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ค าน า 
 

แนวปฏิบัติในการรับรองสิทธิชุมชนที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัย เรื่อง “ความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิ
ชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560”  
ซ่ึงศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนสนับสนุนจากส านั กงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  

 ทั้งนี้ สาระส าคัญของแนวปฏิบัติในการรับรองสิทธิชุมชนทีเ่ชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วย (1) แนวทางการใช้สิทธิของบุคคลและ
ชุมชนที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยเฉพาะในมาตรา 43  
(2) การด าเนินการตามหน้าที่ของรัฐเพ่ือประกันสิทธิของบุคคลและชุมชน ตลอดจนการติดตามและเร่งให้รัฐ
ด าเนินการ โดยเฉพาะในมาตรา 51 มาตรา 57 และมาตรา 58 และ (3) บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในการสนับสนุน/ส่งเสริมสิทธิของบุคคลและชุมชนตามข้อ (1) และข้อ (2)  

 คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวปฏิบัติในการรับรองสิทธิชุมชนฯ ฉบับนี้ จักเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง และผู้ที่สนใจในองค์
ความรู้เก่ียวกับสิทธิชุมชนในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญของการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ 
 
         คณะผู้วิจัย 
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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 

คณะผู้วิจัยได้จัดท าแนวปฏิบัติในการรับรองสิทธิชุมชนทีเ่ชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ฉบับนี้ขึ้น จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้  
แนวคิดทฤษฎี และเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง
ในมิติกฎหมายระหว่างประเทศ และมิติกฎหมายภายใน ปรากฏตามผลการศึกษาวิจัยในรายงานฉบับสมบูรณ์เล่ม
ที่ 1 นอกจากนั้นแล้ว แนวปฏิบัติฯ ดังกล่า ว ยังได้ผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
นิติศาสตร์ ด้านการบริหารภาครัฐ ด้านกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม และด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุ มชน 
ตลอดจนกลุ่มผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มที่มิใช่ผู้แทนภาครัฐ อาทิ กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนจากศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้แทนจากบริษัทหรือสถาบันที่จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อม 
ผู้แทนจากภาคประชาสังคมจากหลากหลายพ้ืนที่และนักวิชาการที่เก่ียวข้องกับประเด็นการศึกษาวิจัย เพ่ือให้แนว
ปฏิบัติฯ ฉบับนี้ มีความสมบูรณ์ และสามารถเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ต่อไป 

สาระส าคัญของแนวปฏิบัติในการรับรองสิทธิชุมชนทีเ่ชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ฉบับนี้ ประกอบไปด้วย 

(1) แนวทางการใช้สิทธิของบุคคลและชุมชนที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 โดยเฉพาะในมาตรา 43 
 (2) การด าเนินการตามหน้าที่ของรัฐเพ่ือประกันสิทธิของบุคคลและชุมชน ตลอดจนการติดตา มและ  
เร่งให้รัฐด าเนินการ โดยเฉพาะในมาตรา 51 มาตรา 57 และมาตรา 58 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 
 (3) บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการสนับสนุน/ส่งเสริมสิทธิของบุคคลและชุ มชน
ตามส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ข้อ (1) และข้อ (2) 

อนึ่ง ในการจัดท ากฎหมายลูกตามมาตรา 43 มาตรา 51 มาตรา 57 และมาตรา 58 ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นั้น นโยบายของรัฐบาล คือ กระจายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องตามกระทรวง
ต่างๆ เป็นผู้ด าเนินการ ดังนี้ 
o กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการออกกฎหมายสิทธิชุมชนใน
การจัดการ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ ผลประโยชน์ชุมชน และสวัสดิการ ชุ มชน 
ตามมาตรา 43 และมาตรา 57 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
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o กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
รับผิดชอบการออกกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินการเรื่องที่กระทบสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพชีวิต สุขภาพ ตามมาตรา 58 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 

ส่วนการจัดท ากฎหมายลูกตามมาตรา 51 นั้น แต่เดิม คณะอนุกรรมการย่อยของคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมายจะเป็นผู้ท าเอง ต่อมาเม่ือมีการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ จึงได้โอนไปให้กระทรวงยุติธรรมเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบ 
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ส่วนท่ี 2  
แนวทางการใช้สิทธิของบุคคลและชุมชนท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยเฉพาะในมาตรา 43 
 

2.1 บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติที่ก าหนดแนวทางการใช้สิทธิของ
บุคคลและชุมชนที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ปรากฏตามมาตรา 43 กล่าวคือ 

“มาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
(1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี อันดีงาม

ทั้งของท้องถิ่นและของชาติ    
(2) จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลาย 

ทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืนตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ  
(3) เข้าชื่อกันเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน หรือ

ชุมชน  หรืองดเว้นการด าเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน  และ
ได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว  ทั้งนี้  หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแน ะนั้นโดยให้ ประชาชนที่
เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  

(4) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน    

สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหน่ึง  หมายความรวมถึงสิทธิท่ีจะร่วมกับองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถ่ินหรือรัฐในการด าเนินการดังกล่าวด้วย” 

 
2.2 ประเด็นท่ีเป็นแนวทางปฏิบัติในการรับรองสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญ 

(1) การใช้สิทธิของบุคคลและชุมชนที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมตามบทบัญญัติมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นประเด็นด้านสิทธิเสรีภาพ ซ่ึงจะต้องอ่านประกอบกับมาตรา 57 และมาตรา 
58 ซ่ึงเป็นประเด็นด้านหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งมาตรา 51 ซ่ึงด้านหนึ่งเป็นเรื่องสภาพบังคับของการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานรัฐ ขณะเดียวกัน อีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องสิทธิของประชาชนและชุมชนในการติดตามเร่งรัดให้รัฐ
ด าเนินการตามหน้าที่ด้วย  

