กสม. ๓
ข้อเสนอแนะ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อเสนอแนะ ที่ ๑/๒๕๖๕
เรื่อง

ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกฎหมายลาดับรอง
ประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้ร้อง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มกี ารพิจารณาจัดทาข้อเสนอแนะ

ผู้ถูกร้อง

-

๑. ความเป็นมา
ด้วยปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับคาร้องจากประชาชน
จานวน ๓ คาร้อง๑ ในหลายบริเวณพื้นที่ซึ่งมีที่อยู่อาศัยและทากินในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พัน ธุ์สัต ว์ป่า หรือ เขตห้า มล่า สัต ว์ป่า (เขตป่า อนุรัก ษ์) ๒ เกี่ย วกับ การสารวจการถือ ครองที่ด ิน
ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผู้ร้องกล่าวอ้างว่า กรมอุทยาน
แห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั นธุ์ พืช ได้ ก าหนดแนวทางปฏิ บั ติในการสารวจพื้ นที่ ของประชาชน โดยไม่ ให้
อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งสารวจการถือครองที่ดินของประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ในระหว่างการดาเนินคดี
หรื อ เคยถู กด าเนิ น คดี ทาให้ เมื่ อพ้ นก าหนดระยะเวลา ๒๔๐ วั น ซึ่ งเป็ นระยะเวลาเร่ งรั ดการสารวจ
/การถือครอง ...

๑

คาร้อ งที่ ๓๗/๒๕๖๓ ลงวัน ที่ ๒๑ สิง หาคม ๒๕๖๓ คาร้อ งที่ ๑๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม
๒๕๖๓ และคาร้องที่ ๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
๒
เขตป่า อนุรัก ษ์ หมายถึง เขตอุท ยานแห่ง ชาติต ามพระราชบัญ ญัติอุท ยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒

-๒การถือครองที่ดินตามกฎหมายแล้ว ปรากฏว่ายังมีพื้นที่ของประชาชนหลายรายไม่ได้เข้าสู่กระบวนการ
สารวจการถือครองที่ดิ นดังกล่าว และคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ยัง ได้ รับคาร้องเกี่ยวกั บ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างกฎหมายลาดับรอง จานวน ๒ คาร้อง๓ โดยผู้ร้อง
กล่าวอ้างว่า วิธีการรับฟังความคิดเห็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่กระทาผ่านระบบ
เครื อข่ ายอิ น เตอร์ เน็ ตเพี ยงอย่ างเดี ยวนั้ น ไม่ มี กลไกหรื อช่ องทางอื่ นที่ ประชาชนสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้อีก เป็นอุปสรรคต่อการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่อาศัยและทากินในเขตป่าอนุรักษ์
ในพื้ น ที่ ห่ า งไกล ท าให้ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารได้ โ ดยสะดวก ส่ ง ผลให้ ป ระชาชนกว่ า
๔,๐๐๐ ครัวเรือน ไม่สามารถให้ความเห็นต่อกฎหมายลาดับรองซึ่งอาจกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่
ของชุมชนที่อยู่อาศัยและทากินในเขตป่าอนุรักษ์

๒. การพิจารณาเบื้องต้น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า การสารวจการถือครองที่ดิน
ของประชาชนที่ อ ยู่ อ าศั ย และท ากิ น ในเขตป่ า อนุ รั ก ษ์ ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบั ญ ญั ติ
อุ ทยานแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้ น
มีความเชื่อมโยงกับการจัดทากฎหมายลาดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสองฉบับดังกล่าว
เพื่อแก้ไขปัญหาความขัด แย้ง ระหว่า งประชาชนกับ หน่ว ยงานของรัฐ และควบคุม ประชากรใน การ
อยู่อ าศัย หรือ ทากิน ในเขตป่าอนุรักษ์ รวมทั้งกรณีที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัด
รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลาดับรองยังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน คาร้องดังกล่าว
จึงเป็นประเด็นเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลและชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ในคราวประชุ มด้ านการคุ้ มครองและมาตรฐาน
การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ครั้ ง ที่ ๔๐/๒๕๖๔ (๑๕) เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ กั น ยายน ๒๕๖๔ จึ ง มี ม ติ ใ ห้
หยิ บยกเพื่ อศึก ษาและจัด ท าข้อ เสนอแนะแนวทางในการส่ง เสริม และคุ ้ม ครองสิท ธิม นุษ ยชน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๓) และ
มาตรา ๔๒ เกี่ยวกับการจัดทากฎหมายลาดับรอง ตามมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติ
/อุทยาน ...

๓

ค าร้ อ งที่ ๒๑๖/๒๕๖๔ ลงวั น ที่ ๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๔ และค าร้ อ งที่ ๒๒๓/๒๕๖๔ ลงวั น ที่
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

-๓อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒๔ และตามมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. ๒๕๖๒๕ รวมทั้งประเด็นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมาย
ลาดับรอง ซึ่งเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับการจัดทากฎหมายลาดับรอง จึงเห็นสมควรนามาพิจารณาและ
จัดทาข้อเสนอแนะในคราวเดียวกัน
/๓. การดาเนินการ...
๔

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๖๔ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สารวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัย
หรือทากินในอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง และรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีที่ดินทากิน
และได้อยู่อาศัยหรือทากินในอุทยานแห่งชาติที่มีการประกาศกาหนดมาก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดทาโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในอุทยานแห่งชาติโดยมิได้สิทธิในที่ดินนั้น เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๖๕ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บารุงรักษา และควบคุมการใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สารวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเภทและชนิด
ของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ในอุทยานแห่งชาติที่ได้ประกาศกาหนดโดยพระราชกฤษฎีกาก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในกรณีที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เห็นว่าพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติตามวรรคหนึ่งแห่งใด
มีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาลที่มีศักยภาพเหมาะสมและเพียงพอในการเก็บหาหรือการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินั้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
และเป็นกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการดารงชีพตามวิถีชุมชนหรือวิถีชีวิตดั้งเดิมที่อยู่โดยรอบบริเวณอุทยานแห่งชาติ
ดังกล่าว ให้กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนอรัฐมนตรีเพื่อจัดทาโครงการ
อนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาตินั้นเป็นประกาศกระทรวง เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้
ความเห็นชอบ และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตโครงการที่จะดาเนินการซึ่งจัดทาด้วยระบบภูมิสารสนเทศ หรือระบบอื่นซึ่งมีลกั ษณะ
ใกล้ เคียงแนบท้ ายประกาศกระทรวงนันด้
้ วย

ฯลฯ
๕

ฯลฯ

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๑๒๑ ให้ ก รมอุ ท ยานแห่ งชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช ส ารวจการถื อ ครองที่ ดิ น ของประชาชน
ที่อยู่อาศัยหรือทากินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแต่ละแห่งให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง และรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีที่ดินทากิน
และได้อยู่อาศัยหรือทากินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่มีการประกาศกาหนดมาก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดทาโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโดยมิได้สิทธิในที่ดินนั้น เสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ฯลฯ
ฯลฯ

-๔-

๓. การดาเนินการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดาเนินการพิจารณาคาร้อง และร่างกฎหมาย
ล าดั บ รองประกอบพระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม
๒๕๖๔ (ฉบับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้แก้ไขหลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างกฎหมายลาดับรองและผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๕ และวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔) โดยได้ดาเนินการรวบรวม
ปั ญ หาและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการตรวจสอบค าร้ อ งและข้ อ เสนอแนะตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อน ซึ่งคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เคยจัดทารายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะไปแล้ว และศึกษาบทบัญญัติ
ของกฎหมาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หลักการสิทธิมนุษยชน และพันธกรณีระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกอบกับการรับฟั งความคิดเห็ นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งด้าน
กฎหมายและด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมตลอดถึงนักวิชาการด้านสิทธิในที่ดินและการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ และเครือข่ายภาคประชาสังคม ดังต่อไปนี้
๓.๑ บทบัญญัติของกฎหมาย หลักการด้านสิทธิมนุษยชน และพันธกรณีระหว่างประเทศ
๓.๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓.๑.๒ ประมวลกฎหมายที่ดิน
๓.๑.๓ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
๓.๑.๔ พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๑.๕ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๑.๖ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๑.๗ กติ การะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สั งคม และวั ฒนธรรม
(International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights: ICESCR)
๓.๑.๘ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ใน
ทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD)
๓.๑.๙ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
๓.๒ นโยบาย แนวปฏิบัติของคณะรัฐมนตรี และคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่เกี่ยวข้อง
๓.๒.๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เห็นชอบการแก้ไขปัญหา
ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติที่ได้กาหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ป่าไม้เป็น ๒ ด้าน คือ ด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ และด้านการป้องกันพื้นที่
ป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติ
/๓.๒.๒ มติ...

-๕๓.๒.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบหลักการแนวนโยบาย
ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลและมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแนวทางไปปฏิบัติ
๓.๒.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบหลักการแนวนโยบาย
และหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ แนวทางระยะสั้นและแนวทาง
ระยะยาว ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวกับที่ดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้
๓.๒.๔ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เห็นชอบในกรอบ
มาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทากินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท)
๓.๒.๕ คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้
๓.๒.๖ คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานสาหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้และนโยบายการ
ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปจั จุบัน
๓.๓ รายงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๓.๓.๑ หลักการและข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๓.๓.๒ ข้อเสนอแนะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๔๗ (๓) ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
และข้ อเสนอในการปรั บปรุ งกฎหมายเพื่ อแก้ ไขปั ญหาเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ และเขตอุ ทยานแห่ งชาติ กั บ
ที่ ดิ นเอกชนทั บซ้ อนกั น และกรณี ราษฎรได้ รั บความเดื อดร้ อนจากมาตรการทวงคื นผื นป่ าตามค าสั่ ง
คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุ นายน ๒๕๕๗ และที่ ๖๖/๒๕๕๗ ลงวั นที่
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
๓.๓.๓ ข้อเสนอแนะตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๔๗ (๓) ที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือคาสั่ง กรณีการกาหนดเขตพื้นที่ในการทากิน การอยู่อาศัย และการดาเนินวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ
๓.๔ ข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการ
๓.๔.๑ เอกสารเผยแพร่ เรื่ อง “การฟื้ นฟู ภู มิ นิ เวศป่ าไม้ กรณี ศึ กษาการจั ดการ
ภูมินิ เวศจากภูเขาถึงทะเล” โดยคณะกรรมการองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
(The International Union for Conservation of Nature: IUCN) จัดทาโดยคณะกรรมการ IUCN
ประเทศไทย ปี ค.ศ. ๒๐๑๐)
/๓.๔.๒ เอกสาร...

