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บทน า 
 

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิท่ีมนุษย์พึงจะมีตามธรรมชาติ โดยสิทธิดังกล่าวได้ถกู

รับรองเอาไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(International Covenant on Civil and Political Rights 1966: ICCPR) แ ละ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ. 1996 

(International Covenant on Economic, Social and Cultural rights 1996: 

ICESCR) ว่า “มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในการปกครองและตัดสินใจด้วยตนเอง โดยตาม

สิทธิดังกล่าวมนุษย์ทุกคนมีสิทธิอย่างเสรีเกี่ยวกับมุมมองทางการเมืองและมีสิทธิอยา่ง

เสรีในการด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาทางวัฒนธรรม”1 

สิทธิดังกล่าวเรียกว่า “สิทธิในการก าหนดเจตจ านงของตนเอง” (right to self-

determination) ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีในกติกาทั้งสองฉบับ  นอกจากนี้ สิทธิ

มนุษยชนยังมีความส าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development)  

และเช่ือมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลายเป้าหมาย ซึ่งประเทศไทยได้ให้

ความส าคัญต่อการปกป้องและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการ

บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในหลายมาตรา ทั้งยังได้มีการรับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มีการปรับตัวตามบริบทระหว่างประเทศผ่านกฎหมายและนโยบายต่างๆ 

                                           
1 Article 1(1): “All peoples have the right of self-determination. By virtue of 

that right they freely determine their political status and freely pursue their 
economic, social and cultural development.” 



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำติ  
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand) 

 

2 | หน้ำ 

 

อย่างไรก็ตาม ในด้านการบริหารจัดการที่ดินซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญนั้น 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National Human Rights Commission of 

Thailand: NHRCT) ได้รับเรื่องร้องเรียนในหลายกรณีที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ละเมิดสิทธิ

ของประชาชนในเรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดินและป่า อันเป็นผลกระทบจากการ

ด าเนินการตามกฎหมายและนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ไม่สัมฤทธิ์ผล

ตามความมุ่งหมาย และขาดความเป็นธรรมต่อกลุ่มเปราะบาง ท าให้คณะกรรมการ

ประจ ากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

(Committee on Economic, Social and Cultural Rights) แห่งคณะมนตรีเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council: ECOSOC) มีความ

กังวลจึงขอแนะให้ประเทศไทยด าเนินการที่จ าเป็นใน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การ

คุ้มครองสิทธิดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์  และความเป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ในมือของ 

คนหมู่น้อย (2) การบังคับรื้อไล่จะถูกใช้ในฐานะมาตรการสุดท้าย โดยมีการเยียวยา

อย่างเหมาะสม และ (3) การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อลดผลกระทบของกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจที่เช่ือมโยงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

ดังนั้น การท าความเข้าใจและเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการบริหาร

จัดการที่ดินจะส่งผลให้การด าเนินการตามกฎหมายและนโยบายนั้นเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม และสามารถลดผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์

ในที่ดิน อันเป็นการรับรองการให้สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินของประชาชนและชุมชน 

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บนฐานของสิทธิมนุษยชนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

สหประชาชาติ
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สิทธิในที่ดิน 
 

การมีสิทธิในทรัพย์สิน (right to property) เป็นสิทธิของปัจเจกบุคคล 

ในการครอบครองเป็นเจ้าของได้โดยสงบ สิทธิในทรัพย์สินเป็นสิทธิมนุษยชนหรือไม่

นั้นยังคงมีข้อถกเถียงอยู่ เนื่องจากสิทธิในทรัพย์สินไม่ปรากฏอยู่ในกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( International Covenant on 

Civil and Political Rights 1966: ICCPR) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

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

Economic, Social and Cultural Rights 1996: ICESCR) แต่ไปปรากฏอยู่ในข้อ 17 

แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 

Rights: UDHR) 2 ประการ คือ (1) ทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ทั้งโดย

ล าพังและโดยร่วมกับผู้อื่น (2) ผู้ใดจะพรากสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่นไปตามอ าเภอใจ

ไม่ได้ 

 

 

 

 

 

 



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำติ  
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand) 
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สิทธิในที่ดินเป็นสหสิทธิ (a bundle of rights) เป็นกลุ่มของสิทธิที่สามารถ

แยกย่อยได้หลายประการ ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร (access) สิทธิในการ 

ใช้ประโยชน์ (withdrawal) สิทธิในการจัดการ (management) สิทธิในการกีดกัน 

(exclusion) และสิทธิในการขายหรือยืมสิทธิอื่นๆ (alienation)2 ในขณะที่กรรมสิทธ์ิ 

(ownership) หมายถึงการมีสหสิทธิทั้งหมดนั้นอย่างครบถ้วน (a full bundle or 

rights) ตามกฎหมาย และมีความเป็นทางการ (formal) มีความแตกต่างจากการ 

ถือครองท่ีดิน (tenure) ที่อาจเป็นสิทธิอย่างเป็นทางการ เช่น สิทธิในการเช่า เป็นต้น 

หรือสิทธิอย่างไม่เป็นทางการ (informal) เช่น สิทธิครอบครอง เป็นต้น 

สิทธิในทรัพย์สินเป็นสิทธิท่ีก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 มาตรา 37 ซึ่งรับรองสิทธิของบุคคลที่จะถือครองทรัพย์สินได้  

โดยให้มีการก าหนดรูปแบบการถือครองเป็นกฎหมายในล าดับรองลงมา  ดังนั้น รัฐจึง

สามารถใช้การก่อตั้งรูปแบบการถือครองทรัพย์สินเป็นกลไกเพื่อการใช้ประโยชน์ 

ในที่ดินท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมได้ 

การถือครองที่ดินจึงมีความหมายกว้างกว่าการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 

(ownership) โดยหมายความรวมถึงรูปแบบการถือครองที่ดินนอกเหนือจากที่รับรอง

ไว้ในกฎหมายด้วย เช่น สิทธิครอบครอง การเช่าที่ดิน การใช้ที่ดินในลักษณะทรัพยส์นิ

ร่ วม  การ ใ ช้ตามฤดูกาล การถือครองที่ ดิ นของชนพื้ น เมือง  การ ใ ช้ที่ ดิน 

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

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



รำยงำนผลศึกษำวิจัยเพือ่จัดท ำขอ้เสนอแนะ มำตรกำร หรอืแนวทำงในกำรส่งเสริมและ 
คุ้มครองสทิธมินุษยชนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้มอย่ำงย่ังยืน  

(ฉบับย่อ) เพื่อเผยแพรสู่่สำธำรณชนในวงกวำ้ง 
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เพื่อการเข้าถึงทรัพยากร เป็นต้น3 โดยวัตถุประสงค์ของการก าหนดรูปแบบในการ 

ถือครองท่ีดิน (form of tenure) มี 2 ประการ ได้แก่ (1) เพื่อผลิตภาพทางเศรษฐกิจ 

(economic productivity) และ (2) เพื่อจัดสวัสดิการทางสังคมอย่างเหมาะสม 

(social welfare optimization)4 การก าหนดรูปแบบการถือครองท่ีดินที่แตกต่างกัน

จะท าให้สามารถสร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองผลิตภาพและสวัสดิการ

สังคมมากหรือน้อยที่เหมาะสมส าหรับที่ดินแต่ละประเภทได้  ดังนั้น การถือครองที่ดิน

ของรัฐไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่ป่าไม้ เขตอุทยาน ที่สาธารณประโยชน์ หรือที่ราชพัสดุ 

ในแบบที่เป็นทางการหรือมีกฎหมายรองรับจึงมักก าหนดให้ผู้ถือครองสามารถมีสิทธิ

ต่างๆ ในที่ดิน เช่น สิทธิการใช้ประโยชน์ สิทธิท ากิน เป็นต้น แต่จะไม่มีสิทธิในการ

เปลี่ยนมือหรือให้เช่า หรือในการถือครองที่ไม่เป็นทางการ  (informal tenure) 

หรือไม่มีกฎหมายรับรอง น้ันอาจถึงขั้นผิดกฎหมาย 

 

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

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

Housing. 
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สิทธิมนุษยชนกับทีด่ิน 
 

แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศที่วางหลักสิทธิมนุษยชน 

ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินโดยตรง แต่จากการศึกษาหลักการและการละเมิดสิทธิมนุษยชน

อื่นๆ พบว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเป็นจ านวนมาก5 จากรายงาน Land and 

Human Rights, Standards and Application (2015) ซึ่ งจั ดท า โดยส านั กงาน

ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) พบตัวอย่างประเด็นทาง

สิทธิมนุษยชนซึ่งเกี่ยวข้องกับท่ีดิน ดังน้ี 

 

 

 

(1) ความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติ (non-discrimination and 

equality) 

ปัจจุบันผู้หญิงจ านวนมากทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติ 

ในการถือครองที่ดิน ทั้งในเรื่องของการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดิน ไม่ว่าสาเหตุ 

จะมาจากการแต่งงาน กฎเกณฑ์ในการสืบทอดมรดก หรือการเข้าถึงรายได้ที่เพียงพอ 

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



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำติ  
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand) 
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ส่งผลให้ผู้หญิงอาจมีโอกาสถือครองที่ดินน้อยกว่าผู้ชาย และเกิดความเสียเปรียบ 

ในการด ารงชีวิตของตนเอง ครอบครัว และบุตร 

(2) หลักนิติธรรม (rule of law) 

รัฐและผู้ที่ เกี่ยวข้องมีหน้าที่ออกกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศ ในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมายหรือมีการออกกฎหรือ

นโยบายที่ไม่โปร่งใส เช่น การเวนคืนที่ดิน การให้ใบอนุญาต การวางผังเมือง เป็นต้น 

รวมถึงมาตรการอื่นๆ ของรัฐ อาทิ การบังคับอพยพ (forced eviction) ย่อมเป็นการ

ขัดต่อหลักนิติธรรม ประชาชนผู้มีสิทธิควรมีช่องทางในการร้องเรียนผ่านศาล หรือ

กลไกอ่ืนท่ีมีความเป็นกลาง 

(3) สิทธิในการเข้าถึงอาหารที่พอเพียง (right to adequate food) 

สหประชาชาติได้ใช้กลไกในการท าข้อเสนอต่อประเทศต่างๆ เพื่อยืนยัน

สิทธิการเข้าถึง ใช้ และการจัดการที่ดินและทรัพยากร  ซึ่งจ าเป็นต่อสิทธิในการ 

มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี และสิทธิในการเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ผ่านการท า

ข้อสังเกตโดยสรุป (concluding observation) ของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อาทิ การแสดงข้อกังวลต่อประเทศแคเมอรูนซึ่งเกิด

สถานการณ์ขาดแคลนอาหารซึ่งส่งผลให้ราคาอาหารบางประเภทสูงขึ้น และได้เสนอ

ให้ประเทศแคเมอรูนแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางอาหาร โดยให้รัฐประกันสิทธิ  

ในการถือครองที่ดินส าหรับผู้ผลิตรายย่อย ทั้งยังมีค าตัดสินของคณะกรรมาธิการสิทธิ

มนุษยชนและสิทธิปวงชนแห่งแอฟริกัน (African Commission on Human and 

Peoples’ Rights) ในกรณีที่รัฐและบริษัทข้ามชาติด าเนินการขับไล่และท าลายที่ดิน
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ของชาวพื้นเมืองโอโกนี ประเทศไนจีเรีย ว่าการกระท าดังกล่าวของรัฐเป็นการขัดต่อ

หน้าท่ีในการเคารพและคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงอาหารและที่อยู่อาศัย6 

(4) สิทธิในการเข้าถึงท่ีอยู่อาศัยท่ีพอเพียง (right to adequate 

housing) 

ผู้มีรายได้น้อยมักจะต้องอาศัยในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีหรือ

ห่างไกลต่อการเข้าถึงการบริการสาธารณะพื้นฐานของรัฐ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล 

เป็นต้น คณะกรรมการฯ ได้มีข้อความเห็นทั่วไป (general comment)7 เสนอแนะ

ให้รัฐมีการประกันสิทธิในการมีที่อยู่อาศัยที่ดีและสงบแก่ประชาชน  นอกจากนี้ 

คณะกรรมการ European Committee of Social Rights ยังมีค าตัดสินว่าการ

บังคับชุมชนชาวยิปซีออกจากที่ดินเพื่อสร้างนั้นไม่สามารถกระท าได้ และยืนยันสิทธิ

ของครอบครัวในการได้รับความคุ้มครองทางสังคม รวมถึงกฎหมายและเศรษฐกิจ

ตามกฎบัตรสังคมยุโรปนั้นเกี่ยวข้องกับการมีบ้านและที่ดินด้วย8 

  

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

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

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

effective remedy) 

ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนควรเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ 

โดยรัฐเป็นผู้มีหน้าที่ในการสืบสวนและด าเนินคดีเพื่อลงโทษผู้กระท าความผิด โดย

แนวทางของสหประชาชาติ9 สิทธิของเหยื่อในการได้รับการเยียวยานั้น ประกอบด้วย 

(1) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ (2) การได้รับ

การชดเชยท่ีเหมาะสมและรวดเร็ว และ (3) การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด

สิทธิและกระบวนการเยียวยา 

(6) สิทธิในเสรีภาพในการเดินทางและตั้งถิ่นฐาน (rights to freedom 

of movement and residence) 

ปัจจุบันจ านวนผู้ที่มีความจ าเป็นต้องออกจากที่อยู่อาศัยหรือที่ดินของตน 

มีเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมักเป็นผลจากความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ (armed conflict) หรือ 

ภัยธรรมชาติ ท าให้บุคคลผู้พลัดถิ่นถูกจ ากัดให้อยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเท่านั้น  

นอกจากนี้ เสรีภาพในการเดินทางและเลือกที่อยู่อาศัยยังส่งผลต่อการเข้าถึงงาน 

การศึกษา ชีวิตและการรักษาพยาบาลอีกด้วย  

                                           
9  Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation 

for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and 
Serious Violations of International Humanitarian Law, General Assembly 
resolution 60/147, para. 11. 
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(7) สิทธิในเสรีภาพที่จะมีและแสดงความคิดเห็น และสิทธิในการ 

ร่วมกลุ่มและก่อต้ังสมาคม (rights to freedom of opinion, 

expression, assembly and association) 

เนื่องจากการจ ากัดสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการรวมกลุ่มนั้นเป็น

อุปสรรคส าคัญของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่ดิน รวมถึงสิทธิในการ

รวมกลุ่มโดยสงบของผู้อาศัยอยู่ในที่ดินอย่างไม่เป็นทางการ (informal settlements) 

ที่มักจะถูกจ ากัดด้วยเหตุผลทางการเมืองและความมั่นคง 

(8) สิทธิในเสรีภาพในการนับถือศาสนา (right to freedom of 

religion) 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างทางศาสนามีความส าคัญต่อความเช่ือของบุคคล ชุมชน 

รวมถึงกลุ่มชนพื้นเมือง การใช้ที่ดินเพื่อการประกอบกิจการทางศาสนาหรือด าเนิน

พิธีกรรมตามความเช่ืออาจถูกจ ากัดโดยกฎหมาย ข้อบังคับหรือการกระท าของรัฐได้ 

จากรายงานของผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยเสรีภาพในการนับถือ

ศาสนาหรือความเช่ือ ได้รายงานว่าการจ ากัดสถานที่ในการด าเนินพิธีกรรมตาม

ศาสนาหรือความเช่ือไม่เพียงแต่ส่งผลต่อบุคคลปัจเจกเท่านั้น แต่จะกระทบต่อทั้ง

กลุ่มบุคคลและชุมชนทั้งหมด สอดคล้องกับค าตัดสินของคณะกรรมาธิการสิทธิ

มนุษยชนและสิทธิปวงชนแห่งแอฟริกัน ซึ่งพิจารณาว่าการที่ประเทศเคนย่าบังคับให้

ชุมชนชาว Endorois ออกจากพื้นที่ เป็นการละเมิดต่อกฎบัตรแอฟริกันว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชนและประชาชนหลายข้อ โดยเน้นย้ าถึงผลกระทบต่อสิทธิในการมี เสรีภาพ

ทางศาสนาและสิทธิทางวัฒนธรรมตามข้อ 8 และ 17 เนื่องจากชุมชนถูกย้ายออก



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำติ  
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand) 
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จากพื้นที่ที่ชาวบ้านเช่ือว่าเป็นบริเวณศักดิ์สิทธิ์และใช้ในการประกอบกิจการทาง

ศาสนาและวัฒนธรรม10 

(9) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (right to information) 

การเข้าถึงข้อมูลเป็นปัจจัยพื้นฐานในการมีส่วนร่วมที่มีความหมายและ

ความสามารถในการวิพากย์วิจารณ์การตัดสินใจของรัฐ การที่ประชาชนสามารถ

เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการที่อาจมีผลกระทบได้นั้น เป็นการเพิ่มความ

น่าเช่ือถือของรัฐในการเปิดเผยข้อมูล โดยที่สื่อมวลชนเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการ

น าเสนอข้อมูล 

(10) สิทธิในการมีส่วนร่วม (right to participation) 

การมีส่วนร่วมอย่างเสรีเป็นหลักการส าคัญของรัฐในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง

กับที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการก าหนดนโยบายย่อมส่งผลเสียต่อนโยบายที่ดิน คณะกรรมการต่างๆ ของ

สหประชาชาติได้มีข้อเสนอแนะให้รัฐประกันการมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือของ

ชุมชนในหลายขั้นตอน ทั้งก่อนด าเนินการพัฒนาที่ดินหรือการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ ไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดกรณีขัดแย้ง 

ปรากฏในค าตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญประเทศโคลัมเบีย ซึ่ งตัดสินว่ากระบวนการ

ออกใบอนุญาตส ารวจและขุดเจาะแหล่งน้ ามันซึ่งขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน  

                                           
10  Centre for Minority Rights in Development (Kenya) and Minority Rights 

Group International on behalf of Endorois Welfare Council v. Kenya, 
Communication No. 273/03 (25 December 2009) 
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กลุ่มชาติพันธุ์ U’wa เป็นกระบวนการที่ไม่ชอบ โดยค าตัดสินดังกล่าวอ้างถึงสิทธิ 

ขั้นพื้นฐานของชุมชนในการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือกับรัฐ ว่าเป็นสิทธิที่มีความ

จ าเป็นในการด ารงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุ11 

(11) สิทธิในทรัพย์สิน (right to property)  

สิทธิในทรัพย์สินโดยเฉพาะสิทธิในที่ดินเป็นสิทธิในการที่จะหวงกันการใช้

ประโยชน์หรือการคุ้มครองจากการถูกไล่ออกจากที่ดินซึ่งตนมีสิทธิ การก่อตั้งสิทธิ 

ในทรัพย์สินตามกฎหมายโดยรัฐเป็นปัจจัยก าหนดการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์  

ในที่ดิน ซึ่งจะส่งผลต่อความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงที่ดินโดยตรง 

(12) สิทธิในการมีชีวิตทางวัฒนธรรม (right to take part in 

cultural life) 

วัฒนธรรมของชุมชนมักจะเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับที่ดิน เนื่องจากมีวิถีชีวิต

ที่ต้องประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ประมง รวมถึงการประกอบพิธีกรรมหรือ

การจัดงานเทศกาลก็ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสถานที่ โดยเฉพาะส าหรับชนกลุ่มน้อย  

กลุ่มชาติพันธุ์ หรือชนพื้นเมือง ท่ีจะมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นรากฐานของ

ธรรมนูญชุมชน 

  

                                           
11  Columbia, Constitutional Court: Judgement SU-039/97 Z3 February 1997) 



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำติ  
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand) 
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(13) สิทธิของนักปกปอ้งสิทธิมนุษยชนซึ่งท างานในประเด็นที่ดิน 

(rights of human rights defenders working on land 

issues) 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน (human rights defenders) มักจะต้องเผชิญกับ

การคุกคามในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ ท าร้าย ไปจนถึงการถูกฆ่า โดยเฉพาะ

ในกรณีปัญหาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การฟ้องขับไล่หรือ

บังคับชาวบ้านออกจากที่ดิน การเปิดเผยการทุจริตหรือการปกป้องสิทธิชนกลุ่มน้อย 

เป็นต้น 

(14) การประกันสิทธิในการจ ากัดสิทธมินุษยชนเพ่ือประโยชน์

สาธารณะ (safeguards against limitation of human 

rights for public interest)  

ในสถานการณ์พิเศษท่ีรัฐจ าเป็นจะต้องใช้ที่ดินซึ่งเอกชนหรือชุมชนถือครอง

อยู่เพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น การสร้างถนนหรือโครงสร้างพื้นฐานอื่น รัฐอาจอ้าง

ประโยชน์สาธารณะเพื่อการเวนคืน (expropriation) ที่ดินจากเอกชนได้ เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม การเวนคืนยังถือเป็นการละเมิดสิทธิ จึงต้องมีขั้นตอนให้รัฐปฏิบัติตาม

กฎหมายเพื่อเวนคืนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส เช่น การเวนคืนเท่าที่จ าเป็น การจ่าย

ค่าชดเชย การให้สิทธิในการซื้อท่ีดินคืนเมื่อรัฐไม่ได้ใช้ประโยชน์ในระยะเวลาที่ก าหนด 

เป็นต้น 
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(15) ความรับผิดชอบของการประกอบการทางธุรกิจและหน้าท่ีของรัฐ 

(responsibilities of business enterprises and State 

duties) 

การด าเนินธุรกิจอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ดินได้ เช่น ที่ดินในเขตชนบท

มักมีการด าเนินกิจการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรรมชาติหรือก่อให้เกิด

มลพิษ ในขณะที่ที่ดินในเขตชุมชนหรือเขตเมืองถูกใช้ในการก่อสร้างตึกหรือ

ห้างสรรพสินค้า ท าให้จ านวนสวนสาธารณะหรือบริเวณสาธารณะของชุมชนลดน้อย 

ลงไป (urban renewal) รวมไปถึงการก่อให้เกิดปัญหาขยะ เป็นต้น  

จากเอกสารของ OHCHR จะเห็นได้ว่าที่ดินนั้นเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน

หลายประการอย่างแยกกันไม่ออก เมื่อมีการละเมิดสิทธิของบุคคลหรือกลุ่มคนที่จะ

เข้าถึงที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นการบังคับอพยพ ขับไล่ ห้ามใช้ที่ดิน ห้ามการถือครอง หรือ

แม้กระทั่งใช้ที่ดินโดยไม่ได้รับความยินยอมจากประชาชน ย่อมกระทบต่อสิทธิ

มนุษยชนที่ส าคัญหลายประการ เนื่องจากที่ดินนั้นในทางกายภาพเกี่ยวข้องแทบจะ

ทุกกิจกรรมในชีวิตมนุษย์ ตั้งแต่การเข้าถึงอาหาร ท่ีอยู่อาศัย วิถีชีวิต การถือครอง

ทรัพย์สิน การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไปจนถึงการปกป้องสิทธิที่จะใช้ที่ดิน

นั้นอย่างปกติสุขด้วย 

 





19 | หน้ำ 
 

 

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ในปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรัฐนั้นเป็นไปตามแนวคิดเสรีนิยมสมัยใหม่ 

(neoliberalism) เป็นหลัก ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะที่ดิน  ที่นอกจาก 

จะเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต คือ การใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือท ามาหากินแล้ว ยังเพิ่ม

ลักษณะที่เป็น ‘สินทรัพย์’ ซึ่งสามารถซื้อขายและเก็งก าไรผ่านกลไกตลาดได้ รวมถึง

การที่ประชากรขยายตัว มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เกิดการใช้ทรัพยากรมากข้ึน 

ท าให้ราคาที่ดินสูงขึ้นและมีการกว้านซื้อที่ดิน น ามาซึ่ง ‘การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน’ การ

กระจายการถือครองที่ดินต่ า ขาดความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร12 ด้วยปัญหา

การเข้าไม่ถึงทรัพยากรของคนหลายกลุ่มและทรัพยากรเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นทั่วโลก  

จึงเกิดแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

 

 

  

                                           
12  ศักดิ์ชัย เอกอินทุมาศ และรุ่งรัศมี บุญดาว. ความยั่งยืนในการบริหารจัดการระบบ

ท่ีดินของกรมท่ีดิน. วารสารสมาความวิจัย ปีท่ี 19 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 
2557. 



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำติ  
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand) 
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แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development) ได้รับการ

รับรองในรายงาน Our Common Future หรือที่รู้จักกันในช่ือ Bruntland Report 

จากการประชุมโลกว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Summit on Sustainable 

Development: WSSD) เมื่อ ค.ศ. 1987 โดยนิยามความหมายของการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน13 ไว้ว่า หมายถึง “การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันโดย

ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นถัดไป” ซึ่งการ

ตอบสนองความต้องการนี้ไม่ได้หมายถึงในเชิงเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึง

มิติทางสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย  

ในปี พ.ศ. 2543 ประเทศต่างๆ ท่ัวโลกรวม 189 ประเทศ รวมทั้งประเทศ

ไทยได้รวมตัวกันในการประชุมองค์การสหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 

และเห็นพ้องต้องกันในการตั้งเป้าหมายการพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

ที่จะด าเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2558 โดยเรียกว่า เป้าหมายการพัฒนา

แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ต่อมาเมื่อเป้าหมาย

ดังกล่าวถึงก าหนด องค์การสหประชาชาติจึงได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่ 

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา เรียกว่ า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่ 

ปี พ.ศ. 2558 - 2573 

                                           
13  Sustainable Development is development that meets the needs of the 

present without compromising the ability of future generations to meets 
their own needs. 
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เ ป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ ง ยื น  (Sustainable Development Goals: 

SDGs)14 และเป้าหมายย่อยซึ่งเป็นประการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะที่ดินและป่าไม้ รวมถึงสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการ

จัดการนั้น15 ได้แก่ 

เป้าหมายที่ 116 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 

เป้าหมายที่ 1.417 สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะ 

ที่ยากจนและเปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึง

บริการขั้นพื้นฐาน การเป็นเจ้าของและควบคุมเหนือที่ดินและอสังหาในรูปแบบอื่น 

มรดก ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม และบริการทางการเงิน  

ซึ่งรวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก (microfinance) 

                                           
14  United Nations. Global indicator framework for the Sustainable 

Development Goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development. 

15  John H. Knox. (2015). Human rights, environmental protection, and the 
sustainable development goals. Washington international law journal, 
Vol.24 No.3. p.12. 

16  Goal 1. End poverty in all its forms everywhere. 
17  1.4 Ensure that all men and women, in particular the poor and the 

vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to 
basic services, ownership and control over land and other forms of 
property, inheritance, natural resources, appropriate new technology and 
financial services, including microfinance. 



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำติ  
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand) 
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เป้าหมายที่ 218 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดบั

โภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 2.319 เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหาร

รายเล็ก โดยเฉพาะผู้หญิง คนพื้นเมือง เกษตรกรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ 

ชาวประมง ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรและปัจจัย

น าเข้าในการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสส าหรับการเพิ่มมูลค่า

และการจ้างงานนอกฟาร์ม อย่างปลอดภัย และเท่าเทียม 

เป้าหมายที่ 420 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง

ครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

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

promote sustainable agriculture. 
19  2.3 Double the agricultural productivity and incomes of small-scale food 

producers, in particular women, indigenous peoples, family farmers, 
pastoralists and fishers, including through secure and equal access to 
land, other productive resources and inputs, knowledge, financial 
services, markets and opportunities for value addition and non-farm 
employment. 

20  Goal 4. Obtaining a quality education is the foundation to improving people’s 
lives and sustainable development. 
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เป้าหมายที่ 4.721 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะ

ที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนา

อย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ  

การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของ

โลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรม

ต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เป้าหมายหลักที่ 622 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน ้าและสุขอนามัย

ส้าหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 6.423 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าในทุกภาคส่วน และสร้าง

หลักประกันว่าจะมีการใช้น้ าและจัดหาน้ าที่ยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า

และลดจ านวนประชาชนท่ีประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้ า 

                                           
21  4.7 Ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to 

promote sustainable development, including, among others, through 
education for sustainable development and sustainable lifestyles, human 
rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, 
global citizenship and appreciation of cultural diversity and of culture's 
contribution to sustainable development. 

22  Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and 
sanitation for all. 

23  6.4 Substantially increase water-use efficiency across all sectors and 
ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water 



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำติ  
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand) 
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เป้าหมายที่ 6.524 ด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบองค์รวม 

ในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสม 

เป้าหมายที่ 6.625 ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ า 

รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พ้ืนท่ีชุ่มน้ า แม่น้ า ช้ันหินอุ้มน้ า และทะเลสาบ 

เป้าหมายหลักท่ี 826 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม 

และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานท่ีสมควรส้าหรับทุกคน 

เป้าหมายที่ 8.427 พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลก

ในการบริโภคและการผลิต และพยายามที่จะตัดความเช่ือมโยงระหว่างการเตบิโตทาง

เศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบการด าเนินงาน  

                                           
scarcity and substantially reduce the number of people suffering from 
water scarcity. 

24  6.5 Implement integrated water resources management at all levels, 
including through transboundary cooperation as appropriate. 

25  6.6 Protect and restore water-related ecosystems, including mountains, 
forests, wetlands, rivers, aquifers and lakes. 

26  Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, 
full and productive employment and decent work for all. 

27  8.4 Improve progressively, through 2030, global resource efficiency in 
consumption and production and endeavour to decouple economic 
growth from environmental degradation, in accordance with the 10-Year 
Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production, 
with developed countries taking the lead. 
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10 ปีของแผนการท างานเพื่อการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยมีประเทศที่พัฒนา

แล้วเป็นผู้น าในการด าเนินการ 

เป้าหมายหลักท่ี 1028 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 

เป้าหมายที่  10.2 ให้อ านาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง ส าหรับทุกคน โดยไม่ค านึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทาง

ร่างกาย เช้ือชาติ ชาติพันธ์ุ แหล่งก าเนิด ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรืออื่นๆ 

เป้าหมายหลักที่ 1129 ท้าให้เมืองและการตั งถิ่นฐานของมนุษย์มีความ

ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 1230 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 12.231 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทาง

ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

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

resources. 



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำติ  
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand) 
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เป้าหมายที่ 12.832 สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องและความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับ

ธรรมชาติ 

เป้าหมายหลักท่ี 1333 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ น 

เป้าหมายที ่13.234 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติ 

เป้าหมายที่ 13.335 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้  และ 

ขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า 

                                           
32  12.8 Ensure that people everywhere have the relevant information and 

awareness for sustainable development and lifestyles in harmony with 
nature. 

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

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

capacity on climate change mitigation, adaptation, impact reduction and 
early warning. 
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เป้าหมายหลักที่ 1436 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และ

ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เป้าหมายที่ 14.237 บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและ

ชายฝั่งเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบที่มีนัยส าคัญ รวมถึงโดยการเสริมภูมิต้านทาน

และปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู เพื่อบรรลุการมีมหาสมุทรที่มีสุขภาพดีและมีผลิตภาพ 

เป้าหมายที่ 14.738 เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐก าลังพัฒนาที่เป็น

เกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 

รวมถึงผ่านทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในเรื่องการประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน์้ า 

และการท่องเที่ยว 

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

resources for sustainable development. 
37  14.2 Sustainably manage and protect marine and coastal ecosystems to 

avoid significant adverse impacts, including by strengthening their 
resilience, and take action for their restoration in order to achieve healthy 
and productive oceans. 

38  14.7 Increase the economic benefits to small island developing States 
and least developed countries from the sustainable use of marine 
resources, including through sustainable management of fisheries, 
aquaculture and tourism. 



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำติ  
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เป้าหมายหลักท่ี 1539 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบก

อย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการ

เสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

เป้าหมายที่ 15.140 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการ

ใช้ระบบนิเวศบนบกและในน้ าจืดในแผ่นดิน รวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

เฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ า ภูเขาและเขตแห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคับ

ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ 

เป้าหมายที่ 15.241 ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ 

ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้ท าลายป่าฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรม และเพิ่มการ

ปลูกป่าและฟื้นฟูป่าท่ัวโลก 

                                           
39  Goal 15, Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial 

ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt 
and reverse land degradation and halt biodiversity loss. 

40  15.1 Ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial 
and inland freshwater ecosystems and their services, in particular forests, 
wetlands, mountains and drylands, in line with obligations under 
international agreements. 

41  15.2 Promote the implementation of sustainable management of all 
types of forests, halt deforestation, restore degraded forests and 
substantially increase afforestation and reforestation globally. 
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เป้าหมายที่ 15.642 สร้างหลักประกันว่าจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิด

จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม และส่งเสริม

การเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม 

เป้าหมายที่ 15.943 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลาย

ทางชีวภาพเข้าไปสู่การวางแผน กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์การลดความยากจน 

และบัญชีท้ังระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

เป้าหมายหลักท่ี 1644 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ 

และครอบคลุมในทุกระดับ 

                                           
42  15.6 Promote fair and equitable sharing of the benefits arising from the 

utilization of genetic resources and promote appropriate access to such 
resources, as internationally agreed. 

43  15.9 Integrate ecosystem and biodiversity values into national and local 
planning, development processes, poverty reduction strategies and 
accounts. 

44  Goal 16, Promote peaceful and inclusive societies for sustainable 
development, provide access to justice for all and build effective, 
accountable and inclusive institutions at all levels. 



