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มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทย
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บทคัดย่อ
บทความเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทย ผู้วิจัย
มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายทรัพยากรป่าไม้ในประเทศ
ไทย 2) เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายทรัพยากรป่าไม้ในต่างประเทศ 3) เพื่อศึกษามาตรการทาง
กฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทย และ4) เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
มาตรการการบังคับใช้ตามกฎหมายทรัพยากรป่าไม้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการดาเนินการวิจัย
ทางด้านกฎหมาย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เอกสาร หนังสือ คาอธิบาย บทความในตาราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอ
การดาเนินงานตามมาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทย
การศึกษาวิจั ยพบว่า มาตรการทางกฎหมายทรัพยากรป่ าไม้ร ะหว่างประเทศเป็ นความ
ตกลงระหว่างประเทศในเรื่องที่สาคัญเฉพาะเรื่องที่ทาเป็นตราสารสมบูรณ์ประกอบด้วยอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ เป็นอนุสัญญาเกิดจากวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อม มีพัฒนาการแนวคิดและความเคลื่อนไหวป่าไม้ระดับโลกเกิดจากการแย่งชิงทรัพยากร
ป่าไม้ แบ่งเป็น 3 ยุค การบริหารงานป่าไม้ในต่างประเทศที่ได้ผลดี พบว่า ประชาชนสามารถมีส่วน
ร่ ว มในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานด้ า นการป่ า ไม้ ส่ ว นในประเทศไทย รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกฎหมายว่าด้ วยการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้มี 5
ฉบับ กฎหมายแต่ละฉบับมีข้อบกพร่อง ส่งผลให้งานป่าไม้ของไทยไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร
ปัญหาทางกฎหมายในการบริ ห ารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทยอยู่ที่เจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติ ซึ่งการกาหนดโทษปรับกรณีบุกรุกทาลายพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายไทยมีจุดมุ่งหมาย
หลั กเพื่ออนุ รั กษ์และฟื้น ฟูป่ าไม้ใ ห้ คงสภาพไว้ได้ดียาวนานที่สุ ด แนวทางแก้ไขปัญหา คือ ควร
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กาหนดให้นายทุนที่ได้รับสัมปทานปลูกป่าชดเชย ควรลงโทษผู้กระทาผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้
และกฎหมายอื่นๆ ควรแสวงหาป่าเพิ่ม เพื่อปลูกป่าใหม่สาหรับผู้ได้รับสัมปทานที่เป็นนายทุน
คาสาคัญ: มาตรการ, การบริหารจัดการ, ทรัพยากรป่าไม้
ABSTRACT
Research Legal Measures for the Management of Forest Resources in
Thailand, The research objectives were 1) to study legal measures in forest
resources in Thailand, 2) to study legal measures, forest resources in foreign
countries, 3) to study legal measures in forest resource management in Thailand.
And 4) to be used to amend the law, the measures to enforce the law, the forest
resources This thesis is a legal research. Qualitative Research by analyzing data from
legal provisions, documents, books, descriptions of articles in other texts.
associated To present the implementation of legal measures in forest resource
management in Thailand.
The study found that. International forest law is an international agreement
on specific matters that constitute a complete instrument, including international
conventions. It is a convention caused by the natural crisis that arises from
environmental change. The development of the concept and movement of the
world forests caused by the exploitation of forest resources divided into three
periods of effective forest management in foreign countries, found that people can
participate in promoting and supporting the forest. Wood In Thailand The
Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2560 and the Law on Forest Resource
Management contain 5 edicts each of which has defects. As a result, the Thai
forestry sector is not successful.
The legal issues in managing forest resources in Thailand are the intent of
the Act. The punishment for forest destruction in Thai law is aimed at preserving
and restoring the forest for the longest. The solution should be to allow capitalists
to receive forest concession compensation. Should punish offenders under the
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Forest Act. And other laws. Should seek a wilderness. To plant a new forest for the
concessionaire.
Keywords: Measures, Management, Forestry Resources.

