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ความขดัแย้งปัญหาท่ีดิน-ป่า : แง่มุมปัญหา 
ด้านโครงสร้างกฎหมายและนโยบายรฐั 

บณัฑูร  เศรษฐศิโรตม ์

1. บทนํา 

“ กฎหมายมไีวส้ําหรบัใหม้คีวามสงบสุขในบา้นเมอืง มใิช่ว่ากฎหมายมไีวส้ําหรบับงัคบั
ประชาชน ถ้ามุ่งหมายทีจ่ะบงัคบัประชาชนก็กลายเป็นเผด็จการ กลายเป็นสิง่ทีบุ่คคลหมู่น้อย
จะต้องบงัคบัคนหมู่มาก ในทางตรงกนัขา้ม กฎหมายมไีวส้ําหรบัใหบุ้คคลส่วนมากมเีสรแีละอยู่ได้
ด้วยความสงบ บางทีเราตัง้กฎหมายขึ้นมาก็ด้วยวิชาการซึง่ได้จากต่างประเทศ เพราะว่าวิชา
กฎหมายน้ีเป็นเป็นวชิาทีก่วา้งขวาง จงึตอ้งมอีะไรทําอย่างหนึง่ แต่วชิาการนัน้อาจไม่เหมาะสมกบั
สถานการณ์หรอืทอ้งทีข่องเรา บางทเีคยยกตวัอยา่งมาเกีย่วขอ้งกบัทีด่นิ เกีย่วขอ้งกบัการทาํมาหา
กนิของประชาชนทีอ่ยูท่างไกล...... 

…ในป่าสงวนฯ ซึง่ทางราชการขดีเส้นไว้ว่าเป็นป่าสงวนหรอืป่าจําแนก แต่เราขดีเสน้ไว ้
ประชาชนกม็อียู่ในนัน้แลว้ เราจะเอากฎหมายป่าสงวนไปบงัคบัคนทีอ่ยู่ในป่าทีย่งัไม่ไดส้งวนแล้ว
เพิง่ไปสงวนทีหลัง โดยขีดเส้นบนกระดาษก็ดูชอบกลอยู่ แต่มีปญัหาเกิดขึ้นทีเ่มือ่ขีดเส้นแล้ว 
ประชาชนทีอ่ยู่ในนัน้เป็นผูฝ้า่ฝืนกฎหมายไป ถา้ดูในทางกฎหมาย เขากฝ็า่ฝืนเพราะว่าตรามาเป็น
กฎหมายโดยชอบธรรม แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติใครเป็นผู้ทําผิดกฎหมาย ก็ผู้ทีข่ ีดเส้นนัน่เอง 
เพราะว่าบุคคลทีอ่ยู่ในป่านัน้เขาอยู่มาก่อน เขามีสิทธิในความเป็นมนุษย์ หมายความว่า ทาง
ราชการบุกรกุบุคคล ไมใ่ชบุ่คคลบุกรกุกฎหมายบา้นเมอืง..." 

พระราชดาํรสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทีพ่ระราชทานต่อคณะกรรมการจดังาน “วนั
รพ”ี หรอื วนันกักฎหมาย เมือ่วนัที ่27 มถุินายน พ.ศ. 2516  

ในชว่งทีม่กีารพจิารณารา่งพระราชบญัญตัปิา่ชุมชนโดยคณะกรรมาธกิารรว่มของรฐัสภาใน
ปี พ.ศ. 2548 (ซึ่งผู้เขียนร่วมอยู่ในคณะกรรมาธิการฯ) คุณผ่อง เล่งอี้ สมาชิกวุฒิสภาและ
กรรมาธิการ  ซึ่งเคยเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวอภิปรายตอนหน่ึงในการประชุมของ
คณะกรรมาธกิารฯ ว่า ในสมยัที่ตนเองเป็นผูอ้ํานวยการกองทีร่บัผดิชอบการประกาศกําหนดเขต
พืน้ทีป่า่อนุรกัษ์และยงัเป็นชว่งทีม่กีารใหส้มัปทานทาํไม ้บางครัง้ไมไ่ดม้กีารออกสาํรวจพืน้ทีเ่พื่อกนั
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ผูท้ีอ่ยู่อาศยัมาก่อนออกจากเขตปา่อนุรกัษ์ตามทีค่วรทํา เน่ืองจากตอ้งเร่งประกาศพืน้ทีป่่าอนุรกัษ์
แขง่กบัพวกทีต่อ้งการขอสมัปทานทําไม ้การกําหนดเขตอุทยานแห่งชาตจิงึทาํโดยการขดีเสน้แนว
เขตอุทยานลงไปบนแผนที ่

พระราชดํารสัที่ได้อญัเชญิมาขา้งต้น และสิง่ที่อดตีอธิบดกีรมป่าไม้ท่านหน่ึงได้กล่าวไว้
อย่างเป็นทางการในการประชุมของคณะกรรมาธกิารของรฐัสภา ไดส้ะทอ้นถงึความซบัซ้อนของ
ปญัหาความขดัแยง้เรื่องป่าและทีด่นิของประเทศไทยที่สะสมและเรือ้รงัมาเป็นระยะเวลายาวนาน 
และเตือนสติใหต้ระหนักถึงแง่มุมเรื่อง “ความเป็นธรรม” ต่อประชาชน หากจะมุ่งแก้ไขปญัหา
ความขดัแยง้เรือ่งปา่-ทีด่นิของประเทศไทยโดยยดึถอืตวับทกฎหมายอยา่งเครง่ครดั 

ในกรณี “คนบุกรุกกฎหมาย” หรอื “คนบุกรุกป่า” มปีระเดน็ทีค่วรพจิารณาและเป็นขอ้พงึ
ตระหนักดว้ยว่า ในช่วงสมยัหน่ึงที่เป็นยุคเร่งการผลติพชืพาณิชยเ์พื่อส่งออก ชาวบ้านได้รบัการ 
ยกย่องจากรฐัว่าเป็นผู้บุกเบิกที่ดินทํากิน ก่อนที่จะถูกกล่าวหาในช่วงต่อมาว่าเป็นผู้บุกรุกตาม
มุมมองของกฎหมายปจัจุบนั  นอกจากน้ี ในช่วงที่ประเทศไทยมปีญัหาการเร่งปราบคอมมวินิสต ์ 
กลยุทธ์อย่างหน่ึงในการต่อสูก้บัคอมมวินิสต์ คอื การตดัไม ้การสรา้งถนนเพื่อความมัน่คงเขา้เขต
ปา่ และนําชาวบา้นเขา้ไปตัง้ชุมชนในเขตปา่  ในช่วงนัน้จะพบขอ้มลูว่ามอีตัราการลดลงของปา่ทีส่งู
มาก (เจมิศกัดิ,์ 2535)  ในช่วงระหว่างปี 2516-2519 ซึ่งมอีตัราการสูญเสยีพื้นที่ป่าอย่างรวดเรว็ 
(7.2 ล้านไร่/ปี) เป็นช่วงเวลาที่มกีารต่อสู้กบัคอมมวินิสต์อย่างเข้มข้น รฐัเร่งสร้างเส้นทาง
ยุทธศาสตรเ์พื่อโอบล้อมกองกําลงัของพรรคคอมมวินิสต์ในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
และภาคใต ้เสน้ทางยุทธศาสตรเ์หล่าน้ีมสีว่นทาํใหผู้ล้กัลอบตดัไมแ้ละชาวบา้นสามารถเขา้ถงึปา่ได้
รวดเรว็และสะดวกขึน้ (ชยัอนนัต ์และกุสมุา, 2535) 

ทีก่ล่าวถงึขา้งตน้น้ี ไม่ไดม้เีจตนาทีจ่ะแกต่้างใหก้บัผูท้ีบุ่กรุกป่าและทําลายป่า แต่ต้องการ
ชี้ให้เหน็ถึงแง่มุมของปญัหาเรื่องป่า-ที่ดนิของประเทศไทยซึ่งมคีวามซบัซ้อนอยู่มาก มอิาจมอง
ปญัหาแบบผวิเผนิและตื้นเขนิอยู่เพยีงระดบัภาพของปรากฏการณ์ว่า ในขณะน้ีมคีนจํานวนมาก
อาศยัและทาํกนิอยูใ่นปา่อนุรกัษ์ คนเหล่าน้ีเป็นผูบุ้กรกุปา่ และมมีายาคตชิุดหน่ึงว่าคนอยูใ่นปา่ตอ้ง
เป็นผูท้าํความผดิเสมอไป ตอ้งเอาคนออกจากปา่เท่านัน้จงึจะทาํใหป้า่เขยีวขจแีละดาํรงอยูต่่อไปได ้ 
ในโอกาสสําคญัที่มกีระบวนการปฏิรูปประเทศไทยเกิดขึ้น การทบทวนความเข้าใจถึงรากฐาน 
ความเป็นมาของตน้เหตุปญัหาทีด่นิ-ป่าของไทย รวมถงึพฒันาการของปญัหาจากแงมุ่มต่างๆ บน
พื้นฐานข้อมูลจากการศึกษาวิจยัซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมาก เป็นจุดเริ่มต้นสําคญัที่จะนําไปสู่การ
แสวงหาทางเลอืก ทางออกในการแกไ้ขปญัหาอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไป    
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2. วิวฒันาการด้านนโยบายและกฎหมายด้านป่า-ท่ีดินของไทย 

เพื่อทําความเขา้ในรากฐานปญัหาความขดัแยง้เรื่องทีด่นิ-ป่าทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทย ในทีน้ี่
จะได้กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงในสองด้านที่เกิดขึ้นและมผีลเกี่ยวโยงกนั คือ วิวฒันาการของ
ชุมชนในการบุกเบกิที่ดนิทํากนิในเขตป่าซึ่งเป็นตวัสะท้อนนโยบายของรฐัในเรื่องที่ดนิ-ป่า และ
ววิฒันาการดา้นกฎหมายปา่และทีด่นิ  

2.1 วิวฒันาการของการบกุเบิกท่ีดินทาํกินในเขตป่า  

งานศึกษาของเจมิศกัดิ ์(2535) เรื่อง “ววิฒันาการของการบุกเบิกที่ดนิทํากินในเขตป่า” 
นับเป็นพืน้ฐานสําคญัของความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัความขดัแยง้ในดา้นการจดัการทรพัยากรป่า 
โดยพจิารณาปญัหาในบรบิทของประวตัศิาสตร ์เพื่อพยายามแสวงหาความรู ้ทําความเขา้ใจสภาพ
ความเป็นจรงิและปรากฏการณ์สงัคมเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งปา่และทีด่นิ กบัคนและชุมชนใน
ทุกภูมภิาคของประเทศไทย จากการศึกษาสามารถแบ่งการตัง้ถิ่นฐานของชุมชนในเขตป่าตาม
พฒันาการดา้นสงัคมและการเมอืง ไดเ้ป็น 4 ยคุ ไดแ้ก่ 