(2) การจะใช้สิทธิดังกล่าวตามข้อ (1) หมายถึงสิทธิของบุคคลและชุมชนในการจัดการ บ ารุงรักษา และ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน  
ตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ รวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการด าเนินการดังกล่าว
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ด้วย โดยค าว่า “ตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ” นั้น เม่ือพิจารณาประกอบกับมาตรา 25 วรรค 21 หมายความว่า 
สิทธิของบุคคลและชุมชนตามมาตรา 43 เกิดขึ้นแล้ว และบุคคลหรือชุมชนสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ทันทีหาก
การใช้สิทธิเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แม้จะไม่มีกฎหมายก าหนดวิธีการใช้สิทธิก็ตาม 

อย่างไรก็ตาม ก่อนใช้สิทธิตามมาตรา 43 ควรมีการออกกฎหมายลูกโดยผ่านกระบวนการทางนิติบัญญัติ 
เพ่ือวางโครงสร้างและจัดระบบให้เกิดความชัดเจน โดยไม่ต้องอาศัยอ านาจตุลาการในการวางบรรทัดฐานผ่าน  
ค าพิพากษาหรือค าวินิจฉัยในคดีต่างๆ และสามารถอ านวยความสะดวกให้การใช้สิทธิดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง ไม่ถูก
น าไปใช้พร่ าเพรื่อ ไม่ถูกบิดเบือน และไม่สร้างความแตกแยก 

(3) “ผู้ทรงสิทธิ” ตามมาตรา 43 มีทั้ง “บุคคล” ที่เป็นปัจเจกชน และ “ชุมชน” ที่เป็นกลุ่มคน กฎหมาย
ลูกควรก าหนดลักษณะการใช้สิทธิท่ีเหมือนกันและต่างกันระหว่างผู้ทรงสิทธิท้ังสองประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ผู้ทรงสิทธิที่เป็น “ชุมชน” เนื่องจากรัฐธรรมนูญไม่ได้ก าหนดรายละเอียดในเรื่องนี้ไว้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น  
ผู้ทรงสิทธิประเภทใด เง่ือนไขการใช้สิทธิจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และความหลากหลายทางชีวภาพตามมาตรา 43 คือ จะต้องใช้อย่าง “สมดุลและยั่งยืน” 

(4) การด าเนินการทางนิติบัญญัติเพ่ือรับรองสิทธิตามมาตรา 43 อาจท าสองทางคู่ขนานกันไป คือ  
ก) แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเดิมที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุด ซ่ึงกฎหมายอ่ืนที่มีล า ดับ
ศักด์ิต่ ากว่าจะขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญไม่ได้ ข) ออกกฎหมายใหม่ที่เป็นกฎหมายลูก เพ่ือขยาย
ความโดยเฉพาะเรื่อง “สิทธิชุมชน” ให้ละเอียดขึ้น เป็นระบบขึ้น และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง  

(5) ในการด าเนินการตามข้อ (4) ทั้ง ก) และ ข) จะต้องค านึงถึง “เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ” ด้วย  
ดังจะเห็นได้จากการที่ไม่ปรากฏนิยามค าว่า “สิทธิชุมชน” ในรัฐธรรมนูญ เนื่องจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
เห็นว่าสิทธิชุมชนเป็นเรื่องที่ยังไม่ตกผลึกและเข้าใจได้ยาก จึงเขียนเพียงว่า “บุคคลและชุมชนมีสิทธิ” แต่ไปให้
ความส าคัญกับเรื่อง “การท างานร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชน” มากกว่า โดยมาตรา 43 วรรค 2 บัญญัติขยาย
ความสิทธิของบุคคลและชุมชนในวรรคแรกว่าให้รวมถึง “สิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐ” ใน
การด าเนินการดังกล่าวด้วย 

(6) ในการด าเนินการตามข้อ (4) ก) ด้วยการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเดิมที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญนั้น “กฎหมายเดิมที่มีอยู่ ” หมายถึง กฎหมายระดับพระราชบัญญัติและอนุบัญญัติที่ เก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติฐานต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
ซ่ึงแม้จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมไปแล้ว แต่ก็เป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อยซ่ึงยังไม่น าไปสู่การปฏิรูปเชิงระบบและยั งมี
เนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ยังรวมถึงกฎหมายแร่ กฎหมาย
                                                 

1 มาตรา 25 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือ
จ ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะท าการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใ ช้
สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความม่ันคงของ รัฐ  ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแ ละไม่
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติหรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไมม่ี
การตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  

บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพ่ือใช้สิทธิทางศา ลหรือ
ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ บุคคลซ่ึงได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท าความผิดอาญาของบุคคลอ่ืน ย่อมมี
สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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ทรัพยากรชายฝั่ง กฎหมายประมง กฎหมายน้ า กฎหมายป่าไม้ ป่าสงวน สัตว์ป่า อุทยาน เป็นต้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ต้องเพ่ิมบทบัญญัติเรื่อง “สิทธิชุมชน” ซ่ึงเป็นสิทธิเชิงกลุ่มและเป็น “สิทธิตามรัฐธรรมนูญ (Constitutional 
rights)” ที่มีความส าคัญเหนือกว่าสิทธิตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอ่ืน โดยใส่เข้าไปในกฎหมายเหล่านี้ที่ เคย
มีแต่บทบัญญัติเก่ียวกับ “สิทธิของปัจเจกชน” ซ่ึงเป็นสิทธิเชิงเด่ียวเท่านั้น ในฐานะที่ “ชุมชน” เป็นผู้ใช้ 
(Resource user) ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ โดยมีเง่ือนไขว่าจะต้องใช้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

(7) ในการด าเนินการตามข้อ (4) ข) ด้วยการออกกฎหมายใหม่ที่ เป็นกฎหมายลูกว่าด้วย “สิทธิชุมชน”2 
นั้น มีขอ้พิจารณาในประเด็นย่อยดังต่อไปนี้ 

