
โครงการจัดเวทีสาธารณะ  
เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกฎหมายล าดับรอง 

ประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ 
------------------------------------------------ 

๑. หลักการและเหตุผล 
ด้วยปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รับค าร้องจาก

ประชาชน จ านวน ๓ ค าร้อง ในหลายบริเวณพ้ืนที่ซึ่งมีที่อยู่อาศัยและท ากินในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (เขตป่าอนุรักษ์) เกี่ยวกับการส ารวจการถือครองที่ดินตามบทเฉพาะกาล
ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผู้ร้องกล่าวอ้างว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการส ารวจพ้ืนที่ของประชาชน โดยไม่ให้อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งส ารวจการถือ
ครองที่ดินของประชาชนในพ้ืนที่ที่อยู่ในระหว่างการด าเนินคดีหรือเคยถูกด าเนินคดี  ท าให้เมื่อพ้นก าหนด
ระยะเวลา ๒๔๐ วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาเร่งรัดการส ารวจการถือครองที่ดินตามกฎหมายแล้ว ปรากฏว่ายังมีพ้ืนที่
ของประชาชนหลายรายไม่ได้เข้าสู่กระบวนการส ารวจการถือครองที่ดินดังกล่าว  และคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังได้รับค าร้องเกี่ยวกับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างกฎหมาย
ล าดับรอง จ านวน ๒ ค าร้อง โดยผู้ร้องกล่าวอ้างว่า วิธีการรับฟังความคิดเห็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ที่กระท าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่มีกลไกหรือช่องทางอ่ืนที่ประชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อีก เป็นอุปสรรคต่อการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่อาศัยและท ากิน  
ในเขตป่าอนุรักษ์ในพ้ืนที่ห่างไกล ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก ส่งผลให้ประชาชน 
กว่า ๔,๐๐๐ ครัวเรือน ไม่สามารถให้ความเห็นต่อกฎหมายล าดับรองซึ่งอาจกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ 
ของชุมชนที่อยู่อาศัยและท ากินในเขตป่าอนุรักษ์ 

กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า การส ารวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยและท ากิน 
ในเขตป่าอนุรักษ์ ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น มีความเชื่อมโยงกับการจัดท ากฎหมายล าดับรองที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสองฉบับดังกล่าว จึงมีมติให้มีการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓)  
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๓) 
และมาตรา ๔๒ เกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายล าดับรอง ตามมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รวมทั้งประเด็นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมายล าดับรอง   
ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเชื่อมโยงกับการจัดท ากฎหมายล าดับรอง 

จากการด าเนินการพิจารณาค าร้องและร่างกฎหมายล าดับรองประกอบพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยการรวบรวม
ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบค าร้องและข้อเสนอแนะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ของ กสม. ที่เกี่ยวกับพ้ืนที่ทับซ้อน และศึกษาบทบัญญัติของกฎหมาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
หลักการสิทธิมนุษยชน และพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้หารือแนวทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ของ กสม. ทั้งด้านกฎหมายและด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมตลอดถึงนักวิชาการด้านสิทธิ



๒ 

 

ในที่ดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ และเครือข่ายภาคประชาสังคม  กสม. เห็นว่า มีประชาชนจ านวนมาก
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบทและกลุ่มชาติพันธุ์ (ทั้งที่มีสัญชาติไทยและผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสัญชาติไทย)  
ซึ่งอาศัยอยู่เป็นชุมชนเล็ก ๆ กระจัดกระจายบริเวณพ้ืนที่ห่างไกลจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐ เนื่องจาก
การศึกษาและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเข้าไม่ถึง รวมถึงการคมนาคมทุรกันดารยากที่จะติดต่อสื่อสารกับพ้ืนที่ภายนอก 
ไม่สามารถแจ้งการครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้ 
รวมทั้งยังมีปัญหาการส ารวจการถือครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติตามบทเฉพาะกาล ปัญหาด้านกระบวนการ
ร่างกฎหมายล าดับรอง และปัญหาด้านประเด็นในเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายล าดับรอง 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กสม. จึงมีมติให้มีข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกฎหมายล าดับรองประกอบพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒  
และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
และคณะรัฐมนตรี 

โดยที่ กสม. เป็นกลไกอิสระระดับชาติ มีหน้าที่และอ านาจในการเสนอแนะมาตรการ 
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงได้จัดท าโครงการจัดเวทีสาธารณะ เรื่อง “แนวทาง 
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกฎหมายล าดับรอง ประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ. ๒๕๖๒” ร่วมกับคณะกรรมาธิการ 
สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจตามข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษา
เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์กรเอกชน  
และองค์กรในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภค พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ 
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่ในหน้าที่ และอ านาจ และอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดเวทีสาธารณะดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง 
การขับเคลื่อนร่วมกันในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน แนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และเพ่ือเผยแพร่ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมายล าดับรอง  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย การตีความและการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือน าไปสู่ 
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้มีการบังคับใช้กฎหมายในการรับรองสิทธิชุมชนในสาระส าคัญ  
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และหลักสิทธิมนุษยชนสากลต่อไป 
๒.  วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑  เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันในการปกป้อง
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
  ๒.๒  เพ่ือเผยแพร่ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมายล าดับรอง  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย การตีความและการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหลักการ 
สิทธิมนุษยชนและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 



๓ 

 

  ๒.๓  เพ่ือประสานความร่วมมือแนวทางการท างานร่วมกันระหว่าง กสม. และคณะกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และองค์กร 
ภาคประชาสังคม เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้มีการบังคับใช้กฎหมายในการรับรองสิทธิชุมชน 
ในสาระส าคัญ 

๓.  วิธีด าเนินการ 
  ๓.๑  การน าเสนอข้อมูล ปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เกี่ยวกับกฎหมายล าดับรอง ประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๓.๒  การอภิปราย และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน  
ที่เก่ียวข้อง 
  ๓.๓  สรุปผลการเสวนา  
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้เข้าร่วมเสวนาเวทีสาธารณะ จ านวน ๕๐ คน ประกอบด้วย 

๑. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา  
  ๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

๓. ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๔. กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน  

     สภาผู้แทนราษฎร 
  ๕. ผู้แทนศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่า – Thailand RCOFTC 
  ๖. ผู้แทนมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) 
  ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพร ศรียากูล   
      กรรมการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

    ประธานอนุกรรมการถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 

๙. ผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม P-move 
  ๑๐. ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for    
                           Conservation of Nature: IUCN) 
  ๑๑. ผู้แทนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
  ๑๒. ผู้แทนมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๑๓. ผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ 
๑๔. ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
๑๕. ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

  ๑๖. สื่อมวลชนสายรัฐสภา สายองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สายทรัพยากรธรรมชาติ 
                           และสิ่งแวดล้อม และสายเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  ๑๘. เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๑๙. เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 



๔ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
  วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕  
๖. สถานที่ด าเนินโครงการ 
  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) เกียกกาย กรุงเทพมหานคร 
๗. งบประมาณ 
  งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๘.๑  วุฒิสภา กสม. หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และองค์กรภาคประชาสังคม ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ต่อข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกฎหมายล าดับรองประกอบ
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒  
ของ กสม. และน าไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับหลักการของสิทธิบุคคลและชุมชน
ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการ บ ารุงรักษา  และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนพร้อมกับทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการดูแลรักษาโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 
  ๘.๒  ได้เผยแพร่ข้อเสนอแนะและแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับ
กฎหมายล าดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ กสม.  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กลุ่มงานอ านวยการกิจการ กสม. ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

 
 

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


