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กูวิกฤตทรัพยากรธรรมชาติดวยกฎหมายสิทธิชุมชน 
 

ศยามล  ไกยูรวงศ 
โครงการเสริมสรางจิตสํานึกนิเวศวิทยา 

 

บทนํา 
 
           ปญหาความขัดแยงในการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติและปญหาสิ่งแวดลอมในประเทศไทยมีความ
รุนแรงมากขึ้นทุกขณะ  สาเหตุสําคัญมาจากนโยบายของรัฐบาลที่มุงสงเสริมการพัฒนาประเทศใหเปนประเทศ
อุตสาหกรรมและเปดการคาเสรีทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกจิ
ในระดบัภูมภิาคเอเชีย   นโยบายดังกลาวไดเร่ิมตนมาตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504 – 2509)  มา
จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – 2549)  จากแผนพัฒนาประเทศดังกลาวจึงมี
ความจําเปนตองใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  ไดแก การนําที่ดินสาธารณะ ที่ดินของเอกชนมาพัฒนา
โครงการ และการสรางโครงสรางพื้นฐาน  เชน การสรางเขื่อน  โรงไฟฟา และถนน เปนตน    การเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดินจากภาคเกษตรกรรมมาเปนที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม และเพื่อการพาณิชยและการบริการ 
ตลอดจนชุมชนเมืองที่ขยายเพิ่มขึ้น   การนาํทรัพยากรธรรมชาติมาแปรรูปและสงออก ไดแก การระเบิดหิน  การ
ดูดทราย การทําเหมืองแร  การทําไม และการปลูกปาเชงิพาณิชย  เปนตน   
                  ปญหาดังกลาวไดสงผลกระทบมาสูชุมชน และนําไปสูการละเมิดสิทธิของประชาชนจนกลายเปน
ความขัดแยงภายในชุมชนและระดับประเทศ  ตลอดจนพัฒนามาเปนปญหาความมัน่คงของชาติ  ซ่ึงกฎหมายที่
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในปจจุบนัไมสามารถแกไขปญหาความขดัแยงได อันเนื่องมา จากรากฐาน
แนวความคิดของกฎหมายสอดคลองกับการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเสรี   ดวยการรับรองสิทธิสวนบุคคลที่
เปนกรรมสิทธิ์เด็ดขาดและสิทธิของรัฐและการเอื้ออํานวยการใหสัมปทานทําประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติ
แกกลุมธุรกิจเอกชน  การเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติอยางเสรีโดยขาดการควบคุมของรัฐที่ไรประสิทธิภาพ  จึงทํา
ใหความขดัแยงในการใชทรัพยากรรุนแรงมากขึ้น  โดยที่กฎหมายนั้นไมสามารถจะแกไขปญหาความขัดแยงได   
โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายไมไดมีเจตนารมณใหชุมชนมสีวนรวมในการดูแลรักษาทรพัยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม รวมทั้งมีสวนรวมในการแกไขปญหาความขัดแยง   
              กอนที่จะเขาสูเนื้อหาของกฎหมายสิทธิชุมชนมีความจําเปนหรือไมในสังคมไทย และมีเนื้อหาอยางไร
นั้น จําเปนจะตองมีความเขาใจตอกฎหมายที่เกีย่วกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยูนั้นเปนปญหา
อยางไร ทั้งแนวความคิดและการบังคับใชทางกฎหมาย  ซ่ึงในบทความนี้จะนําเสนอเนื้อหาตามที่กลาวมาขางตน  
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แนวคิดทางกฎหมายตอการรับรองสทิธิในทรัพยากรสาธารณะ 
 
              กฎหมายที่เกีย่วของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีหลายฉบับ และแยกสวนตามประเภทของ
ทรัพยากรและสวนราชการทีรั่บผิดชอบดูแล  อยางไรก็ตามกฎหมายดังกลาวไมไดรับรองสิทธิชุมชนตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ   แตกฎหมายบางฉบับรับรองจารีตประเพณีของชุมชนนั้นๆ ในการใชทรัพยากร  
เชน ประมวลกฎหมายทีด่ิน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยทีว่าดวยสาธารณสมบัติของแผนดนิ และสิทธิใน
ทรัพยสิน กฎหมายที่รับรองสิทธิชุมชนซึ่งมาจากการเคลือ่นไหวของภาคประชาชน  ภายหลังการมรัีฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2540 และมีการบังคับใชแลวไดแก พระราชบัญญัติสงเสริมและคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ.
2542 พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2546 นอกจากนี้
ยังมีรางกฎหมายที่กําลังพิจารณาอยูไดแก รางพระราชบัญญัติปาชุมชน รางพระราชบัญญัติประมง ฉบับแกไข     
              รายละเอียดในตารางที่  1 แสดงให เห็นสิทธิตามกฎหมายไทยที่ เกี่ยวกับสิทธิใน
ทรัพยากรธรรมชาติและภูมปิญญาทองถ่ิน ซ่ึงจะวิเคราะหใหเหน็ถึงแนวความคิดของกฎหมายที่เกีย่วกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปญญาทองถ่ินวามีพัฒนาการอยางไร  และสะทอนตอแนวความคดิของ
สิทธิในทรัพยากรสาธารณะของสังคมไทยที่ควบคูกับทิศทางการพัฒนาประเทศและกระแสการพัฒนาเศรษฐกจิ
ของโลกทั้งในอดีตและยุคโลกาภวิัฒน   
 
              1. แนวความคิดการควบคุมพื้นท่ีของสังคมในยคุลาอาณานคิม   

พื้นที่ปาเปนเปาหมายหลักของสังคมไทยที่รัฐไทยตองการควบคุมไวเพื่อตานทานกบักระแส การลา
อาณานิคมของประเทศมหาอํานาจในการแยงชิงดนิแดน และการหาผลประโยชนจากการทําไม   การออก
พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ซ่ึงเปนการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกบัปาไมหลายฉบับมาไวในฉบับเดียวกันมี
แนวความคิดการควบคุมการทําไม การเก็บหาของปา และการแผวถางปาในอาณาเขตของพื้นที่ดินที่ยังไมมี
บุคคลใดไดเอกสารสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมาย   สําหรับพืน้ที่การทําปาไมไดนยิามไวอยางชัดเจนที่ครอบคลุมที่ดิน
ทุกประเภทยกเวนทีด่ินที่มีบคุคลใดไดมาตามกฎหมายทีด่ินภายใตคํานยิาม “พื้นที่ปา” คํานิยามนี้กไ็ดสอดคลอง
กับคํานิยามของ “ที่ดิน” ในลักษณะเดยีวกนั1  ดังนั้นจึงทําใหพืน้ที่ปาครอบคลุมอยางกวางขวาง  และสงผล
ตอเนื่อง      มาถึงการกําหนดใหเปน “สาธารณสมบัติของแผนดิน” ในภาษากฎหมายที่กําหนดไวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณชิยแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535   

                                                 
1 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 มาตรา 4 (1) “ปา” หมายความวา ที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายที่ดิน 
  ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 (แกไขเพิ่มเติม) มาตรา 1 “ที่ดิน” หมายความวา พ้ืนที่ดินทั่วไป และใหหมายความรวมถึง
ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลดวย 
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               ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 (แกไขเพิม่เติม) ไดรับรองสิทธิในการใชประโยชนที่ดินสําหรับ
พลเมืองใชรวมกันทั้งโดยสภาพและขึ้นทะเบียน และทีด่ินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ (ที่ดินของ
หนวยงานรัฐหรือที่ดินราชพัสดุ)  ดวยเหตุนี้การหวงหามที่ดินของรัฐจึงมีจํานวนมากตามการใชประโยชนของ
หนวยงานของรัฐมาตั้งแตการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามที่ดินรกรางวางเปลาอันเปนสา
ธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2478 ตอมาถูกยกเลิกโดยประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497   และรัฐบาลไดมอบ
อํานาจพื้นทีด่งักลาวใหแกหนวยงานของรัฐภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 1304 (3) 
“ทรัพยสินใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ เปนตนวา ปอม และโรงทหาร สํานักราชการบานเมือง เรือ
รบ อาวุธ ยุทธภัณฑ และพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 มาตรา 42  
              ดังนัน้คําวา “สาธารณสมบัติของแผนดิน” จึงมีนัยยะของการมีสภาพเปน “ที่ดินของรัฐ” ที่ใหอํานาจแก
หนวยงานรัฐในการควบคุมดูแล ตามทิศทางการปฏิรูปกฎหมายไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่สรางระบบราชการรวม
ศูนยอํานาจ เพื่อแยกสลายฐานอํานาจของเจาขุนมลูนายภายใตระบบศักดนิาทีส่รางกําลังอํานาจของระบบไพร
จากสถานภาพการถือครองที่ดินของขุนนางนั่นเอง   
              พัฒนาการการจัดการที่ดินของรัฐจงึแปรเปลี่ยนไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศแบบสองระบบ 
กลาวคือ การหวงหามทีด่นิของรัฐเพื่อนําทรัพยากรสาธารณะมาทําประโยชนในการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศในรูปแบบของการอนุญาตใหสัมปทานแกบริษัทเอกชนและหนวยงานของรัฐ  อีกแนวความคิดหนึ่ง
คุมครองกรรมสิทธิ์ที่ดินสวนบุคคลที่มีการจับจองที่ดิน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจเสรี    
 

2. การคุมครองสทิธิของรัฐเหนือทรัพยากรสาธารณะ 
              แนวความคิดการอนุญาตใหสัมปทานทําประโยชนแกเอกชนนี้เปนแนวความคิดของการเปลี่ยนรูปแบบ
การลาอาณานคิมในลักษณะของการแยงชงิดินแดน มาเปนการลาทรัพยากรสาธารณะภายใตความชอบธรรม
ทางกฎหมายทีเ่รียกวา “อํานาจอธปิไตยของรัฐ (Sovereignty Right)”  ซ่ึงเปนการพฒันากฎหมายที่ตองคุมครอง
ประเทศมหาอาํนาจที่ไมถูกละเมิดสิทธิจากรัฐในการยกเลิกเพิกถอนสัญญาสัมปทาน    ขณะเดยีวกันตอง
คุมครองผลประโยชนของกลุมธุรกิจเอกชนทั้งที่เปนการลงทุนของบรรษัทขามชาติหรือบริษัทเอกชนของคน
ไทย  ดวยการทําสัญญาสัมปทานที่รัฐไทยตองสนับสนุนการลงทุนอยางเต็มที่  การกําหนดเงื่อนไขของทําสัญญา

                                                 
2 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 ที่ราชพัสดุ หมายความวา อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดินทุกชนิด เวนแต
สาธารณสมบัติของแผนดิน (สอดคลองกับคํานิยามของสาธารณสมบัติของแผนดินใน ปพพ. มาตรา 1304) ดังตอไปนี้ 

