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สารบัญ

เรื่อง หน้า

ภาพเครื่องหมายราชการของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๕

หน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ๖

ความน�า ๗

ภาพรวมแนวปฏิบัติเพื่อการจัดการร่วมประเด็นสิทธิชุมชนกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘

ส่วนทีห่นึง่ แนวคดิสทิธิชุมชนกบัการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  
และการพัฒนารวมถึงสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๑

ส่วนที่สอง ภาพรวมสถานการณ์สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการพัฒนารวมถึงสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒๙

ส่วนที่สาม แนวทางการด�าเนินการเพื่อรับรองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ ๓๗

บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการสนับสนุน/ส่งเสริม
สิทธิของบุคคลและชุมชน

๔๕

อ้างอิง ๔๘
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ภาพเคร่ืองหมายราชการของส�นกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ

อุณาโลม

รัศมี

รูปทรงดอกบัว

รูปคนล้อม
เป็นวงกลม

รูปมือ

สีน�้าเงิน

คือ ความยิ่งใหญ่

คือ การแผ่ไพศาลหรือการให้ความช่วยเหลือประชาชนไปทั่วทุกทิศ

คือ ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์อันเป็น
จริยวัตรอันดีงามของคนไทย

คือ การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อเสริม
สรา้งวฒันธรรมสทิธมินษุยชนใหเ้ปน็สว่นส�าคญัในกระบวนการพฒันา
ประเทศ 

คือ การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับประเทศ 
และระหว่างประเทศ ในการโอบอุ้มคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค และภราดรภาพ

คือ สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม
คือ ความมุ่งมั่น อดทนในการท�างานเพื่อประชาชน
คือ ความสามคัคี และการประสานพลงัอยา่งหนกัแนน่จากทกุภาคสว่น
ของสังคม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 
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หน้าทีแ่ละอ�นาจำของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ (กสม.)

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ และพระราชบญัญติั 
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ 
และ ๒๗ ก�าหนดให้ กสม. มหีน้าทีแ่ละอ�านาจ ดงัต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจรงิทีถ่กูต้องเก่ียวกบัการละเมดิสทิธมินษุยชน 
ทุกกรณีโดยไม่ล่าช้าและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกัน 
หรอืแก้ไขการละเมดิสทิธมินษุยชน รวมทัง้การเยยีวยาผูไ้ด้รบัความเสยีหายจากการละเมดิ
สทิธมินษุยชนต่อหน่วยงานของรฐัหรือเอกชนท่ีเกีย่วข้อง

(๒) จัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ 
เสนอต่อรฐัสภาและคณะรฐัมนตร ีและเผยแพร่ต่อประชาชน

(๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ต่อรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมตลอดทัง้การแก้ไขปรบัปรงุกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบ หรอืค�าสัง่ใด ๆ เพือ่ให้สอดคล้องกับหลกัสทิธมินษุยชน

(๔) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีท่ีมีการรายงาน
สถานการณ์เกีย่วกบัสทิธิมนษุยชนในประเทศไทยโดยไม่ถกูต้องหรือไม่เป็นธรรม

(๕) สร้างเสรมิทุกภาคส่วนของสงัคมให้ตระหนกัถึงความส�าคญัของสทิธมินษุยชน
(๖) ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และร่วมมอืแก่บคุคล หน่วยงานของรฐั และภาคเอกชน 

ในการศกึษา วจิยั และเผยแพร่ความรูแ้ละพฒันาความเข้มแขง็ด้านสทิธมินษุยชน รวมตลอดทัง้ 
ในการให้ความช่วยเหลือหรอืเยยีวยาแก่ผูถู้กละเมดิสิทธมินษุยชน

(๗) ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึง 
สิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลท่ีทัดเทียมกนั และการเคารพในสทิธมินษุยชนของบคุคลอืน่ 
ซึง่อาจแตกต่างกนัในทางวฒันธรรม ประเพณี วถิชีวีติ และศาสนา

(๘) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กร
เอกชน และองค์การระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน

(๙) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาค ี
หรือการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

(๑๐) หน้าที่และอ�านาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
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ความน�

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ (๑) ก�าหนดให้คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ มหีน้าท่ี 
และอ�านาจในการส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐและเอกชน 
ในการศกึษาวิจยั และเผยแพร่ความรู้ และพฒันาความเข้มแขง็ด้านสทิธมินษุยชน 

ทีผ่่านมา กสม. ได้รบัเรือ่งร้องเรยีนเกีย่วกบัประเด็นสทิธชิมุชนจ�านวนมาก ประกอบกบั  
กสม. ได้ด�าเนินการศึกษาวิจัยประเด็นสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดล้อมไว้หลายเรือ่ง อาท ิ รายงานการศกึษาวจิยั เรือ่ง ความเชือ่มโยงระหว่าง 
สิทธิชุมชนกับทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อมภายใต้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พทุธศักราช ๒๕๖๐ (๒๕๖๑) รายงานการศกึษาวิจยั เร่ือง ผังเมอืงกบัการคุม้ครองสิทธชิมุชน
และสทิธกิารมส่ีวนร่วมของประชาชน (๒๕๕๘) รายงานการศกึษาวจิยั เรือ่ง การปรบัปรงุ
แก้ไขนโยบายกฎหมายทีล่ะเมดิสทิธมินุษยชนด้านท่ีดนิและป่าไม้ (๒๕๕๕) เป็นต้น

ดงันัน้ เพือ่เป็นการเผยแพร่บทเรยีน ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะในประเดน็ “สทิธชิมุชน  
กบัการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม และการพฒันารวมถึงสทิธอ่ืินทีเ่กีย่วข้อง”  
ส�านกังาน กสม. จึงได้ประมวลองค์ความรูท้ีป่รากฏในรายงานการศึกษาวจัิย และรายงาน
ผลการตรวจสอบและผลการพจิารณาท่ีเกีย่วข้องของ กสม. เพ่ือใช้เผยแพร่เป็นการทัว่ไป 
กับบุคคล ภาคประชาชน องค์กรชุมชน ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานรัฐท้ังภาคปฏิบัติ 
และภาคนโยบาย เพือ่ให้เกดิการขับเคลือ่น และสร้างรปูธรรมการด�าเนนิการเพ่ือส่งเสรมิ
และคุม้ครองสทิธิชมุชน รวมถงึน�าไปใช้ประโยชน์อืน่ต่อไป 
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ภาพรวมแนวปฏิบัติ
เพื่อการจำัดการ

ร่วมประเด็นสิทธิชุมชน
กับการจำัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สิทธิชุมชน
ในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการรับรองสทิธชุิมชน
ในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ความส�คัญของสิทธิชุมชน

ก�าหนดขอบเขตค�านยิามต่าง ๆ  ให้ชดัเจนไม่แคบหรือกว้างเกินไป โดยเฉพาะค�าว่า “ชมุชน” และ “สทิธชิมุชน” 

รับรองสิทธิชุมชนในลักษณะเป็นสิทธิที่สามารถใช้ได้ทันที ไม่จ�าเป็นต้องจดทะเบียน หรือขออนุญาต  
โดยครอบคลุมทั้งสิทธิในการจัดการ บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน และสิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือรัฐในการด�าเนินการ 

สิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐ ก�าหนดให้ใช้ได้ในสองลักษณะ ดังนี้ 
๑) สิทธิเชิงกระบวนการ คือ สิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐในระดับร่วมจัดการ 
๒) สิทธิภายใต้ระบบการจัดการร่วมโดยเอาชุมชนเป็นฐาน โดยก�าหนดบทบาทของชุมชนให้เด่นมากกว่า

บทบาทของรัฐ 

ควรน�าหลักเกณฑ์การจัดการร่วม ๘ ข้อของเอลินอร์ ออสตรอม (Elinor Ostrom) มาใช้เป็นแนวทาง 
ในการก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิชุมชน ดังนี้

๑) การระบุขอบเขตที่ชัดเจน ทั้ง “ขอบเขตเกี่ยวกับผู้ใช้” และ “ขอบเขตของทรัพยากร” 
๒) กติกาในการจัดการทรัพยากรจะต้องสอดคล้องกับสภาพสังคมและเงื่อนไขของพื้นที่ 
๓) ผู้มีส่วนได้เสียในการใช้ทรัพยากรสามารถมีส่วนร่วมในการก�าหนดกติกา 
๔) มีการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้มีส่วนได้เสียในการใช้ทรัพยากร 
๕) มีการลงโทษผู้ละเมิดกฎกติกาอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
๖) มีกลไกจัดการความขัดแย้งที่มีต้นทุนต�่าและเข้าถึงได้ง่าย
๗) รัฐยอมรับในสิทธิของชุมชน โดยรับรู้และให้สิทธิแก่ชุมชนในการก�าหนดและบังคับใช้กติกาได้
๘) กติกายึดโยงกับระบบที่ใหญ่กว่า

มีระบบสนับสนุนการใช้สิทธิชุมชน อาทิ มี “องค์กร/สภาคู่ขนาน” ของชุมชนที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย 
เพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวัง รวมถึงการก�าหนดให้มีมาตรการ/เคร่ืองมือ/กลไกใน “การส่งเสริมชุมชนและ
สทิธชิมุชน” โดยเฉพาะการช่วยเหลอืชมุชนทีไ่ม่แขง็แรง เพือ่จะได้สามารถใช้สทิธชิมุชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
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•	 เป็นสิทธิเชิงกลุ่ม	เป็นระบบจัดการร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน	
•	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	ก�าหนดไว้	๒	ส่วน	ดังนี้

๑.	เป็นสิทธิ บุคคลและชุมชนมีสิทธิในการจัดการ บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติฯ อย่างสมดุลและยั่งยืน และร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือรัฐในการด�าเนินการดังกล่าว เป็นสิทธิที่เกิดขึ้นแล้ว	ใช้สิทธิได้ทันที	ใช้สิทธิทางศาล
หรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้	(มาตรา	๔๓	(๒)	+	๒๕)

๒.	เป็นหน้าที่ของรัฐ	
• รฐัมีหน้าท่ีให้ประชาชนและชมุชนมีส่วนร่วมในการอนรัุกษ์ คุม้ครอง บ�ารงุรกัษา ฟ้ืนฟู  

บริหารจัดการ และใช้ หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติฯ ให้เกิด
ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถ่ินที่เกี่ยวข้อง 
มีส่วนร่วมด�าเนินการและได้รับประโยชน์จากการด�าเนินการดังกล่าวด้วย (มาตรา ๕๗ (๒))

• รัฐต้องด�าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและ 
ชมุชนท่ีเก่ียวข้องก่อนการด�าเนนิการใดของรฐัหรอืทีร่ฐัจะอนญุาตให้ผูใ้ดด�าเนนิการทีอ่าจมี
ผลกระทบอย่างรุนแรง โดยชมุชนมีสิทธใินการได้รบัข้อมลู ค�าชีแ้จง และเหตผุลจากหน่วยงาน 
ของรัฐก่อนการด�าเนินการ และรัฐต้องด�าเนินการอย่างระมัดระวัง หากเกิดผลกระทบขึ้น 
ต้องมีการเยียวยาอย่างเป็นธรรมและไม่ชักช้า (มาตรา ๕๘)

