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บทนํา 
 

สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิท่ีมนุษยพึงจะมีตามธรรมชาติ โดยสิทธิดังกลาวไดถูก

รับรองเอาไวในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(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

สิทธิดังกลาวมนุษยทุกคนมีสิทธิอยางเสรีเก่ียวกับมุมมองทางการเมืองและมีสิทธิอยาง

เสรีในการดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาทางวัฒนธรรม”1 

สิทธิดังกลาวเรียกวา “สิทธิในการกําหนดเจตจํานงของตนเอง” (right to self-

determination) ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีในกติกาท้ังสองฉบับ  นอกจากน้ี สิทธิ

มนุษยชนยังมีความสําคัญตอการพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development)  

และเช่ือมโยงกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนหลายเปาหมาย ซึ่งประเทศไทยไดให

ความสําคัญตอการปกปองและคุมครองสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ดวยการ

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญในหลายมาตรา ท้ังยังไดมีการรับหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 

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.” 



 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ  
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand) 
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อยางไรก็ตาม ในดานการบริหารจัดการท่ีดินซึ่งเปนทรัพยากรท่ีสําคัญน้ัน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (National Human Rights Commission of 

Thailand: NHRCT) ไดรับเรื่องรองเรยีนในหลายกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไดละเมิดสิทธิ

ของประชาชนในเรื่องการใชประโยชนในท่ีดินและปา อันเปนผลกระทบจากการ

ดําเนินการตามกฎหมายและนโยบายท่ีไมสอดคลองกับความเปนจริง ไมสัมฤทธ์ิผล

ตามความมุงหมาย และขาดความเปนธรรมตอกลุมเปราะบาง ทําใหคณะกรรมการ

ประจํากติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

(Committee on Economic, Social and Cultural Rights) แหงคณะมนตรีเศรษฐกิจ

และสังคมแหงสหประชาชาติ (Economic and Social Council: ECOSOC) มีความ

กังวลจึ งขอแนะใหประเทศไทยดํ า เ นินการ ท่ีจํ า เปนใน 3 ประเด็น ไดแก   

(1) การคุมครองสิทธิดั้งเดิมของกลุมชาติพันธุ และความเปนเจาของท่ีดินท่ีอยูในมือ

ของคนหมูนอย (2) การบังคับรื้อไลจะถูกใชในฐานะมาตรการสุดทาย โดยมีการเยียวยา

อยางเหมาะสม และ (3) การสรางกลไกการมีสวนรวมเพ่ือลดผลกระทบของกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ 

ดังน้ัน การทําความเขาใจและเลือกใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการบริหาร

จัดการท่ีดินจะสงผลใหการดําเนินการตามกฎหมายและนโยบายน้ันเปนไปอยาง 

มีประสิทธิภาพ มีความเปนธรรม และสามารถลดผลกระทบท่ีเกิดจากการใชประโยชน

ในท่ีดิน อันเปนการรับรองการใหสิทธิการใชประโยชนในท่ีดินของประชาชนและชุมชน 

คุมครองสิทธิมนุษยชน และสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน บนฐานของสิทธิมนุษยชนและเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของ

สหประชาชาติ
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หลักการ 

ในการบริหาร

จัดการที่ดิน 
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สิทธิในที่ดิน 
 

การมีสิทธิในทรัพยสิน (right to property) เปนสิทธิของปจเจกบุคคล 

ในการครอบครองเปนเจาของไดโดยสงบ สิทธิในทรัพยสินเปนสิทธิมนุษยชนหรือไม

น้ันยังคงมีขอถกเถียงอยู เน่ืองจากสิทธิในทรัพยสินไมปรากฏอยูในกติการะหวาง

ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on 

Civil and Political Rights 1966: ICCPR) และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ

ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ. 1996 (International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights 1996:  ICESCR) แต ไปปรากฏอยู ใน 

ขอ 17 แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of 

Human Rights: UDHR) 2 ประการ คือ (1) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเปนเจาของทรัพยสิน 

ท้ังโดยลําพังและโดยรวมกับผูอ่ืน (2) ผูใดจะพรากสิทธิในทรัพยสินของผูอ่ืนไปตาม

อําเภอใจไมได 

 

 

 

 

 

 



 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ  
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand) 
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สิทธิในท่ีดินเปนสหสิทธิ (a bundle of rights) เปนกลุมของสิทธิท่ีสามารถ

แยกยอยไดหลายประการ ไดแก สิทธิในการเขาถึงทรัพยากร (access) สิทธิในการ 

ใชประโยชน (withdrawal) สิทธิในการจัดการ (management) สิทธิในการกีดกัน 

(exclusion) และสิทธิในการขายหรือยืมสิทธิอ่ืนๆ (alienation)2 ในขณะท่ีกรรมสิทธ์ิ 

(ownership) หมายถึงการมีสหสิทธิท้ังหมดน้ันอยางครบถวน (a full bundle or 

rights) ตามกฎหมาย และมีความเปนทางการ (formal) มีความแตกตางจากการ 

ถือครองท่ีดิน (tenure) ท่ีอาจเปนสิทธิอยางเปนทางการ เชน สิทธิในการเชา เปนตน 

หรือสิทธิอยางไมเปนทางการ (informal) เชน สิทธิครอบครอง เปนตน 

สิทธิในทรัพยสินเปนสิทธิท่ีกอตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 มาตรา 37 ซึ่งรับรองสิทธิของบุคคลท่ีจะถือครองทรัพยสินได  

โดยใหมีการกําหนดรูปแบบการถือครองเปนกฎหมายในลําดับรองลงมา  ดังน้ัน รัฐจึง

สามารถใชการกอตั้งรูปแบบการถือครองทรัพยสินเปนกลไกเพ่ือการใชประโยชน 

ในท่ีดินท่ีมีประสิทธิภาพและเปนธรรมได 

การถือครองท่ีดินจึงมีความหมายกวางกวาการเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ 

(ownership) โดยหมายความรวมถึงรูปแบบการถือครองท่ีดินนอกเหนือจากท่ีรับรอง

ไวในกฎหมายดวย เชน สิทธิครอบครอง การเชาท่ีดิน การใชท่ีดินในลักษณะทรัพยสิน

ร วม  การ ใช ตามฤดูกาล  การ ถือครอง ท่ีดินของชน พ้ืน เมื อง  การ ใช ท่ี ดิ น 

                                           
2 Edella Schlager and Elinor Ostrom, “Property-Rights Regimes and Natural 

Resources: A Conceptual Analysis” (Land Economics, 1992). 



รายงานผลศึกษาวิจัยเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะ มาตรการ หรอืแนวทางในการสงเสริมและ 
คุมครองสิทธมินุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

(ฉบับยอ) เพ่ือเผยแพรสูสาธารณชนในวงกวาง 
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เพ่ือการเขาถึงทรัพยากร เปนตน 2

3 โดยวัตถุประสงคของการกําหนดรูปแบบในการ 

ถือครองท่ีดิน (form of tenure) มี 2 ประการ ไดแก (1) เพ่ือผลิตภาพทางเศรษฐกิจ 

(economic productivity) และ (2) เพ่ือจัดสวัสดิการทางสังคมอยางเหมาะสม 

(social welfare optimization)4 การกําหนดรูปแบบการถือครองท่ีดินท่ีแตกตางกัน

จะทําใหสามารถสรางแรงจูงใจในรูปแบบตางๆ เพ่ือตอบสนองผลิตภาพและสวัสดิการ

สังคมมากหรือนอยท่ีเหมาะสมสําหรับท่ีดินแตละประเภทได  ดังน้ัน การถือครองท่ีดิน

ของรัฐไมวาจะเปนเขตพ้ืนท่ีปาไม เขตอุทยาน ท่ีสาธารณประโยชน หรือท่ีราชพัสดุ 

ในแบบท่ีเปนทางการหรือมีกฎหมายรองรับจึงมักกําหนดใหผูถือครองสามารถมีสิทธิ

ตางๆ ในท่ีดิน เชน สิทธิการใชประโยชน สิทธิทํากิน เปนตน แตจะไมมีสิทธิในการ

เปลี่ยนมือหรือใหเชา หรือในการถือครองท่ีไมเปนทางการ (informal tenure) 

หรือไมมีกฎหมายรับรอง น้ันอาจถึงข้ันผิดกฎหมาย 

 

                                           
3 The Office of the High Commissioner for Human Rights, Human Rights 

Standards and Application (2015). 
4 Josh Ryan-Collins et al. (2017). Rethinking the Economic of Land and 

Housing. 
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สิทธิมนุษยชนกับทีด่ิน 
 

แมวาในปจจุบันยังไมมีกฎหมายระหวางประเทศท่ีวางหลักสิทธิมนุษยชน 

ท่ีเก่ียวของกับท่ีดินโดยตรง แตจากการศึกษาหลักการและการละเมิดสิทธิมนุษยชน

อ่ืนๆ พบวามีประเด็นท่ีเก่ียวของกับท่ีดินเปนจํานวนมาก 4

5 จากรายงาน Land and 

Human Rights, Standards and Application (2015) ซึ่ งจัด ทําโดยสํ า นักงาน

ขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (OHCHR) พบตัวอยางประเด็นทาง

สิทธิมนุษยชนซึ่งเก่ียวของกับท่ีดิน ดังน้ี 

 

 

 

(1) ความเทาเทียมและการไมเลือกปฏิบัติ (non-discrimination and 

equality) 

ปจจุบันผูหญิงจํานวนมากท่ัวโลกไดรับผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติ 

ในการถือครองท่ีดิน ท้ังในเรื่องของการเขาถึงและใชประโยชนในท่ีดิน ไมวาสาเหตุ 

จะมาจากการแตงงาน กฎเกณฑในการสืบทอดมรดก หรือการเขาถึงรายไดท่ีเพียงพอ 

                                           
5 OHCHR, Land and Human Rights, Standards and Application, (2015), P.3. 



 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ  
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand) 
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สงผลใหผูหญิงอาจมีโอกาสถือครองท่ีดินนอยกวาผูชาย และเกิดความเสียเปรียบ 

ในการดํารงชีวิตของตนเอง ครอบครัว และบุตร 

(2) หลักนิติธรรม (rule of law) 

รัฐและผู ท่ี เ ก่ียวของมีหนาท่ีออกกฎหมายใหสอดคลองกับหลักสิทธิ

มนุษยชนระหวางประเทศ ในกรณีท่ีมีการละเมิดกฎหมายหรือมีการออกกฎหรือ

นโยบายท่ีไมโปรงใส เชน การเวนคืนท่ีดิน การใหใบอนุญาต การวางผังเมือง เปนตน 

รวมถึงมาตรการอ่ืนๆ ของรัฐ อาทิ การบังคับอพยพ (forced eviction) ยอมเปนการ

ขัดตอหลักนิติธรรม ประชาชนผูมีสิทธิควรมีชองทางในการรองเรียนผานศาล หรือ

กลไกอ่ืนท่ีมีความเปนกลาง 

(3) สิทธิในการเขาถึงอาหารท่ีพอเพียง (right to adequate food) 

สหประชาชาติไดใชกลไกในการทําขอเสนอตอประเทศตางๆ เพ่ือยืนยัน

สิทธิการเขาถึง ใช และการจัดการท่ีดินและทรัพยากร ซึ่งจําเปนตอสิทธิในการมี

มาตรฐานความเปนอยูท่ีดี และสิทธิในการเขาถึงอาหารท่ีดีตอสุขภาพ ผานการทํา

ขอสังเกตโดยสรุป (concluding observation) ของคณะกรรมการวาดวยสิทธิทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อาทิ การแสดงขอกังวลตอประเทศแคเมอรูนซึ่งเกิด

สถานการณขาดแคลนอาหารซึ่งสงผลใหราคาอาหารบางประเภทสูงข้ึน และไดเสนอ

ใหประเทศแคเมอรูนแกไขปญหาความมั่นคงทางอาหาร โดยใหรัฐประกันสิทธิ 

ในการถือครองท่ีดินสําหรับผูผลิตรายยอย ท้ังยังมีคําตัดสินของคณะกรรมาธิการสิทธิ

มนุษยชนและสิทธิปวงชนแหงแอฟริกัน (African Commission on Human and 

Peoples’ Rights) ในกรณีท่ีรัฐและบริษัทขามชาติดําเนินการขับไลและทําลายท่ีดิน
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ของชาวพ้ืนเมืองโอโกนี ประเทศไนจีเรีย วาการกระทําดังกลาวของรัฐเปนการขัดตอ

หนาท่ีในการเคารพและคุมครองสิทธิในการเขาถึงอาหารและท่ีอยูอาศัย5

6 

(4) สิทธิในการเขาถึงท่ีอยูอาศัยท่ีพอเพียง (right to adequate 

housing) 

ผูมีรายไดนอยมักจะตองอาศัยในบริเวณท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีไมดีหรือ

หางไกลตอการเขาถึงการบริการสาธารณะพ้ืนฐานของรัฐ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล 

เปนตน คณะกรรมการฯ ไดมีขอความเห็นท่ัวไป (general comment)7 เสนอแนะ

ใหรัฐมีการประกันสิทธิในการมีท่ีอยูอาศัยท่ีดีและสงบแกประชาชน  นอกจากน้ี 

คณะกรรมการ European Committee of Social Rights ยังมีคําตัดสินวาการ

บังคับชุมชนชาวยิปซีออกจากท่ีดินเพ่ือสรางน้ันไมสามารถกระทําได และยืนยันสิทธิ

ของครอบครัวในการไดรับความคุมครองทางสังคม รวมถึงกฎหมายและเศรษฐกิจ

ตามกฎบัตรสังคมยุโรปน้ันเก่ียวของกับการมีบานและท่ีดินดวย7

8 

  

                                           
6 The Social and Economic Rights Action Center and the Center for Economic 

and Social Rights v. Nigeria, Communication No. 155/96 (27 October 2001) 
7  CESCR General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing 
8  European Roma Rights Centre v. Greece, Communication No. 15/2003  

(8 December 2004) 
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(5) สิทธิในกระบวนการเยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพ (right to an 

effective remedy) 

ผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนควรเขาถึงกระบวนการเยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพ 

โดยรัฐเปนผูมีหนาท่ีในการสืบสวนและดําเนินคดีเพ่ือลงโทษผูกระทําความผิด โดย

แนวทางของสหประชาชาต8ิ

9 สิทธิของเหยื่อในการไดรับการเยียวยาน้ัน ประกอบดวย 

(1) การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมและมีประสิทธิภาพ (2) การไดรับ

การชดเชยท่ีเหมาะสมและรวดเร็ว และ (3) การเขาถึงขอมูลท่ีเก่ียวของกับการละเมิด

สิทธิและกระบวนการเยียวยา 

(6) สิทธิในเสรีภาพในการเดินทางและต้ังถิ่นฐาน (rights to freedom 

of movement and residence) 

ปจจุบันจํานวนผูท่ีมีความจําเปนตองออกจากท่ีอยูอาศัยหรือท่ีดินของตน 

มีเพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งมักเปนผลจากความขัดแยงท่ีมีการใชอาวุธ (armed conflict) หรือ 

ภัยธรรมชาติ ทําใหบุคคลผูพลัดถ่ินถูกจํากัดใหอยูในบริเวณใดบริเวณหน่ึงเทาน้ัน  

นอกจากน้ี เสรีภาพในการเดินทางและเลือกท่ีอยูอาศัยยังสงผลตอการเขาถึงงาน 

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) สิทธิในเสรีภาพท่ีจะมีและแสดงความคิดเห็น และสิทธิในการ 

รวมกลุมและกอต้ังสมาคม (rights to freedom of opinion, 

expression, assembly and association) 

เน่ืองจากการจํากัดสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการรวมกลุมน้ันเปน

อุปสรรคสําคัญของนักตอสูเพ่ือสิทธิมนุษยชนในประเด็นท่ีดิน รวมถึงสิทธิในการ

รวมกลุมโดยสงบของผูอาศัยอยูในท่ีดินอยางไมเปนทางการ (informal settlements) 

ท่ีมักจะถูกจํากัดดวยเหตุผลทางการเมืองและความมั่นคง 

(8) สิทธิในเสรีภาพในการนับถือศาสนา (right to freedom of 

religion) 

ท่ีดินและสิ่งกอสรางทางศาสนามีความสําคัญตอความเช่ือของบุคคล ชุมชน 

รวมถึงกลุมชนพ้ืนเมือง การใชท่ีดินเพ่ือการประกอบกิจการทางศาสนาหรือดําเนิน

พิธีกรรมตามความเช่ืออาจถูกจํากัดโดยกฎหมาย ขอบังคับหรือการกระทําของรัฐได 

จากรายงานของผูรายงานพิเศษของสหประชาชาติวาดวยเสรีภาพในการนับถือ

ศาสนาหรือความเช่ือ ไดรายงานวาการจํากัดสถานท่ีในการดําเนินพิธีกรรมตาม

ศาสนาหรือความเช่ือไมเพียงแตสงผลตอบุคคลปจเจกเทาน้ัน แตจะกระทบตอท้ัง

กลุมบุคคลและชุมชนท้ังหมด สอดคลองกับคําตัดสินของคณะกรรมาธิการสิทธิ

มนุษยชนและสิทธิปวงชนแหงแอฟริกัน ซึ่งพิจารณาวาการท่ีประเทศเคนยาบังคับให

ชุมชนชาว Endorois ออกจากพ้ืนท่ี เปนการละเมิดตอกฎบัตรแอฟริกันวาดวยสิทธิ

มนุษยชนและประชาชนหลายขอ โดยเนนย้ําถึงผลกระทบตอสิทธิในการมีเสรีภาพ

ทางศาสนาและสิทธิทางวัฒนธรรมตามขอ 8 และ 17 เน่ืองจากชุมชนถูกยายออก
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จากพ้ืนท่ีท่ีชาวบานเช่ือวาเปนบริเวณศักดิ์สิทธ์ิและใชในการประกอบกิจการทาง

ศาสนาและวัฒนธรรม9

10 

(9) สิทธิในการเขาถึงขอมูล (right to information) 

การเขาถึงขอมูลเปนปจจัยพ้ืนฐานในการมีสวนรวมท่ีมีความหมายและ

ความสามารถในการวิพากยวิจารณการตัดสินใจของรัฐ การท่ีประชาชนสามารถ

เขาถึงขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมหรือโครงการท่ีอาจมีผลกระทบไดน้ัน เปนการเพ่ิมความ

นาเช่ือถือของรัฐในการเปดเผยขอมูล โดยท่ีสื่อมวลชนเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการ

นําเสนอขอมูล 

(10) สิทธิในการมีสวนรวม (right to participation) 

การมีสวนรวมอยางเสรีเปนหลักการสําคัญของรัฐในการตัดสินใจท่ีเก่ียวของ

กับท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การขาดการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการกําหนดนโยบายยอมสงผลเสียตอนโยบายท่ีดิน คณะกรรมการตางๆ ของ

สหประชาชาติไดมีขอเสนอแนะใหรัฐประกันการมีสวนรวมในการปรึกษาหารือของ

ชุมชนในหลายข้ันตอน ท้ังกอนดําเนินการพัฒนาท่ีดินหรือการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ ไปจนถึงการมีสวนรวมในการแกปญหาเมื่อเกิดกรณีขัดแยง 

