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ค าน า 
 

เอกสารประกอบการอธิบายแนวปฏิบัติในการรับรองสิทธิชุมชนที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ฉบับนี้ จัดท าขึ้นภายใต้โครงการ วิจัย 
เรื่อง "ความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560" 

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการอธิบายแนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้ เป็นการมุ่งอธิบายและขยายความรายละเ อียด
เพ่ิมเติมในประเด็นส าคัญของแนวปฏิบัติในการรับรองสิทธิชุมชนที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพ่ือใช้เป็นคู่มือส าหรับบุคคลทั่ว ไป ใน
การศึกษา อ้างอิง และท าความเข้าใจแนวปฏิบัติในการรับรองสิทธิชุมชนฯ ข้างต้น 

 

         คณะผู้วิจัย 
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เอกสารประกอบการอธิบายแนวปฏิบัติในการรับรองสิทธิชุมชนท่ีเชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยท าความเข้าใจและขยายความ “แนวปฏิบัติในการรับรองสิทธิชุ มชนที่
เชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” 
โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 : ที่มาของ “แนวปฏิบัติในการรับรองสิทธิชุมชนที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” 

ตอนที่ 2 : แนวคิดและหลักการที่ใช้ในการร่าง “กฎหมายลูกว่าด้วยสิทธิชุมชน” ในมิติการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตอนท่ี 1: ท่ีมาของ “แนวปฏิบัติในการรับรองสิทธิชุมชนท่ีเชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” 

 ท่ีมาของแนวปฏิบัติในการรับรองสิทธิชุมชน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 

ในด้าน สิทธิและเสรีภาพของประชาชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 43 
รับรองว่าบุคคลและชุมชนมีสิทธิจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุลและยั่งยืน ตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ส่วนในด้าน หน้าที่ของรัฐ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 57 ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการต่างๆ เพ่ือ
ปกป้องและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุลและยั่งยืน 
โดยให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์ ตามที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา 58 ก าหนดให้
รัฐต้องประกันสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะได้รับการปกป้องจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ซ่ึงเกิดจากการด าเนินการของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต ตามที่กฎหมายบัญญัติ  รวมทั้งมาตรา 51 ซ่ึงก าหนดให้
ประชาชนและชุมชนมีสิทธิติดตาม เร่งรัดให้รัฐด าเนินการ และฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐให้ท าหน้าที่ดังกล่าว ได้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ   

 แนวทางการใช้สิทธิชุมชนต้องเป็นไปตาม “วิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ” 

แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะบัญญัติรับรองสิทธิชุมชนแล้ว และสิทธิชุมชนจะเกิดขึ้นแล้วตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่
จ าเป็นต้องมีการตรากฎหมายออกมาก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติ การจะใช้สิทธิดังกล่าวแบบต่างคนต่างใช้อาจเ กิด
ปัญหาในการตีความเก่ียวกับความหมาย เง่ือนไข และขอบเขตของการใช้สิทธิชุมชน ซ่ึงท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนและน าไปสู่ความขัดแย้ง หรือเกิดปัญหาในการใช้สิทธิอย่างผิดวัตถุประสงค์ ที่ผ่านมา เราใช้ศาล
ซ่ึงเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจตุลาการเป็นผู้ ตีความในการปรับใช้ข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป แต่ปัจจุบัน ทั้งมาตรา 43 
มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 51 ต่างก าหนดให้แนวทางการใช้สิทธิชุมชนต้องเป็นไปตาม “วิธีการที่
กฎหมายบัญญัติ” กฎหมายดังกล่าวอาจเรียกว่า “กฎหมายลูก” หมายถึงกฎหมายล าดับต่ ากว่ารัฐธรรมนูญ 
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เช่น พระราชบัญญัติ เพ่ือให้กฎหมายลูกน าหลักการของสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญมาก าหนดรายละเอียดใน
ระดับปฏิบัติสามารถน าไปบังคับใช้ได้ต่อไป 

 การด าเนินการทางนิติบัญญัติโดยผ่านรัฐสภาเพ่ือให้มี “กฎหมายลูกว่าด้วยสิทธิชุมชน” ในมิติการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ในการออก “กฎหมายลูก” ตามมาตรา 43 มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 51 นั้น อาจท าได้สองทาง
คู่ขนานกันไป คือ  

ก) กรณีมีพระราชบัญญัติเดิมที่เก่ียวข้องกับสิทธิชุมชนอยู่แล้ว - ให้แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติเดิมที่ มีอยู่
นั้นให้สอดคล้องกับเรื่องสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุด เพราะพระราชบัญญัติมีล าดับศักด์ิ
ของกฎหมายต่ ากว่ารัฐธรรมนูญ จะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้  

ข) กรณีไม่มีพร ะราชบัญญั ติ เ ดิมที่ เก่ีย วข้อ งกับสิ ทธิชุ มชนหรื อมีแต่ยุ่ งยา กที่จ ะแ ก้ไข  –  ให้ออก
พระราชบัญญัติฉบับใหม่เพ่ือขยายความเรื่องสิทธิชุมชนให้ละเอียด ชัดเจน เป็นระบบ และสามารถน าไปสู่
การปฏิบัติและการบังคับใช้ได้จริง  

ตารางแสดงตัวอย่าง “กฎหมายลูก” ที่ ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือออกใหม่เพ่ือรองรับประเด็นหลักใน
บทบัญญัติต่างๆ ของมาตรา 43 มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 51 ส าหรับก าหนดแนวทางการใช้สิ ทธิ
ชุมชนตามรัฐธรรมนูญ 

กฎหมายลูก  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 
กฎหมายเดิมท่ีต้องแก้ไข กฎหมายใหม่ มาตรา เน้ือหา 

พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 พรบ. การ
ประมง พ.ศ. 2490 พรบ. อุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 พรบ. ป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พรบ. 
น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 พรบ. สงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
พรบ. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
พ.ศ. 2558 พรบ. แร่ พ.ศ. 2560 
ฯลฯ ในประเด็นสิทธิของบุคคล
และชุมชนที่ต้องขยายความกว้าง
ขึ้น 

ร่างกฎหมายแกน 
กลางว่าด้วยสิทธิ
ชุมชนในมิติการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็น
กฎหมายเฉพาะ เช่น 
การนิยามค าว่า
ชุมชน การก าหนด
ขอบเขตและเง่ือนไข
ของสิทธิชุมชน การ
วางโครงสร้างและ
จัดระบบรองรับสิทธิ
ชุมชนซ่ึงเป็นสิทธิเชิง
กลุ่ม การสร้างความ
เชื่อมโยงกับ
โครงสร้างและระบบ

มาตรา 43 1) สิทธิของบุคคลและชุมชนใน
การจัดการ บ ารุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรม 
ชาติ สิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ อย่าง
สมดุลและยั่งยืน (วรรคแรก) 
2) สิทธิของบุคคลและ
ประชาชนที่จะร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐใน
การจัดการ บ ารุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรม 
ชาติ สิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ อย่าง
สมดุลและยั่งยืน (วรรค 2) 
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กฎหมายลูก  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 
กฎหมายเดิมท่ีต้องแก้ไข กฎหมายใหม่ มาตรา เน้ือหา 

เดิมที่มีแต่สิทธิของ
ปัจเจกชนซ่ึงเป็นสิทธิ
เชิงเด่ียว การก าหนด
ระบบจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ให้ชุมชนจัดการ
ร่วมกับรัฐโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน การ
ขยายความบทบาท
ของรัฐและหน้าที่
ของรัฐในการ
คุ้มครอง ป้องกัน 
สิทธิชุมชน เป็นต้น 

พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 พรบ. การ
ประมง พ.ศ. 2490 พรบ. อุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 พรบ. ป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พรบ. 
น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 พรบ. สงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
พรบ. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
พ.ศ. 2558 พรบ. แร่ พ.ศ. 2560 
ฯลฯ ในประเด็นบทบาทของรัฐที่
ต้องเปิดให้ประชาชนและชุมชนมี
ส่วนร่วมและได้รับประโยชน์มาก
ขึ้น 

ร่างกฎหมายแกน 
กลางว่าด้วยสิทธิ
ชุมชนในมิติการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็น
กฎหมายเฉพาะ เช่น 
การก าหนดให้
ประชาชนและชุมชน
ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง บ ารุงรักษา 
ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ 
และใช้หรือจัดให้มี
การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และ
ได้รับประโยชน์จาก
การด าเนินการ
ดังกล่าว เป็นต้น 

มาตรา 57 
(2)  

1) สิทธิของประชาชนและ
ชุมชนในการมีส่วนร่วมกับรัฐ
ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง 
บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหาร
จัดการ และใช้ หรือจัดให้มี
การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิด
ประโยชน์ อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 2) สิทธิของประชาชน
และชุมชนในการได้รับ
ประโยชน์จากการร่วมกับรัฐใน
การอนุรักษ์ คุ้มครอง 
บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหาร
จัดการ และใช้ หรือจัดให้มี
การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และความหลาก 
หลายทางชีวภาพ ให้เกิด
ประโยชน์ อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 
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กฎหมายลูก  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 
กฎหมายเดิมท่ีต้องแก้ไข กฎหมายใหม่ มาตรา เน้ือหา 

พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ในส่วนที่ว่าด้วยการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนหรือชุมชน โดยขยาย
ขอบเขตของระบบประเมินผล
กระทบให้กว้างขวางขึ้น 

1) ร่างกฎหมายแกน 
กลางว่าด้วยสิทธิ
ชุมชนในมิติการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็น
กฎหมายเฉพาะ  
เช่น การก าหนด
หน้าที่ของรัฐที่ต้อง
ด าเนินการตาม
มาตรา 58 วรรค 1 
เป็นต้น 
2) ร่างกฎหมายว่า
ด้วยระบบการศึกษา
และประเมินผล
กระทบท่ีครอบคลุม
ทุกมิติ ได้แก่ 
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) 
ผลกระทบต่อสุขภาพ 
(เอชไอเอ) 
ผลกระทบต่อสุขภาพ
ชุมชน (ซีเอชไอเอ)  
และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเชิง
ยุทธศาสตร์ (เอสอี
เอ) 

มาตรา 58 
วรรค 1 

หน้าที่ของรัฐที่จะต้อง 
ด าเนินการให้มีการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนหรือชุมชน และจัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน
และชุมชนที่เก่ียวข้องก่อนการ
ด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐ
จะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ 
ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย
ส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือ
ชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่าง
รุนแรง เพ่ือน ามาประกอบการ
พิจารณาด าเนินการหรือ
อนุญาตต่อไป 

พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ในส่วนที่ว่าด้วยการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนหรือชุมชน โดยเพ่ิมเติม
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในระดับที่เข้มข้นขึ้น 

1) ร่างกฎหมายแกน 
กลางว่าด้วยสิทธิ
ชุมชนในมิติการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็น
กฎหมายเฉพาะ เช่น 
การก าหนดให้บุคคล
และชุมชนมีส่วนร่วม 

มาตรา 58 
วรรค 2 

สิทธิของบุคคลและชุมชนที่จะ 
ได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และ
เหตุผลจาก หน่วยงานของรัฐ 
ก่อนการด าเนินการหรือ
อนุญาตตามวรรค 1 
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กฎหมายลูก  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 
กฎหมายเดิมท่ีต้องแก้ไข กฎหมายใหม่ มาตรา เน้ือหา 