(1) ยคุสงัคมบ้านป่า การตัง้ถิน่ฐานของชุมชนทีอ่ยูใ่นเขตปา่มลีกัษณะเป็นชุมชนดัง้เดมิ 
ที่อยู่กบัป่า อาชพีของคนในชุมชน คอื หาผลผลติจากป่า การทําไร่หมุนเวยีนของกลุ่มชาติพนัธุ ์
เป็นตน้ เป็นลกัษณะทางสงัคมของชุมชนทีพ่บทัว่ไปในประเทศทีอ่ยูม่ปีา่เขตรอ้น 

(2) ยุคสมัปทาน มบีรษิทัทําไมห้รอืทําเหมอืงแร่ทีไ่ดร้บัสมัปทานตดัทางเขา้สู่พืน้ที ่เริม่
จากภาคเหนือตอนบนในประมาณปี พ.ศ. 2435 ถดัมาเป็นภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ประมาณ
ปี พ.ศ. 2442 และภาคอสีานและภาคใต ้ประมาณปี พ.ศ. 2516 โดยจะมพีืน้ที ่2 ลกัษณะ คอื  

ก. พืน้ทีท่ีชุ่มชนบา้นปา่อยูก่่อน บรษิทัผูร้บัสมัปทานตอ้งประนีประนอมกบัอาํนาจของ
ชุมชนทอ้งถิน่ โดยต้องจ่ายเงนิใหแ้ก่ผูม้อีทิธพิลในชุมชนในการตดัไม ้เพราะการ
ตดัไมข้ดัแยง้กบัอาชพีและผลประโยชน์ของชุมชน มกีารจา้งคนในชุมชนส่วนหน่ึง
เป็นแรงงานตดัไม้ และมกีารนําคนงานจากภายนอกเขา้มาด้วย เมื่อบรษิัทย้าย
ออกไป ไดย้า้ยคนงานของตนออกไปโดยมคีนงานบางสว่นทีต่ ัง้บา้นเรอืนอยูใ่นปา่ 

ข. พืน้ทีท่ีไ่ม่มชีุมชนอยูม่าก่อน บรษิทัผูร้บัสมัปทานจะนําคนงานจากภายนอกเขา้ไป
ตัดไม้ใหญ่และไม้มีค่า หากเป็นพื้นที่ราบลุ่มทําเลดี คนงานตัดไม้บางส่วนได้
กลบัไปนําญาตพิีน้่องและครอบครวัเขา้มาตัง้ถิน่ฐานในพืน้ทีเ่พือ่ทาํการเพาะปลกู 

(3) ยุคพืชพาณิชย ์เป็นยุคที่ชาวบ้านนิยมและไดร้บัการส่งเสรมิใหป้ลูกพชืพาณิชยใ์น
ลกัษณะพชืเชงิเดีย่ว (Monocrop) เพื่อขายสูต่ลาดและการสง่ออก  เช่น ขา้ว พชืไร ่ ฯลฯ ลกัษณะ
ของที่ดนิและต้นไมก้อ็ํานวยเน่ืองจากบรษิทัสมัปทานไดต้ดัต้นไมใ้หญ่ออกไปแล้ว ประกอบกบัม ี
รถไถขนาดใหญ่ในการไถ ลากและถอนตอไมไ้ดร้วดเรว็ ปลูกและขนส่งพชืพาณิชยอ์อกสู่ตลาดได้
โดยใชถ้นนทีบ่รษิทัสมัปทานไมท้าํไว ้
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ทัง้ในยุคสมัปทานและยุคพชืพาณิชย์ จะมบุีคคลภายนอกและอํานาจจากภายนอกเขา้สู่
พืน้ที่ป่าและชุมชนเพิม่มากขึน้ เช่น บรษิทัผูร้บัสมัปทาน เจา้หน้าทีป่่าไม ้พ่อคา้พชืไร่ พ่อคา้วสัดุ
การเกษตร ฯลฯ ในบางพืน้ที ่เช่น ภาคเหนือตอนล่างจะมทีหารเขา้มาปราบปรามคอมมวินิสต์ มี
การตดัไมใ้หญ่ออกจาํนวนมาก และนําชาวบา้นเขา้ไปตัง้ชุมชนปลกูพชืพาณชิย ์

(4) ยุครฐัหวงป่า เป็นยุคทีห่น่วยงานของรฐัแสดงตวัในชุมชนหมู่บา้นในเขตป่าอย่าง
ชดัเจน เน่ืองจากป่ามน้ีอยลง เพื่อรกัษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ มกีารกําหนดเขตพื้นที่ป่า
อนุรกัษ์ประเภทต่างๆ กําหนดเขตและแสดงสทิธพิืน้ที่ดนิในเขตป่าสงวนทัง้ทีย่งัมสีภาพป่าดหีรอื
เสื่อมโทรมว่าเป็นของรฐั มกีารอพยพโยกยา้ยขบัไล่ชุมชนออกจากพืน้ทีใ่นบางแหง่ บางพืน้ทีม่กีาร
นําทีด่นิในเขตป่าสงวนเสื่อมโทรมไปใชท้ําธุรกจิขนาดใหญ่ เช่น ปาลม์น้ํามนั ยูคาลปิตสั ฯลฯ  ใน
ยุคน้ี มธุีรกิจกว้านซื้อที่ดินทัง้ในและนอกเขตป่าเพื่อทํารสีอร์ทสําหรบัแหล่งท่องเที่ยว มีระบบ 
นายหน้าทีอ่ยู่ในชุมชนตดิต่อคา้ทีด่นิ ผูซ้ื้อเป็นคนภายนอกทีมุ่่งหวงัวิง่เตน้การออกเอกสารสทิธิใ์น
ภายหลงั ชาวบา้นที่ขายที่ดนิจะอพยพไปซื้อทีด่นิในเขตที่อยู่ห่างไกลการคมนาคมที่ยงัมรีาคาถูก
จากชาวบา้นทีอ่ยูก่่อนทัง้ทีอ่ยูใ่นเขตปา่สงวนและนอกเขตปา่สงวน  

ขอ้มลูจากงานศกึษาขา้งตน้น้ีช่วยอธบิายว่ามคีนและชุมชนเขา้ไปอยู่ในพืน้ทีป่่าไดอ้ย่างไร  
เมื่อรฐัอา้งกรรมสทิธิเ์ป็นเจา้ของพืน้ทีซ่ึ่งเรยีกตามกฎหมายว่า “ป่า” ทัง้หมด  (โปรดดูรายละเอยีด
ในหวัขอ้ 2.2) จงึเกดิประเดน็ขดัแยง้ทางกฎหมายระหวา่งรฐัและประชาชนในเรือ่งปา่และทีด่นิสะสม
เรือ้รงัมาจนถงึปจัจุบนั 

2.2 วิวฒันาการด้านกฎหมายป่าและท่ีดิน 

งานศกึษาของบวรศกัดิ ์อุวรรณโณ (2536) เป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาเรื่องป่าชุมชนใน
ประเทศไทย และเป็นฐานความรูส้ําคญัที่นําไปสู่การบญัญตัเิรื่อง “สิทธิชุมชน” เป็นครัง้แรกใน
รฐัธรรมนูญฉบบัปี 2540 เป็นการศกึษาวเิคราะหพ์ฒันาการของกฎหมายของประเทศไทยในเชงิ
สงัคมวทิยาทางกฎหมาย ที่ชี้ใหเ้หน็เหตุผลที่มาและบรบิทแวดล้อมของการตรากฎหมายดา้นป่า
และที่ดินในแต่ละยุคสมยั และสาเหตุรากฐานของความขดัแย้งด้านที่ดิน-ป่า และสิทธิชุมชนที่
เกดิขึน้ในสงัคมไทย งานศกึษาน้ีไดแ้บ่งพฒันาการของกฎหมายปา่และทีด่นิออกเป็น 3 ชว่ง ดงัน้ี 

(1) สถานะของสิทธิของราษฎรในทรพัยากรท่ีดินและป่า ก่อนรชักาลท่ี 5 

ก่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นรฐัชาตแิบบสมบูรณาญาสทิธริาชยเ์ต็มทีใ่นสมยัรชักาลที ่5 นัน้ 
สทิธขิองราษฎรในชุมชนเหนือทรพัยากรธรรมชาตเิป็นสทิธอิสิระที่รฐัส่วนกลางใหก้ารรบัรองและ
ส่งเสรมิโดยไม่เขา้ไปแทรกแซง เว้นแต่เรื่องสําคญั 3 เรื่อง คอื การเก็บภาษีอากร การชี้ขาดขอ้
พพิาท และการบงัคบัเวนคนื การยอมรบัสทิธอิสิระดงักล่าวได้สะท้อนออกมาในสองด้านของ
กฎหมาย คอื ในดา้นแรก รฐัส่วนกลางไม่ไดต้รากฎหมายกําหนดใหท้รพัยากรป่าหรอืนาสวนเป็น
ของรฐัโดยตรง และไม่ไดก้ําหนดกฎเกณฑก์ารใชท้รพัยากรดงักล่าวออกไปจากส่วนกลาง คงมแีต่
การยนืยนัว่าที่ดนิเท่านัน้ที่เป็นของพระมหากษตัรยิ์ ส่วนประโยชน์เหนือและในที่ดนิคงปล่อยให้
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ราษฎรทํากนิเอง ในดา้นทีส่อง ชุมชนสามารถพฒันากฎเกณฑ ์ประเพณี ความเชื่อทีห่ลากหลาย
แตกต่างกนัตามพืน้ที่ในส่วนที่เกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรชุมชนเอง โดยรฐัก็ใหก้าร
ยอมรบัประเพณดีงักล่าว 

สําหรบัสถานะทางอํานาจของรฐักับทรพัยากรที่ดิน มีลักษณะดงัน้ี คือ ที่ดินเป็นของ
พระมหากษตัรยิ ์หา้มซือ้ขาย แต่สง่เสรมิใหบุ้กเบกิทาํกนิในทีป่่าและทีร่กรา้งว่างเปล่า นอกจากนัน้ 
การทีน่ายบา้น นายอาํเภอรอ้ยแขวง นายอากร ชกัจงูใหค้นเขา้ทาํกนิในปา่หรอืทีร่กรา้งว่างเปล่าได้
ถอืวา่เป็นความชอบ จะไดร้บัพระราชทานเงนิรางวลัเป็นบาํนาญ มกีารสง่เสรมิบุกเบกิเพื่อเกบ็อากร
เขา้ทอ้งพระคลงั โดยใหร้าษฎรมาแจง้การบุกเบกิทีข่องตนแก่เสนานายระวาง เพื่อเขยีน “โฉนฎ” 

เป็นหลกัฐานในการเสยีภาษีอากร  การแจง้บุกเบกิเพื่อเสยีภาษีอากรในสมยัอยุธยาเรื่อยมาจนถงึ
สมยัรชักาลที่ 5 ยงัคงเป็นรากฐานของการใหร้าษฎรไปแจง้การบุกเบกิที่ทํากนิเพื่อเสยีภาษีบํารุง
ทอ้งที ่หรอื บภท.6 ในปจัจุบนั  

