ข่ าวประชาสั มพันธ์
กสม. ส่ งความเห็นต่ อร่ าง พ.ร.บ.อุทยานแห่ งชาติ - ป่ าชุ มชน ถึง สนช.
ยา้ หลักการมีส่วนร่ วมของชุ มชนท้ องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่ างยัง่ ยืน
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ เปิ ดเผยว่า
ตามที่รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) บัญญัติให้คณะกรรมการ
สิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) มี หน้าที่ และอานาจเสนอแนะมาตรการหรื อแนวทางในการส่ งเสริ มและ
คุม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุ ง
กฎหมาย กฎ ระเบียบหรื อคาสั่งใด ๆ ให้สอดคล้องกับหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน ในการนี้ กสม. เห็ นว่า ขณะนี้
ร่ างพระราชบัญญัติอุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. .... และ ร่ างพระราชบัญญัติป่าชุ มชน พ.ศ. .... อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของสภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติ (สนช.) จึงได้มีความเห็ นเพิ่มเติมต่อร่ างพระราชบัญญัติท้ งั สองฉบับดังกล่ าว
ไปยัง สนช. สรุ ปได้ดงั นี้
๑. ร่ างพระราชบัญญัติอุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. ....
ประเด็นที่ (๑) การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนหรื อชุ ม ชนในท้องถิ่ น เห็ นว่า ร่ า งพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. .... มีการปรับปรุ งหลักการให้ดีข้ ึนกว่าพระราชบัญญัติอุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
เนื่ องจากการกาหนดเขต ขยายเขต หรื อการเพิกถอนเขตพื้นที่อุทยานและพื้นที่อนุ รักษ์ตามร่ างมาตรา ๒๘
ต่างก็ตอ้ งจัดให้มีการรับฟั งความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยและชุ มชนที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี เห็นว่า ควรมี
การระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนและชุ มชนด้วย นอกจากนี้ ร่ างมาตรา ๑๘ เกี่ยวกับ
การจัดทาแผนการบริ หารจัดการพื้นที่อุทยานแห่ งชาติแต่ละแห่ งยังคงเป็ นอานาจของหน่วยงานของรัฐและ
อธิ บดี จึงเห็นควรให้กาหนดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลหรื อชุ มชนท้องถิ่น และกาหนดแผน
ที่เหมาะสมในการร่ วมกันบริ หารจัดการอุทยานแห่งชาติระหว่างรัฐและประชาชนด้วย
ประเด็นที่ (๒) ความสัมพันธ์กบั ชุ มชนท้องถิ่ น เห็ นว่า ชุ มชนเป็ นหน่ วยทางสังคมที่เข้มแข็งและ
มีบทบาทสาคัญในการจัดการและพัฒนาสิ่ งแวดล้อม ร่ างพระราชบัญญัติอุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. .... จึงควร
กาหนดบทนิยามเกี่ยวกับชุมชนด้วย โดยควรที่จะให้บุคคลหรื อชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการต่าง ๆ
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓ นอกจากนี้ ในส่ วน
ของการคุม้ ครอง บารุ ง ดูแล และรักษาอุทยานแห่ งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุ มชน โดยเฉพาะ
ชุมชนที่จาเป็ นต้องพึ่งพาอาศัยพื้นที่ชายฝั่งและทะเลในการดารงชี พ การมีบทบัญญัติห้ามเข้าไปกระทาการ
บางอย่างในเขตที่ถูกประกาศเป็ นพื้นที่อนุ รักษ์ ก็ควรกาหนดบทยกเว้นไว้สาหรับกรณี ดงั กล่าวเป็ นการเฉพาะ
และควรก าหนดครอบคลุ ม ไปถึ ง กรณี ข องบุ ค คลหรื อชุ ม ชนที่ อ ยู่อาศัย หรื อ พึ่ ง พิ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ
ในเขตพื้นที่ซ่ ึ งยังไม่ได้ประกาศเป็ นเขตอุทยานแห่งชาติหรื อต่อมามีการขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติมาถึงด้วย

