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คานา
รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “ความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อ ม
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช 2560” ฉบับนี้ เป็นงานวิจัยที่ศูนย์ วิจัย กฎหมา ยและ
การพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) โดยรายงานการศึกษาวิจัยฯ ได้มุ่งเน้นการวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ
สิ ท ธิ ชุ มชนในมิ ติ ท รัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อ มทั้ ง ในมิ ติ กฎหมายระหว่า งประเทศ และมิ ติ ก ฎหมาย
ภายใน เพื่ อ ประกอบการจัด ท าแนวปฏิบั ติ ใ นการรั บรองสิท ธิชุ มชนตามรั ฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 อันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยในโครงการนี้
นอกจากผลการวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ค วามรู้ ที่ไ ด้จากการทบทวนวรรณกรรมแล้ว คณะผู้วิ จั ย
ยังได้จัดทาสรุปผลการรั บฟั ง ความคิด เห็ นและข้อ เสนอแนะต่า ง ๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มผู้แทนภาครัฐ และ
กลุ่มที่มิใช่ผู้แทนภาครัฐ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแนวปฏิ บัติในการรับรองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยนาเสนอไว้ในภาคผนวกของรายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้
คณะผู้วิจัยหวังเป็น อย่างยิ่งว่า การศึก ษาวิจั ยครั้ งนี้จัก เป็น ประโยชน์ ต่อ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจในองค์ความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิชุมชนในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม อันเป็นจุดมุ่งหมายสาคัญของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
คณะผู้วิจัย

ข

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัย เรื่อง “ความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิชุมชนกับทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อ มภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560” นี้ เป็นการศึกษาวิจัย โดยมีวั ต ถุป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษา
ความเชื่อมโยงระหว่างสิท ธิชุ มชนกั บทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ตามพันธกรณีระหว่า งประเทศด้ า น
สิทธิมนุษยชนและแนวปฏิ บัติ ที่ดี ในภู มิภาคอื่ น นามาสู่การวิเคราะห์และสั งเคราะห์ห ลัก การของสิ ทธิ ชุ ม ชนที่
เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มตามที่ บั ญ ญั ติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560 โดยเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบั บที่ผ่านมา ตลอดจนเพื่อจัดทาแนวปฏิบัติ ในการรั บ ร อง
สิ ท ธิ ชุ มชนที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แ วดล้ อ มตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณา จั ก ร ไทย
พุทธศักราช 2560 ที่มีส่วนร่วมจากฝ่ ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ ในการส่ ง เสริ ม สิท ธิข องบุค คลและ
ชุมชนในการจัดการ บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมดุล และยั่งยืนตามรั ฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560 และท้ายที่ สุ ด
เพื่อใช้สนับสนุนการทางานของสานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ ในการตรวจสอบเรื่อ งร้อ งเรี ย น
และการเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเด็นที่เ กี่ยวข้องกับสิทธิชุ มชน และสิ่งแวดล้อม
คณะผู้วิจัยได้ดาเนิน การศึ กษาวิจั ย ผ่านการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารข้อ มูล ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อ ง
ทาให้ได้องค์ความรู้ที่ เ กี่ยวกับ สิทธิ ชุ มชนในมิติ ทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ มทั้ งในมิ ติกฎหมายระหว่ า ง
ประเทศ และมิติกฎหมายภายใน และนาไปสู่การจัด ทาแนวปฏิบั ติในการรับรองสิทธิ ชุ มชนตามรั ฐธรร มนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ทั้งจากผู้ทรง
คุณวุฒิ กลุ่มผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มที่มิใช่ผู้แทนภาครัฐ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติฯ ที่คณะผู้วิจัยได้จัดทาผ่ า น
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขึ้นนั้น ประกอบด้วย
(1) แนวทางการใช้สิทธิของบุคคลและชุมชนที่เ กี่ยวกับ สิ่งแวดล้อ ม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั ก ร
ไทย พุทธศักราช 2560 โดยเฉพาะในมาตรา 43
(2) การดาเนินการตามหน้าที่ข องรัฐ เพื่ อประกันสิ ทธิข องบุค คลและชุ มชน ตลอดจนการติดตา มและ
เร่งให้รัฐดาเนินการ โดยเฉพาะในมาตรา 51 มาตรา 57 และมาตรา 58
(3) บทบาทของคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษ ยชนแห่ งชาติ ในการสนับ สนุน/ส่ งเสริ มสิ ทธิ ของบุค คลและ
ชุมชนตามข้อ (1) และข้อ (2)
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Abstract
Objectives of the research on “Linkage between community rights and natural resources
and environment under the Thai Constitution B. E. 2560” are studying connection between
the community rights and the natural resources and environment according to international
obligation on human rights and regional good practices; analyzing and synthesizing principles
relating to natural resources and environment as prescribed in the Constitution B . E. 2560
comparing to recent Constitutions; and proposing guideline for acknowledging the community
rights in connection with the natural resources and environment under the Thai Con stitution
B.E. 2560 with participation of stakeholders. Such guideline will be used for promoting rights of
person and community in managing, maintaining and exploiting the natural resources,
environment and biological diversity in balanced and sustainable way, as mentioned in
the Constitution B. E. 2560. The guideline will also help supporting the function of the Office of
the National Human Right Commission of Thailand in investigating and monitoring human rights
situation relevant to the issues on community rights and environment.

ง

บทสรุปผู้บริห าร
การศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ ง “ ความเชื่ อ มโยงระหว่า งสิ ท ธิชุ มชนกั บ ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อม
ภายใต้รัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560” นี้ เป็นการศึกษาวิจัยโดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ
ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่า งสิทธิชุ มชนกับทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติที่ดีในภูมิภาคอื่น นามาสู่การวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการของสิทธิ ชุ มชน
ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ มตามที่ บั ญ ญั ติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช 2560 โดยเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบั บที่ผ่านมา ตลอดจนเพื่อจัดทาแนวปฏิบัติ ในการรั บ ร อง
สิ ท ธิ ชุ มชนที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แ วดล้ อ มตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณา จั ก ร ไทย
พุทธศักราช 2560 ที่มีส่วนร่วมจากฝ่ ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ ในการส่ ง เสริ ม สิท ธิข องบุค คลและ
ชุมชนในการจัดการ บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมดุ ล และยั่งยืนตามรัฐ ธรรมนู ญแห่งราชอาณารัก รไทย พุทธศักราช 2560 และท้ายที่ สุ ด
เพื่อใช้สนับสนุนการทางานของสานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ ในการตรวจสอบเรื่อ งร้อ งเรี ย น
และการเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเด็นที่เ กี่ยวข้องกับสิทธิชุ มชน และสิ่งแวดล้อม
คณะผู้วิจัยได้ดาเนิน การศึ กษาวิจั ย ผ่านการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารข้อ มูล ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อ ง
ทาให้ได้องค์ความรู้ที่ เ กี่ยวกับ สิทธิ ชุ มชนในมิติ ทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ มทั้ งในมิ ติกฎหมายระหว่ า ง
ประเทศ และมิ ติ ก ฎหมายภายใน และน าไปสู่ การจั ด ท าแนวปฏิ บั ติ ในการรั บรองสิ ท ธิชุ มชนที่เ ชื่ อมโยงกับ
ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มตามรั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ซึ่ ง ผ่ า น
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนกลุ่มผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และ
กลุ่มที่มิใช่ผู้แทนภาครัฐ ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาเป็น 2 ส่วนได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนในมิ ติทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทั้งในมิติกฎหมายระหว่างประเทศ และมิติกฎหมายภายในประเทศ
1.1 หลักการและแนวคิดภายใต้ กฎหมายระหว่างประเทศ
1.1.1 ความมีอยู่และสถานะของ “สิทธิชุมชน” ในกฎหมายระหว่างประเทศ
จากการศึกษาความมีอยู่และสถานะของ “สิทธิชุมชน” ในกฎหมายระหว่างประเทศ
โดยพิจารณาจากตราสารระหว่า งประเทศด้า นสิ ทธิ มนุษ ยชนที่ป ระเทศไทยผูก พัน เป็นภาคี พบว่ามิได้ มี ก าร
นิยามหรือรับรองคุ้ มครอง “สิทธิชุมชน” อย่างชัดแจ้ง การใช้คาว่า “ชุมชน” ในตัวบทของตราสารส่ ว น มาก
เป็นการบัญญัติรับรอง “สิทธิของปัจเจกบุ ค คล” ที่จะเข้าไปมีส่ว นร่ว มใน “ชุมชน” ของตน หรือการบัญ ญั ติ
รับรอง “เสรีภาพในการเข้าร่วม” มากกว่าจะหมายถึง “สิทธิของชุมชน” แยกต่างหากเป็นเอกเทศจาก “สิทธิ
ของปัจเจกบุค คล” อย่างไรก็ตาม ตราสารระหว่างประเทศด้านสิท ธิ มนุ ษยชนที่ไ ม่ มีผ ลผู ก พัน บางเรื่ อ ง เช่น
ปฏิญญาสหประชาชาติว่า ด้ วยสิท ธิข องชนพื้น เมื องดั้ งเดิ ม ได้รับรอง “สิทธิของชนพื้น เมื องดั้ งเดิ ม” แต่การ
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รับรองสิทธิดังกล่าวเป็นการรับรอง “สิทธิชุมชน” ของกลุ่มชนเฉพาะบางกลุ่ม ชนเท่านั้น โดยจะต้องมีลั ก ษณะ
เป็น “ชุมชนชนพื้นเมืองดั้ งเดิม” และไม่ได้รับรอง “สิทธิชุมชนในกรณีทั่ว ๆ ไป” นอกจากนี้ ยังไม่มีการนิ ย าม
คาว่า “สิทธิชุมชน” ในความหมายทั่วไปไว้แต่อย่างใด
มี ข้ อ สั ง เกตว่ า ในบรรดาตราสารระหว่ างประเทศด้ านสิ่ง แวดล้ อ มจานวน 4 ฉบับ
ซึ่ ง ได้ แ ก่ ปฏิ ญ ญา (สต็ อ กโฮล์ ม) แห่ ง การประชุ มสหประชาชาติ ว่ าด้ วยสิ่ ง แวดล้ อมของมนุษ ย์ ค.ศ. 1972
ปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่ง แวดล้ อ มและการพั ฒนา ค.ศ. 1992 ปฏิญญาโจฮันเนสเบอร์ กว่า ด้ วยการพัฒ นาอย่ า ง
ยั่งยืน ค.ศ. 2002 และอนุสัญ ญาว่า ด้ว ยความหลากหลายทางชีว ภาพ ค.ศ. 1992 นั้น ไม่มีตราสารฉบั บ ใด
ที่กล่าวถึงคาว่า “สิทธิชุมชน” โดยตรง คงมีแต่เพียงคาว่า “ชุมชน” “ชุมชนท้องถิ่น” และ “ชุมชนพื้น เมื อ ง
ดั้งเดิม” เมื่อพิจารณาในภาพรวม ตราสารระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ สนับสนุน ให้รัฐต่างๆ ส่งเสริม
บทบาทของชุ มชนพื้น เมื อ งดั้ ง เดิ มและชุ มชนท้ องถิ่น ในฐานะที่ เ ป็น กลไกหรือ มาตรการในการคุ้ มครองดู แ ล
ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น โดยมุ่ ง ให้ ชุ มชนดั ง กล่ า วมี “หน้ า ที่ ” ในการดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มภายในชุ มชนของเขามากกว่าการรับรอง “สิทธิชุมชน” ดัวยเหตุนี้ จึงไม่ไ ด้
มุ่งเน้น “การคุ้มครองสิทธิของชุมชน” มากไปกว่า “การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม”
1.1.2 “สิทธิของชุมชน” แตกต่างกับ “สิทธิชนพื้นเมืองดั้ง เดิ ม” และ “สิทธิชนกลุ่ ม
น้อย”
“สิทธิชนพื้นเมืองดั้ง เดิ ม” และ “สิทธิชนกลุ่มน้อย” แตกต่างกับ “สิทธิชุมชน” จึง
ไม่ควรนาสองเรื่องนี้มาใช้ปะปนกับ “สิทธิชุมชน” อย่างไรก็ดี การทราบถึงลักษณะของการรับรองคุ้มครองสิ ท ธิ
ของกลุ่มคนสองประเภทดัง กล่ าวอาจมีประโยชน์ในเชิ ง เที ยบเคี ยงกับ “สิทธิชุมชน” เพื่อหยิบยืมวิธี การ บาง
เรื่ อ งมาปรั บ ใช้ กั บ กรณี ก ารรับ รองคุ้ มครอง “สิ ท ธิ ชุ มชน” เท่ า ที่ ไ ม่ ขั ด ต่ อ ปรั ช ญาแนวคิ ด ของสิท ธิ ชุมชน
ขณะเดียวกัน ก็มีบางเรื่องที่ไม่ควรหยิบยืมมาปรับใช้กับ “สิทธิชุมชน”
ผลการศึ ก ษาพบว่ า สิ ท ธิ 5 เรื่ อ ง ของ “ชนพื้ น เมื อ งดั้ ง เดิ ม ” ภายใต้ ป ฏิ ญ ญา
สหประชาชาติว่าด้วยชนพื้น เมื องดั้ง เดิ มอาจยื มมาปรับใช้กั บ “สิทธิชุมชน” ซึ่งได้แก่ (1) สิทธิที่จะธารงรั ก ษา
และเสริมสร้า งความเข้ มแข็ง ของความสั มพันธ์ ด้านจิต วิญ ญาณกั บที่ ดิน เขตแดน น้า และชายฝั่งทะเล และ
ทรัพยากรอื่น ๆ (2) สิทธิในที่ดินและดินแดน ทรัพยากร ซึ่งได้ครอบครองเป็นเจ้าของตามประเพณีหรื อเคยใช้
หรือได้รับมาก่อน (3) สิทธิได้รับการชดเชยโดยเท่า เทีย มและเป็นธรรมสาหรับที่ ดิน เขตแดนและทรัพยา กรที่
เป็นเจ้าของ หรือเคยครอบครอง ใช้ประโยชน์ตามประเพณีอยู่ก่ อนแล้ว แต่ถูกยึด ถูกเอาไป ถูกครอบครอง ถูก
ใช้ หรือถูกทาให้เสียหาย โดยปราศจากการยินยอมที่ได้มีการบอกกล่าวล่ วงหน้า (4) สิทธิในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และปกป้องสภาพแวดล้อ มและศักยภาพในการผลิตในที่ดิ นหรือ เขตแดนและทรั พยากรของตน และ (5) สิทธิ
ในการตัดสินใจและพั ฒนาลาดับ ความสาคั ญและยุ ทธศาสตร์สาหรั บการพัฒนาหรือ การใช้ ที่ดิ น ดินแดน และ
ทรัพยากรอื่นๆ ของชนพื้นเมืองดั้งเดิม
“สิทธิชนพื้นเมืองดั้ง เดิ ม” มีความเข้มข้นมากกว่า “สิทธิชนกลุ่มน้อย” เพราะ “ชน
พืน้ เมืองดั้งเดิ ม” มีลักษณะเฉพาะและมีอ งค์ ประกอบจากการเป็ นเจ้าของพื้น ที่ซึ่ง อาศั ยมาก่อนคนส่ วนใหญ่ ที่
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เข้ามาครอบครองภายหลั ง ซึ่งต่างจาก “ชนกลุ่มน้อย” ที่ไม่ได้มีองค์ประกอบดังกล่าว ดังนั้น ปฏิญญาว่าด้ว ย
ชนพื้นเมืองดั้งเดิมจึงกาหนดสิ ทธิต่างๆ ให้แก่ “ชนพื้นเมืองดั้งเดิม” มากกว่า “ชนกลุ่มน้อย” ส่วนการคุ้มครอง
“ชนกลุ่มน้อย” นั้น เป็นการคุ้มครองจากการถูกเลือกปฏิบัติจากคนส่วนใหญ่ ดังนั้น สิทธิที่ “ชนกลุ่มน้อย” จะ
ได้รับการคุ้มครองก็ คือสิ ทธิที่ คนส่ วนใหญ่ไ ด้รับการคุ้ มครองอยู่ แล้ ว จึงไม่มีความจาเป็นจะต้อ งหยิบ ยืม “สิทธิ
ชนกลุ่มน้อย” มาปรับใช้กับ “สิทธิชุมชน”
1.2 หลักการและแนวคิดภายใต้ กฎหมายภายใน
ในมิติกฎหมายภายใน รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช 2560 ได้
บัญญัติเกี่ยวกับสิท ธิของชุ มชนในการจั ดการทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ ม แม้ไม่ได้ปรากฎชัด เจนว่ า มี
หลักการใดๆ ที่ยึดโยงกับตราสารระหว่างประเทศว่าด้วย “สิทธิมนุษยชน” แต่มีการนาหลักการสาคัญตามตรา
สารระหว่างประเทศด้าน “สิ่งแวดล้อม” มาบัญญัติไว้ โดยได้นาแนวคิดเรื่องการพัฒ นาที่ยั่งยืน มาบัญ ญัติ ไ ว้ ใ น
บางมาตรา เช่น มาตรา 43 วรรค 1 มาตรา 56 วรรค 1 มาตรา 57 วรรค 1 (2) มาตรา 65 วรรค 1 มาตรา 72
วรรค 1 (1) มาตรา 250 วรรค 1 และมาตรา 257 วรรค 1 (1)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.
2560 มาตรา 4 ได้ นิ ยามค าว่า “สิท ธิ มนุ ษ ยชน” ในเชิ งขยายโดยให้ หมายถึ ง ศั ก ดิ์ ศ รีค วามเป็น มนุ ษย์ สิทธิ
เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลและชุมชนที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองในรัฐ ธรรมนูญ หรือได้รับความ
คุ้ มครองตามกฎหมาย หรื อ ตามหนั งสื อ สั ญญาที่ ป ระเทศไทยเป็ นภาคี แ ละมี พั น ธกรณี ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บัติตาม
การขยายความนิยามของคาว่า "สิทธิมนุษยชน" โดยพระราชบัญญัติดัง กล่าว ให้ รวมถึง "สิทธิในรัฐธรรมนู ญ "
ทาให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอานาจในการตรวจสอบกรณีละเมิ ด "สิทธิชุมชน" ด้วย
ในการออกแบบแนวคิ ด ทางกฎหมายสาหรับ โครงสร้า งพื้น ฐานที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ สิ ท ธิ
ชุมชนกับการจัด การทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้อ มนั้น ต้องมีการสร้างระบบกฎหมายที่ มีลัก ษณะเป็ น
“พหุ ลั ก ษณะทางกฎหมาย” ประโยชน์ส องประการของพหุลั ก ษณะทางกฎหมาย คื อ 1) การสร้ า งความ
เชื่อมโยงระหว่าง “สานักความคิด ทางกฎหมาย” ที่แตกต่างกันสองขั้ วในระบบกฎหมายเดี ยวกัน คือ สานัก
ความคิดที่มีฐานคิด เชิง อานาจรัฐนิย ม ได้แก่ “สานักความคิดกฎหมายบ้านเมือง” กับ สานักความคิดที่ มีฐ าน
คิดเชิงชุมชนนิ ยม ได้แก่ “สานักความคิด มานุษยวิท ยาทางกฎหมาย” และ “สานักความคิด สัง คมวิ ทยา ทาง
กฎหมาย” ที่ผ่านมา ระบบกฎหมายไทยอยู่ภายใต้ อิทธิ พลของสานัก ความคิ ดกฎหมายบ้านเมือ งมาโดยตลอด
กฎหมายจึงให้ อานาจแก่ หน่ วยงานของรั ฐในการจั ด การทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ มเป็ นหลัก และ
กฎหมายไม่ไ ด้เ ปิ ดพื้ นที่ ให้ มีการรั บรอง “สิทธิของชุมชน” 2) การสร้างความเชื่ อ มโยงระหว่างระบบจั ด การ
ทรัพย์สินที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่แ ตกต่า งกันหลายระบบ ในระบบกฎหมายเดียวกัน คือ ระบบจัดการโดย
รัฐ ระบบจัดการโดยเอกชน และระบบจัดการโดยชุ มชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเชื่อมโยงระหว่าง “ระบบ
จั ด การโดยรั ฐ ” กั บ “ระบบจั ด การโดยชุ มชน” โดยสร้ า งกฎหมายรองรั บ รู ป แบบใหม่ ใ นการจั ด กา ร
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งนาสองระบบมาผสมผสานกันที่ เรีย กว่า “การจัดการร่วม” โดยเป็นการจัดการร่ ว มที่ มี
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คุณสมบัติพิเศษ เรียกว่า “การจัดการที่มีชุมชนเป็นฐาน” ซึ่งเป็นการจัดการร่วมที่ชุมชนมีบทบาทหลัก โดยรัฐมี
บทบาทรองในการสนับสนุนส่งเสริมมากกว่า
ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติในการรับรองสิทธิชุมชนตามรั ฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
หลักการและแนวคิดในกฎหมายระหว่า งประเทศและกฎหมายภายในประเทศที่ไ ด้ ศึก ษามา
ได้ช่วยออกแบบ “กรอบแนวคิดและประเด็นสาคัญ” เพื่อนาไปใช้เป็นฐานในการจัดทาแนวปฏิบัตในการรับรอง
สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แนวปฏิบัติได้ผ่านการรับฟังความคิ ด เห็ น
จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านนิติศาสตร์ ด้านการบริหารภาครัฐ ด้านกระบวนการยุติธรรม และด้า น
สิทธิมนุษยชนและสิท ธิชุ มชน นอกจากนี้ ได้จัดการประชุ มเพื่ อรั บ ฟัง ความเห็ นจากผู้ มีส่วนได้เ สีย กลุ่ ม ต่ า งๆ
ทั้ ง กลุ่ มผู้ แ ทนหน่ ว ยงานภาครั ฐ ซึ่ ง ได้ แ ก่ กรรมาธิ ก ารร่า งรัฐ ธรรมนู ญ กรรมการสิท ธิ มนุ ษ ยชนแห่งชาติ
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ สานักงานอัยการสูง สุด และสานักงานผู้ ตรวจการแผ่ นดิ น และ
กลุ่ มผู้ แ ทนที่ มิใ ช่ ภ าครั ฐ ซึ่ ง ได้ แ ก่ บริ ษั ท หรื อ สถาบั น ที่ จั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบต่ อ คุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อม ภาคประชาสังคมจากหลากหลายพื้นที่ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาวิจัย
สาระสาคัญของแนวปฏิบัติในการรับรองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 ประกอบไปด้วย
(1) แนวทางการใช้สิทธิของบุคคลและชุ มชนที่เ กี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก ร
ไทย พุทธศักราช 2560 โดยเฉพาะในมาตรา 43
(2) การดาเนินการตามหน้าที่ของรัฐเพื่อประกันสิทธิของบุคคลและชุมชน ตลอดจนการติดตามและเร่งให้
รัฐดาเนินการ โดยเฉพาะในมาตรา 51 มาตรา 57 และมาตรา 58 ซึ่งต้องมีการกฎหมายลูก ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
เดิมที่มีอยู่แล้วซึ่งต้องปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายใหม่
(3) บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการสนับสนุน/ส่งเสริมสิทธิของบุคคลและชุมชน
ตามข้อ (1) และข้อ (2) อันได้แก่ บทบาททางด้านนิติบัญญัติ บทบาทด้านการคุ้มครองสิทธิชุมชนในทางปฏิ บั ติ
และบทบาทด้านการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิชุมชนแก่สังคม
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Executive Summary
Objectives of the research on “Linkage between community rights and natural resources
and environment under the Thai Constitution B. E. 2560: knowledge and guideline for
acknowledging the community rights” are studying connection between the community rights and
the natural resources and environment according to international obligation on human rights and
regional good practices; analyzing and synthesizing principles relating to natural resources and
environment as prescribed in the Constitution B.E. 2560 comparing to recent Constitutions; and
proposing guideline for acknowledging the community rights in connection wit h the natural
resources and environment under the Thai Constitution B. E. 2560 with participation of
stakeholders. Such guideline will be used for promoting rights of person and community in
managing, maintaining and exploiting the natural resources, environment and biological diversity
in balanced and sustainable way, as mentioned in the Constitution B.E. 2560. The guideline will
also help supporting the function of the Office of the National Human Right Commission of
Thailand in investigating and monitoring human rights situation relevant to the issues on
community rights and environment.
Researchers conduct literature review from various documents which enable obtaining
the knowledge on community rights and the environment both in international law and domestic
law. Such knowledge is used for developing guideline for acknowledging the community rights in
connection with the natural resources and environment under the Thai Constitution B . E. 2560.
Hearings are arranged extensively with participation of professionals, and representatives from
governmental and non-governmental sectors.
Conclusion of the study can be summarized in 2 parts as follows:
Part 1: Knowledge on the community rights and the environment
The researchers study relevant documents and information relating to the community
rights and the natural resources and environment from international law aspect and domestic law
dimension.
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1.1 Principles and concepts from international law aspect
1.1.1 Existence and status of “community rights” under international law
According to the international documents on human rights of which Thailand is member,
definition or recognition of the community rights is not clearly stated. Under most legal binding
documents, the word “ community” is used to guarantee “ rights of individuals” to participate in
their communities or “freedom to participate” rather than the “rights of community” as independent
rights separating from “ rights of individuals” . However, under non- legally binding document on
human rights, there is the recognition of “rights of indigenous peoples” as provided in the United
Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. The recognition of such rights is
considered as community rights which apply for specific group of people who are indigenous
peoples only. Community rights for general group are not yet recognized and defined .
Additionally, among the four main international documents on environment, namely, the
1972 United Nations Conference on the Human Environment, the 1992 United Nations
Conference on Environment and Development, the 2002 Johannesburg Declaration on
Sustainable Development, and the 1992 Convention on Biological Diversity, none of them
mentions “ community rights” directly, but only states “ communities” , “ local communities” and
“ traditional indigenous communities” . These international documents on environment actually
support all States to promote roles of traditional indigenous communities and local communities
as one of sustainable mechanisms in protecting the natural resources and environment, by
imposing “duties” on the communities to conserve the natural resources and environment in their
locality, rather than acknowledging the “ communities rights” . It does not, therefore, put more
weight on “protecting rights of communities” than “protecting the environment”.
1 . 1 . 2 “ Rights of community” differ from “ rights of traditional indigenous peoples” and
“rights of minorities”
Since the “ rights of traditional indigenous peoples” and the “ rights of minorities” are
different from the “ community rights” , they should not be interchangeably used. Understanding
the dissimilar ways of recognizing such rights might be useful. Through the comparison, some
appropriate methods can be borrowed to apply for protecting the community rights only if it does
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not against the philosophy and principles of community rights, while those inappropriate ones
must not be adopted.
It was found that five rights of the “traditional indigenous communities” under the United
Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples can be borrowed to apply with the
“community rights” as follows: (1) Right to maintain and strengthen distinctive spiritual relationship
with traditionally owned or occupied and used lands, territories, waters and coa stal seas and
other resources. ( 2) Right to the lands, territories and resources which they have traditionally
owned, occupied or otherwise used or acquired. (3) Right to redress with just, fair and equitable
compensation for the lands, territories and resources which they have traditionally owned or
occupied or used, and which have been confiscated, taken, occupied, used or damaged without
their free, prior and informed consent. ( 4) Right to the conservation and protection of the
environment and the productive capacity of their lands or territories and resources. ( 5) Right to
determine and develop priorities and strategies for the development or use of their lands or
territories and other resources.
Protection of the “rights of traditional indigenous communities” are more intense than that
of the “ rights of minorities” because the traditional indigenous communities have unique nature
having an element of being owners of the lands and living on the land long before the majority
of people who came later for occupying the territories. In contrast, the minorities are protected
from the discrimination by the majority. The rights that the minorities need are the same as those
that the majority has. Therefore, there is no need to borrow the minorities’ rights to apply with
the community rights.
1.2 Principles and concepts under domestic law
From the domestic law dimension, the Constitution B. E. 2560 stipulates the rights of
community in managing the natural resources and environment. Although there is no explicit
connection with the international documents on “human rights”, the Constitution adopts key
principles from the international documents on “environment”, by describing the sustainable
development concept within such provisions as Article 43 paragraph 1 , Article 56 paragraph 1,
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Article 57 paragraph 1 ( 2) , Article 65 paragraph 1, Article 72 paragraph 1 ( 1) , Article 250
paragraph 1, and Article 257 paragraph 1 (1)
The Organic Act on the National Human Right Commission B. E. 2560 Article 4 defines
the word “ human rights” extensively as human dignity, rights, freedom, and equality of person
and community which are recognized or protected by the Constitution, laws or agreements with
Thailand as member party and having legal obligation for implementation accordi ngly. The
expansion of the definition on “ human rights” by such organic law to also cover “ constitutional
rights” enables the National Human Right Commission to investigate cases on wrongful acts
against the “community rights”.
In designing the legal concept for establishing basic legal infrastructure relevant to the
community rights and the management of natural resources and environment, the so -called “legal
pluralism” must be introduced within the Thai legal system. Two main benefits of the legal
pluralism can be explained as follows: 1) Building the bridge between two different poles of
“ school of thoughts” by applying them in the same legal system: one is State- power oriented,
namely “ legal positivism” , another one is community- based, namely “ anthropological
jurisprudence” and “ sociological jurisprudence” . For decades, the Thai legal system has been
under the influence of the legal positivism. In managing the natural resources and environment,
laws thus mainly give power to State organizations, but does not open spaces for recognizing
the “ rights of community” . 2) Building linkage between different types of property regime in
managing the natural resources within the same legal system, namely State property regime,
private property regime and common property regime, especially the connection between the
“State property regime” and the “common property regime”, by making the law stipulating an
innovative pattern in managing the natural resources, called “co-management”, a mixed system
of the two regimes with two actors: the State and the community. Such co-management has
special character called “community-based co-management’ where the community plays main
role and the State have more supplemental role in supporting the community.
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Part II: Guideline for acknowledging the community rights in connection with the natural
resources and environment under the Thai Constitution B.E. 2560
The studied principles and concepts of both international law and domestic law help
designing the “conceptual framework and key issues” which are used as basis for proposing the
guideline for acknowledging the community rights in connection with the natural resources and
environment under the Thai Constitution B.E. 2560. Hearings on the guideline were conducted
by experts on various disciplines: law, public administration, judicial process, human rights and
community right. In addition, meetings for opinions on the guideline were held for different groups
of stakeholders, both representatives from government sector, namely the Constitutional Drafting
Commission, the National Human Right Commission, the Court of Justice, the Administrative
Court, the Constitutional Court, the Office of the Attorney-General, and the Office of the
Ombudsman, and representatives from non-government sectors, namely companies or
institutions with activities in preparing the EIA report, civil society from different regions, and
scholars working on the issues relevant to this study.
Main content of the guideline for acknowledging the community rights in connection with
the natural resources and environment under the Thai Constitution B.E. 2560 includes the
following elements:
(1) Guideline for exercising the rights of person and community under Article 43 of the Thai
Constitution B.E. 2560.
(2) Operation of the State’s duties for guaranteeing the rights of person and community
according to Article 57 and 58, as well as monitoring and urging the State to perform
under Article 51.
(3) Roles of the National Human Right Commission in supporting and promoting the rights o f
person and community under (1) and (2), which are legislative promotion, protection of
the community rights in practice, and knowledge building on the community rights for the
Thai society.
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ความเบื้องต้น
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ต่ อ ยอดจากองค์ ค วามรู้ ที่ ผู้ วิ จั ย ได้ เ คยด าเนิ น การศึ ก ษาวิ จัย ให้กับ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ภายใต้โครงการวิจัยความสัมพัน ธ์ร ะหว่า งสิท ธิมนุษยชนและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุ ษยชนที่ เกี่ย วกับสิ่ งแวดล้อ มอย่า งยั่ งยืน โดยจากการศึกษาวิจัยครั้งที่ ผ่ า น
มานั้ น ผู้ วิ จั ย พบว่ า รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 และ 2550 ได้ บั ญ ญั ติ ถึ ง “สิทธิ
ชุมชน” ในฐานะ “สิทธิเชิงกลุ่ม (Collective Rights)” ไว้อย่างชัดเจนในระดับหลักการ โดยเป็นการให้สิทธิแ ก่
ชุมชนในการมีส่วนร่ว มกั บรัฐ ในการจัด การ บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติอ ย่างสมดุ ล
และยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่าสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสิทธิ ในเชิง กระบวนการ มิใช่สิทธิในเชิ ง
เนื้อหา จึงควรมีกฎหมายลาดั บรองเขี ยนขยายความว่าสิท ธิชุ มชน ตามความหมายในรัฐธรรมนูญว่า มีเ งื่ อ นไข
การนาไปใช้อ ย่า งไร โดยเฉพาะการจั ด การทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อ มตามแนวคิ ด ที่ เป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับการพั ฒนาที่ยั่งยืน นามาซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
ในรายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้ องกับการศึ กษาความ
เชื่อมโยงระหว่างสิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย ที่ผู้วิ จั ย
ได้กาหนดไว้ โดยขอบเขตของเนื้ อหาการศึก ษาของผู้วิจั ยนั้น มุ่งศึกษาเฉพาะสิทธิ ชุ มชนในมิ ติที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อ มเท่า นั้น ไม่รวมถึงสิทธิ ชุ มชนในมิ ติอื่ น ๆ เช่น มิติทางวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การศึกษาอาจครอบคลุ มไปถึ ง มิติ อื่นในบางเรื่ องเพี ยงเท่า ที่มีความเกี่ ย วข้ อ ง
โดยตรงกับการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อ ม โดยการทบทวนวรรณกรรมในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แ บ่ ง
การศึกษาออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่
บทที่ 1 สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในมิติกฎหมายระหว่างประเทศ
บทที่ 2 แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
บทที่ 3 สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในมิติกฎหมายภายใน
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บทที่ 1
สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้ อมในมิติกฎหมายระหว่างประเทศ
1.1 แนวทางในการตรวจสอบตราสารระหว่างประเทศด้ า นสิท ธิ ม นุ ษยชน และ/หรือ ด้ า นสิ่ง แวดล้ อ มที่
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
เพื่อการวิเคราะห์ คาว่ า “สิทธิชุมชน” ในมุมมองของกฎหมายระหว่า งประเทศด้านสิ ทธิ มนุ ษ ยชน/
และ/หรือด้านสิ่ง แวดล้อ ม ในประเด็น ที่ว่ าสิ ทธิ ชุ มชนถื อ เป็ นสิ ทธิ มนุษ ยชนหรือ สิท ธิ ที่ไ ด้รั บ การรั บรองตา ม
กฎหมายระหว่ างประเทศหรือ ไม่ ผู้ วิ จั ย เห็ นสมควรส ารวจตรวจสอบเนื้อ หาของตั ว บทในตราสารระหว่าง
ประเทศด้ า นสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน/ สิ่ ง แวดล้ อ ม ว่ า ตั ว บทตราสารต่ า งๆ ได้ มีบั ญ ญั ติ รั บ รองค า ว่ า “ชุ มชน
(Community)” หรื อ “สิ ท ธิ ชุ มชน (Community rights)” ปรากฏอยู่ ใ นตราสารเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิมนุ ษ ยชน/
สิ่งแวดล้อมที่สาคัญฉบับใดบ้าง และถ้อยคาดังกล่าวมีความมุ่งหมายที่จ ะให้การยอมรับนับถื อให้ชุ มชนมี “สิทธิ
มนุษยชน” ประการใดหรือไม่ เพื่อนาไปสู่การพิจารณาว่าชุมชนในฐานะผู้ ทรงสิ ทธิจ ะมี สิทธิใ นการจัด การหรื อ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
อนึ่ง ผลการตรวจสอบดังกล่าวอาจออกมาได้ในหลายรูปแบบ ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปผลด้านกฎหมาย
เบื้ อ งต้ น อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การวิ เ คราะห์ สิ ท ธิแ ละแนวทางการคุ้ มครองสิ ท ธิ ชุ มชนได้ ต่ อ ไปอี ก หลาย
ลักษณะดังนี้
ก. กรณีปรากฏคาว่า “สิทธิชุมชน” ทั้งในตราสารระหว่า งประเทศด้า นสิ ทธิ มนุ ษ ยชน และ
ด้านสิ่งแวดล้อมในฐานะที่ชุมชนเป็นผู้ทรงสิทธิ
อาจนาไปสู่สรุปในเบื้องต้นได้ว่ากฎหมายระหว่างประเทศรับรองว่า “ชุมชนมีสิทธิมนุษยชน”
ซึ่งรัฐทุกรัฐในโลกจะต้องให้ความคุ้ มครอง (protect) เคารพ (respect) และทาให้บริบูรณ์ (fulfill) ซึ่งสิทธิของ
ชุมชน รวมถึงการใช้สิทธิด้านสิ่ งแวดล้ อ มด้ วย อย่างไรก็ดี จะต้องพิจารณาต่ อไปว่ากฎหมายระหว่างปร ะเทศ
กาหนดให้ชุมชนมีสิทธิอะไรได้ บ้าง ใครจะเป็นตัวแทนผู้เรียกร้องสิ ทธินั้น ต่อรั ฐเพื่อประโยชน์ร่ว มกันของชุ มชน
ได้บ้าง มีความแตกต่างจากสิ ทธิ มนุ ษยชนของปัจเจกบุค คลอย่างไร และวิธีการในการใช้สิทธิที่จ ะไม่ทาให้ เ กิ ด
ความทับซ้อนกันระหว่า งสิ ทธิ ชุ มชนกับ สิท ธิข องปัจ เจกบุค คลที่ อยู่ใ นชุ มชนนั้น ต้อ งทาอย่างไร ปัญหาเหล่ า นี้
นับเป็นสิ่งที่สาคัญและจะทาให้สิทธิชุมชนได้รับความเคารพคุ้มครองอย่างเต็ มรูปแบบ
ข. กรณี ป รากฏค าว่ า “สิ ท ธิ ชุ มชน” ในตราสารระหว่ า งประเทศด้ า นสิ ท ธิ มนุ ษยชน
แต่ไม่ปรากฏคาว่า “สิทธิชุมชน” ในตราสารระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
อาจนาไปสู่การสรุปในเบื้อ งต้นว่า สิทธิชุมชนอาจถือเป็น สิท ธิมนุษยชนได้ แต่การจะใช้ สิ ท ธิ
ชุมชนในด้านสิ่งแวดล้ อ มได้ห รือ ไม่ เพียงไรจะต้ องพิจารณาว่าสิ ทธิ อ ะไรบ้างที่ กฎหมายระหว่า งประเทศด้ า น
สิทธิมนุษยชนกาหนดให้ ชุ มชนมีสิ ท ธิ และสิทธิดั งกล่า วรวมถึ ง สิท ธิ ด้า นสิ่ ง แวดล้อ มหรื อ ไม่ เหตุใดตรา สาร
ระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมจึงไม่กาหนดให้ชุมชนมีสิทธิ ดังกล่าว เป็นต้น
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ค. กรณี ไ ม่ ป รากฏค าว่ า “สิ ท ธิ ชุ มชน” ในตราสารระหว่ า งประเทศด้ า นสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน
แต่ปรากฏคาว่า “สิทธิชุมชน” ในตราสารระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
อาจนาไปสู่การสรุปในเบื้ องต้น ได้ว่า สิทธิชุมชนยังไม่ไ ด้รับ การรั บรองว่าเป็น สิทธิ มนุ ษ ยชน
แต่เป็นเพียงสิท ธิหรื อหน้าที่ ด้านสิ่ งแวดล้อ ม การที่ชุมชนจะได้รั บการคุ้ มครองสิท ธินั้ น ๆ หรือไม่ก็ขึ้น อยู่ กั บ
เนื้อหาของตราสารระหว่ างประเทศนั้ น ๆ ว่ามีบทบังคั บ (พันธกรณี) ให้รัฐภาคีต้อ งรั บรองสิ ท ธิข องชุ ม ชน
หรือไม่ กรณีที่มีบทบังคับให้รัฐภาคี ต้องรั บรองสิทธิชุ มชนก็ขึ้นอยู่ กับระบบกฎหมายภายในของรัฐภาคีนั้นๆ ว่า
เป็นระบบเอกนิ ย ม (monist) หรือเป็นระบบทวินิ ย ม (dualist) หากเป็นระบบทวิ นิย ม (แบบประเทศไทย)
ชุมชนจะมีสิทธิดังกล่าวก็ต่อ เมื่ อมีก ฎหมายภายในรับรองสิ ทธิแล้ว เท่านั้น หากไม่มีกฎหมายภายในระบุรั บ รอง
ไว้ สิ ท ธิ ชุ มชนก็ ย่อ มไม่ ไ ด้ รับ ความคุ้ มครอง และชุ มชนในประเทศจะเรีย กร้อ งสิ ท ธิ ดัง กล่ าวต่ อ รั ฐในทานอง
เดียวกับสิทธิมนุษยชนมิไ ด้ เนื่องจากค่าบังคับของสิทธิ มนุ ษยชนมี ลัก ษณะเป็ น “สิทธิเด็ดขาด” มากกว่าสิ ท ธิ
ตามกฎหมายอื่น ๆ ที่มิใช่สิทธิมนุษ ยชน นอกจากนี้ ในกรณีที่ตราสารระหว่า งประเทศด้านสิ่ งแวดล้ อ มนั้ น ๆ
ระบุรับรองสิทธิชุ มชนไว้เ ป็น เพีย งคาแนะนาให้รั ฐนาไปปรับ ใช้ (ไม่มีผลบังคั บ (non-binding)) ก็ขึ้นอยู่ว่า รั ฐ
ภาคีจะยอมรับนับถือนาเอาสิทธิชุมชนไปบั งคับ ใช้หรือบั ญญัติไ ว้เป็น กฎหมายภายในหรือไม่ หากไม่รับรองสิท ธิ
ชุมชนก็ย่อ มสามารถกระท าได้ โ ดยไม่ มีความรับ ผิ ดชอบของรั ฐ (State Responsibilities) ในสังคมระหว่ า ง
ประเทศในทางกลับกัน เมื่อสิทธิชุมชนมิใช่สิทธิมนุษยชนแล้ว แม้รัฐจะบัญญัติรับรองสิทธิชุมชนไว้ เป็นสิท ธิ ต าม
กฎหมายภายในหรือตามรัฐธรรมนูญ กรณีนี้ก็ไม่ได้ทาให้สิทธิชุมชนกลายเป็นสิทธิมนุษยชนตามหลัก สากลไปได้
ง. กรณีไม่ปรากฏคาว่า “สิทธิชุมชน” ทั้งในตราสารระหว่างประเทศด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนและ
ด้านสิ่งแวดล้อมในฐานะที่ชุมชนเป็นผู้ทรงสิทธิ
อาจนาไปสู่การสรุ ปในเบื้ อ งต้ น ได้ ว่า ทั้ งกฎหมายระหว่า งประเทศด้า นสิ ทธิ มนุ ษยชน และ
กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิ่ งแวดล้ อ มยัง มิ ไ ด้รับรองให้ “ชุมชน” (ในลักษณะที่ เป็ นสิ ทธิ เชิ งกลุ่ ม) มีสิท ธิ
มนุษยชนและสิทธิ อย่างใดๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม แยกออกมาต่างหากจากสิ ทธิข องปัจเจกบุ คคลแต่ล ะคนใน
ชุมชนนั้นๆ อย่างเป็นเอกเทศ กรณีที่ปรากฏผลเช่นนี้ เห็นสมควรที่จะต้อ งพิจารณาสิท ธิชุ มชนเทียบเคี ย งกั บ
สิทธิของกลุ่ มชนบางกลุ่ มซึ่ง มี ตราสารระหว่า งประเทศด้านสิท ธิ มนุ ษยชนรั บรองสิ ทธิ ไ ว้บางประการแล้ ว ใน
ปัจจุบัน เช่น สิทธิของชนพื้นเมืองดั้งเดิม สิทธิของชนกลุ่มน้อย เป็นต้น ซึ่งการศึกษาเปรียบเทียบระหว่า งสิ ท ธิ
ของกลุ่มชนบางกลุ่มเหล่านี้กับ สิท ธิชุ มชน ก็เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์ ว่าสิท ธิของกลุ่มชนดั งกล่าวนี้จ ะสา มารถ
นามาปรับใช้กับ “สิทธิชุมชน” ได้โดยอนุโลมหรือไม่ เพียงใด
ดั ง นั้ น การตรวจสอบตั ว บทของตราสารระหว่ างประเทศด้ านสิ ทธิ มนุ ษ ยชน (โดยเฉพาะ
ตราสารที่มีผลผูกพันประเทศไทย) เกี่ยวกับประเด็นการรับรองสิทธิชุ มชน จึงมีความสาคัญที่จะนาไปวิเครา ะห์
ผลทางกฎหมายต่อการรับรองสิ ทธิชุ มชนตามรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทยได้ นอกจากนี้ การตรวจสอบ
ตราสารระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อ มเกี่ย วกั บการรั บรองสิ ทธิชุ มชน ก็จะทาให้สามารถนาสิทธิ ชุมชนตา ม
ตราสารระหว่างประเทศมาปรับใช้ในประเทศไทยได้ อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเมื่อได้ตรวจสอบตราสารระหว่ า ง
ประเทศในข้อ 1.2 และข้อ 1.3 แล้วจะได้วิเคราะห์ผลการตรวจสอบต่อไปในข้อ 1.4 ดัง นี้
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1.2 ผลการตรวจสอบตราสารสิท ธิมนุ ษยชนระหว่างประเทศ
เนื่องจากตราสารระหว่างประเทศด้านสิ ทธิ มนุษ ยชนมีอยู่จานวนมาก ทั้งตราสารทีม่ ีผลผูกพันรั ฐ ภาคี
และตราสารที่ ไ ม่ผู ก พันรั ฐ ภาคีที่ เ ป็น ตราสารของสหประชาชาติ และตราสารระหว่า งประเทศระดั บภู มิภ าค
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกตรวจสอบเฉพาะตราสารที่ มีนัย สาคั ญ ต่อ ประเทศไทยเป็ นหลัก ได้แก่ ตราสารระหว่ า ง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเข้า เป็นภาคีซึ่ งมีผ ลผูก พันประเทศไทยให้ต้ องปฏิ บัติตาม และตราสาร
ระหว่างประเทศด้านสิทธิ มนุ ษยชนที่ประเทศไทยมิ ได้ เป็น ภาคีแ ต่ มีค วามสาคั ญในทางวิ ชาการ อันอาจพัฒนา
ไปสู่จารีตประเพณีระหว่างประเทศด้านสิทธิ มนุษยชนได้
1.2.1 ตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่ างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี และมี ผลผู กพัน ทางกฎหมาย
จานวน 8 ฉบับ ดังนี้
ที่

ชื่อตราสาร

ตัวบท (อังกฤษ)

ตัวบทแปล

ผลการตรวจสอบ

1

อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก
(Convention
on the Rights
of the Child CRC)

Preamble: Convinced
that the family, as the
fundamental group of
society and the natural
environment for the
growth and well-being
of all its members and
particularly children,
should be afforded the
necessary protection
and assistance so that it
can fully assume its
responsibilities within
the community

คาปรารภ: เชื่อว่าครอบครัว
ในฐานะเป็นกลุ่มพื้นฐาน
ของสังคมและเป็น
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
สาหรับการเจริญเติบโตและ
ความอยู่ดีกินดีของสมาชิก
ทุกคน โดยเฉพาะเด็กควร
จะได้รับการคุ้มครองและ
การช่วยเหลือที่จาเป็น
เพื่อที่จะสามารถมีความ
รับผิดชอบในชุมชนของตน
ได้อย่างเต็มที่

มิได้กล่าวถึงสิทธิ
ชุมชนแต่กล่าวถึง
ความรับผิดชอบของ
รัฐต่อชุมชนของ
ครอบครัวและหน้าที่
ของครอบครัวต่อ
ชุมชน

Article 5.

ข้อ 5

States Parties shall
respect the
responsibilities, rights
and duties of parents
or, where applicable,
the members of the
extended family or
community as

ข้อ 5 นี้ตีความได้ 2
แนวทาง คือ 1)
รัฐภาคีจะเคารพต่อความ
รับผิดชอบ สิทธิ และหน้าที่ ไม่ได้กล่าวถึงสิทธิ
ของชุมชนแต่
ของบิดามารดา หรือของ
กล่าวถึงสิทธิหน้าที่
สมาชิกในครอบครัวขยาย
หรือชุมชน ซึ่งกาหนดไว้โดย ของบิดามารดา
(หรือสมาชิกใน
จารีตในท้องถิ่น หรือ
ครอบครัวขยาย
ผู้ปกครองตามกฎหมาย

5

ที่

ชื่อตราสาร

ตัวบท (อังกฤษ)

ตัวบทแปล

ผลการตรวจสอบ

provided for by local
custom, legal guardians
or other persons legally
responsible for the
child, to provide, in a
manner consistent with
the evolving capacities
of the child,
appropriate direction
and guidance in the
exercise by the child of
the rights recognized in
the present
Convention.

หรือบุคคลอื่นที่รับผิดชอบ
ต่อเด็กตามกฎหมายในอันที่
จะให้แนวทางและการแนะ
แนวตามที่เหมาะสมในการ
ใช้สิทธิของเด็กตามที่
อนุสัญญานี้ให้การรับรองใน
ลักษณะที่สอดคล้องกับ
ความสามารถที่พัฒนาตาม
วัยของเด็ก

หรือสมาชิกใน
ชุมชน) ซึ่งเป็นหน้าที่
ของปัจเจกบุคคลที่มี
ต่อเด็ก 2) กล่าวถึง
สิทธิและหน้าที่ของ
ชุมชนที่มีต่อตัวเด็ก
ทั้งนี้ การตีความว่า
ชุมชนมีสิทธิดังกล่าว
อาจเป็นการตีความ
โดยขยายความ
เนื่องจากสนธิสัญญา
ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์
คุ้มครองสิทธิเด็ก
มิใช่คุ้มครองสิทธิ
ชุมชน

Article 23

ข้อ 23

1. States Parties
recognize that a
mentally or physically
disabled child should
enjoy a full and decent
life, in conditions which
ensure dignity, promote
self-reliance and
facilitate the child's
active participation in
the community.

1. รัฐภาคียอมรับว่าเด็กที่
พิการทางร่างกายหรือจิต
ควรมีชีวิตที่สมบูรณ์และ

ข้อนี้ กล่าวถึงสิทธิ
เด็กพิการที่ควรจะมี
ชีวิตที่ปกติในชุมชน
จึงมิใช่สิทธิของ
ชุมชน

ปกติสุขในสภาวะที่ประกัน
ในศักดิ์ศรี ส่งเสริมการพึ่งพา
ตนเองและเอื้ออานวยให้เด็ก
มีส่วนร่วมในการแข่งขันใน
ชุมชน

ข้อนี้ กล่าวถึงเด็กที่
เป็นชนกลุ่มน้อย
In those States in which ในรัฐที่มีชนกลุ่มน้อยทาง
ethnic, religious or
ชาติพันธุ์ ศาสนา หรือภาษา หรือชนพื้นเมือง
linguistic minorities or หรือกลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิม ดั้งเดิมมีสิทธิที่จะนับ
ถือศาสนา
persons of indigenous
Article 30

ข้อ 30

6

ที่

2

ชื่อตราสาร

อนุสัญญาว่าด้วย
การขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อ
สตรีในทุก
รูปแบบ
(Convention
on the
Elimination of
All Forms of
Discrimination
Against
Women CEDAW)

ตัวบท (อังกฤษ)

ตัวบทแปล

ผลการตรวจสอบ

origin exist, a child
belonging to such a
minority or who is
indigenous shall not be
denied the right, in
community with other
members of his or her
group, to enjoy his or
her own culture, to
profess and practise his
or her own religion, or
to use his or her own
language.

ดั้งเดิมอาศัยอยู่ เด็กที่มา
จากชนกลุ่มน้อยนั้น หรือที่
เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิม
จะต้องไม่ถูกปฏิเสธซึ่งสิทธิที่
จะปฏิบัติตามวัฒนธรรม ที่
จะนับถือและปฏิบัติทาง
ศาสนาหรือสิทธิที่จะใช้
ภาษาของตนในชุมชนกับ
สมาชิกอื่นในกลุ่มเดียวกัน

วัฒนธรรม และ
ภาษาในชุมชน (เป็น
สิทธิของเด็กพิการใน
ชุมชน มิใช่สิทธิของ
ชุมชน)

Article 14

ข้อ 14

2. States Parties shall
take all appropriate
measures to eliminate
discrimination against
women in rural areas in
order to ensure, on a
basis of equality of
men and women, that
they participate in and
benefit from rural
development and, in
particular, shall ensure
to such women the
right:

2. รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่
เหมาะสมทุกอย่าง เพื่อขจัด
การเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน
เขตชนบท เพื่อที่จะประกัน
บนพื้นฐานของความเสมอ
ภาคของบุรุษและสตรีว่า
สตรีทั้งหลายเข้าร่วมและ
ได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาชนบท และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะให้สตรี
ดังกล่าวได้รับสิทธิ

ข้อนี้ กล่าวถึงการ
รับรองสิทธิของสตรี
แต่ละคนที่มีสิทธิใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ไม่มี
ลักษณะของสิทธิ
ของชุมชน

(d) To obtain all
types of training and
education, formal and
non-formal, including
that relating to

(ง) ที่จะได้รับการฝึกอบรม
และการศึกษาทุกรูปแบบ
ทั้งแบบในระบบและนอก
ระบบ รวมทั้งที่เกี่ยวกับการ
รณรงค์ให้รู้หนังสือและทั้ง
ผลประโยชน์จากการ
บริการชุมชนและบริการ

7

ที่

ชื่อตราสาร

ตัวบท (อังกฤษ)
functional literacy, as
well as, inter alia, the
benefit of all
community and
extension services, in
order to increase their
technical proficiency;

ตัวบทแปล

ผลการตรวจสอบ

ส่งเสริมเพื่อที่จะเพิ่มความ
ชานาญด้านเทคนิค
(ฉ) ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชนทุกประเภท

(f) To participate in
all community
activities

3

กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการ
เมือง
(International
Covenant on
Civil and
Political Rights
- ICCPR)

Preamble: Realizing
that the individual,
having duties to other
individuals and to the
community to which
he belongs, is under a
responsibility to strive
for the promotion and
observance of the
rights recognized in
the present Covenant,

คาปรารภ: ตระหนักว่า
ปัจเจกบุคคลซึ่งมีหน้าที่ต่อ
ปัจเจกบุคคลอื่นและต่อ
ชุมชนของตนมีความ
รับผิดชอบที่จะเพียร

Article 8

ข้อ 8

3 (c) For the purpose
of this paragraph the
term "forced or
compulsory labour"
shall not include:
(iii) Any service
exacted in cases of
emergency or
calamity threatening

กล่าวถึงหน้าที่ของ
ปัจเจกบุคคลต่อ
ชุมชน มิได้รับรองว่า
ชุมชนมีสิทธิ

พยายามในการส่งเสริมและ
การยอมรับสิทธิที่รับรองไว้
ในกติกานี้

มีการกล่าวถึง
3 (ค) เพื่อวัตถุประสงค์ของ “ความผาสุกของ
วรรคนี้ คาว่า “แรงงานที่ถูก ชุมชน” ซึ่งคาว่า
“ชุมชน” ตาม
เกณฑ์หรือถูกบังคับ” ไม่
ความหมายข้อนี้
หมายรวมถึง
เป็นการกล่าวเพื่อใช้
(3) การเกณฑ์ให้ปฏิบัติงาน
เป็นข้อยกเว้นในการ
ใด ในกรณีฉุกเฉินหรือกรณี
เกณฑ์แรงงานหรือ
ภัยพิบัติที่คุกคามความอยู่
บังคับแรงงานไป
รอดหรือความผาสุกของ
ทางานในเหตุฉุกเฉิน
ชุมชน

8

ที่

ชื่อตราสาร

ตัวบท (อังกฤษ)

ตัวบทแปล

the life or well-being
of the community

ผลการตรวจสอบ
เพื่อความอยู่รอด
หรือความผาสุกของ
ชุมชน มิได้เป็นการ
กล่าวเพื่อรับรองสิทธิ
ของชุมชน

Article 15

ข้อ 15

2. Nothing in this
article shall prejudice
the trial and
punishment of any
person for any act or
omission which, at the
time when it was
committed, was
criminal according to
the general principles
of law recognized by
the community of
nations

2. ความในข้อนี้ย่อมไม่
กระทบต่อการพิจารณาคดี
และการลงโทษบุคคลซึ่งได้
กระทาการหรืองดเว้น
กระทาการใดอันเป็น
ความผิดอาญาตามหลัก
กฎหมายทั่วไปอัน เป็นที่
รับรองโดยประชาคม
นานาชาติในขณะที่มีการ
กระทา

Article 18

ข้อ 18

คาว่า “ประชาคม”
ตามข้อนี้หมายถึง
สังคมนานาชาติ มิได้
หมายถึงชุมชน

ข้อนี้เป็นการรับรอง
1. Everyone shall have 1. บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิ สิทธิที่ปัจเจกบุคคล
จะต้องมีสิทธิในการ
the right to freedom ในเสรีภาพทางความคิด
of thought,
มโนธรรมและศาสนา สิทธินี้ แสดงออกทั้งโดย
conscience and
ย่อมรวมถึงเสรีภาพในการมี บุคคลและร่วมกับ
คนในชุมชน ในเรื่อง
religion. This right
หรือนับถือศาสนา หรือมี
ศาสนา ความเชื่อ
shall include freedom ความเชื่อตามคตินิยมของ
มิได้มุ่งหมาย
to have or to adopt a ตน และเสรีภาพในการ
religion or belief of his แสดงออกทางศาสนา หรือ คุ้มครองสิทธิของ
ชุมชน
choice, and freedom, ความเชื่อของตนโดยการ
either individually or สักการบูชา การปฏิบัติ การ
in community with
ประกอบพิธีกรรม และการ
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ที่

ชื่อตราสาร

ตัวบท (อังกฤษ)

ตัวบทแปล

others and in public
or private, to manifest
his religion or belief in
worship, observance,
practice and teaching.

สอน ไม่ว่าจะโดยลาพัง
ตัวเอง หรือในชุมชนร่วมกับ
ผู้อื่น และไม่ว่าต่อ
สาธารณชน หรือเป็นการ
ส่วนตัว

Article 27

ข้อ 27

Preamble: Realizing
that the individual,
having duties to other
individuals and to the
community to which
he belongs, is under a
responsibility to strive
for the promotion and
observance of the

คาปรารภ: ตระหนักว่า
ปัจเจกบุคคลซึ่งมีหน้าที่ต่อ
ปัจเจกบุคคลอื่น และต่อ
ชุมชนของตนมีความ
รับผิดชอบที่จะต้องพยายาม
ส่งเสริมและยอมรับสิทธิที่
รับรองไว้ในกติกานี้

ผลการตรวจสอบ

ข้อนี้รับรองสิทธิของ
บุคคลที่เป็นสมาชิก
In those States in
ในรัฐทั้งหลายซึ่งมีชนกลุ่ม
ของชนกลุ่มน้อย ที่
which ethnic, religious น้อยทางเผ่าพันธุ์ศาสนา
or linguistic minorities หรือภาษาอยู่ บุคคลผู้เป็น จะไม่ถูกปฏิเสธสิทธิ
ในทางวัฒนธรรม
exist, persons
ชนกลุ่มน้อยดังกล่าวจะไม่
belonging to such
ถูกปฏิเสธสิทธิในอันที่จะมี ศาสนา ภาษาของ
minorities shall not be วัฒนธรรมของตนเอง หรือ ตนในชุมชน การ
denied the right, in
นับถือและประกอบพิธีกรรม เข้าร่วมกับคนอื่นๆ
community with the ทางศาสนาของตนเอง หรือ ในชุมชนของชน
other members of
ใช้ภาษาของตนเอง ภายใน กลุ่มน้อย ซึ่งมีเจตนา
their group, to enjoy ชุมชนร่วมกับสมาชิกอื่น ๆ คุ้มครองสิทธิของ
ปัจเจกบุคคล
their own culture, to ของชนกลุ่มน้อยด้วยกัน
มากกว่าการคุ้มครอง
profess and practise
ชุมชน
their own religion, or
to use their own
language
4

กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วย
สิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
(International
Covenant on
Economic,
Social and

กล่าวถึงหน้าที่ของ
ปัจเจกบุคคลที่มีต่อ
ชุมชน มิได้รับรองว่า
ชุมชนมีสิทธิอย่าง
หนึ่งอย่างใด
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ที่

ชื่อตราสาร

ตัวบท (อังกฤษ)

ตัวบทแปล

ผลการตรวจสอบ

คาปรารภ: มุ่งมั่นที่จะจัดให้
มีมาตรการต่างๆ ที่จาเป็น
ในอันที่จะขจัดการเลือกประ
ติบัติทางเชื้อชาติในทุก
รูปแบบและทุกแง่มุมอย่าง
เร่งด่วน ตลอดจนป้องกัน
และต่อสู้กับลัทธิและแนว
ปฏิบัติใดๆ ที่เป็นไปในการ
เหยียดผิว เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจระหว่างเชื้อชาติ
ต่าง ๆ และสร้างประชาคม
ระหว่างประเทศที่ปราศจาก
การแบ่งแยกทางเชื้อชาติ
และการเลือกปฏิบัติทางเชื้อ
ชาติในทุกรูปแบบ

คาว่าประชาคม ตาม
ข้อนี้หมายถึง
ประชาคมในสังคม
ระหว่างประเทศซึ่งก็
คือ รัฐต่างๆ

Cultural Rights rights recognized in
- ICESCR)
the present Covenant
5

อนุสัญญาว่าด้วย
การขจัดการ
เลือกปฏิบัติทาง
เชื้อชาติในทุก
รูปแบบ
(Convention
on the
Elimination of
All Forms of
Racial
Discrimination
- CERD)

Preamble: Resolved
to adopt all necessary
measures for speedily
eliminating racial
discrimination in all its
forms and
manifestations, and to
prevent and combat
racist doctrines and
practices in order to
promote
understanding
between races and to
build an international
community free from
all forms of racial
segregation and racial
discrimination

6

อนุสัญญาว่าด้วย ไม่มีที่เกี่ยวข้อง
การต่อต้านการ
ทรมานและการ
ประติบัติหรือการ
ลงโทษอื่นที่
โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือ
ที่ย่ายีศักดิ์ศรี
(Convention
against Torture
and Other

ไม่พบข้อความ
เกี่ยวกับชุมชนหรือ
สิทธิชุมชนปรากฏใน
อนุสัญญานี้
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ที่

ชื่อตราสาร

ตัวบท (อังกฤษ)

ตัวบทแปล

ผลการตรวจสอบ

Cruel,
Inhuman or
Degrading
Treatment or
Punishment CAT)
7

อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิของคน
พิการ
(Convention
on the Rights
of Persons
with
Disabilities CRPD)

Preamble

คาปรารภ: (เอ็ม) ยอมรับถึง
การมีส่วนช่วยอันทรงคุณค่า
(m) Recognizing the
ของคนพิการที่มีอยู่และอาจ
valued existing and
มีขึ้นในความเป็นอยู่ที่ดี
potential
โดยรวมและความ
contributions made
หลากหลายของชุมชน และ
by persons with
ยอมรับว่าการส่งเสริมให้คน
disabilities to the
พิการได้อุปโภคสิทธิ
overall well-being
and diversity of their มนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พื้นฐานของตนและมีส่วน
communities, and
that the promotion of ร่วมอย่างเต็มที่ จะส่งผลให้
the full enjoyment by เกิดความรู้สึกถึงความเป็น
เจ้าของที่เพิ่มขึ้น และ
persons with
ความก้าวหน้าที่สาคัญใน
disabilities of their
การพัฒนาสังคมด้านมนุษย์
human rights and
สังคม และเศรษฐกิจ และ
fundamental
freedoms and of full การขจัดความยากจน
participation by
persons with
disabilities will result
in their enhanced
sense of belonging
and in significant
advances in the
human, social and

กล่าวถึงความเป็นอยู่
ที่ดีและความ
หลากหลายของ
ชุมชน ซึ่งมีลักษณะ
เป็นสิทธิร่วมกัน แต่
ก็เป็นการกล่าวถึง
อันมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
รับรองสิทธิของคน
พิการ ซึ่งเป็นสิทธิ
เชิงปัจเจกบุคคลใน
การมีส่วนร่วมใน
ชุมชนที่อยู่อาศัยและ
การพัฒนา
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ที่

ชื่อตราสาร

ตัวบท (อังกฤษ)

ตัวบทแปล

ผลการตรวจสอบ

(w) Realizing that the
individual, having
duties to other
individuals and to the
community to which
he or she belongs, is
under a responsibility
to strive for the
promotion and
observance of the
rights recognized in
the International Bill
of Human Rights,

(ดับเบิลยู) ตระหนักว่า
ปัจเจกชนผู้มีหน้าที่ต่อ
ปัจเจกชนอื่นและต่อชุมชน
ของตนมีความรับผิดชอบที่
จะเพียรพยายามในการ
ส่งเสริมและการปฏิบัติตาม
สิทธิที่ได้รับการรับรองไว้ใน
กฎหมายระหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน

ข้อนี้กล่าวถึงหน้าที่
ของคนพิการต่อ
ชุมชน มิได้กล่าวถึง
สิทธิของชุมชน

Article 19 - Living
independently and
being included in
the community

ข้อ 19 การอยู่ได้โดยอิสระ
และการเป็นส่วนหนึ่งใน
ชุมชน

economic
development of
society and the
eradication of poverty,

ข้อ 19 มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อรับรองสิทธิของ
คนพิการที่จะไม่ถูก
กีดกันและมีส่วนร่วม
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญานี้
States Parties to this ยอมรับสิทธิเท่าเทียมกันของ ในชุมชนอย่างเต็มที่
Convention recognize คนพิการทั้งหลายในการอยู่ เหมือนคนที่ไม่พิการ
the equal right of all อาศัยในชุมชน โดยสามารถ มิได้รับรองสิทธิของ
ชุมชนไว้แต่อย่างใด
persons with
เลือกได้อย่างเท่าเทียมกับ
disabilities to live in บุคคลอื่นและจะดาเนิน
the community, with มาตรการที่มีประสิทธิผล
choices equal to
และเหมาะสมที่เอื้อให้คน
others, and shall take พิการได้อุปโภคสิทธินี้ได้
effective and
อย่างเต็มที่ และการเป็น
appropriate measures ส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วม
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ที่

ชื่อตราสาร

ตัวบท (อังกฤษ)

ตัวบทแปล

to facilitate full
enjoyment by persons
with disabilities of this
right and their full
inclusion and
participation in the
community, including
by ensuring that:

อย่างเต็มที่ในชุมชน รวมทั้ง
ประกันว่า

(a) Persons with
disabilities have the
opportunity to choose
their place of
residence and where
and with whom they
live on an equal basis
with others and are
not obliged to live in
a particular living
arrangement;
(b) Persons with
disabilities have
access to a range of
in-home, residential
and other community
support services,
including personal
assistance necessary
to support living and
inclusion in the
community, and to
prevent isolation or

(เอ) คนพิการมี
โอกาสเลือกสถานที่อยู่อาศัย
ทั้งสถานที่ตั้งและบุคคลที่ตน
ต้องการอาศัยอยู่ด้วยบน
พื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคล
อื่น และไม่จาเป็นต้องอาศัย
อยู่ในที่อาศัยที่มีการ
จัดเตรียมให้เฉพาะเท่านั้น
(บี) คนพิการจะ
สามารถเข้าถึงบริการใน
ระดับต่างๆ ทั้งบริการ
ภายในเคหสถาน บริการที่
พักอาศัยและบริการ
สนับสนุนอื่นๆ ในชุมชน
รวมถึงความช่วยเหลือส่วน
บุคคลที่จาเป็นต่อการ
ดารงชีวิต การเป็นส่วนหนึ่ง
ในชุมชน และการป้องกัน
การถูกทาให้โดดเดี่ยวหรือ
แบ่งแยกออกจากชุมชน
(ซี) บริการและสิ่ง
อานวยความสะดวกของ
ชุมชนที่จัดไว้สาหรับ
ประชาชนทั่วไปจะต้องจัดไว้
ให้สาหรับคนพิการบน
พื้นฐานที่เท่าเทียมกันและ
ตอบสนองต่อความต้องการ
จาเป็นของคนพิการ

ผลการตรวจสอบ
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ที่

ชื่อตราสาร

ตัวบท (อังกฤษ)

ตัวบทแปล

ผลการตรวจสอบ

segregation from the
community;
(c) Community
services and facilities
for the general
population are
available on an equal
basis to persons with
disabilities and are
responsive to their
needs.
Article23 Respect for ข้อ 23 การเคารพในการ
home and the family สร้างครอบครัวและสถาบั น
5. States Parties shall, ครอบครัว
where the immediate
family is unable to
care for a child with
disabilities, undertake
every effort to provide
alternative care within
the wider family, and
failing that, within the
community in a
family setting

5. ในกรณีที่ครอบครัว
ใกล้ชิดไม่สามารถดูแลเด็ก
พิการได้ ให้รัฐภาคีดาเนิน
ความพยายามทุกวิถีทาง
เพื่อให้เด็กพิการได้รับการ
ดูแลทางเลือกภายใน
ครอบครัวขยายของเด็กนั้น
แต่หากยังไม่อาจเป็นไปได้ ก็
ให้ได้รับการดูแลแบบ
ครอบครัวภายในชุมชนที่
เด็กพิการดังกล่าวอาศัยอยู่

Article 24 Education

ข้อ 24 การศึกษา

2. In realizing this
right, States Parties
shall ensure that:

2. เพื่อให้สามารถใช้สิทธินี้
ได้จริง ให้รัฐภาคีประกันว่า
(บี) คนพิการสามารถเข้าถึง
การศึกษาระดับ

ข้อนี้เป็นการรับรอง
สิทธิของเด็กพิการให้
สามารถใช้ชีวิตอยู่ใน
ชุมชนได้อย่างเป็น
ปกติสุข

ข้อนี้เป็นการรับรอง
สิทธิของคนพิการที่
จะได้รับการศึกษาใน
พื้นฐานที่เท่าเทียม
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ที่

ชื่อตราสาร

ตัวบท (อังกฤษ)

ตัวบทแปล

ผลการตรวจสอบ

(b) Persons with
disabilities can access
an inclusive, quality
and free primary
education and
secondary education
on an equal basis with
others in the
communities in
which they live

ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาแบบเรียนร่วมที่
มีคุณภาพและโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย บนพื้นฐานที่เท่า
เทียมกับบุคคลอื่นในชุมชน
ที่ตนอาศัยอยู่

กับบุคคลอื่นใน
ชุมชน

ข้อ 25 สุขภาพ

กาหนดรับรองสิทธิ
ในสุขภาพของคน

นอกจากนี้ยัง
กล่าวถึงอัตลักษณ์
ทางภาษาของชุมชน
คนหูหนวกด้วย
3. ให้รัฐภาคีดาเนินการให้ แต่มิได้รับรองสิทธิ
คนพิการสามารถเรียนรู้
ของชุมชนแต่อย่าง
ทักษะในการพัฒนาชีวิตและ ใด
ทักษะทางสังคมเพื่อให้
3. States Parties shall สามารถเข้าร่วมในการศึกษา
enable persons with ได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียม
disabilities to learn life และในฐานะเป็นสมาชิก
and social
ของชุมชน เพื่อการนี้ ให้รัฐ
development skills to ภาคีดาเนินมาตรการที่
facilitate their full and เหมาะสม อันรวมถึง
equal participation in (บี) การส่งเสริมให้มีการ
education and as
เรียนภาษามือและการ
members of the
สนับสนุนเอกลักษณ์ทาง
community. To this ภาษาของชุมชนคนหูหนวก
end, States Parties
shall take appropriate
measures, including:
(b) Facilitating the
learning of sign
language and the
promotion of the
linguistic identity of
the deaf community
Article 25 – Health
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ชื่อตราสาร

ตัวบท (อังกฤษ)

ตัวบทแปล

ผลการตรวจสอบ

States Parties
recognize that
persons with
disabilities have the
right to the enjoyment
of the highest
attainable standard of
health without
discrimination on the
basis of disability.
States Parties shall
take all appropriate
measures to ensure
access for persons
with disabilities to
health services that
are gender-sensitive,
including healthrelated rehabilitation.
In particular, States
Parties shall:

รัฐภาคียอมรับว่าคนพิการมี
สิทธิในการอุปโภคมาตรฐาน
สาธารณสุขที่สูงสุดเท่าที่จะ
หาได้โดยปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ เพราะเหตุแห่ง
ความพิการ ให้รัฐภาคี
ดาเนินมาตรการที่เหมาะสม
ทั้งปวงเพื่อประกันให้คน
พิการเข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุขโดยคานึงถึงเพศ
สภาพ รวมถึงการฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านสุขภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้รัฐภาคี

พิการ โดยให้มี
บริการด้านสุขภาพ
ในชุมชน มิได้
รับรองสิทธิของ
ชุมชนในด้านสุขภาพ
อันเป็นสิทธิร่วมแต่
ประการใด

(ซี) จัดให้มีบริการด้าน
สุขภาพเหล่านี้ ให้อยู่
ใกล้เคียงมากที่สุดกับชุมชน
ที่คนพิการอาศัยอยู่เท่าที่จะ
เป็นไปได้ รวมทั้งในพื้นที่
ชนบท

(c) Provide these
health services as
close as possible to
people's own
communities,
including in rural
areas;
Article 26 Habilitation
and rehabilitation

กล่าวถึงชุมชนที่คน
พิการอาศัยอยู่ต้อง
ให้คนพิการเข้ามี
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ที่

ชื่อตราสาร

ตัวบท (อังกฤษ)
1. States Parties shall
take effective and
appropriate measures,
including through peer
support, to enable
persons with
disabilities to attain
and maintain
maximum
independence, full
physical, mental,
social and vocational
ability, and full
inclusion and
participation in all
aspects of life. To that
end, States Parties
shall organize,
strengthen and
extend
comprehensive
habilitation and
rehabilitation services
and programmes,
particularly in the
areas of health,
employment,
education and social
services, in such a way
that these services
and programmes:

ตัวบทแปล
ข้อ 26 การส่งเสริม
สมรรถภาพและการฟื้นฟู
สมรรถภาพ
1. ให้รัฐภาคีดาเนิน
มาตรการที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล รวมถึงการ
สนับสนุนแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน เพื่อให้คนพิการ
สามารถบรรลุและรักษา
ความเป็นอิสระไว้อย่าง
สูงสุด เต็มความสามารถทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ สังคม
และการอาชีพ และการรวม
เป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วม
อย่างเต็มที่ในทุกด้านของ
ชีวิต เพื่อการนี้ ให้รัฐภาคี
จัดบริการและโปรแกรมด้าน
การส่งเสริมสมรรถภาพและ
การฟื้นฟูสมรรถภาพที่
ครอบคลุม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในด้านสุขภาพ การว่าจ้าง
งาน การศึกษาและบริการ
สังคม ในลักษณะที่บริการ
และโปรแกรมเหล่านี้
(บี) สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในชุมชนและการเป็นส่วน
หนึ่งในชุมชนและทุกด้าน
ของสังคม โดยให้เป็นไปตาม
ความสมัครใจของคนพิการ
และจัดไว้ให้ใกล้เคียงกับ
ชุมชนที่คนพิการอาศัยอยู่

ผลการตรวจสอบ
ส่วนร่วมในชุมชน
ด้วย มิได้รับรอง
สิทธิของชุมชน
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ที่

ชื่อตราสาร

ตัวบท (อังกฤษ)

ตัวบทแปล

ผลการตรวจสอบ

(b) Support
เท่าที่จะเป็นไปได้ รวมทั้งใน
participation and
พื้นที่ชนบท
inclusion in the
community and all
aspects of society, are
voluntary, and are
available to persons
with disabilities as
close as possible to
their own
communities,
including in rural areas
8

อนุสัญญา
ไม่มี
ระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการ
คุ้มครองบุคคล
ทุกคนจากการ
บังคับให้หาย
สาบสูญ
(International
Convention for
the Protection
of All Persons
from Enforced
Disappearance)

ไม่มี

กาลังอยู่ระหว่างให้
สัตยาบันสาร และ
ไม่ได้มีการรับรอง
สิทธิของชุมชน

จากตารางจะเห็น ได้ว่า ตราสารระหว่างประเทศด้า นสิ ทธิ มนุ ษยชนที่ประเทศไทยเป็น ภาคีนั้น มิไ ด้
มีตราสารใดที่กล่าวถึง “สิทธิชุมชน” ในฐานะที่เป็นสิทธิ เชิ งกลุ่ มซึ่ง ชุ มชนเป็น ผู้ทรงสิ ทธิแ ต่อ ย่างใด แต่มีการ
กล่าวถึงคาว่า ปัจเจกบุคคลที่อยู่ในชุมชน เช่น เด็ก หรือคนพิการที่อาศัยอยู่ในชุ มชน เป็นต้น เจตนารมณ์ข อง
ตราสารทั้งหลายเหล่านี้ จึงมุ่งคุ้มครองปัจ เจกบุค คลให้ สามารถเข้าร่ วมกับ ชุ มชนได้ อย่า งเท่าเทีย มกั นเท่ า นั้ น
มิได้ให้สิทธิต่อชุมชนใด ๆ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็ น ภาคี
มิได้มีการรับรองสิทธิของชุมชน แต่อย่างใด
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1.2.2 ตราสารระหว่างประเทศด้ านสิ ทธิมนุ ษยชนอื่น ที่มิไ ด้มีผลผูกพั นทางกฎหมาย
ตราสารที่ ส าคั ญ และเกี่ ย วข้ อ งกับ “ชุ มชน” ได้ แ ก่ ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิมนุ ษยชน
ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้ วยสิ ทธิ ของชนพื้น เมื องดั้ง เดิม และปฏิญญาว่าด้วยสิทธิ ของบุ คคลผู้ เป็นชนกลุ่ ม
น้อยทางสัญชาติ หรือชาติพันธุ์ ศาสนาและภาษา ซึ่งผลการตรวจสอบมีดังนี้
ที่

ชื่อตราสาร

1

ปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน
(Universal
Declaration of
Human Rights)

ตัวบท
Article 18

คาแปล
ข้อ 18

Everyone has the right
to freedom of thought,

ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพ
แห่งความคิดมโนธรรม
conscience and religion; และศาสนา ทั้งนี้สิทธินี้
รวมถึงอิสรภาพ ในการ
this right includes
freedom to change his เปลี่ยนศาสนาหรือความ
เชื่อ และอิสรภาพ
religion or belief, and
freedom, either alone ในการแสดงออกทาง
or in community with ศาสนาหรือความเชื่อถือ
others and in public or ของตนในการสอน การ
private, to manifest his ปฏิบัติการสักการบูชา
และการประกอบ
religion or belief in
พิธีกรรม ไม่ว่าจะโดย
teaching, practice,
ลาพังหรือในชุมชน
worship and
ร่วมกับผู้อื่น และในที่
observance
สาธารณะหรือส่วนบุคคล
Article 27

ข้อ 27

ผลการตรวจสอบ
ข้อนี้กล่าวถึงสิทธิ
ของปัจเจกบุคคลที่
จะมีอิสรภาพใน
การแสดงออกทั้ง
โดยบุคคลและ
ร่วมกับคนใน
ชุมชนในเรื่อง
ศาสนา ความเชื่อ
มิได้มั่งคุ้มครอง
สิทธิของชุมชน

ข้อนี้กล่าวถึงสิทธิ
(1) Everyone has the
(1) ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้า ในการเข้าร่วมใน
right freely to
ร่วมโดยอิสระ ในชีวิตทาง วิถีของชุมชนที่ตน
participate in the
วัฒนธรรมของชุมชน ที่ อยู่ซึ่งเป็นสิทธิ
ปัจเจกบุคคล มิใช่
cultural life of the
จะเพลิดเพลินกับศิลปะ
สิทธิของชุมชน
community, to enjoy
และมีส่วนในความ
the arts and to share in รุดหน้า และ
scientific advancement คุณประโยชน์ทาง
and its benefits.
วิทยาศาสตร์
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ที่

2

ชื่อตราสาร

ปฏิญญา
สหประชาชาติว่า
ด้วยสิทธิของชน
พื้นเมืองดั้งเดิม
(United Nations
Declaration on
the Rights of
Indigenous
Peoples 2007)

ตัวบท

คาแปล

ผลการตรวจสอบ

Article 29

ข้อ 29

(1) Everyone has duties
to the community in
which alone the free
and full development
of his personality is
possible.

(1) ทุกคนมีหน้าที่ต่อ
ชุมชน ซึ่งการพัฒนา
บุคลิกภาพของตนโดย
อิสระและเต็มที่จะกระทา
ได้ก็แต่ในชุมชนเท่านั้น

Preamble: Recognizing
in particular the right of
indigenous families and
communities to retain
shared responsibility for
the upbringing, training,

คาปรารภกล่าวถึง
สิทธิของชุมชน แต่
เป็นชุมชนของชน
พื้นเมืองดั้งเดิม
มิใช่สิทธิชุมชนใน
กรณีทั่วไป

education and wellbeing of their children,
consistent with the
rights of the child

คาปรารภ : รับรอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าสิทธิ
ของครอบครัวและชุมชน
ของชนพื้นเมืองดั้งเดิม
ในอันที่จะคงไว้ซึ่งความ
รับผิดชอบร่วมกันในการ
เลี้ยงดู ฝึกฝน ให้
การศึกษาและความสุข
สบายของเด็กๆ
สอดคล้องกับสิทธิเด็ก

Article 9

ข้อ 9

Indigenous peoples and
individuals have the
right to belong to an
indigenous community
or nation, in accordance
with the traditions and
customs of the
community or nation
concerned. No
discrimination of any
kind may arise from the
exercise of such a right.

ชนพื้นเมืองดั้งเดิมและ
ปัจเจกบุคคลที่เป็นชน
พื้นเมืองดั้งเดิม มีสิทธิที่
จะเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม
หรือชาติ

ข้อนี้กล่าวถึงสิทธิ
ของชนพื้นเมือง
ดั้งเดิมทั้งเชิงกลุ่ม
และเชิงปัจเจก
บุคคลว่ามีสิทธิที่
จะเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชนโดยไม่
ถูกเลือกปฏิบัติ
แต่มิได้เน้นถึงสิทธิ
ของชุมชนเป็นการ
ทั่วไป

อันเป็นไปตาม
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของชุมชนหรือ
ชาติที่เกี่ยวข้องนั้น

ข้อนี้กล่าวหนึ่ง
หน้าที่ของปัจเจก
บุคคลที่มีต่อชุมชน
มิใช่สิทธิชุมชน
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ที่

ชื่อตราสาร

ตัวบท

คาแปล

ผลการตรวจสอบ

ไม่อาจให้มีการเลือก
ปฏิบัติใดๆ เกิดขึ้นจาก
การใช้สิทธินี้
Article 13

ข้อ 13

ข้อนี้กล่าวถึงสิทธิ
ของชนพื้นเมือง
1. Indigenous peoples
1. ชนพื้นเมืองดั้งเดิมมี
have the right to
สิทธิที่จะฟื้นฟู ใช้ พัฒนา ดั้งเดิมในการ
กาหนดรักษาชื่อ
revitalize, use, develop และถ่ายทอด
เดิมของชุมชน ซึ่ง
and transmit to future ประวัติศาสตร์ ภาษา
ไม่ใช้สิทธิของ
generations their
ธรรมเนียม มุขปาฐะ
ชุมชนทั่วไป แต่
histories, languages, oral ปรัชญา ระบบตัวเขียน
traditions, philosophies, และวรรณกรรมของตน เป็นสิทธิของชน
พื้นเมืองดั้งเดิม
writing systems and
รวมทั้งการกาหนดและ
literatures, and to
การรักษาชื่อเดิมของ
designate and retain
ชุมชน สถานที่และบุคคล
their own names for
ไปสู่คนรุ่นต่อไป
communities, places
and persons.
Article 14

ข้อ 14

ข้อนี้กล่าวถึงเด็ก
และปัจเจกบุคคล
3. States shall, in
3. โดยความร่วมมือกับ
ชนพื้นเมืองดั้งเดิม
conjunction with
ชนพื้นเมืองดั้งเดิม รัฐ
ที่อาศัยอยู่นอก
indigenous peoples,
จะต้องมีมาตรการที่มี
take effective measures, ประสิทธิผลเพื่อให้ปัจเจก ชุมชนของชน
in order for indigenous บุคคลที่เป็นชนพื้นเมือง พื้นเมืองดั้งเดิม
จะต้องมีสิทธิใน
individuals, particularly ดั้งเดิม โดยเฉพาะเด็ก
การเข้าถึง
children, including
และผู้อาศัยอยู่นอก
those living outside
ชุมชนของตนมีการเข้าถึง การศึกษา กรณีนี้
their communities, to การศึกษา เมื่อสามารถ จึงไม่ใช่สิทธิของ
ชุมชน
have access, when
กระทาได้ตามแบบ
possible, to an
วัฒนธรรมและภาษาของ
education in their own ตนเอง
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ชื่อตราสาร

ตัวบท

คาแปล

ผลการตรวจสอบ

culture and provided in
their own language.

3. ปฏิญญาว่าด้วย
สิทธิของบุคคลผู้
เป็นชนกลุ่มน้อย
ทางสัญชาติ หรือ
ชาติพันธุ์ ศาสนา
และ. ภาษา ค.ศ.
1992
(Declaration on
the Rights of
Persons
Belonging to
National or
Ethnic, religious
and Linguistic
minorities, 1992)

Article 35

ข้อ 35

Indigenous peoples
have the right to
determine the
responsibilities of
individuals to their
communities.

ชนพื้นเมืองดั้งเดิมมีสิทธิ
ในการกาหนดความ
รับผิดชอบของปัจเจก
บุคคลที่มีต่อชุมชนของ
ตนเอง

Article 3

ข้อ 3

ข้อนี้กล่าวถึงสิทธิ
ของชนพื้นเมือง
ดั้งเดิมต่อ
บุคคลภายนอก

ข้อนี้กล่าวถึงการใช้
สิทธิของบุคคลที่
1. Persons belonging to 1. บุคคลผู้เป็นชนกลุ่ม
minorities may exercise น้อยอาจใช้สิทธิของตน เป็นชนกลุ่มน้อยว่า
their rights, including
โดยส่วนตัว เช่นเดียวกัน สามารถใช้สิทธิโดย
those set forth in the
กับสมาชิกอื่นๆ ภายใน ส่วนตัวได้
เช่นเดียวกับคน
present Declaration,
ชุมชนของกลุ่ม โดยไม่
อื่นๆ ในกลุ่มอย่าง
individually as well as เลือกปฏิบัติ ตามที่
in community with
บัญญัติไว้ในปฏิญญาฉบับ ไม่เลือกปฏิบัติ มิใช่
สิทธิของกลุ่ม
other members of their นี้
group, without any
discrimination.

ตราสารทั้งสามประการเป็นตราสารระหว่า งประเทศด้านสิท ธิมนุ ษยชนที่ ไม่ ได้ มีผ ลผู กพั นรัฐ ในฐาน ะ
สนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ (แต่อาจมีนัยสาคัญที่เป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศได้ ) กล่าวถึง
คาว่า “ชุมชน” โดยตราสารที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับสิ ทธิชุ มชนมากที่ สุด คือ ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้ว ยสิ ท ธิ
ของชนพื้นเมือ งดั้ง เดิ ม ซึ่งวางหลักการในการคุ้มครองสิท ธิข องชนพื้น เมื อ งดั้ งเดิ มและชุ มชนของชนพื้ น เมื อ ง
ดั้งเดิมในฐานะที่เป็นสิทธิเ ชิงกลุ่ ม แต่พึงตระหนักว่า สิทธิชุมชนที่ปฏิญญาฉบับดังกล่าวมุ่ งคุ้ มครองนั้นเป็ น สิ ท ธิ
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ชุมชนของชนพื้น เมื องดั้ ง เดิ มเท่านั้ น หากชุมชนนั้นมิใ ช่ชุ มชนของชนพื้น เมื องดั้ ง เดิ มแล้ ว ย่อมมิได้รับ ควา ม
คุ้มครองตามที่ปฏิญญาฯ ได้วางหลักการไว้แต่ประการใด
1.2.3 ตราสารระหว่างประเทศด้านสิ่ง แวดล้อมที่มี ผลผูกพัน ทางกฎหมาย
เนื่องจากตราสารระหว่างประเทศด้า นสิ่ง แวดล้อ มนั้ นมี อยู่จานวนมาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลื อ ก
เฉพาะตราสารระหว่างประเทศด้านสิ่ง แวดล้อมที่มีลักษณะคุ้ มครองสิ่ งแวดล้อ มเป็น การทั่วไปซึ่ง มักจะกล่ า วถึ ง
คาว่า “ชุมชน” มาใช้เป็นตัวอย่างในการตรวจสอบการมี อยู่ข องสิ ทธิชุ มชนว่าตราสารระหว่างประเทศอั น เป็ น
หลักการของสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศจะกล่าวถึ ง “ชุมชน” ไว้อย่างไรบ้าง โดยมีตราสารที่มีผลผูกพั น ทาง
กฎหมาย ดังต่อไปนี้
ที่

ชื่อตราสาร

1 อนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 1992
(Convention on
Biological
diversity 1992)

ตัวบท

คาแปล

ข้อสังเกต

Preamble: Recognizing
the close and traditional
dependence of many
indigenous and local
communities
embodying traditional
lifestyles on biological
resources, and the
desirability of sharing
equitably benefits arising
from the use of
traditional knowledge,
innovations and
practices relevant to the
conservation of
biological diversity and
the sustainable use of its
components,

อารัมภบท: ตระหนักถึง
การพึ่งพาอาศัยอย่าง
ใกล้ชิดและตาม
ขนบประเพณีเดิมของ
ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม
และท้องถิ่น ซึ่งใช้
ทรัพยากรชีวภาพในการ
ดาเนินชีวิตตาม
ขนบประเพณีเดิมและถึง
ความปรารถนาในอันที่
จะแบ่งปันอย่างเท่า
เทียมของผลประโยชน์ที่
ได้จากการใช้ประโยชน์
ความรู้, ประดิษฐกรรม
และการถือปฏิบัติที่สืบ
ทอดมาตามประเพณีที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการใช้
ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน

กล่าวถึงชุมชน
ท้องถิ่นและชุมชน
ชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่
พึ่งพาอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติ
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ที่

ชื่อตราสาร

ตัวบท
Article 8. In-situ
Conservation

คาแปล
มาตรา 8 การอนุรักษ์
ในถิ่นที่อยู่อาศัยตาม
ธรรมชาติ
แต่ละภาคีจักต้อง
ดาเนินการดังต่อไปนี้ให้
มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
และเท่าที่เหมาะสม

ข้อสังเกต

กล่าวถึงการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
Each Contracting Party
โดยชุมชนท้องถิ่น
shall, as far as possible
และชนพื้นเมือง
and as appropriate:
ดั้งเดิม ที่รัฐจะต้อง
(j) Subject to its national
เคารพสิทธิของ
legislation, respect,
ชุมชนเหล่านี้เพื่อ
(เจ) ภายใต้เงื่อนไขของ
preserve and maintain
ความหลากหลาย
knowledge, innovations กฎหมายภายในประเทศ
ทางชีวภาพ
การให้ความเคารพ,
and practices of
สงวนรักษาและดารงไว้
indigenous and local
ซึ่งความรู้ ประดิษฐกรรม
communities
และการถือปฏิบัติของ
embodying traditional
lifestyles relevant for the ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม
และท้องถิ่นซึ่งปรากฏใน
conservation and
การดาเนินชีวิตที่สืบทอด
sustainable use of
biological diversity and มาตามประเพณี ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
promote their wider
และการใช้ประโยชน์
application with the
ความหลากหลายทาง
approval and
ชีวภาพอย่างยั่งยืนและ
involvement of the
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้
holders of such
knowledge, innovations อย่างกว้างขวางมากขึ้น
ด้วยมีความเห็นชอบและ
and practices and
encourage the equitable การเข้าร่วมของผู้ทรง
ความรู้, เจ้าของประดิษฐ
sharing of the benefits
กรรมและผู้ถือปฏิบัติ
arising from the
นั้นๆ และสนับสนุนการ
utilization of such
knowledge, innovations แบ่งปันอย่างเท่าเทียมซึ่ง
ผลประโยชน์อันเกิดจาก
and practices;
การใช้ประโยชน์ความรู้,
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ที่

ชื่อตราสาร

ตัวบท

คาแปล

ข้อสังเกต

ประดิษฐกรรมและการ
ถือปฏิบัตินั้น ๆ
1.2.4 ตราสารระหว่างประเทศด้านสิ่ง แวดล้อมที่ ไม่มีผลผูกพั นทางกฎหมาย
ตราสารระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ มีผลผู กพันทางกฎหมาย แต่มีความสาคัญในการ
อ้างอิงหรือเป็นตราสารหลักการสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้
ที่

ชื่อตราสาร

1 ปฏิญญา (สต็อก
โฮล์ม) แห่งการ
ประชุม
สหประชาชาติว่า
ด้วยสิ่งแวดล้อม
ของมนุษย์ ค.ศ.
1972
Declaration of
the United
Nations
Conference on
the Human
Environment
Stockholm, 16
June 1972

ตัวบท

คาแปล

ข้อสังเกต

Preamble: To achieve
this environmental goal
will demand the
acceptance of
responsibility by citizens
and communities and
by enterprises and
institutions at every
level, all sharing
equitably in common
efforts. Individuals in all
walks of life as well as
organizations in many
fields, by their values
and the sum of their
actions, will shape the
world environment of
the future.

คาปรารภ: เพื่อบรรลุ
ความมุ่งหมายด้าน
สิ่งแวดล้อมสมควร
กาหนดการยอมรับใน
ความรับผิดชอบของ
พลเมือง ชุมชน
วิสาหกิจ และสถาบันทุก
ระดับชั้น ทั้งปวงต่างมี
ส่วนร่วมในความ
พยายามอย่างเท่าเทียม
กัน ปัจเจกบุคคลทั้ง
มวล ไม่ว่าอาชีพใด หรือ
องค์กรในสาขาใดต่างมี
คุณค่าและโดยการ
ดาเนินการที่จะช่วย
สร้างสิ่งแวดล้อมโลกใน
อนาคต

กล่าวถึงความ
รับผิดชอบของ
ชุมชนที่จะต้องมี
หน้าที่ในการดูแล
รักษาโลกสาหรับ
อนาคต

Principle 19

หลักการ 19

Education in
environmental matters,
for the younger
generation as well as

การศึกษาในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมควรสาหรับ
ยุวชนรุ่นต่อไปและ
ผู้ใหญ่โดยคานึงถึง

ข้อนี้กล่าวถึงการให้
ความสาคัญใน
การศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อมของชน
รุ่นใหม่เพื่อเป็นการ
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ชื่อตราสาร

2 ปฏิญญาริโอว่า
ด้วยสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนา
ค.ศ. 1992 (RIO
Declaration on

ตัวบท

คาแปล

adults, giving due
consideration to the
underprivileged, is
essential in order to
broaden the basis for an
enlightened opinion and
responsible conduct by
individuals, enterprises
and communities in
protecting and improving
the environment in its
full human dimension. It
is also essential that
mass media of
communications avoid
contributing to the
deterioration of the
environment, but, on
the contrary,
disseminates information
of an educational nature
on the need to project
and improve the
environment in order to
enable mal to develop
in every respect.

ผู้ด้อยโอกาส อันถือเป็น
สิ่งจาเป็นเพื่อที่จะขยาย
ฐานความรู้ความเข้าใจ
และการดาเนินการอย่าง
รับผิดชอบของปัจเจก
บุคคล วิสาหกิจ และ
ชุมชนในการปกป้อง
และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
ในทุกมิติของมนุษย์
อย่างเต็มรูปแบบ
นอกจากนี้จาเป็นอย่าง
ยิ่งที่สื่อมวลชนจะไม่เอื้อ
ให้เกิดการเสื่อมสภาพ
ของสิ่งแวดล้อม แต่
ในทางตรงกันข้ามจะ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะการศึกษา
เกี่ยวกับความจาเป็นที่
จะแสดงออกมาและ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้นาไปสู่การ
พัฒนาขึ้นทุกประการ

Principle 10

หลักการ 10

Environmental issues
are best handled with
the participation of all
concerned citizens, at

ข้อสังเกต
ขยายฐานความรู้
ของชุมชนในการ
ปรับปรุง
สิ่งแวดล้อม

ข้อนี้กล่าวถึงหน้าที่
ของภาครัฐที่
ประเด็นปัญหาด้าน
จะต้องให้ปัจเจก
สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่
ได้รับการจัดการที่ดีที่สุด บุคคลเข้าถึงข้อมูล
จากการมีส่วนร่วมของ เกี่ยวกับกิจกรรม
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ชื่อตราสาร
Environment
and
Development
1992)

ตัวบท

คาแปล

ข้อสังเกต

the relevant level. At
the national level, each
individual shall have
appropriate access to
information concerning
the environment that is
held by public
authorities, including
information on
hazardous materials and
activities in their
communities, and the
opportunity to
participate in decisionmaking processes.
States shall facilitate and
encourage public
awareness and
participation by making
information widely
available. Effective
access to judicial and
administrative
proceedings, including
redress and remedy,
shall be provided.

ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ใน และวัตถุที่เป็น
ระดับชาติ หน่วยงาน
อันตรายในชุมชน
ภาครัฐจะต้องให้ปัจเจก
บุคคลแต่ละคนเข้าถึง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม รวมถึงข้อมูล
เกี่ยวกับวัตถุและ
กิจกรรมที่เป็นอันตราย
ในชุมชน และให้โอกาส
ในการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ
รัฐต้องอานวยความ
สะดวกและส่งเสริมให้มี
การตระหนักสาธารณะ
และการมีส่วนร่วมโดย
การจัดทาข้อมูลให้เข้าถึง
อย่างกว้างขวาง การ
เข้าถึงกระบวนการทาง
ศาลและทางปกครอง
รวมถึงการเยียวยาแก้ไข
อย่างมีประสิทธิผล

Principle 22

หลักการ 22

Indigenous people
and their communities
and other local
communities have a

คาว่า “ชุมชนของ
ชนพื้นเมืองดั้งเดิมและ ชนพื้นเมืองดั้งเดิม”
ชุมชนของชนพื้นเมือง และ “ชุมชน
ท้องถิ่น” ที่กล่าวถึง
ดั้งเดิม และชุมชน
ท้องถิ่น มีบทบาทสาคัญ ในหลักการข้อนี้

28

ที่

ชื่อตราสาร

3 ปฏิญญาโจฮันเนส
เบอร์กว่าด้วยการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
ค.ศ. 2002
(Johannesburg
Declaration on
Sustainable
Development
2002)

ตัวบท

คาแปล

ข้อสังเกต

vital role in
environmental
management and
development because of
their knowledge and
traditional practices.
States should recognize
and duly support their
identity, culture and
interests and enable
their effective
participation in the
achievement of
sustainable
development.

ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา เพราะความรู้
และประเพณีปฏิบัติของ
พวกเขา รัฐควรรับรอง
และสนับสนุนอัตลักษณ์
วัฒนธรรมและ
ผลประโยชน์และเพื่อให้
เกิดการมีส่วนร่วมอย่าง
มีประสิทธิผลในการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็น
ผลสาเร็จ

มิได้กล่าวถึงใน
ลักษณะของสิทธิ
มนุษยชน แต่กล่าว
เพื่อให้รัฐส่งเสริมให้
ชุมชนทุกชมชนมี
บทบาทด้าน
สิ่งแวดล้อม โดย
มิได้มี “นัยสาคัญ”
ที่จะคุ้มครอง
“สิทธิชุมชน”
ประหนึ่งเป็นสิทธิ
มนุษยชนแต่อย่าง
ใด

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่ปรากฏคาว่า
ชุมชน หรือสิทธิ
ชุมชน

จากตารางจะเห็น ได้ ว่า ตราสารระหว่ างประเทศด้ านสิ่ ง แวดล้ อ มกล่า วถึ ง ค าว่ า “ชุ มชนท้องถิ่น”
(Local Community) ไปพร้อมกับ “ชุมชนของชนพื้นเมืองดั้งเดิม” ซึ่งมีความใกล้เคียงกับ “ชุมชน” เป็นอย่าง
มาก แต่การกล่าวถึงของตราสารระหว่า งประเทศด้า นสิ่ งแวดล้อ มจะเป็ นการกล่า วขึ้ นเพื่ อวั ตถุ ประสงค์ ที่ จ ะ
ส่งเสริมให้รัฐทั้งหลายใช้ “ชุมชน” เป็นกลไกในการปกป้อง คุ้มครอง สิ่งแวดล้อมเสียมากกว่าที่จ ะเป็นการ ให้
“สิทธิ” แก่ชุมชนในลักษณะเดียวกับ “สิทธิมนุษยชน” ดังจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบข้อความในตัวบทของ
ปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมืองดั้งเดิมจะระบุ ชัดเจนว่า “ชุมชนของชนพื้นเมืองดั้ง เดิ ม มี
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สิทธิ....” แต่ตราสารด้านสิ่ง แวดล้ อ ม เช่น มาตรา 8 ของอนุสัญญาว่าด้ วยความหลากหลายทางชี วภาพ จะ
บัญญัติในทานองให้รัฐให้ความเคารพการถือปฏิบั ติด้านการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ในทรั พยากรธรรมชาติ ข อง
ชนพื้ น เมื อ งดั้ ง เดิ มและชุ มชนท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ความยั่ ง ยื นด้ า นความหลากหลายทางชีว ภาพ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ
อารัมบทของอนุสัญญาฯ
1.3 บทวิเคราะห์ ก ารตรวจสอบตราสารระหว่างประเทศด้ า นสิท ธิ มนุ ษยชน/สิ่ง แวดล้ อ มที่ เกี่ ยวข้ อ ง กั บ
ชุมชน
จากการตรวจสอบตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อ มที่ เกี่ยวข้อ งข้างต้น คาว่า
“ชุมชน” หรือ “สิทธิชุมชน” ปรากฏอยู่ในกรอบความหมายที่ค่อนข้างจากัด โดยสรุปดังนี้
1) ตราสารระหว่างประเทศด้านสิ ทธิ มนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี มิได้นิยามหรือรับรองคุ้ มครอง
สิทธิชุมชนอย่างชัด แจ้ง การปรากฏคาว่า “ชุมชน” ในตัวบทของตราสารโดยส่วนมากจะบั ญ ญั ติ
รับรองสิทธิของปัจเจกบุค คลที่จ ะเข้า ไปมีส่วนร่ วมในชุ มชนของตน หรือการรับรองเสรีภาพในการ
เข้าร่วม มากกว่าที่จะตีความให้หมายความถึงสิ ทธิข องชุ มชนโดยเอกเทศแยกต่า งหากจากสิ ท ธิ เ ชิ ง
ปัจเจกบุคคล
2) ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมิไ ด้เป็นภาคี มีการรับรองสิทธิชุมชน
ของชนพื้นเมือ งดั้ ง เดิ มตามที่บั ญญั ติใ นปฏิ ญญาสหประชาชาติว่า ด้ว ยสิ ทธิข องชนพื้น เมือ งดั้ ง เดิ ม
แต่การรับรองสิทธิดั ง กล่าวก็ เป็น การรั บรองสิ ทธิ ชุมชนของกลุ่ มชนบางกลุ่ มเท่านั้น กล่าวคือ เป็ น
สิ ท ธิ ข องชุ มชนชนพื้ น เมื อ งดั้ ง เดิ ม มิ ไ ด้ รั บ รองสิ ทธิ ชุ มชนในกรณี ทั่ ว ๆ ไปที่ ไ ม่ ใ ช่ ชุ มชนของชน
พื้นเมืองดั้งเดิ ม ทั้งยังไม่มีบัญญัตินิยามของสิทธิ ชุมชนไว้แ ต่อย่า งใด ขณะที่ลักษณะชุ มชนของชน
พื้นเมืองดั้งเดิมนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวมิ ใช่ลักษณะของชุ มชนในความหมายทั่วไป
3) ตราสารระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวถึง “ชุมชนท้องถิ่น/ชุมชนชนพื้นเมืองดั้งเดิ ม” ไว้ใน
ปฏิญญาริโอและอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชี วภาพ แต่เป็นการกล่าวถึงเมื่อได้อ ธิ บ าย
ถึงหน้าที่ของชนพื้ นเมื องดั้ งเดิ ม/ชุ มชนท้ องถิ่น ในการดู แลรั ก ษาสิ่ งแวดล้อ ม ดังนั้น เจตนารมณ์
ของตราสารฉบับนี้ จึง มุ่ ง อธิ บายถึง การเคารพหน้าที่ ข อง “ชุมชนของชนพื้น เมื องดั้ งเดิ ม/ ชุ มชน
ท้องถิ่น” เป็นหลัก และการกล่าวถึงชุมชนท้องถิ่นที่จ ะพอนามาเปรีย บเทียบได้กับ “สิทธิชุมชน”
ก็เป็นการกล่าวถึงเพื่อกาหนดหน้าที่ในการดูแ ลรักษาสิ่งแวดล้ อม เช่นเดียวกับ ทีอ่ นุสัญญาว่ า ด้ ว ย
ความหลากหลายทางชี วภาพกล่าวถึ ง ชุมชนของชนพื้น เมื องดั้ ง เดิ มและชุ มชนท้อ งถิ่ น (Local
Community) ที่จะมีส่วนช่วยในการปกป้อง คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้เป็น อย่างดี อัน เนื่อ งมาจากวิ ถี
ชีวิตของชุมชนท้อ งถิ่น ที่พึ่ง พาอาศัยสิ่ งแวดล้อ มมาอย่า งยาวนานและยั่งยื น ดังนั้น ภาพรวมของ
ตราสารสิ่งแวดล้อ มระหว่างประเทศจะพิจารณาว่า ชุ มชนพื้น เมือ งดั้ง เดิ มและชุ มชนท้ องถิ่ น เป็ น
หนึ่งในกลไกหรือ มาตรการในการคุ้ มครองดูแ ลสิ่ งแวดล้อ มอย่า งยั่ งยืน ได้ จึงส่งเสริมให้รัฐ ต่ า งๆ
สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ มชุ มชนพื้ น เมื อ งดั้ ง เดิมและชุ มชนท้อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น ผู้มีห น้ าที่ ในการดู แ ลรักษา
สิ่ ง แวดล้ อ มภายในชุมชนของตนเองเสี ย มากกว่ า ที่ จะมุ่ ง รั บ รองสิ ทธิ ข องชุม ชนว่ าเป็ นสิ ทธิใน
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ลักษณะเดียวกับสิทธิ มนุษยชน ดังนั้น มิติของกฎหมายสิ่งแวดล้อ มระหว่างประเทศจึ งจาเป็ น ต้ อ ง
กาหนดให้ชุมชนมีสิทธิบางประการเพื่ อทาหน้าที่ในการดูแลคุ้ มครองสิ่ง แวดล้ อมภายในชุมชน ของ
ตนเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายการ คุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มทั่ ว โลก (เพราะหากไม่ ใ ห้ สิ ท ธิ ชุ ม ชน ใน
ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนก็ไม่สามารถทาหน้าที่ ในการคุ้ มครองสิ่งแวดล้ อ มได้) โดยมิได้มุ่ง เน้ น
การคุ้มครองสิทธิของชุมชนมากไปกว่าการคุ้มครองสิ่งแวดล้ อม จะเห็นได้ว่าเป็น มุมมองคนละมิ ติ
กับมุมมองของกฎหมายสิท ธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่มุ่งคุ้ มครองสิ ทธิข องบุ คคล/กลุ่ ม มิให้ถู ก
กระทบ
1.4 ชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชนกลุ่มน้อยตามกฎหมายระหว่างประเทศ
แม้ตามกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิ มนุษยชนจะไม่ มีบัญญั ติรับรอง “สิทธิชุมชน” กรณีทั่วๆ ไป
เป็นเอกเทศแยกต่า งหากจากสิ ทธิข องปัจเจกบุ ค คลอย่างชัด เจนดัง ที่ไ ด้ตรวจสอบตราสารระหว่า งประเทศใน
หัวข้อก่อนๆ แต่การคุ้มครองสิท ธิข องกลุ่ มคนบางกลุ่ ม เช่น ชนพื้นเมืองดั้งเดิ ม (indigenous peoples) และ
ชนกลุ่มน้อย (minorities) ยังคงมีปรากฏอยู่ในตราสารระหว่า งประเทศด้านสิท ธิมนุษยชนอยู่ บ้าง ดังนั้น การ
เปรี ย บเที ย บระหว่า งสิ ท ธิชุ มชน กั บ สิ ท ธิ ข องกลุ่ มคนบางกลุ่ มที่ ต ราสารระหว่างประเทศได้ คุ้ มครองไว้จึงมี
ประโยชน์ ใ นแง่ข องการน าต้ นแบบการคุ้ มครองสิ ทธิ ข องชนแต่ ล ะกลุ่ม มาปรับ ใช้ กั บ การคุ้ มครองสิ ทธิของ
“ชุมชน” ซึ่งสมควรศึกษาการคุ้มครองสิทธิของกลุ่ มชนทั้ง สองกลุ่ม ดังนี้
1.4.1 ชนพื้นเมืองดั้งเดิม
ค าว่ า “indigenous peoples” กระทรวงการต่ า งประเทศของไทยใช้ ค าแปลว่ า “ชน
พื้นเมืองดั้งเดิ ม” ในขณะที่บทความบางแหล่ง ใช้ คาว่า “ชนเผ่าพื้นเมือง” สาหรับในงานวิจัยนี้จะใช้คาแปลว่ า
“ชนพื้นเมืองดั้ง เดิม ” ตามคาแปลมาตรฐานของกระทรวงการต่า งประเทศ เพื่อป้องกัน มิใ ห้เ กิด ความสั บ สน
ระหว่างชนเผ่า ชนกลุ่มน้อย กับชนพื้นเมือ งดั้ ง เดิ มซึ่ง มี ความหมายที่แ ตกต่างกัน ตามที่ ปรากฏอยู่ใ นตราสาร
ระหว่ า งประเทศหลายตราสาร เช่ น อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยประชากรชาวพื้ น เมื อ งและชนเผ่ า ค.ศ. 1989
(Indigenous and Tribal populations Convention, 1989) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งแยก
ใช้ถ้อยคาระหว่าง indigenous (ชนพื้นเมืองดั้งเดิม) กับ Tribal (ชนเผ่า) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่า งของ
สองคาดังกล่าว เป็นต้น
ก. นิยาม
การกาหนดนิยามของคาว่า “ชนพื้นเมืองดั้งเดิม (indigenous peoples)” ยังไม่เป็นที่ยุ ติ ใ น
มิติของกฎหมายระหว่างประเทศเนื่ องจากความหลากหลายและการเปลี่ย นแปลงเกี่ยวกับชาติพัน ธุ์ต่า ง ๆ ทา
ให้เกิดความยากที่จะจาแนกลงไปได้ อย่างชั ดเจนว่าชนพื้นเมือ งดั้ง เดิ มจะต้ องมีลัก ษณะอย่างไร และมีขอบเขต
แค่ไหน อย่างไรก็ดี แนวคิดในการกาหนดลักษณะพื้นฐานของชนพื้น เมือ งดั้ ง เดิ มที่กฎหมายระหว่างประเทศมุ่ ง
คุ้มครองนั้น มีแนวคิดมาจากการคุ้ มครองกลุ่ มชาติ พันธุ์ ที่ มีต้น กาเนิด ในท้อ งถิ่น นั้น ๆ มีวัฒนธรรม ประเพณี
ภาษา เอกลักษณ์ เป็นของกลุ่มชาติพันธุ์นั้น ๆ เองซึ่งมีมาก่อนที่จะเกิด การรุกรานหรือล่าอาณานิค มจากชนชั้ น
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ปกครองในปัจจุบัน ซึ่งถือว่าไม่เป็นธรรมต่อ กลุ่ มชาติพันธุ์เ หล่านั้น ซึ่งอาจสรุปนิยามได้เบื้องต้น 2 ความเห็ น
ได้ดังนี้
เมื่ อ ปี 1988 Ravindran ให้ นิ ย ามว่ า ชนพื้ น เมื อ งดั้ ง เดิ มหมายถึ ง “ผู้ ที่ สื บ เชื้ อ สายจาก
บรรพบุรุษซึ่งดารงอยู่ ในดิ นแดนของประเทศทั้ งหมดหรื อเพีย งบางส่ว น เมื่อผู้ คนต่างวัฒ นธรรมหรื อชา ติ พัน ธ์
จากดินแดนอื่นได้เดินทางมาถึ งและได้ปราบปรามชนเหล่านี้เ พื่ อตั้ งหลั กปัก ฐานขึ้น หรือ ด้วยวิ ธีอื่น ใด ทาให้ชน
กลุ่มแรก (ชนพื้นเมืองดั้ งเดิ ม) หมดความสาคัญหรื ออยู่ ในสถานะของการตกเป็นอาณานิค ม และชนพื้น เมื อ ง
ดั้งเดิมก็ยังดาเนินวิธีชีวิตต่ อไปตามจารีตประเพณี ของตนเอง ทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมมากกว่ า
ปฏิบัติตามเกณฑ์ของประเทศที่ชนพื้นเมื องดั้ งเดิมเป็นส่ วนหนึ่ง อยู่ แม้ว่าลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ประชากรกลุ่มอื่นจะมีอิทธิพลครอบงาก็ตาม1”
ต่อมาเมื่อปี 2004 Martinez Cobo ให้นิยามชนพื้นเมือ งดั้งเดิ มว่า “ชุมชน (communities)
คน (peoples) และชนชาติ (nations) ชาวพื้ น เมื อ งทั้ ง หมดหรื อ บา งส่ ว น จะต้ อ งมี ค วามต่ อ เนื่ อ งทา ง
ประวัติศาสตร์กับสังคมยุคก่อนการรุกราน (pre-invasion) และยุคก่อนอาณานิคม (pre-colonial) ที่ได้รับการ
พัฒนาขึ้นในดินแดนของชนพื้นเมื องดั้ งเดิ มนั้น ชนพื้นเมืองดั้ ง เดิ มจะมี ความแตกต่า งไปจากภาคส่ วนอื่ น ของ
สังคมที่มีอยู่ในดินแดนปัจจุ บัน ชนพื้นเมืองดั้งเดิ มจะมิไ ด้อ ยู่ในสั ง คมชนชั้นผู้ นาที่ มีอานาจอยู่ในปัจจุบัน และ
มุ่งมั่นที่จะรักษา พัฒนา และถ่ายทอดสู่อนาคตชนตามดินแดนแห่ งบรรพบุ รุษของพวกเขา รวมทั้งอัต ลั ก ษณ์
ทางชาติ พัน ธุ์ (ethnic identity) อั น เป็ น ฐานของการด ารงอยู่อ ย่ างต่ อ เนื่อ งในฐานะประชาชน (คน) ตาม
รูปแบบทางวัฒนธรรม สถาบันทางสังคม และระบบกฎหมายของตน”2
ตามนิยามที่ Jose R. Martinez Cobo ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติได้ให้ ไว้ข้างต้ น เป็ น
ที่ยอมรับกันอย่า งกว้างขวางและใช้อ้า งอิง ในเวทีร ะหว่า งประเทศได้ ในระดับ หนึ่ ง ถึงแม้ว่านิยามดั งกล่ า วจ ะ
ไม่ได้ดีที่สุดแต่ใกล้เคียงกับลัก ษณะของสิทธิของชนพื้น เมือ งดั้ง เดิ มตามที่ ปรากฏในตราสารระหว่างประเทศด้ า น
แรงงาน ได้แก่ ข้อความในอนุสัญญาว่าด้วยประชากรชนพื้นเมืองดั้ง เดิ มและชนเผ่า ค.ศ. 1989 มาตรา 1 ระบุ
ว่า

1

From Human rights Praxis: A Resource book for study, action and reflection ( pp.215) , by R.J Ravindran, 1988
The Asian Forum for Human rights and development.
2
Jose R. Martinez Cobo, the Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and
Protection of Minorities, in his famous Study on the Problem of Discrimination against Indigenous Populations.
Available at PFII/2004/WS.1/3, Secretariat of the Permanent Forum on Indigenous Issues, Division for Social Policy and
Development, DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS, United Nations. New York, 19-21 January 2004
“Indigenous communities, peoples and nations are those which, having a historical continuity with preinvasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct from other sectors
of the societies now prevailing on those territories, or parts of them. They form at present non-dominant sectors of
society and are determined to preserve, develop and transmit to future generations their ancestral territories, and their
ethnic identity, as the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their own cultural patterns,
social institutions and legal system.”
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“(บี) ประชาชนในรัฐเอกราชผู้ซึ่ งได้รับ การพิจารณาว่าเป็ นชนพื้นเมื องดั้ง เดิ มอันสืบ เชื้ อ สาย
มาจากประชากรที่อยู่อาศัยในประเทศนั้น หรือภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ซึ่ง เป็นของประเทศนั้น ณ ช่วงเวลาแห่ ง
การยึดครองหรือการตั้งอาณานิคม หรือการสถาปนาอาณาเขตของรัฐปัจจุบัน และเป็นผู้ดารงไว้ซึ่งสถาบัน ทาง
สั ง คม เศรษฐกิ จ วั ฒ นธรรม และการเมื อ งของตนไม่ ว่ า ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นโดยไม่ ค านึง ถึ ง สถานะทาง
กฎหมาย”3
จากความหมายข้างต้นอาจให้ลักษณะของชนพื้นเมืองดั้ งเดิ มได้ ดังนี้
ก) เป็นชุมชนที่ มีการครอบครองแผ่น ดิ นอั น เป็ นของบรรพบุรุ ษของพวกเขา ไม่ ว่ า
ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือมีความต่อเนื่องทางประวัติ ศาสตร์กับสั งคมบรรพบุรุษ ช่วงยุค ก่อนอาณานิค ม
ข) บรรพบุรุษของชนพื้นเมืองดั้งเดิมได้ครอบครองแผ่น ดินร่วมกัน มาแต่ดั้ งเดิ ม
ค) ชุ มชนมี ลั ก ษณะของวั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องตน (เช่ น ศาสนา การ
ดารงชีพในเผ่าพันธุ์ เครื่องนุ่งห่ม ลักษณะการดาเนินชีวิตในกลุ่ม)
ง) ชุมชนมีรูปแบบภาษาเป็นของกลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิมอย่างเป็นเอกลัก ษณ์
จ) อยู่อาศัยอยู่ในดินแดนอาณาเขตที่กลุ่มผู้มีอานาจเข้ามารุกราน
ฉ) มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับดินแดนและทรัพยากรธรรมชาติโดยรอบ
ช) มิได้อยู่ในกลุ่มสังคมของชนชั้นผู้นาหรือชนส่วนใหญ่ข องประเทศ
ซ) ธ ารงไว้ ซึ่ ง การผลิ ต ซ้ าด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและระบบของบรรพบุ รุ ษ ในฐา น ะที่
ประชาชนและชุมชนที่มีความแตกต่าง
ข. สิทธิของชนพื้นเมืองดั้งเดิมในฐานะสิ ทธิข องกลุ่ม
สิทธิของชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่ได้รับ การรับรองตามตราสารระหว่างประเทศด้านสิท ธิมนุ ษ ยชน
และตราสารด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ในอดีตจะปรากฏอยู่ในตราสารระหว่างประเทศเฉพาะเรื่อ ง และเป็นส่วนย่อ ยๆ
ส่วนหนึ่งในหลายส่ว นของตราสารฯ เช่น มาตรา 30 แห่งอนุสัญญาว่า ด้ว ยสิ ทธิ เ ด็ก ฯลฯ และการบั ญ ญั ติ
คุ้มครองสิทธิชนพื้นเมืองดั้ง เดิ มในตราสารระหว่า งประเทศเหล่านั้น ส่วนใหญ่ก็เป็นการคุ้มครองสิ ทธิเ ชิงปั จ เจก
บุคคลของชนพื้นเมือ งดั้ งเดิ มแต่ล ะคน ในขณะที่การคุ้มครองสิ ทธิชนพื้น เมื องดั้ง เดิ มในฐานะที่เ ป็นสิท ธิเชิ ง กลุ่ ม
จะปรากฏอยู่ในปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมืองดั้งเดิม ดังนี้
1) สิทธิตามปฏิญญาสหประชาชาติ ว่าด้ว ยสิ ทธิของชนพื้นเมื องดั้งเดิม
1.1) สิทธิในการกาหนดเจตจานงของตนเอง (right to self-determination)
ตามมาตรา 3 ก าหนดให้ ช นพื้ น เมื อ งดั้ ง เดิ มมี สิ ท ธิ ใ นการก าหนด
สถานภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของตนได้โดยเสรี และมาตรา 4 กาหนดในเรื่องการใช้
3

