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บทนํา
สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิที่มนุษยพึงจะมีตามธรรมชาติ โดยสิทธิดังกลาวไดถูก
รับรองเอาไวในกติก าระหวางประเทศว าดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือ ง
(International Covenant on Civil and Political Rights 1966: ICCPR) แ ล ะ
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ. 1996
(International Covenant on Economic, Social and Cultural rights 1996:
ICESCR) วา “มนุษยทุกคนมีสิทธิในการปกครองและตัดสินใจดวยตนเอง โดยตาม
สิทธิดังกลาวมนุษยทุกคนมีสิทธิอยางเสรีเกี่ยวกับมุมมองทางการเมืองและมีสิทธิอยาง
เสรีในการดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาทางวัฒนธรรม” 1
สิ ท ธิ ดั ง กล า วเรี ย กว า “สิ ท ธิ ใ นการกํ า หนดเจตจํ า นงของตนเอง” (right to selfdetermination) ซึ่ง ประเทศไทยเปน ภาคีใ นกติ กาทั้ ง สองฉบับ นอกจากนี้ สิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนยั ง มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (sustainable development)
และเชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลายเปาหมาย ซึ่งประเทศไทยไดให
ความสําคัญตอการปกปองและคุมครองสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ดวยการ
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญในหลายมาตรา ทั้งยังไดมีการรับหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน
มีการปรับตัวตามบริบทระหวางประเทศผานกฎหมายและนโยบายตางๆ

1

Article 1(1): “All peoples have the right of self-determination. By virtue of
that right they freely determine their political status and freely pursue their
economic, social and cultural development.”
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สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand)

อยางไรก็ตาม ในดานการบริหารจัดการที่ดินซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญนั้น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (National Human Rights Commission of
Thailand: NHRCT) ไดรับเรื่องรองเรียนในหลายกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐไดละเมิดสิทธิ
ของประชาชนในเรื่ องการใช ประโยชน ในที่ดิ นและป า อั นเป นผลกระทบจากการ
ดําเนินการตามกฎหมายและนโยบายที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง ไมสัมฤทธิ์ผล
ตามความมุงหมาย และขาดความเปนธรรมตอกลุมเปราะบาง ทําใหคณะกรรมการ
ประจํ า กติ ก าระหว า งประเทศว า ด ว ยสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม
(Committee on Economic, Social and Cultural Rights) แหงคณะมนตรีเศรษฐกิจ
และสังคมแหงสหประชาชาติ (Economic and Social Council: ECOSOC) มีความ
กั ง วลจึ ง ขอแนะให ป ระเทศไทยดํ า เนิ น การที่ จํ า เป น ใน 3 ประเด็ น ได แ ก
(1) การคุมครองสิทธิดั้งเดิมของกลุมชาติพันธุ และความเปนเจาของที่ดินที่อยูในมือ
ของคนหมูนอย (2) การบังคับรื้อไลจะถูกใชในฐานะมาตรการสุดทาย โดยมีการเยียวยา
อยางเหมาะสม และ (3) การสรางกลไกการมีสวนรวมเพื่อลดผลกระทบของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ดังนั้น การทําความเขาใจและเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสมในการบริหาร
จัดการที่ ดิ นจะส งผลให การดํ าเนินการตามกฎหมายและนโยบายนั้ นเป นไปอย าง
มีประสิทธิภาพ มีความเปนธรรม และสามารถลดผลกระทบที่เกิดจากการใชประโยชน
ในที่ดิน อันเปนการรับรองการใหสิทธิการใชประโยชนในที่ดินของประชาชนและชุมชน
คุ ม ครองสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน และส ง เสริ มการบริ หารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน บนฐานของสิทธิมนุษยชนและเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ
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หลักการ
ในการบริหาร
จัดการที่ดิน
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สิทธิในที่ดิน
การมี สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย สิ น (right to property) เป น สิ ท ธิ ข องป จ เจกบุ ค คล
ในการครอบครองเปนเจาของไดโดยสงบ สิทธิในทรัพยสินเปนสิทธิมนุษยชนหรือไม
นั้นยังคงมีขอถกเถียงอยู เนื่องจากสิทธิในทรัพยสินไมปรากฏอยูในกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on
Civil and Political Rights 1966: ICCPR) และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สัง คม และวั ฒนธรรม ค.ศ. 1996 (International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights 1996: ICESCR) แต ไ ปปรากฏอยู ใ น
ข อ 17 แห ง ปฏิ ญ ญาสากลว า ด ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Universal Declaration of
Human Rights: UDHR) 2 ประการ คือ (1) ทุกคนมีสิทธิที่จะเปนเจาของทรัพยสิน
ทั้งโดยลําพังและโดยรวมกับผูอื่น (2) ผูใดจะพรากสิทธิในทรัพยสินของผูอื่นไปตาม
อําเภอใจไมได
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สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand)

สิทธิในที่ดินเปนสหสิทธิ (a bundle of rights) เปนกลุม ของสิทธิที่สามารถ
แยกยอยไดหลายประการ ไดแก สิทธิในการเขาถึงทรัพยากร (access) สิทธิในการ
ใชประโยชน (withdrawal) สิทธิในการจัดการ (management) สิทธิในการกีดกัน
(exclusion) และสิทธิในการขายหรือยืมสิทธิอื่นๆ (alienation) 2 ในขณะที่กรรมสิทธิ์
(ownership) หมายถึงการมีสหสิทธิทั้งหมดนั้นอยางครบถวน (a full bundle or
rights) ตามกฎหมาย และมีความเปนทางการ (formal) มีความแตกตางจากการ
ถือครองที่ดิน (tenure) ที่อาจเปนสิทธิอยางเปนทางการ เชน สิทธิในการเชา เปนตน
หรือสิทธิอยางไมเปนทางการ (informal) เชน สิทธิครอบครอง เปนตน
สิทธิในทรัพยสินเปนสิทธิที่กอตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 37 ซึ่งรับรองสิทธิของบุคคลที่จะถือครองทรัพยสินได
โดยใหมีการกําหนดรูปแบบการถือครองเปนกฎหมายในลําดับรองลงมา ดังนั้น รัฐจึง
สามารถใชการกอตั้งรูปแบบการถือครองทรัพยสินเปนกลไกเพื่อการใชประโยชน
ในที่ดินที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรมได
การถื อ ครองที่ ดิ น จึ ง มี ค วามหมายกว า งกว า การเป น เจ า ของกรรมสิ ท ธิ์
(ownership) โดยหมายความรวมถึงรูปแบบการถือครองที่ดินนอกเหนือจากที่รับรอง
ไวในกฎหมายดวย เชน สิทธิครอบครอง การเชาที่ดิน การใชที่ดินในลักษณะทรัพยสิน
ร ว ม การใช ต ามฤดู ก าล การถื อ ครองที่ ดิ น ของชนพื้ น เมื อ ง การใช ที่ ดิ น

2

Edella Schlager and Elinor Ostrom, “Property-Rights Regimes and Natural
Resources: A Conceptual Analysis” (Land Economics, 1992).
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รายงานผลศึกษาวิจัยเพือ่ จัดทําขอเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
(ฉบับยอ) เพื่อเผยแพรสูสาธารณชนในวงกวาง

เพื่อการเขาถึงทรัพยากร เปนตน 3 โดยวัตถุประสงคของการกําหนดรูปแบบในการ
2

ถือครองที่ดิน (form of tenure) มี 2 ประการ ไดแก (1) เพื่อผลิตภาพทางเศรษฐกิจ
(economic productivity) และ (2) เพื่ อ จั ด สวั ส ดิ ก ารทางสั ง คมอย า งเหมาะสม
(social welfare optimization) 4 การกําหนดรูปแบบการถือครองที่ดินที่แตกตางกัน
จะทําใหสามารถสรางแรงจูงใจในรูปแบบตางๆ เพื่อตอบสนองผลิตภาพและสวัสดิการ
สังคมมากหรือนอยที่เหมาะสมสําหรับที่ดินแตละประเภทได ดังนั้น การถือครองที่ดิน
ของรัฐไมวาจะเปนเขตพื้นที่ปาไม เขตอุทยาน ที่สาธารณประโยชน หรือที่ราชพัสดุ
ในแบบที่เปนทางการหรือมีกฎหมายรองรับจึงมักกําหนดใหผูถือครองสามารถมีสิทธิ
ตางๆ ในที่ดิน เชน สิทธิการใชประโยชน สิทธิทํากิน เปนตน แตจะไมมีสิทธิในการ
เปลี่ ย นมื อ หรื อ ให เ ช า หรื อ ในการถื อ ครองที่ ไ ม เ ป น ทางการ (informal tenure)
หรือไมมีกฎหมายรับรอง นั้นอาจถึงขั้นผิดกฎหมาย

3

4

The Office of the High Commissioner for Human Rights, Human Rights
Standards and Application (2015).
Josh Ryan-Collins et al. (2017). Rethinking the Economic of Land and
Housing.
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สิทธิมนุษยชนกับทีด่ ิน
แมวาในปจจุบันยังไมมีกฎหมายระหวางประเทศที่วางหลักสิทธิมนุษยชน
ที่เกี่ยวของกับที่ดินโดยตรง แตจากการศึกษาหลักการและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อื่นๆ พบวามีประเด็นที่เกี่ยวของกับที่ดินเปนจํานวนมาก 5 จากรายงาน Land and
4

Human Rights, Standards and Application (2015) ซึ่ ง จั ด ทํ า โดยสํ า นั ก งาน
ขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (OHCHR) พบตัวอยางประเด็นทาง
สิทธิมนุษยชนซึ่งเกี่ยวของกับที่ดิน ดังนี้

(1) ความเทาเทียมและการไมเลือกปฏิบัติ (non-discrimination and
equality)
ปจ จุ บั น ผู ห ญิ ง จํ า นวนมากทั่ ว โลกไดรั บ ผลกระทบจากการเลื อ กปฏิ บั ติ
ในการถือครองที่ดิน ทั้งในเรื่องของการเขาถึงและใชประโยชนในที่ดิน ไมวาสาเหตุ
จะมาจากการแตงงาน กฎเกณฑในการสืบทอดมรดก หรือการเขาถึงรายไดที่เพียงพอ

5

OHCHR, Land and Human Rights, Standards and Application, (2015), P.3.
9 | หนา

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand)

สงผลใหผูหญิงอาจมีโอกาสถือครองที่ดินนอยกวาผูชาย และเกิดความเสียเปรียบ
ในการดํารงชีวิตของตนเอง ครอบครัว และบุตร
(2) หลักนิติธรรม (rule of law)
รั ฐ และผู ที่ เ กี่ ย วข อ งมี ห น า ที่ อ อกกฎหมายให ส อดคล อ งกั บ หลั ก สิ ท ธิ
มนุษยชนระหวางประเทศ ในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมายหรือมีการออกกฎหรือ
นโยบายที่ไมโปรงใส เชน การเวนคืนที่ดิน การใหใบอนุญาต การวางผังเมือง เปนตน
รวมถึงมาตรการอื่นๆ ของรัฐ อาทิ การบังคับอพยพ (forced eviction) ยอมเปนการ
ขัดตอหลักนิติธรรม ประชาชนผูมีสิทธิควรมีชองทางในการรองเรียนผานศาล หรือ
กลไกอื่นที่มีความเปนกลาง
(3) สิทธิในการเขาถึงอาหารที่พอเพียง (right to adequate food)
สหประชาชาติไดใชกลไกในการทําขอเสนอตอประเทศตางๆ เพื่อยืนยัน
สิทธิการเขาถึง ใช และการจัดการที่ดินและทรัพยากร ซึ่งจําเปนตอสิทธิในการมี
มาตรฐานความเปนอยูที่ดี และสิทธิในการเขาถึงอาหารที่ดีตอสุขภาพ ผานการทํา
ขอสังเกตโดยสรุป (concluding observation) ของคณะกรรมการวาดวยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อาทิ การแสดงขอกังวลตอประเทศแคเมอรูนซึ่งเกิด
สถานการณขาดแคลนอาหารซึ่งสงผลใหราคาอาหารบางประเภทสูงขึ้น และไดเสนอ
ให ป ระเทศแคเมอรู น แก ไ ขป ญ หาความมั่ น คงทางอาหาร โดยให รั ฐ ประกั น สิ ท ธิ
ในการถือครองที่ดินสําหรับผูผลิตรายยอย ทั้งยังมีคําตัดสินของคณะกรรมาธิการสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิปวงชนแหงแอฟริกัน (African Commission on Human and
Peoples’ Rights) ในกรณีที่รัฐและบริษัทขามชาติดําเนินการขับไลและทําลายที่ดิน
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ของชาวพื้นเมืองโอโกนี ประเทศไนจีเรีย วาการกระทําดังกลาวของรัฐเปนการขัดตอ
หนาที่ในการเคารพและคุมครองสิทธิในการเขาถึงอาหารและที่อยูอาศัย 6
5

(4) สิทธิในการเขาถึงที่อยูอาศัยที่พอเพียง (right to adequate
housing)
ผู มี ร ายได น อ ยมั ก จะต อ งอาศั ย ในบริ เ วณที่ มี ส ภาพแวดล อ มที่ ไ ม ดี ห รื อ
หางไกลตอการเขาถึงการบริการสาธารณะพื้นฐานของรัฐ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล
เปนตน คณะกรรมการฯ ไดมีขอความเห็นทั่วไป (general comment) 7 เสนอแนะ
ใหรั ฐมี การประกั นสิท ธิใ นการมี ที่อ ยูอาศัย ที่ดีแ ละสงบแก ประชาชน นอกจากนี้
คณะกรรมการ European Committee of Social Rights ยั ง มี คํ า ตั ด สิ น ว า การ
บังคับชุมชนชาวยิปซีออกจากที่ดินเพื่อสรางนั้นไมสามารถกระทําได และยืนยันสิทธิ
ของครอบครัวในการไดรับความคุมครองทางสังคม รวมถึงกฎหมายและเศรษฐกิจ
ตามกฎบัตรสังคมยุโรปนั้นเกี่ยวของกับการมีบานและที่ดินดวย 8
7

6

7
8

The Social and Economic Rights Action Center and the Center for Economic
and Social Rights v. Nigeria, Communication No. 155/96 (27 October 2001)
CESCR General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing
European Roma Rights Centre v. Greece, Communication No. 15/2003
(8 December 2004)
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(5) สิทธิในกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ (right to an
effective remedy)
ผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนควรเขาถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ
โดยรัฐเปนผูมีหนาที่ในการสืบสวนและดําเนินคดีเพื่อลงโทษผูกระทําความผิด โดย
แนวทางของสหประชาชาติ 9 สิทธิของเหยื่อในการไดรับการเยียวยานั้น ประกอบดวย
8

(1) การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมและมีประสิทธิภาพ (2) การไดรับ
การชดเชยที่เหมาะสมและรวดเร็ว และ (3) การเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับการละเมิด
สิทธิและกระบวนการเยียวยา
(6) สิทธิในเสรีภาพในการเดินทางและตั้งถิ่นฐาน (rights to freedom
of movement and residence)
ปจจุบันจํานวนผูที่มีความจําเปนตองออกจากที่อยูอาศัยหรือที่ดินของตน
มีเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมักเปนผลจากความขัดแยงที่มีการใชอาวุธ (armed conflict) หรือ
ภัยธรรมชาติ ทําใหบุคคลผูพลัดถิ่นถูกจํากัดใหอยูในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเทานั้น
นอกจากนี้ เสรีภาพในการเดินทางและเลือกที่อยูอาศัยยังสงผลตอการเขาถึงงาน
การศึกษา ชีวิตและการรักษาพยาบาลอีกดวย

9

Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation
for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and
Serious Violations of International Humanitarian Law, General Assembly
resolution 60/147, para. 11.
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(7) สิทธิในเสรีภาพที่จะมีและแสดงความคิดเห็น และสิทธิในการ
รวมกลุมและกอตั้งสมาคม (rights to freedom of opinion,
expression, assembly and association)
เนื่องจากการจํากัดสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการรวมกลุมนั้นเปน
อุปสรรคสําคัญของนักตอสูเพื่อสิทธิมนุษ ยชนในประเด็นที่ดิน รวมถึงสิทธิในการ
รวมกลุมโดยสงบของผูอาศัยอยูในที่ดินอยางไมเปนทางการ (informal settlements)
ที่มักจะถูกจํากัดดวยเหตุผลทางการเมืองและความมั่นคง
(8) สิทธิในเสรีภาพในการนับถือศาสนา (right to freedom of
religion)
ที่ดินและสิ่งกอสรางทางศาสนามีความสําคัญตอความเชื่อของบุคคล ชุมชน
รวมถึงกลุมชนพื้นเมือง การใชที่ดินเพื่อการประกอบกิจการทางศาสนาหรือดําเนิน
พิธีกรรมตามความเชื่ออาจถูกจํากัดโดยกฎหมาย ขอบังคับหรือการกระทําของรัฐได
จากรายงานของผู รายงานพิเ ศษของสหประชาชาติว า ดว ยเสรี ภาพในการนับ ถื อ
ศาสนาหรื อความเชื่ อ ไดรายงานวาการจํ ากัด สถานที่ในการดําเนิ นพิธี กรรมตาม
ศาสนาหรือความเชื่อไมเพียงแตสงผลตอบุคคลปจเจกเทานั้น แตจะกระทบตอทั้ง
กลุ ม บุ ค คลและชุ ม ชนทั้ ง หมด สอดคล อ งกั บ คํ า ตั ด สิ นของคณะกรรมาธิ ก ารสิ ท ธิ
มนุษยชนและสิทธิปวงชนแหงแอฟริกัน ซึ่งพิจารณาวาการที่ประเทศเคนยาบังคับให
ชุมชนชาว Endorois ออกจากพื้นที่ เปนการละเมิดตอกฎบัตรแอฟริกันวาดวยสิทธิ
มนุษยชนและประชาชนหลายขอ โดยเนนย้ําถึงผลกระทบตอสิทธิในการมีเสรีภาพ
ทางศาสนาและสิทธิทางวัฒนธรรมตามขอ 8 และ 17 เนื่องจากชุมชนถูกยายออก
13 | หนา

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand)

จากพื้นที่ที่ชาวบานเชื่อวาเปนบริเวณศักดิ์สิทธิ์และใชในการประกอบกิจการทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม 10
9

(9) สิทธิในการเขาถึงขอมูล (right to information)
การเขาถึงขอมูลเปนปจจัยพื้นฐานในการมีสวนรวมที่มีความหมายและ
ความสามารถในการวิพากยวิจารณการตัดสินใจของรัฐ การที่ประชาชนสามารถ
เขาถึงขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการที่อาจมีผลกระทบไดนั้น เปนการเพิ่มความ
นาเชื่อถือของรัฐในการเปดเผยขอมูล โดยที่สื่อมวลชนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการ
นําเสนอขอมูล
(10) สิทธิในการมีสวนรวม (right to participation)
การมีสวนรวมอยางเสรีเปนหลักการสําคัญของรัฐในการตัดสินใจที่เกีย่ วของ
กับที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การขาดการมีสวนรวมของประชาชน
ในการกําหนดนโยบายยอมสงผลเสียตอ นโยบายที่ดิน คณะกรรมการตางๆ ของ
สหประชาชาติไดมีขอเสนอแนะใหรัฐประกันการมีสวนรวมในการปรึกษาหารือของ
ชุม ชนในหลายขั้ นตอน ทั้ งก อ นดํ า เนิ น การพัฒ นาที่ ดิ นหรื อ การใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ ไปจนถึงการมีสวนรวมในการแกปญหาเมื่อเกิดกรณีขัดแย ง
ปรากฏในคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญประเทศโคลัมเบีย ซึ่งตัดสินวากระบวนการ