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำติ  
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เป้าหมายที่ 16.345 ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ 

และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน 

เป้าหมายที่ 16.646 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดรับชอบ 

และโปร่งใสในทุกระดับ 

เป้าหมายที่ 16.747 การรับรองถึงการตอบสนองต่อการมีส่วนร่วมประชาชน

และผู้แทนท่ีเข้าร่วมในการมีส่วนร่วมตัดสินใจอย่างครอบคลุมในทุกระดับ 

เป้าหมายที่ 16.1048 สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูล

และมีการปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและ

ความตกลงระหว่างประเทศ 

จากการรวบรวมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิในการมีส่วนร่วมนั้น สามารถสรุปได้ว่ามีเป้าหมาย

ในทั้ง 2 มิติ คือ (1) มิติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (2) มิติด้านเสริมสร้าง

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

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

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

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

freedoms, in accordance with national legislation and international 
agreements. 
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ศักยภาพเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนนั้นจะต้อง

มีการตระหนักในมูลค่าของระบบนิเวศ และวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ การ

อนุรักษ์ ปกป้อง ฟื้นฟู รวมถึงการส่งเสริมการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่าง

มีประสิทธิภาพ แต่การจัดการที่ยั่งยืนเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ เลยหากไม่มีการ

รับประกันว่ามนุษย์จะมีศักยภาพเพียงพอ การเสริมสร้างศักยภาพที่จะพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนนั้นจึงต้องอาศัยหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา โดยเฉพาะความรู้และ

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเข้าถึงทรัพยากรและมีสิทธิ

ใช้ประโยชน์ มีการประกันสิทธิในการตั้งถิ่นฐาน การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงได้รับส่งเสรมิ

ความเท่าเทียมทางสังคมและทางการเมือง โดยผ่านการมีผู้แทนหรือการมีส่วนร่วม 

ในทุกระดับ 

 





33 | หน้ำ 
 

 

การบริหารจัดการที่ดิน 
 

ที่ดินถือเป็นเป็นทรัพยากรขาดแคลน ( scarce resource) เนื่องจาก 

ไม่สามารถผลิตเพิ่มได้  ดังนั้น แผน นโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ที่ดิน จึงต้องตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในเรื่องของการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

(efficiency) มีความเป็นธรรม (equity) และการลดผลกระทบที่เกิดจากการใช้

ประโยชน์ในท่ีดิน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดินท่ีเหมาะสม ดังแผนภาพ 

 
 

จากแผนภาพมีข้อสรุป 5 ประการ ดังน้ี  

1. การใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพน้ันจะต้องไม่กระทบต่อการเข้าถึงการ

ใช้ประโยชน์ในท่ีดิน กล่าวคือ ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ การก่อตั้งสิทธิในที่ดินและ

น าที่ดินเข้าสู่ระบบตลาดเป็นการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกในการใช้ประโยชน์สูงสุดจาก

ที่ดิน แต่ในขณะเดียวกัน ที่ดินก็เป็นปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตและการใช้สิทธิ



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำติ  
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มนุษยชนอื่นๆ ซึ่งกลไกตลาดไม่อาจเพิ่มการเข้าถึงที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรม 

(equity) ด้วยตัวเองได้ รัฐจึงต้องเข้ามามีบทบาทในการก าหนดรูปแบบสิทธิในทรัพย์สิน

ที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นเครื่องมือให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินท้ังเพื่อเพิ่มการผลิตอย่าง

มีประสิทธิภาพ และเพื่อการจัดสรรสิทธิขั้นพื้นฐานในที่ดิน เช่น การถือครองในรูปแบบ

กรรมสิทธิ์ (ownership) ซึ่งเจ้าของที่ดินมีสิทธิเต็มที่ในการใช้ที่ดิน และการถือครอง

ในรูปแบบที่เป็นการจัดสรรอื่นๆ อาทิ ที่ดินปฏิรูปเกษตรกรรมที่จ ากัดการถือครอง

ไม่ให้ซื้อขายและจ ากัดการใช้ประโยชน์เฉพาะเกษตรกรรม เพื่อสนับสนุนเกษตรกร 

เป็นต้น 

 

 

 

 

2. การใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีมาตรการป้องกันหรือ 

ลดผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื่องจากที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ และมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมในที่ดินอาจ

ส่งผลกระทบทางลบ (negative externality) ต่อทรัพยากรในที่ดินหรือในที่ดิน

ข้างเคียง จึงต้องมีการวางแผนและก ากับดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเป็นการ

คุ้มครองสิทธิผู้อื่นและประโยชน์สาธารณะ เช่น การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

หรือกฎหมายผังเมือง การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และกฎเกณฑ์เพื่อความ

ปลอดภัยต่างๆ เป็นต้น โดยมักเป็นเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อให้ต้นทุนทางสังคมและ



รำยงำนผลศึกษำวิจัยเพือ่จัดท ำขอ้เสนอแนะ มำตรกำร หรอืแนวทำงในกำรส่งเสริมและ 
คุ้มครองสทิธมินุษยชนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้มอย่ำงย่ังยืน  

(ฉบับย่อ) เพื่อเผยแพรสู่่สำธำรณชนในวงกวำ้ง 
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สิ่งแวดล้อมถูกรวมเข้าไปในต้นทุนการผลิต (internalize the externality) เช่น 

กฎหมายก าหนดให้ต้องมีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

3. การเพิ่มการเข้าถึงสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินต้องค านึงถึงผลกระทบ

ทางลบด้วยเช่นกัน  โดยเฉพาะกรณีที่เป็นเรื่องการเข้าถึงสิทธิในการใช้ทรัพยากร 

ป่าไม้ หรือการได้รับการจัดสรรที่ดินจากรัฐ ซึ่งต้องมีการรอนสิทธิบางประการเพื่อ 

มิให้ที่ดินเข้าสู่ระบบตลาด และที่ส าคัญที่สุดคือต้องมีการก าหนดกติกาการใช้

ทรัพยากรและขอบเขตที่ชัดเจน เพื่อมิให้เกิดการใช้ทรัพยากรเกินสมควร 

4. ต้องมีฐานข้อมูลที่ดินและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการก าหนดนโยบาย 

เนื่องจากที่ดินเป็นทรัพยากรที่มีจ ากัด และมีศักยภาพที่หลากหลาย การวางแผนการ

ใช้ที่ดิน การก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน กระบวนการระงับ

ข้อพิพาทท่ีเกี่ยวกับท่ีดินล้วนต้องใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจและวินิจฉัย 

5. ต้องมีกระบวนการยุติธรรมหรือเครื่องมือส าหรับการระงับข้อพิพาท 

ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน หรือเอกชนกับเอกชน 

ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับประเด็นที่ดิน การชี้ขาดข้อพิพาทจึงต้องให้ความส าคญั

ในทั้งมิติที่มองว่าที่ดินเป็นปัจจัยพื้นฐาน และมิติที่ที่ดินเป็นต้นทุนการผลิตและ

สินทรัพย์อันอาจสะสมเก็งก าไรได้ 
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สถานการณ์ด้านที่ดินในประเทศไทย 
 

ผู้วิจัยได้ศึกษาสถานการณ์ในพื้นที่ของประเทศไทยทั้งหมด 4 ลักษณะ โดย

จ าแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐและการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรัฐ 

ซึ่งมีผู้ได้รับหรืออาจจะได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐและกฎหมายภายในประเทศ 

ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้และเขตอุทยาน พื้นที่วัฒนธรรม พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ และ 

พื้นที่เขตทหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





39 | หน้ำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พื้นที่ป่าไม้และเขตอุทยาน 
 

 

มีการศึกษาปัญหาใน 3 พ้ืนที่ที่มีการประกาศเป็นเขตป่าไม้และอุทยาน คือ 

(1) พื้นที่บ้านโป่งลึก-บ้านบางกลอย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีการประกาศให้เป็นอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน ในปี พ.ศ. 2524 (2) พื้นที่ชุมชนซับหวาย ชุมชนหินรู ชุมชน 

ซับเสเลเต ชุมชนซอกตะเคียน และชุมชนหนองผักแว่น จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีการ

ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติไทรทอง ในปี พ.ศ. 2535 (3) พื้นที่ชุมชนบ่อแก้ว 

จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้ประกาศจัดตั้งเขตป่าสงวนภูซ าผักหนาม ในปี พ.ศ. 2521 

สามารถสรุปประเด็นปัญหาได้ 7 ประการ ดังนี้ 



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำติ  
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1.1 การต้ังถิ่นฐานในทางการปกครองแต่ไม่มีผลต่อการประกาศ 

เขตป่าไม้และอุทยาน 

ในชุมชนที่ได้ท าการศึกษาต่างก็มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานที่ชัดเจน 

โดยเฉพาะมีการตั้งหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 

หรือคนในชุมชนมีการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ดังนี้ 

(1) พื นที่บ้านโป่งลึก-บ้านบางกลอย จังหวัดเพชรบุรี มีการตั้งถิ่นฐานของ

ชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านโป่งลึก-บ้านบางกลอยนั้นสามารถสืบย้อนหลังกลับไปได้

ตั้งแต่ก่อน ปี พ.ศ. 240749 และมีความสัมพันธ์กับรัฐบาลไทยมาโดยตลอด ดังปรากฏ

ในเอกสารการแต่งตั้งให้หัวหน้าชาวกะเหรี่ยงเป็นนายด่านเมืองชายแดนเพชรบุรี 

และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งชาวกะเหรี่ยงได้ด ารงชีวิตในพื้นที่ดังกล่าวเรื่อยมาจนในปี 

พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศตั้งหมู่บ้านบางกลอย หมู่ที่ 7 ต าบลสองพี่น้อง อ าเภอ

แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

(2) พื นที่ชุมชนซับหวาย ชุมชนหินรู ชุมชนซับเสเลเต ชุมชนซอกตะเคียน 

และชุมชนหนองผักแว่น จังหวัดชัยภูมิ เริ่มมีผู้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นท่ีบริเวณนี้ 

จนต่อมาได้รับการประกาศเป็นหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครอง

                                           
49 สมชาย หอมละออ และพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ . (2562). ใจแผ่นดินแผ่นดินกลางใจ

กะเหรี่ยงแก่งกระจาน. (กรุงเทพ: มูลนิธิผสานวัฒนธรรม). น.59. 



รำยงำนผลศึกษำวิจัยเพือ่จัดท ำขอ้เสนอแนะ มำตรกำร หรอืแนวทำงในกำรส่งเสริมและ 
คุ้มครองสทิธมินุษยชนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้มอย่ำงย่ังยืน  
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ท้องที่ พ.ศ. 2457 เช่น หมู่บ้านซับหวายจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2523 

หมู่บ้านหินรูจัดตั้งข้ึนเป็นหมู่บ้านในปี พ.ศ. 2518 เป็นต้น 

(3) พื นที่ชุมชนบ่อแก้ว จังหวัดชัยภูมิ ชุมชนบ่อแก้วเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 

2496 จากการที่ชาวบ้านได้บุกเบิกเพื่อถือครองท าประโยชน์ในที่ดินโดยมีหลักฐาน

เป็นเอกสารเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ภ.บ.ท. 11 

อย่างไรก็ตาม การตั้งหมู่บ้านหรือการเสียภาษีบ ารุงท้องที่นั้น แม้จะเป็น  

การท าหน้าที่พลเรือนตามกฎหมายปกครอง แต่ก็ไม่มีผลเป็นการรับรองการตั้งถิ่นฐาน 

อันจะมีผลให้การประกาศแนวเขตของรัฐและการบังคับอพยพไม่ชอบธรรม  

1.2 การส ารวจการถือครองท่ีดินตกหล่น ขาดความต่อเนื่อง 

ดังที่ได้กล่าวมาว่าชุมชนมีการตั้งถิ่นฐานตามกฎหมายปกครอง แต่กลับมี

การประกาศเขตเป็นพื้นที่ป่าสงวนหรือเขตอุทยานทับซ้อนในพื้นที่ที่ชุมชนอาศัยอยู่ 

ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติอุทยาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งผลเป็นการให้ออกจากพื้นที่นั้น บางกรณีมีสาเหตุมาจากการ

ตกหล่นของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ท าให้ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

พื นที่ชุมชนซับหวาย ชุมชนหินรู ชุมชนซับเสเลเต ชุมชนซอกตะเคียน และ

ชุมชนหนองผักแว่น จังหวัดชัยภูมิ ภายหลังจากการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ 

ไทรทอง ได้มีการด าเนินการส ารวจการถือครองที่ดินของประชาชนในปี พ.ศ. 2546 

พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553  อย่างไรก็ตาม การด าเนินการดังกล่าวในสองครั้งแรก 

มีปัญหาเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้ประกาศแจ้งล่วงหน้าว่าจะเข้ามาท าการถ่ายรูปแปลง

ที่ดิน ท าให้เกิดการตกหล่นชาวบ้านบางรายไม่ได้ถ่ายส ารวจแปลงที่ดิน และส าหรับ



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำติ  
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การด าเนินการในครั้งที่สามมีปัญหาเนื่องจากการใช้ระบบก าหนดต าแหน่งทางดาวเทียม 

ยังมีข้อจ ากัดด้านสภาพอากาศ เวลา และงบประมาณ ท าให้ที่ดินของหลายคนไม่ได้

รับการจับพิกัด 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการส ารวจรังวัดใหม่อีกครั้งโดยใช้ระบบก าหนด

ต าแหน่งทางดาวเทียม ซึ่งในครั้งนี้ได้มีชาวบ้านหลายคนมายืนยันการเป็นเจ้าของ

ที่ดิน และได้มีการแบ่งแยกที่ดินออกให้แก่ทายาท  อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ได้รับท่ีดิน

จากการแบ่งแยกที่ดินนั้นจะถูกกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มบุคคลใหม่ที่เข้ามาถือครองที่ดิน 

โดยไม่สามารถระบุได้ว่าถือครองที่ดินต่อจากบุคคลใด และกลายเป็นกลุ่มไม่ปรากฏ

รายชื่อผู้ที่ผ่านการส ารวจ50 

การส ารวจตกหล่นดังกล่าว ท าให้ชุมชนเสียสิทธิในการได้รับข้อมูลและสิทธิ

ในการมีส่วนร่วม ทั้งยังเป็นผลให้ข้อมูลที่ใช้ในการประกาศแนวเขตนั้นขาดความ

รอบคอบครบถ้วนจึงเกิดการทับซ้อนอีกด้วย 

1.3 การประกาศเขตเป็นพื้นที่ป่าสงวนหรือเขตอุทยาน และมีการ

บังคับอพยพชุมชน 

จากการประกาศแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ทับแนวเขตที่ดินราษฎร 

และนโยบายให้อพยพคนออกจากพื้นที่ ส่งผลให้การที่ชุมชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ถือเป็น

                                           
50  โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน. (2562). ไล่เรียงข้อเท็จจริง กรณีปัญหา

อุทยานแห่งชาติไทรทองทับท่ีดินของชาวบ้าน. สืบค้นเมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2562. จาก 
https://ilaw.or.th/node/5317.  

https://ilaw.or.th/node/5317
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การละเมิดกฎหมาย น ามาซึ่งมาตรการขับไล่ ไล่รื้อ และทวีความรุนแรงจนถึงการ  

เผาที่อยู่อาศัย ประกอบกับการใช้อ านาจเด็ดขาดตามมาตรการทวงคืนผืนป่า ท าให้

เจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงมากข้ึน อันเป็นการละเมิดสิทธิในที่อยู่อาศัยและสิทธิในการ

ประกอบอาชีพ  นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอนุญาต 

ให้อยู่ในพื้นที่ต่อไปโดยไม่ได้รับรองตามกฎหมาย ซึ่งท าให้สิทธิในที่ดินของประชาชน 

ไม่มั่นคง 

พื นที่บ้านโป่งลึก-บ้านบางกลอย จังหวัดเพชรบุรี  มีการประกาศใช้ 

พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่ายางน้ ากลัดเหนือและป่ายางน้ ากลัดใต้  

ในท้องที่ต าบลยางน้ ากลัดเหนือ กิ่งอ าเภอหนองหญ้าปล้อง อ าเภอเขาย้อย และต าบล

สองพี่น้อง ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2524 ท าให้เขตพื้นที่หมู่บ้านบางกลอย หมู่ที่ 7 ต าบลสองพี่น้อง อ าเภอ 

แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และเป็น

เหตุให้รัฐบาลไทยในช่วงปี พ.ศ. 2539 มีนโยบายให้อพยพชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่

บางกลอยบนไปยังพื้นที่จัดสรรโป่งลึก-บางกลอยแทน 

ต่อมาในช่วงวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2554 ได้เกิดเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่

อุทยานได้ใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เข้าเผาท าลาย

บ้าน ยุ้งข้าว สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินของชาวกะเหรี่ยง ในภายหลังชาวกะเหรี่ยง

ได้ยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครอง และในศาลปกครองกลางได้มีค าตัดสินว่า ปฏิบัติการ

ของเจ้าหน้าที่เป็นไปโดยชอบตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แต่ให้

จ่ายค่าสินไหมทดแทนข้าวของเครื่องใช้ในบ้านที่ถูกเผาคนละ 10,000 บาท แม้ว่า

ภายหลังชาวกะเหรี่ยงจะได้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้กลับค าพิพากษาของศาล
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ปกครองกลางก็ตาม ศาลปกครองสูงสุดเพียงแต่พิจารณาก าหนดค่าเสียหายจากการ

ถูกเผาข้าวของเครื่องใช้ในบ้านให้ใหม่เท่าน้ัน โดยมิได้โต้แย้งในประเด็นว่าการกระท า

ของเจ้าหน้าท่ีอุทยานนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่51 

พื นที่ชุมชนซับหวาย ชุมชนหินรู ชุมชนซับเสเลเต ชุมชนซอกตะเคียน และ

ชุมชนหนองผักแว่น จังหวัดชัยภูมิ ก่อนหน้าการประกาศเป็นเขตอุทยานได้มีความ

พยายามย้ายชาวบ้านออกจากเขตป่า แต่ไม่ส าเร็จเนื่องจากไม่สามารถจัดสรรพื้นที่อยู่

อาศัยและท ากินให้ใหม่ได้ คณะกรรมการระดับจังหวัดจึงมีมติให้ชาวบ้านอยู่อาศัย 

ในพื้นที่ท ากินตามเดิมต่อไป และได้มีการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ไทรทอง 

ในเวลาต่อมา 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ด าเนินมาตรการ 

หว่านล้อมให้ชาวบ้านยินยอมออกจากพื้นที่โดยลงลายมือช่ือในข้อตกลงขอคืนพื้นที่

ของราษฎรในเขตอุทยานแห่งชาติไทรทอง ต่อมาเมื่อมีการออกค าสั่งคณะรักษาความ

สงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 64/2557 และ 66/2257 แล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ด าเนินการ

บังคับตามค าสั่งให้ชาวบ้านออกจากพื้นท่ี ซึ่งในท้ายที่สุดชาวบ้านท่ีไม่มีที่อยู่อาศัยอื่น

จ าเป็นต้องกลับเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ดังเดิม โดยอ้างข้อยกเว้นของค าสั่งคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ ที่ 66/2557 ซึ่งก าหนดให้การด าเนินการใดๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ที่ไร้ที่ดินท ากิน ซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิม

นั้นๆ ก่อนค าสั่งนี้มีผลบังคับใช้ ยกเว้นผู้ที่บุกรุกใหม่จะต้องด าเนินการสอบสวนและ

พิสูจน์ทราบ แต่เนื่องจากไม่ใช่ผู้มีรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิสูจน์

                                           
51  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อส. 4/2561. 
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สิทธิการครอบครองท่ีดินของราษฎรในพื้นที่อนุรักษ์ จึงเป็นกรณีที่รัฐถือว่าไม่ได้ท ากิน

ในพื้นที่ก่อนมีการออกค าสั่งดังกล่าวและถือว่าเป็นการบุกรุก52 

พื นที่ชุมชนบ่อแก้ว จังหวัดชัยภูมิ หลังจากการประกาศเป็นเขตป่าสงวน  

ในปี พ.ศ. 2521 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ได้ขอรับสัมปทานปลูกป่าในพื้นที่

เขตป่าสงวนภูซ าผักหนามจากกรมป่าไม้ เนื้อที่ 4 ,401 ไร่ ในระบบสมาชิกโครงการ

หมู่บ้านป่าไม้ โดยจัดสรรที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยเป็นแปลงจ านวน 100 แปลง 

จ าแนกผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิออกเป็น 2 ประเภท คือ เจ้าของที่ ดินเดิม คน

ทั่วไปท่ีเข้ามาอยู่เป็นลูกจ้าง  อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานตามระบบสมาชิกโครงการ

หมู่บ้านป่าไม้ก็ยังไม่สามารถจัดสรรที่ท ากินให้กับสมาชิกหมู่บ้านป่าไม้ได้อย่าง

เพียงพอ ซึ่งน ามาสู่การผลักดันขับไล่ชาวบ้านออกจากที่ดินท ากันและที่อยู่อาศัย 

จ านวน 12 ครัวเรือน53  

                                           
52  โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน. (2562). สรุปค้าพิพากษาศาลอุทธรณ์

คดีทวงคืนผืนป่าอุทยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ . สืบค้นเมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 
2562, จาก https://ilaw.or.th/node/5336.  

