โครงการจัดเวทีสาธารณะ
เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกฎหมายลาดับรอง
ประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒
-----------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รับคาร้องจาก
ประชาชน จานวน ๓ คาร้อง ในหลายบริเวณพื้นที่ซึ่งมีที่อยู่อาศัยและทากินในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (เขตป่าอนุรักษ์) เกี่ยวกับการสารวจการถือครองที่ดินตามบทเฉพาะกาล
ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผู้ร้องกล่าวอ้างว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติในการสารวจพื้นที่ของประชาชน โดยไม่ให้อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งสารวจการถือ
ครองที่ดินของประชาชนในพื้น ที่ที่อยู่ ในระหว่างการดาเนินคดีห รือเคยถูกดาเนินคดี ทาให้เมื่อพ้นก าหนด
ระยะเวลา ๒๔๐ วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาเร่งรัดการสารวจการถือครองที่ดินตามกฎหมายแล้ว ปรากฏว่ายังมีพื้นที่
ของประชาชนหลายรายไม่ ไ ด้ เ ข้ า สู่ ก ระบวนการส ารวจการถื อ ครองที่ ดิ น ดั ง กล่ า ว และคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังได้รับคาร้องเกี่ยวกับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างกฎหมาย
ลาดับรอง จานวน ๒ คาร้อง โดยผู้ร้องกล่าวอ้างว่า วิธีการรับฟังความคิดเห็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ที่กระทาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่มีกลไกหรือช่องทางอื่นที่ประชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อีก เป็นอุปสรรคต่อการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่อาศัยและทากิน
ในเขตป่ าอนุ รั กษ์ในพื้น ที่ห่ างไกล ทาให้ ไม่ส ามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้โดยสะดวก ส่ งผลให้ ประชาชน
กว่า ๔,๐๐๐ ครัวเรือน ไม่สามารถให้ความเห็นต่อกฎหมายลาดับรองซึ่งอาจกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่
ของชุมชนที่อยู่อาศัยและทากินในเขตป่าอนุรักษ์
กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า การสารวจการถือครองที่ดิน ของประชาชนที่อยู่อาศัยและทากิน
ในเขตป่าอนุรักษ์ ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น มีความเชื่อมโยงกับการจัดทากฎหมายลาดับรองที่ออกตามความใน
พระราชบั ญ ญั ติ ส องฉบั บ ดั ง กล่ า ว จึ ง มี ม ติ ใ ห้ มี ก ารศึ ก ษาและจั ด ท าข้ อ เสนอแนะแนวทางในการส่ ง เสริม
และคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓)
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๓)
และมาตรา ๔๒ เกี่ยวกับการจัดทากฎหมายลาดับรอง ตามมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒
รวมทั้ ง ประเด็ น กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการรั บ ฟั ง ความเห็ น ต่ อ ร่ า งกฎหมายล าดั บ รอง
ซึ่งเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับการจัดทากฎหมายลาดับรอง
จากการดาเนิ น การพิจ ารณาคาร้องและร่างกฎหมายล าดับรองประกอบพระราชบั ญ ญั ติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยการรวบรวม
ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบคาร้องและข้อเสนอแนะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ของ กสม. ที่เกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อน และศึกษาบทบัญญัติของกฎหมาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หลักการสิทธิมนุษยชน และพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้หารือแนวทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ของ กสม. ทั้งด้านกฎหมายและด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมตลอดถึงนักวิชาการด้านสิทธิ
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ในที่ดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ และเครือข่ายภาคประชาสังคม กสม. เห็นว่า มีประชาชนจานวนมาก
โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและกลุ่ มชาติพันธุ์ (ทั้งที่มีสั ญชาติไทยและผู้ ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสั ญชาติไทย)
ซึ่งอาศัยอยู่เป็นชุมชนเล็ก ๆ กระจัดกระจายบริเวณพื้นที่ห่างไกลจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐ เนื่องจาก
การศึกษาและสาธารณูปโภคพื้นฐานเข้าไม่ถึง รวมถึงการคมนาคมทุรกันดารยากที่จะติดต่อสื่อสารกับพื้นที่ภายนอก
ไม่สามารถแจ้งการครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้
รวมทั้งยังมีปัญหาการสารวจการถือครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติตามบทเฉพาะกาล ปัญหาด้านกระบวนการ
ร่างกฎหมายลาดับรอง และปัญหาด้านประเด็นในเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายลาดับรอง
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กสม. จึงมีมติให้มีข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเกี่ ย วกั บ กฎหมายล าดั บ รองประกอบพระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
และคณะรัฐมนตรี
โดยที่ กสม. เป็ น กลไกอิ ส ระระดั บ ชาติ มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจในการเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงได้จัดทาโครงการจัดเวทีสาธารณะ เรื่อง “แนวทาง
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกฎหมายลาดับรอง ประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า พ.ศ. ๒๕๖๒” ร่ ว มกั บ คณะกรรมาธิ ก าร
สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่และอานาจตามข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกระทากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษา
เรื่ องใด ๆ ที่เกี่ย วกับ การส่ งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์กรเอกชน