สภาพดงักล่าวมลีกัษณะสบืเน่ืองกนัมาตัง้แต่กรุงสุโขทยั กรุงศรอียุธยา กรุงธนบุร ีและกรุง
รตันโกสนิทรต์อนต้น ความเปลี่ยนแปลงอย่างมากเริม่เกดิขึน้เมื่อมหาอํานาจตะวนัตกไดแ้ผ่ขยาย
อาณานิคมเขา้มาสู่สงัคมไทยในสมยัรชักาลที ่3 ต่อเน่ืองมาถงึรชักาลที ่4 ทําใหร้ฐับาลไทยต้อง
ยอมรบัสนธสิญัญาบาวริง่ในปีพ.ศ. 2539 เกดิผลต่อเน่ืองหลายประการ รวมถงึการมอีทิธพิลเขา้มา
ของกระแสกฎหมายและนิตศิาสตรแ์บบตะวนัตก สง่ผลกระทบอยา่งมากต่อความเปลีย่นแปลงของ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐั และราษฎร กบัทรพัยากรปา่และทีด่นิ 

 

(2) ความขัดแย้งระหว่างรัฐและราษฎรเหนือทรัพยากรในกระแสนิติศาสตร์
ตะวนัตกช่วงรชักาลท่ี 5  

มปีจัจยัแวดล้อมสําคญัอยู่หลายประการที่มผีลต่อพฒันาการของกฎหมายไทยที่เกี่ยวกบั
การบรหิารจดัการทรพัยากรป่าและทีด่นิ นับตัง้แต่ไทยไดเ้ปิดประเทศในช่วงรตันโกสนิทรเ์มื่อครัง้
รชัสมยัรชักาลที่ 4 เรื่อยมาจนถงึรชักาลที่ 5 ก่อนถงึยุคการใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิเป็นเครื่องมอื
กาํหนดทศิทางการพฒันาประเทศ ไดแ้ก่  การแผข่ยายอทิธพิลของกลุ่มประเทศตะวนัตกทีเ่ขา้มาล่า
อาณานิคมในแถบเอเชยีอาคเนย ์ซึ่งมผีลประโยชน์เกาะเกี่ยวกบัทรพัยากรป่าของประเทศต่างๆ 
รวมทัง้ประเทศไทย  การปรบัตวัของประเทศไทยใหเ้ป็น “รฐัชาต”ิ ( Nation-State ) การปรบัปรุง
กฎหมายใหม้ลีกัษณะเป็นกฎหมายตะวนัตก การปฏริปูการปกครองแผน่ดนิของไทย การเลอืกใช้
ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law System) ตามแบบอย่างประเทศในภาคพืน้ยุโรป การ
เปลีย่นแปลงระบบการปกครองมาสูร่ะบบประชาธปิไตย 

ปจัจยัแวดล้อมดงักล่าวมผีลทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม ที่เป็นตวักําหนดให้กฎหมายที่
เกี่ยวกบัทรพัยากรป่าและที่ดนิของไทยมกีารปรบัเปลี่ยนตามทศิทางของกระแสอทิธพิลตะวนัตก 

โดยเฉพาะประเทศองักฤษทีเ่ขา้มาแสวงหาผลประโยชน์จากการทาํไมส้กัในภาคเหนือของไทย โดย
เริม่จากการทําสนธสิญัญาบาวริง่ในปี พ.ศ. 2398 เป็นการเปิดประตูการคา้และความสมัพนัธอ์ยา่ง
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กวา้งขวางกบัต่างประเทศ (องักฤษ)  มผีลทําใหโ้ครงสรา้งทางกฎหมายของไทย จําต้องโอนอ่อน
ผ่อนตามกระแสกดดนัของคนสญัชาติองักฤษทัง้ทางตรงและทางอ้อม (โดยเฉพาะในกรณีเรื่อง 
ป่าไม)้ และต่อมาเป็นสนธสิญัญาเชยีงใหม่อกี 2 ฉบบั คอื ฉบบั พ.ศ. 2417 และ พ.ศ.2426 ที่ใช้
สทิธสิภาพนอกอาณาเขต และมสีถาบนักฎหมายในการตดัสนิชี้ขาดกรณีขอ้พพิาทความขดัแยง้
โดยเฉพาะสทิธปิระโยชน์จากการทาํไม ้

ต่อมาได้พฒันาปรบัเปลี่ยนผลกัดนัใหป้ระเทศไทยมรีะบบและกฎหมายขึน้มารองรบัการ
แสวงหาประโยชน์จากทรพัยากรป่าในรูปของการทําไม้ โดยขัน้แรกเริ่มจากการให้อํานาจรฐั
ส่วนกลางที่พวกตนสามารถใช้พลงัผลกัดนัชี้แนะได้ง่ายเขา้มาควบคุมสญัญาที่ผู้รกัษาเมอืงหรอื 
เจา้เมอืงทํากบัคนต่างชาต ิโดยบญัญตัใิหต้อ้งส่งสญัญามาใหร้ฐัส่วนกลางเป็นผูใ้หส้ตัยาบนัรบัรอง
สญัญา แต่ในทางสภาพความเป็นจรงิการตดัไมอ้อกจากปา่ในหวัเมอืงฝา่ยเหนือยงัคงดาํเนินต่อไป
เน่ืองจากความผกูพนัของเจา้เมอืงกบัฐานทอ้งถิน่ในแงผ่ลประโยชน์จากการอนุญาตทาํไมม้ากกว่า
ทีจ่ะตอบสนองต่อชาวต่างชาต ิจงึมคีวามพยายามทีจ่ะตดัทอนอํานาจของเจา้ผูค้รองนคร และโอน
อํานาจสู่รฐัส่วนกลางเพิม่ขึน้ เช่น การจดัตัง้กรมป่าไมใ้นปี พ.ศ. 2439 การตรากฎหมายออกมา
ภายหลงัจากจดัตัง้กรมปา่ไมโ้ดยมุง่ไปสูก่ารตดัอาํนาจของเจา้ผูค้รองนคร 

การโอนอํานาจในการบรหิารจดัการป่าเขา้สู่รฐัส่วนกลาง เป็นประโยชน์ต่อรฐัส่วนกลางทัง้
ในแงก่ารควบคุมไมใ่หเ้กดิขอ้พพิาทกบัมหาอาํนาจต่างชาตอินัอาจจะทาํใหเ้สยีประเทศราชไป และ
ได้ค่าภาคหลวงจากการทําไมม้าเป็นของรฐัส่วนกลาง เป็นการตดัทอนอํานาจทางเศรษฐกจิของ 
เจา้ประเทศราชลง อนัทาํใหง้า่ยต่อการผนวกประเทศราชเขา้มาเป็นสว่นหน่ึงของราชอาณาจกัรโดย
ชอบธรรม มีการตรากฎหมายด้านป่าขึ้นหลายฉบับ ทัง้หมดเป็นไปเพื่อโอนอํานาจหวงกัน
ผลประโยชน์ตอบแทนทางภาษีเขา้สู่รฐัส่วนกลาง โดยเริม่จากไมส้กั ไปสู่ไมก้ระยาเลยและของป่า 
รวมถงึไมท้ัง้มวลในป่า แล้วค่อยๆ ขยายไปสู่การควบคุม “ที่ดนิ” ในที่สุด  พรอ้มกบัไดส้ถาปนา
ระบบกรรมสทิธิเ์อกชนตามแบบอย่างตะวนัตก และไดล้ดทอนสทิธกิารใชป้่าและทีด่นิทีม่อียู่หลาย
รูปแบบของชุมชนลง แล้วมาจบลงด้วยการเขยีนกฎหมายขึ้นมารองรบัอํานาจของรฐัส่วนกลาง
เหนือทรพัยากรโดยเดด็ขาด  

อย่างไรกต็ามการขยายอํานาจไดท้ําอย่างค่อยเป็นค่อยไป และยงัมชี่องทางใหร้าษฎรและ
ชุมชนมสีทิธใินทรพัยากรอยูบ่า้ง ดงัจะเหน็ไดจ้ากการโอนอํานาจเกีย่วกบัตน้ไม ้ตัง้แต่สมยั ร.5 ถงึ 
ปี พ.ศ. 2479 นัน้ รฐัโอนมาเพยีงอํานาจทําไมส้กั ไมก้ระยาเลย และของป่ามาเป็นของรฐั ไมช้นิด
อื่นๆ ยงัใหร้าษฎรใชป้ระโยชน์ได ้ นอกจากนัน้รฐักไ็ม่ก้าวล่วงเขา้ไปยดึที่ดนิในป่ามาเป็นของรฐั 
จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2481 ที่ได้มีการตราพระราชบญัญติัสงวนและคุ้มครองป่า พ.ศ. 2481 
ขึ้นมา ให้รฐัมอีํานาจกําหนดเขต “ป่าคุ้มครอง” และ “ป่าสงวน” ห้ามมใิห้บุคคลใดเข้าไปยดึถือ 
จบัจองก่นสรา้งแผว้ถาง โดยไดนิ้ยามว่า “ป่า” หมายถงึ สาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิประเภททีร่ก
รา้งวา่งเปล่า ซึง่หมายถงึ “ท่ีดิน” เป็นการขยายอาํนาจรฐัสว่นกลางเขา้ไปหวงกนั “ท่ีดิน” จากเดมิ
ทีจ่ํากดัเฉพาะ “ป่า”  อย่างไรกด็ ีตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองป่า พ.ศ. 2481 การขยาย
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อํานาจรฐัรวมไปถงึทีด่นิกย็งัจํากดัเฉพาะอาณาเขตที่เป็น “ป่าสงวน” ตามเขตพืน้ที่ซึ่งไดป้ระกาศ
ตามพระราชกฤษฎกีาเทา่นัน้  

การขยายอํานาจรฐัจาก “ป่า” ไปครอบคลุม “ท่ีดิน” มากขึน้อยา่งกวา้งขวางสงูสุดเกดิขึน้
เมือ่มกีารประกาศใชพ้ระราชบญัญติัป่าไม้ พ.ศ. 2484 โดยไดนิ้ยาม “ป่า” หมายถงึ ทีด่นิทีย่งัมไิด้
มบุีคคลได้มาตามกฎหมายทีด่นิ ยงัผลใหก้ารขยายขอบเขตป่าครอบคลุมกว้างขวางทัว่ประเทศ 
ตราบใดทีบ่รเิวณดงักล่าวเป็นทีด่นิทีบุ่คคลยงัมไิดก้รรมสทิธิม์าตามกฎหมายทีด่นิ เป็นการแผข่ยาย
อํานาจของรฐัส่วนกลางเหนือพื้นที่ดนิที่อาจไม่ม ี“ป่า” อยู่จรงิ ทําใหอ้ํานาจในการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรป่าตกอยู่ภายใตอ้ํานาจของรฐัส่วนกลางอย่างสิน้เชงิและครอบคลุมบรเิวณป่าทัง้ประเทศ 
ที่สําคญั คอื ตามกฎหมายฉบบัน้ี รฐัไม่จําเป็นต้องเดนิสํารวจเพื่อสงวนและคุ้มครองป่าที่เป็นป่า
จรงิๆ  ไม่ตอ้งสํารวจพืน้ทีแ่ละประโยชน์ใดๆ ของราษฎรก่อน  รวมทัง้ไม่ตอ้งจ่ายค่าทําขวญัใหแ้ก่
ราษฎรหากทําใหร้าษฎรเสยีสทิธ ิเหมอืนทีก่ําหนดไวใ้นพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองป่า พ.ศ.
2481 พืน้ทีทุ่กแห่งทีย่งัไม่มโีฉนด จะกลายเป็น “ป่า” ไปตามความหมายของพระราชบญัญตัปิ่าไม ้
พ.ศ.2484 ทนัท ี