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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ออกใบอนุญาตสํารวจและขุดเจาะแหลงนํ้ามันซึ่งขาดการมีสวนรวมของชุมชน 

กลุมชาติพันธุ U’wa เปนกระบวนการท่ีไมชอบ โดยคําตัดสินดังกลาวอางถึงสิทธิ 

ข้ันพ้ืนฐานของชุมชนในการมีสวนรวมและปรึกษาหารือกับรัฐ วาเปนสิทธิท่ีมีความ

จําเปนในการดํารงไวซึ่งเผาพันธุ สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ10

11 

(11) สิทธิในทรัพยสิน (right to property)  

สิทธิในทรัพยสินโดยเฉพาะสิทธิในท่ีดินเปนสิทธิในการท่ีจะหวงกันการใช

ประโยชนหรือการคุมครองจากการถูกไลออกจากท่ีดินซึ่งตนมีสิทธิ การกอตั้งสิทธิ 

ในทรัพยสินตามกฎหมายโดยรัฐเปนปจจัยกําหนดการเขาถึงและการใชประโยชน 

ในท่ีดิน ซึ่งจะสงผลตอความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงท่ีดินโดยตรง 

(12) สิทธิในการมีชีวิตทางวัฒนธรรม (right to take part in 

cultural life) 

วัฒนธรรมของชุมชนมักจะเก่ียวพันอยางใกลชิดกับท่ีดิน เน่ืองจากมีวิถีชีวิต

ท่ีตองประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปศุสัตว ประมง รวมถึงการประกอบพิธีกรรมหรือ

การจัดงานเทศกาลก็ลวนแตเก่ียวของกับสถานท่ี โดยเฉพาะสําหรับชนกลุมนอย  

กลุมชาติพันธุ หรือชนพ้ืนเมือง ท่ีจะมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมซึ่งเปนรากฐานของ

ธรรมนูญชุมชน 

  

                                           
11  Columbia, Constitutional Court: Judgement SU-039/97 Z3 February 

1997) 
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(13) สิทธิของนักปกปองสิทธิมนุษยชนซ่ึงทํางานในประเด็นท่ีดิน 

(rights of human rights defenders working on land 

issues) 

นักปกปองสิทธิมนุษยชน (human rights defenders) มักจะตองเผชิญกับ

การคุกคามในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการขมขู ทําราย ไปจนถึงการถูกฆา โดยเฉพาะ

ในกรณีปญหาท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การฟองขับไลหรือ

บังคับชาวบานออกจากท่ีดิน การเปดเผยการทุจริตหรือการปกปองสิทธิชนกลุมนอย 

เปนตน 

(14) การประกันสิทธิในการจํากัดสิทธมินุษยชนเพ่ือประโยชน

สาธารณะ (safeguards against limitation of human 

rights for public interest)  

ในสถานการณพิเศษท่ีรัฐจําเปนจะตองใชท่ีดินซึ่งเอกชนหรือชุมชนถือครอง

อยูเพ่ือประโยชนสาธารณะ เชน การสรางถนนหรือโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืน รัฐอาจอาง

ประโยชนสาธารณะเพ่ือการเวนคืน (expropriation) ท่ีดินจากเอกชนได เปนตน  

อยางไรก็ตาม การเวนคืนยังถือเปนการละเมิดสิทธิ จึงตองมีข้ันตอนใหรัฐปฏิบัติตาม

กฎหมายเพ่ือเวนคืนอยางเปนธรรมและโปรงใส เชน การเวนคืนเทาท่ีจําเปน การจาย

คาชดเชย การใหสิทธิในการซื้อท่ีดินคืนเมื่อรัฐไมไดใชประโยชนในระยะเวลาท่ีกําหนด 

เปนตน 
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(15) ความรับผิดชอบของการประกอบการทางธุรกิจและหนาท่ีของรัฐ 

(responsibilities of business enterprises and State 

duties) 

การดําเนินธุรกิจอาจมสีวนเก่ียวของกับปญหาท่ีดินได เชน ท่ีดินในเขตชนบท

มักมีการดําเนินกิจการเพ่ือแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรธรรรมชาติหรอืกอใหเกิด

มลพิษ ในขณะท่ีท่ีดินในเขตชุมชนหรือเขตเมืองถูกใชในการกอสรางตึกหรือ

หางสรรพสินคา ทําใหจํานวนสวนสาธารณะหรือบริเวณสาธารณะของชุมชนลดนอย 

ลงไป (urban renewal) รวมไปถึงการกอใหเกิดปญหาขยะ เปนตน  

จากเอกสารของ OHCHR จะเห็นไดวาท่ีดินน้ันเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชน

หลายประการอยางแยกกันไมออก เมื่อมีการละเมิดสิทธิของบุคคลหรือกลุมคนท่ีจะ

เขาถึงท่ีดิน ไมวาจะเปนการบังคับอพยพ ขับไล หามใชท่ีดิน หามการถือครอง หรือ

แมกระท่ังใชท่ีดินโดยไมไดรับความยินยอมจากประชาชน ยอมกระทบตอสิทธิ

มนุษยชนท่ีสําคัญหลายประการ เน่ืองจากท่ีดินน้ันในทางกายภาพเก่ียวของแทบจะ

ทุกกิจกรรมในชีวิตมนุษย ตั้งแตการเขาถึงอาหาร ท่ีอยูอาศัย วิถีชีวิต การถือครอง

ทรัพยสิน การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไปจนถึงการปกปองสิทธิท่ีจะใชท่ีดิน

น้ันอยางปกติสุขดวย 
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การพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

ในปจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรัฐน้ันเปนไปตามแนวคิดเสรีนิยมสมัยใหม 

(neoliberalism) เปนหลัก ทําใหทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะท่ีดิน ท่ีนอกจาก 

จะเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต คือ การใชเปนท่ีอยูอาศัยหรือทํามาหากินแลว ยังเพ่ิม

ลักษณะท่ีเปน ‘สินทรัพย’ ซึ่งสามารถซื้อขายและเก็งกําไรผานกลไกตลาดได รวมถึง

การท่ีประชากรขยายตัว มีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เกิดการใชทรัพยากรมากข้ึน 

ทําใหราคาท่ีดินสูงข้ึนและมีการกวานซื้อท่ีดิน นํามาซึ่ง ‘การพัฒนาท่ีไมยั่งยืน’ การ

กระจายการถือครองท่ีดินต่ํา ขาดความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร11

12 ดวยปญหา

การเขาไมถึงทรัพยากรของคนหลายกลุมและทรัพยากรเสื่อมโทรมท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก  

จึงเกิดแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 

 

 

แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (sustainable development) ไดรับการ

รับรองในรายงาน Our Common Future หรือท่ีรูจักกันในช่ือ Bruntland Report 

                                           
12  ศักด์ิชัย เอกอินทุมาศ และรุงรัศมี บุญดาว. ความยั่งยืนในการบริหารจัดการระบบ

ท่ีดินของกรมท่ีดิน. วารสารสมาความวิจัย ปท่ี 19 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 

2557. 



 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ  
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand) 
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จากการประชุมโลกวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน (World Summit on Sustainable 

Development: WSSD) เมื่อ ค.ศ. 1987 โดยนิยามความหมายของการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน12

13 ไววา หมายถึง “การพัฒนาท่ีตอบสนองความตองการของคนรุนปจจุบันโดย

ไมกอใหเกิดผลกระทบตอการตอบสนองความตองการของคนรุนถัดไป” ซึ่งการ

ตอบสนองความตองการน้ีไมไดหมายถึงในเชิงเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว แตยังรวมถึง

มิติทางสังคมและสิ่งแวดลอมดวย  

ในป พ.ศ. 2543 ประเทศตางๆ ท่ัวโลกรวม 189 ประเทศ รวมท้ังประเทศ

ไทยไดรวมตัวกันในการประชุมองคการสหประชาชาติท่ีมหานครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา 

และเห็นพองตองกันในการตั้งเปาหมายการพัฒนาท้ังในระดับชาติและระดับสากล 

ท่ีจะดําเนินการรวมกันใหไดภายในป พ.ศ. 2558 โดยเรียกวา เปาหมายการพัฒนา

แหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ตอมาเมื่อเปาหมาย

ดังกลาวถึงกําหนด องคการสหประชาชาติจึงไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาข้ึนใหม 

เพ่ือใหเกิดความตอเน่ืองของการพัฒนา เรียกวา เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(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 าหมายการ พัฒนา ท่ียั่ งยื น  (Sustainable Development Goals: 

SDGs)14 และเปาหมายยอยซึ่งเปนประการสําคัญท่ีเก่ียวของกับการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะท่ีดินและปาไม รวมถึงสิทธิท่ีจะมีสวนรวมในการ

จัดการน้ัน14

15 ไดแก 

เปาหมายท่ี 116 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี 

เปาหมายท่ี 1.417 สรางหลักประกันใหชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะ 

ท่ียากจนและเปราะบาง มีสิทธิเทาเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเขาถึง

บริการข้ันพ้ืนฐาน การเปนเจาของและควบคุมเหนือท่ีดินและอสังหาในรูปแบบอ่ืน 

มรดก ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหมท่ีเหมาะสม และบริการทางการเงิน  

ซึ่งรวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก (microfinance) 

                                           
14  United Nations. Global indicator framework for the Sustainable 

Development Goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable 

Development. 
15  John H. Knox. (2015). Human rights, environmental protection, and the 

sustainable development goals. Washington international law journal, 

Vol.24 No.3. p.12. 
16  Goal 1. End poverty in all its forms everywhere. 
17  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. 



 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ  
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เปาหมายท่ี 218 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับ

โภชนาการและสงเสริมเกษตรกรรมท่ียั่งยืน 

เปาหมายท่ี 2.319 เพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรและรายไดของผูผลิตอาหาร

รายเล็ก โดยเฉพาะผูหญิง คนพ้ืนเมือง เกษตรกรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว 

ชาวประมง ใหเพ่ิมข้ึนเปน 2 เทา โดยรวมถึงการเขาถึงท่ีดินและทรัพยากรและปจจัย

นําเขาในการผลิต ความรู บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสสําหรับการเพ่ิมมูลคา

และการจางงานนอกฟารม อยางปลอดภัย และเทาเทียม 

เปาหมายท่ี 420 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยาง

ครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต 

                                           
18  Goal 2, End hunger, achieve food security and improved nutrition and 

promote sustainable agriculture. 
19  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. 
20  Goal 4. Obtaining a quality education is the foundation to improving people’s 

lives and sustainable development. 
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เปาหมายท่ี 4.721 สรางหลักประกันวาผูเรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะ

ท่ีจําเปนสําหรับสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสําหรับการพัฒนา

อยางยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตท่ียั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหวางเพศ  

การสงเสริมวัฒนธรรมแหงความสงบสุขและไมใชความรุนแรง การเปนพลเมืองของ

โลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในสวนรวมของวัฒนธรรม

ตอการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เปาหมายหลักท่ี 621

22 สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีนํ้าและสุขอนามัย

สําหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการท่ียั่งยืน 

เปาหมายท่ี 6.423 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชนํ้าในทุกภาคสวน และสราง

หลักประกันวาจะมีการใชนํ้าและจัดหานํ้าท่ียั่งยืน เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนนํ้า

และลดจํานวนประชาชนท่ีประสบความทุกขจากการขาดแคลนนํ้า 

                                           
21  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. 
22  Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and 

sanitation for all. 
23  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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เปาหมายท่ี 6.524 ดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบองครวม 

ในทุกระดับ รวมถึงผานทางความรวมมือระหวางเขตแดนตามความเหมาะสม 

เปาหมายท่ี 6.625 ปกปองและฟนฟูระบบนิเวศท่ีเก่ียวของกับแหลงนํ้า 

รวมถึงภูเขา ปาไม พ้ืนท่ีชุมนํ้า แมนํ้า ช้ันหินอุมนํ้า และทะเลสาบ 

เปาหมายหลักท่ี 826 สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีตอเน่ือง ครอบคลุม 

และยั่งยืน การจางงานเต็มท่ีและมีผลิตภาพ และการมีงานท่ีสมควรสําหรับทุกคน 

เปาหมายท่ี 8.427 พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรของโลก

ในการบริโภคและการผลิต และพยายามท่ีจะตัดความเช่ือมโยงระหวางการเติบโตทาง

เศรษฐกิจและการทําใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม ซึ่งเปนไปตามกรอบการดําเนินงาน  

                                           
scarcity and substantially reduce the number of people suffering from 

water scarcity. 
24  6.5 Implement integrated water resources management at all levels, 

including through transboundary cooperation as appropriate. 
25  6.6 Protect and restore water-related ecosystems, including mountains, 

forests, wetlands, rivers, aquifers and lakes. 
26  Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, 

full and productive employment and decent work for all. 
27  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 ปของแผนการทํางานเพ่ือการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน โดยมีประเทศท่ีพัฒนา

แลวเปนผูนําในการดําเนินการ 

เปาหมายหลักท่ี 1027

28 ลดความไมเสมอภาคภายในและระหวางประเทศ 

เปาหมายท่ี 10.2 ใหอํานาจและสงเสริมความครอบคลุมดานสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง สําหรับทุกคน โดยไมคํานึงถึงอายุ เพศ ความบกพรองทาง

รางกาย เช้ือชาติ ชาติพันธุ แหลงกําเนิด ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรืออ่ืนๆ 

เปาหมายหลักท่ี 11 28

29 ทําใหเมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษยมีความ

ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิตานทาน และยั่งยืน 

เปาหมายท่ี 1230 สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการบริโภคและผลิตท่ียั่งยืน 

เปาหมายท่ี 12.231 บรรลุการจัดการท่ียั่งยืนและการใชทรัพยากรทาง

ธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ 

                                           
28  Goal 10, Reduce inequality within and among countries. 
29  Goal 11, Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and 

sustainable. 
30  Goal 12, Ensure sustainable consumption and production patterns. 
31  12.2 Achieve the sustainable management and efficient use of natural 

resources. 
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เปาหมายท่ี 12.832 สรางหลักประกันวาประชาชนในทุกแหงมีขอมูล 

ท่ีเก่ียวของและความตระหนักถึงการพัฒนาท่ียั่งยืนและวิถีชีวิตท่ีสอดคลองกับ

ธรรมชาต ิ

เปาหมายหลักท่ี 1333 ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพ่ือตอสูกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

เปาหมายท่ี 13.234 บูรณาการมาตรการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในนโยบาย ยุทธศาสตร และการวางแผนระดับชาติ 

เปาหมายท่ี 13.335 พัฒนาการศึกษา การสรางความตระหนักรู และ 

ขีดความสามารถของมนุษยและของสถาบันในเรื่องการลดปญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยลวงหนา 

                                           
32  12.8 Ensure that people everywhere have the relevant information and 

awareness for sustainable development and lifestyles in harmony with 

nature. 
33  Goal 13, Take urgent action to combat climate change and its impacts. 
34  13.2 Integrate climate change measures into national policies, strategies 

and planning. 
35  13.3 Improve education, awareness-raising and human and institutional 

capacity on climate change mitigation, adaptation, impact reduction and 

early warning. 



รายงานผลศึกษาวิจัยเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะ มาตรการ หรอืแนวทางในการสงเสริมและ 
คุมครองสิทธมินุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

(ฉบับยอ) เพ่ือเผยแพรสูสาธารณชนในวงกวาง 
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เปาหมายหลักท่ี 1436 อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และ

ทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เปาหมายท่ี 14.237 บริหารจัดการและปกปองระบบนิเวศทางทะเลและ

ชายฝงเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบท่ีมีนัยสําคัญ รวมถึงโดยการเสริมภูมิตานทาน

และปฏิบัติการเพ่ือฟนฟู เพ่ือบรรลุการมีมหาสมุทรท่ีมีสุขภาพดีและมีผลิตภาพ 

เปาหมายท่ี 14.738 เพ่ิมผลประโยชนทางเศรษฐกิจแกรัฐกําลังพัฒนาท่ีเปน

เกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนานอยท่ีสุดจากการใชทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน 

รวมถึงผานทางการบริหารจัดการอยางยั่งยืนในเรื่องการประมง การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

และการทองเท่ียว 

                                           
36  Goal 14, Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine 

resources for sustainable development. 
37  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. 
38  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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เปาหมายหลักท่ี 15 38

39 ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบน

บกอยางยั่งยืน จัดการปาไมอยางยั่งยืน ตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการ

เสื่อมโทรมของท่ีดินและฟนสภาพกลับมาใหม และหยุดการสูญเสียความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

เปาหมายท่ี 15.140 สรางหลักประกันวาจะมีการอนุรักษ การฟนฟู และการ

ใชระบบนิเวศบนบกและในนํ้าจืดในแผนดิน รวมท้ังบริการทางระบบนิเวศอยางยั่งยืน 

เฉพาะอยางยิ่ง ปาไม พ้ืนท่ีชุมนํ้า ภูเขาและเขตแหงแลง โดยเปนไปตามขอบังคับ

ภายใตความตกลงระหวางประเทศ 

เปาหมายท่ี 15.241 สงเสริมการดําเนินการดานการบริหารจัดการปาไม 

ทุกประเภทอยางยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไมทําลายปาฟนฟูปาท่ีเสื่อมโทรม และเพ่ิมการ

ปลูกปาและฟนฟูปาท่ัวโลก 

                                           
39  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. 
40  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. 
41  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. 



รายงานผลศึกษาวิจัยเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะ มาตรการ หรอืแนวทางในการสงเสริมและ 
คุมครองสิทธมินุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

(ฉบับยอ) เพ่ือเผยแพรสูสาธารณชนในวงกวาง 
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เปาหมายท่ี 15.642 สรางหลักประกันวาจะมีการแบงปนผลประโยชนท่ีเกิด

จากการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียมและยุติธรรม และสงเสริม

การเขาถึงทรัพยากรเหลาน้ันอยางเหมาะสม 

เปาหมายท่ี 15.943 บูรณาการมูลคาของระบบนิเวศและความหลากหลาย

ทางชีวภาพเขาไปสูการวางแผน กระบวนการพัฒนายุทธศาสตรการลดความยากจน 

และบัญชีท้ังระดับทองถ่ินและระดับประเทศ 

เปาหมายหลักท่ี 1643

44 สงเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนา

ท่ียั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ 

และครอบคลุมในทุกระดับ 

                                           
42  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. 
43  15.9 Integrate ecosystem and biodiversity values into national and local 

planning, development processes, poverty reduction strategies and 

accounts. 
44  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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เปาหมายท่ี 16.3 44

45 สงเสริมนิติธรรมท้ังในระดับชาติและระหวางประเทศ 

และสรางหลักประกันวาจะมีการเขาถึงความยุติธรรมอยางเทาเทียมแกทุกคน 

เปาหมายท่ี 16.646 พัฒนาสถาบันท่ีมีประสิทธิผล มีความรับผิดรับชอบ 

และโปรงใสในทุกระดับ 

เปาหมายท่ี 16.746

47 การรับรองถึงการตอบสนองตอการมีสวนรวมประชาชน

และผูแทนท่ีเขารวมในการมีสวนรวมตัดสินใจอยางครอบคลุมในทุกระดับ 

เปาหมายท่ี 16.1048 สรางหลักประกันวาสาธารณชนสามารถเขาถึงขอมูล

และมีการปกปองเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน โดยเปนไปตามกฎหมายภายในประเทศและ

ความตกลงระหวางประเทศ 

จากการรวบรวมเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ท่ีเก่ียวของกับการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิในการมีสวนรวมน้ัน สามารถสรุปไดวามีเปาหมาย

ในท้ัง 2 มิติ คือ (1) มิติดานการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (2) มิติดานเสริมสราง

                                           
45  16.3 Promote the rule of law at the national and international levels and 

ensure equal access to justice for all. 
46  16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all 

levels. 
47  16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative 

decision-making at all levels. 
48  16.10 Ensure public access to information and protect fundamental 

freedoms, in accordance with national legislation and international 

agreements. 



รายงานผลศึกษาวิจัยเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะ มาตรการ หรอืแนวทางในการสงเสริมและ 
คุมครองสิทธมินุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

(ฉบับยอ) เพ่ือเผยแพรสูสาธารณชนในวงกวาง 
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ศักยภาพเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืนน้ันจะตอง

มีการตระหนักในมูลคาของระบบนิเวศ และวิถีชีวิตท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ การ

อนุรักษ ปกปอง ฟนฟู รวมถึงการสงเสริมการจัดการและใชประโยชนทรัพยากรอยาง

มีประสิทธิภาพ แตการจัดการท่ียั่งยืนเหลาน้ีจะเกิดข้ึนไมไดเลยหากไมมีการ

รับประกันวามนุษยจะมีศักยภาพเพียงพอ การเสริมสรางศักยภาพท่ีจะพัฒนาอยาง

ยั่งยืนน้ันจึงตองอาศัยหลายปจจัย ไมวาจะเปนการศึกษา โดยเฉพาะความรูและ

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน การเขาถึงทรัพยากรและมีสิทธิ

ใชประโยชน มีการประกันสิทธิในการตั้งถ่ินฐาน การเขาถึงขอมูล รวมถึงไดรับสงเสริม

ความเทาเทียมทางสังคมและทางการเมือง โดยผานการมีผูแทนหรือการมีสวนรวม 

ในทุกระดับ 
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การบริหารจัดการที่ดิน 
 

ท่ีดินถือเปนเปนทรัพยากรขาดแคลน (scarce resource) เ น่ืองจาก 

ไมสามารถผลิตเพ่ิมได  ดังน้ัน แผน นโยบาย มาตรการ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

ท่ีดิน จึงตองตอบสนองตอวัตถุประสงคในเรื่องของการใชท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ 

(efficiency) มีความเปนธรรม (equity) และการลดผลกระทบท่ีเกิดจากการใช

ประโยชนในท่ีดิน เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดินท่ีเหมาะสม ดังแผนภาพ 

 
 

จากแผนภาพมีขอสรุป 5 ประการ ดังน้ี  

1. การใชท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพน้ันจะตองไมกระทบตอการเขาถึงการ

ใชประโยชนในท่ีดิน กลาวคือ ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร การกอตั้งสิทธิในท่ีดินและ

นําท่ีดินเขาสูระบบตลาดเปนการสรางแรงจูงใจเชิงบวกในการใชประโยชนสูงสุดจาก

ท่ีดิน แตในขณะเดียวกัน ท่ีดินก็เปนปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตและการใชสิทธิ
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มนุษยชนอ่ืนๆ ซึ่งกลไกตลาดไมอาจเพ่ิมการเขาถึงท่ีดินเพ่ือสรางความเปนธรรม 

(equity) ดวยตัวเองได รัฐจึงตองเขามามีบทบาทในการกําหนดรูปแบบสิทธิในทรัพยสิน

ท่ีแตกตางกัน เพ่ือเปนเครื่องมือใหมีการใชประโยชนในท่ีดินท้ังเพ่ือเพ่ิมการผลิตอยาง

มีประสิทธิภาพ และเพ่ือการจัดสรรสิทธิข้ันพ้ืนฐานในท่ีดิน เชน การถือครองในรูปแบบ

กรรมสิทธ์ิ (ownership) ซึ่งเจาของท่ีดินมีสิทธิเต็มท่ีในการใชท่ีดิน และการถือครอง

ในรูปแบบท่ีเปนการจัดสรรอ่ืนๆ อาทิ ท่ีดินปฏิรูปเกษตรกรรมท่ีจํากัดการถือครอง

ไมใหซื้อขายและจํากัดการใชประโยชนเฉพาะเกษตรกรรม เพ่ือสนับสนุนเกษตรกร 

เปนตน 

 

 

 

 

2. การใช ท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพจะตองมีมาตรการปองกันหรือ 

ลดผลกระทบจากการใชประโยชนท่ีดิน เน่ืองจากท่ีดินเปนอสังหาริมทรัพยหรือ

ทรัพยสินท่ีเคลือ่นยายไมได และมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม กิจกรรมในท่ีดินอาจ

สงผลกระทบทางลบ (negative externality) ตอทรัพยากรในท่ีดินหรือในท่ีดิน

ขางเคียง จึงตองมีการวางแผนและกํากับดูแลการใชประโยชนท่ีดิน เพ่ือเปนการ

คุมครองสิทธิผูอ่ืนและประโยชนสาธารณะ เชน การวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน

หรือกฎหมายผังเมือง การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม และกฎเกณฑเพ่ือความ

ปลอดภัยตางๆ เปนตน โดยมักเปนเครื่องมือทางกฎหมายเพ่ือใหตนทุนทางสังคมและ
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สิ่งแวดลอมถูกรวมเขาไปในตนทุนการผลิต (internalize the externality) เชน 

กฎหมายกําหนดใหตองมีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม เปนตน 

3. การเพ่ิมการเขาถึงสิทธิในการใชประโยชนท่ีดินตองคํานึงถึงผลกระทบ

ทางลบดวยเชนกัน  โดยเฉพาะกรณีท่ีเปนเรื่องการเขาถึงสิทธิในการใชทรัพยากร 

ปาไม หรือการไดรับการจัดสรรท่ีดินจากรัฐ ซึ่งตองมีการรอนสิทธิบางประการเพ่ือ 

มิใหท่ีดินเขาสูระบบตลาด และท่ีสําคัญท่ีสุดคือตองมีการกําหนดกติกาการใช

ทรัพยากรและขอบเขตท่ีชัดเจน เพ่ือมิใหเกิดการใชทรัพยากรเกินสมควร 

4. ตองมีฐานขอมูลท่ีดินและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการกําหนดนโยบาย 

เน่ืองจากท่ีดินเปนทรัพยากรท่ีมีจํากัด และมีศักยภาพท่ีหลากหลาย การวางแผนการ

ใชท่ีดิน การกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดิน กระบวนการระงับ

ขอพิพาทท่ีเก่ียวกับท่ีดินลวนตองใชขอมูลในการประกอบการตัดสินใจและวินิจฉัย 

5. ตองมีกระบวนการยุติธรรมหรือเครื่องมือสําหรับการระงับขอพิพาท 

ท่ีมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนการพิพาทระหวางรัฐกับเอกชน หรือเอกชนกับเอกชน 

ท่ีมีความเหมาะสมสอดคลองกับประเด็นท่ีดิน การช้ีขาดขอพิพาทจึงตองใหความสําคัญ

ในท้ังมิติท่ีมองวาท่ีดินเปนปจจัยพ้ืนฐาน และมิติท่ีท่ีดินเปนตนทุนการผลิตและ

สินทรัพยอันอาจสะสมเก็งกําไรได 
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สถานการณดานที่ดิน 

ในประเทศไทย 
 

ผูวิจัยไดศึกษาสถานการณในพ้ืนท่ีของประเทศไทยท้ังหมด 4 ลักษณะ โดย

จําแนกตามลักษณะการใชประโยชนในท่ีดินของรัฐและการใชประโยชนท่ีดินโดยรัฐ 

ซึ่งมีผูไดรับหรืออาจจะไดรับผลกระทบจากนโยบายของรัฐและกฎหมายภายในประเทศ 

ไดแก พ้ืนท่ีปาไมและเขตอุทยาน พ้ืนท่ีวัฒนธรรม พ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ และ 

พ้ืนท่ีเขตทหาร 
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1. พ้ืนที่ปาไมและเขตอุทยาน 
 

 

มีการศึกษาปญหาใน 3 พ้ืนท่ีท่ีมีการประกาศเปนเขตปาไมและอุทยาน คือ 

(1) พ้ืนท่ีบานโปงลึก-บานบางกลอย จังหวัดเพชรบุร ีซึ่งมีการประกาศใหเปนอุทยาน

แหงชาติแกงกระจาน ในป พ.ศ. 2524 (2) พ้ืนท่ีชุมชนซับหวาย ชุมชนหินรู ชุมชน 

ซับเสเลเต ชุมชนซอกตะเคียน และชุมชนหนองผักแวน จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีการ

ประกาศใหเปนอุทยานแหงชาติไทรทอง ในป พ.ศ. 2535 (3) พ้ืนท่ีชุมชนบอแกว 

จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งไดประกาศจัดตั้งเขตปาสงวนภูซําผักหนาม ในป พ.ศ. 2521 

สามารถสรุปประเด็นปญหาได 7 ประการ ดังน้ี 
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1.1 การต้ังถิ่นฐานในทางการปกครองแตไมมีผลตอการประกาศ 

เขตปาไมและอุทยาน 

ในชุมชนท่ีไดทําการศึกษาตางก็มีประวัติศาสตรการตั้งถ่ินฐานท่ีชัดเจน 

โดยเฉพาะมีการตั้งหมูบานตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองท่ี พ.ศ. 2457 

หรือคนในชุมชนมีการเสียภาษีบํารุงทองท่ีใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม

พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508 ดังน้ี 

(1) พ้ืนท่ีบานโปงลึก-บานบางกลอย จังหวัดเพชรบุรี มีการตั้งถ่ินฐานของ

ชาวกะเหรี่ยงในพ้ืนท่ีบานโปงลึก-บานบางกลอยน้ันสามารถสืบยอนหลังกลับไปได

ตั้งแตกอน ป พ.ศ. 240748

49 และมีความสัมพันธกับรัฐบาลไทยมาโดยตลอด ดังปรากฏ

ในเอกสารการแตงตั้งใหหัวหนาชาวกะเหรี่ยงเปนนายดานเมืองชายแดนเพชรบุร ี

และประจวบคีรีขันธ ซึ่งชาวกะเหรี่ยงไดดํารงชีวิตในพ้ืนท่ีดังกลาวเรื่อยมาจนในป 

พ.ศ. 2518 ไดมีการประกาศตั้งหมูบานบางกลอย หมูท่ี 7 ตําบลสองพ่ีนอง อําเภอ

แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

(2) พ้ืนท่ีชุมชนซับหวาย ชุมชนหินร ูชุมชนซับเสเลเต ชุมชนซอกตะเคียน 

และชุมชนหนองผักแวน จังหวัดชัยภมูิ เริ่มมีผูอพยพเขามาอยูอาศัยในพ้ืนท่ีบริเวณน้ี 

จนตอมาไดรับการประกาศเปนหมูบานตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครอง

                                           
49 สมชาย หอมละออ และพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ. (2562). ใจแผนดินแผนดินกลางใจ

กะเหรี่ยงแกงกระจาน. (กรุงเทพ: มูลนิธิผสานวัฒนธรรม). น.59. 
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ทองท่ี พ.ศ. 2457 เชน หมูบานซับหวายจัดตั้งข้ึนอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2523 

หมูบานหินรูจัดตั้งข้ึนเปนหมูบานในป พ.ศ. 2518 เปนตน 

(3) พ้ืนท่ีชุมชนบอแกว จังหวัดชัยภูมิ ชุมชนบอแกวเกิดข้ึนในชวงป พ.ศ. 

2496 จากการท่ีชาวบานไดบุกเบิกเพ่ือถือครองทําประโยชนในท่ีดินโดยมีหลักฐาน

เปนเอกสารเสียภาษีบํารุงทองท่ี ภ.บ.ท. 11 

อยางไรก็ตาม การตั้งหมูบานหรือการเสียภาษีบํารุงทองท่ีน้ัน แมจะเปน 

การทําหนาท่ีพลเรือนตามกฎหมายปกครอง แตก็ไมมีผลเปนการรับรองการตั้งถ่ินฐาน 

อันจะมีผลใหการประกาศแนวเขตของรัฐและการบังคับอพยพไมชอบธรรม  

1.2 การสํารวจการถือครองท่ีดินตกหลน ขาดความตอเนื่อง 

ดังท่ีไดกลาวมาวาชุมชนมีการตั้งถ่ินฐานตามกฎหมายปกครอง แตกลับมี

การประกาศเขตเปนพ้ืนท่ีปาสงวนหรือเขตอุทยานทับซอนในพ้ืนท่ีท่ีชุมชนอาศัยอยู 

ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติอุทยาน

แหงชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งผลเปนการใหออกจากพ้ืนท่ีน้ัน บางกรณีมีสาเหตุมาจากการ

ตกหลนของเจาหนาท่ีรัฐ ทําใหขาดการมีสวนรวมของประชาชน 

พ้ืนท่ีชุมชนซับหวาย ชุมชนหินรู ชุมชนซับเสเลเต ชุมชนซอกตะเคียน และ

ชุมชนหนองผักแวน จังหวัดชัยภูมิ ภายหลังจากการประกาศเขตอุทยานแหงชาต ิ

ไทรทอง ไดมีการดําเนินการสํารวจการถือครองท่ีดินของประชาชนในป พ.ศ. 2546 

พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553  อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวในสองครั้งแรก 

มีปญหาเน่ืองจากเจาหนาท่ีไมไดประกาศแจงลวงหนาวาจะเขามาทําการถายรูปแปลง

ท่ีดิน ทําใหเกิดการตกหลนชาวบานบางรายไมไดถายสํารวจแปลงท่ีดิน และสําหรับ
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การดําเนินการในครั้งท่ีสามมีปญหาเน่ืองจากการใชระบบกําหนดตําแหนงทางดาวเทียม 

ยังมีขอจํากัดดานสภาพอากาศ เวลา และงบประมาณ ทําใหท่ีดินของหลายคนไมได

รับการจับพิกัด 

ตอมาในป พ.ศ. 2557 ไดมีการสํารวจรังวัดใหมอีกครั้งโดยใชระบบกําหนด

ตําแหนงทางดาวเทียม ซึ่งในครั้งน้ีไดมีชาวบานหลายคนมายืนยันการเปนเจาของ

ท่ีดิน และไดมีการแบงแยกท่ีดินออกใหแกทายาท  อยางไรก็ตาม บุคคลท่ีไดรับท่ีดิน

จากการแบงแยกท่ีดินน้ันจะถูกกลาวหาวาเปนกลุมบุคคลใหมท่ีเขามาถือครองท่ีดิน 

โดยไมสามารถระบุไดวาถือครองท่ีดินตอจากบุคคลใด และกลายเปนกลุมไมปรากฏ

รายช่ือผูท่ีผานการสํารวจ49

50 

การสํารวจตกหลนดังกลาว ทําใหชุมชนเสียสิทธิในการไดรับขอมูลและสิทธิ

ในการมีสวนรวม ท้ังยังเปนผลใหขอมูลท่ีใชในการประกาศแนวเขตน้ันขาดความ

รอบคอบครบถวนจึงเกิดการทับซอนอีกดวย 

1.3 การประกาศเขตเปนพ้ืนท่ีปาสงวนหรือเขตอุทยาน และมีการ

บังคับอพยพชุมชน 

จากการประกาศแนวเขตพ้ืนท่ีปาไมตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 

พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ทับแนวเขตท่ีดินราษฎร 

                                           
50  โครงการอินเทอรเน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน. (2562). ไลเรียงขอเท็จจริง กรณีปญหา

อุทยานแหงชาติไทรทองทับท่ีดินของชาวบาน. สืบคนเม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2562. จาก 

https://ilaw.or.th/node/5317.  

https://ilaw.or.th/node/5317
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และนโยบายใหอพยพคนออกจากพ้ืนท่ี สงผลใหการท่ีชุมชนอาศัยอยูในพ้ืนท่ีถือเปน

การละเมิดกฎหมาย นํามาซึ่งมาตรการขับไล ไลรื้อ และทวีความรุนแรงจนถึงการ 

เผาท่ีอยูอาศัย ประกอบกับการใชอํานาจเด็ดขาดตามมาตรการทวงคืนผืนปา ทําให

เจาหนาท่ีใชความรุนแรงมากข้ึน อันเปนการละเมิดสิทธิในท่ีอยูอาศัยและสิทธิในการ

ประกอบอาชีพ  นอกจากน้ี ยังมีกรณีท่ีคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีของรัฐอนุญาต 

ใหอยูในพ้ืนท่ีตอไปโดยไมไดรับรองตามกฎหมาย ซึ่งทําใหสิทธิในท่ีดินของประชาชน 

ไมมั่นคง 

พ้ืนท่ีบานโปงลึก-บานบางกลอย จังหวัดเพชรบุรี มีการประกาศใช 

พระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณท่ีดินปายางนํ้ากลัดเหนือและปายางนํ้ากลัดใต  

ในทองท่ีตําบลยางนํ้ากลัดเหนือ ก่ิงอําเภอหนองหญาปลอง อําเภอเขายอย และตําบล

สองพ่ีนอง ตําบลแกงกระจาน อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ใหเปนอุทยานแหงชาติ 

พ.ศ. 2524 ทําใหเขตพ้ืนท่ีหมูบานบางกลอย หมู ท่ี 7 ตําบลสองพ่ีนอง อําเภอ 

แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กลายเปนสวนหน่ึงของพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ และเปน

เหตุใหรัฐบาลไทยในชวงป พ.ศ. 2539 มีนโยบายใหอพยพชาวกะเหรี่ยงท่ีอาศัยอยู

บางกลอยบนไปยังพ้ืนท่ีจัดสรรโปงลึก-บางกลอยแทน 

ตอมาในชวงวันท่ี 5 - 9 พฤษภาคม 2554 ไดเกิดเหตุการณท่ีเจาหนาท่ี

อุทยานไดใชอํานาจตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 เขาเผาทําลาย

บาน ยุงขาว สิ่งปลูกสราง และทรัพยสินของชาวกะเหรี่ยง ในภายหลังชาวกะเหรี่ยง

ไดยื่นคําฟองตอศาลปกครอง และในศาลปกครองกลางไดมีคําตัดสินวา ปฏิบัติการ

ของเจาหนาท่ีเปนไปโดยชอบตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 แตให

จายคาสินไหมทดแทนขาวของเครื่องใชในบานท่ีถูกเผาคนละ 10,000 บาท แมวา
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ภายหลังชาวกะเหรี่ยงจะไดอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดใหกลับคําพิพากษาของศาล

ปกครองกลางก็ตาม ศาลปกครองสูงสุดเพียงแตพิจารณากําหนดคาเสียหายจากการ

ถูกเผาขาวของเครื่องใชในบานใหใหมเทาน้ัน โดยมิไดโตแยงในประเด็นวาการกระทํา

ของเจาหนาท่ีอุทยานน้ันชอบดวยกฎหมายหรือไม50

51 

พ้ืนท่ีชุมชนซับหวาย ชุมชนหินรู ชุมชนซับเสเลเต ชุมชนซอกตะเคียน และ

ชุมชนหนองผักแวน จังหวัดชัยภูมิ กอนหนาการประกาศเปนเขตอุทยานไดมีความ

พยายามยายชาวบานออกจากเขตปา แตไมสําเร็จเน่ืองจากไมสามารถจัดสรรพ้ืนท่ีอยู

อาศัยและทํากินใหใหมได คณะกรรมการระดับจังหวัดจึงมีมติใหชาวบานอยูอาศัย 

ในพ้ืนท่ีทํากินตามเดิมตอไป และไดมีการประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติไทรทอง 

ในเวลาตอมา 

นับตั้งแตป พ.ศ. 2556 เปนตนมาเจาหนาท่ีของรัฐไดดําเนินมาตรการ 

หวานลอมใหชาวบานยินยอมออกจากพ้ืนท่ีโดยลงลายมือช่ือในขอตกลงขอคืนพ้ืนท่ี

ของราษฎรในเขตอุทยานแหงชาติไทรทอง ตอมาเมื่อมีการออกคําสั่งคณะรักษาความ

สงบเรียบรอยแหงชาติ ท่ี 64/2557 และ 66/2257 แลว เจาหนาท่ีของรัฐไดดําเนินการ

บังคับตามคําสั่งใหชาวบานออกจากพ้ืนท่ี ซึ่งในทายท่ีสุดชาวบานท่ีไมมีท่ีอยูอาศัยอ่ืน

จําเปนตองกลับเขามาอยูในพ้ืนท่ีดังเดิม โดยอางขอยกเวนของคําสั่งคณะรักษาความ

สงบแหงชาติ ท่ี 66/2557 ซึ่งกําหนดใหการดําเนินการใดๆ ตองไมสงผลกระทบตอ

ประชาชนผูยากไร ผูท่ีมีรายไดนอย และผูท่ีไรท่ีดินทํากิน ซึ่งไดอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเดิม

น้ันๆ กอนคําสั่งน้ีมีผลบังคับใช ยกเวนผูท่ีบุกรุกใหมจะตองดําเนินการสอบสวนและ

                                           
51  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อส. 4/2561. 
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พิสูจนทราบ แตเน่ืองจากไมใชผูมีรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิสูจน

สิทธิการครอบครองท่ีดินของราษฎรในพ้ืนท่ีอนุรักษ จึงเปนกรณีท่ีรัฐถือวาไมไดทํากิน

ในพ้ืนท่ีกอนมีการออกคําสั่งดังกลาวและถือวาเปนการบุกรุก51

52 

พ้ืนท่ีชุมชนบอแกว จังหวัดชัยภูมิ หลังจากการประกาศเปนเขตปาสงวน  

ในป พ.ศ. 2521 องคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.) ไดขอรับสัมปทานปลูกปาในพ้ืนท่ี

เขตปาสงวนภูซําผักหนามจากกรมปาไม เน้ือท่ี 4,401 ไร ในระบบสมาชิกโครงการ

หมูบานปาไม โดยจัดสรรท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยเปนแปลงจํานวน 100 แปลง 

จําแนกผูมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับสิทธิออกเปน 2 ประเภท คือ เจาของท่ีดินเดิม คน

ท่ัวไปท่ีเขามาอยูเปนลูกจาง  อยางไรก็ตาม การดําเนินงานตามระบบสมาชิกโครงการ

หมูบานปาไมก็ยังไมสามารถจัดสรรท่ีทํากินใหกับสมาชิกหมูบานปาไมไดอยาง

เพียงพอ ซึ่งนํามาสูการผลักดันขับไลชาวบานออกจากท่ีดินทํากันและท่ีอยูอาศัย 

จํานวน 12 ครัวเรือน52

53

                                           
52  โครงการอินเทอรเน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน. (2562). สรุปคําพิพากษาศาลอุทธรณ

คดีทวงคืนผืนปาอุทยานแหงชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ. สืบคนเม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 

2562, จาก https://ilaw.or.th/node/5336.  
53  โครงการอินเทอรเน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน. (2562). ยกเลิกสวนปาคอนสาร ความ

ฝนของชุมชนบอแกวหลังแพในศาล. สืบคนเม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2562 . จาก 

https://ilaw.or.th/node/5348.  

https://ilaw.or.th/node/5336
https://ilaw.or.th/node/5348
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1.4 การเยียวยาไมมีประสิทธิภาพ 

นโยบายใหอพยพชาวกะเหรี่ยงท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีบานโปงลึก-บานบางกลอย 

จังหวัดเพชรบุร ีไปยังพ้ืนท่ีจัดสรรโปงลึก-บางกลอยแทนน้ัน สงผลตอวิถีชีวิตของชาว

กะเหรี่ยง เน่ืองจากวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงสัมพันธอยูกับสภาพแวดลอม การอพยพ

ยายถ่ินฐานทําใหเกิดความไมคุนเคยกับสภาพแวดลอมท่ีแตกตางออกไป ประกอบกับ

พ้ืนท่ีบานโปงลึก-บางกลอยเปนพ้ืนท่ีไมอุดมสมบูรณ การเพาะปลูกซึ่งเปนกิจกรรม

หลักของชาวกะเหรี่ยงจึงไดรับผลผลิตท่ีไมเพียงพอ จึงไดยายกลับไปอาศัยอยูในพ้ืนท่ี

บานบางกลอยบนตามเดิม 

มาตรการอพยพดังกลาวขาดการคํานึงถึงสิทธิในการประกอบอาชีพ  

สิทธิทางวัฒนธรรม และสิทธิไดรับการเยียวยาท่ีเหมาะสม ทําใหมาตรการอพยพ 

ไมประสบผลสําเร็จ และเกิดความไมเปนธรรมกับชุมชน 

1.5 การพิสูจนสิทธิถือเอกสารสิทธิของราชการเปนสําคัญ โดยละเลย

หลักฐานอ่ืนๆ 

กระบวนการพิสูจนสิทธิในท่ีดินท้ังในศาลและนอกศาลน้ันตางก็ถือเอกสาร

ราชการและการประกาศแนวเขตปาและอุทยานของรัฐเปนสําคัญ จึงไมเปดโอกาสให

มีการใชหลักฐานอยางอ่ืนเพ่ือหักลางความชอบธรรมของการประกาศเขตได สะทอน

ใหเห็นถึงแนวคิดท่ียึดความเปนทางการ (formal) เปนหลัก ทําใหไมอาจแกไขปญหา

ท่ีไมเปนทางการ (informal) เชนการถือครองท่ีดินตามความเปนจริงท่ีอาจพิสูจนดวย

หลักฐานทางประวัติศาสตรหรือภูมิศาสตรได 

1.6 มีการแกไขปญหาโดยรัฐบาล แตไมมีการดําเนินการในทางปฏิบัติ 

เมื่อเกิดปญหาพ้ืนท่ีทับซอนรัฐบาลไดมีความพยายามในการแกปญหา 

แนวเขตท่ีดินทับซอนโดยออกเปนมติคณะรัฐมนตรี  อยางไรก็ตาม แมจะมีการ
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ประกาศมติดังกลาว แตกลับไมมีการดําเนินการในระดับปฏิบัติการหรือรับรองโดย

กฎหมาย 

การแกไขปญหาในพ้ืนท่ีบานโปงลึก-บานบางกลอย จังหวัดเพชรบุรี มีมติ

คณะรัฐมนตรี ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวนโยบายในการฟนฟูวิถีชีวิต 

ชาวกะเหรี่ยง ซึ่งกําหนดนโยบายของรัฐและแนวทางของรัฐในการจัดการกับวิถีชีวิต

ของชาวกะเหรี่ยง เชน กําหนดใหยุติการจับกุมและใหความคุมครองกับชุมชนกลุม

ชาติพันธุกะเหรี่ยงท่ีเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมท่ีอยูในพ้ืนท่ีขอพิพาทเรื่องท่ีทํากินในการ

ทํากิน การอยูอาศัย และการดําเนินวิถีชีวิตตามวัฒนธรรม เปนตน ซึ่งมาตรการตาม

มติคณะรัฐมนตรีน้ีขยายไปถึงมาตรการฟนฟูในระยะยาว โดยการเพิกถอนพ้ืนท่ีท่ีรัฐ

ประกาศใหเปนพ้ืนท่ีปาไมและปาสงวน ซึ่งทับซอนกับท่ีทํากินและท่ีอยูอาศัยของกลุม

ชาติพันธุกะเหรี่ยงท่ีมีขอเท็จจริงจากการพิสูจนอยางเปนท่ีประจักษแลววาไดอยูอาศยั 

ดําเนินชีวิต และใชประโยชนในท่ีดินดังกลาวมาเปนเวลานาน หรือกอนท่ีรัฐจะประกาศ

กฎหมาย หรือนโยบายทับซอนพ้ืนท่ีดังกลาว 

พ้ืนท่ีชุมชนบอแกว จังหวัดชัยภูมิ แมจะมีความพยามดําเนินการเพ่ือแกไข

ปญหาความขัดแยงในเรื่องสวนปาคอนสารมาโดยตลอด และมีความคิดเห็นไปในทาง

เดียวกันวาใหยกเลิกสวนปาคอนสารและนําพ้ืนท่ีมาปฏิรูปท่ีดินใหกับราษฎร นํามา 

ซึ่งการออกมติคณะรัฐมนตรี ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2554 ก็ตาม แตในความเปนจริง

ไมไดมีการปฏิบัติตามนโยบายท่ีเกิดข้ึน ยิ่งไปกวาน้ันในทางตรงกันขาม ออป. กลับ

ดําเนินคดีโดยฟองคดีตอศาลจังหวัดภูเขียวใหขับไลชาวบานออกจากพ้ืนท่ีสวนปา

คอนสาร ซึ่งศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาในป พ.ศ. 2559 ใหชาวบานตองออกจากพ้ืนท่ี

เน่ืองจากไมมีเอกสารแสดงสิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ชาวบานไมสามารถ
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นําพยานบุคคลหรือเอกสารแสดงการเสียภาษีบํารุงทองท่ีมาใชเปนหลักฐานในการ

พิสูจนสิทธิการเขาถือครองประโยชนได การท่ีชาวบานเขาไปอยูในท่ีดินซึ่ง ออป. เปน

ผูมีสิทธิครอบครองดูแลรักษาและใชประโยชนจึงเปนการกระทําละเมิด  ดวยเหตุน้ี 

ออป. จึงมีสิทธิฟองขับไลพรอมเรียกคาเสียหาย  นอกจากน้ี ศาลไดวินิจฉัยวา 

มติคณะรัฐมนตรี ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2554 ไมใชกฎหมายเปนเรื่องนโยบายท่ัวๆ 

ไป และเพียงใหแนวทางหนวยงานของรัฐท่ีจะยอมผอนปรนใหแกราษฎรท่ีเปนคูกรณี

ไดเทาน้ัน ซึ่งไมตัดอํานาจฟองคดีของ ออป. ซึ่งถูกโตแยงสิทธิและหนาท่ีตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 5554 

1.7 ไมมีการคุมครองนักตอสูเพ่ือสิทธิมนุษยชน 

พ้ืนท่ีบานโปงลึก-บานบางกลอย จังหวัดเพชรบุรี เกิดเหตุกรณีการหาย

สาบสูญของนักตอสูเพ่ือสิทธิมนุษยชนหลังจากถูกเจาหนาท่ีควบคุมตัว และพบวา

เสียชีวิตในภายหลัง สรางความหวาดกลัวในการใชสิทธิการรวมกลุมและสิทธิการ

แสดงออก โดยวันท่ี 17 เมษายน 2557 นายพอละจี รักจงเจริญ นักตอสูเพ่ือสิทธิ

มนุษยชนชาวกะเหรี่ยงบานบางกลอยหายตัวไปหลังจากถูกเจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติ

แกงกระจานควบคุมตัวฐานครอบครองนํ้าผึ้งปา 6 ขวด ตอมาในป พ.ศ. 2562 หรือ

ในอีก 5 ปถัดมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ไดทําการสืบสวนจนพบกระดูกและ

                                           
54  คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 9966/2559. 
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นํามาพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตรแลววาเปนของนายพอละจี รักจงเจริญ ซึ่งเปน

หลักฐานวานายพอละจีไดเสียชีวิตแลว54

55  

ท้ังน้ี กอนหนาท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเริ่มทําการสืบสวนและพบกระดูก

น้ัน มีเพียงการเรียกรองโดยภาคประชาสังคมเทาน้ัน ไมมีการสืบสวนสอบสวนหา

พยานหลักฐานอยางเปนทางการ เน่ืองจากประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย

ยังไมครอบคลุมกรณีการบังคับสูญหายตามอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการ

คุมครองบุคคลทุกคนจากการบังคับใหสูญหาย (ICPPED) ซึ่งมีท้ังหลักการสันนิษฐาน

การหายสาบสูญระหวางการควบคุมตัวของเจาหนาท่ี และการข้ึนบัญชีขาว (whitelist) 

 

                                           
55  มติชนสุดสัปดาห. (2562). ผาคดีฆาตกรรม “บิลล่ี” หลักฐานชัดฆาเผายัดถัง “ชัยวัฒน” 

ยันไมเกี่ยวของ อางมีคนเห็นเดินท่ีชะอํา. มติชนสุดสัปดาห. สืบคนเม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 

2562. จาก https://www.matichonweekly.com/column/article_227159  

https://www.matichonweekly.com/column/article_227159
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2. พ้ืนที่วัฒนธรรม 
 

 

จากการศึกษาสถานการณของกลุมชาติพันธุชาวเล จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปน 

ชนชาวพ้ืนเมืองดั้งเดิมของชายฝงทะเลอันดามันท่ีมีวิถีชีวิตอาศัยหากินผูกพันอยูกับ

ชายฝงทะเลอันดามัน โดยสันนิษฐานวาไดเขามาอยูอาศัยตั้งบานเรือนถาวรในพ้ืนท่ี
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จังหวัดภูเก็ตเปนเวลา 300 ปมาแลว55

56 การศึกษาของ เมธิรา ไกรนที56

57 พบวาชาวเล 

อุรักลาโวยไดตั้งถ่ินฐานอยูในพ้ืนท่ีแหลมกลาง (เกาะราง) และแหลมตุกแก เน่ืองจาก

เปนพ้ืนท่ีท่ีมีคนจีนนําเรือเขามาเทียบสะดวกตอการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับชาวจีน  

ซึ่งตอมาเกิดการระบาดของอหิวาหตกโรคเปนเหตุใหชาวเลอุรักลาโวยไดอพยพและ

กระจายตัวออกไปอาศัยอยูตามพ้ืนท่ีตางๆ บนเกาะภูเก็ต เชน พ้ืนท่ีหาดราไวย  

หาดสะปา เปนตน 

ตอมาในชวงป พ.ศ. 2524 รัฐบาลไทยไดประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติ 

สิรินาถข้ึน จัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตบริเวณท่ีดินปาสนทะเล  

ปาเขารวก ปาเขาเมือง และบริเวณหาดในยาง ในทองท่ีตําบลไมขาว ตําบลสาคู และ

ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ใหเปนอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2524 โดย

อุทยานแหงชาติสิรินาถน้ันมีพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีสวนใหญของอําเภอถลาง และ 

มีลักษณะเปนอุทยานแหงชาติทางทะเล ทําใหเกิดปญหาการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ี 

2 ประการ ดังน้ี 

  

                                           
56  สถาบันไทยศึกษา. (2559). งานรวมญาติชาติพันธุชาวเล ปท่ี 7. สถาบันไทยศึกษา. 

สืบคนเ ม่ือ วัน ท่ี  28 ตุลาคม 2562 . จากhttps://www.chumchonthai.or.th/ 

sites/default/files/images/infomation/(2)document-chaola7.pdf. 
57  เมธิรา ไกรนที. (2552). พัฒนาการของการต้ังถิ่นฐานชุมชนอุรักลาโวยในพ้ืนท่ีภูเก็ต

จากมุมมองนิเวศวัฒนธรรม, วิทยานิพนธมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. น.82. 
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2.1 การประกาศเขตเปนพ้ืนท่ีเขตอุทยาน กระทบตอการ 

ประกอบอาชีพและชีวิตทางวัฒนธรรม 

แมวาการประกาศเขตอุทยานจะไมไดกระทบตอสิทธิในท่ีอยูอาศัยในท่ีดิน

ของชาวเลอุรักลาโวยก็ตาม แตกลับมีผลกระทบตอวิถีชีวิตและสิทธิทางวัฒนธรรม

ของชาวเล กลาวคือ วิถีชีวิตของชาวเลผูกพันอยูกับทะเล การทําประมงเพ่ือเลี้ยงชีพ

จึงเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิต และเปนอาชีพหลักของชาวเลในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งการท่ี

รัฐบาลไทยประกาศพ้ืนท่ีอุทยานทางทะเลซอนทับพ้ืนท่ีดั้งเดิมท่ีใชในการทําประมง

ของชาวเล ทําใหการเขาไปทําประมงในพ้ืนท่ีดังกลาวกลายเปนการกระทําความผิด

กฎหมาย และทําใหชาวเลอุรักลาโวยถูกเจาหนาท่ีจับกุมพรอมยึดเรือและอุปกรณ 

ในการทํากิน 

โดยนับตั้งแตชวงป พ.ศ. 2553 - 2555 มีชาวเลถูกเจาหนาท่ีจับกุมจํานวน 

32 ราย ซึ่งในจํานวนน้ีมีจํานวน 17 ราย ท่ีพนักงานอัยการสั่งไมฟองคดี เพราะไมมี

ความผิด แตก็ไมไดรับการชดเชยจากรัฐบาลไทยในความเสียหายแกทรัพยสินท่ีถูก 

ยึดไวในระหวางถูกจับกุม57

58 ซึ่งครั้งลาสุดท่ีชาวเลถูกจับกุมโดยเจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติ

สิรินาถปรากฏข้ึนในป พ.ศ. 2561 และถูกกลาวหาวาลักลอบจับสัตวทะเลในพ้ืนท่ี

อุทยาน เปนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 

                                           
58  ปรีดา คงแปน. (2556). วิกฤตวิถีชาวเล. (กรุงเทพ: มูลนิธิชุมชนไท). น.20. 
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มาตรา 16 ซึ่งชาวเลไดตอสูวาตนไมไดลักลอบจับสัตวทะเล แตตองการลงนํ้าเพ่ือให

รางกายปรับตัวเพ่ือรักษาอาการนํ้าหนีบ58

59 

ในดานวัฒนธรรม ดวยเหตุท่ีชาวเลยึดถือท่ีดินและทะเลเปนทรัพยสินท่ีทุกคน

ใชรวมกัน ชาวเลสวนใหญจึงไมมีสิทธิท่ีมั่นคงในท่ีอยูอาศัย เพราะขาดเอกสารสิทธิ

ท่ีดิน 59

60 พ้ืนท่ีบางพ้ืนท่ีซึ่งสัมพันธกับวัฒนธรรมของชาวเลอยางพ้ืนท่ีสุสานและพ้ืนท่ี

ทางจิตวิญญาณ โดยชาวเลมีพิธีกรรมหลายอยาง เชน พิธีลอยเรือ การไหวบูชาหลา

หรือโตะท่ีเปนสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ พิธีนอนหาด และงานกินขาวกลางบาน เปนตน ทําใหชาวเล