Article 1 of the Indigenous and Tribal populations Convention, 1989
(b) Peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the
populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest
or colonisation or the establishment of present State boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some
or all of their own social, economic, cultural and political institutions
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สิ ท ธิ ใ นการกาหนดเจตจานงของตนเองให้ ส ามารถใช้ สิท ธิ ค วามเป็น อิส ระในการปกครองตนเอง (right to
autonomy) หรื อ สิ ท ธิ ใ นการมี รั ฐ บาลของตนเอง (self-government) ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ การภายใน
(internal affairs) และกิจการท้องถิ่น (local affairs)
1.2) สิทธิในการธารงรักษาและเสริมสร้างความเข้ มแข็ง ให้กั บสถาบั น ทาง
การเมือง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมอันมีลั กษณะแตกต่างของตน และยังมีสิทธิในการมีส่วนร่วมอย่างเต็ มที่
ต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของรัฐนั้น ๆ (มาตรา 5)
1.3) สิทธิร่วมกันที่จะมีชี วิต อยู่อ ย่างเสรี สันติ และมั่นคงในฐานะที่มี ค วา ม
แตกต่าง และต้องไม่ถูกกระทาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ หรือการกระทาที่มีความรุนแรง รวมทั้งการพรากเด็กไปจาก
กลุ่มโดยการบีบบังคับ (มาตรา 7 วรรคสอง)
1.4) สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้กลมกลืนทางวัฒนธรรม หรือทาลายวัฒนธรรม
ของกลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิม (มาตรา 8)
1.5) สิทธิที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชนพื้นเมืองดั้งเดิม หรือชาติ (มาตรา 9)
1.6) สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้ ออกจากพื้น ที่หรือ ดินแดนของตน และจะไม่ มี
การตั้งถิ่นฐานใหม่เกิดขึ้นโดยปราศจากความยินยอมที่ไ ด้รับการบอกกล่าวล่วงหน้า ให้ข้อ มูลอย่างเพีย งพอ และ
มีอิสระในการตัดสินใจ (มาตรา 10)
1.7) สิทธิที่จะปฏิบัติและฟื้นฟูขนบธรรมเนีย มประเพณีข องตน รวมถึงสิท ธิ
ในการธารงรักษา คุ้มครอง และพัฒนาการแสดงออกทางวั ฒนธรรมของตนทั้ง ในอดี ต ปัจจุบัน และอนาคต
(มาตรา 11 วรรคแรก)
1.8) สิ ท ธิ ใ นการแสดงออก ปฏิ บั ติ ก าร พั ฒ นาและสอนประเพณี ท างจิต
วิญญาณและศาสนา ขนบธรรมเนียม และพิธีกรรม สิทธิในการธารงรักษาคุ้มครองและมี ความเป็นส่ วนตั ว ใน
การเข้าถึงแหล่งทางศาสนาและวัฒนธรรมของตน สิทธิในการใช้และควบคุมวัตถุทางพิธีกรรมและมีสิ ทธิใ นการ
ส่งกลับชิ้นส่วนของมนุษย์คืนสู่ถิ่นกาเนิด (มาตรา 12 วรรคแรก)
1.9) สิ ท ธิ ที่ จ ะฟื้ น ฟู ใช้ พั ฒ นาและถ่ ายทอดประวั ติ ศ าสตร์ ภาษา ธรรม
เนียม มุขปาฐะ ปรัชญา ระบบตัวเขียน และวรรณกรรมของตน รวมทั้งการกาหนดและรักษาชื่อเดิมของชุ มชน
และสถานที่ไปสู่อนาคตชน (มาตรา 13 วรรคแรก)
1.10) สิ ท ธิ ที่ จ ะจั ด ตั้ ง และควบคุ มระบบการศึ กษาและสถาบั นการศึกษา
ของตน (มาตรา 14)
1.11) สิ ท ธิ ใ นศั ก ดิ์ ศ รี แ ละความหลากหลายทางวั ฒ น ธรรม ประเพณี
ประวัติศาสตร์ และความมุ่งหวังในชีวิต (มาตรา 15)
1.12) สิทธิที่จะจัดทาสื่อที่ เป็นภาษาของตนเองและมี สิทธิ ในการเข้า ถึ ง สื่ อ
ในทุกรูปแบบที่มิใช่ของชนพื้นเมืองดั้งเดิม โดยไม่เลือกปฏิบัติ (มาตรา 16)
1.13) สิทธิที่จะเข้าร่วมในการตัดสิน ใจในเรื่ องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ อ
สิทธิของพวกเขาโดยผ่านผู้แทนที่เลือกเอง (มาตรา 18)
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1.14) สิ ท ธิ ที่ จ ะธ ารงรั ก ษา และพั ฒ นาร ะบบ หรื อ สถาบั น การ เ มื อง
เศรษฐกิจ และสังคมของตนเองเพื่ อให้เ กิ ดความมั่น คงในวิ ถีทางของตนในการยั งชี พและการพั ฒนา (มาตรา
20)
1.15) สิ ท ธิ ใ นการปรั บ ปรุ ง สภาพทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของตน โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ (มาตรา 21)
1.16) สิทธิในการแพทย์ ตามประเพณีปฏิ บัติ ของตนและการธารงรั ก ษา ไว้
ซึ่งวิถีการรักษาสุขภาพของตนเอง รวมทั้งการอนุรักษ์แร่ธาตุ สัตว์ และพันธุ์พืชที่เป็นตัวยาสาคัญ (มาตรา 24)
1.17) สิทธิที่จะธารงรั กษาและเสริ มสร้างความเข้ มแข็ ง ของความสั มพั น ธ์
ด้านจิตวิญญาณกับที่ดิน เขตแดน น้า และชายฝั่งทะเล และทรัพยากรอื่นๆ
1.18) สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น และดิ น แดน ทรั พยากร ซึ่ ง ชนพื้ น เมื อ งดั้ ง เดิ ม ได้
ครอบครองเป็นเจ้าของตามประเพณีหรือ เคยใช้หรื อได้รับ มาก่อน
1.19) สิทธิได้รับการชดเชยโดยเท่า เทีย มและเป็น ธรรมส าหรับ ที่ ดิน เขต
แดนและทรัพยากรที่ชนพื้นเมืองดั้ งเดิ มเป็นเจ้าของ หรือเคยครอบครอง ใช้ประโยชน์ตามประเพณีอยู่ก่ อ นแล้ ว
แต่ถูกยึด ถูกเอาไป ถูกครอบครอง ถูกใช้ หรือถูกทาให้เสียหาย โดยปราศจากการยินยอมที่ได้มีการบอกกล่ า ว
ล่วงหน้าการบอกกล่าวล่วงหน้าให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ และมีอิสระในการตัดสินใจ (มาตรา 28)
1.20) สิทธิในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องสภาพแวดล้อมและศักยภาพใน
การผลิตในที่ดินหรือเขตแดนและทรัพยากรของตน (มาตรา 29)
1.21) สิ ท ธิ ที่ จ ะธ ารง รั ก ษา ควบคุ ม คุ้ มครอง และพั ฒ นามรดกทา ง
วัฒนธรรม องค์ความรู้ ตามประเพณี และการแสดงออกทางวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองดั้ง เดิม เช่นเดียวกับการ
แสดงออกทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองดั้ งเดิ ม (มาตรา 31)
1.22) สิ ท ธิ ใ นการตัด สิ นใจและพั ฒ นาล าดั บ ความสาคั ญและยุ ท ธศาสตร์
สาหรับการพัฒนาหรือการใช้ที่ดิน ดินแดน และทรัพยากรอื่นๆ ของชนพื้นเมืองดั้งเดิม
1.23) สิทธิตัดสินใจในการก าหนดอั ตลั กษณ์ หรื อสมาชิ กภาพที่ส อดคล้ อ ง
ตามจารีตและประเพณี ของชนพื้นเมื องดั้งเดิ ม รวมถึงสิท ธิในการตัดสินใจเกี่ย วกับ โครงสร้า งและการคัด เลื อ ก
สมาชิกภาพของสถาบันตามกระบวนการของชนพื้นเมื องดั้ง เดิ ม
1.24) สิ ท ธิ ใ นการส่ งเสริม พั ฒ นา และธ ารงรั ก ษาโครงสร้ างทางสถาบัน
และจารีตประเพณี จิตวิญญาณ วัฒนธรรม กระบวนการและปฏิบัติการที่มีลักษณะแตกต่าง
1.25) สิทธิในการกาหนดความรั บ ผิ ดชอบของปั จเจกบุ ค คลที่ มีต่ อ ชุ ม ชน
ของชนพื้นเมืองดั้งเดิม
1.26) สิทธิในการยอมรับ เคารพ และบังคับใช้สนธิสัญญา ข้อตกลงในเชิ ง
สร้างสรรค์
1.27) สิทธิในการเข้าถึงและตัดสินใจที่ทันเหตุการณ์โ ดยผ่านกระบวนการ
ที่ดีและยุติธรรมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งและข้อ พิพาทกั บรัฐ และคนกลุ่มอื่น ๆ
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2) สิ ท ธิ ตามอนุ สัญญาว่ า ด้ ว ยชนพื้ น เมื อ งดั้ ง เดิ ม และชนเผ่ า ค.ศ. 1989 ของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยชนพื้ น เมื อ งดั้ ง เดิ มและชนเผ่ า ค.ศ. 1989 (หรื อ ILO
No.169) นั้นเป็นอนุสัญญาที่มุ่งคุ้มครองแรงงานที่เป็นชนเผ่าหรือชนพื้นเมืองดั้งเดิม โดยได้กาหนดลักษณะของ
คาว่าชนเผ่า และชนพื้น เมือ งดั้ งเดิ มไว้ แ ตกต่า งกัน ในมาตรา 1 4 โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ชนพื้นเมือ งดั้ ง เดิ มนั้ น
จะต้องมีลั ก ษณะของถิ่ นที่ อยู่ อาศั ยในชนบท หรือสภาพภูมิ ศาสตร์ที่ มีม าก่ อนที่จ ะถู กล่า อาณานิ ค ม ขณะที่
ชนเผ่าไม่จาเป็นต้องมีลักษณะนี้
ตัวบทของอนุ สัญ ญาโดยส่ วนใหญ่ มุ่ง ประสงค์ ให้ กลุ่ มชนเหล่านี้ ไ ด้รั บ สิ ท ธิ
ต่างๆ เท่าเทียมกับสิทธิของคนส่วนใหญ่ ได้รับ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 3 ที่ห้ามเลือกปฏิบัติกับแรงงานที่ เ ป็ น
ชนพื้นเมืองดั้งเดิมหรือชนเผ่า เช่น
- สิ ท ธิ ใ นการตั ด สิ น ใจที่ จ ะพั ฒ นาวิ ถี ชี วิ ต ของตน ความเชื่ อ หรื อ ความ
เป็นอยู่ที่ดี (มาตรา 4)
- สิทธิของชนเผ่าและชนกลุ่ มน้ อยที่จ ะมีสิท ธิไ ด้ กรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิน ท ากิ น ที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อ การดารงชีพ (มาตรา 14)
- สิทธิในการตระหนั กปั ญหาเกี่ย วกับ ทรั พยากรธรรมชาติ สิทธิในการใช้
การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านั้น (มาตรา 15)
- สิ ท ธิ ใ นการได้ รับ การฝึ ก ฝนความรู้ ในการประกอบอาชี พต่ างๆ โดยไม่
เลือกปฏิบัติ (มาตรา 21-23)
- สิ ท ธิ ใ นการได้ รับ การประกั น สัง คมและสุข ภาพการรัก ษาพยาบาลเมื่อ
ป่วยไข้ (มาตรา 24 - 25)
- สิทธิที่จะได้รับ การศึก ษาเพื่อ สร้า งโอกาสในการท างานที่ ดียิ่ งขึ้ นไปตา ม
มาตรา 26-31

4

ARTICLE 1 THIS CONVENTION APPLIES TO:
(a) tribal peoples in independent countries whose social, cultural and economic conditions distinguish them
from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs
or traditions or by special laws or regulations;
(b) peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the
populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest
or colonisation or the establishment of present state boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some
or all of their own social, economic, cultural and political institutions.
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1.4.2 ชนกลุ่มน้อย (Minorities)
กฎหมายระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนให้ ค วามส าคั ญ กั บ สิ ท ธิ ข องชนกลุ่ มน้อย
พอสมควร เนื่องจากในบางประเทศลั ทธิ ชาติ นิย มมีค วามรุน แรงจนถึ งขั้ นต้ อ งปราบปรามกลุ่มบุ คคลที่ มี ช าติ
พันธุ์ ภาษา หรือศาสนาแตกต่างกันออกไปจากชนกลุ่มใหญ่ ทาให้เกิดการละเมิดสิท ธิของชนกลุ่มน้ อยมากขึ้ น
เรื่อยๆ และสถานการของชนกลุ่มน้อยทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ
ความมุ่งประสงค์ของกฎหมายระหว่า งประเทศในการคุ้ มครองชนกลุ่ มน้อยนั้น กฎหมายมิ ไ ด้
ต้ อ งการให้ รั ฐ เข้า มาคุ้ มครองชนกลุ่ มน้ อ ยมากหรื อเป็ น พิ เ ศษไปกว่า การคุ้ มครองชนส่ว นใหญ่ แต่ ต้ อ งการ
คุ้มครองให้มีสิทธิมนุษยชนทัดเทียมกับชนส่วนใหญ่ในสังคม
ก. นิยาม
ปั จ จุ บั น ไม่ มีต ราสารระหว่ างประเทศฉบั บใดก าหนดนิ ย ามความหมายของคาว่า
ชนกลุ่มน้อยไว้ อย่างไรก็ดี ตราสารระหว่างประเทศบางฉบับได้กาหนดลัก ษณะบางประการของชนกลุ่ ม น้ อ ย
ดังนี้
Article 27 ของกติการะหว่ างประเทศว่า ด้ วยสิท ธิ พลเมื อ งและสิ ท ธิทางการ เมื อ ง
ค.ศ.1966 บัญญัติว่า “ในรัฐทั้งหลายซึ่งมีชนกลุ่มน้อยทางเผ่าพันธุ์ ศาสนา หรือภาษาอยู่ บุคคลผู้เป็นชนกลุ่มน้อย
ดังกล่าวจะไม่ ถูก ปฏิ เสธสิ ทธิ ในอัน ที่จ ะมีวั ฒนธรรมของตนเอง หรือนับถือศาสนาและประกอบพิธี กรร มทาง
ศาสนาของตนเอง หรือใช้ภาษาของตนเอง ภายในชุมชนร่วมกับ สมา ชิก อื่น ๆของชนกลุ่ มน้อ ย” ซึ่งทาให้เ ห็ น
ลักษณะของชนกลุ่มน้อยได้ดังนี้
ก) เป็ น ประชาชนส่ ว นน้อ ยที่ อ ยู่ร วมกั บ ประชาชนส่ว นใหญ่ ใ นประเทศ (A nondominant or marginalised position, relative to the rest of the population)
ข) ลั ก ษณะของชาติ พัน ธุ์ ศาสนา และภาษามี ค วามแตกต่ า งจากคนส่ ว นใหญ่
(Ethnic, religious, or linguistic characteristics distinct from those of the rest of the population)
ค) มีความมุ่งมั่น ที่จ ะธารงไว้ซึ่ งความแตกต่างทางวัฒ นธรรม ประเพณี ภาษา และ
ศาสนา (A desire to preserve their distinct culture, traditions, language, and religion)
นอกจากนี้ คณะกรรมมาธิ ก ารว่ า ด้ วนการป้ อ งกั นการเลื อกปฏิ บั ติ แ ละคุ้ มครอง
ชนกลุ่มน้อยแห่งสหประชาชาติ ได้เสนอนิยามคาว่าชนกลุ่มน้อยไว้ดังนี้
“กลุ่ มของพลเมื อ งแห่ งรั ฐ นั้น ๆ ซึ่ ง รวมกั น เป็ น กลุ่ มเล็ กๆ และไม่ ไ ด้ อ ยู่ ร่ว มกันกับ
ชนส่ ว นใหญ่ ใ นรัฐ เนื่ อ งจากความแตกต่ า งด้ าน ลัก ษณะของชาติ พัน ธุ์ ศาสนา หรื อ ภาษา ซึ่ ง ชนกลุ่มน้อย
เหล่านั้นสมควรได้รับความเสมอภาคเช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่ตามกฎหมาย”
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ข.สิทธิของชนกลุ่มน้อย
ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของบุคคลที่เป็นชนกลุ่ มน้อยทางสัญชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา และ
ภาษา ค.ศ. 1992 ได้กาหนดสิทธิของชนกลุ่มน้อย ไว้ดังนี้
1) สิ ท ธิ ที่ จ ะด ารงตนอยู่ (right to existence) ในฐานะเป็ น ชนกลุ่มน้ อยในอาณา
เขตของประเทศใดประเทศหนึ่ง
2) สิทธิที่จะดารงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชนกลุ่มน้อยนั้น ๆ (right to identity)
3) สิทธิที่จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ต่อสาธารณะ
4) สิทธิที่จะรวมกันเป็นหมู่คณะ
5) สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มรูปเช่นเดียวกับชนส่วนใหญ่
1.4.3 ความแตกต่างระหว่างชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชนกลุ่มน้อย
ทั้ ง ชนพื้ น เมื อ งดั้ ง เดิ มและชนกลุ่ มน้อ ยต่า งมี ลัก ษณะที่ ค ล้ ายคลึ ง กั นและแตกต่ างกั น โดย
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน5 ได้แก่
ก) โดยปกติทั้งสองกลุ่มจะเป็นคนส่วนน้อยในคนส่ วนใหญ่ของรัฐนั้นๆ
ข) ทั้งสองกลุ่มจะมีวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ความเชื่อ ที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในรัฐนั้น ๆ
ค) โดยทั่วไปทั้งสองกลุ่ มจะมี การธารงและส่ง เสริ มซึ่ งเอกลักษณ์ข องตน (Commonly wish
to retain and promote their identity) ไว้อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดี ชนกลุ่มน้อยจะมีความแตกต่างจากชนพื้นเมื องดั้ งเดิ มที่สาคัญ คือ
ก) ชนกลุ่มน้อยจะไม่ มีลัก ษณะของการสื บทอดวั ฒนธรรม และเจตคติจากบรรพบุรุษ ซึ่ ง ต่ า ง
จากชนพื้นเมืองดั้งเดิม และ
ข) สิ่งที่สาคัญคือ การเป็นชนพื้ นเมื อ งดั้ ง เดิ มได้จ ะต้ องปรากฏว่า ชนพื้ นเมือ งดั้ ง เดิ มนั้น ๆ
ต้องประสบกับการถูกล่าอาณานิคมโดยผู้ มีอานาจที่มาที่ หลัง จนได้เข้ามาเป็นชนชั้นปกครองในดินแดนของชน
พื้นเมืองดั้งเดิมปัจจุบัน โดยชนพื้นเมืองดั้งเดิมมิไ ด้ยินยอมด้วยกับผู้ล่าอาณานิคมแต่อย่างใด
ค) แม้ในบางกรณี ชนกลุ่มน้อยก็อาจดารงอยู่ในดินแดนใด ๆ เป็นระยะเวลานานได้เ ช่ น กั น
แต่ก็มิได้มีลักษณะของชนพื้น เมือ งดั้ง เดิ มดังกล่าว
ง) ชนพื้นเมืองดั้งเดิ มจาต้ องผ่านประสบการณ์ในการตกเป็ นอาณานิค มโดยที่ชุ มชนพื้น เมื อ ง
ดั้งเดิมไม่ได้ยินยอมด้วย

5

From Minority rights: International standard and guidance for implementation (p.1-5), by United Nations, 2010
Retrieved from: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_en.pdf อ้ าง ถึ ง ใ น : http://www.right-toeducation.org/ es/issue-page/grupos-marginados/minor-y-pueblos-aut-ctonos
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จ) นอกจากนี้ ชนพื้นเมือ งดั้ ง เดิ มไม่จาเป็ น ต้ องมีจ านวนน้ อยดั ง เช่ นชนกลุ่ มน้ อย แต่อาจมี
จ านวนมากถึ งครึ่ ง ประเทศก็ ได้ ยกตั ว อย่ างเช่ น ชนพื้ น เมื อ งดั้ ง เดิ มในโบลิ เ วีย ซึ่ ง มี จานวนถึ ง ครึ่ง หนึ่ง ของ
พลเมืองชาวโบลิเวียทั้งหมด
จะเห็นได้ว่าชนพื้ นเมื อ งดั้ ง เดิ มจะมี ลัก ษณะเฉพาะ และจาต้องมี อ งค์ ประกอบในการถู ก ล่ า
อาณานิคมเป็นหลัก ซึ่งจะต่างจากชนกลุ่มน้อยที่ มิได้รั บผลกระทบจากการถูกล่า อาณานิ คม และตามปฏิญ ญา
ว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมก็กาหนดสิทธิ ต่าง ๆ ให้แก่ชนพื้นเมืองดั้งเดิมมากกว่าชนกลุ่มน้ อย
1.5 แนวปฏิบัติที่ดีจากตัวอย่ างคาวินิจฉัยของศาลหรือ องค์ การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกั บการคุ้ม ครอง
สิทธิของชนพื้นเมืองดั้งเดิม สิทธิของชนกลุ่มน้อย หรือสิทธิชุมชน
1.5.1 คดี Minorities schools in Albania ปี 1935 ของศาลประจายุติธรรมระหว่างประเทศ
ข้ อ เท็ จ จริ ง : แอลเบเนี ย ได้ ท าปฏิ ญ ญาเพื่ อ คุ้ มครองชนกลุ่ มน้ อ ย ( Declaration on
minorities) ไว้เมื่อปี 1920 เพื่อมุ่งหมายให้ได้รับการยอมรั บให้ เข้าเป็น สมาชิ กในองค์ การสันนิบาตชาติ ต่อมา
ปรากฏว่ามีประเด็ นการเรีย กร้ องสิ ทธิ ให้ มีการจัด ตั้ งโรงเรี ยนของชนกลุ่ มน้อ ยในแอลบาเนีย โดยอ้า งสิท ธิ ต า ม
ปฏิญญาฉบับดังกล่าวขึ้น ทาให้องค์การสันนิบาตชาติได้ขอให้ศาลประจายุติธรรมระหว่างประเทศให้ ความเห็ น
แนะนา (advisory opinion) ว่าปฏิญญาฉบับดังกล่าวมีผลผูกพัน แอลเบเนี ยให้ ต้องดาเนิน การรับรองสิท ธิ ข อง
ชนกลุ่มน้อยหรือไม่
คาวินิจฉัย: ศาลประจายุติธรรมระหว่างประเทศได้ วินิจฉัยให้แ อลเบเนีย คุ้มครองสิ ทธิข องชน
กลุ่มน้อยในอัลบาเนียตามปฏิญญาฉบับดั งกล่าว ซึ่งการทาปฏิญญาย่อมมีผลผูกพันรัฐฝ่ายที่ ทาปฏิญญาถื อ เป็ น
การกระทาฝ่ายเดียวที่มีผลผูก พันรัฐ ตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้ว (Unilateral Act) ซึ่งศาลได้ตัดสิน แยก
ชนกลุ่มน้อยออกจากชนกลุ่มใหญ่และวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิ ไว้โดยสรุป ดังนี้
1. ชนกลุ่มน้อยเป็นพลเมืองเช่นเดียวกับ คนส่วนใหญ่ที่ มีสัญชาติ ตามกฎหมาย ซึ่งชนกลุ่มน้อ ย
ย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายเช่นเดียวกัน
2. ชนกลุ่มน้อยมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมเป็นสาคัญ
3. ชนกลุ่มน้อยสมควรได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกับคนส่วนใหญ่
1.5.2 คดี Belgian Linguistics ปี 1968 ของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
ข้อเท็จจริง: ผู้ฟ้องคดีเ ป็น เด็ก จานวนกว่ า 800 คน ซึ่งเป็นชนกลุ่ มน้อ ยที่ พูดภาษาดั ท ซ์ ใ น
เบลเยี่ยม เรียกร้องให้รัฐบาลเบลเยี่ย มสร้างโรงเรีย นสอนภาษาฝรั่ งเศสในท้องถิ่นของตน เพื่อให้เด็กทุก คนใน
ท้องถิ่นได้มีสิทธิเท่าเทียมกันกับเด็กในท้องที่ อื่นที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ การที่รัฐไม่ดาเนินการรับรองสิทธิดังกล่ า ว
ถื อ เป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ต ามอนุสั ญ ญาแห่ ง ยุ โรปว่า ด้ ว ยสิ ท ธิ มนุษ ยชนและเสรีภ าพขั้ น พื้ น ฐาน ค.ศ. 1950
เกี่ยวกับสิทธิในชีวิตครอบครัว (มาตรา 8) สิทธิในการศึกษา (มาตรา 2 ของพิธีสาร) และเป็นการเลือกปฏิ บั ติ
(มาตรา 14 )
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คาวินิจฉัย: ศาลสิทธิมนุษ ยชนแห่ งยุ โรปได้วิ นิจฉั ยว่า มาตรา 2 ของพิธีสารแห่ ง อนุ สั ญ ญา
แห่งยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น พื้นฐาน ค.ศ. 1950 มิได้กาหนดให้รัฐจักต้องให้การอุดหนุน การ
ใช้สิทธิที่ได้รับความคุ้ มครองนั้ น หากสมาชิกของชนกลุ่ มน้ อยใดต้อ งการให้ ส มาชิ กในครอบครั วของตน เรี ย น
ภาษาฝรั่ ง เศสในชุ มชนที่ต นอาศั ย อยู่ใ นประเทศเบลเยี่ ยม ก็ อ าจส่ ง สมาชิ ก ดั ง กล่ า วไปเรีย นภาษาฝรั่งเศส
ในโรงเรียนของพวกเฟลมมิช หรือส่งไปเรียนในท้องที่อื่ นก็ไ ด้ซึ่ งอาจจะต้อ งเสีย ค่าใช้จ่า ยเพิ่ มหรื ออาจปร ะสบ
ความลาบากบ้า ง แต่รัฐไม่จาเป็น ต้ อ งสร้า งโรงเรียนสอนภาษาฝรั่ ง เศสให้ เป็ น พิเ ศษ ดังนั้น เบลเยี่ยมจึ ง มิ ไ ด้
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเด็กชนกลุ่ มน้อยดั งกล่าว
1.5.3 คดี Ogiek case ศาลสิทธิมนุษยชนและประชาชนแห่งอั ฟริกา
คดี ห มายเลข 006/2012 ตั ด สิ น เมื่ อ วั น ที่ 26 พฤษภาคม 2017, the African Court of
Human and Peoples’ Rights handed down its first judgement on the rights of indigenous
peoples in the matter of African Commission of Human and Peoples’ Rights v The Republic
of Kenya (the Ogiek case)
ข้อเท็จจริง: คดี the Ogiek people, ซึ่งเป็นชุมชนชาวพื้นเมือง (indigenous community)
มีประมาน 20,000 คน อาศัยอยู่ใน the Mau Forest บริเวณ Central Rift Valley ในประเทศ Kenya. เมื่อ
ปี 2009, เจ้าหน้าที่รัฐจาก Kenyan Forest Service ออกประกาศให้ชุมชนชาวพื้น เมื องเหล่านี้ ต้อ งย้า ยออก
จากป่ า ภายใน 30 วั น โดยประกาศฉบับ ดั ง กล่ าวอ้ างว่า ป่า Mau Forest เป็ น โซนแหล่ ง สารองน้ าและเป็น
สาธารณสมบั ติข องแผ่ นดิ นมิ ใ ช่ พื้นที่ ๆ ประชาชนจะสามารถอยู่ อ าศั ยหรือ จับ จองเป็น ของส่ วนตั วได้ ชาว
The Ogiek people อ้างว่าคาวินิจฉัย ให้ พวกตนต้อ งย้ายออกจากพื้ นที่ ดั ง กล่า วขั ด ต่ อ พัน ธกรณีข องรั ฐ ตา ม
the African Charter of Human and Peoples’ Rights มาตรา 2, มาตรา 4, มาตรา 8, มาตรา 14, มาตรา
17 มาตรา 21 และมาตรา 22 และคาวินิจฉัยตามประกาศฉบับ ดังกล่าวไม่ ได้ คานึง ถึง ความสาคัญของป่ า เพื่ อ
ชุมชน และความอยู่ร อดปลอดภั ยของพวกเขา ตลอดจนประกาศฉบับ ดั ง กล่ าวมิ ไ ด้ป รึ กษาหารื อกั บ ชุ ม ชน
เสียก่อน (without any consultation with the community)
คาวินิจฉัย : ศาลสิทธิมนุษยชนฯ วินิจฉัยว่ารัฐบาล Kenya ละเมิดสิทธิชุมชนของชาว Ogiek
(the Ogiek community’s rights) โดยไม่ชอบด้วยกฎบัตรสิทธิมนุษยชนและประชาชนแห่งแอฟริกา ดังนี้
 ขัดต่อมาตรา 14 ของกฎบัตรฯ เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินโดยเป็น การละเมิ ด สิ ท ธิ
ในทรัพย์สินอันเป็นที่ดินของชาว Ogiek,
 ขัดต่อมาตรา 2 (the right to equality) เนื่องจากในทางพิจารณาคดีได้ความว่ า
รัฐบาลเคนย่าเลือกประติบั ติร ะหว่างชาว Oqiek กับชาติพันธุ์อื่นๆ เช่น ชาว Maasai อย่างไม่เท่าเทีย มกั น ใน
เรื่องเดียวกันนี้
 ขัดต่อมาตรา 8 เกี่ยวกับอิสรภาพในการนับ ถือ ศาสนาหรือ ความเชื่อ ของบุ ค คล
(the right to freedom of religion)
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 ขั ด ต่ อ มาตรา 17 (2) (3) เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ใ นทางวั ฒ นธรรมของกลุ่ มชนพื้ นเมื อง
ดั้ ง เดิ ม (the right to culture) ซึ่ ง หากชนชาวพื้ น เมื อ งต้ อ งออกจากพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วซึ่ ง ได้ อ ยู่ อ าศั ย มา เป็ น
ระยะเวลายาวนานย่อมกระทบถึ งการเปลี่ยนแปลงทางด้านอัตลั กษณ์แ ละวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาวพื้น เมื อ ง
ต่อไป
 ขัดต่อมาตรา 21 อันเป็นสิทธิเกี่ยวกับใช้สอย (use) การได้รับประโยชน์จากสิ ท ธิ
การใช้กับทรัพยากรธรรมชาติ (enjoy the right to free disposal of wealth and natural resources),
 ขัดต่อมาตรา 22 อันเป็นสิทธิเกี่ยวกับการพั ฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
(the right to economic, social and cultural development)
 ไม่ขัดต่อสิทธิในการมีชีวิตตาม Article 4 (the right to life) เนื่องจากไม่พบว่ า มี
ผู้เสียชีวิตจากเหตุดังกล่าว
โดยศาลกาหนดให้รัฐบาลเคนย่าต้องมีหน้าที่ปฏิบั ติตามกฎบั ตรว่าด้วยสิ ทธิมนุ ษ ยชน
และประชาชนแห่งแอฟริกาตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 1 ที่ระบุว่า “the State duty to take all legislative
and other measures necessary to give effect to the Charter” อันเป็นพันธกรณีตามกฎหมายระหว่ า ง
ประเทศที่เคนย่าต้องปฏิบัติตาม
1.5.4 คดีของศาลสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริก า (Inter-American Court of Human rights)
(1) คาพิพากษาที่ Series C. 284 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2014 คดีระหว่างชนพื้นเมือง
ดั้งเดิม Kuna และ Emberra กับรัฐบาลปานามา
ข้อเท็จจริง: ระหว่างปี ค.ศ. 1972 และ 1976 ได้มีการก่อสร้า งเขื่อ นผลิ ต ไฟฟ้ า
พลังน้าในภูมิภาค Alto Bayano ในประเทศปานามา ซึ่งพื้นที่สร้างเขื่อนส่วนหนึ่งเป็นถิ่นที่ อยู่ข องชนพื้น เมื อ ง
ดั้งเดิม รัฐบาลจึงได้เ สนอทางเลื อ กโดยก าหนดพื้น ที่บ ริเ วณหนึ่ ง ให้ แก่ ช นพื้น เมื องดั้ ง เดิ มที่ ไ ด้รั บผลกร ะทบ
โดยการออกรัฐกฤษฎีกา เลขที่ 156 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 1971 เพื่อกาหนดพื้นที่ให้แก่ชนชาว Kuna และชน
ชาว Emberra รวมถึงผู้ที่ไ ด้รั บผลกระทบที่ มิใ ช่ ชนพื้น เมื องดั้ ง เดิ ม ต่อมาเมื่อ วัน ที่ 12 มกราคม 1996 ได้ มี
กฎหมายประกาศให้พื้นที่ดัง กล่าวเป็นสาธารณสมบัติข องแผ่นดินที่ ประชาชนใช้ร่ว มกั น ส่งผลทาให้ชาว Kuna
และ Emberra ได้รับผลกระทบจากกฎหมายดังกล่าว เมื่อคดีมาถึงศาลสิทธิมนุษยชนอเมริกา
คาวินิจฉัย: ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริ กาตั ดสิน ว่า รัฐบาลปานามาละเมิด ต่ อ สิ ท ธิ
ในทรัพย์สิน ตามมาตรา 21 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริ กา แต่ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 24
(equal protect of the law) และมาตรา 1(1) (การไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ) เนื่ อ งจากศาลเห็ น ว่ า กรณี นี้ ไ ม่ มี
พยานหลักฐานที่แสดงให้ศาลเห็น ว่า รัฐบาลปานามาได้กระทาการเลื อกปฏิบัติร ะหว่างชนพื้น เมื องดั้ง เดิ มและ
ชนชาวปานามา (non-indigenous peoples) ให้มีความแตกต่างกัน เพราะกฎหมายฉบับดังกล่าวบังคับ ใช้ แ ก่
ชนชาวปานามาด้วย
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(2) คาพิ พ ากษาที่ Series C. 309 ลงวั น ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2015 คดี พิ พ าทระหว่ าง
ชนพื้นเมืองดั้งเดิมชาว Kalina และ Lokono กับรัฐบาลซูรินาม (Suriname)
ข้อเท็จจริง: ชนพื้นเมืองดั้งเดิมชาว Kalina และ Lokono ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดั้ ง เดิ ม
ในประเทศซูรินาม ได้เรียกร้องให้รัฐบาลให้การรับรองสิท ธิร่ว มกันของความเป็นเจ้าของดิน แดนดั้ งเดิมและพื้ น
แผ่ น ดิ น ของพวกเขา (Right to collective ownership of their traditional territories, lands) ในเขต
ประเทศซู ริ น าม แถบแม่ น้ า Marrowijine ซึ่ ง ชาว Kalina และ Lokono ได้ อ ยู่ อ าศั ย มาเป็ น เวลานานแล้ว
หลังจากนั้นได้มีสงครามเกิด ขึ้นและดิน แดนที่ เรีย กร้อ งนั้น ถูกรั ฐบาลห้า มมิให้ ชนพื้น เมื องดั้ งเดิ ม Kalina และ
Lokono เข้าครอบครองอีก ต่อ ไป ส่งผลให้เกิดการขโมยไข่เ ต่าที่ อยู่ใ นดิ นแดนแถบนั้น เพิ่มขึ้น เรื่อ ย ๆ รวมถึ ง
การก่อสร้างเหมืองแร่ขึ้นภายในดิน แดนแถบนั้น ก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบนิ เวศน์ของสิ่ง แวดล้อ ม ศาลภายใน
วินิจฉัยว่า ชนพื้นเมืองดั้ งเดิ ม Kalina และ Lokono ไม่มีหลักฐานในการพิ สูจน์ ว่าดิ นแดนที่ เรี ยกร้ องนั้ น เป็ น
ทรัพย์ร่วมกัน (collective property title) ของชนพื้นเมืองดั้งเดิมจึงไม่เป็น การละเมิดสิท ธิในทรัพย์สิน
คาวิ นิ จ ฉั ย : ศาลสิทธิมนุ ษ ยชนแห่ งอเมริก า เห็นว่ารัฐบาลซูริ นามละเมิด สิ ท ธิ ใ น
ทรัพย์สินร่วมกัน (right to collective property) ของชนพื้นเมืองดั้ง เดิ ม Kalina และ Lokono ตามมาตรา
21 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิท ธิมนุษ ยชนแห่ งอเมริกา และรัฐมีหน้าที่ในการออกกฎหมายภายในเพื่ อ คุ้ม คร อง
สิทธิมนุษยชนตามพันธกรณี ในมาตรา 2 แห่งอนุสัญญาฯ เนื่องจากศาลพบว่าสิ ทธิ เรีย กร้ องเกี่ ยวกับ ดิ น แดน
ดั้งเดิมของชนพื้นเมืองดั้ง เดิ มยัง คงบริบูร ณ์อยู่ ตามกฎหมายภายใน และรัฐควรชั่งน้าหนักระหว่างผลประโยชน์
ของปั จ เจกบุ ค คลหรื อ รั ฐ กั บ สิ ท ธิ ใ นดิ น แดนของสมาชิ ก ในชุ มชนชนพื้ น เมื อ งดั้ ง เดิ มอั น เป็ น สิ ท ธิ ร่ ว มกัน
(collective rights) ในการปกป้ อ งคุ้ มครองสิ่ ง แวดล้ อ มในฐานะที่ เ ป็ น ผลปร ะโยชน์ ส าธารณะ ( public
interest) ด้วย และยังเป็นการละเมิด มาตรา 25 เกี่ยวกับการคุ้มครองสิท ธิในกระบวนการยุ ติธรรม ประกอบ
กับมาตรา 13 สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่ งรัฐบาลได้จากั ดสิท ธิดัง กล่าวในการพิจารณาคดี ของชนพื้น เมื อ ง
ดั้งเดิมอีกด้วย
(3) คาพิพากษาเลขที่ 304 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2015 ระหว่าง Garifuna Community
of Punta Piedra กับรัฐบาลฮอนดูรัส
ข้ อ เท็ จ จริ ง : Punta Piedra Garifuna Community เป็ น ชุ มชนของชนพื้ น เมื อ ง
ดั้งเดิมในฮอนดูรัส โดยในปี ค.ศ. 1920 ชุมชน Garifuna ได้รับกรรมสิทธิ์ร่วมกันในพื้นที่เกษตรกรรมของชุ มชน
แต่การได้รับสิท ธิในที่ ดิน ดัง กล่า วในคราวนั้น มิได้รวมเอาที่ ดินอั นเป็น ของบรรพบุ รุษ ของชนพื้น เมือ งดั้ ง เดิ ม
Garifuna ไปด้วย ต่อมาในปี ค.ศ. 1990 ชุมชน Garifuna จึงร้องขอให้รัฐบาลฮอนดูรั สรับรองกรรมสิ ท ธิ์ ใ น
ที่ดินของบรรพบุรุษดังกล่าวให้แก่ ชุมชนด้วย หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 2001 รัฐบาลได้ทาความตกลงกับชุ มชนใน
การจัดสรรที่ดินบรรพบุรุษที่ พิพาทดัง กล่าวโดยส่วนหนึ่ง ได้จั ดสรรให้แ ก่ชุ มชนแต่ อีกส่ วนหนึ่ งจั ดสรรให้ แ ก่ ค น
นอกชุมชน จนเป็นเหตุให้เกิดการเรียกร้องความเป็นธรรมร้ายแรงถึงขั้น ผู้นาของชาว Punta Piedra ในชุมชน
ถูกฆ่าตาย และมีการขายที่ ดิน บรรพบุรุ ษส่ วนหนึ่ ง ให้แ ก่ บริ ษัท เหมื อ งแร่ จนเกิ ด ความไม่ เป็ นธรรมอย่า งมาก
จึงได้มีการนาคดีขึ้นสู่ศาลในปี ค.ศ. 2013
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คาวินิจฉัย: ศาลสิทธิมนุษยชนแห่ ง อเมริ กา วินิจฉัยว่า รัฐบาลฮอนดูรัสล้ มเหลวใน
การจั ด การสิ ท ธิใ นทรั พย์สิ น ของชนชาวพื้ นเมื อ ง ซึ่ ง ชุ มชนพื้ น เมื อ งดั้ง เดิ มมี สิ ท ธิใ นการใช้ส อยและปกป้อง
ดินแดนของตน ตลอดจนหวงกั นบุ ค คลที่ สามมิใ ห้ เข้า มาใช้สิ ทธิ โ ดยมิ ชอบในดิน แดน อันถือเป็นการละเมิ ด
มาตรา 21 แห่งอนุสัญญาว่า ด้ว ยสิ ท ธิ มนุ ษยชนแห่ ง อเมริ กา เกี่ยวกับสิท ธิใ นทรั พย์ สิ น ร่ว มกัน (Collective
property) ศาลเห็นว่า แท้จริงแล้วปัญหาสาคัญ คื อการกาหนดสิ ทธิ ค วามเป็น เจ้า ของที่ดิ นให้ มีค วามชั ด แจ้ ง
หากรัฐบาลได้สืบ พยานหลัก ฐานให้ ชัด เจนก็จ ะทราบได้ว่า ที่ ดิน พิ พาทนั้น เป็น ของบรรพบุรุ ษของชนพื้ น เมื อ ง
ดั้ ง เดิ ม Garifuna จึ ง ไม่ ค วรละเมิ ด สิ ท ธิ ดั ง กล่ า ว นอกจากนี้ รั ฐ บาลฮอนดู รั ส ยั ง ละเมิ ด มาตรา 25 ของ
อนุสัญญาฯ เกี่ยวกับสิทธิในการคุ้มครองทางกระบวนการยุ ติธรรม โดยมิได้ดาเนินการแก้ไขเยียวยาปัญหาให้ มี
ความเป็นธรรมต่ อชนพื้ นเมื อ งดั้ ง เดิ ม อย่างไรก็ดี ศาลเห็นว่า กรณีนี้ไม่ถือ เป็น การละเมิ ด สิท ธิใ นชี วิ ต ตาม
มาตรา 4 ของอนุสัญญาฯ เนื่องจากขาดพยานหลักฐานยืนยันว่ารั ฐบาลได้รู้หรื อควรรู้ว่าจะเกิ ด เหตุ การณ์ ล อบ
สังหารหัวหน้าชนพื้นเมืองดั้งเดิ ม ซึ่งหากรัฐบาลได้รู้ก่อนเกิดเหตุแล้ วไม่ ดาเนิน การใดๆ เพื่อปกป้องสิทธิใ นชี วิ ต
ของผู้ตายจึงจะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในชีวิต ตัดสินให้รัฐบาลฮอนดูรัสต้อง
(1) รับประกันให้ชนพื้นเมือ งดั้ งเดิมได้ มสี ิ ทธิใ ช้ส อยและถื อเอาซึ่ งประโยชน์
(use and enjoyment) ในดินแดนของบรรพบุรุษที่พิพาทดังกล่าวในฐานะผู้ถือ กรรมสิทธิ์ร่ว มกัน
(2) ยุติกิจกรรมเกี่ย วกั บการทาเหมื องแร่ ในดินแดนดัง กล่าว เฉพาะกรณี ที่
มิได้มีการปรึกษาหารือกับชนพื้นเมืองดั้งเดิ มเสีย ก่อน
(3) ก่ อ ตั้ ง กองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาชุ มชน พื้ น เมื อ งดั้ ง เดิ ม Punta Piedra
Community เพื่อนาเงินมาใช้เยียวยาความเสียหายทั้งที่เป็นตัว เงินและมิใช่ ตัวเงิน
(4) โฆษณาคาพิพากษาฉบับนี้โดยย่อต่อสื่อมวลชนทางวิทยุ
(5) ออกกฎหมายภายในเพื่ อ ให้มีก ารปรึก ษาหารือ กั บ ชุมชนก่ อ นด าเนิน
กิจการเกี่ยวกับเหมืองแร่
(6) ด าเนิ น กระบวนการยุ ติ ธ รรมต่ อ ผู้ เ สี ย ชี วิ ต อย่ า งเป็ นธรรมเพื่ อ น าตัว
ผู้กระทาผิดมาลงโทษโดยเร็ว
เนื่องจากข้อจากัดของศาลสิทธิมนุษยชนทั้งยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ที่มีอานาจในการนา
กฎหมายระหว่า งประเทศระดับ ภูมิภาคในการนามาวินิจฉั ย คดี เ ท่านั้น ไม่มีสิทธินาสนธิ สัญญาอื่ นมาวิ นิ จ ฉั ย
หากประเด็นไม่เกี่ยวข้องกับ อนุสัญญาหรือ สนธิสัญญาที่ศาลมีอานาจแล้ว จะส่งผลทาให้ศาลไม่สามารถวินิ จ ฉั ย
นอกกรอบของกฎหมายได้ ดังนั้น สาหรับศาลสิทธิมนุษยชนทั้ งสามภู มิภาคอาจติ ดข้ อจากัด เหล่านี้ไ ด้ อันอาจ
เป็นผลให้คดีที่กล่าวถึง “สิทธิชุมชนทั่วไป” ไม่สามารถนามาใช้พิจารณาเป็น คดี ในศาลได้ แต่ต้องเป็น “สิทธิ
ชุมชนของชนพื้นเมืองดั้งเดิม” เท่านั้น
โดยสรุป แนวโน้มของคาพิพากษาศาลสิ ทธิมนุ ษยชนแห่งยุโรปจะยั งไม่มีควา มเปลี่ยนแปลงที่
จะยอมรับการปรากฏขึ้นของสิท ธิชุมชนได้เนื่ องจากกฎหมายที่ ศาลใช้ ไม่ มีเรื่องการคุ้ มครองสิทธิชุ มชน ขณะที่
ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งแอฟริ กายัง เปิ ดทาการได้ ไม่ นานนัก ทาให้ คดี ยัง คงไม่ มีค วามเปลี่ยนแปลง และยังไม่ พบ
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คาวินิจฉัยของศาลที่มีความเกี่ ยวข้ องกั บสิท ธิชุ มชน ส่วนศาลสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริ กานั้น มีค ดีที่ เกี่ยวข้ อ งกั บ
ชนพื้นเมืองดั้ งเดิ มค่อนข้างมาก และโดยส่วนใหญ่ ศาลจะวินิ จฉัย ไปในแนวทางคุ้ มครองสิ ทธิ ของชนพื้ น เมื อ ง
ดั้งเดิมและชนกลุ่ มน้ อยเสีย ส่ว นใหญ่ จึงสรุปได้ว่าจากการศึ ก ษานั้ น ไม่พบว่าทั้ง 3 ศาลสิทธิมนุ ษยชน ได้ มี
คาวินิจฉัย/คาพิพากษาที่รับ รองหรือ คุ้ มครอง “สิทธิของชุมชนทั่ว ๆ ไป” ที่ไม่ใช่ “สิทธิชุมชนของชนพื้น เมื อ ง
ดั้งเดิม” แต่ประการใด
1.5.5 ข้อคิดเห็นทั่วไป (General Comments)/ข้อแนะนาทั่วไป (General Recommendation)
ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนตามอนุ สัญญาว่า ด้วยสิท ธิมนุ ษยชนฉบั บต่างๆ
(1) ข้อคิดเห็ นทั่ ว ไป เลขที่ 23 ลงวันที่ 6 เมษายน 1994 ของคณะกรรมาธิ การสิ ท ธิ
มนุษยชน ภายใต้มาตรา 40 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิท ธิทางการเมืองและสิท ธิพ ลเมือง
คณะกรรมาธิการฯ ได้ออกข้อคิดเห็นในประเด็นที่ เกี่ย วกับ การปรับ ใช้แ ละตีค วามมาตรา 27
ของกติการะหว่า งประเทศว่าด้ วยสิ ทธิ ทางการเมือ งและสิท ธิ พลเมือ งเกี่ย วกั บสิ ทธิข องชนกลุ่ มน้ อย โดยสรุ ป
ดังนี้
ตามมาตรา 27 ของกติ ก าฯ ซึ่ ง บั ญ ญัติ ว่ า “ในรั ฐ ทั้ง หลายซึ่ ง มี ช นกลุ่ มน้อ ยทางเผ่าพันธุ์
ศาสนา หรือภาษาอยู่ บุคคลผู้เป็นชนกลุ่ มน้อ ยดั งกล่าวจะไม่ถู กปฏิ เสธสิท ธิในอัน ที่จะมี วัฒนธรรมของตนเอง
หรือนับถือและประกอบพิธี กรรมทางศาสนาของตนเอง หรือใช้ภาษาของตนเองภายในชุมชนร่ วมกับ สมา ชิ ก
อื่นๆ ของชนกลุ่ มน้ อยด้ วยกัน ” นั้น คณะกรรมาธิ การเห็น ว่า มาตรานี้เป็น การก าหนดและรั บรองสิ ท ธิ เ ชิ ง
ปัจเจกบุคคลของชนกลุ่ มน้ อยทั้ง หลาย ซึ่งมีความแตกต่างจากสิ ทธิ อื่น ๆ ซึ่งปัจเจกบุคคลทุ ก คนต้อ งได้ รั บ อยู่
แล้ว
กติกาฯ ได้เขียนให้สิทธิตามมาตรา 27 มีความแตกต่างจากสิทธิ ในการกาหนดเจตจานงของ
ตนเอง (right to self-determination) มาตรา 27 นั้น เกี่ยวข้องกับสิทธิของปัจเจกบุคคล ซึ่งการใช้สิทธิตาม
มาตรา 27 จะต้องไม่กระทบต่ ออธิ ปไตยและบูร ณาภาพของดิ นแดนของรัฐภาคี สิทธิของปัจเจกบุคคลที่ ไ ด้ รั บ
การคุ้มครองตามมาตรานี้ ได้แก่ สิทธิในการมีวัฒนธรรมเฉพาะ รวมถึงวิถีชีวิตที่ใกล้ ชิด กับดิ นแดนและการใช้
ทรัพยากร
กติกาฯ ได้กาหนดความแตกต่า งของสิ ทธิ ที่ ได้ รับ การคุ้ มครองตามมาตรา 27 ให้ได้รับ การ
ประกันสิทธิตามมาตรา 2 (1) ประกอบมาตรา 26 ซึ่งมาตรา 2 (1) ได้กาหนดให้รัฐประกัน การใช้สิ ทธิโ ดยไม่
เลือกปฏิบัติ ปรับใช้กับปัจเจกบุคคลทุกคนภายในดินแดนหรือภายใต้เขตอานาจรัฐของรัฐ ไม่ว่าบุ คคลนั้นจ ะเป็ น
ชนกลุ่มน้อยหรือไม่ก็ตาม ส่วนมาตรา 26 บัญญัติคุ้มครองให้บุคคลทุ กคนเสมอกันตามกฎหมาย และมีสิทธิ ที่
จะได้รับความเท่าเทีย มกั นตามกฎหมายโดยปราศจากการเลื อ กปฏิ บัติ ไ ม่ว่า ด้วยเหตุ ผลทางเชื้ อชาติ ผิว เพศ
ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความคิดเห็นอื่ นใด สัญชาติ หรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน หรือชาติ
กาเนิด หรือสถานะอื่นใด

44

ถ้อยคาตามมาตรา 27 ชี้ให้เห็นว่าบุคคลที่จ ะได้รั บการคุ้ มครองคื อบุ คคลที่ อยู่ใ นกลุ่ ม คนที่ มี
วัฒนธรรม ภาษา ศาสนาร่วมกัน และปัจเจกบุคคลเหล่านั้น ไม่จาเป็น ต้อ งเป็ นพลเมือ ง (citizens) ของรัฐภาคี
แต่อย่างใด โดยรัฐภาคีจะต้องให้ความคุ้ มครองบุ คคลเหล่านี้โ ดยไม่เ ลือกปฏิบัติ ตามมาตรา 2 (1) เว้นแต่ สิทธิ
เฉพาะพลเมืองที่ ได้บั ญญัติ ไว้อ ย่างชั ดแจ้ง เช่น สิทธิทางการเมืองตามมาตรา 25 ซึ่งรัฐภาคีอาจจากัดสิทธิ นี้ ใ ห้
เฉพาะพลเมืองของตนได้ โดยไม่ถือว่าขัดต่อมาตรา 27
แม้ว่าสิทธิที่ได้ รับ การคุ้ มครองภายใต้ มาตรา 27 จะเป็นสิทธิเชิ งปั จเจกบุค คล (individual
rights) ก็ตามแต่ก็ขึ้นอยู่กั บ ความสามารถของกลุ่มชนกลุ่ มน้ อยที่จ ะธารงไว้ ซึ่ง วัฒ นธรรม ภาษา หรือศาสนา
รัฐภาคีควรต้องกาหนดมาตรการเชิงบวกในการคุ้มครองสิ ทธิในอั ตลัก ษณ์ ของชนพื้น เมือ ง และสิทธิของสมาชิ ก
ในกลุ่มที่จะมีสิทธิและการพัฒนาวัฒนธรรม ภาษา หรือศาสนาในชุมชนร่วมกับสมาชิกคนอื่น ๆ ภายในกลุ่ม
ในการพิจารณาการใช้สิทธิทางวัฒนธรรมภายใต้มาตรา 27 พึงพิจารณาว่าวัฒนธรรมนั้น มี อ ยู่
หลากหลายรูป แบบ ซึ่ ง รวมถึง วิ ถี ชีวิ ต ร่ว มกั นกั บ การใช้ ท รัพยากรดิ น โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในกรณี ที่ เ ป็นชน
พื้นเมืองดั้งเดิม สิทธิเหล่านั้นจะต้องรวมถึงกิจกรรมอัน เป็นประเพณี เช่น การประมง การล่าสัตว์ และสิทธิใ น
การอยู่อาศัยที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย
(2) ข้อคิดเห็นทั่ วไป เลขที่ 21 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2009 ของคณะกรรมาธิ การสิ ท ธิ
มนุษยชน ภายใต้กติการะหว่างประเทศว่ าด้ว ยสิท ธิท างเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน ภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมได้ออกข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรา 15 วรรคแรกของกติกาฯ เกี่ยวกับสิทธิในวัฒนธรรม (Cultural
life) โดยได้กล่าวถึงสิทธิของชนพื้นเมืองดั้ งเดิ ม และชนกลุ่มน้อยในการใช้สิทธิดังกล่าวดังนี้
บุคคลย่อมต้องสามารถตั ดสินใจเลือ กได้ ว่าจะใช้สิทธิ ในวัฒ นธรรมในฐานะส่วนตัวของปั จ เจก
บุ ค คลผู้ นั้ น หรื อ ในฐานะที่ เ ข้ าร่ วมสมาคมกั บผู้ อื่ น โดยรั ฐ จะต้ อ งให้ การรั บรอง เคารพ และคุ้ มครองสิทธิ
ดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับชนพื้นเมืองดั้งเดิมซึ่ งมีทั้ งสิทธิร่ว มกัน (collective rights)
หรือสิทธิเชิง ปัจ เจกบุ ค คล (individual rights) ซึ่งได้รับการรับ รองโดยกฎบั ตรแห่ ง สหประชาชาติ ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมถึงปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้ว ยสิ ท ธิ
ของชนพื้นเมืองดั้งเดิม
มาตรา 15 ของกติกาฯ ยังรวมถึงสิทธิของชนกลุ่ มน้อ ยและบุค คลในชนกลุ่ มน้ อยที่มีสิ ท ธิ ใ น
วัฒนธรรมในสังคมของชนกลุ่มน้อย ซึ่งรัฐจะต้องให้การรับรอง เคารพ และคุ้มครองสิทธิดังกล่าวในฐานะที่ เ ป็ น
ส่ ว นประกอบที่ จ าเป็ น ของอั ต ลั ก ษณ์ ข องรั ฐ ชนกลุ่ มน้ อ ยย่ อ มมี สิ ท ธิ ใ นความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม
ประเพณี จารีต ศาสนา รูปแบบการศึกษา ภาษา การสื่อสาร เอกลักษณะเฉพาะและการเข้าเป็นสมาชิก
(3) ข้อแนะนาทั่ว ไป (General Recommendation) เลขที่ 23 ลงวันที่ 18 สิงหาคม
ค.ศ. 1997 ของคณะกรรมาธิการว่า ด้ วยการขจั ดการเลื อกปฏิ บั ติทางเชื้อชาติ ภายใต้อนุสัญญาระหว่ า ง
ประเทศว่าด้วยการขจัดการเลื อกปฏิบั ติทางเชื้ อชาติ ทุกรู ปแบบ
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คณะกรรมาธิ ก ารได้ อ อกข้ อ แนะน าทั่ วไปเกี่ ย วกั บประเด็ น ตามมาตรา 9 ของ อนุ สั ญ ญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ทุกรูปแบบ โดยเห็นว่ารัฐภาคีจะต้อง:
ก. รับรองและเคารพความแตกต่า งของชนพื้ น เมื อ งดั้ง เดิ มทางวั ฒนธรรม ประวัติศ าสตร์
ภาษา และวิถีชีวิต ซึ่งรัฐจะต้องให้การส่งเสริมและสงวนรักษาไว้
ข. ทาให้แน่ใจว่าชนพื้นเมือ งดั้ งเดิมจะต้อ งมี อิสระและเสมอภาคในศั กดิ์ ศรี ความเป็ น มนุ ษ ย์
และสิทธิต่าง ๆ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใ ด ๆ เพราะเหตุว่าเป็นชนพื้ นเมือ งดั้ ง เดิ ม
หรือเอกลักษณ์เฉพาะตน
ค. กาหนดเงื่อนไขให้ชนพื้นเมืองดั้ง เดิ มได้รับ การอนุญาตใด ๆ เพื่อให้มีเศรษฐกิจอย่างยั่ ง ยื น
และการพัฒนาทางสังคมให้สอดคล้องกับลั กษณะทางวัฒนธรรมของตน
ง. ท าให้ แ น่ ใ จว่ า สมาชิ ก ของชนพื้ น เมื อ งดั้ งเดิ มมี สิ ท ธิ เ ท่ า เทีย มกั น ในการมี ส่ ว นร่ ว มกับ
สาธารณะ และจะต้องไม่ถูกตัดสิน เกี่ยวกับสิทธิ และผลประโยชน์ใ ด ๆ ของพวกเขาโดยที่
มิได้มีการบอกกล่าวและให้ความยินยอมเสียก่อน
จ. ทาให้แน่ใจว่าชุ มชนของชนพื้น เมือ งดั้ งเดิ มสามารถใช้สิ ท ธิใ นทางปฏิ บัติ อ ย่างเป็ น จ ริ ง
เกี่ยวกับจารีต ประเพณี วัฒนธรรม และสงวนไว้ซึ่งภาษาของตน
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิก ารเรีย กร้ อ งให้ รัฐ ภาคี ย อมรั บ และปกป้ อ งสิท ธิ ข องชนพื้ น เมือง
ดั้งเดิมในการครอบครอง พัฒนา ควบคุมและใช้ที่ ดิน อาณาเขตและทรั พยากรของชุ มชน และหากถูกลิ ด รอน
ดินแดน และดินแดนที่ชนพื้นเมือ งดั้ งเดิ มเป็นเจ้า ของหรื ออาศัยอยู่หรือ ใช้ โดยปราศจากการยินยอมโดยบอก
กล่าวล่วงหน้า และตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ รัฐจะต้องดาเนินการในการส่งคืนที่ดินและเขตแดนเหล่านั้น โดยไม่
คิดค่าใช้จ่าย หรือรัฐจะต้องชดเชยเยียวยาความเสียหายโดยพลัน ในรูปของการจัดหาที่ดินและดินแดนให้ แ ก่ ช น
พื้นเมืองดั้งเดิม
1.6 แนวโน้มในการน าสิท ธิ ชนพื้น เมื องดั้ง เดิม ตามกฎหมายสิ ท ธิมนุ ษยชนระหว่ างประเทศมาปรั บใช้ กั บ
สิทธิชุมชน
ก. สิทธิในการกาหนดเจตจ านงของตนเอง (Right to self-determination)
ตามแนวทางในการศึ กษาเกี่ ย วกั บ ตราสารระหว่ างประเทศด้ านสิ ท ธิมนุ ษ ยชนและสิ่ ง แวดล้อ มใน
ปัจจุบันสามารถสรุ ปในเบื้ องต้ นได้ ว่า “ชุมชนทั่วไป” ไม่ได้รับการรั บรองให้ มีสิท ธิ มนุ ษ ยชนเป็น พิ เ ศษแยก
ต่างหากจากสิทธิมนุษยชนของปัจเจกบุค คลในชุมชน เว้นแต่ “ชุมชนของชนพื้นเมืองดั้ง เดิ ม” ที่มีแนวทางตาม
กฎหมายระหว่างประเทศที่กาหนดสิ ทธิ ให้ชุ มชนของชนพื้น เมือ งดั้ งเดิ มมี สิท ธิแยกต่า งหากจากสิ ทธิ มนุ ษ ยชน
ของปัจเจกบุคคลในชุมชน เช่น สิทธิในการเลือกการปกครองตนเอง (Right to Self-Determination) สิทธิใน
ดินแดนของบรรพบุรุษ สิทธิในการนับถือศาสนา ใช้ภาษา วัฒนธรรมของชุมชน ฯลฯ
อย่างไรก็ดี การรับรองสิ ทธิ ชุ มชนของ “ชนพื้นเมื อ งดั้ ง เดิ ม” ตามกฎหมายระหว่า งประเทศนั้น มี
เหตุผลอันสาคัญมาจากการที่ชนพื้นเมืองดั้งเดิมเป็นผู้มีสิทธิต่างๆ อยู่ก่อนที่จะมีผู้บุกรุกเข้ามามีอานาจเหนื อ ตน
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ทาให้ชุมชนของชนพื้นเมืองดั้งเดิมต้องตกอยู่ภายใต้ อานาจของผู้ล่าอาณานิค ม ดังนั้น กฎหมายระหว่างประเทศ
จึงต้องมีบทบาทเข้ามาคุ้มครองสิ ทธิอัน มีอยู่แต่ เดิ มของชนพื้น เมื องดั้ งเดิ มให้ยั งคงอยู่ ได้รับการเคารพ คุ้มครอง
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สิ ท ธิ ใ นการปกครองตนเองที่ น านาประเทศได้ ก ดดั น ให้ ป ระเทศผู้ ล่ า อาณานิ ค มต้ อ ง
ปลดปล่อยประเทศในอาณานิ คมไปเสียจากอาณัติข องตน และมีการเรียกร้อง right to self-determination
เพื่อขอเป็นอิสระจากเจ้าอาณานิ คม ทาให้สิทธิของชนพื้นเมือ งดั้ งเดิ มจึง ต้อ งมี “สิทธิพิเศษ” (แท้จริงแล้วมิ ใ ช่
สิทธิพิเศษแต่เป็นสิทธิที่พึงมีอยู่เ ดิมก่อนตกเป็นเมืองขึ้น) แตกต่างจากชุมชนของชนที่มิใช่ชนพื้นเมืองดั้ งเดิ ม
ทั้งนี้ สิทธิในการกาหนดเจตจานงของตนเองนั้น มีข้อโต้แย้งที่ห ลากหลายแง่ มุมโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
หากพิจารณาตราสารที่รับรองสิทธินี้ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นกฎบัตรสหประชาชาติ กติการะหว่างประเทศว่า ด้ ว ย
สิทธิพลเมือ งและสิท ธิทางการเมื อง กติการะหว่างประเทศว่า ด้ว ยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
เป็นต้น ต่างก็กาหนดบุค คลผู้ ทรงสิ ทธิ ไว้ เป็น ภาษาอั งกฤษว่า “Peoples”6 ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยในลั ก ษณะ
ของพหูพจน์ หรืออาจใช้คาว่า “กลุ่มชน” (มิใช่ประชาชนแต่ละคนรวมกัน) ซึ่งอาจตีความตามลายลักษณ์อั ก ษร
ได้ว่าสิทธิในการกาหนดเจตจานงของตนเองสามารถใช้ ได้ กับ “กลุ่มชน” เท่านั้น หากเป็นปัจเจกบุคคลเพี ย ง
ลาพังก็มิอาจเรียกร้องสิ ทธิ ดังกล่าวนี้ ได้ ดังนั้น ผู้ทรงสิทธิจึงเป็นลักษณะที่สาคัญและต้อ งพิจารณาเสียก่ อ นว่ า
กลุ่มชนเหล่านี้ได้แก่กลุ่มใดบ้าง
ตามกฎหมายระหว่า งประเทศ กลุ่มชนที่ได้รั บ การรั บรองเป็ นการทั่ ว ไปในหมู่นั กกฎหมายระหว่ า ง
ประเทศว่ามีสิ ทธิ ที่จ ะเรียกร้อ ง right to self-determination ได้อย่างเห็นได้ชั ด คือ ชนพื้นเมืองดั้ ง เดิ ม โดย
มาตรา 3 ของปฏิญญาสหประชาชาติ ว่าด้ วยชนพื้ นเมื องดั้ง เดิ มได้ บัญญั ติรับ รองสิท ธิดั งกล่าวนี้ ไว้ 7 ขณะที่ ช น
กลุ่มอื่นๆ นั้นยังคงมิได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์ ในทางวิ ชาการว่าจะมีสิท ธิกาหนดเจตจานงของตนเอง
หรือไม่ โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อย ที่มีลักษณะใกล้เ คียงกับชนพื้น เมือ งดั้ง เดิ มแต่ไ ม่ใ ช่ชนพื้นเมือ งดั้ งเดิ มก็ มีค วาม
พยายามเรียกร้องสิทธิในการกาหนดเจตจานงของตนเองในเวที วิชาการต่างๆ แต่ในเวทีสากลยังคงไม่รับรองว่ า
ชนกลุ่มน้อยมีสิทธิในการกาหนดเจตจานงของตนเอง เช่น ตามข้อคิดเห็นทั่วไป เลขที่ 23 ลงวันที่ 6 เมษายน
1994 ของคณะกรรมาธิ ก ารสิ ท ธิมนุ ษ ยชน ภายใต้ มาตรา 40 ของกติก าระหว่า งประเทศว่ าด้ วยสิท ธิทาง
การเมืองและสิทธิ พลเมือ งก็ เน้นย้าว่าสิ ทธิข องชนกลุ่มน้ อยเป็น เพียงสิทธิ เชิ งปัจ เจกบุค คล มิได้ยอมรับว่ า เป็ น

6

Article 1 para 2 of the UN Charter provided that “To develop friendly relations among nations based on
respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to
strengthen universal peace”
Article 1 (1) of the International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights provided that “All peoples have the right of self-determination…”
7
Article 3 of UN Declaration on indigenous peoples
“ Indigenous peoples have the right to self-determination. By virtue of that right they freely determine their
political status and freely pursue their economic, social and cultural development.”
Article 4 “Indigenous peoples, in exercising their right to self-determination, have the right to autonomy or selfgovernment in matters relating to their internal and local affairs, as well as ways and means for nancing their autonomous
functions.
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สิทธิเชิงกลุ่ม (Collective rights) จึงเป็นการยากที่จ ะตี ความได้ ว่าสิ ทธิ ของบุ ค คลในชนกลุ่ มน้ อยจะสา มารถ
เรียกร้องให้คุ้มครองการใช้สิทธิในการกาหนดเจตจานงของตนซึ่ งเป็นสิทธิ เชิงกลุ่มได้ เป็นต้น
ปั ญ หาส าคั ญ ที่ สั ง คมระหว่ า งประเทศต่ า งยั ง ไม่ ย อมรั บ ให้ “ชุ มชนท้ อ งถิ่ น ” หรื อ “ชุ มชนของ
ชนกลุ่มน้อย” สามารถเรียกร้องสิทธิในการกาหนดเจตจานงของตนเองได้อัน เนื่อ งมาจากปัญ หาการเรีย กร้ อ ง
สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วเพื่ อ การแบ่ ง แยกดิ น แดนออกไป จะเห็ น ได้ จ ากแถลงการณ์ เ วี ยนนาและแถลงการณ์ ว่ าด้วย
ความสั มพั น ธ์ ฉั น มิ ต ร (the Declaration on Friendly Relations) ต่ า งก็ ร ะบุ ว่ า “สิ ท ธิ [ในการก าหนด
เจตจานงของตนเอง]ไม่ ได้ ถูก ตีค วามว่าเป็น การให้ อานาจหรือ การส่ งเสริ มการดาเนินการใดๆ ที่อาจแบ่งแยก
หรือทาให้การบูรณาการอาณาเขต หรือเอกภาพทางการเมืองของรัฐที่เป็นเอกราชและอธิ ปไตยดั งกล่าวที่ ยึ ด ถื อ
ในหลักการของสิทธิที่เท่า เทีย มกัน และการกาหนดใจตนเองของกลุ่ มชน (peoples) อ่อนแอลง ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน”
อย่างไรก็ดี สิทธิในการกาหนดเจตจานงของตนเองมิไ ด้ มีเ พียงสิทธิ ทางการเมืองที่จ ะอ้างสิทธิ เพื่ อ การ
เลือกผู้ปกครองของตนเองเท่านั้ น แต่ยังรวมถึ ง สิท ธิท างวั ฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ด้ วย ตามที่ กติ ก า
ระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิพลเมื อ งและสิ ท ธิ ทางการเมื อ ง และกติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ วยสิ ท ธิทาง
เศร ษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ น ธร ร ม มา ตร า 1 (1 ) บั ญ ญั ติ ว่ า “ All peoples have the right of selfdetermination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely
pursue their economic, social and cultural development.” ซึ่ ง หมา ยควา มว่ า All peoples
สามารถเป็นผู้ทรงสิ ทธิ ในการกาหนดเจตจานงของตนเองได้ ทั้ง สิท ธิท างการเมือ ง รวมถึงสิทธิทางเศร ษฐกิ จ
สังคม และวัฒนธรรมด้วย ซึ่งปัญหานี้ได้มีความพยายามในการตี ความให้ก ลุ่มชาติพัน ธุ์ และ/หรือชนกลุ่มน้ อ ย
อาจเรียกร้องสิทธิในการกาหนดเจตจานงของตนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมได้โ ดยแยกออกมา
จากสิทธิทางการเมืองที่ค่ อนข้า งเคร่ งครั ดและเน้น ไปในแนวทางของชนพื้น เมือ งดั้ งเดิ มที่ประสงค์จ ะปกคร อง
ตนเองแยกต่างหากจากชนชั้นปกครอง ซึ่งยังมิได้รับการยอมรับ อย่างแพร่หลาย
ข. สิทธิเชิงกระบวนการ (Procedural rights) เพื่อการเติมเต็มสิทธิ เชิงเนื้อ หา
(1) หลัก Free, Prior and Informed Consent (FPIC)
กฎหมายสิ่งแวดล้อ มระหว่ างประเทศเล็ง เห็นว่า “ชุมชน” เป็นกลไกสาคัญ ในการปกป้ อ ง คุ้มครอง
อนุรักษ์ สงวน รักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี จึงกาหนด “สิทธิบางประการ” ให้แก่ชุมชนเพื่อทาหน้าที่ในการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อ ม ดังนั้น ในแนวโน้มปัจจุบันจึงมีความพยายามขององค์ การระหว่างประเทศหลายองค์ ก าร
เช่น องค์การสหประชาชาติ องค์การแรงงานระหว่า งประเทศ ได้หยิบยืมสิท ธิบางประการของชนพื้น เมื อ ง
ดั้ ง เดิ มมาปรั บ ใช้ กั บ ชุ มชนทั่ ว ไปในฐานะที่ เ ป็ น “Good Practise for Local Community” เช่ น องค์ ก าร
อาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติได้หยิบยืมหลักการยินยอมที่ได้ มีการบอกกล่าวล่วงหน้าการบอกกล่ า ว
ล่ ว งหน้ า ให้ ข้ อ มู ล อย่ างเพี ย งพอ และมี อิ ส ระในการตั ดสิ น ใจ (Free, Prior and Informed Consent) ตาม
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มาตรา 28 ของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิ ทธิข องชนพื้น เมื องดั้ งเดิมมาปรั บใช้แ ก่ชุ มชนท้ องถิ่น ในฐาน ะที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี8
(2) การนาหลักการตามอนุ สัญญาว่า ด้ว ยการเข้า ถึงข้อมู ลข่า วสาร การมีส่วนร่วมของประช าชน
ในการตัดสินใจและการเข้าถึงกระบวนการยุ ติธรรมในคดี สิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1998 มาปรับใช้
อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึ งข้ อมู ลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตั ดสิน ใจและ
การเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมในคดี สิ่ ง แวดล้ อ ม ค.ศ. 1998 หรื อ อนุ สั ญ ญาอาร์ ฮูส ( Convention on
Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in
Environmental Matters 1998 : Aarhus Convention) เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ถื อ กาเนิ ด ขึ้ น ใน
ภู มิภ าคยุ โ รปโดยคณะกรรมการนโยบายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ( Committee on Environmental Policy) ใน
คณะกรรมา ธิ ก า รเศร ษฐกิ จ ส า หรั บ ยุ โ รปแห่ ง องค์ ก าร สหปร ะชา ชา ติ ( United Nations Economic
Commission for Europe: UNECE) เป็นคณะผู้ริเริ่มในการยกร่างอนุสัญญาขึ้น เพื่ อเสนอในการประชุ มระดั บ
รั ฐ มนตรี สิ่ ง แวดล้ อ มยุโ รป ครั้ ง ที่ 4 ณ เมื อ งอาร์ ฮู ส ประเทศเดนมาร์ก เมื่ อ ปี ค.ศ. 1998 โดยที่ ป ระชุ มได้
เห็นชอบและเปิ ดให้ มีการลงนามและดาเนิน การเข้า เป็ นภาคี ด้ว ยวิ ธีการต่า ง ๆ ปัจจุบันมีสมาชิกจานวน 46
ประเทศ (ประกอบไปด้ วยชาติยุ โรปและเอเชี ยกลาง) และอีก 1 องค์การระหว่างประเทศระดับ ภู มิภ า คคื อ
สหภาพยุโรป รวมเป็น 47 รัฐสมาชิก จะเห็นได้ว่าอนุสัญญาฉบับนี้ แม้แรกเริ่มจะถูกสร้างมาในระดั บภู มิภ าค
ยุโรปแต่ปัจจุบัน ชาติเอเชียกลางก็ได้ขอเข้าร่ว มเป็ นภาคี อนุสัญญาดัง กล่าว เนื่องจากมาตรา 19 วรรค 3 ของ
อนุสัญญาฯ เปิดโอกาสให้รัฐภาคีขององค์การสหประชาชาติ สามารถเข้าร่วมเป็นภาคีใ นอนุ สัญญาฉบับนี้ไ ด้ โ ดย
การอนุ มัติ จ ากที่ ป ระชุ มภาคี 9 ดั ง นั้ น หากประเทศไทยจะเข้ า ร่ ว มเป็ น ภาคี ย่ อ มสามารถด าเนิ น การ ได้
เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี ปัญหาหลักของอนุสัญญาฉบับนี้ ที่หลายประเทศยั งคงเกิด ความกัง วลก็คื อการรั บ ร อง
สิทธิในการอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ ตามที่ปรากฏในอารัมภบท และมาตรา 1 ของอนุสัญญาที่ระบุ
ว่ า “ In order to contribute to the protection of the right of every person of present and
future generations to live in an environment adequate to his or her health and wellbeing...” เนื่องจากการรับรองสิทธิ ดัง กล่าวยั งเป็นที่ ถกเถียงกันในเชิ งวิ ชาการ แม้กระทั่งรัฐภาคีในอนุ สั ญ ญา
ฉบับนี้เช่น อังกฤษ ยังทาข้อสงวนไว้ในปัญหาดังกล่าวว่าสิทธิ ในการอยู่ อาศัย ในสิ่ง แวดล้อ มที่ดีนั้ นจากัด เฉพาะ
แต่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
อนุสัญญาฯ เท่านั้น เพื่อเป็นการกล่า วโดยนัย ว่า อัง กฤษยอมรับ สิท ธิ ในการอยู่ ในสิ่ง แวดล้อ มที่ ดีอ ย่า งจ า กั ด
นั่นเอง

8

Daniel Gustafson, Free Prior and Informed Consent: An indigenous peoples rights and a good practice
fir local communities; Manual for Project Practisioner, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2016.
9

Article 19 para.3 provided that “Any other State, not referred to in paragraph 2 above, that is a
Member of the United Nations may accede to the Convention upon approval by the Meeting of the
Parties”
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อนุสัญญาอาร์ฮู สได้ กาหนดหลั ก เกณฑ์ ที่สาคั ญ สามประการ (The "three pillars" of the
Aarhus Convention) ได้แก่
ก) การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม (Access to Environmental Information)
การเข้าถึงข้อมู ลข่าวสารด้านสิ่ง แวดล้ อ มภายใต้ อนุสั ญญาอาร์ ฮูส ได้กาหนดและขยาย
ขอบเขตแห่งสิทธิของประชาชน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อ มูลข่า วสารด้านสิ่งแวดล้ อ มของภาครั ฐ (Right
for any person to request access to environmental information held by public authorities) ทั้งนี้
อนุสัญญาดังกล่า วได้ สนั บสนุน ให้รั ฐ ที่เ ป็น ภาคีเ ปิ ดเผยข้อ มู ล ด้านสิ่ง แวดล้อ มของรั ฐ (Information on the
state of the environment) โดยกาหนดแนวทางให้รัฐภาคีไ ด้เปิ ด เผยข้ อ มูลอั นเกี่ ยวกั บกิจ กรรมของภา ครั ฐ
อันอาจมีผลกระทบต่อประชาชน เช่น ข้อมูลของรัฐอันอาจส่งผลกระทบต่อสุ ขอนามัยและความปลอดภั ย ของ
ประชาชนได้ (human health and safety) เป็นต้น
ข) การมี ส่ ว นร่ ว มของสาธารณชนในการตั ด สิน ใจทางสิ่ ง แวดล้ อ ม ( Public Participation in
Environmental Decision-making)
กาหนดหลัก การที่ส าคั ญ ในเรื่ อ งสิ ท ธิข องประชาชนและสาธารณชนในการมีส่ วนร่ว มของ
สาธารณชนในการตั ด สิ น ใจทางสิ่ ง แวดล้ อ ม (The right to participate in environmental decisionmaking) ทั้ ง นี้ เนื่ อ งมาจากการปฏิ บั ติ ก ารและการด าเนิ นงานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของภาครั ฐ อาจก่ อ ให้ เกิด
ผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อ ประชาชนได้ ดังนั้น อนุสัญญาอาร์ฮูสจึงได้เสนอหลัก การนี้ เพื่อให้
ภาคประชาชนและองค์ ก รอิ ส ระที่ ไ ม่ ห วั ง ผลก าไรที่ ด าเนิ น การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ( environmental nongovernmental organizations) สามารถมี ส่ ว นร่ ว มกั บ การตั ด สิ น ใจของภาครั ฐ หรื อ การด าเนิ น การด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มของภาครั ฐ ด้ า นต่ า งๆ เช่ น การให้ สิ ท ธิ ใ นการให้ ค วามเห็ นหรื อ วิ พากษ์ วิ จ ารณ์ โ ครงการด้าน
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ด้า นต่ างๆ อันอาจส่งผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้อ มหรื อแผนและโครงการที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ
สิ่งแวดล้อม (comment on proposals for projects affecting the environment, or plans and programmes
relating to the environment) เป็นต้น
ค) การเข้าถึงความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม (Access to Environmental Justice)
วางหลักการในเรื่องของสิท ธิใ นการเข้าถึ ง ความการยุติ ธรรมทางสิ่ งแวดล้ อ ม โดยกาหนดให้
ประชาชนได้รับการปฏิบั ติ อย่างเป็น ธรรม (Fair treatment) ภายใต้กระบวนการยุ ติธรรมด้านสิ่ งแวดล้ อ มใน
อนุสัญญาดังกล่าว กล่าวคือ รัฐภาคีภายใต้อนุสั ญญาดัง กล่ าวควรส่ง เสริมให้ ประชาชนที่ ถูก กระทบสิ ท ธิ ด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ มในกรณี ต่ า งๆ เช่ น การร้ อ งขอข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มถู ก เพิ ก เฉย ( request for
information ignored) การถูกปฏิเสธจากหน่ วยงานของรั ฐ อย่า งไม่ เ ป็น ธรรม (wrongfully refused) และ
การได้ รั บ ค าอธิ บายถึ ง เหตุ ผ ลที่ เ กี่ย วข้อ งกั บ สิ่ง แวดล้อ มไม่ เ พี ย ง พอ (inadequately answered) เป็ น ต้น
ได้รับความเป็น ธรรมและได้ รับ การแก้ ปัญ หาจากทางภาครั ฐ มากยิ่ง ขึ้น โดยรัฐภาคีค วรให้ ความคุ้ มคร องแก่
ประชาชนที่ได้รับการกระทบสิ ทธิด้า นสิ่ง แวดล้อ ม โดยจัดให้มีกระบวนการพิจารณาตรวจสอบความชอบด้ ว ย
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กฎหมายภายใต้ ก ร ะบวนการยุ ติ ธ รร มด้ า น สิ่ ง แวดล้ อ ม (review procedure) และภายใต้ ก ฎห มา ย
ภายในประเทศของรัฐ ภาคีนั้ นๆ ทั้งนี้ การเข้าถึงความยุ ติธ รรมด้านสิ่ง แวดล้อ มย่ อ มเป็ นหลัก ประกัน เพื่ อ ให้
ประชาชนที่ ถู ก กระทบสิ ท ธิ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ไม่ ใ ห้ ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ แ ละหลั ก การเข้ า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรมด้าน
สิ่งแวดล้อมภายใต้อนุสัญญาดังกล่าว ยังสนับสนุนให้มีการระงับข้อพิพาทในรูปแบบต่าง ๆ จากการกระทาหรือ
งดเว้นกระทาโดยเอกชนและองค์กรของรั ฐ ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ
โดยสรุป หากรัฐต่างๆ จะนาหลักการคุ้มครองสิทธิข อง “ชุมชนของชนพื้นเมืองดั้ งเดิม” มาปรับใช้แ ก่
“สิ ท ธิ ชุ มชนทั่ ว ไป” ในกรณี ข องการคุ้มครองสิ่ ง แวดล้ อมย่ อ มเป็น การสอดคล้ อ งกับ แนวทางของกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่ประสงค์นา “ชุมชนชนพื้นเมืองดั้ งเดิ ม/ชุมชนท้ องถิ่น ” มาเป็นกลไกในการดู แ ล
รักษาสิ่งแวดล้อ ม แต่ทั้งนี้ต้องตระหนั กว่า กฎหมายสิ ทธิ มนุ ษยชนระหว่างประเทศนั้น ปัจจุบันยังมิ ได้รั บ ร อง
ชุมชนทั่วไปให้มีสิทธิมนุษยชนดังเช่น ชุมชนของชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่ มีสิทธิ มนุษยชนอยู่แต่ เดิ มก่อนที่จ ะมี ก ารตก
เป็นดินแดนในลักษณะเดียวกับ ดินแดนใต้ อาณานิค ม ดังนั้น การนาหลักการของชุมชนของชนพื้น เมืองดั้ ง เดิ ม
มาปรับใช้ต้องปรับใช้อย่างจากัดเท่าที่ไม่ทาให้ลักษณะเฉพาะของชนพื้น เมือ งดั้ง เดิมต้องเสียไป
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บทที่ 2
แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับสิท ธิชุมชนกับการจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม
การศึ ก ษาในบทนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ นการศึ ก ษาสิท ธิ ชุ มชนกั บการจั ด การทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในมิ ติ กฎหมายภายในประเทศ โดยพิจารณามุ มมองทั้ง ในแง่ข องแนวความคิ ด เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
ชุมชน ฐานความคิ ดของสิท ธิ ชุ มชน สานักความคิด ทางกฎหมายที่เ กี่ ยวข้ องกั บสิ ท ธิชุ มชน ระบบสิท ธิ แ ละ
อานาจตามแนวคิด พหุลั ก ษณะทางกฎหมาย ระบบการกาหนดสิ ทธิ ในทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้ อ ม
ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อ มโดยชุมชน หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยชุ มชน
และแนวคิดการดาเนินคดีแบบกลุ่ม
2.1 แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชน
อันที่จริงแล้ว หากพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทยทุ กฉบั บที่ผ่านมา ผู้วิจัย
พบว่ายังไม่มีการให้ค วามหมายของคาว่า “สิทธิชุมชน” อย่างเด่นชัด พบแต่เพียงการปรากฏของคาว่า “สิทธิ
ชุมชน” ในฐานะที่เป็ นชื่ อของส่ว นที่ 12 ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภ าพของชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นอกจากนั้นแล้ว คงปรากฏแต่คาว่า “ชุมชน” โดยใช้คาว่า “ชุมชนมี
สิทธิ” ดังนั้น คาว่า “สิทธิชุมชน” จึงเป็นคาที่นักวิ ชาการและนั กเคลื่อนไหวน ามาใช้กั นเอง โดยแฝงไว้ ด้ ว ย
มายาคติบางอย่าง ซึ่งเมื่อนามายาคติดั ง กล่า วมาเทียบเคีย ง และตรวจสอบกั บหลั ก การ แนวคิด และทฤษฎี
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ทาให้เห็นถึงความเข้า ใจที่คลาดเคลื่อนทั้ งของฝ่ายสนับ สนุนและฝ่ายต่ อต้านสิ ทธิ ชุ มชน
ซึ่งนามาสู่การบัญญัติกฎหมายที่ไม่สามารถตอบสนองความต้อ งการที่แท้จริ งของชุมชน จนนาไปสู่ปัญหาระดั บ
ปฏิบัติในการบั งคั บใช้ กฎหมาย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะศึก ษาว่า “สิทธิชุมชน” นั้นคืออะไร และศึก ษาว่ า
“ชุมชน” มีความสัมพันธ์อย่างไรกับ “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” นั้น เบื้องต้นต้องทาความเข้าใจถึ ง
คาว่า “ชุมชน” ก่อน
อย่างไรก็ตาม การให้คานิยามแก่คาว่า “ชุมชน” ก็อาจมีการผูกขาดความหมายของคาดังกล่าวได้ ด้ ว ย
เช่นกัน การที่รัฐเป็นผู้นิยามกับ การที่ภาคสัง คมนิยามจะต่ างกัน มาก เพราะรัฐใช้อานาจรั ฐเข้าครอบงานิ ย า ม
ความหมายชุ มชนเพื่ อ จะควบรวมหรื อ จัด การชุมชนด้ ว ยแน วคิด แบบการแทรกแซงจากรั ฐ ต่ า งจากการที่
นักวิชาการสาขาสังคมวิท ยาได้นิยามซึ่ง ยัง คงเคารพลั กษณะธรรมชาติ ของชุ มชนในฐานะหน่ว ยย่อ ยหนึ่ ง ของ
โครงสร้างสังคมที่รัฐ ไม่ ควรเข้าไปแทรกแซงมากเกินไปในบางเรื่อง ที่ผ่านมา เมื่อรัฐธรรมนูญบัญญั ติเรื่ อ งสิ ท ธิ
ชุมชนโดยไม่ได้ ให้นิ ยามคาว่า “ชุมชน” ไว้ และไม่มีการออกกฎหมายลู กเพื่ อนิยามคาดั งกล่าวไว้ ด้วยเช่ น กั น
การตีความคาว่า “ชุมชน” โดยใช้แนวคิดแบบสานักกฎหมายบ้านเมือ งที่ยึ ดอานาจรัฐ เป็น ผู้นิยามว่าอะไร เป็ น
ชุมชนก็ดี หรือการนาเอานิยามของค าว่า “ชุมชน” ในกฎหมายเรื่อ งอื่ น เช่น กฎหมายสภาองค์ การชุ มชน 10
10

พระราชบั ญ ญั ติสภาองค์การชุ ม ชน พ.ศ.2551 ได้ นิ ย าม “ชุ ม ชน” ไว้ หมายความว่า กลุ่ มประชาชนที่ รวมตัวกันโดยมี
ผลประโยชน์ แ ละวัต ถุป ระสงค์ร่วมกั น เพื่อช่วยเหลือหรือ สนับ สนุนกัน หรือทากิจกรรมอัน ชอบด้ว ยกฎหมายและศี ลธรรมร่วมกัน หรือ
ดาเนินการอื่นอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและมีระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้
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หรือกฎหมายจัด ตั้ ง สถาบัน พั ฒ นาองค์ กรชุ มชน (องค์การมหาชน) พ.ศ.254311 มาใช้แม้จะเป็น กฎหมา ยที่
ใกล้ เ คี ย งก็ ดี ก็ ไ ม่ ส ามารถมั่ น ใจว่ า จะมี ค วามหมายเดี ย วกั น กั บ ค าว่ า “ชุ มชน” ในบริ บ ทการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะกฎหมายแต่ละฉบับจะมีวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อ งที่แตกต่างกันเสมอ
ทั้งนี้ หากย้อนศึกษาถึงการใช้ คาว่า “ชุมชน” ในประเทศไทยแล้ว พบว่าคาดังกล่าวได้ นามาใช้ อ ย่ า ง
เป็นทางการในปีพ.ศ.2505 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยราชการที่มีการแยกส่วนพัฒนาการท้ อ งถิ่ น
ออกจากกรมมหาดไทยแล้ว จัด ตั้ ง เป็ นกรมการพั ฒ นาชุมชน สั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย โดยค าว่า ชุมชนที่
นามาใช้นั้นมีความหมายซ้อนทับกับคาว่า “บ้านหรือหมู่บ้าน” และเป็นหน่วยการปกครองพื้นฐานในสังคมไทย
มาแต่ดั้งเดิมด้วย12 และหากพิจารณาความหมายของชุมชน โดยพิจารณาจากคาศั พท์ แล้ว พจนานุกรมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้ความหมายของคาว่า “ชุมชน” ว่าหมายถึงหมู่ชน กลุ่มคนที่อยู่รวมกัน เป็ น
สังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่ว มกัน
ในขณะที่คาว่าชุมชนในรูป ศัพท์ภาษาอั งกฤษใช้ คาว่า “community” โดยมาจากฐานของคาศั พท์ ค า
ว่า com-, commune หรือ communal โดยคาว่า Com- ซึ่งหมายถึง ร่วมกัน ส่วนคาว่า Commune หรือ
communal หมายถึง ความรู้สึกผูก พั นใกล้ ชิ ด การอยู่ร่วมกัน ของคน ส่วนอีกคาคือ คาว่า unit หรือ unity
พบว่ามีนัยของความหมายในแนวเดียวกั น กล่าวคือ Unit หมายถึง หน่วย และ Unit หมายถึง เอกภาพความ
สามัคคี ดังนั้น เมื่อนาคาข้างต้นมาพิจารณารวมเป็น คาว่า community จึงมีนัยหมายถึงการอาศัยอยู่ ร่ ว มกั น
ของคนในหน่วยพื้นที่เดียวกัน13
คาว่าชุมชนได้ถูกนามาใช้ใ นความหมายของลั กษณะต่าง ๆ มากมาย อาทิ ความหมายที่เป็นรู ป แบบ
ของหน่วยทางสั ง คมและสถาบัน การปกครอง เช่น ด้านการปกครอง ด้านการพัฒนา ด้านวัฒนธรรม ด้าน
วิชาการ เป็นต้น ตลอดจนลักษณะของชุมชนที่มีค วามสั มพันธ์ ในเชิ งกระบวนการ เช่น ชุมชน ชนบท ชุมชน
เมืองและชุมชนแออั ด เป็นต้น ประกอบกับแนวคิ ดอื่ นที่ ห ลากหลาย เช่น องค์กรชุมชน ป่าชุมชน ผู้นาชุมชน
พัฒนาชุมชน วัฒนธรรมชุมชน สิทธิชุมชนและอานาจชุ มชน เป็นต้น 14 ทั้งนี้ ในการให้ความหมายของค าว่ า
“ชุมชน” ของนักวิชาการส่ว นใหญ่นั้ น ผู้วิจัยพบว่าจะมีการให้ ค วามหมายของชุ มชนในลัก ษณะที่ ต้ องผู ก พั น
ภายใต้บริเวณอาณาเขตหรือในพื้นที่หนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น
Sanders, Irwin T. ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า ชุ มชนเป็ นกลุ่ มบุ ค คลหลาย ๆ กลุ่ มมารวมกั น ในบริ เวณ
เดียวกัน ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับอันเดียวกัน มีการสังสรรค์กัน มีความสนใจร่วมกัน มีวัฒนธรรมเดียวกั น

11

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2543 ที่ได้นิยาม “ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มคนทีม่ ี
วิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างเป็นปกติและต่อเนื่อง โดยเหตุที่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน หรือมีอาชีพเดียวกัน
หรือประกอบกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือมีวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือความสนใจร่วมกัน
12
จาก ชุมชน (น. 4), โดย ดารงศักดิ์ แก้วเพ็ง, 2556, สงขลา: นาศิลป์โฆษณา อ้างถึงในทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน (น. 37)
โดยณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์, ชลบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี.
13
จาก การศึกษาชุมชน: แนวคิดฐานวิจัย และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (น.2), โดย ยศ บริสุทธิ์,2558, ขอนแก่น: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น.
14
จาก ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน (น.37), โดย ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์, ชลบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี.
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และมีพฤติกรรมเหมือน ๆ กัน15
Park and Burgess กล่าวว่า ชุมชน หมายถึง อาณาบริเวณของท้องถิ่น หนึ่ง ๆ ซึ่งผู้คนในท้องถิ่น นั้ น
พูดภาษาเดียวกัน มีจารีตประเพณีอย่างเดียวกัน มีความรู้สึกเป็นแบบเดียวกันและมีการกระทาไปตามทั ศ น คติ
ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกัน16
David Kingsley ให้ความหมายของคาว่าชุมชนไว้ว่าหมายถึง กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันในอาณาบริเ วณใด
บริเวณหนึ่งที่แน่นอนและสามารถดารงชีวิตทางสั งคมร่วมกัน กล่าวคือ คนกลุ่มหนึ่งจะต้องมีอาณาเขตเป็ น ของ
ตนและคนในอาณาเขตนั้น มี ความสั มพันธ์ ทางสั ง คมร่ ว มกัน เช่น มีภาษาพูด จารีตประเพณี และทัศนคติ เ ป็ น
แบบเดียวกัน17
Nelson, Ramsey and Verner ได้ให้ความหมายของชุ มชน สรุปได้ว่าชุมชนหมายถึ งกลุ่ มคน ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กันในอาณาเขตหนึ่ง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์นี้หมายถึงการปฏิบัติต่อกัน (Interaction)18
ปราสาท หลั ก ศิ ลา กล่าวว่าชุมชน หมายถึง กลุ่มคนพวกหนึ่ ง ซึ่ งครอบครองบริ เวณที่ มีอาณา เขต
แน่นอน โดยถือว่าตนมีความผูกพันอยู่กับอาณาบริเวณแห่งนั้นและมีความยึดเหนี่ยวกันเป็นปึก แผ่นมั่น คง19
สัญญา สัญญาวิวัฒน์ ได้ให้ความหมายว่า ชุมชน หมายถึง องค์การทางสังคมอย่างหนึ่งที่ มีอาณา เขต
ครอบคลุมท้อ งถิ่น หนึ่ งและปวงสมาชิก สามารถบรรลุถึ ง ความต้อ งการพื้นฐานส่ วนใหญ่ ไ ด้และสามารถแก้ ไข
ปัญหาส่วนใหญ่ในชุมชนของตนเองได้20
จิตตินันท์ เดชะคุปต์ และณัฐชนา พวงทอง กล่าวว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันในเขต
หรือบริเวณเดียวกันที่ แน่นอน มีวิถีการดาเนินชีวิตคล้ายกัน มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่ งอั นเดียวกัน มีปฏิสัมพั น ธ์
ต่อกันและกัน อยู่ภายใต้กฎระเบีย บกฎเกณฑ์ เดี ยวกัน โดยหากพิจารณาองค์ป ระกอบของชุ มชนแล้ ว พบว่า
ชุมชนมีส่วนประกอบ อันได้แก่ คนหรือสมาชิกในชุมชน (people) ความสนใจร่วมกันของสมาชิก (common
interest) อาณาบริเวณหรือ พื้น ที่ข องชุ มชน (area) ปฏิสัมพันธ์ของสมาชิ ก (interaction) ความสัมพัน ธ์ ข อง
สมาชิ ก (relationship) และวั ฒ นธรรมขนบธรรมเนี ยมประเพณี (cultural traditions) หรื อ แบบแผนการ
ดาเนินชีวิต (pattern of community life) ที่มีลักษณะคล้ายคลึงและเป็นรูปแบบเดียวกัน 21
สนธยา พลศรี ได้สรุปความหมายของคาว่าชุมชนจากความหมายโดยสามัญ สานึก ความหมายโดยรู ป
ศั พท์ แ ละความหมายทางวิช าการไว้ว่ า ชุ ม ชน หมายถึ ง กลุ่ มทางสั ง คมที่อ ยู่ อ าศั ยร่ ว มกัน ในอาณาบริ เวณ
เดียวกัน เช่น ครอบครัว ละแวกบ้าน หมู่บ้าน ตาบล หรือเรียกเป็นอย่างอื่นมี ความเกี่ยวข้ องสัมพัน ธ์กัน มี ก าร
ติดต่อสื่อสารและเรียนรู้ร่วมกัน มีความผูกพัน เอื้ออาทรกัน ภายใต้บรรทัดฐานและวัฒนธรรมเดียวกัน ร่วมมื อ
15

From The Community: An Introduction to A Social System (p.189) by Sanders, Irwin T, 1958, New York: The
Ronald Press อ้างถึงในทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน (น. 40) โดยณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์, ชลบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี.
16
ชยาภรณ์ ชื่นรุ่งโรจน์. (2561). ชุมชนและการพัฒนาชุมชน. สืบค้นจาก http://www.human.cmu.ac.th/ home/hc/ebook/
006103/lesson10/01.htm
17
แหล่งเดิม.
18
แหล่งเดิม.
19
จาก ชุมนุมชน (น. 2), โดย ปราสาท หลักศิลา, 2519, กรุงเทพมหานคร: สภาวิจัยแห่งชาติ.
20
จาก การพัฒนาชุมชน (น. 6), โดย สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2525, กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.
21
จาก แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัว และชุม ชน (ชุดวิชาการศึกษาชีวิตและครอบครัวชุม ชน) (น. 1-11), โดยจิตตินันท์
เดชะคุปต์ และณัฐชนา พวงทอง, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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และพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน22
ยศ บริสุทธิ์ กล่าวว่า ชุมชน หรือ community หมายถึง การอยู่ร่วมกันในหน่ วยพื้น ที่เ ดีย วกั น ของ
ประชากรที่เป็นสมาชิก โดยมีความสั มพัน ธ์กั นหรื อ มีผ ลประโยชน์บ างอย่า งร่ว มกัน มีกรอบบรรทัด ฐาน หรื อ
ระเบียบกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกัน ของประชากรที่ เป็นสมาชิก 23 การที่ระบุว่าเป็นชุมชนมนุษย์หรือไม่นั้ น ต้ อ ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบของชุ มชน 3 ประการ ได้แก่ คนหรือประชากรในฐานะเป็น สมาชิ กของชุ มชน สิ่งที่
มนุษย์สร้างหรือประดิ ษฐ์ คิ ดค้น ขึ้น และสิ่งที่ธรรมชาติ สร้างขึ้น โดยองค์ประกอบของชุ มชนทั้ ง 3 ประการ มี
ความสัมพันธ์และมีการปฏิบัติต่ อกัน โดยมีคนหรือประชากรในฐานะเป็นสมาชิกของชุมชนมาอยู่ร่ว มกัน พร้อม
ทั้ง ปลูกสร้างหรือประดิษฐ์คิด ค้นสิ่ง ต่างๆ ขึ้นในชุมชนโดยใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ มีอยู่ เป็น พื้นฐานเพื่ อ ให้
คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและมีคุ ณภาพชีวิ ตที่ดี24
จากความหมายของนัก วิชาการข้างต้น จะเห็นได้ว่าในการให้ค วามหมายของชุ มชนนั้น จะมีลัก ษณะ
ใกล้เคียงกัน กล่าวคือหมายถึงกลุ่มคนที่อยู่ในอาณาบริ เวณพื้นที่เ ดียวกัน ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางสัง คมร่ว มกั น มี
ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมีการกาหนดกรอบบรรทัดฐานหรือระเบี ย บ
กฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันของสมาชิก
ทั้งนี้ หากพิจารณากรอบคิดว่าด้วยความเป็นชุ มชนแบบเดิ ม (หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิ ม) จะวางอยู่บ น
พื้นฐานของความสัมพันธ์ทางสังคมบางประการ เช่น 25
(1) ความเชื่อหรืออุดมการณ์ เชิงอานาจ ซึ่งเป็นรากฐานหรือศูนย์รวมของความสั มพัน ธ์ ท าง
สังคมทีผ่ ูกโยงครัวเรือน และคนกลุ่มต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันในฐานเป็นพวกพ้อง หรือเป็นคนในชุมชนเดียวกัน
(2) พิ ธีก รรม ซึ่ ง เป็ น การผลิ ต ซ้ าของปฏิบั ติ ก ารทางสั ง คมเพื่ อ แสงความเป็ น อั น หนึ่ งอัน
เดียวกัน หรือเพื่อสืบทอดสานึก และอุดมการณ์ของชุมชน
(3) ภู มิ ปัญญาท้ อ งถิ่ น หรื อ ความรู้ ที่ พั ฒนาสั่ งสมต่ อ กั น มาเป็ น ระยะเวลานาน อั น เป็น
พื้นฐานสาคัญที่ตอกย้าร่วมแรงร่วมใจ เพื่อรักษาความโดดเด่นและศักดิ์ศรีของท้องถิ่นเอาไว้
(4) การจัดการทรัพ ยากรบนพื้ น ฐานของจารี ตประเพณี ซึ่งอาจกลายมาเป็ นพื้ นฐา นของ
ระบบคุณค่า หรือความเชื่อบางอย่าง เช่น การจัดการป่าหรือที่สาธารณะ ซึ่งถือเป็นของส่วนรวม สมาชิกของ
ชุมชนเท่านั้นที่จะมี สิท ธิใช้ และมีหน้า ที่ในการดูแลรั กษา ได้กลายเป็นความเชื่ อในเรื่ อง “ขึด” หรือความเป็ น
เสนียดจัญไรหรื ออั ป มงคล อันเกิดจากการละเมิด กฎเกณฑ์จารีต ประเพณี ซึ่งมักเกี่ยวข้ องกั บพื้ นที่ ส่ว นรวม
หรือพื้นที่สาธารณะ เช่น การปิดทางเดิน การถมบ่อน้า เป็นต้น ขึด จึงหมายถึงการละเมิ ดต่อ ความเป็น ชุ มชน
22

จาก ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน (น. 22), โดย สนธยา พลศรี, 2547, กรุงเทพมหานคร: โอเตียนสโตร์.
จาก การศึกษาชุมชน: แนวคิดฐานวิจัย และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (น. 3), โดย ยศ บริสุทธิ์, 2558, ขอนแก่น: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
24
แหล่งเดิม, หน้า 7.
25
จาก สิ ท ธิ ชุ ม ชน พั ฒ นาการและการปรั บ กระบวนทั ศ น์ ท างมานุ ษ ยวิ ท ยา, โดย ยศ สั น ตสมบั ติ , 2561, สื บ ค้ น จาก
http://203.131.219.242/cdm/singleitem/collection/trf_or_th/id/2184/rec/6
23
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หรือการกระทาอันผิดทานองคลองธรรม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขั ดแย้ งและกระทบกระเทือ นต่ อความสั ม พั น ธ์
ทางสังคม
(5) องค์กรทางสังคม ซึ่งทาหน้าที่ดูแลจัดการความสัมพันธ์ในรูป แบบต่า งๆ เช่น กลุ่มเหมื อ ง
ฝายซึ่งทาหน้า ที่ดู แ ลป่า ต้ นน้า และจัดสรรแบ่ ง ปัน น้า กลุ่มวัด กลุ่มผู้นา และการรวมตั ว เป็ น เครื อข่า ยเพื่ อ
จัดการทรัพยากรในระดับน้า หรือป่าผืนใหญ่ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมาการให้ความหมายชุ มชนก็ เริ่มเปลี่ย นแปลงไป ชุม ชนมิได้หมายถึงหมู่ บ้ า น
ที่ มีอ าณาเขตพื้ น ที่ แ น่ น อนตายตัว อี ก ต่ อ ไป หากแต่ ห มายถึ ง หน่ว ยทางสั ง คมที่ สมาชิ ก มี ก ารติ ด ต่ อ สื่อสาร
เสริ มสร้ า งและสืบ สานสัมพั น ธ์ ท างสัง คมที่ มีทั้ ง ความเคลื่ อ นไหว ปรั บ ตั ว ความ ขั ด แย้ง และการผสมผสาน
กลมกลืน ความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ คือชุมชนมิได้เป็นหน่วยทางสังคมที่ เป็นอิสระหรืออยู่ โ ดด
เดี่ยวแยกตัวออกจากหน่วยทางสังคมอื่น ๆ ในทางตรงกันข้าม ชุ มชนในรูปแบบใหม่ ๆ ดารงอยู่ในความสัมพั น ธ์
กั บ ชุ มชนอื่ น ๆ และ ความสั มพั น ธ์ กั บ รั ฐ และตลาด ชุ มชนรู ปแบบใหม่ เ ริ่มมี ข อบเขตครอบคลุ มเครือข่าย
กว้างขวาง เชื่อมโยงพื้นที่ในชนบทกับเมือง ปรับตัวและเปลี่ยนแปลง ขัดแย้งและเกิดใหม่อย่างรวดเร็ว 26
การสร้างความเป็นชุมชนและอัตลักษณ์ไม่ อาจหลีกเลี่ยงความสั มพัน ธ์เชิงอานาจ เพราะการสร้างความ
เป็นชุมชน และอัตลักษณ์ของกลุ่ม เกิดขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์ของการสร้างความแตกต่าง ซึ่งรวมถึง การผนวก
รวม (inclusion) การกีดกัน (exclusion) และการสร้างความเป็น อื่น อัตลักษณ์และวัฒนธรรมจึง เป็น ผลของ
ความสัมพันธ์เ ชิง อานาจและความไม่เ ท่าเทีย มกั นระหว่างคนกลุ่ มต่า ง ๆ ในทานองเดียวกัน ความเป็น ชุ มชน
และความเป็นท้องถิ่นถู กสร้างขึ้นโดยกระบวนการทางประวัติ ศาสตร์ที่ เชื่ อมโยงความสั มพันธ์ เชิง อานาจ และ
ความสัมพันธ์เชิ ง พื้นที่ ในระดับที่ กว้า งกว่าท้ องถิ่ น ผ่านการเจรจาต่อรองและการต่อ สู้ร ะหว่า งกลุ่ มต่า ง ๆ อัต
ลักษณ์ของชุ มชน และท้องถิ่นจึง มี การปรั บเปลี่ ย น และสร้างใหม่อ ยู่เ สมอจากปฏิ สั มพัน ธ์ข องพลัง ต่า ง ๆ ที่
กาหนดความเป็นไปของสัง คม การมองอัตลักษณ์แ ละความเป็น ชุมชนในลัก ษณะที่ เลื่อ นไหลและไม่ ผูก ติ ด กั บ
อาณาเขตที่แ น่น อน ทาให้เราต้องหัน มาให้ ค วามสาคัญ กับ การศึ ก ษาที่ มีลั กษณะความเป็ น พลวัต ร เน้นการ
ตีความ การต่อรอง และการตอบโต้สถานการณ์ที่มนุษย์แต่ละกลุ่มเผชิญหน้าอยู่ภายในความสั มพัน ธ์เชิง อานาจ
ที่ไม่เท่าเทียม27
การพิจารณาความเป็นชุ มชนแบบใหม่ นั้น ลักษณะของความเป็ นชุ มชนที่เ พิ่ มขึ้ นคื อ ความเป็น พลวั ต
หรือเป็นกระบวนการในการปรับตั วและต่ อสู้ ซึ่งมีมุมมองบนพื้น ฐานของแนวคิดและทฤษฏีที่ห ลากหลาย การ
มองชุมชนในแง่ของกระบวนการสะสมแสะการแปลงทุน ประเภทต่างๆ ไปสู่อานาจเชิงสัญลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็ น
ทุนทางเศรษฐกิจ (ทรัพยากร เงิน ทรัพย์สิน และเครื่องมือ การผลิ ต) ทุนทางสังคม (เครือข่ายของพันธมิ ต รที่
สามารถระดมกาลั งเพื่ อใช้ในกิจ กรรมต่างๆ เช่น เครือญาติ กลุ่ มแลกเปลี่ยนแรงงาน หัวคะแนนของนั ก การ
26

จาก สื่อเพื่อชุมชน: การประมวลองค์ความรู้ (น. 14), โดย กาญจนา แก้วเทพ, 2543, กรุงเทพมหานคร : สานักงานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย อ้างถึงใน การศึกษาในวิถีชุมชน: การสงเคราะห์ประสบการณ์ ในชุดโครงการวิจัยด้านการศึกษากับชุมชน, โดย อมรวิชช์
นาครทรรพ, 2548, กรุงเทพมหานคร: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
27
สิทธิชุมชน พัฒนาการและการปรับกระบวนทัศน์ทางมานุษยวิทยา.
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เมือง เป็นต้น) ทุนทางวัฒนธรรม (ความรู้ การศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ปรากฏในระบบการศึก ษา หรือใน
ตานาน ความเชื่อ จารีตประเพณีและกฎข้อห้ามต่าง ๆ) และทุนทางสัญลักษณ์ (ความชอบธรรม)28
ตัวอย่างของการนาแนวคิดเรื่องกระบวนการสะสมและแปลงทุนมาใช้ศึก ษาความเป็นชุ มชน และการ
เปิดพื้นที่ทางสังคมนั้น เช่นกรณีของชาวปกากะญอที่ใช้ทุน ทางวั ฒนธรรม โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่ อ ง
ของการจัดการทรัพยากร ตลอดจนประเพณี ความเชื่ อ ตานาน และเรื่องเล่าต่า ง ๆ มานาเสนอเพื่อ เปิ ด พื้ น ที่
ทางสังคมในกระบวนการต่อสู้กับภาพลัก ษณ์ที่รั ฐหยิบยื่นยัด เยียดให้ กับ “ชาวเขา” ว่าเป็นคนโง่ และทาลายป่า
ปกากะญอแปลงทุน ทางวัฒ นธรรม ให้เป็นอานาจเชิง สัญ ลัก ษณ์ เพื่อสร้าง “ตัวตน” และอัตลักษณ์ ทางชาติ
พันธุ์ ให้สังคมมองเห็นว่าอัตลักษณ์ของชาวปกากะญอนั้นผูก พันแนบแน่น อยู่กับการรัก ษาป่า หรือความเป็นคน
รักป่า จึงทาให้ชาวปกากะญอสามารถเปิด พื้นที่ ทางสัง คม และยืนยันศักดิ์ศรีในความเป็ นมนุ ษย์เ พื่อ ตอบโต้ ต่ อ
ภาพลักษณ์และข้อกล่าวหาของรัฐและชนกลุ่มอื่นๆ และสร้างความชอบธรรมให้กับสิทธิชุมชนของตน
ทั้งนี้ การมองชุมชนในลัก ษณะที่ เป็น กระบวนการ หรือยุทธวิธีที่เลื่อนไหลในการนาเสนอตั วตนและ
เปิดพื้นที่ทางสั ง คม ความเป็นชุ มชนในลัก ษณะดั ง กล่า ว วางอยู่บนพื้น ฐานของมุ มมองและแนวคิด ส า คั ญ ๆ
อย่างน้อย 5 ประการด้วยกัน คือ
ประการแรก คือ การมองความเป็นชุมชนในบริบทของความสั มพันธ์ เชิง อานาจ (relational) ชุดหนึ่ง
ความเป็นชุมชน การนาเสนอตัวตนและอั ตลัก ษณ์ของกลุ่ มเกิด ขึ้นเมื่อ เกิ ดการเผชิญ หน้ากับ ชนกลุ่ มอื่ น ๆ เกิด
ความพยายามในการที่จะปรั บตัว และต่ อสู้กั บพลังภายนอกที่เข้า มากระทาการ สร้างอัตลักษณ์ของชุ มชน หรื อ
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จึงหมายถึง ความพยายามที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับ สิทธิ ชุมชนบนพื้ นฐานของความ
เป็นมนุษย์29 หรือการสร้างความเป็นกลุ่มและชุมชนในมิติทางวั ฒนธรรมนั่นเอง 30
ประการที่สอง คือ การมองความเป็นชุ มชนในบริบ ททางประวั ติ ศาสตร์ หรือที่เรียกว่าการเลื่อ น ไหล
ผ่านกาลเวลา (temporal flow)31 การสร้างความเป็น ชุ มชนเกี่ย วพัน อย่า งแนบแน่น กั บการสร้ างสานึ ก ทาง
ประวัติศาสตร์ ผ่านการตีความ การลาเลิกอดีตในรูป พงศาวดาร เรื่องเล่า ตานาน ชีวประวัติของวีรบุรุ ษ เพื่ อ
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างอดีตมาสู่ปัจจุบันและสร้างความคาดหวังให้ กับอนาคต 32
ประการที่สาม ความเป็นชุมชนมิใช่แก่นสารที่หยุดนิ่งตายตัว หากแต่เลื่อนไหล และปรับเปลี่ยนไปตาม
เงื่อนไขและสถานการณ์ หรือผลประโยชน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 33

28
29

ในแหล่งเดิม

30

แหล่งเดิม.
จาก มิติชุมชน: วิธีคิดท้องถิ่นว่าด้วยสิทธิ อานาจ และการจัดการทรัพ ยากร (น. 248), โดย อานันท์ กาญจนพันธุ์ อ้างถึง
From The Experience of Displacement: Reconstructing Place and Identities in Sri Lanka, by Birgitte Sorensen อ้างถึง

ในแหล่งเดิม

31

From Time and the other: How Anthropology Makes Its Object, by Johannes Fabian อ้างถึงในแหล่งเดิม
From Sovereignty and Rebellion: The White Hmong of Northern Thailand, by Nicholas Tapp, 1989, Singapore:
Oxford University Press. อ้างถึงในแหล่งเดิม
33
From Flexible Citizenship: The Cultural Logics of Transnationality, by Aihwa Ong อ้างถึงในแหล่งเดิม
32
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ประการที่สี่ ความเป็นชุมชนเป็นพื้นที่ของการต่อสู้ ทางวัฒนธรรมที่ซึ่ งพรมแดนปริ มณฑลและขอบเขต
ของความเป็นกลุ่มถูกรื้อถอนและสร้างใหม่อย่างต่อเนื่ อง34
ประการสุดท้าย ความเป็นชุมชนเกิดขึ้นจากความขั ดแย้ง และการต่อต้าน ดังเช่น การนาเอาพิธีกรรม
มาเป็น “พืน้ ที่” ในการที่ชุมชนสามารถสร้า งปฏิ บั ติการเพื่อ พู ด ถึง การกดขี่ข่ มเหงและสิ ทธิ ชุ มชนของตน 35
ในลักษณะเช่นนี้ ความเป็นชุมชนเป็นทั้งอุดมการณ์และกระบวนการของชาวบ้านในการปรับตัวและต่อสู้ กั บ รั ฐ
ระบบทุนนิยมและพลังภายนอกอื่นๆ
จากแนวคิดของความเป็ นชุ มชนในลัก ษณะใหม่ข้า งต้น ก็สอดคล้องกับ การให้ค วามหมายของชุ มชน
และการอธิบายลัก ษณะของชุ มชนที่นั กวิ ชาการอย่ างอานัน ท์ กาญจนพันธุ์ ได้ให้ความหมายทั่ วไปของ ค าว่ า
“ชุมชน” ที่มิได้จากัดในแง่ข องพื้น ที่ โดยชุมชนหมายถึงการที่บุ ค คลจานวนหนึ่ ง มีวั ตถุป ระสงค์ร่ วมกัน มีการ
ติดต่อสื่อสารหรือรวมกลุ่มกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระทา และจัดการเพื่อให้ เ กิ ด
ความสาเร็จ ตามวัตถุประสงค์ร่ ว มกัน โดยมิได้จากัดอยู่ กับอาณาบริเ วณทางภู มิศาสตร์ เท่า นั้น ดังนั้น จึงอาจ
พิจารณาลักษณะของชุมชนได้ในหลายลักษณะ กล่าวคือ36
(1) ชุ ม ชนหมู่ บ้า น เป็นชุมชนที่ตั้ ง อยู่ บนพื้ นฐานของความสั ม พัน ธ์ข องคนที่รู้จั ก กัน อย่ า ง
ใกล้ชิด เป็นหน่วยทางสังคมขนาดเล็กที่ เกิ ดขึ้นจากการที่ มีบ้านเรือนอยู่ใกล้กัน ความสัมพันธ์จึงมีลัก ษณะเป็ น
แบบครอบครัวหรือเครือญาติ มีการแลกเปลี่ยนและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ยังรวมถึงหน่วยสัง คม
ขนาดเล็กสุดที่ทางราชการกาหนดให้ เป็น “หมู่บ้าน” เป็นหน่วยทางการปกครองของทางราชการ
(2) ชุ ม ชนในฐานะขบวนการของสั ง คม เป็ น การรวมตั ว ของกลุ่ มคนที่มีอุ ด มการณ์ และ
กระบวนการในการจัด การ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ประสงค์ ร่ว มกั น ในการแก้ ปัญ หาส่ ว นรวม การรวมตั ว กันจึง
ประกอบด้วยสมาชิก ที่หลากหลาย ทั้งประชาชน ปัจเจก องค์กรอิสระสาธารณะประโยชน์ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน มีเครือข่ายการมีส่วนร่วมที่กว้างขวางในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน
(3) ชุมชนในอุดมคติเน้น ความสัมพั น ธ์อั นดี ระหว่างเพื่ อนมนุ ษย์ไม่ ไ ด้ให้ ความสัม พั น ธ์ กั บ
อาณาบริเวณทางภูมิ ศาสตร์ หรื อพื้ นที่ มีการนาเสนอลักษณะชุ มชนที่ ควรจะเป็น ชุมชนที่ ดีหรื อชุ มชนในอุ ด ม
คติ ชุมชนจึงมีขนาดเล็ก แต่มีโครงสร้างที่แข็งแกร่ง เน้นการกระทาที่เต็มไปด้วยความร่ว มมื อร่ว มใจควา มรู้ สึ ก
เป็นเจ้าของ เป็นสังคมที่คนรู้จักกันอย่างใกล้ชิดและสนิทสนม
(4) ชุมชนเสมือนจริง เป็นชุมชนรูปแบบใหม่ ที่เ กิด มาพร้อ มกับ เทคโนโลยีจึง ไม่จากั ด อยู่ กั บ
สภาพทางภูมิ ศาสตร์ แ ต่ มีเ ครื อ ข่ายที่เ ชื่ อ มโยงสื่อ สารกัน ได้ โดยมีวัตถุประสงค์ร่ ว มกั นในการที่จ ะช่ วยเหลื อ
ซึ่งกันและกัน เช่น รายการวิทยุเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เป็นต้น จึงเป็นชุมชนที่อาศัยเทคโนโลยี การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีลักษณะที่เปิดกว้างให้กับสมาชิกทุกประเภทเป็นชุมชนที่ไร้พรมแดน
34