(1) ที่ดินรกรางวางเปลา และที่ดินซึ่งมีผูเวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน 
(2) อสังหาริมทรัพยสําหรับพลเมืองใชหรือสงวนไวเพื่อประโยชนของพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทาง

หลวง ทะเลสาบ 
สวนอสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคล และขององคกรปกครองทองถิ่นไมถือวาเปนที่ราชพัสดุ 
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รัฐไทยตองอุดหนุนบริษัทเอกชนที่ไมใหเกดิความเสี่ยงในการลงทุน พรอมทั้งสรางหลักประกันการเขาถึง
ทรัพยากรสาธารณะไดอยางเต็มที่จากการคุมครองของรัฐไทย   
              กฎหมายที่เกีย่วกับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของไทยทุกฉบบัไดบัญญัติสอด คลองกับ
แนวความคิดดังกลาว ตวัอยางเชน  

1. พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 ไดอนุญาตใหสัมปทานแกบุคคลทําเหมืองแรคราว
ละไมเกินสิบป หรือทําไม เก็บหาของปา หรือปลูกปา ไมนอยกวาหาปแตไมเกินสามสิบป    

2. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 รับรองสิทธิของบุคคลในการไดรับอนุญาตทําประมง 
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และบอลอสัตวน้ํา  

3. พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 แกไข พ.ศ. 2545  กําหนดพื้นที่ที่มิใชแหลงตนน้ําหรือน้ําซับซึม ที่
ไดสํารวจแลวปรากฏวามีแหลงแรอุดมสมบูรณ และมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงใหเปนเขตแหลงแรเพื่อออก
ประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตรอันดับแรกกอนการสงวนหวงหาม หรือใชประโยชนอยางอื่นในที่ดนิ 
 
              แนวความคิดนี้เปนแนวความคิดกระแสหลักของโลกที่นักคิดเสรีนิยมไดเสนอขึ้นมา นักชีววิทยาชาว
อเมริกันที่ช่ือวา Garett Hardin ไดเสนอไวในบทความเรื่อง “The Tragedy of the Common” ซ่ึงมีความเชื่อวา 
“พื้นฐานของระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมเชื่อมัน่ในการตัดสนิใจของเอกชนที่มุงเพียงแสวงหาประโยชนสวนตนนั้น  
เมื่ออยูในกลไกการตลาดที่สมบูรณแลว  ยอมนํามาซึ่งความเจริญคือประโยชนสวนรวมที่สุด จะไมเปนจริง  เมื่อ
นํามาใชกับฐานทรัพยากรทีไ่มมีเจาของ”3  แนวความคิดของHardin    เชื่อวาการใหฐานทรัพยากรมเีจาของ ไมวา
จะเปนกรรมสิทธิ์ของรัฐหรือของเอกชนจะทําใหมีการวางแผนและมีระบบการจดัการและการใชทรัพยากร 
แนวความคิดนี้ไดสอดคลองกับนักคิดชาวอเมริกันชื่อ Joseph Sax ไดเสนอแนวความคิด “Public Trust 
Doctrine” (ทรัสตมหาชน) ซ่ึงเสนอวาทรัพยากรสาธารณะเปนของมหาชน (Trustee)  และประชาชนทุกคนมอบ
ใหรัฐเปนผูมีอํานาจจัดการดแูลแทนประชาชน          
              แนวความคิดดังกลาวไดมีอิทธิพลตอการกําหนดกฎหมายที่เกีย่วกับการใหสัมปทานแกเอกชนในการ
ใชประโยชนจากทรัพยากร  แตในความเปนจริงกลไกรัฐในสังคมไทยไมสามารถควบคุมดูแลการอนุญาตให
สัมปทานแกเอกชนอยางมปีระสิทธิภาพ  เพราะรัฐบาลและกลุมทุนทีไ่ดรับสัมปทานเปนกลุมเดียวกัน  ประกอบ
กับรัฐบาลมีนโยบายการใชทรัพยากรอยางเต็มที่มาโดยตลอด   

                                                 
3 บทความประกอบการประชุมเรื่อง “The Pacific Division of the American Association for the Advancement of Science at 
Utah State University, Logan, 25 June 1968, p. 27. (อางใน ศยามล  
ไกยูรวงศ,  ปญหาทางกฎหมายและนโยบายของการใชอํานาจรัฐที่เกี่ยวกับการจัดการที่ดินในเขตปา, วิทยานิพนธปริญญา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พ.ศ.2538. 
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              เพราะฉะนัน้การหวงหามทีด่ินของรัฐจึงไมตางไปจากการลาอาณานิคมของรัฐไทยที่มีตอสิทธิของ
ประชาชนที่บกุเบิกที่ดนิทํากินมาแตอดีตกาลที่ปกครองดวยพระมหากษัตริย และในชวงของการมีแผนพัฒนา
ประเทศ  รัฐไทยไดกําหนดนโยบายสงเสริมใหมีการทําประโยชนในที่ดิน  ดวยการอนุญาตใหสัมปทานแก
บริษัทเอกชนทําประโยชน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศ  พรอมๆ กับการกําหนดแนวเขต
ที่ดินของรัฐในกรอบนโยบายการอนุรักษพื้นที่ปาและทีด่ินของรัฐดวยเครื่องมือของการทําแผนที ่ เทคโนโลยี
ของภาพถายดาวเทียม   ตลอดจนการออกกฎหมายเพื่อสรางเครื่องมือในการกดีกนัการเปนเจาของ  และการ
เขาถึงทรัพยากรสาธารณะโดยชุมชนของกลุมชาติพันธุมาแตเกากอนเกิดการเปนรัฐชาติ   
              มาตรการของนโยบาย กฎหมาย และเครื่องมือดังกลาวมีเปาหมายในการยึดดินแดนของกลุมชาติพันธุ
ตางๆ ที่ตั้งถ่ินฐานมาแตดั้งเดิม  และทําลายอัตลักษณของกลุมชาติพันธุโดยใชหลักการจัดการที่ดินของรัฐเพื่อ
งายตอการควบคุมในทางการปกครอง ซ่ึงเนนการจดัที่ดนิและมีเงื่อนไขการใหกรรมสิทธิ์ที่ดินภายใตระยะเวลา
ที่กําหนด โดยไมพิจารณาความสอดคลองเหมาะสมของสภาพพื้นที่ทีม่ีความแตกตางกัน  และสภาวะการทํา
การเกษตรเชนไรที่จะอยูรอดได4   
              นอกจากนีย้ังใชหลักสิทธิในที่ดินของรัฐในการกําหนดขอบเขตพื้นที่การทําประโยชนของหนวยงาน
ของรัฐ  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อรัฐไทยมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมภิาค  และสงเสริมใหประเทศไทย
เปนประเทศอตุสาหกรรม การบริการและเกษตรกรรมเชิงพาณิชย ซ่ึงทําใหที่ดินมีราคาสูงขึ้นและเปนแรง
กระตุนในการเปลี่ยนมือการถือครองที่ดินและเปลี่ยนการใชประโยชนที่ดิน   จึงทาํใหมีผลตอการแยงชิงที่ดนิ
ของประชาชนทั้งในพื้นที่ปาและนอกพื้นทีป่า   จนกลายเปนความขัดแยงที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น  เชน กรณีปญหา
การสรางเขื่อน  การประกาศพื้นที่ปาอนุรักษ  การหวงหามที่ดินของหนวยงานรัฐทับพื้นที่ทํากนิและที่อยูอาศัย
ของประชาชน เปนตน   

 
3. การรับรองกรรมสิทธ์ิสวนบุคคลเพื่อเปดการคาเสร ี

          แนวความคิดการรับรองสิทธิการครอบครองที่ดินของประชาชนมีมานานแลว จากหลักฐานที่ปรากฏใน
ศิลาจารึก หลักที่ 1 ในสมัยสุโขทัย และเปนที่มาของการพัฒนากฎหมายตราสามดวงและประมวลกฎหมายทีด่นิ 
ที่คุมครองหลักสิทธิของผูครอบครองมากอน ขอความในหลักศิลาจารกึหลักที่ 1 วา “.....สรางปาหมากปาพลู ทั่ว
เมืองทุกแหง ปาพราวกห็ลายในเมืองนี้ หมากมวงก็หลายในเมืองนี้ หมากขามก็หลายในเมืองนี้ ใครสรางไดไว
แกมัน....”5      แตการรบัรองกรรมสิทธิ์สวนบุคคลที่มีหลักฐานเปนหนังสือกําหนดขอบเขตที่ดินเริ่มตนขึน้

                                                 
4 การจัดที่ดินของรัฐตามกฎหมายมี  ประเภท ไดแก ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 วาดวยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน  
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 พระราชบัญญัติการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 และการใหสิทธิทํากินในที่ดิน ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 
5 ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 1 จารึกกรุงสุโขทัย, หนา 8. 
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ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5  เนือ่งจากมีกรณพีิพาทในทีด่ินจํานวนมากจากการขยายที่ดนิเพื่อทํานาในเขตชลประทาน   
ประเทศไทยไดรับเอาระบบการออกโฉนดที่ดินจากประเทศออสเตรเลีย ที่เรียกวา ระบบทอเรนส มาใชใน
ประเทศไทย ไดแก โฉนดที่ดิน โฉนดตราจอง โฉนดแผนที่ ตราจองที่ไดทําประโยชนแลว  ซ่ึงรับรองตาม
หลักฐานของใบจับจองที่ดิน  การออก น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก เปนขั้นตอนของการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน กอนการ
ออกโฉนดที่ดนิ    
              นอกจากนีย้ังมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินตามลักษณะของการจัดที่ดนิแตละประเภท ไดแก น.ค.3 ตาม
พระราชบัญญัติการจัดที่ดนิเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 ในเขตนิคมสรางตนเอง และในเขตนิคมสหกรณ คอื 
กสน.5 สําหรับ สปก.4-01 ตามพระราชบญัญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2532        เอกสารสิทธิ์ที่ดิน
เหลานี้มีสถานะของการรับรองกรรมสิทธิ์สวนบุคคลอยางเด็ดขาด   
              หลักฐานการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินดังกลาวในประเทศไทยไดรับอิทธิพลมาจากแนวความคิดของ
ประเทศมหาอาํนาจที่ตองการใหประเทศไทยพัฒนาเศรษฐกิจระบบทนุนิยม ซ่ึงมีแนวความ คิดวาการที่บุคคลใด
เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน  จะเปนแรงจูงใจในการทาํประโยชนที่ดนิอยางเต็มทีแ่ละสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
ในทรัพยากรทีบุ่คคลนั้นเปนเจาของ ไมวาจะเปนทีด่ินและทรัพยากรทัง้ใตดินและบนดิน  ซ่ึงกอใหเกดิการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระบบของกลไกตลาด  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดนาํแนวความคดินี้มาบัญญัติไว
ในหมวดวาทรพัยสิน บรรพ 4 ที่รับรองสิทธิในกรรมสิทธิ์สวนบุคคลไวดังนี ้

