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	 ประมาณสองปีที่ผ่านมา	 มีการกล่าวถึง	“สิทธิชุมชน”	กันเป็นอย่างมาก	ซึ่งส่วนใหญ่สิทธิชุมชน 
จะได้รับแนวคิดมาจากทางตะวันตก	ในความเห็น	“สิทธิชุมชน”	ที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทยควรมี 
องค์ประกอบอะไรบ้างนั้น	 ได้มีความเห็นว่าสิทธิชุมชนเป็นเรื่องธรรมชาติชุมชนกับธรรมชาติอยู่ด้วยกัน	
สทิธชิมุชนจงึเกดิโดยปรยิาย	มคีวามเปน็สากล	ไมไ่ดเ้กีย่วกบัตะวนัตกหรอืตะวนัออก	สทิธชิมุชนเปน็เรือ่ง
ทีม่มีาตัง้แตด่ัง้เดมิ	เปน็ของทีอ่ยูคู่ก่บัวฒันธรรมชมุชน	วฒันธรรมสงัคมมานาน	เพยีงแตว่า่ตอ่มาเกดิกลไก 
ภาครัฐที่มีอำนาจมากขึ้น	ก็ได้เข้าไปจับระบบต่าง	ๆ 	ซึ่งในบางทีก็เป็นการก้าวล้ำสิทธิชุมชนหรือทำให้ 
เกิดกระทบกระเทือนของชุมชน	 ซึ่งก็เป็นกรณีที่อาจจะมองได้ว่าสมควรหรือไม่สมควร	ทำให้เกิดกรณี 
ถกเถียงโต้แย้งกัน	ฉะนั้น	ทางออกในเรื่องนี้คงต้องมาพิจารณาว่า	สิ่งที่เป็นคุณค่าพื้นฐานสังคม	เช่น	 
เรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิมนุษยชน	เรื่องของความเป็นชุมชนติดอยู่กับท้องถิ่นควรจะเป็น 
อยา่งไรเพือ่ใหเ้กดิประโยชนร์ว่มกนัอยา่งดทีีส่ดุ	ทัง้ตอ่ชมุชน	ตอ่บคุคล	และตอ่สงัคมดว้ย	ถา้มปีระเดน็อยา่งไร	
ก็พร้อมที่จะปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง	 โดยให้โอกาสชุมชน	 ให้โอกาสคนในท้องถิ่นที่จะได้ 
แสดงความคิดเห็นและข้อเท็จจริง	จุดอ่อนที่สำคัญที่สุดของ	“องค์ความรู้ด้านชุมชน”	ในปัจจุบันคืออะไร
และน่าจะมุ่งไปในทิศทางใด	นั้น
	 องค์ความรู้ด้านชุมชน	เป็นเรื่องสำคัญ	แต่ยังทำกันไม่มากพอ	ผู้ที่จะรวบรวมองค์ความรู้ด้านชุมชน
จะต้องทำการศึกษาวิจัย	 วิเคราะห์	 เจาะลึก	รวมทั้งสังเคราะห์และทำให้เป็นองค์ความรู้ที่มีชีวิต	มีพลวัต		
และเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์	 ผู้ที่จะมีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้เหล่านี้มีหลายฝ่ายที่สำคัญ 
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คอื	ฝา่ยชมุชนเอง	นา่จะมสีว่นสำคญัในการศกึษา	วเิคราะห	์สงัเคราะห	์ตดิตามองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วกบัชมุชน 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นของเขาเอง
	 วิธีการศึกษาวิจัยมีหลายอย่าง	แต่อย่างหนึ่งที่น่าทำ	ก็คือการค้นหาว่า	ชุมชนที่ดีเป็นอย่างไร	 
องค์กรชุมชนที่มีความสามารถ	 มีประสิทธิภาพ	คุณภาพอยู่ที่ใด	และจะสร้างคุณภาพประสิทธิภาพ 
ได้อย่างไร	ซึ่งจะมีประโยชน์ในการสร้างแรงบันดาลใจ	 ให้ข้อคิด	ให้ประโยชน์	ให้แนวคิด	ให้ตัวอย่าง 
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในกรณีต่าง	ๆ 	
	 สว่นการศกึษาวจิยัอืน่	ๆ 	เปน็ตน้วา่	การเปรยีบเทยีบชมุชนและองคก์รชมุชนตา่งทอ้งถิน่	ตา่งภมูภิาค	
หรือแม้กระทั่งต่างประเทศ	ศึกษาวิจัยชุมชนในประเทศต่าง	ๆ 	แล้วมาเปรียบเทียบกับของไทย	ก็เป็นเรื่อง 
ทีน่า่ทำ	เพือ่จะไดป้ระโยชนจ์ากองคค์วามรูแ้ละกรณศีกึษาทีม่อียูใ่นทีต่า่ง	ๆ 	ซึง่ไมจ่ำกดัเฉพาะประเทศไทย	
แต่ทว่ามีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก
	 เรื่องความเป็นชุมชน	หรือชุมชนนิยม	ไม่ใช่สิ่งที่เป็นประเด็นเฉพาะในประเทศไทย	แต่เป็นประเด็น 
ในประเทศที่ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมาก	ๆ 	เช่น	สหรัฐอเมริกา	หรือในยุโรป	จึงเป็นเรื่องที่ควรได้รับ 
การศึกษาวิจัย	วิเคราะห์	สังเคราะห์	เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นความก้าวหน้ายิ่ง	ๆ 	ขึ้นต่อไปเรื่อย	ๆ ๑ 
		 สำหรับประเทศไทยนั้น	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	ก็ได้เริ่มบัญญัติ 
รับรองสิทธิในความเป็นมนุษย์	ที่เรียกกันทั่วไปว่า	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	(Human	 Dignity)	และได้ 
กำหนดรบัรองสทิธแิละเสรภีาพ	ชมุชน	สทิธชิมุชน	ชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิไวอ้ยา่งเปน็รปูธรรมในรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	ไว้ดังนี้		
	 “มาตรา	๔	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	และเสรีภาพของบุคคล	ย่อมได้รับความคุ้มครอง
	 มาตรา	๒๖	การใชอ้ำนาจโดยองคก์รของรฐัทกุองคก์ร	ตอ้งคำนงึถงึศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย	์สทิธ	ิและ 
เสรีภาพ	ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
	 มาตรา	๒๘	บคุคลยอ่มอา้งศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย	์หรอืใชส้ทิธแิละเสรภีาพของตนได	้เทา่ทีไ่มล่ะเมดิ 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น	ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ	หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมของประชาชน
	 บคุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูนีร้บัรองไว้	สามารถยกบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนญูนี ้
เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้
	 บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ได้โดยตรง	 
หากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิและเสรีภาพตามที่ 
รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว	ให้การใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
	 บคุคลยอ่มมสีทิธไิดร้บัการสง่เสรมิ	สนบัสนนุ	และชว่ยเหลอืจากรฐัในการใชส้ทิธติามความในหมวดนี ้
	 มาตรา	๔๖	บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี	 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศิลปะ	หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ	และมีส่วนร่วมในการจัดการ	
การบำรงุรกัษา	และการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งสมดลุ	และยัง่ยนื	ทัง้นี	้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

 ๑ไพบูลย์	วัฒนศิริธรรม	ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน,	คุยกับคนแถวหน้า	มองไกล	IFD	๒๕๔๔,	หน้า	๔-๕.
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	 มาตรา	๕๖		สทิธขิองบคุคลทีจ่ะมสีว่นรว่มกบัรฐัและชมุชน	ในการบำรงุรกัษา	และการไดป้ระโยชน์
จากทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ	และในการคุม้ครอง	สง่เสรมิ	และรกัษาคณุภาพ
สิง่แวดลอ้มเพือ่ใหด้ำรงชพีอยูไ่ดอ้ยา่งปกตแิละตอ่เนือ่งในสิง่แวดลอ้มทีจ่ะไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่	สขุภาพ	
อนามัย	สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน	ย่อมได้รับความคุ้มครอง	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ
		 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 
จะกระทำมไิด	้เวน้แตจ่ะไดศ้กึษาและประเมนิผลกระทบตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้ม	รวมทัง้ไดใ้หอ้งคก์ารอสิระ 
ซึ่งประกอบด้วย	ผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม	และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ	การศึกษา 
ด้านสิ่งแวดล้อม	ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว	ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
		 สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	ราชการส่วนท้องถิ่น	 หรือ 
องค์กรอื่นของรัฐ	เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง	ย่อมได้รับ 
ความคุ้มครอง”
	 ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ได้บัญญัติรับรองไว้เช่นกันโดยมี 
สาระสำคัญในการตัดข้อความว่า“ทั้งนี้	 ตามที่กฎหมายบัญญัติ”	ออก	ซึ่งมีผลทำให้มาตรานี้มีผลบังคับใช้ 
ทนัท	ีโดยไมต่อ้งรอกฎหมายลกู	และไดบ้ญัญตัริบัรองสทิธมิากขึน้	
จากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	
บัญญัติไว้แต่เดิมตามลำดับ	ดังนี้
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	
บัญญัติไว้	ดังนี้
	 “มาตรา	๔	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	เสรีภาพและ 
ความเสมอภาคของบุคคล	ย่อมได้รับความคุ้มครอง
	 มาตรา	๒๖	การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร	 
ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิ	 และเสรีภาพตาม 
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
	 มาตรา	๒๘		บคุคลยอ่มอา้งศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย	์หรอืใชส้ทิธแิละเสรภีาพของตนไดเ้ทา่ที	่ไมล่ะเมดิ 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น	ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ	หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมของประชาชน
	 บคุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูนีร้บัรองไวส้ามารถยกบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนญูนี	้ 
เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้