From Culture, Power, Place: Explorations in Critical Anthropology, by Akhit Gupta and James Ferguson, eds.
อ้างถึงในแหล่งเดิม
35
From Body of Power, Spirit of Resistance: The Culture and History of a South African People, by Jean Comaroff
อ้างถึงในแหล่งเดิม
36
จาก พลวัตรในการจัดการทรัพยากร: กระบวนทัศน์และนโยบาย, โดย อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2544 กรุงเทพมหานคร: สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.
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เช่ น เดี ย วกั บ การพิ จ ารณาแบ่ ง ประเภทของชุมชนของยศ บริ สุ ท ธิ์ ที่ ไ ด้ จ าแนก ประเภทของชุมชน
สามารถจาแนก โดยพิจารณาเป็น 2 เกณฑ์ ได้แก่
(1) ประเภทของชุมชนจาแนกตามความเจริ ญเชิง พื้น ที่แ ละเศรษฐกิจ-สัง คม (area and
socio-economic) ซึ่งเป็นชุมชนในมุ มมองของชุ มชนที่ เป็ นชุ มชน สามารถจาแนกได้ 2 ประเภท หลัก คือ
(1) ชุ ม ชนชนบท (rural community) และ (2) ชุ ม ชนเมื อ ง (urban community) นอกจากนี้ ยั งมี
ชุมชนชานเมือ ง (peri-urban community) และ ชุมชนกึ่งเมือง (semi-urban community) ซึ่งเป็ น
ชุมชนที่กาลังเปลี่ย นผ่านจากชุ มชนชนบทเป็ นชุ มชนเมื องด้ วย อย่างไรก็ตามโดยทั่ วไปแล้ว การเปรียบเที ย บ
ความ แตกต่างของชุมชนที่จาแนกตามความเจริญ เชิง พื้น ที่แ ละเศรษฐกิ จสัง คมแล้ว มักกล่าวถึงชุมชนชน บท
และชุมชนเมืองเป็นหลัก
(2) ประเภทของชุ ม ชน จ าแนกตามกลุ่ ม คนและสั ง คม (group and society) สามารถ
จาแนกได้ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ชุมชนเฉพาะพื้นที่ และชุมชนนักปฏิบัติ เช่น ชุมชนในมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ชุมชนในโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชนของกลุ่มคนที่ทางานในองค์ กรเดียวกัน หรือชุ มชนของผู้ที่ประกอบหน้ า ที่
การงานในลักษณะเดี ยวกัน เป็นต้น ชุมชนประชาคม เช่น ประชาคมอาเซียน หรือประชาคมยุโ รป เป็นต้ น
และ ชุมชนเสมือนจริง เช่น ชุมชนที่อยู่บนเครือข่าย
ในแง่ความสาคัญของชุมชนแล้ว ด้วยการดารงอยู่ของชุมชนนั้ นอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่ มาจากความ
เอื้ออาทร การช่วยเหลือพึ่งพากัน ความซื่อสัตย์ และคุณค่าอื่นๆ ระหว่างคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ร่ วมกัน โดยมี
การยึดถือแนวทางการดาเนินชีวิตที่พึงประสงค์หรือเป็นที่ พึงปรารถนาของสั งคม ตลอดจนเป็นการสะท้อนแบบ
แผนทางวัฒนธรรมประเพณี ที่ดี งามที่สื บจากรุ่น หนึ่ ง สู่ค นรุ่น ต่ อ ๆ มา การเกิดขึ้นของชุ มชนจึ ง เป็ นกา รปลุ ก
จิตสานึกให้คนในชุมชนช่วยกันหัน มารัก ษาคุ ณค่าทางสัง คม และวัฒนธรรมที่ดีของชุ มชนให้ค งอยู่สื บไป ในอีก
แง่หนึ่งการเกิดขึ้นของชุ มชนทาให้เ กิด การพั ฒนาวิธี คิด ทัศนคติ และระบบความรู้ ในการจัด การวิถี ควา มเป็ น
ชุมชน โดยเฉพาะการจัดการในการใช้ทรัพยากร และการจัดระบบความสัมพันธ์ในการอยู่ ร่วมกัน อันทาให้เกิ ด
การเรียนรู้ รับรู้ และส่งผ่านข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน อีกทั้งทาให้เกิดคุณค่าบางอย่างที่คนในชุมชนสามารถยึ ด
โยงและยอมรับร่ วมกัน เพื่อการขับเคลื่ อนชุ มชนก็จ ะไปในทางสร้า งสรรค์ และยั่ งยืน นอกจากนั้นแล้ว ชุมชน
จาเป็นต้องตระหนักและคานึงถึงสิทธิข องคนในชุมชนทุก คน โดยรักษาสิทธิหรือประโยชน์หรืออานาจอย่า งใดๆ
ด้วยความชอบธรรม ซึ่งกฎหมายให้การรับรองและคุ้มครองไว้ มีกระบวนการยุติธ รรมที่ดาเนินไปภายใต้ ร ะบบ
ความสัมพันธ์ ทั้ง แนวตั้ งและแนวนอน เช่น สิทธิของประชาชน สิทธิเกี่ยวกับ ครอบครัว สิทธิในการรับ มร ดก
เป็นต้น อีกทั้งชุมชนยังมีการกาหนดหน้าที่ข องคนในชุ มชนให้ยึด ถือปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติต นตามกฎระเบี ย บ
ของชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมการบาเพ็ญประโยชน์ต่ อชุ มชน การร่วมกันอนุรักษ์ท รัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นต้น ท้ายที่สุด ชุมชนมีลักษณะความเป็นพลวัต ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องเรีย นรู้
และปรับตัวเมื่อมีค วามเปลี่ ยนแปลงเกิดขึ้น ชุมชนต้องมีความเข้มแข็ง เป็นปึกแผ่น ในการเป็นพื้นที่ทางสั ง คม
โดยความเป็นชุมชนจะนาไปสู่ความรู้สึกร่วมและกระบวนการของกลุ่มคนที่ มีความเกี่ยวข้ องกับ อุดมการณ์ สิทธิ
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อานาจในการจัดการ การปรับตัว และกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่แห่งใดแห่งหนึ่ ง เพื่อตอบสนองความต้อ งการ
ของคนในท้องถิ่น37
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนข้างต้น จึงทาให้เห็นถึงนิยามและลักษณะของชุ มชนได้อย่า งลึกซึ้ ง ซึ่ง
มีความแตกต่างจากคาว่า “กลุ่มผลประโยชน์” “กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย” “กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ” ซึ่งมักเรียกร้ อ ง
สิทธิบนฐาน “สิทธิชุมชน” โดยอ้างว่าตนเองเป็น “ชุมชน” อันทาให้ความเข้าใจคาว่า “ชุมชน” ผิดเพี้ยนไป จึง
มีความจาเป็นต้ องทาความเข้าใจความหมายของคาเหล่านี้ ให้ ชัด เจน ดังจะอธิบายความหมายในเบื้อ งต้ น ได้
ดังนี้38
“กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสีย ” (Stakeholder) หมายถึง บุคคล องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่มี “ส่วนได้
ส่วนเสีย” ในประเด็นหรือเรื่องนั้น ๆ และเป็นไปได้ที่จะกาหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในลักษณะที่เป็นวงกว้าง เช่น
กรณีเรื่องของความยั่งยืน ก็ถือว่าทุกคนบนโลกนั้นเป็น ผู้มีส่วนได้เสีย แต่การกาหนดความ “มีส่วนได้เสีย” ของ
คนแต่ละกลุ่มจะทาให้ แต่ ล ะกลุ่ มนั้น มี ความสาคัญ มากน้ อยต่ างกัน ที่จะทาให้เกิดโอกาสในการเจรจาต่ อ ร อง
(negotiation) แต่ไม่ใช่การปรึกษาหารือ (deliberation)
“กลุ่มผลประโยชน์” (Interest group) หมายถึง กลุ่มประชากรที่มีการรวมตัวกันโดยการจัดตั้ ง ของ
บุ ค คลหรื อ สถาบั นลั ก ษณะการเป็ นองค์ ก รที่ เ ป็ นทางการโดยมี พัน ธกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ชัด เจน ในทาง
รั ฐ ศาสตร์ ห รื อ ทางการเมื อ ง กลุ่ มผลประโยชน์ใ นทางรัฐ ศาสตร์ห รือ ทางการเมื อ งจึง มี ลั ก ษณะหวัง ผลทาง
การเมื อ งเป็ น ส าคั ญ แม้ ไ ม่ ต้ อ งการเป็ น รัฐ บาล แต่ ต้ อ งการเรี ยกร้ อ งให้ รั ฐ บาลและ/หรือ พรรคมี นโยบาย
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของกลุ่ ม เพื่ อ การรัก ษาผลประโยชน์ ข องตนเอง หรื อ รัก ษา ผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม เช่น กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้ อ ม กลุ่มต่อต้านทุจริ ตคอร์รั ปชั น สหภาพแรงงาน เป็นต้ น
ทั้งนี้ กลุ่มผลประโยชน์มีความแตกต่างจากชุ มชน เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มผลประโยชน์ต้องการการเรียกร้ อ งใน
ผลประโยชน์ ในขณะที่สมาชิกในชุ มชนไม่จาเป็น ต้อ งเห็ นด้ วยกั บสมาชิ กอื่น ๆ ในชุมชนแต่อย่างใด โดยบุค คล
สามารถอาศัยอยู่ในชุมชนและพยายามเปลี่ยนเป้า หมายและค่านิย มที่มีอยู่ใ นชุ มชนนั้นได้ ในทางตรงกัน ข้ า ม
หากเราไม่เห็นด้วยกับเป้าหมายหลักของกลุ่มผลประโยชน์ บุคคลนั้นจะไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่ มผลประโยชน์
นี้เลย
2.2 ฐานคิด
การศึกษาเรื่องสิทธิชุ มชน อยู่บนพื้นฐานความคิด แบบชุมชนนิย ม (Communitarianism) ซึ่งหากจะ
กล่าวถึงคาว่า "ชุมชน" แล้ว พบว่ามักจะผสมผสานความหมายของชุมชนในสองรู ปแบบไว้ด้ วยกั น รูปแบบที่
หนึ่ ง คื อ การกล่ า วถึ ง ความสั มพั น ธ์ ที่ มี อ ยู่ จ ริ ง ร ะหว่ า งกลุ่ มคน ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ บริ เ วณเดี ย วกั น ซึ่ ง มี
37

จาก แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัวและชุมชน (ชุดวิชาการศึกษาชีวิตและครอบครัวชุมชน) (น. 1-13 ถึง น. 1-14), โดย
จิตตินันท์ เดชะคุปต์ และณัฐชนา พวงทอง, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
38
จาก กลุ่มผลประโยชน์ (Interest group) ทางการเมือง, โดย ชาญชัย คุ้มปัญญา, 2561 , สืบค้นจาก: http://www.chanchai
worldvision.com/ดูบทความ-50857-กลุ่มผลประโยชน์-interest-group-ทางการเมือง.html, กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง และการ
เลือกตั้ง, โดย บูฆอรี ยีหมะ, 2561, สืบค้นจาก: http://oservice.skru.ac.th/ebookft/630/chapter_9.pdf และ stakeholders, publics,
interest groups?, Levine P., citizens, 2018, Retrieved from: http://peterlevine.ws/?p=12903
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ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน อย่างแนบแน่น และมีรากฐานความเป็นมาร่วมกัน อย่างไรก็ดี คาว่าชุมชนก็ยังมั ก จะ
แฝงไปด้วยความหมายอีกรู ปแบบหนึ่ ง ซึ่งก็คือความหมายของชุ มชนในฐานะที่ เป็น อุ ดมคติทางสั งคมอั น เป็ น
จินตภาพของความสัมพันธ์ ความเป็นชุมชนในรูปแบบที่ส องนี้ มักจะมาพร้อมกับ การแสวงหาสถานะของการ
เป็นสมาชิกในสังคมที่ใ ห้ความอบอุ่นและความปลอดภั ย และการสร้างคุณค่าให้กับ อัตลั กษณ์ร่ว ม ความหมาย
ทั้งสองรูปแบบของคาว่าชุมชนนี้ เป็นความหมายที่ประสานกันอยู่ในแนวคิ ดเรื่ องชุ มชนและยั งมั กจะลื่นไหลไป
มาระหว่างกัน39 โดยความหมายของชุมชนในรู ปแบบที่ส องในฐานะที่ชุ มชนเป็น อุด มคติ ทางสั งคมนั้น ถือเป็ น
หลักสาคัญของแนวคิดชุมชนนิยม (communitarianism)
แนวคิดชุมชนนิย ม เป็นปรัชญาทางสัง คมและการเมื อ งที่ เน้น ความสาคัญของชุ มชนโดยถื อเป็ น ส่ ว น
หนึ่งในวิถีทางการเมือง ในฐานะที่ชุมชนมีบทบาทในการวิเ คราะห์และติ ดตามสถาบันทางการเมือ งต่า งๆ และ
เป็นแนวคิดที่เข้า ใจในลั กษณะความเป็ นอยู่ และอัต ลัก ษณ์ข องมนุษ ย์ที่ อยู่ร วมกัน เป็ นสั งคม แนวคิดนี้เ กิ ด ขึ้ น
ในช่ ว งทศวรรษที่ 1980 ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งที่ มีก ารวิ พากษ์ ถึ ง ส านั ก ปรั ช ญาทางเสรี นิ ยมสองส านัก ได้ แ ก่ ส านัก
contemporary liberalism ที่มุ่งคุ้มครองและส่ งเสริ มอิสรภาพของบุ คคลและสิ ทธิ ของปั จเจกชนในฐาน ะที่
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในกิ จ กรรมของรั ฐ และส านั ก libertarianism (เรี ย กอี ก ชื่ อ ว่ า classical liberalism) ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งคุ้มครองสิทธิ ส่วนบุค คล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในเสรีภาพและทรั พย์สิน โดยการจากัดการ
ใช้อานาจของรัฐอย่างเข้มงวด40
แนวคิดหลักของเสรีนิยม (Liberalism) ให้ความสาคัญของปัจเจกบุคคลโดยเน้น ที่สิทธิ เสรีภาพ เพราะ
สิทธิ เสรีภาพเป็นคุณสมบัติ ตั้งแต่กาเนิดของมนุ ษย์ มนุษย์จึงมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่า เทีย มกัน การกระทาใดๆ
เพื่อตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล เป็นไปอย่างไม่มีขอบเขตจากัดภายใต้กฎหมาย (freedom under the
law) โดยเสรีนิยมมีคาอธิบายเกี่ย วกั บชุ มชนว่าชุ มชนมีต้ นกาเนิดจากกิจ กรรมสมัครใจของปัจเจกบุ คคล หรือ
อีกนัยคือปัจเจกบุคคลเป็นผู้สร้า งหรือ กาหนดชุ มชน 41 ในขณะที่แนวคิดชุมชนนิย มนับว่าเป็นแนวคิดที่ ตรงข้ า ม
กับแนวคิดที่ใ ห้ปัจ เจกชนเป็ นสาคัญ โดยเป็นแนวคิ ดที่ ให้ ค วามสาคั ญกั บคุ ณค่า ร่ว ม (common goods) ใน
สังคม หรือค่านิยมของสังคม (social values) แนวคิดชุมชนนิยมจึงมักจะขัดต่ อทฤษฎี เสรีนิย มอยู่บ่อยครั้ง อัน
เนื่องมาจากแนวคิดเสรีนิย มจะมุ่ง เน้นให้ ปัจเจกชนแต่ล ะคนกาหนดคุ ณค่าต่า งๆ ด้วยตนเอง ในขณะที่แนวคิ ด
ชุมชนนิยมจะมุ่ งเน้ นแนวทางในการสร้างคุ ณค่า ต่า งๆ ร่วมกัน โดยแนวคิดชุมชนนิย มนั้น จะสรรหาเส้น ทา งที่
ผลประโยชน์ จ ะถู กจั ด ขึ้น แจกจ่ าย ท าให้ ชั ด เจน และบั ง คั บ ใช้ไ ปยัง หน่ว ยย่อ ยของสั ง คม เช่ น ครอบครัว
โรงเรียน กลุ่มอาสาสมัคร เป็นต้น42 โดยถือว่าเป็นประโยชน์ร่วมกันของชุมชน
39

From Community (pp.4-5), by Delanty, G., 2003, London: Routledge อ้างถึงใน แนวคิดเรื่องชุมชนกับการสร้างเสริม
เสรีภาพ โดย ธร ปีติดล, 2561, สืบค้นจาก http://v-reform.org/wp-content/uploads/2014/06/แนวคิดเรื่องชุมชนกับการสร้างเสริม
เสรีภาพ.pdf
40
From Communitarianism, by Etzioni A., 2018, Retrieved from: https://www.britannica.com/topic/communitarianism
41
จาก พลเมืองและความเป็นพลเมืองกับมุมมองที่แตกต่าง ระหว่างเสรีนิยมและชุมชนนิยม (ตอนที่ 2), โดย ศรัณยุ หมั้นทรัพย์,
2561, สืบค้นจาก: http://tpir53.blogspot.com/2010/11/2.html
42
From Communitarianism, by Etzioni A., 2018, Retrieved from: https://icps.gwu.edu/sites/icps.gwu.edu/files/
downloads/Communitarianism.Etzioni.pdf

61

นั ก วิ ช าการที่ น าเสนอแนวคิ ด ชุ มชนนิย ม มั ก สะท้ อ นให้เ ห็ นถึ ง ปัญ หาของแนวคิ ดเสรีนิ ยม ที่ มัก ให้
ความสาคัญมากเกินไปต่ อความเป็นปัจ เจก และยังเห็นปัญหาของการที่แนวคิ ดเสรีนิย มให้ คุณค่า อย่างสู ง กั บ
การส่ ง เสริ มเสรี ภาพ และความเท่ าเที ยมกั นระหว่า งปั จเจก 43 โดยเฉพาะความเป็ นปั จเจกชนเสรีที่ ใ ช้สิทธิ
เสรีภาพมากเกิน กว่า การให้ค วามสนใจกั บชุ มชน สังคม การเมือง และประเทศชาติ สิ่งนี้ส่งผลลบต่ อแนวคิ ด
พลเมืองแบบเสรีนิยม และยิ่งเพิ่มความต้องการพลเมืองแบบชุมชนนิย มมากขึ้น ด้วยหวังจะสร้างพลเมืองที่ ช่ ว ย
สร้างชุมชน สังคม และการเมืองให้ดีขึ้ น 44 ในขณะที่แนวคิดชุมชนนิย มมองว่าความหมายในชีวิ ตของแต่ ล ะคน
และเสรีภาพของปัจ เจกชนที่เ ข้ มแข็ งและมี ชีวิ ต ชี วาขึ้ น อยู่ กับ การมีสั มพั น ธ์ที่ ดี กับ คนอื่น ๆ ในชุมชน ดังนั้ น
นโยบายของรัฐบาลและการตัดสินใจเลือกของปัจเจกชน จึงควรตอบสนองกับค่านิยมของสังคม 45
แนวคิดชุมชนนิยมนั้น ได้เกิดขึ้นเป็นสองกระแสหลัก โดยในช่วงทศวรรษที่ 1980 เป็นกระแสที่เรียกว่ า
“the academic communitarianism” ซึ่งเป็นแนวคิดที่ศึกษากันในกลุ่มนักทฤษฎีการเมืองเล็ก ๆ โดยมองใน
มิติทางสังคม (social dimension) ของมนุษย์ ต่อมาในช่วงทศวรรษที่ 1990 แนวคิดชุมชนนิยมได้ กลายเป็ น
สิ่งที่เรียกว่า “the responsive communitarianism” ซึ่งเป็นชื่อที่ถูกเรียกในทางการเมื อง หรือในนักชุมชน
นิยมสมัยใหม่ (neocommutarians) ที่เป็นทั้งนักวิชาการและผู้จัด ทานโยบาย โดยคนกลุ่มนี้มองว่าสิท ธิ ข อง
ปัจเจกชน และคุณค่าร่วม (common goods) เป็นสองสิ่งหลักซึ่งเป็น ที่มาของการกาหนดกฎเกณฑ์ ต่างๆ ใน
สังคม46
ในช่วงกระแส the academic communitarianism นั้น เป็นช่วงที่มีการโต้เถียงแนวคิดจากงานเขี ย น
ชิ้นหนึ่งของ John Rawls ที่มีชื่อว่า A Theory of Justice ซึ่งแนวคิดของนักคิดและนักปรัชญาการเมืองหลาย
ท่ า น เช่ น Alasdair MacIntyre, Michael Sandel, Charles Taylor และ Michael Walzer ได้ เ ห็ น ขั ด แย้ง
กับข้อสันนิษฐานของ Rawls ที่ว่า ภาระหน้าที่ของรัฐคือการรักษาไว้และแจกจ่ายไปซึ่ งเสรีภาพและทรั พยากร
ทางเศรษฐกิจให้เหมาะสมแก่ ปัจเจกชนอย่า งเป็นธรรม เพื่อชี้นาวิถีชีวิตอันเป็นอิสระของประชาชน Rawls ยัง
กล่าวอีกว่า ในทุก ๆ โครงสร้างของระบบสังคมนั้น สามารถมองหาตาแหน่งที่ มีเรียกว่า “Archimedean Point”
ได้ ความยุติธรรมและความเท่า เทีย มจะอยู่ บนพื้นฐานของจุ ดที่ ว่านี้ ในขณะที่กลุ่มชุ มชนนิย มนั้ นกลับ มองว่ า
พื้นฐานของความยุติธรรมนั้นจะต้องอยู่บนปัจจัยแห่งชีวิ ต วิถีปฏิบัติอันแตกต่างกันไปในแต่ล ะสัง คม ดังนั้น จึง
อาจแตกต่างกันได้โดยขึ้นอยู่กับบริบทของสังคม โดย Alasdair MacIntyre และ Charles Taylor กล่าวว่าการ
ตัดสินสิ่งใดๆนั้นต้องอยู่บนเหตุผ ลและการตีความภายในกรอบของสัง คมนั้น ๆ ที่เห็นและเป็นอยู่ ดังนั้นจึงเป็ น
การไร้เหตุผลที่จะดาเนิ นรูปแบบของสั งคมจากความเชื่ อหรือ แนวทางปฏิบัติ ใดๆ ของมนุษย์ 47 ส่วน Michael
43

จาก แนวคิดชุมชนนิยมกับการสร้ างเสริม เสรี ภาพ, โดย ธร ปีติดล, 2561, สืบค้นจาก: http://v-reform.org/wp-content/
uploads/2014/06/แนวคิดเรื่องชุมชนกับการสร้างเสริมเสรีภาพ.pdf
44
พลเมืองและความเป็นพลเมืองกับมุมมองที่แตกต่าง ระหว่างเสรีนิยมและชุมชนนิยม (ตอนที่ 2).
45
จาก อธิ บ ายศั พ ท์ สัง คมศาสตร์ เ พื่อ การพัฒ นา, โดย วิ ท ยากร เชี ย งกู ล, 2561, สื บ ค้ น จาก: https://witayakornclub.
wordpress.com/ 2008/04/15/ comunitarian-ชุมชนนิยม/
46
From Communitarianism, by Etzioni A., 2018, Retrieved from: https://icps.gwu.edu/sites/icps.gwu.edu/files/
downloads/Communitarianism.Etzioni.pdf
47
From Philosophy and the Human Sciences: Philosophical Papers 2, ( ch. 1) , by Taylor C., 1985, Cambridge:
Cambridge University Press, Against the Self-Images of the Age, (chs.18–22), by MacIntyre A., 1978, Notre Dame: University
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Walzer ได้พัฒนาแนวคิดต่อไปว่า การวิจารณ์แนวคิ ดทางสังคมอย่างมีประสิทธิ ภาพนั้นจะต้ องมีเหตุผลและมา
จากพฤติกรรมและวิถีของผู้คนที่ได้อาศัยอยู่จริงๆ ในเวลาและสถานที่นั้นๆ48
กระแสการกล่าวถึง แนวคิ ดชุ มชนนิย มได้ มีการกล่า วอย่างแพร่หลายมากขึ้ น ในช่วงปลายศตวรร ษที่
20 ซึ่งนักคิดอย่าง Anthony Giddens วิเคราะห์ว่ามาจากจากบรรยากาศทางการเมื องของการล่ มสลายของ
แนวคิดสังคมนิ ยม ขณะเดียวกัน ก็ไ ม่ มีความมั่น ใจว่า เสรีนิย มจะเป็น ทางออก ทาให้คนรู้สึกหวาดกลั วกั บ การ
แตกร้าวทางสังคม จึงเกิดกระแสชุมชนนิยมขึ้น49 อย่างไรก็ตามแนวคิดชุมชนนิยมนี้ได้รับการพัฒนาไปในหลาย
แง่มุม เช่น ชุมชนนิยมแบบเสรีนิยม (liberal communitarianism) ของชาร์ล เทย์เลอร์ (Charles Taylor) ซึ่ง
มุ่งเน้นไปที่ การเมื อ งของการตระหนั กรู้ (Politics of recognition) ให้ยอมรับความแตกต่า งทางวั ฒน ธรร ม
ชุ มชนนิ ย มแบบพหุ นิ ยมสุ ด ขั้ ว (radical pluralism) ซึ่ ง เน้ น เรื่ อ งสิ ท ธิ ข องกลุ่ม สิ ท ธิ ท างวั ฒ นธรรม และให้
ความสาคัญกับยอมรั บสิ ทธิ ของพลเมื อ งในด้านส่วนตั ว เช่น สิทธิทางเพศ50 ชุมชนนิยมเพื่อการปกครองของ
Nikolas Rose ที่มองว่าชุมชนเป็นสิ่งที่ถูกทาให้เป็นสถาบัน เพื่อให้รัฐสามารถปกครองโดยผ่านชุมชนได้51 และ
แนวคิดชุมชนนิย มอี กแนวคิด หนึ่ งคื อ กระแสชุมชนนิยมที่ต อบสนอง (the responsive communitarianism)
ของ Amitai Etzioni ที่ให้ความสาคัญกับชุมชนว่า เป็นสถาบันสาคัญของการแก้ไขปัญหาสัง คม เพราะสมาชิ ก
ในชุมชนมีความผูกพันเชิงอารมณ์ และก็มีข้อผูกมัดต่อคุณค่าที่พวกเขายึดถือร่ว มกัน ชุมชนไม่ใช่อาณาบริเวณที่
ผู้คนกลายเป็นปัจเจกและเกิ ดสั งคมที่ ไร้ร ะเบียบ อย่างไรก็ตาม การที่ชุมชนถูกมองว่า เป็น กลไกในการจั ด การ
เกี่ยวกับระเบียบสั งคม มันจึงถูกมองว่าเป็น ส่วนหนึ่ง ของเทคนิ คของการปกครอง52 กระแส the responsive
communitarianism มองว่าบุคคลต้อ งมี ความรั บผิ ดชอบต่อ ครอบครัว ชุมชน และสังคมเหนือ กว่า สิท ธิ ข อง
ปัจเจกบุคคลตามแนวคิด เสรีนิย ม53 โดยได้มีการนาเสนอ “New Golden Rule” ในปี 1996 ซึ่งพยายามที่ จ ะ
จั ด ระบบทางวิ ช าการตามแนวทางชุ มชนชนนิ ย มตามกระแส the responsive communitarianism ซึ่ ง
ตรงข้ามกับแนวคิ ด เสรีนิย มที่ ให้ ค วามส าคั ญ กับ เสรีภ าพและสิ ท ธิข องปัจ เจกชน และยังตรงข้า มกับ แน วคิ ด
อนุรักษ์นิยมที่มุ่งเน้นคาสั่งของผู้มีอานาจในรัฐ54

of Notre Dame Press, Whose Justice? Which Rationality?, (ch. 1), by MacIntyre A., 1988, Notre Dame: University of Notre
Dame Press, Situating the Self: Gender, ( pp. 23–38) by Benhabib, S., 1992, Community and Postmodernism in
Contemporary Ethics, Cambridge: Polity Press, as cited in Communitarianism, by Bell D., 2018, Retrieved from:
https://plato.stanford.edu/ entries/communitarianism/
48
From Spheres of Justice, (pp.8), by Walzer M., 1983, Oxford: Blackwell, Justice and the Politics of Difference,
(pp.4), by Young, I. M., 1990, Princeton: Princeton University Press, as cited in Ibid.
49
From Beyond left and right (pp.124), by Giddens, A., 1994, Cambridge: Polity Press. อ้างถึงใน “ชุมชน : จากอุดม
คติถึงเครื่องมือเพื่อการปกครอง,” โดย บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 2559, วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 11(1), น. 16.
50
From Community (pp.72-80), by Delanty G., 2003, London: Routledge. อ้างถึงในแหล่งเดิม, น. 17.
51
From Powers of freedom. (pp.176), by Rose N., 1999, Cambridge, MA: Harvard University Press. อ้างถึงในแหล่งเดิม.
52
From Powers of freedom. (pp.176), by Rose N., 1999, Cambridge, MA: Harvard University Press. อ้างถึงในแหล่งเดิม.
53
From Communitarianism, by Etzioni A., 2018, Retrieved from: https://icps.gwu.edu/sites/icps.gwu.edu/files/
downloads/Communitarianism.Etzioni.pdf
54
From “Communitarianism revisited,” by Etzioni A., (2014), Journal of Political Ideologies, 19 (3), p.245.
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นักวิชาการสายชุมชนนิย มมั กจะมองว่า แนวทางในการพั ฒนาสัง คม ไม่ควรจากัดอยู่แ ค่ การส่ง เสริ ม
เสรีภาพของปัจเจกชน แต่ยังจาเป็นต้องให้ค วามสาคัญ กับ คุณค่าร่ ว ม (common goods) ของสังคม ต้องไม่
ละเลยความเชื่อ มโยงระหว่า งสั งคมกับ ปัจเจก นอกจากนั้นแล้ว ผู้ส นับสนุนแนวคิดชุ มชนนิย มหลายท่า น ยัง
เห็นว่าแนวทางเสรีนิย มนั้น ผิด พลาดในการมองความดี งามของสั ง คมมนุ ษย์ ว่า มี ลัก ษณะที่มีค วามเป็ น สา กล
พวกเขาเห็นแย้งว่าควรจะมีช่อ งทางให้ ความหมายของความดีใ นสัง คมที่ ต่างกั นนั้น ๆ มีความแตกต่างกั น ได้ 55
โดยจุ ด แข็ ง ชุ มชนนิ ย มคื อ การเชื่ อ มโยงที่ แ ข็ ง แกร่ ง ระหว่ างผู้ ค น การท าง านร่ ว มกั น อย่า งมี ป ระสิ ท ธิภาพ
ลดความสาคัญของการเป็นปัจเจก และมีการเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นตัวบ่ งชี้ แต่ทว่าในด้านลบนั้น ผู้คนจะตั้ ง
ค าถามว่ า แนวคิ ด เช่น นี้จ ะสามารถเป็ นไปได้ จ ริง หรือ ไม่ ใ นโลกสากลหรื อ แม้ ก ระทั่ ง ในชุ มชนเล็ ก ๆ ก็ ต าม
นอกจากนี้เรายังอาจต้องกังวลเกี่ยวกั บสถานะของสิทธิข องปัจ เจกบุ คคลที่อาจถูกจากั ดลงไป และยังไม่มีวิ ธี คิ ด
แนวคิดหรือทฤษฎีใดๆ มาใช้แก้ไขความขัดกันในส่วนนี้ได้56
Delphine OLIVIERI และ Gauthier TARDY ได้สรุปความแตกต่างของแนวคิ ด ปัจเจกชนนิย ม (หรือ
แนวคิดเสรีนิยม) และแนวคิดชุมชนนิยม (Communitarianism) ไว้หลายประการกล่าวคือ57
(1) ปัจเจกชนนิยมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ มนุษย์แ ต่ล ะคน ขณะที่ชุมชนนิยมเป็นเรื่องที่ มนุ ษ ย์
เข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคน
(2) การตัดสินใจของปัจเจกชนนิยม จะต้องดาเนินการโดยมีผู้รับผิดชอบเพี ยงคนเดีย วเท่ า นั้ น
ในขณะที่ชุมชนนิยมการตัดสิ นใจจะมาบุค คลทั้ งหมดที่ เกี่ย วข้อ ง และการตัดสินใจจะเป็นความรับ ผิดชอบของ
กลุ่มทั้งหมด เมื่อมีความผิ ด พลาดเกิด ขึ้น วัฒนธรรมของปัจ เจกชนนิย มจะพยายามมุ่ งหาผู้ ที่ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบ
ในขณะที่ชุมชนนิยม ทั้งกลุ่มจะร่วมกันรับผิดชอบ
(3) วั ฒ นธรรมปั จ เจกชนนิ ย ม องค์ ก รเป็ น กลไกสาคั ญ ที่ท าให้ทุ ก คนอยู่ดี กิ น ดี โดยมี การ
ควบคุมโดยกฎหมายและข้อ ตกลงร่ ว มกัน ในขณะที่ชุ มชนนิ ย ม องค์กรเป็นสถาบัน ทางสั ง คมที่ มาจา กผู้ ค น
ร่ ว มกั น สร้ า งความสั มพั น ธ์ และทุ ก คนมี ส่ วนร่ว มในการพั ฒ นากลุ่ ม ตามแนวคิ ด ชุมชนนิย ม กระบวนการ
ตัดสินใจหรือการปรึกษาหารือในกลุ่มต้ องใช้ เวลามากขึ้น แต่การวางแผนดาเนินการจะเร็วขึ้น เนื่องจากทุกคน
มีความตระหนักถึงกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ดี นักคิดที่สนับสนุนแนวคิดชุมชนนิยมนั้นไม่ได้ปฏิ เสธคุ ณค่าของความเป็นเสรีนิย มโดยสิ้ น เชิ ง
ความเป็นชุมชนนิยมไม่จาเป็นต้ องขัด แย้งหรื อปฏิปัก ษ์ต่ อแนวคิ ดเสรีนิ ยม หรือหลักประชาธิปไตยแต่อย่ า งใด 58
จุดอ่อนของแนวคิดเสรีนิย มคือไม่ ได้ใ ห้คาตอบเรื่อ งความสัมพันธ์ ทางสั งคมอย่างมีส่วนร่ ว มและเท่าเที ยมอย่ า ง
55
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แท้ จ ริ ง ในระบบคุ ณค่ า ของสั ง คมที่ เ ป็ นจิ ต สานึก ร่ วมกั น ในขณะที่ ชุ มชนนิ ยมเองก็ ไ ม่ ชั ด เจนในเรื่ องความ
แตกต่างหลากหลายของสังคมที่ มีค วามขั ดแย้ งและไม่ไ ด้เป็น เอกภาพหนึ่ง เดีย ว 59 นักคิดในสายชุมชนนิย มส่ ว น
ใหญ่ไม่ได้ไม่เห็ นด้ วยไปทั้ งหมดกับ การให้ค วามสาคั ญต่ อคุ ณค่าของเสรีภาพและความเสมอภาคในเชิ งปั จ เจก
ในทางกลับกันนักวิชาการที่สนับสนุนแนวทางเสรีนิยมก็ไม่ ได้ มองไม่เ ห็นความสาคัญของคุ ณค่าร่ว มในสัง คมเลย
เสี ย ที เ ดี ย ว ทว่ า ความแตกต่ า งที่ มีอ ยู่ ร ะหว่ า งชุ มชนนิ ย มและเสรี นิ ย ม จึ ง เป็ น เพี ย งความแตกต่ า งในแง่
รายละเอียดของการจัดลาดับ ความสาคัญ ที่พอดี พอเหมาะระหว่างเสรีภาพและความเสมอภาคระหว่างปั จ เจก
กับคุณค่าร่วม60
ภายใต้แนวคิดชุมชนนิย ม ชุมชนมีบทบาทในการก าหนดและปรับ แต่ งปัจ เจก โดยพื้นฐานทางสั ง คม
เป็นสิ่งที่ผูก ติ ดกั บ ตัว ตนของปัจ เจก ปัจเจกจึงถูก สร้า งขึ้น โดยชุ มชนที่ บุ คคลนั้ น เป็ นส่ วนหนึ่ ง อยู่ และท าให้
ปั จ เจกสามารถด ารงความเป็น ตั ว ตนได้ ใ นสัง คมหรื อ วั ฒ นธรรมของตน โดยที่ วั ฒ นธรรมแต่ ล ะสั ง คมจะมี
กฎเกณฑ์ คุ ณค่ า แตกต่ า งกั นไป นั่ น คื อ ปั จเจกบุ ค คลมิ ไ ด้ ด ารงตั ว ตนอยู่ ด้ ว ยการยึด หลั ก สากล ( Universal)
ตายตัวเหมือนกันไปทั้ งหมด61 แนวคิดอันมีลักษณะชุมชนนิย มจึง ให้ ความสาคัญกั บลัก ษณะที่ มีอยู่ร่ วมกั น ของ
กลุ่มคน โดยเฉพาะในเชิงวัฒนธรรมและวิ ถีชีวิ ต62 ทั้งในแง่สิทธิทางการเมือ ง เศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะสิ ท ธิ
ต่อทรัพยากร ชุมชนนิยมยังเห็นว่าการให้ความสาคัญกับปัจเจกบุค คลเหนื อชุมชนและสังคมจะเป็นการลดทอน
ความส าคั ญ ของปั จเจกเองในการอ้ างสิ ท ธิเ สรีภ าพของตน เพราะสิ ทธิ เ ป็ นการจัด ความสั มพั นธ์ ท างสั งคม
ระหว่างผู้อ้างสิทธิกับสั งคมนั้ น สิทธิจึงไม่สามารถดารงอยู่ ในสุญ ญากาศ อีกทั้งสิทธิและเสรีภาพต้ องพึ่ง พิ ง กั บ
ชุมชนและสังคม63
จากข้ อ ความคิ ด ข้ า งต้ น จึ ง น าไปสู่ ก ารเกิ ด ขึ้ น ของข้ อ เสนอที่ เ ป็ น รูป ธรรมจากแนวคิ ด ชุ มชนนิยม
ข้อเสนอดังกล่าวก็คือข้อเสนอในการสถาปนาให้กลุ่ มคนสามารถมีสิทธิในระดับ กลุ่ม (group rights) ได้ ซึ่งสิทธิ
ในระดับกลุ่มมั กจะถูก เสนอให้สร้า งขึ้น บนพื้น ฐานของลัก ษณะที่ก ลุ่ มคนถูก มองว่ามี อยู่ร่ วมกัน ทั้งนี้ ลักษณะ
ของแนวคิดในการกาหนดสิทธิให้กับ กลุ่ มคนนั้น สามารถแบ่งออกหลักๆ ได้สองชนิด ชนิดแรกคือการสถาปนา
สิทธิที่ตั้งอยู่บนฐานของอัตลักษณ์ และชนิดที่สองก็คือสิทธิร่วมในการเป็นเจ้าของและการจัดการทรัพยากร 64
การสถาปนาสิทธิ ที่ ตั้งอยู่ บนฐานของอั ตลั ก ษณ์ ถูกนาเสนออยู่บนฐานคิดที่ว่าคนในสัง คมโดยเฉพาะ
ผู้ที่มีอัตลักษณะและวัฒนธรรมอยู่ ที่ชายขอบและโดนกีด กันจากคนส่วนใหญ่ หรือถูกดูแคลนในที่สาธารณะ คน
กลุ่มนี้จาเป็นต้องได้รั บการ "ยอมรับ" (recognition) เพื่อให้พวกเขาได้ มีความทั ด เทีย มกับ คนอื่ น ๆ ในสัง คม
หากจะให้สมาชิกของชุ มชนที่มีวั ฒนธรรมแตกต่า งกั น ต่างสามารถมีโอกาสในการพั ฒนาตัว ตนของตนเองได้
59

พลเมืองและความเป็นพลเมืองกับมุมมองที่แตกต่าง ระหว่างเสรีนิยมและชุมชนนิยม (ตอนที่ 2).
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โดยได้ รั บ การยอมรั บ นั บถื อ จากผู้ อื่ น รั ฐ ก็ จ าเป็ นจะต้ อ งสนั บ สนุ น ให้ มีก ารยอมรั บ อย่า งเป็น ทางการโดย
เท่าเทียมกันกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของพวกเขา 65
การสถาปนาสิท ธิก ลุ่มในการจัดการทรัพ ยากร โดยแนวคิดที่สนับสนุนการสร้างเสริ มสิทธิ ชนิดนี้ มัก
อยู่บนมุมมองที่ว่าการจะรั กษาทรัพยากรบางชนิด ให้ค งอยู่ ได้นั้น สามารถทาได้เพียงผ่านการสร้างสิทธิ ใ ห้ ก ลุ่ ม
คนที่พึ่งพาอาศั ยทรัพยากรนั้น ๆ ได้ร่วมกันเป็น เจ้าของและร่ว มกันจั ดการทรั พยากรนั้น ๆ โดยมาจากความ
เข้าใจว่าแนวทางดังกล่าวจะนาไปสู่ ผลสาเร็จในการดูแ ลทรั พยากรให้สามารถอยู่ไ ด้อย่า งยั่งยืน มากกว่า วิ ธี ก าร
อื่ น ๆ66 นั ก วิ ช าการที่ เ ป็ น ต้ น ก าเนิ ด แนวคิ ด ในการจั ด การทรั พยากร โดยชุ มชน ก็ คื อ Elinor Ostrom
นักเศรษฐศาสตร์ รางวั ลโนเบล โดยรูปแบบการบริหารจัด การทรั พยากรธรรมชาติของ Elinor Ostrom เป็น
แนวคิดในการจัดการทรัพยากร ร่วม โดยให้ชุมชนผู้ใช้ทรัพยากรเป็นผู้เข้ามาบริหารจัดการ ควบคุมดูแล จัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติให้ สอดคล้ องวิ ถีชี วิต ของแต่ ล ะชุ มชน 67 ซึ่งผู้วิจัยจะได้กล่า วรายละเอียดในหั วข้ อ 1.2.5.5
ต่อไป
ทั้งนี้ Ostrom ได้สะท้อนให้เ ห็นถึ งปั ญหาของการจั ดการทรั พยากรร่ว มแต่ เดิ ม ที่ให้รัฐเข้ามาจั ด การ
หรือการสร้างสิทธิส่วนบุคคลในทรัพยากรนั้น ๆ ทาให้ทรัพยากรที่มีความเป็ นสาธารณะถูกใช้มากเกิ นไป และ
ผู้คนต่างจะบ่ายเบี่ยงภาระหน้า ที่กัน ในการดู แลรัก ษา โดยการศึกษาของ Ostrom ได้สะท้อนให้เห็นว่าแท้ จ ริ ง
แล้วชุมชนเองก็ มีค วามสามารถที่ จ ะสร้า งกฎเกณฑ์อ อกแบบกติ กาในการดู แลทรั พยากรและแก้ ปัญ หา การ
จัดการทรัพยากรร่วมได้ เพื่อให้การจัดการทรัพยากรนั้นเป็นไปในลักษณะคงทนถาวร และยั่งยืน โดยมีรากฐาน
ซึ่ง Ostrom มองว่าเป็นขั้นตอนที่สาคัญ คือ การค้นหาและกาหนดคุณลัก ษณะของชุ มชนที่จะมีค วามสามารถ
ในการดูแลทรั พยากรด้ วยตนได้ เ สีย ก่อ น แล้วจึงสนับสนุน เฉพาะให้ ชุ มชนเหล่า นั้น ได้ มี โอกาสดูแลจั ด การ
ทรัพยากรร่วม68
2.3 สานักความคิด
บทบาทสาคัญของการสร้างกฎหมายคื อการระงับข้ อ พิพาทและยุ ติข้ อขัด แย้ง ที่เ กิดขึ้ นระหว่า งมนุ ษ ย์
ในสั ง คม แต่ ท ว่ า ในอี ก แง่ ห นึ่ ง กฎหมายยัง มี ส่ ว นในการช่ ว ยจัด ระเบี ยบสั ง คมมนุ ษ ย์ ใ ห้เ กิ ด ความยุ ติธรรม
การศึกษาวิชากฎหมายจึงปฏิเสธไม่ได้ ว่าล้วนมี ความสัมพันธ์ เกี่ ยวข้อ งกั บการศึ กษาความเข้าใจในสั งคมมนุ ษ ย์
ไปพร้อมๆ กัน อย่างแยกออกจากกันไม่ได้
หากพิ จ ารณาถึ งแนวคิ ด การศึ ก ษาวิ ชานิติ ศ าสตร์แล้ ว พบว่ า การศึ ก ษานิติ ศ าสตร์ส่ วนใหญ่ มักเป็น
การศึ ก ษาในแง่ มุมที่ เ ป็ นการสอนและศึ ก ษากฎหมายในฐานะที่ เ ป็น กฎเกณฑ์ แบบแผนของสั งคม คื อ เป็น
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มาตรฐานที่ใช้ ตั ดสิ นว่า การกระทาอย่างหนึ่ ง ดีห รือ ชั่ว ถูกหรือผิด ซึ่งกฎเกณฑ์แ บบแผนของสั ง คมนอกจาก
กฎหมายแล้ว ก็อาจจะมีขนบธรรมเนียมประเพณี กฎเกณฑ์ทางศีลธรรม ฯลฯ69 โดยเรียกแนวทางการศึก ษานี้
ว่า การศึกษานิติศาสตร์ โดยแท้ หรือการศึกษานิ ติ ศาสตร์ใ นแง่แ บบแผน ซึ่งแยกสาระสาคัญ ของการ ศึ ก ษา
ออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ การศึ ก ษาความรู้ ใ นเนื้อ หาสาระของกฎหมาย ( Legal Content) และนิ ติ วิ ธี (Juristic
Method) อย่างไรก็ตาม นอกจากแนวการศึก ษาในทางนิติ ศาสตร์โ ดยแท้แ ล้ว ยังพบว่ามีแนวทางการ ศึ ก ษา
นิติศาสตร์ในแง่มุมอื่นๆ อีก เช่น แนวทางการศึกษากฎหมายในแง่คุณค่า (Legal Science of Values) ซึ่งเป็น
การวิจารณ์กฎหมายที่มีอยู่ว่า ดีหรื อไม่ดี มีผลหรือไม่มีผลตามมาตรฐานอุด มคติ อย่างใดอย่างหนึ่ง70 โดยมีวิช า
นิ ติ ศ าสตร์ ที่ ส าคั ญ ในแขนงนี้ เช่ น วิ ช านิ ติ บั ญ ญั ติ ( Science of Legislation) วิ ช ากฎหมายเปรี ย บเทียบ
(Comparative Law) เป็นต้น และแนวทางการศึกษาในแง่ มุมสุ ดท้าย คือการศึกษากฎหมายในแง่ข้ อเท็ จ จริ ง
(Legal Science of Facts) ซึ่ ง เป็ น การศึ ก ษาค้ น คว้ า กฎหมายในฐานะที่ ก ฎหมายเป็น ข้ อ เท็ จจริง ที่มีอยู่ 71
อันประกอบด้ วยข้อ เท็จจริ ง ในทางประวั ติศาสตร์ กฎหมาย (Legal History Study) ข้อเท็จจริงในทางสั ง คม
วิ ท ยา ทา งกฎหมา ย (Legal Sociology) และข้ อ เท็ จ จ ริ ง ใน ทา งมา นุ ษ ยวิ ท ยาทางกฎหมาย (Legal
Anthropology) โดยภายใต้ แ นวทางการศึ ก ษาเหล่า นี้ ก็ ทาให้ มีก ารพั ฒ นาวิ ธี คิ ด และวิ ธี วิ เ คราะห์ ใ นทาง
กฎหมายเกิดขึ้นมากมาย เช่น แนวคิดแบบพหุลักษณะทางกฎหมาย (Legal Pluralism) แนวคิดแบบกฎหมาย
สั ง คม (Law and Society) แนวคิ ด แบบนิ ติ ศ าสตร์ แ นววิ พากษ์ (Critical Jurisprudence) แนวคิ ด แบบ
กฎหมายกับการพัฒนา (Law and Development) ฯลฯ72 ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าแนวคิดการศึกษาวิชานิติศาสตร์
จึงมีความเปลี่ยนแปลงไป การศึกษากฎหมายจึงมิใช่เป็นไปเพียงเพื่อ เข้าใจในกฎหมาย หรือนิติวิธีทางกฎหมาย
เท่านั้น แต่ยังต้องเข้าใจถึ งคุ ณค่า และข้อเท็จจริ งต่า งๆ ของกฎหมายที่ มีค วามสั มพันธ์ กับ สัง คมควบคู่กั น ใน
ส่วนนี้ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาถึงสานัก ความคิ ดทางกฎหมาย 2 สานัก ซึ่งมีส่วนสาคัญในการสะท้อนให้เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับมนุษย์แ ละสาคัญ อย่างยิ่ ง ได้แก่ สานักความคิดมานุษยวิทยาทางกฎหมาย และ
สานักความคิดสังคมวิทยาทางกฎหมาย
2.3.1 สานักความคิดมานุษยวิทยาทางกฎหมาย
จากที่ได้กล่าวไปแล้ว ว่า เมื่อรูปแบบของสัง คมแต่ล ะแห่ งนั้น มี ความแตกต่า งกัน ทั้งลัก ษณะ
ทางสังคม วิถีชีวิตของผู้ค น ขนบธรรมเนีย มประเพณี และวัฒ นธรรมของคนในสั ง คม ซึ่งล้วนเป็นปัจจั ย และ
เงื่อนไขที่ทาให้รูปแบบกฎหมายในแต่สั งคมนั้นแตกต่างกันออกไป รูปแบบกฎหมายในสังคมตะวัน ตกจึงอาจไม่
สามารถเป็นแม่แบบหรื อนาไปใช้ บัง คับ ในสั งคมตะวันออกได้ เสมอไป จากฐานคิดข้างต้น การศึกษากฎหมาย
ทางมานุษยวิทยาจึงเป็นการศึกษากฎหมายภายใต้แนวคิดที่ว่าแต่ล ะวัฒนธรรมจะมีวิธีแยกแยะกฎต่าง ๆ และมี
กระบวนการสร้างกฎหมายที่แ ตกต่างกัน โดยการจัดการความขัดแย้ งต้ องอาศัยรู ปแบบและสถาบันที่แ น่ น อน
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จาก ทฤษฎีกฎหมายนิติปรัชญา (น. 36), โดย สมยศ เชื้อไทย, 2555, กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน.
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จาก “Legal Pluralism กับอนาคตวิชาการนิติศาสตร์ไทย,” โดย ไพสิฐ พาณิชย์กุล, 2548, วารสารนิติสังคมศาสตร์ (มกราคม
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ซึ่งสังคมจะมีร ะบบจั ดการความขั ดแย้ งอย่างเป็น ระบบที่ทุ กคนเห็นร่ว มกัน และท้ายที่สุดกฎหมายจะเกิ ด ขึ้ น
พร้อมกับการสร้างมาตรการควบคุมและระบบคุ ณค่าทางสั งคม เช่น การใช้ขนบธรรมเนียม และศีลธรรม73
การศึกษาเกี่ยวกับสิท ธิชุ มชนโดยเฉพาะชุ มชนท้อ งถิ่น ได้ รับ ความชอบธรรมและการยอมรั บ
มากขึ้ น นั บ แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ซึ่ ง ก็ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พลมาจากการปรั บ กระบวนทั ศ น์ ท างมานุ ษ ยวิ ท ยาและ
พัฒนาการแนวคิดทางนิติปรั ชญาของสานัก มานุษยวิทยาทางกฎหมาย (Legal anthropology หรืออีกชื่อ คื อ
anthropology of laws) ซึ่งเป็นสานักความคิดทางกฎหมายที่ แตกแขนงออกมาจากสานัก กฎหมายธรร มชาติ
มีบทบาทในการอธิบาย กฎหมายในบริบทที่มาจากวิถีชีวิต จารีตประเพณี และวัฒนธรรมชุมชน ให้มีค่าบัง คั บ
เทียบเท่ากฎหมายตามแนวคิ ดกระแสหลักของสานักกฎหมายบ้านเมื อง เพื่อรับรองคุณค่า และอัตลักษณ์ ท าง
ชาติพันธุ์ของชุมชนท้องถิ่น
สานักมานุษวิทยาทางกฎหมายพยายามหาคาตอบเกี่ ยวกับ กฎหมายว่า ควรจะเป็ นอย่างไรใน
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของมนุษย์74 และพยายามสร้างความเข้าใจในกฎหมายตามมุมมองของนัก มานุษยวิ ท ยา
โดยการศึกษาระบบกฎหมายตามแนวคิ ดมานุ ษยวิ ทยาทางกฎหมายนั้นไม่ ได้ มีทฤษฎี ตายตัว การศึกษาระบบ
กฎหมายจึงจาเป็นต้อ งมีการเปรี ยบเทีย บ เพื่อศึกษาว่ามนุษย์ ในแต่ล ะวัฒ นธรรมมีวิ ธีปฏิ บัติ อย่า งไร มีวิธีการ
สร้างกฎหมายอย่างไร ใช้ระบบกฎหมายอย่างไร มีสถาบันใดรองรับ และกฎหมายมีความสัมพันธ์สอดคล้ อ งกั บ
บริบททางวัฒนธรรมอย่างไรในสังคม75
นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยายั ง ให้ ค วามสนใจขนาดและความซั บ ซ้ อ นของสั ง คมที่ มีผ ลต่ อ การสร้าง
กฎหมายด้วย อันเนื่องมาจากกฎระเบีย บทางสั งคมที่ ใช้อ ยู่อาจมีประสิทธิ ภาพในสัง คมที่ มีขนาดเล็ก หรือมีค น
ไม่มากนัก แต่เมื่อกลุ่มคนมากขึ้นหรือมีความซับซ้ อนขึ้น กฎนั้นก็อาจใช้ไม่ได้ องค์กรหรือสถาบันทางสังคมที่ จ ะ
เข้ามาจัดการเรื่อ งนี้จึ งถู กสร้างขึ้น มาในภายหลั ง เมื่อวัฒนธรรมมี ความซับ ซ้อ นมากขึ้น สังคมก็จาเป็น ต้ อ งมี
ระบบกฎหมายที่ชี้เฉพาะมากขึ้น ด้วย76 ยกตัวอย่างเช่น ในสังคมเก็บของป่าล่าสัตว์ ความขัดแย้งหรือข้อ พิ พาท
จะถูกแก้ไขโดยคนที่เป็นคู่ กรณี หรือคนในครอบครัวเข้ามาไกล่ เกลี่ ย เกิดเป็นระบบการแก้ไขปัญหาด้วยตั ว เอง
ไม่จาเป็นต้องมีส ถาบั นที่ เป็น ทางการเพื่ อจั ดการความขั ดแย้ ง แต่เมื่อชุมชนหรือ สัง คมมีข นาดใหญ่ขึ้น เมื่ อ มี
ความขัดแย้ง คนในชุมชนหรือตัวแทนของชุมชนจะทาหน้าที่พิเศษเพื่อไกล่เกลี่ย ความขัดแย้งที่ เกิดขึ้น จนกระทั่ง
พัฒนาการเกิดเป็นสถาบันทางกฎหมายและการตัด สินความขั ดแย้ งเป็น ทางการ ผ่านผู้มีอานาจสูงสุดในชุ มชน
องค์กรทางศาสนา หรือกระทั่งศาลยุติธรรม ระบบการแก้ปัญหาด้วยตัวเองจึงหมดไป77
การวิจัยทางมานุษยวิทยาทางกฎหมายในช่ วงแรกนั้น เน้นไปที่การศึกษาเกี่ยวกับการจั ด การ
ความขัดแย้ง อาชญากรรม การลงโทษ หรือกฎระเบี ยบที่ เป็ นทางการ และพยายามที่จ ะแยกประเภทของ
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กฎหมายในลั ก ษณะต่ างๆ ที่เกิดในสั ง คมมนุ ษย์ ยกตัวอย่างเช่ น ในปี 1861 ผลงาน Ancient Law ของนั ก
กฎหมายอั ง กฤษ Sir Henry Maine ซึ่ ง ได้ รั บ การยอมรั บ ว่ า เป็ น ต้ น แบบของการศึ ก ษามานุษ ยวิ ท ยาทาง
กฎหมาย ก็ได้สะท้อนถึง วิวั ฒนาการมุมมองความเชื่ อเกี่ย วกับ วั ฒธรรมของมนุษย์ ว่า ตนเองเป็นใหญ่ผ่า นการ
อภิปรายถึงมานุษยวิท ยาทางกฎหมาย เช่นเดียวกับ การศึก ษาของจอร์ จ ลอว์เรนซ์ (Primitive Folk Moots
(1880)) ต่อมาได้มีการนิยามเกี่ย วกั บกฎหมายให้ขยายออกไปมากขึ้น โดยกล่าวถึงกฎทางสังคมและข้ อ บั ง คั บ
อื่นๆ วางอยู่บนผลประโยชน์ของการแลกเปลี่ยน เช่น การศึกษาของรอย เอฟ บรูโน่ ในชนเผ่า Ifugao (1919)
ในประเทศฟิลิปปินส์ การศึกษาของบรูโน่ กัตแมนน์และ อาร์ เอส แรตเทรย์( 1929) ในแอฟริกา78
อย่างไรก็ตาม จุดเปลี่ยนของการศึ กษาเกิ ด ขึ้น หลั ง จากการตี พิมพ์ผ ลงานของ Bronisław
Malinowski ที่ ชื่ อ ว่ า “ Crime and Custom in Savage Society” ใน ปี 1926 ซึ่ ง ศึ ก ษา ใน พื้ น ที่ เ กาะ
Trobriand ผ่ า นการให้ ค วามส าคั ญ กับ การออกค าสั่ ง ในสัง คมที่ ไ ม่ มีผู้น าทางการเมื อ งหรือ ล าดั บชั้ น ในทาง
การเมือง Malinowski ได้เสนอให้มีการตรวจสอบกฏหมายที่ข้า มวั ฒนธรรมผ่านองค์ กรที่ มีการจั ดตั้ งแบบไม่
ต่อเนื่อง สิ่งนี้นาไปสู่การวิจัยที่ผสมผสานหลายแง่มุม และการสารวจถึงกลุ่มชาติพั นธุ์ เช่น คาสั่ง ข้อพิพาท การ
จั ด การความขั ด แย้ ง อาชญากรรม การลงโทษ หรื อ กฎระเบี ยบในการศึ ก ษาสั ง คมขนาดเล็ ก ๆ ซึ่ ง สามารถ
สะท้อนความลึกซึ้งและความเข้าใจที่ ดีขึ้นเกี่ย วกับแนวคิด การเกิด กฎหมาย โดยแนวคิดของสานักมานุษยวิ ท ยา
ทางกฎหมายที่ยัง คงมีการใช้ ในสัง คมสมั ยใหม่ อยู่ รวมถึ งประเด็น ต่า ง ๆ เช่น สิทธิมนุษยชน พหุลักษณะทาง
กฎหมาย ความกลั ว หรือ เกลีย ดชัง ในศาสนาอิ สลาม และการลุ ก ฮือ ทางการเมื อ ง เป็ น ต้ น 79 ในเวลาต่ อมา
การศึกษากฎหมายในทางมานุษยวิทยา เริ่มมีแนวคิดใหม่ ๆ โดยการริเริ่มของคาร์ล เลเวลลีน และ อี อดัมสั น
โฮเบล ในเรื่ อ ง The Cheyenne Way (1941) การศึ ก ษานี้ ไ ด้ ส ร้ างแนวคิ ด ใหม่ แ ละค าอธิ บ ายใหม่ ใ นการ
เปรียบเทียบกฎหมายต่างวัฒนธรรม และวิธีการที่พวกเขาใช้จัดการกับความขัดแย้งต่าง ๆ80
กระแสข้อโต้แย้งที่น่าสนใจเกี่ยวกั บกฎหมาย เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1950 โดยแม็กซ์ กลัก
แมน และพอล โบแฮนเน็ น ต่ า งสนใจในข้ อ ถกเถีย งเกี่ย วกับ ความมี เ หตุ ผลของมนุ ษ ย์ กลั ก แมนอธิ บายว่า
แนวคิ ด ตะวั น ตกสามารถนาไปอธิ บ ายกฎหมายในสัง คมอื่ น ๆ ได้ แต่ โ บเฮนเน็ น โต้ แ ย้ง ว่ าการใช้ แนวคิด
ตะวันตกเป็นความลาเอียงและมองดู กฎหมายของวั ฒนธรรมอื่น ผิด ไปจากความจริง ข้อโต้แย้งนี้ยังเป็น ท า ให้
เกิดการแบ่งแยกระหว่า งพวกที่ เชื่ อ โบเฮนเน็ นกั บ พวกที่ เ ชื่อ กลั กแมน พวกที่เชื่อโบเฮนเน็น คือ คนที่ใ ช้ ข้ อ มู ล
ภาคสนาม ส่วนคนที่เชื่อกลักแมนคื อนัก กฎหมาย ต่อมาในช่วงทศวรรษที่ 1970 ข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นเป็น เรื่ อ ง
เกี่ยวกับธรรมชาติข องกฎหมาย ลีโอโพล พอสพิซิล และนักวิชาการคนอื่น ๆ ต่างค้นหานิยามที่ถู กต้ อ งของ
กฎหมายเพื่อนาไปใช้อธิบายกฎสากลของกฎหมาย ในทศวรรษที่ 1980 การค้นหาความจริงเกี่ยวกับกฎสากล
ของกฎหมายค่อย ๆ เสื่อมถอยลงไป การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ กระบวนการแก้ ไขความขัด แย้ง ในสหรั ฐอเมริ ก า
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และวัฒนธรรมอื่น ๆ เป็นสิ่งที่นักมานุษยวิทยาสนใจในกระบวนการแก้ไขความขั ดแย้ งในแต่ ละวัฒนธรรม บาง
คนพยายามจั ดประเภทของกฎหมายในวั ฒ นธรรมต่ าง ๆ บางคนศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการของกฎหมายในแต่ละ
วัฒนธรรม และศึกษารูปแบบของการแก้ปัญหาความขัดแย้ง81
ช่ ว งทศวรรษที่ 1980 ความสนใจเกี่ย วกั บวาทกรรมและส านวนภาษาในกฎหมายเกิดขึ้น
ชัดเจน รวมทั้งมิติประวัติศาสตร์ของกฎหมาย ช่วงชั้นและการขัดขืนต่อต้าน และวิธีการศึกษาใหม่ ๆ ในการทา
ความเข้าใจความคิดในการสร้างกฎหมายพื้นบ้าน การศึกษาวาทกรรมของกฎหมายและการใช้ภาษาในศาล ทา
ให้เห็นว่าภาษาได้สร้างอั ตลั กษณ์แ ละการจั ดประเภทได้ อย่างไร และภาษาทาให้เกิดผลตามมาอย่างไร ภาษา
ทางกฎหมายคือประเด็นข้ อวิจั ยสาหรับ การศึก ษาในแนวนี้ โดยการศึกษาเรื่อ ง History and Power in the
Study of Law New Direction in Legal Anthropology (1989) และ Ethnography and the Historical
Imagination(1992) ต่ า งให้ ข้ อ มู ล ในมิ ติ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ทั้ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงในสถาบั นทาง
กฎหมาย ความคิดและกระบวนการทางกฎหมาย และหนทางที่กฎหมายเข้าไปจั ดลาดับ ช่วงชั้นและการกดขี่
ข่มเหง กฎหมายจึง ถูก มองว่ า เป็ นความลาเอีย ง และเป็นความสั มพัน ธ์ เชิ ง อานาจที่ไ ม่ เ ท่า เที ย ม การศึก ษา
ดังกล่าวชี้ให้เห็นความขัดขืนที่มีต่ อระบบกฎหมาย การคานึงถึงบริบททางชาติพันธุ์ในเรื่องเกี่ยวกับ ช่วงชั้น การ
กี ด กั น และการสร้ า งสรรค์ น าไปสู่ ก ารพู ด ถึ ง กลุ่ มชาติ พัน ธุ์ ใ นศาล มี ก ารตั้ ง ค าถามเกี่ ย วกั บ “ความเป็น
เจ้าของ” ช่วงชั้นและการแบ่ง แยกพรมแดนคื อประเด็น ที่ใ ช้ พิจารณากฎหมายที่ มีใ นระดับ ท้ องถิ่น ระดับ รั ฐ
และระดับชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักมานุษยวิทยากาลังให้ความสนใจมากขึ้น 82
การตีความด้วยมุมมองมนุษยนิ ยม ทาให้กฎหมายมิใช่สิ่งที่ มั่น คงถาวรโดยตั ดขาดจากบริ บ ท
อื่น ๆ แต่กฎหมายเป็นรูปแบบของจิน ตนาการเพื่ อสร้างความจริงแบบหนึ่ ง กฎหมายทาให้มองเห็น วัฒนธรร ม
โดยเฉพาะความคิ ดของคนสองกลุ่ ม คือนักกฎหมายกับคนธรรมดา บางกรณีการตัดสินของศาลมิ ได้ ขึ้น อยู่ กั บ
ตั ว บทกฎหมาย แต่ ขึ้ น อยู่ กั บ กฎศา สนาและควา มสั ม พั น ธ์ ท า งสั ง คม บทบาทของกฎหมายใน ทา ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิธีการที่กฎหมายถูกสร้างขึ้ นมา วิธีการที่กฎหมายถูกใช้ และถูกตีความ นาไปสู่
การศึกษาในแนวใหม่83
นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาทางกฎหมายจึง สนใจศึ ก ษาหน้ าที่ ก ฎหมาย และวิ ธีใ นการแสดงออก ซึ่ง
มุมมองการแสดงออกของกฎหมายของ Leopold Pospisil84 และ Bronislaw Malinowski ระบุว่า "ในชุมชน
แบบดั้งเดิม เชื่อว่ากฎหมายควรมีการกาหนดโดยหน้าที่ ซึ่งไม่ใช่รูปแบบ นั่นคือเราควรจะเห็นสิ่งที่เป็นข้อ ตกลง
กั น ความเป็ น จริ ง ทางสั ง คมวิ ท ยา และกลไกทางวั ฒ นธรรมที่ ท าหน้ าที่ ใ นการบัง คั บ ใช้ ก ฎหมาย ” ดั งนั้น
กฎหมายได้รับการศึกษาในรูปแบบที่อาจแบ่งออกได้โดย: 1) กฎเกณฑ์ที่กาหนด 2) แบบแผนที่ต้องปฏิบัติ และ
3) ตัวอย่างของข้อพิพาทโต้แย้ง
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กฎหมายมิใช่บทบาทของผู้ มีอานาจ องค์กรนิติบัญญัติ ศาลและหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมาย
โดยอาศัยโครงสร้างและองค์กรต่างๆ ของรัฐเป็นศูนย์กลางในการมากาหนดคุ ณลั กษณะของกฎหมาย รวมถึ ง
ศาล และการลงโทษเท่านั้น แต่เนื่องจากในโลกของเรานั้นมี สัง คมที่ ไม่ มีผู้นาทางการเมือ งซึ่ง ไม่ มี เ ครื่อ งมื อ หรื อ
กลไกควบคุ มตามมุ มมองข้า งต้น สังคมเหล่านั้ นไม่ มีแนวคิด และแยกกฎเกณฑ์ เหล่านั้ นออกมาอย่า งชั ด เจน
แม้ว่าจะมีบรรทัดฐานทางกฎหมายที่แยกออกมาก็ตาม ก็จะไม่ได้รับการปฏิบัติ แต่ด้วยที่ว่าคาสั่งและกฎเกณฑ์
ในการควบคุมพฤติกรรมเป็นสิ่งที่จาเป็นถ้าต้องการให้สั งคมยังอยู่ ขนาดหรือลักษณะของการควบคุมพฤติ ก รรม
นี้จึงขึ้นอยู่กับค่านิยมและความเชื่อในสังคมซึ่ งมาจากนัย ความเข้าใจในการพัฒนาบรรทัด ฐานผ่านกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม จึงมีการใช้ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาอย่างมากมายในครึ่งหลั งของศตวรรษที่ 19 เพื่อทาความ
เข้าใจในกฎหมายและระเบียบของสังคมจนกระทั่งปัจจุบัน
2.3.2 สานักความคิดสังคมวิทยาทางกฎหมาย
ในตอนต้ น ของศตวรรษที่ 19 เป็ น ยุ คที่ ส านั กกฎหมายบ้ านเมื อ งครอบงาความคิ ด ของนัก
กฎหมาย โดยถือว่ากฎหมายที่รัฐได้บัญญัติขึ้น และใช้บังคับอยู่นั้นมีความสมบูร ณ์ในตั วเอง นักกฎหมายจึงรู้สึ ก
เมินเฉย หรือไม่มีปฏิกิริยาต่อปัญหาที่เกิ ดขึ้นในสังคม อันเนื่องมาจากการสนุกอยู่กับตัวบทและระบบกฎหมาย
โดยเชื่อว่าการเล่นแร่แปรธาตุอยู่กับตัวบทและข้อความในระบบกฎหมายนั้น สามารถที่จะให้ความเป็นธรรมแก่
สังคมได้85
ต่ อ มาเมื่ อ สั ง คมมี ก ารพั ฒ นาเปลี่ ยนแปลงไป กฎเกณฑ์ ที่ มีอ ยู่ เ ดิ มไม่ ทั น ต่ อสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น และไม่สามารถแก้ไขปั ญหาในสัง คมได้ ในช่วงในปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 ความคิ ด
ทางกฎหมายจึงโน้มเอียงกับไปศึกษาทางสังคมวิทยาเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อสังคมมนุษย์ เ ป็ น
หลัก และมองว่าธรรมชาติแ ละสัง คมวิ ทยาสามารถพัฒ นาไปได้ด้ วยกัน โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งเมื่ อมนุษ ย์มี ค วา ม
แตกต่างกัน ทั้งทางวัฒนธรรม สังคม และผลประโยชน์ต่าง ๆ กฎหมายต้องเข้ามามี บทบาทในการแก้ไ ข หรือ
วางโครงสร้างของสัง คมได้ ดังนั้น การศึกษากฎหมายนั้ นจึง ต้ องพิจารณาถึ งบริ บทของสั ง คม ประวัติศ าสตร์
ความเป็นมา และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เป็นอยู่จริง
นักปรัชญาผู้มีชื่อ เสีย งของสานั กนี้ คื อ รอสโก พาวด์ (Roscoe Pound) ชาวสหรัฐอเมริ ก า
พาวด์ เ สนอแนวคิ ด ที่ เ รี ย กว่ า Sociological Jurisprudence หรื อ นิ ติ ศ าสตร์ ท างสั ง คมวิ ท ยา โดยมองว่ า
กฎหมายเป็นวิศ วกรสัง คม (Social Engineering) โดยเขาเสนอว่า สัง คมมนุ ษย์นั้ นเมื่ อมี ค วามรู้ด้า นกฎหมาย
และในด้านอื่นๆ ก็สามารถปรุงแต่งกฎหมายได้ ด้ว ยความพยายามที่จ ะใช้ค วามรู้ที่ มีอยู่ มาทาให้ เป็นประโยชน์
และแก้ ไ ขสั ง คมให้ เ ป็ น สั ง คมที่ ดี ขึ้ น สั ง คมที่ ดี แ ละน่ า อยู่ คื อ สั ง คมที่ มี ค วา มกลมกลื น (harmony)
แต่สังคมจะไม่กลมกลืน เพราะว่า มี ความขัดแย้ งเรื่ องผลประโยชน์ กันเองระหว่า งเอกชนหรือกลุ่มเอกชนจึ ง เป็ น
หน้าที่ของกฎหมายที่จ ะปรั บผลประโยชน์ ที่ขั ด กันในสั ง คมเหล่า นั้นให้ส มดุ ลย์จนอยู่ ด้ วยกัน ได้ ด้ว ยดี โดยให้
แต่ละฝ่ายก็ไม่เ สียประโยชน์ มากนั ก ต่างก็รักษาประโยชน์ ไว้ ได้ มากที่ สุด เท่า ที่จ ะมากได้ ทาให้มีความขั ด แย้ ง
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และการต่อสู้น้อยที่สุดเท่าที่จ ะทาได้86 ทั้งนี้ โดยอาศัยกฏหมายเป็นเครื่อ งมื อเพื่อ ปรับผลประโยชน์ ของมนุ ษ ย์
ให้กลมกลืนกัน นักกฎหมายจึงเป็นเหมือนวิศวกร ที่ต้องใช้กฎหมายเป็นเครื่องมื อในปรุงแต่งสั ง คมให้ดีขึ้น และ
จัดระบบและคานผลประโยชน์ต่างๆ ให้เกิดความสมดุลย์
ในการอธิ บ ายรายละเอี ยดบทบาทของนั กกฎหมายเชิ งวิ ศ วกรรมสั ง คมนี้ พาวด์ เ ริ่ มต้นที่
ประเด็นเรื่องผลประโยชน์สังคม โดยพยายามที่จะให้คาตอบเกี่ยวกับความหมาย และประเภทของผลประโยชน์
ต่างๆ ซึ่งอาจเรียกว่ าเป็น การสร้า งทฤษฎี ว่า ด้วยผลประโยชน์ ขึ้น มาอย่า งเป็ นระบบอัน เป็ นหั วใจของทฤษฎี
นิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา พาวด์ได้นิยามความหมายของผลประโยชน์ ว่า “เป็นข้อเรียกร้องความต้ องการ หรื อ
ความปรารถนาที่ มนุ ษย์ ต่า งยื นยัน เพื่ อให้ไ ด้ มาอย่า งแท้จริ งและเป็น ภารกิจ ที่ก ฏหมายต้ อ งกระทาการ อั น ใด
อันหนึ่งเพื่อสิ่งเหล่านั้น หากต้องการธารงไว้ซึ่งสังคมอันเป็นระเบียบเรียบร้อย”87
พาวด์ ได้นาเสนอประเภทของผลประโยชน์ ซึ่งมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่88
1) ผลประโยชน์ ของปัจ เจกชน คือข้อเรียกร้ องความต้อ งการความปรารถนา และ
ความคาดหมายในการด ารงชี วิ ต ของปั จ เจกชน ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลประโยชน์ ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพส่ ว น ตั ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หรือผลประโยชน์ในเรื่องอันเป็นแก่นสารสาคัญ เช่น ทรัพย์สินส่วนบุคคล เสรีภาพ
ในการประกอบอุตสาหกรรม การทาสัญญา เสรีภาพในการสมาคม การจ้างแรงงาน เป็นต้น
2) ผลประโยชน์ ข องมหาชน คื อ ข้ อ เรี ย กร้ อ งความต้ อ งการความปรารถน า ที่
ประชาชนยึดมั่ นเกี่ย วพัน หรือ เกิด จากจุด ยืน ในการดารงชี วิต ที่ เกี่ ยวการเมือ ง อันได้แก่ ผลประโยชน์ข องรั ฐ
ในฐานะที่เป็ นนิ ติบุ ค คลที่ จ ะครอบครอง หรือเวนคืนทรั พย์ สิน รวมทั้งผลประโยชน์ข องรัฐ ในฐานะผู้ พิ ทั ก ษ์
ปกป้องผลประโยชน์ของสังคม
3) ผลประโยชน์ข องสั ง คม คือข้อเรียกร้อ งความต้ องการหรื อ ความปรารถน าที่ จ ะ
พิจารณาจากแยกความคาดหมายในการมองชีวิ ต ทางสัง คม และยังรวมถึง ผลประโยชน์ ของสั ง คมและควา ม
ปลอดภัยทั่วไป ผลประโยชน์ของสังคมในแง่ความปลอดภัยของสถาบันทางสั งคมต่าง ๆ ผลประโยชน์ของสัง คม
ในแง่ศีลธรรมทั่วไป ผลประโยชน์ของสังคมในการสงวนรั กษาทรั พยากรทั้ งทรั พยากรธรรมชาติ และทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ผลประโยชน์ ข องสัง คมด้ านความก้ าวหน้ าทั่ ว ไป (ความก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิ จ ความก้ า วหน้าทาง
การเมือง และความก้าวหน้าทางวัฒนธรรม
แนวคิดเรื่องผลประโยชน์เ ป็นส่วนที่สาคัญที่ ต้อ งนาไปเชื่ อมโยงกับความคิด เรื่อ งนัก กฎหมาย
วิศวกรสังคม เพื่อไม่ให้มีการเอาเปรียบกันในหมู่ส มาชิ กของสัง คม สานักความคิดสังคมวิ ทยาทางกฎหมาย จึง
อาจนับเนื่องให้เป็นทฤษฎีพื้นฐานของระบบรัฐสั งคม (Social State) หรือรัฐที่เน้นความรับผิดชอบของรั ฐ บาล
ในการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการป้องกันคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนส่ว นใหญ่ 89
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แหล่งเดิม. น. 139.
จาก นิติปรัชญา (น.246-247), โดย จรัญ โฆษณานันท์, 2543, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
88
แหล่งเดิม. น. 247-248.
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แหล่งเดิม. น. 252.
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รวมถึงการตรากฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของคนในสัง คมด้วย เพื่อให้มนุษย์อยู่ร่ ว มกั น
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
สาหรับการศึกษาทางกฎหมายของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ ผ่านมา เนื้อหาของแนวคิ ด
ทฤษฎีที่วางรากฐานความคิ ดในทางกฎหมาย มักจะเริ่มต้นกันที่แนวคิด ทฤษฎี ว่าด้ว ยรัฐ อานาจรัฐ หน้าที่ของ
รัฐ นิติรัฐ และสิทธิของปัจเจกชน ความมีอิทธิพลของการเน้น การศึก ษาเนื้อ หาแนวคิ ดทฤษฎีดัง กล่าว ส่งผลให้
เกิดนักกฎหมายที่นิย มรั ฐหรื อ พึ่ง พิ งกั บอานาจรัฐ โดยไม่ เห็น ถึง ข้อจากัด หรื อผลในทางลบของอานาจรัฐ หรือ
เน้นให้ต้องพึ่ ง พิง อานาจรัฐ ผ่านทางเจ้า หน้า ที่ข องรัฐ จนเกิน ไป ในทางกลับกันแนวคิ ดของการสอนกฎหมาย
เอกชน โดยเฉพาะสิ ท ธิเ สรี ภาพในทรั พย์สิ นของเอกชน และสิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิ จอั น เป็ นที่ มา ของ
รากฐานของระบบเศรษฐกิจแบบทุนเสรีนิยม ส่งผลให้เกิดการไม่ยอมรั บหรือ เปิด กว้างสาหรับกลุ่ มชนอื่นๆ ที่มี
อยู่ในโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งเท่ากับยอมรับให้มีความไม่ เท่าเทียมกันในสั งคม โดยมี
กฎหมายเอกชนมาเป็ น การประกั น โครงสร้ างที่ ไ ม่ เ ท่ าเที ย มและคงสภาพที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมไว้ ต่ อ ไป ทั้ ง ๆ ที่
กฎหมายที่รัฐบัญญัตินั้นอาจไม่ตอบคาถามต่าง ๆ ได้ทั้งหมด ดังนั้น จึงต้องค้นหาทางเลือกของระบบกฎหมาย
ที่สามารถให้คาตอบและดารงคงอยู่คู่กับสั งคม โดยทาความความเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นมาแล้ ว
หรื อ ที่ ก าลั ง เป็ น ปั ญ หา และรวมถึ ง คาดการณ์ แ นวโน้ มที่ ก าลั ง จะมาถึ ง เพื่ อ ให้ ก ฎหมายมี ค วามสอดคล้อง
เหมาะสมกับสภาพทาง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม90
2.4 ระบบสิทธิและอานาจ
การศึกษาแนวคิดสิ ทธิ ชุ มชนนั้ น อยู่บนฐานคิดเซิง ซ้อนที่ต้ อ งอาศัย พหุ ลัก ษณะทางกฎหมาย (Legal
pluralism) ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด ที่ย อมรับ ว่า ในรัฐ หนึ่ง อาจมี ก ฎหมายที่ บัง คั บ ได้ มากกว่ าหนึ่ง กฎหมาย กล่ า วคือ
รัฐหนึ่งอาจมีทั้งกฎหมายบ้านเมืองของรัฐ และกฎเกณฑ์อื่นตามสภาพความจริงที่ มีค่าบั งคั บเทียบเท่ากฎหมาย
ของรัฐมารองรับความชอบธรรมของกฎทั้ง สองอย่างในระบบกฎหมายเดียวกัน เช่น จารีตประเพณี หลักความ
เชื่อของท้องถิ่น กฎหมายศาสนา เป็นต้น โดยมีกฎหมายของรัฐเป็นศูนย์กลาง และกฎหมายอื่นจะมีหลัก เกณฑ์
ในการบังคับใช้แตกต่างกันออกไปในแต่ล ะกลุ่มคนชาติ พันธุ์ ศาสนา และพื้นที่ในการบังคับใช้ตามกฎหมาย ซึ่ง
กรณีของประเทศไทย ตัวอย่างที่เห็นได้ชั ด คือกรณีการใช้กฎหมายอิส ลามเกี่ยวกับ ครอบครัว และมรดกในสี่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสตูล ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ นั บ ถื อ
ศาสนาอิสลาม ซึ่งหลักศาสนาอิสลามในเรื่องครอบครั วและและมรดกนั้น มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่แตกต่ า งกั บ
หลักกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
การศึ ก ษาแนวคิ ด ว่ าด้ ว ยพหุ ลั กษณะทางกฎหมาย หรื อ ความคิ ด ริ เ ริ่ มในการศึ ก ษากฎหมายจาก
ประเด็นดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากการตระหนักถึ งสภาวะที่ก ฎหมายไม่ สามารถใช้ บัง คับได้อย่างเต็ มประสิท ธิ ภ าพ
ภายใต้ดินแดนอาณานิคม ไปจนถึงความพยายามในการพิจารณาความวุ่นวายทั้ งหลายอัน เกิดจากการปรั บ ใช้
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จาก “Legal Pluralism กับอนาคตวิชาการนิติศาสตร์ไทย,” โดย ไพสิฐ พาณิชย์กุล, 2548, วารสารนิติสังคมศาสตร์ (มกราคม
- ธันวาคม), น. 39-40.
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กฎหมายภายใต้สังคมที่ส ภาพวัฒนธรรม ตลอดจนจารีตปฏิบัติแตกต่า งกัน91 แนวคิดพหุลักษณะทางกฎหมาย
เป็นแนวคิดที่ต่อยอดและแตกสาขามาจากแนวทางการศึก ษากฎหมายในเชิ งข้อ เท็จ จริงทางมานุษ ยวิท ยา ซึ่ง
เริ่มมีการศึกษาในแนวทางนี้มาตั้ งแต่ประมาณช่ว งปี ค.ศ. 1860 เป็นต้นมา แต่ในการศึกษาในยุ คแรกนี้ เ ป็ น
การศึกษากฎหมายในเชิ ง มานุ ษยวิ ทยาที่เ ข้าไปศึก ษาว่า ในประเทศที่ ตกอยู่ ภายใต้ อิท ธิพลของกฎหมายแบบ
ตะวันตกชนเผ่าพื้น เมือ งเดิ มสามารถที่จ ะดารงอยู่ ได้ อย่างไร และใช้กฎหมายอะไร ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่ อค า ถาม
เป็นเช่นนี้ แนวทางของการศึกษาจึงไม่ไ ด้ไปพิจารณากฎหมายที่ เป็น ทางการของภาครัฐ หากแต่ต้องลงไปเก็ บ
ข้อมูลในพื้นที่จริง ๆ ซึ่งทาให้พบความหลากหลาย ความซับซ้อนของลาดับของการบั งคับ ใช้ก ฎหมาย สถาบัน
ต่าง ๆ ที่เข้ามาทาหน้าที่ ในการระงั บข้ อ พิ พาท ทั้งทางตรงและทางอ้ อ มซึ่ ง มั กจะอยู่น อกระบบของรัฐ ที่ เ ป็ น
ทางการ เท่ากับเป็นการเสนอว่า ในความเป็นจริงมันมีการใช้กฎกติกาต่างๆ อยู่มากมาย ไม่ได้มีเฉพาะกฎหมาย
ของรัฐเท่านั้น92 ต่อมาแนวคิดพหุลั ก ษณะทางกฎหมายได้ข ยายหรื อแพร่ห ลายออกไปยั ง พื้นที่ ต่างๆ มากมาย
อาทิ เช่ น ในยุ โ รป แทบจะเรี ยกได้ ว่า Legal Pluralism เป็ น สิ่ ง ที่ รู้ จั ก แพร่ห ลายในทวีป ออสเตรเลี ย ทวีป
แอฟริ ก า ประเทศอั ง กฤษ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ประเทศนิ ว ซีแ ลนด์ ประเทศอิ น เดี ย ประเทศมาเลเซีย
ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น93
แนวคิ ด พหุ ลั ก ษณะทางกฎหมายได้ ป ฏิ เ สธนิ ย ามของกฎหมายภายใต้ ส านั ก กฎหมายบ้ า นเมือง
ซึ่ ง มี พื้น ฐานทางแนวคิ ด ที่ ส าคั ญ นั่ น คื อ กฎหมายนั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากผู้ ที่ มี อ านาจสู ง สุ ดภาย ใน รั ฐ
(รั ฏ ฐาธิ ปั ต ย์ ) กฎหมายเกิ ด จากอ านาจอั นชอบธรรมเพี ย งแหล่ ง เดี ยวนั้ น คื อ การก่ อ สร้า งระบบกฎหมาย
(Legal System) ที่มองว่ากฎหมายเกิดจากจุดศูนย์ก ลางแห่ง อานาจของรั ฐ และกฎหมายคือจุดศูนย์กลางแห่ ง
การขับเคลื่อนรัฐ (Legal Centralism) โดยระบบกฎหมายในที่ นี้ หมายถึงการวางโครงสร้า งทางกฎหมาย ที่
สนับสนุนให้ระบบกฎหมายหนึ่งๆ มีการตราข้อบังคับบนพื้นฐานของหลักการเดียวกัน และใช้บังคับรวมกั น กั บ
คนทุกคนภายในรัฐ และในบางกรณี ย่อ มหมายถึ งการสร้า งแม่แ บบแห่ง กฎหมายชุ ด เดีย วขึ้ นมาในรั ฐ ซึ่งเป็ น
ลักษณะที่ มัก จะปรากฏขึ้น ในประเทศที่ มีร ะบบกฎหมายเชิ ง เดี่ย ว (Mono Legal System)94 ดังนั้น การให้
ความส าคั ญ ต่ อ แนวคิ ด พหุ ลั ก ษณะทางกฎหมายจึ ง เป็ น การยอมรั บ ในความเป็ น จริง ว่ า อาจมี ก ฎเกณฑ์ที่
ประชาชนหรื อชุ มชนแต่ล ะท้ องถิ่น ปฏิบั ติ อยู่ นอกเหนื อจากกฎหมาย ตลอดจนยอมรั บว่ าในพื้น ที่ห นึ่ ง นั้ น มี
กฎเกณฑ์หลายกฎเกณฑ์ซ้อนทับกันอยู่95
แบรี ฮุ ค เกอร์ (Barry Hooker) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของ Legal Pluralism ไว้ ว่ า “สถานการณ์ ที่ มี
ปฏิ สั มพั น ธ์ ข องชุ ด กฎหมาย 2 ชุ ด หรื อ มากกว่ า เกิ ด ขึ้ น ” (the situation in which two or more laws
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จาก "พหุนิยมทางกฎหมาย,” โดย สมชาย ปรีชาศิลปกุล, 2559, วารสารนิติสังคมศาสตร์, 3(1), น.25-27.
จาก “Legal Pluralism กับอนาคตวิชาการนิติศาสตร์ไทย,” โดย ไพสิฐ พาณิชย์กุล, 2548, วารสารนิติสังคมศาสตร์ (มกราคม
- ธันวาคม), น. 45.
93
แหล่งเดิม, หน้า 46.
94
จาก “ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดพหุ นิยมทางกฎหมายกั บทฤษฎีด้วยรัฐ และสัญญาประชาคม,” โดย ณัฐดนัย นาจันทร์ ,
2560, วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์, 1(2), น. 53 และ "พหุนิย มทางกฎหมาย,” โดย สมชาย ปรีชาศิลปกุ ล, 2559, วารสารนิ ติ
สังคมศาสตร์, 3(1), น. 23.
95
จาก สิทธิในการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศกับประเทศไทย (น. 30), โดยบุญชู ณ ป้อมเพ็ชร,
2552, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
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interact)96 ทัง้ นี้ กฎหมายที่ถูกใช้บั ง คับ ซึ่ง มี มากกว่า กฎหมายของรัฐ อาจหมายถึงจารีต ประเพณี ขนบของ
ชนพื้นเมือง กฎศาสนา เป็นต้น กฎหมายที่มีลักษณะของปฏิ สัม พัน ธ์ร ะหว่า งกฎหมายหลาย ๆ ชุดเช่นนี้ถือ ว่ า
เป็นลักษณะเฉพาะที่เรียกได้ว่าเป็นกฎหมายพัน ธุ์ผสม (hybrid law)97
แบรี ฮุคเกอร์ ได้ศึกษาถึ ง ดินแดนในเอเชีย และแอฟริ กาที่ ไ ด้ถู ก ยึด เป็น อาณานิ ค มของอั ง กฤษและ
ฝรั่ ง เศสที่ แ ม้ จ ะมี ก ารน าเข้า ระบบกฎหมายของตะวั นตก เข้ า ไปปรั บใช้ ในดิ นแดนที่ ต นยึ ด ครอง แต่ ร ะบบ
กฎหมายแบบใหม่ก็ไม่ อาจเข้า ไปแทนระบบกฎหมายของท้อ งถิ่น ได้ทั้ งหมด ระบบกฎหมายใหม่ได้ถู กใช้ ค วบคู่
ไปกับกฎหมายจารีตประเพณีและกฎหมายศาสนา การนาเข้าของกฎหมายจากยุโ รปซึ่ งเกิ ดขึ้น ภายใต้ บ ริ บ ท
ทางสังคมที่แตกต่างไปจากดิน แดนที่ ตกเป็นอาณานิ คม หลักการของกฎหมายจากตะวัน ตก มีระบบวิ ธี คิ ด ที่
แตกต่างจึงไม่อาจผสมผสานเข้ากับกฎหมายท้อ งถิ่นได้โดยง่าย 98 ดังนั้น จึงแทบจะไม่มีความเป็นไปได้ เลยที่ จ ะ
สร้างระบบกฎหมายที่เป็นหนึ่งเดียวจน ก่อให้เกิดการยอมรับอย่างทั่ว ไปในรั ฐ ลักษณะเช่นนี้แสดงอย่างชั ดเจน
ผ่านสภาพความวุ่นวายที่ เกิ ดขึ้น ภายหลังจากการแยกตนเป็นอิ สระของเมือ งที่ ตกเป็ นเมื องขึ้ นของอาณาจั ก ร
ต่างๆ ในยุคแห่งการล่าอาณานิคม99 ส่งผลให้เมืองที่ตกเป็นอาณานิ คมมีก ฎหมายหลายชุ ดที่ใ ช้บัง คับ แต่ก็มิใ ช่
เพียงแค่กฎหมายของตะวันตกที่แตกต่า งกับ กฎหมายท้ องถิ่น เท่านั้น แม้แต่กฏหมายภายในของรัฐนั้น ๆ เอง ก็
ยังมีความแตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากรัฐที่ประกอบด้ วยกลุ่มคนหลายชาติ พันธุ์ หลากภาษา และศาสนา เช่น
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น
การดารงอยู่ข องกฎหมายหลายชุ ด ภฺา ยในรั ฐแห่ งใดแห่ งหนึ่ งหรื อ สภาวะที่ เรี ยกว่า พหุ ลั ก ษณะทาง
กฎหมาย ได้นาไปสู่รูปแบบของระบบกฎหมายที่แตกต่าง กัน 2 รูปแบบ 100 คือ รูปแบบแรก ระบบกฎหมายนั้ น
จะยอมรับชุดของกฎหมาย 2 ชุด (หรือมากกว่า) ไว้ภายในกฎหมายของรัฐ ตัวอย่างในประเทศแอฟริ กาหลาย
ประเทศได้ใช้กฎหมายจารีตประเพณีสาหรับชาวแอฟริ กัน ส่วนชาวยุโรปก็จะใช้กฎหมายที่ได้นาเข้ามาบัง คั บ ใช้
การเลือกกฎหมายที่จะบังคับใช้กับบุ คคลจึงขึ้นอยู่ กับว่าบุ คคลนั้น เป็นใคร การใช้ชุดของกฎหมายที่แตกต่ า งกั น
ได้รับการยอมรับเอาไว้ในกฎหมายของรัฐให้สามารถกระทาได้ รูปแบบของระบบนี้ถูกเรียกว่า พหุลักษณะทาง
กฎหมายโดยรัฐ (state law pluralism) สาหรับรูปแบบที่สอง ระบบกฎหมายของรั ฐและกฎเกณฑ์ชุ ดอื่ น ๆ
ต่างดารงอยู่โดยไม่มีความเกี่ย วข้อ งกันโดยตรง ระบบกฎหมายของรัฐไม่ ได้รับรองให้กฎเกณฑ์อื่น มีผลใช้ บั ง คั บ
ได้ โ ดยนิ ติ นั ย ตั ว อย่ างการใช้ ค าสั่ ง ของกลุ่มแบ่ งแยกดิ น แดนในการท าสงครามกั บ รัฐ รู ป แบบนี้ ถูก เรียกว่า
พหุลักษณะทางกฎหมายเชิงลึก (deep legal pluralism)
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จาก Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo Colonial laws (pp.6), by Hooker, M.B., 1975, Oxford:
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From The Malaysian Legal System, second edition ( pp.168) , by Wu Min Aun, 1999, Kuala Lumpur: Pearson
Education Malaysia SDN. BHD., อ้างถึงใน"พหุนิยมทางกฎหมาย,” โดยสมชาย ปรีชาศิลปกุล, 2559, วารสารนิติสังคมศาสตร์, 3(1), น. 24.
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จาก "พหุนิยมทางกฎหมาย,” โดยสมชาย ปรีชาศิลปกุล, 2559, วารสารนิติสังคมศาสตร์, 3(1), น. 25-26.
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From "Legal Pluralism,” by Sally Engle Merry, 1988, Law & Society Review, 22(5), p. 869-871.
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From “The Idea of Legal Pluralism,”, by Woodman, Gordon R., in Baudouin Dupret, Legal Pluralism in the
Arab World (pp.5-6), by Maurits Berger and Laila al-Zwainai (eds.), 1999, Hague: Kluwer Law Internation อ้างถึงใน"พหุนิยม
ทางกฎหมาย,” โดยสมชาย ปรีชาศิลปกุล, 2559, วารสารนิติสังคมศาสตร์, 3(1), น. 27-28.
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ต่ อ มาภายหลั ง แนวคิ ด พหุ ลั ก ษณะทางกฎหมายได้ ถู ก ตี ค วามให้ ข ยายไปไกลกว่ า สัง คมที่ ต กเป็น
เมืองขึ้นหรือถูกรวมเข้ากับรัฐหนึ่งๆ โดยขาดการจัดการ แต่ยังขยายไปถึงสังคมทุกภาคส่วนที่จาเป็นที่จ ะต้ อ งใช้
หลักเกณฑ์อันมีลักษณะเฉพาะในการขับเคลื่ อนการทางานของสัง คมนั้น ๆ เช่น ภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรม
ของรั ฐ ด้ ว ย ซึ่ ง จั ด เป็ น ค าอธิ บ ายแนวคิ ดว่ า ด้ วยพหุ ลั กษณะทางกฎหมายในช่ว งที่ สอง 101 ที่ ไ ปสู่ ก ารศึ กษา
วิเคราะห์ถึงความสั มพัน ธ์ข องกลุ่ มที่ มีอานาจเหนื อกว่ากั บกลุ่มที่ มีอานาจด้ อยกว่า (dominant groups and
subordinate groups) ซึ่งอาจมีสาเหตุจากศาสนา ชาติพันธุ์ กลุ่มผู้อพยพ ทิศทางการวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นนี้ ถูก
เรียกว่าพหุลักษณะทางกฎหมายแบบใหม่ (new legal pluralism)102
ด้วยกรอบการมองแบบพหุลั ก ษณะทางกฎหมายแบบใหม่ จะสามารถพบกฎเกณฑ์ เชิ งบรรทั ด ฐาน
(normative orders) ที่มิใช่กฎเกณฑ์ซึ่ งรั ฐบั ญญั ติขึ้ นในทุ กสั ง คม อันเป็นความเปลี่ย นแปลงที่ มีค วามส า คั ญ
พหุ ลั ก ษณะทางกฎหมายแบบใหม่ ไ ด้เ คลื่ อ นไปจากค าถามเกี่ ย วกั บ ผลกระทบของกฎหมายต่ อ สั งคม หรือ
ผลกระทบของสังคมที่มีต่ อกฎหมาย ไปสู่การสร้างกรอบความคิดของปฏิสั มพันธ์ที่ซั บซ้อนและส่ งผลซึ่ งกั น และ
กัน (complex and interactive relationship) ระหว่างกฎเกณฑ์ที่ เป็นทางการและไม่เ ป็นทางการแทนการ
มองกฎเกณฑ์สองประเภทว่าแยกกันดารงอยู่ต่างหากจากกัน แนวความคิดนี้จ ะมองว่ากฎเกณฑ์หลายประเภท
ต่างก็มีบทบาทในพื้นที่ทางสังคม กฎเกณฑ์ของท้องถิ่นและกฎหมายของรัฐต่างเป็นบทบาทภายใต้ บริบทเฉพาะ
ของแต่ ล ะสั ง คมซึ่ ง มั ก จะผสมผสาน (intertwine) กั น ในกระบวนการทางสั ง คมระดั บ กลุ่ มย่ อ ย 103 ดั งนั้น
พัฒนาการของแนวคิ ด พหุ ลัก ษณะทางกฎหมายจึ งแตกต่า งจากแต่ เ ดิ มที่ มุ่ง ศึ ก ษาถึง กฎหมายของยุโ รปกั บ
ดินแดนที่ตกเป็นอาณานิคม ก็ขยายไปสู่ประเทศที่มิได้ตกเป็นอาณานิคมในเวลาต่อ มา
ในปัจจุบันระบบกฎหมายและแนวคิ ด ของนั กกฎหมายไทยยั ง อยู่ ภายใต้ อิท ธิ พล ของส านัก กฎหมาย
บ้านเมือง จึงยอมรับเฉพาะกฎหมายหลักของรัฐ ทาให้ไม่มีการให้ความสาคัญแนวคิดพหุลั กษณะทาง กฎหมาย
โดยมีข้อจากั ด ที่ว่ าระบบกฎหมายของไทยยั งไม่ มีค วามชัด เจนและยัง ไม่ เปิ ด กว้ างเพี ยงพอที่จ ะยอมรั บ การ
จัดการกฎหมายเชิงซ้อน โดยเฉพาะการยอมรับความชอบธรรมของระบบกฎหมาย ที่เรียกว่าความหลากหลาย
และความซับ ซ้ อนของระบบกฎหมาย104 ระบบกฎหมายและแนวคิ ดของนั ก กฎหมายไทยก็ ยั งละเลยไม่ ใ ห้
ความสาคัญกับจารีตประเพณี ความเชื่อของท้ องถิ่ น ตลอดจนกฎข้อบัง คับของกลุ่ มอาชี พ และกลุ่มชาติ พัน ธุ์
อื่น ๆ ในฐานะที่เป็นระบบกฎหมายระบบหนึ่ง ที่มีอยู่จ ริง ซึ่ง สามารถนามาบัง คับ ใช้ ซ้อนอยู่ ในระบบกฎหมาย
หลักของรัฐ
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ทั้งนี้ ระบบพหุลักษณะทางกฎหมายสามารถแบ่ งชุ ดกฎหมายภายในระบบกฎหมายของรัฐ เป็นสาม
ประเภทคือ105
1) กฎหมายจากการนิ ติ บั ญ ญัติ หมายถึ ง กฎหมายที่มีผ ลบั ง คั บใช้ โ ดยผ่ านขึ้ นตอน และ
กระบวนการนิติบั ญญั ติข องรัฐ สมัย ใหม่ ซึ่งจะมีองค์ กรและขั้น ตอนกาหนดไว้ ชัด เจนต่ อการบัญ ญั ติก ฎหมาย
อันใดอันหนึ่งขึ้นมาบังคับใช้
2) กฎหมายจารีตประเพณี เป็นกฎเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ โดยชุ มชนมาเป็นระยะเวลานาน
ซึ่งมักจะเกิ ดจากการปฏิบั ติติ ด ต่อ กัน มาจนเป็น ที่รั บรู้ภายในชุ มชนหรื อสั ง คมนั้น ๆ กฎหมายจารีตปร ะเพณี
มักจะไม่ได้ปรากฏในรูป ของการเขีย นบันทึ กเป็นลายลั กษณ์อั กษรหากเป็ นรูปแบบของการบอกเล่าสืบ ทอดมา
ในปัจจุบันกฎหมายจารีต ประเพณีใ นหลายเรื่ อ งมี บทบาทน้ อยลงโดยเฉพาะ อย่างยิ่งจารีตประเพณีที่ ขั ด แย้ ง
หรื อ ต่ า งไปจากกฎหมายของรัฐ ซึ่ ง สามารถบัง คั บ ใช้ไ ด้ อ ย่า งกว้ า งขวาง เนื่ อ งจากการมี อ านาจบั ง คั บ เป็น
เครื่องมือ
3) กฎหมายศาสนา เป็นกฎเกณฑ์ที่มาจากบทบั ญญัติ ของศาสนาในการกาหนดแนวทา งการ
ดาเนินชีวิตของผู้เลื่อมใสศรัทธาต่อศาสนาที่ตนเองนับถือ
ที่ผ่านมา ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย กฎหมายมักให้อานาจกับองค์ก รของ
รัฐเป็นผู้จัดการควบคุมดูแ ลเพียงองค์กรเดีย วโดยไม่ให้ ความสาคั ญกับชุ มชนในการจั ดการทรั พยากรธรร มชาติ
ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกับการจัด การทรัพยากรก็ ไม่ ได้มีการยอมรั บจารีตประเพณีของชุม ชนไว้
ในกฎหมายที่รัฐบัญญัติขึ้น106 ทั้งๆ ที่สิทธิชุมชนมีลักษณะเฉพาะตัวที่ ชัด เจน ซึ่งแตกต่างจากฐานคิดแบบสิ ทธิ
ในทรั พย์ สิ น ของเอกชน สิ ท ธิ ชุ มชนจึ งไม่ ใ ช่ ระบบกรรมสิ ท ธิเ ด็ ด ขาด แต่ เ ป็ นสิ ท ธิใ นการใช้ (Right to use)
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีเงื่อนไข และหน้าที่ซึ่งภายในชุมชนเองจะต้องมีระบบจัดการที่ชั ดเจน
2.5 ระบบการจัดการทรัพย์สิน
2.5.1 ลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ในมิ ติ ข องทฤษฎี เ ชิ ง เศรษฐศาสตร์ “ทรั พยากร” (Resource) คื อ บรรดาสิ่ ง ต่ า งๆที่ ถูก
นาไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตเพื่อ ผลิต “สินค้า” (Goods) และ “บริการ” (Service) อันประกอบด้วย ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (Land and Natural Resources) แรงงาน (Labor) ทุน (Capital) และผู้ประกอบการ
(Entrepreneur)107 โดยในงานวิจัยฉบับนี้จะกล่าวถึงทรัพยากรประเภท ที่ดินและทรัพยากธรรมชาติเป็นหลัก

105

จาก "พหุนิยมทางกฎหมาย (Legal Pluralism),” โดยสมชาย ปรีชาศิลปกุล, 2548, นิติสังคมศาสตร์ ฉบับ Legal Pluralism,

3(1), น. 24.

106
107

จาก นิติศาสตร์ไทยเชิงวิพากษ์ (น. 221), โดยสมชาย ปรีชาศิลปกุล, 2549, กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
จาก เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1, (น. 13-14), โดยสุพัฒน์ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์, 2553, กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
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ทรัพยากรประเภทที่ดินและทรั พยากรธรรมชาตินั้นประกอบด้วย ที่ดินและสิ่งที่เกี่ยวข้ อ งกั บ
ที่ดิน เช่น ป่าไม้ แร่ธาตุ แม่น้า ลาคลอง เป็นต้น โดยมีผลตอบแทนปัจจัยการผลิ ตเรีย กว่า ค่าเช่า 108 อย่างไรก็
ตาม ประเด็นที่จะต้องศึกษาต่อ ไปคื อทรั พยากรประเภทนี้ ซึ่งอาจเรียกโดยรวมๆว่า “ทรัพยากร ธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม” เมื่อนาไปเป็นปัจจั ยในการผลิ ตสิน ค้าจะเป็ นสิน ค้า ในลั ก ษณะใด เหตุผลเนื่ องจากลัก ษณะของ
ทรัพยากร (และสินค้า) ที่แตกต่างกันย่อ มส่ งผลให้ร ะบบสถาบัน ที่ค วบคุ มการจัด สรรทรั พยากร (และสินค้ า )
เหล่านั้นควรมีลักษณะที่แตกต่างกันด้วย109 ดังจะได้อธิบายต่อไป
ทั้ ง นี้ สิ น ค้ า ทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Goods) ที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาอยู่ บ่อ ยครั้งใน
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ คื อ การจาแนกตามความเป็ น เจ้า ของ ได้แก่ สินค้าเอกชน (Private Goods) และ
สินค้าสาธารณะ (Public Goods) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สินค้าเอกชน (Private Goods) คือ สินค้าและบริการที่ เป็น กรรมสิท ธิ์ส่ว นบุ ค คลแต่ ล ะคน
ดังนั้น สิทธิในการใช้สิ นค้ าและบริ การเพื่ อตอบสนองความต้ องการหรื อ ความพึ ง พอใจย่อ มเป็ นของเจ้ า ของ
สินค้าและบริการนั้นๆ ผู้ใดจะละเมิด มิไ ด้110 ทั้งนี้ สินค้าเอกชนจะมีลัก ษณะสาคั ญคื อเป็ นสิน ค้าที่สามารถกี ด
กั น การเข้ า ใช้ป ระโยชน์ไ ด้ (excludable) และต้ อ งมี ก ารแข่ ง ขั น กัน เพื่ อ ให้ไ ด้ มาซึ่ ง การบริ โภค (rivalrous)
เพราะการบริโภคสิ นค้า หน่ วยหนึ่งจะลดความสามารถในการบริ โภคของคนถัด ไปเนื่ อ งจากจานวนสิน ค้ า ลด
น้อยลง ทาให้สินค้าเอกชนสามารถถูกจัดสรรโดยตลาดได้ เพราะผู้ผลิตสามารถขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อและกี ด กั น
ผู้ที่ไม่ได้ซื้อ ออกจากการบริ โภค ในขณะที่ผู้บ ริโ ภคก็ ต้ องแข่ งขั นกั นและแสดงความยิ นดี จ่ายเพื่ อให้ไ ด้ มา ซึ่ ง
สินค้า หากอยู่ในตลาดแข่ งขั นสมบูร ณ์ ราคาที่แสดงในตลาดก็จ ะแสดงต้ นทุ นที่ แท้จ ริง ของสิน ค้าและร ะดั บ
ความยินดีจ่ายของผู้บริโภค111 ตัวอย่างของสินค้าเอกชน เช่น บ้าน รถยนต์ โทรทัศน์ เป็นต้น
ในขณะที่ สินค้าสาธารณะ (Public Goods) จะมี ลั ก ษณะส าคั ญ คื อ ไม่ ส ามารถกี ด กั น กา ร
เข้าใช้ประโยชน์ได้ (non-excludable) และไม่จาเป็นต้องแข่ งขัน เพื่อให้ไ ด้มาซึ่ง การบริโ ภค (non-rivalrous)
ซึ่งทาให้ตลาดล้ มเหลว (Market Failure) กล่าวคือ ปราศจากการผลิ ต และแลกเปลี่ ยนซื้ อขายโดยเอกชน
เพราะผู้ผลิตขาดแรงจูง ใจในการผลิต เพราะไม่สามารถกี ดกัน คนที่ไ ม่ซื้ อจากการบริ โภคได้ ส่วนผู้บริโภคก็ ไ ม่
ต้องการซื้อสินค้า เนื่องจากสามารถบริโภคฟรีไ ด้ ด้วยเหตุดังกล่าว รัฐจึงต้องเข้าแทรกแซงด้วยการเป็น ผู้ ผ ลิ ต
สิ น ค้ า สาธารณะนี้ เ อง และบั ง คั บ ให้ เ อกชนรับ ภาระรายจ่ า ยผ่ านกลไกภาษี และกลไกอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อง 112
ตัวอย่างของสินค้าสาธารณะ เช่น บริการการป้องกันประเทศ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาพแวดล้อมที่ดี เป็นต้น

108

แหล่งเดิม. น. 13.
จาก “โครงสร้างระบบเศรษฐกิจ และการจัดการทรัพ ยากร: บทสารวจสถานภาพความรู้ , ” โดยเบญจพรรณ เอกะสิงห์ ,
ในพลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร: กระบวนทัศน์และนโยบาย (น.166), โดย อานันท์ กาญจนพันธ์ (บรรณาธิการ), 2543, กรุงเทพฯ:
สานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
110
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1. น. 14.
111
จาก แนวคิดว่าด้วยการจัดการทรัพยากรร่วม ประสบการณ์จากต่างประเทศ และแนวคิดในประเทศไทย (น. 11-12), โดย
ชล บุนนาค, 2555, กรุงเทพฯ: เครือข่ายวิชาการเพื่อการปฏิรูป คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป.
112
แหล่งเดิม. น. 12-13.
109
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อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาลักษณะของทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้ อมโดยจะพบว่ า มี
ลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่ ไม่ ได้ เข้าลัก ษณะของทั้ง สินค้าสาธารณะและสินค้า เอกชน ซึ่งในทางวิชาการจะเรี ย ก
ทรัพยากรประเภทนี้ว่า “Common-Pool Resources” หรือเรียกโดยย่อว่า CPR113 โดยมีผู้แปลเป็นภาษาไทย
ไว้หลายคา เช่น “ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน” “ทรัพยากรร่วม” หรือ “ทรัพยากรส่วนรวม” เป็นต้น ซึ่งในงานวิจัย
ฉบับนี้จะขอใช้คาว่า “ทรัพยากรส่วนรวม” เป็นหลัก
อนึ่ง ทรัพยากรส่วนรวม (Common-Pool Resources) ถือเป็นสินค้าทางเศรษฐศาสตร์ อี ก
ประเภทหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะบางประการเหมือนสินค้า เอกชนและบางประการเหมือ นสิน ค้าสาธารณะ กล่าวคื อ
ทรัพยากรดังกล่าวมีลักษณะที่กีด กันการเข้าใช้ประโยชน์ไ ด้ยากมาก เพราะทรัพยากรมีขอบเขตที่ ค่อนข้า งใหญ่
(แต่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ ได้ เสีย ทีเ ดียว ขึ้นอยู่กับการออกแบบกติกาการใช้แ ละเทคโนโลยี) แต่ในขณะเดียวกั น ก็ มี
ลักษณะที่ต้องแข่งขัน เพื่อ ให้ไ ด้ มาซึ่ งการบริโภคด้ วย (rivalrous) ยิ่งบริโภคมาก จานวนทรัพยากรที่ใช้ไ ด้ ก็ จ ะ
น้อยลงเรื่อยๆ หรือใช้แล้วหมดไป (Subtractability) ด้วยเหตุนี้ จึงมักเกิดปัญหาที่มีผู้ใช้ทรัพยากรมากไปและ
ปัญหาการใช้ทรั พยากรเกิน พอดี รวมถึงผู้ใช้ท รั พยากรเองก็ ไ ม่ มีแ รงจู ง ใจที่จ ะดูแ ลรั ก ษา เพราะไม่สา มารถ
กีดกันคนอื่นที่ ไ ม่ ได้ ร่ว มแบ่ งปั น ต้น ทุน การดูแ ลรั ก ษาจากการใช้ ทรั พยากรได้ 114 ตัวอย่างของทรั พยากรที่ ใ ช้
ร่วมกัน เช่น อากาศ ทรัพยากรประมง ป่าและทรัพยากรจากป่า ระบบน้าผิวดินและน้าใต้ดิน เป็นต้น
จากที่กล่าวมาข้า งต้น มีประเด็น ต้ องทาความเข้ าใจให้ชั ด เจนว่า ทรั พยากรที่ใ ช้ร่ ว มกั น กั บ
ทรั พยากรที่ เ ป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ส่ ว นร วม (Common property resources) นั้ น ไม่ ใ ช่ สิ่ ง เดี ย วกั น กล่ า วคื อ
ทรัพยากรที่ใ ช้ร่ ว มกั น เป็ นสิ น ค้าทางเศรษฐศาสตร์ ดั งที่ ไ ด้อ ธิ บายไปแล้ว ข้า งต้น แต่กรรมสิท ธิ์ ส่ว นรวมเป็ น
ประเด็ น ของกรรมสิ ท ธิ์เ หนื อ สิน ค้ านั้ น กล่ า วคื อ สิ น ค้ า เอกชนอาจอยู่ ภ ายใต้ ก รรมสิ ท ธิ์ส่ ว นรวมก็ ได้ หรือ
ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันก็ อาจเป็นกรรมสิทธิ์ ของเอกชนได้ เช่น กัน การเอาสองคานี้มารวมกันเป็น “ทรัพยากรที่
เป็นกรรมสิท ธิ์ ส่ว นรวม” อาจทาให้สับสนเมื่ อ ต้อ งการวิ เ คราะห์ท รั พยากรร่ว มที่ อยู่ ภายใต้ร ะบบกรร มสิ ท ธิ์
ประเภทอื่นๆ115
โดยสรุ ป ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มนั้ น มี ลั ก ษณะเป็ น ทรั พยากร ส่ ว น ร ว ม
(Common-Pool Resources) หรือ CPR ซึ่งมีลักษณะที่ เป็ นเอกลั ก ษณ์เ ฉพาะตัว ตามที่ ไ ด้อ ธิบ ายมาข้ า งต้ น
อย่ า งไรก็ ต ามประเด็ น ที่ต้ อ งศึ ก ษาต่ อ ไปคื อ แนวคิ ดเกี่ ย วกั บ ระบบการกาหนดสิท ธิ ใ นการจัด การทรั พย์สิน
ประเภททรัพยากรส่วนรวม (Property Rights Regimes) ซึ่งจะให้แนวทางในการกาหนดว่าใครควรจะเป็ น ผู้ มี
สิทธิในการเป็นเจ้าของหรือเข้าไปจัด การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อ มในฐานะที่เป็น ทรัพยากรส่ว นรวม
บ้าง ดังจะได้ศึกษาในหัวข้อถัดไป

113

จาก ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อมของไทย (น. 65), โดย
สุธาวัลย์ เสถียรไทย, 2554, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา.
114
แนวคิดว่าด้วยการจัดการทรัพยากรร่วม ประสบการณ์จากต่างประเทศ และแนวคิดในประเทศไทย. น. 13-14.
115
แหล่งเดิม
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2.5.2 ประเภทของระบบการจัดการทรัพย์ สินในมิ ติของทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม
เมื่อพิจารณาในทางเศรษฐศาสตร์ มนุษย์จะมีการจัดสรรและเลือกใช้ทรัพยากรอย่างไรขึ้ น อยู่
กั บ ประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ เมื่ อ มนุ ษ ย์ มาอยู่ ร่ ว มกั น ก็ ย่ อ มที่ จ ะเกิ ด “การก าหนดกฎเกณฑ์ เ ชิ ง สถาบั น ”ขึ้น
(Institutional Arrangement) ที่ จ ะมาก าหนดการจัด สรรประโยชน์ ต่ างๆ ซึ่ ง สิ ท ธิ ในทรั พย์สิ น ( Property
Rights) จะเป็นกรอบสาคัญขั้นพื้นฐาน เนื่องจากจะเป็นมาตรกาหนดว่า ใครมีสิทธิ (Right) แค่ไหนอย่างไร ใน
การที่จะได้รับประโยชน์และผู้อื่นจะต้องมีหน้าที่ (Duty) ที่จะเคารพในสิทธิดังกล่าว116
อนึ่ง สิทธิในทรัพย์สิน (Property Rights) ที่สมบูรณ์แบบก็คือ จะต้องสามารถกีดกัน การใช้
ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ (Completely Exclusive) คือ สามารถเป็นเจ้าของประโยชน์ที่จะได้ จากทรัพย์สิน
นั้นแต่เพียงผู้ เดี ยว โดยสามารถกีด กัน ไม่ใ ห้ผู้ อื่น ใช้ โดยที่ผู้อื่นต้อ งยอมรับ ในสิท ธินั้น (Enforceability) และ
หากจะมี ก ารให้ ผู้ อื่ น มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นทรั พย์ สิ น ของตนเองก็ จ ะสามารถขายหรื อ ให้ เ ช่ า หรื อ เรี ย กร้ อง
ผลตอบแทนจากการถ่า ยโอนสิ ท ธิใ นการได้ รับ ประโยชน์จากทรั พย์ สิน (Transferability) ซึ่งถ้ามีครบทั้ ง 3
ลักษณะย่อมหมายถึ งการมี กรรมสิท ธิ์ค วามเป็นเจ้า ของที่ส มบูร ณ์ (Full Ownership)117 ซึ่งถือเป็นการจั ด สรร
การใช้ทรัพยากรที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุด อย่างไรก็ตามในกรณีข องทรัพยากรส่ วนรวมซึ่ งมี ลัก ษณะเฉพาะดั ง ได้
กล่าวมาแล้วทาให้การกาหนดสิ ทธิในทรั พย์สิน หรือ สิทธิ ในทรั พยากรดั งกล่าวมีค วามซับ ซ้อนและยุ่ง ยาก และ
ทาให้หลายครั้งทรัพยากรส่วนรวมกลายสภาพเป็นทรัพยากรที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของหรื อปลอดการจัดการได้
ทั้งนี้ ระบบการจัดการทรัพย์สิน เป็นการกาหนดความเป็นเจ้าของและสิท ธิที่ มีต่ อทรั พยากร
สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 4 ประเภท ได้แก่118 ระบบการจัดการทรั พย์ สินโดยรัฐ (State Property Regime)
ระบบการจัดการทรัพย์สิน โดยเอกชน (Private Property Regime) ระบบการจัดการทรัพย์สินโดยส่ ว นรวม
(Common Property Regime) และ ระบบการปลอดการจัดการในทรัพย์สิน (Non Property Regime หรือ
open access ) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ระบบการจัดการทรัพย์สินโดยรั ฐ (State Property Regime)
ระบบการจัดการทรัพย์สินโดยรัฐ คือ ระบบที่ให้รัฐเป็นเจ้าของและควบคุ ม
การใช้ทรัพยากรส่วนรวมโดยตรง119 เนื่องจากนักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ บางกลุ่ มเห็นว่า ในทางทฤษฎี แ ล้ ว
รั ฐ ย่ อ มมี ค วามเป็ น กลางและสามารถจั ด สรรผลประโยชน์ และดู แ ลรั ก ษาทรั พยากรเพื่ อ ส่ ว นรวมได้ ดี
116