(7.1) การจะเข้าสู่ข้อพิจารณาการออกกฎหมายลูกว่าด้วยสิทธิชุมชน ในเบื้องต้น ต้องท าความ
เข้าใจให้ชัดเจนก่อนว่า ค าว่า “ชุมชน” ในภาษาของกฎหมาย อาจไม่ได้มีความหมายอย่างเดียวกับค าว่า “ชุมชน” 
ในภาษาทั่วไปที่ใช้เรียกกัน ซ่ึงอาจน าไปสู่การสื่อสารที่ผิดพลาด อันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความเข้าใจเรื่อง
สิทธิชุมชน นอกจากนี้ ค าว่า "ชุมชน" และ "สิทธิชุมชน" ในกฎหมายใหม่ซ่ึงเป็น "กฎหมายลูกว่าด้วยสิทธิชุมชน"  
จะหมายถึงเฉพาะ "ชุมชนในมิติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" เท่านั้น จะไม่รวมถึงชุมชนและ
สิทธิชุมชนในมิติอ่ืน เช่น มิติวัฒนธรรมด้วย เพราะแต่ละมิติมีลักษณะเฉพาะตัวและที่มาแห่งความชอบธรรมที่
แตกต่างกัน 

(7.2) วัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายลูกว่าด้วยสิทธิชุมชน คือ เพ่ือรองรับและขยายความ
สิทธิเชิงกลุ่มที่เรียกว่า “สิทธิชุมชน” ในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนิยามว่าชุมชนคืออะไร และ
สิทธิชุมชนมีขอบเขตและเง่ือนไขอย่างไร วางโครงสร้างและจัดระบบรองรับสิทธิชุมชนซ่ึงเป็นสิทธิเชิงกลุ่ม สร้าง
ความเชื่อมโยงกับโครงสร้างและระบบเดิมที่มีแต่สิทธิของปัจเจกชนซ่ึงเป็นสิทธิเชิงเด่ียว เพ่ิมรูปแบบใหม่ในระบบ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ให้ชุมชนจัดการร่วมกับรัฐโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ขยายความบทบาทของรัฐและหน้าที่
ของรัฐในการคุ้มครอง ป้องกัน สิทธิชุมชนทั้งสิทธิเชิงเนื้อหาและสิทธิเชิงกระบวนการ (สิทธิเชิงเนื้อหา หมายถึง 
สิทธิที่มีเนื้อหาเป็นของตัวเองโดยสมบูรณ์ เช่น สิทธิในสุขภาพ เป็นต้น ส่วนสิทธิเชิงกระบวนการ หมายถึง สิทธิที่
ท าหน้าที่เชิงกระบวนการ และใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนไปสู่การคุ้มครองสิทธิเชิงเนื้อหา เช่น สิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ เป็นต้น) ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการใช้สิทธิชุ มชน
เท่าที่จ าเป็น ภายใต้หลักการต่างๆ คือ สิทธิมนุษยชนและแนวคิดชุมชนนิยมแบบไทย ส านักความคิดสังคมวิทยา
ทางกฎหมาย ส านักความคิดมานุษยวิทยาทางกฎหมาย แนวคิดพหุลักษณะทางกฎหมาย และระบบกฎหมาย
เชิงซ้อน โดยไม่ลดทอนหรือบิดเบือนคุณค่าความเป็นชุมชน  

(7.3) ความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายลูกว่าด้วยสิทธิชุมชนกับกฎหมายอ่ืน ได้แก่ ความเป็น
กฎหมายแกนกลางเรื่องสิทธิชุมชนในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องในประเด็น
ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายนี้ เพ่ือให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติไม่ขัดแย้งกันและเป็นไปในทิ ศทาง
เดียวกัน 

                                                 
2 ปัจจุบัน มีคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นประธาน ก าลังศึกษาและยกร่างกฎหมายลูก

เก่ียวกับสิทธิชุมชนในทุกมิติตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซ่ึงมีขอบเขตที่กว้างกว่าการศึกษาวิจัยนี้ที่มีขอบเขตเฉพาะสิทธิชุมชนในมิติของทรัพย ากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แนวคิดทฤษฎีและหลักการต่างๆ ระหว่างงานสองเร่ืองนี้ไปในทิศทางเดียวกัน 
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(7.4) โครงสร้างเนื้อหาในกฎหมายลูกว่าด้วยสิทธิชุมชน ควรประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
(7.4.1) บทนิยามค าส าคัญต่าง ๆ – กฎหมายลูกว่าด้วยสิทธิชุมชนต้องมีการนิยา มค า  

ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค าว่า “ชุมชน” และค าว่า “สิทธิชุมชน” 
1) ค าว่า “ชุมชน” ควรเขียนให้ชุมชนมีความหมายที่ชัดเจน ไม่ควรเขียนให้

แคบเกินหรือกว้างเกินไป โดยรวมถึงมิติต่างๆ เช่น มีทั้งชุมชนที่ยึดพ้ืนที่เชิงกายภาพและชุมชนเสมือนจริงที่ไ ม่ยึด
พ้ืนที่ มีทั้งชุมชนที่เป็นผู้ใช้ทรัพยากร (Resource user) บนฐานคิดของผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนและ
ชุมชนที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมโครงการที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

2) ค าว่า “สิทธิชุมชน” ควรเขียนให้สิทธิชุมชนมีความหมายที่ชัดเจน ไม่ควร
เขียนในลักษณะที่เป็นการลดทอนความซับซ้อนของสิทธินี้ ให้เหลือแต่เพียงสิทธิท ามาหากินหรือสิทธิปา กท้ อง 
เพราะยังมีมิติจิตวิญญาณซ่ึงอาจจะไม่เก่ียวกับเรื่องปากท้องหรือการท ามาหากิน รวมถึงสิทธิด้านเศรษฐกิจซ่ึงเป็น
พัฒนาการของสิทธิชุมชนด้วย 

