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๑. บทนำ
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน	หมวด	๓	ส่วนที่	๑๒	สิทธิชุมชนมาตรา	๖๖	
และมาตรา	 ๖๗	 ได้กำหนดหลักการสำคัญในการรับรองสิทธิของของชุมชนเอาไว้โดยให้บุคคลซึ่งรวมกัน 
เปน็ชมุชน	ชมุชนทอ้งถิน่	หรอืชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ	มสีทิธอินรุกัษห์รอืฟืน้ฟจูารตีประเพณ	ีภมูปิญัญาทอ้งถิน่	
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น	 และของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ	การบำรุงรักษา	และการใช้ 
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน	 
และให้บุคคลที่อยู่ในชุมชนมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์	บำรุงรักษาและการได้ประโยชน์จาก 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ	การคุม้ครอง	สง่เสรมิ	และรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม	
เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย	
สวัสดิภาพ	หรือคุณภาพชีวิตของตน	ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม
	 ในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ	จะกระทำมิได้	เว้นแต่จะจัดให้มีการศึกษาและ 
ประเมินผลกระทบต่อชุมชนด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน	การจัดให้มี 
กระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สีว่นไดเ้สยีหรอืประชาพจิารณ	์รวมทัง้การใหอ้งคก์าร 
อิสระด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือด้านสุขภาพให้ความเห็นก่อนที่รัฐจะดำเนินโครงการ 
หรอืกจิกรรมดงักลา่ว	และใหช้มุชนมสีทิธฟิอ้งหนว่ยราชการ	หนว่ยงานของรฐั	รฐัวสิาหกจิ	ราชการสว่นทอ้งถิน่	
หรอืองคก์รอืน่ของรฐัทีเ่ปน็นติบิคุคล	หากมกีารลว่งละเมดิสทิธหิรอืมไิดด้ำเนนิการใหเ้ปน็ไปตามบทบญัญตัิ 
ของรัฐธรรมนูญมาตรา	๖๗	คอลัมน์		คมความคิด	เข็มทิศรัฐธรรมนูญ	จึงใคร่ขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับ	
“ปัญหาในทางปฏิบัติของการรับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชน”	ดังนี้	
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๒. สภาพปัญหาในทางปฏิบัติของการรับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชน
	 เมือ่พจิารณาถงึแนวทางการปฏบิตัเิกีย่วกบัการรบัรองและคุม้ครองสทิธขิองชมุชนแลว้	พบวา่ยงัคง 
มีสภาพปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติอยู่หลายประการด้วยกันที่ยังไม่สัมฤทธิผลตามเจตนารมณ์ที่ 
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้	ดังนี้	
	 ๒.๑ ปญัหาความไมช่ดัเจนในความหมายของคำวา่ “ชมุชน” “ชมุชนทอ้งถิน่” “ชมุชนทอ้งถิน่ 
ดั้งเดิม” ตามหมวด ๑๒ สิทธิชุมชน 
	 	 เมือ่รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	มาตรา	๖๖	บญัญตัริบัรองให	้“ชมุชน” “ชมุชนทอ้งถิน่” 
“ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม”	เป็นผู้ทรงสิทธิแยกจากสิทธิส่วนบุคคล	 ดังนั้น	การจะใช้สิทธิหรือคุ้มครองสิทธิ 
ตอ้งมคีวามชดัเจนกอ่นวา่ผูท้รงสทิธคิอืใคร	ซึง่ในรฐัธรรมนญูนัน้ไมไ่ดใ้ห้	คำนยิามความหมายไว้	ในขณะที่
หากเมื่อได้พิจารณาเทียบเคียงกับบทบัญญัติของกฎหมายต่าง	ๆ 	ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน	 โดยเฉพาะ 
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน	พ.ศ.	๒๕๕๑	แล้วได้ให้นัยความหมายไว้ในมาตรา	๓	ดังนี้

		 	 “ชุมชน”	 หมายความว่า	 กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันโดยมี 
ผลประโยชนแ์ละวตัถปุระสงคร์ว่มกนัเพือ่ชว่ยเหลอืหรอืสนบัสนนุกนั 
หรอืทำกจิกรรมอนัชอบดว้ยกฎหมายและศลีธรรมรว่มกนั	หรอืดำเนนิ 
การอื่นอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก	 มีการดำเนินการอย่าง 
ต่อเนื่องและมีระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้
		 	 “ชุมชนท้องถิ่น”	 หมายความว่า	 ชุมชนที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่ 
หมู่บ้านหรือตำบล