• หากหน้าท่ีของรัฐเป็นการท�าเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ประชาชน 
และชมุชนม ี“สทิธทิีจ่ะตดิตามและเร่งรัดให้รฐัด�าเนนิการ	รวมทัง้ฟ้องร้องหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้อง” ได้ (มาตรา ๕๑)

ระบบการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบการจัดการโดยรัฐ ได้ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝ่ัง การจัดการทรพัยากรทีดิ่นและป่าไม้ การด�าเนนิโครงการพฒันาต่าง ๆ  แม้ทีผ่่านมา 
รฐัจะแก้ไขไปแล้วหลายเรือ่ง แต่ยงัมเีนือ้หาบางส่วนทีไ่ม่เป็นไปตามรัฐธรรมนญู เพราะยงัใช้ 
ระบบจัดการโดยรัฐเป็นส�าคัญ และยังให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และชุมชนค่อนข้างน้อย 
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แนวคิดสิทธิชุมชน
กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และการพัฒนา

รวมถึงสิทธิอื่น
ที่เกี่ยวของ

สวนที่ ๑
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แนวคิดสิทธิชุมชน
กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และการพัฒนา

รวมถึงสิทธิอื่น
ที่เกี่ยวของ

สวนที่ ๑
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สทิธชุิมชน กับการจำดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และ
การพัฒนารวมถึงสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง

นบัตัง้แต่รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ จนถงึรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ล้วนได้บัญญัติรับรอง “สิทธิชุมชน” ในฐานะ 
“สิทธิเชิงกลุ่ม” โดยให้สิทธิแก่ชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการ บ�ารุงรักษา และ 
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บทบัญญัติดังกล่าวท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากเดิมที่ให้อ�านาจและบทบาทการจัดการโดยรัฐเป็นส�าคัญ 
มาสู่การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการกับรัฐ กลายเป็นระบบ “การจัดการร่วมที่มี
ชมุชนเป็นฐาน” ซึง่ชมุชนมบีทบาทหลกัในการจัดการ โดยรัฐท�าหน้าทีส่นับสนนุส่งเสริม 

ลักษณะส�คัญของสิทธิชุมชน ๒ ด้าน

ภายใต้ข้อตกลงจัดการร่วมกัน ชุมชนมี
และสามารถใช้สิทธิหลายประเภท ซึ่ง
สัมพนัธ์และเกีย่วข้องกนั เช่น การจดัการ 
การบ�ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์  
ซึง่แต่ละประเภทมกีารทบัซ้อนในแต่ละระดับ 
แตกต่างกัน และสามารถปรับเปลี่ยน 
ได้ตามเงือ่นไขทีก่�าหนด เช่น บางเงือ่นไขสทิธิ
ความเป็นเจ้าของทรัพยากรบางประเภท 
เป็นของรัฐ หรือของบุคคลในชุมชน  
แต่ชุมชนมีสิทธิในการใช้ประโยชน์ และ
การจัดการ เป็นต้น

• สิทธิเชิงเนื้อหา เป็นสิทธิที่เป็นสาระ 
และมี เนื้อหาเป ็นของตัวเองโดย
สมบูรณ์ เช่น สทิธใินสขุภาพ สทิธใินชีวติ  
สทิธใินร่างกาย สทิธใินทรพัย์สนิ เป็นต้น 

• สิทธิเชิงกระบวนการ ท�าหน้าท่ีเชิง
กระบวนการภายใต้แนวคดิการมส่ีวนร่วม 
ของประชาชน เช่น สิทธิในการเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการมีส่วนร่วม
ตดัสนิใจ เป็นต้น โดยสทิธเิชิงกระบวนการ 
ถือเป็นเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนา 
รกัษาไว้และขบัเคลือ่นไปสูก่ารส่งเสรมิ
และคุ้มครองสิทธิในเชิงเนื้อหา

ด้านที่หนึ่ง	:	เป็นสิทธิเชิงซ้อน ด้านที่สอง	:	เป็นทั้งสิทธิเชิงเนื้อหา	
และสิทธิเชิงกระบวนการ		
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บทบัญญัติที่รับรองสิทธิของบุคคลและชุมชน
มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนมีสิทธิ

(๑) อนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ูหรอืส่งเสรมิภูมปัิญญา ศลิปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนยีม 
และจารีตประเพณี อันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ

(๒)	 จัดการ	 บ�ารุงรักษา	 และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ		
สิง่แวดล้อม	และความหลากหลายทางชวีภาพอย่างสมดุลและยัง่ยนืตามวธิกีาร	
ทีก่ฎหมายบญัญตัิ

(๓) เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด�าเนินการใด
อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการด�าเนินการใด 
อนัจะกระทบต่อความเป็นอยูอ่ย่างสงบสขุของประชาชนหรอืชมุชน และได้รบัแจ้ง 
ผลการพจิารณาโดยรวดเรว็ ทัง้นี ้หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนัน้ 
โดยให้ประชาชนทีเ่กีย่วข้องมส่ีวนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวธิกีารท่ีกฎหมาย
บัญญัติ

(๔) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน
สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิที่จะ 

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการด�าเนินการดังกล่าวด้วย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รับรองและคุ้มครอง 
สิทธขิองบุคคล	ประชาชน	และชมุชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ไว้ใน ๒ หมวด คือ หมวด	 ๓	 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย	 มาตรา	 ๔๓  
และ หมวด	๕	หน้าที่ของรัฐ	มาตรา	๕๗ และ มาตรา	๕๘

จำากเดิมที่ให้อ�นาจำและบทบาทการจัำดการ
โดยรฐัเป็นส�คัญ	มาสูก่ารให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
ในการจำัดการ กับรั ฐ 	 กลาย เป ็นระบบ	 
“การจำัดการร่วมที่มีชุมชนเป็นฐาน” 
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ทั้งนี้ ตามนัยของมาตรา ๒๕ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สิทธิของบุคคลและชุมชน
ตามมาตรา ๔๓ ถือเป็นสิทธิที่เกิดข้ึนแล้ว โดยบุคคลและชุมชนสามารถใช้สิทธิได้ทันท ี
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แม้จะยังไม่มีกฎหมายก�าหนดวิธีการใช้สิทธิไว้ก็ตาม  
และหากเกิดการละเมดิสิทธิข้ึน บุคคลหรอืชมุชนกส็ามารถยกบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญู
ดังกล่าว เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ 

อนึง่ ในการด�าเนนิการใช้สทิธติามมาตรา ๔๓ ข้างต้น มคี�าอธบิายประกอบน�าเสนอใน  
“ความมุ่งหมายและค�าอธิบายประกอบรายมาตรา	ของรัฐธรรมนูญ	๒๕๖๐”๑ ดังนี้

• บทบัญญัตินี้เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของชุมชน แต่อย่างไรจึงเป็นชุมชน	
และการใช้สิทธิในนามชุมชนหรือปกป้องสิทธิของชุมชนจะมีขบวนการหรือขั้นตอน
อย่างไร จ�าเป็นต้องให้สงัคมค่อย ๆ  สร้างวิวฒันาการร่วมกนัโดยมศีาลหรือศาลรฐัธรรมนญู
เป็นผู้ประคับประคอง

• สิทธิตามที่บัญญัติไว้ในอนุมาตรา (๒) และ (๓) ได้ก�าหนดให้เป็นไปตามวิธีการ
ที่กฎหมายบัญญัติ เนื่องจากเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

• บทบัญญัติแห่งมาตราน้ีมิได้บังคับว่าบุคคลและชุมชนจะต้องร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในทุกกรณี กล่าวคือ สิทธิตามมาตรานี้ บุคคลและชุมชน
สามารถด�าเนินการด้วยตนเองได้กรณีหนึ่ง และอีกกรณีหนึ่งบุคคลและชุมชนสามารถ 
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐได้ด้วย 

สิทธิชุมชนกับการจำัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม  
(มาตรา ๔๓ (๒))

๑)	 สิทธิในการจำัดการ	 บ�รุงรักษา	 และ
ใช ้ประโยชน ์จำากทรัพยากรธรรมชาติ	 
ส่ิงแวดล้อม	และความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุลและยั่งยืน

๒)	 สิทธิที่ จำ ะร ่ วมกับองค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่หรอืรฐัในการจำดัการ	บ�รงุรกัษา	
และใช้ประโยชน์จำากทรัพยากรธรรมชาต	ิ 
ส่ิงแวดล้อม	และความหลากหลายทางชีวภาพ	
อย่างสมดุลและยั่งยืน

๑ หน้า ๖๒-๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร “ความมุ่งหมายและค�าอธิบายประกอบรายมาตรา ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐” (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๑๗  
ตุลาคม ๒๕๖๒) ได้ท่ี www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/draftconstitution2/download/article/article_20191021103453.pdf 
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ทั้งนี้  ในส ่วน การก�าหนดความหมาย	
“ชุมชน”	 ได้แสดงไว้ในกฎหมายบางฉบับ อาท ิ
มาตรา	๔	พระราชบญัญตัป่ิาชมุชน	พ.ศ.	๒๕๖๒ 
ก�าหนดว่า “ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มประชาชน
ที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน ์
ร่วมกนัเพือ่ท�ากจิกรรมอนัชอบด้วยกฎหมาย รวมทัง้
ช่วยเหลือหรือสนบัสนนุการด�าเนนิการใด ๆ  อนัเป็น
ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในชุมชนนั้น โดยมี
การรวมตัวกันอย่างต่อเนื่อง มีระบบบริหารจัดการ
ในรูปของคณะบุคคล และมีการแสดงเจตนาแทน
ชุมชนได้ ซึ่งมีความใกล้เคียงกับนิยาม “ชุมชน” 
ตามมาตรา	๓	พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน	
พ.ศ.	๒๕๕๑ 

เมื่อพิจารณาความหมายของ “ชุมชน” ตาม 
พระราชบญัญตัข้ิางต้น จงึมข้ีอสงัเกตว่า ววิฒันาการ
ทางกฎหมายของค�าว ่า “ชุมชน” มิได ้จ�ากัด 
อยูเ่ฉพาะชมุชนตามเขตการปกครองเท่าน้ัน ชุมชนอาจ 
พจิารณาได้ในหลายลกัษณะ โดยเป็นกลุม่ประชาชน
ที่มีวัตถุประสงค์ร ่วมกัน เป็นชุมชนหนึ่งเดียว 
หรอืหลาย ๆ ชมุชน ซึง่มลีกัษณะหรอืความสมัพนัธ์
ร่วมทางสงัคมและวฒันธรรม มกีารจดัการ บ�ารงุรกัษา  
และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรร่วมกนั โดยเป็นไปตาม 
ระเบียบกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่ยึดถือ สืบทอด
และปฏิบตัร่ิวมกนั อาท ิชมุชนในลกัษณะขบวนการ
เคลือ่นไหวทางสงัคม ซึง่เป็นการรวมตวัของกลุม่คน 
ที่มีอุดมการณ์หรือความเชื่อแบบเดียวกัน เช่น  
กลุม่อนรุกัษ์ต่าง ๆ  กย่็อมถอืเป็นชมุชนทีม่สีทิธชิมุชนได้  
นอกจากนี้  ยังอาจหมายถึงชุมชนเสมือนจริง 
ซึ่งเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันด้วย๒