	 บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ได้โดยตรง	 
หากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิและเสรีภาพตามที่ 
รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว	ให้การใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
	 บคุคลยอ่มมสีทิธไิดร้บัการสง่เสรมิ	สนบัสนนุ	และชว่ยเหลอืจากรฐั	ในการใชส้ทิธติามความในหมวดนี ้
	 มาตรา	๖๖		บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน	ชุมชนท้องถิ่น	หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม	ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์	
หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ	และมีส่วนร่วม 
ในการจัดการ	 การบำรุงรักษา	และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อมรวมทั้ง 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน
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	 มาตรา	๖๗	สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์	บำรุงรักษา	และการ 
ได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ	และในการคุ้มครอง	ส่งเสริม	
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อ 
ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย	 สวัสดิภาพ	 หรือคุณภาพชีวิตของตน	 ย่อมได้รับความคุ้มครอง 
ตามความเหมาะสม
		 การดำเนนิโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรนุแรงทัง้ทางดา้นคณุภาพ 
สิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ	จะกระทำมิได้	เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบ 
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน	 และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน	รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชน 
ดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ	และผูแ้ทนสถาบนัอดุมศกึษาทีจ่ดัการการศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้มหรอืทรพัยากร 
ธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ	ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว
		 สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	ราชการส่วนท้องถิ่น	หรือ 
องค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล	เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้	ย่อมได้รับความคุ้มครอง”
		 โดยเฉพาะในเรื่องของชุมชนประเทศไทยได้บัญญัติรับรองเรื่องของชุมชนแต่ละประเภทไว้	ตั้งแต่ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	ในมาตรา	๔๖	มาตรา	๕๖	มาตรา	๕๙	มาตรา	๒๙๐ 
จนมาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ในมาตรา	๖๖	มาตรา	๖๗	มาตรา	๕๗	
มาตรา	๒๙๐	ซึ่งแก้ไขตามแต่ละมาตราตามลำดับ	จึงต้องศึกษาว่า	ชุมชนแต่ละประเภทดังกล่าวได้รับการ
ปกป้องคุ้มครองอย่างไร	โดยมีขอบเขตการพิจารณาดังนี้
	 ๑.			สถานภาพทางกฎหมายโดยทั่วไปของชุมชนในประเทศไทย
	 ๒.			ชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	
	 แยกพิจารณาดังนี้	
 ๑.  สถานภาพทางกฎหมายโดยทั่วไปของชุมชนในประเทศไทย
	 		 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฝ่ายที่ร่วมลงมติสนับสนุนปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา	ตั้งแต่ 
ปี	พ.ศ.	๒๕๒๙	จึงมีพันธกิจที่จะต้องสนับสนุนผลักดันให้สิทธิในการพัฒนาปรากฏขึ้นเป็นจริงในสังคม	 			
		 	 ถึงแม้พัฒนาการเชิงความหมายของสิทธิมนุษยชนจะก้าวไปไกลในแง่เป็นสิทธิของกลุ่มหรือ 
สทิธโิดยรว่มกนัเหนอืทรพัยากรของชมุชนทีม่ขีอบขา่ยกวา้งขวางทัง้ดนิ	นำ้	ปา่	ทรพัยากร	พนัธกุรรมหรอื 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	แต่การมีสิทธิเหนือทรัพยากรดังกล่าวก็มิใช่การที่ชุมชนหรือกลุ่มจะยึดเอามาเป็น 
กรรมสิทธิ์เด็ดขาดทำนองเดียวกับการมีกรรมสิทธิ์ของเอกชนเหนือทรัพย์สิน	แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ของ 
สิทธิชุมชนมุ่งก้าวไปให้พ้นความจำกัดคับแคบของสิทธิเอกชนและสิทธิของรัฐ	โดยเน้นลักษณะพิเศษ	 
แห่งการดำรงอยู่ของสิทธิในแง่ของการใช้หรือการจัดการ	 การกล่าวอ้างถึงการมีอยู่ของสิทธิชุมชนจึงมิได ้
หมายถึงการที่ชุมชนมีกรรมสิทธิ์เด็ดขาดเหนือสิ่งที่จัดเป็นทรัพยากรของชุมชนนั้น	ๆ 	ดังเช่น	คำเฉพาะ 
ในการเรียกชื่อทรัพยากรที่เป็นส่วนรวมของท้องถิ่นในภาคเหนือของไทยว่า	“ของหน้าหมู่”	หรือใน 
ภาคอีสานก็มี	“ป่าปู่ตา”	หรือ	“ดอนปู่ตา”	เป็นต้น	และยังมีการยืนยันในอำนาจของชุมชนในการใช้ 
หรอืจดัการ	ความหมายของสทิธชิมุชนยงัเนน้องคป์ระกอบดา้นภมูปิญัญา	หรอืภมูริูท้างศลีธรรมของชมุชน



บทความทางวิชาการ

จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓ 39

ในการนำเอาทรพัยากรมาใชอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม	หรอืมหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิการทำลาย 
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติด้วย	นอกจากนี้ลักษณะในการใช้ของสิทธิชุมชนยังมีเรื่อง 
สิทธิเชิงซ้อนที่ทับซ้อนกันได้บนหน่วยของพื้นที่หรือสิ่งของหรือทรัพยากรของชุมชน	ดังนั้นทรัพยากรของ 
ชุมชนหนึ่ง	ๆ 	จึงอาจอยู่ภายใต้สิทธิปัจเจกบุคคล	สิทธิของรัฐและสิทธิชุมชนทับซ้อนกันอยู่ได้
	 อย่างไรก็ตาม	 มีการอ้างว่าหลักการแห่งสิทธิดังกล่าวมิใช่เรื่องที่เกิดขึ้นใหม่	 แต่เป็นเรื่องที่มีมา 
ตั้งแต่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทย	โดยถูกลบเลือนไปในยุคเร่งรัดการพัฒนาแบบตะวันตก	 
ภายใต้ระบบอำนาจนิยมนับแต่ช่วงต้นยุค	พ.ศ.	๒๕๐๐	เป็นต้น	โดยเชื่อมั่นว่าสิทธิชุมชนเป็นเรื่อง 
ตะวันออกแท้	ๆ 	ที่เพิ่งถูกทำลายไปจากประวัติศาสตร์๒	และมีการดำรงอยู่ของสิทธิชุมชนในเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้	มิใช่ประเทศไทยเท่านั้น๓ 
	 แมจ้ะมกีารกลา่วถงึการดำรงอยูอ่นัยาวนานของสิง่ทีเ่รยีกวา่อดุมการณส์ทิธชิมุชนในไทย	แตแ่นวคดิ 
เรื่องสิทธิชุมชนจัดเป็นเรื่องใหม่	ซึ่งมีลักษณะที่มุ่งจะผลิตหลักคิดใหม่เกี่ยวกับสิทธิที่ก้าวพ้น	จากกรอบ 
ของสิทธิแบบปัจเจกบุคคลและสิทธิของรัฐเหนือทรัพยากรธรรมชาติ	 โดยเป็นสิทธิที่อยู่ระหว่างสิทธิ 
ทั้ง	 ๒	 ดังกล่าว	การริเริ่มใหม่เช่นนี้จึงมีการใช้คำหลายคำ	 เช่น	 สิทธิชุมชนท้องถิ่น	 สิทธิของชาวบ้าน 
สิทธิของชุมชนชนบท	สิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม  
สิทธิชุมชน	 สิทธิ มนุษยชนของชุมชน  อย่างไรก็ดี 
กล่าวโดยรวมแล้วคำว่า	“สิทธิชุมชน”	เกิดจากการ 
บญัญตัขิองศาสตราจารย	์เสนห่ ์จามรกิ	และนกัวชิาการ 
ที่ร่วมกันบัญญัติคำ	ๆ  นี้	เพื่อต้องการให้เห็นจิตวิญญาณ 
และความมีภูมิปัญญาของชุมชนที่ถูกลิดรอนมาเป็น 
เวลานานในสังคมไทยและต้องการรื้อฟื้นสิ่งเหล่านี้	 
ที่ได้บัญญัติถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมา๔	ซึ่งจะ 
เห็นได้ว่า	ระดับการมีส่วนร่วมน้ัน	เป็นเพียงการมีส่วนร่วม 
ในการจัดการเท่านั้น	หาได้หมายถึงการได้ประโยชน์ในลักษณะของส่วนแบ่งไม่
	 สถานภาพทางกฎหมายโดยทัว่ไปของชมุชนนัน้	ประเทศไทยแตเ่ดมินัน้ยงัไมม่กีารรบัรองสถานภาพ 
ทางกฎหมายของชุมชนไว้อย่างชัดเจน	หากแต่จากระบบกฎหมายไทย	จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าได้ให้ 
ความสำคัญกับสิทธิของปัจเจกบุคคลและสิทธิของรัฐเป็นสำคัญ	 ไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิทธิของชุมชน 
มากนัก	กฎหมายไทยฉบับแรกที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามรับรองสิทธิของชุมชนคือ	พระราชบัญญัติ 
การชลประทานราษฎร์	พ.ศ.	๒๔๘๒	ที่ได้บัญญัติถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	ซึง่จะเหน็ไดว้า่ระดบัของการมสีว่นรว่มนัน้เปน็เพยีงการมสีว่นรว่มในการจดัการ 
เท่านั้นหาได้ขยายความถึงการได้ประโยชน์ในลักษณะของส่วนแบ่งไม่	
 ๒วิวัฒน์	คติธรรมนิตย์	(บรรณาธิการ),	“สิทธิชุมชน	การกระจายอำนาจจัดการทรัพยากร”,	(สถาบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนา, 
๒๕๓๖),	น.	๓๓-๓๕,	๒๐๑-๒๐๕,	๒๒๑	งานศึกษาวิจัยท่ีเป็นฐานเร่ิมต้นของวาทกรรม	‘สิทธิชุมชน’	ปรากฏในเร่ือง	“ป่าชุมชน”	 
(รายละเอียดใน	เสน่ห์	จามริก	และยศ	สันตสมบัติ	(บรรณาธิการ),	“ป่าชุมชนในประเทศไทย	:	แนวทางการพัฒนา”,	สถาบันชุมชน 
ท้องถ่ินพัฒนา,	๒๕๓๖).
 ๓รายละเอียดงานศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบเก่ียวกับสิทธิชุมชนในประเทศไทย	และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้,	Tai	Culture,	
Vol.v.,	No.๒,	December	๒๐๐๐,	เพ่ิงอ้าง.
 ๔เจริญ	 คัมภีรภาพและคณะ,	สารัตถะแห่งสิทธิชุมชน	หลักการและความเคล่ือนไหวเร่ืองสิทธิชุมชนในทรัพยากรชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	(กรุงเทพมหานคร	:	เครือข่ายสิทธิภูมิปัญญาไทย,	๒๕๔๑),	น.๑๒๑.
