลท่ีคาดหวงัของการแกไ้ขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ก็ตาม 
ซ่ึงหน่วยงานผูรั้บผิดชอบพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ คือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช ได้เร่ิม
ด าเนินการแก้ไขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2541  
มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 โดยไดด้ าเนินการตามมาตรการและแนวทางของคณะกรรมการนโยบาย
ป่าไมแ้ห่งชาติ ดา้นการจดัการทรัพยากรท่ีดินและป่าไมใ้นเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์คือ อุทยานแห่งชาติ 
เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า และเขตห้ามล่าสัตวป่์า ภายใตโ้ครงการทรัพยากรท่ีดินและป่าไมใ้นพื้นท่ี 
ป่าอนุรักษ์จนถึงปัจจุบันก็ย ังไม่สามารถด าเนินการได้ในทุกพื้นท่ีส่งผลกระทบก่อให้เกิด 
ความเหล่ือมล ้าและความไม่เป็นธรรมในสังคม แมว้า่ส่ิงส าคญัในการป้องกนัและปราบปรามการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรป่าไม้จ  าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกัน 
ดว้ยความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไมข้องชาติอยา่งจริงจงัก็ตาม แต่เน่ืองจากนโยบายเก่ียวกบั
การจัดการทรัพยากรป่าไม้มีจ  านวนมากแต่ขาดเอกภาพ ทั้ งยงัขาดการปรับปรุงให้เหมาะสม  
โดยนโยบายในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัทรัพยากรป่าไมท่ี้ผา่นมามีลกัษณะผอ่นปรนการด าเนินการ
ตามกฎหมายหรือบรรเทาปัญหาชัว่คราวและขาดการแกไ้ขปัญหาท่ีครอบคลุมหรือเช่ือมโยงในทุกมิติ 
ดังมติคณะมนตรี เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2541 ท่ีมีเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้
ระหว่างเอกชนผูค้รอบครองท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม้กับรัฐ โดยคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดข้ึนส าหรับ 
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์ในการบริหารประเทศ และเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีวิวฒันาการอยูต่ลอดเวลา เหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหาของประเทศ
ในขณะนั้นท่ีจ  าตอ้งด าเนินการอย่างรวดเร็ว ทนัท่วงที ซ่ึงมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวนั้นมิได้ถือว่า
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เป็นกฎหมาย เพราะไม่ไดเ้กิดข้ึนตามกระบวนการและขั้นตอนของการนิติบญัญติั แต่จากมาตรการ
ดงักล่าวก็ยงัคงเห็นได้ชัดว่าไม่สามารถด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของการแก้ไข
ปัญหาความขดัแยง้ท่ีมีดงักล่าวได ้ดว้ยประเด็นส าคญัเก่ียวกบัสิทธิในท่ีดินของเอกชนท่ีครอบครอง
ท่ีดินเพื่อใช้ท ากินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ยงัมิไดรั้บการแกไ้ขอย่างเป็นธรรมและทัว่ถึง โดยต่างอา้งว่า
ตนมีสิทธิในท่ีดินเพราะวา่ไดมี้การครอบครองท าประโยชน์ต่อเน่ืองมาก่อนวนัสงวนหวงห้าม หรือ
หน่วยงานของรัฐท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐบาลก็ไม่สามารถด าเนินการได ้
ทั้ งการจดัหาพื้นท่ีรองรับการเคล่ือนยา้ย หรือการปฏิบติัหน้าท่ีของพนักงานเจา้หน้าท่ีเองก็ตาม  
ซ่ึงหากยดึตามบทกฎหมายวา่ดว้ยการป่าไมท่ี้เก่ียวขอ้งแลว้พนกังานเจา้หนา้ท่ีหากพบผูบุ้กรุก ยึดถือ
ครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์โดยไม่มีเอกสารสิทธ์ิแสดงสิทธิในท่ีดินนั้นจะตอ้งด าเนินการ
จบักุมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย มิฉะนั้นอาจมีความผิดฐานละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบ  
ในขณะเดียวกนัก็ยงัคงตอ้งปฏิบติัตามนโยบายของรัฐรวมทั้งมติของคณะรัฐมนตรีซ่ึงเป็นฝ่ายบริหาร
ในการก าหนดนโยบายและมาตรการทางบริหารในการบริหารจดัการประเทศ ซ่ึงมีผลเป็นการ 
ผ่อนปรนการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย จึงอาจถือได้ว่าเป็นการละเวน้ 
การปฏิบติัหน้าท่ีดว้ย เกิดเป็นปัญหาการเลือกปฏิบติั จนทา้ยท่ีสุดได้ก่อให้เกิดเป็นปัญหาทบัซ้อน
กบัปัญหาเดิมมากยิ่งข้ึน กลบักลายเกิดเป็นช่องว่างในการกระท าความผิด เกิดการบุกรุก ยึดถือ
ครอบครองพื้นท่ีป่าไมม้ากยิง่ข้ึน ส่งผลกระทบให้เกิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ จากการท่ีมาตรการทางกฎหมายและแนวนโยบาย
ของรัฐขดัแยง้กนั 
 ดังนั้น ปัญหาจากมาตรการในการแก้ไขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ของรัฐบาล  
จึงเป็นปัญหาท่ีส าคัญทั้ งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี ท่ีจ  าเป็นต้องแก้ไข 
ปรับปรุง เพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมต่อไป 
 
4.4  ปัญหาเกีย่วกบัการลงโทษและการเยยีวยา 
  หลงัจากท่ีไดมี้การก าหนดประกาศเป็นพื้นท่ีอนุรักษแ์ลว้ ไม่วา่จะเป็นอุทยานแห่งชาติ 
เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า หรือเขตห้ามล่าสัตวป่์า การบุกรุกเขา้ไปอยู่อาศยั ครอบครองท่ีดินในพื้นท่ี
ดงักล่าวย่อมเป็นความผิดตามกฎหมาย โดยกฎหมายไดก้ าหนดมาตรการในการคุม้ครองพื้นท่ีป่า
อนุรักษ์ไวท้ั้ งทางอาญาในการก าหนดโทษทางอาญา มาตรการทางปกครองในการด าเนินการ 
ทางปกครอง และมาตรการทางแพ่งในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งให้ชดใช้ค่าเสียหาย 
แก่รัฐจากการฝ่าฝืนบทบญัญติัของกฎหมาย แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม แมบ้ทบญัญติัของกฎหมายจะมีการ
บญัญติัไวอ้ย่างชัดเจนแต่ก็พบว่ายงัคงมีปัญหาอยู่มาก ด้วยส่วนส าคญัเป็นปัญหาต่อเน่ืองมาจาก
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มาตรการในการแกไ้ขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษข์องรัฐบาล หรือขอ้ยกเวน้ผอ่นผนัให้สามารถ
อยู่อาศยัท ากินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ได้ตามมาตรการท่ีก าหนดในมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 30 
มิ ถุนายน 2541 ซ่ึ งมีผลเป็นการผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายโดยให้ มีการตรวจพิ สูจน์ 
การครอบครองท่ีดินให้แลว้เสร็จก่อน และจากท่ีไดว้เิคราะห์ไวใ้นมาตรการดงักล่าววา่เป็นปัญหาท่ี
