
ปัญหาการทับซ้อนในพื้นที่ป่าไม้ในเขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   

 
ไปรมา  สิงหรักษ์ 

 

ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วง เวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมมากขึ้นและพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ลดปริมาณ
ลงอย่างเห็นได้ชัด สาเหตุส าคัญของการลดลงของพ้ืนที่ป่าเกิดจากจ านวนประชากรในประเทศ 
ที่เพ่ิมขึ้น และการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลประชาชนใช้ประโยชน์จากป่าไม้มากข้ึน ทั้งการใช้
เป็นที่อยู่อาศัย การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า การใช้และการเผาพ้ืนที่ป่าเพ่ือการเกษตร การส่งเสริมการ
ปลูกพ้ืชหรือเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือการส่งออก การเปลี่ยนพ้ืนที่ป่าเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยว การกว้านซื้อ
ที่ดินเพ่ือการเก็งก าไร การท าเหมืองแร่ นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น
การตัดถนน การสร้างเขื่อน ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการท าลายพ้ืนที่ป่าเป็นบริเวณกว้าง  อีกทั้งการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพ่ือลดปัญหาดังกล่าว รัฐจึงควรมุ่งบริหารจัดการ รักษาและ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและเขตอนุรักษ์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าและความขัดแย้งในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร  
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้ยั่งยืนสืบไป 
 
การบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ในเขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

พ้ืนทีป่่าไม้ในเขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในบทความนี้จะพิจารณาถึงเฉพาะกรณี
ทีม่ีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน ๓ เขต ดังต่อไปนี้ 

(๑) เขตป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึง ที่ดิน รวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง 
บาง ล าน้ า ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเล ที่ยังมิได้มีบุคคลใดได้มาตามกฎหมาย ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
สงวน คุ้มครอง ป้องกัน และรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน มิให้ถูกบุกรุกหรือ
ท าลาย  

(๒) เขตอุทยานแห่งชาติ หมายถึง บริเวณที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ สมควร
จะสงวน คุ้มครอง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น พันธุ์ไม้และของป่า สัตว์ป่า ทิวทัศน์ ป่า
และภูเขา ให้คงอยู่ในสภาพเดิมมิให้ถูกท าลายหรือเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือประโยชน์แก่รัฐและประชาชน 
ทั้งในด้านการศึกษาและความรื่นรมย์ของประชาชน และเป็นที่ดินที่มิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือ
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง  

(๓) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หมายถึง เขตป่าไม้ที่เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารเพ่ือ
รักษาไว้ซึ่งพันธุ์ของสัตว์ป่าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของประเทศเพ่ือประโยชน์ของรั ฐและ
ประชาชน  

                                                           
นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 



๒ 

 

ปัญหาของการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทยคือ มีทั้งกรณีที่รัฐรุกล้ าพ้ืนที่
ของประชาชน โดยรัฐได้ก าหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือสงวนคุ้มครองและรักษาป่าไม้ แต่เขต 
ป่าสงวนแห่งชาติบางส่วนเป็นพื้นที่ที่ประชาชนใช้เป็นที่อยู่อาศัยและท ากินมาก่อน ขณะเดียวกันรัฐก็มี
การประกาศเขตพ้ืนที่ด าเนินการตามกฎหมายทับซ้อนกัน นอกจากนี้ ยังมีกรณีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าอย่าง
กว้างขวางของประชาชนทั้งชาวบ้านและนายทุนซ่ึงส่งผลให้พื้นที่ป่าลดจ านวนลง  ดังนั้น เพ่ือเร่งรัดการ
ด าเนินการจัดการพ้ืนที่ป่า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๙) 
รัฐบาลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติขึ้นมา และก าหนดนโยบายป่าไม้แห่งชาติขึ้น
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งมีข้อก าหนดให้มีพ้ืนที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่
ประเทศเพ่ือประโยชน์ ๒ ประการ คือ (๑) ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ ก าหนดไว้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน 
น้ า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่หายากและป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ าท่วมและการพังทลายของดิน 
ตลอดทั้งเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและนันทนาการของประชาชนในอัตราร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่
ประเทศ (๒) ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ ก าหนดไว้เพ่ือการผลิตไม้และของป่าเพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ 
ในอัตราร้อยละ ๑๕ ของพ้ืนที่ประเทศ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เรื่องนโยบายป่าไม้แห่งชาติในด้านที่
เกี่ยวกับป่าเพ่ือการอนุรักษ์ รัฐจึงได้เร่งให้มีการเร่งประกาศเขตป่าอนุรักษ์ ทั้งเขตอุทยานแห่งชาติ  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตต้นน้ า ชั้น ๑ เอ แต่ด้วยเหตุที่พ้ืนที่ป่ามีอยู่อย่างจ ากัด การประกาศ
พ้ืนที่เขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบางส่วนจึงเป็นการน าพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเดิม
มาประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้วย จึงมีปัญหาตามมาในเรื่องการ
ด าเนินการตามกฎหมายที่อาจแตกต่างกันในพ้ืนที่เดียวกัน ส่วนในด้านที่เกี่ยวกับป่าเพ่ือเศรษฐกิจ รัฐก็
ส่งเสริมให้เอกชนเช่าพ้ืนที่ป่าจากรัฐเพ่ือปลูกป่าเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์หรือปลูกป่าในพ้ืนที่เอกชนได้ 
หากการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าแต่ละประเภทขาดประสิทธิภาพ ความมุ่งหมายที่จะเพ่ิมพ้ืนที่ป่า 
ก็ไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
 
การทับซ้อนของกฎหมายหลายฉบับในพื้นที่เดียวกัน 

กฎหมายก าหนดไว้ว่าการตรากฎหมายเพ่ือก าหนดป่าสงวนแห่งชาติ อุทยาน
แห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตที่ก าหนดนั้นแนบท้ายกฎหมายด้วย  
และแผนที่แนบท้ายกฎหมายดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายและเป็นส่วนส าคัญที่ก าหนด
รายละเอียดของขอบเขตพ้ืนที่ที่จะบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น นอกจากส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจะต้องตรวจความถูกต้องของร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว ยังจะต้องตรวจสอบการทับซ้อนของ
กฎหมายอีกด้วย การตรวจสอบการทับซ้อนคือการตรวจสอบว่าท้องที่ที่จะด าเนินการนั้นมีการบังคับ
ใช้กฎหมายต่างฉบับกันออกมาบังคับใช้ในท้องที่เดียวกันโดยมีเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายที่ขัดแย้งกันหรือไม่ ดังนั้น การตรวจสอบการทับซ้อนในเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นการทับซ้อน
ทั้งหมดหรือบางส่วน จึงมีความส าคัญ  ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันมิให้มีการใช้กฎหมายที่ซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกัน
ในเขตด าเนินการตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนในท้องที่นั้น ๆ 

ปัญหาว่าการที่หน่วยงานของรัฐหรือส่วนราชการแห่งหนึ่งมีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษา
เขตพ้ืนที่ตามที่ก าหนดโดยกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งแล้ว ส่วนราชการอีกแห่งหนึ่งสามารถมีอ านาจ
หน้าที่ดูแลรักษาเขตพ้ืนที่เดียวกันนั้นได้อีกหรือไม่นั้น อ.อมร จันทรสมบูรณ์ มีความเห็นว่า กรณีที่
กฎหมายสองฉบับมีความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์แตกต่างกัน อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
กฎหมายทั้งสองฉบับย่อมมีเขตอ านาจซ้อนกันได้ เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายแต่ละฉบับ 