1. บทนา

ประเทศไทย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรไทย เป็นประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่ โดยมีรายได้หลักจากภาคอุตสาหกรรมและการบริการ เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้าน
ทรั พยากรธรรมชาติ รวมถึงทรั พยากรป่ าไม้ จนมีคาพูดติดหู ว่า “ในน้ามีปลา ในนามีข้าว” แต่
รายงานของกรมป่าไม้พบว่า ในปี พ.ศ. 2504 พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีประมาณ 171 ล้านไร่ ใน
ปี พ.ศ. 2552 ลดลงเหลือประมาณ 107 ล้านไร่ และลดเหลื อ 102.1 ล้านไร่ ในปี พ .ศ. 2556
สาเหตุของการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ เกิดจากปัจจัยหลาย ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมมากมาย ซึ่งรัฐบาลในอดีตได้พยายามแก้ไขปัญหาเรื่อง
ที่ดินทากิน และทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่องโดยการออกกฎหมาย และนโยบายต่างๆ เพื่อสงวน
และอนุ รั ก ษ์ ป่ า ไม้ แ ต่ ยั ง ไม่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
(Ministry of Natural Resources and Environment, 2015 : 6)
รัฐบาลที่ผ่านมาได้พยายามจะนาผืนป่าเสื่ อมโทรมมาจัดสรรพื้นที่ทากินให้ แก่ประชาชน
ในรูปแบบต่างๆ เช่น พื้นที่ปฏิรูปเพื่อการเกษตร พื้นที่นิคมสร้างตนเอง พื้นที่นิคมสหกรณ์ ก่อให้เกิด
ความสับสนในเรื่องของแนวเขตที่ดินเพิ่มขึ้น เนื่องจากแนวเขตที่ดินของรัฐเหล่านั้น และแนวเขตป่า
ไม้ทับซ้อนกัน เพราะแผนที่แนวเขตของแต่ละหน่วยงานไม่ได้จัดทาบนพื้นฐานเดียวกัน จึงทาให้เกิด
ความสับสนและยากต่อการป้องกัน และปราบปรามการบุกรุก และการบริหารจัดการทรัพยากรป่า
ไม้อย่างมีประสิทธิผล
รัฐบาล คสช. ภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ตระหนัก
ถึงความสาคัญของทรัพยากรป่าไม้ จึงได้มีนโยบายเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรั พยากรป่าไม้และ
พื้นที่ป่าไม้ กาหนดให้จัดทาแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทาลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยอาศัยกรอบแนวคิดตามพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช รั ช กาลที่ 9 และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับป่าไม้ ในการจัดทาแผนแม่บทในการพิทักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ (Ministry of Natural Resources and Environment, 2015: 7)
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แผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

แผนภาพที่ 1 : แผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
หนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาล คสช. ภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี คือ “ทวงคืนผืนป่า” ภายหลังการเข้ายึดอานาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ก่อนที่จะมีการออกคาสั่งออกมาเพื่อใช้ในการดูแลความสงบ
ภายในประเทศหลายฉบับ หนึ่งในคาสั่งเหล่านั้นคือ คาสั่ง คสช. ฉบับที่ 64 เรื่องการปราบปรามและ
การหยุดยั้งการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ โดยให้อานาจเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปราบปรามและ
จับกุมผู้บุกรุก หรือยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าอย่างจริงจังในทุกพื้นที่ นามาสู่การยึดพื้นที่ทากินของ
ประชาชนที่อยู่ในแนวขอบพื้นที่ป่าหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่
ยังคงยึดคาสั่ง คสช. ฉบับที่ 64 ในการปฏิบัติ ถึงแม้ว่าต่อมา คสช. จะมีคาสั่งที่ 66 ในการระบุแนว
ทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต่อนโยบายนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ทาให้ผลกระทบต่อชาวบ้านที่ส่วน
ใหญ่มีความยากจน ไม่มีพื้นที่ทากิน ลดน้อยลง ทาให้ปัจจุบัน ยังคงเกิดการร้องเรียน เรียกร้องความ
เป็นธรรมในที่ดินทากินหลังปฏิบัติการของ คสช. จนมาสู่รัฐบาลอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการสารวจ
ของกระทรวงมหาดไทย ช่ว งปี 2551 ที่ผ่ านมาระบุว่า มีผู้ บุกรุกที่ดินของรัฐ ทั่วประเทศรวม
370,000 ราย เนื้อที่กว่า 6 ล้านไร่ แยกเป็นบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ 58,000 ราย เนื้อที่ 1.5 ล้านไร่