ในระดับร่วมรับรู้ 
ผ่านการได้รับข้อมูล 
ค าชี้แจง และเหตุผล
จาก หน่วยงานของ
รัฐ ที่ต้องเป็นส่วน
หนึ่งในกระบวนการ 
การศึกษาและ
ประเมินผลกระทบ
ต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของ
ประชาชนหรือชุมชน 
เป็นต้น 
2) ร่างกฎหมายว่า
ด้วยระบบการศึกษา
และประเมินผล
กระทบท่ีครอบคลุม
ทุกมิติ และก าหนด
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนให้
ครอบคลุมขั้นตอน
และยกระดับความ
เข้มข้นของการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ในส่วนที่ว่าด้วยการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนหรือชุมชน โดยเพ่ิมเติม
เรื่องการเยียวยาความเดือดร้อน
หรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือ
ชุมชน 

1) ร่างกฎหมายแกน 
กลางว่าด้วยสิทธิ
ชุมชนในมิติการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็น
กฎหมายเฉพาะ  
เช่น การก าหนด
หน้าที่ของรัฐที่ต้อง
พึงระวังผลกระทบท่ี
อาจจะเกิดขึ้นทั้งต่อ
ประชาชน ชุมชน 

มาตรา 58 
วรรค 3 

1) หน้าที่ของรัฐในการด าเนิน 
การตามวรรค 1  ที่ต้องระมัด 
ระวังให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม 
และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ น้อยที่สุด 2) หน้าที่
ของรัฐต้องด าเนินการให้มีการ
เยียวยาความเดือดร้อนหรือ
เสียหายให้แก่ประชาชนหรือ
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่าง
เป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า 
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กฎหมายลูก  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 
กฎหมายเดิมท่ีต้องแก้ไข กฎหมายใหม่ มาตรา เน้ือหา 

สิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมถึง
ต้องด าเนินการให้มี
มาตรการการเยียวยา
ความเดือดร้อนหรือ
เสียหายภายใต้
หลักการตามมาตรา 
58 วรรคสาม  
เป็นต้น 
2) ร่างกฎหมายว่า
ด้วยระบบการศึกษา
และประเมินผล
กระทบท่ีครอบคลุม
ทุกมิติ และก าหนด
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนให้
ครอบคลุม รวมทั้ง
ประเด็นการเยียวยา
ความเดือดร้อนหรือ
เสียหายให้แก่
ประชาชนหรือชุมชน 

พรป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 45 
ซ่ึงบัญญัติให้ “บุคคลหรือชุมชน” 
ซ่ึงเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง
จากการท าหน้าที่ของรัฐตาม
รัฐธรรมนูญ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ 
และได้รับความเสียหายจากการไม่
ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน
หรือล่าช้าเกินสมควร มีสิทธิยื่นค า
ร้องขอให้ศาลวินิจฉัยคดีได้   

ร่างกฎหมายแกน 
กลางว่าด้วยสิทธิ
ชุมชนในมิติการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็น
กฎหมายเฉพาะ เช่น 
การก าหนดสิทธิของ
ประชาชนและชุมชน
ในการติดตามและ
เร่งรัดให้รัฐด าเนิน 
การ รวมทั้งฟ้องร้อง
หน่วยงานของรัฐ 
เป็นต้น 

มาตรา 51 การท าหน้าที่ตามมาตรา 57 
และ 58 ซ่ึงเป็นการท าเพ่ือให้
เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
โดยตรง ประชาชนและชุมชนมี 
สิทธิที่จะติดตามและเร่งรัดให้
รัฐด าเนินการ รวมทั้งฟ้องร้อง
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องได้ 
เพ่ือให้ประชาชนหรือชุมชน
ได้รับประโยชน์นั้น 
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ตอนท่ี 2: แนวคิดและหลักการท่ีใช้ในการจัดท า “กฎหมายลูกว่าด้วยสิทธิชุมชน” ในมิติการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 “สิทธิชุมชน” เป็น “สิทธิเชิงกลุ่ม” ซ่ึงเป็นเรื่องใหม่ของระบบกฎหมายไทย 

ก่อนจะมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 บัญญัติเรื่องสิทธิชุมชนเป็นครั้งแรก ระบบ
กฎหมายไทยรับรองแต่ “สิทธิของบุคคลหรือปัจเจกชน” ซ่ึงมีสถานะเป็น “สิทธิเชิงเด่ียว” ซ่ึงหมายถึงสิทธิของ
ปัจเจกชนแต่ละคนเท่านั้น ต่อมา เม่ือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รวมทั้ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้มีการบัญญัติรองรับ 
“สิทธิของชุมชน” จึงมีผลเป็นการสถาปนา “สิทธิเชิงกลุ่ม” ขึ้นมาในระบบกฎหมายไทย สิทธิชุมชนเป็นสิทธิ
เชิงกลุ่ม และสิทธิเชิงกลุ่มเป็นสิทธิที่แตกต่างจากและเป็นคนละประเภทกับสิทธิเชิงเด่ียว กล่าวคือ การเข้าสู่
การเป็นผู้มีสิทธิหรือผู้ทรงสิทธิของสิทธิเชิงกลุ่มไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแบบสิทธิเชิงเด่ียว แต่จะต้องมีการรวมตัว กัน
ของปัจเจกชนหลายๆ คนเป็นกลุ่มเสียก่อน ดังนั้น สิทธิเชิงกลุ่มจึงเป็นสิทธิร่วมกันของกลุ่มคน การใช้สิทธิต้อง
อ้างต่อรัฐเพ่ือให้คุ้มครอง โดยบุคคลผู้แทนกลุ่มหรือกลุ่มบุคคลผู้ทรงสิทธินั้นๆ ใช้สิทธิในนามกลุ่ม ไม่ใช่ใช้สิทธิ
ในนามบุคคล และอ้างสิทธิยันบุคคลภายนอกโดยไม่มีรัฐคุ้มครองไม่ได้ ไม่เหมือนสิทธิเชิงเด่ียวท่ีรัฐคุ้มครองอยู่
แล้ว โดยสรุป ผูท้รงสิทธิของสิทธิเชิงกลุ่มต้องใช้สิทธิในนามของกลุ่มเสมอ 