ตวัอย่างกฎหมายบางฉบบัทีอ่อกมาในช่วงน้ีเพื่อขยายอํานาจจากรฐัส่วนกลางเหนือที่ดนิ
และทรพัยากรธรรมชาต ิ

• ประกาศออกโฉนด รศ.120 ( พ.ศ. 2445 ) รเิริม่ใหใ้ชว้ธิกีารนําหลกัฐานทางแผนที่
ออกโฉนดทีด่นิใหก้รรมสทิธิก์บัผูถ้อืครองทีด่นิ รวมทัง้การจดัทําทะเบยีนทีด่นิเพื่อ
สะดวกในการตรวจสอบ เป็นการนําแนวคดิระบบกรรมสทิธิเ์อกชนแบบตะวนัตกมา
สูส่งัคมไทยอยา่งเป็นทางการ  

• พระราชบญัญตัริกัษาป่า พ.ศ. 2456 เพื่อควบคุมรกัษาไมก้ระยาเลย และของป่า
ต่างๆ ซึง่แต่เดมิควบคุมเฉพาะแต่ไมส้กั 

• ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์พ.ศ. 2473 ( มผีลบงัคบัใช้ 1 เมษายน พ.ศ. 
2475) เป็นกฎหมายเอกชนทีบ่ญัญตัคิวามสมัพนัธท์างกฎหมายระหว่างเอกชนกบั
เอกชนด้วยกัน ที่สําคญัคือ ว่าด้วยเรื่องทรพัย์สิน ได้แบ่งทรพัย์สินของรฐัและ
เอกชนใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ 

• พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองปา่ พ.ศ. 2481  

• พระราชบญัญตัปิา่ไม ้พ.ศ. 2484 

• พระราชบญัญตัิให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน และประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 
2497 เป็นการรวบรวมกฎหมายทีเ่กีย่วกบัทีด่นิหลายฉบบัทีเ่คยประกาศใชม้าก่อน
ปี พ.ศ. 2497 เข้าด้วยกันให้อยู่ในรูปของประมวลกฎหมายฉบับเดียวกัน ได้
กําหนดสทิธิการถือครองที่ดนิของบุคคลเอาไว้ โดยให้ที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมถือ
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ครองไดไ้ม่เกนิ 50 ไร่ ทีด่นิเพื่อพาณิชยกรรมไม่เกนิ 5 ไร่ และทีด่นิเพื่ออยู่อาศยั
ไมเ่กนิ 5 ไร ่

(3) ยุคการใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติเป็นยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ประเทศ 

เริ่มต้นตัง้แต่ยุคที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้ระบอบปฏิวตัิ สมยัจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์ ที่
สถาปนาขึน้ในปี พ.ศ.2502 เป็นช่วงการปรบัเปลีย่นบทบาทของประเทศชาตติะวนัตกจากประเทศ
จกัรวรรดินิยมล่าเมืองขึ้นในศตวรรษที่ 19 มาเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายเศรษฐกิจแก่
ประเทศดอ้ยพฒันาหรอืกําลงัพฒันา โดยซุ่มซ่อนผลประโยชน์ในระยะยาวของตนไวอ้ย่างแยบยล
ภายใต้หลักการใหม่ที่เรียกกันว่า “การจัดระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศใหม่” (New 

International Economic Order) ยุทธศาสตรส์าํคญัเพื่อการพฒันาประเทศในช่วงน้ี คอื การลด

บทบาทของรฐัในดา้นเศรษฐกจิใหเ้หลอืเพยีงบรกิารโครงสรา้งเศรษฐกจิพืน้ฐาน ดําเนินการพฒันา
และสนับสนุนการผลิตและส่งออกของภาคเอกชน เพื่ออํานวยส่งเสริมการลงทุนและการ
ประกอบการของภาคเอกชน 

ผลพวงของการพฒันาตามยุทธศาสตรด์งักล่าว ทรพัยากรป่าไมแ้ละทีด่นิไดถู้กนํามาใชใ้น
กระบวนการพฒันาทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม กฎหมายถูกใชเ้ป็นเครื่องมอืของรฐัทีถู่กผลกัดนัให้
สอดคล้องกบันโยบายและแผนพฒันาประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวกบัทรพัยากรป่าและที่ดนิในยุค
แผนพฒันาเศรษฐกจิมุง่ไปเพื่อธุรกจิภาคเอกชนเป็นหลกั ละเลยสทิธขิองประชาชนและชุมชน โดย
ยงัยดึหลกัการเดมิ คอื การหวงกนั “ไม”้ และ “ทีด่นิ” เอาไวเ้พื่อประโยชน์ทางเศรษฐกจิของรฐัและ
ธุรกจิเหมอืนเดมิ แต่ต่างกบัยุคสมยัเปิดประเทศ เน่ืองจากกฎหมายที่ตราขึน้ในยุคน้ีไม่เพยีงโอน
การจดัการไม้มีค่าและของป่าทุกชนิดมาเป็นของรฐัเท่านัน้ แต่ได้โอนที่ดินที่เคยสนับสนุนให้
ประชาชนเขา้ไปบุกเบกิทํากนิ กลบัมาเป็นของรฐัโดยการขดีลงบนแผนที ่แทบไม่เหลอืช่องหายใจ
ในการใชป้ระโยชน์จากปา่ใหก้บัชุมชนทอ้งถิน่ และยงัไดแ้ยกคนออกจากปา่อยา่งสิน้เชงิ 

ตวัอยา่งพฒันาการของกฎหมายปา่และทีด่นิในชว่งยคุน้ี 

• ประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่49 ลงวนัที ่13 มกราคม พ.ศ. 2502 ยกเลกิบทบญัญตัิ
แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิว่าดว้ยการกําหนดสทิธใินทีด่นิของคนไทยตาม ม. 34-
49  ด้วยเหตุผลว่า  การกําหนดสิทธิดังกล่ าวเ ป็นการบ่อนทําลายความ
เจรญิก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นผลให้คนไทยสามารถถือครอง
ทีด่นิไดโ้ดยไมจ่าํกดั 

• พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป์า่ พ.ศ. 2503 

• พระราชบญัญตัอุิทยานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504  (ออกในปีเดยีวกบัประเทศไทยเริม่ใช้
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1)  ใหอ้าํนาจรฐัครอบคลุมการกระทาํของบุคคลมากทีสุ่ดใน
เขตอุทยานทีป่ระกาศไว ้
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• พระราชบญัญตัิป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งพฒันามาจาก พระราชบญัญตัิ
สงวนและคุ้มครองป่า พ.ศ. 2481 แต่มคีวามเขม้ขน้กว่าในแง่การรองรบัการใช้
อํานาจหน้าที่ของรฐั และได้ยกเลิกพระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครองป่า พ.ศ. 
2481 การกําหนดเขตปา่สงวน ไมต่อ้งเดนิสาํรวจ สามารถกําหนดไดโ้ดยประกาศ
ในแผนที่ ไม่มีกระบวนการประกาศให้ราษฎรในพื้นที่ทราบ ส่งผลให้ราษฎร
กลายเป็นผูบุ้กรุกป่าไปโดยปรยิายในทางกฎหมาย (ซึง่อธิบายสนับสนุนเหตุผล
ของพระราชดํารสัในงานวนัรพ ีปี พ.ศ. 2516) และไดย้กเลกิหลกัการการให ้“ค่า 
ทําขวญั”  มกีารนํา “ทีด่นิ” ทีเ่คยสนับสนุนใหร้าษฎรบุกเบกิมาเป็นของรฐั เพื่อ
นําไปใหภ้าคธุรกจิเอกชนเชา่ทีด่นิปลกูไมโ้ตเรว็เชงิพาณชิยใ์นราคาถูก 

• การแกไ้ขพระราชบญัญตัปิ่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ.2507 (ฉบบัที ่3) ปี 2528 แก้ไข
เพื่อตอบสนองนโยบายป่าไมแ้ห่งชาต ิ(กําหนดใหม้พีืน้ที่ป่ารอ้ยละ 40 ของพืน้ที่
ประเทศ เป็นปา่อนุรกัษ์รอ้ยละ 15 และเป็นปา่เพื่อเศรษฐกจิรอ้ยละ 25)  นําทีด่นิ
ปา่สงวนแหง่ชาตไิปใหธุ้รกจิเอกชนเชา่ปลกูปา่ 

• พระราชกาํหนดแกไ้ขพระราชบญัญตัปิา่ไม ้พ.ศ. 2532 เพื่อยกเลกิการใหส้มัปทาน
ทาํไม ้

• พระราชบญัญตัสิวนป่า พ.ศ. 2535 เพื่อส่งเสรมิใหม้กีารทําสวนป่าใหก้วา้งขวาง
ยิง่ขึน้ 

• พระราชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 ปรบัปรุงกฎหมายเดมิให้
สอดคล้องกบัสภาพสงัคมที่เปลี่ยนไป และให้สอดคล้องกบัความตกลงระหว่าง
ประเทศ ใหม้กีารเพาะเลีย้งขยายพนัธุส์ตัวป์า่เพือ่การพาณชิยไ์ด ้

3. “ป่า” เทคโนโลยีทางอาํนาจของรฐัเหนือท่ีดิน...ผลผลิตจากยคุอาณานิคม 

ความเปลี่ยนแปลงอย่างมากที่เกิดขึ้นเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างรฐั และราษฎร กบั
ทรพัยากรป่าและที่ดนิของไทยนับตัง้แต่ช่วงสมยัรชักาลที่ 5 เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ใน
ลกัษณะรูปแบบเดียวกนัในหลายประเทศแถบเอเชยีอาคเนย์จากการแผ่ขยายอิทธิพลของกลุ่ม
ประเทศตะวนัตกทีเ่ขา้มาล่าอาณานิคม การวเิคราะหค์วามเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้โดยมองกวา้งการ
บรบิทของไทยไปสู่ระดบัภูมภิาค โดยใชก้รอบวเิคราะหเ์รื่องการเมอืงและอํานาจรฐั จะช่วยทําให้
เหน็ภาพทีช่ดัเจนและมคีวามเขา้ใจต่อความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้มากยิง่ขึน้ 