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ 37,000 ราย เนื้อที่กว่า 6 แสนไร่ ที่ดินราชพัสดุ 190,000 ราย เนื้อที่ 2.1
ล้านไร่ ที่ดินสาธารณประโยชน์ 55,000 ราย เนื้อที่ 1.1 ล้านไร่ และบุกรุกที่ดินรัฐประเภทอื่นๆ เช่น
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ที่ดิน ส.ป.ก. 25,000 ราย เนื้อที่ 490,000 ไร่ (Chuliphon Butkhot, 2017) นโยบายดังกล่าวมี
เป้าหมายเพื่อ “คืนความสุขและความเป็น ธรรม” ให้กับประชาชนคนไทย เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่
ช่วงปลายปี 2557 เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมาก โดยมีแนวคิดหลัก
จะเรียกคืนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง หรือนามาใช้ผิดวัตถุประสงค์ของการจัดสรร
ที่ดินเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนที่ทากินของเกษตรกรในอดีต มูลเหตุสาคัญของการทวงคืนผืน
ป่ามาจากการที่สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยลดลงเหลือเพียงร้อยละ 32 ในปัจจุบันภาครัฐจึง
กาหนดแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ที่มีเป้าหมายทวงคืนผืนป่าให้เพิ่มกลับมาเป็นอย่าง
น้อย ร้อยละ 40 ภายใน 10 ปี มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1) พระราชบั ญญัติป่ าไม้ พุทธศักราช 2484 (Royal Thai Government
Gazette, 1941 : 1417)
2) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (Royal Thai Government
Gazette, 1962)
3) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (Royal Thai Government
Gazette, 1964)
4) พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 (Royal Thai Government Gazette,
2010)
5) พระราชบั ญ ญัติส งวนและคุ้ม ครองสั ตว์ป่ า พ.ศ. 2535 (Royal Thai
Government Gazette, 2010)
นโยบายทวงคื น ผื น ป่ า ของรั ฐ บาล จึ ง เป็ น การพยายามเข้ า ไปบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ และการเข้าไปจัดการคนในพื้นที่ป่า โดยรัฐบาลที่ผ่านมาได้มีมติและ
นโยบายในการบริหารจัดการคนในพื้นที่ป่ามาตามลาดับ ดังนี้
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2518 ให้ดาเนินการจัดที่ดินให้แก่ราษฎรใน
หมู่บ้านป่าไม้
มติคณะรั ฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ 28 สิ งหาคม 2522 ให้ ดาเนิ นการโครงการออกหนั งสื อ
อนุญาตให้มีสิทธิทากินชั่วคราว (ส.ท.ก.)
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2525 ให้ดาเนินโครงการพัฒนาลุ่มน้าแม่แจ่ม
มติคณะรั ฐ มนตรี เมื่อวันที่ 20 มีน าคม 2533 เรื่องโครงการขยายเป้าหมายการจัด
ราษฎรเข้าอยู่ในพืน้ ที่ตามโครงการพัฒนาเฉพาะพื้นที่ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2534 เรื่องโครงการจัดที่ทากินให้กับราษฎรผู้
ยากไร้ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมฯ
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มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2525 เรื่อง โครงการศึกษาเพื่อกาหนดชั้น
คุณภาพลุ่มน้าที่สาคัญของประเทศไทย
มติคณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวัน ที่ 1 กั น ยายน 2538 เรื่อ ง หลั กเกณฑ์การขอผ่ อนผั นการ
ดาเนินการตามข้อสังเกตตามมติคณะรัฐมนตรี
จากที่ได้กล่าวรายละเอียดมาในข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาประวัติความเป็นมา
ขั้นตอนและมาตรการทางกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการบังคับใช้เกี่ยวกับมาตรการ
ทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทย และศึกษานโยบายของรัฐในการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกป่าของแผ่นดิน เพื่อหาข้อบกพร่องและนาเสนอมาตรการทางกฎหมายในการบังคับ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าของแผ่นดินในประเทศไทยที่เหมาะสมต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ป่าไม้

2.1 เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย
2.2 เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายทรัพยากรป่าไม้ระหว่างประเทศ
2.3 เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทย
2.4 เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายมาตรการการบังคับใช้ตามกฎหมายทรัพยากร

3. วิธีดาเนินการวิจัย

มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทย เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการวิเคราะห์ ข้อมูล จากบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย
ค าพิ พ ากษา เอกสาร หนั ง สื อ ค าอธิ บ าย บทความในต าราอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (Documentary
Research) ทั้งในส่วนที่เป็นหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และปฏิบัติการ มีวิธีการและขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามลาดับต่อไปนี้
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่ บทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย คาพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของ
ไทย
2. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) ได้แก่ ส่วนที่เป็น
คาอธิบายจากเอกสาร หนังสือ และตาราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทย
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ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร (Documentary Research)
โดยวิเคราะห์ (1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) (2) การตีความหมาย
(Interpretation) และ (3) การสังเคราะห์ (Synthesis) เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในการดาเนินงาน
ตามมาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Technique) เพื่อนาเสนอการดาเนินงานตามมาตรการ
ทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทย และทาความเข้าใจเพื่อประมวลเป็น
ข้อเสนอแนะต่อไป

4. สรุปผลการวิจัย
ไทย พบว่า

จากการศึกษาวิจัยเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของ

4.1 มาตรการทางกฎหมายทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย เป็นเรื่องของทรัพยากรป่า
ไม้เป็นป่าไม้ยืนต้นในระบบนิเวศพื้นป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมีการปลูกขึ้นมาบนพื้นดิ นที่ไม่
มีบุคคลถือกรรมสิทธิ์ครอบครองตามกฎหมายที่ดิน และสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ รัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ยากรป่ า ไม้ ใ นประเทศไทย
รัฐธรรมนูญให้บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริม และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน
ประเทศไทยมี 5 ฉบับ ประกอบด้วยพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บัญญัติถึงการควบคุม
กระบวนการทาไม้และ การเก็บหาของป่า พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 เป็นกฎหมาย
ที่ออกมามุ่งคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พันธุ์ไม้ สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่า และภูเขา
ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติแบบเดิม มิให้ถูกทาลายหรือเปลี่ยนแปลงไปเพื่อประโยชน์ของรัฐและ
ประชาชน พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 เป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นการดูแลและจัดการ
ป่าไม้เป็นสาคัญ โดยอานาจในการดูแลรักษาและจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของหน่วยงาน
รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นอานาจเด็ดขาด ในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชน พระราชบัญญัติ
สวนป่า พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่รองรับและคุ้มครองสิทธิการทาไม้หวงห้ามที่ได้จากการปลูกสร้าง
สวนป่า ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่าให้มากขึ้น และเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีงานทาและผลิตไม้เพื่อเป็นสินค้า รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ทาไม้ ให้มีปริมาณ
มากขึ้น ซึ่งผู้ที่จะทาการปลูกสร้างสวนป่ามีความมั่นใจในสิทธิและประโยชน์ที่จะได้รั บจากปลูกสร้าง
สวนป่า และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นมาตรการ
ต่างๆ ที่มีอยู่ ในกฎหมายดังกล่ าวให้ ส ามารถทาให้ การสงวนและคุ้มครองสั ตว์ป่าเป็นไปอย่างมี
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ประสิทธิภาพ ได้แก่หลักธรรมรัฐ หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และหลักการกระจายอานาจ ซึ่ง