 

 

 ระบบ “ชุมชนจัดการ” เป็นรูปแบบใหม่ในระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กฎหมายไทย 

ก่อนจะมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 บัญญัติเรื่องสิทธิชุมชนเป็นครั้งแรก ระบบ
กฎหมายไทยรับรองแต่ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยรัฐ และระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเอกชนเท่านั้น ต่อมา เม่ือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รวมทั้ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้มีการบัญญัติรองรับ 
“สิทธิของชุมชน” ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วย จึงมีผลเป็นการสถาปนาระบบการจัดการเพ่ิมขึ้ นมา
อีกประเภทหนึ่ง คือ ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน โดยระบบการจัดการโดยชุมชนมีลักษณะ 
เง่ือนไข บริบท และวิธีปฏิบัติเฉพาะที่ไม่เหมือนระบบจัดการโดยรัฐและระบบจัดการโดยเอกชน  
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กล่าวคือ หากเป็นระบบจัดการโดยรัฐ รัฐอยู่ในฐานะที่เป็นเจ้าของและผู้ควบคุมการใช้ทรัพยากรส่วนรวม
อย่างเด็ดขาด มีอ านาจบังคับโดยออกกฎกติกาให้ปัจเจกชนต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปในทางที่รัฐเห็นสมควร 
และรัฐจะลงโทษหากผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม ส่วนระบบจัดการโดยเอกชน เป็นการจัดการที่ปัจเจกชนมุ่งเน้น
ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักในฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ในขณะที่ระบบการจัดการโดยชุมชนนั้น มุ่งเน้นให้
กลุ่มคนในชุมชนมีสิทธิในการจัดสรรและดูแลทรัพยากรส่วนรวมร่วมกันได้ โดยมีกฎเกณฑ์ร่วมกันที่ชัดเจนใน
การจัดการหรือปฏิบัติ ซ่ึงอาจไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่เป็นทางการ เช่น จารีตประเพณี หรืออาจเป็นกฎเกณฑ์ที่ เป็น
ทางการโดยมีกฎหมายรองรับ มีหลักฐานแสดงความมีอยู่และวิวัฒนาการยาวนานของระบบจัดการทรั พย์สิน
ร่วมโดยชุมชนหรือชาวบ้านในบางท้องถิ่นในการจัดสรรการใช้และดูแลรักษาทรัพยากรส่วนรวมร่วมกัน โดยไม่
เกิดการแย่งชิงและตักตวงผลประโยชน์ ซ่ึงเหมาะสมกับการน ามาปรับใช้กับการจัดการทรัพยากรธรรมชา ติใน
บางพ้ืนที่หรือบางสถานการณ์มากกว่าวิธีการแบบสองระบบแรก 

 

 

 พัฒนาการของ “ระบบจัดการโดยชุมชน” จาก “ความชอบธรรม” มาสู่ “ความชอบด้วย
กฎหมาย”  
ก่อนจะได้รับการสถาปนา “ความชอบด้วยกฎหมาย” โดยรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับล่าสุดของไทย ระบบ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนได้รับการรับรอง “ความชอบธรรม” มาก่อนแล้ว จาก “ข้อเท็จจริง” ที่ว่า
ชาวบ้านที่รวมกลุ่มเป็นชุมชน “บางชุมชน” ในพ้ืนที่บางแห่ง มีท าเลอยู่อาศัยใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีวิถีชีวิตการ
ด ารงชีพในลักษณะที่ พ่ึงพาอาศัยและใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบไม่ท าลาย แต่มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับธรรมชาติ
โดยดูแลรักษาและอนุรักษ์ธรรมชาติ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติและสร้างเป็นกฎกติกาของชุมชนในการช่วย กัน
รักษาทรัพยากรธรรมชาตินั้น ชุมชนที่มีแนวปฏิบัติดังกล่าวกระจายตัวอยู่ทั่วไปทั้งในประเทศและต่างปร ะเทศ 
นักวิชาการในสาขาที่เก่ียวข้อง เช่น สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จึงสนับสนุนแนวปฏิบัติที่ ดีดังกล่าวเรื่ อยมา 
ดังนั้น การจะกล่าวอ้างความเป็นชุมชนเพ่ือเข้าสู่การใช้สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภาย ใต้
ระบบจัดการโดยชุมชนนั้น ไม่ใช่ว่าทุกชุมชนจะอ้างความเป็นชุมชนหรืออ้างสิทธิในการจัดการโดยชุมชนไ ด้โดย
พลการหรืออย่างเลื่อนลอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะหลัง มีการขยายขอบเขตของการเป็นชุมชนให้
ครอบคลุมไปถึงชุมชนที่ไม่ได้ยึดโยงกับพ้ืนที่เชิงกายภาพด้วย  
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ดังนั้น นิยามความเป็นชุมชนหรือเง่ือนไขการใช้สิทธิชุมชนดังกล่าว ต้องมีกฎหมายลูกรองรับและก าหนด
รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน ด้วยเหตุผลในเชิงการบริหารจัดการและการอ านวยความสะดวก เพ่ือให้
สามารถอธิบายได้ว่าหน่วยใดของสังคมที่เรียกว่า “ชุมชน” และเป็นชุมชนทึ่พึงมี “สิทธิชุมชน” ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยน าหลักเกณฑ์ของการจัดการร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมาใช้เป็นเง่ื อน ไข
ส าคัญในการพิจารณาความมีสิทธิชุมชน นอกจากนั้นแล้ว ยังรวมถึงการก าหนดเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
เช่น ขอบเขตของระบบการจัดการโดยชุมชน ระบบ และกลไกการบังคับใช้กติกาของชุมชน การสอดส่องให้
ด าเนินการตามกติกา การจัดการความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น  เป็นต้น สิ่งนี้ คือจุดมุ่งหมายของการต้องมี
กฎหมายรองรับในการนิยามความเป็นชุมชนหรือเง่ือนไขการใช้สิทธิชุมชน  