๒ ดูข้ออภิปรายเพิ่มเติมใน พลวัตในการจัดการทรัพยากร: กระบวนทัศน์และนโยบาย, โดย อานันท์ กาญจนพันธุ์, ๒๕๔๔ กรุงเทพมหานคร: 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

บุ ค ค ล แ ล ะ ชุ ม ช น
สามารถใช้สิทธิได้ทันที
ตามเจำตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ	 แม้จำะยัง
ไม่มีกฎหมายก�หนด 
วิธีการใช้สิทธิไว้ก็ตาม	
และหากเกิดการละเมิด 
สทิธข้ึิน	บคุคลหรอืชุมชน 
ก็สามารถยกบทบญัญัต ิ
แห่งรฐัธรรมนญูดงักล่าว	 
เพ่ือใช้สิทธิทางศาลหรอื
ยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้คด ี
ในศาลได้
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บทบัญญัติที่ก�หนดหน้าที่ของรัฐ
มาตรา ๕๗ รัฐต้อง

(๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถ่ินและของชาติ และ 
จัดให้มีพ้ืนทีส่าธารณะส�าหรบักจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ส่งเสรมิและสนบัสนนุ
ให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วม
ในการด�าเนินการด้วย

(๒)	 อนรัุกษ์	คุม้ครอง	บ�ารงุรกัษา	ฟ้ืนฟ	ูบรหิารจดัการ	และใช้หรอืจดัให้	
มกีารใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต	ิสิง่แวดล้อม	และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ	 ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน	 โดยต้องให้ประชาชน	
และชุมชนในท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด�าเนินการและได้รับประโยชน์	
จากการด�าเนนิการดงักล่าวด้วยตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ

มาตรา ๕๘ 
การด�าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด�าเนินการ ถ้าการนั้น 

อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส�าคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือ 
สิง่แวดล้อมอย่างรนุแรง รฐัต้องด�าเนนิการให้มกีารศกึษาและประเมนิผลกระทบ 
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มี 
การรบัฟังความคดิเหน็ของผูม้ส่ีวนได้เสยีและประชาชนและชมุชนทีเ่กีย่วข้องก่อน  
เพื่อน�ามาประกอบการพิจารณาด�าเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ

บคุคลและชมุชนย่อมมสีทิธไิด้รบัข้อมลู ค�าชีแ้จง และเหตผุลจากหน่วยงาน 
ของรัฐก่อนการด�าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง

ในการด�าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิด
ผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
น้อยทีส่ดุ และต้องด�าเนนิการให้มกีารเยยีวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่
ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า
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มาตรา ๕๗ (๒) เป็นเรื่องที่รัฐต้องให้ “ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น” มีส่วนร่วม 
ในการอนรัุกษ์ คุม้ครอง บ�ารงุรกัษา ฟ้ืนฟ ูบรหิารจดัการ และใช้หรอืจดัให้มกีารใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ และได้รับ
ประโยชน์จากการด�าเนินการดังกล่าว 

ส่วนมาตรา ๕๘ เป็นเรื่องที่รัฐต้อง “ด�าเนินการให้มีการศึกษาและประเมิน 
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน	 และจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เก่ียวข้องก่อน 
การด�าเนนิการใดของรฐัหรอืทีร่ฐัจะอนญุาตให้ผูใ้ดด�าเนนิการ” ถ้าการนัน้อาจมผีลกระทบ 
ต่อทรพัยากรธรรมชาติ คณุภาพสิง่แวดล้อม สขุภาพอนามยั คณุภาพชวีติ หรอืส่วนได้เสยี 
ส�าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง เพื่อน�ามาประกอบ 
การพิจารณาด�าเนินการหรืออนุญาตต่อไป 

โดยในทางปฏิบัติปัจจุบันเกี่ยวกับการด�าเนินการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งยังคงถูกวิจารณ์ว่ามีเนื้อหา
ที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญและไม่น�าไปสู่การปฏิรูป
โครงสร้างและระบบการศึกษาและประเมินผลกระทบที่ครอบคลุมทุกมิติ จึงควรมี 
การปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้มีการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการศึกษาและประเมิน 
ผลกระทบที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งมิติผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA) และมิต ิ
ผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) และที่ครอบคลุมทุกระดับ ทั้งระดับนโยบาย และระดับ
โครงการกิจกรรม โดยรวมถึงการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน (CHIA)  
และการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) เพ่ือให้ระบบดังกล่าวสะท้อนความ 
เป็นจรงิของผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมทีเ่กดิขึน้จริง และหลีกเล่ียงการลิดรอนสทิธชิมุชน
ในหลาย ๆ ด้านอันน�าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม๓

๓ คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ. (๒๕๖๑). ความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐.
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ประเด็นตัวอย่างจำากรายงานการตรวจำสอบ 
ที่ผ่านมา กสม. ได้จัดท�ารายงานผลการตรวจสอบและชี้ให ้เห็นถึง 

การด�าเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่บกพร่อง	อาทิ 
• กรณีบริษัทที่ปรึกษามีการแอบอ้างสถาบันการศึกษาในการจัดท�า 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ผู ้แทนสถาบันการศึกษา 
ได้ปฏิเสธการมีส่วนร่วม (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๑๕๗/๒๕๕๙)

• การน�าเสนอข้อมูลเก่ียวกับโครงการที่ไม่ครบถ้วน ท�าให้โครงการ 
ที่ควรจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่เข้าข่ายที่ต้องจัดท�า
รายงานดังกล่าว (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๑๕๗/๒๕๕๙)

• การไม ่ ได ้ก� าหนดมาตรการลดผลกระทบด ้านสิ่ งแวดล ้อม 
ให้ครอบคลุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด (รายงานผลการตรวจสอบท่ี 
๘๑๙/๒๕๖๐)

นอกจากนี้ ยังพบช่องว่างทางกฎหมายที่ก�าหนดไว้ไม่ครอบคลุม อาทิ  
• การก่อสร้างถนนของเอกชนเชื่อมต่อโครงการก่อสร้างคลังก๊าซ 

ในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน�้าที่มีความส�าคัญ (Ramsar Sites) ไม่เป็นไปตามนิยาม
ค�าว่าทางหลวง จงึไม่ต้องจดัท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA)  
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ (รายงานผล 
การตรวจสอบที่ ๑๕๗/๒๕๕๙)

มาตรา ๕๘ ยังได้รับรองสิทธิของ “บุคคลและชุมชน” ที่จะ “ได้รับข้อมูล ค�าชี้แจง 
และเหตผุลจากหน่วยงานของรัฐ” ซึง่เป็นองค์ประกอบหนึง่ของ “กระบวนการมส่ีวนร่วม
ของประชาชน” ในระดับ “ร่วมรับรู้” และยังก�าหนดหน้าที่ของรัฐที่ต้อง “ระมัดระวัง 
ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ  
น้อยทีส่ดุ” และต้อง “ด�าเนนิการให้มกีารเยยีวยาความเดือดร้อนหรอืเสยีหายให้แก่ประชาชน 
หรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า”
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ทั้งน้ี สภาพบังคับของการปฏิบัติหน้าท่ีของรัฐตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ 
เป็นไปตามมาตรา ๕๑ หมวด ๕ หน้าท่ีของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๖๐ กล่าวคือ หากหน้าทีต่ามมาตราทัง้สองเป็นการท�าเพ่ือให้เกดิประโยชน์
แก่ประชาชนโดยตรง ประชาชนและชมุชนม ี“สทิธท่ีิจะติดตามและเร่งรัดให้รัฐด�าเนินการ	 
รวมท้ังฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง” ได้ เพื่อให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับ
ประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

โดยกฎหมาย ณ ปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๕ บัญญัติให้ “บุคคลหรือชุมชน” 
ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการท�าหน้าท่ีของรัฐตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕  
หน้าทีข่องรฐั และได้รบัความเสยีหายจากการไม่ปฏบิตัหิน้าทีข่องรฐั หรอืการปฏบิตัหิน้าที่
ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือล่าช้าเกินสมควร มีสิทธิยื่นค�าร้องขอให้ศาลวินิจฉัยคดีได้ ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

๑) บุคคลหรือชุมชนดังกล่าวได้ร้องขอให้
หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการ และหน่วยงาน 
ของรัฐปฏิเสธที่จะด�าเนินการ หรือไม่ด�าเนินการ
ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอหรือ
ปฏบัิตหิน้าทีไ่ม่ถกูต้อง และได้โต้แย้งการด�าเนนิการ
หรอืไม่ด�าเนนิการดังกล่าวเป็นหนงัสือต่อหน่วยงาน
นั้นภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ทราบหรือวันที่ได้รับ 
แจ้งหรือถือว่าได้รับแจ้ง และบุคคลหรือชุมชน 
ดงักล่าวได้ยืน่ค�าร้องต่อผูต้รวจการแผ่นดินว่าหน่วยงาน 
ของรัฐมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหน้าที่ 
ของรัฐตามที่บัญญัติ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มี
หนังสือโต้แย้งหน่วยงานของรัฐ

๒) กรณีนี้หากผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณา
แล้วเหน็ว่าหน่วยงานดังกล่าวได้ปฏบิติัตามหน้าทีแ่ล้ว  
ก็ให้ผู ้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้บุคคลหรือชุมชน 
ดังกล่าวทราบ แต่หากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า 
หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน  
กใ็ห้แจ้งให้คณะรฐัมนตรีทราบ

ประชาชนและชุมชนมี	 “สิทธิ
ที่จำะติดตามและเร่งรัดให้รัฐ
ด�เนินการ	 รวมทั้งฟ้องร้อง
หน่วยงานของรฐัทีเ่ก่ียวข้อง” 
ได ้	 เ พ่ือให ้ประชาชนหรือ
ชุมชนได ้รับประโยชน ์นั้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่กฎหมายบัญญัติ
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การมีส่วนร่วมในฐานะสทิธเิชิงกระบวนการของหลักการสทิธชุิมชน

หลักการที่ ๑๐ ของปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	ค.ศ.	๑๙๙๒	
และอนุสัญญาคณะกรรมการเศรษฐกจิยโุรปแห่งสหประชาชาตว่ิาด้วยการเข้าถงึข้อมลู
ข่าวสาร	 การมีส่วนร่วมของสาธารณชนในการตัดสินใจ	 และการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมในเร่ืองสิ่งแวดล้อม	 ค.ศ.	 ๑๙๙๘ ก�าหนด “หลักการการมีส่วนร่วมในด้าน 
การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม” ๓ ประการ ได้แก่ สทิธใินการเข้าถงึข้อมลู
ข่าวสาร สทิธิในการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ และสทิธิในการเข้าถงึกระบวนการยติุธรรม 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
และกฎหมายต่าง ๆ ของประเทศไทย รับรองหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้าน 
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาไว้หลายประการ กล่าวโดยสรุปดังนี้