ยงัไม่สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยยงัติดขดัทางดา้นต่าง ๆ อาทิ งบประมาณและ
บุคลากร ดงันั้น เม่ือไม่สามารถตรวจพิสูจน์การครอบครองท่ีดินใหแ้ลว้เสร็จในทุกพื้นท่ีไดจึ้งส่งผล
ต่อเน่ืองให้ยงัคงมีการบุกรุก ครอบครองเพื่อใช้ท ากินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ไม่สามารถบังคับใช้
กฎหมายท่ีมีอยูใ่นการลงโทษผูท่ี้ฝ่าฝืนบทบญัญติัของกฎหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี 
แมจ้ะมีมาตรการในการปราบปรามและหยุดย ั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่ีต่าง ๆ  
ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 64/2557 โดยมีประเด็นส าคญัในการก าหนดใหห้น่วยงาน
ท่ีมีภารกิจและอ านาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการปราบปรามและจบักุมผูบุ้กรุก ยึดถือ ครอบครอง 
ท าลาย หรือกระท าการดว้ยประการใด ๆ อนัเป็นการท าให้เส่ือมเสียแก่สภาพป่า รวมทั้งผูส้มคบและ
สนบัสนุนช่วยเหลือ ใหไ้ดผ้ลอยา่งจริงจงัในทุกพื้นท่ี ตลอดจนปราบปรามเครือข่ายขบวนการตดัไม้
ท าลายป่าในทุกหมู่บา้นและชุมชนทัว่ประเทศ ซ่ึงต่อมาเม่ือมีการด าเนินการตามมาตรการดงักล่าว
อยา่งเคร่งครัดไดเ้กิดผลกระทบและเกิดขอ้พิพาทกบัประชาชนในพื้นท่ีอย่างมากมาย จนอาจกล่าว
ไดว้า่เป็นผลกระทบท่ีตามมากระหน ่าซ ้ าใหปั้ญหายิง่ทวีความรุนแรงข้ึนกวา่เดิม ส่งผลใหก้ารด าเนิน
ชีวิตของประชาชนขาดความสุข เกิดความหวัน่เกรงภยัวา่จะถูกเจา้หนา้ท่ีเขา้มาทวงคืนพื้นท่ี รวมถึง
การบังคับใช้กฎหมายท่ีประชาชนมองว่าขาดความเป็นธรรม ท าให้การประกอบอาชีพ 
ของประชาชนขาดช่วง นอกจากได้รับผลกระทบทั้งทางด้านจิตใจและตกอยู่ในความวิตกกงัวล 
จากการถูกด าเนินคดี รวมทั้ งยงัต้องแบกรับภาระค่าเดินทางไปศาล ค่าเอกสาร ค่าทนาย ทั้ งยงั 
ไม่รวมถึงปัญหาทางดา้นสังคมท่ีถูกมองวา่เป็นกลุ่มท่ีสร้างปัญหา ถูกตีตราวา่เป็นผูบุ้กรุกท่ีดิน ทั้งท่ี
ขอ้เท็จจริงในบางกรณีนั้นเอกชนผูค้รอบครองท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์อาจถือครองท าประโยชน์ 
มาก่อนท่ีหน่วยงานของรัฐจะไดป้ระกาศเขตพื้นท่ีป่าไมท้บัพื้นท่ีท ากินของตน  
  จากปัญหาการด าเนินการปราบปรามและหยุดย ั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้
ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 64/2557 ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบและเป็นปัญหากับ 
ผูท่ี้ครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์อย่างมาก จึงไดมี้การก าหนดมาตรการในการเยียวยาค าสั่ง
ดังกล่าวข้ึนเพื่อให้การปราบปรามและหยุดย ั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่ีต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สามารถลดผลกระทบท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มของประเทศโดยรวม โดยไดมี้ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ท่ี 66/2557 เร่ือง เพิ่มเติมหน่วยงานส าหรับการปราบปราม หยุดย ั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้
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และนโยบายการปฏิบติังานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซ่ึงระบุว่าให้ทุกหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งยึดถือนโยบายการปฏิบติังานเป็นการชัว่คราวในสภาวการณ์ปัจจุบนั โดยการด าเนินการใด ๆ 
ตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ผูย้ากไร้ ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย และผูท่ี้ไร้ท่ีดินท ากิน ซ่ึงไดอ้าศยัอยูใ่น
พื้นท่ีเดิมนั้น ๆ ก่อนค าสั่งมีผลบงัคบัใช้ ยกเวน้ผูท่ี้บุกรุกใหม่จะต้องด าเนินการสอบสวน และ 
พิสูจน์ทราบเพื่อก าหนดวิธีปฏิบติัท่ีเหมาะสมและด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป ซ่ึงการด าเนินการ
เร่งด่วนในปัจจุบนั คือ การป้องกนัไม่ใหมี้การบุกรุกเพิ่มเติมดว้ยการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวด
และเด็ดขาด ซ่ึงจะเห็นได้ว่า เป็นการเน้นย  ้ าว่าการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีจะต้องไม่สร้าง 
ความเดือดร้อนใหก้บัประชาชนผูย้ากไร้ และใหมี้กระบวนการเจรจาเพื่อหาทางแกไ้ขปัญหาในกรณี
ท่ีมีความสืบเน่ืองต่อกันมา แต่เน่ืองจากมาตรการหลักของค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
คือการใช้ก าลังเข้าจบักุม และทวงคืนพื้นท่ีเป็นหลัก ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตป่าและก าลัง 
อยูใ่นระหวา่งกระบวนการแกไ้ขปัญหากบัภาครัฐ จึงไดรั้บผลกระทบอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดไ้ปดว้ย 
  นอกจากมาตรการในการด าเนินการการปราบปรามและหยุดย ั้งการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ดังกล่าวข้างต้นจะยงัเป็นปัญหาในการบงัคบัแล้ว ยงัส่งผลถึงมาตรการในการ
เยียวยาเอกชนผูท่ี้ครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีอนุรักษ์ซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินการ 
ตามมาตรการปราบปรามดงักล่าว ดว้ยเอกชนผูค้รอบครองท่ีดินเพื่อใช้ท ากินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์
ส่วนใหญ่เป็นผูย้ากไร้ มีรายได้น้อย และยงัพบว่าไม่มีท่ีดินท ากินท่ีอ่ืน อีกทั้ งรัฐก็ไม่สามารถ 
หาพื้นท่ีอ่ืนเพื่อรองรับการเคล่ือนยา้ยออกจากพื้นท่ีป่าอนุรักษไ์ดอี้กเช่นกนั  
  กรณีเช่นน้ี จึงเป็นปัญหาท่ีส่งผลให้ไม่สามารถลงโทษผู ้ฝ่าฝืนกฎหมาย รวมถึง 
การเยียวยาผู ้ท่ีได้รับผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัญหาทางกฎหมายท่ีส าคัญ 
ท่ีจ  าเป็นตอ้งหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ข เพิ่มเติมบทบญัญติัของกฎหมาย 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการครอบครองท่ีดิน
เพื่อใชท้  ากินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์ผูเ้ขียนขอสรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 
5.1 บทสรุป 
 จากการศึกษาท าให้ผูเ้ขียนพบปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการครอบครองท่ีดินเพื่อใช้