อย่างไรก็ตาม ต้องพึงตระหนักว่า  สิทธิชุมชนเกิดขึ้นแล้วและมีผลแล้วทันทีตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น 
วัตถุประสงค์อันแท้จริงของกฎหมายลูกข้างต้นนี้ คือ เพ่ือประโยชน์ในเชิงบริหารจัดการและอ านวยการให้การ
น าสิทธิชุมชนมาสู่ระดับปฏิบัติโดยไม่ผิดเพ้ียน การออกกฎหมายลูกจึงไม่ใช่เพ่ือก าหนดความมีผลหรือไ ม่ มีผล
ของสิทธิชุมชน ซ่ึงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายลูกดังกล่าวจะต้องไม่ไปลดทอน
คุณค่าและความชอบธรรมของความเป็นชุมชนหรือสิทธิชุมชนที่ชุมชนมีอยู่แล้วให้ด้อยคุณค่าลง  

 
 “เงื่อนไขเชิงข้อเท็จจริง” ท่ีก าหนดโดยกฎหมาย ก่อนจะเข้าถึง “สิทธิชุมชน” เพ่ือใช้ “ระบบ
จัดการโดยชุมชน” 

วิธีปฏิบัติของระบบจัดการโดยชุมชนที่ไม่เหมือนกับระบบจัดการโดยรัฐและระบบจัดการโดยเอกชน คือ 
การต้องพิจารณาสิ่งที่ เป็น “เง่ือนไขเชิงข้อเท็จจริง” ประกอบ เช่น ข้อเท็จจริงที่ว่ามีการรวมกลุ่มของบุคคล
หลายคนเป็นชุมชนหรือไม่? ข้อเท็จจริงที่ว่าชุมชนนั้นมีการบริหารจัดการภายในกลุ่มเก่ียวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือไม่? ข้อเท็จจริงที่ว่าลักษณะการจัดการโดยชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเป็น ไป
อย่างสมดุลและยั่งยืนหรือไม่? ซ่ึงข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นเง่ือนไขที่น ามาสู่การยอมรับให้มีซ่ึงสิทธิชุมชนตา มนัย
ของกฎหมาย และกฎหมายลูกจะต้องก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงที่น ามาใช้เป็นเง่ือนไขดังกล่าว ควร
เป็นข้อเท็จจริงที่จ าเป็นและสนับสนุนหรือรักษา “คุณค่าที่แท้จริง” ของความเป็นชุมชนและระบบจัดการ โดย
ชุมชนเท่านั้น กฎหมายลูกต้องไม่เพ่ิม “เง่ือนไขอย่างอ่ืน” ที่ไม่เคารพคุณค่าความเป็นชุมชนหรือลดทอนคุณค่า
ของระบบจัดการโดยชุมชนลง เช่น การสร้างเง่ือนไขเพ่ือน าไปสู่การออกใบอนุญาตหรือการจดทะเบียนโดยรัฐ 
เพ่ือให้รัฐเข้ามาควบคุมระบบจัดการโดยชุมชน อันเป็นเหตุท าให้ระบบจัดการโดยชุมชนถูกแปรรูปไปเป็นร ะบบ
จัดการโดยรัฐ 

ตัวอย่าง “เงื่อนไขเชิงข้อเท็จจริง” ท่ีกฎหมายลูกต้องก าหนดไว้ 
 มีการขีดเส้นก าหนด “ขอบเขตของระบบจัดการโดยชุมชน” ที่ชัดเจน 

- ขอบเขตของประเภทและบริเวณทรัพยากรธรรมชาติที่ชุมชนดูแล 
- ขอบเขตของผูมี้สิทธิเข้าใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในชุมชน 

 มี “กฎกติกาของชุมชน” ในการใช้ประโยชน์และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ท่ีดูแล 
- ความสอดคล้องระหว่างกฎกติกาของชุมชนกับเง่ือนไขทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
- ความสอดคล้องระหว่างประโยชน์ที่สมาชิกของชุมชนจะได้กับต้นทุนที่สมาชิกได้ลงไป 
- สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปรับปรุงกฎกติกาของชุมชน 



13 
 

 
 

ตัวอย่าง “เงื่อนไขเชิงข้อเท็จจริง” ท่ีกฎหมายลูกต้องก าหนดไว้ 
 มี “กลไกสอดส่องการปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎกติกาของชุมชน” อย่างสม่ าเสมอและ 
มีประสิทธิภาพ 

- ดูแลพฤติกรรมสมาชิกของชุมชนในการใช้และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
- ดูแลสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ 
- ลงโทษผู้ละเมิดกฎกติกาของชุมชนอย่างค่อยเป็นค่อยไปและจากเบาไปหาหนัก 