53  โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน. (2562). ยกเลิกสวนป่าคอนสาร ความ
ฝันของชุมชนบ่อแก้วหลังแพ้ในศาล . สืบค้นเมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2562 . จาก 
https://ilaw.or.th/node/5348.  

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

นโยบายให้อพยพชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในพื นที่บ้านโป่งลึก-บ้านบางกลอย 

จังหวัดเพชรบุรี ไปยังพื้นที่จัดสรรโป่งลึก-บางกลอยแทนนั้น ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาว

กะเหรี่ยง เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงสัมพันธ์อยู่กับสภาพแวดล้อม การอพยพ

ย้ายถิ่นฐานท าใหเ้กิดความไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างออกไป ประกอบกับ

พื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอยเป็นพื้นที่ไม่อุดมสมบูรณ์ การเพาะปลูกซึ่งเป็นกิจกรรม

หลักของชาวกะเหรี่ยงจึงได้รับผลผลิตที่ไม่เพียงพอ จึงได้ย้ายกลับไปอาศัยอยู่ในพื้นที่

บ้านบางกลอยบนตามเดิม 

มาตรการอพยพดังกล่าวขาดการค านึงถึงสิทธิในการประกอบอาชีพ  

สิทธิทางวัฒนธรรม และสิทธิได้รับการเยียวยาที่เหมาะสม ท าให้มาตรการอพยพ 

ไม่ประสบผลส าเร็จ และเกิดความไม่เป็นธรรมกับชุมชน 

1.5 การพิสูจน์สิทธิถือเอกสารสิทธิของราชการเป็นส าคัญ โดยละเลย

หลักฐานอื่นๆ 

กระบวนการพิสูจน์สิทธิในที่ดินทั้งในศาลและนอกศาลนั้นต่างก็ถือเอกสาร

ราชการและการประกาศแนวเขตป่าและอุทยานของรัฐเป็นส าคัญ จึงไม่เปิดโอกาสให้

มีการใช้หลักฐานอย่างอื่นเพื่อหักล้างความชอบธรรมของการประกาศเขตได้ สะท้อน

ให้เห็นถึงแนวคิดที่ยึดความเป็นทางการ (formal) เป็นหลัก ท าให้ไม่อาจแก้ไขปัญหา

ที่ไม่เป็นทางการ (informal) เช่นการถือครองที่ดินตามความเป็นจริงท่ีอาจพิสูจน์ดว้ย

หลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือภูมิศาสตร์ได้  
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1.6 มีการแก้ไขปัญหาโดยรัฐบาล แต่ไม่มีการด าเนินการในทางปฏิบัติ 

เมื่อเกิดปัญหาพื้นที่ทับซ้อนรัฐบาลได้มีความพยายามในการแก้ปัญหา 

แนวเขตที่ดินทับซ้อนโดยออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี  อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการ

ประกาศมติดังกล่าว แต่กลับไม่มีการด าเนินการในระดับปฏิบัติการหรือรับรองโดย

กฎหมาย 

การแก้ไขปัญหาในพื นที่บ้านโป่งลึก-บ้านบางกลอย จังหวัดเพชรบุรี มีมติ

คณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิต  

ชาวกะเหรี่ยง ซึ่งก าหนดนโยบายของรัฐและแนวทางของรัฐในการจัดการกับวิถีชีวิต

ของชาวกะเหรี่ยง เช่น ก าหนดให้ยุติการจับกุมและให้ความคุ้มครองกับชุมชนกลุ่ม

ชาติพันธ์ุกะเหรี่ยงที่เป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่อยู่ในพ้ืนท่ีข้อพิพาทเรื่องที่ท ากินในการ

ท ากิน การอยู่อาศัย และการด าเนินวิถีชีวิตตามวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งมาตรการตาม

มติคณะรัฐมนตรีนี้ขยายไปถึงมาตรการฟื้นฟูในระยะยาว โดยการเพิกถอนพื้นที่ที่รัฐ

ประกาศให้เป็นพื้นที่ป่าไม้และป่าสงวน ซึ่งทับซ้อนกบัท่ีท ากินและที่อยู่อาศัยของกลุ่ม

ชาติพันธ์ุกะเหรี่ยงที่มีข้อเท็จจริงจากการพิสูจน์อย่างเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าได้อยู่อาศยั 

ด าเนินชีวิต และใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมาเป็นเวลานาน หรือก่อนที่รัฐจะประกาศ

กฎหมาย หรือนโยบายทับซ้อนพื้นที่ดังกล่าว 

พื นที่ชุมชนบ่อแก้ว จังหวัดชัยภูมิ แม้จะมีความพยามด าเนินการเพื่อแก้ไข

ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องสวนป่าคอนสารมาโดยตลอด และมคีวามคิดเห็นไปในทาง

เดียวกันว่าให้ยกเลิกสวนป่าคอนสารและน าพื้นที่มาปฏิรูปที่ดินให้กับราษฎร น ามา 

ซึ่งการออกมติคณะรัฐมนตรี ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2554 ก็ตาม แต่ในความเป็นจริง
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ไม่ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่เกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นในทางตรงกันข้าม ออป. กลับ

ด าเนินคดีโดยฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดภูเขียวให้ขับไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่สวนป่า

คอนสาร ซึ่งศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาในปี พ.ศ. 2559 ให้ชาวบ้านต้องออกจากพื้นที่

เนื่องจากไม่มีเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ชาวบ้านไม่สามารถ

น าพยานบุคคลหรือเอกสารแสดงการเสียภาษีบ ารุงท้องที่มาใช้เป็นหลักฐานในการ

พิสูจน์สิทธิการเข้าถือครองประโยชน์ได้ การที่ชาวบ้านเข้าไปอยู่ในท่ีดินซึ่ง ออป. เป็น

ผู้มีสิทธิครอบครองดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จึงเป็นการกระท าละเมิด  ด้วยเหตุนี้ 

ออป. จึงมีสิทธิฟ้องขับไล่พร้อมเรียกค่าเสียหาย  นอกจากนี้ ศาลได้วินิจฉัยว่า 

มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ไม่ใช่กฎหมายเป็นเรื่องนโยบายทั่วๆ 

ไป และเพียงให้แนวทางหน่วยงานของรัฐท่ีจะยอมผ่อนปรนให้แก่ราษฎรที่เป็นคู่กรณี

ได้เท่าน้ัน ซึ่งไม่ตัดอ านาจฟ้องคดีของ ออป. ซึ่งถูกโต้แย้งสิทธิและหน้าท่ีตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 5554 

1.7 ไม่มีการคุ้มครองนักต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชน 

พื นที่บ้านโป่งลึก-บ้านบางกลอย จังหวัดเพชรบุรี เกิดเหตุกรณีการหาย

สาบสูญของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว และพบว่า

เสียชีวิตในภายหลัง สร้างความหวาดกลัวในการใช้สิทธิการรวมกลุ่มและสิทธิการ

แสดงออก โดยวันที่ 17 เมษายน 2557 นายพอละจี รักจงเจริญ นักต่อสู้เพื่อสิทธิ

มนุษยชนชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยหายตัวไปหลังจากถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจานควบคุมตัวฐานครอบครองน้ าผึ้งป่า 6 ขวด ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 หรือ

                                           
54  ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 9966/2559. 
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ในอีก 5 ปีถัดมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ท าการสืบสวนจนพบกระดูกและ

น ามาพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วว่าเป็นของนายพอละจี รักจงเจริญ ซึ่งเป็น

หลักฐานว่านายพอละจีได้เสียชีวิตแล้ว55  

ทั้งนี้ ก่อนหน้าท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเริ่มท าการสืบสวนและพบกระดูก

นั้น มีเพียงการเรียกร้องโดยภาคประชาสังคมเท่านั้น ไม่มีการสืบสวนสอบสวนหา

พยานหลักฐานอย่างเป็นทางการ เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย

ยังไม่ครอบคลุมกรณีการบังคับสูญหายตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ

คุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้สูญหาย (ICPPED) ซึ่งมีทั้งหลักการสันนิษฐาน

การหายสาบสูญระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ และการขึ้นบัญชีขาว (whitelist) 

 

                                           
55  มติชนสุดสัปดาห์. (2562). ผ่าคดีฆาตกรรม “บิลลี”่ หลักฐานชัดฆ่าเผายัดถัง “ชัยวัฒน์” 

ยันไม่เกี่ยวข้อง อ้างมีคนเห็นเดินท่ีชะอ า. มติชนสุดสัปดาห.์ สืบค้นเมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 
2562. จาก https://www.matichonweekly.com/column/article_227159  

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




51 | หน้ำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. พื้นที่วัฒนธรรม 
 
 

จากการศึกษาสถานการณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็น  

ชนชาวพื้นเมืองดั้งเดิมของชายฝั่งทะเลอันดามันที่มีวิถีชีวิตอาศัยหากินผูกพันอยู่กับ

ชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยสันนิษฐานว่าได้เข้ามาอยู่อาศัยตั้งบ้านเรือนถาวรในพื้นที่



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำติ  
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand) 

 

52 | หน้ำ 

 

จังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา 300 ปีมาแล้ว56 การศึกษาของ เมธิรา ไกรนที57 พบว่าชาวเล 

อุรักลาโว้ยได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพ้ืนที่แหลมกลาง (เกาะร้าง) และแหลมตุ๊กแก เนื่องจาก

เป็นพื้นที่ที่มีคนจีนน าเรือเข้ามาเทียบสะดวกต่อการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับชาวจีน  

ซึ่งต่อมาเกิดการระบาดของอหิวาห์ตกโรคเป็นเหตุให้ชาวเลอุรักลาโว้ยได้อพยพและ

กระจายตัวออกไปอาศัยอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ บนเกาะภูเก็ต เช่น พื้นที่หาดราไวย์  

หาดสะป า เป็นต้น 

ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2524 รัฐบาลไทยได้ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ  

สิรินาถขึ้น จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตบริเวณที่ดินป่าสนทะเล  

ป่าเขารวก ป่าเขาเมือง และบริเวณหาดในยาง ในท้องที่ต าบลไม้ขาว ต าบลสาคู และ

ต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2524 โดย

อุทยานแห่งชาติสิรินาถนั้นมีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอ าเภอถลาง และ 

มีลักษณะเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ท าให้เกิดปัญหาการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนที่ 

2 ประการ ดังนี้ 

  

                                           
56  สถาบันไทยศึกษา. (2559). งานรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ปีท่ี 7. สถาบันไทยศึกษา. 

สืบค้นเมื่ อวัน ท่ี  28 ตุลาคม 2562 . จากhttps://www.chumchonthai.or.th/ 
sites/default/files/images/infomation/(2)document-chaola7.pdf. 

57  เมธิรา ไกรนที. (2552). พัฒนาการของการตั งถิ่นฐานชุมชนอุรักลาโว้ยในพื นท่ีภูเก็ต
จากมุมมองนิเวศวัฒนธรรม, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. น.82. 
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2.1 การประกาศเขตเป็นพื้นที่เขตอุทยาน กระทบต่อการ 

ประกอบอาชีพและชีวิตทางวัฒนธรรม 

แม้ว่าการประกาศเขตอุทยานจะไม่ได้กระทบต่อสิทธิในที่อยู่อาศัยในที่ดิน

ของชาวเลอุรักลาโว้ยก็ตาม แต่กลับมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสิทธิทางวัฒนธรรม

ของชาวเล กล่าวคือ วิถีชีวิตของชาวเลผูกพันอยู่กับทะเล การท าประมงเพื่อเลี้ยงชีพ

จึงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต และเป็นอาชีพหลักของชาวเลในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งการที่

รัฐบาลไทยประกาศพื้นที่อุทยานทางทะเลซ้อนทับพื้นที่ดั้งเดิมที่ใช้ในการท าประมง

ของชาวเล ท าให้การเข้าไปท าประมงในพื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นการกระท าความผิด

กฎหมาย และท าให้ชาวเลอุรักลาโว้ยถูกเจ้าหน้าที่จับกุมพร้อมยึดเรือและอุปกรณ์  

ในการท ากิน 

โดยนับตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2555 มีชาวเลถูกเจ้าหน้าที่จับกุมจ านวน 

32 ราย ซึ่งในจ านวนนี้มีจ านวน 17 ราย ที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องคดี เพราะไม่มี

ความผิด แต่ก็ไม่ได้รับการชดเชยจากรัฐบาลไทยในความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่ถูก 

ยึดไว้ในระหว่างถูกจับกุม58 ซึ่งครั้งล่าสุดที่ชาวเลถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ

สิรินาถปรากฏขึ้นในปี พ.ศ. 2561 และถูกกล่าวหาว่าลักลอบจับสัตว์ทะเลในพื้นที่

อุทยาน เป็นการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

                                           
58  ปรีดา คงแป้น. (2556). วิกฤตวิถีชาวเล. (กรุงเทพ: มูลนิธิชุมชนไท). น.20. 
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มาตรา 16 ซึ่งชาวเลได้ต่อสู้ว่าตนไม่ได้ลักลอบจับสัตว์ทะเล แต่ต้องการลงน้ าเพื่อให้

ร่างกายปรับตัวเพื่อรักษาอาการน้ าหนีบ59 

ในด้านวัฒนธรรม ด้วยเหตุที่ชาวเลยึดถือที่ดินและทะเลเป็นทรัพย์สินที่ทุกคน

ใช้ร่วมกัน ชาวเลส่วนใหญ่จึงไม่มีสิทธิที่มั่นคงในที่อยู่อาศัย เพราะขาดเอกสารสิทธิ

ที่ดิน60 พื้นที่บางพื้นที่ซึ่งสัมพันธ์กับวัฒนธรรมของชาวเลอย่างพื้นที่สุสานและพื้นที่

ทางจิตวิญญาณ โดยชาวเลมีพิธีกรรมหลายอย่าง เช่น พิธีลอยเรือ การไหว้บูชาหลา

หรือโต๊ะที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีนอนหาด และงานกินข้าวกลางบ้าน เป็นต้น ท าให้ชาวเล

ต้องมีพื้นที่ในการท าพิธีกรรมทางจิตวิญญาณ  อย่างไรก็ตาม เมื่อมีนโยบายการ

ท่องเที่ยว ท าให้เกิดการรุกรานท่ีดินสุสานและพื้นที่ที่ชาวเลใช้ในการประกอบกิจกรรม

ทางจิตวิญญาณหรือการเข้าใช้พื้นที่ไม่สะดวก อันเกิดจากการประกาศเป็นเขต

อุทยานแห่งชาติ เช่น พิธีนอนหาดของชาวเลอุรักลาโว้ยในจังหวัดภูเก็ต จัดที่หาดไม้

ขาว ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติสิรินาถ เป็นต้น 

2.2 การแก้ไขปัญหาโดยขาดความต่อเนื่องและไม่มีผลในทางปฏบิัติ 

แม้ว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553 เรื่อง แนวนโยบาย

ในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ซึ่งก าหนดแนวทางของรัฐในการด าเนินการเกี่ยวกับวิถีชีวิต

ของชาวเลครอบคลุมในเรื่องการสร้างความมั่นคงด้านท่ีอยู่อาศัยด้วยการท าเป็นโฉนด

                                           
59 ประชาชาติธุรกิจ. (2561). 6 ชาวเลราไวย์ถูกรวบ จนท. อ้างด้าน ้าจับสัตว์ทะเลเขต

อุทยาน หน. ชุดยันผิดจริง. ประชาชาติธุรกิจ. สืบค้นเมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2562, จาก 
https://www.prachachat.net/general/news-98260.  