ตองมีพ้ืนท่ีในการทําพิธีกรรมทางจิตวิญญาณ  อยางไรก็ตาม เมื่อมีนโยบายการ

ทองเท่ียว ทําใหเกิดการรุกรานท่ีดินสุสานและพ้ืนท่ีท่ีชาวเลใชในการประกอบกิจกรรม

ทางจิตวิญญาณหรือการเขาใชพ้ืนท่ีไมสะดวก อันเกิดจากการประกาศเปนเขต

อุทยานแหงชาติ เชน พิธีนอนหาดของชาวเลอุรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต จัดท่ีหาดไม

ขาว ตําบลไมขาว อําเภอถลาง ซึ่งเปนสวนหน่ึงของอุทยานแหงชาติสิรินาถ เปนตน 

2.2 การแกไขปญหาโดยขาดความตอเนื่องและไมมีผลในทางปฏบัิติ 

แมวาจะมีมติคณะรัฐมนตรี ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2553 เรื่อง แนวนโยบาย

ในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล ซึ่งกําหนดแนวทางของรัฐในการดําเนินการเก่ียวกับวิถีชีวิต

ของชาวเลครอบคลุมในเรื่องการสรางความมั่นคงดานท่ีอยูอาศัยดวยการทําเปนโฉนด

                                           
59 ประชาชาติธุรกิจ. (2561). 6 ชาวเลราไวยถูกรวบ จนท. อางดํานํ้าจับสัตวทะเลเขต

อุทยาน หน. ชุดยันผิดจริง. ประชาชาติธุรกิจ. สืบคนเม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2562, จาก 

https://www.prachachat.net/general/news-98260.  
60 ปรีดา คงแปน, อางแลว เชิงอรรถท่ี X, น.18. 

https://www.prachachat.net/general/news-98260
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ชุมชนเพ่ือเปนเขตสังคมและวัฒนธรรมพิเศษสําหรับชาวเล และผอนปรนพิเศษ

สําหรับกลุมชาวเลในการทําประมงท่ีใชอุปกรณดั้งเดิมตามวิถีชีวิตในเขตอุทยาน

แหงชาติและเขตอนุรักษอ่ืนๆ  อยางไรก็ตาม นโยบายตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว

ไมมีผลในทางปฏิบัติแตอยางใด 
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3. พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

 

ในเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจน้ันไดทําการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เปนหลัก ซึ่งยังไมมีผลกระทบหรือการรองเรียนเปนการเฉพาะราย แตภาคประชา

สังคม ภาควิชาการตางเห็นตรงกันวาอาจกอใหเกิดผลกระทบรายแรง โดยเฉพาะหากมี

การกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษตอไปโดยใชเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเปน

แบบอยาง เน่ืองจากเปนการละเมิดกฎหมายท่ีมีเพ่ือคุมครองสิทธิของประชาชนและ

ประโยชนสาธารณะหลายประการ 
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เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพัฒนามาจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เปนหน่ึงในนโยบายหลัก

ของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแหงชาติ ซึ่งวัตถุประสงคของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก คือ การพัฒนาพ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจใหม โดยอาศัยการพัฒนา

ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาเมือง เพ่ือดึงดูดนักลงทุนในพ้ืนท่ีพิเศษใน 3 จังหวัด

ภาคตะวันออก ไดแก ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 

โดยในชวงแรกน้ันรัฐบาลโดยหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติไดอาศัย

อํานาจตามมาตรา 44 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 

พุทธศักราช 2557 เพ่ือปลดล็อกทุกขอจํากัดท่ีทําใหโครงการไมเดินหนา ตอมาไดมี

การตราพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ข้ึนมา เพ่ือรวม

อํานาจการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไวกับคณะกรรมการนโยบายพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก ซึ่งเปนปญหาใน 2 ประเด็นดังน้ี 

3.1 ใหคณะกรรมการมีอํานาจในการอนุมัติ ออกใบอนุญาต หรือ 

ใหความเห็นชอบ ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย 

ในเชิงเทคนิค 

3.1.1  การใหสัมปทาน 

กําหนดใหคณะกรรมการพิจารณามีอํานาจในการอนุมัติ อนุญาต ใหสิทธิ 

หรือใหสัมปทานแกบุคคลซึ่งดําเนินการอันเปนประโยชนโดยตรงตอการพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออกตามกฎหมายฉบับตางๆ ไดแก ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58  

ลงวันท่ี 26 มกราคม พุทธศักราช 2515 เวนแตในสวนท่ีเก่ียวของกับอํานาจ กฎหมาย
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วาดวยการเดินเรือในนานนํ้าไทย กฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง กฎหมาย 

วาดวยการประกอบกิจการพลังงาน กฎหมายวาดวยทางหลวงสัมปทาน กฎหมาย 

วาดวยพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 

ซึ่งโดยท่ัวไปอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ใหสิทธิ หรือใหสัมปทาน

เหลาน้ีจะอยูกับคณะกรรมการผูชํานาญการซึ่งตั้งข้ึนตามกฎหมายเฉพาะ เชน การ

ประกอบกิจการพลังงานอํานาจในการพิจารณาจะอยูกับคณะกรรมการกํากับกิจการ

พลังงาน ซึ่งสรรหามาจากบุคคลท่ีมีความชํานาญเฉพาะทาง เปนตน ซึ่งการนําอํานาจ

ของคณะกรรมการผูชํานาญการน้ีไปมอบใหกับคณะกรรมการนโยบายพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก ตามมาตรา 37 พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

พ.ศ. 2561 อาจทําใหเกิดปญหาข้ึนในเวลาตอมา เน่ืองจากกระบวนการอนุมัติ 

อนุญาต ใหสิทธิ หรือใหสัมปทานไปอยูกับฝายการเมืองซึ่งไมมีความชํานาญและอาจ

ทําเพ่ือตอบสนองตอประโยชนในทางการเมืองในระยะสั้น ทําใหสิทธิของประชาชน

ในพ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 

3.1.2  การออกใบอนุญาต 

กําหนดใหเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาค

ตะวันออกมีอํานาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือใหความเห็นชอบแทน

หนวยงานของรัฐหรือคณะกรรมการซึ่งเปนผูรักษาการตามกฎหมายตางๆ ไดแก 

กฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมาย 

วาดวยการจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข กฎหมายวาดวย

คนเขาเมือง เฉพาะเพ่ือการอนุญาตใหคนตางดาวตามมาตรา 55 (1) หรือ (2) อยูตอ 
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ในราชอาณาจักร กฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย กฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมาย

วาดวยการจัดสรรท่ีดิน 

ซึ่งในหลายกรณีเปนกฎหมายท่ีตราข้ึนเพ่ือจํากัดอํานาจกรรมสิทธ์ิของเจาของ

ท่ีดินเพ่ือมิใหเจาของท่ีดินใชกรรมสิทธ์ิภายในท่ีดินของตนเองไปกระทบตอประโยชน

ของเจาของท่ีดินขางเคียง เชน กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ซึ่งกําหนดรูปแบบ

ของการใชอาคารใหมีมาตรฐาน มีความมั่นคง ความปลอดภัย และไมรบกวนสิทธิ 

ของเจาของท่ีดินขางเคียง เปนตน การท่ีกฎหมายมอบอํานาจใหกับเลขาธิการ

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ตามมาตรา 43 

พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561  อาจเกิดปญหาเรื่องความ

เช่ียวชาญในการใชกฎหมายพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือใหความ

เห็นชอบ 

3.2 การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชประโยชนท่ีดิน ผอนปรน 

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม และยกเลกิกฎหมาย 

ผังเมืองท่ีใชอยูเดิม โดยขาดการมีสวนรวม 

3.2.1  การใชประโยชนท่ีดินของสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

กําหนดใหในกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

คณะกรรมการนโยบายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ ตามมาตรา 36 

พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ใหสํานักงานเขาใช

ประโยชนท่ีดินท่ีสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมไดตามกฎหมายวาดวยการ

ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือดําเนินการหรือประกอบกิจการอ่ืนใดนอกเหนือจาก
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ท่ีกําหนดไวในกฎหมายน้ัน ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชประโยชนท่ีดิน 

จากเดิมมีความมุงหมายใหใชเพ่ือการเกษตรและกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกับเกษตรกรรม

เทาน้ัน 

3.2.2  การจดัทําแผนการใชประโยชนท่ีดิน 

กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาค

ตะวันออกจะตองจัดทํานโยบายและแผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก แผนการใชประโยชนท่ีดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ

ระบบสาธารณูปโภค แผนการดําเนินงาน และแผนการใหบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ

ครบวงจรท่ีสะดวกรวดเร็ว ตามมาตรา 29 พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก พ.ศ. 2561 ซึ่งเมื่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาค

ตะวันออกใหความเห็นชอบแผนดังกลาวแลว จะนําไปสูการจัดทําแผนผังการใช

ประโยชนท่ีดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

และหากแผนผังดังกลาวขางตนแลวเสร็จจะมีผลเปนการยกเลิกกฎหมายผังเมืองท่ีใช

อยูเดิมในพ้ืนท่ีน้ัน60

61 

3.2.3  การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 

กําหนดใหในกรณีท่ีตองการดําเนินโครงการหรือกิจการใดภายในเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออกท่ีตองจัดทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สุขภาพของ

ประชาชนหรือชุมชนตามท่ีมีกฎหมายกําหนด ซึ่งหากไมมีผูชํานาญการศึกษาผลกระทบ

                                           
61 พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561. มาตรา 32. 
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สิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการใด หรือมีแตไมเพียงพอกับการดําเนินโครงการ

หรือกิจการน้ัน ตามมาตรา 8 พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 

2561 กําหนดไมใหนําเรื่องการขอและการออกใบอนุญาต และคุณสมบัติของผูไดรับ

ใบอนุญาตเปนผูมีหนาท่ีศึกษาหรือจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติมาบังคับใช 
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4. พ้ืนที่เขตทหาร 
 

 

ในปจจุบันท่ีดินท่ีถูกมาใชเปนท่ีดินเพ่ือการทหารมีอยู ท้ังสิ้นประมาณ 

4,832,408 ไร แบงเปนท่ีดินท่ีอยูในความครอบครอง ดูแล และใชประโยชนของ

กองทัพบก จํานวน 4,337,100 ไร กองทัพเรือ จํานวน 260,161 ไร และ 235,147 ไร

61

62 ซึ่งนอกเหนือจากการใชเปนพ้ืนท่ีตั้งหนวยทหารและสาธารณูปโภค และพ้ืนท่ี

                                           
62 สรุปจากฐานขอมูลการใชประโยชนในท่ีดินของกรมธนารักษ 
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สําหรับการฝกทางการทหารแลวท่ีดินเหลาน้ียังถูกนํามาใชเพ่ือประโยชนอ่ืน เชน 

พ้ืนท่ีทองเท่ียว พ้ืนท่ีสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พ้ืนท่ีท่ีสวน

ราชการอ่ืนมาขอใชประโยชน เปนตน 

สาเหตุท่ีกองทัพไดมีท่ีดินจํานวนมากเชนน้ีมาอยูในความครอบครองเปน 

ผลมาจากการท่ีแตเดิมมีการกําหนดพ้ืนท่ีเขตสงวนเพ่ือใชประโยชนในราชการทหาร

ตามพระบรมราชโองการและตามพระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามท่ีดินรกรางวาง

เปลาอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2478 ซึ่งในปจจุบันไดมีการกําหนดเขต

หวงหามโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว

ท้ังสิ้น 12 ฉบับ ซึ่งผลของการกําหนดเขตหวงหามตามพระบรมราชโองการและ 

พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวทําใหเกิดขอจํากัดสิทธิในการใชประโยชนในท่ีดินข้ึน 

และทําใหเกิดการจําแนกท่ีดินภายใตเขตหวงหามออกเปน 2 ประเภท ไดแก ท่ีดิน 

ท่ีเปนเขตสงวนหวงหามและท่ีดินท่ีเปนท่ีราชพัสดุ สงผลใหเกิดปญหาใน 2 ประเด็น

ดังน้ี 

4.1 มีท่ีดินซ่ึงเปนท่ีสงวนหวงหามซ่ึงไมอยูในบังคับตามกฎหมาย 

ราชพัสดุ 

ท่ีดินท่ีเปนเขตสงวนหวงหาม หมายถึง ท่ีดินรกรางวางเปลาซึ่งอยูภายใต

เขตหวงหามตามแผนท่ีทายพระราชกฤษฎีกาหรือตามพระบรมราชโองการ ซึ่งผลของ

การถูกประกาศเปนเขตหวงหามตามพระราชกฤษฎีกาหรือตามพระบรมราชโองการ

น้ันจะมีผลทําใหท่ีดินดังกลาว หามมิใหผูใดเขาหักรางจัดทําหรือปลูกสรางดวย

ประการใดๆ ในท่ีดินน้ัน เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาหนาท่ีเสียกอน 
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ท่ีดินประเภทน้ีเปนท่ีดินของรัฐเชนกัน แตไมใชท่ีราชพัสดุตามความหมายของ

พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 251863 จึงคลายกับท่ีดินท่ีเปนปาสงวนท่ีอธิบดี 

กรมปาไมมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลเขาไปใชประโยชนในเขตปาสงวนได 

ขอเท็จจรงิท่ีไดจากการศึกษาลักษณะท่ีดินสงวนหวงหาม พบวาท่ีดินสงวน

หวงหาม เชน กรณีของท่ีดินทรงสงวนตามพระบรมราชโองการ ลับ ท่ี 2/249 ลงวันท่ี 

16 กันยายน พ.ศ. 2465 กําหนดใหท่ีดินในเขตทรงสงวนมิใชกรรมสิทธ์ิของกองทัพเรือ 

กองทัพเรือคงมีเพียงอํานาจอนุญาตใหคนไทยเขาจับจองไดเทาน้ัน ถาขอเท็จจริง

ปรากฏวาชาวบานผูใดไดครอบครองท่ีดินในเขตน้ีมากอนมีพระบรมราชโองการโดยมี

หนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินชาวบานก็มีสิทธิอยูในเขตตอไปได แตหากประชาชนไดเขา

                                           
63 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยวินิจฉัยวา ท่ีดินรกรางวางเปลาท่ีไดมีพระราช

กฤษฎีกาหวงหามไวเพ่ือประโยชนของสวนราชการและสวนราชการไดเขาไปใชประโยชน

แลวเทาน้ัน จึงจะถือวาเปนท่ีราชพัสดุ ท่ีดินรกรางวางเปลาท่ีไดหวงหามไวเพ่ือประโยชน

ของสวนราชการ แตสวนราชการยังไมไดเขาไปใชประโยชนเลย ยังคงมีสภาพเปนท่ีดิน

รกรางวางเปลาและไมเปนท่ีราชพัสดุ โปรดดูบันทึกความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เรื่องเสร็จท่ี 382/2534  อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2562  

ไดยกเลิกพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 น้ัน ตามมาตรา 6 ไดนิยามความหมาย

ของท่ีราชพัสดุครอบคลุมไปถึงท่ีดินท่ีสงวนหรือหวงหามไวเพ่ือประโยชนของทาง

ราชการตามกฎหมาย ทําใหนิยามความหมายของท่ีราชพัสุดในปจจุบันครอบคลุมไปถึง

ท่ีดินท่ีสงวนหรือหวงหามไวเพ่ือใชประโยชนของทางราชการตามกฎหมาย แตใน

ปจจุบันยังไมมีการวินิจฉัยในประเด็นวา เม่ือท่ีดินดังกลาวเปนท่ีราชพัสดุและเปน

กรรมสิทธ์ิของรัฐตามกฎหมายแลว สถานะของประชาชนจะเปนเชนไร 



 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ  
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อยูอาศัยในเขตทรงสงวนโดยมิไดขออนุญาตตอกองทัพเรือก็ไมสามารถอยูอาศัยได 

และท่ีดินดังกลาวก็ไมสามารถออกเอกสารสิทธิได63

64 

สถานการณในปจจุบันกองทัพเรือไดมีประกาศกองทัพเรือ เรื่อง หลักเกณฑ

ในการอนุญาตใหราษฎรจับจองท่ีดินในเขตทรงสงวน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี64

65 

ซึ่งไดกําหนดหลักเกณฑเพ่ือแกไขปญหาในการพิจารณาอนุญาตใหราษฎรจับจอง

ท่ีดินในเขตทรงสงวน  อยางไรก็ตาม ในปจจุบันไดมีความขัดแยงเรื่องการใชประโยชน

ท่ีดินในเขตทรงสงวนตามพระบรมราชโองการ เน่ืองจากท่ีผานมากองทัพเรือไมเคย

อนุญาตใหราษฎรรายใดเขาไปจับจองพ้ืนท่ีดังกลาว  ดังน้ัน ราษฎรท่ีเขามาทํา

ประโยชนในท่ีดินดังกลาวจึงเปนผูบุกรุก ซึ่งกองทัพเรือกําลังดําเนินการแกไขปญหา

ในพ้ืนท่ีตําบลแสมสาร โดยโฆษกกองทัพเรือไดใหสัมภาษณถึงการบุกรุกดังกลาวเปน

การบุกรุกเพ่ือดําเนินการทางธุรกิจ เชน รานอาหาร รีสอรท โรงงานอุตสาหกรรม 

และรวมถึงการบุกรุกท่ีดินของรัฐในลักษณะอ่ืนๆ อาทิ ลักลอบขุดดิน ถมทะเล ไมขอ

อนุญาตกอสรางสิ่งปลูกสราง การซื้อขายท่ีดินของรัฐโดยมีเอกสารสิทธิ เปนตน เปน

ผลใหกองทัพเรือโดยฐานทัพเรือสัตหีบมีความจําเปนตองเขามาจัดระเบียบในพ้ืนท่ี65

66 

  

                                           
64 บันทึกความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 289/2538 
65 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 131 ตอนพิเศษ 2 ง วันท่ี 7 มกราคม 2557 
66 มติชนออนไลน. (2561). “ทร.” โต ไมไดไลเวนคืนท่ีเพ่ืออีอีซี ชี้เปนท่ีพระราชทาน

ต้ังแตสมัย ร. 6 ทหารเรือมีเอกสิทธ์ิ. มติชนออนไลน. สืบคนเม่ือวันท่ี 5 มกราคม 

2563. จาก https://www.matichon.co.th/politics/news_1221691. 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1221691


รายงานผลศึกษาวิจัยเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะ มาตรการ หรอืแนวทางในการสงเสริมและ 
คุมครองสิทธมินุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

(ฉบับยอ) เพ่ือเผยแพรสูสาธารณชนในวงกวาง 

 

67 | หนา 

 

4.2 เปนท่ีราชพัสดุแตไมมีการใชประโยชน ทําใหมีผูเขาถือครอง 

ทําประโยชน 

ท่ีดินท่ีเปนท่ีราชพัสดุตามพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 251867 คือท่ีดิน