 มี “กลไกจัดการความขัดแย้ง” ที่มีต้นทุนต่ าและเข้าถึงได้ง่าย  
- กลไกจัดการความขัดแย้งระหว่างสมาชิกชุมชนซ่ึงเป็นผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยกันเอง 
- กลไกจัดการความขัดแย้งระหว่างสมาชิกชุมชนซ่ึงเป็นผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติกับเจ้าหน้าที่รัฐ 

 มี “ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับระบบที่ใหญ่กว่า” 
- รัฐต้องยอมรับสิทธิของชุมชน รวมทั้งรับรู้ รับรอง และให้สิทธิแก่สมาชิกของชุมชนซ่ึงเป็นผู้ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในการวางกฎกติกาของชุมชนเพ่ือการใช้และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
- สมาชิกของชุมชนซ่ึงเป็นผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมีสิทธิสร้างกฎกติกาภายในกลุ่มของตนเอง 
โดยไม่ถูกแทรกแซงจากอ านาจรัฐ สามารถบังคับใช้กฎกติกาดังกล่าว และลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎ
กติกาด้วยตัวเอง 
- กฎกติกาของชุมชนต้องมีความยึดโยงกับระบบที่ใหญ่กว่าในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดสรรการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ การสอดส่องดูแลการบ ารุงรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การ
บังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎกติกาของชุมชน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และการ
ประสานการด าเนินการและความร่วมมือกับภาครัฐ 

 

 “ระบบจัดการโดยชุมชน” ไม่ปฏิเสธความมีอยู่ของ “ระบบจัดการโดยรัฐ”  

ในทางปฏิบัติ ระบบจัดการโดยชุมชนไม่ใช่ระบบจัดการที่แยกใช้โดยล าพังอย่างโดดเด่ียวและปฏิเสธควา ม
มีอยู่ของรัฐ แต่มักจะใช้ผสมผสานกันกับระบบจัดการโดยรัฐ จนเกิดเป็นระบบจัดการใหม่ที่เรียกว่า “ระบบการ
จัดการร่วม” ซ่ึงหมายถึง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันระหว่างรัฐและชุมชน ทั้งนี้ หากการจัดการร่วม
ใดก าหนดบทบาทของชุมชนให้มีสัดส่วนเข้มข้นมากกว่าบทบาทของรัฐ โดยการเอา “ชุมชนเป็นฐานของการ
จัดการร่วม” ดังกล่าว เราเรียกการจัดการร่วมนั้นว่า “การจัดการร่วมกันโดยเอาชุมชนเป็นฐาน” ซ่ึงหมายถึง 
รัฐจะไม่เข้าไปครอบง าชุมชนมากเกินจนกระทั่งคุณค่าของความเป็นชุมชนหรือระบบจัดการโดยชุมชนถูกท าให้
ด้อยค่าหรือถูกท าลายลง ดังนั้น กฎหมายลูกที่จะมารับรองสิทธิชุมชนที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชา ติและ
สิ่งแวดล้อมจะต้องใช้  “ฐานคิดแบบชุมชนนิยม” เป็นหลัก ไม่ใช่  “ฐานคิดแบบอ านาจรัฐนิยม” เป็นหลัก 
มิฉะนั้น กฎหมายดังกล่าวจะบิดเบือนระบบจัดการโดยชุมชนที่แท้จริง กล่าวคือ แทนที่จะเป็นกฎหมายส่งเสริม
และสนับสนุนสิทธิชุมชน กลับกลายเป็นกฎหมายที่ควบคุมก ากับและลิดรอนสิทธิชุมชน ไปในที่สุด  
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 การจัดท า “กฎหมายลูก” เพ่ือรับรองสิทธิชุมชนจ าเป็นต้องหลีกเล่ียงข้อจ ากัดและความคับแคบ
ของ “ฐานคิดแบบอ านาจรัฐนิยม” 

ในการจัดท ากฎหมายลูกเพ่ือรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร  
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนนั้น มีความเสี่ยงที่ผู้ท าหน้าที่แก้
หรือออกกฎหมายอาจไม่เข้าใจแนวคิดเก่ียวกับชุมชนอย่างละเอียดลึกซ้ึงพอ และอาจเลือกปรัชญาความคิดทาง
กฎหมายที่เคยชินแต่ไม่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนมาใช้ ตัวอย่างเช่น ไปน าเอาปรัชญาความคิดทาง
กฎหมายของ “ส านักความคิดกฎหมายบ้านเมือง” ที่สนับสนุนฐานคิดแบบอ านาจรัฐนิยมมาใช้ แทนที่จะน า
ปรัชญาความคิดทางกฎหมายของ “ส านักความคิดสังคมวิทยาทางกฎหมาย” และ/หรือ “ส านักความคิด
มานุษยวิทยาทางกฎหมาย” ที่สนับสนุนฐานคิดแบบชุมชนนิยมมาใช้ ปัญหาดังกล่าวจะน าไปสู่การแก้หรือออก
กฎหมายลูกที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิชุมชนและระบบจัดการโดยชุ มชน 
และเป็นการแก้หรือออกกฎหมายลูกที่ เบี่ยงเบนไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ มุ่งให้ชุมชน มีสิ ทธิ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับรัฐ 

 

 

 การสร้างความยึดโยงและสอดคล้องระหว่าง “กฎกติกาของชุมชน” กับ “กฎหมายระบบใหญ่” 
เพ่ือตอบสนองภารกิจการจัดการร่วมโดยรัฐและชุมชน 
หัวใจส าคัญของ “ระบบการจัดการร่วม” ซ่ึงเป็นการจัดการร่วมกันระหว่างรัฐและชุมชน คือ การน าจุด