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 ๒. ชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
	 	 ความเป็นกลุ่มหรือการอยู่ร่วมกันของบุคคล	หรือความเป็นชุมชนของประเทศไทยนั้น	แต่เดิม 
ประเทศไทย	คงมีแนวคิดแบบฝ่ายตะวันออกถึงการอยู่รวมกลุ่มกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	และต่อมา	 
จากการเป็นประเทศภาคีสมาชิกและได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดต่าง	ๆ 	ดังกล่าว	รัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๔๐	จนมาถงึรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐ 
จึงได้บัญญัติรับรองสิทธิชุมชนไว้หลายมาตรา	 โดยใช้คำที่แตกต่างกัน	 เช่น	คำว่า	“ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม”	 
(a	 traditional	 community)	หรือคำว่า	“ชุมชน”	(communities)	ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	และพุทธศักราช	๒๕๕๐	ดังนี้			
 คำว่า “ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม” (a traditional community)  
 รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ บคุคลซึง่รวมกนัเปน็ชมุชน 
ท้องถิ่นดั้งเดิม	 ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณ	ีภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดี 
ของทอ้งถิน่และของชาตแิละมสีว่นรว่มในการจดัการ	การบำรงุรกัษา	และการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ

  Section 46	Persons	so	assembling	as	to	be	 
a traditional community	 shall	have	 the	 right 
to	conserve	or	restore	their	customs,	local	knowledge,	
arts	or	good	culture	of	their	community	and	of	the	nation	 
and	 participate	 in	 the	management,	maintenance,	 
preservation	and	exploitation	of	natural	resources	and	
the	environment	in	a	balanced	fashion	and	persistently	
as	provided	by	law.

  รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖  บคุคลซึง่รวมกนัเปน็ชมุชน 
ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม	ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ินและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ	การบำรุงรักษา	และการใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน
Section 66 	Persons	assembling	as	to	be	a	community,	local	community	or	traditional 
local	 community	 shall	 have	 the	 right	 to	 conserve	 or	 restore	 their	 customs,	 local	 
wisdom,	arts	or	good	culture	of	their	community	and	of	the	nation	and	participate	 in	 
the	management,	maintenance	and	exploitation	of	natural	resources,	the	environment	
and	biological	diversity	in	a	balanced	and	sustainable	fashion.
มาตรานี้	ภาษาไทยใช้คำว่า	“ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม”	ภาษาอังกฤษใช้คำว่า	“a	traditional	local	 
community”
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 (๒) คำว่า “ชุมชน” (communities)      
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา  ๕๖	 สิทธิของบุคคลที่ 
จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบำรุงรักษา	 และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ	และในการคุ้มครอง	ส่งเสริม	และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ดำรงชีพ 
อยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง	ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย	สวัสดิภาพ	หรือ 
คุณภาพชีวิตของตนย่อมได้รับความคุ้มครอง	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ
	 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
จะกระทำมิได้	เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งได้ให้องค์กรอิสระ	
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษา 
ด้านสิ่งแวดล้อม	ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ
	 สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	ราชการส่วนท้องถิ่นหรือ 
องค์กรอื่นของรัฐ	 เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง	ย่อมได้รับ														
ความคุ้มครอง
 Section 56		The	right	of	a	person	to	give	to	the	State	and	communities	participation	
in	the	preservation	and	exploitation	of	natural	resources	and	biological	diversity	and	in	
the	protection,	promotion	and	preservation	of	the	quality	of	the	environment	for	usual	
and	consistent	survival	in	the	environment	which	is	not	hazardous	to	his	or	her	health	
and	sanitary	condition,	welfare	or	quality	of	life,	shall	be	protected,	as	provided	by	law.
	 Any	project	or	activity	which	may	seriously	affect	the	quality	of	the	environment	
shall	not	be	permitted,	unless	its	impacts	on	the	quality	of	the	environment	have been	
studied	 and	 evaluated	 and	 opinions	 of	 an	 independent	 organization,	 consisting	 of	 
representatives	 from	private	environmental	organizations	and	from	higher	educational	
institutions	providing	 studies	 in	 the	environmental	 field,	have	been	obtained	prior	 to	 
the	operation	of	such	project	or	activity,	as	provided	by	law.
	 The	 right	of	a	person	to	sue	a	State	agency,	State	enterprise,	 local	government	
organization	or	other	State	authority	 to	perform	the	duties	as	provided	by	 law	under	
paragraph	one	and	paragraph	two	shall	be	protected.
  รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐  มาตรา ๖๗		สทิธขิองบคุคลทีจ่ะมสีว่นรว่ม 
กับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์	บำรุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ	และในการคุ้มครอง	ส่งเสริม	และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติ 
และตอ่เนือ่งในสิง่แวดลอ้มทีจ่ะไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่สขุภาพอนามยั	สวสัดภิาพ	หรอืคณุภาพชวีติของตน	
ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม
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	 การดำเนนิโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรนุแรงทัง้ทางดา้นคณุภาพ 
สิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 และสุขภาพ	 จะกระทำมิได้	 เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบ 
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน	 และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน	 รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชน 
ดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ	และผูแ้ทนสถาบนัอดุมศกึษาทีจ่ดัการการศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้มหรอืทรพัยากร 
ธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ	ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว
		 สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	ราชการส่วนท้องถิ่นหรือ 
องค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล	เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้	ย่อมได้รับความคุ้มครอง
  Section 67	 	The	 right	of	a	person	to	participate	with	State	and	communities	 in	 
the	preservation	 and	exploitation	of	 natural	 resources	 and	biological	 diversity	 and	 in	 
the	protection,	promotion	and	conservation	of	the	quality	of	the	environment	for	usual	
and	consistent	 survival	 in	 the	environment	which	 is	not	hazardous	 to	his	health	and	 
sanitary	condition,	welfare	or	quality	of	life,	shall	be	protected	appropriately.	
		 Any	project	or	activity	which	may	seriously	affect	the	quality	of	the	environment,	
natural	 resources	 and	 biological	 diversity	 shall	 not	 be	 permitted,	 unless	 its	 impacts	
on	 the	quality	of	 the	environment	and	on	health	of	 the	people	 in	 the	communities	 
have	been	studied	and	evaluated	and	consultation	with	the	public	and	interested	parties	 
have	been	organised,	and	opinions	of	an	independent	organisation,	consisting	of	representatives 
from	 private	 environmental	 and	 health	 organisations	 and	 from	 higher	 education	 
institutions	providing	 studies	 in	 the	field	of	environment,	natural	 resources	or	health,	 
have	been	obtained	prior	to	the	operation	of	such	project	or	activity.	
			 The	 right	 of	 a	 community	 to	 sue	 a	 government	 agency,	 State	 agency,	 State	 
enterprise,	 local	 government	 organisation	 or	 other	 State	 authority	 which	 is	 a	 juristic	 
person	to	perform	the	duties	under	this	section	shall	be	protected.
		 มาตรานี้	ภาษาไทยใช้คำว่า	“ชุมชน”	ภาษาอังกฤษใช้คำว่า	“person”
		 ที่กล่าวมาข้างต้น	 ได้เน้นถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๖๖	
ที่บัญญัติคำว่า	“ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม”	ซึ่งมีความเห็นเทียบเคียงว่า	น่าจะหมายถึง	Indigenous	persons		 
จงึไดน้ำบทความนีม้าเพือ่ศกึษาวจิยัใหเ้ขา้ใจถงึความหมายของคำวา่	“ชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ”	ใหถ้อ่งแทต้อ่ไป	
เนื่องจากมีความสำคัญอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องออกกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมดังกล่าว	
เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการพื้นฐาน	แนวความคิด	ผลกระทบต่าง	ๆ	 เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดบทบาท	
ภาระหน้าที่ของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม	 ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	๒๕๕๐	ที่ได้บัญญัติรับรองเรื่องดังกล่าวไว้ดังนี้
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  สิทธิของประชาชนโดยเฉพาะชนท้องถิ่นดั้งเดิม	The	Rights	of	Peoples	(In	Particular	 
Indigenous	Peoples)๕ 
				 ๑. หลักการที่ชัดแจ้งของสิทธิมนุษยชน	(The	Statist	Conception	of	Human	Rights)
		 	 สิ่งหนึ่งในการกำหนดกฎหมายระหว่างประเทศ	เกี่ยวกับหลักประกันสิทธิมนุษยชน	อยู่ที่แรงตึง 
หรือพลังต่อรองระหว่างอำนาจอธิปไตยของประเทศกับสถานะของชนท้องถิ่นดั้งเดิม	 ไม่ว่าในเรื่องของ 
ปจัเจกบคุคลหรอืเรือ่งของกลุม่	ในกลางศตวรรษที	่๑๙	ความสำคญัของสทิธติามกฎหมายธรรมชาต	ิถกูแทนที ่
โดยการบงัคบัดว้ยความยนิยอมของรฐั	แรงตงึนีก้ถ็กูรฐัละลายไปใน	๑๐	ปหีลงั	ตอ่จากนัน้	การเจรญิเตบิโต 
ของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	 ได้โต้แย้งอำนาจรัฐที่ถือว่าเป็นสิ่งสูงสุด	 ตั้งแต่สงครามโลก 
ครั้งที่	๒	(W.W.II)	เป็นต้นมา	มีมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายสำหรับการดำเนินการของรัฐ	และผู้อาศัย 
อยู่ในรัฐไม่ว่าจะเป็นพลเมืองของประเทศหรือไม่	 รวมทั้งยังมีการดำเนินการอย่างเข้มแข็งโดยองค์กร 
สทิธมินษุยชนกระบวนการขององคก์รระหวา่งประเทศจำนวนมากในการดำเนนิการดงักลา่ว	และยงับญัญตั ิ
แนวความคิดที่ชัดเจนของสิทธิ	 องค์กรระหว่างประเทศจะเป็นผู้กำหนดสาระสำคัญและลักษณะสิทธิ
ของผู้ถูกละเมิดที่จะได้รับการเยียวยา	รัฐต่าง	ๆ 	มีส่วนได้เสีย	มีสิทธิมีเสียงที่มีน้ำหนักน้อยมากเปรียบ 
เหมือนโครงกระดูกส่วนเล็ก	ๆ 	ในร่างกายเท่านั้น	
	 ๒.	แนวความคิดของสิทธิ และสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะชนท้องถิ่นดั้งเดิม	 (The	Statist	
Conception	of	Rights	and	the	Rights	of	Peoples	especially	Indigenous	Peoples)	
	 	 วิวัฒนาการของสิทธิของประชาชนในมิติต่าง	ๆ 	คือ	การตอบสนอง	เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	ก็คือ	
การตอบสนองในส่วนต่าง	ๆ 	ของโครงสร้าง	การให้คำจำกัดความ	การป้องกัน	การสนับสนุนสิทธิ	ให้เป็น
ตัวแทนของสังคมเพื่อเป็นพลังบรรทัดฐานปกป้องเหยื่อของรัฐ	ในทางการเมือง	เศรษฐกิจ	และวัฒนธรรม	
บทความนี้ให้ความสำคัญแก่เหยื่อซึ่งก็คือ	 ชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่ถูกปฏิเสธถึงสิทธิพื้นฐานในด้านศักดิ์ศรี																			
ในความเป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์และเชื้อชาติอย่างถาวร	อันเป็นพื้นฐานแต่แรก	แล้วพัฒนาการต่อมา
เป็นความเป็นชุมชนที่กล่าวถึงในปัจจุบัน
	 	 Rodolfo	Stavenhagen	ไดใ้หค้วามหมายพลเมอืงชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ	(Indigenous	Populations) 
ว่าหมายถึง	 ผู้อยู่อาศัยดั้งเดิมของอาณานิคม	 ผู้ซึ่งโดยทั่วไปตามประวัติศาสตร์แล้วถูกปราบปราม	 หรือ	
ถูกล่าดินแดนโดยผู้อื่น	 และต้องเสียอำนาจอธิปไตยไป	 รวมทั้งตกเป็นผู้อยู่ใต้ปกครองของสังคมส่วนใหญ่ 
และรฐัไมม่อีำนาจควบคมุดำเนนิการใด	ๆ 	(The	original	inhabitants	of	a	territory	who,	because of	
historical	 circumstances	 (generally	 conquest	 and/or	 colonization	 by	 another	 people),	
have	 lost	 their	 sovereignty	 and	have	become	 subordinated	 to	 the	wider	 society	 and	 
the	state	over	which	they	do	not	exercise	and	control.)