10

Centre for Minority Rights in Development (Kenya) and Minority Rights
Group International on behalf of Endorois Welfare Council v. Kenya,
Communication No. 273/03 (25 December 2009)
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ออกใบอนุ ญ าตสํ า รวจและขุ ด เจาะแหล ง น้ํ า มั น ซึ่ ง ขาดการมี ส ว นร ว มของชุ ม ชน
กลุมชาติพันธุ U’wa เปนกระบวนการที่ไมชอบ โดยคําตัดสินดังกลาวอางถึงสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของชุมชนในการมีสวนรวมและปรึกษาหารือกับรัฐ วาเปนสิทธิที่มีความ
จําเปนในการดํารงไวซึ่งเผาพันธุ สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ 11
10

(11) สิทธิในทรัพยสิน (right to property)
สิทธิในทรัพยสินโดยเฉพาะสิทธิในที่ดินเปนสิทธิในการที่จะหวงกันการใช
ประโยชนหรือการคุมครองจากการถูกไลออกจากที่ดินซึ่งตนมีสิทธิ การกอตั้งสิทธิ
ในทรัพยสินตามกฎหมายโดยรัฐเปนปจจัยกําหนดการเขาถึงและการใชประโยชน
ในที่ดิน ซึ่งจะสงผลตอความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงที่ดินโดยตรง
(12) สิทธิในการมีชีวิตทางวัฒนธรรม (right to take part in
cultural life)
วัฒนธรรมของชุมชนมักจะเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับที่ดิน เนื่องจากมีวิถีชีวิต
ที่ตองประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปศุสัตว ประมง รวมถึงการประกอบพิธีกรรมหรือ
การจัดงานเทศกาลก็ลวนแตเกี่ยวของกั บสถานที่ โดยเฉพาะสําหรับชนกลุมนอ ย
กลุมชาติพันธุ หรือชนพื้นเมือง ที่จะมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมซึ่งเปนรากฐานของ
ธรรมนูญชุมชน

11

Columbia, Constitutional Court: Judgement SU-039/97 Z3 February
1997)
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(13) สิทธิของนักปกปองสิทธิมนุษยชนซึ่งทํางานในประเด็นที่ดิน
(rights of human rights defenders working on land
issues)
นักปกปองสิทธิมนุษยชน (human rights defenders) มักจะตองเผชิญกับ
การคุกคามในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการขมขู ทําราย ไปจนถึงการถูกฆา โดยเฉพาะ
ในกรณีปญหาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การฟองขับไลหรือ
บังคับชาวบานออกจากที่ดิน การเปดเผยการทุจริตหรือการปกปองสิทธิชนกลุมนอย
เปนตน
(14) การประกันสิทธิในการจํากัดสิทธิมนุษยชนเพื่อประโยชน
สาธารณะ (safeguards against limitation of human
rights for public interest)
ในสถานการณพิเศษที่รัฐจําเปนจะตองใชที่ดินซึ่งเอกชนหรือชุมชนถือครอง
อยูเพื่อประโยชนสาธารณะ เชน การสรางถนนหรือโครงสรางพื้นฐานอื่น รัฐอาจอาง
ประโยชนสาธารณะเพื่อการเวนคืน (expropriation) ที่ดินจากเอกชนได เปนต น
อยางไรก็ตาม การเวนคืนยังถือเปนการละเมิดสิทธิ จึงตองมีข้ันตอนใหรัฐปฏิบัติตาม
กฎหมายเพื่อเวนคืนอยางเปนธรรมและโปรงใส เชน การเวนคืนเทาที่จําเปน การจาย
คาชดเชย การใหสิทธิในการซื้อที่ดินคืนเมื่อรัฐไมไดใชประโยชนในระยะเวลาที่กําหนด
เปนตน
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(15) ความรับผิดชอบของการประกอบการทางธุรกิจและหนาทีข่ องรัฐ
(responsibilities of business enterprises and State
duties)
การดําเนินธุรกิจอาจมีสวนเกี่ยวของกับปญหาที่ดินได เชน ที่ดินในเขตชนบท
มักมีการดําเนินกิจการเพื่อแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรธรรรมชาติหรือกอใหเกิด
มลพิ ษ ในขณะที่ ที่ ดิ น ในเขตชุ ม ชนหรื อ เขตเมื อ งถู ก ใช ใ นการก อ สร า งตึ ก หรื อ
หางสรรพสินคา ทําใหจํานวนสวนสาธารณะหรือบริเวณสาธารณะของชุมชนลดนอย
ลงไป (urban renewal) รวมไปถึงการกอใหเกิดปญหาขยะ เปนตน
จากเอกสารของ OHCHR จะเห็นไดวาที่ดินนั้นเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน
หลายประการอยางแยกกันไมออก เมื่อมีการละเมิดสิทธิของบุคคลหรือกลุมคนที่จะ
เขาถึงที่ดิน ไมวาจะเปนการบังคับอพยพ ขับไล หามใชที่ดิน หามการถือครอง หรือ
แม ก ระทั่ ง ใช ที่ ดิ น โดยไม ไ ด รั บ ความยิ น ยอมจากประชาชน ย อ มกระทบต อ สิ ท ธิ
มนุษยชนที่สําคัญหลายประการ เนื่องจากที่ดินนั้นในทางกายภาพเกี่ยวของแทบจะ
ทุกกิจกรรมในชีวิตมนุษย ตั้งแตการเขาถึงอาหาร ที่อยูอาศัย วิถีชีวิต การถือครอง
ทรัพยสิน การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไปจนถึงการปกปองสิทธิที่จะใชที่ดิน
นั้นอยางปกติสุขดวย
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การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในปจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรัฐนั้นเปนไปตามแนวคิดเสรีนิยมสมัยใหม
(neoliberalism) เปน หลั ก ทําใหท รัพ ยากรธรรมชาติโ ดยเฉพาะที่ดิ น ที่น อกจาก
จะเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต คือ การใชเปนที่อยูอาศัยหรือทํามาหากินแลว ยังเพิ่ม
ลักษณะที่เปน ‘สินทรัพย’ ซึ่งสามารถซื้อขายและเก็งกําไรผานกลไกตลาดได รวมถึง
การที่ประชากรขยายตัว มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เกิดการใชทรัพยากรมากขึ้น
ทําใหราคาที่ดินสูงขึ้นและมีการกวานซื้อที่ดิน นํามาซึ่ง ‘การพัฒนาที่ไมยั่งยืน’ การ
กระจายการถือครองที่ดินต่ํา ขาดความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร 12 ดวยปญหา
11

การเขาไมถึงทรัพยากรของคนหลายกลุมและทรัพยากรเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นทั่วโลก
จึงเกิดแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (sustainable development) ไดรับการ
รับรองในรายงาน Our Common Future หรือที่รูจักกันในชื่อ Bruntland Report

12

ศักดิ์ชัย เอกอินทุมาศ และรุงรัศมี บุญดาว. ความยั่งยืนในการบริหารจัดการระบบ
ที่ดินของกรมที่ดิ น. วารสารสมาความวิจั ย ป ที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธัน วาคม
2557.
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จากการประชุมโลกวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน (World Summit on Sustainable
Development: WSSD) เมื่อ ค.ศ. 1987 โดยนิยามความหมายของการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 13 ไววา หมายถึง “การพัฒนาที่ตอบสนองความตองการของคนรุนปจจุบันโดย
12

ไมก อให เกิด ผลกระทบต อการตอบสนองความต องการของคนรุ นถั ดไป” ซึ่ง การ
ตอบสนองความตองการนี้ไมไดหมายถึงในเชิงเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว แตยังรวมถึง
มิติทางสังคมและสิ่งแวดลอมดวย
ในป พ.ศ. 2543 ประเทศตางๆ ทั่วโลกรวม 189 ประเทศ รวมทั้งประเทศ
ไทยไดรวมตัวกันในการประชุมองคการสหประชาชาติที่มหานครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา
และเห็นพองตองกันในการตั้งเปาหมายการพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากล
ที่จะดําเนินการรวมกันใหไดภายในป พ.ศ. 2558 โดยเรียกวา เปาหมายการพัฒนา
แหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ตอมาเมื่อเปาหมาย
ดังกลาวถึงกําหนด องคการสหประชาชาติจึงไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาขึ้นใหม
เพื่ อ ให เ กิ ด ความต อ เนื่ อ งของการพั ฒ นา เรี ย กว า เป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งจะใชเปนทิศทางการพัฒนาตั้งแต
ป พ.ศ. 2558 - 2573

13

Sustainable Development is development that meets the needs of the
present without compromising the ability of future generations to meets
their own needs.
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เป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals:
SDGs) 14 และเปาหมายยอยซึ่งเปนประการสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะที่ดินและปาไม รวมถึงสิทธิที่จะมีสวนรวมในการ
จัดการนั้น 15 ไดแก
14

เปาหมายที่ 1 16 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
เป าหมายที่ 1.4 17 สร างหลั ก ประกั นให ชายและหญิง ทุก คน โดยเฉพาะ
ที่ยากจนและเปราะบาง มีสิทธิเทาเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเขาถึง
บริการขั้นพื้นฐาน การเปนเจาของและควบคุมเหนือที่ดินและอสังหาในรูปแบบอื่น
มรดก ทรั พ ยากรธรรมชาติ เทคโนโลยี ใ หม ที่ เ หมาะสม และบริ ก ารทางการเงิ น
ซึ่งรวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก (microfinance)
14

15

16
17

United Nations. Global indicator framework for the Sustainable
Development Goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable
Development.
John H. Knox. (2015). Human rights, environmental protection, and the
sustainable development goals. Washington international law journal,
Vol.24 No.3. p.12.
Goal 1. End poverty in all its forms everywhere.
1.4 Ensure that all men and women, in particular the poor and the
vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to
basic services, ownership and control over land and other forms of
property, inheritance, natural resources, appropriate new technology and
financial services, including microfinance.
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เปาหมายที่ 2 18 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับ
โภชนาการและสงเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
เปาหมายที่ 2.3 19 เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายไดของผูผลิตอาหาร
รายเล็ก โดยเฉพาะผูหญิง คนพื้นเมือง เกษตรกรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว
ชาวประมง ใหเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา โดยรวมถึงการเขาถึงที่ดินและทรัพยากรและปจจัย
นําเขาในการผลิต ความรู บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสสําหรับการเพิ่มมูลคา
และการจางงานนอกฟารม อยางปลอดภัย และเทาเทียม
เปาหมายที่ 4 20 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยาง
ครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต

18

19

20

Goal 2, End hunger, achieve food security and improved nutrition and
promote sustainable agriculture.
2.3 Double the agricultural productivity and incomes of small-scale food
producers, in particular women, indigenous peoples, family farmers,
pastoralists and fishers, including through secure and equal access to
land, other productive resources and inputs, knowledge, financial
services, markets and opportunities for value addition and non-farm
employment.
Goal 4. Obtaining a quality education is the foundation to improving people’s
lives and sustainable development.
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เปาหมายที่ 4.7 21 สรางหลักประกันวาผูเรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะ
ที่จําเปนสําหรับสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสําหรับการพัฒนา
อยางยั่งยื นและการมีวิถีชี วิตที่ ยั่งยืน สิท ธิมนุ ษยชน ความเสมอภาคระหวา งเพศ
การสงเสริมวัฒนธรรมแหงความสงบสุขและไมใชความรุนแรง การเปนพลเมืองของ
โลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในสวนรวมของวัฒนธรรม
ตอการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปาหมายหลักที่ 6 22 สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ําและสุขอนามัย
21

สําหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
เปาหมายที่ 6.4 23 เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในทุกภาคสวน และสราง
หลักประกันวาจะมีการใชน้ําและจัดหาน้ําที่ยั่งยืน เพื่อแกปญหาการขาดแคลนน้ํา
และลดจํานวนประชาชนที่ประสบความทุกขจากการขาดแคลนน้ํา

21

22

23

4.7 Ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to
promote sustainable development, including, among others, through
education for sustainable development and sustainable lifestyles, human
rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence,
global citizenship and appreciation of cultural diversity and of culture's
contribution to sustainable development.
Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and
sanitation for all.
6.4 Substantially increase water-use efficiency across all sectors and
ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water
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เปา หมายที่ 6.5 24 ดํ าเนิน การบริ หารจั ดการทรั พยากรน้ํา แบบองค รวม
ในทุกระดับ รวมถึงผานทางความรวมมือระหวางเขตแดนตามความเหมาะสม
เป าหมายที่ 6.6 25 ปกป อ งและฟน ฟู ระบบนิ เวศที่ เกี่ ย วข องกับ แหล งน้ํ า
รวมถึงภูเขา ปาไม พื้นที่ชุมน้ํา แมน้ํา ชั้นหินอุมน้ํา และทะเลสาบ
เปาหมายหลักที่ 8 26 สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุม
และยั่งยืน การจางงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสําหรับทุกคน
เปาหมายที่ 8.4 27 พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรของโลก
ในการบริโภคและการผลิต และพยายามที่จะตัดความเชื่อมโยงระหวางการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการทําใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม ซึ่งเปนไปตามกรอบการดําเนินงาน

24

25

26

27

scarcity and substantially reduce the number of people suffering from
water scarcity.
6.5 Implement integrated water resources management at all levels,
including through transboundary cooperation as appropriate.
6.6 Protect and restore water-related ecosystems, including mountains,
forests, wetlands, rivers, aquifers and lakes.
Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth,
full and productive employment and decent work for all.
8.4 Improve progressively, through 2030, global resource efficiency in
consumption and production and endeavour to decouple economic
growth from environmental degradation, in accordance with the 10-Year
Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production,
with developed countries taking the lead.
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10 ปของแผนการทํางานเพื่อการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยมีประเทศที่พัฒนา
แลวเปนผูนําในการดําเนินการ
เปาหมายหลักที่ 10 28 ลดความไมเสมอภาคภายในและระหวางประเทศ
27

เป า หมายที่ 10.2 ให อํ า นาจและส ง เสริ ม ความครอบคลุ ม ด า นสั ง คม
เศรษฐกิจ และการเมือง สําหรับทุกคน โดยไมคํานึงถึงอายุ เพศ ความบกพรองทาง
รางกาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ แหลงกําเนิด ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรืออื่นๆ
เปา หมายหลั กที่ 11 29 ทํ าใหเ มือ งและการตั้ง ถิ่น ฐานของมนุ ษย มีค วาม
28

ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิตานทาน และยั่งยืน
เปาหมายที่ 12 30 สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน
เป า หมายที่ 12.2 31 บรรลุ ก ารจั ด การที่ ยั่ ง ยื น และการใช ท รั พ ยากรทาง
ธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ

28
29

30
31

Goal 10, Reduce inequality within and among countries.
Goal 11, Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and
sustainable.
Goal 12, Ensure sustainable consumption and production patterns.
12.2 Achieve the sustainable management and efficient use of natural
resources.
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เป า หมายที่ 12.8 32 สร า งหลั ก ประกั น ว า ประชาชนในทุ ก แห ง มี ข อ มู ล
ที่ เ กี่ ย วข อ งและความตระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และวิ ถี ชี วิ ต ที่ ส อดคล อ งกั บ
ธรรมชาติ
เปาหมายหลักที่ 13 33 ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
เปาหมายที่ 13.234 บูรณาการมาตรการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในนโยบาย ยุทธศาสตร และการวางแผนระดับชาติ
เป า หมายที่ 13.3 35 พั ฒ นาการศึ ก ษา การสร า งความตระหนั ก รู และ
ขีดความสามารถของมนุษยและของสถาบันในเรื่องการลดปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยลวงหนา

32

33
34

35

12.8 Ensure that people everywhere have the relevant information and
awareness for sustainable development and lifestyles in harmony with
nature.
Goal 13, Take urgent action to combat climate change and its impacts.
13.2 Integrate climate change measures into national policies, strategies
and planning.
13.3 Improve education, awareness-raising and human and institutional
capacity on climate change mitigation, adaptation, impact reduction and
early warning.
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รายงานผลศึกษาวิจัยเพือ่ จัดทําขอเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
(ฉบับยอ) เพื่อเผยแพรสูสาธารณชนในวงกวาง

เปาหมายหลักที่ 14 36 อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปาหมายที่ 14.2 37 บริหารจัดการและปกปองระบบนิเวศทางทะเลและ
ชายฝงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบที่มีนยั สําคัญ รวมถึงโดยการเสริมภูมิตานทาน
และปฏิบัติการเพื่อฟนฟู เพื่อบรรลุการมีมหาสมุทรที่มีสุขภาพดีและมีผลิตภาพ
เปาหมายที่ 14.7 38 เพิ่มผลประโยชนทางเศรษฐกิจแกรัฐกําลังพัฒนาที่เปน
เกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนานอยที่สุดจากการใชทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน
รวมถึงผานทางการบริหารจัดการอยางยั่งยืนในเรื่องการประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
และการทองเที่ยว

36
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38

Goal 14, Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine
resources for sustainable development.
14.2 Sustainably manage and protect marine and coastal ecosystems to
avoid significant adverse impacts, including by strengthening their
resilience, and take action for their restoration in order to achieve healthy
and productive oceans.
14.7 Increase the economic benefits to small island developing States
and least developed countries from the sustainable use of marine
resources, including through sustainable management of fisheries,
aquaculture and tourism.
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เปาหมายหลักที่ 15 39 ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบน
38

บกอยางยั่งยืน จัดการปาไมอยางยั่งยืน ตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการ
เสื่อมโทรมของที่ดินและฟนสภาพกลับมาใหม และหยุดการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
เปาหมายที่ 15.1 40 สรางหลักประกันวาจะมีการอนุรักษ การฟนฟู และการ
ใชระบบนิเวศบนบกและในน้ําจืดในแผนดิน รวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอยางยั่งยืน
เฉพาะอยางยิ่ง ปาไม พื้นที่ชุมน้ํา ภูเขาและเขตแหงแลง โดยเปนไปตามขอบังคับ
ภายใตความตกลงระหวางประเทศ
เปาหมายที่ 15.2 41 สงเสริมการดําเนินการดานการบริหารจัดการปาไม
ทุกประเภทอยางยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไมทําลายปาฟนฟูปาที่เสื่อมโทรม และเพิ่มการ
ปลูกปาและฟนฟูปาทั่วโลก

39

40

41

Goal 15, Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial
ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt
and reverse land degradation and halt biodiversity loss.
15.1 Ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial
and inland freshwater ecosystems and their services, in particular forests,
wetlands, mountains and drylands, in line with obligations under
international agreements.
15.2 Promote the implementation of sustainable management of all
types of forests, halt deforestation, restore degraded forests and
substantially increase afforestation and reforestation globally.
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เปาหมายที่ 15.6 42 สรางหลักประกันวาจะมีการแบงปนผลประโยชนที่เกิด
จากการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียมและยุติธรรม และสงเสริม
การเขาถึงทรัพยากรเหลานั้นอยางเหมาะสม
เปาหมายที่ 15.9 43 บูรณาการมูลคาของระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพเขาไปสูการวางแผน กระบวนการพัฒนายุทธศาสตรการลดความยากจน
และบัญชีทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
เปาหมายหลักที่ 16 44 สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนา
43