แข็งของระบบหนึ่งมาซ่อมเสริมจุดอ่อนของอีกระบบหนึ่ง กล่าวคือ ภายใต้ระบบจัดการโดยชุมชน แม้กฎกติกา
ของชุมชนจะประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่กฎดังกล่าวผูกพันเฉพาะในบรรดา
สมาชิกชุมชนด้วยกันเท่านั้น ไม่ผูกพันหรือมีอ านาจบังคับเหนือบุคคลภายนอกชุมชน ดังนั้น ระบบจัดการโดย
รัฐต้องรับรองแนวทางปฏิบัติและกฎกติกาชุมชนดังกล่าวไว้ในกฎหมายระดับประเทศ โดยไม่ก าหนดการ ใช้
อ านาจรัฐในทางครอบง าหรือแทรกแซงกฎกติกาชุมชนดังกล่าว ทั้งนี้ ประโยชน์ทีร่ัฐจะได้ คือ การมีชุมชนมาท า
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หน้าที่ช่วยรัฐสอดส่องดูแล ปกป้อง บ ารุงรักษา อนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน 
โดยรัฐไม่ต้องทุ่มเทงบประมาณและก าลังคนจ านวนมหาศาลเพ่ือการนี้ ส่วนประโยชน์ที่ชุมชนจะได้ก็คือชุ มชน
เองสามารถออกแบบกฎกติกาของชุมชนให้ตอบสนองได้เหมาะสมต่อประเภทและสภาพภูมินิเวศของ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ และสอดคล้องกับเง่ือนไข ความต้องการ และความจ าเป็นเฉพาะของชุมชนในแต่
ละพ้ืนที่ได้มากกว่ากฎหมายระดับประเทศที่ปรับใช้กับทุกพ้ืนที่เหมือนกันหมด ซ่ึงอาจสอดคล้องกับบาง พ้ืนที่
แต่อาจไม่สอดคล้องกับบางพ้ืนที่  

อย่างไรก็ตาม “กฎกติกาของชุมชน” ซ่ึงเปรียบเสมือน “กฎหมายชุดเล็ก” ดังกล่าวต้องไม่ใช่กฎเถื่อนที่ไ ม่
มีการยอมรับจากภายนอกชุมชน แต่ต้องมีความยึดโยงและสอดคล้องกับ “กฎหมายของประเทศ” ที่เป็น 
“กฎหมายชุดใหญ่” ด้วย ตัวอย่างเช่น หากในอนาคตจะมีการแก้กฎหมายเก่าหรือออกกฎหมายใหม่เป็น
กฎหมายชุดใหญ่ในรูปของพระราชบัญญัติทรัพยากรชายฝั่งและประมง ทีมี่บทบัญญัติบางส่วนว่าด้วยชุ มชน
ประมงชายฝั่ง โดยรับรองอ านาจของชุมชนประมงชายฝั่งในการออกกฎกติกาของชุมชนในฐานะกฎหมายชุด
เล็กได้ หรือหากในอนาคตจะมีการแก้กฎหมายเก่าหรือออกกฎหมายใหม่เป็นกฎหมายชุดใหญ่ในรูปของ
พระราชบัญญัติทรัพยากรป่าไม้และป่าอนุรักษ์ โดยรับรองอ านาจของชุมชนที่อยู่กับป่าให้สร้างป่าชุมชนและ 
ออกกฎกติกาป่าชุมชนในฐานะกฎหมายชุดเล็กได้ การมี “กฎหมายสองชุดภายใต้ระบบกฎหมายเดียว” ใน
ลักษณะเช่นนี้ เรียกว่า “พหุลักษณะทางกฎหมาย” เป็นเครื่องมือที่น ามาใช้สร้างความยึดโยงระหว่าง “กฎ
กติกาของชุมชน” กับ “กฎหมายระบบใหญ่” เพ่ือตอบสนองภารกิจการจัดการร่วมโดยรัฐและชุมชน 

 

 เน้ือหาของ “กฎหมายลูก” ในประเด็นเก่ียวกับ “สิทธิของชุมชน” ต้องครอบคลุมท้ัง “สิทธิเชิง
เน้ือหา” และ “สิทธิเชิงกระบวนการ” 

ประเด็นส าคัญที่กฎหมายลูกจะต้องบัญญัติเพ่ืออนุวัติการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ คือ การบัญญัติรับรอง
สิทธิของชุมชนในสองลักษณะ ได้แก่ สิทธิชุมชนที่เป็นสิทธิเชิงเนื้อหา และสิทธิชุมชนที่เป็นสิทธิเชิงกระบวนการ 
“สิทธิเชิงเนื้อหา” คือ สิทธิที่เป็นสาระและมีอยู่เพ่ือตัวสิทธินั้นเอง สิทธิเชิงเนื้อหามีหลายประเภทเช่น สิทธิใน
ชีวิต สิทธิในร่างกาย สิทธิในทรัพย์สิน ฯลฯ สิทธิเหล่านี้เม่ือมาประกอบกันจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎหมาย 
“สิทธิเชิงกระบวนการ” คือ สิทธิที่เป็นเครื่องมือในการท าให้เข้าถึงสิทธิเชิงเนื้อหาหรือท าให้สิทธิเชิงเนื้ อหา
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เกิดผลหรือบังคับใช้ได้ สิทธิเชิงกระบวนการมีหลายประเภท เช่น สิทธิในข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการมีส่วนร่วม 
สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ  

 

 

แผนภาพข้างบนแสดงให้เห็นว่าสิทธิชุมชน  มีทั้งมิติที่ เป็นสิทธิเชิงเนื้อหา  และมิติที่ เป็นสิทธิ เชิ ง
กระบวนการ กล่าวคือ  