๓ 

 

ย่อมใช้อ านาจโดยมีความมุ่งหมายแตกต่างกัน เจ้าหน้าที่ย่อมมีอ านาจหน้าที่ในส่วนของตนตาม
กฎหมายเฉพาะเรื่อง กฎหมายของรัฐทุกฉบับย่อมมีค่าบังคับเสมอกัน เว้นแต่จะมีบทบัญญัติของ
กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายดังกล่าวย่อมมีอ านาจหน้าที่เท่าเทียมกัน 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนภายในขอบเขตของกฎหมายที่ตนรับผิดชอบย่อมไม่มีความผิดตาม
กฎหมายอีกฉบับหนึ่ง และเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอีกฉบับหนึ่งย่อมกระท าการตามอ านาจหน้าที่  
ของตนตามกฎหมายของตนโดยไม่มีความผิดตามกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง อีกท้ังต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายอ่ืนปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนโดยไม่ถือว่าเจ้าหน้าที่ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่  
ตามกฎหมายของตนด้วย ในกรณีเช่นนี้ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน 
และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการทั้งสองสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ส าเร็จลุล่วงตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายทั้งสองฉบับ ส่วนราชการดังกล่าวก็สามารถท าความตกลงและวางระเบียบปฏิบัติ ร่วมกัน 
เพ่ือเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในเขตดังกล่าวปฏิบัติตามความเหมาะสมได้๑ 
 
การทับซ้อนที่ไม่เป็นปัญหาในทางกฎหมายหรือในทางปฏิบัติ 

การทับซ้อนที่ไม่เป็นปัญหาในทางกฎหมายหรือในทางปฏิบัติคือ การที่เขตพ้ืนที่
ด าเนินการมีกฎหมายที่บังคับใช้มากกว่าหนึ่งฉบับ แต่กฎหมายดังกล่าวแม้จะมีวัตถุประสงค์หรือ
เจตนารมณ์ท่ีแตกต่างกัน แต่กฎหมายดังกล่าวก็สอดคล้องหรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมิได้ขัดแย้ง
กันอย่างเห็นได้ชัดจนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่แตกต่างกัน 
ในเรื่องนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยให้ความเห็นไว้ในบางกรณี เช่น กรณีที่มีการก าหนดเขต  
ป่าสงวนทับซ้อนกับพ้ืนที่ของวัดซึ่งต่อมาได้มีการก าหนดเป็นเขตโบราณสถาน ในกรณีนี้คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๘) มีความเห็นว่า การก าหนดเขตควบคุมอาคารทับกับเขต
อุทยานแห่งชาตินั้นสามารถกระท าได้ เพราะพระราชบัญญัติว่าด้วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ 
โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๔๗๗ และพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะดูแลรักษา
โบราณสถานให้คงอยู่ต่อไปเป็นสมบัติของชาติและอนุชนรุ่นหลัง เน้นหนักไปในทางให้ความคุ้มครอง
ตัวโบราณสถาน ส่วนเขตที่ดินหรือพ้ืนที่ป่าโดยรอบเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น ส่วนพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ท่ีจะคุ้มครองและสงวนป่าอันเป็นทรัพยากรที่ส าคัญยิ่ง
ของชาติ มีบทบัญญัติที่ ให้ความคุ้มครองป่าไม้ที่ถูกก าหนดเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่มิได้มี
บทบัญญัติใดที่จะให้ความคุ้มครองโบราณสถาน วัตถุประสงค์ของกฎหมายทั้งสองฉบับจึงไม่ขัดแย้งกัน
และไม่ขัดขวางซึ่งกันและกัน๒ หรือมีกรณีว่าจะก าหนดเขตควบคุมอาคารทับซ้อนกับเขตอุทยาน
แห่งชาติได้หรือไม่ ในประเด็นนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมาย)  
มีความเห็นว่า บทบัญญัติของกฎหมายควบคุมอาคารอาจน ามาใช้บังคับกับอาคารสิ่งปลูกสร้างใด ๆ 
ในเขตอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้ ไม่ว่าอาคารดังกล่าว 
จะเป็นของส่วนราชการหรือเอกชน และไม่จ ากัดว่าพ้ืนที่ที่อาคารสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่จะเป็นพ้ืนที่ที่

                                                           
๑หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๕๐๑/๑๔๖๖ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๘ 

ถึงอธิบดีกรมป่าไม้ (เรื่องเสร็จที่ ๓๔๖/๒๕๒๘) 
๒บันทึก เรื่อง  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพระแท่นดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี ส่งพร้อมหนังสือส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๕๐๑/๒๘๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ ถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
(เรื่องเสร็จที่ ๖๑/๒๕๒๗) 



๔ 

 

เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเท่านั้น แต่ย่อมหมายรวมถึงที่ดินที่เป็นของรัฐด้วย  ดังนั้น  
การก าหนดเขตควบคุมอาคารทับกับเขตอุทยานแห่งชาตินั้นสามารถกระท าได้๓ 
 
การทับซ้อนที่อาจเป็นปัญหาในทางกฎหมายหรือในทางปฏิบัติ 

ด้วยเหตุที่เขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเกิดขึ้นเพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่ป่า
และสัตว์ป่า ซึ่งสัตว์ป่าที่กฎหมายมุ่งประสงค์จะคุ้มครองเพ่ือไม่ให้ถูกท าลายหรือสูญพันธุ์ไปต้องอาศัย
ปัจจัยที่ส าคัญจากป่าไม้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ า แหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งหลบภัย 
การเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ เขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าวและไม่ใช่เพ่ือการศึกษาวิจัยแล้วเป็นเรื่องต้องห้ามท้ังสิ้น กรณีที่การ
ทับซ้อนของกฎหมายหลายฉบับอาจก่อให้เกิดปัญหาในทางกฎหมายหรือในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะที่
ทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยพิจารณา
ให้ความเห็นไว้ในหลายกรณี  

การสร้างอ่างเก็บน้ าหรือการก าหนดทางน้ าชลประทานตามพระราชบัญญัติ 
การชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๗) มีความเห็นว่า ท าให้สภาพทางธรรมชาติเดิมถูกท าลายหรือเปลี่ยนแปลงไป ต้องห้ามตาม
มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ และแม้จะมีการก่อสร้างหัวงานอ่างเก็บน้ านอกเขต
อุทยานแห่งชาติ แต่การกักเก็บน้ าท าให้น้ าท่วมท้นเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นการกระท าที่
เล็งเห็นได้ว่าจะส่งผลให้น้ าในล าน้ า ห้วย หนอง บึง ท่วมท้นภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องห้ามตาม
มาตรา ๑๖ เช่นกัน และทั้งสองกรณีไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ดังนั้น หากจะก่อสร้างอ่างเก็บน้ าในเขตอุทยานแห่งชาติจะต้องกันพ้ืนที่ที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ าออกจาก
เขตอุทยานแห่งชาติเสียก่อนโดยตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติตามมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ๔ และคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ยังมีความเห็นต่อไปอีก
ด้วยว่า กรณีที่พ้ืนที่อ่างเก็บน้ าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและยังมิได้มีการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ  
ซึ่งกรมชลประทานต้องการประกาศทางน้ าชลประทานในบริเวณดังกล่าว ต้องแยกพิจารณาเป็นสอง
กรณี คือ (๑) กรณีที่กรมชลประทานเข้าไปก่อสร้างอ่างเก็บน้ าในเขตป่าสงวนแห่งชาติก่อนประกาศ
เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ กรมชลประทานสามารถประกาศก าหนดทางน้ าชลประทานตามมาตรา ๕ 
แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงฯ เฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติที่มีพ้ืนที่อ่างเก็บน้ าแล้วได้ 
เท่าที่ไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ส่วน
การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติฯ อาจอาศัยอ านาจ
ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ประกอบกับข้อ ๘ แห่งระเบียบกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 