- สิทธิในการจดทะเบียนทรัพยสินโดยสุจริต 
- สิทธิในกรรมสิทธิ์สวนบุคคลเด็ดขาดในแดนกรรมสิทธิ์ (เหนือพื้นดนิและใตพืน้ดนิ) 
- สิทธิสวนบุคคลในการใชสอย จําหนายทรัพยสิน สิทธิเก็บกินและสิทธิในการเรียกคา

ทดแทนเมื่อไดรับความเสียหาย   
- สิทธิในกรรมสิทธิ์รวมของบุคคลหลายคนรวมกนั   

ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และกฎหมายวาดวยการจัดที่ดนิเพือ่การครองชีพ พ.ศ. 2511 และ
กฎหมายอืน่ๆ ที่เกี่ยวของก็ไดรับรองกรรมสิทธิ์ที่ดินสวนบุคคล ทั้งสิทธิครอบครอง และสิทธิของผูรับโอน   
ทั้งนี้สิทธิดังกลาวตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ของรัฐ  ดวยเหตนุี้ทรัพยากร
สาธารณะนอกจากถูกหวงหามโดยรัฐ และยังถูกแบงไปสูกลุมทุนที่มีอํานาจและเงนิตราภายใตรูปแบบของ
กรรมสิทธิ์สวนบุคคลที่สอดคลองกับยุคสมัยของกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจทนุนยิม โดยที่สังคมไมตั้งคําถาม  
สิทธิดังกลาวไดรุกคืบแยงชงิที่ดินและทรัพยากรสาธารณะของกลุมชาตพิันธุที่ตั้งถ่ินฐานมาแตเดิม ระบบ
เศรษฐกิจแบบหาอยูหากินของกลุมชาติพันธุตางๆ จึงถูกผันแปรไปเปนระบบเศรษฐกิจที่ใหคุณคาของที่ดินเปน
สินคาและจํานองเปนเงินกูเพือ่มาใชประโยชนเขาแทนที่   
 

4. แปลงสนิทรัพยเปนทุนในยุคโลกาภิวัฒน 
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              นโยบายของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ไดมนีโยบายแปลงสินทรัพยเปนทนุโดยเอาทรัพยากรสาธารณะที่
บุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์ และขยายไปถึงการเอาทรัพยากรสาธารณะมาแปลงสินทรัพยเปนทนุ  ไดแก  ที่
สาธารณประโยชน  ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และแปลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในแมน้ําและทะเล เปนตน   
แนวความคิดนี้มาจากรากฐานความคิดเศรษฐกิจทนุนิยมในการแปลงทรัพยากรสาธารณะใหเปนสนิคา กลาวคือ  
เปนรูปแบบของการจํานองทรัพยากรสาธารณะไวกับธนาคารเพื่อนําเงินทุนมาทาํประโยชนในกลไกตลาด  
              ในกรณีของโครงการธนาคารอาหารทะเล (Sea Food Bank) มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําใน
การสงออก จงึมีการกําหนดพื้นที่แปลงเพาะเลี้ยงใหเขามาอยูในเงื่อนไขการทําสัญญาแบบครบวงจร (Contract 
Farming) ที่กาํหนดโดยสถาบันการเงินและบริษัท ไดแก องคการสะพานปลา เพื่อจัดทําตลาดซื้อขายลวงหนา 
ระบบประกนัราคา และการใหสิทธิพิเศษตางๆ กับประชาคมคูสัญญา  เปนที่นาสังเกตวา ไมมกีารประกันความ
เสียหาย หรือประกันตลาดรองรับ  นอกจากนี้ยังมกีารออกใบอนญุาตการทําประมงในลักษณะเปนเสมือน 
“โฉนดน้ําหรือโฉนดทะเล”  ที่มีระยะเวลาการใหอนญุาตตั้งแต 1 – 5 ป  กระแสของการพัฒนาดังกลาวมี
แนวโนมทําใหทรัพยากรสาธารณะตกเปนของเอกชน  ไดแก ธนาคาร และกลุมทุนในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินกู
ได  และออกเปนโฉนดน้ําใหกับผูครอบครองแปลงเพาะเลี้ยง ถึงแมวาจะเปนสิทธิช่ัวคราว แตก็สงผลกระทบตอ
แมน้ํา และทะเลมาเปนของสวนบุคคล   
 

5. สิทธิทรัพยสินทางปญญาที่คกุคามภูมิปญญาทองถิ่น 
             แนวความคิดกรรมสทิธิ์สวนบุคคลไดเปนรากฐานของการพัฒนาแนวความคดิในกฎหมายวาดวย
ทรัพยสินทางปญญา (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs)  ซ่ึงเปนพัฒนาการการ
สงเสริมเศรษฐกิจทุนนิยมทีค่รอบครองความเปนเจาของทรัพยากรสาธารณะ มาเปนเจาของภมูิปญญาอยาง
เด็ดขาด  แนวความคิดของกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญาไดนําแนวความคิดนี้มารับรองสิทธิใน
ส่ิงประดิษฐ (สิทธิบัตร) เครื่องหมายการคา  การออกแบบ งานวรรณกรรม (ลิขสิทธิ์)    เนื่องจากในยุคการปฏวิัติ
อุตสาหกรรม นักคิดเสรีนิยมตองการสรางแรงจูงใจใหมกีารพัฒนาสิ่งประดิษฐนั้นอยางตอเนื่องและมีการ
แขงขันทางปญญา เพราะฉะนั้นบุคคลทีค่ิดคนทางความคิดนั้นจึงควรไดรับการคุมครองตามกฎหมาย  และ
ไดรับสิทธิประโยชนจากการคิดคนดังกลาว   
              แนวความคิดกฎหมายสิทธิบัตรไดขยายไปถึงการคุมครองสิทธิบัตรพันธุพืช และสิ่งมีชีวิตภายใต
กฎหมายทรพัยสินทางปญญา อยางไรก็ตามขอผูกพันตามสิทธิในทรัพยสินทางปญญาก็มีขอยกเวนไวในมาตรา 
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27.3 (b)6 ที่ระบุวาประเทศสมาชิกมีทางเลือกที่จะ "คุมครองพันธุพืชโดยใชกฎหมายสิทธิบัตร หรือระบบ
กฎหมาย Sui Generis ที่มีประสิทธิภาพ หรือกฎหมายทีม่ีลักษณะผสมผสานของกฎหมายทั้งสอง "              

              สาระสําคัญของขอยกเวนดังกลาวเปดโอกาสใหประเทศกาํลังพัฒนาและประเทศดอยพัฒนาออก
กฎหมายเฉพาะซึ่งไมเปนการขัดกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา  การออกกฎหมายคุมครองพันธุพืช หรือ
กฎหมายคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยจึงเปนรูปธรรมที่ตองออกกฎหมายเฉพาะขึ้นมา
คุมครอง  ขณะเดียวกันอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพไดถูกรางขึ้นเพื่อประนปีระนอมระหวาง
ประเทศพัฒนาแลวซ่ึงเปนเจาของทรัพยากร และประเทศกาํลังพัฒนาและดอยพัฒนาซึง่เปนเจาของ
เทคโนโลยีชีวภาพ  จึงทําใหเนื้อหาของอนุสัญญาฯประกอบไปดวยสวนที่ยอมรับสิทธิของชุมชนทองถ่ินและ
สวนที่ยอมรับสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของประเทศอุตสาหกรรมดังที่ปรากฏในมาตรา 8 j วาดวย “สิทธิชน
พื้นเมืองและชมุชนทองถิ่น7  

              ขณะนี้  ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศกําลังดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบกฎหมายและนโยบาย
เพื่อปองกันผลประโยชนเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ินของตนการดําเนนิการดังกลาว
แตกตางกันไปตามบริบทและลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของแตละประเทศ ตัวอยางเชน  กลุมประเทศในลาติน
อเมริกาจะใหความสําคัญกับกฎหมายที่ควบคุมการเขาถึง(Access) ทรัพยากรชีวภาพและสิทธิชนพื้นเมือง 
(Indigenous Right) หรือกลุมประเทศในเอเชียจะใหความสําคัญกับสิทธิเกษตรกร (Farmer's Right) และสิทธิ
ชุมชน(Community Right) เปนสวนใหญ 
              สืบเนื่องจากการรณรงคเผยแพรของภาคประชาชนตอสาธารณะเกี่ยวกับผลกระทบของกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญาที่เอื้อประโยชนใหตางชาติเขาถึงทรัพยากรพนัธุกรรม  และทรพัยากรภูมิปญญาทองถ่ิน จึง
เปนเหตใุหรัฐบาลไดออกกฎหมายคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 และกฎหมายคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา

                                                 
6 มาตรา 27.3 (b) “สมาชิกอาจไมใหมีสิทธิบัตรไดเชนกัน ในเรื่องดังตอไปน้ี (บี) พืชและสัตว นอกเหนือจากจุลชีพ และกรรมวิธี
ทางชีววิทยาที่จําเปนสําหรับการผลิตพืชหรือสัตว นอกเหนือจากกรรมวิธีซึ่งไมใชทางชีววิทยาและจุลชีววิทยา อยางไรก็ตาม
สมาชิกจะกําหนดใหมีการคุมครองพันธุพืชไมวาโดยสิทธิบัตร หรือโดยระบบกฎหมายเฉพาะที่มีประสิทธิผล หรือโดยการรวม
วิธีตางๆดังกลาว บทบัญญัติของอนุวรรคนี้จะไดรับการพิจารณาทบทวนในเวลา 4 ปหลังจากวันที่ความตกลง WTO มีผลใช
บังคับ” (ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา) 
7 อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ มาตรา 8J ภายใตกฎขอบังคับแหงชาติ ใหเคารพ สงวนรักษาและดํารงไวซึ่งภูมิ
ปญญาประดิษฐกรรม และการถือปฏิบัติของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่นซึ่งปรากฏในการดําเนินชีวิตตามขนบประเพณีเดิม ซึ่ง
เกี่ยวของกับการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและสงเสริมการประยุกตใชอยางกวาง 
ขวางมากขึ้น ดวยมีความเห็นชอบและการเขารวมของผูทรงภูมิปญญา เจาของประดิษฐกรรมและผูถือปฏิบัตินั้นๆ และสนับ 
สนุนการแบงปนอยางเทาเทียมซึ่งผลประโยชนอันเกิดจากการใชประโยชนภูมิปญญา ประดิษฐกรรมและการถือปฏิบัตินั้นๆ 
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การแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 ซ่ึงรับรองสิทธิในกรรมสิทธิ์สวนบุคคลและคุมครองสิทธิการครองครองของ
ชุมชนในพนัธุพืช และภูมิปญญาแพทยแผนไทยมาแตเดมิ (ดูรายละเอียดในตารางที่ 1)   
 

