สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
1. เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67
กาหนดให้สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และการให้สิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการการบารุงรักษา
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอความเห็ น เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จึงเห็นควรปรับปรุงพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 โดยเพิ่มเติมในเรื่องการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ และปัจจุบัน
รัฐ ธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 43 มาตรา 50 มาตรา 57 ก็ได้กาหนด
ให้ รั ฐ ต้ อ งอนุ รั ก ษ์ คุ้ ม ครอง บ ารุ ง รั ก ษา ฟื้ น ฟู บริ ห ารจั ด การ และใช้ ห รื อ จั ด ให้ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน
โดยต้องให้ประชาชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดาเนินการและได้ประโยชน์จากการดาเนินการดังกล่าว
ด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ และกาหนดให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิในการจัดการ บารุงรักษา และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน ดังนั้น การปรับปรุง
พระราชบั ญญัติอุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504 จึง เป็นการส่ งเสริม ให้ รัฐ และประชาชนเกิดความเข้าใจกัน
และร่ ว มมือกัน ในการอนุ รั กษ์ ฟื้น ฟู จั ดการ บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมของประเทศ
ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. เนื่ องจากแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เน้ นการ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพ
ในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกาลังของทุกภาคส่วนมีระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการ
บริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม อนุรั กษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่ างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่า
ของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน คานึงถึงความจาเป็นและมูลค่าในอนาคตจึงมีความ
จาเป็นจะต้องปรับปรุงพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้เกิดความสอดคล้องมีความประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้กฎหมาย
3. เนื่ อ งจากนโยบายรั ฐ บาล นโยบายที่ 11 การปรั บ ปรุ ง กฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรม
เพื่อปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและให้เกิดความยุติธรรมแก่ราษฎรที่ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส
ให้ได้รับความคุ้มครอง จากการถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์
4. เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ให้มีการทบทวน
กฎหมายทุกๆ 5 ปี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารจัดการ จึงนามาสู่การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
5. ขาดกระบวนการจัดการอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
จึงมีความจาเป็นจะต้องมีการปรับปรุงพระราชบัญญั ติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
แบ่งส่วนราชการ รวมถึงวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการเพื่อเกิดความต่อเนื่องในการพิจารณา

-26. ขาดการจัดการที่ใช้หลักวิชาการจึงมีความจาเป็นจะต้องกาหนดให้คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
ต้องพิจารณาแผนการจัดการและเขตการจัดการ ซึ่งมีมาตรการในการจัดการที่ชัดเจนแตกต่างกันในแต่ละเขต
การจัดการ
7. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ไม่มีบทบัญญัติรองรับพื้นที่วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์
สวนรุกขชาติ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับ ผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงทาให้
เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจของพนักงานเจ้าหน้าที่
8. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ไม่มีบทบัญญัติให้อานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองในการออกคาสั่งให้ผู้กระทาความผิดรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือพืชผลอาสินออกไปจากอุทยาน
แห่งชาติ ทาให้การควบคุมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพ
9. เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับพันธสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามภายใต้
บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) อนุสัญญานาโงยา
ประกอบกั บ พระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2504 ไม่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ก รณี ก ารใช้ ป ระโยชน์
ความหลากหลายทางชีว ภาพ เพื่อการศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการในเชิงการค้า จะต้องมีการทาข้อตกลง
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
10. เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่อุ ทยานแห่งชาติ จึงมีความจาเป็นในการปรับปรุง
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้มีบทบัญญัติในการกาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์การดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดระบบเตือนภัยแก่นักท่องเที่ยว
11. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ไม่มีบทบัญญัติให้นาเงินค่าปรับที่พนักงานเจ้าหน้าที่
เปรียบเทียบและเงินค่าปรับตามคาพิพากษาของศาลไปจัดแบ่งเงินสินบนและเงินรางวัล เพื่อเป็นสวัสดิการ
และขวัญกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
12. พระราชบั ญญั ติอุท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2504 ยั งมี ห ลั ก การที่ ล้ า สมั ย มุ่งเน้น ข้อ ห้ า มข้ อผิ ด
ลักษณะเป็นกฎหมายอาญามากกว่าหลักการจัดการทรัพยากร เมื่ อเกิดปัญหาการกระทาความผิดตามข้อห้าม
เจ้าหน้าที่จึงมีทางเลือกน้อยในการจั ดการกับปัญหา เช่น พบพื้นที่ถูกยึดครอง แผ้วถาง ต้องจับกุมดาเนินคดี
นาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งบางกรณีก็เหมาะสม แต่บางกรณีเจ้าหน้าที่ต้องตกเป็นจาเลยของสังคม
13. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ไม่มีบทบัญญัติกรณีบรรดาอสังหาริมทรัพย์จาพวก
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ ต กเป็ น ของแผ่ น ดิ น จากการกระท าผิ ด ในพื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ไม่ ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ
ของกฎหมายว่ า ด้ ว ยที่ ร าชพั ส ดุ โดยอาจน ามาใช้ ป ระโยชน์ ใ นภารกิ จ ของกรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า
และพันธุ์พืช ตามหลั กเกณฑ์ วิธีการที่อธิบดีกรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ป่า และพันธุ์พืช กาหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
14. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ไม่มีบทบัญญัติในการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
ตามมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่อยู่อาศัยหรือทากินอยู่แล้วในอุทยานแห่งชาติ
-----------------------------------------