	 	 “ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม”	หมายความว่า	ชุมชนท้องถิ่นซึ่งเกิดขึ้นก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐
	 	 ซึ่งจะพิจารณาเห็นได้ว่าคำนิยามตามกฎหมายดังกล่าวก็ยังมีความคลุมเครือและไม่ชัดเจน 
เช่นกัน	กล่าวคือ	
	 	 คำว่า	“ชุมชน”	เป็นการให้ความหมายโดยถือเอาวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ร่วมกัน 
และระบบการบรหิารจดัการทีต่อ่เนือ่งเปน็เกณฑใ์นการพจิารณาความเปน็ชมุชน	ซึง่เปน็ความหมายทีแ่คบ 
และไม่ครอบคลุมบริบทของการรวมตัวกันของประชาชนกลุ่มต่าง	ๆ 	ที่มีอยู่ในประเทศไทย
	 	 คำว่า	 “ชุมชนท้องถิ่น”	 เป็นการให้ความหมายโดยถือเอาเขตการปกครองท้องที่ 
ตามพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที่	พทุธศกัราช	๒๔๕๗	เปน็เกณฑใ์นการพจิารณาความเปน็ชมุชน 
ท้องถิ่น	
	 	 สว่นคำวา่	“ชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ”	เปน็การใหค้วามหมาย 
โดยถือว่าชุมชนที่มีอยู่ก่อนวันที่	 ๑๑	 ตุลาคม	 ๒๕๔๐	 ซึ่งเป็นวันที่ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	ประกาศใช้	 
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม		
	 	 จึงมีปัญหาว่าจะอนุโลมนำเอาความหมายของคำว่า 
“ชุมชน”	 “ชุมชนท้องถิ่น”	 “ชุมชนท้องถิ่นดั้ ง เดิม”	 ตามที่  
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พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 บัญญัติไว้มาอนุโลมใช้ได้หรือไม่	และจะสอดคล้องกับ 
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่เพียงใด	ทั้งนี้โดยเหตุที่ความหมายของคำว่า“ชุมชน”	“ชุมชนท้องถิ่น”	
“ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม”	 ดังกล่าวยังขาดความชัดเจนและครอบคลุมถึงลักษณะการรวมตัวกัน 
ของกลุ่มคนที่มีอยู่ในประเทศไทยในอีกหลายประเภท	เช่น	กลุ่มชาติพันธ์ต่าง	ๆ 	ซึ่งมีปัญหาการได้รับ 
สัญชาติ	และไม่มีถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง	หากในอนาคตจะมีการร่างกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิชุมชนควรมีการ 
กำหนดความหมายของคำว่า	 “ชุมชน”	 “ชุมชนท้องถิ่น”	 “ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม”	 ให้มีความชัดเจน	
ครอบคลุม	 และจะต้องไม่เป็นการตัดสิทธิของชุมชนบางลักษณะดังกล่าวมาอันจะเป็นประโยชน์ในการ 
ส่งเสริมและคุ้มครองการใช้สิทธิของชุมชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
	 ๒.๒ ปัญหาการมีผลบังคับใช้ของรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗ วรรคสอง
	 	 ในเรื่องสิทธิชุมชน	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน	 ยังคงหลักการเดิม 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	เป็นส่วนใหญ่	แต่ได้ตัดคำว่า	“ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ”	ออกไป	ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการบังคับใช้สิทธิตาม 
รัฐธรรมนูญ	ทั้งนี้เพื่อให้สิทธิตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับ 
ทนัทแีตใ่นทางปฏบิตัสิว่นราชการ	หนว่ยงานของรฐั	หรอืรฐัวสิาหกจิบางสว่น 
ยังขาดการติดตามและดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
โดยใหเ้หตผุลวา่ยงัไมม่กีฎหมายกำหนดหลกัเกณฑ	์เงือ่นไขและวธิกีารใชส้ทิธ ิ
ของชมุชนทีช่ดัเจน	ทำใหไ้มส่ามารถปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูได ้
	 	 หลังจากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 มาตรา	 ๖๗	
มีผลใช้บังคับ	หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ต้องอนุมัติอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	
กระทรวงอตุสาหกรรม	การนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย	และสำนกังานคณะกรรมการกำกบักจิการ 
พลงังานไดม้หีนงัสอืหารอืปญัหาขอ้กฎหมายเกีย่วกบัการปฏบิตัติามมาตรา	๖๗	วรรคสองของรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทยไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ได้พิจารณาข้อหารือของทั้งสามหน่วยงานแล้ว	 ตามเรื่องเสร็จที่	๔๙๑	-	๔๙๓/๒๕๕๒	โดยมีความเห็นว่า 