ท ากินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ท่ีสมควรมีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม เช่น ปัญหาการ
ก าหนดเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ปัญหาเก่ียวกบัสิทธิในท่ีดินของเอกชนท่ีครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีป่า
อนุรักษ์ ปัญหาจากมาตรการในการแก้ไขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ของรัฐบาล และปัญหา
เก่ียวกบัการลงโทษและการเยยีวยา เป็นตน้ ดงัน้ี 
 5.1.1 ปัญหาการก าหนดเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์
  เม่ือปี ค.ศ. 1960 เป็นตน้มา ทัว่โลกไดมี้การคุม้ครองพื้นท่ีป่าไมโ้ดยจดัตั้งพื้นท่ีอนุรักษ์
เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว และจากการประชุมรัฐสภาโลกเก่ียวกับอุทยานแห่งชาติและพื้นท่ีอนุรักษ ์ 
(The World Congress on National Parks and Protected Areas) คร้ังท่ี 4 ณ กรุงการากัส (Caracas) 
สาธารณรัฐเวเนซุเอลา (Republic of Venezuela) เม่ือปี ค.ศ. 1992 องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature : IUCN) ได้ให้ค  าจ  ากัดความ
ของพื้นท่ีอนุรักษ ์(Protected Areas) ในลกัษณะรวมวา่ “เป็นพื้นท่ีทางบกและ / หรือพื้นท่ีทางทะเล
ท่ีจัดตั้ งข้ึนโดยเฉพาะเพื่ อการคุ้มครองและบ ารุงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ งทรัพยากรทางวฒันธรรม พร้อมมีระบบการจดัการท่ีตั้ งอยู่บนฐาน 
ของกฎหมายหรือวิธีการอ่ืนใดท่ีมีประสิทธิภาพ” โดยต่อมาได้เกิดแนวความคิดเก่ียวกับพื้นท่ี
คุม้ครองสมยัใหม่ คือ “การอนุรักษ์ (Conservation)” หมายถึง การดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรอย่างฉลาด เป็นการผสมผสานแนวความคิดสมยัโบราณข้างตน้เข้าด้วยกัน ซ่ึงจะตอ้ง 
มีการวางแผนจดัการทรัพยากรบนพื้นฐานจากการส ารวจท่ีแม่นย  า และมีการวางมาตรการป้องกนั
เพื่อให้แน่ใจได้ว่าทรัพยากรจะไม่ถูกใช้ให้หมดส้ินไป โดยได้ก าหนดประเภทของพื้นท่ีอนุรักษ์
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ออกเป็น 6 ประเภท ซ่ึงประเทศต่าง ๆ หลายประเทศก็ได้ยึดรูปแบบการจ าแนกขอบเขตพื้นท่ี
อนุรักษข์อง IUCN รวมถึงประเทศไทยเองก็เช่นกนั 
  แต่ทั้งน้ี การก าหนดเขตพื้นท่ีป่าตามกฎหมายเป็นการก าหนดโดยพิจารณาจากท่ีดินท่ียงั
มิได้มีบุคคลใดได้มาตามประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยเอกสารหลกัซ่ึงแสดงกรรมสิทธ์ิการได้มา 
ซ่ึงท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินนั้น ไดแ้ก่ โฉนดท่ีดิน โฉนดแผนท่ี โฉนดตราจองและตราจอง 
ท่ีตราว่าไดท้  าประโยชน์แลว้ หรือมีเอกสารมาแสดงสิทธิการครอบครอง เช่น ใบจอง (น.ส.2) ส.ค.1 
น.ส.3 น.ส.3ก น.ส.3ข ใบไต่สวน (น.ส.5) ซ่ึงมิไดมี้การก าหนดแนวเขตไวช้ดัเจน รวมถึงโดยขอ้เท็จจริง
ในการก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไมน้ั้นมิไดมี้การส ารวจรังวดัจดัแบ่งจ าแนกเขตให้ชดัเจน เพียงแต่อาศยั
ขอ้มูลจากคณะกรรมการจ าแนกประเภทท่ีดินส่วนจงัหวดั ซ่ึงก็ได้ขอ้มูลจากอ าเภอ หรือก านัน
ผูใ้หญ่บ้าน แล้วหมายไวใ้นแผนท่ีระวาง (แผนท่ีระวางของกรมแผนท่ีทหาร) โดยใช้เขตป่าสงวน
แห่งชาติเป็นแนวเขต แล้วประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า หรือเขตห้ามล่า 
สัตวป่์า ทบัพื้นท่ีท่ีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ในบางพื้นท่ีนั้นอาจมีเอกชนท่ีอยู่อาศยัท ากินอยู่ก่อนแล้ว  
โดยในการก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไมน้ั้น ไม่ไดมี้การรังวดัหมายแนวเขตป่าเสียก่อนท่ีจะประกาศ แต่ใช้
วิธีขีดแนวเขตป่าไมบ้นแผนท่ีซ่ึงเป็นแผนท่ีภูมิประเทศท่ีมีมาตราส่วน 1 : 50,000 อนัเป็นมาตราส่วน
ของความคลาดเคล่ือนสูง จึงท าใหเ้กิดปัญหาการทบัซอ้นของพื้นท่ีระหวา่งพื้นท่ีป่าอนุรักษก์บัพื้นท่ี
อยูอ่าศยัท ากินของเอกชน 
  แมจ้ะมีกฎหมายวา่ดว้ยอุทยานแห่งชาติ และกฎหมายวา่ดว้ยสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า 
ก าหนดให้การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าตอ้งจดัใหมี้แผนท่ีแสดงแนวเขต
แห่งบริเวณท่ีก าหนดนั้นแล้วแต่กรณี รวมถึงการก าหนดให้เขตห้ามล่าสัตวป่์าเป็นพื้นท่ีอนุรักษ ์
ตามกฎหมายดว้ยก็ดี แต่กลบัพบวา่ในปัจจุบนัปัญหาของการทบัซ้อนกนัของพื้นท่ีจากการก าหนด
เขตพื้นท่ีอนุรักษด์งักล่าวทบัซ้อนท่ีดินท ากินของเอกชน กลายเป็นปัญหาขอ้พิพาทและความขดัแยง้
ยืดเยื้อยาวนาน ส่งผลให้ทรัพยากรป่าไมท่ี้ถูกคุกคามยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนเร่ือย ๆ จากความ
ไม่ชดัเจนของแนวเขตท่ีดิน ส่ือใหเ้ห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพของกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั การจดัท า
ขอ้มูลพื้นท่ีป่าจึงมีแนวทางไปคนละอย่าง ท าให้จ  านวนพื้นท่ีป่าไมห้รือขอบเขตของพื้นท่ีป่าไม ้
ของแต่ละข้อมูลไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การก าหนดนโยบายจึงมีความผิดพลาด สับสนและ 
ไม่เป็นไปในทางเดียวกนั เพราะไม่มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ทนัสมยั การจดัการพื้นท่ีป่าไมจึ้งเป็นไปอยา่ง
ไม่มีประสิทธิภาพ การจดัตั้งพื้นท่ีอนุรักษ์ตามกฎหมายจึงไม่สามารถสงวน หวงห้าม และอนุรักษ์
พื้นท่ีป่าไม้ไวไ้ด้ดังวตัถุประสงค์ของการตรากฎหมาย ทั้งกฎหมายดงักล่าวยงัก่อให้เกิดปัญหา 
การทบัซ้อนกนัของแนวเขตพื้นท่ีจากการท่ีไม่มีการลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจพื้นท่ีก่อนการประกาศเป็น
พื้นท่ีอนุรักษ์ ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายท่ีมีอยู่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถขับเคล่ือน 
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การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิผล เกิดเป็นปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งเอกชนท่ีอยู่
อาศยัในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ ดว้ยสาเหตุของความขดัแยง้ท่ีส าคญัคือ 
การถกเถียงวา่ใครเป็นผูมี้สิทธิมากกวา่กนัระหวา่งเอกชนท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีป่าอนุรักษต์ามกฎหมาย
กบัเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีถืออ านาจตามกฎหมายของรัฐในการจดัการพื้นท่ีป่า  
  จากรณีปัญหาการประกาศแนวเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ทับพื้นท่ีท ากินของเอกชน แม้จะมี
กฎหมายท่ีใช้บังคับในการก าหนดเขตพื้นท่ีแต่ก็ไม่สามารถน ามาใช้บังคบัได้ในสภาพปัญหา
ปัจจุบนัท่ีก่อตวัยาวนานจากการพบว่ามีการบุกรุกเขา้ไปอยู่ในท่ีดินของรัฐของเอกชน ทั้งท่ีโดย
ความตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ตาม และนับวนัปัญหายิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ในวงกวา้งทั้งต่อรัฐในการบงัคบัใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพพร้อมกบัการสงวน คุม้ครอง และ
รักษาทรัพยากรป่าไม้ และกบัเอกชนท่ีเรียกร้องความยุติธรรมจากการประกาศก าหนดเขตพื้นท่ี 
ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่นนั้ นแล้ว หากยงัคงไม่มีการพิจารณาหามาตรการทางกฎหมาย 
ให้สามารถใช้บงัคบัไดใ้นภาวะปัจจุบนัจากการท่ีไม่มีการก าหนดแนวเขตไวใ้ห้ชัดเจนก็จะท าให้
เกิดการเขา้ใจผิดในแนวเขตป่าไมต้ามกฎหมาย และเกิดปัญหาการทบัซ้อนของพื้นท่ีระหว่างรัฐ 
กบัเอกชนเช่นน้ีตลอดไป 
 5.1.2 ปัญหาเก่ียวกบัสิทธิในท่ีดินของเอกชนท่ีครอบครองท่ีดินเพื่อใชท้  ากินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์
  จากการก าหนดแนวเขตพื้นท่ีป่าไมโ้ดยมิไดมี้การส ารวจพื้นท่ีและมิไดมี้การกนัพื้นท่ี
ของเอกชนท่ีอยู่อาศยัท ากินในพื้นท่ีมาก่อนการประกาศเขตพื้นท่ีป่าไม ้จนน าไปสู่ปัญหาการทบั
ซ้อนกนัระหว่างพื้นท่ีอนุรักษ์กบัพื้นท่ีของเอกชน เกิดเป็นช่องว่างของกฎหมายให้เกิดการบุกรุก
ครอบครอง ท ากินในพื้นท่ีอนุรักษ ์ประกอบกบับทกฎหมายในการก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไมเ้ป็นพื้นท่ี
ป่าอนุรักษ์ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จนเกิดเป็น 
ความขดัแยง้ระหว่างเอกชนกบัรัฐในการถกเถียงกนัว่าใครเป็นผูมี้สิทธิดีกว่ากนั ซ่ึงส่วนใหญ่อา้งว่า 
ไดค้รอบครองใชท้  ากินมาก่อนวนัท่ีจะมีการประกาศเป็นเขตพื้นท่ีป่าไม ้เม่ือระยะเวลาเน่ินนานเขา้
เกิดการประกาศเป็นพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์ดว้ยเม่ือมีการก าหนดให้พื้นท่ีใดเป็นพื้นท่ีป่าอนุรักษแ์ลว้ ยอ่มมี
การสงวนหรือห้ามมิใหเ้ขา้ไปโดยไม่ไดรั้บอนุญาต โดยกฎหมายไดก้ าหนดขอ้หา้มมิให้กระท า หากฝ่า
ฝืนอาจตอ้งรับโทษทางอาญา ถูกบงัคบัทางปกครอง หรือชดใชค่้าเสียหายทางแพ่ง จึงเป็นผลให้เอกชน
เหล่านั้นกลายเป็นผูบุ้กรุก เป็นผูท่ี้กระท าการฝ่าฝืนขอ้ห้ามของกฎหมาย รวมตลอดถึงเอกชนท่ีได ้
มีการบุกรุกครอบครองท่ีดินเพื่อใช้ท ากินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์จากการอาศยัช่องว่างของกฎหมาย 
จากการท่ีมิไดมี้การก าหนดแนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษท่ี์ชดัเจน จนส่งผลให้การท่ีจะด าเนินการจบักุม
ปราบปราม การด าเนินการให้ออกจากพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ รวมถึงการบริหารจดัการพื้นท่ีย่อมกระท า 
ได้ยากข้ึน ก่อให้เกิดปัญหามวลชนและปัญหาทางสังคมตามมาจากการท่ีกฎหมายได้ก าหนด 
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เขตพื้นท่ีป่าอนุรักษท่ี์อาจกล่าวไดว้า่เป็นการสงวนหวงหา้มอยา่งเด็ดขาด เป็นปัญหาต่อเน่ืองมาอยา่ง
ยาวนานจวบจนปัจจุบนั 
  เม่ือศึกษาถึงประเด็นเก่ียวกบัสิทธิในท่ีดินของเอกชนท่ีครอบครองท่ีดินเพื่อใช้ท ากิน 
ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์พบว่า ท่ีดินมีหลายประเภท มีลักษณะของการได้มา การคงอยู่และการเสียไป 
ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงการจะเป็นท่ีดินและมีสิทธิในท่ีดินของเอกชนไดน้ั้นผูค้รอบครองจะตอ้งสามารถ 
มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองได้ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ดงันั้น ในกรณีท่ีมีการประกาศ
ก าหนดพื้นท่ีใดเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า หรือเขต 
ห้ามล่าสัตวป่์า พื้นท่ีนั้นจึงมีลกัษณะเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดินซ่ึงใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
หรือสงวนไวเ้พื่อประโยชน์ร่วมกนั จะโอนแก่กนัมิได ้เวน้แต่อาศยัอ านาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะ
หรือพระราชกฤษฎีกา อีกทั้ ง จะยกอายุความมาต่อสู้กับแผ่นดินมิได้ เม่ือศึกษาถึงบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายเฉพาะท่ีก าหนดถึงสิทธิของเอกชนในเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษด์งักล่าวนั้น พบวา่ส่ิงส าคญั
ประการหน่ึงท่ีกฎหมายก าหนดไว้ทั้ งในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ
พระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 คือ ขอ้ห้ามในการยึดถือครอบครองท่ีดิน 
แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีมุ่งสงวน คุม้ครอง และรักษาพื้นท่ีป่าไมไ้วเ้พื่อคุม้ครอง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ โดยไม่อนุญาตให้เข้าไป
ด าเนินการใด ๆ กรณีเช่นน้ีส่งผลให้เกิดเป็นปัญหาในการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกบั
เอกชนผูค้รอบครองท่ีดินเพื่อใช้ท ากินมาก่อนวนัท่ีจะมีการประกาศเป็นเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ แต่มิได ้
มีการแจง้การครอบครองหรือด าเนินการตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ท าให้ไม่มีเอกสารสิทธิส าหรับ
แสดงสิทธิในท่ีดินแต่ประการใด 
 5.1.3 ปัญหาจากมาตรการในการแกไ้ขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษข์องรัฐบาล 
  จากสภาพปัญหาของการลดลงของพื้นท่ีป่าไม้จ  านวนมากในระยะท่ีผ่านมา ซ่ึงมี
ผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไมแ้ละสถานภาพของพืชและสัตวห์ลายชนิด แต่ดว้ย
จากสภาพปัญหาของการก าหนดแนวเขตพื้นท่ีป่าไม้ในอดีตอาจกล่าวได้ว่าขาดความรอบคอบ 
ระมดัระวงั จนก่อให้เกิดปัญหาการทับซ้อนกันกับพื้นท่ีอยู่อาศยัและท ากินของราษฎร รวมถึง 
การตรากฎหมายเพื่อสงวน คุ้มครองพื้นท่ีป่าไม้ไวอ้ย่างเข้มงวดเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ ไม่ว่าจะเป็น
อุทยานแห่งชาติตามพระราชบญัญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าและเขต 