ที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ
และครอบคลุมในทุกระดับ

42
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15.6 Promote fair and equitable sharing of the benefits arising from the
utilization of genetic resources and promote appropriate access to such
resources, as internationally agreed.
15.9 Integrate ecosystem and biodiversity values into national and local
planning, development processes, poverty reduction strategies and
accounts.
Goal 16, Promote peaceful and inclusive societies for sustainable
development, provide access to justice for all and build effective,
accountable and inclusive institutions at all levels.
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เปาหมายที่ 16.3 45 สงเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหวางประเทศ
44

และสรางหลักประกันวาจะมีการเขาถึงความยุติธรรมอยางเทาเทียมแกทุกคน
เปาหมายที่ 16.6 46 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดรับชอบ
และโปรงใสในทุกระดับ
เปาหมายที่ 16.7 47 การรับรองถึงการตอบสนองตอการมีสวนรวมประชาชน
46

และผูแทนที่เขารวมในการมีสวนรวมตัดสินใจอยางครอบคลุมในทุกระดับ
เปาหมายที่ 16.1048 สรางหลักประกันวาสาธารณชนสามารถเขาถึงขอมูล
และมีการปกปองเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยเปนไปตามกฎหมายภายในประเทศและ
ความตกลงระหวางประเทศ
จากการรวบรวมเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่เกี่ยวของกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิในการมีสวนรวมนั้น สามารถสรุปไดวามีเปาหมาย
ในทั้ง 2 มิติ คือ (1) มิติดานการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (2) มิติดานเสริมสราง
45

46
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16.3 Promote the rule of law at the national and international levels and
ensure equal access to justice for all.
16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all
levels.
16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative
decision-making at all levels.
16.10 Ensure public access to information and protect fundamental
freedoms, in accordance with national legislation and international
agreements.
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ศักยภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนนั้นจะตอง
มีการตระหนักในมูลคาของระบบนิเวศ และวิถีชีวิตที่สอดคลองกับธรรมชาติ การ
อนุรักษ ปกปอง ฟนฟู รวมถึงการสงเสริมการจัดการและใชประโยชนทรัพยากรอยาง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แต ก ารจั ด การที่ ยั่ ง ยื น เหล า นี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น ไม ไ ด เ ลยหากไม มี ก าร
รับประกันวามนุษยจะมีศักยภาพเพียงพอ การเสริมสรางศักยภาพที่จะพัฒนาอยาง
ยั่งยืนนั้นจึงตองอาศัยหลายปจจัย ไมวาจะเปนการศึกษา โดยเฉพาะความรูและ
ทักษะที่จําเปนสําหรับสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน การเขาถึงทรัพยากรและมีสิทธิ
ใชประโยชน มีการประกันสิทธิในการตั้งถิ่นฐาน การเขาถึงขอมูล รวมถึงไดรับสงเสริม
ความเทาเทียมทางสังคมและทางการเมือง โดยผานการมีผูแทนหรือการมีสวนรวม
ในทุกระดับ
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การบริหารจัดการที่ดิน
ที่ ดิ น ถื อ เป น เป น ทรั พ ยากรขาดแคลน (scarce resource) เนื่ อ งจาก
ไมสามารถผลิตเพิ่มได ดังนั้น แผน นโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ที่ดิน จึงตองตอบสนองตอวัตถุประสงคในเรื่องของการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ
(efficiency) มี ค วามเป น ธรรม (equity) และการลดผลกระทบที่ เ กิ ด จากการใช
ประโยชนในที่ดิน เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการที่ดินที่เหมาะสม ดังแผนภาพ

จากแผนภาพมีขอสรุป 5 ประการ ดังนี้
1. การใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองไมกระทบตอการเขาถึงการ
ใชประโยชนในที่ดิน กลาวคือ ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร การกอตั้งสิทธิในที่ดินและ
นําที่ดินเขาสูระบบตลาดเปนการสรางแรงจูงใจเชิงบวกในการใชประโยชนสูงสุดจาก
ที่ดิน แตในขณะเดียวกัน ที่ดินก็เปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตและการใชสิทธิ
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มนุษยชนอื่นๆ ซึ่งกลไกตลาดไมอาจเพิ่มการเขาถึงที่ดินเพื่อสรางความเปนธรรม
(equity) ดวยตัวเองได รัฐจึงตองเขามามีบทบาทในการกําหนดรูปแบบสิทธิในทรัพยสิน
ที่แตกตางกัน เพื่อเปนเครื่องมือใหมีการใชประโยชนในที่ดินทั้งเพื่อเพิ่มการผลิตอยาง
มีประสิทธิภาพ และเพื่อการจัดสรรสิทธิขั้นพื้นฐานในที่ดิน เชน การถือครองในรูปแบบ
กรรมสิทธิ์ (ownership) ซึ่งเจาของที่ดินมีสิทธิเต็มที่ในการใชที่ดิน และการถือครอง
ในรูปแบบที่เปนการจัดสรรอื่นๆ อาทิ ที่ดินปฏิรูปเกษตรกรรมที่จํากัดการถือครอง
ไมใหซื้อขายและจํากัดการใชประโยชนเฉพาะเกษตรกรรม เพื่อสนับสนุนเกษตรกร
เปนตน

2. การใช ที่ ดิ น อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะต อ งมี ม าตรการป อ งกั น หรื อ
ลดผลกระทบจากการใชป ระโยชน ที่ดิ น เนื่อ งจากที่ดิ นเปน อสั งหาริ มทรัพ ยห รื อ
ทรัพยสินที่เคลือ่ นยายไมได และมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม กิจกรรมในที่ดินอาจ
ส ง ผลกระทบทางลบ (negative externality) ต อ ทรั พ ยากรในที่ ดิ น หรื อ ในที่ ดิ น
ขางเคียง จึงตองมีการวางแผนและกํากับดูแลการใชประโยชนท่ีดิน เพื่อเปนการ
คุมครองสิทธิผูอื่นและประโยชนสาธารณะ เชน การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน
หรือกฎหมายผังเมือง การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม และกฎเกณฑเพื่อความ
ปลอดภัยตางๆ เปนตน โดยมักเปนเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อใหตนทุนทางสังคมและ
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สิ่ ง แวดล อ มถู ก รวมเข า ไปในต น ทุ น การผลิ ต (internalize the externality) เช น
กฎหมายกําหนดใหตองมีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม เปนตน
3. การเพิ่มการเขาถึงสิทธิในการใชประโยชนที่ดินตองคํานึงถึงผลกระทบ
ทางลบดวยเชนกัน โดยเฉพาะกรณีที่เปนเรื่องการเขาถึงสิทธิในการใชทรัพยากร
ปาไม หรือการไดรับการจัดสรรที่ดินจากรัฐ ซึ่งตองมีการรอนสิทธิบางประการเพื่อ
มิ ใ ห ที่ ดิ น เข า สู ร ะบบตลาด และที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ ต อ งมี ก ารกํ า หนดกติ ก าการใช
ทรัพยากรและขอบเขตที่ชัดเจน เพื่อมิใหเกิดการใชทรัพยากรเกินสมควร
4. ตองมีฐานขอมูลที่ดินและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกําหนดนโยบาย
เนื่องจากที่ดินเปนทรัพยากรที่มีจํากัด และมีศักยภาพที่หลากหลาย การวางแผนการ
ใชที่ดิน การกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน กระบวนการระงับ
ขอพิพาทที่เกี่ยวกับที่ดินลวนตองใชขอมูลในการประกอบการตัดสินใจและวินิจฉัย
5. ตองมีกระบวนการยุติธรรมหรือเครื่องมือสําหรับการระงับขอพิพาท
ที่มีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนการพิพาทระหวางรัฐกับเอกชน หรือเอกชนกับเอกชน
ที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับประเด็นที่ดิน การชี้ขาดขอพิพาทจึงตองใหความสําคัญ
ในทั้ ง มิ ติ ที่ ม องว า ที่ ดิ น เป น ป จ จั ย พื้ น ฐาน และมิ ติ ที่ ที่ ดิ น เป น ต น ทุ น การผลิ ต และ
สินทรัพยอันอาจสะสมเก็งกําไรได
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สถานการณดานที่ดิน
ในประเทศไทย
ผูวิจัยไดศึกษาสถานการณในพื้นที่ของประเทศไทยทั้งหมด 4 ลักษณะ โดย
จําแนกตามลักษณะการใชประโยชนในที่ดินของรัฐและการใชประโยชนที่ดินโดยรัฐ
ซึ่งมีผูไดรับหรืออาจจะไดรับผลกระทบจากนโยบายของรัฐและกฎหมายภายในประเทศ
ไดแก พื้นที่ปาไมและเขตอุทยาน พื้นที่วัฒนธรรม พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ และ
พื้นที่เขตทหาร
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1. พื้นที่ปาไมและเขตอุทยาน
มีการศึกษาปญหาใน 3 พื้นที่ที่มีการประกาศเปนเขตปาไมและอุทยาน คือ
(1) พื้นที่บานโปงลึก-บานบางกลอย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีการประกาศใหเปนอุทยาน
แหงชาติแกงกระจาน ในป พ.ศ. 2524 (2) พื้นที่ชุมชนซับหวาย ชุมชนหินรู ชุมชน
ซับ เสเลเต ชุ ม ชนซอกตะเคี ย น และชุ ม ชนหนองผั ก แว น จัง หวั ดชั ย ภูมิ ซึ่ งมี ก าร
ประกาศใหเปนอุทยานแหงชาติไทรทอง ในป พ.ศ. 2535 (3) พื้นที่ชุมชนบอแกว
จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ซึ่ ง ได ป ระกาศจั ด ตั้ ง เขตป า สงวนภู ซํ า ผั ก หนาม ในป พ.ศ. 2521
สามารถสรุปประเด็นปญหาได 7 ประการ ดังนี้
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สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand)

1.1 การตั้งถิ่นฐานในทางการปกครองแตไมมีผลตอการประกาศ
เขตปาไมและอุทยาน
ในชุมชนที่ไดทํา การศึก ษาตางก็ มีประวั ติศาสตรการตั้ง ถิ่นฐานที่ชัดเจน
โดยเฉพาะมีการตั้งหมูบานตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที่ พ.ศ. 2457
หรื อ คนในชุ ม ชนมี ก ารเสี ย ภาษี บํ า รุ ง ท อ งที่ ใ ห อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 ดังนี้
(1) พื้นที่บานโปงลึก-บานบางกลอย จังหวัดเพชรบุรี มีการตั้งถิ่นฐานของ
ชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บานโปงลึก-บานบางกลอยนั้นสามารถสืบยอนหลังกลับไปได
ตั้งแตกอน ป พ.ศ. 2407 49 และมีความสัมพันธกับรัฐบาลไทยมาโดยตลอด ดังปรากฏ
48

ในเอกสารการแตงตั้งใหหัวหนาชาวกะเหรี่ยงเปนนายดานเมืองชายแดนเพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ ซึ่งชาวกะเหรี่ยงไดดํารงชีวิตในพื้นที่ดังกลาวเรื่อยมาจนในป
พ.ศ. 2518 ไดมีการประกาศตั้งหมูบานบางกลอย หมูที่ 7 ตําบลสองพี่นอง อําเภอ
แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
(2) พื้นที่ชุมชนซับหวาย ชุมชนหินรู ชุมชนซับเสเลเต ชุมชนซอกตะเคียน
และชุมชนหนองผักแวน จังหวัดชัยภูมิ เริ่มมีผูอพยพเขามาอยูอาศัยในพื้นที่บริเวณนี้
จนตอมาไดรับการประกาศเปนหมูบานตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครอง

49

สมชาย หอมละออ และพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ. (2562). ใจแผนดินแผนดินกลางใจ
กะเหรี่ยงแกงกระจาน. (กรุงเทพ: มูลนิธิผสานวัฒนธรรม). น.59.
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รายงานผลศึกษาวิจัยเพือ่ จัดทําขอเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
(ฉบับยอ) เพื่อเผยแพรสูสาธารณชนในวงกวาง

ทองที่ พ.ศ. 2457 เชน หมูบานซับหวายจัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2523
หมูบานหินรูจัดตั้งขึ้นเปนหมูบานในป พ.ศ. 2518 เปนตน
(3) พื้นที่ชุมชนบอแกว จังหวัดชัยภูมิ ชุมชนบอแกวเกิดขึ้นในชวงป พ.ศ.
2496 จากการที่ชาวบานไดบุกเบิกเพื่อถือครองทําประโยชนในที่ดินโดยมีหลักฐาน
เปนเอกสารเสียภาษีบํารุงทองที่ ภ.บ.ท. 11
อยางไรก็ตาม การตั้งหมูบานหรือการเสียภาษีบํารุงทองที่นั้น แมจะเปน
การทําหนาที่พลเรือนตามกฎหมายปกครอง แตก็ไมมีผลเปนการรับรองการตั้งถิ่นฐาน
อันจะมีผลใหการประกาศแนวเขตของรัฐและการบังคับอพยพไมชอบธรรม
1.2 การสํารวจการถือครองที่ดินตกหลน ขาดความตอเนื่อง
ดังที่ไดกลาวมาวาชุมชนมีการตั้งถิ่นฐานตามกฎหมายปกครอง แตกลับมี
การประกาศเขตเปนพื้นที่ปาสงวนหรือเขตอุทยานทับซอนในพื้นที่ที่ชุมชนอาศัยอยู
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป า สงวนแห ง ชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยาน
แหงชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งผลเปนการใหออกจากพื้นที่นั้น บางกรณีมีสาเหตุมาจากการ
ตกหลนของเจาหนาที่รัฐ ทําใหขาดการมีสวนรวมของประชาชน
พื้นที่ชุมชนซับหวาย ชุมชนหินรู ชุมชนซับเสเลเต ชุมชนซอกตะเคียน และ
ชุมชนหนองผักแวน จังหวัดชัยภูมิ ภายหลังจากการประกาศเขตอุทยานแหงชาติ
ไทรทอง ไดมีการดําเนินการสํารวจการถือครองที่ดินของประชาชนในป พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวในสองครั้งแรก
มีปญหาเนื่องจากเจาหนาที่ไมไดประกาศแจงลวงหนาวาจะเขามาทําการถายรูปแปลง
ที่ดิน ทําใหเกิดการตกหลนชาวบานบางรายไมไดถายสํารวจแปลงที่ดิน และสําหรับ
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สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand)

การดําเนินการในครั้งที่สามมีปญหาเนื่องจากการใชระบบกําหนดตําแหนงทางดาวเทียม
ยังมีขอจํากัดดานสภาพอากาศ เวลา และงบประมาณ ทําใหที่ดินของหลายคนไมได
รับการจับพิกัด
ตอมาในป พ.ศ. 2557 ไดมีการสํารวจรังวัดใหมอีกครั้งโดยใชระบบกําหนด
ตําแหนงทางดาวเทียม ซึ่งในครั้งนี้ไดมีชาวบานหลายคนมายืนยันการเปนเจาของ
ที่ดิน และไดมีการแบงแยกที่ดินออกใหแกทายาท อยางไรก็ตาม บุคคลที่ไดรับที่ดิน
จากการแบงแยกที่ดินนั้นจะถูกกลาวหาวาเปนกลุมบุคคลใหมที่เขามาถือครองที่ดิน
โดยไมสามารถระบุไดวาถือครองที่ดินตอจากบุคคลใด และกลายเปนกลุมไมปรากฏ
รายชื่อผูที่ผานการสํารวจ 50
49

การสํารวจตกหลนดังกลาว ทําใหชุมชนเสียสิทธิในการไดรับขอมูลและสิทธิ
ในการมีสวนรวม ทั้งยังเปนผลใหขอมูลที่ใชในการประกาศแนวเขตนั้นขาดความ
รอบคอบครบถวนจึงเกิดการทับซอนอีกดวย
1.3 การประกาศเขตเปนพื้นที่ปาสงวนหรือเขตอุทยาน และมีการ
บังคับอพยพชุมชน
จากการประกาศแนวเขตพื้นที่ปาไมตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ทับแนวเขตที่ดินราษฎร

50

โครงการอินเทอรเน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน. (2562). ไลเรียงขอเท็จจริง กรณีปญหา
อุทยานแหงชาติไทรทองทับที่ดินของชาวบาน. สืบคนเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562. จาก
https://ilaw.or.th/node/5317.
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รายงานผลศึกษาวิจัยเพือ่ จัดทําขอเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
(ฉบับยอ) เพื่อเผยแพรสูสาธารณชนในวงกวาง

และนโยบายใหอพยพคนออกจากพื้นที่ สงผลใหการที่ชุมชนอาศัยอยูในพื้นที่ถือเปน
การละเมิดกฎหมาย นํามาซึ่งมาตรการขับไล ไลรื้อ และทวีความรุนแรงจนถึงการ
เผาที่อยูอาศัย ประกอบกับการใชอํานาจเด็ดขาดตามมาตรการทวงคืนผืนปา ทําให
เจาหนาที่ใชความรุนแรงมากขึ้น อันเปนการละเมิดสิทธิในที่อยูอาศัยและสิทธิในการ
ประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่คณะกรรมการหรือเจาหนาที่ของรัฐอนุญาต
ใหอยูในพื้นที่ตอไปโดยไมไดรับรองตามกฎหมาย ซึ่งทําใหสิทธิในที่ดินของประชาชน
ไมมั่นคง
พื้ น ที่ บ า นโป ง ลึ ก -บ า นบางกลอย จั ง หวั ด เพชรบุ รี มี ก ารประกาศใช
พระราชกฤษฎีก ากํ า หนดบริ เวณที่ ดิ นป า ยางน้ํ า กลั ดเหนื อ และป า ยางน้ํ า กลั ด ใต
ในทองที่ตําบลยางน้ํากลัดเหนือ กิ่งอําเภอหนองหญาปลอง อําเภอเขายอย และตําบล
สองพี่นอง ตําบลแกงกระจาน อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ใหเปนอุทยานแหงชาติ
พ.ศ. 2524 ทํ า ให เ ขตพื้ น ที่ ห มู บ า นบางกลอย หมู ที่ 7 ตํ า บลสองพี่ น อ ง อํ า เภอ
แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กลายเปนสวนหนึ่งของพื้นที่อุทยานแหงชาติ และเปน
เหตุใหรัฐบาลไทยในชวงป พ.ศ. 2539 มีนโยบายใหอพยพชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู
บางกลอยบนไปยังพื้นที่จัดสรรโปงลึก-บางกลอยแทน
ตอมาในชวงวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2554 ไดเกิดเหตุการณที่เจาหนาที่
อุทยานไดใชอํานาจตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 เขาเผาทําลาย
บาน ยุงขาว สิ่งปลูกสราง และทรัพยสินของชาวกะเหรี่ยง ในภายหลังชาวกะเหรี่ยง
ไดยื่นคําฟองตอศาลปกครอง และในศาลปกครองกลางไดมีคําตัดสินวา ปฏิบัติการ
ของเจาหนาที่เปนไปโดยชอบตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 แตให
จายคาสินไหมทดแทนขาวของเครื่องใชในบานที่ถูกเผาคนละ 10,000 บาท แมวา
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ภายหลังชาวกะเหรี่ยงจะไดอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดใหกลับคําพิพากษาของศาล
ปกครองกลางก็ตาม ศาลปกครองสูงสุดเพียงแตพิจารณากําหนดคาเสียหายจากการ
ถูกเผาขาวของเครื่องใชในบานใหใหมเทานั้น โดยมิไดโตแยงในประเด็นวาการกระทํา
ของเจาหนาที่อุทยานนั้นชอบดวยกฎหมายหรือไม 51
50