งานศกึษาของ Peluso & Vandergeest (2001) เป็นการศกึษาพฒันาการของการกําหนด
และสรา้งสิง่ทีเ่รยีกว่า “ป่าของรฐั” ขึน้มาในหลายประเทศในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตใ้นช่วง
ยคุอาณานิคม โดยใชก้ารศกึษาทีเ่รยีกวา่ “วงศาวทิยา” (Genealogy) เพื่อสบืคน้ตน้ตอทีม่าของการ
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สรา้งความเป็นการเมอืงเรื่องปา่ เป็นงานศกึษาทีเ่ผยใหเ้หน็ว่า “ป่า” (Forest) หรอื “ป่าของรฐั” 
(State Forest) เป็นสิง่ประดษิฐ์ทางสงัคมที่ถูกสรา้งขึน้มาเพื่อเป็นเครื่องมอืของรฐั เป็นการ
สถาปนาอาํนาจของรฐัเหนือพืน้ทีซ่ึง่ถูกประกาศกาํหนดใหเ้รยีกวา่ “ปา่”  

จากการศึกษาพฒันาการ การก่อกําหนดป่าของรฐัขึ้นใน 5 พื้นที่ ซึ่งอยู่ในประเทศ
อนิโดนีเซยี มาเลเซยี และประเทศไทย สรุปไดว้่า  การประกาศกําหนด “ป่า” เป็นเทคโนโลยทีาง
อาํนาจของรฐัทีเ่กดิขึน้ในยุคล่าอาณานิคม เพื่อสรา้งความเป็นอาณาเขตและกรอบกฎหมายของป่า 
และการสร้างความเป็นสถาบนัของการจดัการป่า การจดัการป่าในช่วงอาณานิคมยงัมบีทบาท
สาํคญัต่อการสรา้งความชอบธรรมของรฐั และการพฒันารปูแบบใหม่ของอํานาจรฐั โดยในทุกพืน้ที่
ซึง่ไดท้าํการศกึษา พบว่า การปฏบิตัต่ิอปา่อาณานิคมไดส้รา้งรปูแบบใหมข่องระเบยีบวนิยัและการ
ปรบัเปลีย่นมุมมองต่อทีด่นิและทรพัยากร โดยทีอ่งคป์ระกอบหลกัสาํคญั คอื การประกาศกฎหมาย
ทีด่นิ ตรากฎหมายปา่ทีส่ถาปนาความเป็นเจา้ของของรฐัต่อปา่และผลผลติ และการสรา้งขอ้ยกเวน้
เรือ่งสทิธติามจารตีประเพณ ี

มปีระดษิฐกรรมทางกฎหมายสําคญั 2 ประการที่พบร่วมในทุกพื้นที่การศกึษาและถือว่า
เป็นการปฏบิตัสิาํหรบัป่าอาณานิคม ประการแรกคอื “ป่าเชงิการเมอืง”  (Political Forest)  ซึง่
หมายถงึพืน้ทีป่่า (Forest Land) ทีไ่ดก้ลายมาเป็นพืน้ทีซ่ึง่ถูกขดีกําหนดโดยรฐัเพื่อการอนุรกัษ์
อย่างถาวร หรอืพื้นที่ที่ถูกถืออ้างโดยรฐั ประเด็นสําคญั คอื ในพื้นที่ดงักล่าวไม่ได้รวมเอาพื้นที่
ทัง้หมดซึง่มตีน้ไมป้กคลุม และไมใ่ช่ทุก “พืน้ทีป่่าของรฐั” จะมปี่าปกคลุม (หรอืกล่าวไดว้่า พืน้ทีซ่ึง่
มปี่าปกคลุมอยู่อาจไม่ไดถู้กกําหนดเป็นพืน้ทีป่่าของรฐั ในทางกลบักนั พืน้ทีป่่าของรฐัอาจไม่มปี่า
อยูก่ไ็ด ้  สภาพเช่นน้ีสอดคลอ้งกบันิยาม “ปา่” ตามพระราชบญัญตัปิา่ไมข้องประเทศไทย)  ปา่เชงิ
การเมอืงนับเป็นสิง่สําคญัที่รฐัสร้างขึ้นในยุคอาณานิคม ช่วยทําให้เกิดการก่อรูปและขยาย “รฐั
อาณานิคม” ใหก้วา้งขวางขึน้ โดยการเปลี่ยนแปลงภูมทิศัน์ อา้งสทิธคิวามเป็นเจา้ของป่าในฐานะ
กรรมสทิธิข์องรฐั และสรา้งกลไกใหม่ในการมองและการเขา้ถึงป่า  ประการที่สอง คอื การสรา้ง
ประเภทสทิธติามกฎหมายทีเ่รยีกวา่ “สทิธติามจารตีประเพณ”ี   

ทัง้ป่าทางการเมืองและการสร้างสิทธิจารีตตามประเพณีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจาก
สมมุติฐานตามมุมมองของชาวยุโรปต่อภูมทิศัน์ที่ได้พบเจอ ซึ่งไม่ได้สอดคล้องกบัแนวคิดของ
ทอ้งถิน่แมว้า่บางสว่นอาจทบัซอ้นกนับา้ง เช่น การปฏบิตัติามจารตีประเพณี ทัง้น้ี ในเรื่องสทิธติาม
จารตีประเพณี อาจมองได้ว่าเป็นขอ้ยกเว้นเพื่อการปฏิบตัิตามจารตีที่มมีาก่อนการสร้างป่าทาง
การเมอืงใหถู้กต้องตามกฎหมายโดยรฐับาลของเจ้าอาณานิคม แต่จะพบว่าไดม้กีารลดทอนการ
ปฏบิตัติามจารตีไปสูข่อ้จาํกดั และมกัเป็นการใหส้ทิธแิบบปจัเจก   

รฐัพยายามสรา้งความมัน่คงต่อปา่ผา่นเครื่องมอืทางกฎหมายหลายประเภท ผา่นการสรา้ง
นโยบายเรื่องป่า และสรา้งระเบยีบวนิยัต่อประชาชนในการคดิและปฏบิตัต่ิอปา่ตามแนวทางเฉพาะ 
โดยการนิยามป่าทัง้ในเชิงวิทยาศาสตรว์่าเป็น “ธรรมชาติ” ของสิง่ที่ปกคลุมพื้นดนิ และในเชิง
การเมืองว่าเป็น “อาณาเขตของรฐั เทคนิคของอํานาจและการสรา้งระเบยีบวนิัยทีใ่ชร้วมถงึการ
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กําหนดเขตการใชป้ระโยชน์ (Territorial Zoning) และการจดัทําแผนที ่(Mapping), การบงัคบัใช้
กฎหมายป่าและที่ดิน เพื่อจํากดัการใช้ประโยชน์ป่าที่ถูกกฎหมายและผดิกฎหมาย,  การสร้าง
องค์กร/สถาบนัของรฐัเกี่ยวกบัป่าเพื่อการบงัคบัใชก้ฎหมายหรอืกฎระเบยีบเฉพาะ และการสรา้ง
นโยบายเรือ่งปา่  

การปฏบิตัต่ิอปา่อาณานิคม 2 ประการทีม่ผีลกระทบโดยตรงต่อการใชป้า่ของประชาชน คอื 
การสรา้งองคก์รเฉพาะของรฐัทีม่สีทิธอิํานาจในการจดัการกจิการป่า และการจดัระเบยีบหรอืการ
นิยาม “สิทธิของประชาชน” ในการเข้าถึงป่าเชิงการเมือง ทัง้สองสิ่งน้ีใช้ควบคู่กัน เป็นการ
จดัรปูแบบทางกฎหมายในการเขา้ถงึทรพัยากรปา่  

ยุทธศาสตรเ์ชงิกฎหมายในการควบคุมปา่ม ี2 รปูแบบ ไดแ้ก่  การควบคุมในเชงิอาณาเขต 
และการควบคุมในเชงิชนิดพนัธุ์สิง่มชีวีติ การควบคุมเชงิอาณาเขต คอื การทีร่ฐักําหนดขดีเสน้
อาณาเขตเฉพาะสาํหรบัพืน้ทีท่ีเ่รยีกว่าเป็น “ปา่” และอา้งสทิธคิรอบครองทรพัยากรทัง้หมดทีอ่ยูใ่น
เขต “ปา่” ว่าเป็นของรฐั โดยใหอ้งคก์รดา้นปา่ไมข้องรฐัเป็นผูก้ํากบัดแูลตามกฎหมาย สาํหรบัการ
ควบคุมทรพัยากรหรอืชนิดพนัธุ ์เป็นกระบวนการทีร่ฐัผกูขาด เกบ็ภาษ ีหรอืจาํกดัการคา้ การขนสง่
ชนิดพนัธุเ์ฉพาะตามทีก่าํหนด การเขา้ถงึปา่หรอืชนิดพนัธุเ์ฉพาะสามารถทาํไดโ้ดยการอนุญาตของ
รัฐ หรือผ่านข้อยกเว้นทางกฎหมายในรูปแบบต่างๆ ที่เรียกว่า “สิทธิตามจารีตประเพณี” 
(Customary Rights) 

มปีระเด็นสําคญัที่ควรสงัเกตว่า แม้ว่าประเทศไทยไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมของประเทศ
มหาอํานาจ แต่แนวคดิ รูปแบบ และกฎหมายการจดัการป่าของไทยไม่แตกต่างจากประเทศทีต่ก
เป็นอาณานิคม โดยได้รบัอทิธพิลอย่างมากจากองักฤษ นับตัง้แต่การเขา้มาทําสมัปทานป่าของ
บรษิทับอรเ์นียว (พ.ศ. 2432) บรษิทับอมบ ์เบอรม์าร ์(พ.ศ. 2435)  ขอ้เสนอในการจดัตัง้กรมปา่ไม ้
การจดัการป่าและการปรบัปรุงกฎหมายป่าของไทยตามบนัทกึข้อเสนอของนายเอช. เอ. สเลด 
(H.A. Slade) ผูเ้ชีย่วชาญปา่ไมช้าวองักฤษในพมา่ทีร่ฐับาลองักฤษสง่มาตามคาํขอของรฐับาลไทย 
การมอีธบิดกีรมปา่ไม ้3 คนแรกเป็นชาวองักฤษ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2439 – 2466  (มสิเตอรส์เลดเป็น
อธบิดคีนแรก) ฯลฯ 

เพื่อใหเ้หน็แงมุ่มเพิม่เตมินอกเหนือจากประเดน็ขอ้วเิคราะหข์อง Peluso & Vandergeest 
หากมองจากกรอบวเิคราะหข์องกรมป่าไม ้การครอบครองและใชป้ระโยชน์จากป่านับเป็นประเดน็
ทางการเมอืง การถ่วงดุลอํานาจรฐั รวมถงึเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ แต่เป็นยุทธศาสตร์
เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง การปฏิรูปการปกครอง รวมถึงการป้องกันภัยจากการล่า 
อาณานิคมซึง่ไทยและองักฤษต่างไดป้ระโยชน์รว่มกนั เน่ืองในโอกาสครบรอบ 111 ปีของการจดัตัง้
กรมป่าไม ้ ทางกรมป่าไม ้(2550) ไดจ้ดัทําเอกสารเผยแพร่เกีย่วกบัพฒันาการของการจดัการป่า