(7.4 .2) การจะพิจารณาให้ “ชุมชน” ใดมี “สิทธิชุมชน” ในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติตามกฎหมายนี้ ควรน าหลักเกณฑ์การจัดการร่วมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 8 ข้อของ Elinor Ostrom 
มาใช้เป็นฐานในการพิจารณาว่าชุมชนใดมีข้อเท็จจริงที่เข้าข่ายต่อไปนี้บ้าง ดังนี้ 

1) มีความสามารถในการระบุขอบเขตการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ภาย ใต้
การจัดการได้ ทั้ง “ขอบเขตเก่ียวกับผู้ใช้” ซ่ึงแยกแยะได้ว่าใครมีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้าใช้ทรัพยากร และ “ขอบเขต
ของทรัพยากร” ซ่ึงแยกแยะได้ระหว่างขอบเขตของระบบทรัพยากรที่ชุมชนดูแลกับระบบนิเวศเชิงสังคมที่ ใหญ่
กว่านั้น 

2) มีความสอดคล้องระหว่างกฎกติกาของชุมชนกับเง่ือนไขทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ทั้ง “ความสอดคล้องระหว่างการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและการบ ารุงรักษาระบบทรัพยา กรกับ
เง่ือนไขทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่” กับ “ความสอดคล้องระหว่างประโยชน์ที่สมาชิกจะได้กับต้นทุนที่
สมาชิกได้ลงไป” 

3) มีระบบที่เปิดให้สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปรับปรุ งกฎ
กติกาของชุมชน เพ่ือสร้างแรงจูงใจที่จะร่วมดูแลรักษาทรัพยากร 

4) มีกลไกการสอดส่องดูแลที่มีประสิทธิผล ทั้ง “การสอดส่องดูแลพฤติกรรม
สมาชิกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและการบ ารุงรักษาระบบทรัพยากร” ว่าเป็นไปตามกติกาหรือไม่ และ 
“การสอดส่องดูแลสภาพของทรัพยากรอย่างสม่ าเสมอ” 

5) มีการลงโทษผู้ละเมิดกฎกติกาอย่างค่อยเป็นค่อยไปและจากเบาไปหาหนัก 
6) มีกลไกจัดการความขัดแย้งที่ มีต้นทุนต่ าและเข้าถึงได้ง่าย ทั้ง “กลไก

ระหว่างสมาชิกซ่ึงเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้วยกันเอง” และ “กลไกระหว่างผู้ใช้ทรัพยากรกับเจ้าหน้าที่รัฐ”  
7) รัฐให้การยอมรับในสิทธิของชุมชน โดยรัฐจะต้องรับรู้และให้สิทธิแ ก่ผู้ใช้

ทรัพยากรในการวางกติกาการใช้และการจัดการทรัพยากร ขณะเดียวกัน ผู้ใช้ทรัพยากรจะมีสิทธิก าหนดกติกาใน



11 
 

 

กลุ่มของตนเองโดยไม่ถูกแทรกแซงจากอ านาจรัฐภายนอก และผู้ใช้ทรัพยากรสามารถด าเนินการบังคับใช้กติกา
และลงโทษผู้ฝ่าฝืนกติกาด้วยตัวของพวกเขาเอง 

8) กติกาและการจัดการทรัพยากรมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับร ะบบที่
ใหญ่กว่า ทั้งในเรื่องการใช้ทรัพยากร การจัดสรรทรัพยากร การสอดส่องดูแล การบังคับใช้ การแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง และการด าเนินการของภาครัฐ ล้วนต้องมีความยึดโยงกับระบบที่ใหญ่กว่า  

(7.4.3) ก าหนดเรื่องสิทธิตามมาตรา 43 ให้ชัดเจนว่า หมายถึง สิทธิในสองเรื่อง ได้แก่ 
1) สิทธิในการจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชา ติ 

สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุลและยั่งยืน ตามมาตรา 43 วรรคแรก โดยบัญญัติรับรอง
สิทธิในเรื่องนี้ให้เป็นสิทธิที่โดยสภาพสามารถใช้ได้ทันที โดยชุมชนไม่จ าเป็นต้องจดทะเบียน หรือมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล หรือต้องเข้าสู่กระบวนการขอและออกใบอนุญาตจากหน่วยงานภายใต้กฎหมายเฉพาะ และบัญญัติรับรอง
ให้ชุมชนสามารถใช้กฎกติกาในการจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติที่ออกโดยชุมชนได้ 
เพราะสิทธิในเรื่องนี้ เป็นสิทธิที่ใช้ในฐานะสิทธิในการจัดการประเภทหนึ่งภายใต้ระบบการจัดการทรัพย์สินที่ เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ระบบการจัดการโดยชุมชน (Common property regime)   

2) สิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรั ฐในการจั ดกา ร 
บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุล
และยั่งยืน ตามมาตรา 43 วรรค 2 โดยบัญญัติรับรองสิทธิในเรื่องนี้ให้เป็นสิทธิที่สามารถใช้ได้ในสองลั กษณะ 
ได้แก่ 

2.1) ใช้ในฐานะสิทธิเชิงกระบวนการ คือ สิทธิในการมีส่วนร่วม 
(Right to participate) กับรัฐในระดับร่วมจัดการ ทั้งหน่วยงานของรัฐในส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อย่างสมดุลและยั่งยืน 

2.2) ใช้ในฐานะสิทธิ ภาย ใต้ระบบการจั ดการทรั พย์สิ นที่ เป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติแบบผสมผสานระหว่างการจัดการสองระบบย่อย คือ ระบบการจัดการโดยรัฐ (State 
property regime) ร่วมกับ ระบบการจัดการโดยชุมชน (Common property regime) จนเกิดเป็นระบบจัดการ
ใหม่ที่เรียกว่า ระบบการจัดการร่วมกัน (Co-management) ระหว่างรัฐและชุมชน ทั้งนี้ โดยก าหนดบทบาทของ
ชุมชนให้เด่นมากกว่าบทบาทของรัฐโดยการเอาชุมชนเป็นฐานของการจัดการร่วมดังกล่าว เรียกว่า การจัดการ
ร่วมกันโดยเอาชุมชนเป็นฐาน (Community-based Co-management) 