	 	 Stavenhagen	 เห็นว่า	สถานะของชนท้องถิ่นดั้งเดิมเป็นผู้ถูกกระทำให้สูญเสียสิทธิ 
ทางอธิปไตยโดยไม่มีส่วนร่วมหรือเป็นตัวแทนในทางการเมือง	และยังเป็นเหยื่อของสิทธิพื้นฐานต่าง	ๆ 	
จากสถานะของผู้อยู่ใต้ปกครองนี้	 ทำให้ถูกล่วงล้ำในสิ่งต่าง	ๆ 	รวมทั้งการบริการทางสังคมและแรงกดดัน 
ในการถูกยึดดินแดน	และทรัพยากรที่ทำมาหากินได้อย่างถาวร

 ๕ท่ีมา	:	แปลจาก	The	Rights	of	Peoples,	Edited	by	James	Crawford,	Clarendon	Press,	Oxford,	1987,		p.	17-37. 
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	 	 ๒.๑	 ผลกระทบต่อสิทธิที่เห็นได้ชัดเจน	 (The	Impact	of	the	Statist	Framework	 
of	Rights)
		 	 	 	 ไม่แปลกประหลาดอะไรเลยที่ชนท้องถิ่นดั้งเดิมตกเป็นเหยื่อของวัฒนธรรม	และตกอยู่ 
ท่ามกลางความเดือดร้อนเสียหายจากการถูกรุกล้ำความเป็นเอกลักษณ์	โดยการอ้างความเป็นชาติของรัฐ	
ข้อเรียกร้องในรูปแบบต่าง	ๆ 	สรุปเป็นข้อยุติได้	๒	ประการ	คือ	๑.	ความเป็นเอกราชของอาณานิคม	 
(the	territorial	sovereignty)		๒.	ความเปน็หนึง่เดยีวของเชือ้ชาต	ิ(a	unified	nationality)	ภายใตก้าร 
บรหิารขององคก์รของรฐับาล	โดยเฉพาะอยา่งยิง่	ชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิจะมสีทิธเิปน็เจา้ของเอกราชและเชือ้ชาต ิ
ของตนเองได	้ตอ้งขึน้อยูก่บัประวตัศิาสตร	์ประเพณ	ีและความเปน็ตวัของตวัเอง	สำหรบัสิง่ทีต่อ้งถอืปฏบิตั ิ
คือความเหมาะสมในสิทธิของทรัพย์สิน	หน้าที่ในการเสียภาษี	หรือการเป็นทหาร	ความภักดีต่อชาติ		
และการศึกษา	การต่อต้านในสิ่งดังกล่าวเป็นเหตุผลที่ต้องห้าม
		 	 	 	 รูปแบบของความเดือดร้อนเสียหายโดยทั่วไป	มีนัยสำคัญบนสมมติฐานของการรวมกลุ่ม 
ของชนกลุ่มใหญ่ของสังคมจากความทันสมัย	ในขณะที่ชนกลุ่มน้อยกลับล้าหลังลงในรูปแบบของการ 
อยูอ่าศยั	ลกัษณะของชนกลุม่นอ้ยจะถกูมองเหน็ไดอ้ยา่งเดน่ชดั	จากสงัคมของชนชัน้มนษุยด์ัง้เดมิซึง่แยกตวั
ออกจากกระบวนการ	พฒันาสูส่งัคมสมยัใหม	่(รวมทัง้ผลผลติของแรงงาน	โดยการใชเ้ครือ่งจกัรแทนแรงงาน	
ซึง่เมือ่เรว็	ๆ 	นีไ้ดม้กีารนำเครือ่งจกัรทีใ่ชไ้ฟฟา้และทีท่ำงานโดยอตัโนมตัมิาใช)้	ดว้ยเหตดุงักลา่ว	ชนทอ้งถิน่ 
ดัง้เดมิจงึไมม่กีารยอมรบัเขา้สูส่งัคมเทา่ใดนกั	เวน้แตเ่ปน็กรณทีีก่ฎหมายภายในอนญุาตให้	และการปกปอ้ง 
คุม้ครองเปน็เรือ่งของดลุพนิจิ		ไมใ่ชเ่ปน็หนา้ทีข่องรฐัในการผกูพนัรบัรูถ้งึสทิธขิองชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิดงักลา่ว 
		 	 	 	 สิทธิของชนท้องถิ่นดั้งเดิมเป็นเรื่องท้าทายระบบภายในของแต่ละประเทศในการแก้ไข 
ปัญหาดังกล่าว	 โดยเป็นการขยายการค้นหาแนวคิดของวัฒนธรรม	 ทั้งการกำหนดสัดส่วน	สนับสนุน 
ความเป็นไปได้ระหว่างความขัดแย้งขององค์กรภายใน	 และองค์กรระหว่างประเทศ	 การพัฒนาสิทธิ 
ของประชาชนยงัคงแตกแยกและออ่นแอ	สว่นใหญใ่นเรือ่งของขอ้ถกเถยีงทางศลีธรรม	(Moral	challenge) 
กับระบบของรัฐ	และข้อถกเถียงต่อแรงกดดันทางการเมือง	การปกป้องของรัฐบาล	มีมากกว่าข้อเรียกร้อง 
ของประชาชน
		 	 	 		 ข้อถกเถียงทางศีลธรรม	มักจะไม่เป็นที่เข้าใจหรือขัดแย้งกัน	เนื่องจากความไม่คล้อยตาม	
หรือเป็นที่ยอมรับตามกฎหมายระหว่างประเทศ	 จุดเริ่มต้นสิทธิของประชาชนโดยการบัญญัติกฎหมาย	 
เป็นการทำลายล้างโดยตรงของนักกฎหมายสำนักกฎหมายบ้านเมือง	 (Positivist)	 ซึ่งเห็นตรงข้าม 
กับนักกฎหมายสำนักกฎหมายธรรมชาติ	 (Naturalist)	และมุมมองของนัก	positivist	รุ่นใหม่	 
(neo	-	positivist)	ทีม่องวา่กฎหมายระหวา่งประเทศขึน้อยูก่บัการดำเนนิ	และการยอมรบัของรฐั	แนวความคดิ 
เช่นนี้เปรียบเทียบได้กับแนวคิดของนัก	positivist	รุ่นก่อน	(pro	-	positivist)	ที่ชนเผ่า	Indians	ถูกทารุณ 
โหดร้ายโดยผู้รุกรานชาวสเปน	 (Spanish	 Conquistadors)	 ตามคำสั่งของ	 Victoria	 ก่อนมีกำเนิดของ 
กฎหมายระหว่างประเทศ
		 	 	 		 บางทีในรอบ	๑๐	ปีหลัง	 การเจริญเติบโตที่ทันสมัยของการติดต่อสื่อสารและการขนส่ง 
ยุคใหม่ทำให้การต่อสู้ของชนท้องถิ่นดั้งเดิมมีความเป็นสากลมากขึ้น	โดยก่อนหน้านั้น	ข้อขัดแย้งต่าง	ๆ 	 
จะเป็นการฟ้องร้องหรืออุทธรณ์ต่อศาลภายในของประเทศ	 จึงไม่น่าประหลาดใจเลยที่ผลการพิจารณา 
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จะเป็นการกัดเซาะทำลายสถานะของชนท้องถิ่นดั้งเดิมโดยตรง	 แม้ว่าจะมีข้อต่อรองที่สำคัญมากมาย 
จากประเทศต่าง	ๆ	ตลอดเวลา	(It	is	hardly	surprising	that	the	cumulative	weight	of	the	legal 
response,	 although	 there	 were	 significant	 variations	 from	 country	 to	 country	 and	 
through	time,	was	a	steady	erosion	of	the	position	of	indigenous	peoples.)	ผลของการประชมุเวท ี
ระหว่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่อง	 ที่จะปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ 
สงัคมชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิจากการดำเนนิการภายนอกรฐัสูก่ารดำเนนิการภายในรฐัในขอบขา่ยทีก่วา้งขวางขึน้	
โดยรวมองคก์รระหวา่งประเทศทีป่ระเทศนัน้เปน็สมาชกิ	และมผีูแ้ทนของรฐัเขา้มสีว่นรว่มในการดำเนนิการ 
ดังกล่าว	 กระบวนการของเวทีระหว่างประเทศของสหประชาชาต	ิ โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ 
ชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิภายใตก้ารรบัรองโดยคณะกรรมการสทิธมินษุยชน	(especially	the	Sub	–	Commission 
on	Indigenous	Populations	in	Geneva	as	an	undertaking	of	the	Human	Rights	Commission)	
ยอมรบัเหตผุล	โดยเฉพาะอยา่งยิง่	ในรปูแบบของการเปน็ทีย่อมรบัและ	การกอ่ตัง้เครอืขา่ย	(in	the	form	
of	 consciousness	 raising	 and	 network	 -	 building)	 เหนือสิ่งอื่นใด	 ความพยายามของชนท้องถิ่น 
ดัง้เดมิและผูน้ำของเขาไดร้บัการยอมรบัอยา่งเปน็ทางการในระดบัสากล	ลกัษณะทีป่รากฏชดัของเวทสีากล 
หมายถงึ	ผูซ้ึง่ถกูโตแ้ยง้	อยา่งกวา้งขวาง	แตถ่กูทำลายการเรยีกรอ้งโดยกระบวนการเรยีกรอ้งสทิธ	ิโดยการ 
ดำเนินการภายใต้กรอบของระบบสากลทางการเมือง	 ตัวอย่างเช่น	 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศยอมรับ 
ขอ้เรยีกรอ้งเฉพาะจากสมาชกิ	และเฉพาะรฐัเทา่นัน้ทีเ่ปน็สมาชกิได้	และแมม้กีารใหค้วามยนิยอมเปน็พเิศษ 
แก่ประเทศที่ตกเป็นจำเลยแม้ไม่ใช่เป็นสมาชิกก็ตาม	 ชนท้องถิ่นดั้งเดิมก็ไม่สามารถเสนอข้อเรียกร้องจาก 
การถูกใช้อำนาจโดยไม่ชอบจากศาลยุติธรรมของประเทศ	หรือจากองค์กรพิเศษที่ตั้งขึ้นได้เลย
		 	 	 	 ปญัหาทีเ่กดิขึน้ไมว่า่	จากกระบวนการภายในของประเทศ	หรอืจากองคก์รระหวา่งประเทศ 
ทำให้เกิดความพยายามสร้างองค์กรข้ามชาติ	 (Transnationalization)	 โดยเฉพาะความพยายาม 
ในการสร้างความแข็งแกร่งจากความร่วมมือของหน่วยงานและสมาคมอาสาสมัครเชื่อมโยงชนท้องถิ่น 
ดั้งเดิมเช่นเดียวกับกลุ่มความกดดันข้ามชาติ	 (a	 kind	 of	 transnational	 pressure	 group) ซึ่งมิใช่ 
การรเิริม่ดำเนนิการโดยรฐับาล	หรอืการดำเนนิการระหวา่งรฐับาล	ศนูยร์วมของสทิธขิองประชาชนในฐานะ 
พื้นฐานของสิทธิ	หายไปจากการรับรู้ของรัฐที่ปกครองแบบกดขี่อาณานิคม	สถานการณ์ของชนท้องถิ่น 
ดั้งเดิมจะปรากฏอย่างรุนแรงและชัดเจนเกี่ยวกับการถูกแบ่งแยกวัฒนธรรม	หรือการข่มขู่ด้วยการ 
ทำลายล้างเผ่าพันธุ์	 การอ้างข้อเรียกร้องแบบใหม่เกี่ยวกับการตัดสินใจด้วยตนเองในความเป็นอยู่ของ 
กลุ่มชาติเผ่าพันธุ์	รวมทั้งโดยส่วนตัวและกลุ่มต่าง	ๆ 	เพื่อให้มีผลใช้บังคับ	โดยเพิ่มกระบวนการและองค์กร 