ของไทย อธบิายว่าความเปลี่ยนแปลง พฒันาการทางกฎหมายและสถาบนัด้านการจดัการป่าที่
เกดิขึน้นบัตัง้แต่ในช่วงรชักาลที ่5 เป็นความพยายามแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ระหว่างพอ่คา้ไมใ้น
บงัคบัต่างประเทศกบัเจา้ครองนครลา้นนา นําไปสู่การจดัระบบการทําป่าไมส้กัดว้ยการหาหนทาง
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เขา้ไปมกีรรมสทิธิใ์นการใหเ้ช่าพืน้ทีท่าํปา่ไมใ้นภาคเหนือ และนําไปสูก่ารโอนอาํนาจทางเศรษฐกจิ
ของเจ้าครองนครมาเป็นของรฐับาลส่วนกลาง และเป็นหนทางที่นําไปสู่การสลายอํานาจของ 
เจ้าครองนครล้านนาในเรื่องกรรมสทิธิเ์หนือดินแดน นอกจากนัน้ รายได้จากการทําไม้ยงัมี
ผลกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิของประเทศในยุคนัน้เป็นอย่างมาก การหารายไดจ้ากการ
ทาํไมเ้ป็นความจําเป็นเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการป้องกนัประเทศ และพฒันาประเทศใหท้นัสมยัแบบ
ตะวนัตก รฐัจงึจาํเป็นตอ้งหาผลประโยชน์ตอบแทนจากการคา้ไมใ้หไ้ดส้งูสดุ  

นอกจากน้ี การยอมรบัอทิธพิลขององักฤษในการจดัการป่าของไทยยงัเกี่ยวโยงกบัแง่มุม
ทางการเมอืงระหว่างประเทศเพื่อป้องกนัการล่าอาณานิคม การดึงอํานาจ สทิธิการบรหิารและ
ผลประโยชน์จากป่าไมจ้ากเจา้ครองนครมาสู่รฐัส่วนกลาง รชักาลที ่5 ทรงใชเ้หตุผลทาํความเขา้ใจ
กบับรรดาเจา้ครองนครในเรื่องภยัจากต่างประเทศทีแ่ฝงเขา้มากบัการทาํปา่ไมใ้นสยาม หากปล่อย
ไวไ้มดู่แล ป่าไมอ้าจร่อยหรอหรอืขาดแคลนได ้และยงัทาํใหช้าตติะวนัตกอา้งไดว้่าสยามไม่มคีวาม
เจรญิ ไม่มคีวามรู้ความสามารถที่จะบรหิารทรพัยากรเหล่าน้ี ทําใหค้นในบงัคบัของตนที่เขา้มา
ลงทุนต้องประสบกบัความยากลําบาก ดงันัน้จงึต้องเขา้มาจดัการควบคุมดูแลดว้ยตนเอง อนัเป็น
ขอ้อา้งทีอ่งักฤษเคยใชใ้นการยดึครองพมา่ หากเจา้ครองนครไมย่อมสละสทิธใินตอนน้ีใหก้บัรฐับาล
สว่นกลาง กต็อ้งสญูเสยีในภายหลงัใหก้บัชาตติะวนัตก  

สําหรบัความสมัพนัธ์กบัองักฤษนัน้ รฐับาลไทยมองว่าเป็นการรบัความช่วยเหลือจาก
องักฤษ เน่ืองจากสมยันัน้ยงัไม่มคีนไทยทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการจดัการป่าไมแ้บบตะวนัตก
เพียงพอ นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัทางองักฤษ  รบัสิ่งที่มีประโยชน์จาก
องักฤษโดยไมต่อ้งถูกคุกคาม ขูเ่ขญ็หรอืใชก้ําลงั  และทีส่าํคญัเป็นการชีใ้หอ้งักฤษเหน็ความสาํคญั
ของสยามว่า มสี่วนปกป้องผลประโยชน์ของชาวองักฤษจากฝรัง่เศสที่กําลงัแผ่อทิธพิลเขา้มาใน
ภมูภิาคเอเชยีอาคเนย ์ 

4.  ปัญหาความขดัแย้งเชิงโครงสรา้งของกฎหมาย 

ปญัหาความขดัแยง้เรื่องกฎหมายป่า-ที่ดนิจากววิฒันาการในด้านกฎหมายและนโยบาย
ดงัที่กล่าวมาตอนต้นยงัคงดํารงอยู่ และกลายเป็นปญัหาความขดัแย้งเพิม่ขึ้นจากประเด็นเรื่อง 
“สทิธชิุมชน” ตามรฐัธรรมนูญ  

รฐัธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2540 เป็นรฐัธรรมนูญฉบบัแรกทีไ่ด ้“คืนสิทธิ” ในการรว่มจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตใิหก้บัชุมชนทอ้งถิน่ ต่อมาในรฐัธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ.2550 ไดข้ยายบทบญัญตัิ
เรื่อง “สิทธิชุมชน” ใหก้วา้งขวางขึน้ และแกไ้ขปญัหาการอนุวตัรเรื่องสทิธชิุมชนตามทีเ่กดิปญัหา
ขึน้ในการปฏบิตัติามรฐัธรรมนูญ 2540 เน่ืองจากการไม่มกีฎหมายรองรบั โดยตดัคําว่า “ทัง้น้ี 
ตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ” ออก เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้สทิธิชุมชนได้ทนัทโีดยไม่ต้องรอการตรา
กฎหมายระดบัพระราชบญัญตัริองรบั 
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ที่ผ่านมา แม้ว่าหน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวข้องกบักฎหมายป่าไม้จะตระหนักถึงความไม่
สอดคล้องของบทบญัญตัิตามรฐัธรรมนูญกบักฎหมายป่าไม้ฉบบัต่างๆ  โดยได้พยายามแก้ไข
ปรบัปรุงกฎหมายดา้นป่าไมใ้หส้อดคล้องกบัรฐัธรรมนูญ แต่ในอกีดา้นหน่ึงกม็แีรงต้านอย่างหนัก
จากเจา้หน้าที่รฐับางส่วน ดงันัน้ นับตัง้แต่มรีฐัธรรมนูญ 2540 ออกมาใช้บงัคบัจนถงึรฐัธรรมนูญ 
2550 จงึยงัไมป่ระสบผลสาํเรจ็ในการปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมายปา่ไมใ้หส้อดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญ ดว้ย
เหตุดงักล่าวจงึมคีวามขดัแยง้เกดิขึน้ในหลายพืน้ทีท่ ัว่ภูมภิาค เป็นความขดัแยง้ระหว่างบทบญัญตัิ
ตามรฐัธรรมนูญเรื่อง “สทิธชิุมชน” กบักฎหมายดา้นป่าไม ้เช่น พระราชบญัญตัิป่าไม ้พ.ศ.2484 
พระราชบญัญตัอุิทยานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2507  

มีรูปธรรมความขดัแย้งเกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก นําไปสู่กรณีการยื่นให้ศาลรฐัธรรมนูญ
วินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติขดักับรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาต ิ เพื่อพยายามแกไ้ขปญัหาทีส่าเหตุโดยตรง โดยในเดอืนกนัยายน พ.ศ.2551 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรฐัธรรมนูญ เพื่อ
พจิารณาวนิิจฉยัว่าพระราชบญัญตัอุิทยานแหง่ชาต ิพ.ศ.2504 มาตรา 6 ละเมดิสทิธมินุษยชน และ
ไม่ชอบด้วยรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 
หรอืไม่  ทัง้น้ี คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตไิดพ้จิารณาขอ้เทจ็จรงิและหลกัฐานเอกสารที่
เกีย่วขอ้งแลว้เหน็วา่มาตรา 6 แหง่พระราชบญัญตัอุิทยานแหง่ชาต ิพ.ศ.2504 ละเมดิสทิธมินุษยชน
และไมช่อบดว้ยรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 

การเสนอเรื่องต่อศาลรฐัธรรมนูญดงักล่าว เป็นผลสบืเน่ืองมาจากทางคณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแห่งชาตไิดร้บัหนงัสอืรอ้งเรยีน 2 กรณี คอื (หน่ึง) กรณีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ
ดอยภูคาทบัซ้อนพื้นที่ป่าชุมชนที่จดัการโดยคณะกรรมการป่าชุมชนตําบลศิลาแลง อําเภอปวั 
จงัหวดัน่าน และ (สอง) กรณีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาตน้ํิาตกสี่ขดีทบัซ้อนที่ดนิทํากนิและ
พืน้ทีป่า่ชุมชนลุ่มน้ําคลองคราม ตําบลท่าอุแท อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี นอกจากน้ี
ยงัมกีรณอีกีเป็นจาํนวนมากดงัปรากฏในสถติกิารรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาติ
เกี่ยวกบัปญัหาการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทบัที่ดนิทํากินและการจดัการป่าของชุมชนเป็น
จาํนวน 22 กรณใีนชว่งปี พ.ศ.2544 – สงิหาคม พ.ศ.2551 

ในกรณชีุมชุนตําบลศลิาแลง จ.น่าน ประกอบดว้ย 7 หมูบ่า้น รว่มกนัดแูลรกัษาปา่ก่อนการ
ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ  ในขณะที่พระราชบญัญตัิอุทยานแห่งชาต ิพ.ศ.2504 ยงัไม่รบัรอง
สทิธใินการจดัการป่าของชุมชน ตําบลศลิาแลงมพีืน้ทีป่่าประมาณ 10,125 ไร่ เดมิถูกผนวกอยู่ใน
เขตปา่สงวนแหง่ชาตดิอยภูคาและปา่ผาแดง  และต่อมาประกาศใหอ้ยูใ่นพืน้ทีอุ่ทยานแหง่ชาตดิอย
ภูคาเมื่อปี พ.ศ.2541 สภาพพื้นที่ป่าบริเวณตําบลศิลาแลงเป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร สภาพป่า
ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณและป่าดงดบิแล้ง  การทําลายป่าทวคีวามรุนแรงมากขึ้นในปี พ.ศ.
2508 – 2512 ซึ่งเป็นช่วงทีร่ฐับาลและทหารใชก้ลวธิเีพื่อแยกสลายพรรคคอมมวินิสต์ โดยอพยพ
ชาวเขาบนดอยภูคาลงมาอยู่พืน้ราบ เกดิการบุกเบกิป่าแห่งใหม่เพื่อเพาะปลูกและตดัไมเ้พื่อสรา้ง 
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ที่อยู่อาศยั คนพืน้ราบกบุ็กรุกพืน้ที่ป่าบนดอยมากขึน้เพื่อขยายพืน้ที่ทํากนิและเพื่อตดัไมแ้ปรรูป
ขาย โดยเฉพาะเมือ่รฐับาลอนุญาตใหส้มัปทานทาํไมแ้ก่เอกชน ทาํใหพ้ืน้ทีป่า่ลดลงยิง่ขึน้  