                                                           
๓บันทึก เรื่อง  การก าหนดเขตควบคุมอาคารทับเขตอุทยานแห่งชาติ จะกระท าได้เพียงใด 

หรือไม่ ส่งพร้อมหนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๒/๓๐๖ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๔  
ถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๑๕๔/๒๕๓๔) 

๔บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง  กรมชลประทานขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ าแม่หอย ส่งพร้อมหนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๖๙๖ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ 
๔๙๖/๒๕๔๖) 



๕ 

 

พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด
ในเขตอุทยานแห่งชาติเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติในพ้ืนที่ดังกล่าวได้ 
(๒) กรณีที่กรมชลประทานเข้าไปก่อสร้างอ่างเก็บน้ าในเขตอุทยานแห่งชาติโดยมิได้มีการเพิกถอน
อุทยานแห่งชาติส่วนนั้นออกเสียก่อน กรมชลประทานก็ไม่สามารถประกาศทางน้ าชลประทานได้ 
เพราะพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ มิได้เปิดช่องให้มีการขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติเพ่ือสร้างอ่างเก็บน้ า๕  อย่างไรก็ตาม ทั้งกรณีที่พ้ืนที่ตามร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ า
ชลประทานเป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานทับซ้อนกับพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหรือ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ส านักงานฯ มักจะมีการตั้งข้อสังเกตในหนังสือน าส่งถึงส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการ
เพิกถอนอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในส่วนที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่ทางน้ าชลประทานเพ่ือ  
มิให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่มีความขัดแย้งกันในพ้ืนที่เดียวกันและเพ่ือให้สามารถใช้
ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ าของกรมชลประทานที่ได้ก่อสร้างในบริเวณดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปโดยถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย ส่วนในกรณีที่การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าได้ด าเนินการ
ก่อสร้างก่อนมีการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
ส านักงานฯ จะตั้งข้อสังเกตในหนังสือน าส่งว่า เพ่ือมิให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน
ขัดต่อมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กรมชลประทาน) จึงควรประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มี
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขต
อุทยานแห่งชาติ๖ แต่ในกรณีที่ ในกรณีที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น 
ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ยืนยันไม่เพิกถอนพ้ืนที่อ่างเก็บน้ า
ออกจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพ่ือประโยชน์ในการดูแลรักษาพ้ืนที่  จึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ที่ต้องพิจารณาร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า หากไม่ด าเนินการ
เพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในส่วนที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่อ่างเก็บน้ า จะสามารถแต่งตั้งเจ้าพนักงานหรือ
นายช่างชลประทานเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
เพ่ือมิ ให้ การปฏิบัติ งานของเจ้าพนักงานหรือนายช่างชลป ระทานขัดต่อมาตรา ๓๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ ได้หรือไม่ หากสามารถด าเนินการได้ก็จะไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานหรือนายช่างชลประทาน๗  

ส่วนกรณีที่ที่ราชพัสดุทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติและส่วนราชการประสงค์จะใช้
ประโยชน์ที่ราชพัสดุดังกล่าวนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) มีความเห็นว่า ในกรณีที่มีการ
บังคับใช้กฎหมายหลายฉบับของหลายหน่วยงานในเขตพ้ืนที่เดียวกัน จะต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์
ของกฎหมายแต่ละฉบับประกอบกัน หากกฎหมายแต่ละฉบับมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน การบั งคับ

                                                           
๕บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง  การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าและการประกาศ 

ทางน้ าชลประทานในเขตอุทยานแห่งชาติ ส่งพร้อมหนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ ถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๓๑๕/๒๕๕๑) 

๖หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๙๐๑/๑๑๒๒ ลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
ถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๘๒๑-๘๒๒/๒๕๕๖) 

๗หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๑/๐๒๕๑ ลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
ถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๑๖๐/๒๕๕๕) 



๖ 

 

ใช้กฎหมายก็จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น ๆ แต่การใช้บังคับกฎหมายในแต่ละ
ฉบับก็สามารถใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายอ่ืน เมื่อตามข้อเท็จจริงที่ราชพัสดุมีพ้ืนที่อยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติ แม้กรมธนารักษ์จะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ แต่เนื่องจาก 
ที่ราชพัสดุดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงมีหน้าที่
คุ้มครองดูแลไม่ให้มีการกระท าใด ๆ ที่ขัดต่อมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติฯ  ดังนั้น กรมธนารักษ์จึงต้องขออนุญาตหรือขอความเห็นชอบจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ  
ก่อนเริ่มการก่อสร้างอาคารเพ่ือท ารีสอร์ท และเมื่อกรมธนารักษ์น าที่ราชพัสดุในเขตอุทยานแห่งชาติ 
เปิดให้เอกชนประมูลก่อสร้างรีสอร์ทซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อันเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์และเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ  
กรมอุทยานแห่งชาติฯ สามารถน ามาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ 
มาบังคับใช้ได้ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าความผิดออกจากเขตอุทยาน
แห่งชาติหรืองดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ ถ้าผู้กระท าความผิดไม่ปฏิบัติตามหรือเพ่ือ
เป็นการป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ พนักงานเจ้าหน้าที่จะกระท าการ
ดังกล่าวเสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี๘  ทั้งนี้ รวมถึงกรณีอาคารสิ่งปลูกสร้างของเอกชนที่ได้ 
ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแล้วก็เช่นกัน คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) มีความเห็นว่า การที่
เอกชนเข้าไปด าเนินการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างในที่ดินของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
ว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ และได้ด าเนินการในภายหลังที่มีการก าหนดเขตอุทยานแห่งชาติแล้ว เป็นกรณี
ที่เอกชนเข้ามาด าเนินการยึดถือครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ รวมตลอดถึงก่นสร้างแผ้วถางป่า
โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้อห้ามตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติฯ และเมื่อศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าการกระท าดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา ๑๖ 
(๑) (๔) และ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ดังนั้น การก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ดังกล่าวจึงเป็นการด าเนินการที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ และโดยที่
มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีอ านาจสั่งให้ท าลาย
หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอ่ืนใดในอุทยานแห่งชาติที่ผิดไปจากสภาพเดิมหรือท าให้สิ่งนั้นกลับคืน
สู่สภาพเดิม กรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงไม่มีอ านาจรับมอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว๙ 
 

                                                           
๘บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง  การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและ

กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติในพื้นที่เดียวกัน ส่งพร้อมหนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๑/
๑๑๑๙ ลงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๗๓๘/๒๕๕๑) 