อุปสรรคของกฎหมายในการแกไขปญหาความขัดแยง 
 
              แนวความคิดของกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติไดรับรองสิทธิของบุคคลและชุมชนในการใช
ทรัพยากรรวมกัน  และการครอบครองที่ดินของบุคคลมาแตเดิม    คูขนานกับการรบัรองสิทธิในทรัพยากรของ
รัฐและของสวนบุคคล   ตัวอยางกรณีของประมวลกฎหมายที่ดนิและประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฯ ได
บัญญัติไวชัดเจน ที่เกี่ยวกับสิทธิในการแบงปนการใชน้ําระหวางผูใชประโยชนบนพื้นที่สูงกับพื้นที่ต่ํา  สิทธิการ
แบงปนการใชทางเดินรวมกนั  รับรองจารีตประเพณีของทองถ่ินในการเขาไปในปา หรือที่ดินของผูอ่ืนเพื่อเก็บ
กินใชสอย  สิทธิการครอบครองโดยสุจริต โดยความสงบและเปดเผย และสิทธใินการอยูอาศยั  สิทธิการใช
ประโยชนที่ดนิสําหรับพลเมืองที่ใชรวมกนั  เปนตน   
              อยางไรก็ตามทิศทางการพัฒนาประเทศที่กระตุนใหมกีารใชประโยชนที่ดนิ ประกอบกับที่ดินราคา
สูงขึ้น  เมื่อมีความขัดแยงในขอพิพาททีด่ิน  สิทธิสวนบุคคลและสิทธิของรัฐไดมีอํานาจเหนอืกวาสิทธิของ
บุคคลและชุมชนที่ครอบครองทรัพยากรสาธารณะมาแตดั้งเดิม ทั้งนี้เนื่องจากขบวนการยุติธรรมและการ
พิจารณาของเจาหนาที่รัฐใหความสําคัญกับหลักฐานทางเอกสารของการแสดงสิทธิในกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ
หลักฐานเอกสารของราชการ มากกวาพยานบุคคลและหลักฐานที่ปรากฏในชุมชน  จึงทําใหการพสูิจนสิทธิใน
ที่ดินของประชาชนและชุมชนไมบรรลุผล  ภายใตกรอบการพิจารณาดังกลาว     
              สิทธิในการแบงปนการเขาถึงทรัพยากรสาธารณะ และใชประโยชนเทาที่จําเปน ซ่ึงหลักเกณฑการ
ตีความมีขอบเขตขนาดไหน  ขึ้นอยูกับบรรทัดฐานของสังคมและชุมชน ในแตละยุคสมัย  แตในยุคสมัยของการ
พัฒนากระแสโลกาภิวัฒนทีแ่ยงชิงทรัพยากร  ไดทําใหกรรมสทิธิ์สวนบุคคลมีอํานาจมากกวาสิทธิดังกลาว 
เพราะฉะนั้นสทิธิของชุมชนในการครอบครองและทําประโยชนในทรพัยากรจึงถูกทาํลายไปโดยปริยาย 
              รายละเอียดในตารางที่ 2 ไดกลาวถึงปญหาทางกฎหมาย ในการแกไขปญหาความขัดแยงที่มีสาเหตุมา
จากกลไกของสังคมไทยที่ออนแอ ในหลายระดับ ดังนี ้

(1) แนวความคิดตอการกําหนดทิศทางการพฒันาที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเรียกวาเปน 
“ทรัพยากรสาธารณะ” อยางเสรีและเปนไปตามทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจเสรี ภายใตมาตรฐานการพัฒนาแบบ
บริโภคนิยมในทิศทางเดยีวกัน 

(2) แนวความคิดการจัดการทรพัยากรธรรมชาติแบบแยกสวน ตามบทบาทของสวนราชการที่
เกี่ยวของ โดยมิไดใหความสําคัญกับศักยภาพของชุมชนที่มีลักษณะเดนของความหลากหลายทางชาติพันธุและ
ภูมิปญญาวัฒนธรรมในการจัดการ ตลอดจนความหลากหลายของพื้นที่ที่สัมพันธซ่ึงกันและกัน 
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(3) การบริหารราชการของรัฐทั้งขาราชการประจํา และขาราชการการเมืองยังไมโปรง ใสและมี
ขบวนการคอรปัชั่นในทกุขั้นตอน ซ่ึงทําใหการแสวงหาผลประโยชนจากโครงการเปนเปาหมายหลักมากกวา
พิจารณาประโยชนที่ประชาชนจะไดจากการพัฒนาโครงการ 

(4) ทัศนคติของเจาหนาที่รัฐและประชาชนสวนใหญยังเหน็วาการมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนการพิจารณาและการตัดสินใจเปนอุปสรรคขัดขวางการพัฒนา และขัดขวางผลประโยชนของชาติ  จึง
ทําใหมีการปกปดขอมูลขาวสารและการรวมตัดสินใจของประชาชน 

(5) การรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนยังมีขอจํากัด ประชาชนไมสามารถเชื่อมโยงปญหาที่
เกิดขึ้นซึ่งสัมพันธกับทิศทางการกําหนดนโยบายของประเทศอยางไร  และนําไปสูการไดผลประโยชนรวมกัน
ของกลุมทุนอยางไร 

(6) ความขัดแยงทีเ่กิดขึ้นในพืน้ที่ระหวางชาวบานกับชาวบานดวยกนั  เนือ่งมาจากการถูกครอบงํา
จากขอมูลที่บิดเบือนหรือปดบังขอมูลบางสวน  ประกอบกับการไดรับผลประโยชน และไดรับอิทธิพลตอการ
สรางทัศนคติที่ไมถูกตองจากฝายที่สนับสนุนโครงการ (ทั้งนี้การกระจายผลประโยชนมาจากการเชื่อมตอกบั
ระบบอุปถัมภระหวางนักการเมืองระดับชาติ ระดับทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินจนถึงชาวบานมา
อยางยาวนาน) 

(7) ความรูในการใชทรัพยากรและการพิจารณาโครงการยังถูกครอบงําดวยความรู กระแสหลักใน
ทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจเสรี จึงทําใหความรูของชุมชนทองถ่ินถูกละเลยและไมใหคุณคา 

(8) มาตรการทางกฎหมายยังลาสมัยและสนับสนุนการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเต็มที่เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจของชาติ  โดยใหประชาชนแบกรับภาระของการพัฒนา  ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญที่ละเมิดสิทธชุิมชน เมื่อ
เจาหนาที่รัฐเลือกปฏิบัติในการใชกฎหมายกับประชาชนมากกวาการควบคุมอยางเขมงวดกับภาคเอกชนที่มา
ลงทุน   

(9) กระบวนการทางการเมือง กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ไดเอื้อประโยชนซ่ึงกนัและกันที่
ใหรัฐบาล พ.ต.ต.ทักษณิใชอํานาจตามกฎหมายลูกละเมดิรัฐธรรมนูญอยางโจงแจง โดยที่มาตรการทางศาลหรือ
รัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิของประชาชนในการฟองรองให รัฐรับผิดนั้นยังมีชองวาง  และดําเนินการไดยาก
ในทางปฏิบัติ เนื่องจากกลไกของรัฐ รัฐสภา และสภาไดถูกอํานาจของรัฐบาลมีอิทธิพลครอบงําไวอยางเบ็ดเสร็จ 
                 เพราะฉะนัน้กฎหมายและนโยบายจึงไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายระหวางประเทศที่มี
การรับรองสิทธิชุมชนในกระแสสากลดังนี้ 
                  (1) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ 22 ไดกําหนดไวชัดเจนในการรับรองสิทธิในความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม  ใหกับทุกคนที่เปนสมาชิกของสังคม และมาตรา 76 กาํหนดไววารัฐตอง
สงเสริมและสนับสนุนการมสีวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายการตัด สินใจทางการเมือง การวาง
แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืง รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทกุระดับ  จากกรณีตัวอยาง
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ทั้งดานนโยบายและโครงการพัฒนาของรัฐ  ช้ีใหเหน็วาชุมชนไดถูกละเมิดสิทธิในการวางแผนพัฒนาในทิศทาง
ที่ชุมชนตองการ และการตดัสินใจทางการเมือง ไมมีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ เพราะเกิดความขัดแยง
ในชุมชน ชุมชนไมมั่นใจในการลงทุนพัฒนาโครงการและกิจกรรม ชุมชนจะไดประโยชนทางเศรษฐกิจและ
สังคมอยางไรหรือไม  จึงเปนเหตุใหชุมชนไมเห็นดวยกับโครงการที่จะมีผลตอการทําลายชุมชน และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม นอกจากนีรั้ฐยังเลือกปฏิบัติตอผูที่ขัดขวางการพัฒนาดังกลาว   

(2) สิทธิในการมีสวนรวมของประชาชนในการไดรับรูขอมูลขาวสาร การแสดงความคิดเหน็ที่
รับรองโดยรัฐธรรมนูญ มาตรา 58 และ 59 รวมทั้งกตกิาระหวางประเทศ (ดูรายละเอียดในตารางที่ 1) แตจาก
กรณีตวัอยางรฐัไดละเมดิสิทธิเหลานี้ทั้งหมด ดวยการปกปด หรือปดบงัขอมูลบางสวน หรือไมช้ีแจงโครงการ
และกิจกรรมใหรับทราบแตตน ไมรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนและชุมชนที่คัดคาน ตลอดจนไมโปรงใส
ในการจดัเวทปีระชาพิจารณ ซ่ึงทําใหเกดิความขัดแยงอยางรุนแรงในสงัคม 

(3) รัฐธรรมนูญไดรับรองสิทธิของชุมชน บุคคล หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกับ รัฐใน
การบํารุงรักษา และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการ
คุมครอง สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ในมาตรา 46, 56, 290 และมาตรา 79 ซ่ึงรัฐตองสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมดังกลาว แตทวาจากกรณีตวัอยางรัฐไดละเมิดสทิธิของชุมชน บุคคล และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประชาชนไมมีสวนรวมใน
การตรวจสอบโครงการ และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