60 ปรีดา คงแป้น, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ X, น.18. 

https://www.prachachat.net/general/news-98260
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ชุมชนเพื่อเป็นเขตสังคมและวัฒนธรรมพิเศษส าหรับชาวเล และผ่อนปรนพิเศษ

ส าหรับกลุ่มชาวเลในการท าประมงที่ใช้อุปกรณ์ดั้งเดิมตามวิถีชี วิตในเขตอุทยาน

แห่งชาติและเขตอนุรักษ์อื่นๆ  อย่างไรก็ตาม นโยบายตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

ไม่มีผลในทางปฏิบัติแต่อย่างใด 
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3. พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

 

ในเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจนั้นได้ท าการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เป็นหลัก ซึ่งยังไม่มีผลกระทบหรือการร้องเรียนเป็นการเฉพาะราย แต่ภาคประชา

สังคม ภาควิชาการต่างเห็นตรงกันว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง โดยเฉพาะหากมี

การก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไปโดยใช้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็น

แบบอย่าง เนื่องจากเป็นการละเมิดกฎหมายที่มีเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนและ

ประโยชน์สาธารณะหลายประการ 



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำติ  
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand) 
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เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพัฒนามาจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เป็นหนึ่งในนโยบายหลกั

ของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งวัตถุประสงค์ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก คือ การพัฒนาพื้นที่ทางเศรษฐกิจใหม่ โดยอาศัยการพัฒนา

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมือง เพื่อดึงดูดนักลงทุนในพื้นที่พิเศษใน 3 จังหวัด

ภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 

โดยในช่วงแรกนั้นรัฐบาลโดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้อาศัย

อ านาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 

พุทธศักราช 2557 เพื่อปลดล็อกทุกข้อจ ากัดที่ท าให้โครงการไม่เดินหน้า ต่อมาได้มี

การตราพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ขึ้นมา เพื่อรวม

อ านาจการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ไว้กับคณะกรรมการนโยบายพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก ซึ่งเป็นปัญหาใน 2 ประเด็นดังนี้ 

3.1 ให้คณะกรรมการมีอ านาจในการอนุมัติ ออกใบอนุญาต หรือ 

ให้ความเห็นชอบ ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 

ในเชิงเทคนิค 

3.1.1  การให้สัมปทาน 

ก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณามีอ านาจในการอนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ 

หรือให้สัมปทานแก่บุคคลซึ่งด าเนินการอันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออกตามกฎหมายฉบับต่างๆ ได้แก่ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58  

ลงวันท่ี 26 มกราคม พุทธศักราช 2515 เว้นแต่ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับอ านาจ กฎหมาย
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ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย กฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง กฎหมาย  

ว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน กฎหมายว่าด้วยทางหลวงสัมปทาน กฎหมาย 

ว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

ซึ่งโดยทั่วไปอ านาจในการพิจารณาอนุมัต ิอนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทาน

เหล่านี้จะอยู่กับคณะกรรมการผู้ช านาญการซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ เช่น การ

ประกอบกิจการพลังงานอ านาจในการพิจารณาจะอยู่กับคณะกรรมการก ากับกิจการ

พลังงาน ซึ่งสรรหามาจากบุคคลที่มีความช านาญเฉพาะทาง เป็นต้น ซึ่งการน าอ านาจ

ของคณะกรรมการผู้ช านาญการนี้ไปมอบให้กับคณะกรรมการนโยบายพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก ตามมาตรา 37 พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

พ.ศ. 2561 อาจท าให้เกิดปัญหาขึ้นในเวลาต่อมา เนื่องจากกระบวนการอนุมัติ 

อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานไปอยู่กับฝ่ายการเมืองซึ่งไม่มีความช านาญและอาจ

ท าเพื่อตอบสนองต่อประโยชน์ในทางการเมืองในระยะสั้น ท าให้สิทธิของประชาชน

ในพื้นที่ได้รับผลกระทบ 

3.1.2  การออกใบอนุญาต 

ก าหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาค

ตะวันออกมีอ านาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือให้ความเห็นชอบแทน

หน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายต่างๆ ได้แก่ 

กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมาย 

ว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วย

คนเข้าเมือง เฉพาะเพื่อการอนุญาตให้คนต่างด้าวตามมาตรา 55 (1) หรือ (2) อยู่ต่อ 



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำติ  
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand) 
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ในราชอาณาจักร กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมาย

ว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 

ซึ่งในหลายกรณีเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อจ ากัดอ านาจกรรมสิทธิ์ของเจ้าของ

ที่ดินเพื่อมิให้เจ้าของที่ดินใช้กรรมสิทธิ์ภายในที่ดินของตนเองไปกระทบต่อประโยชน์

ของเจ้าของที่ดินข้างเคียง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งก าหนดรูปแบบ

ของการใช้อาคารให้มีมาตรฐาน มีความมั่นคง ความปลอดภัย และไม่รบกวนสิทธิ  

ของเจ้าของที่ดินข้างเคียง เป็นต้น การที่กฎหมายมอบอ านาจให้กับเลขาธิการ

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก  ตามมาตรา 43 

พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561  อาจเกิดปัญหาเรื่องความ

เช่ียวชาญในการใช้กฎหมายพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือให้ความ

เห็นชอบ 

3.2 การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ดิน ผ่อนปรน 

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และยกเลกิกฎหมาย 

ผังเมืองทีใ่ช้อยู่เดิม โดยขาดการมีส่วนร่วม 

3.2.1  การใช้ประโยชน์ที่ดินของส้านักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

ก าหนดให้ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

คณะกรรมการนโยบายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจ ตามมาตรา 36 

พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ให้ส านักงานเข้าใช้

ประโยชน์ที่ดินที่ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ตามกฎหมายว่าด้วยการ

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อด าเนินการหรือประกอบกิจการอื่นใดนอกเหนือจาก
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ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ทีด่นิ 

จากเดิมมีความมุ่งหมายให้ใช้เพื่อการเกษตรและกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม

เท่านั้น 

3.2.2  การจัดท้าแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาค

ตะวันออกจะต้องจัดท านโยบายและแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบสาธารณูปโภค แผนการด าเนินงาน และแผนการให้บริการภาครฐัแบบเบ็ดเสรจ็

ครบวงจรที่สะดวกรวดเร็ว ตามมาตรา 29 พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก พ.ศ. 2561 ซึ่งเมื่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาค

ตะวันออกให้ความเห็นชอบแผนดังกล่าวแล้ว จะน าไปสู่การจัดท าแผนผังการใช้

ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

และหากแผนผังดังกล่าวข้างต้นแล้วเสร็จจะมีผลเป็นการยกเลิกกฎหมายผังเมืองที่ใช้

อยู่เดิมในพื้นที่น้ัน61 

3.2.3  การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

ก าหนดให้ในกรณีที่ต้องการด าเนินโครงการหรือกิจการใดภายในเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออกที่ต้องจัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพของ

ประชาชนหรือชุมชนตามที่มีกฎหมายก าหนด ซึ่งหากไม่มีผู้ช านาญการศึกษาผลกระทบ

                                           
61 พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561. มาตรา 32. 
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สิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการใด หรือมีแต่ไม่เพียงพอกับการด าเนินโครงการ

หรือกิจการนั้น ตามมาตรา 8 พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 

2561 ก าหนดไม่ให้น าเรื่องการขอและการออกใบอนุญาต และคุณสมบัติของผู้ได้รับ

ใบอนุญาตเป็นผู้มีหน้าที่ศึกษาหรือจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมาบังคับใช้ 
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4. พ้ืนที่เขตทหาร 
 

 

ในปัจจุบันที่ดินที่ถูกมาใช้เป็นที่ดินเพื่อการทหารมีอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 

4,832,408 ไร่ แบ่งเป็นที่ดินที่อยู่ในความครอบครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ของ

กองทัพบก จ านวน 4,337,100 ไร่ กองทัพเรือ จ านวน 260,161 ไร่ และ 235,147 

ไร่62 ซึ่งนอกเหนือจากการใช้เป็นพื้นที่ตั้งหน่วยทหารและสาธารณูปโภค และพื้นที่

ส าหรับการฝึกทางการทหารแล้วที่ดินเหล่านี้ยังถูกน ามาใช้เพื่อประโยชน์อื่น เช่น 

                                           
62 สรุปจากฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ในท่ีดินของกรมธนารักษ์ 
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พื้นที่ท่องเที่ยว พื้นที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พื้นที่ที่ส่วน

ราชการอื่นมาขอใช้ประโยชน์ เป็นต้น 

สาเหตุที่กองทัพได้มีที่ดินจ านวนมากเช่นนี้มาอยู่ในความครอบครองเป็น 

ผลมาจากการที่แต่เดิมมีการก าหนดพื้นที่เขตสงวนเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการทหาร

ตามพระบรมราชโองการและตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่าง

เปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 ซึ่งในปัจจุบันได้มีการก าหนดเขต

หวงห้ามโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว

ทั้งสิ้น 12 ฉบับ ซึ่งผลของการก าหนดเขตหวงห้ามตามพระบรมราชโองการและ  

พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวท าให้เกิดข้อจ ากัดสิทธิในการใช้ประโยชน์ในที่ดินขึ้น 

และท าให้เกิดการจ าแนกที่ดินภายใต้เขตหวงห้ามออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ที่ดิน 

ที่เป็นเขตสงวนหวงห้ามและที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุ ส่งผลให้เกิดปัญหาใน 2 ประเด็น

ดังนี ้

4.1 มีที่ดินซึ่งเป็นที่สงวนหวงห้ามซ่ึงไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย 

ราชพัสด ุ

ที่ดินที่เป็นเขตสงวนหวงห้าม หมายถึง ที่ดินรกร้างว่างเปล่าซึ่งอยู่ภายใต้

เขตหวงห้ามตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหรือตามพระบรมราชโองการ ซึ่งผลของ

การถูกประกาศเป็นเขตหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาหรือตามพระบรมราชโองการ

นั้นจะมีผลท าให้ที่ดินดังกล่าว ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าหักร้างจัดท าหรือปลูกสร้างด้วย

ประการใดๆ ในที่ดินนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่เสียก่อน 

ที่ดินประเภทนี้เป็นที่ดินของรัฐเช่นกัน แต่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุตามความหมายของ



รำยงำนผลศึกษำวิจัยเพือ่จัดท ำขอ้เสนอแนะ มำตรกำร หรอืแนวทำงในกำรส่งเสริมและ 
คุ้มครองสทิธมินุษยชนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้มอย่ำงย่ังยืน  
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65 | หน้ำ 

 

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 251863 จึงคล้ายกับที่ดินที่เป็นป่าสงวนที่อธิบดี 

กรมป่าไม้มีอ านาจอนุญาตให้บุคคลเข้าไปใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนได้ 

ข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษาลักษณะที่ดินสงวนหวงห้าม พบว่าที่ดินสงวน

หวงห้าม เช่น กรณีของที่ดินทรงสงวนตามพระบรมราชโองการ ลับ ที่ 2/249 ลงวันท่ี 

16 กันยายน พ.ศ. 2465 ก าหนดให้ที่ดินในเขตทรงสงวนมิใช่กรรมสิทธ์ิของกองทัพเรือ 

กองทัพเรือคงมีเพียงอ านาจอนุญาตให้คนไทยเข้าจับจองได้เท่านั้น ถ้าข้อเท็จจริง

ปรากฏว่าชาวบ้านผู้ใดได้ครอบครองที่ดินในเขตนี้มาก่อนมีพระบรมราชโองการโดยมี

หนังสือส าคัญส าหรับที่ดินชาวบ้านก็มีสิทธิอยู่ในเขตต่อไปได้ แต่หากประชาชนได้เข้า

                                           
63 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยวินิจฉัยว่า ท่ีดินรกร้างว่างเปล่าท่ีได้มีพระราช

กฤษฎีกาหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของส่วนราชการและส่วนราชการได้เข้าไปใช้ประโยชน์
แล้วเท่าน้ัน จึงจะถือว่าเป็นท่ีราชพัสดุ ท่ีดินรกร้างว่างเปล่าท่ีได้หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์
ของส่วนราชการ แต่ส่วนราชการยังไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์เลย ยังคงมีสภาพเป็นท่ีดิน
รกร้างว่างเปล่าและไม่เป็นท่ีราชพัสดุ โปรดดูบันทึกความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่องเสร็จท่ี 382/2534  อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติ ท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2562  
ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 น้ัน ตามมาตรา 6 ได้นิยามความหมาย
ของท่ีราชพัสดุครอบคลุมไปถึงท่ีดินท่ีสงวนหรือหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการตามกฎหมาย ท าให้นิยามความหมายของที่ราชพัสุดในปัจจุบันครอบคลุมไปถึง
ท่ีดินท่ีสงวนหรือหวงห้ามไว้เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการตามกฎหมาย แต่ใน
ปัจจุบันยังไม่มีการวินิจฉัยในประเด็นว่า เมื่อท่ีดินดังกล่าวเป็นท่ีราชพัสดุและเป็น
กรรมสิทธิ์ของรัฐตามกฎหมายแล้ว สถานะของประชาชนจะเป็นเช่นไร 
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อยู่อาศัยในเขตทรงสงวนโดยมิได้ขออนุญาตต่อกองทัพเรือก็ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ 

และที่ดินดังกล่าวก็ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิได้64 

สถานการณ์ในปัจจุบันกองทัพเรือได้มีประกาศกองทัพเรือ เรื่อง หลักเกณฑ์

ในการอนุญาตให้ราษฎรจับจองที่ดินในเขตทรงสงวน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 65 

ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาในการพิจารณาอนุญาตให้ราษฎรจับจอง

ที่ดินในเขตทรงสงวน  อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันได้มีความขัดแย้งเรื่องการใช้ประโยชน์

ที่ดินในเขตทรงสงวนตามพระบรมราชโองการ เนื่องจากที่ผ่านมากองทัพเรือไม่เคย

อนุญาตให้ราษฎรรายใดเข้าไปจับจองพื้นที่ดังกล่าว  ดังนั้น ราษฎรที่เ ข้ามาท า

ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวจึงเป็นผู้บุกรุก ซึ่งกองทัพเรือก าลังด าเนินการแก้ไขปัญหา

ในพื้นที่ต าบลแสมสาร โดยโฆษกกองทัพเรือได้ให้สัมภาษณ์ถึงการบุกรุกดังกล่าวเป็น

การบุกรุกเพื่อด าเนินการทางธุรกิจ เช่น ร้านอาหาร รีสอร์ท โรงงานอุตสาหกรรม 

และรวมถึงการบุกรุกท่ีดินของรัฐในลักษณะอื่นๆ อาทิ ลักลอบขุดดิน ถมทะเล ไม่ขอ

อนุญาตก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง การซื้อขายที่ดินของรัฐโดยมีเอกสารสิทธิ เป็นต้น เป็น

ผลให้กองทัพเรือโดยฐานทัพเรือสัตหีบมีความจ าเป็นต้องเข้ามาจัดระเบียบในพ้ืนท่ี66 

  

                                           
64 บันทึกความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 289/2538 
65 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 131 ตอนพิเศษ 2 ง วันท่ี 7 มกราคม 2557 
66 มติชนออนไลน์. (2561). “ทร.” โต้ ไม่ได้ไล่เวนคืนท่ีเพื่ออีอีซี ชี เป็นท่ีพระราชทาน

ตั งแต่สมัย ร. 6 ทหารเรือมีเอกสิทธิ์. มติชนออนไลน์. สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 มกราคม 
2563. จาก https://www.matichon.co.th/politics/news_1221691. 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1221691
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4.2 เป็นที่ราชพัสดุแต่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ท าให้มีผู้เข้าถือครอง 

ท าประโยชน์ 

ที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 251867 คือที่ดิน

ที่มีหน่วยงานของรัฐเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้ว ซึ่งตามกฎหมายที่ราชพัสดุนั้น

จะต้องเป็นที่ที่หน่วยงานของรัฐได้เข้าใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ในทางราชการ 

โดยมีกระทรวงการคลังเป็นเจ้าของและเป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิ 

ข้อเท็จจริงที่ได้จากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 68 

พบว่าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีชาวบ้านอ้างว่าได้อยู่อาศัยในพื้นที่มาก่อนการ

ประกาศเขตตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่อ าเภอเมือง

กาญจนบุรี อ าเภอวังขนาย อ าเภอบ้านทวน และอ าเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 

                                           
67  พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518, 

มาตรา 4 ท่ีราชพัสดุ หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุก
ชนิด เว้นแต่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังต่อไปน้ี 
(1) ท่ีดินรกร้างว่างเปล่าและท่ีดินซ่ึงมีผู้เวนคืนหรือทอดท้ิงหรือกลับมาเป็นของแผ่นดิน

โดยประการอื่นตามกฎหมายท่ีดิน 
(2) อสังหาริมทรัพย์ส าหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกัน 