๙บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง  การรับมอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพื่อน าไป
หาประโยชน์ในกิจการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่งพร้อมหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๑/๐๖๗๙ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ 
๔๔๔/๒๕๕๓) 



๗ 

 

แนวความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเขตอุทยานแห่งชาติทับซ้อนกับเขตป่าสงวน
แห่งชาติ 

กรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดอุทยานแห่งชาติขึ้นใหม่แต่บริเวณที่ที่จะ
ก าหนดเป็นอุทยานแห่งชาติทับซ้อนกับบริเวณป่าสงวนแห่งชาตินั้น ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
โดยกรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๔ ได้วางแนวทางไว้ว่า น่าจะได้เพิกถอนการเป็นป่าสงวนเสียก่อน 
มิฉะนั้นแล้ว สิทธิและหน้าที่ในการเข้าใช้ประโยชน์ในป่าตลอดจนอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะ
ซ้ าซ้อนและขัดแย้งกัน๑๐ และส านักงานฯ ได้ถือเป็นแนวปฏิบัติตลอดมา โดยส านักงานฯ จะมีหนังสือ
แจ้งข้อสังเกตไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนด
อุทยานแห่งชาติว่า สมควรที่จะเพิกถอนเขตป่าสงวนแห่งชาติในส่วนที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติ 
แต่ยังมีการใช้ถ้อยค าหรือให้เหตุผลที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 

“เพ่ือมิให้อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
กับกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกัน สมควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด าเนินการออกกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งนี้เสียก่อนการตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้”๑๑ 

“เพ่ือมิให้อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
กับกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกัน สมควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด าเนินการออกกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติบริเวณที่ดินป่า... ในส่วนที่จะก าหนดให้เป็น
อุทยานแห่งชาติเสีย และควรประกาศในราชกิจจานุเบกษาพร้อมกันกับร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนด
แนวเขตอุทยานแห่งชาติฉบับนี้”๑๒ 

“เพ่ือมิให้เป็นปัญหาต่อไปเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายสองฉบับ 
ในเขตป่าเดียวกัน ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น่าจะพิจารณาออกกฎกระทรวงเพิกถอนป่า... 
จากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติเสีย โดยเหตุผลที่ว่าป่า... นี้ได้ถูกก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติแล้ว”๑๓ 

“เพ่ือมิให้เป็นปัญหาต่อไปเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายสองฉบับที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันในเขตป่าเดียวกัน สมควรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะพิจารณาออก
กฎกระทรวงเพิกถอนป่า... ในส่วนที่ก าหนดเป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ออกจาก
การเป็นป่าสงวนแห่งชาติเสีย”๑๔ 

“พ้ืนที่ที่จะก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามร่างพระราชกฤษฎีกานี้ครอบคลุม
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติบางส่วน สมควรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้พิจารณาออกกฎกระทรวง

                                                           
๑๐เรื่องเสร็จที่ ๑๗๕/๒๕๑๙ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าเขาคิชฌกูฏ ในท้องที่

ต าบลตะเคียนทอง ต าบลพลวง ต าบลฉมัน ต าบลวังแซ้ม อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ  
พ.ศ. .... 

๑๑หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ สร ๐๘๐๑/๓๓๔๗ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๑๙ ถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๑๗๕/๒๕๑๙) 

๑๒หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ สร ๐๘๐๑/๕๔๐๙ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๙ 
ถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๒๗๒/๒๕๑๙) 

๑๓หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ สร ๐๖๐๑/๘๗๕ ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๑ 
ถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๒๗๑/๒๕๒๑) 

๑๔หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ สร ๐๖๐๑/๑๖๔๐ ลงวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๒๓ 
ถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๒๑๔/๒๕๒๓) 



๘ 

 

เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในส่วนที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่ที่จะก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติดังกล่าวต่อไป 
เพ่ือมิให้เกิดปัญหาการใช้บังคับกฎหมายสองฉบับที่มีสาระคล้ายคลึงกันในพ้ืนที่เดียวกัน”๑๕ 

“การทับซ้อนดังกล่าวได้แจ้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบเพ่ือด าเนินการ
ออกกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในส่วนที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติตามพระราช
กฤษฎีกานี้ต่อไป เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการใช้บังคับกฎหมายสองฉบับซึ่งมีสาระส าคัญคล้ายคลึงกัน 
ในพ้ืนที่เดียวกัน”๑๖ 

“การทับซ้อนดังกล่าวสมควรที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้
ด าเนินการออกกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในส่วนที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่อุทยานแห่งชาตินี้
ต่อไป เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการใช้บังคับกฎหมายสองฉบับซึ่งมีระดับความเข้มงวดของการอนุรักษ์
พ้ืนที่แตกต่างกันในพื้นท่ีเดียวกัน”๑๗ 

“การทับซ้อนดังกล่าวสมควรที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้
ด าเนินการออกกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในส่วนที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติตาม
ร่างพระราชกฤษฎีกฉบับนี้ต่อไป เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายสองฉบับซึ่งมีสาระส าคัญ
คล้ายคลึงกันในพ้ืนที่เดียวกัน”๑๘ 

“การทับซ้อนดังกล่าวสมควรที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้
ด าเนินการออกกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในส่วนที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติตาม
ร่างพระราชกฤษฎีกฉบับนี้ต่อไป เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายสองฉบับซึ่งมีระดับความ
เข้มงวดของการอนุรักษ์แตกต่างกันในพ้ืนที่เดียวกัน”๑๙ 

และล่าสุดคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ก็ได้ให้ความเห็นในแนวทางเดียวกัน
กับท่ีกล่าวมาข้างต้นว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องด าเนินการออกกฎกระทรวง
เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในส่วนที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติ เพ่ือมิให้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการ
บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายสองฉบับในเขตป่าเดียวกัน เนื่องจากวัตถุประสงค์และบทบัญญัติของ
กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติแตกต่างกัน การอนุญาตให้
บุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้าไปใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ตามมาตรา ๑๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ เป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยาน

                                                           
๑๕หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๒/๗๖๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๓ 

ถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๓๕๙/๒๕๓๓) 
๑๖หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๒/๘๗๔ ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๗ 

ถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๔๔๑/๒๕๓๗) 
๑๗หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๑/๐๗๙๐ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 

ถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๓๙๖/๒๕๔๘) 
๑๘หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๙๑๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ 

ถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๔๖๕/๒๕๔๘) 
๑๙หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๑/๑๔๗๓ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ 

ถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๖๗๕/๒๕๕๐) 



๙ 

 

แห่งชาติฯ ประกอบกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืชก็แตกต่างกัน๒๐  

 
แนวความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทับซ้อนกับเขตป่าสงวน
แห่งชาติ 