แนวคิดสิทธิชุมชนกับการกูวิกฤตทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  
              จากภาพรวมกรณีตวัอยางที่นําเสนอขึ้นมานั้นชีใ้หเห็นวา   การเคลื่อนไหวแนวความคิด “สิทธิชุมชน” 
คือพัฒนาการของสังคมไทยที่ชุมชนในชนบทตองการเคลื่อนไหวใหรัฐไทยและสาธารณชนตระหนักถึงใน
ความสําคัญของสิทธิเสรีภาพของชุมชนซึ่งเปนพลังอันสําคัญตอการพิทักษปกปองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  และไมเห็นดวยตอการครอบงําการพัฒนาในทศิทางการคาเสรีทั้งในระดับโลกและระดับชาติ 
หากแตชุมชนตองการนําเสนอทางเลือกการพัฒนาที่ชุมชนกําหนดไดเอง ซ่ึงเปนสิทธิพื้นฐานสําคัญของการ
เคารพในความเปนอิสระของชุมชน 
              จากปญหาและสาเหตุดังกลาวไดทาํใหชุมชนไดพัฒนาจิตสํานกึและอุดมการณรวมกนัในการรื้อฟน
ความสัมพันธทางอํานาจของชุมชนในการดูแลรักษาทรพัยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรมและภูมิปญญาของชุมชนที่
ถูกทําลายไปใหกลับคืนมา เพื่อใหชุมชนเขาถึงและใชทรัพยากรไดอยางเทาเทียมและเปนธรรม  ขณะเดียวกนัก็
สามารถรวมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และความเปนชุมชนใหยั่งยนืไดตลอดไป  
              ดังนัน้ “สิทธิชุมชน” จึงมาจากกฎเกณฑและคุณคาที่สังคมนั้นๆกําหนดรวมกันในมิตขิองการจัดการ
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และทรัพยากรรวมกัน  ซ่ึงจะมีความแตกตางหลากหลายตามวัฒนธรรมการดํารง
อยูรวมกนัในหลายลักษณะ ในรูปแบบของเครือขายทางสังคมที่มีวัฒนธรรม และไดดูแลรักษาและใชประโยชน
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ในระบบนิเวศนรวมกนั  หรือมีแบบแผนการผลิตและระบบเศรษฐกิจเกี่ยวของกัน  ซ่ึงอาจจะมีลักษณะของกลุม
ชาติพันธุเดยีวกัน  หรือมีการพัฒนาความสัมพันธทางสังคมขึ้นใหมในการอยูรวมกนัเปนชุมชน  สิทธิชุมชนจึงมี
ความเปนพลวตัิตามวิวฒันาการของสังคมที่มีอยูดั้งเดิมและเปลี่ยนแปลงไป  แตส่ิงที่สําคัญคือชุมชนตองมีการ
กําหนดกฎเกณฑการอยูรวมกันและมีจิตสํานึกและอุดมการณรวมกนั 
              อุดมการณของสิทธชุิมชนตองอยูบนหลักพื้นฐานของความยัง่ยืนและความเปนธรรมที่ใหสมาชิก ทุก
คนเขาถึงทรัพยากรอยางเทาเทียม และรอยรัดดวยกฎเกณฑของศีลธรรมและจารีตที่จะดแูลรักษาทรัพยากรให
ยั่งยืนและรับผิดชอบรวมกัน   สิทธิชุมชนใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของสมาชิกที่เปนปจเจกชน ที่มีความ
สมดุลกับชุมชน สิทธิของปจเจกชนไดรับการคุมครองเพื่อใหสังคมอยูรวมกันอยางเปนสุข     
              การเคารพศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย และการใหความสําคญักับการมีสวนรวมของประชาชน ทั้งใน
การแสดงออก การแสดงความคิดเห็น การเขาถึงขอมูลขาวสาร และการไดรับการคุมครองทั้งชีวิตรางกาย จิตใจ
และทรัพยสิน  ซ่ึงเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของแนวคิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยที่
รัฐธรรมนูญและกติการะหวางประเทศรับรองสิทธิไว  สิทธิเหลานี้เปนองคประกอบของชีวิตที่สมาชิกตองไดรับ
การคุมครอง ซ่ึงจะนํามาสูการอยูรวมกันภายในชุมชนอยางสันติ   นั่นหมายถึงเปนสิทธิในการมีชีวิตอยูรอด
รวมกัน ที่ชุมชนตองกาํหนดกติกาเพือ่ใหเกดิการเขาถึงทรัพยากรและจัดความสมัพันธทางอํานาจของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม อยางเปนธรรมและเทาเทยีม   
              สิทธิชุมชนจึงตองมีการคุมครองและจัดการกับสิทธิในหลายระดับ  ภายใตขอตกลงรวมกันของชุมชน  
ไมวาจะเปนสทิธิการครอบครอง สิทธิการใชประโยชน สิทธิการจัดการ  และสิทธิในชีวติของสมาชิกในชุมชน  
ที่สัมพันธกับสิทธิของการอยูรวมกนั   สิทธิดังกลาวมีการจัดในหลายระดับตอสถานะของบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน  ที่ไมใชสิทธิแบบผูกขาดและเปนแบบเดียวกัน เชน สิทธิของปจเจก และสทิธิของรัฐเทานั้น   สิทธิของ
ชุมชนอาจเกดิขึ้นเพื่อสรางความสมดุลตอการใชทรัพยากรของปจเจก ในสภาวะทีก่ลไกของรัฐออนแอ  และ
สิทธิของปจเจกอาจมีสิทธิของการใชประโยชน แตอยูภายใตสิทธิของชุมชนที่จัดการรวมกัน  สถานภาพของ
สิทธิจากมีความหลากหลายทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของชุมชนและสังคมนั้นๆ    ดังนั้นสถาบันของสังคม ทั้งใน
ดานกลไกของชุมชน กลไกของรัฐ กฎหมาย นโยบายจึงตองมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับเงื่อนไขของ
สังคมและชุมชนนั้นดวยเชนกัน 
              เพราะฉะนัน้กอนทีสิ่ทธิชุมชนจะถูกทําลายไปหมดสิ้นดวยกระบวนการทางนโยบาย กฎหมาย และการ
บังคับใชกฎหมาย  จึงจําเปนตองร้ือฟนสิทธิชุมชนขึ้นมาเพื่อสรางศักยภาพใหเขมแขง็ในการเฝาระวังตรวจสอบ
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นโยบายการพฒันาที่สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของชุมชน   ภายใตรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 468 ที่รับรองสิทธิชุมชน   
              จากกรณีตัวอยางในตารางที่ 2 ไดช้ีใหเห็นถึง ระบบ “สิทธิชุมชน”    ซ่ึงเปนการสรางพื้นที่ทางสังคม
ใหกับชุมชนไดมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรในทุกมติิ ดังนี ้

(1) มิติของการจัดความสัมพันธทางอํานาจ  เปลี่ยนจากการผูกขาดโดยรัฐ มาเปนการ 
กระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกันระหวางรัฐ ชุมชน   และคนในสังคม  
เพื่อใหมกีระบวนการตรวจสอบถวงดุลซ่ึงกันและกัน 

(2) มิติของสิทธิในการจัดการ  ไดใหชุมชนมสิีทธิและหนาที่จัดการรวมกนัภายในชุมชน 
ตามศักยภาพความสามารถและวัฒนธรรมที่ชุมชนจัดการรวมกันได    ซ่ึงเปลี่ยนไปจากโครงสรางของกฎหมาย
ที่ใหสิทธิแกรัฐและบุคคลมีสิทธิในทรัพยากรสาธารณะเทานั้น ในรูปแบบของการอนุญาตใหสัมปทานใช
ประโยชนจากทรัพยากร  หรือแปลงสินทรัพยของรัฐใหเปนของบุคคลตั้งแตอดีตกาลจากการบกุเบิกทํากนิและ
ครอบครองทําประโยชน   แตยังขาดมิติของการดูแลรักษาทรัพยากรสาธารณะรวมกนั 

(3) มิติการเขาถึงทรัพยากรและใชประโยชนทางเศรษฐกิจอยางเปนธรรม   ซ่ึงเปนการ 
รับรองวัฒนธรรมประเพณีดัง้เดิมของชุมชน  ที่กระจายการเขาถึงทรัพยากรกับทกุคน แตยังใหใชประโยชน
รวมกันโดยไมทําลายและไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน   การใชประโยชนดงักลาวมีผลตอการทําใหชุมชนพึ่งตนเอง
ในทางเศรษฐกิจ 

(4) มิติของชุมชนที่ตองกูวิกฤตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เนื่องจากบทบาทของ 
รัฐและปจเจกบุคคลไมสามารถฟนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางแทจริง  โดยเฉพาะ
ในยุคของการพัฒนาเศรษฐกิจเสรี ที่ตักตวงใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางเต็มที่  สถานะของชุมชนที่
มีรากฐานทางวัฒนธรรมและใชประโยชนจากทรัพยากรรวมกันเปนภมูิปญญาที่มีความเขมแข็งรวมกันดแูล
รักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะเปนกลไกที่เขามาเสริมกับบทบาทของภาครัฐในการจัดการ 

(5) มิติของกฎหมายในการรับรองสิทธิชุมชน  จึงตองพิจารณาในทกุมิติดงัที่กลาวไวแลว 
และร้ือถอนแนวคิดการออกกฎหมายทีมุ่งเนนตอการสรางกลไกทางอํานาจใหแกรัฐและคณะกรรมการที่
ประกอบดวยขาราชการเปนหลัก  การกําหนดมาตรการทางกฎหมายมีมติิสองดาน  กลาวคือ จับคูของการจัดการ 
ในรูปแบบ “สิทธิของรัฐและสิทธิของปจเจกบุคคล” “ปองกันและปราบปราม”  “การปรับและมีบทลงโทษ”  
เทานั้น  มาตรการดังกลาวไมสามารถจัดการปญหาความขัดแยงได  ซ่ึงจาํเปนตองมีมิตทิี่ซับซอนแบบ

                                                 
8 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 46  “บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟู
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น  ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ  และมีสวนรวมในการจัดการ   การ
บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
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ความสัมพันธของวงกลมและการเชื่อมโยงในหลายระดับ  โดยอยูบนพื้นฐานของความรูแบบสหศาสตร  ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน และเชื่อมโยงจากระดบัพื้นที่ถึงระดับโลก   

 
แนวทางการบัญญัติกฎหมายในปจจบุัน 
 

สิทธิของรัฐ และสิทธิของปจเจกชน 
 
 
 
 
 
 
                 การปองกันและปราบปราม                             การปรับหรือจําคุก 
 
 

แนวทางการบัญญัติกฎหมายสิทธิชุมชน 
 

 
         อุดมการณทางศาสนาและการพัฒนาคน                 สิทธิของรัฐ +ชุมชน +ครอบครัว +ปจเจกชน        
 
 
 

สิทธิในการพฒันา +                                      ชุมชนทองถ่ิน                      กระจายอํานาจจัดการ                  
การแบงปน + การใช                                        อยูรวมกับ                                    รวม รัฐ + ชุมชน+  
การจัดการ +สิทธิการสืบทอด                      ทรัพยากรอยางยั่งยืน                            ปจเจกชน                                                        
 
 
 