ในส่วนของเขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครอง ให้อานาจหน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้ง ในการ
ประกาศเขตอนุ รั กษ์ จั ดทาแผนจั ดการสงวนและคุ้ มครองสั ตว์ ป่า ดาเนิ น การเพื่อใช้มาตรการ
คุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามความจาเป็นและเหมาะสม เพื่อควบคุมและแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่นั้ นได้ การบริ หารจัดการด้านทรัพยากรป่าไม้ขึ้นอยู่กับการบังคับใช้กฎหมายโดย
พิจารณา 3 ด้าน คือ ด้านเวลา ด้านบุคคล และด้านดินแดน และการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ทั้ง 5 ฉบับ ซึ่งเป็นบทบัญญัติของกฎหมายขัดแย้ งกับ
สภาพความเป็นจริงและวิถีชีวิตของชุมชน และการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่
4.2 มาตรการทางกฎหมายทรัพยากรป่าไม้ระหว่างประเทศเป็นความตกลงระหว่าง
ประเทศในเรื่ อ งที่ ส าคั ญ เฉพาะเรื่ อ งที่ ท าเป็ น ตราสารสมบู ร ณ์ ป ระกอบด้ ว ยอนุ สั ญ ญาไซเตส
อนุสัญญาแรมซาร์ อนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศและพิ ธีส ารเกี ย วโต เป็ นอนุ สั ญ ญาเกิ ดจากวิ กฤตการณ์ ท าง
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ต้อง
ร่วมมือกันแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นอย่า งมีประสิทธิภาพ โดยมีพัฒนาการแนวคิดและความ
เคลื่อนไหวป่าไม้ระดับโลกเกิดจากการแย่งชิงทรัพยากรป่าไม้ และความต้องการไม้ของโลกสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว แบ่งเป็น 3 ยุค คือ ยุคแรกเป็นประเด็นป่าไม้หลักเป็นเรื่องการจัดการไม้เชิงพาณิชย์
ยุคที่สองเป็นประเด็นป่าไม้กับความเป็ นอยู่ของประชาชน และเป็นช่วงที่เริ่มให้ความสาคัญกับป่า
เขตร้อนชื้นซึ่งส่วนมากอยู่ในประเทศกาลังพัฒนา ควบคุม แนวคิดการอนุรักษ์ป่าเพื่อให้เป็นมรดก
แห่ ง อนาคต และยุ ค ที่ ส ามเป็ น แนวคิ ด เรื่ อ งคนกั บ ป่ า โดยเชื่ อ มโยงทั้ ง มิ ติ ก ารอนุ รั ก ษ์ การใช้
ประโยชน์ การจัดการป่าที่ยั่งยื น บทบาทหน้าที่ป่าที่หลากหลาย และโยงกับสถานการณ์ใหม่ๆ การ
ยกระดับข้อตกลงระหว่างประเทศด้านป่าไม้ เมื่อคราวประชุมระดับโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา ที่กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิลแถลงการณ์เกี่ยวกับหลักการด้านป่าไม้ เป็นแนวทาง
สาหรับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ อย่างยั่งยืน โดยมีองค์กรขับเคลื่อนแนวคิดและนโยบายป่าไม้
ระดับสากลประกอบด้วย องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และสหภาพ
นานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) พื้นที่ป่าไม้ของโลกมีกฎหมาย
คุ้ ม ครองให้ เ ป็ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พื้ น ที่ ส งวนอื่ น ๆ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ เ ป็ น พื้ น ที่ คุ้ ม ครองความ
หลากหลายทางชีวภาพ อนุรักษ์ดินและน้า หรือสงวน ไว้เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรม การจัดการป่าไม้ใน
อนุภูมิภาคหรือภูมิภาคมีข้อมูลการใช้ป่าไม้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การท่องเที่ยว การศึกษา และ
สงวนไว้เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรม ในต่างประเทศที่มีนโยบายป่าไม้มีการออกกฎหมายเป็นการบริหาร
จัดการป่า ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการป่าไม้ โดยมีการ
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บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายมี ส องด้ า น ด้ านหนึ่ ง ภาครั ฐ ได้ เ ข้ ม งวดในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย ขณะที่ ภ าค
ประชาชนก็มีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาป่าไม้
4.3 ปัญหาทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทยอยู่ที่ เจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติ คือ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มีหลักการเพื่อควบคุมการทาไม้
จากป่ า และควบคุ ม การท าไม้ ห รื อ ป่ า ไม้ อ อกมาใช้ ป ระโยชน์ อย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ
พระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2504 มี เ จตนารมณ์ ห รื อ เหตุ ผ ลเพื่ อ คุ้ ม ครองรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการให้อานาจของฝ่ายบริหารในการกาหนดที่ดินให้