คณะกรรมการกฤษฎีกายังไม่เคยวางแนวทางการปฏิบัติในกรณีที่มีการก าหนด 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา โดยความเห็นของกรรมการร่างกฎหมายประจ าทุกท่านในขณะนั้น ได้วางแนวปฏิบัติ ว่า  
หากเป็นกรณีที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายทั้งสองฉบับเปิดช่องให้
ก าหนดแนวเขตทับซ้อนกันได้ จึงไม่จ าเป็นต้องยกเลิกเพิกถอนเขตป่าสงวนแห่ งชาติในบริเวณนั้น  
โดยเห็นว่ากฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติมุ่งประสงค์จะคุ้มครองต้นไม้ ต้นน้ าล าธาร ส่วนกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามุ่งคุ้มครองเฉพาะสัตว์ ส่วนสภาพแวดล้อมอ่ืน เช่น ต้นไม้ ต้นน้ า
ล าธาร เป็นเพียงสภาพแวดล้อมและส่วนประกอบให้ป่าคงสภาพไว้ เพ่ือให้สัตว์ได้อยู่อาศัยเท่านั้น  
จึงก าหนดให้ทับซ้อนกันได้ นอกจากนี้ยังเห็นว่า หากยกเลิกป่าสงวนแห่งชาติก็จะเหลือเพียงเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า ถ้าต่อไปภายหลังสัตว์ป่าได้ย้ายที่อยู่อาศัยหรือที่หากินไปแห่งอ่ืน การจะก าหนดแนวเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้อีกต่อไปก็จะขัดกับข้อเท็จจริง ทางการจ าเป็นต้องประกาศยกเลิกเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าบริเวณดังกล่าวนั้นเสีย บริเวณนั้นก็จะกลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ถ้ากรมป่าไม้ประสงค์  
จะสงวนป่าบริเวณนี้อีกต่อไปก็จะต้องด าเนินการออกกฎกระทรวงก าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติอีก  
ก็จะเป็นการออกกฎหมายซ้ าในบริเวณเดียวกันหลายครั้ง ไม่ตรงตามความมุ่งหมายที่จะรักษาป่าให้คงเดิม 
จึงไม่ควรที่จะยกเลิกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบกับหากยกเลิกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ราษฎรบริเวณ
ชายป่าสงวนแห่งชาติจะถือโอกาสอพยพเข้าไปท ากินในบริเวณนั้น ซึ่งอาจจะท าให้เป็นปัญหายุ่งยาก
ส าหรับเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายในการเดินส ารวจเขตต่อไป๒๑ และส านักงานฯ ได้มีความเห็นในท านอง
เดียวกันดังปรากฏในเรื่องเสร็จที่ ๔๖/๒๕๒๓ และเรื่องเสร็จที่ ๘๗/๒๕๒๗ ว่า กฎหมายว่าด้วย 
ป่าสงวนแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเปิดช่องให้ก าหนดแนวเขต  
ทับซ้อนกันได้เพราะกฎหมายทั้งสองฉบับมีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน ฉะนั้น การทับซ้อนจึงไม่มีปัญหา 
และเป็นแนวปฏิบัติตลอดมาว่า กรณีการก าหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ 
ส านักงานฯ จะไม่แจ้งข้อสังเกตเรื่องการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในส่วนที่ทับซ้อนกับเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า 

                                                           
๒๐บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง  การออกกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ

ในส่วนที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติ ส่งพร้อมหนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่  นร ๐๙๐๖/๐๔๓  
ลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องเสร็จที่ ๗๓/๒๕๕๔) 

๒๑เรื่องเสร็จที่ ๒๕๕/๒๕๒๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าดอยเชียงดาว ในท้องที่
ต าบลเชียงดาว ต าบลแม่นะ ต าบลเมืองคอง และต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า พ.ศ. .... 



๑๐ 

 

ข้อสังเกตบางประการต่อความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในกรณีที่เขตอุทยานแห่งชาติและ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ข้อสังเกตที่ ๑ การก าหนดอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต่างก็มีการ
น าป่าสงวนแห่งชาติแห่งเดียวหรือหลายแห่ง แล้วแต่กรณี มาก าหนดเป็นอุทยานแห่งชาติหรือเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเช่นเดียวกัน จึงมีกรณีที่ต้องพิจารณาว่าการก าหนดอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติได้หรือไม่ และผลของการก าหนดเขตอุทยานแห่งชาติทับซ้อน
กับเขตป่าสงวนแห่งชาติและการก าหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติควรจะ
เหมือนกันหรือไม ่

กรณีที่การก าหนดอุทยานแห่งชาติทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ มีเหตุผลที่ส าคัญ  
๓ ประการที่ท าให้สมควรต้องยกเลิกเพิกถอนเขตป่าสงวนแห่งชาติ คือ (๑) เจตนารมณ์ของกฎหมาย
ซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกัน หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายคล้ายคลึงกันในป่าเดียวกัน หรือกฎหมายมีความ
เข้มงวดของการอนุรักษ์ต่างกัน (๒) อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่แตกต่างกัน และ  
(๓) บทก าหนดโทษแตกต่างกันกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ข้อพิจารณาเรื่องเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

เจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติดังที่ปรากฏในหมายเหตุท้าย
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๒๘ คือ มุ่งสงวน คุ้มครอง ป้องกัน และรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน มิให้
ถูกบุกรุกหรือท าลาย และเพ่ือมิให้อาชีพเกษตรกรรมของประชาชนส่วนใหญ่และเศรษฐกิจของ
ประเทศถูกกระทบกระเทือนจากผลของการท าลายป่า รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ให้ทางราชการ  
มีอ านาจอนุญาตให้บุคคลเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในป่าสงวนแห่งชาติได้เป็นคราว ๆ ตามความ
จ าเป็น ซึ่งการก าหนดให้มีป่าคุ้มครองหรือป่าสงวนในระยะแรกนั้นน ามาจากสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินประเภทที่ดินรกร้างว่างเปล่า๒๒ แต่ในระยะหลังป่าที่น ามาก าหนดเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
หมายถึง ที่ดิน รวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล าน้ า ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเล 
ที่ยังมิได้มีบุคคลใดได้มาตามกฎหมาย๒๓ และเมื่อได้ก าหนดให้ป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติแล้ว ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามบุคคลใดเข้ายึดถือครอบครองท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง  
แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้ เก็บหาของป่า หรือกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพ 
ป่าสงวนแห่งชาติ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย หรือ
อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด หรือเป็นการท าไม้หวงห้าม
หรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้๒๔ 

                                                           
๒๒มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
๒๓มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๔มาตรา ๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 



๑๑ 

 

พระราชบัญญัติ อุทยานแห่ งชาติ  พ .ศ. ๒๕๐๔ มุ่ งที่ จะคุ้มครองและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น พันธุ์ไม้และของป่า สัตว์ป่า ทิวทัศน์ ป่าและภูเขา ให้คงอยู่ในสภาพเดิม
มิให้ถูกท าลายหรือเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือประโยชน์แก่รัฐและประชาชน๒๕ โดยบริเวณที่จะก าหนดเป็น
อุทยานแห่งชาติจะต้องมีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ สมควรจะสงวนไว้ให้คงอยู่ในสภาพเดิมเพ่ือ
ประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน และเป็นที่ดินที่มิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครอง
โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง๒๖ ซึ่งในเขตอุทยานแห่งชาตินั้น จะห้าม
บุคคลเข้ายึดถือหรือครอบครองที่ดิน ห้ามก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า ห้ามเก็บหา น าออก  
ท าอันตรายหรือท าให้กล้วยไม้ น้ าผึ้ง ครั่ง ถ่านไม้ เปลือกไม้ มูลค้างคาว ไม้ ยางไม้ น้ ามันยาง 
น้ ามันสน แร่ หรือทรัพยากรอื่นเสื่อมสภาพ ท าให้ดิน หิน กรวด ทรายเสื่อมสภาพ ห้ามน าสัตว์ออกไป 
หรือท าอันตรายแก่สัตว์ ห้ามน าหรือปล่อยปศุสัตว์เข้าไป ห้ามเปลี่ยนแปลงทางน้ า หรือท าให้น้ าในล าน้ า 
ล าห้วย หนอง บึง ท่วมท้นหรือเหือดแห้ง เป็นต้น ยกเว้นในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการไป
เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ หรือการศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการ 
หรือเพ่ืออ านวยความสะดวกในการทัศนาจรหรือการพักอาศัย หรือเพ่ืออ านวยความปลอดภัย หรือให้
ความรู้แก่ประชาชน ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี และบุคคลที่เข้าไปในเขต
อุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดี
ก าหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี๒๗ 