                        การสรางเครือขายการเรียนรู                                 มาตรการกํากับดแูล สงเสริม                       
                            และแกไขปญหารวมกัน                                            สรางแรงจูงใจ 
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แนวทางการยกรางกฎหมายสิทธิชุมชน 
              การยกรางกฎหมายสิทธิชุมชนตามมาตรา 46 จะมีสถานะของการเปดประเด็นใหสังคมถกเถียงตอ
แนวคดิการรางกฎหมายในมติิของสิทธิชุมชนที่อยูบนฐานความรูแบบสหศาสตร ซ่ึงเรียกวา กฎหมายพหุสังคม 
(Legal Pluralism)  ที่เปดพื้นที่ทางสังคมใหกับประชาชนและชุมชนที่เคารพอัตลักษณและความแตกตางทาง
วัฒนธรรมของกลุมชนในสงัคม ความแตกตางของความรูความเชื่อและบรรทัดของสังคม โดยไมอยูภายใต
อํานาจการควบคุมของรัฐชาติและการพัฒนาเศรษฐกจิเสรีเทานั้น    กฎหมายนี้สรางกระบวนการมสีวนรวมของ
ชุมชนในการพัฒนาและกําหนดสิทธิและอํานาจหนาที่ในการคบคมุจดัการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ไมมี
รูปแบบกฎหมายที่แข็งตวั  แตยืดหยุนตามลักษณะของชมุชนและภูมินเิวศนัน้   ไมมีคํานิยามของชมุชนที่ชัดเจน
ซ่ึงมีผลตอลดทอนการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ทั้งนี้เพราะแนวคิดกฎหมายพหุสังคมตองมีลักษณะเปนพลวัติ
และยดืหยุนตามลักษณะของสังคมวัฒนธรรมในแตละยุคสมัยและกลุมชนชาตินั้นๆ 
  
 
             ประเด็นแนวทางการรางกฎหมายสิทธิชุมชน มีดังนี ้

(1) โลกทรรศนของชุมชน มองวาฐานทรัพยากรเปนของพระเจา หรือของทุกคนที ่
ธรรมชาติเปนผูกําหนด การกําหนดสิทธิในการใชและการจัดการจึงรวมกันภายในชุมชน และใหชุมชนเปน
กลไกในการจดัการ 
 
                 (2) ความเปนชุมชน ขึ้นอยูกับสภาพการรวมกลุมในการตั้งถ่ินฐานที่ใชฐานทรัพยากรรวมกัน  ซ่ึงมี
ความสัมพันธทางเครือขายเครือญาติ เครือขายชาติพันธุ และเครือขายวฒันธรรม อันเปนองคประกอบสําคัญใน
การรวมกลุมทีเ่ปนกลไกของสังคมในการจดัการ  การกําหนดความเปนชุมชนจึงขึ้นอยูกับสภาพความเปนจริงที่
ชุมชนตกลงรวมกันวามีศักยภาพในการใชประโยชนและจัดการทรัพยากรรวมกันไดอยางไร 
 

          (3) สิทธิในการใชประโยชนทรัพยากรรวมกัน  มหีลักการ 6 ประการ ดังนี ้
3.1) สิทธิในการครอบครองฐานทรัพยากรของผูมากอน 
3.2) การเคารพสิทธิของฐานทรัพยากรในระดบับุคคล และระดับครอบครัว 
3.3) สิทธิในการแบงปนการใชประโยชนจากฐานทรัพยากรเทาที่จําเปนโดยไมหวงกนัผูกขาด 

ทั้งนี้รวมถึงสิทธิสืบทอด  สิทธิการใช สิทธิในการพัฒนาและคุมครองดูแลรักษาภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

3.4) สิทธิในการจัดการของชุมชนที่มีขอตกลงรวมกัน ซ่ึงมาจากการเคารพในสถาบัน
ครอบครัว  สถาบันผูอาวุโส และสถาบันเครือญาติ    
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3.5) การอนุรักษและใชประโยชนจากฐานทรัพยากรมาจากการควบคุมตรวจสอบโดยการ
พิจารณาประเภทของทรัพยากรที่ใชรวมกนั ไดแก เครื่องมือประมง ลักษณะของพันธุพืช 
พันธุสัตวที่เปนตัวช้ีวัดความอุดมสมบูรณ  ลักษณะของระบบนิเวศนที่สัมพันธกับการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน 

3.6) สิทธิในการปรึกษาหารือและตัดสินใจรวมกันในการใชทรัพยากรหรือเมื่อมีภัยคุกคาม ซ่ึง
หมายถึงสิทธิในการพัฒนาและกําหนดอนาคตของชุมชน 

3.7) กระบวนการแกไขปญหาความขัดแยงภายในชุมชน ระหวางชุมชน และรัฐกับชุมชน ตอง
จัดความสัมพนัธของการมีสวนรวมจากทกุฝายและหาขอตกลงที่นําไปสูการแกไขปญหา
ที่เปนธรรมและไดรับการยอมรับจากทุกฝาย 

 
                (4) ในสถานการณปจจุบนัทีม่ีปญหาการแยงชิงทรัพยากร และมีโครงการพัฒนาเขามามากทําให
ชุมชนปรับตัวไมทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กฎหมายและนโยบายเอื้ออํานวยใหภาคธรุกิจเอกชนได
สัมปทานในการใชประโยชนจากทรัพยากร  โดยการควบคุมของรัฐไรประสิทธิภาพ   การใหชุมชนมีสิทธิและ
อํานาจหนาที่ในการจัดการทรัพยากรจะทําใหการวางแผนการใชและการอนุรักษทรัพยากรมีความยั่งยืนไดใน
อนาคต   จากการดําเนินการในระดับพืน้ที่จะสงผลตอการวางแผนการจัดการทรพัยากรในระดบัประเทศที่เปน
ระบบไดจริง 
 
                (5) การฟนฟูศักยภาพของชุมชนในการรวมกลุมจึงมีความจาํเปน และชุมชนตองไดรับการรับรองสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญ ไดแก สิทธกิารเขาถึงขอมูลขาวสาร สิทธิในการรวมตดัสินใจและแสดงความเหน็  สิทธิในการ
จดัการทรัพยากรและอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน   และสทิธิในการกําหนดอนาคตของชุมชน  องคประกอบเหลานี้
จะทําใหชุมชนรวมคิดและจัดการฐานทรัพยากรที่อยูบนโลกทรรศนของการเคารพธรรมชาติ ซ่ึงสามารถมี
บทบาทสําคัญตอการเสนอการจัดการทรัพยากรในระดับนโยบาย  และเทาทนักับสถานการณของเศรษฐกิจ
เสรีที่กําลังคุกคามฐานทรัพยากรในประเทศไทยที่เหลืออยูจะไดไมสูญสิ้นและฟนฟูขึ้นใหมไดในอนาคต 
 
                 (6) โครงสรางของการรางกฎหมายสิทธิชุมชนตามหลักปรัชญากฎหมายมหาชน ตองสรางกลไก
สถาบันของความเปนชาตใินการสนับสนนุ ตรวจสอบ ถวงดุลกลไกของชุมชน มากกวาการควบคมุปราบปราม
ชุมชน ไมวาจะเปนกลไกการบริหารจัดการ  การปกครอง และ บทลงโทษ เชนกนั 
 
              เพราะฉะนัน้จะเหน็ไดวาสิทธิชุมชนพัฒนามาจากขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนระดับรากหญา ที่
เกิดขึ้นในบริบทของโครงสรางทางอํานาจในสังคมที่ไมเทาเทียมกนั มีการแยงชิงฐานทรัพยากรของชุมชน และ
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ทําลายความเปนตัวตนของชุมชน  มกีารรวมศูนยอํานาจและมกีารครอบงําทางวัฒนธรรมใหเปนแบบแผน
เดียวกันภายใตกระแสการพฒันาเศรษฐกิจเสรีและลัทธิบริโภคนิยม   ชุมชนจึงมีการรวมกลุมและถูกร้ือฟน
ขึ้นมาเพื่อสรางตําแหนงแหงที่ใหกับความเปนตัวตนของชุมชน  เพื่อใหชุมชนมีอํานาจในการปกครองรวมกันที่
จะกําหนดทิศทางการพัฒนาของชุมชนนั้น  และผลักดนัใหสังคมดํารงอยูรวมกนัทามกลางความหลากหลายของ
แตละชุมชน  โดยรัฐมีนโยบายสนับสนนุใหชุมชนมีสิทธิเสรีภาพ  มกีติกา และระบบการจัดการสังคมตาม
วัฒนธรรมและเงื่อนไขของแตละชุมชน   ถึงแมรัฐธรรมนูญไดรับรองไว หากแตวาการผลักดันใหเกิดผลทาง
ปฏิบัติ กฎหมายและนโยบายยังตองมีการขับเคลื่อนพลังของชุมชนซึ่งไดเร่ิมขึ้นแลวใหมีความเขมแข็งใน
การกําหนดเจตจํานงและอนาคตของชุมชนอยางตอเนื่อง เพื่อปรากฏใหสังคมเหน็และมีผลทางปฏิบัติและมีการ
เปลี่ยนแปลงกบัสถาบันของสังคมในการยอมรับสิทธิชุมชนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

 
........................................................................................ 
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ตารางที่ 1: สิทธิตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปญญาทองถิ่น 
 

กฎหมาย สิทธิตามกฎหมาย 
ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิย  
แกไขเพิม่เติม 
พ.ศ.2535 

- บทบัญญัติทั่วไป 
- มาตรา 4  เมื่อไมมีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได ใหวนิิจฉัยคดีตามจารีตประเพณแีหงทองถิ่น ถาไมมีจารีตประเพณีใหวินจิฉัยเทียบบท

กฎหมายทีใ่กลเคียง และถาไมมีบทกฎหมาย ใหวินจิฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป  
- บทบัญญัติวาดวยทรัพยสิน บรรพ 4 มาตรา 1298 - 1434 
- สิทธิในการจดทะเบียนทรัพยสินโดยสุจริต   
- สิทธิในกรรมสิทธิ์สวนบุคคลเด็ดขาดในแดนกรรมสิทธิ์ (เหนือพื้นดนิและใตพืน้ดนิ)  
- สิทธิสวนบุคคลในการใชสอย จําหนายทรพัยสิน สิทธิเกบ็กินและ สิทธิในการเรียกคาทดแทนเมื่อไดรับความเสียหาย 
- สิทธิในการใชประโยชนจากน้ําเทาที่จําเปน และสิทธิแบงปนในการใชน้ําระหวางผูใชประโยชนบนพื้นที่สูง กบัผูใชประโยชนบนพื้นที่

ต่ํา 
- สิทธิในการแบงปนการใชทางเดินรวมกนัที่ไมทําลายทรัพยสินของผูอื่น 
- รับรองจารีตประเพณแีหงทองถิ่นในการเขาไปในปา หรือที่ดินของผูอื่นเพื่อเก็บกินใชสอย 
- สิทธิในกรรมสิทธิ์รวมของบุคคลหลายคนรวมกนั 
- สิทธิครอบครองโดยสุจริต โดยความสงบและโดยเปดเผย 
- สิทธิในการอยูอาศัย (มีการกาํหนดเวลาไมเกินสามสิบป และไมตองกําหนดเวลา) 

ประมวลกฎหมาย - รับรองกรรมสิทธิ์ที่ดินสวนบุคคล ทั้งสิทธิครอบครอง และสิทธิของผูรับโอน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และตามกฎหมายวาดวยการจัด
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กฎหมาย สิทธิตามกฎหมาย 
ที่ดิน พ.ศ.2497 
(แกไขเพิ่มเติม) 