บทบัญญัติมาตรา	๖๗	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ยังไม่มีผลใช้บังคับ 
ทันที	เพราะมีบทเฉพาะกาลตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๓๐๓	 (๑)๑	กำหนดให้มีผลใช้บังคับภายใต้เงื่อนไข 
ที่ต้องมีกฎหมายกำหนดรายละเอียดเสียก่อน	

 ๑รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๓๐๓	(๑)	บัญญัติว่า
	 “มาตรา	 ๓๐๓	 ในวาระเริ่มแรก	 ให้คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหารราชการแผ่นดินภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรก 
ตามรัฐธรรมนูญนี้	ดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องดังต่อไปนี้	ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
 (๑)	กฎหมายท่ีเก่ียวกับการกำหนดรายละเอียดเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองการใช้สิทธิและเสรีภาพตามมาตรา	๔๐	มาตรา ๔๔ 
บทบัญญัติในส่วนที่	๗	เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน	ส่วนที่	๘	สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา	ส่วนที่	๙	
สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ	ส่วนที่	๑๐	สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียนรวมทั้งกฎหมายว่าด้วย 
ข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา	๕๖	ส่วนที่	๑๒	สิทธิชุมชน	กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระ 
ตามมาตรา	๖๑	วรรคสอง	กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมืองตามมาตรา	๗๘	(๗)	กฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูป 
กระบวนการยุติธรรมตามมาตรา	๘๑	(๔)	กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาเกษตรกรตามมาตรา	๘๔	(๘)	กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง 
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองตามมาตรา	๘๗	(๔)	และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา	๒๕๖	
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา	๑๗๖…”
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	 	 แต่อย่างไรก็ตามปัญหานี้ภายหลังต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่	 ๓/๒๕๕๒	 เรื่อง	 
ศาลปกครองสูงสุดส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี	 (นายไพบูลย์	กองเกิด	กับพวกรวม	๒๑๑	คน)	 เพื่อขอให้ส่ง 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 
พ.ศ.	๒๕๓๕	มาตรา	๔๖	วรรคหนึ่ง	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	
มาตรา	๕๖	วรรคสอง	และมาตรา	๔๙	หรือไม่	ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในประเด็นเกี่ยวกับผลการ 
บังคับใช้สิทธิตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรองรับไว้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	
มีเจตนารมณ์ให้สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสภาพบังคับได้ทันทีที่รัฐธรรมนูญประกาศให้มี 
ผลใช้บังคับโดยไม่ต้องรอให้มีการบัญญัติกฎหมายอนุวัติการมาใช้บังคับก่อน 
	 	 ประกอบกับศาลปกครองสูงสุด	ได้มีคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	 ๕๙๒/๒๕๕๒	(คดีมาบตาพุด) 
โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า	การให้ความเห็นทางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ดังกล่าว	เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารราชการแผ่นดิน	จึงขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ที่วินิจฉัยว่า	 โครงการหรือกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน 
อย่างรุนแรงทั้ งทางด้านคุณภาพสิ่ งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ  
และสุขภาพ	ต้องดำเนินการตามที่มาตรา	๖๗	วรรคสองของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	บัญญัติไว้ทันทีตั้งแต่วันที่ 
รฐัธรรมนญูมผีลใชบ้งัคบั	คอืวนัที	่๒๔	สงิหาคม	๒๕๕๐	ซึง่ตามรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๒๑๖	วรรคห้า	ได้บัญญัติให้คำวินิจฉัย 
ของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด	มีผลผูกพันรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	ศาล	