ผูเ้ชีย่วชาญทางกฎหมายยิง่ขึน้	การเรยีกรอ้งขอความชว่ยเหลอืโดยวธิกีารตา่ง	ๆ 	ของประชาชนกำลงัเผชญิ
กับความน่ากลัวของการทำลายล้างเผ่าพันธุ์	(genocide)
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		 	 	 ๒.๒	 ความพยายามในการพัฒนาสิทธิของชนท้องถิ่นดั้งเดิมภายในกรอบของประเพณ ี
(Attempts	to	Develop	Indigenous	Rights	within	the	Traditional	Framework)	
		 	 	 		 	 ข้อเรียกร้องของชนท้องถิ่นดั้งเดิมได้รับการยอมรับอย่างเด่นชัดในปีหลัง	ๆ 	นี้	โดยเป็น 
ส่วนหนึ่งของเหตุผลในความพยายามใหม่ในการเชื่อมโยงข้อต่อสู้ของชนท้องถิ่นดั้งเดิมในภาคพื้นภายใน 
และหน่วยงานสากล	 จากการคาดเดา	 รัฐคงคัดค้านความพยายามใหม่นี้โดยกดดันชนท้องถิ่นดั้งเดิม													
ไปสู่ช่องทางขององค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ	(non	–	governmental	channels)
		 	 	 	 	 ผลสะท้อนกลับทางด้านการเมือง	สถานะของชนท้องถิ่นดั้งเดิมเป็นประเด็นที่เติบโต 
และถกเถียงกันมากขึ้นทางด้านวิชาการ	นักประเพณีนิยมได้ค้นหาทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวข้อง	 โต้แย้งอย่างมี 
เหตุผลและเหมาะสมในหลักการ	กระบวนการ	และองค์กรกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่	เพื่อรองรับกับ 
ขอ้เรยีกรอ้งของชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ	ไดม้คีวามกา้วหนา้ในการคน้หากรอบทีก่ำหนดขึน้โดยเฉพาะเพือ่พยายาม
ลบล้างระบบของรัฐ	(the		specification		of		a		framework		that		exerts		leverage		on		the		State		
system)	 ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสิทธิทางด้านชนชาตินิยม	 ประเพณีทั้งหมดของประชาชนเกิดขึ้น 
จากข้อเรียกร้องหาความยุติธรรมจากจุดเล็ก	ๆ 	ในเวทีเพื่อความพยายามในการนำไปสู่ความเป็นสถาบัน 
ของศีลธรรม	กฎหมาย	และแรงกดดันทางการเมืองเพื่อให้ได้รับการตอบสนองมากยิ่งขึ้น
      การท้าทายท่ีจะค้นหาโครงสร้างสิทธิของประชาชน	รวมท้ังชนท้องถ่ินด้ังเดิม	โดยปราศจาก 
ทั้งความรู้สึกทางด้านจิตใจ	 และความรู้สึกส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรับรู้ถึงความจริงว่า	 ความเป็นอยู่		 
มอียูข่องชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิเปน็สว่นหนึง่ทีม่อียูท่กุแหง่ของโลก	(It	is	also	important	to	acknowledge 
that	 the	 reality	of	 the	 indigenous	peoples’	experience	 is	part	of	 the	story	of	 
all		parts	of	the	World)
			 	 	 	 	 ไม่ควรจำกัดหลักเกณฑ์	 สำหรับวัฒนธรรมที่เหนือกว่าหรือวัฒนธรรมที่แตกต่าง	สิ่งที่ 
กลา่วในทีน่ีค้อื	ขอบเขตธรรมดาทัว่ไป	แมค้วามมอียูข่องเขตพืน้ที่	พลเมือง	และรฐัตอ่รฐั	จะแตกตา่งกนัไป		
รายงานของ	Professor	Brownlie	ได้กล่าวว่าความต้องการเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองชนท้องถิ่นดั้งเดิม 
ในกรอบของสิทธิมนุษยชนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	 โดยเฉพาะในกรอบของสิทธิของกลุ่มชนในส่วนของการ 
คุ้มครองชนกลุ่มน้อย	และการสนับสนุนให้มีการตัดสินใจด้วยตนเอง	ในทัศนคติของเขา	เห็นว่า	ปัญหา 
ทีเ่กดิขึน้กบัชนเผา่พนัธุ์		Lapps,		the		Inuit,		Australian		Aborigines,		the		Welsh,	the		Quebecois, 
the	Armenians,	the	Palestinians	และอื่น	ๆ 	มีพื้นฐานอย่างเดียวกัน	แต่แตกต่างกันในทางปฏิบัติ 
(are	the	same	in	principle,	but	different	in	practice)	เขาสรุปว่า	การแยกประเด็นชนท้องถิ่น 
ดั้งเดิมออกจากปัญหาของการตัดสินใจ	และการดูแลชนกลุ่มน้อยเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง	ไม่ว่าในการพิจารณา 
โดยหลกัการหรอืโดยทางปฏบิตั	ิ(The	Separation	of	the	topic	of	indigenous		populations	from		
the		questions		of		self-determination		and		the		treatment		of		minorities		is		not		justified, 
either	as	a	matter	of	principle	or	by	practical	considerations.)	การวิเคราะห์ของเขา 
ไมว่า่ในเชงิปฏเิสธหรอืยอมรบั		มผีลตอ่ความพยายามในการกอ่ใหเ้กดิสทิธขิองประชาชนมคีวามเดน่ชดัขึน้ 
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		 	 ๒.๓	 ทางเลือกให้เข้าถึงวิธีการ	(Alternative		Approaches)
			 	 	 	 Richard		Von		Weisacker		ประธานาธบิดขีองประเทศเยอรมนัตะวนัตก	ไดก้ลา่วขอ้คดิเหน็ 
ที่น่าสนใจที่		Bundestag		ในวาระครบรอบ	๔๐	ปีหลังสงครามโลกครั้งที่สอง	(W.W.II)	ว่า	“เราจะค้นหา 
ความสามคัคปีรองดองสำหรบัเหตผุลทีเ่หมาะสม		เราตอ้งเขา้ใจวา่		ความสามคัคปีรองดองไมอ่าจเกดิขึน้ได้
ถา้ปราศจากความทรงจำ		การลมืเหตกุารณต์า่ง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้		ทำใหเ้กดิพลดัหลงเขา้ใจคลาดเคลือ่นตลอดไป		
ความลบัของการกลบัคนืสูค่วามสามคัคปีรองดองขึน้อยูก่บัความทรงจำ		(We	seek		reconciliation		for		
precisely	this	reason.	We	must	understand		that		there	can		be	no	reconciliation	without		
remembrance,	seeking		to		forget	makes	exile	all	the		longer.		The		secret	of		redemption	
lies	in	remembrance.)		ทำนองเดียวกันเราไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับชนท้องถิ่นดั้งเดิมได้		ตราบใด
ทีย่งัคงมคีวามเปน็นามธรรมทีเ่ตม็ไปดว้ยความอยตุธิรรม		อกีทัง้ยงัคงมคีวามเปน็ประวตัศิาสตรโ์ดยเฉพาะ	
แตก่ลบัถกูแวดลอ้มดว้ยความทนัสมยั		การพฒันาพลเมอืงนัน้		ถา้ไมย่อมรบัและเขา้ใจประวตัศิาสตร	์กย็าก 
ที่จะมีการตอบสนองที่เหมาะสม	 ในทางกลับกันเราต้องการภาพสัดส่วนความเหมาะสมที่จะให้ 
คำจำกัดความ	ความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองสมัยใหม่กับสังคมดั้งเดิม	ที่เรารวมเรียกว่าชนท้องถิ่นดั้งเดิม
		 	 	 	 ในบางประเทศ	เช่น	นิวซีแลนด์	และอาจจะเป็นออสเตรเลีย	ตระหนักถึงประเด็นนี้และมี 
ความก้าวหน้ายิ่งกว่าที่อื่นใดในโลก	 ในระดับของความรู้สึกและตระหนักถึงชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่มีมาก่อน		 
หากพิจารณาด้วยความเป็นธรรม	 สำหรับเหตุผลเพื่อการกำหนดความทรงจำต่อไป	 ซึ่งมีเหตุผลมากมาย 
ที่จะต้องค้นหาความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมกับชนท้องถิ่นดั้งเดิม	 ในการเปรียบเทียบระดับความรู้สึก 
และตระหนักถึงความคาดหวังของชนเผ่า	Aborigines	ที่มีมาก่อนกับประเทศส่วนใหญ่ของโลก	ตัวอย่างนี้ 
จะชี้ให้เห็นถึงสภาพที่ไม่ปรากฏในที่ใด	 ซึ่งสำหรับประเทศออสเตรเลียแล้ว	 ความยุติธรรมในการกำหนด 
พื้นฐานการใช้ภาษา	 เรื่องของประเทศนั้น	 นักเขียนและปัญญาชนกำลังมีแนวคิดด้านเดียวในการพัฒนา 
ชนบทและการขม่ขนืธรรมชาตเิพือ่ผลกำไรอยา่งรวดเรว็	ในทศันคตนิี	้การทำลายเอกลกัษณข์องวฒันธรรม		
และวิถีชาวบ้านของชนท้องถิ่นดั้งเดิม	เป็นที่เข้าใจในรูปแบบของการทำเหมือง	การทำให้สิ่งแวดล้อม 
หมดไปโดยการเวนคืน	 หรือทำลายให้สูญเปล่าในแหล่งวัฒนธรรม	จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำลาย 
เอกลักษณ์และวิถีชาวบ้านเหล่านี้

		 ๓.	 สิทธิของประชาชนใน ๓ รูปแบบ 	(Three	Versions	of		People	Rights)
		 	 เป็นการขัดแย้งกับเบื้องหลังของเรื่องนี้ในการตรวจสอบขอบเขตความหมายในการก่อตั้ง	
“สทิธขิองประชาชน”	(Rights		of		Peoples)	ในขณะนี้	คำอธบิายของเรือ่งนีจ้ะเปน็การแบง่แยกแนวทาง 
ทั้ง	๓	รูปแบบในการนำนิยามคำว่า	“สิทธิของประชาชน”	(Rights		of		Peoples)		มาใช้	ความเด่นของ 
