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ค ำน ำ 

 การสงวนหวงห้ามพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์สาธารณะเป็นสิ่งจ าเป็น แต่ในการด าเนินงาน           
เพ่ือสงวนหวงห้ามพ้ืนที่เหล่านั้น ต้องค านึงถึงประชาชนผู้ถือครองท าประโยชน์อยู่ด้วยเป็นส าคัญ อีกทั้ง
การเพ่ิมข้ึนของประชากรที่ต้องใช้ที่ดินในการเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพ การก าหนดแนวเขตที่ดิน
ของประเทศไทยให้เป็นพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐที่ส าคัญ ได้แก่ ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยมี
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง หรือการก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือเขตอุทยานแห่งชาติ โดยมีการก าหนดกระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
อย่างรัดกุมครบถ้วนแล้วก็ตาม แต่ยังมีปัญหากระทบกับสิทธิในที่ดินของประชาชน โดยพบว่า แนวเขต           
ที่ก าหนดมีการทับซ้อนระหว่างพ้ืนที่ของหน่วยงานต่างๆ และพ้ืนที่ของประชาชน ทั้งยังมีความผิดพลาด 
ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง ท าให้ประชาชนไม่ยอมรับ อีกทั้ง ในการด าเนินงานประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับการก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ มิได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวเขต ส่งผลกระทบสิทธิในที่ดิน         
ที่ถือครองท าประโยชน์อยู่แต่เดิม ท าให้ผิดกฎหมายถูกด าเนินคดี  ประชาชนที่ประสบปัญหาได้มี              
การร้องเรียนถึงหน่วยงานต่างๆ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมากกว่า ๒๐๐ เรื่อง  

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในประเด็นปัญหาของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน จึงได้ก าหนดให้ศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วม                   
ของประชาชนในการก าหนดแนวเขตท่ีดินของรัฐ เพ่ือศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดิน 
การก าหนดขอบเขตโดยแผนที่แนบท้ายหรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการบริหาร
จัดการที่ดิน แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของเขตอนุรักษ์กับที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนๆ 
ที่รัฐจัดสรรให้กับประชาชน และเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการก าหนดแนวเขตที่ดิน
ของรัฐ รวมทั้ง แนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนในการก าหนดแนวเขต
ที่ดินของรัฐ 

 จากการศึกษาวิจัย พบสภาพปัญหาและได้วิเคระห์ถึงเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา เพ่ือน าเสนอ
แนวทางการด าเนินงานในรูปข้อเสนอแนะถึงแนวทางการด าเนิงานก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้าม 
ของรัฐทีม่ีการยอมรับและไม่กระทบสิทธิของประชาชน ทั้งให้พ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐที่ก าหนด มีสภาพ 
มั่นคงไม่เสียหายหรือเสื่อมสภาพไป ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ในเชิงนโยบายและการปฏิบัติได้ ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง.: แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดแนวเขตที่ดิน           
ของรัฐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดิน และการก าหนดขอบเขต           
โดยแผนที่แนบท้ายหรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการที่ดิน เพ่ือศึกษา
และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตท่ีดินของเขตอนุรักษ์กับที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนๆ 
ที่รัฐจัดสรรให้กับประชาชน และเพ่ือศึกษาและเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนด
แนวเขตทีด่ินของรัฐ รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนในการก าหนด
แนวเขตท่ีดินของรัฐ  

จากการศึกษากฎหมายที่เกีย่วข้องกับการบริหารจัดการที่ดินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของหน่วยงานหลัก
ในการบริหารจัดการที่ดินโดยตรง และการก าหนดขอบเขตโดยแผนที่แนบท้ายหรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษา
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขของหน่วยงานเหล่านั้น และศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการ            
ทับซ้อนแนวเขตที่ดินของเขตอนุรักษ์กับที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนๆ ที่รัฐจัดสรรให้กับประชาชน รวมทั้ง
ศึกษาปัญหาข้อขัดแย้งในสิทธิการถือครองท าประโยชน์ในพื้นท่ีกรณีศึกษา สาเหตุของปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา รวมไปถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยก าหนดพ้ืนที่กรณีศึกษาตามการร้องเรียน
ของประชาชนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ครอบคลุมลักษณะที่ส าคัญ คือ การก าหนดแนว
เขตท่ีดินของรัฐทับซ้อนกับพ้ืนที่ทีอ่ยู่อาศัยและพ้ืนที่ของชุมชนจ านวนมาก การก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ
ทับซ้อนในพ้ืนที่เดียวกันหลายหน่วยงาน และทับซ้อนพ้ืนที่ระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนที่หลากหลาย
แตกต่างกัน สามารถวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐที่ยังมีข้อโต้แย้ง
ของประชาชน ส่งผลกระทบกับสิทธิในที่ดินของประชาชนและไม่มีความยั่งยืนด้วยประเด็นที่ส าคัญ คือ    
การมีส่วนร่วมของประชาชนไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร และไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างการมีส่วนร่วม 
ข้อมูลข่าวสาร และการกระจายอ านาจ ในการพิจารณาออกกฎกระทรวง หรือพระราชกฤษฎีกา ก าหนดให้มี
แผนที่แนบท้ายอันถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายมีความล่าช้า เกิดความผิดพลาด และไม่เป็นไปตาม
ข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ที่ก าหนดในรูปแผนที่ ในการการจ าแนกที่ดิน และการก าหนดแนวเขตที่ดินเพ่ือการ
พัฒนาประเทศและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติล้าสมัย และไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามความ
เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพ้ืนที่ การก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐมีการทับซ้อนกันและ
ไม่สามารถตกลงกันได้ในปัญหาการทับซ้อนแนวเขตระหว่างหน่วยงาน และหน่วยงานของรัฐก าหนด            
แนวเขตโดยประชาชนไม่ทราบข้อมูลในพ้ืนที่จริง แม้พบข้อผิดพลาดก็ยังไม่ได้มีการแก้ไขหรือแก้ไขล่าช้า               
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ไดเ้ข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ท าให้เกิดการโต้แย้งและไม่ยอมรับ 
ทั้งยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ที่มีผลกระทบกับระบบนิเวศ 
ส่งผลถึงประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ถูกก าหนดขอบเขตให้เป็นเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ เป็นผู้กระท าผิด
ตามกฎหมาย วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป กระทบสิทธิของประชาชน ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่มีหน่วยงานใด



 

b 

 

เข้ามารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น และยังพบว่า กระบวนการยุติธรรมที่ใช้กับผู้ที่ถูกระบุว่ากระท าผิด
กฎหมายจากผลของการก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐยังขาดความเป็นธรรม มีการเลือกปฏิบัติ และ
กระบวนการยุติธรรมใช้ระยะเวลานาน กระทบต่อผู้ยากจนที่ถูกด าเนินคด ี 

จึงเห็นได้ว่า หากได้ด าเนินการก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ หรือกรณีแก้ไขปัญหา             
ที่เกิดขึ้นจากการก าหนดแนวเขตไว้แล้ว ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนในการก าหนดแนวเขต
หรือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จะท าให้รัฐและประชาชนได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริง น ามาประกอบการ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้มีการยอมรับไม่มีข้อโต้แย้ง ส่งผลให้ไม่ต้องมีการ 
ให้แก้ไขปัญหากันอีกในอนาคต ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้มีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติถึงแนวทางการมี           
ส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ ซึ่งควรพิจารณาและด าเนินการในทุกบริบท           
ให้เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ดังต่อไปนี้ 

๑. ต้องให้ประชาชนที่มีส่วนได้เสียกับการก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวเขตในทุกขั้นตอน คือ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
ร่วมรับผลประโยชน์ พร้อมทั้งร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดข้ึน  

๒. ควรมีการปรับปรุงจ าแนกการใช้ที่ดินกันใหม่ตามการเพิ่มขึ้นของประชากร วิถีชีวิต อาชีพ และ
ความเป็นอยู่ของประชาชน และควรแก้ไขก าหนดแนวเขตใหม่ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงให้รวดเร็ว 

๓. ปรับปรุงกฎหมายทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วม และการกระจายอ านาจ 
ให้เป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน เพื่อให้เห็นความสอดคล้องกันของขั้นตอนทั้ง ๓ ด้าน  

๔. ให้ออกกฎหมายให้ชัดเจนว่า การด าเนินการของรัฐในการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
การมีส่วนร่วม และการกระจายอ านาจ หากไม่ด าเนินการถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ส าคัญก็คือ        
ให้บัญญัติไว้ด้วยว่า ผลการด าเนินการที่ไม่ได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ให้ถือว่ากิจกรรมนั้นไม่สมบูรณ์ไม่มีผล
ในทางปฏิบัติ 

๕. ให้รัฐจัดตั้งส่วนราชการให้มีหน้าที่ในการจัดท ามาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดิน
ของรัฐ โดยเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงเพ่ือออกเป็น
กฎหมาย และท างานแทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในส่วนของแผนที่แนบท้าย ส าหรับในเรื่องการ
ยกร่างข้อความและการตรวจสอบข้อความและรูปแบบของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎกระทรวง ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ยังคงมีอ านาจเช่นเดิม  

๖. รัฐควรตั้งส านักงานการมีส่วนร่วมขึ้น โดยให้เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม เพ่ือดูแล
กฎหมายฉบับนี้ และเป็นการส่งเสริม ก ากับและติดตาม ทั้งท างานวิชาการและปฏิบัติงาน 

๗. ควรแก้ไขกฎหมาย ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประชาชนหรือชุมชนผู้ได้รับ
ผลกระทบ มีอ านาจที่จะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าชดเชยจากกรณีที่โดนละเมิดสิทธิได้  
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๘. รัฐต้องก าหนดแผน และเป้าหมายกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ  
โดยก าหนดมาตรการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อก าหนดให้เป็นมาตรฐานอย่างเดียวกัน  

๙. เพ่ือให้มีความรวดเร็วและเป็นธรรมต่อเกษตรกรผู้ยากจนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับสิทธิ             
ในที่ดินตามการประกาศพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ และท าให้ประชาชนที่อยู่อาศัยท าประโยชน์ในพ้ืนที่นั้น
ไม่ถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย ควรให้มีการด าเนินงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีความเสมอภาคโดยทั่วกัน ทั้งให้
มีศาลพจิารณาพิพากษาตัดสินในประเด็นนี้เป็นการเฉพาะ และหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ถูก
ด าเนินคดีต้องเข้าไปด าเนินการทันทีโดยมิต้องให้ประชาชนร้องขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 A research project according to budget plans of the 2014 fiscal year on: 
Guidelines of the public’s participation in defining the boundaries of the state’s land. 
The research project has the following objectives (1) to study laws related to land 
management and defining boundaries according to attached maps or other related 
divisions responsible for land management (2) to study and propose ways to solve 
problems regarding overlapping boundaries of reserve land with other state lands that 
the state has allocated to the public, and (3) to study and propose ways that the public 
could participate in defining boundarines of state’s land, including ways to resolve 
conflicts between the state and the public to define boundaries of state’s land. 

 This research study was a study of laws relating to land management that are 
currently used in divisions directly handling the management of land as well as the 
boundaries defined with attached maps or other related divisions, studied problems and 
ways to solve problems of those divisions, and studied ways in solving problems of 
overlapping boundaries of the reserve land and state lands that the state offers to the 
public. In addition, studied on conflicts in the right of ownership land usage in a case 
study, causes of problems and resolutions, including the participation of the public. The 
areas of study were according to the complaints of public to the National Human Rights 
Commission with which the key characteristics include: the definition of boundaries such 
that state land overlap with residential areas in many areas, the definition of boundaries 
such that state land overlap within the same area of different divisions, and ecosystems 
as well as various ways of life of the public in different communities of 7 selected 
provinces in Thailand including Kanchanaburi, Ratchaburi, Nakhon Ratchasima, Sakon 
Nakhon, Lumpang, Surat Thani and Pattalung. The analysis study showed the following 
results: 

 The analysis was on 9 issues including: (1) Participation of the public who do not 
progress as the system of bureaucracy did not support vulnerabilities or obstacles in legal 
measures including public and government agencies do not see its importance causing 
misunderstandings and lack of actual participation. (2) Relationships with the participation, 
information and decentralization have to be consolidated as a single issue because their 
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relationships are related and there should be a division responsible for such. (3) The division 
responsible for defining land boundaries of the state has no sincerity in resolving problems. 
(4) The division responsible for approving the ordinance or ministerial regulations has no 
knowledge with maps, hence it is an operation with which the party lacks knowledge or 
proficiency in, causing delays and errors in mapping the attached maps of the ordinance or 
ministerial regulations, a division should be set up for this specific issue. (5) Public defines 
the rights of ownership and usage on reserve lands appear to be those who are 
unlawful, affecting ways of life, there should be compensation or seeking new forms in 
the management farmlands and residential areas of the public. (6) Classification of land 
and defining boundaries do not conform to the reality, should have improvements on 
classifications of new lands and if it has been found that the public uses the land prior 
to laws, it is considered as a violation of public rights. (7) The definition of reserve land 
boundaries shall not affect the ecosystem and populations in the area. The state has to 
understand the public residing in that area and if there has to be migrations, the state 
has to support housing as well as establishing the involvement of the public in the area 
in seek of maintaining the public welfare.  (8) Justice system that applies to the public 
who are land violators in reserve areas of overlapping lands has to go through a fair 
process specifically for this issue. (9) The formation of participation could be solved at 
the root problem to prevent corruption. If the process in defining the state land has 
public participation from the beginning, there will be transparency in the processes, and 
it serves as a means to solve the problem from its roots and prevent corruption in itself 
as well.   

 Recommendations on approaches for engaging the public in defining land 

boundaries of the state include the followings:   

1. The related public has to be involved in defining the land boundaries in every 

step, which is from co-planning, co-operating, co-monitoring, co-evaluating, and receive 

co-benefits. 

2. The state has to define the land use or define new lands by separating land of 

the public from reserve lands explicitly. Moreover, define new boundaries, classify the 

different usage types to date, and allow for changes according to the development of 
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the economy in the future, with which the defining process will need the public to be 

involved in every step of the process. 

3. Improve the law in 3 aspects including the aspect of information provision, 

participation and decentralization to an identical law. In order to establish consistency, 

the 3 aspects have to be connected and interrelated, if one aspect is lacking, the 

participation of the public will not succeed. 

4. The law has to clearly state that the state has to provide the public with 

access to information, participation, and decentralization of power. If this is not followed, 

it is considered a violation of human rights. It is important to indicate that an action that 

does not allow for public participation in the activity is incomplete in practicality.  

5. The state government has to be responsible for the preparation of a cadastral 

mapping standard and mapping the state's land by which the person responsible in the 

mapping the attached maps of approving the ordinance or ministerial regulations in order 

to issue as a law. 

 6. The state should establish a more engaging division by which it could be a 

government division that is a department to take care of this law as well as promote, 

govern, and monitor both processes in academics and operations. 

7. Laws should be modified in case of violation of human rights by which it has 

been approved by the National Human Rights Commission. If government divisions do 

not take action within an appropriate time frame, individuals or communities affected 

have rights to sue for compensation of damages from the issue of violating their rights. 

8. The division responsible for conserving forests, national parks and various 

reserve areas should let the community or local divisions have the authority to maintain 

boundaries in order for the local community to recognize a sense of public conformity. 

Accelerate resolutions of overlapping state land issues urgently as special cases, 
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including cases that involve ministries or co-agreements or mistakes in mapping or 

chronic problems that affect a large extent of the public. 

9. There should be a set up of the court directly related to state land issues in 

order to acknowledge deeply into problems and ways to compromise such that 

problems could be co-resolved between the state and the public to achieve the best 

outcomes. 



 

 สรุปส ำหรับผู้บริหำร                  
โครงกำรศึกษำวิจัย                                                                 

เรื่อง : แนวทำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรก ำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ  

โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง : แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
มีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดิน และการก าหนดขอบเขต             
โดยแผนที่แนบท้ายหรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการที่ดิน  (2)             
เพ่ือศึกษาและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของเขตอนุรักษ์กับที่ดินของรัฐ
ประเภทอ่ืนๆ ที่รัฐจัดสรรให้กับประชาชน และ (3) เพ่ือศึกษาและเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ รวมทั้ง แนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐ
กับประชาชน ในการก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ  

งานศึกษาวิจัยนี้  เป็นการศึกษาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินที่ใช้อยู่                
ในปัจจุบันของหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการที่ดินโดยตรง และขอบเขตก าหนดโดยแผนที่แนบท้าย
หรืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขของหน่วยงานเหล่านั้น และศึกษาแนวทาง       
ในการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตท่ีดินของเขตอนุรักษ์กับที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนๆ ที่รัฐจัดสรรให้กับ
ประชาชน รวมทั้งศึกษาปัญหาข้อขัดแย้งในสิทธิการถือครองท าประโยชน์ในพ้ืนที่ กรณีศึกษา สาเหตุของ
ปัญหาและการแก้ไขปัญหา รวมไปถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยก าหนดพ้ืนที่
กรณีศึกษาตามการร้องเรียนของประชาชนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยให้ครอบคลุม
ลักษณะที่ส าคัญ คือ การก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐทับซ้อนกับพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ของชุมชน  
จ านวนมาก การก าหนดแนวเขตท่ีดินของรัฐทับซ้อนในพื้นท่ีเดียวกันหลายหน่วยงาน และพ้ืนที่ระบบนิเวศ
และวิถีชีวิตของชุมชนที่หลากหลายแตกต่างกัน โดยได้คัดเลือกพ้ืนที่ใน ๗ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี 
นครราชสีมา สกลนคร ล าปาง สุราษฎร์ธานี และพัทลุง  

ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยท าให้ได้ผลออกมาเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ ในด้านการป้องกัน
การละเมิดสิทธิของประชาชนและชุมชน และให้หน่วยงานของรัฐเห็นความส าคัญต่อสิทธิของประชาชน 
ในการก าหนดแนวเขตและการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐเขตอนุรักษ์ ที่ดินรัฐประเภท
อ่ืนๆ และที่ดินของชุมชนและประชาชน ท าให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่            
ทับซ้อนและการก าหนดแนวเขตท่ีดินของรัฐ ทั้งได้แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา การก าหนด
แนวเขตท่ีดินของรัฐโดยไม่มีความขัดแย้งกับประชาชน และสามารถวางแนวทางการด าเนินงานในอนาคต
ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถน าไปใช้เป็นพ้ืนที่ตัวอย่างในการรณรงค์ให้เกิดการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน
ในเชิงนโยบายต่อไป รวมไปถึงได้แนวทางและวิธีการรณรงค์ผลักดันให้สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน      
ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดินของประชาชนเป็นจริงในเชิงปฏิบัติ และสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ท าให้สามารถคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ที่เกิด
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ความขัดแย้งของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน และน าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า การด าเนินงานด้านการจัดท าแนวเขตที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐที่บัญญัติ
เป็นกฎหมาย ได้พบถึงความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่า รัฐซึ่งเป็นผู้ก าหนดในสิ่งต่างๆ ให้ประชาชน
ปฏิบัติ ได้ด าเนินการอย่างครบถ้วนในวิธีการที่ก าหนดแล้วหรือไม่ ได้มีการส ารวจตรวจสอบข้อเท็จจริง         
ในพ้ืนที่นั้นอย่างครบถ้วน ให้ประชาชนที่ถือครองท าประโยชน์ในพ้ืนที่นั้นได้เข้ามาแสดงความเห็นหรือให้  
มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวเขตหรือไม่ การก าหนดแนวเขตของพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐได้ด าเนินการ
ตามนโยบายในการต้องการรักษาพ้ืนที่ของรัฐไว้ เพ่ือประโยชน์สาธารณะและรักษาสภาพแวดล้ อม          
แต่ในการด าเนินงานยังต้องมีปัญหาที่ต้องแก้ไขให้บรรลุ ไม่ให้กระทบกับสิทธิในการถือครองที่ดิน         
ของประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีแห่งนั้น ก่อนที่จะด าเนินการประกาศใช้เป็นกฎหมายบังคับ หรือต้องด าเนินการ
หาทางแก้ไขเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเสียก่อน ทั้งเมื่อด าเนินการไปแล้วยังต้องดูแลรักษาพ้ืนที่เหล่านั้น 
เพ่ือให้มีสภาพที่มั่นคงไม่เสียหายหรือเสื่อมสภาพไป  

ดังนั้น ตามที่คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดิน              
ของหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการที่ดิน ที่มีการก าหนดขอบเขตโดยแผนที่แนบท้ายหรืออ่ืนๆ                
ที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญในการก าหนดแนวเขตกระทบสิทธิในที่ดินของประชาชนความส าคัญของการจัดท า 
แนวเขต สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแนวเขตที่ดินสงวนหวงห้าม
ของรัฐ และกฎหมาย ระเบียบ และค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รวมไปถึงได้ปฏิบัติงานตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก าหนดเขตที่ดินของรัฐ รับฟั งความคิดเห็น
ข้อเท็จจริงของประชาชนผู้เดือดร้อนในพ้ืนที่กรณีศึกษา ทั้งผลสรุปแบบสอบถาม สรุปผลได้ว่า 

การก าหนดแนวเขตพ้ืนที่ โดยวัตถุประสงค์หลักเป็นไปเพ่ือให้รู้ขอบเขตส าหรับการแบ่งสันปันส่วน              
ระหว่างกัน หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดพ้ืนที่หวงห้ามในแต่ละหน่วยงานขึ้นตามรูปแบบต่างๆ ปัญหา
เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินจึงมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น การแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว ต้องใช้ทั้งแนวเขตและสภาพ
ข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ที่มีการหวงห้ามเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา การประกาศก าหนดให้เป็นที่ดินของรัฐ
แบ่งแยกออกตามวัตถุประสงค์หรือนโยบายของรัฐได้เป็น 2 ประเภท คือ เป็นพ้ืนที่ที่รัฐมีวัตถุประสงค์           
ในการสงวนเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันในพ้ืนที่ ทั้งแก่รัฐและแก่ประชาชน และเป็นพ้ืนที่ที่รัฐ                   
มีวัตถุประสงค์ในการสงวนเพ่ือการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยพบว่า มีปัญหากระทบกับสิทธิ           
ในที่ดินของประชาชน ซึ่งสรุปประเด็นปัญหาได้ ๓ ประการ คือ (๑) แนวเขตที่ก าหนดมีการทับซ้อนกัน
ระหว่างพ้ืนที่ของหน่วยงานต่างๆ (๒) แนวเขตที่ก าหนดมีความผิดพลาด ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง ซึ่งใน
สภาพปัญหานี้สามารถจ าแนกได้เป็น ๓ ปัญหาย่อย คือ การไม่ยอมรับ ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง และ               
แนวเขตท่ีก าหนดล้าสมัย และ (๓) ความล่าช้าในการก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ  
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ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น าเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยได้เลือกกรณีค าร้อง จ านวน ๗ กรณีศึกษา โดยเน้นกรณีศึกษาในพ้ืนที่ ป่าไม้ 
จ านวน ๖ กรณี และที่ดินสงวนหวงห้ามกับที่ดินสาธารณประโยชน์ จ านวน ๑ กรณี สรุปได้ว่า 

(๑) รัฐเป็นผู้ก าหนดเขตจ าแนกพ้ืนที่แต่ฝ่ายเดียว โดยไม่ค านึงถึงสภาพข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ว่า
ประชาชนท ากินมาก่อน ท าให้ประชาชนไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายก าหนด 

(๒) ปัญหาข้อขัดแย้ง ยังไม่สามารถหาข้อยุติแนวเขตร่วมกันของหน่วยงานได้ ประชาชน              
ถูกจับกุมด าเนินคดี และไม่สามารถท ากินได้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับตามกฎหมาย หน่วยงานของรัฐมิได้
เร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนผู้เดือดร้อน  

(๓) มีการก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงและมีการ
ก าหนดจุดพกิัดพ้ืนที่ผิดพลาด  

(๔) การเพ่ิมความเข้มข้นของกฎหมายที่กระทบสิทธิของประชาชน  เป็นการละเมิดสิทธิของ
ประชาชนที่พึงม ี

 (๕) การมีส่วนร่วมของประชาชนมิได้เป็นที่ยอมรับและระบุไว้เป็นระเบียบปฏิบัติ เพ่ือร่วมก าหนด
แนวเขตอย่างชัดเจน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดจากการตื่นตัวและเรียกร้องของประชาชน
มากกว่า 

 (๖) การทับซ้อนในเรื่องแนวเขตและกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

(๗) ประชาชนจ านวนมากเสียสิทธิในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่มีการประกาศที่หวงห้าม            
ของรัฐ 

โดยสามารถวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา แนวทางในการปฏิบัติของการมีส่วนร่วมของประชาชน              
ในการก าหนดแนวเขตท่ีดินของรัฐได้ ๘ ประเด็น คือ 

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชน และความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วม ข้อมูลข่าวสาร และ               
การกระจายอ านาจ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่มีองค์กร            
รับผิดขอบหลักที่มีหน้าที่ในการก าหนดหลักเกณฑ์ ประชาชนและส่วนราชการยังไม่เห็นความส าคัญ              
ของการมีส่วนร่วม ขาดรูปแบบการมีส่วนร่วมที่แท้จริง โครงสร้างระบบราชการไม่เกื้อหนุนให้ประชาชน
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วม รัฐมิได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ส าหรับความสัมพันธ์กัน
ระหว่างการมีส่วนร่วม ข้อมูลข่าวสาร และการกระจายอ านาจ  พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน กฎหมาย             
ด้านการมีส่วนร่วม การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการกระจายอ านาจ ได้แยกหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ           
ออกจากกัน แยกกันด าเนินการ ไม่เป็นเอกภาพที่จะให้เกิดการบูรณาการ ส่งผลถึงการให้ประชาชนเข้าไป             
มีส่วนร่วมไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร 

๒. การทับซ้อนของแนวเขตที่ดินของรัฐกระทบสิทธิในที่ดินของประชาชน พบว่า การก าหนด           
แนวเขตที่ดินของรัฐและมีการทับซ้อนกันระหว่างหน่วยงานภายในด้วยกัน มีการทับซ้อนกันระหว่าง
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หน่วยงาน ยังพบอีกว่า หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการก าหนดแนวเขต โดยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากการจัดท าแนวเขตไม่ทราบข้อมูลในพ้ืนที่จริงว่าขอบเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดเป็นอย่างไร แม้ ว่า                  
พบข้อผิดพลาดแล้วก็ตาม แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่ได้มีการแก้ไข ทั้งยังมีความล่าช้า และการ              
ไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องปัญหาการทับซ้อนแนวเขตระหว่างหน่วยงาน  

๓. การพิจารณาออกกฎกระทรวง หรือพระราชกฤษฎีกา ก าหนดให้มีแผนที่แนบท้ายอันถือเป็น
ส่วนหนึ่งของกฎหมาย พบว่า ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีเฉพาะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย              
แต่ไม่มีความรู้ในด้านแผนที่  ท าให้เกิดความล่าช้า เกิดความผิดพลาดในการจัดท าแผนที่แนบท้าย            
พระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวง ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ที่ก าหนดในรูปแผนที่ 

๔. การก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ พบว่า ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ถูกก าหนด
ขอบเขตเหล่านี้ เป็นผู้กระท าผิดตามกฎหมาย วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป กระทบสิทธิของประชาชน ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และไม่มีหน่วยงานใดเข้ามารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น 

๕. การจ าแนกที่ดิน และการก าหนดแนวเขตที่ดิน พบว่า การจ าแนกที่ดิน และการก าหนด          
แนวเขตที่ดินเพ่ือการพัฒนาประเทศและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ผ่านมา ประกอบกับจ านวน
ประชากรที่เพ่ิมขึ้น มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอันหลากหลาย มีวิชาการใหม่ๆ ในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
ท าให้การใช้เส้นที่แสดงลักษณะความสูงต่ าของพ้ืนที่เป็นตัวก าหนดแนวเขตที่ดินตามการจ าแนก เป็นการ
ด าเนินการที่ล้าสมัย และไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของ
พ้ืนที ่

๖. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า รัฐไม่มีการสร้างความ
เข้าใจกับประชาชน ให้ตระหนักถึงการเป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ าล าธารที่ต้องมีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รักษาไว้
ให้คงอยู่ สร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนเข้าใจในด้านการอนุรักษ์อย่างถูกวิธี และก าหนดวิธีการในการ  
อยู่กับพ้ืนที่ควรสงวนรักษาอย่างยิ่งนั้น แต่ในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่ผ่านมา มีแต่ต้องการ
อพยพโยกย้ายประชาชนแห่งท้องที่นั้นเพียงอย่างเดียว ไม่แก้ไขโดยวิธีอ่ืน ท าให้ขาดการมีส่วนร่วม               
ของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ที่มีผลกระทบกับระบบนิเวศ 

๗. กระบวนการยุติธรรมกับการก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ พบว่า การก าหนดแนวเขตที่ดิน            
ของรัฐที่เกิดการทับซ้อนที่ดินของประชาชนและท าให้ประชาขนเหล่านั้นเป็นผู้ที่ผิดกฎหมาย ถูกจับกุม
ด าเนินคดีตามที่กฎหมายก าหนด มีการเลือกปฏิบัติ มีการปล่อยปละละเลยต่อผู้กระท าความผิด มีการ
ด าเนินการทางคดีกับผู้ด้อยโอกาสและยากจนมากกว่านายทุนหรือผู้มีอิทธิพล กระบวนการยุติธรรม              
ใช้ระยะเวลานาน ผู้ยากจนไม่มีเงินประกันตัวและต่อสู้คดี  

๘. ปัญหาแนวเขตท่ีดินของรัฐ พบว่า ผลจากการก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ โดยที่
มิได้ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ท าให้เกิดปัญหากระทบสิทธิ
ของประชาชนในด้านที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย มีข้อโต้แย้งอันเนื่องมาจากประชาชนไม่ทราบข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงของหน่วยงานของรัฐที่ก าหนด หน่วยงานของรัฐไม่ทราบถึงความไม่พอใจของประชาชนและ          
ไม่มีการเร่งรัดแก้ไขปัญหา 
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จึงเห็นได้ว่า หากได้ด าเนินการก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ หรือกรณีแก้ไขปัญหา             
ที่เกิดขึ้นจากการก าหนดแนวเขตไว้แล้ว ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนในการก าหนดแนวเขต
หรือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จะท าให้รัฐและประชาชนได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริง น ามาประกอบการ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้มีการยอมรับไม่มีข้อโต้แย้ง ส่งผลให้ไม่ต้องมีการให้
แก้ไขปัญหากันอีกในอนาคต 

คณะผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติถึงแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนด
แนวเขตท่ีดินของรัฐ ดังนี้ 

๑. รัฐต้องให้ประชาชนที่มีส่วนได้เสียกับการก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวเขตในทุกขั้นตอน คือ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
ร่วมรับผลประโยชน์ พร้อมทั้งร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

  (๑) หน่วยงานในระดับท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และภาคประชาชนจะต้องทราบข้อมูลในเรื่องวัตถุประสงค์ของโครงการในการก าหนดแนวเขตพ้ืนที่         
สงวนหวงห้ามของรัฐนั้นๆ จากหน่วยงานผู้ปฏิบัติอย่างละเอียด 

 (๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชนในท้องถิ่นนั้น 
เช่น กลุ่ม/เครือข่ายที่มีการรวมกลุ่มกันอยู่แล้ว เป็นคณะท างานจัดท าแนวเขต ร่วมด าเนินงานตั้งแต่
ประชาสัมพันธ์ และรวมถึงเข้าชี้แจงโครงการในรูปการประชุมกลุ่ม (การวางแผน การด าเนินงาน           
การตรวจสอบ การรับผิดชอบ และการใช้ประโยชน์)  มติตามที่ คณะท างานจัดท าแนว เขตที่ ก าหนด             
เป็นหลักการ แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ถูกต้องตกลงร่วมกันได้ คือ ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแห่งท้องถิ่นนั้น           
ตกลงให้แนวเขตตามที่ได้ตรวจสอบตกลงกัน และไม่ถูกต้องตกลงร่วมกันไม่ได้ ในกรณีไม่ถูกต้องตกลง
ร่วมกันไม่ได้ คณะท างานจัดท าแนวเขตต้องกลับมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และต้องด าเนินการใหม่อีกครั้ง 

 (๓) การส ารวจรังวัดด้วยระบบ UTM (ระบบพิกัดกริดแบบ UTM (Universal Transverse 
Mercator co-ordinate System) เป็นระบบตารางกริดที่ใช้ช่วยในการกําหนดตําแหน่งและใช้อ้างอิง          
ในการบอกตําแหน่งที่นิยมใช้กับแผนที่ในกิจการทหารของประเทศต่างๆ  เกือบทั่วโลกในปัจจุบัน)                 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่ และแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๕๐ เท่านั้น 

 (๔) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค หรือเขตจะต้องประสานงานกับคณะท างาน
จัดท าแนวเขตโดยใกล้ชิดในทุกขั้นตอน 

 (๕) คณะท างานจัดท าแนวเขต สามารถเข้าตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่จัดท า     
แนวเขตได้ในทุกขั้นตอนตลอดเวลา และในการด าเนินการทุกขั้นตอนต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงาน   
ในระดับท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชนทราบทุกขั้นตอน 
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 (๖) เมื่อการด าเนินการเกี่ยวกับแผนที่ขอบเขตที่ดินเสร็จสิ้นแล้ว คณะท างานจัดท า           
แนวเขต และเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบชี้แจงให้ข้อมูลกับประชาชนหรือสื่อสาธารณะ (ประชาสัมพันธ์) 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

๒. ควรมีการปรับปรุงจ าแนกการใช้ที่ดินกันใหม่ตามการเพิ่มขึ้นของประชากร วิถีชีวิต อาชีพ และ
ความเป็นอยู่ของประชาชน และควรแก้ไขก าหนดแนวเขตใหม่ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงให้รวดเร็ว 

๓. ปรับปรุงกฎหมายทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วม และการกระจายอ านาจ 
ให้เป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน เพื่อให้เห็นความสอดคล้องกันของขั้นตอนทั้ง ๓ ด้าน  

๔. ให้ออกกฎหมายให้ชัดเจนว่า การด าเนินการของรัฐในการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
การมีส่วนร่วม และการกระจายอ านาจ หากไม่ด าเนินการถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ส าคัญก็คือ  
ให้บัญญัติไว้ด้วยว่า ผลการด าเนินการที่ไม่ได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ให้ถือว่ากิจกรรมนั้นไม่สมบูรณ์ไม่มีผล
ในทางปฏิบัติ 

๕. ให้รัฐจัดตั้งส่วนราชการให้มีหน้าที่ในการจัดท ามาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดิน
ของรัฐ โดยเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงเพ่ือออกเป็น
กฎหมาย และท างานแทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในส่วนของแผนที่แนบท้าย ส าหรับในเรื่อง   
การยกร่างข้อความและการตรวจสอบข้อความและรูปแบบของกฤษฎีกา หรือกฎกระทรวง ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ยังคงมีอ านาจเช่นเดิม  

๖. รัฐควรตั้งส านักงานการมีส่วนร่วมขึ้น โดยให้เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม เพ่ือดูแล
กฎหมายฉบับนี้ และเป็นการส่งเสริม ก ากับและติดตาม ทั้งท างานวิชาการและปฏิบัติงาน 

๗. ควรแก้ไขกฎหมาย ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประชาชนหรือชุมชนผู้ได้รับ
ผลกระทบ มีอ านาจที่จะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าชดเชยจากกรณีที่โดนละเมิดสิทธิได้  

๘. รัฐต้องก าหนดแผน และเป้าหมายกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ  
โดยก าหนดมาตรการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อก าหนดให้เป็นมาตรฐานอย่างเดียวกัน  

๙. เพ่ือให้มีความรวดเร็วและเป็นธรรมต่อเกษตรกรผู้ยากจนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับสิทธิ               
ในที่ดินตามการประกาศพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ และท าให้ประชาชนที่อยู่อาศัยท าประโยชน์ในพ้ืนที่นั้น
ไม่ถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย ควรให้มีการด าเนินงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีความเสมอภาคโดยทั่วกัน ทั้งให้
มีศาลพิจารณาพิพากษาตัดสินในประเด็นนี้เป็นการเฉพาะ และหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ถูก
ด าเนินคดีต้องเข้าไปด าเนินการทันทีโดยมิต้องให้ประชาชนร้องขอ 

 



 

 Execlutive Summary                  

A research Project on: Guidelines on the Public’s Participation in Defining the 
Boundaries of the State’s Land                                                                 

A research project was on Guidelines of the Public’s Participation in 
Defining the Boundaries of the State’s Land. The objectives of research were: (1) to study 
laws related to land management and defining boundaries according to attached maps 
or other related divisions responsible for land management (2) to study and propose 
ways to solve problems regarding overlapping boundaries of reserve land with other 
state lands that state has allocated to the public, and (3) to study and propose ways 
that the public could participate in defining boundarines of state’s land, including ways 
to resolve conflicts between the state and the public to define boundaries of state’s 
land. 
  This research project focused to study on the secondary data which was 
laws and regulations relating directly to land management, problems and solutions of 
overlapping boundary between conservation area, state’s land and other lands, conflict 
problems of land rights in the study area and processes of people’ participation. It was 
collected from several sources. The project was selected a case study of complaints of 
public to the National Human Rights Commission based on the criterias of study to be a 
research targets to gather more data. Thoes study areas were Kanchanaburi, Ratchaburi, 
Nakhon Ratchasima, Sakon Nakhon, Lumpang, Surat Thani and Pattalung. The data 
gatherings from all sources were analyzed to make conclusions and suggestions based 
on its findings.  

The results of study found that the proceduces of boundary making in 
reservation area in Thialand was written in all laws and regulations were decided by the 
State Government. The data shew that procedures were put in all operation phases 
were included completely of the investigation process, public hearing and involving of 
people’s participation but in real practical was followed partly.  

 According to the result of analysis of data found that classification of land 
and defining boundaries did not conform to the reality among departments. Each of 
them specified it for their puposes of demarcation in difference form based on their laws 
and regulations. However, State’s land can divided into two types: common utilization 
for both state and people and conservation and forest areas. Classification of land and 



~ II ~ 

 

 

defining boundaries of all those let to rise up several obstacle problems and effect 
directly to the rights of land and landutilization of people. It consisted of overlapping   
boundary bewteen state’s land among many government departments, classification of 
land and defining boundaries do not conform to the reality, and delay of process of 
boundary classification in the state land.  

Futhermore, the study found an importace complain about state’s land 
and forest area to the National Human Rights Commission. The complaints were colleted 
and gathered from difference study provinces. Those were quite serious problems which 
needed to sumit to who have responsibility to solve it in propely ways. The main 
problems were top-down method of the State for classifying of landutilization in 
country, conflicts and problems of land boundary among government agencies and 
public still remain, incorrect of state land bouldary, effecting of strong legal punishment 
being the cause to people losen opputonity to utilize of their land and human rights, 
people’s participation is ignored in practical, overlapping of state land boundary and 
laws rerated to the national park do not conform in current situation and people losed 
their rights of land in conservation zones.      

Other result of study was summing-up a guideline for people’s participation 
in defining the boundaries of the state’s land were: 

i) Relationships with the participation, information and decentralization have 
to be continuely consolidated as a single issue, 

ii)  Overlapping of state’s land boundaries effecting to people must be 
corrected suddenly,  

iii) The division responsible for approving the ordinance or ministerial 
regulations has no knowledge with maps, hence it is an operation with which the party lacks 
knowledge or proficiency in, causing delays and errors in mapping the attached maps of the 
ordinance or ministerial regulations, a division should be set up for this specific issue, 

iv)  Public defines the rights of ownership and usage on reserve lands 
appear to be those who are unlawful, affecting ways of life, the state should act as a 
person in charge of responsibility on helping people,  

v) Classification of landutilization based on the National Plan and 
Development has been change of its form and utilized improper ,  

vi) Building up people partiopation on conservation of natural resources 
was not neglected. Immigration of people in conservation area and national park were 
emphasized more than other solution ways,   
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vii)  Justice system and defining the boundaries of the state’s Land was 
overlapped with people’s land then causing them being land violators in reserve areas of 
overlapping lands.  They have to go through a fair process specifically for this issue and, 

viii) The state government is in charge of defining the boundaries of the 
state’s land have to concern to all public and steakholders in all level.  

Based on the findings of this study, the following suggestions were 
provided to be alternative ways and guidelines to meet the success on on the public’s 
participation in defining the boundaries of the state’s land as follows:                                                                

1. The related public has to be involved in defining the land boundaries 
in every steps and levels, which is from of co-planning, co-operating, co-monitoring, co-
evaluating, and receive co-benefits in all operation phases. 

2. The state has to define the land use or define new lands by separating 
land of the public from reserve lands explicitly. Moreover, define new boundaries, 
classify the different usage types to date, and allow for changes according to the 
development of the economy in the future, with which the defining process will need 
the public to be involved in every step of the process. 

3. Improve the law in 3 aspects including the aspect of information 
provision, participation and decentralization to an identical law. In order to establish 
consistency, the 3 aspects have to be connected and interrelated, if one aspect is 
lacking, the participation of the public will not succeed. 

4. The law has to clearly state that the state has to provide the public 
with access to information, participation, and decentralization of power. If this is not 
followed, it is considered a violation of human rights. It is important to indicate that an 
action that does not allow for public participation in the activity is incomplete in 
practicality.  

5. The state government has to be responsible for the preparation of a 
cadastral mapping standard and mapping the state's land by which the person 
responsible in the mapping the attached maps of approving the ordinance or ministerial 
regulations in order to issue as a law. 

6. The state should establish a more engaging division by which it could 
be a government division that is a department to take care of this law as well as 
promote, govern, and monitor both processes in academics and operations. 
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7. Laws should be modified in case of violation of human rights by which 
it has been approved by the National Human Rights Commission. If government divisions 
do not take action within an appropriate time frame, individuals or communities affected 
have rights to sue for compensation of damages from the issue of violating their rights. 

8. The division responsible for conserving forests, national parks and 
various reserve areas should let the community or local divisions have the authority to 
maintain boundaries in order for the local community to recognize a sense of public 
conformity. Accelerate resolutions of overlapping state land issues urgently as special 
cases, including cases that involve ministries or co-agreements or mistakes in mapping or 
chronic problems that affect a large extent of the public. 

9. There should be a set up of the court directly related to state land 
issues in order to acknowledge deeply into problems and ways to compromise such that 
problems could be co-resolved between the state and the public to achieve the best 
outcomes. 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ประเทศไทยมีพ้ืนที่ ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๒๐.๗ ล้านไร่ เป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ
ของประชาชน จ านวน ๑๒๗ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ อีกร้อยละ ๖๐ ที่เหลือเป็นที่ดินของรัฐซึ่งประกอบด้วย
พ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์คุ้มครอง เพ่ือกิจการของรัฐ กิจการสาธารณูปโภค พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ และอ่ืนๆ 
จ านวนประชากรในปี พ.ศ. ๒๔๕๓ มีประมาณ ๘.๑ ล้านคน ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ มีประมาณ ๒๖.๒ ล้านคน และ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีประมาณ ๖๕.๙ ล้านคน ๒๐.๕ ล้านครัวเรือน ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย ๓.๘ คน จากจ านวน            
เนื้อที่ของประเทศยังคงมีเท่าเดิมแต่ประชากรเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรที่ดิน
มีแนวโน้มเพ่ิมความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ความต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือการประกอบอาชีพและ           
อยู่อาศัยซึ่งมีความจ าเป็น ได้ขยายอย่างรวดเร็วตามการเพ่ิมของประชากรที่ต้องการใช้ที่ดินเพ่ือท าประโยชน์ 
ซึ่งรัฐได้พิจารณาเห็นถึงแนวโน้มในอนาคตที่จะท าให้ที่ดินของรัฐหายไปอยู่ในมือของประชาชน จากการ 
บุกรุกเข้าถือครองท าประโยชน์ จึงได้ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ของรัฐด้วยกฎหมายประกอบแผนที่แนบท้าย
เป็นขอบเขตวงรอบพ้ืนที่แบบกว้างๆ โดยได้รวมเอาพ้ืนที่ที่ประชาชนถือครองท าประโยชน์ในบางพ้ืนที่           
เข้าไปด้วย  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดเขตการใช้ที่ดิน รวมทั้งสิ้น ๑๙ ฉบับ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี
อีกหลายกรณี มขีั้นตอนและวิธีการออกกฎหมายแตกต่างกัน ส่งผลให้มีแนวเขตท่ีดินจ านวนมากที่ประกาศ
ต่างกรรมต่างวาระ ประกอบกับแผนที่แนบท้ายประกาศก็มีมาตราส่วนที่แตกต่างกัน มีการส ารวจรังวัดจริง
ในส่วนหนึ่งและใช้การก าหนดแนวเขตจากแผนที่ในส่วนหนึ่ง จึงท าให้มีการทับซ้อนกันของแนวเขตที่ดิน
และส่งผลให้มีข้อพิพาทเรื่องแนวเขตมาโดยตลอด เป็นปัญหาในทางปฏิบัติทั้งระหว่างหน่ วยงาน 
ของภาครัฐ ภาครัฐกับเอกชน และระหว่างภาคเอกชนด้วยกัน จากรายงานการร้องเรียนเรื่องที่ดินและป่าไม้
ถึงมกราคม ๒๕๕๗ ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่า มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับที่ดินและ             
ป่าไม้ทั้งหมด ๒๖๙ เรื่อง ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากเขตป่าไม้ทับที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยของประชาชน 
และปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่สาธารณประโยชน์  

เกี่ยวกับปัญหาที่ดินป่าไม้เห็นได้ว่า ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา 
ที่ประกาศแนวเขตป่าไม้ต่างๆ และพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่ วนหนึ่งของกฎหมายด้วย 
เนื่องจากแผนที่ดังกล่าวมีมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ดังนั้น ขนาดของเส้นที่ลากเส้นก าหนดแนวเขต            
เท่าปลายดินสอ ๑ มิลลิเมตร จะเท่ากับประมาณ ๕๐ เมตร ในพ้ืนจริง จึงท าให้แนวเขตป่าไม้ยังไม่มี           
ความชัดเจนในปัจจุบัน  
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การก าหนดขอบแนวของพ้ืนที่โดยภาครัฐก าหนด และใช้แผนที่แนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย  
ซึ่งมิได้ตรวจสอบพ้ืนที่จริงโดยละเอียด ท าให้กระทบกับสิทธิของประชาชนและชุมชน ก่อให้เกิดปัญหา          
ข้อโต้แย้งและเกิดคดีความ สาเหตุที่ส าคัญส่วนหนึ่งมาจากรัฐด าเนินการโดยอ านาจตัดสินใจอยู่ที่ส่วนกลาง 
ประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม รัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมาจึงได้พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้  

การตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขต หรือ Reshape ของหน่วยงาน 
ที่ดูแลรับผิดชอบด้านที่ดิน ได้ด าเนินการมาแล้วหลายครั้งท าให้เสียงบประมาณไปเป็นจ านวนมาก            
ซึ่งเป็นการด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และการคุ้มครองสิทธิ           
ของชุมชนและประชาชนยังไม่ประสบผลและยังคงด าเนินการต่อไป โดยล่าสุดในปีงบประมาณ พ .ศ. 
๒๕๕๖ ได้อนุมัติงบประมาณให้กรมที่ดิน จ านวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือจัดท าแผนที่ก าหนดขอบเขตที่ดิน
กันใหม่อีกครั้งและอยู่ในระหว่างด าเนินการ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ก าหนดในเรื่องการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สิทธิของชุมชนและมนุษยชนไว้อย่างค่อนข้างครบถ้วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑๐ 
แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ก าหนดไว้ใน มาตรา ๘๗ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม มาตรา ๕๖ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ
ทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ มาตรา ๕๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูลค าชี้แจง  
และเหตุผลจากหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาต 
หรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็น  
ของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณา มาตรา ๕๘  บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมี
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน มาตรา ๕๙ บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผล
การพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว  

ในส่วนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน มาตรา ๖๖ บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
และของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน มาตรา ๖๗ สิทธิของบุคคล 
ที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ารงชีพ
อยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือ
คุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม การด าเนินโครงการหรือกิจกรรม 
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน 
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นอกจากนี้ มาตรา ๒๙๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอก           
เขตพ้ืนที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีของตน  

ในส่วนที่ ๘ แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มาตรา ๘๕ รัฐต้อง
ด าเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดหลักเกณฑ์การใช้
ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน 
ผืนน้ า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และก าหนด
มาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดิน
นั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย รวมไปถึงจัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอย่างเป็นระบบ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
ในการสงวน บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
อย่างสมดุล โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน 

เห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้รับรองสิทธิชุมชน บุคคล และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ จัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับรัฐหลายฉบับหรือก่อนหน้านั้น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ท าให้มีความขัดแย้งในเชิงปฏิบัติด้านหลักการปฏิบัติ  
และด้านสิทธิของประชาชน โดยเฉพาะการประกาศเขตอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์          
สัตว์ป่า) ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวเขตป่าอนุรักษ์ ท าให้เขตอนุรักษ์ซ้อนทับที่ดินท ากิน
ของประชาชน และมีบางกรณีมีการประกาศเขตอนุรักษ์ทับที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้อนุญาตให้เกษตรกร
เข้าท าประโยชน์ ท าให้ประชาชนไม่ได้รับสิทธิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ก าหนดในมาตรา ๓๕            
ใหค้ณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดท าร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย 

(๖) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเสริมความเข้มแข็งของหลักนิติธรรม และ 
การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและทุกระดับ 

(๘) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของรัฐให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและตอบสนอง 
ต่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนโดยสอดคล้องกับสถานะทางการเงินการคลังของประเทศ และกลไก
การตรวจสอบและเปิดเผยการใช้จ่ายเงินของรัฐที่มีประสิทธิภาพ 

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน ๒๕๕๗   
โดยค าแถลงดังกล่าวมีความยาวทั้งหมด 23 หน้า ครอบคลุมนโยบาย 11 ด้าน ของรัฐบาล โดยมีส่วน             
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ที่เกี่ยวข้องอันส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ 
ด้านแนวเขต ประกอบด้วย 

ข้อ ๓. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล ้าเขตป่าสงวน โดยการ
กระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื นที่ที่ไม่ได้รุกล ้า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่
ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส้ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหา
เขตท่ีดินทับซ้อนและแนวเขตพื นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน  

ข้อ ๙. การรกัษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพื นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
โดยให้ความส้าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ 
ในพื นที่เอกชน เพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ 

9.2 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
โดยยึดแนวพระราชด้าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น การก้าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน 

ข้อ ๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

10.2 ในระยะแรก ส่วนใหญ่กระจายอ้านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหาร
สาธารณะได้รวดเร็ว ทั งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ้านาจ
โดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน 

จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ก าหนด            
ในมาตรา ๓๕ ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดท าร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุม ในหลัก          
ธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและทุกระดับตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน และมีกลไก           
การตรวจสอบ รวมทั้งค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่ก าหนดการแก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและ
แนวเขตพ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไข
การบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ และกระจายอ านาจ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้รวดเร็ว นับได้ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนว
เขตที่ก าหนดโดยรัฐ ซึ่งไม่ด าเนินการตรวจสอบในพ้ืนที่จริงก่อนการก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้าม
ของรัฐและไม่มีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาวิจัย เรื่อง “แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ” โดยศึกษาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดิน    
ของเขตอนุรักษ์กับที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนๆ ที่รัฐจัดสรรให้กับประชาชน เช่น ที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินของ         
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ส.ป.ก. นิคมสร้างตนเองและนิคมสหกรณ์ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และอ่ืนๆ รวมทั้ง ที่ดินของชุมชนและประชาชนที่ถูกเขตอนุรักษ์ หรือเขตป่าไม้ หรือหน่วยงานของรัฐ 
ประกาศทับที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย ท าให้ประชาชนสูญเสียโอกาสจะได้รับสิทธิท ากิน โดยก าหนดให้มี
การมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนให้ได้ข้อยุติและผลักดันให้สิทธิชุมชน 
สิทธิบุคคล และสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมกับรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นจริงในเชิงปฏิบัติ ทั้งนี้ สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ยังเป็น
ส่วนหนึ่งอันส าคัญที่จะสามารถแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ที่เกิดความขัดแย้งในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ได้ละเมิดสิทธิของประชาชนด้วย 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

(1) เพ่ือศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดิน และการก าหนดขอบเขตโดยแผนที่
แนบท้ายหรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าที่ในการบริหารจัดการที่ดิน 

(2) เพ่ือศึกษาและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของเขตอนุรักษ์ 
กับท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนๆ ที่รัฐจัดสรรให้กับประชาชน  

(3) เพ่ือศึกษาและเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการก าหนดแนวเขตที่ดิน 
ของรัฐ รวมทั้ง แนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน ในการก าหนดแนวเขต
ที่ดินของรัฐ 

๑.๓ ค ำถำมหลักกำรวิจัย (โจทย์กำรวิจัย) 

การก าหนดแนวเขตพ้ืนที่โดยใช้แผนที่แนบท้ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย การปรับปรุงแนวเขต
ในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลรักษาพ้ืนที่และภาคประชาชน รวมถึงการสงวนหวงห้ามที่ดิน  
ของรัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขแผนที่แนบท้าย
เพ่ือก าหนดแนวเขตตามความเป็นจริงมิให้ทับซ้อนกัน โดยต้องบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และภาคประชาชนอย่างเป็นระบบ ที่ส าคัญคือต้องให้ประชาชนและชุมชนทราบข้อมูลข่าวสารและสิทธิ 
โดยที่ผ่านมาการด าเนินการเน้นหน่วยงานของรัฐเป็นหลัก ไม่มีการมีส่วนร่วมของประชาชน ท าให้             
สิทธิมนุษยชนไม่ได้รับการคุ้มครอง ที่ดินของประชาชนจึงอยู่ในแนวเขตพ้ืนที่ของรัฐ จึงมีค าถามหลัก ดังนี้ 

(1) มีแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติอย่างไรเพ่ือให้การปรับปรุงหรือก าหนดแนวเขตที่ ดิน         
ในแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(2) มีแนวทางอย่างไร ให้ประชาชนและชุมชนทราบข้อมูลข่าวสาร และเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
แนวเขตท่ีดินของรัฐ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร ตรงจุดไหน และวิธีการใด  
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(3) มีแนวทางอย่างไร ให้มีการน าผลการวิจัยให้หน่วยงานผู้มีส่วนรับผิดชอบไปด าเนินการ             
ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติและสามารถแก้ไขแผนที่แนบท้ายเพ่ือก าหนดขอบเขตตามความเป็นจริง  
มิให้ทับซ้อนกัน 

๑.๔ กรอบแนวคิด 

เกี่ยวกับปัญหาพ้ืนที่ป่าไม้เห็นว่า ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา 
ที่ประกาศแนวเขตป่าไม้ต่างๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายด้วย เมื่อเกิดการฟ้องร้องว่ามีราษฎร  
บุกรุกไม่ว่าในเขตป่าไม้ ที่สาธารณประโยชน์ หรือที่ราชพัสดุ หากยังไม่มีความชัดเจนเรื่องแนวเขต 
ศาลอาจจะยกฟ้องเพราะเห็นว่าราษฎรขาดเจตนาที่จะบุกรุก และมักเกิดข้อกล่าวหาว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ
แสวงประโยชน์จากความไม่ชัดเจน จึงท าให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐและสิทธิของชุมชน           
และประชาชน  

ส านักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (สบร.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ หรือ กบร. โดยด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 มุ่งด าเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขต
ที่ดินของรัฐ โดยสาระส าคัญสรุปว่า หากพิสูจน์ ได้ว่าราษฎรครอบครองมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ 
ก็สามารถน าไปสู่การออกเอกสารสิทธิในที่ดินนั้นได้ แต่หากราษฎรเข้าครอบครองภายหลังการเป็นที่ดิน
ของรัฐ ก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการเพิกถอนสิทธิ คัดค้าน ให้เช่า หรือด าเนินการอ่ืนใด  
ตามกฎระเบียบที่มีอยู่ต่อไปแล้วแต่กรณี 

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องการรับรองแนวเขตกับหน่วยงานข้างเคียง เช่น ส านักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ซึ่งควรด าเนินการตามข้อตกลงระหว่างหน่วยงานอย่างเคร่งครัด 
ส าหรับการก าหนดเขตพ้ืนที่ตามชั้นคุณภาพลุ่มน้ า ควรมีการทบทวนหากเกิดการโต้แย้งสิทธิขึ้นในบางพ้ืนที่ 
เนื่องจากพ้ืนที่จริงไม่มีสภาพการเป็นลุ่มน้ าหรือมีความลาดชันแต่อย่างใด  

การก าหนดแนวเขตของพ้ืนที่โดยภาครัฐ และใช้แผนที่แนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายซึ่งมิได้
ตรวจสอบพ้ืนที่จริงโดยละเอียดท าให้กระทบกับสิทธิของประชาชนและชุมชน ก่อให้ เกิดปัญหาข้อโต้แย้ง
และเกิดคดีความอย่างมาก 

การจัดท าแนวเขต หรือปรับปรุงแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขต หรือ Reshape ของหน่วยงาน         
ที่ดูแลรับผิดชอบด้านที่ดินได้ด าเนินการมาแล้วหลายครั้ง เสียงบประมาณไปเป็นจ านวนมาก ซึ่งด าเนินการ
โดยหน่วยงานภาครัฐโดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และคุ้มครองสิทธิของชุมชนและประชาชน          
พบว่ายังไม่ประสบผลและยังคงด าเนินการต่อไป  

อีกทั้งการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ เพ่ือใช้ประโยชน์อย่างสมดุลต่อความจ าเป็นในการใช้          
เพ่ือด ารงชีพของประชาชนในด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การพาณิชย์ การท่องเที่ยว หรืออ่ืนๆ 
รวมไปถึงความจ าเป็นทีต่้องมีการสงวนหวงห้ามที่ดินไว้เพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติ สาธารณประโยชน์ และ
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หน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์ จะเห็นได้ว่าการจ าแนกที่ดินเพ่ือสงวนหวงห้ามและการใช้ประโยชน์               
ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยที่ในขณะนั้นประชากรของประเทศมีเพียง ๒๖.๒ ล้านคน และ  
การใช้ประโยชน์ในที่ดินยังไม่มีความหลากหลายมากนัก แต่ในปัจจุบันประชากรของประเทศเพ่ิมขึ้น
มากกว่า ๖๕ ล้านคน มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือประกอบกิจการอันหลากหลาย มีวิทยาการในการใช้
ประโยชน์ในที่ดินมากขึ้น แต่การจ าแนกความเหมาะสมในการใช้ที่ดินยังไม่มีการจัดท ากันใหม่แต่อย่างใด 
ส่งผลให้การก าหนดแนวเขตที่ดินที่สงวนหวงห้ามของรัฐไว้ตามการจ าแนก และประกาศใช้เป็นกฎหมาย          
มีประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ทั้งก่อนและหลังประกาศเป็นกฎหมาย กระทบถึงสิทธิในที่ดินของประชาชน
เป็นจ านวนมาก 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการให้สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน กรณี ปัญหาแนวเขตที่ดิน เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนให้ได้ข้อยุติและผลักดัน
ให้สิทธิชุมชน สิทธิบุคคล และสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมกับรัฐในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจริงในเชิงปฏิบัติ  

จากสภาพปัญหาและความจ าเป็นตามที่กล่าวมา จึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดไว้ว่า การก าหนด 
แนวเขตที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐที่ได้ด าเนินการมาแล้ว และก าลังด าเนินการ หรือจะด าเนินการต่อไป 
หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการก าหนดแนวเขต ได้ตรวจสอบพ้ืนที่ที่ก าหนดนั้นอย่างละเอียดครบถ้วน
อย่างไร ในพ้ืนที่ตามที่กล่าวมีประชาชนอยู่อาศัยใช้ประโยชน์ในที่ดินอยู่หรือไม่ และในระหว่างด าเนินการ
ประกาศเป็นกฎหมายมีแนวทางให้รวดเร็วได้อย่างไร โดยค านึงถึงประชากรของประเทศที่เพ่ิมขึ้น มีความ
จ าเป็นในการใช้ที่ดินเพ่ือท าประโยชน์ และในการก าหนดแนวเขตที่สงวนหวงห้ามของรัฐนั้นๆ สามารถ
ก าหนดให้ประชาชนแห่งท้องถิ่นนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินงาน และการดูแลรักษาไว้
ให้มีความยั่งยืนมิให้เกิดข้อพิพาทขัดแย้งกัน มีความชัดเจนของแนวเขตที่ก าหนด โดยประชาชนในท้องถิ่น
รับรู้และตกลงร่วมกัน ทั้งให้มีแนวทางแก้ไขข้อพิพาทของผู้ที่ได้รับผลกระทบสิทธิในที่ดินจากการก าหนด
แนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ ทั้งนี้ ความเห็นและสิทธิของประชาชนย่อมมีความส าคัญในการจะให้มี
พ้ืนที่สงวนหวงห้ามนั้นไว้เพียงใด หรือจะคุ้มครองรักษาไว้ใช้ร่วมกันอย่างไร เพราะประชาชนทุกคน            
เป็นเจ้าของประเทศ และเป็นเจ้าของทรัพยากรทุกชนิดในประเทศนี้ จะร่วมกันบริหารจัดการอย่างไร           
ให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและมีความเป็นธรรมอย่างที่สุด 

๑.๕ ขอบเขตกำรศึกษำ 
(1) ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดิน ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของหน่วยงานหลัก          

ในการบริหารจัดการที่ดินโดยตรง และขอบเขตก าหนดโดยแผนที่แนบท้ายหรืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
กรมท่ีดิน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
กรมธนารักษ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวมทั้งศึกษาปัญหาอุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไขของหน่วยงานเหล่านั้น  
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(2) ศึกษาและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของเขตอนุรักษ์ 
กับที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนๆ ที่รัฐจัดสรรให้กับประชาชน รวมทั้งศึกษาปัญหาข้อขัดแย้งในสิทธิ 
การถือครองท าประโยชน์ในพื้นท่ีกรณีศึกษา สาเหตุแห่งปัญหาและการแก้ไขปัญหา รวมไปถึงกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยพื้นที่กรณีศึกษาครอบคลุมลักษณะ ดังนี้ 

  (2.๑) การก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐทับซ้อนกับพ้ืนที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่ของชุมชนจ านวนมาก 
  (2.๒) การก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐทับซ้อนในพ้ืนที่เดียวกันหลายหน่วยงาน 
  (2.๓) พ้ืนที่ระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนที่หลากหลายแตกต่างกัน 
  (2.๔) พ้ืนที่ที่มีการร้องเรียนกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

กำรศึกษำครั้งนี้มีพื้นที่กรณีศึกษำ ๗ กรณี ประกอบด้วย 

 ๑) ตามค าร้องที่ ๔๔๗/๒๕๔๗ การประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ
ทับที่ดินท ากินราษฎรบ้านตากแดด ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (ราษฎรบ้านตากแดด        
เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง)  
 ๒) ตามค าร้องที่ ๔๓๑/๒๕๕๐ พ้ืนที่อ าเภอเวียงสระ อ าเภอนาสาร และอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ประกาศเขตอุทยานทับที่ท ากิน ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 
๑๗ ทั้งหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๔ และหมู่ที่ ๑๖ ต าบลบ้านส้อง อ าเภอเวียงสระ
บางส่วน และพ้ืนที่อ าเภอกาญจนดิษฐ์ ที่ราษฎรท าประโยชน์มาก่อนทั้งสิ้น โดยไม่ได้มีการประกาศ              
ให้ราษฎรในพ้ืนที่ทราบมาก่อน 
 ๓) ตามค าร้องที่ ๑๖๘/๒๕๕๓ พ้ืนที่ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กรณี
ประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยทับซ้อนเอกสารสิทธิที่ดินราษฎร ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ 
ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จ านวน ๓,๐๐๐ ไร่  
 ๔) ตามค าร้องที่ ๓๗๒/๒๕๕๔ พ้ืนที่อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา กรณีปัญหา
ชาวบ้านถูกกล่าวหาว่าบุกรุกพ้ืนที่เขตอุทยานฯ ในอ าเภอวังน้ าเขียว  
 ๕) ตามค าร้องที่ ๒๖๘/๒๕๕๕ พ้ืนที่ต าบลนาสวนและด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวัสดิ์ 
จังหวัดกาญจนบุรี กรณีปัญหาการประกาศเขตอุทยานทับซ้อนกับแนวเขตพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนแนว
เขตพ้ืนที่หวงห้ามที่ทหาร พ.ศ. ๒๔๘๑  
 ๖) ตามค าร้องที่ ๕๙๒/๒๕๕๕ พ้ืนที่ต าบลหนองหาร อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร กรณี
ปัญหาที่ดินมีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงทับที่ตั้งชุมชนและท่ีดินท ากิน  
 ๗) ตามค าร้องที่ ๑๑๕/๒๕๕๖ พ้ืนที่ต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง กรณี
ปัญหาการเตรียมการประกาศอุทยานฯ ถ้ าผาไททับที่ดินท ากิน ที่อยู่อาศัยและป่าชุมชน  

 (3) ส ารวจข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ประสบปัญหาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ถึงรูปแบบวิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีการ  
ของผู้ประสบปัญหาด้านที่ดินในพ้ืนที่ที่ก าหนด 
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(4) น าเสนอรูปแบบแนวทางการด าเนินงานจากพ้ืนที่กรณีศึกษา เพ่ือใช้เป็นกรณีตัวอย่างในการ
รณรงค์ให้เกิดการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนในเชิงนโยบาย 

(5) วิเคราะห์ และเสนอแนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส าหรับเป็นแนว
ทางการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงหรือก าหนดแนวเขต โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวเขตที่ดิน
ของรัฐและไม่กระทบต่อสิทธิของประชาชนและชุมชน 

(6) จัดประชุมสัมมนาหรือเวทีรับฟังความคิดเห็น เพ่ือน าเสนอร่างรายงานผลการศึกษาวิจัย 
ฉบับสมบูรณ์ และเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเพ่ือการปรับปรุงผล  
การศึกษาวิจัยให้มีความถูกต้องสมบูรณ์  

๑.๖ วิธีและรูปแบบกำรศึกษำวิจัย 

(1) วิธีกำรศึกษำวิจัย 

(1.1) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาด้านการจัดท าแนวเขต การปรับปรุงแนวเขต 
และผลการด าเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

(1.2) ศึกษาทบทวนเอกสาร งานวิจัย กฎหมายด้านสิทธิ การมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดิน ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของหน่วยงานหลัก
ในการบริหารจัดการที่ดินโดยตรง และมีขอบเขตก าหนดโดยแผนที่แนบท้ายหรืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  
หาจุดเด่น จุดด้อย ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 

(1.3) ศึกษาสภาพพ้ืนที่กรณีศึกษาที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง ด้านสิทธิในที่ดินของประชาชนและ
ชุมชน การทับซ้อนของแนวเขตที่ดิน การแก้ไขปัญหาที่ยังไม่เกิดผล และแนวทางการด าเนินการให้เกิด
สัมฤทธิ์ผล โดยการให้ประชาชนในชุมชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร การเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
และการกระจายอ านาจของภาครัฐ 

(1.4) วิเคราะห์ เสนอแนวทางวิธีการ การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน การกระจาย
อ านาจ การด าเนินงานให้ชุมชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) รูปแบบกำรศึกษำวิจัย 

(2.1) ทบทวนเอกสาร กฎหมาย ข้อมูลด้านสิทธิของประชาชนและชุมชน การด าเนินงาน 
ในการจัดท าแนวเขต การปรับปรุงแนวเขตที่ผ่ านมา และการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

(2.2) การจัดให้มีกระบวนการศึกษาโดยให้ประชาชนในพ้ืนที่กรณีศึกษา เข้ามามีส่วนร่วม
เพ่ือน าเสนอปัญหา ความเห็นและข้อเสนอต่องานศึกษา 
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(2.3) การศึกษาในพ้ืนที่กรณีศึกษา ๗ พ้ืนที่ ใน ๗ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี
นครราชสีมา สกลนคร ล าปาง สุราษฎร์ธานี และพัทลุง (ตามข้อ ๑.๕) 

(2.4) กระบวนการศึกษา 

 ศึกษาสภาพปัญหาแนวเขตที่ดินและผลกระทบของปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนในพ้ืนที่
เป้าหมาย 

 ศึกษาการด าเนินการแก้ไขปัญหาของรัฐกรณีพ้ืนที่ทับซ้อนในช่วงที่ผ่านมา ปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้น อาทิ การจัดท าแนวเขตและแผนที่ให้เป็นขอบเขตเดียวกัน
ของหน่วยงานภาครัฐ (รีเชฟ) การด าเนินการของรัฐต่อผู้อยู่อาศัยและท าประโยชน์ 
ในพ้ืนที่ของรัฐ 

 ความคิดเห็นและข้อเสนอของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีทับซ้อน 

 ศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาครัฐในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที ่
ทับซ้อนให้ได้ข้อยุติอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 

(2.5) วิธีการ 

 รวบรวมข้อมูลการด าเนินการแก้ไขพ้ืนทับซ้อนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
เป้าหมาย 

 จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
เป้าหมาย เพ่ือสร้างแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนให้เกิด
รูปธรรมในการด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ข้อยุติ 

 สรุปสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจัดท าผลการศึกษาน าไปรณรงค์ผลักดันเชิงนโยบายต่อไป 

๑.๗ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 

ก าหนดการและแผนด าเนินการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

(๑) ทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา รวบรวมข้อมูลและทบทวนเอกสารจากหน่วยงาน พร้อมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมของประชาชน การคุ้มครองสิทธิ การบริหาร
จัดการที่ดินโดยตรง โดยมีขอบเขตก าหนดโดยแผนที่แนบท้ายหรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  

- รวบรวมข้อมูลและทบทวนเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
- รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาในการจัดท าแผนที่และ

ขอบเขต สิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมของประชาชน การคุ้มครองสิทธิ การบริหารจัดการที่ดินโดยตรง 
และการก าหนดขอบเขตโดยแผนที่แนบท้ายหรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
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(2) ส ารวจข้อมูลและให้ประชาชนที่ประสบปัญหาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความคิดเห็น 
ถึงรูปแบบวิธีการ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขจากผู้ประสบปัญหาด้านที่ดินในพ้ืนที่กรณีศึกษา         
7 กรณี รวม 7 ครั้ง  

(3) จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่กรณีศึกษา  
7 กรณี รวม 7 ครั้ง  

(4) ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งจัดท าร่างแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการก าหนดแนวเขตท่ีดินของรัฐ  

(5) จัดท ารายงานผลการศึกษา รายงานสรุปความคิดเห็น และแนวทางการด าเนินงาน 
พร้อมรายงานฉบับสมบูรณ์  

(6) จัดประชุมสัมมนาหรือเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือน าเสนอร่างรายงานผลการศึกษาวิจัย 
ฉบับสมบูรณ์ และมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงผล               
การศึกษาวิจัยให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ จ านวน 1 ครั้ง  

๑.๘ ผลที่คำดว่ำจะไดร้ับ 

(๑) ป้องกันการละเมิดสิทธิของประชาชนและชุมชน และให้หน่วยงานของรัฐเห็นความส าคัญต่อ
สิทธิของประชาชนในการก าหนดแนวเขต และการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ 
เขตอนุรักษ์ ที่ดินรัฐประเภทอ่ืนๆ และที่ดินของชุมชนและประชาชน  

(๒) ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนและการก าหนดแนวเขตที่ดิน
ของรัฐ  

(๓) ได้แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา การก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐโดยไม่มี         
ความขัดแย้งกับประชาชน และสามารถวางแนวทางการด าเนินงานในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม           
ทั้งสามารถน าไปใช้เป็นพ้ืนที่ตัวอย่างในการรณรงค์ให้เกิดการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนในเชิงนโยบาย
ต่อไป 

(๔) ได้แนวทางและวิธีการรณรงค์ผลักดันให้สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และที่ดินของประชาชนเป็นจริงในเชิงปฏิบัติตามของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ก าลังจะเกิดขึ้น 

(๕) สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ท าให้สามารถคุ้มครองสิทธิมนุษยชน             
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ที่เกิดความขัดแย้งของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน  และ
น าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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บทท่ี ๒ 
การทบทวนเอกสาร งานวิจัย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ส ำหรับกำรศึกษำในบทนี้ ผู้ศึกษำจะน ำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรที่ดินที่ใช้อยู่          
ในปัจจุบันของหน่วยงำนหลักในกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน ที่มีกำรก ำหนดขอบเขตโดยแผนที่แนบท้ำยหรือ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้งที่ส ำคัญในกำรก ำหนดแนวเขตกระทบสิทธิในที่ดินของประชำชน ในประเด็นควำมเป็นมำ 
สำระส ำคัญของกฎหมำย และกำรบังคับใช้ที่เกิดปัญหำอุปสรรค รวมถึงกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ           
ของหน่วยงำน ได้แก่ กรมท่ีดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ส ำนักงำนกำรปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมป่ำไม้ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช กรมธนำรักษ์ และทบทวนเอกสำร 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ครอบคลุมเนื้อหำอันประกอบ   
ไปด้วย กำรอธิบำยถึงค ำจ ำกัดควำมของค ำที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชนและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และควำมเชื่อมโยงของกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร กำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน และกำรกระจำยอ ำนำจ 

 

2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินของหน่วยงานหลักในการ 
 บริหารจัดการที่ดินโดยตรง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรและกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินของประเทศไทย สำมำรถ
จ ำแนกได้เป็น ๓ ประเภท คือ  

1) กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรและกำรใช้ประโยชน์จำกที่ดินโดยตรง  ได้แก่ 
พระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำยที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ พระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
พ.ศ. ๒๕๑๘ พระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ พระรำชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือกำร
ครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ พระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ พระรำชบัญญัติพัฒนำที่ดิน พ.ศ. ๒๕๑๗ พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระรำชบัญญัติอำคำรชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ พระรำชบัญญัติกำร
เช่ำที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
พระรำชบัญญัติกำรจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระรำชบัญญัติกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือพำณิชยก
รรมและอุตสำหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒  

2) กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรและกำรใช้ประโยชน์จำกที่ดินโดยอ้อม  ได้แก่ 
พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 



๑๔ 

 

 

พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ พระรำชบัญญัติสวนป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระรำชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕  

3) กฎหมำยที่มีผลกระทบกับกับกำรบริหำรจัดกำรและกำรใช้ประโยชน์จำกที่ดิน  จ ำแนกได้           
๓ ประเภท คือ ด้านทางน ้า ประกอบด้วย พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนรำษฎร์ พ.ศ. ๒๔๘๒ 
พระรำชบัญญัติกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ พระรำชบัญญัติคันคูน้ ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
พระรำชบัญญัติกำรประปำส่วนภูมิภำค พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พระรำชบัญญัติกำรประปำนครหลวง พ.ศ. 
๒๕๑๐ ด้านทางบก ประกอบด้วย พระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ พระรำชบัญญัติ
ภำษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ พระรำชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ำยพระมหำกษัตริย์ พ.ศ. 
๒๔๗๙ พระรำชบัญญัติกำรรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ พระรำชบัญญัติภำษีบ ำรุงท้องที่ พ.ศ. 
๒๕๐๘ และพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และด้านทั่วไป ประกอบด้วย พระรำชบัญญัติ
โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ พระรำชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ พระรำชบัญญัติกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2511 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 พระรำชบัญญัติกำรนิคมอุตสำหกรรม             
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ พระรำชบัญญัติมัสยิดอิสลำม พ.ศ. ๒๔๙๐ และประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำนิช (ศูนย์ศึกษำนโยบำยที่ดิน คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 25๕๗) 

ส ำหรับกำรศึกษำในครั้งนี้ ผู้ศึกษำได้ศึกษำกฎหมำยและกำรด ำเนินงำนของกรมท่ีดิน กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมป่ำไม้ กรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช กรมธนำรักษ ์โดยมีกฎหมำยที่เก่ียวข้องและกำรด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้ 

2.๑.1 กรมที่ดิน : พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

ความเป็นมา  

  ก่อนประกำศใช้ประมวลกฎหมำยที่ดิน ระบบกฎหมำยในกำรบริหำรจัดกำรที่ดินในประเทศ
ไทยยังมีอยู่หลำยฉบับ เช่น พระรำชบัญญัติให้ใช้โฉนดที่ดิน พระรำชบัญญัติให้ใช้โฉนดตรำจอง เป็นต้น 
นอกจำกนั้นยังมีกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรควบคุมที่สำธำรณะสมบัติของแผ่นดินประเภทต่ำงๆ กฎหมำย
ว่ำด้วยกำรหวงห้ำมที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำ กฎหมำยควบคุมกำรได้มำซึ่งที่ดินโดยนิติบุคคลเพ่ือค้ำก ำไร 
กฎหมำยว่ำด้วยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์           
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ และกฎหมำยว่ำด้วยกำรถือครองที่ดินของต่ำงด้ำว เป็นต้น ดังนั้น
ประมวลกฎหมำยที่ดินจึงเป็นกำรรวบรวมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรที่ดินทั้งหลำยมำไว้             
ในที่เดียวกัน และจัดให้เป็นระบบเพ่ือให้รัฐสำมำรถด ำเนินกำรจัดกำรบริหำรที่ดินได้อย่ำงกว้ำงขวำง และ
เป็นประโยชน์กับรัฐและประชำชน  
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หลักการและสาระส าคัญ 

  ประมวลกฎหมำยที่ดิน มีหลักกำรให้มีกำรจัดกำรในเรื่องกำรจัดที่ดินให้ประชำชน           
อย่ำงเป็นระบบ โดยมีกำรก ำหนดในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน กำรด ำเนินกำรในกำรรังวัดที่ดิ น              
กำรด ำเนินกำรจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมกำรด ำเนินกำรในที่สำธำรณะสมบัติของแผ่นดิน                   
กำรด ำเนินกำรกรณีคนต่ำงด้ำว กำรก ำหนดสิทธิของนิติบุคคลบำงกลุ่ม กำรด ำเนินกำรเรื่องกำรค้ำที่ดิน 
และกำรด ำเนินกำรเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ประชำชน โดยมีคณะกรรมกำรจัดที่ดินแห่งชำติเป็นผู้
ก ำกับนโยบำยกำรจัดที่ดินเพื่อให้ประชำชนมีที่ดินส ำหรับอยู่อำศัยและหำเลี้ยงชีพตำมควรแกอัตภำพ และ
มีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย เป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยนี้ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

 (๑) ค านิยาม 

 “ที่ดิน” หมำยควำมว่ำ พ้ืนที่ดินทั่วไป และให้หมำยควำมรวมถึง ภูเขำ ห้วย หนอง คลอง 
บึง ล ำน้ ำ ทะเลสำบ เกำะ และที่ชำยทะเลด้วย 

 (๒) ที่ดินของรัฐ 
  ในที่ดินของรัฐ ถ้ำมิได้มีสิทธิครอบครองหรือมิได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

กฎหมำยห้ำมมิให้บุคคลใดเข้ำไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงกำรก่นสร้ำงหรือเผำป่ำ ท ำด้วยประกำรใด 
ให้เป็นกำรท ำลำย หรือท ำให้เสื่อมสภำพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทรำย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกำศ           
หวงห้ำมในรำชกิจจำนุเบกษำ หรือท ำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรำยแก่ทรัพยำกรในที่ดิน ผู้ที่รับอนุญำต            
ต้องเสียค่ำตอบแทนเป็นรำยปีให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  

 (๓) คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ 

  กฎหมำยก ำหนดให้มี "คณะกรรมกำรจัดที่ดินแห่งชำติ" ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธำน หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องและผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมกำรและเลขำธิกำรโดยต ำแหน่ง 
และคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกินเจ็ดคนซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี  

 (๔) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ 

   1) วำงนโยบำยกำรจัดที่ดิน เพ่ือให้ประชำชนมีที่ดินส ำหรับอยู่อำศัยและหำเลี้ยง
ชีพตำมควรแก่อัตภำพ 
   2) วำงแผนกำรถือครองที่ดิน 
   3) สงวนและพัฒนำที่ดินเพื่อจัดให้แก่ประชำชน 
   4) สงวนหรือหวงห้ำมที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองเพ่ือให้
ประชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
   5) อนุมัติโครงกำรกำรจัดที่ดินของทบวงกำรเมือง 
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   6) ควบคุมกำรจัดที่ดินตำมประมวลกฎหมำยนี้และกฎหมำยอื่น 
   7) ปฏิบัติกำรเก่ียวกับท่ีดินตำมที่คณะรัฐมนตรีมอบหมำย 
   8) มอบหมำยให้ทบวงกำรเมืองที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่  
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในมำตรำนี้แทนคณะกรรมกำรได้ตำมที่เห็นสมควร 
   9) ปฏิบัติกำรอ่ืนตำมที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยนี้หรือกฎหมำยอื่น 
   10) วำงระเบียบหรือข้อบังคับก ำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับกำร        
จัดที่ดินหรือเพ่ือกิจกำรอื่นตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน 

 (๕) การจัดที่ดินให้แก่ประชาชน 

 อธิบดีกรมที่ดินมีอ ำนำจจัดที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองให้รำษฎร            
เพ่ือเป็นที่อยู่อำศัยและท ำมำหำเลี้ยงชีพได้ กำรจัดที่ดินให้แก่ประชำชนมี 2 แบบ คือ กำรจัดที่ดินผืนใหญ่ 
และกำรจัดที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยหัวไร่ปลำยนำ ผู้ได้รับกำรจัดที่ดินจะได้รับใบจอง  ซึ่งต้องเริ่มท ำ
ประโยชน์ในที่ดินนับแต่วันได้รับใบจอง และต้องท ำประโยชน์ให้แล้วเสร็จภำยใน 3 ปี เมื่อครบก ำหนดแล้ว
ผู้นั้นก็มีสิทธิขอรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองกำรท ำประโยชน์ สิทธิตำมโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง      
กำรท ำประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัดที่ดินลักษณะนี้ ถ้ำออกใบจองในหรือหลังวันที่ 14 ธันวำคม 2515              
ห้ำมโอนภำยในก ำหนดสิบปี นับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองกำรท ำประโยชน์ ถ้ำออกใบจอง
ก่อนวันที่ 14 ธันวำคม 2515 เฉพำะที่รัฐให้กำรช่วยเหลือในด้ำนสำธำรณูปโภคและอ่ืนๆ เนื่องจำกกำร  
จัดที่ดิน ห้ำมโอนภำยในก ำหนด 5 ปี นับแต่วันได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองท ำประโยชน์ 

 (๖) การออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ หรือใบจอง หรือส าคัญ
ส าหรับที่หลวง 

 กำรออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองกำรท ำประโยชน์ อำจท ำได้โดยกำรเดินส ำรวจ           
ทั้งต ำบล โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำก ำหนดจังหวัดที่จะท ำกำร
ส ำรวจรังวัดท ำแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนกำรท ำประโยชน์ ซึ่งต้องไม่รวมท้องที่ที่ทำงรำชกำรได้จ ำแนก           
ให้เป็นเขตป่ำไม้ถำวร หรือเป็นกรณีกำรขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองกำรท ำประโยชน์เป็นกำร
เฉพำะรำย สิทธิที่ได้รับบำงกรณีจะมีกำรก ำหนดเงื่อนไขกำรห้ำมโอนสิทธิเป็นระยะเวลำ 5 - 10 ปี หรือ
จ ำกัดเนื้อที่ที่สำมำรถออกเอกสำรสิทธิได้ไม่เกิน 50 ไร่ ถ้ำเกินจะต้องได้รับอนุมัติจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
เนื่องจำกเป็นกำรเข้ำครอบครองท ำประโยชน์ในที่ดินภำยหลังจำกท่ีประมวลกฎหมำยที่ดินใช้บังคับ 

 กฎหมำยระบุว่ำ เมื่อได้จัดให้บุคคลเข้ำครอบครองในที่ดินรำยใดแล้วให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ออกใบจองให้ไว้เป็นหลักฐำนก่อน และเมื่อปรำกฏแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ว่ำ บุคคลที่ได้จัดให้เข้ำครอบครอง
ที่ดินได้ท ำประโยชน์ในที่ดิน และทั้งได้ปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก ำหนดและเงื่อนไขที่คณะกรรมกำร
ก ำหนดโดยครบถ้วนแล้ว ก็ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้โดยเร็ว  และในเขตท้องที่
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ใดที่คณะกรรมกำรยังมิได้ประกำศเขตส ำรวจที่ดินตำมควำมในหมวดนี้ก็ดี หรือในกรณีที่สภำพของที่ดิน 
เป็นแปลงเล็กแปลงน้อยก็ดี รำษฎรจะขออนุญำตจับจองที่ ดินได้โดยปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อก ำหนดและเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด และเมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่อนุญำตแล้วก็ให้ออกใบจอง           
ให้ต่อไป  

 หนังสือส ำคัญส ำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เป็นเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้เพ่ือแสดง          
แนวเขต ที่ตั้ง จ ำนวนเนื้อที่ และกำรใช้ประโยชน์ มิใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์เช่นเดียวกับโฉนดที่ดิน         
กำรออก น.ส.ล. เป็นอ ำนำจของอธิบดีกรมที่ดิน ตำมมำตรำ ๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมำยที่ดิน ซึ่งอธิบดี
กรมที่ดินได้มอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน ในกำรออก น .ส.ล. ตำมค ำสั่ง            
กรมที่ดิน ที่ ๘๕๓/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๓๕ โดยที่ดินสำธำรณสมบัติของแผ่นดินที่สำมำรถออก 
น.ส.ล. มี ๒ ประเภท ได้แก่ 

 (๑) ที่ดินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินส ำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน (ที่สำธำรณประโยชน์) 
เช่น หนองน้ ำ บึง ทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์ ป่ำช้ำ ยกเว้น ที่สำธำรณประโยชน์ซึ่งมีสภำพขอบเขตตำมธรรมชำติ 
เช่น ล ำน้ ำ ล ำคลอง ทำงบก ทำงน้ ำ ทำงระบำยน้ ำ ที่ชำยตลิ่ง ล ำรำง โดยจะออกในนำมกระทรวงมหำดไทย 

 (๒) ที่ดินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินส ำหรับใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพำะ เช่น ที่ดินที่ใช้ในรำชกำร ที่ดินสงวนหวงห้ำม ที่ดินที่รัฐจัดซื้อ ที่ดินที่มีผู้อุทิศให้รัฐ ที่ดินที่ถูก
เวนคืนมำเป็นของรัฐ (อ่ำงเก็บน้ ำ คลองชลประทำน) เป็นต้น โดยจะออกในนำมกระทรวงกำรคลัง 

 กำรออก น .ส .ล .  เป็นมำตรกำรหนึ่ งที่จะป้องกันที่ดินอันเป็นสำธำรณสมบัติ               
ของแผ่นดินมิให้ถูกบุกรุกหรือเสื่อมสภำพ อีกทั้งยังสำมำรถลดปัญหำกำรพิพำทโต้แย้งเกี่ยวกับแนวเขต
ระหว่ำงรัฐกับเอกชน ซึ่งไม่มีแนวเขตที่แน่นอน และยังไม่ได้มีกำรรังวัดท ำแผนที่ เพ่ือแสดงแนวเขตที่ดิน
ของรัฐ                

 การบังคับใช้กฎหมาย 

 ประมวลกฎหมำยที่ดินเป็นกำรรวบรวมบทบัญญัติกฎหมำยต่ำงๆ เกี่ยวกับท่ีดินที่ใช้บังคับ
อยู่ก่อนปี พ.ศ. 2497 เพ่ือประมวลไว้ในที่เดียวกันให้เป็นระบบ เพ่ือให้สะดวกแก่กำรบังคับใช้กฎหมำย
ของพนักงำน เจ้ำหน้ำที่ และ อ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรขอมีสิทธิในที่ดิน รวมทั้งปัญหำต่ำงๆ 
ในกำรบริหำรจัดกำรเก่ียวกับท่ีดิน ได้รวมไว้ในที่เดียวกัน ตั้งแต่สิทธิครอบครอง กรรมสิทธิ์ กำรจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม กำรโอน กำรรับสิทธิของคนต่ำงด้ำว กำรจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมของนิติบุคคล 
เป็นต้น 

 ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดของกฎหมาย และการแก้ไข 

 ปัญหำในทำงปฏิบัติของประมวลกฎหมำยที่ดินในปัจจุบัน จะเป็นปัญหำเนื่องมำจำกสิทธิ
ตำมกฎหมำยเดิม ต่อเนื่องมำยังประมวลกฎหมำยที่ดิน เช่น สิทธิครอบครอง (ส.ค.1) สิทธิตำมใบจอง 
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(น.ส.2) และสิทธิกำรครอบครองที่ดินของรัฐมำก่อนประมวลกฎหมำยที่ดินใช้บังคับ รวมทั้งวิธีปฏิบัติ           
ในกำรรังวัด กำรสอบสิทธิที่ปัจจุบันมีเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้น จึงอำจต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้กำรได้รับ
สิทธิตำมประมวลกฎหมำยที่ดินใหม่ และกำรังวัดที่ดินให้รวดเร็ว และครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

  ประมวลกฎหมำยที่ดินมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรได้สิทธิในที่ดินตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน
และกำรจัดที่ดินตำมกฎหมำยอ่ืน กำรขยำยเวลำแจ้งกำรครอบครองที่ดิน ตำมมำตรำ 5 แห่ง
พระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำยที่ดิน พ.ศ. 2497 ท ำให้เกิดช่องว่ำงของกฎหมำย มีผู้ถือ ส.ค. 1 
จ ำนวนมำกโดยที่มิได้มีสิทธิในที่ดินมำก่อน กำรแก้ไขประมวลกฎหมำยที่ดิน มำตรำ 58 ทวิ (3) ให้ผู้ที่
ครอบครองท ำประโยชน์ในที่ดินหลังประมวลกฎหมำยที่ดินใช้บังคับ ท ำให้สำมำรถออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดินให้กับผู้ครอบครองท ำประโยชน์ที่ดินจ ำนวนมำก และมีสิทธิดีกว่ำผู้ที่ได้รับกำรจัดที่ดินตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรจัดที่ดินเพ่ือกำรครองชีพและกฎหมำยปฏิรูปที่ดิน ซึ่งต้องเสียค่ำตอบแทนให้กับรั ฐและที่ดินยังถูก
ห้ำมโอนท ำให้ประชำชนต้องกำรได้สิทธิตำมประมวลกฎหมำยที่ดินเท่ำนั้น 