พื้นที่ชุมชนซับหวาย ชุมชนหินรู ชุมชนซับเสเลเต ชุมชนซอกตะเคียน และ
ชุมชนหนองผักแวน จังหวัดชัยภูมิ กอนหนาการประกาศเปนเขตอุทยานไดมีความ
พยายามยายชาวบานออกจากเขตปา แตไมสําเร็จเนื่องจากไมสามารถจัดสรรพื้นที่อยู
อาศัยและทํากินใหใหมได คณะกรรมการระดับจังหวัดจึงมีมติใหชาวบานอยูอาศัย
ในพื้นที่ทํากินตามเดิมตอไป และไดมีการประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติไทรทอง
ในเวลาตอมา
นับ ตั้ ง แต ป พ.ศ. 2556 เป นต น มาเจ า หน า ที่ ข องรัฐ ได ดํ า เนิ น มาตรการ
หวานลอมใหชาวบานยินยอมออกจากพื้นที่โดยลงลายมือชื่อในขอตกลงขอคืนพื้นที่
ของราษฎรในเขตอุทยานแหงชาติไทรทอง ตอมาเมื่อมีการออกคําสั่งคณะรักษาความ
สงบเรียบรอยแหงชาติ ที่ 64/2557 และ 66/2257 แลว เจาหนาที่ของรัฐไดดําเนินการ
บังคับตามคําสั่งใหชาวบานออกจากพื้นที่ ซึ่งในทายที่สุดชาวบานที่ไมมีที่อยูอาศัยอื่น
จําเปนตองกลับเขามาอยูในพื้นที่ดังเดิม โดยอางขอยกเวนของคําสั่งคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ที่ 66/2557 ซึ่งกําหนดใหการดําเนินการใดๆ ตองไมสงผลกระทบตอ
ประชาชนผูยากไร ผูที่มีรายไดนอย และผูที่ไรที่ดินทํากิน ซึ่งไดอาศัยอยูในพื้นที่เดิม
นั้นๆ กอนคําสั่งนี้มีผลบังคับใช ยกเวนผูที่บุกรุกใหมจะตองดําเนินการสอบสวนและ
51

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. 4/2561.
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พิสูจนทราบ แตเนื่องจากไมใชผมู ีรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิสูจน
สิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่อนุรักษ จึงเปนกรณีที่รัฐถือวาไมไดทํากิน
ในพื้นที่กอนมีการออกคําสั่งดังกลาวและถือวาเปนการบุกรุก 52
51

พื้นที่ชุมชนบอแกว จังหวัดชัยภูมิ หลังจากการประกาศเปนเขตปาสงวน
ในป พ.ศ. 2521 องคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.) ไดขอรับสัมปทานปลูกปาในพื้นที่
เขตปาสงวนภูซําผักหนามจากกรมปาไม เนื้อที่ 4,401 ไร ในระบบสมาชิกโครงการ
หมู บ า นป า ไม โดยจั ด สรรที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู อ าศั ย เป น แปลงจํ า นวน 100 แปลง
จําแนกผูมีคุณสมบัติที่จะไดรับสิทธิออกเปน 2 ประเภท คือ เจาของที่ดินเดิม คน
ทั่วไปที่เขามาอยูเปนลูกจาง อยางไรก็ตาม การดําเนินงานตามระบบสมาชิกโครงการ
หมู บ า นป า ไม ก็ ยั ง ไม ส ามารถจั ด สรรที่ ทํ า กิ น ให กั บ สมาชิ ก หมู บ า นป า ไม ไ ด อ ย า ง
เพียงพอ ซึ่งนํามาสูการผลักดันขับไลช าวบานออกจากที่ดินทํากันและที่อยูอาศั ย
จํานวน 12 ครัวเรือน 53
52

52

53

โครงการอินเทอรเน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน. (2562). สรุปคําพิพากษาศาลอุทธรณ
คดีทวงคืนผืนปาอุทยานแหงชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ. สืบคนเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
2562, จาก https://ilaw.or.th/node/5336.
โครงการอินเทอรเน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน. (2562). ยกเลิกสวนปาคอนสาร ความ
ฝ น ของชุ ม ชนบ อ แก ว หลั ง แพ ใ นศาล. สื บ ค น เมื่ อ วั น ที่ 28 ตุ ล าคม 2562. จาก
https://ilaw.or.th/node/5348.
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1.4 การเยียวยาไมมีประสิทธิภาพ
นโยบายใหอพยพชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยูในพื้นที่บานโปงลึก-บานบางกลอย
จังหวัดเพชรบุรี ไปยังพื้นที่จัดสรรโปงลึก-บางกลอยแทนนั้น สงผลตอวิถีชีวิตของชาว
กะเหรี่ยง เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงสัมพันธอยูกับสภาพแวดลอม การอพยพ
ยายถิ่นฐานทําใหเกิดความไมคุนเคยกับสภาพแวดลอมที่แตกตางออกไป ประกอบกับ
พื้นที่บานโปงลึก-บางกลอยเปนพื้นที่ไมอุดมสมบูรณ การเพาะปลูกซึ่งเปนกิจกรรม
หลักของชาวกะเหรี่ยงจึงไดรับผลผลิตที่ไมเพียงพอ จึงไดยายกลับไปอาศัยอยูในพื้นที่
บานบางกลอยบนตามเดิม
มาตรการอพยพดั ง กล า วขาดการคํ า นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ใ นการประกอบอาชี พ
สิทธิทางวัฒนธรรม และสิทธิไดรับการเยียวยาที่เหมาะสม ทําใหมาตรการอพยพ
ไมประสบผลสําเร็จ และเกิดความไมเปนธรรมกับชุมชน
1.5 การพิสูจนสิทธิถือเอกสารสิทธิของราชการเปนสําคัญ โดยละเลย
หลักฐานอื่นๆ
กระบวนการพิสูจนสิทธิในที่ดินทั้งในศาลและนอกศาลนั้นตางก็ถือเอกสาร
ราชการและการประกาศแนวเขตปาและอุทยานของรัฐเปนสําคัญ จึงไมเปดโอกาสให
มีการใชหลักฐานอยางอื่นเพื่อหักลางความชอบธรรมของการประกาศเขตได สะทอน
ใหเห็นถึงแนวคิดที่ยึดความเปนทางการ (formal) เปนหลัก ทําใหไมอาจแกไขปญหา
ที่ไมเปนทางการ (informal) เชนการถือครองที่ดินตามความเปนจริงที่อาจพิสูจนดวย
หลักฐานทางประวัติศาสตรหรือภูมิศาสตรได
1.6 มีการแกไขปญหาโดยรัฐบาล แตไมมีการดําเนินการในทางปฏิบัติ
เมื่ อ เกิ ด ป ญหาพื้น ที่ ทั บซ อ นรั ฐ บาลไดมี ค วามพยายามในการแกป ญ หา
แนวเขตที่ ดิ น ทั บซ อ นโดยออกเปน มติ ค ณะรั ฐ มนตรี อย า งไรก็ ตาม แม จ ะมี ก าร
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ประกาศมติดังกลาว แตกลับไมมีการดําเนินการในระดับปฏิบัติการหรือรับรองโดย
กฎหมาย
การแกไขปญหาในพื้นที่บานโปงลึก-บานบางกลอย จังหวัดเพชรบุรี มีมติ
คณะรั ฐ มนตรี ลงวั น ที่ 3 สิ ง หาคม 2553 เรื่ อ งแนวนโยบายในการฟ น ฟู วิ ถี ชีวิ ต
ชาวกะเหรี่ยง ซึ่งกําหนดนโยบายของรัฐและแนวทางของรัฐในการจัดการกับวิถีชีวิต
ของชาวกะเหรี่ยง เชน กําหนดใหยุติการจับกุมและใหความคุมครองกับชุมชนกลุม
ชาติพันธุกะเหรี่ยงที่เปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมที่อยูในพื้นที่ขอพิพาทเรื่องที่ทํากินในการ
ทํากิน การอยูอาศัย และการดําเนินวิถีชีวิตตามวัฒนธรรม เปนตน ซึ่งมาตรการตาม
มติคณะรัฐมนตรีนี้ขยายไปถึงมาตรการฟนฟูในระยะยาว โดยการเพิกถอนพื้นที่ที่รัฐ
ประกาศใหเปนพื้นที่ปาไมและปาสงวน ซึ่งทับซอนกับที่ทํากินและที่อยูอาศัยของกลุม
ชาติพันธุกะเหรี่ยงที่มีขอเท็จจริงจากการพิสูจนอยางเปนที่ประจักษแลววาไดอยูอาศัย
ดําเนินชีวิต และใชประโยชนในที่ดินดังกลาวมาเปนเวลานาน หรือกอนที่รัฐจะประกาศ
กฎหมาย หรือนโยบายทับซอนพื้นที่ดังกลาว
พื้นที่ชุมชนบอแกว จังหวัดชัยภูมิ แมจะมีความพยามดําเนินการเพื่อแกไข
ปญหาความขัดแยงในเรื่องสวนปาคอนสารมาโดยตลอด และมีความคิดเห็นไปในทาง
เดียวกันวาใหยกเลิกสวนปาคอนสารและนําพื้นที่มาปฏิรูปที่ดินใหกับราษฎร นํามา
ซึ่งการออกมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 ก็ตาม แตในความเปนจริง
ไมไดมีการปฏิบัติตามนโยบายที่เกิดขึ้น ยิ่งไปกวานั้นในทางตรงกันขาม ออป. กลับ
ดําเนินคดีโดยฟองคดีตอศาลจังหวัดภูเขียวใหขับไลชาวบานออกจากพื้นที่สวนปา
คอนสาร ซึ่งศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาในป พ.ศ. 2559 ใหชาวบานตองออกจากพื้นที่
เนื่องจากไมมีเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ชาวบานไมสามารถ
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นําพยานบุคคลหรือเอกสารแสดงการเสียภาษีบํารุงทองที่มาใชเปนหลักฐานในการ
พิสูจนสิทธิการเขาถือครองประโยชนได การที่ชาวบานเขาไปอยูในที่ดินซึ่ง ออป. เปน
ผูมีสิทธิครอบครองดูแลรักษาและใชประโยชนจึงเปนการกระทําละเมิด ดวยเหตุนี้
ออป. จึ ง มี สิ ท ธิ ฟ อ งขั บ ไล พ ร อ มเรี ย กค า เสี ย หาย นอกจากนี้ ศาลได วิ นิ จ ฉั ย ว า
มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 ไมใชกฎหมายเปนเรื่องนโยบายทั่วๆ
ไป และเพียงใหแนวทางหนวยงานของรัฐที่จะยอมผอนปรนใหแกราษฎรที่เปนคูกรณี
ไดเทานั้น ซึ่งไมตัดอํานาจฟองคดีของ ออป. ซึ่งถูกโตแยงสิทธิและหนาที่ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 55 54
1.7 ไมมีการคุมครองนักตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชน
พื้นที่บานโปงลึก-บานบางกลอย จังหวัดเพชรบุรี เกิดเหตุกรณีการหาย
สาบสูญของนักตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชนหลังจากถูกเจาหนาที่ควบคุมตัว และพบวา
เสียชีวิตในภายหลัง สรางความหวาดกลัวในการใชสิทธิการรวมกลุมและสิทธิการ
แสดงออก โดยวันที่ 17 เมษายน 2557 นายพอละจี รักจงเจริญ นักตอสูเพื่อสิทธิ
มนุษยชนชาวกะเหรี่ยงบานบางกลอยหายตัวไปหลังจากถูกเจาหนาที่อุทยานแหงชาติ
แกงกระจานควบคุมตัวฐานครอบครองน้ําผึ้งปา 6 ขวด ตอมาในป พ.ศ. 2562 หรือ
ในอีก 5 ปถัดมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ไดทําการสืบสวนจนพบกระดูกและ
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 9966/2559.
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รายงานผลศึกษาวิจัยเพือ่ จัดทําขอเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
(ฉบับยอ) เพื่อเผยแพรสูสาธารณชนในวงกวาง

นํา มาพิสู จน ทางนิ ติวิ ทยาศาสตรแ ลว วา เป นของนายพอละจี รัก จงเจริญ ซึ่ งเป น
หลักฐานวานายพอละจีไดเสียชีวิตแลว 55
54

ทั้งนี้ กอนหนาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะเริ่มทําการสืบสวนและพบกระดูก
นั้น มีเพียงการเรียกรองโดยภาคประชาสังคมเทานั้น ไมมีการสืบสวนสอบสวนหา
พยานหลักฐานอยางเปนทางการ เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย
ยังไมครอบคลุมกรณีการบังคับสูญหายตามอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการ
คุมครองบุคคลทุกคนจากการบังคับใหสูญหาย (ICPPED) ซึ่งมีทั้งหลักการสันนิษฐาน
การหายสาบสูญระหวางการควบคุมตัวของเจาหนาที่ และการขึ้นบัญชีขาว (whitelist)
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มติชนสุดสัปดาห. (2562). ผาคดีฆาตกรรม “บิลลี่” หลักฐานชัดฆาเผายัดถัง “ชัยวัฒน”
ยันไมเกี่ยวของ อางมีคนเห็นเดินที่ชะอํา. มติชนสุดสัปดาห. สืบคนเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
2562. จาก https://www.matichonweekly.com/column/article_227159
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2. พื้นที่วัฒนธรรม
จากการศึกษาสถานการณของกลุมชาติพันธุชาวเล จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปน
ชนชาวพื้นเมืองดั้งเดิมของชายฝงทะเลอันดามันที่มีวิถีชีวิตอาศัยหากินผูกพันอยูกับ
ชายฝงทะเลอันดามัน โดยสันนิษฐานวาไดเขามาอยูอาศัยตั้งบานเรือนถาวรในพื้นที่
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จังหวัดภูเก็ตเปนเวลา 300 ปมาแลว 56 การศึกษาของ เมธิรา ไกรนที 57 พบวาชาวเล
55
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อุรักลาโวยไดตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นที่แหลมกลาง (เกาะราง) และแหลมตุกแก เนื่องจาก
เปนพื้นที่ที่มีคนจีนนําเรือเขามาเทียบสะดวกตอการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับชาวจีน
ซึ่งตอมาเกิดการระบาดของอหิวาหตกโรคเปนเหตุใหชาวเลอุรักลาโวยไดอพยพและ
กระจายตัว ออกไปอาศั ยอยู ตามพื้ นที่ ต างๆ บนเกาะภูเ ก็ ต เชน พื้ นที่ ห าดราไวย
หาดสะปา เปนตน
ตอมาในชวงป พ.ศ. 2524 รัฐบาลไทยไดประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติ
สิ ริ น าถขึ้ น จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดเขตบริ เ วณที่ ดิ น ป า สนทะเล
ปาเขารวก ปาเขาเมือง และบริเวณหาดในยาง ในทองที่ตําบลไมขาว ตําบลสาคู และ
ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ใหเปนอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2524 โดย
อุทยานแห งชาติสิริน าถนั้นมีพื้ นที่ครอบคลุมพื้นที่สว นใหญของอําเภอถลาง และ
มีลักษณะเปนอุทยานแหงชาติทางทะเล ทําใหเกิดปญหาการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่
2 ประการ ดังนี้
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สถาบันไทยศึกษา. (2559). งานรวมญาติชาติพันธุชาวเล ปที่ 7. สถาบันไทยศึกษา.
สื บ ค น เมื่ อ วั น ที่ 28 ตุ ล าคม 2562. จากhttps://www.chumchonthai.or.th/
sites/default/files/images/infomation/(2)document-chaola7.pdf.
เมธิรา ไกรนที. (2552). พัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานชุมชนอุรักลาโวยในพื้นที่ภูเก็ต
จากมุมมองนิเวศวัฒนธรรม, วิทยานิพนธมหาบัณฑิต บัณ ฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. น.82.
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2.1 การประกาศเขตเปนพื้นที่เขตอุทยาน กระทบตอการ
ประกอบอาชีพและชีวิตทางวัฒนธรรม
แมวาการประกาศเขตอุทยานจะไมไดกระทบตอสิทธิในที่อยูอาศัยในที่ดิน
ของชาวเลอุรักลาโวยก็ตาม แตกลับมีผลกระทบตอวิถีชีวิตและสิทธิทางวัฒนธรรม
ของชาวเล กลาวคือ วิถีชีวิตของชาวเลผูกพันอยูกับทะเล การทําประมงเพื่อเลี้ยงชีพ
จึงเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต และเปนอาชีพหลักของชาวเลในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งการที่
รัฐบาลไทยประกาศพื้นที่อุทยานทางทะเลซอนทับพื้นที่ดั้งเดิมที่ใชในการทําประมง
ของชาวเล ทําใหการเขาไปทําประมงในพื้นที่ดังกลาวกลายเปนการกระทําความผิด
กฎหมาย และทําใหชาวเลอุรักลาโวยถูกเจาหนาที่จับกุมพรอมยึดเรือและอุปกรณ
ในการทํากิน
โดยนับตั้งแตชวงป พ.ศ. 2553 - 2555 มีชาวเลถูกเจาหนาที่จับกุมจํานวน
32 ราย ซึ่งในจํานวนนี้มีจํานวน 17 ราย ที่พนักงานอัยการสั่งไมฟองคดี เพราะไมมี
ความผิด แตก็ไมไดรับการชดเชยจากรัฐบาลไทยในความเสียหายแกทรัพยสินที่ถูก
ยึดไวในระหวางถูกจับกุม 58 ซึ่งครั้งลาสุดที่ชาวเลถูกจับกุมโดยเจาหนาที่อุทยานแหงชาติ
57

สิรินาถปรากฏขึ้นในป พ.ศ. 2561 และถูกกลาวหาวาลักลอบจับสัตวทะเลในพื้นที่
อุทยาน เปนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
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ปรีดา คงแปน. (2556). วิกฤตวิถีชาวเล. (กรุงเทพ: มูลนิธิชุมชนไท). น.20.
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มาตรา 16 ซึ่งชาวเลไดตอสูวาตนไมไดลักลอบจับสัตวทะเล แตตองการลงน้ําเพื่อให
รางกายปรับตัวเพื่อรักษาอาการน้ําหนีบ 59
58

ในดานวัฒนธรรม ดวยเหตุที่ชาวเลยึดถือที่ดินและทะเลเปนทรัพยสินที่ทุกคน
ใชรวมกัน ชาวเลสวนใหญจึงไมมีสิทธิที่มั่นคงในที่อยูอาศัย เพราะขาดเอกสารสิทธิ
ที่ดิน 60 พื้นที่บางพื้นที่ซึ่งสัมพันธกับวัฒนธรรมของชาวเลอยางพื้นที่สุสานและพื้นที่
59