-๖๓.๔.๒ เอกสารเผยแพร่ เรื่ อ ง “Land and Human Rights - Standards and
Application” โดยสานักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner
for Human Rights: OHCHR) ปี ค.ศ. ๒๐๑๕
๓.๔.๓ บทความข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ : ความหมายและการเรียกชื่อ
จากฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์ในประเทศไทย ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
๓.๔.๔ รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง “สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ)กับ
การดาเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียนในพื้นที่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินทากิน
และที่อยู่อาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ ” โดยไพสิฐ พาณิชยกุล และคณะสนับสนุนโดย
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดทาปี ๒๕๖๐
๓.๕ การประชุมรับฟังความคิดเห็น
๓.๕.๑ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการด้าน
สิ ทธิ ในที่ ดิ นและการจั ดการทรั พยากรป่ าไม้ และเครื อข่ ายภาคประชาสั งคมเพื่ อประกอบการจั ดท า
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๓.๕.๒ เมื่ อวั น ที่ ๑๖ กั นยายน ๒๕๖๔ การหารื อแนวทางแก้ ไขปั ญหาประเด็ น
สิทธิในที่ดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางปรีดา คงแป้น
และนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์) กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๓.๕.๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านกฎหมายและด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
นักวิชาการด้านสิทธิในที่ดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้ว ย กรมอุท ยานแห่ง ชาติ สัต ว์ป่า และพันธุ์พืช สานัก งานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
กรมการปกครอง ในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายลาดับรอง ตามมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ แห่ง
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๕.๔ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านกฎหมายและด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการแก้ไขร่างกฎหมายลาดับรอง ตามมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๖ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓.๖.๑ หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๐๖.๕๐๓/๑๒๕๒๕
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ขอความร่วมมือ
สอบถามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
/๓.๖.๒ หนังสือ...

-๗๓.๖.๒ หนั ง สื อ มู ล นิ ธิ สื บ นาคะเสถี ย ร ที่ มสน. ๑๘๐/๒๕๖๔ ถึ ง เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง เอกสารประกอบความเห็นเกี่ยวกับมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๖.๓ เอกสารประกอบการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาจากสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ จัดทาโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๓.๖.๔ ร่างกฎหมายลาดับรองตามมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒
ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๕ และวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ซึ่ง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่งให้สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อ
ประกอบการประชุมในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้แก่
(๑) ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าก าหนดโครงการอนุ รั ก ษ์ แ ละดู แ ลรั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
(๒) ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าก าหนดโครงการอนุ รั ก ษ์ แ ละดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. ....
(๓) ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอยู่อาศัย
หรือทากินตามโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติเพื่อการดารงชีพ
อย่างเป็นปกติธุระ พ.ศ. ....
(๔) ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอยู่อาศัย
หรือทากินตามโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อการดารงชีพอย่างเป็นปกติธุระ พ.ศ. ....
(๕) ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยโครงการ
อนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
(๖) ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเก็บหา
หรือการใช้ป ระโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติที่ส ามารถเกิด ใหม่ทดแทนได้ต ามฤดูกาลในเขตพื้น ที่
โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พ.ศ. ....

๔. ความเห็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า ที่ดินเป็นองค์ประกอบสาคัญสาหรับประชาชน
ในภาคเกษตรกรรมที่จะทาให้สิทธิมนุษยชนทั้งหลายของบุคคลเหล่านั้นเป็นจริง เนื่องจากที่ดินเป็นปัจจัย
สาคัญในการดารงชีวิตโดยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ตั้งของทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งกาเนิดอาหารและน้า
และเป็นศูนย์กลางของสิทธิทางเศรษฐกิจในฐานะพื้นที่สาหรับเพาะปลูกเพื่อหารายได้สาหรับครัวเรือน
/รวมตลอดถึง...

-๘รวมตลอดถึงเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ของกลุ่ มชนในท้องถิ่นและเป็นพื้นที่สาหรับให้ประชาชนใช้สิทธิ
ในการมีส่วนร่วมในวิถีวัฒ นธรรม ๖ ซึ่งสิทธิเหล่านี้เชื่อมโยงไปถึงสิทธิในการมีชีวิต สิทธิในมาตรฐาน
การครองชีพที่เพียงพอและสิทธิขั้นพื้นฐานอื่น ๆ ของมนุษย์โดยไม่อาจแยกออกจากกันได้
สาหรับประเทศไทย ในพื้นที่ชนบทมีความหลากหลายด้านเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งบริเวณพื้นที่ราบและบริเวณภูเขาสูง และประกอบอาชีพประมง
ในบริเวณที่ติด กับทะเล นอกจากนั้น ยัง มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ (ethnic group)๗
ที ่หลากหลายตั้งแต่โบราณและอยู่ในพื้นที่ที่ มีระบบภูมิ นิเวศที่แตกต่างกันจนเป็ นส่ วนหนึ่งของชาติ ไทย
ในปัจจุบัน กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านั้นรวมกันเป็นชุมชนเติบโตมาจากการมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
สร้างอุดมการณ์ ความเชื่อ และใช้ชีวิตภายใต้วิถีวัฒนธรรมจารีตประเพณี ของตนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะเผ่าพันธุ์ของตนเองยังคงอยู่อาศัยและทากินบนภูเขาสูง บริเวณพื้นที่ลุ่มน้า
ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง กลุ่มชาติพันธุ์บางส่วนมีลักษณะการทาเกษตรกรรมแบบเฉพาะที่มีการสืบทอด
และพัฒนาภูมิ ปัญญาซึ่งมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน
อันเป็นวิถี ชีวิตที่เป็นปกติ ธุระ เช่น การทาไร่หมุนเวียน การทาเกษตรกรรมริมแม่น้ า การจับสัตว์น้ า
ด้ว ยเครื ่อ งมือ ประมงตามธรรมชาติ ในส่ วนของพื้ นที่ ชายฝั่ งและทะเลเป็ นพื้ นที่ ท าการประมงและ
การเก็ บหาอาหารของชาวประมงพื้ น บ้ า นและชุ ม ชนชายฝั่ ง ดั ง นั้ น ที่ ดิ น และทรั พ ยากรธรรมชาติ
จึง มี ความสาคั ญ ต่อ การตั้ งถิ่นฐานบนผืนแผ่ นดินไทยของบรรพบุรุ ษที่ สืบทอดหลายรุ่ น ซึ่ งสัมพันธ์กั บ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในการดารงชีพอย่างยั่งยืน ทั้งในทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันของชุมชนอย่างเป็นสุข
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ดินเป็นทรัพย์สินที่มีจานวนจากัดไม่สามารถที่จะเพิ่มจานวนได้
แต่จานวนประชากรเพิ่มขึ้นทาให้ที่ดินเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เมื่อชุมชนเปิดจากการขยาย
เส้นทางคมนาคมเข้าไปในหมู่บ้าน การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยกลไกรัฐทั้งรูปแบบของหมู่บ้าน
ตาบล อาเภอ จังหวัด และการปกครองส่วนท้องที่ ท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค และส่วนกลางเข้าไปในชุมชน
/จึงมีการ...
๖

Office of the High Commissioner for Human Rights. (2015). Land and Human Rights - Standards and
Application. (p. 3 - 4) Retrieved from https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Land_HR-Standards Applications .pdf
๗
จาก “ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ : ความหมายและการเรียกชื่อ” ในฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์ใน
ประเทศไทย, สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สืบค้นเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕จาก
https://www.sac.or.th/databases/ethnicredb/more_information.php. LeBar,
Hickey and Musgrave (1960) Moerman (1967), และ Levine และ Campbell (1972 ) ได้ให้ความหมาย
ของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ว่า หมายถึง กลุ่ ม ชนที่ มี ค วามแตกต่ า งทางวั ฒนธรรม โดยเกณฑ์ ความแตกต่ างนั้ นครอบคลุ ม ประเด็น
(๑) กระบวนการจ าแนกกลุ ่ม ชาติพ ัน ธุ ์โ ดยคนในกลุ ่ม (๒) การเรีย นรู ้แ ละแสดงอัต ลัก ษณ์ช าติพ ัน ธุ ์ใ นบริบ ทต่า ง ๆ
(๓) ความรู้สึกและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ (๔) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ต่างกลุ่มชาติพันธุ์ (๕) กระบวนการดารงรักษา
พรมแดนระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ และ (๖) กระบวนการเปลี่ยนแปลงในทางชาติพันธุ์

-๙จึง มีการขยายเป็นเครือข่ายทางเศรษฐกิจ เครือข่ายทางการเมือง เครือข่ายผลประโยชน์และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ประกอบกับ การประกาศการบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับ และนโยบายการส่งเสริมให้มี
การใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อ การพัฒนาเศรษฐกิจ จึงเป็นสาเหตุสาคัญของการเกิด ปัญหาความขัด แย้ง
ในการแย่งชิงที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในที่ดินของรัฐที่ทับซ้อนกัน
ในด้านการใช้ที่ดินในฐานะทรัพย์สินส่วนบุคคล แม้ว่าบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ (ปัจจุบัน คือรัฐธรรมนูญแห่ ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๓๗๘) ได้รับรองไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก โดยที่ขอบเขตแห่งสิทธิและ
การจากัดสิทธิเช่นว่านี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งหมายความว่าประชาชนสามารถเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน ได้ แต่เมื่อพิจารณาระบบกฎหมายของไทยแล้ว “ที่ดิน” และ
“ทรัพยากรธรรมชาติ” ถูกกาหนดให้เป็นของรัฐเป็นหลัก๙ ซึ่งรัฐสามารถแสวงหาประโยชน์หรือใช้สอย
เพื่อการจัดทาบริการสาธารณะได้ โดยที่รัฐจะให้สิทธิการเป็นเจ้าของหรือสิทธิครอบครองตามระบบ
กรรมสิทธิ์อันเป็นสิทธิหลักแก่พลเมืองภายใต้กฎหมายที่ รัฐได้ตราขึ้นเป็นการเฉพาะ อันได้แก่ ประมวล
กฎหมายที่ดิน ซึ่งบุคคลที่มีสิทธิดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ว่าที่ดินจะไม่ถูกรัฐเวนคืนไปโดยพลการ รวมทั้งรัฐอาจให้ประชาชนทาประโยชน์บนที่ดินโดยไม่ให้สิทธิ
ในการเป็นเจ้าของ (กรรมสิทธิ์) ก็ได้ เช่น การจัดที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
การจัดที่ดินตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ การจัดที่สาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก
การให้ สิ ทธิท ากิน ในเขตป่ าไม้ (ส.ท.ก.) เป็ นต้ น แต่ในทางกลับ กันกฎหมายข้ อเดี ยวกั นนี้ ส่งผลให้
ผู้เข้าครอบครองหรือยึดถือที่ดินเพื่อตนเองโดยไม่มีเอกสารแสดงสิทธิที่รัฐมอบให้ เนื่องจากไม่ได้เข้าสู่
ระบบกรรมสิทธิ์ เช่น ผู้ไม่ได้แจ้งการครอบครองก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ผู้ท่ีอาศัยอยู่ใน
เขตสงวนหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิได้ ผู้ที่อยู่ในประเทศไทย
แต่เป็นคนไร้สัญชาติ เป็นต้น ตกเป็นผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตกเป็นผู้บุกรุกพื้นที่ป่าไม้
ซึ่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช๒๔๘๔ กาหนดให้ ที่ดินที่ยังไม่มีผู้ได้สิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน
/ให้เป็น...
๘