ที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือกฎหมายอื่น 
- สิทธิตามกฎหมายที่ดินตองมีการทําหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ของรัฐ 
- คุมครองสิทธิในการใชประโยชนที่ดินของผูที่ไดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  ตามมาตรา 6 หากบุคคลใดทอดทิ้งไมทําประโยชนในทีด่ิน หรือปลอย

ที่ดินใหรกรางวางเปลา กรณทีี่เปนโฉนดทีด่ินเกนิสิบปตดิตอกัน หรือกรณีที่ดนิที่มหีนังสือรับรองการทําประโยชนเกนิหาปตดิตอกัน ให
ถือวามีเจตนาสละสิทธิในที่ดิน  ใหอธิบดียื่นคํารองตอศาล และศาลไดสั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  ใหถือวาที่ดนินั้นตกเปน
ของรัฐ 

- รับรองสิทธิในการใชประโยชนที่ดนิสําหรับพลเมืองใชรวมกันทั้งโดยสภาพและขึ้นทะเบียน ที่ดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดิน
โดยเฉพาะ (ทีด่ินของหนวยงานรัฐ) 

- รับรองสิทธิครอบครองที่ตามกฎหมายเหมอืงแรและกฎหมายเกี่ยวกับปาไม 
- รับรองสิทธิของรัฐในการนาํที่สาธารณสมบัติของแผนดินที่มิใชของสวนบุคคลหรือที่ราษฎรใชประโยชนรวมกนันํามาจัดหา

ผลประโยชน ใหสัมปทาน ใหใชประโยชนในระยะเวลาจํากัด 
- สิทธิในที่ดินเพื่อการศาสนา ตองไดรับอนญุาตจากรัฐมนตรีไมเกนิ 50 ไร 
- สิทธิในที่ดินของคนตางดาว  ตองไดรับอนญุาตจากรัฐมนตรีและตามที่กฎหมายกําหนด  

กฎหมายเกีย่วกับ
ปาไม มีทั้งหมด  5 
ฉบับ และราง
กฎหมายปาชมุชน 
(อยูในขั้นตอนการ

-พรบ. ปาไม พ.ศ.2484   สิทธิของรัฐในการควบคุมการทําไม การเก็บหาของปา และการแผวถางปาในพื้นที่ปา (ที่ดินทีย่ังมิไดมีบุคคลใดไดมาตาม
กฎหมายทีด่ิน)  
- พรบ. อุทยานแหงชาตพิ.ศ.2504  สิทธิของรัฐในการควบคุมจัดการพื้นที่อุทยานแหงชาต ิ
- พรบ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 สิทธิของรัฐในการควบคุม จัดการและการใชประโยชนในพืน้ที่ปาสงวนแหงชาติ  แตอนญุาตใหประชาชนเขา
ทําประโยชน หรืออยูอาศัยไดไมนอยกวาหาปแตไมเกนิสามสิบป  ตลอดจนการอนุญาตใหสัมปทานแกบุคคลทําเหมืองแรคราวละไมเกนิสิบป 
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กฎหมาย สิทธิตามกฎหมาย 
พิจารณาของสภา
ผูแทนราษฎร 
วาระที่สาม) 
 
 
 

หรือทําไม เกบ็หาของปา หรือปลูกปา ไมนอยกวาหาปแตไมเกินสามสบิป 
- พรบ.สงวนและคุมครองสัตวปาพ.ศ.2535  สิทธิของรัฐในการควบคุมจัดการพืน้ที่เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตว รวมทั้งการลา เพาะพันธุ 
การครอบครองและการคาสตัวปา ซากของสัตวปา และผลิตภัณฑที่ทาํจากซากของสัตวปา   
- พรบ.สวนปา พ.ศ.2535   

- สิทธิของรัฐในการควบคุมการทําสวนปาในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่เปนปาเสื่อมโทรม ตามกฎหมายปาสงวนแหงชาติ หรือทีด่ินที่ปลูกปา
ของทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

- สิทธิของบุคคลในการทําสวนปาในทีด่ินทีม่ีเอกสารสิทธิ์ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน และไดขึน้ทะเบยีนเปนสวนปา   
- สิทธิของบุคคลในการทําสวนปาในทีด่ินในเขตปฏิรูปที่ดนิที่มีหลักฐานการอนุญาต การเชา หรือเชาซื้อ  

- รางพรบ.ปาชุมชนฉบับผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรวาระที่สอง 
- สิทธิของชุมชนในการจัดการปาอนุรักษและนอกพื้นที่ปาอนุรักษ   
- กําหนดลักษณะของชุมชนทีอ่ยูใกลและอยูในสภาพทีจ่ะดูแลรักษาปาได  และใหมกีารรวมกลุมของบุคคลซึ่งมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณ

ขึ้นไป ที่มีภมูิลําเนาในทองที่นั้นและดูแลรักษาปาไดจาํนวนหาสบิคนขึ้นไปขอจัดตั้งปาชุมชน (ไมมีคํานิยามของ “ชุมชน” ในราง
กฎหมายนี้) 

- การจัดการปาชุมชน ใชกระบวนการจัดตั้งปาชุมชน ในการรวมกลุมของชุมชนที่มีการจัดการปาชุมชนมากอน มกีารวางแผน ทําแผนที่ปา
ชุมชน และมีกฎกติกาดแูลปาชุมชนรวมกนั 

พระราชบัญญัติ
ชลประทาน
ราษฎร พ.ศ.2482 

- สิทธิในการไดรับการอนุญาตสําหรับการชลประทานสวนบุคคลและชลประทานสวนการคา 
- สิทธิในการจัดการและการแบงปนน้ํารวมกันของราษฎรในกรณีกําหนดเขตการชลประทานราษฎร 
- การคุมครองสิทธิเพื่อประโยชนตอสาธารณะ กรณี น้ําขาดแคลน หรือเพื่อความปลอดภัยหรือความผาสุกของสาธารณชน 
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กฎหมาย สิทธิตามกฎหมาย 
(แกไขเพิ่มเติม)  
พระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ.
2490 (แกไข
เพิ่มเติม) 

- สิทธิสาธารณะในการทําประมงในที่สาธารณประโยชน  
- สิทธิของรัฐในการควบคุมการทําประมงในที่รักษาพืชพันธุ 
- สิทธิของบุคคลในการทําประมงในทีว่าการประมูล 
- สิทธิของบุคคลในการไดรับอนุญาตทําการประมง เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และบอลอสัตวน้ํา   
- สิทธิของรัฐในการควบคุมการครอบครองสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา  

ราง
พระราชบัญญัติ
การประมงโดย
สภาที่ปรึกษาฯ 
กรกฎาคม 2547 

แนวคิดของสทิธิชุมชนตอการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล 
- กฎเกณฑผูอยูใกลแหลงทรพัยากรเปนผูมีสิทธิในการใชประโยชนและเขาถึงทรัพยากร 
- กฎเกณฑผูมากอนของชาวประมงที่มาถึงแหลงทรัพยากรและตองการใชประโยชนกอน มีสิทธิวางเครื่องมือกอนคนอื่น 
- กฎเกณฑการใชเครื่องมือ คือมุงจับเฉพาะสตัวน้ําที่โตไดขนาด และมุงจบัสัตวน้ําเฉพาะอยาง โดยจารีตประเพณีของชุมชน 
- มีกฎเกณฑการควบคุมสังคม จากอุดมการณทางศาสนาอิสลามรวมกัน ที่วา “มุสลิมทั้งผองเปนพีน่องกัน”  และสถาบันทางสังคมไดแก 

สถาบันศาสนา  สถาบันอาวุโส สถาบันเครือญาติเปนกลไกควบคุมสังคม 
 
แนวคิดสิทธิชมุชนในรางกฎหมายประมง 

- สิทธิในการจัดทําแผนการจดัการ  การอนรุักษและการพฒันาสัตวน้ํา การเพาะเลีย้งสัตวน้ํา  โดยความเห็นของคณะกรรมการนโยบาย
ประมงแหงชาต ิ

- สิทธิในการจัดการถาคาบเกี่ยวสองจังหวัดขึน้ไป  ใหมีการบริหารจัดการ ดูแลรักษารวมกัน  โดยคาํนึงถึงลักษณะของพื้นที่ทางภูมิศาสตร
ของระบบนิเวศเขตประมงน้าํจืด และเขตประมงชายฝง  
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กฎหมาย สิทธิตามกฎหมาย 
- สิทธิในการรวมกลุมเปนองคกร และขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการประมงจังหวดั 
- สิทธิในการฟองคดีเพื่อขอใหระงับการดําเนินการ และชดใชคาเสียหาย  ศึกษาผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจเกิดขึ้นจาก

โครงการพัฒนาของรัฐหรือเอกชน   
พระราชบัญญัติ
คุมครองพันธุพืช
พ.ศ.2542 

- รับรองสิทธิในการจดทะเบยีนของนักปรบัปรุงพันธุพืชใหม โดยเฉพาะสิทธิของผูจดทะเบยีนกอน 
- สิทธิของนักปรับปรุงพันธุพืชใหมเปนกรรมสิทธิ์เด็ดขาด ในการผลิต ขาย จําหนาย นาํเขาหรือสงออก  และตกทอดทางมรดก  
- คุมครองสิทธิของประชาชนในการปรับปรงุพันธุพืชใหมที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ  หรือเพื่อรักษาความมั่นคงทางอาหาร  

การปองกนัการผูกขาดทางการคา หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น 
- รับรองสิทธิชุมชนในการอนุรักษพนัธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นดวยการจดทะเบยีน และมีสิทธิเด็ดขาดเชนเดียวกับสิทธิในการปรับปรุงพันธุ

พืชใหม 
- สิทธิในการทําขอตกลงแบงปนผลประโยชนที่ไดรับจากการใชพนัธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น   โดยจดัสรรแกผูอนุรักษหรือพฒันาพันธุพืช

รอยละยี่สิบ  เปนรายไดรวมกนของชุมชนรอยละหกสิบ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมเกษตรกรหรือสหกรณทีเ่ปนผูทํานิติกรรม
รอยละยี่สิบ  

- สิทธิของบุคคลในการไดรับอนุญาตเก็บจดัหา หรือรวบรวมพันธุพืชพืน้เมืองทั่วไป พันธุพืชปา และตองทําขอตกลงแบงปนผลประโยชน 
โดยนําเงนิรายไดสงเขากองทุนคุมครองพันธุพืช  

“ชุมชน” ตามกฎหมายนี้ หมายความวา “กลุมของประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมรวมกันมาโดยตอเนื่อง  และไดขึ้นทะเบียน
ตามพระราชบญัญัตินี้”   