ทางจิตวิญญาณ โดยชาวเลมีพิธีกรรมหลายอยาง เชน พิธีลอยเรือ การไหวบูชาหลา
หรือโตะที่เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีนอนหาด และงานกินขาวกลางบาน เปนตน ทําใหชาวเล
ตองมีพื้น ที่ใ นการทํา พิธี กรรมทางจิ ตวิญ ญาณ อยา งไรก็ต าม เมื่ อมีน โยบายการ
ทองเที่ยว ทําใหเกิดการรุกรานที่ดินสุสานและพื้นที่ที่ชาวเลใชในการประกอบกิจกรรม
ทางจิ ต วิ ญ ญาณหรื อ การเข า ใช พื้ น ที่ ไ ม ส ะดวก อั น เกิ ด จากการประกาศเป น เขต
อุทยานแหงชาติ เชน พิธีนอนหาดของชาวเลอุรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต จัดที่หาดไม
ขาว ตําบลไมขาว อําเภอถลาง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของอุทยานแหงชาติสิรินาถ เปนตน
2.2 การแกไขปญหาโดยขาดความตอเนื่องและไมมีผลในทางปฏิบัติ
แมวาจะมีมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553 เรื่อง แนวนโยบาย
ในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล ซึ่งกําหนดแนวทางของรัฐในการดําเนินการเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ของชาวเลครอบคลุมในเรื่องการสรางความมั่นคงดานที่อยูอาศัยดวยการทําเปนโฉนด
59
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ประชาชาติธุรกิจ. (2561). 6 ชาวเลราไวยถูกรวบ จนท. อางดําน้ําจับสัตวทะเลเขต
อุทยาน หน. ชุดยันผิดจริง. ประชาชาติธุรกิจ. สืบคนเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562, จาก
https://www.prachachat.net/general/news-98260.
ปรีดา คงแปน, อางแลว เชิงอรรถที่ X, น.18.
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ชุม ชนเพื่ อเป นเขตสัง คมและวัฒ นธรรมพิเ ศษสํา หรั บ ชาวเล และผอ นปรนพิเ ศษ
สําหรับ กลุมชาวเลในการทํา ประมงที่ใชอุป กรณดั้ง เดิมตามวิถีชีวิ ตในเขตอุทยาน
แหงชาติและเขตอนุรักษอื่นๆ อยางไรก็ตาม นโยบายตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว
ไมมีผลในทางปฏิบัติแตอยางใด
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3. พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ในเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจนั้นไดทําการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เปนหลัก ซึ่งยังไมมีผลกระทบหรือการรองเรียนเปนการเฉพาะราย แตภาคประชา
สังคม ภาควิชาการตางเห็นตรงกันวาอาจกอใหเกิดผลกระทบรายแรง โดยเฉพาะหากมี
การกํา หนดเขตเศรษฐกิ จ พิเ ศษต อ ไปโดยใช เ ขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออกเป น
แบบอยาง เนื่องจากเปนการละเมิดกฎหมายที่มีเพื่อคุมครองสิทธิของประชาชนและ
ประโยชนสาธารณะหลายประการ
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เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพัฒนามาจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เปนหนึ่งในนโยบายหลัก
ของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแหงชาติ ซึ่งวัตถุประสงคของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก คือ การพัฒนาพื้นที่ทางเศรษฐกิจใหม โดยอาศัยการพัฒนา
ระบบโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาเมือง เพื่อดึงดูดนักลงทุนในพื้นที่พิเศษใน 3 จังหวัด
ภาคตะวันออก ไดแก ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
โดยในชวงแรกนั้นรัฐบาลโดยหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติไดอาศัย
อํ า นาจตามมาตรา 44 แห ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)
พุทธศักราช 2557 เพื่อปลดล็อกทุกขอจํากัดที่ทําใหโครงการไมเดินหนา ตอมาไดมี
การตราพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ขึ้นมา เพื่อรวม
อํานาจการตัดสินใจในเรื่องต างๆ ไว กับคณะกรรมการนโยบายพั ฒ นาพิเ ศษภาค
ตะวันออก ซึ่งเปนปญหาใน 2 ประเด็นดังนี้
3.1 ใหคณะกรรมการมีอํานาจในการอนุมัติ ออกใบอนุญาต หรือ
ใหความเห็นชอบ ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในเชิงเทคนิค
3.1.1 การใหสัมปทาน
กําหนดใหคณะกรรมการพิจารณามีอํานาจในการอนุมัติ อนุญาต ใหสิทธิ
หรือใหสัมปทานแกบุคคลซึ่งดําเนินการอันเปนประโยชนโดยตรงตอการพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกตามกฎหมายฉบับตางๆ ไดแก ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
ลงวันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2515 เวนแตในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจ กฎหมาย
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วาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย กฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง กฎหมาย
วาดวยการประกอบกิจการพลังงาน กฎหมายวาดวยทางหลวงสัมปทาน กฎหมาย
วาดวยพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ
ซึ่งโดยทั่วไปอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ใหสิทธิ หรือใหสัมปทาน
เหลานี้จะอยูกับคณะกรรมการผูชํานาญการซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ เชน การ
ประกอบกิจการพลังงานอํานาจในการพิจารณาจะอยูกับคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน ซึ่งสรรหามาจากบุคคลที่มีความชํานาญเฉพาะทาง เปนตน ซึ่งการนําอํานาจ
ของคณะกรรมการผูชํานาญการนี้ไปมอบใหกับคณะกรรมการนโยบายพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวั น ออก ตามมาตรา 37 พระราชบั ญญั ติ เ ขตพั ฒนาพิ เศษภาคตะวัน ออก
พ.ศ. 2561 อาจทํ า ให เ กิ ด ปญ หาขึ้ นในเวลาต อ มา เนื่ อ งจากกระบวนการอนุ มั ติ
อนุญาต ใหสิทธิ หรือใหสัมปทานไปอยูกับฝายการเมืองซึ่งไมมีความชํานาญและอาจ
ทําเพื่อตอบสนองตอประโยชนในทางการเมืองในระยะสั้น ทําใหสิทธิของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับผลกระทบ
3.1.2 การออกใบอนุญาต
กํ า หนดให เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ภาค
ตะวั น ออกมี อํ า นาจอนุ มั ติ อนุ ญ าต ออกใบอนุ ญ าต หรื อ ให ค วามเห็ น ชอบแทน
หนวยงานของรัฐหรือคณะกรรมการซึ่งเปนผูรักษาการตามกฎหมายตางๆ ไดแก
กฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมาย
วาดวยการจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข กฎหมายวาดวย
คนเขาเมือง เฉพาะเพื่อการอนุญาตใหคนตางดาวตามมาตรา 55 (1) หรือ (2) อยูตอ
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ในราชอาณาจักร กฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย กฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมาย
วาดวยการจัดสรรที่ดิน
ซึ่งในหลายกรณีเปนกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อจํากัดอํานาจกรรมสิทธิ์ของเจาของ
ที่ดินเพื่อมิใหเจาของที่ดินใชกรรมสิทธิ์ภายในที่ดินของตนเองไปกระทบตอประโยชน
ของเจาของที่ดินขางเคียง เชน กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ซึ่งกําหนดรูปแบบ
ของการใชอาคารใหมีมาตรฐาน มีความมั่นคง ความปลอดภัย และไมรบกวนสิทธิ
ของเจ า ของที่ ดิ น ข า งเคี ย ง เป น ต น การที่ ก ฎหมายมอบอํ า นาจให กั บ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก ตามมาตรา 43
พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 อาจเกิดปญหาเรื่องความ
เชี่ยวชาญในการใชกฎหมายพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือใหความ
เห็นชอบ
3.2 การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชประโยชนที่ดิน ผอนปรน
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม และยกเลิกกฎหมาย
ผังเมืองที่ใชอยูเดิม โดยขาดการมีสวนรวม
3.2.1 การใชประโยชนที่ดินของสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กําหนดใหในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
คณะกรรมการนโยบายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ ตามมาตรา 36
พระราชบั ญญั ติ เ ขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั นออก พ.ศ. 2561 ใหสํ า นั กงานเข า ใช
ประโยชนที่ดินที่สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไดตามกฎหมายวาดวยการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อดําเนินการหรือประกอบกิจการอื่นใดนอกเหนือจาก
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ที่กําหนดไวในกฎหมายนั้น ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชประโยชนที่ดิน
จากเดิมมีความมุงหมายใหใชเพื่อการเกษตรและกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม
เทานั้น
3.2.2 การจัดทําแผนการใชประโยชนที่ดิน
กํ า หนดให สํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ภาค
ตะวันออกจะตองจัดทํานโยบายและแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก แผนการใชประโยชนที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค แผนการดําเนินงาน และแผนการใหบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ
ครบวงจรที่สะดวกรวดเร็ว ตามมาตรา 29 พระราชบัญญัติเ ขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวั น ออก พ.ศ. 2561 ซึ่ ง เมื่ อ คณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ภาค
ตะวัน ออกใหความเห็น ชอบแผนดัง กลาวแลว จะนํา ไปสูก ารจัด ทําแผนผังการใช
ประโยชนที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
และหากแผนผังดังกลาวขางตนแลวเสร็จจะมีผลเปนการยกเลิกกฎหมายผังเมืองที่ใช
อยูเดิมในพื้นที่นั้น 61
60

3.2.3 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
กําหนดใหในกรณีที่ตองการดําเนินโครงการหรือกิจการใดภายในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกที่ตองจัดทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สุขภาพของ
ประชาชนหรือชุมชนตามที่มีกฎหมายกําหนด ซึ่งหากไมมีผูชํานาญการศึกษาผลกระทบ

61

พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561. มาตรา 32.
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สิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการใด หรือมีแตไมเพียงพอกับการดําเนินโครงการ
หรือกิจการนั้น ตามมาตรา 8 พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.
2561 กําหนดไมใหนําเรื่องการขอและการออกใบอนุญาต และคุณสมบัติของผูไดรับ
ใบอนุญาตเปนผูมีหนาที่ศึกษาหรือจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติมาบังคับใช
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4. พื้นที่เขตทหาร
ในป จ จุ บั น ที่ ดิ น ที่ ถู ก มาใช เ ป น ที่ ดิ น เพื่ อ การทหารมี อ ยู ทั้ ง สิ้ น ประมาณ
4,832,408 ไร แบงเปนที่ดิ นที่อ ยูในความครอบครอง ดู แล และใชประโยชนของ
กองทัพบก จํานวน 4,337,100 ไร กองทัพเรือ จํานวน 260,161 ไร และ 235,147 ไร
62
61

62

ซึ่งนอกเหนือจากการใชเ ปนพื้นที่ตั้งหนวยทหารและสาธารณูปโภค และพื้น ที่
สรุปจากฐานขอมูลการใชประโยชนในที่ดินของกรมธนารักษ
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สําหรับการฝกทางการทหารแลวที่ดินเหลานี้ยังถูกนํามาใชเพื่อประโยชนอื่น เชน
พื้นที่ ทอ งเที่ ยว พื้น ที่ส นับสนุน โครงการอันเนื่อ งมาจากพระราชดํ าริ พื้น ที่ที่ สว น
ราชการอื่นมาขอใชประโยชน เปนตน
สาเหตุที่กองทัพไดมีที่ดินจํานวนมากเชนนี้มาอยูในความครอบครองเปน
ผลมาจากการที่แตเดิมมีการกําหนดพื้นที่เขตสงวนเพื่อใชประโยชนในราชการทหาร
ตามพระบรมราชโองการและตามพระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามที่ดินรกรางวาง
เปลาอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2478 ซึ่งในปจจุบันไดมีการกําหนดเขต
หวงหามโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว
ทั้งสิ้น 12 ฉบับ ซึ่งผลของการกําหนดเขตหวงห ามตามพระบรมราชโองการและ
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวทําใหเกิดขอจํากัดสิทธิในการใชประโยชนในที่ดินขึ้น
และทําใหเกิดการจําแนกที่ดินภายใตเขตหวงหามออกเปน 2 ประเภท ไดแก ที่ดิน
ที่เปนเขตสงวนหวงหามและที่ดินที่เปนที่ราชพัสดุ สงผลใหเกิดปญหาใน 2 ประเด็น
ดังนี้
4.1 มีที่ดินซึ่งเปนที่สงวนหวงหามซึ่งไมอยูในบังคับตามกฎหมาย
ราชพัสดุ
ที่ดินที่เปนเขตสงวนหวงหาม หมายถึง ที่ดินรกรางวางเปลาซึ่งอยูภายใต
เขตหวงหามตามแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกาหรือตามพระบรมราชโองการ ซึ่งผลของ
การถูกประกาศเปนเขตหวงหามตามพระราชกฤษฎีกาหรือตามพระบรมราชโองการ
นั้ น จะมี ผ ลทํ า ให ที่ ดิ น ดั ง กล า ว ห า มมิ ใ ห ผู ใ ดเข า หั ก ร า งจั ด ทํ า หรื อ ปลู ก สร า งด ว ย
ประการใดๆ ในที่ดินนั้น เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาหนาที่เสียกอน
64 | หนา

รายงานผลศึกษาวิจัยเพือ่ จัดทําขอเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
(ฉบับยอ) เพื่อเผยแพรสูสาธารณชนในวงกวาง

ที่ ดิ น ประเภทนี้ เ ป น ที่ ดิ น ของรั ฐ เช น กั น แต ไ ม ใ ช ที่ ร าชพั ส ดุ ต ามความหมายของ
พระราชบั ญญั ติที่ ร าชพัส ดุ พ.ศ. 2518 63 จึ งคลา ยกั บ ที่ดิ นที่ เ ปน ปา สงวนที่ อธิ บ ดี
กรมปาไมมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลเขาไปใชประโยชนในเขตปาสงวนได
ขอเท็จจริงที่ไดจากการศึกษาลักษณะที่ดินสงวนหวงหาม พบวาที่ดินสงวน
หวงหาม เชน กรณีของที่ดินทรงสงวนตามพระบรมราชโองการ ลับ ที่ 2/249 ลงวันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2465 กําหนดใหที่ดินในเขตทรงสงวนมิใชกรรมสิทธิ์ของกองทัพเรือ
กองทัพเรือคงมีเพียงอํานาจอนุญาตใหคนไทยเขาจับจองไดเทานั้น ถาขอเท็จจริง
ปรากฏวาชาวบานผูใดไดครอบครองที่ดินในเขตนี้มากอนมีพระบรมราชโองการโดยมี
หนังสือสําคัญสําหรับที่ดินชาวบานก็มีสิทธิอยูในเขตตอไปได แตหากประชาชนไดเขา

63

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยวินิจฉัยวา ที่ดินรกรางวางเปลาที่ไดมีพระราช
กฤษฎีกาหวงหามไวเพื่อประโยชนของสวนราชการและสวนราชการไดเขาไปใชประโยชน
แลวเทานั้น จึงจะถือวาเปนที่ราชพัสดุ ที่ดินรกรางวางเปลาที่ไดหวงหามไวเพื่อประโยชน
ของสวนราชการ แตสวนราชการยังไมไดเขาไปใชประโยชนเลย ยังคงมีสภาพเปนที่ดิน
รกรางวางเปลาและไมเปนที่ราชพัสดุ โปรดดูบันทึกความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่ อ งเสร็ จ ที่ 382/2534 อย า งไรก็ ต าม พระราชบั ญ ญั ติ ที่ ร าชพั ส ดุ พ.ศ. 2562
ไดยกเลิกพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 นั้น ตามมาตรา 6 ไดนิยามความหมาย
ของที่ ราชพัสดุค รอบคลุมไปถึง ที่ดินที่ สงวนหรื อหวงหามไวเพื่ อประโยชนของทาง
ราชการตามกฎหมาย ทําใหนิยามความหมายของที่ราชพัสุดในปจจุบันครอบคลุมไปถึง
ที่ดินที่ สงวนหรือ หวงห ามไว เพื่อ ใชประโยชนของทางราชการตามกฎหมาย แตใ น
ปจ จุ บันยั งไม มีก ารวิ นิจ ฉั ย ในประเด็น วา เมื่ อที่ดิ นดัง กลา วเปนที่ ราชพัสดุและเป น
กรรมสิทธิ์ของรัฐตามกฎหมายแลว สถานะของประชาชนจะเปนเชนไร
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อยูอาศัยในเขตทรงสงวนโดยมิไดขออนุญาตตอกองทัพเรือก็ไมสามารถอยูอาศัยได
และที่ดินดังกลาวก็ไมสามารถออกเอกสารสิทธิได 64
63

สถานการณในปจจุบันกองทัพเรือไดมีประกาศกองทัพเรือ เรื่อง หลักเกณฑ
ในการอนุญาตใหราษฎรจับจองที่ดินในเขตทรงสงวน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 65
64

ซึ่งไดกําหนดหลักเกณฑเพื่อแกไขปญหาในการพิจารณาอนุญาตใหราษฎรจับจอง
ที่ดินในเขตทรงสงวน อยางไรก็ตาม ในปจจุบันไดมีความขัดแยงเรื่องการใชประโยชน
ที่ดินในเขตทรงสงวนตามพระบรมราชโองการ เนื่องจากที่ผานมากองทัพเรือไมเคย
อนุ ญ าตให ร าษฎรรายใดเข า ไปจั บ จองพื้ น ที่ ดั ง กล า ว ดั ง นั้ น ราษฎรที่ เ ข า มาทํ า
ประโยชนในที่ดินดังกลาวจึงเปนผูบุกรุก ซึ่งกองทัพเรือกําลังดําเนินการแกไขปญหา
ในพื้นที่ตําบลแสมสาร โดยโฆษกกองทัพเรือไดใหสัมภาษณถึงการบุกรุกดังกลาวเปน
การบุกรุกเพื่อดําเนินการทางธุรกิจ เชน รานอาหาร รีสอรท โรงงานอุตสาหกรรม
และรวมถึงการบุกรุกที่ดินของรัฐในลักษณะอื่นๆ อาทิ ลักลอบขุดดิน ถมทะเล ไมขอ
อนุญาตกอสรางสิ่งปลูกสราง การซื้อขายที่ดินของรัฐโดยมีเอกสารสิทธิ เปนตน เปน
ผลใหกองทัพเรือโดยฐานทัพเรือสัตหีบมีความจําเปนตองเขามาจัดระเบียบในพื้นที่ 66
65

64
65
66

บันทึกความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 289/2538
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 131 ตอนพิเศษ 2 ง วันที่ 7 มกราคม 2557
มติชนออนไลน. (2561). “ทร.” โต ไมไดไลเวนคืนที่เพื่ออีอีซี ชี้เปนที่พระราชทาน
ตั้งแตสมัย ร. 6 ทหารเรือมีเอกสิทธิ์. มติชนออนไลน. สืบคนเมื่อวันที่ 5 มกราคม
2563. จาก https://www.matichon.co.th/politics/news_1221691.
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4.2 เปนที่ราชพัสดุแตไมมีการใชประโยชน ทําใหมีผูเขาถือครอง
ทําประโยชน
ที่ดินที่เปนที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 251867 คือที่ดิน
ที่มีหนวยงานของรัฐเขาไปใชประโยชนในที่ดินแลว ซึ่งตามกฎหมายที่ราชพัสดุนั้น
จะตองเปนที่ที่หนวยงานของรัฐไดเขาใชประโยชนเพื่อวัตถุประสงคในทางราชการ
โดยมีกระทรวงการคลังเปนเจาของและเปนผูถือกรรมสิทธิ์
ขอเท็จจริงที่ไดจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 68
67