(7.4.4) ก าหนดรายละเอียดเรื่องการจัดการร่วมกันระหว่างรัฐกับชุมชนโดยมีชุมชนเป็น
ฐาน (Community-Based Co-Management) ตาม 2.2) ของข้อ (7.4.3) ข้างต้นให้มีความชัดเจนในประเด็น
ต่าง ๆ เช่น  

1) น าเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ (Benefit sharing) มาใช้ระหว่างรัฐ กับ
ชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยการท าสัญญาให้ผลประโยชน์แก่ชุมชน (Community 
benefits agreement) ซ่ึงเป็นคนละเรื่องกับการชดเชยค่าเสียหายแก่ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ 
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2) จัดให้มีช่องทางการบังคับใช้สิทธิชุมชนเม่ือชุมชนถูกละเมิดสิทธิ โดยมีขั้น
ตอนต้นทางก่อนจะไปถึงศาล เช่น กระบวนการยุติธรรมทางเลือก คณะกรรมการไกล่เกลี่ย คณะกรรมการ
ประสานงานเพ่ือบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2550  

3) จัดให้มีการคุ้มครองและปกป้องสิทธิชุมชนโดยอาศัยอ านาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือก าหนดข้อห้ามบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

(7.4.5) ก าหนดให้มี “องค์กร/สภาคู่ขนาน” ของชุมชนเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองภายใต้เง่ือนไขตามกฎหมายนี้ เพ่ือเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและติดตามการบริ หาร
จัดการของรัฐ การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการปกป้องชุมชนเอง เนื่องจากชุมชน ไ ม่มี
อ านาจรัฐ เม่ือเกิดปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนไม่ควรพ่ึงพาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รั ฐได้
เพียงช่องทางเดียว 

(7.4.6) ก าหนดให้มี “การส่งเสริมชุมชนและสิทธิชุมชน” โดยมีมาตรการ/เครื่อง มือ/
กลไกในการช่วยเหลือชุมชนที่ไม่แข็งแรงหรือเข้าถึงข้อมูลได้ยาก เพ่ือจะได้สามารถใช้สิทธิชุมชนได้อย่างถูก ต้อง
และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

  



13 
 

 

ส่วนท่ี 3  
การด าเนินการตามหน้าท่ีของรัฐเพ่ือประกันสิทธิของบุคคลและชุมชน  

ตลอดจนการติดตามและเร่งให้รัฐด าเนินการ โดยเฉพาะในมาตรา 51 มาตรา 57 และมาตรา 58 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

 

3.1 บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติเรื่องหน้าที่ของรัฐไว้ในหมวด 5 ด้วย  

ซ่ึงนอกจากจะเป็นบทบัญญัติเก่ียวกับหน้าที่ของรัฐโดยตรงแล้ว ยังเชื่อมโยงกับบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิเสรี ภาพ
ของประชาชนในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยอีกด้วย ซ่ึงประเด็นหน้าที่ของรัฐเก่ีย วกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะอยู่ในมาตรา 57 และมาตรา 58 ซ่ึงบางถ้อยค าในทั้งสองมาตรายังสะท้อน
ให้เห็นประเด็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติมไปจากสิทธิที่ มี
อยู่แล้วในบทบัญญัติมาตรา 43 อีกด้วย  

“มาตรา 57 รัฐต้อง  
(1) อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี

อันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะส าหรับกิจกรรมที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งส่งเสริ มและ
สนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย  

(2) อนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล และย่ังยืน 
โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับประโยชน์จากการ
ด าเนินการดังกล่าวด้วยตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”  

“มาตรา 58 การด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ ถ้าการน้ันอาจมีผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของ
ประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องด าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ มีส่วนไ ด้เสีย
และประชาชนและชุมชนที่เก่ียวข้องก่อน เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  

บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมู ล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนกา ร
ด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  

ในการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน 
ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยท่ีสุด และต้องด าเนินการให้มีการเยียวยาความเดือดร้ อน
หรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนท่ีได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า” 
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นอกจากมาตรา 57 และมาตรา 58 ซ่ึงเป็นบทบัญญัติเรื่องหน้าที่ของรัฐเฉพาะประเด็นทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ในหมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 51 ยังบัญญัติไว้เป็นบททั่วไปเก่ียวกับสภาพบั งคับ
ของการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ และสิทธิของประชาชนและชุมชนในการติดตามเร่งรัดให้รัฐด าเนินการตาม
หน้าที่ด้วย ท านองเดียวกัน ในหมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 25 วรรค 3 ก็ได้บัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญไว้ด้วยอีกทางหนึ่ง 

“มาตรา 51 การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของรัฐตามหมวดนี้  ถ้าการนั้นเป็นการท าเพ่ือให้
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตามและเร่งรัดให้รัฐด าเนิน การ 
รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่ เก่ียวข้อง เพ่ือจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ” 

“มาตรา 25 วรรค 3 บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ 
สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพ่ือใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้” 

 
3.2 ประเด็นท่ีเป็นแนวทางปฏิบัติในการรับรองสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญ 

(1) การพิจารณาแนวทางปฏิบัติเรื่องหน้าที่ของรัฐเพ่ือประกันสิทธิของบุคคลและชุมชนเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรเชื่อมโยงเนื้อหาระหว่างบทบัญญัติสามมาตราในหมวดหน้าที่ของรั ฐซ่ึง
แทรกเนื้อหาเรื่องสิทธิของประชาชนและชุมชนมาด้วยตามมาตรา 51 มาตรา 57 และมาตรา  58 เข้ากับเนื้อหาใน
มาตรา 43 เก่ียวกับสิทธิของบุคคลและชุมชนในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการเปรียบเทียบ
ข้อเหมือนข้อต่าง ดังนี้ 