และองค์กรในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภค พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ
และเร่ งรั ดการปฏิรูป ประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่ในหน้าที่ และอานาจ และอื่น ๆ
ที่เกี่ย วข้อง โดยการจั ดเวทีส าธารณะดั ง กล่ าวมีวั ต ถุประสงค์ เ พื่ อ แลกเปลี่ ย นข้ อคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ แนวทาง
การขับเคลื่อนร่วมกันในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน แนวทางการบริหารจัดการ
ทรั พยากรธรรมชาติ และเพื่อเผยแพร่ ข้ อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไ ขปรั บปรุงร่ างกฎหมายล าดั บ รอง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย การตีความและการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่ อ น าไปสู่
การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมายเพื่ อ ให้ มี ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในการรั บ รองสิ ท ธิ ชุ ม ชนในสาระส าคั ญ
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และหลักสิทธิมนุษยชนสากลต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันในการปกป้อง
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๒.๒ เพื่ อ เผยแพร่ ข้ อ เสนอแนะแนวทางในการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ร่ า งกฎหมายล าดั บ รอง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย การตีความและการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติส งวนและคุ้มครองสั ตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหลั กการ
สิทธิมนุษยชนและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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๒.๓ เพื่อประสานความร่วมมือแนวทางการทางานร่วมกันระหว่าง กสม. และคณะกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และองค์กร
ภาคประชาสังคม เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายในการรับรองสิทธิชุมชน
ในสาระสาคัญ
๓. วิธีดาเนินการ
๓.๑ การนาเสนอข้อมูล ปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เกี่ยวกับกฎหมายลาดับรอง ประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๒ การอภิปราย และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ สรุปผลการเสวนา
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมเสวนาเวทีสาธารณะ จานวน ๕๐ คน ประกอบด้วย
๑. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
๓. ที่ปรึกษาประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๔. กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
สภาผู้แทนราษฎร
๕. ผู้แทนศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า – Thailand RCOFTC
๖. ผู้แทนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ)
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพร ศรียากูล
กรรมการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประธานอนุกรรมการถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
๙. ผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม P-move
๑๐. ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for
Conservation of Nature: IUCN)
๑๑. ผู้แทนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
๑๒. ผู้แทนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๓. ผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์
๑๔. ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๑๕. ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๑๖. สื่ อ มวลชนสายรั ฐ สภา สายองค์ ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ สายทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และสายเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
๑๘. เจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๙. เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๔

๕. ระยะเวลาดาเนินการ
วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕
๖. สถานที่ดาเนินโครงการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) เกียกกาย กรุงเทพมหานคร
๗. งบประมาณ
งบประมาณของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ วุฒิสภา กสม. หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และองค์กรภาคประชาสังคม ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ต่อข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกฎหมายลาดับรองประกอบ
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒
ของ กสม. และนาไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับหลักการของสิทธิบุคคลและชุมชน
ในการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู หรื อ ส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และการจั ด การ บ ารุ ง รั ก ษา และใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนพร้อมกับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการดูแลรักษาโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
๘.๒ ได้เผยแพร่ข้อเสนอแนะและแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับ
กฎหมายล าดั บ รองประกอบพระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบั ญ ญั ติ ส งวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ กสม.
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่ ม งานอ านวยการกิ จ การ กสม. ส านั ก กิ จ การคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

---------------------------------------------