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก
ขอบเขตแห่งสิทธิและการจากัดสิทธิเช่นว่านี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อ
การอั นเป็ นสาธารณู ปโภค การป้ องกั นประเทศ หรื อการได้ มาซึ่ งทรั พยากรธรรมชาติ หรื อเพื่ อประโยชน์ สาธารณะอย่ างอื่ น
และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม ภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของ ตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายจากการ
เวนคืนโดยคานึงถึงประโยชน์สาธารณะ ผลกระทบต่อผู้ถูกเวนคืน รวมทั้งประโยชน์ที่ผู้ถูกเวนคืนอาจได้รับจากการเวนคืนนั้น
ฯลฯ
ฯลฯ
๙
ประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา ๒ ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้ถือว่าเป็นของรัฐ

-๑๐ให้เป็น “ป่า” ทั้งหมด และกาหนดให้ผู้เข้าครอบครองที่ดินดังกล่าวต้องรับโทษทางอาญา โดยไม่พิจารณา
ถึงลักษณะทางกายภาพและภูมิศาสตร์ของพื้นที่ว่าเป็นป่าตามความเป็นจริงหรือไม่
จากการศึกษาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า มีประชาชนจานวนมาก
โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและกลุ่มชาติพันธุ์ (ทั้งที่มีสัญชาติไทยและผู้ทปี่ ระสบปัญหาเกี่ยวกับสัญชาติไทย)
ซึ่งอาศัยอยู่ เป็น ชุมชนเล็ก ๆ กระจัด กระจายบริเวณพื้นที่ห่างไกลจากการรับ รู้ ข้อมูลข่าวสารของรัฐ
เนื่องจากการศึกษาและสาธารณูปโภคพื้นฐานเข้าไม่ถึง รวมถึงการคมนาคมทุรกันดารยากที่จะติดต่อสื่อสาร
กับพื้นที่ภายนอก ไม่สามารถแจ้งการครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๗
ถึง พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้ ซึ่งในทางนิตินัยบุคคลเหล่านั้นไม่อาจปฏิเสธได้ว่าตนไม่รู้กฎหมาย แต่หากพิจารณา
ตามข้อเท็จจริงของพื้น ที่ ในช่ ว งเวลาที่ ป ระมวลกฎหมายที่ ดิน ใช้บั งคับ แล้ว น่าเชื่อ ได้ว่ าเป็ นเช่ น นั้ น
และถึงแม้ว่าประมวลกฎหมายที่ดิน จะมีบทบัญญัติ๑๐ ให้ทางราชการสามารถทาการสารวจรังวัดหรือ
ทาแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์ในที่ดินบริเวณใด ๆ เพื่อออกเอกสารสิทธิในภายหลังได้ก็ตาม
แต่หากที่ดินบริเวณนั้นถูกประกาศเขตป่าไม้หรือเขตป่าอนุรักษ์ใด ๆ ครอบลงไปแล้วประชาชนในพื้นที่นั้น
ก็ ไ ม่ อ าจได้ ม าซึ่ ง สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ตามกฎหมายอี ก ต่ อ ไป รวมทั้ ง ถู ก กฎหมายปิ ด ปากไม่ใ ห้โ ต้แ ย้ง สิท ธิ
ครอบครองเนื่องจากไม่ได้แจ้งการครอบครองก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยปรากฏว่าการประกาศ
เขตดังกล่าวภาครัฐไม่ได้สารวจพื้นที่จริงว่ามีประชาชนครอบครองตามความเป็นจริงอยู่หรือไม่ ซึ่งในอดีต
ถึงปัจจุบันรัฐมีนโยบายจาแนกประเภทที่ดินเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ประกาศเป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติจานวนมากทั่วประเทศ สิ่งเหล่านี้ทาให้เกิดปัญหาประกาศ
พื้นที่ป่าทับซ้อนกับพื้นที่ที่ประชาชนครอบครอง ซึ่งรัฐบาลแก้ไขปัญหาด้วยการจัดที่ดิน หรือผ่อนผัน
ให้ทาประโยชน์แต่ไม่อาจแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ เนื่องจากมีการตกหล่นและให้สิทธิในที่ดินไม่ทั่วถึง
ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายตลอดมา
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าที่ดินที่ถูกสงวนหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แล้วจะทาให้
บุคคลที่ครอบครองที่ดินนั้น ไม่อาจขอรับเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินนั้นตามกฎหมายได้อีกต่อไปในอนาคต
ที่จะมีผลเป็นการรับรองสิทธิในทรัพย์สิน แต่บุคคลย่อมมีสิทธิใช้สอยที่ดินที่นั้นต่อไปได้ตามจารีตประเพณี
แห่งท้องถิ่น รวมถึงมีสิทธิในการจัดการ บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากที่ดินที่เป็น ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุลและยั่งยืน ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับสิทธิของบุคคลและชุมชนซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐตาม
/รัฐธรรมนูญ ...
๑๐

ประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา ๕๘ เมื่ อรั ฐมนตรี เห็ นสมควรจะให้ มี การออกโฉนดที่ ดิ นหรื อหนั งสื อรั บรองการท าประโยชน์
ในจังหวัดใดในปีใด ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดจังหวัดที่จะทาการสารวจรังวัดทาแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวน
การทาประโยชน์สาหรับปีนั้น เขตจังหวัดที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดไม่รวมท้องที่ที่ทางราชการจาแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร
ฯลฯ
ฯลฯ

/เพื่อที่จะ ...

-๑๑รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓ (๒)๑๑ ทั้งนี้ สิทธิตามรัฐธรรมนูญ
มาตรานี้รัฐไม่สามารถจากัดสิทธิได้และรัฐมีหน้าที่อานวยให้ประชาชนสามารถใช้สิทธินี้ได้ อย่างบริบูรณ์
นอกจากนี้ รัฐยังมีหน้าที่ตามมาตรา ๕๗ (๒)๑๒ ที่ต้องอนุรักษ์ คุ้มครองบารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ
และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ดาเนินการและได้รับประโยชน์จากการดาเนินการดังกล่าวด้วย เพื่อที่จะทาให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้ง ๕ ด้าน อย่างสอดคล้องและ
สมดุลกัน กล่าวคือ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Planet) ด้านคนและสังคม (People) ด้านเศรษฐกิจ
(Prosperity) ด้านหุ้นส่วนความร่วมมือ (Partnership) และด้านสันติภาพและความสงบสุข (Peace)
ไม่ใช่เน้นเพียงด้านการอนุรักษ์โดยไม่คานึงถึงด้านอื่น ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพันธกรณีที่ รัฐต้องอานวยให้
ประชาชนใช้ที่ดิน ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดารงชีพที่ดีอย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง๑๓ อันเป็น
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม
จากการตรวจสอบค าร้ องที่ ผ่ านมาของคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ พบว่ า
ถึงแม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับรองสิทธิของประชาชน และรัฐมีหน้าที่ดังที่กล่าวไปแล้ว
ข้ างต้ น การตี ความและบั งคั บใช้ กฎหมายว่ าด้ วยการป่ าไม้ ตั้ งแต่ อดี ต ถึ งปั จจุ บั น หาเป็ นเช่ นนั้ น ไม่
โดยปัญหาพื้นที่ทากินของประชาชนทับซ้อนกับเขตป่าไม้และเขตป่าอนุรักษ์ รัฐใช้การไล่รื้อให้ประชาชน
/ออกจาก...
๑๑

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) จัดการ บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ อย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
๑๒

มาตรา ๕๗ รัฐต้อง
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) อนุ รั ก ษ์ คุ้ ม ครองบ ารุ ง รั ก ษา ฟื้ น ฟู บริ ห ารจั ด การ และใช้ ห รื อ จั ด ให้ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่าง สมดุลและยั่งยื น โดยต้องให้
ประชาชนและชุ มชนในท้ องถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มด าเนิ น การและได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการด าเนิ น การดั งกล่ า วด้ ว ย
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
๑๓

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ข้อ ๑๑ รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอสาหรับตนเองและ
ครอบครั ว ซึ่ ง รวมถึ ง อาหาร เครื่ อ งนุ่ งห่ ม และที่ อ ยู่ อ าศั ย อย่ า งเพี ย งพอ และสภาพกา รครองชี พ ที่ ดี ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
รัฐภาคีจะต้องดาเนินขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อประกันการทาให้สิท ธินี้เป็นจริง โดยรับรองความสาคัญอย่างแท้จริงของความ
ร่วมมือระหว่างประเทศบนพื้นฐานของความยินยอมโดยเสรี

-๑๒ออกจากที่ดินและการจั บกุมดาเนินคดีอาญาเป็นหลัก ส่วนการเคารพในการจัดการ บารุงรักษา และ
ใช้ประโยชน์จากที่ดินที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืนในเขตป่าไม้กลับกลายมาเป็นข้อยกเว้น
ผ่านกระบวนการพิสูจน์สิทธิที่รัฐกาหนดขึ้น ซึ่งปรากฏว่าการพิสูจน์สิทธินั้นไม่ได้ดาเนินการให้ครบทุกพื้นที่
ทั่วประเทศ เนื่องจากการปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับงบประมาณและโครงการของแต่ละพื้นที่ และการพิสูจน์สิทธิ
เน้นการพิสูจน์รายแปลงโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศเป็นหลัก ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน
จะต้องทากินซ้า ๆ บนพื้นที่แปลงเดิมตลอดมาไม่สามารถพักที่ดินได้ ซึ่งที่ไม่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ทาไร่หมุนเวียนและเว้นช่วงระยะเวลาหนึ่งและกลับมาใหม่ ๑๔ ชุมชนที่ใช้ประโยชน์
ในที่ดินแบบแปลงรวม รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการอพยพเคลื่อนย้ายในการทาไร่และตั้งถิ่นฐาน รวมถึง
มีปัญหาการพิสูจน์ในกรณีที่ผู้ครอบครองหยุดทาประโยชน์ชั่วคราวเนื่องจากภัยธรรมชาติ ศัตรูพืชคุกคาม
หรื อ เหตุ สุ ด วิ สั ย ส่ ว นตั ว โดยเหตุ ดั ง กล่ า วไม่ ถู ก น ามาพิ จ ารณาและถู ก ตั ด สิ น ว่ า ผู้ ค รอบครองไม่ ไ ด้
ทาประโยชน์ต่อเนื่อง นาไปสู่การดาเนินคดีอาญาทาให้ประชาชนเสื่อมเสียเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
ยิ่งไปกว่านั้น บางกรณีประชาชนกลับไม่เคยได้รับการพิสูจน์ตามกระบวนการอย่างเป็นธรรมก่อนถูกจับกุม
ดาเนินคดีตามกฎหมาย
นอกจากปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในพื้นที่ป่าไม้แล้ว ในพื้นที่ทางทะเลที่ประชาชนประกอบอาชีพ
และใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ การกาหนดเขตอุทยานแห่งชาติก็เป็นอุปสรรคต่อ
ประชาชน โดยพบว่ามีการกาหนดเส้นแนวเขตของอุทยานแห่งชาติลงไปในทะเลเป็นวงกว้างและมีขนาด
เนื้อที่ของแต่ละอุทยานแห่งชาติจานวนมากกว่า ๕๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งครอบคลุมบริเวณพื้นที่
เก็บหาอาหาร ทาการประมงของชาวประมงพื้นบ้านและชาวเล ๑๕ เมื่อพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับซ้อนกับ
เขตประมงทะเลชายฝั่ง หรือเขตที่จับสัตว์น้าในทะเลที่อยู่ภายในน่านน้าไทยนับจากแนวชายฝั่ง ทะเล
ออกไปสามไมล์ทะเลซึ่งเป็นพื้นที่ทาการประมงของชาวประมงพื้นบ้าน พื้นที่ส่วนที่ทับซ้อนนี้จะถูกกันออก
จากเขตทะเลชายฝั่งและหมายความว่าห้ามทาการประมง โดยหากมีการทาประมงของท้องถิ่นในพื้นที่
ดังกล่าวก็จะไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ข้อจากัดเหล่านี้เป็นการขัดขวางมิให้ประชาชน
สามารถอุปโภคสิทธิของตนในการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้าต่าง ๆ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
/สาหรับ...
๑๔