(1.1) ข้อเหมือนระหว่างบทบัญญัติเรื่องสิทธิตามมาตรา 43 กับบทบัญญัติเรื่องหน้าที่ของรัฐตาม
มาตรา 51 มาตรา 57 และมาตรา 58 ได้แก่  

o การที่ต่างก็ก าหนดให้มี “กฎหมายลูก”มารองรับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงกฎหมายลูก
ดังกล่าวอาจหมายถึง กฎหมายเดิมที่มีอยู่แล้วซ่ึงต้องปรับปรุง แก้ไขให้สอดคล้ อง กับ
รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ กฎหมายลูกดังกล่าวอาจเป็นฉบับเดียวกันหรือ ไม่  
ก็ได้ 

o สิทธิบางประเภทในทั้งสองหมวดเป็นเรื่องเดียวกัน เช่น สิทธิในการจัดการ สิทธิในการ
บ ารุงรักษา สิทธิในการใช้ประโยชน์ สิทธิในการร่วมกับรัฐ 

(1.2) ข้อต่างระหว่างบทบัญญัติเรื่องสิทธิตามมาตรา 43 กับบทบัญญัติเรื่องหน้าที่ของรั ฐตา ม
มาตรา 51 มาตรา 57 และมาตรา 58 ได้แก่ ประเภทของสิทธิซ่ึงมีบางอย่างต่างกัน ได้แก่  

o สิทธิตามมาตรา 43 ได้แก่  
1) สิทธิในการจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุลและยั่งยืน ตามมาตรา 43 วรรคแรก 



15 
 

 

2) สิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการจัดการ บ ารุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่าง
สมดุลและยั่งยืน ตามมาตรา 43 วรรค 2 

o สิทธิตามมาตรา 57 ได้แก่ 
1) สิทธิมีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้ หรือ

จัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์ อย่างสมดุลและยั่งยืน 

2) สิทธิได้รับประโยชน์จากการร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหาร
จัดการ และใช้ หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์ อย่างสมดุลและยั่งยืน 

o สิทธิตามมาตรา 58 วรรค 2 ได้แก่  สิทธิในการได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผล จาก
หน่วยงานของรัฐก่อนการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคแรก 

o สิทธิตามมาตรา 51 ได้แก่  
1) สิทธิในการติดตามและเร่งรัดให้รัฐด าเนินการ 
2) สิทธิในการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี้ ยังมีข้อต่างอีกประการหนึ่ง คือ ผู้ทรงสิทธิ ซ่ึงในมาตรา 43 ผู้ทรงสิทธิเป็น “บุคคลและ
ชุมชน” แต่มาตรา 57 ใช้ค าว่า “ประชาชนและชุมชน” มาตรา 58 วรรค 2 ใช้ค าว่า “บุคคลและชุมชน” และ
มาตรา 51 ใช้ค าว่า “ประชาชนและชุมชน” 

(2) การออกกฎหมายลูกว่าด้วยหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 57 (2) เป็นเรื่องที่รัฐต้องให้ “ประชาชนและ
ชุมชนในท้องถิ่น” ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัด
ให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ และได้รับประโยชน์
จากการด าเนินการดังกล่าว ซ่ึงกฎหมายลูกดังกล่าวอาจหมายถึง กฎหมายเดิมที่มีอยู่แล้วซ่ึงต้องปรับปรุงแก้ ไขให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายใหม่ก็ได้  

(2.1) กฎหมายเดิมที่มีอยู่แล้วซ่ึงต้องปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เช่น พระราชบัญญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซ่ึงแม้จะเป็นกฎหมายแกนกลางว่าด้วยการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแม้จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมไปแล้ว แต่ก็เป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อยซ่ึงยั งไม่
น าไปสู่การปฏิรูปเชิงระบบ และยังมีเนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ยัง
ไม่มีบทบัญญัติรองรับเรื่องการให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่ เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครอง 
บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และได้รับประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าว รวมทั้งกฎหมายเก่ียวกับทรัพยากร
ธรรมชาติฐานต่างๆ ส่วนใหญ่ยังใช้ระบบรัฐจัดการ (State property regime) โดยให้ความส าคัญกับการ มีส่วน
ร่วมของประชาชนและชุมชนค่อนข้างน้อยหรือไม่มีเลย ซ่ึงหากไม่มีการแก้ไขก็จะเข้าข่ายกฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ 
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(2.2) กฎหมายใหม่ที่เป็นกฎหมายลูกว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน อาจแยก
ออกเป็นสองลักษณะ ได้แก่ กฎหมายใหม่เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีบทบัญญัติเรื่องการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนอยู่ในนั้นด้วย เช่น ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร พ.ศ.... ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ ดิน พ.ศ... กับ กฎหมายใหม่ที่
เป็นกฎหมายกลางว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกเรื่อง เช่น ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ...3  

(3) การออกกฎหมายลูกว่าด้วยหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 58 วรรคแรก เป็นเรื่องที่รัฐต้อง “ด าเนินการให้
มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เก่ียวข้องก่อนการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะ
อนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ” ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง เพ่ือน ามา
ประกอบการพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาตต่อไป ซ่ึงกฎหมายลูกดังกล่าวอาจหมายถึง กฎหมายเดิมที่มีอยู่แล้ว
ซ่ึงต้องปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายใหม่ก็ได้ 

(3.1) กฎหมายเดิมที่ มีอยู่แ ล้ว ซ่ึง ต้องปรับปรุงแก้ ไข ให้ สอดคล้อง กับรั ฐธร รมนูญ เช่น 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซ่ึงแม้จะเป็นกฎหมายแกนกลางว่าด้วย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแม้จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมไปแล้ว แต่ก็เป็นการแก้ไข เ พียง
เล็กน้อยซ่ึงยังไม่น าไปสู่การปฏิรูปเชิงระบบและยังมีเนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา 58 ของ
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงหากไม่มีการแก้ไขก็จะเข้าข่ายกฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