ท่ีมีหนวยงานของรัฐเขาไปใชประโยชนในท่ีดินแลว ซึ่งตามกฎหมายท่ีราชพัสดุน้ัน

จะตองเปนท่ีท่ีหนวยงานของรัฐไดเขาใชประโยชนเพ่ือวัตถุประสงคในทางราชการ 

โดยมีกระทรวงการคลังเปนเจาของและเปนผูถือกรรมสิทธ์ิ 

ขอเท็จจริงท่ีไดจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 67

68 

พบวาในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรีชาวบานอางวาไดอยูอาศัยในพ้ืนท่ีมากอนการ

ประกาศเขตตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงหามท่ีดินในทองท่ีอําเภอเมือง

กาญจนบุรี อําเภอวังขนาย อําเภอบานทวน และอําเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 

                                           
67  พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518, 

มาตรา 4 ท่ีราชพัสดุ หมายความวา อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดินทุก

ชนิด เวนแตสาธารณสมบัติของแผนดิน ดังตอไปน้ี 

(1) ท่ีดินรกรางวางเปลาและท่ีดินซ่ึงมีผูเวนคืนหรือทอดท้ิงหรือกลับมาเปนของแผนดิน

โดยประการอื่นตามกฎหมายท่ีดิน 

(2) อสังหาริมทรัพยสําหรับพลเมืองใชหรือสงวนไวเพ่ือประโยชนของพลเมืองใชรวมกัน 

เปนตนวา ท่ีชายตล่ิง ทางนํ้า ทางหลวง ทะเลสาบ 

สวนอสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนนิติบุคคลและขององคการปกครองสวนทองถิ่น

ไมถือวาเปนท่ีราชพัสดุ 
68 สรุปจากรายงานผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ ท่ี 213/2562 และรายงานผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ท่ี 1160/2558 
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2481 และมีการสืบสิทธิตอๆ กันมาตอเน่ือง แตดวยผลของการประกาศเขตสงวน 

หวงหามน้ีทําใหท่ีดินดังกลาวไมใชท่ีดินสามารถออกเอกสารสิทธิไดแตตามกฎหมาย 

กอใหเกิดความไมชัดเจนในสิทธิท่ีชาวบานใชเพ่ืออยูอาศัยในท่ีดิน ทําใหเกิดขอพิพาท

ระหวางชาวบานกับหนวยงานทหารท่ีดูแลพ้ืนท่ีดังกลาวมาโดยตลอด จนเปนเหตุให

คณะรัฐมนตรีตองออกมติคณะรัฐมนตรี ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2545 เรื่อง มาตรการ

แกไขปญหาในการจัดใหราษฎรผูบุกรุกเชาท่ีราชพัสดุ ซึ่งในช้ันตนตามมาตรการน้ี

ชาวบานสามารถเชาท่ีดินไดตามเน้ือท่ีครอบครองใชประโยชนจริงเปนการช่ัวคราว

ครั้งละไมเกิน 3 ป 

ในสถานการณปจจุบันท่ีผานมาบริเวณท่ีราชพัสดุในตําบลแกงเสี้ยนมีท่ีดิน

เพียงบางแปลงเทาน้ันท่ีไดรับการจัดใหเชาเพ่ือทําธุรกิจการเกษตร สวนชาวบานกลับ

ไมไดรับการดําเนินการใหเชา และตอมาในป พ.ศ. 2559 ในพ้ืนท่ีซึ่งชาวบานไดใช

ประโยชนอยูไดดําเนินการจัดทําโครงการบานธนารักษสําหรับขาราชการและลูกจาง

กองทัพบก โดยมี วัตถุประสงคเ พ่ือขายใหแกขาราชการและลูกจางในสังกัด

กระทรวงกลาโหม นํามาสูการขับไลชาวบานจํานวน 30 รายออกจากพ้ืนท่ีพิพาท 

และคัดคานมิใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ีพิพาท แมชาวบาน

จะไดเสียภาษีบํารุงทองท่ีใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ตาม 68

69 ซึ่งลักษณะ

ดังกลาวเปนตัวอยางปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีราชพัสดุในการครอบครองของกองทัพ 

ปญหาลักษณะคลายๆ กันยังไดเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอําเภออ่ืนอีก 

                                           
69 รายงานผลการพิจารณาเรื่องรองเรียน ท่ี 213/2562 
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การขาดกระบวนการเขาไปมีสวนรวมของประชาชนทําใหการประกาศ 

แนวเขตท่ีดินของรัฐเกิดแนวเขตทับซอน ทับท่ีดินท่ีประชาชนทําประโยชนอยู สราง

ขอจํากัดในการดํารงชีวิตในวิถีดั้งเดิม ท้ังในการประกอบอาชีพและการใชชีวิตทาง

วัฒนธรรม หรือในกรณีท่ีท่ีดินของรัฐวางจากการใชประโยชนและมีประชาชนเขาใช  

ก็ขาดการคุมครองโดยกฎหมาย ทําใหรัฐสามารถใหประชาชนออกจากพ้ืนท่ีเมื่อใด 

ก็ได หรือผอนผันภายใตเง่ือนไขใดก็ได สงผลใหสิทธิในท่ีดินของประชาชนไมชัดเจน 

ขาดความมั่นคง 

นอกจากน้ี แนวทางการแกไขปญหาของรัฐบาลไทยตอกรณีพิพาทใน 

แนวเขตท่ีดินของรัฐมักจะกระทําในรูปของมติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการ  

ซึ่งนโยบายดังกลาวจะไดรับการปฏิบัติตามหรือไมข้ึนกับดุลพินิจของเจาหนาท่ี 

ท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีเปนผูตัดสินใจ เพราะไมมีสถานะทางกฎหมายผูกพันเจาหนาท่ี 

ใหตองปฏิบัติตาม 

ท้ังน้ี แมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะไดรับรองสิทธิในการรวมตัวอยูเปน

ชุมชน แตประชาชนไมสามารถอางสิทธิชุมชนข้ึนมาเพ่ือใชเปนฐานในการอางกับ

องคกรของรัฐได ในขณะเดียวกันภาครัฐก็ไมไดคํานึงถึงสิทธิท่ีรับรองไวในรัฐธรรมนูญ 

โดยพิจารณาจากคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดและศาลฎีกา ไมไดมีการ 

ยกประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนข้ึน คําพิพากษาสวนใหญใหนํ้าหนักไปท่ีการพิสูจนสิทธิ

ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติตางๆ ซึ่งยึดโยงอยูกับการใชเอกสารสิทธิของทาง

ราชการมากกวาท่ีจะคํานึงวาพ้ืนท่ีดังกลาวท่ีไมมีเอกสารสิทธิ เพราะโดยสภาพ 

ไมสามารถออกเอกสารสิทธิ การพิสูจนการเขาถือครองท่ีดินจึงไมเปนประโยชนกับ

ประชาชน แมจะมีการจัดตั้งหมูบานหรือการเสียภาษีตามกฎหมายปกครองก็ตาม 
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ยิ่งไปกวาน้ัน ผลทางกฎหมายของพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก พ.ศ. 2561 จะทําใหเกิดการยกเวนการใชกฎหมายท่ีมีข้ึนเพ่ือคุมครองสิทธิ

ของประชาชนจากการไดรับผลกระทบจากการใชกรรมสิทธ์ิของเอกชนคนอ่ืน เกิด

ความไมเสมอภาคในการรับภาระสาธารณะ ในระยะยาวจะเกิดผลกระทบทางลบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม 

จากปญหาท้ังหมดสะทอนใหเห็นวา การจัดการท่ีดินโดยรัฐขาดเปาหมาย 

ท่ีชัดเจน ไมคํานึงถึงประสิทธิภาพและความเปนธรรม ทําใหรัฐมีปญหาในการใช

เครื่องมือในการกํากับดูแลท่ีดิน เชน การยกเลิกเครื่องมือในการปองกันผลกระทบ

จากการใชท่ีดิน หรือท่ีดินของรัฐท่ีขาดการติดตามตรวจสอบ ขาดการรับรองสิทธิ 

ข้ันพ้ืนฐานของประชาชน การแกไขปญหาทําในระดับนโยบายท่ีขาดสภาพบังคับ 

ทําใหปญหายังคงเดิม เปนตน  ดังน้ัน ในการแกไขปญหาดังกลาวรัฐตองคํานึงถึงการ

ใชประโยชนในท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพและความเปนธรรม รวมถึงเลือกเครื่องมือ 

ใหมีความเหมาะสมตอการจัดการท่ีดิน 
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ปญหาและแนวทางในการบริหารจัดการ 

ท่ีดินอยางย่ังยืน 
 

จากการศึกษาสถานการณปญหาและผลกระทบจากแผน นโยบาย 

มาตรการ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ สรุปเปนสภาพปญหาและแนวทางแกไขใน

ภาพรวม 5 ประการ ไดแก 

1. การกระจุกตัวของการถือครองท่ีดินในระบบตลาดนํามาซ่ึง 

การขาดสิทธิขัน้พ้ืนฐานในท่ีดิน 

ท่ีดินถือเปนสวัสดิการสังคมอยางหน่ึงซึ่งจําเปนตอการอยูอาศัยและ

ประกอบอาชีพ แตในขณะเดียวกันก็มีลักษณะเปนสินทรัพย (assets) ซึ่งสามารถ 

ซื้อขายเก็งกําไร ทําใหราคาของท่ีดินสูงข้ึนเมื่อมีการเปลี่ยนมือ สงผลใหมีการสะสม

ท่ีดินเพ่ือเปนหลักประกันความมั่งคั่ง ประกอบกับกฎหมายในปจจุบันไมมีการจํากัด

การถือครอง เมื่อท่ีดินในความครอบครองของบุคคลหน่ึงมีมากเกินกวาความสามารถ

ในการเขาทําประโยชน ทําใหเกิดท่ีดินรกรางวางเปลาและมีการกระจุกตัวในการ 

ถือครองท่ีดินสูง 69

70 ในขณะท่ีเกษตรกรสวนใหญไมมีความมั่นคงดานท่ีดินทํากิน 70

71 

                                           
70   ดวงมณี เลาวกุล. (2556). การกระจุกตัวของความม่ังค่ังในสังคมไทย. รายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณ “โครงการสูสังคมไทยเสมอหนา การศึกษาโครงสรางความม่ังค่ังและ

โครงสรางอํานาจเพ่ือการปฏิรูป” 
71  รายงานสถิติ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร 2558. 
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สะทอนใหเห็นถึงความเหลื่อมล้ําไมเปนธรรมในการเขาถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการใช

ประโยชนท่ีดิน กลายเปนแรงผลักใหผูท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจต่ําเลือกท่ีจะบุกรุก

ท่ีดินของรัฐ โดยเฉพาะเขตพ้ืนท่ีปาหรือท่ีราชพัสดุท่ีรัฐยังไมมีการใชประโยชน  

เพ่ือการอยูอาศัยและประกอบอาชีพในตนทุนท่ีต่ํากวา นํามาซึ่งปญหาการตั้งถ่ินฐาน

และการถือครองท่ีไมเปนทางการ (informal settlement and tenure)  

การกระจายการถือครองท่ีต่ําน้ี นอกจากจะเปนอุปสรรคตอการใชประโยชน

ท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังเปนอุปสรรคตอการเขาถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานในท่ีดิน 

ในตลาด รวมไปถึงการท่ีท่ีดินของรัฐจะตองทําหนาท่ีรับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐานในท่ีดิน

ของประชาชนซึ่งเขาไมถึงน้ัน การเพ่ิมการถือครองใหกับกลุมเปราะบางและการลด

ความเหลื่อมล้ําจึงเปนเปาหมายหน่ึงท่ีจะทําใหประชาชนเขาถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานและ 

มีการใชท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังน้ัน การกระจายการถือครองท่ีดินจึงเปนมาตรการสําคัญในการท่ีจะนํา

ท่ีดินในระบบตลาดมาใชอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการเขาถึงการถือครองท่ีดิน

ของประชาชน ลดภาระในท่ีดินของรัฐ โดยมี 2 แนวทางดังตอไปน้ี 

1) รับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับท่ีดิน ไดแก สิทธิในการเขาถึง

อาหาร สิทธิในการเขาถึงท่ีอยูอาศัย สิทธิในการประกอบอาชีพ สิทธิทางวัฒนธรรม 

รวมถึงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญท่ีมีสิทธิในการอนุรักษ  ฟนฟู และจัดการ 

บํารุงรักษา ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ท้ังน้ี ตองคํานึงถึง

สถานะตางๆ ของผูใชประโยชนในท่ีดินของรัฐ ท้ังสิทธิของผูอยูมากอนการประกาศ



รายงานผลศึกษาวิจัยเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะ มาตรการ หรอืแนวทางในการสงเสริมและ 
คุมครองสิทธมินุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

(ฉบับยอ) เพ่ือเผยแพรสูสาธารณชนในวงกวาง 
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แนวเขตท่ีดินของรัฐ ผูท่ีถือครองท่ีดินโดยความรับรูของหนวยงานแตไมไดรับการ

รับรองสิทธิ และผูท่ีบุกรุกท่ีดินของรัฐเน่ืองมาจากความยากจน 

2) ลดความเหลื่อมล้ําในการถือครองท่ีดิน ลดแรงจูงใจในการการสะสม

ท่ีดิน เพ่ือใหท่ีดินรกรางวางเปลาในระบบตลาดถูกนํามาใชประโยชนมากข้ึน  

2. การใชท่ีดินของรัฐขาดความชัดเจน 

ระบบกรรมสิทธ์ิท่ีดินในประเทศไทยแบงเปนระบบใหญ 2 ระบบ ไดแก 

ท่ีดินของรัฐและท่ีดินของเอกชน โดยเปนท่ีดินของรัฐประมาณรอยละ 60 ซึ่งมี

วัตถุประสงคในการใชประโยชนท่ีดินหลายประการ รวมถึงสาธารณประโยชนและ

ประโยชนอ่ืนของหนวยงานราชการ การท่ีวัตถุประสงคการใชท่ีดินหรือขอบเขตการ

ใชท่ีดินของรัฐไมชัดเจนน้ันสงผลกระทบท่ีสําคัญ 2 ประการ ดังน้ี  

2.1 สิทธิขัน้พ้ืนฐานในท่ีดินของบุคคลไมไดรับการคุมครองหรือ 

ถูกละเมิด 

การท่ีรัฐประกาศแนวเขตทับท่ีท่ีมีประชาชนอาศัยอยูหรือใชประโยชน 

มากอนน้ัน เกิดจากการสํารวจเพ่ือประกาศแนวเขตไมรอบคอบ ขาดการมีสวนรวม 

ท่ีเพียงพอ และเมื่อมีการประกาศเขตหรือการเพิกถอนพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน หรือ

เปลี่ยนแปลงการทําประโยชน จะมีการบังคับอพยพ หรือเอาคนออกจากพ้ืนท่ี หรือ

หามใชประโยชนในพ้ืนท่ีน้ันๆ โดยขาดมาตรการเยียวยา หรือมีมาตรการเยียวยา 

แตไมเหมาะสม 

นอกจากน้ี กรณีท่ีท่ีดินของรัฐอยูในความครอบครองดูแลของหนวยงาน  

แตยังมิไดใชประโยชนและมีประชาชนเขาใชทําประโยชน เปนการถือครองท่ีดิน 
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ท่ีไมเปนทางการ (informal tenure) ผูเขาถือครองจะไมสามารถออกเอกสารสิทธิ

ตามกฎหมายได สงผลใหประชาชนผูใชประโยชนในท่ีดินขาดความมั่นคงในการ 

ถือครอง 

2.2 ขาดประสิทธิภาพในการใชประโยชนในท่ีดินเพ่ือการสาธารณะ 

สรางความลําบากในการกําหนดนโยบายท่ีดินใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกันท้ังประเทศ 

การเขาถือครองท่ีดินของรัฐอยางไมเปนทางการน้ันมิไดมีแตผลกระทบตอ

ความไมแนนอนชัดเจนในสิทธิของประชาชนเทาน้ัน แตแสดงใหเห็นถึงการขาดกลไก

การติดตามการใชประโยชนท่ีดินท่ีสงวนหวงหามโดยรัฐ ทําใหผูกําหนดนโยบาย 

ไมสามารถกําหนดทิศทางการใชประโยชนท่ีดินในระยะยาวได 

ดังน้ัน รัฐจะตองมีมาตรการท่ีชัดเจนในการใชประโยชนท่ีดินของรัฐ โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงในการถือครองท่ีดินของประชาชนใหสามารถ 

ใชประโยชนในท่ีดินอยางยั่งยืน และเพ่ือความโปรงใสในการใชท่ีดินของหนวยงานรัฐ

เองใหสามารถกําหนดทิศทางในการใชท่ีดินอยางยั่งยืนเชนกัน 

1) ท่ีดินรัฐจะตองอยูภายใตการดูแลของหนวยงานกลาง เพ่ือการติดตาม

ตรวจสอบการใชประโยชนและทราบสถานะปจจุบันของท่ีดิน เพ่ือเปนขอมูลในการ

กําหนดนโยบาย 

2) การคุมครองสิทธิการถือครองท่ีไมเปนทางการ เพ่ือใหเกิดความชัดเจน

กรณีท่ีมีประชาชนเขาใชท่ีดินของรัฐ ไมใหเกิดชองวางของกฎหมายอันนํามาสูการ

ละเมิดสิทธิและการทุจริต 



รายงานผลศึกษาวิจัยเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะ มาตรการ หรอืแนวทางในการสงเสริมและ 
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3. การกําหนดนโยบายแบบรวมศูนยอํานาจ โดยขาดขอมูลและ 

การมีสวนรวม 

ประเทศไทยมีฐานคิดนโยบายแบบรวมศูนยอํานาจการจัดการไวท่ีสวนกลาง 

(centralisation) การกําหนดนโยบายหรือการออกกฎหมายท่ีเก่ียวของกับท่ีดินและ

ปาไมจึงมีลักษณะเปนรูปแบบเดียวบังคับกับทุกคน (one size fit all) มีลักษณะ 

เปนการสั่งการและควบคุม (command and control) และผูกขาดการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติไวท่ีรัฐแตผูเดียว จึงทําใหการจัดการโดยรัฐผานนโยบาย

และกฎหมายไมสอดคลองกับความเปนจริง ศักยภาพท่ีดิน และวิถีชีวิตของประชาชน

ในแตละพ้ืนท่ี ประกอบกับการขาดการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียหรือประชาชน 

ท่ีอยูในพ้ืนท่ี ทําใหรัฐขาดขอมูลท่ีรอบดานในเรื่องตางๆ ไมวาจะเปนการกําหนด

รูปแบบการถือครอง หรือการใหนิยามการใชประโยชนในท่ีดิน ลวนเปนผลผลิตจาก

แนวคิดแบบรวมศูนยอํานาจ 

  



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

76 | หนา 

 