การใช้แนวทางทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกัน	แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะมีความสับสนมากมายซึ่งกันละกันด้วย	รูปแบบ 
ทั้ง	๓		รูปแบบ	มีดังนี้
		 	 ๓.๑	 บทบาทของประชาชนที่เป็นรูปแบบพิธีการในตราสารระหว่างประเทศ	(The	Role	of	
Peoples	in	Formal	International	Instruments)
		 	 	 	 ก่อนอื่นใดทั้งหมด	 มีข้ออ้างอิงกับประชาชนในตราสาระสำคัญระหว่างประเทศ	ซึ่งเป็น 
ที่ยอมรับจากรัฐคือบทนำ	(Preamble)	ของกฎบัตรสหประชาชาติ	(The	United	Nations	Charter) 
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ได้เร่ิมยืนยันว่า “เราประชาชนตัดสินใจท่ีจะกำจัดความหายนะหรือโรคระบาดของสงคราม” (We	the	 
peoples	are	determined	to	eliminate	the	scourge	of	war.)	โดยมาตรา	๑	(๑)	ของกติกา 
สากลระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง	และสิทธิทางการเมือง	(International	Covenant	on		Civil		
and		Political		Rights)	และกติกาสากลระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	
(International	 Covenant	 on	 	 Economics,	 Social	 and	Cultural	 	 Rights)	 ซึ่งกติกาทั้งสองฉบับ 
ที่เป็นหลักการพื้นฐานนี้ได้กำหนดว่า	“ประชาชนทุกคนมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง”	(All	peoples		
have	the	right	of	self-determination.)	จากการกำหนดเช่นนี้จึงเป็นการประกาศถึงพื้นฐาน 
ทีย่อมรบักนัอยา่งชดัแจง้วา่	รฐัเปน็เพยีงผูแ้ทนทีไ่ดร้บัมอบอำนาจจากประชาชน	รฐัแสดงบทบาทในตราสาร 
ระหว่างประเทศ	 โดยมีฐานะเป็นเพียงผู้แทนในเบื้องต้น	 ที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ใช่เพื่อแสดงถึง 
ความต้องการในประโยชน์ของรัฐ	 (Governments	are	the	authoritative	representatives	 of	 
people,	that	they	act	in	international	institutions	in	a	Fundamental	representational	role,	
and	that	it	is	ultimately	the	legitimacy	of	the	peoples	that	they	represent,	not	their		
own	expression	of	States	interests.)	ในมุมมองนี้	 จึงเป็นสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของประชาชน	 
(It	 is	 the	 legitimacy	of	 peoples.)	ซึ่งบัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์และพื้นฐานสำหรับเป็นเครื่องมือ 
ปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชน	 และสำหรับความร่วมมือกันในระหว่างประเทศ	ไม่ใช่สิทธิหรือ 
ความสามารถของรัฐซึ่งเป็นสิ่งไม่แน่นอนและได้รับมอบเพียงชั่วครั้งชั่วคราว	ดังนั้น	รัฐในความหมายนี้	
หากเปรียบเทียบกับประชาชนแล้ว	รัฐจึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นและเป็นสิ่งที่แยกออกมาจากความจริง 
ทางการเมือง	(States	in	this	sense	are	an	artificial	and	derivative	political	reality	as	 
compared	to	peoples.)
		 	 	 ตามความเปน็จรงิ	ขอ้โตเ้ถยีงนีย้งัไมช่ดัเจนในระหวา่งประเทศทัว่โลก	ผูแ้ทนของรฐับาลตา่ง	ๆ 	 
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนของรัฐสามารถปกครองโดยการบังคับข่มขู่	นั่นก็คือ	เครื่องมือของรัฐ 
ถูกยึดไว้โดยคนชั้นสูงกลุ่มเล็ก	ๆ 	แม้แต่ผู้ปกครองแคว้นอิสระที่ได้รับมอบหมายให้ปกครองประชาชน 
บริเวณชายแดนของประเทศก็ตาม	ดังนั้น	หากจะสมมติถึงฐานะระหว่างรัฐกับประชาชนแล้ว	อาจจะ 
แตกตา่งกนัในหลายกรณ	ีไมว่า่ชนชัน้	เชือ้ชาต	ิกลุม่ชาตพินัธุ	์และขนบธรรมเนยีมประเพณ	ีวฒันธรรม	ภาษา 
ของแต่ละภาคที่ไม่หลงเหลืออยู่	ที่เห็นได้ชัดแจ้งคือ	รูปแบบการปกครองรวมตัวกันเป็นสังคม	หรือหมู่ 
ชนชั้นสูงแห่งอำนาจ	(Societal	 hierarchies	 or	 constellations	 of	 power)	 รวมตัวกันเพื่อกดขี่ 
ผูอ้ยูใ่ตอ้ำนาจโดยเฉพาะอยา่งยิง่	ชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิซึง่เปน็อนัตรายอยา่งยิง่ตอ่เชือ้ชาต	ิการเมอืง	และสงัคม 
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     	 มุมมองน้ีได้มีการอภิปรายถึงการหยุดย้ังการล่าอาณานิคม	รวมท้ังการเก่ียวพันถึงข้อโต้แย้งต่าง	ๆ  
เกี่ยวกับสิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเอง	การกำหนดให้มี	General	Assembly	Resolution 
1514	ชี้ให้เห็นถึงความเคลือบคลุมและปัญหาอย่างหนึ่งของพื้นฐานการตัดสินใจด้วยตนเอง	 เป็นสิทธิ 
ของประชาชน	ตามความเข้าใจของสหประชาชาติ	คำประกาศฉบับแรกใน	Paragraph	ของ	 
General	Assembly	Resolution	1514	กล่าวว่า	การปราบปราม	หรือการใช้อำนาจที่เหนือกว่า	 
และการหาผลประโยชน์จากคนต่างด้าวท่ีอยู่ในบังคับ	ทำให้เกิดการปฏิเสธสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน	 
(The	subjection	of	peoples	to	alien	subjection	 and	domination	and	exploitation 
constitutes	a	denial	of	fundamental	human	rights)	มาตรา	๑	บัญญัติว่า	ประชาชนทุกคน 
มีสิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเอง	โดยสิทธิที่แท้จริงดังกล่าวประชาชนมีสิทธิอย่างอิสระในการตัดสินใจ 
ถึงสถานะทางการเมืองเศรษฐกิจ	และพัฒนาการทางด้านสังคมและวัฒนธรรม	(All	 peoples	have	 
the	right	to	self-determination.	By		virtue		of		that		right		they		freely		determine		their		 
political		status		and		feely	pursue		their		economic,		social		and		cultural		development.) 
		 	 	 แต่กติกาทั้งสองฉบับนี้	จะต้องอ่านควบคู่กับ	General	Assembly	Resolution	1514		
วรรคหกและวรรคเจ็ด		
		 	 	 วรรคหก	กำหนดไวว้า่	“ความพยายามในการทำลายความเปน็หนึง่ของเชือ้ชาต	ิและความเปน็ 
เอกราชของชาต	ิไมว่า่บางสิง่หรอืทัง้หมด	เปน็สิง่ทีข่ดัตอ่วตัถปุระสงคแ์ละหลกัการของกฎบตัรสหประชาชาติ 
(Any	attempt	at	the	partial	or	total	disruption	of	nation	unity	and	the	territorial	integrity 
of	the	country	is	incompatible	with	the	purposes	and	principles	of	the	Charter of		 
the		United	Nations)
		 	 	 ในทางตรงกันข้าม	 การตัดสินใจด้วยตนเองของประชาชนในทางปฏิบัติจะต้องไม่ถูกจำกัด	 
เนื่องจากความไม่มีขอบเขตจำกัดของอำนาจอธิปไตยของรัฐ
		 	 	 วรรคเจ็ด	กำหนดไว้ว่า	“ทุกประเทศจะต้องมีหน้าที่ดำเนินการให้กฎบัตรสหประชาชาติ	
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	และปฏิญญาฉบับนี้	มีผลใช้บังคับบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน
การไม่ถูกขัดขวางจากการดำเนินการภายในของรัฐและเคารพต่อสิทธิของประชาชนซึ่งเป็นสิทธิที่สูงสุด 
และความเป็นเอกราชของชาติ	 (All	States	uphold	the	obligation	to	enforces	Charter	of	 
the	United	 Nations	and	 the	Universal	Declaration	of	Human	Rights	and	 this	 
Declaration,	on	the	basis	of	equality,	non-interference	in	the	internal	 affairs	 of	 all	 
states	and	respect	for	the	sovereign	rights	of	all	peoples	and	their	territorial	integrity.)
		 		 	 นี่เป็นคำยืนยันถึงสิทธิของประชาชน	แต่ก็เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่าง 
ประชาชนกับรัฐที่สมมติขึ้นเท่านั้น	 ยิ่งกว่านั้น	 ความคิดในเรื่องการตัดสินใจด้วยตนเอง	ยังต้องอยู่ภายใต้ 
หลักการความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐอันจะแบ่งแยกไม่ได้	 (The	 notion	 of	 self	 –	 determination	 
itself	is	subordinated	to	an	overriding	conception	of	the	unity	and	integrity	of	the	State.)	
