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บทคัดย่อ
	 จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันที่ขาดประสิทธิภาพ	และรัฐธรรมนูญได้รับรองให้ชุมชนมีสิทธิในการมีส่วน 
ร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 ชุมชนท้องถ่ินจึงมีบทบาทท่ีสำาคัญในการมีส่วนร่วมจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่อาศัยและต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในการดำารงชีพ	จึงมีความ
ชอบธรรมท่ีจะมีส่วนร่วมกับรัฐในการจัดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ินของตน	 เพ่ือให้คงไว้สำาหรับการใช้ประโยชน์
ได้อย่างยั่งยืน	
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Abstract
	 As	the	current	management	of	natural	resources	are	not	efficient,	and	the	Constitution	affirms	the	
rights	of	community	to	participate	in	conservation	and	the	use	of	natural	resources	and	environment,	the	
local	community	has	played	an	important	role	regarding	natural	resources	and	environmental	management.	
The	local	people	who	live	in	such	area	with	their	life	depending	on	natural	resources	should	have	the	rights	
to	participate	in	and	engage	with	the	State	to	manage	and	preserve	natural	resources	in	their	local	area	in	
order	to	maintain	the	sustainable	utilisation.		
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บทนำา
	 แนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน	 มุ่งให้ความสำาคัญกับภาคประชาชน 
และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการจัดการ	 พร้อมทั้ง 
ได้มีการพัฒนานโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการ	รวมท้ัง
กลไกของกฎหมายเพ่ือรองรับสิทธิในการจัดการ	ให้สอดคล้อง
กับแนวโน้มและพัฒนาการของการจัดการทรัพยากรใน
ปัจจุบัน	 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่น 
อยู่ภายใต้บทบาทและภาระหน้าที่ขององค์กรชุมชน	 โดยม ี
จารีตประเพณีและข้อตกลงของชุมชนเป็นกลไกสำาคัญท่ี
ชุมชนใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่	
	 หากมองว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการดำารงชีวิตของชุมชนท้องถิ่น	ชุมชนย่อม
มีความสามารถที่จะดูแลควบคุมวิถีการดำารงชีวิตของตนเอง	
ซึ่งเป็นสิทธิในชีวิตและปัจจัยการดำารงชีวิต	 ในกรณีดังกล่าว
หากเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใดย่อมมีอยู่เพื่อการ
ดำารงชีพของประชาชนหรือชุมชนในท้องถิ่นนั้น	 ประชาชน
หรือชุมชนในท้องถิ่นนั้นย่อมต้องเป็นผู้มีสิทธิเหนือทรัพยากร
นั้นๆ	ในการที่จะอนุรักษ์และจัดการ	 เพื่อให้ทรัพยากรธรรม-
ชาตินั้นๆ	ได้รับการดูแลรักษาเพื่อใช้ประโยชน์ให้ยั่งยืนต่อไป
	 ดังนั้น	ชุมชนท้องถิ่นจึงมีความชอบธรรมที่จะมีสิทธ ิ
เหนือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตน 
มากกว่าคนภายนอกชุมชนที่ไม่ได้เป็นผู้อาศัยทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเป็นปัจจัยพื้นฐานในการ
ดำารงชีวิต	 จึงเป็นเหตุผลสำาคัญที่รัฐต้องยอมให้ชุมชนท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการจัดการดังกล่าว	 เพื่อจะก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ส่วนรวมในแง่ของการใช้ทรัพยากร	 การบำารุงรักษาและ
อนุรักษ์	 ทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหาความขัดแย้งอันเนื่อง
มาจากการแย่งชิงทรัพยากร	 ตลอดจนปัญหาการทำาลาย
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของคนในทอ้งถิน่อกีดว้ย

สิทธิชุมชนกับการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
	 ชุมชนในความหมายดั้งเดิมหมายถึง	“หมู่ชน	กลุ่มคน	
ที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก	 อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณ
เดียวกัน	และมีผลประโยชน์ร่วมกัน”	(ราชบัณฑิตยสถาน,	
2546)	 เช่น	ชุมชนท้องถิ ่น	ชุมชนเมือง	ชุมชนประมง 
ชุมชนคริสต์	ชุมชนอิสลาม	ฯลฯ	แต่ในสังคมสมัยใหม่ปรากฏ 
เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมรูปแบบใหม่ๆ	มากมาย		ท้ังน้ี 
สมาชิกอาจมิได้อาศัยในอาณาบริเวณเดียวกัน	แต่มีความผูกพัน 

มีผลประโยชน์ร่วมกัน	 และมีชะตากรรมร่วมกัน	 โดยสมาชิก
แต่ละคนนิยามตนเองว่าเป็นหนึ่งในวงสัมพันธ์นั้นและสังคม
ก็รับรู้ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้น	 เช่น	 ชุมชนแออัด	
ชุมชนคนพิการ	ชุมชนอินเทอร์เน็ต	ฯลฯ		ดังนั้น	“ชุมชน”	จึง 
หมายถึง	วงสัมพันธ์ในลักษณะที่ขยายออกไปดังกล่าวด้วย
	 ในความหมายทั่วไป		คำาว่า	“ชุมชน”	มีความหมายว่า 
การที่บุคคลจำานวนหนึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน	มีการติดต่อ
สื่อสารหรือรวมกลุ่มกัน	มีความเอื้ออาทรต่อกัน	มีการเรียนรู ้
ร่วมกันในการกระทำาและจัดการเพื่อให้เกิดความสำาเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน	 โดยมิได้จำากัดอยู่กับอาณาบริเวณ 
ทางภูมิศาสตร์เท่านั้น	 ชุมชนจึงมีหลายลักษณะ	 ดังต่อไปนี้	
(อานันท์	กาญจนพันธุ์,	2544)
	 1.	ชุมชนหมู่บ้าน	 เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 
ความสัมพันธ์ของคนที่รู้จักกันอย่างใกล้ชิด	 เป็นหน่วยทาง
สังคมขนาดเล็กที่เกิดข้ึนจากการท่ีมีบ้านเรือนอยู่ใกล้กัน	
ความสัมพันธ์จึงมีลักษณะเป็นแบบครอบครัวหรือเครือญาติ	
มีการแลกเปลี่ยนและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน	 นอกจากนี ้
ยังรวมถึงหน่วยสังคมขนาดเล็กสุดท่ีทางราชการกำาหนดให้
เป็น	“หมู่บ้าน”	เป็นหน่วยทางการปกครองของทางราชการ
	 2.	 ชุมชนในฐานะขบวนการของสังคม	เป็นการรวมตัว 
ของกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์และกระบวนการในการจัดการ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันในการแก้ปัญหาส่วนรวม	
การรวมตัวกันจึงประกอบด้วยสมาชิกที่หลากหลาย		ทั้ง 
ประชาชน	ปัจเจก	 องค์กรอิสระสาธารณะประโยชน์	 ภาครัฐ	
ภาคธุรกิจเอกชน	 มีเครือข่ายการมีส่วนร่วมที่กว้างขวางใน
ประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน
	 3.	ชุมชนในอุดมคติ	 เน้นความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
เพื่อนมนุษย์	 ไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับอาณาบริเวณทาง 
ภูมิศาสตร์หรือพื้นที่	 มีการนำาเสนอลักษณะชุมชนที่ควรจะ
เป็นชุมชนที่ดีหรือชุมชนในอุดมคติ	 ชุมชนจึงมีขนาดเล็ก 
แต่มีโครงสร้างที่แข็งแกร่ง	 เน้นการกระทำาที่เต็มไปด้วยความ
ร่วมมือร่วมใจ	ความรู้สึกเป็นเจ้าของ	เป็นสังคมที่คนรู้จักกัน
อย่างใกล้ชิดและสนิทสนม
	 4.	ชุมชนเสมือนจริง	 เป็นชุมชนรูปแบบใหม่ที่เกิดมา
พร้อมกับเทคโนโลยี	 จึงไม่จำากัดอยู่กับสภาพทางภูมิศาสตร์	แต่
มีเครือข่ายที่เชื่อมโยงสื่อสารกันได้		โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
ในการท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	เช่น	รายการวิทยุเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต	เป็นต้น		จึงเป็นชุมชนที่อาศัยเทคโนโลยีการ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีลักษณะที่เปิดกว้างให้กับ
สมาชิกทุกประเภทเป็นชุมชนที่ไร้พรมแดน
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	 ความแตกต่างของลักษณะชุมชนขึ้นอยู่กับความเป็น
ชุมชนในเชิงพื้นที่หรือในเชิงกิจกรรม	 โดยที่ชุมชนหมู่บ้าน
เป็นการรวมตัวกันด้วยความจำาเป็นพื้นฐานและยึดโยงอยู่กับ
พื้นที่	 เช่น	 ชุมชนชายฝั่ง	 ในขณะที่ชุมชนอินเทอร์เน็ต	 เป็น
เครือข่ายทางสังคมที่มิได้จำากัดขอบเขตในเชิงพื้นที่	 เป็นการ
รวมตัวกันเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือกัน	 หรือแก้ปัญหา
ของส่วนรวม