แนวคิดการถือครองท่ีดินหรือความเปนเจาของ (ownership) แบบสังคม

เมืองน้ัน แตกตางจากแนวคิดการถือครองในชนบท เน่ืองจากมีวิถีชีวิตท่ีแตกตางกัน 

สงผลใหมีลักษณะการใชประโยชนหรือครอบครองท่ีดินท่ีแตกตางกัน ยกตัวอยาง 

ผูใชประโยชนท่ีดินในเมืองจะปลูกบานและอยูอาศัยในท่ีดินตลอดป แตผูใชประโยชน

ท่ีดินในชนบทอาจใชท่ีดินในการเพาะปลูกตามฤดูกาล นอกฤดูเพาะปลูกแลวอาจไม

ใชท่ีดินหรือปลอยใหผูอ่ืนใชประโยชนอยางอ่ืน เชน การเลี้ยงสัตว ฯลฯ หรือการใช

พ้ืนท่ีเพ่ือประโยชนเชิงวัฒนธรรม เชน การประกอบพิธีทางศาสนา พิธีตามความเช่ือ

อ่ืนๆ เปนตน มีการใชพ้ืนท่ีแคบางชวงเวลาหรือบางฤดูเชนกัน แนวคิดความเปน

เจาของหรือเปนผูใชประโยชนในท่ีดินแบบสังคมหน่ึง จึงไมสามารถใชกับผูใช

ประโยชนในสังคมท่ีมีวิถีชีวิตแบบอ่ืนได  ดังน้ัน การออกกฎหมายท่ีมีแนวคิดแบบ

เดียวกับสังคมใดสังคมหน่ึง อาจเปนความไมชอบธรรมในการบังคับใชกับสังคม 

อีกแบบหน่ึง 

นโยบายและกฎหมายท่ีสะทอนแนวคิดรูปแบบเดียวบังคับกับทุกคนและ

ผูกขาดการบริหารจัดการทรัพยากรไวท่ีรัฐแตเพียงผูเดียว นอกจากจะเปนการ 

กลืนวัฒนธรรมทองถ่ินอันขัดกับสิทธิของชุมชนในการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรม

ตามรัฐธรรมนูญ ท้ังยังสงผลใหมีการบังคับตามกฎหมายโดยใชอํานาจปราบปราม

แบบเด็ดขาด เกิดกระบวนการยุติธรรมท่ีรองรับความชอบธรรมของการใชอํานาจ

เด็ดขาดน้ัน เปนการกระทบสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนและชุมชน

แลว ขณะเดียวกันก็เปนการกอตนทุนภาครัฐท่ีสูงมากในการติดตามดูแลท่ีดินท้ังหมด

และไลปราบปราม 
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ดังน้ัน การกระจายอํานาจสูทองถ่ินและใหชุมชนสามารถมีสวนรวมในการ

กําหนดรูปแบบการจัดการทรัพยากรท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี จะเปนการรักษา

วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสิ่งแวดลอม ท่ีมีตนทุนต่ํากวาการผูกขาดใหรัฐบริหารจัดการ 

รวมถึงการจัดทําฐานขอมูลจะตองมีการบูรณาการขอมูลในระดับแผนท่ีชุมชนเพ่ือ

ความครบถวน โดยใหชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมและมีอํานาจ

ในการตัดสินใจ และตองเปนการจัดทําฐานขอมูลกลางเพ่ือการบริหารราชการและ

การบริการประชาชน มิใชเพ่ือการแบงเขตอํานาจหนวยงานเพียงอยางเดียว 

1) การมีสวนรวมของประชาชนผูมีสวนไดเสียในแตละข้ันตอนของการ 

ใชประโยชนท่ีดิน ตั้งแตการสํารวจ การประกาศแนวเขต การใชประโยชน การ

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชน และการเพ่ิกถอนการใชประโยชน 

2) การกระจายอํานาจ เพ่ือใหชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

มีอํานาจในการตัดสินใจ สรางกติกาในการจัดการทรัพยากรดวยตนเอง เพ่ิมความ

เขาใจในศักยภาพของพ้ืนท่ี ลดภาระตนทุนของสวนกลาง 

3) การจัดทําขอมูลแผนท่ีกลาง ซึ่งอํานวยความสะดวกใหสาธารณชน

นําไปใชอางอิงได 

4. การยกเวนกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือลดผลกระทบจากการ 

ใชท่ีดิน 

จากการศึกษาปญหาของพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจน้ัน แมวาจะยังไมพบ

ผลกระทบเฉพาะรายเหมือนเชนปญหาในเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆ แตการท่ีรัฐยกเลิกกฎหมาย 

ท่ีมีข้ึนเพ่ือคุมครองสิทธิประชาชนหรือประโยชนสาธารณะโดยอางวัตถุประสงคดาน
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การลงทุนเปนหลักเพียงอยางเดียวน้ัน ยอมมีผลเปนการละเมิดสิทธิของประชาชน 

ท่ีจะอยูในท่ีดินตามปกติ และเปนการเพ่ิมความไมเทาเทียมในการรับภาระสาธารณะ 

ซึ่งจะเรงใหเกิดความเหลื่อมล้ําในภาระและผลประโยชนทางสิ่งแวดลอม 

รัฐจึงไมอาจยกเวนการคุมครองสิทธิและผอนปรนมาตรฐานทางสังคมและ

สิ่งแวดลอมจากการใชท่ีดิน ไดแก การวางแผนและการกําหนดเขตในการใชท่ีดินตาม

กฎหมายผังเมือง การตรวจสอบความปลอดภัยในการใชท่ีดินโดยกฎหมายวาดวยการ

ขุดดินและถมดิน กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

และกฎหมายวาดวยโรงงาน และการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมโดยการ

กําหนดใหมีการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (EIA) 

ดังน้ัน รัฐจะตองมีการดําเนินการดังน้ี 

1) ยกเลิกกฎหมายท่ีมีผลเปนการละเวนหรือผอนปรนมาตรฐานทาง

สังคมและสิ่งแวดลอม 

2) มีมาตรการในการกระจายภาระและผลประโยชนทางสิ่งแวดลอม 

5. การใชมาตรการทางอาญาในเร่ืองการใชประโยชนในท่ีดิน 

กลไกในการระงับขอพิพาทและกระบวนการยุติธรรมท่ีตองวินิจฉัยในประเด็น

ท่ีเก่ียวของทรัพยากรธรรมชาติและท่ีดินน้ัน มีการกําหนดโทษและบังคับใชมาตรการ

ทางอาญาเปนสวนใหญ โดยปจจุบันประเทศไทยเผชิญกับปญหากฎหมายอาญาเฟอ 

(over-criminalisation) เพราะมีการบังคับใชโทษทางอาญาในเรื่องตางๆ ท่ีไม

เก่ียวของกับความเปนอาชญากรหรือความปลอดภัยของสังคม แตเปนเรื่องทาง
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ปกครองหรือทางพาณิชย 71

72 เชน ความผิดจากการใชเช็ค ความผิดตามพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธ์ิ เปนตน จึงมีขอพิจารณาวาการใชประโยชนในท่ีดินน้ันมีลักษณะเปนกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ จึงอาจใชมาตรการทางปกครองได 

ในทางกลับกัน กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเองก็มีความไมเหมาะสม

หลายประการในการบังคับกับความผิดในการใชประโยชนท่ีดินหรือปาไม เน่ืองจาก

การดําเนินคดีอาญาไมไดถูกใชในฐานะวิธีการสุดทายอยางท่ีกฎหมายอาญาควร 

จะเปน รวมถึงมีมาตรฐานการบังคับท่ีไมเทาเทียม ซึ่งผิดจากเจตนารมณของ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีจะตองบังคับใชกับทุกคนท่ีฝาฝนกฎหมายโดยไมมี

ขอยกเวน 

นอกจากน้ี การบังคับใชโทษทางอาญาเก่ียวกับคดีท่ีดินน้ัน นอกจากจะมี

ผลกระทบกับประชาชนในพ้ืนท่ีแลว ยังทําใหเกิดความขัดแยงระหวางประชาชนและ

เจาหนาท่ีในพ้ืนท่ี สรางแรงจูงใจทางลบในการปฏิบัติงาน นํามาซึ่งความรุนแรงในการ

ปราบปรามท่ีมีความรุนแรงเด็ดขาด  ยิ่งไปกวาน้ัน ความรุนแรงในพ้ืนท่ียังนําไปสูการ

ละเมิดสิทธิของนักตอสูเพ่ือปกปองสิทธิมนุษยชนในประเด็นท่ีดินอีกดวย 

ดังน้ัน รัฐจะตองดําเนินการดังตอไปน้ี 

1) ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมในประเด็นการใชประโยชนท่ีดินของรัฐ

ในปจจุบัน 

                                           
72 สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2561). “กฎหมายอาญาเฟอ”. วารสารสังคมศาสตร

และมนุษยศาสตร. 
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2) สรางแนวทางการระงับขอพิพาทท่ีมีความเหมาะสมกับขอพิพาทใน

ท่ีดินของรัฐ 

3) สรางแนวทางในการจัดการรวม (co-management) ระหวางเจาหนาท่ี

และประชาชน เพ่ือเปนแรงจูงใจเชิงบวกใหกับเจาหนาท่ี 
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เครื่องมือในการบรหิารจัดการ 

ที่ดินอยางย่ังยืน 
 

 

ในการแกปญหาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โดยเฉพาะท่ีดินใหเปนไปอยางยั่งยืนและคุมครองสิทธิของประชาชนน้ัน ประกอบดวย

เครื่องมือตางๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชท่ีดิน เพ่ิมการเขาถึงท่ีดิน และปองกัน

หรือลดผลกระทบจากการใชประโยชนในท่ีดิน อาจสรุปไดดังตาราง 
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แนวทางในการบริหารจัดการที่ดิน เครื่องมือในการบริหารจดัการทีด่ิน 

การรับรองสิทธิขั้นพื้นที่ฐานที่เกีย่วของกับ

ที่ดิน 

− การรับรองการใหสิทธิในการใชประโยชนที่ดิน 

− ใหกฎหมายอาญาครอบคลุมกรณีบังคับสูญหาย 

การลดความเหล่ือมลํ้าในการถือครอง

ที่ดิน 

− การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกบัการถอืครองที่ดิน 

− ภาษีอัตรากาวหนา 

− ภาษีกาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพย 

− ธนาคารที่ดิน 

− การสนันสนุนการเขาถึงที่ดินผานธนาคาร

พาณิชย 

− กฎหมายแขงขันทางการคา 

การติดตามตรวจสอบการใชประโยชน 

ในที่ดินของรัฐ 

− หนวยงานกลางในการดูแลที่ดิน 

− กฎหมายกาํกับการใชที่ดินของรัฐ 

การคุมครองสิทธิการถือครอง 

ที่ไมเปนทางการ 

− บทสันนิษฐานทางกฎหมาย 

− สิทธิในการเรียกรองใหหนวยงานทาํสัญญาเชา

หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 

การมีสวนรวมของประชาชน 

ผูมีสวนไดเสีย 

− การประชาพิจารณ  

− การสอบถามสาธารณะ  

− การลงชื่อ  

− การเขาชื่อเพื่อเสนอแนะตอหนวยงานรัฐ 

− การแตงต้ังคณะกรรมการตามกฎหมาย 

การกระจายอํานาจ − กติกาของชุมชนในการจัดการทรัพยากร 

− กลไกทางกฎหมายที่รองรับกติกาของชุมชน 

การจัดทําขอมูลกลาง − โครงการจัดทําแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ

บูรณาการ มาตราสวน 1 : 4000 (One Map) 

การยกเลิกกฎหมายที่มีผลเปนการละเวน

หรือผอนปรนมาตรฐานทางสังคมและ

ส่ิงแวดลอม 

− ยกเลิกบางมาตราในพระราชบัญญัติเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 



 

83 | หนา 

 

แนวทางในการบริหารจัดการที่ดิน เครื่องมือในการบริหารจดัการทีด่ิน 

มาตรการในการกระจายภาระและ

ผลประโยชนทางส่ิงแวดลอม 

− หลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย 

− หลักการผูไดรับประโยชนเปนผูจาย 

− สงเสริมใหภาคธุรกิจมีการประเมินความเส่ียง

ดานสิทธิมนุษยชน 

ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมในประเด็น

การใชประโยชนที่ดินของรัฐในปจจุบัน  

− ยุติการจับกุม การขับไลหรือไลร้ือชุมชนที่อาศัย

อยูในปา 

− การรับฟงพยานหลักฐานแวดลอมอื่นนอกจาก

เอกสารสิทธ ิ

− ใหความชวยเหลือในการดําเนินคดีที่เกี่ยวกับ

การพิสูจนสิทธิในที่ดิน 

แนวทางการระงับขอพิพาทที่มีความ

เหมาะสมกับขอพิพาทในที่ดินของรัฐ 

− มาตรการทางปกครอง 

แนวทางในการจัดการรวม  

(co-management) ระหวางเจาหนาที่

และประชาชน 

− การสรางแรงจูงใจเชิงบวกใหเจาหนาที ่

− การเสริมสรางศักยภาพชุมชน (capacity-

building) 

 

การรับรองการใหสิทธิในการใชประโยชนท่ีดิน 

ตองมีการรับรองสิทธิข้ันพ้ืนท่ีฐานท่ีเก่ียวของกับท่ีดิน ไดแก สิทธิในการ

เขาถึงอาหาร สิทธิในการเขาถึงท่ีอยูอาศัย สิทธิในการประกอบอาชีพ สิทธิทางวัฒนธรรม 

รวมถึงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญท่ีมีสิทธิในการอนุรักษ ฟนฟู และจัดการ บํารุงรักษา 

ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามสถานะของผูเขาถือครอง

ท่ีดินของรัฐ 

1. สิทธิของผูอยูมากอนการประกาศแนวเขตท่ีดินของรัฐ 

ชุมชนท่ีอยูมากอนมีสิทธิดีกวาการประกาศแนวเขตท่ีดินรัฐซึ่งมาทีหลัง ตาม

มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541  ดังน้ัน การจับกุม ไลรื้อ หรือยึดอุปกรณในการ
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ประกอบอาชีพจึงไมชอบธรรม จะตองมีการยุติการจับกุมชุมชนชาติพันธุกะเหรี่ยง

และชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม ตามนโยบายเพ่ือฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง และขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

2. ผูท่ีถือครองท่ีดินโดยความรับรูของหนวยงานแตไมไดรับการ 

รับรองสิทธ ิ

กําหนดบทสันนิษฐานทางกฎหมายเพ่ือรับรองสิทธิการเขาใชประโยชน 

ในท่ีดินของรัฐหรือการถือครองท่ีดินของรัฐอยางไมเปนทางการ เพ่ือคุมครองการ 

ถูกละเมิดสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับท่ีดิน 

3. ผูท่ีบุกรุกท่ีดินของรัฐเนื่องมาจากความยากจน 

การพิจารณาความยากไรหรือความยากจนน้ันมีความซับซอนข้ึนอยูกับ

ดุลพินิจของเจาหนาท่ีแตละคน ทําใหขาดมาตรฐานในการบังคับใช จึงจําเปนตองมี

เกณฑมาตรฐานท่ีเปนหลักฐานเชิงประจักษ เชน การใชเสนความยากจน การกําหนด

เพดานรายไดครัวเรือน หรือการรับความชวยเหลืออยางอ่ืนจากรัฐ อาทิ เบ้ียคน

วางงาน บัตรสวัสดิการแหงรัฐ เปนตน 

การใหกฎหมายอาญาสามารถครอบคลุมกรณีบังคับสูญหาย 

ประกาศใชกฎหมายซึ่งอนุวัติการมาจากอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย

การคุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (The International 

Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance: 
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ICPPED) ซึ่งมีบทสันนิษฐานการสูญหายภายใตการควบคุมตัวและการจดัทําบัญชีขาว 

(whitelist) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการถอืครองท่ีดิน 

โดยไมจําเปนตองเปดเผยตัวผูถือครองท่ีดิน เพ่ือนํามาศึกษาลักษณะการ

กระจุกและการกระจายตัวของท่ีดินท่ีเปลี่ยนไปในแตละป เปนฐานคิดในการกําหนด

นโยบายการถือครองและฐานการคิดภาษีท่ีจะตอบวัตถุประสงคของนโยบายไดตอไป 

ภาษีอัตรากาวหนา 

ภาษีท่ีดินอัตรากาวหนาถูกนําเสนอเพ่ือลดแรงจูงใจในการสะสมท่ีดินโดย

ไมไดใชประโยชน กลาวคือ หากยิ่งมีการถือครองท่ีดินจํานวนมาก ยิ่งตองเสียภาษี 

ในอัตรากาวหนา รวมท้ังเสียในอัตราท่ีสูงเปนพิเศษสําหรับท่ีดินท่ีมีการปลอยให 

รกรางวางเปลาไมไดทําประโยชน เพ่ือใหท่ีดินหลุดจากการกระจุกตัว และผูมีรายได

นอยสามารถเขาถึงไดมากข้ึน  ท้ังน้ี ภาษีท่ีดินอัตรากาวหนาท่ีจะสามารถชวยในการ

กระจายการถือครองท่ีดินไดน้ันจะตองมีอัตรากาวหนาตามการถือครองท่ีสูงเพียง

พอท่ีจะลดแรงจูงใจในการถือครองท่ีดิน 

ภาษีกําไรจากการขายอสังหาริมทรัพย 

ภาษีกําไรจากการขายหลักทรัพย (capital gain tax) มีแนวคิดในการ 

ลดมูลคาในอนาคตของท่ีดิน โดยการกําหนดใหจายภาษีสวนตางสําหรับมูลคาท่ีเกิดข้ึน

ในอนาคต เพ่ือใหแรงจูงใจในการซื้อท่ีดินเพ่ือสะสมลดลง72

73 ลดการกวานซือ้ท่ีดินเพ่ือ

เก็งกําไร เปนการปองกันไมใหเกิดการกระจุกตัวการถือครองท่ีดินในหมูผูมีรายไดมาก 

                                           
73  Harold M. Somers, "An Economic Analysis of the Capital Gains Tax", 

National Tax Journal, September 1948. 
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ธนาคารท่ีดิน 

แนวคิดธนาคารท่ีดินเปนความพยายามในการจัดการปญหาท่ีดินชุมชน 

ทับซอนกับท่ีดินของรัฐ ท่ีดินหลุดมือคนจนและเกษตรกร ปญหาการใชประโยชนท่ีดิน

ไมเต็มท่ี รวมถึงปญหาการบุกรุกทําลายปา ซึ่งถือเปนกลไกใหความชวยเหลือ สงเสริม

ใหมีการเขาถึงท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัยและทํากินมากข้ึน 

การสนบัสนุนการเขาถึงท่ีดินผานธนาคารพาณิชย 

ดวยแนวคิดเดียวกับธนาคารท่ีดิน ภาครัฐอาจมีการสนับสนุนใหธนาคาร

พาณิชยเปนผูจัดทํา  

กฎหมายแขงขันทางการคา 

ปญหาการกระจุกตัวในการถือครองท่ีดิน มีความสัมพันธกับการกระจุกตัว

ของการถือครองทรัพยสินและความเหลื่อมล้ําทางรายได73

74 ผูมีรายไดสูงยอมนําเงินไป

ซื้อทรัพยสินอ่ืนเพ่ือสะสมเก็งกําไร โดยเฉพาะท่ีดิน การสนับสนุนกฎหมายแขงขัน

ทางการคาท่ีเขมแข็งจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการแขงขันในตลาด ลดความเหลื่อมล้ํา