และองค์กรอื่นของรัฐ	 ความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
จึงต้องผูกพันตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 ดังนั้น	 จึงเป็นที่ยุติแล้วว่าสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสภาพบังคับได้ทันทีที่  
รัฐธรรมนูญประกาศให้มีผลใช้บังคับโดยไม่ต้องรอให้มีการบัญญัติกฎหมายอนุวัติการมาใช้บังคับก่อน 
ทั้งนี้ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำวินิจฉัยของศาลปกครองดังกล่าวข้างต้น	
	 ๒.๓	ปัญหาการจัดตั้งองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗ วรรคสอง
ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	มาตรา	๖๗	วรรคสอง	ไดบ้ญัญตัใิหก้ารดำเนนิโครงการหรอืกจิกรรม 
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติ	
และสขุภาพจะตอ้งให้	“องคก์ารอสิระ”	ใหค้วามเหน็ประกอบกอ่นมกีารดำเนนิการโครงการหรอืกจิกรรม 
ดังกล่าว	 ซึ่งปัจจุบันได้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็น 
ขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง	พ.ศ.	๒๕๕๓	 
ซ่ึงระเบียบน้ีเป็นการกำหนดแนวทางการประสานการดำเนินการ	เพ่ือจัดต้ังและดำเนินงานขององค์การอิสระ 
โดยการกำหนดให้มีคณะกรรมการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระ	ซึ่งประกอบด้วย	
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ	 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดลอ้ม	ปลดักระทรวงสาธารณสขุ	ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม	และเลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา 
ผูแ้ทนภาคประชาชนซึง่คณะรฐัมนตรแีตง่ตัง้	จำนวน	๔	คน	ผูแ้ทนภาคเอกชนผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม 
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ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง	จำนวน	๔	คน	ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง	จำนวน	๕	คน	และให้อธิบดี 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการและเลขานุการ	 เพื่อเรียกให้ประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทน 
ขององค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 และสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
หรอืทรพัยากรธรรมชาตหิรอืดา้นสขุภาพ	เพือ่ทำความตกลงในการจดัตัง้องคก์ารอสิระ	ซึง่การออกระเบยีบ 
ดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของฝ่ายบริหาร	 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ 
รฐัธรรมนญู	มาตรา	๖๗	วรรคสอง	รฐับาลควรเรง่รดัใหห้นว่ยงานทีร่บัผดิชอบดำเนนิการยกรา่งพระราชบญัญตั ิ
องค์การอิสระเพื่อเสนอให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป๒ 
	 ๒.๔	ปัญหาการรวมศูนย์อำนาจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติไว้ที่รัฐ
	 	 ปัจจุบันมีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยังมีเนื้อหา	ไม่สอดคล้อง 
กับสิทธิของชุมชนและสิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์	 บำรุงรักษา	 การใช้และได้ 
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ	ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	 มาตรา	 ๓๐๓	 (๑)	บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหารราชการแผ่นดินภายหลัง 
การเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ดำเนินการ 
จัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องสิทธิชุมชนภายใน	๑	ปี	นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย 
ต่อรัฐสภาก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญมาตรา	๑๗๖	แต่จนถึงปัจจุบันรัฐบาล 
ยงัดำเนนิการจดัทำหรอืปรบัปรงุกฎหมายเกีย่วกบัการสง่เสรมิและคุม้ครองการใชส้ทิธชิมุชนยงัไมแ่ลว้เสรจ็ 
	 	 จากหลักการดังกล่าว	 จึงใคร่ขอให้ข้อสังเกตพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ	 รวม	๓	 ฉบับ	 ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีเนื้อหาบางส่วนที่อาจกระทบต่อสิทธิ 