ส่วนกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านั้นก าหนดให้มีเขตป่าไม้เป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัยเพ่ือรักษาไว้ซึ่งพันธุ์ของสัตว์ป่าเรียกว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า๒๘ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะมุ่งสงวนรักษาสภาพแวดล้อมของสัตว์ป่าไว้ให้เป็นไปตามธรรมชาติมากที่สุด และ  
ให้การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ๒๙ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ก าหนดว่า ที่ดินที่น ามาก าหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจะต้องเป็นที่ดินที่
มิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง
เช่นเดียวกับการก าหนดอุทยานแห่งชาติ แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีการแก้ไขในมาตรา ๓๓ ให้ชัดเจนขึ้นว่า 
จะต้องเป็นที่ดินที่มิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของบุคคลใด  

                                                           
๒๕หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น พันธุ์ไม้และของป่า สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่าและภูเขา ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้
ถูกท าลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่ออ านวยประโยชน์ท้ังทางตรงและทรงอ้อมแก่รัฐและประชาชนสืบไป 

๒๖มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๒๗มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๒๘มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๙หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วย 

การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไดใ้ช้บังคับมาเป็นเวลานาน มาตรการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในกฎหมาย
ดังกล่าวไม่สามารถท าให้การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลสมดังวัตถุประสงค์ของ
กฎหมาย ประกอบกับจ าเป็นจะต้องเร่งรัดการขยายพันธุ์สัตว์ป่าและให้การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าควบคู่กันไป 
และเนื่องจากปัจจุบันได้มีความตกลงระหว่างประเทศในการที่จะร่วมมือกันเพื่อสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของ
ท้องถิ่นอันเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของโลก ดังนั้น เพื่อปรับปรุงให้มาตรการในการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นไป
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่าเสียใหม่ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 



๑๒ 

 

ซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง และในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้ามบุคคลใดยึดถือหรือครอบครองที่ดิน หรือปลูก 
หรือก่อสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือตัด โค่น แผ้วถาง เผา หรือท าลายต้นไม้หรือพฤกษชาติอ่ืน หรือขุดหา
แร่ ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์หรือสัตว์ป่า หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ า หรือท าให้น้ าในล าน้ า 
ล าห้วย หนอง บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง เป็นพิษ หรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า ยกเว้นในกรณีจ าเป็นต้อง
ปฏิบัติการ (๑) เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองดูแล รักษา หรือบ ารุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือ  
(๒) เพ่ือการเพาะพันธุ์ การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ หรือ (๓) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้
การศึกษาหรือการพักอาศัย หรืออ านวยความปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชน และให้อธิบดี 
มีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้ตามระเบียบที่
อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการi๓๐ 

ดังได้กล่าวมาแล้วว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๗) ได้มีความเห็นว่า  
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างวัตถุประสงค์และบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติแล้ว จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกัน กฎหมายว่าด้วยป่าสงวน
แห่งชาติแม้จะมุ่งรักษาป่าไม้อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติส าคัญแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการให้
กระทบกระเทือนต่ออาชีพเกษตรกรรมของประชาชนจากผลของการบุกรุกท าลายป่าเนื่องจากขาด
พ้ืนที่ท ากิน จึงได้มีบทบัญญัติให้บุคคลหรือหน่วยงานของรัฐขอเข้าไปใช้ประโยชน์ เช่น ท าเหมืองแร่ 
เก็บหาของป่า ประกอบเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ สร้างวัดหรือส านักสงฆ์ เป็นต้น หรืออยู่อาศัยในเขต  
ป่าสงวนแห่งชาติได้ ซึ่งการด าเนินการเหล่านี้เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  
ที่ต้องการคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ให้คงอยู่ ในสภาพเดิมมิให้ถูกท าลายหรือ
เปลี่ยนแปลงไป โดยไม่มีข้อยกเว้นให้บุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้าไปใช้ประโยชน์หรืออยู่อาศัย  
ในเขตอุทยานแห่งชาติเพ่ือประโยชน์ อ่ืนนอกจากการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ  
จึงสมควรต้องเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติส่วนที่ทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติ๓๑ 

ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อพิจารณากฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วย 
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแล้วจะเห็นได้ว่า กฎหมายทั้งสองฉบับแม้จะมีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน 
กล่าวคือ กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติต้องการคุ้มครองและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ (รวมถึง  
ป่าไม้และสัตว์ป่า) ที่มีอยู่ให้คงอยู่ในสภาพเดิมมิให้ถูกท าลายหรือเปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่กฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามุ่งคุ้มครองและรักษาสภาพแวดล้อมของสัตว์ป่าไว้ให้เป็นไปตาม
ธรรมชาติมากที่สุดเพื่อมิให้สัตว์ป่าถูกท าลายหรือสูญพันธุ์ไป แต่อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติของกฎหมาย
ทั้งสองฉบับในเรื่องการด าเนินการหรือการขอเข้าใช้ประโยชน์มีลักษณะที่เข้มงวดไปในท านองเดียวกัน 
กล่าวคือ โดยหลักแล้วไม่อนุญาตให้บุคคลหรือหน่วยงานของรัฐขอเข้าไปใช้ประโยชน์หรืออยู่อาศัยใน
อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพ่ือประโยชน์อ่ืนใดนอกจากการคุ้มครองดูแลรักษาสภาพ
ธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติและคุ้มครองดูแลสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามล าดับ  ดังนั้น  
หากเห็นว่ากรณีที่เขตอุทยานแห่งชาติทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ สมควรต้องมีการเพิกถอน  
ป่าสงวนแห่งชาติในส่วนที่ทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติแล้ว กรณีที่มีการทับซ้อนกันระหว่างกฎหมาย 
ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ก็น่าที่จะต้องมีการ  
เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในส่วนที่ทับซ้อนกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเช่นเดียวกัน 
                                                           

๓๐มาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๑โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๒๐, ข้างต้น 



๑๓ 

 

ข้อพิจารณาเรื่องอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่แตกต่างกัน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ได้เคยให้ความเห็นไว้ว่า กรมป่าไม้มีภารกิจและ