จาก “สิทธิและปัญหาทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ต้องใช้ร่วมกัน”, โดยสุธาวัลย์ เสถียรไทย ใน เศรษฐกิจไทย: สู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน (น.10-6), โดยสุมาลี ปิตยานนท์, นราทิพย์ ชุติวงศ์, วรัญญา ภัทรสุข,เพ็ญศรี ใจบาน (บรรณาธิการ), 2538, กรุงเทพฯ: บริษัท คอม
ฟอร์ม จากัด.
117
แหล่งเดิม.
118
From Environment and Economy: Property rights & Public policy, by Daniel W. Bromley, 1991, Cambridge
MA and Oxford: Basil Blackwell อ้างถึงใน “สิทธิและปัญหาทรัพ ยากรธรรมชาติ ป ระเภทที่ต้อ งใช้ ร่วมกัน,” โดยสุธาวัลย์ เสถีย รไทย
ใน เศรษฐกิจไทย: สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (น.10-7), โดยสุมาลี ปิตยานนท์, นราทิพย์ ชุติวงศ์, วรัญญา ภัทรสุข เพ็ญศรี ใจบาน (บรรณาธิการ),
2538, กรุงเทพฯ: บริษัท คอมฟอร์ม จากัด.
119
จาก “โครงสร้างอานาจในการจัด สรรทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อมของไทย,” โดยปัทมาวดี ซูซูกิ และ ชลบุนนาค
ในเศรษฐศาสตร์การเมืองและสถาบัน สานักท่าพระจันทร์ (น. 312), ปกป้อง จันวิทย์ (บรรณาธิการ), กรุงเทพฯ: โอเพ่นบุ๊กส์.
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นอกจากนั้ น ยัง ตั้ ง อยู่บ นฐานคิ ด ว่ าหากปล่อ ยให้ ปั จเจกชนผู้ ใ ช้ท รั พยากรใช้ท รัพยากรโดยไม่ มีก ารควบคุม
ทรั พยากรจะถู ก ใช้จ นหมด ดั ง นั้ น รั ฐ จึ ง ควรมี บ ทบาทหรื อ เป็น แรงบั ง คั บจากภายนอกให้ปั จ เจกชนเลือก
ทางเลือกที่ถูกต้องและลงโทษหากมีการปฏิบัติ ที่ผิดกฎกติกา 120
อนึ่ง กลไกสาคัญในระบบนี้ ได้แก่ การควบคุมโดยตรงของรัฐ โดยรัฐอาจให้
หน่วยงานของรั ฐ ดูแ ล หรือให้เอกชนเช่า ทาประโยชน์ ได้ ใ นระยะเวลาที่ก าหนด เช่น ป่าสงวน ป่าอนุ รั ก ษ์
วนอุทยาน เป็นต้น
2) ระบบการจัดการทรัพย์สินโดยเอกชน (Private Property Regime)
ระบบการจัดการทรัพย์สินโดยเอกชน คือ ระบบที่ให้ปัจเจกบุคคลธรร มดา
หรื อ นิ ติ บุ ค คล (หรื อ เรี ยกโดยรวม ๆ ว่ า “เอกชน”) เป็ น เจ้ าของหรื อเป็ น ผู้มีสิ ท ธิ ในการจั ด การทรัพยากร
ส่วนรวม121 ทั้งนี้ นักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์หลายคนอธิบายว่าระบบการจั ดการทรั พย์สินข้า งต้ น ถื อ เป็ น
เงื่อนไขที่สาคัญที่จะทาให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิท ธิภาพ เนื่องจากลักษณะของสิทธิทาให้เกิด การกี ด
กันการใช้ประโยชน์ (Excludability) และการจ่ายโอนผลประโยชน์ (Transferability) ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็น
พื้นฐานของระบบตลาดที่สมบูรณ์ และนาไปสู่การใช้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุ ดได้122
อนึ่ ง กลไกส าคั ญ ในระบบนี้ ได้ แ ก่ การให้ สั มปทาน กล่ า วคื อ รั ฐ ท าให้
ทรั พยากรส่ ว นรวมกลายเป็ น สิน ค้ าเอกชนโดยการมอบสิท ธิ ให้ แ ก่เ อกชนให้ใ ช้ ประโยชน์แ ละดู แ ลรัก ษาไป
แต่ผู้เดียวแทนรั ฐ เนื่องจากมองว่า เมื่ อกลายเป็นสิ น ค้าของส่ วนบุค คลแล้ว เอกชนจะมีแรงจู งใจในกา รดู แล
รักษาระบบทรัพยากรนั้นให้อยู่ในสภาพดี123 เพราะจะต้องใช้ประโยชน์จากทรั พยากรในระยะเวลานาน จึงไม่
ต้องการให้เกิ ด การเสื่ อ มโทรมรวดเร็ ว เกิ นไป ตัวอย่างของจัด การทรั พย์ สิน โดยเอกชนในทรั พยากรส่ว นรวม
ได้แก่ ที่ดิน ป่าเชิงพาณิชย์ ภูเขาบางลูก ชายหาดบางแห่ง เป็นต้น
3) ระบบการ จั ด การทรั พ ย์ สิ น ร่ ว ม กั น โดยชุ ม ช น (Common Property
Regime)
ระบบการจัดการทรัพย์สินร่วมกันโดยชุมชน คือ ระบบที่ให้ชุมชน หรือกลุ่ม
คนมีสิทธิในการจัดสรรและดูแลทรัพยากรส่วนรวมร่ว มกัน ได้ โดยมีกฎเกณฑ์ร่วมกันที่ชัดเจนในการจัดการหรื อ
ปฏิบัติ ซึ่งอาจไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่เป็นทางการ เช่น จารีตประเพณี หรืออาจเป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นทางการ กล่าวคือ
มีกฎหมายรองรับ124 โดยในระยะหลังนักวิชาการเป็นจานวนมากได้ ดาเนิน การศึก ษาหลัก ฐานความเป็ น ไปได้
ที่เกิดขึ้นของระบบการจัด การทรั พย์สิ นโดยส่วนรวม (Common Property Regime) ของกลุ่มคนโดยเฉพา ะ
หรือชาวบ้านในท้อ งถิ่น ซึ่งมีวิวัฒนาการมายาวนานในการจั ดสรรการใช้ แ ละดู แลรัก ษาทรั พยากรส่ว นรวม
120

แนวคิดว่าด้วยการจัดการทรัพยากรร่วม ประสบการณ์จากต่างประเทศ และแนวคิดในประเทศไทย, น. 20.
โครงสร้างอานาจในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย,” น. 312.
122
“สิทธิและปัญหาทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ต้องใช้ร่วมกัน,” น. 10-7.
123
แนวคิดว่าด้วยการจัดการทรัพยากรร่วม ประสบการณ์จากต่างประเทศ และแนวคิดในประเทศไทย. น. 21.
124
“โครงสร้างอานาจในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย,”. น. 312.
121
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ร่วมกัน โดยไม่เกิดการแย่ งชิ งและตัก ตวงผลประโยชน์กั นเหมื อนในกรณีของการปล่อยให้ มีการใช้ท รั พ ยากร
อย่างเสรีปลอดการจัด การ (open access)125 ตัวอย่างของการจัดการทรั พย์ สินในมิ ติของทรั พยากรส่ ว นรวม
เช่นป่าชุมชน เหมืองฝาย หนองบึง และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ของหมู่บ้านที่ชุมชนเป็น เจ้าของร่วมกัน เป็นต้น
4) ระบบการปลอดการจั ด การในทรั พ ย์ สิ น (Non Property Regime หรื อ
open access)
ระบบการปลอดการจัดการในทรัพย์สิน หรือปลอดการจัดการในทรัพยากร
ใช้กับทรัพยากรที่ไม่มีเจ้าของ กล่าวคือ เป็นระบบทรัพยากรที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของหรือควบคุมดูแล ผู้ใดก็เข้ามา
ตักตวงใช้ป ระโยชน์ ในทรั พยากรนั้ นได้ อย่า งเสรี มักมีลักษณะสาคั ญคื อ ไม่สามารถแบ่ ง แยกการใช้ ได้ อ ย่ า ง
ชั ด เจน ยากต่ อ การกี ด กั น ไม่ ใ ห้ ค นอื่ น เข้ ามาใช้ ป ระโยชน์ เช่ น บรรยากาศ น้ าในแม่ น้ าล าคลอง ปลาใน
มหาสมุทร ความหลากหลายทางชีวภาพในป่า เป็นต้น 126
ทั้ ง นี้ ในทางวิ ช าการ ระบบนี้ ถื อ เป็ น ระบบของการจั ด การทรัพย์ สิ นซึ่ง
ในทางเศรษฐศาสตร์มองว่าขาดประสิทธิ ภาพ เพราะการเข้ามาใช้โดยคนทั่วไปมักจะง่ายที่ จ ะเกิดปั ญหาน าไปสู่
ความเสื่ อ มโทรมของทรั พยากรเนื่อ งจากแต่ ละคนมั ก จะตั ก ตวงผลประโยชน์จ ากทรัพยากรให้ มากที่สุด 127
ดังจะได้อธิบายในหัวข้อถัดไป
จากการศึกษามาข้างต้น พึงต้องคานึงถึง เสมอว่า ทรัพยากรส่วนรวมประเภทหนึ่ ง ๆ
อาจอยู่ภายใต้ระบบการจัดการทรัพย์สินทีแ่ ตกต่างกันได้ เช่น ป่าไม้ อาจมีทั้งป่าที่เป็น ของเอกชน เป็นป่าชุมชน
ป่าอนุรักษ์ของรัฐ หรือแม้กระทั่ง ป่าในพื้ นที่ ห่างไกลที่ ไ ม่ มีใ ครเป็น เจ้า ของ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ข องการ ใช้
ทรัพยากร ปัญหาของแต่ล ะพื้น ที่แ ละกลไกในการบัง คั บใช้สิ ทธิ ทั้งนี้ ระบบการจัดการทรั พย์ สิน ในมิ ติ ข อง
ทรัพยากรส่วนรวมที่แตกต่างกันก็ย่อมจะสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรที่แ ตกต่างกันไปด้วย 128
2.5.3 พัฒนาการของแนวคิ ดเกี่ ยวกั บระบบการจั ดการทรั พย์ สินในมิ ติข องทรั พยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ในทางวิชาการ เนื่องด้วยลักษณะสาคัญ ของทรัพยากรส่วนรวมที่ยากต่ อการกี ดกันการเข้ า ใช้
ประโยชน์ และต้ อ งมี ก ารแข่ ง ขั น เพื่ อ ได้ มาซึ่ง การบริ โภค หรื อ ในทางกลั บ กั นคื อ ยิ่ ง บริโ ภคมากขึ้ นเรื่ อยๆ
ทรัพยากรส่วนรวมก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆเช่นกันนั้น ได้นาไปสู่ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรอย่างรุ น แรง
โดยเฉพาะหากไม่ มีการกาหนดระบบการจั ด การทรั พย์ สิน ในมิ ติ ข องทรั พยากรส่ว นรวม (Property Rights
Regime) ที่ ชั ด เจนและเหมาะสม ย่ อ มจะท าให้ท รั พยากรส่ ว นรวม (CPR) กลายไปอยู่ใ นสภาพของ open-

125

“สิทธิและปัญหาทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ต้องใช้ร่วมกัน,” น. 10-7.
“โครงสร้างอานาจในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย,”. น.312.
127
“สิทธิและปัญหาทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ต้องใช้ร่วมกัน,” น. 10-3.
128
“โครงสร้างอานาจในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย,” น. 313.
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access หรือเป็นทรัพยากรที่ใครๆ ก็สามารถเข้ามาใช้ได้โดยเสรี ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ถือ ว่าเป็น การใช้ แ ละ
จัดการทรัพยากรที่ไร้ประสิทธิภาพอย่างยิ่ง129
ทั้งนี้ Garrett Hardin ได้นาเสนอแนวคิดสาคัญผ่า นบทความที่ มีชื่ อเสีย งและมีอิ ทธิ พลอย่ า ง
มากต่อการกาหนดสิทธิในทรัพยากรในยุค ดั้ง เดิ ม ได้แก่บทความเรื่อง “โศกนาฏกรรมของทรัพยากรส่วนรวม”
(The Tragedy of the Commons) ในปี 1968 โดยเสนอว่าการบริห ารจั ด การทรั พยากรแบบเปิ ดกว้ า งให้
ทุกคนเข้าใช้ประโยชน์ได้อย่างเสรี หรือปลอดการจัดการ (open access to all) ย่อมนาไปสู่ความล้มเหลวใน
ท้ายที่สุดเนื่องจากทุกคนต่างยื้อแย่ งเข้าใช้หรือ ตักตวงทรั พยากรอย่างอิ สระทาให้ทรั พยากรเสื่อ มโทรมลงอย่ า ง
รวดเร็ว โดยเขาได้ยกตัวอย่างกรณี ทุ่งหญ้าเลี้ ยงสั ตว์ที่ เปิ ดกว้า งให้ ทุก คนเข้ามาใช้อย่า งเสรี คนเลี้ยงสัตว์ แ ต่ ล ะ
คนจะได้ประโยชน์ โดยตรงจากทุ่ งหญ้า แต่จะต้องแบกรับ ต้น ทุนจากการให้ สั ตว์ เข้า มากินหญ้า มากเกิ น ไปใน
ภายหลังเพราะทุ่งหญ้าเสื่อ มสภาพลงจากการถู กใช้ ประโยชน์ซึ่ งคนเลี้ย งสัต ว์ทุก คนต้องแบกรับ ต้นทุน ดัง กล่ า ว
เท่า ๆ กัน ดังนั้น ถ้าสมมติว่าคนเลี้ยงสัตว์มีเหตุ มีผลทางเศรษฐศาสตร์ ก็ย่อมนาสัตว์เข้ามากิน หญ้าให้มากที่ สุ ด
เท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนที่ทุ่ งหญ้าจะเสื่อ มโทรมลง ท้ายที่สุด ทุ่งหญ้าก็ถูกใช้ประโยชน์เกิน ศักยภาพที่ ทุ่งหญ้ า จะ
รับไหว และเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็ว 130 นอกจากนั้น นักวิชาการในช่วงทศวรรษที่ 1970-1980 เช่น Clark,
Gordon, Dasgupta หรื อ Heal ต่ า งมี ค วามเห็ น ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ว่ าหากมี ค นจ านวนหนึ่ ง สามารถเข้าถึง
ทรัพยากรร่วมได้อย่างเสรี ปริมาณทรัพยากรทีถ่ ูกใช้ประโยชน์จ ะมากเกินกว่าระดั บทีเ่ หมาะสมและนาไปสู่ ก าร
สูญสลายของทรัพยากรได้131
จากกรณีข้างต้น เมื่อพิจารณาในมิติทางเศรษฐศาสตร์ สามารถอธิบายสถานการณ์ข้างต้ น ได้
ด้วย “ทฤษฎีเกม” (Game Theory) ในกรณีของ “ภาวะเข้าตาจนของนักโทษ” ( Prisoner Dilemma หรือ
PD ) ซึ่งแสดงถึงสภาวะที่เ มื่ อแต่ ละคนปกป้ องผลประโยชน์ของตนเองโดยไม่คานึ งถึ งประโยชน์ส่วนรวม กลับ
ส่งผลให้ตนเองอยู่ ในสถานะที่แ ย่ล ง132 กล่าวคือ ในสถานการณ์ที่ผู้ต้ องหา 2 คนที่ร่วมมือกัน กระทาควา มผิ ด
และถูกตารวจสืบสวนแบบแยกห้อ ง แต่ละคนมีทางเลือก 2 ทาง คือ จะสารภาพหรือ ไม่สารภาพ ทางเลือกที่ ดี
ที่สุดคือ ไม่สารภาพทั้งคู่เ พราะตารวจจะไม่สามารถเอาเรื่ องได้ หรือ อย่างน้อยก็ไ ด้รับ โทษสถานเบาแต่ถ้ า หาก
คนใดคนหนึ่งสารภาพ คนที่สารภาพจะได้รับโทษสถานเบาในขณะคนที่ไ ม่สารภาพจะได้รับโทษอย่างหนั ก และ
หากสารภาพทั้งคู่ ก็จะได้รับโทษหนักเช่ นกัน แต่น้อยกว่ากรณีที่ไม่สารภาพแต่อี กฝ่ายหนึ่งสารภาพ ในกรณี ที่
ต่างฝ่ายไม่สามารถสื่อสารกันได้ต่างฝ่ายต่างต้องเลื อกที่จ ะสารภาพแน่นอน เพราะต่างฝ่ายต่างไม่รู้ว่าอีกฝ่า ยจะ
สารภาพหรือไม่ หากตนเลือกที่จะไม่สารภาพอาจได้รับโทษหนักได้เ มื่ อทั้ง สองฝ่ายสารภาพ ทั้งคู่ก็ต้องรั บ โทษ
129

“สิทธิและปัญหาทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ต้องใช้ร่วมกัน,” น. 10-3.
From “TheTragedy of the Commons,” by Garrett Hardin, Science, Vol.162, Issue 3859 ( December 1968),
p. 1243-1248. รายละเอียดหลักการดังกล่าวเป็นภาษาไทย โปรดดูแนวคิดว่าด้วยการจัดการทรัพยากรร่ วม ประสบการณ์จากต่างประเทศ
และแนวคิดในประเทศไทย. น. 13-14.
131
From Governing the Commons: The Evolutionof Institutions for Collective Action, by Elinor Ostrom, 1900
Cambridge, UK: Cambridge University Press. อ้างถึงในแนวคิดว่าด้วยการจัดการทรัพยากรร่วม ประสบการณ์จากต่างประเทศ และ
แนวคิดในประเทศไทย. น. 17
132
ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย, น. 35.
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สถานหนัก แทนที่จะได้รับโทษสถานเบาหากไม่สารภาพทั้ งคู่ 133 นอกจากนี้ ยังสามารถอธิบายได้ด้ วยแนวคิ ด
ของ “ตรรกะว่าด้วยการกระทาร่วมกัน” (The Logic of Collective Action) ซึ่งอธิบายว่าในทุกความร่ ว มมื อ
ใดก็ ต ามที่ มุ่ง ประโยชน์ต่ อ สัง คม ย่ อ มจะมี ค นที่ไ ม่ ท าอะไรและรอรั บแต่ ประโยชน์อ ย่า งเดี ย ว (Free Rider)
ทาให้ปราศจากคนที่อยากทาเพื่อสังคมด้วย134
โดยสรุ ป อาจแบ่ ง ปั ญ หาในการจั ด การทรั พยากรส่ ว นรวม ( CPR) ออกเป็ น 2 ประเภท
ใหญ่ ๆ135 ได้แก่
ประเภทแรก ปัญหาในการใช้ (Appropriation Problems) ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาแต่ จ ะ
เน้นการจัดการใช้ทรั พยากรดั งกล่าว โดยหลีกเลี่ยงไม่ใ ห้เ กิด เป็นกรณี open-access ที่เป็นการใช้ทรัพยากร
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
ประเภทที่ ส อง ปั ญ หาในการจั ด สรร (Provision Problems) ซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ระยะเวลาด้วย
กล่าวคือ มองการจัดสรรทรัพยากรในระยะยาวที่จะต้องมี การลงทุนและดูแลรั กษา โดยคุณสมบัติประการหนึ่ ง
ของทรัพยากรส่ วนรวมที่ยากแก่ การกี ดกั นผู้ อื่ นในการเข้า ใช้ ประโยชน์ ทาให้คล้ายกั บเป็น สิน ค้า สาธาร ณะ
จึงไม่มีผู้ใดอยากจะลงทุน แต่ทุกคนกลับมีแนวโน้มที่จะเป็น free riders ตักตวงผลประโยชน์ที่ผู้อื่นเป็นผู้ลงทุน
จากปัญหาที่กล่าวมา ทาให้ในระยะเริ่ มแรก ผู้กาหนดนโยบายมีแ นวคิ ดว่า ไม่ ควรปล่ อ ยให้
ทรั พยากรส่ ว นรวมเป็ น ทรั พย์ สิ น สาธารณะได้ เ ลย เพราะปั จ เจกชนจะตกอยู่ ภ ายใต้ กั บ ดั ก ของ ควา ม
มีเหตุมีผล และจะใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรจนหมดสิ้นไปอย่า งแน่ นอน จึงใช้วิธีการสาหรับการดู แลจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการแทรกแซงและควบคุมจากภายนอก โดยผ่านกลไกอย่างน้อยสองประการ คือ การ
ให้รัฐเข้าไปควบคุ มโดยตรงภายใต้ร ะบบการกาหนดสิท ธิในทรั พยากรโดยรั ฐ และการให้สัมปทานแก่ เ อกชน
ภายใต้ระบบการกาหนดสิทธิในทรัพยากรแบบส่วนบุค คล ดังที่ได้อธิบายรายละเอียดของทั้ง สองระบบไปแล้ ว
ในหัวข้อก่อนหน้า136
อย่ า งไรก็ ต าม แนวคิ ด การควบคุ มโดยรั ฐ นั้ น ตั้ ง อยู่ บ นฐานคิ ด ว่ า รัฐ มี ข้ อ มู ล สมบู ร ณ์ แ ละ
สามารถบั ง คั บ ใช้ ก ฎกติ ก าได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและทั่ ว ถึ ง ซี่ ง ในความเป็ น จริ ง แล้ ว จะพบว่ า รั ฐ ค่ อ นข้ า งด้ อ ย
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้ก ติกา และในบางกรณีกลับลงโทษคนที่ปฏิ บัติ ตามกติ กา ในขณะที่ไม่สามารถจั บ
และลงโทษคนที่ ไ ม่ ปฏิ บั ติ ตามกติก าได้ 137 นอกจากนั้น เจ้ าหน้า ที่ข องรั ฐ อาจมี แ รงจูง ใจส่ วนบุ คคลที่ จะใช้
อานาจปฏิบัติหรือกาหนดกฎเกณฑ์บังคับใช้ที่ขัดกับผลประโยชน์ข องส่วนรวมด้วย ซึ่งเรียกว่า “การแสวงค่าเช่า

133

แนวคิดว่าด้วยการจัดการทรัพยากรร่วม ประสบการณ์จากต่างประเทศ และแนวคิดในประเทศไทย. น. 17-18.
From Strategies of political inquiry (pp.185-186), by Elinor Ostrom, 1982, Beverly Hills: Sage Publication.
135
“สิทธิและปัญหาทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ต้องใช้ร่วมกัน.” น. 10-5.
136
แนวคิดว่าด้วยการจัดการทรัพยากรร่วม ประสบการณ์จากต่างประเทศ และแนวคิดในประเทศไทย,น. 20-21.
137
แหล่งเดิม ยกตัวอย่างเช่น รัฐบาลที่หวังคะแนนเสียงในการเลือกตั้งย่อมไม่อาจเวนคืนป่าไม้ที่ ถูกท้า ลายกลั บมาได้ เพราะกลัว
เสียคะแนนนิยมหรือกลัวกระทบนายทุน จนท้ายที่สุดแล้วย่อมไม่มีใครปฏิบัติตามกติกาและทรัพยากรก็ตกอยู่ในสภาพเปิดกว้างและถูกทาลาย
ในที่สุด
134
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ทางเศรษฐกิจ” (Rent Seeking)138 ท้ายที่สุดแล้วจึงไม่ มีคนทาตามกติ กาและทรั พยากรก็ ตกอยู่ในสภา พเปิ ด
กว้างไม่มีใครเข้ามาดูแล จนกระทั่งเสื่อมสภาพในที่สุด
ในขณะที่การที่รัฐให้สิทธิ แก่เ อกชนเป็ นผู้ค วบคุมโดยตรงด้วยการใช้ประโยชน์และดูแลรั ก ษา
ทรัพยากรแทนรัฐก็อาจไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ ควร เนื่องจากคุณสมบั ติข องทรั พยากรที่ใ ช้ร่ว มกั นไม่ อ าจ
กีดกันการใช้ประโยชน์ไ ด้ การกาหนดสิทธิบุ ค คลย่อ มต้ องลงทุน สู ง (Transaction Cost) และยากในการจ ะ
บังคับใช้ นอกจากนี้ถ้าทรัพยากรบางอย่างมีความจากัดในวงกว้างไม่เพีย งแค่ในท้องถิ่น เช่น หากให้สิทธิเอกชน
บนทุ่งกุลาร้องไห้ ก็เท่ากับว่าเอกชนจะกลายเป็นผู้ผูกขาดข้าวที่มีคุ ณภาพไปโดยปริยาย หรือหากธรรมชาติของ
ทรัพยากรส่วนรวมมีความไม่แน่นอน เอกชนที่จะต้องแยกรับความเสี่ยงแทน เช่น ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ถูกแบ่ง เป็ น
สองส่วนให้คนเลี้ยงสัต ว์แ ต่ล ะคน แต่ทุ่งเลี้ยงสัตว์นี้ บางฤดูฝั่งหนึ่งมีห ญ้า ฝั่งหนึ่งแห้งแล้ง สลับ กันไป ถ้าปีไหน
รายใดโชคร้ายที่พื้นที่ของตนแห้ งแล้ งก็ อาจขาดทุนจนไม่สามารถเลี้ย งสั ตว์ไ ด้อี ก ตลอดจนการให้สัมปทานกั บ
เอกชนอาจไปขัด กัน หรื อส่ งผลกระทบภายนอก (Externalities) กับวิถีการดาเนินชีวิ ตของชาวบ้า นใน ชุ มชน
และกลายเป็นความขัดแย้งขึ้น139
จากที่ได้กล่าวมาจะพบว่าระบบการจั ดการทรั พย์ สินโดยรั ฐ และระบบการจัดการทรั พ ย์ สิ น
โดยเอกชนในมิติของทรัพยากรส่วนรวม อาจมีปัญหาบางประการในการจัดการดูแลทรัพยากรส่ว นรวม ทาให้
ในระยะต่อมานักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์หลายท่านได้ ดาเนินการศึก ษาและเสนอแนวทางใหม่ในการจั ด การ
ดูแลทรัพยากรส่วนรวม ได้แก่ ระบบการจัดการทรั พย์สิ นร่ว มกันโดยชุ มชน (Common Property Regime)
ขึ้น นาโดยนักเศรษฐศาสตร์รางวั ลโนเบลอย่าง Elinor Ostrom ซึ่งได้ท้าทายองค์ ค วามรู้ ดั้ง เดิ มซึ่ ง ตั้ง อยู่ บ น
แนวคิดของ “โศกนาฏกรรรมของทรั พยากรส่ วนรวม” ที่นาเสนอโดย Hardin ว่าผู้ใช้ทรัพยากร (Resources
User) ย่อมมีเหตุมีผลในทางเศรษฐศาสตร์ โดยเขาจะเลือกกระทาการใดก็ตามทาให้ได้ประโยชน์มากกว่า ต้ น ทุ น
และการกระทาของแต่ละคนต่างแยกออกจากกัน ไม่สั มพัน ธ์กัน ข้อมูลข่าวสารมีความสมบูรณ์ สภาพแวดล้อมที่
คนเหล่านี้อาศัยและกระทาการต่างๆ นั้นมีความแน่นอน140 ทว่า Ostrom ชี้ให้เห็นว่าองค์ค วามรู้ดั้ ง เดิ มนั้ น มี
สมมติฐานเกี่ยวกับผู้ใช้ ทรัพยากรและสถานการณ์ ที่ผู้ใ ช้ทรั พยากรเผชิญแคบเกิน ไป กล่าวคือ ในความเป็นจริ ง
แล้ ว ผู้ ใ ช้ ท รั พยากรอยู่ใ นสภาพแวดล้ อ มที่ ไม่ แ น่ นอน มี ก ารเปลี่ย นแปลงอย่า งต่อ เนื่ อง ตลอดจน มี ค วามรู้
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและผู้ใช้ทรั พยากรคนอื่น อย่างจากัด แต่พวกเขาเรียนรู้ได้และพยายามทีจ่ ะหาทางออก
ทีด่ ขี ึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีโอกาส ดังนั้น ผู้ใช้ทรัพยากรในชุ มชนเดี ยวกันและอยู่กั บทรั พยากรมานานย่อ มมี ค วา มรู้
เกี่ ย วกั บ สภาพพื้ น ที่ แ ละผู้ ค นที่ มากพอจะมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะสามารถจั ด การทรั พยากรส่ ว นรวมได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ141 สอดคล้องกั บผลงานศึ ก ษาจานวนมากที่อ ธิบ ายว่ าในหลายกรณีผู้ ใช้ ทรั พยากร เช่น ชุมชน
สามารถจัดการทรัพยากรส่ว นรวมทั้ งขนาดเล็ กและขนาดกลางได้ อย่า งมี ประสิ ทธิภาพกว่า การจั ดการโดยรั ฐ

138

“โครงสร้างอานาจในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย,” น. 317.
แนวคิดว่าด้วยการจัดการทรัพยากรร่วม ประสบการณ์จากต่างประเทศ และแนวคิดในประเทศไทย, น. 21-22.
140
แหล่งเดิม, น. 22-23.
141
From Governing the Commons: The Evolutionof Institutions for Collective Action, by Elinor Ostrom อ้างถึงใน
แหล่งเดิม. น. 24-25.
139
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และเอกชน รวมถึงโครงสร้างการจัดการทรั พยากรร่ วมทีอ่ อกแบบโดยผู้ใ ช้เ องก็มีแนวโน้ ม ทีจ่ ะมีประสิท ธิ ภ าพ
มากกว่าเช่นกัน142
อนึ่ง จากการทดลองในห้องทดลองและภาคสนามก็ พบความน่าสนใจว่า ผู้ใช้ทรั พยากร แต่ ล ะ
คนสามารถการสื่อสารกัน ต่อ หน้าเพื่ อนั ดแนะหรื อ ตกลงกติกากัน ได้ ไม่ได้แยกออกจากกัน เหมือ นองค์ ค วา มรู้
ดั้งเดิม นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมการทดลองยังยินดี แบ่ง ทรัพยากรส่วนหนึ่ง เพื่ อการตรวจตราดูแล และลงโทษให้
ความร่วมมื อเป็น ไปตามที่ ตกลงกัน ด้ วย สถานการณ์แบบ “ภาวะเข้าตาจนของนั กโทษ” จะเกิดขึ้นเมื่ อ ผู้ ใ ช้
ทรั พยากรแต่ ล ะคนต่ า งไม่ รู้จั ก กั นและไม่ ส ามารถสื่ อ สารกั น ได้ แต่ ถ้ า สามารถสื่ อ สารกั น ได้ พวกเขาย่อม
ออกแบบและสร้างข้อตกลงทีจ่ ะทาให้ได้ ผลประโยชน์ร่ วมกันเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นจากการทดลองภาคสนามยั ง
พบว่าการบังคับใช้กติกาที่มาจากภายนอกจะมีผลเป็นการลดความร่วมมือกันโดยสมั ครใจของชุ มชนอีก ด้วย 143
อย่ า งไรก็ ต าม ระบบการจั ด การทรั พย์ สิ น โดยส่ ว นรวมก็ อ าจมี ปั ญ หาบางประการด้ วย
เช่ น เดี ย วกั น กล่ า วคื อ ในกรณี ก ลไกการบั ง คั บใช้ ที่มีอ ยู่ (โดยเฉพาะจารีต ประเพณี ) อาจไม่ ส อดคล้อ งกับ
สถานการณ์ ที่ เปลี่ ยนแปลงไป ชุ มชนไม่ ส ามารถปรั บ กฎเกณฑ์ใ หม่ ได้ ทั น โดยมั ก พบในกรณี ที่ ชุ มชนมีการ
ขยายตั ว ของประชากรแต่ ท รั พยากรมี จ ากั ด การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี รวมถึ ง การเข้ า มาของ
บุคคลภายนอกที่ อาจมีแ นวคิ ดหรือ วิ ธีการปฏิบั ติ ที่แ ตกต่า งจากสมาชิ ก เดิ มในชุ มชน ตลอดจนการรับ ข้ อ มู ล
ข่าวสารใหม่ ๆ จากภายนอก นอกจากนี้ กลไกบังคับใช้ที่เป็นทางการอย่างกฎหมายของรั ฐอาจขัดแย้ งกับ กลไก
บังคับใช้ไม่เป็นทางการของชุมชนด้วย144 จึงต้องมีการพัฒนากระบวนการจัดการร่วมของชุมชนให้มีประสิท ธิภาพ
อยู่เสมอ ดังจะได้ศึกษาต่อไป
2.6 ระบบการจัดการร่วมโดยชุมชน
2.6.1 ความหมายของการจัดการร่วม (Co-Management)
ในมิติของทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ ม “การจัดการ” (Management ) หมายถึ ง
สิทธิในการกาหนดกฎกติ กาหรื อวางระเบีย บเกี่ยวกับรู ปแบบการใช้ ทรั พยากรภายใน และรวมถึงสิทธิใ นการ
เปลี่ ย นแปลงทรั พยากรในทิ ศ ทางของการพั ฒ นาให้ ดี ขึ้น ทั้ ง นี้ กิ จ กรรมต่ างๆที่เ ป็ นการจัด การนั้ นสามารถ
ดาเนินการได้โดย “บุคคลคนเดียว” (Single actors) หรือร่วมกันดาเนินการโดย “กลุ่มบุคคล” (Groups of
individuals) หรือมาจาก “ความร่วมมื อระหว่ างกลุ่ มต่างๆที่ มีค วามแตกต่า งหลากหลาย” (Cooperation
among different groups)145

142

From “ Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems,” by Elinor
Ostrom, 2010, American Economic Review, Vol.100 (June 2010), p. 641-672. อ้างถึงในแหล่งเดิม.
143
แหล่งเดิม. น. 28-29.
144
“โครงสร้างอานาจในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย,”. น.317-318.
145
From“Co-management: concepts and methodological implications,” by Lars Carlsson and Fikret Berkes,
(2005), Journal of Environmental Management, 75(1), p. 66.
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อนึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณากรณี ข อง “การจั ด การร่ ว ม” (Co-Management) จะพบค าที่ ถู ก ใช้ใน
ลักษณะแทนกันอีกหลายคา เช่น146 การจัดการเชิงความร่วมมือ (Collaborative Management) การจัดการ
เชิ ง ร่ ว ม ( Joint Management) กา ร จั ด กา ร เชิ ง ผสมผสา น ( Mixed Management) กา ร จั ด กา ร เชิ ง
ความร่วมมือกันหลายฝ่าย (Multi-party Management) การจัดการเชิงบูรณาการ (Integrated Management)
หรือการจัดการเชิงเสวนาโต๊ะกลม (Round-table Management) เป็นต้น
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความหมายของ “การจัดการร่วม” (Co-management) จะพบว่า มี ผู้ ใ ห้
ความหมายไว้อย่างหลากหลายทั้งจากนักวิชาการ และองค์กรในระดับสากล ดัง จะยกตัวอย่างพอสังเขป ดังนี้
Lars Carlsson and Fikret Berkes ได้ นิ ย ามว่ า การจั ด การร่ว ม หมายถึ ง การแบ่งปัน
อ านาจและความรั บผิ ดชอบระหว่ างรัฐ บาล (Government) กั บ ผู้ ใช้ ทรั พยากรในท้อ งถิ่ น (Local resources
users)147
Singleton ได้ ก ล่ า วว่ า กา ร จั ด กา ร ร่ ว ม หมา ยถึ ง ร ะบบกา ร บริ ห า ร จั ด ก า ร
(Governance systems) ที่ประสานการควบคุมของรัฐเข้ากับ อัตลั กษณ์ ความรับผิดชอบ การตัดสินใจที่ได้รั บ
การกระจายอานาจของท้องถิ่น โดยมีลักษณะเป็ นการประสานจุ ดแข็ งและบรรเทาจุด ด้อยของทั้ งฝ่ ายรั ฐ และ
ท้องถิ่น148
ธนาคารโลก (The World Bank) ได้ นิ ย ามการจั ด การร่ ว มว่ า คื อ การแบ่ ง ปั น ควา ม
รับผิดชอบ สิทธิและหน้าที่ระหว่า งผู้ มีส่ วนได้ เสีย หลั ก (Primary Stakeholders) ซึ่งกล่าวโดยเฉพาะเจา ะจง
ได้แก่ ชุมชนท้องถิ่น (Local Community) และ รัฐชาติ (Nation State) โดยเป็นวิธีกระจายอานาจใน การ
ตั ด สิ น ใจที่ น าผู้ ใ ช้ ท รั พยากรในชุ มชนท้ อ งถิ่ น เข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการตั ด สิ น ใจที่ เ ท่ าเที ย มกั นกับ
รัฐชาติ149
สภาการอนุ รั ก ษ์ แ ห่ ง โลก (The World Conservation Congress) ได้ อ ธิ บ ายว่ า การ
จัดการร่วมคือความเป็นหุ้นส่ วน (Partnership) ระหว่างชุมชนท้องถิ่นและผู้ใช้ ทรั พยากร (Resource Users)
องค์กรที่ไม่ใช่ องค์ กรของรั ฐ (Non-governmental Organization) และผู้มีส่วนได้ เสีย อื่น ๆ ที่ได้มีการเจรจา
ตกลงเกี่ยวกับเรื่องอานาจและความรับผิดชอบในการจัดการพื้นที่เฉพาะหรือกลุ่มของทรัพยากร 150
Borrini-Feyerabend อธิ บ ายว่ า การจั ด การร่ ว ม คื อ สถานการณ์ ที่ ผู้ ก ระท าทางสั ง คม
(Social Actors) ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เจรจาตกลง นิยามและรับประกันระหว่างกันเกี่ยวกั บการแบ่ งปันหรื อ แบ่ ง
146

From Co-management of Natural Resources: Organizing, Negotiating and Learning-by-Doing (pp.1), by Grazia
Borrini-Feyerabend, M. Taghi Farvar, Jean Claude Nguinguiri and Vincent Awa Ndangang, 2000, Germany: Kasparek Verlag.
147
“Co-management: concepts and methodological implications,” p.66.
148
Ibid.
149
From Report from the International Workshop on Community-Based natural Resource Management
(CBNRM), The World Bank, 1999, retrieved from: http://www.worldbank.org/wbi/conatrem/
150
From Resolutions and recommendations, IUCN, 1996, retrieved from: http://iucn.org/wcc/resolutions/
resrecen.pdf.
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สรรบทบาทหน้ าที่ ใ นการจั ด การ สิ ท ธิ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในแขตแดนและพื้ น ที่ ที่ ก าหนด หรื อ กลุ่ มของ
ทรัพยากร151
เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ได้นิยามว่า การจัดการร่วมเป็นการประสานการจั ด การทรั พ ยากร
ระหว่างรัฐกับชุมชน โดยเห็นว่าการมีส่วนร่วมจะมีหรื อไม่มีนั้นมี ความเกี่ยวพัน กับประเด็น ความ ขัดแย้งอย่า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะความขัดแย้ งกันในความคิดหรือผลประโยชน์ จึงต้องให้ทุกฝ่ายเข้า มาร่ว มสะสางปั ญ หา
แต่ในอีกด้านหนึ่งในกระบวนการของการสะสางปัญ หาก็ อาจเกิด ความขั ดแย้ ง ทางความคิดและผลประโยชน์
ขึ้นมาได้ ซึ่งอาจเป็นระดับชาวบ้านด้วยกันเองหรือชาวบ้านกับรัฐก็ได้ 152
Robert S. Pomeroy และ Rebecca Rivera-Guieb ได้ อ ธิ บ ายความหมายขอ งกา ร
จัดการร่วมในบริบทของการจั ดการทรั พยากรประมงชายฝั่ ง (Fishery Co-Management) โดยได้ยกตัวอย่ า ง
ประกอบไว้ อ ย่ า งน่ า สนใจว่ า หมายถึ ง การจั ด การหรื อ การตกลงในลั ก ษณะของหุ้ น ส่ ว น (Partnership
Arrangement) ระหว่างชุมชนท้องถิ่นที่เป็นผู้ใช้ทรัพยากร (Community of Local Resource Users) (ได้แก่
ชาวประมง) กับรัฐบาล (ได้แก่ รัฐบาลในระดับ ชาติ และระดับ ท้ องถิ่น ), ผู้มีส่วนได้เ สีย อื่น ๆ (เช่น เจ้าของ
เรือประมง, พ่อค้าประมง, ผู้ต่อเรือ, นักธุรกิจ เป็นต้น) และผู้กระทาอื่น ๆจากภายนอก (Extrernal Agents)
(ได้แก่ องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGOs), นักวิชาการ และสถาบันวิจัย) ซึ่งได้มีการแบ่งปันความรับผิ ด ชอบ
และอานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ในที่นี้คือ ทรัพยากรประมงชายฝั่ง) ร่วมกัน โดยบรรดาหุ้นส่ว น
ในการจั ด การร่ว มจะได้ พัฒ นาข้ อ ตกลงอย่า งเป็น ทางการในประเด็ น ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บบ ทบาทหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบและสิทธิในการจัดการทรั พยากร ผ่านการดาเนินการปรึกษาหารือ (Consultation) และการเจรจา
ต่อรอง (Negotiation)153
จากการให้ความหมายข้างต้นพอสัง เขปจะพบว่า มีลัก ษณะไปในทิศ ทางเดียวกัน แม้อาจจะมี
ความแตกต่างในรายละเอีย ดปลีก ย่อยอยู่ บ้างก็ตาม ซึ่ง Lars Carlsson และ Fikret Berkes ได้สรุปสารั ต ถะ
สาคัญซึ่งเป็นจุดร่วมของความหมายต่าง ๆ ของการจัดการร่วมไว้154 ดังนี้
(1) การจัดการร่วมมักมีความเกี่ย วข้อ งกับ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Natural
resources management) เป็นสาคัญ
(2) การจัดการร่ว มเป็น ลั ก ษณะของความเป็น หุ้ นส่ วนระหว่า งผู้ ก ระท าในภา ครั ฐ
(Public actors) และผู้กระทาในภาคเอกชน (Private actors)
(3) การจัดการร่วมไม่ใช่สภาวะที่หยุ ดนิ่ง (Fixed state) หากแต่เป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นและดาเนินอย่างต่อเนื่อง
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“Co-management: concepts and methodological implications,” p. 66.
“โครงสร้างระบบเศรษฐกิจและการจัดการทรัพยากร: บทสารวจสถานภาพความรู้,”.
153
From Fishery Co-Management: A Practical Handbook (pp. 7-8), by Robert S. Pomeroy and Rebecca RiveraGuieb, 2005, Canada: CABI Publishing,
154
“Co-management: concepts and methodological implications,” p. 67.
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นอกจากนั้ น Jérôme Ballet และคณะ ได้ ส รุ ป หลั ก เกณฑ์ ส าคั ญ 2 ประการ ของ “การ
จัดการร่วมในทรัพยากรธรรมชาติ” (Co-Management of Natural Resources) ที่สะท้อนจากความหมายที่
มีอยู่อย่างหลากหลาย155 ดังนี้
(1) การจัดการร่วมอย่า งน้ อยต้ องมี การกระจาย “ทักษะ” (Skills) บางส่วนให้ กั บ
ชุมชนท้องถิ่ นซึ่ ง เป็ นการบ่ง ชี้ ให้ เห็ น เป็ นนั ยว่า ชุ มชนท้อ งถิ่น ที่รั บผิ ดชอบการจั ด การทรั พยากรนั้ น ๆมี ค วา ม
รับผิดชอบในระดับหนึ่ง
(2) การจัดการร่วมต้องเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
อนึ่ง หากพิจารณาในแง่ความสั มพันธ์ กับแนวคิ ดและหลั กการอื่น การจั ดการร่วมจะมี ค วา ม
คล้ายคลึงกับแนวคิด เรื่ อง การจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management) โดยที่แนวคิดการจั ด การ
แบบบูรณาการ เกิดและพัฒนาขึ้น พร้ อมกับ ความพยายามที่จ ะหาคาตอบแบบการหยั่ งรู้ เนื่องจากความเชื่ อ
ตลอดทศวรรษที่ผ่า นมาในหลัก การที่ เป็ นวิ ทยาศาสตร์ที่ พบว่ ามี ข้ อจากัด ทาให้ แนวคิ ด ของระบบการเรี ย นรู้
ปรับเปลี่ยนเป็นแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่มองเหตุและปัจจัยแบบองค์รวมและคิ ดในเชิง ร ะบบ
มากขึ้ น การจั ด การแบบบู ร ณาการจึ ง ต้ อ งอาศั ย วิ ธี ก ารคิ ด เชิ ง บู ร ณาการที่ มีผู้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ว่ า คื อ
ความสามารถในการเชื่ อมโยงความคิด หรื อองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าหาแกนหลัก ได้ อย่า งเหมา ะสม
เพื่ออธิบายหรือให้เ หตุผ ลสนั บสนุน เรื่อ งใดเรื่ องหนึ่ง อย่างเป็น ระบบ 156 นอกจากนั้นยังสัมพันธ์กั บแนวคิ ด การ
จั ด การที่ ยื ด หยุ่ นปรั บตั ว (Adaptive Management) ด้ ว ย กล่ า วคื อ การจั ด การร่ว มต้ อ งเป็ นการจัด การที่
ยืดหยุ่นปรับตัว ซึ่งหมายถึงเป็นกระบวนการที่ เป็ นระบบสาหรั บปรับ ปรุง การจั ดการนโยบายและหลั ก ปฏิ บั ติ
อย่างต่อเนื่อง โดยการเรียนรู้จากผลลั พธ์ข องการปฏิ บัติ งาน นอกจากนั้นรวมถึ งการทางานวิจัยร่ ว มกั น และ
นาไปสู่การปฏิบัติการเชิงอนุรัก ษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการบูร ณาการการออกแบบ การจัดการ การควบคุ ม
การทดสอบและการตั้งสมมติฐานอย่างเป็นระบบ ซึ่งนาไปสู่การเรียนรู้และการพัฒนาปรับปรุง 157
2.6.2 พัฒนาการของแนวคิดเกี่ย วกับการจั ดการร่ วม
นับตั้งแต่มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ “รายงานบรันด์แลนด์” (Brundtland Report) ในปี ค.ศ.
1987 แนวคิดหรือมโนทั ศ น์เ กี่ย วกั บ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development) ได้กลายมาเป็ น
ประเด็นหลักในการอภิปรายถกเถีย งอย่า งเข้ มข้น ในระดับระหว่างประเทศ ซึ่งต่อมาในการประชุมสิ่ งแวดล้ อ ม
โลก ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล (Rio Conference) ก็ได้เน้นย้าถึงความสาคัญของการมีส่ว นร่ ว ม
ในการบริ ห ารจั ด การ (Participatory Governance) รวมถึ ง สร้ า งความตระหนั ก รู้ ว่ าควรจะนาเอาผู้มีส่วน
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From “ Co-management of natural resources in developing countries: The importance of context,” by
Jérôme Ballet, Kouamékan J.-M. Koffi & K. Boniface Komena, 2009, Économie internationale, 120(4), p. 55.
156
แนวคิดว่าด้วยการจัดการทรัพยากรร่วม ประสบการณ์จากต่างประเทศและแนวคิดในประเทศไทย, น.23.
157
From Applying adaptive community forest management in Napal: Silivulture demonstration plot perspective.
A case study of Nureni Chisapani community forest user group., by Bhandari, Rajendra Man Singh. Makwanpur, 2007,
Central Nepal. M.A. Thesis in Natural Resource Management, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University. 2007.
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ได้ เ สี ย (Stakeholders) ทั้ ง หลายเข้ า มามี ส่ ว นร่ วมหรื อ มี บ ทบาทในการจัด การทรั พยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม158
อนึ่ง เมื่อพิจารณาในมิ ติข องการจั ดการทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้ อม ปรากฏผลงาน
ศึกษาจานวนมากที่นาเสนอแนวคิด ที่ต่อ ต้านแนวคิด “โศกนาฏกรรมของทรัพยากรส่วนรวม” (The tragedy
of the commons) ของ Garrett Hardin ซึ่ ง กลายเป็ น รากฐานส าคั ญ อย่า งแท้ จริ ง ในการพั ฒ นาแนวคิด
เกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน เช่ น ผลงานศึ ก ษาของ McCay และ Acheson, Ostrom, Brown,
Agrawal หรือ Bertrand และคณะ เป็นต้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต่างอธิบายว่าสถาบันท้องถิ่น (Local institutions)
ซึ่ ง รวมถึ ง ชุ มชนท้ อ งถิ่ นล้ ว นมี ส่ว นหรื อ บทบาทส าคั ญ ในการจัด การทรัพยากรธรรมชาติ อย่ า งยั่ ง ยืน และมี
ประสิทธิภาพ159
อย่างไรก็ตาม จะพบว่าผลงานศึกษาต่า ง ๆ ข้างต้นซึ่งมุ่งเน้นการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ
โดยชุมชนท้ อ งถิ่ นนั้น ไม่ ไ ด้ส รุป ว่า ชุ มชนจะสามารถจั ด การทรั พยากรธรรมชาติ ได้ อ ย่า งมีป ระสิ ท ธิภา พและ
ประสิทธิผลเสมอไปในทุกกรณี นักวิชาการเหล่านั้นเพียงแต่อธิบายว่าชุมชนสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ได้ดีกว่ารัฐเท่านั้น ทว่าก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐจะปราศจากบทบาทความรับผิ ดชอบใด ๆ ไปเลยในการจัดการ
ทรั พยากรธรรมชาติ 160 ท าให้ ก ลายเป็น ที่ มาของแนวคิ ด ของการจั ด การร่ ว ม (Co-Management) ที่ มุ่ง นา
ผู้กระทาการ (Actors) จานวนมากเข้ามามี ส่วนเกี่ย วข้ องในการจัด การทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
ซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงรัฐด้วย
ทั้ ง นี้ ข้ อ ดี ข องการให้ ชุ มชนมี บ ทบาทในการจัด การทรัพยากรธร รมชาติ นั้น เนื่ อ งมาจาก
ความสามารถของชุ มชนในการเข้า ถึง ข้อ มู ล ในรายละเอีย ดปลี กย่ อยเกี่ย วกับ สถานะของทรั พยากรได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว ซึ่งทาให้พวกเขาสามารถตอบสนองและปรับ ประยุ กต์การแก้ ปัญหาที่เ กิดขึ้นในการจัดการทรัพยากร ได้
อย่างทันท่วงที นอกจากนั้น ยังพบว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบังคับใช้ (Implementing) และการตรวจสอบหรื อ
สอดส่อง (Monitoring) กฎเกณฑ์ต่างๆ ในการจัดการทรัพยากรก็น้อยกว่าการจัดการโดยรัฐ ซึ่งเป็นผลมาจาก
ต้นทุนทางสังคม (Social Capital) ที่ชุมชนเหล่านั้น มี อย่างไรก็ตาม รัฐเองก็มีข้อ ดีที่ เหนือ กว่ าชุ มชนใน การ
จัดการทรัพยากรเช่น กัน กล่าวคือ ด้วยความที่รัฐ โดยเฉพาะรัฐบาลส่ว นกลาง (Central Government) อยู่
ห่างไกลจากผู้ใช้ทรัพยากร จึงทาให้หน่วยงานของรัฐเป็นอิสระจากแรงกดดัน ต่างๆ ที่เกิดจากปัจเจกบุคคลบาง
คนในชุ มชนซึ่ ง มุ่ ง หมายจะแสวงหาประโยชน์สู ง สุ ดจากการตั ก ตวงการใช้ท รัพยากรธรรมชาติ อ ย่างเอารัด
เอาเปรียบ ตลอดจนรัฐเองก็มีความสามารถในการเข้า ถึงข้ อมู ลเชิ งนิเ วศวิทยา (Ecological Information) ใน
ระดับที่กว้างกว่า และมีเครื่องมื อในการวิเ คราะห์ที่ ลึก ซึ้ง และเชี่ย วชาญกว่าชุ มชน นอกจากนี้ รัฐยังสามารถ
ช่วยเหลือชุมชนด้วยการให้ สิทธิ ในที่ ดิน (Land Rights) เพื่อลดแรงกดดันในการใช้ทรั พยากรจากการที่ ชุ มชน
ต้องเผชิญสถานการณ์ข องผู้ค นซึ่ งอพยพมาจากที่อื่ น โดยต้องการเข้า มาแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ หรือเข้ามาใช้
158

From “Co-management of natural resources in developing countries: The importance of context”, by
Jérôme Ballet, Kouamékan J.-M. Koffi & K. Boniface Komena, Économie international, p.54.
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Ibid.
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Ibid.
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ทรัพยากรในชุมชนนั้น ๆ161 ท้ายที่สุด รัฐยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่อาจใช้เพื่อชดเชยชุ มชนจากการที่ ต้ อ ง
สูญเสียหรือถูกจากัดสิทธิบางประการในการเข้าใช้ทรัพยากรด้วย 162
ด้วยเหตุที่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง โดยรัฐ และชุ มชนฝ่า ยเดีย วต่า งก็ มีทั้งข้ อ ดี แ ละ
ข้ อ เสี ย ในตั ว เอง แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด การร่ว มจึ ง เป็น การแก้ ปั ญ หาที่ ก ล่ าวมาข้ างต้ น ด้ ว ยการพยายาม
ประสานข้อดี ข องรั ฐ และชุมชนท้ อ งถิ่ นเข้า ด้ว ยกัน หรือกล่าวอีกนั ยหนึ่ งการจั ด การร่ว มจึ ง เป็น การบริ ห าร
จัดการที่ตั้งอยู่บนฐานคิดระหว่างระบบการจัดการทรั พสินโดยรัฐ (State Property Regimes) และระบบการ
จัดการทรัพย์สินร่ว มกั นโดยชุ มชน (Common Property Regimes) โดยความสามารถในการจัด การร่ ว มใน
ทรัพยากรย่อมขึ้นอยู่กับรูปแบบของการมี ปฏิสั มพั นธ์ร ะหว่า งรัฐกั บชุ มชนท้ องถิ่น กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง คือ
ความสามารถในการสร้างต้นทุนทางสังคมแนวระนาบระหว่างสมาชิก ในชุมชนด้วยกันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการ
สร้างต้นทุนทางสังคมในแนวตั้งระหว่างรัฐกับชุมชนด้วย 163
อย่างไรก็ตาม โครงการในการจัดการร่ว มที่ก ล่าวมานั้น ไม่อาจให้ผ ลลั พธ์ ในเชิ งบวกเสมอไป
ยิ่งไปกว่านั้น การจัดการร่วมในบางครั้งยังใช้เวลามาก มีค่าใช้จ่ายแพง และอาจทาลายต้นทุนทางสังคม รวมถึง
อาจน าไปสู่ค วามขั ด แย้ งที่ บ านปลายและการประนี ป ระนอมที่ใ ห้ ผลเฉลี่ ย ร่ว มกัน ที่ ต่า ที่สุ ด ด้ วย ด้ ว ยเหตุนี้
Ostrom จึงกล่าวว่ายังไม่มีวิธีแก้ สารพั ดนึก (Panacea Solution) สาหรับปัญหาของการจัดการร่วมที่ มีค วาม
ซั บ ซ้ อ นยุ่ ง ยาก 164 จึ ง เป็ น ความท้ า ทายอย่ า งส าคั ญในการหารู ปแบบในการจั ด การร่ ว มที่ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพที่สุดในบริบทและสถานการณ์ต่างๆ ดังจะได้อธิบายต่อไป
2.6.3 รูปแบบของการจัดการร่วม
Lars Carlsson และ Fikret Berkes ได้ น า เสน อรู ป แบบ ขอ งกา ร จั ด กา ร ร่ ว ม ใ น
ทรัพยากรธรรมชาติไว้ทั้งหมด 5 รูปแบบ165 ดังนี้
(1) รู ป แบบข อง การจั ด การร่ ว ม ในลั ก ษณะข องระบบการแลกเปลี่ ย น
(Co-management as an exchange system) กล่าวคือ เป็นรูปแบบของการจั ดการร่ว มในทรั พยา กรที่
เน้นการแลกเปลี่ ยนข้ อ มูล (Information) สินค้า (Goods) และบริการ (Service) กันระหว่างรัฐ (ซึ่งรวมถึ ง
หน่วยงานและองค์กรของรัฐต่าง ๆ) กับชุมชนที่เป็นผู้ใช้ทรัพยากรเท่านั้น โดยพรมแดนระหว่างรัฐกับชุมชนต่ า ง
แยกขาดออกจากกัน ซึ่งถือเป็นระดับขั้นต่าสุดของการมีส่วนรวมของประชาชนหรือพลเมื อง
(2) รู ปแบบของการจั ดการร่ ว มใ นลั ก ษณะของ อง ค์ ก รที่ มี ก ารร่ ว ม มื อ กั น
(Co-management as joint organization) กล่ า วคื อ เป็ น รู ป แบบของการจั ด การร่ วมในทรั พยากรที่มี
ลักษณะของการซ้อนทับกัน ระหว่างพรมแดนของรัฐ กับ พรมแดนของของชุ มชนผู้ ใช้ทรั พยากร โดยผู้แทนหรื อ
ตั ว แทนของทั้ ง ฝั่ ง รั ฐ และชุ มชน ต่ า งร่ ว มมื อ กั น จั ด ตั้ ง หน่ ว ยในการร่ ว มมื อ หรื อ การจั ด การร่ ว ม (Joint
161

Ibid.
Ibid.
163
Ibid.
164
Ibid.
165
“Co-management: concepts and methodological implications,” p. 68-69.
162

91

management bodies) เพื่อร่วมกันตัดสิน ใจร่ว มกัน (Joint decision-making) ในประเด็นต่างๆที่ เกี่ ย วข้ อ ง
กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมในพื้นที่ ของชุ มชนนั้น ๆ ทั้งนี้ จะสังเกตได้ว่าทั้ง ภาครั ฐ และ
ภาคชุมชนต่างยังคงรักษาไว้ซึ่ งอานาจหน้า ที่ (Authority) และความเป็นอิสระในกาหนดตนเอง (Autonomy)
อยู่ ดังนั้น การจัดการร่วมในรูปแบบนี้จึงมี ลัก ษณะของการสร้า ง “พื้นที่ที่ถูกทาให้เป็นทางการหรื อเป็น ร ะบบ
ระเบียบเพื่อความร่ ว มมื อระหว่างรั ฐกั บชุ มชน (Formalized arena for cooperation) อย่างไรก็ตามในบาง
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกั บผู้ มีส่ว นได้เสี ยอาจร่ วมกันจั ดตั้ งในลัก ษณะขององค์ กรกึ่ งรัฐ บาลหรื อราชการ (Quasi
non-governmental organization) เพื่อดาเนินการจัดการร่ว มก็ ได้ ซึ่งจะยิ่งทาให้เส้นแบ่ งพรมแดนระหว่ า ง
ภาครัฐกับภาคชุมชนมีความพร่าเลือนมากยิ่งขึ้น
(3) รู ปแบบของการจั ดการร่ ว มใน ลั ก ษณะข องระบบแบบซ้ อ นภายใ ต้ รั ฐ
(Co-management as a state-nested system) กล่าวคือ เป็นระบบการจัดการร่วมที่รัฐจะเป็นผู้ถือ สิ ท ธิ
ตามกฎหมายทั้ ง หมดในพื้ นที่ ห รือ ระบบทรัพยากรเฉพาะหนึ่ง ๆ ในขณะที่ ภ าคเอกชนหรือ ภาคชุมชนผู้ใช้
ทรัพยากรจะได้รับมอบความไว้วางใจจากรัฐให้มีสิ ทธิบางประการในพื้นที่หรือ ทรัพยากรนั้น ๆ เช่น สิทธิในการ
จัดการหรือจัดสรรทรั พยากรบนพื้ นที่ ดิน ของรั ฐ หรือบนพื้นที่การประมงของรัฐ เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้ใช้
ทรั พยากรอาจจะตั้ ง หน่ ว ยเชิ ง องค์ ก รที่ เ ป็ น อิ ส ระในระดั บ หนึ่ ง ในการจั ด การร่ ว มกั บ รั ฐ (Independent
organizational units) ซึ่งจะพบตัวอย่างการจัด การในรู ปแบบนี้ ที่ มีประสิ ทธิภาพในระบบการประมงหลา ยๆ
แห่ง รวมถึงพบในการจัดการฟาร์มเลี้ยงกวางเรนเดียร์ในประเทศกลุ่ มสแกนดิเนเวียและการจัดการป่าชุ มชนใน
ประเทศนอร์เวย์
(4) รู ปแบบของการจั ดการร่ ว มในลั ก ษณะของระบบแบบซ้ อ นภายใต้ชุมชน
(Co-management as a community-nested system) ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบการ จั ด การร่ ว มใน ท า น อง
เดียวกันกับรูปแบบการจัดการร่วมในลักษณะของระบบแบบซ้ อนภายใต้รัฐแต่ เป็นโครงสร้างที่กลับ กัน กล่าวคือ
ในการจัดการร่วมรูปแบบนี้รั ฐจะดาเนิน การภายใต้พรมแดนที่ไ ม่ใ ช่รัฐ (Non-public sphere) โดยชุมชนผู้ ใ ช้
ทรัพยากรจะเป็นผู้ใช้สิทธิตามกฎหมายทั้งหมดที่เ กี่ยวเนื่ องกับพื้ นที่หรือระบบทรัพยากรที่ชุ มชนนั้น ตั้ง อยู่ เช่น
พื้ น ที่ ป่ า ไม้ พื้ น ที่ ป ระมง หรื อ ฟาร์ มปศุ สั ต ว์ ที่ เ ป็ น ของชุ มชนผู้ ใ ช้ ท รั พยากรอย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมา ย
อย่างไรก็ตาม รัฐสามารถตั้ งข้ อจากั ดบางประการในการจั ด การของชุ มชนตามรูป แบบข้ า งต้น นี้ไ ด้ ซึ่งไม่ ไ ด้
หมายความว่า เป็ นการที่รั ฐใช้ อานาจด้ว ยหมายจะต่ อ ต้านภาคชุ มชน แม้ว่ารัฐอาจจะเข้ าไปตรวจสอบหรื อ
สอดส่องดูแลและใช้อานาจประการเพื่อเป้าหมายในการเก็ บภาษีหรือการบัง คับการให้ เป็นไปตามกฎหมายหรื อ
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายก็ตาม ทว่าก็จาเป็นต้องตั้งอยู่บนรู ปแบบของความตกลงร่วมกัน (Mutual agreement)
ด้วยความเป็นมิ ตร นอกจากนั้นมักปรากฏอยู่ ในลั กษณะของการที่ ผู้ใ ช้ทรั พยากรและผู้ครอบครองทรัพ ยากร
เกิดความขัดแย้ง กันและเรีย กร้ องให้ มีการไกล่ เกลี่ยแก้ไ ขปัญ หาโดยบุ คคลที่ สาม (Third party solution) ซึ่ง
บ่อยครั้งที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆจะเป็นผู้ดาเนินการจัดให้ มีการแก้ปัญหาโดยบุ คคลที่สามขึ้น
อนึ่ ง รู ป แบบของการจั ด การในรูป แบบข้า งต้ น มี ลั ก ษณะที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น กั บการ
จัดการร่วมที่เรียกโดยทั่ว ไปในทางวิชาการว่า “การจัดการร่ว มที่มีชุ มชนเป็น ฐาน” (Community-Based
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Co-Management) ซึ่งเป็นการจัดการร่ว มที่ มีการผสมผสานคุ ณลัก ษณะสาคัญของ “การจัดการโดยชุ มชน
เป็นฐาน” (Community-Based Management) กับ “การจัดการร่วม” เข้าด้วยกัน โดยถือว่าการจัดการโดย
ชุมชนเป็นฐานถือเป็นองค์ประกอบสาคัญส่วนหนึ่ งของการจัดการร่ว ม ทั้งนี้ การจัดการร่วมในลักษณะดัง ก ล่ า ว
มี ลั ก ษณะส าคั ญ คื อ มุ่ ง เน้ น “ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง” (People-Centred) “ชุ มชนเป็ น แกนหลั ก ”
(Community-Oriented) “ทรั พยากรเป็ น ฐาน” (Resource-Based) และ “ความเป็ น หุ้ น ส่ ว นเป็ น ฐาน”
(Partnership-Based) กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือการจัดการร่วมในลักษณะหนึ่งที่ให้มุ่งให้ชุ มชนมีบ ทบาทหลักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ แต่ยังคงรับรู้ที่จะคงไว้ซึ่งการกระทาที่เ ป็นปฏิสั มพั นธ์เชื่ อมโยงกันทั้ งในแนวร ะนาบ
กล่าวคือ ระหว่างชุมชนด้วยกัน หรือในแนวตั้ง กล่าวคือ องค์กรหรือสถาบันนอกชุมชน เช่น รัฐบาล เป็นต้น 166
ทั้ ง นี้ Robert S. Pomeroy and Rebecca Rivera-Guieb อธิ บ ายว่ า ส่ ว นใหญ่มัก
พบการจั ด การร่ ว มที่ มีชุ มชนเป็ น ฐานในกลุ่ มประเทศก าลั ง พั ฒ นา ( Developing Countries) เป็ น หลั ก
เนื่องจากความต้ องการการพั ฒนาในทางเศรษฐกิจและชุ มชนในภาพรวม และการเสริมพลัง ให้ กับภาคสั ง คม
(Social Empowerment) ซึ่งรวมถึง การจั ด การทรั พยากรธรรมชาติ (Resource Management) ด้วย โดย
รู ป แบบย่ อ ยที่ ส าคั ญ ของการจั ด การร่ ว มที่ มีชุ มชน เป็ น ฐานคื อ “การจั ด การร่ ว มในลั ก ษณะดั้ ง เดิ ม ”
(Traditional Co-Managment) หรื อ “การจั ด การร่ ว มในลั ก ษณะจารี ต ปร ะเพณี ” (Customary CoManagement) ซึ่งพบว่ารูปแบบเหล่า นี้ถู กใช้ หรื อเคยถู กใช้ใ นการจั ด การทรั พยากรประมงชายฝั่ งในหลาย
ประเทศทั่วโลก เชน ประเทศในทวีปเอเชีย หรือประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิ ฟิค เป็นต้น กล่าวโดยเฉพาะ
เจาะจงคือการจั ดการร่ว มจะมี ความสาคัญในฐานะเป็น กลไกในการรั บรองหรือ รับรู้ และคุ้ มครองการจั ด การ
ทรั พยากรธรรมชาติ ของชุ มชนในลั ก ษณะดั้ ง เดิ มหรื อ จารี ต ประเพณี ใ ห้ช อบด้ว ยกฎหมาย และรวมถึงการ
กาหนดอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างชุมชนกับรัฐด้วย 167
(5) รูปแบบของการจัดการร่วมในลัก ษณะของเครื อข่าย (Co-management as
network) กล่าวคือ เป็นรูปแบบของการจัดการร่วมที่ตั้ งอยู่ บนข้อ เท็จจริ งว่ารัฐนั้ นไม่ไ ด้เป็น เอกภาพหรื อ เป็ น
หน่วยเดียวกัน หากแต่มีลักษณะโครงสร้างที่แยกออกเป็นหลายหน่วยย่อย และมีหลายรูปแบบ โดยรัฐประกอบ
ไปด้วยหน่ว ยงานและเจ้ าหน้า ที่ข องรั ฐจ านวนมากที่ เข้ าไปเกี่ ย วข้ อ งหรือ เกี่ย วพั นกั บ กลุ่ มอื่ น ๆ ที่แตกต่ า ง
หลากหลาย รวมถึงเกี่ยวข้องกั บการดาเนินการหรือ บทบาทหน้า ทีต่ ่า งๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทรัพยากร ทั้งนี้
ยังพบว่าในสังคมส่วนใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรื อส่วนภูมิ ภาคต่างมีค วามสัมพัน ธ์ที่ใ กล้ชิ ดกั บ ชุ มชน
ท้องถิ่นผู้ใช้ทรัพยากร ซึ่งพบข้อเท็จจริงว่าหลายแห่งเจ้าหน้าที่ในองค์กรเหล่านั้นได้ ขายสินค้าและบริการใน เชิ ง
พาณิชย์ให้กั บชุ มชนด้ว ย จึงเป็นสิ่งสะท้ อนว่าไม่ ค วรพิจารณาว่ารั ฐ มี ความเอกภาพทั้ง ในเชิง โครงสร้ า งและ
บทบาทหน้าที่
ดังนั้น สรุปได้ว่าในชีวิตประจาวัน เราจะพบกรณีต่าง ๆ มากมายที่สะท้อนให้เ ห็ น ถึ ง
ความสั มพั น ธ์ แ ละความตกลงในลัก ษณะของเครือ ข่า ยใยแมงมุ มที่ ส ลั บซั บ ซ้ อนซึ่ ง เชื่อ มโยงหรือ เชื่ อมร้อย
ภาคส่วนต่างๆของรั ฐ กับ ภาคส่ ว นต่ างๆ ของเอกชนเข้า หากัน ทั้ง หมดในพื้น ที่ เดี ยวกั นหรื อ ระบบทรั พยา กร
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เดียวกัน ตัวอย่างเช่น ในชุมชนที่เป็นผู้ใช้ทรัพยากรหนึ่ ง ๆ บริษัทเอกชน (Private Companies) อาจเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ กับชุ มชน (หรือในบางทีอาจเป็นการที่ชุมชนซื้อการบริ ก าร
นี้จากบริษัท) ในขณะที่รัฐก็มีบทบาทสาคัญ ในการบอกว่าควรจะปฏิบั ติกิจกรรมต่างๆในการจัด การทรั พยากร
อย่างไร
จากที่ได้อธิบายรูป แบบของการจั ด การร่ ว มข้ างต้น จะพบว่ารู ปแบบของการจัด การร่ ว มใน
ลักษณะ (1) (2) (3) นั้นได้สะท้อนถึ ง กระบวนการมี ปฏิ สั มพัน ธ์ กันระหว่า งภาครัฐ กั บภาคเอกชน กล่าวคื อ
ระหว่ า งรั ฐ กั บ ชุ มชนท้ องถิ่ นที่ เ ป็ นผู้ ใ ช้ท รัพยากรเป็น สาคั ญ โดยพึ ง ท าความเข้ าใจว่า ในควา มเป็น จริ งแล้ว
รู ป แบบของการจั ด การร่ ว มทั้ ง 4 ประเภทที่ ก ล่ า วมานั้ น มั ก ผสมผสานหรื อ รวมเข้ า ด้ ว ยกั น ได้ เช่ น การ
แลกเปลี่ยนข้ อ มู ลโดยปกติ ย่ อ มสามารถผสมผสานกั บรู ปแบบการจั ด การในลัก ษณะของระบบแบบซ้ อ นได้
รวมถึงรูปแบบของการจัดการในลักษณะขององค์กรที่ มีการร่วมมือกัน ก็มักถูกนามาใช้ร่ว มด้วยกับการจัดการใน
รูปแบบอื่นอยู่เสมอ เป็นต้น168 ในขณะที่รูปแบบการจัดการร่วมในลักษณะที่ (5) นั้นเป็นรูปแบบการจัดการที่ มี
ความซับซ้อนและมีลักษณะเป็นระบบของการบริหารจัดการ (System of Governance) ที่ชัดเจน กล่าวคือ มี
โครงสร้างที่ประกอบด้ว ยความหลากหลายอย่า งยิ่งของผู้กระทาที่ เชื่ อมโยงกับผู้ กระทาอื่น ด้วยความสั มพั น ธ์ ที่
สาคัญต่างๆ มากมาย ซึ่งรวมเอาทั้งรัฐ ชุมชนท้องถิ่นผู้ใช้ทรัพยากร ผู้กระทาการในเชิงพาณิชย์ องค์กรที่ไม่ ใ ช่
ภาครัฐซึ่งไม่แสวงหากาไร (NGOs) และรวมถึงผู้กระทาการอื่น ๆทั้ งในภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง หมดทุ ก ระดั บ
ด้วย169
2.6.4 หลักการสาคัญของการจั ดการร่วม
Grazia Borrini และคณะ ได้เสนอหลักการสาคัญของการจัดการร่วมว่ามีลักษณะดั งนี้ 170
(1) มี ค่ า นิ ย มแตกต่ า งกั น แต่ มีค วามสนใจและความเกี่ ย วข้ อ งกั น ในการจั ด การ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในชุมชนด้วยกัน
(2) เป็ น ความหลากหลายทางด้ า นการจั ด การทรั พยากรธรรมชาติ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้
กฎหมายเดียวกัน
(3) มีความโปร่งใส (Transparency) และความเท่าเทียม (Equity) กันในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(4) ให้ ค นในชุ มชนเข้ าร่ วมในความรั บ ผิด ชอบและมี บ ทบาทสาคั ญในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(5) ความแตกต่ า งของความสามารถและประโยชน์ร่ ว มกั น ของแต่ ล ะฝ่ า ย เป็น
ส่วนประกอบสาคัญของการจัดการร่วม
(6) สิทธิและความรับผิดชอบเป็นบริบทสาคั ญในการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
168

“Co-management: concepts and methodological implications,” p. 68-69.
Ibid. p.70
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(7) กระบวนการในการจัดการเป็นสิ่งสาคัญมากกว่าผลผลิต
(8) การเรียนรู้จากการปฏิ บัติจ ริง (learning by doing) นาไปสู่การปรับปรุ ง และ
พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นอกจากนั้น Wondolleck และคณะ ได้อธิบายว่าไม่สามารถมีสูตรสาเร็จของ “การร่วมมือ”
กั น ที่ ต ายตั ว แต่ ค วามส าคั ญ อยู่ ที่ ก รอบคิ ด ที่ จ ะสร้ า งความเข้ า ใจว่ า จะก่ อ ให้ เ กิ ด “การมี ส่ ว นร่ ว ม” ที่ มี
ประสิทธิภาพได้ อย่างไร โดยสั่งสมประสบการณ์ ที่หลากหลาย โดยแม้การจัดการร่ว มจะมีชื่ อเรี ยกที่แ ตกต่ า ง
กั น ออกไป แต่ ลั ก ษณะส าคั ญของการจัด การร่ว ม คื อ เป็ น สถานการณ์ ก ารต่ อ รองกั นของผู้ เ กี่ ยวข้อ งตั้งแต่
สองคนขึ้นไปหรือมากกว่านั้น ซึ่งการต่อรองดังกล่าวจะมีการจากัด ขอบเขตและการรั บประกันระหว่า งกั น ใน
การแบ่งสรรหน้าที่การจัดการและความรั บผิ ดชอบในขอบเขตพื้นที่ และผลประโยชน์ใน การจั ดการทรัพ ยากร
ธรรมชาติร่วมกัน อย่างไรก็ตามรูปแบบของการจัด การร่วมถือเป็นรูปแบบที่นัก วิชาการหลายคนให้ ความสนใจ
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในเรื่ อ งของการจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ แต่ประเด็น สาคัญ คื อรู ปแบบของกฎเกณฑ์
รวมถึ ง “ใคร” ควรเข้ ามาจั ด การร่ ว มกัน ย่ อมต้ อ งแตกต่ า งกัน ไปในแต่ ล ะพื้ น ที่ และในแต่ ล ะสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน ไม่สามารถมีสูตรสาเร็จตายตัวที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ทุกพื้นที่หรือทรัพยากร171
2.6.5 แนวคิดเกี่ยวกับการกาหนดกฎเกณฑ์ในการจั ดการร่ วม
แนวคิดการจัด การร่ ว มตั้ง อยู่ บนพื้น ฐานของแนวคิด ระบบการจั ดการทรั พย์ สินร่ ว มกั น โดย
ชุมชน โดยเป็นการบริหารจัดการร่ว มกัน ในทรัพยากรที่ เป็ นของส่ วนรวม ทั้งนี้ตามแนวคิดของ Ostrom การ
กาหนดกฎเกณฑ์ในการจั ด การทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ มซึ่ ง มีลั กษณะเป็ นทรั พยากรส่ วนรวมให้ มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น จาเป็นต้องทาความเข้าใจเสียก่อนว่าทรัพยากรส่วนรวมนั้น มีอ งค์ประกอบที่ ส าคั ญ
2 ประการ ได้แก่ “ระบบทรัพยากร” (Resource System) และ “หน่วยหรือตัวทรัพยากร” (Resource Unit)
ซึ่งมีรายละเอียด172 ดังนี้
(1) ระบบทรั พ ยากร (Resource System) เปรี ย บเสมื อ นเป็ น สต็ อ ก (Stock) ของ
ทรัพยากรทีด่ ารงอยู่ เพื่ อ ให้ เกิ ด การผลิ ตตั วทรั พยากรออกมาได้ เช่น ป่าชายเลนและพืช ทีเ่ กี่ย วข้ องทีจ่ ะเป็ น
ระบบอนุบาลให้คนในชุมชนสามารถเก็บเกี่ยวไม้ฟืนและสั ตว์น้าต่าง ๆ ในบริเวณป่าชายเลนได้ เป็นต้น
(2) หน่ ว ยหรื อ ตั ว ทรั พ ยากร (Resource Unit) ได้ แ ก่ สิ่ ง ที่ ค นเก็ บ เกี่ ย วไปใช้ เ พื่ อ การ
บริโภค ซึ่งมีลักษณะเป็นสิ่งที่ระบายออกมาจากระบบทรั พยากร
จากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าพิจารณาจากตัวอย่างในกรณีข องป่าชายเลน การทีค่ นในชุมชนไป
ร่วมกันดูแลรักษา ปักรั้ว แต่งกิ่งป่าชายเลนนั่นคื อการดูแ ลระบบทรั พยากร แต่การกาหนดกฎเกณฑ์เ กี่ ย วกั บ
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From Making Collaboration Work, by Wondolleck, Julia M, and Taffee, Steven, L., 2 0 0 0 . Island Press,
Washington D.C.
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จาก แนวคิดว่าด้วยการจัดการทรัพยากรร่วม ประสบการณ์จากต่างประเทศ และแนวคิดในประเทศไทย (น.35-36), โดยชล
บุนนาค, 2555, กรุงเทพฯ: เครือข่ายวิชาการเพื่อการปฏิรูป คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป.
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การเก็บเกี่ยวถือเป็นการกฎหนดกฎเกณฑ์ ในหน่วยหรือตั วทรั พยากร ทั้งนี้ ระบบทรัพยากรกับตัวทรัพยากรไม่
จาเป็นจะต้องเป็นสิ่งเดียวกันก็ได้173
นอกจากนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ การจั ดการและใช้ ประโยชน์จากทรั พยากรส่ วนรวมมี อยู่ ห ลาย
ประเภท แต่ละประเภทย่อมมีบทบาทที่แตกต่างกัน โดยบางคนอาจจะมีหลายบทบาทได้174 เช่น
(1) ผู้ ใ ช้ (Appropriator) ในที่ นี้ ห มายถึ ง ผู้ เ ก็ บ เกี่ ย วหน่ ว ยหรื อ ตั ว ทรั พยากรไปเพื่ อ ใช้
ประโยชน์ หรือผู้ใดก็ตามทีใ่ ช้หน่วยหรือตัวทรัพยากรจากระบบทรัพยากร ผู้ใช้ทรัพยากรอาจใช้ทรัพยากรทีเ่ ก็ บ
เกี่ยวได้เพื่อการบริโภคหรือการผลิตของตน หรือจะโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่คนอื่นต่อไป
ทั้ ง นี้ ผู้ ใ ช้ ท รั พยากรสามารถใช้ ระบบทรั พยากรร่ว มกั นได้ แต่ ไ ม่ ส ามารถใช้ หน่ วยหรือตัว
ทรัพยากรร่วมกันได้แต่อย่างใด
(2) ผู้จัดการ (Provider) คือ ผู้เป็นเจ้าภาพจัดให้มีการจัดการทรัพยากร ซึ่งอาจจะเป็นผู้ ใ ช้
ทรัพยากรเอง เป็นรัฐ หรือเป็นองค์กรที่ไม่ใช่รัฐที่ ไม่แ สวงหากาไร (NGOs) ทีเ่ ป็นผู้ประสานงานให้เกิดการออก
กฎเกณฑ์ในการบารุงรักษาระบบทรัพยากร
(3) ผู้ผลิต (Producer) คือ ผู้ทาหน้าที่จริงในการสร้ าง ซ่อม ทานุบารุงระบบทรั พยา กร
โดยผู้จัดการและผูผ้ ลิตอาจจะเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่ก็ได้
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ร ะหว่างผู้ ที่เกี่ย วข้องกับการจัด การและใช้ประโยชน์จากทรั พยากร
ส่วนรวมกับองค์ ประกอบของทรั พยากรส่ว นรวมจะพบว่า หน่ วยหรือ ตั วทรั พยากรไม่ สามารถผลิ ต ขึ้นได้ ห าก
ปราศจากระบบทรัพยากร ดังนั้น การจัดการระบบทรัพยากรให้ยั่งยืนและมีประสิทธิ ภาพจึง เป็นสิ่ง สาคัญ ทว่า
ระบบทรัพยากรนั้น มีลั ก ษณะเหมือ นสิน ค้า สาธารณะที่ ชุมชนมั กประสบปัญ หาในการกี ด กัน ผู้ใ ช้ประโยชน์ ที่
ไม่ได้มีส่วนร่ ว มในการแบ่ ง เบาในการดูแ ลรั ก ษาระบบทรั พยากร ทาให้คนในชุมชนขาดแรงจูง ใจในการดู แ ล
รักษาระบบทรัพยากร ในขณะที่หน่วยหรือตัวทรัพยากรนั้นมี ลักษณะเหมือนสิน ค้าเอกชนที่สามารถหวงกั น เข้ า
ใช้ประโยชน์ได้แ ละใช้แล้ วหมดไป ถ้าจัดสรรการใช้ประโยชน์ตั วทรั พยากรอย่า งไม่ เป็ นธรรมก็ย่ อ มทาให้ ผู้ ใ ช้
ทรัพยากรขาดแรงจูงใจในการดู แลรั กษาระบบทรั พยากรเช่นกั น 175 ด้วยเหตุนี้ ระบบทรัพยากรจึงไม่สา มารถ
แยกขาดออกจากหน่ว ยหรื อตั วทรั พยากรได้ อย่า งเด็ ดขาด การกาหนดกฏเกณฑ์ที่ เ หมาะสมในการจั ดการ ทั้ ง
ระบบทรัพยากรและหน่วยหรือตัวทรัพยากรจึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ การกาหนดกฎเกณฑ์ใ นการจัด การร่ ว มในทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้ อ มนั้ น
สามารถก าหนดได้ 3 ระดั บ (Three layers of rules) ซึ่ ง มี ล าดั บ ศั ก ดิ์ ที่ ล ดหลั่น กั นตามล าดั บ (Hierarchy)
ดังนี้
(1) กฎเกณฑ์ ร ะดั บ ปฏิ บั ติก าร (Operational Rules) เป็ น กฎเกณฑ์ ที่ ผู้ ใ ช้
ทรัพยากรจะต้องเผชิญทุกๆ วัน โดยกาหนดว่าผู้ใช้ทรัพยากรสามารถใช้ เครื่ องมืออะไรในการใช้ ประโยชน์ จ าก
ทรัพยากร ใช้ประโยชน์ได้เมื่อใด ในปริมาณเท่าไร เป็นต้น
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(2) กฎเกณฑ์ระดั บการก ากั บทางเลื อกร่ว ม (Collective-Choice Rules) เป็น
กฎเกณฑ์ทใี่ ช้โดยผู้ใ ช้ทรั พยากร ผู้มีอานาจภายนอก หรือเจ้าหน้าที่ในการกาหนดนโยบายว่าทรั พยากรจ ะถู ก
บริหารจัดการอย่างไร กฎเกณฑ์ระดับนี้จะมีผลทางอ้อมต่อกติกาในระดับปฏิบัติ การ
(3) กฎเกณฑ์ ร ะดั บ ธรรมนู ญ (Constitutional Rules ) เป็ น กฎเกณฑ์ ที่ ร ะบุ
เงื่อนไขและลักษณะในการบริหารจัดการในระบบการจัดการร่วม โดยกาหนดว่าใครเป็นผู้มีสิทธิในการตัดสิ น ใจ
เกี่ยวกับการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรเช่น เดียวกันกับการระบุว่าใครจะมีสิทธิ ในการแบ่งปัน ผลประโยชน์จากการ
ใช้ทรัพยากรนั้นบ้าง รวมถึงกาหนดว่าใครบ้างทีม่ ีสิทธิเข้า มามี ส่วนร่ว มในการกาหนดกฎเกณฑ์ร ะดับ การก ากั บ
ทางเลือกร่วมบ้าง และกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการออกแบบและสร้างกติกากากับทางเลือกร่ว ม
ลักษณะของสิท ธิที่ สืบ เนื่อ งมาจากกติก าข้า งต้นนั้ น จากกรณีศึกษาต่า ง ๆ Ostrom พบว่ า
สามารถจาแนกสิทธิในการจัดการทรัพยากรออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
(1) สิทธิในการเข้าใช้ทรัพยากร (Access)
(2) สิทธิในการใช้ประโยชน์จากระบบทรัพยากร (Withdrawal)
(3) สิทธิในการจัดการ (Management) คือ สิทธิที่อนุญาตให้ผู้ มีสิ ทธิ สามารถ ปรั บ
เปลี่ยนสภาพของระบบทรัพยากรได้รวมถึงกาหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้วย
(4) สิทธิในการกีดกัน (Exclusion) คือ สิทธิที่กาหนดว่าใครสามารถเข้าใช้ประโยชน์
จากระบบทรัพยากรได้หรือไม่ได้
(5) สิ ท ธิ ใ นการถ่า ยโอนผลประโยชน์ แ ละถ่ ายโอนสิ ท ธิ ในทรั พยากร (Alienation)
กล่าวคือสิทธิในการขายหรือให้ยืมสิทธิทั้ง 4 ประเภทก่อนหน้านี้
อนึ่ ง สิ ท ธิ แ ต่ ล ะประเภทนั้ นผู้ ก าหนดอาจไม่ จาเป็ นต้ อ งเป็น กลุ่มเดี ยวกั นก็ ได้เช่น
สิทธิบางประเภทชุมชนอาจเป็นผูก้ าหนด ในขณะทีส่ ิทธิอีกประเภทอาจถูก กาหนดโดยเจ้าหน้าที่ รัฐ เป็นต้น 176
โดยสิทธิในการเข้าใช้ทรัพยากรและสิทธิ ในการใช้ประโยชน์จากระบบทรัพยากรจะสั มพัน ธ์กับ กฎเกณฑ์ ร ะดั บ
ปฏิ บั ติ ก าร (Operational Rules) (หรื อ กล่ า วได้ ว่ าเป็ น “สิ ท ธิ ในระดั บ ปฏิ บั ติ การ”) ในขณะที่ สิ ท ธิ ในการ
จัดการ สิทธิในการกีดกัน และสิทธิในการถ่ ายโอนผลประโยชน์แ ละถ่ายโอนสิ ทธิใ นทรั พยากรจะสั มพั น ธ์ กั บ
กฎเกณฑ์ระดับการกากับทางเลื อกร่ว ม (Collective-Choice Rules) (หรือกล่าวได้ว่าเป็น “สิทธิในระดับการ
กากับทางเลื อกร่ว ม”) ทั้งนี้ ความเป็นเจ้า ของ (Owner) ที่สมบูรณ์คื อ การมี สิท ธิ ครบทั้ ง 5 ประเภทข้ า งต้ น
อย่างไรก็ตาม ในกรณีของทรัพยากรส่ วนรวมนั้ นอาจไม่จาเป็น ต้อ งมีค วามเป็ นเจ้า ของทรั พยากรเสมอไป แต่
อาจเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในการใช้การจัดการ และจากัดการใช้ (Proprietor) กล่าวคืออาจเกิดกรณีที่ รั ฐ ยั ง
เป็นเจ้าของทรัพยากรอยู่แ ต่ถ่ายโอนสิท ธิในการเข้า ใช้ทรั พยากร สิทธิในการใช้ ประโยชน์จากระบบทรั พยากร
สิทธิในการจัดการและสิทธิในการกีดกันให้กับชุมชนที่อยู่กับทรัพยากรนั้นก็ ได้ 177
176
177

แหล่งเดิม.
“สิทธิและปัญหาทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ต้องใช้ร่วมกัน”, น.10-17 ถึง 10-18.
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Ostrom ได้นาเสนอหลักในการออกแบบกฎเกณฑ์ ในการจัด การร่ว มให้ มีประสิท ธิภา พและ
ยั่งยืน ซึ่งเป็นการหาลัก ษณะร่ ว มในเชิง สถาบัน ของชุ มชนผูใ้ ช้ ทรั พยากรทีป่ ระสบความสาเร็ จในการจั ด การ
ทรัพยากร ซึ่งมีลักษณะคงทนถาวรและยั่งยื น เรียกว่า หลักการออกแบบกฎเกณฑ์ (Design Principle) ซึ่งมี
ทั้งหมด 8 ประการ ดังนี้
(1) ความชั ดเจนของขอบเขต (Boundaries) กล่ า วคื อ ประชากรในชุ มชน
สามารถกาหนดและแยกแยะได้ ว่าใครมี สิท ธิแ ละไม่ มีสิ ทธิ เข้า ใช้ ทรั พยากร รวมถึงสามารถระบุข อบเขตของ
ทรัพยากรส่วนรวมที่อยู่ภายใต้การจั ดการได้ เช่น ถ้าเป็นแหล่งประมงชายฝั่ง ระบุได้ว่าจะดูแลร่วมกั นแค่ ไ หน
ความชัดเจนของขอบเขต ทั้งนี้ ขอบเขตในที่นี้มี 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนแรก ขอบเขตเกี่ยวกับผู้ ใช้ กล่าวคือ ชุมชนที่ประสบความสาเร็จในการจั ด การ
ทรัพยากรสามารถแยกแยะกันเองในชุมชนได้ ว่าใครคือคนที่ มีหรือไม่ มีสิทธิในทรั พยากรนั้น และ
ส่วนที่สอง ขอบเขตของทรั พยากร กล่าวคือ ทรัพยากรที่ถูก จัด การนั้น มี ข อบเขต
ชัดเจน สามารถแยกแยะได้ว่าระหว่างขอบเขตของระบบทรั พยากรที่ชุมชนดูแลกับระบบนิ เวศเชิง สัง คมที่ ใ หญ่
กว่านั้น
(2) ความสอดคล้ อง (Congruence) หมายรวมถึง ความสอดคล้ อ งระหว่ า งกฎ
กติกาของชุมชนกับเงื่อนไขทางสังคมและสิ่งแวดล้อ ม (เช่น ไม่เรียกร้องให้สมาชิกออกแรงเกินกาลังจนทาให้ เ สี ย
โอกาสการประกอบอาชีพ) และความสอดคล้องระหว่างประโยชน์ที่ส มาชิกได้รับ กับต้นทุน ที่เสียไป ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนแรก ความสอดคล้องระหว่างหลั กการการใช้ประโยชน์จากทรั พยากรและบ ารุ ง
รักษาระบบทรัพยากรกับเงื่อนไขทางสังคมและสิ่ งแวดล้ อมในพื้นที่
ส่วนที่สอง ความสอดคล้องระหว่างประโยชน์ที่ส มาชิกจะได้ ต้อ งสอดคล้อ งกับ ต้ น ทุ น
ที่ลงไป
(3) ระบบที่เปิ ดให้ สมาชิ ก ส่ว นใหญ่ มี ส่ว นร่ วมในการตั ดสิ นใจและปรับปรุ ง กฎ
กติกา (Collective-Choice Arrangements) กล่าวคือ ถ้าคนส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจพวกเขา
ก็จะขาดแรงจูงใจที่จะร่วมดูแลรักษาทรัพยากรเหล่านั้น
(4) การสอดส่ องดู แ ลที่ มี ประสิ ท ธิ ผล (Effective Monitoring) กล่าวคือ ต้ อ งมี
กลไกการสอดส่องดู แลว่า สมาชิก ใช้ทรั พยากรตามกติ กาที่ ตกลงร่ว มกันหรื อไม่เ พีย งใด และคอยสอดส่อ งดู แ ล
สภาพของทรัพยากรอย่า งสม่าเสมอ จะได้สามารถปรับเปลี่ยนกฎกติกาได้ อย่างทันท่ว งที ซึ่งประกอบด้วย 2
ส่วน ได้แก่
ส่ ว นแรก มี ก ารสอดส่ องดู แ ลพฤติ ก รรมการใช้ป ระโยชน์ จากทรัพยากรและการ
บารุงรักษาระบบทรัพยากรของผู้ใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปตามกติกาที่วางไว้ หรือไม่ และ
ส่วนที่สอง มีการสอดส่องดูแลสภาพของทรัพยากรอย่างสม่าเสมอ
(5) มีการลงโทษอย่างค่อ ยเป็น ค่อ ยไป (Graduated Sanctions) กล่าวคือ คนที่
ละเมิ ด กฎกติ ก าครั้ ง แรกๆ จะถู ก ลงโทษค่ อ นข้า งเบา แต่ ถ้ าผิ ด ซ้ าซากจะถู ก ลงโทษรุน แรงขึ้น ซึ่ ง มี เ หตุผล
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คล้ายกันกับการเปิดให้คนมีส่วนร่ว มในการตั ดสินใจว่าถ้า คนผิด ถูกลงโทษหนัก ตั้งแต่ต้น ผู้คนก็จะไม่ค่อยอยาก
เข้าร่วมกระบวนมีส่วนร่วมด้วย
(6) มีกลไกจัดการความขัดแย้ง (Conflict Resolution Mechanisms) กล่าวคือ
ต้องมีกลไกจัดการความขั ดแย้ง ที่ มีต้น ทุนต่าและเข้าถึ งได้ง่าย ทั้ง กลไกระหว่างผู้ใช้ทรั พยากรด้วยกันเอง (เช่น
ระบบชลประทานชุมชนหลายแห่ งมอบหมายให้ ผู้อาวุ โสในชุ มชนเป็น คนไกล่ เกลี่ย) และกลไกระหว่างผู้ ใ ช้ กั บ
เจ้าหน้าที่รัฐ (ในแง่นี้วิธีหนึ่ง ที่รั ฐจะช่ว ยเหลือ ชุ มชนได้ คื อเป็น ผู้ไ กล่เ กลี่ ย เมื่อ มี ข้อ ขั ดแย้ งระหว่างกติก าของ
ชุมชนกับกฎหมาย)
(7) รั ฐให้ ก ารยอมรั บในสิ ท ธิ ข องชุ ม ชน (Recognition of Rights) กล่ า วคื อ
รัฐบาลรับรู้และให้สิทธิแก่ผู้ใช้ ทรัพยากรในการวางกติกาการใช้และจั ดการทรั พยากร ทั้งนี้ ผู้ใช้ทรัพยากรจะมี
สิทธิกาหนดกติก าในกลุ่ มของตนเองโดยไม่ถู กแทรกแซงจากอานาจรั ฐภายนอก และผู้ใช้ทรัพยากรสา มารถ
ดาเนินการบังคับใช้กติกาและลงโทษผู้ฝ่าฝืนกติกาด้วยตั ว ของพวกเขาเอง
(8) กติกาและการจัดการทรัพ ยากรเชื่ อมโยงและสอดคล้ องกั บระบบที่ใ หญ่ ก ว่ า
(Nested Enterprises) กล่าวคือ การใช้ทรัพยากร การจัดสรรทรัพยากร การสอดส่องดูแล การบังคับใช้ การ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และการดาเนินการของภาครัฐ ล้วนรวมอยู่ในระบบที่ใหญ่กว่า การใช้ทรัพยากรร่ว ม
ที่ซับซ้อนกว่า มั่นคงกว่า ล้วนเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบข้อสุดท้ายนี้ การกาหนดกฎกติกาในระดับหนึ่งโดย
ไม่คานึงถึงกฎกติกาในอีกระดับหนึ่งย่อมก่ อให้เกิ ดระบบที่ไม่ สมบูร ณ์ซึ่งอาจไม่สามารถยืนหยัดในระยะยาว
2.7 หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยชุมชน
เนื่ อ งจากชุ มชนย่ อ มประกอบขึ้ นจากประชาชน ดั ง นั้ น ภายใต้ แนวคิ ดเกี่ ยวกั บ การมี ส่ ว นร่ วมของ
ประชาชน (Public Participation) ซึ่ ง เป็ น รากฐาน ส า คั ญ ของร ะบบปร ะชา ธิ ป ไตยแบบมี ส่ ว น ร่ ว ม
(Participatory Democracy) ชุมชนย่อมมีสิทธิที่จ ะเข้า ไปมีส่ วนร่ วมกับรั ฐในภารกิจต่า ง ๆ รวมถึงภารกิ จ ใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย ดังจะได้ศึกษาต่อไปโดยละเอียด ดังต่อไปนี้
2.7.1 ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในเบื้องต้นความหมายของ “การมีส่วนร่ว มของประชาชน” (Public Participation) นั้นมี
ผู้ให้ความหมายเป็ นจานวนมากและมีรายละเอี ยดปลี กย่ อยที่แ ตกต่า งกัน ไป แต่หากพิจารณาในความหมาย
อย่ า งกว้ า งจะพบว่ า ไปในท านองเดี ย วกั น กล่ า วคื อ หมายถึง กระบวนการสื่ อ สารสองทางระหว่ างรั ฐกับ
ประชาชนซึ่งเกี่ยวข้ องกับ กระบวนการตั ดสิน ใจ กระบวนการดาเนินการและร่ว มรั บผลประโยชน์อั นเกี่ ย วกั บ
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆของรัฐหรือของสาธารณะที่ อาจส่งผลกระทบต่อวิถี ชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเอง
โดยมีเป้าหมายสาคั ญคื อรั ฐ ต้ องให้ ข้ อ มูล เกี่ย วกั บโครงการหรื อ กิจ กรรมของรัฐ ที่ มากเพีย งพอต่ อประชาชน
รวมถึงการกระจายโอกาสให้ประชาชนที่ สมั ครใจเข้า มามี ส่ว นร่ว มในการตัดสิ นใจในประเด็นต่า ง ๆ รวมถึงการ
จัดสรรทรัพยากรของชาติและของชุมชน ไม่ว่าโดยการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้คาแนะนา ร่วมวางแผน
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ร่วมปฏิบัติหรือเข้าไปควบคุ มได้ โดยตรง178 นอกจากนั้นกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนถือ เป็นรู ป แบบ
หนึ่งของหลักการกระจายอานาจจากส่วนกลางมาสู่ท้องถิ่นด้วย 179
ด้วยเหตุนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงสามารถพบได้ทั่ วไปในชีวิตประจาวันซึ่ งครอบคลุ ม
กิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมประชาธิปไตย เช่น การมีส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่วนร่วมในการดูแล ปกป้อง และ
จัดสรรทรัพยากรธรรมชาติในระดั บชาติหรื อในระดั บท้ องถิ่น การมีส่วนร่วมในการพั ฒนาท้ อ งถิ่น ของตนเอง
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของประชาชนมัก ถูก กล่า วถึ ง เสมอใน 4 ประเด็น ได้แก่ การมีส่วนร่ ว ม
ทางการเมือง การมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ การมีส่วน
ร่วมในการบริหาร180 ซึ่งแต่ละประเด็นย่อมเกิดการมีส่วนร่ว มของประชาชนได้หลายรูปแบบและหลายลั ก ษณะ
ที่แตกต่างหลากหลาย
2.7.2 เงื่อนไข และองค์ประกอบพื้น ฐานของการมีส่ว นร่วมของประชาชน
นอกจากการท าความเข้ าใจความหมายอย่ างกว้า งของการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนแล้ว
เพื่อให้กระบวนการมีส่ วนร่ ว มของประชาชนเกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด จาเป็นต้องทาความเข้า ใจเงื่ อนไขและ
องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นพื้นฐานด้ วย ดังนี้
1) เงื่อนไขของการมีส่วนร่วมของประชาชน
เงื่อนไขของการมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบด้วย 3 ประการได้แก่181
ประการแรก ต้องมีอิสรภาพ กล่าวคือ ประชาชนต้องมี ความเป็นอิ ส ร ะใน
การเข้ า สู่ ก ระบวนการมี ส่ วนร่ วมโดยไม่ ถู ก บัง คั บ ขู่ เ ข็ ญ ซึ่ ง ไม่ เ ฉพาะแต่ เ สรี ภ าพในการเข้ าสู่ ก ระบวนการ
มีส่วนร่วมเท่านั้น ทว่าต้องมีเสรีภาพในทุกขั้น ตอนของการมีส่ วนร่ว มในโครงการหรือ กิจการหนึ่ง ๆ ทั้งนี้หาก
ประชาชนคนใดรู้สึกว่าตนเองไม่มีเ สรีภาพในกระบวนการมีส่วนร่ว มดั งกล่าวอี กต่อ ไปอัน เนื่องมาจากถูกบั ง คั บ ขู่
เข็ญหรือถูกหลอกลวงด้วยประการใดๆ ก็ย่อมสามารถถอนตัวออกจากกระบวนการมีส่วนร่วมนั้นได้ทันที
ประการที่ ส อง ต้ อ งมี ความ เสม อภาค กล่ า วคื อ ประชาชนผู้ เ ข้ า สู่
กระบวนการมีส่วนร่วมทุก คนจะต้ องมีสิท ธิที่ เท่าเทีย มกัน กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงคือประชาชนต้องได้รั บ การ
ปฏิบัติที่เท่าเทีย มกั น ไม่เลือกปฏิ บัติ ตั้งแต่การได้รั บข้ อ มูล ข่า วสาร รวมถึงการควบคุ มและตรวจสอบ โดย

178

จาก รายงานวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริม สร้ างประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ.
2540: ปัญหา อุปสรรค และทางออก (น. 11-14 และ 35-36), โดยคนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ, 2545, กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้ า ,
และคู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ ชุม ชนมี ส่วนร่วม (แปลโดย วันชัย วัฒนศัพท์) (น. 19), โดยเจมส์ แอล.
เครย์ตัน, 2551, นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า.
179
จาก รายงานวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริม สร้ างประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ.
2540: ปัญหา อุปสรรค และทางออก. น. 13.
180
แหล่งเดิม.
181
จาก “แนวทางการมีส่ว นร่วมในกระบวนการนโยบาย” ในเอกสารประกอบการเสวนาวิพ ากษ์ตัว แบบการมี ส่วนร่วม ของ
ประชาชน (น. 2), โดยเฉลิม เกิดโมลี, 2543, กรุงเทพฯ อ้างถึงในแหล่งเดิม. น. 13.
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ผู้ดาเนินการจัดให้มีกระบวนการมีส่ วนร่ว มนั้นไม่สามารถรั บฟั งความคิด เห็น หรือ เลือ กให้ ข้อ มูลจากประชาชน
คนใดคนหนึ่งได้เป็นการเฉพาะ หากแต่ต้องดาเนินการในลักษณะเป็นการทั่วไป
ประการที่ ส า ม ต้ อ ง มี ค วาม สาม ารถ กล่ า วคื อ ประชาชนที่ เ ข้ า สู่
กระบวนการมีส่วนร่วมจาเป็นต้องมีความสามารถที่เ พียงพอในการเข้าร่ว มกระบวนการนั้น ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่ ง
ในกรณีของกิจกรรมบางกิจกรรมแม้จะกาหนดให้ประชาชนผู้เข้าร่ว มมี เสรีภาพและความเสมอภาคก็ ตาม แต่ถ้า
กิจกรรมดังกล่าวมีความซับซ้อนจนอาจเกินความสามารถของประชาชนที่จะเข้ามามี ส่ วนร่วมแล้ว กระบวนการ
มีส่วนร่วมที่แท้จริงย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้
2) องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของประชาชน
องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่ 182
ประการแรก ต้ อ งมี วั ตถุ ประสงค์ ห รื อ จุ ดมุ่ ง หมายที่ ชั ดเจน กล่ า วคื อ
โครงการหรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่ว มต้อ งมี ความชัดเจนโดยเฉพาะวัตถุ ประสงค์ ข อง
โครงการหรือกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนผู้เข้า มามีส่วนร่ วมสามารถตัด สินใจหรื อประเมิน ความสามารถใน
เบื้องต้นได้ว่าจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการหรือกิ จกรรมนั้น ได้หรือไม่
ประการที่สอง ต้องมีรูปแบบหรือ ลัก ษณะของกิ จกรรมที่ชั ดเจน กล่าวคื อ
การกาหนดรูปแบบหรื อ ลัก ษณะของกิจ กรรมที่ ชั ด เจนว่า ควรจะมี รูป แบบหรื อลั ก ษณะอย่า งไร ทั้งนี้เ พื่ อ ให้
ประชาชนผู้เข้ามามีส่วนร่ว มสามารถตัด สินใจได้ว่าจะสามารถเข้า มามี ส่วนร่ วมในโครงการหรือ กิจกรรมนั้ น ได้
หรือไม่
ประการที่สาม ต้องมีบุคคลหรื อ กลุ่ มเป้า หมายที่ชั ดเจน กล่าวคือ ต้องมี
การกาหนดหรือระบุกรอบของกลุ่มเป้าหมายของประชาชนที่ ชัดเจนในการเข้า มามีส่ วนร่ว ม โดยเป็นการจากั ด
ว่าประชาชนคนใดจะเข้า มามีส่ วนร่ว มได้บ้า งซึ่ งแน่ นอนว่าย่อ มอาจทาให้ประชาชนบางกลุ่ มเสียผลประโยชน์
ดังนั้นจึงต้องกาหนดหลัก เกณฑ์ใ นการระบุ กลุ่ มเป้ าหมายที่ชั ด เจนเพื่อ ให้ สามารถชี้ แจงประชาชนกลุ่ ม ที่ เ สี ย
ผลประโยชน์ได้
2.7.3 ระดับขั้นและเครื่องมือของการมีส่วนร่วมของประชาชน
กล่าวได้ว่าระดับขั้นและเครื่ องมือ ของการมีส่ วนร่ วมของประชาชนถื อเป็นสิ่ งสาคัญ อย่ า งยิ่ ง
ต่อความสาเร็จของระบบประชาธิป ไตยแบบมีส่ วนร่ว ม จึงอาจเรียกอีกอย่างว่า “ระดับขั้นและเครื่ องมื อ ของ
ระบบประชาธิป ไตยแบบมี ส่ วนร่ว ม”(Levels and Instruments of Participatory Democracy) ด้ ว ยเหตุนี้
หากด าเนิ น การจั ด ให้มีก ระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนโดยไม่ ไ ด้ ค านึ ง ถึ ง ระดั บ ขั้ น และเครื่ อ งมือที่
เหมาะสมแล้วก็ย่อ มส่ง ผลให้ระบบประประชาธิป ไตยแบบมีส่วนร่ว มไม่อาจสั มฤทธิ์ผลได้ 183 โดยจะแยกศึ ก ษา
182

จาก รายงานวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางการเสริม สร้ างประชาธิป ไตยแบบมีส่วนร่ วม ตามรั ฐ ธรรมนู ญแห่ง ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540: ปัญหา อุปสรรค และทางออก. น. 13.
183
แหล่งเดิม. หน้า 16.
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ออกเป็ น 2 ประเด็ น ได้ แ ก่ ระดั บ ขั้ น ของการมี ส่ ว นร่ วมของประชาชน แล ะเครื่ อ งมื อ ของการมี ส่ วนร่วม
ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
1) ระดับขั้นของการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการศึกษาพบว่าระดับ ขั้น ของการมีส่ วนร่ ว มของประชาชนนั้น มีนั ก วิชาการ ได้
ก าหนดไว้ อ ย่ างหลากหลาย แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาถึง หลั กการสาคั ญแล้ว จะพบว่ ามี ค วามคล้ ายคลึ ง กั นอยู่หลาย
ประการ ซึ่งปรากฏการแบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
Cohen และ Uphoff ได้จาแนกการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ระดับ184 ได้แก่
ระดับแรก การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)
ระดับที่สอง การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ (Implementation)
ระดับที่สาม การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit)
ระดับที่สี่ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)
ปราณี พันธุมสินชัย อธิบายว่ากระบวนการให้ ประชาชนมี ส่ว นร่ว มสามารถท า ได้
หลายระดับขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลในแต่ละช่วงสมัยนั้นให้ความสาคัญกับประชาชนมากน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถจาแนก
ได้ 6 ระดับ185 ดังนี้
ระดั บ แรก ประชาชนเป็ น ผู้ ใ ช้ อ านาจ กล่ า วคื อ ให้ ป ระชาชนเข้ า จั ด การหรื อ
ดาเนินการเองโดยไม่ มีการติ ด ต่ อกั บรั ฐ บาลก่ อน ซึ่งอาจมีการโต้ ต อบ จากรั ฐบาล เช่น การตั้งศาลเตี้ย การ
เดินขบวน การเข้ายึดสถานที่ของทางราชการเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม เป็นต้น
ระดับที่สอง ประชาชนและรัฐบาลร่วมกัน แก้ปั ญหา กล่าวคือ ประชาชนและรัฐต่า ง
มีอานาจเท่าเทียมกัน เช่น โครงการทาความสะอาดหมู่บ้าน การสร้างถนน เป็นต้น
ระดับที่สาม ประชาชนเป็น ที่ปรึก ษา รัฐบาลขอความคิ ด เห็นจากประชาชนและมี
ความตั้ ง ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามความเห็ น นั้ น แต่ ยั ง คงมี อ านาจที่ จ ะไม่ น าความเห็ นนั้ น ไปปฏิ บั ติ เช่ น การตั้ง
คณะกรรมการเพื่ อประสานงานระหว่า งประชาชนและส่ว นราชการ การแต่งตั้ง คณะที่ ปรึ ก ษา การประชุ ม
กลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะกลุ่ม เป็นต้น
ระดับที่สี่ ประชาชนแสดงความคิ ดเห็น กล่าวคือ รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็นในบางเรื่อง แต่มักไม่นาความคิดเห็นไปปฏิบัติแ ละยัง มีอานาจที่จ ะไม่รับ ฟังความคิด เห็ น นั้ น
เช่น การประชุมใหญ่ที่ให้โ อกาสประชาชนได้แสดงความคิด เห็น การขอความคิดเห็น ในระเบีย บที่กาลัง จ ะน า
ออกมาใช้
ระดับที่ห้า ประชาชนรับทราบ กล่าวคือ เป็นการแถลงข่าวสารหรือมติของรั ฐ บาล
ให้ ป ระชาชนทราบ ซึ่ ง ประชาชนอาจจะมี ป ฏิ กิ ริ ย าตอบโต้ ห รื อ ไม่ ก็ ไ ด้ เช่ น การแถลงข่ า วถึ ง โครงการ
ต่าง ๆ ที่รัฐบาลมีมติให้ดาเนินการ การริเริ่มกฎหมายต่าง ๆ และการเวนคืนที่ดิน เป็นต้น
184
185

แหล่งเดิม.
แหล่งเดิม. หน้า 17-18.
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ระดับที่หก รัฐบาลใช้อ านาจ กล่าวคือ รัฐบาลใช้อานาจจัด การโดยไม่ ต้อ งแจ้ ง ให้
ประชาชนทราบล่วงหน้า เช่น การสืบสวนจับกุมผู้กระทาผิดต่าง ๆ เป็นต้น
เมื่อพิจารณาระดั บขั้น ของการมี ส่ว นร่ว มข้า งต้ นจะพบว่า ความสั มพัน ธ์ เชิ งอ านาจ
ระหว่างรัฐกับประชาชนมี ลัก ษณะที่แ ปรผกผันกั น กล่าวคือ ถ้ ารัฐบาลมีอานาจมาก ประชาชนก็จะมี อ านาจ
น้อย ในขณะที่ถ้าประชาชนมีอานาจมาก รัฐก็จะมีอานาจน้อย
International Association for Public Participation ซึ่ ง เป็ น สถาบั น ฝึ ก อบร ม
การมีส่วนร่วมของประชาชนสหรั ฐอเมริ กา ได้แบ่งระดับของการมี ส่วนร่ว มของประชาชนออกเป็น 5 ระดั บ 186
ได้แก่
ระดั บ แรก การให้ ข้ อ มู ลข่ า วสาร กล่ า วคื อ เป็ น กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มข อง
ประชาชนในระดับที่ต่าที่สุดแต่ เป็นระดั บที่สาคัญที่สุ ด เนื่องจากเป็นขั้นตอนแรกของภาครัฐ ที่จะเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่ วนร่ว มในเรื่ อ งต่า ง ๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่ องทางต่า ง ๆ เช่น เอกสาร
สิ่ ง พิ มพ์ การเผยแพร่ ข้อ มู ล ข่า วสารผ่า นสื่ อ ต่ าง ๆ การจั ด นิท รรศการ จดหมายข่ าว การจั ด งานแถลงข่าว
การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
ระดั บ ที่ ส อง การรั บฟั ง ความคิ ดเห็ น กล่ า วคื อ เป็ น กระบวนการที่ เ ปิด โอกาสให้
ประชาชนมีส่ วนร่ว มในการให้ข้ อ มูล ข้อเท็จจริงและความคิ ด เห็น เพื่อ ประกอบการตั ด สิน ใจของหน่ ว ยงาน
ภาครัฐด้วยวิธี ต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิ ดเห็น การสารวจความคิ ดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดง
ความคิดเห็น เป็นต้น
ระดับที่สาม การเข้ามาเกี่ยวข้อง กล่าวคือเป็นการเปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ า มามี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะแนวทางที่นาไปสู่ การตัดสิ นใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน
ว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้อ งการของประชาชนจะถูกนาไปพิจารณาเป็นทางเลื อกในการบริหารงานของ
ภาครัฐ เช่น การประชุมเชิ งปฏิบั ติ การเพื่ อ พิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัด ตั้ ง
คณะทางานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น
ระดับที่สี่ ความร่วมมือ กล่าวคือเป็นการให้กลุ่ มประชาชน ผู้แทนภาคสาธารณะมี
ส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่ วนกั บภาครั ฐ ในทุก ขั้น ตอนของการตั ดสิ นใจ และมีการดาเนิน กิจ กรรมร่ว มกัน อย่ า ง
ต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น
ระดับที่ห้า การเสริมอานาจให้แ ก่ ประชาชน กล่าวคือเป็นขั้นตอนที่ใ ห้ประชาชน มี
ส่ ว นร่ ว มในระดั บสู ง สุด โดยให้ ประชาชนเป็น ผู้ตั ด สิ นใจ เช่ น การลงประชามติใ นประเด็ นสาธารณะต่างๆ
โครงการกองทุนหมู่บ้านที่มอบอานาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น
อนึ่ ง จากแนวความคิ ด ในการแบ่ ง ระดั บ ของการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนของ
นักวิชาการหลากหลายท่าน คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยมและคณะ ได้สรุปว่าสามารถแบ่งระดับ ของการมี ส่วนร่ว มของ
ประชาชนได้เป็น 6 ระดับ187 ได้แก่
186
187

แหล่งเดิม. หน้า 24.
แหล่งเดิม, หน้า 22-24.
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ระดั บ แรก การให้ ข้ อ มูล กล่ า วคื อ เป็ น กระบวนการมี ส่ว นร่ว มของประชาชนใน
ระดับที่ต่าที่สุดและเป็นวิธี ที่ง่ายที่สุด ในการสื่อสารระหว่างประชาชนกับ ผู้วางแผนโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ ข้ อ มู ล
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัด สินใจของผู้วางแผนโครงการ แต่ไม่เปิดโอกาสให้ป ระชาชนได้แ สดงความคิ ด เห็ น
หรือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยประการใด ๆ โดยวิธีการให้ข้อมูลสามารถกระทาได้ หลายวิ ธี เช่น การแถลงข่าว การ
แจกข่าว การแสดงนิทรรศการและการจัดทาหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ย วกับกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
ระดับที่สอง การรับฟังความคิ ดเห็ นจากประชาชน กล่าวคือ เป็นกระบวนการใน
ระดับที่ผู้วางแผนโครงการเชิญ ชวนให้ประชาชนแสดงความคิด เห็น เพื่อให้ไ ด้ข้ อมู ลมากยิ่ง ขึ้น รวมถึงประเด็ น
ต่าง ๆ สาหรับการประเมินทั้ งข้ อดี และข้ อเสียให้ชั ดเจนมากขึ้ น เช่น การสารวจความคิด เห็น ของประชาชน
เกี่ยวกับการริเริ่มโครงการต่าง ๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่างๆ เป็นต้น
ระดับที่สาม การปรึกษาหารือ กล่าวคือ เป็นการเจรจาอย่างเป็ นทางการระหว่ า ง
ประชาชนกับผู้วางแผนโครงการ ทั้งนี้เพื่อประเมินความก้าวหน้าหรือบ่ งชี้ประเด็นหรือ เงื่อนไขต่า ง ๆ เช่น การ
จัดประชุม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการเปิดกว้างรับฟังความคิ ดเห็น เป็นต้น
ระดับที่สี่ การวางแผนร่ วมกั น กล่าวคือ เป็นกระบวนการมีส่ วนร่ว มที่ มีข อบเขต
กว้างขวางมากขึ้น โดยมีความรับผิดชอบร่วมในการวางแผนร่ว มกันในการวางแผนเตรีย มโครงการ และผลที่จ ะ
เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการเหมาะสมที่จ ะใช้ สาหรับการพิจารณาประเด็น ที่มีความยุ่งยากซับซ้ อนและมี ข้ อ
โต้ แ ย้ ง มาก เช่ น การจั ด ให้ มีก ลุ่ มที่ ป รึ ก ษาซึ่ ง เป็ น ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ใ นสาขาต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การจั ด ให้ มี
อนุญาโตตุลาการเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และการจัดให้มีการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกัน
ระดั บ ที่ ห้ า การร่ ว มปฏิบั ติ กล่ า วคื อ เป็ น กระบวนการที่ ผู้รั บผิ ด ชอบโครงการกับ
ประชาชนร่วมดาเนินโครงการ โดยเป็นขั้นตอนของการนาโครงการไปปฏิบั ติร่ว มกัน เพื่ อให้ บรรลุวั ตถุปร ะสงค์
ที่ตั้งไว้
ระดับที่หก การควบคุ ม โดยประชาชน กล่าวคือเป็นกระบวนการมีส่ วนร่ว มของ
ประชาชนในระดับขั้นสูงสุดเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง ที่มีอยู่ ทั้งหมด เช่น การลงประชามติ เป็นต้น
ทั้งนี้ ระดับของการมีส่วนร่ว มของประชาชนนั้น มีค วามสั มพันธ์ เชิ งผกผันกั บจ านวน
ประชาชนที่ เ ข้า มามี ส่ วนร่ว มและอ านาจของประชาชนเมื่ อ เปรี ยบเทีย บกั บ รัฐ โดยในระดั บต่ าสุด จ านวน
ประชาชนที่มีส่วนร่วมจะมีจานวนมากแต่ อานาจของประชาชนจะมีน้อย ในขณะที่เมื่อระดับของการมีส่ว นของ
ประชาชนมีสู ง ขึ้น จานวนประชาชนที่ มีส่ วนร่ว มจะน้ อยลงแต่ อานาจของประชาชนจะมี มากขึ้น ตามล า ดั บ
ยกเว้นในระดับสูงสุด ได้แก่ การควบคุมโดยประชาชน เช่น การลงประชามติ จานวนประชาชนที่เข้ามามี ส่ ว น
ร่วมจะมากที่สุด188

188

แหล่งเดิม.
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2) เครื่องมือของการมีส่วนร่วมของประชาชน
นอกจากระดับขั้นของการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้ว เครื่องมือของการมีส่ว นร่ ว ม
ถือเป็นกลไกสาคัญในการส่งเสริมให้การมีส่วนร่ว มตามระดับขั้น ต่าง ๆ ประสบความความสาเร็จตามเป้า หมาย
โดยเครื่องมือของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น มีอยู่หลายประเภท ได้แก่
2.1) ประชาพิจารณ์ (Public Hearing)
ในเบื้องต้น “Public Hearing” เป็นศัพท์ที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งมี
การแปลคาศัพท์นี้ในภาษาไทยที่แตกต่างออกไปบ้าง เช่น “ไต่สวนสาธารณะ” หรือ “ประชาพิจารณ์” โดยคา
ว่ า “Hearing” ในทางกฎหมาย หมายถึ ง การนั่ ง พิ จารณาของศาลหรื อ ในองค์ กรในระดั บที่ ค ล้ ายคลึงกัน
ในขณะที่ “Public Hearing” นั้นแต่ดั้งเดิม หมายถึงการนั่งพิจารณาโดยเปิ ด เผยของศาลเพื่ อให้ สาธาร ณชน
ได้ รั บ รู้ ต่ อ มาจึ ง ได้ มีก ารใช้ ค านี้ กั บ การด าเนิ น งานของฝ่ า ยบริ ห าร ซึ่ ง มั ก เกี่ ย วข้ อ งกั บ การนั่ ง พิ จ ารณา
พยานหลักฐานอย่างเปิดเผยและด้ วยกระบวนการที่ เคร่ งครั ดอย่า งศาลเท่านั้น จากนั้นจึงได้มีการนาคาศั พท์ นี้
ไปใช้กับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย 189
ในทางวิ ช าการปั จ จุ บั น “ประชาพิ จ ารณ์ ” ถื อ เป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ของ
กระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิ ดเห็น ก่อนการออกกฎ คาสั่ง หรือการการตัดสินใจของ
ฝ่ า ยบริ ห ารที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของบุ ค คล อั น เป็ น กระบวนการที่ แ พร่ ห ลายในประเทศ
สหรัฐอเมริกา กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือเป็นกระบวนการรั บฟั ง ความคิด เห็ นของประชาขนที่ ไ ด้รับ ผลกระทบจาก
โครงการของรัฐ เพื่ อ เป็ น แนวทางประกอบการตั ด สิ นใจของผู้มีอ านาจหน้าที่ บ ริห ารโครงการให้ เหมาะสม
ต่อไป190
การทาประชาพิจารณ์ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น จะต้องมีลักษณะเป็ น การ
ไต่สวนที่เป็นไปโดยเที่ย งตรง เปิดเผยและยุติธรรม โดยถือว่าการรับฟังความคิ ดเห็ นนั้น มีสถานะเป็นสิท ธิ ข อง
ประชาชนผู้เสียหายในกระบวนการยุติ ธรรม ที่จะสามารถบังคับให้เ ป็นไปตามสิท ธิไ ด้ ตลอดจนต้องยึดโยงกั บ
หลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิป ไตยที่ มุ่งถึ งอานาจอธิ ปไตยเป็ นของปวงชนซึ่ งจะได้รั บผลดี หรือ ผลเสี ย
จากกิจการของรัฐ โดยเฉพาะหลักการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้ วย 191
2.2) การไต่สวนสาธารณะ (Public Inquiry)
“Public Inquiry” เป็ น ค าศั พท์ ที่ ใ ช้ ใ นกฎหมา ยของปร ะเทศอั งก ฤษ
ในขณะที่การแปลคาศัพท์นี้เ ป็นภาษาไทยก็ ปรากฏคาแปลอยู่ห ลายคาด้วยกั น เช่น “การสอบถามสาธารณะ”
“การสอบสวนโดยเปิ ด เผย” และ “การรั บ ฟั ง ทางมหา ชน ” เป็ น ต้ น โดยในทางวิ ช ากา รปั จ จุ บั น
189

จาก การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์: การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดิน (น.11),
โดย โภคิน พลกุล, 2545, กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.
190
แหล่งเดิม.
191
รายงานวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540:
ปัญหา อุปสรรค และทางออก. น. 25.
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“การไต่สวนสาธารณะ” หมายถึง มาตรการทางปกครองที่เปิ ดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่จ ะถู กกระทบกระเทื อ น
หรือเสียหายในเรื่องนั้นๆ ได้มีโอกาสแสดงความคิ ดเห็นหรือ โต้แย้ งคั ดค้านก่อนที่ฝ่ายบริ หารจะออกกฎ หรือมี
คาสั่งในเรื่องนั้นๆ โดยให้องค์กรหรือบุคคลที่มคี วามเป็น อิสระเป็นผู้ดาเนินการรับ ฟังความคิด เห็น 192
อนึ่ ง กระบวนการไต่ ส วนสาธารณะสามารถด าเนิน การได้ ใ น 2 รู ป แบบ
ได้แก่ รูปแบบของการควบคุมก่อนการดาเนินการ และรูปแบบของการควบคุมหลังการดาเนินการ ยกตัวอย่า ง
เช่น ในประเทศฝรั่งเศสที่แต่ดั้ งเดิ มให้ ความสาคัญกั บการควบคุ มหลัง การดาเนินการมากกว่า แต่ในระยะหลั ง ก็
หันมาให้ความสาคัญกับการควบคุมก่อนการดาเนินการมากขึ้นในบางกรณี เห็นได้จากการที่ประเทศฝรั่งเศสได้
ตรากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยให้ มีการไต่สวนสาธารณะ ค.ศ.1983 ขึ้นใช้บังคับกับ “กิจการ”
ดังกล่าวอีกชั้นหนึ่ง โดยผู้ที่ประสงค์จะดาเนินการดั งกล่า วจะต้ องจั ดให้ มีการไต่ส วนสาธารณะเสี ยก่ อน จึงจะ
ได้รับอนุญาตให้ดาเนินกิจการดังกล่าวได้193
การไต่สวนสาธารณะนั้นมีข้อดี คือ ทาให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบข้อมูลต่า งๆ
อย่างครบถ้วนและเปิ ดโอกาสให้ ผู้ที่ เกี่ ยวข้ องได้เ สนอข้อ มูล และแสดงความคิ ด เห็น โต้ แย้ง ได้ อย่า งเต็ มที่ ซึ่ ง จ ะ
ส่งผลให้การตัดสินใจในประเด็นนั้น ๆ อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ส มบูร ณ์ที่สุ ด อย่างไรก็ตามก็พบข้อเสียว่ า อาจ
ท าให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า ในการด าเนิ น การ และต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ ายในการด าเนิ น การรั บ ฟั ง ควา มคิ ด เห็ น
ค่อนข้างมาก194 แต่ถึงจะล่าช้า ไปบ้ างก็ ทาให้ โ ครงการหรื อ กิจ กรรมนั้น มี ค วามมั่ นคงสู ง กล่าวคือได้รั บ การ
ยอมรับจากประชาชนเป็นอย่างดี เนื่องจากผ่านกระบวนการมี ส่วนร่ วมของประชาชนมาแล้ ว จึงนับว่ามีข้ อ ดี
มากกว่าข้อเสีย
2.3) การออกเสียงประชามติ
การออกเสีย งประชามติเ ป็น กระบวนการของการจั ด ทากฎหมายที่ ข อให้
ประชาชนออกเสียงลงคะแนนเพื่ อลงมติ วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ย วกับ การแก้ไขเพิ่ มเติมรั ฐธรรมนูญหรือร่า งกฎหมายที่
สาคัญ โดยมีหลายประเทศที่นาระบบดังกล่าวไปใช้ เช่น ประเทศอิตาลี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสหรัฐอเมริ ก า
เป็นต้น195
2.4) การลงชื่อ
การลงชื่ อ หรื อ การลงทะเบีย น ปรากฏตัว อย่ างในกฎหมายของประเทศ
แคนาดาเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม กาหนดให้การมีส่วนร่วมของประชาชนนเป็นสิ่งที่ สาคั ญ ใน
กฎหมาย ซึ่งเป็นการกาหนดให้มีการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม
อย่างเหมาะสม โดยมีเครื่องมื อหนึ่ งที่ ใช้ คือการลงชื่อ (Public Registries) ซึ่งเป็นการลงชื่อของประชา ชนที่
192

แหล่งเดิม.
แหล่งเดิม.
194
จาก ประชาพิจารณ์ (น.15), โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2540, กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
195
รายงานวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540:
ปัญหา อุปสรรค และทางออก. หน้า 25.
193
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แสดงให้เห็ นถึ ง การมี ส่ วนร่ว มของประชาชนในกระบวนการการประเมิน ผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ มเพื่อ ใช้ เ ป็ น
รายงานและข้อมูลที่จะใช้ในการประเมินผล196
นอกจากเครื่องมือของการมีส่ วนร่วมของประชาชนที่ไ ด้กล่าวมาแล้วข้า งต้นนั้น ยังมี
ผู้นาเสนอเครื่องมือของการมี ส่วนร่ว มของประชาชนในมิติ ทางการเมือ งโดยเฉพาะ ซึ่งถือเป็นสิ่งสาคัญประการ
หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงระบบประชาธิป ไตยที่ เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ เป็นเจ้าของอานาจอธิปไตยได้ มีส่ว นร่ ว ม
ในการตัดสินใจที่จะกาหนดแนวทางหรือทิศทางของประเทศชาติ ของตน โดยแบ่งได้หลายวิธี 197 ดังนี้
2.1) การเลือกตั้ง (Election) กล่าวคือ เป็นเครื่องมือสาคัญในระบบประชาธิ ป ไตย
แบบผู้แทน เนื่องจากประชาชนไม่สามารถเข้าไปมี ส่วนร่ว มในการบริหารกิจการบ้านเมืองได้โ ดยตรง จึงต้องใช้
วิธีการเลือกตั้งโดยเลือกผู้แทนเข้าไปใช้อานาจอธิปไตยแทนประชาชน
2.2) การลงประชามติ (Referendum) กล่าวคือ เป็นการแสดงความคิดเห็ น หรื อ
ความต้องการของประชาชน โดยการหย่อนบัตรจะรับหรือไม่รับในเรื่อ งสาคั ญ ๆ เช่น การลงประชามติรับ ร่ า ง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่
2.3) การแสดงประชาพินิ จ (Plebiscite) กล่าวคือ เป็นการวินิจฉัยหรือถามความ
ต้องการของประชาชนในเขตชุมชนใดชุมชนหนึ่งว่าต้ องการสิ่งนั้น ๆ หรือไม่
2.4) การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) กล่าวคือ เป็นกระบวนการที่ถ้ารั ฐ จะ
ทาโครงการขนาดใหญ่ ที่ มีผลกระทบได้ เสี ย ต่อ สาธารณะ ชุมชน หรือประชาชนเป็ นจานวนมาก จะต้อ งให้
ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียมี โอกาสแสดงความคิด เห็นโดยวิธีประชาพิจารณ์เ พื่อประกอบการตัด สินใจดาเนิ น การ
ตามโครงการของรัฐ
2.5) การเสนอร่างกฎหมาย (Initiative) กล่าวคือ การให้ประชาชนจานวนหนึ่ ง มี
สิทธิเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายตามที่ประชาชนต้องการได้
2.6) การระงั บยั บยั้ ง การออกกฎหมาย หรื อ โครงการของรัฐ ( Veto) กล่าวคือ
ในกรณีของกฎหมายหรื อโครงการของรัฐ ที่ มีผ ลกระทบต่ อประชาชนจานวนมาก ประชาชนย่อมมี สิท ธิ ที่ จ ะ
ระงับยับยั้งการออกกฎหมาย หรือโครงการของรัฐได้
2.7) การถอดถอน (Recall) กล่าวคือ ประชาชนย่ อ มมีสิ ท ธิยื่ นถอดถอนผู้ ด า รง
ตาแหน่งทางการเมือง หรือข้าราชการระดับสูงได้ถ้ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
2.8) การแสดงมติ ม หาชน (Public Opinion) กล่ า วคื อ เป็ น การแสดงอาการ
พอใจ หรือไม่พอใจของประชาชน เช่น การเดินขบวน การแสดงอาการเห็นชอบ ส่งเสียงด้วยความพอใจ หรือ
แสดงอาการต่อต้านคัดค้านด้วยอาการ หรือส่งเสียงด้วยความไม่พอใจ เป็นต้น
196
197

แหล่งเดิม. หน้า 26.
แหล่งเดิม. หน้า 26-27.
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2.9) การประชุ ม สาธารณะ (Public Meeting) กล่ า วคื อ เป็ น การที่ ป ระชาชน
รวมตัวกันประชุ มเพื่อ แสดงความคิ ดเห็น ทางการเมื อ ง หรือเป็นการแก้ไ ขปั ญหาร่ว มกัน ของประชาชน เพื่ อ
ประชาชนเองหรือสาธารณะ
2.7.4 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน
รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึงหลักหรือแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปซึ่ งอาจแบ่ง ออกได้หลายรูปแบบขึ้น อยู่กั บวั ตถุประสงค์ของการแบ่ง หรือเกณฑ์ที่จะใช้ ใ น
การกาหนดรูปแบบของการมีส่ วนร่ว มเป็น สาคัญ เช่น แบ่งตามจานวนของผู้ มีส่ว นร่ว ม หรือตามลั กษณะของ
การเข้ามามีส่วนร่วม
ในกรณีของรูปแบบการมีส่วนร่ว มของประชาชนซึ่งแบ่ งตามจานวนของผู้ มีส่ว นร่ว ม สามารถ
แบ่งออกได้ 3 รูปแบบ198 ได้แก่
1) การมีส่วนร่วมโดยตัวบุคคล ซึ่งถือเป็นการมีส่วนร่วมโดยตรง
2) การมี ส่ว นร่ ว มโดยอง ค์ ก ารจั ด ตั้ ง ข อง ประชาช น ซึ่ ง ถื อ เป็ น การมี ส่ ว นร่ ว มโดย
ตรงได้อีกวิธีหนึ่ง
3) การมีส่วนร่วมโดยตรงโดยผ่ านตั วแทนที่มี ลัก ษณะทั่ว ไป ซึ่งถือเป็นการมีส่ วนร่ ว มโดย
อ้อม การมีส่วนร่วมโดยตรงโดยผ่านตัวแทนที่ มีลัก ษณะทั่วไป ซึ่งถือเป็นการมีส่วนร่วมโดยอ้อ ม โดยการมีส่ว น
ร่วมที่แท้จริงต้องเป็นการมีส่วนร่วมโดยตรงเท่านั้น
ในกรณี ข องรู ป แบบการมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนซึ่ ง แบ่ง ตามลั ก ษณะของการมี ส่ วนร่วม
สามารถแบ่งออกได้ 3 รูปแบบ199 ได้แก่
1) การชักชวนให้เข้ามามี ส่ว นร่ว ม กล่าวคือรัฐบาลชักชวนประชาชนให้ เข้า มามีส่ ว นร่ ว ม
ดาเนินโครงการที่รัฐจะเป็นผู้ริเริ่มวางแผน โดยไม่มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
2) การเจรจาต่อรอง กล่าวคือรัฐและประชาชนเข้าไปมี ส่วนร่ว มในการวางแผนพั ฒนาและ
ตัดสินใจ โดยรัฐบาลส่วนกลางยังคงเป็นผู้ริเริ่มโครงการก่อน ในขณะที่การกาหนดจุดทาโครงการจะอยู่ในความ
รับผิดชอบของรัฐบาลส่วนท้ องถิ่น หรือองค์กรภาคประชาชน และสามารถเจรจาต่อรองกับรั ฐกลางเพื่อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของท้องถิ่น
3) การจัดการและวางแผนด้วยตนเอง กล่าวคือ ประชาชนในท้องถิ่นจะเป็นผู้ ดาเนิ น การ
จั ด การและวางแผนพั ฒ นาทรัพยากรด้ ว ยตนเองทุ กขั้ นตอน ตั้ ง แต่ การวิ เ คราะห์ ปั ญหา การตัด สิ นใจเลือก
แนวทางพัฒนา ดาเนินโครงการ รวมตลอดถึงการติดตามประเมินผลด้วยตนเอง
198

จาก “แนวทางการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย” ในเอกสารประกอบการเสวนาวิพ ากษ์ตัว แบบการมี ส่วนร่วม ของ
ประชาชน (น. 3), โดยเฉลิม เกิดโมลี, 2543, กรุงเทพฯ อ้างถึงในแหล่งเดิม. น. 27.
199
จาก “การมีส่วนร่วมของประชาชน” เอกสารประกอบการสัมมนาวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิตติ์ (4-6 ธันวาคม 2543) (น. 1-2), อ้างถึงในแหล่งเดิม. น. 27.
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จากการศึกษารูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนจะพบว่าการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการค้ นหาปัญ หาและสาเหตุ การมีส่วนร่วมในการวางแผน
การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 200
2.7.5 กระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน
จากการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนมาแล้วนั้น สิ่งที่จะต้องศึกษาต่อไปคื อ การ
มีส่วนร่วมของประชาชนมีกระบวนการหรือขั้นตอนสาคัญอย่างไรบ้าง ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง อธิบายว่ากระบวนการเข้ามามีส่ วนร่ว มของประชาชนควรมี 4 ขั้นตอน 201
ได้แก่
1) การมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหา
2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินกิจกรรม
3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน
4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
อคิ น รพี พัฒ น์ ได้ ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและสรุ ป ว่ า ควรประกอบด้ ว ย 4
ลักษณะ202 ได้แก่
1) ร่วมค้นหาสาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไข
2) ตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาเพื่อแก้ไ ขปัญหา
3) ร่วมในการปฏิบัติและในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน
4) ร่วมประเมินผลในกิจกรรมการพัฒนา
ศลิษา พึ่งแสงแก้ว ได้ศึกษากระบวนการมี ส่ว นร่ว มของประชาชนในกิจกรรมป่าชุ มชนแล้ ว
พบว่าได้ยึดขั้นตอนการมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน203 ได้แก่
1) การมีส่วนร่วมในการค้นคว้าปัญหาและสาเหตุ
2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน
3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติ
4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
นอกจากนั้ น ยั ง มี นั ก วิช าการอธิ บ ายถึง กระบวนการคิ ด เพื่ อ น าไปสู่ข้ อ ตกลงในแผนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน204 ได้แก่
200

รายงานวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540:
ปัญหา อุปสรรค และทางออก. น. 28.
201
แหล่งเดิม.
202
แหล่งเดิม.
203
แหล่งเดิม.
204
คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม. น. 121-123.