 1. ความหมายของสิทธิชุมชน
	 สำาหรับความหมายของสิทธิชุมชนน้ัน	อาจพิจารณาได้
จากคำาอธิบายของผู้ทรงคุณวุฒิได้	ดังนี้
	 ไพโรจน์	 พลเพชร	 (2547)	 อธิบายว่า	 “ชุมชนถือเป็น
หน่วยทางสังคมประเภทหนึ่ง	 จึงย่อมที่จะมีสิทธิและอำานาจ 
ของตนเองได้	สิทธิชุมชน	ดำารงอยู่ในทุกส่วนของวิถีชีวิตชุมชน
ท้ังด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	การปกครอง	ระบบยุติธรรม
ระบบสุขภาพ	การศึกษา	ประเพณี	พิธีกรรม	ฯลฯ		ทั้งนี้	มีผู้
ทดลองแบ่งสิทธิชุมชนเป็น	3	ด้านใหญ่ๆ	คือ	สิทธิการจัดการ
ทรัพยากร	 สิทธิในอัตลักษณ์	 และสิทธิในการพัฒนาและการ 
กำาหนดวิถีชีวิตของตนเอง	มิติในเน้ือหาหลายด้านของชุมชนน้ี 
เป็นสิ่งบ่งบอกว่าชุมชนเป็นระบบสังคมระบบหนึ่ง	 ที่มีสิทธิ
และอำานาจในการดูแลจัดการตัวเอง”	
	 ยศ	สันตสมบัติ	(2541)		กล่าวว่า	“สิทธิชุมชน	หมายถึง 
สิทธิร่วมเหนือทรัพย์สินของชุมชน		สมาชิกของชุมชนซึ่ง 
ทำาหน้าท่ีดูแลรักษาป่าไม้เท่าน้ันจึงจะมีสิทธิใช้และได้ประโยชน์
จากป่า		โดยนัยน้ี	สิทธิชุมชนให้ความสำาคัญกับการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรเพ่ือส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน	 ดังน้ัน 
แม้ว่าโดยทฤษฎีแล้วสมาชิกของชุมชนทั้งหมดจะมีสิทธิ 
ตามธรรมชาติในการใช้ทรัพยากรร่วม	 แต่ชุมชนก็สามารถ
ใช้อำานาจออกกฎเกณฑ์โดยคำานึงถึงความเป็นธรรมในสังคม
เป็นสำาคัญ		ตัวอย่างเช่น	ชุมชนหลายแห่งมีกฎเกณฑ์อนุญาต
ให้แต่ละเฉพาะครัวเรือนท่ีแต่งงานใหม่และยากจนเท่านั้น	
จึงจะมีสิทธิตัดไม้เพื่อใช้ส่วนตัว	ในขณะที่ครัวเรือนที่มีฐานะด ี
จะไม่ได้สิทธิอันนั้น”	
	 ในขณะที่	ชลธิรา	สัตยาวัฒนา	(2546)		เห็นว่า	“สิทธิ
ชุมชน”	 เป็นอุดมการณ์ที่แนบแน่นกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ชุมชนมาอย่างยาวนาน	จากการใช้ชีวิตร่วมกันของชาวชุมชน
ที่ต้องพึ่งพาอาศัย	 ร่วมทุกข์ร่วมสุข	 เกิดความเอื้ออาทรและ 
ผูกพัน	 ความขัดแย้งแตกแยกที่เกิดขึ้นจะผลักดันให้มีการ
คิดค้นหาวิธีการจัดการภายในให้ลุล่วงไป	
	 ความเป็นไปของชุมชนในลักษณะดังกล่าว	 พัฒนาให ้
เกิด	“กฎเกณฑ์”	ท่ีไม่เป็นลายลักษณ์อักษร	แต่เป็นข้อบัญญัติ 