กรณีเช่นนี้เป็นที่เห็นได้ชัดว่าสถานะของประชาชนเป็นเรื่องที่สมมติขึ้น	 และเป็นสิ่งตรงข้ามกับที่กล่าวมา 
เพราะอาณานิคมต่าง	ๆ 	มีความเด่นในตัวเอง	ซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับความเป็นชาติ	และยังจำกัดชนท้องถิ่น 
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ดั้งเดิมออกจากรัฐบาล	ความอยุติธรรมหนึ่งที่รุนแรงและปฏิเสธสิทธิมนุษยชนทุกวันนี้	 ก็คือเครื่องมือ 
ที่เป็นกำลังอำนาจของรัฐถูกยึดครองโดยกลุ่มคนบางส่วนที่หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ได้รับอำนาจทั้งหมด 
จากรัฐ	ในขณะที่บุคคลอื่น	ๆ 	อยู่ภายใต้บังคับตามระดับต่าง	ๆ 	สถานการณ์เช่นนี้ยังคงมีอยู่ในรัฐที่มี 
อาณานิคมต่าง	ๆ 	ที่มีชนท้องถิ่นดั้งเดิมเหล่านี้	 สิทธิของชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ	 
จะต้องตกอยู่ในบังคับและถูกปกครองโดยองค์กรของรัฐ	 สิ่งนี้เป็นการเน้นถึงความอ่อนแอของประชาชน	 
แม้ว่าสถานะของประชาชนเหมือนว่า	จะเป็นที่ยอมรับขั้นพื้นฐานในตราสารของสหประชาชาติ	(This	
underscores	the	vulnerability	of		peoples	even	if	their	states	seems	to	be	acknowledge 
in	 the	 basic	 instruments	 of	 the	 Unites	 Nations.)	 การยอมรับขอบเขตความเป็นหนึ่งของรัฐ 
ในหลายสถานการณ์	จึงขัดแย้งกับการตัดสินใจด้วยตนเองของชนท้องถิ่นดั้งเดิม
	 	 ๓.๒	 สังคมพลเมืองระหว่างประเทศกับกฎหมายระหว่างประเทศ	 (International	 civil	 
society	as	a	challenge	to	statist	International	law)
		 	 	 	 	 มิตินี้เป็นการรวมข้อต่อรองระหว่างสังคมของพลเมืองกับรัฐ	ด้วยการที่รัฐจะเพิ่มแนวทาง
การเรียกร้องสิทธิในฐานะที่รัฐเท่านั้น	เป็นผู้บัญญัติกฎหมาย
	 	 ๓.๓	 ชนท้องถิ่นดั้งเดิมกับสิทธิของประชาชน	 (Indigenous	 Peoples	 and	 the	 Rights	 
of	People)
	 		 	 	 	 มิตินี้ต้องการให้มีการอนุญาตให้ชนท้องถิ่นดั้งเดิมมีการปกครองด้วยตนเอง	และให้มี 
ความมัน่ใจวา่สามารถมสีว่นรว่มกบัสงัคมสว่นใหญใ่นพืน้ฐานความเทา่เทยีมกนั		และไมม่กีารตัง้ขอ้รงัเกยีจ	
(In	 particular,	 the	 appreciation	 that	 to	 grant	mere	 autonomy	 to	 Indigenous	 Peoples,	
or	 to	 assure	 their	 participation	 in	the	 dominant	 society	 on	 the	 basis	 of	 equality	 and	 
non-discrimination.)	 โดยมีความต้องการและความทุกข์ยากเดือดร้อนบางสิ่งบางอย่างของชนท้องถิ่น 
ดั้งเดิม	ที่ยากที่จะเข้าใจ	และไม่สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นโดยกฎหมาย	กระบวนการ	โครงสร้าง 
ของการคุม้ครองสทิธมินษุยชน	กรอบของกฎหมายระหวา่งประเทศขณะนีย้งัไมใ่หเ้วททีางการเมอืงสำหรบั 
ผู้แทนของชนท้องถิ่นดั้งเดิม	 และไม่ได้ให้ความสำคัญในการเป็นเอกลักษณ์พิเศษทางประวัติศาสตร์ของ 
การเรียกร้อง	รวมทั้งคุณค่าของการเป็นสังคมมนุษย์ได้ทั้งหมด
 วิธีการดำเนินการ
	 เพื่อจัดหารูปแบบพิเศษของการดำเนินการ	 จะขอแนะนำประเด็นในการดำเนินการที่สำคัญ	 
๖	ประการ	ดังนี้	
	 ๑.	 จะต้องมีการตอบรับจากกฎหมายภายในถึงความต้องการในการตัดสินใจด้วยตนเอง 
การใชน้ยิามคำวา่ “ตนเอง”	(self)	ในความหมายทีเ่ปน็ความจรงิ	(in	an	existential)	ไมใ่ชใ่นความหมาย 
ของกฎหมายหรือทางสถิติตัวเลข	 (not	 in	a	 legalistic	or	statist)	นั่นหมายถึงรูปแบบที่เหมาะสมของ 
ความอิสระในการปกครองตนเองเพื่อปกป้องคุ้มครองตนเองและชีวิตในทุกมิติ	 (That	means	 some	 
appropriate	form	of	autonomy	that	allows	for	the	protestation	and	self-control	over	life	 
in	 all	 its	 dimensions.)	 และแน่นอนจะต้องพบกับความยากลำบาก	 อุปสรรค	 ปัญหาการร่วมมือกับ 
สิทธิอ่ืน	ๆ 	กลุ่มอ่ืน	ๆ 	และสิทธิของประชาชนท่ีมีมาก่อนซ่ึงต้องการเหตุผลความชัดเจนของการปิดก้ันเขตแดน 
ของอาณานคิม	ในขณะเดยีวกนัตอ้งอาศยัการรวมตวัเปน็กลุม่ของชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิทีอ่ยูก่ระจดักระจายดว้ย 
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	 ๒.	 สว่นประกอบทีจ่ำเปน็	คอื	มติขิองการตดัสนิใจดว้ยตนเองจากองคก์รภายนอก ความสามารถ 
ของชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการกำหนดเครือข่าย ความเป็นปึกแผ่น	 (To	be	able	 to	 form	networks	
of	 solidarity)	 กับชนท้องถิ่นดั้งเดิมอื่น	ๆ 	และกับผู้แทนชนท้องถิ่นดั้งเดิมอื่น	ๆ 	ในระดับองค์กรระหว่าง 
ประเทศและองค์กรข้ามชาติ
	 ๓.	 จะตอ้งมแีนวทางสนบัสนนุสทิธมินษุยชนในดา้นความสมัพนัธโ์ดยตรงในฐานะปจัเจกบคุคล 
และในฐานะกลุ่มกับชนท้องถิ่นดั้งเดิมขึ้นเป็นพิเศษอย่างเหมาะสม	 โดยเฉพาะต้องให้มีความมั่นใจว่า 
จะปกป้องคุ้มครองการหาผลประโยชน์จากชนท้องถิ่นดั้งเดิมโดยองค์กรที่ไม่ใช่ชนท้องถิ่นดั้งเดิม	 
(in	particular	so	as	to	assure	protection	against	exploitation	by	non-indigenous	structures) 
		 ๔.	 ต้องยอมรับว่าต้องมีบุคคลที่มีบุคลิกภาพเป็นสากล	 (international	 personality)	 สำหรับ 
ชนท้องถิ่นดั้งเดิม	 เพื่อสามารถแสดงถึงการเรียกร้องสิทธิ	 และการขจัดความเดือดร้อนเสียหาย	ในเวที 
นอกเหนือจากระบบกฎหมายของประเทศ	 การได้รับมาตรฐานความเป็นสากลเป็นเป้าหมายสำคัญ														
โดยมแีนวทางของการอทุธรณต์อ่คณะบคุคลทีม่หีนา้ทีช่ำระคดเีปน็พเิศษ		หรอืโดยการใชก้ระบวนการพเิศษ	
(a	way	of	appealing	to	either	a	special	tribunal	or	by	way	of	special	procedures)	เพือ่พจิารณา 
ข้อขัดแย้งระหว่างชนท้องถิ่นดั้งเดิมกับสังคมสมัยใหม่	ซึ่งไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการใช้เฉพาะองค์กรสมัยใหม่ 
หรือมาตรฐานสังคมสมัยใหม่ทั้งหมดเท่านั้น	(is	not	totally	subject	to	the	institutions	and	criteria	
of	modern	society)		
	 ๕.	 ต้องมีความตั้งใจเป็นพิเศษในการปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ (sacred	sites)	และมีความเข้าใจ 
วา่ในบางกรณสีถานทีศ่กัดิส์ทิธิจ์ะตอ้งปฏสิงัขรณไ์ว้	ในกรณคีวามจำเปน็ถงึขนาดสำหรบัชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ 
เนื่องจากความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 (บูรณภาพ)	 ของวัฒนธรรมหรือภาษา	 (any	 kind	 of	 cultural 
of	 religious	 integrity)	 กรณีนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการมอบหมายพื้นที่ดินที่เท่ากันหรือพอเพียง	 หรือชดเชย 
จำนวนเงนิเทา่นัน้	แตม่คีวามสมัพนัธก์บัพืน้ทีเ่ปน็พเิศษ	ซึง่ในลกัษณะพเิศษเชน่นีเ้ปน็สว่นหนึง่ของศกัดิศ์ร ี
ความเป็นมนุษย์	กล่าวคือ	เป็นการก่อตั้งอารยธรรมที่มีความสัมพันธ์กับชนท้องถิ่นดั้งเดิมและไม่อาจ 
ประดษิฐส์ิง่ใดมาทดัเทยีมได	้(To	specific	aspects	of	nature	that	are	part	of	what	human	dignity	
means	in	those	civilization	settings	associated	with	indigenous	peoples,	and	no	equivalent	
can	be	devised.)	