109

1) การตกลงในขั้นตอนหรือกระบวนการตัดสินใจที่สาคัญ
2) การระบุ ถึ ง วั ต ถุ ป ร ะสงค์ ข องการ มี ส่ ว นร่ ว มของปร ะชาชนใน แต่ ล ะขั้ น ตอน ข อง
กระบวนการตัดสินใจ
3) การระบุถึง “การแลกเปลี่ย นข้ อ มู ลข่า วสาร” ที่ต้องการเพื่ อช่ ว ยให้ก ารตั ดสิ นใจ แต่ ล ะ
ขั้นตอนมีความสมบูร ณ์ ยิ่ง ขึ้น ทั้งนี้ข้อมูลข่า วสารดั ง กล่า วรวมถึ งข้ อ มูล ที่ ต้อ งจั ดหาให้ประชาชนทราบอย่ า ง
เพียงพอและสมบูรณ์ ตลอดจนข้อมูลที่ต้องการทราบจากประชาชนด้วย
4) การระบุ ก ลุ่ มหรื อ ผู้ มี ส่ ว น ได้ เ สี ย ที่ ต้ อ งการจ ะให้ มี ส่ ว น ร่ ว มในแต่ ล ะขั้ น ตอน ข อง
กระบวนการตัดสินใจ
5) การระบุสถานการณ์เฉพาะที่รุมล้อ ม (หรือที่เกี่ยวข้องกับ) ประเด็นอยู่ ซึ่งจะส่งผลต่อ การ
เลือกเทคนิคของการมีส่วนร่วมของประชาชน
6) การระบุ ถึ ง เทคนิ ค ที่ เ หมาะสมและผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นเพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มูลที่
ต้องการประสบความสาเร็จ
โดยสรุ ป แล้ ว ขั้ น ตอนหรือ กระบวนการคิ ด ของกระบวนการมี ส่ วนร่ว มของประชาชน จะ
เริ่มต้นจากกระบวนการตั ดสิน ใจเพื่อ กาหนดวัต ถุประสงค์ ในการมีส่ วนร่ วม จากนั้นจึงจะนาไปสู่ การก าหนด
วิ ธี ก ารแลกเปลี่ ยนข้อ มู ล ข่ าวสาร โดยต้ อ งค านึ ง ถึ งกลุ่ มเป้ าหมายหรื อ กลุ่ มผู้ มีส่ ว นได้ เ สีย และสถานการณ์
เฉพาะที่เผชิ ญอยู่ ทั้งนี้เพื่อจะได้ร ะบุ ถึง เทคนิค ในการมีส่ วนร่ ว มของประชาชนที่ เหมาะสมยิ่ง ขึ้น ซึ่งจะพบว่ า
กระบวนการตั ดสิน ใจ วัตถุประสงค์ การแลกเปลี่ยนข้อ มู ลข่า วสาร กลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์เฉพาะ และ
เทคนิคในการมีส่วนร่ว มของประชาชนจะต้ องอาศัย ความสั มพันธ์ ซึ่งกั นและกั น เพื่อที่ประชาชนจะได้ เข้ า มามี
ส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.7.6 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิ ทธิ ผลในการมีส่วนร่วมของประชาชน
Creighton ได้ศึกษาประเด็ นของปั จจัย ที่ มีผ ลกระทบต่ อประสิ ท ธิผ ลในการมี ส่ว นร่ว มของ
ประชาชนแล้วพบว่า การทีบ่ ุคคลแต่ละคนจะพิจารณาว่าตนเองได้รับผลกระทบและตั ดสินใจเลือกที่จ ะเข้ า มามี
ส่วนร่วมในกระบวนการมีส่วนร่วมหรือไม่นั้น อย่างน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยสาคัญ 6 ประการ205 ได้แก่
1) ความใกล้ชิดปัญหา
2) ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
3) การเข้าถึงประโยชน์ใช้สอยหรือบริการ
4) ประเด็นทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อ ม
5) ค่านิยม
6) อานาจที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย
จากที่ได้ศึกษามาข้ างต้น สรุป ได้ว่า ประชาชนจะเริ่ มเข้า มามีส่ วนร่ ว ม เมื่อเห็นว่าตนเองจ ะ
ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตามขนาดและส่ว นประกอบของประชาชนที่จ ะเข้า มามีส่ วนร่ว มก็อ าจจะมี ค วา ม
205

แหล่งเดิม, น. 158-161.
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แตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะกระบวนการตั ด สิ น ใจ ทว่ า กระบวนการมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนกระบวนการใด
กระบวนการหนึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับ ทุก ๆ สถานการณ์ก็ได้206 นอกจากนั้น ยังมีการศึกษาพบว่าประชาชน
โดยทั่วไปจะเข้ามามีส่วนร่วมโดยคานึงถึงปัจจัยดังต่อ ไปนี้ 207
1) การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ อ ประชาชนโดยทั่ ว ไปถึง ผลลั พธ์ ที่ ต ามมาของการกระท าที่ได้
นาเสนอ เพื่อที่ประชาชนจะได้ตัดสินใจว่าจะเข้ามามีส่วนร่ว มหรือไม่
2) การให้ข้อมูลกับประชาชนโดยทั่วไปถึงผลลัพธ์ ที่จะตามมาของการที่ไ ม่ปฏิบั ติตามกิจ กรรม
ที่นาเสนอ
3) การแสดงให้ประจัก ษ์ อย่า งชั ดเจนของการมี ส่วนร่ว มที่ ประชาชนจะรู้ว่า ตนเองจะมี ส่ ว น
ร่วมอย่างไรถ้าต้องการที่จะมีส่วนร่วม
4) การจัดหาโอกาสหรือช่องทางที่ เท่า เทีย มกัน ในการเข้าถึง ข้อ มูลข่า วสารของทุ กๆส่ว นของ
ประชาชนแก่ผู้ที่ทาหน้าที่ตัดสินใจ
5) การสร้างความมั่นใจว่าความคิดเห็นจากทุกๆ ส่วนในชุมชนจะได้รับการเก็บรวบรวม
2.7.7 ที่มาของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่มาของการมีส่ วนร่ ว มของประชาชนสามารถแยกศึ ก ษาได้ เ ป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีทั่ ว ไป
และกรณีทางสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
1) กรณีทั่วไป
ในกรณีทั่วไปนั้น ที่มาของการมีส่วนร่วมของประชาชนจะยึ ดโยงบนหลักการพื้ น ฐาน
ของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนหรือปวงชนเป็น เจ้าของอานาจอธิ ปไตย โดยมี
หลักการสาคัญ ว่าบุ ค คลแต่ล ะคนล้ วนมี เ สรีภ าพในการเลื อ กเป้า หมายและแนวทางในการดารงวิ ถีชี วิ ต ของ
ตนเอง 208 ด้ ว ยเหตุ นี้ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนจึ ง ไม่ ส ามารถแยกออกจากการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยได้ อย่างไรก็ตามระดับการมีส่ วนร่ว มของประชาชนอาจมีน้ อยหรื อ มากแตกต่างกันไปขึ้น อยู่ กั บ
แต่ละยุคสมัย
อนึ่ง การแบ่งระบบของระบอบประชาธิปไตยสามารถแบ่ง ได้ หลายระบบขึ้ น อยู่ กั บ
เกณฑ์ที่ใช้ใ นการแบ่ ง แต่ถ้ายึดเกณฑ์ ใ นการแบ่ งที่ สั มพั นธ์ กับ ระดับ การเข้า มามี ส่ วนร่ว มของประชา ชนจ ะ
สามารถแบ่งออกได้ เ ป็น 3 ระบบ ได้แก่ ระบบประชาธิ ปไตยทางตรง ระบบประชาธิป ไตยแบบผู้ แทน และ
ระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ดังนี้
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รายงานวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ตามรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540: ปัญหา อุปสรรค และทางออก. น. 31.
207
คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม. น. 167.
208
จาก รัฐศาสตร์: ทฤษฎี แนวความคิด ปัญหาสาคัญ และแนวทางศึกษาวิเคราะห์การเมือง (น. 187) โดยทินพันธุ์ นาคะตะ,
2543, กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจากัด สหายบล็อกและการพิมพ์.
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1.1) ระบบประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy)
ประชาธิ ป ไตยทางตรงถื อ เป็น ระบบการปกครองที่ ใ ห้ป ระชาชนในฐานะ
เจ้ า ของอ านาจอธิ ปไตยเป็ นผู้ ใ ช้ อ านาจอธิ ป ไตยด้ ว ยตนเอง หรื อ ร่ ว มใช้อ านาจอธิ ป ไตย ซึ่ ง สามารถแบ่ง
องค์ประกอบพื้นฐานออกเป็น 2 ประการ209 ได้แก่
(1) ประชาชนเป็น ผู้ริ เริ่ ม โดยการริเริ่มต้ อ งมีส ภาพบั ง คับ ให้ มีการเริ่ ม ต้ น
กระบวนการ และ
(2) ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย ถ้าการตัดสินใจของประชาชนไม่ ไ ด้
มีผลเป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้าย ระบบประชาธิปไตยทางตรงก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
ระบบประชาธิปไตยจึงเป็นประชาธิปไตยรูปแบบที่ประชาชนมีความใกล้ ชิ ด
กับการใช้อานาจอธิปไตยมากที่สุด แต่ด้วยข้อจากัดหลายประการที่ทาให้ประชาธิปไตยทางตรงไม่สามารถใช้ ไ ด้
กับทุกสังคม โดยเฉพาะสั ง คมที่ มีโ ครงสร้า งของสั ง คมที่ ซั บซ้ อน จึงเกิดการพัฒ นารู ปแบบของการปกคร อง
ประชาธิปไตยออกไปอีก เพื่อให้สอดคล้อ งกับสภาพสั งคมที่เ ปลี่ ยนแปลงไป ได้แก่ ระบบประชาธิปไตยแบบ
ผู้แทน
1.2) ระบบประชาธิปไตยแบบผู้แทน (Representative Democracy)
ประชาธิ ป ไตยแบบผู้แ ทนเป็น ระบบที่ พัฒนามาจากระบบประชาธิ ปไตย
ทางตรง หรืออาจเรียกอีกอย่า งว่า “ระบบประชาธิปไตยทางอ้อ ม” ( Indirect Democracy ) ทั้งนี้เนื่องจาก
ประชาชนในสั ง คมไม่ ส ามารถเข้า ไปร่ ว มประชุ มหรือ แสดงความคิ ด เห็ น ได้ ด้ ว ยตนเองเพราะจานวนของ
ประชากรที่ เ พิ่ มมากขึ้น เรื่อ ยๆ รวมถึ ง ข้อ จากัด ด้ านสถานที่ที่ จะด าเนิ นการประชุม ตลอดจนข้ อ จากั ดด้าน
ความรู้ ค วามสามารถของประชาชนในสัง คมเอง ดั ง นั้ น จึ งน ามาสู่รู ป แบบ การเลื อ กผู้แ ทนเข้ าไปใช้ อานาจ
อธิปไตยแทนตนเอง โดยมีที่มาจาก “ทฤษฎีอานาจอธิปไตยเป็นของชาติ” ของ เซอิเยส์ ( Sieyes ) นักปรัชญา
การเมืองชาวฝรั่งเศส
จากที่กล่าวมาข้างต้น สภาวะที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอานาจอธิปไตยเลื อ ก
ผู้แทนเข้าไปทาหน้าที่แ ทนตน ซึ่งในทางกฎหมายก็ คื อ การมอบอานาจนั่นเอง210 แต่การมอบอานาจส า หรั บ
ผู้แทนนี้เป็นการมอบอานาจล่วงหน้า เพราะผู้มอบอานาจไม่อาจทราบได้ว่าอนาคตจะเกิ ดอะไรขึ้น นอกจากนั้น
กล่าวได้ว่าระบบประชาธิ ป ไตยแบบผู้ แทนให้ ความสาคั ญ กับ การรวมตั วของพลเมื อ งมากกว่า ปัจ เจกบุ ค คล
ถ้ า ปั จ เจกบุ ค คลไม่ ร วมตั ว กั น ก็ ไ ม่ อ าจแสดงเจตนารมณ์ ไ ด้ ซึ่ ง เจตนารมณ์ ข องพลเมื อ งที่ ร วมกั น นั้ น คื อ
เจตนารมณ์ของชาติ ดังนั้น ระบบประชาธิปไตยแบบผู้แ ทนนั้ น ประชาชนยังคงมี ค วามสาคัญ อยู่ เพราะการ

209

จาก “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในรัฐธรรมนูญฉบั บใหม่กับความเป็น ประชาธิป ไตยทางตรง, ” โดย ปริญญา
เทวานฤมิตรกุล, 2541, วารสารกฎหมายปกครอง, เล่ม 17 ตอน 2 (สิงหาคม 2541), น. 64,69.
210
จาก ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิป ไตย (น. 60), โดย โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์, 2532, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลั ย
ธรรมศาสตร์, 2532.
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ได้ มาซึ่ ง ผู้ แ ทนของชาติ ยัง คงต้ อ งอาศั ยปั จเจกบุ ค คลเป็น ผู้ เลื อ กในเบื้ องต้ น หลั ง จากนั้น ผู้ แทนที่ ไ ด้ รับการ
เลือกตั้งจึงจะกลายเป็นผู้แทนในการแสดงเจตนารมณ์ของชาติ
อนึ่ง จากการศึกษาจะพบว่าประชาธิป ไตยแบบผู้แทนมีข้ อดี คือ ประชาชน
สามารถเลื อ กผู้ ที่ มีค วามรู้ค วามสามารถที่เ หมาะสมเข้ าไปบริ ห ารประเทศ และปกป้ อ งผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมได้ โดยไม่จาเป็น ต้ องให้ป ระชาชนเข้า ไปด าเนิน การเอง แต่ข้อเสียของระบบนี้คื อ ประชาชนมอบ
อานาจล่วงหน้าให้กั บผู้ แทนผ่า นการเลือ กตั้ง โดยไม่ อาจทราบได้ว่าจะเกิด เหตุ การณ์ อ ะไรขึ้น ในอนาคต การ
พิ จ ารณาคุ ณสมบั ติ ข องผู้ แ ทนเพี ย งอย่ า งเดี ย วไม่ อ าจประกั น ได้ ว่ า ผู้แ ทนที่ ต นเลื อ กเข้ าไปนั้ นจะสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจทาให้เจตนารมณ์ของประชาชนที่แท้จริ งถูกบิ ดเบือนได้ จึงต้องการ
มีการพัฒนาแนวคิดไปสู่ระบบประชาธิปไตยแบบมีส่ วนร่วม ดังจะได้กล่าวต่อไป
1.3) ระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy)
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเป็นการนาข้อดีของระบบประชาธิปไตยทางตรง
และประชาธิปไตยแบบผู้แทนมาผสมผสานกันเพื่อป้ องกันไม่ให้ข้ อเสียสร้างปัญหาขึ้น กล่าวคือ เป็นการส่งเสริ ม
ให้ประชาชนมีบทบาทในการบริหารประเทศ หรือในการใช้อานาจอธิปไตยมากยิ่ง ขึ้น ไม่ใช่เพียงมีส่วนร่ ว มใน
การเลือกตั้งผู้แทนทุก 4 ปี เท่านั้น แต่รวมถึงโอกาสในการเข้าร่ วมในกระบวนการดาเนิน กิจการหรื อโคร งการ
ต่าง ๆ ของรัฐด้วย เช่น การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การรับรู้ข้อเท็จจริงของโครงการหรื อกิจ กรร ม
ของรัฐ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้อานาจบริหาร เช่น การเข้าชื่อเสนอหรือยับยั้ งร่างกฎหมาย เป็นต้น การ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้อานจตุลาการ เช่น การเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อให้การดาเนินการของรั ฐเป็นไปเพื่อ ประโยชน์ ของประชาชนอย่างแท้จริง และเป็นการป้องกันไม่ให้ ผู้ แ ทน
บิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนรวม ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของชาติ
จากการศึ ก ษาข้ า งต้ น สามารถสรุ ป องค์ ป ร ะกอบส า คั ญ ของร ะ บบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมได้ ดังต่อไปนี้211
(1) การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองและการบริหาร
(2) เน้ น การกระจายอ านาจในการตั ด สิ น ใจ และการจั ด สรร
ทรัพยากรระหว่างประชาชนให้เท่าเทียมกัน
(3) อ านาจในการตั ด สิน ใจและจั ด สรรทรัพยากรต่ า ง ๆ นั้ น จะ
ส่งผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุ ษย์
(4) เพิ่มการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(5) มีความยืดหยุ่นได้ กล่าวคือ มีโครงสร้างการทางานที่ตรวจสอบ
ได้ มีความโปร่งใส และคานึงถึงความต้องการทรัพยากรของผู้มีส่วนร่วม
(6) การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนทั้ ง ในระดั บ ชาติ และในระดับ
ท้องถิ่น
211

จาก ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (น. 15), โดย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2548, กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.
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(7) ประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ าวสาร กระบวนการทาง
นโยบาย และกระบวนการยุติธรรม
2) กรณีสิ่งแวดล้อม
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนยั ง มี ที่ มาจากกรณี ท างสิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ย ซึ่ ง ถื อ เป็น
ประเด็นสาคัญที่เกี่ ยวข้ องกับระบบประชาธิป ไตยแบบมี ส่วนร่ว มอย่า งชั ดเจน เพราะประเด็นทางสิ่ง แวด ล้ อ ม
เป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้ในวงกว้าง โดย Ruth Greenspan Bell แห่ง Resources for the
future ใน Washington D.C ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ได้ อ ธิ บ ายถึ ง คุ ณค่ า ส าคั ญ ของการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไว้ทั้งหมด 3 ประการ212 ได้แก่
ประการแรก ระบบประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่ วม กล่าวคือการที่ประชาชนสามารถ
เข้าไปมีส่ว นร่ ว มในการจั ด การด้า นสิ่ ง แวดล้อ มเป็น การแสดงให้เ ห็น ว่า การมีส่ วนร่ว มของประชาชนใน การ
จั ด การด้ า นสิ่ง แวดล้อ มยึ ด โยงอยู่บ นหลั ก การพื้ น ฐานของระบบประชาธิป ไตยแบบมี ส่ว นร่ว ม ซึ่ ง เป็ นการ
ปกครองที่ประชาชนต้อ งมีส่ วนร่ว มใช้ อานาจในการบริ หารจั ดการเรื่ องใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่ อตนเองกั บ
ผู้แทนของตนเองที่ได้ รับเลือกตั้ง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ถือเป็นการแสดงความเชื่อ มโยงระหว่า งประชาชนกับ รั ฐ ใน
การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความใกล้ชิดกั บประชาชนอย่างยิ่ง
ประการที่สอง ข้อจากัดของนักนิติบั ญญั ติ กล่าวคือ เนื่องจากนักนิติบัญญัติ ซึ่ ง คื อ
ผู้ แ ทนของประชาชนที่ไ ด้ รับ เลือ กตั้ งเข้ าไปท าหน้า ที่อ อกกฎหมายนั้ นย่ อ มมี ข้อ จากัด ที่ ไ ม่ สามารถมี ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ ที่ค รอบคลุ มทุ กประเด็น ปัญหา ส่งผลให้อาจตัดสินใจผิด พลาดได้ หรือไม่อาจ
นาไปปฏิบัติได้จริง การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่ วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อ มูล ความรู้ ความคิดและ
ประสบการณ์ นั้นย่ อ มจะช่ว ยส่ ง เสริ มให้นั กนิ ติ บัญ ญัติ มีอ งค์ค วามรู้ ที่ ครอบคลุ มมากขึ้น และนาไปสู่ การ วาง
มาตรการหรือวิธีการที่สามารถนาไปปฏิ บัติไ ด้จริง โดยเฉพาะในประเด็นสิ่ งแวดล้ อมที่ประชาชนในชุ มชน หรื อ
ท้องถิ่นเท่านั้นที่จะมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาอย่างลึกซึ้ง
ประการที่สาม ความจาเป็ นในการสร้า งความเชื่ อมั่ น และความไว้ว างใ จข อง
ประชาชนที่ มี ต่อ กระบวนการในการตั ดสิ น ใจ และที่ มี ต่อ บุ คคลที่ ท าหน้ า ที่ ตั ดสิ น ใจ กล่ า วคื อ การที่
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัด การสิ่งแวดล้ อมนั้น จะส่งผลให้ประชาชนยอมรับ ผลลั พธ์ที่ เกิ ดขึ้นจากการ
ตัดสินใจได้ไม่ว่าผลลัพธ์จ ะออกมาอย่างไรก็ตามซึ่ง เป็น การสร้างเสถียรภาพให้กั บโครงการหรื อ กิจกรรมของรั ฐ
ทั้งยังแสดงให้เห็นถึ งความโปร่ งใสของรัฐ ตามหลัก ธรรมาภิบาล ( Good Governance ) ด้วย ตลอดจนทาให้
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ร่วมกับประชาชนได้ รั บ
การยอมรั บ และสนั บสนุ น ส่ ง ผลให้ สามารถด าเนิ นงานได้อ ย่ างรวดเร็ว และเป็ น การลดภาระง บประมาณ
ค่าใช้จ่ายของรัฐที่ไม่จาเป็นอีกประการหนึ่ง
212

รายงานวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ตามรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540: ปัญหา อุปสรรค และทางออก. น. 44-45.
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ทั้งนี้ แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่ว มของประชาชนในการจั ดการสิ่งแวดล้ อมสามารถ
แบ่งศึกษาได้จากกรอบความร่ว มมื อในด้านสิ่ง แวดล้อ ม 2 ระดับด้วยกัน ได้แก่ กรอบความร่ วมมื อระหว่ า ง
ประเทศ และกรอบความร่วมมือระหว่างภูมิภาค ดังนี้
2.1) กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
องค์ ก ารสหประชาชาติ ได้ จั ด การประชุ มสิ่ง แวดล้อ มโลก ( The United Nations
Conference on the Human Environment : UNCHE) เป็ น ครั้ ง แรกที่ เ มื อ งสตอกโฮล์ ม ประเทศสวี เ ดน
(Stockholm Conference 1972) เมื่อปี 1972 โดยการประชุมดั งกล่า วมีค วามสาคั ญอย่างมากต่อ ปร ะเด็ น
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยได้ ก ล่ า วถึ ง สิท ธิ ข องมนุ ษย์ใ นสิ่ ง แวดล้ อมที่ดี
กล่าวคือ สิทธิในเสรีภาพ ความเท่าเทียมกัน และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไม่ได้มีการรับรองสิท ธิในสิ่ งแวดล้ อ มไว้
เป็ น การเฉพาะ แต่ เ ป็ น การตระหนัก ว่ าคุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อมที่ ดี นั้ นมี ค วามส าคั ญ และจ าเป็น ต่ อ การใช้สิทธิ
พื้นฐานของมนุษย์213 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสารัต ถะสาคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อ มก็
คือการให้มนุษย์หรือประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการนั่นเอง
ต่อมาได้มีการจั ดประชุ มสิ่ง แวดล้ อมโลกขึ้น เป็ นครั้ง ที่ส อง ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร
ประเทศบราซิล การประชุมในครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดการตื่นตัวทางด้านสิ่งแวดล้อ มอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นที่มาของ
ปฏิญญากรุงริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Rio Declaration on Environment and Development
1992) ทั้งนี้ ปฏิญญาริโอได้มีการกล่าวถึง สิทธิ เ ชิง กระบวนการที่ เกี่ย วข้ องกับ สิ่ง แวดล้ อ มไว้ อย่า งชั ด เจน มาก
ได้ แ ก่ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร (Right to Access to Information) สิ ท ธิ ใ นการมี ส่ ว นร่ ว มของ
สาธารณะในกระบวนการตั ด สิน ใจด้านสิ่ งแวดล้ อ ม (Right to Public Participation in Decision-Making)
และสิทธิในการเข้าถึงความยุติ ธรรมด้านสิ่ งแวดล้ อ ม (Right to Environmental Justice) นอกจากนี้ ยังได้ มี
การกล่าวถึง สิทธิของชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุ มชนท้องถิ่นในการจัดการและพัฒนาสิ่ง แวดล้อ มซึ่ง ได้ถูก กล่ า วถึ ง
ใน Principle 22 อั น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การตระหนั ก ในความสั มพั น ธ์ ใ กล้ชิ ด ระหว่ า งชนพื้ น เมื อ งดั้ ง เดิ ม และ
ธรรมชาติ ทั้ ง ยั ง ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของภู มิปั ญ ญาและธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ ข องชนพื้ น เมื อ งเกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อมด้วย214 โดยปฏิญญาริโอได้กลายเป็นรากฐานสาคัญของข้ อตกลงระหว่างประเทศฉบับ ต่อ มา ได้แก่
อนุสัญญาว่าด้วยการเข้า ถึง ข้อ มูล ข่า วสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตั ด สินใจ และการเข้าถึง ควา ม
ยุติธรรม (The Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and
Access to Justice in Environment Matters (UNECE) หรือ Aarhus Convention)215

213

จากรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (น.29), โดยคนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล และฐิตินันท์ เต็งอานวย,
2559, กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559.
214
แหล่งเดิม. น. 30-31.
215
รายงานวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
.2540: ปัญหา อุปสรรค และทางออก. น. 44-45.
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2.2) กรอบความร่วมมือระหว่างภูมิภาค
ที่ ป ระชุ มควา มร่ ว มร ะหว่ า งภู มิภ า คเอเชี ย และยุ โ รป (Asia-Europe
Meeting : ASEM) ได้หาวิธีจัดการสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างสองทวีป ทั้งนี้อ้างอิงจากหลักการ
ในข้อ 10 ของปฏิญญาริโอที่กาหนดว่า “ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมสามารถจั ดการได้ ดีที่ สุด โดยอาศัยการมี ส่ ว น
ร่วมของประชาชนทุก คนที่ เกี่ ยวข้ องในทุก ระดั บ ” ซึ่ง ASEM เชื่อว่าการสร้างจิ ตส านึ กและวิ ธีที่ สร้า งควา ม
ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม จะเป็นวิธีที่ทาให้กระบวนการมี ส่วนร่ว มของประชาชนมีประสิ ทธิภาพมากที่สุ ด ก็ คื อ
การรับรองให้มีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อ มให้มากที่สุด 216
ASEM ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าร่ า งแนวทางเกี่ ย วกั บ การ มี ส่ ว นร่ ว ม ด้ า น
สิ่งแวดล้อมขึ้น มา เรียกว่า Guiding Principles on Public Involvement in Environmental Aspects in
the ASEM Countries ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิ กของ ASEM ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เ กิดการพัฒนาการ
มีส่วนร่วมของประชาชนขึ้นในประเทศของตนตามแนวทางที่ไ ด้จัดทาขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน217 ดังนี้
ส่วนแรก การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อ ม (Access to Environment
Information)
ส่วนที่สอง การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)
ส่ ว นที่ ส าม การเข้ า ถึ ง กระบวนการได้ มาซึ่ ง ความยุ ติ ธ รรม (Access to
Justice)
ส่ ว น ที่ สี่ กา ร น า แน วทางไปสู่ ก าร ปฏิ บั ติ ( Implementation of the
Guidelines)
ในกรณีของส่ว นที่ 2 การมีส่วนร่ว มของประชาชนนั้น ได้มีการจัด ท าร่ า ง
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีเป้าหมายให้สมาชิกของ ASEM ดาเนินการจัดให้เกิดการมีส่วนร่ ว ม
ของประชาชนขึ้นในกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการสาคัญ 218 คือ
(1) สมาชิก ASEM จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยไม่
เลือกปฏิบัติทางเพศ ในการจัดทานโยบายและในการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นทางสิ่ งแวดล้อม ซึ่งเป็นประเด็ น
ที่มีผลประโยชน์โดยเฉพาะต่อชุ มชน ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับท้ องถิ่น ทั้งในสภาพแวดล้อมที่เป็นเมือ งและ
ชนบท
(2) สมา ชิ ก ASEM จ ะให้ ก า ร รั บ รองว่ า การ มี ส่ ว น ร่ ว มของ
ประชาชนที่มีประสิทธิภาพนั้นจะไม่ เกิ ดขึ้นจนกว่าจะมีการสื่ อสารภายในที่ มีประสิทธิภาพ และจนกว่าจะมีการ
จั ด การที่ ต อบสนองภายในภาครั ฐ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งด้ ว ยกั น เองเสีย ก่ อ น กล่ า วคื อ เป็ น การบั ง คั บ ให้ ภ าครั ฐ ต้อง
ด าเนิ น การภายในองค์ ก รของรัฐ เองให้ เ รี ย บร้อ ยเสี ย ก่ อ น จากนั้ น จึ ง น าไปสู่ ก ระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน
216

แหล่งเดิม, น. 42.
แหล่งเดิม, น. 43.
218
แหล่งเดิม, น. 43-44.
217
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(3) ก่อนที่จะมีการตั ด สิน ใจสาคัญ ซึ่ง มี ผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้ อ ม
สมาชิกของ ASEM จะนามาตรการและกระบวนการต่า ง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าความคิด เห็ นของประชาชน ความ
คิดเห็นขององค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อ ม รวมถึงความคิดเห็นของกลุ่ มผลประโยชน์หรื อองค์กรให้คาปรึ ก ษา
ด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ จะถูกนามาพิจารณาด้วย
(4) สมาชิก ASEM จะได้รับการสนั บ สนุน ให้ส ร้างเครื อ ข่า ยทั้ ง ที่
เป็นทางการและไม่เ ป็นทางการ รวมถึงได้รับการปรึกษา เพื่อเสริมสร้างการมี ส่วนร่ วมขององค์ กรเอกชนด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ มให้ เ ข้ า ไปมี บ ทบาทในการตัด สิ น ใจที่ มีผ ลต่ อ ทางปฏิ บัติ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส า คั ญ และเพื่ อ ขจัด
อุปสรรคต่างๆ ของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นหลักการที่มีประสิทธิภาพที่สุด
(5) การปรึ ก ษากั บ ประชาชนจะเกิ ด ขึ้ น ในระยะเริ่ มแร กข อง
กระบวนการตัดสินใจ ในขั้นตอนที่โอกาสยังเปิดกว้างสาหรั บทางเลือ กและความเห็นของประชาชนยัง สามารถ
ส่งไปถึงผู้มีอานาจตัดสินใจได้ อย่างมีประสิท ธิภาพ โดยสมาชิก ASEM จะจัดกระบวนการในการเปิดเผยข้ อ มู ล
ที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่ง ใส และเปิดโอกาสให้ มีการปรึก ษาหารือ กับประชาชนในระยะเวลาที่นานเพีย งพอ โดย
อาจจัดให้มีการอธิบาย และการแนะนาเพิ่มเติมต่อประชาชนด้วย กล่าวคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนควรจะ
เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการเริ่มโครงการหรือกิจกรรม
(6) สมาชิกของ ASEM จะรับรองให้การมี ส่ว นร่ว มของประชน อยู่
ในกระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในประเด็นทางสิ่ง แวดล้อ ม โดยเฉพาะการสร้างถ้อยคาที่ ชัด เจนที่ มีผ ล
ต่อกระบวนการที่สาคั ญ เช่น กระบวนการศึก ษาและประเมิน ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม ซึ่งหมายความรวมถึ ง
ผลกระทบทางสังคมด้วย หรือกระบวนการออกใบอนุญาตให้ดาเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อ ม
นอกจากนั้นยังรวมถึงสิทธิในการรั บฟั ง (Right to be heard) หรือสิทธิในการฟ้องร้อง (Right to Recourse)
เป็นต้น
(7) ผู้ มี อ า น า จ หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจ ะส่ ง เสริ ม กา ร อบร มที่ มี
ประสิทธิภาพให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ข องรั ฐเพื่อยกระดับ การรับรู้และความเข้าใจของเจ้า หน้าที่ของรัฐ ที่ มี ต่ อ
ขอบเขตความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเปิดโอกาสให้สาธารณชนสามารถเข้าถึง ข้อมูล ข่าวสารได้
(8) สมาชิกของ ASEM จะให้การศึกษาและให้ความรู้ต่อประชาชน
ในเรื่องความรับผิดชอบ และกฎกติกาในการเข้ามามีส่ วนร่ว มในกระบวนการมี ส่วนร่ว มของประชาชน โดยให้
การรับรองว่าบุคคลที่ เข้า มามีส่ วนร่ วมในกระบวนการดั ง กล่า วที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บเรื่ องสิ่ งแวดล้ อ มจะไม่ ถูก บั ง คั บ
ลงโทษไม่ว่าในรูปแบบใดในกิจกรรมต่า งๆ ที่ได้กระทาโดยชอบด้ วยกฎหมาย หลักการเรื่องนี้เป็นการวางแ ผน
ให้การมีส่วนร่ว มของประชาชนต้อ งมีก ติ กาที่ชั ดเจนในการควบคุ มและคุ้ มครองภาคประชาชนที่ จ ะเข้ า มาสู่
กระบวนการมีส่วนร่วม และภาครัฐที่เป็นผู้จัดให้มีการมีส่วนร่ว มของประชาชน ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างเคารพกติ ก า
และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการมีส่วนร่วม
2.8 แนวคิดการดาเนินคดี แบบกลุ่ม
การศึกษาแนวคิดการดาเนิน คดีแ บบกลุ่มโดยเฉพาะในการฟ้ องคดีที่ เกี่ ยวข้ องกั บทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อ มในส่ วนนี้ นั้น ผู้วิจัยต้องการให้เ ห็นถึ งแนวคิด ความมุ่งหมาย และลักษณะของการดาเนิ น คดี
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แบบกลุ่มที่สามารถคุ้ มครองผู้ ที่ ได้ รับ ผลกระทบจากความเสี ยหายที่ เ กิด ขึ้น ในคดีสิ่ งแวดล้ อ ม โดยไม่จ าต้ อ ง
อาศัยการอ้างความเป็น ชุ มชน หรือเรียกร้องสิท ธิบ นฐานสิ ทธิ ชุมชนแต่ อย่า งใด โดยเฉพาะเมื่อ กฎหมา ยของ
ประเทศไทยได้ มีการนาแนวคิ ด การดาเนิ นคดี แบบกลุ่ มมาบัญ ญัติ ไ ว้เ ป็น กฎหมาย เพื่อให้ผู้ได้ รับ ผลกร ะทบ
สามารถฟ้องคดีแบบกลุ่มได้
หลักกฎหมายว่าด้วยการดาเนินคดีแบบกลุ่ ม (Class Action) เป็นหลักเกี่ยวกับการพิจารณาคดี แ พ่ ง ที่
มีคู่ความจานวนมาก และมีวิวัฒนาการมาจากหลัก ยุ ติธ รรม (Equity) ซึ่งเป็นวิธีการที่ใ ช้ อยู่ ในกลุ่ มปร ะเทศ
แองโกล-แซกซอน โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐ อเมริก าและในประเทศอื่ น ที่ใ ช้ ระบบ Common Law เช่น
แคนาดา และออสเตรเลีย ที่มีการฟ้องคดีในรูปแบบการดาเนินคดีแบบกลุ่ม โดยวิธีการนี้ผู้ที่ได้รับความเสียหาย
คนใดคนหนึ่ ง สามารถฟ้ อ งคดี แทนผู้เ สี ยหายรายอื่ นได้ โดยผู้เ สี ยหายอื่ นไม่ จาต้ อ งเป็น คู่ ค วามร่ว มกันในคดี
เพียงแต่มีจุดมุ่งหมายเดี ยวกั นในการเรีย กร้อ งค่า เสีย หาย หรือขอให้กระทาการใด ๆ จากมูลเหตุแห่งการฟ้ อ ง
คดีโดยมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกัน219
Richard H. Field, et al. ได้อภิปรายสนับสนุนการดาเนิน คดี แบบกลุ่ มว่า หากมีการแยกฟ้องกั น เอง
แล้วจะก่อให้เกิดความยุ่งยากหรือ ความเสียหายต่อ ผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถู กฟ้ องคดี รวมทั้งความเสียหายด้านชื่อ เสี ย ง
ด้วย จึงควรให้มีบุคคลหนึ่งที่สามารถดาเนิน กระบวนพิจารณาในฐานะส่วนตัวและในฐานะตัวแทนของผู้ อื่ น ที่ มี
ประโยชน์ร่วมกัน ได้ นั่นก็คือ การดาเนินคดีแบบกลุ่ ม เพื่อให้ศาลสามารถมี คาพิ พากษาหรื อคาสั่ง ไปใน คราว
เดียวกัน ซึ่งจะทาให้เกิดความสะดวกแก่ คู่ ความทุก ฝ่ายที่ เกี่ ยวข้ อง ประกอบกับการยินยอมให้ บุค คลหนึ่ ง เป็ น
ผู้แทนในการฟ้องคดีและให้ ผู้เสีย หายทั้ง หลายที่ มีจุด มุ่งหมายเดียวกันยอมรับผลแห่ง คดีนั้ นไม่ขัด ต่อหลัก ความ
ยุติธรรม การดาเนินคดีแบบกลุ่ มยั งช่ วยให้ มีการบั งคั บใช้ก ฎหมายสารบัญ ญัติ ให้ เป็ นไปตามวัต ถุประสงค์ อี ก
ด้ ว ย 220 ดั ง นั้ น การด าเนิ นคดี แ บบกลุ่ มเป็น กลไกหนึ่ง ในการคุ้ มครองผู้เ สี ยหายที่ ได้ รั บ ความเสี ย หายอย่าง
เดียวกัน โดยผลของคาพิพากษาใช้อ้างเป็นคุณกับ ตนได้แ ม้ตนจะมิ ได้เ ป็นโจทก์ฟ้องคดีก็ตาม ซึ่งในประเด็นนี้ จ ะ
เห็นได้ว่าเป็นการยกเว้นหลักคาพิพากษาผูกพันคู่ความ221
เนื่องด้วยการฟ้องคดีที่ มีผู้ เสียหายจานวนมากโดยใช้หลั กการเป็นคู่ ความร่ว มกันนั้น ก่อให้ เกิ ดความไม่
สะดวก จึงมีการนาแนวคิดในเรื่องการดาเนินคดี แบบกลุ่มมาใช้ในกรณี ที่มีผู้เสีย หายจานวนมากที่มีมูล เหตุ แ ห่ ง
การฟ้องคดี อ ย่างเดี ยวกัน โดยอาศัยเหตุ แห่ ง ความเสีย หายอั น เกิ ดจากการกระทาเดี ย วกัน ของผู้ที่ ก่ อ ควา ม
เสียหายรายเดียวกัน รวมทั้งข้ออ้างหรื อข้ อกฎหมายที่ ใช้ เป็ นอย่ างเดี ยวกัน อีกทั้งพยานหลัก ฐานที่ใ ช้ใ น การ
ดาเนินคดีก็เป็นพยานหลักฐานชุดเดียวกัน 222 ข้อดีของการพิจารณาคดีแบบนี้ก็คื อความประหยั ด เพราะผู้ ฟ้อ ง
219

จาก คาอธิบายกฎหมายมหาชน หน่วยที่ 8-15 (น.615), โดยกุลพล พลวัน, 2534, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2534 และ Basic Civil Procedure (pp. 80), โดย Milton D. Green, 1972, New York: the Foundation.
220
From Material for Basic Course in Civil Procedure (pp.213), by Richard H. Field, et al., New York: West, 1990.
221
จาก “การฟ้องคดีแทนผู้บริโภค”, โดย สุษม ศุภนิตย์, 2547, สืบค้นจาก http://www.pub-law.net/publaw/view.asp?
PublawIDs=635 อ้ า งถึ ง ในการดาเนิน คดีแ บบกลุ่ มในคดีป กครองที่ เ กี่ยวกับสิ่ งแวดล้ อม (น. 21-22), โดย ธนบั ตร จิ ว าลักษณ์ , 2552,
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
222
จาก การดาเนินคดีทางแพ่งของผู้เสียหายจานวนมาก (น.55-58), โดยนิดา ว่องเจริญ, 2537, วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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คดีสามารถกระจายค่าใช้จ่ายในการฟ้ องคดี ได้ นอกจากนี้ ยังทาให้ศาลสามารถตัดสินคดีไ ด้อ ย่างสะดวก และ
รวดเร็ว เนื่องจากช่วยลดความซ้าซ้อนของคดีและตั ดการพิสูจน์หลั กฐานที่ไม่จาเป็นออก 223
คณะอนุ ก รรมการแก้ไ ขกฏหมายวิ ธี พิจารณาความแพ่ ง เกี่ ยวกั บการด าเนิน คดี ได้ อ ธิ บ ายว่ า “การ
ดาเนินคดีแบบกลุ่ม” (Class Action)224 คือ การดาเนินคดีแพ่งที่บุคคลคนหนึ่งหรื อหลายคนได้ดาเนินคดี แ พ่ ง
เพื่อตนเองและเพื่อกลุ่ มบุค คลที่อยู่ในสถานการณ์เ ดียวกัน เช่น กลุ่มบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการกระท า
ละเมิดหรือถูกฉ้อฉลโดยการกระทาเดียวกั น บุคคลที่ดาเนินคดีเพื่อ ตนเองและเพื่ อกลุ่ มบุ คคลจะเป็น คู่คว า มใน
คดีโดยมีฐานะเป็นผู้แทนของกลุ่ม (representative party) ส่วนกลุ่มบุคคลที่ได้รับการดาเนิน คดีแ ทนจะไม่ ได้
เข้ า ร่ ว มในการพิ จ ารณาคดี แ ละไม่ ไ ด้ เ ป็ นคู่ ค วามในการด าเนิน คดี โดยมี ฐ านะเป็ นสมาชิ ก ของกลุ่ ม (class
member) คาพิพากษาของศาลในการดาเนิน คดี แบบ class action จะผูกพันคู่ความและสมาชิ กกลุ่ม ทุ ก คน
ไม่ว่าคาพิพากษานั้นจะเป็นผลดีหรือเป็นผลร้ายต่ อสมาชิ กของกลุ่มก็ตาม การดาเนินคดีแบบ class action จะ
ท าให้ ก ารดาเนินคดี ที่ มีข้ อเท็ จจริ ง หรื อข้ อ กฎหมายเดี ย วกั น เป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ เพราะจะไม่ มีการ
ด าเนิ น คดี ที่ มีปั ญ หาข้อ เท็จ จริง หรือ ปั ญหาข้ อกฎหมายเดี ยวกั นเป็ นจ านวนมากในศาล อั น จะเป็ นการช่วย
ประหยัดทรัพยากรและเวลาให้กับศาลและคู่ค วาม ทั้งนี้ การดาเนินคดีแบบ class action ถูกใช้ในสถานการณ์
ที่มีบุคคลจานวนมากที่อ ยู่ใ นสถานการณ์เ ดี ยวกัน ซึ่งมีข้อเรีย กร้ อ งหรือ ข้ อต่ อ สู้เ ป็น อย่างเดีย วกัน และการ
วินิจฉัยข้อต่อสู้ดังกล่าว มีผลกระทบต่อ สมาชิก ของกลุ่มทุก คน เป็นปัญหาข้อเท็จจริง และปั ญหาข้ อกฎหมาย
รวมกันของกลุ่มและเป็นประเด็นที่สาคั ญในการดาเนิน คดีซึ่ งมี ผลกระทบต่ อสมาขิ กของกลุ่มทุกคน การฟ้องคดี
แบบ class action มีความสาคัญ อย่า งมากในกรณีที่ ส มาชิ กของกลุ่ มได้ รับ ความเสีย หายเพีย งเล็ กน้ อ ยและ
สมาชิกของกลุ่ ม แต่ละคนไม่ สามารถดาเนิ น คดีโ ดยตนเองได้ เพราะค่า ใช้จ่ ายในการดาเนิน คดีจ ะมา กกว่ า
ค่าเสียหายที่ได้รับ
ทัศนีย์ อังสนานนท์ ได้กล่าวถึงหลักการสาคัญของการดาเนินคดีแบบกลุ่ม ซึ่งมี 4 ประการ225 คือ
1. ความเหมือนกันของข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายของโจทก์เองและสมาชิกกลุ่ ม
2. ผลของคาพิพากษาสมควรผูก พันบุ คคลอื่นที่ ไม่ ได้เ ข้ามาในคดีโดยวิธีการแจ้ งหรือ ประกาศ
เพื่อให้สมาชิกกลุ่มทราบถึงความเคลื่อนไหวของคดี และทราบถึงสิทธิของตน
3. การออกจากกลุ่ม แม้จะมีการกาหนดความหมายของผู้ที่จะมาเป็นสมาชิก กลุ่ม และจะต้อ ง
ผูกพันตามคาพิพากษาในคดี แบบกลุ่ มไว้แล้ วก็ ตาม แต่สมาชิกกลุ่มก็มีสิทธิ แสดงเจตนาต่ อศาลในการขอออก
จากการเป็นสมาชิก และไม่ประสงค์จะผูกพันในคาพิพากษาคดีแบบกลุ่ม โดยต้องการที่จะฟ้องคดีด้วยตนเองได้
4. โจทก์และทนายความโจทก์ ในการดาเนิน คดี แบบกลุ่ มจะต้ อ งเป็น ผู้ที่ มีคุ ณสมบั ติ ที่ จ ะท า
223

1-20.

224

จาก “แนวความคิดเกี่ยวกับการใช้สิทธิทางศาลหรือการฟ้องคดีแพ่ง,” โดย วรรณชัย บุญบารุง, วารสารนิติศาสตร์ (2546), น.

จาก งานวิจัยร่างกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินคดีแบบกลุ่ม (น.3), โดย คณะอนุกรรมการแก้ไขกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
เกี่ยวกับการดาเนินคดี, อ้างถึงใน การบริหารจัดการคดีสิ่งแวดล้อมแนวใหม่: การดาเนินคดีแบบกลุ่ม (น. 9), โดย นิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ, ภาค
นิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
225
จาก การดาเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) รายงานผลการศึกษาส่วนบุคคล หลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้ น ต้ น ”
รุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (น. 3), โดย ทัศนีย์ อังสนานนท์, 2551.
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หน้าที่เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ให้กับสมาชิกกลุ่มได้อย่างเพีย งพอและเป็นธรรม โดยศาลจะต้องคัดเลือกผู้ ที่ จ ะ
เป็นโจทก์และทนายความฝ่ายโจทก์อย่างละเอียดและรอบคอบ
ทั้งนี้ คดีสิ่งแวดล้อมเป็นคดีที่ มีผ ลกระทบต่ อสาธารณชนจึ งสมควรนาหลักการดาเนิน คดีแ บบกลุ่ มใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กามาใช้เ ป็น พื้นฐานในการดาเนิน คดี เพราะจะช่วยขจัดปัญหาที่ เกิ ดกับ ผู้เ สียหายรายอื่ น ที่
แยกฟ้อง อันเนื่องมาจากข้อจากัดในเรื่องเขตอานาจศาลหรือเพราะผู้เสีย หายเหล่านั้นไม่ทราบถึงสิท ธิที่ ต น มี อ ยู่
นอกจากนี้การดาเนินคดีแบบกลุ่มยังมีวัตถุประสงค์เ พื่อรวบรวมผู้ เสียหายรายย่อยเข้ามาในศาล ซึ่งต่างจากการ
รวมการพิจารณาคดีโดยปกติทั่วไปซึ่งแม้จะลดขั้นตอนในการสืบ พยาน แต่ก็ไม่เป็นการลดประเด็นการพิจารณา
ให้น้อยลง เพราะว่าศาลยังคงต้องพิจารณาประเด็นข้อพิ พาทของผู้เสียหายทุ กรายเนื่องจากการรวมคดีโ ดยหลั ก
มิให้ถือว่าผู้เสียหายแทนซึ่งกันและกัน จึงทาให้เกิดความไม่สะดวกแก่คู่ความหรือศาล226
น้าแท้ มีบุญสล้าง ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการดาเนินคดี แบบกลุ่มในคดีสิ่งแวดล้ อมแล้ว พบว่า 227 กรณีที่
มี ก ารกระท าที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มไม่ ว่ า จะเป็ น กรณี ที่ ท าให้
สิ่งแวดล้อมเสื่อมคุณภาพไป หรือมีความเสียหายถึงขนาดก่อให้เกิดภาวะมลพิษต่ อสิ่งแวดล้อม ทั้งสองกรณีหาก
มีประชาชนได้รับความเสียหายจากสารพิษที่ ได้รับหรื อที่ส ะสมอยู่ภายในร่างกายหรืออาจเป็นเพียงกรณีที่ ไ ด้ รั บ
ความเดื อ ดร้ อ นร าคาญล้ ว นแต่ ถื อว่ าเป็ น กรณี ที่ ถูก ละเมิ ด ต่ อ สิ ทธิ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ ม ประชาชนเหล่ านี้ ถื อเป็น
ผู้เสียหายทั้ง สิ้น โดยธรรมชาติ ข องลั ก ษณะการแพร่ กระจายของมลพิ ษสู่ สิ่ งแวดล้ อ มจะแพร่ กระจายโดยมี
ธรรมชาติเป็ น ตัว นาพาไม่ ว่าจะเป็น ดิน น้า ลม ล้วนแต่ทาให้ เ กิ ด การแพร่ กระจายของสารพิษ จานวน มาก
ประชาชนผู้ได้รับความเสีย หายเหล่านี้ ได้ รับ ความเสียหายจากสาเหตุข้ อเท็จจริ งเดียวกัน คือ ได้รั บสารพิ ษ จาก
แหล่งกาเนิดสารพิษเดียวกัน เกิดจากการกระทาของเจ้าของหรื อผู้ครอบครองแหล่ง กาเนิ ดสารพิ ษคนเดี ย วกั น
ข้อกฎหมายที่ใช้ในการกล่าวอ้างเป็น อย่างเดียวกัน หากไม่สามารถเจรจาตกลงเรื่องค่าเสีย หายกันได้จะเกิ ด ข้ อ
พิ พาทขึ้ น เนื่ อ งจากเกิ ดความเสี ยหายต่ อ ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละคุ ณภาพสิ่ง แวดล้ อ มในลั ก ษณะของการ
ก่อให้เกิด มลภาวะและมลพิ ษ และส่ งผลกระทบต่ อ คุ ณภาพการดารงชี วิต ของบุ ค คลโดยที่ ผู้ก่ อ ให้ เ กิ ดควา ม
เสียหายมิได้มุ่งหมายที่จะกระทาต่อประชาชนผู้เสีย หายบุค คลหนึ่ งบุค คลใดเป็ นการเฉพาะจึ งมี ลักษณะเป็ น ข้ อ
พิ พาทคดี สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาลั ก ษณะพิ เ ศษเฉพา ะคดี สิ่ ง แวดล้ อ มปรากฏว่ า มี เ งื่ อ นไข ที่ ค ร บ
องค์ประกอบที่ สาคัญ ในการร้ อ งขอให้ ดาเนิน คดีแ บบกลุ่ มได้ กล่าวคือมี ประชาชนผู้ไ ด้รั บ ความเสี ยหา ยเป็ น
จานวนมากเนื่องจากการกระทาของผู้ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองแหล่งกาเนิด มลพิ ษ
รายเดียวกันโดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่ งกาเนิ ดมลพิ ษไม่ได้จ งใจหรือ ประมาทเลินเล่ ออันเป็นการละเมิ ด
ต่อผู้เสียหายคนหนึ่ง คนใดเป็น การเฉพาะ และมีประเด็ นข้อ เท็ จจริง และข้ อกฎหมายที่ ใช้ ในการเรีย กร้ อ งเป็ น
อย่างเดียวกัน โดยเหตุที่ความเสียหายที่ผู้เสียหายแต่ล ะคนจะได้รับเกิ ดจากสาเหตุเ ดียวกัน พยานหลักฐานเป็ น
อย่ า งเดี ย วกั น จากสภาพปั ญ หาดั ง กล่ า วหากมี ก ารน ารู ป แบบการด าเนิ น คดี แ บบกลุ่ มมาปรั บ ใช้ ใ นคดี
สิ่งแวดล้อมจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แ ทนคดีสามารถดาเนินกระบวนการพิจารณาแทนผู้เ สียหายทุก คนได้ โ ดย
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จาก อานาจฟ้องทางแพ่งในคดีสิ่งแวดล้อม (น.90-91), โดย วิตริรัตน แสงอรุณ, 2539
จาก การดาเนินคดีแบบกลุ่มในคดีสิ่งแวดล้อม (บทคัดย่อ), โดย น้าแท้ มีบุญสล้าง, 2547, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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ผู้เสียหายเหล่านั้น ไม่จาต้องฟ้อ งด าเนิน คดี ด้ว ยตนเองและไม่ ต้อ งเข้า มาเป็น คู่ ความในคดี ทาให้สามารถลด
ปริมาณคดีข้อพิพาทที่จ ะขึ้น สู่ศาลได้ เป็นจานวนมาก นอกจากนี้ยังส่งผลให้การพิจาร ณาพิ พากษาดาเนิน ไปได้
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากพยานหลักฐานที่ใช้ในการพิสูจน์ค วามเสียหายเป็น พยานหลั กฐานอย่างเดียวกัน ผู้แทน
คดี ส ามารถน าสืบ พิ สู จ น์ค วามรั บ ผิ ดของจาเลยแทนผู้ เ สี ยหายคนอื่น ๆ ไปในคราวเดี ย วกั น และสามารถ
คุ้มครองหรือเยียวยาให้ผู้เสียหายที่ด้อยโอกาสในการต่อสู้ คดี เช่น มีฐานะยากจนหรือไม่มีความรู้ว่าจะเรีย กร้ อ ง
ความเป็ น ธรรมได้ อ ย่ างไร โดยการเปิ ด โอกาสให้ ผู้แ ทนคดี เ ข้ ามามี บ ทบาทในการคุ้ มครองสิท ธิ ป ระชาชน
ผู้ด้อยโอกาสหรื อ ในกรณีที่ ผู้เ สีย หายที่ ได้ รับ ความเสียหายเป็ นจานวนไม่ มากและคิ ดว่า การฟ้ อ งคดี ไ ม่ คุ้ ม กั บ
ค่าใช้จ่ายสามารถที่จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายได้อย่างรวดเร็วและเป็น ธรรมโดยไม่ ต้องฟ้องคดีเ อง นอกจากนี้
การดาเนินคดีแบบกลุ่ มสามารถขจั ดปัญ หาความแตกต่า งในผลแห่ง คาพิ พากษาในคดี ที่มีประเด็น ข้อ เท็ จ จริ ง
และข้อกฎหมายเป็น อย่า งเดียวกัน เนื่องจากคาพิพากษาของศาลจะมี ผลผู ก พันสมาชิ ก ในกลุ่ม ทุกคนที่ ไ ด้ รั บ
การบอกกล่าวการดาเนินคดีแบบกลุ่ม และไม่ได้แสดงเจตนาที่จะออกจากกลุ่ม (Opt-out)
ในปัจจุบันประเทศไทยได้ มีการตราพระราชบัญญั ติแ ก้ไขเพิ่มเติ มประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความ
แพ่ง (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2558 เพื่อแก้ไขประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ ง โดยได้บัญญัติแนวคิดเกี่ ย วกั บ
การดาเนินคดีแบบกลุ่มไว้ อันเป็นกระบวนการดาเนิน คดี ที่ช่ว ยเพิ่ มประสิท ธิภาพในการอานวยความยุ ติ ธ รร ม
ให้กับประชาชน เนื่องจากเป็นวิธีการที่สามารถคุ้มครองผู้เสีย หายจานวนมากได้ในการดาเนิน คดีเ พียงครั้ง เ ดี ย ว
และสามารถอานวยความยุติธรรมให้แก่ผู้เสียหายที่ไม่มีความสามารถฟ้องคดีเพื่อเยียวยาความเสียหายด้วยตนเอง
ได้ หรือผู้เสียหายที่ ไ ด้รั บ ความเสีย หายจ านวนเพี ย งเล็ ก น้ อย เช่น คดีที่ผู้บริโภคได้ รับ ความเสี ย หา ย การ
ดาเนินคดีแบบกลุ่ มจึ งเป็น มาตรการที่ส ร้างความเข้ มแข็ง ให้แ ก่ป ระชาชนผู้ ด้อยโอกาสในสั ง คมได้เ ป็นอย่ า งดี
ประกอบกับ การดาเนิน คดีแ บบกลุ่มเป็น วิธี การที่ ประหยั ด เวลาและค่า ใช้ จ่ายในการดาเนิน การ และยังช่ ว ย
หลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนในการฟ้องคดีและป้องกันความขัดแย้งกันของคาพิพากษา ตลอดจนเป็นมาตรการในการ
ลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาลได้อย่างมีประสิท ธิภาพอีก ทางหนึ่ง228
กฎหมายดังกล่าวได้ ให้ ความหมายของ “การดาเนินคดีแบบกลุ่ ม” ว่าหมายถึง การดาเนินคดี ที่ ศ าล
อนุญาตให้เสนอคาฟ้องต่อศาลเพื่อ ให้ศาลมีคาพิพากษาแสดงสิ ทธิของโจทก์และสมาชิกกลุ่ ม โดยกลุ่มบุคคลที่ มี
สิทธิในการดาเนินคดีแบบกลุ่มนั้น พระราชบัญญัติดังกล่าวได้นิยาม “กลุ่มบุคคล” ว่าหมายถึง บุคคลหลายคน
ที่มีสิทธิอย่า งเดี ยวกั นอั น เนื่ องมาจากข้ อ เท็จจริง และหลัก กฎหมายเดีย วกั น และมีลักษณะเฉพาะของกลุ่ ม
เหมือนกัน แม้ว่าจะมีลักษณะของความเสียหายที่แ ตกต่ า งกัน ก็ ตาม โดยสมาชิกกลุ่ม ก็คื อบุ คคลใด ๆ ที่อยู่ใ น
กลุ่มบุคคล
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ มีแ นวปฏิ บั ติเ กี่ ยวกั บ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และขั้ น ตอนในการด าเนิ นคดี แ บบกลุ่มอย่าง
ชัดเจน ประธานศาลฎีกาจึงได้ มีการตราข้อ กาหนดของประธานศาลฎีกาว่า ด้ว ยการดาเนิน คดี แบบกลุ่ ม พ.ศ.
2559 โดยหลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญั ติดัง กล่าวแล้ ว ผู้วิจัยพบว่ากลุ่มบุคคลได้ ดาเนินการเพื่ อ ขอ
ดาเนินคดีแบบกลุ่ม เช่น คดีผู้บริโภคที่เป็นผู้เสียหายจากการใช้รถยนต์ฟ อร์ด ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท ฟอร์ ด
มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จากัด และบริษัทในเครื อ เป็นจาเลยต่ อ ศาลแพ่ งกรุง เทพใต้ ในเรื่อ งคุ้ม คร อง
228 ตามเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง

(ฉบับที่ 26) พ.ศ.2558
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ผู้บริโภค ความรับผิดในความชารุดบกพร่อง และความรับผิดต่อความเสียหายที่เ กิดขึ้นจากสิน ค้าที่ไ ม่ปลอดภั ย
พร้อมกับการยื่นคาร้องขอให้ดาเนินคดีแ บบกลุ่ม โดยมีสมาชิกกลุ่มประกอบด้ วยผู้บริ โภคที่เ ป็นผู้ เสีย หายจาก
การใช้รถยนต์ฟอร์ดจานวนหลายร้อย ซึ่งนับว่าเป็นคดีแรกที่มีการฟ้อ งร้องดาเนิน คดีแ บบกลุ่ ม หรือกรณีล่าสุ ด
ในคดีสิ่งแวดล้ อ มที่ 4/2560 ของศาลแพ่ ง ที่ชาวบ้านหมู่ 1 ตาบลน้าพุ อาเภอเมือ ง จังหวัดราชบุรี ยื่นฟ้ อ ง
บริษัท แว๊กซ์ กาเบจ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จากัด จาเลยที่ 1 กับพวก รวม 2 คน โดยยื่นฟ้องขออนุญาตดาเนิ น คดี
แบบกลุ่ม (Class Action) ให้รับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายแก่ประชาชนในพื้ นที่จากการรั่ว ไหลของสารเคมีจา กการ
ประกอบกิจ การเป็ นเหตุ ให้ ไ ด้รั บ ความเสีย หายต่ อ สุ ขภาพ วิถีชีวิต การทาการเกษตร โดยหลังจากที่ มี ก าร
ดาเนินการไต่สวนแล้วเห็นว่า กรณีนี้ มีผู้ เสีย หายมีจานวนมาก มีกลุ่มผู้ได้รับความเสียหายชัด เจน การพิจารณา
แบบกลุ่มจะได้รับความสะดวกรวดเร็ว กว่าดาเนินคดีแพ่ งสามัญ และทนายความโจทก์ทั้งสาม มีความสามารถที่
จะดาเนินคดีแบบกลุ่ม และสามารถปกป้องดูแลประโยชน์ข องสมาชิก กลุ่มได้ ศาลจึงมีคาสั่งอนุญาตให้รั บ คดี นี้
ไว้พิจารณาเป็นคดีแบบกลุ่มต่อไป ซึ่งถือเป็นคดีสิ่งแวดล้อมคดีแรกของไทยได้รับอนุญาตให้ดาเนินคดีแบบกลุ่ ม
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บทที่ 3
สิท ธิช ุมชนกับการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อ มในมิติก ฎหมายภายใน
3.1 สิทธิชุมชนตามที่บัญญัติไว้ในรั ฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย
3.1.1 สิทธิชุมชน และสิทธิของบุคคลในมิติสิ่งแวดล้อม 229
จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย ของผู้ วิ จั ย โครงการวิ จั ย ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการคุ้ มครองสิ ทธิ มนุษ ยชนที่ เ กี่ย วกับ สิ่ งแวดล้ อ มอย่า งยั่ งยื นที่ ผ่านมา ผู้วิจัยได้ตั้งปร ะเด็ น
คาถามที่ว่า สิทธิในสิ่งแวดล้อมมี ฐานะเป็นสิ ทธิร่ว มกัน ของประชาชน (Collective Rights) หรือเป็นเพียงสิ ท ธิ
เชิ ง ปั จ เจกบุ ค คล (Individual Rights) ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาโดยย้ อ นการศึ ก ษาแนวคิ ด ในการคุ้ มครองสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนที่ แ ต่ เ ดิ มให้ ค วามส าคั ญ กั บ ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ อั น พึ ง มี พึง ได้ ตั้ ง แต่ เ มื่ อ เกิ ด ขึ้ น มาอั น ถื อ ว่ า
เป็นสิทธิของปัจเจกบุค คล (Individual Rights) เพียงคนเดียว หรือการละเมิดสิทธินั้นส่ งผลต่อบุ คคลเพี ย งคน
เดียว โดยเห็นว่าสิทธิมนุษ ยชนต้อ งมาจากสิท ธิของปัจ เจกบุ คคลซึ่ งติ ดตั ว มากั บมนุษย์ ทุก คน มิใช่สิ่งที่เ กิ ด ขึ้ น
หลังจากที่มนุษย์ผู้นั้น ได้ เกิ ดขึ้ นมาและเข้า ไปอยู่ในสัง คมใดสั ง คมหนึ่ง ปัจเจกบุคคลเท่า นั้ นที่จ ะเป็น ผู้ถื อ สิ ท ธิ
กลุ่มหรือสมาคม ที่ปัจเจกบุคคลเข้าไปอยู่ร่วมด้วยไม่อาจเป็นผู้ถือ สิทธิ มนุษยชนได้ เพราะสิทธิมนุษยชนมาจาก
“ศีลธรรม” ของมนุษย์ซึ่งติดตัวมาแต่เกิด สังคมมนุษย์ไม่อาจถือสิทธิเหนือตัวปัจเจกบุค คลได้
ต่ อ มาเมื่ อ มี ก ารรั บ รองและคุ้ มครองสิ ท ธิท างเศรษฐกิ จ (Economic) สั ง คม (Social) และ
วัฒนธรรม (Culture) เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งการรั บรองกติ การะหว่างประเทศว่า ด้ว ยสิท ธิทางเศร ษฐกิ จ
สั ง คมและวั ฒ นธรรม ในปี 1966 ปรากฏในมาตรา 1 ซึ่ ง ใช้ ค าว่ า “All peoples have the right of selfdetermination...” จึงมีนักกฎหมายตีความคาว่า “All Peoples” ว่า หมายถึง “กลุ่มบุคคล” เนื่องจากเมื่ อ
พิจารณาตราสารระหว่างประเทศในอดีต ที่ผ่านมา หากตราสารมุ่งคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างใดๆ มักจะใช้ค า
ว่า “Everyone” เช่น มาตรา 3 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิท ธิมนุ ษยชนใช้ คาว่า “Everyone has the right
to life...” หรื อ มา ตร า 8 ใช้ ค า ว่ า “Everyone has the right to an effective remedy...” ซึ่ ง ค า ว่ า
Everyone ในภาษาอังกฤษเป็ น เอกพจน์ ใช้ กับ คน ๆ เดียว ขณะที่ Peoples เป็นพหูพจน์ใ ช้กั บหลาย ๆ คน
หรือกลุ่มคนจึง ทาให้ เ ห็น เจตนารมณ์ ของตราสารระหว่า งประเทศว่า มุ่ ง หมายความถึง “สิทธิของกลุ่ ม คน”
มากกว่าสิทธิของบุคคลเพียงคนเดียว ส่งผลทาให้นักกฎหมายและนักสิทธิมนุษยชนเริ่มมีการยอมรับกัน มากขึ้ น
ว่า การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ไม่เพียงจะต้องคุ้ มครองสิ ทธิ เชิงปัจ เจกบุ ค คลเท่านั้น แต่ยังคงต้องคุ้มครองสิ ท ธิ
ร่วมกันของปัจเจกบุคคลด้วย
สิทธิในสิ่งแวดล้ อ มเป็น เชิ งปัจ เจกบุ คคลหรื อสิ ทธิ ร่ว มกั นของกลุ่ ม (Collective Rights) นั้น
หากพิจารณาถึงผลกระทบของสิ่ งแวดล้อ มแล้ วนั้น จะเห็นได้ว่า มีลั ก ษณะที่ กระทบในวงกว้า งมิไ ด้ ก่อ ให้ เ กิ ด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการคุ้มครอง
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ความเดือดร้อนแค่ มนุ ษย์เ พีย งคนเดี ยวเสมอไป การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะลูก ละเมิดสิ ทธิ อาจถูก ละเมิ ดสิ ท ธิ
เพียงคนเดียว หรือกลุ่มบุคคลอาจถูกละเมิดสิท ธิก็เป็น ไปได้ ทั้งสองกรณี ลักษณะของสิทธิในสิ่งแวดล้อมจึ ง ไม่ ไ ด้
มีลักษณะของสิท ธิเชิ งปัจ เจกบุ ค คลแต่เ พียงอย่างเดี ยว แต่ปะปนไปด้วยสิทธิร่ว มกัน ของมนุ ษยชาติด้ วย จึงทา
ให้ความเห็นของนักวิชาการมีความเห็นที่แตกต่างกัน ไปตามแต่แนวความคิด
ผู้วิจัยพบว่าหากพิจารณาจากตราสารระหว่า งประเทศทั้ งหลายที่กาหนดให้ ความคุ้ ม คร อง
สิทธิในการมีชีวิตอยู่ ในสิ่ งแวดล้ อ มที่ ดี (Right to Live in a Healthy Environment) หรือสิทธิในสิ่งแวดล้ อ ม
ทีเ่ หมาะสมแก่ การพั ฒนา (Right to a General Satisfactory Environment Favourable to Their Development)
จะสามารถแบ่งแยกแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิในสิ่งแวดล้อ มได้ ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
ก. สิทธิในสิ่งแวดล้อมในฐานะสิทธิร่วมกันของประชาชน (As Collective Right)
แนวคิ ด ส าหรั บ สิ ท ธิ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ มของฝ่ า ยแรกเห็ น ว่ า สิ ท ธิ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ ม
มีความสัมพันธ์กับ สิทธิ ในการพัฒนา (Right to Development) เพราะสิทธิในการได้รับการพั ฒนาเป็น ความ
จาเป็นของกลุ่มคนที่ ด้อ ยพั ฒนา และต้องมีชีวิตและความเป็น อยู่ ที่ดี ทัด เทีย ม หรือเทียบเท่ากับมนุ ษย์ใ นกลุ่ ม
อื่น ๆ ที่ได้รับการพัฒนาในระดับที่ได้ มาตรฐานระหว่างประเทศอย่า งเท่า เทีย มกัน ดังนั้น สิทธิในการพัฒนาจะ
มีลักษณะของสิทธิ เชิ งกลุ่ มที่ เห็นได้ชั ดเจน เมื่อนาเอาสิทธิในสิ่งแวดล้อ มเข้ามาพิจารณาร่ วมกันกั บสิทธิ ใ นการ
พัฒนาจึงทาให้อิทธิพลของสิ ทธิร่ว มกัน (Collective Rights) ของสิทธิในการพัฒนาเข้ามามีบ ทบาทต่อสิ ท ธิ ใ น
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่า งมาก สิทธิในสิ่งแวดล้อมตามแนวคิ ดนี้ จึงถือว่าเป็นสิทธิของ “กลุ่มประชาชน” ที่ควรได้
อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ เหมาะสมเพื่อ การพั ฒนา โดยแนวคิดนี้เห็นได้ชั ดเจนในภู มิภาคแอฟริกาในมาตรา 24 ของ
กฎบัตรแห่งแอฟริกันว่าด้ วยสิ ทธิ มนุษ ยชนและสิทธิ ของประชาชน ซึ่ งแสดงให้เห็นแนวคิ ดในการแบ่ งแยกการ
คุ้มครองสิทธิเชิงปัจเจกบุ คคลกับสิท ธิเชิง กลุ่ มออกจากกัน อย่างชัด เจน ดังนั้น สิทธิในสิ่งแวดล้อมตามแนวคิ ด นี้
จึงเป็นสิทธิเชิงกลุ่ม
ข. สิทธิในสิ่งแวดล้อมในฐานะสิ ทธิของปัจ เจกบุคคล (As Individual Right)
แน วคิ ด ฝ่ า ยที่ ส อง เห็ น ว่ า สิ ท ธิ ใ น สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น สิ ท ธิ เ ชิ ง ปั จ เจ กบุ ค คล
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวคิ ดของลั ทธิปัจ เจกชนนิย มที่ เห็น ว่าสิทธิ ที่บุ คคลจะอยู่ ในสิ่ง แวดล้อ มที่ ดีนั้น ผู้ถือสิท ธิ
ก็คือบุคคลหนึ่ง ๆ แต่มีความเป็นไปได้ ว่าผู้ถู ก กระทบสิท ธิอาจมี บุค คลหลายคนต้อ งถู กกระทบสิ ทธิ แต่ก็อาจ
แยกพิจารณาได้ว่าบุคคลคนใดถูกกระทบสิทธิ มากน้อยเพียงใดได้ เช่น ผู้ที่อยู่ใกล้แหล่งมลพิษมากที่สุดย่อ มต้ อ ง
ถูกกระทบสิทธิหรือได้รับผลร้ายมากที่สุ ด หากพิจารณาว่าประชาชนทั้งหมดถูกกระทบสิทธิร่ วมกันจะส่ง ผลให้
ผู้ที่เสียหายมากไม่ได้รับ ความเป็น ธรรม ดังนั้น แนวคิดนี้จึงเห็นว่า ปัจเจกบุค คลเป็นผู้ถื อสิท ธิในสิ่ งแวดล้ อ มที่ ดี
ไม่ ใ ช่ ก ลุ่ มของประชาชนที่ จะเป็ น ผู้ถื อ สิท ธิ ทั้ ง นี้ ตราสารระหว่ าง ประเทศทางด้ า นสิ่ ง แวดล้อ มที่ ส นับสนุน
แนวความคิดในการคุ้มครองสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีของปัจเจกบุ คคล ตราสารแรก ๆ ได้แก่ ปฏิญญาสตอกโฮล์ ม
ในปี 1972 ตามหลักการข้ อ 1 ของปฏิญญาที่ใ ช้คาว่า “มนุษย์ (Man)” ซึ่งหมายถึงคน ๆ หนึ่ง หรือปัจ เจก
บุคคลนั่นเอง นอกจากนั้น กลุ่มประเทศในยุโรปและอเมริกาใต้ที่ยอมรับว่ามนุ ษย์มีสิท ธิในการอยู่ในสิ่ งแวดล้ อ ม
ที่ดีต่างก็รับเอาแนวคิ ดของปั จเจกชนนิย มมาบัญ ญัติ ในตราสารระหว่า งประเทศร ะดับ ภู มิภาคปรากฏอยู่ ใ น
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มาตรา 1 แห่ ง อนุ สั ญ ญาอาร์ ฮุซ ค.ศ.1998 ในภู มิภาคยุ โรป และมาตรา 11 พิ ธี ส ารเพิ่ มเติ มแห่ง อนุสัญญา
อเมริกันว่าด้วยสิ ทธิ มนุษ ยชนในขอบเขตของสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของภู มิภาคอเมริ ก าใต้
ซึ่งใช้คาว่า “Everyone” และ “Every Person” ที่มุ่งหมายว่าเป็นสิทธิเชิงปัจเจกบุคคลมากกว่าสิทธิเชิง กลุ่ม
กล่าวโดยสรุป ปัจจุบันยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันในสังคมระหว่างประเทศ ทั้งแนวคิดทาง
วิชาการและตราสารระหว่างประเทศที่ปรากฏในระดับ ภูมิภาคต่า ง ๆ ที่ยังไม่ลงรอยกันระหว่างสิทธิ เชิงปั จ เจก
บุคคลหรือสิทธิเชิงกลุ่ม อย่างไรก็ดี แนวคิดที่เห็นว่าสิทธิในสิ่งแวดล้อ มเป็นสิทธิ เชิง กลุ่มยั งคงมีจานวนจากั ด อยู่
เฉพาะประเทศในแถบทวีปแอฟริกาเท่า นั้น แม้จะปรากฏว่าประเทศในแถบอเมริ กาใต้จ ะมี ค วามพยายา มใน
การนาสิทธิในสิ่ง แวดล้ อ มไปใช้ คุ้ มครองบุ ค คลประหนึ่ ง เป็น สิท ธิ มนุ ษ ยชน แต่ก็ยังคงมี ความเห็ นว่า สิ ท ธิ ใ น
สิ่งแวดล้อมเป็นสิทธิเชิงปัจเจกบุคคลมากกว่าสิทธิเชิ งกลุ่ มหรือสิทธิร่ว มกัน (Collective Right)
สาหรับประเทศไทยแล้ว ผู้วิจัยพบว่ารัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจั กรไทยที่ผ่านมา อย่างเช่ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มีการบัญญัติเรื่องสิทธิของบุคคล แต่เป็นสิทธิในการมี
ส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนเพื่ อจัด การทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม ซึ่งเป็นสิทธิเชิงกระบวนการไม่ใช่สิ ท ธิ เ ชิ ง
เนื้อหา โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการศึก ษาวิจัย ครั้ งที่ผ่านมาว่า สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีห รือสิ ทธิที่จ ะมี ชี วิ ต
อยู่ในสิ่งแวดล้อ มที่ ดี ถ้าจะให้บัญญั ติขึ้น ในรัฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจั กรไทยฉบับ ใหม่ (ซึ่งกาลังร่างอยู่ ณ
ขณะนั้น) ก็สามารถทาได้ เพียงแต่จะต้องเขียนเชื่อมโยงให้ ดีกับเรื่ องสิท ธิชุมชนที่มีอยู่เดิ มในรัฐ ธรรมนูญ เพราะ
สิ ท ธิ ชุ มชนเป็ น สิ ท ธิ เ ชิ ง กลุ่ ม ส่ ว นสิ ท ธิ ชุ มชนตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยเท่ า ที่ ผ่ า น มา นั้ น
มีผู้ให้ความเห็นไว้ว่าเป็นสิทธิเชิงปัจเจกบุคคล แต่ยังไม่ไปไกลถึงสิทธิเชิงกลุ่มแต่อย่า งใด
3.1.2 เจตนารมณ์ของสิท ธิชมุ ชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช 2540 และ
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช 2550
การบัญญัติสิทธิชุมชนไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยนั้น เริ่มปรากฏความชัดเจนใน
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 และมี ก ารบั ญ ญั ติ เ รื่ อ ยมาในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จนกระทั่งถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดย
การศึกษาถึงเจตนารมณ์ของผู้วิจัยในส่วนนี้ จะศึกษาความเป็นมาของเจตนารมณ์ และเปรียบเทียบบทบั ญ ญั ติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 เพื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง พั ฒ นาการและความแตกต่ า งของ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบั บ ทั้งนี้ จากการศึกษาแล้วพบว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทยมี ก าร
บัญญัติสาระสาคั ญในสิ ทธิ ชุ มชนที่ เ กี่ยวกั บทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ มไว้ 3 ส่วน ด้วยกัน กล่าวคื อ
ส่วนสิทธิเสรี ภาพของประชาชน ส่วนแนวนโยบายพื้น ฐานแห่ง รั ฐ และส่วนของการปกครองส่ว นท้ อ ง ถิ่ น
ซึ่งผู้วิจัยจะนาเสนอออกเป็นสามส่วน ตามลาดับ
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(1) การบัญญัติสิท ธิชุมชนไว้ในส่ วนสิ ทธิ เสรีภาพของประชาชน
การบัญญัติแนวคิดสิทธิ ชุมชนไว้ในส่วนสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ปรากฏในมาตรา 46 มาตรา 56 และมาตรา 60 ในขณะที่รัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ปรากฏในมาตรา 66 มาตรา 67 มาตรา 58 และมาตรา 57
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540
มาตรา 46 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้อ งถิ่นดั้ ง เดิ ม
ย่ อ มมี สิ ท ธิ อ นุ รั ก ษ์ ห รื อ ฟื้ น ฟู จ า รี ต ปร ะ เ พ ณี
ภู มิปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ศิ ล ปะหรื อ วั ฒ นธรรมอั น ดี ข อง
ท้ อ งถิ่ น และของชาติ และมี ส่ ว นร่ วมในการจัดการ
การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรั พยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่ง ยืน ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 56 สิทธิของบุคคลที่จ ะมี ส่วนร่ วมกับรั ฐ และ
ชุมชนในการบ ารุ งรั กษา และการได้ป ระโยชน์ จ าก
ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละควา มหลากหลา ยทา ง
ชี ว ภาพ และในการคุ้ มครอง ส่ ง เสริ ม และรั ก ษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อ ม เพื่อให้ดารงชีพอยู่ ได้ อย่า งปกติ
และต่ อ เนื่ อ ง ในสิ่ ง แวดล้ อ มที่ จ ะไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพ
ชี วิ ต ของตน ย่ อ มได้ รั บ ความคุ้ มครอง ทั้ ง นี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น
หรื อ ชุ มชนท้ อ งถิ่ น ดั้ ง เดิ ม ย่ อ มมี สิ ท ธิ อ นุ รั ก ษ์ ห รื อ
ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการ
จั ด การ การบ ารุ งรั ก ษา และการใช้ ป ระโยชน์จาก
ทรั พยากร ธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน
มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จ ะมี ส่วนร่ วมกับรั ฐ และ
ชุมชนในการอนุรักษ์ บารุงรักษา และการได้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพ และในการคุ้ มครอง ส่ ง เสริ ม และรั ก ษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อ ม เพื่อให้ดารงชีพอยู่ ได้ อย่า งปกติ
และต่อเนื่องในสิ่งแวดล้ อมที่จะไม่ก่ อให้ เกิ ดอัน ตราย
ต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิ ต ของ
ตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540
วรรคสอง การด าเนิ นโครงการหรื อ กิจ กรรมที่อาจ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกร ะทบอย่ า งรุ น แรงต่ อ คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม จะกระทามิไ ด้ เว้นแต่จะได้ศึ ก ษา และ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม รวมทั้งได้
ให้ อ งค์ ก ารอิ ส ระซึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนองค์ ก า ร
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แ ทนสถาบัน อุด มศึ ก ษา
ที่ จั ด กา ร ศึ ก ษา ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ค วา มเห็ น
ประกอบก่อนมี การดาเนินการดั งกล่าว ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
วรรคสาม สิ ท ธิ ข องบุ ค คลที่ จ ะฟ้ อ งหน่ ว ยราชการ
หน่วยงานของรั ฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้ อ งถิ่ น
หรื อ องค์ ก รอื่ น ของรั ฐ เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่
บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นกฎหมายตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง
ย่อมได้รับความคุ้มครอง

มาตรา 60 บุคคลย่อมมี สิท ธิ มีส่ ว นร่ ว มในกร ะบวน
การพิ จ ารณาของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในการปฏิ บั ติ
ราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่ อ
สิทธิและเสรีภาพของตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 59 บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล ค าชี้แจง
และเหตุ ผ ล จากหน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรัฐ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก่ อ นการ
อนุ ญ าตหรื อ การด าเนิน โครงการหรือ กิจ กรรมใดที่
อาจมี ผ ลกระทบต่ อ คุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม สุ ข ภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย สาคั ญอื่ น ใดที่
เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความ
คิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่าวทั้งนี้ ตามกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
วรรคสอง การด าเนิ นโครงการหรือ กิ จกรรมที่อาจ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกร ะทบต่ อ ชุ ม ชน อย่ า งรุ น แรงทั้ ง
ทางด้ า นคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อ ม ทรั พยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ จะกระทามิ ได้ เว้นแต่จะได้ศึ ก ษาและ
ประเมิ น ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม แล ะ
สุ ข ภา พของปร ะชา ชน ใน ชุ ม ชน และจั ด ให้ มี
กระบวนการรับ ฟั งความคิด เห็นของประชาชนและ
ผู้ มีส่ ว นได้ เ สี ย ก่ อ น รวมทั้ ง ได้ ใ ห้ อ งค์ ก ารอิ ส ระซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แ ทนองค์การเอกชนด้า นสิ่ งแวดล้ อ ม
และสุขภาพ และผู้แทนสถาบัน อุด มศึ กษาที่จั ด การ
การศึกษาด้านสิ่ งแวดล้อ มหรื อทรั พยากรธรรมชา ติ
หรื อ ด้ า นสุ ข ภาพ ให้ ค วามเห็ นประกอบก่ อ นมีการ
ดาเนินการดังกล่าว
วรรคสาม สิ ท ธิ ข องชุ มชนที่ จ ะฟ้ อ งหน่ ว ยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้อ งถิ่ น
หรือองค์กรอื่นของรั ฐที่ เ ป็นนิ ติบุ ค คล เพื่อให้ป ฏิ บั ติ
หน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความคุ้มครอง
มาตรา 58 บุคคลย่อมมี สิ ทธิ มีส่ว นร่ ว มในกระบวน
การพิ จ ารณาของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในการปฏิ บั ติ
ราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่ อ
สิทธิและเสรีภาพของตน
มาตรา 57 บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล ค าชี้แจง
และเหตุ ผ ลจากหน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรัฐ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก่ อ นการ
อนุ ญ าตหรื อ การด าเนิ นโครงการหรือ กิ จกรรมใดที่
อาจมี ผ ลกระทบต่ อ คุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม สุ ข ภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญ อื่น ใดที่
เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความ
คิ ด เห็ น ของตนต่ อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ นาไป
ประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
วรรคสอง การวางแผนพั ฒนาสั งคม เศรษฐกิจ การเมื อง
และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวาง
ผั ง เมื อ ง การก าหนดเขตการใช้ ป ระโยชน์ ในที่ดิน
และการออกกฎที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ส่ ว นได้ เ สี ย
สาคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับ ฟั ง
ความคิดเห็น ของประชาชนอย่า งทั่ว ถึ งก่ อนดา เนิ น
การ

จากบทบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ย วข้อ งกั บสิ ท ธิ ชุมชนด้ านทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อ มข้างต้น
ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงเจตนารมณ์แ ต่ล ะมาตราข้า งต้น ที่ไ ด้มีการบัน ทึก ไว้ในขณะที่มีการดาเนิน การร่างรั ฐธรร มนู ญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 และพุ ท ธศั ก ราช 2550 ทั้ ง สองฉบั บ และน ามาสู่ ก ารตราเป็น
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยพบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
(1.1) เจตนารมณ์ ของบทบั ญ ญั ติใ นมาตรา 46 รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั ก ร
ไทย พุทธศักราช 2540 และมาตรา 66 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปรียบเที ย บ
กับมาตรา 63รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
จากการบั น ทึ ก จุ ด เริ่ มต้ น ของเจ ตนาร มณ์ 230 การบั ญ ญั ติ มาตรา 46
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พบว่า ได้มีการเสนอร่างของบทบัญญัติดังกล่าวตั้ง แต่ ใ น
ชั้นการพิจารณาในชั้นของคณะกรรมาธิการยกร่ างรัฐธรรมนู ญ กล่าวคือ
“มาตรา 3/3/22 บุ ค คลย่ อ มมี สิท ธิ ใ นการรวมกั นเป็ นชุ มชนท้ อ งถิ่น เพื่อ
อนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี หรือวัฒนธรรมอั น ดีแห่ ง ท้อ งถิ่ น หรือเพื่อเข้าไปมีส่ วนร่ ว มในการจัด การ การ
บารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้อ มอย่า งสมดุลและยั่ งยืน ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิไ ด้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรัก ษาความสงบเรียบร้อย หรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด ”

230

จาก เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ (น. 118-120), โดย มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ, 2542, กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
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โดยในการพิจารณานั้น มีผู้เสนอให้ปรับเปลี่ยนบทบัญญัติ ดังนี้
(1) มี ผู้ เ สนอให้ ป รั บ เปลี่ ย นบทบั ญ ญั ติ ใ นวรรคแรกให้ เ ป็ น การรั บ ร อง
คุ้มครองสิทธิของบุคคลและชุ มชน แทนข้อความเดิมที่สื่อความหมายในทางการรวมตั วของบุคคลเป็นชุ มชนขึ้ น
ใหม่เท่านั้น อย่างไรก็ตามคณะทางานคณะกรรมาธิการยกร่ างรั ฐธรรมนู ญชี้แ จงว่า บทบัญญัติในวรรคหนึ่ ง
เป็นการรับรองคุ้ม ครองสิท ธิ ของชุมชนที่ม าจากการรวมตัวของบุ คคล โดยมิได้จากั ดเฉพาะการรวม เป็ น
ชุมชนใหม่เพียงอย่างเดียว แต่หมายความรวมถึงชุมชนที่ เกิ ดขึ้น จากการรวมตั วกันของบุ คคลอยู่ ก่อ นแล้ ว
ด้วย สาหรับข้อเสนอให้ปรับเปลี่ยนการรับรองคุ้ มครองสิท ธิของบุ คคลและชุ มชนนั้ น เป็นการแยกการรับ รอง
สิทธิออก เป็น 2 กรณี คือ สิทธิของบุค คล กับสิทธิของบุค คลที่รวมตั ว กัน เป็น ชุ มชนแล้ว ซึ่งอาจก่อ ปั ญ หา
ในทางปฏิบัติได้ เพราะว่าความต้องการของบุค คลแต่ละคนกั บชุมชนย่อ มมี ความแตกต่างกัน จึงสมควรรับรอง
สิทธิโดยการพิจารณาในระดับชุ มชนตามมาตรานี้เ ป็นกรณี เดี ยว ส่วนกรณีใดจะมี ลัก ษณะเป็นชุม ชนหรื อ ไม่
นั้น ศาลรัฐธรรมนูญจะเป็น องค์กรที่วางแนวทางในการวิ นิจฉัย ต่อไป
(2) มี ผู้ เ สนอให้ ตั ด ถ้ อ ยค าในตอนท้ า ยของวรรคหนึ่ ง ที่ ว่า “ทั้ ง นี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ” ออก เพื่อป้องกันมิให้รัฐออกกฎมาจากัด สิทธิข องชุ มชน ซึ่งคณะทางานคณะกรรมาธิก ารยก
ร่างรัฐธรรมนูญชี้ แจงว่า มีความจาเป็นที่ จ ะต้ อ งวางหลั ก ให้เป็นไปตามที่ กฎหมายลาดับรองบั ญญั ติ ไว้ เพื่ อ
ประโยชน์ในการจัดระเบียบการเข้า มีส่วนร่ว มของชุ มชนให้ ชัด เจน สามารถป้องกันมิให้ชุ มชนใช้สิ ทธิใ นทางมิ
ชอบได้
ท้ายที่สุด ที่ประชุมเห็นควรคงบทบัญ ญัติ ในวรรคแรกไว้ ตามเดิม แต่ให้ ตั ด
บทบัญญัติในวรรคสอง เนื่องจากการวางบทบัญญัติในวรรคแรกครอบคลุ มสาระตามความในวรรคสองอยู่ แ ล้ ว
จึงไม่จาเป็นต้องบัญญัติซ้าอีก231
สาหรับการพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิ การพิจารณาร่างรั ฐธรรม นู ญ นั้ น
คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ เห็นชอบให้เ ติ มคาว่า “ท้องถิ่น” ต่อท้ายคาว่า “ภูมิปัญญา” และตั ด
คาว่า “แห่ง” ออก นอกจากนั้น ให้เติมคาว่า “และของชาติ” ต่อท้ายถ้อยคาที่ว่า “ของท้องถิ่นและของชาติ ”
เป็นดังนี้232
“มาตรา 45 บุ คคลซึ่ งรวมกั นเป็ นชุ มชนท้ องถิ่ นย่ อมมี สิ ทธิ อนุ รั กษ์ หรือฟื้ นฟู
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้อ งถิ่น ศิลปะหรือ วัฒ นธรรมอัน ดี ของท้ องถิ่น และของชาติ และมีส่วนร่ว มใน การ
จัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้ อ มอย่า งสมดุลและยั่ ง ยื น
ทั้งนี้ ตามที่กฏหมายบัญญัติ”
สาหรับการพิจารณาในวาระที่ 2 ของสภาร่างรัฐธรรมนูญนั้ น สมาชิก ได้ มี
การอภิปรายแสดงความเห็นอย่างหลากหลาย ดังนี้
231
232

จาก บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 23 เมษายน 2540
จาก บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 12 วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2540
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(1) ขอแปรญัตติตัดความว่า “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ในตอนท้ายของ
วรรคแรกออก เพราะการให้ ชุมชนในท้อ งถิ่น มี ส่ วนร่ว มในการอนุรั ก ษ์ห รื อ ฟื้ น ฟู จารี ต ประเพณี ภู มิปัญญา
ศิลปะหรือวัฒนธรรมอัน ดีข องท้อ งถิ่น และมีส่วนร่วมในการจั ด การทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ มอย่ า ง
สมดุล และยั่งยืนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ชุ มชนในท้องถิ่นควรมี จึงไม่ควรจากัดสิทธิด้วยประโยคท้ายที่บัญ ญั ติ ว่ า
“ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” แต่อาจมีข้อคัดค้านว่าการที่ไม่มีกฎหมายกาหนดไว้แน่นอน อาจทาให้ชุมชนใน
ท้องถิ่นนั้นใช้สิทธิเกิ นเลยไปในการจัด การทรัพยากร อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า การใช้คาว่า “มีส่วนร่ว ม”
นั้น ตามความหมายมิได้มอบอานาจในการจัดการทรั พยากรในท้องถิ่น อย่างอิ สระ แต่ให้ชุมชนในท้องถิ่นมี ส่ ว น
ร่วมกับองค์กรท้องถิ่น หรือของรัฐในการจัดการทรัพยากรร่ว มกัน จึงไม่ควรจากัดสิทธิของชุมชนในท้องถิ่ น ใน
การอนุรักษ์หรือ ฟื้น ฟู ภู มิปั ญญาแห่ งท้ อ งถิ่น รวมถึงการจัด การทรั พยากรด้ วยการกาหนดให้ ต้ องมี กฎหมาย
รองรับ
(2) ขอแปรญัตติแก้ไขความเป็น “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนที่เ ป็นปึ ก แผ่ น
ย่อมมีสิทธิ อนุรักษ์หรือฟื้นฟู...” เพื่อให้ครอบคลุมถึงชุมชนที่รวมกัน อย่างเป็นปึก แผ่น โดยมีรากฐานร่วมกัน
(3) ขอแปรญัตติเพิ่มความว่า “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ไว้ในมาตรา
นี้ด้วย
คณะกรรมาธิการชี้แจง ดังนี้
(1) กรณีการแก้ไขเพิ่มเติม “ที่เป็นปึกแผ่น” นั้น เนื่องจากมาตรานี้บัญ ญั ติ
รวมถึงการให้ชุมชนในท้องถิ่นมีอานาจจัดการทรัพยากรด้วย การบัญญัติในลักษณะนี้จะเป็นการจากัดสิท ธิ ข อง
ชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่ ทาให้ไม่สามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นได้
(2) กรณีแก้ไขข้อความ “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” นั้น ในรายละเอีย ด
ควรจะคง ไว้ เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของชุมชนในท้อ งถิ่น
(3) กรณีเพิ่มเติมข้อความ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” นั้นได้บัญญัติไ ว้
ในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
อนึ่ง คณะกรรมาธิการฯ ได้ขอแก้ไขเพิ่มเติ มความในมาตรา 45 โดยเพิ่มค า
ว่า “ดั้งเดิม” ดังปรากฎในรัฐธรรมนูญ โดยที่ประชุมเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการแก้ไข
ในขณะที่เมื่อพิจารณาจากเจตนารมณ์233 ของการบัญญัติมาตรา 66 ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พบว่าบทบัญญัติดังกล่าวมีค วามมุ่ง หมายเพื่อรั บ ร อง
สิทธิชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้ งเดิม โดยรับรองคุ้มครองสิท ธิข องบุ ค คลหลายคนร่ว มกัน โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ดี ย วกัน เพื่ อ ดาเนิน กิจ กรรมร่ วมกั น ย่ อ มก่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น สิท ธิ ชุมชน ชุ มชนท้ อ งถิ่น หรื อ ชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิมแยกจากสิทธิส่วนบุคคล กล่าวคือ
233

จาก เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช 2550 (น.59-60), โดย คณะกรรมาธิการวิ สามัญ บั น ทึ ก
เจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภาร่างรัฐธรรมนูญ, 2550, กรุงเทพฯ: สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
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“ชุมชนท้องถิ่ นดั้ ง เดิม ” หมายถึง บุคคลซึ่งรวมกัน เป็ นชุ มชนท้อ งถิ่ น เพื่ อ
เป็นรากฐานสาคัญในการดารงชีพโดยมีวิธีการจัดการและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล และยั่งยืน
ดั้ ง แต่ อ ดี ต จึ ง มี สิ ท ธิ จั ด การและใช้ ป ระโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ ใ นท้ อ งถิ่น นั้น ในการด ารงชี พของตน
ตลอดจนมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นโดยตรง
ส่ ว นชุ มชนและชุ มชนท้ อ งถิ่ น มี สิ ท ธิ อ นุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู จ ารี ต ปร ะเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และของชาติ และมีส่วนร่วมในการบารุงรักษาและได้ รั บ
ประโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อ มอย่า งสมดุ ลและยั่ งยืน โดยผ่านกลไกองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น หรือองค์กรของรัฐ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับสิทธิของชุมชนท้ องถิ่นดั้ งเดิ ม
ทั้งนี้ จากการบันทึกเจตนารมณ์ข้า งต้ น ได้ระบุว่าหลักการยัง คงเดิ มตา ม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยเพิ่มให้ชุมชนและชุมชนท้ องถิ่น มีสิ ทธิร วมตัว กั น ใน
การอนุรักษ์หรือฟื้น ฟูจารี ตประเพณี ได้ ไ ม่จาเป็น ต้อ งเป็น ชุมชนท้ อ งถิ่น ดั้ง เดิมหรือ เป็ นท้ องถิ่นที่ร วมตั ว กั น มา
เป็นเวลานานจนถือว่าเป็น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกชุมชนสามารถอนุรัก ษ์ประเพณีข อง ตน
รวมทั้งดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในชุมชนนั้น 234
(1.2) เจตนารมณ์ ข องบทบั ญญั ติใ นมาตรา 56 รั ฐธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2540 และมาตรา 67 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
จากการพิ จ ารณาถึ ง เจตนาร มณ์ 235 การบั ญ ญั ติ มาตรา 56 รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พบว่า ในการพิจารณาชั้น ของคณะกรรมาธิ การยกร่ างรั ฐธรรม นู ญ
เลขานุการฯ ไมได้เสนอร่า งมาตรานี้ แต่มีสมาชิกเสนอให้เ พิ่ มความขึ้ นเป็น มาตราใหม่ โดยข้อเสนอนี้ เ ป็ น ไป
ตามที่ได้รับฟังข้อเสนอจากประชาชน ดังนี้
“มาตรา 3/3/3 ทวิ สิทธิธรรมชาติส่ วนบุค คลในการดารงชี พอยู่ต ามปกติ
อย่างต่อเนื่อง ย่อมได้รับความคุ้มครอง
การละเมิ ด สิ ท ธิ ธ รรมชาติ ส่ ว นบุ ค คลดั ง กล่ า วในวรรคต้ น เช่ น การท า
คุณภาพของน้ า อากาศ แสง และเสียงให้ เสื่ อ มเสีย โดยการกระทาของรัฐ หรื อ เอกชนจะกระทาได้ ก็แ ต่ โ ดย
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และเพื่อประโยชน์สาธารณะเท่านั้น"
คณะท างานคณะกรรมาธิ ก ารยกร่างรั ฐธรรมนูญ ได้ชี้ แ จงว่า รั ฐ ธรรมนูญ
แอฟริกาใต้มาตรา 24 กาหนดว่า บุคคลย่อมมีสิทธิในสิ่งแวดล้อ ม การพิจารณาการคุ้มครองนี้จะคานึงถึง สภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคมด้วย อนึ่ง ในเรื่องสิ่งแวดล้อมได้มีบัญญัติไว้ในหมวดว่าด้ วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรั ฐ แล้ ว
คณะทางานฯ ได้ปรับปรุงร่างข้อเสนอดังกล่าว แล้วที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 236
234

จาก รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 26/2550 (เป็นพิเศษ) วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2550
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ. น.136-138.
236
จาก บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 23 เมษายน 2540
235
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"สิทธิของบุคคลที่ จะดารงชี พในสภาพแวดล้ อ มซึ่ งจะไม่ ก่ อให้ เ กิด อัน ตราย
ต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนอย่างปกติและต่ อเนื่อง ย่อมได้รับความคุ้มครอง
การทาให้น้า อากาศ แสงแดด หรือปัจจัยแห่งการดารงชีพตามธรร มชาติ
อย่างอื่นเปลี่ยนแปลงไป จนกระทบต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของบุค คลจะกระท า มิ ไ ด้
เว้นแต่จะเป็นการกระทาโดยหน่ วยงานของรัฐ ซึ่งอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายเฉพาะเพี่อ การอั น
เป็นสาธารณประโยชน์,,
ส าหรั บ การพิ จ ารณาของคณะกรรมาธิ ก ารพิ จ ารณาร่ า งรั ฐธรรมนูญ
พิจารณาแล้วเห็นชอบ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้237
“มาตรา 57 สิทธิของบุ คคลที่จ ะดารงชี พในสิ่ งแวดล้ อ มที่จ ะไม่ก่ อ ให้ เ กิ ด
อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย สวั ส ดิ ภ าพ หรื อ คุ ณภาพชี วิ ต ของตนอย่ างปกติ และต่ อ เนื่ อง ย่ อ มได้ รั บ ความ
คุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การทาให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป จนกระทบต่อสุขภาพอนามั ย
สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของประชาชนเกิน สมควรจะกระทามิ ได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบั ญญั ติ
แห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเป็นสาธารณประโยชน์และโดยการให้องค์การอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก
องค์ ก ารเอกชนด้ านสิ่ งแวดล้ อ มและผู้ แทนสถาบั นอุ ด มศึ กษาที่จั ดการศึ กษาด้า นสิ่ ง แวดด้ อม ให้ ค ว ามเห็น
ประกอบก่อนมีการกระทาดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ”
ส าหรั บ การพิ จ ารณาในวาระที่ 2 ของสภาร่ า งรั ฐธรรมนู ญ มี ส มาชิ ก
อภิปรายแสดงความเห็น ดังนี้
(1) ขอแปรญัตติแก้ไขความในวรรคแรก เป็นดังนี้
“สิทธิในธรรมชาติ ซึ่ง เป็นปัจ จัยสาคั ญในการดารงชี วิต ของบุ ค คล
ย่อมได้รับความคุ้มครอง”
(2) ขอแปรญัตติแก้ไขความในวรรคแรก เป็นดังนี้
"สิ ท ธิ ข องบุ ค คลที่ จ ะมี ส่ ว นร่ ว มกั บ รั ฐ และชุ มชนท้ อ งถิ่ น ในการ
คุ้มครองส่ งเสริ มและรั กษา ดูแลคุณภาพสิ่ง แวดล้อ มเพื่ อ ให้ สามารถดารงชี พอยู่ไ นสภาพแวดล้ อ ม ซึ่งจะไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อ สุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนอย่างปกติแ ละต่ อเนื่ อง ย่อมได้ รั บ
ความคุ้มครอง”
นอกจากนั้น ยังขอแปรญัตติเพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสาม คือ
“บุ ค คลผู้ ใ ดก่ อ ให้เ กิ ด มลพิ ษ มี ห น้ าที่ ต้ องขจัด มลพิ ษ นั้นโดยเสีย
ค่าใช้จ่ายของตนเอง และจะต้องรับผิดชอบต่อรั ฐหรือ บุค คลอื่นซึ่ง ได้รั บความเสียหายใด ๆ อันเป็นผลโดยตรง
จากการก่อให้เกิดมลพิษนั้น”
237

จาก บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 12 วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2540
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ทั้งนี้ เพี่อให้มีแ นวความคิ ดในการจั ด การสิ่ งแวดล้ อ มให้ เ ป็น การพั ฒ นาที่
ยั่งยืนโดยเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างชุมชน เอกชน และภาครัฐ
คณะกรรมาธิ ก ารได้ พิจ ารณาค าแปรญัต ติ ข องสมาชิ ก แล้ ว เห็น ควรแก้ไข
ความมาตรานี้ ดังถ้อยคาที่ปรากฎในรัฐธรรมนูญ โดยสิทธิที่จะควบคุมหน่วยงานของรัฐ ให้ปฏิบั ติตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม หากไม่ปฎิบัติอาจถูกฟ้องร้องได้ ถือเป็นสิทธิใหม่ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและให้สิทธิ แ ก่เอกชนแต่
ละฝ่ายร่วมกันจัดการและรั ก ษาสิ่ง แวดล้อ ม ซึ่งจะไม่ก้าวล่วงถึ งสิ ทธิใ นการจั ดการผลประโยชน์ โดยที่ประชุ ม
เห็นชอบตามความที่คณะกรรมาธิการพิจารณาปรับปรุงแก้ ไขเพิ่มเติม238
ในขณะที่ เ มื่ อ พิ จ ารณาเจตนารมณ์ 239 ของมาตรา 67 รั ฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พบว่า บทบัญญัติดังกล่าวมีความมุ่ งหมายเพื่ อคุ้ มครองสิ ทธิของบุ ค คล
ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บารุงรักษา และได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ กาหนดให้บุคคลได้ รั บ
การคุ้มครองสิท ธิขั้น พื้น ฐานที่จ ะเข้าร่ วมกับ รัฐ หรือ ชุ มชนหรือ ชุ มชนท้อ งถิ่ น ในการอนุรักษ์ บารุงรั กษา การ
ได้รับประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ หรือในการคุ้มครอง ส่งเสริม และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดารงชีพอยู่ได้อย่างปกติสุ ขและต่อ เนื่อ งในสิ่ งแวดล้อ มที่ไ ม่ก่ อให้ เกิด อัน ตราย
ต่อสุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิต
ห้ามหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลดาเนิน โครงการหรือกิจกรรมของบุค คลใดหรือธุร กิจใด หรือองค์กรของรัฐ มิ ใ ห้
ก่อผลกระทบอย่า งรุ นแรงต่ อ คุณภาพสิ่ งแวดล้อ มทางกายภาพหรื อทรั พยากรธรรมชาติ ตลอดจนกระทบต่ อ
สุขภาพ สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิ ต ของประชาชน เว้นแต่จะได้ ศึก ษา และประเมิน ผลกระทบรอบด้ า น ต่ อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อ มและระบบนิเ วศน์โ ดยก่อนดาเนิน โครงการหรือ ดาเนิน กิจกรรมดังกล่าวต้องจัดให้มีก ารรั บ
ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของชุมชน หรื อ ชุ มชนท้ องถิ่ นดั้ ง เติ ม ตลอดจนผู้มีส่ ว นได้ เ สีย ที่ จะได้ รับ ผลกระทบโดยตรง
รวมทั้งต้องรับ ฟั ง ความคิ ดเห็น ขององค์การอิ สระที่ เ กี่ย วข้ องกับ สิ่ง แวดล้อ มหรือ ทรั พยากรธรรมชาติ โดยตรง
ตลอดจนสถาบัน อุด มศึ กษาที่จั ด การศึก ษาด้านสิ่ งแวดล้อ มหรื อทรั พยากรธรรมชาติ ที่เ กี่ย วข้ อ งให้ค วา มเห็ น
ประกอบก่อนดาเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว
การกาหนดให้ ชุ มชน ชุมชนท้องถิ่ น หรือชุมชนท้อ งถิ่น ดั้ งเดิ มย่ อ มมี สิ ท ธิ
ฟ้ อ งหน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรัฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ราชการส่ วนท้ องถิ่ น หรื อ องค์ กรของรัฐ ที่ เ ป็ นนิ ติบุคคล
เพื่อให้ปฏิบัติการดัง กล่า วได้ การใช้สิทธิฟ้องย่อ มได้รั บ ความคุ้ มครองช่วยเหลือ ทางกฎหมายตาม สมควรแก่
กรณี

238
239

จาก รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 17 (เป็นกรณีพิเศษ) วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2540
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. น.60-61.
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ทั้ ง นี้ ในการบั น ทึ ก เจตนารมณ์ ดั ง กล่ าวได้ ร ะบุ ว่ าหลัก การยัง คงเดิ มตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดย ตัดคาว่า “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญ ญัติ ” เพื่อ ให้
สามารถใช้สิทธิได้ทันที240
(1.3) เจตนารมณ์ ของบทบั ญ ญั ติใ นมาตรา 59 รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั ก ร
ไทย พุทธศักราช 2540 และมาตรา 57 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปรียบเที ย บ
กับมาตรา 58 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
จากการพิจารณาถึงเจตนารมณ์241 การบัญญัติมาตรา 59 รัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พบว่า ในการพิจารณาชั้น ของคณะกรรมาธิ การยกร่ างรั ฐธรรม นู ญ
เลขานุการฯ ได้เสนอร่างของคณะทางาน ดังนี้
“มาตรา 3/3/9 บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ ที่จ ะได้ รับ ค าชี้ แจงข้อ มู ล และ
เหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ก่อนการอนุญาตหรือการดาเนินโครงการ หรือ
กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อ คุณภาพสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาพอนามัยหรือส่ วนได้เสีย สาคัญ อื่นใดที่ เกี่ ย วกั บ
ตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงคิดเห็นของตนในเรื่องดั งกล่าว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ”
คณะทางานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงว่า มาตรานี้
เป็นเรื่องประชาพิ จารณ์ ซึ่งจะเป็นกรณี ที่รัฐ กาลังจะดาเนิน การใด หรือจะอนุญาตให้บุ คคลใดกระทาการ ใด
และการนั้ น อาจกระทบต่ อ คุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อ ม ฯลฯ บุ ค คลที่ จ ะถู ก ผลกระทบมี สิ ท ธิ ไ ด้ รับ การชี้ แจงจาก
หน่วยงานของรัฐ และมีสิทธิเสนอความเห็น นอกจากนั้น ที่มีคาว่า “ส่วนได้เสียสาคัญอื่นใด” ก็เพื่อให้ขยายถึ ง
กรณีอื่นนอกจากสิ่ งแวดล้อ ม เช่น การที่จะมีการออกกฎกระทรวงกาหนดพิกั ด ศุล กากร shipping ก็น่าจะมี
สิทธิแสดงความเห็นได้ โดยที่ประชุมเห็นชอบตามที่เลขานุการคณะกรรมาธิ การยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอ 242
ส าหรั บ การพิ จ ารณาของ คณะกรรมาธิ ก ารพิ จ ารณ าร่ า ง
รัฐธรรมนูญ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ243 ให้ย้ายคาว่า “คาชี้แจง” ไว้หลังคาว่า “ข้อมูล” และเพิ่ มเติ ม
คาว่า “หรือราชการส่วนท้องถิ่น” ดังนี้
“มาตรา 59 บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รับได้รับข้อ มูล คาชี้แจง และ
เหตุผลจากหน่วยราชการหน่ว ยงานของรั ฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการส่วนท้องถิ่ น ก่อนการอนุญาต หรือการ
ดาเนินโครงการหรือ กิจ กรรมใดที่อาจมี ผลกระทบต่อ คุ ณภาพสิ่ง แวดล้อ ม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิ ต หรื อ
ส่วนได้เสียสาคั ญอื่ นใดที่ เ กี่ยวกับ ตนหรื อชุ มชนท้ อ งถิ่น และแสดงความคิ ดเห็น ของตนในเรื่ อ งดั ง กล่า ว ทั้งนี้
ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ

240

จาก รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 26/2550 (เป็นพิเศษ) วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2550
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ. น.141-142.
242
จาก บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 23 เมษายน 2540
243
จาก บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 12 วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2550
241
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ส าหรั บ การพิ จ ารณาในวาระที่ 2 ของสภาร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ที่
ประชุมเห็นชอบตามร่างที่คณะกรรมาธิการเสนอ244
ในขณะที่ เ มื่ อ พิ จ ารณาเจตนารมณ์ 245 ของมาตรา 57 รั ฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พบว่า บทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อ คุ้มครองสิ ทธิการมีส่ว นร่ ว ม
ในการรับรู้และรับ ฟัง ความคิด เห็นของประชาชนในการวางแผนและการดาเนิน กิจการที่ อาจมีผ ลกระทบต่ อ
บุคคลและส่ วนรวมโดยการดาเนิ นโครงการหรื อกิ จกรรมของรั ฐที่ อาจมีผ ลกระทบต่อ คุ ณภาพชี วิ ต สุขภาพ
อนามัยหรือคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม บุคคลหรือชุมชนที่ มีส่ วนได้เ สียย่ อมมีสิ ทธิ ได้รั บคาชี้ แจงและร่ว มแสดงความ
คิดเห็น ก่อนที่รัฐจะอนุญาตให้ดาเนินโครงการ เช่น การให้สัมปทานระเบิดหิน สร้างสาธารณูปโภค ตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม การกาจัดขยะมูลฝอย การสร้างอาคารขนาดใหญ่ เป็นต้น นอกจากนี้ การเวนคืนอสังหาริมทรั พย์
การวางผังเมือง การกาหนดเขตการใช้ ประโยชน์ในที่ดิน ตลอดจนการวางแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ สังคม และ
การเมืองจะต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟัง ความคิ ดของประชาชนเช่น กัน
บั น ทึ ก เจตนารมณ์ ยั ง ได้ ร ะบุ ว่า บทบั ญญั ติ ใ นมาตรา 57 รั ฐ ธรรมนู ญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นี้หลักการคงเดิ มตามรัฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช
2540 แต่เพิ่มสิทธิประชาชนในการมีส่วนร่วมแสดงความคิด เห็นต่อ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อ งในการดาเนินโครงการ
ต่างๆ ของรัฐรวมทั้งการออกกฎที่จ ะมีผ ลกระทบต่อ ความเป็นอยู่ โดยปกติของประชาชน ซึ่งรัฐจะต้องมี ห น้ า ที่
ดาเนินการรับฟังความคิ ดเห็นก่ อนดาเนินการ ทั้งนี้ กระบวนการรับฟังความคิด เห็นของประชาชนต้อ งเป็ น ไป
ตามที่กฎหมายกาหนด และตัดคาว่า “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” เพื่อให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที246
(1.4) เจตนารมณ์ ของบทบั ญ ญั ติใ นมาตรา 60 รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั ก ร
ไทย พุทธศักราช 2540 และมาตรา 58 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปรียบเที ย บ
กับมาตรา 43 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
จากการพิจารณาถึงเจตนารมณ์247 การบัญญัติมาตรา 60 รัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 พบว่ า ในการพิ จ ารณาของคณะกรรมาธิ ก ารยกร่า งรัฐธรรมนูญ
เลขานุการฯ ได้เสนอร่างของคณะทางาน ดังนี้
“มาตรา 3/3/27 บุคคลย่อมมีสิทธิที่จ ะมี ส่วนร่ว มในกระบวนการพิจ ารณา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิท ธิและเสรีภาพของตน
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
โดยที่ประชุมเห็นชอบตามที่ เลขานุ การคณะกรรมาธิ การยกร่างรัฐธรร มนู ญ
เสนอ248

244
245

จาก รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 17 (เป็นกรณีพิเศษ) วันเสารัที่ 12 กรกฎาคม 2540
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, น. 51-52.