  มีแนวคิดที่จะตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ และรวมบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัด
ที่ดินไว้ในกฎหมำยเดียวกัน จึงอำจแก้ไขประมวลกฎหมำยที่ดิน หมวด 2 กำรจัดที่ดินเพ่ือประชำชน โดย
ปรับบทบำทของคณะกรรมกำรจัดที่ดินแห่งชำติ และน ำบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดที่ดินไปรวมเป็นกฎหมำย
ฉบับใหม่  

(กรมท่ีดิน, 2553/ศูนย์ศึกษำนโยบำยที่ดิน คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 25๕๗) 

2.1.๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ : พระราชบัญญัติ 
  จัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 

ความเป็นมา  

 เป็นมำตรกำรช่วยเหลือจำกรัฐให้ประชำชนมีที่ดินท ำกิน มีอำชีพเป็นหลักแหล่ง มีที่ตั้ง
บ้ำนเรือน ที่อยู่อำศัย โดยกำรจัดตั้งเป็นนิคม โดยมีพระรำชกฤษฎีกำ และมีแผนที่ก ำหนดแนวเขตที่ดิน           
ที่จัดตั้งเป็นนิคมนั้นๆ  

หลักการและสาระส าคัญ 

 กฎหมำยนี้มีสำระส ำคัญให้อ ำนำจของรัฐในกำรจัดที่ดิน โดยน ำที่ดินของรัฐมำจัด             
ให้ประชำชน เพ่ือให้มีที่ตั้งเคหะสถำน และประกอบอำชีพเป็นหลักแหล่งในที่ดิน โดยกำรจัดตั้งเป็นนิคม
ตำมกฎหมำย ทั้งนี้ กำรจัดตั้งเป็นนิคมดังกล่ำวต้องก ำหนดโดยพระรำชกฤษฎีกำ และให้มีแผนที่แนวเขต
ที่ดินของนิคมแนบท้ำยพระรำชกฤษฎีกำ  
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 ในส่วนของกำรจัดที่ดินมีอยู่ 2 ส่วน โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติ 
ในส่วนที่เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของตน โดยกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร กระทรวงพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดที่ดิน ในรูปแบบนิคมสร้ำงตนเอง และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดที่ดินในรูปแบบของนิคมสหกรณ์ โดยทั้งสองหน่วยงำนใช้กฎหมำยฉบับ
เดียวกัน ทั้งนี้สมำชิกนิคมจะได้รับสิทธิในที่ดินหำกท ำประโยชน์ติดต่อกันเกินกว่ำ 5 ปี โดยต้องช ำระเงิน
ค่ำช่วยทุนและหนี้สินหมดสิ้นแล้ว จึงได้รับหนังสือรับรองกำรท ำประโยชน์ ซึ่งสำมำรถน ำไปขอเอกสำรสิทธิ
ตำมประมวลกฎหมำยที่ดินได้ โดยที่ดินนั้นห้ำมโอนไปยังผู้อ่ืนในระยะเวลำ 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับเอกสำร 
นอกจำกตกทอดทำงมรดกแก่ทำยำทโดยธรรม หรือโอนไปยังสหกรณ์ที่ตนเป็นสมำชิกอยู่  และ                
ในก ำหนดเวลำดังกล่ำว ที่ดินนั้นไม่อยู่ในกำรบังคับคดี 

 โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

 (1) อ ำนำจของรัฐในกำรจัดที่ดินกฎหมำยให้อ ำนำจแก่รัฐบำลในกำรจัดที่ดินของรัฐ เพ่ือให้
ประชำชนได้มีที่ตั้งเคหสถำนและประกอบอำชีพเป็นหลักแหล่งในที่ดินนั้นโดยกำรจัดตั้งเป็นนิคม          
ตำมกฎหมำยนี้ กำรจัดตั้งนิคมในท้องที่ใดต้องโดยพระรำชกฤษฎีกำ และให้มีแผนที่ก ำหนดแนวเขตที่ดิน
ของนิคมไว้ท้ำยพระรำชกฤษฎีกำนั้น  

 (2) รูปแบบของกำรจัดที่ดิน กำรจัดที่ดินมีสองรูปแบบ คือ กำรจัดที่ดินในรูปนิคม           
สร้ำงตนเอง ด ำเนินกำรโดยกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์ และกำรจัดที่ดินในรูปของนิคมสหกรณ์ ด ำเนินกำรโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยกำรจัดที่ดินทั้งสองแบบนี้ใช้กฎหมำยฉบับเดียวกัน 

 กำรจัดที่ดินทั้งสองแบบนี้มีส่วนที่เหมือนกัน คือ จะมีกำรตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้มี
คุณสมบัติเข้ำเป็นสมำชิกนิคมเพ่ือเข้ำท ำประโยชน์ในที่ดินของนิคม โดยแต่ละครอบครัวจะได้รับกำรจัดที่ดิน
ให้ตำมก ำลังแห่งครอบครัวของสมำชิกนิคมนั้นแต่ไม่เกินครอบครัวละ 50 ไร่ มีกำรเรียกเก็บเงินค่ำช่วยทุน           
ที่รัฐบำลได้ลงทุนไปในกำรจัดนิคม สมำชิกนิคมจะได้รับสิทธิในที่ดินต่อเมื่อท ำประโยชน์ในที่ดินติดต่อกันมำ
เป็นเวลำเกินกว่ำ 5 ปี และช ำระเงินค่ำช่วยทุนตลอดจนหนี้สินเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับหนังสือแสดงกำรท ำ
ประโยชน์ ซึ่งหนังสือดังกล่ำวสำมำรถน ำไปยื่นขอออกเอกสำรสิทธิตำมประมวลกฎหมำยที่ดินได้เอกสำร
สิทธิตำมประมวลกฎหมำยที่ดินที่ออกให้จะถูกห้ำมโอนไปยังผู้อ่ืนเป็นเวลำ 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับ นอกจำก
กำรตกทอดแก่ทำยำทโดยธรรมหรือโอนไปยังสหกรณ์ที่ตนเองเป็นสมำชิกอยู่ และภำยในก ำหนดระยะเวลำ
ดังกล่ำว ที่ดินนั้นจะไม่อยู่ในควำมรับผิดแห่งกำรบังคับคดี  
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 (3) อ ำนำจของอธิบดีภำยในเขตนิคม กฎหมำยให้อ ำนำจอธิบดีปฏิบัติกำรภำยในเขตนิคม
เกี่ยวกับไม้หวงห้ำม แร่ หรือทรัพยำกรธรรมชำติอ่ืนเพ่ือหำประโยชน์เป็นเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนส ำหรับบ ำรุง
ส่งเสริมกิจกรรมและกำรจัดท ำสิ่งก่อสร้ำงที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของนิคม โดยให้ท ำไปตำมกฎหมำยนั้น  

 (4) กำรเข้ำไปหำประโยชน์ ยึดถือ ครอบครอง ปลูกสร้ำง ก่นสร้ำง แผ้วถำง เผำป่ำ หรือ
ท ำด้วยประกำรใดๆ ในเขตนิคม กฎหมำยห้ำมมิให้ผู้ใดเข้ำไปหำประโยชน์ ยึดถือ ครอบครอง ปลูกสร้ำง   
ก่นสร้ำง แผ้วถำง เผำป่ำ หรือท ำด้วยประกำรใด ๆ อันเป็นกำรท ำลำยหรือท ำให้เสื่อมสภำพที่ดิน หรือท ำให้
เป็นอันตรำยแก่ทรัพยำกรธรรมชำติในที่ดินภำยในเขตของนิคม เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกอธิบดี อย่ำงไร 
ก็ตำม สมำชิกนิคมจะด ำเนินกำรดังที่กล่ำวมำได้เฉพำะในที่ดินที่ตนได้รับมอบให้เข้ ำท ำประโยชน์เท่ำนั้น 
โดยไม่ต้องเสียเงินค่ำบ ำรุงตำมจ ำนวนที่อธิบดีก ำหนดโดยสมควรแก่กิจกำรนั้น ตำมมำตรำ 16                      
แห่งพระรำชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือกำรครองชีพ พ.ศ. 2511 

 (5) คณะกรรมกำรเมื่อได้มีพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งนิคมสร้ำงตนเองแล้ว ให้มีคณะกรรมกำร 
ขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอ่ืนอีกไม่น้อยกว่ำสองคนแต่ไม่เกินแปดคนซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้ง ณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้  

ก. คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนด เข้ำเป็นสมำชิกนิคมสร้ำงตนเอง 

 ข. จัดสมำชิกนิคมสร้ำงตนเองเพ่ือให้เข้ำท ำประโยชน์ในที่ดิน แต่ละแปลงตำมแผนผัง            
ที่อธิบดีกรมประชำสงเครำะห์ก ำหนด 

 ง. ส่งเสริมกำรเกษตรและกิจกรรมอ่ืนเพ่ือพัฒนำกำรสังคม และเศรษฐกิจของนิคม             
สร้ำงตนเอง 

 (6) กำรสิ้นสภำพของนิคม เมื่อกำรจัดนิคมแห่งใดได้บรรลุผลตำมควำมมุ่งหมำยแล้ว              
ให้สภำพของนิคมที่ได้จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำเป็นอันสิ้นสุด ในกำรนี้ให้รัฐมนตรีประกำศวันสิ้นสภำพ
ของนิคมในรำชกิจจำนุเบกษำ  

 เอกสำรสิทธิที่ได้รับ คือ ก.ส.น. 5 เป็นหนังสือแสดงกำรท ำประโยชน์ ซึ่งออกให้นิคม
สหกรณ์ ตำมพระรำชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือกำรครองชีพ พ.ศ. 2511 กำรได้สิทธิในที่ดินของสมำชิกนิคม
สหกรณ ์กำรจัดกำรที่ดินลักษณะนี้ กฎหมำยมุ่งที่จะให้สมำชิกนิคมสหกรณ์ผู้ได้รับกำรจัดสรรที่ดินที่ได้รับ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน (โฉนดที่ดินหรือตรำจองที่ตรำว่ำได้ท ำประโยชน์แล้ว ) หรือสิทธิครอบครอง (น.ส.3)        
เมื่อสมำชิกนิคมสหกรณ์นั้น ๆ ปฏิบัติตำมกฎหมำยไว้ คือ 

1) เมื่อสมำชิกนิคมสหกรณ์ได้ท ำประโยชน์ที่ดินแล้ว 

2) เป็นสมำชิกนิคมสหกรณ์มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 

3) ช ำระเงินค่ำช่วยทุนรัฐบำลเรียบร้อย 
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4) ช ำระหนี้เกี่ยวกับกิจกำรของนิคมให้แก่ทำงรำชกำรเรียบร้อยแล้ว 

 สมำชิกนิคมสหกรณ์ที่ปฏิบัติครบตำมหลักเกณฑ์ ทั้ง 4 ข้อ ดังกล่ำว กรมส่งเสริมสหกรณ์
จะออกหนังสือแสดงกำรท ำประโยชน์ให้แก่สมำชิกนิคมสหกรณ์นั้นๆ  เพ่ือน ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรที่ตนเป็นสมำชิกอยู่เมื่อได้รับอนุญำตแล้วสมำชิกนิคมสหกรณ์ผู้นั้นก็สำมำรถน ำ
หลักฐำนดังกล่ำวไปออกโฉนดที่ดินหรือ น.ส. 3 ผู้ได้มำซึ่งที่ดินจะโอนที่ดินไปให้ผู้อ่ืนไม่ได้ นอกจำก            
ตกทอดทำงมรดกหรือโอนไปยังสหกรณ์ที่เป็นสมำชิกอยู่ และภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว ที่ดินนั้นไม่อยู่ใน
ควำมรับผิดชอบแห่งกำรบังคับคดีด้วย 

  ส ำหรับ น.ค. 3 เป็นหนังสือแสดงกำรท ำประโยชน์ ซึ่งออกให้ในนิคมสร้ำงตนเอง           
ตำมพระรำชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือกำรครองชีพ พ.ศ. 2511 เช่นเดียวกัน กำรได้สิทธิในที่ดินของสมำชิก
นิคมสร้ำงตนเอง เมื่อสมำชิกได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คือ 

1) ต้องเป็นสมำชิกนิคมสร้ำงตนเองมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 

2) ต้องไม่มีหนี้สินที่เก่ียวกับกิจกำรนิคม 

3) ช ำระเงินค่ำช่วยทุนรัฐบำลเรียบร้อยแล้ว 

 4) ได้รับอนุญำตให้ท ำประโยชน์ในที่ดินตำมมำตรำ  8 แห่งพระรำชบัญญัติจัดที่ดิน          
เพ่ือกำรครองชีพ พ.ศ. 2511  

การบังคับใช้กฎหมาย 

 พระรำชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือกำรครองชีพ ห้ำมมิให้ผู้ ใดเข้ำไปหำประโยชน์ ยึดถือ 
ครอบครอง ปลูกสร้ำง ก่อสร้ำง แผ้วถำง เผำป่ำ หรือท ำด้วยประกำรใดๆ ในเขตนิคม อันเป็นกำรท ำลำย 
หรือท ำให้เสื่อมสภำพที่ดิน หรือท ำให้เป็นอันตรำยแก่ทรัพยำกรธรรมชำติ เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกอธิบดี 
แต่ทั้งนี้สมำชิกนิคมจะด ำเนินกำรดังกล่ำวได้ เฉพำะในที่ดินที่ตนได้รับมอบให้เข้ำท ำประโยชน์เท่ำนั้น 

 ส ำหรับอ ำนำจของอธิบดี กฎหมำยให้อ ำนำจปฏิบัติกำรภำยในเขตที่ดินเกี่ยวกับ            
ไม้หวงห้ำม แร่ หรือทรัพยำกรธรรมชำติอ่ืน เพ่ือหำประโยชน์เป็นเงิน หรือทรัพย์สินอ่ืน ส ำหรับบ ำรุง
ส่งเสริมกิจกรรม หรือสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นประโยชน์ต่อท่ีดิน โดยให้ท ำไปตำมกฎหมำยนั้นๆ 

 ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดของกฎหมาย และการแก้ไข 

 เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยครบถ้วนแล้ว วัตถุประสงค์ของกฎหมำย ต้องกำรให้
ประชำชนผู้เป็นสมำชิกนิคม ได้มีที่ดินท ำกินเป็นปกติเช่นเดียวกับประชำชนทั่วไป จึงก ำหนดให้ปิดนิคม 
เมือ่บรรลุวัตถุประสงค์ แต่กลับเป็นว่ำไม่สำมำรถปิดนิคมแห่งใดได้ เนื่องจำกคุณสมบัติของผู้ได้รับเอกสำร
สิทธิมีปัญหำ ท ำให้แนวทำงกำรจัดที่ดินโดยวิธีกำรปฏิรูปที่ดินได้รับควำมสนับสนุนมำกกว่ำ 
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 เจตนำรมณ์ของกฎหมำยต้องกำรให้ควำมช่วยเหลือกับประชำชนให้มีที่ดินท ำกินและใช้
ชีวิตเช่นเดียวกับประชำชนทั่วไป จึงบัญญัติให้ปิดนิคมหลังจำกกำรจัดนิคมบรรลุผลตำมควำมมุ่งหมำยแล้ว 
แต่กลับกลำยเป็นว่ำทำงรำชกำรต้องคงสภำพนิคมมำจนถึงปัจจุบันเกือบทั้งหมด เพรำะไม่สำมำรถปิดนิคม
แห่งใดได้ เนื่องจำกข้อกฎหมำยในเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเอกสำรสิทธิ  

 วิธีกำรจัดที่ดินตำมแนวทำงของกฎหมำยนี้รัฐบำลไม่สนับสนุนให้ด ำเนินกำรอีกต่อไป แต่ให้
ไปใช้แนวทำงปฏิรูปที่ดิน จึงมีแนวคิดท่ีจะรวมกฎหมำยนี้กับกฎหมำยจัดที่ดินอื่นเข้ำด้วยกัน 

(กรมส่งเสริมสหกรณ,์ 255๗ /ศูนย์ศึกษำนโยบำยที่ดิน คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 25๕๗) 

 2.1.๓ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม : พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน 
   เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 

ความเป็นมา  

  หลังเหตุกำรณ์ 14 ตุลำคม พ.ศ. 2516 ได้มีกลุ่มชำวไร่ชำวนำ นักศึกษำ นักกำรเมือง 
เดินขบวนเรียกร้องหลำยครั้ง สำเหตุส ำคัญมำจำก ปัญหำที่ดินท ำกินและกำรถูกเอำรัดเอำเปรียบ               
จำกนำยทุน มีควำมเหลื่อมล้ ำในกำรถือครองที่ดิน 

  รัฐบำลในสมัย ฯพณฯ นำยสัญญำ ธรรมศักดิ์ จึงได้แก้ไขปัญหำดังกล่ำว โดยประกำศใช้
พระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 6 มีนำคม พ.ศ. 2518            
โดยมีหลักกำรและเหตุผล ดังนี้ 

  ประไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชำกรส่วนใหญ่มีอำชีพในกำรเกษตร ที่ดินจึงเป็น
ปัจจัยส ำคัญและเป็นรำกฐำนเบื้องต้นของกำรผลิตทำงเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันปรำกฏว่ำ เกษตรกรก ำลัง
ประสบควำมเดือดร้อน เนื่องจำกต้องสูญเสียสิทธิในที่ดินและกลำยเป็นผู้เช่ำที่ดินต้องเสียค่ำเช่ำในอัตรำสูง
เกินสมควร ที่ดินขำดกำรบ ำรุงรักษำ จึงท ำให้อัตรำกำรผลิตผลเกษตรกรรมอยู่ในระดับต่ ำ เกษตรกรไม่ได้
รับควำมเป็นธรรมและเสียเปรียบจำกกำรเช่ำที่ดินและกำรจ ำหน่ำยผลผลิตตลอดมำ ซึ่งส่งผลให้เกิดควำม
ยุ่งยำกท้ังในทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรปกครองและกำรเมืองของประเทศเป็นอย่ำงมำก จึงเป็นควำมจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่รัฐจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวโดยด่วนที่สุด โดยวิธีกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือช่วยให้
เกษตรกรมีที่ดินท ำกินและให้กำรใช้ที่ดินเกิดประโยชน์มำกที่สุด พร้อมกับกำรจัดระบบกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยผลผลิตเกษตรกรรมเพ่ือให้ควำมเป็นธรรมแก่เกษตรกร ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรสนองแนวนโยบำยแห่ง
รัฐในกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในฐำนะของบุคคลในทำงเศรษฐกิจและสังคม 
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  หลักการและสาระส าคัญ 

 กำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม คือ กำรปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและกำรถือครองในที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมรวมตลอดถึงกำรจัดที่อยู่อำศัยในที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐน ำที่ดินของรัฐ หรือที่ดิน
ที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจำกเจ้ำของที่ดินซึ่งมิได้ท ำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง  หรือมีที่ดินเกินสิทธิตำม
พระรำชบัญญัตินี้เพ่ือจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่
กำรครองชีพและสถำบันเกษตรกร ได้เช่ำซื้อ เช่ำหรือเข้ำท ำประโยชน์โดยรัฐให้ควำมช่วยเหลือในกำรพัฒนำ
อำชีพเกษตรกรรม กำรปรับปรุงทรัพยำกรและปัจจัยกำรผลิตตลอดจนกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยให้เกิดผลดี
ยิ่งขึ้น  

  จำกกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 
2518 ได้มีกำรจัดตั้งส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมขึ้น เรียกโดยย่อว่ำ ส.ป.ก. โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรปรับปรุง สิทธิกำรถือครองที่ดิน กำรกระจำยสิทธิในที่ดิน ทั้งใน
ที่ดินของรัฐและท่ีดินของเอกชน ที่มีมำกเกินควำมจ ำเป็น ให้ไปสู่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ำกินพร้องทั้งพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำอำชีพ ปรับปรุง ส่งเสริม และสนับสนุน ปัจจัยกำรผลิตที่จ ำเป็นต่ำงๆ และให้มี
กำรจัดตั้งกองทุนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรรม เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน และใช้จ่ำยเพ่ือกำรปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือให้เกษตรกรมีรำยได้ และพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น 

  จุดมุ่งหมำยที่ส ำคัญ คือ (๑) กำรกระจำยสิทธิในที่ดินรัฐและเอกชนที่มีเกินควำมจ ำเป็น           
ไปสู่เกษตรกรโดยตรงซึ่งไม่มีที่ดินท ำกินหรือมีน้อย (๒)เป็นกำรปรับปรุงสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน และปรับปรุง
สภำพดินให้ดีขึ้น (๓) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของเกษตรกรอย่ำงใกล้ชิดหลังกำรปฏิรูปที่ดิน 

  จำกสภำพปัญหำที่กล่ำวมำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และควำมจ ำเป็นในกำรที่ต้อง
คุ้มครองพ้ืนที่ที่เหมำะสมต่อกำรประกอบเกษตรกรรมไว้ให้กับเกษตรกรผู้ซึ่งเป็นประชำกรส่วนใหญ่ของ
ประเทศที่ต้องใช้ที่ดินเพ่ือประกอบอำชีพกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมจึงมีขึ้นในประเทศไทย โดยตรำ
เป็นพระรำชบัญญัติ และก ำหนดให้ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นผู้ด ำเนินกำร 

   ส.ป.ก.ด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ ก ำหนดภำรกิจกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

   (๑) งำนจัดที่ดิน  เป็นกำรสนับสนุนให้เกษตรกรได้เป็นเจ้ำของที่ดินภำยใต้กฎหมำยกำร
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยด ำเนินกำรในที่ดิน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินของรัฐ และที่ดินเอกชน  

  ที่ดินของรัฐ จะท ำกำรส ำรวจรังวัด และสอบสวนสิทธิในที่ดิน เจรจำกระจำยสิทธิ           
ลดเนื้อที่และแบ่งแยกที่ดิน (กรณีมีที่ดินกินสิทธิตำมกฎหมำย) เพ่ือน ำมำจัดให้เกษตรกรเช่ำหรือเช่ำซื้อ 
หรือเข้ำท ำประโยชน์ตำมที่เกษตรกรได้ยื่นค ำร้องไว้ ซึ่ งเกษตรกรจะได้รับสิทธิตำมกฎหมำยปฏิรูปที่ดิน 
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ได้รับหนังสือรับมอบที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๒๘) และหนังสืออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.
๔-๐๑) และมีโอกำสเป็นเจ้ำของที่ดินต่อไป  

  ที่ดินเอกชน จะน ำที่ดินที่จัดซื้อหรือเวนคืนมำจัดสรรแก่เกษตรกรผู้เช่ำ หรือผู้ไร้ที่ท ำกิน 
หรือผู้มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่กำรครองชีพที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งเกษตรกรจะต้องเช่ำ หรือเช่ำซื้อจำก 
ส.ป.ก. และมีโอกำสเป็นเจ้ำของที่ดินต่อไป โดย ส.ป.ก.จะจัดซื้อ หรือเวนคืนที่ดินจำกเจ้ำของที่ดินที่มีที่ดิน
เกินกว่ำพระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก ำหนด  

   (๒) งำนพัฒนำ ด ำเนินงำนในส่วนที่ไม่ซ้ ำซ้อนกับหน่วยงำนอ่ืนๆ ในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยให้กำรสนับสนุนหรือบูรณำกำรเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทำงคมนำคมและ
แหล่งน้ ำ เพื่อยกระดับสภำพควำมเป็นอยู่ตำมควำมจ ำเป็น และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำเพ่ือกำรอุปโภค
บริโภค และกำรเกษตร  

   (๓) งำนเพ่ิมรำยได้ เป็นกำรด ำเนินงำนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบกำรผลิตและ
โครงสร้ำงทำงกำรเกษตร จัดตั้งสหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปที่ดิน จัดหำสินเชื่อและปัจจัยกำรผลิต พัฒนำและ
ส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรเกษตรและนอกกำรเกษตร  กำรให้เกษตรกรมีส่วนร่วม ในกำรรักษำดูแล
ทรัพยำกรธรรมชำติ และอ่ืนๆ ให้เป็นไปตำมระเบียบ  และมติของคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม ส่งเสริมให้มีกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในที่ดินสำธำรณะ ที่ดินชุมชน 
และท่ีดินที่จัดให้เกษตรกร โดย ส.ป.ก.จะบูรณำกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกษตรกร
มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึนตำมสภำพของท้องที่นั้นๆ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของเกษตรกร  

   กฎหมำยที่เกี่ยวข้องตำมพระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

   ๑) กำรน ำที่ดินมำด ำเนินกำรปฏิรูปที่ดิน 

 ส.ป.ก.มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนปฏิรูปที่ดิน (น ำที่ดินมำทั้งที่รัฐและเอกชน) ในพ้ืนที่ใด
ต้องก ำหนดเป็นพระรำชกฤษฎีกำ โดยก ำหนดไว้ใน 

 มำตรำ ๒๕ กำรก ำหนดเขตที่ดินในท้องที่ใดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินให้ตรำเป็นพระรำช
กฤษฎีกำ 

 ในพระรำชกฤษฎีกำตำมวรรคหนึ่ง ให้มีแผนที่แสดงเขตและระบุท้องที่ที่อยู่ในเขตปฏิรูป
ที่ดินแนบท้ำยพระรำชกฤษฎีกำนั้นด้วย แผนที่ดังกล่ำวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระรำชกฤษฎีกำ 

  กำรก ำหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินตำมวรรคหนึ่ง ให้ก ำหนดเฉพำะที่ดินที่จะ
ด ำเนินกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เว้นแต่ในกรณีท่ีจ ำเป็นจะถือเขตของต ำบลหรืออ ำเภอเป็นหลักก็ได้ 
โดยให้ด ำเนินกำรก ำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในเขตท้องที่อ ำเภอที่มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรม



๒๕ 

 

 

เป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่กำรครองชีพ หรือต้องเช่ำที่ดินของผู้ อ่ืนประกอบ
เกษตรกรรมอยู่เป็นจ ำนวนมำก ตลอดจนที่มีผลผลิตต่อไร่ต่ ำเป็นเกณฑ์ในกำรจัดอันดับควำมส ำคัญในกำร
ก ำหนดเขตก่อนหลัง ในกรณีที่ถือเขตของต ำบลหรืออ ำเภอเป็นเขตปฏิรูปที่ดินนั้น ให้หมำยถึงเฉพำะที่
ตั้งอยู่นอกเขตเทศบำลและสุขำภิบำล  

 มำตรำ ๒๕ ทวิ ถ้ำที่ดินที่ ส.ป.ก. ได้มำเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยและมิได้อยู่ในเขตปฏิรูป
ที่ดินให้ ส.ป.ก. มีอ ำนำจจัดที่ดินนั้นให้กับเกษตรกรหรือสถำบันเกษตรกรได้ ตำมมำตรำ ๓๐ เสมือนว่ำ   
เป็นที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยไม่ต้องด ำเนินกำรก ำหนดเขตที่ดินในท้องที่นั้นให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินตำม
มำตรำ ๒๕ (ตำมมำตรำนี้ ได้ยกเว้นกรณีที่ดินบริจำคที่ได้มำเป็นแปลงเล็กแปลงน้อย) 

 มำตรำ ๒๖ เมื่อได้มีพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตปฏิรูปที่ดินใช้บังคับในท้องที่ใดแล้ว 

 (๑) ถ้ำในเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมีที่ดินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินส ำหรับพลเมือง             
ใช้ร่วมกัน แต่พลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือได้เปลี่ยนสภำพจำกกำรเป็นที่ดินส ำหรับพลเมือง               
ใช้ร่วมกันก็ดี หรือพลเมืองยังใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นอยู่ หรือยังไม่เปลี่ยนสภำพจำกกำรเป็นที่ดินส ำหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน เมื่อได้จัดที่ดินแปลงอ่ืนให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทน โดยคณะกรรมกำรประกำศ ในรำช
กิจจำนุ เบกษำแล้วก็ดี  ให้พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมีผลเป็นกำรถอนสภำพ             
กำรเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินส ำหรับที่ดินดังกล่ำวโดยมิต้องด ำเนินกำรถอนสภำพตำมประมวล
กฎหมำยที่ดิน และให้ ส.ป.ก. มีอ ำนำจน ำที่ดินนั้นมำใช้ในกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้  

 (๒) ถ้ำในเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมีที่ดินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินส ำหรับใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพำะ หรือท่ีดินที่ได้สงวนหรือหวงห้ำมไว้ตำมควำมต้องกำรของทำงรำชกำรเมื่อ
กระทรวงกำรคลังได้ให้ควำมยินยอมแล้ว ให้พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตปฏิรูปที่ดินนั้น มีผลเป็นกำรถอน
สภำพกำรเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินส ำหรับที่ดินดังกล่ำว โดยมิต้องด ำเนินกำรถอนสภำพ            
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยที่รำชพัสดุ และให้ ส.ป.ก. มีอ ำนำจน ำที่ดินนั้นมำใช้ในกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได้ 

 (๓) ถ้ำในเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมีที่ดินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินซึ่งเป็นที่ดินรกร้ำง
ว่ำงเปล่ำ หรือที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้ง หรือกลับมำเป็นของแผ่นดินโดยประกำรอ่ืนตำมกฎหมำย
ที่ดินและที่ดินนั้นอยู่นอกเขตป่ำไม้ถำวรตำมมติคณะรัฐมนตรี ให้ ส.ป.ก. มีอ ำนำจน ำที่ดินนั้นมำใช้ในกำร
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้   

 (๔) ถ้ำเป็นที่ดินในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ด ำเนินกำรปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมในที่ดินเขตป่ำสงวนแห่งชำติส่วนใดแล้วเมื่อ ส.ป.ก.จะน ำที่ดินแปลงใดในส่วนนั้น              
ไปด ำเนินกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตปฏิรูปที่ดินมีผลเป็นกำรเพิกถอน
ป่ำสงวนแห่งชำติในที่ดินแปลงนั้น และให้ ส.ป.ก. มีอ ำนำจน ำที่ดินนั้นมำใช้ในกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมได้โดยไม่ต้องด ำเนินกำรเพิกถอนตำมกฎหมำยป่ำสงวนแห่งชำติ 



๒๖ 

 

 

  เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตำม (๔) ให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ และมีอ ำนำจ
ในกำรให้เช่ำที่ดินอันเป็นป่ำสงวนแห่งชำติดังกล่ำวได้ และให้ค่ำเช่ำที่ได้มำตกเป็นของกองทุนกำรปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 มำตรำ ๒๙ ในเขตปฏิรูปที่ดิน เมื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นว่ำ ที่ดินบริเวณใดสมควร
ด ำเนินกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ ส.ป.ก. มีอ ำนำจจัดซื้อหรือด ำเนินกำรเวนคืนที่ดินได้ ดังต่อไปนี้ 

   (๑) ที่ดินแปลงเดียวหรือหลำยแปลงมีเนื้อที่รวมกันเกินกว่ำห้ำสิบไร่  ซึ่งบุคคล                        
ในครอบครัวเดียวกันไม่ว่ำคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นเจ้ำของที่ดินผู้ประกอบเกษตรกรรมด้วยตนเอง             
ให้ ส.ป.ก. มีอ ำนำจจัดซื้อหรือด ำเนินกำรเวนคืนที่ดินส่วนที่เกินกว่ำห้ำสิบไร่ 

   (๒) ถ้ำที่ดินดังกล่ำวใน (๑) มีเนื้อที่รวมกันเกินกว่ำหนึ่งร้อยไร่ และเจ้ำของที่ดิน                    
ผู้ประกอบเกษตรกรรมด้วยตนเองใช้เพ่ือกำรเลี้ยงสัตว์จ ำพวกสัตว์ใหญ่ตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดชนิด 
จ ำนวน และเงื่อนไขในรำชกิจจำนุเบกษำให้ ส.ป.ก. มีอ ำนำจจัดซื้อหรือด ำเนินกำรเวนคืนที่ดินส่วนที่เกิน
กว่ำหนึ่งร้อยไร ่

   ๒) กำรด ำเนินกำรจัดที่ดิน 

 ส.ป.ก.ด ำเนินกำรหำที่ดิน (น ำมำ) และจัดที่ดิน จะด ำเนินกำรในรูปของคณะกรรมกำร 
คือ คณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (คปก.) ตำมมำตรำ ๑๙ ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำย มำตรกำร ข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน        
กำรปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. ตลอดจนกำรควบคุมกำรบริหำรงำนของ ส.ป.ก. และคณะกรรมกำรปฏิรูป
ที่ดินจังหวัด (คปจ.) ตำมมำตรำ ๒๐ ให้คณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ในกำรก ำหนดมำตรกำรและวิธีปฏิบัติงำนของส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัด  

 กำรจัดที่ดิน ส.ป.ก.ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยก ำหนดไว้ ดังนี้ 

 มำตรำ ๓๐  บรรดำที่ดินหรืออสังหำริมทรัพย์ที่ ส.ป.ก. ได้มำ ให้ ส.ป.ก.มีอ ำนำจจัดให้
เกษตรกรหรือสถำบันเกษตรกรได้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด ทั้งนี้               
ตำมขนำดกำรถือครองในที่ดินดังกล่ำวต่อไปนี้ 

  (๑) จ ำนวนที่ดินไม่เกินห้ำสิบไร่ ส ำหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน                
ซึ่งประกอบเกษตรกรรมอย่ำงอ่ืนนอกจำกเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ตำม (๒) 

  (๒) จ ำนวนที่ดินไม่เกินหนึ่งร้อยไร่ ส ำหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน              
ซึ่งใช้ประกอบเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกำศ
ก ำหนด 



๒๗ 

 

 

  (๓) จ ำนวนที่ดินที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ส ำหรับสถำบันเกษตรกร ทั้งนี้ โดยค ำนึงถึง
ประเภทและลักษณะกำรด ำเนินงำนของสถำบันเกษตรกรนั้นๆ  

  ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำเป็นกำรจัดให้เกษตรกร และเป็นที่ดินที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด มิให้มีกำรโอนสิทธิในที่ดินก็ให้จัดให้เกษตรกรเช่ำ ในกรณีอ่ืนให้จัดให้เกษตรกรเช่ำหรือเช่ำซื้อตำมที่
เกษตรกรแสดงควำมจ ำนง ถ้ำเป็นกำรจัดให้สถำบันเกษตรกรให้จัดให้สถำบันเกษตรกรเช่ำ 

 บรรดำที่ดินที่  ส.ป.ก. ได้มำ ถ้ำเป็นที่ดินของรัฐและมีเกษตรกรถือครองอยู่แล้ว               
เกินจ ำนวนที่ก ำหนดในวรรคหนึ่งก่อนเวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนดเมื่อเกษตรกรดังกล่ำว ยื่นค ำร้องและ
ยินยอมช ำระค่ำเช่ำ หรือค่ำชดเชยที่ดินในอัตรำหรือจ ำนวนที่เพ่ิมขึ้น ตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด ส ำหรับ
ที่ดินส่วนที่เกินตำมวรรคหนึ่งให้คณะกรรมกำรจัดที่ดินให้เกษตรกรเช่ำหรือจัดให้ แล้วแต่กรณีตำมจ ำนวน
ที่เกษตรกรถือครองได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยไร่ ในกำรก ำหนดอัตรำค่ำเช่ำหรือค่ำชดเชย
ที่ดินดังกล่ำว ต้องค ำนึงถึงระยะเวลำและวิธีกำรที่เกษตรกรได้ที่ดินนั้นมำ ควำมสำมำรถในกำร                         
ท ำประโยชน์ ประเภทของเกษตรกรรม และกำรท ำประโยชน์ที่ได้ท ำไว้แล้วในที่ดินนั้น 

  ในกำรจัดที่ดินให้เกษตรกรตำมวรรคสำม ถ้ำเกษตรกรได้เข้ำครอบครองที่ดินดังกล่ำว
ก่อน พ.ศ. ๒๕๑๐ ให้เรียกเก็บเฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรโอนและรังวัด และค่ำปรับปรุงพัฒนำที่ดิน             
ที่ ส.ป.ก. ด ำเนินกำรให้ตำมจ ำนวนที่คณะกรรมกำรก ำหนด เฉพำะส่วนที่ไม่เกินห้ำสิบไร่  

 นอกจำกกำรจัดที่ดินให้แก่บุคคลตำม (๑) (๒) และ (๓) ให้ ส.ป.ก. มีอ ำนำจจัดที่ดินหรือ
อสังหำริมทรัพย์ให้แก่บุคคลใดเช่ำ เช่ำซื้อ ซื้อ หรือเข้ำท ำประโยชน์ เพ่ือใช้ส ำหรับกิจกำรอ่ืนที่เป็นกำร
สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิรูปที่ดินตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกำศ
ก ำหนด ในรำชกิจจำนุเบกษำได้  ทั้งนี้ ตำมขนำดกำรถือครองในที่ดินที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งต้อง
ไม่เกินห้ำสิบไร่ ส่วนหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรอนุญำตหรือกำรให้ผู้ได้รับอนุญำตถือปฏิบัติ            
ให้เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

  กำรจัดที่ดินให้เช่ำหรือเช่ำซื้อตำมมำตรำนี้ไม่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เกี่ยวกับกำร
ควบคุมกำรเช่ำหรือเช่ำซื้อ และสิทธิกำรเช่ำหรือเช่ำซื้อดังกล่ำวจะโอนแก่กันได้หรือตกทอดทำงมรดกได้
เฉพำะตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 ตำมกฎหมำยที่ก ำหนดดังกล่ำวข้ำงต้นกำรจัดที่ดินของ ส.ป.ก. แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท 
ดังนี้ 

 ๑. กำรจัดที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรม 

 ๒. กำรจัดที่ดินเพ่ือเป็นที่อยู่อำศัย 

 ๓. กำรจัดที่ดินเพ่ือกิจกำรสำธำรณูปโภคและอ่ืนๆ 
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 ๔. กำรจัดที่ดินเพ่ือประกอบกิจกำรสนับสนุนหรือเก่ียวเนื่องกับกำรปฏิรูปที่ดิน  

 ๕. กำรยินยอมให้ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติในเขตปฏิรูปที่ดิน 

  ที่ดินที่น ำมำด ำเนินกำรปฏิรูปที่ดิน : ที่ดินของรัฐ และที่ดินเอกชน 

 ที่ดินของรัฐ : ส.ป.ก. ด ำเนินกำรจัดที่ดินให้เกษตรกรที่ถือครองท ำประโยชน์อยู่ก่อนแล้ว
ในทุกพ้ืนที่ โดยเป็นกำรรับรองสิทธิกำรถือครองให้ถูกต้องตำมกฎหมำย และเป็นกำรแก้ไขปัญหำของ
สังคม โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมล ำดับ ๓ ขั้นตอน คือ  

 ขั้นตอนที่ ๑ : โดยกำรให้สิทธิอนุญำตให้เข้ำท ำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-
๐๑) กรรมสิทธิ์ในที่ดินยังเป็นของ ส.ป.ก.  

 ขั้นตอนที่ ๒ : โดยกำรให้เกษตรกรที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำท ำประโยชน์ตำมขั้นตอนที่ ๑ 
ท ำสัญญำเช่ำ หรือเช่ำซื้อ ตำมที่เกษตรกรแจ้งควำมจ ำนง  

 ขั้นตอนที่ ๓ : โดยกำรโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (โฉนดที่ดิน) ให้เกษตรกรหลังจำกช ำระค่ำ
เช่ำซื้อครบตำมก ำหนด (เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ แต่เป็นกรรมสิทธิ์ที่มีเง่ือนไขก ำหนดตำมมำตรำ ๓๙) 

 ที่ดินเอกชน : ส.ป.ก. จัดซื้อหรือได้รับบริจำค จะจัดให้เกษตรกรเช่ำ หรือ เช่ำซื้อ             
เมื่อช ำระค่ำเช่ำซื้อเสร็จสิ้น ส.ป.ก. โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (โฉนดที่ดิน) ให้เกษตรกรตำมล ำดับ ส่วนที่ดิน
พระรำชทำนจะให้เกษตรกรเช่ำเพียงอย่ำงเดียว 

 โฉนดที่ดินที่เกษตรกรได้รับจำกกำรปฏิรูปที่ดินฯ จะตกอยู่ภำยใต้บังคับมำตรำ ๓๙ คือ 
จะท ำกำรแบ่งแยกหรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อ่ืนมิได้ เว้นแต่ตกทอดทำงมรดกแก่ทำยำทโดยธรรม  
หรือโอนไปยังสถำบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก.  

 ดังนั้น สิทธิในที่ดินของเกษตรกรที่ได้รับจำกกำรปฏิรูปที่ดินมี ๓ อย่ำง คือ หนังสือ
อนุญำตให้เข้ำท ำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) สัญญำเช่ำ หรือเช่ำซื้อ และ โฉนดที่ดิน 
(กรรมสิทธิ์มีเงื่อนไข) ตำมล ำดับ 

 ผู้มีสิทธิได้รับกำรจัดที่ดิน 

  ผู้ที่มีสิทธิได้รับกำรจัดที่ดิน จะต้องเป็นเกษตรกรตำมควำมหมำยที่ก ำหนดไว้ใน
มำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๓ 
พ.ศ. ๒๕๓๒ ดังนี้ 

                             ๑. ผู้ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 

                             ๒. ผู้ประสงค์จะเป็นเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ำกินเป็นของตนเอง ๓ 
ประเภท คือ 
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             ๒.๑ บุคคลผู้ยำกจน 

             ๒.๒ ผู้จบกำรศึกษำทำงเกษตรกรรม 

             ๒.๓ ผู้เป็นบุตรของเกษตรกร 

   ได้มีพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในกำรเป็น
เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยก ำหนดไว้ในมำตรำ ๓ ดังนี้ 

   มำตรำ ๓ บุคคลซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
ให้ถือว่ำเป็นเกษตรกร 

    (๑) ผู้ยำกจน ซึ่งหมำยถึงผู้มีรำยได้ไม่สูงกว่ำอัตรำรำยได้ที่ 
คณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมก ำหนด รำยได้ตำม (๑) ให้หมำยควำมรวมถึงสิทธิ หรือ
ประโยชน์อื่นที่สำมำรถค ำนวณเป็นตัวเงินได้ด้วย 

    (๒) ผู้จบกำรศึกษำทำงเกษตรกรรม ซึ่งหมำยถึงผู้ที่จบ
กำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำในประเภทวิชำเกษตรกรรม 

    (๓) บุตรของเกษตรกร ซึ่งหมำยถึงบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำย
ของผู้ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 

   ทั้งนี้ บุคคลดังกล่ำวต้องไม่มีอำชีพอันมีรำยได้ประจ ำเพียงพอแก่กำรยัง
ชีพอยู่แล้ว ไม่มีที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเป็นของตนเอง และประสงค์จะประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 

   ผู้ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก (ควำมหมำยตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรคัดเลือกเกษตรกรฯ พ.ศ. ๒๕๓๕) หมำยถึง 

   ๑. เป็นเกษตรกรอยู่แล้วตำมควำมเป็นจริง พิจำรณำจำกกำรใช้เวลำ
ส่วนใหญ่ในอำชีพเกษตรกรรมมิใช่อำชีพอ่ืน กำรไปมีอำชีพเสริม ก็เป็นไปเพ่ือให้เพียงพอแก่กำรครองชีพ
อย่ำงแท้จริง มิใช่ท ำกำรเกษตรเพียงเพ่ือแสดงว่ำท ำกำรเกษตร แต่แท้จริงเห็นว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นต้อง
พ่ึงพำอำชีพทำงกำรเกษตร 

   ๒. เป็นเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่
เพียงพอแก่กำรครองชีพ คณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีอ ำนำจจัดที่ดินให้ได้ แต่รวมกันต้องไม่เกิน
จ ำนวนที่กฎหมำยก ำหนด 

   ผู้ยำกจน (ควำมหมำยตำมพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในกำรเป็นเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๕ และมติคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ครั้งที่ ครั้งที่ 



๓๐ 

 

 

๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๕๕ ก ำหนดปรับปรุงเกี่ยวกับอัตรำรำยได้ของผู้ยำกจนเป็น “ผู้มี
รำยได้ต่ ำกว่ำ ๓๐,๐๐๐ บำท/คน/ปี” 

 ระเบียบหลักที่ส ำคัญในกำรจัดที่ดินของ ส.ป.ก. คือ ระเบียบคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดิน
จำกกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘  

 เกษตรกรผู้ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิยื่นค ำร้องขอเข้ำท ำประโยชน์ในที่ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดินตำมข้อ ๕. แห่งระเบียบฯ ได้แก่ 

 (๑) มีสัญชำติไทย 
 (๒) บรรลุนิติภำวะ หรือเป็นหัวหน้ำครอบครัว 
 (๓) มีควำมประพฤติดีและซื่อสัตย์สุจริต 
 (๔) มีร่ำงกำยสมบูรณ์ ขยันขันแข็ง และสำมำรถประกอบกำรเกษตรได้ 
 (๕) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 (๖) ไม่มีที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือของบุคคลในครอบครัว
เดียวกันหรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อย แต่ไม่เพียงพอแก่กำรประกอบเกษตรกรรมเพ่ือเลี้ยงชีพ 
 (๗) เป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดก ำหนด 

  ๓) กำรคุ้มครองสิทธิและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

 ระเบียบ กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 ๑. พระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
 มำตรำ ๒๓ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจเข้ำไปตรวจสอบกำรประกอบเกษตรกรรมหรือ

กำรท ำประโยชน์หรือกิจกำรอ่ืนๆ ตำมพระรำชบัญญัตินี้ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ในระหว่ำงเวลำพระ
อำทิตย์ขึ้นถึงพระอำทิตย์ตก และให้แสดงบัตรประจ ำตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองที่ดิน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 

  ๒. ระเบียบคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ว่ำด้วยกำรให้เกษตรกรและ
สถำบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจำกกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเข้ ำท ำประโยชน์ใน
ที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ข้อ ๗ เกษตรกรหรือสถำบันเกษตรกรผู้ได้รับมอบที่ดินให้เข้ำท ำประโยชน์ในที่ดินมีหน้ำที่
ปฏิบัติดังต่อไปนี้  



๓๑ 

 

 

  (๑) ต้องท ำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเองเต็มควำมสำมำรถ และไม่น ำที่ดินนั้น
ทั้งหมด หรือบำงส่วนไปให้บุคคลอ่ืนไม่ว่ำจะโดยกำรขำย ให้เช่ำ หรือเข้ำท ำประโยชน์ หรือโดยพฤติกรรม
ใดๆ ที่แสดงให้เห็นในลักษณะนั้น 

  (๒) ยินยอมท ำสัญญำเช่ำ หรือสัญญำเช่ำซื้อ หรือสัญญำจัดให้โดยมีค่ำชดเชย 
และต้องปฏิบัติตำมสัญญำดังกล่ำว 

  (๓) ไม่เปลี่ยนแปลงสภำพที่ดิน จนเป็นเหตุให้ที่ดินเสื่อมสภำพควำมเหมำะสม
แก่กำรประกอบเกษตรกรรม 

  (๔) ไม่ขุดบ่อเพ่ือกำรเกษตรกรรมเกินร้อยละห้ำของเนื้อที่ที่ได้รับมอบ 
  (๕) ไม่ปลูกสร้ำงสิ่งก่อสร้ำงใดๆ เว้นแต่กำรปลูกสร้ำงตำมสมควรส ำหรับ 

โรงเรือน ที่อยู่อำศัย ยุ้งฉำง หรือสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนๆ ที่ใช้ประโยชน์เพ่ือกำรเกษตรของเกษตรกรหรือสถำบัน
เกษตรกรนั้น 

  (๖) ดูแลรักษำหมุดหลักฐำนของ ส.ป.ก.และหลักเขตที่ดินในที่ดินที่ได้รับมอบ   
มิให้เกิดช ำรุดเสียหำยเคลื่อนย้ำยไปจำกต ำแหน่งเดิม 

  (๗) ไม่กระท ำกำรใดๆ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่สิ่งก่อสร้ำงใน
โครงกำรปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม กำรท ำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรอื่นและสภำพแวดล้อม 

  (๘) ปฏิบัติตำมมติของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัด 
  (๙) ปฏิบัติตำมสัญญำกู้ยืมที่ท ำกับ ส.ป.ก. และปฏิบัติตำมพันธะกรณีที่มีอยู่กับ   

สถำบันกำรเงิน หรือบุคคลที่ด ำเนินงำนร่วมกับ ส.ป.ก. 
 ข้อ ๘ หำกเกษตรกรหรือสถำบันเกษตรกรกระท ำกำรฝ่ำฝืน ข้อ ๗ ให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

มีหนังสือเตือนให้เกษตรกรหรือสถำบันเกษตรกรละเว้นกำรกระท ำหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือท ำให้ดินกลับ
สู่สภำพเดิมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ถ้ำผู้นั้นยังคงฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำม โดยไม่มีเหตุอันสมควรก็ให้
ด ำเนินกำรตำมข้อ ๑๑ ต่อไป 

 ในกรณีที่เกษตรกรหรือสถำบันเกษตรกรได้โอนกำรท ำประโยชน์ในที่ดินไม่ว่ำทั้งหมดหรือ
บำงส่วนไปยังบุคคลอ่ืน หรือกระท ำกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกรณีหนึ่งกรณีใดในข้อ ๗ และไม่สำมำรถ
หำตัวได้พบให้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๑๑ ได้โดยมิต้องมีกำรเตือน 

 ข้อ ๙. กำรขุดบ่อเพ่ือกำรเกษตรกรรมที่เกินจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๗(๔) หรือกำรปลูก
สร้ำงโรงเรือน ที่อยู่อำศัย ยุ้งฉำง หรือสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนที่ใช้ประโยชน์เพ่ือกำรเกษตรกรรมที่เกินสมควรตำม
ข้อ ๗(๕) ให้เกษตรกรหรือสถำบันเกษตรกรยื่นค ำขอ ณ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวั ด และให้
คณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดเป็นผู้พิจำรณำอนุญำต 

 ข้อ ๑๑ เกษตรกรหรือสถำบันเกษตรกรสิ้นสิทธิกำรเข้ำท ำประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับมอบ
จำก ส.ป.ก. ในกรณีดังต่อไปนี้ 



๓๒ 

 

 

  (๑) ตำย เลิกสถำบันเกษตรกร หรือสละสิทธิ เว้นแต่จะมีกำรตกทอดทำงมรดก
ตำมพระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

  (๒) โอนสิทธิกำรท ำประโยชน์ กำรเช่ำ เช่ำซื้อ หรือกำรจัดให้โดยมีค่ำชดเชยไป
ยังบุคคลอื่น ตำมพระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

  (๓) ขำดคุณสมบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรคัดเลือกเกษตรกรและสถำบันเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดิน
จำกกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดังต่อไปนี้ 

   ก. สัญชำติไทย 
   ข. เป็นเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
   ค. มีที่ดินท ำกินเป็นของตนเอง หรือของบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

เพียงพอแก่กำรเลี้ยงชีพอยู่แล้ว 
  (๔) ไม่ปฏิบัติตำมควำมในข้อ ๗ และไม่ปฏิบัติตำมค ำเตือนในข้อ ๘ 
                           กำรสิ้นสิทธิตำมวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ย่อมมีผลในทันทีที่เกิดเหตุกำรณ์

เช่นนั้นขึ้น 
  ส ำหรับกำรสิ้นสิทธิตำมวรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) นั้น ให้คณะกรรมกำรปฏิรูป

ที่ดินจังหวัดมีมติ ให้เกษตรกรหรือสถำบันเกษตรกรสิ้นสิทธิ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกำรณ์ที่จะสั่งให้เกษตรกรหรือสถำบันเกษตรกรรำยใดสิ้นสิทธิและไม่อำจ
วินิจฉัยได้ ก็ให้ขอควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรเพื่อน ำไปประกอบกำรพิจำรณำสั่งให้สิ้นสิทธิต่อไป 

การบังคับใช้กฎหมาย 

 กฎหมำยกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นกำรกระจำยสิทธิและปรับปรุงสิทธิกำร
ถือครองที่ดินในพื้นที่ที ่มีควำมไม่เป็นธรรมในกำรถือครองและใช้ประโยชน์ในที่ดิน มีผลเป็นกำร
คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทำงอ้อม กล่ำวคือ ที่ดินที ่จัดให้กับเกษตรกร อำจอนุญำตให้เข้ำท ำ
ประโยชน์ ให้เช่ำ หรือให้เช่ำซื ้อ แต่ผู ้ที ่ได้รับสิทธิในที่ดินไปแล้วไม่สำมำรถแบ่งแยกหรือโอนสิทธิ            
ในที่ดินไปยังผู ้อื่น เป็นกำรห้ำมโอนที่ดินตลอดไป ในหลักกำรจึงเท่ำกับตรึงคนและที่ดินให้ใช้เพื่ อ
กำรเกษตรเท่ำนั้น ในแง่หนึ่งเป็นมำตรกำรคุ้มครองเกษตรกรมิให้สูญเสียที่ดินเช่นในอดีตได้ แต่อีก              
แง่หนึ่ง เกษตรกรขำดสิทธิเสรีภำพในที่ดินของตนเอง ที่ดินรำคำต่ ำหรือไม่มีรำคำไม่อำจหำสินเชื่อจำก
แหล่งไหนได้ เพรำะไม่มีสถำบันกำรเงินให้กู้เว้นแต่ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร             
(ธ.ก.ส.) ที่มีข้อตกลงกับ ส.ป.ก. แต่ในตอนหลังโดยนโยบำยของรัฐบำลท ำให้เกษตรกรสำมำรถใช้
เอกสำรสิทธิที่ได้รับไปแปลงสินทรัพย์เป็นทุนได้ ท ำให้มีช่องทำงกำรหำสินเชื่อเพ่ิมขึ้น  



๓๓ 

 

 

 ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดของกฎหมาย และการแก้ไข 

 กำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมใช้เป็นเครื่องมือของรัฐในกำรปรับปรุงสิทธิและกำรถือ
ครองที่ดินในช่วงที่เกษตรกรมีปัญหำต้องสูญเสียที่ดินท ำกินและต้องตกเป็นผู้เช่ำที่ดิน ถูกเอำเปรียบในกำร
เช่ำที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม แต่ต่อมำรัฐได้ปรับปรุงกฎหมำยและใช้กำรปฏิรูปที่ดินเป็นเครื่องมือในกำรแก้ไข
ปัญหำกำรบุกรุกที่ดินของรัฐ ซึ่งกำรแก้กฎหมำยดังกล่ำวท ำให้มีปัญหำในเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับ
ควำมช่วยเหลือจึงเป็นปัญหำของกำรปฏิรูปที่ดินตลอดมำ ส.ป.ก. จึงพยำยำมขอแก้ไขกฎหมำยให้เกิดควำม
ชัดเจนและแยกประเภทของที่ดินเพ่ือกำรแก้ปัญหำอย่ำงถูกต้อง นอกจำกนั้นยังได้ขอปรับปรุงแนวทำงกำร
คุ้มครองที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยไม่ห้ำมโอนตลอดไป แต่ควบคุมที่ดินว่ำจะต้องใช้เพ่ือกำรเกษตรกรรม
เท่ำนั้น 

(ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม, ๒๕๕๘/ศูนย์ศึกษำนโยบำยที่ดิน คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย, 25๕๗) 

 2.1.๔ กรมป่าไม้ :  

    2.1.๔.๑ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

ความเป็นมา  

 เป็นกฎหมำยเกี่ยวกับกำรควบคุมและกำรอนุญำตให้ท ำไม้ในป่ำ โดยมีกำรแก้ไขมำ           
หลำยครั้ง คือ 

 (1) พระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503 เป็นกำรแก้ไขเพ่ือเพ่ิมบทก ำหนดโทษ
ให้ผู้กระท ำผิดเกรงกลัว หรือเข็ดหลำบ เป็นกำรป้องกันกำรท ำลำยป่ำไม้อันเป็นทรัพยำกรของชำติ 

 (2) พระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 แก้ไขบำงมำตรำเพ่ือให้มีข้อควำมรัดกุม 
และเหมำะสมกับกำลสมัยมำกขึ้น เพ่ือคุ้มครองและบ ำรุงรักษำป่ำไม้อันเป็นทรัพยำกรธรรมชำติให้ได้ผลดี
ยิ่งขึ้น 

 (3) พระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2532 เป็นกำรเพ่ิมเติมอัตรำโทษให้สูงขึ้น          
ให้เหมำะสมแก่สภำวกำรณ์ 

  (๔) พระรำชก ำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 พ.ศ. 2532 
มีสำระส ำคัญเกี่ยวกับกำรท ำไม้ในป่ำหรือกำรเก็บหำของป่ำ กำรเ ก็บค่ำภำคหลวงไม้และของป่ำ           
กำรประทับตรำไม้ กำรน ำไม้และของป่ำเคลื่อนที่ กำรควบคุมไม้ในล ำน้ ำ กำรควบคุมกำรแปรรูปไม้และ          
กำรแผ้วถำงป่ำ และกำรให้อ ำนำจแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรที่จะยับยั้งกำรท ำไม้ออกจำกป่ำที่ได้เปิดกำร         
ท ำไม้โดยให้สัมปทำนไปแล้วได้ และกำรก ำหนดให้สัมปทำนที่มีพ้ืนที่อยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติหรือเขตรักษำ



๓๔ 

 

 

พันธุ์สัตว์ป่ำสิ้นสุดลง ทั้งนี้ โดยให้ผู้รับสัมปทำนที่สัมปทำนต้องสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังกล่ำวมีสิทธิได้รับเงิน
ชดเชยควำมเสียหำยภำยในขอบเขตที่ก ำหนดไว้โดยค ำนึงถึงควำมเป็นธรรมทั้งแก่ประโยชน์ของส่วนรวม
และประโยชน์ของเอกชน เพ่ือระงับยับยั้งมิให้มีกำรท ำไม้ออกจำกป่ำและเร่งรัดฟ้ืนฟูสภำพป่ำขึ้นโดยเร็ว 
เป็นกำรป้องกันมิให้เกิดภัยพิบัติสำธำรณะดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในจังหวัดภำคใต้เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2531 
ขึ้นมำอีก 

หลักการและสาระส าคัญ 

 กฎหมำยก ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้
รักษำกำรตำมกฎหมำยนี้และมีอ ำนำจในกำรแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมไม่เกิน
จ ำนวน  อย่ำงสูงที่ก ำหนดไว้ในบัญชีต่อท้ำยพระรำชบัญญัติ และออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัตินี้ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

 (๑) ความหมายของป่าไม้ 

  กฎหมำยนี้ระบุว่ำ “ป่ำ” หมำยควำมว่ำ ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มำตำมกฎหมำย
ที่ดิน และ “ไม”้ หมำยควำมว่ำ ไม้สักและไม้อ่ืนทุกชนิดที่เป็นต้น เป็นกอเป็นเถำ รวมตลอดถึงไม้ที่น ำเข้ำมำ            
ในรำชอำณำจักร ไม้ไผ่ทุกชนิด ปำล์ม หวำย ตลอดจนรำก ปุ่ม ตอ เศษ ปลำย และกิ่งของสิ่งนั้นๆ ไม่ว่ำจะ
ถูกตัด ถอน เลื่อย ผ่ำ ถำก ขุด หรือกระท ำโดยประกำรอื่นใด  โดยกฎหมำยก ำหนดว่ ำ  ไม้ ห ว งห้ ำมมี                
สองประเภท คือ ประเภท ก. ไม้หวงห้ำมธรรมดำ ได้แก่ ไม้ซึ่งกำรท ำไม้จะต้องได้รับอนุญำตจำกพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่หรือได้รับสัมปทำน และประเภท ข. ไม้หวงห้ำมพิเศษ ได้แก่ ไม้หำยำกหรือไม้ที่ควรสงวนซึ่งไม่
อนุญำตให้ท ำไม้ เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนุญำตในกรณีพิเศษ 

  ไม้สักและไม้ยำงทั่วไปในรำชอำณำจักรไม่ว่ำจะข้ึนอยู่ที่ใดเป็นไม้หวงห้ำมประเภท 
ก. ไม้ชนิดอ่ืนในป่ำจะให้เป็นไม้หวงห้ำมประเภทใดให้ก ำหนดโดยพระรำชกฤษฎีกำ 

 (๒) การก าหนดอัตราค่าภาคหลวง 

รัฐมนตรีมีอ ำนำจก ำหนดอัตรำค่ำภำคหลวงโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  

 (๓) การอนุญาต 

  กฎหมำยก ำหนดว่ำ กำรท ำไม้หวงห้ำมนั้นให้ท ำได้ในสองรูปแบบ คือ ได้รับ
อนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือได้รับสัมปทำน และต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดในกฎกระทรวงหรือในกำร
อนุญำต โดยกำรอนุญำตนั้น พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เมื่อได้รับอนุมัติจำกรัฐมนตรีแล้วจะอนุญำตให้ผูกขำดโดยให้
ผู้ได้รับอนุญำตเสียเงินค่ำผูกขำดให้แก่รัฐบำลตำมจ ำนวนที่รัฐมนตรีก ำหนดก็ได้ 



๓๕ 

 

 

  กำรอนุญำตโดยวิธีผูกขำดหรือให้สัมปทำนส ำหรับกำรท ำไม้ฟืนหรือไม้เผำถ่ำน            
ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ให้กระท ำได้เฉพำะในเขตป่ำที่ห่ำงไกลและกันดำร หรือเฉพำะกำรท ำไม้             
ชนิดที่มีค่ำหรือหำยำก 

   ผู้ได้รับอนุญำตหรือรับสัมปทำนต้องช ำระค่ำตีตรำคัดเลือกไม้เพ่ือตัดฟันและ
ค่ำภำคหลวงให้กับรัฐ จึงจะสำมำรถท ำไม้ได้ภำยใต้เงื่อนไขกำรอนุญำต กำรเก็บหำของป่ำก็เช่นเดียวกัน 

  อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงระหว่ำงปี พ.ศ. 2515-2516 ได้มีกำรอนุญำตให้ท ำไม้สัก
และไม้กระยำเลยในป่ำโดยให้สัมปทำนในระยะยำวมีก ำหนด 30 ปี จ ำนวน 301 ป่ำ โดยรัฐบำลจะมี
รำยได้จำกกำรจัดเก็บค่ำตีตรำคัดเลือกไม้เพ่ือให้ผู้รับสัมปทำนตัดฟันและค่ำภำคหลวง ต่อมำเกิดอุทกภัย  
ครั้งร้ำยแรงในท้องที่บ้ำนกระทูน อ ำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมรำช เมื่อปลำยเดือนพฤศจิกำยน พ .ศ. 
2531 ประชำชนและสื่อมวลชนได้เรียกร้องให้ยกเลิกสัมปทำนท ำไม้ รัฐบำลในขณะนั้นซึ่งมีพลเอกชำติชำย 
ชุณหะวัณ เป็นนำยกรัฐมนตรี จึงได้ออกพระรำชก ำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 
2484 พ.ศ. 2532 ยกเลิกสัมปทำนท ำไม้ทั้งหมด โดยมีเหตุผลว่ำสภำพป่ำไม้ของประเทศถูกท ำลำยจนท ำ
ให้สภำพแวดล้อมตำมธรรมชำติขำดควำมสมดุลอันจะยังผลให้เกิดภัยพิบัติสำธำรณะดังเช่นที่เกิดขึ้น            
ในจังหวัดภำคใต้เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2531 และอำจเกิดขึ้นอีกได้ จึงจ ำเป็นต้องระงับยับยั้งมิให้มีกำร          
ท ำไม้ออกจำกป่ำและเร่งรัดฟ้ืนฟูสภำพป่ำขึ้นโดยเร็วและรัฐสภำก็ให้ควำมเห็นชอบโดยอนุมัติให้ใช้พระรำช
ก ำหนดดังกล่ำว กำรท ำไมใ้นประเทศไทยจึงสิ้นสุดลงและผู้รับสัมปทำนมีสิทธิได้รับเงินชดเชยควำมเสียหำย
ภำยในขอบเขตที่ก ำหนดไว้  

 (๔) การแผ้วถางป่า 

   ในหมวด 5 เรื่อง กำรแผ้วถำงป่ำ กฎหมำยก ำหนดห้ำมกำรก่อสร้ำง แผ้วถำง 
หรือเผำป่ำ หรือกระท ำด้วยประกำรใด ๆ อันเป็นกำรท ำลำยป่ำหรือเข้ำยึดถือครอบครองป่ำเพ่ือตนเองหรือ
ผู้ อ่ืน เว้นแต่จะกระท ำภำยในเขตที่ได้จ ำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีได้ประกำศใน                
รำชกิจจำนุเบกษำหรือโดยได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งถือว่ำกฎหมำยในส่วนนี้เป็นบทบัญญัติ              
ที่ป้องกันมิให้รำษฎรเข้ำบุกรุกถำงป่ำโดยพลกำร 

การบังคับใช้กฎหมาย 

 กำรห้ำมกำรก่อสร้ำง แผ้วถำง หรือเผำป่ำ หรือกระท ำด้วยประกำรใดๆ อันเป็นกำรท ำลำย
ป่ำหรือเข้ำยึดถือครอบครองป่ำ เป็นกำรป้องกันมิให้รำษฎรบุกรุกครอบครองที่ดินในเขตป่ำไม้ อย่ำงไรก็ตำม 
กำรอนุญำตให้ท ำไม้โดยเฉพำะกำรให้สัมปทำนป่ำไม้ท ำให้เกิดที่ดินว่ำงเปล่ำ โดยหลักกำรแล้วผู้รับสัมปทำน
จะต้องปลูกป่ำทดแทน เมื่อมิได้ปลูกป่ำทดแทนท ำให้มีกำรครอบครองท ำประโยชน์โดยผู้ที่ต้องกำรที่ดิน           
ท ำกินตำมหลังกำรท ำไม้กลำยเป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่สำมำรถฟ้ืนฟูสภำพป่ำได้อีก 



๓๖ 

 

 

 ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดของกฎหมาย และการแก้ไข 

 กำรบังคับใช้กฎหมำยโดยกรมป่ำไม้ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เนื่องมำจำกหลำยสำเหตุ ไม่ว่ำจะเป็นนโยบำยของรัฐบำล สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง กำรปกครอง ควำม
ต้องกำรที่ดินท ำกินของประชำกรที่เพ่ิมขึ้น และกำรค้ำพืชผลทำงกำรเกษตร ท ำให้ป่ำไม้ลดลงอย่ำงรวดเร็ว 
มีผู้กระท ำผิดกฎหมำยมำกถึงประมำณ 10 ล้ำนคน กำรจัดกำรกับผู้กระท ำผิดรำยใดรำยหนึ่งโดยเฉพำะ         
ก็จะถูกมองว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติ รัฐบำลหลำยชุดได้แก้ปัญหำโดยกำรยกเลิกสภำพป่ำและให้สิทธิ                
กับประชำชน ยิ่งท ำให้ผู้ที่บุกรุกรุ่นต่อ ๆ มำมีควำมหวังว่ำวันหนึ่งรัฐก็จะให้สิทธิในที่ดิน นอกจำกนั้น ยังมี
ปัญหำข้อกฎหมำยในกำรกำรจับกุมและยึดเครื่องมือที่ใช้ในกำรกระท ำผิด ท ำให้ผู้กระท ำผิดที่วำนใช้ผู้อ่ืน    
ไปบุกรุกไม่เกรงกลัวกฎหมำย 

 ควรทบทวนกฎหมำยป่ำไม้ทั้งฉบับ ในแง่ของกำรจูงใจให้ผู้ที่มีที่ดินอยำกจะปลูกป่ำ กำรให้
คนอยู่ร่วมกับป่ำและมีหน้ำที่ดูแลรักษำป่ำไม้ รวมทั้งได้รับประโยชน์จำกป่ำตำมควร กำรปรับขั้นตอนในกำร
อนุญำต อนุมัติให้ง่ำยแต่ชัดเจน ท ำให้ประชำชนโดยเฉพำะคนจนเข้ำถึงทรัพยำกรได้เท่ำกับคนที่มีฐำนะ
ดีกว่ำอย่ำงเสมอกัน 

(กรมป่ำไม,้ ๒๕๕๗/ศูนย์ศึกษำนโยบำยที่ดิน คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 25๕๗) 

    2.1.๔.๒ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

ความเป็นมา  

 เป็นกฎหมำยที่ออกมำใช้แทนพระรำชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่ำ พุทธศักรำช 2481   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษำสภำพป่ำไม้ ของป่ำหรือทรัพยำกรธรรมชำติอ่ืนในบริเวณที่สงวนให้มีสภำพควำม
อุดมสมบูรณ์อยู่ต่อไปโดยกำรก ำหนดเขตที่ดินให้เป็นป่ำสงวนแห่งชำติ กฎหมำยฉบับนี้มีกำรแก้ไขครั้งแรก
โดยออกพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 เพ่ิมอัตรำโทษให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้อง
กับกำรแก้ไขเพ่ิมเติมอัตรำโทษตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ให้สูงขึ้น และต่อมำมีกำรแก้ไขเป็นครั้งที่ 2                
ตำมพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 เนื่องจำกรัฐบำลมีนโยบำยที่จะช่วยเหลือ
รำษฎรที่มีควำมจ ำเป็นในกำรครองชีพ ให้สำมำรถเข้ำท ำกินในเขตป่ำสงวนแห่งชำติได้โดยไม่เดือดร้อนและ
โดยมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง จึงได้แก้ไขกฎหมำยให้ทำงรำชกำรมีอ ำนำจอนุญำตให้บุคคลเข้ำท ำประโยชน์หรือ
อยู่อำศัยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติได้เป็นครำวๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว โดยก ำหนดว่ำในระยะสั้น            
อันเป็นกำรช่วยเหลือชั่วครำวตำมควำมจ ำเป็น อนุญำตได้ครำวละไม่เกินห้ำปี นอกจำกนั้นได้แก้ไข
บทบัญญัติอ่ืนๆ ที่ยังไม่เหมำะสมกับสภำพควำมเป็นจริงและสะดวกแก่กำรปฏิบัติรำชกำร เช่น อนุญำต             
ให้ทำงรำชกำรและองค์กำรของรัฐใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติเป็นกำรชั่วครำวได้โดยคล่องตัวยิ่งขึ้น 



๓๗ 

 

 

หลักการและสาระส าคัญ 

 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม เป็นผู้ รักษำกำร             
ตำมกฎหมำยนี้ โดยมีอ ำนำจในกำรแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียม 
ค่ำภำคหลวง และค่ำบ ำรุงป่ำไม่เกินอัตรำตำมบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้  และก ำหนดกิจกำรอ่ืน              
เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  กำรก ำหนดให้บริเวณใดเป็นป่ำสงวนแห่งชำติเป็นอ ำนำจของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ที่จะออกกฎกระทรวงก ำหนดเขตป่ำสงวน
แห่งชำติ โดยกฎกระทรวงดังกล่ำวจะต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่ำที่ก ำหนดเป็นป่ำสงวนแห่งชำตินั้น              
แนบท้ำยกฎกระทรวงด้วย กำรเปลี่ยนแปลงเขตหรือกำรเพิกถอนป่ำสงวนแห่งชำติป่ำใดก็ต้องออกเป็น
กฎกระทรวงเช่นเดียวกัน 

 โดยสำระส ำคัญ มีดังนี้ 

  (๑) คณะกรรมการส าหรับป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อได้ก ำหนดป่ำใดให้เป็นป่ำสงวน
แห่งชำติแล้ว กฎหมำยก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรชุดหนึ่งประกอบด้วยผู้แทนกรมป่ำไม้ ผู้แทนกรมกำรปกครอง 
ผู้แทนกรมที่ดิน และกรรมกำรอ่ืนอีกสองคนที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง เพ่ือท ำหน้ำที่ควบคุมพนักงำนเจ้ำหน้ำที่               
ในกำรปักหลักเขต ติดป้ำยหรือเครื่องหมำยแสดงแนวเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ปิดประกำศกฎกระทรวงและ
แผนที่ซึ่งก ำหนดให้ติดที่ที่ท ำกำรอ ำเภอหรือกิ่งอ ำเภอท้องที่ ที่ท ำกำรก ำนันท้องที่ และที่เปิดเผยในหมู่บ้ำน
ท้องที่นั้น คณะกรรมกำรยังมีหน้ำที่ด ำเนินกำรสอบสวนและวินิจฉัยค ำร้องของบุคคลที่อ้ำงว่ำมีสิทธิหรือ               
ได้ท ำประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงก ำหนดป่ำสงวนแห่งชำตินั้นใช้บังคับ และ
อำจพิจำรณำก ำหนดค่ำทดแทนตำมที่เห็นสมควร 

  (๒) การอยู่อาศัยหรือท าประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมำยมีบทบัญญัติ
ห้ำมมิให้รำษฎรเข้ำไปยึดถือครอบครองท ำประโยชน์หรืออยู่อำศัยในป่ำสงวนแห่งชำติ ตลอดจน                 
ห้ำมก่อสร้ำง แผ้วถำง เผำป่ำ ท ำไม้ เก็บหำของป่ำหรือกระท ำด้วยประกำรใด ๆ ซึ่งจะท ำให้เสื่อมเสียสภำพ
ของป่ำ เว้นแต่เป็นกำรท ำไม้หรือเก็บหำของป่ำโดยได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยป่ำไม้ หรือได้รับอนุญำตให้ท ำประโยชน์หรืออยู่อำศัยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติตำมมำตรำ 16 มำตรำ 
16 ทวิ และมำตรำ 16 ตรี หรือได้รับอนุญำตให้ศึกษำหรือวิจัยทำงวิชำกำร หรือเป็นกรณีกำรเข้ำไป              
กำรผ่ำน หรือกำรใช้ทำง กำรน ำหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้ำไปตำมระเบียบที่อธิบดีกรมป่ำไม้ก ำหนด หรือ               
กำรได้รับอนุญำตให้ท ำกำรบ ำรุงป่ำหรือปลูกสร้ำงสวนป่ำหรือไม้ยืนต้นในเขตป่ำเสื่อมโทรม 

  พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ .ศ. 2507  มีกำรแก้ไขหลำยครั้ง ในปี 
2528 แก้ไขเป็นพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 เพ่ิมเติมมำตรำ 16 ทวิ และ
มำตรำ 16 ตรี ผ่อนผันให้ผู้ที่ท ำประโยชน์หรืออยู่อำศัยในบริเวณป่ำเสื่อมโทรมที่ก ำหนดเป็นเขตปรับปรุง
ป่ำสงวนแห่งชำติอยู่แล้วโดยจัดให้ท ำกินไม่เกิน 20 ไร่ต่อครอบครัวและมีก ำหนดเวลำครำวละไม่น้อยกว่ำ       



๓๘ 

 

 

5 ปีแต่ไม่เกิน 30 ปี และอำจขออนุญำตพ้ืนที่ปลูกป่ำในพ้ืนที่ที่ตนเคยท ำประโยชน์หรืออยู่อำศัยได้อีก           
ไม่เกิน 35 ไร่ต่อครอบครัว มีก ำหนดเวลำครำวละไม่น้อยกว่ำ 5 ปีแต่ไม่เกิน 30 ปีเช่นกันและต้องเสีย
ค่ำธรรมเนียมตำมที่กฎหมำยก ำหนด หำกผู้ได้รับอนุญำตละทิ้งไม่ท ำประโยชน์หรือไม่อยู่อำศัยในที่ดิน            
ที่ได้รับอนุญำตติดต่อกันเกินสองปี หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนนอกจำกบุคคลในครอบครัวเข้ำท ำประโยชน์ หรือ            
ไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีกรมป่ำไม้ก ำหนดก็อำจถูกเพิกถอนกำรอนุญำตได้ 

  สิทธิในกำรอยู่อำศัยหรือท ำประโยชน์ในที่ดินนั้นจะสิ้นสุดหลังจำกผู้ได้รับอนุญำต
ถึงแก่ควำมตำย บุคคลในครอบครัวซึ่งอำศัยอยู่กับผู้ได้รับอนุญำตมีสิทธิอยู่อำศัยหรือท ำประโยชน์ในที่ดิน
นั้นต่อไปได้แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญำตถึงแก่ควำมตำย แต่สิทธิดังกล่ำวสำมำรถ
ตกทอดไปยังสำมี ภรรยำ บุตรคนหนึ่งคนใดหรือบุคคลในครอบครัวซึ่งอำศัยอยู่กับผู้ได้รับอนุญำตได้             
หำกผู้ได้รับอนุญำตได้ระบุไว้เป็นหนังสือตำมแบบที่ก ำหนด  

  (๓) การบ ารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในป่าสงวนแห่งชาติ            
ที่เสื่อมโทรมสิ้นสภาพที่จะแก้ไขฟื้นคืนสภาพเดิมได้ 

  ป่ำสงวนแห่งชำติที่เสื่อมโทรมสิ้นสภำพที่จะแก้ไขฟ้ืนคืนสภำพเดิมได้ กฎหมำย
ฉบับนี้มีบทบัญญัติตำมมำตรำ 20 ให้อธิบดีกรมป่ำไม้โดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ ำนำจอนุญำตเป็นหนังสือ                 
ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดท ำกำรบ ำรุงป่ำหรือปลูกสร้ำงสวนป่ำหรือไม้ยืนต้นได้ในเนื้อที่ไม่เกิน 2,000 ไร่              
หำกเกินกว่ำนั้นต้องได้รับอนุมัติจำกคณะรัฐมนตรี และผู้ได้ รับอนุญำตจะต้องเสียค่ำตอบแทนให้แก่รัฐ             
ตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ ในประกำศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ปัจจุบัน เป็นกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) 

  โดยกฎหมำยก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรอนุญำตท ำกำรบ ำรุงป่ำหรือปลูกสร้ำง         
สวนป่ำหรือไม้ยืนต้นในป่ำสงวนแห่งชำติตำมมำตรำ 20 ไว้ 2 ประกำร คือ 

   (1) เป็นป่ำเสื่อมโทรมที่ไม่สำมำรถที่จะกลับฟ้ืนคืนดีตำมธรรมชำติได้
ตำมมำตรำ 16 ทวิ และ 

   (2) กำรอนุญำตนั้นต้องเพ่ือท ำกำรบ ำรุงป่ำหรือปลูกสร้ำงสวนป่ำหรือไม้
ยืนต้น 

  (๔) อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ กฎหมำยก ำหนดไว้ในมำตรำ 25 ว่ำ เมื่อได้
ก ำหนดป่ำใดเป็นป่ำสงวนแห่งชำติ และรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ควบคุมและรักษำป่ำสงวน
แห่งชำตินั้นแล้วให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจ ดังต่อไปนี้ 
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   ก. สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจำกป่ำสงวนแห่งชำติ หรือให้งดเว้นกำรกระท ำใดๆ ใน
เขตป่ำสงวนแห่งชำติ  ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรำกฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ำ มีกำรกระท ำผิดตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 

   ข. สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท ำผิดต่อพระรำชบัญญัตินี้ รื้อถอน แก้ไขหรือท ำ
ประกำรอ่ืนใดแก่สิ่งที่เป็นอันตรำย หรือสิ่งที่ท ำให้เสื่อมสภำพในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ภำยในเวลำที่
ก ำหนดให้ 

   ค. ยึด ท ำลำย รื้อถอน แก้ไขหรือท ำประกำรอ่ืน เมื่อผู้กระท ำผิดไม่ปฏิบัติตำม
ข้อ ข. หรือไม่ปรำกฏตัวผู้กระท ำผิด หรือรู้ตัวผู้กระท ำผิดแต่หำตัวไม่พบ 

   ถ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังกล่ำว และได้เสีย
ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือกำรนั้น ให้ผู้กระท ำผิดชดใช้หรือออกค่ำใช้จ่ำยนั้นทั้งหมด หรือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่น ำ
ทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขำยทอดตลำดหรือขำยโดยวิธีอ่ืนตำมที่เห็นสมควร เพื่อชดใช้ค่ำใช้จ่ำยนั้น และให้น ำ
ควำมในมำตรำ 1327 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำใช้บังคับแก่เงินที่ได้จำกกำรขำยทรัพย์สิน
นั้นโดยอนุโลม 

   ง. ด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพ่ือป้องกันหรือบรรเทำ
ควำมเสียหำยแก่ป่ำสงวนแห่งชำติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 

   โดยมำตรำ 26 ระบุว่ำ กำรจับกุม ปรำบปรำมผู้กระท ำผิดตำมพระรำชบัญญัติ
นี้ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็นพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจ ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 

การบังคับใช้กฎหมาย 

  (1) บรรดำป่ำที่เป็นป่ำสงวนอยู่แล้วตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองและสงวนป่ำก่อน
วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นป่ำสงวนแห่งชำติตำมพระรำชบัญญัตินี้ เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควร
ก ำหนดป่ำอ่ืนใดเป็นป่ำสงวนแห่งชำติ เพ่ือรักษำสภำพป่ำไม้ ของป่ำหรือทรัพยำกรธรรมชำติอ่ืน ให้กระท ำ
ได้โดยออกกฎกระทรวงซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่ำที่ก ำหนดเป็นป่ำสงวนแห่งชำตินั้นแนบท้ำย
กฎกระทรวงด้วย  

  (2) ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ห้ำมมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองท ำประโยชน์หรืออยู่อำศัย
ในที่ดิน ก่อสร้ำง แผ้วถำง เผำป่ำ ท ำไม้ เก็บหำของป่ำ หรือกระท ำด้วยประกำรใดๆ อันเป็นกำรเสื่อมเสีย  
แก่สภำพป่ำสงวนแห่งชำติ เว้นแต่  ท ำไม้หรือเก็บหำของป่ำตำมมำตรำ 15 เข้ำท ำประโยชน์หรืออยู่อำศัย
ตำมมำตรำ 16 มำตรำ 16 ทวิ หรือมำตรำ 16 ตรี กระท ำกำรตำมมำตรำ 17 ใช้ประโยชน์ตำมมำตรำ 
18 หรือกระท ำกำรตำมมำตรำ 19 หรือมำตรำ 20 และท ำไม้หวงห้ำมหรือเก็บหำของป่ำหวงห้ำม             
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้  
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  (3) กำรท ำไม้หรือกำรเก็บหำของป่ำในเขตป่ำสงวนแห่งชำติให้กระท ำได้เมื่อได้รับ
ใบอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือเมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ประกำศอนุญำตไว้เป็นครำวๆ ในเขตป่ำ
สงวนแห่งชำติแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพำะ 

  (4) เพ่ือประโยชน์ในกำรควบคุม ดูแล รักษำหรือบ ำรุงป่ำสงวนแห่งชำติ อธิบดีมีอ ำนำจ             
สั่งเป็นหนังสือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือเจ้ำหน้ำที่ของกรมป่ำไม้ กระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดในเขต              
ป่ำสงวนแห่งชำติได้  

  (5) ในกรณีป่ำสงวนแห่งชำติแห่งใดมีสภำพเป็นป่ำเสื่อมโทรมตำมมำตรำ 16 ทวิ ให้อธิบดี
โดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ ำนำจอนุญำตเป็นหนังสือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดท ำกำรบ ำรุงป่ำหรือปลูกสร้ำงสวนป่ำ
หรือไม้ยืนต้นในเขตป่ำเสื่อมโทรมได้ภำยในระยะเวลำและตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในหนังสืออนุญำต             
แต่ในกรณีที่จะอนุญำตให้เกิน 2,000 ไร่ ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะรัฐมนตรี  

  (6) เมื่อได้ก ำหนดป่ำใดเป็นป่ำสงวนแห่งชำติ และรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่               
ผู้ควบคุมและรักษำป่ำสงวนแห่งชำตินั้นแล้ว ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจ ดังต่อไปนี้  

  - สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจำกป่ำสงวนแห่งชำติ หรือให้งดเว้นกำรกระท ำใดๆ ในเขตป่ำ
สงวนแห่งชำติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรำกฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่ำ มีกำรกระท ำผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

     - สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท ำผิดต่อพระรำชบัญญัตินี้ รื้อถอน แก้ไขหรือท ำประกำรอ่ืน
ใดแก่สิ่งที่เป็นอันตรำย หรือสิ่งที่ท ำให้เสื่อมสภำพในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ภำยในเวลำที่ก ำหนดให้ 

   - ยึด ท ำลำย รื้อถอน แก้ไขหรือท ำประกำรอ่ืน เมื่อผู้กระท ำผิดไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่ง                
รื้อถอน แก้ไข หรือท ำประกำรอ่ืนแก่สิ่งที่เป็นอันตรำยหรือสิ่งที่ท ำให้เสื่อมสภำพในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ               
ไม่ปรำกฏตัวผู้กระท ำผิดหรือรู้ตัวผู้กระท ำผิดแต่หำตัวไม่พบ 

       - ด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้เ พ่ือป้องกันหรือบรรเทำ                
ควำมเสียหำยแก่ป่ำสงวนแห่งชำติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 

 ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดของกฎหมาย และการแก้ไข 

 กำรบังคับใช้กฎหมำยป่ำสงวนแห่งชำติเป็นปัญหำในท ำนองเดียวกันกับกฎหมำยป่ำไม้ 
และกฎหมำยอุทยำนแห่งชำติ ประกอบกับ ป่ำสงวนแห่งชำติเป็นพ้ืนที่ที่ไม่เข้มงวดในกำรสงวนหวงห้ำม  
มำกนัก เพรำะประชำชนอำจขออนุญำตอยู่อำศัยท ำประโยชน์ได้ จึงท ำให้ในปัจจุบันมีกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติหลำกหลำยทั้งที่ได้รับอนุญำตและไม่ได้รับอนุญำต ที่ดินที่เหมำะสมกับกำรเกษตร             
ที่ถูกบุกรุกส่วนใหญ่ก็ถูกกันออกและมอบให้น ำไปปฏิรูปที่ดิน ในขณะปัจจุบันจึงเป็นกำรฟ้ืนฟูสภำพป่ำที่ยังมี
สภำพดีให้กลับคืนมำและรักษำไว้ให้มำกที่สุด 
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 ควรศึกษำแนวทำงกำรใช้บังคับกฎหมำยป่ำสงวนแห่งชำติทั้งฉบับและหำทำงปรับปรุง             
ให้ประชำชนและองค์กรต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำป่ำมำกขึ้น จะท ำให้เกิดแนวร่วมในกำร
พิทกัษ์ป่ำแทนกำรป้องกันเช่นในปัจจุบัน 

(กรมป่ำไม,้ ๒๕๕๗/ศูนย์ศึกษำนโยบำยที่ดิน คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 25๕๗) 

 2.1.๕ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช : 

    2.1.๕.๑ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

ความเป็นมา  

 เป็นกฎหมำยจัดตั้งและคุ้มครองอุทยำนแห่งชำติ เพ่ือคุ้มครองรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ            
ที่มีอยู่ เช่น พันธุ์ไม้ และของป่ำ สัตว์ป่ำ ตลอดจนทิวทัศน์ ป่ำและภูเขำ ให้คงอยู่ในสภำพธรรมชำติเดิม มิให้
ถูกท ำลำยหรือเปลี่ยนแปลงไปเพ่ืออ ำนวยประโยชน์ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมแก่รัฐและประชำชน ต่อมำ              
มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำยฉบับนี้ เนื่องจำกมำตรำ 30 ของกฎหมำยฉบับนี้ก ำหนดให้สัมปทำนอำชญำบัตร 
ประทำนบัตร และใบอนุญำตที่ทำงรำชกำรอนุญำตให้เข้ำท ำประโยชน์ตำมกฎหมำยต่ำงๆ ซึ่งออกให้แก่
บุคคลใดไว้แล้วก่อนที่จะมีกำรก ำหนดเป็นเขตอุทยำนแห่งชำติในพ้ืนที่ที่อนุญำตดังกล่ำว ยังคงมีผลใช้บังคับ
ต่อไปตรำบเท่ำอำยุของสัมปทำน อำชญำบัตร ประทำนบัตร หรือใบอนุญำตนั้นๆ แต่ต่อมำได้มีกำรตรำ   
พระรำชก ำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 พ.ศ. 2532 และได้มีบทบัญญัติ
ก ำหนดให้สิทธิกำรท ำกิจกำรที่ได้รับสัมปทำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ต้องสิ้นสุดลง หำกพ้ืนที่สัมปทำน
เป็นเขตอุทยำนแห่งชำติ จึงต้องแก้ไขมำตรำ 30 ดังกล่ำว ให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติป่ำไม้ 
พุทธศักรำช 2484 ดังกล่ำว 

หลักการและสาระส าคัญ 

 กฎหมำยก ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504 และมีอ ำนำจในกำรแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
และออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

   (๑) ค านิยาม กฎหมำยระบุว่ำ “ที่ดิน” หมำยควำมว่ำ พ้ืนที่ดินทั่วไป และให้หมำยควำม
รวมถึง ภูเขำ ห้วย หนอง คลอง บึง บำง ล ำน้ ำ ทะเลสำบ เกำะ และที่ชำยทะเลด้วย “อุทยำนแห่งชำติ” 
หมำยควำมว่ำ ที่ดินที่ได้ก ำหนดให้เป็นอุทยำนแห่งชำติตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 (๒) คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ หมวด 2 ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง 
เรียกว่ำคณะกรรมกำรอุทยำนแห่งชำติ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม            
เป็นประธำน อธิบดีกรมป่ำไม้ ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย ผู้แทนกรมที่ดิน และกรรมกำรอ่ืนไม่เกินสิบเอ็ดคน



๔๒ 

 