อันศักด์ิสิทธ์ิท่ีชาวชุมชนยึดถือร่วมกัน		แฝงอยู่ในวิถีชีวิตชุมชน
เกิดการผลิตซ้ ำา	และการพัฒนาเป็นแบบแผนที ่แข็งแรง 
ข้อบัญญัติดังกล่าวของชุมชนกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับคน	 คนกับธรรมชาติ	 และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
เป็นความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ	“ขอบเขตอำานาจ”	ท่ีสมาชิก 
แต่ละคนแต่ละฐานะพึงมี	 พึงได้รับท่ามกลางการดำาเนินชีวิต 
ด้วยกัน		อำานาจนั้นเป็นอำานาจที่ทุกคนยอมรับภายใต้	“คุณค่า 
ที่ยึดถือร่วมกัน”	เป็นอำานาจที่มีความชอบธรรม		ก็คือ	“ระบบ 
สิทธิ”	ของชุมชนนั่นเอง
	 ความคิดเรื่อง	“สิทธิ”	และ	“สิทธิชุมชน”	ของแต่ละ 
กลุ่มชน	หรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ	จึงเป็นสิ่งที่สามารถสืบสาน 
จากชุมชนน้ันเอง	โดยอาจวิเคราะห์จากระบบความเช่ือ	ศาสนา
จารีต	 ประเพณี	 พิธีกรรม	 ภาษา	 ศิลปกรรม	 สถาปัตยกรรม 
ฯลฯ								รวมไปถึงวถีิชีวติประจำาวนัและวงจรชีวตินับแต่แรกเกิด 
จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต		สิทธิชุมชนให้ความสำาคัญกับผู้ที ่
อยู่ กินดูแลทรัพยากรเพื่อความอยู่รอดของชุมชนเป็น 
อันดับแรก		โดยผู ้อื ่นยังคงมีสิทธิได้ตามระดับของการม ี
ส่วนร่วมที่ลดหลั่นกันไปตามความจำาเป็นพื้นฐานของชีวิต
และสังคม	 	ตัวอย่างเช่น	ชุมชนประมงชายฝั่งมีกฎเกณฑ์ที่
อนุญาตชาวประมงในชุมชนมี	“สิทธิหน้าบ้าน”	ในการจับปลา 
ในแหล่งประมงหน้าชุมชนก่อนบุคคลภายนอกชุมชน	
	 หากวิเคราะห์ถึงนัยของสิทธิชุมชนจากมุมมองทาง
สังคมศาสตร์อื่นๆ	“สิทธิชุมชน”	เป็นการจัดความสัมพันธ์
ทางสังคมระหว่างสมาชิกในชุมชน	ซึ่งไม่จำาต้องเป็นชุมชน 
ในเชิงกายภาพที่มีพื้นที่ร่วมกัน	แต่อาจเป็นเครือข่ายในความ
สัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในรูปแบบใดๆ		โดยมีเกณฑ์สำาคัญ
คือ	สมาชิกนิยามตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน	และสังคม 
ก็รับรู้ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนดังกล่าวเช่นกัน	 ดังนั้น 
สิทธิชุมชนจึงเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ขัดแย้ง	 เพื่อใช้เป็น 
เคร่ืองมือในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนและ 
นอกชุมชน	 โดยกำาหนดเกณฑ์คุณค่าร่วมของชุมชนที่สมาชิก
ในชุมชนยึดถือปฏิบัติ	 อีกทั้งเคลื่อนไหวผลักดันให้สังคมและ
รัฐยอมรับ	เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่รับรองอัตลักษณ์	ความ
ชอบธรรม	และเกณฑ์คุณค่าที่ชุมชนนั้นๆ	ยึดถือ
	 ดังนั้น	จึงอาจสรุปความหมายของสิทธิชุมชนในแง่มุม
ต่างๆ	ได้	ดังนี้
	 1.	สิทธิชุมชนเป็นรูปแบบสิทธิเชิงซ้อนและมีเนื้อหา
หลากหลาย	สิทธิเชิงซ้อน	หมายถึง	การดำารงอยู่ของสิทธิของ 
หน่วยทางสังคมหลายหน่วยและสิทธิหลายแบบบนพื้นที่
เดียวกัน	เช่น	ป่าหรือที่ดินที่อยู่ใน	“สิทธิครอบครอง”	ของรัฐ	
แต่ชุมชนมี	 “สิทธิในการจัดการ”	 ขณะที่ประชาชนมี	 “สิทธิ
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การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์”	การคำานึงถึงสิทธิเชิงซ้อน	จะ 
ช่วยให้มีทางเลือกและความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดความ
สัมพันธ์ทางอำานาจ	(อานันท์	กาญจนพันธุ์,	2544)
	 2.	 สิทธิชุมชนมีลักษณะของการมีส่วนร่วมในการ
จัดการ	 มิได้กีดกันการมีส่วนร่วมจากภายนอกชุมชน	 แต่ 
ต้องการให้ภายนอกมาร่วมสนับสนุน	 ถ่วงดุลในทุกระดับ	
ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น	 สาธารณะ	 และรัฐ	 สิทธิชุมชนไม่ใช่สิทธิ
ครอบครองเป็นเจ้าของอย่างเบ็ดเสร็จเหมือนสิทธิปัจเจก	
และสิทธิรัฐที่เจ้าของใช้สิทธิตนเองกีดกันการเกี่ยวข้องจาก
ภายนอกอย่างส้ินเชิง	เห็นได้จากกิจกรรมการจัดการป่าชุมชน	
กลุ่มออมทรัพย์	 เศรษฐกิจชุมชน	 หรือการฟื้นฟูอัตลักษณ์ 
ของท้องถิ่น	ล้วนเป็นกิจกรรมที่ต้องการการสนับสนุนจาก 
เครือข่ายท้องถ่ิน		ประชาสังคม		และรัฐ		อย่างไรก็ดี	ชุมชนก็ได้
สร้างเงื่อนไข	กติกา	ที่มีการควบคุมการใช้จากภายนอก	และ
ป้องกันการละเมิดสิทธิชุมชน		ซึ่งกล่าวได้ว่า	สิทธิชุมชนให้
ความสำาคัญกับผู้ที่อยู่กินดูแลทรัพยากรเพื่อความอยู่รอดของ
ชุมชนเป็นอันดับแรก	 	อย่างไรก็ตาม	ลักษณะของการกีดกัน 
คนภายนอกอาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง
หรือการแย่งชิงทรัพยากร	 หรือในโครงสร้างการจัดการ
ทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียม	(กฤษฎา	บุญชัย,	2542)
	 3.	“สิทธิ”	เป็นสองด้านของเหรียญ	โดยด้านหนึ่งของ 
เหรียญ	คือ	“อำานาจ”	อีกด้านหน่ึงคือ	“หน้าท่ี”	ความสัมพันธ์
เชิงอำานาจ	 มีทั้งอำานาจ/หน้าที่ภายในชุมชน	 และอำานาจ/
หน้าที่ระหว่างชุมชนกับภายนอก	กล่าวอีกนัยหนึ่ง	คือ	ผู้มี-
อำานาจย่อมต้องมี	“หน้าท่ี”	หรือความรับผิดชอบเป็นของคู่กัน 
และหน้าท่ีน้ันก็มีฐานคิดท่ีมีศีลธรรม	และความถูกต้องน่ันเอง
ดังพบว่าในพิธีกรรมคำาสอน	 วรรณคดี	 นิทานพื้นบ้าน	 มักมุ่ง
สอน	“หน้าที่”	แก่สมาชิกชุมชน	หน้าที่ของคนหนึ่งจะเป็น 
ตัวบ่งบอก	“สิทธิ”	ของอีกฝ่ายหน่ึงในคู่ความสัมพันธ์ไปพร้อมกัน 
(ชลธิรา	สัตยาวัฒนา,	2546)	
	 4.	 สิทธิชุมชนเป็นขบวนการเคลื่อนไหวที่ เกิดขึ้น 
ในบริบทโครงสร้างทางอำานาจในสังคมที่ไม่เท่าเทียมกัน 
การรวมศูนย์อำานาจ	 หรือการครอบงำาทางวัฒนธรรมโดย 
ใช้วัฒนธรรมเดียว		สิทธิชุมชนจึงเป็นการต่อสู ้เพื ่อปรับ 
สัมพันธภาพทางอำานาจ	สร้างตำาแหน่งแห่งที่ให้ชุมชน	ให้เกิด 
ความเป็นธรรม	และเคารพในความหลากหลาย	โดยท้องถิ่นมี 
เสรีภาพในการกำาหนดกติกา	วิถีชีวิต	เศรษฐกิจ	และแบบแผน 
การจัดการทรัพยากรท่ีเหมาะสมกับระบบนิเวศและวัฒนธรรม
ของตน	 ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 
นัยของสิทธิชุมชนดังกล่าวจึงมีความลึกซึ้งกว้างขวางกว่า 
คำาว่า	“การกระจายอำานาจ”	“การมีส่วนร่วม”	“ประชาสังคม” 