มิติแรก “สิทธิในการจัดการร่วม” เป็นสิทธิเชิงเนื้อหา หากพิจารณาในฐานะทีร่ะบบจัดการโดยชุมชนเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของระบบจัดการร่วม นอกจากนี้ หากการจัดการร่วมนั้นเอา “ชุมชนเป็นฐานของการจัดการ
ร่วม” ที่เรียกว่า “การจัดการร่วมกันโดยเอาชุมชนเป็นฐาน” แล้ว ในมิตินี้ “สิทธิในการจัดการร่วม” ก็ยิ่งเป็น
สิทธิเชิงเนื้อหา เนื่องจากเป็นสิทธิทีมี่สาระในตัวเองและมีอยู่เพ่ือตัวสิทธินั้นเอง  

มิติที่สอง “สิทธิของชุมชนในการมีส่วนร่วมกับรัฐในการที่รัฐจัดการ” เป็นสิทธิเชิงกระบวนการ ในกรณีที่
รัฐเป็นประธานของการจัดการ แล้วชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นส่วนย่อยหนึ่งของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยเป็นการมีส่วนร่วมในระดับที่สูง  

ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุมชนหนึ่งๆ สามารถมีได้ทั้งสิทธิเชิงเนื้อหา และ
สิทธิเชิงกระบวนการ กล่าวคือ “ชุมชนมีสิทธิเชิงเนื้อหา” ในสองกรณี ดังนี้ 
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กรณีแรก คือ ชุมชนมีสิทธิในการจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุลและยั่งยืน ตามมาตรา 43 วรรค 1 ซ่ึงเป็น “ระบบจัดการโดย
ชุมชน”  

กรณีที่สอง คือ ชุมชนมีสิทธิในการจัดการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐ รวมทั้งสิทธิในการ
ร่วมบ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่าง
สมดุลและยั่งยืน ตามมาตรา 43 วรรค 2 ซ่ึงเป็น “ระบบจัดการร่วม”  

ขณะเดียวกัน “ชุมชนมีสิทธิเชิงกระบวนการ” ในหกกรณี ต่อไปนี้ 

1) กรณีตามมาตรา 43 วรรค 2 คือ ชุมชนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรั ฐ
ในการจัดการ ในมิติของสิทธิเชิงกระบวนการ ซ่ึงรวมทั้งสิทธิในการร่วมบ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุลและยั่งยืน  

2) กรณีตามมาตรา 57 (2) คือ ชุมชนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมด าเนินการกับรัฐ รวมทั้งร่วมได้รับประโยชน์
จากการอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน  

3) กรณีตามมาตรา 58 วรรค 1 คือ ชุมชนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมโดยการแสดงความคิดเห็นต่อการศึกษา 
และประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน ต่อการด าเนินการใดของรัฐ
หรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ กรณีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง 

4) กรณีตามมาตรา 58 วรรค 2 คือ ชุมชนมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรั ฐ
ก่อนการด าเนินการหรืออนุญาตการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ ตามวรรค 1  

5) กรณีตามมาตรา 58 วรรค 3 คือ ชุมชนมีสิทธิได้รับการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายอย่า งเป็ น
ธรรมและโดยไม่ชักช้า หากเกิดผลกระทบจากการด าเนินการหรืออนุญาตการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจ ะ
อนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ ตามวรรค 1 

6) กรณีตามมาตรา 51 คือ ชุมชนมีสิทธิที่จะติดตามและเร่งรัดให้รัฐด าเนินการ และฟ้องร้องหน่วย งาน
ของรัฐที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์จากการท าหน้าที่ของรัฐ ถ้าการนั้นเป็นการท า
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 

ตารางข้างล่างแสดงให้เห็นถึง “สิทธิของชุมชน” ที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตา ม
มาตราต่างๆ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยประกอบด้วยสิทธิเชิงเนื้อหาและสิทธิเชิง
กระบวนการ 
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ประเภท มาตรา เน้ือหา 
 
 
 

สิทธิเชิงเน้ือหา 

มาตรา 43 วรรค 1 สิทธิในการจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ อย่างสมดุลและยั่งยืน 

มาตรา 43 วรรค 2 สิทธิในการจัดการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐ 
ในมิติของสิทธิเชิงเนื้อหา ซ่ึงรวมทั้งสิทธิในการร่วม 
บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุล
และยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิทธิเชิงกระบวนการ 

มาตรา 43 วรรค 2 สิทธิในการมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐ
ในการจัดการ ในมิติของสิทธิเชิงกระบวนการ ซ่ึงรวมทั้งสิทธิ
ในการร่วมบ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ 
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

มาตรา 57 (2) สิทธิในการมีส่วนร่วมด าเนินการกับรัฐ รวมทั้งร่วมได้รับ
ประโยชน์จากการอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู 
บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน 

มาตรา 58 วรรค 1  สิทธิในการมีส่วนร่วมโดยการแสดงความคิดเห็นต่อการศึกษา 
และประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนหรือชุมชน ต่อการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะ
อนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ กรณีอาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือ
ชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง 

มาตรา 58 วรรค 2 สิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ
ก่อนการด าเนินการหรืออนุญาตการด าเนินการใดของรัฐหรือ
ที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ ตามวรรค 1 

มาตรา 58 วรรค 3 สิทธิได้รับการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายอย่างเป็น
ธรรมและโดยไม่ชักช้า หากเกิดผลกระทบจากการด าเนินการ
หรืออนุญาตการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้
ผู้ใดด าเนินการ ตามวรรค 1 

มาตรา 51 สิทธิที่จะติดตามและเร่งรัดให้รัฐด าเนินการ และฟ้องร้อง
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดให้ประชาชนหรือชุมชน
ได้รับประโยชน์จากการท าหน้าที่ของรัฐ ถ้าการนั้นเป็นการ
ท าเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 

 