 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งท ำหน้ำที่ในกำรให้ค ำปรึกษำต่อรัฐมนตรีในกำรก ำหนดเขตที่ดินให้เป็นอุทยำน
แห่งชำติ กำรขยำยหรือกำรเพิกถอน กำรคุ้มครองและดูแลรักษำอุทยำนแห่งชำติ ตลอดจนเรื่องอ่ืนๆ               
ที่รัฐมนตรีปรึกษำ 

 (๓) การก าหนดเขตอุทยานแห่งชาติ เมื่อรัฐบำลเห็นสมควรก ำหนดบริเวณที่ดินแห่งใด              
ที่มีสภำพธรรมชำติเป็นที่น่ำสนใจ ให้คงอยู่ในสภำพธรรมชำติเดิมเพ่ือสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่กำรศึกษำ
และรื่นรมย์ของประชำชน รัฐบำลอำจก ำหนดให้บริเวณนั้นเป็น “อุทยำนแห่งชำติ” ได ้ โ ดยกำรก ำหนด
เขตอุทยำนแห่งชำติจะต้องออกเป็นพระรำชกฤษฎีกำและมีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่ก ำหนดแนบ
ท้ำยพระรำชกฤษฎีกำด้วย ที่ดินที่จะก ำหนดเป็นบริเวณอุทยำนแห่งชำติต้องเป็นที่ดินที่มิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์
หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงกำรเมือง กฎหมำยยังก ำหนดให้มีหลักเขต
และป้ำยหรือเครื่องหมำยอ่ืนแสดงเขตอุทยำนแห่งชำติไว้ตำมสมควร  เพ่ือให้ประชำชนเห็นได้ว่ำ                
เป็นเขตอุทยำนแห่งชำติ รวมทั้งก ำหนดวิธีกำรขยำยหรือเพิกถอนเขตอุทยำนแห่งชำติให้ต้องออกเป็น           
พระรำชกฤษฎีกำ 

 (๔) กิจกรรมที่ห้ามกระท าในเขตอุทยานแห่งชาติ ในกำรคุ้มครองดูแลอุทยำนแห่งชำติ 
กฎหมำยได้ก ำหนดข้อห้ำมกำรกระท ำกิจกรรมบำงอย่ำงในเขตอุทยำนแห่งชำติ เช่น ห้ำมมิให้บุคคลใดยึดถือ
ครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงก่นสร้ำง แผ้วถำงหรือเผำป่ำ ท ำด้วยประกำรใดๆ ให้เป็นอันตรำยหรือท ำให้
เสื่อมสภำพแก่ดิน หิน กรวด หรือทรำย เปลี่ยนแปลงทำงน้ ำ หรือท ำให้น้ ำในล ำน้ ำ ล ำห้วย หนอง บึง             
ท่วมท้นหรือเหือดแห้ง ปิดหรือท ำให้กีดขวำงแก่ทำงน้ ำหรือทำงบก และเข้ำไปด ำเนินกิจกำรใดๆ เพ่ือหำ
ผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

 (๕) อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจออกค ำสั่งให้ผู้กระท ำผิด
ตำมมำตรำ 16 ออกจำกเขตอุทยำนแห่งชำติหรืองดเว้นกำรกระท ำใด ๆ ได้ หำกมีสิ่งปลูกสร้ำงขึ้นใหม่หรือ
มีสิ่งที่ผิดไปจำกสภำพเดิมก็อำจสั่งให้ผู้กระท ำผิดท ำลำยหรือรื้อถอนออกไปหรือท ำให้กลับสู่สภำพเดิม            
ผู้ที่ฝ่ำฝืนกระท ำผิดอำจมีโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงห้ำปี โทษปรับไม่เกินห้ำร้อยบำทถึงสองหมื่นบำท หรือ
ทั้งจ ำทั้งปรับ และให้ริบอำวุธ เครื่องมือ เครื่องใช้และ ยำนพำหนะท่ีใช้ในกำรกระท ำควำมผิดด้วย  

 (๖) การเข้าไปใช้ประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติ  กฎหมำยเปิดโอกำสให้ประชำชน  
เข้ำไปใช้ประโยชน์ในเขตอุทยำนแห่งชำติเพ่ือกำรศึกษำและสันทนำกำร โดยให้อธิบดีมีอ ำนำจก ำหนดอัตรำ
และวำงระเบียบเกี่ยวกับกำรเก็บค่ำบริกำร ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำตอบแทนในกำรที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ให้บริกำรหรือให้ควำมสะดวกต่ำง ๆ ในอุทยำนแห่งชำติ หรือกำรที่ได้รับอนุญำตให้ด ำเนินกิจกำรหรือ            
พักอำศัยอยู่ในอุทยำนแห่งชำติ 



๔๓ 

 

 

การบังคับใช้กฎหมาย 

  (๑) เมื่อรัฐบำลเห็นสมควรก ำหนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภำพธรรมชำติเป็นที่น่ำสนใจ  
ให้คงอยู่ในสภำพธรรมชำติเดิมเพ่ือสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่กำรศึกษำและรื่นรมย์ของประชำชน ก็ให้มี
อ ำนำจกระท ำได้โดยประกำศพระรำชกฤษฎีกำ และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่ก ำหนดนั้นแนบ
ท้ำยพระรำชกฤษฎีกำด้วย บริเวณที่ก ำหนดนี้เรียกว่ำ “อุทยำนแห่งชำติ” โดยที่ดินที่จะก ำหนดให้เป็น
อุทยำนแห่งชำตินั้น ต้องเป็นที่ดินที่มิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยของบุคคลใด
ซึ่งมิใช่ทบวงกำรเมือง 

  (๒) คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำต่อรัฐมนตรีในเรื่องกำรก ำหนดที่ดินให้เป็นอุทยำน
แห่งชำติ และกำรขยำยหรือกำรเพิกถอนอุทยำนแห่งชำติ กำรคุ้มครองและดูแลรักษำอุทยำนแห่งชำติ 

  (๓) กฎหมำยก ำหนดว่ำ ภำยในเขตอุทยำนแห่งชำติ ห้ำมมิให้บุคคลใดยึดถือหรือ
ครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงก่นสร้ำง แผ้วถำง หรือเผำป่ำ เก็บหำ น ำออกไป ท ำด้วยประกำรใดๆ ให้เป็น
อันตรำย หรือท ำให้เสื่อมสภำพ ซึ่งไม้ยำงไม้ น้ ำมันยำง น้ ำมันสน แร่หรือทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงอ่ืน           
ท ำด้วยประกำรใดๆ ให้เป็นอันตรำยหรือท ำให้เสื่อมสภำพแก่ดิน หิน กรวด หรือทรำย เปลี่ยนแปลงทำงน้ ำ
หรือท ำให้น้ ำในล ำน้ ำ ล ำห้วย หนอง บึง ท่วมท้นหรือเหือดแห้ง ปิดหรือท ำให้กีดขวำงแก่ทำงน้ ำหรือทำงบก
เก็บหำ น ำออกไป ท ำด้วยประกำรใดๆ ให้เป็นอันตรำย หรือท ำให้เสื่อมสภำพ ซึ่งกล้วยไม้ น้ ำผึ้ง ครั่ง ถ่ำน
ไม้ เปลือกไม้ หรือมูลค้ำงคำว เก็บหรือท ำด้วยประกำรใดๆ ให้เป็นอันตรำยแก่ดอกไม้ ใบไม้ หรือ ผลไม้            
น ำยำนพำหนะเข้ำออกหรือขับขี่ยำนพำหนะในทำงที่มิได้จัดไว้เพ่ือกำรนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำก
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ น ำอำกำศยำนขึ้นลงในที่ที่มิได้จัดไว้เพ่ือกำรนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกพนักงำน
เจ้ำหน้ำที ่น ำหรือปล่อยปศุสัตว์เข้ำไป น ำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พำหนะเข้ำไป เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตำมระเบียบที่
อธิบดีก ำหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี เข้ำไปด ำเนินกิจกำรใดๆ เพ่ือหำผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้รับอนุญำต
จำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ปิดประกำศ โฆษณำ หรือขีดเขียนในที่ต่ำงๆ ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่ำงๆ ในที่ที่มิได้
จัดไว้เพื่อกำรนั้น ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอำจท ำให้เกิดเพลิง 

 (๔) แต่บทบัญญัติข้ำงต้นในข้อ 2.3.3 มิให้ใช้บังคับแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติกำร            
ไปเพ่ือประโยชน์ในกำรคุ้มครองและดูแลรักษำอุทยำนแห่งชำติ หรือกำรศึกษำ หรือวิจัยทำงวิชำกำร หรือ
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรทัศนำจรหรือกำรพักอำศัย หรือเพ่ืออ ำนวยควำมปลอดภัย หรือให้ควำมรู้แก่
ประชำชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตำมระเบียบที่อธิบดีก ำหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี  

 (๕) ในกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้ำงขึ้นใหม่หรือมีสิ่งอ่ืนใด
ในอุทยำนแห่งชำติผิดไปจำกสภำพเดิม ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจสั่งให้ผู้กระท ำควำมผิดท ำลำยหรือ           
รื้อถอนสิ่งนั้นๆ ออกไปให้พ้นอุทยำนแห่งชำติ หรือท ำให้สิ่งนั้นๆ กลับคืนสภำพเดิม แล้วแต่กรณี ถ้ำผู้กระท ำ
ควำมผิดไม่ปฏิบัติตำม หรือถ้ำไม่รู้ตัวผู้กระท ำควำมผิด หรือเพ่ือป้องกันหรือบรรเทำควำมเสียหำย                 



๔๔ 

 

 

แก่อุทยำนแห่งชำติ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะกระท ำกำรดังกล่ำวแล้วอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเสียเองก็ได้ตำมสมควร
แก่กรณี และผู้กระท ำควำมผิดมีหน้ำที่ชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่ต้องเสียไปในกำรที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่กระท ำกำ ร 
เสียเองนั้น 

 ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดของกฎหมาย และการแก้ไข 

 อุทยำนแห่งชำติเป็นพื้นที่ซึ่งมีกำรจัดกำรดูแลเข้มงวด แต่ก็ยังมีกำรบุกรุกเข้ำไปครอบครอง
ท ำประโยชน์ในที่ดิน เนื่องจำกพ้ืนที่อุทยำนส่วนใหญ่จะมีสภำพธรรมชำติที่สวยงำม เหมำะแก่กำรพักผ่อน
หย่อนใจ ล ำพังเพียงก ำลังเจ้ำหน้ำที่ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืชไม่สำมำรถดูแลอุทยำน
แห่งชำติได้อย่ำงทั่วถึง นอกจำกนั้น ในพ้ืนที่บำงแห่งมีประชำชนที่เป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่อยู่อำศัย            
มำก่อนกำรก ำหนดเป็นเขตอุทยำน ท ำให้ต้องมีกำรผ่อนผันให้อยู่อำศัยแต่ไม่ให้ขยำยเขตออกไป แต่ใน            
ทำงปฏิบัติก็มีกำรขยำยเขตที่ดินท ำกินออกไปเรื่อย ๆ ตำมจ ำนวนครอบครัวที่เพ่ิมขึ้น และเช่นเดียว                  
กับกฎหมำยป่ำไม้ หรือกฎหมำยป่ำสงวนที่มีปัญหำกำรจับกุมและยึดเครื่องมือที่ใช้ในกำรกระท ำผิด ท ำให้
ผู้กระท ำผิดที่ วำนใช้ผู้ อ่ืนไปบุกรุกไม่ เกรงกลัวกฎหมำย จนรัฐบำลต้องประกำศให้กำรท ำลำย
ทรัพยำกรธรรมชำติเป็นกำรกระท ำของผู้มีอิทธิพลที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงเฉียบขำด 

 ควรมีกำรทบทวนกฎหมำยอุทยำนแห่งชำติทั้งฉบับ ให้ประชำชนและองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นมีหน้ำที่ในกำรดูแลรักษำอุทยำนแห่งชำติร่วมกับภำครัฐ รวมทั้งได้รับประโยชน์จำกกำรดูแลรักษำนั้น
อันเป็นแรงจูงใจแทนกำรใช้กฎหมำยห้ำมและลงโทษแต่เพียงอย่ำงเดียว 

(กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช, 2557 /ศูนย์ศึกษำนโยบำยที่ดิน คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย, 25๕๗) 

   2.1.๕.๒ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

ความเป็นมา  

 เป็นกฎหมำยที่ออกใช้แทนพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2503 ที่ใช้มำ
เป็นเวลำนำน เนื่องจำกมำตรกำรต่ำง ๆ ที่มีอยู่ในกฎหมำยเดิมไม่สำมำรถท ำให้กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่ำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและได้ผลสมดังวัตถุประสงค์ของกฎหมำย ประกอบกับจ ำเป็นต้องเร่งรัดกำร
ขยำยพันธุ์สัตว์ป่ำและให้กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำควบคู่กันไปและเนื่องจำกในขณะนั้นได้มีควำมตกลง
ระหว่ำงประเทศในกำรที่จะร่วมมือกันเพ่ือสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำของท้องถิ่นอันเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญ
ของโลก ดังนั้น เพ่ือปรับปรุงให้มำตรกำรในกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและ
สอดคล้องกับควำมตกลงระหว่ำงประเทศ จึงมีกำรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
เสียใหม ่



๔๕ 

 

 

หลักการและสาระส าคัญ 

 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รักษำกำรตำม
กฎหมำยนี้ และมีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำ
ท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียมและก ำหนดกิจกำรอ่ืนเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

 (๑) การควบคุมการล่า การเพาะพันธุ์ การครอบครอง การค้า และการเคลื่อนย้าย 
สัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า กฎหมำยก ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ ในกำรควบคุมกำรล่ำ กำรเพำะพันธุ์           
กำรครอบครอง กำรค้ำ และกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์ป่ำและซำกของสัตว์ป่ำไว้หลำยประกำร เช่น ก ำหนด
หลักเกณฑ์ในกำรประกอบกิจกำรสวนสัตว์สำธำรณะ และก ำหนดเขตและบริเวณที่ห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ                
โดยก ำหนดให้เป็นเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ และเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ 

 (๒) คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมำยก ำหนดไว้ในหมวด 2 ระบุให้มี
คณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรียกว่ำคณะกรรมกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธำน ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงมหำดไทย ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ อธิบดีกรมกำรปกครอง อธิบดีกรมที่ดิน 
อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์  อธิบดีกรมศุลกำกร อธิบดีกรมกำรค้ำต่ำงประเทศเป็นกรรมกำร           
โดยต ำแหน่ง และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่น้อยกว่ำห้ำคนแต่ไม่เกินสิบเอ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
และให้อธิบดีกรมป่ำไม้เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  

 (๓) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า คณะกรรมกำรมีอ ำนำจ
และหน้ำที่หลำยประกำร เช่น ให้ควำมเห็นชอบในกำรก ำหนดเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ กำรก ำหนดเขตห้ำมล่ำ
สัตว์ป่ำและกำรก ำหนดชนิดหรือประเภทของสัตว์ป่ำที่จะห้ำมล่ำในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ  ควบคุมให้มี          
หลักเขต และป้ำย หรือเครื่องหมำยอ่ืน แสดงเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำไว้ตำมสมควรเพ่ือให้ประชำชนเห็นได้ว่ำ
เป็นเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ ก ำหนดกิจกำรอันพึงกระท ำ เพ่ือประโยชน์ในกำรบ ำรุงรักษำเขตรักษำพันธุ์           
สัตว์ป่ำและเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ ให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรออกพระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง และ
ระเบียบเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติ 

 (๔) การอนุญาต รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจก ำหนดชนิดของสัตว์ป่ำคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่ำชนิดเพำะพันธุ์ได้               
โดยก ำหนดเป็นกฎกระทรวง กำรเพำะพันธุ์ กำรมีไว้ในครอบครอง กำรค้ำซึ่งสัตว์ป่ำสงวน สัตว์ป่ำคุ้มครอง 
หรือซำกของสัตว์เหล่ำนั้นจะต้องได้รับอนุญำต กำรน ำเข้ำ ส่งออก น ำผ่ำน น ำเคลื่อนที่ กำรค้ำซึ่งสัตว์ป่ำ
สงวน สัตว์ป่ำคุ้มครอง หรือซำกของสัตว์เหล่ำนั้นจะต้องได้รับอนุญำต รัฐมนตรีว่ำกำร กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีอ ำนำจตั้งด่ำนตรวจสัตว์ป่ำและก ำหนดเขตของด่ำนโดยประกำศ         
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ในรำชกิจจำนุเบกษำ กำรน ำสัตว์ป่ำสงวน สัตว์ป่ำคุ้มครอง หรือซำกของสัตว์ป่ำดังกล่ำวผ่ำนด่ำนจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือตำมแบบว่ำได้รับอนุญำตแล้วจึงจะน ำเคลื่อนที่ต่อไปได้ 

 (๕) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า คณะรัฐมนตรีมีอ ำนำจก ำหนดบริเวณที่ดินให้เป็น “เขตรักษำ
พันธุ์สัตว์ป่ำ” โดยกำรตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำและมีแผนที่แนบท้ำย ที่ดินที่ก ำหนดนั้นจะต้องไม่มีผู้ใดมี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน กำรขยำยหรือเพิกถอนเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำก็
ต้องออกเป็นพระรำชกฤษฎีกำด้วย 

 ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำห้ำมมิให้ผู้ใดเข้ำไปเว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ห้ำมมิให้ล่ำสัตว์ป่ำ ไม่ว่ำจะเป็นสัตว์ป่ำสงวน สัตว์ป่ำคุ้มครอง หรือมิใช่ หรือเก็บหรือท ำอันตรำยแก่รังของ
สัตว์ป่ำ เว้นแต่จะกระท ำเพ่ือกำรศึกษำหรือวิจัยทำงวิชำกำรและได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกอธิบดีโดย
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร ห้ำมมิให้ยึดถือครอบครองที่ดินหรือปลูกหรือก่อสร้ำงสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือ 
ตัด โค่น แผ้วถำง เผำ หรือท ำลำยต้นไม้หรือพฤกษชำติอ่ืน หรือขุดหำแร่ ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อย
สัตว์หรือสัตว์ป่ำ หรือเปลี่ยนแปลงทำงน้ ำ หรือท ำให้น้ ำในล ำน้ ำ ล ำห้วย หนอง บึง ท่วมท้น  เหือดแห้ง              
เป็นพิษ หรือเป็นอันตรำยต่อสัตว์ป่ำ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งประจ ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำมีอ ำนำจสั่งให้
ผู้ฝ่ำฝืนข้ำงต้นออกจำกเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำหรืองดเว้นกำรกระท ำใดๆ ได้ 

 (๖) การห้ามล่าสัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ห้ำมมิให้ผู้ใดล่ำสัตว์ป่ำ ไม่ว่ำจะเป็น            
สัตว์ป่ำสงวน สัตว์ป่ำคุ้มครอง หรือมิใช่ หรือเก็บหรือท ำอันตรำยแก่รังของสัตว์ป่ำในบริเวณวัดหรือ          
ในบริเวณสถำนที่ท่ีจัดไว้เพื่อประชำชนใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ 

 รัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจะก ำหนดให้ที่ดินบริเวณสถำนที่ที่ใช้ใน
รำชกำร หรือใช้เพื่อสำธำรณประโยชน์ หรือประชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกันแห่งใดเป็นเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำชนิด
หรือประเภทใดก็ได้ โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

การบังคับใช้กฎหมาย 

 (1) เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรก ำหนดบริเวณที่ดินแห่งใดให้เป็นที่อยู่อำศัยของสัตว์ป่ำ
โดยควำมปลอดภัยเพ่ือรักษำไว้ซึ่งพันธุ์สัตว์ป่ำ ก็ให้กระท ำได้โดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ และให้มีแผนที่
แสดงแนวเขตแห่งบริเวณท่ีก ำหนดนั้นแนบท้ำยพระรำชกฤษฎีกำด้วย บริเวณท่ีก ำหนดนี้เรียกว่ำ “เขตรักษำ
พันธุ์สัตว์ป่ำ” ที่ดินที่ก ำหนดให้เป็นเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำนั้น ต้องเป็นที่ดินที่มิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดินของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงกำรเมือง  

 (2) นอกจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือเจ้ำพนักงำนอ่ืนใดซึ่งต้องเข้ำไปปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่ 
ห้ำมมิให้ผู้ใดเข้ำไปในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  
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 (3) ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ ห้ำมมิให้ผู้ใดยึดถือหรือครอบครองที่ดินหรือปลูกหรือ
ก่อสร้ำงสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือตัด โค่น แผ้วถำง เผำหรือท ำลำยต้นไม้ หรือพฤกษชำติอ่ืน หรือขุดหำแร่ ดิน หิน 
หรือเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์หรือสัตว์ป่ำ หรือเปลี่ยนแปลงทำงน้ ำ หรือท ำให้น้ ำในล ำน้ ำ ล ำห้วย หนอง บึง 
ท่วมท้น เหือดแห้ง เป็นพิษหรือเป็นอันตรำยต่อสัตว์ป่ำ 

 ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องปฏิบัติกำรเพ่ือประโยชน์ในกำรคุ้มครองดูแล รักษำหรือบ ำรุง
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ เพ่ือกำรเพำะพันธุ์ กำรศึกษำหรือวิจัยทำงวิชำกำร เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำร           
ให้กำรศึกษำหรือกำรพักอำศัยหรืออ ำนวยควำมปลอดภัยหรือให้ควำมรู้แก่ประชำชน ให้อธิบดีมีอ ำนำจ            
สั่งเป็นหนังสือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือเจ้ำหน้ำที่ของกรมป่ำไม้หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี กระท ำกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำได้ ทั้งนี้ ตำมระเบียบที่อธิบดีก ำหนด โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำร 

 (4) บริเวณสถำนที่ท่ีใช้ในรำชกำรหรือใช้เพ่ือสำธำรณประโยชน์หรือประชำชนใช้ประโยชน์
ร่วมกันแห่งใด รัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจะก ำหนดให้เป็นเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำชนิดหรือ
ประเภทใดก็ได้ โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อได้ประกำศของรัฐมนตรีก ำหนดเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ
ชนิดหรือประเภทใดแล้วห้ำมมิให้ผู้ใดยึดถือครอบครองที่ดิน หรือตัด โค่น แผ้วถำง เผำ ท ำลำยต้นไม้หรือ
พฤกษชำติอื่น หรือขุดหำแร่ ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว์ หรือเปลี่ยนแปลงทำงน้ ำ หรือท ำให้น้ ำในล ำน้ ำ ล ำห้วย 
หนอง บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง เป็นพิษหรือเป็นอันตรำยต่อสัตว์ป่ำ เว้นแต่ได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำก
อธิบดี หรือเมื่ออธิบดีได้ประกำศอนุญำตไว้เป็นครำวๆ ในเขตห้ำมล่ำแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพำะ ในกรณี            
ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือเจ้ำพนักงำนอ่ืนใดมีควำมจ ำเป็นต้องปฏิบัติกำรตำมกฎหมำยหรือปฏิบัติกำร            
เพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำหรือวิจัยทำงวิชำกำรในเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือเจ้ำพนักงำนนั้น
ต้องปฏิบัติตำมระเบียบที่อธิบดีก ำหนด โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร 

 ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดของกฎหมาย และการแก้ไข 

 กำรสงวนพ้ืนที่ไว้เพ่ือให้เป็นเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำหรือเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ สวนทำงกับ
ควำมต้องกำรที่ดินท ำกินของประชำชน จึงพบว่ำ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำหรือเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำถูกบุกรุก               
อยู่ทั่วไป จึงเป็นปัญหำในกำรบริหำรจัดกำรที่จะต้องให้ประชำชนเกิดจิตส ำนึกในกำรหวงแหนทรัพยำกร
สัตว์ป่ำอันเป็นสมบัติของชำติที่มีค่ำและเสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์ และเป็นหูตำรวมทั้งช่วยเหลือทำงรำชกำร 
แทนที่จะอยู่คนละข้ำง ดังนั้น กำรบังคับใช้กฎหมำยโดยตรงไม่มีทำงที่จะป้องกันสัตว์ป่ำมิให้ถูกรบกวน            
จนสูญพันธุ์ได้ จ ำเป็นต้องได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชน 

(กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช, 2557/ศูนย์ศึกษำนโยบำยที่ดิน คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย, 25๕๗) 
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 2.1.๖ กรมธนารักษ์ : พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 

ความเป็นมา  

 เนื่องจำกในช่วงเวลำดังกล่ำว ไม่มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรปกครองดูแลรักษำที่รำชพัสดุ          
ให้เป็นไปโดยมีระเบียบและมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ท ำให้เกิดปัญหำยุ่งยำกในทำงปฏิบัติหลำยประกำร              
จึงสมควรที่จะมีกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดระเบียบที่รำชพัสดุขึ้นโดยเฉพำะ โดยให้กระทรวงกำรคลังมีอ ำนำจ
หน้ำที่เกี่ยวกับกำรนี้ เพื่อกำรประหยัดและขจัดปัญหำงำนซ้ ำและซ้อนกัน 

หลักการและสาระส าคัญ 

 กฎหมำยก ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังเป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  
โดยกระทรวงกำรคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่รำชพัสดุ โดยบรรดำที่รำชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรมใดได้มำ
โดยกำรเวนคืนหรือกำรแลกเปลี่ยนหรือโดยประกำรอ่ืน ให้กระทรวงกำรคลังเข้ำถือกรรมสิทธิ์ในที่รำชพัสดุนั้น 
ทั้งนี้ยกเว้นที่ดินที่ได้มำโดยกำรเวนคืนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม โดย มี
สำระส ำคัญ ดังนี้ 

 (๑) ที่ราชพัสดุ "ที่รำชพัสดุ" หมำยควำมว่ำ อสังหำริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน
ทุกชนิด เว้นแต่สำธำรณสมบัติของแผ่นดิน ประเภท ที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำและที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้ง
หรือกลับมำเป็นของแผ่นดินโดยประกำรอ่ืนตำมกฎหมำยที่ดิน และอสังหำริมทรัพย์ส ำหรับพลเมืองใช้หรือ
สงวนไว้เ พ่ือประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่ำ ที่ชำยตลิ่ง ทำงน้ ำ ทำงหลวง ทะเลสำบ              
ส่วนอสังหำริมทรัพย์ของรัฐวิสำหกิจที่เป็นนิติบุคคลและขององค์กำรปกครองท้องถิ่นไม่ถือว่ำเป็นที่รำชพัสดุ  

 (2) คณะกรรมการที่ราชพัสดุ กฎหมำยก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรขึ้นมำคณะหนึ่ง
เรียกว่ำ คณะกรรมกำรที่รำชพัสดุ ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังเป็นประธำน                    
ปลัดกระทรวงกำรคลังเป็นรองประธำน ปลัดกระทรวงกลำโหม ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ 
ปลัดกระทรวงมหำดไทย ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดี            
กรมโยธำธิกำรและผังเมืองเป็นกรรมกำร อธิบดีกรมธนำรักษ์เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และผู้อ ำนวยกำร
กองรักษำที่หลวง กรมธนำรักษ์เป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร โดยคณะกรรมกำรมีหน้ำที่ในกำรก ำหนด
นโยบำย หลักเกณฑ์และวิธีกำร ในกำรปกครองดูแล บ ำรุงรักษำ ใช้และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ 
ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด ให้ตรำเป็นกฎกระทรวง 

 (๓) การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ  กำรโอนกรรมสิทธิ์ที่ รำชพัสดุ เฉพำะที่ดินที่ เป็น              
สำธำรณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพำะ ให้กระท ำโดยพระรำชบัญญัติ โดยต้อง
มีแผนที่แสดงเขตท่ีรำชพัสดุแนบท้ำยด้วย ส่วนกำรโอนกรรมสิทธิ์ที่รำชพัสดุอื่นให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  
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 (4) การถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือถอนการหวงห้าม ที่รำชพัสดุ
เฉพำะที่ดินเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินที่ ใช้ เ พ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพำะ เมื่อเลิกใช้                   
เพ่ือประโยชน์เช่นนั้นหรือเมื่อสิ้นสภำพกำรเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินแล้ว หรือที่รำชพัสดุ                    
ที่ทำงรำชกำรหวงห้ำมไว้และทำงรำชกำรไม่ประสงค์จะหวงห้ำมอีกต่อไป ให้ถอนสภำพกำรเป็นสำธำรณ
สมบัติของแผ่นดิน หรือถอนกำรหวงห้ำมแล้วแต่กรณี โดยตรำเป็น พระรำชกฤษฎีกำ และให้มีแผนที่             
แสดงเขตที่ดินแนบท้ำยพระรำชกฤษฎีกำนั้นด้วย  

การบังคับใช้กฎหมาย 

 กฎหมำยที่รำชพัสดุเป็นกฎหมำยที่คุ ้มครองป้องกันที ่ดินของรัฐที่ใช้เพื่อประโยชน์              
ของแผ่นดินหรือที ่ทำงรำชกำรสงวนหวงห้ำม อันเป็นทรัพย์ส ินของแผ่นดินที ่ต ้อง ปกครองดูแล 
บ ำรุงรักษำ ใช้ หรือน ำไปจัดหำประโยชน์ จึงเป็นผลประโยชน์ที่ได้กับรัฐโดยตรง 

 ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดของกฎหมาย และการแก้ไข 

 เนื่องจำกที่รำชพัสดุมีอยู่อย่ำงกระจัดกระจำยทั่วประเทศ มีกำรใช้ประโยชน์หรือสงวนไว้ใช้
ประโยชน์ในรำชกำร และจัดให้เช่ำ จึงปรำกฏว่ำมีกำรบุกรุกที่ดินในบำงพ้ืนที่ เช่น ที่ดินใช้ในรำชกำรทหำร 
กำรแก้ไขปัญหำผู้บุกรุกไม่อำจใช้กฎหมำยบังคับได้โดยตรง เพรำะกระทบกับกำรเมืองกำรปกครอง ดังนั้น 
กำรแก้ไขปัญหำจึงต้องเจรจำและท ำควำมเข้ำใจ มีกลไกและวิธีกำรในกำรพิสูจน์สิทธิว่ำทำงรำชกำรหรือ
ประชำชนมีสิทธิดีกว่ำ และมีแนวทำงมำตรกำรให้เช่ำหำกพิสูจน์แล้วเป็นสิทธิของทำงรำชกำร เป็นต้น 

(กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช, 2557 /ศูนย์ศึกษำนโยบำยที่ดิน คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย, 25๕๗) 

2.๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2.2.1 ค าจ ากัดความของค าที่เกีย่วข้องกับการศึกษา 

 “สิทธิมนุษยชน” ตำมพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2542 
หมำยถึง ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำคของบุคคลที่ได้รับกำรรับรองหรือ
คุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย หรือตำมกฎหมำยไทย หรือตำมสนธิสัญญำที่ประเทศไทย                         
มีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตำม.แต่หำกพิจำรณำตำมปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน.(Universal 
Declaration of Human Rights) ไม่มีนิยำมค ำว่ำ “สิทธิมนุษยชน” ไว้โดยเฉพำะเจำะจง แต่เมื่อ
พิจำรณำเนื้อหำของปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน.ข้อ 1 ก ำหนดว่ำ “มนุษย์ทั้งหลำยเกิดมำอิสระเสรี 
และเท่ำเทียมกันทั้งศักดิ์และสิทธิ ทุกคนได้รับกำรประสิทธิประสำทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติ       
ต่อกันอย่ำงฉันพ่ีน้อง” ข้อ 2 ก ำหนดว่ำ “(1) ทุกคนย่อมมีสิทธิและเสรีภำพบรรดำที่ก ำหนดไว้ในปฏิญญำ
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สำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนนี้ โดยไม่มีกำรจ ำแนกควำมแตกต่ำงในเรื่องใดๆ เช่น เชื้อชำติ สีผิว เพศ ภำษำ 
ศำสนำ ควำมเห็นทำงกำรเมือง หรือทำงอ่ืนใด ชำติหรือสังคมอันเป็นที่มำเดิม.ทรัพย์สิน.ก ำเนิด.หรือ
สถำนะอ่ืนใด.(2).นอกจำกนี้กำรจ ำแนกควำมแตกต่ำง โดยอำศัยมูลฐำนแห่งสถำนะทำงกำรเมือง ทำงกำร
ศำลหรือทำงกำรระหว่ำงประเทศของประเทศหรือดินแดนซึ่งบุคคลสังกัดจะกระท ำมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ำดินแดน
ดังกล่ำว จะเป็นเอกรำชอยู่ในควำมพิทักษ์ มิได้ปกครองตนเอง หรืออยู่ภำยใต้กำรจ ำกัดแห่งอธิ ปไตย             
อ่ืนใด” กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ แนวควำมคิดพ้ืนฐำนของสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ควำมอิสระเสรี มีศักดิ์ศรีและ
สิทธิเท่ำเทียมกัน กำรปฏิบัติต่อกันอย่ำงฉันพ่ีน้อง กำรมีสิทธิและเสรีภำพตำมที่ระบุไว้ในปฏิญญำสำกล           
ว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีกำรจ ำแนกควำมแตกต่ำงในเรื่องเชื้อชำติ สีผิว เพศ ภำษำ ศำสนำ ควำมเห็น  
ทำงกำรเมือง ชำตกิ ำเนิด หรือสถำนะอ่ืนใด (ภิรมย์ ศรีประเสริฐ, 2551) 

 “การมีส่วนร่วม” (Participation) ตำมพจนำนุกรมอังกฤษฉบับอ๊อกฟอร์ด ได้ให้ค ำนิยม
ไว้ว่ำ เป็นกำรมีส่วน (ร่วมกับคนอ่ืน) ในกำรกระท ำบำงอย่ำงหรือบำงเรื่อง ค ำว่ำ กำรมีส่วนร่วม โดยมำก
มักจะใช้ในควำมหมำยตรงข้ำมกับค ำว่ำ กำรเมินเฉย (Apathy) ฉะนั้น ค ำว่ำกำรมีส่วนร่วมตำมควำมหมำย
ข้ำงต้น จึงหมำยถึง กำรที่บุคคลกระท ำกำรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในประเด็นที่บุคคลนั้นสนใจ ไม่ว่ำเขำ
จะได้ปฏิบัติกำรเพ่ือแสดงถึงควำมสนใจอย่ำงจริงจังหรือไม่ก็ตำม และไม่จ ำเป็นที่บุคคลนั้นจะต้องเข้ำไป
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นโดยตรงก็ได้ แต่กำรมีทัศนคติ ควำมคิดเห็น ควำมสนใจ ห่วงใย ก็เพียงพอแล้ว           
ที่จะเรียกว่ำเป็นกำรมีส่วนร่วมได้ และยังได้ให้ค ำจ ำกัดควำมของกำรมีส่วนร่วมของประชำชนว่ำ  “กำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน” หมำยถึง กำรที่กลุ่มประชำชน หรือขบวนกำรที่สมำชิกของชุมชนที่กระท ำกำร
ออกมำในลักษณะของกำรท ำงำนร่วมกัน ที่จะแสดงให้เห็นถึงควำมต้องกำรร่วม ควำมสนใจร่วม มีควำม
ต้องกำร ที่จะบรรลุถึงเป้ำหมำยร่วมทำงเศรษฐกิจและสังคมหรือกำรเมืองหรือกำรด ำเนินกำรร่วมกัน
เพ่ือให้เกิดอิทธิพลต่อรองอ ำนำจมติชน ไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงอ้อม หรือกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิด
อิทธิพลต่อรองอ ำนำจทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ กำรปรับปรุงสถำนภำพทำงสังคมในกลุ่มชุมชน (เกียรติขจร              
วัจนะสวัสดิ์, 2550) 

2.2.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนที่ทบทวน          
จะแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และ หลักสิทธิมนุษยชนและกำรมี               
ส่วนร่วมของประชำชน 

2.2.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕4๐ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕7 (ฉบับชั่วครำว) ได้มี
บทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ดังนี้ 
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(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕4๐  

 ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภำพของชนชำวไทย มำตรำ 26, 29, 58, 59, 60, 61 และ 
62 มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนดังนี้ 

 มำตรำ 26 กำรใช้อ ำนำจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็น
มนุษย ์สิทธิและเสรีภำพตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 

 มำตรำ 29 กำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท ำมิได้ 
เว้นแต่ โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยเฉพำะเพ่ือกำรที่รัฐธรรมนูญนี้ก ำหนดไว้ และเท่ำที่
จ ำเป็นเท่ำนั้น และจะกระทบกระเทือนสำระส ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภำพนั้นมิได้ 

 กฎหมำยตำมวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นกำรทั่วไป และไม่มุ่งหมำยให้ใช้บังคับแก่
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นกำรเจำะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้
อ ำนำจในกำรตรำกฎหมำยนั้นด้วย  

 มำตรำ 58 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทรำบข้อมูล หรือข่ำวสำรสำธำรณะ ในครอบครองของ
หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น เว้นแต่กำรเปิดเผยข้อมูลนั้นจะ
กระทบต่อควำมมั่นคงของรัฐ ควำมปลอดภัยของประชำชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับควำมคุ้มครองของ
บุคคลอืน่ ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ 

 มำตรำ 59 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค ำชี้แจง และเหตุผล จำกหน่วยรำชกำร
หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น ก่อนกำรอนุญำตหรือกำรด ำเนินโครงกำรหรือ
กิจกรรมใดที่อำจมีผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม สุขภำพอนำมัย คุณภำพชีวิต หรือส่วนได้เสียส ำคัญ
อ่ืนใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงควำมคิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่ำว ทั้งนี้               
ตำมกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนที่กฎหมำยบัญญัติ 

 มำตรำ 60 บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ            
ในกำรปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองอันมีผลหรืออำจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของตน ทั้งนี้ ตำมที่
กฎหมำยบัญญัติ 

 มำตรำ 61 บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องรำวร้องทุกข์ และได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำ
ภำยในเวลำ อันสมควร ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ 

 มำตรำ 62 สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจรำชกำร              
ส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นของรัฐ ที่เป็นนิติบุคคลให้รับผิดเนื่องจำกกำรกระท ำ หรือกำรละเว้นกำรกระท ำ
ของข้ำรำชกำรพนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนนั้น ย่อมได้รับควำมคุ้มครอง ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำย
บัญญัต ิ

(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ, ๒๕๔๐) 
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  (2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

 ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภำพของชนชำวไทย มำตรำ 26, 29, 56, 57, 58, 59, 60 
และ 6๗ มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนดังนี้ 

 มำตรำ ๒๖ กำรใช้อ ำนำจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็น
มนุษย์สิทธิและเสรีภำพ ตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 

 มำตรำ ๒๙ กำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท ำมิได้
เว้นแต่ โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย เฉพำะเพ่ือกำรที่รัฐธรรมนูญนี้ก ำหนดไว้และเท่ำที่
จ ำเป็น และจะกระทบกระเทือนสำระส ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภำพนั้นมิได้ 

 กฎหมำยตำมวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นกำรทั่วไป และไม่มุ่งหมำยให้ใช้บังคับแก่
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นกำรเจำะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้
อ ำนำจในกำรตรำกฎหมำยนั้นด้วย 

 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น ำมำใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจ                           
ตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยด้วยโดยอนุโลม 

 มำตรำ ๕๖ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทรำบและเข้ำถึงข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครอง
ของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น เว้นแต่กำรเปิดเผยข้อมูลหรือ
ข่ำวสำรนั้นจะกระทบต่อควำมมั่นคงของรัฐ ควำมปลอดภัยของประชำชนหรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับ 
ควำมคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ 

 มำตรำ 57 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค ำชี้แจง และเหตุผลจำกหน่วยรำชกำร 
หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น ก่อนกำรอนุญำตหรือกำรด ำเนินโครงกำรหรือ
กิจกรรมใดที่อำจมีผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม สุขภำพอนำมัย คุณภำพชีวิต หรือส่วนได้เสียส ำคัญ
อ่ืนใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงควำมคิดเห็นของตนต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง           
เพ่ือน ำไปประกอบกำรพิจำรณำในเรื่องดังกล่ำว 

 กำรวำงแผนพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง และวัฒนธรรม กำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ 
กำรวำงผังเมือง กำรก ำหนดเขตกำรใช้ประโยชน์ในที่ดิน และกำรออกกฎที่อำจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสีย
ส ำคัญของประชำชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนอย่ำงทั่วถึงก่อน
ด ำเนินกำร 

 มำตรำ 58 บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ             
ในกำรปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองอันมีผลหรืออำจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของตน 

 มำตรำ 59 บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องรำวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยใน
เวลำอันรวดเร็ว 
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 มำตรำ 60 บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ 
รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้รับผิดเนื่องจำกกำรกระท ำหรือกำรละเว้น
กำรกระท ำของข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนนั้น 

 มำตรำ 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในกำรอนุรักษ์ บ ำรุงรักษำ 
และกำรได้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และในกำรคุ้มครอง 
ส่งเสริม และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ำรงชีพอยู่ได้อย่ำงปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะ           
ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัย สวัสดิภำพ หรือคุณภำพชีวิตของตน ย่อมได้รับควำมคุ้มครอง             
ตำมควำมเหมำะสม 

 กำรด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรง               
ทั้งทำงด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ และสุขภำพ จะกระท ำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษำและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อมและสุขภำพของประชำชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนกำร            
รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์กำรอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
องค์กำรเอกชนด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ และผู้แทนสถำบันอุดมศึกษำที่จัดกำรกำรศึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อม
หรือทรัพยำกรธรรมชำติหรือด้ำนสุขภำพ ให้ควำมเห็นประกอบก่อนมีกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 

 สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ รำชกำรส่วนท้องถิ่น
หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับควำมคุ้มครอง 

 (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ, ๒๕๕๐) 

   (3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕7 (ฉบับชั่วคราว) 

 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕7 (ฉบับชั่วครำว) ได้มีบทบัญญัติ           
ที่เก่ียวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ในมำตรำ 4 ดังนี้ 

 มำตรำ ๔ ภำยใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ 
เสรีภำพและควำมเสมอภำค บรรดำที่ชนชำวไทยเคยได้รับกำรคุ้มครองตำมประเพณีกำรปกครองประเทศไทย 
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทย
มีอยู่แล้ว ย่อมได้รับกำรคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญนี้ 

(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ, ๒๕๕๗) 

 2.2.2.2 หลักสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  (1) พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

  เจตนำรมณ์ เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มำตรำ ๑๙๙ และ
มำตรำ ๒๐๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้มีคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ             
ท ำหน้ำที่ตรวจสอบและรำยงำนกำรกระท ำหรือกำรละเลยกำรกระท ำอันเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือ
อันไม่เป็นไปตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภำคี  และเสนอ
มำตรกำรกำรแก้ไขท่ีเหมำะสม รวมทั้งอ ำนำจหน้ำที่ในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไม่ว่ำจะเป็น
กำรเสนอแนะนโยบำยต่อรัฐสภำและคณะรัฐมนตรี หรือกำรส่งเสริมกำรศึกษำ กำรวิจัย ควำมร่วมมือและ

http://www.เกร็ดความรู้.net/?p=14034
http://www.เกร็ดความรู้.net/สีประจำวัน/
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กำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ตลอดจนกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี โดยได้ก ำหนดให้อ ำนำจ
หน้ำที่อ่ืนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติตลอดจนคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ำม กำรสรรหำ             
กำรเลือก กำรถอดถอน และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเป็นไปตำมที่
กฎหมำยบัญญัติ สมควรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่ำว จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบัญญัตินี้ 

 ควำมหมำยของค ำว่ำ “สิทธิมนุษยชน” มำตรำ 3 ในพระรำชบัญญัตินี้ “สิทธิมนุษยชน” 
หมำยควำมว่ำ ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำคของบุคคลที่ได้รับกำรรับรอง
หรือคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย หรือตำมกฎหมำยไทย หรือตำมสนธิสัญญำที่ประเทศ
ไทยมีพันธกรณีท่ีจะต้องปฏิบัติตำม 

 กำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน มำตรำ 22 ในกรณีที่มีกำรกระท ำหรือละเลย
กำรกระท ำอันเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน และมิใช่เป็นเรื่องที่มีกำรฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศำลหรือ                
ศำลพิพำกษำหรือมีค ำสั่งเด็ดขำดแล้ว ให้กรรมกำรมีอ ำนำจตรวจสอบและเสนอมำตรกำรแก้ไข               
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ และในมำตรำ 23 บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิยื่นค ำร้องโดยท ำเป็นหนังสือตำมที่
ระบุไว้ในพระรำชบัญญัตินี้  หรือร้องเรียนด้วยวำจำโดยมำตรำ 23 วรรค 2 ให้กระท ำได้ตำมระเบียบ                
ที่คณะกรรมกำรก ำหนด และในมำตรำ 25 ในกรณีที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรให้มีกำรตรวจสอบกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชน ให้กรรมกำรแจ้งไปยังบุคคลหรือหน่วยงำนที่ถูกอ้ำงว่ำเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือบุคคล
หรือหน่วยงำนที่คณะกรรมกำรเห็นว่ำเกี่ยวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้บุคคลหรือหน่วยงำน
นั้นชี้แจงข้อเท็จจริงภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ, ๒๕๔๒) 

(2) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 เจตนำรมณ์ เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชำธิปไตย 
กำรให้ประชำชนมีโอกำสกว้ำงขวำงในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของรัฐ               
เป็นสิ่งจ ำเป็นเพื่อที่ประชำชนจะสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและใช้สิทธิทำงกำรเมืองได้โดยถูกต้องกับควำม
เป็นจริง อันเป็นกำรส่งเสริมให้มีควำมเป็นรัฐบำลโดยประชำชนมำกยิ่งขึ้นสมควรก ำหนดให้ประชำชน           
มีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ำกัดเฉพำะข้อมูล
ข่ำวสำรที่หำกเปิดเผยแล้วจะเกิดควำมเสียหำย ต่อประเทศชำติหรือต่อประโยชน์ที่ส ำคัญของเอกชน ทั้งนี้ 
เพ่ือพัฒนำระบอบประชำธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชำชนมีโอกำสรู้ถึงสิทธิหน้ำที่ของตน               
อย่ำงเต็มที่ เพ่ือที่จะปกปักรักษำประโยชน์ของตนได้อีกประกำรหนึ่งด้วย ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิ
ส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไปพร้อมกัน จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 

 ข้อมูลข่ำวสำรที่อยู่ ในบังคับแห่งพระรำชบัญญัติฉบับนี้  ต้องเป็นข้อมูลข่ำวสำร                         
ของรำชกำร หมำยควำมว่ำ ข้อมูลข่ำวสำรนั้นต้องอยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงำน
ของรัฐ ดังนั้น ควำมหมำยของค ำว่ำ ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร จึงให้ควำมส ำคัญต่อลักษณะหรือสิทธิ              
ในกำรยึดถือข้อมูลข่ำวสำรนั้นว่ำ อยู่ในเขตอ ำนำจครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงำนของรัฐหรือไม่ 
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ทั้งนี้ โดยไม่ต้องค ำนึงถึงว่ำ เนื้อหำสำระของข้อมูลข่ำวสำรเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร อำจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินกำรของรัฐ หรือเก่ียวกับบุคคลหรือเอกชนใดๆ ก็ได้ 

  (2.1) สิทธิรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของประชำชน 

  1) สิทธิในกำรเข้ำตรวจดูข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนต่ำงๆ กฎหมำยข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำรได้ให้สิทธิแก่ประชำชนในกำรตรวจดูข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนต่ำงๆ ของรัฐ ทั้งใน
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น โดยก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐทุกแห่ง จะต้องจัดเตรียมข้อมูล
ข่ำวสำรอย่ำงน้อยตำมที่กฎหมำยก ำหนดรวมไว้ให้พร้อมส ำหรับประชำชนเข้ำตรวจดู โดยจะต้องจัดเตรียม
สถำนที่เพ่ือรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำว จะต้องจัดให้มีรำยกำรข้อมูลข่ำวสำร ส ำหรับอ ำนวย                 
ควำมสะดวกในกำรตรวจสอบของประชำชนด้วย ทั้งนี้ ประชำชนทุกคนไม่ว่ำจะมีส่วนได้ส่วนเสียหรือ              
ไม่ สำมำรถที่จะใช้สิทธิเข้ำตรวจดูข้อมูลข่ำวสำรที่กฎหมำยก ำหนดให้จัดเตรียมไว้นี้ได้ ข้อมูลข่ำวสำร          
ที่กฎหมำยได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนต้องจัดเตรียมรวมไว้พร้อมให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้นี้ จะเป็น
ประโยชน์อย่ำงส ำคัญท่ีจะช่วยให้ผู้ที่เข้ำไปใช้สิทธิตรวจดูสำมำรถรับรู้ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ 
ของหน่วยงำนของรัฐอย่ำงกว้ำงขวำง ช่วยให้สำมำรถน ำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำว มำใช้ในกระบวนกำรมี 
ส่วนร่วมของประชำชนที่จะให้ค ำแนะน ำต่ำงๆ แก่หน่วยงำนของรัฐ ทั้งในเรื่องกำรก ำหนดนโยบำยและ          
ในเรื่องกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และกำรใช้อ ำนำจรัฐในด้ำนต่ำงๆ ได้อีกด้วย  

 2) สิทธิในกำรขอข้อมูลข่ำวสำร เป็นสิทธิที่ส ำคัญของประชำชน นอกจำกสิทธิ
ตรวจดูข้อมูล โดยกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรได้ก ำหนดให้ประชำชนมีสิทธิที่จะขอข้อมูลข่ำวสำรที่ประชำชน
ต้องกำรรู้ นอกเหนือจำกข้อมูลข่ำวสำรที่มีกำรจัดเตรียมไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดู โดยหน่วยงำนต่ำงๆ 
ของรัฐที่ได้ รับค ำขอจำกประชำชน จะต้องด ำเนินกำรจัดหำข้อมูลข่ ำวสำรให้ในเวลำที่เหมำะสม                    
หำกข้อมูลข่ำวสำรใด หน่วยงำนของรัฐจะไม่เปิดเผย ก็จะต้องแจ้งเหตุผลเป็นหนังสือให้ประชำชนรับทรำบด้วย 
ทั้งนี้ หำกประชำชนไม่เห็นด้วยกับเหตุผลในกำรตอบปฏิเสธดังกล่ำว ก็สำมำรถที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์มำยัง
คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร โดยส่งเรื่องมำยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำรได้ 

  (2.2) ควำมส ำคัญของกำรใช้สิทธิของประชำชน  

 กำรใช้สิทธิอย่ำงกว้ำงขวำงในกำรเข้ำตรวจดูข้อมูลข่ำวสำรหรือกำรใช้สิทธิ              
ขอข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงกว้ำงขวำงในทุกๆพ้ืนที่ของประเทศ ทั้งในส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น 
ในทุกระดับของหน่วยงำนของรัฐ ตั้งแต่ระดับ อบต. เทศบำล อ ำเภอ จังหวัด และทุกกระทรวง ทบวง กรม 
มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง เพรำะสมหรือวิธีคิดในกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนต่ำงๆ ของรัฐให้ไปสู่
วัฒนธรรมกำรท ำงำนแบบใหม่ คือ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงควำม
เชื่อมั่นในหมู่ประชำชนว่ำเรื่องของสิทธิรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรบ้ำนเมือง           
เป็นสิทธิของประชำชนที่ได้รับกำรคุ้มครอง ตำมกฎหมำยอย่ำงแท้จริง  ดังนั้น หำกประชำชนในทุกสำขำ
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วิชำชีพ ทุกพ้ืนที่ ทุกภำคส่วนของประเทศจะได้ร่วมกันใช้สิทธิในกำรรับรู้ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน              
ของหน่วยงำนของรัฐในเรื่องต่ำงๆ ทั้งเพ่ือกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของตนเอง หรือของชุมชนและสังคม
โดยส่วนรวม ก็จะส่งผลอย่ำงส ำคัญที่ท ำให้เจตนำรมณ์ของกำรส่งเสริมสิทธิรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรบรรลุ
เป้ำหมำย และสำมำรถส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในเวลำอันใกล้นี้ได้ 

  (2.3) หลักกำรและแนวคิดของพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 

 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มีหลักกำรและแนวคิดเพ่ือ 
 1) ให้ประชำชนมีโอกำสรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของรัฐ

โดยก ำหนดข้อยกเว้นให้ชัดเจน เพ่ือให้ประชำชนใช้สิทธิรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือกำรมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดนโยบำยและกำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส อันเป็นหลักกำรพ้ืนฐำนที่ส ำคัญ
ยิ่งต่อกำรพัฒนำสังคมประธิปไตย 

 2) รับรองสิทธิของประชำชนในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ที่อยู่ใน
ครอบครองของรัฐ ได้แก่สิทธิในกำรขอค ำปรึกษำ สิทธิในกำรตรวจดูข้อมูล สิทธิในกำรขอข้อมูลข่ำวสำรอ่ืนใด 
ของรำชกำร สิทธิในกำรขอส ำเนำหรือส ำเนำที่มีกำรรับรอง สิทธิในกำรได้รู้ถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในกำร
ด ำเนินกำรแทนผู้เยำว์ สิทธิในกำรร้องเรียน และสิทธิในกำรอุทธรณ์ ฯลฯ 

 3) ข้อมูลข่ำวสำรของข้อมูลรำชกำรเกือบทั้งหมด หรือส่วนใหญ่สำมำรถเปิดเผยได้ 
ภำยใต้หลักกำรที่ว่ำ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” โดยข้อยกเว้นจะมีได้เฉพำะกรณีที่มี
กฎหมำยก ำหนดว่ำไม่ต้องเปิดเผยเท่ำนั้น 

  (2.4) วิธีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร 

 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ก ำหนดวิธีในกำรเปิดเผย
ข้อมูลข่ำวสำรไว้ 4 วิธี ดังนี้ 

 1) เปิดเผยโดยกำรน ำข้อมูลข่ำวสำรที่กฎหมำยก ำหนดลงพิมพ์ในรำชกิจจำ
นุเบกษำ 

 2) เปิดเผยโดยกำรตั้งแสดงไว้ในสถำนที่ที่หน่วยงำนจัดเตรียมไว้ให้ประชำชนเข้ำ
ตรวจดูได้ด้วยตัวเอง 

 3) เปิดเผยตำมที่ประชำชนมีค ำขอเป็นกำรเฉพำะรำย 
 4) กำรเปิดเผยโดยหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ 

  (2.5) ช่องทำงเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร 

 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ก ำหนดช่องทำงให้
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร สรุปได้ดังนี้ 



๕๗ 

 

 

 1) โดยกำรตรวจค้นได้จำกรำชกิจจำนุเบกษำ ส ำหรับข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องเปิดเผย 
โดยวิธีกำรลงพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรฯ 

 2) โดยกำรใช้สิทธิเข้ำตรวจดูได้ด้วยตัวเอง ณ สถำนที่ที่หน่วยงำนก ำหนดและ
จัดเตรียมข้อมูลข่ำวสำรนั้นไว้ ส ำหรับข้อมูลข่ำวสำรตำมมำตรำ 9 แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร 

 3) โดยกำรไปใช้สิทธิขอดูโดยกำรยื่นค ำขอต่อหน่วยงำนของรัฐ ที่จัดเก็บหรือ
ครอบครองดูแลข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องกำรขอดูนั้น ส ำหรับข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรปกติทั่วไป 

 4) โดยกำรใช้บริกำรศึกษำค้นคว้ำ ณ หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ ส ำหรับข้อมูล
ข่ำวสำรที่เป็นเอกสำรประวัติศำสตร์ 

  (2.6) สิทธิของประชำชนในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 

 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ได้ก ำหนดสิทธิของ
ประชำชนในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไว้ดังนี้ 

 1) สิทธิได้รู้ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ตำมมำตรำ 7 มำตรำ 9 มำตรำ 11 และ
มำตรำ 26 

 2) สิทธิคัดค้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรกรณีมีส่วนได้เสีย มำตรำ 17  
 3) สิทธิร้องเรียนหน่วยงำนของรัฐ มำตรำ 13  
 4) สิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ตำมมำตรำ 18 และ

มำตรำ 25 
 5) สิทธิได้รับกำรคุ้มครองข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคล ตำมมำตรำ 23 และมำตรำ 25 

(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ, ๒๕๔๐) 

(3) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  

 เจตนำรมณ์ เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กำรปฏิบัติ
ตำมแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจในกำรถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก ำหนด
ไว้ไม่อำจด ำเนินกำรได้ตำมก ำหนดระยะเวลำ ท ำให้กำรก ำหนดสัดส่วนรำยได้ขององค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น ตำมมำตรำ ๓๐ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในกำรถ่ำยโอนภำรกิจ สมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมกำรก ำหนดสัดส่วนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตำมสภำพข้อเท็จจริงนั้น และ
ยังคงเป้ำหมำยกำรเพ่ิมสัดส่วนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบห้ำ           
ไว้เช่นเดิมจึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ภำยใต้ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ซึ่งพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและ
ขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มีรำยละเอียดบทบัญญัติ ดังนี้ 



๕๘ 

 

 

 หมวด ๑ คณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 มำตรำ ๖  คณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 
 (๑) นำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรีซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำยเป็น

ประธำน 
 (๒)รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 

ปลัดกระทรวงมหำดไทย ปลัดกระทรวงกำรคลัง ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เลขำธิกำร ก.พ. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ และอธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

 (๓) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ ำนวนสิบสองคน ประกอบด้วยผู้บริหำร
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสองคน ผู้บริหำรเทศบำลสำมคน ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้ำคน และ
ผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร ผู้บริหำรเมืองพัทยำหรือผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมำย
จัดตั้งขึ้นรวมสองคน ทั้งนี้ โดยให้ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเลือกกันเอง           
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่นำยกรัฐมนตรีก ำหนด 

 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนสิบสองคน ประกอบด้วยบคุคคลซึ่งมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญในด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่น ด้ำนเศรษฐศำสตร์ ด้ำนกำรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นในสำขำรัฐศำสตร์หรือรัฐประศำสนศำสตร์ และด้ำนกฎหมำย ทั้งนี้ กำรสรรหำผู้ทรงคุณวุฒิ          
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่นำยกรัฐมนตรีก ำหนด 

 อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

 มำตรำ ๑๒ ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจและหน้ำที่ดังต่อไปนี้  
 (๑๒) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
ท้องถิ่น 

 กำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะในส่วน                 
ที่เก่ียวข้องกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน   

 มำตรำ ๑๖ ให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจและ
หน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

 (๑๖) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 มำตรำ ๑๗ ภำยใต้บังคับมำตรำ 16 ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีอ ำนำจและ

หน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
 (๗) กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน 
 (๘) กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น 



๕๙ 

 

 

 มำตรำ ๑๘ ให้กรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำร
สำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเองตำมมำตรำ ๑๖ และมำตรำ ๑๗  

(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ, ๒๕๔๒) 

2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

 ค ำว่ำสิทธิมนุษยชนเป็นค ำที่เกิดขึ้นใหม่หลังสงครำมโลกครั้งที่สอง แต่แนวคิดเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนมีมำนำนแล้วตั้งแต่สมัยกรีก สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่มิได้อยู่นิ่งเฉยแต่เป็นผลมำจำก
วิวัฒนำกำรของกระบวนกำรเรียกร้องของกลุ่มผลประโยชน์ต่ำงๆ ที่อ้ำงควำมชอบธรรมของประโยชน์นั้นๆ 
ว่ำเป็นสิ่งจ ำเป็นต่อควำมเป็นมนุษย์ โดยมีฐำนทำงกฎหมำยในกำรเรียกร้อง ในแต่ละยุคแต่ละสมัยมีกำรใช้
ค ำอ่ืนที่มีควำมหมำยใกล้เคียงกับค ำว่ำสิทธิมนุษยชนแตกต่ำงออกไป ซึ่งค ำที่ใช้นั้นขึ้นอยู่กับพ้ืนฐำนทำง
ควำมคิดท่ีใช้ในกำรสนับสนุนควำมชอบธรรมในกำรกล่ำวอ้ำงหรือเรียกร้องสิทธินี้ เช่น สิทธิธรรมชำติ อันมี
พ้ืนฐำนทำงควำมคิดอิงอยู่กับศำสนำของกรีกโบรำณ สิทธิของมนุษย์ อันมีพ้ืนฐำนควำมคิดทำงกำรเมือง              
ที่ก่อตัวในศตวรรษท่ี 18 หรือหลักนิติธรรม อันพ้ืนฐำนควำมคิดทำงนิติศำสตร์ที่เรียกร้องให้มีกระบวนกำร
คุ้มครองสิทธิของพลเมืองอย่ำงเป็นธรรม 

 พัฒนำกำรของสิทธิมนุษยชนอำจแบ่งได้เป็นสองยุค โดยถือเอำกำรจัดตั้งสหประชำชำติ              
เป็นจุดแบ่ง คือ ยุคก่อนกำรจัดตั้งสหประชำชำติซึ่งสิทธิมนุษยชนจะผูกติดอยู่กับควำมคิดในเรื่องสิทธิ
ธรรมชำติ เพ่ือให้มีกำรคุ้มครองโดยกฎหมำยภำยใน และยุคหลังกำรจัดตั้งสหประชำชำติที่สิทธิมนุษยชน     
มีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็วมีกำรเรียกร้องสิทธิใหม่ๆ เพ่ิมขึ้นหลำยด้ำน ท ำให้สิทธิมนุษยชนมีลักษณะ           
เป็นสิทธิสำกล ที่มีกำรคุ้มครองโดยกฎหมำยระหว่ำงประเทศและสถำบันระหว่ำงประเทศ (วิชัย ศรีรัตน์, 
2557) 

 ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน ไม่มีนิยำมค ำว่ำ “สิทธิมนุษยชน” ไว้โดยเฉพำะ
เจำะจง แต่มีแนวควำมคิดพ้ืนฐำนของสิทธิมนุษยชนที่กล่ำวถึงควำมอิสระเสรี มีศักดิ์ศรีและสิทธิเท่ำเทียมกัน 
กำรปฏิบัติต่อกันอย่ำงฉันพ่ีน้อง กำรมีสิทธิและเสรีภำพตำมที่ระบุไว้ในปฏิญญำฯ โดยไม่มีกำรจ ำแนก 
ควำมแตกต่ำงในเรื่องเชื้อชำติ สีผิว เพศ ภำษำ ศำสนำ ควำมเห็นทำงกำรเมือง ชำติ  หรือสังคมอันเป็น          
ที่มำเดิม ทรัพย์สิน ก ำเนิด หรือสถำนะอ่ืนใด  

  (1) การจ าแนกประเภทของสิทธิมนุษยชนตามหลักปฏิญญาสากล 

  จำกแนวควำมคิดพ้ืนฐำนของสิทธิมนุษยชนตำมหลักปฏิญญำสำกลดังกล่ำว
ข้ำงต้น สำมำรถจ ำแนกสิทธิมนุษยชนออกเป็นประเภทต่ำงๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่  

  1) สิทธิของพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง (Civil and Political Rights) ได้แก่ 
สิทธิตำมธรรมชำติที่มีมำแต่ดั้งเดิม คือ สิทธิในกำรด ำรงชีวิต เสรีภำพ ทรัพย์สิน ควำมเ สมอภำค                
ควำมยุติธรรม กำรแสวงหำควำมสุข  
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  2) สิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Economic Social and Cultural 
Rights) เช่น สิทธิในกำรศึกษำ สิทธิที่จะจัดตั้งสหพันธ์กรรมกร สิทธิในมำตรฐำนกำรครองชีพอันเพียงพอ
ส ำหรับ สุขภำพ และควำมเป็นอยู่ที่ดีของตนและครอบครัว สิทธิในกำรพักผ่อนและเวลำว่ำง รวมทั้ง               
กำรจ ำกัดเวลำท ำงำนตำมสมควร เป็นต้น 

  หำกพิจำรณำถึงลักษณะเฉพำะของสิทธิต่ำงๆ ที่รัฐจะต้องเคำรพและให้                
กำรคุ้มครองอำจแบ่งสิทธิตำมปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนออกเป็น 6 กลุ่ม คือ (1) สิทธิในควำม
ปลอดภัย (Security Rights) ซึ่งคุ้มครองประชำชนจำกอำชญำกรรม เช่น กำรฆำตกรรม กำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์                
กำรทรมำน กำรข่มขืน  (2) สิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม (Due Process Rights) คุ้มครองประชำชน               
จำกกำรบิดเบือนระบบกฎหมำย เช่น  กำรจ ำคุกโดยไม่มีกำรด ำเนินคดี กำรด ำเนินคดีโดยลับ กำรลงโทษ
เกินควำมจ ำเป็น (3) สิทธิในเสรีภำพ (Liberty Rights) คุ้มครองเสรีภำพของประชำชนในเรื่องควำมเชื่อ             
กำรแสดงควำมคิดเห็น กำรสมำคม กำรชุมนุม และกำรเคลื่อนไหวต่ำง ๆ (4) สิทธิทำงกำรเมือง (Political 
Rights) คุ้มครองเสรีภำพในกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง  โดยกำรกระท ำต่ำง ๆ เช่น กำรติดต่อสื่อสำร                 
กำรรวมกลุ่ม  กำรประท้วง กำรเลือกตั้ง และกำรเข้ำเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (5) สิทธิในควำมเสมอภำค 
(Equality Rights) ซึ่งเป็นหลักประกันควำมเสมอภำคในควำมเป็นพลเมือง ควำมเสมอภำคเบื้องหน้ำ
กฎหมำย และกำรไม่เลือกปฏิบัติ (6) สิทธิในสวัสดิกำรสังคม (Social or Welfare Rights) ซึ่งเรียกร้องให้
มีกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็ก และคุ้มครองป้องกันควำมยำกจนและควำมอดอยำก ส ำหรับสิทธิของกลุ่ม 
(Group Rights) นั้น มิได้มีกำรรับรองในปฏิญญำฯ แต่มีกำรรับรองไว้ในสนธิสัญญำต่ำงๆ เช่น กำรคุ้มครอง
ชนกลุ่มน้อยจำกกำรถูกฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์  และควำมเป็นเจ้ำของเขตแดนและทรัพยำกรของรัฐ (ภิรมย์             
ศรีประเสริฐ, 2551) 

  (2) แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนกับสังคมไทย 

 ในประเทศไทย สิทธิมนุษยชนก่อตัวเป็นรูปร่ำงหรือได้รับควำมคุ้มครองจำกรัฐ
เกิดขึ้นอย่ำงจริงจังเมื่อมีกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540 โดยใน
รัฐธรรมนูญนี้ได้บัญญัติให้มีองค์กรขึ้นมำองค์กรหนึ่งเรียกว่ำ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ โดยมี
โครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540 
ดังนี้  

 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรหนึ่งคน
และกรรมกำรอ่ืนอีกสิบคน  ซึ่งพระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้งตำมค ำแนะน ำของวุฒิสภำจำกผู้ซึ่งมีควำมรู้หรือ
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชนเป็นที่ประจักษ์ โดยต้องค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วม
ของผู้แทนจำกองค์กำรเอกชนด้ำนสิทธิมนุษยชนด้วย มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 6 ปี นับแต่วันที่
พระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ำรงต ำแหน่งได้เพียงวำระเดียว โดยกรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่ง               
ตำมวำระต้องปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำกรรมกำรซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่ท่ีจะเข้ำรับหน้ำที่ 

 กำรท ำงำนขององค์กรอิสระที่มีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐทุกองค์กร 
หรือองค์กรที่มีกำรจัดรูปแบบกำรท ำงำนในแบบคณะกรรมกำรหรือคณะบุคคลต้องมีหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
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รับผิดชอบในงำนธุรกำร เพ่ือกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรนั้นสำมำรถด ำเนินกำรไปได้ 
ส ำหรับคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำตินั้น ตำมพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
เป็นส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรจัดระเบียบปฏิบัติรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ และ            
อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ โดยมีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
กิจกำรทั่วไปของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และมีหน้ำที่หลักในกำรรับค ำร้องเกี่ยวกับ              
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และด ำเนินกำรสืบสวนหรือ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีกำรยื่นค ำร้องตำมที่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติมอบหมำย รวมทั้ง
ศึกษำ และสนับสนุนให้มีกำรศึกษำและเผยแพร่ควำมรู้ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540 มำตรำ 199 และ มำตรำ 200) 

(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ, ๒๕๔๐) 

  (3) แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิชุมชนในระบบกฎหมายไทย 

 พัฒนำกำรของสิทธิชุมชนในระบบกฎหมำยไทยก่อนที่จะมีกำรประกำศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540 นั้น อำจจะแบ่งยุคของสิทธิชุมชนในระบบ
กฎหมำยไทย โดยพิจำรณำถึงลักษณะและเนื้อหำของสิทธิชุมชนได้เป็น 3 ยุค ได้แก่  

 ยุคที่ ๑ สิทธิชุมชนในยุคก่อนกำรปฏิรูปกำรปกครองในสมัยรัชกำลที่ 5  
 ยุคที่ ๒ สิทธิชุมชนภำยหลังกำรปฏิรูปกำรปกครองในสมัยรัชกำลที่ 5 จนถึงช่วง

ก่อนกำรประกำศใช้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ พ.ศ. 2504  
 ยุคที่ ๓ สิทธิชุมชนยุคหลังกำรประกำศใช้แผนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ พ.ศ. 2504 

 สิทธิชุมชนในยุคก่อนกำรปฏิรูปกำรปกครองในสมัยรัฐกำลที่ 5 หรืออำจเรียกว่ำ 
ยุคก่อนรัฐชำตินั้น เป็นยุคตั้งแต่ชุมชนโบรำณที่มีลักษณะดั้งเดิมจนถึงยุคก่อนช่วงสมัยรัชกำลที่ 5 ที่ม ี              
กำรปฏิรูปกำรปกครองจำกแบบจตุสดมภ์สี่  ซ่ึงใช้มำตั้งแต่พระบำทสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถในสมัย               
กรุงศรีอยุธยำมำเป็นกำรปกครองในรูปแบบที่มีกำรรวมอ ำนำจเข้ำสู่ศูนย์กลำงมำกขึ้นในลักษณะของ
กระทรวง ทบวง กรม ข้อสันนิษฐำนเกี่ยวกับกำรเกิดขึ้นของชุมชนที่เป็นรำกฐำนของชุมชนไทยโบรำณนั้น
มีหลำกหลำยแต่ถ้ำพิจำรณำจำกหลักฐำนทำงโบรำณคดีที่ได้ค้นพบแล้ว ภำพของชุมชนไทยในสมัยโบรำณ
นั้นเป็นชุมชนฐำนทรัพยำกรพ่ึงตนเองที่อิงอยู่กับทรัพยำกรในพ้ืนที่ที่ชุมชนตั้งอยู่เป็นหลัก โดยชุมชนลุ่มน้ ำ
ก็จะตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ ำที่เป็นแม่น้ ำสำยส ำคัญ อยู่ตำมป่ำชำยเลน และทะเลตมปำกแม่น้ ำ ชุมชนที่ตั้งอยู่บน
ที่สูงก็จะตั้งอยู่ในเขตป่ำที่มีของป่ำ สมุนไพร บ่อเกลือ แหล่งแร่ เป็นต้น ชุมชนในลักษณะนี้ได้พัฒนำวิถี
ชีวิตและธรรมเนียมปฏิบัติในชุมชนเพ่ือจัดควำมสัมพันธ์ในกำรอยู่ร่วมกันระหว่ำงสมำชิกของชุมชนในมิติ
ต่ำงๆ โดยเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติในกรณีที่เป็นทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด ชุมชน               
ในสังคมไทยในยุคนี้เป็นชุมชนในลักษณะของหมู่บ้ำนที่อำศัยฐำนทรัพยำกร ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไป       
ของสังคมไทย โดยในส่วนที่เกี่ยวกับ “กำรจัดกำรในทำงสังคม” นั้น ในยุคนี้มีลักษณะเด่น คือ 
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 (ก) ควำมเป็นปัจเจกไม่ได้เป็นตัวตั้งของโลกทัศน์ในกำรจัดควำมสัมพันธ์กับ             
สิ่งต่ำงๆ ในชุมชน ซึ่งส่งผลให้รูปแบบในกำรจัดกำรไม่มีระบบกรรมสิทธิ์เด็ดขำดในปัจจัยกำรผลิตที่ส ำคัญ 
เช่น ที่ดิน ที่ป่ำ หรือในแหล่งอำหำรที่เกิดข้ึนหรือมีอยู่ในที่ต่ำงๆ  

 (ข) มีระบบในกำรจัดกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ส ำคัญของชุมชนร่วมกัน เช่น               
กำรจัดกำรน้ ำในระบบชลประทำน กำรป้องกันชุมชนหมู่บ้ำนจำกภัยในรูปแบบต่ำง ๆ ซึ่งน่ำจะเป็น
รำกฐำนส ำคัญ  ของระบบกรรมสิทธิ์รวมที่มีชื่อเรียกต่ำงกันไปในแต่ละวัฒนธรรม เช่น ในภำคเหนือ             
เรียกระบบในกำรจัดกำรของส่วนรวมว่ำเป็น “ของหน้ำหมู่” ภำคอีสำน เรียกว่ำ “ดอนปู่ตำ” ภำคใต้เรียก
ทำงเดินสำธำรณะซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้ร่วมกันของชุมชนว่ำ “ทำงพลี” วิถีชีวิตของชุมชนดังกล่ำวนี้ แตกต่ำงกัน
ออกไปตำมสภำพถิ่นที่อยู่อำศัย เป็นวิถีชีวิตที่สื่อควำมหมำยในแง่ของกระบวนกำรเรียนรู้และองค์ควำมรู้
เกี่ยวกับระบบทรัพย์สินและสิทธิร่วมกันของชุมชนที่มีควำมสัมพันธ์โดยตรงต่อแหล่งระบบนิเวศที่แตกต่ำง
หลำกหลำย  กันออกไป เป็นระบบควำมรู้ในระบบนิเวศที่มีนัยควำมหมำยทั้งในทำงศีลธรรมและระเบียบ
ข้อบังคับหรือกฎหมำยซึ่งอำศัยเกณฑ์คุณค่ำและมำตรฐำนทำงศีลธรรมและจิตวิญญำณเป็นสภำพบังคับ 
ยิ่งไปกว่ำนั้น ภูมิปัญญำของชุมชนยังมีระบบและกระบวนกำรเรียนรู้ที่เป็นพลวัตร ซึ่งอำศัยประสบกำรณ์
ผ่ำนกำรทดสอบเชิงประจักษ์อย่ำงเป็นระบบ จึงสำมำรถปรับตัวได้ตำมกำลเวลำที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งยัง
เป็นระบบควำมรู้และวัฒนธรรมกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นองค์รวม 

  ต่อมำได้มีกำรบัญญัติกฎหมำย พระรำชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 มาตรา 6 ได้บัญญัติว่า “เพ่ือประโยชน์ในการร่วมกันส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของชาติ บุคคลอาจมีสิทธิและหน้าที่ได้รับข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่า                   
เป็นความลับเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติหรือเป็นความลับเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล สิทธิ                
ในทรัพย์สิน หรือสิทธิในทางการค้า หรือกิจการของบุคคลใดที่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย....” 

 จำกหลักกฎหมำยฉบับนี้ถือว่ำประเทศไทยเริ่มมีวิวัฒนำกำรเกี่ยวกับกำรบังคับใช้
กฎหมำย ที่เปิดโอกำสให้ประชำชนได้มีส่วนร่วม “ปัจเจกชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ในควำมครอบครองของหน่วยงำนรัฐได้ สำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่วมในกระบวนกำร
ตัดสินใจของภำครัฐได้” หมำยควำมถึง กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมจะท ำได้ดีที่สุดเมื่อประชำชนมีส่วนร่วม            
ในทุกระดับ และรัฐจะต้องส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนได้รับข้อมูลข่ำวสำรมีส่วนร่วม             
ในกระบวนกำรตัดสินใจและเข้ำถึงกระบวนกำรทำงปกครองและกฎหมำย รวมทั้งกำรเยียวยำ                  
ควำมเสียหำย 

 เมื่อมีกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540 หรือ
รัฐธรรมนูญฉบับประชำชน นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีกำรบัญญัติรับรองเกี่ยวกับ  “สิทธิชุมชน”               
ไว้ โดยชัดเจนดังปรำกฏ ตำมมำตรำ 46 มำตรำ 56 มำตรำ 59 มำตรำ 69 และมำตรำ 79 และต่อมำ
รัฐธรรมนูญ แห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้น ยังคงไว้ซึ่งหลักกำร
ในกำรรับรองเกี่ยวกับสิทธิชุมชน โดยบัญญัติเรื่องสิทธิชุมชนไว้เป็นกำรเฉพำะในหมวด 3 สิทธิและ
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เสรีภำพของชนชำวไทย ส่วนที่ 12 สิทธิชุมชน นอกจำกนี้ยังได้มีกำรขยำยสิทธิชุมชน โดยกำรเพ่ิม “สิทธิ
ของชุมชน” และ “สิทธิของชุมชนท้องถิ่น” ซึ่งหำกพิจำรณำเทียบกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช 2540 แล้ว ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองไว้แต่เฉพำะ “สิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม” 
เท่ำนั้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ครอบคลุมถึงกรณีกำรรวมตัวกันของบุคคลขึ้นเป็นชุมชนโดยไม่จ ำเป็นต้องเป็นกำร
รวมตัวกันมำเป็นเวลำนำนจนถือว่ำเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม (มำตรำ 66) นอกจำกนี้กำรด ำเนินโครงกำร
หรือกิจกรรมที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อมทรัพยำกรธรรมชำติและสุขภำพ
ของประชำชน จะต้องมีกำรศึกษำและประเมินผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อมและสุขภำพของ
ประชำชนในชุมชนและจัดให้มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน
รวมทั้งจะต้องให้องค์กำรอิสระให้ควำมเห็นประกอบก่อนมีกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว (มำตรำ 67 วรรคสอง) 

 ดังนั้น กำรบัญญัติค ำว่ำ “สิทธิชุมชน” ไว้ให้เป็นที่ปรำกฏในรัฐธรรมนูญ              
แห่งรำชอำณำจักรไทยนั้น อำจจะกล่ำวได้ว่ำเป็นเพียงวำทกรรมที่เพ่ิงเกิดขึ้นใหม่เพ่ือเป็นกำรรองรับ และ
คุ้มครองสิทธิอีกด้ำนหนึ่ง  ซึ่งเกิดขึ้นและด ำรงอยู่มำช้ำนำนเพรำะโดยแท้จริงแล้ว “สิทธิชุมชน” นั้น              
เป็นอุดมกำรณ์ที่มีควำมเก่ียวพันแนบแน่นกับวิถีชีวิต ควำมเป็นอยู่ และวัฒนธรรมชุมชนมำเป็นระยะเวลำ
ยำวนำน โดยมีกฎเกณฑ์ที่ไม่ปรำกฏเป็นลำยลักษณ์อักษรแฝงอยู่ในวิถีชีวิตชุมชนซึ่งมีควำมศักดิ์สิทธิ์             
ที่สมำชิกในชุมชนนั้นๆ ต่ำงได้ยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน หรืออำจจะกล่ำวได้ว่ำ “สิทธิชุมชน” เป็นผลสืบ
เนื่องมำจำกกำรรวมตัวของกลุ่มชนเป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์หรือส ำนึกควำมเป็นตัวตนร่วมกัน โดยตั้งอยู่             
บนหลักกำรพ้ืนฐำน ว่ำด้วยควำมยั่งยืนและเป็นธรรม ค ำนึงถึงกำรอยู่รอดร่วมกันของชุมชนและสังคม
ส่วนรวม โดยที่ชุมชนมีเสรีภำพในกำรก ำหนดกติกำ ก ำหนดวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และแบบแผนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรที่เหมำะสมกับระบบนิเวศและวัฒนธรรมของตน 

 อย่ำงไรก็ตำมแม้ “สิทธิชุมชน” จะได้เกิดขึ้นและด ำรงอยู่มำช้ำนำน รวมทั้งมี            
กำรบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย อันเป็นกฎหมำยสูงสุดของประเทศก็ตำม             
แต่กระบวนกำรในกำรใช้สิทธิชุมชนตำมที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ หรือกระบวนกำรในกำรใช้สิทธิ
เรียกร้องต่อหน่วยงำนของรัฐเพ่ือให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ของภำคประชำชนหรือ
ภำคประชำสังคมนั้นยังไม่อำจบังเกิดผลในทำงปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เนื่องจำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำวนั้น 
จะต้องเป็นไปตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ด้วย ดังนั้น เมื่อยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมำยที่ออกมำรองรับสิทธิ
ดังกล่ำว จึงไม่สำมำรถที่จะอ้ำงสิทธิของชุมชนหรือเรียกร้องเพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ได้ (ค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ 36/2548) 

 ปัญหำดั งกล่ ำ ว ได้ มีคว ำมพยำยำมที่ จะแก้ ไข เยี ยวยำโดย รั ฐ ธรรมนูญ                       
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 โดยบทบัญญัติในหมวด 3 สิทธิและเสรีภำพของชนชำวไทย 
ส่วนที่ 12 สิทธิชุมชน นอกจำกจะได้มีกำรขยำยสิทธิชุมชนแล้วยังมีเจตนำรมณ์ที่จะท ำให้กำรใช้สิทธิและ
เสรีภำพของประชำชนมีประสิทธิภำพและมีมำตรกำรคุ้มครองที่ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น ด้วยกำรตัดถ้อยค ำว่ ำ 
“ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ” ออกจำกบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภำพในหลำยมำตรำ อันส่งผล 
ท ำให้สิทธิและเสรีภำพของประชำชนได้เกิดขึ้นทันทีตำมรัฐธรรมนูญ 
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 เจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญได้เริ่มเกิดผลบังคับในทำงปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัย           
ศำลรัฐธรรมนูญ ที่ 3/2552 ซึ่งศำลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยโดยวำงบรรทัดฐำนไว้ว่ำโครงกำรหรือกิจกรรม
ที่อำจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรงทั้งทำงด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติและสุขภำพ
ของประชำชนจะต้องด ำเนินกำรตำมรัฐธรรมนูญฯ มำตรำ 67 วรรคสอง บัญญัติไว้ทันทีตั้งแต่วันที่
รัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับ โดยไม่ต้องรอให้มีกำรตรำกฎหมำยมำรองรับสิทธิแต่ประกำรใด และมีควำม
ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น เมื่อศำลปกครองสูงสุดได้มีค ำสั่งที่ 592/2552 (คดีมำบตำพุด) โดยสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ทั้งแปดสั่งระงับโครงกำรหรือกิจกรรม รวม 65 โครงกำรไว้เป็นกำรชั่วครำวจนกว่ำศำลจะมีค ำพิพำกษำ
หรือค ำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอ่ืนด้วยเหตุที่กำรด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมดังกล่ำว ยังไม่มีกำร
ด ำเนินกำรตำมรัฐธรรมนูญฯ มำตรำ 67 วรรคสอง ให้ครบถ้วนก่อน 

 ค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญและค ำสั่งศำลปกครองสูงสุดดังกล่ำว ส่งผลท ำให้               
ทั้งภำครัฐ ภำคประชำชน และภำคเอกชนผู้ประกอบกำร เริ่มมีควำมตื่นตัวและให้ควำมส ำคัญกับ                   
สิทธิชุมชนและรัฐธรรมนูญฯ มำตรำ 67 มำกขึ้น (ส ำนักกฎหมำยจุลนิติ, 2553) 

2.2.๔ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน กับการกระจายอ านาจ  

 กำรทบทวนเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในส่วนนี้               
เพ่ือศึกษำถึงควำมก้ำวหน้ำของกำรกระจำยอ ำนำจในประเทศไทย โดยพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.เพ่ือสนับสนุนกำรกระจำยอ ำนำจและ             
ธรรมำภิบำลท้องถ่ิน ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้  

 กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนกับกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่ำเป็นหัวใจ             
ของกำรบริหำรจัดกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนควำมคิดของประชำธิปไตย ท้องถิ่น
และกำรปกครองตนเองที่ให้ควำมส ำคัญกับประชำธิปไตยทำงตรง โดยที่ประชำชนเข้ำมำด ำเนินกิจกำร
ชุมชนด้วยตนเอง ดังนั้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชนจึงต้องร่วมกันคิด ร่วมกันท ำ ร่วมตรวจสอบ และ
ร่วมกันรับผิดชอบ  

 กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ถ้ำวิเครำะห์ตำมกรอบระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ของ International Association for Public Participation (IPA2) ซึ่งแบ่งระดับกำรมีส่วนร่วมเป็น           
๕ ขั้น โดยแต่ละข้ันจะเรียงล ำดับจำกกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมมำกท่ีสุดไปถึงระดับน้อยที่สุด ดังนี้ 

 (๑) กำรมีส่วนร่วมในระดับให้อ ำนำจกับประชำชน 

(๒) กำรมีส่วนร่วมในระดับสร้ำงควำมร่วมมือ 

(๓) กำรมีส่วนร่วมในระดับกำรเข้ำมีบทบำท 

 (๔) กำรมีส่วนร่วมในระดับหำรือ เป็นลักษณะกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง ควำมรู้สึก ควำมคิดเห็นประกอบกำรตัดสินใจ ดังนั้น ประชำชนจึงมีบทบำทในกำรให้เฉพำะ
ข้อมูลเท่ำนั้น ส่วนกำรตัดสินใจก็เป็นของหน่วยงำนทำงภำครัฐ 



๖๕ 

 

 

 (๕) กำรมีส่วนร่วมในระดับข้อมูลข่ำวสำร ซึ่งเป็นระดับต่ ำสุดในกำรมีส่วนรวม บทบำท
ของประชำชนจะน้อยมำกเพรำะรัฐจะเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลกับประชำชนเพียงด้ำนเดียว และประชำชนไม่มี
โอกำสแสดงควำมคิดเห็น เช่น กำรจัดท ำป้ำย กำรแจกวำรสำร แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรทรำบข้อมูลข่ำวสำร          
ก็มีควำมจ ำเป็นต่อกำรมีส่วนร่วมในระดับที่สูงขึ้น เพรำะถ้ำประชำชนไม่ทรำบข้อมูลที่ครบถ้วน                     
กำรตัดสินใจที่สมเหตุสมผลคงไม่เกิดขึ้น 

 ดังนั้น จึงสำมำรถกล่ำวได้ว่ำ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนมีหลำยระดับ กำรเลือก
รูปแบบและระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนจึงมีควำมส ำคัญ เพรำะจะเป็นตัวชี้ วัด กำรกระจำยอ ำนำจ   
สู่ท้องถิ่นกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในท้องถิ่นมีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด และเป็นแนวทำง              
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเมินว่ำตน มีระดับกำรมีส่วนร่วมอยู่ในระดับใด ทั้งนี้เพ่ือที่จะพัฒนำ            
สู่กำรมีส่วนร่วมของท้องถิ่นตนสู่ระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเมื่อน ำมำเปรียบเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย               
จักพบว่ำ มีทุกระดับ แต่ระดับที่พบมำกคือ กำรมีส่วนร่วมในระดับข้อมูลข่ำวสำรและกำรมีส่วนร่วม            
ในระดับหำรือ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีอยู่     
แต่ให้ควำมส ำคัญในเรื่องดังกล่ำวในระดับน้อย 

 รูปแบบของกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย คือ                 
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนที่บัญญัติไว้ในกฎหมำยรัฐธรรมนูญ หมวด ๓ ว่ำด้วยสิทธิเสรีภำพของชนชำวไทย 
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนตำมบทบัญญัติในหมวด ๓ ว่ำด้วยสิทธิเสรีภำพของชนชำวไทยนั้น ได้ระบุ              
กำรมีส่วนร่วมไว้หลำยประกำร ประกำรแรก จำกมำตรำ ๕๖ ของรัฐธรรมนูญ พุทธศักรำช ๒๕๔๐               
ที่ได้บัญญัติให้ประชำชนมีสิทธิ ที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในกำรบ ำรุงรักษำและกำรได้ประโยชน์             
จำกทรัพยำกรธรรมชำติ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ รวมถึงกำรคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม 

 นอกจำกนั้น รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่ำวยังได้ก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของ
ประชำชนตำมมำตรำ ๕๘ ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของประชำชน โดยถือ
สิทธิที่ประชำชนสำมำรถรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะในควำมครอบครองของหน่วยงำนรำชกำร 
หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่นได้ 

 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่ งที่ส ำคัญ  คือ กำรจัดท ำ                 
ประชำพิจำรณ์ (Public hearing) ซึ่งเป็นกระบวนกำรให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นก่อน
กำรออกกฎ ค ำสั่ง หรือกำรตัดสินใจของฝ่ำยบริหำรที่จะมีผลต่อสิทธิของประชำชนต่ำง ๆ ซึ่งมักจะเป็น
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับกำรที่รัฐต้องกำรจะด ำเนินนโยบำยที่อำจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์สำธำรณะ ชุมชน
หรือประชำชนจ ำนวนมำก นอกจำกนั้น กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในลักษณะนี้ยังถือว่ำเป็นกำรแสวงหำ
ควำมรู้เพ่ือกำรตัดสินใจของสังคมร่วมกัน ค้นหำทำงออกที่อำจมีมำกกว่ำที่เป็นอยู่ โดยอำจร่วมกัน
พิจำรณำข้อดีและข้อเสียของแต่ละทำงเลือก เพ่ือเป็นกำรเรียนรู้จำกทุกฝ่ำยให้สำมำรถร่วมกันหำทำงเลือก
อ่ืนๆ ได้เพ่ิมมำกขึ้น  



๖๖ 

 

 

 สภาพปัญหาของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร 

 จำกกำรศึกษำถึงสภำพกำรณ์ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน มีประเด็นปัญหำ
ส ำคัญต่อกำรพิจำรณำ ๖ ประกำร ได้แก่  

 (๑) ปัญหำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนแต่เพียงในรูปแบบ จำกกำรศึกษำพบว่ำ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ถูกก ำหนดให้มีช่องทำงเข้ำมำมีส่วนร่วมมำกมำยหลำยช่องทำงและหลำยรูปแบบ   
แต่กำรมี ส่วนร่วมของประชำชนดังกล่ำว เป็นเพียงกำรมีส่วนร่วมในเชิงรูปแบบเท่ำนั้น 