เป็นอุทยานแห่งชาติ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มีเจตนารมณ์เพื่อที่จะสงวนป่าไม้
ไว้เป็นเนื้อที่ประมาณร้อยละ 50 ของประเทศ ซึ่งกาหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ มุ่งเน้น
ที่จ ะคุ้มครองพื้น ที่ป่าของรั ฐ พระราชบั ญญัติส วนป่า พ.ศ. 2535 เจตนารมณ์เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผู้ ที่ป ลู กสร้ างสวนป่ า เนื่ องจากไม้สั กและไม้ยางถูกควบคุมโดยพระราชปัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 และ พระราชปัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่าที่ใช้บังคับมาตั้งแต่ พ.ศ. 2503 การกาหนดโทษปรับกรณีบุกรุกทาลายพื้นที่ป่าไม้
ตามกฎหมายไทยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ให้คงสภาพไว้ได้ดียาวนานที่สุด การ
ออกกฎหมาย พระราชบัญญัติหรือพระราชกาหนดต่าง ๆ ย่อมเป็นไปเพื่อป้องกัน คุ้มครอง และ
รั ก ษาสภาพป่ า ไม้ มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ ก าหนดการกระท าอั น เป็ น ความผิ ด และก าหนดโทษตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ทั้ ง 5 ฉบั บ ซึ่ ง ปั ญ หาและแนวทางแก้ ไ ขในการบริ ห ารจั ด การป่ า ไม้ ข องไทย
ประกอบด้วย 5 ประการ คือ (1) ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของ
ไทยตามพระราชบัญญัติฉบับต่างๆ (2) การกาหนดให้นายทุนที่ได้รับสัมปทานปลูกป่าชดเชย (3)
การลงโทษคนที่ ผิ ด ตามพระราชบั ญญั ติป่ าไม้ และกฎหมายอื่น ๆ และ(4) การแสวงหาป่า เพิ่ ม
เพื่อปลูกป่าใหม่สาหรับผู้ได้รับสัมปทานที่เป็นนายทุน

5. ข้อเสนอแนะ

5.1 ควรแก้ไขพระราชบัญญัติที่กาหนดให้การทาลายพื้นที่ป่าไม้เป็นความผิดและมีโทษ
ทางอาญาซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.
2504 พระราชบั ญญัติป่ าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบั ญญัติส วนป่ า พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 กาหนดโทษปรับในฐานความผิดดังกล่าว ดังนี้
(1) มีบทกาหนดโทษปรับเป็นอัตราโทษปรับตามสัดส่วนของความเสียหายที่เกิดต่อพื้นที่ป่าไม้อัน
เป็นผลมาจากการกระทาความผิดและผลประโยชน์ที่ผู้กระทาผิดได้รับจากการกระทาความผิดในทุก
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กรณี (2) มีบทกาหนดอัตราโทษปรับตามกฎหมายทุกฉบับให้มีอัตราโทษเท่ากัน โดยให้มีอัตราโทษ
ไม่เกิน สองเท่าของความเสี ย หายที่เกิดจากการทาลายพื้นที่ป่าไม้และไม่ต่ากว่า ผลประโยชน์ที่
ผู้กระทาผิดได้รับจากการกระทาความผิดไม่ว่าจะกระทาเองหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทาและให้อัตราโทษ
ปรับดังกล่าวใช้กับการกระทาความผิดทั้งของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
5.2 การจัดที่ดินหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา
16 และมาตรา 16 ทวิ ของ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ และต้องแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1)
หากไม่แจ้งถือว่าสละสิทธิในที่ดินนั้น และเมื่อมีการกาหนดเขตป่าสงวนแล้วที่ดินนั้นก็จะตกเป็นที่
สงวนหรือที่หลวงหวงห้าม ซึ่งบุคคลจะนามาออกโฉนดหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ไม่ได้
สาหรับการแจ้งตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ถือว่าเป็นการแจ้ง
เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ในอันที่จะได้ค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการสาหรับป่าสงวนแห่งชาติจะ
พิจารณากาหนดค่าทดแทนให้เพื่อเป็นการตอบแทนการเสียสิทธิหรือเสื่อมเสียประโยชน์จากการใช้
ทรัพยากรป่ าไม้ ตามมาตรา 13 ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาในเรื่องสิ ทธิในที่ดินแต่อย่างใด เพราะ
กฎหมายมาตรา 12 บัญญัติไว้แล้ว การไม่แจ้งดังกล่าวไม่ให้ใช้แก่กรณีสิทธิในที่ดินที่บุคคลมีอยู่ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน รวมถึงคนยากไร้ที่ได้รับการจัดที่ดินตามโครงการจัดที่ทากินให้กับราษฎรผู้
ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมหรือเป็นที่รู้จักกันในนามโครงการจัดที่ทากินให้กับราษฎรผู้ยากไร้
ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม (คจก.)