และ	“ธรรมรัฐ”	ซึ่งเป็นคำาที่รัฐหยิบมาใช้โดยขาดจิตวิญญาณ
เพื่อประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริง	(กฤษฎา	บุญชัย,	2542)
	 5.	 สิทธิ ชุ มชนในกระบวนการด้ านนิติ ศาสตร์  
สิทธิชุมชนถือเป็นระเบียบกฎหมายระดับชุมชน	 ซึ่งเป็น 
กฎหมายแบบจารีตประเพณี	 และมีบทบาทสำาคัญต่อการ
ยึดถือปฏิบัติในวิถีชุมชนทั่วไป	 โดยในหลายกรณียังมีอิทธิพล
สูงกว่าระเบียบกฎหมายลายลักษณ์อักษรด้วย	แต่การเกิดขึ้น 
ของรัฐชาติยังผลให้รัฐและสังคมให้ความสำาคัญและความ
ชอบธรรมเฉพาะต่อกฎหมายลายลักษณ์อักษร	 ทิศทางที่ควร 
จะเป็นในปัจจุบัน	คือ	ต้องรื้อฟื้นและส่งเสริมระเบียบสังคม
ชุมชนตามจารีตประเพณีให้เข้มแข็งขึ้น	มิฉะนั้นแล้ว	ระบบ
นิติศาสตร์จะกลายเป็นสิ่งที่ละเมิดลิดรอนสิทธิของชุมชน 
เสียเอง	(เสน่ห์	จามริก,	2542)	
	 6.	ความเป็นพลวัตของสิทธิชุมชน	 ระบบสิทธิหรือ 
แบบแผนความสัมพันธ์เชิงอำานาจท้ังภายในชุมชน	และระหว่าง 
ชุมชนกับภายนอกนั ้น	 ม ีล ักษณะของการเคลื ่อนไหว
เปลี่ยนแปลง	 และการปรับดุลความสัมพันธ์เชิงอำานาจกันอยู ่
ตลอดเวลาในรูปของการสร้างข้อตกลงใหม่	 หรือกติกาใหม	่ 
ด้านหนึ่งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมท่ียั่งยืนในการดำารง 
อยู่ร่วมกันของคนในชุมชน	 อีกด้านหนึ่งเพื่อให้ชุมชนอยู่รอด
มีความมั่นคงและมีศักดิ์ศรีในการอยู่ร่วมกับสังคมภายนอก 
ดังนั้น	จึงมีการปรับเปลี่ยนข้อตกลงร่วมของคนภายในชุมชน
ตามบริบทของความเปลี่ยนแปลงของฐานทรัพยากร	 ระบบ
การผลิต	วัฒนธรรม	ความเชื่อ	และปัจจัยอื่นๆ	ภายในชุมชน	
ซึ่งอาจเกิดจากความเปลี่ยนแปลงจากภายในหรือความ
ท้าทายจากปัจจัยภายนอก	 หรือดุลอำานาจระหว่างชุมชนกับ
สังคมภายนอก	 รัฐและทุนที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาด้วย
กระบวนการแลกเปลี่ยน	 เรียนรู้	 ต่อสู้	 ต่อรองของแต่ละฝ่าย
เช่นกัน

 2. สิทธิชุมชนกับการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติตามกฎหมาย
		 	 “สิทธิชุมชน”	มีประเด็นให้พิจารณาในแง่มุมต่างๆ	 
เพื่อให้ได้ความชัดเจน	ดังต่อไปนี้
  2.1 สิทธิชุมชนในระดับสากล
  (1) Indigenous Community
	 	 กฎหมายระหว่างประเทศได้ให้ความหมายของ	
Indigenous	Community	หรือ	“ชนพ้ืนเมือง”	ไว้ว่า	หมายถึง 
ประชาชนซึ่งได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินใดแผ่นดินหนึ่งมาก่อน 
ที่จะมีการยึดครองเป็นอาณานิคม	 และเป็นผู้ซึ ่งมีความ
แตกต่างทางสังคมก่อนท่ีจะมีการปกครองดินแดนเหล่านั้น	 
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ชนพื้นเมืองมีความต้องการดูแลรักษาที่ดิน	 ปกป้องภาษา
และส่งเสริมวัฒนธรรมของตนเอง	โดยชนพื้นเมืองบางกลุ่ม
พยายามรักษาธรรมเนียมประเพณีของตนเองตามวิถีชีวิต
	 การเป็น				Indigenous				Community				มีองค์ประกอบ 
โดยสรุปได้	ดังนี้
	 1)	 ประชาชนซึ่งได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินใดแผ่นดิน 
หนึ่งมาก่อน	 (ก่อนที่รัฐจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างบนแผ่นดิน
นั้น)
					 2)	 เป็นผู้มีความแตกต่างทางสังคม	(ก่อนที่รัฐจะ 
เข้ายุ่งเกี่ยวกับดินแดนนั้น)
	 3)	 มีความต้องการดูแลรักษาที่ดิน	 ปกป้องภาษา
และส่งเสริมวัฒนธรรมของตนเอง
	 4)	 มีความพยายามรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ของตนตามวิถีชีวิตที่มีมาแต่เดิม
 (2) ตัวอย่างการพิทักษ์สิทธิของชนพื้นเมือง
	 โดยท่ัวไปแนวคิดที่เอื้อประโยชน์ต่อชนกลุ่มน้อย
ก็มักถูกต่อต้านโดยรัฐบาลของชาติต่างๆ	 เพราะเกรงว่าจะ
กระทบต่อบูรณภาพของรัฐและอำานาจอธิปไตย	 คำาถามของ
ชนพื้นเมืองต่อการที่สิทธิในอำานาจอธิปไตยอาจแผ่ขยาย
คุกคามวิถีแห่งความรู้	การสร้างสรรค์	และการดำาเนินกิจการ
ต่างๆ	ของรัฐ	ดังตัวอย่างต่อไปนี้	
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ได้มีคำาพิพากษาในคดี	Lubicon	Lake	Band	v.	Canada	
(1990)			โดยตัดสินว่า	รัฐบาลแคนาดาได้อนุญาตให้บริษัทเอกชน 
ทำาสัมปทานป่าไม้	 และสำารวจแร่และขุดหาน้ำามันในเขตของ 
ชนเผ่า	Lubicon	ซึ่งชนเผ่านี้นำาโดยหัวหน้าเผ่า	คือ	นาย	
Ominayak	 ได้อ้างสิทธิว่าได้อยู่บนพื้นที่บริเวณทะเลสาบ
ลูบิคอนมาอย่างยาวนานจนจำาไม่ได้	 และได้รักษาการปฏิบัติ
ตามวิถีจารีตประเพณี	 ศาสนา	 โครงสร้างการปกครอง	 และ
การดำารงชีวิตอย่างพอเพียง	
	 คณะกรรมการฯ	 เห็นว่า	 เป็นกรณีละเมิดสิทธิของ
ชนกลุ่มน้อย	รวมถึงสิทธิของปัจเจกชน	สิทธิในการร่วมกับ
บุคคลอื่นในกลุ่ม	 ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ	 กิจกรรมทางสังคม	
วัฒนธรรม			ดังนั้น	รัฐบาลแคนาดาจึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้
ชนเผ่าลูบิคอน	เพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
	 ศาลสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกาได้มี  
คำาพิพากษาในคดี	Yakye	Axa	Indigenous	Community	v. 
Paraguay	 (2005)	 	 โดยตัดสินว่า	 ในปี	ค.ศ.	1980	The 
Choco	 Region	 ได้อ้างสิทธิเหนือพื้นดินบริเวณเมือง	 Pozo	
Colorado	 ของชนพื้นเมือง	 Yakye	 แล้วทำาการเคลื่อนย้าย
ชนพื้นเมืองออกจากพื้นที่	เพื่อเปิดให้มีการสัมปทาน	ต่อมา	มี