เป็นต้นว่า ท่ีชายตล่ิง ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ 
ส่วนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นนิติบุคคลและขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่ถือว่าเป็นท่ีราชพัสด ุ

68 สรุปจากรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ท่ี 213/2562 และรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท่ี 1160/2558 



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำติ  
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand) 
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2481 และมีการสืบสิทธิต่อๆ กันมาต่อเนื่อง แต่ด้วยผลของการประกาศเขตสงวน  

หวงห้ามนี้ท าให้ที่ดินดังกล่าวไม่ใช่ที่ดินสามารถออกเอกสารสิทธิได้แต่ตามกฎหมาย 

ก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนในสิทธิท่ีชาวบ้านใช้เพื่ออยู่อาศัยในที่ดิน ท าให้เกิดข้อพิพาท

ระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานทหารที่ดูแลพื้นที่ดังกล่าวมาโดยตลอด จนเป็นเหตุให้

คณะรัฐมนตรีต้องออกมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2545 เรื่อง มาตรการ

แก้ไขปัญหาในการจัดให้ราษฎรผู้บุกรุกเช่าที่ราชพัสดุ ซึ่งในช้ันต้นตามมาตรการนี้

ชาวบ้านสามารถเช่าที่ดินได้ตามเนื้อที่ครอบครองใช้ประโยชน์จริงเป็นการช่ัวคราว

ครั้งละไม่เกิน 3 ปี 

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาบริเวณที่ราชพัสดุในต าบลแก่งเสี้ยนมีที่ดิน

เพียงบางแปลงเท่านั้นที่ได้รับการจัดให้เช่าเพื่อท าธุรกิจการเกษตร ส่วนชาวบ้านกลับ

ไม่ได้รับการด าเนินการให้เช่า และต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ในพื้นที่ซึ่งชาวบ้านได้ใช้

ประโยชน์อยู่ได้ด าเนินการจัดท าโครงการบ้านธนารักษ์ส าหรับข้าราชการและลูกจ้าง

กองทัพบก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด

กระทรวงกลาโหม น ามาสู่การขับไล่ชาวบ้านจ านวน 30 รายออกจากพื้นที่พิพาท 

และคัดค้านมิให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท าสาธารณูปโภคในพื้นท่ีพิพาท แม้ชาวบ้าน

จะได้เสียภาษีบ ารุงท้องที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตาม 69 ซึ่งลักษณะ

ดังกล่าวเป็นตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ราชพัสดุในการครอบครองของกองทัพ 

ปัญหาลักษณะคล้ายๆ กันยังได้เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีอ าเภออื่นอีก 

                                           
69 รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ท่ี 213/2562 



รำยงำนผลศึกษำวิจัยเพือ่จัดท ำขอ้เสนอแนะ มำตรกำร หรอืแนวทำงในกำรส่งเสริมและ 
คุ้มครองสทิธมินุษยชนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้มอย่ำงย่ังยืน  

(ฉบับย่อ) เพื่อเผยแพรสู่่สำธำรณชนในวงกวำ้ง 
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การขาดกระบวนการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนท าให้การประกาศ 

แนวเขตที่ดินของรัฐเกิดแนวเขตทับซ้อน ทับที่ดินที่ประชาชนท าประโยชน์อยู่ สร้าง

ข้อจ ากัดในการด ารงชีวิตในวิถีดั้งเดิม ทั้งในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตทาง

วัฒนธรรม หรือในกรณีที่ที่ดินของรัฐว่างจากการใช้ประโยชน์และมีประชาชนเข้าใช้  

ก็ขาดการคุ้มครองโดยกฎหมาย ท าให้รัฐสามารถให้ประชาชนออกจากพื้นที่เมื่อใด 

ก็ได้ หรือผ่อนผันภายใต้เง่ือนไขใดก็ได้ ส่งผลให้สิทธิในที่ดินของประชาชนไม่ชัดเจน 

ขาดความมั่นคง 

นอกจากนี้ แนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลไทยต่อกรณีพิพาทใน 

แนวเขตที่ดินของรัฐมักจะกระท าในรูปของมติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการ  

ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติตามหรือไม่ขึ้นกับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 

ที่รับผิดชอบในพื้นที่เป็นผู้ตัดสินใจ เพราะไม่มีสถานะทางกฎหมายผูกพันเจ้าหน้าที่ 

ให้ต้องปฏิบัติตาม 

ทั้งนี้ แม้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะได้รับรองสิทธิในการรวมตัวอยู่เป็น

ชุมชน แต่ประชาชนไม่สามารถอ้างสิทธิชุมชนขึ้นมาเพื่อใช้เป็นฐานในการอ้างกับ

องค์กรของรัฐได้ ในขณะเดียวกันภาครัฐก็ไม่ได้ค านึงถึงสิทธิที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ 

โดยพิจารณาจากค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดและศาลฎีกา ไม่ไ ด้มีการ 

ยกประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนขึ้น ค าพิพากษาส่วนใหญ่ให้น้ าหนักไปที่การพิสูจน์สิทธิ

ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติต่างๆ ซึ่งยึดโยงอยู่กับการใช้เอกสารสิทธิของทาง

ราชการมากกว่าที่จะค านึงว่าพื้นที่ดังกล่าวที่ไม่มีเอกสารสิทธิ เพราะโดยสภาพ 

ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ การพิสูจน์การเข้าถือครองที่ดินจึงไม่เป็นประโยชน์กับ

ประชาชน แม้จะมีการจัดตั้งหมู่บ้านหรือการเสียภาษีตามกฎหมายปกครองก็ตาม 



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำติ  
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand) 
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ยิ่งไปกว่านั้น ผลทางกฎหมายของพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก พ.ศ. 2561 จะท าให้เกิดการยกเว้นการใช้กฎหมายที่มีขึ้นเพื่อคุ้มครองสทิธิ

ของประชาชนจากการได้รับผลกระทบจากการใช้กรรมสิทธิ์ของเอกชนคนอื่น เกิด

ความไม่เสมอภาคในการรับภาระสาธารณะ ในระยะยาวจะเกิดผลกระทบทางลบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม 

จากปัญหาทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่า การจัดการที่ดินโดยรัฐขาดเป้าหมาย 

ที่ชัดเจน ไม่ค านึงถึงประสิทธิภาพและความเป็นธรรม ท าให้รัฐมีปัญหาในการใช้

เครื่องมือในการก ากับดูแลที่ดิน เช่น การยกเลิกเครื่องมือในการป้องกันผลกระทบ

จากการใช้ที่ดิน หรือที่ดินของรัฐที่ขาดการติดตามตรวจสอบ ขาดการรับรองสิทธิ 

ขั้นพื้นฐานของประชาชน การแก้ไขปัญหาท าในระดับนโยบายที่ขาดสภาพบังคับ 

ท าให้ปัญหายังคงเดิม เป็นต้น  ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวรัฐต้องค านึงถึงการ

ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและความเป็นธรรม รวมถึงเลือกเครื่องมือ 

ให้มีความเหมาะสมต่อการจัดการที่ดิน 
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ปัญหาและแนวทางในการ 
บริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน 

 

จากการศึกษาสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบจากแผน นโยบาย 

มาตรการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สรุปเป็นสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขใน

ภาพรวม 5 ประการ ได้แก่ 

1. การกระจุกตัวของการถือครองท่ีดินในระบบตลาดน ามาซ่ึง 

การขาดสิทธิขัน้พื้นฐานในที่ดิน 

ที่ดินถือเป็นสวัสดิการสังคมอย่างหนึ่งซึ่งจ าเป็นต่อการอยู่อาศัยและ

ประกอบอาชีพ แต่ในขณะเดียวกันก็มีลักษณะเป็นสินทรัพย์ (assets) ซึ่งสามารถ 

ซื้อขายเก็งก าไร ท าให้ราคาของที่ดินสูงขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนมือ ส่งผลให้มีการสะสม

ที่ดินเพื่อเป็นหลักประกันความมั่งคั่ง ประกอบกับกฎหมายในปัจจุบันไม่มีการจ ากัด

การถือครอง เมื่อท่ีดินในความครอบครองของบุคคลหนึ่งมีมากเกินกว่าความสามารถ

ในการเข้าท าประโยชน์ ท าให้เกิดที่ดินรกร้างว่างเปล่าและมีการกระจุกตัวในการ 

ถือครองที่ดินสูง70 ในขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีความมั่นคงด้านที่ดินท ากิน 71 

                                           
70   ดวงมณี เลาวกุล. (2556). การกระจุกตัวของความมั่งค่ังในสังคมไทย. รายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณ์ “โครงการสู่สังคมไทยเสมอหน้า การศึกษาโครงสร้างความมั่งค่ังและ
โครงสร้างอ านาจเพื่อการปฏิรูป” 

71  รายงานสถิติ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรและส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร 2558. 



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำติ  
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand) 
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สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ าไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการใช้

ประโยชน์ที่ดิน กลายเป็นแรงผลักให้ผู้ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจต่ าเลือกที่จะบุกรุก

ที่ดินของรัฐ โดยเฉพาะเขตพื้นที่ป่าหรือที่ราชพัสดุที่รัฐยังไม่มีการใช้ประโยชน์  

เพื่อการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพในต้นทุนที่ต่ ากว่า น ามาซึ่งปัญหาการตั้งถิ่นฐาน

และการถือครองที่ไม่เป็นทางการ (informal settlement and tenure)  

การกระจายการถือครองที่ต่ านี้ นอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์

ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในที่ดิน 

ในตลาด รวมไปถึงการที่ที่ดินของรัฐจะต้องท าหน้าที่รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานในที่ดิน

ของประชาชนซึ่งเข้าไม่ถึงนั้น การเพิ่มการถือครองให้กับกลุ่มเปราะบางและการลด

ความเหลื่อมล้ าจึงเป็นเป้าหมายหนึ่งที่จะท าให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและ 

มีการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น การกระจายการถือครองที่ดินจึงเป็นมาตรการส าคัญในการที่จะน า

ที่ดินในระบบตลาดมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเข้าถึงการถือครองที่ดิน

ของประชาชน ลดภาระในที่ดินของรัฐ โดยมี 2 แนวทางดังต่อไปนี้ 

1) รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึง

อาหาร สิทธิในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย สิทธิในการประกอบอาชีพ สิทธิทางวัฒนธรรม 

รวมถึงสิทธิ ชุมชนตามรัฐธรรมนูญที่มีสิทธิในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการ 

บ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ ต้องค านึงถึง

สถานะต่างๆ ของผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ทั้งสิทธิของผู้อยู่มาก่อนการประกาศ



รำยงำนผลศึกษำวิจัยเพือ่จัดท ำขอ้เสนอแนะ มำตรกำร หรอืแนวทำงในกำรส่งเสริมและ 
คุ้มครองสทิธมินุษยชนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้มอย่ำงย่ังยืน  

(ฉบับย่อ) เพื่อเผยแพรสู่่สำธำรณชนในวงกวำ้ง 
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แนวเขตที่ดินของรัฐ ผู้ที่ถือครองที่ดินโดยความรับรู้ของหน่วยงานแต่ไม่ได้รับการ

รับรองสิทธิ และผู้ที่บุกรุกที่ดินของรัฐเนื่องมาจากความยากจน 

2) ลดความเหลื่อมล้ าในการถือครองที่ดิน ลดแรงจูงใจในการการสะสม

ที่ดิน เพื่อให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าในระบบตลาดถูกน ามาใช้ประโยชน์มากขึ้น  

2. การใช้ที่ดินของรัฐขาดความชัดเจน 

ระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทยแบ่งเป็นระบบใหญ่ 2 ระบบ ได้แก่ 

ที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชน โดยเป็นที่ดินของรัฐประมาณร้อยละ 60 ซึ่งมี

วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินหลายประการ รวมถึงสาธารณประโยชน์และ

ประโยชน์อื่นของหน่วยงานราชการ การที่วัตถุประสงค์การใช้ที่ดินหรือขอบเขตการ

ใช้ที่ดินของรัฐไม่ชัดเจนนั้นส่งผลกระทบที่ส าคัญ 2 ประการ ดังนี ้ 

2.1 สิทธิขัน้พื้นฐานในที่ดินของบุคคลไม่ได้รับการคุ้มครองหรือ 

ถูกละเมิด 

การที่รัฐประกาศแนวเขตทับที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หรือใช้ประโยชน์ 

มาก่อนนั้น เกิดจากการส ารวจเพื่อประกาศแนวเขตไม่รอบคอบ ขาดการมีส่วนร่วม  

ที่เพียงพอ และเมื่อมีการประกาศเขตหรือการเพิกถอนพื้นที่สาธารณประโยชน์ หรือ

เปลี่ยนแปลงการท าประโยชน์ จะมีการบังคับอพยพ หรือเอาคนออกจากพื้นที่ หรือ

ห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้นๆ โดยขาดมาตรการเยียวยา หรือมีมาตรการเยียวยา 

แต่ไม่เหมาะสม 
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นอกจากนี้ กรณีที่ที่ดินของรัฐอยู่ในความครอบครองดูแลของหน่วยงาน  

แต่ยังมิได้ใช้ประโยชน์และมีประชาชนเข้าใช้ท าประโยชน์ เป็นการถือครองที่ดิน 

ที่ไม่เป็นทางการ (informal tenure) ผู้เข้าถือครองจะไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ

ตามกฎหมายได้ ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินขาดความมั่นคงในการ  

ถือครอง 

2.2 ขาดประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือการสาธารณะ 

สร้างความล าบากในการก าหนดนโยบายที่ดินให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกันทั้งประเทศ 

การเข้าถือครองที่ดินของรัฐอย่างไม่เป็นทางการนั้นมิได้มีแต่ผลกระทบต่อ

ความไม่แน่นอนชัดเจนในสิทธิของประชาชนเท่านั้น แต่แสดงให้เห็นถึงการขาดกลไก

การติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สงวนหวงห้ามโดยรัฐ ท าให้ผู้ก าหนดนโยบาย  

ไม่สามารถก าหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ท่ีดินในระยะยาวได้ 

ดังนั้น รัฐจะต้องมีมาตรการที่ชัดเจนในการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการถือครองที่ดินของประชาชนให้สามารถ 

ใช้ประโยชนในที่ดินอย่างยั่งยืน และเพื่อความโปร่งใสในการใช้ที่ดินของหน่วยงานรัฐ

เองให้สามารถก าหนดทิศทางในการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนเช่นกัน 

1) ที่ดินรัฐจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานกลาง เพื่อการติดตาม

ตรวจสอบการใช้ประโยชน์และทราบสถานะปัจจุบันของที่ดิน เพื่อเป็นข้อมูลในการ

ก าหนดนโยบาย 
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2) การคุ้มครองสิทธิการถือครองที่ไม่เป็นทางการ เพื่อให้เกิดความชัดเจน

กรณีที่มีประชาชนเข้าใช้ที่ดินของรัฐ ไม่ให้เกิดช่องว่างของกฎหมายอันน ามาสู่การ

ละเมิดสิทธิและการทุจริต 

3. การก าหนดนโยบายแบบรวมศูนย์อ านาจ โดยขาดข้อมูลและ 

การมีส่วนร่วม 

ประเทศไทยมีฐานคิดนโยบายแบบรวมศูนย์อ านาจการจัดการไว้ที่ส่วนกลาง 

(centralisation) การก าหนดนโยบายหรือการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและ

ป่าไม้จึงมีลักษณะเป็นรูปแบบเดียวบังคับกับทุกคน (one size fit all) มีลักษณะ 

เป็นการสั่งการและควบคุม (command and control) และผูกขาดการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติไว้ที่รัฐแต่ผู้เดียว จึงท าให้การจัดการโดยรัฐผ่านนโยบาย

และกฎหมายไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ศักยภาพที่ดิน และวิถีชีวิตของประชาชน

ในแต่ละพื้นที่ ประกอบกับการขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียหรือประชาชน 

ที่อยู่ในพื้นที่ ท าให้รัฐขาดข้อมูลที่รอบด้านในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนด

รูปแบบการถือครอง หรือการให้นิยามการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ล้วนเป็นผลผลิตจาก

แนวคิดแบบรวมศูนย์อ านาจ 

แนวคิดการถือครองที่ดินหรือความเป็นเจ้าของ (ownership) แบบสังคม

เมืองนั้น แตกต่างจากแนวคิดการถือครองในชนบท เนื่องจากมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน 

ส่งผลให้มีลักษณะการใช้ประโยชน์หรือครอบครองที่ดินที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่าง 

ผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดินในเมืองจะปลูกบ้านและอยู่อาศัยในที่ดินตลอดปี แต่ผู้ใช้ประโยชน์

ที่ดินในชนบทอาจใช้ที่ดินในการเพาะปลูกตามฤดูกาล นอกฤดูเพาะปลูกแล้วอาจไม่
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ใช้ที่ดินหรือปล่อยให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ หรือการใช้

พื้นที่เพื่อประโยชน์เชิงวัฒนธรรม เช่น การประกอบพิธีทางศาสนา พิธีตามความเชื่อ

อื่นๆ เป็นต้น มีการใช้พื้นที่แค่บางช่วงเวลาหรือบางฤดูเช่นกัน  แนวคิดความเป็น

เจ้าของหรือเป็นผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินแบบสังคมหนึ่ง จึงไม่สามารถใช้กับผู้ใช้