๓) คณะรัฐมนตรีพิจารณาความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดิน และส่ังการตามที่ 
เหน็สมควร เมือ่คณะรฐัมนตรสีัง่การเป็นประการใด ให้แจ้งให้บคุคล หรอืชมุชนดังกล่าวทราบ

๔) ถ้าบุคคลหรือชุมชนดังกล่าวเห็นว่าข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรียังไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามรัฐธรรมนญู หมวด ๕ หน้าท่ีของรฐั อาจยืน่ค�าร้อง ขอให้ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณา
วนิจิฉยัได้ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้งจากคณะรฐัมนตรี

๕) ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่
ได้รับค�าร้อง

หลักการการมีส่วนร่วม 
ในด้านการจำัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม

๑)	สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	

๒)	 สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการตัดสินใจำ	

๓)	 สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
และการเยียวยา		
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๑)	สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ รับรองสิทธิของบุคคลและชุมชนในการได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามท่ีกฎหมายบญัญติั๔ และถือเป็น 
หน้าที่ของรัฐที่ต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงาน 
ของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่
กฎหมายบญัญตั ิและต้องจดัให้ประชาชนเข้าถงึข้อมลูหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก๕

นอกจากนี้ หากรัฐจะด�าเนินการหรืออนุญาตให้ผู้ใดด�าเนินการในกิจกรรมที่อาจ 
มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต  
หรือส่วนได้เสียส�าคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง 
บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค�าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อน 
การด�าเนินการหรืออนุญาตดังกล่าว และถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องให้ข้อมูล ค�าชี้แจง  
และเหตุผลในการด�าเนินการต่อประชาชน๖

๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ (๑) 
๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๙
๖ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๘ 

ส�าหรับกฎหมายระดับพระราช 
บัญญั ติ  มี พ ร ะ ร าชบัญญั ติ ข ้ อ มู ล
ข ่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
ซึ่งถือเป็นกฎหมายกลางที่รับรองสิทธิ
ของประชาชนในการเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร
ทีอ่ยูใ่นความครอบครองของหน่วยงานรฐั  
ภายใต้หลกัการ “เปิดเผยเป็นหลกั ปกปิด
เป็นข้อยกเว้น” กล่าวคือ หน่วยงานรัฐ 
ต้องเผยแพร่หรือให้ข้อมลูตามท่ีประชาชน 
ร้องขอ จะไม่เปิดเผยได้เฉพาะบางกรณี 
เช่น ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์  
เรื่องที่เกี่ยวกับความม่ันคงของประเทศ 
ข้อมลูทีรุ่กล�า้สิทธส่ิวนบคุคลโดยไม่สมควร  
เป็นต้น อย่างไรกดี็ ค�าสัง่ไม่เปิดเผยข้อมลู

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจำักรไทย	
พุทธศักราช	๒๕๖๐	รบัรองสทิธิของ
บุคคลและชุมชนในการได้รับทราบ
และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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ประเด็นตัวอย่างจำากรายงานการตรวจำสอบ
ที่ผ่านมา กสม.	 ได้จัดท�ารายงานผลการตรวจสอบและชี้ให้เห็นถึง 

ข้อบกพร่องในการเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร หลายกรณเีป็นเรือ่งทีผู่ด้�าเนนิโครงการ
ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการอย่างถูกต้อง 
และครบถ้วนให้ประชาชนได้รับทราบ หรือไม่ได้มีการชี้แจงเหตุผลของ 
การด�าเนินโครงการให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบก่อนการจัดให้มี 
การรับฟังความคิดเห็น (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๘๑๕-๘๑๘/๒๕๖๐ และ
ที่ ๘๙๒/๒๕๖๐)

จะต้องระบุเหตุผลด้วย และผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารต่อไปได้ นอกจากนั้น ยังมีกฎหมายเฉพาะเร่ืองท่ีก�าหนดสิทธิของประชาชน 
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อาทิ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐๗  
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พุทธศักราช	๒๕๓๕๘ 
รวมถึงระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	
พุทธศักราช	๒๕๔๘ ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์กลางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการด�าเนินการหรือการอนุญาตให้ด�าเนินการโดยรัฐ ในกรณีท่ีไม่มีกฎหมายบัญญัติ 
วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไว้เป็นการเฉพาะ ระเบียบนี้ก�าหนดไว้ว่าก่อน 
เริ่มด�าเนินการโครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้ม ี
การเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ๙

๗ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑
๘ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๓๕ มาตรา ๖ (๑)
๙ ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ข้อ ๕
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๒)	สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ ก�าหนดให้ประชาชน 
มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ โดยรัฐจะต้องอ�านวย
ความสะดวกและสนับสนุนการตื่นรู้และการมีส่วนร่วมดังกล่าว ประชาชนที่มีส่วนได้เสีย  
จะต้องได้รับแจ้งข้อมูล ไม่ว่าจะผ่านช่องทางสาธารณะหรือรายบุคคลตามความ
เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มต้นในขั้นตอนการตัดสินใจ และในลักษณะที่เพียงพอ ทันเวลา 
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประชาชนเตรียมการและมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 
เม่ือมีการตัดสินใจด�าเนินการโดยหน่วยงานรัฐ ประชาชนจะต้องได้รับการแจ้ง 
การตัดสินใจทันที และสามารถเข้าถึงเน้ือหาของการตัดสินใจ พร้อมกับเหตุผลและ
ข้อพิจารณาอันเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจนั้นด้วย

กฎหมายเฉพาะเรื่องที่ก�หนดสิทธิของประชาชน 
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	 อาทิ	พระราชบัญญัติ
สขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญติั 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๓๕ รวมถึงระเบียบส�นัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พุทธศักราช ๒๕๔๘

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๘ ก�าหนด
ให้การด�าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู ้ใดด�าเนินการ ถ้าการนั้นอาจมี 
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต 
หรือส่วนได้เสียส�าคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง 
รัฐต้องด�าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
และประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพ่ือน�ามาประกอบการพิจารณาด�าเนินการ
หรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ
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๑๐ ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ข้อ ๕
๑๑ ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ข้อ ๖
๑๒ ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ข้อ ๑๑
๑๓ ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ข้อ ๑๒

กรณีทีเ่ป็นโครงการของรฐัทีมี่ผลกระทบ 
อย่างรนุแรงต่อประชาชนเป็นส่วนรวม	
ต้องจำัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน

นอกจากนี้ กฎหมายเฉพาะเรื่องฉบับต่าง ๆ  มักจะก�าหนดกระบวนการมีส่วนร่วม 
ไว้เป็นการเฉพาะ แต่หากไม่ได้มีการก�าหนดไว้ การมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการรับฟัง
ความคิดเห็นจะด�าเนินการตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน	พุทธศักราช	๒๕๔๘ ซึ่งก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนไว้ โดยกรณีที่เป็นโครงการของรัฐที่มีผลกระทบอย่างรุนแรง 
ต่อประชาชนเป็นส่วนรวม ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน๑๐  
หากหน่วยงานของรฐัมไิด้จัดให้มกีารรบัฟังความคิดเหน็ของประชาชนก่อนเร่ิมด�าเนนิการ 
โครงการ ผู ้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อรัฐมนตรี ผู ้ว่าราชการจังหวัด หรือผู ้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแล้วแต ่กรณี เ พ่ือสั่งหน่วยงานของรัฐให ้ รับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนก่อนก็ได ้ ในกรณีเช ่นน้ันให ้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนโดยเร็ว๑๑

ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานของรัฐต ้องประกาศ 
ให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจน 
รายละเอยีดอืน่ท่ีเพียงพอแก่การทีป่ระชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคดิเหน็ได้๑๒  
เม่ือด�าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว หน่วยงานของรัฐต้องจัดท�า
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประกาศให้ประชาชนทราบภายใน 
ระยะเวลาตามที่ระเบียบก�าหนด๑๓ 
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ประเด็นตัวอย่างจำากรายงานการตรวจำสอบ
ทีผ่่านมา	กสม.	ได้จดัท�ารายงานผลการตรวจสอบ	และช้ีให้เหน็ประเด็น

ข้อบกพร่องในการรับฟังความคิดเห็นที่น่าสนใจ	อาทิ	
(๑)	การก�าหนดกลุ่มผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเพือ่เข้าร่วมกระบวนการรบัฟัง

ความคิดเห็น	ที่ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม เช่น 
• โครงการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซและท่าเรือของคลังก๊าซที่รับฟัง

ความคิดเห็นโดยการแจกแบบสอบถาม ภายในรัศมี ๕๐๐ เมตร มีกลุ่มตัวอย่าง 
๒๘๐ คน ซึ่งไม่น่าเพียงพอและไม่ควรถือว่าเป็นการจัดท�าประชาคม (รายงาน
ผลการตรวจสอบที่ ๑๕๗/๒๕๕๙)  

• กรณโีครงการก่อสร้างทางเลยีบแม่น�า้เจ้าพระยา ทีม่ไิด้รบัฟังความ
คดิเหน็ของผูใ้ช้ประโยชน์ตลอดทัง้ต้นน�า้ถงึปลายน�า้ (รายงานผลการตรวจสอบ
ที่ ๘๙๒/๒๕๖๐) 

• กรณกีารจดัประชาคมทีผู่เ้ข้าร่วมประชมุส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ
และพนักงานของบริษัท โดยมิได้มีประชาชนท่ีอยู ่ใกล้เคียงกับท่ีต้ังและ 
กลุม่ประชาชนทีอ่าจได้รบัผลกระทบ หรอืผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชมุ (รายงาน
ผลการตรวจสอบที่ ๘๔๒/๒๕๖๐)

(๒)	การแจ้งเชญิประชมุอย่างกระชัน้ชดิ ท�าให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีไม่สามารถ
เตรยีมการศกึษาข้อมลูเพือ่การแสดงความคดิเหน็หรอืให้ข้อเสนอแนะได้ทนัเวลา
หรือมีประสิทธิภาพ เช่น 

• กรณีการจัดประชาคม โดยการท�าหนังสือเชิญประชุมก่อน 
การประชุมเพียง ๒ วัน (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๑๕๗/๒๕๕๙)  

• การส่งหนังสอืเชิญเข้าร่วมการประชุมในระยะเวลากระชัน้ชิดมาก  
เช่น จัดประชุมวันที่ ๒๕ มีนาคม แต่ส่งหนังสือวันที่ ๒๑ และ ๒๔ มีนาคม  
ท�าให้ผู้มีส่วนได้เสียไม่สามารถเตรียมข้อมูลเพื่อไปแสดงความคิดเห็นได้ รวมถึง
บางคนได้หนังสือเชิญหลังจากวันประชุมแล้ว ท�าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
รับฟังความคิดเห็นได้ทัน (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๘๑๕-๘๑๘/๒๕๖๐)

(๓)	 การก�าหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นไม่เหมาะสม เช่น  
การประชมุรบัฟังความคดิเห็นในขัน้ตอนการจัดท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม กรณีท่ีเป็นโครงการขนาดใหญ่และมีผู้เข้าร่วมประชุมจ�านวน 
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๓๖๐ คน แต่ใช้เวลาในการรับฟังความคิดเห็นเพียง ๓ ชั่วโมง (รายงานผลการ
ตรวจสอบที่ ๘๑๕-๘๑๘/๒๕๖๐)