บริษัทต่างๆ	เข้ามาสัมปทาน		ซึ่งชนพื้นเมือง	Yakye	ก็ได้ฟ้อง
ต่อศาลปารากวัยเพื่อเรียกร้องสิทธิที่เคยครอบครองท่ีดิน 
ดังกล่าวมาแต่บรรพบุรุษ	ศาลปารากวัยยกคำาร้องดังกล่าว
	 ศาลสิทธิมนุษยชนฯ	 ตัดสินให้รัฐบาลปารากวัย
รับรองและคุ้มครองสิทธิของชนพ้ืนเมืองในการเป็นเจ้าของ
ที่ดินที่สืบทอดตามจารีตประเพณี	(Traditional	Land)
  2.2 สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญของไทย
	 แม้ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลทางกฎหมาย
จากประเทศภาคพื้นยุโรปเป็นสำาคัญ	 ในขณะที่รัฏฐาธิปัตย์
ทางยุโรปสามารถออกกฎหมายที่สอดคล้องกับชุมชนได้ 
เพราะประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐ	 แต่ไทยยังมีกฎหมายที่เป็น 
การละเมิดสิทธิของชุมชนอยู่	 โดยเฉพาะกฎหมายป่าไม้ต่างๆ	
เช่น	 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองป่าไม้	 พ.ศ.	 2481 
(กรณีกันเขตป่า-มีการสำารวจ)	 พระราชบัญญัติสงวนและ 
คุ้มครองป่าไม้	 พ.ศ.	 2503	 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	
พ.ศ.	2504	และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	2507	
(กรณีกันเขตป่า-มีการประกาศให้ทราบ)
	 ต่อมามีการรับรองสิทธิชุมชนไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ดังเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย		พุทธศักราช	2550	
ได้กำาหนดเรื่องของสิทธิชุมชนไว้ในมาตรา	66	สิทธิ	 ในการ
อนุรักษ์	 การมีส่วนร่วมในการจัดการ	 และการใช้ประโยชน ์
ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และมาตรา	67	สิทธิ
ท่ีจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
เพื่อการท่ีจะดำารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ 
ซึ่งพิจารณาได้	ดังนี้
	 หลักการของมาตรา	66		เป็นการยอมรับบทบาท
ของชุมชนท้องถิ่น	 ศักยภาพความเข้มแข็ง	 และภูมิปัญญา
ของประชาชนในชุมชน	 ในการมีสิทธิและอำานาจร่วมกับรัฐ 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
โดยที ่การจัดการทรัพยากรของท้องถิ ่นจักต้องคำานึงถึง
ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีกระบวนการในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของตนเองท่ีเป็นมาต้ังแต่ในอดีต		อาทิ	การทำาประมง
พื้นบ้าน	 การทำาเหมืองฝายของชุมชนในภาคเหนือ	 รวมทั้ง
ประเพณีในการกำาหนดความสัมพันธ์ท่ีมีต่อธรรมชาติใน 
รูปแบบต่างๆ	 เช่น	 การบวชป่า	 และการสืบชะตาของแม่น้ำา	
เป็นต้น	 ซึ่งมีผลต่อการใช้ประโยชน์	 การควบคุมดูแล	 และ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างได้ผล 
หลักการดังกล่าวเป็นการยอมรับแนวคิดในเร่ือง	“สิทธิชุมชน” 
(Community	Right)	ซ่ึงเกิดจากการรวมตัวกันตามธรรมชาติ 
ของมนุษย์	 โดยมีวิถีชีวิตร่วมกันในพ้ืนท่ีเดียวกันอย่างต่อเน่ือง 
โดยเริ่มแรกมีการรวมกันเป็นกลุ่มคนท่ีอยู่ใกล้ชิดกันและ
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พัฒนาขึ้นเป็นชุมชน	 ซึ่งรัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองสิทธ ิ
ดังกล่าวนี้
	 	 หลักการของมาตรา	67		เป็นการให้สิทธิแก่ปัจเจก 
บุคคลทั่วไปที่จะดำารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย	สวัสดิภาพ	และการมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดี	รวมทั้งสิทธิในการมีส่วนร่วมกับชุมชนและรัฐในการบำารุง 
รักษาส่ิงแวดล้อมและพิทักษ์สิทธิดังกล่าวน้ีไว้	 สิทธิในมาตราน้ี 
มีพัฒนาการมาจากแนวความคิดเรื ่อง	 สิทธิในคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมที่ว่า	“มนุษย์นั้นมีสิทธิพื้นฐานในธรรมชาติที่ได้
คุณภาพ	ในแสงแดดที่ระยิบระยับ	ในน้ำาและอากาศที่บริสุทธิ์	
ในธรรมชาติป่าเขาที่สวยงามและหลากหลาย”	 (แก้วสรร 
อติโพธิ์,	2541)		สิทธิในคุณภาพสิ่งแวดล้อมนี้จึงมีความหมาย
จำากัดอยู่เพียงในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเท่านั้น	 ไม่รวมถึง
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ		อาทิ	สิ่งแวดล้อมทางสังคมหรือวัฒนธรรม 
เป็นต้น
	 	 นอกจากจะให้การรับรองสิทธิในคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว		มาตรา	67	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญฯ	
ยังให้หลักประกันว่า	 สิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นจะไม่ถูกทำาลายลง 
อันเป็นผลมาจากโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ	ที่มีผลกระทบ 
ต่อส่ิงแวดล้อม	โดยได้กำาหนดให้เจ้าของโครงการหรือกิจกรรม
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม	 ต้อง
ศึกษาและประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ
หรือกิจกรรมนั้นเสียก่อน	และโครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้น
จะต้องผ่านการพิจารณาและให้ความคิดเห็นประกอบ	 โดย
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องจนมีข้อยุติ
เสียก่อน	จึงจะสามารถดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้น
ได้	

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
 1. ความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา	หรือ	Earth	Summit	ในปี	ค.ศ.	1992		ณ	กรุงริโอ	เดอ
จาเนโร	 ประเทศบราซิล	 เป็นจุดเริ่มต้นของการตระหนักถึง
ความสำาคัญของความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	 การพัฒนาอย่างยั ่งยืนจำาเป็นต่อการจัดการ
ทรัพยากรในแง่มุมต่างๆ		อาทิ	ช่วยลดปัญหาความยากจน
ด้วยการยกฐานะความเป็นอยู่ของผู้คนให้สูงขึ้นโดยตระหนัก
ถึงความสำาคัญของสิ่งแวดล้อม	 และช่วยให้การพัฒนาและ
การคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมดำาเนินไป
พร้อมกันได้	 ในระหว่างการประชุมดังกล่าว	 กลุ่มประเทศ

กำาลังพัฒนา	 ได้ยกประเด็นความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมขึ้นใน 
ท่ีประชุมอย่างกว้างขวาง				ท้ังน้ีเพ่ือสนับสนุนและให้ความสำาคัญ 
ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 	 ความหมายของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามที่คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการ 
พัฒนา	(World	Commission	on	Environment	and 
Development)	คือ	“การพัฒนาท่ีตอบสนองต่อความจำาเป็น
ของคนรุ่นปัจจุบัน	 โดยยังคงศักยภาพเพื่อสนองต่อความ 
ต้องการของคนรุ่นต่อไป”	การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ความ 
สำาคัญเรื ่องสังคมวิทยา	 นิเวศวิทยา	 และเศรษฐกิจ	 เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสวัสดิการสังคมของมนุษย์	 การ
ท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นั้น	
จำาเป็นต้องดำาเนินการในแนวทางของการบูรณาการปัจจัย 
ต่างๆ	เข้าด้วยกัน		อาทิ	นโยบายของรัฐบาล	แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจ	กฎหมายและบุคลากร	โดยคำานึงถึงปัจจัยหลัก	
3	ประการ	คือ	การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ	ความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ	 และความมั่นคงของสังคม	 ซึ่งถือเป็น	 
3	เสาหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน		ดังปรากฏในภาพที่	1
เสาหลักดังกล่าวต้องมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม	 โดยม ี
การขับเคลื่อนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน	(United	Nation,	1992)	

ภาพที่ 1	กรอบแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
ที่มา:	Ribol	(2002)