หา้มล่าสัตวป่์าตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 อนัส่งผลกระทบต่อเอกชน
ท่ีอยู่อาศยั ครอบครองท่ีดินเพื่อใช้ท ากินในพื้นท่ีดงักล่าว โดยอา้งว่าไดอ้ยู่อาศยั ครอบครองท่ีดิน 
มาก่อนการประกาศเขตพื้นท่ีป่าไม ้ท าให้ถูกจ ากดัสิทธิในท่ีดิน ไม่สามารถการด าเนินการใด ๆ  
ในพื้นท่ีดงักล่าวจนก่อให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ระหว่างเอกชนท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์นั้น 
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กบัเจา้หน้าท่ีของรัฐต่อเน่ืองมาอย่างยาวนาน และรัฐบาลในอดีตได้พยายามแก้ไขปัญหาดงักล่าว 
มาอย่างต่อเน่ือง โดยการออกกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ เพื่อเยียวยาเอกชนท่ีอยู่อาศยัในพื้นท่ี 
ป่าอนุรักษ ์พร้อมกบัการสงวนและอนุรักษป่์าไม ้
  มาตรการส าคญัของรัฐท่ีน ามาใช้ส าหรับการจดัการปัญหาดงักล่าวตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน โดยหน่วยงานของรัฐซ่ึงยงัคงยึดถือและด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง โดยใช้มาตรการ
ตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองท่ีดินของเอกชนตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2541 
โดยมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวไดเ้ห็นชอบหลกัการ มาตรการและแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ี
ป่าไม ้ตามมติคณะกรรมการนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ โดยการผ่อนปรนให้เอกชนท่ีมีท่ีดินท ากินในเขต
ป่าไมแ้จง้การครอบครองท่ีดิน และทางราชการจะผอ่นผนัให้ถือครองท่ีดินได ้โดยมีเง่ือนไขจนกวา่
จะด าเนินการตรวจพิสูจน์การครอบครองแล้วเสร็จ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 24 
กรกฎาคม 2550 เร่ือง การแกไ้ขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม ้โดยสรุปเป็นการเห็นชอบโครงการและ 
ให้ใชภ้าพถ่ายทางอากาศออร์โธสี 1 : 4,000 (ปี 2545 และ 2546) เพื่อด าเนินการตรวจสอบการถือครอง
ท่ีดินตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2541 ส าหรับเป็นบรรทดัฐานในการตรวจสอบ
พื้นท่ีป่าไมท่ี้ถ่ายพื้นท่ีนั้นไวเ้ป็นคร้ังแรกหลงัวนัสงวนหวงหา้มเป็นพื้นท่ีป่าไมต้ามกฎหมายคร้ังแรก  
  โดยมาตรการขา้งตน้ไดก้ าหนดรูปแบบการจดัการพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ท่ีย ัง่ยืน โดยมี
เง่ือนไขการครอบครองท่ีดินภายในเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ของเอกชนท่ีไดรั้บการตรวจสอบพิสูจน์ 
การครอบครองท่ีดินแลว้ ห้ามมิให้ท าการบุกรุกพื้นท่ีป่าใหม่ หรือขยายพื้นท่ีเพิ่มเติม หรือกระท าการ
อนัเป็นการท าลายหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาป่าและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนห้ามซ้ือขายท่ีดิน
ในพื้น ท่ีป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย หรือห้ามเปล่ียนแปลงประเภทการใช้ประโยชน์ในพื้น ท่ี 
ท่ีครอบครอง หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบต้องด าเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาดตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ซ่ึงแมว้่ารัฐบาลจะมีความพยายามท่ีจะแกไ้ขปัญหาชุมชนในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ แต่นับจาก 
ได้มีมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจนถึงปัจจุบนัยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาเอกชนครอบครองท่ีดิน 
เพื่อใช้ท ากินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยประเด็นปัญหาส าคญัจากการท่ีภาครัฐ
ยงัขาดการประกาศก าหนดพื้นท่ีป่าไมท่ี้ชดัเจนในหลายพื้นท่ี และนโยบายทางการเมืองท่ีผ่อนผนั
การจบักุมผูใ้ชป้ระโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์ท าใหก้ารบุกรุกป่าไมย้งัคงเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้ง 
การตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองท่ีดินของเอกชนท่ีครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษต์ามมติ
คณะรัฐมนตรีเองก็เป็นเพียงแนวนโยบายหรือมาตรการของภาครัฐท่ีก าหนดข้ึนเพื่อมุ่งประสงค์
แก้ไขปัญหาคนบุกรุกป่า หรือป่าบุกรุกคน แต่ก็พบว่ายงัไม่สามารถด าเนินการได้อย่างแท้จริง  
ทั้งปัญหาส าคญัดา้นงบประมาณ บุคลากร เทคโนโลย ีและปัญหาขอ้ขดัแยง้ของเอกชนผูค้รอบครอง
ท่ีดินซ่ึงอา้งวา่เป็นผูอ้ยูอ่าศยัและไดมี้การครอบครองท าประโยชน์ต่อเน่ืองมาก่อนวนัสงวนหวงหา้ม 
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ส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเหล่ือมล ้ าและความไม่เป็นธรรมในสังคม ซ่ึงแมว้่าส่ิงส าคญัในการ
ป้องกนัและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไมจ้  าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการร่วมกันป้องกันด้วยความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติอย่างจริงจังก็ตาม  
แต่เน่ืองจากนโยบายเก่ียวกับการจดัการทรัพยากรป่าไม้มีจ  านวนมากแต่ขาดเอกภาพ ทั้งยงัขาด 
การปรับปรุงใหเ้หมาะสม ซ่ึงท่ีผา่นมานโยบายในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัทรัพยากรป่าไมมี้ลกัษณะ 
ผ่อนปรนการด าเนินการตามกฎหมายหรือบรรเทาปัญหาชั่วคราวและขาดการแก้ไขปัญหา 
ท่ีครอบคลุมหรือเช่ือมโยงในทุกมิติ ไม่เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนของกระบวนการนิติ
บญัญติั จึงเป็นปัญหาท่ีส าคญัทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีท่ีจ  าเป็นตอ้งแกไ้ข 
ปรับปรุง เพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมต่อไป 
 5.1.4 ปัญหาเก่ียวกบัการลงโทษและการเยยีวยา 
  เม่ือพื้นท่ีใดเป็นพื้นท่ีป่าอนุรักษแ์ลว้ ไม่วา่จะเป็นอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า 
หรือเขตห้ามล่าสัตวป่์า การบุกรุกเขา้ไปอยูอ่าศยั ครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีดงักล่าวยอ่มเป็นความผิด
ตามกฎหมาย โดยกฎหมายได้ก าหนดมาตรการในการคุม้ครองพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ไวท้ั้ งทางอาญา 