อ านาจหน้าที่ในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ส่งเสริมท านุบ ารุงป่าและการด าเนินการ
เกี่ยวกับการป่าไม้ การท าไม้ การเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้ และการอื่นเกี่ยวกับป่า
และอุตสาหกรรมป่าไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตพ้ืนที่ป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
หรือพ้ืนที่ป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ และมิใช่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
กรมป่าไม้ ในขณะที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจและอ านาจหน้าที่ในการ
อนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟ้ืนฟู ดูแลรักษา ส่งเสริมและท านุบ ารุงทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
การจัดให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่า ไม้ และ
กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ และการด าเนินการอ่ืนใด ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 
กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายว่าด้วยสวนป่า ในเขตพ้ืนที่ป่าต้นน้ าล าธาร หรือเขตพ้ืนที่
ป่าที่เตรียมการจัดให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าควบคู่กับ
กรมป่าไม้ด้วย นับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุง
อ านาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลบังคับใช้ แม้ว่าจะยังไม่มี
การออกกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ขึ้นใหม่ก็ตาม๓๒ ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น 
นี้เอง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) จึงมีความเห็นว่า กฎหมายได้ก าหนดกรอบในการแบ่งแยก
ภารกิจและอ านาจหน้าที่ระหว่างกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชไว้ชัดเจนแล้ว 
กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติมีเจตนารมณ์ บทบัญญัติในการ
คุ้มครองดูแลพ้ืนที่ป่า บทบัญญัติเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจในการด าเนินการกับผู้กระท าผิด
ตามกฎหมาย และมีบทก าหนดโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายแตกต่างกัน การก าหนดอุทยานแห่งชาติ
ที่ทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติจึงจ าเป็นต้องเพิกถอนการเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย 
ป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือมิให้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายสองฉบับ  
ในเขตป่าเดียวกัน๓๓ 

ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อได้มีการวินิจฉัยว่า กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติและกฎหมาย
ว่าด้วยอุทยานแห่งชาติแตกต่างกัน การก าหนดอุทยานแห่งชาติที่ทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ
จ าเป็นต้องเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติส่วนที่ทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติออก ดังนั้น กรณีที่มีการ 
ทับซ้อนกันระหว่างกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

                                                           
๓๒บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง  การมีผลบังคับใช้ของพระราชกฤษฎีกา 

โอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และปรับปรุงอ านาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖ ส่งพร้อมหนังสือ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่  นร ๐๙๐๑/๐๑๔๑ ลงวันที่  ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ถึงส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที ่๑๑๒/๒๕๔๘) 

๓๓โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๒๐, ข้างต้น 



๑๔ 

 

ก็น่าที่จะต้องเพิกถอนเขตป่าสงวนแห่งชาติในส่วนที่ทับซ้อนกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเช่นเดียวกัน  
ด้วยเหตุผล ๒ ประการคือ (๑) เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามีเนื้อหาด้านความเข้มงวดในการอนุรักษ์และการเข้าใช้ประโยชน์คล้ายคลึงกัน 
(๒) กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามีเจตนารมณ์
แตกต่างกัน รวมทั้งบทบัญญัติในการคุ้มครองดูแลพ้ืนที่ป่า บทบัญญัติเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มี
อ านาจในการด าเนินการกับผู้กระท าผิดตามกฎหมาย และบทก าหนดโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืน
กฎหมายกแ็ตกต่างกัน   

อย่างไรก็ตาม มีข้อที่น่าคิดว่า การที่กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืชเป็นหน่วยงานแยกต่างหากจากกันเป็นสาระส าคัญหรือเหตุผลส าคัญต่อความเห็นเรื่องการ  
ทับซ้อนกันระหว่างกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติกับกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติและกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าหรือไม่ หากมีการรวมภารกิจและอ านาจหน้าที่ของกรมป่าไม้และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเข้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง จะส่งผลให้ความเห็นดังกล่าว
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ ผู้เขียนเห็นว่า การแบ่งแยกอ านาจหน้าที่และภารกิจของกรมป่าไม้และ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในปัจจุบันแบ่งแยกโดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากเขตพ้ืนที่ป่า  
ที่แต่ละหน่วยงานด าเนินการเป็นส าคัญ แต่สาระส าคัญคือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมาย
ว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามีเจ ตนารมณ์และ
บทบัญญัติของกฎหมายที่มีความหนักเบาในการบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกันซึ่งท าให้ผลในการ
พิจารณาให้ความเห็นกรณีการทับซ้อนกันของกฎหมายไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 
ข้อพิจารณาเรื่องบทก าหนดโทษแตกต่างกันกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนกฎหมาย 

กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้บุคคล
ใด ๆ ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สั่งให้รื้อถอน แก้ไข 
หรือท าประการอ่ืนใด หรือยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไข สิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพ 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้ใดฝ่าฝืนเข้ายึดถือครอบครองท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง 
แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้ เก็บหาของป่า หรือกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพ  
ป่าสงวนแห่งชาติ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท 
ถ้ากระท าเป็นเนื้อที่เกินยี่สิบห้าไร่หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สนเขา หรือไม้หวงห้าม
ประเภท ข. ตามกฎหมายว่าด้วยปาไม้ หรือไม้อ่ืนเป็นต้นหรือเป็นท่อนหรือทั้งสองอย่างรวมกัน  
เกินยี่สิบต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ต้นน้ าล าธาร 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๑๕ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๑๕๐,๐๐๐ บาท และมี
อ านาจริบบรรดาไม้ ของป่า เครื่องมือ เครื่องใช้ อาวุธ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ 
ซึ่งบุคคลใช้หรือได้มาโดยการกระท าผิดตามกฎหมายนี้ โดยไม่ค านึงว่าเป็นของผู้กระท าผิดและมีผู้ถูก
ลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือไม่๓๔ 

ในขณะที่กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติก าหนดว่า ผู้ใดฝ่าฝืนเข้ายึดถือหรือ
ครอบครองที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า เก็บหา น าออก ท าอันตรายหรือท าให้ไม้ ยางไม้ 
น้ ามันยาง น้ ามันสน แร่ หรือทรัพยากรอ่ืนเสื่อมสภาพ ท าอันตรายแก่สัตว์ ท าให้ดิน หิน กรวด ทราย
เสื่อมสภาพ เปลี่ยนแปลงทางน้ า หรือท าให้น้ าในล าน้ า ล าห้วย หนอง บึง ท่วมท้นหรือเหือดแห้ง  

                                                           
๓๔มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 



๑๕ 

 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และมีอ านาจริบ
บรรดาอาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะใด ๆ ที่ใช้ในการกระท าความผิด โดยไม่ค านึงว่า 
เป็นของผู้กระท าผิดและมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือไม่เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมี
อ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าผิดออกจากเขตอุทยานแห่งชาติหรืองดเว้นกระท าการใด ๆ ในเขตอุทยาน
แห่งชาติ และท าลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติหรือท าให้กลับคืนสู่สภาพเดิม 
ได้ด้วย๓๕ 