246 รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ
247
248

ครั้งที่ 26/2550 (เป็นพิเศษ) วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2550

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ, น. 142-143.
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 23 เมษายน 2540
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สาหรับการพิจ ารณาของคณะกรรมาธิ ก ารพิ จารณาร่างรั ฐธรรมนู ญ ที่
ประชุมไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรานี้249 และในชั้นการพิจารณาในวาระที่ 2 ของสภาร่างรัฐธรรมนูญ ไม่มี
สมาชิกอภิปรายในการพิจารณามาตรานี้250
ในขณะที่ เ มื่ อ พิ จ ารณาเจตนาร มณ์ ข องม าตรา 58 รั ฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พบว่าบทบัญญัติมาตรา 28 มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้ มครองสิทธิ การมี ส่ ว น
ร่ ว มของประชาชนในการรับ รู้ ใ ห้ ค วามคิ ด เห็ น หรือ โต้ แ ย้ งการปฏิ บั ติ ราชการทางปกครองในระหว่า งการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยกาหนดให้บุคคลย่อมมีสิ ทธิ มีส่วนร่ วมรั บรู้ แสดงความคิดเห็น หรือให้ ข้ อ มู ล
หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติราชการ เช่น การออกคาสั่งหรือกฎระเบียบใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ ท ธิ
และเสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้ โดยยังคงหลักการเดิมตามรั ฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 แต่ให้ตัดคาว่า “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” เพื่อให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที251
จากการพิจารณาการเปรียบเทีย บเจตนารมณ์ของบทบัญญั ติสิ ทธิชุ มชน ใน
ส่วนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2540 และพุทธศั ก ราช
2550 ข้างต้น มีประเด็นที่น่าสนใจในการตัด ข้อ ความ “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” อันเนื่องมาจากผลพวง
ของคาวินิจฉัยของศาลรั ฐธรรมนูญ หลายฉบับ ในการตีค วามรั ฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุทธศัก ราช
2540 ด้วยที่ได้วินิจฉั ยในประเด็น ที่ มีเ ครื อ ข่ายชุ มชนหลายแห่ งที่ มีจ ารี ตประเพณี ในการผลิ ตสุ ราพื้น บ้ า น ได้
รวมตั ว กั น ในลั ก ษณะของเครือ ข่า ยสุ ราเพื่ อ นบ้า น และได้ มีก ารนาเสนอเรื่ องสู่ ศ าลรัฐ ธรรมนูญ ว่า พระราช
บัญญัติสุรา พ.ศ.2493 ขัดหรือแย้งกับมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่
บัญญัติเรื่องสิทธิชุ มชนไว้ โดยศาลรัฐธรรมนูญ ได้ มีคาวินิ จฉัย ตามคาวินิจฉัย ที่ 6/2546 ศาลรัฐธรรมนูญ วันที่
27 มีนาคม 2546 ว่า “รัฐธรรมนูญมาตรา 46 มีเจตนารมณ์ให้บุคคลซึ่งรวมกันเป็น ชุมชนท้อ งถิ่น ดั้งเดิ มมี สิ ท ธิ
อนุรักษ์หรือฟื้น ฟูจ ารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจั ดการเกี่ย วกับ ทรั พยากรธรรมชา ติ ใ น
ท้องถิ่นของตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนเอง การบารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ที่
มีอยู่ในชุมชนให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน สาหรับจารีตประเพณี ศิลปะ หรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนก็ให้อนุรั ก ษ์ ไ ว้
แต่สิทธิตามที่กล่าวจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญั ติด้วย ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีบทบัญญัติ ของกฎหมายเรื่อ งสิ ท ธิ
ของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้อ งถิ่นดั้ง เดิ มบัญญั ติไว้ การที่พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 บัญญัติให้การทา
สุราหรือมีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสาหรับทาสุราไว้ในครอบครองจะต้อ งได้รับ อนุญาตจากอธิบ ดีกรมสรรพสา มิ ต
นั้นเป็นเรื่องที่กฎหมายกาหนดให้บุ คคลต้อ งปฏิ บัติ ตามกฎหมายให้เป็ นไปตามเงื่ อนไข ดังนั้น พระราชบัญ ญั ติ
สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5 จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 46” หลังจากนั้นก็ได้มีการนาเรื่องเดียวกั น นี้
ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญอีกหลายครั้ง ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยเป็นไปในทานองเดี ย วกั น
อันได้แก่ คาวินิจฉัยที่ 25/2547, 52-53/2547, 36/2548, 37/2548, 38/2548 และ 39/2548

249

บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาว่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 12 วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2540
รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 17 (เป็นกรณีพิเศษ) วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2540
251
รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 26/2550 (เป็นพิเศษ) วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2550
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อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุด การจากัดขอบเขตการบัง คับ ใช้ สิท ธิชุ มชนภายใต้
เงื่ อ นไข “ทั้ ง นี้ ต ามที่ ก ฎหมายบัญ ญั ติ ” ก็ ไ ด้ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงไป เมื่ อ รั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ได้ตัดถ้อยคาดังกล่าวออกไปดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
(2) การบัญญัติสิท ธิชุมชนไว้ในส่ วนแนวนโยบายพื้น ฐานแห่งรั ฐ
การบัญญัติแนวคิดสิทธิชุมชนไว้ในส่วนแนวนโยบายพื้ นฐานแห่ งรัฐ รัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 ปรากฏในมาตรา 79 ในขณะที่ รั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 พบในมาตรา 85
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540
มาตรา 79 รั ฐ ต้ อ งส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ นให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสงวน บารุงรักษา และใช้ประโยชน์ จ าก
ทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการส่ งเสริมบารุง รักษา
และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการการพั ฒ นา
ที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกาจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่ อ
สุ ข ภ าพ อนามั ย ส วั ส ดิ ภ าพ แ ล ะคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
มาตรา 85 รั ฐ ต้ อ งดาเนิ นการตามแนวนโยบายด้าน
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
(1) ก าหนดหลั กเกณฑ์ การใช้ที่ดิ นให้ค รอบคลุมทั่ว
ประเทศ โดยให้คานึงถึงความสอดคล้องกับสภาพ แวดล้อม
ทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่ น
แ ล ะก ารดู แ ล รั ก ษ าท รั พ ย าก ร ธ รรมช าติ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และกาหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่ ง ยื น
โดยต้ อ งให้ ป ระชาชนในพื้ นที่ ที่ ไ ด้ รับ ผลกระท บ จ าก
หลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย
(2) กระจายการถื อ ครองที่ ดิ นอย่า งเป็นธรรมและ
ด าเนิ นการให้ เกษตรกรมีก รรมสิท ธิ์หรื อสิ ทธิในที่ ดินเพื่อ
ประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธี
อื่ น รวมทั้ ง จั ด หาแหล่ งน้ าเพื่ อ ให้เ กษตรกรมี น้าใช้อย่าง
พอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร
(3) จัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนา และดาเนินการตาม
ผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
(4) จัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรั พ ยากรน้ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่ นอย่า งเป็ นระบบและเกิดประโยชน์
ต่ อ ส่ ว นรวม ทั้ ง ต้ องให้ป ระชาชนมี ส่วนร่ ว มในการสงวน
บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
(5) ส่ ง เสริ ม บ ารุ งรั กษา และคุ้ มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามหลั ก การพั ฒนาที่ ยั่งยืน ตลอดจนควบคุ มและกาจัด
ภาวะมลพิ ษ ที่ มี ผ ลต่ อ สุข ภาพอนามั ย สวั ส ดิ ภ าพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่ น
และองค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น ต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการ
กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
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จากการพิ จ ารณาถึ ง เจตนาร มณ์ 252 การบั ญ ญั ติ มาตรา 79 รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 พบว่ า ในการพิ จ ารณาของคณะกรรมาธิ ก ารยกร่า งรัฐธรรมนูญ
เลขานุการฯ ได้เสนอร่างของคณะทางาน ดังนี้
“มาตรา 5/21 รัฐพึงส่งเสริมและรั กษาคุ ณภาพสิ่ง แวดล้ อมตามหลัก การพั ฒ นาที่
ยั่งยืน เพื่อรักษา ดุลยภาพของระบบนิ เวศน์ทางธรรมชาติ และความหลากหลายทางชี วภาพ โดยให้ ชุ มชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วม”
ที่ประชุมคณะกรรมาธการยกร่างฯ ได้อภิปรายกันอย่างกว้า งขวางแล้วได้แ ก้ใ ขร่ า ง
ดังกล่าว เสนอใหม่โดยคณะทางานยกร่างเฉพาะหมวด253 ดังมีข้อความดังต่อไปนี้
“มาตรา 81 รัฐต้องส่งเสริมและสนับ สนุนให้ประชาชนมี ส่วนร่ วมในการบารุง รั ก ษา
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ”
สาหรับการพิจารณาของคณะกรรมาธิ การพิ จารณาร่ างรั ฐธรรมนู ญ เลขานุการฯ
ได้เสนอร่างของคณะกรรมาธิการยกร่างรั ฐธรรมนูญ ฯ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมาธิ การได้ พิจารณาแกั ไขปรั บ ปรุ ง
ร่างมาตรา 83 ของคณะกรรมาธิการยกร่างฯ และจัดลาดับใหม่ 254 โดยยกไปเป็นร่างมาตรา 80 ทวิ
“มาตรา 80 ทวิ รัฐต้องส่งเสริ มและสนั บสนุนให้ป ระชาชนมีส่ วนร่ ว มในการสงวน
บารุง รักษา และใช้ประโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชี วภาพอย่า งสม ดุ ลร วมทั้ ง
มี ส่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริ ม บ ารุ ง รั ก ษา และคุ้ มครองคุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อ มตามหลั ก การการพั ฒ นาที่ยั่งยืน
ตลอดจนควบคุมและกาจัดภาวะมลพิ ษที่มีผ ลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน”
ในชั้ น การพิ จ ารณาในวาระที่ 2 ของสภาร่ า งรั ฐธรรมนู ญ 255 มี ส มาชิ ก สภาร่าง
รัฐธรรมนูญขอแปรญั ต ติในร่า งมาตรา 83 เดิม จานวน 2 คน ท่านแรกขอแปรญัตติใ นมาตรานี้เ ป็น “รัฐต้อ ง
กาหนดนโยบายและวางแผนการส่งเสริ ม และรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อ มตามหลัก การพั ฒนาที่ยั่ง ยืน เพี่อรักษา
ดุลยภาพของระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ และความหลากหลายทางชี วภาพ เพื่อส่งเสริมการมี คุ ณภาพชี วิ ต ที่ ดี
ของประชาชน โดยการป้องกัน ควบคุม และขจัดมลพิษให้ ภาระตกแก่ผู้ ก่อ มลพิษ และเพื่ออนุรักษ์คุ ณค่ า ทาง
วัฒนธรรมและศิล ปกรรม” และอีกท่านหนึ่ง ขอแปรญั ตติ ในมาตรานี้ เป็น “รัฐต้องส่งเสริมและสนั บสนุ น ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบารุ ง พิทักษ์รักษาและใช้ ประโยชน์ จากทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แว ดด้ อมอย่ า ง
สมดุลและยั่งยืน” อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญได้ให้ความเห็นชอบกับร่า งของคณะกรรมาธิ ก าร
พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ได้เสนอปรากฎข้อความดังกล่าวข้างต้น

252

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ, น. 165-166.
จาก เอกสารของคณะทางานฯ เสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 20-27 เมษายน 2540
254
จาก บันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2540
255
จาก รายงานการประชุมของสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 18 (เป็นกรณีพิเศษ) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2540
253
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ใน ขณะที่ เ มื่ อ พิ จ า ร ณา เจ ตน า ร มณ์ 256 ของม าตรา 85 รั ฐ ธรรม นู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทยพุ ท ธศั กราช 2550 พบว่าดังกล่า วมี เจตนารมณ์ เ พื่อ กาหนดเป็ นนโยบายให้รั ฐบาลต้ อ ง
ปฏิบัติในการใช้ที่ดิน และ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ
(1) รัฐบาลต้องปฏิรูประบบและนโยบายการใช้ที่ ดินทั้ งระบบโดยกาหนดเกณฑ์ แ ละ
มาตรฐานการใช้ ที่ดิ น อย่างยั่ งยื น ค านึ ง ถึง สภาพแวดล้อ มทางธรรมชาติ และวิ ถี ชีวิ ต ของชุ มชน ท้ อ งถิ่นให้
ครอบคลุ มทั้ ง ประเทศ ทั้ ง นี้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มและการดู แ ลทรั พยากรธรร มชาติ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่ว มในการตั ดสินใจด้วย
(2) รัฐบาลต้องกระจายการถือ ครองที่ ดินอย่างเป็นธรรม รวมทั้งจัดหาแหล่งน้ า เพื่ อ
ใช้ในการเกษตรอย่างเหมาะสมและพอเพียง
(3) รัฐบาลต้องจัดการวางผังเมือง เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) รัฐบาลต้องจัดการทรั พยากรธรรมชาติ อย่างเป็ นธรรม โดยให้ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบโดยตรงมีส่วนร่วมในการสงวน บารุงรักษา และใช้ประโยชน์ตามความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่า ง
สมดุล
(5) รัฐบาลต้องบารุง รัก ษาคุ ณภาพสิ่ง แวดล้อ ม และควบคุ มจากัด มลพิษ ที่ มีผ ลต่ อ
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชี วิต เช่น การรณรงคให้ประชาชนตระหนัก ถึงสภาวะโลกร้อน รวมถึงการปลูก ปา
ทดแทน เป็นต้น โดยให้ประชาชนชุ มชนท้อ งถิ่น และองค์ก รปกครองส่ วน ท้องถิ่นมีส่ วนร่ว มตามหลั ก การ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้งนี้ บันทึกเจตนารมณ์ได้ระบุว่าบทบั ญญัติ มาตรานี้ หลัก การคงเดิ มตามรัฐธรร มนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แต่เพิ่มรายละเอีย ดการดาเนิน การตามแนวนโยบายในด้ า นที่ ดิ น
ทรั พยากร ธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ มให้ค รอบคลุ มมากยิ่ ง ขึ้น ตลอดจนค าว่ า “อย่ า งมี ประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล” ในมาตรา 85 (1) และ (3) นั้น เพื่อให้มีการวางแผนการใช้ป ระโยชน์ใ นผื น ดิน และผื น น้ า ให้
สอดคล้องกันทั้ งระบบ และมีการวางผัง เมือ งที่ สามารถใช้ ได้จริ งและรองรั บการเจริญ เติบโตของเมื องอย่ า งมี
ระบบ เพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชนในพื้ นที่ นั้ นๆ และระบบเศรษฐกิจ โดยรวม โดยค านึ ง ถึง หลั กการและ
ประโยชน์ใช้สอยของประชาชนสูงสุดอย่างยั่งยืน 257
สาหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นั้น ผู้วิจัยพบว่า ได้
มีการบัญญัติหลักการข้างต้นที่คล้ายคลึง ไว้ในหมวดหน้าที่ของรัฐในมาตรา 57 และมาตรา 58 กล่าวคือ
“มาตรา 57 รัฐต้อง
(1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ย ม
และจารีตประเพณีอั นดี งามของท้อ งถิ่ นและของชาติ และจัดให้มีพื้นที่ สาธารณะสาหรั บกิจ กรรมที่เ กี่ย วข้ อ ง
256
257

เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, น. 83-85.
จาก รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 28/2550 (เป็นพิเศษ) วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2550
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รวมทั้งส่งเสริมและสนับ สนุนให้ ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่ ว มใน
การดาเนินการด้วย
(2) อนุรักษ์ คุ้มครอง บารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจั ดให้ มีก าร ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุ ล
และยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุ มชนในท้อ งถิ่นที่ เกี่ย วข้อ งมี ส่วนร่ว มดาเนิน การและได้รับประโยชน์ จ าก
การดาเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ”
“มาตรา 58 การดาเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดาเนินการ ถ้าการนั้น
อาจมีผลกระทบต่ อทรั พยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้ อ ม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้ เ สี ย
ส าคั ญ อื่ น ใดของประชาชนหรื อ ชุ มชนหรือ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ างรุ นแรง รั ฐ ต้ อ งด าเนิ นการให้ มีก ารศึ ก ษาและ
ประเมินผลกระทบต่ อคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อ มและสุข ภาพของประชาชนหรื อชุ มชน และจัดให้มีการรับ ฟัง ควา ม
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ย วข้อ งก่อน เพื่อนามาประกอบการพิจารณาดาเนิ น การ
หรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลและชุมชนย่อ มมีสิ ทธิ ได้รั บข้ อมู ล คาชี้แจง และเหตุ ผลจากหน่วยงานของรั ฐ
ก่อนการดาเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ในการดาเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิ ดผลกระทบต่ อ
ประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุ ด และต้องดาเนินการให้มีการเยี ย วยา
ความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ไ ด้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า ”
(3) การบัญญัติสิท ธิชุมชนไว้ในส่ วนการปกครองส่ วนท้ องถิ่น
การบัญญัติแนวคิ ดสิ ท ธิชุ มชนไว้ ในส่ วนการปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น รัฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ปรากฏในมาตรา 290 ในขณะที่รั ฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช 2550 พบในมาตรา 290 เช่นเดียวกัน
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540
มาตรา 290 เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อ ม
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นย่อ มมี อานาจหน้า ที่ ต า มที่
กฎหมายบัญญัติ
วรรคสอง กฎหมายตามวรรคหนึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี
สาระสาคัญดังต่อไปนี้
(1) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ มที่ อ ยู่ใ นเขต
พื้นที่
(2) การเข้ า ไปมี ส่ ว นในการบ ารุ ง รั ก ษาทรั พยา กร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ อยู่นอกเขตพื้น ที่ เฉพาะใน
กรณีที่อาจมีผลกระทบต่อ การดารงชี วิตของประชาชน
ในพื้นที่ของตน
(3) การมีส่วนร่ว มในการพิจารณาเพื่ อริ เริ่ มโครงการ
หรื อ กิ จ กรรมใดนอกเขตพื้ น ที่ ซึ่ง อาจมี ผ ลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรื อสุขภาพอนามัยของประชาชน
ในพื้นที่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
มาตรา 290 องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นย่ อ มมีอ านาจ
หน้ า ที่ ส่ ง เสริ มและรั ก ษาคุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อ มตา มที่
กฎหมายบัญญัติ
วรรคสอง กฎหมายตามวรรคหนึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี
สาระสาคัญดังต่อไปนี้
(1) การจั ด การ การบารุ ง รัก ษา และการใช้ ป ระโยชน์
จากทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ อ ยู่ ใ นเขต
พื้นที่
(2) การเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ วมในการบ ารุ ง รัก ษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มที่อ ยู่นอกเขตพื้น ที่ เฉพาะใน
กรณีที่อาจมีผลกระทบต่อ การดารงชีวิ ตของประชาชน
ในพื้นที่ของตน
(3) การมี ส่ ว นร่ ว มในการพิ จ ารณาเพื่ อ ริ เ ริ่มโครงการ
หรื อ กิ จ กรรมใดนอกเขตพื้ น ที่ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้ อมหรื อสุข ภาพอนามัยของประชา ชน
ในพื้นที่
(4) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

จากการพิ จ ารณาถึ ง เจตนารมณ์ 258 การบั ญ ญั ติ มาตรา 290 รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 พบว่ า ในการพิ จ ารณาของคณะกรรมาธิ ก ารยกร่า งรัฐธรรมนูญ
เลขานุการฯ ได้เสนอร่างของคณะทางาน ดังนี้
“มาตรา 9/7 เพื่อประโยชน์ใ นการจัด การทรั พยากรและสิ่ งแวดล้อ มให้ค งอยู่ อ ย่ า ง
สมดุล และยั่งยืนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิท ธิดัง ต่อไปนี้
(1) จัดการบารุงรักษาและใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมที่ อ ยู่ ใ น
เขตพื้นที่ หรือ
(2) เข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในการบ ารุ ง รั ก ษาหรื อ อนุ รั ก ษ์ ท รั พยากรธรร มชา ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกเขตพื้นที่ได้เฉพาะในกรณีที่อาจมี ผลกระทบต่อ การดารงชีวิตของประชาขนในพื้นที่ของตน
การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”

258

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ, น. 458-460.
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ต่อมาคณะกรรมาธิการยกร่างฯ ได้แกัไขและปรับปรุงร่างมาตรานี้เป็นดังนี้ 259
“มาตรา 288 เพื่ อ ส่ ง เสริ มและรั กษาคุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อม องค์ ก ารปกอรองส่วน
ท้องถิ่น ย่อมมีอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังต่อไปนี้
(1) จัดการบารุงรักษา และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อ มที่ อ ยู่
ในเขตพื้นที่ หรือ
(2) เข้าไปมีส่วนในการบารุงรักษาทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อ มที่ อยู่น อกเขต
พื้นที่ได้เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการดารงชีวิ ตของประชาชนในพื้นที่ ของตน
(3) มีส่วนร่วมในการพิจารณาให้อ นุญาต ในการริเริ่มโครงการหรือ กิจกรรมใดน อก
เขตพื้นที่ของตนที่อาจมีผลกระทบต่อคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อ มหรือสุ ข ภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่”
สาหรับการพิจารณาของคณะกรรมาธิ การพิ จารณาร่ างรั ฐธรรมนู ญ เลขานุการฯ
ได้เสนอร่างของคณะกรรมาธิการยกร่า งรัฐ ธรรมนู ญ ฯ ซึ่งคณะกรรมาธิการพิ จารณาร่า งรั ฐธรรมนูญ ได้ แ ก้ ไ ข
ข้อความเป็นดังนี้260
“มาตรา 288 เพื่ อ ส่ ง เสริ มและรั ก ษาคุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม องค์ ก ารปกครองส่วน
ท้องถิ่นย่อมมีอานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(1) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ ประโยชน์ ในทรั พยากรธรรมชา ติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่
(2) การเข้าไปมีส่วนในการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้ อมที่อ ยู่ น อก
เขตพื้นที่ได้ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการดารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน
(3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อ ริเริ่ มโครงการหรือ กิจ กรรมใดนอกเขตพื้ น ที่
ของตนที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อ ม หรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ”
ในการพิจารณาในวาระที่ 2 ของสภาร่างรัฐธรรมนู ญ ในการพิจารณาวาระนี้ ไ ด้ มี
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญขอแปรญัตติใ นมาตรานี้หลายคน อย่างไรก็ตาม สภาร่างรัฐธรรมนุญได้เห็นชอบกั บ
ร่างที่คณะ กรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเสนอโดยไม่มีการแก้ไข261
ใน ขณะที่ เ มื่ อ พิ จ า ร ณาเจตน ารมณ์ 262 ของม าตรา 290 รั ฐ ธรรม นู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 พบว่าดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่ อให้อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี อานาจ
หน้าที่ในการบริหาร จัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อ มรับรู้สภาพปัญหาและความ

259

จาก เอกสารของคณะทางานฯ เสนอต่อคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2540
จาก บันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 24 วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2540
261
จาก รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 25 (เป็นกรณีพิเศษ) วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2550 และครั้งที่ 27 วันอังคาร
ที่ 29 กรกฎาคม 2550
262
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, น. 282-283.
260
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ต้องการของประชาชนในพื้น ที่ เพื่อป้องกันไม่ ให้ มีผ ลกระทบต่ อคุ ณภาพสิ่ง แวดล้ อ มหรื อสุข ภาพอนามั ย และ
การดารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ บทบัญญัตินี้จึงกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) จัดการ บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่
(2) มีส่วนร่วมในการบารุงรักษา
(3) มี สิ ท ธิ เ ข้ า มี ส่ ว นร่ ว มโครงการหรื อ กิ จ กรรมนอกเขตที่ มีผ ลกระทบคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
(4) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย
ทั้งนี้ บันทึกเจตนารมณ์ได้ระบุว่าบทบั ญญัติ มาตรานี้ หลัก การคงเดิ มตามรัฐธรร มนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แต่มีการเพิ่มบทบัญญัติในส่วนของการมีส่วนร่ว มของชุ มชนท้ อ งถิ่ น
เพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิชุมชน263
จากการบั ญ ญั ติ สิ ท ธิ ชุ มชนไว้ ใ นส่ ว นการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย มี
ข้ อ สั ง เกตในประเด็น ที่ รัฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทยทั้ง สองฉบั บข้ างต้ น ได้ ว างหลั ก การให้ ต้อ งมีกา ร
บัญญัติกฎหมายเพื่อกาหนดอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในประเด็นต่างๆ ได้แก่
(1) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชา ติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่
(2) การเข้าไปมีส่วนในการบารุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อ ยู่ น อก
เขตพื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการดารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ข องตน
(3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจ กรรมใดนอกเขตพื้ น ที่ ซึ่ ง
อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่
นอกจากนั้น สาหรับรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช 2550 ยังได้
บัญญัติให้ต้อ งมีการออกกฎหมายเกี่ ยวกั บ การมีส่ วนร่ ว มของชุ มชนท้ องถิ่น อันแสดงให้ เห็ นถึ งการให้ ค วา ม
สาคัญต่อการรับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชนไว้ในรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยในขณะนั้น

263

รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 36/2550 (เป็นพิเศษ) วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พุทธศักราช 2550
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3.1.3 สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560 และข้อสังเกตบางประการ
(1) สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
การบัญญัติสิทธิชุมชนไว้ในรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560 นั้น ผู้วิจัย
พบว่า มีการบัญญัติสาระสาคัญ ในสิ ทธิ ชุ มชนที่ เกี่ ยวกับ การจั ด การทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้อ มไว้ 2
ส่วน ด้วยกัน กล่าวคือ หมวดสิทธิเสรี ภาพของประชาชน ในมาตรา 43 และหมวดหน้ าที่ข องรั ฐ ในมาตรา
51 มาตรา 57 และมาตรา 58
(1.1) หมวดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
มาตรา 43 ได้ บั ญ ญั ติ ห ลั ก การเบื้ อ งต้ น ที่ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ชุ ม ชน กั บ การจั ดกา ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ กล่าวคือ
“มาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ
...
(2) จัดการ บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่ กฎหมายบัญญั ติ
...
สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ ง หมายความรวมถึงสิทธิ ที่จะร่ วมกับ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการดาเนินการดังกล่าวด้วย”
จากบทบัญญัติ ดัง กล่าวจะเห็ นได้ ว่า มี ความเกี่ย วข้อ งกับ สิท ธิ ชุ มชนกั บ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม โดยเฉพาะในวรรคหนึ่ง (2) ที่บัญญัติว่า บุคคลและชุมชนมีสิ ทธิ “จัดการ
บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อ ม และความหลากหลายทางชี วภาพอย่ า ง
สมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบั ญญัติ” อันเป็นการรับรองและคุ้มครองสิ ทธิให้ กับทั้ งบุค คลซึ่ งเป็ น สิ ท ธิ
ของปัจเจกบุคคล และชุมชนซึ่งเป็นสิท ธิเชิ งกลุ่ม โดยสิทธิของบุคคลและชุมชนนั้น ยังรวมถึงสิทธิที่จะร่ ว มกั บ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐ ในการดาเนินการจัด การทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้ อมตามวรร คท้ า ย
ด้วย
นอกจากนั้นแล้ว รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังได้มีการระบุให้ ดาเนินการออกกฎหมายลู ก ใน
รายละเอียดเพื่ อ ให้ เป็ นไปตามบทบทบั ญญั ติ ในรั ฐธรรมนู ญต่ อ ไป ดังที่ปรากฏถ้อ ยค าที่ ว่า “ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ” อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า แม้ยังไม่มีการบัญ ญัติ กฎหมายลูก ออกมา แต่สิทธิชุมชนที่ รัฐ ธรร มนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้รับรองไว้นั้น ก็ได้รับการคุ้มครองแล้ว อันเป็นผลมาจากมาตรา
25 วรรคหนึ่ง และวรรคสองของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ได้บัญญัติว่า
“มาตรา 25 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้ เ ป็ น
การเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิ ท ธิ
และเสรีภาพที่จะทาการนั้นได้และได้รับ ความคุ้มครองตามรั ฐธรรมนู ญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่ น
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ว่านั้นไม่กระทบกระเทือ นหรื อเป็น อัน ตรายต่อ ความมั่ นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้ อยหรื อศี ลธรรมอัน ดี ข อง
ประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุค คลอื่น
สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่ กฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์แ ละวิ ธีก ารที่ก ฎหมายบั ญญั ติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้ นขึ้ นใช้บั ง คั บ บุคคลหรือชุมชน ย่ อ ม
สามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ...”
จากบั ญ ญั ติ ต ามมาตรา 25 ดั ง กล่ า ว จึ ง กล่ า วได้ ว่ า สิ ท ธิ ชุ มชนกั บ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมที่ มีการบัญญั ติ ไว้ ในรัฐ ธรรมนูญฉบั บนี้ จึงเป็นสิทธิที่รั ฐธรรมนูญ ให้ ก าร
คุ้มครอง นอกจากนั้นแล้ว ยังมีข้อสังเกตว่ามาตรา 25 ยังได้ให้การคุ้มครองไปถึงสิ ทธิและเสรีภาพของบุ ค คลที่
มิได้บัญญัติคุ้มครองไว้เ ป็นการเฉพาะในรั ฐธรรมนูญ อีก ด้วย หากสิทธิและเสรีภาพนั้น มิ ได้ห้า มหรือจากั ด ไว้ ใ น
รัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น และการใช้สิทธิหรือเสรีภาพดั งกล่าวไม่กระทบกระเทือนหรือ เป็นอั นตรายต่ อ
ความมั่นคงของรั ฐ ความสงบเรียบร้อ ยหรื อ ศีลธรรมอัน ดี ของประชาชน และไม่ละเมิ ดสิ ทธิ หรือ เสรีภา พของ
บุคคลอื่น
ส่วนในกรณีวรรคสองก็เป็นการบัญญัติหลักการเพื่ อให้การรับรองความมีผ ลของสิ ท ธิ
อั น เป็ น การแก้ ไ ขปั ญ หาจากแนวค าวิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในช่ ว งการบั ง คั บ ใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ตีความคาว่า “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบั ญญั ติ” ดังที่ได้ศึก ษาไปแล้ ว
ดังนั้น แม้ยังไม่มีการออกกฎหมายลูกเกี่ย วกับสิ ทธิชุ มชนกับการจั ดการทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้ อ มไว้
แล้วก็ตาม แต่ความมีผลของสิทธิที่รัฐธรรมนูญบัญญั ติก็ เกิดขึ้นแล้ว บุคคลและชุมชนจึงสามารถใช้สิทธิดั ง กล่ า ว
ได้ ซึ่งหากมีกรณีที่เกิดการละเมิ ดสิท ธิและเสรีภาพขึ้ น มาตรา 25 วรรคสามของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ยั งให้ สิ ท ธิ
แก่ บุ ค คลซึ่ ง ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ หรื อ เสรี ภาพที่ ได้ รั บความคุ้ มครองตามรัฐ ธรรมนูญ สามารถยกบทบัญ ญั ติแห่ง
รัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ค ดีในศาลได้
(1.2) หมวดหน้าที่ของรัฐ
มาตรา 51 มาตรา 57 และมาตรา 58 ได้บัญญัติหลักการเบื้อ งต้ นเกี่ ยวข้ องกั บ สิ ท ธิ
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ กล่าวคือ
“มาตรา 51 การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เ ป็นหน้าที่ ของรั ฐตามหมวดนี้ ถ้าการนั้น
เป็นการทาเพื่อให้เกิ ดประโยชน์แ ก่ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุ มชนที่จะติ ดตา มและ
เร่งรัดให้รัฐดาเนินการ รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรั ฐที่เ กี่ยวข้ อง เพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้ รั บ
ประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 57 รัฐต้อง...
(2) อนุรักษ์ คุ้มครอง บารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจั ดให้ มีก าร ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุ ล
และยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุ มชนในท้อ งถิ่นที่ เกี่ย วข้อ งมี ส่วนร่ว มดาเนิน การและได้รับประโยชน์ จ าก
การดาเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ
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มาตรา 58 การดาเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดาเนินการ ถ้าการนั้น
อาจมีผลกระทบต่ อทรั พยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้ อ ม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้ เ สี ย
ส าคั ญ อื่ น ใดของประชาชนหรื อ ชุ มชนหรือ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ างรุ นแรง รั ฐ ต้ อ งด าเนิ นการให้ มีก ารศึ ก ษาแล ะ
ประเมินผลกระทบต่ อคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อ มและสุข ภาพของประชาชนหรื อชุ มชน และจัดให้มีการรับ ฟัง ควา ม
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ย วข้อ งก่อน เพื่อนามาประกอบการพิจารณาดาเนิ น การ
หรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลและชุมชนย่อ มมีสิ ทธิ ได้รั บข้ อมู ล คาชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรั ฐ
ก่อนการดาเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ในการดาเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิ ดผลกระทบต่ อ
ประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุ ด และต้องดาเนินการให้มีการเยี ย วยา
ความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ไ ด้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า ”
จากบทบัญญัติทั้ง 3 มาตราตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
จะเห็ น ได้ ว่ า มี ก ารบั ญ ญั ติ ห ลั ก การ ไว้ ใ นหมวดหน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า งจาก รั ฐ ธรร มนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งมิได้มีก าร
บั ญ ญั ติ ห มวดนี้ ขึ้ น โดยกา ร ที่ รั ฐ ธร ร มนู ญ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก า ร ใด เป็ น หน้ า ที่ ข อ งรั ฐ นั่ น หมา ยถึ ง
รัฐมีหน้าที่ต้องดาเนินการเพื่อ ให้เ กิด ประโยชน์แก่ ประชาชน โดยประชาชนและชุ มชนย่ อมมี สิทธิ สองปร ะการ
อันได้แก่ สิทธิในการติดตามและเร่งรั ดให้รั ฐดาเนิน การ และสิทธิในการฟ้อ งร้อ งหน่ วยงานของรั ฐที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นตามหลัก เกณฑ์และวิ ธีการที่กฎหมายบัญญัติ
ดังนั้น บทบัญญัติที่กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ ของรั ฐในหมวดนี้ อันหมายรวมถึง มา ตรา
57(2) และ 58 จึงเป็นหน้าที่ที่รัฐ ต้อ งดาเนินการ โดยเฉพาะการออกกฎหมายลู กในการกาหนดเกี่ย วกั บ การ
ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐเพื่ออนุรักษ์ คุ้มครอง บารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิ ดประโยชน์อย่างสมดุล และยั่ ง ยื น
และหน้าที่ที่ต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้อ งถิ่นที่ เกี่ยวข้ องมี ส่วนร่ว มดาเนินการและได้รับประโยชน์จากการ
ดาเนินการดังกล่าวด้ว ย (มาตรา 57(2)) ตลอดจนการออกกฎหมายลู กเพื่ อกาหนดเกี่ย วกั บการปฏิ บัติ ห น้ า ที่
ของรัฐ ในกรณีที่การดาเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดาเนินการ และถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อ
ทรั พยากรธรรมชาติ คุ ณภาพสิ่ ง แวดล้อ ม สุ ข ภาพ อนามั ย คุ ณภาพชี วิต หรื อ ส่ ว นได้ เ สี ย สาคั ญอื่ น ใดของ
ประชาชนหรือชุ มชนหรือ สิ่ งแวดล้ อมอย่างรุนแรง รัฐ มีหน้าที่ต้อ งดาเนิน การให้ มีการศึ กษาและประเมิ น ผล
กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุ มชน และมีหน้าที่จัดให้มีการรับฟังความคิ ด เห็ น
ของผู้มีส่วนได้ เสีย และประชาชนและชุ มชนที่ เ กี่ยวข้อ งก่ อน เพื่อนามาประกอบการพิจารณาดาเนิ นการ หรื อ
อนุญาต ให้เป็นไปตามที่กฎหมายลูกที่ได้บัญญัติไว้ (มาตรา 58)
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อย่ า งไรก็ ต าม ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไปแล้ ว ข้ า งต้ น ตามมาตรา 25 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันว่า แม้ยังไม่ได้มีการดาเนินการออกกฎหมายลูก แต่ประชาชนและชุมชนก็ไ ด้ รั บ
การคุ้มครองตามสิ ทธิ ที่รั ฐธรรมนูญ ได้ใ ห้การรับ รองไว้ และมีสิทธิเรีย กให้รั ฐ ทาหน้ าที่ และดาเนิน การได้ อัน
สอดคล้องกับหลักการมาตรา 51 เช่นกัน
นอกจากนั้นแล้ว ผู้วิจัยยังมีข้อสัง เกตอี กว่า ในการออกกฎหมายลู กตามมาตรา 43
วรรคหนึ่ง มาตรา 57 (2) และมาตรา 58 วรรคหนึ่ง รวมทั้งมาตรา 51 นั้น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน หมวด 6
ว่าด้วยแนวนโยบายแห่ง รัฐ มาตรา 77 ได้วางหลักการในการประเมิน ผลกระทบทางกฎหมาย (Regulatory
Impact Assessment / RIA) ไว้ ว่ารัฐพึงดาเนินการเกี่ยวกับ “การทบทวนกฎหมายเก่า ” ที่มีอยู่แล้วตามวรรค
หนึ่ง และ “การออกกฎหมายใหม่” ตามวรรคสอง โดยมีเงื่อนไขในการดาเนินการดั งกล่าวทั้ งสองกรณี ซึ่งอาจ
แยกพิจารณาได้ ดังนี้
กรณีทบทวนกฎหมายเก่าที่มีอยู่แล้วตามมาตรา 77 วรรคหนึ่ง รัฐพึงจัดให้มีกฎหมาย
เพียงเท่าที่จาเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจาเป็นหรื อ ไม่ สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่
เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การด ารงชีวิ ต หรื อ การประกอบอาชีพโดยไม่ ชั ก ช้า เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็น ภาระแก่ ประชาชน และ
ดาเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อ ปฏิ บั ติ
ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
กรณี อ อกกฎหมายใหม่ ต ามมาตรา 77 วรรคสอง ก่ อ นการตรากฎหมายทุกฉบับ
รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้า น
และเป็ น ระบบ รวมทั้ ง เปิ ด เผยผลการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และการวิ เ คราะห์ นั้ น ต่ อ ประชาชน และน ามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการ
ประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ ข องกฎหมายทุ ก รอบร ะยะเวลาที่ ก าหน ด โดยรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ กี่ ย วข้ อง
ประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้อ งและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
(2) ข้ อ สั ง เกตบางประการเกี่ ย วกั บ “สิ ท ธิ ชุ ม ชน” ตามรั ฐธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติรับรองสิทธิของชุมชนไว้ ใ น
หลายมาตรา แต่กลับมิได้ให้นิยามของคาว่า “สิทธิชุมชน” ไว้ซึ่งอาจเป็นเพราะการให้นิยามของสิทธิชุ มชนให้ มี
ความชัดเจนเฉพาะเจาะจงลงไปเป็น เรื่ อ งที่ ยาก และอาจส่ง ผลในเชิ งลบหากกาหนดนิย ามให้ ชั ด เจนทั้ง ๆ
ที่เรื่องดังกล่าวยังขาดความชั ดเจนอยู่ มาก ดังนั้น การค้นหาความหมายของคาว่า “สิทธิชุมชน” เพื่อนามาใช้
บังคับให้ตรงกับเจตนารมณ์ของรั ฐธรรมนูญจึง ต้อ งตี ความโดยรอบคอบ โดยคานึงถึงวิธีการตีความกฎหมายใน
หลากหลายวิ ธีก ารเพื่ อ ให้ส อดคล้ อ งและตรงตามความห มายที่แ ท้ จริ ง มากที่ สุด ได้ แ ก่ วิ ธี ก ารตี ค วามตาม
ลายลักษณ์อักษร (Text) วิธีการตีความตามบริบท (Context) วิธีการตีความตามเจตนารมณ์ เป็นต้น
นอกจากนี้ การตีความถ้อยคาในรัฐธรรมนูญยังมีความพิเ ศษแตกต่างจากการตี ความกฎหมาย
โดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักในเรื่องคุณค่าทางจริยธรรมของรั ฐธรรมนูญ (The Moral legitimacy of the
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Constitution) คุณค่าทางจริยธรรมอันเป็น กฎเกณฑ์ พื้น ฐานแห่ง กฎหมายรัฐ ธรรมนู ญ ที่ผู้ร่างรัฐธรรมนู ญ ไม่
อาจน ามาบั ญ ญัติ ไ ว้ ใ นตั ว บทได้ ทุ ก ๆ เรื่ อ ง โดยกฎเกณฑ์ พื้น ฐานเหล่า นี้ส ามารถค้ น หาความหมายได้จาก
พัฒนาการทางประวัติ ศาสตร์ แนวคิด ทั้งที่เคยเกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงความเปลี่ ยนแปลง
ทางกลไกของสังคมในปัจจุบันด้วย
ค าว่ า “สิ ท ธิ ชุ มชน” หรื อ ค าว่ า “ชุ มชน” ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นตั ว บทรั ฐ ธรร มนู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตดังนี้
มาตรา

ตัวบท

ข้อสังเกต

มาตรา 25
วรรค 2

สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพใดที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ให้ เ ป็ น ไปตา มที่
กฎหมายบั ญ ญั ติ หรื อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ และ
วิธีการที่กฎหมายบัญญั ติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมาย
นั้นขึ้นใช้บังคับ บุคคลหรือชุม ชนย่ อ มสามารถใช้ สิ ท ธิ
หรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

มาตรานี้เป็นการรับ รองว่ า บุ ค คล
หรื อ ชุ มชนสามารถใช้ สิท ธิ หรือ
เสรี ภ าพได้ แ ม้ ยั ง ไม่ มีก า ร ตร า
กฎหมายรองรับ

บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ

มาตรานี้ รั บ รองสิ ท ธิ ข องบุ ค คล
และชุมชน 3 ประการ

มาตรา 41

ข้ อ สั ง เกต: ค าว่ า ชุ มชนใช้ ค วบคู่
กับคาว่าบุคคล

(1) ได้รับทราบและเข้า ถึง ข้อ มูล หรื อข่า วสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่ ว ยงานของรัฐ ตามที่ ข้ อ สั ง เกต: ค าว่ า ชุ มชนใช้ ค วบคู่
กั บ ค าว่ า บุ ค คล โดยมี “และ”
กฎหมายบัญญัติ
เป็ น ตั ว เชื่ อ มย่ อ มหมายความว่า
(2) เสนอเรื่องราวร้ อ งทุ กข์ ต่ อหน่ วยงาน ของ ชุมชนมีสิทธิ อย่า งเดี ยวกับ บุ ค คล
รัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว
ใน 3 ประการที่ระบุไว้ในมาตรานี้
(3) ฟ้ อ งหน่ ว ยงานของรัฐ ให้รั บ ผิด เนื่อ งจาก
การกระทาหรือการละเว้ นการกระทาของข้า ราชการ
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
มาตรา 42

บุ ค คลย่ อ มมี เ สรี ภ าพใน กา รรวมกั น เป็ น สมาคม มา ตร า นี้ รั บ ร องเสรี ภ าพของ
สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอื่น
บุ ค คลในการเข้าร่ ว มชุมชน มิ ไ ด้
รับรองสิทธิของชุมชนโดยชัดแจ้ง
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มาตรา
มาตรา 43

มาตรา 51

ตัวบท

ข้อสังเกต

มาตรานี้ รั บ รองสิ ท ธิ ข องชุ มชน
ควบคู่ กั บ บุ ค คล ให้ มี สิ ท ธิ 4
(1) อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู หรื อ ส่ ง เสริ มภู มิปั ญ ญา
ประการ
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี
ข้อสังเกต: ปรากฏคาว่า
อันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ
“ประชาชน” หรือชุมชน” แทน
(2) จัดการ บารุงรักษา และใช้ประโยชน์ จ าก คาว่า “บุคคลหรือชุมชน” ตามที่
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย เคยใช้ในวรรคแรกและวรรคท้าย
ทา งชี ว ภา พอย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น ตามวิ ธี ก ารที่ และที่ใช้ในมาตรา 41 ดังนั้น
กฎหมายบัญญัติ
คาว่า “ประชาชน” กับคาว่า
(3) เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อ หน่วยงานของ “ชุมชน” ย่อมต้องมีนัยสาคัญที่
รัฐให้ดาเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ ต่อ ประชาชน แตกต่างกัน ในทานองเดียวกัน
หรือชุมชน หรืองดเว้นการดาเนินการใดอันจะกระทบ สิทธิของบุคคลกับสิทธิของ
ต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรื อ ชุ ม ชน ประชาชนย่อมอาจตีความได้
และได้ รั บ แจ้ ง ผลการ พิ จ าร ณาโดยร วดเร็ ว ทั้ ง นี้ แตกต่างกันไปด้วย
บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ

หน่วยงานของรัฐต้อ งพิจารณาข้อ เสนอแนะนั้นโดยให้
ประชาชนที่ เ กี่ ยวข้อ งมี ส่ วนร่ว มในการพิ จารณาด้วย
ตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
(4) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน
สิ ท ธิ ข องบุ คคลและชุ ม ชน ตามวรร คหนึ่ ง
หมายความรวมถึ ง สิ ท ธิ ที่ จ ะร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการดาเนินการดังกล่าวด้วย
การใดที่ รั ฐ ธรรมนูญ บั ญญั ติ ให้ เ ป็ นหน้า ที่ข องรัฐ ตาม
หมวดนี้ ถ้าการนั้นเป็นการทาเพื่อ ให้ เกิ ดประโยชน์ แ ก่
ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิข องประชาช นและ
ชุ ม ชนที่ จ ะติ ด ตามและเร่ ง รั ด ให้ รั ฐ ด าเนิ นการ รวม
ตลอดทั้งฟ้องร้ องหน่วยงานของรั ฐที่ เ กี่ยวข้อ ง เพื่อ จั ด
ให้ ประชาชนหรื อ ชุ ม ช นได้ รั บ ปร ะโยชน์ นั้ น ตา ม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

มา ตร า นี้ รั บ ร องสิ ท ธิ ใ น ก า ร
ติดตามการดาเนินการของภาครัฐ
ข้ อ สั ง เกต: ค าว่ า “ชุ มชน” ใช้
ควบคู่กับคาว่า “ประชาชน” และ
ไม่ได้ใช้คาว่า “บุคคลหรือชุมชน”
อาจตีความได้อี กนั ยหนึ่ ง ว่า สิทธิ
ตามมาตรา 51 เป็ น สิท ธิ ของคน
ส่ ว นใหญ่ (ประชาชน) มิ ใ ช่ สิ ท ธิ
ของคนเพียงคนเดียว
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มาตรา

ตัวบท

ม า ต ร า 5 4 การศึ ก ษาทั้ ง ปวงต้ อ งมุ่ ง พั ฒนาผู้ เ รีย นให้ เ ป็น คนดี มี
วรรค 4
วินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนั ด
ของตน และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ครอบครัว ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ
มาตรา 57
รัฐต้อง
(1) อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และส่ ง เสริ มภู มิปั ญ ญา
ท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนีย มและจารี ต
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้ มี
พื้ น ที่ ส าธารณะส าหรั บ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งรวมทั้ ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น ได้ใช้ สิทธิ และมี ส่วนร่วมใน การ
ดาเนินการด้วย
(2) อนุ รั ก ษ์ คุ้ มครอง บ ารุ ง รั ก ษา ฟื้ น ฟู
บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยื น โดย
ต้องให้ประชาชนและชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น ที่เกี่ยวข้อ งมี
ส่ ว นร่ ว มด าเนิ น การและได้ รั บ ปร ะโยชน์ จ า ก กา ร
ดาเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 58
การด าเนิ น การใดของรั ฐ หรือ ที่ รัฐ จะอนุ ญ าตให้ ผู้ใด
ด า เ นิ น ก า ร ถ้ า ก า ร นั้ น อ า จ มี ผ ล ก ร ะ ท บต่ อ
ทรั พยากรธรรมชาติ คุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม สุ ข ภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่ นใดของ
ประชาชนหรือชุมชนหรือ สิ่งแวดล้ อ มอย่า งรุนแรง รัฐ
ต้องดาเนินการให้มีการศึ กษาและประเมิน ผลกร ะทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรื อ
ชุมชน และจัดให้มีการรับฟัง ความคิ ดเห็นของผู้ มีส่ ว น
ได้เสียและประชาชนและชุม ชนที่เ กี่ยวข้อ งก่ อน เพื่ อ
น ามาประกอบการพิ จารณาด าเนิ น การหรือ อนุญาต
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ข้อสังเกต
มา ตร า นี้ ร ะบุ ห น้ า ที่ ข องรั ฐ ที่
จะต้องมุ่งพัฒนาด้านการศึก ษาให้
บุคคลมีความรับผิดชอบต่ อ ชุ มชน
มิได้กล่าวถึงสิทธิของชุมชน
มาตรานี้ ระบุ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ที่ จ ะให้ ชุ ม ชน ใช้ สิ ทธิ แ ล ะ มี
ส่วนร่วมในด้านภู มิปั ญญาท้ อ งถิ่ น
ขน บธร ร ม เนี ย ม ป ร ะ เ พ ณี
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
ข้ อ สั ง เกต: มาตรานี้ ใ ช้ ค า ว่ า
“ประชาชนและชุ มชน” แทนที่
จะใช้ ค าว่ า “บุ ค คลและชุ มชน”
ย่ อ มหมา ยควา มว่ า กฎหมา ย
ประสงค์ให้ใช้สิทธิเชิงกลุ่มหรือไม่

มาตรานี้ ใช้ทั้งคาว่า “ประชาชน
หรื อ ชุ มชน” “ประชาชน และ
ชุ ม ชน ” “ บุ ค คลและชุ ม ชน”
โดยนัยของกฎหมายต้อ งแยกการ
ใช้สิทธิของแต่ล ะกลุ่มให้ แตกต่ า ง
กัน เนื่องจากกฎหมายใช้ถ้ อ ยค า
ที่ต่างกัน
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มาตรา

มาตรา 78

ตัวบท
บุ คคลและชุ ม ช นย่ อ มมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล
ค าชี้ แ จง และเหตุ ผ ลจากหน่ ว ยงานของรั ฐ ก่ อ นการ
ดาเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ในการดาเนินการหรื ออนุ ญาตตามวรร คหนึ่ ง
รั ฐ ต้ อ งระมั ด ระวั ง ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ประช าช น
ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชี ว ภา พ
น้ อ ยที่ สุ ด และต้ อ งด าเนิน การให้ มีการเยีย วยาความ
เดื อ ดร้ อ นหรื อ เสี ย หายให้แ ก่ ประชาชนหรื อ ชุมชนที่
ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า
รัฐพึงส่งเสริ มให้ ประชาชนและชุ มชนมีค วามรู้ ค วา ม
เข้ า ใจ ที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ กา ร ปกคร องร ะ บ อ บ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พระมหากษั ต ริ ย์ท รงเป็น ประมุข
และมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาประเทศด้ านต่ า งๆ การ
จั ด ท าบริ ก ารสาธารณะทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละร ะดั บ
ท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติ มิช อบ รวมตลอดทั้ ง การตัด สิ น ใจ
ทางการเมือง และการอื่นใดบรรดาที่อาจมีผ ลกร ะทบ
ต่อประชาชนหรือชุมชน”

ข้อสังเกต

มา ตร า นี้ ก า หน ดหน้ า ที่ รั ฐ ให้
ส่งเสริมความรู้ เ กี่ย วกั บ การ เมื อ ง
การปกครองให้แก่ประชาชน และ
ชุมชน
ข้ อ สั ง เกต: ใช้ ค าว่ า ประชา ชน
ควบคู่กับชุมชน

จากการตรวจสอบข้างต้นมีคาว่า “ชุมชน” ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญฯ ทั้งสิ้น 22 คา 10 มาตรา โดยมี
ข้อสังเกตเชิงประจักษ์ที่สามารถสรุปได้ดังนี้
(1) คาว่า “ชุมชน” หรือ “สิทธิชุมชน” ไม่มีกาหนดนิยามไว้ ในรัฐ ธรรมนูญ ฯ ย่อมแสดงให้
เห็น โดยนัยว่ากฎหมายไม่ประสงค์จ ะให้นิยามคาว่าสิท ธิชุมชนเนื่อ งจากไม่สามารถนิยามได้อย่างแน่ ชัด เพราะ
คาว่าสิทธิชุมชนมิ ไ ด้ มีบั ญญั ตินิ ยามไว้ ในกฎหมายอื่ น ใด และมิใช่ถ้ อยคาที่ มีความหมายชั ด แจ้ งเป็น ที่ เ ข้ า ใจ
ตรงกันในหมู่ผู้ใช้กฎหมายแต่ประการใด
(2) ไม่มีสิทธิใดๆ ที่รัฐธรรมนูญระบุไว้อ ย่างชั ดแจ้ งว่าสิ ทธินั้ นๆ เป็นสิทธิมนุษยชน แสดงให้
เห็นโดยนัยว่ารัฐธรรมนูญไม่ประสงค์แยกสิ ทธิ มนุษยชนออกจากสิทธิ ตามรัฐธรรมนู ญให้ เป็น ที่ ชัด เจน ทั้ง ๆ ที่
รัฐธรรมนูญกาหนดให้ มีค ณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ย่อมแสดงให้เห็นว่ารั ฐธรรมนู ญยอมรั บว่ า สิ ท ธิ
มนุษยชนต้องได้รับการคุ้มครอง แต่กลับไม่มีการระบุว่าสิทธิใดบ้างเป็นสิทธิมนุษยชนในรัฐ ธรรมนู ญ
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(3) คาว่า “สิทธิชุมชน” ตามรัฐธรรมนูญ ไม่ปรากฏข้อความใด ๆ ว่าสิทธิดังกล่าวเป็ น สิ ท ธิ
มนุษยชน เช่นเดียวกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญ อื่น ๆ ที่รัฐธรรมนูญก็มิได้บัญญัติให้เ ป็นสิท ธิมนุ ษยชนอย่างชั ด แจ้ ง
ดุจกัน
(4) ตามตัวบทรัฐ ธรรมนูญ ที่เ กี่ย วกับ สิท ธิชุ มชนเมื่อ กล่าวถึง “สิทธิ” มักจะใช้ควบคู่ กั น ไป
ระหว่างคาว่า “บุคคล” หรือ “ประชาชน” กับคาว่า “ชุมชน” เช่น บุคคลและชุมชน ประชาชนหรือ ชุ มชน
เป็นต้น โดยไม่มีมาตราใดแยกสิ ทธิ ของชุ มชนออกมาบัญ ญัติ เป็ นเอกเทศต่า งหากจากสิท ธิข องบุ คคล ขณะที่
สิทธิของบุคคลได้รั บการบั ญญัติ แยกเป็น เอกเทศ เช่น มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคของบุ คคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง นอกจากนี้ มาตรา 27 ถึงมาตรา 40 ก็บัญญัติรับรองสิ ท ธิ
ของบุคคลโดยไม่ ได้ กล่า วถึ งสิท ธิข องชุมชนแต่ป ระการใด ซึ่งแสดงให้เห็น โดยนัย ตามรัฐ ธรรมนูญ ฉบับ นี้ ไ ด้ ว่ า
“ชุมชน” อาจมิได้มีสิทธิโดยเอกเทศแยกเป็นอิสระออกจากบุ คคลหรือประชาชน แต่ชุมชนจะมีสิทธิหรือใช้ สิ ท ธิ
ได้ต้องพึ่ง พาหรือ ใช้ค วบคู่ ไ ปกั บ สิท ธิข องบุ ค คลหรือ ประชาชนด้ วย มิเช่นนั้นแล้ว จะต้อ งมี การกล่าวถึ ง สิ ท ธิ
ชุมชนเป็นเอกเทศแยกต่างหากจากสิท ธิของปัจเจกบุค คล ดังเช่นที่มาตรา 4 มาตรา 27 ถึงมาตรา 40 บัญญัติ
ไว้
(5) ตัวบทรัฐธรรมนูญมีการใช้ถ้ อยคาเกี่ยวกับ ผู้ทรงสิท ธิที่สามารถตี ความได้ หลากหลายนั ย
แตกต่างกัน เช่น “บุคคลและชุมชน” หรือ“ประชาชนหรือชุมชน” สองคานี้เมื่อใช้แตกต่างกันในแต่ล ะแห่ ง แต่
ละมาตรา ย่ อ มตี ค วามได้ ว่ า ผู้ ร่ า งฯ อาจมี เ จตนาให้ มีค วามหมายที่ แตกต่ า งกั น โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งคาว่า
“บุคคล” กับคาว่า “ประชาชน” โดยคาว่า “บุคคล” ในความหมายทั่วไป หมายถึงมนุษย์หรือบุคคลเพี ย งคน
เดียวไม่ว่า จะเชื้ อชาติ หรื อ สัญ ชาติใ ดก็ ตาม และหากพิจารณาในแง่ ของ “สิทธิ” ย่อมตีความได้ ว่า เป็ น สิ ท ธิ
เชิงเดี่ยวหรือสิทธิของปัจเจกบุค คล (individual rights) แต่ละคนได้ แต่คาว่า “ประชาชน” นั้นมีความหมาย
ในทางพหูพจน์ คือ บุคคลหลายคนรวมกัน ซึ่งอาจตรงกับภาษาอังกฤษว่า “people” ซึ่งเป็นสิทธิเชิงเดี่ ย วใน
ลักษณะที่เป็นคนแต่ล ะคน หลายๆ คนมารวมกัน หรืออาจเป็นสิทธิเชิงกลุ่ มที่ ตรงกับ ตราสารระหว่า งปร ะเทศ
มั ก จะใช้ ต รงกั บ ค าว่ า “peoples” ซึ่ ง มุ่ ง หมายถึ ง ประชาชนหลายๆ คนมี สิ ท ธิ ร่ ว มกั น ในลั ก ษณะเชิ งกลุ่ม
(Group rights หรือ Collective rights) ดังนั้น ปัญหาที่จะต้องเกิด ขึ้น ก็คื อ คาว่า “สิทธิของประชาชน” นั้น
หมายถึงสิทธิในเชิง เดี่ย วหรื อ สิท ธิใ นเชิง กลุ่ม เพราะหากเป็น สิท ธิใ นเชิ งกลุ่ มแล้วย่ อ มต้อ งอาศัย มติข องกลุ่ ม
ร่วมกันเพื่อเรียกร้ องสิทธิร่ ว มกัน (Collective right) ด้วย แต่หากเป็นสิทธิของประชาชนแต่ล ะคนที่ เป็ น สิ ท ธิ
เชิงเดี่ยวแล้วย่อมหมายความว่า บุคคลแต่ละคนสามารถแยกกันเรียกร้องสิท ธิของตนหรือจะรวมกันในลั ก ษณะ
ของ Class Action เพื่อเรียกร้องสิทธิของแต่ละบุคคลร่วมกัน ได้
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาข้อสัง เกตตาม (4) และ (5) ประกอบกั นแล้ว ผู้วิจัยมีความเห็ น ว่ า
รัฐธรรมนูญประสงค์ใช้คาว่า “ประชาชน” ในลักษณะของสิทธิเชิง เดี่ยวมากกว่าที่จะมุ่งหมายให้ ใช้เป็น สิท ธิ เ ชิ ง
กลุ่ม เนื่องจากหากกฎหมายประสงค์จะใช้คาว่า “ประชาชน” ในลักษณะของสิทธิเชิงกลุ่มย่อ มไม่จาเป็นต้ อ งใช้
ร่วมกันกับคาว่า “ชุมชน” ซึ่งเป็นสิทธิเชิงกลุ่มอยู่ แล้ว หากตีความว่า ”ประชาชน” ที่ใช้ร่วมกับคาว่า “ชุมชน”
ว่าเป็นสิทธิเชิงกลุ่มก็จ ะเป็น การกล่า วถึงผู้ ทรงสิทธิ เชิง กลุ่ มซ้าซ้ อนกัน กับชุ มชน เพราะประชาชนย่อมหมายถึ ง
บุคคลที่อยู่ในชุมชนนั้นๆ อยู่ในตัว
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โดยสรุ ป จากการส ารวจและตรวจสอบรายมาตราดั งข้ างต้ น แม้ รั ฐ ธรรมนูญ ฯ จะบั ญญัติ
รองรับ “ชุมชน” ให้มีสิทธิต่างๆ ดังกล่าวตามที่กาหนดไว้ ในแต่ล ะมาตรา แต่ก็ไม่ได้มีมาตราใดกาหนดให้ สิ ท ธิ
ชุมชนเป็นสิทธิมนุษยชน ทานองเดียวกับสิทธิอื่นๆ ของบุคคลธรรมดาที่รัฐธรรมนูญบัญ ญัติไ ว้ก็ มิได้แ บ่งแยกให้
ชัดเจนว่าสิทธิใดเป็ นสิท ธิ มนุษ ยชนและสิท ธิใ ดเป็นสิ ทธิ ตามกฎหมายหรื อสิท ธิตามรั ฐธรรมนูญ ดังนั้น ในการ
พิจารณาว่า สิทธิชุมชนจะถือเป็น สิทธิ มนุ ษยชนหรื อไม่ จึงต้องพิจารณาทานองเดียวกับ สิทธิ มนุ ษยชนอื่น ๆ ที่
ปรากฏอยู่ในตราสารระหว่า งประเทศที่ เกี่ ยวกับ สิท ธิ มนุ ษยชนหรือจารีต ประเพณีร ะหว่า งประเทศอัน เป็ น ที่
ยอมรับในโลกอัน ถื อเป็ นการรั บรองสิ ท ธิ มนุ ษยชนตามหลัก สากล หากไม่ปรากฏอยู่ใ นตราสารหรื อจ ารี ต ฯ
ดังกล่าวแล้ว สิทธิชุมชนอาจจะมีค่าบังคับเป็นเพียงสิทธิตามรัฐ ธรรมนูญ ที่ใช้ บังคั บแต่ เพีย งภายในประเทศไทย
หรือในบางประเทศที่รับรองสิทธิ เช่นว่า เท่านั้น (ทั้งนี้ สิทธิชุมชนอาจเข้าลักษณะนิยามคาว่าสิท ธิมนุ ษยชน ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนู ญว่าด้ วยคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนของไทยได้ เนื่องจากความหมายของ
สิทธิมนุษยชนตามพระราชบั ญ ญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนู ญฯ ดังกล่าวมี ความหมายกว้า งกว่ าลั ก ษณะของสิ ท ธิ
มนุษยชนตามกฎหมายระหว่า งประเทศ) ซึ่งการที่จะพิจารณาว่า “สิทธิชุมชน” เป็นสิทธิมนุษยชนตา มหลั ก
สากลหรือไม่ จาต้องค้นหานิยาม ความหมาย หรือแนวทางในการคุ้ มครองสิ ทธิ ชุ มชนตามกฎหมายระหว่ า ง
ประเทศ หรือตามกฎหมายภายในของแต่ล ะประเทศด้ วย แต่ในงานวิจัยฉบั บนี้จากั ด เฉพาะการศึ ก ษาสิ ท ธิ
มนุษยชนตามกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้น
3.2 ระเบียบ แบบแผน และประเพณี ปฏิ บัติต่างๆ ที่ผ่านมา และแนวทางปฏิ บั ติใ นการแก้ไ ขปั ญหาข อง
ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2.1 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นกลไกที่มีบทบาทสาคัญ อย่างยิ่งในการแก้ ไขปั ญ หาที่
เกี่ยวข้องกับ สิท ธิชุ มชน ซึ่งหากพิจารณาบทบาทของคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษ ยชนแห่ง ชาติ โดยเฉพาะตา ม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560 ผู้วิจัยพบว่าได้กาหนดบทบาทที่สาคั ญหลายปร ะการ
ได้แก่264
(1) การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริง ที่ถูก ต้อ งเกี่ยวกั บการละเมิ ดสิทธิ มนุ ษยชนทุ ก กร ณี
โดยไม่ ล่ า ช้ า และเสน อแน ะมาตร การหรื อ แนวทางที่ เ หมา ะสมในกา รป้ อ งกั น หรื อ แก้ ไ ขการล ะ เ มิ ด
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รั บความเสีย หายจากการละเมิ ดสิท ธิ มนุษยชนต่ อหน่ วยงานของรั ฐ หรื อ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ ด้านสิทธิ มนุ ษยชนของประเทศเสนอต่อรั ฐ สภา
และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน

264 มาตรา

247 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

153

(3) เสนอแนะมาตรการหรื อแนวทางในการส่ง เสริ มและคุ้ มครองสิ ท ธิ มนุ ษยชนต่ อรั ฐ สภา
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
(4) ชี้แจงและรายงานข้ อเท็จ จริง ที่ ถูก ต้ องโดยไม่ ชั กช้า ในกรณี ที่ มีการรายงานสถาน การ ณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้ องหรือไม่เป็นธรรม
(5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิ มนุษยชน
(6) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ทั้งนี้ เมื่อคณะรั ฐ มนตรีไ ด้รั บทราบรายงานหรื อ ข้อ เสนอแนะข้า งต้น แล้ ว ให้ คณะรัฐ มน ตรี
ด าเนิ น การปรั บปรุ งแก้ ไ ขตามความเหมาะสมโดยเร็ ว กรณี ใ ดไม่ อ าจด าเนิ นการได้ ห รือ ต้ อ งใช้เ วลาในการ
ดาเนินการ ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า
นอกจากนั้ น แล้ ว เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข้ า งต้ น พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิท ธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ พ.ศ.2560 ยังได้กาหนดให้ค ณะกรรมการ มี ห น้ า ที่
และอานาจ ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนในการศึ ก ษา
วิจัย และเผยแพร่ค วามรู้และพั ฒนาความเข้ มแข็ งด้านสิท ธิ มนุ ษยชน รวมตลอดทั้งในการให้ ความช่ วยเหลื อ
หรือเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
(2) ส่งเสริมและเผยแพร่ ให้ เด็ ก เยาวชน และประชาชนทั่ วไปตระหนั กถึ งสิท ธิมนุษยชนของ
แต่ละบุคคลที่ทั ดเทีย มกัน และการเคารพในสิ ทธิ มนุ ษยชนของบุ คคลอื่น ซึ่ง อาจแตกต่างกัน ในทางวั ฒนธรร ม
ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา
(3) ส่งเสริมความร่ ว มมื อและการประสานงานระหว่า งหน่ วยงานของรั ฐ องค์กรเอกชน และ
องค์การระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน
(4) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐ มนตรี เกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิ บั ติ
ตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิท ธิมนุษยชน
(5) ออกระเบียบหรื อประกาศเพื่ อปฏิบัติ การตามพระราชบั ญญัติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญนี้
(6) หน้ า ที่ แ ละอ านาจอื่ น ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นพระราชบัญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้หรือ
กฎหมายอื่น
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษ ยชนแห่ ง ชาติ มีบทบาทสาคั ญอย่างยิ่ง ใน การ
ตรวจสอบ รายงาน และให้ ข้ อ เสนอแนะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถานการณ์ ด้ า นสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนของปร ะเ ทศ
ซึ่ ง หากพิ จ ารณานิ ย ามของค าว่ า “สิ ท ธิ มนุ ษ ยชน” ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 พบว่าหมายถึง “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและ
ความเสมอภาคของบุค คล บรรดาที่ได้รับ การรั บรองหรือ คุ้ มครองตามรั ฐธรรมนู ญ ตามกฎหมาย หรือตาม
หนังสือสัญญาที่ประเทศไทยเป็น ภาคีและมีพัน ธกรณีที่จ ะต้อ งปฏิบั ติตาม” อันหมายความรวมถึง สิทธิชุมชนที่
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เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การทรั พยากร ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง ได้ มีก ารบั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วย
ผู้วิจัยพบว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ง ชาติไ ด้ใ ห้ค วามสาคัญ ในการส่ง เสริ ม
สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด สิ ทธิ ชุ มชน ซึ่ ง ผู้ วิ จั ยได้ พบตั วอย่ าง และข้ อ สั ง เกตการด าเนิน งานของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ อันถือเป็นการวางระเบียบ แบบแผน ประเพณีปฏิบัติ ต่า งๆ ที่ และแนวทางปฏิบั ติใ นการ
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนที่น่าสนใจ ได้แก่
กรณีที่หนึ่ง การเสนอรายงานผลการพิ จารณาเพื่ อเสนอแนะนโยบายหรื อข้อ เสนอในการ
ปรั บปรุ ง กฎหมาย เรื่ อ ง สิ ท ธิ ชุ ม ชน และสิ ท ธิ ใ นการมีส่ว นร่ว มในการจั ดการทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม กรณีกล่าวอ้างว่ าร่างพระราชบั ญญั ติแร่ พ.ศ. .... กระทบต่อสิ ท ธิมนุ ษยชน (รายงานผลการ
พิจารณาที่ 36-39/2559)
คณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ พิจ า รณาค าร้ อ ง และตรวจสอบแล้ ว
มีความเห็นว่าร่างพระราชบั ญญั ติแร่ พ.ศ. .... มีบทบัญญัติบางประการที่ มีสาระสาคัญ กระทบต่อสิ ทธิ ชุ มชน
และสิทธิในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บทบัญญัติบางประการ
ยังมีเนื้อหาที่กาหนดให้รั ฐเป็นผู้ มีอานาจผูก ขาดในการบริหารจั ดการแร่ โดยไม่เปิดโอกาสให้ ชุ มชนท้อ งถิ่ น มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัด การและปกป้ องทรั พยากรของชาติ ซึ่ง อาจส่ง ผลกระทบทั้ งในด้านสิ่ง แวดล้ อ ม และ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่ งยื นของประชาชน คณะกรรมการสิท ธิ มนุษ ยชนแห่ งชาติจึง มี ข้อ เสนอแนะทางนโยบาย
และข้อเสนอแนะทางกฎหมาย ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่
(1) ควรปรับปรุงแก้ไขบทบัญ ญัติ กาหนดให้แร่ เป็น ทรั พยากรร่ว ม (The Common
Pool Resources) เพื่อเปลี่ยนความสัมพันธ์ เชิง อานาจจากเดิ มรวมศูนย์ไว้ กับรัฐ ไปสู่ การจัดการทรั พยากรร่ ว ม
ซึ่งรัฐและประชาชนจะต้ อ งบริ หารจั ด การร่ ว มกั น เพื่อให้เกิด ประโยชน์สู งสุ ดแ ก่ ประเทศชาติ และประชาชน
อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ในการบริหารจั ดการแร่ ควรให้ ค วามส าคัญ กับ ความคุ้ มค่า และความเหมาะสมทาง
เศรษฐศาสตร์ มากกว่ามุ่งเน้นในทางเศรษฐกิจ
(2) ควรมีแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ที่กาหนดทิศทางการบริหารจัดการแร่ของ
ประเทศให้เ กิ ด ความยั่ งยื น ในระยะยาว โดยอยู่บนพื้น ฐานของข้ อ มูล ทางวิชาการ และองค์ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
ทรัพยากรแร่ และการมีส่วนร่วมของภาคส่ วนต่า งๆ อย่างแท้จริง ซึ่งมิใช่การเปิดเผยข้ อ มูลข่า วสารสาธารณะ
เท่านั้น แต่ต้องสร้างการยอมรับในทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศร่วมกัน
(3) ควรบัญญัติขั้นตอนและกระบวนการมีส่วนร่ว มของชุ มชนท้ องถิ่ น ประชาชนใน
พื้นที่ และผู้มีส่วนได้เสียไว้ในร่างพระราชบัญ ญัติแร่ พ.ศ. .... ให้ชัดเจน โดยกาหนดหมวดว่าด้วยการมีส่ว นร่ ว ม
ของผู้มีส่วนได้เสี ยขึ้น เป็น การเฉพาะ ตั้งแต่ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การติดตามเฝ้าระวังระหว่ า ง
การทาเหมืองแร่ และการฟื้นฟูหลังการทาเหมืองแร่ ตลอดจนมีกลไกในการหาข้อยุติเมื่อเกิดข้อ พิพาท
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กรณีที่สอง การเสนอรายงานผลการพิจารณาคาร้องที่มีข้อ เสนอแนะนโยบายและข้อ เสนอ
ในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เรื่อง สิทธิชุมชน และเสรีภาพในการประกอบอาชี พ กรณีกล่าวอ้ า งว่ า
ชาวประมงพื้นบ้านได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 (รายงานผล
การตรวจสอบที่ 113/2559)
คณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ พิจ ารณาค าร้ อ ง และตรวจสอบแล้ ว
มีความเห็นว่าคาร้อ งเรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องสิทธิ ชุมชน และเสรีภาพการประกอบอาชี พตามที่ไ ด้รับ การคุ้ มครองตาม
รัฐธรรมนูญ และพันธกรณีร ะหว่า งประเทศ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญ หาของชาวประมงพื้นบ้ านควบคู่ ไปกั บ การ
จัดระบบการบริหารจัดการประมงให้ถูกกฎหมาย มีการรายงาน และมีการควบคุมให้เกิดการประมงยั่ งยืน และ
เป็ น ไปตามจรรยาบรรณของการท าประมงที่ มี ค วามรับ ผิ ด ชอบ ตลอดจนให้เ ป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ของ
พระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558 มาตรา 4 (2) ที่ประสงค์จะปกป้องคุ้ มครองและให้ ความช่วยเหลื อ หรื อ
สนับสนุนประมงพื้ นบ้า น และชุมชนประมงท้ องถิ่น จึงมีข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรั บ ปรุ ง
กฎหมายที่ น่ าสนใจว่า ในการออกกฎหมายควบคุ มการประมงในทะเล ควรค านึง ถึ ง สิท ธิ ชุมชน หรื อจารีต
ประเพณี ท้ อ งถิ่ น ในการท าประมง โดยไม่ มีผ ลกระทบต่ อ ทรั พยากรทางทะเล นอกจากนั้ น แล้ ว ควรจั ด
กระบวนการรับ ฟั ง ความคิด เห็น และให้ ผู้มีส่ วนเกี่ย วข้ อ งได้ มีส่ วนร่ ว มในการปรั บ ปรุ ง พระราชกาหน ดการ
ประมง พ.ศ.2548 ตลอดจนการตราประกาศ กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิ บัติใ ห้เป็น ไปตามพร ะราช
กาหนดประมง พ.ศ.2558
กรณีที่สาม ข้อเสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางและข้ อ เสนอในการปรั บปรุง กฎหม าย
ตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247(3) เพื่อแก้ไขปัญหาเขตป่ า สงวน
แห่งชาติและเขตอุ ทยานแห่งชาติ กับที่ ดินเอกชนทั บซ้อ นกัน และกรณีราษฎร ได้รับความเดื อ ดร้ อ นจาก
มาตรการทวงคืน ผืน ป่า ตามคาสั่ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ 64/2557 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2557
และที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557
ความเป็นมาของข้อเสนอแนะฯ ดังกล่าว เกิดขึ้นจากระหว่างปี 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2560
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรี ยนจานวนมากจากราษฎรในหลายพื้นที่ กล่าวอ้างว่ า
ได้รับความเสียหายจากการถูก จับกุ ม และขับไล่จากที่ดิน ทากิน อันเนื่องมาจากการที่ กรมป่า ไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ประกาศเขตป่าสงวนแห่ งชาติและหรือ เขตอุทยานแห่ งชาติ รวมถึงได้รับ ความ
เดือดร้อนจากการถูกจั บกุ ม และดาเนินคดี ในความผิด ตามกฎหมายว่า ด้ว ยป่า ไม้ป่าสงวนแห่ง ชาติ และหรื อ
กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่ งชาติ จนไม่สามารถเข้าทาประโยชน์ในที่ดิน ที่ครอบครองดั งกล่าวได้ อย่างปกติ สุ ข
ประกอบกั บ ตั้ ง แต่ ปี 2558 ได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจากปฏิ บั ติ ก ารตามหน้ าที่ ของเจ้ าหน้า ที่ สัง กั ด หน่ว ยงาน
ดังกล่าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่สังกัดกองอานวยการรั กษาความมั่ นคงภายในราชอาณาจักร กรมการปกครองและ
เจ้าหน้าที่ตารวจตามมาตรการ “ทวงคืนผืนป่า” ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2557 ลงวันที่
14 มิถุนายน 2557 และที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 โดยกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ดาเนินการโดยการ
ข่มขู่ คุกคามต่อชีวิตและเสรีภาพ และยึดทาลายพืชผลของราษฎรโดยปราศจากการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
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คณะกรรมการสิทธิ มนุษ ยชนแห่ง ชาติ (ชุดที่ 3) ได้มีคาสั่งที่ 28/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน
2559 มอบให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิ ในที่ ดินและการจัด การทรั พยากรป่าไม้พิจารณาปั ญหาสิท ธิในการใช้
ประโยชน์จากที่ดินและการจั ดการทรัพยากรป่า ไม้ ตามพระราชบัญญั ติค ณะกรรมการสิทธิ มนุ ษยชนแห่ ง ชาติ
พ.ศ.2542 คณะอนุกรรมการด้านสิทธิ ในที่ ดิน และการจั ด การทรั พยากรป่า ไม้ ได้เริ่มดาเนินการพิจารณาจาก
คาร้องจานวนมากกว่า 40 คาร้อง ศึกษา รวบรวมปัญหา วิเคราะห์ และจัดทาข้อ เสนอแนะมาตรการหรื อ
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ มนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
ค าสั่ ง ใดๆ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สิ ท ธิ มนุ ษ ยชน ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 15 แล้วจึงจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่ ง เสริ ม
และคุ้มครองสิท ธิ มนุ ษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรั บปรุ งกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เกี่ยวกั บ
เรื่องดังกล่าวขึ้น
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ พิจารณาแล้วเห็น ถึง สภาพปัญ หาของข้ อร้ องเรี ย นที่
เกิดขึ้น แม้แนวนโยบายและกฎหมายของภาครั ฐที่ ต้ องการสงวนรั ก ษาพื้ นที่ ป่าไม้ อันเป็นฐานทรัพยากรของ
ประเทศและเป็น ปัจจัย หนึ่ งที่ มีนัยส าคั ญต่ อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอ ากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่ อเศร ษฐกิ จ
โดยรวม และวิ ถี ชี วิ ต ของประชาชนในทุ ก พื้ นที่ ข องโลก ตลอดจนก าลั ง เป็ น ประเด็น สาคั ญที่ ชุ มชนระหว่าง
ประเทศให้ความสนใจในการกาหนดมาตรการเพื่อ ป้องกัน แต่ทว่ามาตรการที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาต่ า งๆ
ของประเทศไทยจะไม่ อาจสั มฤทธิ์ ผลได้ เลย หากภาครัฐละเลยที่จ ะตระหนักถึ ง ความจริ งที่ ว่าปัญ หาดั ง กล่ า ว
นอกจากจะมีรากส่วนหนึ่งมาจากการไม่ เคารพกฎเกณฑ์เ พื่อ ประโยชน์สาธารณะของราษฎรบางกลุ่ มแล้ว ยังมี
เหตุมาจากการดาเนินการต่า งๆ ของภาครัฐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ จึงเห็นควรมีข้อเสนอแน ะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิท ธิมนุษยชน รวมทั้งข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบียบ หรือ คาสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้ อ งกั บหลัก สิท ธิ มนุ ษยชนต่ อคณะรั ฐ มนตรี ตามรัฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247(3) ดังนี้
(1) ข้อเสนอแนะมาตรการหรือ แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิท ธิมนุ ษยชน
(1.1) คณะรัฐมนตรี ควรกาหนดแนวทางปฏิบั ติและสนั บสนุ นส่ วนราชการเกี่ ย วกั บ
การจัดการที่ดินของรัฐประเภทที่ป่า ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่อุทยานแห่งชาติ และที่อนุรักษ์อื่นๆ ดังนี้
(ก) ควรสนั บ สนุ น งบประมาณหรือ เทคโนโลยีที่ ทั น สมั ย เกี่ ย วกั บการ
จัดการที่ดินของรัฐ และทรั พยากรป่า ไม้ไ ปยั งหน่ วยงานในพื้ นที่ สาหรับ การจั ด ทาแผนที่แ ละสารวจพื้ น ที่ ท าง
กายภาพ
(ข) ในการประกาศพื้นที่อนุรักษ์แห่งใหม่และการขยายพื้นที่จากเขตเดิ ม
ควรพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อ การอนุรัก ษ์ ต้นน้าลาธารหรื อไม่ ไม่ควรประกาศเขตอนุรั กษ์ เ พื่อหวงกัน เพี ยงให้ ไ ด้
จานวนพื้นที่ตามนโยบายป่า ไม้แ ห่ง ชาติ เ ท่านั้น แต่ควรใช้แนวทางการส่ง เสริมและพั ฒนาพื้ นที่ ป่าไม้ ใ นที่ ดิ น
เอกชนแทน ในกรณีจาเป็นที่จะต้องมีการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์ ควรให้ประชาชนมีส่ว น
ร่ ว มในการกาหนดและรั บรู้ ถึง แผนการด าเนิ นการของภาครั ฐ รวมถึ งเปิ ด โอกาสให้ มีก ารโต้ แ ย้ง คั ด ค้านใน
กระบวนการ และควรกาหนดให้มีการสารวจพื้นที่จริงโดยใช้ เทคโนโลยีสารวจทางอากาศหรือดาวเทีย มภายใน
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ระยะเวลาไม่เ กิน 2 ปี และทาแผนที่ทางกายภาพ สาหรับพื้นที่ที่ประกาศเป็น เขตป่ าอนุ รัก ษ์แ ล้ว ควรมีก าร
สารวจ และตรวจสอบพื้นที่จริงโดยใช้เทคโนโลยีดังกล่าวทุก 2 ปี
(ค) ควรก าหนดมาตรฐานขั้น ต่ าในการด าเนิน การพิ สู จน์ สิ ทธิ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเ มื่ อวัน ที่ 30 มิถุนายน 2541 ตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ ในข้ อ 4.2 ข้อย่อยที่ 4.2.3 ของรายงาน
ข้ อ เสนอแนะฯ ฉบั บ นี้ หากผู้ บุ กรุ ก เข้ าเกณฑ์เ ป็ นผู้ ยากไร้ ซึ่ง บุ กรุ ก ครั้ ง แรกด้ ว ยความจ าเป็น ทางเศรษฐกิจ
ภาครัฐควรพิจารณาช่ ว ยเหลือ โดยอาจพิจารณาจั ดที่ ดิ นท ากิ นให้ร าษฎรหรื อ ชุ มชนตามนโยบายของคณะ
กรรมการจัดที่ดินแห่ง ชาติ และควรจากัดการให้สั มปทานหรื อการต่ ออายุ สั มปทานแก่ เ อกชนรายใหญ่ ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่การพิสูจน์สิทธิในที่ดินยั งไม่แ ล้วเสร็จหรื อหากข้ อ พิพาทถูกนาขึ้นสู่ ศาลแต่ค ดี ยั ง ไม่
ถึงที่สุด ส่วนกรณีที่มีการเดินสารวจออกเอกสารสิทธิในที่ดิน กรณีจัดสรรที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือกรณีมีการให้เ ช่า ที่ ดินของรั ฐ ควรให้สิทธิแ ก่ ผู้ ที่ไ ม่ เ คยบุ กรุ กที่ ดิน ของรัฐ ก่ อน ลาดับถัดมาจึง ให้สิ ท ธิ แ ก่
ผู้บุกรุกซึ่งยินยอมปฏิ บั ติต ามกฎเกณฑ์ แ ละตามความเห็ นในข้ อ 4.2 ประกอบข้อ ย่อ ยที่ 4.2.3 ของรายงาน
ข้อเสนอแนะฯ ฉบับนี้
(ง) ควรกระจายการถื อ ครองที่ ดิ น เช่ น ปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ ทางภาษี
ทรัพย์สินให้มีประสิท ธิภาพยิ่ งขึ้น และควรมีการสารวจทางอากาศที่ ดินในประเทศอย่างสม่า เสมอไม่น้อ ยกว่ า
ทุ ก 5 ปี และปรั บ ปรุ ง บทบั ญญั ติ มาตรา 6 แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น รวมทั้ ง แนวทางปฏิ บัติ ต ามมาตรา
ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อไม่ให้เอกชนที่ถือครองที่ดินละทิ้ง ที่ดินโดยไม่ทาประโยชน์
(จ) ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายสาธารณะเกี่ ย วกั บ
การอนุรักษ์ป่าไม้
(ฉ) ควรสนั บ สนุ น สิ ท ธิ ร่ ว ม ข องชุ ม ชน (Common Property)
เพื่ อ การใช้ ท รั พยากรธรรมชาติ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพมากที่ สุ ด ตามกติ ก าระหว่ า งประเทศว่ าด้ ว ยสิ ท ธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights
:CESCR) โดยให้ ชุ ม ชนมี สิท ธิ ร่ ว มกั น เพื่ อ จะท าให้ คานึ งถึ งสิ ท ธิ ประโยชน์ ของตนและ ของชุม ชนในการ
จั ดการทรั พ ยากรป่ า ไม้ โ ดยให้ สิท ธิ แ ละหน้ า ที่ แ ก่ คนในพื้ น ที่ ที่ จ ะบริ ห ารจั ดการทรั พ ยากรในบริ เวณที่
กาหนดตามความต้ องการของกลุ่ มภายใต้ เงื่ อ นไขและข้ อ กาหนดต่ างๆ และภาครั ฐจะต้ อ งปรั บเปลี่ ย น
บทบาทจากการเป็ นผู้ ปฏิ บัติมาเป็น ผู้ กากั บดู แ ล ติดตามประเมิน ผล นอกจากนั้น แนวทางการแก้ไขปั ญ หา
ชุมชนที่อยู่อาศัยในเขตป่ า ให้ใช้หลักคิดสิ ท ธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้การก าหนด
แนวเขตที่ ดิน ป่ า ไม้ เป็น เรื่ องของประชาชน ชุมชน หรือองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่ น ตกลงกั น เอง โดยไม่
ยึดติดกับแนวเขตป่า ไม้เดิมที่ประกาศในกฎหมาย
(ช) ควรดาเนินการพัฒนาประเทศให้ บรรลุ เป้าหมาย “การพัฒนาอย่า ง
ยั่ ง ยื น ” (Sustainable Development Goals :SDGs) เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขอย่ า งยั่ ง ยื น โดยการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต ของประชากร ส่งเสริมการเกษตรอย่า งยั่ งยื น สนับสนุนความก้า วหน้ าทางเทคโนโลยีท างการ
เกษตร ให้เอกชนสามารถเพิ่ มผลผลิ ตในพื้ นที่จากั ด และสนับสนุนให้ มีการแปรรูป ผลิ ตภั ณฑ์ ทางการเกษตร
แทนการให้เกษตรกรมุ่ง ผลิ ตและจาหน่ายผลิ ต ภั ณฑ์ขั้น ปฐมภู มิอ ย่า งเดีย ว รวมทั้ง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
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จากระบบนิ เ วศทางบกอย่า งยั่ ง ยืน เพื่ อ บรรเทาผลกระทบต่อ การเปลี่ย นแปลงสภาพอากาศที่ ก ระทบต่อ
ประชาชนทุกคนในประเทศ และเพื่อลดการสูญเสียถิ่นที่อ ยู่อาศัย ตามธรรมชาติของสัต ว์และความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่ต้ นกาเนิ ด ของชี วิ ต และควรจัดสรรพื้น ที่ ฟื้น ฟู ให้ เ กิด ความสมดุล ระหว่าง “ป่าอนุรักษ์” ที่เป็ น
แหล่งกาเนิดน้า ก๊าซ และอาหาร, “ป่าเศรษฐกิจ” ที่ต้นไม้หมุนเวียนมี อัต ราการดู ดซั บก๊า ซเรือ นกระจ กมาก
และ “ป่าชุมชน” ซึ่งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจั ดการป่า ตามวิถีชีวิ ตดั้งเดิม
(1.2) คณะรั ฐ มนตรี ค วรให้ ค ามั่ น แก่ ร าษฎรและก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ใ ห้
เจ้าหน้าที่ จับกุมและดาเนิน การขั บไล่หรื อไล่รื้อ ผู้บุ กรุก รายใหม่ซึ่ งไม่ เข้าหลัก เกณฑ์ ที่ ควรช่วยเหลื อ หลั ง จาก
ที่ ไ ด้ พิสู จ น์ สิ ท ธิ ต ามหลัก เกณฑ์ที่ กสม. เสนอแนะ และคดี ไ ด้ เข้ าสู่ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมจนคดี ถึ งที่ สุดแล้ว
เท่านั้น เพื่อไม่ให้ ล ะเมิด สิ ทธิ พลเมื อ งตามกติ การะหว่า งประเทศว่า ด้ว ยสิ ทธิ พลเมือ งและสิท ธิท างการ เมื อ ง
(International Covenant on Civil and Political Rights :ICCPR) และเพื่อให้ประกันว่าการไล่รื้อ (Forced
Evictions) จะถู ก ใช้ เ ป็ น วิ ธี ก ารสุด ท้ า ย ตามกติ ก าระหว่ างประเทศว่ าด้ ว ยสิท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights :ICESCR) นอกจากนั้น
ในการจับกุม เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมไม่ ควรกระทาโดยการเหยีย ดหยามต่ อ ศัก ดิ์ ศรี ความเป็ นมนุษ ย์ ข่มขู่ คุกคาม
ใช้กาลังบังคับ หรือปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
(1.3) คณะรั ฐ มนตรี ค วรให้ ค ามั่ น แก่ ร าษฎรและก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ใ ห้
เจ้าหน้าที่จับกุมและดาเนินการขั บไล่ หรือ ไล่รื้ อ ผู้บุกรุ กรายใหม่ ซึ่งไม่ เข้าหลั กเกณฑ์ ที่ควรช่วยเหลื อ หลังจากที่
ได้พิสูจน์สิท ธิ ตามหลั ก เกณฑ์ที่ เ สนอแนะในข้อ ที่ 4.2.3 ของรายงานข้ อ เสนอแนะฯ ฉบับนี้ และคดีได้ เ ข้ า สู่
กระบวนการยุ ติธ รรม จนคดีถึงที่สุด แล้ ว เท่า นั้น และในการจับ กุ ม เจ้าหน้าที่ผู้จับกุ มไม่ ค วรกระท าโดยการ
เหยียดหยามต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ข่มขู่ คุกคาม ใช้กาลังบังคับ หรื อปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
(2) ข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่ง
(2.1) คณะรั ฐ มนตรี ค วรพิ จ ารณาแก้ ไ ขเปลี่ ยนแปลงนิย ามค าว่ า “ป่ า ” ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ป่ าไม้ พุ ท ธศั ก ราช 2484 ให้ ส อดคล้ อ งกั บลั ก ษณะทางกายภาพและสภาพทางภู มิศ าสตร์
โดยให้หมายถึงเฉพาะพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่มีความชุ่มชื้น มีพันธุ์ไม้หลากชนิด และมีระบบนิเวศที่ค่อนข้างสมบู ร ณ์
โดยที่ราษฎรมีส่วนร่วมกาหนดให้เป็นป่า
(2.2) คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาแก้ไ ขเพิ่มเติ มพระราชบัญ ญัติป่า สงวนแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2507 มาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 14 เพื่อไม่ใ ห้เ สื่ อ มเสี ยแก่ สิท ธิ ในการใช้ ประโยชน์ที่ ดิ น ของ
ราษฎรรายบุ ค คลที่ ค รอบครองอยู่ ก่ อ นจนเกิ น ควร รวมถึ ง ต้ อ งไม่ ลบล้ า งสิ ท ธิ ใ ช้ แ ละได้ ประโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนดั้งเดิม
(2.3) คณะรัฐมนตรีค วรพิ จารณาแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญ ญัติ อุท ยานแห่ ง ชา ติ
พ.ศ. 2504 มาตรา 6 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้ มครองสัต ว์ป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 33 ตามความเห็ น ใน
ข้อ 4.1.3 ของรายงานข้อเสนอแนะฯ ฉบับนี้
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กรณีที่สี่ ข้อเสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางในการส่ง เสริ มและคุ้ม ครองสิ ท ธิม นุ ษ ยชน
รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ ไขปรั บปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่ง กรณีการกาหนด เขตพื้น ที่ ใ น
การทากิน การอยู่อาศั ย และการดาเนิน วิถีชี วิ ตของกลุ่ มชาติ พัน ธุ์ ก ะเหรี่ยง และชุมชนท้องถิ่ น ดั้งเดิ ม ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุท ยานแห่งชาติ (ข้อเสนอแนะที่ 3/2561)
ความเป็นมาของข้อ เสนอแนะฯ ดังกล่าว เกิดขึ้นจากคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ ง ชา ติ
ได้รับเรื่องร้องเรียนจานวนมากและที่ อยู่ในระหว่างการดาเนิน การตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่า กลุ่มชาติพัน ธุ์
กะเหรี่ยงและชุมชนท้ องถิ่น ดั้ง เดิ มซึ่ ง อยู่ อาศั ยบนพื้น ที่สู งของประเทศไทยในหลายพื้น ที่ มาก่อ น โดยเฉพาะ
ภาคเหนือและภาคกลาง ได้รับผลกระทบต่ อวิถี ชีวิ ตดั้ งเดิ มที่สื บทอดมาจนถึ งปัจจุ บัน และประสบปัญหาขาด
แคลนพื้นที่ทากิน สืบเนื่องจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่ง ชาติทับซ้ อนกับที่ อยู่ อ าศั ย
และที่ ท ากิ น ของชุ มชน จนน าไปสู่ ก ารจั บ กุ ม ไล่ รื้ อ ท าลายทรั พย์ สิ น และด าเนิ น คดี ใ นชั้ น ศา ล ตา ม
พระราชบัญญัติป่า ไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ง ชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบั ญ ญั ติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 โดยเจ้าหน้าที่ดาเนินการไม่ส อดคล้อ งกั บ มติ ค ณะรัฐ มนตรี เ มื่อ วัน ที่ 3 สิงหาคม
2553 เรื่อง แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ ในการฟืน้ ฟู วิถีชี วิต ชาวกะเหรี่ย ง ซึ่งเป็นนโยบายในการประกั น สิ ท ธิ
ของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิ มดังกล่าว นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ไม่มีการดาเนินการเพื่ อพิ สูจน์สิท ธิการครอบครองที่ ดิ น
ก่อนด้วย
จากประเด็นข้างต้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึ งเห็น ควรให้มีการพิจารณา ศึ ก ษา
รวบรวม ข้อเท็จจริง และวิเคราะห์ กรณีการกาหนดเขตพื้ นที่ ทากิน อยู่อาศัยและการดาเนินวิ ถีชีวิ ตของกลุ่ ม
ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตอุทยานแห่ งชาติ โดยพิจารณาจาก
คาร้อง ศึกษาข้อเท็จจริง บทบัญญัติของกฎหมาย นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรั ฐ หลักการ
สิทธิมนุษยชน หลักวิชาการที่เกี่ยวข้ อง เอกสารงานวิจัยของสานัก งานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ ง ชา ติ
และความเห็นของผู้ทรงคุ ณวุ ฒิและพยานผู้ เชี่ยวชาญด้านสิทธิ ในที่ ดินและการจั ดการทรั พยากรป่าไม้ จากนั้น
ได้จัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือ แนวทางในการส่ งเสริมและคุ้ มครองสิ ทธิ มนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เกี่ยวกับกรณีการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตอุทยาน
แห่งชาติทับซ้อ นกั บที่ อ ยู่อาศั ยและที่ ทากิ นของกลุ่ มชาติ พัน ธุ์ ก ะเหรี่ ยงและชุ มชนท้ องถิ่น ดั้ งเดิ มซึ่ง อยู่ อ า ศั ย
มาก่อน เพื่อให้สอดคล้ องกับ หลัก สิท ธิมนุษ ยชนต่อ คณะรัฐ มนตรี และหน่วยงานที่เกี่ย วข้ อง ตามรัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญั ติประกอบรัฐ ธรรมนู ญว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) และมาตรา 42 ดังนี้
(1) ข้อเสนอแนะมาตรการหรือ แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิท ธิมนุ ษยชน
(1.1) หน่วยงานของรั ฐ ตามค าสั่ ง คณะรั กษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ 64/2557 เรื่อ ง
การปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่า ไม้ ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2557 และที่ 66/2557
เรื่อง เพิ่มเติมหน่ วยงานสาหรับ การปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุ ก ทาลายทรั พยากรป่าไม้ และนโยบายการ
ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุ บัน ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ควรยุติการจับกุมกลุ่มชาติ พัน ธุ์

160

กะเหรี่ยงและชุมชนท้ องถิ่น ดั้ง เดิ ม ซึ่งยังประสงค์ให้มีการพิสูจน์ สิทธิว่า เป็นผู้ อยู่อาศัย มาก่อนการประกาศเป็ น
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และอุ ทยานแห่ง ชาติ โดยเฉพาะการใช้ วิธีการรุนแรงโดยขั บไล่ เผาทาลายพืชผลอาสิ น
หรือทรัพย์สิน และหน่วยงานของรัฐจะดาเนิ นการขับ ไล่ หรือไล่รื้อผู้บุกรุกได้หลังจากที่ มีการดาเนินการ พิ สู จ น์
สิทธิและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจนคดีถึงที่สุด แล้วเท่านั้น
(1.2) กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มควรพิ จ ารณาทบทวน และ
ปรับปรุงขั้นตอนก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่ง ชาติ หรือ เขตป่าสงวนแห่งชาติ ตลอดจนแนวทางลาดั บ แรก
ในการจัดการปัญหาข้ อ พิ พาทในการใช้ ประโยชน์ หรื อการถื อ ครองพื้น ที่ร ะหว่า งกลุ่ มชาติ พัน ธุ์ ก ะเหรี่ย งและ
ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมกับหน่วยงานของรั ฐในเชิ งสร้างสรรค์ (Constructive Dialogue) โดยจัดตั้งคณะกรรมการ
หรือกลไกกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่ง มีส่วนได้ เสียโดยตรง ดังนี้
(ก) ควรสารวจเขตพื้น ที่ที่ ทากิน ในปัจจุ บัน ตรวจสอบรังวั ดแนวเขตพื้ น ที่
พิพาท จานวนพื้นที่ และรายชื่อ ผู้ที่ ทากิ นอยู่จริ ง โดยพิจารณาทั้ ง หลั ก เกณฑ์ ด้านเวลาและหลั ก เกณฑ์ ท าง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในการพิสูจน์ สิทธิข องกลุ่มชาติพันธุ์ก ะเหรี่ยงและชุ มชนท้องถิ่นดั้ ง เดิ ม
โดยให้มีคณะกรรมการหรื อกลไกในระดับ จัง หวั ด ประกอบด้วยผู้แ ทนชุ มชนในพื้น ที่ซึ่ ง มีส่ วนได้เ สีย โดยตรง
ผู้ แ ทนกรมป่ า ไม้ ผู้ แ ทนกรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช ผู้ แ ทนวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ผู้ แ ทนกรม
การปกครอง ผู้แทนองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น และนักวิชาการผู้ เชี่ ยวชาญและปฏิบั ติ งานด้า นวั ฒน ธรร ม
สิทธิมนุษยชน สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(ข) หากเห็นชอบให้มีการกาหนดเขตพื้น ที่ในการทากิ น การอยู่อาศัย และ
การดาเนินวิถีชีวิตตามวัฒนธรรมตามมติ คณะรั ฐมนตรีเ มื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวนโยบายและหลั ก
ปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ควรประกาศรับรองเขตพื้นที่ดังกล่าวไว้ในแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา
ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ หรือในแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงกาหนดเขตป่า สงวนแห่งชาติ เพื่อสร้างความ
เป็นเอกภาพและเป็ นองค์รวมในการปฏิ บั ติหน้า ที่ข องหน่ วยงานของรัฐ ในการจั ดการพื้ นที่ สงวนหรื อ อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรป่าไม้อย่างเป็นระบบ
(ค) กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ มควรมุ่ ง เน้ นนโยบายใน
เชิงป้องกันเพื่อการอนุรักษ์พื้น ที่และส่ง เสริมการมีส่ วนร่วมของประชาชนโดยพัฒนาศั กยภาพและขยายผลองค์
ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการด าเนิ น โครงการจั ด การพื้ น ที่ คุ้ มครองอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม (Joint Management of
Protected Areas: JoMPA) และให้คณะกรรมการที่ป รึก ษาพื้นที่ คุ้ มครองในประเทศไทย (Protected Area
Committee: PAC) เป็นกลไกหลักในการจัดการพื้นที่ป่าสงวนและอนุรัก ษ์ในทุก พื้นที่ อันเป็นการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนและชุมชนในการใช้และได้ ประโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่ า ง
สมดุลและยั่งยืนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
(ง) คณะรัฐมนตรี ควรผลัก ดัน ให้ เกิ ด การบูร ณาการการดาเนิ นงานร่ ว มกั น
ของหน่วยงานที่มีอานาจหน้า ที่ตามมติ ค ณะรั ฐมนตรี เ มื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวนโยบายและหลั ก
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ปฏิบัติในการฟื้น ฟูวิ ถี ชีวิ ตชาวกะเหรี่ย ง เพื่อลดปัญหาช่อ งว่า งในการดาเนิน งานระหว่ า งหน่ว ยงาน และให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
1) ควรเพิ่มโอกาสในการทางานร่ว มกันระหว่างหน่วยงานในพื้ น ที่
โดยกาหนดมาตรการและแผนปฏิบัติ การไปยังหน่วยงานในแต่ล ะระดั บอย่า งทั่ว ถึงและต่อ เนื่ อง ตลอดจนการ
แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดในพื้นที่พิพาทตามข้ อ 5.1.2 ข้อย่อยที่ 1) ของข้อเสนอแนะฉบับนี้
2) ควรรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่ จัดทาฐานข้อมูล และปรับปรุง
ข้อมูลให้ทันสมั ยอยู่เ สมอ เพื่อให้หน่วยงานที่มีอานาจหน้ าที่ ได้ รับ ทราบข้อ มู ลที่ ถูก ต้อ งตรงกัน และสามารถ
นาไปใช้ประกอบการประเมินสภาพพื้น ที่ วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงในการพั ฒนาพื้นที่ และกาหนด
วิธีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ส่งเสริมการดารงชีวิตของกลุ่มชาติพัน ธุ์กะเหรี่ยงและชุ มชน
ท้องถิ่นดั้งเดิมในพื้นที่ป่าในฐานะผู้อนุรักษ์ได้ อย่างเหมาะสม
3) ควรพัฒนาวิธีการและกลไกในการติด ตามประเมินผลอย่า งเป็ น
ระบบ ต่ อ เนื่ อ ง และเป็ น รู ป ธรรม เพื่ อ ให้ ท ราบถึง ปั ญหาอุ ปสรรคที่เ กิ ด ขึ้ นและสามารถนาไปปรั บปรุงการ
ดาเนินงานตามนโยบายได้อ ย่างทันท่ วงที โดยพิจารณากาหนดตั วชี้วั ดที่ สอดคล้อ งกั บตั วชี้วั ดของยุทธศาสตร์
นโยบาย และแผนงานอื่น ๆ ของหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่
(2) ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรั บปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่ง
(2.1) คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาทบทวนสถานะทางกฎหมายของแนวนโยบาย ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ ย ง
ในประเด็นด้านการจัด การทรั พยากร เพื่อยกระดับเป็น มาตรฐานเชิง กระบวนการในการพิ สูจน์แ ละคุ้ ม คร อง
สิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิ มดัง กล่าว โดยให้กาหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมไว้ ในกฎหมายระดับ พระราชบัญญั ติ ที่ ใ ช้
บังคับในพื้นที่สงวนคุ้มครองและอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้หรือเขตอนุรักษ์อื่น ๆ
(2.2) คณะรั ฐ มนตรี ควรรั บรองสิ ท ธิ เชิ ง กลุ่ มของชุ มชนชาติ พั น ธุ์ ก ะเหรี่ย งและ
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ดั้ ง เดิ ม ให้ มี พื้ น ที่ ในการท ากิ น การอยู่ อ าศั ย และการดาเนิ น วิ ถี ชี วิ ตตามวั ฒนธรรม อั น
สอดคล้ อ งกั บสิ ท ธิ ข องประชาชนและชุ ม ชน ในการใช้ แ ละได้ ประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อมอย่า งสมดุ ลและยั่ งยื น ตามรั ฐธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560 แทนการ
อนุญาตผ่อนผันให้ประชาชนแต่ละรายครอบครองทาประโยชน์ในลักษณะชั่วคราว ดังนี้
(ก) คณะรัฐมนตรีควรเร่งรัด ผลักดัน ปรับปรุงกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
ที่ เ กี่ ย วกั บ พื้ น ที่ ส งวนคุ้ มครองและอนุรั กษ์ ท รัพยากรป่า ไม้ โ ดยพิ จารณาก าหนดวิ ธี ก ารใช้ และได้ ป ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
(ข) คณะรัฐมนตรีควรยกระดับสถานะทางกฎหมายของการดาเนินโครงการ
ป่าชุมชน โดยเร่งรัดการออกกฎหมายว่า ด้ว ยป่าชุ มชน เพื่อเป็นเครื่อ งมือ สาคั ญในการส่ง เสริ ม และคุ้มครอง
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สิทธิของกลุ่ มชาติ พันธุ์ ก ะเหรี่ย งและชุ มชนท้ องถิ่น ดั้ ง เดิ ม ตลอดจนเป็ นการรั บรองให้ ชุ มชนท้อ งถิ่น ดั้ ง เดิ ม
สามารถจัดการพื้นที่ป่าร่วมกันได้อย่างยั่งยืนและเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ตามศักยภาพในแต่ล ะพื้นที่
(2.3) คณะรั ฐ มนตรี ควรพิ จ ารณาน าหลั ก การให้ ฉั น ทานุ มั ติที่ เป็ น อิ สระ แจ้ ง
ล่วงหน้า และโดยความยินยอม (Free, Prior and Informed Consent: FPIC) มาใช้เป็นขั้นตอนก่อนการ
ดาเนินกิจกรรม แผนงาน และโครงการของรัฐ ซื่งมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลง โยกย้าย หรือสูญเสียพื้นที่ทากิ น
การใช้ที่ดิน หรือทรัพยากรอื่น ๆ จนอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวิถี ชีวิต มาตรฐานการดารงชีพ ตลอดจน
การเข้าถึงอาหารอย่า งเพีย งพอของกลุ่ มชาติ พัน ธุ์ ก ะเหรี่ย งและชุ มชนท้ อ งถิ่ น ดั้ งเดิ ม ซึ่งเป็นผู้มีส่ วนได้ เ สี ย
โดยตรง
(2.4) คณะรัฐมนตรีควรดาเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติ อุทยานแห่ง ชาติ พ.ศ. 2504
โดยเพิ่มหลั ก การมี ส่ว นร่ว มของชุ มชนในการกาหนดที่ดิ นให้ เป็น อุ ทยานแห่ง ชาติ และพิจารณาศึ ก ษา ควา ม
เป็นไปได้ในการจาแนกเขตการจัดการสาหรับพื้น ที่คุ้ มครอง (Zoning) โดยเฉพาะประเภทเขตการใช้ประโยชน์
แบบวิถีดั้งเดิม (Zoning for traditional and indigenous users) เพื่อการใช้ประโยชน์ของคนในท้องถิ่ น ด้ ว ย
วิถีการดารงชีวิตแบบดั้งเดิม หรือเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (Special use zone) โดยควรเพิ่มเติมความตอนท้ า ย
ในมาตรา 6 วรรคสอง แห่งร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ..... ดังนี้
“มาตรา 6 วรรคสอง ที่ดินที่จะกาหนดให้ เป็ นอุ ทยานแห่ง ชาติ นั้น ต้องเป็น ที่ ดิ น ที่
มิได้มีบุคคลใดถือกรรมสิท ธิ์หรือสิท ธิครอบครองโดยชอบตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือครอบครอง โดยชอบ
ด้วยกฎหมายอื่น ซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง และต้องเปิดโอกาสให้อ งค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและชุมชนท้อ งถิ่ น ที่
อยู่ในบริเวณนั้นมีส่วนร่ว มแสดงความคิ ดเห็น ในการกาหนดที่ ดินให้เป็ นอุท ยานแห่ งชาติ ด้ว ย ตั้งแต่ในขั้น ตอน
การสารวจและกาหนดแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ตลอดจนการจาแนกเขตการจัดการพื้นที่คุ้ มครอง”
กรณีที่ห้า จากผลการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการวิจัยความสั มพัน ธ์ระหว่างสิท ธิมนุ ษยชนและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ การคุ้ มครองสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนที่ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ างยั่ง ยื น ซึ่ ง ได้ มีก ารตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับสิ ทธิ มนุ ษยชนด้า นสิ่ งแวดล้ อ มในช่ว งปี พ.ศ.2556-2557 พบว่า มีการละเมิดสิ ทธิ ชุมชน มาก
ที่สุด รองลงมาคือการละเมิดในการจัด การ/ใช้ที่ดิน และการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินตามลาดับ อันแสดงให้เห็ น
ว่าปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านสิ ทธิ ชุ มชนในประเทศไทย เป็นสิ่งที่คณะกรรมการสิท ธิมนุษ ยชนแห่ ง ชา ติ
และส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาเป็นที่ต้องให้ความสาคัญ และตระหนักในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ในปัจจุบันคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษ ยชนแห่ง ชาติไ ด้ มีการออกระเบี ยบคณะกรรมการสิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ว่า ด้ว ยหลั กเกณฑ์ แ ละวิ ธีการในการตรวจสอบการละเมิ ดสิ ท ธิมนุ ษยชน พ.ศ.2561 ซึ่ง
ผู้วิจัยเห็นว่าจะเป็นเครื่องมือสาคัญให้กั บประชาชนไม่ว่าจะเป็นบุ คคลหรือกลุ่ มบุ คคลที่ ได้รับ ความเสียหายหรื อ
พบเห็นว่ามีการกระทบหรื อการละเลยการกระทาอัน เป็น การละเมิด สิทธิ มนุ ษยชน สามารถแจ้งหรือร้องเรี ย น
เพื่อขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิ ทธิมนุ ษยชนได้ อันจะนาไปสู่การจัดทารายงานผลการตรวจสอบต่อหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางที่ เหมาะสมในการป้ อ งกั นหรื อแก้ไ ขการละเมิ ด สิ ท ธิ
มนุ ษ ยชน รวมทั้ ง การเยี ย วยาผู้ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจากการละเมิ ด สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนต่ อ ไป นอกจากนั้นแล้ว
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ระเบียบดังกล่าวยังกาหนดให้มีการติ ดตามผลการดาเนิน การของหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้ องที่ไ ด้รับข้อ เสนอแน ะจาก
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย
ท้ายที่สุด เพื่อให้การด าเนิน การเพื่ อส่ ง เสริ มและคุ้ มครองสิ ทธิ มนุษ ยชนอย่า งเป็ น
ระบบ และป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด สถานการณ์ อั น มี ผ ลกระทบต่ อ สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนในวงกว้ า ง คณะกรรมการสิทธิ
มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ อ าจน ากระบวนการไต่ ส วนสาธารณะ การพิ จ ารณารวมค าร้อ ง การจ้ างที่ ป รึก ษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ การศึกษาวิจัย หรือการอื่นใดอันสมควรแก่กรณี มาใช้ประกอบการตรวจสอบในกรณี เรื่องที่สาเหตุ
ของปัญหาเกี่ยวข้องกับนโยบาย กฎหมาย กฎ รวมถึงระบบที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ กรณีเป็นการละเมิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชนอย่างร้ายแรง กรณีที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ข องประชาชนโดยส่ วนรวม และกรณีอื่นที่คณะกรร มการ
เห็นสมควร265
3.2.2 องค์กร หรือกรณีศึกษาอื่น
(1) ศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้วิจัยพบว่าศาลรัฐธรรมนูญได้มีคาวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุ มชน ได้แก่
เรื่องที่หนึ่ง คาวินิจฉัยศาลรั ฐธรรมนู ญที่ 3/2552 กรณีพระราชบั ญ ญั ติส่ง เสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่ง แวดล้ อมแห่งชาติขั ดต่อรั ฐธรรมนู ญหรือ ไม่ และสภาพบังคับของสิท ธิ ตามมาตรา 67
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2550
คดีนี้เป็นการส่ ง ประเด็ น มาจากศาลปกครองสูง สุ ด โดยเป็นประเด็ นการโต้ แ ย้ ง ว่ า
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรั กษาคุ ณภาพสิ่งแวดล้ อ มแห่ง ชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติใ ห้
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่ง แวดล้ อมแห่งชาติ มีอานาจประกาศกาหนดปร ะเภทและขนาด
ของโครงการหรือ กิจการของส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อ มซึ่ง ต้อ งจั ด ท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบนั้น มีเนื้อหาที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 56 วรรคสอง ซึ่งมีหลักการเดียวกันกับมาตรา 67 วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หรือไม่
ในการนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้มีความเห็นว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง เป็นมาตรการทางกฎหมายส าหรั บ ใช้ บัง คั บกั บ ส่ ว น
ราชการรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีการดาเนิน โครงการหรือ กิจการที่มีผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มซึ่งสอดคล้ อ งกั บ
การรับรองสิทธิชุมชนในการส่ง เสริมและรัก ษาคุ ณภาพสิ่งแวดล้อ ม ตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยัง ได้อ ธิบายความต่อ ไปอี กด้ วยว่า สิทธิและเสรี ภ า พที่
ได้รับรองไว้ตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นสิทธิแ ละ
265