ในการก าหนดโทษทางอาญา หรือมาตรการทางปกครองในการด าเนินการทางปกครอง รวมทั้ง
มาตรการทางแพ่งในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐจากการฝ่าฝืน
บทบัญญัติของกฎหมาย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม แม้บทบัญญัติของกฎหมายจะมีการบัญญัติไว ้
อยา่งชดัเจนแต่ก็พบวา่ยงัคงมีปัญหาในทางปฏิบติัอยูม่าก ดว้ยส่วนส าคญัเป็นปัญหาต่อเน่ืองมาจาก
มาตรการในการแก้ไขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ของรัฐบาล หรือขอ้ยกผ่อนผนัให้สามารถ 
อยู่ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ได้ตามมาตรการท่ีก าหนดในมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2541  
ซ่ึงมีผลเป็นการผ่อนผนัการบงัคบัใช้กฎหมายและเป็นผลให้ไม่สามารถบงัคบัใช้กฎหมายท่ีมีอยู ่
ในการลงโทษผูท่ี้ฝ่าฝืนบทบญัญติัของกฎหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แมจ้ะมีมาตรการในการ
ปราบปรามและหยุดย ั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีต่าง ๆ ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี 64/2557 ก็เกิดผลกระทบและเกิดขอ้พิพาทกบัประชาชนในพื้นท่ีอยา่งมากมาย ส่งผลให้
การด าเนินชีวิตของประชาชนขาดความสุข เกิดความหวัน่เกรงภยัวา่จะถูกเจา้หน้าท่ีเขา้มาทวงคืน
พื้นท่ี รวมถึงการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีประชาชนมองวา่ขาดความเป็นธรรม 
  ต่อมาจึงเกิดมาตรการในการเยยีวยาค าสั่งดงักล่าวข้ึนเพื่อให้การปราบปรามและหยดุย ั้ง
การบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่ีต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สามารถ 
ลดผลกระทบท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มของประเทศ
โดยรวม โดยได้มีค  าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 66/2557 ก าหนดให้การด าเนินการใด ๆ  
ตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ผูย้ากไร้ ผูท่ี้มีรายได้น้อย และผูท่ี้ไร้ท่ีดินท ากิน ซ่ึงไดอ้าศยัอยู ่
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ในพื้นท่ีเดิมนั้น ๆ แต่เน่ืองจากมาตรการหลกัของค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คือการใช้ก าลงั
เข้าจับกุม และทวงคืนพื้นท่ีเป็นหลัก ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตป่าและก าลังอยู่ในระหว่าง
กระบวนการแกไ้ขปัญหากบัภาครัฐ จึงไดรั้บผลกระทบอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดไ้ปดว้ย และนอกจาก
มาตรการในการด าเนินการการปราบปรามและหยุดย ั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไมด้งักล่าว 
จะเป็นปัญหาในการบงัคบัแล้ว ยงัส่งผลถึงมาตรการในการเยียวยาเอกชนผูท่ี้ครอบครองท่ีดิน 
ในพื้นท่ีอนุรักษ์ซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินการตามมาตรการปราบปรามดังกล่าว  
เน่ืองจากเอกชนผูค้รอบครองท่ีดินเพื่อใชท้  ากินในพื้นท่ีป่าอนุรักษส่์วนใหญ่เป็นผูย้ากไร้ มีรายไดน้อ้ย 
และยงัพบว่าไม่มีท่ีดินท ากินท่ีอ่ืน อีกทั้งรัฐก็ไม่สามารถหาพื้นท่ีอ่ืนเพื่อรองรับการเคล่ือนยา้ยออก
จากพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ได้อีกเช่นกัน จึงเป็นปัญหาท่ีส่งผลให้ไม่สามารถลงโทษผูฝ่้าฝืนกฎหมาย 
รวมถึงการเยียวยาผูท่ี้ได้รับผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัญหาทางกฎหมายท่ีส าคญั 
ท่ีจ  าเป็นตอ้งหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ข เพิ่มเติมบทบญัญติัของกฎหมายต่อไป 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษากฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการครอบครองท่ีดินเพื่อใชท้  ากินในพื้นท่ี
ป่าอนุรักษ ์ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ท าใหเ้ห็นวา่ประเทศไทยยงัมีปัญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การครอบครองท่ีดินเพื่อใช้ท ากินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ตั้งแต่ปัญหาการก าหนดเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์
ปัญหาเก่ียวกบัสิทธิในท่ีดินของเอกชนท่ีครอบครองท่ีดินเพื่อใช้ท ากินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ปัญหา
จากมาตรการในการแกไ้ขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษข์องรัฐบาล และปัญหาเก่ียวกบัการลงโทษ
และการเยียวยา ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่าควรท าการแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมาย รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการครอบครองท่ีดินเพื่อใชท้  ากินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์ดงัต่อไปน้ี 
  5.2.1 เห็นควรแก้ไขเพิ่ ม เติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ .ศ. 2504 และ
พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 โดยปรับปรุงขั้นตอนการก าหนดพื้นท่ีและ
แนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์ไม่วา่จะเป็นอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า หรือเขตห้ามล่าสัตวป่์า 
ให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมในการก าหนด ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง หรือขยายแนวเขต เพื่อแกไ้ขปัญหาพื้นท่ีทบัซ้อนกนัระหวา่งพื้นท่ีป่าอนุรักษก์บัพื้นท่ี
ของเอกชน และความชัดเจนของแนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ รวมทั้งก าหนดให้มีส่วนร่วมในการ
ประกาศพื้นท่ีป่าอนุรักษ์แห่งใหม่เพิ่มเติมเพื่อป้องกนัปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติซ้อนทบักบั
พื้นท่ีท ากินหรือใชป้ระโยชน์ของเอกชน 
  5.2.2 เห็นควรแก้ไขเพิ่ ม เติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ .ศ. 2504 และ
พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 โดยหลกัการและการด าเนินการมาตรการ 
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ในการตรวจพิสูจน์การครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2541 ไวใ้นบทบัญญัติของกฎหมายทั้ งสองฉบับเพื่อให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย 