ในปี พ.ศ.2510 นายเมอืงด ีปรดีาวงศ ์(อดตี “หวัหน้าเหมอืงฝาย” ซึง่ต่อมาดํารงตําแหน่ง
เป็นกํานนัตําบลศลิาแลง ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2510 - 2520) ไดต้ระหนกัถงึปญัหาดงักล่าว และไดใ้ชส้ภา
ตําบลเป็นกลไกการตดัสนิใจรว่มของคนในตําบล เพื่อผลกัดนัใหเ้กดิการออกกฎหา้มตดัไมร้มิแมน้ํ่า
และลําหว้ย โดยในปีแรกๆ เริม่ที ่50 เมตรจากรมิหว้ย และต่อมาขยายถงึ 150 เมตร หลงัจากนัน้
ต่อมาอกี 5-6 ปี ได้มขีอ้กําหนดหา้มตดัไมโ้ดยสิ้นเชงิ ต่อมาชาวบ้านไดร้วมกลุ่มในนามของกลุ่ม
อนุรกัษ์ป่าศลิาแลง ซึง่ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.2518 เพื่อจดัการป่าสาธารณะไวใ้ชส้อยในชุมชนจํานวน 
10,125 ไร ่มกีารกําหนด “กฎหน้าหมู่” ซึง่ถอืเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัภายในชุมชน  จดัตัง้องคก์รใน
การป้องกนัการตดัไมท้ําลายป่าอย่างเป็นระบบ เริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2520 มตีวัแทนจาก 7 หมู่บ้าน 
หมู่บา้นละ 3 คน รวม 21 คนเขา้มาเป็นคณะกรรมการบรหิารในนามของ “คณะกรรมการรกัษาป่า
ตน้น้ําลาํธาร” ซึง่ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2528 พรอ้มออกกฎหา้มการทาํไรเ่ลื่อนลอย กฎหน้าหมูด่งักล่าว
ไดถู้กนํามาพจิารณาในระเบยีบของสภาตําบลว่าดว้ยการรกัษาป่าไมใ้นปี พ.ศ.2532 และไดม้กีาร
นํามาพมิพเ์ผยแพร่และประกาศอย่างจรงิจงัเป็นกฎระเบยีบขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลว่าดว้ย
เรือ่งการรกัษาปา่และป้องกนัไฟปา่ (ในปี พ.ศ. 2532 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ พ.ศ. 2543) 

ปจัจุบนัป่าชุมชนตําบลศลิาแลงเป็นแหล่งศกึษาดูงานของชุมชนใกล้เคยีงและจากชุมชน
อื่นๆ ทัว่ประเทศ ก่อใหเ้กดิเครอืข่ายการเรยีนรูป้่าชุมชนทัง้ในภาคเหนือและทัว่ประเทศ รวมทัง้
ไดร้บัรางวลัลูกโลกสเีขยีว ครัง้ที่ 8 ประจําปี 2549  ป่าชุมชนศลิาแลงเป็นตวัอย่างของชุมชนซึ่งมี
ส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มที่สอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญ พ.ศ.2550 
มาตรา 66  และทําใหก้ารจดัการป่าในเขตอุทยานแห่งชาตมิคีวามสมบูรณ์  ดงันัน้ผลแห่งการ
ประกาศเขตอุทยานแห่งชาตดิอยภูคาทบัซอ้นพืน้ทีป่่าชุมชนทีก่ลุ่มอนุรกัษ์ป่าศลิาแลงร่วมอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จงึทาํใหชุ้มชนตําบลศลิาแลงไมม่สีทิธใินจดัการปา่ชุมชนตามที่
รบัรองสทิธโิดยรฐัธรรมนูญ 

กรณีขา้งตน้น้ีเป็นกรณีตวัอย่างที่ชีใ้หเ้หน็ถงึรูปธรรมของความขดัแยง้ระหว่างบทบญัญตัิ
ตามรฐัธรรมนูญที่ชุมชนทอ้งถิน่และองค์การพฒันาเอกชนยดึถอืในฐานะเป็นกฎหมายสูงสุด และ
นํามาใชเ้พือ่ปกป้องสทิธชิุมชนและคุม้ครองดแูลฐานทรพัยากรในทอ้งถิน่ กบักฎหมายดา้นปา่ไมใ้น
ระดบัพระราชบญัญตัทิีอ่งคก์รภาครฐัยดึถอืเป็นกรอบการปฏบิตั ิจากขอ้มลูและสถติกิรณีขอ้พพิาท
และขอ้รอ้งเรยีนที่ประชาชนส่งไปยงัคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติและองค์กรต่างๆ เช่น 
คณะกรรมาธกิารของรฐัสภา ฯลฯ มแีนวโน้มวา่จะเกดิปญัหาความขดัแยง้มากขึน้และรนุแรงขึน้ 

จนถงึปจัจุบนั (พฤศจกิายน 2553) ศาลรฐัธรรมนูญยงัมไิดม้คีําวนิิจฉยัในกรณีดงักล่าว
ออกมา คําวนิิจฉัยของศาลรฐัธรรมนูญในกรณีน้ีจะเป็นบรรทดัฐานสําคญัต่อเรื่องสทิธชิุมชนตาม
รฐัธรรมนูญ และหากศาลรฐัธรรมนูญมคีําวนิิจฉัยเหน็พ้องกบัความเหน็ของคณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแห่งชาต ิจะนําไปสู่จุดเริม่ต้นทีม่นีัยสําคญัต่อการปฏริูปกฎหมายดา้นป่าไมข้องประเทศ
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ไทย การทีจ่ะเปลีย่นแปลงกฎหมายปา่ไมใ้หส้อดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญโดยเริม่ตน้จากองคก์รภาครฐั
เป็นไปไดย้ากมาก เน่ืองจากมผีลเป็นการจาํกดัและลดอาํนาจของตนเอง  

5. นวตักรรมและข้อเสนอเพ่ือการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งท่ีดิน-ป่า...บทพิสจูน์
การปฏิรปูประเทศไทย 

5.1 ในเชิงแนวคิดและหลกัการ 

• การแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้เรือ่งปา่-ทีด่นิ หรอื คน-ปา่ ไมส่ามารถเกดิความกา้วหน้า
ได ้หากยดึถอืว่าตวับทกฎหมายปา่ไมท้ีม่อียูใ่นปจัจุบนัอยา่งเครง่ครดัเดด็ขาด โดยไม่
คํานึงถงึววิฒันาการของนโยบายป่า-ทีด่นิ และกฎหมายป่าของไทยทีก่ล่าวถงึขา้งต้น 
ซึ่งมผีลต่อเน่ืองสําคญัต่อสาเหตุปญัหาความขดัแย้งเรื่องป่า-ที่ดินที่ได้สะสมเรื้อรงั
จนถงึปจัจุบนั  

• การยดึถือบทบญัญตัใินกฎหมายป่าไมอ้ย่างตายตวั โดยขาดความเขา้ใจพฒันาการ
ของปญัหาจะยิง่สรา้งความขดัแยง้ ความเหลื่อมลํ้าและความไมเ่ป็นธรรมต่อชาวบา้นที่
ถูก “กฎหมายบุกรกุ” มาตัง้แต่ตน้มากขึน้ 

• ในขณะเดียวกัน มีความจําเป็นต้องปรบัแก้ไขกฎหมายป่าไม้ของไทยที่มีอยู่ ให้
สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์และบทบญัญตัติามรฐัธรรมนูญ (เรือ่งสทิธชิุมชน เรือ่งการมี
สว่นรว่ม และเรือ่งการกระจายอาํนาจ) และใหป้รบัปรงุเน้ือหากฎหมายใหส้อดคลอ้งกบั
บรบิท ความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม โดยมเีป้าหมายเรื่องการรกัษาพืน้ที่
ปา่เพือ่ความสมดุลของระบบนิเวศ ควบคูก่บัการสรา้งเสรมิความเป็นธรรมทางสงัคม 

• สําหรบัผูท้ี่บุกรุกป่า ครอบครองที่ดนิโดยผดิกฎหมาย ได้รบัเอกสารสทิธิท์ี่ออกโดย 
มชิอบ ตอ้งจดัการลงโทษตามกฎหมายอยา่งเดด็ขาด 

 

5.2 ในเชิงรปูธรรม/นวตักรรม 

มคีวามพยายามสร้างนวตักรรม แสวงหาทางออกในการแก้ไขปญัหาความขดัแย้งเรื่อง
ที่ดิน-ป่า มาเป็นลําดบัอย่างต่อเน่ือง ที่สําคญัได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน  ร่าง
พระราชบญัญตัสิทิธชิุมชน และโฉนดชุมชน ทัง้ 3 กรณีน้ีอยู่บนพืน้ฐานแนวคดิเรื่อง “สิทธิร่วม”  
(Collective Rights)  เป็นการสรา้งระบบ “สิทธิเชิงซ้อน”  ในการบรหิารจดัทรพัยากรธรรมชาต ิ
โดยเป็นสทิธขิองชุมชนในการใชป้ระโยชน์ปา่และทรพัยากรในป่าอยา่งสมดุลและยัง่ยนื  ไมใ่ช่สทิธิ
ครอบครองที่ดิน และไม่ใช่สิทธิของปจัเจก หากชุมชนไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบหรอืเงื่อนไขที่
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กําหนด รฐัมอีาํนาจในการแทรกแซงหรอืเพกิถอนสทิธดิงักล่าว ในอกีแงห่น่ึง แนวคดิเรื่องสทิธริว่ม
น้ีเป็นการปรบั/สรา้งกตกิาทางสงัคม เพือ่ใหค้นอยูร่ว่มกบัปา่ไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

ความกา้วหน้าและความสาํเรจ็ในการแสวงหาทางออก และผลกัดนันวตักรรมรปูแบบต่างๆ 
เพื่อการแกไ้ขปญัหาทีด่นิ-ป่า ตามตวัอย่างเหล่าน้ี จะเป็นบทพสิูจน์สําคญัส่วนหน่ึงต่อความสําเรจ็
ของการปฏริปูประเทศไทย 

 