 คณะกรรมกำรกำรมีส่วนร่วมจะถูกแต่งตั้ งขึ้นเฉพำะเรื่องที่ต้องกำรด ำเนินกำร เช่น              
กำรมีส่วนร่วมด้ำนสิ่งแวดล้อม สำธำรณสุข สุขภำพ เป็นต้น ส ำนักนำยกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แต่งตั้งรักษำกำร
ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
๒๕๔๒ หำกส ำนักนำยกรัฐมนตรีต้องกำรให้ภำคท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในเรื่องใด จะให้กรมส่งเสริมกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรมีส่วนร่วมเฉพำะเรื่องนั้นๆ และระบุโครงสร้ำง
ของคณะกรรมกำร พร้อมทั้งอ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนไว้ รวมไปถึงให้มีคณะอนุกรรมกำรกำรมี             
ส่วนร่วมประจ ำท้องถิ่นในเรื่องท่ีได้รับมอบหมำย 

 จะเห็นได้ว่ำ คณะกรรมกำรกำรมีส่วนร่วมไม่มีกฎหมำยควบคุม แต่เป็นไปตำมนโยบำย             
ที่ส ำนักนำยกรัฐมนตรีก ำหนดเฉพำะเรื่องที่หน่วยงำนต่ำงๆ ในภำครัฐต้องกำรให้เข้ำไปมีส่วนร่วม ทั้งที่
พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๑๒ ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรเสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและ               
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในท้องถิ่น อีกทั้งยังก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำร
สำธำรณะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน           
ในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 (๒) ปัญหำประชำชนยังไม่เข้ำใจและขำดรูปแบบกำรมีส่วนร่วมที่ท ำให้ประชำชน             
เกิดควำมเป็นพลเมือง (Citizenship) กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ในปัจจุบัน โดยมำกเป็นกำรมีส่วนร่วมแบบกำรรับทรำบกำรด ำเนินกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Inform) ซึ่งนับว่ำเป็นกำรมีส่วนร่วมในระดับที่ต่ ำเกือบจะที่สุด กำรมีส่วนร่วมที่แท้จริงนั้น ประชำชน             
ต้องมีควำมสมัครใจและมีส่วนในกำรร่วมรับผิดชอบในกำรตัดสินใจตั้งแต่ กำรร่วมกระบวนกำรวำงแผน 
ร่วมกำรด ำเนินกิจกรรม ร่วมใช้ประโยชน์จำกกิจกรรม และร่วมได้รับประโยชน์จำกกิจกรรม ซึ่งรูปแบบ
กำรมีส่วนร่วมในปัจจุบันยังไม่ก่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมที่แท้จริงในฐำนะพลเมือง 

 (๓) ปัญหำจำกมำตรกำรทำงกฎหมำยที่ไม่เกื้อหนุนต่อกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในปัจจุบันยังมีช่องโหว่หรืออุปสรรคที่ยำก                
จะท ำให้กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนเกิดขึ้นได้จริง เช่น กรณีกำรเข้ำชื่อเสนอร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น             
ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วย กำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังมีควำมยุ่งยำกและไม่เหมำะ
กับกำรปฏิบัติส ำหรับประชำชนในระดับท้องถิ่น เช่น ต้องมีร่ำงข้อบัญญัติ ต้องมีกำรแสดงส ำเนำ               



๖๗ 

 

 

บัตรประชำชนที่เข้ำชื่อ เป็นต้น นอกจำกนี้กระบวนกำรในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติ ของสภำท้องถิ่น             
ที่เสนอโดยประชำชนไม่มีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำที่แน่นอน สภำท้องถิ่นสำมำรถไม่รับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติ
ดังกล่ำว โดยไม่จ ำเป็นต้องชี้แจงว่ำเหตุใดจึงไม่รับหลักกำร เป็นต้น  

 (๔) กฎหมำยในปัจจุบันที่ ใช้อยู่ เป็นกฎหมำยฉบับเก่ำ เกิดขึ้นก่อนที่จะมีกำรใช้
รัฐธรรมนูญพุทธศักรำช ๒๕๔๐ และพุทธศักรำช ๒๕๕๐ ทั้งระบบกำรปกครองแบบกำรบริหำรรำชกำร
ส่วนกลำง   ส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นระบบของรำชกำรทั้งสิ้น ท ำให้โครงสร้ำงไม่เกื้อหนุนให้
ประชำชนสำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่วมได้เลย แม้แต่ในระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ที่มุ่งหำเสียง
และท ำให้ประชำชนพอใจในช่วงระยะเวลำหนึ่ง หรือในหมู่ประชำชนจ ำนวนหนึ่งเท่ำนั้น 

 (๕) ปัญหำกำรมีองค์กรที่ท ำงำนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชนที่มี
จ ำนวนมำกในเชิงปริมำณแต่ขำดคุณภำพ โดยเรำจะพบว่ำคนในระดับต ำบล หมู่บ้ำน ล้วนแล้วแต่มี
ต ำแหน่ง หน้ำที่  ในกำรท ำงำนในระดับหมู่บ้ำน บำงหมู่บ้ำนชำวบ้ำนเป็นกรรมกำรมำกจนจ ำไม่ได้ว่ำจะมำ
ประชุมเรื่องอะไร ซึ่งจริง ๆ แล้วกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองนั้นเป็นเรื่องของมิติด้ำนคุณภำพของกำรศึกษำ
ของประชำชนและจิตส ำนึกของกำรมีส่วนร่วม มำกกว่ำมิติด้ำนกฎหมำยว่ำจะออกกฎหมำยให้เกิดกำร
บังคับพลเมืองให้เข้ำไปมีส่วนร่วมแต่เพียงอย่ำงเดียว  

 (๖) กฎหมำยด้ำนกำรมีส่วนร่วม กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร และกำรกระจำยอ ำนำจ แยก
ออกจำกกัน และแยกหน่วยงำนในกำรดูแลรับผิดชอบ 

(กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น, 2552) 

  จากการศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินของหน่วยงานหลักในการ
บริหารจัดการที่ดินโดยตรง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
มนุษยชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน สรุปได้ ดังนี้ 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรที่ดินของหน่วยงำนหลักในกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน ที่มี
กำรก ำหนดขอบเขตโดยแผนที่แนบท้ำยหรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส ำคัญในกำรก ำหนดแนวเขตกระทบสิทธิ             
ในที่ดินของประชำชน ได้แก่ พระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำยที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ของกรมที่ดิน 
พระรำชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือกำรครองชีพ พ.ศ. 2511 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมพัฒนำสังคมและ
สวัสดิกำร พระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ของส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดิน         
เพ่ือเกษตรกรรม พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 และพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 
2507 ของกรมป่ำไม้ พระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504 และพระรำชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช และพระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ 
พ.ศ. 2518 ของกรมธนำรักษ์ พบว่ำ ในกำรก ำหนดพ้ืนที่สงวนหวงห้ำมและก ำหนดให้พ้ืนที่ใดเป็นขอบเขต
ตำมที่กฎหมำยก ำหนดดังกล่ำว มีกำรก ำหนดให้มีแผนที่ หรือรูปแผนที่แนบท้ำย หรือก ำหนดรูปแผนที่         
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ไว้ในกฎหมำยนั้นด้วย แนวเขตที่ก ำหนดในรูปแผนที่ตำมกฎหมำยตำมที่กล่ำวมำ ล้วนกระทบสิทธิในที่ดิน
ของผู้ถือครองท ำประโยชน์ที่มีอยู่ก่อนกำรประกำศให้พื้นที่นั้นเป็นกฎหมำย 

 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕4๐ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕7 (ฉบับชั่วครำว) ได้มี
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเอำไว้ โดยมีกฎหมำย             
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนซึ่งออกตำมควำมแห่งรัฐธรรมนูญ
ดังกล่ำว ประกอบด้วย พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2542 พระรำชบัญญัติ
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ก ำหนดสิทธิรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของประชำชน ควำมส ำคัญของกำร
ใช้สิทธิของประชำชน โดยหลักกำรและแนวคิดของพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 
ก ำหนดให้ประชำชนมีโอกำสรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของรัฐ รับรองสิทธิของ
ประชำชนในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่อยู่ในครอบครองของรัฐ ข้อมูลข่ำวสำรของข้อมูล
รำชกำรเกือบทั้งหมด หรือส่วนใหญ่สำมำรถเปิดเผยได้ ภำยใต้หลักกำรที่ว่ำ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็น
ข้อยกเว้น” ทั้งได้ก ำหนดวิธีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรไว้ 4 วิธี คือ 1) เปิดเผยโดยกำรน ำข้อมูลข่ำวสำรที่
กฎหมำยก ำหนดลงพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำ 2) เปิดเผยโดยกำรตั้งแสดงไว้ในสถำนที่ที่หน่วยงำน
จัดเตรียมไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ด้วยตัวเอง 3) เปิดเผยตำมที่ประชำชนมีค ำขอเป็นกำรเฉพำะรำย 
และ 4) กำรเปิดเผยโดยหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ พร้อมก ำหนดช่องทำงเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร สิทธิของ
ประชำชนในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 

นอกจำกนี้ได้มียังมี พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก ำหนดให้มีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ภำยใต้ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำร
มีส่วนร่วมของประชำชน 

ส ำหรับควำมเชื่อมโยงของสิทธิมนุษยชน กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
และกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่นก ำหนดไว้ ดังนี้ 

กำรก ำหนดสิทธิชุมชน บุคคล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ จัดกำร
และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับรัฐ ได้ก ำหนดไว้ในกฎหมำยหลำยฉบับ แต่ไม่ได้
ให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ท ำให้มีควำมขัดแย้งในเชิงปฏิบัติด้ำนหลักกำรปฏิบัติ  และ
ด้ำนสิทธิของประชำชน ประชำชนไม่ได้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ำมของรัฐ ส่งผล
ให้ซ้อนทับที่ดินท ำกินของประชำชน ท ำให้ประชำชนไม่ได้รับสิทธิอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย 

กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ถ้ำวิเครำะห์ตำมกรอบระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนของ 
International Association for Public Participation (IPA2) ซึ่งแบ่งระดับกำรมีส่วนร่วมเป็น ๕ ขั้น 
โดยแต่ละขั้นจะเรียงล ำดับจำกกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมมำกที่สุดไปถึงระดับน้อยที่สุด ดังนี้ (๑) 
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กำรมีส่วนร่วมในระดับให้อ ำนำจกับประชำชน (๒) กำรมีส่วนร่วมในระดับสร้ำงควำมร่วมมือ (๓) กำรมี
ส่วนร่วมในระดับกำรเข้ำมีบทบำท (๔) กำรมีส่วนร่วมในระดับหำรือ เป็นลักษณะกำรให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ควำมรู้สึก ควำมคิดเห็นประกอบกำรตัดสินใจ ดังนั้น ประชำชนจึงมี
บทบำทในกำรให้เฉพำะข้อมูลเท่ำนั้น ส่วนกำรตัดสินใจก็เป็นของหน่วยงำนทำงภำครัฐ (๕) กำรมีส่วนร่วม
ในระดับข้อมูลข่ำวสำร ซึ่งเป็นระดับต่ ำสุดในกำรมีส่วนรวม บทบำทของประชำชนจะน้อยมำกเพรำะรัฐจะ
เป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลกับประชำชนเพียงด้ำนเดียว และประชำชนไม่มีโอกำสแสดงควำมคิดเห็น เช่น                
กำรจัดท ำป้ำย กำรแจกวำรสำร แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรทรำบข้อมูลข่ำวสำรก็มีควำมจ ำเป็นต่อกำรมีส่วนร่วม
ในระดับท่ีสูงขึ้น เพรำะถ้ำประชำชนไม่ทรำบข้อมูลที่ครบถ้วนกำรตัดสินใจที่สมเหตุสมผลคงไม่เกิดขึ้น 

จำกกำรศึกษำถึงสภำพกำรณ์ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน มีประเด็นปัญหำส ำคัญ 
๖ ประกำร ได้แก่ (๑) ปัญหำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนแต่เพียงในรูปแบบ (๒) ปัญหำประชำชนยังไม่
เข้ำใจและขำดรูปแบบกำรมีส่วนร่วมที่ท ำให้ประชำชนเกิดควำมเป็นพลเมือง (Citizenship) กำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยมำกเป็นกำรมีส่วนร่วมแบบกำรรับทรำบ    
กำรด ำเนินกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Inform) ซึ่งนับว่ำเป็นกำรมีส่วนร่วมในระดับที่ต่ ำเกือบจะ
ที่สุด (๓) ปัญหำจำกมำตรกำรทำงกฎหมำยที่ไม่เกื้อหนุนต่อกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน (๔) 
กฎหมำยในปัจจุบัน เกิดขึ้นก่อนที่จะมีกำรใช้รัฐธรรมนูญ พุทธศักรำช ๒๕๔๐ และพุทธศักรำช ๒๕๕๐   
ท ำให้โครงสร้ำงไม่เกื้อหนุนให้ประชำชนสำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่วมได้เลย (๕) ปัญหำกำรมีองค์กรที่ท ำงำน
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชนที่มีจ ำนวนมำกในเชิงปริมำณแต่ขำดคุณภำพ และ (๖) 
กฎหมำยด้ำนกำรมีส่วนร่วม กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร และกำรกระจำยอ ำนำจ แยกออกจำกกัน  และ              
แยกหน่วยงำนในกำรดูแลรับผิดชอบ 

 ส ำหรับกำรมีส่วนร่วม กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร และกำรกระจำยอ ำนำจ มีกำรด ำเนินงำนที่แยก
ออกจำกกัน โดยพบว่ำ ข้อมูลข่ำวสำรมีส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร สังกัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบ กำรกระจำยอ ำนำจมีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีเช่นเดียวกัน ส ำหรับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน             
อยู่ภำยใต้กำรดูแลของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
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บทท่ี 3 
ความส าคัญของการจัดท าแนวเขต สภาพปัญหา และอุปสรรค 

ในการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท าแนวเขตท่ีดิน 

แนวเขตหรือขอบเขตของที่ดินที่ก ำหนดให้เป็นที่สงวนหวงห้ำมของรัฐ เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมำย 
ถือว่ำเป็นส่วนที่ส ำคัญในกำรบ่งชี้ให้ที่ดินในส่วนที่ก ำหนดนั้นเป็นพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นกิจกำรใดของผู้ใด 
กำรศึกษำในบทนี้ ผู้ศึกษำได้ท ำกำรทบทวนเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแนวเขตที่ดิน ซึ่งมีเนื้อหำ           
ที่น ำเสนอ ครอบคลุมเนื้อหำอันประกอบไปด้วย กำรอธิบำยถึงควำมส ำคัญของกำรก ำหนดแนวเขตพ้ืนที่  
ประเภทของกำรประกำศก ำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ และกำรทบทวนผลตำมกฎหมำยที่ท ำให้เกิดปัญหำ   
ในกำรปฏิบัติ          

3.1 ความส าคัญของการก าหนดแนวเขตพื้นที ่

กำรก ำหนด กำรจับจอง กำรครอบครอง หรือกำรแสดงอำณำเขตพ้ืนที่ โดยวัตถุประสงค์หลัก
เป็นไปเพ่ือให้รู้ขอบเขตส ำหรับกำรแบ่งสันปันส่วนระหว่ำงกัน ซึ่งในระดับประเทศ หมำยถึง กำรก ำหนด           
แนวพรมแดนระหว่ำงประเทศที่มีแนวเขตแดนติดกัน.หรือกำรท ำเครื่องหมำยก ำหนดแนวแห่งพรมแดน
ระหว่ำงประเทศขึ้นให้เป็นที่แน่นอนบนแผนที่ หรือกำรท ำเครื่องหมำยไว้ในภูมิประเทศ เพ่ือเป็นกำรแสดง
อำณำเขตระหว่ำงกัน.ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำกระทบกระทั่งตำมแนวพรมแดน.หลักกำรส ำคัญของกำร
ก ำหนดแนวพรมแดนอยู่ที่ควำมตกลงระหว่ำงประเทศ.ซึ่งจะปรำกฏออกมำในรูปของหนังสือสัญญำ          
เป็นสนธิสัญญำ อนุสัญญำ ควำมตกลง บันทึกวำจำ ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิและประโยชน์ที่บ่งไว้ในหนังสือสัญญำ
ดังกล่ำวโดยนัยระหว่ำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศ และจะเป็นเครื่องยืนยันว่ำคู่สัญญำจะเคำรพต่อเอกรำช
อธิปไตยและบูรณภำพแห่งดินแดนต่อแนวพรมแดนตำมควำมนิยมปัจจุบัน ที่ต้องมีกำรก ำหนด หรือกำรปักปัน
ตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ และมีหลักเขตแดนปักไว้ให้เห็นเด่นชัดเป็นที่แน่นอนตำมหลักนิยมระหว่ำง
ประเทศนั้น กำรก ำหนดแนวพรมแดนหรือกำรเปลี่ยนแปลงแนวพรมแดนที่ก ำหนดไว้แล้วจะกระท ำกันด้วย
ควำมตกลง หรือสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องเรียกว่ำ กำรก ำหนดเขตแดน ข้อควำมในสัญญำ
ก ำหนดเขตแดนระยะแนวเขตแดนไว้อย่ำงกว้ำง หลังจำกนั้นคณะกรรมกำรร่วมระหว่ำงประเทศ ว่ำด้วย
กำรปักหลักเขต ซึ่งจะร่วมกันถ่ำยทอดข้อควำมส ำคัญลงในภูมิประเทศจริง ซึ่งเรียกว่ำ กำรปักปันเขตแดน 
หรือแนวพรมแดน เมื่อมีกำรก ำหนดเขตแดนระหว่ำงประเทศแล้ว เรื่องต่อไปเป็นกำรก ำหนดขอบเขตพ้ืนที่
ภำยในประเทศ ทั้งเรื่องเป็นกำรแบ่งพ้ืนที่ส ำหรับกิจกำรต่ำงๆ และกำรจับจองอยู่อำศัยท ำกินของรำษฎร
ในพ้ืนที่ โดยในบทนี้จะกล่ำวถึงกำรก ำหนดขอบเขตในส่วนเฉพำะที่ดินของรัฐ ซึ่งอำจสรุปเป็นล ำดับได้ว่ำ 
เกิดจำกกำรสงวนหรือหวงห้ำมโดยพระบรมรำชโองกำร (มีศักดิ์เป็นกฎหมำย) กำรให้อ ำนำจในกำรก ำหนด
พ้ืนที่ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ร่วมกันของส่วนรวม ตำมพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 
ได้แก่ ที่ท ำเลเลี้ยงสัตว์ หนองน้ ำสำธำรณประโยชน์ ประกำศของสมุหเทศำภิบำล ประกำศของผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด เป็นต้น กำรสงวนหวงห้ำมดังกล่ำว ใช้ลักษณะกำรบรรยำยขอบเขตพ้ืนที่ กำรบัญญัติแบ่งกลุ่มพ้ืนที่
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ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ พ.ศ. 2475 ตำมมำตรำ 1304 ต่อมำกำรหวงห้ำมที่ดิน                 
ต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ ว่ำด้วยกำรหวงห้ำมที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำอันเป็นสำธำรณสมบัติ            
ของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 บัญญัติวิธีกำรหวงห้ำมที่ดินของรัฐต้องกระท ำโดยกำรตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ 
และเริ่มมีกำรจัดท ำแผนที่แนบท้ำยซึ่งแผนที่ดังกล่ำวขณะนั้นไม่อำจเทียบกับระบบกำรท ำแผนที่ในปัจจุบัน 
เนื่องจำกอำศัยสภำพภูมิประเทศเป็นหลัก จึงเป็นไปในลักษณะกำรจ ำลองสภำพภูมิประเทศประกอบ          
แนวเขตพ้ืนที่ที่ต้องกำรหวงห้ำม เมื่อมีกำรก ำหนดส่วนรำชกำรต่ำงๆ ให้มีหน้ำที่ดูแลพ้ืนที่แต่ละประเภท  
จึงมีกำรตรำกฎหมำยส ำหรับใช้ในกำรก ำหนดพ้ืนที่ที่แต่ละหน่วยงำนต้องบริหำรด้วย โดยรูปแบบใกล้เคียง
กับพระรำชบัญญัติ ว่ำด้วยกำรหวงห้ำมที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน  พ.ศ. 
2478 ที่ต้องมีกำรออกกฎกระทรวงหรือออกพระรำชกฤษฎีกำ ดังนั้น กำรก ำหนดพ้ืนที่ที่กล่ำวมำแล้ว
ทั้งหมดนอกเหนือจำกค ำบรรยำยสภำพพ้ืนที่แล้ว กำรจัดท ำแผนที่ประกอบกำรหวงห้ำมก็มีควำมส ำคัญ
อย่ำงมำก ในอดีตประชำกรยังมีจ ำนวนไม่มำกเม่ือเทียบกับสัดส่วนเนื้อที่ของประเทศ กำรครอบครองท ำกิน
ในที่ดินของรำษฎรจึงไม่มีปัญหำ ต่อมำเมื่อจ ำนวนประชำกรเพ่ิมมำกขึ้นหน่วยงำนของรัฐได้ก ำหนดพ้ืนที่            
หวงห้ำมในแต่ละหน่วยงำนขึ้นตำมรูปแบบต่ำงๆ ปัญหำเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินจึงมีจ ำนวนเพ่ิมมำกขึ้น            
กำรแก้ไขปัญหำในเรื่องดังกล่ำว ต้องใช้ทั้งแนวเขตและสภำพข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ที่มีกำรหวงห้ำมเป็นข้อมูล
ในกำรแก้ไขปัญหำ จึงจ ำเป็นต้องศึกษำรำยละเอียดกำรจัดท ำแนวเขตที่ดินของรัฐประเภทต่ำงๆ            
อย่ำงลึกซึ้ง จึงสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรก ำหนดแนวเขตพ้ืนที่ได้ 

3.2 ประเภทของการประกาศก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ 

ขั้นตอนและวิธีกำรประกำศก ำหนดเขตที่ดินของรัฐประเภทต่ำงๆ ซึ่งประกอบด้วย สำธำรณสมบัติ 
ของแผ่นดินที่ประชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ที่ดินสงวนหวงห้ำมโดยพระรำชบัญญัติสงวนหวงห้ำมที่ดิน 
รกร้ำงว่ำงเปล่ำอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน กำรประกำศก ำหนดเขตที่ดินของรัฐประเภทพ้ืนที่ป่ำไม้ 
กำรประกำศก ำหนดให้เป็นป่ำคุ้มครองหรือป่ำสงวนตำมพระรำชบัญญัติคุ้มคร องและสงวนป่ำ                    
พ.ศ. 2481 และพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 กำรประกำศก ำหนดให้เป็นอุทยำน
แห่งชำติ โดยพระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504 และกำรประกำศก ำหนดให้เป็นเขตรักษำ           
พันธุ์สัตว์ป่ำและเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ โดยพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 เป็นต้น 
เมื่อได้ท ำกำรศึกษำแล้วพบว่ำกำรประกำศก ำหนดให้เป็นที่ดินของรัฐนั้นแบ่งแยกออกตำมวัตถุประสงค์
หรือนโยบำยของรัฐได้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 เป็นพ้ืนที่ที่รัฐมีวัตถุประสงค์ในกำรสงวนเพ่ือกำร
ใช้ประโยชน์ร่วมกันในพ้ืนที่ ทั้งแก่รัฐและแก่ประชำชน ประเภทที่ 2 เป็นพ้ืนที่ที่รัฐมีวัตถุประสงค์ในกำร
สงวนเพ่ือกำรสงวนรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ ดังนั้น เพ่ือให้แนวทำงในกำรศึกษำเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง
จ ำเป็นต้องพิจำรณำรำยละเอียดข้อมูลในกำรก ำหนดที่ดินของรัฐดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว  สรุปข้อมูล              
ตำมกำรรวบรวมได้ ดังต่อไปนี้ 
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3.2.1.ประเภทที่.1.การประกาศก าหนดขอบเขตในการหวงห้ามที่ดินของรัฐ 
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการใช้ประโยชน์ของรัฐหรือการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร  

กำรก ำหนดขอบเขตในกำรหวงห้ำมที่ดินของรัฐ คือ รัฐมีควำมประสงค์กันที่ดินบำงส่วนไว้มิให้
รำษฎรเข้ำจับจองเพ่ืออยู่อำศัยหรือเข้ำท ำประโยชน์ เพรำะรัฐประสงค์สงวนที่ดินนั้นไว้เพ่ือประโยชน์ในกิจกำร
ของรัฐหรือเพ่ือให้เป็นที่ดินที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของรำษฎร กำรประกำศหวงห้ำมที่ดินของรัฐตำม
วัตถุประสงค์ดังกล่ำว มีล ำดับรำยละเอียด ดังนี้  

(๑) การสงวนหวงห้ามที่ดินก่อนพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่า 
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช 2478  

กำรสงวนหวงห้ำมที่ดินของรัฐก่อนที่พระรำชบัญญัติ  ว่ำด้วยกำรหวงห้ำมที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำ 
อันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินใช้บังคับนั้น อำจนับได้ตั้งแต่อดีตซึ่งไม่มีหลักเกณฑ์ก ำหนดวิธีกำรสงวน
หวงห้ำมไว้เป็นกำรเฉพำะ กำรสงวนหวงห้ำมที่ดินไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในรำชกำรจึงสำมำรถกระท ำ              
โดยวิธีใดก็ได้ เช่น พระบรมรำชโองกำร หรือประกำศของทำงรำชกำรโดยไม่จ ำเป็นต้องออกเป็นพระรำชกฤษฎีกำ
หรือประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เช่น พระบรมรำชโองกำรรัชกำลที่ 6 ที่ 4/454 ลงวันที่ 13 กันยำยน 
2459 ให้กระทรวงเกษตรำธิกำรสงวนบ่อถ่ำนศิลำไว้เป็นหลวงพิเศษ ประกำศกระแสพระบรมรำชโองกำร 
เรื่อง ขยำยกำรหวงห้ำม และจัดซื้อที่ดินส ำหรับสร้ำงกำรทดน้ ำไขน้ ำในบริเวณเชียงรำกน้อยและบำงเหี้ย พ.ศ. 
2476 ประกำศของนำยอ ำเภอเมืองสงขลำ ลงวันที่ 1 พฤศจิกำยน ร.ศ.129 ประกำศ  หวงห้ำมไว้ส ำหรับ
สถำนที่ต่ำงๆ ของรัฐบำล ประกำศของสมุหเทศำภิบำล มณฑลภูเก็ต ลงวันที่ 9 มีนำคม 2470 หวงห้ำม
ที่ดินเพ่ือประโยชน์รำชกำรเป็นท่ำเรือระหว่ำงภูเก็ต พังงำ เป็นต้น และบำงครั้งก็มิได้ประกำศอย่ำงเป็น
ทำงกำรเพียงแต่มีค ำสั่งเป็นกำรภำยในว่ำให้หวงห้ำมท่ีดินไว้เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรในภำยหน้ำก็มี              
กำรสงวนหวงห้ำมที่ดิน ตำมพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ที่ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจ           
ของฝ่ำยปกครอง เช่น ที่ท ำเลเลี้ยงสัตว์ ที่ป่ำช้ำสำธำรณประโยชน์ เป็นต้น 

(2) การสงวนหวงห้ามตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็น 
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช 2478  

ที่ดินสงวนหวงห้ำมโดยพระรำชบัญญัติสงวนหวงห้ำมที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำอันเป็นสำธำรณสมบัติ
ของแผ่นดิน พุทธศักรำช 2478 (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 เมษำยน 2479) กำรบัญญัติกฎหมำยฉบับนี้ขึ้น 
เพ่ือให้กำรสงวนหวงห้ำมที่ดินในอดีตและกำรหวงห้ำมที่ดินตำมพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
พ.ศ. 2457 ที่ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจของฝ่ำยปกครอง เช่น ที่ท ำเลเลี้ยงสัตว์ ที่ป่ำช้ำสำธำรณประโยชน์ (กำร
บอกระยะกว้ำงยำวครอบคลุมพ้ืนที่ขนำดใหญ่) ซึ่งไม่มีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน สร้ำงให้เป็นระเบียบมำกขึ้น                
โดยก ำหนดให้วิธีกำรหวงห้ำมต้องท ำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ และเป็นกำรเพ่ิมเติมกฎหมำยที่ดิน            
ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน สอดคล้องตำมควำมมุ่งหมำยของมำตรำ 1304 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
พ.ศ. 2475 กำรหวงห้ำมที่ดินตำมพระรำชบัญญัติ ว่ำด้วยกำรหวงห้ำมที่ดินฯ ฉบับนี้ จึงมุ่งหมำยเฉพำะ
ที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำไม่มีเจ้ำของหรือเจ้ำของได้ทอดทิ้งหรือกลับมำเป็นของแผ่นดินตำมกฎหมำยที่ดิน           



๗๔ 

 

 

อันเป็นประเภทหนึ่งของสำธำรณสมบัติของแผ่นดินตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 1304 
(1) เท่ำนั้น ในส่วนสำธำรณสมบัติของแผ่นดินประเภทอ่ืนๆ เป็นต้นว่ำ ทรัพย์สินของแผ่นดินโดยเฉพำะใช้
เพ่ือสำธำรณประโยชน์ เช่น ที่ชำยตลิ่ง ทำงน้ ำ ทำงหลวง หรือสำธำรณประโยชน์ที่ใช้เป็นกำรเฉพำะ เช่น 
ป้อม ส ำนักรำชกำรบ้ำนเมืองนั้น ไม่จ ำเป็นต้องหวงห้ำมอีก ด้วยเหตุผลที่ว่ำทรัพย์ดังกล่ำวเป็นของที่ใช้              
เพ่ือสำธำรณประโยชน์ในตัวเองอยู่แล้ว พระรำชบัญญัติ ว่ำด้วยกำรหวงห้ำมที่ดินฯ ใช้บังคับจนถึงวันที่              
1 ธันวำคม 2497 จึงไดถู้กยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำยที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

(3) การสงวนหวงห้ามตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

เมื่อได้ประกำศใช้พระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำยที่ดิน พ.ศ. 2497 ตำมมำตรำ 4 (6) 
แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ให้ยกเลิกพระรำชบัญญัติ  ว่ำด้วยกำรหวงห้ำมที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำ             
อันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักรำช 2478 ดังนั้น หำกทำงรำชกำรประสงค์จะสงวนหวงห้ำม
ที่ดินไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในทำงรำชกำร ก็ต้องด ำเนินกำรตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน ซึ่งได้ก ำหนดวิธีกำร             
ในกำรสงวนหวงห้ำมที่ดินไว้แล้ว โดยสำมำรถแบ่งตำมช่วงเวลำที่กฎหมำยบังคับใช้ได้ 2 กรณี  คือ 

(3.1) การสงวนหวงห้ามก่อนมีการแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับที ่334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 

 โดยสำมำรถแบ่งกำรได้มำโดยกำรสงวนหวงห้ำมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน ออกเป็น                 
2 ประเภท คือ 

1) กำรขึ้นทะเบียนเป็นของทบวงกำรเมืองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน มำตรำ 8               
ซึ่งตำมประมวลกฎหมำยที่ดินมำตรำ 8 วรรคสำม ให้อ ำนำจรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยที่จะขึ้น
ทะเบียนที่ดินให้ทบวงกำรเมืองใช้ประโยชน์ได้  โดยที่ดินที่จะน ำมำขึ้นทะเบียนให้ทบวงกำรเมือง                
ใช้ประโยชน์นั้น ได้แก่ ที่ดินตำมมำตรำ 8 วรรคแรก อันได้แก่ สำธำรณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ดิน             
รกร้ำงว่ำงเปล่ำตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ 1304 (1) 

2) กำรสงวนหวงห้ำมโดยคณะกรรมกำรจัดที่ดินแห่งชำติตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน
มำตรำ 20 (4) ได้ให้อ ำนำจคณะกรรมกำรจัดที่ดินแห่งชำติในกำรสงวนหวงห้ำมที่ดินตำมควำมต้องกำรใช้
ประโยชน์ของส่วนรำชกำรได้ แต่ประมวลกฎหมำยที่ดินก็มิได้ก ำหนดวิธีกำรและหลักเกณฑ์ในกำรสงวน
หวงห้ำมไว้ ดังนั้น หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสงวนหวงห้ำมจึงเป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรจัดที่ดิน
แห่งชำติที่จะก ำหนด ทั้งพระรำชบัญญัติ ว่ำด้วยกำรหวงห้ำมที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำอันเป็นสำธำรณสมบัติ 
ของแผ่นดิน พุทธศักรำช 2478 ก็ได้ถูกยกเลิกแล้วโดยพระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำยที่ดิน พ.ศ. 
2497 มำตรำ 4 (6) ดังนั้น คณะกรรมกำรจัดที่ดินแห่งชำติจึงไม่ต้องด ำเนินกำรหวงห้ำม  โดยกำร
ออกเป็นพระรำชกฤษฎีกำและประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ตำมพระรำชบัญญัติ ว่ำด้วยกำรหวงห้ำมที่ดิน           
รกร้ำงว่ำงเปล่ำอันเป็นสำธำรณสมบัติ ของแผ่นดิน พุทธศักรำช 2478 

 กล่ำวคือ กำรสงวนหวงห้ำมที่ดินตำมประมวลกฎหมำยที่ดินก่อนกำรแก้ไขตำมประกำศ              
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ไม่ว่ำจะเป็นกำรสงวนหวงห้ำมโดยกำรขึ้นทะเบียนเป็นของทบวงกำรเมือง หรือ              



๗๕ 

 

 

กำรสงวนหวงห้ำมโดยคณะกรรมกำรจัดที่ดินแห่งชำตินั้น ขำดควำมแน่นอนเนื่องจำกมิได้มีกำรก ำหนดวิธีกำร
สงวนหวงห้ำมไว้ ทั้งไม่มีกำรจัดท ำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดิน และไม่ต้องด ำเนินกำรประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำอีกด้วย 

(3.2) การสงวนหวงห้ามภายหลั งการแก้ ไขประมวลกฎหมายที่ดินตามประกาศ             
ของคณะปฏิวัติฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 

เมื่อมีกำรแก้ไขประมวลกฎหมำยที่ดินตำมประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ในเรื่อง
หลักเกณฑ์กำรสงวนหวงห้ำมที่ดิน ได้ยกเลิกอ ำนำจของคณะกรรมกำรจัดที่ดินแห่งชำติในกำรสงวน 
หวงห้ำมที่ดินไว้เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร และยกเลิกกำรขึ้นทะเบียนที่ดินของทบวงกำรเมือง              
ตำมมำตรำ ๘ เดิม โดยก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ ซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง 
และที่ดินส ำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ที่ได้ถอนสภำพแล้วมำขึ้นทะเบียนเพ่ือให้ทบวงกำรเมืองใช้ประโยชน์    
ในรำชกำรตำมที่บัญญัติไว้ ในมำตรำ 8 ทวิ โดยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจของรัฐมนตรี  น ำที่ดินมำ              
ขึ้นทะเบียนเพ่ือให้ทบวงกำรเมืองใช้ประโยชน์ในรำชกำร ซึ่งหลักเกณฑ์  และวิธีกำรในกำรขึ้นทะเบียน
ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำแผนที่และให้มีกำรประกำศให้รำษฎรทรำบ ทั้งกำรขึ้นทะเบียนต้องมีกำรประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำและมีแผนที่แนบท้ำยประกำศ กำรขึ้นทะเบียนเพ่ือให้ทบวงกำรเมืองใช้ประโยชน์           
ในรำชกำรตำมมำตรำ ๘ ทวิ นั้น หำกเป็นกำรขึ้นทะเบียนตำมควำมต้องกำรของกระทรวง ทบวง            
กรมต่ำงๆ แล้ว ที่ดินแปลงดังกล่ำวจะเปลี่ยนสภำพจำกที่สำธำรณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ดินรกร้ำง
ว่ำงเปล่ำตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  มำตรำ ๑๓๐๔ (๑) เป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน
ประเภทที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพำะ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ ๑๓๐๔ 
(๓) และเป็นที่รำชพัสดุ  

สถำนะของที่ดินที่ได้หวงห้ำมไว้ใช้รำชกำร หำกมีกำรสงวนหวงห้ำมตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในขณะที่มีกำรหวงห้ำมแล้ว กำรสงวนหวงห้ำมดังกล่ำวก็มีผลบังคับตำมกฎหมำย และ
ยังมีผลบังคับอยู่ต่อไป เนื่องจำกมำตรำ ๑๐ แห่งพระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำยที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
บัญญัติรองรับไว้ว่ำ “ที่ดินซึ่งได้หวงห้ำมไว้เพ่ือประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรหวงห้ำมที่ดินรก
ร้ำงว่ำงเปล่ำอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๗๘ หรือตำมกฎหมำยอ่ืนอยู่ถึงวันที่ประมวล
กฎหมำยที่ดินใช้บังคับให้คงเป็นที่หวงห้ำมต่อไป”.แต่หำกกำรสงวนหวงห้ำมมิได้เป็นไปตำมกฎหมำยที่ใช้
บังคับในขณะนั้นแล้ว กำรสงวนหวงห้ำมดังกล่ำวก็ไม่มีผลบังคับตำมกฎหมำย รำษฎรสำมำรถเข้ำจับจอง   
ใช้ประโยชน์ได้ อย่ำงไรก็ตำม แม้กำรสงวนหวงห้ำมจะไม่ชอบด้วยกฎหมำย หำกรำชกำรได้เข้ำใช้
ประโยชน์ในรำชกำรแล้ว ที่ดินแปลงดังกล่ำวก็จะเปลี่ยนสภำพเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินประเภท          
ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพำะ โดยไม่จ ำเป็นต้องหวงห้ำมอีก ดังควำมเห็นของคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำตำมบันทึกเรื่องหำรือปัญหำกฎหมำยเกี่ยวกับประเภทที่ดินตำมมำตรำ ๑๓๐๔ แห่งประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (กรณีท่ีดินบริเวณท่ำเรือท่ำทอง อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี) 

ส ำหรับสถำนะทำงกฎหมำยของที่หวงห้ำมไว้ใช้รำชกำรด้วยวัตถุประสงค์ของกำรสงวน           
หวงห้ำมที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำเพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ในรำชกำรนั้น เนื่องจำกรัฐมีควำมประสงค์จะหวงห้ำม
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ที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำไว้เพ่ือรัฐจะมีที่ดินไว้ใช้ประโยชน์ในรำชกำรในภำยหน้ำ แต่ในขณะที่มีกำรสงวน             
หวงห้ำมนั้น รัฐยังมิได้มีกำรเข้ำใช้ประโยชน์ สถำนะของที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำที่ได้สงวนหวงห้ำมไว้  เพ่ือใช้
ประโยชน์ในรำชกำรในระหว่ำงที่รัฐบำลมิได้เข้ำใช้ประโยชน์ในรำชกำรนั้น หำกทำงรำชกำรยังไม่ได้เข้ำใช้
ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์บำงส่วน ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ยังคงมีสภำพเป็นที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำที่มี
กำรสงวน และไม่ใช่ที่รำชพัสดุ เพรำะเข้ำข้อยกเว้นตำมพระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๔ (๑) 
แต่หำกทำงรำชกำรได้เข้ำใช้ประโยชน์ ในรำชกำรแล้ว ที่ดินแปลงดังกล่ำวก็จะเปลี่ยนสภำพเป็น               
สำธำรณสมบัติของแผ่นดินประเภทใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพำะ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์มำตรำ ๑๓๐๔(๓) และตกเป็นที่รำชพัสดุตำมพระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ตำมค ำวินิจฉัย
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่องเสร็จที่ ๓๘๒/๒๕๓๔ อย่ำงไรก็ตำม สถำนะของที่รำชพัสดุ มีค ำพิพำกษำฎีกำ
ที่ ๓๔๗๓/๒๕๒๕ วินิจฉัยว่ำที่ดินซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินที่สงวนไว้  เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพำะตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ ๑๓๐๔ (๓) แม้จะถูกรำษฎรเข้ำใช้ประโยชน์           
ก็ไม่ท ำให้ที่ดินดังกล่ำวเปลี่ยนสภำพเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินประเภทอ่ืนได้  และคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำมีค ำวินิจฉัยว่ำ ที่ดินที่ได้สงวนหวงห้ำมไว้เพ่ือใช้เพ่ือประโยชน์ในรำชกำรโดยไม่ปรำกฏว่ำมีกำร
เพิกถอนกำรเป็นสำธำรณประโยชน์และทำงรำชกำรได้แสดงเจตนำหวงห้ำมตลอดมำ ที่ดินดังกล่ำวจึงยังคง
เป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินที่สงวนไว้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพำะ           
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  

(ทวีชัย ลิยี่เก, ๒๕๕๖) 

3.2.2.ประเภทที่.2.การประกาศก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

(1) การประกาศก าหนดเขตที่ดินของรัฐประเภทพื้นที่ป่าไม้ 

กำรประกำศก ำหนดเขตที่ดินของรัฐประเภทพ้ืนที่ป่ำไม้  ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐที่มีพ้ืนที่มำกที่สุด          
กำรประกำศก ำหนดแนวเขตอำศัยกฎหมำย มติคณะรัฐมนตรีและนโยบำยในกำรด ำเนินกำร ซึ่งมีหลำย
รูปแบบ กระบวนกำรให้ควำมส ำคัญในกำรประกำศให้เป็นที่ดินของรัฐเท่ำนั้น  ไม่มีกำรก ำหนดวิธีกำร          
ในกำรส ำรวจรังวัดและจัดท ำแผนที่ด้วยวิธีกำรที่ชัดเจน  หรือมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนแต่ประกำรใด ทั้งที่         
กำรประกำศให้เป็นพ้ืนที่ป่ำไม้นี้ รัฐบำลทุกยุคทุกสมัยให้ควำมส ำคัญมำโดยตลอด ทั้งในเรื่องกำรก ำหนด
นโยบำยให้ต้องมีกำรเก็บรักษำ กำรดูแลไม่ให้มีกำรบุกรุกท ำลำย ตลอดจนกำรแก้ไขปัญหำ ทั้งนี้ เนื่องจำก
กำรเก็บรักษำพ้ืนที่ป่ำไม้ให้ได้ปริมำณมำกเท่ำใด กำรรักษำสภำพภูมิประเทศ กำรรักษำควำมสมดุลตำม
ธรรมชำติก็จะส่งผลดีเป็นเงำตำมตัวเช่นกัน โดยในช่วงเวลำก่อนที่จะได้มีกำรด ำเนินกำรจ ำแนกประเภท
ที่ดินตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติ ฉบับที่ 1 นั้น ได้มีแนวนโยบำยที่จะด ำเนินกำร โดยก ำหนดเป็น
กฎหมำยตำมควำมในมำตรำ 7 แห่งประมวลกฎหมำยที่ดิน ดังนี้ 

“มาตรา 7 ให้อธิบดีมีหน้าที่ส ารวจ จ าแนก และท าส ามะโนที่ดิน เพ่ือให้ทราบถึงความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติ และความเหมาะสมแก่การท าประโยชน์เพ่ือประโยชน์ของรัฐและประชาชน” 
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กำรจ ำแนกประเภทที่ดินในระยะนั้น  ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยได้             
เพรำะจะต้องใช้เจ้ำหน้ำที่และงบประมำณเป็นจ ำนวนมำก ในปี พ.ศ. 2500 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
นำยกรัฐมนตรี ได้มีด ำริที่จะแก้ปัญหำกำรบุกรุกท ำลำยป่ำ ซึ่งเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญของชำติ โดยให้มีกำร
ใช้ที่ดินเป็นสัดส่วนอันเหมำะสมและมีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  จึงได้มอบนโยบำย                     
ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กระทรวงมหำดไทย และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ด ำเนินกำรพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไข ซึ่งหน่วยงำนดังกล่ำวได้จัดท ำโครงกำรส ำรวจจ ำแนก
ประเภทที่ดินขึ้นและได้น ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 เมษำยน 
2503 และมีมติเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2504 ส ำหรับกำรก ำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐประเภทป่ำไม้ 
มีรำยละเอียด ดังนี้ 

(1.1) การก าหนดแนวเขตป่าไม้ถาวรโดยใช้การจ าแนกประเภทที่ดิน 

กำรก ำหนดเขตป่ำไม้จำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 -
พ.ศ. 2509) โดยรัฐบำลให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรรักษำพ้ืนที่ป่ำอันเป็นทรัพยำกรส ำคัญของชำติ  ที่ให้
ควำมอุดมสมบูรณ์แก่ดินที่เป็นแหล่งก ำเนิดของน้ ำและเป็นแหล่งผลิตทรัพยำกรธรรมชำติ  เพ่ือมิให้              
ถูกท ำลำยหมดไปในอัตรำสูงเกินสมควร ซึ่งขณะนั้นประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่ำไม้ประมำณ 187 ล้ำนไร่           
จำกพ้ืนที่ของประเทศไทยทั้งหมดประมำณ 320.7 ล้ำนไร่ กำรรักษำพ้ืนที่ป่ำไม้ดังกล่ำวต้องด ำเนินกำรควบคู่
ไปกับนโยบำยทำงด้ำนเศรษฐกิจ ดังนั้น ควำมจ ำเป็นในขั้นแรกคือ กำรจ ำแนกประเภทที่ดินออกเพ่ือให้
เป็นที่ท ำกิน และเพ่ือกำรก ำหนดให้เป็นพ้ืนที่ป่ำสงวนทั่วประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประกำร คือ ให้รักษำพ้ืนที่ป่ำไม้ของประเทศไทยไว้เป็นสมบัติของชำติให้ได้
ร้อยละ 50 และให้หำพื้นที่ท่ีเหลือเพ่ือน ำมำจัดสรรให้แก่ประชำชนที่จะเพ่ิมข้ึนให้สมดุลกัน ขั้นตอนในกำร
ด ำเนินกำรจ ำแนกประเภทที่ดินออกเป็นที่ท ำกินและที่ป่ำสงวนทั่วประเทศ ก ำหนดขั้นตอนวิธีกำรกำรจ ำแนก
ครั้งแรกไว้ ดังนี้ 

1) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 เมษำยน พ.ศ. 2503 ให้กรมที่ดิน กรมป่ำไม้ และ               
ส่วนรำชกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรจ ำแนกที่ดินทั่วประเทศเพ่ือให้มีเขตป่ำสงวนในขั้นต้น ประมำณ 
250,000 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 156 ล้ำนไร่ ซึ่งผลส ำรวจขณะนั้นเป็นพ้ืนที่ป่ำอยู่ 187 ล้ำนไร่ เมื่อจ ำแนก
ประเภทที่ดินตำมขั้นตอนนี้เสร็จแล้ว ท ำให้มีพ้ืนที่จัดสรรให้เกษตรกรได้เพ่ิมขึ้นประมำณ 30 ล้ำนไร่ และ 
6 ปีข้ำงหน้ำนับจำก พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2509 จะด ำเนินกำรจ ำแนกประเภทที่ดินให้ส ำเร็จได้ 

2) สงวนป่ำไม้ไว้เป็นสมบัติของชำติเป็นพ้ืนที่ 156 ล้ำนไร่ หรือประมำณ 250,000 ตำรำงกิโลเมตร
ต่อไป เมื่อพลเมืองเพ่ิมขึ้นอำจลดพ้ืนที่ได้เหลือ 125 ล้ำนไร่ หรือประมำณ 200,000 ตำรำงกิโลเมตร 
แยกเป็นป่ำต้นน้ ำล ำธำร 100,000 ตำรำงกิโลเมตร ในหกปีข้ำงหน้ำจะก ำหนดงบประมำณให้กรมป่ำไม้ 
ส ำหรับบ ำรุงรักษำป่ำ คุ้มครองสงวนป่ำ และปลูกป่ำเป็นจ ำนวนที่พอเพียงแก่กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ให้ได้ผลตำมควำมมุ่งหมำย 

3) กำรจ ำแนกประเภทที่ดิน และกำรสงวนป่ำไม้ เป็นงำนพัฒนำเศรษฐกิจที่เร่งด่วน ที่มี
ควำมส ำคัญเป็นอันดับแรก และต้องเร่งด ำเนินกำรโดยได้ผลในระยะหกปีข้ำงหน้ำ แต่งำนด้ำนนี้ต้องมี        
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กำรร่วมมือและประสำนงำนระหว่ำงกระทรวงมหำดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่ำงใกล้ชิด         
ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ฉะนั้นกฎหมำยเกี่ยวกับที่ดินและป่ำไม้จะต้องได้รับกำรปรับปรุงแก้ไข          
ให้เหมำะสมกับสภำพของเหตุกำรณ์ เป็นต้นว่ำ แก้ไขพระรำชบัญญัติป่ำสงวน เพ่ือห้ำมบุกรุกที่ดินของรัฐ 
โดยถือว่ำกำรสงวนป่ำไม้มิใช่หน้ำที่ของกรมป่ำไม้ฝ่ำยเดียว แต่ส่วนรำชกำรอ่ืนย่อมมีหน้ำที่รับผิดชอบด้วย 
นอกจำกนี้จะต้องมีกฎหมำย ว่ำด้วยอุทยำนธรรมชำติและสงวนพันธุ์สัตว์ป่ำ กับมีวิธีกำรจ ำแนกและจัดสรร
ที่ดินตำมทำงหลวงที่เปิดใหม่ก่อนที่ประชำชนบุกรุก อนึ่ง กำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงดังกล่ำว รวมทั้ง          
กำรรักษำกฎหมำยต่ำงๆ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จ ำเป็นต้องได้รับควำมเอำใจใส่จำกเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงจริงจัง จึงจะบังเกิดผลตำมควำมมุ่งหมำย โดยถือวัตถุประสงค์ที่ได้กล่ำวข้ำงต้นเป็นหลัก ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กระทรวงมหำดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้จัดท ำโครงกำรส ำรวจจ ำแนกประเภทที่ดิน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2504 
เห็นชอบและให้ด ำเนินกำรตำมหลักกำร ดังนี้ 

1. อนุมัติให้ประกำศก ำหนดเขตป่ำสงวนคุ้มครองจ ำนวน 1,300 แปลง โดยมีเนื้อที่
ประมำณ 174,806,100 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 54.63 ของเนื้อที่ของประเทศไทย 
ป่ำที่เปิดจัดสรรเพ่ือกำรเกษตรกรรม เนื้อที่ประมำณ 31,997,700 ไร่ หรือ            
กำรใช้ประโยชน์อย่ำงอ่ืนตำมที่ได้ก ำหนดเขตเสร็จไปในท้องที่  60 จังหวัด                  
โดยประกำศแผนที่ให้รำษฎรและหน่วยรำชกำรที่เก่ียวข้องทรำบโดยทั่วกัน 

2. รับหลักกำรว่ำ บริเวณป่ำที่เห็นสมควรก ำหนดเป็นป่ำสงวนคุ้มครองดังกล่ำว ในข้อ 
1 เป็นป่ำที่จะรักษำให้เป็นสมบัติของชำติ หำกทบวงกำรเมืองใดประสงค์จะเข้ำใช้
ประโยชน์ต้องท ำควำมตกลงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับอนุมัติจำก
คณะรัฐมนตรีเป็นรำยๆ ไป 

3. ป่ำที่เห็นสมควรเปิดจัดสรรเพ่ือกำรเกษตรกรรม และเพ่ือกำรใช้ประโยชน์อย่ำงอ่ืน
ตำมที่กล่ำวในข้อ 1 นั้น ให้นำยอ ำเภอท้องที่ด ำเนินกำรจัดสรรให้ประชำชน          
ตำมโครงกำรและระเบียบว่ำด้วยกำรจัดที่ดินเพ่ือประชำชนของคณะกรรมกำร           
จัดที่ดินแห่งชำติ โดยไม่ต้องขอรับควำมเห็นชอบจำกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม พ.ศ. 2502 

4) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
จัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำรวจจ ำแนกประเภทที่ดินทั่วประเทศโดยละเอียด  ซึ่งมีวัตถุประสงค์  
ในกำรจัดท ำ Survey for Land Use Classification ให้เป็นไปตำมหลักวิชำกำรเป็นพิเศษ เพรำะโครงกำร
ดังกล่ำวมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง จะเป็นประโยชน์แก่กำรวำงโครงกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจของชำติให้เป็นผลดี
ยิ่งขึ้นไปในภำยหน้ำ คณะกรรมกำรส ำรวจจ ำแนกประเภทที่ดินได้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๑๔ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๐๔ ต่อเนื่องมำโดยตลอดและได้สรุปผลกำรด ำเนินกำรและน ำเสนอให้
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๐๖ ตำมที่
กระทรวงมหำดไทยเสนอ โดยด ำเนินกำรในรูปแบบเดิมจนกระทั่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ 
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มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๒๕ เห็นชอบในหลักกำรจ ำแนกตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำชนบทเสนอนโยบำยกำรใช้
ที่ดินและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ดังนี้ 

๔.๑) พ้ืนที่ป่ำไม้ถำวรที่ยังไม่ได้ประกำศเป็นป่ำสงวนแห่งชำติ ประมำณ ๓๐ ล้ำนไร่           
ให้กรมป่ำไม้ด ำเนินกำรสอบสวนเพื่อประกำศเป็นป่ำสงวนต่อไป ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓ ปี 

๔.๒) พ้ืนที่ป่ำไม้ที่มีผู้บุกรุกท ำกินเป็นเวลำนำนและไม่สำมำรถคืนเป็นสภำพป่ำได้อีก 
ให้กรมป่ำไม้สอบสวนและออกเอกสำรสิทธิท ำกิน (สทก.) โดยเร็ว 

๔.๓) พ้ืนที่เหมำะสมกับกำรเกษตรแต่ยังมีสภำพเป็นป่ำไม้อยู่ ให้รักษำไว้เป็นป่ำไม้
ต่อไป ไม่ควรจ ำแนกออกเป็นที่ท ำกิน 

๔.๔) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมที่ดิน กรมแผนที่ทหำร และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องท ำกำรส ำรวจ และจ ำแนกประเภทที่ดินอย่ำงละเอียดให้แล้วเสร็จภำยในแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐ - พ.ศ. ๒๕๓๔) ทั้งนี้ ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำร
จ ำแนกประเภทที่ดินวิธีกำรในกำรส ำรวจจัดท ำแผนที่แสดงแนวเขตกำรจ ำแนกประเภทที่ดินเป็นไป             
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรจ ำแนกประเภทที่ดินก ำหนด 

(2) การประกาศก าหนดให้เป็นป่าคุ้มครองหรือป่าสงวน 

ที่ดินที่ประกำศก ำหนดให้เป็นป่ำคุ้มครองหรือป่ำสงวนตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองและ
สงวนป่ำ พ.ศ. 2481 และพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 มีวิวัฒนำกำรและวิธีกำร ดังนี้ 

กำรด ำเนินกำรในกำรสงวนป่ำเป็นงำนที่เกี่ยวกับขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร เพ่ือประกำศ
ก ำหนดให้เป็นป่ำสงวนแห่งชำติ ซึ่งเป็นงำนโครงกำรที่ส ำคัญงำนหนึ่งที่ได้มีกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กรมป่ำไม้ในขณะนั้นได้จัดอันดับให้เป็นงำนส ำคัญอันดับแรก ทั้งนี้                   
เพ่ือด ำเนินกำรเร่งรัดสงวนป่ำให้ได้เนื้อที่ประมำณ 156 ล้ำนไร่ หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 50 ของเนื้อที่
ประเทศ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 กำรก ำหนดเขตที่ดินของรัฐ
โดยกำรสงวนป่ำตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่ำ พ.ศ. 2481 นั้น เดิมกรมป่ำไม้ได้เริ่ม
ด ำเนินกำรสงวนป่ำตั้งแต่ พ.ศ. 2459 เป็นต้นมำ โดยเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติสงวนป่ำขึ้น และมีกำร
พิจำรณำตำมล ำดับในปี พ.ศ. 2460 ได้สั่งให้เจ้ำพนักงำนป่ำไม้ภำคเตรียมกำรสงวนป่ำ โดยคัดเลือกป่ำ            
ที่สมควรสงวนไว้ แต่พระรำชบัญญัติสงวนป่ำต้องหยุดชะงักไม่สำมำรถด ำเนินกำรสงวน ตำมวิธีกำรที่ได้
ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้ กำรสงวนป่ำในขณะนั้น จึงต้องอำศัยวิธีกำรและอ ำนำจของ            
ฝ่ำยปกครองในกำรก ำหนดพ้ืนที่ป่ำไม้โดยอำศัยควำมตำมพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 
2457 และวิธีกำรของกฎหมำยฉบับอ่ืนๆ ตำมล ำดับ ดังนี้ 

(2.1) การสงวนป่าโดยใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457  

กรมป่ำไม้สงวนป่ำโดยให้เจ้ำพนักงำนป่ำไม้ภำคคัดเลือกพ้ืนที่ที่เห็นสมควรสงวน  แล้วเสนอ
ให้สมุหเทศำภิบำลหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ด ำเนินกำรก ำหนดพ้ืนที่ป่ำไม้โดยประกำศตำมพระรำชบัญญัติ
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ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 กำรประกำศสงวนด้วยวิธีนี้ใช้แผนที่สังเขปแสดงบริเวณป่ำโดยไม่มี
กำรหมำยเขตและรังวัดท ำแผนที่โดยแน่ชัดและใช้วิธีกำรนี้มำตลอด จนถึง พ.ศ. 2480 สำมำรถประกำศ
ก ำหนดพ้ืนที่ป่ำสงวนได้จ ำนวน 438,355 ไร่ หรือ 83 แปลง และในปี พ.ศ. 2483 สำมำรถด ำเนินกำร
ได้จ ำนวน 110 แปลง 

(2.2) พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติ              
ของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 

เมื่อพระรำชบัญญัติ  ว่ำด้วยกำรหวงห้ำมที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำอันเป็นสำธำรณสมบัติ                 
ของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 มีกำรบังคับใช้ ซึ่งเป็นพระรำชบัญญัติที่ให้อ ำนำจส่วนรำชกำรในกำรสงวนหวงห้ำม
ที่ดินเพ่ือใช้ในกิจกำรของส่วนรำชกำรนั้นๆ กรมป่ำไม้จึงได้เริ่มด ำเนินกำรสงวนป่ำ โดยอำศัยอ ำนำจ           
ตำมพระรำชบัญญัติ ว่ำด้วยกำรหวงห้ำมที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 
2478 ดังกล่ำว ประกำศก ำหนดพ้ืนที่สงวนหวงห้ำมโดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดพ้ืนที่ป่ำไม้เป็น
ที่ดินหวงห้ำมเพ่ือใช้ในรำชกำรด้ำนป่ำไม้ เช่น พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตหวงห้ำมที่ดิน อ ำเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตำนี พ.ศ. 2480 เป็นต้น 

(2.3) พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481 

หลังจำกมีกำรสงวนป่ำตำมพระรำชบัญญัติ ว่ำด้วยสงวนหวงห้ำมที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำอันเป็น          
สำธำรณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 มำจนถึง พ.ศ. 2481 กรมป่ำไม้ได้ด ำเนินกำรสงวนป่ำตำมพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองและสงวนป่ำ พ.ศ. 2481 ซึ่งนับเป็นวิธีกำรตำมกฎหมำยฉบับแรกที่กรมป่ำไม้ก ำหนดขึ้นเอง โดยกำร
เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ จนสำมำรถประกำศใช้เป็นกฎหมำยได้ในปี พ.ศ. 2481 ซึ่งวิธีกำร          
สงวนป่ำตำมพระรำชบัญญัตินี้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

ก. ป่ำคุ้มครอง ไม่มีกำรรังวัดหมำยแนวเขตป่ำไม้ในท้องที่ แต่ให้จัดท ำเป็นแผนที่
สังเขปแสดงบริเวณที่จะสงวน และประกำศก ำหนดป่ำคุ้มครองตำมพระรำชกฤษฎีกำ ซึ่งมีแผนที่ดังกล่ำว
แนบท้ำย 

ข. ป่ำสงวน รังวัดหมำยแนวเขตป่ำไม้ในท้องที่ เพ่ือให้ได้แผนที่ที่แน่นอนโดยมีหลัก
เขตป้ำยและเครื่องหมำยแสดงไว้ในพ้ืนที่แล้วจึงด ำเนินกำรประกำศโดยกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำ และมี  
รูปแผนที่ที่มีกำรรังวัดดังกล่ำวเป็นแผนที่แนบท้ำยพระรำชกฤษฎีกำนั้นๆ 

(3) การประกาศก าหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

กำรรังวัดสงวนป่ำตำมพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 เป็นวิวัฒนำกำรที่ปรับปรุงจำก
วิธีกำรสงวนเดิมดังกล่ำว ทั้งนี้ เพ่ือเร่งรัดให้สำมำรถด ำเนินกำรสงวนป่ำได้เสร็จตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
แห่งชำติ โดยกำรด ำเนินกำรประกำศก ำหนดป่ำสงวนแห่งชำติให้มีกำรรังวัดหมำยแนวเขตป่ำให้แล้วเสร็จ
เสียก่อน จำกนั้นจึงด ำเนินกำรประกำศเป็นป่ำสงวนแห่งชำติ ซึ่งด ำเนินกำรด้วยวิธีนี้มำจนถึง พ.ศ. 2515 
แต่ปรำกฏว่ำยังเป็นวิธีที่ล่ำช้ำ จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีกำรในกำรประกำศก ำหนดพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติ             
จำกวิธีเดิมที่ให้ด ำเนินกำรรังวัดก่อนเป็นกำรประกำศก ำหนดป่ำสงวนแห่งชำติ  โดยอำศัยแผนที่จ ำแนก
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ประเภทที่ดินซึ่งเป็นแผนที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีกำรพิจำรณำแล้ว โดยไม่ต้องมีกำรรังวัดหมำยแนวเขตป่ำไม้
ก่อนกำรประกำศสงวน สำเหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีกำรเดิมเนื่องจำกคณะกรรมกำรจัดที่ดินแห่งชำติ มีมติ
เมื่อวันที่ 12 เมษำยน พ.ศ. 2514 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งด ำเนินกำรออกกฎกระทรวง          
สงวนพ้ืนที่ป่ำบริเวณที่ให้รักษำไว้เป็นป่ำไม้ถำวร วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทันกับโครงกำรเร่งรัดจัดที่ดิน           
ของกระทรวงมหำดไทย ปัจจุบันมีกำรประกำศก ำหนดพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติตำมพระรำชบัญญัติป่ำสงวน
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ทั่วประเทศไว้แล้ว จ ำนวน 1,221 แห่ง 

(4) การก าหนดเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

กำรก ำหนดเขตตำมพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2503 พระรำชบัญญัติอุทยำน
แห่งชำติ พ.ศ. 2504 และพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกำรประกำศ
ก ำหนดพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ ์มีล ำดับขั้นตอนตำมรำยละเอียด ดังนี้ 

ป่าอนุรักษ์ หมำยถึง พ้ืนที่ที่เก็บรักษำไว้ให้เป็นพ้ืนที่ป่ำที่มีพืชป่ำไม้ปกคลุม ทั้งนี้ เพ่ือรักษำไว้ใช้
ประโยชน์ ให้เป็นสภำพธรรมชำติดั่งเดิม ที่อยู่อำศัยของสัตว์ป่ำ เป็นป่ำที่ไม่มีกำรอนุญำตให้ท ำไม้             
สัมปทำน หรือน ำทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงอ่ืนออกมำใช้ ซึ่งตำมนโยบำยกำรป่ำไม้แห่งชำติได้ก ำหนดไว้ว่ำ 
ให้ก ำหนดป่ำเพ่ือกำรอนุรักษ์ไว้ในอัตรำร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ โดยก ำหนดไว้ เพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ดิน น้ ำ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่หำยำก และป้องกันภัยธรรมชำติอันเกิดจำกน้ ำท่วม และ           
กำรพังทลำยของดินตลอดทั้งเพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำ กำรวิจัย และนันทนำกำรของประชำชน ฉะนั้น 
ป่ำอนุรักษ์จึงได้แก่อุทยำนแห่งชำติ วนอุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ ป่ำต้นน้ ำ
ล ำธำรชั้น 1 และเขตอนุรักษ์อ่ืนๆ ทำงด้ำนกำรป้องกันสิ่งแวดล้อม 

(4.1) การก าหนดเขตอุทยานแห่งชาติ โดยพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

กำรก ำหนดเขตอุทยำนแห่งชำติ พิจำรณำจำกวัตถุประสงค์เบื้องต้นของอุทยำน
แห่งชำติเป็นหลัก ดังนั้น นโยบำยอุทยำนแห่งชำติของแต่ละประเทศจึงมีเป้ำหมำยที่แตกต่ำงกันไป            
ตำมลักษณะที่แตกต่ำงกันด้ำนภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ ทิวทัศน์ธรรมชำติ รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี
ของประชำชน ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยส ำคัญที่ต้องค ำนึงถึง ส ำหรับนโยบำยอุทยำนแห่งชำติ             
ของประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดว่ำ เป็นนโยบำยที่มุ่งเน้นในเรื่องกำรรักษำป่ำเพ่ือกำรอนุรักษ์           
โดยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษำเมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ลงมติเห็นชอบนโยบำยป่ำไม้
แห่งชำติ ซึ่งในส่วนหนึ่งนั้นก ำหนดให้มีพ้ืนที่ป่ำไม้ทั่วประเทศอย่ำงน้อยในอัตรำร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่            
ของประเทศเพ่ือประโยชน์ ๒ ประกำร ดังนี้ 

๑) ป่ำเพ่ือกำรอนุรักษ์ ก ำหนดไว้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้ ำ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์            
ที่หำยำกและป้องกันภัยธรรมชำติอันเกิดจำกน้ ำท่วมและกำรพังทลำยของดิน ตลอดทั้งเพ่ือประโยชน์            
ในกำรศึกษำกำรวิจัย และนันทนำกำรของประชำชนในอัตรำร้อยละ ๑๕ ของพ้ืนที่ประเทศ ป่ำเพ่ือกำร
อนุรักษ์ประกอบด้วย อุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ และเขตต้นน้ ำล ำธำร  ซึ่งพ้ืนที่อุทยำน
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แห่งชำติตำมพระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๔ จนถึงปัจจุบันมีจ ำนวนรวม ๑๔๗ แห่ง แต่ที่            
ได้มีพระรำชกฤษฎีกำประกำศอุทยำนแห่งชำติ แล้ว จ ำนวน ๑๒๗ แห่ง 

๒) ป่ำเพ่ือเศรษฐกิจ ก ำหนดไว้เพ่ือกำรผลิตไม้ และของป่ำ เพ่ือประโยชน์ในทำง
เศรษฐกิจในอัตรำร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ประเทศ ประกอบด้วย ป่ำสงวนแห่งชำติ และป่ำไม้ถำวร  

 (4.2) การก าหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Sanctuary) 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หมำยถึง พ้ืนที่ที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือให้เป็นที่อยู่อำศัยของสัตว์ป่ำโดยปลอดภัย
เพ่ือว่ำสัตว์ป่ำในพ้ืนที่ดังกล่ำวจะได้มีโอกำสขยำยพันธุ์ตำมธรรมชำติได้มำกขึ้น  ท ำให้สัตว์ป่ำบำงส่วนได้มี
โอกำสกระจำยจ ำนวนออกไปในท้องที่แหล่งอ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้เคียง กรมป่ำไม้ได้จัดตั้งเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ
สลักพระ จังหวัดกำญจนบุรี ขึ้นเป็นแห่งแรกเมื่อ พ.ศ. 2508 และได้จัดตั้งเพ่ิมขึ้นอีกจนถึงปัจจุบัน มีเขตรักษำ
พันธุ์สัตว์ป่ำรวมทั้งสิ้น 53 แห่ง กำรจัดตั้งเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือควบคุมและป้องกันรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติด้ำนสัตว์ป่ำ ป่ำไม้ แหล่งน้ ำ แหล่งอำหำร ตลอดจนสภำพธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
อันมีควำมส ำคัญต่อสัตว์ป่ำให้คงอยู่อย่ำงถำวร ซึ่งจะอ ำนวยผลประโยชน์ให้แก่ประชำชนส่วนรวมตลอดไป
อย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด นอกจำกนี้ยังเป็นกำรช่วยให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมจุดประสงค์ของพระรำชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2503 พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 และ
พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557  

(4.3) การก าหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (Non - Hunting Area) 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หมำยถึง อำณำบริเวณพ้ืนที่ที่ทำงรำชกำรได้ก ำหนดไว้ให้เป็นที่อยู่อำศัย
ของสัตว์ป่ำบำงชนิด โดยออกเป็นประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำมควำมนัยมำตรำ 26                 
แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2503 และตำมควำมนัยมำตรำ 42 วรรคสอง             
แห่งพระรำชบัญญัตสิงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535  

พ้ืนที่ที่ได้ก ำหนดให้เป็นเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำมักจะมีขนำดไม่กว้ำงขวำงมำกเหมือนเขตรักษำ
พันธุ์สัตว์ป่ำ และส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณซึ่งใช้ในรำชกำรหรือใช้เพ่ือสำธำรณประโยชน์  หรือประชำชน            
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน กรมป่ำไม้ (กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ในปัจจุบัน) ได้ประกำศก ำหนด
เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำทะเลน้อย ในท้องที่จังหวัดพัทลุง สงขลำ และนครศรีธรรมรำช เป็นเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ
แห่งแรกเมื่อ พ.ศ. 2518 หลังจำกนั้นได้จัดตั้งเพ่ิมขึ้นอีกจนถึงปัจจุบันนี้มีเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ รวมทั้งสิ้น 
69 แห่ง 

(5) การก าหนดที่ดินประเภทป่าชายเลน โดยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 15 ธันวาคม                 
พ.ศ. 2530 

ประเทศไทยตั้งอยู่บนคำบสมุทรอินโดจีนตอนล่ำง มีพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลยำวประมำณ 2,615 กิโลเมตร 
กระจำยอยู่ใน 24 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วยแนวชำยฝั่งทะเลสองด้ำน คือ ฝั่งด้ำนอ่ำวไทย ควำมยำว
ประมำณ 1,875 กิโลเมตร และฝั่งด้ำนอันดำมันมีควำมยำวประมำณ 740 กิโลเมตร โดยมีส่วนที่เป็น
พ้ืนที่ป่ำชำยเลนประมำณ 2,299,375 ไร่ ในพ้ืนที ่23 จังหวัด และมีแนวโน้มอัตรำลดลงทุกปี รัฐบำลได้
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ตระหนักถึงควำมส ำคัญของป่ำชำยเลน จึงได้มีกำรควบคุมดูแลและอนุรักษ์พ้ืนที่โดยให้ด ำเนินกำรตำมมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2530 ซึ่งเป็นมติหลักในกำรก ำหนดพ้ืนที่ป่ำชำยเลนโดยกำร
จ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่ำชำยเลนของประเทศไทยออกเป็น  3 เขต คือ เขตอนุรักษ์                 
เขตเศรษฐกิจ ก. และเขตเศรษฐกิจ ข. โดยเขตอนุรักษ์ คือ พ้ืนที่ป่ำชำยเลนที่ห้ำมไม่ให้มีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ 
นอกจำกจะปล่อยให้เป็นไปตำมธรรมชำติเพ่ือรักษำไว้ซึ่งสภำพแวดล้อมและระบบนิเวศ เขตเศรษฐกิจ ก. 
คือ พ้ืนที่ป่ำชำยเลนที่ยอมให้มีกำรใช้ประโยชน์เฉพำะกิจกำรด้ำนป่ำไม้เพ่ือผลผลิตที่สม่ ำเสมอตำมหลัก
วิชำกำรป่ำไม้ และเขตเศรษฐกิจ ข. คือ พ้ืนที่ป่ำชำยเลนที่ยอมให้มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและกำรพัฒนำ
ด้ำนอ่ืนๆ ได้ แต่ต้องค ำนึงถึงผลดีและผลเสียทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม  

(อิทธิพล ศรีเสำวลักษณ ์และคณะ, ๒๕๔๙)  

3.๓ ผลตามกฎหมายที่ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติ 

จำกข้อมูลกำรก ำหนดพื้นที่ส ำหรับกิจกำรของรัฐ ซ่ึงได้จ ำแนกออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ ดังกล่ำว
ข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำกำรก ำหนดแนวเขตพ้ืนที่หวงห้ำมส ำหรับใช้ประโยชน์ของทำงรำชกำร ที่ดิน
สำธำรณประโยชน์ที่ให้ประชำชนใช้ร่วมกัน และกำรก ำหนดพ้ืนที่หวงห้ำมประเภทที่ดินป่ำไม้นั้น เริ่มต้น
จำกกำรก ำหนดหวงห้ำมพ้ืนที่ โดยฝ่ำยปกครอง และพัฒนำขึ้นเป็นกฎหมำยเฉพำะของหน่วยงำนรำชกำร 
ที่มีหน้ำที่ดูแลพื้นที่แต่ละประเภทซึ่งก ำหนดให้ต้องมีกำรจัดท ำแผนที่แสดงพ้ืนที่หวงห้ำมแนบท้ำยกฎหมำย 
หรือมติคณะรัฐมนตรีด้วย ซึ่งอำจสรุปประเด็นปัญหำจำกกรณีดังกล่ำวได้ ดังนี้ 

3.3.๑ การประกาศหวงห้ามพื้นที่โดยอาศัยอ านาจของ่าายปกครองประเภทที่ดิน               
ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

กำรประกำศหวงห้ำมพ้ืนที่โดยอำศัยอ ำนำจของฝ่ำยปกครองประเภทที่ดินที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น ที่ท ำเลสำธำรณประโยชน์ ประกำศของสมุหเทศำภิบำล มณฑลภูเก็ต ประกำศของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
ซึ่งเป็นกำรประกำศที่ใช้กำรระบุอำณำเขตแนวเขตพ้ืนที่โดยประมำณ เมื่อได้มีพระรำชบัญญัติ ว่ำด้วยกำร
หวงห้ำมที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 ใช้บังคับแล้วพ้ืนที่หวงห้ำมเดิม
บำงส่วนมีกำรน ำมำประกำศตำมมำตรำ ๗ ของพระรำชบัญญัติฉบับนี้ รวมทั้งพ้ืนที่ที่ประสงค์จะประกำศ            
หวงห้ำมเพ่ือใช้ในรำชกำรประเภทต่ำงๆ ด้วย โดยต้องจัดท ำเป็นพระรำชกฤษฎีกำและมีแผนที่แนบท้ำย 
กำรจัดท ำแผนที่เป็นไปตำมวิธีกำรรังวัด ในขณะที่มีกำรประกำศ ต่อมำเมื่อพระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมำยที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ใช้บังคับ ซึ่งมีผลเป็นกำรยกเลิกพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรหวงห้ำมที่ดินรกร้ำง
ว่ำงเปล่ำอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 และมีบทบัญญัติตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน             
ให้อ ำนำจในกำรรังวัดท ำแผนที่เพ่ือออกหนังสือส ำคัญส ำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในที่ดินหวงห้ำมประเภทนี้ 
วัตถุประสงค์ที่ส ำคัญคือควำมต้องกำรในกำรก ำหนดแนวเขตที่ดินหวงห้ำมให้มีควำมชัดเจน แต่เมื่อ            
เข้ำด ำเนินกำรในพ้ืนที่ที่มีกำรหวงห้ำมตำมกำรประกำศก ำหนดพ้ืนที่โดยประมำณ ก็ยังคงด ำเนินกำร            
ด้วยวิธีกำรรังวัดท ำแผนที่ในขณะนั้นเช่นเดียวกัน แต่ที่ดินหวงห้ำมที่มีกำรรังวัดเพ่ื อออก น.ส.ล.นั้น 
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หลักเกณฑ์ในกำรรังวัดหำกมีกำรคัดค้ำนของรำษฎรในพ้ืนที่ใดบริเวณที่มีกำรหวงห้ำม  จะต้องมีกำร
ด ำเนินกำรให้ได้ข้อยุติเสียก่อน เช่น กำรรังวัดเพ่ือออก น.ส.ล. ในพ้ืนที่หวงห้ำมเพ่ือใช้ประโยชน์ในรำชกำรทหำร 
พ.ศ. ๒๔๘๑ สำมำรถรังวัดเพ่ือออก น.ส.ล.ได้เพียงบำงส่วนเฉพำะพ้ืนที่ทหำรที่มีกำรใช้ประโยชน์แล้ว           
ในส่วนที่เหลือมีกำรคัดค้ำนก็ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ เมื่อกำรรังวัดท ำแผนที่ซึ่งด ำเนินกำรมำตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๔๗๘ จนถึงปัจจุบันอยู่บนวิธีกำรที่แตกต่ำงกันตำมยุคสมัย กำรรังวัดเพ่ือจัดท ำแนวเขตที่ชัดเจน
ไม่ได้รับควำมร่วมมือจำกรำษฎรในพ้ืนที่ ท ำให้ข้อมูลแนวเขตที่ดินหวงห้ำมประเภทนี้ ซึ่งรำษฎรเห็นว่ำ         
ทับซ้อนกับที่ดินท ำกินยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรเพ่ือใช้ตรวจสอบร่วมกันได้   

3.๓.๒ การประกาศหวงห้ามพื้นที่โดยอาศัยอ านาจของ่าายปกครองประเภทที่ดิน
ปาาไม้ 

กำรประกำศหวงห้ำมพ้ืนที่โดยอำศัยอ ำนำจของฝ่ำยปกครองประเภทที่ดินป่ำไม้ เป็นไปในรูปแบบ
ประกำศพ้ืนที่สังเขปโดยประมำณ จนเริ่มมีกำรจัดท ำแผนที่แนบท้ำย โดยกำรประกำศตำมพระรำชบัญญัติ
ว่ำด้วยกำรหวงห้ำมที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน พ .ศ. 2478 ตำมด้วย
พระรำชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่ำ พ.ศ. ๒๔๘๑ จนถึงกฎหมำยที่ใช้ในปัจจุบันส ำหรับกำรสงวน            
หวงห้ำมที่ดินป่ำไม้ประเภทต่ำงๆ ซึ่งกำรด ำเนินกำรรังวัดท ำแผนที่เพ่ือจัดท ำแผนที่แนบท้ำยก็ด ำเนินกำร
เช่นเดียวกับกำรหวงห้ำมในข้อ (๒.๑) เมื่อรัฐได้ก ำหนดนโยบำยมุ่งรักษำพ้ืนที่ป่ำไม้โดยกำรก ำหนดสัดส่วน
เริ่มตั้งแต่ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑ ส่งผลให้
กำรประกำศพ้ืนที่ป่ำไม้ในขณะนั้นซึ่งก ำหนดให้มีขั้นตอนต้องท ำกำรรังวัดพ้ืนที่บริเวณที่จะประกำศให้เป็น
ป่ำสงวนแห่งชำติ อุทยำนแห่งชำติ นั้น เมื่อไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด จึงได้มีกำร
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรใหม่ให้ประกำศก ำหนดพ้ืนที่โดยใช้ข้อมูลแผนที่ตำมผลกำรจ ำแนกประเภทที่ดินในพ้ืนที่
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้เก็บเป็นพ้ืนที่ป่ำไม้ถำวรก่อน แล้วจึงท ำกำรรังวัดหลังกำรประกำศพ้ืนที่ กำรด ำเนินกำร
ด้วยวิธีดังกล่ำว เมื่อปรำกฏว่ำแนวเขตตำมผลกำรรังวัดไม่สอดคล้องกับแนวเขตที่ประกำศตำมกฎหมำย 
เช่น กำรใช้แผนที่จ ำแนกป่ำไม้ถำวรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ มำประกำศเป็นเขตป่ำสงวน
แห่งชำติ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ สภำพพ้ืนที่ย่อมต้องเปลี่ยนแปลงขั้นตอนที่ต้องด ำเนินกำรต่อไป คือ กำรออก
กฎกระทรวงหรือพระรำชกฤษฎีกำ เพ่ือเพิกถอนกำรประกำศเดิมที่ไม่ถูกต้องและใช้แนวเขตที่มีกำรรังวัด
ประกำศใหม่ แต่วิธีกำรเช่นว่ำนี้ ยังไม่มีกำรด ำเนนิกำรให้ครบถ้วน ส่งผลให้มีแนวเขตที่ใช้ในกำรตรวจสอบ
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรที่ดูแล ไม่ใช่แนวเขตที่มีผลตำมกฎหมำย และหำกเป็นกรณีมีกำรรังวัด
ตรวจสอบตลอดเวลำตำมวิธีกำรรังวัด ในขณะที่ด ำเนินกำรโดยไม่มีกำรแก้ไขแผนที่แนบท้ำยให้ถูกต้องตำม
กฎหมำย ส่งผลกระทบทั้งกำรปฏิบัติหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำนอ่ืนที่ต้อง
ใช้แนวเขตป่ำไม้แต่ละแห่ง ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจไม่มีควำมแน่นอนและชัดเจนไปด้วย 

3.๓.๓ การประกาศก าหนดพื้นที่หวงห้ามทุกประเภท 

กำรประกำศก ำหนดพ้ืนที่หวงห้ำมทุกประเภทนั้น ในอดีตเมื่อยังไม่มีกำรให้สิทธิในกำรถือครอง
ที่ดิน และประชำกรในประเทศยังมีจ ำนวนน้อย กำรประกำศพ้ืนที่ดังกล่ำวสำมำรถด ำเนินกำรได้ทุกพ้ืนที่  
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ต่อมำเมื่อมีกำรให้สิทธิกำรถือครองที่ดินแล้ว โดยหลักกำรเมื่อจะมีกำรประกำศพ้ืนที่หวงห้ำมบริเวณใด 
ควรต้องให้รำษฎรในพ้ืนที่รับรู้ด้วย แต่จำกกำรรวบรวมข้อมูลเท่ำที่ตรวจสอบได้ไม่มีกำรก ำหนดในเรื่อง
ดังกล่ำวไว้ คงมีเพียงกำรปิดประกำศพ้ืนที่  หรือแจ้งให้ผู้ปกครองท้องที่ประกำศให้รำษฎรที่อยู่อำศัย          
ในพ้ืนที่ทรำบ เพ่ือกำรแสดงสิทธิในที่ดินของตนเท่ำนั้น แต่ด้วยพ้ืนฐำนควำมรู้ควำมเข้ำใจรำษฎรในอดีต                
ของช่วงเวลำที่มีกำรประกำศพ้ืนที่หวงห้ำมประเภทต่ำงๆ ในขณะที่มีกำรประกำศส่วนใหญ่ไม่สำมำรถรับรู้
เพ่ือแสดงสิทธิที่ควรมีควรได้ของตน เมื่อหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยในกำรครอบครองที่ดินจึงเกิดปัญหำ
ตลอดมำ  

3.๓.๔ การประกาศพื้นที่หวงห้ามของแต่ละส่วนราชการทับซ้อนกัน 

กำรประกำศพ้ืนที่หวงห้ำมของแต่ละส่วนรำชกำรทับซ้อนกัน ด้วยระบบกำรประกำศพ้ืนที่ในอดีต 
กำรรังวัดท ำแผนที่เพ่ือประกำศพ้ืนที่ซึ่งวิธีกำรรังวัดตำมยุคสมัย เมื่อปรำกฏว่ำเป็นกำรประกำศทับซ้อนกัน 
เช่น กำรประกำศเขตอุทยำนแห่งชำติทับซ้อนป่ำสงวนแห่งชำติ กำรประกำศเขตอุทยำนแห่งชำติทับซ้อน
พ้ืนที่ที่มีกำรเพิกถอนออกจำกกำรก ำหนดให้เป็นที่สงวนหวงห้ำมฯ พ.ศ. ๒๔๘๑ เพ่ือรองรับกำรอพยพ   
ของรำษฎรที่ได้รับผลกระทบจำกกำรสร้ำงเขื่อนศรีนครินทร์ กำรประกำศป่ำสงวนแห่งชำติทับซ้อนพ้ืนที่
นิคมสร้ำงตนเองหรือนิคมสหกรณ์ กฎหมำยส ำหรับกำรประกำศพ้ืนที่หวงห้ำมแต่ละประเภทดังกล่ำว ไม่มี
บทบัญญัติให้เป็นกำรถอนสภำพพ้ืนที่บริเวณท่ีมีกำรประกำศทับซ้อนให้เหลือเพียงกำรสงวนหวงห้ำม ที่อยู่
ในควำมดูแลของหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่ง ท ำให้เกิดปัญหำเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรในพ้ืนที่ เช่น             
หำกเป็นพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติตำมกฎหมำย จะสำมำรถอนุญำตให้อยู่อำศัยและท ำประโยชน์ได้ แต่หำก
เป็นพ้ืนที่อุทยำนแห่งชำติ เช่น กรณี เขื่อนศรีนครินทร์จะไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้และยังคงเป็นปัญหำ          
อยู่จนถึงปัจจุบัน เป็นต้น  

3.๓.๕ บัญญัติของกฎหมายห้ามมิให้มีการครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดิน           
ปาาอนุรักษ์และไม่มีบทอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ 

บัญญัติของกฎหมำยห้ำมมิให้มีกำรครอบครองและท ำประโยชน์ในที่ดินป่ำอนุรักษ์และไม่มี             
บทอนุญำตให้เข้ำท ำประโยชน์ เช่น กรณีรำษฎรที่อยู่ในพื้นท่ีอุทยำนแห่งชำติจะไม่สำมำรถครอบครองและ 
ท ำประโยชน์ในที่ดินได้ พ้ืนที่เขตห้ำมล่ำสัตว์ที่ก ำหนดโดยพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ           
พ.ศ. ๒๕๐๓ ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรครอบครองท ำประโยชน์ในที่ดินและสำมำรถออกเอกสำรสิทธิ
ส ำหรับที่ดินของรำษฎรได้ ต่อมำ เมื่อมีกำรปรับปรุงแก้ไขเป็นพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ มีกำรบัญญัติห้ำมกำรครอบครองและท ำประโยชน์ในที่ดินที่ประกำศเป็นเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ                
ซ่ึงบทบัญญัตินี้ครอบคลุมถึงเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำที่ประกำศตำมกฎหมำยฉบับเดิมด้วย ท ำให้สิทธิที่รำษฎร
ควรได้ส ำหรับที่ดินที่ตนครอบครองท ำประโยชน์ในพื้นท่ีเดียวกันแตกต่ำงกัน 
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3.๓.๖ การด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานระวาง
แผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

กำรด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยมำตรฐำนระวำงแผนที่และแผนที่ 
รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งได้ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนระวำงแผนที่
และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ (กมร.) เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบดังกล่ำวในเรื่องมำตรฐำน 
กำรรังวัดท ำแผนที่ตำมระบบสำกลที่ต้องด ำเนินกำรทั้งในเรื่องกำรรังวัดเพ่ือก ำหนดพ้ืนที่หวงห้ำมเพ่ิมเติม 
กำรพิจำรณำข้อยุติกรณีปัญหำเกี่ยวกับกำรรังวัด รวมทั้ง  กำรปรับปรุงวิธีกำรรังวัดเดิมในพ้ืนที่ที่มี                 
กำรประกำศหวงห้ำมไว้แล้ว โดยผลของกฎหมำยหรือมติคณะรัฐมนตรีให้อยู่ในระบบสำกล (ก ำหนดให้แล้ว
เสร็จภำยใน ๑ ปี) ซึ่งมีปัญหำเกี่ยวกับสภำพกำรบังคับใช้ระเบียบดังกล่ำวที่ไม่เป็นไปตำมระยะเวลำ             
ที่ก ำหนดไว้ในระเบียบในเรื่องกำรปรับปรุงข้อมูลกำรรังวัดท ำแผนที่ในพ้ืนที่เดิมที่มีกำรประกำศไว้แล้ว 
และตำมบทบัญญัติไม่ให้อ ำนำจในเรื่องกำรตรวจสอบ กำรให้ควำมช่วยเหลือหรือกำรรับรองแผนที่ส ำหรับ
ใช้ในกำรประกำศให้มีผลตำมกฎหมำย 

3.๔ ขั้นตอนและกระบวนงานการก าหนดแนวเขตพื้นที่ของรัฐ และระยะเวลา         
การด าเนินงาน จนถึงการประกาศใช้เป็นกฎหมายของหน่วยงานบางหน่วยงาน           
ที่ส าคัญ ที่กระทบกับสิทธิในที่ดินของประชาชน  

3.๔.๑ การออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย) 

 หนังสือส ำคัญส ำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เป็นเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้เพ่ือแสดง          
แนวเขต ที่ตั้ง จ ำนวนเนื้อที่ และกำรใช้ประโยชน์ มิใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์เช่นเดียวกับโฉนดที่ดิน         
กำรออก น.ส.ล. เป็นอ ำนำจของอธิบดีกรมที่ดิน ตำมมำตรำ ๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมำยที่ดิน ซึ่งอธิบดี
กรมที่ดินได้มอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน ในกำรออก น .ส.ล. ตำมค ำสั่ง            
กรมที่ดิน ที่ ๘๕๓/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๓๕ โดยที่ดินสำธำรณสมบัติของแผ่นดินที่สำมำรถออก 
น.ส.ล. มี ๒ ประเภท ได้แก่ 

 (๑) ที่ดินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินส ำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน (ที่สำธำรณประโยชน์) 
เช่น หนองน้ ำ บึง ทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์ ป่ำช้ำ ยกเว้น ที่สำธำรณประโยชน์ซึ่งมีสภำพขอบเขตตำมธรรมชำติ 
เช่น ล ำน้ ำ ล ำคลอง ทำงบก ทำงน้ ำ ทำงระบำยน้ ำ ที่ชำยตลิ่ง ล ำรำง โดยจะออกในนำมกระทรวงมหำดไทย 

 (๒) ที่ดินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินส ำหรับใช้เ พ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพำะ เช่น ที่ดินที่ใช้ในรำชกำร ที่ดินสงวนหวงห้ำม ที่ดินที่รัฐจัดซื้อ ที่ดินที่มีผู้อุทิศให้รัฐ ที่ดินที่ถูก
เวนคืนมำเป็นของรัฐ (อ่ำงเก็บน้ ำ คลองชลประทำน) เป็นต้น โดยจะออกในนำมกระทรวงกำรคลัง 