	 แนวคิดเรื่องปัจจัยหลัก	3	ประการข้างต้น		สามารถใช ้
เป็นแนวทางสำาหรับติดตามผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนในกรณีนี้ได้	 โดยการติดตามผล
ที่ว่านี้	 ได้แก่	การกำาหนดหลักการ	กลยุทธ์และตัวชี้วัด	 โดย
พิจารณาได้ดังนี้
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ผลการดำาเนินการนั้น	การจัดการพื้นที่ป่านี้โดยทั่วไป	จะเป็น 
การดำาเนินการจากระดับชุมชนโดยการจัดทำาแผนระดับย่อย
ของชุมชนต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นใน
ทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงการติดตามผลการดำาเนินการ
ตามแผนนั้น	 การติดตามผลการดำาเนินการในที่นี้มักเป็นการ
ดำาเนินการที่ไม่ซับซ้อน	 โดยอาจใช้มาตรการทางสังคมหรือ
ทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายท่ีมีประสิทธิภาพท่ีกระทำาโดย
ชุมชน
	 การจัดการป่าไม้จึงเป็นงานท่ีท้าทาย	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในกรณีของการจัดการพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน	 โดยการให้ความ
สำาคัญกับการอนุรักษ์และรักษาคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้	
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าไม้	
ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับผู้คนในทุก
สาขาอาชีพ	 ในแง่ของการจัดการป่าไม้สามารถนำาแนวคิด 
เรื่อง	3	เสาหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการ
จัดการพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืนได้	 โดยมีเป้าหมายเพื่อการรักษา
พื้นที่ป่า	โครงสร้างและระบบนิเวศที่สมบูรณ์ของป่าไม้
	 ในประเทศอินเดียได้มีการจัดทำานโยบาย	 National	
Forest	Policy	 ในปี	ค.ศ.	1988	ที่สนับสนุนให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมจัดการป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ	ภายใต ้
วัตถุประสงค์ของการจัดการที่หลากหลาย	 (Ministry	of	
Environment	and	Forest.	Government	of	India,	1988)
โดยท่ัวไปหน่วยงานด้านป่าไม้ของรัฐจะมีบทบาทและอำานาจ
หน้าท่ีในการจัดการป่าไม้ของชาติเพื่อประโยชน์ของสังคม
โดยรวม		อย่างไรก็ดี	ภายใต้การจัดการโดยรัฐดังกล่าว	พบว่า
ป่าไม้กลับถูกทำาลายและเสื่อมสภาพลงอย่างต่อเนื่อง	 ส่งผล 
กระทบต่อผู้คนจำานวนหลายล้านคนที่ต้องพึ่งพาทรัพยากร 
ป่าไม้เหล่าน้ัน		ดังน้ัน	การให้ความรู้หรือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
สำาหรับการจัดการป่าไม้เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
เป็นความคุ้มค่าและจำาเป็นต้องดำาเนินการตามแนวคิด
เรื่อง	 3	 เสาหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น		
	 นอกจากนโยบายดังกล่าว	รัฐบาลอินเดียยังได้กำาหนด 
นโยบายให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมจัดการดูแลรักษา 
ป่าไม้ร่วมกับรัฐตามกฎหมายช่ือ	Joint	Forest	Management 
Resolution	หรือ	JFM		โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม	
(JFM	Committees)		จำานวน	106,482	ชุดกระจายอยู่ทั่ว-
ประเทศ	 มีอำานาจหน้าที่จัดการป่าไม้ในประเทศครอบคลุม
พื้นที่ป่ากว่า	22	ล้านไร่	(Ministry	of	Environment	and
Forest.	Government	of	India,	2011)		กระบวนการจัดการ 
ดังกล่าวยังใหม่สำาหรับคนในท้องถิ่นของอินเดีย	ที่ได้อยู่อาศัย 

 หลักการ: หมายความรวมถึงข้อมูลหรือกฎหมาย
ขั้นพื้นฐานที่ใช้เพื่อการให้เหตุผลต่อการดำาเนินการใดๆ	 ใน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โดยที่หลักการนี้เป็นการ
กำาหนดกรอบทั่วไป	 และแนวทางการดำาเนินการที่ริเริ่มโดย
ชุมชน	รวมถึงมาตรฐานขั้นต่ำาของมาตรการการทรัพยากรนั้น 
 กลยุทธ์:	 เป็นการกำาหนดวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน	รวมถึงการกำาหนดองค์ประกอบและแง่มุมต่างๆ	ของ
การดำาเนินการ	 รวมทั้งการให้ความหมายและขยายความ
หลักการ					
 ตัวชี ้วัด:	คือ	องค์ประกอบหรือความแปรผันของ
ระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติ	 หรือระบบการจัดการที่ใช้
หลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทรัพยากร	 ตัวชี้วัด
อาจเป็นในเชิงคุณภาพ	 หรือเชิงปริมาณก็ได้	 กลยุทธ์และตัว
ชี้วัดจะกำาหนดภาพรวมของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศเก่ียวกับทิศทางสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน	นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือประเมินผลสำาเร็จของ
วัตถุประสงค์ของนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชาติด้วย

 2. ตัวอย่างของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน
  2.1 การจัดการร่วมในทรัพยากรป่าไม ้
	 	 ป่าไม้ถือเป็นทรัพย์สินของรัฐท่ีถูกนำามาใช้ประโยชน์
ในกรณีต่างๆ	ได้ตามความจำาเป็นและเหมาะสม	ตามรายงาน
ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา	 (United	Nation	Conference	on	Environment	
and	Development:	UNCED)		ในปี	ค.ศ.	1992	พบว่า
ป่าไม้หลายแห่งของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้ในเขตมรสุม 
ได้รับการจัดการอย่างไม่ถูกต้อง	 ไม่มีการกำาหนดแนวเขต 
ระหว่างพื้นที่ป่าที่ต้องดูแลรักษากับพื้นที่การใช้ประโยชน์ 
ได้อย่างชัดเจนเหมาะสม	มีการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างกว้างขวาง
และนำาไม้มาใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม				พ้ืนท่ีป่าหลายแห่ง 
ถูกเปิดกว้างในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์สำาหรับบุคคลท่ัวไป 
ได้อย่างเสรีไม่จำากัดสถานที่และเวลา		อย่างไรก็ดี	คนใน 
ชุมชนท้องถ่ินที่ถือเป็นผู้ร่วมจัดการพื้นที่ป่าในท้องถิ่นซึ่ง 
ใกล้ชิดกับป่าและมีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับป่า	ย่อมมีความ
ชอบธรรมในการเข้าร่วมจัดการพื้นที่ป่าในท้องถิ่นของตน	
	 การจัดการพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืนโดยชุมชนนั้น	ต้องผ่าน 
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกระดับของการจัดการ 
ต้ังแต่การจัดทำาแผน	การดำาเนินการตามแผน	และการติดตาม 
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ในพื้นที่นั ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน		ดังนั้น	หน่วยงานที่
ดำาเนินการในพื้นที่จึงต้องรับรู้ถึงกิจกรรมต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตของท้องถิ่น	 และเคารพต่อสิทธิในจารีตประเพณี
และวัฒนธรรมรวมถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นในชุมชนด้วย				
	 มาตรการภายใต้	JFM	เป็นเครื่องมือที่นำาพาไปสู่ความ 
สำาเร็จตามแนวคิดเรื่อง	3	เสาหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในการจัดการพื้นที่ป่าได้	 โดยหน่วยงานภาครัฐและชุมชน
ท้องถ่ินต้องร่วมกันจัดการพ้ืนท่ีป่าเพ่ือสงวนรักษา	และจัดการ 
ทรัพยากรอันทรงคุณค่านี ้	ในขณะที่ชุมชนย่อมจะได้รับ 
ผลประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้เป็นการตอบแทน	 ในการ
ดำาเนินการตาม	JFM		รัฐบาลอินเดียได้ออกกฎระเบียบ 
กำาหนดรายละเอียดแนวทางการดำาเนินงาน	 รวมถึงการนำา
ของป่าที่เป็นผลิตภัณฑ์จากป่ามาดำาเนินการในทางพาณิชย์	
ส่งผลต่อการพัฒนาตลาดสินค้าที่ได้จากผลผลิตของป่า	
อย่างไรก็ดี	แนวทางการดำาเนินมาตรการตาม	JFM	น้ี	มีความ
แตกต่างกันตามสภาพทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนท่ี									ฐานทรัพยากร 
สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน	 ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม	 รวมถึงความเหมาะสมและความจำาเป็นของ 
สภาพป่าแต่ละแห่ง	 ผลจากการดำาเนินการร่วมกันของ 
คณะกรรมการร่วม	และรัฐบาลท้องถิ่น		ทำาให้มาตรการ	JFM	
ค่อยๆ					กอ่ตัวขึน้และวางรากฐานในรปูของการจดัการพืน้ทีป่า่ 
อย่างยั่งยืนในอินเดียได้อย่างประสบผลสำาเร็จและเป็น 
รูปธรรม