พบว า ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ช าวบ า นอ า งว า ได อ ยู อ าศั ย ในพื้ น ที่ ม าก อ นการ
ประกาศเขตตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงหามที่ดินในทองที่อําเภอเมือง
กาญจนบุรี อําเภอวังขนาย อําเภอบานทวน และอําเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.
67

68

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518,
มาตรา 4 ที่ราชพัสดุ หมายความวา อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดินทุก
ชนิด เวนแตสาธารณสมบัติของแผนดิน ดังตอไปนี้
(1) ที่ดินรกรางวางเปลาและที่ดินซึ่งมีผูเวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเปนของแผนดิน
โดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน
(2) อสังหาริมทรัพยสําหรับพลเมืองใชหรือสงวนไวเพื่อประโยชนของพลเมืองใชรวมกัน
เปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ
สวนอสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลและขององคการปกครองสวนทองถิ่น
ไมถือวาเปนที่ราชพัสดุ
สรุ ป จากรายงานผลการพิ จ ารณาเรื่ อ งร อ งเรี ย นของคณะกรรมการสิ ทธิ ม นุ ษ ยชน
แหงชาติ ที่ 213/2562 และรายงานผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ 1160/2558
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2481 และมีการสืบสิทธิตอๆ กันมาตอเนื่อง แตดวยผลของการประกาศเขตสงวน
หวงหามนี้ทําใหที่ดินดังกลาวไมใชท่ีดินสามารถออกเอกสารสิทธิไดแตตามกฎหมาย
กอใหเกิดความไมชัดเจนในสิทธิที่ชาวบานใชเพื่ออยูอาศัยในที่ดิน ทําใหเกิดขอพิพาท
ระหวางชาวบานกับหนวยงานทหารที่ดูแลพื้นที่ดังกลาวมาโดยตลอด จนเปนเหตุให
คณะรัฐมนตรีตองออกมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2545 เรื่อง มาตรการ
แกไขปญหาในการจัดใหราษฎรผูบุกรุกเชาที่ราชพัสดุ ซึ่งในชั้นตนตามมาตรการนี้
ชาวบานสามารถเชาที่ดินไดตามเนื้อที่ครอบครองใชประโยชนจริงเปนการชั่วคราว
ครั้งละไมเกิน 3 ป
ในสถานการณปจจุบันที่ผานมาบริเวณที่ราชพัสดุในตําบลแกงเสี้ยนมีที่ดิน
เพียงบางแปลงเทานั้นที่ไดรับการจัดใหเชาเพื่อทําธุรกิจการเกษตร สวนชาวบานกลับ
ไมไดรับการดําเนินการใหเชา และตอมาในป พ.ศ. 2559 ในพื้นที่ซึ่งชาวบานไดใช
ประโยชนอยูไดดําเนินการจัดทําโครงการบานธนารักษสําหรับขาราชการและลูกจาง
กองทั พ บก โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ขายให แ ก ข า ราชการและลู ก จ า งในสั ง กั ด
กระทรวงกลาโหม นํามาสูการขับไลชาวบานจํานวน 30 รายออกจากพื้นที่พิพาท
และคัดคานมิใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําสาธารณูปโภคในพื้นที่พิพาท แมชาวบาน
จะได เ สี ย ภาษี บํ า รุ ง ท อ งที่ ใ ห กั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ก็ ต าม 69 ซึ่ ง ลั ก ษณะ
68

ดังกลาวเปนตัวอยางปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ราชพัสดุในการครอบครองของกองทัพ
ปญหาลักษณะคลายๆ กันยังไดเกิดขึ้นในพื้นที่อําเภออื่นอีก

69

รายงานผลการพิจารณาเรื่องรองเรียน ที่ 213/2562

68 | หนา

รายงานผลศึกษาวิจัยเพือ่ จัดทําขอเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
(ฉบับยอ) เพื่อเผยแพรสูสาธารณชนในวงกวาง

การขาดกระบวนการเขาไปมีสวนรวมของประชาชนทําใหการประกาศ
แนวเขตที่ดินของรัฐเกิดแนวเขตทับซอน ทับที่ดินที่ประชาชนทําประโยชนอยู สราง
ขอจํากัดในการดํารงชีวิตในวิถีดั้งเดิม ทั้งในการประกอบอาชีพและการใชชีวิตทาง
วัฒนธรรม หรือในกรณีที่ที่ดินของรัฐวางจากการใชประโยชนและมีประชาชนเขาใช
ก็ขาดการคุมครองโดยกฎหมาย ทําใหรัฐสามารถใหประชาชนออกจากพื้นที่เมื่อใด
ก็ได หรือผอนผันภายใตเงื่อนไขใดก็ได สงผลใหสิทธิในที่ดินของประชาชนไมชัดเจน
ขาดความมั่นคง
นอกจากนี้ แนวทางการแก ไ ขป ญ หาของรั ฐ บาลไทยต อ กรณี พิ พ าทใน
แนวเขตที่ดินของรัฐมักจะกระทําในรูปของมติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการ
ซึ่ ง นโยบายดั ง กล า วจะได รั บ การปฏิ บั ติ ต ามหรื อ ไม ขึ้ น กั บ ดุ ล พิ นิ จ ของเจ า หน า ที่
ที่รับผิดชอบในพื้นที่เปนผูตัดสินใจ เพราะไมมีสถานะทางกฎหมายผูกพันเจาหนาที่
ใหตองปฏิบัติตาม
ทั้งนี้ แมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะไดรับรองสิทธิในการรวมตัวอยูเปน
ชุมชน แตประชาชนไมสามารถอางสิทธิชุมชนขึ้นมาเพื่อใชเปนฐานในการอางกับ
องคกรของรัฐได ในขณะเดียวกันภาครัฐก็ไมไดคํานึงถึงสิทธิที่รับรองไวในรัฐธรรมนูญ
โดยพิ จ ารณาจากคํ า พิ พ ากษาของศาลปกครองสู ง สุ ด และศาลฎี ก า ไม ไ ด มี ก าร
ยกประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนขึ้น คําพิพากษาสวนใหญใหน้ําหนักไปที่การพิสูจนสิทธิ
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติตางๆ ซึ่งยึดโยงอยูกับการใชเอกสารสิทธิของทาง
ราชการมากกว า ที่ จะคํ า นึ ง ว าพื้ น ที่ ดั ง กลา วที่ ไ ม มี เอกสารสิ ทธิ เพราะโดยสภาพ
ไมสามารถออกเอกสารสิทธิ การพิสูจนการเขาถือครองที่ดินจึงไมเปนประโยชนกับ
ประชาชน แมจะมีการจัดตั้งหมูบานหรือการเสียภาษีตามกฎหมายปกครองก็ตาม
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ยิ่งไปกวานั้น ผลทางกฎหมายของพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก พ.ศ. 2561 จะทําใหเกิดการยกเวนการใชกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อคุมครองสิทธิ
ของประชาชนจากการไดรับผลกระทบจากการใชกรรมสิทธิ์ของเอกชนคนอื่น เกิด
ความไมเสมอภาคในการรับภาระสาธารณะ ในระยะยาวจะเกิดผลกระทบทางลบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม
จากปญหาทั้งหมดสะทอนใหเห็นวา การจัดการที่ดินโดยรัฐขาดเปาหมาย
ที่ชัดเจน ไมคํานึงถึงประสิทธิภาพและความเปนธรรม ทําใหรัฐมีปญหาในการใช
เครื่องมือในการกํากับดูแลที่ดิน เชน การยกเลิกเครื่องมือในการปองกันผลกระทบ
จากการใชที่ดิน หรือที่ดินของรัฐที่ขาดการติดตามตรวจสอบ ขาดการรับรองสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของประชาชน การแกไขปญหาทําในระดับนโยบายที่ขาดสภาพบังคับ
ทําใหปญหายังคงเดิม เปนตน ดังนั้น ในการแกไขปญหาดังกลาวรัฐตองคํานึงถึงการ
ใชประโยชนในที่ดินอยางมีประสิทธิภาพและความเปนธรรม รวมถึงเลือกเครื่องมือ
ใหมีความเหมาะสมตอการจัดการที่ดิน
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ปญหาและแนวทางในการบริหารจัดการ
ที่ดินอยางยั่งยืน
จากการศึ ก ษาสถานการณ ป ญ หาและผลกระทบจากแผน นโยบาย
มาตรการ และกฎหมายที่ เ กี่ ยวข อ ง สรุป เป น สภาพป ญ หาและแนวทางแก ไ ขใน
ภาพรวม 5 ประการ ไดแก
1. การกระจุกตัวของการถือครองทีด่ ินในระบบตลาดนํามาซึ่ง
การขาดสิทธิขนั้ พื้นฐานในที่ดิน
ที่ ดิ น ถื อ เป น สวั ส ดิ ก ารสั ง คมอย า งหนึ่ ง ซึ่ ง จํ า เป น ต อ การอยู อ าศั ย และ
ประกอบอาชีพ แตในขณะเดียวกันก็มีลักษณะเปนสินทรัพย (assets) ซึ่งสามารถ
ซื้อขายเก็งกําไร ทําใหราคาของที่ดินสูงขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนมือ สงผลใหมีการสะสม
ที่ดินเพื่อเปนหลักประกันความมั่งคั่ง ประกอบกับกฎหมายในปจจุบันไมมีการจํากัด
การถือครอง เมื่อที่ดินในความครอบครองของบุคคลหนึ่งมีมากเกินกวาความสามารถ
ในการเขาทําประโยชน ทําใหเกิดที่ดินรกรางวางเปลาและมีการกระจุกตัวในการ
ถือครองที่ดินสูง 70 ในขณะที่เกษตรกรสวนใหญไมมีความมั่นคงดานที่ดินทํากิน 71
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70

71

70

ดวงมณี เลาวกุล. (2556). การกระจุก ตัวของความมั่ง คั่งในสังคมไทย. รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ “โครงการสูสังคมไทยเสมอหนา การศึกษาโครงสรางความมั่งคั่ง และ
โครงสรางอํานาจเพื่อการปฏิรูป”
รายงานสถิติ สํานักงานเศรษฐกิจ การเกษตรและสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร 2558.
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สะทอนใหเห็นถึงความเหลื่อมล้ําไมเปนธรรมในการเขาถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการใช
ประโยชนที่ดิน กลายเปนแรงผลักใหผูที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจต่ําเลือกที่จะบุกรุก
ที่ ดิ น ของรั ฐ โดยเฉพาะเขตพื้ น ที่ ป า หรื อ ที่ ร าชพั ส ดุ ที่ รั ฐ ยั ง ไม มี ก ารใช ป ระโยชน
เพื่อการอยูอาศัยและประกอบอาชีพในตนทุนที่ต่ํากวา นํามาซึ่งปญหาการตั้งถิ่นฐาน
และการถือครองที่ไมเปนทางการ (informal settlement and tenure)
การกระจายการถือครองที่ต่ํานี้ นอกจากจะเปนอุปสรรคตอการใชประโยชน
ที่ดินอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังเปนอุปสรรคตอการเขาถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในที่ดิน
ในตลาด รวมไปถึงการที่ที่ดินของรัฐจะตองทําหนาที่รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานในที่ดิน
ของประชาชนซึ่งเขาไมถึงนั้น การเพิ่มการถือครองใหกับกลุมเปราะบางและการลด
ความเหลื่อมล้ําจึงเปนเปาหมายหนึ่งที่จะทําใหประชาชนเขาถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและ
มีการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น การกระจายการถือครองที่ดินจึงเปนมาตรการสําคัญในการที่จะนํา
ที่ดินในระบบตลาดมาใชอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการเขาถึงการถือครองที่ดิน
ของประชาชน ลดภาระในที่ดินของรัฐ โดยมี 2 แนวทางดังตอไปนี้
1) รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวของกับที่ดิน ไดแก สิทธิในการเขาถึง
อาหาร สิทธิในการเขาถึงที่อยูอาศัย สิทธิในการประกอบอาชีพ สิทธิทางวัฒนธรรม
รวมถึ ง สิ ท ธิ ชุ ม ชนตามรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ มี สิ ท ธิ ใ นการอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู และจั ด การ
บํารุงรักษา ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ตองคํานึงถึง
สถานะตางๆ ของผูใชประโยชนในที่ดินของรัฐ ทั้งสิทธิของผูอยูมากอนการประกาศ
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แนวเขตที่ดินของรัฐ ผูที่ถือครองที่ดินโดยความรับรูของหนวยงานแตไมไดรับการ
รับรองสิทธิ และผูที่บุกรุกที่ดินของรัฐเนื่องมาจากความยากจน
2) ลดความเหลื่อมล้ําในการถือครองที่ดิน ลดแรงจูงใจในการการสะสม
ที่ดิน เพื่อใหที่ดินรกรางวางเปลาในระบบตลาดถูกนํามาใชประโยชนมากขึ้น
2. การใชที่ดินของรัฐขาดความชัดเจน
ระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทยแบงเปนระบบใหญ 2 ระบบ ไดแก
ที่ ดิ น ของรั ฐและที่ ดิ น ของเอกชน โดยเป น ที่ ดิ น ของรั ฐประมาณร อ ยละ 60 ซึ่ ง มี
วัตถุประสงคในการใชประโยชนที่ดินหลายประการ รวมถึงสาธารณประโยชนและ
ประโยชนอื่นของหนวยงานราชการ การที่วัตถุประสงคการใชที่ดินหรือขอบเขตการ
ใชที่ดินของรัฐไมชัดเจนนั้นสงผลกระทบที่สําคัญ 2 ประการ ดังนี้
2.1 สิทธิขนั้ พื้นฐานในที่ดินของบุคคลไมไดรับการคุมครองหรือ
ถูกละเมิด
การที่ รั ฐประกาศแนวเขตทั บ ที่ที่ มี ประชาชนอาศัย อยูห รื อใช ประโยชน
มากอนนั้น เกิดจากการสํารวจเพื่อประกาศแนวเขตไมรอบคอบ ขาดการมีสวนรวม
ที่เพียงพอ และเมื่อมีการประกาศเขตหรือการเพิกถอนพื้นที่สาธารณประโยชน หรือ
เปลี่ยนแปลงการทําประโยชน จะมีการบังคับอพยพ หรือเอาคนออกจากพื้นที่ หรือ
หามใชประโยชนในพื้นที่นั้นๆ โดยขาดมาตรการเยียวยา หรือมีมาตรการเยียวยา
แตไมเหมาะสม
นอกจากนี้ กรณีที่ที่ดินของรัฐอยูในความครอบครองดูแลของหนวยงาน
แตยังมิไดใชประโยชนและมีประชาชนเขาใชทํา ประโยชน เปน การถือครองที่ดิ น
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ที่ไมเปนทางการ (informal tenure) ผูเขาถือครองจะไมสามารถออกเอกสารสิทธิ
ตามกฎหมายได สงผลใหประชาชนผูใช ประโยชนใ นที่ดิน ขาดความมั่ นคงในการ
ถือครอง
2.2 ขาดประสิทธิภาพในการใชประโยชนในที่ดินเพื่อการสาธารณะ
สรางความลําบากในการกําหนดนโยบายที่ดินใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งประเทศ
การเขาถือครองที่ดินของรัฐอยางไมเปนทางการนั้นมิไดมีแตผลกระทบตอ
ความไมแนนอนชัดเจนในสิทธิของประชาชนเทานั้น แตแสดงใหเห็นถึงการขาดกลไก
การติด ตามการใช ประโยชนที่ดิ นที่สงวนหวงหามโดยรัฐ ทําใหผูกํา หนดนโยบาย
ไมสามารถกําหนดทิศทางการใชประโยชนที่ดินในระยะยาวได
ดังนั้น รัฐจะตองมีมาตรการที่ชัดเจนในการใชประโยชนที่ดินของรัฐ โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เพิ่ ม ความมั่ น คงในการถื อ ครองที่ ดิ น ของประชาชนให ส ามารถ
ใชประโยชนในที่ดินอยางยั่งยืน และเพื่อความโปรงใสในการใชที่ดินของหนวยงานรัฐ
เองใหสามารถกําหนดทิศทางในการใชที่ดินอยางยั่งยืนเชนกัน
1) ที่ดินรัฐจะตองอยูภายใตการดูแลของหนวยงานกลาง เพื่อการติดตาม
ตรวจสอบการใชประโยชนและทราบสถานะปจจุบันของที่ดิน เพื่อเปนขอมูลในการ
กําหนดนโยบาย
2) การคุมครองสิทธิการถือครองที่ไมเปนทางการ เพื่อใหเกิดความชัดเจน
กรณีที่มีประชาชนเขาใชที่ดินของรัฐ ไมใหเกิดชองวางของกฎหมายอันนํามาสูการ
ละเมิดสิทธิและการทุจริต
74 | หนา

รายงานผลศึกษาวิจัยเพือ่ จัดทําขอเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
(ฉบับยอ) เพื่อเผยแพรสูสาธารณชนในวงกวาง

3. การกําหนดนโยบายแบบรวมศูนยอํานาจ โดยขาดขอมูลและ
การมีสวนรวม
ประเทศไทยมีฐานคิดนโยบายแบบรวมศูนยอํานาจการจัดการไวที่สวนกลาง
(centralisation) การกําหนดนโยบายหรือการออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับที่ดินและ
ปา ไม จึง มีลั กษณะเปน รูป แบบเดี ยวบัง คับ กับ ทุ กคน (one size fit all) มีลั กษณะ
เป น การสั่ ง การและควบคุ ม (command and control) และผู ก ขาดการบริ ห าร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติไวที่รัฐแตผูเดียว จึงทําใหการจัดการโดยรัฐผานนโยบาย
และกฎหมายไมสอดคลองกับความเปนจริง ศักยภาพที่ดิน และวิถีชีวิตของประชาชน
ในแตละพื้นที่ ประกอบกับการขาดการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียหรือประชาชน
ที่อยูในพื้นที่ ทําใหรัฐขาดขอมูลที่รอบดานในเรื่องตางๆ ไมวาจะเปนการกําหนด
รูปแบบการถือครอง หรือการใหนิยามการใชประโยชนในที่ดิน ลวนเปนผลผลิตจาก
แนวคิดแบบรวมศูนยอํานาจ
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แนวคิดการถือครองที่ดินหรือความเปนเจาของ (ownership) แบบสังคม
เมืองนั้น แตกตางจากแนวคิดการถือครองในชนบท เนื่องจากมีวิถีชีวิตที่แตกตางกัน
สงผลใหมีลักษณะการใชประโยชนหรือครอบครองที่ดินที่แตกตางกัน ยกตัวอยาง
ผูใชประโยชนที่ดินในเมืองจะปลูกบานและอยูอาศัยในที่ดินตลอดป แตผูใชประโยชน
ที่ดินในชนบทอาจใชที่ดินในการเพาะปลูกตามฤดูกาล นอกฤดูเพาะปลูกแลวอาจไม
ใชที่ดินหรือปลอยใหผูอื่นใชประโยชนอยางอื่น เชน การเลี้ยงสัตว ฯลฯ หรือการใช
พื้นที่เพื่อประโยชนเชิงวัฒนธรรม เชน การประกอบพิธีทางศาสนา พิธีตามความเชื่อ
อื่นๆ เปนตน มีการใชพื้นที่ แคบางชวงเวลาหรือบางฤดูเชนกัน แนวคิดความเป น
เจ า ของหรื อ เป น ผู ใ ช ป ระโยชน ใ นที่ ดิ น แบบสั ง คมหนึ่ ง จึ ง ไม ส ามารถใช กั บ ผู ใ ช
ประโยชนในสังคมที่มีวิถีชีวิตแบบอื่นได ดังนั้น การออกกฎหมายที่มีแนวคิดแบบ
เดี ย วกั บ สัง คมใดสัง คมหนึ่ ง อาจเปน ความไม ช อบธรรมในการบั งคั บ ใช กั บสั ง คม
อีกแบบหนึ่ง
นโยบายและกฎหมายที่สะทอนแนวคิดรูปแบบเดียวบังคับกับทุกคนและ
ผูก ขาดการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรไว ที่รั ฐ แต เ พี ย งผู เ ดี ย ว นอกจากจะเป น การ
กลืนวัฒนธรรมทองถิ่นอันขัดกับสิทธิของชุมชนในการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรม
ตามรัฐธรรมนูญ ทั้งยังสงผลใหมีการบังคับตามกฎหมายโดยใชอํานาจปราบปราม
แบบเด็ดขาด เกิดกระบวนการยุติธรรมที่รองรับความชอบธรรมของการใชอํานาจ
เด็ดขาดนั้น เปนการกระทบสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนและชุมชน
แลว ขณะเดียวกันก็เปนการกอตนทุนภาครัฐที่สูงมากในการติดตามดูแลที่ดินทั้งหมด
และไลปราบปราม
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รายงานผลศึกษาวิจัยเพือ่ จัดทําขอเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
(ฉบับยอ) เพื่อเผยแพรสูสาธารณชนในวงกวาง