(๔)	 การใช้วิธีการจูงใจโดยมิชอบ	 และกีดกันกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
บางกลุม่	ออกจากการรับฟังความคดิเหน็ เช่น การมอบสิง่ของให้แก่บคุคลทีเ่ข้าร่วม 
การประชมุรบัฟังความคดิเหน็ ซึง่อาจเป็นแรงจูงใจให้มกีารเข้าร่วมประชมุเพ่ือรับ
สิง่ของมากกว่าการร่วมแสดงความคิดเหน็ตามวตัถปุระสงค์ของการประชุม หรอื
กรณทีีเ่จ้าหน้าท่ีปิดก้ันขัดขวางมใิห้ผูไ้ม่เหน็ด้วยกบัโครงการเข้าร่วมการประชมุ 
รบัฟังความคดิเหน็ แม้ประชาชนเหล่านัน้จะสามารถส่งข้อมลูไปยงัหน่วยงานได้ 
แต่กเ็ป็นการส่งและรบัข้อมูลทางเดียว ไม่มกีระบวนการปรึกษาหารือแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกับผู้เสนอความเห็น จึงอาจท�าให้ความเห็นไม่ได้รับการพิจารณา 
อย่างรอบด้านและท่ัวถงึ (รายงานผลการพจิารณา ที ่๒๔๓-๒๔๔/๒๕๖๑)

๓)	สิ ท ธิ ใ น ก า ร เ ข ้ า
ถึงกระบวนการยุติธรรมและ 
การเยียวยา  ในกรณีที่ เกิ ด 
ผลกระทบข้ึน ประชาชนต้อง
สามารถเข้าถึงกระบวนการทาง
ตุลาการและการบริหาร รวมทั้ง 
ได ้รับการชดเชยและเยียวยา
อย่างมรีวดเรว็ ไม่มีค่าใช้จ่ายมาก
จนเกินไป 

รั ฐ ธ ร รมนูญแห ่ ง ร าช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ มาตรา ๕๘ วรรคสาม 
ก�าหนดว่า ในการด�าเนินการใด 
ของรั ฐหรื อที่ รั ฐอนุญาตให ้ 
ผู ้ ใดด�าเนินการ ถ ้าการนั้นมี 

ประชาชนต้องสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ทางตุลาการและการบริหาร	 รวมทั้งได้รับ
การชดเชยและเยียวยาอย่างรวดเร็ว



สิทธิชุมชน กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนารวมถึงสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง 27

ผลกระทบต ่ อทรั พยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชี วิ ตหรื อส ่ วนได ้ เสี ยส� าคัญ
อื่ น ใดของประชาชนหรือชุมชนหรือ 
สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องระมัดระวัง
ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน  
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพน้อยที่สุด และต้องด�าเนินการให ้
มีการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
ให้แก่ประชาชนหรอืชมุชนท่ีได้รบัผลกระทบ 
อย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า

อี กทั้ ง  รั ฐ ธ ร รมนูญแห ่ ง ร าช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๔๑ (๑) และ (๒) ยังได้รับรองสิทธิ 
ในการเสนอเรือ่งราวร้องทกุข์ต่อหน่วยงาน 
ของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณา 
โดยรวดเร็ว และฟ้องหน่วยงานของรัฐ 
ให ้ รั บผิ ด เนื่ อ งจากการกระท� าหรื อ 
การละเว ้นการกระท�าของข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
ไว้อีกด้วย

รัฐต้องระมัดระวังให้เกิด
ผลกระทบต่อประชาชน	
ชุมชน	 ส่ิงแวดล้อม	 และ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพน้อยที่สุด	และต้อง
ด�เนนิการให้มีการเยียวยา 
ความเดอืดร้อนหรอืเสยีหาย 
ให้แก่ประชาชนหรือชุมชน
ที่ ได ้รับผลกระทบอย่าง 
เป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า
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ภาพรวมสถานการณสิทธิชุมชน
กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และการพัฒนา

รวมถึงสิทธิอื่นที่เกี่ยวของ

สวนที่ ๒
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ภาพรวมสถานการณสิทธิชุมชน
กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และการพัฒนา

รวมถึงสิทธิอื่นที่เกี่ยวของ

สวนที่ ๒
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แม ้รัฐธรรมนูญแห ่งราชอาณาจักรไทย  
ไ ด ้ รั บ รอ งสิ ท ธิ ชุ มชน  มา ตั้ ง แต ่ ป ี  ๒๕๔๐  
แต ่การคุ ้มครองสิทธิ ชุมชนยั งมีข ้อจ� ากัดอยู ่ 
พอสมควร ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่ได้มีการตราหรือ
แก้ไขกฎหมายล�าดับรองให้สอดคล้องกับหลักการ 
ตามรัฐธรรมนูญ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมยังคงเป็นระบบการจัดการโดยรัฐ  
ประชาชนหรือชุมชนมิได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
ท�าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชน 
มากกว ่าที่จะเป ็นการร ่วมมือกัน ยิ่ งกว ่านั้น  
หลายกรณีน�าไปสู ่การละเมิดสิทธิของประชาชน
และชุมชน โดยนับตั้งแต่ ปี ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน  
มีการร้องเรียนประเด็นสิทธิชุมชนกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อ กสม.  
จ�านวนมาก โดยสงูสดุเป็นอนัดบัท่ี ๒ คอื ๑,๑๕๓ เรือ่ง  
จากกรณีร้องเรียนทั้งหมด ๕,๗๐๘ เรื่อง หรือ 
คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๐ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด๑๔

เม่ือพิจารณาจากประเดน็การร้องเรยีนนบัตัง้แต่ 
ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๖๒ พบว่า ประเด็นท่ีมีการร้องเรียน  
ได้แก่ การจดัการทรพัยากรท่ีดินและป่าไม้ การประกอบ 
กิจการโรงงานอุตสาหกรรม การด�าเนินโครงการ
โรงไฟฟ้า เหมืองแร่ การจัดการน�้า การจัดการขยะ/ 
สิ่งปฏิกูล การประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสัตว ์  
รวมถึงการด�าเนินโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
โดยผู ้ที่ ถูกร ้อง เรียน มี ท้ั ง ท่ี เป ็นภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ ทั้งส ่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในระดับต่าง ๆ 

๑๔ ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน ส�านักงาน กสม. เข้าถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

มี ก า ร ร ้ อ ง เ รี ย น
ประเด็นสิทธิชุมชน	
ใ น ก า ร จำั ด ก า ร
ทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมต่อ	
กสม.	 จำ�นวนมาก	
โดยสูงสุดเป็นอันดับ
ที่	 ๒	 คือ	 ๑,๑๕๓	
เ รื่ อ ง 	 จำ า กก ร ณี
ร ้องเรียนทั้ งหมด	
๕ , ๗ ๐ ๘ 	 เ รื่ อ ง	
หรือคิดเป็นร้อยละ	
๒๐.๒๐	 ของเรื่อง
ร้องเรียนทั้งหมด
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อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมา รัฐได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับประเด็นสิทธิ
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายฉบับและเกี่ยวพันกับ
หลายประเด็น ซึ่งกฎหมายเหล่านี้เป็นพัฒนาการทั้งเชิงบวกและลบต่อสิทธิชุมชน 
โดยขอน�าเสนอตัวอย่างในบางประเด็น ดังน้ี 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	
แม้จะเป็นกฎหมายกลางว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
และจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมไปแล้ว แต่ก็เป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อยซ่ึงไม่น�าไปสู ่
การปฏิรูปเชิงระบบ และยังมี เนื้อหาที่ ไม ่ เป ็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๕๗  
ของรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ยังไม่มีบทบัญญัติรองรับเรื่องการให้ประชาชนและชุมชน 
ในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครองบ�ารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ  
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ และได้รับประโยชน์จากการด�าเนินการดังกล่าว

การจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ ถือเป็นความขัดแย้งเรื้อรังมานาน 
หลายทศวรรษ ระหว่างชาวบ้านที่อาศัยและท�าประโยชน์ในพ้ืนท่ีกับรัฐท่ีต้องการ
ควบคุมและจัดการป่าเพื่อการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยในปี 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ รัฐพยายามแก้ไขความขัดแย้งดังกล่าว โดยออกมติคณะรัฐมนตรี  
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง พื้นท่ีเป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหา 
การอยู่อาศัยและท�ากินในพื้นท่ีป่าไม้ (ทุกประเภท) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่ดินทั้งในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์และพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ต่อมารัฐได้ตรากฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดการท่ีดินและป่าไม้หลายฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติคณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมท้ัง 
ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและท�าประโยชน์ใน
ที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ 
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อย่างไรก็ดี จากรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด ้านสิทธิมนุษยชน 
ของประเทศไทยปี ๒๕๖๒ ของ กสม. ระบุว่า ยังมีประชาชนอีกจ�านวนมากท่ี 
ประสบปัญหาที่ดินท�ากินและได้รับความเดือดร้อนจากการถูกจับกุมและขับไล่ออก
จากท่ีดินเดิมอยู ่๑๕ นอกจากนี้ ภาคประชาชนบางส่วนได้วิจารณ์กฎหมายเหล่านี้ 
ว ่า ไม ่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เพราะใช้แนวคิดการควบคุม
ทรัพยากรโดยรัฐ และไม่ยอมรับสิทธิชุมชน๑๖ 

ส่วนกฏหมายป่าชุมชนไม่อนุญาตให้ขอจัดต้ัง “ป่าชุมชน” ในเขตป่าอนุรักษ์
ท�าให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์หลายแห่งไม่สามารถจัดต้ังป่าชุมชนได้ หรือชุมชน
หลายแห่งที่มีการจัดการป่าชุมชนอยู่แล้ว ไม่สามารถขอรับรองทางกฎหมายได้ อาทิ 
กรณีกลุ่มชาติพันธุ์กะเหร่ียง (ปกาเกอญอ) บ้านกลาง ต�าบลบ้านดง อ�าเภอแม่เมาะ 
จังหวัดล�าปาง ท่ีดูแลผืนป่ากว่า ๑๐,๐๐๐ ไร่ แต่ไม่สามารถเข้าเง่ือนไขการจัดตั้ง 
ป่าชุมชนได้ เนื่องจากอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์๑๗

เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการประกาศใช ้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นระบบ โดยเฉพาะ
การส่งเสริมการประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี มีประชาชน 
ในพื้นที่บางกลุ่มและนักวิชาการท่ีคัดค้านการด�าเนินการในเร่ืองดังกล่าว โดยเฉพาะ
เรื่องการประกาศใช้ผังเมืองในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC Watch) ที่ยกเลิกผังเมืองเดิม ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม (สีม่วง) ซ่ึงถือเป็น 
การท�าลายหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม และเอื้อประโยชน์
ให้กับคนเพียงบางกลุ่ม๑๘