 2.2 การจัดการประมงทะเลพื้นบ้านของชุมชน
	 สำาหรับชุมชนท้องถ่ินชาวเลในภาคใต้ของประเทศไทย 
สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นเครือญาติ 
และประกอบอาชีพเหมือนกัน	คือ	การทำาประมงทะเลพ้ืนบ้าน 
ซ่ึงจะมีลักษณะรูปแบบการต้ังถ่ินฐานของชุมชนโดยการสร้าง 
บ้านเรือนอยู่ใกล้กันเป็นแนวยาวบริเวณริมหาดหัวแหลม
ติดทะเลเพื่อให้สะดวกต่อการข้ึนลงเรือและออกทะเลไป 
ทำาประมง	เช่น	ที่ซึ่งอยู่ติดกับชายฝั่ง	หรือปากอ่าวทะเลที่
กันคลื่นลมทะเลในหน้ามรสุม	 การตั้งถิ่นฐานบนฐานจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะนี้ถือได้ว่าเป็น	“สิทธิชุมชน
ท้องถิ ่น”	 ที ่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ	 นับเป็น 
กระบวนการท่ีสัมพันธ์กันขององค์ประกอบด้านการเรียนรู้ 
ปรับตัวกับธรรมชาติและด้านภูมิปัญญาในการเข้าถึงประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ	 ตลอดจนจัดความสัมพันธ์เรื ่อง
ถิ่นที่อยู่ให้ง่ายและสะดวกในการแสวงหาและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

	 ชุมชนท้องถิ่นมีรูปแบบในการทำาประมงเพื่อใช้ 
ประโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตทิางทะเล							พรอ้มทัง้มหีนา้ที ่
ในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทะเลให้คงอยู่ได้	ดังนี้	
(ยศ	สันตสมบัติ,	2541)
	 1.	การจับเฉพาะสัตว์ทะเลท่ีโตเต็มวัย	โดยใช้เคร่ืองมือ 
ที่ออกแบบเพื่อจับสัตว์น้ำาตัวโต	เช่น	อวนตาห่าง	ลอบตาห่าง 
เป็นต้น	 และการใช้เคร่ืองมือในการทำาประมงเพ่ือจับสัตว์ทะเล 
เฉพาะอย่าง	เช่น	อวนดักกุ้ง	อวนล้อมปลาทู	อวนปลาจะละเม็ด
อวนปลากุเลา	อวนปลากระบอก	เป็นต้น			การจับเฉพาะสัตว์น้ำา 
ดังกล่าวยังไม่เป็นการทำาลายวงจรการขยายพันธ์ุของสัตว์ทะเล
นั้น
	 2.	การจับสัตว์ทะเลตามเวลาและฤดูกาล	การจับสัตว์
น้ำาในกรณีนี้เป็นภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ 
ของสัตว์ทะเลท่ีข้ึนหรือเข้ามาในน่านน้ำาชายฝ่ังน้ันตามฤดูกาล 
กล่าวคือ	ช่วงฤดูกาลปกติจะจับปลาเป็นหลัก		ช่วงมรสุม 
คลื่นลมแรงจับปลาไม่ได้	แต่เป็นช่วงเวลาที่กุ้งขึ้นจากน้ำา	หรือ
หากินบนผิวน้ำา	และช่วงเวลาของวันก็เป็นปัจจัยสำาคัญ	 เช่น	
ปลาทูจะขึ้นมากตอนใกล้มืดหรือใกล้รุ่ง	เป็นต้น
	 3.	การจับสัตวน้ำาตามสภาพการณ์ของทะเล	 โดยที ่
การจับสัตว์ทะเลท่ีอยู่ในน้ำาน้ันไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาพปัจจัย
ของภูมิอากาศแวดล้อม	 โดยสังเกตจากลักษณะการไหลของ
น้ำา	 ระยะห่างจากชายฝั่งบริเวณตรงไหนที่พบสัตว์ทะเลชนิด
ต่างๆ	ลักษณะตามสภาพการณ์ของธรรมชาติเช่นนี้เป็นผลให ้
สัตว์ทะเลแต่ละชนิดมีเวลาฟื้นตัวและไม่ได้ถูกไล่ล่าตลอด 
ทั้งปี
	 4.	การจับสัตว์น้ำาที่คำานึงถึงความพอเพียง	 ทั้งนี้การที ่
ประมงทะเลพื้นบ้านใช้วิถีชีวิตอยู่กับธรรมชาติและการ 
ทำาประมงเพื่อทำามาหากินเลี้ยงชีพและแบ่งปันกันโดยไม่ได้ 
มุ่งหวังผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นสำาคัญ	 โดยใช้แรงงาน 
ในครัวเรือนหรือในชุมชนท้องถิ่น	 เรือที่ใช้ทำาการประมงนั้น 
ทำาโดยไม้เนื้อแข็งมีน้ำาหนักเบา	 เครื่องมือในการจับสัตว์ทะเล 
ก็ออกแบบง่ายๆ	 โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำามาจากวัสด ุ
ในท้องถิ่น	 ชุมชนท้องถิ่นยังมีความเหนียวแน่นในเอกลักษณ ์
ของการทำาประมงท่ีคำานึงถึงความพอเพียงในการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ	และคำานึงถึงการรักษาท้องทะเล 
อันเปรียบเสมือนบ้านของพวกเขาไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์
ต่อไป
	 รูปแบบการทำาประมงทะเลพื้นบ้านของชุมชนท้องถิ่น 
นี้	 มีความสัมพันธ์กับระบบคุณค่าที่คนในชุมชนมีต่อฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล	 การให้คุณค่าดังกล่าวได้พัฒนา 
มาเป็นกฎเกณฑ์และจารีตประเพณีในการกำาหนดความ
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สัมพันธ์ระหว่างคนกับทรัพยากรธรรมชาติ	 พร้อมทั้งได้สร้าง
ระบบในการควบคุมการใช้สิทธิของชุมชนท้องถิ่นในการ
ทำาประมงทะเลพื้นบ้านเรียกว่าระบบอำานาจชุมชนในการ
ควบคุมการใช้สิทธิชุมชนท้องถิ่น	ซึ่งเป็นระบบควบคุมจัดการ
ทรัพยากรที่เป็นฐานของวิถีชีวิตความอยู่รอดของชุมชน
โดยการเรียนรู้	 ทำาความเข้าใจ	 และปรับให้เข้ากับสภาพทาง
ธรรมชาติของทรัพยากรทางทะเล	 โดยจัดความสัมพันธ์ให้
คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน	 เพื่อ
ให้ทรัพยากรดังกล่าวมีความยั่งยืนคงอยู่กับท้องถิ่นตลอดไป
	 การที่ชุมชนท้องถิ่นยังคงสามารถรักษากฎเกณฑ์	
จารีตประเพณี	 และพัฒนาระบบความรู้ให้สอดคล้องกับ 
ธรรมชาติก็เพราะระบบอำานาจชุมชน		กล่าวคือ	ชุมชนมี 
ระบบสิทธิในการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม	 และมีระเบียบ
กฎเกณฑ์ของตนเองควบคุมดูแลให้คนในชุมชนปฏิบัติตาม
หลักการที่กำาหนด	ดังนี้
	 1.	 สิทธิในการใช้ทะเลโดยเท่าเทียมกัน				ทุกคนในชุมชน 
สามารถทำาการประมงในพื้นที่ทะเลบริเวณใดก็ได้	 เป็นสิทธิ
ของผู้มาก่อนภายใต้หลักเกณฑ์เรื่องการใช้ประโยชน์	 สิทธ ิ
ดังกล่าวเป็นสิทธิในการทำาประมงช่ัวคราว		เม่ือเลิกทำาแล้วก็ต้อง 
คืนให้ชุมชน	และคนอื่นในชุมชนย่อมมีสิทธิที่จะทำาประโยชน์
ต่ออีกก็ได้โดยใช้หลักการเดียวกัน
	 2.	การทำาประมงต้องไม่ทำาลายสภาพแวดล้อมของ
ทะเล	 เพราะทรัพยากรทางทะเลถือเป็นทรัพย์สินส่วนรวม 
ที่ทุกคนจะต้องดูแลรักษาไว้สำาหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน	 ตาม
กติกาของส่วนรวม	 ชุมชนท้องถิ่นจะใช้เครื่องมือทำาประมงที่
คล้ายคลึงกัน	เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึง 
ทรัพยากรธรรมชาติ	 ดังเช่นการใช้เครื่องมือที่มุ่งจับสัตว์น้ำา 
ที่โตเต็มวัยเพื่อปล่อยให้สัตว์น้ำาขนาดเล็กมีโอกาสเติบโตตาม
ธรรมชาติ	 เป็นการรักษาวงจรการขยายพันธุ์และระบนนิเวศ
ของสัตวน้ำา	 แสดงให้เห็นถึงการปลูกฝังแนวคิดการอนุรักษ์
และบำารุงรักษาสภาพธรรมชาติของทะเลให้อยู่กับวิถีชีวิต
ของท้องถิ่น
	 3.	การปลูกฝังแนวคิดในการรักษาสภาพแวดล้อม
ให้ยั่งยืนด้วยการไม่ทำาลายพันธุ์สัตว์ทะเลที่ไม่ใช่สัตว์สำาหรับ
การทำาประมง	เช่น	โลมา	พะยูน		และที่สำาคัญ	คือ	แนวคิดที ่
ต้องเคารพวงจรชีวิตของสัตว์ทะเลที่เปรียบเสมือนเป็นห่วงโซ่ 
อาหารโดยไม่ทำาลายวงจร		กล่าวคือ	การไม่ทำาลายปลาตัวเล็ก 
ซึ่งเป็นอาหารของปลาตัวใหญ่	 ไม่ทำาลายปะการังเพราะเป็น
ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำา	 ไม่ทำาลายป่าชายเลนเพราะเป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์ทะเลจำานวนมาก	 และเป็นแหล่งอาหารของ
สัตว์ทะเลเหล่านั้น