 กำรออก น.ส.ล. เป็นมำตรกำรหนึ่งที่จะป้องกันที่ดินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน        
มิให้ถูกบุกรุกหรือเสื่อมสภำพ อีกทั้งยังสำมำรถลดปัญหำกำรพิพำทโต้แย้งเกี่ยวกับแนวเขตระหว่ำงรัฐ           
กับเอกชน ซึ่งไม่มีแนวเขตที่แน่นอน และยังไม่ได้มีกำรรังวัดท ำแผนที่ เพ่ือแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ                



๘๗ 

 

 

อีกจ ำนวนมำก โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๕๕๒ สำมำรถด ำเนินกำรออก น.ส.ล.ได้ ๑๗๘,๐๙๔ แปลง          
เนื้อท่ี ๗,๘๑๖,๓๒๑-๑-๙๘ ไร่ 

 ส ำหรับขั้นตอนกระบวนงำนในกำรด ำเนินกำรออก น.ส.ล. แสดงตำมแผนผัง โดยมี
ระยะเวลำด ำเนินกำรอยู่ที่ประมำณ ๒๗๘ - ๔๑๓ วัน น้อยกว่ำหรือมำกกว่ำแล้วแต่กรณี 

(ส ำนักจัดกำรที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน, ๒๕๕๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๘ 

 

 

รปูท่ี 3.๑ แสดงแผนผังแสดงข้ันตอนการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 

 

ที่มำ : กรมท่ีดิน 

 



๘๙ 

 

 

รูปที่ 3.๒ แสดงตัวอย่างหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง และรูปแผนที่ 

 

 



๙๐ 

 

 

 
ที่มำ : กรมท่ีดิน 

 จำกภำพแสดงให้เห็นกำรออก น.ส.ล.ว่ำมีกำรก ำหนดระบุขอบเขต และต ำแหน่งตำมรูปแผนที่ 



๙๑ 

 

 

3.๔.๒ การก าหนดอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

 อุทยำนแห่งชำติ คือ พ้ืนที่ประกอบด้วยทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมส ำคัญทำงระบบ
นิ เวศวิทยำ อันมีควำมสวยงำมที่ เป็นเอกลักษณ์ เฉพำะตัว ซึ่ งมีจุดมุ่ งหมำยเ พ่ือกำรอนุรัก ษ์
ทรัพยำกรธรรมชำตินั้นๆ ในประเทศไทยมีอุทยำนแห่งชำติ จ ำนวน ๑๒๗ แห่ง เนื้อที่ ๓๘,๘๕๘,๙๑๗ ไร่ 
(ข้อมูลจำกพระรำชกฤษฎีกำประกำศอุทยำนฯ จนถึงปัจจุบัน) 

 ในกำรประกำศจัดตั้งอุทยำนแห่งชำติ ประเทศไทยได้เริ่มให้ควำมส ำคัญและส ำรวจพ้ืนที่
เพ่ือกำรอนุรักษ์ในรูปแบบอุทยำนแห่งชำติมำตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ และได้ส ำรวจและประกำศจัดตั้งเป็น
อุทยำนแห่งชำติแห่งแรกข้ึน คือ อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ ในวันที่ ๑๘ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๐๕ 

 ขั้นตอนกระบวนงำนกำรประกำศจัดตั้งอุทยำนแห่งชำติ เมื่อรัฐบำลเห็นสมควรก ำหนด
บริเวณท่ีดินที่มีสภำพธรรมชำติอุดมสมบูรณ์สวยงำมและเป็นที่น่ำสนใจให้คงอยู่ในสภำพธรรมชำติเดิมหรือ
สงวนไว้เพ่ือประโยชน์แก่กำรศึกษำและควำมรื่นรมย์ของประชำชน ก็สำมำรถด ำเนินกำรเพ่ือประกำศ
จัดตั้งเป็นอุทยำนแห่งชำติได้ โดยมีพระรำชกฤษฎีกำและแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่ก ำหนดแนบท้ำย
พระรำชกฤษฎีกำด้วย ในกำรก ำหนดที่ดินให้เป็นอุทยำนแห่งชำติกระท ำได้ โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำม 
แห่งพระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระรำชก ำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติ
อุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งที่ดินบริเวณที่จะก ำหนดเป็นอุทยำนแห่งชำติจะต้องเป็นที่ดินที่มิได้อยู่ใน
กรรมสิทธิ์ หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยของบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงเมือง  

 ในกำรก ำหนดพ้ืนที่อุทยำนแห่งชำติมีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ คือ (๑) พ้ืนที่ที่จะ
ประกำศเป็นอุทยำนแห่งชำติจะต้องเป็นพ้ืนที่ที่มีขนำดใหญ่เพียงพอที่จะรักษำสถำนะทำงนิเวศวิทยำ         
ของพ้ืนที่ไว้ได้ ซึ่งตำมหลักสำกลได้ก ำหนดมำตรฐำนไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ตำรำงกิโลเมตร แต่ทั้งนี้  มิใช่               
เป็นเกณฑ์ตำยตัวขึ้นอยู่กับคุณค่ำของพ้ืนที่ที่จะก ำหนดเป็นอุทยำนแห่งชำติเป็นส ำคัญ (๒) จะต้อง
ประกอบไปด้วยทรัพยำกรธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ป่ำไม้ที่น่ำสนใจ มีจุดเด่นที่เป็นเอกลั กษณ์หรือ           
มีคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ หรือมนุษยศำสตร์ และ (๓) จะต้องเหมำะสมต่อกำรท่องเที่ยว พักผ่อน พักแรม
หรือกำรศึกษำหำควำมรู ้

 กำรประกำศจัดตั้งอุทยำนแห่งชำติ มีขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

 (๑) กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ไปด ำเนินกำรส ำรวจ
ข้อมูลรำยละเอียดพ้ืนที่ที่เหมำะสมในกำรประกำศเป็นเขตอุทยำนแห่งชำติ เมื่อได้ข้อมูลแล้วน ำมำ
ด ำเนินกำร คือ เจ้ำหน้ำที่อย่ำงน้อย ๓ ฝ่ำย พิจำรณำควำมเหมำะสมของข้อมูลรำยละเอียดของพ้ืนที่           
แห่งท้องที่ น ำข้อมูลเข้ำชี้แจงต่อหน่วยงำนในพ้ืนที่ประกอบด้วย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือเทศบำล 
คณะอนุกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรลักลอบท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ประจ ำจังหวัดหรือหน่วยงำน
บริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค หน่วยงำนบริหำรรำชกำรส่วนกลำง  



๙๒ 

 

 

 (๒) น ำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมกำรอุทยำนแห่งชำติให้ควำมเห็นชอบ โดยมีข้อมูล
ประกอบด้วย แผนที่แสดงจุดพิกัดทำงภูมิศำสตร์ที่ส ำคัญในแผนที่โดยใช้ภำพถ่ำยทำงอำกำศหรือแผนที่
ปัจจุบันอ้ำงอิง รำยละเอียดผลกำรส ำรวจข้อมูลด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ ข้อมูลซึ่งเป็นจุดเด่นของ                 
กำรท่องเที่ยวและจุดเด่นทำงธรรมชำติพร้อมภำพถ่ำยประกอบ แผนกำรจัดกำรพ้ืนที่ที่จะประกำศ              
เป็นอุทยำนแห่งชำติ โดยท ำแผนกำรอนุรักษ์ กำรฟ้ืนฟู กำรบริกำร กำรจัดกำรชุมชน กำรศึกษำวิจัย และ
อัตรำก ำลัง ข้อมูลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบในระดับพ้ืนที่แล้ว และไม่มีข้อขัดแย้งกับชุมชนในพื้นท่ี    

 (๓) เมื่อคณะกรรมกำรอุทยำนแห่งชำติเห็นชอบแล้ว ผู้ท ำหน้ำที่หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติ 
ร่วมกับส ำนักฟ้ืนฟูและพัฒนำพ้ืนที่ออนุรักษ์ท ำกำรรังวัดแนวเขตพ้ืนที่เตรียมกำรประกำศเขตอุทยำนแห่งชำติ 

 (๔) ส ำนักฟ้ืนฟูและพัฒนำพ้ืนที่อนุรักษ์จัดท ำแผนที่แนบท้ำยร่ำงพระรำชกฤษฎีกำ
ก ำหนดบริเวณท่ีดินเพื่อประกำศเป็นอุทยำนแห่งชำติ 

 (๕) กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช เสนอร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดบริเวณ
ที่ดินเพ่ือประกำศเป็นอุทยำนแห่งชำติ พร้อมบันทึกหลักกำรและเหตุผล ค ำชี้แจงรำยละเอียดและแผนที่
แนบท้ำยพระรำชกฤษฎีกำให้กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  พิจำรณำน ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 

 (๖).คณะรัฐมนตรีพิจำรณำอนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชกฤษฎีกำ .พร้อมส่งเรื่อง               
ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำร่ำงพระรำชกฤษฎีกำ 

 (๗) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เชิญผู้แทนกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงรำยละเอียด หำกไม่ถูกต้องส่งกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
แก้ไข และส่งคืนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำอีกครั้ง 

 (๘) เมื่อผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีจะแจ้งกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช จัดพิมพ์แผนที่ท้ำยร่ำงพระรำชกฤษฎีกำ 
จ ำนวน ๕,๘๐๐ แผ่น เพ่ือน ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ 

 (๙). เมื่อคณะรัฐมนตรี พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบประกำศเป็นอุทยำนแห่งชำติ                 
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจะน ำขึ้นทูลเกล้ำถวำยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เพ่ือลงพระปรมำภิไธย 

 (๑๐) ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เพ่ือใช้บังคับเป็นกฎหมำยต่อไป 

 (๑๑) กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช แจ้งเวียนพระรำชกฤษฎีกำให้จังหวัด
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ เพ่ือปิดประกำศให้ประชำชนทรำบ และปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ     
อุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

 (๑๒) อุทยำนแห่งชำติด ำเนินกำรจัดท ำป้ำย หลักเขตอุทยำนแห่งชำติให้ประชำชนทรำบว่ำ
เป็นแนวเขตอุทยำนแห่งชำติ  
(กองอุทยำนแห่งชำต,ิ ๒๕๓๐) 



๙๓ 

 

 

รูปที่ 3.๓ แสดงรูปแผนที่ แสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ตามแผนที่ท้าย
พระราชกฤษฎีกา ก าหนดให้ที่ดินเป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2524 

 

ที่มำ : กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

 จำกกำรตรวจสอบข้อมูลกำรส ำรวจพ้ืนที่จนถึงวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำให้จัดตั้ง  
หรือก ำหนดอุทยำนแห่งชำติ ตำมขั้นตอนกระบวนงำนในกำรด ำเนินกำรประกำศพ้ืนที่ให้เป็นอุทยำน
แห่งชำติ มีระยะเวลำด ำเนินกำรอยู่ที่ประมำณ ๓ - ๕ ปี น้อยกว่ำหรือมำกกว่ำแล้วแต่กรณี (ส ำนักอุทยำน
แห่งชำติ, ๒๕๕๘) 



๙๔ 

 

 

 กำรประกำศพ้ืนที่เป็นอุทยำนแห่งชำติ พบปัญหำในกำรด ำเนินงำน คือ (๑) ควำมขัดแย้ง
ในกำรใช้พ้ืนที่ (๒) ปัญหำกำรใช้พ้ืนที่ของหน่วยงำนรำชกำร (๓) ปัญหำกำรบุกรุกพ้ืนที่อุทยำนแห่งชำติ
เพ่ือด ำเนินกำรทำงธุรกิจกำรท่องเที่ยว (๔) ปัญหำควำมคลำดเคลื่อนหรือไม่ช้ดเจนเรื่องแนวเขต              
(๕) ปัญหำด้ำนนโยบำยของรัฐบำล (๖) ปัญหำประชำกรเพ่ิมมำกขึ้นและยำกจน (๗) ปัญหำด้ำน
งบประมำณไม่เพียงพอ (๘) ข้อมูลพ้ืนฐำนไม่เพียงพอ (๙) อุปกรณ์และเทคโนโลยีกำรด ำเนินงำนส ำรวจ
พ้ืนที่ไมเ่พียงพอ 

(อรพิน ตั้งเสริมวงศ์, ๒๕๕๐) 

3.๔.๓ การก าหนดปาาสงวนแห่งชาติ (กรมปาาไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  

   ป่ำสงวนแห่งชำติ ในควำมรับผิดชอบของกรมป่ำไม้ มีจ ำนวนตำมพ้ืนที่ท้ำยกฎกระทรวง 
จ ำนวน ๑,๒๒๑ ป่ำ เนื้อที่ ๑๔๓,๙๒๕,๔๐๔ ไร่ ในพ้ืนที่ส่วนนี้ได้ทับซ้อนหรือประกำศเป็นอุทยำนแห่งชำติ 
และเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ จ ำนวน ๔๘,๐๗๔ ล้ำนไร่ ทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน (มอบพ้ืนที่ให้ ส.ป.ก.           
มำด ำเนินกำรปฏิรูปที่ดิน) จ ำนวน ๓๐.๓๗ ล้ำนไร่ คงเหลือพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ        
ของกรมป่ำไม ้จ ำนวน ๖๓.๒๕ ล้ำนไร่ 

 กำรก ำหนดป่ำสงวนแห่งชำติ ตำมพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ .ศ. ๒๕๐๗             
โดยกำรออกกฎกระทรวง หรือเรียกกันว่ำ “กำรสงวนป่ำ” มีข้ันตอนกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

 (๑) ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้แห่งท้องที่ จัดท ำแผนที่แสดงอำณำเขตป่ำจำกแผนที่
จ ำแนกประเภทที่ดินตำมมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะมีกำรรังวัดหมำยแนวเขตป่ำไม้โดยเจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ท ำกำร
ส่องกล้องจดระยะและมุมเข็มทิศในสมุดจดรำยกำรรังวัด (Field Book) พร้อมกับกำรปักหลักเขต ติดป้ำย
ป่ำสงวนแห่งชำติ ถำกต้นไม้ประทับตรำครุฑ ท ำเครื่องหมำยแสดงแนวเขตอ่ืนๆ และท ำกำรส ำรวจเบื้องต้น
สภำพป่ำ ลักษณะภูมิประเทศ ชนิดไม้ ฯลฯ 

 (๒) เมื่อส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้แห่งท้องที่  ด ำเนินกำรตำมข้อ ๑ แล้วเสร็จ                
ส่งหลักฐำนกำรด ำเนินกำรให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแห่งท้องที่ เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องของแนวเขต              
กำรปกครอง เชน่ ชื่อหมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ แนวเขตอ ำเภอ แนวเขตจังหวัด และรำยละเอียดอ่ืนในแผนที่ 
แล้วรำยงำนกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพิจำรณำก ำหนดป่ำสงวนแห่งชำติ 

 (๓) กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมส่งเรื่องที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแห่งท้องที่          
ขอก ำหนดป่ำสงวนแห่งชำติ ให้กรมป่ำไม้ตรวจสอบและจัดพิมพ์แผนที่แสดงอำณำเขตป่ำสงวนแห่งชำติ  

 (๔) กรมป่ำไม้ส่งแผนที่แสดงอำณำเขตป่ำสงวนแห่งชำติให้หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ 
ตรวจสอบว่ำมีพ้ืนที่อยู่ในข่ำยที่จะขอกันออกหรือไม่ โดยรอผลกำรตรวจสอบดังกล่ำว ๓๐ วัน แล้วแจ้งให้
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรวจสอบ ตำมที่กรมพัฒนำที่ดินทักท้วงหรือหน่วยงำนอ่ืนขอให้กันพ้ืนที่ออก (ถ้ำมี) 



๙๕ 

 

 

และให้เจ้ำหน้ำที่ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้แห่งท้องที่ และจังหวัดตรวจสอบควำมถูกต้องของชื่อหมู่บ้ำน 
ต ำบล อ ำเภอ แนวเขตจังหวัด และรำยละเอียดอื่นๆ ในแผนที่อีกครั้ง 

 (๕) กรมป่ำไม้จัดพิมพ์แผนที่ท้ำยร่ำงกฎกระทรวงก ำหนดป่ำสงวนแห่งชำติ 

 (๖) กรมป่ำไม้เสนอร่ำงกฎกระทรวงพร้อมด้วยแผนที่ท้ำยร่ำงกฎกระทรวง บันทึก
หลักกำรและเหตุผลของกำรก ำหนดป่ำสงวนแห่งชำติ ให้กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
พิจำรณำ 

 (๗) เมื่อกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเห็นชอบแล้ว ก็ส่งเรื่องไปยังส ำนัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี นำยกรัฐมนตรีสั่งกำรให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำพิจำรณำตรวจสอบ          
ร่ำงกฎกระทรวง 

 (๘) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำแจ้งกรมป่ำไม้ให้ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมพิจำรณำ
ร่ำงกฎกระทรวง 

 (๙) กรมป่ำไม้แจ้งให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้แห่งท้องที่
รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริงตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำทักท้วง 

 (๑๐) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้แห่งท้องที่ที่รับผิดชอบ              
แจ้งกำรตรวจสอบตำมที่กรมป่ำไม้ให้ตรวจสอบตำมข้อ ๙ กรมป่ำไม้แจ้งผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง              
ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำทรำบ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำร่ำงกฎกระทรวงและแผนที่ท้ำย
กฎกระทรวง 

 (๑๑) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ รำยงำนผลกำรพิจำรณำร่ำงกฎกระทรวงก ำหนด
ป่ำสงวนแห่งชำติให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีทรำบ เพื่อพิจำรณำขอควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี 

 (๑๒) เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบแล้ว ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจะแจ้ง          
มติคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทรำบ เพื่อลงนำมในกฎกระทรวง 

 (๑๓) กรมป่ำไม้จัดพิมพ์กฎกระทรวงและแผนที่ทำ้ยกฎกระทรวง 

 (๑๔) กรมป่ำไม้เสนอกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือขอให้รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พิจำรณำลงนำมในกฎกระทรวง 

 (๑๕) กำรส่งกฎกระทรวงและแผนที่ท้ำยกฎกระทรวง 

   ๑) จัดหนังสือส่งส ำเนำกฎกระทรวงพร้อมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวง ให้ส ำนัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

   ๒) ส่งส ำเนำกฎกระทรวงและแผนที่ท้ำยกฎกระทรวง พร้อมด้วยแบบค ำร้อง
ของผู้ อ้ำงว่ำมีสิทธิ หรือท ำประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด แห่งท้องที่            



๙๖ 

 

 

เตรียมด ำเนินกำรปิดประกำศส ำเนำกฎกระทรวงก ำหนดป่ำสงวนแห่งชำติ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอ ที่ท ำกำร
ก ำนันท้องที่ และท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่ำยในหมู่บ้ำนแห่งท้องที่นั้น 

 (๑๖) ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีแจ้งให้กรมป่ำไม้ทรำบ กำรประกำศกฎกระทรวง           
ในรำชกิจจำนุเบกษำ 

 (๑๗) กรมป่ำไม้แจ้งให้จังหวัดทรำบ กำรประกำศกฎกระทรวงในรำชกิจจำนุเบกษำ 

 (๑๘) เจ้ำหน้ำที่จังหวัดท้องที่ปิดประกำศส ำเนำกฎกระทรวงก ำหนดป่ำสงวนแห่งชำติ         
ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอ ที่ท ำกำรก ำนันท้องที่ และท่ีเปิดเผยให้เห็นได้ง่ำยในหมู่บ้ำนท้องที่นั้น 

 (๑๙) อธิบดีกรมป่ำไม้ส่งส ำเนำกฎกระทรวงพร้อมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงให้ส ำนักจัดกำร
ทรัพยำกรป่ำไมแ้ห่งท้องที่ และหน่วยงำนในกรมป่ำไม้ทรำบ 

 (๒๐) กรมป่ำไม้เสนอกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งกรรมกำรอ่ืน
ส ำหรับป่ำสงวนแห่งชำติ 

 (๒๑) กรมป่ำไม้เสนอกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้ควบคุมและรักษำป่ำสงวนแห่งชำติ พร้อมเสนอส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกำศ        
ในรำชกิจจำนุเบกษำ 

 (๒๒) กรมป่ำไม้ส่งประกำศแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ควบคุมและรักษำป่ำสงวนแห่งชำติ 
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดท้องที่ และส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้แห่งท้องที่ เพ่ือปิดประกำศต่อไป 

 ตำมขั้นตอนกระบวนงำนในกำรด ำเนินกำรก ำหนดป่ำสงวนแห่งชำติ จำก (๑) - (๒๒)          
มีระยะเวลำด ำเนินกำรอยู่ที่ประมำณ ๒ - ๕ ปี น้อยกว่ำหรือมำกกว่ำแล้วแต่กรณี  

(ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้, ๒๕๕๘) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๗ 

 

 

รูปที่ 3.๔ แสดงรูปแผนที่ท้ายกฎกระทรวงก าหนดเขตปาาสงวนแห่งชาติ 

 

ที่มำ : กรมป่ำไม ้

 ตำมรูปแผนที่จะเห็นได้ว่ำเขตที่ก ำหนดเป็นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ไม่มีรำยละเอียดที่ให้ประชำชน
โดยทั่วไปทรำบถึงต ำแหน่งขอบเขตได้ 



๙๘ 

 

 

3.๔.๔ การก าหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน (ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน          
เพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  

   พระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มำตรำ ๒๕ ก ำหนดไว้ว่ำ กำรก ำหนดเขตที่ดินในท้องที่ใดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ 

    ในพระรำชกฤษฎีกำตำมวรรคหนึ่ง ให้มีแผนที่แสดงเขตและระบุท้องที่ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
แนบท้ำยพระรำชกฤษฎีกำนั้นด้วย แผนที่ดังกล่ำวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระรำชกฤษฎีกำ 

    กำรก ำหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินตำมวรรคหนึ่ง ให้ก ำหนดเฉพำะที่ดินที่จะ
ด ำเนินกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เว้นแต่ในกรณีที่จ ำเป็นจะถือเขตของต ำบลหรืออ ำเภอเป็นหลักก็ได้ 
โดยให้ด ำเนินกำรก ำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในเขตท้องที่อ ำเภอที่มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรม
เป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่กำรครองชีพ หรือต้องเช่ำที่ดินของผู้ อ่ืนประกอบ
เกษตรกรรมอยู่เป็นจ ำนวนมำก.ตลอดจนที่มีผลผลิตต่อไร่ต่ ำเป็นเกณฑ์ในกำรจัดอันดับควำมส ำคัญ          
ในกำรก ำหนดเขตก่อนหลัง ในกรณีที่ถือเขตของต ำบลหรืออ ำเภอเป็นเขตปฏิรูปที่ดินนั้น ให้หมำยถึง
เฉพำะที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบำลและสุขำภิบำล  

    ให้ด ำเนินกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมโดยมิชักช้ำ และให้ด ำเนินกำรส ำรวจที่ดิน         
เพ่ือเกษตรกรรม และวำงโครงกำรเพ่ือด ำเนินกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมในท้องที่ทุกจังหวัด          
ทั่วรำชอำณำจักร ให้เสร็จภำยในสำมปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

   กำรด ำเนินงำนในกระบวนงำนกำรก ำหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน โดยตรำเป็น
พระรำชกฤษฎีกำ เป็นกำรให้อ ำนำจส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม หรือคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมสำมำรถเข้ำไปด ำเนินกำรปฏิรูปที่ดินในพ้ืนที่นั้นได้ สิทธิในกำรถือครองที่ดินที่ไม่เกินกว่ำ
กฎหมำยก ำหนดจะไม่ส่งผลกระทบแต่อย่ำงใด แต่หำกพ้ืนที่ดังกล่ำวมีพ้ืนที่รกร้ำงว่ำงเปล่ำ ผู้ถือครอง      
ท ำประโยชน์ในที่ดินนั้น หำกไม่มีเอกสำรสิทธิกำรถือครองที่ดินตำมประมวลกฎหมำยที่ดินก ำหนด คือ 
แบบแจ้งกำรครอบครองที่ดิน หรือหนังสือรับองกำรท ำประโยชน์ ก็ไม่สำมำรถจะน ำไปออกโฉนดที่ดิน           
โดยกำรเดินส ำรวจได้ ดังนั้น ในครั้งนี้จึงน ำขั้นตอนกำรก ำหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน เพ่ือให้เห็นว่ำ         
กำรด ำเนินกำรมีควำมล่ำช้ำ เช่นเดียวกับหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ด ำเนินกำรในลักษณะเดียวกัน ตำมรูปที่ ๒.๕   
ที่แสดงแผนผังกำรประกำศเขตปฏิรูปที่ดินและแผนผังขั้นตอนกำรจัดท ำร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขต
ที่ดินให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  

 ในปัจจุบันมีกำรก ำหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จ ำนวน ๕๔.๒ ล้ำนไร่ ในท้องที่ 
๗๑ จังหวัด 

 

 



๙๙ 

 

 

รูปที่ 3.๕ แสดงแผนผังขั้นตอนการจัดท าร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน 

 

ที่มำ : ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 ตำมขั้นตอนกระบวนงำนในกำรก ำหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน มีระยะเวลำ
ด ำเนินกำรอยู่ที่ประมำณ ๔๐๕ วัน น้อยกว่ำหรือมำกกว่ำแล้วแต่กรณี  



๑๐๐ 

 

 

รูปที่ 3.๖ แสดงรูปแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน 

 

ที่มำ : ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 จำกรูปที่ 3.๕ – 3.๖ จะเห็นได้ว่ำ กำรก ำหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน มีขั้นตอนด ำเนินกำร
หลำยตอนใช้ระยะเวลำค่อนข้ำงนำน มีกำรก ำหนดให้มีแผนที่ท้ำยพระรำชกฤษฎีกำและถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กฎหมำย 



๑๐๑ 

 

 

3.๕ ปัญหาในการก าหนดแนวเขตที่ดิน แนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศไทย             
ที่ผ่านมา และตัวอย่างการแก้ไขปัญหาในเขตอุทยานโดยใช้ระบบการบริหาร
จัดการตามศักยภาพของพื้นที่ในต่างประเทศ 

3.๕.๑ ปัญหาในการก าหนดแนวเขตที่ดินของประเทศไทย 

 จำกที่กล่ำวมำในกำรก ำหนดแนวเขตที่ดินของประเทศไทย ให้เป็นพ้ืนที่สงวนหวงห้ำม
ของรัฐที่ส ำคัญ ได้แก่ ที่สำธำรณสมบัติของแผ่นดินโดยมีหนังสือส ำคัญส ำหรับที่หลวง หรือกำรก ำหนด
พ้ืนที่อนุรักษ์ เช่น ก ำหนดพ้ืนที่ให้เป็นป่ำสงวนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ หรือ 
เขตอุทยำนแห่งชำติ มีกำรก ำหนดกระบวนงำน และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนออกมำอย่ำงรัดกุมครบถ้วน
แล้วก็ตำม หรือแม้แต่กำรก ำหนดเขตปฏิรูปที่ดินที่เป็นกำรให้สิทธิกับประชำชน ก็ล้วนแต่มีปัญหำกระทบ
กับสิทธิในที่ดินของประชำชนทั้งสิ้น ซึ่งสรุปประเด็นปัญหำได้ ๓ ประกำร ดังนี้ 

 (๑) แนวเขตที่ก ำหนดมีกำรทับซ้อนกันระหว่ำงพ้ืนที่ของหน่วยงำนต่ำงๆ : โดยจะเห็นได้
จำกกำรก ำหนดพ้ืนที่เขตอุทยำนแห่งชำติบำงพ้ืนที่ทับซ้อนกับเขตป่ำสงวนแห่งชำติ และเขตปฏิรูปที่ดิน          
ที่ได้มอบพ้ืนที่ให้ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมน ำไปด ำเนินกำรปฏิรูปที่ดินแล้ว อย่ำงเช่น           
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครรำชสีมำ จังหวัดล ำปำง จังหวัดรำชบุรี และจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เป็นต้น 

 (๒) แนวเขตที่ก ำหนดมีควำมผิดพลำด ไม่เป็นไปตำมข้อเท็จจริง : ซึ่งในสภำพปัญหำนี้
สำมำรถจ ำแนกได้เป็น ๓ ปัญหำ คือ 

  ๒.๑) กำรไม่ยอมรับ พบว่ำ ในกำรก ำหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ำมของรัฐ           
ที่ด ำเนินกำรมำนั้น ประชำชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กระทบกับสิทธิในที่ดินของเขำไม่ยอมรับกฎหมำย            
ที่ประกำศออกมำ เพรำะส่วนหนึ่งได้ถือครองท ำประโยชน์ในที่ดินภำยในแนวเขตพ้ืนที่ที่ประกำศนั้นมำ
อย่ำงยำวนำน มีข้อโต้แย้ง เรียกร้องให้รัฐต้องแก้ไขปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง 

  ๒.๒) ไม่เป็นไปตำมข้อเท็จจริง เช่น กำรก ำหนดอุทยำนแห่งชำติ จะต้องไม่มี          
ผู้มีสิทธิในที่ดินที่ถือครองที่ดินตำมประมวลกฎหมำยที่ดินที่ชอบด้วยกฎหมำย ทั้งที่ กระบวนงำนและ
ขั้นตอนก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบอย่ำงครบถ้วน แต่ก็ยังมีกำรประกำศพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่อันมีสิทธิ         
โดยชอบธรรมของประชำชน ในบำงพ้ืนที่สังคมและวัฒนธรรมของประชำชนที่อยู่ร่วมกับพ้ืนที่ป่ำ หรือได้มี
กำรตั้งชุมชนในพื้นท่ีเหล่ำนั้นมำอย่ำงยำวนำน กำรก ำหนดและประกำศแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ำมของรัฐ 
ก็ยังไปทับซ้อนพ้ืนที่ของเขำ รวมไปถึง แนวเขตที่ก ำหนดเป็นกำรก ำหนดอย่ำงกว้ำงๆ ผู้ อ่ำนประกำศ            
ที่ก ำหนดพ้ืนที่ไม่ทรำบถึงข้อเท็จจริงว่ำครอบคลุมถึงพ้ืนที่ใด ถึงแม้รู้ก็ไม่มีแนวทำงที่จะแก้ไขด้วยตัวเอง ได้ 
จึงต้องให้องค์กรหรือหน่วยงำนอื่นช่วยเหลือ     

  ๒.๓) แนวเขตที่ก ำหนดล้ำสมัย กำรก ำหนดแนวเขตที่สงวนหวงห้ำมของรัฐ           
ที่ผ่ำนมำส่วนใหญ่จะใช้ภำพแผนที่เส้นชั้นควำมสูง (Contour Line) หรือเส้นที่แสดงลักษณะควำมสูงต่ ำ
ของพ้ืนที่มำเป็นตัวก ำหนด ซึ่งไม่เป็นไปตำมข้อเท็จจริงในพ้ืนที่จริงที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมกำลเวลำ 



๑๐๒ 

 

 

กำรก ำหนดแนวเขตดังกล่ำวที่ล้ำสมัยแต่ยังมีกำรใช้อยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งได้มีวิวัฒนำกำรระบบแผนที่          
ที่สำมำรถรู้จุดพิกัดได้ในพ้ืนที่จริง ก็ยังมิได้น ำมำด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ด ำเนินกำรไปแล้ว 

 (๓) ควำมล่ำช้ำในกำรก ำหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ำมของรัฐ โดยจะเห็นได้ว่ำ            
ตำมขั้นตอนกระบวนงำนที่ก ำหนด ที่ เริ่มต้นจำกกำรส ำรวจข้อมูลในพ้ืนที่เบื้องต้น น ำมำพิจำรณำส่งให้                        
คณะรัฐมนตรี และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำพิจำรณำ จนถึงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ            
ในแต่ละพ้ืนที่จะใช้ระยะเวลำนำนมำก ตั้งแต่ ๑ - ๕ ปี แล้วแต่กรณีที่พบปัญหำกำรด ำเนินงำน ท ำให้
ชุมชนได้ขยำยตัวเพิ่มข้ึนไม่เป็นไปตำมข้อเท็จจริง ณ ปัจจุบันที่ประกำศใช้ 

3.๕.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหาการก าหนดแนวเขตที่ดินของประเทศไทยทีผ่่านมา 

๑) เร่งรัดกำรรังวัดท ำแผนที่แนวเขตของรัฐที่ใช้กำรบรรยำยหรือใช้แผนที่สังเขปในกำร
ก ำหนดพ้ืนที่ เพ่ือกำรหวงห้ำมให้ด ำเนินกำรในเรื่องกำรรังวัดท ำแผนที่ตำมมำตรฐำนที่คณะกรรมกำร
ก ำหนดมำตรฐำนระวำงแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ (กมร.) ก ำหนดตำมแนวเขตที่ผ่ำน
กำรตกลงร่วมกันแล้วของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ดังกล่ำวในรูปคณะท ำงำนเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำร
ได้โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

๒) พ้ืนที่ที่มีกำรหวงห้ำมตำมแผนที่แนบท้ำยกฎหมำยต้องด ำเนินกำรตรวจสอบแนวเขต
ด้วยวิธีกำรรังวัดท ำแผนที่ตำมมำตรฐำนที่ กมร.ก ำหนด โดยรังวัดแนวเขตจำกข้อมูลผลกำรรังวัดเดิมที่มี
ทั้งหมดบริเวณใดที่มีปัญหำต้องก ำหนดให้มีกำรพิจำรณำร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำย ใต้ข้อมูล            
ตำมควำมเป็นจริงให้ได้ข้อยุติก่อนท ำกำรรังวัด หำกปรำกฏว่ำแนวเขตที่ท ำกำรรังวัดใหม่ไม่สอดคล้องกับ
แผนที่ท้ำยกฎหมำย ให้ด ำเนินกำรเพิกถอนและประกำศพ้ืนที่หวงห้ำมตำมแนวเขตท่ีมีกำรรังวัดใหม่ 

๓) กรณีพ้ืนที่ทับซ้อนให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรรังวัดท ำแผนที่ ประวัติและเหตุผล          
ในกำรประกำศพ้ืนที่ หำกปรำกฏว่ำต้องมีกำรรังวัดท ำแผนที่ใหม่เพ่ือให้ตรวจสอบได้ให้ด ำเนินกำร            
ตำมมำตรฐำนที่ กมร. ก ำหนด  

๔) กำรเพ่ิมเติมแก้ไขระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยมำตรฐำนระวำงแผนที่และ 
แผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือกำรยกฐำนะให้เป็นพระรำชบัญญัติเพ่ือให้สำมำรถก ำหนด
กรอบอ ำนำจหน้ำที่ อัตรำก ำลัง งบประมำณ และบทลงโทษ ซึ่งจะท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่มีควำมชัดเจน           
มีสภำพบังคับใช้ได้ดีกว่ำระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี โดยในเรื่องอ ำนำจหน้ำที่บัญญัติให้สำมำรถ
ตรวจสอบและพิจำรณำรับรองหรือสั่งให้แก้ไขผลกำรรังวัดท ำแผนที่ของทุกหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในส่วน              
ที่เก่ียวข้องกับกำรรังวัดได้ เช่น กำรตรวจสอบและพิจำรณำควำมถูกต้องของแผนที่ในกรณีที่มีกำรประกำศ
พ้ืนที่ทับซ้อน กำรตรวจสอบและให้ค ำรับรองผลกำรรังวัดเพ่ือจัดท ำแผนที่แนบท้ำยกฎหมำย ซึ่งเมื่อให้          
ค ำรับรองแล้วคณะกรรมกำรกฤษฎีกำไม่ต้องพิจำรณำในส่วนนี้อีก เนื่องจำกกระบวนกำรด ำเนินกำรจะต้อง
ผ่ำนคณะกรรมกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรรังวัดท ำแผนที่ ซึ่งจะท ำให้กระบวนกำรในกำรประกำศ
พ้ืนที่หวงห้ำมหรือกำรปรับปรุงแผนที่ในพ้ืนที่ที่หวงห้ำมตำมที่กฎหมำยก ำหนดสำมำรถด ำเนินกำร             
ได้อย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้น  
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3.๕.๓ การแก้ไขปัญหาในเขตอุทยานแห่งชาติโดยใช้ระบบการบริหารจัดการ         
ตามศักยภาพของพื้นที่ในต่างประเทศ  

การบริหารจัดการพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติของแอฟริกาใต้ (SANParks) 

กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่อุทยำนในแอฟริกำใต้สะท้อนภำพกำรคิดทบทวนกำรจัดหรือจ ำแนก พ้ืนที่
อุทยำนครูเกอร์ (KRUGER) ในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหำซับซ้อน กำรบริหำรจัดกำรอุทยำนครูเกอร์                   
ในปัจจุบันด ำเนินกำรตำมกำรจัดกำรพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ให้ควำมส ำคัญทั้งในแง่ควำมจ ำเป็นของกำรสงวน 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ Biodiversity กำรหำรำยได้เพ่ือกำรยกฐำนะของเศรษฐกิจชุมชน กำรปรับ
สมดุลของดิน โดยกำรเสนอให้ Greater Lebombo Conservancy (GLC) เป็นพ้ืนที่กันชนของโมซัมบิก           
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีโอกำสพัฒนำให้เป็นเหล่งท่องเที่ยว เนื่องจำกกำรคมนำคมที่สะดวกขึ้นในพ้ืนที่ดังกล่ำว           
กำรพัฒนำสภำพเศรษฐกิจตำมแผนกำรปรับพ้ืนที่ให้พ้ืนที่ป่ำที่อยู่ติดเขตถูกตัดออกเพ่ือปรับทิวทัศน์และ
ป้องกันกำรรบกวนต่ำงๆ กำรปรับปรุงพ้ืนที่ท่องเที่ยว GLC ซึ่งเป็นพ้ืนที่ด้ำนทิศใต้ของครูเกอร์ที่เชื่อมต่อ
ระหว่ำง จังหวัดลิมโปโปและมปูมำลังกำ กำรพัฒนำภำยในพ้ืนที่ชำยขอบของมำปูโต โดยพิจำรณำ            
ตำมสภำพควำมเป็นจริงของพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่บนกระแสน้ ำที่สำมำรถพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวทำงน้ ำที่เชื่อมต่อ  
ครูเกอร์ สวำซิแลนด์ และมำปูโต ซึ่งขณะนี้เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับควำมนิยมจำกนักท่องเที่ยวอย่ำงมำก            
กำรบริหำรจัดกำรดังกล่ำวให้ควำมส ำคัญทั้งในเรื่องกำรรองรับสิทธิในที่ดินของชุมชน กำรปรับแผน
เศรษฐกิจในกำรจัดกำรพ้ืนที่ครูเกอร์ตำมศักยภำพของพ้ืนที่นั้น ด ำเนินกำรทั้งเรื่องกำรใช้ทรัพยำกร             
เพ่ือรองรับกำรท่องเที่ยวด้วยกำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนต่ำงๆ ซึ่งเป็นกำรให้โอกำสชุมชนในกำรแบ่งปัน
ผลประโยชน์ ควบคู่ไปกับกำรอนุรักษ์โดยกำรท ำถนนเพ่ือเป็นเขตกันชน ก ำหนดจุดตั้งแคมป์ กำรก ำหนด
ทำงเข้ำในบริเวณขอบเขตที่จ ำแนกส ำหรับกำรพัฒนำ กำรก ำหนดพ้ืนที่และวิธีกำรเพ่ือป้องกันภัยคุกคำม
จำกแรดและช้ำงป่ำในสัดส่วนที่เหมำะสม  

กำรจ ำแนกพ้ืนที่ของอุทยำนแห่งชำติ KRUGER ตำมแผนกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่สิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ ACT 57 ค.ศ. 2003  (ACT คือ กฎหมำย หรือพระรำชบัญญัติ หรือกำรกระท ำ) ซึ่งระบุให้
อ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ อำจจะเปลี่ยนจำกแผนกำรบริหำรจัดกำรที่ก ำหนดไว้โดยข้อตกลงระหว่ำง
รัฐมนตรี โดยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรรวมถึงกำรจ ำแนกพ้ืนที่กำรใช้ประโยชน์ในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งต้อง
เป็นไปตำมจุดประสงค์ของพ้ืนที่แต่ละส่วนในเขต ZONE ที่จะด ำเนินกำรในหลำยๆ เขตด้วย ซึ่งแตกต่ำง
จำกแผนเดิมที่มุ่งเน้นเฉพำะเรื่องกำรอนุรักษ์ (สิ่งมีชีวิตหลำกหลำย) รวมทั้งสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ ในเขตอุทยำน
แห่งชำติให้คงอยู่ได้เพียงอย่ำงเดียว 

กำรให้นิยำมของแต่ละพ้ืนที่ตำม Venter (ต้นไม้และสัตว์คล้ำยคลึงกัน) เมื่อ ค.ศ. 1990             
กำรจ ำแนกเขตใน KRUGER ค ำนึงถึงต้นไม้และสัตว์คล้ำยคลึงกับกำรจ ำแนกของ Joubert ใน ค.ศ. 
1986 ที่เน้นกำรจ ำแนกพ้ืนที่ป่ำตำมสภำพพ้ืนที่ตำมค ำนิยำมโดย DR.GERTENBACH จะเห็นได้ว่ำกำร
จ ำแนกพ้ืนที่อุทยำนแห่งชำติ KRUGER ที่ผ่ำนมำให้ควำมส ำคัญในเรื่องระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในเขตของ 
KRUGER กำรปรับเปลี่ยนในเรื่องกำรจ ำแนกพ้ืนที่หรือก ำหนดให้เป็นเขตสันทนำกำรตำมแบบ Venter 
และในปี ค.ศ. 1997 ในรูปแบบโครงกำรเพ่ือสร้ำงระบบกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะถูกน ำมำใช้                    
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ที่ KRUGER เพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ซึ่งกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้กำร
จ ำแนกพ้ืนที่แบบใหม่นี้ในพ้ืนที่อนุรักษ์ย่อมมีข้อโต้แย้ง แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรจ ำแนกเป็นเขตสันทนำกำร
คิดเป็นพ้ืนที่น้อยกว่ำ 1% ของพ้ืนที่ KRUGER ทั้งหมดท่ีจะถูกรบกวนแนวคิดกำรพัฒนำด้วยวิธีกำรจ ำแนก
พ้ืนที่ดังกล่ำวของ KRUGER ขณะนี้ก็ยังขำดแผนของกำรเงินและสังคมในกำรด ำเนินกำรจึงยังคงมี
ผลกระทบมำถึงทุกวันนี้ เนื่องจำก KRUGER เป็นสัญลักษณ์ของแอฟริกำใต้ เป็น 1 ใน 3 วนอุทยำนใหญ่
ที่สุดของแอฟริกำใต้ (18,989 ตำรำงกิโลเมตร) มีคนอำศัยอยู่อย่ำงน้อย 3 ล้ำนคน ตำมแนวเขตอุทยำน
กำรบริหำรจัดกำรจึงจ ำเป็นต้องมีค่ำใช้จ่ำย โดยกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบเพ่ือหำรำยได้รองรับกำรแก้ไข
ปัญหำ 

KRUGER อยู่ในแผนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวระหว่ำงเขตแดนด้ำนเหนือ KWAZULU-NATAL  
โมซัมบิก และฝั่งตะวันออกของสวำซิแลนด์ ซึ่งระบบนิเวศของ KRUGER ยังระบุไม่ได้ว่ำเป็นระบบนิเวศ     
ในโมซัมบิกและซิมบันเว กำรข้ำมพรมแดนเพ่ือท ำสิ่งผิดกฎหมำย เช่น กำรล่ำแรด  มีแรดมำกกว่ำ 400 ตัว 
ถูกล่ำในแอฟริกำใต้และส่วนมำกมักมำจำกโมซัมบิก กำรล่ำช้ำงก็เกิดขึ้นในประเทศเพ่ือนบ้ำนและ       
ข้ำมเข้ำสู่ KRUGER ปัญหำดังกล่ำวควรน ำมำพิจำรณำใหม่หำกมีกำรจ ำแนกพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันกำรล่ำและ
ท ำร้ำยแรดในเขตอุทยำนซึ่งเป็นปัญหำที่มีมำตั้งแต่อดีต และต่อมำจนถึงศตวรรษที่ 21 ส่วนหนึ่งเกิดจำก
ควำมกดดันของสถำนภำพทำงสังคมและกำรเงินในแอฟริกำใต้ กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ได้มีกำรจัดกำร
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ทำงตอนใต้ของ KRUGER เพ่ือส่งเสริมในเรื่องกำรท่องเที่ยวระดับกลำงและสูง เช่น กำรจัด
กิจกรรมเดินเที่ยวป่ำ 1 วัน เนื่องจำกพ้ืนที่ทำงด้ำนใต้ของอุทยำนเหมำะแก่กำรท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่ำว
มำกกว่ำทำงด้ำนเหนือ 

กำรแก้ไขปัญหำผู้ยำกไร้ที่อำศัยอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติของแอฟริกำใต้ (SANParks) ซึ่งต้อง 
ตรวจสอบพิสูจน์เพ่ือรับรองสิทธิกำรอยู่อำศัยและท ำกินในเขตอุทยำนแห่งชำติตำมรัฐธรรมนูญ ในกรณี
ของอุทยำนแห่งชำติ KRUGER พ้ืนที่ 60 % ที่ได้รับกำรพิจำรณำตรวจสอบพิสูจน์ตำมหลักเกณฑ์โดยใช้สภำพ
ควำมเป็นจริงของพ้ืนทีใ่นกำรรับรองสิทธิลักษณะเดียวกับกำรก ำหนดพ้ืนที่ให้ใช้ประโยชน์ที่ใช้กำรแบ่งแยก
สีผิวในกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งพ้ืนที่ใดที่มีกำรพิจำรณำแล้วจะไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ แนวทำงดังกล่ำวนี้
จึงยังคงเป็นปัญหำอยู่ ขณะนี้พื้นที่กว่ำ 500,000 เฮกตำร ์ในเขตอุทยำนแห่งชำติ KRUGER ได้ถูกบริหำร
จัดกำรแตกต่ำงอย่ำงสิ้นเชิงในอดีต ตำมข้อมูล SANParks อุทยำนแห่งชำติ KRUGER ถูกล้อมรอบโดย 
181 หมู่บ้ำน มีประชำชนอำศัยกว่ำ 3 ล้ำนคน ซ่ึงกลุ่มคนเหล่ำนี้ตำมกฎหมำยจะได้รับประโยชน์ จำกกำร
บริหำรจัดกำรของ SANParks ซึ่งเป็นไปตำมวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดในเรื่อง “กำรติดต่อสื่อสำรกับสังคม” โดย
พ้ืนที่ที่จะได้รับสิทธิเพ่ิมเติมประกอบด้วย พ้ืนที่เขตรอบอุทยำนสำมำรถขยำยเข้ำไปในพ้ืนที่อุทยำนได้ 2 
กิโลเมตร พ้ืนทีส่ำธำรณประโยชน์ขยำยออกจำกแนวเขตอุทยำนได้อีก 3 กิโลเมตร และขยำยเข้ำไปในเขต
อุทยำนได้อีก 5 กิโลเมตร โดยพื้นที่เหล่ำนี้อยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของ KRUGER ให้เป็นไปในรูปแบบ
ข้อตกลงกำรบริหำรจัดกำรร่วมกับชุมชนในด้ำนกำรร่วมทุน พ้ืนที่โดยรอบ 2 กิโลเมตร จำกแนวเขต
อุทยำน ในลักษณะเขตกันชนของอุทยำนนั้น พ้ืนที่ที่ใช้ในกำรสร้ำงโอกำส สร้ำงอำชีพภำยในชุมชน โอกำส
กำรพัฒนำพ้ืนที่ได้รวมถึงกำรจัดกำรศูนย์สันทนำกำรห้องพัก เช่น แค้มป์, ที่ปิกนิก, จุดชมวิว, ที่จอดรถ 
และกิจกรรมต่ำงๆ ควำมพยำยำมในกำรสื่อสำรกับชุมชนเพ่ือให้ได้รับกำรยอมรับ  ด้วยเหตุนี้พ้ืนที่ 2 
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กิโลเมตร ที่เชื่อมต่ออุทยำนได้จัดท ำตำมนโยบำยของกรมสิ่งแวดล้อมเรื่องพ้ืนที่กันชนในด้ำนกำรพัฒนำ
สังคมและกำรเงินเพ่ือยกระดับควำมเป็นอยู่โดยกำรแบ่งปันผลประโยชน์ กำรจ ำแนกพ้ืนที่ได้รวมถึง         
กำรจัดกำรพ้ืนที่ตำมแบบดั้งเดิมและยึดหลักของกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติในวนอุทยำน KRUGER ด้วย 

อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในปัจจัยของเศรษฐกิจแอฟริกำใต้ กำรจ ำแนกพ้ืนที่ระหว่ำง
จังหวัดต่ำงๆ ของ KRUGER เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและสร้ำงควำมมั่นใจว่ำคนทุกคนมีสิทธิเท่ำเทียมกัน
ในสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ผลประโยชน์ที่ได้จำกอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวที่น ำพำควำมเจริญ          
ด้ำนต่ำงๆ สู่พ้ืนที่ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้น และลดควำมยำกจนของผู้คนได้ แผนกำรปรับพ้ืนที่           
ของ KRUGER ทั้งภำยนอกและภำยในพ้ืนที่โดยกำรใช้กำรจ ำแนกพ้ืนที่จึงให้ควำมส ำคัญทั้งเรื่องกำรสร้ำง
รำยได้จำกกำรจ ำแนกตำมศักยภำพของพ้ืนที่ที่สำมำรถพัฒนำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และควำมส ำคัญ            
ในด้ำนกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทำงช่องทำงกำรท ำข้อตกลง กำรบังคับใช้กฎหมำย            
โดยกำรรวมพ้ืนที่อนุรักษ์ระหว่ำงประเทศซึ่งเริ่มด ำเนินกำรในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้สำมำรถกำรยกระดับ
ควำมเป็นอยู่ สังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นท่ี 
(ที่มำ : Revised Zoning System Kruger National Park, 2003) 

จากการศึกษาถึง ความส าคัญของการจัดท าแนวเขต สภาพปัญหา และอุปสรรคในการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแนวเขตที่ดิน สรุปผลได้ ดังนี้ 

กำรก ำหนดแนวเขตพ้ืนที่ โดยวัตถุประสงค์หลักเป็นไปเพ่ือให้รู้ขอบเขตส ำหรับกำรแบ่งสันปันส่วน
ระหว่ำงกัน ซึ่งได้ก ำหนดแนวเขตของประเทศ และในประเทศโดยเป็นกำรแบ่งพ้ืนที่ส ำหรับกิจกำรต่ำงๆ 
และกำรจับจองอยู่อำศัยท ำกินของรำษฎรในพ้ืนที่ กำรก ำหนดพ้ืนที่นอกเหนือจำกค ำบรรยำยสภำพพ้ืนที่แล้ว 
กำรจัดท ำแผนที่ประกอบกำรหวงห้ำมก็มีควำมส ำคัญอย่ำงมำก หน่วยงำนของรัฐได้ก ำหนดพ้ืนที่หวงห้ำม
ในแต่ละหน่วยงำนขึ้นตำมรูปแบบต่ำงๆ ปัญหำเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินจึงมีจ ำนวนเพิ่มมำกขึ้นกำรแก้ไขปัญหำ
ในเรื่องดังกล่ำว ต้องใช้ทั้งแนวเขตและสภำพข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ที่มีกำรหวงห้ำมเป็นข้อมูลในกำรแก้ไข
ปัญหำ 

กำรประกำศก ำหนดให้เป็นที่ดินของรัฐแบ่งแยกออกตำมวัตถุประสงค์หรือนโยบำยของรัฐได้เป็น  
2 ประเภท คือ 1) เป็นพ้ืนที่ที่รัฐมีวัตถุประสงค์ในกำรสงวนเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ร่วมกันในพ้ืนที่ ทั้งแก่รัฐ
และแก่ประชำชน และ (2) เป็นพ้ืนที่ที่รัฐมีวัตถุประสงค์ในกำรสงวนเพ่ือกำรสงวนรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ 

จำกที่กล่ำวมำในกำรก ำหนดแนวเขตที่ดินของประเทศไทย ให้เป็นพ้ืนที่สงวนหวงห้ำมของรัฐ         
ที่ส ำคัญ ได้แก่ ที่สำธำรณสมบัติของแผ่นดินโดยมีหนังสือส ำคัญส ำหรับที่หลวง หรือกำรก ำหนดพ้ืนที่
อนุรักษ์ เช่น ก ำหนดพ้ืนที่ให้เป็นป่ำสงวนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ หรือเขตอุทยำน
แห่งชำติ มีกำรก ำหนดกระบวนงำน และข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนออกมำอย่ำงรัดกุมครบถ้วนแล้วก็ตำม หรือ
แม้แต่กำรก ำหนดเขตปฏิรูปที่ดินที่เป็นกำรให้สิทธิกับประชำชน ก็ล้วนแต่มีปัญหำกระทบกับสิทธิในที่ดิน
ของประชำชนทั้งสิ้น ซึ่งสรุปประเด็นปัญหำได้ ๓ ประกำร ดังนี้ 

 



๑๐๖ 

 

 

 ๑. แนวเขตท่ีก ำหนดมีกำรทับซ้อนกันระหว่ำงพื้นที่ของหน่วยงำนต่ำงๆ  
 ๒. แนวเขตที่ก ำหนดมีควำมผิดพลำด ไม่เป็นไปตำมข้อเท็จจริง ซึ่งในสภำพปัญหำนี้

สำมำรถจ ำแนกได้เป็น ๓ ปัญหำย่อย คือ 
  ๒.๑ กำรไม่ยอมรับ  
  ๒.๒ ไม่เป็นไปตำมข้อเท็จจริง  
  ๒.๓ แนวเขตท่ีก ำหนดล้ำสมัย  
 ๓. ควำมล่ำช้ำในกำรก ำหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ำมของรัฐ  

ส ำหรับแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรก ำหนดแนวเขตที่ดินของประเทศไทยที่ผ่ำนมำ ที่ได้เสนอเพ่ือ
ด ำเนินกำร คือ  ๑) เร่งรัดกำรรังวัดท ำแผนที่แนวเขตของรัฐตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ตำมแนวเขต            
ที่ผ่ำนกำรตกลงร่วมกันแล้วของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปคณะท ำงำน ๒) พ้ืนที่ที่มีกำรหวงห้ำมตำมแผนที่
แนบท้ำยกฎหมำยต้องด ำเนินกำรตรวจสอบแนวเขตด้วยวิธีกำรรังวัดท ำแผนที่ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
บริเวณใดที่มีปัญหำต้องก ำหนดให้มีกำรพิจำรณำร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใต้ข้อมูลตำมควำม           
เป็นจริงให้ได้ข้อยุติก่อนท ำกำรรังวัด หำกปรำกฏว่ำแนวเขตที่ท ำกำรรังวัดใหม่ไม่สอดคล้องกับแผนที่ท้ำย
กฎหมำย ให้ด ำเนินกำรเพิกถอนและประกำศพ้ืนที่หวงห้ำมตำมแนวเขตที่มีกำรรังวัดใหม่ ๓) กรณีพ้ืนที่ 
ทับซ้อนให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรรังวัดท ำแผนที่ ประวัติและเหตุผลในกำรประกำศพ้ืนที่ หำกปรำกฏ
ว่ำต้องมีกำรรังวัดท ำแผนที่ใหม่เพ่ือให้ตรวจสอบได้ให้ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ๔) กำรเพ่ิมเติม
แก้ไขระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยมำตรฐำนระวำงแผนที่และ แผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๕๐ หรือกำรยกฐำนะให้เป็นพระรำชบัญญัติเพ่ือให้สำมำรถก ำหนดกรอบอ ำนำจหน้ำที่ อัตรำก ำลัง 
งบประมำณ และบทลงโทษ ซึ่งจะท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่มีควำมชัดเจนมีสภำพบังคับใช้ได้ดีกว่ำระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี เป็นต้น 

พร้อมกันนี้ ได้เสนอตัวอย่ำงกำรแก้ไขปัญหำในเขตอุทยำนแห่งชำติ โดยใช้ระบบกำรบริหำร
จัดกำรตำมศักยภำพของพ้ืนที่ในต่ำงประเทศ คือ กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ในเขตอุทยำนแห่งชำติของ
แอฟริกำใต้ (SANParks) ที่ใช้กำรบริหำรจัดกำร ให้ควำมส ำคัญทั้งในเรื่องกำรรองรับสิทธิในที่ดินของชุมชน 
กำรปรับแผนเศรษฐกิจในกำรจัดกำรพ้ืนที่ตำมศักยภำพของพ้ืนที่นั้น ด ำเนินกำรทั้งเรื่องกำรใช้ทรัพยำกร             
เพ่ือรองรับกำรท่องเที่ยวด้วยกำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนต่ำงๆ ซึ่งเป็นกำรให้โอกำสชุมชนในกำรแบ่งปัน
ผลประโยชน์ ควบคู่ไปกับกำรอนุรักษ์โดยกำรท ำถนนเพ่ือเป็นเขตกันชน ก ำหนดจุดตั้งแคมป์ กำรก ำหนด
ทำงเข้ำในบริเวณขอบเขตที่จ ำแนกส ำหรับกำรพัฒนำ กำรก ำหนดพ้ืนที่และวิธีกำรเพ่ือป้องกันภัยคุกคำม
ในสัดส่วนที่เหมำะสม 

 



บทท่ี 4 
สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการก าหนดแนวเขตท่ีดินของรัฐ  

ข้อคิดเห็นของประชาชน และการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากพื้นท่ี
กรณีศึกษา 

งานศึกษาในบทนี้ มีเป้าหมายน าเสนอข้อเท็จจริงและปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัญหาการทับซ้อนแนวเขต
ที่ดินเขตอนุรักษ์กับที่ดินท ากินและอยู่อาศัยของประชาชน และท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนๆ ที่รัฐจัดสรรให้กับ
ประชาชน ปัญหาข้อขัดแย้งในสิทธิการถือครองท าประโยชน์ และข้อคิดเห็นของประชาชนที่ประสบปัญหา
ในพ้ืนที่กรณีศึกษา ซึ่งได้ร้องเรียนถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ทั้งนี้  หลายปีที่ผ่านมา 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้เป็นจ านวนมาก 
ข้อมูลจากคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านที่ดินและป่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๗) จ านวน ๒๙๖ ค าร้อง พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาการทับซ้อน          
แนวเขตที่ดินของรัฐ ๒๖๙ ค าร้อง คิดเป็นร้อยละ ๙๑ ของค าร้อง และเป็นปัญหาที่ดินเอกชน ๒๗ ค าร้อง 
คิดเป็นร้อยละ ๙ ของค าร้อง 

ส าหรับปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ จ านวน ๒๖๙ ค าร้อง แบ่งเป็นปัญหาการทับซ้อน
ที่ดินป่าไม้ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฯลฯ จ านวน ๘๘ ค าร้อง คิดเป็น
ร้อยละ ๓๒.๗ ใกล้เคียงกับปัญหาทับซ้อนแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ จ านวน ๘๖ ค าร้อง คิดเป็น          
ร้อยละ ๓๒ และปัญหาทับซ้อนแนวเขตที่ดินรัฐอื่นๆ จ านวน ๙๕ ค าร้อง คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓ เช่น ที่ดิน
สงวนหวงห้ามส าหรับการใช้ประโยชน์ในราชการทหาร แนวเขตที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และอ่ืนๆ เป็นต้น 
แม้ว่าปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐในเขตป่าไม้ และที่ดินสาธารณประโยชน์มีจ านวนค าร้อง
ใกล้เคียงกัน แต่พบว่าการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐในเขตป่าไม้มีปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ 
ที่รนุแรงและประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจ านวนมาก  

ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้ของรัฐ รวมประมาณ ๑๓๕.๔๗ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๒ ของพ้ืนที่          
ทั้งประเทศ (๓๒๐ ล้านไร่) แบ่งเป็น พ้ืนที่อนุรักษ์ ๖๑.๗ ล้านไร่ ป่าสงวนแห่งชาต ิ๖๓.๒๕ ล้านไร่ และพ้ืนที่
ป่าไม้ถาวร ๑๐.๕๑ ล้านไร่ (กรมป่าไม้, 2555) ที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศ มีประมาณ ๗ ล้านไร่ 
(ส านักจัดการที่ดินของรัฐ, 2556) โดยพบว่ามีปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินในเขตอนุรักษ์กับที่ดินท ากิน
และทีอ่ยู่อาศัยของประชาชน และท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนๆ ที่รัฐจัดสรรให้กับประชาชน เช่น การทับซ้อน 
แนวเขตระหว่างพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติกับพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน ปัญหาเอกสารสิทธิในที่ดินทับซ้อนกับแนวเขต
ที่ดินหวงห้าม หรือแนวเขตหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เป็นต้น 

ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ได้เลือกกรณีค าร้องดังกล่าว จ านวน ๗ กรณีศึกษา โดยเน้นกรณีศึกษา        
ในที่ป่าไม้ จ านวน ๖ กรณี และที่ดินสงวนหวงห้ามกับที่ดินสาธารณประโยชน์ จ านวน ๑ กรณี โดยมีเกณฑ์



๑๐๘ 

 

 

การคัดเลือกพ้ืนที่กรณีศึกษา คือ (๑) กรณีปัญหากระจายอยู่ในภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก (๒) กรณีปัญหาข้อขัดแย้งกับประชาชนจ านวนมาก (๓) แนวเขต
ที่ดินในเขตอนุรักษ์ทับซ้อนแนวเขตกับที่ดินที่รัฐจัดสรรให้ประชาชน (๔) พ้ืนที่ศึกษามีลักษณะทางนิเวศ 
เศรษฐกิจ การด ารงชีพของประชาชนที่แตกต่างกัน โดยศึกษาจากค าร้องเรียนในพื้นที่กรณีศึกษา ประกอบ 
รายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งรายงานการตรวจสอบจาก
ผู้ตรวจการแผ่นดิน และสภาผู้แทนราษฎร ทั้งข้อคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่กรณีศึกษาทั้ง ๗ กรณี            
จากการจัดประชุมรับฟังความเห็น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๓๕๐ คน เป็นประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอ าเภอ เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล และปกครอง
ท้องที ่เป็นต้น 

เนื้อหาในบทนี้ ในแต่ละกรณีศึกษาจะประกอบด้วยเนื้อหา ได้แก่ (๑) ปัญหาการทับซ้อนแนวเขต
ที่ดินของรัฐในพ้ืนที่ ๗ กรณีศึกษา (๒) ความเป็นมาและสภาพปัญหา ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการก าหนด
แนวเขตที่ดินของรัฐ และกระบวนการแก้ไขปัญหาของรัฐที่ผ่านมา (๓) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับนโยบายหรือกฎหมาย (๔) การส ารวจ
ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนโดยใช้แบบสอบถาม และ (๕) การสรุปวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของ
พ้ืนที่กรณีศึกษา ๗ กรณี ตามค าร้องถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยคณะผู้วิจัยได้คัดเลือก
ข้อมูลตามค าร้องที่ก าหนด ดังนี้ 

 (๑) ตามค าร้องที่ ๔๔๗/๒๕๔๗ การประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทับที่ดิน 
ท ากินราษฎรบ้านตากแดด ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (ราษฎรบ้านตากแดดเป็นชาวไทย
เชื้อสายกะเหรี่ยง)  
 (๒) ตามค าร้องที่ ๔๓๑/๒๕๕๐ พ้ืนที่อ าเภอเวียงสระ อ าเภอนาสาร และอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี กรณีอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ประกาศเขตอุทยานทับที่ท ากิน ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ ๑๗          
ทั้งหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๔ และหมู่ที่ ๑๖ ต าบลบ้านส้อง อ าเภอเวียงสระบางส่วน 
และพ้ืนที่อ าเภอกาญจนดิษฐ์ ที่ราษฎรท าประโยชน์มาก่อนทั้งสิ้น โดยไม่ได้มีการประกาศให้ราษฎรในพ้ืนที่
ทราบมาก่อน 
 (๓) ตามค าร้องที่ ๑๖๘/๒๕๕๓ พ้ืนที่ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กรณีประกาศ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยทับซ้อนเอกสารสิทธิที่ดินราษฎร ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ ต าบล
พนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จ านวน ๓,๐๐๐ ไร่  
 (๔) ตามค าร้องที่ ๓๗๒/๒๕๕๔ พ้ืนที่อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา กรณีปัญหาชาวบ้าน
ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกพ้ืนที่เขตอุทยานฯ ในอ าเภอวังน้ าเขียว  
 (๕) ตามค าร้องที่ ๒๖๘/๒๕๕๕ พ้ืนที่ต าบลนาสวนและด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี กรณีปัญหาการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับซ้อนกับแนวเขตพระราชกฤษฎีกาเพิกถอน     
แนวเขตพ้ืนที่หวงห้ามที่ทหาร พ.ศ. ๒๔๘๑  



๑๐๙ 

 

 (๖) ตามค าร้องที่ ๕๙๒/๒๕๕๕ พ้ืนที่ต าบลหนองหาร อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร กรณีปัญหา
ทีด่ินมีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงทับที่ตั้งชุมชนและท่ีดินท ากิน  
 (๗) ตามค าร้องที่ ๑๑๕/๒๕๕๖ พ้ืนที่ต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง กรณีปัญหาการ
เตรียมการประกาศอุทยานฯ ถ้ าผาไททับที่ดินท ากิน ที่อยู่อาศัยและป่าชุมชน  

4.1 กรณีศึกษาปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ   

ตามผลการคัดเลือกพ้ืนที่กรณีศึกษาเพ่ือตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงในพ้ืนที่  และร่วมรับฟัง          
ความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ได้รับผลกระทบ ดังนี้  

(๑) พ้ืนที่บ้านตากแดด ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี กรมป่าไม้จ าแนกให้พ้ืนที่               
ให้เป็นพ้ืนที่ลาดชันเพ่ือกันพ้ืนที่ไว้ไม่ส่งมอบให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมน าไปปฏิรูปที่ดิน 
ท าให้ชาวบ้านไม่ได้รับสิทธิจากการปฏิรูปที่ดิน  

(๒) พ้ืนที่อ าเภอเวียงสระ อ าเภอนาสาร และอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีอุทยาน
แห่งชาติใต้ร่มเย็นประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับที่ท ากิน  

(๓) พ้ืนที่ต าบลนาสวนและด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี กรณีปัญหาการ
ประกาศเขตอุทยานทับซ้อนกับแนวเขตพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนแนวเขตพ้ืนที่หวงห้ามที่ทหาร พ.ศ. 
๒๔๘๑  

(๔) พ้ืนที่ต าบลพนางตุง อ าเภอ  ควนขนุน จังหวัดพัทลุง การแก้ไขพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ห้ามมิให้มีการครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า             
ทะเลน้อย ท าให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ดินที่ครอบครองท าประโยชน์มาก่อนการ
ประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยต้องสูญเสียสิทธิและเป็นผู้ครอบครองที่ดินอย่างผิดกฎหมาย 

(๕) พ้ืนที่บ้านกลาง ต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง จากปัญหาการเตรียมการ
ประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไททับท่ีดินท ากิน ที่อยู่อาศัยและป่าชุมชน              

(๖) พ้ืนที่อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ปัญหาข้อขัดแย้งแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน
ทับซ้อนแนวเขตปฏิรูปที่ดิน  

(๗) พ้ืนที่ต าบลหนองหาร อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ที่รัฐประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนด
เขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๔๘๔ ทับซ้อนพ้ืนที่ชุมชนเก่าแก่ 
ซึ่งตั้งถิ่นฐานมามาก่อนพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ โดยมีรายละเอียดและผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 



๑๑๐ 

 

 

4.๑.๑ กรณีแนวเขตอุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์ทับซ้อนกับแนวเขตพื้นที่ เพิกถอน           
การหวงห้ามที่ราชพัสดุที่ได้หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร  
พื้นที่ต าบลนาสวนและด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

 (๑) ปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่ 

 กรณีศึกษานี้ มีปัญหาการทับซ้อนแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์กับ
แนวเขตพ้ืนที่ทีเ่พิกถอนการหวงห้ามที่ราชพัสดุที่ได้หวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ในราชการทหาร ซึ่งเป็นพ้ืนที่
จัดสรรให้กับประชาชนที่ถูกอพยพจากพ้ืนที่ก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ เนื้อที่ประมาณ ๘๑,๐๖๒ ไร่              
จากการประกาศอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ นั้น เกิดขึ้นหลังจากมีการอพยพ
ประชาชน ไปอยู่ในพ้ืนที่จัดสรรแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๐ ทั้งนี้ การจัดท าแนวเขตตามแผนที่
แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์นั้น เพ่ือเร่งรัดให้มีการประกาศเป็นอุทยาน
แห่งชาติโดยเร็วโดยมิได้มีการส ารวจรังวัดสภาพพ้ืนที่จริง เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนการหวงห้ามฯ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ท าให้เกิดปัญหาการทับซ้อนแนวเขตระหว่างแนวเขตอุทยานแห่งชาติ กับแนวเขตพ้ืนที่
เพิกถอนการหวงห้ามฯ ส่งผลให้ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่จัดสรรดังกล่าว กลายเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย 
และบุกรุกพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ  

 จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ของหน่วยงานและสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ 
ได้แก่ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และกรมแผนที่ทหาร พบว่า 
แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. ๒๕๒๔ มีค่าพิกัด
ภูมิศาสตร์ (Latitude/Longitude) ไม่สอดคล้องกับค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์หรือสภาพภูมิประเทศจริง และ
หากปรับแนวเขตตามพิกัดทางภูมิศาสตร์แล้ว แนวเขตอุทยานฯ จะไม่ทับซ้อนกับแนวเขตพ้ืนที่ เพิกถอน          
การหวงห้ามฯ พ.ศ. ๒๕๒๙ กรณีปัญหานี้จึงเป็นปัญหาต่อเนื่องยาวนาน ส่งผลให้ประชาชนได้รับ            
ความเดือดร้อนจ านวนมาก ถูกจับกุมด าเนินคดี ซ่ึงภาครัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้เป็นที่ยุติได้ 

 (๒) ความเป็นมาและสภาพปัญหา ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการก าหนดแนวเขตที่ดิน
ของรัฐ และกระบวนการแก้ไขปัญหาของรัฐท่ีผ่านมา  

  ความเป็นมาและสภาพปัญหา 

 พ้ืนที่ส่วนหนึ่งของต าบลนาสวนและด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรีเป็นพ้ืนที่ที่ถูกน้ าท่วมจากการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ 
และคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาพ้ืนที่
อพยพประชาชนอ าเภอศรีสวัสดิ์ ที่ประสบปัญหาถูกน้ าท่วมหลังจากสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ โดยน าที่ดิน   
ไปจัดสรรให้กับประชาชนที่อพยพ แต่เนื่องจากพ้ืนที่รองรับเป็นพ้ืนที่ที่มีการประกาศหวงห้ามเพ่ือใช้      
ในราชการทหาร ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ. ๒๔๘๑ พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ าเป็นต้องมีกฎหมายเพิกถอนสภาพที่สงวนหวงห้ามเสียก่อน  



๑๑๑ 

 

 ต่อมาได้มีการเพิกถอนสภาพพ้ืนที่ ได้แก่ (๑) พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าสลักพระบางส่วน พ.ศ. ๒๕๒๐ (๒) กฎกระทรวง เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาท าละเมาะ
บางส่วน พ.ศ. ๒๕๒๕ เนื้อที่ประมาณ ๑๑,๔๐๗ ไร่ และ (๓) พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนการหวงห้ามที่ 
ราชพัสดุที่ได้หวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ในราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๙ เนื้อที่ประมาณ ๘๑,๐๖๒ ไร่          
ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ขณะที่พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนการหวงห้ามฯ ยังไม่แล้วเสร็จ ได้มีพระราช
กฤษฎีกาประกาศเขตอุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ทับซ้อนกับแนวเขตที่ดินตามพระราช
กฤษฎีกาเพิกถอนการหวงห้ามที่ราชพัสดุฯ ท าให้ประชาชนกลายเป็นผู้ผิดกฎหมาย และสูญเสียสิทธิในการ
ออกเอกสารสิทธิในที่ดิน ตามท่ีควรได้รับการจัดสรรที่ดิน  

 ปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ทับซ้อนพ้ืนที่รองรับการอพยพ
ประชาชน ที่ถูกอพยพจากเขื่อนศรีนครินทร์เป็นปัญหาเรื้อรังยาวนาน และไม่มีการแก้ไขปัญหา ท าให้
ประชาชนได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสภาผู้แทนประชาชน  

  การด าเนินการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานรัฐ 

 ปัจจุบัน จังหวัดกาญจนบุรี คือ หน่วยงานที่มีบทบาทการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย ให้ด าเนินการ
อพยพประชาชนอ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  ตั้งแต่ พ .ศ. ๒๕๒๗ และในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ 
คณะกรรมการ จัดที่ดินแห่งชาติมีมติให้ด าเนินการจัดสรรที่ดิน และให้เริ่มอพยพประชาชนในปี                 
พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๐ กระทั่งมีการประกาศอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ทับซ้อน
พ้ืนที่จัดสรรรองรับประชาชนที่ถูกอพยพตามพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนที่ราชพัสดุฯ พ .ศ. ๒๕๒๙             
ซึ่งขณะนั้น หน่วยงานรัฐยังไม่ทราบว่าแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ทับซ้อนพ้ืนที่จัดสรร 
เพราะหน่วยราชการโดยนายอ าเภอศรีสวัสดิ์ ลงนามออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.๓) ในพ้ืนที่
จัดสรรให้กับประชาชน ต าบลนาสวนบางส่วน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๓ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ อีกด้วย  

 ทั้งนี้ ประชาชนยังเข้าใจมาโดยตลอดว่าแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
อยู่บริเวณขอบอ่างเก็บน้ าด้านตะวันออก มิได้มีแนวเขตล้ าทับพ้ืนที่จัดสรรเพ่ือรองรับการอพยพประชาชน 
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ หน่วยงานกรมป่าไม้ โดยป่าไม้อ าเภอศรีสวัสดิ์  อนุญาตให้เคลื่อนย้ายไผ่รวกซึ่งเป็นไม้ที่
มิใช่ ไม้หวงห้ามที่ตัดฟันออกจากป่าโปร่งกลาย ต าบลนาสวน อ าเภอศรีสวัสดิ์ และอยู่นอกเขตป่าสงวน
แห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (หนังสือรับรองไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม ที่ กจ. ๐๙๑๑/๑๑ 
ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๑) 

 กระทั่งเกิดกรณีบ้านสามหลังถูกด าเนินคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ได้น ากรณีนี้มาพิจารณาว่า แนวเขตอุทยานฯ          
อยู่บริเวณใด ประชาชนได้ให้ข้อมูลว่า ได้ถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมด าเนินคดีมาโดยตลอด จนกระทั่งล่าสุด
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เจ้าหน้าที่อุทยานฯ เข้าตรวจยึดจับกุม และน าป้ายอุทยานฯ มาปักในพ้ืนที่ประชาชนหมู่ ๔ ต าบลนาสวน 
จ านวน ๑๓๔ ราย ประชาชนจึงร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ และน ามาสู่การตรวจสอบแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. ๒๕๒๔ และแนวเขตพ้ืนที่               
ตามพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนการหวงห้ามที่ราชพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งเป็นพ้ืนที่จัดสรรในการรองรับการ
อพยพของประชาชน  

 แม้ว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของประชาชนอ าเภอ             
ศรีสวัสดิ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ก็ตาม แต่ไม่สามารถยุติปัญหา หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ได้ ในฝ่ายประชาชนก็ยังมีความเห็นแย้งกับมติของคณะกรรมการฯ   
ที่ยอมรับว่า แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ทับซ้อนกับพ้ืนที่ตามพระราชกฤษฎีกาเพิกถอน          
การหวงห้ามที่ราชพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๒๙ เพราะทางฝ่ายประชาชนเห็นว่า ประธานคณะกรรมการฯ มิได้มี
การพิจารณาเอกสารที่ทางฝ่ายประชาชนพยายามน ามาโต้แย้งว่า แนวเขตอุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์มิได้
ทับซ้อนกับพ้ืนที่ตามพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนการหวงห้ามที่ราชพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๒๙ เนื้อที่ประมาณ 
๘๑,๐๖๒ ไร่ และมติดังกล่าวไมม่ีความโปร่งใสและขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เพียงพอ  

  ผลการตรวจสอบจากสภาผู้แทนประชาชน และผู้ตรวจการแผ่นดิน  

 จากการร้องเรียนของประชาชนอ าเภอศรีสวัสดิ์ต่อสภาผู้แทนประชาชน ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๖ และผู้ตรวจการแผ่นดิน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ผลการตรวจสอบของสภาผู้แทนประชาชน และ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ในเรื่องแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์  ตามแผนที่แนบท้ายพระราช
กฤษฎีกาฯ พ.ศ. ๒๕๒๔ และข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา สรุปผลได้ ดังนี้  

 ๑) แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ตามแผนที่แนบท้ายพระราช
กฤษฎีกาฯ พ.ศ. ๒๕๒๔ ผลการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎร พบว่า “แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อน 
ศรีนครินทร์  ตามแผนที่ แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ พ .ศ. ๒๕๒๔ มีข้อมูลค่าพิกัดภูมิศาสตร์ 
(Latitude/Longitude) ไม่สอดคล้องกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์” ตามแผนที่ภูมิศาสตร์ของกรมแผนที่ทหาร 
แต่สอดคล้องกับผลการตรวจสอบของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่อ้างอิงข้อมูลศึกษาของส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ซึ่งพบว่า “เส้นแนวเขตอุทยานฯ อาศัยค่าพิกัด          
ที่แสดงอยู่ด้านข้างของ แผนที่ ไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวขอบอ่าง
คลาดเคลื่อนไปจากสภาพ ภูมิประเทศ ๗ กิโลเมตร รวมถึงแนวล าน้ าที่คลาดเคลื่อนไปจากสภาพ           
ภูมิประเทศ ๔ กิโลเมตร” และแนวเขตยังล้ าเข้าไปในจังหวัดอุทัยธานีและสุพรรณบุรี ท าให้พ้ืนที่จัดสรร           
ตามพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนการหวงห้ามฯ พ.ศ. ๒๕๒๙ ทับซ้อนอยู่ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อน            
ศรีนครินทร์ แต่หากใช้การยึดโยงค่าพิกัดโดยอาศัยสภาพภูมิศาสตร์ พ้ืนที่จัดสรรทั้งหมดอยู่นอกเขตอุทยานฯ  

 ๒) ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เห็นว่าค่าพิกัดที่แสดงอยู่ข้ างแผนที่มี   
ความคลาดเคลื่อน และรายละเอียดภูมิประเทศไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในภาคพ้ืนดิน ท าให้รูปแผนที่           
มีลักษณะผิดไปจากข้อเท็จจริง เห็นควรให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการแก้ไขค่าพิกัดที่คลาดเคลื่อนและเพิกถอนแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติบางส่วน และกันพ้ืนที่ตามพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนสภาพที่ดินที่ได้หวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์            
ในราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๙ จ านวน ๘๑,๐๖๒ ไร่ ออกจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ 
(รูปที่ 4.1 และ 4.2) 

รูปที่ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลต าแหน่งแม่น้ าแควน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2512) และแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. ๒๕๒๔  

 

 

 

 การตรวจสอบรายละเอียดโดยเปรียบเทียบข้อมูลต าแหน่งแม่น้ าแควน้อย ในแผนที่ภูมิ
ประเทศของกรมแผนที่ทหาร (พ.ศ. ๒๕๑๒) กับ ข้อมูลต าแหน่งแนวเขตแม่น้ าแควน้อยในแผนที่ท้าย
กฎกระทรวงปรากฏมีความคลาดเคลื่อนต่างกันในแนวตะวันออก-ตะวันตก 

แม่น้ าแควน้อยตามแผนที่ภูมิประเทศ 

เขตอุทยานตามแผนที่แนบท้าย พรฏ.  
ใช้ค่า Lat, Long ในการจัดท า 

เขตอุทยานตามแผนที่แนบท้าย พรฏ.  
ที่ใช้ตามแม่น้ าแควน้อย 
ในแผนที่ภูมิประเทศ 
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รูปที่ 4.2 แสดงเขตพื้นที่ถอนการหวงห้าม 

 

ที่มา: กรมแผนที่ทหาร (2512) และแผนที่แนบท้าย พระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. ๒๕๒๔  

จากรูปที่ 4.๑ และ 4.๒ แสดงให้เห็นถึง ค่าพิกัดที่คลาดเคลื่อนและเพิกถอนแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติบางส่วน และกันพ้ืนที่ตามพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนสภาพที่ดินที่ได้หวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์             
ในราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๙ 

  (๓) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา  
ทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบายหรือกฎหมาย 

 ประชาชนในต าบลนาสวนและด่านแม่แฉลบ ที่เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้วิจัย              
ณ ที่ว่าการอ าเภอศรีสวัสดิ์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จ านวน ๕๐ ราย เห็นว่า ประชาชนไม่ได้รับ
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การเหลียวแลจากหน่วยงานของรัฐอย่างจริงจัง ทั้งไม่สามารถพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นได้ เพราะ
ผิดกฎหมายอุทยานแห่งชาติ ทั้งที่เป็นผู้เสียสละที่อยู่อาศัยและที่ท ากินเพ่ือสร้างความเจริญ หน่วยงานรัฐ
ควรเพิกถอนพ้ืนที่ก่อนอพยพประชาชนมาอยู่ แต่กลับอพยพประชาชนก่อนแล้วค่อยมาเพิกถอนการหวง
ห้ามภายหลัง และเมื่อมีการเพิกถอนแล้วมีการก าหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับซ้อนพ้ืนที่จัดสรรรองรับ
การอพยพประชาชนจากพ้ืนที่น้ าท่วมและหมู่บ้านดั้งเดิม การที่หน่วยงานรัฐปล่อยปัญหาทิ้งไว้ไม่แก้ไขมา
ยาวนานหลายสิบปี ท าให้ความต้องการใช้ทีดิ่นเพ่ิมข้ึนจากการขยายตัวของครัวเรือน ซึ่งเป็นอีกปัญหาหนึ่ง                  
ที่หน่วยงานรัฐต้องด าเนินการแก้ไข  

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอของประชาชน 

  (๑) ประชาชนไม่ได้รับทราบหรือเห็นว่ามีการปักป้ายแนวเขตของอุทยานแห่งชาติ
เขื่อนศรีนครินทร์ ในพ้ืนที่ และเข้าใจมาโดยตลอดว่าแนวเขตอุทยานแห่งชาติอยู่เส้นขอบอ่างเก็บน้ า ไม่ได้
ทับซ้อนกับพ้ืนที่เพิกถอนตามพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนสภาพที่ดินที่ได้หวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์                     
ในราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งเป็นพ้ืนที่รองรับการอพยพประชาชนที่ถูกน้ าท่วมจากเข่ือนศรีนครินทร์ 

  (๒) การประกาศอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ไม่มีการแจ้งให้ประชาชน  
ได้รับทราบ เพราะไม่มีการติดป้ายประกาศให้อ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบ  

  (๓) แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ที่ประกาศทับซ้อนกับพ้ืนที่เพิกถอน 
ตามพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนสภาพที่ดินที่ได้หวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ในราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๙            
ท าให้ประชาชนเสียสิทธิในการได้รับเอกสารสิทธิที่ดิน และทับซ้อนชุมชนดั้งเดิม เช่น ต าบลแม่กระบุง             
ไม่ถูกกันออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ 

  (๔) ประชาชนยืนยันว่าแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์คลาดเคลื่อน 
และเห็นว่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต้องปรับแนวเขตอุทยานแห่งชาติฯ ให้ตรงกับสภาพ          
ภูมิประเทศจริง อันเป็นแนวทางท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอ าเภอศรีสวัสดิ์ 

4.๑.๒ กรณีแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนที่ดินท ากิน พื้นที่บ้านตากแดด  
ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

 (๑) ปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่ 

 บ้านตากแดดเป็นชุมชนชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิม ก่อนประกาศป่าสงวนแห่งชาติปี พ.ศ. 
๒๕๒๗ จากหลักฐานการตั้งหมู่บ้าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ และเอกสารแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) 
พ้ืนที่อยู่อาศัย ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดที่ดินในท้องที่                  
ต าบลห้วยยางโทน อ าเภอท่าหลวง และต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
แม้ว่าบ้านตากแดดจะอยู่ในพ้ืนที่จ าแนกเป็นเขตป่าเศรษฐกิจ (โซน E) แต่กรมป่าไม้จ าแนกให้พ้ืนที่บ้านตากแดด 
ต าบลยางหัก เป็นโซน E๑ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ลาดชัน เพ่ือกันพ้ืนที่ไว้ไม่ส่งมอบให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมน าไปปฏิรูปที่ดิน ท าให้ชาวบ้านตากแดดไม่ได้รับสิทธิจากการปฏิรูปที่ดิน ดังนั้น            
การด าเนินการปฏิรูปที่ดินในพ้ืนที่ต าบลยางหักมีลักษณะไม่ต่อเนื่องกัน ที่ดินส่วนใดที่ประชาชนท ากิน          



๑๑๖ 

 

 

ในพ้ืนที่ที่กรมป่าไม้ก าหนดให้เป็น โซน E๑ ก็กลายเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย บุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ท าให้ประชาชนด ารงชีวิตด้วยความไม่มั่นคง 

 (๒) ความเป็นมาและสภาพปัญหา ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการก าหนดแนวเขตที่ดิน
ของรัฐ และกระบวนการแก้ไขปัญหาของรัฐท่ีผ่านมา  

  ความเป็นมาและสภาพปัญหา 

 บ้านตากแดดเป็นชุมชนเชื้อสายกะเหรี่ยง หมู่บ้านเก่าแก่ในต าบลยางหัก ปรากฏ
หลักฐานการปกครอง ตั้งผู้ใหญ่บ้านครั้งแรกตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ในหมู่บ้านมีเอกสารแบบแจ้งการ
ครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะบริเวณบ้านอยู่อาศัย ต่อมาพ้ืนที่ตั้งหมู่บ้านและที่ท ากิน
ของชุมชนถูกประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ าภาชี ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ และต่อมาในปี พ.ศ. 
๒๕๔๑ ได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลห้วยยางโทน อ าเภอท่าหลวง และต าบล         
ยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ได้ไปแจ้งการถือครอง
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินต่อเจ้าหน้าที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี ในปี ๒๕๔๖ ประชาชน
รับทราบจากเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ว่า ก าลังจะด าเนินการเตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
ไทยประจันทับซ้อนพื้นที่ตั้งชุมชนและท่ีท ากินทั้งหมดทีอ่ยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (รูปที่ 4.3) 

 จากกรณีดังกล่าว ประชาชนบ้านตากแดดได้ร้องเรียนไปยังจังหวัดราชบุรี 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี นายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ              
ให้หน่วยงานรัฐกันแนวเขตที่อยู่อาศัยและที่ท ากินให้ชัดเจนก่อนประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
ไทยประจัน และเพิกถอนแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ทับซ้อนที่อยู่อาศัยและที่ท ากินของประชาชน รวมถึง
การออกโฉนดที่ดินในพ้ืนที่ชุมชน และออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในพ้ืนที่ท ากิน โดยไม่ยอมรับแนวทางตาม
โครงการสิทธิท ากินของกรมป่าไม้ เนื่องจากชุมชนอยู่มาก่อน แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติประกาศทับซ้อน             
ทีชุ่มชนในภายหลัง  

 จากการร้องเรียนของชาวบ้านตากแดด ท าให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช กันพ้ืนที่ท ากินของประชาชนต าบลยางหักออกจากพ้ืนที่เตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติ             
ไทยประจัน แต่ยังคงมีสภาพพ้ืนที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ อย่างไรก็ดี แม้ว่าต าบลยางหักจะอยู่ในพ้ืนที่
จ าแนกเป็นเขตป่าเศรษฐกิจ (โซน E) เข้าเงื่อนไขที่กรมป่าไม้สามารถส่งมอบพ้ืนที่ดังกล่าวให้กับส านักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือน าไปปฏิรูปที่ดินให้กับประชาชนได้ แต่กรมป่าไม้ได้ก าหนดให้พ้ืนที่
ต าบลยางหักเป็นโซน E๑ เนื่องจากพ้ืนที่มีความลาดชัน จึงไม่ส่งมอบพ้ืนที่ดังกล่าวให้กับส านักงาน          
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีมติไม่มอบ
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปด าเนินการปฏิรูปที่ดินอีกต่อไป ท าให้
กรณีพ้ืนที่บ้านตากแดดท่ีคาดว่าจะเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินต้องยุติลง  

 แม้จะปรากฏหลักฐานชัดเจนการอยู่อาศัยและถือครองท าประโยชน์ในที่ดิน                   
ของชาวบ้านตากแดดมาก่อนการก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ แต่สิทธิดังกล่าวกลับไม่ได้รับการยอมรับ             



๑๑๗ 

 

จากหน่วยงานรัฐ ดังที่กรมป่าไม้ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากที่ดินของประชาชนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและ           
ไม่มีเอกสารสิทธิที่ราชการออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น จึงไม่ได้สิทธิและกรมป่าไม้กระท า             
ได้เพียงออกใบรับรองสิทธิท ากินให้กับประชาชนเท่านั้น ซึ่งประชาชนเห็นว่านโยบายและกฎหมายดังกล่าว  

ละเมิดต่อสิทธิของชาวบ้านที่มีมาก่อนแนวเขตท่ีดินของรัฐ  

รูปที่ 4.3 แสดงแผนที่แสดงแนวเขตทับซ้อนระหว่างหน่วยงานของรัฐ ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี 

 

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2512) และแผนทีแ่นบท้าย พระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. ๒๕๒๔  



๑๑๘ 

 

 

  (๓) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา  
ทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบายหรือกฎหมาย 