พ.ศ.2561

ข้อ 32 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง ชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน
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เสรีภาพที่มีสภาพบังคับ ทันทีที่รั ฐธรรมนูญประกาศให้มีผลบั งคับ ใช้ โดยไม่ต้องรอให้มีการออกกฎหมายอนุ วั ติ
การมาใช้บังคับก่ อนแต่ อย่า งใด ดังนั้น หากการดาเนินโครงการหรื อ กิจการใดอาจก่ อให้ เ กิด ผลกระทบอย่ า ง
รุนแรงต่อชุมชนในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของบุคคลหรือชุมชน บุคคลหรื อ
ชุมชนย่อมมีสิทธิฟ้องต่อศาลปกครอง ไดโดยอาศัยอานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรคสาม
เรื่องที่สอง คาวินิจฉัยศาลรั ฐธรรมนู ญที่ 33/2554 กรณีพระราชบัญญั ติอุ ท ยาน
แห่งชาติขัดต่อรัฐธรรมนู ญหรือ ไม่
คณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ง ชาติ เ สนอเรื่อ งขอให้ ศ าลรัฐ ธรรมนู ญ พิ จารณา
วิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รา ชอา ณาจั ก ร ไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ ง (2) ว่ า
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา 6 กระทบต่อสิทธิมนุษยชน และมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 66 และมาตรา 67 หรือไม่
ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป คือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไ ด้ รั บ
เรื่องร้องเรีย นจากกานั น ตาบลศิ ลาแลง และคณะกรรมการป่า ชุ มชนตาบลศิ ลาแลง กรณีการประกา ศเขต
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ด อยภู ค าทั บซ้ อ นพื้ น ที่ ป่าชุ มชนต าบลศิล าแลง อ าเภอปัว จั ง หวัด น่ าน และนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลห่าอุแท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าอุแท และผู้ใหญ่บ้า น รวมทั้งกลุ่มอนุรักษ์ ป่ า
ต้นน้าคลองคราม กรณีการประกาศเขตอุท ยานแห่ง ชาติ น้าตกสี่ ขีด ทับซ้อนพื้นที่ป่าชุ มชนลุ่ มน้า คลองครา ม
ตาบลท่าอุแท อาเภอกาญจนดิษ ฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าการประกาศเขตอุ ทยานแห่ง ชาติดั งกล่าวทั บ ซ้ อ น
พื้ น ที่ ป่ า ชุ มชน ซึ่ ง คณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เ ห็ นว่ า สิ ท ธิ ข องบุ ค คลและชุ มชนในการจัดการ
การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล้อ ม รวมทั้ง ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
กรณีดังกล่าว รัฐธรรมนูญ มาตรา 66 และมาตรา 67 ได้ให้การรับรองและคุ้ มครองไว้แ ล้ว การที่ทางราชการ
ประกาศพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ พื้น ที่ดั ง กล่าวเป็น เขตอุ ทยานแห่ งชาติ โดยอาศัยอานาจตามบทบั ญ ญั ติ
มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมท าให้
การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนที่ประชาชนทากินมาก่อน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และถูกละเมิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา ๖ จึงกระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชนและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 66 และมาตรา 67
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค า สั่ ง รั บ ค าร้ อ งไว้ พิจ าร ณา วิ นิ จ ฉั ย ตา มรั ฐ ธรร มนู ญแ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) ประกอบข้อกาหนดศาลรัฐ ธรรมนูญว่ า ด้ ว ย
วิธีพิจารณาและการทาคาวินิจฉัย พ.ศ.2550 ข้อ 17 (19) ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้ องพิจารณาวินิจฉั ย มี ว่ า
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา 6 กระทบต่อสิทธิมนุษยชน และมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 66 และมาตรา 67 หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว เห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 66 เป็นบทบัญญัติรับ รอง
สิทธิของบุคคลที่รวมกันเป็นชุ มชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิ ม โดยบุคคลที่รวมตัวกันนี้ ย่อ มมี สิ ท ธิ
ที่จะอนุรักษ์ หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดี ของท้ องถิ่ นและของชาติ และมี
ส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้ อม รวมทั้งความ
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หลากหลายทางชี วภาพอย่า งสมดุ ลและยั่ งยืน โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ข องชุ มชนและประโยชน์ส าธาร ณะ
รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนโดยส่วนรวมควบคู่ ไปกับการอนุรัก ษ์
รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 เป็นบทบั ญ ญั ติ
รับรองสิทธิข องบุ คคลที่จ ะมีส่ วนร่ว มกั บรั ฐและชุ มชนในการอนุ รัก ษ์ บารุงรักษา และการได้ประโยชน์ จ าก
ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละความหลากหลายทางชี ว ภาพ และในการคุ้ มครอง ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดารงชี พอยู่ไ ด้อ ย่างปกติแ ละต่ อเนื่อ งในสิ่ง แวดล้ อ ม ที่จะไม่ก่อให้เกิ ด อัน ตรายต่อ สุ ข ภา พ
อนามัย สวัสดิภาพหรือคุ ณภาพชี วิต ของตนตามความเหมาะสม โดยกาหนดหลักประกั นเกี่ยวกับ การใช้ สิ ท ธิ
ดังกล่าวไว้ว่า การดาเนินโครงการหรื อกิจ กรรมที่อาจก่ อให้เ กิด ผลกระทบต่อ ชุมชนอย่า งรุนแรง ทั้งทางด้ า น
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมิน ผลกร ะทบ
ต่อคุณภาพสิ่ง แวดล้ อ มและสุ ขภาพของประชาชนในชุ มชน และจัดให้ มีก ระบวนการรับ ฟั งความคิด เห็ น ของ
ประชาชนและผู้ มีส่ ว นได้ เ สี ยก่ อ น รวมทั้ ง ได้ ให้ อ งค์ ก ารอิ ส ระ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู้แ ทนองค์ ก ารเอกชนด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพ และผู้ แ ทนสถาบั นอุ ด มศึ ก ษาที่ จัด การการศึ ก ษาด้ านสิ่ง แวดล้อ ม หรื อ ทรัพยากร
ธรรมชาติด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่ อนมี การด าเนิ นการดั งกล่าว อีกทั้ง ให้ความคุ้มครองสิท ธิ ข อง
ชุมชนในอันที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรั ฐ
ที่เป็นนิติบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญั ตินี้
ส่วนพระราชบัญญัติอุทยานแห่ งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา 6 เป็นบทบัญญัติให้อานาจ
รัฐบาลกาหนดบริเวณที่ ดิน แห่ง ใดที่ มีส ภาพธรรมชาติ เป็น ที่น่าสนใจ และเป็น ที่ดินที่ มิไ ด้อ ยู่ในกรรมสิ ท ธิ หรื อ
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุ คคลใดซึ่งมิ ใช่ทบวงการเมือ งให้ เป็นเขตอุท ยานแห่งชาติโดยให้คงอยู่ ใน
สภาพธรรมชาติเดิมเพื่อ สงวนไว้ ให้เ ป็นประโยชน์แ ก่การศึ กษาและรื่นรมย์ของประชาชน และมีความจาเป็ น ที่
ต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่ง แวดล้อ มเพื่อใช้ประโยชน์ ตามความเหมาะสมอย่า งสมดุล และยั่งยืน ภายใต้
เงื่อนไขที่ว่าจะต้อ งประกาศเป็น พระราชกฤษฎีกา และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริ เวณที่กาหนดนั้ น แนบ
ท้ายพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้โดยมีความมุ่งหมายเพื่ อคุ้ มครองรั กษาทรั พยากรธรรมชาติที่ มีอ ยู่ ให้ คงอยู่ในสภาพ
ธรรมชาติเดิมมิ ให้ ถูก ทาลายหรือ เปลี่ย นแปลงไป รวมทั้งเพื่อ คุ้มครองและรัก ษาประโยชน์สาธารณะอั น เป็ น
ประโยชน์ของประชาชนโดยรวมเป็นสาคัญ
เห็นว่า แม้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา 6 จะให้อานาจรัฐบาล
ปร ะกา ศพื้ น ที่ ที่ มี ส ภา พธรร มชา ติ เ ป็ น ที่ น่ า สน ใจให้ เ ป็ น เขตอุ ท ยาน แห่ ง ชา ติ โ ดยไม่ มี บ ทบั ญ ญั ติ
ให้บุคคลหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการดังกล่าวก็ตาม แต่มิได้หมายความว่า รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของ
รั ฐ จะสามารถด าเนิ น การได้ ต ามอ าเภอใจโดยไม่ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ของบุ ค คลหรื อ ชุ มชนตามรั ฐ ธรรมนูญ
ประกอบกับบทบัญ ญัติ ดั งกล่าวก็ มิไ ด้ห้ ามนากระบวนการรับ ฟั ง ความคิ ดเห็นของประชาชนมาใช้ แ ต่อย่ า งใด
อีกทั้งกรณีมิได้ตัดสิทธิของชุ มชนที่จ ะฟ้ องหน่ว ยงานราชการหรือหน่ วยงานของรัฐ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ อ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญ ญัติ ของรัฐ ธรรมนู ญ สาหรับความเดือดร้อนหรื อผลกระทบที่ ชุ มชนอาจได้รั บอั น เกิ ด
จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรั ฐหรือ เจ้าหน้าที่ข องรั ฐนั้น เป็นเรื่องที่จะต้องไปดาเนิ นการฟ้องคดี ต่ อ
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ศาลที่มีเขตอานาจตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ งต่ อไป ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจ ฉัย ว่า พระราชบัญ ญัติ อุ ท ยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 6 ไม่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนู ญ
ทั้งนี้ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560 ในปัจจุบัน ได้ มี
การบัญญัติหลักการในการรับรองและคุ้มครองสิทธิแ ละเสรีภาพของชนชาวไทยที่เ พิ่ มเติ มจากรั ฐธรรมนู ญ ฉบั บ
ที่ผ่านๆ มา โดยเฉพาะในวรรคหนึ่ง และวรรคสองของมาตรา 25 กล่าวคือ
“มาตรา 25 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้ เ ป็ น
การเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิ ท ธิ
และเสรีภาพที่จะทาการนั้นได้และได้รับ ความคุ้มครองตามรั ฐธรรมนู ญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่ น
ว่านั้นไม่กระทบกระเทือ นหรื อเป็น อัน ตรายต่อ ความมั่ นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้ อยหรื อศี ลธรรมอัน ดี ข อง
ประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุค คลอื่น
สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่ กฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์แ ละวิ ธีก ารที่ก ฎหมายบั ญญั ติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้ นขึ้ นใช้บั ง คั บ บุคคลหรือชุมชน ย่ อ ม
สามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
บุคคลซึ่งถูกละเมิ ดสิ ทธิหรื อเสรี ภาพที่ไ ด้รับความคุ้ มครองตามรั ฐธรรมนูญ สามารถ
ยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่ อสู้คดี ในศาลได้
บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิด สิทธิหรื อเสรี ภาพหรื อจากการกร ะท า
ความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า แม้สิทธิและเสรีภาพใดไม่ไ ด้ มีการบัญญั ติไว้ ในรัฐธรรมนูญ ฉบั บ นี้
ก็ตาม แต่บุคคลย่อมมีสิท ธิและเสรีภาพที่จ ะทาการนั้นได้และได้รับ ความคุ้ มครองตามรัฐ ธรรมนูญ ฉบั บนี้ หาก
มิได้มีการห้ามหรื อจากัด ไว้ ในรั ฐธรรมนู ญหรื อในกฎหมายอื่น ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า การใช้สิ ทธิ หรือ เสรีภ า พนั้ น
ต้องไม่กระทบกระเทื อ นหรื อ เป็ น อัน ตรายต่ อ ความมั่น คงของรั ฐ ความสงบเรี ยบร้ อ ยหรื อ ศีล ธรรมอั น ดี ข อง
ประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุค คลอื่น นอกจากนั้น วรรคสองของมาตราข้างต้น ยังได้บัญญั ติ
เพื่ อ แก้ ไ ขกรณี ที่ เ คยมี ปั ญ หาตา มค าวิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในช่ ว งการบั ง คั บ ใช้ รั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ในการตีความ “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ว่าต้องมีการตรากฎหมาย
กาหนดหลักเกณฑ์แ ละวิ ธีการก่ อน สิทธิและเสรีภาพนั้น ถึงจะได้ รับ การรั บรองและคุ้มครองตามรั ฐธรร มนู ญ
โดยวรรคสองได้บัญญั ติรับรองไว้ ว่า สิท ธิหรื อเสรี ภาพใดที่รัฐ ธรรมนูญ ให้เ ป็นไปตามที่ กฎหมายบัญญั ติ หรือให้
เป็นไปตามหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี การที่ก ฎหมายบั ญญั ติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้ นใช้บั ง คับ บุคคลหรื อ
ชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐ ธรรมนูญ ได้
สาหรับวรรคสามเป็นบัญญัติเพื่อคุ้มครองบุค คลซึ่งถู กละเมิ ดสิทธิหรือ เสรีภาพที่ ไ ด้ รั บ
ความคุ้มครองตามรัฐ ธรรมนูญ ให้สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อ ใช้สิ ทธิทางศาลหรื อยกขึ้นเป็ น ข้ อ
ต่อสู้คดีในศาลได้ และกรณีวรรคสี่หากบุ คคลได้รับ ความเสียหายจากการถูกละเมิ ดสิ ทธิหรื อเสรีภาพหรื อ จาก
การกระทาความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐ
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(2) ศาลฎีกา
ผู้วิจัยพบว่าศาลฎีกาได้มีคาพิ พากษาที่เกี่ ยวข้ องกั บสิท ธิชุ มชนในคดี หมายเลขแดงที่
5818/2549 กรณีสิทธิชุมชนในการฟ้อ งคดีสิ่ งแวดล้อ มเพื่ อรัก ษา ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณอ่าวมาหยา โดย
คดีนี้องค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวนาง กับพวกรวม 19 คน เป็นโจทก์ยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กับพวกรวม 4 คนเป็นจาเลย โดยโจทก์ที่ 1 และที่ 2 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น มีอานาจ
หน้าที่ในการคุ้ มครองดูแ ลจั ด การและบ ารุ งรั ก ษาทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้ อ มอย่า งยั่ง ยืน และดู แ ล
ทรัพย์สิน อันเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินโจทก์ที่ 3 ถึงที่ 19 อ้างว่าตนเป็นบุคคลในชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิ มของ
จังหวัดกระบี่ และอาศัยอยู่บริเวณรอบอ่าวมาหยา เกาะพีพีเล ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัต น์
ธารา หมู่เกาะพีพี จังหวัด กระบี่ เป็นผู้มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการบารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชี วภาพในเขตอุ ทยานแห่งชาติ ดังกล่าว รวมทั้งมีสิทธิที่จะฟ้องร้องหน่ว ยงาน
ราชการหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นกฎหมายเกี่ ย วกั บ การคุ้ มครองดู แ ลและ
บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จาเลยที่ 1 เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 เป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการอุท ยานแห่ งชาติ และแต่งตั้งพนัก งานเจ้าหน้าที่ ในการดาเนิน การตามพระราชบัญญั ติ ดัง กล่ า ว
จาเลยที่ 2 เป็นกรมสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอานาจหน้าที่ตามพระราชบั ญญั ติอุ ทยานแห่ ง ชา ติ
พ.ศ.2504 และกฎหมายอื่ นที่ เ กี่ ยวข้อ งที่ จะต้ อ งคุ้ มครองดู แ ลรั กษาพื้ นที่ ที่ไ ด้ ถู กก าหนดให้ เป็ น เขตอุทยา น
แห่งชาติให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิ มเพื่อสงวนไว้ใ ห้เป็นประโยชน์แ ก่การศึก ษาและรื่นรมย์ข องประชาชนอั น
เป็นประโยชน์ ร่ว มกัน ของสาธารณชน จาเลยที่ 3 เป็นผู้มีอานาจหน้าที่ กระทาการแทนและเป็ นผู้ แทนตา ม
กฎหมายของจาเลยที่ 1 และที่ 2 โดยมีอานาจหน้าที่คุ้มครองดูแล และบารุงรั กษาพื้นที่อ่าวมาหยา หมู่เกาะพี
พี ให้ ค งอยู่ ใ นสภาพเดิ มตามธรรมชาติ ต ามกฎหมาย จ าเลยที่ 5 เป็ น นิ ติ บุ ค คล ตามกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยมีจาเลยที่ 4 เป็นตัวแทนและผู้รับมอบอานาจ
จ าเลยที่ 3 ได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ จ าเลยที่ 4 รวมทั้ ง บริ ษั ทถ่ ายทาภาพยนตร์ บีช โปรดักชั่น
จ ากั ด ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บการถ่า ยท าภาพยนตร์เ รื่ องเดอะบี ช เข้ า ไปปรับ ปรุง ตกแต่ ง เปลี่ ย นแปลงสภาพพื้นที่
ชายหาดอ่าวมาหยา โดยใช้รถแบ็กโฮ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ขุดสร้าง แผ้วถาง ปรับ ทาการให้เป็นอันตราย ทาลาย
พื้นที่สันทรายในบริเวณหาดมาหยา ขนย้าย พืชพันธุ์ ไม้ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ ออกไป เพื่อนาต้นมะพร้าวเข้ า ไป
ปลูกอันเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ มเดิม เพื่อประโยชน์ในการถ่ายทาภาพยนตร์ ข อง
จาเลยที่ 4 และที่ 5 ซึ่งอยู่ในเขตอุท ยานแห่ ง ชาติแ ละเป็ น พื้น ที่ คุ้ มครองสิ่ง แวดล้ อ มของจั งหวั ดกระบี่ ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ มและรั กษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อ มแห่ งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 43 และมาตรา 44 ซึ่ ง
กาหนดความรับผิดไว้ในมาตรา 97
โจทก์อ้างว่าการกระทาของจาเลยทั้งห้าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริ ตเลือ กปฏิบัติ และ
เป็นการใช้สิทธิซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 26 และมาตรา 49 และ
อ้างว่าตนเป็นผู้ เ สีย หาย เนื่องจากถูกโต้แ ย้ง สิท ธิ ตามกฎหมาย และมีอานาจฟ้ องคดีไ ด้ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 46 วรรคท้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ขอให้ศาลพิพากษาว่ า
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คาสั่งที่อนุญาตให้ถ่ายทาภาพยนตร์ บริเ วณอ่าวมาหยา หมู่เกาะพีพี เป็นโมฆะ เพราะเป็นคาสั่งที่ ไ ม่ช อบด้ ว ย
กฎหมายให้จาเลยวางเงินประกัน ความเสีย หายไม่น้อยกว่า 100,000,000 บาท ถ้าจาเลยไม่วางเงินประกัน ให้
ศาลมีคาสั่ง ห้า มกระทาการใดๆ เพื่อปรับปรุ ง ตกแต่ งบริเ วณอ่า วมาหยา ให้เพิกถอนใบอนุ ญาตการถ่ า ยท า
ภาพยนตร์ ใ นบริ เ วณดั ง กล่ าว และให้ ป รับ ปรุง แก้ ไ ขหาดมาหยาให้ ก ลับ คื น สภาพเดิ มตามธรรมชาติ โ ดยใช้
ค่าใช้จ่ายของจาเลยที่ 4 และที่ 5
ศาลชั้นต้นมีคาสั่งงดสืบ พยานโจทก์ทั้ งสิบ เก้า และพยานจาเลยทั้งห้ า และพิพากษา
ให้ยกฟ้องโจทก์ ทั้ง สิบ เก้ า ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคาสั่ง ศาลชั้น ต้ นที่ งดสืบ พยาน และคาพิพากษาของศาล
ชั้นต้น แล้วมีคาสั่งให้ ศาลชั้น ต้น ดาเนิ นกระบวนพิจารณาคดีใ นประเด็ นข้ อพิ พาทตามคาขอท้า ยฟ้อ งในข้อ 4
ของโจทก์ทั้งสิบเก้าต่อไป แล้วจึงมีคาสั่งหรือคาพิพากษาใหม่ ตามรูปคดี
ที่ สุ ด ศาลฎี ก าพิ พากษาแก้ เ ป็น ว่ าให้ ยกฟ้ อ งโจทก์ที่ 3 ถึ ง ที่ 19 นอกจากที่ แ ก้ให้
เป็นไปตามคาพิพากษา ศาลอุทธรณ์ โดยศาลฎีกาได้ให้เ หตุผ ลว่า ในเรื่ องอานาจฟ้อ งนั้นโจทก์ ที่ 1 และที่ 2 มี
อานาจฟ้อง แต่โจทก์ที่ 3 ถึงที่ 19 ไม่มีอานาจฟ้ อง กล่าวคือ โจทก์ที่ 1 และที่ 2 เป็นองค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น มีหน้าที่ในการคุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 290 พระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ.2537 มาตรา 23 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 45 จึงมีอานาจฟ้องขอให้
ศาลมีคาสั่งห้ามมิให้จาเลยที่ 4 และที่ 5 กระทา หรือขอให้บังคับจาเลยที่ 4 และที่ 5 ปรับปรุงแก้ไขหาดมาหยา
ให้กลับคืนสภาพเดิ มตามธรรมชาติไ ด้ ซึ่งรวมทั้งฟ้องจาเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ที่มีคาสั่งอนุญาตให้จาเลยที่ 4
และที่ 5 เข้าไปถ่ายทาภาพยนตร์ได้ด้วย
ส่วนกรณีของโจทก์ที่ 3 ถึงที่ 19 ซึ่งไม่มีอานาจฟ้องนั้น การที่โจทก์ที่ 3 ถึงที่ 19 อ้าง
ว่าตนเป็นบุคคลในชุ มชนท้ องถิ่ นดั้ งเดิ มของจั งหวั ดกระบี่ จึงมีอานาจฟ้องตามรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั ก ร
ไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 มาตรา 46 นั้ น ศาลฎี ก าเห็ น ว่ า ค าว่ า “ชุ มชนท้ อ งถิ่ น ดั้ ง เดิ ม ” ยั ง ไม่ มีค านิ ย าม
ความหมาย หรือขอบเขตที่แน่นอน ทั้งบทบัญญัติมาตรานี้มีเงื่อนไขที่ต้ องมีกฎหมายบัญ ญัติอ อกมาตามมาตรา
นี้ เมื่อในขณะที่โจทก์ที่ 3 ถึงที่ 19 ฟ้อง ยังไม่มีกฎหมายบัญญัติออกมาใช้บัง คับ ดังนั้น ยังไม่อาจถือได้ว่ามีก าร
โต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ ของ โจทก์ที่ 3 ถึงที่ 19 แล้ว โจทก์ที่ 3 ถึงที่ 19 จึงยังไม่มีอานาจฟ้อง และไม่ มี
สิทธิฎีกาด้วย
(3) ศาลปกครอง
ศาลปกครองในฐานะองค์กรตุลาการได้ มีการวางแนวคาวินิจฉัย ที่ เกี่ย วข้ องกั บ สิ ท ธิ
ชุมชน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคาวินิจฉัยที่น่าสนใจ จานวน 3 คดีด้วยกัน ได้แก่
คดีที่หนึ่ง คาสั่งศาลปกครองสูงสุ ดที่ 247/2552 (คดีหมายเลขแดงที่ 1286/2551
ของศาลปกครองกลาง)
คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเ ป็น ประธานกลุ่ มภาคประชาชนโดยใช้ ชื่อ ว่า กลุ่ มศรีท วาราวดี ซึ่ง มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้า อนุ รัก ษ์ ป กปั อ งพื้ นที่ ที่ สาคัญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ และโบราณคดี ใ นจั งหวัด
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นครปฐม และสร้างจิตสานึ ก ความเป็น เจ้า ของมรดกทางวั ฒ นธรรมแก่ชุ มชน เพื่อการพัฒนาและเป็น แหล่ ง
เรียนรู้ โดยผู้ฟ้องคดีได้ ฟ้องกรมศิ ลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) และเทศบาลนครนครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) อัน
เนื่องมาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีคาสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลนครนครปฐม
หลังใหม่บนพื้นที่พระราชวั งปฐมนครเดิ ม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยได้รั บอนุญาตให้ก่อ สร้างอาคารสานั กงานหลั ง เดิ ม
มาแล้ว และอยู่ใกล้บริเวณองค์ พระปฐมเจดีย์ซึ่ งเป็นโบราณสถานที่สาคัญโดยอาคารหลัง ใหม่ที่จ ะดาเนิ น การ
ก่อสร้างนั้น มีความสูง 5 ชั้น พร้อมที่จอดรถใต้ดิน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหากมีการก่อสร้างอาคารดังกล่าว จะเกิดผล
กระทบต่อองค์ พระปฐมเจดี ย์คื อ ทาให้ทั ศนวิสั ยเสีย หาย มุมมองสู่ องค์ พระปฐมเจดีย์ ถูกบดบัง และการที่ มี
ชั้นใต้ดินซึ่งจะต้ อ งทาการขุ ดดิ นลงไปด้า นล่า งอาจจะเป็ นการทาลายโบราณสถาน ต่อมาศาลปกครองชั้ น ต้ น
(ศาลปกครองกลาง) มีคาสั่งไม่รับฟ้องไว้พิจารณา โดยมีความตอนหนึ่งวินิจฉัยว่า
“เมื่อข้อเท็จจริงกฎว่าการที่ผู้ฟ้องคดีและบุ คคลอื่น ๆ ได้รวมตัวกันโดยใช้ชื่อว่า กลุ่ม
ศรี ท วารวดี โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ โ ดยรวมเพื่ อ ศึ ก ษาประสานงานและอนุ รั กษ์ ด าเนิ น กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ซึ่งการดาเนินกิจการดังกล่าวเป็นไปในลั กษณะเป็น การปรึก ษาหารือกั น โดยไม่
ยึดแบบวิธี...เมื่อ พิจารณาถึงสถานภาพทางกฎหมาย วัตถุประสงค์ จานวนสมาชิก กิจกรรม และองค์ประกอบ
อื่นๆ ดังที่ปรากฏจากค าฟ้ อ งและการไต่ส วนแล้ ว แม้จะปรากฎข้ อ เท็ จจริ งว่ าผู้ ฟ้อ งคดีจ ะเป็น ประธาน กลุ่ ม
ศรีทวารวดีก็ตาม แต่ในเมื่อการรวมกลุ่มดังกล่าว เป็นไปโดยความสมั ครใจและไม่มี บทบั ญญั ติของกฎหมาย
รองรับสถานภาพของกลุ่ มศรีทวารวดี และผู้ฟ้องคดี จึงยัง ไม่ชั ดเจนว่ ามี สถานะในทางกฎหมายเป็น เช่ น ไร
อี ก ทั้ ง เมื่ อ พิ จ ารณาถึ งวั ตถุ ประสงค์ ข องกลุ่ มและกิ จ กรรมที่ ดาเนิน การผ่ า นมาเห็น ได้ ว่ า กลุ่ มดั ง กล่าวมี
วัตถุประสงค์และการดาเนินกิ จกรรมที่ เป็น ไปอย่ างกว้างขวาง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้อ งคดี
ที่ 2 ก่อสร้างอาคารที่ทาการของผู้ถูก ฟ้ องคดี ที่ 2 บนพื้นที่เดิมโดยอาคารดั งกล่าวมี ความสู งเท่าเดิ ม จึงยังฟั ง
ไม่ได้ว่าจะทาให้วัตถุประสงค์และการประกอบกิจกรรมของผู้ฟัอ งคดีไ ม่ว่าในฐานะส่วนตั วหรือในฐานะปร ะธาน
กลุ่มศรีทวารวดีได้รับความกระทบกระเทือนอัน เนื่องมาจากการกระทาหรือการละเว้นการกระทาของผู้ ถู ก ฟ้ อ ง
คดีทั้งสองอย่างไรบ้าง เพราะผู้ฟ้องคดียังคงประกอบกิจกรรมตามวั ตถุประสงค์ของกลุ่มศรีทวารวดีในส่ว นอื่ น ๆ
ต่อไปได้ อีกทั้งยังปรากฏข้อเท็ จจริง ด้วยว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็น ผู้ ที่มีภูมิ ลาเนาอยู่ในเขตของผู้ ถูก ฟ้องคดีที่ 2
แต่อย่างใด ด้งนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้พิจารณาแล้วอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ก่อสร้างอาคารสานักงาน
แห่งใหม่ในพื้นที่เดิ ม จึงยังฟังไม่ได้ว่าทาให้ผู้ ฟ้องคดี ได้รั บความเดื อดร้ อน หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือ ดร้ อ น
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้แ ต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีประโยชน์ เกี่ยวข้ องหรือ มีส่ วนได้ เสียหรื อ สิ ท ธิ
ของผูฟ้ ้องคดีได้รับ ความกระทบกระเทือ นจากการกระทาของผู้ ถูก ฟ้อ งคดีทั้ง สอง ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ เป็น มี ผู้ สิ ท ธิ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธี พิจารณา คดี
ปกครอง พ.ศ.2542”
ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุ ทธรณ์ คาสั่ง ของศาลปกครองชั้ นต้ น ที่ไ ม่รับ คาฟ้อ งไว้พิจารณา โดย
ศาลปกครองสู ง สุ ด ได้วิ นิ จฉั ยค าร้อ งดั งกล่ าว ซึ่ ง มี ค วามตอนหนึ่ งของค าสั่ ง ศาลปกครองสู ง สุด ที่ ไ ด้ วินิจฉัย
เกี่ยวกับสิทธิชุมชนไว้ กล่าวคือ
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“ศาลปกครองสูง สุด พิ เ คราะห์แ ล้ว เห็ นว่า ตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 64 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า บุคคลย่อมมีเ สรีภาพในการรวมกัน เป็นสมาคม สหภาพ
สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอื่น มาตรา 66 บัญญัติว่า
บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือ ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมี สิทธิอนุรั กษ์หรือ ฟื้น ฟู จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้อ งถิ่น และของชาติ และมีส่วนร่วมในการจั ดการ การบารุงรักษา
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุ ล และ
ยั่งยืน มาตรา 67 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บารุงรักษา
และการใช้ประโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีว ภาพ และในการคุ้ มครอง ส่งเสริ ม
และรักษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อ ม เพื่อให้ดารงชี พอยู่ ไ ด้อ ย่า งปกติแ ละต่อ เนื่ อ งในสิ่ ง แวดล้อ มที่จ ะไม่ก่ อ ให้ เ กิ ด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง ตามความเหมาะสม
และมาตรา 67 วรรคสาม บัญญัติว่า สิทธิของชุมชนที่จะฟ้ องหน่ วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ราชการส่วนท้อ งถิ่น หรือองค์กรอื่น ของรั ฐที่ เ ป็น นิติ บุ คคล เพื่อให้ปฏิบั ติห น้าที่ ตามบทบั ญญั ติ นี้ ย่อมได้ รั บ
ความคุ้ มครอง เมื่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว่ า การรวมกลุ่ ม ของผู้ ฟ้ อ งคดี มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาค้ น คว้ า
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี รวมทั้งอนุรักษ์ปกป้องพื้นที่สาคั ญทางประวั ติศาสตร์แ ละโบราณคดีในจั ง หวั ด
นครปฐม สร้างจิตสานึ ก ความเป็น เจ้ าของมรดกทางวั ฒนธรรมแก่ชุ ม ชนเพื่ อ การพั ฒนาและเป็ น แหล่ ง
เรียนรู้ ซึ่งได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 โดยสมาชิกรวม 7 คน แสดงให้เห็นได้ว่าการรวมกลุ่มกั นเพื่ อ รั ก ษา
อนุรักษ์ศิลปวั ฒนธรรมอัน ดีข องท้องถิ่ น เมื่อการรวมกลุ่มของผู้ฟ้ องคดี เป็ น ไปเพื่อ ประโยชน์โ ดยรวม ของ
ชุมชนและของประเทศชาติ ตามหลักสิทธิชุมชนซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิม ที่มี ลัก ษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
มายาวนานและมี การรวมกลุ่ม กั นของบุ คคลหลายๆ คน ย่อมได้รับความคุ้ม ครองตามรั ฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2550 จึงถือได้ว่าผู้ฟ้อ งคดี เ ป็น ผู้ที่ ไ ด้รั บความเดือ ดร้ อนหรื อ เสี ยหา ยหรื อ
อาจจะเดือดร้อน หรือเสียหายโดยมิอาจหลี กเลี่ย งได้อั นเนื่ องมาจากการกระทาของผู้ ถูก ฟ้ องคดี ทั้ง สอง ตาม
มาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญ ญัติ จัด ตั้ง ศาลปกครองและวิ ธี พิจารณาคดี ปกครอง พ.ศ.2542 ที่ศาล
ปกครองชั้นต้นมีคาสั่งไม่รับ คาฟ้ องไว้ พิจารณาและให้จาหน่ายคดีอ อกจากสารบบความนั้น ศาลปกครองสูง สุ ด
ไม่เห็นพ้องด้วย จึงมีคาสั่งกลับคาสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคาฟ้องไว้พิจารณา”
จากคาสั่งศาลปกครองสูงสุดข้างต้นจึง เห็นได้ว่า ศาลปกครองสูงสุดได้ให้นิยามค าว่ า
ชุมชนดั้งเดิ ม โดยไม่ได้คานึง ถึง ภู มิลาเนาของผู้ ฟ้อ งคดี (ดังเช่นศาลปกครองกลางวินิ จฉัย ) แต่กลับมองไปที่
วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มเพื่อรักษาอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอัน ดีของท้องถิ่น และเพื่อประโยชน์โดยรวมของ
ชุมชนและของประเทศชาติ จึงย่อมเป็นไปตามหลักสิทธิ ชุมชนที่มี ลักษณะทางสั งคมและวั ฒนธรรมมายาวนาน
และมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลหลายคน
คดีที่สอง คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 453/2554 (คดีหมายเลขแดงที่ 1335/2553
ของศาลปกครองกลาง)
คดี นี้ ผู้ ฟ้อ งคดี แ ปดคน ได้ ฟ้อ งอธิ บ ดี ก ร มที่ ดิ น (ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ 1) และร อง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่น คงภายใน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) อันเนื่องมาจาก
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ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้มีคาสั่งเพิกถอนและแก้ไขรู ปแผนที่น .ส.3 ก ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากออกโดยคลาดเคลื่ อ น
หรือไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ซึ่งในระหว่างการแสวงหาข้อ เท็จจริ ง ผู้ร้องสอดกับ พวกรวมสามสิ บสามคน ได้ ยื่ น
คาร้องสอดขอเข้ามาเป็นคู่ค วาม โดยอ้างว่าผู้ร้องสอดทั้งสามสิบ สามคนมี ภูมิลาเนา ประกอบอาชีพ และอาศั ย
อยู่รอบพื้นที่พิพาทซึ่งเป็นพื้นที่ ป่าสงวน และรอบป่าชายเลน อีกทั้งเป็นผู้ใช้ประโยชน์ และได้ประโยชน์ในที่ ป่ า
ชายเลนดังกล่าว อันเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และมาตรา
67 ได้รับรองและคุ้มครองไว้ ต่อมาศาลชั้นต้นมีคาสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดทั้งสามสิบสามคนเข้า มาเป็น คู่ ก รณี
ด้วยการร้องสอด เนื่องจากศาลชั้นต้น พิจารณาแล้ วเห็นว่า ผู้ ร้อ งสอดทั้งสามสิบสามคนมิไ ด้เ ป็นผู้ มีส่ วนได้ เ สี ย
หรือ ได้รับผลกระทบจากผลของคาพิ พากษาแต่ อย่ างใด แม้ผู้ ร้องสอดทั้ง สามสิบ สามคน จะอ้างว่าผลของ
คาพิพากษาย่อมมีผ ลต่ อการสู ญเสี ยป่าชายเลนและทรั พยากรธรรมชาติ และกระทบต่อสิท ธิของผู้ร้ องสอดทั้ ง
สามสิบสามคน แต่ผู้มีส่วนได้เสีย หรือ อาจถู กกระทบจากผลแห่ งคดีนี้จ ะต้อ งเป็น เจ้าของหรื อผู้ ครอบครองท า
ประโยชน์ใน น.ส.3 ก. จานวน 52 แปลง ที่มิได้ฟ้องคดี ต่อ ศาลเท่านั้ น เมื่อผู้ร้องสอดทั้ งสามสิบ สามคน เป็ น
เพียงผู้อยู่ในชุมชน หรือบริเวณใกล้เคียงกั บที่ พิพาท จึงไม่มีสิทธิร้องสอด ต่อมาผู้ร้องสอดได้ยื่น คาร้องอุ ท ธร ณ์
คาสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไ ม่อนุญาตให้เ ข้าเป็นผู้ร้ องสอด โดยศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยคาร้อ งดั ง กล่ า ว
ซึ่งมีความตอนหนึ่งของคาสั่งศาลปกครองสู งสุดที่ ได้วินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิ ชุมชนไว้ กล่าวคือ
“คดีนี้เหตุแห่ง การฟ้ องคดีคื อ การดารงอยู่ข องคาสั่ง ผู้ถู กฟ้ อ งคดี ที่ 1 ที่ให้เพิ ก ถอน
และแก้ไขรูปแผนที่และเนี้อที่หนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3ก.) จานวน 52 แปลง ของผู้ฟ้องคดีทั้ง แปด
และคาสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ที่ยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดีทั้งแปด อย่างไรก็ตาม การใช้อานาจตามประมวลกฎหมาย
ที่ ดิ น ของพนั ก งานเจ้ าหน้า ที่ ของผู้ ถูก ฟ้ อ งคดี ที่ 1 ในการออกหนั ง สื อ รับ รองการท าประโยชน์ (น.ส.3ก.)
ดังกล่าว ย่อมมีผลกระทบต่อ สถานภาพของสิทธิ หรือหน้าที่ ของบุค คล อันเป็นคาสั่งทางปกครองตามมาตรา 5
แห่ ง พระราชบั ญญั ติ วิ ธีป ฏิ บัติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และโดยที่ ที่ พิพาทมี ปั ญหาว่ า เป็ น ที่ ดิ นที่มี
ลักษณะต้องห้ามมิ ให้อ อกหนังสื อแสดงสิ ทธิในที่ดิน เนื่อ งจากเป็นเขตป่าคุ้ มครอง...และเขตป่าสงวนแห่ งชาติ . ..
อันเป็นสาธารณสมบั ติข องแผ่ นดิ น ตามมาตรา 1304 แห่งประมวลกฎหมายแฟงและพาณิชย์ ซึ่งผู้ร้อ งสอด
ทั้งสามสิบสามคน มีภูมิลาเนา ประกอบอาชีพ และอยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว ย่อมมีสิทธิใช้ประโยช น์ ใ น
ที่ ดิน ได้ ตามบทบั ญญั ติข องกฎหมาย ตลอดจนมี สิท ธิ ที่ จ ะมี ส่ว นร่ ว มกั บรั ฐและชุ ม ชนในการอนุ รั ก ษ์
บารุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง
ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่ง แวดลั อม เพื่อให้ดารงชีพอยู่ไ ด้ อย่ างปกติ แ ละต่ อเนื่องในสิ่ง แวดล้ อมที่ จ ะไม่
ก่อให้เกิดอัน ตรายต่อ สุขภาพอนามัย สวั สดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน อันเป็นสิทธิ ที่ไ ด้ รับการรั บ รอง
และคุ้มครองตามมาตรา 67 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2550 การออก
หนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) จานวน 52 แปลงในบริเวณดังกล่าว จึงกระทบต่อสิทธิประโยชน์
ของผู้ร้องสอดทั้งสามสิบสามคน การร้องสอดของผู้ร้องทั้งสามสิบสามคนจึง เป็นการร้องสอดเพื่ อให้ ไ ด้รับ ความ
คุ้ มครองสิ ท ธิ ข องผู้ ร้ อ งในการใช้ ส าธารณสมบั ติ ข องแผ่น ดิ น ตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ ง (1) แห่ ง ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง ประกอบกับข้ อ 78 แห่งระเบียบของที่ป ระชุ มใหญ่ ตุ ลาการในศาลปกคร อง
สูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคาสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ร้องทั้งสามสิ บ สาม
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คนเข้ามาเป็นคู่กรณีด้วยการร้องสอด ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้ องด้วย จึงมีคาสั่งกลับคาสั่งของศาลปกคร อง
ชั้นต้น เป็นให้รับคาร้องสอดของผู้ร้อง ทั้งสามสิบสามคนไว้พิจารณา”
จากคาสั่งศาลปกครองสูงสุ ดข้างต้นจึง เห็นได้ว่า ศาลปกครองสูงสุดได้ใ ห้การรั บ ร อง
และคุ้มครองสิ ทธิ ชุ มชนตามมาตรา 67 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช 2550
โดยพิจารณาถึงภูมิลาเนา การประกอบอาชีพ และการอยู่อาศัยในบริเวณดัง กล่าวของผู้ร้อ งสอด จึงย่อมมีสิ ท ธิ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ตลอดจนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรั ก ษ์
บารุงรักษาและได้ ประโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติแ ละความหลากหลายทางชีว ภาพ และในการคุ้ม คร อง
ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณภาพสิ่ง แวดลั อ ม เพื่ อ ให้ ด ารงชี พอยู่ ไ ด้อ ย่ างปกติ และต่ อ เนื่อ งในสิ่ง แวดล้ อ มที่จ ะไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน
คดี ที่ สาม คาสั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ดที่ 96/2555 (คดี ห มายเลขแดงที่ 73/2554
ของศาลปกครองระยอง)
คดีนี้ผู้ฟ้องคดีสี่สิบสองคน ได้ฟ้ององค์การบริหารส่วนตาบลนาเริก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1)
และนายอาเภอพนั สนิ ค ม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) อันเนื่องมาจากผู้ถู ก ฟ้ องคดี ที่ 1 ได้ดาเนินการออกใบอนุ ญ าต
ก่อสร้างอาคารโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เพื่ อใช้เ ป็นสถานที่ เพาะเลี้ยงสุ กร ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีที่นาอยู่ใ กล้กับ ฟาร์มเลี้ย งสุ ก ร
ดังกล่าว อันอาจส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็น อยู่ของชุมชนบริเวณใกล้ เคีย ง ต่อมาศาลปกครองชั้นต้น (ศาล
ปกครองระยอง) มีคาสั่งไม่รับฟ้องไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นอุทธรณ์คาสั่งของศาลปกครองชั้น ต้นที่ไ ม่ รั บ ค า
ฟ้องไว้พิจารณา โดยศาลปกครองสู งสุ ดได้วิ นิจฉัย คาร้ องดั งกล่าว ซึ่งมีความตอนหนึ่ งของคาสั่ง ศาลปกคร อง
สูงสุดที่ได้วินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิชุมชนไว้ กล่าวคือ
“ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกคร อง
พ.ศ.2542 และโดยที่รัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 บัญญัติว่า บุคคลซึ่ ง
รวมกั น เป็ น ชุ มชน ชุ มชนท้ อ งถิ่ น หรื อ ชุ มชนท้ อ งถิ่ น ดั้ ง เดิ ม ย่ อ มมี สิ ท ธิ อ นุ รั ก ษ์ ห รื อ ฟื้ น ฟู จ ารี ต ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้ องถิ่น และของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุ ล และ
ยั่ ง ยื น และมาตรา 67 วรรคหนึ่ ง บั ญ ญั ติ ว่ า สิ ท ธิ ข องบุ ค คลที่ จ ะมี ส่ว นร่ ว มกับ รัฐ และชุ มชนในการอนุรักษ์
บารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีว ภาพ และในการคุ้มครอง
ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณภาพสิ่ง แวดล้ อ มเพื่ อ ให้ ดารงชีพอยู่ ได้ อ ย่ างปกติ และต่ อ เนื่อ ง ในสิ่ง แวดล้ อ มที่จ ะไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อ สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้ มครองตามความ
เหมาะสม คดีนี้แม้เหตุแห่งการฟ้อ งคดี จะสืบเนื่องมาจากการที่ผู้ถู ก ฟ้อ งคดีที่ 1 มีคาสั่งอนุญาตให้นายอนั น ต์
ก่อสร้างอาคารโรงเรื อ นเลี้ย งสั ตว์ เ พื่ อใช้ เป็ นสถานที่ เ พาะเลี้ย งสุก ร โดยไม่ดาเนิ น การจั ด ทาประชาคมหรื อ
ประชาพิจารณ์ใ ห้ผู้ ฟ้องคดีทั้ ง สี่สิ บสองคนและประชาชนในท้อ งถิ่ นลงมติว่า สมควรประกอบกิจ การดั ง กล่ า ว
หรือไม่ก็ตาม แต่การอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโรงเรือนดังกล่าว ก็จะนาไปสู่การเพาะเลี้ยงสุกร ซึ่งการประกอบ
กิจการดังกล่าวเป็ นที่ ประจัก ษ์โ ดยทั่ว ไปว่า ก่อให้เกิดน้าเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดจนกลิ่นและเสีย ง ซึ่งอาจส่ง ผล
กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อ ม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้ อม ได้กาหนดให้
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การเลี้ยงสุกรเป็ นแหล่ งกาเนิ ด มลพิ ษ ที่จ ะต้ อ งถู กควบคุ มการปล่อ ยน้าเสี ยลงสู่ แหล่งน้ าสาธารณะหรื อ ออกสู่
สิ่งแวดล้อม และกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากแหล่งกาเนิ ด มลพิ ษ ประเภทการเลี้ยงสุกร ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง กาหนดให้การเลี้ย ง
สุกรเป็นแหล่งกาเนิดมลพิษ ที่จะต้อ งถูก ควบคุ มการปล่ อยน้าเสียลงสู่แหล่งน้าสาธารณะหรื อออกสู่สิ่ งแวดล้ อ ม
และเรื่องกาหนดมาตรฐานควบคุ มการระบายน้า ทิ้งจากแหล่ งกาเนิ ด มลพิ ษประเภทการเลี้ย งสุ กรตามล า ดั บ
ประกอบกับผู้ฟ้ องคดี ทั้งสี่ สิบสองคนอยู่อ าศั ยและประกอบอาชีพ เกษตรกรรมในท้องที่ ตาบลนาเริก อาเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อันเป็นชุมชนท้องถิ่นของผู้ถูก ฟ้องคดี ที่ 1 ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสองคนจึงมีสิท ธิ มี ส่ว น
ร่วมในการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความ
หลากหลายทางชี ว ภาพอย่ า งสมดุ ลและยั่ ง ยื น ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ดารงชี พ อยู่ ไ ด้ อ ย่ า งปกติ แ ละต่ อ เนื่ อ ง ใ น
สิ่งแวดล้อมที่ จ ะไม่ก่ อให้ เกิ ดอัน ตราย ต่อสุขภาพอนามั ย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิ ตของตนและสิ ท ธิ
ดั ง กล่ า วย่ อ มได้ รั บความคุ้ มครองตามความเหมาะสม ตามมาตรา 66 และมาตรา 67 วรรคหนึ่ ง ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสองคนจึงเป็น ผู้ได้รับ ความเดือ ดร้ อ น
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือ ดร้อ นหรือ เสี ยหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อัน เนื่ องจากการกระทาหรื อการงดเว้ น
การกระท าของผู้ ถูก ฟ้ อ งคดี ทั้ง สองและการแก้ ไ ขหรือ บรรเทาความเดือ ดร้ อนหรือ ความเสีย หายนั้ นต้องมี
คาบังคับให้เพิกถอนคาสั่งของผู้ถูก ฟ้อ งคดีที่ 1 ที่ออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโรงเรื อนเลี้ย งสัต ว์เ พื่อใช้ เ ป็ น
สถานที่ เ พาะเลี้ ย งสุ ก ร และให้ ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ทั้ ง สองด าเนิ น การจั ด ท าประชาคมและประชาพิ จ ารณ์ ต่ อไป
ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญั ติจั ด ทั้ง ศาลปกครองและวิ ธี พิจารณาคดี ปกคร อง
พ.ศ.2542 ผู้ ฟ้อ งคดี ทั้ ง สี่ สิ บ สองคนจึง เป็น ผู้ มีสิท ธิ ฟ้องคดี ต่ อ ศาลปกครอง ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ ง แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว”
จากคาสั่งศาลปกครองสูงสุดข้างต้นจึง เห็นได้ว่า ศาลปกครองสูงสุดได้ให้นิยามค าว่ า
ชุ มชนท้ อ งถิ่ น โดยพิ จ ารณาถึ งการอยู่ อ าศั ย และประกอบอาชีพเกษตรกรรมในท้ อ งที่ นั้น จึ ง ย่ อ มมี สิทธิมี
ส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้ อม รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้ดารงชีพอยู่ได้ อย่างปกติและต่ อเนื่ องในสิ่ งแวดล้ อ มที่
จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย ต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน
(4) คณะกรรมการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนิน การศึกษา
พื้นที่ที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อ มโดยชุมชน ที่ได้มีผลสาเร็จเพื่อประโยชน์ใ นการ
ขยายผล อันถือเป็นแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่มาจากชุมชนเอง ดังนี้266
(3.1) ชุ มชนป่ า ภู ถ้ า ภู ก ระแต ต าบลแวงน้ อ ย อ า เภอแวงน้ อ ย ที่ มีก าร
ผสมผสานภู มิปั ญญาชาวบ้า นมาบริห ารจัด การน้ าบนพื้ น ที่สู ง ลอนคลื่น ซึ่ ง สามารถกัก เก็ บ ส ารองน้ า และ
266

รายละเอียดปรากฏในแผนการปฏิ รูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อม ส่วนที่ 1 ภาพรวมการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ 1.2.3 แบบอย่างความสาเร็จ
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บรรเทาน้าหลาก เกิดเป็นกองทุนสระแก้ มลิ งจากการขุ ดลอกคลองดั ก น้าหลากและคลองซอยกระจายน้า เข้ า สู่
สระแก้มลิง ชุมชนสามารถพั ฒนาศั กยภาพตนเองในด้า นการบริ หารจัด การน้า วางแผนขุดลอกคลองดั ก น้ า
หลากและคลองซอยเชื่อมต่อคลองส่งน้าเดิมในพื้นที่ ทาให้มีปริมาณน้าเพิ่มขึ้น 417,493 ลูกบาศก์เมตร และมี
การด าเนิ น งานตั ว อย่า งทฤษฏี ใหม่ 67 ครั ว เรื อ น สามารถสร้างรายได้ เ พิ่ ม กว่ า 3.22 ล้ า นบาทต่ อ ปี จาก
ความสาเร็จเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นว่า การดาเนินงานตามแนวพระราชดาริและเศรษฐกิจ พอเพียง สามารถนาพา
ชุ มชนรอดพ้ น วิ ก ฤตประกอบกั บ การน าวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการบริห ารจั ดการ
ทรัพยากรน้า ชุมชนยังทาให้เกิดความมั่นคงด้านน้า ด้านผลผลิต ด้านสังคมและเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเป็นหนทาง
ที่นาไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง
(3.2) เครือข่ายรักษ์ป่าลุ่มน้าลาว อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการน้า บริหารจัดการเครือข่าย อนุรักษ์และฟื้นฟูต้ น น้ า
ระบบสารองน้า สู่น้าเพื่ออุปโภค/บริโ ภค พัฒนารูปแบบตัวอย่างไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 ประการ ตามแนว
พระราชดาริที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชน
(3.3) ชุมชนคลองรั งสิ ต อาเภอหนองเสื อ จังหวัดปทุมธานี มีการรวมตั ว
ด าเนิ น งานภายใต้ ค ณะกรรมการบริห ารจัด การน้าชุ มชนคลองแปด คลองเก้ า คลองสิ บ อ าเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี สารวจโครงสร้างน้ าพร้อ มประยุ ก ต์ใช้ วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กาหนดแนวทางจั ด การ
ทรัพยากรน้าในด้านอนุรักษ์ และพัฒนา รวมทั้งขยายผล สู่พื้นที่ข้างเคียงที่มีโครงสร้างน้าเชื่อมโยงกัน
(3.4) กาหนดพื้นที่ “อ่าวไทยตอนใน” (อ่าวไทยรูปตัว ก) เป็นตัวอย่างความ
สาเร็จของการแบ่งเขตจังหวัดทางทะเล
(3.5) พื้นที่อ่าวพัง งา เป็นตัวอย่างความส าเร็จของการอนุรั ก ษ์ท รั พยา กร
ธรรมชาติทางทะเล
(3.6) ตั ว อย่ า งความส าเร็ จ ระดั บ ชุ มชนภายใต้ ก ารบริ ห ารจั ด การด้ า น
สิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อ งการจัด การขยะและการจัด การน้าเสีย โดยในเรื่องการจัดการขยะที่ ต้ น ทาง
เพื่อนากลับไปใช้ประโยชน์ ใหม่นั้น ตัวอย่างชุมชนต้นแบบได้แ ก่ ชุมชนบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 3 เทศบาลตาบล
ป่าสัก จังหวัดลาพูน ชุมชนบ้านระเบิกขาม องค์การบริหารส่วนตาบลเสม็ด จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนบ้านหนอง
โพรง เทศบาลตาบลอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์เรียนรู้บ้านทุ่งศรี ตาบลร้องกวาง อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนชุ มชนบ้านหัว ถนน ตาบลพระลับ อาเภอเมือ ง จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสื่ อ สาร
รวมใจสามัคคี เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งชุมชนเหล่านี้ได้รับรางวัลการจัดการขยะภายใต้โครงการ zero
waste ของกรมส่งเสริมคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม นอกจากนั้น ยังมี
ตัวอย่างร้านค้าชุมชนตั วอย่า งที่ ดาเนิ นโครงการขยะแลกสิ นค้า เช่น ร้านศูนย์บาทชุมชนอ่อนนุช เขตประเวศ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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(5) คณะรัฐมนตรี
ผู้วิจัยคณะรัฐ มนตรี ไ ด้ มีเคยมติที่ เ กี่ ยวข้ องกั บการแก้ ไ ขปั ญหาที่ เ กี่ย วข้อ งกั บ สิ ท ธิ
ชุมชนที่น่าสนใจ ดังนี้
เรื่องที่หนึ่ง แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง 267
คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้
1) เห็นชอบหลักการแนวนโยบายและหลัก ปฏิ บัติ ในการฟื้ น ฟู วิ ถี
ชีวิตชาวกะเหรี่ยง และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติต่อไป ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ
2) ให้รับความเห็นของสานักงบประมาณที่ใ ห้หน่วยงานต่าง ๆ รับ
ข้อเสนอตามแนวนโยบายฯ ไปพิจารณาและร่ว มกันจั ดทาแผนปฏิ บัติ การให้มีความชัด เจนและสอดคล้ อ งกั บ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
3) ให้หน่วยงานและคณะกรรมการที่ เ กี่ย วข้ อ งรั บ ความเห็ น ของ
ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง ชาติ และส านั ก งานสภาความมั่ นคงแห่งชาติ
เกี่ยวกับแนวนโยบายการจั ดสรรทรั พยากร โดยเฉพาะการส่ งเสริ มและยอมรับ ระบบการทาไร่ห มุน เวี ย นของ
ชาวกะเหรี่ยง เป็นประเด็นที่จ ะต้ องพิจารณาอย่า งรอบคอบเพื่ อประโยชน์ ในการรัก ษาและจัด การทรัพ ยากร
ธรรมชาติโดยเฉพาะทรั พยากรที่ดิ นที่ มีอ ยู่จากั ด ให้ คงอยู่ อย่างยั่ง ยืนและพิ จารณาประเด็ นข้ อขั ดแย้ งระหว่ า ง
กลุ่มชนชาติพันธุ์และระหว่างเจ้าหน้าที่รั ฐกับ กลุ่ มชนชาติ พันธุ์ ที่อาจจะเกิดขึ้ นจากประเด็น ดัง กล่าวด้วย และ
ความเห็นของสานักงานหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้าแห่งชาติ เกี่ยวกับการจัดงบประมาณเหมาจ่ายรายหั ว เพื่ อ
การจัดระบบบริการด้านสุขภาพควรให้ชาวกะเหรี่ ยงที่ไ ด้ผ่านการจั ดทาประวัติ และได้รั บสิท ธิใ นการอาศั ย ใน
ประเทศไทยแล้วได้รับสิ ทธิการรับ บริการสาธารณสุข เช่น เดีย วกับ กลุ่ มบุค คลที่ มีปั ญหาสถานะและสิ ทธิต า มมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 23 มีนาคม 2553 ที่กระทรวงสาธารณสุขดาเนินการ ไปพิจารณาดาเนินการในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องต่อไป
เรื่องที่สอง การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อ สังคมที่เป็นธรรม
ในช่วงปีพ.ศ.2554-2556 คณะรัฐมนตรีไ ด้ เคยมี มติ ค ณะรัฐ มนตรี อยู่ ห ลาย
ครั้งในการแก้ไ ขปั ญหาของขบวนการประชาชนเพื่ อ สัง คมที่เ ป็น ธรรม ซึ่งเป็นการรวมกลุ่ มกัน ของเครื อ ข่ า ย
ชุมชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเรียกกร้องให้รัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่ดิน ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง สรุปผลการหารื อ
เพื่ อ หาแนวทางใ นการแก้ ไ ข ปั ญ หาข องข บวนการประช าช นเพื่ อ สั ง คม ที่ เ ป็ น ธรรม (ขปส.)
โดยคณะรั ฐ มนตรี มีมติรั บทราบตามที่ สานัก งานปลั ดส านั กนายกรั ฐ มนตรี รายงานสรุ ปผลการหารื อ เพื่ อ หา
แนวทางในการแก้ ไขปัญ หาของขบวนการประชาชนเพื่ อสั ง คมที่ เ ป็นธรรม (ขปส.) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพั น ธ์
2554 โดยนายกรัฐมนตรีได้ประชุ มหารือร่ว มกับรัฐ มนตรี ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ
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มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 กระทรวงวัฒนธรรมเป็นส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
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ตัวแทน ขปส. เพื่อหาแนวทางในการแก้ไ ขปัญ หาของ ขปส. ร่วมกัน ซึ่งมีกรณีปัญหา อาทิ กรณีสวนป่า คอน
สาร ชุมชนบ่อแก้ว อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ, กรณีหมู่บ้านเก้าบาตร ตาบลลานางรอง อาเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรีรัมย์, กรณีเขตรักษาพันธุ์สั ตว์ ป่าผาผึ้ ง ตาบลทุ่งลุยลาย อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ , กรณีชุมชน
สันติพัฒนา หมูที่ 6 ตาบลบางสวรรค์ อาเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี , กรณีร่างพระราชกฤษฎี กาจั ด ตั้ ง
สถาบันกองทุนธนาคารที่ ดิน (องค์กรมหาชน), กรณีบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 14 ตาบลข่วงเปา อาเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ , กรณีบ้านโป่ง ตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ , กรณีบ้านสันตับเต่า อาเภอ
บ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน, โครงการจัดที่ดินผื นใหญ่ หนองสวาย (15,000 ไร่) อาเภอบ้านโฮ่ง - เวียงหนองล่ อ ง
จังหวัดลาพูน, บ้านไร่ดง (ใหม่ป่าซาง) ตาบลน้าดิบ อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน , ชุมชนราไวย์ อาเภอเมื อ ง
จังหวัดภูเก็ต, ที่อยู่อาศัยและสุสานบ้า นทุ่งหว้า และบ้านทับตะวัน หมู่ 3 และหมู่ 5 ตาบลคึกคัก อาเภอตะกั่ ว
ป่า จังหวัดพังงา และอ่างเก็ บน้ าห้ วยฝั่ง แดง ตาบลตาเกา อาเภอน้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น ทั้ง นี้
ปัญหาส่วนใหญ่ที่ประชุมได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อ งรับไปดาเนิน การแก้ไขปัญหาต่อ ไป
มติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อ วั น ที่ 8 มี น าคม 2554 เรื่ อ ง สรุ ปผลการประชุม
หารือเพื่อแก้ไขปั ญหาของขบวนการประชาชนเพื่อ สังคมที่เป็น ธรรม โดยคณะรัฐมนตรีมีมติใ ห้รัฐ มนตรี แ ละ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งรับ ข้ อ เรีย กร้อ งของขบวนการประชาชนเพื่ อ สั ง คมที่ เ ป็ นธรรม (ขปส.) ไปพิ จ ารณา
ดาเนินการต่อไป ดังนี้
1) กรณี ชุ มชนหมู่ บ้ า นพิ มาน เขตบางขุ น เที ย น กรุ ง เทพมหานคร ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุ ติธรรม (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค) ดาเนินการเจรจากับเจ้าหนี้ที่รั บจานองที่ ดิ น
เพื่อขอแบ่งซื้อ ที่ดิน จานวน 10 ไร่ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ อยู่ อาศัยให้กั บชุ มชนหมู่บ้า นพิ มาน โดยใช้งบประมา ณ
สินเชื่อของโครงการบ้านมั่นคง
2) กรณี ชุ มชนทั บ ยาง จั ง หวั ด พั ง งา ให้ ก รมคุ้ มครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ดาเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรด้านทนายความและการดาเนินคดีในศาลปกครอง
3) กรณี ชุ มชนหนองกิ น เพล และชุ มชนหาดเว จั ง หวั ด อุ บลราชธานี ให้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม) เร่งรัดกรมที่ดินให้ดาเนิน การเพิก ถอนเอกสาร
สิทธิในทีด่ ินตามความเห็นของกรมสอบสวนคดีพิ เศษ
4) กรณี สุ ส านชาวเลบ้ า นสิ เ หร่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ให้ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม) เร่งรัดกรมที่ดินให้ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและหลั กเกณฑ์ ที่
เกี่ ย วข้ อ งในการเพิ ก ถอนเอกสารสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ตามความเห็ น ของส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
5) กรณีอ่างเก็บน้าห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานี ให้จังหวัดอุบลราชธานี
เร่งรัดติดตามให้มีการดาเนิน การตามมติ ค ณะทางานตรวจสอบข้อ เท็จจริ ง และพิจารณาแนวทางแก้ไขปั ญ หา
กรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากโครงการชลประทานอ่างเก็บน้าขนาดเล็กห้วยฝั่ งแดงต่อ ไป
6) กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล 4 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย อุบลราชธานี ตาก
และลาพูน ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ โดยมีรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย)
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เป็นประธานอนุกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุ ตสาหกรรม หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน ร่วมเป็นอนุกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ ยวกับ การดู แลควบคุ ม ปั ญ หา
ความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับบริษัทพลังงานสะอาด ดี 2 จากัด ที่บ้านไตรแก้ว ตาบลเวียงเหนือ อาเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย และจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป
7) กรณีการให้สัมปทานเหมือ งแร่ ทองคาในพื้ นที่จั งหวั ดพิ จิตร พิษณุ โ ลก
และเพชรบูรณ์ เหมืองหินบริเวณเขาคู หา อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และเหมืองสัง กะสี แม่ตาว อาเภอแม่
สอด จังหวัดตาก ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุ ตสาหกรรมและหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อ งดาเนิน การโดยให้ ช ะลอ
การให้สัมปทานเหมืองแร่รายใหม่ และให้มีการตรวจสอบผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และเร่งรัดดาเนินการ
แก้ไขปัญหา และให้การช่วยเหลือเยีย วยาแก่ผู้ไ ด้รับผลกระทบจากการประกอบกิจ การเหมือ งแร่ ที่ดาเนิ น การ
อยู่แล้ว รวมทั้งปัญหาด้านสุขภาพอนามัย และปัญหาการถูกข่ มขู่คุกคาม
8) กรณีโครงการนาร่องธนาคารที่ดินภาคเหนือ 5 หมู่บ้าน ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่ อ วัน ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เห็นชอบให้ดาเนิน โครงการดั งกล่าวในกรอบวงเงิน 167ล้านบาท ให้
ดาเนินการตามความเห็นของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง (ซึ่งมี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม) เป็นประธานอนุกรรมการ) โดยดาเนินการใน
พื้นที่ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านไร่ดง หมู่ 3 ตาบลน้าดิบ อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน บ้านแม่อาว หมู่ 3 ตาบล
นครเจดีย์ อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน บ้านแพะใต้ หมู่ 7 ตาบลหนองล่อง อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน
บ้านท่าอกม่วง ตาบลหนองปลาสะวาย อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน และบ้านโป่ง หมู่ 2 ตาบลแม่แฝก อาเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ไม่ให้ส่งเสริมการบุกรุกที่ดิน และผู้ที่เคยได้รับความช่วยเหลือแล้ว
มติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อ วั น ที่ 7 พฤษภาคม 2556 เรื่ อ ง การแก้ ไ ขปั ญหาข อง
ขบวนการประชาชนเพื่อสัง คมที่ เป็ นธรรม คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบตามที่นายกรัฐ มนตรีเสนอเกี่ยวกั บ การ
แก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่ อ สัง คมที่ เป็ นธรรม หรือ People Movement for a Just Society
(P-move) ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่ง แก้ไ ขปัญ หาความเดื อดร้ อนของประชาชนซึ่ งยัง มิ ได้รับ การแก้ไข เช่น การ
ออกโฉนดชุมชน ปัญหาที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภค ปัญหาสัญชาติและชาติพันธุ์ เป็นต้น จึงมอบหมายผู้ ที่
เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
1) ให้คณะกรรมการแก้ไ ขปั ญหาของขบวนการประชาชนเพื่ อสั ง คมที่ เ ป็ น
ธรรมตามค าสั่ ง ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 15/2555 ลงวั น ที่ 15 มกราคม 2555 ซึ่ ง มี ร องนายกรั ฐ มนตรี
(ร้อยตารวจเอก เฉลิม อยู่บารุง) เป็นประธานกรรมการ จัดประชุมเพื่ อ หาแนวทางการแก้ไ ขปั ญหาตา มข้ อ
เรี ย กร้ อ งของประชาชน พร้ อ มทั้ ง เร่ ง รั ด การด าเนิน งานและติ ด ตามผลการด าเนิน การของส่ ว นราชการที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หาดั ง กล่ าวให้เ สร็จ สิ้น โดยเร็ว ทั้ ง นี้ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับ กรณีปั ญหาการจัดสรรที่ดิน ให้แก่ประชาชน
ต่อคณะกรรมการฯ โดยด่วนด้วย
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2) ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) รัฐมนตรีประจาสานั ก
นายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) และรัฐมนตรีว่า การกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรร มการ
เพิ่มเติมในคณะกรรมการแก้ไขปั ญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสัง คมที่ เป็นธรรม
มติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อ วั น ที่ 21 พฤษภาคม 2556 เรื่ อ ง การแก้ ไ ขปั ญหาของ
ขบวนการประชาชนเพื่ อสัง คมที่ เป็น ธรรม กรณีการดาเนินโครงการนาร่ องธนาคารที่ ดิน ในพื้นที่นาร่อง 5
ชุมชน คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
1) รั บ ทราบและเห็ น ชอบในหลั ก การการแก้ ไ ขปั ญ หาของขบวน กา ร
ประชาชนเพื่ อสั งคมที่ เป็ นธรรม กรณีการดาเนินการโครงการนาร่อ งธนาคารที่ดิ น ในพื้นที่นาร่อง 5 ชุมชน
ได้แก่ บ้านไร่ดง หมู่ที่ 3 ตาบลน้าดิบ อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน บ้านแม่อาว หมู่ที่ 3 ตาบลนครเจดีย์ อาเภอ
ป่าซาง จังหวัดลาพูน บ้านแพะใต้ หมู่ที่ 7 ตาบลหนองล่อง อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน บ้านท่ากอม่วง
ตาบลหนองปลาสะวาย อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน และบ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรั ฐ มนตรี เสนอ โดยให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุ มชน (องค์การ
มหาชน) กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เป็ น หน่ ว ยงานผู้รั บ ผิ ด ชอบในการจัดทา
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ และแผนการสนับสนุนการจ่ายงบประมาณ รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการ จั ด ซื้ อ
ที่ดิน และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ในการดาเนินการโครงการนาร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นาร่อง 5 ชุมชน โดยใช้จาก
กองทุนและงบประมาณโครงการบ้า นมั่น คงของสถาบั น พั ฒนาองค์ก รชุ มชน (องค์การมหาชน) ตามความ
จาเป็นและเหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ 167 ล้านบาท สารองไปก่อนเป็นการเบื้องต้นเพื่ อเป็ นสิ น เชื่ อ
ในการจัดซื้อที่ดิน งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภค และอื่น ๆ ที่จาเป็น ในพื้นที่นาร่อง 5 ชุมชน
เนื้อที่ประมาณ 800 ไร่ ไปพลางก่อนในระยะแรกจนกว่าสถาบันบริหารจั ดการธนาคารที่ ดิน (องค์การมหาชน)
จะดาเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จ และเมื่อจัดตั้งสถาบั นดัง กล่าวเสร็จ เรียบร้ อยแล้ ว จึงให้โอนทรัพย์สินและหนี้ สิ น
ทั้งหมดให้สถาบัน บริ หารจั ด การธนาคารที่ดิ น (องค์การมหาชน) เพื่อดาเนินการตามโครงการต่ อไป โดยให้
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ ดิน (องค์การมหาชน) จัดงบประมาณชดเชยคื นให้แ ก่ส ถาบัน พั ฒนาองค์ ก ร
ชุมชน (องค์การมหาชน) ทั้งในส่วนของกองทุ น และงบประมาณสนับ สนุน เพื่ อสถาบัน พั ฒนาองค์ กรชุ ม ชน
(องค์การมหาชน) จะได้นาไปดาเนินการโครงการบ้านมั่นคงต่อไป
2) ให้สถาบันพัฒนาองค์ กรชุ มชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพั ฒ นา
สั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เร่ ง ด าเนิน การตามที่ ไ ด้ รับ มอบหมาย โดยประสานรายละเอี ยดเกี่ ยวกับ
งบประมาณในการดาเนินการกับสานักงบประมาณ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
3) กรณี เ กิ ด ปั ญ หาข้ อ เรี ย กร้ อ งเกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น ท ากิ น และที่ อ ยู่ อ าศั ย ของ
ประชาชนในพื้ น ที่ ใ ด ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็น ผู้ รั บ ผิด ชอบติ ด ตามสถานการณ์ แ ละด าเนิน การร่ ว มกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ อดาเนิน การแก้ไขปัญหาให้ เป็นที่ ยุติ โดยเร็ว แล้วรายงานข้อมูลให้นายกรัฐ มนตรี แ ละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบโดยด่ วนในโอกาสแรก ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 (เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการชุมนุมเรียกร้อง)
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(6) กรณีศึกษาการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ผู้วิจัยพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น และประชาชนในพื้นที่บางแห่งมีแนวปฏิ บั ติ
ที่ดีในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่ว มกัน ดังเช่น องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ ทาที่ ได้ มีการจั ด ท า
“ข้อบัญญัติตาบลแม่ทา เรื่องการจัดการป่าชุมชน ตาบลแม่ทา พ.ศ.2550” ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือของชุ มชนใน
การบริหารจัดการป่าอย่างยั่งยืน โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายที่ไ ด้บั ญญัติ อานาจหน้าที่ข ององค์การบริ ห าร
ส่วนตาบล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ คุ้มครองดูแล บารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่268 ในการจัดทาข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการป่าชุมชนตาบลแม่ทานั้น มีขั้นตอน
การดาเนินงาน ดังนี้
1) อบต.แม่ทา จัดประชุมองค์กรชาวบ้านแม่ทา เพื่อแลกเปลี่ยนการบริห าร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องถิ่น และหากลไกการสนับสนุนความเข้มแข็งองค์กรชาวบ้าน ต่อการจัดการป่าชุมชน
ตาบลแม่ทา
2) สมาชิก อบต.แม่ทา ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลและรูปแบบการจัดการป่าชุ มชน
7 หมู่บ้าน และจัดประชุมเชิง ปฏิบั ติการ เรื่องบทบาทหน้าที่ กลไกการสนับสนุนองค์กรชาวบ้านในการจั ด การ
ป่าชุมชนและการออกข้อบัญญัติตาบล
3) สภา อบต.แม่ทาจั ดประชุ มสมาชิก อบต. ฝ่ายบริหารของ อบต.แม่ ท า
เพื่อเสนอวาระเรื่องการจั ดทาข้ อบัญญั ติตาบลว่าด้ วยการจั ดการป่าชุ มชนตาบลแม่ ทา (ประชุมวาระที่ 1) ซึ่งที่
ประชุมสภา อบต. มีมติเห็นชอบรับในหลั กการและให้ส มาชิ ก อบต. ดาเนินการรวบรวมข้ อมู ลเพื่ อทากา รยก
ร่างเป็นข้อบัญญัติตาบลว่าด้วยการจัดการป่าชุมชนตาบลแม่ทา
4) สมาชิก อบต.แม่ทา 7 หมู่บ้าน ลงพื้นที่จัดประชุมระดมความคิ ดเห็ น และ
ความต้องการขององค์กรชาวบ้าน 7 หมู่บ้าน ต่อข้อบัญญัติตาบล ว่าด้วย การจัดการป่าชุมชนตาบลแม่ทา
5) อบต. แม่ ท า จั ด ปร ะชุ ม เพื่ อ ร วบร วมข้ อ มู ล 7 หมู่ บ้ า น และ
ยกร่างข้อบัญญัติตาบลว่าด้วยการจัดการป่าชุมชนตาบลแม่ทา
6) สภา อบต.แม่ ท า เรี ย กประชุ มสมาชิ ก อบต. เพื่ อ เสนอร่า งข้ อ บัญญัติ
ตาบล เรื่องการจัดการป่าชุ มชนตาบลแม่ทา (ประชุมวาระที่ 2) และให้ที่ประชุมปรั บปรุง แก้ ไขเพิ่ มเติ ม ร่ า ง
ข้อบัญญัติตาบลและได้รับมติเห็นชอบให้นาร่างข้อบัญญั ติตาบลไปจัดทาเวทีประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็ น
ร่วมกับองค์กรชาวบ้านแม่ทา ๗ หมู่บ้าน
7) อบต.แม่ทา จัดประชุมองค์กรชาวบ้านแม่ทา 7 หมู่บ้าน เพื่อสร้างความ
เข้าใจและทาประชาพิจารณ์ พร้อมรับฟังความคิดเห็นต่อข้อบัญญัติตาบล
8) อบต.แม่ทา รวบรวมข้อคิดเห็นและนาไปปรับปรุงแก้ไขต่ อร่างข้อ บั ญ ญั ติ
ตาบล ตามมติส่วนใหญ่ของเวทีประชาพิจารณ์องค์ กรชาวบ้านแม่ทา 7 หมู่บ้าน
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จาก ขับเคลื่อนความรู้ชุมชน...สู่จังหวัดจัดการตนเอง, เอกสารประกอบการศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบ
ความรู้ชุมชนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนสู่นโยบายสาธารณะ” วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2553 ณ จังหวัดเชียงใหม่
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9) สภา อบต.แม่ ท า เรี ย กปร ะชุ มสมาชิ ก อบต. เพื่ อ ขอมติ รั บร อง
ให้ ค วามเห็ น ชอบต่อ ร่ างข้อ บั ญญั ติ ต าบลเรื่ อ งการจัด การป่า ชุมชน ต าบลแม่ ท า (ประชุมวาระที่ 3) และที่
ประชุมมีมติรับร่างข้อบัญญัติตาบล และให้นาไปเสนอต่ออาเภอ เพื่อการพิจารณา
10) อ าเภอศึ ก ษาและพิ จ ารณาร่า งข้อ บั ญ ญัติ ต าบลเรื่ อ งการจั ด การป่า
ชุมชน ตาบลแม่ทา ตามขั้นตอนของ มาตรา 71 พ.ร.บ. อบต. พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
11) สภา อบต.แม่ทา จัดประชุมสมาชิก เพื่อพิจารณา ทบทวน และขอมติ
ตามร่างข้อบัญญัติตาบล เรื่องการจัดการป่าชุมชน ตาบลแม่ทา ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อ ยกว่าสองในสา มของ
จานวนสมาชิก อบต. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และมีมติให้นายก อบต. ลงชื่อ และประกาศใช้ตามขั้นตอนของ มาตรา
71 พ.ร.บ. อบต. พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
12) น า ยก อบต. ลงชื่ อ และออกค า สั่ ง ปร ะกาศ ข้ อ บั ญ ญั ติ ต าบล
แม่ทา เรื่องการจัดการป่าชุมชนตาบลแม่ทา และนาไปติดประกาศตามที่ระเบียบกาหนดไว้
ทั้ ง นี้ สาระส าคั ญ ของข้ อ บั ญ ญั ติ ต าบลแม่ ท า เรื่ อ งการจั ด การป่ าชุมชน
ตาบลแม่ทา พ.ศ.2550 ประกอบด้ว ย บทนิยามของ “ป่าชุมชนแม่ ทา” ซึ่งได้อธิบายถึ งรายละเอีย ดของป่ า
ชุมชนต่างๆ 5 พื้นที่ จานวนเนื้อที่ และอาณาเขตติดต่อ ประกอบด้วยป่าชุมชน จานวน...คน บ้านทาม่อน ป่า
ชุมชนบ้านท่าข้าม - บ้านค้อกลาง ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย ป่าชุมชนบ้านป่านอด และป่าชุมชนบ้านดอนชัย –
บ้านใหม่ดอนชัย นอกจากนั้นแล้ว ยังกาหนดเนื้อหาโดยแบ่งตามหมวด ได้แก่
หมวด 1 หมวดทั่วไป กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ป่าชุมชน บทบาท
หน้าที่ในการบริหารจัดการของ อบต.แม่ทา คณะกรรมการป่าชุมชน
หมวด 2 คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุ มชนระดับตาบล กล่าวถึงการแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่งและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
หมวด 3 คณะกรรมการป่าชุมชนหมู่บ้า น มีรายละเอียดคล้ายคลึงกับ หมวด
2 คื อ กล่ า วถึ ง การแต่ ง ตั้ ง คณะกรร มการ คุ ณสมบั ติ วาระการด ารงต าแหน่ ง และอ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการ
หมวด 4 สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องสมาชิ ก ป่ าชุ มชนหมู่ บ้ าน โดยกล่ าวถึง สิทธิ
หน้าที่ของสมาชิกป่าชุมชน
หมวด 5 กองทุ น ป่ า ชุ มชนหมู่ บ้ า น กล่ า วถึ ง ลั ก ษณะกองทุ น ป่ า ชุ ม ชน
วัตถุประสงค์ การใช้เงินทุน อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนป่าชุมชนหมู่บ้านต่อการจัดการกองทุน
บทเฉพาะกาล กล่าวถึงผลบังคับใช้ กาหนดระยะเวลาเลือกคณะกรร มการ
ป่าชุมชนหมู่บ้านและการเลือกคณะกรรมการเครือ ข่ายป่าชุมชนระดั บตาบล ระยะเวลากาหนดปรับปรุงเขตป่ า
ชุมชน
(7) กรณีศึกษาการจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมขององค์ การบริ หารส่ ว น
ตาบล และอาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
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ผู้วิจัยพบว่าในพื้นที่ขององค์ การบริหารส่วนตาบล และอาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่านได้
มีการจัดทาข้อบั ญญั ติท้ อ งถิ่ น เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อ ม พ.ศ. 2558 ขึ้น โดยมี
หลักการสาคัญเพื่อให้ชุมชนท้ องถิ่นร่ วมกันจัด ทาข้อ บัญญั ติท้อ งถิ่น ว่าด้วยการจัด การทรั พยากรธรรมชา ติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอัน ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้าน
เศรษฐกิจชุมชนที่ไม่ขั ดแย้ งกับ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และตั้งอยู่บนวิถีวัฒนธรรมท้ องถิ่น ซึ่งจะนาไปสู่การ พั ฒ นา
ตนเองและสร้างความเข้มแข็งของชุ มชน โดยที่มาของการดาเนินการจัดทาข้อบัญญัตินั้นอันเนื่องมาจากจั ง หวั ด
น่ า นได้ มีค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างานจั ด ท าข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ นว่ า ด้ ว ย“การจั ด การทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิ ตและสัง คมที่ยั่ งยืน ระดับอาเภอและระดับ ตาบล ตามวาระจังหวั ด น่ า น
“สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้า” และมีการบันทึกข้อตกลงความร่ว มมื อการจั ดการจัด ทาข้อ บัญญั ติท้ อ งถิ่ น
ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อให้การนานโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็ น
รูปธรรม จึงได้มีการจัดทาข้อบัญ ญัติ ดัง กล่าวขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้ อม สู่การพัฒนาคุณภาพชี วิตและสัง คมอย่างยั่ งยืน โดยข้อบัญญัติดังกล่ า วมี
สาระสาคัญที่น่าสนใจอันถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ เช่น
1) การกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมที่ต้องเป็นไปเพื่อให้ชุมชนเกิด ความตระหนั กในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้า เพื่อส่งเสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อ มของชุมชน และตาบล เพื่อให้ชุมชนบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากทรั พยากรป่ า
ไม้ ดิน และน้าอย่างเป็น ธรรมและยั่ งยื น เพื่อร่วมกัน อนุรั กษ์ และดูแ ลรัก ษาไว้ ซึ่ง ทรั พยากรป่ าไม้ ดินและน้ า
และเพื่ อ เสริ มสร้ า งควา มเข้ ม แข็ ง และพั ฒ นา ศั ก ยภา พในการบริ ห ารจั ด การให้ กั บ บุ ค คล กลุ่ ม และ
องค์กรชุมชนในตาบล
2) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มตาบลและที่ จั ด ตั้ ง
ขึ้นอยู่ภายใต้การกากับดูแลขององค์การบริ หารส่วนตาบล และโดยให้คณะกรรมการทรัพยากร ธรรมชาติแ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ต าบล และคณะกรรมการทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มหมู่ บ้ านมี ส่ วนร่ว มในการ
บริหารจัดการ
3) การกาหนดให้ มี ส มาชิก เครื อ ข่ายทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยมีสิทธิและหน้า ที่ร่ว มกาหนดแนวเขตป่าชุ มชน แนวเขตพื้นที่การใช้ ประโยชน์ และพื้นที่จัดการอื่น ในป่ า
ชุมชน ร่วมกับหน่วยงานอื่ นที่ เกี่ย วข้ อง การร่วมบริหารจัดการ การจัดทาแผนการจัด การ และกิจกรรมดู แ ล
รักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อ มในหมู่ บ้าน การร่วมจัดทาและปรับปรุง กฎระเบีย บทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับหมู่บ้าน ร่วมกับคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมหมู่บ้าน การ
มีสิทธิขอใช้ประโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมในหมู่ บ้านตามกฎระเบีย บของหมู่ บ้านและไม่
ขั ด ข้ อ งต่ อ กฎร ะเบี ย บและกฎหมา ย กา ร มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งเลื อ กตั้ ง และถอดถอนคณะกร ร มการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มระดับหมู่บ้าน การตรวจสอบและตรวจตราผู้ที่เข้ามากระทาผิดกฎระเบี ย บ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ มในพื้น ที่ห มู่ บ้า น และตรวจสอบการดาเนิ น งานของคณะกรรมกา รตา ม
ข้อบัญญัตินี้
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4) การกาหนดให้มีกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อ มของหมู่ บ้ า น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านให้ มีประสิทธิภาพ และเพื่ อ
การสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานและบริ ห ารจั ด การทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มต าบลและข อง
คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มหมู่ บ้าน
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_______________________________________________
การจัดกระบวนการรับ ฟั ง ความคิ ด เห็น ครั้งที่ 1 นี้ จัดขึ้นเมื่อวั นจัน ทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา
13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
คณะผู้วิจัย