5.3 ออกกฎหมายเพื่ อ การตรวจสอบพิ สู จ น์ การครอบครองที่ดิ น ของราษฎรโดยใช้
ภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร (หากไม่มีให้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม) ซึ่งถ่ายภาพพื้นที่นั้นไว้
เป็นครั้งแรกหลังวันสงวนหวงห้ามเป็นพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายครั้งแรก ตรวจสอบร่องรอยการทา
ประโยชน์ต่อเนื่องมาก่อนวันสงวนหวงห้ามเป็นพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายครั้งแรก และต้องพิ จารณา
ร่วมกับพยานหลักฐานอื่น ซึ่งแสดงว่าได้มีการครอบครองทาประโยชน์ต่อเนื่องมาก่อนวันสงวนหวง
ห้ามนั้นๆ ด้วย แล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินที่ออกโดยมิชอบในพื้นที่ป่าไม้ให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว กรณีผลการตรวจพิสูจน์
พบว่าราษฎรอยู่อาศัย/ทากินมาก่อน ให้กรมป่าไม้จัดขอบเขตบริเวณที่อยู่อาศัย/ทากินให้ชัดเจน
ห้ามขยายพื้นที่เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และการดาเนินการตามกฎหมายเพื่อให้ราษฎรอยู่อาศัย/ทากิน
ตามความจ าเป็ น เพื่ อ การครองชี พ แต่ ถ้ า เป็ น พื้ น ที่ ล่ อ แหลมคุ ก คามต่ อ ระบบนิ เวศ พื้ น ที่ ที่ มี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการคุ้มครองดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย รัฐควรให้ย้ายออก เพื่อ
นาพื้นที่ดังกล่าวกลับมาเป็นของรัฐและดาเนินการฟื้นฟูสภาพให้กลับดีคืนดังเดิม
5.4 การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ไม่ควรจากัดเพียงภาครัฐหรือภาคเอกชนบางราย
เท่านั้น ควรจะปลุกจิตสานึกให้เกิดขึ้นกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ให้เกิดความรู้สึกรักใคร่และหวงแหน
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ด้วยการผลักดันนโยบายป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงได้ตะหนักรู้ ดูแล อนุรักษ์ รักษา และ
ใช้ประโยชน์ป่าไม้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงชุมชนได้ตามสมควร รัฐบาลจึงควรออกเป็นกฎหมายเพื่อ
บังคับใช้ต่อไป
5.5 เมื่อสิ้นสุดสัมปทานแล้ว ควรกาหนดให้มีการปลูกป่าชดเชยในที่กาหนดปลูกป่าเก่า
คือที่สัมปทานไปแล้ว หรือกาหนดสถานที่ปลูกป่าใหม่ โดยนโยบายของรัฐบาลดาเนินการตามแผน
แม่ บ ท และกฎหมายโดยยึ ด คื น พื้ น ที่ ป่ า เพื่ อ ยั บ ยั้ ง การบุ ก รุ ก ป่ า และแก้ ปั ญ หาป่ า ที่ ถู ก บุ ก รุ ก
นอกจากนี้ต้องกาหนดโทษของผู้กระทาความผิดในคดีบุกรุกทาลายป่าไม้ นอกจากมีการปรับหรือ
จาคุกแล้ว ยังต้องปลูกป่าชดเชยตามจานวนต้นไม้ที่ทาลาย หรือเท่าขนาดพื้นที่ที่บุกรุก
5.6 ก าหนดนโยบายให้ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาเรื่ อ งการบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ตั ด ไม้ ท าลายป่ า และ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นนโยบายเร่งด่วน เพื่อให้คนในชาติได้ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากร
และให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
5.7 ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น บรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ และสอดแทรกการปลูกจิตสานึกในเนื้อหาของสื่อ
ทุกประเภท
5.8 รัฐบาลควรออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งป่าชุมชน จัดตั้ง
สมาคม และสหภาพ เพื่อให้ประชนชนในพื้นที่ได้ใช้สิทธิในพื้นที่ป่าบริเวณใกล้เคียงได้ตามกฎหมาย
เพื่อให้เกิดความรู้สึกรัก ตระหนักรู้ถึงคุณค่า มีความเข้าใจและผูกพันกับพื้นที่ป่าว่า ไม่ใช่พื้นที่ของรัฐ
เท่านั้น แต่ตนก็เป็นเจ้าของด้วย
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