 ประชาชนจากต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  ที่เข้าร่วมประชุม            
กับคณะผู้วิจัยเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จ านวน ๕๐ ราย เห็นว่าการประกาศป่าสงวนแห่งชาติ          
ในท้องที่ต าบลยางหัก ประชาชนในพ้ืนที่ไม่มีส่วนร่วมรับทราบข้อมูลใดๆ ประกอบกับไม่ได้มีการส ารวจสภาพ
พ้ืนจริง ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ทั้งชุมชนและที่ท ากินกลายเป็นผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ และการที่รัฐเป็นผู้
ก าหนดเขตจ าแนกพ้ืนที่แต่ฝ่ายเดียว โดยการจ าแนกโซนพื้นที่เศรษฐกิจ E ออกเป็นพ้ืนที่ E๑ E๒ และ E๓   
โดยไม่ค านึงถึงสภาพข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ว่าประชาชนท ากินมาก่อน ท าให้ประชาชนบ้านตากแดดซึ่งถูกก าหนด
โซนให้เป็น โซน E๑ ไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ดังแผนภาพ 

 

 



๑๑๙ 

 

 ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากรัฐไม่ยอมรับสิทธิของประชาชน           
ที่อยู่มาก่อนการประกาศป่าสงวนแห่งชาต ิและข้อเท็จจริงที่ว่าปัญหาดังกล่าวสะสมมายาวนาน ความต้องการ
ใช้ที่ดินขยายเพ่ิมขึ้นตามจ านวนประชากร ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนอยู่อาศัยและท ากินในพ้ืนที่ป่าไม ้            
เป็นจ านวนมาก การแก้ไขปัญหาจ าเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวระดับนโยบาย โดยการรับรองสิทธิ
และให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา  

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอของประชาชน 

  (๑) ให้รัฐด าเนินการปรับปรุงและจัดท าแนวเขตใหม่ โดยให้ประชาชนในพ้ืนที่           
มีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการจ าแนกที่ดินในส่วนที่เป็นที่ดินท ากินและป่าไม้ พร้อมท า
แนวเขตในพ้ืนทีใ่ห้ชัดเจนและน าที่ดินทีป่ระชาชนใช้ประโยชน์มาจัดสรรที่ดินตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม  

  (๒) ให้ต าบลยางหัก เป็นพื้นที่น าร่องเพ่ือปรับปรุงและจัดท าแนวเขตที่ดินป่าสงวน
แห่งชาติใหม่ รวมถึงการวางแผนการจัดการที่ดินในรูปของคณะกรรมการระดับจังหวัด ที่มีองค์ประกอบ
ของประชาชนในพื้นท่ี หน่วยงานป่าไม้ และหน่วยงานด้านปกครอง 

  (๓) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับการจ าแนกที่ดิน เพ่ือปรับปรุงและจัดท าแนวเขตที่ดินของรัฐใหม่ เนื่องจากกฎหมาย เกี่ยวกับป่าไม้             
ทุกฉบับที่มีอยู่ ไม่ยอมรับสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน  

4.๑.๓ กรณีปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทับซ้อนแนวเขตปฏิรูปที่ดิน 
และข้อขัดแย้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

 (๑) ปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่ 

 ปัญหาข้อขัดแย้งแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทับซ้อนแนวเขตปฏิรูปที่ดิน และ
การใช้ประโยชน์ในที่ดินอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนในพ้ืนที่ จากปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติ โดยปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ประกาศทับซ้อนพ้ืนที่ชุมชน
และเขตปฏิรูปที่ดิน ที่กรมป่าไม้ส่งมอบพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ าเขียว และป่าเขาภูหลวง              
ให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และก าหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ในปี  พ.ศ. ๒๕๒๑             
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมัยนั้น  

 เนื่องจากปัญหาการทับซ้อนแนวเขตดังกล่าว รัฐบาลจึงออกกฎกระทรวงเพิกถอน
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง และป่าวังน้ าเขียว ในปี ๒๕๒๘ เพ่ือน าพ้ืนที่ที่จะด าเนินการปฏิรูปที่ดิน          
ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ และมิให้อุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกัน  

 ในปัจจุบันการแก้ไขปัญหาในอ าเภอวังน้ าเขียว ไม่สามารถหาข้อยุติได้ แม้ว่า
รัฐบาลจะมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ (รัฐบาลพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี) เห็นชอบมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินและการบุกรุกป่าสงวน



๑๒๐ 

 

 

แห่งชาติและอุทยานแห่งชาติในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา โดยให้มีการปรับปรุงแก้ไขแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติทับลาน ผลมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ได้น าไปสู่การด าเนินการแก้ไขปัญหา ต่อมาในปี พ.ศ. 
๒๕๔๑ อ าเภอและจังหวัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่อุทยาน และผู้น าชุมชน ส ารวจปรับปรุง           
แนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานใหม่ โดยขยับแนวเขตไม่ให้ทับที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากินของประชาชน 
และท าการการรังวัดให้ได้แนวเขตที่ชัดเจน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นแนวเขตที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน            
ของทุกฝ่ายทั้งประชาชนและส่วนราชการ 

 แต่ต่อมารัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ยกเลิก  
มติคณะรัฐมนตรีก่อนหน้า รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีแก้ไขปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ท าให้
ปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทับซ้อนแนวเขตปฏิรูปที่ดิน ที่อยู่อาศัย และที่ดินท ากิน เป็นปัญหา
สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน  

 นอกจากปัญหาการทับซ้อนแนวเขตดังกล่าวแล้ว ด้วยสภาพอากาศและระยะทาง
ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๔๕ เป็นต้นมา ท าให้พ้ืนที่อ าเภอวังน้ าเขียว มีบุคคลภายนอกเข้าไปซื้อที่ดินต่อจากเกษตรกร ก่อสร้าง
บ้านพกั และรีสอร์ทจ านวนมาก 

 (๒) ความเป็นมาและสภาพปัญหา ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการก าหนดแนวเขตที่ดิน
ของรัฐ และกระบวนการแก้ไขปัญหาของรัฐท่ีผ่านมา  

    ความเป็นมาและสภาพปัญหา 

  อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่ประมาณ ๗๐๖,๒๔๓ ไร่ เป็นพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติและพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ ไร่ หรือประมาณ ๖๐% ของพ้ืนที่                  
ในอดีตที่ผ่านมา พ้ืนที่อ าเภอวังน้ าเขียวเป็นเขตเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์ ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๑๐ - ๒๕๓๐ มีการให้สัมปทานท าไม้ในพ้ืนที่อ าเภอวังน้ าเขียว ท าให้สภาพป่าเสื่อมโทรม ประชาชน
ส่วนใหญ่จากหลายพ้ืนที่หลายจังหวัด ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ได้อพยพเข้ามา      
จับจองพ้ืนที่ท าการเกษตรปลูกข้าวโพด และมันส าปะหลัง แต่ประสบปัญหาขาดทุนจึงขายที่ดินให้แก่             
ผู้มีฐานะที่เข้ามาซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างบ้านพัก รวมทั้งลงทุนสร้างรีสอร์ทรองรับนักท่องเที่ยว ตามนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลและจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นมา 

 ปัญหาที่ดินในเขตอ าเภอวังน้ าเขียวมีความซับซ้อนมาก เนื่องจากหน่วยงานรัฐ                  
ได้ก าหนดให้เป็นที่ดินของรัฐประเภทต่างๆ ทับซ้อนกันหลายประเภท ได้แก่ การประกาศป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าวังน้ าเขียว ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้อที่ ๒๙๙,๗๒๒ ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อที่ 
๗๓๖,๒๕๐ ไร่ และต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม                     
(๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ และ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๐) ประสานงานกรมป่าไม้น าพ้ืนที่ ๒๙ พ้ืนที่ 
(ป่า) มาด าเนินการปฏิรูปที่ดิน โดยในอ าเภอวังน้ าเขียว มีจ านวน ๒ พ้ืนที่ (ป่า) ได้แก่ ป่าวังน้ าเขียว ประมาณ 



๑๒๑ 

 

๒๐๐,๐๐๐ ไร่ และป่าเขาภูหลวง ประมาณ ๕๐,๐๐๐ ไร่ เพ่ือเข้าโครงการพัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งใช้
เงินกู้จากธนาคารโลก จากนั้นมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ อ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอ      
ปักธงชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑ ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติทั้งสองพ้ืนที่ (ป่า) ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เนื้อที่ประมาณ 
๑,๓๙๗,๓๗๕ ไร่ ซึ่งพบว่า แนวเขตอุทยานฯ ทับซ้อนกับพ้ืนที่ เขตปฏิรูปที่ดินบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ           
ป่าวังน้ าเขียว 

  จากการมอบพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติบางส่วนให้ ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน              
เพ่ือเกษตรกรรมน าไปปฏิรูปที่ดิน และมีการเปลี่ยนแปลงแนวเขตการปกครองและตั้งต าบลเพ่ิมเติม ท าให้
รัฐออกกฎกระทรวง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ จ านวน ๒ ฉบับ คือ ฉบับที่ ๑๑๔๔ เพิกถอนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ             
ป่าเขาภูหลวงบางส่วน คงเหลือเนื้อที่ ๖๕๑,๔๔๐ ไร่ และฉบับที่ ๑๑๔๕ เพิกถอนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าวังน้ าเขียวบางส่วน คงเหลือเนื้อที่ ๑๑,๗๒๑ ไร่ เพ่ือตัดส่วนที่จะน ามาด าเนินการปฏิรูปที่ดินออกจาก 
ป่าสงวนแห่งชาติ และเพ่ือป้องกันอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกัน  

  นอกจากนั้น กรมป่าไม้ยังจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดินและป่าไม้ (Zoning) 
(ตามแผนภาพ) ในพ้ืนที่ป่าเขาภูหลวง เนื้อที่ ๕๘๖,๗๒๕ ไร่ จ าแนกเป็นเขตอนุรักษ์โซน C เนื้อที่ 
๒๒๗,๒๗๕ ไร่ พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ โซน E เนื้อที่ ๓๕๗,๕๗๕ ไร่ และพ้ืนที่เกษตรกรรม โซน A เนื้อที่ 
๑,๘๗๕ ไร่ ดังนั้น จึงเหลือพ้ืนที่ที่ในเขตป่าเขาภูหลวงที่กรมป่าไม้ ส่งมอบให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม รวมเนื้อที่ประมาณ ๓๕๕,๗๐๐ ไร่ (พ้ืนที่โซน E และโซน A) และส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมได้กันพ้ืนที่ป่าเขาภูหลวงคืนให้กรมป่าไม้ ประมาณ ๒๑,๙๑๖ ไร่  

 ทั้งนี้ อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีเขตด าเนินการปฏิรูปที่ดิน จ านวน              
๓ โครงการ ได้แก่ (๑) ป่าวังน้ าเขียว (F) ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(กฎกระทรวงเพิกถอนป่าวังน้ าเขียวบางส่วน ฉบับที่ ๑๑๔๕ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘) (๒) ป่าเขาภูหลวง (F)           
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ (กฎกระทรวงเพิกถอนป่าเขาภูหลวงบางส่วน           
ฉบับที่ ๑๑๔๔ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘) (๓) ป่าวังน้ าเขียว (E) ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
โดยส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ได้ด าเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร เรียบร้อยแล้ว 
จ านวน ๖,๒๑๗ ราย ๗,๖๑๖ แปลง เนื้อท่ีรวมประมาณ ๑๓๓,๕๒๐ ไร่ (รูปที่ 4.4 และ 4.5) 

 

 

 

 



๑๒๒ 

 

 

รูปที่ 4.4 แสดงกรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ในเขตป่าเขาภูหลวงให้ ส.ป.ก. ในปี ๒๕๒๑ 

 

ที่มา : ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

รูปที่ 4.5 แสดงแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา ก าหนดเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน พ.ศ. 2524 

 

ที่มา : ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 



๑๒๓ 

 

    การด าเนินการแก้ไขปัญหาของรัฐ 

  การแก้ไขปัญหาในอ าเภอวังน้ าเขียว ปัจจุบันยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ แม้ว่า
รัฐบาลจะเคยมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ (รัฐบาลพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี) 
เห็นชอบมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินและการบุกรุกป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ ในพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมา มีสาระส าคัญในการแก้ไขปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน คือ 

  ๑) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมป่าไม้) เร่งรัดจัดท าร่างพระราชกฤษฎีกา
ปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่ได้ด าเนินการกันพ้ืนที่ไว้ ในอ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอเสิงสาง 
และอ าเภอครบุรี รวม ๓๖,๖๐๗ ไร่ โดยให้น าร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 
๓ เดือน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในเรื่องนี้ 

  ๒) เมื่อพระราชกฤษฎีกาปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน มีผลใช้บังคับ 
ให้กรมป่าไม้เร่งส่งมอบพ้ืนที่ให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และให้ ส.ป.ก.เร่งรัด
ด าเนินการปฏิรูปที่ดินและออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ดังกล่าวตามขั้นตอน
ปฏิบัติภายใน ๙ เดือน นับแต่วันที่กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นท่ี (รูปที่ 4.6) 

 ผลมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ได้น าไปสู่การด าเนินการแก้ไขปัญหา กล่าวคือ ในปี  
พ.ศ. ๒๕๔๑ อ าเภอวังน้ าเขียว และ จังหวัดนครราชสีมา ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามมาตรการและ  
แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน โดยนายอ าเภอวังน้ าเขียว ในฐานะคณะท างานส ารวจรังวัดปรับปรุง           
แนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ได้ร่วมกับผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติ          
ทับลาน ท าการส ารวจปรับปรุงแนวเขตอุทยานฯ ใหม่ โดยให้ขยับแนวเขตอุทยานออกไปไม่ให้ทับซ้อน          
ที่อยู่อาศัยและที่ท ากินของประชาชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายทั้งประชาชนและส่วนราชการ  

  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ การปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ได้มีการรังวัด 
แนวเขตที่ชัดเจน ซึ่งได้ด าเนินการในท้องที่อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (๓ ต าบล) ท้องที่อ าเภอ          
วังน้ าเขียว ท้องที่อ าเภอปักธงชัย ท้องที่อ าเภอครบุรี และท้องที่อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา            
สรุปตามรายงานและผลการรังวัดปรับปรุงเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ใน ๒ จังหวัด คือ จังหวัดปราจีนบุรี 
มีพ้ืนที่กันออก ๓๔,๓๑๘.๙๕ ไร่ พ้ืนที่ผนวก ๑๑,๐๒๗.๐๖ ไร่ และจังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่กันออก 
๒๔๕,๘๐๐.๙๕ ไร่ พ้ืนที่ผนวก ๘๑,๙๔๔.๔๖ ไร่ แต่ถึงปัจจุบัน (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘) กรมอุทยานแห่งชาติ   
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังมิได้ด าเนินการปรับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่ประชาชนมีส่วนร่วมก าหนด
แนวเขตใหม่ ที่จัดท าขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เนื่องจากรัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ยกเลิก มติคณะรัฐมนตรีก่อนหน้า รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีแก้ไขปัญหาแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติทับลาน เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐  

  ปัจจุบันส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงความคืบหน้า            
กับคณะผู้วิจัยเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ว่า จังหวัดนครราชสีมาได้มีการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด 
และคณะกรรมการระดับอ าเภอแยกเป็น ๒ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการพ้ืนที่ป่าเขาภูหลวง และ



๑๒๔ 

 

 

คณะกรรมการพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ข้อเสนอของคณะกรรมการระดับอ าเภอทั้งสองคณะ                
ได้น าเสนอไปที่คณะกรรมการระดับจังหวัด และคณะกรรมการระดับจังหวัดได้พิจาณาแล้ว คือ ป่าเขาภูหลวง 
ส่วนพ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติทับลานก าลังเร่งพิจารณา ทั้งนี้  เมื่อแล้วเสร็จต้องน าเสนอไปที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

รูปที่ 4.6 แสดงแผนที่แสดงแนวเขตทับซ้อนระหว่าง ส.ป.ก. และอุทยานแห่งชาติทับลาน 

 

ที่มา : ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 



๑๒๕ 

 

  (๓) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา  
ทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบายหรือกฎหมาย 

 การประชุมเพ่ือรับฟังความเห็นในพ้ืนที่อ าเภอวังน้ าเขียว จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จ านวน ๕๐ ราย ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองท้องถิ่น ทั้งผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจาก ๔ ต าบล นายอ าเภอวังน้ าเขียว ผู้แทนส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ ๗ นครราชสีมา ผู้แทนส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่จาก
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความเห็นในปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ ทั้งในส่วนของป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ การจ าแนกโซนเขตอนุรักษ์ 
(โซน C) และเขตปฏิรูปที่ดิน ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ อันเป็นผลมาจากการส่งเสริมของ
ภาครัฐ   

 การเปลี่ยนแปลงในอ าเภอวังน้ าเขียวจากการประกอบเกษตรกรรมมาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ โดยเฉพาะการวิจัยและส่งเสริมจากส านักงานการปฏิรูปที่ดิน             
เพ่ือเกษตรกรรม ประกอบกับความล้มเหลวของเกษตรกรซึ่งประสบกับปัญหาด้านหนี้สินจากการปลูกพืชไร่ 
เช่น มันส าปะหลังและข้าวโพด เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนสิทธิการถือครองในที่ดินในพ้ืนที่
อ าเภอวังน้ าเขียว ปัจจุบันการใช้ประโยชน์ในที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จ าเป็นที่หน่วยงานรัฐ
จะต้องน าข้อเท็จจริงมาพิจารณา ในการจัดจ าแนกโซนแนวเขตที่ดินของรัฐใหม่ รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ  
ที่เป็นข้อจ ากัดในการจัดการที่ดิน เช่น การใช้ที่ดินในพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน 

 มีปัญหาบางต าบลพ้ืนที่คาบเกี่ยวสองป่า สองจังหวัด เช่น ต าบลไทยสามัคคี ซึ่งมี
ที่ตั้งที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตป่าวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา และป่าไม้ได้ส่งมอบให้ส านักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) น ามาปฏิรูปที่ดินแต่พ้ืนที่ท ากินอยู่ในเขตป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ จังหวัด
ปราจีนบุรี ซึ่งไม่มีการส่งมอบพ้ืนที่ให้ ส.ป.ก. ท าให้ประชาชนต าบลไทยสามัคคีไม่ได้รับการจัดสรรที่ดิน
จาก ส.ป.ก. และยังมีปัญหาในเขตป่าวังน้ าเขียวทับซ้อนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ท าให้ประชาชน          
ถูกจับกุมด าเนินคดี   

 ในเขตป่าเขาภูหลวง ที่มีการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือน ามาปฏิรูปที่ดิน               
แต่ปรากฏว่าพ้ืนที่ดังกล่าว ทับซ้อนกับพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทับลาน และพ้ืนที่โซน C ท าให้ไม่สามารถ           
ให้สิทธิจากการปฏิรูปที่ดินได้ และต้องเพิกถอนสิทธิในบางแปลง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเหล่านี้เป็นปัญหา
ที่มีความซับซ้อนที่รัฐจะต้องค านึงถึงและน ามาพิจารณาในการแก้ไขปัญหา ต่อไป 

 นอกจากปัญหาทับซ้อนในเรื่องแนวเขตแล้ว ยังมีเงื่อนไขด้านประชากรที่เพ่ิมขึ้น  
ที่รัฐต้องปรับแนวคิดในการแก้กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ทีไ่ม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 ผู้เข้าร่วมประชุมจากอ าเภอวังน้ าเขียวเห็นว่า เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน          
มีความส าคัญท่ีสุด โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริง 



๑๒๖ 

 

 

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอของประชาชน 

 (๑) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดหรือการปรับปรุงแนวเขตที่ดิน 
ของรัฐจะต้องได้รับการยอมรับในทางกฎหมาย และต้องก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

 (๒) การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม ในกรณีพ้ืนที่ที่มีปัญหาการจับกุมด าเนินคดี 
จ าเป็นต้องคลี่คลายปัญหาในเรื่องคดีความ และปัญหาทางกฎหมาย เช่น การใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน การท าประโยชน์ในพ้ืนที่ลาดชันเกิน ๓๕% หรือการเปลี่ยนสิทธิการถือครองที่ดิน เนื่องจาก
พ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว เป็นต้น  

 (๓) รัฐต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดในการสงวนหวงห้ามที่ดิน เนื่องจากจ านวน
ประชากรเพ่ิมจ านวนมากขึ้น และประเทศมีการพัฒนาเศรษฐกิจไปอย่างมาก แต่ยังใช้แนวคิดสงวน            
หวงห้ามที่ดินของรัฐไว้เหมือนกับในยุคที่ประชากรมีจ านวนน้อย และเศรษฐกิจยังไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็น
แนวคิดท่ีไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงปัจจุบัน 

 (๔) การใช้แนวเขตที่ประชาชนมีส่วนร่วมและยอมรับ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาเป็น
บรรทัดฐานในการปรับปรุงแนวเขต เพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่อ าเภอวังน้ าเขียว  

 (๕) การเร่งปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ โดยการตั้งคณะกรรมการที่ทุกฝ่าย
ยอมรับ และมีอ านาจในการตัดสินใจ เพื่อแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่อ าเภอวังน้ าเขียวเป็นการเฉพาะ 

 (๖) เสนอให้หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และภาคประชาชน ร่วมกันท างานวิจัยพ้ืนที่อ าเภอวังน้ าเขียว
เป็นตัวอย่างน าร่องในการจัดการที่ดิน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินใจในทางนโยบาย ในการแก้ไข
ปัญหาการทับซ้อนพื้นที่ของรัฐและประชาชน โดยต้องชะลอการบังคับใช้กฎหมายไว้ก่อน 

 (๗) การปรับปรุงแก้ไขแนวเขตต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานรัฐ 
สร้างการมีส่วนร่วมและรับฟังประชาชน มากกว่าการให้นักการเมืองในรัฐบาลเป็นผู้ตัดสินใจ  

4.๑.๔ กรณีแนวเขตหวงห้ามที่ดิน และหนังสือส าคัญที่หลวง (น.ส.ล.) ทับซ้อน 
ที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน พื้นที่หนองหาร อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

 (๑) ปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่ 

 หนองหาร เป็นหนองน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ชุมชนโดยรอบได้ใช้ประโยชน์            
มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยรัฐได้ขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ซึ่งในขณะนั้น
ระบุขอบเขตว่าจดขอบหนองทั้ง ๔ ด้าน จึงไม่ทราบแนวเขตที่แน่นอน เพียงแต่ระบุความกว้างเป็น “เส้น” 
ซึ่งสามารถค านวณเนื้อที่ได้ประมาณ ๔๘,๕๗๐ ไร่ จากนั้นจึงได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้าม
ที่ดิน ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๑๙,๗๓๒ ไร่ แต่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถชี้ระวังแนวเขต            
ที่ชัดเจนตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ ได้ 



๑๒๗ 

 

 จึงเป็นปัญหาเมื่อรัฐต้องการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงในพ้ืนที่บริเวณ
หนองหาร ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงต้องส ารวจหาแนวเขตขึ้นใหม่ โดยมีเนื้อที่ ๗๖,๓๑๗ ไร่ น้อยกว่าเนื้อที่
ตามแผนที่แนบท้ายกฤษฎีกาฯ และพบว่า ในปัจจุบันมีแนวเขตทับซ้อนพ้ืนที่ชุมชนถึง ๔๕ หมู่บ้าน             
บางต าบลมีพื้นที่ทับซ้อนทั้งหมด ทั้งนี้ ส านักงานท่ีดินจังหวัดสกลนครได้ตรวจสอบล่าสุด พบว่า มีการออก
เอกสารสิทธิในที่ดิน ซึ่งอยู่ในเขตแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ มีจ านวนประมาณ ๓๐,๐๐๐ แปลง  

 (๒) ความเป็นมาและสภาพปัญหา ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการก าหนดแนวเขตที่ดิน
ของรัฐ และกระบวนการแก้ไขปัญหาของรัฐท่ีผ่านมา  

  ความเป็นมาและสภาพปัญหา 

 หนองหารสกลนคร เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญของชาวสกลนครมาตั้งแต่อดีต 
ทั้งการเป็นแหล่งจับสัตว์น้ า การใช้ที่ดินริมหนองหารท านาปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้ง และเป็นแหล่งน้ าประปา         
เมืองสกลนครในปัจจุบัน การขยายตัวของเมืองและชุมชน การใช้ประโยชน์จากหนองหารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของหนองหาร รวมถึงปัญหาที่ดินและที่ตั้งชุมชน
ริมหนองหารทับซ้อนกับแนวเขตหวงห้ามที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่
อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๔๘๔ และแนวเขตตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง             
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ในเขตอ าเภอเมืองสกลนคร และอ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  

 “หนองหาร” มีเนื้อที่ตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้าม
ที่ดิน พ.ศ. ๒๔๘๔ ประมาณ ๑๑๙,๗๓๒ ไร่ ๓ งาน ๙๐ ตารางวา ในปัจจุบันมีแนวเขตทับซ้อนพ้ืนที่ชุมชน                
รวมจ านวน ๔๕ หมู่บ้าน ๑๓ ต าบล ซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองสกลนคร ๓๓ หมู่บ้าน ๙ ต าบล และอ าเภอ
โพนนาแก้ว ๑๒ หมู่บ้าน ๔ ต าบล   

 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ หนองหารได้มีการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (น.ส.ล.) 
จ านวน ๒ แปลง แปลงที่ ๑ เนื้อที่ ๗๖,๓๑๗ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวา (น.ส.ล. เลขที่ ๐๖๒๓ ลงวันที่ ๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐) แปลงที่ ๒ เนื้อที่ ๖๘๙ ไร่ ๓ งาน ๓๓ ตารางวา (น.ส.ล. เลขที่ ๐๖๒๔ ลงวันที่ ๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐) คงเหลือพ้ืนที่ ซึ่งยังไม่ได้ออก น.ส.ล. เนื้อที่ประมาณ ๔๒,๗๑๖ ไร่ ๒ งาน ๓๕ ตารางวา  

 ทั้งนี้ พ้ืนที่หนองหารได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ ๓๐ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ เนื้อที่ประมาณ ๖๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งในขณะนั้นยังไม่ทราบอาณาเขตที่แน่นอนเพราะ  
ตามทะเบียนที่สงวนไว้เพื่อเป็นที่สาธารณประโยชน์ ระบุขอบเขตว่าจดขอบหนองทั้งสี่ด้าน คือ  

- ทิศเหนือ กว้าง ๒๓๗ เส้น จดหลักเขตตามขอบหนอง ต าบลนาแก้ว ต าบลท่าแร่ 
- ทิศใต้ กว้าง ๑๖๒ เส้น จดหลักเขตตามขอบหนอง ต าบลท่าวัด ต าบลดงชน 

ต าบลงิ้วด่อน 
- ทิศตะวันออก กว้าง ๒๓๗ เส้น จดหลักเขตตามขอบหนอง ต าบลนาแก้ว ต าบล

ท่าวัด 



๑๒๘ 

 

 

- ทิศตะวันตก กว้าง ๒๕๐ เส้น จดหลักเขตตามขอบหนอง ต าบลธาตุเชิงชุม 
ต าบลพังขว้าง ต าบลเชียงเครือ 

 จากเอกสารบันทึกข้อความ ส านักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๗  ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ระบุว่า ในช่องทะเบียนพ้ืนที่หนองหารสาธารณประโยชน์ 
ระบุ “เนื้อท่ีคิดเป็นตารางวา” ค านวณได้เนื้อที่ ๖๖๗,๑๔๐ (ตารางวา) เมื่อค านวณออกมาเป็น ไร่ - งาน - 
ตารางวาแล้ว ได้เนื้อที่ ๑,๖๖๗ ไร่ ๓ งาน ๔๐ ตารางวา อาจคลาดเคลื่อนกับความเป็นจริง ในทางปฏิบัติ 
ที่เคยปฏิบัติมา น่าจะคิดเนื้อที่เป็น ไร่ - งาน - ตารางวา ตามระยะของข้างเคียงทั้ง ๔ ด้านที่ระบุไว้          
เมื่อค านวณทางคณิตศาสตร์แล้ว ได้เนื้อที่ ๔๘,๕๗๐ ไร่ 0 งาน ๒๕ ตารางวา อย่างไรก็ตามทะเบียน          
ที่สาธารณประโยชน์เป็นเอกสารที่ท าไว้เดิม แม้อาจจะคลาดเคลื่อนได้  แต่ไม่มีการแก้ไขเอกสารเดิม             
จึงปรากฏข้อผิดพลาดจนถึงปัจจุบัน  

 ที่ผ่านมา ปัญหาว่าหน่วยงานของรัฐไม่สามารถระวังชี้แนวเขตหนองหาร          
ตามพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้ ดังนั้น ในการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง “ส านักงานที่ดิน
จังหวัด จึงพิจาณาเห็นว่า เมื่อจังหวัดประสงค์ให้ออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง และไม่สามารถระวังชี้
แนวเขตหนองหารได้ ควรส ารวจและพิจารณาหาแนวเขตหนองหารไปพร้อมกับการรังวั ดออกหนังสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวง” การออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงบริเวณหนองหาร ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเป็น           
การส ารวจหาแนวเขตข้ึนใหม่  

 ในปัจจุบัน กรมที่ดินได้จัดท าแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐            
แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ “หนองหาร” ตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน        
ในท้องที่อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๔๘๔ และแนวเขตตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
แปลงที่ ๑ เลขที่ ๐๖๒๓ เนื้อที่ ๗๖,๓๑๗ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวา ซึ่งได้รูปแผนที่ไม่ตรงกับแผนที่แนบ
ท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ (รูปที่ 4.7 และ 4.8) 

 จากการส ารวจของอ าเภอเมืองจังหวัดสกลนคร ผลการรังวัดที่ดินการออกหนังสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวง แปลงที่ ๑ เนื้อที่ ๗๖,๓๑๗ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวา มีประชาชนท าประโยชน์ 
จ านวน ๑๐๘ ราย แยกเป็น มีหลักฐานที่ดิน ๑๐ ราย และไม่มีหลักฐานที่ดิน ๙๘ ราย ส่วนในพ้ืนที่ตามพระราช
กฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ ส านักงานที่ดินจังหวัดสกลนครได้ตรวจสอบล่าสุด พบว่า  มีการออก
เอกสารสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินอยู่ในเขตแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ประมาณ 
๓๐,๐๐๐ แปลง  



๑๒๙ 

 

รูปที่ 4.7 แสดงแผนที่ก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  
พ.ศ. 2484 

 

ที่มา : กรมท่ีดิน 



๑๓๐ 

 

 

รูปที่ 4.8 แสดงแผนที่แสดงแนวเขตหวงห้ามที่ดิน ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน  
ในท้องท่ีอ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๔๘๔ 

 

ที่มา : กรมท่ีดิน 



๑๓๑ 

 

  (๓) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา  
ทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบายหรือกฎหมาย 

 ปัญหาแนวเขตที่ดินหวงห้ามหนองหาร เป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนาน และไม่มี
หน่วยงานใดสามารถชี้แนวเขตหนองหารตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ .ศ. ๒๔๘๔           
ที่ชัดเจนได้ เนื่องจากหนองหารเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ า ซึ่งในขณะนั้นเป็นการประกาศให้หนองหารเป็นที่บ ารุง
พันธุ์สัตว์น้ าไม่รวมที่ตั้งชุมชน เมื่อสร้างประตูน้ ากั้นแม่น้ าก่ าเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงเกิดปัญหาน้ าท่วม
ที่ดินของประชาชนที่ท านาบริเวณริมหนองหารมาแต่ดั้งเดิมก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๔ จนไม่สามารถท านา          
ได้กลายเป็นปัญหาเรื้อรัง กระทั่งมีการสร้างประตูน้ าเพ่ือป้องกันน้ าท่วมอ าเภอเมืองในปี พ.ศ. ๒๕๓๖           
ท าให้เกิดน้ าท่วมหนองหารอีกรอบ 

 ส าหรับพ้ืนที่หนองหารยังมีปัญหาการออกเอกสารสิทธิไม่ชอบด้วยกฎหมาย            
ในเขตพ้ืนที่หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง แต่ที่ดินที่ประชาชนถือครองและใช้ประโยชน์มีมาก่อนแต่ไม่ได้ 
รับเอกสารสิทธิ ท าให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม ในอดีตประชาชนไม่มีสิทธิในการออกมาเรียกร้อง 
กระทั่งมีรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิมีเสียงมากขึ้น ดังนั้น การก าหนดเขต
ที่ดินของรัฐที่ผ่านมา ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการกันพ้ืนที่ท ากินและที่ตั้งชุมชนออกจากแนวเขตที่ดิน 
ของรัฐ ในขณะที่จ านวนประชากรก็ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับไม่สามารถชี้แนวเขตพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตหวงห้ามได้ ท าให้ประชาชนจ านวนมากเสียสิทธิในการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน 

 ในการประชุมรับฟังความเห็นที่จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ ประชาชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากชุมชนรอบหนองหาร พ้ืนที่ ๕ ต าบล 
ในเขตอ าเภอเมือง และอ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร รวมถึงหน่วยของรัฐ ได้แก่ ส านักงานประมง
จังหวัด และส านักงานที่ดินจังหวัด จ านวน ๕๐ ราย มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอสรุปได้ ดังนี้  

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอของประชาชน 

 (๑) รัฐประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่อ าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๔๘๔ ทับซ้อนพ้ืนที่ชุมชนเก่าแก่ ซึ่งตั้งถิ่นฐานมามาก่อนพระราช
กฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ ดังนั้น หากชุมชนหรือประชาชนมีเอกสารหลักฐานแสดงได้ว่าอยู่มา
ก่อนการประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินดังกล่าว รัฐต้องออกเอกสารสิทธิให้ประชาชน 

 (๒) การที่ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดการที่ดินและทรัพยากรในลุ่มน้ า
หนองหารซึ่งรวมถึงล าน้ าสาขาที่ไหลลงหนองหาร เช่น ล าน้ าพุง มีปัญหาการกัดเซาะของล าน้ าและ         
เกิดตะกอนไหลลงหนองหารท าให้มีสภาพตื้นเขิน การจัดการที่ดินดังกล่าว ต้องเข้าใจและสอดคล้องกับ
นิเวศวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน  

 (๓) การสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นพ้ืนฐานส าคัญโดยการตัดสินใจ
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับแนวเขตพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขต         
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หวงห้ามที่ดิน ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ และให้อ านาจการตัดสินใจร่วมกัน โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน  

 (๔) การมนีโยบายหรือกฎหมายเฉพาะ ส าหรับแก้ไขปัญหาแนวเขตหวงห้ามที่ดินฯ 
ทับซ้อนที่ตั้งชุมชนและพ้ืนที่ท ากิน รวมถึงเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ า
หนองหาร ทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องท างานร่วมกับ
ประชาชนในทอ้งถิ่น  

4.๑.๕ กรณีการเตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท พื้นที่บ้านกลาง  
ต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  

 (๑) ปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่ 

 กรณีศึกษานี้เป็นกรณีเดียวที่อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติ 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลและหน่วยงานรัฐได้ด าเนินการตรวจสอบแนวเขตที่มีการส ารวจพ้ืนที่ และ
ตรวจสอบการทับซ้อนแนวเขตกับหน่วยงานอ่ืนอย่างละเอียดรอบคอบที่ชัดเจนมากขึ้น โดยส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือไปถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ถือปฏิบัติตาม
แนวทาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เกี่ยวกับการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าไม้
อ่ืนๆ โดยให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินในเขตนั้นอย่างรอบคอบก่อน  

 ต่อมามีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่า ในการเสนอร่าง
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่มีการทับซ้อนกับแนวเขตที่ได้ก าหนดไว้ ให้เป็นพ้ืนที่ด าเนินการตาม
กฎหมายอื่น หน่วยงานเจ้าของเรื่องต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติเสียก่อน 

 อย่างไรก็ดี มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ยังไม่สามารถยุติปัญหาทับซ้อนแนวเขตที่ดิน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ปัจจุบันไม่มีการออกนโยบายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในตรวจสอบหรือ
ก าหนดแนวเขตท่ีดินของรัฐ   

 (๒) ความเป็นมาและสภาพปัญหา ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการก าหนดแนวเขตที่ดิน
ของรัฐ และกระบวนการแก้ไขปัญหาของรัฐท่ีผ่านมา  

  ความเป็นมาและสภาพปัญหา 

 ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนจากการทับซ้อนพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท ากิน      
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยชุมชนไม่รับทราบรับทราบข้อมูลการด าเนินการของหน่วยงานรัฐ และ
รับทราบเมื่อรัฐได้ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับซ้อนไปแล้ว เป็นเรื่องยากที่ประชาชนจะโต้แย้งเพ่ือให้รัฐ
ปรับปรุงแก้ไขแนวเขตภายหลัง ท าให้ประชาชนกลายเป็นผู้ผิดกฎหมาย ถูกด าเนินคดี ยึดที่ดินท ากิน และ
พืชผลถูกท าลาย เป็นปัญหาที่ชุมชนในพื้นทีบ่้านกลาง ต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง เกรงว่า
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จะเกิดขึ้นกับชุมชน หากปล่อยให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท 
ทับซ้อนพื้นที่ของชุมชน 

 ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท จังหวัดล าปาง ได้ก าหนดพ้ืนที่เพ่ือเตรียมการ
ประกาศจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒ เนื้อที่ป่าที่ส ารวจ และสมควรจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เนื้อที่ประมาณ  
๘๐๒,๔๓๙.๑๗ ไร่ หรือ ๑,๒๘๓.๙ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดล าปาง พ้ืนที่
ประกอบด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ๙ พ้ืนที่ (ป่า) ครอบคลุมพ้ืนที่ ๔ อ าเภอ คือ อ าเภองาว อ าเภอเมือง 
อ าเภอแจ้ห่ม และอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  

 ได้ด าเนินการรังวัดแนวเขตแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ และผ่านความเห็นชอบ        
โดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่มีประเด็นโต้แย้งและ             
ข้อร้องเรียนภายหลังการรังวัดหมายแนวเขตบริเวณต าบลทุ่งผึ้ง อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง อุทยาน
แห่งชาติถ้ าผาไทจึงได้ด าเนินการปักหมุดแนวเขตอุทยานแห่งชาติและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เตรียมการ
ประกาศอุทยานแห่งชาติ ถ้ าผาไท แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และจัดส่งแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐               
ลงแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ส านักอุทยานแห่งชาติด าเนินการจัดท าแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาฯ  

 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ส่งแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาฯ 
ให้อุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมยืนยันไม่มีปัญหาข้อขัดแย้งกับประชาชนในพ้ืนที่
เรื่องแนวเขตอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท ซึ่งอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท ยืนยันว่าถูกต้องและไม่มีปัญหา               
ข้อขัดแย้งกับประชาชนในพ้ืนที่เรื่องแนวเขตอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท และคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติ
หลักการร่างพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ต่อมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจสอบพบว่า พ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติถ้ าผาไทบางส่วนทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน จึงด าเนินการแก้ไขแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกา 
และกรมป่าไม้ ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กันพ้ืนที่ที่มีภาระผูกพันตามโครงการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ออกจากพ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท เพ่ือเร่งรัดจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ                
ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ไม่ขัดข้องที่จะให้กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ด าเนินการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติไปก่อนโดยยังไม่ต้องกันพ้ืนที่ที่มีภาระ
ผูกพันกับกรมป่าไม้ออกจากพ้ืนที่ที่จะก าหนดเป็นอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท  

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ การเตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท ด าเนินการ           
ถึงขั้นตอนการน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง  

 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๓/๑๓๕๕๙ ลงวันที่                
๙ สิงหาคม ๒๕๕๓  แจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยสมบูรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมควร
ถือปฏิบัติตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ และวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒  
ในการด าเนินการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ  ป่าสงวนแห่งชาติ และ
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ป่าไม้อ่ืนๆ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน พิจารณา
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่ีดินในเขตอุทยานแห่งชาติให้เป็นไปอย่างรอบคอบก่อน  

 จากนั้น ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๖๘ ลงวันที่ ๕  
มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งว่ามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มอบหมายให้ทุกหน่วยงาน 
รับความเห็นของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด าเนินการในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนด
เขตที่ดินที่มีการทับซ้อนกับแนวเขตที่ได้มีการก าหนดไว้ให้เป็นพ้ืนที่ด าเนินการตามกฎหมายอ่ืน และ
หน่วยงานเจ้าของเรื่องต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติเสียก่อน 

 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนด าเนินการตรวจสอบพ้ืนที่อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือปรับแก้แผนที่
แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ เตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท โดยรังวัดพ้ืนที่ ได้ประมาณ 
๗๗๗,๐๗๐ ไร่ พบว่า มีประชาชนอยู่อาศัย จ านวน ๑๗ ชุมชน รวม ๑,๒๗๕ ครัวเรือน ๕,๒๖๔ คน และ
ประชาชนอยู่อาศัยอยู่รอบแนวเขตอุทยานฯ จ านวน ๒๔  ชุมชน ประกอบด้วยประชาชนเชื้อชาติไทยและ
ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ เช่น มูเซอ กะเหรี่ยง (ยาง) อาข่า เย้า เป็นต้น  

 ในกรณีการด าเนินการเตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
รัฐบาลและหน่วยงานรัฐได้ด าเนินการตรวจสอบแนวเขต ส ารวจพ้ืนที่ และตรวจสอบการทับซ้อนแนวเขต
กับหน่วยงานอ่ืน อย่างละเอียดรอบคอบและชัดเจน ดังจะเห็นได้จากการมีมติคณะรัฐมนตรีหลายมติ         
ท าให้กระบวนการเตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไทใช้ระยะเวลายาวนาน นับแต่ตั้งปี พ.ศ. 
๒๕๓๒ จนถึงปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของประชาชนมิได้ เป็นที่ยอมรับและระบุไว้               
เป็นระเบียบปฏิบัติ เพ่ือร่วมก าหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติหรืออ่ืนๆ อย่างชัดเจน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนเกิดจากการตื่นตัวและเรียกร้องของประชาชนมากกว่า  

  (๓) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา   
ทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบายหรือกฎหมาย 

 ในการประชุมรับฟังความเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
จ านวน ๕๐ ราย มีผู้เข้าร่วมประชุมจากต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ ต าบลบ้านร้อง ต าบลบ้านอ้อน 
ต าบลนาแก และต าบลปงเตา อ าเภองาว จังหวัดล าปาง ร่วมกับอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท โดยหัวหน้า
อุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท (นายพีระเมศร์ ตื้อตันสกุล) ได้ให้ข้อมูลว่า การเตรียมการประกาศอุทยาน
แห่งชาติถ้ าผาไท มีการก าหนดแนวเขตกันพ้ืนที่ชุมชนออก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่อาจไม่ครอบคลุมครบ
ทุกชุมชน และในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) ได้ให้กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด าเนินการตรวจสอบใหม่อีกครั้ง  

 แนวทางการด าเนินการต่อไป คือ การตรวจสอบแนวเขตให้ตรงข้อเท็จจริงให้มาก
ที่สุด ในด้านการมีส่วนร่วม จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับอ าเภอ และคณะท างานระดับต าบล และ 
ให้ผู้น าท้องถิ่นและชุมชนส่งผู้แทนเข้าร่วมเดินแนวเขตกับทางเจ้าหน้าที่ รวมถึงการรวบรวมเอกสาร
หลักฐานต่างๆ เพ่ือยืนยันการใช้ประโยชน์ เช่น เอกสาร ส.ค. ๑ ใบเสียภาษีบ ารุงท้องที่ หรือหลักฐานอ่ืนๆ 



๑๓๕ 

 

มากกว่าภาพถ่ายทางอากาศ ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะใช้แนวเขตที่เคยท าไว้ในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยยึดหลักตามข้อเท็จจริงที่มิใช่การบุกรุกใหม่ 

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอของประชาชน 

 (๑) ให้อุทยานแห่งชาติถ้ าผาไทร่วมกับชุมชน ด าเนินการรังวัดและกันพ้ืนอยู่อาศัย 
ที่ท ากิน และป่าชุมชนออกจากอุทยานแห่งชาติ  

  (๒) ให้ด าเนินการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนก่อน เช่น กรณีบ้านกลาง ต าบล
บ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ซึ่งเป็นชุมชนชาวกะเหรี่ยงเก่าแก่กว่า ๑๐๐ ปี ชุมชนมีวิถีชีวิต
วัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับป่า รวมทั้งการท าการเกษตรในระบบท าไร่หมุนเวียนโดยไม่ท าลายป่า นอกจากนั้น 
ชุมชนยังมีการจัดการที่ดินและป่าไม้ ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการดูแลควบคุม ก าหนดกฎระเบียบ           
ด้านป่าไม้และท่ีดิน 

 (๓) จัดท าแนวเขตอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไทในพ้ืนที่ให้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์
ให้ชาวบ้านรับทราบว่าแนวเขตอยู่บริเวณใด ซึ่งจะช่วยป้องกันการบุกรุกป่าใหม่ ที่ส าคัญต้องให้ชุมชน
รับทราบและเข้าใจการด าเนินการของรัฐ ดังนั้น การเข้าไปชี้แจง การให้ข้อมูลกับชุมชนจึงเป็นขั้นตอนที่
ส าคัญ  

 (๔) ให้อุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท ส่งหนังสือแจ้งไปยังทุกต าบล เรื่อง การตั้ง
คณะท างานระดับต าบลเพ่ือพิสูจน์สิทธิ เพ่ือก าหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท ทั้งนี้ เพ่ือให้
ผู้ปกครองท้องที่และชาวบ้านรับทราบข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการด าเนินการ 

 (๕) ให้อุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท แจ้งผลการด าเนินการรังวัดให้ชุมชนรับทราบ 
ก่อนด าเนินการประกาศอุทยานแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนได้ตรวจสอบหรือมั่นใจว่าเป็นไปตามแนวเขตที่
ได้มีการก าหนดร่วมกันกับชุมชนหรือไม่   

4.๑.๖ กรณีแนวเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นทับซ้อนที่ดินท ากิน พื้นที่อ าเภอเวียงสระ 
อ าเภอนาสาร และอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 (๑) ปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่ 

 ข้อขัดแย้งจากการประกาศอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เกิดขึ้นเมื่อประชาชน             
ถูกเจ้าหน้าที่ห้ามเข้าเก็บเกี่ยวผลผลิต หลังจากประกาศอุทยานฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จากนั้นเป็นต้นมา 
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการประกาศอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น อ าเภอเวียงสระ อ าเภอนาสาร และ
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินร้องเรียนกับหน่วยงานรัฐให้แก้ไขแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติใต้ร่มเย็นทับซ้อนกับที่ดินท ากินของประชาชน รวมระยะเวลายาวนานกว่า ๒๐ ปี  

 กรมป่าไม้ (ในขณะนั้น) และอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ได้มีการด าเนินการ
ปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้ข้อยุติในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ว่า มีที่ดิน          



๑๓๖ 

 

 

ถือครองท าประโยชน์ของประชาชนที่ทับซ้อนกับแนวเขตอุทยานฯ จ านวน ๒๘,๗๗๐ ไร่  และ
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีมติเห็นชอบในหลักการให้เพิกถอนพ้ืนที่ดังกล่าวออกจากเขตอุทยานฯ     
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไม่อาจด าเนินการต่อได้ เนื่องจาก
รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ต้องใช้ผลการพิสูจน์การส ารวจการถือครอง
ที่ดินของประชาชนในส่วนพ้ืนที่ที่มิได้กันออกเสียก่อน และยุติลงในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ในช่วงนายสุวิทย์               
คุณกิตติ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ข้อยุติการปรับปรุงแก้ไขปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นดังกล่าว.ท าให้
เกิดปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งขาติใต้ร่มเย็นทับซ้อนกับพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่ต าบลบ้านส้อง 
อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งพ้ืนที่ทับซ้อนดังกล่าวอยู่ในแนวเขตพ้ืนที่ที่ก าลังด าเนินการ               
เพิกถอนจากเขตอุทยานแห่งชาติ แต่เมื่อยังไม่มีการด าเนินการเพิกถอน จึงกลายเป็นปัญหาการทับซ้อน
ระหว่างพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติกับเขตปฏิรูปที่ดิน และปัจจุบันยังไม่สามารถหาข้อยุติแนวเขตร่วมกันของ 
ทั้งสองหน่วยงานได้ ท าให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิจากการปฏิรูปที่ดินได้รับความเดือดร้อนถูกด าเนินคดี          
บุกรุกอุทยานแห่งชาติ  

 (๒) ความเป็นมาและสภาพปัญหา ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการก าหนดแนวเขตที่ดิน
ของรัฐ และกระบวนการแก้ไขปัญหาของรัฐท่ีผ่านมา  

  ความเป็นมาและสภาพปัญหา 

 อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น มีพ้ืนที่ประมาณ ๒๖๕,๖๒๕ ไร่ ประกาศให้เป็นอุทยาน
แห่งชาติเมื่อในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอเวียงสระ อ าเภอนาสาร และอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงประชาชนในพ้ืนที่ไมท่ราบว่ามีการประกาศอุทยานแห่งชาติดังกล่าว จนกระทั่งในปี
ถัดมาเจ้าหน้าที่อุทยานห้ามมิให้ประชาชนเก็บเก่ียวพืชผลอาสิน และน าเครื่องมือการเกษตรเข้าไปในพ้ืนที่ 
ประชาชนจึงทราบว่ารัฐได้ประกาศอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นทับซ้อนที่ดินท ากินของตน โดยหน่วยงาน 
ของรัฐไม่ได้ให้ข้อมูลกับประชาชนเกี่ยวกับการเตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นมาก่อน  

 ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการประกาศ
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น อ าเภอเวียงสระ อ าเภอนาสาร และอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี             
ได้ร้องเรียนกับหน่วยงานรัฐให้แก้ไขแนวเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นที่ทับซ้อนที่ดินท ากินของประชาชน 
และจัดท าแนวเขตอุทยานแห่งชาติให้ชัดเจนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งที่ในระยะเวลาผ่านมา 
กระบวนการแก้ไขปัญหาได้ด าเนินการมาเกือบจะได้ข้อยุติ เหลือเพียงขั้นตอนการออกพระราชกฤษฎีกา
เพิกถอนที่ดินท ากินที่กันออกจากแนวเขตอุทยานฯ เท่านั้น แต่รัฐบาลได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย            
โดยไม่ยอมรับมติหรือข้อตกลงที่ด าเนินการมาก่อนหน้า (รูปที่ 4.9) 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๓๘ เห็นชอบ              
ในหลักการให้ปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นที่ทับซ้อนที่ดินท ากินของประชาชน รวมเนื้อที่ 



๑๓๗ 

 

๒๘,๑๒๕ ไร่ และเม่ือวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เห็นชอบในหลักการให้เพิกถอนพื้นที่เพ่ิมเติม รวมเนื้อที่ 
๒๘,๗๗๐ ไร่ 

 การปรับปรุงแนวเขตโดยเพิกถอนพ้ืนที่ท ากินของประชาชนออกจากเขตอุทยาน
แห่งชาติใต้ร่มเย็น หน่วยงานรัฐได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งมีแต่งตั้งคณะท างานส ารวจ
ประชาชนที่อยู่อาศัย ท ากินในเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ทั้งในระดับอ าเภอและระดับ และมีมติสรุปให้
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นเสนอโครงการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ตามนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นได้ด าเนินการรังวัดปรับปรุงแนวเขต
อุทยานแห่งชาติ โดยรังวัดกันพ้ืนที่ของประชาชนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ ตามที่ได้รับความเห็นชอบ 
จากที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการลักลอบท าลายทรัพยากรป่าไม้ จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ รวมพ้ืนที่ที่ได้มีการรังวัดออกเรียบร้อยแล้ว ๒๘,๗๗๐ ไร่  

 ในระหว่างนั้น รัฐบาลได้มีนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๔๑ ส ารวจการถือครองที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ และส านักบริหารจัดการในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ๑๘ (เดิม) ได้ท า
การส ารวจประชาชนที่มีท่ีท ากินในเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นในปี ๒๕๔๒ ได้จ านวน ๑,๓๙๔ ราย เนื้อ
ที่ ๓๐,๔๒๕ ไร่  

 ในขณะที่กรมป่าไม้ (ในขณะนั้น) และอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นด าเนินการ
ปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นออกจากที่ดินท ากินที่ตรวจสอบเป็นข้อยุติแล้ว จ านวน 
๒๘,๗๗๐ ไร่ และจัดท าแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนแนวเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นนั้น 
เมื่อรัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ส่งผลให้กรมป่าไม้และอุทยานแห่งชาติ             
ใต้ร่มเย็น รอผลการส ารวจถือครองของประชาชนในส่วนพ้ืนที่ที่มิได้กันออก ท าให้กระบวนการปรับปรุง
แนวเขตอุทยานฯ ล่าช้าออกไป  

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
(นายสุวิทย์ คุณกิตติ) ขณะนั้น ได้มีค าสั่งขอดูเอกสารและกระบวนการขั้นตอนการพิสูจน์สิทธิ จ านวนพ้ืนที่ 
การด าเนินการของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ วิธีการด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือไม่ 
อย่างไร โดยให้ยุติการด าเนินการที่จะเพิกถอนแนวเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นไว้ก่อน จนกว่า  
จะมีการพิสูจน์สิทธิตามกระบวนการหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ท าให้การด าเนินการชะงักงันตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมา กระทั่งจนถึงปี ๒๕๕๗ การส ารวจการถือครองของประชาชนในเขตอุทยานแห่งชาติ                
ใต้ร่มเย็นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ยังไม่แล้วเสร็จ ประชาชนในพ้ืนที่ที่เตรียม
กันพ้ืนที่ออกจากแนวเขตอุทยานฯ ยังคงท ากินอย่างผิดกฎหมาย ถูกตัดฟันพืชผลอาสิน และการ                     
ไม่สามารถตัดฟันโค่นต้นยางพาราเมื่อหมดอายุกรีดยาง รวมถึงการปรับปรุง เส้นทางที่ประชาชนใช้ในการ
เดินทางได้  



๑๓๘ 

 

 

 นอกจากนั้น ยังมีปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นทับซ้อนกับเขตพ้ืนที่
ปฏิรูปที่ดิน อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น มีหนังสือ ที่ กษ ๐๗๑๒.๓๕๙/๓๒๙ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 
รายงานผู้อ านวยการส่วนอุทยานแห่งชาติว่า พ้ืนที่ เขตปฏิรูปที่ดินตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินต าบลบ้านส้อง อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปรากฏว่า มีพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินบางส่วนทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น แต่พ้ืนที่ส่วนที่ทับซ้อน
ดังกล่าว อยู่ในแนวเขตพ้ืนที่ที่ก าลังด าเนินการเพิกถอนจากเขตอุทยานแห่งชาติ ดังนั้น เมื่อมีการจัดท า
แผนที่และออกพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนแล้วจะไม่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ  

 แต่เมื่อไม่มีการด าเนินการเพิกถอนฯ จึงกลายเป็นปัญหาข้อขัดแย้งในปัจจุบัน และ           
ไม่สามารถหาข้อยุติแนวเขตร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานได้ ในขณะที่ประชาชนที่ได้รับเอกสารสิทธิ               
ส.ป.ก. ๔-๐๑ ถูกจับกุมด าเนินคดี และไม่สามารถท ากินได้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับตามกฎหมาย เนื่องจาก
ปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย และหน่วยงานของรัฐมิได้เร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนผู้เดือดร้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๙ 

 

รูปที่ 4.9 แสดงแผนที่แสดงต าแหน่งการซ้อนทับในที่ดินของรัฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ที่มา : ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 



๑๔๐ 

 

 

 (๓) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา   
ทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบายหรือกฎหมาย 

 ในการประชุมรับฟังความเห็นของประชาชน ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ มีประชาชนจากอ าเภอเวียงสระ อ าเภอนาสาร และอ า เภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุรษฎร์ธานี 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น และส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุม
จ านวน ๕๐ ราย ในที่ประชุมประชาชนได้น าเสนอถึงปัญหาการประกาศอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นเมื่อปี  
พ.ศ. ๒๕๓๔ ประชาชนไม่รับทราบข้อมูลข่าวสารใดๆ แม้กระทั่งความหมายของอุทยานแห่งชาติก็ยังไม่
เข้าใจ หลังจากประกาศอุทยานแห่งชาติไปแล้วประชาชนถึงทราบว่ามีการประกาศอุทยานแห่งชาติ            
จากการห้ามเข้าไปท ากิน ประชาชนได้เรียกร้องให้หน่วยงานรัฐปรับแนวเขตอุทยานแห่งชาติออกจากพ้ืนที่
ท ากิน จนกระทั่งมีการส ารวจพ้ืนที่ถือครองของประชาชน เพ่ือกันออกจากแนวเขตชัดเจนซึ่งใช้เวลานาน
หลายปี จนกระทั่งรัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ท าให้แนวทางเดิมที่ให้มีการ
เพิกถอนแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับซ้อนพ้ืนที่ท ากินนั้นต้องยุติลง 

 การใช้แนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ พบปัญหา           
ในการพิสูจน์สิทธิ โดยการใช้ภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ผลการพิสูจน์สิทธิมีพ้ืนที่ท ากินน้อยมาก 
เพราะการใช้ภาพถ่ายทางอากาศดังกล่าว ไม่สามารถแยกแยะพ้ืนที่สวนยางพาราของชาวบ้าน ซึ่งมีการ
ปลูกยางพาราในลักษณะผสมผสานกับไม้ท้องถิ่นและไม้ผลได้ ชาวบ้านจึงไม่เห็นด้วยกับการใช้ภาพถ่าย
ทางอากาศมาเป็นหลักฐานพิสูจน์สิทธิแต่เพียงอย่างเดียว  

 นอกจากนั้น การด าเนินการพิสูจน์สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๔๑ ยังมีความล่าช้า ทั้งยังมีปัญหาแนวเขตทับซ้อนระหว่างเขตอุทยานแห่งชาติกับเขตปฏิรูป
ที่ดิน ท าให้ประชาชนเดือดร้อนจากการถูกจับกุม และท ากินด้วยความไม่ม่ันคง 

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอของประชาชน 

 (๑) ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการของรัฐ เพ่ือปรับปรุงแนวเขต
ที่ดินของรัฐที่มีปัญหาทับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทับซ้อนกับพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน หรือการ
ทับซ้อนระหว่างอุทยานแห่งชาติกับท่ีดินท ากินของประชาชน  

 (๒) ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการกันแนวเขตที่ดินท ากินของประชาชนให้ชัดเจน 
โดยการตั้งคณะกรรมการร่วมกัน ๓ ฝ่าย ระหว่างส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด อุทยานแห่งชาติ               
ใต้ร่มเย็น และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันส ารวจและปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น 

 (๓) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนทั้งการส ารวจรังวัดแนวเขต และการพิสูจน์สิทธิ 
ไม่เฉพาะแต่ก านันผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น แต่ควรให้คณะกรรมการของเครือข่ายได้เข้าไปมีส่ วนร่วมการพิสูจน์
สิทธิในที่ดินด้วย  



๑๔๑ 

 

 (๔) ในการพิสูจน์สิทธิต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชน ซึ่งผลการพิสูจน์สิทธิ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ พบว่า มีพ้ืนที่ท ากินน้อยมาก เนื่องจากอุทยาน
แห่งชาติใต้ร่มเย็น ใช้พ้ืนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแผนที่ปีนั้นใช้การวัดความชื้น สีเข้ม           
ถือว่าเป็นพื้นที่ป่า ถ้าสีน้ าตาลแสดงว่ามีร่องรอยการท าประโยชน์ แต่ภาพถ่ายดังกล่าวไม่สามารถแยกแยะ
สวนผสมของชาวบ้านออกจากพ้ืนที่ป่าได้ ดังนั้น จึงควรใช้หลักฐานอ่ืนมาประกอบ และใช้ภาพถ่าย            
ทางอากาศปี พ.ศ. ๒๕๔๕ แทน 

 (๕) ผ่อนผันให้ประชาชนได้ท ากินโดยไม่มีการจับกุมด าเนินคดี จนกว่าการตรวจ
พิสูจน์สิทธิยังไม่เสร็จสิ้น และการแก้ไขปัญหายังไม่ได้ข้อยุติ ส่วนที่พิสูจน์สิทธิเสร็จสิ้นแล้วให้ด าเนินการไป
ก่อน รวมถึงการผ่อนผันให้ประชาชนตัดโค่นต้นยางพาราที่หมดอายุการกรีดน้ ายางได้  

4.๑.๗ กรณีแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยซ้อนทับที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน 
ของประชาชน ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และพื้นที่
ต าบลแหลม อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 (๑) ปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่ 

 การประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ และปรับแนวเขต
เพ่ิมเติม ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ และ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นการประกาศตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ เพ่ือคุ้มครองสัตว์ป่าตามธรรมชาติรวมถึงถิ่นที่อยู่อาศัยเท่านั้น ไม่กระทบต่อการใช้
ที่ดิน ท าให้การประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ป่า ที่ดินถือครองที่มีเอกสารสิทธิ
และไม่มีเอกสารสิทธิ และพ้ืนที่ตั้งชุมชน ต่อมามีการแก้ไขพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
๒๕๓๕ ห้ามมิให้มีการครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ท าให้ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ดินที่ครอบครองท าประโยชน์มาก่อนการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเล
น้อยต้องสูญเสียสิทธิและเป็นผู้ครอบครองที่ดินอย่างผิดกฎหมาย 

 (๒) ความเป็นมาและสภาพปัญหา ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการก าหนดแนวเขตที่ดิน
ของรัฐ และกระบวนการแก้ไขปัญหาของรัฐท่ีผ่านมา  

  ความเป็นมาและสภาพปัญหา 

 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในปี  พ.ศ. ๒๕๑๘ 
และมีการประกาศก าหนดแนวเขตใหม่อีก ๒ ครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ และปี พ.ศ. ๒๕๒๕ มีเนื้อที่รวม 
๒๘๕,๖๒๕ ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ ๕ อ าเภอ ๓ จังหวัด ได้แก่ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง อ าเภอชะอวด 
อ าเภอหัวไทร อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา (รูปที่ 4.10) 

 มีชุมชนที่อาศัยอยู่และท ากินในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ประมาณ ๖๔,๐๐๐ คน 
ครอบคลุมพ้ืนที่ ๕ อ าเภอ ๓ จังหวัด คือ จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา รวมจ านวน               
๕๐ หมู่บ้าน ๑๐ ต าบล ได้แก่ ต าบลพนางตุง ต าบลทะเลน้อย ต าบลแหลมโตนด อ าเภอควนขนุน จังหวัด
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พัทลุง ต าบลขอนหาด ต าบลนางหลง ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด ต าบลแหลม ต าบลควนชะลิก อ าเภอ          
หัวไทร ต าบลการะเกด อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และต าบลบ้านขาว อ าเภอระโนด จังหวัด
สงขลา 

 การประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เป็นการประกาศตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ เพ่ือคุ้มครองสัตว์ป่าตามธรรมชาติรวมถึงถิ่นที่อยู่อาศัยเท่านั้น             
โดยไม่กระทบต่อการใช้ที่ดิน ท าให้การประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ป่า             
ที่ดินถือครองที่มีเอกสารสิทธิและไม่มีเอกสารสิทธิ ทั้งรวมพ้ืนที่ตั้งชุมชน เพราะในขณะนั้นการประกาศเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ที่ดินของชุมชนและประชาชน 

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า  พ.ศ. ๒๕๓๕ แทนพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ และบทเฉพาะกาลได้
บัญญัติให้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่มีอยู่เดิมนอกจากมุ่งเน้นคุ้มครองสัตว์ป่าแล้ว  ยังได้ห้ามมิให้ผู้ใดยึดถือ
ครอบครองที่ดินภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าด้วย ตามมาตรา ๔๒ วรรค ๒ (๓)  

 จากการส ารวจที่ดินถือครองในเขตห้ามล่าทะเลน้อยปัจจุบัน พบว่า มีพ้ืนที่ที่มี
เอกสารสิทธิ จ านวน ๖๙,๒๘๐ ไร่ และพ้ืนที่ถือครองไม่มีเอกสารสิทธิ จ านวน ๓๖,๓๔๕ ไร่ โดยหัวหน้า             
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยชี้แจงในการประชุมรับฟังความเห็นกับคณะวิจัย เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม 
๒๕๕๘ ว่า ในกรณีพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิที่ดิน สามารถน าไปท านิติกรรมต่างๆ ได้เช่นเดียวกับพ้ืนที่ที่อยู่
ภายนอกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย แต่ในส่วนของพ้ืนที่ที่ประชาชนครอบครอง โดยไม่มีสิทธิในที่ดิน    
เป็นประเด็นข้อขัดแย้งที่ต้องมีการด าเนินการแก้ปัญหา เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ การบุกรุก
พ้ืนที่ป่าพรุ และการเข้ามาถือครองที่ดินของนายทุนหรือผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น  

 ในส่วนพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ได้ด าเนินการตรวจ
พิสูจน์สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ จ านวน ๒,๒๑๐ ราย ๒,๘๓๙ แปลง            
รวมพ้ืนที่ ๒๖,๔๔๑-๓-๒๐ ไร่ (จังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราช)  

 ท้องที่จังหวัดพัทลุง มีการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ ๒ พ้ืนที่ คือ ภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าคลองยวน ประกาศปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ในท้องที่ต าบลพนางตุง และป่าสงวนแห่งชาติป่าเขียว 
ท้องที่ต าบลทะเลน้อย ประกาศปี พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศส าหรับการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ 
ปี พ.ศ.๒๕๐๙ ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองยวน และปี ๒๕๒๗ ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขียว          
ผลการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิแล้วเสร็จปี ๒๕๕๒ รวม ๓๔๖ ราย ๔๗๘ แปลง ๔,๐๔๐.๑๑ ไร่ 

 ท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทะเลน้อย ได้ด าเนินการ
ตรวจพิสูจน์ การครอบครองที่ดิน จ านวน  ๑,๘๖๔  ราย ๒,๓๖๑ แปลง เนื้อท่ี ๒๒,๔๐๑-๓-๐๙ ไร่  
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รูปที่ 4.10 แสดงแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการห้ามล่าสัตว์ป่า  
พ.ศ. 2525 

 

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2525) 
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 (๓) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา   
ทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบายหรือกฎหมาย 

 การประชุมรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ส านักงาน              
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีผู้เข้าร่วม จ านวน ๕๐ ราย 
จากต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และต าบลแหลม อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ร่วมกับหัวหน้าและผู้ช่วยหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 

 หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย (นายชาย สุวรณชาติ) ชี้แจงในที่ประชุมว่า 
เมื่อมีการแก้ไขพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีบทบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใด
ครอบครองที่ดินในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ซึ่งในการประกาศเดิมมีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ ที่ดินที่มีการครอบครอง 
และที่สาธารณประโยชน์ แต่ในภายหลังเมื่อมีการขยายพ้ืนที่ของเอกสารสิทธิ จึงต้องมีการควบคุมและ
ตรวจสอบ ในกรณีที่เป็นเอกสารสิทธิที่มีอยู่เดิมก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ถือว่าชาวบ้านมีสิทธิชอบด้วยกฎหมาย 

 ส าหรับที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ และมีการตรวจพิสูจน์สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งเรื่องไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ  
พันธุ์พืช และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้าพิสูจน์แล้วว่าอยู่ก่อนประกาศเขตป่าไม้           
ก็จะยุติปัญหาได้ ถ้าได้ข้อยุติจะช่วยแก้ปัญหาการบุกรุกเพ่ิมเติมได้ แต่เป็นเรื่องนโยบายของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า จะด าเนินการอย่างไรกับบุคคลที่อยู่ก่อนและอยู่หลังการประกาศ
เขตป่าดังกล่าว  

 ถ้ามีการพิสูจน์สิทธิแล้ว จะน ามาซึ่งการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาป่า บุกรุกป่า 
และน าไปสู่การพัฒนาสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมเพ่ือการอนุรักษ์ดูแลรักษาป่าพรุได้ในอนาคต 

 ปัจจุบัน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยได้มีการจัดท าแนวเขตในพ้ืนที่ที่ชัดเจนแล้ว 
โดยเจ้าหน้าที่  ได้ลงไปประชุมกับชาวบ้านในพ้ืนที่ ท าให้ปัญหาคลี่คลายพอสมควร และหลังการ              
ตรวจพิสูจน์สิทธิที่ชัดเจนเป็นการช่วยป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ิมเติมได้   

 ในส่วนของประชาชนเห็นว่า การจัดท าแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยให้ชัดเจน 
มีความส าคัญ โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อแนวเขต เนื่องจากประชาชนยังไม่สามารถออกเอกสารสิทธิในที่ดินได้ 
แม้ที่ดินจะอยู่นอกเขต เนื่องจากเจ้าพนักงานที่ดินเกรงว่าเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 
ส่วนชุมชนทีอ่ยู่อาศัยและท ากินมาก่อนการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย แต่ไม่มีเอกสารสิทธิมีมาก
รัฐควรรับรองสิทธิของชาวบ้านในส่วนนี้  

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอของประชาชน 

 (๑) แนวเขตอนุรักษ์ต้องมีความชัดเจนว่า เขตใดคือพ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 
ในส่วนของที่ดินของประชาชนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ แต่ท ากินก่อนการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
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ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้ผ่อนผันการใช้ประโยชน์ และให้ด าเนินการจ าแนกเขตที่ดินท ากินของชุมชน เพ่ือกัน
พ้ืนที่ออกจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  

 (๒) ให้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจัดท าแนวเขตในพ้ืนที่ให้ชัดเจน และส่งเรื่อง
ให้กับส านักงานที่ดิน เพื่อให้ชาวบ้านได้น าไปขอออกเอกสารสิทธิได้ต่อไป  

4.๒ การส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนโดยใช้แบบสอบถาม 

การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยใช้แบบสอบถามเป็นการส ารวจข้อมูลการมีส่วนร่วม         
ของประชาชนในการก าหนดแนวเขตที่ดินรัฐ เนื่องจากการส ารวจต้องการทราบถึงข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของประชาชนที่ประสบปัญหาในพ้ืนที่กรณีศึกษาทั้ง ๗ แห่ง ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น               
โดยครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนใน 8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี นครราชสีมา สกลนคร ล าปาง            
สุราษฎร์ธานี พัทลุง และนครศรีธรรมราช จากจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๓๕๐ ราย มีจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 129 ราย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 111 คน (ร้อยละ 86.0 ) 
เพศหญิง 18 คน (ร้อยละ 14.0) อายุสูงสุด คือ 79 ปี อายุต่ าสุด 23 ปี อายุเฉลี่ย 50.59 ปี ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 47 คน (ร้อยละ 36.40) รองลงมาจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 41 คน (ร้อยละ 31.8) และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 27 คน (ร้อยละ 20.9 ) ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 84 คน (ร้อยละ 65.10) อาชีพรองลงมา คือ             
รับราชการ 25 คน (ร้อยละ 19.4) นอกเหนือจากนั้นประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ท าธุรกิจส่วนตัว ประมง 
และบางรายเป็นข้าราชการบ านาญ ผลการตอบแบบสอบถามสรุปได้ดังนี้ 

4.๒.1 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน        
ในการก าหนดแนวเขตที่ดินรัฐ 

 การส ารวจข้อมูลในส่วนนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐาน           
ของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการก าหนดแนวเขตที่ดินรัฐว่ามีมากน้อยเพียงไร               
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแนวทางในการก าหนดแนวเขตที่ดินรัฐ และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการใช้ประโยชน์ และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ของตนเอง  

 ส าหรับประเด็นความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน          
ในการก าหนดแนวเขตที่ดินรัฐ แบ่งออกเป็น 5 เรื่อง ได้แก่ (1) ความรู้ ความเข้าใจที่หน่วยงานของรัฐ           
ต้องมารับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อการด าเนินงานของรัฐ (2) ความรู้           
ความเข้าใจที่ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
(3) ความรู้ ความเข้าใจที่หน่วยงานของรัฐมีการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ก่อนการก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ (4) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในการ



๑๔๖ 

 

 

รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานรัฐ และ (5) ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สามารถสรุปได้ตามรูปที่ 4.๑๑ ดังนี้ 

รูปที่ 4.11 แสดงความรู ้ความเข้าใจของประชาชนเกีย่วกับการมีส่วนร่วมของชมุชนในการก าหนดแนวเขตที่ดินรัฐ 

 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 ตามรปูที่ 4.๑๑ สรุปผลจากการสอบถามประชาชนในส่วนของความเข้าใจของประชาชน
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการก าหนดแนวเขตท่ีดินรัฐ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 60.5 
มีความรู้ ความเข้าใจในระดับมากถึงมากที่สุด ที่หน่วยงานของรัฐต้องเข้ามารับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบต่อการด าเนินงานของรัฐ และประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 
44.2 มีความรู้ ความเข้าใจในระดับที่มากที่ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ในเรื่องที่หน่วยงานของรัฐได้เข้ามาประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และ            
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการก าหนดแนวเขตที่ดินรัฐนั้น ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่ายังมีส่วนร่วม 
ในระดับที่น้อยมากจนถึงปานกลาง (ร้อยละ 72.90) แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์ 
ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นยังไม่ทั่วถึงซึ่งสอดคล้อง
กับค าถามข้อที่สี่ ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในการ
รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานรัฐที่ผลการส ารวจของประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 
33.0) จึงแห็นว่าประชาชนส่วนมากยังไม่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น อย่างไร          
ก็ตามประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 51.9 ยังมีความเห็นว่าชุมชนควรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน  



๑๔๗ 

 

4.๒.2 แนวทางหรือข้อเสนอแนะเพ่ือให้ภาครัฐน าไปปรับปรุงการด าเนินงาน
ก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ 

 การส ารวจความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดแนวเขตที่ดิน          
ของรัฐโดยใช้แบบสอบถามนั้น ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น
แนวทางให้ภาครัฐน าไปปรับปรุงการด าเนินงานก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ สามารถสรุปประเด็นส าคัญๆ 
ได้ดังนี ้

 (1) ภาครัฐควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ชี้แจง และสร้างความเข้าใจกับประชาชน
และท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐก่อนที่จะประกาศเป็นเขตอุทยาน
แห่งชาติ ควรเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง ซึ่งในอดีตหน่วยงานของรัฐไม่ประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจ
ให้กับประชาชนให้ทราบถึงข้อเท็จจริง และปัจจุบันชาวบ้านยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายของที่ดิน 

 (2) ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยให้ภาครัฐจัดตั้งกลไกการแก้ไข
ปัญหาที่ดินแนวเขตทุกระดับก่อนที่จะประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกฎเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์ในที่ดินและรักษาพ้ืนที่ป่า รวมทั้งให้ภาคประชาชนและท้องถิ่นเข้าร่วม
เป็นคณะท างาน หรือออกส ารวจพื้นที่ร่วมกัน เพื่อให้พบเห็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้น 
แล้วน าไปวิเคราะห์เพื่อหาทางออกให้ประชาชนกับรัฐอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เมื่อทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์
ควรให้หน่วยงานท้องถิ่นดูแล ร่วมกับคณะท างานในต าบลนั้นๆ หรือร่วมกับภาครัฐ  

 (3) ภาครัฐควรเร่งจัดท าแนวเขตให้มีความชัดเจน มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินที่ทับซ้อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รัฐควรแก้ไขปัญหา
แนวเขตให้เป็นปัจจุบัน ด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินให้แก่
ประชาชนให้สามารถท ากินได้ตามปกติ เหมือนช่วงเวลาก่อนที่จะมีประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับซ้อน
ที่ดินท ากินของประชาชน ควรมีความชัดเจนในการออกเอกสารสิทธิให้กับชาวบ้านอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น 
หากให้เป็นพ้ืนที่ด าเนินการปฎิรูปที่ดินก็ให้ก าหนดทั้งอ าเภอ และส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
เข้ามาด าเนินการ เพ่ือให้ประชาชนสามารถท ากินในพ้ืนที่ต่อไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้ง            
ให้ภาครัฐพิจารณาที่ดินเขตป่าไม้ที่เสื่อมสภาพเพ่ือน ามาปฏิรูปที่ดินให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินท ากิน และ
แก้ไขปัญหาแนวเขตป่าสงวนให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงของชุมชน โดยให้ชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่มี           
ส่วนร่วมในการชี้แนวเขต และปลูกป่าเป็นแนวกันชนห้ามบุกรุกต่อไปซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบควร
เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ส ารวจว่าสิ่งใดควรให้ หรือสิ่งใดควรเก็บรักษาไว้ แต่ในบางพ้ืนที่ที่มีการพัฒนา            
ไปมากแล้วนั้น เช่น พ้ืนที่บริเวณอ าเภอวังน้ าเขียวควรพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและ 
ร่วมดูแล และอนุรักษใ์ห้มีความยั่งยืน หรือน ารูปแบบของโฉนดชุมชน พระราชบัญญัติป่าชุมชน มาปรับใช้
กับพ้ืนที ่

 (4) ภาครัฐควรบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ด าเนินการตามกฎหมายไม่เน้นบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง รวมทั้งร่วมกันแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องของทุกหน่วยงานให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 



๑๔๘ 

 

 

เพราะแต่ละหน่วยงานมีกฎหมายของตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา อาทิ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับป่าไม้           
ที่ล้าสมัย และควรน ากฎหมายจ ากัดสิทธิการถือครองที่ดินมาใช้มากกว่าการใช้กฎหมายภาษีที่ดิน           
ที่ก าลังจะประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะเป็นการผูกปัญหาใหม่และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขกฎหมาย การแก้ปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ หากจะแก้ไขต้องให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมแก้ไขอย่างจริงจัง            
ไม่ควรใช้นโยบายกว้างๆ เหมือนกันทั้งประเทศ เนื่องจากท าให้เกิดช่องว่าง มีการบิดเบือนข้อกฎหมาย 
เพ่ือเข้าข้างฝ่ายผู้มีอ านาจมากกว่าประชาชนส่วนใหญ่ รวมทั้ง ควรมีบทลงโทษทางกฎหมายเมื่อมีผู้กระท าผิด 
นอกจากนี้ในการออกกฎระเบียบต่างๆ รัฐต้องประสานกับท้องถิ่นไม่ใช้กฎหมายอย่างเดียวในการแก้ไข
ปัญหาพื้นที่ท ากิน 

 (5) การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับที่ดินของรัฐต้องเร่งแก้ไข            
ในระหว่างที่รัฐบาลมีอ านาจเต็มภายในปี พ.ศ. 2558 ควรเร่งจัดท าแผนแม่บทในการก าหนดเขตที่ดินของ
รัฐทุกแปลง โดยตั้งคณะท างานระดับจังหวัดให้เป็นผู้เสนอแนวทางและน าเข้าสภานิติบัญญัติออกเป็น
กฎหมาย คณะท างานควรประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐที่มีความรับผิดชอบเรื่องที่ดิน ผู้แทนของ           
ภาคประชาชนในพื้นท่ีที่มีปัญหา ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เรื่องที่ดิน และมอบให้ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะท างาน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดท าหน้าที่ประธานคณะท างาน 
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดูแลงานที่ดิน) รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบว่ามีคณะท างานชุด
ดังกล่าวเพ่ือให้ประชาชนสามารถติดต่อฝ่ายเลขานุการในการเสนอปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ              
ในการก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ ควรท าเป็นแนวถนนรอบแนวเขตของที่ดิน แต่ละหน่วยงานเพ่ือแสดง
แนวเขตให้ชัดเจน 

จากการศึกษาถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ ข้อคิดเห็นของ
ประชาชน และการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากพื้นที่กรณีศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 

ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับที่ดินและ
ป่าไม้ พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ กับที่ดินท ากินและอยู่อาศัยของ
ประชาชน การศึกษาได้เลือกกรณีค าร้องดังกล่าว จ านวน ๗ กรณีศึกษา โดยเน้นกรณีศึกษาในพ้ืนที่ป่าไม้ 
จ านวน ๖ กรณี และที่ดินสงวนหวงห้ามกับที่ดินสาธารณประโยชน์ จ านวน ๑ กรณี โดยศึกษาจาก             
ค าร้องเรียนในพื้นที่กรณีศึกษา ประกอบ รายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
รวมทั้งรายงานการตรวจสอบจากผู้ตรวจการแผ่นดิน และสภาผู้แทนประชาชน ทั้งข้อคิดเห็นของประชาชน
ในพ้ืนที่กรณีศึกษาทั้ง ๗ กรณี จากการจัดประชุมรับฟังความเห็น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๓๕๐ คน            
เป็นประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) ค าร้องที่ ๔๔๗/๒๕๔๗ การประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทับที่ดิน           
ท ากินราษฎรบ้านตากแดด ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 



๑๔๙ 

 

ปัญหา : กรมป่าไม้จ าแนกให้พ้ืนที่บ้านตากแดด ต าบลยางหัก เป็นโซน E๑ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่      
ลาดชัน เพ่ือกันพ้ืนที่ไว้ไม่ส่งมอบให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมน าไปปฏิรูปที่ดินท าให้
ชาวบ้านตากแดดไม่ได้รับสิทธิจากการปฏิรูปที่ดิน 

วิเคราะห์ได้ว่า : รัฐเป็นผู้ก าหนดเขตจ าแนกพ้ืนที่แต่ฝ่ายเดียว โดยการจ าแนกโซนพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
(โซน E) ออกเป็นพ้ืนที่ E๑ E๒ และ E๓ โดยไม่ค านึงถึงสภาพข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ว่าประชาชนท ากินมาก่อน ท า
ให้ประชาชนบ้านตากแดดซึ่งถูกก าหนดโซนให้เป็น โซน E๑ ไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดิน            
เพ่ือเกษตรกรรม ทั้งที่ขณะส่งมอบพ้ืนที่ให้น ามาด าเนินการปฏิรูปที่ดินมิได้ก าหนดเป็นโซนพ้ืนที่ดังกล่าว           
มีเพียงโซนพ้ืนที่เศรษฐกิจ (โซน E) เท่านั้น 

(๒) ค าร้องที่ ๔๓๑/๒๕๕๐ กรณีอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ประกาศเขตอุทยานทับที่ท ากิน             
ที่ราษฎรท าประโยชน์มาก่อน พ้ืนที่อ าเภอเวียงสระ อ าเภอนาสาร และอ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัด           
สุราษฎร์ธานี 

ปัญหา : ประชาชนถูกเจ้าหน้าที่ห้ามเข้าเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้รับผลกระทบหลังจากการประกาศ
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ทับซ้อนกับที่ดินท ากินของประชาชน 

วิเคราะห์ได้ว่า : ปัญหาข้อขัดแย้ง ยังไม่สามารถหาข้อยุติแนวเขตร่วมกันของหน่วยงานได้ 
ประชาชน ถูกจับกุมด าเนินคดี และไม่สามารถท ากินได้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับตามกฎหมาย เนื่องจาก
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย และหน่วยงานของรัฐมิได้เร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนผู้เดือดร้อน  

(๓) ค าร้องที่ ๒๖๘/๒๕๕๕ กรณีปัญหาการประกาศเขตอุทยานทับซ้อนกับแนวเขตพระราช
กฤษฎีกาเพิกถอนแนวเขตพ้ืนที่หวงห้ามที่ทหาร พ.ศ. ๒๔๘๑ พ้ืนที่ต าบลนาสวนและด่านแม่แฉลบ อ าเภอ
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

ปัญหา : ปัญหาการทับซ้อนแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์กับแนวเขตพ้ืนที่ที่เพิกถอน
การหวงห้ามที่ราชพัสดุที่ได้หวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ในราชการทหาร ซึ่งเป็นพื้นที่จัดสรรให้กับประชาชนที่
ถูกอพยพจากพ้ืนที่ก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ 

วิเคราะห์ได้ว่า : มีการก าหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงและมีการ
ก าหนดจุดพิกัดพ้ืนที่ผิดพลาด ต้องแก้ไขให้ประโยชน์กับประชาชน 

(๔) ค าร้องที่ ๑๖๘/๒๕๕๓ กรณีประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยทับซ้อนเอกสารสิทธิที่ดิน
พ้ืนที่ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

ปัญหา : มีการแก้ไขพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ห้ามมิให้มีการ
ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ท าให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ไม่มี
เอกสารสิทธิที่ดินที่ครอบครองท าประโยชน์มาก่อนการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยต้องสูญเสียสิทธิ
และเป็นผู้ครอบครองที่ดินอย่างผิดกฎหมาย 



๑๕๐ 

 

 

วิเคราะห์ได้ว่า : เมื่อมีการแก้ไขพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมี
บทบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดครอบครองที่ดินในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ซึ่งในการประกาศเดิมมีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ 
ที่ดินที่มีการครอบครอง เป็นการเพ่ิมความเข้มข้นของกฎหมายที่กระทบสิทธิของประชาชน เป็นการละเมิด
สิทธิของประชาชนที่พึงมี 

 (๕) ค าร้องที่ ๑๑๕/๒๕๕๖ กรณีปัญหาการเตรียมการประกาศอุทยานฯ ถ้ าผาไททับที่ดินท ากิน ที่
อยู่อาศัยและป่าชุมชน พ้ืนที่ต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  

ปัญหา : จากปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนจากการทับซ้อนพื้นที่ที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท ากิน             
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยชุมชนไม่รับทราบรับทราบข้อมูลการด าเนินการของหน่วยงานรัฐ และ
รับทราบเมื่อรัฐได้ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับซ้อนไปแล้ว เป็นเรื่องยากที่ประชาชนจะโต้แย้งเพ่ือให้รัฐ
ปรับปรุงแก้ไขแนวเขตภายหลัง ท าให้ประชาชนกลายเป็นผู้ผิดกฎหมายถูกด าเนินคดี ยึดที่ดินท ากิน และ
พืชผลถูกท าลาย เป็นปัญหาที่ชุมชนในพื้นทีบ่้านกลาง ต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง เกรงว่า
จะเกิดขึ้นกับชุมชน 

วิเคราะห์ได้ว่า : การเตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลและ
หน่วยงานรัฐได้ด าเนินการตรวจสอบแนวเขต ส ารวจพ้ืนที่ และตรวจสอบการทับซ้อนแนวเขตกับหน่วยงานอ่ืน 
อย่างละเอียดรอบคอบและชัดเจน ท าให้กระบวนการเตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท               
ใช้ระยะเวลายาวนาน นับแต่ตั้งปี พ.ศ. ๒๕๓๒ จนถึงปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วม                       
ของประชาชนมิได้เป็นที่ยอมรับและระบุไว้เป็นระเบียบปฏิบัติ เพ่ือร่วมก าหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติ
หรืออ่ืนๆ อย่างชัดเจน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดจากการตื่นตัวและเรียกร้องของประชาชน
มากกว่า 

 (๖) ค าร้องที่ ๓๗๒/๒๕๕๔ กรณีปัญหาชาวบ้านถูกกล่าวหาว่าบุกรุกพ้ืนที่เขตอุทยานแห่งชาติ   
ทับลาน พ้ืนที่อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

ปัญหา : ปัญหาข้อขัดแย้งแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทับซ้อนแนวเขตปฏิรูปที่ดิน และการใช้
ประโยชน์ในที่ดินอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชน 
ในพ้ืนที่ จากปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติ โดยปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ประกาศทับซ้อนพ้ืนที่ชุมชนและ            
เขตปฏิรูปที่ดิน ที่กรมป่าไม้ส่งมอบพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ าเขียว และป่าเขาภูหลวงให้ส านักงาน   
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และก าหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 วิเคราะห์ได้ว่า : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังมิได้ด าเนินการปรับแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติทับลานที่ประชาชนมีส่วนร่วมก าหนดแนวเขตใหม่ ที่จัดท าขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากรัฐบาล
มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ยกเลิก มติคณะรัฐมนตรีก่อนหน้า รวมทั้งมติ
คณะรัฐมนตรีแก้ไขปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ในเขตป่า
เขาภูหลวง ที่มีการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือน ามาปฏิรูปที่ดินแต่ปรากฏว่าพ้ืนที่ดังกล่าว ทับซ้อนกับ
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทับลาน และพ้ืนที่โซน C ท าให้ไม่สามารถให้สิทธิจากการปฏิรูปที่ดินได้ และต้อง        



๑๕๑ 

 

เพิกถอนสิทธิในบางแปลง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเหล่านี้เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนที่รัฐจะต้องค านึงถึง
และน ามาพิจารณาในการแก้ไขปัญหา ต่อไป นอกจากปัญหา ทับซ้อนในเรื่องแนวเขตแล้ว ยังมีเงื่อนไข
ด้านประชากรที่เพ่ิมข้ึนที่รัฐต้องปรับแนวคิดในการแก้กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

(๗) ค าร้องที่ ๕๙๒/๒๕๕๕ กรณีปัญหาทีด่ินมหีนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงทับที่ตั้งชุมชนและที่ดิน
ท ากิน พ้ืนที่ต าบลหนองหาร อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

ปัญหา : รัฐประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่อ าเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๔๘๔ ทับซ้อนพ้ืนที่ชุมชนเก่าแก่ ซึ่งตั้งถิ่นฐานมามาก่อนพระราชกฤษฎีกาก าหนด
เขตหวงห้ามท่ีดินฯ 

วิเคราะห์ได้ว่า : พ้ืนที่หนองหารยังมีปัญหาการออกเอกสารสิทธิไม่ชอบด้วยกฎหมายในเขตพ้ืนที่
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง แต่ที่ดินที่ประชาชนถือครองและใช้ประโยชน์มีมาก่อนแต่ไม่ได้รับเอกสารสิทธิ 
ท าให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมการก าหนดเขตที่ดินของรัฐ ที่ผ่านมาประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการ
กันพ้ืนที่ท ากินและที่ตั้งชุมชนออกจากแนวเขตที่ดินของรัฐ ในขณะที่จ านวนประชากรก็ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น 
ประกอบกับไม่สามารถชี้แนวเขตพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามได้ ท าให้ประชาชนจ านวนมาก    
เสียสิทธิในการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน 

นอกจากนี้ ได้มีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยใช้แบบสอบถามเป็นการส ารวจข้อมูลการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดแนวเขตที่ดินรัฐ เนื่องจากการส ารวจต้องการทราบถึงข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของประชาชนที่ประสบปัญหาในพ้ืนที่กรณีศึกษาทั้ง ๗ แห่ง ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น               
จากจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๓๕๐ ราย มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 129 ราย ผลการ
ตอบแบบสอบถามสรุปได้ว่า ความรู้ ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ก าหนดแนวเขตท่ีดินรัฐ พบว่า มีความรู้ ความเข้าใจในระดับมากถึงมากที่สุด ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่ายังมี
ส่วนร่วมในระดับที่น้อยมากจนถึงปานกลาง แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง
ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นยังไม่ทั่วถึง  

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางให้ภาครัฐน าไป
ปรับปรุงการด าเนินงานก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ  สามารถสรุปประเด็นส าคัญๆ คือ ภาครัฐควร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ชี้แจง และสร้างความเข้าใจกับประชาชนและท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐก่อนที่จะประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ควรเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร             
ที่เป็นจริง ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยให้ภาครัฐจัดตั้งกลไกการแก้ไขปัญหาที่ดิน
แนวเขตทุกระดับก่อนที่จะประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
กฎเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์ในที่ดินและรักษาพ้ืนที่ป่า รวมทั้งให้ภาคประชาชนและท้องถิ่นเข้าร่วม            
เป็นคณะท างาน หรือออกส ารวจพ้ืนที่ร่วมกัน ภาครัฐควรเร่งจัดท าแนวเขตให้มีความชัดเจน มีการบูรณา
การร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินที่ทับซ้อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 



๑๕๒ 

 

 

รัฐควรแก้ไขปัญหาแนวเขตให้เป็นปัจจุบัน ด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ภาครัฐควรบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง ด าเนินการตามกฎหมายไม่เน้นบุคคลใด  บุคคลหนึ่ง รวมทั้งร่วมกันแก้ไขกฎหมาย          
ที่เก่ียวข้องของทุกหน่วยงานให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ประชาชนกับท่ีดินของรัฐต้องเร่งแก้ไขในระหว่างที่รัฐบาลมีอ านาจเต็มภายในปี พ.ศ. 2558 ควรเร่งจัดท า
แผนแม่บทในการก าหนดเขตที่ดินของรัฐทุกแปลง โดยตั้งคณะท างานระดับจังหวัดให้เป็นผู้เสนอแนวทาง
และน าเข้าสภานิติบัญญัติออกเป็นกฎหมาย  

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 5 
บทวิเคราะห์ 

  จากกระแสพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะกรรมการ         
จัดงาน “วันรพี” ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖ ความว่า                 

  “... กฎหมายมีไว้ส าหรับให้มีความสงบสุขในบ้านเมือง มิใช่ว่ากฎหมายมีไว้ส าหรับบังคับ
ประชาชน ถ้ามุ่งหมายที่จะบังคับประชาชน ก็กลายเป็นเผด็จการ กลายเป็นสิ่งที่บุคคลหมู่น้อยจะต้อง
บังคับบุคคลหมู่มาก ในทางตรงกันข้าม กฎหมายมีไว้ส าหรับให้บุคคลส่วนมากมีเสรีและอยู่ได้ด้วย          
ความสงบ บางทีเราตั้งกฎหมายข้ึนมาก็ด้วยวิชาการซึ่งได้จากต่างประเทศ เพราะว่าวิชาการกฎหมายนี้ 
ก็เป็นวิชาการที่กว้างขวาง จึงต้องมีอะไรท าอย่างหนึ่ง แต่วิชาการนั้นอาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
หรือท้องที่ของเรา บางทีเคยยกตัวอย่างมาเกี่ยวข้องกับที่ดิน เกี่ยวข้องกับการท ามาหากินของประชาชน            
ที่อยู่ห่างไกล ซึ่งเราเอากฎหมายไปบังคับประชาชนเหล่านั้นไม่ได้ เพราะว่าเป็นความผิดของตนเอง 
เพราะการปกครองไม่ถึงประชาชนที่อยู่ในที่ห่างไกล จึงไม่สามารถทราบถึงกฎหมาย ความบกพร่อง           
ก็อยู่ที่ทางฝ่ายที่บังคับกฎหมายมากกว่าฝ่ายที่จะถูกบังคับ ข้อนี้ควรจะถือเป็นหลักเหมือนกัน ฉะนั้น 
จะต้องหาวิธีที่จะปฏิบัตกิฎหมาย ให้ถูกต้องตามหลักธรรมชาติ ...”  