ของชมุชนและบคุคลในการมสีว่นรว่มกบัรฐัในการอนรุกัษ	์บำรงุรกัษา	การใชแ้ละไดป้ระโยชนจ์ากทรพัยากร 
ธรรมชาต	ิสิง่แวดลอ้มและความหลากหลายทางชวีภาพ	หรอืเปน็กฎหมายทีร่วมศนูยอ์ำนาจในการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติไว้ที่รัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน	ดังนี้
	 	 ๒.๔.๑	 พระราชบญัญตัปิา่ไม ้พทุธศกัราช ๒๔๘๔	เปน็กฎหมายทีต่ราขึน้โดยมวีตัถปุระสงค ์
เพือ่ใหอ้ำนาจกบัรฐัในการบรหิารจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ัง้ระบบ	โดยการหา้มมใิหบ้คุคลใดทำไม	้หรอืเจาะ	
หรือสับ	หรือเผา	หรือทำอันตรายด้วยประการใด	ๆ 	แก่ไม้หวงห้ามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน 
เจา้หนา้ที	่หรอืไดร้บัสมัปทาน	หา้มมใิหผู้ใ้ดกอ่สรา้ง	แผว้ถาง	เผาปา่	หรอืกระทำดว้ยประการใด	ๆ 	อนัเปน็ 
การทำลายป่า	หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น	เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือห้ามมิให้ 
ผู้ใดเก็บหาของป่าหวงห้ามหรือทำอันตรายด้วยประการใด	ๆ 	แก่ของป่าหวงห้ามในป่า	 เว้นแต่จะได้รับ 
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่	 ซึ่งการหวงห้ามดังกล่าวเป็นการจำกัดสิทธิการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
ในการใช้สอยและได้ประโยชน์จากป่าไม	้ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในชนบทที่ต้องพึ่งพาอาศัยไม้ในป่าเพื่อใช ้
สรา้งทีอ่ยูอ่าศยั	ใชเ้ปน็เชือ้เพลงิในการดำรงชวีติ	ใชข้องปา่เปน็อาหารและยารกัษาโรค	แตใ่นขณะเดยีวกนั 

 ๒ปัจจุบันในการประชุมคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๑๒	มกราคม	๒๕๕๓	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ	ร่างระเบียบสำนัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 
อย่างรุนแรง	พ.ศ.	....		ตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา	๖๗	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เสนอ	และให้ดำเนินการต่อไปได้	และปัจจุบัน	ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ	ดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๗	
ตอนพิเศษ	๔	ง	หน้า	๑	ลงวันที่	๑๒	มกราคม	๒๕๕๓.
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รัฐกลับแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้โดยการให้สัมปทานป่าไม้กับบริษัทผู้ประกอบธุรกิจค้าไม้ 
เพื่อแลกกับเงินค่าสัมปทาน	ส่งผลให้ปริมาณป่าไม้ในประเทศไทยลดลงจนเข้าขั้นวิกฤตในปัจจุบัน
	 	 ๒.๔.๒	 พระราชบญัญตัอิทุยานแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๔	เปน็กฎหมายทีต่ราขึน้โดยมวีตัถปุระสงค ์
เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู	่เช่น	พันธ์ไม้และของป่า	สัตว์ป่า	ตลอดจนทิวทัศน์	ป่าไม้	 
และภูเขา	 ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติตามเดิม	 มิให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไป	เพื่ออำนวยประโยชน์ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่รัฐและประชาชนสืบไป
	 	 	 	 	 อยา่งไรกต็าม	เมือ่พจิารณาเนือ้หาของพระราชบญัญตัฉิบบันีแ้ลว้จะพบวา่		มบีทบญัญตั ิ
หรือเนื้อหาในบางมาตราที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมและคุ้มครองการมีส่วนร่วมของชุมชนและ 
ประชาชนในการใช้สอยและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	เช่น	มาตรา	๖	เมื่อรัฐบาลเห็นสมควร 
กำหนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ	ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ 
ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาหรือรื่นรมย์ของประชาชน	ให้ประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกากำหนดเป็น 

อทุยานแหง่ชาตไิด	้จะเหน็ไดว้า่เปน็การกำหนดโดย
ภาครฐัฝา่ยเดยีวโดยขาดกระบวนการการมสีว่นรว่ม 
ของประชาชน	มาตรา	๙	การแตง่ตัง้คณะกรรมการ 
อุทยานแห่งชาติ	 ซึ่งโดยหลักแล้วมีองค์ประกอบ 
มาจากข้าราชการแต่ไม่ได้กำหนดสัดส่วนตัวแทน 