จาก สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาเพื่อการสร้างความ
มั่ น คงทางอาหารและวิ ถี ชี วิ ต ของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ใ นพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ : กรณี ชุ ม ชนกะเหรี่ ย งในผื น ป่ า ตะวั น ตกปี ที่ ๑”,
เสนองบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ตามมติคณะรัฐมนตรี, ตุลาคม ๒๕๕๖ และไพสิฐ พาณิชยกุล และ
คณะ.(๒๕๖๐). สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) กับการดาเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียนในพื้นที่ยุทธศาสตร์
การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ . กรุงเทพฯ: สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
๑๕
จาก “ข้ อมู ลส าคั ญเกี่ ยวกั บกลุ่ มชาติ พั นธุ์ : ความหมายและการเรี ยกชื่ อ” อ้ างแล้ วในเชิ งอรรถที่ ๗
ชาวเลเป็ นกลุ่ มชาติ พั นธุ์ ที่ อยู่ ทางใต้ ของไทยและในประเทศเพื่ อนบ้ านอย่ างเมี ยนมา ได้ แก่ มอแกน มอแกลน อู รั กลาโว้ ย
ที่อาศัยตามเกาะชายหาด หรือชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกทางใต้ บริเวณทะเลอันดามัน

-๑๓สาหรับกลุ่มชาติพันธุ์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า ปัญหาพื้นที่ทับซ้อน
เกี่ยวพันกับการดารงชีพของบุคคลโดยตรงแม้ประเทศไทยจะรับรองปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของ
ชนเผ่าพื้น เมืองอย่างเป็นทางการ แต่ประเทศไทยยังไม่ยอมรับสถานะและสิทธิของกลุ่มชนพื้นเมือง
ทั้งในทางกฎหมายหรือในรูปแบบอื่นใด ทั้งนี้ การทีบ่ ุคคลเหล่านั้นอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ มีอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสาธารณะและการศึกษา รวมถึงใช้ภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างจาก
ภาษาไทยกลาง ยากที่จะเข้าใจกฎหมายที่ดินซึ่งเป็นกฎหมายเทคนิค ทาให้การครอบครองที่ดินของ
กลุ่มชาติพันธุ์ไม่อยู่ในระบบกรรมสิทธิ์ และเมื่อเป็นการอยู่อาศัยในเขตป่าไม้ที่รัฐเข้าควบคุมโดยกฎหมาย
ที่มีโทษทางอาญา ยิ่งทาให้การไม่ยอมรับรุนแรงมากขึ้น ด้วยผลของการไม่ยอมรับสถานะและสิทธิของ
ชนเผ่าพื้นเมืองนั้น ทาให้ กลุ่มชาติพันธุ์ท่ียังอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีความเสี่ยงจะถูกไล่รื้อหรือถูกจับกุม
ดาเนินคดีเมื่อมีการใช้ที่ดินหรือการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติ ในผืนแผ่นดินบรรพบุรุษของตน
ดังนั้น จะต้องมีการจัดการปัญหาพื้นที่ทับซ้อนโดยยอมรับวิถีวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลาย
เพื่อคุ้มครองและรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มชาติพันธุ์ศาสนา และชนพื้นเมือง
โดยรัฐต้องสนับสนุนให้ พวกเขาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ อต่อการอนุรักษ์ พัฒนา แสดงออก และ
สามารถแบ่งปันอัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา ประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติต่าง ๆ ของ
กลุ่มชาติพันธุ์ได้
เมื่ อพิ จ ารณาปั ญหาข้ า งต้ นแล้ ว จึ ง เห็ นว่ า ปั ญหาเหล่า นั้ นเป็น ปั ญหาเชิ งโครงสร้ า ง
ที่เป็นผลมาจากกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้หลายฉบับ ซึ่งถูกจัดทาขึ้นภายใต้แนวคิด การควบคุมพื้นที่ป่า
เพื่อป้องกัน การทาลายป่า และใช้ประโยชน์จากการให้อนุญาตสัมปทานทาไม้และทรัพยากรธรรมชาติ
สะท้อนให้เห็นว่า ภาครัฐจัดการทรัพยากรป่าไม้ด้วยการใช้กฎหมายที่มีโทษทางอาญาโดยไม่คานึงถึงมิติ
ทางสังคม ซึ่งเป็ น การจั ด การแบบแนวดิ่ งโดยไม่ มีประชาชนผู้ทรงสิทธิต ามรัฐธรรมนูญร่ว มอยู่ด้ว ย
และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ชิดและพึ่งพาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในการดารงชีพ
ที่ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในฐานะหุ้นส่วนกั บรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อัน ไม่สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน
เนื ่อ งด้ว ยปัจ จุบ ัน ส าหรับ พื ้น ที ่ป ่า อนุร ัก ษ์ ได้ม ีก ารประกาศใช้ พ ระราชบัญ ญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ แทนกฎหมาย
ฉบั บเดิม แม้จะยั งมี หลายส่วนที่ การบั งคั บใช้อาจขัดขวางต่อการอุ ปโภคสิทธิมนุษยชนอย่างบริบู รณ์
ของประชาชน แต่กฎหมายดังกล่าวได้กาหนดวิธีการที่อาจนามาใช้แก้ไขปัญหาได้ โดยเฉพาะเรื่อง
การจัดทาโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ซึ่งจะทาให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติและถือครองที่ดินในห้วงเวลาที่
กฎหมายกาหนดในการสารวจการถือครองที่ดินในระยะเวลา ๒๔๐ วัน สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ที่ได้รับจัดทาโครงการเพื่อดารงชีพอย่างเป็นปกติธุระโดยไม่ต้องรับโทษทางอาญา รวมไปถึงการสารวจ
ทรั พยากรธรรมชาติ ที่ เกิ ด ใหม่ ทดแทนได้ ในพื้ นที่ ป่ าอนุ รั กษ์ และจั ด ท าโครงการอนุ รั กษ์ และการใช้
/ทรัพยากร...

-๑๔ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งให้ประชาชนที่อยูร่ อบเขตป่าอนุรักษ์สามารถเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดใหม่ทดแทนได้
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า การดาเนินการ
ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวยังมีปัญหาในบางประการที่ทาให้จุดมุ่งหมายของการแก้ไขปัญหา
พื้นที่ทับซ้อนตามกฎหมายฉบับใหม่ไม่อาจบรรลุผลได้อย่างแท้จริง ดังนี้
๑) ปัญหาการสารวจการถือครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติตามบทเฉพาะกาล
ตามที่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๔ ได้กาหนดให้มีการ
สารวจการถือครองที่ดิน อย่างเร่งด่วนภายใน ๒๔๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่แสดงให้เห็นว่ากฎหมายมุ่งหมายให้มีการแก้ไขปัญหา
โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดาเนินการสารวจการถือครองที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์
ไปแล้วรวมทั้งสิ้น ๒๒๗ ป่าอนุรักษ์ จานวน ๔,๒๖๕ หมู่บ้าน ๓๑๖,๕๖๐ ราย ๔๖๘,๒๕๖ แปลง เนื้อที่
ประมาณ ๔,๒๗๓,๗๒๖.๒๔๑๖ ไร่ แยกเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ จานวน ๑๒๖ แห่ง ๒,๗๘๐ หมู่บ้าน
๒๐๕,๐๑๖ ราย ๒๙๙,๖๗๐ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๒,๕๕๕,๙๒๒.๗๙๗๓ ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จานวน
๖๐ แห่ง ๑,๑๐๓ หมู่บ้าน ๘๖,๙๗๙ ราย ๑๓๗,๙๗๕ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๑,๔๔๓,๐๓๙.๐๘๐๑ ไร่
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จานวน ๔๑ แห่ง ๔๗๒ หมู่บ้าน ๒๔,๕๖๕ ราย๓๐,๖๑๑ แปลง เนื้อที่ประมาณ
๒๗๔,๗๖๔.๓๖๔๖ ไร่๑๖
อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กาหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการสารวจพื้นที่ของประชาชน โดยห้ามมิให้อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งสารวจการถือครองของ
ประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ในระหว่างการดาเนินคดีหรือเคยถูกดาเนินคดีไปแล้ว ทาให้ยังมีที่ดินอีกหลายแห่ง
ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการสารวจการถือครองดังกล่าว เนื่องจากเป็นพื้นที่ ท่ีถูกตรวจและยึดดาเนินคดี
ตามพระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่ ง เป็ น กฎหมายฉบั บ เดิ ม โดยจากข้ อ มู ล ของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งว่าในปี ๒๕๕๒-๒๕๖๔ มีจานวนคดีถึง ๒๕,๔๔๒ คดี
ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิด จานวน ๖,๔๑๘ คน เนื้อที่ประมาณ ๒๙๖,๑๑๗-๑-๕๕.๒๑ ไร่ ๑๗
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า การกาหนดแนวทางปฏิบัตินี้เป็นการจากัดสิทธิในการถือครอง
ที่ดินของประชาชนและยังคงทาให้ปัญหาการไม่ยอมรับสิทธิ ของประชาชนที่เกิด ขึ้นจากบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ไม่ได้รับการแก้ไข รวมตลอดถึงทาให้การบังคับใช้
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างกลุ่มบุคคลที่อยู่อาศัยและทากินในเขตอุทยานแห่งชาติ
/ภายใต้...
๑๖

จากเอกสารประกอบการประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาจากสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔
จัดทาโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๑๗
อ้างอิงแล้วในเชิงอรรถที่ ๗

-๑๕ภายใต้กรอบระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ หรือตามคาสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ซึ่งไม่เคยเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิอย่างใด ๆ มาก่อน มีความ
แตกต่างกันจานวน ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่มีข้อเท็จจริงอย่างเดียวกันแต่ถูกจับกุมดาเนินคดีหรือ
เคยถูกจับกุมดาเนินคดี รวมตลอดถึงถูกตรวจยึดพื้นที่ในคดีที่ไม่พบตัวผู้กระทาความผิด กับกลุ่มบุคคลที่ยัง
ไม่เคยถูกดาเนินคดี
โดยที่ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เ ห็ น ว่ า แม้ ป ระชาชนผู้ นั้ น จะเคยต้ อ ง
คาพิพากษาว่ากระท าความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ หรือที่ดินบริเวณใด ๆ จะเคย
ถูกตรวจยึดเป็นคดีอาญาในคดีที่ไม่พบตัวผู้กระทาความผิดก็ตาม แต่กรณีเช่นว่านั้นเป็นกระบวนการ
ตามบทบั ญ ญั ติ ข องพระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่
๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๑ ที่ ไ ม่ เ ปิ ด ช่ อ งให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งมี ก ารพิ สู จ น์ สิ ท ธิ อ ย่ า งเสมอภาคและ
เป็นธรรมก่อนการดาเนินคดี อาญา รวมไปถึงไม่มีช่องทางในการจัด ทาโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
และดูแลทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติโดยมิได้สิทธิในที่ดิน ดังเช่นในกฎหมายฉบับปัจจุบัน
กล่าวคือ ในขณะบังคับใช้กฎหมายฉบับเดิมแม้ประชาชนจะอยู่อาศัยและทากินในเขตอุทยานแห่งชาติ
ภายใต้กรอบระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ หรือตามคาสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ก็ตาม ประชาชนก็อาจถูกจับกุมดาเนินคดีหรือถูกตรวจยึดที่ดินได้
และไม่อาจยกข้อต่อสู้ว่าได้อยู่อาศัยหรือทากินในเขตอุทยานนั้น ๆ มาก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ
เพื่อให้ตนเองไม่ต้องรับโทษและปฏิเสธทีจ่ ะเคลื่อนย้ายถิ่นฐานดั้งเดิมออกจากบริเวณที่ตนเองครอบครอง
อยู่ก่ อนได้ โดยเฉพาะในคดีที่ ผู้ต้ องหาเป็น กลุ่ มชาติพั นธุ์ ที่อ าศัย อยู่ ในผืนดิ นของบรรพบุ รุษ ตนเอง
แต่ไ ม่มีเ อกสารสิทธิต ามประมวลกฎหมายที่ดิ น ส่วนกระบวนการดาเนินการตามมาตรา ๖๔ แห่ ง
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น เป็นการกระทาทางปกครองและไม่เกี่ยวข้องกับ
คาพิพากษาของศาลหรือการพิจารณาคดีในชั้นศาลแต่อย่างใด ประกอบกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ไ ด้ห้ามหรือจากัดสิทธิว่า ผู้ที่ถูกจับกุมดาเนินคดีหรือเคยถูกจับกุม
ดาเนิน คดี รวมตลอดถึงถูกตรวจยึด พื้นที่ในคดีที่ไม่พบตัวผู้กระทาความผิด จะไม่ได้รับสิทธิเข้าร่ว ม
โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ เนื่องจากมีการกาหนดเงื่อนไข
ไว้เพียงแค่เป็นประชาชนที่ไม่มีที่ดินทากินและได้อยู่อาศัยในอุทยานแห่งชาติก่อนวันที่พ ระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ และภายใต้กรอบเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๔๑ หรือตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗ เท่านั้น
๒) ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายลาดับรอง ดังต่อไปนี้
๒.๑) ปัญหาด้านกระบวนการร่างกฎหมาย เห็นว่า กระบวนการร่างกฎหมายลาดับรอง
ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ป ระชาชนผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ได้ ท ราบข้ อ มู ล ข่ า วสารของทางราชการและแสดงความคิ ด เห็ น
ต่อร่ างกฎหมายที่กระทบต่อการดารงชีวิต ของตนเองอย่างเพียงพอ ซึ่งพบว่า การจัด ให้มีการรับฟัง
ความคิ ด เห็ น ของร่า งกฎหมายลาดั บรองดั ง กล่ า วมีก ารจั ด เวที เฉพาะในส่ ว นกลางเท่า นั้ น ไม่ไ ด้ จั ด
/ให้มีการ ...

-๑๖ให้ม ีก ารรั บ ฟั งความคิ ดเห็ นในแต่ ละพื้ นที่ จึ ง ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการอภิ ป รายอย่ า งกว้ า งขวาง
โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลาดับรอง
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติอุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๔๒๖ คน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และร่าง
กฎหมายลาดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นจานวน ๒ ครั้ง ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ดังนี้ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๒๘๖ คนและครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๖๓ ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๒๖๓ คน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่
ป่าอนุรักษ์ ทาให้ การจัดรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไม่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในชุมชน
ประกอบกั บ แม้จ ะมีก ารจัด กระบวนการรับ ฟัง ความคิ ด เห็น ทางอิ นเตอร์ เน็ ต แต่ ก็ เป็ นอุ ปสรรคต่ อ
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่สูงที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในการ
ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย จึงส่งผลให้ไม่มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น
๒.๒) ปั ญ หาด้ า นประเด็ น ในเนื้ อ หาสาระของร่ า งกฎหมายล าดั บ รอง เห็ น ว่ า
บทบั ญ ญั ติ ใ นร่ า งกฎหมายล าดั บ รองไม่ ไ ด้ ก าหนดช่ อ งทางให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเอง โดยคณะกรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ พิ จ ารณาร่ า งกฎหมายล าดั บ รองซึ่ ง ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ ว
ในร่างกฎหมายลาดับรองมีบทบัญญัติหลายประการที่ สร้างภาระและเป็นอุปสรรคสาหรับประชาชน
ในการใช้ สิทธิทากิน และอยู่อาศัยตามที่กฎหมายมีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้แก้ไขปัญหา นอกจากนั้ น
เนื้อความของร่างกฎหมายลาดับรองยังเน้ นการควบคุมแนวดิ่งโดยใช้อานาจของภาครัฐให้เป็นไปใน
รูปแบบเดียวกันทุกพื้น ที่ เช่นเดียวกับแนวคิด ตามกฎหมายฉบับเดิม ทั้งในเรื่องการจัด การโครงการ
และแม้กระทั่งในเรื่องการสารวจทรัพยากรที่เกิดใหม่ทดแทนได้ ซึ่งพบว่าไม่มีส่วนที่บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย
และชุมชนจะสามารถเข้ามามีส่ว นร่วมในการกาหนดวิธีการจัดการพื้นที่ของตนเองให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการใช้ประโยชน์ในที่ดิน วิถีวัฒนธรรม และนิเวศระดับชุมชน
จากปัญหาข้างต้น เมื่อพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัต ว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ประกาศใช้แทนกฎหมายฉบับเดิมและมี
วัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติของบุคคลและชุมชนในเขตป่าอนุรักษ์
การบังคับใช้กฎหมายและการดาเนินการตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติ ทั้งสองฉบับดังกล่าว
รวมไปถึงการตรากฎหมายลาดับรองตามพระราชบัญญัติเพื่อใช้บังคับนั้น จะต้องไม่เป็นไปในทางจากัด
หรือลดทอนสิทธิของประชาชน ทั้งต้องเป็นไปในทางสนับสนุนและอานวยให้ประชาชนสามารถอุปโภค
สิทธิมนุษยชนของตนได้อย่างบริบูรณ์ (Enjoyment of Human Rights) และให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ชิด
/ทรัพยากร...

-๑๗ทรัพยากรธรรมชาติและอาศัยแหล่งทรัพยากรธรรมชาตินั้นในการดารงชีพ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียและเป็น
ผู้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓ (๑) และ (๒) ให้มีสิทธิ
ในการกาหนดกฎกติกาของการบริหารจัดการและอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพในเขตป่าอนุรักษ์อย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการดารงชีวิตของแต่ละกลุ่มชุมชน

๕. ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
จากเหตุผลที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดข้างต้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็นควร
มีข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริ มและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกฎหมายลาดับรองประกอบ
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒
ไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๓)ประกอบมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๒ ดังต่อไปนี้
๕.๑ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมายลาดับรอง
๕.๑.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากร
ภายในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษา
ทรัพยากรภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. ....
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นควรเสนอแนะเกี่ยวกับบทบัญญัติของ
ร่างพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับให้สอดคล้องกับหลักการของสิทธิบุคคลและชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
หรือส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการ บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนพร้อมกับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการดูแลรักษาโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ดังนี้
(๑) เพิ่มบทบัญญัติเพื่อกาหนดให้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการชุมชน”
ให้ จั ดตั้ ง “คณะกรรมการชุ มชน” ขึ้ น ในโครงการอนุ รั กษ์ และดู แลรั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ภายในอุทยานแห่ งชาติ หรื อเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่ า ภายใต้
วัต ถุประสงค์เพื่อให้ ชุมชนร่ว มกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าเขตเขตอุทยานแห่งชาติ
หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ได้จัดทาแผนการดาเนินการ การกาหนดกฎกติกาของ
ชุมชน การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์และการได้ประโยชน์ของบุคคลและชุมชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภค หรือการทากิจกรรมใด ๆ ในแต่ละเขตพื้นที่ของ
โครงการดังกล่าว เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนมีองค์ประกอบของผู้แทนในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้
และประสบการณ์ และมีความเข้าใจโดยตรงต่อการดารงชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์
โดยเพิ่ ม นิ ย าม “คณะกรรมการชุ ม ชน” และบทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการชุ ม ชน
/ในร่าง...