ประโยชน์ในสังคมที่มีวิถีชีวิตแบบอื่นได้  ดังนั้น การออกกฎหมายที่มีแนวคิดแบบ

เดียวกับสังคมใดสังคมหนึ่ง อาจเป็นความไม่ชอบธรรมในการบังคับใช้กับสังคม 

อีกแบบหน่ึง 

นโยบายและกฎหมายที่สะท้อนแนวคิดรูปแบบเดียวบังคับกับทุกคนและ

ผูกขาดการบริหารจัดการทรัพยากรไว้ที่รัฐแต่เพียงผู้เดียว นอกจากจะเป็นการ  

กลืนวัฒนธรรมท้องถิ่นอันขัดกับสิทธิของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม

ตามรัฐธรรมนูญ ทั้งยังส่งผลให้มีการบังคับตามกฎหมายโดยใช้อ านาจปราบปราม

แบบเด็ดขาด เกิดกระบวนการยุติธรรมที่รองรับความชอบธรรมของการใช้อ านาจ

เด็ดขาดนั้น เป็นการกระทบสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนและชุมชน

แล้ว ขณะเดียวกันก็เป็นการก่อต้นทุนภาครัฐท่ีสูงมากในการติดตามดูแลที่ดินท้ังหมด

และไล่ปราบปราม 

ดังนั้น การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและให้ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดรูปแบบการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จะเป็นการรักษา

วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ที่มีต้นทุนต่ ากว่าการผูกขาดให้รัฐบริหารจัดการ 

รวมถึงการจัดท าฐานข้อมูลจะต้องมีการบูรณาการข้อมูลในระดับแผนที่ชุมชนเพื่อ

ความครบถ้วน โดยให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและมีอ านาจ
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ในการตัดสินใจ และต้องเป็นการจัดท าฐานข้อมูลกลางเพื่อการบริหารราชการและ

การบริการประชาชน มิใช่เพื่อการแบ่งเขตอ านาจหน่วยงานเพียงอย่างเดียว 

1) การมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละขั้นตอนของการ 

ใช้ประโยชน์ที่ดิน ตั้งแต่การส ารวจ การประกาศแนวเขต การใช้ประโยชน์ การ

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ และการเพิ่กถอนการใช้ประโยชน์ 

2) การกระจายอ านาจ เพื่อให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีอ านาจในการตัดสินใจ สร้างกติกาในการจัดการทรัพยากรด้วยตนเอง เพิ่มความ

เข้าใจในศักยภาพของพืน้ท่ี ลดภาระต้นทุนของส่วนกลาง 

3) การจัดท าข้อมูลแผนที่กลาง ซึ่งอ านวยความสะดวกให้สาธารณชน

น าไปใช้อ้างอิงได้ 

4. การยกเว้นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดผลกระทบจากการ 

ใช้ที่ดิน 

จากการศึกษาปัญหาของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจนั้น แม้ว่าจะยังไม่พบ

ผลกระทบเฉพาะรายเหมือนเช่นปัญหาในเขตพื้นที่อื่นๆ แต่การที่รัฐยกเลิกกฎหมาย 

ที่มีขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะโดยอ้างวัตถุประสงค์ด้าน

การลงทุนเป็นหลักเพียงอย่างเดียวนั้น ย่อมมีผลเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชน 

ที่จะอยู่ในที่ดินตามปกติ และเป็นการเพิ่มความไม่เท่าเทียมในการรับภาระสาธารณะ 

ซึ่งจะเร่งให้เกิดความเหลื่อมล้ าในภาระและผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม 
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รัฐจึงไม่อาจยกเว้นการคุ้มครองสิทธิและผ่อนปรนมาตรฐานทางสังคมและ

สิ่งแวดล้อมจากการใช้ที่ดิน ได้แก่ การวางแผนและการก าหนดเขตในการใช้ที่ดินตาม

กฎหมายผังเมือง การตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้ที่ดินโดยกฎหมายว่าด้วยการ

ขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

และกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดยการ

ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) 

ดังนั้น รัฐจะต้องมีการด าเนินการดังนี้ 

1) ยกเลิกกฎหมายที่มีผลเป็นการละเว้นหรือผ่อนปรนมาตรฐานทาง

สังคมและสิ่งแวดล้อม 

2) มีมาตรการในการกระจายภาระและผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม 

5. การใช้มาตรการทางอาญาในเร่ืองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 

กลไกในการระงับข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมที่ต้องวินิจฉัยในประเด็น

ที่เกี่ยวข้องทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินนั้น มีการก าหนดโทษและบังคับใช้มาตรการ

ทางอาญาเป็นส่วนใหญ่ โดยปัจจุบันประเทศไทยเผชิญกับปัญหากฎหมายอาญาเฟ้อ 

(over-criminalisation) เพราะมีการบังคับใช้โทษทางอาญาในเรื่องต่างๆ ที่ไม่

เกี่ยวข้องกับความเป็นอาชญากรหรือความปลอดภัยของสังคม แต่เป็นเรื่องทาง

ปกครองหรือทางพาณิชย์72 เช่น ความผิดจากการใช้เช็ค ความผิดตามพระราชบัญญัติ

                                           
72 สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2561). “กฎหมายอาญาเฟ้อ”. วารสารสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์. 



รำยงำนผลศึกษำวิจัยเพือ่จัดท ำขอ้เสนอแนะ มำตรกำร หรอืแนวทำงในกำรส่งเสริมและ 
คุ้มครองสทิธมินุษยชนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้มอย่ำงย่ังยืน  

(ฉบับย่อ) เพื่อเผยแพรสู่่สำธำรณชนในวงกวำ้ง 

 

79 | หน้ำ 

 

ลิขสิทธิ์ เป็นต้น จึงมีข้อพิจารณาว่าการใช้ประโยชน์ในท่ีดินนั้นมีลักษณะเป็นกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ จึงอาจใช้มาตรการทางปกครองได้ 

ในทางกลับกัน กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเองก็มีความไม่เหมาะสม

หลายประการในการบังคับกับความผิดในการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือป่าไม้ เนื่องจาก

การด าเนินคดีอาญาไม่ได้ถูกใช้ในฐานะวิธีการสุดท้ายอย่างที่กฎหมายอาญาควร  

จะเป็น รวมถึงมีมาตรฐานการบังคับที่ไม่เท่าเทียม ซึ่งผิดจากเจตนารมณ์ของ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่จะต้องบังคับใช้กับทุกคนที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยไม่มี

ข้อยกเว้น 

นอกจากนี้ การบังคับใช้โทษทางอาญาเกี่ยวกับคดีที่ดินนั้น นอกจากจะมี

ผลกระทบกับประชาชนในพ้ืนที่แล้ว ยังท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนและ

เจ้าหน้าท่ีในพื้นที่ สร้างแรงจูงใจทางลบในการปฏิบัติงาน น ามาซึ่งความรุนแรงในการ

ปราบปรามที่มีความรุนแรงเด็ดขาด  ยิ่งไปกว่าน้ัน ความรุนแรงในพ้ืนท่ียังน าไปสู่การ

ละเมิดสิทธิของนักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่ดินอีกด้วย 

ดังนั้น รัฐจะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมในประเด็นการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ

ในปัจจุบัน 

2) สร้างแนวทางการระงับข้อพิพาทที่มีความเหมาะสมกับข้อพิพาทใน

ที่ดินของรัฐ 

3) สร้างแนวทางในการจัดการร่วม (co-management) ระหว่างเจ้าหน้าที่

และประชาชน เพื่อเป็นแรงจูงใจเชิงบวกให้กับเจ้าหน้าที่ 
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เครื่องมือในการบรหิารจัดการ 
ที่ดินอย่างยั่งยืน 

 

 

ในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยเฉพาะที่ดินให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและคุ้มครองสิทธิของประชาชนนั้น ประกอบด้วย

เครื่องมือต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ที่ดิน เพิ่มการเข้าถึงที่ดิน และป้องกัน

หรือลดผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน อาจสรุปได้ดังตาราง 

  



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำติ  
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand) 
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แนวทางในการบริหารจัดการที่ดิน เครื่องมือในการบริหารจดัการทีด่ิน 

การรับรองสิทธิขั้นพื้นที่ฐานที่เกีย่วข้องกับ
ที่ดิน 

− การรับรองการให้สิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
− ให้กฎหมายอาญาครอบคลุมกรณีบังคับสูญหาย 

การลดความเหลื่อมล้ าในการถือครอง
ที่ดิน 

− การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการถอืครองที่ดิน 
− ภาษีอัตราก้าวหน้า 
− ภาษีก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
− ธนาคารที่ดิน 
− การสนันสนุนการเข้าถึงที่ดินผ่านธนาคาร

พาณิชย ์
− กฎหมายแข่งขันทางการค้า 

การติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน ์
ในที่ดินของรัฐ 

− หน่วยงานกลางในการดูแลที่ดิน 
− กฎหมายก ากับการใช้ที่ดินของรัฐ 

การคุ้มครองสิทธิการถือครอง 
ที่ไม่เป็นทางการ 

− บทสันนิษฐานทางกฎหมาย 
− สิทธิในการเรียกร้องให้หนว่ยงานท าสัญญาเช่า

หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน ์

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

− การประชาพิจารณ์  
− การสอบถามสาธารณะ  
− การลงชื่อ  
− การเข้าชื่อเพื่อเสนอแนะต่อหนว่ยงานรฐั 
− การแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมาย 

การกระจายอ านาจ − กติกาของชุมชนในการจัดการทรัพยากร 
− กลไกทางกฎหมายที่รองรับกตกิาของชุมชน 

การจัดท าขอ้มูลกลาง − โครงการจัดท าแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ
บูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 

การยกเลิกกฎหมายที่มีผลเป็นการละเวน้
หรือผ่อนปรนมาตรฐานทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

− ยกเลิกบางมาตราในพระราชบัญญัติเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 
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แนวทางในการบริหารจัดการที่ดิน เครื่องมือในการบริหารจดัการทีด่ิน 

มาตรการในการกระจายภาระและ
ผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม 

− หลักการผู้กอ่มลพิษเป็นผู้จา่ย 
− หลักการผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย 
− ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีการประเมินความเส่ียง

ด้านสิทธิมนุษยชน 

ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมในประเด็น
การใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐในปัจจุบัน  

− ยุติการจับกุม การขับไล่หรือไล่รื้อชุมชนที่อาศัย
อยู่ในป่า 

− การรับฟังพยานหลักฐานแวดล้อมอื่นนอกจาก
เอกสารสิทธ ิ

− ให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดีที่เกี่ยวกับ
การพิสูจน์สิทธิในที่ดิน 

แนวทางการระงับข้อพิพาทที่มีความ
เหมาะสมกับขอ้พิพาทในที่ดินของรัฐ 

− มาตรการทางปกครอง 

แนวทางในการจัดการร่วม  
(co-management) ระหว่างเจ้าหน้าที่
และประชาชน 

− การสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้เจ้าหนา้ที ่
− การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน (capacity-

building) 

 

การรับรองการให้สิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ต้องมีการรับรองสิทธิขั้นพื้นที่ฐานที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้แก่ สิทธิในการ

เข้าถึงอาหาร สิทธิในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย สิทธิในการประกอบอาชีพ สิทธิทางวัฒนธรรม 

รวมถึงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญที่มีสิทธิในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการ บ ารุงรักษา 

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามสถานะของผู้เข้าถือครอง

ที่ดินของรัฐ 

  



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำติ  
(Office of the National Human Rights Commission of Thailand) 
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1. สิทธิของผู้อยู่มาก่อนการประกาศแนวเขตที่ดินของรัฐ 

ชุมชนที่อยู่มาก่อนมีสิทธิดีกว่าการประกาศแนวเขตท่ีดินรัฐซึ่งมาทีหลัง ตาม

มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541  ดังนั้น การจับกุม ไล่รื้อ หรือยึดอุปกรณ์ในการ

ประกอบอาชีพจึงไม่ชอบธรรม จะต้องมีการยุติการจับกุมชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ตามนโยบายเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง และข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

2. ผู้ที่ถือครองท่ีดินโดยความรับรู้ของหน่วยงานแต่ไม่ได้รับการ 

รับรองสิทธิ 

ก าหนดบทสันนิษฐานทางกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์ 

ในที่ดินของรัฐหรือการถือครองที่ดินของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อคุ้มครองการ 

ถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีดิน 

3. ผู้ที่บุกรุกที่ดินของรัฐเนื่องมาจากความยากจน 

การพิจารณาความยากไร้หรือความยากจนนั้นมีความซับซ้อนขึ้นอยู่กับ

ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ท าให้ขาดมาตรฐานในการบังคับใช้ จึงจ าเป็นต้องมี

เกณฑ์มาตรฐานที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น การใช้เส้นความยากจน การก าหนด

เพดานรายได้ครัวเรือน หรือการรับความช่วยเหลืออย่างอื่นจากรัฐ อาทิ เบี้ยคน

ว่างงาน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น 
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การให้กฎหมายอาญาสามารถครอบคลุมกรณีบังคับสูญหาย 

ประกาศใช้กฎหมายซึ่งอนุวัติการมาจากอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย

การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (The International 

Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance: 

ICPPED) ซึ่งมีบทสันนษิฐานการสูญหายภายใต้การควบคุมตัวและการจัดท าบัญชีขาว 

(whitelist) 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถอืครองท่ีดิน 

โดยไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยตัวผู้ถือครองที่ดิน เพื่อน ามาศึกษาลักษณะการ

กระจุกและการกระจายตัวของที่ดินที่เปลี่ยนไปในแต่ละปี เป็นฐานคิดในการก าหนด

นโยบายการถือครองและฐานการคิดภาษีที่จะตอบวัตถุประสงค์ของนโยบายได้ต่อไป 

ภาษีอัตราก้าวหน้า 

ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าถูกน าเสนอเพื่อลดแรงจูงใจในการสะสมที่ดินโดย

ไม่ได้ใช้ประโยชน์ กล่าวคือ หากยิ่งมีการถือครองที่ดินจ านวนมาก ยิ่งต้องเสียภาษี 

ในอัตราก้าวหน้า รวมทั้งเสียในอัตราที่สูงเป็นพิเศษส าหรับที่ดินที่มีการปล่อยให้ 

รกร้างว่างเปล่าไม่ได้ท าประโยชน์ เพื่อให้ที่ดินหลุดจากการกระจุกตัว และผู้มีรายได้

น้อยสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น  ทั้งนี้ ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าที่จะสามารถช่วยในการ

กระจายการถือครองที่ดินได้นั้นจะต้องมีอัตราก้าวหน้าตามการถือครองที่สูงเพียง

พอที่จะลดแรงจูงใจในการถือครองท่ีดิน 
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ภาษีก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

ภาษีก าไรจากการขายหลักทรัพย์  (capital gain tax) มีแนวคิดในการ 

ลดมูลค่าในอนาคตของที่ดิน โดยการก าหนดให้จ่ายภาษีส่วนต่างส าหรับมูลค่าที่เกิดขึ้น

ในอนาคต เพื่อให้แรงจูงใจในการซื้อที่ดินเพื่อสะสมลดลง73 ลดการกว้านซื้อที่ดินเพื่อ

เก็งก าไร เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการกระจุกตัวการถือครองท่ีดินในหมู่ผู้มีรายได้มาก 

ธนาคารที่ดิน 

แนวคิดธนาคารที่ดินเป็นความพยายามในการจัดการปัญหาที่ดินชุมชน 

ทับซ้อนกับท่ีดินของรัฐ ที่ดินหลุดมือคนจนและเกษตรกร ปัญหาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

ไม่เต็มที่ รวมถึงปัญหาการบุกรุกท าลายป่า ซึ่งถือเป็นกลไกให้ความช่วยเหลือ ส่งเสรมิ

ให้มีการเข้าถึงที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและท ากินมากขึ้น 

การสนับสนุนการเข้าถึงท่ีดินผ่านธนาคารพาณิชย์ 

ด้วยแนวคิดเดียวกับธนาคารที่ดิน ภาครัฐอาจมีการสนับสนุนให้ธนาคาร

พาณิชย์เป็นผู้จัดท า  

  

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

National Tax Journal, September 1948. 
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กฎหมายแข่งขันทางการค้า 

ปัญหาการกระจุกตัวในการถือครองที่ดิน มีความสัมพันธ์กับการกระจุกตัว

ของการถือครองทรัพย์สินและความเหลื่อมล้ าทางรายได้74 ผู้มีรายได้สูงย่อมน าเงินไป

ซื้อทรัพย์สินอื่นเพื่อสะสมเก็งก าไร โดยเฉพาะที่ดิน การสนับสนุนกฎหมายแข่งขัน

ทางการค้าที่เข้มแข็งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในตลาด ลดความเหลื่อมล้ า

ทางรายได้ การครอบง าการก าหนดนโยบาย ซึ่งเป็นสาเหตุของการกระจุกตัวของ

ทรัพย์สินและที่ดินในอีกทางนึงเช่นกัน 

หน่วยงานกลางและกฎหมายก ากับการใช้ที่ดินของรัฐ 

ก าหนดให้ที่ดินของรัฐซึ่ งหน่วยงานอาจน าไปใช้ประโยชน์อยู่ภายใต้

กฎหมายฉบับเดียวกัน เพื่อให้มีการติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 

เช่นเดียวกับกฎหมายที่ราชพัสดุ ซึ่งมีหน่วยงานกลาง คือ กรมธนารักษ์ กระทรวง 

การคลังเป็นผู้ติดตามตรวจสอบ 

บทสันนษิฐานทางกฎหมาย 

ก าหนดให้มีบทสันนิษฐานทางกฎหมาย โดยให้ถือว่าประชาชนผู้เข้าท า

ประโยชน์โดยไม่มีสิทธินั้น มีสิทธิในการถือครองที่ไม่เป็นทางการ เพื่อลดช่องว่างของ

กฎหมายในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

  