-๒ประเด็นที่ (๓) การสร้างความชัดเจนในเรื่ องของการทากินของบุคคลและชุมชนท้องถิ่นที่ตอ้ งพึ่งพิง
ทรั พยากรธรรมชาติ ในเขตอุ ทยานแห่ งชาติ มี ขอ้ สังเกตว่า ร่ างพระราชบัญญัติอุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. ....
มาตรา ๖๓ วรรคสอง ที่กาหนดให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากปั ญหาไม่มีที่ดินทากินและที่อยูอ่ าศัย
ควรกาหนดให้ชัดเจนว่า ความช่ วยเหลื อที่ บุคคลหรื อชุ มชนที่ อยู่อาศัยและดารงชี วิตในเขตพื้นที่ อุทยาน
แห่งชาติจะได้รับนั้น เป็ นสิ ทธิ หรื อประโยชน์ประเภทใด และจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร
นอกจากนี้ มีขอ้ สังเกตว่า ร่ างพระราชบัญญัติอุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. .... มาตรา ๖๓ ที่กาหนดให้ตรา
เป็ นพระราชกฤษฎีกาจัดทาโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่ งชาติ
โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อช่ วยเหลือบุคคลที่ไม่มีที่ดินทากิ นและได้อยู่อาศัยหรื อทากินในอุทยานแห่ งชาติน้ นั
ปรากฏว่า เงื่อนไขที่กาหนดกรอบในการตราพระราชกฤษฎีกายังไม่มีความชัดเจนในเรื่ องการประกันสิ ทธิ
ของบุ ค คลหรื อ ชุ ม ชนที่ เ ป็ นชนกลุ่ ม น้อ ยหรื อ กลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ที่ ใ ช้ชี วิ ต ในพื้ น ที่ ป่ า หากเป็ นเพี ย งเกณฑ์
การช่วยเหลือในเรื่ องที่อยู่อาศัยและที่ทากิ นซึ่ งอยูใ่ นกรอบทางเศรษฐกิ จ ขาดการคานึ งถึงหลักการส่ งเสริ ม
ให้ชุ ม ชนดั้ง เดิ มช่ วยกันดู แลสิ่ งแวดล้อมอันเป็ นมิ ติท างวัฒนธรรม จึ ง ควรนามติ ค ณะรั ฐมนตรี เมื่ อวันที่
๓ สิ งหาคม ๒๕๕๓ เรื่ อง แนวนโยบายและหลักปฏิบตั ิในการฟื้ นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ ยงมาใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดกรอบพระราชกฤษฎีกาด้วย
๒. ร่ างพระราชบัญญัติป่าชุ มชน พ.ศ. ....
ประเด็นที่ (๑) ร่ างมาตรา ๓๑ ถึงมาตรา ๔๑ การจัดตั้งป่ าชุ มชน บัญญัติให้ชุมชนที่ประสงค์นาพื้นที่
ป่ ามาขอจัดตั้งป่ าชุ มชน ต้องยื่นแผนจัดการป่ าชุ มชนต่ อคณะกรรมการป่ าชุ ม ชนประจาจัง หวัดพิ จารณา
อนุ ญาตก่อนนั้น มีขอ้ กังวลว่า ชุ มชน เช่ น กลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยง ชาวมันนิ อาจไม่มีโอกาสรับรู ้ ถึงวิธีการ
จัดทาแผนจัดการป่ าชุ มชนเสนอต่อรัฐก่อนใช้ประโยชน์ และอาจเป็ นภาระมากเกินกว่าที่ชุมชนเหล่านั้นจะ
ดาเนิ นการได้เอง ร่ างพระราชบัญญัติป่าชุ มชน พ.ศ. .... จึงจาเป็ นต้องมีวิธีการอานวยความสะดวกให้แก่
ชุ มชนเหล่านั้น เช่ น บัญญัติให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นและกรมป่ าไม้ร่วมช่ วยเหลือในการเขียนแผน
โครงการของชุมชนในพื้นที่
ประเด็นที่ (๒) ร่ างมาตรา ๔๔ หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการจัดการป่ าชุ มชน เห็ นควรเพิ่ม
หน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนในป่ าชุมชนด้วย
ประเด็นที่ (๓) ร่ างพระราชบัญญัติป่าชุ มชน พ.ศ. .... บัญญัติให้มีการตราอนุ บญ
ั ญัติหลายมาตรา
ที่กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่ อนไข และมาตรการควบคุ มต่าง ๆ ซึ่ งอาจกระทบต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของ
ประชาชน เช่ น การออกข้อห้ามมิให้กระทาการในป่ าชุ มชน รวมถึ งการกาหนดกฎระเบียบเพื่อปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัติน้ ี โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย ซึ่ งมีสัดส่ วนกรรมการ
จากหน่ วยงานของรั ฐมากกว่าชุ มชน โดยไม่ได้กาหนดหลักประกันความเป็ นธรรมของประชาชนในการ
จัดทาร่ างอนุบญั ญัติไว้ จึงเห็นว่า การออกกฎหมายลาดับรองควรเปิ ดโอกาสให้ประชาชนผูม้ ีส่วนได้เสี ยและ
หน่ วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง (เช่ น กสม.) เข้าไปมีส่วนร่ วมเพื่อแสดงความคิดเห็ นในการจัดทาร่ างอนุ บ ญ
ั ญัติ
เหล่านั้นด้วย

-๓ประเด็นที่ (๔) ร่ างมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนหรื อค่าบริ การ
จากบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิ กและการรับเงินบริ จาคจากบุคคลภายนอกของป่ าชุ มชน มีขอ้ สังเกตว่า เงินดังกล่าว
ไม่ตอ้ งนาส่ งคลังเป็ นรายได้แผ่นดิ นและให้ตกเป็ นทรัพย์สินส่ วนกลางของป่ าชุ มชน จึงเห็นควรบัญญัติให้
คณะกรรมการจัดการป่ าชุ มชนต้องแสดงบัญชี ทรัพย์สิน รายรับ - รายจ่ายของป่ าชุ มชนต่อสาธารณะด้วย
เพื่อป้ องกันปั ญหาที่อาจใช้เป็ นช่องทางในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
เผยแพร่ โดย สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

สานักส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
กลุ่มงานสื่ อสารองค์กร
โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๐๖๐๓, ๐๘ ๑๘๘๙ ๑๔๕๔