  “... ในป่าสงวน ซึ่งทางราชการได้ขีดเส้นไว้ว่า เป็นป่าสงวนหรือป่าจ าแนก แต่ว่าเราขีดเส้นไว้
ประชาชนก็มีอยู่ในนั้นแล้ว เราจะเอากฎหมายป่าสงวน ไปบังคับคนที่อยู่ในป่าที่ยังไม่ได้สงวน แล้วเพิ่ง
ไปสงวนทีหลัง โดยขีดเส้นบนกระดาษก็ดูชอบกลอยู่ แต่มีปัญหาเกิดขึ้น ที่เม่ือขีดเส้นแล้ว ประชาชน  
ที่อยู่ในนั้น ก็กลายเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายไป ถ้าดูในทางกฎหมายเขาก็ฝ่าฝืน เพราะว่าตราเป็นกฎหมาย
โดยชอบธรรม แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติ ใครเป็นผู้ท าผิดกฎหมาย ก็ผู้ที่ขีดเส้นป่านั่นเอง เพราะว่าบุคคล
ที่อยู่ในป่านั้นเขาอยู่ก่อน เขามีสิทธิในทางเป็นมนุษย์ หมายความว่า ทางราชการบุกรุกบุคคล ไม่ใช่
บุคคลบุกรุกกฎหมายบ้านเมือง …” 

การที่คณะผู้ศึกษาวิจัยได้ยกพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นมาเกริ่นน าในบท
วิเคราะห์นี้ เพ่ือมุ่งหวังให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานด้านการจัดท าแนวเขตที่ดินสงวนหวงห้าม          
ของรัฐที่บัญญัติเป็นกฎหมาย ได้ตระหนักถึงความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่า หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้
ก าหนดในสิ่งต่างๆ ให้ประชาชนปฏิบัติ ได้ด าเนินการอย่างครบถ้วนในวิธีการที่ก าหนดแล้วหรือไม่ ได้มีการ
ส ารวจตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่นั้นอย่างครบถ้วน ให้ประชาชนที่ถือครองท าประโยชน์ในพ้ืนที่นั้นได้
เข้ามาแสดงความเห็นหรือให้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวเขตหรือไม่ 

การก าหนดแนวเขตของพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐได้ด าเนินการตามนโยบายในการรักษาพ้ืนที่
ของรัฐไว้ เพ่ือประโยชน์สาธารณะและรักษาสภาพแวดล้อม แต่ในการด าเนินงานยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข            



๑๕๔ 

 

 

ให้บรรลุ ไม่ให้กระทบกับสิทธิในการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่แห่งนั้น  ก่อนด าเนินการ
ประกาศใช้เป็นกฎหมายบังคับ หรือต้องด าเนินการหาทางแก้ไขเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเสียก่อน             
เมื่อด าเนินการไปแล้วยังต้องดูแลรักษาพ้ืนที่เหล่านั้น เพ่ือให้มีสภาพที่มัน่คงไม่เสียหายหรือเสื่อมสภาพไป  

ในอดีตที่ผ่านมาประชากรในประเทศไทยมีจ านวนไม่มาก โดยพบว่า จ านวนประชากรในปี           
พ.ศ. ๒๔๕๓ มีประมาณ ๘.๑ ล้านคน ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ มีประมาณ ๒๖.๒ ล้านคน และปี พ.ศ. ๒๕๕๓            
มีประมาณ ๖๕.๙ ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนพ้ืนที่ที่ใช้ในการประกอบอาชีพและอยู่อาศัย ซึ่งเป็น
ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิของประชาชน จ านวน ๑๒๗ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ที่เหลืออีกร้อยละ ๖๐ เป็นที่ดิน
ของรัฐ ซึ่งประกอบไปด้วยพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์คุ้มครอง เพ่ือกิจการของรัฐ กิจการสาธารณูปโภค พ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ และอ่ืนๆ ซึ่งในปัจจุบันที่ดินในจ านวน ร้อยละ ๖๐ นี้ ได้จ าแนกและน ามาจัดสรรให้กับ
ประชาชนใช้ประโยน์เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพ จ านวนมากกว่า ๔๐ ล้านไร่ โดยในปัจจุบันจ านวน
ประชากรเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส าหรับพ้ืนที่ของประเทศยังคงมีเท่าเดิม มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และสังคมให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ิมมากขึ้น พร้อมทั้ง  ยังมีการก าหนดนโยบายให้มีพ้ืนที่สงวน         
หวงห้ามไว้เพ่ือป่าไม้ และรักษาสภาพแวดล้อมอีกไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ของประเทศ ผู้ที่
ยากจนที่เคยดิ้นรนต่อสู้ถากถางที่ดินท ากินเพ่ือใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า หรือพ้ืนที่ป่าไม้เดิมที่
เคยสงวนหวงห้ามไว้ หรือมาสงวนหวงห้ามในภายหลัง เกิดปัญหากระทบกับสิทธิในที่ดิน ที่ตนเองถือครอง
ท าประโยชน์อยู่  มีการเรียกร้องให้แก้ไข แต่ก็ไม่เกิดผลตอบรับจากรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ            
ที่รับผิดชอบ เพียงแต่ปล่อยให้เวลาผ่านเลยไปให้รุ่นต่อไปเข้ามาแก้ไขปัญหาที่คงค้างหมักหมมต่อไป และ
เพ่ิมปัญหาให้มากขึ้นตามการเพ่ิมของประชากร ทั้งที่เมื่อพิจารณาแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ 
โดยต้องน าสิทธิของประชาชนมาพิจารณาก่อน พร้อมกับการก าหนดให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับสิ่งที่
ก าหนดนั้น เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ จะเป็นการสร้างให้เกิดการ
ยอมรับไม่มีข้อโต้แย้งสิทธิกันแต่อย่างใด ทั้งนี้  ในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ต้องให้ประชาชน
มีความรู้หรือข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและครบถ้วนเสียก่อน พร้อมกับให้มีการกระจายอ านาจ หรือ          
มอบอ านาจให้ด าเนินการ ให้กับชุมชนหรือหน่วยงานในภาคส่วนท้องถิ่น ต่อไป  

ดังนั้น จากการที่คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินของ
หน่วยงานหลักในการบริหารจัดการที่ดินโดยตรง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ซึ่งกฎหมาย                    
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินของหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการที่ดิน ที่มีการก าหนดขอบเขต
โดยแผนที่แนบท้ายหรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญในการก าหนดแนวเขตกระทบสิทธิในที่ดินของประชาชน 
ได้แก่ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ของกรมท่ีดิน พระราชบัญญัติจัดที่ดิน  
เ พ่ือการครองชีพ พ .ศ.  2511 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ การ 
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ .ศ. 2518 ของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
ของกรมป่าไม้ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2535 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 



๑๕๕ 

 

 

ของกรมธนารักษ์ พบว่า ในการก าหนดพ้ืนที่สงวนหวงห้ามและก าหนดให้พ้ืนที่ใดเป็นขอบเขตตามที่
กฎหมายก าหนดดังกล่าว มีการก าหนดให้มีแผนที่ หรือรูปแผนที่แนบท้าย หรือก าหนดรูปแผนที่ไว้ใน
กฎหมายนั้นด้วย แนวเขตท่ีก าหนดในรูปแผนที่ตามกฎหมายตามที่กล่าวมา ล้วนกระทบสิทธิในที่ดินของผู้
ถือครองท าประโยชน์ที่มีอยู่ก่อนการประกาศให้พื้นที่นั้นเป็นกฎหมาย 

 เมื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน  ทั้งที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕4๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕7 (ฉบับชั่วคราว) ได้มีบทบัญญัติ              
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนเอาไว้ โดยมีกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ             
หลักสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งออกตามความแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าว 
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ .ศ. 2542 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ความส าคัญของการใช้
สิทธิของประชาชน โดยหลักการและแนวคิดของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ก าหนดให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ รับรองสิทธิของ
ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในครอบครองของรั ฐ ข้อมูลข่าวสารของข้อมูล
ราชการเกือบทั้งหมด หรือส่วนใหญ่สามารถเปิดเผยได้ พร้อมก าหนดช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร               
สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ นอกจากนี้ยังมี พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้มีส านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ภายใต้ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ที่ก าหนดอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 ส าหรับความเชื่อมโยงของสิทธิมนุษยชน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชน 
และการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น รวมไปถึงการก าหนดสิทธิชุมชน บุคคล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ จัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับรัฐ                
ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายหลายฉบับ แต่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ท าให้มีความ
ขัดแย้งในเชิงปฏิบัติด้านหลักการปฏิบัติ และด้านสิทธิของประชาชน ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ ส่งผลให้ซ้อนทับที่ดินท ากินของประชาชน ท าให้ประชาชนไม่ได้
รับสิทธิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

การมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งแบ่งระดับการมีส่วนร่วมเป็น ๕ ขั้น โดยแต่ละขั้นจะเรียงล าดับ
จากการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดไปถึงระดับน้อยที่สุด ดังนี้  (๑) การมีส่วนร่วมในระดับ             
ให้อ านาจกับประชาชน (๒) การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ (๓) การมีส่วนร่วมในระดับการเข้ามี
บทบาท (๔) การมีส่วนร่วมในระดับหารือ เป็นลักษณะการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง ความรู้สึก ความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น ประชาชนจึงมีบทบาทในการให้เฉพาะ



๑๕๖ 

 

 

ข้อมูลเท่านั้น ส่วนการตัดสินใจก็เป็นของหน่วยงานทางภาครัฐ (๕) การมีส่วนร่วมในระดับข้อมูลข่าวสาร 
ซึ่งเป็นระดับต่ าสุดของการมีส่วนร่วม บทบาทของประชาชนจะน้อยมากเพราะรัฐจะเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูล
กับประชาชนเพียงด้านเดียว และประชาชนไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น แต่อย่างไรก็ตามการทราบข้อมูล
ข่าวสารก็มีความจ าเป็นต่อการมีส่วนร่วมในระดับที่สูงขึ้น เพราะถ้าประชาชนไม่ทราบข้อมูลที่ครบถ้วน 
การตัดสินใจที่สมเหตุสมผลคงไม่เกิดขึ้น 

จากการศึกษาถึงสภาพการณ์ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มีประเด็นปัญหาส าคัญ 
๖ ประการ ได้แก่ (๑) ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่เพียงในรูปแบบ (๒) ปัญหาประชาชนยังไม่
เข้าใจและขาดรูปแบบการมีส่วนร่วมที่ท าให้ประชาชนเกิดความเป็นพลเมือง (Citizenship) การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยมากเป็นการมีส่วนร่วมแบบการรับทราบการ
ด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Inform) ซึ่งนับว่าเป็นการมีส่วนร่วมในระดับที่ต่ าเกือบจะ
ที่สุด (๓) ปัญหาจากมาตรการทางกฎหมายที่ไม่เกื้อหนุนต่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (๔) 
กฎหมายในปัจจุบัน เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการใช้รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพุทธศักราช ๒๕๕๐   
ท าให้โครงสร้างไม่เกื้อหนุนให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้เลย (๕) ปัญหาการมีองค์กรที่ท างาน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่มีจ านวนมากในเชิงปริมาณแต่ขาดคุณภาพ  และ (๖) 
กฎหมายด้านการมีส่วนร่วม การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการกระจายอ านาจ แยกออกจากกัน  และ              
แยกหน่วยงานในการดูแลรับผิดชอบ 

 ส าหรับการมีส่วนร่วม การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการกระจายอ านาจ มีการด าเนินงานที่แยก
ออกจากกัน โดยพบว่า ข้อมูลข่าวสารมีส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบ การกระจายอ านาจมีส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ภายใต้           
การดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ก าหนดให้ด าเนินการ ส าหรับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ก าหนดไว้
เป็นเพียงการด าเนินการให้ครบองค์ประกอบเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้น  

ในด้านความส าคัญของการจัดท าแนวเขต สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท าแนวเขตที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ พบว่า การประกาศก าหนดให้เป็นที่ดินของรัฐแบ่งแยก
ออกตามวัตถุประสงค์หรือนโยบายของรัฐได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) เป็นพ้ืนที่ที่รัฐมีวัตถุประสงค์ในการ
สงวนเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นท่ี ทั้งแก่รัฐและแก่ประชาชน และ (2) เป็นพ้ืนที่ที่รัฐมีวัตถุประสงค์
ในการสงวนเพ่ือการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

จากที่กล่าวมาในการก าหนดแนวเขตที่ดินของประเทศไทย ให้เป็นพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ          
ที่ส าคัญ ได้แก่ ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยมีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง หรือการก าหนดพ้ืนที่
อนุรักษ์ เช่น ก าหนดพ้ืนที่ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือเขตอุทยาน
แห่งชาติ มีการก าหนดกระบวนงาน และข้ันตอนการปฏิบัติงานออกมาอย่างรัดกุมครบถ้วนแล้วก็ตาม หรือ
แม้แต่การก าหนดเขตปฏิรูปที่ดินที่เป็นการให้สิทธิกับประชาชน ก็ล้วนแต่มีปัญหากระทบกับสิทธิในที่ดิน



๑๕๗ 

 

 

ของประชาชนทั้งสิ้น ซึ่งสรุปประเด็นปัญหาได้ ๓ ประการ คือ ประการที่ ๑ แนวเขตที่ก าหนดมีการ             
ทับซ้อนกันระหว่างพ้ืนที่ของหน่วยงานต่างๆ ประการที่ ๒ แนวเขตที่ก าหนดมีความผิดพลาด ไม่เป็นไป
ตามข้อเท็จจริง ซึ่งในสภาพปัญหานี้สามารถจ าแนกได้เป็น ๓ ปัญหาย่อย คือ การไม่ยอมรับของประชาชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการก าหนดแนวเขตของหน่วยงานของรัฐที่ใช้บังคับเป็นกฎหมาย การไม่เป็นไปตาม
ข้อเท็จจริง และแนวเขตที่ก าหนดล้าสมัย และประการที่ ๓ ความล่าช้าในการก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวน
หวงห้ามของรัฐ  

จากการได้ปฏิบัติงานศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ การรับฟัง             
ความคิดเห็นและได้ทราบข้อเท็จจริงของประชาชนผู้ เดือดร้อนในพ้ืนที่กรณีศึกษา ทั้ ง ผลสรุป               
จากแบบสอบถาม ท าให้พบถึงปัญหา ในการด าเนินงานก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ มักเกิด
ปัญหากระทบสิทธิในที่ดินของประชาชนแห่งท้องถิ่นนั้นมาโดยตลอด โดยพบจากการที่คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้  ปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหา
การทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ กับที่ดินท ากินและอยู่อาศัยของประชาชน การศึกษาได้เลือกกรณีค าร้อง
ดังกล่าว จ านวน ๗ กรณีศึกษา ทั้งข้อคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่กรณีศึกษาทั้ง ๗ กรณ ีโดยพบว่า  

(๑) กรณีการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทับที่ ดินท ากินราษฎร                     
บ้านตากแดด ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยกรมป่าไม้จ าแนกให้พ้ืนที่บ้านตากแดด ต าบล
ยางหักเป็นโซน E๑ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ลาดชัน เพ่ือกันพ้ืนที่ไว้ไม่ส่งมอบให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน              
เพ่ือเกษตรกรรมน าไปปฏิรูปที่ดินท าให้ชาวบ้านตากแดดไม่ได้รับสิทธิจากการปฏิรูปที่ดิน สามารถวิเคราะห์
ได้ว่า รัฐเป็นผู้ก าหนดเขตจ าแนกพ้ืนที่แต่ฝ่ายเดียว โดยการจ าแนกโซนพ้ืนที่เศรษฐกิจ (โซน E) ออกเป็นพ้ืนที่ 
E๑ E๒ และ E๓ โดยไม่ค านึงถึงสภาพข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ว่าประชาชนท ากินมาก่อน ท าให้ประชาชน           
บ้านตากแดดซึ่งถูกก าหนดโซนให้เป็น โซน E๑ ไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ทั้งที่ขณะส่งมอบพ้ืนที่ให้น ามาด าเนินการปฏิรูปที่ดินมิได้ก าหนดเป็นโซนพ้ืนที่ดังกล่าวมีเพียงโซนพื้นที่
เศรษฐกิจ (โซน E) เท่านั้น 

(๒) กรณีอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ประกาศเขตอุทยานทับที่ท ากินที่ราษฎรท าประโยชน์มาก่อน 
พ้ืนที่อ าเภอเวียงสระ อ าเภอนาสาร และอ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยประชาชน              
ถูกเจ้าหน้าที่ห้ามเข้าเก็บเก่ียวผลผลิต ได้รับผลกระทบหลังจากการประกาศอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ในปี 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ทับซ้อนกับที่ดินท ากินของประชาชน สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ปัญหาข้อขัดแย้ง ยังไม่สามารถ
หาข้อยุติแนวเขตร่วมกันของหน่วยงานได้ ประชาชน ถูกจับกุมด าเนินคดี และไม่สามารถท ากินได้ตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับตามกฎหมาย เนื่องจากปัญหาที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย และหน่วยงานของ
รัฐมิได้เร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนผู้เดือดร้อน  

(๓) กรณีปัญหาการประกาศเขตอุทยานทับซ้อนกับแนวเขตพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนแนวเขต
พ้ืนที่หวงห้ามที่ทหาร พ.ศ. ๒๔๘๑ พ้ืนที่ต าบลนาสวนและด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี โดยปัญหาการทับซ้อนแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์กับแนวเขตพ้ืนที่ที่เพิกถอน



๑๕๘ 

 

 

การหวงห้ามที่ราชพัสดุที่ได้หวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ในราชการทหาร ซึ่งเป็นพ้ืนที่จัดสรรให้กับประชาชน 
ที่ถูกอพยพจากพ้ืนที่ก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ สามารถวิเคราะห์ได้ว่า มีการก าหนดแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงและมีการก าหนดจุดพิกัดพ้ืนที่ผิดพลาด ต้องแก้ไขให้ประโยชน์กับ
ประชาชน 

(๔) กรณีประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยทับซ้อนเอกสารสิทธิที่ดินพ้ืนที่ต าบลพนางตุง 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีการแก้ไขพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕             
ห้ามมิให้มีการครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ท าให้ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ดินที่ครอบครองท าประโยชน์มาก่อนการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
ต้องสูญเสียสิทธิและเป็นผู้ครอบครองที่ดินอย่างผิดกฎหมาย สามารถวิเคราะห์ได้ว่า เมื่อมีการแก้ไข
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีบทบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดครอบครองที่ดินในเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า ซึ่งในการประกาศเดิมมีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ ที่ดินที่มีการครอบครอง เป็นการเพ่ิมความ
เข้มข้นของกฎหมายที่กระทบสิทธิของประชาชน เป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนที่พึงมี 

 (๕) กรณีปัญหาการเตรียมการประกาศอุทยานฯ ถ้ าผาไททับที่ดินท ากิน ที่อยู่อาศัยและป่าชุมชน 
พ้ืนที่ต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง จากปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนจากการทับซ้อนพ้ืนที่
ที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท ากิน ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยชุมชนไม่รับทราบรับทราบข้อมูลการด าเนินการ
ของหน่วยงานรัฐ และรับทราบเมื่อรัฐได้ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับซ้อนไปแล้ว เป็นเรื่องยาก                 
ที่ประชาชนจะโต้แย้งเพื่อให้รัฐปรับปรุงแก้ไขแนวเขตภายหลัง ท าให้ประชาชนกลายเป็นผู้ผิดกฎหมายถูก
ด าเนินคดี ยึดที่ดินท ากิน และพืชผลถูกท าลาย เป็นปัญหาที่ชุมชนในพ้ืนที่บ้านกลาง ต าบลบ้านดง อ าเภอ
แม่เมาะ จังหวัดล าปาง เกรงว่าจะเกิดขึ้นกับชุมชน สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การเตรียมการประกาศอุทยาน
แห่งชาติถ้ าผาไท ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลและหน่วยงานรัฐได้ด าเนินการตรวจสอบแนวเขต ส ารวจพ้ืนที่ 
และตรวจสอบการทับซ้อนแนวเขตกับหน่วยงานอ่ืน อย่างละเอียดรอบคอบและชัดเจน ท าให้กระบวนการ
เตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไทใช้ระยะเวลายาวนาน นับแต่ตั้งปี พ.ศ. ๒๕๓๒ จนถึงปัจจุบัน 
แต่อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของประชาชนมิได้เป็นที่ยอมรับและระบุไว้เป็นระเบียบปฏิบัติ เพ่ือร่วม
ก าหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติหรืออ่ืนๆ อย่างชัดเจน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดจากการ
ตื่นตัวและเรียกร้องของประชาชนมากกว่า 

 (๖) กรณีปัญหาชาวบ้านถูกกล่าวหาว่าบุกรุกพ้ืนที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลาน พ้ืนที่อ าเภอ            
วังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีปัญหาข้อขัดแย้งแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทับซ้อนแนวเขต
ปฏิรูปที่ดิน และการใช้ประโยชน์ในที่ดินอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและ   
ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ จากปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติ โดยปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ประกาศ           
ทับซ้อนพ้ืนที่ชุมชนและเขตปฏิรูปที่ดิน ที่กรมป่าไม้ส่งมอบพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ าเขียว และ           
ป่าเขาภูหลวงให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และก าหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ในปี พ.ศ. 
๒๕๒๑ สามารถวิเคราะห์ได้ว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังมิได้ด าเนินการปรับแนวเขต
อุทยานแห่งชาติทับลานที่ประชาชนมีส่วนร่วมก าหนดแนวเขตใหม่ ที่จัดท าขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 



๑๕๙ 

 

 

เนื่องจากรัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ยกเลิก มติคณะรัฐมนตรีก่อนหน้า 
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีแก้ไขปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ในเขตป่าเขาภูหลวง ที่มีการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือน ามาปฏิรูปที่ดินแต่ปรากฏว่าพ้ืนที่ดังกล่าว   
ทับซ้อนกับพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทับลาน และพ้ืนที่โซน C ท าให้ไม่สามารถให้สิทธิจากการปฏิรูปที่ดินได้ 
และต้องเพิกถอนสิทธิในบางแปลง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเหล่านี้เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนที่รัฐจะต้อง
ค านึงถึงและน ามาพิจารณาในการแก้ไขปัญหาต่อไป นอกจากปัญหาทับซ้อนในเรื่องแนวเขตแล้ว ยังมี
เงื่อนไขด้านประชากรที่เพ่ิมขึ้นที่รัฐต้องปรับแนวคิดในการแก้กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ที่ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

(๗) กรณีปัญหาที่ดินมีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงทับที่ตั้งชุมชนและที่ดินท ากิน พ้ืนที่ต าบล
หนองหาร อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยรัฐประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน              
ในท้องที่อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๔๘๔ ทับซ้อนพ้ืนที่ชุมชนเก่าแก่ ซึ่งตั้งถิ่นฐานมามา
ก่อนพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ สามารถวิเคราะห์ได้ว่า พ้ืนที่หนองหารยังมีปัญหา               
การออกเอกสารสิทธิไม่ชอบด้วยกฎหมายในเขตพ้ืนที่หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง แต่ที่ดินที่ประชาชน               
ถือครองและใช้ประโยชน์มีมาก่อนแต่ไม่ได้รับเอกสารสิทธิ  ท าให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม                 
การก าหนดเขตที่ดินของรัฐ ที่ผ่านมาประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการกันพื้นที่ท ากินและที่ตั้งชุมชนออกจาก
แนวเขตที่ดินของรัฐ ในขณะที่จ านวนประชากรก็ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับไม่สามารถชี้แนวเขต              
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามได้ ท าให้ประชาชนจ านวนมากเสียสิทธิในการออกเอกสารสิทธิ                
ในที่ดิน 

นอกจากนี้ ได้มกีารส ารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยใช้แบบสอบถามเป็นการส ารวจข้อมูลการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดแนวเขตที่ดินรัฐ เนื่องจากการส ารวจต้องการทราบถึงข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของประชาชนที่ประสบปัญหาในพ้ืนที่กรณีศึกษาทั้ง ๗ แห่ง ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น               
ผลการตอบแบบสอบถามสรุปได้ว่า ความรู้ ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน           
ในการก าหนดแนวเขตท่ีดินรัฐ พบว่า มีความรู้ ความเข้าใจในระดับมากถึงมากที่สุด ประชาชนส่วนใหญ่คิด
ว่ายังมีส่วนร่วมในระดับที่น้อยมากจนถึงปานกลาง แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์ 
ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นยังไม่ทั่วถึง  

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางให้ภาครัฐน าไป
ปรับปรุงการด าเนินงานก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ  สามารถสรุปประเด็นส าคัญๆ คือ ภาครัฐควร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ชี้แจง และสร้างความเข้าใจกับประชาชนและท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐก่อนที่จะประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ควรเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เป็นจริง ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยให้ภาครัฐจัดตั้งกลไกการแก้ไขปัญหาที่ดินแนว
เขตทุกระดับก่อนที่จะประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎเกณฑ์           
ในการใช้ประโยชน์ในที่ดินและรักษาพ้ืนที่ป่า รวมทั้งให้ภาคประชาชนและท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะท างาน 
หรือออกส ารวจพ้ืนที่ร่วมกัน ภาครัฐควรเร่งจัดท าแนวเขตให้มีความชัดเจน มีการบูรณาการร่วมกัน



๑๖๐ 

 

 

ระหว่างหน่วยงาน เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาแนวเขตท่ีดินที่ทับซ้อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รัฐควรแก้ไข
ปัญหาแนวเขตให้เป็นปัจจุบัน ด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ภาครัฐควรบังคับใช้กฎหมาย             
อย่างจริงจัง ด าเนินการตามกฎหมายไม่เน้นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมทั้ง ร่วมกันแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ของทุกหน่วยงานให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชน
กับที่ดินของรัฐต้องเร่งแก้ไข ควรเร่งจัดท าแผนแม่บทในการก าหนดเขตที่ดินของรัฐทุกแปลง โดยตั้ง
คณะท างานระดับจังหวัดให้เป็นผู้เสนอแนวทางและน าเข้าสภานิติบัญญัติออกเป็นกฎหมาย  

จากการศึกษาตามที่กล่าวมา สามารถวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นโดยพบว่า สาเหตุทั้งสิ้น
เกิดมาจากการที่มิได้ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตั้งแต่ต้น  ซึ่งสามารถวิเคราะห์ถึง    
สภาพปัญหาได้ ๘ ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 การมีส่วนร่วมของประชาชน และความสัมพันธ์ของการมี
ส่วนร่วม ข้อมูลข่าวสาร และการกระจายอ านาจ ประเด็นที่ 2 การทับซ้อนของแนวเขตที่ดินของรัฐกระทบ
สิทธิในที่ดินของประชาชน ประเด็นที่ 3 การพิจารณาออกกฎกระทรวง หรือพระราชกฤษฎีกา ประเด็นที่ 
4 การก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ ประเด็นที่ 5 การจ าแนกที่ดิน และการก าหนดแนวเขต  
ประเด็นที่ 6 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประเด็นที่ 7 กระบวนการ
ยุติธรรมกับการก าหนดแนวเขตท่ีดินของรัฐ และประเด็นที่ 8 ปัญหาแนวเขตท่ีดินของรัฐ 

การวิเคราะห์ในแต่ละประเด็น มีดังต่อไปนี้ 

5.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชน และความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วม ข้อมูล
ข่าวสาร และการกระจายอ านาจ 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ไม่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งในหน่วยงานที่
รับผิดชอบให้มีการด าเนินการในเรื่องนี้โดยตรง และหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินงานและเกิดผลได้ ผลเสีย
กับประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีนั้น ทั้งในหน่วยงานก็ยังมิได้ก าหนดให้มีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้
อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก  

  (๑) มาตรการทางกฎหมายในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในปัจจุบันยังไม่มี
กฎหมายก าหนดไว้โดยตรง นอกจากระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงมีช่องว่างหรืออุปสรรคที่ยากจะท าให้           
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเกิดขึ้นได้จริง เมื่อไม่มีกฎหมายด าเนินการโดยตรง การสร้างการมีส่วนร่วม 
ตามกฎหมายที่มีอยู่ในกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินฉบับอ่ืนๆ ก็ไม่สามารถครอบคลุมให้ด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรที่มีหน้าที่ในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการมีส่วนร่วมในระดับกรม 
สมควรจะมีขึ้น หากการมีส่วนร่วมก าหนดไว้เฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้วให้ด าเนินการไปได้นั้น พบว่า             
ไม่เพียงพอ ต้องมีกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้มีองค์กรปฏิบัติหรือผู้รับผิดชอบด้วย 

   (๒) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ทีก่ าหนดให้คณะกรรมการ ตามมาตรา ๑๒ มีอ านาจหน้าที่ในการเสนอแนะและ
จัดระบบตรวจสอบการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้ งยังก าหนดอ านาจและหน้าที่              



๑๖๑ 

 

 

ในการจัดระบบการบริการสาธารณะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และส่งเสริม           
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกก าหนดให้มีช่องทาง            
เข้ามามีส่วนร่วมมากมายหลายช่องทางและหลายรูปแบบ แต่ไม่มีการขับเคลื่อนอย่างเท่าที่ควร ท าให้
พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าวเป็นเพียงการมีส่วนร่วมในเชิงรูปแบบเท่านั้น  

  (๓) ประชาชนและส่วนราชการยังไม่เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วม ท าให้เกิด             
ความไม่เข้าใจและขาดรูปแบบการมีส่วนร่วมที่แท้จริง พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันโดยมาก เป็นการมีส่วนร่วมแบบการรับทราบการด าเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งนับว่า เป็นการมีส่วนร่วมในระดับที่ต่ าที่สุด การมีส่วนร่วมที่แท้จริงนั้น ประชาชน 
ต้องมีความสมัครใจและมีส่วนในการร่วมรับผิดชอบในการตัดสินใจตั้งแต่ การร่วมกระบวนการวางแผน              
ร่วมการด าเนินกิจกรรม ร่วมใช้ประโยชน์จากกิจกรรม และร่วมได้รับประโยชน์จากกิจกรรม  ซึ่งรูปแบบ
การมีส่วนร่วมในปัจจุบันยังไม่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่แท้จริง 

  (๔) กฎหมายทีห่น่วยงานราชการต่างๆ ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นระบบการปกครองแบบรวมศูนย์
อ านาจ เป็นการบริหารราชการในระบบส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นระบบของราชการ 
ที่เกิดขึ้นก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ทั้งสิ้น ท าให้โครงสร้างระบบราชการ                
ไม่เกื้อหนุนให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้เลย หากสามารถให้การบริหารราชการส่วนกลาง              
ถึงส่วนท้องถิ่นหรือประชาชนได้โดยตรงไม่ต้องผ่านส่วนภูมิภาค โดยเน้นการใช้ระบบสารสนเทศจะเป็นไปได้ 
ที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง   

  (๕) ที่ผ่านมาประเทศไทยเน้นการมีส่วนร่วมในทางการเมือง ด้านสิทธิที่ประชาชน                 
พึงได้รับทางการเมือง และการปกครอง เช่น การรณรงค์ให้ประชาชนใช้สิทธิในการเลือกตั้ง  ซึ่งมีเพียง             
เชิงปริมาณโดยไม่มีเชิงคุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ ส าหรับในด้านการบริหารราชการทางเศรษฐกิจ สังคม
และการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รัฐมิได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม          
อย่างแท้จริง เพราะฉะนั้น หากจะให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามหลักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง             
รัฐต้องก าหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

 ส าหรับความสัมพันธ์กันระหว่างการมีส่วนร่วม ข้อมูลข่าวสาร และการกระจายอ านาจ  
พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตัดสินใจในการก าหนดและแก้ไข
ปัญหาของตน ชุมชน ท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยก าหนดรูปแบบไว้ คือ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ  ร่วมรับ
ผลประโยชน์ ร่วมในการติดตามและประเมินผล ซึ่งก็คือร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดข้ึนนั่นเอง                

  กฎหมายด้านการมีส่วนร่วม การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการกระจายอ านาจ ได้แยก
หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบออกจากกัน ทั้งที่การสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นกับประชาชน และชุมชน
ท้องถิ่น ต้องเริ่มจากการให้รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารเป็นล าดับแรก แล้วจึงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอน



๑๖๒ 

 

 

ต่อไป และจะมีการกระจายอ านาจให้ประชาชนในกิจการต่างๆ ที่ได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน ั้น โดยให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในทุกขั้นตอน ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กัน  

  การด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และถูกต้องนั้น ส านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ ดูแล
รับผิดชอบ แก้ไข ทางปฏิบัติปรากฎว่า มิได้ด าเนินการให้เกิดผลถึงประชาชนอย่างแท้จริง หน่วยงานยังไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างจริงจัง ทั้งที่กฎหมายก าหนดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และรับรู้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริงที่รัฐต้องแจ้งให้แก่ประชาชนทราบ มิใช่ไม่เปิดเผยดังเช่นในปัจจุบัน นอกจากนั้นยังเห็นว่า
เนื้อหาในพระราชบัญญัติดังกล่าว มุ่งเน้นที่จะให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล ซึ่งเป็นเรื่องที่แตกต่างจากการ
ท างานของราชการในเชิงรุก คือ เป็นหน้าที่ที่จะให้ประชาชนได้ทราบข้อมูล โดยหน่วยงานจะต้องเป็นผู้
เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบแทนที่ประชาชนจะเป็นผู้ขอ เพราะประชาชนย่อมไม่ทราบ                
ความเคลื่อนไหวของหน่วยงานหากไม่มีการประชาสัมพันธ์ .อีกประการหนึ่ง.คือ พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เน้นในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นเรื่องของการให้ความเป็นธรรม           
ในการแข่งขันทางการค้า แต่เจตนาของพระราชบัญญัตินี้ ที่แท้จริงควรจะเป็นเรื่องของการให้ความรู้           
แก่ประชาชนเพื่อจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการของภาครัฐในแง่มุมต่างๆ ได้มากกว่า 

  เช่นเดียวกันในกรณีการกระจายอ านาจ ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน             
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง
ให้แก่ท้องถิ่น หรือประชาชนในการด าเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง คือ หน้าที่ การตัดสินใจ การบริหาร
ทรัพยากร ความรับผิดชอบ และความพร้อม เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้กั บประชาชนโดยตรง           
ตามกฎหมายการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ในความจริงต้องเป็นการกระจายอ านาจ
ให้ประชาชนหรือชุมชนโดยตรง กล่าวคือ เป้าหมายสูงสุดคือประชาชน เพ่ือความเป็นอยู่โดยตรงของ
ประชาชน 

  จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันการมีส่วนร่วม การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการกระจายอ านาจ 
ต่างมีการด าเนินงานที่แยกออกจากกัน โดยข้อมูลข่าวสารมีส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบ การกระจายอ านาจมีส านักงานคณะกรรมการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกัน ส าหรับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน อยู่ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นหลัก 
แยกกันด าเนินการ ไม่เป็นเอกภาพที่จะให้เกิดการบูรณาการ ท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จตามที่กฎหมายก าหนด 
ส่งผลถึงการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร 

5.๒ การทับซ้อนของแนวเขตที่ดินของรัฐกระทบสิทธิในที่ดินของประชาชน 

  จากการศึกษาข้อเท็จจริงในพ้ืนที่กรณีศึกษาทั้ง ๗ กรณี ได้แก่ กรณีการประกาศเขต           
ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทับที่ดินท ากินราษฎร พ้ืนที่ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี กรณีอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ประกาศเขตอุทยานทับที่ท ากิน พ้ืนที่อ าเภอเวียงสระ อ าเภอนาสาร 
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และอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยทับซ้อนเอกสาร
สิทธิที่ดินราษฎร พ้ืนที่ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กรณีปัญหาชาวบ้านถูกกล่าวหาว่า 
บุกรุกพ้ืนที่เขตอุทยานแห่งชาติ พ้ืนที่อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา กรณีปัญหาการประกาศเขต
อุทยานแห่งชาติ ทับซ้อนกับแนวเขตพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนแนวเขตพ้ืนที่หวงห้ามที่ทหาร พ้ืนที่ต าบล
นาสวนและด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี กรณีปัญหาที่ดินมีหนังสือส าคัญส าหรับ          
ที่หลวงทับที่ตั้งชุมชนและท่ีดินท ากิน พ้ืนที่ต าบลหนองหาร อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และกรณีปัญหา
การเตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไททับท่ีดินท ากิน ที่อยู่อาศัยและป่าชุมชน พ้ืนที่ต าบลบ้านดง 
อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  

  คณะผู้ศึกษาวิจัยพบว่า การก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐและมีการทับซ้อนกันระหว่าง
หน่วยงานภายในด้วยกัน เช่น กรมป่าไม้ก าหนดพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติ            
ซึ่งเดิมเป็นหน่วยงานเดียวกันที่รับผิดชอบ และพบว่ามีการทับซ้อนกันระหว่างหน่วยงาน เช่น พ้ืนที่เขต
ปฏิรูปที่ดิน กับพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ ทั้งยังพบอีกว่าหน่วยงานของรัฐเป็น
ผู้ด าเนินการก าหนดแนวเขต โดยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดท าแนวเขตไม่ทราบข้อมูลในพ้ืนที่
จริงว่าขอบเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดเป็นอย่างไร แม้ว่าพบข้อผิดพลาดแล้วก็ตาม แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยัง
ไม่ได้มีการแก้ไข เช่น กรณีแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ทับซ้อนกับแนวเขตพ้ืนที่เพิกถอนการ
หวงห้ามที่ราชพัสดุที่ได้หวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ในราชการทหาร พ้ืนที่ต าบลนาสวนและด่านแม่ แฉลบ 
อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่เขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ทับซ้อนกับที่ดินของ
ประชาชนที่รัฐได้จัดสรรให้กับผู้ที่อพยพโยกย้ายจากการใช้พ้ืนที่เพ่ือสร้างเขื่อน เกิดปัญหาข้อเรียกร้องและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้ว พบว่า มีการจัดวางต าแหน่งค่าพิกัดผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจาก     
ในแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาจริง แต่ก็มิได้ด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง ทั้งยังมีความ
ล่าช้า หน่วยงานผู้รับผิดชอบยังไม่ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง  

  กรณีแนวเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นทับซ้อนที่ดินท ากิน พ้ืนที่อ าเภอเวียงสระ อ าเภอ         
นาสาร และอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  การให้พิสูจน์สิทธิเพ่ือแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วย            
ความล่าช้า ทั้งๆ ที่ประชาชนมิได้บุกรุกพ้ืนที่เขตอุทยานหรือเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพราะประชาชนเข้ามา
อยู่อาศัยหรือเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าไม้ถาวร ในขณะที่ยังไม่มีการประกาศเป็นที่สงวนหวงห้ามหรือ
อุทยานแห่งชาติในสมัยนั้น แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นผู้บุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกาศก าหนด          
ในภายหลัง ในขณะที่ท าการก าหนดแนวเขตพ้ืนที่ ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และพัฒนามาเป็นอุทยาน
แห่งชาติมิได้ดูในเรื่องสิทธิในที่ดินของประชาชนที่มีอยู่เดิมเลย 

  ในการแก้ไขข้อผิดพลาดก็เช่นกัน การปรับปรุงแนวเขตเพ่ือมิให้กระทบสิทธิในที่ดิน          
ของประชาชนหรือการรีเชฟ ได้ด าเนินการมาแล้วถึง ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ การปรับปรุงเขตพ้ืนที่ป่าไม้               
เริ่มด าเนินการในปี ๒๕๕๐ โดยให้มีการตรวจสอบและด าเนินการปรับปรุงแนวเขตของพ้ืนที่ป่าไม้            
และหน่วยงานอ่ืนๆ ให้เป็นเส้นเดียวกัน ครั้งที่ ๒ เป็นการสอบทาน โดยด าเนินการในรูปแบบเดียวกัน            



๑๖๔ 

 

 

ซ่ึงให้เอกชนเข้ามาด าเนินการร่วมด้วย ในปี ๒๕๕๓ แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ คาดว่าคงต้องด าเนินการต่อไป 
ทั้งนี้ หากไม่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประชาชนจะไม่ยอมรับ น าไปสู่การเรียกร้องต่อไปอีก 

  จากการศึกษาข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ กรณีแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยทับซ้อน              
ที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากินของประชาชน ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และพ้ืนที่ต าบลแหลม 
อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เช่นเดียวกัน โดยครั้งแรกการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่ามิได้
ก าหนดเรื่องสิทธิในที่ดิน แตต่่อมาเมื่อได้แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติให้รวมถึงเรื่องสิทธิในที่ดินเข้าไปด้วย 
เป็นการเพ่ิมความเข้มข้นของกฎหมายมากขึ้น ท าให้กระทบกับสิทธิในที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ 
(พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ. ๒๕๓๕ ห้ามมิให้ผู้ใดยึดถือครอบครองที่ดินภายในเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า ตามมาตรา ๔๒ วรรค ๒ (๓) โดยที่พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ 
มุ่งเน้นคุ้มครองสัตว์ป่าเพียงอย่างเดียว  

 รวมทั้ง การไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องปัญหาการทับซ้อนแนวเขตระหว่างหน่วยงาน 
เช่น กรณีแนวเขตทับซ้อนระหว่างอุทยานแห่งชาติทับลาน กับเขตปฏิรูปที่ดินในพ้ืนที่อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น กับพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที่ดิน ในพ้ืนที่
อ าเภอนาสาร และอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามท่ีกล่าวมาเป็นต้น 

5.๓ การพิจารณาออกกฎกระทรวง หรือ พระราชกฤษฎีกา 

 ในการพิจารณาออกฎกระทรวงหรือพระราชกฤษฎีกา มีการตรวจสอบ ๒ ประการ คือ  

 (๑) ด้านการจัดท าแผนที่แนวเขต  

 (๒) ด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นการก าหนดตามรูปแบบและแบบฟอร์มของการออก 
กฎกระทรวงหรือพระราชกฤษฎีกา 

  กฎกระทรวงหรือพระราชกฤษฎีกา ก าหนดให้มีแผนที่แนบท้ายอันถือเป็นส่วนหนึ่งของ           
กฎกระทรวงหรือพระราชกฤษฎีกาและเป็นกฎหมาย โดยต้องเสนอกฎหมายไปให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาตรวจสอบนั้น วิเคราะห์ว่า การจะให้มีความถูกต้องทั้งในเรื่องของรูปแบบของกฎหมาย
และความถูกต้องของแนวเขตพื้นท่ีนั้น ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
แต่ไม่มีความรู้ในด้านแผนที่ ดังนั้น จึงเป็นการด าเนินงานในสิ่งที่ตนเองไม่ได้มีความรู้หรือมีความถนัด              
ท าให้เกิดความผิดพลาดด้านแผนที่แนบท้าย แม้จะแก้ไขโดยวิธีให้หน่วยงานที่ท าหรือรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานก าหนดกฎกระทรวงหรือพระราชกฤษฎีการับรองก็ปรากฎว่า หน่วยงานที่มีแนวเขตติดต่อกัน
กับหนวนงานที่ออกกฎกระทรวงหรือพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎมาย มักจะไม่รับรองและเสนอข้อขัดแย้งกัน
เสมอไม่สามารถหาข้อยุติได้ ท าให้เกิดความล่าช้า เช่น การมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินให้เป็นเขต
ปฏิรูปที่ดิน ใช้ระยะเวลา ๔๐๕ วัน หรือมากกว่าแล้วแต่กรณีพ้ืนที่ การมีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้พ้ืนที่
เป็นอทุยานแห่งชาติ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ ๓ – ๕ ปี การมีกฎกระทรวงก าหนดป่าสงวนแห่งชาติ 
ระยะเวลาด าเนินการประมาณ ๒ – ๕ ปี เป็นต้น จะเห็นได้ว่าใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ซึ่งอาจจะมีการ
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เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ไม่ปรากฎในแผนที่แนบท้ายได้ตลอดเวลา เช่น การเปลี่ยนแปลงเขตต าบล หรือ
อ าเภอ หรือเขตพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการก าหนดแนวเขตและประกาศออกมา
เป็นกฎหมาย ทั้งยังพบว่า ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ตามที่ก าหนดในรูปแผนที่ ซึ่งจากการศึกษา             
พบได้จากพ้ืนที่กรณีศึกษา คือ กรณีปัญหาการเตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไททับที่ดินท ากิน 
ที่อยู่อาศัยและป่าชุมชน พ้ืนที่ต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลและ
หน่วยงานรัฐได้ด าเนินการตรวจสอบแนวเขต ส ารวจพ้ืนที่ และตรวจสอบการทับซ้อนแนวเขตกับหน่วยงานอ่ืน 
อย่างละเอียดรอบคอบและชัดเจน ท าให้กระบวนการเตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท              
ใช้ระยะเวลายาวนาน นับแต่ตั้งปี พ.ศ. ๒๕๓๒ จนถึงปัจจุบันก็ยังมิได้ด าเนินการประกาศเขตแต่อย่างใด 
และยังพบได้จากกรณีปัญหาการประกาศเขตอุทยานทับซ้อนกับแนวเขตพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนแนว
เขตพ้ืนที่หวงห้ามที่ทหาร พ.ศ. ๒๔๘๑ พ้ืนที่ต าบลนาสวนและด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี โดยปัญหาการทับซ้อนแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์กับแนวเขตพ้ืนที่ที่เพิกถอน
การหวงห้ามที่ราชพัสดุที่ได้หวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ในราชการทหาร ซึ่งเป็นพ้ืนที่จัดสรรให้กับประชาชน 
ที่ถูกอพยพจากพ้ืนที่ก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ สามารถวิเคราะห์ได้ว่า มีการก าหนดแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงและมีการก าหนดจุดพิกัดพ้ืนที่ผิดพลาด ส าหรับอีกพ้ืนที่กรณีศึกษา
อีกพ้ืนที่หนึ่ง คือ กรณีปัญหาชาวบ้านถูกกล่าวหาว่าบุกรุกพ้ืนที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลาน พ้ืนที่อ าเภอ  
วังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีปัญหาข้อขัดแย้งแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทับซ้อนแนวเขต
ปฏิรูปที่ดิน เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ จากปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติ 
โดยปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ประกาศทับซ้อนพ้ืนที่ชุมชนและเขตปฏิรูปที่ดิน ที่กรมป่าไม้ส่งมอบพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าวังน้ าเขียว และป่าเขาภูหลวงให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และก าหนดให้เป็น
เขตปฏิรูปที่ดิน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ สามารถวิเคราะห์ได้ว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช           
ยังมิได้ด าเนินการปรับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่ประชาชนมีส่วนร่วมก าหนดแนวเขตใหม่ ที่จัดท า
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้น ซึ่งสาเหตุมาจากการออกกฎกระทรวงหรือพระราชกฤษฎีกา อันมีแผนที่
แนบท้ายอันเป็นกฎหมาย ซึ่งการด าเนินการใช้ระยะเวลานานมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และไม่เป็นไป
ตามข้อเท็จจริงในพื้นที ่ท าให้เกิดความผิดพลาดด้านแผนที่แนบท้าย  

5.๔ การก าหนดแนวเขตพื้นที่สงวนหวงห้ามของรัฐ 

 การก าหนดแนวเขตที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐที่ประชาชนถือครองท าประโยชน์อยู่ใน
แนวเขตที่ดินนั้น เป็นการกระทบสิทธิของประชาชน ละเมิดสิทธิมนุษยชน ประชาชนจะมีความผิด              
ตามกฎหมายที่ถูกพ้ืนที่ทับซ้อนกับที่ดินท ากิน เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ หรืออุทยานแห่งชาติ  ทั้งที่              
เดิมประชาชนเหล่านั้นมีชีวิตความเป็นอยู่โดยธรรมชาติที่ปกติสุขทั่วไป แต่กลายมาเป็นผู้ที่ไม่ชอบ             
ด้วยกฎหมาย เพราะอยู่ในพ้ืนที่ประกาศเป็นพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ สาเหตุเพราะในการก าหนดมิได้มี
การตรวจสอบกันอย่างจริงจัง หรือด าเนินการอย่างไม่รอบคอบ ส่งผลให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป
ทั้งๆ ที่ประชาชนเหล่านั้นอาศัยท ากินในที่ดินบริเวณนั้นมาเป็นเวลาร้อยกว่าปีแล้วอย่างเช่น จากข้อมูล  
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การตรวจสอบและประชุมผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่กรณีตัวอย่าง แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนที่ดินท ากิน 
พ้ืนที่บ้านตากแดด ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ชาวกะเหรี่ยงในท้องที่ที่อยู่ในพ้ืนที่เขต              
ป่าสงวนแห่งชาติ และกรณีการเตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท พ้ืนที่บ้านกลาง ต าบลบ้านดง 
อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในระหว่างการประกาศเป็นเขตอุทยาน
แห่งชาติ ซึ่งชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบมีวิถีชีวิต การด ารงชีพตามกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน ท าให้สูญเสีย
รายได้และวิถีชีวิตดั้งเดิม ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคม แม้ว่ารัฐบาลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบจะผ่อนปรน
ให้อยู่ในพ้ืนที่นั้นต่อไปได้ แต่ทางกฎหมายก็ยังถือว่าประชาชนเหล่านี้ เป็นผู้กระท าผิด อยู่กับความ
หวาดระแวง ซึ่งหากนโยบายเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตจะส่งผลถึงความมั่นคงในการอยู่อาศัยและ         
ใช้ประกอบอาชีพอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ทั้งยังพบว่า ไม่มีหน่วยงานใดสร้างความมั่นใจและออกมารับผิดชอบ
หรือประกันในความเสี่ยงที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคต  

5.๕ การจ าแนกที่ดิน และการก าหนดแนวเขตที่ดิน 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท าโครงการส ารวจจ าแนกประเภทที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ ให้รักษาพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทยไว้
เป็นสมบัติของชาติให้ได้ร้อยละ 50 (ป่าไม้ถาวร) และให้หาพ้ืนที่ที่เหลือเพ่ือน ามาจัดสรรให้แก่ประชาชน      
ที่จะเพ่ิมข้ึนให้สมดุลกัน  

 การจ าแนกประเภทที่ดินออกเพ่ือให้เป็นที่ท ากิน และเพ่ือการก าหนดให้เป็นพ้ืนที่             
ป่าสงวนทั่วประเทศ โดยการก าหนดเขตพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรเพ่ือก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติต่อไป และ           
การจ าแนกประเภทที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ในกรณีต่างๆ ที่ด าเนินการมาในอดีต มีการจ าแนกที่ดิน 
(Zoning) ซึ่งมีเหตุผลเพ่ือการพัฒนาประเทศและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้ภาพแผนที่          
เส้นชั้นความสูง (Contour Line) หรือเส้นที่แสดงลักษณะความสูงต่ าของพ้ืนที่เป็นตัวก าหนด เป็นการ
ด าเนินการที่ล้าสมัย ทั้งในด้านข้อเท็จจริง และทางวิชาการที่ควรจะมีการผสมผสานในการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดิน (ก าหนดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๓) ท าให้พ้ืนที่ในภาคเหนือของประเทศถูกก าหนดไว้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์            
มากที่สุด ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลางตามล าดับ ท าให้เกิดพ้ืนที่ใช้ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจน้อย ทั้งๆ ที่ประชาชนมีจ านวนมากอยู่กันอย่างหนาแน่น ซึ่งเมื่อขัดต่อความเป็นจริงและ
สภาพการใช้ประโยชน์ ก็เกิดการขยายตัวเข้าไปในพ้ืนทีท่ี่อนุรักษ์ไว้เป็นพ้ืนทีป่่าไม ้

 จึงจะเห็นได้ว่าการจ าแนกที่ดิน และการก าหนดแนวเขตที่ดิน เพ่ือการพัฒนาประเทศ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ผ่านมา ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น มีการใช้ประโยชน์             
ในที่ดินอันหลากหลาย มีวิชาการใหม่ๆ ในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ท าให้การใช้ เส้นที่แสดงลักษณะความ
สูงต่ าของพ้ืนทีเ่ป็นตัวก าหนดแนวเขตท่ีดินตามการจ าแนก เป็นการด าเนินการที่ล้าสมัย และไม่เป็นไปตาม
ข้อเท็จจริงตามความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
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5.๖ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 บางพ้ืนที่ที่ก าหนดเป็นพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ ประเภทพ้ืนที่อนุรักษ์ เช่น ป่าสงวน
แห่งชาติ หรืออุทยานแห่งชาติ หรือวนอุทยานแห่งชาติ  หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พบว่า ประชาชนอาศัย               
ท าประโยชน์ในพ้ืนที่ อันเป็นจุดวิกฤตหรือล่อแหลมต่อระบบนิเวศที่ต้องคุ้มครองไว้เป็นอย่างยิ่ง                   
ก่อนหน่วยงานจะด าเนินงานตามโครงการควรมีการศึกษาถึงวิถีชุมชน ความเป็นอยู่ของประชาชนกลุ่มนั้น
ว่า ด าเนินวิถีชีวิตกันอย่างไร มีจุดที่รักษาหรือป้องกันมิให้กระทบกับสภาพแวดล้อมของระบบนิเวศ               
ที่เป็นอยู่อย่างไร มีการก าหนดระเบียบปฏิบัติของชุมชนอย่างไรบ้าง การศึกษาในพ้ืนที่ล่อแหลมในพ้ืนที่
กรณีศึกษาพบว่า ได้มีข้อก าหนดของชุมชนไว้อย่างเคร่งครัดจนเป็นแบบอย่างได้  โดยไม่มีความจ าเป็นที่
จะต้องใช้นโยบายการอพยพโยกย้ายประชาชนออกจากพ้ืนที่อนุรักษ์นั้น เช่น พ้ืนที่กรณีศึกษาการ
เตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท พ้ืนที่บ้านกลาง ต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
เป็นต้น 

 ทั้งนี้ การสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้น ให้ตระหนักถึงการเป็นพ้ืนที่            
แหล่งต้นน้ าล าธารที่ต้องมีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รักษาไว้ให้คงอยู่ และกระทบกับเขาโดยตรง รัฐต้อง
สร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนเข้าใจในด้านการอนุรักษ์อย่างถูกวิธี และก าหนดวิธีการในการอยู่กับพ้ืนที่
ควรสงวนรักษาอย่างยิ่งนั้นซึ่งจะดีกว่าการอพยพโยกย้ายประชาชนออกไป แต่หากต้องอพยพโยกย้าย            
รัฐต้องให้การช่วยเหลือที่อยู่ใหม่ ท าให้สูญเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เดิม หากประชาชนเข้ามา
บุกรุกภายหลังในพ้ืนที่นั้นต้องด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังนั้น ต้องสร้างการมีส่วนร่วม                      
ของประชาชนในพ้ืนที่ในการดูแลรักษาพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐประเภทพ้ืนที่อนุรักษ์ ทั้งการใช้
ประโยชน์อย่างถูกวิธีการและการรักษาไว้อย่างยั่งยืน  

 แต่ในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่ผ่านมา มีแต่ต้องการอพยพโยกย้าย
ประชาชนแห่งท้องที่นั้นเพียงอย่างเดียว ไม่แก้ไขโดยวิธีอ่ืน ท าให้ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ที่มีผลกระทบกับระบบนิเวศ 

5.๗ กระบวนการยุติธรรมกับการก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ 

 การก าหนดแนวเขตท่ีดินของรัฐที่เกิดการทับซ้อนที่ดินของประชาชนและท าให้ประชาขน
เหล่านั้นเป็นผู้ที่ผิดกฎหมาย ถูกจับกุมด าเนินคดีตามที่กฎหมายก าหนด 

 ในประเด็นนี้พบว่า กระบวนการด าเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่มีความผิดฐานเข้าใช้
ประโยชน์ในที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐได้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ยากจน โดยพบว่ามีความไม่เป็นธรรม
เกิดข้ึนใน ๒ ประการ คือ  

 (๑) ความไม่เสมอภาค มีการเลือกปฏิบัติ จากการที่มีการปล่อยปละละเลยต่อผู้กระท า
ความผิด มีการด าเนินการทางคดีกับผู้ด้อยโอกาสและยากจนมากกว่านายทุนหรือผู้มีอิทธิพล  
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 โดยในประเด็นความไม่เสมอภาค มีการเลือกปฏิบัติ พบว่า ตั้งแต่ขั้นตอนการจับกุม 
สอบสวน ส่งอัยการฟ้องคดี และการพิจารณาพิพากษาตัดสินของศาล เนื่องจากความรู้เรื่องประวัติของ
พ้ืนที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี ส่งผลให้ความเชี่ยวชาญของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแตกต่างกัน 
ทั้งในด้านทัศนคติและการน าตัวบทกฎหมายมาใช้บังคับ ทั้งยังมีการเลือกปฏิบัติ โดยหากเป็นนายทุนหรือ             
ผู้มีอิทธิพลหรือนักการเมือง มักจะมีการมองไม่เห็นในการกระท านั้น  หรือไม่เร่งรัดท าให้ล่าช้า และ          
ผู้พิจารณาในขั้นตอนต่างๆ ที่กล่าวมาจนถึงการพิพากษาของศาล ก็เชื่อในข้อมูลของหน่วยงานราชการภาครัฐ             
เป็นหลัก ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับประชาชนผู้ยากจน  

 (๒) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมใช้ระยะเวลานาน ผู้ยากจนไม่มีเงินประกันตัวและ
ต่อสู้คดี  

 ด้านการต่อสู้คดีของประชาชน พบว่า จากการใช้ระยะเวลาด าเนินการเป็นเวลานาน
ตั้งแตข่ั้นตอนการจับกุม การสอบสวน การฟ้องคดี และการพิจารณาพิพากษาคดีในชั้นศาล ประชาชนต้อง
มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ตั้งแต่ค่าเดินทางและการใช้หลักทรัพย์ประกันตัว ซึ่งกระทบกับประชาชน             
ที่ถูกด าเนินคดีทั้งสิ้น บางรายต้องถูกจ าคุกเพราะไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันหน่วยงาน           
ที่เก่ียวข้องในด้านนี้จะมีการให้ความช่วยเหลือ แต่ประชาชนผู้ถูกด าเนินคดีก็ไม่ทราบข้อมูลที่จะเดินทางไป
ประสานให้มาเป็นที่พ่ึงได้ และไม่มีกระบวนการยุติธรรมที่ก าหนดไว้โดยเป็นการเฉพาะ เช่น ในเรื่อง
หลักทรัพยค์้ าประกัน และกระบวนการพิจารณาคดีที่รวดเร็วและเข้าใจผู้ยากจน 

5.๘ ปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ  

 เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้เริ่มเกิดผลบังคับในทางปฏิบัติตามค าวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญ ที่ 3/2552 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยโดยวางบรรทัดฐานไว้ว่า  โครงการหรือกิจกรรม          
ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
ของประชาชนจะต้องด าเนินการตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 67 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติไว้ทันทีตั้งแต่วันที่
รัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับ โดยไม่ต้องมีการตรากฎหมายมารองรับสิทธิแต่ประการใด และมีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น เมื่อศาลปกครองสูงสุดได้มีค าสั่งที่ 592/2552 (คดีมาบตาพุด) สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปด             
สั่งระงับโครงการหรือกิจกรรม รวม 65 โครงการไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนด้วยเหตุที่การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว ยังไม่มีการด าเนินการ
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 67 วรรคสองให้ครบถ้วนก่อน ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและค าสั่งศาลปกครอง
สูงสุดดังกล่าว ส่งผลท าให้ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนผู้ประกอบการ เริ่มมีความตื่นตัวและ
ให้ความส าคัญกับสิทธิชุมชนและรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 67 มากขึ้น 

 หากการด าเนินการก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ ก าหนดให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบ จะเป็นการสร้างการยอมรับของประชาชนไม่มีการ
โต้แย้งกันอีก สามารถคงรักษาแนวเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้อย่างยั่งยืน มิให้เสื่อมสภาพได้ตลอดไป ท าให้เกิด
ความโปร่งใสในการท างาน ทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุทั้งหมด ดังเห็นได้จาก รัฐธรรมนูญแห่ง



๑๖๙ 

 

 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บทบัญญัติในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 
12 สิทธิชุมชน นอกจากจะได้มีการขยายสิทธิชุมชนแล้ว ยังมีเจตนารมณ์ที่จะท าให้การใช้สิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนมีประสิทธิภาพและมีมาตรการคุ้มครองที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ด้วยการตัดถ้อยค าว่า 
“ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ออกจากบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในหลายมาตรา อันส่งผล 
ท าให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้เกิดขึ้นทันทีตามรัฐธรรมนูญ 

 จากการศึกษาในพ้ืนที่ ๗ กรณีศึกษาที่กล่าวมาพบได้ว่า รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            
ในการก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ ได้ด าเนินการอย่างเร่งรัดและเร่งรีบ เพ่ือให้มีการ
ประกาศเป็นกฎหมายออกมาก่อนแล้วจึงจะแก้ไขปัญหาตามที่มีการเรียกร้องหรือกระทบสิทธิในที่ดิน        
ของประชาชนในภายหลัง รวมไปถึงการมิได้ตรวจสอบพ้ืนที่อย่างละเอียดอย่างรอบด้าน และรับฟัง
ความเห็นของประชาชนในพ้ืนที่นั้น จึงสรุปได้ว่าต้นเหตุของปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐที่มีความขัดแย้ง
และกระทบสิทธิในที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยและท าประโยชน์ในที่ดินนั้น เกิดมาจากต้นเหตุ คือ การที่
ไม่ได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานนั่นเอง หากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานแล้ว จะเป็นการสร้างการยอมรับของประชาชนไม่มีการโต้แย้งกันอีก สามารถคงรักษาแนวเขต
พ้ืนที่ที่ก าหนดไว้อย่างยั่งยืน มิให้เสื่อมสภาพได้ตลอดไป ท าให้เกิดความโปร่งใสในการท างาน ทั้งยังเป็น
การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุทั้งหมด 

จึงจะเห็นได้ว่าผลจากการก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ โดยที่มิได้ให้ประชาชนหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ท า ให้เกิดปัญหากระทบสิทธิของประชาชน          
ในด้านที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย มีข้อพิพาท คือ 

 ๑. ในการด าเนินงานก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ ประชาชนไม่ทราบข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงของหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดโครงการ ทั้งไม่ได้แจ้งให้ประชาชนและผู้ก าหนดเป็นกฎหมาย
ทราบถึงข้อมูลในพ้ืนที่นั้นอย่างครบถ้วน เกิดการขัดแย้ง เมื่อมีการก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้าม            
ของรัฐแล้ว ท าให้ไปทับซ้อนกับที่ดินท ากินและอยู่อาศัยของประชาชนที่อยู่อาศัยใช้ประโยชน์มาแต่เดิม                 
ท าให้มีข้อโต้แย้งเรียกร้องสิทธิ ไม่ยอมรับแนวเขตท่ีดินที่รัฐก าหนดนั้น 

 ๒. เมื่อหน่วยงานของรัฐมิได้ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม ในการก าหนดแนวเขตที่ดินสงวน           
หวงห้ามของรัฐ ผลกระทบก็กลับไปยังหน่วยงานของรัฐนั้น คือ หน่วยงานของรัฐไม่ทราบถึงความไม่พอใจ
ของประชาชนตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งอาจจะหาทางเยียวยาหรือชี้แจงได้ แต่ก็ได้กลายเป็นปัญหาลุกลามใหญ่โต 
ส่งผลถึงการไม่ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษา 

 ๓. ในเมื่อไม่มีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานของรัฐที่ก าหนดแนวเขตที่ดิน แม้ว่าจะทราบถึง
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการก าหนดแนวเขตที่ดินให้ไปกระทบสิทธิของประชาชนตามที่ได้ด าเนิ นการไว้             
ก็ไม่มีการเร่งรัดแก้ไขปัญหา ปล่อยให้ปัญหาสะสมและเกิดปัญหาเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องหลายประการ อันเกิด
จากไม่มีการติดตามหรือหาทางแก้ไขร่วมกันระหว่างประชาชนและหน่วยงานของรัฐ 



๑๗๐ 

 

 

จากผลที่กล่าวมาข้างต้น แม้จะมีการก าหนดไว้เป็นกฎหมายให้ประชาขนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานที่ส่งผลกระทบกับสิทธิของประชาชนไว้แล้วก็ตาม ซึ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน            
ที่ก าหนดไว้ ๕ ระดับ จากมากท่ีสุดที่จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน ถึงในระดับต่ าสุด ดังนี้  

(๑) การมีส่วนร่วมในระดับให้อ านาจกับประชาชน  

(๒) การมสี่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ  

(๓) การมีส่วนร่วมในระดับการเข้ามีบทบาท  

(๔) การมีส่วนร่วมในระดับหารือ  

(๕) การมีส่วนร่วมในระดับข้อมูลข่าวสาร  

คณะผู้วิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในระดับข้อมูลข่าวสาร บทบาทของประชาชนจะน้อยมาก            
เพราะรัฐจะเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลกับประชาชนเพียงด้านเดียว และประชาชนไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
เช่น การจัดท าป้าย การแจกวารสาร แต่อย่างไรก็ตามการทราบข้อมูลข่าวสาร ก็มีความจ าเป็นต่อการ             
มีส่วนร่วมในระดับที่สูงขึ้น เพราะถ้าประชาชนไม่ทราบข้อมูลที่ครบถ้วน การตัดสินใจที่สมเหตุสมผล             
จะไม่เกิดขึ้น 

จากสภาพปัญหาที่ผู้ศึกษาได้พบในพ้ืนที่ศึกษาทั้ง ๗ กรณี ตามค าร้องเรียน และเรียกร้องสิทธิ             
ในที่ดินที่รัฐได้ประกาศเป็นกฎหมายหรืออยู่ในระหว่างด าเนินการจัดท าเป็นกฎหมาย พบได้ถึงประชาชน            
ไม่ทราบข้อมูลและข้อเท็จจริง โดยหน่วยงานของรัฐผู้ด าเนินการไม่ได้แจ้งให้ประชาชนและผู้ก าหนด             
เป็นกฎหมายทราบถึงข้อมูลในพื้นท่ีนั้นอย่างครบถ้วน ท าให้การก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ          
ทับซ้อนกับที่ดินท ากินและอยู่อาศัยของประชาชน และหน่วยงานของรัฐมิได้กระตือรือร้นหรือเร่งรัดแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดกระทบสิทธิในที่ดินของประชาชน ทั้งยังพบว่า ระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมยังอยู่ใน
ระดับต่ าสุด แม้จะมีการด าเนินการมากขึ้นในปัจจุบันในระดับหน่วยงานในท้องที่ผู้ปฏิบัติ เช่น กรณีพ้ืนที่
อยู่ในระหว่างด าเนินการเตรียมประกาศให้เป็นเขตอุทยานห่งชาติถ้ าผาไท จังหวัดล าปาง แต่หน่วยงาน          
ในระดับนโยบายและส่วนกลางจะมีความเห็นหรือยอมรับในการด าเนินงานนั้นหรือไม่  

จากการศึกษายังพบว่า ในพ้ืนที่ด าเนินการประกาศเป็นกฎหมายแล้วแต่ยังมีข้อผิดพลาด           
ที่ตรวจสอบพบ แต่หน่วยงานของรัฐก็ยังมิได้มีการแก้ไขปัญหานั้นอย่างจริงจัง เช่น กรณีปัญหา              
การประกาศเขตอุทยานทับซ้อนกับแนวเขตพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนแนวเขตพ้ืนที่หวงห้ามที่ทหาร พ.ศ. 
๒๔๘๑ จังหวัดกาญจนบุรี  กรณีปัญหาที่ดินมีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงทับที่ตั้งชุมชนและที่ดินท ากิน 
จังหวัดสกลนคร กรณีปัญหาชาวบ้านถูกกล่าวหาว่าบุกรุกพ้ืนที่เขตอุทยานฯ ในอ าเภอวังน้ าเขียวจังหวัด
นครราชสีมา กรณีประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยทับซ้อนเอกสารสิทธิที่ดินราษฎร จังหวัดพัทลุง 
กรณีอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ประกาศเขตอุทยานทับที่ท ากิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการประกาศเขต
ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทับที่ดินท ากินราษฎร จังหวัดราชบุรี เป็นต้น 



๑๗๑ 

 

 

ดังนั้น หากได้ด าเนินการก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ หรือกรณีแก้ไขปัญหา             
ที่เกิดขึ้นจากการก าหนดแนวเขตไว้แล้ว ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนในการก าหนดแนวเขต
หรือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จะท าให้รัฐและประชาชนได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริง น ามาประกอบการ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้มีการยอมรับไม่มีข้อโต้แย้ง ส่งผลให้ไม่ต้องมีการให้
แก้ไขปัญหากันอีกในอนาคต 

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

สามารถวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา แนวทางในการปฏิบัติของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ก าหนดแนวเขตท่ีดินของรัฐได้ ๘ ประเด็น คือ 

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชน และความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วม ข้อมูลข่าวสาร และ               
การกระจายอ านาจ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่มีองค์กร            
รับผิดขอบหลักที่มีหน้าที่ในการก าหนดหลักเกณฑ์ ประชาชนและส่วนราชการยังไม่เห็นความส าคัญ              
ของการมีส่วนร่วม ขาดรูปแบบการมีส่วนร่วมที่แท้จริง โครงสร้างระบบราชการไม่เกื้อหนุนให้ประชาชน
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วม รัฐมิได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ส าหรับความสัมพันธ์กัน
ระหว่างการมีส่วนร่วม ข้อมูลข่าวสาร และการกระจายอ านาจ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน กฎหมายด้าน
การมีส่วนร่วม การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการกระจายอ านาจ ได้แยกหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบออก             
จากกัน แยกกันด าเนินการ ไม่เป็นเอกภาพที่จะให้เกิดการบูรณาการ ส่งผลถึงการให้ประชาชนเข้าไปมี                
ส่วนร่วมไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร 

๒. การทับซ้อนของแนวเขตที่ดินของรัฐกระทบสิทธิในที่ดินของประชาชน พบว่า การก าหนด           
แนวเขตที่ดินของรัฐและมีการทับซ้อนกันระหว่างหน่วยงานภายในด้วยกัน มีการทับซ้อนกันระหว่าง
หน่วยงาน ยังพบอีกว่าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการก าหนดแนวเขต โดยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากการจัดท าแนวเขตไม่ทราบข้อมูลในพ้ืนที่จริงว่าขอบเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดเป็นอย่างไร แม้ว่าพบ
ข้อผิดพลาดแล้วก็ตาม แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่ได้มีการแก้ไข ทั้งยังมีความล่าช้า หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบยังไม่ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง รวมทั้ง การไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องปัญหา
การทับซ้อนแนวเขตระหว่างหน่วยงาน  

๓. การพิจารณาออกกฎกระทรวง หรือ พระราชกฤษฎีกา ก าหนดให้มีแผนที่แนบท้ายอันถือเป็น
ส่วนหนึ่งของกฎหมาย พบว่า ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีเฉพาะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย              
แต่ไม่มีความรู้ในด้านแผนที่ ท าให้เกิดความล่าช้า เกิดความผิดพลาดในการจัดท าแผนที่แนบท้ายพระราช
กฤษฎีกาหรือกฎกระทรวง ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ที่ก าหนดในรูปแผนที่ 

๔. การก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ พบว่า ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ถูกก าหนด
ขอบเขตเหล่านี้ เป็นผู้กระท าผิดตามกฎหมาย วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป กระทบสิทธิของประชาชน ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และไม่มีหน่วยงานใดเข้ามารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น 



๑๗๒ 

 

 

๕. การจ าแนกที่ดิน และการก าหนดแนวเขตที่ดิน พบว่า การจ าแนกที่ดิน และการก าหนด          
แนวเขตที่ดินเพ่ือการพัฒนาประเทศและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ผ่านมา ประกอบกับจ านวน
ประชากรที่เพ่ิมขึ้น มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอันหลากหลาย มีวิชาการใหม่ๆ ในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
ท าให้การใช้เส้นที่แสดงลักษณะความสูงต่ าของพ้ืนที่เป็นตัวก าหนดแนวเขตที่ดินตามการจ าแนก เป็นการ
ด าเนินการที่ล้าสมัย และไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของ
พ้ืนที ่

๖. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า รัฐไม่มีการสร้างความ
เข้าใจกับประชาชน ให้ตระหนักถึงการเป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ าล าธารที่ต้องมีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รักษาไว้
ให้คงอยู่ สร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนเข้าใจในด้านการอนุรักษ์อย่างถูกวิธี และก าหนดวิธีการในการ  
อยู่กับพ้ืนที่ควรสงวนรักษาอย่างยิ่งนั้น แต่ในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่ผ่านมา มีแต่ต้องการ
อพยพโยกย้ายประชาชนแห่งท้องที่นั้นเพียงอย่างเดียว ไม่แก้ไขโดยวิธีอ่ืน ท าให้ขาดการมีส่วนร่วม             
ของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ที่มีผลกระทบกับระบบนิเวศ 

๗. กระบวนการยุติธรรมกับการก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ พบว่า การก าหนดแนวเขตที่ดิน              
ของรัฐที่เกิดการทับซ้อนที่ดินของประชาชนและท าให้ประชาขนเหล่านั้นเป็นผู้ที่ผิดกฎหมาย ถูกจับกุม
ด าเนินคดีตามที่กฎหมายก าหนด มีการเลือกปฏิบัติ มีการปล่อยปละละเลยต่อผู้กระท าความผิด มีการ
ด าเนินการทางคดีกับผู้ด้อยโอกาสและยากจนมากกว่านายทุนหรือผู้มี อิทธิพลหรือนักการเมือง 
กระบวนการยุติธรรมใช้ระยะเวลานาน ผู้ยากจนไม่มีเงินประกันตัวและต่อสู้คดี  

๘. ปัญหาแนวเขตท่ีดินของรัฐ พบว่า ผลจากการก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ โดยที่
มิได้ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ท าให้เกิดปัญหากระทบสิทธิ
ของประชาชนในด้านที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย มีข้อโต้แย้งอันเนื่องมาจากประชาชนไม่ทราบข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงของหน่วยงานของรัฐที่ก าหนด หน่วยงานของรัฐไม่ทราบถึงความไม่พอใจของประชาชนและ          
ไม่มีการเร่งรัดแก้ไขปัญหา 

จึงเห็นได้ว่า หากได้ด าเนินการก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ หรือกรณีแก้ไขปัญหา             
ที่เกิดขึ้นจากการก าหนดแนวเขตไว้แล้ว ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนในการก าหนดแนวเขต
หรือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จะท าให้รัฐและประชาชนได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริง น ามาประกอบการ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้มีการยอมรับไม่มีข้อโต้แย้ง ส่งผลให้ไม่ต้องมีการให้
แก้ไขปัญหากันอีกในอนาคต 

 



 

 

บทท่ี 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการที่คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินของ
หน่วยงานหลักในการบริหารจัดการที่ดินโดยตรง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ความส าคัญของการ
จัดท าแนวเขต สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแนวเขตที่ดินสงวน          
หวงห้ามของรัฐ กฎหมาย ระเบียบ และค าสั่ งที่ เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วม                     
ของประชาชน รวมไปถึงได้ปฏิบัติงานศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ การรับฟัง
ความคิดเห็น และได้ทราบข้อเท็จจริงของประชาชนผู้ เดือดร้อนในพ้ืนที่กรณีศึกษา ทั้ งผลสรุป               
จากแบบสอบถาม ท าให้พบถึงปัญหาในการด าเนินงานก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ จึงได้
วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา แนวทางในการปฏิบัติของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดแนวเขต
ที่ดินของรัฐว่า หากให้ประชาชนผู้มีส่วนได้และส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตั้งแต่ต้น              
ในทุกขั้นตอนแล้ว จะท าให้ไม่มีข้อขัดแย้งและมีการยอมรับ ไม่มีข้อขัดแย้งด้านที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ
ทับซ้อนที่ดินท ากินและอยู่อาศัยของประชาชน เพราะทราบข้อเท็จจริงและร่วมในการด าเนินงานตั้งแต่ต้น 
ทั้งยังสามารถดูแลรักษาไว้ได้อย่างถาวรด้วย สามารถสรุปได ้ดังนี้ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินของหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการที่ดิน ที่มี
การก าหนดขอบเขตโดยแผนที่แนบท้ายหรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญในการก าหนดแนวเขตกระทบสิทธิ             
ในที่ดินของประชาชน ได้แก่ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ของกรมที่ดิน 
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ของส านักงานการปฏิรูปที่ดิน         
เพ่ือเกษตรกรรม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
2507 ของกรมป่าไม้ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. 2518 ของกรมธนารักษ์ พบว่า ในการก าหนดพ้ืนที่สงวนหวงห้ามและก าหนดให้พ้ืนที่ใดเป็นขอบเขต
ตามที่กฎหมายก าหนดดังกล่าว มีการก าหนดให้มีแผนที่ หรือรูปแผนที่แนบท้าย หรือก าหนดรูปแผนที่         
ไว้ในกฎหมายนั้นด้วย แนวเขตที่ก าหนดในรูปแผนที่ตามกฎหมายตามที่กล่าวมา ล้วนกระทบสิทธิในที่ดิน
ของผู้ถือครองท าประโยชน์ที่มีอยู่ก่อนการประกาศให้พื้นที่นั้นเป็นกฎหมาย 

การก าหนดแนวเขตพ้ืนที่ โดยวัตถุประสงค์หลักเป็นไปเพ่ือให้รู้ขอบเขตส าหรับการแบ่งสันปันส่วน              
ระหว่างกัน หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดพ้ืนที่หวงห้ามในแต่ละหน่วยงานขึ้นตามรูปแบบต่างๆ ปัญหา
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เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินจึงมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น การแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว ต้องใช้ทั้งแนวเขตและสภาพ
ข้อเท็จจริงในพื้นที่ท่ีมีการหวงห้ามเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา  

การประกาศก าหนดให้เป็นที่ดินของรัฐแบ่งแยกออกตามวัตถุประสงค์หรือนโยบายของรัฐได้เป็น 
2 ประเภท คือ  

1) เป็นพ้ืนที่ที่รัฐมีวัตถุประสงค์ในการสงวนเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันในพ้ืนที่ ทั้งแก่รัฐและแก่
ประชาชน  

2) เป็นพื้นที่ท่ีรัฐมีวัตถุประสงค์ในการสงวนเพื่อการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

จากที่กล่าวมาในการก าหนดแนวเขตที่ดินของประเทศไทย ให้เป็นพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ         
ที่ส าคัญ ได้แก่ ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยมีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง หรือการก าหนดพ้ืนที่
อนุรักษ์ เช่น ก าหนดพ้ืนที่ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือเขตอุทยาน
แห่งชาติ มีการก าหนดกระบวนงาน และข้ันตอนการปฏิบัติงานออกมาอย่างรัดกุมครบถ้วนแล้วก็ตาม หรือ
แม้แต่การก าหนดเขตปฏิรูปที่ดินที่เป็นการให้สิทธิกับประชาชน ก็ล้วนแต่มีปัญหากระทบกับสิทธิในที่ดิน
ของประชาชนทั้งสิ้น ซึ่งสรุปประเด็นปัญหาได้ ๓ ประการ ดังนี้ 

๑. แนวเขตท่ีก าหนดมีการทับซ้อนกันระหว่างพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ  
๒. แนวเขตที่ก าหนดมีความผิดพลาด ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง ซึ่งในสภาพปัญหานี้สามารถ

จ าแนกได้เป็น ๓ ปัญหาย่อย คือ 
 ๒.๑ การไม่ยอมรับ  
 ๒.๒ ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง  
 ๒.๓ แนวเขตท่ีก าหนดล้าสมัย  
๓. ความล่าช้าในการก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ  

การมีส่วนร่วมของประชาชน แบ่งระดับการมีส่วนร่วมเป็น ๕ ขั้น โดยแต่ละขั้นจะเรียงล าดับจาก
การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากท่ีสุดไปถึงระดับน้อยที่สุด ดังนี้ 

(๑) การมีส่วนร่วมในระดับให้อ านาจกับประชาชน 

(๒) การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ 

(๓) การมีส่วนร่วมในระดับการเข้ามีบทบาท 

 (๔) การมีส่วนร่วมในระดับหารือ เป็นลักษณะการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง ความรู้สึก ความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น ประชาชนจึงมีบทบาทในการให้เฉพาะ
ข้อมูลเท่านั้น ส่วนการตัดสินใจก็เป็นของหน่วยงานทางภาครัฐ 

 (๕) การมีส่วนร่วมในระดับข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นระดับต่ าสุดในการมีส่วนรวม บทบาท
ของประชาชนจะน้อยมากเพราะรัฐจะเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลกับประชาชนเพียงด้านเดียว และประชาชนไม่มี
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โอกาสแสดงความคิดเห็น เช่น การจัดท าป้าย การแจกวารสาร แต่อย่างไรก็ตามการทราบข้อมูลข่าวสาร          
ก็มีความจ าเป็นต่อการมีส่วนร่วมในระดับที่สูงขึ้น เพราะถ้าประชาชนไม่ทราบข้อมูลที่ครบถ้วน                     
การตัดสินใจที่สมเหตุสมผลคงไม่เกิดขึ้น 

 การมีส่วนร่วม การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการกระจายอ านาจ มีการด าเนินงานที่แยกออก            
จากกัน โดยพบว่า ข้อมูลข่าวสารมีส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบ การกระจายอ านาจมีส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกัน ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน             
อยู่ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นหลัก แยกกันด าเนินการ 
ท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จตามที่กฎหมายก าหนดไว้ โดย ๓ ส่วนที่กล่าวมา ควรมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้อง
เป็นเรื่องเดียวกันและอยู่ด้วยกันโดยมีหน่วยงานรับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียว  

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น าเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยได้เลือกกรณีค าร้อง จ านวน ๗ กรณีศึกษา โดยเน้นกรณีศึกษาในพ้ืนที่ ป่าไม้ 
จ านวน ๖ กรณี และที่ดินสงวนหวงห้ามกับที่ดินสาธารณประโยชน์ จ านวน ๑ กรณี โดยศึกษาจาก              
ค าร้องเรียนในพ้ืนที่กรณีศึกษา ประกอบ รายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
รวมทั้งรายงานการตรวจสอบจากผู้ตรวจการแผ่นดิน และสภาผู้แทนราษฏร ทั้งข้อคิดเห็นของประชาชน        
ในพ้ืนที่กรณีศึกษาทั้ง ๗ กรณี จากการจัดประชุมรับฟังความเห็น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๓๕๐ คน            
เป็นประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น อ าเภอ เทศบาลต าบล องค์การ
บริหารส่วนต าบลและผู้ปกครองท้องที ่ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ค าร้องที่ ๔๔๗/๒๕๔๗ การประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทับที่ดิน           
ท ากินราษฎรบ้านตากแดด ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

ปัญหา : กรมป่าไม้จ าแนกให้พ้ืนที่บ้านตากแดด ต าบลยางหัก เป็นโซน E๑ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่      
ลาดชัน เพ่ือกันพ้ืนที่ไว้ไม่ส่งมอบให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมน าไปปฏิรูปที่ดินท าให้
ชาวบ้านตากแดดไม่ได้รับสิทธิจากการปฏิรูปที่ดิน 

วิเคราะห์ได้ว่า : รัฐเป็นผู้ก าหนดเขตจ าแนกพ้ืนที่แต่ฝ่ายเดียว โดยการจ าแนกโซนพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
(โซน E) ออกเป็นพ้ืนที่ E๑ E๒ และ E๓ โดยไม่ค านึงถึงสภาพข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ว่าประชาชนท ากินมาก่อน ท า
ให้ประชาชนบ้านตากแดดซึ่งถูกก าหนดโซนให้เป็น โซน E๑ ไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดิน            
เพ่ือเกษตรกรรม ทั้งที่ขณะส่งมอบพ้ืนที่ให้น ามาด าเนินการปฏิรูปที่ดินมิได้ก าหนดเป็นโซนพื้นที่ดังกล่าว           
มีเพียงโซนพ้ืนที่เศรษฐกิจ (โซน E) เท่านั้น 

(๒) ค าร้องที่ ๔๓๑/๒๕๕๐ กรณีอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ประกาศเขตอุทยานทับที่ท ากิน             
ที่ราษฎรท าประโยชน์มาก่อน พ้ืนที่อ าเภอเวียงสระ อ าเภอนาสาร และอ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัด           
สุราษฎร์ธานี 
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ปัญหา : ประชาชนถูกเจ้าหน้าที่ห้ามเข้าเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้รับผลกระทบหลังจากการประกาศ
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ทับซ้อนกับที่ดินท ากินของประชาชน 

วิเคราะห์ได้ว่า : ปัญหาข้อขัดแย้ง ยังไม่สามารถหาข้อยุติแนวเขตร่วมกันของหน่วยงานได้ 
ประชาชน ถูกจับกุมด าเนินคดี และไม่สามารถท ากินได้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับตามกฎหมาย เนื่องจาก
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย และหน่วยงานของรัฐมิได้เร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนผู้เดือดร้อน  

(๓) ค าร้องที่ ๒๖๘/๒๕๕๕ กรณีปัญหาการประกาศเขตอุทยานทับซ้อนกับแนวเขตพระราช
กฤษฎีกาเพิกถอนแนวเขตพ้ืนที่หวงห้ามที่ทหาร พ.ศ. ๒๔๘๑ พ้ืนที่ต าบลนาสวนและด่านแม่แฉลบ อ าเภอ
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