	 ๖.	 ความตั้งใจในการล้างบาปหรือชดใช้ความเสียหายที่ผ่านมา	(The	notions	of	restitution)	
รวมทั้งการปกป้องคุ้มครองได้ถูกนำมาใช้ในรูปแบบของการจัดตั้ง	สิทธิในถิ่นที่อยู่อาศัย	หรือแหล่งเงินทุน	
รวมทั้งการอำนวยความสะดวก	 (in	 the	 form	of	 land	 rights	 and	 the	financial	 resources	 and	 
facilities)	 เพื่อชนะความทุกข์ยากเดือดร้อนที่ชนท้องถิ่นดั้งเดิมได้รับ	โดยเฉพาะผู้ที่เกือบจะถูกทำให้ 
สูญพันธุ์	(at	the	brink	of	extinction)	น่าเสียใจว่า	สถานการณ์เช่นนี้ยังคงมีอยู่ในหลาย	ๆ 	ประเทศ
	 	 ข้อเรียกร้องการดำเนินการเหล่านี้ควรจะร่างเป็น	 A	 Draft	 Convention	 on	 the	 Rights	
of	 Indigenous	 Peoples	 หากข้อเรียกร้องนี้ได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์แล้ว	 (consensus)	
การเคลื่อนไหวเพื่อปรับปรุง	 Convention	 ดังกล่าว	 จะเป็นจุดศูนย์รวมให้การเคลื่อนไหวของสังคม 
ในนามของชนท้องถิ่นดั้งเดิมในทัศนคติแล้ว	 เรามีโอกาสทางประวัติศาสตร์	 (a	 historic	 opportunity) 
และเพราะแนวทางของสังคมสมัยใหม่	(the	 pace	 of	 modernization)	บางทีเป็นโอกาสสุดท้าย 
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ในการรักษาไว้ซึ่งมรดกส่วนรวมของโลกซึ่งมีคุณค่าอันยิ่งใหญ่มหาศาล	 (the	common	heritage	
of	 the	 planet	 that	 is	 of	 enormous	 value)	 และเป็นการยุติความผิดทางอาญาสำหรับผู้ต่อต้าน	
หรือไม่สามารถเข้าร่วมดำเนินการ	ในสังคมสมัยใหม่ที่เคลื่อนไหวและพัฒนาตลอดเวลา	สิ่งที่กำลังค้นหา 
ในอีกทางหนึ่งก็คือ	แนวทางในการยุติกระบวนการทางอาญาที่ฝังแน่นมาเป็นศตวรรษ	ในขั้นตอนนี้ 
ชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิเองจะตอ้งเปน็หลกัใหญใ่นการรวบรวมสทิธขิองประชาชน	(It	may	be	the	indigenous	
peoples	themselves	who	will	be	the	main,	because	of	this	emerging	rights	of	peoples.)	 
จะต้องมีความเป็นหน่ึงเดียวท่ีจะต้องมีเน้ือหาสาระสำคัญ	โดยเฉพาะแม้ว่าจะมีความเก่ียวพันกับมุมมองอ่ืน	ๆ  
เปน็บทบาทของนกักฎหมายทีจ่ะใหอ้งคก์รนีม้อียูอ่ยา่งชอบดว้ยกฎหมายและคอยใหค้ำแนะนำแกผู่อ้อ่นแอ 
ที่ยังคงอยู่ได้	 ในสังคมสมัยใหม่ที่ต้องการพลังการเคลื่อนไหวอย่างมหาศาลในเรื่องของศีลธรรม	กฎหมาย	
และการเมอืง	และไมส่ามารถเกดิขึน้ไดโ้ดยรอใหเ้กดิขึน้เอง	หรอืรอใหก้รอบของกฎหมายและสทิธมินษุยชน 
ที่มีอยู่ ทำให้เกิดแนวทาง องค์กรที่จัดตั้งขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นพิเศษต้องรับรู้และเริ่มดำเนินการ 
บนพืน้ฐานดงักลา่ว	ซึง่การดำเนนิการดงักลา่วเทา่นัน้ทีจ่ะเริม่ตน้ใหค้วามยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานในดา้นศลีธรรม 
ความคาดหวังที่มีอยู่ในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
		 ในขั้นตอนนี้	ภาพของการรวมตัวของการปกป้องคุ้มครองชนท้องถิ่นดั้งเดิมในรูปแบบของกฎหมาย 
เป็นความหวังอย่างยิ่ง	เพราะเป็นกฎเกณฑ์สำคัญที่ให้ชนท้องถิ่นดั้งเดิมรวมตัวกันดำเนินการเรียกร้อง 
ในการประชุมต่อ	ๆ 	ไป	การร่วมมือกันนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวระหว่างประเทศได้	โดยปัจจัยจากตัวเอง 
ในการต่อสู้	แข่งขันกับแรงผลักดันจากสังคมที่ปรากฏความจริงใหม่	ๆ 	
	 กลา่วไดว้า่	มกีารตระหนกัถงึสภาพของชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิทัว่โลกเปน็ชว่ง	ๆ 	อยา่งนา่สนใจ	ชนทอ้งถิน่ 
ดั้งเดิมได้ตระหนักถึงความต้องการในการดำเนินการร่วมกันในระดับของสากล	 รวมทั้งความพยายาม 
ในรูปแบบในการกำหนดเป็นรูปธรรมด้วย	 สุดท้าย	 นักวิจารณ์ทั้งหลายจะต้องเพิ่มความสำคัญแก่มนุษย ์
ทัง้หมด	นเิวศวทิยา	ในฐานะความจำเปน็อยา่งแทจ้รงิ	ทีจ่ะธำรงใหช้นทอ้งถิน่ดัง้เดมิปราศจากการสญูพนัธุ์ 
จากการถกูรกุรานหรอืโดยวธิผีสมกลมกลนื	(As	an	intrinsic	benefit.	of	keeping	indigenous	peoples	
from	being	either	extinguished	through	encroachment	or	by	way	of	assimilation.)		

  บทสรุป 
	 มิติสำคัญอันหนึ่งจากการวิเคราะห์ทั้งหลายในเรื่องชนท้องถิ่นดั้งเดิมคือ	 สิทธิของประชาชน 
เป็นที่ยอมรับกับแนวความคิดว่า	ประชาชนสามารถเป็นผู้ถือสิทธิ	(It	is	expressive	of	the	idea	 that	
peoples	 can	 be	 bearers	 of	 rights.)	แต่มีข้อจำกัดเฉพาะประชาชนผู้ถูกเลือกให้ยกเว้น	หรือผู้ซึ่ง 
ถูกผู้อื่นยกเว้น	ไม่ให้มีส่วนร่วมกับสังคมสมัยใหม่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ในปัจจุบัน	(but	 it	 is	 restricted 
to	particular	categories	of	peoples	who	have	chosen	to	be	excluded	or	whom	others	have	
excluded	from	participation	in	the	modern	societies	in	which	they	now	live)	ขอบเขตความกวา้ง 
ของสิทธิของประชาชนกำหนดถึงรัฐ	 ความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งหมด	 รวมทั้งรูปแบบของเหยื่อของสังคม 
สมัยใหม่	(The	broader	concept	of	the	rights	of	peoples	assesses	the	overall	State	–	society	
relationship,	including	patterns	of	victimization		that	are	carried	on	within	the	framework	
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of	modernity.)	ตัวอย่างเช่น	คำยืนยันว่ารัฐจะต้องไม่ใช้อำนาจ	หรือข่มขู่	หรือใช้อาวุธนิวเคลียร์	สามารถ 
ถือเป็นสิทธิในหลักประกันทางการเมือง	อันเป็นสิทธิเร่งด่วนของประชาชนตามกฎหมายระหว่างประเทศ	 
ในสถานการณ์ของชนท้องถิ่นดั้งเดิม	 ข้อเรียกร้องไม่ให้ใช้อาวุธนิวเคลียร	์ โดยส่วนใหญ่จะต้องดำเนินการ 
ภายนอกกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับประเพณี	(The	assertion	of	antinuclear	claims	
may	have	to	proceed	mainly	outside	traditional	international	law	frameworks.)	โดยดำเนนิการ 
ในกรอบของคำยนืยนัวา่รฐัจะใชค้วามพยายามในการควบคมุอยา่งไมม่เีงือ่นไขแหง่หลกัประกนัทางการเมอืง 
(frameworks	 that	 continue	 to	 reflect	 the	 statist	 insistence	 that	 governments	 exert	 
unconditional	control	over	security	policy)
	 ดังที่กล่าวมา	 จึงเป็นแนวคิดข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเริ่มแรก	และได้มีวิวัฒนาการถึงการรับรอง	
สิทธิต่าง	ๆ 	ทั้งสิทธิของปัจเจกบุคคล	(Individual	 Rights)	เช่น	สิทธิในเคหสถาน	สิทธิในครอบครัว	 
สทิธใินการประกอบอาชพี	เปน็ตน้	สทิธขิองกลุม่	(Group	Rights)	เชน่	สทิธชิมุชน	สทิธพิทิกัษร์ฐัธรรมนญู 
เป็นต้น	และต่อมาจากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	อันเป็นกฎหมายแม่	
(Parent	 Law)	ลำดับสูงสุดที่บัญญัติให้กฎหมายมีบังคับใช้ทันที	 โดยไม่ต้องออกกฎหมายลูก	 
(Children	 Law)	 ก็ได้มีการบังคับใช้สิทธิต่าง	ๆ 	ตามรัฐธรรมนูญนี้	นอกจากนี้	สิทธิที่ต้องรอกฎหมายลูก	 
กไ็ดม้กีารเรง่ออกกฎหมายลกู	เชน่	พระราชบญัญตัติา่ง	ๆ 	เพือ่บงัคบัใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายแมด่ว้ย	ดว้ยเหต ุ
ดังกล่าว	สิทธิมนุษยชนจึงได้เข้มแข็งขึ้น	ดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	เริ่มตั้งแต่กรณีมาบตาพุด	และอื่น	ๆ 	
ที่กำลังตามมา	เมื่อเหตุการณ์ดำเนินการไปสักระยะหนึ่งก็ควรมีการวิเคราะห์	ทบทวน	ตามสภาพสังคม	
เศรษฐกจิทีแ่ปรเปลีย่นไป	และออกกฎหมายหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมาย	หรอืการใชก้ลไกภาครฐั	เพือ่ใหเ้กดิ 
ความชดัเจนเพือ่รองรบักบัสภาวการณด์งักลา่วตอ่ไป	อยา่งไรกต็าม	สิง่ทีต่อ้งพงึตระหนกักค็อื	ชมุชนของไทย 
มีมาก่อนช้านาน	 เพียงแต่เมื่อนำกลไกภาครัฐเข้ามาจับดังกล่าวมาแล้วในตอนต้น	ก็ต้องเข้าใจวิถีชีวิต	 
(Way	 of	 life)	 ของสังคมไทยที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน	 ดังนั้น	 หากออกกฎหมายแล้ว	 ไม่สอดคล้อง 
กับวิถีชีวิตของสังคมไทยกลับกลายเป็นว่า	 จะมีการนำกฎหมายมาเป็นเครื่องมือห้ำหั่นกันหรือสร้าง 
ความแตกแยก	หรือเรียกร้องสิทธิจนเกินเลยความเป็นธรรมชาติของสังคมไทย	