๑๕ รายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสิทธมินษุยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิหน้า ๑๕๗ - ๑๕๘
๑๖ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทางเลือก ทางออก พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒” วันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ
๑๗ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเผยแพร่และขับเคลื่อนงานวิจัยสิทธิมนุษยชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในพื้นที่ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)  
(วันที่ ๖ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) โดยกลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน ส�านักกิจการ กสม. ส�านักงาน กสม 
๑๘ รายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสิทธมินษุยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิหน้า ๑๖๐ - ๑๖๑
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การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง มีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งก�าหนดให้มีผู ้แทนชุมชน
ชายฝั่ง เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการทั้งในระดับชาติ และระดับจังหวัด  
และให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการมี 
ส ่วนร ่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแสดงความคิดเห็น 
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดท�านโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งระดับชาติและจังหวัดด้วย อย่างไรก็ดี ปัจจุบันยังพบข้อพิพาท
เรื่องการจัดการชายฝั่ง โดยเฉพาะประเด็นมุมมองต่อวิธีการจัดการปัญหาการกัดเซาะ 
ชายฝั ่งท่ีแตกต่างกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน ข้อพิพาทดังกล่าวสะท้อน 
ผ่านกรณีการด�าเนินโครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์  
ต�าบลม่วงงาม อ�าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ในช่วงเดอืนพฤษภาคม - มถินุายน ๒๕๖๓ ทีผ่่านมา 
โดยกลุ่มประชาชนมองว่าการด�าเนินโครงการมีความบกพร่องในกระบวนการมีส่วนร่วม  
และก�าแพงกันคลื่นโครงสร้างแข็งจะส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั ่งมากขึ้น 
ปัจจุบัน กรณีน้ีอยู่ระหว่างการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง๑๙

๑๙ รายงานสรปุผลการปฏบิตังิานเผยแพร่และขบัเคลือ่นงานวจิยัสทิธมินษุยชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในพืน้ทีช่ายแดนภาคใต้ (จังหวัดสงขลา  
และปัตตาน)ี (วนัที ่๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓) โดยกลุม่งานวิจยัสทิธิมนษุยชน ส�านักกจิการ กสม. ส�านักงาน กสม. และ www.hatyaitoday.com/ 
beach-re-structural-impact/ 

ปัจำจำุบันยังพบข้อพิพาทเรื่องการจำัดการชายฝั่ง	
โดยเฉพาะประเด็นมุมมองต่อวิธีการจำัดการปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งที่แตกต่างกันระหว่างภาครัฐ 
กับภาคประชาชน	ข้อพิพาทดงักล่าวสะท้อนผ่านกรณี
โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิง่รมิทะเล	พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์	 ต�บลม่วงงาม	 อ�เภอสิงหนคร	 
จำังหวัดสงขลา
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การจัดการทรัพยากรทางทะเล มีการตราพระราชก�าหนดการประมง  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ก�าหนดให้ผู้แทนสมาคมในด้านการประมงประเภทต่าง ๆ  เข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการเป็นคณะกรรมการทั้งในระดับชาติ และระดับจังหวัด รวมถึงก�าหนดให ้
กรมประมงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดท�านโยบาย
การพัฒนาการประมงในน่านน�้าไทย สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการการบ�ารุงรักษา การอนุรักษ์ 
การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น�้าภายในที่จับสัตว์น�้า
ในเขตประมงน�้าจืดหรือเขตทะเลชายฝั่ง

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันยังปรากฏข้อขัดแย้งการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะ 
ทางทะเล เช่น กรณีความขัดแย้งระหว่างชาวประมงพื้นบ้านกับผู้ประกอบการเลี้ยงหอย 
ในพ้ืนที ่“อ่าวบ้านดอน” จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีซึง่เป็นข้อพพิาทท่ีเกดิขึน้มายาวนานแล้ว๒๐ 
และยังมีข้อพิพาทท�านองเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ เช่น “อ่าวปัตตานี” 
เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเด็นสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรทางทะเล 
เป ็นประเด็นที่จะต ้องพัฒนากฎหมายและนโยบาย รวมถึงการสร ้างความรู  ้
ความเข้าใจกันต่อไป

การจัดการทรัพยากรแร่ กสม. รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเหมืองแร่ และ 
มีรายงานผลการตรวจสอบส�าคัญหลายเรื่อง อาทิ กรณีคัดค้านค�าขอประทานบัตร
เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ต�าบลควนโพธิ์ อ�าเภอ
เมืองสตูล จังหวัดสตูล๒๑ และกรณีโครงการส�ารวจแร่โพแทช อ�าเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร๒๒ 

นอกจากน้ี กสม. ได้มีข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ...  
หลายประการ๒๓ ซึง่พระราชบญัญตัแิร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ปรับแก้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ 
ของ กสม. ไปแล้วบางประเดน็ โดยเปิดช่องให้เกิดการมส่ีวนร่วมของประชาชน อาท ิการก�าหนด 
ให้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติมีหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของชุมชนในการบริหารจัดการแร่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�า 
๒๐ รายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน ที ่๑๒๐/๒๕๖๑ ของ กสม.
๒๑ รายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน ที ่๓๒๘/๒๕๖๑ ของ กสม.
๒๒ รายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน ที ่๑๑-๑๒/๒๕๖๒ ของ กสม.
๒๓ รายงานผลการพิจารณาการละเมดิสทิธิมนษุยชน ที ่๓๖-๓๙/๒๕๕๙ ของ กสม.
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แผนแม่บทการบริหารจัดการแร ่ การก�าหนดให ้ในกรณีที่ประชาชนในชุมชน 
ไม่เห็นด้วยกับการท�าเหมือง และผู้ออกประทานบัตรไม่สามารถวินิจฉัยให้ได้ข้อยุติ 
ให้จัดให้มีการท�าประชามติของประชาชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรโดยผู้ยื่นค�าขอ
ประทานบัตรต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายก็ได้ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะประเด็น
ส�าคัญที่ กสม. ได้มีข้อเสนอแนะ คือ การรับรองหลักการ	“แร่เป็นทรัพยากรร่วม” 
อันเป็นการเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอ�านาจจากเดิมรวมศูนย์ไว้กับรัฐไปสู่การจัดการ
ทรัพยากรร่วม โดยรัฐและประชาชนต้องบริหารจัดการร่วมกัน ซ่ึงเป็นหลักการ 
ที่สอดคล้องกับหลักการสิทธิชุมชน นอกจากนี้ การมีส ่วนร่วมตามกฎหมายแร ่
ฉบับใหม่ยังไม่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิตแร่ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในขั้นตอน
การส�ารวจแร่ ซ่ึงเป็นปัญหาการร้องเรียนมายัง กสม. ด้วย 

แม้กฎหมายแร่จำะปรบัปรงุและเพ่ิมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนไปบ้าง
แล้ว	แต่ก็มีอกีหลายประเดน็ทียั่งไม่ได้รบั
การแก้ไข	 โดยเฉพาะประเด็นส�คัญที่	
กสม.	ได้มีข้อเสนอแนะ	คือ	การรับรอง
หลักการ “แร่เป็นทรัพยากรร่วม”
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แนวทางการดำเนินการ
เพื่อรับรองสิทธิชุมชน

ตามรัฐธรรมนูญ

สวนที่ ๓



สิทธิชุมชน กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนารวมถึงสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง 37

แนวทางการดำเนินการ
เพื่อรับรองสิทธิชุมชน

ตามรัฐธรรมนูญ

สวนที่ ๓
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แม้กฎหมายหลายฉบับท่ีแก้ไขใหม ่
จะมีความก้าวหน้าในแง่ของการเปิด
พื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมการจัดการ
ทรัพยากรมากขึ้น แต่จากสถานการณ์ 
สทิธชิมุชนทีน่�าเสนอข้างต้น แสดงให้เหน็ว่า  
สิทธิของประชาชนหรือชุมชนยังไม่ได้รับ
การคุ้มครองอย่างแท้จริง เพราะรัฐยังคง 
มบีทบาทหลกัในการก�าหนดกตกิา นโยบาย
และโครงการต่าง ๆ ในลักษณะระบบ
การจัดการโดยรัฐ มิใช่ระบบจัดการร่วม 
ที่มีชุมชนเป ็นฐาน แม้จะเป ิดโอกาส 
ให้ประชาชน/ชุมชนมีส่วนร่วม แต่ก็เป็น 
การมส่ีวนร่วมภายใต้สิง่ท่ีรฐัก�าหนดไว้แล้ว 
ซึ่งมักน�าไปสู่ความขัดแย้งในการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตดิงัปรากฏให้เหน็ เป็นต้น

ดังนั้น จึงขอน�าเสนอแนวปฏิบัติการจัดการร่วมประเด็นสิทธิชุมชนกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้มีการน�าหลักการสิทธิชุมชน 
กบัการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมไปใช้ประโยชน์อย่างสอดคล้องกบัหลกัการ 
และอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในการก�าหนดกฎหมาย นโยบาย หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ ไม่ว่า 
จะเป็นในระดับชาตแิละระดบัพืน้ท่ี ซึง่อาจจะช่วยลดความขดัแย้งในการจดัการทรพัยากร
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ได้ไม่มากก็น้อย 

แม้แนวทางที่จะน�าเสนอต่อไปนี้ เป็นแนวทางส�าหรับการบัญญัติกฎหมาย 
ระดบัพระราชบญัญตัเิป็นส�าคญั แต่หลกัการและแนวทางบางประการอาจเป็นประโยชน์
ส�าหรับหน่วยงานระดับพื้นท่ี โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรชุมชน 
ในการน�าไปใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดกฎกตกิาในการจัดการทรพัยากรระดบัท้องถิน่ได้ 

โดยแนวทางที่จะน�าเสนอต่อไปนี้เป็นแนวทางที่เชื่อมโยงระหว่างบทบัญญัติ 
เรื่องสิทธิของบุคคลและชุมชนตามมาตรา ๔๓ (๒) และบทบัญญัติเรื่องหน้าที่ของรัฐ 
ตามมาตรา ๕๗ (๒) ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ เป็นหลัก

สิทธิของประชาชนหรือชุมชน
ยังไม ่ ได ้ รับการคุ ้มครอง
อย่างแท้จำริง	 เพราะรัฐยังคง
มีบทบาทหลักในการก�หนด
กติกา	 นโยบายและโครงการ
ต่าง	 ๆ	 ในลักษณะระบบการ
จำัดการโดยรัฐ	 มิใช ่ระบบ
จำัดการร่วมที่มีชุมชนเป็นฐาน
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๑. การก�าหนดขอบเขตนิยามต่าง ๆ ให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค�าว่า 
“ชุมชน” และ “สิทธิชุมชน” 

“ชุมชน” ควรเขียนให้มีความหมายชัดเจน ไม่แคบหรือกว้างเกินไป  
โดยรวมถงึมติต่ิาง ๆ เช่น มทีัง้ชมุชนทีย่ดึพืน้ทีเ่ชงิกายภาพและชุมชนเสมอืนจรงิ 
ทีไ่ม่ยดึตดิพ้ืนท่ี มท้ัีงชุมชนท่ีเป็นผูใ้ช้ทรพัยากร และชมุชนทีเ่ป็นผูไ้ด้รบัผลกระทบ
จากกจิกรรมโครงการท่ีมผีลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เป็นต้น