	 4.	การทำาประมงทะเลพื้นบ้าน	เป็นการทำางานแบบ
พึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน	 ทั้งในเรื่อง 
วิธีการทำาประมงที่จะต้องออกเรือไปเป็นกลุ่มเพื่อช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน	 วิธีการจับสัตว์บางชนิด	 เช่น	
อวนปลาจะต้องใช้กำาลังแรงงานคนช่วยเหลือกัน	 และเมื่อ 
ได้ปลามาแล้วก็จะนำามาแบ่งปันกัน	 หรือเจ้าของเรือจ่ายเป็น 
ค่าแรงตอบแทนให้กับแรงงาน		นับเป็นวิถีชีวิตชาวประมง
ทะเลพื้นบ้านที่อยู่ร่วมกันด้วยการแบ่งปันเอื้ออาทรซึ่งกัน
และกัน
	 สิทธิชุมชนท้องถ่ินในการทำาประมงไม่ได้สัมพันธ์กับ
ระบบคุณค่าที่คนมีต่อทรัพยากรในฐานที่เป็นแหล่งในการ
ทำามาหากินร่วมกันเท่านั้น	 แต่มองทรัพยากรทางทะเลว่า
เป็นสมบัติของพระเจ้า	การให้คุณค่าดังกล่าวได้แสดงออก
ด้วยการท่ีชุมชนมีกฎเกณฑ์และจารีตประเพณีในการกำาหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับทรัพยากรธรรมชาติ	 โดยการ 
ไม่ทำาลายทรัพยากรดังกล่าว	 เนื่องจากเชื่อว่าเป็นการละเมิด 
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ		ซ่ึงเช่ือว่าไม่เพียงจะถูกส่ิงศักด์ิสิทธ์ิลงโทษเท่าน้ัน 
แต่ยังหมายถึงการละเมิดกฎหมายของสังคมอีกด้วย	 ซึ่งจะมี
ผลตามมาถึงการถูกแทรกแซงและสภาพบังคับด้วยรูปแบบ
วิธีการต่างๆ	ของคนในชุมชน

บทสรุป
	 ชุมชนอยู่กับฐานทรัพยากรธรรมชาติ	 โดยจัดความ 
สัมพันธ์ในลักษณะที่ถือได้ว่าเป็น	 “สิทธิชุมชน”	ที่ได้ปฏิบัติ 
สืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีต	 ซึ่งเป็นกระบวนการที่สัมพันธ์กัน 
ขององค์ประกอบด้านภูมิปัญญาในการเข้าถึงและการใช้ 
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ		รวมไปถึงองค์ประกอบด้าน
อำานาจของชุมชนในการจัดการดูแลการใช้ทรัพยากรดังกล่าว	
ในด้านอำานาจของชุมชนนั้นพบว่า	ชุมชนสามารถจัดระเบียบ
ความสัมพันธ์ในการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน
ลักษณะที่สำาคัญ	4	ประการ	คือ	ประการแรก	ให้ความสำาคัญ
กับสิทธิของผู้มาก่อน	 	ประการที่สอง	 ให้ความสำาคัญกับการ 
ครอบครองเพ่ือการใช้ประโยชน์		ประการท่ีสาม	ให้ความสำาคัญ 
กับการครอบครองทรัพยากรในจำานวนจำากัดเฉพาะท่ีใช้
ประโยชน์	 และประการสุดท้าย	 ให้ความสำาคัญกับสิทธิโดย
ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือละเมิดสิทธิผู้อื่น	 ทั้งนี้โดยที่สิทธ ิ
ดังกล่าวมีความสลับซับซ้อนหรือมีความยืดหยุ่น	 เช่น	 สิทธิ 
บางอย่างผู้ใช้ประโยชน์จะใช้ได้เพียงระยะสั้นๆ	 ในขณะที ่
สิทธิบางอย่างผู้ใช้ประโยชน์สามารถครอบครองได้ยาวนาน 
ค่อนข้างถาวรและสามารถสืบทอดทางมรดกได้	 หรือสิทธิ
บางอย่างบุคคลอื่นสามารถร่วมใช้ได้	เป็นต้น
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