ส่วนกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านั้น ก าหนดว่าผู้ใดล่าสัตว์ป่า หรือ
เก็บหรือท าอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ ผู้ใดยึดถือหรือครอบครองที่ดิน หรือปลูก หรือก่อสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือตัด โค่น 
แผ้วถาง เผา หรือท าลายต้นไม้หรือพฤษชาติอ่ืน หรือขุดหาแร่ ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์หรือ
สัตว์ป่า หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ า หรือท าให้น้ าในล าน้ า ล าห้วย หนอง บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง เป็นพิษ 
หรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๗ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ และมีอ านาจริบบรรดาอาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือ
เครื่องจักรกลใด ๆ ที่ได้มาหรือได้ใช้ในการกระท าความผิด หรือมีไว้เนื่องในการกระท าความผิด ไม่ว่า
จะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือไม่ รวมทั้งมีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าความผิดออกจากเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืองดเว้นการกระท าใด ๆ อันเป็นความผิดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้วย๓๖ 

โดยสรุปแล้ว ผู้ เขียนเห็นว่า เนื่องจาก (๑) กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่ งชาติ 
มีบทก าหนดโทษสูงกว่ากฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า (๒) กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าไม่ได้ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ 
ในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือท าให้กลับคืนสูสภาพเดิม ซึ่ งต่างไปจาก
กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติที่ก าหนดอ านาจดังกล่าวไว้ และ 
(๓) ในกรณีที่มีการกระท าผิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
การด าเนินการกับผู้กระท าผิดจะมีการบังคับใช้กฎหมาย ๓ - ๔ ฉบับควบคู่กันไปคือ กฎหมายว่าด้วย
ป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วย
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และศาลมักจะพิพากษาลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ  
ซึ่งมีบทก าหนดโทษสูงกว่า  ดังนั้น การไม่เพิกถอนเขตป่าสงวนแห่งชาติในส่วนที่ทับซ้อนกับเขต
อุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่และการด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดได้มากกว่า 

ข้อสังเกตที่ ๒ เมื่อเกิดกรณีที่มีการทับซ้อนกันระหว่างเขตอุทยานแห่งชาติหรือ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากับเขตป่าสงวนแห่งชาติจ าเป็นต้องมีการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในส่วนที่ 
ทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือไม่ 

ผู้เขียนเห็นว่า ยังไม่จ าเป็นต้องเพิกถอนเขตป่าสงวนแห่งชาติในส่วนที่ทับซ้อนกับเขต
อุทยานแห่งชาติ ด้วยเหตุที่การก าหนดแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎหมายมักมีปัญหาเรื่องแนวเขต  
ทั้งจากการที่แนวเขตป่าตามกฎหมายแต่ละฉบับไม่ชัดเจน หรือไม่ตรงกันกรณีที่มีแนวเขตทับซ้อนกัน 
หรือไม่ได้มีการเพิกถอนหรือกันเขตที่เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ท ากินของประชาชนออกจากแนวเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตั้งแต่แรกก่อนมีการประกาศเขตดังกล่าว  
                                                           

๓๕มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๓๖มาตรา ๔๐ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 



๑๖ 

 

ดังนั้น การจัดท าแผนที่ฐานในการก าหนดแนวเขตการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ที่ดินเพ่ือให้มีแผนที่
ที่แสดงขอบเขตที่ดินทุกประเภทที่ชัดเจน ไม่ทับซ้อน จะช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดิน 
ทั้งของรัฐและของประชาชนในระยะยาวได้ แต่ในระยะสั้น การคงพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติในส่วนที่ 
ทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ต้องเพิกถอนเขตป่าสงวนแห่งชาติตาม
กฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติแต่ละฉบับดังกล่าวจะช่วยให้รัฐไม่ต้องเสียงบประมาณในการ
ด าเนินการ เพราะการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติแต่เพียงบางส่วนจะต้องมีการตรวจสอบและรังวัด 
แนวเขตที่ถูกต้อง และยังอาจจะเป็นช่องทางให้มีการบุกรุกท าลายป่าได้ ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ว่า 
ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดเขตอุทยานแห่งชาตินั้น  ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามักจะตั้งข้อสังเกตถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการด าเนินการดังกล่าวว่าสมควรจะต้องเพิกถอนเขตป่าสงวนแห่งชาติในส่วนที่ทับซ้อนกับเขต
อุทยานแห่งชาติ แต่ปัจจุบันประเทศไทยมีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทั้งหมด ๑๒๗ แห่ง เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๕๙ แห่ง แต่มีการออกกฎกระทรวงเพิกถอนเขตป่าสงวนแห่งชาติในส่วนที่ทับซ้อน
กับเขตอุทยานแห่งชาติเพ่ือมิให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายสองฉบับ  
ในเขตป่าเดียวกันเพียง ๑๒ ฉบับเท่านั้น โดยมีการประกาศตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 
นอกจากนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๒) ได้เคยให้ความเห็นไว้ว่า  
การจะปรับปรุงพ้ืนที่บางส่วนในเขตอุทยานแห่งชาติ อาจด าเนินการได้ ๒ วิธี คือ อาศัยอ านาจตาม
มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนที่ดินดังกล่าวออกจาก
อุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นวิธีที่ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย หรืออาศัยอ านาจตามข้อ ๓๓๗ 
แห่งระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๒๐ คือ กันบริเวณดังกล่าวเพ่ือใช้ประโยชน์ของทางราชการได้๓๘ 

หากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องมีการใช้ข้อมูลแผนที่ที่
เป็นมาตรฐานหรือแบบแผนเดียวกัน มีแนวเขตที่สอดคล้องและไม่ทับซ้อนกันก็จะช่วยแก้ไขปัญหา  
ข้อขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดินได้ รัฐเองก็ต้องเข้าใจและตระหนักเช่นเดียวกันว่าการก าหนดแนวเขต
ทั้งหลายโดยเฉพาะเขตป่าสงวนแห่งชาติในบางส่วนมีการบังคับใช้หลังจากการเข้าอยู่อาศัยหรือท ากิน
ของประชาชน  ดังนั้น นอกจากรัฐจะอาศัยกฎหมายที่ตนเป็นผู้ก าหนดขึ้นแล้ว ยังควรจะต้องอาศัย
ความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและบริบททางสังคมของชุมชน และให้ประชาชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน จึงจะเป็น
การบริหารจัดการและรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเป็นมรดกให้กับคนรุ่นหลังสืบต่อไป 

 

                                                           
 

                                                           
๓๗ปัจจุบันคือ ข้อ ๗  แห่ งระเบียบกรมอุทยานแห่ งชาติ  สัตว์ป่ า และพันธุ์พืช ว่าด้วย 

การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่บัญญัติว่า เมื่อมีการกันบริเวณที่ดินส่วน
หนึ่งส่วนใดภายในแนวเขตอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งแห่งใด เพื่อใช้ในราชการของส่วนราชการหรือใช้ประโยชน์อื่น 
ในบริเวณที่ดินนั้น ให้ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท้องที่ หรือส านักอุทยานแห่งชาติ สั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ า
อุทยานแห่งชาตินั้นจัดท าเครื่องหมายหรือหลักเขตแสดงบริเวณที่ดินที่กันออกตามพื้นที่ท่ีก าหนดโดยรีบด่วน 

๓๘บันทึก เรื่อง  ส านักงานเกษตรภาคเหนือขอให้ใช้พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
เป็นสถานที่ตั้งศูนย์ทดสอบขยายพันธุ์พืชและฝึกอบรม (ปัญหามาตรา ๖ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔) ส่งพร้อมหนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๕๐๑/๓๗๑ ลงวันที่  
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ ถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๕๖/๒๕๒๘) 