เน่ืองจากในพื้นท่ีดงักล่าวจากอดีตท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนัไดมี้เอกชนเขา้ไปครอบครองท่ีดินเพื่อการ
อยู่อาศยัและท ากินเป็นจ านวนมาก แต่ยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้เสร็จส้ินได้ และมีเอกชน
บางส่วนท่ีได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว ซ่ึงมีทั้ งผู ้ท่ี ได้ประโยชน์และ 
เสียประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าวนั้ น ดังนั้ น เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและมิให ้
เกิดความเหล่ือมล ้ า จึงควรก าหนดให้ด าเนินการต่อไป โดยด าเนินการไปพร้อมกับมาตรการ 
ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 64/2557 และท่ี 66/2557 ให้แลว้เสร็จทุกพื้นท่ี ร่วมกบั
ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภายในก าหนดระยะเวลา 2 ปี และเห็นควรให้
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2541 เพื่อแก้ไขปัญหาแนวนโยบายของรัฐขัด 
หรือผ่อนปรนบทบญัญติัของกฎหมาย ให้พนักงานเจา้หน้าท่ีสามารถปฏิบติัตามกฎหมายไดอ้ย่าง 
มีประสิทธิภาพ  
  5.2.3 เห็นควรแก้ไขเพิ่ ม เติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ .ศ. 2504 และ
พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 โดยก าหนดให้อ านาจแก่พนกังานเจา้หน้าท่ี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช โดยอนุมติัอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช 
สามารถพิจารณาได้ว่าเอกชนผูค้รอบครองท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ในช่วงเวลาใดท่ีควรได้รับ 
การพิจารณาให้อยู่ใช้ประโยชน์ได้ในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม และเอกชนผูค้รอบครองท่ีดินในพื้นท่ี 
ป่าอนุรักษ์ในช่วงเวลาใดท่ีควรได้รับการตรวจสอบและช่วยเหลือจากรัฐ ซ่ึงมีหลักการและ 
แนวคิดหลกัมาจากมาตรการทางกฎหมายของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เน่ืองจากมีสภาพและลกัษณะ
ของปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกบัปัญหาของประเทศไทย ซ่ึงก าหนดให้มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง 
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถบริหารจัดการพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ 
ของบทบญัญติัของกฎหมาย ในขณะท่ีกฎหมายทั้ง 2 ฉบบัดงักล่าวมิไดบ้ญัญติัใหส้ามารถกระท าได ้
จึงเสนอใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีดงักล่าวมีอ านาจในการพิจารณาดงัน้ี 
  1) หากกรณีตรวจพิสูจน์การครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์แล้วพบว่ามีการ 
อยูอ่าศยั ท ากินมาก่อนการประกาศเขตพื้นท่ีป่าไม ้คือ มีร่องรอยการท าประโยชน์ในภาพถ่ายออร์โธสี  
ปี 2545-2546 ไม่วา่จะเป็นพื้นท่ีแหล่งตน้น ้ า หรือพื้นท่ีล่อแหลมเส่ียงต่อการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษห์รือไม่ก็ตาม ให้ด าเนินการเจรจาเพื่อขอคืนพื้นท่ีและจดัหาพื้นท่ีอ่ืนรองรับ
นอกเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ หรือหากมีความจ าเป็นไม่สามารถหาพื้นท่ีอ่ืนรองรับไดก้็ให้จดัให้มีพื้นท่ี
กนัชนในบริเวณโดยรอบหรือติดกบัพื้นท่ีป่าอนุรักษ์นั้น และเจรจาขอให้เคล่ือนยา้ยไปอยู่อาศยั 
ในพื้นท่ีกนัชนดงักล่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่ารัฐจะหาพื้นท่ีอ่ืนนอกเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์รองรับ 
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โดยก าหนดเป็น “เขตควบคุมการใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์” ให้สามารถใช้ประโยชน์จากพืช 
และไมท่ี้ปลูกเพื่อการด ารงชีพได้ รวมทั้งในระหวา่งท่ีอยูอ่าศยัให้พื้นท่ีกนัชนนั้นให้เอกชนผูอ้ยู่อาศยั
ในพื้นท่ีดงักล่าวท าสัญญาเช่าพื้นท่ีกบัรัฐ โดยให้สิทธิการเช่าสามารถโอนสิทธิตกทอดทางมรดกได ้
แต่ไม่สามารถให้เช่าช่วงหรือใช้เป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีโดยการจ านองได้ เน่ืองจากพื้นท่ี
ดงักล่าวยงัคงเป็นพื้นท่ีของรัฐ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข การอนุญาตและการเพิกถอน
การอนุญาตตามท่ีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช ก าหนด โดยเทียบเคียงกับ
มาตรการตามพระราชบญัญติัการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542  
  2) หากกรณีตรวจพิสูจน์การครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีป่าอนุรักษพ์บวา่เป็นผูบุ้กรุกใหม่ 
คือ อยูอ่าศยั ท ากินหลงัการประกาศเขตพื้นท่ีป่าไม ้โดยไม่พบร่องรอยการท าประโยชน์ในภาพถ่าย
ออร์โธสี ปี 2545-2546 ให้พนักงานเจา้หน้าท่ีตรวจยึดพื้นท่ี และก าหนดให้ออกจากพื้นท่ีภายใน
ก าหนด 60 วนั โดยไม่มีการด าเนินคดีและไม่มีการเยยีวยา แต่หากพน้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้
ไม่ออกจากพื้นท่ี ให้ด าเนินการตามกฎหมายทนัที ทั้งน้ี หากพบวา่เป็นผูย้ากไร้ ผูมี้รายไดน้อ้ย และ 
ผูไ้ร้ท่ีดินท ากิน ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 66/2557 ไม่ว่าจะเป็นพื้นท่ีแหล่งต้นน ้ า  
หรือพื้นท่ีล่อแหลมเส่ียงต่อการท าลายทรัพยากรธรรมชาติท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์หรือไม่ก็ตาม  
ให้ด าเนินการเจรจาเพื่อขอคืนพื้นท่ีและจดัหาพื้นท่ีอ่ืนรองรับนอกเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ หรือหาก 
มีความจ าเป็นไม่สามารถหาพื้นท่ีอ่ืนรองรับได้ก็ให้จดัให้มีพื้นท่ีกันชนในบริเวณโดยรอบหรือ 
ติดกับพื้นท่ี ป่าอนุรักษ์นั้ น  และเจรจาขอให้เคล่ือนย้ายไปอยู่อาศัยในพื้นท่ีกันชนดังกล่าว  
เป็นการชั่วคราว โดยก าหนดเป็น “เขตควบคุมการใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์” ให้สามารถ 
ใช้ประโยชน์จากพืชและไม้ท่ีปลูกเพื่อการด ารงชีพได้ ภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี และเม่ือพ้น
ก าหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ให้ออกจากพื้นท่ี โดยไม่มีการด าเนินคดีและไม่มีการเยียวยา แต่หาก
ไม่ยอมออกจากพื้นท่ี ให้ด าเนินการตามกฎหมายทันที ทั้ งน้ี  หากเป็นผู ้ไร้ท่ีอยู่อาศัยแห่งอ่ืน  