จากภาคประชาชนไว้โดยชัดเจน ทำให้คณะกรรมการ 
ดังกล่าวซึ่งมีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาต่อ 
รัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำหนดที่ดินให้เป็นอุทยาน 
แห่งชาติ	และการขยายหรือการเพิกถอนอุทยาน 
แห่งชาติ	 ตลอดจนการคุ้มครองและดูแลรักษา 
อุทยานแห่งชาติขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 

	 	 	 	 	 นอกจากนี้ในมาตรา	๑๖	ในบางอนุมาตรายังห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือหรือครอบครอง 
ที่ดิน	รวมตลอดถึงก่นสร้าง	แผ้วถางหรือเผาป่า	หรือเก็บหา	นำออกไป	ทำด้วยประการใด	ๆ 	ให้เป็น 
อันตราย	หรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้	ยางไม้	น้ำมันยาง	น้ำมันสน	แร่หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น	หรือนำ 
สัตว์ออกไป หรือทำด้วยประการใด	ๆ  ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ หรือห้ามเก็บหา นำออกไป ทำด้วยประการใด	ๆ  
ให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพ	ซึ่งกล้วยไม้	น้ำผึ้ง	ครั่ง	ถ่านไม้	เปลือกไม้	หรือมูลค้างคาว	หรือเก็บ	
หรือทำด้วยประการใด	ๆ 	ให้เป็นอันตรายแก่ดอกไม้	 ใบไม้	 หรือผลไม้	 หรือนำหรือปล่อยปศุสัตว์เข้าไป	 
หรอืนำสตัวเ์ลีย้งหรอืสตัวพ์าหนะเขา้ไป	บคุคลใดฝา่ฝนืตอ้งรบัโทษตามกฎหมาย	ซึง่กรณดีงักลา่วเปน็การ
จำกัดสิทธิในการใช้สอยและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป	 ส่งผลให้ชุมชนขาดจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	เพราะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นเจ้าของ	
  ๒.๔.๓	 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๗	ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ
สงวนป่าไม้ไว้เป็นเนื้อที่ประมาณร้อยละ	๕๐	 ของเนื้อที่ประเทศไทย	 คือเป็นเนื้อที่ป่าสงวนรวมประมาณ	
๒๕๐,๐๐๐	ตารางกิโลเมตร	หรือ	๑๕๖	ล้านไร่	แต่เมื่อพิจารณาในเนื้อหาแล้วจะพบว่ามีบางมาตราที่ขัด 
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ต่อหลักการมีส่วนร่วม	การใช้สอยและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	เช่น	มาตรา	๖	การกำหนด 
ให้ป่าอื่นใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีโดยการออกเป็นกฎกระทรวง	ซึ่งการกำหนด 
เขตดังกล่าวขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน	ทำให้เกิดปัญหาการกำหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ทับซ้อนกับพื้นที่ที่ประชาชนครอบครองทำประโยชน์อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงกำหนดป่าสงวนแห่งชาติ 
นั้นใช้บังคับและผลสืบเนื่องคือมาตรา	๑๒	กำหนดว่าบุคคลใดอ้างว่ามีสิทธิ	หรือได้ทำประโยชน์ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติก่อนวันที่กฎกระทรวงกำหนดป่าสงวนแห่งชาตินั้นใช้บังคับ	ให้ยื่นคำร้องเป็นหนังสือ 
ต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้ เป็นหัวหน้าประจำ	 
กิ่งอำเภอท้องที่ภายในกำหนด	๙๐	วัน	นับแต่วันที่ 
กฎกระทรวงนั้นใช้บังคับถ้าไม่ยื่นคำร้องภายในกำหนด 
ดังกล่าว	ให้ถือว่าสละสิทธิหรือประโยชน์นั้น	ซึ่งทำให้ 
ประชาชนเสียสิทธิเป็นจำนวนมากจากบทบัญญัติใน 
มาตรานี้
	 	 	 	 	 นอกจากนี้ในมาตรา	๑๔	ยังห้าม 
มใิหบ้คุคลใดยดึถอื	ครอบครอง	ทำประโยชน	์หรอือยูอ่าศยั 
ในที่ดิน	 ก่อสร้างแผ้วถาง	เผาป่า	ทำไม้	เก็บหาของป่า 
หรือกระทำด้วยประการใด	ๆ 	อันเป็นการเสื่อมเสีย 
แก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ	 เว้นแต่จะได้รับอนุญาต 
จากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นรายกรณีไป	 ในขณะเดียวกัน 
ในมาตรา	๒๐	รัฐสามารถอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทำการบำรุงหรือปลูกสร้างสวนป่าในเขตป่าสงวน 
แห่งชาติที่มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมได้ถึง	๒,๐๐๐	 ไร่	 โดยเสียค่าตอบแทนให้แก่รัฐ ซึ่งจะเป็นช่องทาง 
ในการเอื้อประโยชน์แก่เอกชนบางคนหรือบางกลุ่ม	ซึ่งรัฐควรจะนำเอาป่าสงวนที่เสื่อมโทรมมาบริหาร 
จัดการในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชนที่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง หรือได้รับผลกระทบ 
จากการดำเนินโครงการของรัฐ
	 	 	 	 	 กล่าวโดยสรุปแล้วปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามพระราชบัญญัติ 
ทั้ง	๓	ฉบับที่ได้กล่าวมานั้น	เกิดจากการตรากฎหมายโดยการมอบความไว้วางใจให้กับภาครัฐแต่ขาด 
ความไว้เนื้อเชื่อใจภาคประชาชน	ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหารัฐบาลควรจะต้องเร่งรัดดำเนินการ 
ปรับปรุงพระราชบัญญัติทั้ง	 ๓	 ฉบับ	 โดยการกำหนดกลไกให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
อนุรักษ์	บำรุงรักษา	ใช้สอยและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง	ทั้งนี้เพื่อให้ทรัพยากร 
ธรรมชาติเป็นของชุมชน	โดยความยินยอมพร้อมใจของชุมชน	และเพื่อประโยชน์ร่วมกันของชุมชน
	 	 	 	 	 อยา่งไรกต็าม	หากรฐับาลยงัคงละเลยหรอืเพกิเฉยในการปรบัปรงุกฎหมายทัง้	๓	ฉบบั	
ดงักลา่ว	รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยฉบบัปจัจบุนักไ็ดก้ำหนดกลไกใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการเสนอ 
กฎหมาย	โดยใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๑๖๓๓	โดยการรวบรวมรายชื่อ 
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า	๑๐,๐๐๐	คน	เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติทั้ง	 ๓	 ฉบับ	 ต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม 
ต่อไป
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๓. บทสรุป
 สิทธชุิมชน	เปน็ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมตามหลกัการปกครองในระบอบประชาธปิไตยแบบมี
สว่นรว่ม	เกดิขึน้ในบรบิทของสงัคมทีม่โีครงสรา้งทางอำนาจทีม่คีวามเหลือ่มลำ้	ความไมเ่ทา่เทยีมกนัในการ 
เข้าถึงทรัพยากร	 ตลอดจนการครอบงำทางวัฒนธรรม	 โดยใช้วัฒนธรรมเดี่ยวดูดกลืนความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น	สิทธิชุมชนจึงเป็นการต่อสู้เพื่อปรับสัมพันธภาพทางอำนาจใหม่	ผ่านการ 
กำหนดตวัตนของชมุชนในการเปน็ผูท้รงสทิธ	ิโดยมเีปา้ประสงคเ์พือ่สรา้งสงัคมทีเ่ปน็ประชาธปิไตย	เคารพ 
ในความแตกต่างหลากหลาย และให้เสรีภาพแก่ประชาชนในแต่ละชุมชนในการกำหนดกติกาของวิถีชีวิต 
เศรษฐกิจ	 การบริหารจัดการทรัพยากรตามแต่ภูมินิเวศวัฒนธรรมของตน	 ภายใต้กรอบของความรับผิด 
รับชอบร่วมกันของคนในชุมชน	 ดังนั้นสิทธิชุมชนจะได้รับการคุ้มครอง	 ส่งเสริม	 และเกิดผลเป็นรูปธรรม 
ในทางปฏบิตัหิรอืไมเ่พยีงใดนัน้ยอ่มขึน้อยูก่บัความจรงิใจขององคก์รผูใ้ชอ้ำนาจอธปิไตย	ทัง้ฝา่ยนติบิญัญตั ิ
ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการตรากฎหมาย	 ฝ่ายบริหารซึ่งมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย	 และฝ่ายตุลาการ 
ซึ่งเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทในอรรถคดีทั้งปวงนั่นเอง	   

 ๓รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๖๓	บัญญัติว่า
	 “มาตรา	 ๑๖๓	 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน	มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภา 
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามที่กำหนดในหมวด	๓		และหมวด	๕	แห่งรัฐธรรมนูญนี้
	 คำร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดทำร่างพระราชบัญญัติเสนอมาด้วย
	 หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อ	รวมทั้งการตรวจสอบรายชื่อ	ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
	 ในการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัติามวรรคหนึง่	สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภาตอ้งใหผู้แ้ทนของประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 
ทีเ่ขา้ชือ่เสนอรา่งพระราชบญัญตันิัน้ชีแ้จงหลกัการของรา่งพระราชบญัญตัแิละคณะกรรมาธกิารวสิามญัเพือ่พจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
ดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยผู้แทนของประชาชน	ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจำนวนกรรมาธิการทั้งหมดด้วย.”