ดังนั้น การกระจายอํานาจสูทองถิ่นและใหชุมชนสามารถมีสวนรวมในการ
กําหนดรูปแบบการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จะเปนการรักษา
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสิ่งแวดลอม ที่มีตนทุนต่ํากวาการผูกขาดใหรัฐบริหารจัดการ
รวมถึงการจัดทําฐานขอมูลจะตองมีการบูรณาการขอมูลในระดับแผนที่ชุมชนเพื่อ
ความครบถวน โดยใหชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมและมีอํานาจ
ในการตัดสินใจ และตองเปนการจัดทําฐานขอมูลกลางเพื่อการบริหารราชการและ
การบริการประชาชน มิใชเพื่อการแบงเขตอํานาจหนวยงานเพียงอยางเดียว
1) การมีสวนรวมของประชาชนผูมีสวนไดเสียในแตละขั้นตอนของการ
ใช ประโยชนที่ ดิน ตั้ งแตก ารสํ ารวจ การประกาศแนวเขต การใชป ระโยชน การ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชน และการเพิ่กถอนการใชประโยชน
2) การกระจายอํานาจ เพื่ อใหชุ มชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่ น
มีอํานาจในการตัดสินใจ สรางกติกาในการจัดการทรัพยากรดวยตนเอง เพิ่มความ
เขาใจในศักยภาพของพื้นที่ ลดภาระตนทุนของสวนกลาง
3) การจัดทําขอมูลแผนที่กลาง ซึ่งอํานวยความสะดวกใหสาธารณชน
นําไปใชอางอิงได
4. การยกเวนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพื่อลดผลกระทบจากการ
ใชที่ดิน
จากการศึกษาปญหาของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจนั้น แมวาจะยังไมพบ
ผลกระทบเฉพาะรายเหมือนเชนปญหาในเขตพื้นที่อื่นๆ แตการที่รัฐยกเลิกกฎหมาย
ที่มีขึ้นเพื่อคุมครองสิทธิประชาชนหรือประโยชนสาธารณะโดยอางวัตถุประสงคดาน
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การลงทุนเปนหลักเพียงอยางเดียวนั้น ยอมมีผลเปนการละเมิดสิทธิของประชาชน
ที่จะอยูในที่ดินตามปกติ และเปนการเพิ่มความไมเทาเทียมในการรับภาระสาธารณะ
ซึ่งจะเรงใหเกิดความเหลื่อมล้ําในภาระและผลประโยชนทางสิ่งแวดลอม
รัฐจึงไมอาจยกเวนการคุมครองสิทธิและผอนปรนมาตรฐานทางสังคมและ
สิ่งแวดลอมจากการใชที่ดิน ไดแก การวางแผนและการกําหนดเขตในการใชที่ดินตาม
กฎหมายผังเมือง การตรวจสอบความปลอดภัยในการใชที่ดินโดยกฎหมายวาดวยการ
ขุดดินและถมดิน กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
และกฎหมายวาดวยโรงงาน และการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมโดยการ
กําหนดใหมีการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (EIA)
ดังนั้น รัฐจะตองมีการดําเนินการดังนี้
1) ยกเลิ กกฎหมายที่มี ผลเปน การละเว นหรือ ผ อนปรนมาตรฐานทาง
สังคมและสิ่งแวดลอม
2) มีมาตรการในการกระจายภาระและผลประโยชนทางสิ่งแวดลอม
5. การใชมาตรการทางอาญาในเรื่องการใชประโยชนในที่ดิน
กลไกในการระงับขอพิพาทและกระบวนการยุติธรรมที่ตองวินิจฉัยในประเด็น
ที่เกี่ยวของทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินนั้น มีการกําหนดโทษและบังคับใชมาตรการ
ทางอาญาเปนสวนใหญ โดยปจจุบันประเทศไทยเผชิญกับปญหากฎหมายอาญาเฟอ
(over-criminalisation) เพราะมี ก ารบั ง คั บ ใช โ ทษทางอาญาในเรื่ อ งต า งๆ ที่ ไ ม
เกี่ย วข องกับ ความเปน อาชญากรหรื อความปลอดภัย ของสั งคม แตเ ปน เรื่ องทาง
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รายงานผลศึกษาวิจัยเพือ่ จัดทําขอเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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ปกครองหรือทางพาณิชย 72 เชน ความผิดจากการใชเช็ค ความผิดตามพระราชบัญญัติ
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ลิขสิทธิ์ เปนตน จึงมีขอพิจารณาวาการใชประโยชนในที่ดินนั้นมีลักษณะเปนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ จึงอาจใชมาตรการทางปกครองได
ในทางกลับกัน กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเองก็มีความไมเหมาะสม
หลายประการในการบังคับกับความผิดในการใชประโยชนที่ดินหรือปาไม เนื่องจาก
การดํา เนินคดี อาญาไมไดถูก ใชในฐานะวิธี การสุด ทายอย างที่กฎหมายอาญาควร
จะเป น รวมถึ ง มี ม าตรฐานการบั ง คั บ ที่ ไ ม เ ท า เที ย ม ซึ่ ง ผิ ด จากเจตนารมณ ข อง
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่จะตองบังคับใชกับทุกคนที่ฝาฝนกฎหมายโดยไมมี
ขอยกเวน
นอกจากนี้ การบังคับใชโทษทางอาญาเกี่ยวกับคดีที่ดินนั้น นอกจากจะมี
ผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่แลว ยังทําใหเกิดความขัดแยงระหวางประชาชนและ
เจาหนาที่ในพื้นที่ สรางแรงจูงใจทางลบในการปฏิบัติงาน นํามาซึ่งความรุนแรงในการ
ปราบปรามที่มีความรุนแรงเด็ดขาด ยิ่งไปกวานั้น ความรุนแรงในพื้นที่ยังนําไปสูการ
ละเมิดสิทธิของนักตอสูเพื่อปกปองสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่ดินอีกดวย
ดังนั้น รัฐจะตองดําเนินการดังตอไปนี้
1) ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมในประเด็นการใชประโยชนที่ดินของรัฐ
ในปจจุบัน
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สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2561). “กฎหมายอาญาเฟอ ”. วารสารสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร.
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2) สรางแนวทางการระงับขอพิพาทที่มีความเหมาะสมกับขอพิพาทใน
ที่ดินของรัฐ
3) สรางแนวทางในการจัดการรวม (co-management) ระหวางเจาหนาที่
และประชาชน เพื่อเปนแรงจูงใจเชิงบวกใหกับเจาหนาที่
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เครื่องมือในการบริหารจัดการ
ที่ดินอยางยั่งยืน
ในการแกปญหาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะที่ดินใหเปนไปอยางยั่งยืนและคุมครองสิทธิของประชาชนนั้น ประกอบดวย
เครื่องมือตางๆ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการใชที่ดิน เพิ่มการเขาถึงทีด่ ิน และปองกัน
หรือลดผลกระทบจากการใชประโยชนในที่ดิน อาจสรุปไดดังตาราง

81 | หนา

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand)

แนวทางในการบริหารจัดการที่ดิน
การรับรองสิทธิขั้นพื้นที่ฐานที่เกีย่ วของกับ
ที่ดิน
การลดความเหลื่อมล้ําในการถือครอง
ที่ดิน

−
−
−
−
−
−
−
−

การติดตามตรวจสอบการใชประโยชน
ในที่ดินของรัฐ
การคุมครองสิทธิการถือครอง
ที่ไมเปนทางการ

−

การมีสวนรวมของประชาชน
ผูมีสวนไดเสีย

−

−
−
−

−
−
−
−

การกระจายอํานาจ

−
−

การจัดทําขอมูลกลาง

−

การยกเลิกกฎหมายที่มีผลเปนการละเวน
หรือผอนปรนมาตรฐานทางสังคมและ
สิ่งแวดลอม

−

82 | หนา

เครื่องมือในการบริหารจัดการทีด่ ิน
การรับรองการใหสิทธิในการใชประโยชนที่ดิน
ใหกฎหมายอาญาครอบคลุมกรณีบังคับสูญหาย
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน
ภาษีอัตรากาวหนา
ภาษีกาํ ไรจากการขายอสังหาริมทรัพย
ธนาคารที่ดิน
การสนันสนุนการเขาถึงที่ดินผานธนาคาร
พาณิชย
กฎหมายแขงขันทางการคา
หนวยงานกลางในการดูแลที่ดิน
กฎหมายกํากับการใชที่ดินของรัฐ
บทสันนิษฐานทางกฎหมาย
สิทธิในการเรียกรองใหหนวยงานทําสัญญาเชา
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
การประชาพิจารณ
การสอบถามสาธารณะ
การลงชื่อ
การเขาชื่อเพื่อเสนอแนะตอหนวยงานรัฐ
การแตงตั้งคณะกรรมการตามกฎหมาย
กติกาของชุมชนในการจัดการทรัพยากร
กลไกทางกฎหมายที่รองรับกติกาของชุมชน
โครงการจัดทําแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ
บูรณาการ มาตราสวน 1 : 4000 (One Map)
ยกเลิกบางมาตราในพระราชบัญญัติเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561

แนวทางในการบริหารจัดการที่ดิน
มาตรการในการกระจายภาระและ
ผลประโยชนทางสิ่งแวดลอม

−
−
−

ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมในประเด็น
การใชประโยชนที่ดินของรัฐในปจจุบัน

−
−
−

แนวทางการระงับขอพิพาทที่มีความ
เหมาะสมกับขอพิพาทในที่ดินของรัฐ
แนวทางในการจัดการรวม
(co-management) ระหวางเจาหนาที่
และประชาชน

−

เครื่องมือในการบริหารจัดการทีด่ ิน
หลักการผูกอ มลพิษเปนผูจา ย
หลักการผูไดรับประโยชนเปนผูจาย
สงเสริมใหภาคธุรกิจมีการประเมินความเสี่ยง
ดานสิทธิมนุษยชน
ยุติการจับกุม การขับไลหรือไลรื้อชุมชนที่อาศัย
อยูในปา
การรับฟงพยานหลักฐานแวดลอมอื่นนอกจาก
เอกสารสิทธิ
ใหความชวยเหลือในการดําเนินคดีที่เกี่ยวกับ
การพิสูจนสิทธิในที่ดิน
มาตรการทางปกครอง

การสรางแรงจูงใจเชิงบวกใหเจาหนาที่
− การเสริมสรางศักยภาพชุมชน (capacitybuilding)
−

การรับรองการใหสิทธิในการใชประโยชนที่ดิน
ตองมีการรับรองสิทธิขั้นพื้นที่ฐานที่เกี่ยวของกับที่ดิน ไดแก สิทธิในการ
เขาถึงอาหาร สิทธิในการเขาถึงที่อยูอาศัย สิทธิในการประกอบอาชีพ สิทธิทางวัฒนธรรม
รวมถึงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญที่มีสิทธิในการอนุรักษ ฟนฟู และจัดการ บํารุงรักษา
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามสถานะของผูเขาถือครอง
ที่ดินของรัฐ
1. สิทธิของผูอยูมากอนการประกาศแนวเขตที่ดินของรัฐ
ชุมชนที่อยูมากอนมีสิทธิดีกวาการประกาศแนวเขตที่ดินรัฐซึ่งมาทีหลัง ตาม
มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ดังนั้น การจับกุม ไลรื้อ หรือยึดอุปกรณในการ
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ประกอบอาชีพจึงไมชอบธรรม จะตองมีการยุติการจับกุมชุมชนชาติพันธุกะเหรี่ยง
และชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ตามนโยบายเพื่อฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง และขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
2. ผูที่ถือครองที่ดินโดยความรับรูของหนวยงานแตไมไดรับการ
รับรองสิทธิ
กําหนดบทสันนิษฐานทางกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิการเขาใชประโยชน
ในที่ดินของรัฐหรือการถือครองที่ดินของรัฐอยางไมเปนทางการ เพื่อคุมครองการ
ถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวของกับที่ดิน
3. ผูที่บุกรุกที่ดินของรัฐเนื่องมาจากความยากจน
การพิจารณาความยากไรหรือความยากจนนั้นมีความซับซอนขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของเจาหนาที่แตละคน ทําใหขาดมาตรฐานในการบังคับใช จึงจําเปนตองมี
เกณฑมาตรฐานที่เปนหลักฐานเชิงประจักษ เชน การใชเสนความยากจน การกําหนด
เพดานรายได ครัวเรือน หรือการรับความชวยเหลืออยางอื่นจากรัฐ อาทิ เบี้ยคน
วางงาน บัตรสวัสดิการแหงรัฐ เปนตน
การใหกฎหมายอาญาสามารถครอบคลุมกรณีบังคับสูญหาย
ประกาศใชกฎหมายซึ่งอนุวัติการมาจากอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย
การคุมครองบุคคลทุ กคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (The International
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance:
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ICPPED) ซึ่งมีบทสันนิษฐานการสูญหายภายใตการควบคุมตัวและการจัดทําบัญชีขาว
(whitelist)
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน
โดยไมจําเปนตองเปดเผยตัวผูถือครองที่ดิน เพื่อนํามาศึกษาลักษณะการ
กระจุกและการกระจายตัวของที่ดินที่เปลี่ยนไปในแตละป เปนฐานคิดในการกําหนด
นโยบายการถือครองและฐานการคิดภาษีที่จะตอบวัตถุประสงคของนโยบายไดตอไป
ภาษีอัตรากาวหนา
ภาษีที่ดินอัตรากาวหนาถูกนําเสนอเพื่อลดแรงจูงใจในการสะสมที่ดินโดย
ไมไดใชประโยชน กลาวคือ หากยิ่งมีการถือครองที่ดินจํานวนมาก ยิ่งตองเสียภาษี
ในอัตรากาวหนา รวมทั้ งเสียในอัตราที่สูง เปนพิ เศษสํา หรับที่ ดินที่มี การปลอยให
รกรางวางเปลาไมไดทําประโยชน เพื่อใหที่ดินหลุดจากการกระจุกตัว และผูม ีรายได
นอยสามารถเขาถึงไดมากขึ้น ทั้งนี้ ภาษีที่ดินอัตรากาวหนาที่จะสามารถชวยในการ
กระจายการถือครองที่ดินไดนั้นจะตองมีอัตรากาวหนาตามการถือครองที่สูงเพียง
พอที่จะลดแรงจูงใจในการถือครองที่ดิน
ภาษีกําไรจากการขายอสังหาริมทรัพย
ภาษี กํ า ไรจากการขายหลั ก ทรั พ ย (capital gain tax) มี แ นวคิ ด ในการ
ลดมูลคาในอนาคตของที่ดิน โดยการกําหนดใหจายภาษีสวนตางสําหรับมูลคาที่เกิดขึ้น
ในอนาคต เพื่อใหแรงจูงใจในการซื้อที่ดินเพื่อสะสมลดลง 73 ลดการกวานซือ้ ที่ดินเพื่อ
72

เก็งกําไร เปนการปองกันไมใหเกิดการกระจุกตัวการถือครองที่ดินในหมูผูมีรายไดมาก

73

Harold M. Somers, "An Economic Analysis of the Capital Gains Tax",
National Tax Journal, September 1948.
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ธนาคารที่ดิน
แนวคิดธนาคารที่ดินเปนความพยายามในการจัดการปญหาที่ดินชุมชน
ทับซอนกับที่ดินของรัฐ ที่ดินหลุดมือคนจนและเกษตรกร ปญหาการใชประโยชนที่ดิน
ไมเต็มที่ รวมถึงปญหาการบุกรุกทําลายปา ซึ่งถือเปนกลไกใหความชวยเหลือ สงเสริม
ใหมีการเขาถึงที่ดินเพื่อการอยูอาศัยและทํากินมากขึ้น
การสนับสนุนการเขาถึงที่ดินผานธนาคารพาณิชย
ดวยแนวคิดเดียวกับธนาคารที่ดิน ภาครัฐอาจมีการสนับสนุนใหธนาคาร
พาณิชยเปนผูจัดทํา
กฎหมายแขงขันทางการคา
ปญหาการกระจุกตัวในการถือครองที่ดิน มีความสัมพันธกับการกระจุกตัว
ของการถือครองทรัพยสินและความเหลื่อมล้ําทางรายได 74 ผูมีรายไดสูงยอมนําเงินไป
73

ซื้อทรัพยสินอื่นเพื่อสะสมเก็งกําไร โดยเฉพาะที่ดิน การสนับสนุนกฎหมายแขงขัน
ทางการคาที่เขมแข็งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันในตลาด ลดความเหลื่อมล้ํา
ทางรายได การครอบงําการกําหนดนโยบาย ซึ่งเปนสาเหตุของการกระจุกตัวของ
ทรัพยสินและที่ดินในอีกทางนึงเชนกัน
หนวยงานกลางและกฎหมายกํากับการใชที่ดินของรัฐ
กํ า หนดให ที่ ดิ น ของรั ฐ ซึ่ ง หน ว ยงานอาจนํ า ไปใช ป ระโยชน อ ยู ภ ายใต
กฎหมายฉบั บ เดี ย วกั น เพื่ อ ให มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบการใช ป ระโยชน ใ นที่ ดิ น
74