(3.2) กฎหมายใหม่ที่เป็นกฎหมายลูกในฐานะกฎหมายแกนกลางว่าด้วยการปฏิรูปโครงสร้างและ
ระบบการศึกษาและประเ มินผลกระทบที่ คร อบคลุ มทุก มิ ติ ทั้งมิติผลกระทบ ต่อคุณภาพสิ่งแว ดล้ อม 
(Environmental Impact Assessment: EIA) และมิติผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Impact Assessment: 
HIA) และที่ครอบคลุมทุกระดับ ทั้งระดับนโยบาย และระดับโครงการกิจกรรม โดยรวมถึงการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพโดยชุมชน (Community Health Impact Assessment: CHIA) และการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิง
ยุทธศาสตร์  (Strategic Environment Assessment: SEA) เพ่ือให้ระบบดังกล่าวสะท้อนความเป็นจริงของ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริง และหลึกเลี่ยงการลิดรอนสิทธิชุมชนในหลายๆ ด้านอันน าไปสู่ ความ
ขัดแย้งในสังคม 

                                                 
3 ร่างกฎหมายฉบับนี้จัดท าโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือก ากับการปฏิรูปกฎหมาย ซ่ึงมีนายบวรศักด์ิ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการ  

โดยความจ าเป็นในการร่างกฎหมายฉบับนี้ คือ ปัจจุบันยังขาดกฎหมายที่มีประสิทธิผลในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ประชาชนมีส่ วน
ร่วมอย่างแท้จริงในกระบวนการนโยบายสาธารณะ การด าเนินโครงการ หรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อตนหรือชุมซนท้องถิ่น การจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและลังคม รวมทั้งการจัดบริการสาธารณะที่ซัดเจน เหตุผลในการร่างกฎหมายดังกล่าว ได้แก่ 1) ให้ประชาชนได้เข้าถึง
สิทธิตามรัฐธรรมนูญได้อย่างทั่วถึง และให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประขาขนในการก าหนดกระบวนการนโยบายสาธารณะ  
2) รับรองให้บุคคลมีสิทธิที่จะได้ข้อมูล ค าขี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อตนหรือชุม
ซนท้องถิ่นและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 3) ส่งเสริมให้ประขาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ การจัดท า
ยุทธศาสตร์ซาติ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับขาติและท้องถิ่น และ 4) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประขาซนในการดัดสินใจทาง
การเมือง และการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ โดยร่างกฎหมายฉบับนี้มีทั้งหมด 34 มาตรา แบ่งออกเป็น 4 หมวด และบทเฉพาะกาล  
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(4) สิทธิของ “บุคคลและชุมชน” ตามมาตรา 58 วรรค 2 ที่จะ “ได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจาก 
หน่วยงานของรัฐ” ก่อนการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ “กระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน” ในระดับ “ร่วมรับรู้” ที่ต้องเป็นส่วนหนึ่งใน “กระบวนการการศึกษาและประเมินผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน” ด้วย ซ่ึงกฎหมายลูกว่าด้วยหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 
58 วรรคแรกควรจะต้องก าหนดเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดครอบคลุมด้วย และหากการออกกฎหมายใหม่ที่เป็น
กฎหมายลูกท าในรูปแบบของกฎหมายแกนกลางว่าด้วยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการศึกษาและประเ มินผล
กระทบท่ีครอบคลุมทุกมิติ ตามข้อ (3.2) แล้ว สิทธิที่จะร่วมรับรู้ดังกล่าวย่อมสามารถเขียนให้ครอบคลุม ชัดเจน 
และเน้นเฉพาะกรณีของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้บทบัญญัติทั่วไป
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แต่เพียงอย่างเดียว 

(5) หน้าที่ของรัฐตามมาตรา 58 วรรค 3 เป็นเรื่องที่รัฐต้อง “ระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน 
ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ น้อยที่สุด” และรัฐต้อง “ด าเนินการให้มีการเยียวยาความ
เดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็ นธรรมและโดยไม่ชักช้า” ซ่ึงสามารถ
ก าหนดรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวได้ดีกว่า หากการออกกฎหมายใหม่ที่ เป็นกฎหมายลูกท าในรูปแบบของ
กฎหมายแกนกลางว่าด้วยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการศึกษาและประเมินผลกระทบที่ครอบคลุมทุ ก มิติ 
ตามข้อ (3.2) 

(6) สภาพบังคับของการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 57 และมาตรา 58 นั้น เป็นไปตามมาตรา 51 
กล่าวคือ หากหน้าที่ตามมาตราทั้งสองเป็นการท าเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ประชาชนและชุมชน
มี “สิทธิที่จะติดตามและเร่งรัดให้รัฐด าเนินการ รวมทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง” ได้ เพ่ือให้ประชาชน
หรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ซ่ึงกฎหมายที่เก่ียวกับเรื่อ งนี้  
ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2561 มาตรา 45 ซ่ึง
บัญญัติให้ “บุคคลหรือชุมชน” ซ่ึงเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการท าหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ หมวด 5 
หน้าที่ของรัฐ และได้รับความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ หรือการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือ
ล่าช้าเกินสมควร มีสิทธิยื่นค าร้องขอให้ศาลวินิจฉัยคดีได้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้4 