ใหช่้วยเหลือโดยหาพื้นท่ีอ่ืนของรัฐตามโครงการของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ 
  3) กรณี ท่ีพบว่าเป็นพื้ น ท่ี ท่ี มี เอกสารสิทธิในพื้ น ท่ี ป่ าอนุรักษ์  เช่น โฉนดท่ีดิน  
ให้ตรวจสอบว่ามีการออกโฉนดท่ีดินนั้ นมาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องก็ให ้
เพิกถอนเอกสารสิทธินั้ น  และให้ เคล่ือนย้ายออกจากพื้น ท่ี ป่าอนุรักษ์  หรือให้อยู่อาศัยได ้
โดยด าเนินการตามมาตรการในข้อ 1) หรือข้อ 2) แล้วแต่กรณี แต่หากพบว่าเอกสารสิทธิเป็น 
โฉนดท่ีดินท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ให้เวนคืนพื้นท่ีเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยชดเชยค่าทดแทนท่ีเป็นธรรม ตามหลกัเกณฑแ์ห่งกฎหมาย
วา่ดว้ยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์ 
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  ทั้ งน้ี  ข้อเสนอดังกล่าวนอกจากมีแนวคิดหลักมาจากมาตรการทางกฎหมายของ
สาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้ว ยงัรวมถึงแนวคิดของการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์
จะตอ้งไม่มีมนุษยเ์ขา้ไปอยู่อาศยั และแนวคิดของการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีกนัชนซ่ึงก าหนดข้ึน
นอกจากมีพื้นฐานแนวคิดมาจากด้านการอนุรักษ์แล้วยงัมีพื้นฐานมาจากด้านการพฒันาในการ 
ลดแรงกดดันจากผูท่ี้อยู่ในพื้นท่ีกันชน ในการเข้าไปรุกล ้ าพื้นท่ีอนุรักษ์และลดความขัดแยง้ 
เร่ืองขอ้จ ากดัการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ อนัจะน าไปสู่การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
อยา่งย ัง่ยนื 
  5.2.4 เห็นควรแก้ไขเพิ่มเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ
พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 โดยเพิ่มหลักการในแบ่งพื้นท่ีป่าอนุรักษ์
ออกเป็นเขตต่าง ๆ ทั้งอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า และเขตห้ามล่าสัตวป่์า เพื่อประโยชน์
ในการควบคุมดูแลและบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยหลกัการก าหนดใหพ้ื้นท่ีอนุรักษ์
ดงักล่าวทั้งหมดเป็นเขตหวงห้ามมิให้ใครเขา้ไปโดยมิไดรั้บอนุญาต เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติเดิมไว้
ให้สมบูรณ์ท่ีสุดดงัแนวคิดและเจตนารมณ์ในการประกาศเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ เพื่อเป็นแหล่งตน้น ้ า 
และเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพมิให้ถูกท าลาย หรือลกัลอบน าทรัพยากรป่าไมอ้นัมีค่า
ของชาติออกไป แต่ถ้าโดยสภาพแล้วจ าเป็นตอ้งจดัให้มีเขตบริการเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวหรือ 
เพื่อก าหนดเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน ก็อาจก าหนดพื้นท่ีส่วนหน่ึงส่วนใด 
เป็นเขตบริการไดต้ามความเหมาะสม รวมถึง อาจแบ่งเป็นเขตอ่ืน ๆ ท่ีมีวตัถุประสงคเ์ป็นการเฉพาะ 
อาทิ เขตควบคุมการใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์  ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องให้ประชาชนอยู่อาศัย 
เป็นการชั่วคราวในเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีมีมานับแต่อดีตดงักล่าวมาแล้วขา้งตน้ 
และเป็นการรองรับกับมาตรการดงัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5.2.3 โดยก าหนดเป็นกฎระเบียบส าหรับ
รองรับให้ประชาชนสามารถอยูอ่าศยัไดเ้ป็นการชัว่คราว ตามท่ีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า 
และพนัธ์ุพืช ก าหนด เฉพาะในพื้นท่ีท่ีมิใช่แหล่งตน้น ้ า หรือพื้นท่ีท่ีมิใช่พื้นท่ีล่อแหลมเส่ียงต่อการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ ์ซ่ึงสามารถท่ีจะใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้
ไดเ้ฉพาะเพียงเพื่อการยงัชีพ แต่ตอ้งไม่กระทบถึงสภาพและสมดุลทางธรรมชาติท่ียงัคงตอ้งอนุรักษ์
ทรัพยากรเหล่านั้นไวอ้ย่างย ัง่ยืน เช่น การเก็บหาของป่าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม ้พนัธ์ุไม ้หรือ
สมุนไพร เป็นตน้ โดยขอ้เสนอดงักล่าวมีแนวคิดมาจากแนวความคิดเก่ียวกบัพื้นท่ีคุม้ครองสมยัใหม่
ตามท่ี IUCN ก าหนด ซ่ึงเห็นได้ชัดเจนจากกรณีศึกษามาตรการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
เก่ียวกบัการจดัการพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ท่ีได้มีการตีความของค าว่า “พื้นท่ีอนุรักษ์” นอกจากจะสงวน 
คุม้ครอง และป้องกนัทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมในพื้นท่ีคุม้ครองแต่ละประเภทจากการ
ก่อให้เกิดความเสียหายแลว้ ยงัรวมไปถึงการใช้ประโยชน์ดว้ย ดงัเช่น การให้สัมปทานกบัเอกชน
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เพื่อท าธุรกิจในการจดัการกิจกรรมสันทนาการและส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ เพื่อเยี่ยมชม  
ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่าแนวทางในการอนุรักษ์ของประเทศไทยยงัเป็นการตีความการอนุรักษ์แบบเบ็ดเสร็จ
ไม่สามารถเขา้ไปด าเนินการใด ๆ ในพื้นท่ีได้ จึงควรท่ีจะมีการพฒันาแนวคิดดงักล่าว เน่ืองจาก
ประเทศไทยเป็นพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีความอุดมสมบูรณ์ หากมีการสงวน 
อนุรักษ ์คุม้ครอง ไปพร้อมกบัการใชป้ระโยชน์อยา่งชาญฉลาดก็จะสามารถเป็นประโยชน์อยา่งมาก
ต่อประเทศไทยทั้ งในทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากน้ี ยงัมีแนวคิดมาจากมาตรการ 
ทางกฎหมายของสาธารณรัฐอินโดนีเซียในการจดัการพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์ให้สามารถแบ่งพื้นท่ีภายใน
ป่าอนุรักษ์ได้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการโดยให้อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ผูเ้ขียนจึงเห็นว่าจะสามารถน ามาเป็นแนวทางในการบริหารจดัการพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ และเป็นการ
แกไ้ขปัญหาท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัของประเทศไทยใหค้นสามารถอยูร่่วมกบัป่าไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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