-๑๘ในร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. .... และในร่างกฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้องกับการออก
ตามมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๑๒๑
แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
(๑.๑) กาหนดนิยาม
“คณะกรรมการชุมชน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารจัดการ
ที่ดินของชุมชนที่ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกากาหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติภายใน
อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (แล้วแต่กรณี)
(๑.๒) องค์ประกอบ
ก าหนดให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง “คณะกรรมการชุ ม ชน” โดยมี เ ขตอ านาจ
ครอบคลุมตาบลซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
จานวนอย่างน้อย ๑๕ คน โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ (๑) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตาบล
เป็นประธานกรรมการ (๒) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
เป็นรองประธานกรรมการ (๓) ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านในเขตตาบลเป็นกรรมการ (๔) ผู้แทนของชุมชน
ที่ อ าศั ย หรื อ ท ากิ น ในโครงการอนุ รั ก ษ์ แ ละดู แ ลทรั พ ยากรธรรมชาติ ภ ายในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ หรื อ
เขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า หรื อ เขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป่ า เป็ น กรรมการ โดยให้ ผู้ แ ทนของชุ ม ชนนั้ น มาจาก
การเลือกตั้งของครอบครัวที่อยู่ในโครงการฯ จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน (๕) ผู้แทนสภาองค์กรชุมชน
และ (๖) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตาบลเป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ
ชุมชนกาหนดคุณสมบัติของบุคคลที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหาร
จัดการที่ดินให้แก่ชุมชน โดยไม่จาเป็นต้องมีตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือเป็นหัวหน้าครอบครัว กาหนด
จานวนผู้แทนของชุมชนในการเป็นกรรมการชุมชน (กรณีมากกว่า ๑๐ คน) และกาหนดตาแหน่งของ
กรรมการชุมชน
(๑.๓) หน้าที่และอานาจ
ให้คณะกรรมการชุมชนมีหน้าที่ และอานาจในเขตพื้นที่ของโครงการฯ
ดังต่อไปนี้
(๑.๓.๑) ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ อ ยู่ อ าศั ย หรื อ ท ากิ น ในเขต
อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และการสิ้นสุดการอยู่อาศัยหรือทากิน
รวมทั้งผู้สืบสิทธิ
(๑.๓.๒) จัดทาแผนงานการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งการอยู่อาศัยหรือทากิน
และการดาเนินกิจกรรมใดในพื้นที่ของโครงการ โดยมีการทบทวนแผนงานทุก ๓ ปี
/(๑.๓.๓) กาหนด...

-๑๙(๑.๓.๓) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการอยู่อาศัยหรือทากิน และ
กฎกติกาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ การบารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ และการเลี้ยงสัตว์
(๑.๓.๔) กาหนดแบบแปลนการก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หรือ
สาธารณูปโภค ที่สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ และวัฒนธรรมในพื้นที่
(๑.๓.๕) ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครองในการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินโครงการฯ
(๑.๓.๖) ไต่สวน รวบรวมข้อเท็จจริง รับฟังคู่กรณีและวินิจฉัยสั่งการ
ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างผู้อยู่อาศัยหรือทากินในพื้นที่โครงการฯ
(๑.๓.๗) การดาเนินการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการชุมชนกาหนด
โดยการด าเนิ น การตามข้ อ (๑.๓.๑) - (๑.๓.๔) ให้ เ สนอต่ อ อธิ บ ดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุมัติ
(๒) เพิ่ ม บทบั ญ ญั ติ เ พื่ อ ก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาพื้ น ที่ คุ้ ม ครอง
(Protected Area Committees: PAC) ในร่างพระราชกฤษฎีกา และแก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการ
ดังกล่าว
ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครอง หรือ PAC เพื่อมาดาเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่คุ้มครอง
แต่ละแห่ง โดยมีบทบาทหน้าที่สาคัญในการให้คาปรึกษาต่อหน่วยงาน ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
วางแผน การดาเนิน งาน การติด ตามและประเมินผล จึงเห็นควรกาหนดเรื่อง PAC ไว้ในกฎหมาย
ลาดับรองด้วย ทั้งนี้ ปัจจุบันองค์ประกอบของ PAC มีตัวแทนจากส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
และภาคประชาสังคม จานวน ๒๕-๓๖ คน จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครอง
ในแต่ ละพื้ นที่ โดยมี องค์ ประกอบจากส่ วนราชการในจั งหวั ดเท่ าที่ จ าเป็ น และให้ มี จ านวนกรรมการ
จากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติสัดส่วน ๒ ใน ๓ ของ
จานวนคณะกรรมการทั้งหมดแต่ไม่เกิน ๒๕ คน ทั้งนี้ การเลือกผู้แทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ให้หัวหน้าเขตป่าอนุรักษ์๑๘ ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนแต่ละชุมชนในเขตป่าอนุรักษ์นั้น ๆ เสนอรายชื่อ
กรรมการที่ ป รึ ก ษาพื้ น ที่ คุ้ ม ครอง โดยมี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการให้ ค าปรึ ก ษาต่ อ แผนการด าเนิ น งาน
ของพื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ หรื อ เขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า หรื อ เขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป่ า เขตป่ า อนุ รั ก ษ์
โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัต ว์ป่า และพันธุ์พืช ควรจัด ทาระเบียบว่าด้วยการนี้ รวมทั้งองค์ประกอบ
ที่ชัดเจนให้มีมาตรฐานร่วมกัน
/(๓) เพิ่มบท...
๑๘

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

หัวหน้าเขตป่าอนุรักษ์ หมายถึง หัวหน้าเขตอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า และหัวหน้า

-๒๐(๓) เพิ่มบทบัญญัติเพื่อกาหนดให้มเี ขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม
ตามที่รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่
(๓.๑) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวนโยบายใน
การฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง โดยเห็ นชอบในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่ทากิน การอยู่อาศัย และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่
(๓.๑.๑) ให้ยุติการจับกุมและให้ความคุ้มครองกับชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงที่เป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่ข้อพิพาทเรื่องที่ทากินในพื้นที่ดั้งเดิม
(๓.๑.๒) ให้จัดตั้งคณะกรรมการหรือกลไกการทางานเพื่อกาหนดเขต
พื้นที่ในการทากิน การอยู่อาศัย และการดาเนินวิถีชีวิตตามวัฒนธรรม เพื่อจัดการข้อพิพาทการใช้ประโยชน์
และการถือครองพื้นที่ของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผู้มีส่วนได้เสีย นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานทางด้านวิถีวัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน
(๓.๑.๓) ให้เพิกถอนพื้นที่ที่รัฐประกาศเป็นพื้นที่ป่าไม้ ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน
ซึ่งทับซ้อนกับที่ทากินและที่อยู่อาศัยที่มีข้อเท็จจริงจากการพิสูจน์อย่างเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าได้อยู่อาศัย
ดาเนินชีวิต และใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมาเป็นเวลานานหรือก่อนที่รัฐจะประกาศกฎหมายหรือ
นโยบายทับซ้อนพื้นที่ดังกล่าว
(๓.๑.๔) ให้ ส่ งเสริ มและยอมรั บระบบไร่ หมุ นเวี ยนของชาวกะเหรี่ ยง
เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
(๓.๑.๕) ให้ส่งเสริมการเกษตรพอเพียงหรือเกษตรทางเลือก และ
(๓.๑.๖) ให้ส่ง เสริม สนับ สนุน และยอมรับ การใช้ป ระโยชน์ใ นพื้น ที่
และการจัดการของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
(๓.๒) มติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ ๒ มิ ถุ นายน ๒๕๕๓ เรื่ อง แนวนโยบาย
ในการฟื้น ฟูวิถีชีวิตชาวเล โดยเห็ น ชอบในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่ทากิน การอยู่อาศัย และการจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่
(๓.๒.๑) จัดทาโฉนดชุมชนเพื่อเป็นเขตสังคมและวัฒนธรรมพิเศษสาหรับ
กลุ่มชาวเล โดยให้มีการพิสูจน์สิทธิในที่อยู่อาศัยของชุมชนผ่านภาพถ่ายทางอากาศและด้วยวิธีอื่น ๆ
ที่ไม่ใช้เอกสารสิทธิแต่เพียงอย่างเดียว
(๓.๒.๒) ให้ชาวเลสามารถประกอบอาชีพประมงหาทรัพยากรตามเกาะ
ต่าง ๆ ได้ และเสนอผ่อนปรนพิเศษในการประกอบอาชีพประมงที่ ใช้อุปกรณ์ดั้งเดิมของกลุ่มชาวเล
การเข้าไปทามาหากินในพื้นที่อุทยานและเขตอนุรักษ์อื่น ๆ และกันพื้นที่จอด ซ่อมเรือ เส้นทางเข้า-ออกเรือ
และการควบคุมเขตการทาประมงอวนลากและอวนรุนให้เป็นไปตามข้อตกลงอย่างแท้จริง
(๓.๒.๓) พิจารณากาหนดพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษที่เอื้อต่อกลุ่มชาติพันธุ์
ที่มีลักษณะสังคมวัฒนธรรมจาเพาะ และ
(๓.๒.๔) ให้แก้ไขปัญหาสัญชาติสาหรับกลุ่มชาวเลที่ไม่มีบัตรประชาชน
/ดังนัน้ ...

-๒๑ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้กาหนดนิยาม “เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม” และ
การดาเนินการให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ในร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดโครงการอนุรักษ์
และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากาหนด
โครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
พ.ศ. .... โดยให้คณะกรรมการชุมชนกาหนดเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ และจัดทาแผนการใช้ประโยชน์
ที่ดินทั้งการอยู่อาศัยหรือทากิน และการดาเนินกิจกรรมใด ๆ รวมทั้งการกาหนดกฎกติกาที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ของโครงการให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการดารงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและกลุ่มชาติพันธุ์อื่น
(๔) แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
เนื่ องด้ วยที่ อยู่ อาศั ย ที่ ดิ นท ากิ น และพื้ นที่ ทางจิ ตวิ ญญาณเป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมการดารงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์และคนไทย การกาหนด
ระยะเวลา ๒๐ ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ ย่อมไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการ
ดารงชีวิตที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จึงเห็นว่า ควรกาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลทุกสามปีเพื่อสร้าง
มาตรการจูงใจให้ประชาชนได้จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลและยั่งยืน เนื่องจากการดารงชีวิตมีความ
มั่งคงแน่นอนในการถือครองที่ดินและสืบทอดถึงรุ่นต่อไป หากการติดตามประเมินผลพบว่า ครอบครัวใด
ทาลายทรัพยากรธรรมชาติก็ให้มีการเพิกถอนสิทธิในการอยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเมื่อครบ
กาหนดระยะเวลาสิ้ น สุ ด ของโครงการจ านวน ๒๐ ปี หากมี ก ารประเมิ น ผลแล้ ว พบว่ า บุ ค คลนั้ น มี
คุณสมบัติที่ยังอยู่อาศัยหรือทากิน ในเขตป่าอนุรักษ์ได้ ก็อนุญาตให้อยู่อาศัยหรือทากินในพื้นที่ของ
โครงการต่อไปได้
(๕) แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่อยู่อาศัยหรือทากินในเขต
อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และลักษณะต้องห้าม
(๕.๑) กรณี “ผู้ ย ากไร้ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย และผู้ ไ ร้ ที่ ดิ น ท ากิ น ” ควรแก้ ไ ข
บทบัญญัติให้คณะกรรมการชุมชนเป็นผู้กาหนดว่าบุคคลใดเป็นผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทากิน
ซึ่งได้ สิทธิใ นการอยู่อาศัยหรือทากิน ในเขตป่ าอนุ รักษ์ โดยไม่ยึด โยงกับ ขนาดการครอบครองพื้น ที่
เนื่องจากในบทเฉพาะกาลของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติกาหนดคุณสมบัติไว้ชัดเจน ให้เป็นไปตาม
คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗ เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานสาหรับการปราบปราม
หยุดยั้งการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน
ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ อีกทั้งคณะกรรมการชุมชนที่มีองค์ประกอบหลายฝ่ายรู้ข้อมูล
เป็นอย่างดีว่าบุคคลใดมีคุณสมบัติ
(๕.๒) กรณี “บุ ค คลมี สั ญ ชาติ ไ ทย หรื อ ได้ ยื่ น ค าร้ อ งขอสั ญ ชาติไ ทยและ
อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ” ให้เพิ่มเติมข้อความว่า
“หรือเป็นผู้ที่คณะกรรมการชุมชนรับรอง” เข้าไปด้วย
/(๕.๓) กรณี...