 (6.1) บุคคลหรือชุมชนดังกล่าวได้ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐที่ เก่ียวข้องด า เนินการ และ
หน่วยงานของรัฐปฏิเสธที่จะด าเนินการ หรือไม่ด าเนินการภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอหรือปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ถูกต้อง และได้โต้แย้งการด าเนินการหรือไม่ด าเนินการดังกล่าวเป็นหนังสือต่อหน่วยงานนั้นภายใน  
30 วันนับแต่วันที่ทราบหรือวันที่ได้รับแจ้งหรือถือว่าได้รับแจ้ง และ บุคคลหรือชุมชนดังกล่าวได้ยื่นค าร้อง 
ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหน้าที่ของรัฐตามที่บัญญัติ  ภายใน  
30 วันนับแต่วันที่มีหนังสือโต้แย้งหน่วยงานของรัฐ  

(6.2) กรณีนี้หากผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานดังกล่าวได้ปฏิบัติตามหน้าที่
แล้ว ก็ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้บุคคลหรือชุมชนดังกล่าวทราบ แต่หากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าหน่วยงาน
ของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ก็ให้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ  

                                                 
4 จาก ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับศาลรัฐธรรมนูญ (น. 21), โดย ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2561, กรุงเทพมหานคร: บริษัท แอคทีฟพร้ินท์ จ ากัด. 
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(6.3) คณะรัฐมนตรีพิจารณาความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดิน และสั่งการตามที่เห็นสมควร เม่ือ
คณะรัฐมนตรีสั่งการเป็นประการใด ให้แจ้งให้บุคคล หรือชุมชนดังกล่าวทราบ  

(6.4) ถ้าบุคคลหรือชุมชนดังกล่าวเห็นว่าข้อสั่งการของ คณะรัฐมนตรียังไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม
รัฐธรรมนูญ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ อาจยื่นค าร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะรัฐมนตรี 

(6.5) ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง 
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ส่วนท่ี 4 
บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ในการสนับสนุน/ส่งเสริมสิทธิของบุคคลและชุมชนตามส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 
 

   บทบาทหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปรากฏตามมาตรา 247 รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และตามมาตรา 26 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติปร ะกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ซ่ึงก าหนดหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้หลายประการ โดยในส่วนของการคุ้มครองสิทธิชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีบทบาทตามกฎหมายดังกล่าว 
และตามหลักการว่าด้วยสถานะและหน้าที่ของสถาบันแห่งชาติเพ่ือการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิม นุษยชน 
(หลักการปารีส) ดังนี้ 

4.1 บทบาททางด้านนิติบัญญัติ 

  (1) การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น และรวมถึงเสนอแนะเก่ียวกับการแ ก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิชุมชน และสิทธิ
มนุษยชน อันเป็นไปตามมาตรา 247(3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 
26(3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560  
โดยเฉพาะในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้ชุมชนเป็นผู้ทรงสิทธิ รวมถึงการวางหลักเกณฑ์เก่ียวกับขอบเขตเง่ือนไข
ของชุมชนผู้ทรงสิทธิ และแนวทางในการคุ้มครองสิทธิชุมชนให้มีความชัด เจนยิ่งขึ้น โดยบูรณาการในทุกภาคส่วน
ของรัฐ เพ่ือน าไปสู่การน าไปปฏิบัติคุ้มครองสิทธิที่ เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดความเสี่ยงในความรั บผิด
ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิชุมชนอย่างน้อยที่สุด 
  (2) การออกระเบียบ หรือประกาศใด ๆ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานภายในของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครอง
สิทธิชุมชนที่เชื่อมโยงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 27(5) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 
 

4.2 บทบาทด้านการคุ้มครองสิทธิชุมชนในทางปฏิบัติ 
  (1) การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเก่ียวกับการละเมิด สิทธิมนุษยชนโดยเฉพา ะ 
สิทธิชุมชนที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่
เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดดังกล่าว รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเ มิด
ต่อหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  โดยอาศัยอ านาจตามตามมาตรา 247(1) รัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 26(1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 
  (2) การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรม
ทรัพยากรชายฝั่ง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กรมประมง เป็นต้น 
รวมถึงองค์กรเอกชนที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การระหว่างประเทศในด้านสิทธิ
มนุษยชน และด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาแนวทางต่าง ๆ ในการคุ้มครองสิทธิของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้  โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 27(3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 

(3) การจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ รวมถึงสถานการณ์ด้าน
สิทธิชุมชนที่มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอต่อรัฐสภา และ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน ทั้งนี้ โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 247(2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 และมาตรา 26(2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 
  (4) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ มีการรายงานสถานการณ์เก่ียวกับ สิทธิ
มนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิชุมชนในประเทศไทยที่ไม่ถูกต้องตามหลักการ หรือไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ โดยอาศัยอ านาจ
ตามมาตรา 247(4) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และมาตรา 26(4) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 
 

4.3 บทบาทด้านการสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับสิทธิชุมชนแก่สังคม 
  (1) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนที่เก่ียวข้องในการศึกษา 
วิจัย และเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิ ชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิชุมชน ทั้งนี้ โดยอาศัยอ านาจ
ตามมาตรา 27(1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.
2560 
  (2) การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิชุมชนในการร่วมกันบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับภาครัฐ และประชาชนที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 
26(5) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560  
  (3) การส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแ ต่ละ
บุคคลที่ทัดเทียมกัน รวมทั้งสิทธิชุมชนที่มีลักษณะเป็นสิทธิเชิงกลุ่มที่สามารถใช้สิทธิเชิงกลุ่มนี้ในการร่วมกับ
ภาครัฐและประชาชนที่เก่ียวข้องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และการเคารพใน
สิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืนซ่ึงอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา  ทั้งนี้ โดยอาศัย
อ านาจตามมาตรา 27(2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ.2560 
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  (4) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจขอความร่วมมือกับรัฐบาลในต่างประเทศที่มีกฎหมาย
เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนที่ได้รับการพัฒนามายาวนาน เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางและเป็นองค์ความรู้ใน การ  
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยยิ่ งขึ้น ทั้งนี้ โดยอาศัย
อ านาจตามมาตรา 27(3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ.2560 