“สิทธิชุมชน” ควรเขียนให้มีความหมายชัดเจน ไม่ควรเขียนในลักษณะ 
ทีเ่ป็นการลดทอนความซบัซ้อนของสทิธนิีใ้ห้เหลอืแต่เพยีงสทิธทิ�ามาหากนิหรอื
สิทธิปากท้อง เพราะยังมีมิติจิตวิญญาณซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องปากท้องหรือ
การท�ามาหากนิ รวมถงึสทิธด้ิานเศรษฐกจิซึง่เป็นพฒันาการของสทิธชิมุชนด้วย

๒. การรับรองสิทธิชุมชนในลักษณะเป็นสิทธิที่สามารถใช้ได้ทันที  
ไม่จ�าเป็นต้องจดทะเบยีน หรอืมฐีานะเป็นนติิบคุคล หรือต้องเข้าสู่กระบวนการ
ขอและออกใบอนุญาตจากหน่วยงาน โดยครอบคลุมสิทธิดังต่อไปนี้

๑) สิทธิ ในการจัดการ บ�ารุง รักษา และใช ้ประโยชน ์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
และยั่งยืน 

๒) สทิธท่ีิจะร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือรฐัในการจดัการ 
บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยก�าหนดให้สามารถใช้สิทธิ 
ได้ในสองลักษณะ ได้แก่

๒.๑) สิทธิเชิงกระบวนการ คือ สิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐ 
ในระดับร่วมจัดการ 

๒.๒) สิทธิภายใต้ระบบการจัดการร่วมโดยเอาชุมชนเป็นฐาน 
โดยก�าหนดบทบาทของชุมชนให้เด่นมากกว่าบทบาทของรัฐ ซึ่งควรก�าหนด
รายละเอียดเรื่องการจัดการให้ชัดเจนในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การแบ่งปัน 
ผลประโยชน์ระหว่างชุมชนกับรัฐ การจัดให้มีช่องทางการบังคับใช้สิทธิชุมชน 
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เมื่อชุมชนถูกละเมิดสิทธิ โดยมี ข้ันตอนต้นทางก่อนจะไปถึงศาล เช ่น 
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก และการไกล่เกล่ีย เป็นต้น รวมถึงการจัดให้มี 
การคุม้ครองและปกป้องสทิธชิมุชนโดยอาศยัอ�านาจของรัฐหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อก�าหนดข้อห้ามส�าหรับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน

๓. ควรน�าหลักเกณฑ์การจัดการร่วม ๘ ข้อของเอลินอร์ ออสตรอม 
(Elinor Ostrom) มาใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
การใช้สิทธิชุมชน ดังนี้

๑) การระบขุอบเขตทีชั่ดเจน ทัง้ “ขอบเขตเกีย่วกบัผูใ้ช้” ซึง่สามารถ 
แยกแยะได้ว ่าใครมีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้าใช้ทรัพยากร และ “ขอบเขต 
ของทรัพยากร” ซึ่งแยกแยะระหว่างขอบเขตของทรัพยากรที่ชุมชนดูแลกับ
ระบบนิเวศเชิงสังคมที่ใหญ่กว่า

๒) กติกาในการจัดการทรัพยากรจะต้องสอดคล้องกับสภาพสังคม
และเง่ือนไขของพื้นที่ เช่น การก�าหนดช่วงเวลาในการใช้ทรัพยากรที่สัมพันธ์
กับฤดูกาลและวงจรชีวิตในระบบนิเวศ เป็นต้น

๓) ผู ้มีส่วนได้เสียในการใช้ทรัพยากรสามารถมีส่วนร่วมในการ
ก�าหนดกติกาในการจัดการทรัพยากร 

๔) มีการติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผู้มีส่วนได้เสีย 
ในการใช้ทรัพยากร ทั้ง “การติดตามดูแลพฤติกรรมการใช้ประโยชน ์
จากทรัพยากร” และ “สภาพของทรัพยากร”

๕) มีการลงโทษผู้ละเมิดกฎกติกาอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากเบาไป
หาหนัก 
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๖) มีกลไกจัดการความขัดแย้งที่มีต้นทุนต�่าและเข้าถึงได้ง่าย ทั้ง 
“กลไกระหว่างสมาชกิซึง่เป็นผูใ้ช้ทรพัยากรด้วยกนัเอง” และ “กลไกระหว่างผูใ้ช้
ทรพัยากรกบัเจ้าหน้าทีร่ฐั” มคี�าแนะน�าเพิม่เติมว่า ควรให้ความส�าคญักบักลไก
การไกล่เกลีย่และคลีค่ลายข้อพพิาทในระดบัพืน้ที ่โดยเปิดโอกาสให้ราษฎรและ
เจ้าหน้าทีข่องรฐั ตลอดจนองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ได้จดัการปัญหาร่วมกนั
ให้ถึงที่สุดก่อน ส่วนวิธีการทางกฎหมายควรถูกน�ามาใช้เป็นวิธีการสุดท้าย 

๗) รฐัให้การยอมรบัในสทิธขิองชมุชน โดยรฐัจะต้องรบัรูแ้ละให้สทิธิ
แก่ผูใ้ช้ทรพัยากรในการวางกติกาการใช้และการจดัการทรพัยากร ขณะเดยีวกนั 
ผู้ใช้ทรัพยากรจะมีสิทธิก�าหนดกติกาในกลุ่มของตนเองโดยไม่ถูกแทรกแซง 
จากอ�านาจรัฐภายนอก และผู้ใช้ทรัพยากรสามารถด�าเนินการบังคับใช้กติกา
และลงโทษผู้ฝ่าฝืนกติกาด้วยตัวของชุมชนเอง

๘) กติกาและการจัดการทรัพยากร การใช้ทรัพยากร การจัดสรร
ทรัพยากร การสอดส่องดูแล การบังคับใช้ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และ
การด�าเนินการของภาครัฐ ที่ยึดโยงกับระบบที่ใหญ่กว่า

๔. ก� าหนดให ้ มี  “องค ์ ก ร /สภาคู ่ ขนาน”  ของชุ มชน เกี่ ย ว 
กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการรับรองภายใต้เงื่อนไขตาม
กฎหมาย เพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและติดตามการบริหารจัดการของรัฐ  
การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการปกป้องชุมชนเอง 
เนื่องจากชุมชนไม่มีอ�านาจรัฐ 

๕. ก�าหนดให้มี “การส่งเสริมชุมชนและสิทธิชุมชน” โดยมีมาตรการ/
เคร่ืองมือ/กลไกในการช่วยเหลือชุมชนท่ีไม่แข็งแรงหรือเข้าถึงข้อมูลได้ยาก  
เพื่อให้สามารถใช้สิทธิชุมชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ



สำ�นักงานคณะกรรมการสำิทธิมนุษยชนแห่งชาติ42

กรณีต�าบลแม่ทา	 อ�าเภอแม่ออน	 จังหวัดเชียงใหม่	 ได้มีการออก  
“ข้อบัญญัติต�าบลแม่ทา เรื่องการจัดการป่าชุมชนต�าบลแม่ทา พ.ศ. ๒๕๕๐”  
เพื่อเป็นเครื่องมือของชุมชนในการบริหารจัดการป่าอย่างยั่งยืน 

กรณีต�าบลแม่ทา ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับ 
การจัดการทรัพยากร เพราะการออกข้อบัญญัติต�าบลนี้ให้ความส�าคัญกับการ 
มส่ีวนร่วมของประชาชนในพืน้ท่ีตลอดทุกข้ันตอน ต้ังแต่ขัน้ระดมแนวคดิเริม่ต้น 
การให้สมาชิก อบต. ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดประชุม
ระดมความคิดเห็นและความต้องการขององค์กรชาวบ้าน เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
และยกร่างข้อบัญญัติต�าบลว่าด้วยการจัดการป่าชุมชน เมื่อได้ร่างข้อบัญญัติ
ต�าบลแล้วก็มีการน�าร่างข้อบัญญัติต�าบลไปจัดท�าเวทีประชาพิจารณ์ รับฟัง 
ความคดิเหน็ร่วมกบัองค์กรชาวบ้าน เพือ่น�าไปปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบัญญติัต�าบล  
ตามมตส่ิวนใหญ่ของเวทปีระชาพจิารณ์ ก่อนจะน�าไปผ่านขัน้ตอนทางกฎหมาย
เพื่อออกเป็นข้อบัญญัติต�าบลแม่ทา เรื่องการจัดการป่าชุมชน และน�าไป 
ติดประกาศให้ประชาชนรับทราบ

กรณีตัวอย่างการออกแนวปฏิบัติในระดับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓ วรรคสอง บญัญตัิ
สทิธิของบุคคลและชมุชนทีจ่ะร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือรัฐในการด�าเนนิการ 
จัดการ บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความ 
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน

ในทางปฏิบัติ  องค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นอาจด�าเนินการโดยการออก 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งมีกรณีศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่น่าสนใจ อาทิ
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ทั้งนี้ สาระส�าคัญของข้อบัญญัติต�าบลแม่ทา เรื่องการจัดการป่าชุมชน
ต�าบลแม่ทา พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบด้วย บทนิยามของ “ป่าชุมชนแม่ทา” ซึ่งได้
อธิบายถึงรายละเอียดของป่าชุมชนต่าง ๆ นอกจากนั้นแล้ว ยังก�าหนดเนื้อหา
โดยแบ่งตามหมวด ได้แก่

หมวด	๑ หมวดทั่วไป กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งป่าชุมชน 
บทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการของ อบต. และคณะกรรมการป่าชุมชน

หมวด	 ๒ คณะกรรมการเครอืข่ายป่าชมุชนระดบัต�าบล กล่าวถงึการแต่งต้ัง 
คณะกรรมการ คุณสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่งและอ�านาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการ

หมวด	๓ คณะกรรมการป่าชุมชนหมู่บ้าน มีรายละเอียดคล้ายคลึง 
กับหมวด ๒ 

หมวด	๔ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกป่าชุมชนหมู่บ้าน 
หมวด	๕ กองทุนป่าชุมชนหมู่บ้าน กล่าวถึงลักษณะกองทุนป่าชุมชน

วัตถุประสงค์ การใช้เงินทุน อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกองทุนป่าชุมชน
หมู่บ้านต่อการจัดการกองทุน 

บทเฉพาะกาล กล่าวถึงผลบังคบัใช้ ก�าหนดระยะเวลาเลือกคณะกรรมการ
ป่าชุมชนหมู่บ้านและการเลือกคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับต�าบล 
ระยะเวลาก�าหนดปรับปรุงเขตป่าชุมชน

กรณีองค์การบริหารส่วนต�บล และอ�เภอทุ่งช้าง จำังหวัดน่าน 
เป็นการจัดท�าข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้น เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นร่วมกันจัดท�าข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความน่าสนใจกรณีนี้ คือท่ีมาของการด�าเนินการจัดท�าข้อบัญญัติ  
เกิดจากการให้ความส�าคัญของจังหวัดน่าน ที่ได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างาน 