-๒๒(๕.๓) กรณี “มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่โครงการดังกล่าวหรือได้ครอบครองที่ดิน
รวมทั้งทาประโยชน์มาโดยต่อเนื่อง และไม่มีที่ดินทากินอื่น” ให้แก้ไขเป็น “มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่
โครงการดังกล่าว หรือได้ครอบครองที่ดิน รวมทั้งบุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ ซึ่งเห็นชอบโดย
คณะกรรมการชุมชน”
(๕.๔) กรณี “ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ออกจากที่ดินที่ครอบครองนั้น
มาก่อน” ควรแก้ไขให้บุคคลที่ถูกดาเนินคดีและคดีนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณา หรือบุคคลนั้นต้องคาพิพากษา
ถึงที่สุดให้ออกจากที่ดินที่ครอบครองนั้นมาก่อน หากการกระทานั้นเป็นเหตุแห่งคดีมีลักษณะเป็นการ
ดารงชีพตามปกติธุระโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการชุมชน มีคุณสมบัติในการอยู่อาศัยหรือทากิน
เนื่องจากการดาเนินคดีเกิดขึ้นก่อนที่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ซึ่งกฎหมาย
ฉบับเดิมไม่ยอมรับหรือไม่รับรองสิทธิในการใช้และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนของประชาชน แต่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเจตนารมณ์แก้ไขปัญหาที่ดินในเขตพื้นที่ดังกล่าว
(๕.๕) เพิ่มข้อยกเว้นคุณสมบัติบุคคล กรณีบุคคลที่เคยถูกพนักงานเจ้าหน้าที่
มีคาสั่ง ขับ ไล่ให้ออกจากเขตป่า อนุรักษ์ หากเหตุแห่ง การกระทานั้นเป็น การดารงชีพ ตามปกติธุร ะ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการชุมชน ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้
(๖) แก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอยู่อาศัยหรือทากิน
เห็นว่า การกาหนดขนาดการถือครองที่ดินครอบครัวละ ๒๐ ไร่ และกรณี
อยู่กันเป็นครัวเรือนตั้งแต่สามครอบครัวขึ้นไปไม่เกินครัวเรือนละ ๕๐ ไร่ โดยไม่แยกกลุ่มผู้ได้รับสิทธินั้น
เป็นการรอนสิทธิของบุคคลหรือชุมชนบางกลุ่ม โดยเฉพาะอย่ างยิ่งกลุ่มที่อยู่อาศัยและทากิน ภายใต้
กรอบเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
ที่เคยได้รับการผ่อนผันตามพื้นที่ถือครองเดิมโดยไม่ มีการจากัดขนาดการถือครองมาก่อน ซึ่งหากมีการ
จากัดสิทธิที่ได้รับการยอมรับแล้วของบุคคลกลุ่มนี้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งใหม่ต่อไป จึงเห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการชุมชนร่วมกับ สมาชิกของโครงการ กาหนดขนาดพื้นที่ถือครองเป็นรายครอบครัว หรือ
หลายครอบครัวที่ทากินในแปลงเดียวกัน โดยกาหนดหลักเกณฑ์จานวนขนาดพื้นที่ ท่ีครอบครองอยู่เดิม
และจานวนพื้นที่ของโครงการฯ ที่ให้มีการกระจายการถือครองที่ดินของแต่ละครอบครัวในการดารงชีพอยู่ได้
และทั่วถึง ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๖.๑) กรณีเป็นผู้ไม่มีที่ดินทากินและได้อยู่อาศัยหรือทากินในเขตอุทยาน
แห่งชาติ ภายใต้กรอบเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่องการแก้ไขปัญหา
ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ ให้ครอบครองและใช้ประโยชน์ตามจานวนที่ถือครองเดิม
(๖.๒) กรณีเป็นผู้ไม่มีที่ดินทากินและได้อยู่อาศัยหรือทากินในเขตอุทยาน
แห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัต ว์ป่า ภายใต้กรอบเวลาตามคาสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗ เรื่องเพิ่มเติมหน่วยงานสาหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทาลาย
/ทรัพยากร...

-๒๓ทรัพยากรป่าไม้ และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้ครอบครองและใช้ประโยชน์ตามที่คณะกรรมการชุมชนเห็นชอบ
(๖.๓) กรณีบุคคลที่ใช้ประโยชน์ในรู ปแบบแปลงรวม หรือทาไร่หมุนเวียน
ขนาดการถือครองให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการชุมชนกาหนด
(๖.๔) กรณีการละทิ้งการทาประโยชน์หรือไม่อยู่อาศัยติดต่อกันเกินหนึ่งปี
ให้ถือครองทาประโยชน์ได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการชุมชนและหัวหน้าเขตพื้นที่ เนื่องจาก
พบว่ามีลักษณะการทาประโยชน์ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทาประโยชน์ที่เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร
หรือการเกิดภัยธรรมชาติ หรือปัญหาศัตรูพืช เป็นต้น
(๗) แก้ไขการสิ้นสุดการอยู่อาศัยหรือทากิน
เห็ น ควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ มบทบั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ก ารสิ้ น สุ ด การอยู่ อ าศั ย หรื อ ท ากิ น
ที่เป็นการสิ้นสุดของโครงการ ดังต่อไปนี้
(๗.๑) คณะกรรมการชุมชน ร่วมกั บ PAC ติดตามและประเมินผล พบว่า
บุคคลนั้นไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้
(๗.๒) บุคคลที่อยู่อาศัยหรือทากินไม่ประสงค์จะอยู่อาศัยหรือทากินในเขต
พื้นทีต่ ่อไป ในกรณีเช่นว่านี้ให้ส่งคืนพื้นที่ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(๗.๓) บุคคลที่ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ (๕)
(๗.๔) บุคคลที่อยู่อาศัยหรือทากินถึงแก่ความตาย และบุคคลนั้นไม่มีผู้สืบสิทธิ
(๗.๕) บุค คลที ่ต ้อ งค าพิพ ากษาถึง ที ่สุด ให้จ าคุก ตามกฎหมายว่า ด้ว ย
อุทยานแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ทั้งปวง เว้นแต่
กรณีคดีที่เกิดขึ้นก่อนที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และการกระทาที่เป็นเหตุแห่งคดีมีลักษณะเป็นการ
ดารงชีพตามปกติธุระตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒
(๘) แก้ไขการกาหนดผู้สืบสิทธิ
ในกรณี ที่ มิ ไ ด้ แ จ้ ง รายชื่ อ ผู้ สื บ สิ ท ธิ ไ ว้ หรื อ ได้ แ จ้ ง ไว้ แ ต่ บุ ค คลดั ง กล่ า ว
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ควรให้ผู้มีอานาจพิจารณาผู้ สืบสิทธิ คือ“คณะกรรมการชุมชน”
เพื่อให้สอดคล้องกับการอยู่ร่วมกันในชุมชน โดยเพิ่มขั้นตอนการพิจารณาว่า หากผู้มีคุณสมบัติที่ใกล้ชิดกับ
หัวหน้าครัวเรือนมีหลายคน การคัดเลือกในขั้นแรกควรให้คนใกล้ชิดคัดเลือกกันเองก่อน แล้วจึงเสนอให้
คณะกรรมการชุ มชนพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และกรณีมีข้อพิพาทกันและไม่ พอใจการพิจารณาของ
คณะกรรมการชุมชน ควรเพิ่มขั้นตอนการอุทธรณ์โดยให้อุทธรณ์ ต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืชต่อไปได้เพื่อความโปร่งใสควรพิจารณาเทียบเคียงจากทายาทโดยธรรมตามกฎหมายว่าด้วยมรดก
โดยอนุโลม
/(๙) แก้ไข...

-๒๔(๙) แก้ไขการนับระยะเวลาของโครงการ
เห็นควรให้การเริ่มต้นนับ ระยะเวลาของโครงการของบุคคลใด ให้เริ่มนั บ
ระยะเวลา ๒๐ ปี ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุมชนเห็นชอบในคุณสมบัติของบุคคลนั้น ซึ่งได้มีการสารวจ
การถือครองที่ดินเรียบร้อยแล้ว
(๑๐) เพิ่มเติมการกาหนดบทเฉพาะกาล
จากการพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... พบว่า ผู้ที่แม้ว่าจะเคยถูกดาเนินคดีแต่ไ ม่เคย
ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ออกจากที่ดินที่ครอบครองนั้นมาก่อน ก็อาจมีคุณสมบัติสามารถอยู่อาศัยหรือ
ทากินในอุทยานแห่งชาติภายใต้โครงการได้ แต่อย่างไรก็ตาม ที่ดินแปลงที่บุคคลนั้นทากินอาจถูกตรวจยึด
และไม่ได้เข้าสู่กระบวนการสารวจการถือครองที่ดิน ดังนั้น จึงเห็นว่าร่างพระราชกฤษฎีกาควรกาหนด
บทเฉพาะกาลเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ที่ถูกดาเนินคดีและแปลงคดีที่เกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ดังต่อไปนี้
(๑๐.๑) กาหนดกลไกสะสางคดีค้างในรูปแบบคณะกรรมการ เพื่อแยกประเภท
คดีนายทุนและคดีผู้ยากไร้ และสะสางคดีของผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทากิน และคดีที่
การกระทาที่เป็น เหตุแห่งคดีถือเป็นการดารงชีพตามปกติธุระ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้บุคคลกลุ่มนี้และที่ดินที่ถูกตรวจยึดสามารถเข้าสู่กระบวนการอย่างเร็วที่สุด
(๑๐.๒) กาหนดกลไกสาหรับการสารวจแปลงที่ดินที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการ
ตามมาตรา ๖๔ ภายในระยะเวลาเร่งรัด ๒๔๐ วัน โดยระบุให้ชัดเจนว่าสามารถยื่นคาร้องตามแบบ
ที่กาหนดหลังจากวัน ที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ ต่อหัวหน้าเขตป่าอนุรักษ์ในเขตที่ที่ดินตั้งอยู่
เพื่อให้ดาเนินการนาเรื่องเข้าสู่กระบวนการสารวจการถือครองที่ดิน
(๑๐.๓) ก าหนดกลไกส าหรั บ การน าแปลงที่ ดิ น ที่ ถู ก ตรวจยึ ด ด าเนิ น คดี
และต่อมาผู้ที่ถูกดาเนินคดีนั้น ศาลไม่ได้พิพากษาถึงที่สุดให้ผู้นั้นให้ออกจากที่ดินที่ครอบครองนั้น หรือ
ไม่ได้พิพากษาให้จาคุก สามารถบรรจุเข้ามาในโครงการได้
๕.๑.๒ ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอยู่อาศัย
หรือทากินตามโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติเพื่อการดารง
ชีพอย่างเป็นปกติธุระ พ.ศ. .... ร่า งระเบียบกรมอุทยานแห่ งชาติ สัต ว์ป่า และพั นธุ์พืช ว่าด้ว ย
การเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล
ในเขตพื้นที่โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พ.ศ. .... และร่างประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
/เห็นว่า ...