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม (นักวิจัย)
2) นายธนาชัย สุนทรอนันตชัย (นักวิจัย)
3) นายดนัยภัทร โภควณิช (ผู้ช่วยวิจัย)
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารภาครั ฐ จานวน 4 คน
1) ศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์
2) ดร.นิศากร โฆษิตรัตน์
3) ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี
4) นางนันทนา บุณยานันต์
5) ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารภาครั ฐ จานวน 1 คน
นางทิพาพร ตันติสุนทร
ผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการสิท ธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
1) นางสาวอัจฉรา ฉายากุล ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2) นายภพธรรม สุนันธรรม นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชานาญการ
จากการจัดกระบวนการรับ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เพื่ อจั ด ทากรอบความคิ ด เห็ นจากผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ
ข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้ทรงคุ ณวุฒิ ที่เป็นสาระสาคัญ ได้ดังนี้
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าแม้ มนุษ ย์แต่ ละคนจะมี สิทธิ ในทรั พยากร แต่การจัดระบบการจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มนั้น เป็ นเรื่ องของรัฐ โดยอาศัยกลไกทางกฎหมาย ในขณะที่สิทธิชุม ชนนั้ น
เหมือนกับ “การลงโทษ” และ “เรียกร้อง” ว่ารัฐไม่ควรเข้า มาเกี่ ยวข้อ ง เนื่องจากเป็ น สิท ธิชุ มชน ทั้งๆ ที่
ทรัพยากรในชุมชนนั้น ก็มิใช่ของชุมชนโดยเฉพาะ แต่เป็นของทุกคน แม้อาจเกิดกรณีที่การจัดระบบของรัฐ อาจ
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ไปกระทบกับสิท ธิข องปัจเจกบุ ค คลแต่ ละคนในชุมชนท าให้ สูญ เสีย สิท ธิใ นด้านต่า งๆ เช่น สิทธิทางเศรษฐกิ จ
แต่ก็สามารถเรียกร้องสิทธิของตนเองได้บนพื้นฐานของสิทธิของปัจเจกบุ คคลที่ มารวมกลุ่ มกัน
ดังนั้น การให้คานิยามและก าหนดขอบเขตหรื อ เงื่ อนไขที่ ชัด เจนให้กั บสิ ทธิ ชุ มชนก็ อ อกจ ะ
ไม่เห็นด้วย เพราะย่อมจะมี กลุ่ มคนที่ มาอ้างว่าเมื่อ มี สิทธิ ชุ มชนแล้ว คนอื่น ๆ ก็ห้ามมายุ่งโดยเด็ ดขาด อย่างไร
ก็ตาม เมื่อประเทศไทยได้บั ญญัติรับรองสิ ทธิชุ มชนไว้ในรัฐ ธรรมนู ญแล้ว ก็ต้อ งยึด ตามนั้ น เพียงแต่มีประเด็ น ว่ า
งานวิจัยนี้มีเ ป้าประสงค์ ที่จ ะชี้ใ ห้ เห็ นถึ ง กาหนดขอบเขตและเงื่ อนไขในการอ้า งความมี อยู่ ข องสิ ทธิ ชุ มชนที่
ชัดเจนขึ้นหรือไม่ เนื่องจากในบริบทที่ชุมชนก็ อาจจะต้อ งมีปฏิ สัมพันธ์ กับชุ มชนภายนอกที่ ก็อาจจะอ้า งสิ ท ธิ ที่
จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกัน (ผู้วิจัยได้ชี้แจงประเด็นนี้ โดยนาเสนอฐานคิดโดยใช้ทฤษฎีของสานักความคิ ด
มานุษยวิทยาทางกฎหมายมารองรับ)
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าผู้วิจั ยกาลั งวิจัย ในประเด็น ของสิท ธิชุ มชนในทางทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แต่สิทธิชุมชนโดยทั่วไปนั้นใหญ่ก ว่าสิทธิ ชุมชนที่ กาลังจะวิจัย ซึ่ง ถ้าระบุนิยามความหมายของ
สิทธิชุมชนซึ่งเป็นสิทธิตัวแม่ไ ม่ได้ ก็จะวิจัยในประเด็นที่เล็กกว่านั้นไม่ไ ด้ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าการให้ ค า
นิยามนั้น จะได้รับการยอมรับหรือไม่ และจะกาหนดขอบเขตอย่างไร ดังนั้น ควรต้องยึดนิยามความหมายตาม
หลักสากลไว้ก่อน เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางความคิ ด (ผู้วิ จัยได้ชี้แจงประเด็น นี้ โดยแจ้งถึงวัตถุประสงค์ ข อง
การวิจัยเพื่อการสร้างองค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิท ธิชุ มชนเท่านั้น ส่วนการนาไปใช้ประโยชน์ นั้ น
คงต้องแล้วแต่ผู้ที่เห็นประโยชน์)
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าการที่ชุมชนจะยกประเด็นสิทธิ ชุมชนขึ้น มาต่อสู้ ได้ก็นั้นเพราะว่า ชุ มชน
ที่ว่านั้นมีอยู่จริง และเป็น “ชุมชนดั้งเดิม” ไม่ใช่ “ชุมชนเทียม” (ชุมชนเทียมก็ยกตัวอย่างเช่น ชุมชน จส.100)
โดยเฉพาะชุมชนที่มีสิ ทธิชุ มชนนั้น สามารถที่จะปกป้ องตนเอง ในฐานะเป็นผู้ที่เกิด อาศัยอยู่ และใช้ทรัพยากร
โดยแต่ละชุมชนมีวิธีบริหารจัดการชุ มชนของตนเอง มีมิติความคิดความเชื่อ วัฒนธรรมของตนเองอย่างชั ด เจน
เนื่องจากว่า ชุ มชนนั้ นเกิ ด มาก่ อนรัฐ แต่ห ลั งสงครามโลกรั ฐก็ มาขี ด เส้น ว่ารั ฐ แต่ ล ะรัฐ ต้ อ งมีลั ก ษณะอย่ า งไร
มีปฏิสัมพันธ์ร ะหว่า งกันในทางกฎหมาย กฎหมายแต่ละประเทศที่บ อกว่า มีสิ ทธิใ นการกาหนดเจตจาน งของ
ตนเองก็ขึ้นต่อกฎหมายระหว่างประเทศอีก และการที่กฎหมายระหว่างประเทศก็มานิยามจากั ดความไม่ ไ ปถึ ง
สิทธิชุมชน ซึ่งอันที่จริงก็ไปถึงไม่ไ ด้ในทางรั ฐศาสตร์ เนื่องจากประเทศที่มีลั ทธิล่า อาณานิ ค มมาโดยตลอดย่ อ ม
ไม่มีทางให้สิทธิชุมชนกับ ประเทศเล็ กประเทศน้อยที่ต้ องการสิ ทธิชุ มชน จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ยังกักประเด็ น นี้
ไว้ โดยเฉพาะในยุค นี้ที่ เป็น ยุค โลกาภิ วัตน์ (Globalization) ซึ่งกระแสที่จะต่อ ต้านโลกาภิวั ตน์ ได้ ก็คื อกร ะแส
ท้องถิ่น (Localization) ที่กาลังกลายเป็นกระแสแพร่ หลายไปทั่ว โลกและสะท้ อนถึ ง เสน่ ห์ข องชุมชนท้ อ งถิ่ น
ต่างๆ ซึ่งท้องถิ่นต้องลุกขึ้นมาเป็นตัวของตัว เอง
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าจาเป็นที่ต้องมาหาคานิยามของ “ชุมชน” ให้ชัดเจน ซึ่งมีรากฐานทาง
ความคิดอยู่แล้วอย่างเช่นในประเทศรัสเซีย หรือที่ชัดเจนก็ได้แก่ประเทศฝรั่ งเศสและประเทศเยอรมัน ที่ทั้ ง สอง
ประเทศมีประชาธิปไตยที่มั่นคงแข็ งแรงก็เ พราะมีฐานคิ ดมาจากชุมชนท้องถิ่น ที่มีมาตั้งแต่ดั้ง เดิม และใช้ฐานคิ ด
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ตรงนี้ในการบริหารประเทศในระบอบประชาธิปไตยให้ มีเสถียรภาพ ยกตัวอย่างกรณีประเทศเยอรมัน มีคาพู ด
สาคัญว่า “No State without Cities” ซึ่งหมายถึงว่ารัฐย่อมประกอบสร้างขึ้นจากชุมชน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิเอยากให้ทางผู้วิจัยไปศึกษาเพิ่ มเติมนอกจากที่จ ะศึ กษาสิ ทธิชุ มชนในมิ ติ ข อง
กฎหมายต่างๆแล้ว ก็อยากจะให้ไปศึกษาในมิ ติของเศรษฐศาสตร์ การเมือ งด้วยเพราะมิติ ดังกล่าวก็ มีการศึ ก ษา
ฐานคิดการเกิดของชุมชนเช่นกัน โดยเฉพาะในผลงานศึ กษาของศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา นอกจากนั้นควรจะ
ศึกษาผลงานศึกษาในมิติทางรั ฐศาสตร์เ พิ่ มเติ ม ทั้งนี้ สถาบันนโยบายศึกษาก็ศึกษาและผลิต ผลงานในลั ก ษณะ
ท านองนี้ โ ดยศ.ดร.ชั ยอนั นต์ สมุ ท รวณิ ช เป็ น ประธาน เรื่ อ งเกี่ ยวกั บชุ มชนเพื่ อ ยื นยั นว่ าชุ มชนมี อ ยู่ จริงใน
ประเทศไทย
(6) ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ เ ห็ น ว่ า ตอนนี้ ร ะบบการจั ด การทรั พย์ สิ น ของประเทศไทยเป็ น State
property regime แต่ก็มีกลิ่น อายของ Common property regime อยู่ในอนาคต ประเด็นคื อ ในปั จ จุ บั น
กฎหมายลูกฉบั บใดบ้างที่ยั ง เป็ น State property regime เพราะว่าเป็ นต้ น ตอของปัญ หาตามที่ ได้ ก ล่ า วมา
และอยากเห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม
(7) ผู้ทรงคุณวุฒิอยากเห็นการศึกษาประเด็นของฐานคิ ดในการจัด การทรัพยากรที่ไ ม่ไ ด้ พู ด ถึ ง
ตัวมนุษย์อย่างเดียวแต่ พูดถึ งตั วทรั พยากรด้ วย เนื่องจากในอดีตแนวคิดในการจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมยังแยกมนุษ ย์อ อกจากทรั พยากรอยู่ แต่แนวคิดในปัจจุบันกลับจะคู่ ขนานกัน ไป ซึ่ งกฎหมายก็ ค วร
จะสะท้อนถึงแนวคิดแบบสมัย ใหม่ ยกตัวอย่างในรัฐธรรมนูญ ที่บัญ ญัติใ ห้มีสิทธิ ชุมชนในการจัด การทรั พยากร
ธรรมชาติ แต่ถึงจะมีสิทธิแล้วอ ะไรคือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างที่อนาคตควรจะเป็น เพราะตราบใด
ที่แนวคิดทฤษฎีทางสิ่งแวดล้อมยังฉีกหรือแยกมนุ ษย์ออกจากทรัพยากรอยู่ ก็ไม่มีประโยชน์
(8) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าควรจะต้องศึกษาก่ อนว่า “ชุมชน” คืออะไรเสียก่อน จึงจะมาศึกษาว่ า
สิทธิชุมชนในทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคืออะไร
(9) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าควรศึก ษาผลกระทบจากโครงการของ “กองทัพมด” ก็ส่งผลกระทบ
มากเช่นกัน เช่น กรณีป่าหมดที่จังหวัดน่า น หรือกรณีการกั้นน้าและชักน้าเข้ารี สอร์ ท ซึ่งควรจะอยู่ในมิ ติ ข อง
การศึกษาวิจัยด้วยบ้าง ไม่ควรมุ่งแต่เฉพาะโครงการขนาดใหญ่เท่านั้น
(10) ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ เ ห็ น ว่ า สิ ท ธิ น่ า จะแยกออกเป็ น “สิ ท ธิ โ ดยธรรมชาติ ” และ “สิ ท ธิ ต าม
กฎหมาย” ซึ่งโดยทั่วไปสิทธิโดยธรรมชาติก็ควรจะใหญ่ กว่าสิทธิตามกฎหมาย สิทธิโดยธรรมชาตินั้นแม้ซับ ซ้ อ น
มาก ทว่าไม่มีกรอบและทาได้เร็ ว แก้ได้เร็ว แต่สิทธิตามกฎหมายนั้น มีกรอบและทาหรือ แก้ไ ขได้ ช้ากว่า ดังนั้น
คณะผู้วิจัยควรจะไปศึกษาดูว่าประเทศไทยควรจะเลิ กหรือดาเนิน ตามกฎหมายที่ต่างประเทศมาครอบไว้ห รื อ ไม่
แล้วนาสิทธิโดยธรรมชาติมาพิจารณาแทน
(11) ผู้ทรงคุณวุ ฒิ เห็ นว่า สิ ทธิ ชุ มชนถู ก แทรกซึ มช้ า ๆ เช่น การเข้ามาของการท่ อ งเที่ ย วใน
ชุมชน โครงการเหล่านี้จะเกี่ยวข้ องกั บประเด็น สิทธิ ชุมชนอย่า งไร และน่าจะเกี่ยวกับประเด็นทางสิ่ งแวดล้ อ ม
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ด้วย ตลอดจนการศึกษาวิจัยไม่ควรวิเคราะห์ผลกระทบเกี่ยวกับสิ ทธิชุ มชนโดยตีกรอบให้แ คบจนเกิน ไป เช่น ที่
บางกระเจ้า เป็นต้น
(12) ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ เ ห็ น ว่ า คนที่ ไ ด้ รับ สิท ธิ ที่ ประชาชนเรีย กร้อ งจะปกครองตนเองนั้น กลับ
มิใช่อยู่ในกรอบเฉพาะชุมชนนั้นๆ แต่มีบุคคลแอบแฝง มีนอมินีที่รับผลพลอยได้จากการให้สิ ทธิของชุมชน เช่น
ที่ดินสปก. ดังนั้น การจะให้สิทธิชุมชนก็คงต้องมีการกาหนดกรอบ แบ่งกลุ่มแบ่งเขตให้ชัดเจน และถ้าแบ่งแล้ ว
การที่จะให้สิทธิในการดาเนินการได้เองนั้น ควรมีตัวชี้วัดอะไรที่ไม่ให้คนอื่นที่นอกเหนือจากชุ มชนจะไม่สามารถ
เข้ามาได้รับผลพลอยได้ไปได้
(13) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าควรนาประเด็นการแบ่งสิ ทธิ 4 ลักษณะตามหน้า 1 ในเอกสารที่แจก
เช่น สิทธิในการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อ มที่ไ ม่ ทาลายสุข ภาพ มาประยุกต์ในการวิเคราะห์ กับการศึก ษาวิจั ย สิ ท ธิ
ชุมชนในทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
(14) ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ใ ห้ ข้ อ สั ง เกตว่ า การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ จ ะพู ด ถึ ง ภาพรวมของทรั พยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือเจาะลึกลงไปในทรัพยากรธรรมชาติแต่ประเภท อย่างไรก็ตาม ยิ่งเจาะลึกได้มาก
เท่าไหร่ก็ยิ่งดี เพราะจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
(15) ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ เ ห็ น ว่ า เราให้ ค วามส าคั ญ กับ สิ ท ธิชุ มชนและสิ ท ธิมนุ ษ ยชนมากเสียจน
ละเลยไม่ใส่ใจกับทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชี วภาพ เช่น กฎหมายป้องกันการทารุณกรรม
สัตว์ ซึ่งเป็นการมองไปถึงสวัสดิ ภาพของสั ตว์ และอาจเกิดกรณีที่การใช้สิท ธิชุมชนของประชาชนจะไปกร ะทบ
สิทธิของสัตว์ เช่นมีความขัดแย้งของการใช้พื้นที่ข องคนกับลิ ง หรือกับช้าง หรือสัตว์อื่นๆ จึงควรจะมีการศึก ษา
วิจัยในประเด็นนี้ด้วย
(16) ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ เ ห็ น ว่ า ค าว่ า ชุ มชนในมิ ติ ข องกฎหมายมี ทั้ ง ในระดั บ รั ธ ฐรรมรู ญ และ
กฎหมายอื่นๆ ซึ่งความหมายตามกฎหมายเหล่านั้นถ้า มีจะไปในทิ ศทางใด สอดคล้องกันหรือไม่ อยากให้ศึกษา
ไปในประเด็นนี้ด้วย
(17) ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ เ ห็ น ว่ า อยากให้ ค ณะผู้ วิ จัย ศึ ก ษาในมิ ติ ข องความสั มพั น ธ์ใ นการจัดการ
ร่วมกันระหว่างรัฐกับชุมชนให้ชัดเจน การมีส่วนร่วมของชุมชนจะต้องมีขั้นตอนอย่างไร เช่น การจัดการร่วมกัน
ระหว่างองค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น กั บองค์ กรชุ มชน (ผู้วิจัยได้ชี้แจงประเด็นนี้ โดยนาเสนอการระบบการ
จัดการทรัพยากรหรือการจัดการทรัพย์สินทั้งโดยรัฐ เอกชนหรือการจัดการร่วมกันต้องออกแบบให้เ ชื่อมโยงกั น
กล่าวคือต้องออกแบบระบบกฎหมายทั้งระบบที่ เชื่อ มโยงการจัดการระบบทรั พย์สินทั้ งสามแบบเข้า หากัน โดย
ใช้เทคนิควิธีทางกฎหมายที่เรียกว่า “พหุลักษณะทางกฎหมาย” หรือ “Legal Pluralism”)
(18) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็น ว่าทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อ มเป็ นเรื่ อ งที่ มีป ฏิสั มพัน ธ์ ที่ แ ยก
จากกันไม่ออก ไม่ว่าจะอยู่ห่า งกัน หรื อร่ว มกัน รัฐธรรมนูญก็จ ะบัญ ญั ติถึ ง ทรั พยากรต่า งๆ แต่หากพิจ ารณา
กฎหมายลูกก็ จ ะมีเ ป็น เรื่อ งไป แต่เราไม่ไ ด้ พิจารณาการบริ หารจั ด การเชิง ระบบนิ เ วศในชุ มชนแต่ ล ะชุ มชน
ที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้ นที่ รู้ดี ก ว่าใครในการบริหารจั ดการ แต่รัฐกลับเข้า ไปทาให้เ กิ ด ความเสีย หาย จึงต้ อ ง
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ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจให้ ตรงกันและถึง แม้จ ะไม่สามารถนิยามความหมายที่ชั ดเจนสมบูรณ์ ได้ทั้ ง หมด
แต่อย่างน้อยก็เป็นการระดมความคิดจากคนหลายภาคส่วนซึ่งจะช่วยให้ ทุกอย่างค่อยเป็น ค่อยไปได้ตามลาดับ
(19) ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ส อบถามว่ า คณะผู้ วิ จั ย ว่ า จะมี ก รณี ศึ ก ษาอะไรในการวิจั ย บ้ างหรือไม่
เนื่องจากชาวเผ่าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมี มามอบ “แผนบริหารจัดการตนเอง” ให้แก่รัฐมนตรี ซึ่งมีความสมบู ร ณ์
และทันสมัยในการบริหารจัด การชุ มชนเล็ กๆ ของตน แต่ก็ยังขัดกับระบบกฎหมายใหญ่ ของรัฐ อยู่เ พรา ะพื้ น ที่
ของชุมชนอยู่ในเขตลุ่มแม่น้า 1 และ 2 และอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ด้วย แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถเป็นกรณี ศึ ก ษา
ให้นาไปศึกษาวิจัยได้หรือไม่ (ผู้วิจัยได้ชี้แจงประเด็นนี้มีกรณีศึ กษาจาก 2 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ฐานทรัพยากร
ประมงชายฝั่ง และฐานทรัพยากรป่าชุมชน )
(20) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าชุ มชนริ มคลอง ชุมชนใต้ทางด่วน ชุมชนตามริมแม่น้า หรือชุมชนที่
อยู่ในพื้นที่สาธารณะต่า งๆ ซึ่งคล้ายกับคนหรือชุ มชนที่ บุกรุ กป่า ชุมชนเหล่านี้ก็บอกว่าตนเองมี สิทธิ เ พรา ะอยู่
มาก่อนแต่ก็กลั บผิ ด กฎหมาย หรือทาถูกกฎหมายทุ กขั้ นตอนแล้ วแต่ก็ ยัง ไม่ไ ด้ สิท ธิ จึงอยากฝากให้ศึ ก ษ าใน
ประเด็นนี้ รวมถึงอยากให้รวบรวมรายชื่อ หรือ ลัก ษณะของชุ มชนที่จ ะได้รับ การคุ้ มครองสิ ทธิ ชุ มชนด้ ว ยว่ า มี
อะไรบ้าง
(21) ผู้ทรงคุณวุฒิเ ห็น ว่าปั ญหาคื อเราต่า งยึ ด กฎหมายจนกระทั่ง ชุ มชนมี ปัญ หา อย่างกรณี
ชุมชนที่แม่ฮ่องสอนซึ่ งก็ สามารถดูแ ลพื้ นที่ป่า ได้ แล้วส่วนใหญ่อยู่บนภู เขาสู งและอาจจะดีก ว่ารัฐ ดูแ ลด้ว ย แต่
ติดขัด เนื่องจากเป็นพื้ นที่ อุทยาน อย่างไรก็ตามที่จริง แล้ วอุ ทยานก็สามารถที่จ ะจัด การร่ วมกัน ได้ และถ้า รั ฐ
จะไม่ ใ ห้ พวกเขาอยู่ ก็ ต้ อ งหาพื้ นที่ ใ ห้ อยู่ ใ หม่ การให้ เ ขาย้า ยลงมาเพราะชุ มชนตรงนั้น ไม่ มีใ ครอยากทาผิด
กฎหมาย แต่เขาไม่มีทางเลือก
(22) ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ เ ห็ น ว่ า ไม่ เ คยมี ก ารศึ ก ษาหรื อ พยายามท าความเข้ า ใจอย่ างจริ ง จังว่า
สังคมไทยเป็นพหุสังคมมานานแล้ว เมื่อไม่มีความเข้าใจตรงนี้ก็ ไม่ สามารถผลัก ดันให้ เกิด การคิ ดนอกกรอบ คิด
หลากหลายจึงสนับสนุนให้ คณะผู้วิ จัย ศึก ษาและเสนอแนวทางที่ชั ดเจน อนึ่ง ในประเด็นของการศึ กษา เรื่ อ ง
ความเป็นชุมชนในทางมานุษยวิทยา แนะนาให้ศึกษาผลงานของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ภาคผนวก ข.
สรุปผลการรับฟังความคิ ดเห็ นจากผู้ ทรงคุณวุ ฒิ ครั้งที่ 2
เพื่อจัดทากรอบแนวคิ ดและประเด็น สาคั ญในการรั บรองสิ ทธิชุมชน
สาหรับร่างแนวปฏิบัติในการรับรองสิท ธิชุมชนตามรั ฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุม 708 ชั้น 7 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
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ภาคผนวก ข.
สรุปผลการรับฟังความคิ ดเห็ นของผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ครั้งที่ 2
เพื่อจัดทากรอบแนวคิ ดและประเด็น สาคั ญในการรั บรองสิ ทธิชุมชน
สาหรับร่างแนวปฏิบัติในการรับรองสิท ธิชุมชนตามรั ฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุม 708 ชั้น 7 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
_______________________________________________
การจัดกระบวนการรับฟัง ความคิด เห็น เพื่อจั ดทากรอบความคิ ด เห็นจากผู้ทรงคุ ณวุฒิใ นด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 708 ชั้น
7 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
คณะผู้วิจัย
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม (นักวิจัย)
2) นายธนาชัย สุนทรอนันตชัย (นักวิจัย)
3) นายดนัยภัทร โภควณิช (ผู้ช่วยวิจัย)
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุ ษยชน
1) นายแพทย์มงคล ณ สงขลา
2) นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิชุมชน
3) ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์
4) ดร.อาไพ หรคุณารักษ์
5) ดร.สมนึก จงมีวศิน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกระบวนการยุ ติธรรม และด้านนิติศาสตร์
6) ท่านวชิระ ชอบแต่ง
7) ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ และด้านกระบวนการยุ ติธรรม
8) ดร.กรรณิการ์ สินธิพงษ์
9) นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์
10) ดร.กฤติกา ยุวนเตมีย์
ผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการสิท ธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
1) นางสาวอัจฉรา ฉายากุล ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2) เจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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จากการจัดกระบวนการรับ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เพื่ อจั ด ทากรอบความคิ ด เห็ นจากผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ
ข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้ทรงคุ ณวุฒิ ที่เป็นสาระสาคัญ ได้ดังนี้
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าต้องสร้า งความชั ดเจนของชุ มชน เราจะกาหนดขอบเขตของชุม ชนใน
แง่ ก ายภาพ เช่ น เป็ น หมู่ บ้ าน เป็ น ต าบล อ าเภอ จั ง หวั ด หรื อ อั น ที่ ส องด้ านเนื้อ หา ในเชิ ง วิ ธี จัด การ ดู แล
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของเขา ในส่วนของความชัดเจนของคาว่าชุมชน ไม่แน่ใจว่าชัดเจนแค่ไหน ด้วยเหตุ
ว่ากลุ่มนี้ไม่มีสถานะทางกฎหมาย ไม่มีวัตถุประสงค์ ที่ชั ดเจน ไม่มีกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นคนนอกพื้นที่มารวมๆ
กลุ่มกัน แต่ศาลปกครองสูงสุดมีคาสั่งรับคาฟ้ องไว้ พิจารณา โดยอ้างว่าเป็นการรวมกลุ่มของคน เพราะชาวบ้าน
ถือว่ามีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าคาสั่ง ศาลที่ พิพากษาส่วนใหญ่ ก็จ ะไปเกาะเกี่ย วกั บกายภาพเป็ น หลั ก
อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นชุ มชนที่รั บพิ จารณา ส่วนมากเป็นการรวมกลุ่ มในพื้ นที่ ทางกายภาพ แล้วก็มีผลกระทบ
ด้านต่างๆ ในวิถีที่เขาดารงอยู่ แต่ว่าข้อกังวลที่ว่าชุมชนที่ ไม่ ได้ เกาะเกี่ย วกัน ทางกายภาพแต่เ พื่อ วัต ถุปร ะสงค์
บางอย่าง เช่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมเป็นเครือข่ายแล้ว มันเกาะเกี่ยวในพื้นที่แบบคนละทิ ศคนละทาง แต่เขา
มีจุดประสงค์ร่วมกัน เราจะยอมรับได้หรือไม่
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าประเด็นของการจัด การทรั พยากรในชุ มชน คาว่าชุมชนเองก็ใช้ อ ย่ า ง
หลวมๆ ต้องกลับมาคิดว่าหน่วยจัด การคือ อะไร ไม่มีชุมชนใดที่ออกไปจัดการครบร้ อยคนพัน คนในการจั ด การ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม แต่จะมีกลุ่มที่เรียกว่า interest group ที่จะเน้นหรือสนใจการจัดการทรัพยากรตัวนั้นๆ
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าแนวคิดการจัดการทรัพยากรเปลี่ยนไป หลังๆ เป็นเรื่องสเกลที่ใหญ่ ขึ้ น
คือคาว่า landscape หมายถึงพื้นที่หลายระบบนิเวศเชื่อมต่อกัน ไป พราะฉะนั้นการจัดการทรัพยากรมันขยาย
ไปทั้งสเกล ทั้งมิติจากวัตถุประสงค์ เดีย วก็ก ลายเป็น หลายวั ตถุประสงค์ เพราะฉะนั้นทรัพยากรก็เริ่มขยายใหญ่
ขึ้น หลายวัตถุประสงค์มากขึ้น ต้องการ legal pluralism
(5) ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ เ ห็ น ว่ า ชุ มชนในปั จ จุ บั น มั น มี ค วามหมายใหม่ ข องค าว่ า ชุ มชน ไปแล้ ว
ความหมายของชุมชนใหม่ขึ้นอยู่กับ ว่าเรื่องนั้น ไปถึงใคร แล้วคนๆ นั้นมีความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนใหม่ มากน้ อ ย
แค่ไหน ต้องมาทาคานิยามของคาว่าชุมชนให้ชัดเจน
(6) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าชุมชนที่เราพู ดถึง กันอยากจะให้มัน กว้างออกไปจนถึง ผู้มีผ ลประโยชน์
ร่วมเพราะว่าการที่จะรักษาผลประโยชน์ต่างๆ ทั้งหลายมันจะต้องมีพลังในการต่อสู้เ พื่อ ที่จะรัก ษาสิ่งนั้นไว้ แล้ว
ถ้าเราเป็นชุมชนที่หมายถึงทางด้านพื้นที่ physical เล็กๆ ส่วนใหญ่มันทาอะไรไม่ได้ผล แล้วก็ปัญหาที่เกิด กลุ่ ม
ทีเ่ สียผลประโยชน์ทั้งหลายมันจะเกิดในลัก ษณะใกล้ เคี ยงกัน ไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้ วแต่ เพราะฉะนั้นคนตรงนั้ น
ควรมีโอกาสที่จะรวมกันเป็นชุมชนที่มีความต้องการในการรักษาผลประโยชน์ ที่เหมือนกัน
(7) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า สิ่งที่อยากให้ไปศึกษาด้วย คือหลักการเรื่องความขัดแย้งเพราะว่ า ทุ ก
วันนี้ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมคนที่มีอานาจดูแลก็ คือรัฐและทรัพย์สิน แต่ขณะเดียวกันถ้าเรามองใน
มุมชุมชนที่ใช้ชีวิตอยู่กับทรั พยากรและสิ่ งแวดล้อ มถ้าเขาจะเข้า มาจัดการตามกรอบที่วางไว้ จะมีกรณีที่ขัด แย้ ง
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เกิดขึ้นในการดูแ ลทรัพย์สิ นนี้หรื อ ไม่ ถ้างานตัวนี้จะมี ประโยชน์ เ พิ่ มขึ้ น ถ้าเข้าไปศึกษาเรื่ องขัด แย้ งว่า เราจ ะ
จัดการอย่างไรกับทรัพย์สินที่มันเป็นส่วนรวมอย่างนี้
(8) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าอยากให้ค ณะผู้วิจัย พิจารณาว่า มาตรา 57(2) ในรัฐธรรมนูญที่เรียกว่ า
รัฐมีหน้าที่ให้ประชาชนชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ว มดาเนิน การและได้รับประโยชน์จากการดาเนิ น การ
ที่เรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ คุ้มครองต่างๆ คาว่าส่วนร่วมดาเนินการตรงนี้ถึงขั้นจั ดการร่ว มหรือ ไม่ หรือว่าแค่ มี
ส่วนร่วมทั่วไป
(9) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าจะทาอย่างไรให้ ภาครัฐ เข้าใจว่าให้ช่วยกั นพั ฒนาศักยภาพชาวบ้ า นให้
ช่วยจัดการเรื่องพวกนี้ จัดการอย่างถาวรแล้วก็ยั่งยืนระหว่างรัฐกับชุมชน ไม่ใช่รัฐกับบริษัท คาว่า Co-manage
จะต้องมีระหว่างรัฐกับชุมชน
(10) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าในต่างประเทศ actor ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง participation ทุกคนต้อ ง
มีสิทธิ right to be voice หรือว่า right to be heard ถ้าไม่นับเรื่องใหญ่ individual ก็ได้ หรือ collective
ในเชิงของเป็น กลุ่ ม community ก็ได้ หรือว่ากระทั่ง ไม่ใ ช่แ ค่ คนหรือ ชุ มชน อย่างอปท. หน่วยงานของรั ฐ ที่
เกี่ยวข้อง ฉะนั้นบางทีไม่จาเป็นต้องตีทุกเรื่องให้เป็นชุมชนเพราะมันอาจจะเป็นทุก คนที่มัน เป็น individual
(11) ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็ นว่า ชุมชนคืออะไร มีทางให้นักกฎหมายคิ ดลงไปถึง มันต้องไปถึ ง นั ก
sociologist หรื อ anthropologist หรื อ วั น นี้ พูด เรื่ อ ง Virtual community อย่ า งนี้ disruption ทั้ ง หลาย
เทคโนโลยีมันไปไกล มันก็ต้องตามทันคาว่า ชุมชน ซึ่งมันต้องการ multidisciplinary approach ในเชิงตรงนี้
ถ้าชุมชนมันมีความแน่นของในคนหมู่นั้น ด้วยวัฒนธรรม ด้วย rule ด้วย culture ด้วย tradition ของเขาแน่น
ความเข้มข้นของสิท ธิมัน ก็ค วรจะมาก คืออาจจะไม่ต้องนั บเป็ นชุ มชนเกี่ย วกับ คนทั่ วๆ ไป มีกฎหมายพิเ ศษไป
เลย ต้นทางต้องเขียนกฎหมายให้ชัด ศาลจะได้ไม่ต้องมาตีความ
(12) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า ในเมื่อมองว่าปัจเจกก็ต้องคุ้ มครองตัว เองได้ ไม่ต้องเป็นชุมชน NGO
ก็ต้องมีสิทธิ human rights เป็น negative rights กับ positive rights ถ้า negative เมื่อไหร่ใครจะทาอะไร
ฉันจะตาย นี่พูดเรื่อง life เรื่อง body เรื่องชีวิตฉัน ตรงนี้สิทธิมัน ต้ องมี มาก ใครกระทบก็ ต้ อ งถามฉัน หรือ
กระทบแรงๆ ก็จะต้องมีกติกาอะไรยัง กับอีกประเด็น ถ้าว่าไปแล้วมันเป็น positive หรือ active approach
เป็นสิทธิแบบลบกับ แบบบวก ทันทีที่เป็นสิทธิ แบบบวกในเชิ ง human rights จะกลายเป็นสิท ธิลาดับ step
generation ถั ด มาว่ า economic rights, social rights หรื อ environmental rights มั น ได้ ไ ม่ เ ท่ า กั บ เรื่ อง
แรก เรื่องแรกใครจะทาให้ฉันตาย ฉันมีสิทธิที่จะปกป้อง 100% ในขณะที่ฉันมีสิทธิในเชิง เศรษฐกิจแค่ ไหน ใน
เชิงใช้ทรัพยากรแค่ไหน มันจะพันกับศักยภาพของรั ฐ เพราะฉะนั้นมันมีหลัก คิดทั้ งในเชิงระหว่างประเทศ และ
หลายๆ ประเทศ มันไม่ได้แปลว่า ประชาชนทุ กคนในประเทศต้ องใช้ ป่าเขาใหญ่ไ ด้ เท่า เที ยมกัน เพราะฉะนั้ น
แนวคิดเรื่องการใช้ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมมันจะเป็น อีก approach เรื่อง active rights หรือ positive rights
ประเทศไทยยังไม่ชั ดว่า อยู่จุด ไหน แต่ถ้าเท่าที่ศึกษามาสรุปก็ มองว่าใครที่ ดูแลได้ มาก เกี่ยวข้องมาก เขาก็ควร
จะมีสิทธิในเชิง userization กว่าคนที่อยู่ไกลๆ
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(13) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าสิทธิชุ มชนควรมาคู่ กับเรื่ องหน้าที่มากกว่า ควรใช้เครื่องมือทางด้ า น
เศรษฐศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาพิจารณา
(14) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าต้องมาดูถึ งเกณฑ์ ทฤษฎีพื้นฐานทางกฎหมายระหว่างประเทศ และ
กฎหมายต่างประเทศทาให้ มีค วามหนัก แน่น มากขึ้น ในการที่เ ราจะเสนอกรอบแนวทางในการกาหนดเขี ย น
กฎหมาย อย่างแรกต้องมีการตั้งคานิยามของชุมชน สองลักษณะของสิทธิที่เราจะรับรองให้ชุมชนคือ อะไร และ
วิธีการที่จะกาหนดการใช้สิทธิของชุมชนเราจะใช้วิธีการไหน
(15) ผู้ทรงคุณวุ ฒิเ ห็น ว่า legal pluralist ไม่ใช่หลักทั่ ว ไปของรัฐ ซึ่งโดยปกติหากกล่ า วถึ ง
ความเป็น unity ความมั่นคงในทางกฎหมายของประเทศที่จ ะต้ องมี ค วามเป็ นหนึ่ งเดี ยว แต่เราจะนาอะไร
ขึ้นมาเป็นหลักการที่เราจะให้เขานาไปใช้เป็น pluralist เป็น legal pluralist แล้วอะไรที่เป็น option ของการ
ที่เราจะแตกแยกความมั่น คงของรัฐ ที่รัฐ รับรองอยู่ ซึ่งคือหลักกรรมสิทธิ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง ที่เรา มี อ ยู่
ถ้าเราจะรับรองสิทธิให้ กับ ชุมชนในลัก ษณะที่ เป็น ชนพื้ นเมือ งดั้ง เดิ ม (indigenous peoples) อย่างน้อยเราก็
ต้องมีหลักเกณฑ์ เช่นพิสูจน์ได้ว่า มี ประวัติ ศาสตร์ที่ ยาวนานเหนื อ ที่ดิ นที่ ชุ มชนนั้น อยู่ หรื อมี ค วามผู ก พั น ทาง
กายภาพกับที่ ดิ น หรือมีวิถีชีวิ ตที่ ผู ก พัน หรือมีจารีตประเพณี ใ นการบริห ารจั ด การที่ ดูแ ลที่ ดิน ของตั ว เองที่
อาจจะแตกต่างกับหลักเกณฑ์ที่รัฐรับรองซึ่งมันเป็นลั กษณะเฉพาะ
(16) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าในรัฐ ธรรมนูญ เขียนว่า บารุง รักษาและใช้ประโยชน์ เราอาจจะต้ อ ง
define มากกว่านี้ว่าบารุง รักษา และใช้ประโยชน์ด้วยหลักเกณฑ์ใดนอกเหนือจากที่ก ฎหมายแพ่งและพา ณิ ช ย์
รับรองไว้แล้วจะถือ ว่า มันเป็น กรณีที่รั ฐให้ การรั บรองได้หรื อไม่ หรือว่าใครก็ได้สามารถกาหนดเกณฑ์อ ะไร มา
ก็ได้เพื่อ คุ้ มครองประโยชน์ บางกลุ่ มคน อันนี้ก็อาจจะต้ อ งเปรีย บเที ยบกับ กฎหมายของประเทศอื่น ๆ เช่น
ฝรั่งเศสมีการรับรองสิท ธิให้ กับประเทศที่เ คยเป็น อาณานิ ค มแต่ ตอนนี้ยัง คุ้ มครองโดยประเทศฝรั่ง เศส เป็นต้น
อย่างของไทยอาจจะมาจากั ดเป็นชุ มชนท้ องถิ่นดั้ งเดิมอาจจะต้ องมีการเจาะลึกลงไปว่าจริง ๆ แล้วมีประเพณี
ท้องถิ่นมีลักษณะหลักเกณฑ์การใช้ที่ ดินของตัวเองแค่ไหนอย่างไรถึงจะนามาใช้ไ ด้ สุดท้ายการที่เราจะนา legal
pluralist มาใช้ เราจะต้องให้สิทธิแก่กลุ่มบางกลุ่มจะต้ องมีเหตุผลที่ชัด เจน อย่าง minority rights ที่เขาได้รั บ
เพราะว่าเขาสูญเสียอะไรบางอย่างในขณะที่ majority เขาได้รับ สิทธิส่วนใหญ่ที่กฎหมายรับรองให้ minority
เพราะว่าก็เพื่อที่จะเป็น positive discrimination เพื่อให้เขามีสิทธิได้เท่าเทียมกับประชาชน majority
(17) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ากรอบการวิจัยขาดเรื่องแนวนโยบายแห่งรัฐไป อย่างเรื่องหน้าที่คือรั ฐ
ต้ อ ง ไม่ ใ ช่ รั ฐ ควร ส่ ว นแนวนโยบายคื อ รั ฐ พึ ง ประโยคเหล่ านี้ มัน objective มากๆ และมี ห ลายชาติ พันธุ์
ถามว่าเขาจะออกกฎหมายเองได้หรือไม่
(18) ผู้ทรงคุณวุ ฒิ เห็ นว่ า สิ ทธิ ชุ มชนเป็ น สิท ธิร วม bundle of rights กล่าวคือ สิทธิในการ
จัดการทรัพยากร สิทธิในการเข้าถึง และสิทธิในการ exclude คนอื่น
(19) ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ เ ห็ น ว่ า สิ ท ธิ ชุ มชน ศาลได้ มีก ารตี ค วาม วางมาตรฐาน หรื อ สั ง เคราะห์
เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ชุ มชนไว้ แ ล้ ว ก็ ไ ด้ แ นวทางระดั บ หนึ่ ง แล้ ว ถ้ า สิ ท ธิ ชุ มชนไปฟ้ อ งกสม.ถ้ า มี อ งค์ ค วามรู้ตร งนี้
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ก็สามารถจะไปแนะนาอะไรได้โ ดยที่ มีหลัก วิชาการ อย่างไรก็ตาม คงจะต้องจัดทาเครื่อ งมื อที่รั ฐธรรมนู ญ 60
ให้มาว่าสิทธิชุมชนจะไปจัดการทรั พยากรสิ่ งแวดล้อ มหรือ ความหลากหลายทางชีวภาพได้ อย่างไร โดยที่ชุมชน
เข้าไปจัดการได้ มากที่ สุด ดังที่คณะทางานปฏิรู ป ความหลากหลายทางชีว ภาพ ได้มีการเสนอร่า งพ.ร.บ.การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติแ ละความหลากหลายทางชีว ภาพ เพื่อเป็นเครื่อ งมื อในการปฏิรูป ในการจั ด การ
ทรัพยากรทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยชุมชนและองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น เข้ า มามี
ส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ ผู้วิจัยสามารถศึกษาตรงนี้ได้
(20) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ารัฐธรรมนูญปี 40 และ 50 เป็นเรื่องการใช้ประโยชน์ กับได้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ แล้วประเด็นเรื่องการใช้หรื อได้ประโยชน์จากทรัพยากรนั้ นเป็ นทฤษฎี เศรษฐศาสตร์
ซึ่งถ้าเข้าใจเรื่อ งนี้สามารถช่ วยได้ มาก จึงต้องไปศึ ก ษา fact แล้วอาจจะเห็น pattern ของปัญหา ซึ่งมี ไ ม่ กี่
รูปแบบ แต่จะให้น้าหนัก อย่า งเป็ น negative right กับ positive right หรือพูดอีกนัยนึ ง อย่าง protective
approach มันคือเรื่องหนึ่ ง อย่าง legal pluralism มันเป็น progressive approach ชุมชนจะมีกติ กา อะไร
กติกาท้องถิ่นที่มันจะทาบคู่ขนานกับรัฐได้ มันเป็นเรื่องของการเข้าไปใช้ประโยชน์ ในขณะเดียวกันมีกรอบอะไร
ที่คลุมกันอยู่แล้ว สามารถ compatible ไปด้วยกัน ถ้า negative right มันไม่ต้องมาพูดเรื่อง legal pluralism
(21) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าการที่เราจะรับรองสิทธิชุ มชนน่าจะแบบเป็นหลั กการกลาง ออกแนว
ปฏิบัติกลางๆ ชุมชนแต่ล ะชุ มชนไม่น่า จะเหมื อนกั น ประเด็นแรก ถ้าเห็นว่าแต่ ล ะชุ มชนสามารถที่จ ะออก
กฎเกณฑ์ของตนเอง เพื่อรับรองสิทธิของตนเอง เราจะมีเกณฑ์ใดหรือไม่ที่บอกว่าเราสามารถออกกฎเกณฑ์ ข อง
ตัวเองได้ ซึ่ง รัฐ ต้ องรับ รองด้ว ย ประเด็นที่ส องตั วอย่า งจากร่า งพ.ร.บ.ชายฝั่ งที่ มีประเด็น นี้แ ล้ว ตกไป เหตุ ใ ด
หน่วยงานของรั ฐไม่ ยอมรับ ในหลั กการนี้ มีเหตุผลอะไรที่ ไ ม่ย อมรับ ว่า ชุมชนแต่ล ะชุ มชนถ้า มัน มี หลั ก เกณฑ์
บางอย่างเฉพาะชุ มชนที่ พอสมควรแก่ เหตุ แล้ ว เขาพอจะรัก ษาสิท ธิ ประโยชน์ ตามมาตรา 43 วรรค 1 อนุ 2
น่าจะเป็นแนวปฏิบัติได้ ฉะนั้น อะไรคือข้อท้วงติง แล้วเราสามารถที่จะโต้แย้งได้หรือไม่
(22) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า กรอบการวิจัย กว้า ง ชุมชนต้องการแคบที่ สุด ไปถึ งกว้างที่สุ ด ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุดไปถึง น้อยที่สุด ดังนั้น ควรจัดหมวดหมู่ให้ ชัด เจนว่า กรอบงานวิจั ยตรงนี้จ ะแค่ไหนเพี ย งใด
จะได้ เ หมาะสมกั บ เวลาและคุ ณค่ า ของงานที่อ อกมา อี ก ส่ ว นหนึ่ ง คื อเรื่ องของสิท ธิ สิ ท ธิ นั้น จะมองแค่ไหน
เพียงใด สิทธิธรรมชาติหรือจารีต ประเพณีห รือสิ ทธิ ตามที่ กฎหมายได้ รับรองและคุ้ มครองให้ เพราะถ้าเกิ ด ว่ า
ไม่ชัด จะทาให้ไม่รู้ว่าเชื่อมโยงตรงไหน ส่วนที่สามคือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม ตั้งแต่เ ป็ น
ธรรมชาติจริงๆ เป็นสิ่งที่ชุมชนใดชุมชนหนึ่งสร้างขึ้นมา ถ้าผู้วิจัย scope ให้มันแคบจะทาให้เกิดความเชื่อ มโยง
ในมิติต่างๆ ระหว่างการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นผลการศึก ษาวิจัยได้
(23) ผู้ทรงคุณวุฒิ เ ห็น ว่า สิท ธิที่ เรากล่า วกั นตอนนี้ คือสิทธิของคนที่ เกิ ด ออกมาแล้ว ตอนนี้
แต่ยังไม่ได้ครอบคลุมถึงสิ ทธิของคนที่กาลั งจะเกิ ดต่อ ๆ ไป ซึ่งเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อ มมั น
มีความพิเศษกว่าอย่างอื่น คือ มันไม่ใช่ สิ่งที่ ใช้ต อนนี้เ อง แต่ต้องใช้ ต่อไปได้อีกอย่างยั่ งยืน (ผู้วิจัยเห็นว่าที่ผ่านมา
เราพูดถึงสิทธิของคยรุ่นปัจจุบันก็ต่อสู้กันมาและมีหลายคนที่ยั งไปไม่ถึง ถ้าพูดถึงสิทธิอนาคตชนซึ่งในทฤษฎี มัน
มีอยู่แล้ว แต่จะเอามา register ไว้ในกฎหมายหรือไม่)
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(24) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าถ้าเราเขียนแนวทางตรงนี้ ออกมาเพื่ อนาไปสู่ร่า งพ.ร.บ. (การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชี วภาพ) มาตรา 43 (2) และมาตรา 57(2) คือสามารถเขียนเป็ น
Co-management (การจัดการร่วม) ได้ แล้วเป็นสามกลุ่มหลัก ๆ ชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้ อ งถิ่ น
แล้วก็ราชการกลางหรือ ภู มิภาคทั้ งสามกลุ่ มจะได้ดุ ลกั น อันนี้ก็จะนาไปสู่การเสนอทาร่างกฎหมายในอนา คต
เป็นการปฏิรูป
(25) ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ เ ห็ น ว่ า การจั ด การทรั พยากรร่ ว ม (Co-management) ที่ ไ ม่ ป ระสบ
ผลสาเร็จเพราะทั้งสามกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นรัฐ ชุมชน และ private sector ต้องแชร์ทั้ง responsibility และแชร์
power แต่ภาครัฐไม่มีทางยอมให้นาอานาจมาแชร์
(26) ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ เ ห็ น ว่ า actor ไม่ ต้ อ งเป็ น community ก็ ไ ด้ จริ ง ๆ ถ้ า พู ด ถึ ง เชิ ง หลั ก
เศรษฐศาสตร์ tragedy of the commons คือว่าในที่สุดถ้าไม่มีใครเป็นเจ้าของ มันก็เสียหาย ฉะนั้นจะให้เ กิ ด
ความมีเจ้าของในเชิ งการจัด การที่ มันชั ด เจนมัน เป็ นประโยชน์แน่ ๆ สาคัญที่สุดมีกรอบในการจัด การอย่ า งไร
ถ้ า เกิ ด กล่ า วว่ า sustainability เราอาจจะไม่ ต้ อ งพู ด ถึง unborn child ก็ ไ ด้ เพราะในที่ สุ ด ก็ ต้ อ งยั่ งยืนพอ
อาจจะต้องแยกส่วนในเชิ งของ actor ตัวละครมีได้กี่แ บบ แล้วมัน vary ได้เรื่อยๆ ตามเหตุปัจจัย คือ ปัจเจก
มันอาจจะเป็นกลุ่มก็ไ ด้ แต่ทุกคนก็สามารถสร้างความเสียหายได้ ทั้งนั้ น cooperate อาจจะสร้างสิ่งดีก็ได้ ถ้า
มันมีเกณฑ์ในการจัดการเงื่อนไข และมี monitoring system มาควบคุม
(27) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็น ว่าที่ ผ่านพอต้อ งขยายโมเดลที่ ชุมชนและองค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น
ดูแลร่วมกัน มันขยายไปไม่ได้ ออกได้เพียงแต่ข้อบัญญัติตรงนั้น แล้วนักกฎหมายเองก็ตั้งคาถามกั บข้อ อ้า งว่ า ที่
ชุมชนไปดูแล เพราะฉะนั้นต้องมีร่างพ.ร.บ.ที่เข้า มาลดบทบาทของกรม แล้วก็จัดการเพิ่มบทบาทของชุม ชนกั บ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นมา
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ภาคผนวก ค.
สรุปผลการระดมความคิ ดเห็นจากกลุ่ม ผู้ แทนภาครั ฐ
เกี่ยวกับกรอบแนวคิดและประเด็ นสาคั ญสาหรับร่ างแนวปฏิบั ติในการรั บรองสิท ธิชุมชน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมบีบี 207 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์
โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็น เตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.
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ภาคผนวก ค.
สรุปผลการระดมความคิ ดเห็นกลุ่มผู้ แทนภาครั ฐ
เกี่ยวกับกรอบแนวคิดและประเด็ นสาคั ญสาหรับร่ างแนวปฏิบั ติในการรั บรองสิท ธิชุมชน
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_______________________________________________
จากขั้ น ตอนการด าเนิน การศึ ก ษาวิ จัย ผู้ วิ จัย ต้ อ งจั ด ให้ มีก ระบวนการระดมคิ ด เห็ น จากผู้ แทนของ
หน่วยงาน องค์กร และสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นสาคัญเกี่ ยวกั บกรอบแนวคิดและประเด็น ส า คั ญ
สาหรับร่างแนวปฏิบัติในการรับรองสิทธิชุ มชนตามรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดย
ผู้วิจัยได้จัดประชุมระดมความคิด เห็น เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบีบี 207 ชั้น 2 ศูนย์ประชุ ม
วายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ
สาหรับกลุ่มผู้แ ทนภาครั ฐ จัดประชุมช่วงเวลา 08.00-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุ ม จานวน 53 คน
จากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ แ ละผู้ แ ทนหน่ วยงานในสั ง กั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ ม คณะกรรมการสิทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ และสานัก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ผู้ต รวจการแผ่ นดิ น และผู้ แทนสานั ก งานผู้ ต รวจการแผ่ นดิ น ส านั ก งานศาลรัฐ ธรรมนูญ
สานักงานศาลปกครอง ศาลฎีกา อัยการและผู้แทนจากสานักงานอัยการสูงสุด สภาทนายความ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ และสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการระดมความคิดเห็น ได้ดังนี้
(1) ในการตีความชุมชน หรือสิทธิชุมชน ไม่จาเป็นที่ต้องตีค วามไปถึ งชนพื้น เมื องดั้ง เดิม หรือชนชาติ
พันธุ์ต่าง ๆ เนื่องจากชุมชนคือการรวมตัวกันของคนที่มีสัญ ชาติไทยถู กต้อ งตามกฎหมายอยู่แล้ว ดังนั้น คนไทย
ที่มีภูมิลาเนาในประเทศ ก็ควรมีสิทธิขั้นพื้นฐานของคนในชุ มชนที่ย่อ มจะเท่ากัน แล้วจาเป็นหรือไม่ในการร่ า ง
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิชุมชน ต้องมีการตีความหรือพิจารณาถึงกลุ่มชาติพันธุ์ว่าเป็นชนพื้นเมื องดั้ งเดิ มหรือไม่
(2) สิทธิชุมชนมี นัย อยู่ส องอย่า งคือ สิทธิที่จะเป็น ชุ มชน กับสิทธิของชุ มชน ควรกาหนดกลไกของ
ชุมชนและต้องแยกก่อนว่ากลุ่มใดเป็นชุ มชน ก่อนที่จะกาหนดว่าชุมชนมีสิทธิใดบ้าง
(3) การที่นาสิทธิชุ มชนมาใช้ ในอนาคตข้า งหน้า ถ้าชุมชนแต่ล ะชุ มชนที่ไ ด้ ประโยชน์ แต่เกิด ควา ม
ขัดแย้งกันจะทาอย่างไร
(4) การออกกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิ หรือว่ากาหนดฟังก์ชั่นของชุมชน จะมีผลกระทบต่อโครงสร้า งรั ฐ
เดิมที่อาจจะไม่เป็นทางการหรื อไม่ เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ถ้ามีความขัดแย้งต่อชุ มชน แล้วองค์กรในท้อ งถิ่ น มี
หน้ า ที่ อ ะไร เข้ า มาก ากั บ ดู แ ล หรื อ ว่ า ท าอะไรที่ มัน ฟั ง ก์ ชั่ น กั น ได้ ถ้ า เราไม่ มีห ลั ก เกณฑ์ ใครก็ อ้ า งได้ ว่ า
มีสิทธิชุมชนที่จะคุ้มครอง แล้วต้องใช้งบประมาณของรัฐเท่าใดในการดาเนินการเพื่อ ให้เ กิดสิ ทธิชุ มชนจริ ง ด้ ว ย
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มีกระบวนการการตรวจสอบหรือกลไกบังคับที่จะทาให้สิทธิชุ มชนเป็นจริง ต้องคิดถึงกลไกที่มีอยู่แล้ว ควบคู่กั บ
บทบาทของรัฐ
(5) ในบริ บ ทของไทย resource user ในบริ เ วณเดี ย วกั น ในจั งหวั ด เดี ยวกั น อาจจะแบ่ ง ได้ หลาย
ชุมชนด้วยซ้าไป ซึ่ง resource user อาจจะมีประโยชน์ต่า งกั น เวลาอ้างว่าสิทธิชุมชน เป็นความท้าทายมาก
ในการออกกฎหมายลูกหรือ กฎเกณฑ์ ใด ๆ ก็ตาม หากมีชุมชนบอกว่าไม่พอใจ อีกชุมชนบอกว่าดีแล้ว แล้วจะ
ทาอย่างไร จะวัดตรงไหนว่าเขาเป็นตัวแทนของชุมชนนั้น
(6) ในแง่ของกฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิชุมชนกับสิทธิในสิ่งแวดล้อ ม ไม่ใช่สิทธิมนุษยชนตามหลั ก
กฎหมายระหว่างประเทศ แต่เนื่องด้วยภายใต้พรป.คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ ก็ได้กาหนดนิยามค า
ว่าสิทธิชุมชนครอบคลุมถึง สิท ธิที่ กฎหมายทั่ว ไปหรือ ที่รั ฐธรรมนู ญให้การรองรับ ด้วย สรุป ได้ว่าสิทธิชุม ชน คง
เป็นสิทธิมนุษยชนแบบไทย ๆ เป็นการตีกรอบกฎหมายให้กว้าง ๆ
(7) การเปลี่ยนแปลงถ้อยคาของผู้ทรงสิทธิในรั ฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี 2540 2550 จนถึง 2560 ไม่ได้มีนั ย
ที่จะไปลดทอนชุมชนท้อ งถิ่น หรือชุมชนดั้ง เดิ มท้อ งถิ่น ที่ เคยรับ รองมา แต่พยายามที่จะกาหนดนิยามชุ มชน
ให้กว้าง ซึ่งยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ เช่น ชุมชนในจส.100 ชุมชนในเฟสบุ๊ค ชุมชนในคอนโด จะมีความแตกต่ า ง
อย่างไรกับชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
(8) สิทธิชุมชนปรากฏอย่างไรในกฎหมายนั้น น่าจะปรากฏตามแต่ละ resource user ทาให้เห็นง่า ย
เนื่องจากเน้น เรื่อ งการจั ด การทรั พยากร ทาให้เห็นว่าแต่ล ะทรั พยากร ชุมชนมีส่วนร่ ว มอย่า งไรเบื้อ งต้น ซึ่ง
อาจจะอธิบายเรื่ องแร่ ประมง ป่าไม้ แม่น้า มันทาให้เห็นภาพความเป็ นชุ มชนก่ อน เพื่อที่จะขีด กรอบต่า ง ๆ
รวมถึงการใช้สิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ
(9) สามารถนามานิยามความเป็ นกลุ่มเรื่ อ งสิท ธิชุ มชนได้ คือคาว่าผู้ได้รับผลกระทบ น่าจะเป็น ส่ ว น
สาคัญ ถ้าเราไปอธิบายในแง่กลุ่มผู้ ได้รั บผลประโยชน์ อาจจะมองเป็นเรื่องเชิง ทางเศรษฐศาสตร์เ กินไป แต่ถ้า
เป็นผู้ได้รับผลกระทบจะมีทงั้ ทางบวกและทางลบ ซึ่งการใช้สิทธิในทรัพยากรก็มีทั้งทางบวกทางลบอยู่แล้ว
(10) รัฐธรรมนูญปี 2560 เปลี่ยนจากปี 2550 โดยให้บุคคลและชุ มชนมีสิ ทธิจั ดการซึ่งหมายควา มว่ า
ไม่ต้องไปร่วมกับผู้ใด แล้วสามารถจัดการได้เลย และวรรคสุดท้ายระบุให้ไปร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้ อ งถิ่ น
ซึ่งถ้ามองอย่างเป็นระบบสามารถไปด้วยกัน ได้ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าการที่มีเปลี่ยนถ้อยคาบางคา เช่นคาว่าผู้ทรง
สิทธิ เปลี่ยนเป็นบุคคลและชุมชน การเปลี่ยนแปลงตรงนี้จะมีผลอย่างไร
(11) เหตุผลที่คนกลัวความเป็นสิ ทธิชุ มชน เนื่องจากสิทธิอาจจะถูกบิดเบือน การจะให้คนกลุ่มหนึ่ ง มา
ก าหนดทรั พยากรธรรมชาติ ที่ เ ดิ มเป็ น ของคนทุ ก คน คนกลุ่ มนั้ น เขาจะถู ก ชั ก จู ง หรื อ ไม่ ในเมื่ อ สิ ท ธิ นั้ น
ไม่ได้มาจากประชาชนที่รวมตัวกัน เพื่ อให้ ได้สิท ธินี้ขึ้น มา แต่รับมาจากรัฐธรรมนูญที่ระบุว่ามีสิทธิ โครงการวิจัย
นี้ต้องการให้คนที่ใช้ประโยชน์เป็น คนที่ตั ดสินใจ ไม่ใช่มาจากระดับนโยบาย น่าจะตรงจุดที่สุด แต่ถ้าประชาชน
ที่ไม่เข้าใจภาษาหรือกลไกกฎหมาย แล้วไปใช้กับทุกคน ก็จะยิ่งไม่เข้าใจและเป็นปัญหาว่ามันคือ อะไร ซึ่งจริง ๆ
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แล้ ว มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งก าหนดกลไกทางกฎหมาย เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถใช้ สิ ท ธิ ได้ แต่ ใ นขณะเดี ย ว
ประชาชนที่ไม่รู้ หรือไม่ได้เรียกร้องเรื่องนี้ขึ้นมาเอง อาจจะถูก นามาใช้ประโยชน์หรือเป็นเครื่องต่อรอง
(12) รัฐธรรมนูญปี 2560 ได้มีการแก้ไขและรับรองสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนเพิ่มขึ้นมาอย่ า ง
น้อย 4 ประการ ประการแรกสิ ทธิ ข องบุ คคลและชุ มชนในการเข้า ชื่อ เสนอตามมาตรา 43(3) เข้าใจว่า สิ ท ธิ
มนุษยชนเป็นสิทธิที่กฎหมายได้มีการรับรองไว้ สิทธิชุมชนในการจัดสวัสดิการชุมชน ซึ่งไม่ใช่สิทธิมนุษยชน แต่
เป็นสิทธิที่รัฐ ธรรมนู ญได้ มีการรับ รองไว้ สิทธิของชุ มชนในการเร่ งรั ด ติ ดตามให้รั ฐ ปฏิ บัติ ต ามที่รั ฐ ธร ร มนู ญ
กาหนดไว้ในมาตรา 50
(13) มีการนาแนวคิดของเรื่อ งสิ ทธิชุ มชนไปบัญ ญัติ ไว้ใ นกฎหมายต่า ง ๆ เช่น พรบ.แร่ 2560 ซึ่งทาง
สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ น าเรื่ อ งสิ ท ธิชุ มชนไปบรรจุ ไ ว้ โดยเฉพาะสิ ท ธิ ใ นการมี ส่ ว นร่ว มของชุ มชนในการ
พิจารณาการขอใบอนุญาตต่าง ๆ
(14) การออกกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บสิ ท ธิ ชุ มชนมี ส ามส่ ว น คื อ สิ ท ธิ ชุ มชนตั้ ง แต่ ก่ อ นที่ จ ะมี การ
ดาเนินการใด ๆ อย่างเช่นการประเมิน ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อ ม ประการที่สอง คือสิทธิชุมชนในการบริ ห าร
จัดการ การที่ชุมชนได้รับการเยียวยา หรือได้รับโอกาสต่าง ๆ จากการที่ภาคเอกชนจัดกิจกรรมเพื่อให้ สามารถ
อยู่ร่วมกับชุมชนได้ รวมถึงการที่ชุมชนเข้า ไปบริหารจั ดการ หรือทางานในภาคเอกชนได้ และประการที่ ส าม
คือ การมีส่วนร่วมในการแก้ ไขปั ญหา การมีส่วนแบ่งทางด้า นภาษี หรือรายได้ต่างๆ ที่ให้แก่ชุมชน ทั้งนี้ การ
ออกกฎหมายต้องไม่เป็นการขัดขวางการขับเคลื่อนของรัฐ เพราะจะนาไปสู่ข้อขัดแย้งต่าง ๆ ได้
(15) ถ้าจะออกกฎหมายลูกต้องมองเรื่ องพื้นที่ ชุ่มน้า หรือพื้นที่ที่ควรรักษาเป็นทรั พยากรในชุ มชนนั้ น
ว่าควรจะตั้งโรงงานหรือตั้งชุมชนที่ใกล้เคียง แล้วจะต้องไม่ขัดแย้งกัน
(16) ปัญหาการจัดการระหว่างภาครั ฐกั บสิท ธิชุ มชน มองว่าจะมีจุดเกาะเกี่ ยวได้อ ย่างไร รัฐจะต้ อ งมี
หน้าที่ที่จะดูแลจั ดการในเรื่อ งของสิ่ งแวดล้อ มทั้ งหมด แต่เรื่องชุมชน ถ้ารัฐจะเอาไปในเชิง ใช้ สอย เช่นเรื่ อ ง
สัมปทาน สร้างเขื่อน คือในเชิงใช้สอย ประชาชนจะต้องสามารถมีส่วนร่วม เมื่อดาเนินการไปแล้วเขาก็มีอานาจ
ในการจัดการ ตรวจสอบและดูแล แต่ไม่ใช่ให้ตรงนั้นเป็นอานาจของชุมชนไป คงจะเป็นไปไม่ได้ เมื่อรัฐนาไปให้
ในเชิงไม่อนุรักษ์ ชุมชนจะต้องมีบทบาทเข้ามาตรงนี้
(17) ควรระบุในกฎหมาย อันเนื่องมาจากรัฐเป็นนามธรรม แต่ชุมชนไม่สามารถเข้าไปช่วยรัฐดูแลอะไร
ได้เลย เนื่องจากมีคาพิพากษาวางหลักว่าประชาชนไม่ใช่ผู้เสียหาย ควรระบุเลยว่าประชาชนเป็นผู้เสียหาย แล้ว
กรณีสิ่งแวดล้อมเชิงบริ โภคที่ห มดไป ชุมชนควรมีบทบาทอย่า งมาก แต่ในเชิงอนุรักษ์ก็ควรมีหน้า ที่อนุรั ก ษ์ ทั้ ง
ประชาชนและรัฐ แต่ในเชิงใช้สอยจะต้องร่วมกัน
(18) การใช้สิทธิชุมชนมีสองระดับ ระดับแรกก็คือว่าสิทธิในการจัด การทรัพยากร บางเรื่องเป็นสิ ท ธิ ที่
สามารถใช้ได้เลยทันทีไม่จาเป็นต้องขออนุญาตใคร ระดับต่อมามีการใช้ทรัพยากรบางอย่า งที่มีกฎหมายเฉพาะ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธไี ว้ ซึ่งก็เป็นประเด็น ถกเถีย งว่า ชุ มชนจาเป็ นจะต้ องมี กระบวนการในการขออนุ มั ติ แ ละ
อนุญาตจากหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายเฉพาะหรือไม่
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(19) common property regime ที่ เ ป็ น แนวคิ ด ของ Elinor Ostrom ได้ เ สนอหลั ก การเรื่ อ งการ
จัดการทรัพยากรร่ว ม 8 ข้อ ชุมชนที่จัด การทรั พยากรสาเร็จ ควรที่จ ะต้ อ งมี คุ ณลั ก ษณะอย่ างไร น่าจะเป็ น
แนวทางถ้าชุมชนจะขอใช้สิทธิในการจัดการทรัพยากรถ้าเขาเข้าหลักเกณฑ์ 8 ข้อนี้ และชุมชนเองไม่สามารถใช้
สิทธิจัดการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้แบบทั่วไปมันถูกตีกรอบด้วยถ้อยคาตอนท้ายที่บอกว่า การจัดการ
ทรัพยากรนั้นต้องอยู่บนพื้น ฐานของความสมดุล และยั่ งยืน เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้ องพิจารณาว่า มั น เข้ า
กรอบความสมดุลและยั่งยืนหรือไม่
(20) การจัดการร่วมกันระหว่างรัฐกับเอกชนที่จะมีคาว่า Community-Based Co-Management เป็น
ฐานสาคัญว่าการจัด การระหว่า งรั ฐ กับ เอกชน หรือประชาชนหรือ ชุ มชนต้ อ งร่ว มมื อกั นเพื่ อให้ท รัพยา กรนั้ น
เป็ น ไปอย่ า งยั่ งยื น ในสหรั ฐ อเมริ ก ามี ก ารสร้ างหลั ก การหนึ่ ง เรี ย กว่ า community benefits agreement
กล่าวคือ การที่จะสร้างโครงการใหญ่ ๆ หรือสร้างผลกระทบใหญ่ ๆ ต่อประชาชนแล้ว ต้ อ งมี การตกลงเพื่ อ
ผลประโยชน์กัน ไม่ใช่เรื่องของการชดเชยค่าเสียหาย แต่จะ sharing อย่างไรกับ benefit ที่จะทาให้การจัดการ
ร่วมกันเป็นไปตามนั้นได้
(21) รั ฐ ธรรมนู ญ ก าหนดไว้ ว่ า ถ้ า เกิ ด ว่ า ชุ มชนไปร่ ว มกั บ ท้ อ งถิ่ น แล้ ว ท้ อ งถิ่ น สามารถออกเป็ น
บทบัญญัติท้องถิ่นออกมาได้ ซึ่งจะทาให้การทางานของสิทธิชุมชมเกี่ย วกับ ทรัพยากรสามารถได้ รับการรองรั บ
ได้ แต่มีข้อสังเกตว่าการที่ชุมชนออกกฎกติกามาจะสามารถบัง คับใช้กับ บุคคลภายนอกได้หรื อไม่
(22) การนาแนวคิดของ Ostrom มาปรับใช้ เป็นเรื่องสาคัญที่ระบบกฎหมายไทยยังไปไม่ถึง คือการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติจะสาเร็จได้ก็ต่อเมื่ อรัฐที่เ ป็นโครงสร้างให้การยอมรับชุ มชน อันนี้อาจจะเป็นแนวคิ ด
ใหม่ในการพัฒนาในไทย ข้อเสนอของ Ostrom เห็นว่าไม่สาคัญว่าทรัพยากรเป็นของผู้ใ ด ของประชาชนหรื อ
ของรั ฐ ถ้ า เป็ น ของรั ฐ ขอเพี ยงแค่ รัฐ ยอมรับ สิ ทธิ เช่ น รั ฐ เป็ นเจ้ าของทางหลวง แต่ ว่ า ยิน ยอมให้ป ระชาชน
สามารถใช้ถนนในการสั ญจรได้ แต่ว่า วันใดวัน หนึ่ งประชาชนขับรถใช้ ความเร็ ว สูง หรื อประมาท รัฐก็เข้ า มา
จั ด การอั น นี้ เ ป็ นแนวทางที่ น่า จะถู ก ใช้ใ นพรบ.สิ ท ธิชุ มชนเป็ น เงื่อ นไขที่ พยายามหลี ก เลี่ ย งข้ อ ถกเถีย งที่ว่า
ทรัพยากรเป็นของผู้ใด ก็สามารถนาไปใช้ในการจัดการข้อขัดแย้งนี้
(23) ชุมชนจะใช้สิทธิในการจัด การทรั พยากรได้อ ย่างไร หรือมีกลไกอย่างไรในการใช้สิ ทธิ เนื่องจาก
พรบ.ส่วนใหญ่ เช่น พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ แม้อนุญาตให้กลุ่มคน หรือนิติบุคคลอนุญาตใช้ ทรัพยากรได้ อัน
เป็นสิทธิของปัจเจก แต่ก็ไม่ได้รับรองให้ผู้ข ออนุญาตกระทาในนามชุ มชนได้ ดังนั้น ปรับปรุงกฎหมายที่ มี อ ยู่
หรือโดยไม่ต้องออกกฎหมายใหม่ ก็ไ ด้ ควรให้การขออนุญาตใช้ ทรัพยากรไม่ ใช่แ ค่ บุค คลธรรมดา แต่ให้ชุมชน
สามารถขอใช้ ไ ด้ ด้ วย แต่ วิ ธี ก ารขอใช้ต้ อ งตกลงกั น เช่ น ต้ อ งมี ค ณะกรรมการ หรื อ มี ก ติ ก าในชุ มชนหรือไม่
มีตัวแทนผู้กระทาการหรือไม่
(24) การออกกฎหมายลูกว่าด้วยสิท ธิชุมชนนั้น ควรคานึงว่าสิทธิของชุมชนมีอยู่ แล้ว แต่การบังคับ ใช้
สิทธิในกรณีที่มีการละเมิ ด กฎหมายต้องระบุ ช่อ งทางในการร้ องเรี ยนแล้วก็ บัง คั บใช้ กฎหมายเป็น กรณี พิ เ ศษ
ไม่ใช่ไปถึงศาลเลย เนื่องจากเรื่องทีก่ ระทบกระเทื อนต่อ สิ่งแวดล้อ ม มักจะมีส่วนที่ต้ องเกี่ย วข้ องกับ กฎหมาย
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หลายฉบับในประเด็ นเดียว อาจจะนาเสนอรูปแบบที่ มีค ณะกรรมการไกล่เ กลี่ย หรือว่ากระบวนการยุ ติ ธ รร ม
ทางเลือกก่อนจะไปถึงศาล
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ภาคผนวก ง.
สรุปผลการระดมความคิ ดเห็น
และบันทึกการประชุมระดมความคิ ดเห็ นกลุ่ม ที่มิใช่ผู้แ ทนภาครั ฐ
เกี่ยวกับกรอบแนวคิดและประเด็ นสาคั ญสาหรับร่ างแนวปฏิบั ติในการรั บรองสิท ธิชุมชน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมบีบี 207 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์
โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็น เตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.
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ภาคผนวก ง.
สรุปผลการระดมความคิ ดเห็นกลุ่มที่มิใช่ผู้แทนภาครั ฐ
เกี่ยวกับกรอบแนวคิดและประเด็ นสาคั ญสาหรับร่ างแนวปฏิบั ติในการรั บรองสิท ธิชุมชน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมบีบี 207 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์
โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็น เตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.
_______________________________________________
จากขั้ น ตอนการด าเนิน การศึ ก ษาวิ จัย ผู้ วิ จัย ต้ อ งจั ด ให้ มีก ระบวนการระดมคิ ด เห็ น จากผู้ แทนของ
หน่วยงาน องค์กร และสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นสาคัญเกี่ ยวกั บกรอบแนวคิดและประเด็น ส า คั ญ
สาหรับร่างแนวปฏิบัติในการรับรองสิทธิชุ มชนตามรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดย
ผู้วิจัยได้จัดประชุมระดมความคิด เห็น เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบีบี 207 ชั้น 2 ศูนย์ประชุ ม
วายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ
สาหรับกลุ่มที่มิใช่ผู้แทนภาครั ฐ จัดประชุมช่วงเวลา 13.00-16.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 22
คน ได้แก่ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ผู้แทนจากบริษัทหรือสถาบันที่จัดทารายงานการประเมินผลกร ะทบ
คุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ผู้ แ ทนจากภาคประชาสั ง คมที่ เ กี่ย วข้อ งกั บสิ ท ธิ ชุมชนในมิ ติ ท รัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมตามภาคต่าง ๆ ของประเทศ และผู้แทนจากสถาบันวิชาการที่มีผลงาน ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
หรือความสนใจที่เ กี่ยวข้อ งกั บเรื่อ งสิ ทธิชุ มชนในมิ ติท รัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้ อ ม ทั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถ
สรุปผลการระดมความคิดเห็น ได้ดังนี้
(1) สิทธิชุมชนมีสองส่วน คือ กลุม่ คนกลุ่มหนึ่ งที่ร วมตั วกัน กับกลุ่มคนที่มีผ ลประโยชน์ร่ วมกัน สิทธิ
ชุมชนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมคือ สิ่งที่อยู่ร อบตัว เรา ถ้าคนกลุ่มหนึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกันในสิ่งแวดล้อ มประเด็ น
ใดประเด็นหนึ่ง น่าจะขยายรวมถึงกลุ่มนี้ด้วย ซึ่งปัจจุบันมีความน่าสนใจในชุ มชน ที่ มีลัก ษณะกว้าง ไม่ใช่พื้น ที่
ตาบล หมู่เดียวกัน แต่เป็นสังคมที่ใช้สื่อร่วมกัน อย่างเช่นชุมชนที่ต่อสู้ในเรื่องเงื่ อนไขใดเงื่ อนไขหนึ่ งในภาพรวม
ไม่ได้อยู่ในตาบล หมู่เดียวกัน การรวมตัวของกลุ่มคนประเภทนี้ เช่นกลุ่มพิทักษ์สัตว์ การขยายเรื่องของชุ มชน
ต้องมีการขยายอย่างระมัดระวังในเรื่องของนัยตรงนี้
(2) การรับรองสิทธิชุมชนก็มีมานาน แต่สิทธิชุมชนยังเหมือนเกิด ครึ่ง ๆ กลาง ๆ เราไปรับรองในเรื่ อ ง
รูปแบบจนเป็นนิ ติบุ ค คล คานึงถึงชุมชนที่จ ดทะเบีย นมากเกิน ไปจนเราไม่ คานึง ถึง ชุ มชนที่ เป็ นลั ก ษณะของ
ประโยชน์ร่วมกัน แล้วผลประโยชน์ร่วมกันค่อนข้า งกว้าง เมื่อเป็นคนพื้นที่เดีย วกัน รับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้ อ ม
เดียวกัน และมีส่วนได้เสียในเรื่องประเด็นสิ่งแวดล้ อมบางเรื่องที่ ค่อนข้างชัด ซึ่งยังไม่มีการรับรองสิทธิตรงนี้
(3) สิทธิชุมชนกว้างกว่าที่คิด แต่กฎหมายที่มีอยู่ยังกว้างไม่พอ ส่วนเรื่องสิทธิมนุษยชน มนุษย์มีสิทธิขั้ น
พื้ น ฐานหมด ไม่ ว่ า จะเป็ น ปั จ จั ย สี่ ไม่ ว่ า จะเป็ น สิ ท ธิ ใ นอากาศ สิ ท ธิ เ รื่ อ งของการอยู่ อ าศั ย เพร าะฉะนั้ น
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่ ง ที่เรามีสิท ธิในสิ่งแวดล้อ มที่ดี
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(4) การจัดการร่วมโดยชุมชนเป็นฐานก็น่าจะบัญญัติไว้ แต่เวลากล่าวถึงสิทธิชุมชนมันจะมี มิติ หลั ง จาก
สิทธินั้นด้วย ซึ่งสหประชาชาติออกมาเพื่อ ขยายความ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเขากาหนดทิ ศทางการพั ฒนา สิทธิ
ในการพัฒนาก็อาจจะพูดถึงชุมชนที่เ ป็นหน่วยหมู่บ้านอย่างเดียวไม่ พอ อาจจะมีหน่วยที่ใหญ่กว่าหมู่บ้าน ทั้งนี้
สิทธิการพัฒนามันซ้อนกันกับสิ ทธิชุ มชน แล้วไปเกี่ยวพันกับเรื่องการใช้ ทรัพยากรและการดูแลสิ่ งแวดล้ อ มที่ ดี
หลักการเคารพ การคุ้มครอง การเยียวยา ต้องมาเชื่อมโยง
(5) สิทธิชุมชนเขี ยนไว้ ตั้ งแต่รั ฐ ธรรมนูญ ปี 2540 ส่วนที่ว่าเอาไปใช้ร ะดั บไหน อย่างไร ก็ปล่อ ยให้
พัฒนาไป ลักษณะของสิ่งที่เขี ยนมี ทั้งสิ ทธิใ นเชิ งเนื้ อหา เช่นสิทธิในการใช้ประโยชน์แ ละหลาย ๆ เรื่อง รวมถึ ง
เรื่องสิทธิและสิ่งแวดล้อม แล้วศาลก็ไปไกลพอสมควร ส่วนสิทธิเชิงกระบวนการก็สาคัญ ศาลก็ยกอยู่หลายเรื่อ ง
หลาย ๆ โครงการของรัฐที่ดาเนิน การโดยไม่ช อบของรั ฐเพราะว่า ไม่ มีส่วนร่ว ม ศาลก็ได้ก้าวหน้าพอสมควรใน
การทาให้เกิดความชัด บางเรื่องจัดระบบก็ดี แต่ก็ไม่ควรกังวลจนเกินไป เพราะคาพิพากษาศาลปกครองอาจจะ
ช่วยจัดระบบให้
(6) หลายพื้นที่ในภาคเหนือการจั ดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อ มไม่ไ กลกับเรื่ องสิทธิ ชุมชน เป็นเรื่อ ง
การจัดการร่วมกันระหว่างทั้งชุมชน ภาคเอกชน นักธุรกิจ รวมแล้วเป็นภาคประชาสังคม บางทีไม่ได้พูดถึงเรื่ อ ง
สิทธิชุมชน แต่ร่วมมือกันยื่นมือไปจัด การ หลาย ๆ พื้นที่ ดังนั้นเรื่องสิทธิชุมชนก็เป็น เรื่องที่ใช้ ประโยชน์ไ ด้ แต่
ว่าสังคมไปไกลมาก
(7) สิทธิมนุษยชนกับ สิท ธิชุ มชนคื อ คนละเรื่ อง แต่มาด้วยกัน เวลาที่เราไม่ต้ องรั บรองสิท ธิมนุ ษ ยชน
มันก็ไม่ควรต้องรับรองสิทธิชุมชน มนุษย์เป็นชุมชน สิทธิชุมชนมีเรื่องใหญ่ ๆ อยู่หลายเรื่อง
(8) ตอนร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญในบทบั ญญั ติ ที่เ กี่ ยวกั บ สิท ธิ ชุมชนนั้ น ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ค าว่ าสิ ท ธิชุ มชน เนื่ อ งจาก
ถกเถี ย งกั น มาก และเป็ น แนวคิ ด ที่ ยั ง ไม่ ต กผลึ ก ในสั ง คมไทย ยั ง มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ นในตั ว เองหลายมิติ
เพราะฉะนั้นจึงเป็นคาที่ยังไม่เป็น ที่ชัด เจน ทั้งแนวคิดและคนในสังคมยอมรับร่ว มกัน จึงนามาใช้ในเรื่องของคน
และชุมชนมีสิ ทธิใ ดบ้าง โดยเน้นการทางานร่ ว มกัน การใช้สิทธิร่วมกันระหว่างรัฐ กับ เอกชน โดยรอให้ สั ง คม
พัฒนาทั้งความคิ ด ความอ่า นไปตามมิติ ต่า ง ๆ ทั้งนี้ ถ้าจะใช้สิทธิชุ มชนตก็ค วรเขี ยนกฎหมายรองรับ วิ ธี การ
ซึ่งจะอยู่ท้ายของหลัก การพื้น ฐานที่ ให้ ดูวิ ธีการต่าง ๆ ที่กฎหมายกาหนด และชุมชนจะไปดาเนิน การเรื่ อ งป่ า
เรื่องดิน ก็เขียนวิธีการที่เหมาะสม ให้หลากหลายตามบริบท จัดให้เหมาะสมกับพื้นที่ พยายามเน้นไม่ให้ทาเป็ น
standard form ให้คานึงถึง context ที่แตกต่างกัน ออกไป และก็หวังว่า คาพิ พากษาคาวินิจ ฉัย ของศาลที่ ชี้
ออกมาไปไกลพอสมควร จะท าให้ เ กิ ด ความคิ ด ความอ่ า นในสั ง คมได้ อ ย่ างแน่ นอน โดยตั ว ศาลเองก็ ต้อง
พัฒนาการ ฝ่ายวิชาการเข้าไปช่วยวินิจฉัยวิจารณ์ คา เพื่อจะนาไปสู่ความเข้าใจในเรื่ องนี้ โดยหากรัฐไม่เปิ ด ให้
บุคคลหรือชุมชนเข้าไปใช้สิทธิร่วมในทรัพยากร ก็ตราไว้ในมาตรา 25 วรรคสอง ให้ไปฟ้องรัฐได้
(9) พัฒนาการสิทธิชุมชนของรัฐธรรมนูญไทยกับตราสารระหว่างประเทศที่ กล่าวกันมา เป็นคนละเรื่อ ง
เพราะสิ ท ธิ ชุ มชนในรั ฐ ธรรมนู ญ ปี 2540 คื อ การต่ อ สู้เ พื่ อ สิท ธิ ของชาวบ้ าน สิ ท ธิ ใ นการดู แ ลทรัพยากรของ
ชาวบ้ า นถู ก ยกระดั บ ใน ปี 2540 สิ ท ธิ ชุ มชนเป็ น community right, collective right สิ ท ธิ นี้ เ กิ ด จ า ก
กระบวนการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนมาตกผลึ กเป็น ตัวอัก ษรเป็นสิ ทธิในรัฐ ธรรมนูญ แต่พัฒนาของเนื้อหาแห่ ง
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สิทธิ 10 ปีแรกมันถูกปฏิเสธจากอานาจตุลาการ ไม่วินิจฉัย พอทศวรรษที่สอง รัฐธรรมนูญปี 2550 ตัดคาว่ า
ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบั ญญั ติ แล้วมาตรา 28(3) สิทธิที่ว่าถ้ายังไม่ มีก ฎหมายบัญ ญัติ ท่านให้ ว่าตามรั ฐธรร มนู ญ
เขียนอย่างนี้เพื่อปิดทางออกของอานาจตุลาการ ถ้ามองในเชิงบวกก็ คือ มีการวินิจ ฉัยขึ้น มา แต่พอรัฐธรรมนู ญ
ปี 60 ต้องผลักดั น ให้ สิท ธิ นี้เ ป็น รูป ธรรมในเชิ ง ปฏิ บั ติไ ด้ ที่ผ่านมาพัฒ นาการมา 20 ปี ยังไม่แหลมคมเพี ย ง
พอที่จะทาให้สิทธิ executive แล้วไม่ใช่สิทธิที่มีในตะวันตก ไม่ใช่สิทธิที่มีในตราสาร แต่คือกระบวนการในการ
ต่อสู้ที่ยกระดับใน 20 ปี
(10) ต้องให้ความสาคัญกับ สถานะของสิ ทธิชุ มชนว่าเป็นสิ ทธิตามรั ฐธรรมนูญ เป็นสิทธิตามกฎหมาย
สูงสุด มิตินี้เอาไปใช้เรื่องของการตี ความ เพราะฉะนั้นปัญหาส่วนหนึ่ง ก็แก้ ได้ด้ วยการตีค วามในมิ ติที่ว่าสถาน ะ
มั น เป็ น อย่ า งไร ขอบเขตเป็น อย่า งไร ผู้ วิ จั ย ควรขยายสถานะของสิท ธิ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ สมมติ ว่ า สิ ทธิ ตาม
รัฐธรรมนูญมันขัดแย้งกับที่กฎหมายบั ญญัติ เราก็ต้องถือว่าสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มีสิท ธิสูงกว่า เพราะฉะนั้น เมื่ อ
มันขัดแย้งกัน ความขัดแย้งของสิ ทธิ ที่มันเกิด ขึ้น สิทธิใดจะมีสถานะเหนือ กว่า ใครอันนี้ เราใช้ ห ลัก การตี ค วา ม
สถานะตามรัฐธรรมนูญมาช่วยได้
(11) ในที่นี้มีกฎหมายหลายฉบับมากที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรซึ่งถือว่ า เป็นกฎหมายเฉพาะ อย่างเช่น
กฎหมายแร่ เป็ น กฎหมายเกี่ ยวกั บการใช้ท รัพยากร ซึ่ ง ก็ มีเ ฉพาะ กฎหมายน้ า กฎหมายป่ า เพราะฉะนั้น
กฎหมายเหล่านี้ เกี่ ยวกับ มาตรา 43 แต่มันเป็นกฎหมายเฉพาะส่ วน แต่กฎหมายกลางที่จ ะใช้ไ ม่ ใช่ กฎหมาย
เฉพาะ เพราะฉะนั้นเรานาตั วสิ ทธิชุ มชนเป็นประธานแล้ว มี ตัว เกี่ ยวโยง อันนี้เหตุผลและความจาเป็น ที่ ต้ อ งมี
กฎหมายกลาง
(12) ในประเทศไทยมี การสร้า งสิท ธิชุ มชนขึ้นมา มีวิวัฒนาการสามารถเดินหน้า ใช้ไ ด้ไ ปในระดั บ หนึ่ ง
จะเดินหน้าต่อไปโดยที่ไ ม่ต้ องอิง กฎหมายระหว่างประเทศ หรือโมเดลลอว์ของประเทศอื่ นเลย ไม่ได้เป็นเรื่ อ ง
แปลก กติกากฎหมายระหว่างประเทศมีขึ้ นเป็น standard เท่านั้น แต่ละรัฐจะออกกฎหมายระหว่า งปร ะเทศ
เพื่อที่จะมีการคุ้มครองหรื อให้สิท ธิเสรีภาพที่สู งมากขึ้นเกิน กว่ามาตรฐานที่วางไว้ของกฎหมายระหว่างปร ะเทศ
เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากกว่า
(13) สิทธิที่หาอยู่หากิน สิทธิปากท้อง คิดว่าเราลดทอนความซับ ซ้อ นสิท ธินี้ ไปบ้า งหรื อไม่ เช่น สิทธิ
ของชุมชนท้องถิ่นหลายแห่ง เรื่องพื้นที่จิตวิญญาณซึ่งอาจจะไม่เ กี่ยวกั บเรื่อ งปากท้ อง หรือการทามาหากินเลย
ซึ่งตอนนี้เป็นที่ดินของเอกชนแล้ว อยากให้มองสิทธิชุมชนในหลายมิติรวมถึง มิติด้านจิตวิญญาณด้วย
(14) มาตราต่าง ๆ ที่มีคาว่าชุมชน จริง ๆ ขอบเขตของคาว่าชุมชนจะต่างกันหรือไม่ เพราะว่าบางแห่ ง
รู้สึกชุมชนกลัวการแอคทีฟ แล้วก็สิทธิต่าง ๆ ก็น่าจะต่างกัน ชุมชนหลายแห่งอาจจะมีบางคนสนใจ เรียกร้อ ง
สิทธิให้ชุมชน แต่ว่าบางชุมชนที่เขามีความคิด ไม่ เหมื อนกัน เลย ความเป็นชุมชนหรือว่าตัวแทนในอนาคตจ ะท า
ให้เกิดความขัดแย้งด้วยหรือไม่
(15) สิทธิชุมชนถูก พู ด ขึ้น ในสองบริบ ท คือเรื่องการมี สิ ทธิ มีส่วนร่ว มในทรั พยากร ชุมชนในฐาน ะที่
ได้รับผลกระทบจากโครงการพั ฒนาหรื อว่ากิจ กรรมต่า ง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อ ม ความเป็นชุมชนก็ คื อ
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ปัจเจกหลาย ๆ คนมารวมกัน ซึ่งปัจเจกแต่ละคนก็ มีสิท ธิในสิ่ งแวดล้อ มอยู่แล้ว ก็คือสิทธิในสิ่งแวดล้อ มที่ มี เ ชิ ง
กระบวนการในเรื่ อ งของการรั บรู้ข้ อ มู ลข่า วสาร เรื่องแสดงความคิ ด เห็ น หรือสิทธิในกระบวนการยุ ติ ธ รร ม
เพราะฉะนั้นแยกกันไม่ ขาดในความเป็นสิ ทธิ มนุ ษยชนกับ สิท ธิชุ มชน การออกมาใช้สิท ธิค นเดีย วไม่ ถูก รั บ ฟั ง
ไม่ได้รับความสนใจ ถึงต้องมีการรวมกันออกมา แล้วด้วยความที่เป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบในเรื่อ งเดีย วกั น ใน
พื้นที่ใกล้เคียงกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐ ควรทาเมื่อ มี กลุ่ มประชาชนที่ ต้อ งการใช้สิท ธิชุ มชนออกมาเรีย กร้อ ง รัฐ
ควรให้ความสาคัญพิจารณาเรื่องนั้นเป็นพิเศษ เพราะเรื่องที่เรียกร้องกาลังกระทบกับ คนจานวนมาก
(16) การรับรองสิทธิคืออะไร อยากให้มีคานิยามนี้เพื่อความเข้าใจชัด เจนที่ตรงกัน การรับรองควรเป็ น
แบบฉันทามติซึ่งใช้หลักเหตุผล ใช้หลักวิชาการ ใช้ความคุ้มค่า หรือการเปรียบเทียบความคุ้มค่า ใช้ผลกระทบ
ภายนอกด้วย และอยากจะให้มีการรับรองสิท ธิโดยใช้กฎของเวลา ความชักช้าเป็นความไม่เป็นธรรมอย่า งหนึ่ ง
อาจจะพิจารณาเรื่องเวลามากาหนด ว่าจะต้องเยียวยาเมื่อ ใดที่ เหมาะสมกั บสถานการณ์นั้น รวมถึงการมุ่งหวั ง
ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG)
(17) เราจะรับรองสิทธิชุมชนได้อย่างไร เมื่อไม่ได้เป็นสภาพนิติบุคคลและไม่ ได้เ ป็นบุคคลตามกฎหมาย
มองว่าชุมชนคือสิทธิเ หนือ สิทธิปัจ เจก เพราะปัจเจกเป็นสภาพบุ ค คลมีสิทธิ โดยทั่วไปอยู่แ ล้ว เมื่อมีการรวมตั ว
กันมันควรจะเหนื อปัจ เจกขึ้นไป เพียงแต่ว่าไม่มีการรับ รองโดยสภาพเป็ นนิติ บุ คคล เพราะนิติบุคคลก็ ใ ช้ ห นึ่ ง
ปัจเจกเช่นกัน เพราะฉะนั้นคาว่าสิทธิชุมชนน่าจะภาพใหญ่ คือเรามองว่า าหลายปัจเจกใช้โดยลาพัง หนึ่งปัจเจก
มีสิทธิโดยลาพั งอยู่แ ล้ว แต่ถ้ารวมหลายปั จเจกเป็น ชุ มชนมั น ต้อ งสิ ท ธิเ หนื อ ปัจ เจกอยู่แ ล้ว อันนี้มองว่ า เป็ น
นิยามที่ใช้ต่อได้ว่าทาไมต้องรับรองสิทธิชุมชน
(18) ควรมองกว้างไปถึงหลาย ๆ ปัจเจกในแต่ละชุมชนที่รวมกันโดยประเด็น ใดประเด็นหนึ่ งก็ไ ด้ สิทธิ
ชุมชนมันเกิดจากการที่ชุมชนลุกขึ้นมาต่อสู้ สิทธิชุมชนติดตัวมาตั้งแต่เกิด
(19) การรับรองระดับกฎหมายย่อย ปัจจุบันมันไม่มี หรือมีน้อยมากที่รับรองสิทธิชุมชน
(20) ถ้าเรามีกฎหมายระดับพรบ.สิทธิชุมชน ต้องไม่ทาให้ความหมายของสิทธิชุ มชนแคบลง อย่างน้อย
ต้องดีเท่ากับที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้
(21) หากนิยามไม่ ไ ด้ใ นกฎหมาย ก็ไม่ต้องนิยาม ควรเปิดให้ มี พัฒนาการทางสัง คมมาตอบ เหมื อ น
คาพิพากษาที่เป็น บรรทัด ฐาน แล้วสิทธิชุมชนมันต้ อ งมี เ ครื่ องไม้ เ ครื่อ งมือ ช่ว ยชุ มชนด้ วย โดยเฉพาะชุ ม ชนที่
ไม่แข็งแรงเพีย งพอ เข้าถึงข้อมูลได้ยาก ไม่ค่อยมีนักวิชาการไปช่ วยให้คาแนะนา โดยเฉพาะเรื่องสิ่ง แวดล้ อ ม
เพราะฉะนั้นการที่จะใช้สิทธิได้ดี จะต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
(22) ต้องระวังเกี่ยวกับรับรองสิทธิ ชุมชนเป็น อย่างยิ่ง เช่นกรรมการสิทธิไม่สามารถรับคาร้อ งได้ ถ้าไม่
ถูกรับรอง จะทาอย่างไร
(23) ต้องมีการออกกฎหมายรั บรองสิท ธิชุ มชนให้ เ ป็น ไปตามรั ฐ ธรรมนูญ เนื่องจากประเทศไทย ใช้
ระบบกฎหมายสารบัญญัติ ถ้ายังไม่มีบัญญัติอยู่ในกฎหมายไทย ก็ไม่สามารถพิพากษาให้ตามที่เรียกร้องได้
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(24) ถ้ามีกฎหมายสิทธิชุมชนรับรองชัด เจนในสารบัญ ญัติ จะสามารถใช้สารบัญญัติตรงนี้ไปคุ้ มคร อง
สิทธิของประชาชนที่ อาจจะถู กละเมิ ดโดยอานาจรัฐ และทีส่ าคัญคือถ้า คณะกรรมการสิท ธิ มนุษ ยชนแห่ ง ชาติ
สามารถผลัก ดัน ให้ก ฎหมายฉบั บ นี้อ อกมาได้ ก็สามารถใช้ เป็ น เครื่ องมื อ ของคณะกรรมการฯ ในการน าไป
ช่วยเหลือประชาชน
(25) ต้องมีกฎหมายลูกที่จะรองรับรูปธรรมในการใช้สิทธิ
(26) มาตรา 43 ระบุว่าบุคคลและชุ มชนย่อ มมี สิท ธิจั ด การ บารุงรักษาและใช้ ประโยชน์ ทรั พยา กร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ทางปฏิบัติเป็นเขตป่าสงวน เขตอุทยาน กระทรวง ทบวง กรม ก็ใช้กฎหมายของ
ตนเอง ไม่ มี พื้น ที่ ใ ดที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ของรั ฐ ไม่ มี เนื่ อ งจากกฎหมายป่ าไม้ (ปี 2480) เขี ย นว่ าพื้ น ที่ที่ ไ ม่ มีเ อกชน
ครอบครองเป็ นพื้ นที่ ป่า ซึ่งห้ามครอบครอง จึงไม่มีพื้นที่ ส่วนกลางที่ไ ม่ มีอ านาจรั ฐ เกี่ย วข้ อ ง แล้วสิทธิชุ มชน
จะไป exercise พื้นที่ตรงไหน เนื่องจากรัฐ ดูแ ลทั้ ง หมด เห็นได้จากมาตรา 43 วรรคสอง เขียนว่าสิท ธิ ข อง
บุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ งหมายความรวมถึ งสิท ธิ ที่จ ะร่ว มกันกั บองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นหรือรั ฐ แล้ว
องค์กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ก็มีหน้ าที่ ดู แลสาธารณสมบั ติ ของแผ่ นดิ น ท้องถิ่นดู แล แต่อานาจอยู่กระทร วง
เพราะฉะนั้นการมีพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าของดูแล ทาอย่างไรให้ชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้และจัดการได้
(27) สิทธิชุมชนเป็นสิทธิที่จะมีส่ วนร่วมในการจัดการ จึงไม่ใช่เรื่องอนุญาต ชุมชนก็ทาไปเลยตามแผน
แล้วให้หน่วยงานนั้นส่งเสริมให้ชุ มชนไปทาไปตามรั ฐธรรมนูญ แล้วตัวล็อกสาคัญอยู่ตอนท้ายของวรรคสองว่ า
อย่างสมดุลและยั่งยืนตามที่กฎหมายบัญญัติ
(28) ร่างพรบ.สิทธิชุ มชนที่กาลัง ร่าง เขียนว่าชุมชนให้ห มายความรวมถึ ง ไม่มีทางที่จะแคบได้ อันนี้
เป็นส่วนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นชุมชนก็ ดี เป็นสิทธิก็ดี เขียนให้กว้าง มีการนาแนวคิดพหุนิยมทางกฎหมายมาไว้ ใ น
ร่างฉบับนี้ ซึ่งเป็นประเด็นที่ถกเถี ยงกัน มาก แต่ท้ายที่สุดก็ต้องหาทางออกเท่ากับ กฎหมายบ้านเมืองไปรั บ ร อง
จารีตประเพณีของชุ มชนที่ มีส ถานะทางกฎหมาย สุดท้ายประเพณีก็มีเพื่ อความสมดุ ลและยั่ งยืน เพราะฉะนั้ น
กฎเกณฑ์ ข องบ้ า นเมื อ งไม่ ไ ด้ มีเ ฉพาะกฎหมาย แต่ ยั ง มี ก ฎจารี ต ประเพณี แต่ ก ฎจารี ต ประเพณี พวกนี้ มี
วัตถุประสงค์ทาเพื่อความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
(29) ควรต้องมีการออกกฎหมายใหม่ และเป็นกฎหมายที่ออกมาจัดการเชิงระบบ แม้การนิยามของค า
ว่าชุมชนมันมีหลักที่ทับซ้ อนวิถี กันไม่ว่า จะในเชิ งชุ มชนที่ ใช้จารีต ประเพณีร่ วมกันหรื อจะนาตัว พื้นที่ มาก า หนด
หรือชุมชนที่มีความแตกต่า งกัน มากก็ อาจจะมี ความวุ่นวาย แต่ในการตีความ อย่าไปกลัวคนในอนาคตตี ค วาม
หรือว่าศาลตีความ เมื่อบริบททางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้ องให้ชุ มชนมีหน้าที่ ตีความ
(30) ร่างสิทธิชุมชน พอเริ่มต้นแล้วมั นจะมี การพัฒ นาต่ อไปเองตามแนวคิ ดของสานั กประวัติ ศ าสตร์
แล้วจะยั่งยืนต่อไปได้เอง
(31) การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ มชนเป็ นหั ว ใจของการรัก ษาทรั พยากรและสิ่ ง แวดล้ อ มและวั ฒ นธรรม
ต่าง ๆ ของประเทศ ชุมชนควรมีสิทธิในการปกป้ องวิ ถีชีวิ ต คุณภาพชีวิต ต้องถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้น พื้ น ฐาน
ที่จะได้รับด้วย การรับฟังความคิดเห็น ต่าง ๆ ที่ภาครัฐทา กลายเป็นว่าไม่ใช่การรับ ฟัง ความคิ ด เห็น อย่า งร อบ
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ด้าน ไม่ได้เกิดผลอย่างแท้จริง แล้วการมีส่วนร่วม ชุมชนก็เป็นส่วนน้อยมาก เพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนข้อกาหนด
ควรมีรายละเอียดว่าการมีส่ วนร่ว มของประชาชนในแต่ล ะพื้นที่ ที่เป็ นประเด็น ควรจะกาหนดสัดส่วนที่ชั ด เจน
เพื่อให้ความคิดเห็นหรือการยอมรับออกมามีความชอบธรรม
(32) ทุกประเด็นปัญหาถ้ามีสภาคู่ขนานแล้วรั ฐให้ การสนับสนุน หนุนเสริม ไม่คิดว่าองค์กรเหล่า นี้ เ ป็ น
อุปสรรค คิดว่าสังคมไทยก็จะไปได้ไกลกว่านี้
(33) สิทธิชุมชนได้รับการรับรองผ่านคาพิ พากษาระบบศาลยุ ติธรรม ศาลรับรองในแง่ว่าคุณมีสิ ท ธิ ใ น
การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม สิทธิในการฟ้องร้อง ในแง่ของคุณมีสิทธิ ผู้ใดทาให้คุณเดือดร้ อน ไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ ก็ถูกคุ้มครอง แต่สิทธิที่หายไปคือการได้ มาซึ่ง การจัด การทรัพยากร มีบางชุมชนที่ดีอยู่แล้ว จึงไม่
ออกมา แต่ชุมชนที่อยากจะลุกขึ้น มาใช้ สิทธิ ก็ไ ม่ใ ช่เรื่ องง่าย ควรต้องออกกฎหมายลู กเพื่อ สิทธิ ในเชิง เรีย กร้ อ ง
การกระทาการ ชุมชนเขาจัดการดีอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถที่จะถูกรับรองทาให้ ชัด เจนขึ้น อยู่ในเขตป่าสงวน อยู่
ในอุทยาน แล้วกฎหมายเฝ้าระวั งและติ ด ตามความคื บหน้า ครอบคลุ มไปถึง ไหน เราต้องสร้างวัฒนธรรมการ มี
ส่วนร่วมอย่างจริงจังผ่านกฎหมายที่รองรับอย่างมีประสิทธิภาพ
(34) ประชาชนไม่สามารถเข้าถึ งข้อ มู ลข่าวสารได้ ก็ต้องมาแก้ให้เอกชนสามารถมี ปฏิบั ติการได้ อ ย่ า ง
จริงจัง แล้วเราต้องยอมรับว่าการออกคาสั่งคสช. เป็นข้อจากัดของสิทธิมนุษยชน อยากให้ยกเลิกคาสั่งคสช.ที่ มี
ผลกระทบต่อชุมชนด้วย
(35) ประชาชนไม่รู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งข้ อมู ลข่าวสารต้องมาจากหน่วยงานรั ฐ และบางครั้งหน่วยงานรั ฐ
ไม่ได้เปิด เผยชั ดเจน พัฒนาไปแล้วกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้ อ ม ทาอย่างไรให้ข้ อ มูล ข่าวสารไปถึง ประชาชนอย่ า ง
ทั่วถึง จะได้มีการป้องกันตัวเองเพื่อจะต่อสู้ป กป้องสิ ทธิตรงนั้น
(36) การเขียนกฎหมายตัวนี้อาจเป็นตัวตัด ที่รัฐบอกว่า ตนเองนั้นทาครบแล้ ว ทาให้การแสดงสิทธิ ข อง
คนที่อยู่ในสังคมไม่สมบูรณ์
(37) มาตรา 43 (2) หน่วยงานรัฐเข้าใจว่าตรงนี้คือประตูเปิดปิด ถ้ามีกฎหมายเกิดขึ้น กาหนดวิธีการใช้
สิ ท ธิ ชุ มชนก็ เ ป็ น อี ก แง่ ในเรื่ อ งของการตี ค วามคงไม่ ใ ช่ ป ระตู ปิ ด ตายถ้า มี ก ฎหมายลู ก ตามมา แต่ เ มื่ อ ไม่ มี
กฎหมายลูกออกมา ไม่ใช่ไม่มีสิทธิ คือสิทธิการตีความอย่างไรก็ต้องมี ถ้าเขียนกฎหมายแล้วทาให้เป็นอุป สรรค
การมีส่วนร่วมมันก็ไม่ควรตีความแบบนั้น
(38) collective right ผู้ใดใช้สิทธิได้บ้าง ถ้าจะเขียนกฎหมายลูก ควรเขียนให้มัน available ในการ
ใช้สิทธิ เพราะในข้อ เท็จ จริง ประเด็ นแตกต่า งไม่ เหมื อนกัน บางชุมชนจะมี บางคนที่ ตื่น แต่ คนส่ว นใหญ่ ไ ม่ ตื่ น
ไม่รับรู้ และเฉยเมย
(39) กฎหมายลูกที่ออกควรขี ด ไปถึ งว่า ถ้าคนจานวนน้ อยแต่ส ามารถแสดงให้เ ห็น ถึง เรื่อ งที่ เขาได้ รั บ
ผลกระทบ เรียกร้องใช้สิทธิเป็นผลประโยชน์ หรือผลกระทบของชุมชน ก็ให้เขาใช้สิทธิได้
(40) ข้อมูลที่ได้จากชุมชน ความคิดเห็น ความต้องการที่ได้จากชุมชนมีฐานะเป็นเพีย งข้อ มูลด้า น หนึ่ ง
ที่ได้จากบุคคลซึ่งอาจมี ส่วนได้เ สียเหมื อนหรื อต่า งกัน ไป เพราะฉะนั้นเมื่อรัฐ มีคาสั่งทางปกครองว่าจะอนุ ญ าต
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หรือไม่อนุญาตโครงการนี้ หน่วยงานรัฐก็จ ะมี อิสระในการที่จ ะใช้ เ หตุ ผลสองด้าน สามด้าน คือไม่ผูก มั ด กั บ
ข้อมูลด้านใดด้านหนึ่งอยู่แล้ว เขียนอย่างไรให้กระบวนการตัดสิ นใจของรัฐให้เหตุผลรอบด้านให้มากที่สุด และ
สมเหตุสมผลมากที่สุด นึกถึงผลประโยชน์ของชุมชนมากที่สุด สมดุลยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้อย่างไร
(41) หากจะมีกฎหมายลูก รัฐอาจยังติดภาพความเป็นชุ มชนตามที่แบ่ งเขตเส้น การปกครอง แบบเป็น
หมู่ บ้ า น ซึ่ ง แท้ จ ริ งแล้ว การเป็ นชุ มชนที่ ไ ด้รั บผลกระทบร่ วมกั นเป็ นจุ ด เชื่ อ มโยงที่ห ลากหลายกว่ านั้ น และ
กฎหมายต้ อ งระวั ง ว่ าไม่ เ ป็น การไปจ ากั ดหรือ ไปสร้ างหลั ก เกณฑ์ ทาให้ ก ารใช้สิ ท ธิชุ มชนมั น ยากขึ้ น เช่ นไป
กาหนดหลัก เกณฑ์ การขึ้น ทะเบียน ต้องรวมกั น มากี่ ปี หรือว่ากี่คน การขึ้นทะเบี ยนต้ อ งได้ รับ การแต่ ง ตั้ ง มี
เอกสารจดทะเบียนจากรัฐชัดเจน ถึงจะใช้สิทธิชุมชนได้ ก่อให้เกิดความยุ่งยาก และกีดกันการใช้สิทธิ ควรจะมี
กลไกที่สามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้
(42) กฎหมายที่มีอยู่พยายามกาหนดให้ อ งค์ กรลั กษณะนี้ เป็นนิ ติบุ ค คล จึงเห็นนิติบุคคลซ้อ นอยู่ ใ นนี้
เต็ มไปหมด เนื่ อ งจากเป็ น ข้ อถกเถี ยงกั นว่ า ตั วชุ มชนไม่ ไ ด้ มีส ถานะเป็ นบุ ค คล หรื อ นิ ติ บุค คล งานวิ จัยนี้มี
แนวทางหรือไม่ ทาอย่างไรถึงจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้
(43) ร่างพรบ.สิทธิชุมชนที่ กาลั งร่าง ไม่ได้พูดถึงเรื่ อ งทรั พยากรเพีย งอย่างเดียว และทรัพยากรไม่ ไ ด้
กล่าวถึงเพียงน้า ป่าไม้ แร่ แต่กล่าวถึงทรัพยากรที่อยู่ภายใต้การจัดการของหน่วยงานด้วย จึงทาให้มีอีกมิติห นึ่ ง
ในพรบ.นี้ คือการกาหนดสถานะและขอบเขตสิ ทธิชุ มชนว่ารวมไปถึงสิ ทธิอ ะไรบ้า ง ทาอย่างไรให้กติกาที่ชุ มชน
คิดขึ้นมามีผลสภาพบังคับทั้งภายในและบุคคลภายนอกได้ เป็นไปได้มากน้อยเพียงใด
(44) การใช้ สิ ท ธิ ท รั พยากรแบ่ งออกเป็ นสองส่ วน สองระดั บ ระดั บ แรกการใช้ สิ ทธิ โ ดยไม่ ต้ อ งขอ
อนุญาต เช่นเก็บขยะ ปลูกป่า ทาแนวกันไฟป่า ส่วนระดับที่สอง คืออาจจะมีผลคาบเกี่ยวกับข้อกฎหมายเฉพาะ
ว่าต้องขออนุญาต ต้องออกแบบว่าเมื่อหน่วยงานรั ฐพิจารณาอนุญาตใหชุ มชนเข้าไปจัด การทรั พยากรอาจจ ะ
ต้องเชื่อมโยงกับกลไกทางกฎหมายที่รัฐดูแลได้อย่างไร
(45) ร่างพรบ.สิทธิชุมชนที่กาลังร่า งในเรื่อ งการคุ้มครองสิ ทธิชุ มชน จะนาแนวทางของพรบ.ชายฝั่ ง ที่
กาหนดเอาไว้ ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ในการส่ง เสริ มให้ชุ มชนจัด การทรั พยากร เรื่องการมีส่ วนร่ ว มกั บ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายจะให้อานาจกับท้องถิ่นในการบัญญัติเกี่ยวกับเรื่ องการจัดการสิ่ง แวดล้ อ ม
หรือทรัพยากรธรรมชาติ คาดหวังว่าถ้าจับมื อกับ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น จะสามารถออกเป็ นข้ อ บั ญ ญั ติ
ท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อ มและทรัพยากรร่ว มกั นได้ เป็นข้อกฎหมายที่ยอมรับ กัน เพราะหากเป็ น
กฎระเบียบธรรมดาก็จะถูกโต้แย้งได้ง่าย
(46) การออกกฎหมายลู ก ควรผลั ก ดั นให้มีอ งค์ ก รคู่ ข นาน ที่ จ ะน าเสนอให้ ชุ มชนสามารถปกป้อง
ตัวเอง ในขณะที่รัฐมีหน้าที่ยังไม่ไปทา เช่นรัฐหน่วยหนึ่ง และเจ้าหน้ าที่ที่มีอานาจหน้าที่โดยตรงเข้าไปตรวจจั บ
เอง แต่ถ้ามีองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เป็นภาคประชาชนแล้วก็เอาหน่วยงานขึ้ น ไปทา คิดว่าถ้ามีองค์กรแบบนี้ แ ละ
รับรองโดยรัฐ และรัฐต้องสนับสนุนเป็นองค์กรในพื้นที่ กลไกการติดตามก็จะประสบความสาเร็จ
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(47) หน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ เป็นอีกเครื่องมือที่เพิ่ มขึ้น มาใหม่ เพราะฉะนั้นถ้าหน่วยงานของรั ฐ
ไม่ทาหน้าที่ บทนี้ทาให้ประชาชนและชุมชนสามารถฟ้องร้องรัฐได้
(48) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิ ทธิ ฯ จากที่มีผู้ร้องมาแล้ว ก็ ตรวจสอบแล้ ว ถ้า สามารถเขี ย น
เป็นเอกสารสานวนสอบสวนเพื่อ ให้ เป็น เนื้อ ความเพื่อ ให้ป ระกอบคดีไ ด้เป็ น ลายลั กษณ์ อัก ษร จะช่วยผู้ที่ไ ด้ รั บ
ผลกระทบมาก แล้วควรเพิ่มเรื่องสิทธิการให้ ความรู้ สิทธิทางด้านพลเมืองกับ เรื่อ งความรู้ประชาธิป ไตยอาจจะ
ต้องมีการเพิ่มกฎหมายในเรื่อ งของการตั้งอนุกรรมการได้ รวมถึงควรจะดูแลผู้เสียหาย ผู้ที่ต่อสู้ ดูแลเรื่องสิ ท ธิ
ของเขาให้ไวขึ้น และให้ทางานอย่างต่อเนื่อง
(49) สิทธิทรี่ ับรององค์กรที่มีหน้าที่ในการจัด การแก้ไ ขปัญหา หรือป้องกันปัญหาที่ เกิดขึ้นได้ทั้ ง ปั ญ หา
ทั้งปัจเจกบุคคลและนิติบุคคล สิทธิในการฟ้องร้องควรให้ครอบคลุ มในหลายมิติ มีองค์กรที่มีหน้าที่ดูแล รวมถึง
องค์กรที่รับรองสิทธิหรือตรวจสอบ และองค์กรที่ทาหน้าที่ด้านผลกระทบสะสมเมื่ อมี ผู้ทไี่ ด้รับผลกระทบใน เชิ ง
พื้นที่
(50) การรับรองสิทธิชุมชนให้เกิดประสิทธิผลได้จะต้องมีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีประสิทธิภาพ
ที่มีการตรวจสอบ แล้วก็ต้องมีอนุบัญญัติ
(51) การรับรองสิทธิในเบื้องต้น ควรที่จะรวมถึงการป้องกันด้ วย ที่ผ่านมาศาลมีการยกฟ้อง โดยมอง
ว่ากรณีนี้ยังไม่เกิดขึ้ น แต่ถ้าเกิดแล้วแสดงว่า มันเกิด ความผิ ดแล้ว เป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุ เพราะฉะนั้น การ
รับรองสิทธิเชิงป้องกันควรที่จะต้องนามาพิจารณาด้วย
(52) ควรมี ก ลไกการไกล่ เ กลี่ย และระงั บ ข้อ พิ พาท เวลาเกิ ด ข้ อ พิ พาทขึ้ นมาก็ สามารถตั้ ง ตั วแทน
มาพิจารณาแล้วก็หาข้อสรุปร่วมกันได้ ทาให้ข้อพิพาทสิ้นสุดลง แต่ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามข้อตกลง ก็นาไปสู่ค ดี
ในชั้นศาลได้
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ภาคผนวก จ.
สรุปผลการรับฟังความคิ ดเห็ นจากผู้ ทรงคุณวุ ฒิ
เกี่ยวกับร่างแนวปฏิบัติในการรับรองสิ ทธิชุมชน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
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ภาคผนวก จ.
สรุปผลการรับฟังความคิ ดเห็ นจากผู้ ทรงคุณวุ ฒิ
เกี่ยวกับร่างแนวปฏิบัติในการรับรองสิ ทธิชุมชน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
_______________________________________________
ผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับร่างแนวปฏิบัติในการรับรองสิทธิชุมชน ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560 ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนที่หนึ่ง เป็นสรุป การ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุ ฒิ จานวน 7 ท่าน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00
- 16.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ส่วนที่สอง เป็นการรับฟังความคิด เห็น และข้ อเสนอแนะเป็น เอกสาร ซึ่งมีผู้ทรงคุ ณวุฒิ ส่ง เอกสารตอบกลั บ มา
จานวน 6 ท่าน โดยมีรายละเอียดแต่ละส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิ ดเห็นจากผู้ทรงคุณวุ ฒิ
เกี่ยวกับร่างแนวปฏิบัติในการรับรองสิ ทธิชุมชน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 -16.00 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษประสิท ธิ์ โฆวิไลกูล คณะนิ ติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะผู้วิจัย
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม (หัวหน้าโครงการวิจัย)
3) นายดนัยภัทร โภควณิช (ผู้ช่วยวิจัย)
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารภาครั ฐ
ดร.นิศากร โฆษิตรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิชุมชน
1) นางทิพย์พาพร ตันติสุนทร
2) ดร.อาไพ หรคุณารักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกระบวนการยุ ติธรรม และด้านนิติศาสตร์
ท่านวชิระ ชอบแต่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ และด้านกระบวนการยุ ติธรรม
1) ดร.กรรณิการ์ สินธิพงษ์
2) นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์
ดร.กฤติกา ยุวนเตมีย์
ผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการสิท ธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
1) นางสาวอัจฉรา ฉายากุล ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2) เจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จากการจัดกระบวนการรับ ฟั ง ความคิด เห็น เพื่ อจั ดท ากรอบความคิ ด เห็นจากผู้ท รงคุ ณวุ ฒิ ข้างต้ น
ผู้วิจัยสามารถสรุปผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้ทรงคุ ณวุฒิ ที่เป็นสาระสาคัญ ได้ดังนี้
(1) มาตรา 59 ตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นอีกมาตราที่ช่วยเสริ ม
ให้สิทธิชุมชนเกิ ดผลขึ้น ได้จ ริง ในการปฏิ บัติ รวมถึงการเข้าถึง ของประชาชนในชุ มชน คือเรื่องการรับรู้ ข้ อ มู ล
ข่าวสาร หรือข้อมูลสาธารณะในความครอบครองของหน่วยงานรัฐต่าง ๆ
(2) สิทธิชุมชนควรเขีย นให้ มีความชั ดเจน ความชัดเจนมีส องนัย เนื่องจากสิท ธิชุ มชนต่า ง ๆ จะถู ก
ยกขึ้นไปใช้ในการวินิจฉัยของศาล เป็นผลทั้งบวกและลบ ถ้าเขียนชัดเจนเกินไป หากมีมิติที่มันแปลกแยกหรื อ
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ซับซ้อนจะทาให้กระบวนการตีค วาม ไปไม่ถึงได้ ไม่สามารถเข้าถึงบทนิยามที่กาหนดได้ ดังนั้น แทนที่จะใช้ ค า
ว่าสิทธิชุมชนหมายความว่า หรือหมายความถึง อาจจะใช้คาว่า “หมายความรวมถึง”
(3) ประเด็ น เกี่ ย วกั บ การติ ด ตามหน้า ที่ข องรัฐ เพื่ อ ด าเนิ น การตามสิ ท ธิข องชุมชนนั้ น ในปั จจุบัน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรั ฐธรรมนูญ มาตรา 48 ได้กาหนดไว้ว่า ให้สิทธิ
กับบุคคลหรือชุมชนซึ่งได้รับประโยชน์โ ดยตรงจากการทาหน้าที่ของรั ฐตามรั ฐธรรมนูญ หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ
ได้รับความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติ ตามหน้าที่ ของรั ฐ หรือการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือล่าช้าเกิน
สมควร ย่อมมีสิทธิยื่น คาร้อ งให้ ศาลรั ฐธรรมนูญ วินิ จฉัย คดี ได้ ดังนั้น หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ ถ้ามีส่วนใดที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชน แล้วประชาชนไปเรียกร้องให้เจ้า หน้าที่ข องรั ฐหรื อหน่ว ยงานของรั ฐที่ เกี่ย วข้อ งปฏิ บั ติ
เพื่อรับรอง เพื่อคุ้มครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทา ประชาชนมีสิทธิ ที่จ ะฟ้ อ งต่ อศาลรั ฐธรรมนูญได้ จึงเห็นควร
เพิ่ มเติ มว่ า “หากมี ก ารติ ดตามและเร่ง รัด ให้ รัฐ ด าเนิน การในกรณี ที่ บุ ค คลหรือ ชุ มชนเป็น ผู้ ได้ รั บประโยชน์
โดยตรงจากการทาหน้าที่ ข องรั ฐ ตามรั ฐธรรมนู ญ มาตรา 51 มาตรา 57 และมาตรา 58 หน้าที่ของรัฐ และ
ได้รับความเสียหายจากการไม่ปฏิบั ติหน้า ที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้ องครบถ้ วน หรือล่าช้าเกินสมควร ย่อมมี
สิทธิยื่นคาร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนู ญ ”
(4) เห็ น ควรเพิ่ มบทบาทของคณะกรรมการสิท ธิ มนุษ ยชนแห่ ง ชาติ ใ นการให้ค วามรู้ที่ เ กี่ ยวกับการ
เรียกร้อง หรือเร่งรัดให้รัฐปฏิบัติหน้าที่ต่ อบุ คคลหรือชุ มชนที่เ กี่ยวข้ องกับสิท ธิชุ มชนตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา
51 มาตรา 57 และมาตรา 58 ประกอบมาตรา 43 และเห็ น ควรเพิ่ มภารกิจ หน้ าที่ ในการช่ ว ยเหลือ และให้
คาแนะนาแก่ ประชาชนเกี่ ย วกั บ การติ ด ตาม เร่งรัดในการขอรั บการรั บรองคุ้ มครองสิ ทธิ ตามที่รั ฐ ธรร มนู ญ
บัญญัติไว้ โดยเจ้าหน้าที่ในหมวดหน้าที่ของรัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างแท้จริง
(5) ร่างแนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ แล้วสิทธิชุมชนมีผลตั้งแต่เ ขียนไว้ในรั ฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยแล้ว ส่วนกลไกการบั ง คั บใช้จ ะเป็น อย่า งไร ควรต้องมี แนวปฏิ บัติ หรื อ คาแนะนาใน เรื่ อ ง
หลักการใช้ โดยไม่จาเป็นที่จะต้องไปฟ้องศาล
(6) ชุ มชนไม่ ไ ด้ เ ป็ น เจ้า ของ แต่ เ มื่ อ ชุ มชนในพื้ นที่ นั้ น มี สิ ท ธิ ที่ จะเข้ าถึ ง แล้ ว หากมี ก รณี ที่ ต้ อ งแบ่ง
ผลประโยชน์ ต้องมีการแบ่ งผลประโยชน์ อย่า งเป็ นธรรม ทุกหน่วยจะได้ ท ราบว่า ทรั พยากรไม่ใ ช่ค นใน พื้ น ที่
เข้าถึงได้อย่า งเดี ยว หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อ งก็เ ข้าถึ ง ได้ แต่เพียงใดต้ อ งมีก ลไกและแนวทาง โดยเฉพาะปั ญ หา
เกี่ยวกับที่ดิน
(7) ควรเน้นว่าหากหน่ว ยงานของรัฐ จะแก้ไ ขหรื อ ออกกฎหมายต่า ง ๆ ต้องให้คนในพื้นที่ ทรา บด้ ว ย
เพื่อไม่ให้เกิดการฟ้อ งร้อ งต่ อศาล เนื่องจากคนที่อยู่ในพื้นที่ ก็มีสิทธิ ที่จะใช้ทรั พยากรเช่ นกัน แต่ก็มีขอบเขตว่ า
ทาอย่างไรให้สมดุลและยั่ งยืน แล้วชุมชนในพื้นที่ย่อมต้อ งการสภาพสิ่ งแวดล้อ มที่ไ ม่กระทบสุข ภาพ ชีวิต หรื อ
ทรัพย์สิน ดังนั้น หากผู้ใดไปดาเนินการในสิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ชุมชนควรต้องทราบ
(8) ควรมีวิธีการอย่างไรให้คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ เข้าไปสร้างความเข้มแข็งให้ กับ ชุ มชน
ให้ชุมชนรู้ว่าทาอย่า งไรถึ งจะเป็น ชุ มชนที่ มีสิ ทธิ มีเสี ยง แล้ว การบัญญัตินิยามชุ มชน ไม่ควรตีกรอบแคบจน มี
ปัญหา เนื่องจากชุมชนมีลักษณะพลวัต ในเชิง สังคมและในเชิงของการพัฒนาพื้น ที่ และหากไม่บ่งชี้รายละเอี ย ด
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ว่าชุมชนมีสิทธิประการใดบ้าง อาจกลายเป็นว่าชุมชนมีหน้า ที่และไปแย่ งหน้า ที่รัฐ ต้องทาให้แต่ละหน่ว ยงาน
ทราบว่ามีกระบวนการนี้ ถ้าชุมชนเขามีส่วนในการบริหารจัด การร่วม (co-management) แล้วมันเป็นหน้ า ที่
และผลประโยชน์ไม่ได้เป็นของบุคคล แต่เป็นของชุมชน
(9) ควรเน้นประเด็นชุ มชนท้อ งถิ่ นที่ อยู่ ใกล้ชิ ด กัน แต่ไม่ได้สนใจสิ่ งที่ เป็ นปั ญหาในชุ มชน เนื่องจาก
ชุมชนไม่เข้ มแข็ ง แล้วองค์กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น ใช้ อานาจมากจนเกิน ไป ส่วนใหญ่ไม่ มีการออกข้อ บั ญ ญั ติ
เพื่อชุมชน จนเกิดปัญหาการร้องเรียน จึงเห็นควรให้มีกฎหมายของท้อ งถิ่นกับชุ มชน ทีไ่ ม่ได้ไปก้าวก่ายอานาจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ให้ชุมชนสามารถเข้าไปร่วมสามารถตรวจสอบได้
(10) มาตรา 43 เป็ น เรื่ อ งสิ ท ธิ ข องบุค คล ชุ มชน เพราะฉะนั้ นสิ ท ธิที่ คุ้ มครองก็ จะต้ อ งกล่ าวถึงใน
ลักษณะของตัวบุ คคลหรื อชุ มชน พอสร้างเป็นฟังก์ชั่นของหน้าที่ข องรั ฐ จึงต้องมีหน้าที่ปกป้อ ง คุ้มครอง ส่วน
ประชาชนเป็นฟังก์ชั่นของสิทธิ
(11) สิทธิมีส่วนร่วมในเชิง กระบวนการในการป้อ งกั น ถือ เป็นหน้าที่ของรัฐ ที่ต้ องป้อ งกัน สิ่ง แวดล้ อ ม
ให้กับประชาชน แต่กรณีมาตรา 58 วรรคสองอาจจะอยู่ผิดที่ผิดทาง ทั้ง ๆ ที่เป็นเรื่องข้อมูลข่าวสารแต่มาเขี ย น
ไว้ในหน้าที่ ซึ่งต่างกับมาตราที่ เกี่ ยวกับ การดาเนิน การอนุ ญาตซึ่ งจะมีลั ก ษณะเข้ มข้น มากกว่า เข้าใจว่า เป็ น
เทคนิคการเขียนกฎหมายว่าถ้าเป็นหน้าที่จะเขียนว่าประชาชน แต่ถ้าเป็นสิทธิจะเป็นชุมชน บุคคล
(12) บทบาทของคณะกรรมการสิทธิ มนุษ ยชนแห่ง ชาติ ไม่ใช่ ให้องค์วามรู้กับประชาชน แต่ควรให้อ งค์
ความรู้แก่องค์กรของรั ฐ โดยเฉพาะผู้ที่จะต้องไปออกกฎหมาย หากเข้าใจจะได้ออกกฎหมายที่สามารถเอามา
ใช้ได้จริง
(13) ผู้ทรงสิทธิไม่ว่าเป็นผู้ ใดแต่จ ะต้ องใช้ท รัพยากรอย่า งสมดุล และยั่งยืน ซึ่งคาว่าอย่างสมดุ ล และ
ยั่งยืนเป็นหัวใจของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(14) ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถ้าคนเข้าใจโดยกว้างก็หมายถึง สิทธิของการดารงอยู่
ซึ่งก็ครอบคลุมในเรื่องของวัฒนธรรมและวิถีชี วิต แต่ถ้าคนไม่เข้าใจก็จะมองแค่การใช้ประโยชน์และการอนุ รั กษ์
ฟื้นฟู ซึ่งหากตีความแคบอาจจะทาให้สิทธิทางด้านสังคม วัฒนธรรมและการดารงอยู่มันหายไป
(15) คาว่า benefit sharing ส่วนหนึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของการแชร์ ผลประโยชน์ เป็นเรื่องของวิถี ชุ มชน
เขาจะต้องดารงไว้ซึ่งวิถีดั้ งเดิมของเขา และการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงก็ เป็นสิ ทธิช อบธรรมของชุ มชน ไม่ใช่
เป็นเรื่องของการครอบคลุ มการใช้ ประโยชน์ เป็น เพียงบางเรื่องเท่า นั้น แต่ไม่ใช่ทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นถ้ า ระบุ
เรื่อง benefit sharing อาจจะต้องหามุมระบุ พื้นที่สาหรับเกิด การแชร์ผลประโยชน์ ที่เป็น ธรรม แต่ไม่ควรจะมี
รายละเอี ย ดที่ ใ ห้ เ ป็ น benefit sharing ทุ ก เรื่ อ ง เนื่ อ งจากบางเรื่ อ งรั ฐ หรื อ ท้ อ งถิ่ น ไม่ ค วรที่ จ ะไปแชร์
ผลประโยชน์ร่วม แต่เพื่อการดารงอยู่เพื่อที่เขาจะมีค วามชอบธรรมใช้ชีวิ ตในการที่จ ะดารงวิถีวั ฒนธรรม ซึ่งการ
จัดการทรัพยากรและบางเรื่องที่คาบเกี่ยวเรื่องอื่น ก็อาจจะเป็น community-based and co-management
แต่ ห ากเป็ น benefit sharing ขึ้ น มา ตรงนี้ จ ะท าให้ ค วามเข้ าใจเรื่อ งสิ ท ธิ ชุมชนแคบเข้ า ไปถึ ง เรื่อ งการใช้
ประโยชน์ ก็จะถูกเอาเปรียบ สิทธิชุมชนก็จะถูกละเมิด
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(16) เห็นด้วยทีใ่ ห้กฎหมายสิทธิชุ มชนเป็นกฎหมายแกนกลางโดยปริยาย ถึงแม้ว่าพระราชบัญ ญั ติ อื่ น
จะแก้หรือไม่ก็ตาม ก็ต้องยึดโยงเอาหลักการสิทธิชุมชนและสนับสนุน ทาให้การทางานเป็นไปได้ และมีประเด็ น
ที่ว่าชุมชนต้องไปจดทะเบียนว่าเป็น ชุมชนท้องถิ่ น ทั้ง ๆ ที่ชุมชนมีวิถีท้องถิ่นโดยปริยายแล้ว แต่เมื่อไม่ได้ไ ปจด
ทะเบียน ปรากฏว่าสิทธิหายไป ดังนั้น สิทธิถึงแม้ไม่ไปจดทะเบีย นก็ต้ องมีผ ลรับรองทางกฎหมาย เพื่อป้องกั น
การสูญเสียสิทธิ
(17) เวลาชุมชนไปร่ว มตั ดสิ นใจ ความเห็นต่าง ๆ มีการเสนอขึ้นจริง แต่ไม่ได้มีหลั กประกันว่า รั ฐ จ ะ
นาไปใช้ตัดสินใจ แล้วจะทาอย่างไรที่ความเห็นทุกความเห็นจะมีผลในการตั ดสินใจ ไม่ใช่มีผลแค่มีส่วนร่วม
(18) รัฐทั่วไปเข้าใจว่าท้องถิ่น คือ กานัน องค์การบริหารส่วนตาบล ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมันไม่ได้เป็นเช่น นั้ น
แต่ก็ละเลยไม่ไ ด้ ท้องถิ่นต้องมีหน้าที่ห นุนเสริ มสิ ทธิชุ มชน สิทธิชุมชนก็มีหน้าที่ และมีร ะบบที่จ ะไปหนุน เสริ ม
เช่นกัน
(19) กฎหมายได้เอื้อต่อการคุ้มครองส่งเสริ มวิธีการปฏิบัติ การของกสม. ดังนั้น เห็นว่าควรเสนอในเรื่อ ง
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน กับการจัดสรรงบประมาณที่ทางานเป็น เครื อข่าย ทาอย่ างไรที่คนจะได้ เรีย นรู้ ถึ ง
สิทธิและปฏิบัติการต่าง ๆ ของตน แต่ไม่ใช่มาระบุให้คณะกรรมการสิทธิ ฯ ที่จะมาคุ้มครองสิทธิให้
(20) นิ ย ามค าว่ า ชุ มชนหรื อ สิ ท ธิ ข องชุ มชน ถ้ า หากชั ด เจน ก็ ท าให้ รู้ ว่ า ผลประโยชน์ ข องชุ มชนมี
อะไรบ้าง ในขณะเดียวกันสิ่ งหนึ่ง ที่ มองคือ เป้า หมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน ซึ่งมีเรื่องของตัว ชี้วั ด หากไม่มีนิย ามที่
ชัดเจน หรือขอบเขตเราก็จะไม่สามารถกาหนดได้ ดังนั้น หากนิยาม หรือเสนอแนะว่าคาว่าชุมชนจะมีขอบเขต
อะไรบ้ า งในเรื่อ งของการจั ด การทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อ ม และในเรื่อ งของสิท ธิ ว่า มี พื้นที่ มีการ
แบ่งปันหรือไม่ มีกิจกรรมร่ ว มกั นหรื อไม่ หรือมีความผู ก พัน ทางด้า นสั ง คมหรือ ไม่ หรือมีความหลากหลาย
อย่างไร จะทาให้การดาเนินงานต่อไปชัดเจนมากขึ้น
(21) แนวทางการใช้ สิ ทธิ ซึ่ ง แนวทางตั วนี้ จะมุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารปรั บปรุง กฎหมายเก่ า ที่มีอ ยู่ เ ดิ ม กับ
กฎหมายใหม่ กฎหมายเดิมไม่แน่ใจว่ามี อยู่ มากน้อยเพียงใด ถ้าจะไปเสนอว่าแก้ไขกฎหมายลูกอาจจะเสนอได้
ไม่ ค รบถ้ ว น อาจไปเสนอเฉพาะที่ เ ห็ น ว่ าเกี่ ย วข้ อ ง ส่ ว นกฎหมายใหม่ ที่ จะร่ า งมี อ ยู่ส องเรื่ องที่ ต้ อ งการให้
ดาเนินการ เรื่องแรกคือการรับรู้ หรือ ยอมรั บสถานะของชุ มชน เรื่องที่สองคือ การรวมกลุ่ มของชุ มชน หากมี
ชุ มชนใหม่ เ กิ ด ขึ้ น จะใช้อ ะไรเป็น เกณฑ์ใ นการรับ รอง แล้ ว เชื่ อ ได้ อ ย่างไรว่า เมื่ อ รั บ รองแล้ ว เขายัง ดารงอยู่
เพราะว่าการใช้ สิท ธิชุ มชนก็ต่ อ เมื่ อ เขาดารงอยู่ สิ่งที่ควรกล่าวถึ งคื อ การสิ้ น การหมดสภาพ การเสื่อมสลาย
หรือการยกเลิกชุมชน น่าจะอยู่ในกฎหมาย
(22) การเขียนกฎหมายลู ก อยากให้ระบุว่าการที่ รัฐจะอนุ ญาตโครงการหรื อ กิจกรรมที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ
ชุมชน ทาอย่างไรให้เชื่อมโยงกับชุมชน เรื่องที่สองอานาจหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย ส่วนเรื่องสุดท้าย กังวลว่า
บทบาทของคณะกรรมการสิท ธิฯ จะรวมถึงการเข้า มาดูแ ลเรื่ องสิท ธิหรื อไม่ เ พราะว่า ดูจากอานาจหน้า ที่ ข อง
คณะกรรมการสิทธิฯ แล้ว ก็มีอยู่ในมาตรา 26 แล้วอาจจะมีการถูกโต้แย้งหรือไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
(23) การกาหนดรายละเอียดมาก อาจทาให้ศาลตีความแคบหรื อไม่ เนื่องจากสิทธิชุมชนเกิ ดขึ้ น แล้ ว
ศาลก็มองว่าเกิดขึ้นแล้ว เพียงแต่ว่าการบังคับใช้สิทธิที่ศาลจะต้อ งตี ความคดี หากไม่มีรายละเอียดเชิงกฎหมาย
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หรือวิธีการ ศาลจะต้องปรับมาตรา 4 (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) เรื่องกฎหมายเทียบเคียงเพื่ อ รั ก ษา
คาว่าชุมชนนั้นไว้ ซึ่งยากหากมีกฎหมายในเรื่องรายละเอียดวิธีการก็อาจจะทาให้การทางานของศาลง่ายขึ้น
(24) benefit sharing ไม่อาจใช้ได้กับทุกกรณี ต้องพิจารณาเงื่อนไขของสถานการณ์ บริบท เงื่อนไข
เชิงสังคม
(25) การใช้หลักเศรษฐศาสตร์ด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสาคั ญ แล้วต้องศึกษาเป็นรายกรณี
(26) บทบาทของคณะกรรมการสิท ธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติใ นการให้ ข้อ เสนอแนะเกี่ย วกับ คุ้ มครองสิ ท ธิ
ของชุ มชนในการใช้ ทรั พยากร ปั ญ หาที่ มี คื อ ภาครัฐ จะไม่ ใ ห้ค วามส าคั ญ กั บข้ อ เสนอแนะต่ าง ๆ ของกสม.
จึ ง ต้ อ งมาพิ จ ารณาว่ า ภาครั ฐ มี มุมมองอย่ า งไร ควรพิ จ ารณาแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ใ นการปฏิ รู ป ประเทศ
โดยเฉพาะแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นทรั พยา กรและสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง ในปี 2562 จะต้ อ งผลั ก ดั น ร่ า ง
พระราชบัญญั ติ ป่า ชุ มชน การแก้ไขพระราชบัญ ญั ติป่า สงวน พระราชบัญญั ติ ป่า ไม้ เพื่อแก้ไขความขั ด แย้ ง
ระหว่างการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้ระหว่างประชาชนและการดูแ ลทรัพยากร จากนั้นภายในปี 2565 ต้องมี
การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรป่าไม้ พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาครัฐด้านสิ่ง แวดล้ อ ม
ด้ ว ย แล้ ว หากร่ างพระราชบัญ ญั ติ ป่า ชุมชนผ่ าน ร่ า งพระราชบั ญญั ติ อื่ นๆ ก็ จ ะยึ ด โยงกั บนิ ย ามชุ มชนของ
พระราชบัญญัตินี้เพราะเป็นต้นแบบ กล่าวคือ นิยามของคาว่าชุมชนในพระราชบัญญั ติป่าชุ มชน หมายถึงกลุ่ ม
ประชาชนที่รวมตั วกัน โดยมี ผลประโยชน์แ ละวั ตถุ ประสงค์ ร่ว มกั นเพื่ อช่ว ยเหลื อหรื อสนับสนุนกิ จกรรม หรือ
ดาเนินการอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีระบบการจัดการโดยไม่ มี
เรื่องของคุณค่าหรือสิ่งที่โยงถึงความเป็นชุ มชน เป้าหมายเรื่องความผูกพัน การดารงอยู่ กลับไม่มี
(27) ถ้ากรรมการสิทธิ ฯ ควรความสาคั ญกั บการส่ งเสริ มการเข้าถึ งองค์ ความรู้ การเข้าถึงสิทธิ และ
ทางานกับเครือข่ายเชิงรุกโดยมี การตั้ งเป้า หมายตามความขั ดแย้ งระหว่างผู้ที่ มีส่วนได้ เสีย ที่ ต้องทาให้เกิด การ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ส่วนมาตรการในการตรวจสอบควรเป็นมาตรการรอง

224

ส่วนที่สอง
การรับฟังความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุ ฒิเป็นเอกสาร
คณะผู้วิจัยได้จัด ส่ งร่างแนวปฏิบั ติใ นการรับ รองสิ ทธิ ชุ มชน ตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560 ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิส่งเอกสารตอบกลับมาจานวน 5 ท่าน ได้แก่
1. คุณนันทนา บุณยานันต์ ผู้อานวยการสานักจัดการป่าชุมชน (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารภาครัฐ)
2. ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุท ยานแห่ง ชาติ สัตว์ป่าและพัน ธุ์ พืช (ผู้ทรงคุณวุ ฒิ ด้า น การ
บริหารภาครัฐ)
3. นายแพทย์มงคล ณ สงขลา (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน)
4. อ.ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิชุมชน)
3. ดร.สมนึก จงมีวคิน นักวิจัยชุมชนและผู้ประสานงานฝ่าย วิชาการ เครือข่ายเพื่อนตะวันออก, วาระ
เปลี่ยนตะวันออก (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิชุมชน)
โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุ ฒิท่า นที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการใช้สิทธิชุ มชน 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. ข้อสังเกต ในประเด็นที่เป็นแนวทางปฏิบั ติ ตามที่ได้เขียนอธิบายในข้ อ 6 ที่ให้คานึงถึงเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนู ญ การจะขยายความ กาหนดสิทธิ ชุ มชน ในกฎหมายลู ก (ตามข้อ 7 และ 8) จะเป็นไปตา ม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่?
2. ข้อ 8.4.5 กาหนดให้มี องค์กร/สภาคู่ขนาน ข้าพเจ้าอาจไม่ค่อยเห็นด้ วยนั กเนื่อ งจาก กังวลว่ า จะ
สร้างความขัดแย้งมากกว่าแก้ไขปัญหาเนื่องจากชุมชนมีสิทธิ ตามรัฐธรรมนู ญ ในการตรวจสอบและติดตาม และ
ฟ้องร้องรัฐอยู่แล้ว
ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิยังได้ให้ความเห็น เกี่ยวการดาเนินการตามหน้าที่ ของรัฐ ที่ระบุว่าเนื้อหาการแก้ยัง ไม่
เป็นไปตามบทบั ญญั ติ มาตรา 58 ซึ่งหากไม่มี การแก้ ไขจะ เข้าข่ายกฎหมายที่ฃั ดหรือ แย้ ง กับรั ฐ ธรรมนู ญ ...
อยากให้ระบุให้ซัดเจนกว่านี้เนื่องจากเป็นข้อคิดเห็นที่รุนแรงมากตามความเข้าใจของข้าพเจ้า
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุ ฒิท่า นที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกกฎหมายลูกโดยทางนิ ติบัญญัติ 8 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. เพื่อมารองรับสิทธิตามมาตรา 43 เนื่องจากมาตรา 25 ยังมีความคลุมเคลือและอาจ ต้องอาศัยการ
ตีความจากตุลาการในอนาคต อย่างไรก็ตาม การจะทางานคู่ขนานโดยการไปแก้ใขปรับปรุงกฎหมายเดิมที่ มีอ ยู่
เพื่อให้ สอดคล้องกับรั ฐ ธรรมนูญ นั้น เป็นงานที่ยุ่ง ยากและใช้ เ วลานานมาก เพราะมี กฎหมายหลายฉบั บ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนั้น ควรเอาเวลาทุ่มเทไปกับ การออกกฎหมายลูก ที่เข้า มารองรับ มาตรา 43 ตามเจตนารมณ์ แ ห่ ง
รัฐธรรมนูญฉบับป้จจุบันจะเหมาะสมที่สุ ด ทันกาล ทันเวลา แต่กฎหมายลูกนี้จะต้องสร้างความผู ก พันกั บ สิ ท ธิ
ของประชาชน ที่เป็นทั้งสิทธิบุคคลและสิทธิ กลุ่ ม (สิทธิชุมชน) ซึ่งสามารถอ้างอิง รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุ บั น ที่ มี
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ศักดิ์สูงสุดในการระบุถึง “บุคคลและชุมชนมีสิทธิ” แม้ว่ารัฐธรรมนูญไม่ระบุชัดเจนในนิยามของ “สิทธิ ชุมชน”
แต่ ก็ อ นู มานได้ ว่ า “บุ ค คลและชุ มชนมี สิ ท ธิ ” รวมความไปถึง “สิ ท ธิ เ ชิ ง กลุ่ ม ” ซึ่ ง เป็ น ไปตาม “สิ ท ธิ ตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ ” ที่ ถู ก ก าหนดไว้ แ ล้ว โดยไม่ ต้ อ งไปท าการแก้ไ ขในรายละเอี ย ดของแต่ล ะกฎหมาย ทั้ ง ระดับ
พระราชบัญญัติและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ ฐานทรัพยากรที่ประชาชนใช้ร่ว มกัน เช่ น พรบ. ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสี่งแวดอ้อมฯ พรบ. แร่ฯ พรบ. ส่งเสริมการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง หรือ พรบ.
ป่าไห้เป็นต้น
2. ในประเด็นข้อถกเถียงเรื่อง สิทธิชุมชน และ สิทธิบุคคล ในความหมายของ ผู้ทรงสิทธิ ตามมาตรา
43 โดยหลักการแต้ว ไม่ควรไปให้ นั้าหนักกับการจัดแบ่งลักษณะการใช้สิทธิ (ประเภทของสิทธิ) แต่ควรมุ่งเน้ น
ไปที่สิทธิที่ใช้นั้น เป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด เพราะ เงื่อนไขแห่งสิทธิที่บัญญัติไต้ในมาตรา 43 ระบุได้ชัดเจน
ใน (1) (2) (3) และ (4) ของมาตรานี้อีกทั้งยังระบุอีกว่า อาจใช้สิทธินั้นร่วมกับองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
รัฐในการดาเนินการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ด้วยก็ได้
3. จากข้อ 1. และ 2. งานที่สาคัญยิ่งคือ การออกกฎหมายลูกโดยทางนิติบั ญญัติ เพื่อรองรับสิทธิ ต าม
มาตรา 43 ไม่ควรไปถกเถียงเพิ่ มเติ ม ในเรื่องของ สิทธิของปัจเจกชน และ สิทธิของชุมชน (สิทธิเชิ งกลุ่ม) อีก
ต่อไป เพราะรัฐธรรมนู ญบั ญญั ติ สิท ธิทั้ ง 2 รูปแบบไว้ควบคู่ กัน แล้ ว ในคาจากัดความที่ร ะบุว่า “บุคคลและ
ชุมชนมีสิทธิ” แน่นอนว่าในกฎหมายลูกฉบับนี้จะต้อ งระบุให้ชั ดเจนในนิยามของสิ ทธิชุ มชน หรือ สิทธิเชิงกลุ่ ม
เพื่อเป็นกฎหมายแกนกลางเรื่ อ ง สิทธิชุมชน ในความหมาย “บุคคลและชุ มชนมีสิ ทธิ ” ตามบทบัญญั ติ แ ห่ ง
รัฐธรรมนูญใหม่ ไปบังคับให้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในข้อ 1. ได้นาเอาหลักการจากกฎหมายแกนกลางนี้ไปรองรั บ
สิ ท ธิ ชุ มชน หรื อ สิ ท ธิ เ ชิ ง กลุ่ มด้ ว ย โดยไม่ ต้ อ งไปแก้ ไ ขกฎหมายเติ ม หรื อ ถ้ าจ าเป็ นจะต้ อ งมี ก ารปรั บปรุง
กฎหมายเหล่านั้นบ้าง (ในกรณีที่หลีกเลี่ยง ไม่ได้) โดยปราศจากการลดทอนหรือบิดเบือนความหมายของสิ ท ธิ
เชิงกลุ่มให้หายไป เนื่องจากกฎหมายแกนกลางได้บัญญัติสิทธินี้ ไว้แล้วอย่างชัดเจน
4. ในส่วนโครงสร้างเนี้อหาของกฎหมายลูก ว่าด้วยสิทธิชุ มชน โดยส่วนตัวมีความเห็น ด้วยทุ กปร ะการ
ตามนิยาม และ หลักเกณฑ์การจัดการร่วมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยื น ในข้อ 8.4 อย่างไรก็ตามควรมีการระบุ
ให้ชัดเจนว่า ที่มาของสิทธิชุมชน หรือ สิทธิเชิงกลุ่ม นั้น เกิดจากการรวมตัวของ สิทธิบุคคล หรือ สิทธิเชิงเดี่ย ว
หลายๆบุ ค คล เพื่ อ เข้ า มาร่ ว มกั น จั ด การฐา นทรั พ ยากร ทั้ ง จั ด การกั น เอง (COMMUNITY - BASED
MANAGEMENT) หรือ ร่วมกันจัดการแบบ รัฐและชุมชน (CO-MANAGEMENT หรือ COMMUNITY - BASED
CO - MANAGEMENT) แต้วแต่กรณี โดยมุ่งเน้นไปที่ การบริหารจัด การนั้นต้ อ งนาไปสู่ ค วามสมดุลและยั่ ง ยื น
ตาม เจตนารมณ์ที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ เปิ ดช่อ งเอาไว้อย่า งชัด เจน การระบุที่มาที่ไปเช่นนี้ ย่อมจะทาให้
“บุคคลและชุ มชนมี สิท ธิ” มีความสอดประสานกั นในเรื่ องความสั มพันธ์ และพั ฒนาการของ ผู้ทรงสิทธิ จาก
“เชิงเดี่ยว”ไปสู่ “เชิงกลุ่ม” ตามครรลองที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้
5. ปัญหาการซ้าช้อนกันของกฎหมายลูก ตามมาตรา 43 51 57 และ 58 นั้น โอกาสเกิดขึ้นมีสูง แต่จะ
ไม่ใช่การทับช้อนกั นในเรื่ องเดี ยวกันโดยตรง หากแต่เป็นการทับช้ อนที่จ ะช่ วยขยายขอบเขตอานาจของสิ ท ธิ
บุ ค คลและสิ ท ธิ ชุ มชน ให้ ก ว้ างขวางมากขึ้ น (แม้ ว่ าจะมี สิ ทธิ ก ารบริห ารจัด การหลายส่ วนที่ ทับ ซ้ อนกั น แต่
ผลกระทบในทางลบ อาจจะไม่มีเลย) อย่างไรก็ตาม เพื่อลดป้ญหาการซ้าซ้อนกัน ของกฎหมายลูกตามมาตรา
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ด้านบนนี้ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องในการออกกฎหมายลูก เหล่า นี้ ควรที่จะต้อ งริ เริ่ มหัน หน้า มาสร้างข้ อ ตกลง
ร่วมกัน ว่าจะใช้กฎหมายตามมาตราใดเป็น กฎหมายแกนกลางในเรื่อ ง สิทธิชุมชน ทั้งในประเด็นนิยา มและ
หลักเกณฑ์การจัดการร่วม ใน้มีประสิทธิภาพและยั่ งยืน และนาผลลัพธ์นั้นไปขยายความในกฎหมายลู ก อื่ น ๆที่
เกี่ยวข้อง เช่น ถ้าต้องการใช้กฎหมายลูกของ มาตรา 43 ในกฎหมายลูกของมาตรา 51 57 และ 58 ก็จะต้องมี
ความสอดคล้องกันของนิยามและหลักเกณฑ์การจัดการร่วมในหมวดสิทธิชุ มชนด้วย
6. ในประเด็ น ค าต่ า งกั น เมื่ อ กล่ าวถึ ง ผู้ ท รงสิ ท ธิ ในมาตรา 43 มาตรา 57 และ มาตรา 58 อาจ
จาเป็นต้องมีการกาหนดนิยามเรื่ องนี้ร่ วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่ชัดทากฎหมายลู กของมาตรา 43 มาตรา 57
และ มาตรา 58 ให้ ผู้ทรงสิทธิ หมายถึง “บุคคลและชุมชน” และ “ประชาชนและชุมชน” โดยมีนัยยะทาง
กฎหมายเหมือนกัน ซึ่งเป็นเรื่องของการเขียนกฎหมายลู กให้ สอดรับ กัน การหันหน้าเข้ามาคุยกันเพื่ อก า หนด
ความหมายรวม เป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินความสามารถของนักกฎหมายไทย
7. ในมาตรา 57 และ มาตรา 58 ซึ่ ง เป็ น ผลทาให้ ต้ อ งมี ก ารเร่ง รัด ออก พรบ. ส่ ง เสริ มและรักษา
คุณภาพสี่งแวดล้อม พ.ศ.2560 ฉบับผักชีโรยหน้า (เนื่องมาจากข้อกาหนดตามมาตรา 278 ต่อมาตรา 58) โดย
สาระหลักๆเป็นการแก้ไขในหมวดปฏิรู ปกระบวนการประเมินผล กระทบทางสิ่งแวดล้ อมและการประเมิ น ผล
กระทบทางสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพ ซึ่ ง หลายฝ่ า ยมั่ น ใจว่ า การแก้ ไ ข พรบ. ส่ ง เสริ มและรั ก ษาคุ ณภา พ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560 ทั้งฉบับจะเกิดขึ้นอี กอย่า งแน่น อนในเร็ ว ๆนี้ เนื่องจากความบกพร่ องของกฎหมายลู ก
และการตรากฎหมายที่ขาดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (ปฏิรูปเชิงระบบ) โดยมากจากข้อกฎหมายที่อ่านพบใน
พรบ. ฉบับนี้ จะเน้นที่ความเร็ว มากกว่าการตรากฎหมายเพื่อเอาไปใช้ไห้มี ประสิ ทธิภาพได้จริง และสอดคล้ อ ง
กับเจตนารมณ์ข องมาตรา 57 และ 58 จากแนวโน้ม ที่กล่าวมา เป็นไปได้ว่า การปรั บปรุ ง กฎหมายลู ก ตา ม
มาตรา 57 และ 58 ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมายลู ก ในมาตรา 43 นั้ น มี ค วามเป็ นไปได้ เพี ย งแต่ ก ฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิเชิงกลุ่มโดยตรง อย่างกฎหมายลูกของมาตรา 43 ควรเป็นฝ่ายเริ่มก่อนในการชี้นาแนวทางที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิ ทธิ ผล สอดคล้องกั บ เจตนารมณ์ ของรั ฐธรรมนู ญโดยรวมในประเด็น สิท ธิบุ ค คลและ
ชุมชนในการบริหารจัดการฐานทรัพยากร เพื่อความสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม เมื่อกฎหมายแกนกลางในเรื่ อ ง
สิทธิชุมชนชัด เจนแต้ว เชื่อมั่นได้ เลยว่ าหาก ผู้ร่าง พรบ. ส่งเสริมและรั ก ษาคุ ณภาพสี่ง แวดสัอ ม พ.ศ.2560
เข้าใจในประเด็ นที่ กล่าวมานี้ ก็จะสามารถปรับปรุง กฎหมายลู กฉบับนี้ ให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงกระบวนการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบได้ อย่างแท้จริ ง เป็นสากล และจะเป็นตัวอย่างให้กฎหมายลูก อื่นๆในหมวด
นี้ ที่จะลูกบัญญัติขึ้นมาเพิ่ มเติ มในอนาคตเป็นการปฏิรูปกระบวนการบริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อมที่เป็ นธรร มกั บ
ทุกฝ่าย ได้อย่างแห้จริง ประชาชนจะมีความเชื่อ มั่นมากยิ่งขึ้น ในระบบถ่ว งดุล ที่จะมีการปรั บปรุงใหม่ อาทิเช่น
ระบบIEE EIA HIA CHIA SEA เป็นต้น
8. ยังไม่ขอแสดงความคิ ดเห็น ต่ อ ร่าง พรบ.การมีส่ วนร่ว มของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ... เนื่องจากว่าร่าง กฎหมายดังกล่าว เป็นเพียง”เสือกระดาษ” ที่ลูกอ้างว่าจะมีการบัญญัติขึ้น มา
เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ มีสิ ทธิในการกาหนดนโยบาย สาธารณะต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้ งทางตรงและทางอ้ อ มกั บ
บุคคลและชุมชน แต่จนถึงวันนี้ ร่าง พรบ. ฉบับนี้ก็ยังไม่ยอมคลอดออกมาเสีย ที เสมือนมีนัยยะว่า จะคลอด
ออกมาก็ต่อ เมื่ อ นโยบายสาธารณะที่ รัฐ จัด ทาขึ้นนั้ น ได้ผ่านการพิจารณาของ ครม. และ สนช. จนลูกตรา
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ออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ แล้ว (ซึ่งมีมากมายที่มีผลกระทบเชิง ลบต่ อบุค คลและชุมชนในระยะยาว) ซึ่งเรื่อ ง
นี้คงต้องเฝ้าติด ตามกัน ยาวๆว่าเพราะเหตุใ ดๆกฎหมายที่ ดุไ ม่ ซับ ซ้อนและเป็นประโยชน์ต่ อประชาชนในการ
สร้างการตัดสินใจร่วมกับรัฐ กลับลูกแช่แข็งได้ โดยไร้วี่แววของการนามาประกาศใช้
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุ ฒิท่า นที่ 3
ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ไ ด้ ใ ห้ ค วามคิ ด เห็ น เกี่ย วกั บสาเหตุ แ ละปั ญ หาในการจั ด การทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในอดีต ดังต่อไปนี้
ปัญหา เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อ มของประเทศไทยในอดี ต เกิดจากการผูกขาดการ
บริหารจัดการของภาครัฐที่ฝ่ายเดียว ที่ยังขาดชุดความรู้เชิงพื้นที่และความต้องการที่แท้ของ ชุมชน ชึ่งสะท้อ น
ได้จากโครงการของรัฐ ที่ล ะเลยการมีส่ วนร่ว มของชุมชน ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้ อ ม
และมีที่อยู่อาศั ยอยู่ใ กล้กั บสิ่ งแวดล้ อ มนั้ น ๆ ซึ่งเขาควรเป็ นผู้ ที่ มีสิ ทธิ ในการแสดงความ เป็ นเจ้าของต่ อ การ
บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ร่ว มสู งสุ ดต่ อสาธารณะ ซึ่งในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 จึงได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อคิดเห็นใน 2 ประเด็น ต่อไปนี้
1. ควรมีการกาหนดนิยามและการมีสิ ทธิ และความรับผิ ด ชอบในการทรั พยากรเพื่ อให้เ ป็น สิทธิขั้ น
พื้นฐานที่กาหนดขึ้นเพื่อเป็นหลักประกัน ว่า ชุมชนทุกคนจะสามารถใช้สิทธิในการเข้าถึงการใช้ ทรัพยากร และ
ร่วมวางแผน การจัดการเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
2. ชุ มชนควรได้ รั บ การรั บ รองสิ ท ธิ จ ากรั ฐ ในการจั ด การทรั พยากรธรรมชาติ และสิ ง แวดล้ อม ซึ่ ง
สอดคล้องบริบทของวัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชนนั้น ๆ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุ ฒิท่า นที่ 4
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความคิดเห็นว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งกับร่างแนวปฏิบัติสิทธิชุมชน
ความคิดเห็นและข้อ เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความคิดเห็นว่า ดีแล้วตามร่างแนวปฏิบัติฯ