ปัญหา : ปัญหาการทับซ้อนแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์กับแนวเขตพ้ืนที่ที่เพิกถอน
การหวงห้ามที่ราชพัสดุที่ได้หวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ในราชการทหาร ซึ่งเป็นพื้นที่จัดสรรให้กับประชาชนที่
ถูกอพยพจากพ้ืนที่ก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ 

วิเคราะห์ได้ว่า : มีการก าหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงและมีการ
ก าหนดจุดพิกัดพ้ืนที่ผิดพลาด ต้องแก้ไขให้ประโยชน์กับประชาชน 

(๔) ค าร้องที่ ๑๖๘/๒๕๕๓ กรณีประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยทับซ้อนเอกสารสิทธิที่ดิน
พ้ืนที่ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

ปัญหา : มีการแก้ไขพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ห้ามมิให้มีการ
ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ท าให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ไม่มี
เอกสารสิทธิที่ดินที่ครอบครองท าประโยชน์มาก่อนการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยต้องสูญเสียสิทธิ
และเป็นผู้ครอบครองที่ดินอย่างผิดกฎหมาย 

วิเคราะห์ได้ว่า : เมื่อมีการแก้ไขพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมี
บทบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดครอบครองที่ดินในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ซึ่งในการประกาศเดิมมีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ 
ที่ดินที่มีการครอบครอง เป็นการเพ่ิมความเข้มข้นของกฎหมายที่กระทบสิทธิของประชาชน เป็นการละเมิด
สิทธิของประชาชนที่พึงมี 

 (๕) ค าร้องที่ ๑๑๕/๒๕๕๖ กรณีปัญหาการเตรียมการประกาศอุทยานฯ ถ้ าผาไททับที่ดินท ากิน ที่
อยู่อาศัยและป่าชุมชน พ้ืนที่ต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  

ปัญหา : จากปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนจากการทับซ้อนพื้นที่ที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท ากิน             
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยชุมชนไม่รับทราบรับทราบข้อมูลการด าเนินการของหน่วยงานรัฐ และ
รับทราบเมื่อรัฐได้ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับซ้อนไปแล้ว เป็นเรื่องยากที่ประชาชนจะโต้แย้งเพ่ือให้รัฐ
ปรับปรุงแก้ไขแนวเขตภายหลัง ท าให้ประชาชนกลายเป็นผู้ผิดกฎหมายถูกด าเนินคดี ยึดที่ดินท ากิน และ
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พืชผลถูกท าลาย เป็นปัญหาที่ชุมชนในพื้นทีบ่้านกลาง ต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง เกรงว่า
จะเกิดขึ้นกับชุมชน 

วิเคราะห์ได้ว่า : การเตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลและ
หน่วยงานรัฐได้ด าเนินการตรวจสอบแนวเขต ส ารวจพ้ืนที่ และตรวจสอบการทับซ้อนแนวเขตกับหน่วยงานอ่ืน 
อย่างละเอียดรอบคอบและชัดเจน ท าให้กระบวนการเตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท               
ใช้ระยะเวลายาวนาน นับแต่ตั้งปี พ.ศ. ๒๕๓๒ จนถึงปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วม                       
ของประชาชนมิได้เป็นที่ยอมรับและระบุไว้เป็นระเบียบปฏิบัติ เพ่ือร่วมก าหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติ
หรืออ่ืนๆ อย่างชัดเจน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดจากการตื่นตัวและเรียกร้องของประชาชน
มากกว่า 

 (๖) ค าร้องที่ ๓๗๒/๒๕๕๔ กรณีปัญหาชาวบ้านถูกกล่าวหาว่าบุกรุกพ้ืนที่เขตอุทยานแห่งชาติ   
ทับลาน พ้ืนที่อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

ปัญหา : ปัญหาข้อขัดแย้งแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทับซ้อนแนวเขตปฏิรูปที่ดิน และการใช้
ประโยชน์ในที่ดินอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชน 
ในพ้ืนที่ จากปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติ โดยปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ประกาศทับซ้อนพ้ืนที่ชุมชนและ            
เขตปฏิรูปที่ดิน ที่กรมป่าไม้ส่งมอบพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ าเขียว และป่าเขาภูหลวงให้ส านักงาน   
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และก าหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 วิเคราะห์ได้ว่า : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังมิได้ด าเนินการปรับแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติทับลานที่ประชาชนมีส่วนร่วมก าหนดแนวเขตใหม่ ที่จัดท าขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากรัฐบาล
มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ยกเลิก มติคณะรัฐมนตรีก่อนหน้า รวมทั้งมติ
คณะรัฐมนตรีแก้ไขปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ในเขตป่า
เขาภูหลวง ที่มีการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือน ามาปฏิรูปที่ดินแต่ปรากฏว่าพ้ืนที่ดังกล่าว ทับซ้อนกับ
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทับลาน และพ้ืนที่โซน C ท าให้ไม่สามารถให้สิทธิจากการปฏิรูปที่ดินได้ และต้อง        
เพิกถอนสิทธิในบางแปลง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเหล่านี้เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนที่รัฐจะต้องค านึงถึง
และน ามาพิจารณาในการแก้ไขปัญหา ต่อไป นอกจากปัญหา ทับซ้อนในเรื่องแนวเขตแล้ว ยังมีเงื่อนไข
ด้านประชากรที่เพ่ิมข้ึนที่รัฐต้องปรับแนวคิดในการแก้กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

(๗) ค าร้องที่ ๕๙๒/๒๕๕๕ กรณีปัญหาทีด่ินมีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงทับที่ตั้งชุมชนและที่ดิน
ท ากิน พ้ืนที่ต าบลหนองหาร อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

ปัญหา : รัฐประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่อ าเภอเมืองสกลนคร 
จงัหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๔๘๔ ทับซ้อนพ้ืนที่ชุมชนเก่าแก่ ซึ่งตั้งถิ่นฐานมามาก่อนพระราชกฤษฎีกาก าหนด
เขตหวงห้ามท่ีดินฯ 



๑๗๘ 

 

 

วิเคราะห์ได้ว่า : พ้ืนที่หนองหารยังมีปัญหาการออกเอกสารสิทธิไม่ชอบด้วยกฎหมายในเขตพ้ืนที่
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง แต่ที่ดินที่ประชาชนถือครองและใช้ประโยชน์มีมาก่อนแต่ไม่ได้รับเอกสารสิทธิ 
ท าให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมการก าหนดเขตที่ดินของรัฐ ที่ผ่านมาประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการ
กันพ้ืนที่ท ากินและที่ตั้งชุมชนออกจากแนวเขตที่ดินของรัฐ ในขณะที่จ านวนประชากรก็ขยายตัวเพ่ิมมาก
ขึ้น ประกอบกับไม่สามารถชี้แนวเขตพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามได้ ท าให้ประชาชนจ านวนมาก    
เสียสิทธิในการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน 

นอกจากนี้ ได้มีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยใช้แบบสอบถามเป็นการส ารวจข้อมูลการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดแนวเขตที่ดินรัฐ เนื่องจากการส ารวจต้องการทราบถึงข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของประชาชนที่ประสบปัญหาในพ้ืนที่กรณีศึกษาทั้ง ๗ แห่ง ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น               
โดยครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนใน 8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี นครราชสีมา สกลนคร ล าปาง            
สุราษฎร์ธานี พัทลุง และนครศรีธรรมราช จากจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๓๕๐ ราย มีจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 129 ราย ผลการตอบแบบสอบถามสรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็นความรู้ ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการก าหนดแนวเขต
ที่ดินรัฐ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 60.5 มีความรู้ ความเข้าใจในระดับมากถึงมากที่สุด              
ที่หน่วยงานของรัฐต้องเข้ามารับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานของรัฐ และประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 44.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับที่มากที่ให้
ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ในเรื่อง              
ที่หน่วยงานของรัฐได้เข้ามาประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการก าหนด 
แนวเขตที่ดินรัฐนั้น ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่ายังมีส่วนร่วมในระดับที่น้อยมากจนถึงปานกลาง (ร้อยละ 
72.90) แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเปิดโอกาส    
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นยังไม่ทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับค าถามข้อที่สี่ ในเรื่องการมี     
ส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในการรับฟังความคิดเห็น          
ของหน่วยงานรัฐที่ผลการส ารวจของประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 33.0) จึงแห็นว่า
ประชาชนส่วนมากยังไม่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตามประชาชน             
ในชุมชนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 51.9 ยังมีความเห็นว่าชุมชนควรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน  

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางให้ภาครัฐน าไป
ปรับปรุงการด าเนินงานก าหนดแนวเขตท่ีดินของรัฐ สามารถสรุปประเด็นส าคัญๆ ได้ดังนี ้

(1) ภาครัฐควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ชี้แจง และสร้างความเข้าใจกับประชาชนและ
ท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐก่อนที่จะประกาศ เป็นเขตอุทยาน
แห่งชาติ ควรเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง 



๑๗๙ 

 

 

(2) ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยให้ภาครัฐจัดตั้งกลไกการแก้ไขปัญหา
ที่ดินแนวเขตทุกระดับก่อนที่จะประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
กฎเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์ในที่ดินและรักษาพ้ืนที่ป่า รวมทั้งให้ภาคประชาชนและท้องถิ่นเข้าร่วมเป็น
คณะท างาน หรือออกส ารวจพื้นที่ร่วมกัน  

(3) ภาครัฐควรเร่งจัดท าแนวเขตให้มีความชัดเจน มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินที่ทับซ้อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รัฐควรแก้ไขปัญหาแนวเขตให้
เป็นปัจจุบัน ด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

(4) ภาครัฐควรบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ด าเนินการตามกฎหมายไม่เน้นบุคคลใด  
บุคคลหนึ่ง รวมทั้งร่วมกันแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องของทุกหน่วยงานให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  

(5) การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับที่ดินของรัฐต้องเร่งแก้ไขในระหว่างที่
รัฐบาลมีอ านาจเต็มภายในปี พ.ศ. 2558 ควรเร่งจัดท าแผนแม่บทในการก าหนดเขตที่ดินของรัฐทุกแปลง 
โดยตั้งคณะท างานระดับจังหวัดให้เป็นผู้เสนอแนวทางและน าเข้าสภานิติบัญญัติออกเป็นกฎหมาย  

ในด้านการจัดท าแนวเขต การมีส่วนร่วมของประชาชน และพ้ืนที่กรณีศึกษา สามารถวิเคราะได้
ว่าการก าหนดแนวเขตของพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐได้ด าเนินการตามนโยบายในการรักษาพ้ืนที่ของรัฐไว้ 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะและรักษาสภาพแวดล้อม แต่ในการด าเนินงานยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขให้บรรลุ 
ไม่ให้กระทบกับสิทธิในการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่แห่งนั้น  ก่อนด าเนินการประกาศใช้
เป็นกฎหมายบังคับ หรือต้องด าเนินการหาทางแก้ไขเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเสียก่อน เมื่อด าเนินการไป
แล้วยังต้องดูแลรักษาพ้ืนที่เหล่านั้น เพ่ือให้มีสภาพที่มั่นคงไม่เสียหายหรือเสื่อมสภาพไป  

สามารถวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา แนวทางในการปฏิบัติของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ก าหนดแนวเขตท่ีดินของรัฐได้ ๘ ประเด็น คือ 

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชน และความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วม ข้อมูลข่าวสาร และ               
การกระจายอ านาจ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่มีองค์กร            
รับผิดขอบหลักที่มีหน้าที่ในการก าหนดหลักเกณฑ์ ประชาชนและส่วนราชการยังไม่เห็นความส าคัญ              
ของการมีส่วนร่วม ขาดรูปแบบการมีส่วนร่วมที่แท้จริง โครงสร้างระบบราชการไม่เกื้อหนุนให้ประชาชน
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วม รัฐมิได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ส าหรับความสัมพันธ์กัน
ระหว่างการมีส่วนร่วม ข้อมูลข่าวสาร และการกระจายอ านาจ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน กฎหมายด้าน
การมีส่วนร่วม การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการกระจายอ านาจ ได้แยกหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบออก             
จากกัน แยกกันด าเนินการ ไม่เป็นเอกภาพที่จะให้เกิดการบูรณาการ ส่งผลถึงการให้ประชาชนเข้าไปมี                
ส่วนร่วมไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร 

๒. การทับซ้อนของแนวเขตที่ดินของรัฐกระทบสิทธิในที่ดินของประชาชน พบว่า การก าหนด           
แนวเขตที่ดินของรัฐและมีการทับซ้อนกันระหว่างหน่วยงานภายในด้วยกัน มีการทับซ้อนกันระหว่าง
หน่วยงาน ยังพบอีกว่าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการก าหนดแนวเขต โดยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
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จากการจัดท าแนวเขตไม่ทราบข้อมูลในพ้ืนที่จริงว่าขอบเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดเป็นอย่างไร แม้ว่าพบ
ข้อผิดพลาดแล้วก็ตาม แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่ได้มีการแก้ไข ทั้งยังมีความล่าช้า หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบยังไม่ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง รวมทั้ง การไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องปัญหา
การทับซ้อนแนวเขตระหว่างหน่วยงาน  

๓. การพิจารณาออกกฎกระทรวง หรือ พระราชกฤษฎีกา ก าหนดให้มีแผนที่แนบท้ายอันถือเป็น
ส่วนหนึ่งของกฎหมาย พบว่า ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีเฉพาะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย              
แต่ไม่มีความรู้ในด้านแผนที่ ท าให้เกิดความล่าช้า เกิดความผิดพลาดในการจัดท าแผนที่แนบท้ายพระราช
กฤษฎีกาหรือกฎกระทรวง ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงในพื้นที่ท่ีก าหนดในรูปแผนที่ 

๔. การก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ พบว่า ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ถูกก าหนด
ขอบเขตเหล่านี้ เป็นผู้กระท าผิดตามกฎหมาย วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป กระทบสิทธิของประชาชน ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และไม่มีหน่วยงานใดเข้ามารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น 

๕. การจ าแนกที่ดิน และการก าหนดแนวเขตที่ดิน พบว่า การจ าแนกที่ดิน และการก าหนด          
แนวเขตที่ดินเพ่ือการพัฒนาประเทศและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ผ่านมา ประกอบกับจ านวน
ประชากรที่เพ่ิมขึ้น มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอันหลากหลาย มีวิชาการใหม่ๆ ในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
ท าให้การใช้เส้นที่แสดงลักษณะความสูงต่ าของพ้ืนที่เป็นตัวก าหนดแนวเขตที่ดินตามการจ าแนก เป็นการ
ด าเนินการทีล่้าสมัย และไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของ
พ้ืนที ่

๖. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า รัฐไม่มีการสร้างความ
เข้าใจกับประชาชน ให้ตระหนักถึงการเป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ าล าธารที่ต้องมีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รักษาไว้
ให้คงอยู่ สร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนเข้าใจในด้านการอนุรักษ์อย่างถูกวิธี และก าหนดวิธีการในการ  
อยู่กับพ้ืนที่ควรสงวนรักษาอย่างยิ่งนั้น แต่ในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่ผ่านมา มีแต่ต้องการ
อพยพโยกย้ายประชาชนแห่งท้องที่นั้นเพียงอย่างเดียว ไม่แก้ไขโดยวิธีอ่ืน ท าให้ขาดการมีส่วนร่วม             
ของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ที่มีผลกระทบกับระบบนิเวศ 

๗. กระบวนการยุติธรรมกับการก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ พบว่า การก าหนดแนวเขตที่ดิน              
ของรัฐที่เกิดการทับซ้อนที่ดินของประชาชนและท าให้ประชาขนเหล่านั้นเป็นผู้ที่ผิดกฎหมาย ถูกจับกุม
ด าเนินคดีตามที่กฎหมายก าหนด มีการเลือกปฏิบัติ มีการปล่อยปละละเลยต่อผู้กระท าความผิด มีการ
ด าเนินการทางคดีกับผู้ด้อยโอกาสและยากจนมากกว่านายทุนหรือผู้มี อิทธิพลหรือนักการเมือง 
กระบวนการยุติธรรมใช้ระยะเวลานาน ผู้ยากจนไม่มีเงินประกันตัวและต่อสู้คดี  

๘. ปัญหาแนวเขตท่ีดินของรัฐ พบว่า ผลจากการก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ โดยที่
มิได้ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ท าให้เกิดปัญหากระทบสิทธิ
ของประชาชนในด้านที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย มีข้อโต้แย้งอันเนื่องมาจากประชาชนไม่ทราบข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงของหน่วยงานของรัฐที่ก าหนด หน่วยงานของรัฐไม่ทราบถึงความไม่พอใจของประชาชนและ          
ไม่มีการเร่งรัดแก้ไขปัญหา 
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ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติถึงแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนด
แนวเขตที่ดินของรัฐ 

ความส าคัญของการจัดท าแนวเขต สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดท าแนวเขตที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ ทั้งกฎหมาย ระเบียบ และค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมไปถึงการรับฟังความคิดเห็น และได้ทราบข้อเท็จจริงของประชาชน 
ผู้ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่กรณีศึกษา ทั้งผลสรุปจากแบบสอบถาม ที่ได้พบปัญหาในการด าเนินงานก าหนด
แนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ ที่ส่งผลกระทบสิทธิในที่ดินของประชาชน และวิเคราะห์ถึงสภาพ
ปัญหา แนวทางในการปฏิบัติของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ ได้           
๘ ประเด็น ประกอบกับการจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว น ามาสู่
ข้อเสนอแนะ ได้ดังต่อไปนี้ 

๑. รัฐต้องให้ประชาชนที่มีส่วนได้เสียกับการก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวเขตในทุกขั้นตอน คือ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
ร่วมรับผลประโยชน์ พร้อมทั้งร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดข้ึน ดังนี้ 

  (๑) หน่วยงานในระดับท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และภาคประชาชนจะต้องทราบข้อมูลในเรื่องวัตถุประสงค์ของโครงการในการก าหนดแนวเขตพ้ืนที่         
สงวนหวงห้ามของรัฐนั้นๆ จากหน่วยงานผู้ปฏิบัติอย่างละเอียด 

 (๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชนในท้องถิ่นนั้น 
เช่น กลุ่ม/เครือข่ายที่มีการรวมกลุ่มกันอยู่แล้ว เป็นคณะท างานจัดท าแนวเขต ร่วมด าเนินงานตั้งแต่
ประชาสัมพันธ์ และรวมถึงเข้าชี้แจงโครงการในรูปการประชุมกลุ่ม (การวางแผน การด าเนินงาน           
การตรวจสอบ การรับผิดชอบ และการใช้ประโยชน์)  มติตามที่ คณะท างานจัดท าแนว เขตที่ ก าหนด             
เป็นหลักการ แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ถูกต้องตกลงร่วมกันได้ คือ ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแห่งท้องถิ่นนั้น           
ตกลงให้แนวเขตตามที่ได้ตรวจสอบตกลงกัน และไม่ถูกต้องตกลงร่วมกันไม่ได้ ในกรณีไม่ถูกต้องตกลง
ร่วมกันไม่ได้ คณะท างานจัดท าแนวเขตต้องกลับมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และต้องด าเนินการใหม่อีกครั้ง 

 (๓) การส ารวจรังวัดด้วยระบบ UTM (ระบบพิกัดกริดแบบ UTM (Universal Transverse 
Mercator co-ordinate System) เป็นระบบตารางกริดที่ใช้ช่วยในการกําหนดตําแหน่งและใช้อ้างอิง          
ในการบอกตําแหน่งที่นิยมใช้กับแผนที่ในกิจการทหารของประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลกในปัจจุบัน)                 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่ และแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๕๐ เท่านั้น 

 (๔) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค หรือเขตจะต้องประสานงานกับคณะท างาน
จัดท าแนวเขตโดยใกล้ชิดในทุกขั้นตอน 
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 (๕) คณะท างานจัดท าแนวเขต สามารถเข้าตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่จัดท า     
แนวเขตได้ในทุกขั้นตอนตลอดเวลา และในการด าเนินการทุกขั้นตอนต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้คณะท างาน
ในระดับท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชนทราบทุกขัน้ตอน 

 (๖) เมื่อการด าเนินการเกี่ยวกับแผนที่ขอบเขตที่ดินเสร็จสิ้นแล้ว คณะท างานจัดท า           
แนวเขต และเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบชี้แจงให้ข้อมูลกับประชาชนหรือสื่อสาธารณะ (ประชาสัมพันธ์) 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

๒. ด้วยเหตุที่ประเทศไทยมีจ านวนประชากรจ านวนมากถึง ๖๕.๙ ล้านคน (ปี พ.ศ. ๒๕๕๓)           
มีกิจกรรมที่ด าเนินการบนที่ดินของประเทศแบ่งออกเป็น ทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น สาธารณประโยชน์ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
ท่องเที่ยว เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัย มีการบุกรุกที่ดินท ากินโดยผิดกฎหมายในที่ดินสงวนหวงห้าม          
ของรัฐ ทั้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และที่สาธารณประโยชน์อ่ืนๆ เป็นจ านวนมาก การใช้
กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันด าเนินการกับประชาชนที่บุกรุกไม่มีทางที่จะแก้ไขปัญหาได้ เพราะระบบการ
บริหารจัดการเรื่องที่ดินผิดพลาดในอดีต และการจ าแนกประเภทที่ดินที่ล้าสมัย ทั้งขาดการควบคุมโดย
เคร่งครัด และยังมีการเลือกปฏิบัติที่กระท าเฉพาะกับผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะกรณีการให้ความยุติธรรม
ภายใต้กรอบกฎหมาย จึงเห็นว่า รัฐควรจัดท าแนวเขตใหม่ด้วยเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในการจัดท าแนวเขต
ซึ่งมีทั้งภาพถ่ายทางอากาศ หรือใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมจะสามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกรายใหม่ได้ 
และรัฐควรก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือจ าแนกพ้ืนที่กันใหม่ โดยจ าแนกประเภทการใช้
ประโยชน์ในที่ดินใหม่ให้ทันสมัย และให้สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความเจริญของบ้านเมืองได้  

 ปัจจุบันควรมีการปรับปรุงจ าแนกการใช้ที่ดินกันใหม่ตามการเพ่ิมขึ้นของประชากร วิถีชีวิต อาชีพ 
และความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีความจ าเป็นจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามความเป็นจริง และในปัจจุบัน
มีวิทยาการในการบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากที่ดินมากขึ้น ทั้งยังมีภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม ที่สามารถให้ข้อมูลในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน อีกทั้งมีการประกอบอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการอุสาหกรรมการท่องเที่ยว การพาณิชยกรรม เพ่ือประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ การจ าแนกที่ดินควรด าเนินการในระดับ
จังหวัดตามประเภทของกิจการที่ใช้ประโยชน์ โดยแยกรายละเอียดข้อเท็จจริงตามที่เป็นจริงในปัจจุบัน 
ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของที่ดิน และให้ค านึงถึงการใช้ที่ดินในอนาคตด้วย            
ควรให้มีคณะท างานในระดับจังหวัดและในระดับพ้ืนทีเ่ป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  

 ส าหรับการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐในอดีตที่ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง              
โดยก าหนดเอาพ้ืนที่ที่ประชาชนใช้ประโยชน์หรือถือครองรวมเข้าไปด้วยนั้น ควรจะด าเนินการส ารวจ
ตรวจสอบพ้ืนที่ในเบื้องต้นก่อนที่จะก าหนดเป็นกฎหมายอย่างละเอียดรอบคอบ หากพบว่ามีประชาชน          
อยู่ก่อนแล้ว และได้ประกาศเป็นกฎหมาย ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชน  และจะต้องแก้ไข               
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ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงให้รวดเร็ว ทั้งนี้ ในการก าหนดแนวเขตใหม่นี้ จะต้องให้ประชาชนที่มีส่วนได้เสีย
กับการก าหนดแนวเขตท่ีดินของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนด้วย 

๓. ต้องปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารให้เป็นกฎหมายที่มีลักษณะประสานสัมพันธ์            
ของข้อมูลและข่าวสารให้แก่ประชาชนในทุกระดับให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือประโยชน์ในการที่จะเข้าไป            
มีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบกับการด าเนินการของรัฐได้            
ทั้งปรับปรุงเรื่องการกระจายอ านาจ โดยให้หน่วยงานกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และชุมชนให้มากขึ้น จนในที่สุดส่วนกลางก็เป็นเพียงผู้ก าหนดงานด้านวิชาการเท่านั้น ส่วนงานด้าน           
การปฏิบัติจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนเป็นหลัก  

ทั้งนี้ ให้ระบุให้มีการการจัดรับฟังความคิดเห็นไว้ในกฎหมายเรื่องการมีส่วนร่วม ส าหรับการ
ก าหนดเขตที่ดินของรัฐ เช่น การออกพระราชกฤษฎีกาในกรณีอุทยานแห่งชาติ หรือกฎกระทรวงในกรณี
ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น 

ส าหรับการปรับปรุงกฎหมายทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วม และการกระจาย
อ านาจให้เป็นกฎหมายฉบับเดียวกันนั้น เพ่ือให้เห็นความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันของขั้นตอนทั้ง ๓ ด้าน 
ว่า เชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน หากขาดด้านใดด้านหนึ่งไป การมีส่วนร่วมของประชาชนจะไม่ประสบ
ผลส าเร็จ 

๔. ให้ออกกฎหมายให้ชัดเจนว่า การด าเนินการของรัฐในการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
การมีส่วนร่วม และการกระจายอ านาจ รวมทั้ง การจัดรับฟังความคิดเห็นไว้ในกฎหมายเรื่องการมีส่วนร่วม 
ส าหรับการก าหนดเขตที่ดินของรัฐ หากไม่ด าเนินการถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และที่ส าคัญก็คือ           
ให้บัญญัติไว้ด้วยว่า ผลการด าเนินการที่ไม่ได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมนั้น ให้ถือว่ากิจกรรมนั้นไม่สมบูรณ์            
ไม่มีผลในทางปฏิบัติ 

๕. ให้รัฐจัดตั้งส่วนราชการให้มีหน้าที่ในการจัดท ามาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดิน
ของรัฐ โดยเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงเพ่ือออกเป็น
กฎหมาย และท างานแทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในส่วนของแผนที่แนบท้าย ส าหรับในเรื่องการ
ยกร่างข้อความและการตรวจสอบข้อความและรูปแบบของกฤษฎีกา หรือกฎกระทรวง ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ยังคงมีอ านาจเช่นเดิม ซึ่งจะย่นระยะเวลาในการท าแผนที่แนบท้ายได้มาก 
นอกจากนั้นมีความถูกต้องและสามารถตรวจสอบการมีส่วนร่วมว่า ได้ผ่านขั้นตอนการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนมาครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ เมื่อใด 

๖. นอกจากจะปรับปรุงกฎหมายการมีส่วนร่วม ให้รวมกับเรื่องข้อมูลข่าวสาร และ การกระจาย
อ านาจไว้ในกฎหมายการมีส่วนร่วมแล้ว รัฐควรตั้งส านักงานการมีส่วนร่วมขึ้น โดยให้เป็นส่วนราชการ              
มีฐานะเป็นกรม เพ่ือดูแลกฎหมายฉบับนี้ และเป็นการส่งเสริม ก ากับและติดตาม ทั้งท างานวิชาการและ
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ปฏิบัติงานโดยให้การมีส่วนร่วมเข้าถึงชีวิตจิตใจของประชาชนชาวไทย อันจะเป็นการเชิดชูเรื่อง                   
สิทธิมนุษยชนและความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ 

๗. ควรแก้ไขกฎหมาย ในกรณีที่พบว่า มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบแล้ว มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจริง หากหน่วยงานรัฐไม่ด าเนินการแก้ไข
ภายในระยะเวลาอันสมควร ตามมาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2542 ประชาชนหรือชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ มีอ านาจที่จะฟ้อง
เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าชดเชยจากกรณีที่โดนละเมิดสิทธิได้ ซึ่งในกรณีนี้จะช่วยท าให้หน่วยงานของรัฐ
เร่งรัดที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องแนวเขตที่ได้ด าเนินการผิดพลาดไป โดยศาลจะ
เป็นผู้พิพากษาในเรื่องของค่าเสียหายหรือค่าชดเชยที่ประชาชนจะได้รับการเยียวยา หรือสั่งการให้
หน่วยงานแก้ไขโดยวิธีการอ่ืนควบคู่ไปด้วย 

นอกจากนี้ ควรให้มีการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนที่ดินของรัฐอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีเฉพาะ ได้แก่ 
กรณีที่เคยมีมติคณะรัฐมนตรี หรือมติข้อตกลงร่วมกันแล้ว หรือเกิดการผิดพลาดในการจัดท าแผนที่ หรือ
กรณีที่เป็นปัญหาเรื้อรังยาวนานกระทบต่อประชาชนจ านวนมาก เช่น กรณี อุทยานแห่งชาติทับลาน 
อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา กรณีอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีอุทยาน
แห่งชาติศรีนครินทร์ อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และกรณีการก าหนดแนวเขตหวงห้ามที่ดิน และ
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงพ้ืนที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร รวมถึงการทบทวนการจ าแนกเขตที่ดิน            
ที่จ าแนกเป็นโซน E๑ ที่เป็นพ้ืนที่ท ากินมาก่อน ให้สามารถน าไปออกเอกสารสิทธิตามพระราชบัญญัติ            
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได้ เช่น กรณีบ้านตากแดด ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี            
เป็นต้น 

๘. รัฐต้องก าหนดแผน และเป้าหมายกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ  
โดยก าหนดมาตรการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อก าหนดให้เป็นมาตรฐานอย่างเดียวกัน  

ในกรณีผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสถูกจับกุม ควรมีกองทุนหรือหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือในการ           
ประกันตัวและเร่งรัดให้มีการพิจารณาคดีให้เร็ว ทั้งมิให้กระทบกับการท ากินเพ่ือเลี้ยงชีพ โดยให้หน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ช่วยเหลือด้านที่ดินท ากินรับไปช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 

ส าหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องดูแลป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ เขตอนุรักษ์ต่างๆ ควรให้ชุมชน 
หรือหน่วยงานระดับท้องถิ่นมีอ านาจในการดูแลรักษาแนวเขต เพ่ือให้คนในท้องถิ่นหรือชุมชน มีส านึก          
ในเรื่องของส่วนรวม และคานอ านาจกันระหว่างรัฐกับท้องถิ่นหรือชุมชน ซึ่งนอกจากจะท าให้ประชาชน
ทราบพ้ืนที่ของแนวเขตหวงห้ามโดยแพร่หลายแล้ว จะได้ร่วมมือกันดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาได้  
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๙. สมควรที่จะมีศาลเพื่อพิจารณาเก่ียวกับเรื่องที่ดินของรัฐขึ้นโดยเฉพาะ จะได้ทราบปัญหาลึกซึ้ง 
และหาช่องทางในลักษณะประนีประนอม เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน
ให้เกิดผลดีที่สุด ทั้งเพ่ือให้เกิดความเป็นมาตรฐานในการสอบสวน การฟ้องร้องและการด าเนินคดีเกี่ยวกับ
กรณีท่ีดินของรัฐ ในกรณีพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางด้านความคิด 
ธรรมเนียมประเพณีในพื้นที่แต่ละภาค  

ดังนั้น เพ่ือให้มีความรวดเร็วและเป็นธรรมต่อเกษตรกรผู้ยากจนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับสิทธิ    
ในที่ดินตามการประกาศพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ และท าให้ประชาชนที่อยู่อาศัยท าประโยชน์ในพ้ืนที่นั้น
ได้รับความเป็นธรรมในการด าเนินคดีและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ  ควรให้มีศาลพิจารณาพิพากษาตัดสิน            
ในประเด็นนี้ เป็นการเฉพาะ และหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ถูกด าเนินคดีต้องเข้าไป
ด าเนินการทันทีโดยมิต้องให้ประชาชนร้องขอ 

จากผลของการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 

การก าหนดแนวเขตพ้ืนที่ โดยวัตถุประสงค์หลักเป็นไปเพ่ือให้รู้ขอบเขตส าหรับการแบ่งสันปันส่วน              
ระหว่างกัน หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดพ้ืนที่หวงห้ามในแต่ละหน่วยงานขึ้นตามรูปแบบต่างๆ ปัญหา
เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินจึงมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น การแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว ต้องใช้ทั้งแนวเขตและสภาพ
ข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ที่มีการหวงห้ามเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา การประกาศก าหนดให้เป็นที่ดินของรัฐ
แบ่งแยกออกตามวัตถุประสงค์หรือนโยบายของรัฐได้เป็น 2 ประเภท คือ เป็นพ้ืนที่ที่รัฐมีวัตถุประสงค์           
ในการสงวนเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันในพ้ืนที่ ทั้งแก่รัฐและแก่ประชาชน  และเป็นพ้ืนที่ที่รัฐ                   
มีวัตถุประสงค์ในการสงวนเพ่ือการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยพบว่ามีปัญหากระทบกับสิทธิใน
ที่ดินของประชาชน ซึ่งสรุปประเด็นปัญหาได้ ๓ ประการ คือ (๑) แนวเขตที่ก าหนดมีการทับซ้อนกัน
ระหว่างพ้ืนที่ของหน่วยงานต่างๆ (๒) แนวเขตที่ก าหนดมีความผิดพลาด ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง ซึ่งใน
สภาพปัญหานี้สามารถจ าแนกได้เป็น ๓ ปัญหาย่อย คือ การไม่ยอมรับ ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง และ               
แนวเขตท่ีก าหนดล้าสมัย และ (๓) ความล่าช้าในการก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ  

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น าเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยได้เลือกกรณีค าร้อง จ านวน ๗ กรณีศึกษา โดยเน้นกรณีศึกษาในพ้ืนที่ ป่าไม้ 
จ านวน ๖ กรณี และที่ดินสงวนหวงห้ามกับที่ดินสาธารณประโยชน์ จ านวน ๑ กรณี สรุปได้ว่า 

(๑) รัฐเป็นผู้ก าหนดเขตจ าแนกพ้ืนที่แต่ฝ่ายเดียว โดยไม่ค านึงถึงสภาพข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ว่า
ประชาชนท ากินมาก่อน ท าให้ประชาชนไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายก าหนด 

(๒) ปัญหาข้อขัดแย้ง ยังไม่สามารถหาข้อยุติแนวเขตร่วมกันของหน่วยงานได้ ประชาชน              
ถูกจับกุมด าเนินคดี และไม่สามารถท ากินได้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับตามกฎหมาย หน่วยงานของรัฐมิได้
เร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนผู้เดือดร้อน  



๑๘๖ 

 

 

(๓) มีการก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้าของรัฐคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงและมีการ
ก าหนดจุดพิกัดพ้ืนที่ผิดพลาด  

(๔) การเพ่ิมความเข้มข้นของกฎหมายที่กระทบสิทธิของประชาชน  เป็นการละเมิดสิทธิของ
ประชาชนที่พึงม ี

 (๕) การมีส่วนร่วมของประชาชนมิได้เป็นที่ยอมรับและระบุไว้เป็นระเบียบปฏิบัติ เพ่ือร่วมก าหนด
แนวเขตอย่างชัดเจน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดจากการตื่นตัวและเรียกร้องของประชาชน
มากกว่า 

 (๖) การทับซ้อนในเรื่องแนวเขตและกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

(๗) ประชาชนจ านวนมากเสียสิทธิในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่มีการประกาศที่หวงห้าม            
ของรัฐ 

สามารถวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา แนวทางในการปฏิบัติของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ก าหนดแนวเขตท่ีดินของรัฐได้ ๘ ประเด็น คือ 

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ก้าวหน้า และไม่มีความสัมพันธ์กันของการมีส่วนร่วม ข้อมูล
ข่าวสาร และการกระจายอ านาจ  

๒. การก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐและมีการทับซ้อนกันระหว่างหน่วยงาน ประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการจัดท าแนวเขตไม่ทราบข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่ได้มีการแก้ไข ทั้งยังมีความ
ล่าช้า  

๓. การพิจารณาออกกฎกระทรวง หรือ พระราชกฤษฎีกา มีความความล่าช้า เกิดความผิดพลาด
ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงในพื้นที่ท่ีก าหนดในรูปแผนที่  

๔. ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ถูกก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ ต้องเป็นผู้กระท าผิด
ตามกฎหมาย วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป กระทบสิทธิของประชาชน ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่มีหน่วยงานใด
เข้ามารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น 

๕. การจ าแนกที่ดิน และการก าหนดแนวเขตที่ดินเพ่ือการพัฒนาประเทศและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติที่ผ่านมาเป็นการด าเนินการที่ล้าสมัย และไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม
ในการใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพ้ืนที่ 

๖. รัฐไม่มีการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ในด้านการอนุรักษ์อย่างถูกวิธี และก าหนดวิธีการ     
ในการอยู่กับพ้ืนที่ควรสงวนรักษาอย่างยิ่ง ท าให้ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ที่มีผลกระทบกับระบบนิเวศ 

๗. การก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐที่เกิดการทับซ้อนที่ดินของประชาชนและท าให้ประชาขน
เหล่านั้นเป็นผู้ที่ผิดกฎหมาย ถูกจับกุมด าเนินคดีตามที่กฎหมายก าหนด มีการเลือกปฏิบัติ มีการปล่อยปละ
ละเลยต่อผู้กระท าความผิด มีการด าเนินการทางคดีกับผู้ด้อยโอกาสและยากจนมากกว่าผู้มีอิทธิพ ล 
กระบวนการยุติธรรมใช้ระยะเวลานาน  



๑๘๗ 

 

 

๘. ปัญหาแนวเขตท่ีดินของรัฐ พบว่า ผลจากการก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ โดยที่
มิได้ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ท าให้เกิดปัญหากระทบสิทธิ
ของประชาชนในด้านที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย มีข้อโต้แย้งอันเนื่องมาจากประชาชนไม่ทราบข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงของหน่วยงานของรัฐที่ก าหนด หน่วยงานของรัฐไม่ทราบถึงความไม่พอใจของประชาชนและ          
ไม่มีการเร่งรัดแก้ไขปัญหา 

จึงเห็นได้ว่า หากได้ด าเนินการก าหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ หรือกรณีแก้ไขปัญหา             
ที่เกิดขึ้นจากการก าหนดแนวเขตไว้แล้ว ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนในการก าหนดแนวเขต
หรือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จะท าให้รัฐและประชาชนได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริง น ามาประกอบการ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้มีการยอมรับไม่มีข้อโต้แย้ง ส่งผลให้ไม่ต้องมีการให้
แก้ไขปัญหากันอีกในอนาคต 

  คณะผู้วิจัยจึงได้มีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติถึงแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ก าหนดแนวเขตท่ีดินของรัฐ ดังนี้ 

๑. ต้องให้ประชาชนที่มีส่วนได้เสียกับการก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวเขตในทุกขั้นตอน คือ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
ร่วมรับผลประโยชน์ พร้อมทั้งร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดข้ึน  

๒. ควรมีการปรับปรุงจ าแนกการใช้ที่ดินกันใหม่ตามการเพิ่มขึ้นของประชากร วิถีชีวิต อาชีพ และ
ความเป็นอยู่ของประชาชน และควรแก้ไขก าหนดแนวเขตใหม่ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงให้รวดเร็ว 

๓. ปรับปรุงกฎหมายทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วม และการกระจายอ านาจให้
เป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน เพื่อให้เห็นความสอดคล้องกันของขั้นตอนทั้ง ๓ ด้าน  

๔. ให้ออกกฎหมายให้ชัดเจนว่า การด าเนินการของรัฐในการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
การมีส่วนร่วม และการกระจายอ านาจ หากไม่ด าเนินการถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ส าคัญก็คือให้
บัญญัติไว้ด้วยว่า ผลการด าเนินการที่ไม่ได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ให้ถือว่ากิจกรรมนั้นไม่สมบูรณ์ไม่มีผล
ในทางปฏิบัติ 

๕. ให้รัฐจัดตั้งส่วนราชการให้มีหน้าที่ในการจัดท ามาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดิน
ของรัฐ โดยเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงเพ่ือออกเป็น
กฎหมาย และท างานแทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในส่วนของแผนที่แนบท้าย ส าหรับในเรื่องการ
ยกร่างข้อความและการตรวจสอบข้อความและรูปแบบของกฤษฎีกา หรือกฎกระทรวง ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ยังคงมีอ านาจเช่นเดิม  

๖. รัฐควรตั้งส านักงานการมีส่วนร่วมขึ้น โดยให้เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม เพ่ือดูแล
กฎหมายฉบับนี้ และเป็นการส่งเสริม ก ากับและติดตาม ทั้งท างานวิชาการและปฏิบัติงาน 



๑๘๘ 

 

 

๗. ควรแก้ไขกฎหมาย ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประชาชนหรือชุมชนผู้ได้รับ
ผลกระทบ มีอ านาจที่จะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าชดเชยจากกรณีที่โดนละเมิดสิทธิได้  

๘. รัฐต้องก าหนดแผน และเป้าหมายกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ  
โดยก าหนดมาตรการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อก าหนดให้เป็นมาตรฐานอย่างเดียวกัน  

๙. เพ่ือให้มีความรวดเร็วและเป็นธรรมต่อเกษตรกรผู้ยากจนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับสิทธิใน
ที่ดินตามการประกาศพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ และท าให้ประชาชนที่อยู่อาศัยท าประโยชน์ในพ้ืนที่นั้น 
ไม่ถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย ควรให้มีการด าเนินงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีความเสมอภาคโดยทั่วกัน ทั้งให้
มีศาลพิจารณาพิพากษาตัดสินในประเด็นนี้เป็นการเฉพาะ และหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ถูก
ด าเนินคดีต้องเข้าไปด าเนินการทันทีโดยมิต้องให้ประชาชนร้องขอ 
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กรมป่าไม.้ 25๕๗. เอกสารประกอบการรายงาน. กรมป่าไม.้ 

กรมส่งเสริมสหกรณ.์ 25๕๗. เอกสารเผยประกอบการบรรยาย. กรมส่งเสริมสหกรณ.์ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 2552. (รายงานฉบับสมบูรณ์) รายงานผลการศึกษาความก้าวหน้า 
ของการกระจายอ านาจในประเทศไทยและข้อเสนอ  ภายใต้โครงการเสริมสร้าง                       
ขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการกระจายอ านาจและ          
ธรรมาภิบาลท้องถิ่น . นครินทร์  เมฆไตรรัตน์ และคณะสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษา             
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอต่อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. กุมภาพันธ์ 2552 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. มปป. สรุปข้อเท็จจริงความเป็นมาและเรื่องการแก้ปัญหา
ที่ดินท ากินของราษฎรอ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรี
นครินทร์. รวบรวมโดย กรมอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๓ 
(บ้านโป่ง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 25๕๗. เอกสารประกอบการรายงาน. กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 

กองอุทยานแห่งชาติ. ๒๕๓๐. หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ. กรมป่าไม้. 
กรุงเทพฯ 

เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์ . 2550. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินนโยบายของรัฐบาล 
ด้านการบริการจัดหางาน. กรุงเทพฯ : กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน  

 

 



๑๙๐ 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิครอบครองที่ดินของราษฎรในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ เขตห้ามล่าทะเลน้อย  
ท้องที่จังหวัดพัทลุง. ๒๕๕๒. รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ
ครอบครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตห้ามล่าทะเลน้อย ท้องที่จังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์ของประธานสภาผู้แทนราษฎร . ๒๕๕๖. รายงาน 
ผลการตรวจสอบเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี . 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์  
ของประธานสภาผู้แทนราษฎร. หนังสือที่ สผ ๐๐๑๘/๑๖๙๗๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ จากสภาผู้แทนราษฎร ถึง นายกรัฐมนตรี 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. ๒๕๕๒. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เรื่อง 
สิทธิในที่ดิน กรณีอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศเขตอุทยาน            
ทับที่ดินท ากิน. โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. รายงานผลการตรวจสอบที่ ๒๕๗/๒๕๕๒  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. ๒๕๕๗. เอกสารประกอบการพิจารณา เสนอคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่าไม้ กรณีราษฎรอ าเภอ 
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี จัดท าโดย นายวรวิทย์ รวีนิภาพงศ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขื่อน           
ศรีนครินทร์. ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัด (กบร. จังหวัดสกลนคร). ๒๕๕๖. รายงานการ
ประชุม คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัด (กบร. จังหวัดสกลนคร) 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖  

คมสัน  โพธิ์คง. 2557. เอกสารการสอนวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน หน่วยท่ี 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัย      
ธรรมาธิราช. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ 

ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์. 2522. กฎหมายและการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ทวีชัย ลิยี่เก. 2556. บทความ การหวงห้ามท่ีดินของรัฐ. กรุงเทพฯ : กรมธนารักษ์.  

บัญญัติ  สุชีวะ. 2514. ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์. กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพ์การศาสนา 

ภิรมย์  ศรีประเสริฐ. 2551. ปัญหากระบวนการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทย . กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยานิพนธ์ (น.ม. นิติศาสตร์)  

 



๑๙๑ 

 

 

เรณุมาศ รักษาแก้ว. 2556. บทความ การมีส่วนร่วมของประชาชน. กรุงเทพฯ 

วิชัย  ศรีรัตน์. 2557. เอกสารการสอนวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน หน่วยที่ 1 หาวิทยาลัยสุโขทัย        
ธรรมาธิราช.พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ 

ศิริ  เกวลินสฤษดิ์. 2534. ค าอธิบายประมวลกฎหมายที่ดิน พร้อมกฎกระทรวงฯ และระเบียบของ
คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ. พิมพ์ครั้งที่ 3.  พฤษภาคม 2534  กรุงเทพมหานคร  :  
โรงพิมพ์บริษัท บพิธการพิมพ์ จ ากัด   

ศูนย์ศึกษานโยบายที่ดิน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . 25๕๗. โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย .   
กรกฎาคม 2557. กรุงเทพมหานคร   

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. มปป. บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเรื่อง “สิทธิชุมชน : มิติใหม่ 
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗” งานพัฒนากฎหมาย ส านัก
กฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพฯ  

ส านักกฎหมาย จุลนิติ. 2553. อ้างถึง วารสาร กองบรรณาธิการ พ.ค. - มิ.ย. 53 ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓  
พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี . มปป. คู่มือการกระจายอ านาจภาคประชาชน. ส านักงาน
คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี (สปน.).  

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน). 2553. รายงานผลการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายทางดาวเทียมของแนวเขตอุทยานแห่งเขื่อน            
ศรีนครินทร์. หนังสือ ที่ ทวท ๕๓๐๔ / ๔๒๔๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ จากส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ถึง เลขาธิการส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม. ๒๕๕๘. ขั้นตอนการจัดท าร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขต
ปฏิรูปท่ีดิน. เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน. ส านักจัดการปฏิรูปที่ดิน 

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม. ๒๕๕๘. การบริหารจัดการที่ดินโดยการปฏิรูปที่ดิน. เอกสาร
ประกอบการปฏิบัติงาน. ส านักจัดการปฏิรูปที่ดิน 

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม. ๒๕๕๖. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการปฏิรูปที่ดิน. 
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วม. ส านักจัดการปฏิรูปที่ดิน 

ส านักจัดการที่ดินและป่าไม้. ๒๕๕๘. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการที่ดินป่าไม้. กรมป่าไม้. กรุงเทพฯ 



๑๙๒ 

 

 

อิทธิพล  ศรีเสาวลักษณ์ และคณะ. 2549. โครงการศึกษาวิจัยยกร่างกฎหมายว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของรัฐ. กรุงเทพฯ  :  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

อรพิณ  ตั้งเสริมวงศ์. ๒๕๕๐. การก าหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ และการเพิกถอนอุทยาน
แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พุทศักราช ๒๕๐๔. ส านักบริหารจัดการพ้ืนที่
อนุรักษ์ ที่ ๑ (ปราจีนบุรี). กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 

Revised Zoning System Kruger National Park Executive Summary – In the context of the 
National Environment Management Act 57 of 2003 Section 40 (2) 

กฎหมาย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕4๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 55 ก 
วันที่ 11 ตุลาคม 2540. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕5๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 47 ก 
วันที่ 22 สิงหาคม 2550. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕57 (ฉบับชั่วคราว) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 
ตอนที่ 55 ก วันที่ 22 กรกฎาคม 2557. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 48 ก วันที่ 17 พฤศจิกายน 2542. 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 
46 ก วันที่ 10 กันยายน 2540. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ .ศ. 2518 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 106     
ตอนที่ 149 วันที่ 8 กันยายน 25๓2. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 
ตอนที่ 118 ก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2542. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 66 ตอนที่ 102 ก 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2545. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษที่ 143 ง วันที่ 30 
กรกฎาคม 25๕๗. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 



๑๙๓ 

 

 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 93 ก วันที่ 
30 กันยายน 2546. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 102 ก วันที่ 8 
ตุลาคม 254๕. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 1 ตอนที่ 15 
วันที่ 28 กุมภาพันธุ์ 253๕. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 
61 ก วันที่ 27 กันยายนพันธุ์ 2550. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 66 ตอนที่ 102 ก วันที่ 8 
ตุลาคม 2545. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

อ่ืนๆ 

(๑) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ผผ ๐๗/๒๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จากส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ถึง นายสมาน กองเกตุ  

(๒) หนังสือ ที่ ทวท 5304 / 4249 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 จากส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ ถึง เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  

(๓) หนังสือ ที่ สผ ๐๐๑๘/๑๖๙๗๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จากสภาผู้แทนราษฎร  
ถึงนายกรัฐมนตรี  

(๔) หนังสือ ที่  สน ๐๐๑๘.๑/๑๕๗๓๐ ลงวันที่  ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ จากจังหวัดสกลนคร  
ถึงประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

(๕) หนังสือ ที่ สน ๐๐๒๐/๑๔๖๓๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๑ จากจังหวัดสกลนคร ถึง อธิบดี
กรมท่ีดิน 

(๖) หนังสือ ที่  สน ๐๐๑๘/ว ๑๕๗๗๔ ลงวันที่  ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ จากจังหวัดสกลนคร  
ถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสกลนคร  
ประมงจังหวัดสกลนคร ประชาสัมพันธ์สกลนคร นายอ าเภอเมืองสกลนคร และนายอ าเภอโพนนาแก้ว 
และเจ้าพนักงานที่ดินอ าเภอโพนนาแก้ว  

(๗) หนังสือ ที่ สน ๐๐๒๐.๕/๑๓๑๖๙ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ จากส านักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร  
ถึงประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านที่ดินและป่า 



๑๙๔ 

 

 

(๘) หนังสือ ที่ นม ๐๐๑๑/๒๔๓ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ จากส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
นครราชสีมา ถึง ประธานอนุกรรมการด้านที่ดินและป่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

(๙) หนังสือ ที่ ทส ๑๖๑๙๔.๓/๙๒๘๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ จากส านักจัดการทรัพยากร
 ป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ถึง ประธานอนุกรรมการด้านที่ดินและป่า คณะกรรมการสิทธิ
 มนุษยชนแห่งชาติ 

(๑๐) ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 36/2548 

(๑๑)  ค าพิพากษาฎีกา 5818/2549 เว็บไซค์ข่าวสนุกดอทคอม 

(๑๒)  เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ   
  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด  
  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 



 

ภาคผนวกที่ ๑ 
แบบส ารวจข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดแนวเขตที่ดินรัฐ 

 



๑๙๖ 

 

 

ภาคผนวกที่ ๒ 
การจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นในการน าเสนอร่างรายงานผลการศึกษาวิจัย 

ฉบับสมบูรณ์ และสรุปผลการประชุมสัมมนา 

 

คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดประชุมสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็นในกำรน ำเสนอร่ำงรำยงำนผล           
กำรศึกษำวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงกำรศึกษำวิจัยตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เรื่อง : แนวทำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรก ำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ  ในวันที่ ๑๘ มีนำคม 
๒๕๕๘ ณ โรงแรม ที เค พำเลซ (TK Palace Hotel) ๕๔/๗ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๑๕ หลักสี่ ดอนเมือง/
อิมแพ็ค กรุงเทพ  

โดยคณะผู้วิจัยได้เรียนเชิญผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำหรือมอบหมำยผู้แทน ประกอบด้วย อธิบดี
กรมที่ดิน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร อธิบดี
กรมธนำรักษ์ อธิบดีกรมป่ำไม้ อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช อธิบดีกรมทรัพยำกร            
ทำงทะเลและชำยฝั่ง เลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ คณะอนุกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติด้ำนที่ดินและป่ำ เลขำธิกำรส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน คณะผู้ตรวจงำนวิจัย และ
หัวหน้ำกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจำกพื้นที่ ๗ กรณีศึกษำ ฟังควำมคิดเห็นในกำรน ำเสนอร่ำงรำยงำนผล           
กำรศึกษำวิจัยฉบับสมบูรณ ์และให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะเพ่ิมเติม 

ก ำหนดกำรประชุมให้ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่ำงรำยงำนผลกำรศึกษำวิจัย 

เรื่อง แนวทำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรก ำหนดแนวเขตท่ีดินของรัฐ 

วันพุธที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๕๘ เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

ณ โรงแรม ที เค พำเลซ เลขที่ 54/7 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 15 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 

--------------------------------------  

เวลำ ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน 

เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. สรุปรำยงำนผลกำรศึกษำวิจัย (ควำมเป็นมำ ผลกำรศึกษำ  

 สภำพปัญหำ บทสรุปและบทวิเครำะห์ และข้อเสนอแนะ 

 โดย นำยสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ และคณะ 

เวลำ ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผู้เข้ำร่วมประชุมให้ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่ำงรำยงำน 

 ผลกำรศึกษำวิจัย   

เวลำ ๑๒.๐๐ น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 



๑๙๗ 

 

มีหนังสือเชิญเข้าประชุม จ านวน ๕๐ ราย ประกอบด้วย 

๑. อธิบดีกรมที่ดิน และผู้เกี่ยวข้อง 
๒. อธิบดีกรมประมง และผู้เกี่ยวข้อง 
๓. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้อง 
๔. อธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร และผู้เกี่ยวข้อง 
๕. อธิบดีกรมธนำรักษ์ และผู้เกี่ยวข้อง 
๖. อธิบดีกรมป่ำไม้ และผู้เกี่ยวข้อง 
๗. อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช และผู้เกี่ยวข้อง 
๘. อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และผู้เกี่ยวข้อง 
๙. เลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ และผู้เกี่ยวข้อง 
๑๐. คณะอนุกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติด้ำนที่ดินและป่ำ จ ำนวน 16 รำย 
๑๑. เลขำธิกำรส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน และผู้เกี่ยวข้อง 
๑๒. เลขำธิกำรส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และผู้เกี่ยวข้อง 
๑๓. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ จ ำนวน ๖ รำย 
๑๔. หัวหน้ำกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจำกพ้ืนที่ ๗ กรณีศึกษำ  จ ำนวน ๗ รำย 
๑๕. หัวหน้ำกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจำกพ้ืนที่ ๗ กรณีศึกษำ  จ ำนวน ๗ รำย 

มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จ านวน ๓๕ ราย ดังนี้ 

 ๑. นำงสำวรัชดำ ฉำยสวัสดิ์ คณะอนุกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติด้ำนที่ดินและป่ำ 
 ๒. นำงสำววัชรี ทองพิทักษ์ ผู้แทนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจำกพ้ืนทีจ่ังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
 ๓. นำงเนียน ทองกุ้ง ผู้แทนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจำกพ้ืนที่จังหวัดรำชบุรี 
 ๔. นำงสำวสมจิตร์ หวังดิลก ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้ 
 ๕. นำยณัฐภูมิ อมรโชติ ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้ 
 ๖. นำยแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณะอนุกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติด้ำนที่ดินและป่ำ 
 ๗. นำยทิฆัมพร ยะลำ ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
 ๘. นำยเมธี มั่นคง ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
 ๙. นำงอมรรัตน์ จุฑำนิธิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
 ๑๐. นำงดวงสมร หมอกแก้ว ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
 ๑๑. นำยชำคร พิทักษ์วัชระ  ผู้ช่วยเลขำนุกำร นำยแพทยน์ิรันดร์ พิทักษ์วัชระ 
 ๑๒. นำยถวัลย์ ทิมำสำร รองอธิบดีกรมท่ีดิน กรมท่ีดิน 
 ๑๓. นำยนเรศ สังขินท์ กรมธนำรักษ ์



๑๙๘ 

 

 

  ๑๔. นำยยงยุทธ เพ้ียนศรี กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 
  ๑๕. นำงสำวประนศ นิ่มนวล กรมท่ีดิน 
  ๑๖. นำยพงษ์ธวัช ธำนี กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  ๑๗. นำยสมบูรณ์ สิงกิ่ง ผู้แทนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจำกพ้ืนที่จังหวัดนครรำชสีมำ 
  ๑๘. นำงสำวอัญชนำ แก้วชื่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  ๑๙. นำยชูเกียรติ บุญประดิษฐ์ ผู้แทนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจำกพ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี 
  ๒๐. นำยพิเชษฐ ดำบแก้ว ผู้แทนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจำกพ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี 
  ๒๑. นำงสำวชุลีพร จำรุจินดำ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 
  ๒๒. นำยวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช 
  ๒๓. นำงสำวกรุณำ นิยมไทย ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
  ๒๔. นำงเปรมจิต สังขพงษ์ รองเลขำธิกำรส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
  ๒๕.  นำยสถิตย์พงษ์  สุดชูเกียรติ คณะอนุกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติด้ำนที่ดินและป่ำ 
  ๒๖.  นำงสำวพรพนำ ก๊วยเจริญ คณะอนุกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติด้ำนที่ดินและป่ำ 
  ๒๗.  นำยสมภพ โชติวงษ์ คณะอนุกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติด้ำนที่ดินและป่ำ 
  ๒๘.  นำงสำวชุติมำ ศูนยะคณิต กรมท่ีดิน 
  ๒๙.  นำงสำววันวิสำ จงทอง ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
  ๓๐.  นำงสำวจำรุวรรณ ด ำคง ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
  ๓๑.  นำยมงคล รังษีธนะไพศำล ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
  ๓๒.  นำยสมศักดิ์ แป้นถนอม ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
  ๓๓.  นำยสิทธิศักดิ์ เช้ำรุ่งเกียรติ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
  ๓๔.  นำยด ำรงศักดิ์ พ่ึงสุข ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
  ๓๕.  นำยศรัณย์วิทย์ เกษศรี  ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

สรุปผลการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นในการน าเสนอร่างรายงานผลการศึกษาวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ 

๑. เปิดกำรประชุมสัมมนำและให้แนวควำมคิด โดยนำยแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ 
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ โดยกล่ำวว่ำ 

จำกสถิติกำรร้องเรียนมำยังคณะอนุกรรมกำรสิทธิมนุษยชนด้ำนที่ดินและป่ำ ขณะนี้
ปัญหำที่มีควำมยำกล ำบำกและยุ่งยำกมำกที่สุด คือ ประชำชนถูกกล่ำวหำว่ำ  ล่วงล้ ำแนวเขตที่ดินของรัฐ 
หรือเป็นผู้บุกรุก จึงต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำย จนน ำไปสู่กำรเผชิญหน้ำระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติหน้ำที่
กับประชำชน ล่ำสุดคือ กำรด ำเนินกำรทำงคดีกับประชำชนผู้ยำกจน ไร้ที่ดินท ำกิน ตำมค ำสั่งของคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๖๔/๒๕๕๗ และได้มีค ำสั่งที่ ๖๖/๒๕๕๗ ตำมมำ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด 



๑๙๙ 

 

ผลกระทบกับประชำชนเหล่ำนั้น เมื่อเกิดปัญหำชำวบ้ำนถูกมองว่ำเป็นผู้บุกรุก  และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ           
ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้เข้ำไปเป็นคนกลำง เพ่ือช่วยคลี่คลำย
ควำมขัดแย้งระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกับประชำชน ดังนั้น จึงอยำกน ำเรียนกับเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนต่ำงๆ 
ในสองเรื่องด้วยกัน  

เรื่องแรก หน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนที่ เกี่ยวข้องกับที่ดินและป่ำ ไม้ ต้องเข้ำใจค ำว่ำ              
“สิทธิชุมชน” ทั้งนี้ สิทธิชุมชนถือเป็นเป้ำหมำยหรือเจตนำรมณ์ของรัฐบำล ซึ่งได้ก ำหนดไว้ในกฎหมำย
รัฐธรรมนูญมำตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ เพรำะรัฐเห็นว่ำ ขณะนี้มิได้มีเพียงอ ำนำจรัฐแต่เพียงฝ่ำยเดียว ในกำรที่จะ
เข้ำไปจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ รวมทั้ง มิใช่มีเฉพำะสิทธิปัจเจกที่มีเอกสำรสิทธิในที่ดินเท่ำนั้น แต่ยังมีสิทธิ
ชุมชน ที่แม้ว่ำชุมชนจะไม่มีเอกสำรสิทธิใดๆ แต่ปรำกฏควำมจริงว่ำ ชุมชนเหล่ำนั้นท ำมำหำกินอยู่ในพ้ืนที่
ก่อนประกำศเป็นเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ หรือป่ำสงวน ซึ่งตรงกับข้อเท็จจริงที่ว่ำ อ ำนำจเป็นของประชำชน 
หมำยควำมว่ำ ทรัพยำกรธรรมชำติ ดิน น้ ำ ป่ำ สินแร่ ทะเล และชำยฝั่ง ควำมจริงเป็นของประชำชน  
ก่อนปี ๒๔๗๕ นั้น ทรัพยำกรเหล่ำนั้นเป็นของพระมหำกษัตริย์  ข้ำรำชกำรคือผู้รับใช้พระรำชำ โดยเป็น
ผู้ดูแลแทนพระรำชำ แต่หลังปี ๒๔๗๕ ได้มอบอ ำนำจให้กับประชำชนมำตั้งแต่ในสมัยรัชกำลที่ ๗ 
หมำยควำมว่ำ ที่ดินเป็นของประชำชน ส่วนข้ำรำชกำรเป็นผู้ดูแลแทนประชำชน ดังนั้น สิทธิชุมชน             
จึงสอดคล้องกับควำมเป็นจริงในสังคมไทยว่ำ กำรประกำศใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับป่ำไม้ฉบับต่ำงๆ              
มีประชำชนจ ำนวนไม่น้อยท ำมำอำชีพเลี้ยงชีพอยู่ในพื้นท่ีนั้นมำก่อน  

สอดคล้องกับพระรำชด ำรัสของในหลวงที่ตรัสไว้ว่ำ กฎหมำยไปบุกรุกคน ซึ่งสอดคล้อง
กับควำมเป็นจริง ดังนั้น เจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนของรัฐต่ำงๆ จึงควรต้องพิจำรณำถึงประวัติศำสตร์ และ
ข้อเท็จจริงต่ำงๆ ในกระบวนกำรกำรตรวจสอบในเรื่องของแนวเขต กำรใช้แต่เพียงภำพถ่ำยทำงอำกำศ
อย่ำงเดียวนั้น ไม่สำมำรถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ครบถ้วนเพียงพอ ในมิติของสิทธิชุมชนตำมที่มีกฎหมำย
รัฐธรรมนูญรองรับทั้งสิทธิในกำรใช้ประโยชน์และกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้  รัฐจึงไม่ควรใช้อ ำนำจ              
ทำงกฎหมำยไปบังคับประชำชน แม้ว่ำที่ดินนั้นจะไม่มีเอกสำรสิทธิ  ดังที่เกิดขึ้นกับชุมชนจ ำนวนมำก            
ที่ร้องเรียนมำยังคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ หลังมีประกำศค ำสั่งที่ ๖๔/๒๕๕๗ ของคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ เนื่องจำกถูกไล่รื้อ ตัดฟันท ำลำยพืชผลอำสิน และจับกุมด ำเนินคดี   

นอกจำกนั้น นักวิชำกำรด้ำนเศรษฐศำสตร์และกำรเมืองที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย           
ได้กล่ำวถึงเมื่อเร็วๆ นี้ว่ำ ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำในที่ดินถือเป็นปัญหำอันดับหนึ่งของประเทศไทย และ
ควำมเหลื่อมล้ ำนี้เป็นดัชนีชี้วัดว่ำ สังคมไทยจะสงบสุขหรือรุนแรงก็มำจำกจำกปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ            
ในที่ดิน โดยพบว่ำ ปัจจุบันเกษตรกรทั่วประเทศไม่มีที่ดินท ำกินอยู่ เป็นจ ำนวนมำก ในขณะที่ตระกูล              
ที่มีที่ดินถือครอบมำกที่สุดล ำดับแรก มีที่ดินมำกถึง ๖๐๐,๐๐๐ ไร่ และงำนศึกษำทำงวิชำกำรเมื่อไม่นำน
มำนี้ ยังพบว่ำ ขณะนี้ คนจ ำนวน ๑๐% ของผู้ที่มีที่ดินเอกสำรสิทธิถือครองที่ดินประมำณ ๙๐% ที่เหลือ
อีก ๑๐% ถือที่ดินโดยคน ๙๐% และผู้ที่ถือครองที่ดินขนำดใหญ่มิได้ถือครองไว้เพ่ือท ำกำรเกษตร              
แต่ครอบครองไว้เพ่ือเก็งก ำไร ถ้ำหน่วยงำนภำครัฐไม่แก้ไขปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำนี้ ควำมขัดแย้งรุนแรง         
จะเกิดขึ้นในสังคมไทยแน่นอน  



๒๐๐ 

 

 

เรื่องที่สอง เรื่องกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ถือว่ำเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญที่สุด 
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรต้องรับฟังข้อมูลและควำมเห็นจำกประชำชน และให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม           
ในกำรตัดสินใจ ซึ่งเป็นกำรมีส่วนร่วมที่ส ำคัญท่ีสุด  

 ทั้งสองเรื่องนี้เป็นสำระส ำคัญของงำนวิจัยครั้งนี้ ซึ่งมีที่มำจำกปัญหำกำรทับซ้อนกับที่ดิน
ของรัฐ ที่เสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำด้วยแนวคิดสองเรื่องดังกล่ำว โดยคณะผู้วิจัยได้เลือกกรณีศึกษำ              
๗ กรณ ีจำกภำคต่ำงๆ เพ่ือชี้ให้เห็นหลักฐำนควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นดังกล่ำว และสะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงว่ำ 
เกิดปัญหำในสองเรื่องดังกล่ำวได้อย่ำงไร โดยใช้มุมมองกำรวิเครำะห์ทำงวิชำกำร ซึ่งกำรด ำเนินงำนเหล่ำนี้
เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ที่อยำกให้หน่วยงำนของรัฐยึดหลักสิทธิชุมชน           
เป็นหลักกำรในกำรปฏิบัติงำน เพื่อน ำไปสู่ควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมปรองดอง และแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้ง 
ตรงนี้จึงเป็นกระบวนกำรและเป้ำหมำยที่ส ำคัญที่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้ตั้งเป้ำหมำย
เอำไว้ เพ่ือให้กำรก ำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ ได้ก ำหนดขึ้นบนหลักสิทธิชุมชนและกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน ซึ่งงำนวิจัยนี้คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติจะผลักดันเสนอต่อรัฐบำล รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง            
กำรเสนอต่อรัฐสภำในกรณีที่ต้องแก้ไขกฎหมำยต่ำงๆ  

๒. กำรน ำเสนอร่ำงรำยงำนกำรศึกษำวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดย นำยสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ           
ไดน้ ำเสนอต่อที่ประชุมว่ำ 

 กำรก ำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐที่ผ่ำนมำ ส่วนใหญ่แล้วเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนของรัฐ
ปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบของทำงรำชกำรในมุมมองของปัจจุบัน โดยไม่ได้มองย้อนกลับไปในอดีต              
ซึ่งงำนวิจัยนี้ได้ชี้ไว้ในหลำยแห่งว่ำ กำรก ำหนดแนวเขตต่ำงๆ ในที่ดินสงวนหวงห้ำมของรัฐ เป็นเรื่องที่
จัดท ำขึ้นมำในอดีตนำนแล้ว ดังนั้น สิ่งส ำคัญคือไม่สำมำรถน ำมำใช้ได้ในปัจจุบัน ทำงรำชกำรต้องกำร             
ให้ประชำชนเคำรพกฎหมำย แต่สิ่งส ำคัญคือ ยังมีสิ่งที่กฎหมำย กฎระเบียบต่ำงๆ ยังไม่ครอบคลุมหลักกำร
ส ำคัญของกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  

โครงกำรวิจัยในครั้งนี้ มีควำมเป็นมำจำกปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดแนวเขตที่ดิน
ของรัฐ ซึ่งในประเทศไทยจัดท ำเป็นแผนที่แนบท้ำยพระรำชกฤษฎีกำหรือกฎกระทรวงเป็นส่วนใหญ่ และ
ก ำหนดขึ้นโดยรัฐไปประกำศทับซ้อนที่ดินที่ประชำชนใช้ประโยชน์ ทั้งที่ใช้อยู่ก่อนหรือเข้ำไปอยู่หลัง             
ซึ่งทำงคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเห็นว่ำมีควำมส ำคัญ จึงสนับสนุนให้ท ำกำรศึกษำวิจัยในครั้งนี ้

ส ำหรับกรณีศึกษำ ส่วนใหญ่จะเป็นแนวเขตที่ดินป่ำไม้ที่มีกำรทับซ้อนกับที่ดินท ำกิน             
ของประชำชน เนื่องจำกว่ำพ้ืนที่ป่ำไม้มีขนำดพ้ืนที่มำกที่สุดและเกิดปัญหำมำกที่สุดในปัจจุบัน สำเหตุ           
กำรเกิดปัญหำเรื่องแนวเขตที่ส ำคัญประกำรหนึ่ง คือ กำรไม่ได้มีกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงภำคประชำชนและ
ภำครำชกำร เพรำะระบบกำรบริหำรรำชกำรในอดีตก่อนมีกฎหมำยรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ ยังไม่มีเรื่องของ
กำรมีส่วนร่วม หรือกำรกระจำยอ ำนำจ แต่เป็นยุคที่ท ำงำนในลักษณะเจ้ำนำย ส่วนประชำชนคือผู้ที่รับ
ค ำสั่งจำกข้ำรำชกำร ซึ่งรับค ำสั่งจำกรัฐบำลอีกทอดหนึ่ง  และประชำชนต้องเชื่อฟังรัฐ ต่อมำเมื่อมี



๒๐๑ 

 

รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ มำจนถึงรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ เรื่องสิทธิชุมชนจึงได้รับกำรบรรจไุว้ แสดงว่ำเป็นเรื่อง
ที่มีควำมส ำคัญ 

ในส่วนของวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ ประกำรแรก เป็นกำรศึกษำกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรก ำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ เช่น กำรจัดท ำแผนที่แนบท้ำยกฤษฎีกำของหน่วยรำชกำรต่ำงๆ 
ประกำรที่สอง กำรเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ ประกำรที่สำม เป็นกำร
เสนอทำงออกในกำรให้ประชำชนเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ  

กำรจัดท ำแนวเขตที่ดินของรัฐเป็นเรื่องของปัญหำเรื้อรังมำนำน และทุกหน่วยงำน
พยำยำมหำหนทำงแก้ไข แต่ไม่มีผลเป็นจริงในทำงปฏิบัติ อย่ำงเช่นโครงกำร Reshape ที่ใช้งบประมำณ
ไปถึง ๒,๐๐๐ กว่ำล้ำนบำทแต่ไม่ประสบผลส ำเร็จในกำรน ำมำประกำศใช้  ดังนั้น คณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ จึงจัดท ำข้อเสนออย่ำงเป็นรูปธรรมในกำรแก้ไขปัญหำต่อรัฐบำล และหน่วยงำน                   
ที่เก่ียวข้องต่ำงๆ  

งำนศึกษำวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษำเรื่องกำรจัดท ำแนวเขต เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
มนุษยชน กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร กำรมีส่วนรวม และกำรกระจำยอ ำนำจ ซึ่งเป็นหลักสิทธิพ้ืนฐำน            
ของประชำชน และงำนศึกษำได้เลือกศึกษำกรณีศึกษำจำกค ำร้องที่ร้องเรียนมำยังคณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลำนำนแล้ว จึงไม่อำจฟ้องร้องกับศำลปกครองได้ 
รวมทั้ง ไม่สำมำรถใช้กฎหมำยมำบังคับใช้แต่เพียงอย่ำงเดียวได้ เพรำะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชน          
ที่รัฐบำลและหน่วยงำนภำครัฐต้องพยำยำมท ำควำมเข้ำใจ ในบทสุดท้ำยของงำนศึกษำจะเป็นกำร
วิเครำะห์ และน ำเสนอแนวทำงแก้ไขซึ่งเป็นเรื่องที่ส ำคัญท่ีสุด 

โดยสรุปบทที่ ๒ เป็นเรื่องกำรก ำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ กำรจัดท ำแผนที่แนวเขต           
ในบทนี้ได้น ำส่วนที่ส ำคัญมำไว้ คือ เรื่องกำรหวงห้ำมที่ดินเพ่ือกำรสำธำรณะ ปี ๒๔๗๘ และกำรหวงห้ำม
ที่ดินเพ่ือกำรอนุรักษ์ตำมกฎหมำยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ ปี ๒๕๐๓ (แก้ไขเพ่ิมเติมปี ๒๕๓๕) หรือ
กฎหมำยอุทยำนแห่งชำติ ปี ๒๕๐๔  สิ่งเหล่ำนี้เกิดขึ้นมำจำกตัวบทและแผนที่เรื่อยมำถึงกำรจัดท ำแผนที่  
ที่มีกำรโยงยึดโดยใช้แผนที่รูปลอย ซึ่งปัญหำต่ำงๆ เกิดจำกกำรใช้แผนที่รูปลอยเหล่ำนี้ ต่อมำเมื่อมีกำร          
ก ำหนดแนวเขตในที่ดินของรัฐไม่ว่ำจะเป็นหนังสือส ำคัญส ำหรับที่หลวง หรือแนวเขตพ้ืนที่ป่ำไม้                 
กำรก ำหนดแนวเขตที่มำจำกพ้ืนที่ต้นร่ำงเหล่ำนั้นซึ่งเป็นแผนที่ที่ขีดเส้นด้วยมือ ใช้แนวเขตจดสิ่งที่เห็น          
ได้ชัด เช่น ถนน แม่น้ ำ ฯลฯ ซึ่งสำมำรถเปลี่ยนแปลงไปได้ แต่ในปัจจุบันได้น ำแผนที่เหล่ำนั้นมำก ำหนด
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งไม่เป็นไปตำมข้อเท็จจริงและเป็นสิ่งที่ประชำชนไม่รู้เรื่อง แม้แต่ข้ำรำชกำร
ด้วยกันก็รู้เรื่องกันเฉพำะผู้ที่ท ำเรื่องนี้เท่ำนั้น 

ในบทนี้ยังน ำเสนอถึงเทคโนโลยีในกำรก ำหนดแนวเขตจนมำเป็นกฎหมำยในปัจจุบัน 
และชี้ให้เห็นว่ำ ผลตำมกฎหมำยจำกกำรประกำศเขตพ้ืนที่หวงห้ำมต่ำงๆ ท ำให้เกิดปัญหำในทำงปฏิบัติ 
เนื่องจำกแนวเขตดังกล่ำว ที่หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ น ำมำใช้เป็นเพียงขอบเขตคร่ำวๆ แต่กลับยึดถือ            
แนวเขตนั้นอย่ำงเข้มงวดเด็ดขำด ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนส ำคัญที่ควรจะมีกำรแก้ไขปรับปรุงให้เป็นมำตรฐำน



๒๐๒ 

 

 

ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ซึ่งปัจจุบันแต่ละหน่วยงำนต่ำงถือตำมกฎหมำยที่หน่วยงำนมีอยู่ และ           
ที่ส ำคัญยังมีปัญหำกำรทับซ้อนกัน และยังไม่สำมำรถแก้ไขหำข้อยุติได้ เพรำะเป็นแผนที่ตำมกฎหมำย        
กำรแก้ไขท ำได้ยำก ดังนั้น ท ำอย่ำงไรจึงจะสร้ำงมำตรฐำนไม่ให้เกิดปัญหำทับซ้อนกันอีก นอกจำกนั้น            
ยังน ำเสนอให้เห็นถึงขั้นตอนกำรก ำหนดขอบเขตพ้ืนที่ของรัฐ ปัญหำในกำรก ำหนดแนวเขตที่ดิน            
ของประเทศไทย และประสบกำรณใ์นกำรบริหำรจัดกำรแก้ไขปัญหำจำกต่ำงประเทศ  

บทที่ ๓ เป็นกำรเสนอถึงกำรทบทวนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรมีส่วนร่วมในกำรเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำร และกำรกระจำยอ ำนำจ ซึ่งที่ผ่ำนมำประเด็นเหล่ำนี้ยังเกิดขึ้นได้ไม่เต็มที่ เช่น กำรกระจำย
อ ำนำจเป็นเพียงกำรกระจำยอ ำนำจจำกหน่วยงำนภำครัฐส่วนกลำงไปสู่หน่วยงำนภำครัฐส่วนท้องถิ่น             
ยังไม่ใช่เป็นกำรกระจำยอ ำนำจไปสู่ประชำชนจริงๆ จนถึงปัจจุบันกำรมีส่วนร่วมดังกล่ำว  ยังไม่มี
ควำมก้ำวหน้ำ ดังนั้น จึงท ำให้เกิดปัญหำสะสมเรื่อยมำจนถึงปัจจุบัน  

  บทที่ ๔ ได้ชี้ให้เห็นถึงสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ           
จำกพ้ืนที่กรณีศึกษำ ๗ กรณี โดยเลือกจำกค ำร้องเรียนของคณะอนุกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ          
ด้ำนที่ดินและป่ำ ซึ่งพบว่ำ ข้อมูล ณ เดือนมกรำคม ๒๕๕๗ มีจ ำนวนค ำร้องอยู่ประมำณ ๒๙๖ ค ำร้อง            
ในนั้นเป็นปัญหำกำรทับซ้อนที่ดินของรัฐถึง ๒๖๙ ค ำร้อง หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๑ ของค ำร้องทั้งหมด           
เป็นที่ดินเอกชนเพียง ๒๗ ค ำร้อง หรือคิดเป็นร้อยละ ๙ ของค ำร้องทั้งหมด 

  ส ำหรับพ้ืนที่กรณีศึกษำ ๗ กรณี เป็นกรณีที่ดินเขตพ้ืนที่ป่ำไม้ ๖ กรณี และพ้ืนที่
สำธำรณะประโยชน์ ๑ กรณี โดยพ้ืนที่กรณีศึกษำดังกล่ำว ได้แก่  ๑) กรณีแนวเขตอุทยำนแห่งชำติ             
ศรีนครินทร์ทับซ้อนกับแนวเขตพ้ืนที่ถอนกำรหวงห้ำมที่รำชพัสดุที่ได้หวงห้ำมไว้ เพ่ือประโยชน์ในรำชกำรทหำร 
ต ำบลนำสวน และด่ำนแม่แฉลบ อ ำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกำญจนบุรี  ๒) กรณีแนวเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 
ทับซ้อนที่ดินท ำกินของประชำชน บ้ำนตำกแดด ต ำบลยำงหัก อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี  ๓) กรณี
ปัญหำแนวเขตอุทยำนแห่งชำติทับลำนทับซ้อนแนวเขตพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน และข้อขัดแย้งกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่อ ำเภอวังน้ ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ ๔) กรณีแนวเขตหวงห้ำมที่ดิน และหนังสือ
ส ำคัญส ำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ทับซ้อนที่อยู่อำศัยและที่ดินท ำกิน พ้ืนที่หนองหำร อ ำเภอเมือง และอ ำเภอ
โพนนำแก้ว จังหวัดสกลนคร ๕) กรณีกำรเตรียมกำรประกำศอุทยำนแห่งชำติถ้ ำผำไท ท้องที่บ้ำนกลำง 
ต ำบลบ้ำนดง อ ำเภอแม่เมำะจังหวัดล ำปำง ๖) กรณีแนวเขตอุทยำนแห่งชำติใต้ร่มเย็นทับซ้อนที่ดินท ำกิน
ของประชำชน อ ำเภอเวียงสระ อ ำเภอนำสำร และอ ำเภอกำญจนดิษฐ์ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  และ ๗) กรณี
แนวเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำทะเลน้อยซ้อนทับที่อยู่อำศัยและที่ดินท ำกินของรำษฎร ต ำบลพนำงตุง อ ำเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง และต ำบลแหลม อ ำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมรำช  

พ้ืนที่ทั้ง ๗ กรณี ได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นปัญหำที่สอดคล้องกับ บทที่ ๒ และบทที่ ๓           
ซึ่งพบว่ำ ปัญหำเกิดขึ้นจำกกฎหมำยที่ก ำหนด ระยะเวลำกำรแก้ไขปัญหำที่ยำวนำน หลำยประเด็น          
ที่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ แต่กลับไม่แก้ไขปัญหำให้หำข้อยุติได้ หลำยประเด็นมีมติไปแล้ว แต่ไม่มีกำร
ด ำเนินกำรตำมที่มีมตินั้น 



๒๐๓ 

 

จำกทั้ง ๗ กรณีพ้ืนที่ศึกษำน ำมำสู่บทวิเครำะห์และข้อเสนอแนะในบทที่ ๕ โดยในบทนี้        
มีอยู่ ๙ หัวข้อ สรุปได้ คือ (๑) กำรมีส่วนร่วมของประชำชนไม่มีควำมก้ำวหน้ำ นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๐              
ถึงปัจจุบัน (๒) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรมีส่วนร่วม ข้อมูลข่ำวสำรและกำรกระจำยอ ำนำจ ทั้งสำมส่วน
เป็นองค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน และต้องด ำเนินกำรควบคู่ไปด้วยกัน แต่ทั้งสำมส่วนกลับแยกส่วนออกจำกกัน  
(๓) หน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนกำรก ำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐมีส่วนท ำให้เกิดปัญหำ จำกควำมล่ำช้ำและ
ไม่สำมำรถหำข้อยุติปัญหำระหว่ำงหน่วยงำนได้  (๔) หน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนกำรพิจำรณำตรวจสอบ
กฎกระทรวง หรือพระรำชกฤษฎีกำ ไม่มีควำมรู้ในด้ำนแผนที่  (๕) ประชำชนที่ถูกก ำหนดให้พ้ืนที่ถือครอง
ท ำประโยชน์อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ำมของรัฐ กระทบต่อสิทธิของประชำชนและกลำยเป็นผู้ ที ่         
ไม่ชอบด้วยกฎหมำย  (๖) กำรจ ำแนกท่ีดิน และกำรก ำหนดแนวเขตที่ดินไม่เป็นไปตำมข้อเท็จจริง ล้ำสมัย 
และควรมีกำรปรับปรุงจ ำแนกที่ดินกันใหม่ตำมกำรเพ่ิมขึ้นของประชำกร  (๗) กำรก ำหนดพ้ืนที่คุ้มครอง 
และสงวนหวงห้ำมของรัฐที่มีผลกระทบกับระบบนิเวศ และมีประชำชนอยู่ในพ้ืนที่นั้น สำมำรถก ำหนด
กติกำร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้ โดยไม่จ ำเป็นต้องอพยพ  (๘) กระบวนกำรยุติธรรมที่ใช้กับประชำชนผู้ถูก
ละเมิดสิทธิในที่ดิน ในกรณีปัญหำพ้ืนที่ถือครองท ำประโยชน์ทับซ้อนกับพ้ืนที่สงวนหวงห้ำมของรัฐ ยังขำด
ควำมเสมอภำคและเลือกปฏิบัติ และ (๙) กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ที่ต้นเหตุ ป้องกัน
กำรทุจริตคอรัปชันได้ เพรำะจะท ำให้สำมำรถตรวจสอบได้ 

๓. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุม 

  (๑) กรณีพ้ืนที่บ้ำนตำกแดด ต ำบลยำงหัก อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี สำมำรถชี้ให้เห็น
ได้ว่ำ เรื่องกำรมีส่วนร่วมมีส่วนส ำคัญส ำคัญ ในเมื่ออุทยำนแห่งชำติไทประจันเตรียมกำรประกำศเขต 
ชำวบ้ำนจึงร้องเรียน และท ำให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของชำวบ้ำนในกำรก ำหนดแนวเขตและให้ท ำเขตกันชน           
ให้ชำวบ้ำนเข้ำไปเก็บหำของป่ำได้ แสดงให้เห็นถึงผลของกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกำรเข้ำถึงข้อมูล  
จึงลดข้อขัดแย้งลงได้ อย่ำงไรก็ดี อยำกให้งำนวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะถึงกำรแก้ไขปัญหำแนวเขต ในกรณี
พ้ืนที่ที่มีกำรประกำศเขตอุทยำนแห่งชำติไปแล้วด้วย 
  (๒) ให้เพ่ิมองค์ประกอบกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ในส่วนของกำรตั้งคณะท ำงำนร่วม 
ให้มีสัดส่วนของภำคประชำชน ในกำรแก้ไขปัญหำเรื่องกำรแก้ไขหรือปรับปรุงแนวเขตที่ไม่ใช่ผู้แทน          
ทำงรำชกำร หรือก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน เช่น กลุ่มหรือเครือข่ำยที่มีกำรรวมตัวกันอยู่แล้ว  
  (๓) ให้เพ่ิมเรื่องกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนไว้ในกฎหมำย เรื่องกำรมีส่วนร่วม 
ในกำรก ำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ เช่น กำรออกพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดพ้ืนที่อุทยำนแห่งชำติ หรือ
กฎกระทรวงในกรณีป่ำสงวนแห่งชำติ  

 (๔) ให้มีข้อเสนอเร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำพ้ืนที่ทับซ้อน โดยเฉพำะในกรณีที่เคยมีมติ
ของคณะรัฐมนตรี หรือมติข้อตกลงร่วมกันแล้ว หรือเกิดกำรผิดพลำดในกำรจัดท ำแผนที่ แนบท้ำย เช่น 
กรณีอุทยำนแห่งชำติทับลำน อ ำเภอวังน้ ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ กรณีอุทยำนแห่งชำติใต้ร่มเย็น จังหวัด          
สุรำษฎร์ธำนี และกรณีอุทยำนแห่งชำติศรีนครินทร์ อ ำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกำญจนบุรี  



๒๐๔ 

 

 

  (๕) ให้ทบทวนกำรจ ำแนกเขตที่ดินที่จ ำแนกเป็นโซน E๑ ที่เป็นพ้ืนที่ท ำกินมำก่อน          
ให้สำมำรถน ำไปด ำเนินกำรปฏิรูปที่ดิน โดยออกเป็นหนังสืออนุญำตให้เข้ำท ำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินได ้
เช่น กรณพ้ืีนทีบ่้ำนตำกแดด ต ำบลยำงหัก อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 
  (๖) ให้ชะลอกำรจับกุม ด ำเนินคดี หรือกำรตัดฟันพืชผลอำสินของรำษฎร ในกรณีพ้ืนที่           
ที่มีกระบวนกำรแก้ไขปัญหำมำอย่ำงต่อเนื่อง แต่ยังไม่สำมำรถได้ข้อยุติ  

 สรุปได้ว่ำ ที่ประชุมสัมมนำเข้ำใจและเห็นด้วยถึงหลักกำรในกำรก ำหนดแนวเขตพ้ืนที่สงวน           
หวงห้ำมของรัฐ ที่เกิดปัญหำข้อขัดแย้งระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกับประชำชนในพ้ืนที่ จะสำมำรถแก้ไขได้
หำกมีกำรให้ประชำชนในชุมชนท้องถิ่นนั้นเข้ำไปมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น รวมไปถึงในพ้ืนที่ที่ยังมีปัญหำ          
ให้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขกันใหม่ จึงจะสำมำรถก ำหนดขอบเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้ำมของรัฐโดยไม่มี
ปัญหำข้อขัดแย้ง ทั้งยังเป็นกำรรักษำพ้ืนที่สงวนหวงห้ำมของรัฐนั้นให้ยั่งยืนไม่เสื่อมสภำพไปด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๕ 

 

ภาคผนวกที่ ๓ 
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินของหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการที่ดิน               

ที่มีการก าหนดขอบเขตโดยแผนที่แนบท้ายหรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญในการก าหนดแนวเขต                
กระทบสิทธิในที่ดินของประชาชน 

 

 ๑. พระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำยที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ของกรมที่ดิน  

 ๒. พระรำชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือกำรครองชีพ พ.ศ. 2511 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรม
พัฒนำสังคมและสวัสดิกำร  

 ๓. พระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ของส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดิน         
เพ่ือเกษตรกรรม  

 ๔. พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 และพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ .ศ. 
2507 ของกรมป่ำไม้  

 ๕. พระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504 และพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ 
พ.ศ. 2535 ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช  

 ๖. พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518 ของกรมธนำรักษ ์

(รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยเล่ม) 

 

 

 



 

รายชื่อคณะนักวิจัย 

(๑) นายสถิตย์พงษ์  สุดชูเกียรติ  หัวหน้าโครงการและนักวิจัย 
(อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านที่ดินและป่าไม้ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 

(๒) นางสาวพรพนา ก๊วยเจริญ นักวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่วม 
(อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านที่ดินและป่าไม้ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 

(๓) นายสมภพ โชติวงษ์ นักวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่วม 
(อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านที่ดินและป่าไม้ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 

(๔) นางเปรมจิต สังขพงษ์  นักวิจัยด้านกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม            
 (รองเลขาธิการส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)  
(๕) นางสาวชุติมา ศูนยะคณิต  นักวิจัยด้านแผนที่ แนวเขต และการส ารวจรังวัดที่ดิน            
 (เจ้าพนักงานที่ดินอาวุโส กรมท่ีดิน) 
(๖) นายสมศักดิ์ แป้นถนอม ผู้ช่วยนักวิจัย  
 (นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการพิเศษ ส านักงานการปฏิรูป 
 ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม)  
(๗) นายมงคล รังษีธนะไพศาล ผู้ช่วยนักวิจัย  
 (นายช่างส ารวจช านาญงาน ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน             
 เพ่ือเกษตรกรรม)  

 