ดวงมณี เลาวกุล. (2556). การกระจุกตัวของความมั่งคั่งในสังคมไทย.
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เชนเดียวกับกฎหมายที่ราชพัสดุ ซึ่งมีหนวยงานกลาง คือ กรมธนารักษ กระทรวง
การคลังเปนผูติดตามตรวจสอบ
บทสันนิษฐานทางกฎหมาย
กําหนดใหมีบทสันนิษฐานทางกฎหมาย โดยใหถือวาประชาชนผูเขาทํา
ประโยชนโดยไมมีสิทธินั้น มีสิทธิในการถือครองที่ไมเปนทางการ เพื่อลดชองวางของ
กฎหมายในการใชประโยชนที่ดิน
สิทธิในการเรียกรองใหหนวยงานทําสัญญาเชาหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
กําหนดใหประชาชนมีสิทธิเรียกรองใหหนวยงานทําสัญญาเชาหรือออก
หนังสือรับรองการทําประโยชนได เพื่อลดชองวางทางกฎหมายในกรณีการถือครอง
ที่ไมเปนทางการและลดโอกาสในการทุจริตหรือใชที่ดินโดยขาดประสิทธิภาพของ
หนวยงานรัฐ
การประชาพิจารณ (public hearing)
การกําหนดใหจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นกอนการดําเนินการ เชน
การกําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินการของรัฐตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
เปนตน
การไตสวนสาธารณะ (public inquiry)
การกําหนดใหมีการแสดงความคิดเห็นหรือโตแยงคัดคานกอนการออกกฎ
ของฝ า ยบริ ห าร ซึ่ ง อาจทํ า โดยผู แ ทนประชาชน เช น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เปนตน ในประเทศอังกฤษมีการใชการไตสวนสาธารณะ
เปนมาตรการทางปกครองของรัฐกอนที่ผูบริหารจะออกกฎหมายหรือมีคําสั่งในเรื่อง
ที่จะกระทบประชาชน
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การเขาชื่อเพื่อเสนอแนะตอหนวยงานรัฐ (public registry)
การจั ด ให มี ก ารเข า ชื่ อ เพื่ อ แสดงความคิ ด เห็ น ต อ ประเด็ น สาธารณะ
นอกจากจะปรากฏในกฎหมายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของแดนาดาแลว
ยังปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 43 (3) วา
“บุ ค คลและชุ ม ชนย อ มมี สิ ท ธิ เ ข า ชื่ อ กั น เพื่ อ เสนอแนะต อ หน ว ยงานของรั ฐ ให
ดําเนินการใดอันจะเปนประโยชนตอประชาชนหรือชุมชน หรืองดเวนการดําเนินการ
ใดอันจะกระทบตอความเปนอยูอยางสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน และไดรับแจง
ผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ หนวยงานของรัฐตองพิจารณาขอเสนอแนะนั้นโดย
ใหประชาชนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการพิจารณาดวยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ”
การแตงตั้งคณะกรรมการตามกฎหมาย
การกําหนดใหมีกรรมการมาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูแทน
ชุ ม ชน ในจํ า นวนที่ เ หมาะสมเพี ย งพอ เพื่ อ ไม ใ ห อํ า นาจการตั ด สิ น ใจถู ก ผู ก ขาด
มี ตั ว แทนผู มี ส ว นได เ สี ย ในการตั ด สิ น ใจ รวมทั้ ง เป น การเพิ่ ม ทางเลื อ กให กั บ การ
ตัดสินใจดวย 75
74

การใชกติกาของชุมชนในการจัดการทรัพยากร
การกําหนดกติกาของชุมชนจําเปนตองมีลักษณะที่สําคัญเพื่อใหการใชสิทธิ
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเปนไปอยางยั่งยืน จากการศึกษาตัวอยางในชุมชน
75

ธรรมนิตย สุมันตกุล. แบบกฎหมายเกี่ย วกับคณะกรรมการ. เอกสารประกอบการ
บรรยายโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักกฎหมายกฤษฎีกา รุนที่ 3 วันที่ 26 เมษายน
2547 ณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
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ที่ประสบความสําเร็จในการจัดการตนเอง พบวามีกติกาการใชทรัพยากรที่เหมาะสม
ตามหลักการของ Elinor Ostrom ดังนี้
(1) มี ก ารระบุ ข อบเขตของผู ใ ช ท รั พ ยากรและขอบเขตของทรั พ ยากร
ที่ ชั ด เจน เช น การทํ า แผนที่ ชุ ม ชน การกํ า หนดสมาชิ ก ในชุ ม ชน รวมถึ ง กํ า หนด
ขอบเขตทั้งทางพื้นที่ ระยะเวลา ชวงเวลาที่สมาชิกแตละคนสามารถใชทรัพยากรได 76
75

(2) กติกาในการจัดการทรัพยากรจะตองสอดคลองกับสภาพสังคมและ
เงื่อนไขของพื้ นที่ เชน การที่ส ามารถกํ าหนดเครื่ องมื อทํา การประมงที่ เหมาะสม
ชว งเวลาในการใช ท รั พ ยากรที่ สั ม พั น ธ กั บ ฤดู ก าลและวงจรชีวิ ต ในระบบนิ เ วศ 77
76

เปนตน
(3) ผูมีสวนไดเสียในการใชทรัพยากรสามารถมีสวนรวมในการกําหนด
กติ ก าในการจั ด การทรั พ ยากร เช น การสร า งเครื อ ขา ยองค ก รชุ ม ชน การจั ด ทํ า
แผนงานรวมกัน การสนับสนุนใหเยาวชนไดรวมจัดทําขอมูลชุมชน 78 เปนตน
77

(4) มีการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยผูมีสวนไดเสียในการใช
ทรัพยากร ทั้งในการติดตามและประเมินพฤติกรรมของผูใชทรัพยากร และพฤติกรรม
ในการใชและการเก็บเกี่ย วทรัพยากรให เปนไปตามกฎและกติกาที่ว างไว รวมถึ ง
การติดตามและประเมินสถานภาพของทรัพยากร

76
77
78

ขอบัญญัติทองถิ่นตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง.
ขอบัญญัติทองถิ่นตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช.
ขอบัญญัติทองถิ่นตําบลวังมะปราง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.
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(5) มี ม าตรการลงโทษแบบค อ ยเป น ค อ ยไป กล า วคื อ ใช ก ารลงโทษ
ที่ไมรุนแรงกอน หากมีการละเมิดกฎกติกาซ้ํา จึงคอยเพิ่มระดับความรุนแรงของโทษ
ตามลําดับ
(6) มีกลไกจัดการความขัดแยงที่ตนทุนต่ําและเขาถึงงาย เชน การใหผูนํา
ชุมชนที่ไมไดมีตําแหนงอยางเปนทางการ (informal) แตเปนที่นับถือของคนในชุมชน
เปนผูไกลเกลี่ย 79 เปนตน
78

(7) รัฐรับรูและใหสิทธิแกผูใชทรัพยากรในการวางกติกาการใชและจัดการ
ทรัพยากร เชน ในพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง พ.ศ. 2558 มาตรา 16 ไดบัญญัติใหมีการสงเสริมการมีสวนรวมและสนับสนุน
ชุมชนชายฝงและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการบริหารจัดการและการใชประโยชน
จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ใหกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงสนับสนุน
การมีสวนรวมของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการแสดงความคิดเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงแหงชาติและจังหวัด
(8) อยูภายใตกติกาของการจัดการทรัพยากรรวมขนาดใหญกวา โดยอาจ
เปนการรวมมือกับชุมชนใกลเคียง หรืออยูภายใตระบบกฎหมายทรัพยากรของรัฐ

79

ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ. (2552). “กรอบวิธีการศึกษาและถอดบทเรียนปฏิบัติการ
ชุมชน”.
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เชน โครงการจัดการผืนปาตะวันตกเชิงระบบนิเวศที่ถือวาผืนปาตะวันตกโดยธรรมชาติ
เปนปาผืนเดียวกันทั้งผืน 80 เปนตน
79

การใชกลไกทางกฎหมายที่รองรับกติกาของชุมชน
โดยปรับปรุงการใหสิทธิการใชประโยชนในที่ดินและเขตพื้นที่ปาบางประการ
เพื่อรับรองสิทธิของชุมชนและมีความมั่นคงในการใชประโยชนที่ดิน ดังนี้
แผนจั ด การป า ชุ ม ชน ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป า ชุ ม ชน พ.ศ. 2562 มี ก าร
รับรองแผนการจัดการทรัพยากรซึ่งชุมชนเปนผูคิดขึ้น มีสถานะทางกฎหมายและ
ไดรับการยอมรับจากหนวยงานที่เกี่ยวของ แตการกําหนดอายุแผนเปนระยะเวลา
5 ป แล ว มี ก ารอนุ มั ติ ใ หม นั้ น เป น ระยะเวลาที่ สั้ น เกิ น ไป ระยะเวลา 5 ป จ ะเป น
ระยะเวลาที่เหมาะสมมากขึ้นหากเปนระยะเวลา 5 ปสําหรับติดตามตรวจสอบและ
ปรับปรุงแผน นอกจากนี้ ควรพิจารณาปรับปรุงกฎหมายใหสามารถทําแผนจัดการ
ปาชุมชนในเขตพื้นที่ปาอนุรักษได โดยอาจมีเงื่อนไขที่เขมงวดกวาปานอกเขตอนุรักษ
โฉนดชุมชน มีการรับรองแผนการจัดการทรัพยากรซึ่งชุมชนเปนผูคิดขึ้น
ไมมีการจํากัดระยะเวลาในการใชประโยชนพื้นที่ และไดรับการยอมรับจากหนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ ง แต ยั ง มี ส ถานะทางกฎหมายเป น เพี ย งระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
จึงไมไดรับการสนับสนุนและเรงดําเนินการเทาที่ควร ควรมีการผลักดันใหมีสถานะ
ทางกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
ขอบัญ ญัติทอ งถิ่น มีการรับรองแผนการจั ดการทรัพยากรซึ่ งชุมชนเป น
ผู กํ าหนดร วมกั บ องค กรปกครองส วนท องถิ่ น ไม มี ก ารจํ ากั ดระยะเวลาในการใช

80

โครงการจัดการผืนปาตะวันตกเชิงระบบนิเวศ (WEFCOM Ecosystem Management
Project) สืบคนจาก https://www.seub.or.th/ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562
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ประโยชน พื้ น ที่ มี ส ถานะทางกฎหมายที่ ชั ด เจน และอาจได รั บ การยอมรั บ จาก
หนวยงานทองถิ่นที่เกี่ยวของ จึงควรมีการสนับสนุนใหชุมชนและทองถิ่นรวมมือกัน
สรางกติกาการใชทรัพยากรเพื่อออกเปนขอบัญญัติทองถิ่น
โครงการจัดทําแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4000
(one map)
ความล ม เหลวที่ ผ า นมานั้ น มี ข อ พิ จ ารณาว า เป น ผลมาจากแนวคิ ด ที่ ยึ ด
จากพื้ น ที่ ต ามเขตอํ า นาจของแต ล ะหน ว ยงานเป น หลั ก จึ ง ไม อ าจถื อ ได ว า เป น
“การบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานเขาดวยกัน เพื่อใหเปน
ระบบขอมูลเพื่อการบริหารราชการแผนดินและการบริการประชาชน” ตามที่กําหนด
ไวในรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การจัดทําแผนที่ตามโครงการ one map จะตองเปนการ
จัดทําแผนที่โดยอิงขอมูลตามความเปนจริง กอนเขตอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
การยกเลิกบางมาตราในพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561
ยกเลิกขอกฎหมายที่มีผลเปนการลดมาตรฐานการคุมครองตามกฎหมาย
ควบคุ ม อาคาร กฎหมายโรงงาน กฎหมายการสาธารณสุ ข กฎหมายผั ง เมื อ ง
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน และผอนปรนการประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม ในพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ไดแก
มาตรา 8 มาตรา 29 มาตรา 32 มาตรา 36-37 และ มาตรา 43
หลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (polluter pays principle)
หลักผูกอมลพิษเปนผูจายมีชื่อเปนทางการวา “หลักการผลักตนทุนทาง
สิ่งแวดลอมกลับเขาสูผูกอ (Internalization of Environmental Costs)” เปนการ
92 | หนา

นําตนทุนดานสิ่งแวดลอมบวกเขาไปเปนตนทุนของการผลิตสินคาและบริการ จึงเปน
กลไกหลักที่จะทําใหสินคาและบริการสะทอนตนทุนทางดานสิ่งแวดลอม เพื่อเปลี่ยน
พฤติกรรมและลดแรงจูงใจของผูผลิตและผูบริโภคในการกอมลพิษ โดยเครื่องมือที่
เกี่ยวของจะเปนเครื่องมือที่ทําให ‘ราคา’ ของสิ่งแวดลอมอยูในสินคา ซึ่งอาจปรากฏ
ในหลายรูปแบบ เชน การกําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยมลพิษออกสูสิ่งแวดลอม
การกําหนดใหผูผลิตมีการบําบัดมลพิษ การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม หรือการไมลด
มาตรฐานหรือยกเวนภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน
หลักการผูไดรับประโยชนเปนผูจาย (beneficiary pays principle)
หลักผูไดรับผลประโยชนเปนผูจายเปนหลักการที่ตอยอดจากหลักผูกอมลพิษ
เปนผูจาย มีความเหมาะสมกับประเทศกําลังพัฒนาที่มีความเหลื่อมล้ําในการเขาถึง
ทรัพยากรมากกวา 81 โดยหลักการดังกลาวจะสรางความรับผิดชอบในการใชทรัพยากร
80

และสรางความเปนธรรมใหกับผูรับภาระจากการนําทรัพยากรไปใช ทั้งยังเปนการ
สงเสริมใหเกิดการประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศและทรัพยากรตางๆ
อยา งเปน วิทยาศาสตร อาทิ การจายคาตอบแทนสําหรับนิเวศบริการ (Payment for
Ecosystem Service: PES) เป น กลไกการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ มโดย
กําหนดเงื่อนไขการทําธุรกรรมของผูมีสวนไดเสียทั้ง 2 ฝาย คือ (1) ผูรับบริการหรือ
ผูที่ไดประโยชนจากทรัพยากร และ (2) ผูใหบริการหรือผูทําหนาที่ในการอนุรักษ
ทรัพยากร ซึ่งประเทศไทยมีการริเริ่ม PES เปนโครงการนํารองแลวในหลายภาคสวน

81

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอม และมูลนิธิศูน ย
กฎหมายสิ่งแวดลอม. (2555). โครงการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายดานสิ่งแวดลอม
เพื่อจัดทําประมวลกฎหมายสิ่งแวดลอม.
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สงเสริมใหภาคธุรกิจมีการประเมินความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชน
ภาครัฐอาจสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนจัดทําการประเมินความ
เสี่ยงดานสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk Assessment) โดยเปนภาคสมัครใจ
ยุติการจับกุมและการขับไลหรือไลรื้อชุมชนที่อาศัยอยูในปา
ยุ ติ ก ารจั บ กุ ม ชุ ม ชนชาติ พั น ธุ ก ะเหรี่ ย งและชุ ม ชนท อ งถิ่ น ดั้ ง เดิ ม ซึ่ ง ยั ง
ประสงคใหมีการพิสูจนสิทธิและยุติการขับไลหรือไลรื้อชุมชนที่อาศัยอยูในปา โดยรอ
การพิสูจนสิทธิและคําพิพากษาของศาล ตามหลักการในรัฐธรรมนูญ นโยบายเพื่อ
ฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง และขอเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เพื่อให
การพิ สู จ น สิ ท ธิ ต ามกระบวนการยุ ติ ธ รรมไม ว า ในศาลหรื อ นอกศาลเป น ไปโดย
เรียบรอยกอน

การรับฟงพยานหลักฐานแวดลอมอื่นนอกจากเอกสารสิทธิ
ควรมีการรับฟงพยานหลักฐานแวดลอมอื่นนอกจากเอกสารสิทธิ เนื่องจาก
การเขาทําประโยชนในที่ดินของรัฐเปนสิทธิที่ไมเปนทางการ (informal) การพิสูจน
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ดวยเอกสารที่เปนทางการจึงเปนการละเลยขอเท็ จจริงที่เป นสาระสํา คัญของคดี
ทําใหผูถูกดําเนินคดีมีความผิดในทุกกรณี พยานหลักฐานอื่น เชน การรับรองความ
เป น พลเมื อ งตามกฎหมายปกครอง หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร แ ละภู มิ ศ าสตร
เปนตน
ใหความชวยเหลือในการดําเนินคดีที่เกี่ยวกับการพิสูจนสิทธิในที่ดิน
ปรับ ปรุง เงื่ อนไขที่ เปน อุป สรรคต อการรั บความชวยเหลือทางกฎหมาย
จากหนวยงานรัฐ อาทิ กองทุนยุติธรรมที่กําหนดใหพิจารณาสาเหตุหรือพฤติการณ
นา เชื่ อ วา มิไ ด กระทํ า ความผิ ด ซึ่ง เมื่อ พิจ ารณาประกอบกั บการถื อครองโดยไม มี
เอกสารสิทธิแลว ผูตองหายอมไมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือโดยปริยาย
มาตรการทางปกครอง
กําหนดใหมี การใชมาตรการทางปกครองกอนการบั งคับโทษทางอาญา
เนื่องจากการใชประโยชนในที่ดินเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเกี่ยวของกับการ
จัดสรรทางปกครอง
การจัดการรวม (co-management)
งานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการรวมระหวางรัฐและประชาชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีการจัดทําขอเสนอถึงการสงเสริมการ
จัดการในรูปแบบนี้ไวหลายประเด็น ไดแก การพิจารณากําหนดโครงสรางสถาบัน
การจัดการสิ่งแวดลอมทั้งในระดับเดียวกันและตางระดับกัน เพื่อใหเกิดการจัดการใน
ระดับทองถิ่นที่สามารถปรับตัวทันกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได 82
การใหประชาชนเปนผูมีบทบาทนําในการจัดการรวม เพื่ออาศัยประสบการณและ
81
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ชล บุนนาค. (2552). “แนวความคิดวาดวยการจัดการทรัพยากรรวม: ประสบการณ
จากตางประเทศและแนวคิดในประเทศไทย”. ชุดหนังสือ การสํารวจองคความรูเพื่อ
การปฏิรูปประเทศไทย.
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สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand)

ภูมิปญญาของชุมชน ทําใหการจัดการทรัพยากรมีความสอดคลองกับบริบทพื้นที่และ
ความตองการของชุมชน 83
82

การสรางแรงจูงใจเชิงบวกใหเจาหนาที่
เพื่ อ ทดแทนแรงจู ง ใจทางลบที่ มี อ ยู เ ดิ ม คื อ หากเจ า หน า ที่ ไ ม จั บ กุ ม
ประชาชนจะไดรับโทษฐานละเวนการปฏิบัติหนาที่ โดยอาจเปลี่ยนเปนใหเจาหนาที่
ไดรับการประเมินที่ดีขึ้นหากเปนการทํางานรวมกับชุมชนและหาทางออก สรางกติกา
โดยสันติ
การเสริมสรางศักยภาพชุมชน (community capacity-building)
เพื่ อ ให ชุ ม ชนสามารถสร า งกติ ก าในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ไ ด
อยางเขาใจ สรางความหวงแหน ลดตนทุนในการบังคับใชกฎหมายของภาครัฐ

83

นฤดม ทิมประเสริฐ. (2554). “กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนที่ตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของสิทธิชุมชนในการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่นทางทะเล กรณีศึกษาองคการบริหาร
สวนตําบลทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่.
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