สำ�นักงานคณะกรรมการสำิทธิมนุษยชนแห่งชาติ44

จดัท�าข้อบญัญตัท้ิองถ่ินว่าด้วย “การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  
สู ่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน ระดับอ�าเภอและระดับต�าบล 
ตามวาระจังหวัดน่าน “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน�้า” และมีการบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการจัดการจัดท�าข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อให้การน�านโยบายสู ่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยข้อบญัญตัดิงักล่าวมสีาระส�าคญัทีน่่าสนใจอนัถอืเป็นแนวปฏบิตัทิีด่ไีด้  
เช่น

๑) การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต�าบลอยูภ่ายใต้ 
การก�ากับดูแลขององค์การบริหารส่วนต�าบล โดยมีคณะกรรมการระดับต�าบล 
และระดับหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

๒) การก�าหนดให ้มีสมาชิกเครือข ่ายทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม โดยมีสิทธิและหน้าท่ีร่วมก�าหนดแนวเขตป่าชุมชน แนวเขตพื้นที ่
การใช้ประโยชน์ และพื้นท่ีจัดการอ่ืนในป่าชุมชน ร่วมกับหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง การร่วมบริหารจัดการ การจัดท�าแผนการจัดการ และกิจกรรม
ดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน การร่วมจัดท�า 
และปรับปรุงกฎระเบียบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับหมู่บ้าน  
ร่วมกับคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน การมีสิทธ ิ
ขอใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในหมู ่บ้านตาม 
กฎระเบียบของหมู่บ้านและไม่ขัดข้องต่อกฎระเบียบและกฎหมาย การมีสิทธิ
ออกเสยีงเลอืกตัง้และถอดถอนคณะกรรมการระดับหมูบ้่าน การตรวจสอบและ
ตรวจตราผู้ที่เข้ามากระท�าผิดกฎระเบียบทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ในพ้ืนทีห่มูบ้่าน และตรวจสอบการด�าเนินงานของคณะกรรมการตามข้อบญัญตัิ

๓) การก�าหนดให้มีกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อมหมูบ้่านให้มปีระสทิธภิาพ และเพ่ือการสนบัสนนุการด�าเนนิงาน 
และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล ้อมต� าบลและ 
ของคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
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บทบาทของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ ในการสนบัสนนุ/
ส่งเสริมสิทธิของบุคคลและชุมชน๑

บทบาทหน้าทีแ่ละอ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ (กสม.) ปรากฏ
ตามมาตรา ๒๔๗ รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ และตามมาตรา 
๒๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งก�าหนดหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้หลายประการ โดยในส่วนของการคุ้มครองสิทธิชุมชนในการ
จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น กสม. มีบทบาทตามกฎหมายดังกล่าว 
และตามหลักการว่าด้วยสถานะและหน้าท่ีของสถาบันแห่งชาติเพ่ือการคุ้มครองและ 
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (หลักการปารีส) ดังนี้ 

๑. บทบาททางด้านนิติบัญญัติ 
(๑) การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชน 

ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมต่อรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น และรวมถึงเสนอแนะเกีย่วกบัการแก้ไขปรบัปรงุกฎหมาย กฎ 
ระเบยีบ หรอืค�าสัง่ใด ๆ  เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัการคุม้ครองสทิธชิมุชน และสทิธมินษุยชน  
อนัเป็นไปตามมาตรา ๒๔๗ (๓) รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
ประกอบมาตรา ๒๖ (๓) แห่งพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง 
สิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามท่ีรัฐธรรมนูญ
ก�าหนดให้ชุมชนเป็นผู้ทรงสิทธิ รวมถึงการวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับขอบเขตเงื่อนไข 
ของชุมชนผู้ทรงสิทธิ และแนวทางในการคุ้มครองสิทธิชุมชนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  
โดยบูรณาการในทกุภาคส่วนของรฐั เพือ่น�าไปสูก่ารน�าไปปฏบิติัคุ้มครองสิทธท่ีิเป็นรูปธรรม 
มากยิง่ขึน้ และก่อให้เกดิความเสีย่งในความรบัผดิตามกฎหมายของเจ้าหน้าทีร่ฐัผูม้หีน้าที่ 
คุม้ครองสทิธชิมุชนอย่างน้อยทีส่ดุ โดยมข้ีอเสนอแนะทีน่่าสนใจ อาท ิข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ
และเขตอุทยานแห่งชาติกับที่ดินเอกชนทับซ้อนกัน ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 
และข้อเสนอแนะนโยบายการแก้ไขปัญหาการบรหิารจดัการทรัพยากรพลงังานของประเทศไทย  

๑ ปรับปรุงเนื้อหาจาก คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ. (๒๕๖๑). แนวปฏิบัติในการรับรองสิทธิชุมชนที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ โดยเพิม่เตมิผลการปฏบิตังิานท่ีเกีย่วข้องของ กสม.
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ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบญัญตัป่ิาชมุชน พ.ศ. .... ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญตัิ
อทุยานแห่งชาต ิพ.ศ. .... ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขร่างพระราชบญัญตัแิร่ พ.ศ. .... เป็นต้น

(๒) การออกระเบียบ หรอืประกาศใด ๆ  เพือ่เป็นแนวทางปฏบิตัใินการด�าเนนิงานภายใน
ของ กสม. และส�านกังาน กสม. ในประเด็นทีเ่ก่ียวข้องกบัการคุม้ครองสทิธชิมุชนทีเ่ชือ่มโยง
กบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ตามมาตรา ๒๗ (๕) แห่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. บทบาทด้านการคุ้มครองสิทธิชุมชนในทางปฏิบัติ 
(๑) การตรวจสอบและรายงานข้อเทจ็จรงิทีถู่กต้องเกีย่วกับการละเมดิสิทธมินุษยชน 

โดยเฉพาะสิทธชิมุชนทีเ่กีย่วข้องกับการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และ 
เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางทีเ่หมาะสมในการป้องกนัหรอืแก้ไขการละเมดิดงักล่าว รวมทัง้ 
การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 
ทีเ่ก่ียวข้อง ทัง้น้ี โดยอาศยัอ�านาจตามตามมาตรา ๒๔๗ (๑) รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  
พทุธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๒๖ (๑) แห่งพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วย 
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมรีายงานผลการตรวจสอบทีน่่าสนใจ  
อาทิ รายงานผลการตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่าชาวประมงพ้ืนบ้านได้รับผลกระทบจาก 
ผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแครงบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ รายงานผลการตรวจสอบกรณี
พระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน�า้ไทย (ฉบับที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานการตรวจสอบ 
กรณกีารก่อสร้างบ่อก�าจดัมลูฝอยโดยวธิกีารฝังกลบส่งผลกระทบต่อชมุชนและสิง่แวดล้อม 
รายงานการตรวจสอบกรณกีารก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ และรายงานการตรวจสอบ
กรณีการประกอบกิจการโรงงานน�้าตาล เป็นต้น

(๒) การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ที่มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กรมควบคมุมลพษิ กรมทรพัยากรชายฝ่ัง กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ และกรมประมง เป็นต้น รวมถงึ 
องค์กรเอกชนทีเ่กีย่วข้องกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และองค์การระหว่างประเทศ 
ในด้านสิทธิมนุษยชน และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อน�าไปสู ่การพัฒนาแนวทางต่าง ๆ  
ในการคุ้มครองสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้  
โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา ๒๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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(๓) การจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ  
รวมถงึสถานการณ์ด้านสทิธิชมุชนทีม่คีวามสมัพันธ์เก่ียวข้องกบัการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เสนอต่อรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน ทั้งนี้  
โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา ๒๔๗ (๒) รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร ไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐  
และมาตรา ๒๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๔) การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงาน
สถานการณ์เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิชุมชนในประเทศไทยที่ไม่ถูกต้อง 
ตามหลักการ หรือไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา ๒๔๗ (๔) รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. บทบาทด้านการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิชุมชนแก่สังคม 
(๑) การส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 

ทีเ่ก่ียวข้องในการศกึษา วจิยั และเผยแพร่ความรูแ้ละพฒันาความเข้มแขง็ด้านสทิธชิมุชน 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ 
หรือเยียวยาแก่ผู ้ถูกละเมิดสิทธิชุมชน ทั้งนี้ โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา ๒๗ (๑)  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๒) การสร้างเสรมิทกุภาคส่วนให้ตระหนกัถงึความส�าคญัของสทิธิชมุชนในการร่วมกนั 
บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ทัง้นี ้โดยอาศยัอ�านาจตามมาตรา ๒๖ (๕)  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๓) การส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปตระหนักถึง 
สิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคล รวมท้ังสิทธิชุมชนท่ีมีลักษณะเป็นสิทธิเชิงกลุ่มที่สามารถ
น�ามาใช้เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในขณะที่เคารพ 
ต่อสิทธิของบุคคลซึ่งมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา ทั้งนี้ 
โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา ๒๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
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อ้างอิง : รายงานการศึกษาวิจำัยของ กสม.

ชื่อเรื่อง
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (๒๕๖๓). การศึกษาวิจัย 
เพื่่อจัดท�าข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุม้ครองสทิธิมนษุยชนท่ีเกีย่วกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน. 

คนึงนิจ ศรีบวัเอ่ียม และคณะ. (๒๕๖๑). ความเชือ่มโยงระหว่างสทิธชิมุชน 
กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐. 

คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ. (๒๕๕๙). ความสัมพันธ์ระหว่าง 
สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน.

วารณีุ ณ นคร และคณะ. (๒๕๖๐). การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมีส่วนร่วม  
(Participatory Action Research : PAR) เพื่อการแก้ไขปัญหา 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ เรื่อง การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชุมชน
ของชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี.

ไพสิฐ พาณิชย์กุล และคณะ. (๒๕๖๐). สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง 
(ปกาเกอะญอ). กับการด�าเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียน 
ในพ้ืนทีย่ทุธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพพิาทกรณทีีดิ่นและทีอ่ยูอ่าศัย
ของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ.

เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ และคณะ. (๒๕๕๘). รายงานการศึกษาวิจัย
เพื่อปรับปรุงแก้ไขนโยบายกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านที่ดิน
และป่าไม้.



ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹áË‹§ªÒµÔ 

ÈÙ¹Â�ÃÒª¡ÒÃà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ øð ¾ÃÃÉÒ õ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á òõõð

ÍÒ¤ÒÃÃÑ°»ÃÐÈÒÊ¹ÀÑ¡´Õ (ÍÒ¤ÒÃºÕ) ªÑé¹ ö-÷ 

ñòð ËÁÙ‹·Õè ó ¶¹¹á¨Œ§ÇÑ²¹Ð á¢Ç§·Ø‹§ÊÍ§ËŒÍ§ à¢µËÅÑ¡ÊÕè ¡ÃØ§à·¾Ï ñðòñð

â·ÃÈÑ¾·� : ð-òñôñ-óø÷ô â·ÃÊÒÃ : ð-òñôó-ùõöö 

ÊÒÂ´‹Ç¹ÃŒÍ§àÃÕÂ¹ ñó÷÷

E-Mail : library@nhrc.or.th, nhrct.library@gmail.com

àÇçºä«´� www.nhrc.or.th

Office of the National Human Rights Commission of Thailand