ทางรายได การครอบงําการกําหนดนโยบาย ซึ่งเปนสาเหตุของการกระจุกตัวของ

ทรัพยสินและท่ีดินในอีกทางนึงเชนกัน 

หนวยงานกลางและกฎหมายกํากับการใชท่ีดินของรัฐ 

กําหนดใหท่ีดินของรัฐซึ่งหนวยงานอาจนําไปใชประโยชนอยูภายใต

กฎหมายฉบับเดียวกัน เพ่ือใหมีการติดตามตรวจสอบการใชประโยชนในท่ีดิน 

                                           
74  ดวงมณี เลาวกุล. (2556). การกระจกุตัวของความม่ังค่ังในสังคมไทย. 
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เชนเดียวกับกฎหมายท่ีราชพัสดุ ซึ่งมีหนวยงานกลาง คือ กรมธนารักษ กระทรวง 

การคลังเปนผูติดตามตรวจสอบ 

บทสันนษิฐานทางกฎหมาย 

กําหนดใหมีบทสันนิษฐานทางกฎหมาย โดยใหถือวาประชาชนผูเขาทํา

ประโยชนโดยไมมีสิทธิน้ัน มีสิทธิในการถือครองท่ีไมเปนทางการ เพ่ือลดชองวางของ

กฎหมายในการใชประโยชนท่ีดิน  

สิทธิในการเรียกรองใหหนวยงานทําสัญญาเชาหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 

กําหนดใหประชาชนมีสิทธิเรียกรองใหหนวยงานทําสัญญาเชาหรือออก

หนังสือรับรองการทําประโยชนได เพ่ือลดชองวางทางกฎหมายในกรณีการถือครอง 

ท่ีไมเปนทางการและลดโอกาสในการทุจริตหรือใชท่ีดินโดยขาดประสิทธิภาพของ

หนวยงานรัฐ 

การประชาพิจารณ (public hearing) 

การกําหนดใหจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นกอนการดําเนินการ เชน 

การกําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินการของรัฐตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

เปนตน 

การไตสวนสาธารณะ (public inquiry) 

การกําหนดใหมีการแสดงความคิดเห็นหรือโตแยงคัดคานกอนการออกกฎ

ของฝายบริหาร ซึ่งอาจทําโดยผูแทนประชาชน เชน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เปนตน ในประเทศอังกฤษมีการใชการไตสวนสาธารณะ

เปนมาตรการทางปกครองของรฐักอนท่ีผูบริหารจะออกกฎหมายหรือมีคําสั่งในเรื่อง 

ท่ีจะกระทบประชาชน 
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การเขาชื่อเพ่ือเสนอแนะตอหนวยงานรัฐ (public registry) 

การจัดใหมีการเขาช่ือเพ่ือแสดงความคิดเห็นตอประเด็นสาธารณะ 

นอกจากจะปรากฏในกฎหมายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของแดนาดาแลว 

ยังปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 43 (3) วา 

“บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิเขาช่ือกันเพ่ือเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐให

ดําเนินการใดอันจะเปนประโยชนตอประชาชนหรอืชุมชน หรืองดเวนการดําเนินการ

ใดอันจะกระทบตอความเปนอยูอยางสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน และไดรับแจง

ผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว  ท้ังน้ี หนวยงานของรัฐตองพิจารณาขอเสนอแนะน้ันโดย

ใหประชาชนท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการพิจารณาดวยตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ” 

การแตงต้ังคณะกรรมการตามกฎหมาย 

การกําหนดใหมีกรรมการมาจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูแทน

ชุมชน ในจํานวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ เพ่ือไมใหอํานาจการตัดสินใจถูกผูกขาด  

มีตัวแทนผูมีสวนไดเสียในการตัดสินใจ รวมท้ังเปนการเพ่ิมทางเลือกใหกับการ

ตัดสินใจดวย74

75 

การใชกติกาของชมุชนในการจัดการทรัพยากร 

การกําหนดกติกาของชุมชนจําเปนตองมีลักษณะท่ีสําคัญเพ่ือใหการใชสิทธิ

ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติเปนไปอยางยั่งยืน จากการศึกษาตัวอยางในชุมชน 

                                           
75  ธรรมนิตย สุมันตกุล. แบบกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการ. เอกสารประกอบการ

บรรยายโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักกฎหมายกฤษฎีกา รุนท่ี 3 วันท่ี 26 เมษายน 

2547 ณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 
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ท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการตนเอง พบวามีกติกาการใชทรัพยากรท่ีเหมาะสม

ตามหลักการของ Elinor Ostrom ดังน้ี 

(1) มีการระบุขอบเขตของผูใชทรัพยากรและขอบเขตของทรัพยากร 

ท่ีชัดเจน เชน การทําแผนท่ีชุมชน การกําหนดสมาชิกในชุมชน รวมถึงกําหนด

ขอบเขตท้ังทางพ้ืนท่ี ระยะเวลา ชวงเวลาท่ีสมาชิกแตละคนสามารถใชทรัพยากรได75

76 

(2) กติกาในการจัดการทรัพยากรจะตองสอดคลองกับสภาพสังคมและ

เง่ือนไขของพ้ืนท่ี เชน การท่ีสามารถกําหนดเครื่องมือทําการประมงท่ีเหมาะสม 

ชวงเวลาในการใชทรัพยากรท่ีสัมพันธกับฤดูกาลและวงจรชีวิตในระบบนิเวศ 76

77  

เปนตน 

(3) ผูมีสวนไดเสียในการใชทรัพยากรสามารถมีสวนรวมในการกําหนด

กติกาในการจัดการทรัพยากร เชน การสรางเครือขายองคกรชุมชน การจัดทํา

แผนงานรวมกัน การสนับสนุนใหเยาวชนไดรวมจัดทําขอมูลชุมชน77

78 เปนตน 

(4) มีการติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผูมีสวนไดเสียในการใช

ทรัพยากร ท้ังในการติดตามและประเมินพฤติกรรมของผูใชทรพัยากร และพฤติกรรม

ในการใชและการเก็บเก่ียวทรัพยากรใหเปนไปตามกฎและกติกาท่ีวางไว รวมถึง 

การติดตามและประเมินสถานภาพของทรัพยากร 

                                           
76  ขอบัญญัติทองถิ่นตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง. 
77  ขอบัญญัติทองถิ่นตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. 
78  ขอบัญญัติทองถิ่นตําบลวังมะปราง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง. 
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(5) มีมาตรการลงโทษแบบคอยเปนคอยไป กลาวคือ ใชการลงโทษ 

ท่ีไมรุนแรงกอน หากมีการละเมิดกฎกติกาซ้ํา จึงคอยเพ่ิมระดับความรุนแรงของโทษ

ตามลําดับ 

(6) มีกลไกจัดการความขัดแยงท่ีตนทุนต่ําและเขาถึงงาย เชน การใหผูนํา

ชุมชนท่ีไมไดมีตําแหนงอยางเปนทางการ (informal) แตเปนท่ีนับถือของคนในชุมชน

เปนผูไกลเกลี่ย78

79 เปนตน 

(7) รัฐรับรูและใหสิทธิแกผูใชทรัพยากรในการวางกติกาการใชและจัดการ

ทรัพยากร เชน ในพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง พ.ศ. 2558 มาตรา 16 ไดบัญญัติใหมีการสงเสริมการมีสวนรวมและสนับสนุน

ชุมชนชายฝงและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการบริหารจัดการและการใชประโยชน

จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ใหกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงสนับสนุน

การมีสวนรวมของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการแสดงความคิดเห็น

เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝงแหงชาติและจังหวัด 

(8) อยูภายใตกติกาของการจัดการทรัพยากรรวมขนาดใหญกวา โดยอาจ

เปนการรวมมือกับชุมชนใกลเคียง หรืออยูภายใตระบบกฎหมายทรัพยากรของรัฐ 

                                           
79  ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ. (2552). “กรอบวิธีการศึกษาและถอดบทเรียนปฏิบัติการ

ชุมชน”. 
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เชน โครงการจัดการผืนปาตะวันตกเชิงระบบนิเวศท่ีถือวาผืนปาตะวันตกโดยธรรมชาติ

เปนปาผืนเดียวกันท้ังผืน79

80 เปนตน 

การใชกลไกทางกฎหมายท่ีรองรับกติกาของชมุชน 

โดยปรับปรุงการใหสิทธิการใชประโยชนในท่ีดินและเขตพ้ืนท่ีปาบางประการ 

เพ่ือรับรองสิทธิของชุมชนและมีความมั่นคงในการใชประโยชนท่ีดิน ดังน้ี 

แผนจัดการปาชุมชน ตามพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. 2562 มีการ

รับรองแผนการจัดการทรัพยากรซึ่งชุมชนเปนผูคิดข้ึน มีสถานะทางกฎหมายและ

ไดรับการยอมรับจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ แตการกําหนดอายุแผนเปนระยะเวลา  

5 ป แลวมีการอนุมัติใหมน้ันเปนระยะเวลาท่ีสั้นเกินไป ระยะเวลา 5 ปจะเปน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมมากข้ึนหากเปนระยะเวลา 5 ปสําหรับติดตามตรวจสอบและ

ปรับปรุงแผน  นอกจากน้ี ควรพิจารณาปรับปรุงกฎหมายใหสามารถทําแผนจัดการ

ปาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษได โดยอาจมีเง่ือนไขท่ีเขมงวดกวาปานอกเขตอนุรักษ 

โฉนดชุมชน มีการรับรองแผนการจัดการทรัพยากรซึ่งชุมชนเปนผูคิดข้ึน  

ไมมีการจํากัดระยะเวลาในการใชประโยชนพ้ืนท่ี และไดรับการยอมรับจากหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ แตยังมีสถานะทางกฎหมายเปนเพียงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  

จึงไมไดรับการสนับสนุนและเรงดําเนินการเทาท่ีควร ควรมีการผลักดันใหมีสถานะ

ทางกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ 

ขอบัญญัติทองถ่ิน มีการรับรองแผนการจัดการทรัพยากรซึ่งชุมชนเปน 

ผูกําหนดรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมมีการจํากัดระยะเวลาในการใช

                                           
80  โครงการจัดการผืนปาตะวันตกเชิงระบบนิเวศ (WEFCOM Ecosystem Management 

Project) สืบคนจาก https://www.seub.or.th/ ณ วันท่ี 21 ตุลาคม 2562 

https://www.seub.or.th/
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ประโยชนพ้ืนท่ี มีสถานะทางกฎหมายท่ีชัดเจน และอาจไดรับการยอมรับจาก

หนวยงานทองถ่ินท่ีเก่ียวของ จึงควรมีการสนับสนุนใหชุมชนและทองถ่ินรวมมือกัน

สรางกติกาการใชทรัพยากรเพ่ือออกเปนขอบัญญัติทองถ่ิน 

โครงการจัดทําแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4000 

(one map) 

ความลมเหลวท่ีผานมาน้ันมีขอพิจารณาวาเปนผลมาจากแนวคิดท่ียึด 

จากพ้ืนท่ีตามเขตอํานาจของแตละหนวยงานเปนหลัก จึงไมอาจถือไดวาเปน  

“การบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานเขาดวยกัน เพ่ือใหเปน

ระบบขอมูลเพ่ือการบริหารราชการแผนดินและการบริการประชาชน” ตามท่ีกําหนด

ไวในรัฐธรรมนูญ  ดังน้ัน การจัดทําแผนท่ีตามโครงการ one map จะตองเปนการ

จัดทําแผนท่ีโดยอิงขอมูลตามความเปนจริง กอนเขตอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน 

การยกเลิกบางมาตราในพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 

ยกเลิกขอกฎหมายท่ีมีผลเปนการลดมาตรฐานการคุมครองตามกฎหมาย

ควบคุมอาคาร กฎหมายโรงงาน กฎหมายการสาธารณสุข กฎหมายผังเมือง  

การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน และผอนปรนการประเมินผลกระทบทาง

สิ่งแวดลอม ในพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ไดแก 

มาตรา 8 มาตรา 29 มาตรา 32 มาตรา 36-37 และ มาตรา 43 

หลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (polluter pays principle) 

หลักผูกอมลพิษเปนผูจายมีช่ือเปนทางการวา “หลักการผลักตนทุนทาง

สิ่งแวดลอมกลับเขาสูผูกอ (Internalization of Environmental Costs)” เปนการ
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นําตนทุนดานสิ่งแวดลอมบวกเขาไปเปนตนทุนของการผลิตสินคาและบริการ จึงเปน

กลไกหลักท่ีจะทําใหสินคาและบริการสะทอนตนทุนทางดานสิ่งแวดลอม เพ่ือเปลี่ยน

พฤติกรรมและลดแรงจูงใจของผูผลิตและผูบริโภคในการกอมลพิษ โดยเครื่องมือท่ี

เก่ียวของจะเปนเครื่องมือท่ีทําให ‘ราคา’ ของสิ่งแวดลอมอยูในสินคา ซึ่งอาจปรากฏ

ในหลายรูปแบบ เชน การกําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยมลพิษออกสูสิ่งแวดลอม  

การกําหนดใหผูผลิตมีการบําบัดมลพิษ การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม หรือการไมลด

มาตรฐานหรือยกเวนภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน 

หลักการผูไดรับประโยชนเปนผูจาย (beneficiary pays principle) 

หลักผูไดรับผลประโยชนเปนผูจายเปนหลักการท่ีตอยอดจากหลักผูกอมลพิษ

เปนผูจาย มีความเหมาะสมกับประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีความเหลื่อมล้ําในการเขาถึง

ทรัพยากรมากกวา80

81 โดยหลักการดังกลาวจะสรางความรับผิดชอบในการใชทรัพยากร 

และสรางความเปนธรรมใหกับผูรับภาระจากการนําทรัพยากรไปใช ท้ังยังเปนการ

สงเสริมใหเกิดการประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศและทรัพยากรตางๆ 

อยางเปนวิทยาศาสตร อาทิ การจายคาตอบแทนสําหรับนิเวศบริการ (Payment for 

Ecosystem Service: PES) เปนกลไกการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมโดย

กําหนดเง่ือนไขการทําธุรกรรมของผูมีสวนไดเสียท้ัง 2 ฝาย คือ (1) ผูรับบริการหรือ 

ผูท่ีไดประโยชนจากทรัพยากร และ (2) ผูใหบริการหรือผูทําหนาท่ีในการอนุรักษ

ทรัพยากร ซึ่งประเทศไทยมีการริเริ่ม PES เปนโครงการนํารองแลวในหลายภาคสวน 

  

                                           
81  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และมูลนิธิศูนย

กฎหมายส่ิงแวดลอม. (2555). โครงการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายดานส่ิงแวดลอม

เพ่ือจัดทําประมวลกฎหมายส่ิงแวดลอม. 
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สงเสริมใหภาคธุรกิจมกีารประเมินความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชน 

ภาครัฐอาจสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนจัดทําการประเมินความ

เสี่ยงดานสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk Assessment) โดยเปนภาคสมัครใจ 

ยุติการจับกุมและการขับไลหรือไลร้ือชุมชนท่ีอาศัยอยูในปา 

ยุติการจับกุมชุมชนชาติพันธุกะเหรี่ยงและชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม ซึ่งยัง

ประสงคใหมีการพิสูจนสิทธิและยุติการขับไลหรือไลรื้อชุมชนท่ีอาศัยอยูในปา โดยรอ

การพิสูจนสิทธิและคําพิพากษาของศาล ตามหลักการในรัฐธรรมนูญ นโยบายเพ่ือ

ฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง และขอเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เพ่ือให

การพิสูจนสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมไมวาในศาลหรือนอกศาลเปนไปโดย

เรียบรอยกอน 

 

 

 

 

 

 

 

การรับฟงพยานหลักฐานแวดลอมอ่ืนนอกจากเอกสารสิทธ ิ

ควรมีการรับฟงพยานหลักฐานแวดลอมอ่ืนนอกจากเอกสารสิทธิ เน่ืองจาก

การเขาทําประโยชนในท่ีดินของรัฐเปนสิทธิท่ีไมเปนทางการ (informal) การพิสูจน
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ดวยเอกสารท่ีเปนทางการจึงเปนการละเลยขอเท็จจริงท่ีเปนสาระสําคัญของคดี  

ทําใหผูถูกดําเนินคดีมีความผิดในทุกกรณี พยานหลักฐานอ่ืน เชน การรับรองความ

เปนพลเมืองตามกฎหมายปกครอง หลักฐานทางประวัติศาสตรและภูมิศาสตร  

เปนตน 

ใหความชวยเหลือในการดําเนินคดีท่ีเกี่ยวกับการพิสูจนสิทธิในท่ีดิน 

ปรับปรุงเง่ือนไขท่ีเปนอุปสรรคตอการรับความชวยเหลือทางกฎหมาย 

จากหนวยงานรัฐ อาทิ กองทุนยุติธรรมท่ีกําหนดใหพิจารณาสาเหตุหรือพฤติการณ 

นาเช่ือวามิไดกระทําความผิด ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับการถือครองโดยไมมี

เอกสารสิทธิแลว ผูตองหายอมไมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือโดยปริยาย 

มาตรการทางปกครอง 

กําหนดใหมีการใชมาตรการทางปกครองกอนการบังคับโทษทางอาญา 

เน่ืองจากการใชประโยชนในท่ีดินเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเก่ียวของกับการ

จัดสรรทางปกครอง 

การจัดการรวม (co-management) 

งานวิจัยท่ีเก่ียวกับรูปแบบการจัดการรวมระหวางรัฐและประชาชนในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีการจัดทําขอเสนอถึงการสงเสริมการ

จัดการในรูปแบบน้ีไวหลายประเด็น ไดแก การพิจารณากําหนดโครงสรางสถาบัน 

การจัดการสิ่งแวดลอมท้ังในระดับเดียวกันและตางระดับกัน เพ่ือใหเกิดการจัดการใน

ระดับทองถ่ินท่ีสามารถปรับตัวทันกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได 81

82 

การใหประชาชนเปนผูมีบทบาทนําในการจัดการรวม เพ่ืออาศัยประสบการณและ 

                                           
82 ชล บุนนาค. (2552). “แนวความคิดวาดวยการจัดการทรัพยากรรวม: ประสบการณ

จากตางประเทศและแนวคิดในประเทศไทย”. ชุดหนังสือ การสํารวจองคความรูเพ่ือ

การปฏิรูปประเทศไทย. 



 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ  
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand) 
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ภูมิปญญาของชุมชน ทําใหการจัดการทรัพยากรมีความสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ีและ

ความตองการของชุมชน82

83 

การสรางแรงจูงใจเชิงบวกใหเจาหนาท่ี 

เพ่ือทดแทนแรงจูงใจทางลบท่ีมีอยู เดิม คือ หากเจาหนาท่ีไมจับกุม

ประชาชนจะไดรับโทษฐานละเวนการปฏิบัติหนาท่ี โดยอาจเปลี่ยนเปนใหเจาหนาท่ี

ไดรับการประเมินท่ีดีข้ึนหากเปนการทํางานรวมกับชุมชนและหาทางออก สรางกติกา

โดยสันติ 

การเสริมสรางศักยภาพชุมชน (community capacity-building) 

เพ่ือใหชุมชนสามารถสรางกติกาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได 

อยางเขาใจ สรางความหวงแหน ลดตนทุนในการบังคับใชกฎหมายของภาครัฐ 

                                           
83  นฤดม ทิมประเสริฐ. (2554). “กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐาน

ของสิทธิชุมชนในการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่นทางทะเล กรณีศึกษาองคการบริหาร 

สวนตําบลทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี. 
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