(1.) ร่างพระราชบญัญติัป่าชมุชน   

มกีารผลกัดนัยกร่างกฎหมายปา่ชุมชนมาตัง้แต่ปี พ.ศ.2535 แต่ไม่ผา่นการพจิารณาของ
รฐัสภา ครัง้หลงัสุดไดนํ้าเสนอผ่านการพจิารณาของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตเิมื่อปี พ.ศ.2550 แต่
สมาชกิสภานิตบิญัญตัจิํานวนหน่ึงไดร้่วมกนัลงชื่อยื่นเรื่องใหศ้าลรฐัธรรมนูญวนิิจฉัยว่าเน้ือหาใน
กฎหมายขดัต่อบทบัญญัติเรื่องสิทธิชุมชนในรฐัธรรมนูญหรือไม่ เน่ืองจากคณะกรรมาธิการ
พจิารณาร่างกฎหมายจํานวนหน่ึงนําโดยขา้ราชการฝ่ายกรมป่าไมแ้ละกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้
เสนอใหต้ดัสทิธชิุมชนในการจดัปา่ชุมชนซึง่อยูใ่นเขตปา่อนุรกัษ์ออกไปและสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาติ
เสยีงสว่นใหญ่เหน็ชอบ1 ซึง่ศาลรฐัธรรมนูญไดม้คีาํวนิิจฉยัออกมาในปี พ.ศ. 2553 ว่า รา่งกฎหมาย
ป่าชุมชนผ่านการพจิารณาของสภานิติบญัญัติโดยมิชอบ เน่ืองจากจํานวนสมาชิกของสภานิติ
บญัญตัิไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนด ร่างกฎหมายป่าชุมชนจงึตกไปโดยมไิด้มกีารพจิารณา
วนิิจฉยัวา่เน้ือหากฎหมายขดักบับทบญัญตัติามรฐัธรรมนูญหรอืไม ่

หากมกีารผ่านกฎหมายป่าชุมชนออกมาใช้บงัคบั นอกจากจะเป็นการอนุวตัรเรื่องสทิธิ
ชุมชนในการร่วมบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตติามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแลว้ ยงัจะเป็น
การช่วยป้องกันและลดความขดัแย้งจากปญัหาเรื่องที่ดิน-ป่าได้อย่างมาก เน่ืองจากกฎหมาย 
ป่าชุมชนจะเป็นกตกิาร่วมของสงัคมในการดูแลจดัการทรพัยากรป่าซึ่งเป็นรากฐานสาํคญัทีชุ่มชน
ทอ้งถิน่พึง่พาทัง้ในทางตรงและทางออ้ม  รวมทัง้รฐัจะไดอ้งคก์รชุมชนจาํนวนมากทีม่คีวามเขม้แขง็
มารว่มดแูลรกัษาปา่อกีทางหน่ึง  

(2.) ร่างพระราชบญัญติัสิทธิชมุชน 

การผลกัดนักฎหมายสทิธชิุมชนกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมี
มาตัง้แต่หลงัการประกาศใชร้ฐัธรรมนูญ 2540   ในปี 2546 มกีารจดัตัง้คณะกรรมการยกร่าง
กฎหมายสทิธชิุมชน โดยคําสัง่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ช่วงทีคุ่ณประพฒัน์ 

                                                
1  เหตุผลหลกัทีข่า้ราชการกรมปา่ไมแ้ละกรมอุทยานแหง่ชาตฯิ อธบิายชีแ้จงในคณะกรรมาธกิารฯ และในสภานิตบิญัญตัิ

แห่งชาต ิคอื การจดัการป่าชุมชนในเขตพืน้ที่ป่าอนุรกัษ์ไม่สามารถทําได้ เน่ืองจากจะขดักบัพระราชบญัญตัปิ่าไม ้และ
พระราชบญัญตัอุิทยานแหง่ชาต ิแมว้า่จะมขีอ้โตแ้ยง้จากคณะกรรมาธกิารฯ และสมาชกิรฐัสภาฝา่ยหน่ึงวา่ ชุมชนทอ้งถิน่มี
สทิธติามรฐัธรรมนูญในการขอจดัการป่าชุมชน ขอ้อธบิายของหน่วยงานภาครฐัในกรณีน้ี เป็นอกีตวัอย่างหน่ึงทีแ่สดงให้
เหน็ว่าหน่วยงานภาครฐัใหค้วามสําคญักบักฎหมายในระดบัพระราชบญัญตัทิีเ่ป็นฐานรองรบัอํานาจหน้าทีข่ององค์กรที่
สงักดั มากกวา่บทบญัญตัติามรฐัธรรมนูญ 
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ปญัญาชาตริกัษ์เป็นรฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรฯ) แต่การดาํเนินงานยตุไิปเมื่อคุณประพฒัน์
ถูกปรบัออกจากรฐัมนตร ีต่อมามกีารศกึษาและยกร่างกฎหมายสทิธชิุมชนภายใต้คณะกรรมการ
ปฏริปูกฎหมาย (สมยัรฐับาลทกัษิณ)  ไดจ้ดัทําร่างกฎหมาย  “พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในกระบวนการใช้อาํนาจของรฐัท่ีมีผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติในท้องถ่ิน พ.ศ. ....”   
สาํหรบัในภาคประชาสงัคม มกีารจดัทาํกฎหมายสทิธชิุมชนโดยมคีณะกรรมการประสานงานองคก์ร
พฒันาเอกชน (กป.อพช.) เป็นองค์กรประสาน ได้ยกร่างกฎหมายภายใต้ชื่อ “พระราชบญัญติั
ส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมของชมุชน พ.ศ.  ....”  

ภายหลังการประกาศใช้รฐัธรรมนูญฉบับปี 2550 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้
มอบหมายให้คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ดําเนินโครงการจดัทํา
กฎหมายรบัรองสิทธิในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มกีารยกร่างกฎหมายสทิธชิุมชนภายใตช้ื่อ “พระราชบญัญติัว่าด้วยการส่งเสริมการ
ใช้สิทธิของชมุชน พ.ศ. ....”  

ในปจัจุบัน ยงัมีความเคลื่อนไหวผลักดนักฎหมายสิทธิชุมชนตามรฐัธรรมนูญอยู่ ทาง
สถาบนัพระปกเกลา้ไดร้บัการมอบหมายจากรฐัสภาใหท้าํการศกึษาและยกรา่งกฎหมายสทิธชิุมชน 
มกีารจดัตัง้ “คณะกรรมการยกร่างกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ ตามกฎหมายว่าดว้ยสทิธชิุมชน 
(มาตรา 66-67) เริม่ดําเนินงานมาตัง้แต่ต้นปี 2553 ในขณะเดยีวกนัทาง กป.อพช. ได้พยายาม
ผลกัดนัรา่งกฎหมายสทิธชิุมชนอกีครัง้ จดัทาํเป็น “โครงการพฒันากฎหมายสทิธชิุมชน ตามมาตรา 
66 และ 67แหง่รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550” ไดก้ารสนบัสนุนจากสาํนกังานกองทุนสรา้งเสรมิสุขภาพ 
(สสส.)  

ร่างกฎหมายสิทธิชุมชนที่ยกร่างโดยองค์กรต่างๆ มีแนวคิดและหลักการร่วมกันว่า 
กฎหมายสทิธชิุมชนมลีกัษณะเป็นกฎหมายกลาง เป็นขอ้บญัญตัขิ ัน้ตํ่าทีอ่นุวตัรหลกัการสทิธชิุมชน
กบัการจดัการทรพัยากรธรรมชาตไิปสูก่ารปฏบิตั ิหากกฎหมายดา้นทรพัยากรธรรมชาตฉิบบัใดขดั
หรอืแยง้กบักฎหมายสทิธชิุมชน ใหย้ดึถอืขอ้บญัญตัใินกฎหมายสทิธชิุมชน แนวทางน้ีจะช่วยแกไ้ข
ปญัหาความขดัแยง้ระหวา่งชุมชนทอ้งถิน่ องคก์รพฒันาเอกชน กบัหน่วยงานภาครฐั และลดปญัหา
จากการตอ้งปรบัแกไ้ขพระราชบญัญตัดิา้นทรพัยากรธรรมชาตต่ิางๆ ของประเทศไทยซึง่มกีว่า 50 
ฉบบัเพือ่ใหส้อดคลอ้งและไมข่ดัแยง้กบัรฐัธรรมนูญ 

(3.) โฉนดชมุชน   

“โฉนดชุมชน” เป็นรูปธรรมอนัหน่ึงของแนวคิดเรื่อง “สิทธิร่วม” ในการบริหารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาต ิซึง่สะทอ้นอยูใ่นคาํนิยามของคาํวา่โฉนดชุมชนตามทีป่รากฏอยูใ่นรา่งกฎหมาย
ฉบบัที่เครอืข่ายองคก์รภาคประชาชนในนาม “เครอืข่ายปฏริูปทีด่นิแห่งประเทศไทย” ซึ่งเป็นผู้
ผลกัดนัแนวคดิเรือ่งโฉนดชุมชนไดจ้ดัทาํรา่งไว ้
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ตามร่างกฎหมายดงักล่าว “โฉนดชุมชน” หมายความว่า สทิธริ่วมกนัของชุมชนในการ
บรหิารจดัการ การครอบครองทีด่นิเพื่อการอยู่อาศยั และการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรทีด่นิเพื่อ
สรา้งความมัน่คงในการถอืครองและใชป้ระโยชน์ในทีด่นิของชุมชน และเป็นการรกัษาพืน้ทีเ่กษตร
ในการผลติพชือาหารเพือ่สรา้งความมัน่คงดา้นอาหาร โดยการเลอืกรปูแบบการผลติทีส่อดคลอ้งกบั
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่และระบบภูมนิิเวศ รวมทัง้การดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มให้
สมดุล  

เรื่องโฉนดชุมชนนับว่ามคีวามก้าวหน้ามากกว่าเรื่องอื่นๆ  มกีารทดลองดําเนินงาน และ
ศกึษาวจิยัมาเป็นระยะหน่ึงแลว้ในหลายพืน้ที ่เป็นนโยบายเรื่องหน่ึงทีร่ฐับาลชุดปจัจุบนัไดก้ําหนด
ไวใ้นนโยบายทีแ่ถลงต่อรฐัสภา ทางเครอืขา่ยปฏริปูทีด่นิฯ ไดผ้ลกัดนัใหร้ฐับาลประกาศ “ระเบียบ

สาํนักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการจดัให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553”2  ซึง่มผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่

11 มถุินายน 2553 ขณะน้ีมกีารทดลองนําร่องอยู่ในหลายพืน้ที ่การดําเนินงานในเรื่องน้ีจะเป็นบท
พสิจูน์ใหส้งัคมไดเ้ขา้ใจและยอมรบัเรื่องสทิธริ่วมในการจดัการทรพัยากรของชุมชนและสทิธชิุมชน
มากขึน้ 

  

                                                
2
 ตามระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรดีงักล่าว โฉนดชุมชน หมายความวา่ “หนังสอือนุญาตใหชุ้มชนร่วมกนับรหิารจดัการ 
การครอบครองและใช้ประโยชน์ในทีด่นิของรฐัเพือ่สร้างความมัน่คงในการอยู่อาศยัและการใช้ประโยชน์ในทีด่นิของ
ชุมชน ซึง่ชุมชนมหีน้าทีต่อ้งดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ําหนดไวโ้ดย
กฎหมายและระเบยีบน้ี” 
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