-๒๕เห็ น ว่า เนื่ องจากแต่ละชุมชนมีความแตกต่างหลากหลายทางด้านวัฒ นธรรม
รวมถึ งความแตกต่า งด้า นภูมิป ระเทศ สภาพอากาศ ชนิด ของทรัพยากรธรรมชาติ พืชที่ เพาะปลู ก
กาลังการผลิต รวมถึงระบบนิเวศในระดับชุมชน เมื่อจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนแล้ว จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
(๑) ควรให้คณะกรรมการชุมชนมีบทบาทในการกาหนดว่าลักษณะใดเป็นการ
ดารงชีพโดยปกติธุระ และมีบทบาทในการเสนอรูปแบบรายละเอียดการดาเนินการซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์
ตามวัฒนธรรมและประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อให้รายงานต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ให้ความเห็นชอบต่อไป
(๒) เพื่อให้การบริหารจัดการในเขตพื้นที่โครงการฯ เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน ให้หัวหน้าเขตป่าอนุรักษ์จัดการประชุมร่วมกับ PAC และคณะกรรมการชุมชนเพื่อปรึกษาหารือ
กาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการพื้นที่
(๓) ให้หั ว หน้าเขตป่าอนุรักษ์ทาข้อตกลงทางปกครองในการกาหนดแผนการ
ดาเนินการของโครงการ กฎ กติกา ที่กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการชุมชน และได้มีการปรึกษาหารือ กับ ร่วมกับ PAC ทั้งนี้ ให้ข้อตกลงดังกล่าวเป็น
สัญญาทางปกครองที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
๕.๒ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย
เนื่ อ งจากการจั ด ท าร่ า งกฎหมายล าดั บ รองเป็ น การก าหนดกระบวนการและ
วิธีการปฏิบัติในการกาหนดขอบเขตพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติภายใน
เขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า การบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์
การติ ดตามและประเมินผล ซึ่งมีผลกระทบต่ อบุ คคลและชุ มชนที่ อยู่ ใ นเขตพื้นที่ของโครงการดังกล่ าว
หากการจั ดท ากฎหมายล าดั บรองนั้ นมุ่ งหมายให้ มี การบั งคั บใช้ ให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
จึงจาเป็นต้องกาหนดขึ้น โดยบุคคลและชุมชน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการ
กาหนดกฎหมายลาดับรองที่มาจากประสบการณ์และความรู้ของบุคคลและชุมชน และเป็นการสร้าง
มาตรการจูงใจให้ บุคคลและชุมชนมาร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
และยั่งยืน ตลอดจนร่วมกับหัวหน้าเขตป่าอนุรักษ์ในการบริหารจัดการพื้นที่ การมีส่วนร่วมของบุคคลและ
ชุ ม ชนนั้ น จะสอดคล้ อ งกั บ สิ ท ธิ ข องบุ ค คลและชุ ม ชนตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓ (๒) และมาตรา ๗๗ (๒) ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการ
รับฟังความคิด เห็ นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและ
เป็นระบบรวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน
/ดังนัน้ ...

-๒๖ดังนั้น จึงเห็นควรให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลและชุมชนที่อยู่อาศัยหรือทากินในเขตป่าอนุรักษ์อย่างทั่วถึง
โดยจัดให้มีการประชุมเขตป่าอนุรักษ์แต่ละพื้นที่ มีกระบวนการให้ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจ
กับบุคคลและชุมชน และการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอต่อการจัดทาร่างกฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้อง
โดยให้มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ของจานวนกลุ่มเป้าหมายที่มี
ทะเบียนราษฎรและกรณีที่ไม่มีทะเบียนราษฎร์แต่ได้มีการสารวจการถือครองที่ดินไว้แล้ว และภายหลัง
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแล้ว ให้มีการเสนอร่างกฎหมายลาดับรองต่อบุคคลและชุมชนในเขต
ป่าอนุรักษ์ทราบต่อไป
๕.๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตีความและการบังคับใช้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหลักการสิทธิมนุษยชน
และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเน้นย้าถึงสิทธิของบุคคลและชุมชนในการ
จัด การ บารุง รัก ษา และใช้ป ระโยชน์ จากทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า เป็นสิทธิที่รัฐไม่อาจจากัดสิทธิได้ไม่ว่าโดยกฎหมายใด ๆ แต่รัฐ
มีหน้าที่จะต้องกาหนดกระบวนการและวิธีการให้ประชาชนสามารถอุปโภคสิทธิเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่
เพื่อเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความห่วงกังวลเกี่ยวกับ
การตี ความและการปฏิ บัติต ามพระราชบั ญญัติอุ ทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญั ติ
สงวนและคุ้มครองสัต ว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่าอาจกระทบต่อสิทธิดังกล่าวของประชาชนและเป็น การ
ขัด ขวางไม่ให้ ประชาชนอุปโภคสิทธิมนุษยชนของตนได้อย่างบริบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกาหนด
ระยะเวลา ๒๐ ปีของโครงการอนุ รักษ์ และดูแลรั กษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตอุทยานแห่ งชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อันเกี่ยวกับการอยู่อาศัยและทากินของประชาชนในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติและระยะเวลา ๒๐ ปี ของโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
อันเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดใหม่ทดแทนได้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นว่า แม้ว่าบทบัญญัติของกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับจะกาหนดให้โครงการมีการสิ้นสุดอายุ แต่ไม่อาจตีความได้ว่าสิทธิของบุคคล
และชุ ม ชนในการ จั ด การ บ ารุ ง รั ก ษา และใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐจะสิ้นสุดลงไป
พร้อมกับโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ด้วยบทบัญญัติในกฎหมายที่มีลาดับศักดิ์ต่ากว่าไม่อาจบังคับใช้ในทางที่
ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ และหากตีความไปในลักษณะเช่นนั้น จะนาไปสู่
/การบังคับ...

-๒๗การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายที่ มี โ ทษทางอาญาไล่ รื้ อ หรื อ บั ง คั บ ให้ ป ระชาชนต้ อ งเคลื่ อ นย้ า ยจากถิ่ น ฐาน
หรือห้ ามประชาชนอุปโภคสิทธิมนุษยชน จะทาให้เกิด ข้อพิพาทไม่ต่างจากการใช้ กฎหมายฉบับเดิม
และเกิดปัญหาซ้าซ้อนลงไปในปัญหาเชิงโครงสร้างเดิม
โดยที่การทาให้ประชาชนต้องสูญเสียที่อยู่อาศัย ที่ดินทากิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณ
ตามวิ ถี วั ฒ นธรรมเป็ น สาเหตุ ข องความขั ด แย้ ง รุ น แรงและเป็ น อุ ป สรรคในการน ามาซึ่ ง สั น ติ ภ าพ
อย่างยั่งยืน เพราะประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนอันเกี่ ยวเนื่องกับที่ดินมีผลต่อประเด็นอื่น ๆ ได้แก่ การลด
ความยากจน (poverty reduction) การสร้างสันติภาพ ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ รวมทั้งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาเร่งด่วนระดับโลก ได้แก่ ความไม่มั่นคงทาง
อาหาร (Food Insecurity) และการกลายเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว (Rapid Urbanization) ทั้งนี้ การที่
ประชาชนต้องถูกบังคับย้ายถิ่นฐานให้ออกจากป่าเข้ามาสู่เมืองต่าง ๆ ซึ่งก็มีพื้นที่อย่างจากัดไม่สามารถ
รองรับประชากรจานวนมากและมีประชากรเดิมในเขตเมืองอยู่แล้ว อาจทาให้บุคคลกลายเป็นผู้พลัดถิ่น
(Internally displaced people: IDPs)๑๙ ซึ่ ง กระทบต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนด้ า นอื่ น ๆ เช่ น สิ ท ธิ ใ นชี วิ ต
(Right to life) และสิ ทธิ ในความเป็ น อยู่ส่ วนตั วและชีวิ ต ครอบครัว (Right to respect for private
and family life) ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมื อง (International
Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) ข้ อ ๖ และข้ อ ๑๗ สิ ท ธิ ใ นมาตรฐานการครองชี พ
ที่ เ พี ย งพอ (Right to adequate standard of living) และสิ ท ธิ ใ นสุ ข ภาวะอนามั ย ที่ ดี ต ามกติ ก า
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ เป็นต้น
รวมไปถึงกรณีกลุ่มชาติพันธุ์อาจเป็นการทาลายวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มคนเหล่านั้นได้ และอาจขัดต่อ
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) หากไม่มี
มาตรการที่เหมาะสมรองรับอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มบุคคล
ดั ง นั้ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการประเมิ น ผลกระทบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ในอนาคตจากการบังคับใช้กฎหมายทั้งสองฉบับนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงเห็นควร
เสนอให้มีก ารประเมินผลสั มฤทธิ์ ของกฎหมาย ทั้งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใน ๕ ปีนับแต่บังคับใช้กฎหมาย
โดยปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายในการรับรองสิทธิชุมชนในสาระสาคัญ
เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและหลักสิทธิมนุษยชนสากลต่อไป
/๖. มติคณะ...
๑๙

Internally displaced people (IDPs) มีลักษณะและการได้รับผลกระทบคล้ายกับผู้ลี้ภัย (Refugees)
แต่ไม่อยู่ภายใต้ข้อกาหนดทางกฎหมายว่าด้วยผู้ลี้ภัย เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ยังอาศัยอยู่ในเขตแดนของประเทศเดิมของตน

-๒๘-

๖. มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในคราวประชุม
ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
จึงมีมติให้ มีข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามข้อ ๕ ของรายงานนี้
ไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๓) ประกอบมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๒ เพื่อดาเนินการ
ต่อไป

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์
นางปรีดา คงแป้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี
นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์
นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช
นายวสันต์ ภัยหลีกลี้

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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