                                           
74  ดวงมณี เลาวกุล. (2556). การกระจกุตัวของความม่ังคั่งในสังคมไทย. 
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สิทธิในการเรียกร้องให้หน่วยงานท าสัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 

ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิเรียกร้องให้หน่วยงานท าสัญญาเช่าหรือออก

หนังสือรับรองการท าประโยชน์ได้ เพื่อลดช่องว่างทางกฎหมายในกรณีการถือครอง 

ที่ไม่เป็นทางการและลดโอกาสในการทุจริตหรือใช้ที่ดินโดยขาดประสิทธิภาพของ

หน่วยงานรัฐ 

การประชาพิจารณ์ (public hearing) 

การก าหนดให้จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นก่อนการด าเนินการ เช่น 

การก าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินการของรัฐตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

เป็นต้น 

การไต่สวนสาธารณะ (public inquiry) 

การก าหนดให้มีการแสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้งคัดค้านก่อนการออกกฎ

ของฝ่ายบริหาร ซึ่งอาจท าโดยผู้แทนประชาชน เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ในประเทศอังกฤษมีการใช้การไต่สวนสาธารณะ

เป็นมาตรการทางปกครองของรัฐก่อนที่ผู้บริหารจะออกกฎหมายหรือมีค าสั่งในเรื่อง 

ที่จะกระทบประชาชน 

การเข้าชื่อเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานรัฐ (public registry) 

การจัดให้มีการเข้าช่ือเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะ 

นอกจากจะปรากฏในกฎหมายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแดนาดาแล้ว 

ยังปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 43 (3) ว่า 
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“บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิเข้าช่ือกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้

ด าเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการด าเนินการ

ใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน และได้รับแจ้ง

ผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว  ท้ังนี้ หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดย

ให้ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ” 

การแต่งต้ังคณะกรรมการตามกฎหมาย 

การก าหนดให้มีกรรมการมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน

ชุมชน ในจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อไม่ให้อ านาจการตัดสินใจถูกผูกขาด  

มีตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียในการตัดสินใจ รวมทั้งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับการ

ตัดสินใจด้วย75 

การใช้กติกาของชมุชนในการจัดการทรัพยากร 

การก าหนดกติกาของชุมชนจ าเป็นต้องมีลักษณะที่ส าคัญเพื่อให้การใช้สิทธิ

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างยั่งยืน จากการศึกษาตัวอย่างในชุมชน 

ที่ประสบความส าเร็จในการจัดการตนเอง พบว่ามีกติกาการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม

ตามหลักการของ Elinor Ostrom ดังนี ้

                                           
75  ธรรมนิตย์ สุมันตกุล. แบบกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการ . เอกสารประกอบการ

บรรยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักกฎหมายกฤษฎีกา รุ่นท่ี 3 วันท่ี 26 เมษายน 
2547 ณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 
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(1) มีการระบุขอบเขตของผู้ใช้ทรัพยากรและขอบเขตของทรัพยากร 

ที่ชัดเจน เช่น การท าแผนที่ชุมชน การก าหนดสมาชิกในชุมชน รวมถึงก าหนด

ขอบเขตทั้งทางพื้นที่ ระยะเวลา ช่วงเวลาที่สมาชิกแต่ละคนสามารถใช้ทรัพยากรได้76 

(2) กติกาในการจัดการทรัพยากรจะต้องสอดคล้องกับสภาพสังคมและ

เง่ือนไขของพื้นที่ เช่น การที่สามารถก าหนดเครื่องมือท าการประมงที่เหมาะสม 

ช่วงเวลาในการใช้ทรัพยากรที่สัมพันธ์กับฤดูกาลและวงจรชีวิตในระบบนิเวศ 77  

เป็นต้น 

(3) ผู้มีส่วนได้เสียในการใช้ทรัพยากรสามารถมีส่วนร่วมในการก าหนด

กติกาในการจัดการทรัพยากร เช่น การสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน การจัดท า

แผนงานร่วมกัน การสนับสนุนให้เยาวชนได้ร่วมจัดท าข้อมูลชุมชน78 เป็นต้น 

(4) มีการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้มีส่วนได้เสียในการใช้

ทรัพยากร ทั้งในการติดตามและประเมินพฤติกรรมของผู้ใช้ทรัพยากร และพฤติกรรม

ในการใช้และการเก็บเกี่ยวทรัพยากรให้เป็นไปตามกฎและกติกาที่วางไว้ รวมถึง 

การติดตามและประเมินสถานภาพของทรัพยากร 

                                           
76  ข้อบัญญัติท้องถิ่นต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง. 
77  ข้อบัญญัติท้องถิ่นต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. 
78  ข้อบัญญัติท้องถิ่นต าบลวังมะปราง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง. 
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(5) มีมาตรการลงโทษแบบค่อยเป็นค่อยไป กล่าวคือ ใช้การลงโทษ 

ที่ไม่รุนแรงก่อน หากมีการละเมิดกฎกติกาซ้ า จึงค่อยเพิ่มระดับความรุนแรงของโทษ

ตามล าดับ 

(6) มีกลไกจัดการความขัดแย้งที่ต้นทุนต่ าและเข้าถึงง่าย เช่น การให้ผู้น า

ชุมชนทีไ่ม่ได้มีต าแหน่งอย่างเป็นทางการ (informal) แต่เป็นท่ีนับถือของคนในชุมชน

เป็นผู้ไกล่เกลี่ย79 เป็นต้น 

(7) รัฐรับรู้และให้สิทธิแก่ผู้ใช้ทรัพยากรในการวางกติกาการใช้และจัดการ

ทรัพยากร เช่น ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 16 ได้บัญญัติให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนนุ

ชุมชนชายฝั่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสนับสนุน

การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแสดงความคิดเห็น

เพื่อประกอบการพิจารณาจัดท านโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่งแห่งชาติและจังหวัด 

(8) อยู่ภายใต้กติกาของการจัดการทรัพยากรร่วมขนาดใหญ่กว่า โดยอาจ

เป็นการร่วมมือกับชุมชนใกล้เคียง หรืออยู่ภายใต้ระบบกฎหมายทรัพยากรของรัฐ 

                                           
79  ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ. (2552). “กรอบวิธีการศึกษาและถอดบทเรียนปฏิบัติการ

ชุมชน”. 
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เช่น โครงการจัดการผืนป่าตะวันตกเชิงระบบนิเวศที่ถือว่าผืนป่าตะวันตกโดยธรรมชาติ

เป็นป่าผืนเดียวกันทั้งผืน80 เป็นต้น 

การใช้กลไกทางกฎหมายที่รองรับกติกาของชมุชน 

โดยปรับปรุงการให้สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินและเขตพื้นที่ป่าบางประการ 

เพื่อรับรองสิทธิของชุมชนและมีความมั่นคงในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ดังน้ี 

แผนจัดการป่าชุมชน ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 มีการ

รับรองแผนการจัดการทรัพยากรซึ่งชุมชนเป็นผู้คิดขึ้น มีสถานะทางกฎหมายและ

ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่การก าหนดอายุแผนเป็นระยะเวลา  

5 ปี แล้วมีการอนุมัติใหม่นั้นเป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไป ระยะเวลา 5 ปีจะเป็น

ระยะเวลาที่เหมาะสมมากขึ้นหากเป็นระยะเวลา 5 ปีส าหรับติดตามตรวจสอบและ

ปรับปรุงแผน  นอกจากนี้ ควรพิจารณาปรับปรุงกฎหมายให้สามารถท าแผนจัดการ

ป่าชุมชนในเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ได้ โดยอาจมีเง่ือนไขท่ีเข้มงวดกว่าป่านอกเขตอนุรักษ์ 

โฉนดชุมชน มีการรับรองแผนการจัดการทรัพยากรซึ่งชุมชนเป็นผู้คิดขึ้น  

ไม่มีการจ ากัดระยะเวลาในการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี และได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง แต่ยังมีสถานะทางกฎหมายเป็นเพียงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  

จึงไม่ได้รับการสนับสนุนและเร่งด าเนินการเท่าที่ควร ควรมีการผลักดันให้มีสถานะ

ทางกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ 

                                           
80  โครงการจัดการผืนป่าตะวันตกเชิงระบบนิเวศ (WEFCOM Ecosystem Management 

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

https://www.seub.or.th/
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ข้อบัญญัติท้องถิ่น มีการรับรองแผนการจัดการทรัพยากรซึ่งชุมชนเป็น 

ผู้ก าหนดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีการจ ากัดระยะเวลาในการใช้

ประโยชน์พื้นที่ มีสถานะทางกฎหมายที่ชัดเจน และอาจได้รับการยอมรับจาก

หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จึงควรมีการสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นร่วมมือกัน

สร้างกติกาการใช้ทรัพยากรเพื่อออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น 

โครงการจัดท าแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 
(one map) 

ความล้มเหลวที่ผ่านมานั้นมีข้อพิจารณาว่าเป็นผลมาจากแนวคิดที่ยึด  

จากพื้นที่ตามเขตอ านาจของแต่ละหน่วยงานเป็นหลัก จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็น  

“การบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็น

ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน” ตามที่ก าหนด

ไว้ในรัฐธรรมนูญ  ดังนั้น การจัดท าแผนที่ตามโครงการ one map จะต้องเป็นการ

จัดท าแผนที่โดยอิงข้อมูลตามความเป็นจริง ก่อนเขตอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน 

การยกเลิกบางมาตราในพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 

ยกเลิกข้อกฎหมายที่มีผลเป็นการลดมาตรฐานการคุ้มครองตามกฎหมาย

ควบคุมอาคาร กฎหมายโรงงาน กฎหมายการสาธารณสุข กฎหมายผังเมือง  

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และผ่อนปรนการประเมินผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อม ในพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561  ได้แก่ 

มาตรา 8 มาตรา 29 มาตรา 32 มาตรา 36-37 และ มาตรา 43 
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หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (polluter pays principle) 

หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมีช่ือเป็นทางการว่า “หลักการผลักต้นทุนทาง

สิ่งแวดล้อมกลับเข้าสู่ผู้ก่อ (Internalization of Environmental Costs)” เป็นการ

น าต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมบวกเข้าไปเป็นต้นทุนของการผลิตสินค้าและบริการ จึงเป็น

กลไกหลักที่จะท าให้สินค้าและบริการสะท้อนต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเปลี่ยน

พฤติกรรมและลดแรงจูงใจของผู้ผลิตและผู้บริโภคในการก่อมลพิษ โดยเครื่องมือที่

เกี่ยวข้องจะเป็นเครื่องมือที่ท าให้ ‘ราคา’ ของสิ่งแวดล้อมอยู่ในสินค้า ซึ่งอาจปรากฏ

ในหลายรูปแบบ เช่น การก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยมลพิษออกสู่สิง่แวดลอ้ม  

การก าหนดให้ผู้ผลิตมีการบ าบัดมลพิษ การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม หรือการไม่ลด

มาตรฐานหรือยกเว้นภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

หลักการผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย (beneficiary pays principle) 

หลักผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่ายเป็นหลักการที่ต่อยอดจากหลักผู้ก่อมลพิษ

เป็นผู้จ่าย มีความเหมาะสมกับประเทศก าลังพัฒนาที่มีความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึง

ทรัพยากรมากกว่า81 โดยหลักการดังกล่าวจะสร้างความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากร 

และสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้รับภาระจากการน าทรัพยากรไปใช้ ทั้งยังเป็นการ

ส่งเสริมให้เกิดการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศและทรัพยากรต่างๆ 

อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ อาทิ การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับนิเวศบริการ (Payment for 

                                           
81  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิศูนย์

กฎหมายสิ่งแวดล้อม. (2555). โครงการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อจัดท าประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม. 
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Ecosystem Service: PES) เป็นกลไกการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดย

ก าหนดเง่ือนไขการท าธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 2 ฝ่าย คือ (1) ผู้รับบริการหรือ 

ผู้ที่ได้ประโยชน์จากทรัพยากร และ (2) ผู้ให้บริการหรือผู้ท าหน้าที่ในการอนุรักษ์

ทรัพยากร ซึ่งประเทศไทยมีการริเริ่ม PES เป็นโครงการน าร่องแล้วในหลายภาคส่วน 

ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมกีารประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน 

ภำครัฐอำจส่งเสริมและสนับสนุนให้ภำคเอกชนจัดท ำกำรประเมินควำม
เสี่ยงด้ำนสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk Assessment) โดยเป็นภำคสมัครใจ 

ยุติการจับกุมและการขับไล่หรือไล่รื้อชุมชนที่อาศัยอยู่ในป่า 

ยุติกำรจับกุมชุมชนชำติพันธุ์กะเหรี่ยงและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ซึ่งยัง
ประสงค์ให้มีกำรพิสูจน์สิทธิและยุติกำรขับไล่หรือไล่รื้อชุมชนที่อำศัยอยู่ในป่ำ โดยรอ
กำรพิสูจน์สิทธิและค ำพิพำกษำของศำล ตำมหลักกำรในรัฐธรรมนูญ นโยบำยเพื่อ
ฟื้นฟูวิถีชีวิตชำวกะเหรี่ยง และข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน เพื่อให้
กำรพิสูจน์สิทธิตำมกระบวนกำรยุติธรรมไม่ว่ำในศำลหรือนอกศำลเป็นไปโดย
เรียบร้อยก่อน 
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การรับฟังพยานหลักฐานแวดล้อมอื่นนอกจากเอกสารสิทธิ 

ควรมีกำรรับฟังพยำนหลักฐำนแวดล้อมอื่นนอกจำกเอกสำรสิทธิ เนื่องจำก
กำรเข้ำท ำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นสิทธิที่ไม่เป็นทำงกำร (informal) กำรพิสูจน์
ด้วยเอกสำรที่เป็นทำงกำรจึงเป็นกำรละเลยข้อเท็จจริงที่เป็นสำระส ำคัญของคดี  
ท ำให้ผู้ถูกด ำเนินคดีมีควำมผิดในทุกกรณี พยำนหลักฐำนอื่น เช่น กำรรับรองควำม
เป็นพลเมืองตำมกฎหมำยปกครอง หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์และภูมิศำสตร์  
เป็นต้น 

ให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดีที่เกี่ยวกับการพิสูจน์สิทธิในที่ดิน 

ปรับปรุงเง่ือนไขที่เป็นอุปสรรคต่อกำรรับควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำย 
จำกหน่วยงำนรัฐ อำทิ กองทุนยุติธรรมที่ก ำหนดให้พิจำรณำสำเหตุหรือพฤติกำรณ์ 
น่ำเช่ือว่ำมิได้กระท ำควำมผิด ซึ่งเมื่อพิจำรณำประกอบกับกำรถือครองโดยไม่มี
เอกสำรสิทธิแล้ว ผู้ต้องหำย่อมไม่มีสิทธิได้รับควำมช่วยเหลือโดยปริยำย 

มาตรการทางปกครอง 

ก ำหนดให้มีกำรใช้มำตรกำรทำงปกครองก่อนกำรบังคับโทษทำงอำญำ 
เนื่องจำกกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ และเกี่ยวข้องกับกำร
จัดสรรทำงปกครอง 

การจัดการร่วม (co-management) 

งำนวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบกำรจัดกำรร่วมระหว่ำงรัฐและประชำชนในกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้มีกำรจัดท ำข้อเสนอถึงกำรส่งเสริมกำร
จัดกำรในรูปแบบนี้ไว้หลำยประเด็น ได้แก่ กำรพิจำรณำก ำหนดโครงสร้ำงสถำบัน  
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมท้ังในระดับเดียวกันและต่ำงระดับกัน เพื่อให้เกิดกำรจัดกำรใน
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(ฉบับย่อ) เพื่อเผยแพรสู่่สำธำรณชนในวงกวำ้ง 

 

97 | หน้ำ 

 

ระดับท้องถิ่นที่สำมำรถปรับตัวทันกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วได้ 82 
การให้ประชาชนเป็นผู้มีบทบาทน าในการจัดการร่วม เพื่ออาศัยประสบการณ์และ 

ภูมิปัญญาของชุมชน ท าให้การจัดการทรัพยากรมีความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่และ

ควำมต้องกำรของชุมชน83 

การสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้เจ้าหน้าที่ 

เพื่อทดแทนแรงจูงใจทางลบที่มีอยู่ เดิม คือ หากเจ้าหน้าที่ไม่จับกุม

ประชาชนจะได้รับโทษฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยอาจเปลี่ยนเป็นให้เจ้าหน้าที่

ได้รับการประเมินที่ดีขึ้นหากเป็นการท างานร่วมกับชุมชนและหาทางออก สร้างกติกา

โดยสันติ 

การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน (community capacity-building) 

เพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างกติกาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ 

อย่างเข้าใจ สร้างความหวงแหน ลดต้นทุนในการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ 

                                           
82 ชล บุนนาค. (2552). “แนวความคิดว่าด้วยการจัดการทรัพยากรร่วม: ประสบการณ์

จากต่างประเทศและแนวคิดในประเทศไทย”. ชุดหนังสือ การส ารวจองค์ความรู้เพื่อ
การปฏิรูปประเทศไทย. 

83  นฤดม ทิมประเสริฐ. (2554). “กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของสิทธิชุมชนในการจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเล กรณีศึกษาองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ี. 