พระราชบัญญัติ
คุมครองและ

- รับรองสิทธิของบุคคลในการจดทะเบยีนสทิธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  
- รับรองสิทธิของบุคคลหลายคนรวมกันในการจดทะเบยีนสิทธิในภูมปิญญาการแพทยแผนไทย 
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กฎหมาย สิทธิตามกฎหมาย 
สงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผน
ไทย พ.ศ.2542 

- สิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยมีอายุตลอดอายุของผูทรงสิทธิ และขยายถึงเวลาหาสิบปนับแตวนัที่ผูทรงสิทธิถึงแกความตาย  
รวมทั้งไดรับตกทอดทางมรดกเทานัน้ 

- สิทธิในการจดทะเบียนมีกรรมสิทธิ์เด็ดขาดในการผลิตยา ศึกษาวิจยั จําหนาย ปรับปรุงหรือพัฒนาตํารับยา หรือภูมิปญญาในตํารา
การแพทยแผนไทย 

- รับรองสิทธิครอบครองที่ดินที่เปนถิ่นกําเนิดของสมุนไพร หรือที่ดินที่จะใชปลูกสมุนไพร ดวยการนาํไปจดทะเบียนและไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐ  

พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษา
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ.2535 

- สิทธิของบุคคลในการรับรูขอมูลขาวสารของรัฐ ของโครงการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
- การมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ทั้งในการกําหนดเขตคอนุรักษและพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม 

และเขตควบคมุมลพิษ 
- สิทธิขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม  เฉพาะในสวนการขอรับการ

สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมเพื่อจัดทําระบบบําบัดน้ําเสีย หรือของเสียในทองถิ่น  และมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
- สิทธิขององคกรเอกชนที่เปนนิติบุคคลและจดทะเบยีนเปนองคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ใน

การใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอม  และมีสวนรวมในการคุมครอง
สิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

- สิทธิของบุคคลในการดําเนนิคดีกับผูกอใหเกิดความเสยีหายทั้งในสวนของเจาหนาที่รัฐหรือเอกชน  โดยนําหลักความรับผิดโดยเครงครัด
มาใช  (ผูฟองคดีไมตองพิสูจนเรื่องความจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูกระทํา 

กฎหมายระหวาง
ประเทศ 

- รางปฏิญญาสหประชาชาตวิาดวยหลักการสิทธิปวงชนพืน้เมือง (UN Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (DDRIP)  
1994  
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กฎหมาย สิทธิตามกฎหมาย 
- รางปฏิญญาสหประชาชาตวิาดวยหลักการสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอม  (UN Draft Declaration of Principles on Human Rights and the 

Environment (DDHRE) 1994   
- ปฏิญญาไลปซิกวาดวยสิทธิเกษตรกร (Leipzig Declaration on Farmers’ Rights)   
 
สรุปเนื้อหาสําคัญตามกฎหมายระหวางประเทศดังกลาวคือ 
- สิทธิในการกําหนดอนาคตของตนเอง  
- การยอมรับสนธิสัญญาทั้งหลายที่ชนพืน้เมืองไดกระทาํไวกอนหนาแลว 
- สิทธิที่จะกําหนดการเปนพลเมืองของตน 
- สิทธิในการดําเนินชวีิตอยางมีเสรีภาพ สันติสุข  มั่นคง และปลอดจากการแทรกแซงดานการทหาร 
- สิทธิเสรีภาพทางศาสนาและการคุมครองสถานที่ หรือวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งระบบนิเวศ พนัธุพืชและพันธุสัตว 
- สิทธิในการเรียกคาเสียหายและไดรับการชดเชยสําหรับทรัพยสินในทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา ศาสนาหรือจิตวญิญาณ ที่ถูกยึดครองหรอื

นําไปใชโดยปราศจากความตกลงยินยอม 
- สิทธิในการยนิยอมโดยสมัครใจและไดรับรูขอมูลลวงหนา 
- สิทธิที่จะควบคุมการเขาถึงและแสดงความเปนเจาของตอพันธุพืช สัตว และแรธาตุ ซึ่งจําเปนอยางยิ่งตอวัฒนธรรมของพวกเขา 
- สิทธิในการครอบครอง พัฒนา และควบคมุการใชผืนดนิและอาณาบริเวณ รวมทั้งสภาพแวดลอมทั้งหมด  ตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ซึ่ง

พวกเขาเคยเปนเจาของ ครอบครอง หรือใชประโยชนตามจารีตประเพณ ี
- สิทธิในมาตรการพิเศษเพื่อคุมครองและพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการแสดงออกทางวัฒนธรรมของพวกเขา ภมูิปญญาดาน

ตางๆ รวมไปถึงทรัพยากรมนุษย และทรัพยากรทางพันธกุรรม   
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กฎหมาย สิทธิตามกฎหมาย 
- สิทธิในคาสินไหมทดแทนทีเ่ปนธรรมสําหรับการกระทําใดที่กอใหเกิดผลกระทบทางสภาพแวดลอม เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรมหรือจิต

วิญญาณ  
พระราชบัญญัติ
สงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ.
๒๕๔๗ 

- สิทธิชุมชนในการรวมกลุมเปนวิสาหกิจชมุชน เพื่อประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกจิพึ่งตนเองของครอบครัวชุมชน และระหวางชุมชน 
ไดรับการรับรองทั้งที่เปนและไมเปนนิติบคุคล 

- สิทธิในการบริหารจัดการกลุม รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนของชุมชน และไดรับการสนบัสนุนจากรัฐ  

 
ที่มา : รวบรวมและวเิคราะหโดยผูเขียน 
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ตารางที่ 2: กรณีตัวอยางของปญหาทางกฎหมายและแนวคิดสิทธิชุมชน 
 

สถานการณกรณีตัวอยาง ปญหาทางกฎหมายและนโยบาย แนวคิดสิทธิชมุชน 
1) กรณีพื้นที่ปา : นโยบายการประกาศเขตปาอนุรักษทับพื้นที่ทํากินและที่อยูอาศัยของ
ชุมชน 

        นโยบายดังกลาวไดสรางความขัดแยงใหกับชุมชนที่อยูในพืน้ที่ปา
อนุรักษ (เขตอทุยานแหงชาต ิ เขตรักษาพนัธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา เขตวน
อุทยาน เขตตนน้ําลําธาร ตามมติคณะรัฐมนตรี  และเขตปาสงวนแหงชาติโซน 
ซี)   
        รัฐบาลไดใชนโยบายการตรวจสอบพสิูจนสิทธิในทีด่ินตามมติครม.วันที่ 
30 มิถุนายน 2541 และโครงการหมูบานปาไมแผนใหม  ซึ่งสรางอุปสรรค
ปญหาตอการชี้หลักฐานของชุมชนในการตรวจสอบพิสูจนสิทธิในที่ดนิของ
ประชาชน  เมื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานทางเอกสารของราชการ  ในขณะนี้
พบวายังไมมีกรณีพื้นที่ใดที่มกีารกันพืน้ที่ทาํกินและที่อยูอาศัยซึ่งตั้งถิ่นฐานมา
กอนประกาศเขตปาอนุรักษ 
        รัฐบาลไดควบคุมพื้นทีก่ารทําไรหมุนเวียนของกลุมชนเผาบนพื้นที่สูง 
ดวยขอกลาวหาวาทําลายปาและระบบนิเวศน   การจํากัดการพัฒนาและพื้นที่
หมุนเวียน ทําใหอายกุารหมนุเวยีนสั้นลงจากเดิม 12 ป เหลือมานอยทีสุ่ดถึง 3 
ป ซึ่งสงผลกระทบตอการไดผลผลิตที่เปนอาหารไมเพยีงพอในครอบครัว และ

1) นโยบายการประกาศเขตปาอนุรักษให
ไดรอยละ 25 ของประเทศ ดวยการนํา
กฎหมายเกี่ยวกับปาไมมาบังคับใช 
กระบวนการประกาศพื้นที่ไมไดให
ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวม จึงทําใหมี
การประกาศเขตพื้นที่ปาทับพื้นที่ทํากิน
และที่อยูอาศัย 
2) การนํามติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 
มิถุนายน 2541 มาเปนแนวทางในการ
ตรวจสอบพิสูจนสิทธิในที่ดิน  โดยยึด
แนวเขตพื้นที่ปาตามกฎหมาย และ
ภาพถายดาวเทียมเปนหลักมากกวา การ
ครอบครองที่ดินตามความเปนจริง 
3) การบังคับใชกฎหมายที่ละเมิดสิทธิ
ของบุคคลและชุมชนในการจับกุมขอหา
บุกรุกที่ดินของรัฐ  และทําลายปาไม 
ถึงแมวาการตัดไมของชุมชนอยูภายใต
เงื่อนไขกฎกติกาของชุมชนที่ดูแลรักษา
รวมกัน 

ระบบสิทธิของชุมชนในการจัดการที่ดินและปา
ชุมชน อยูบนหลักการ 5 ประการคือ  

1) ความเชื่อตอหลักคิดทางศาสนาที่ไมยึด 
ติดความเปนเจาของในทรัพยากร  เนื่องจากทรัพยากร
สาธารณะเปนของพระเจา ของผี หรือมีมาแต
ธรรมชาติ  
        2) สิทธิในการแบงปนการเขาถึงทรัพยากรของ
ทุกคนอยางเทาเทียม และมีกฎกติกาที่ยืดหยุนในการ
เขาถึง เพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงทางอาหารและ
การอยูรอดของครอบครัวและชุมชน 

3) การใชประโยชน การควบคุม ดูแลรักษา 
ตองอยูบนหลักการรักษาความยั่งยืนใหกับระบบนิเวศ  
และสรางความเปนธรรมในชุมชน  

4) ระบบสิทธิชุมชนครอบคลุมถึง สิทธิการบุก 
เบิกของผูมากอน สิทธิการใช  สิทธิการดูแล การ
จัดการ  สิทธิการสืบทอด สิทธิการเปนเจาของ สิทธิ
การควบคุม สิทธิการตรวจสอบ  ที่สัมพันธกับสภาพ
ของทรัพยากร  และลักษณะการใชประโยชน เชน ไร 
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พื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ เนื่องจากระยะเวลาการฟนตัวของไรซากนอยลง 
        การจัดการปาชุมชนที่มีการดูแลรักษาและใชประโยชนของชุมชนยังคง
เปนปญหาที่เจาหนาที่รัฐนํากฎหมายมาจับกุมและคุกคาม  ถึงแมวามีหลาย
ชุมชนที่มีการจัดการปาชุมชนไดเปนอยางดี   
 
 

4) กฎหมายเกี่ยวกับปาไมไมรับรองสิทธิ
ของชุมชนในการจัดการที่ดิน และปา
ชุมชน 
 

ไรเหลา ปาอนุรักษ ปาใชสอย ปาชา นา และสวน  
รวมทั้งเงื่อนไขของชุมชน  และหลักจารีตประเพณี 
และสถาบันของชุมชน 

5) สถาบันของชุมชน ประกอบดวย ปจเจก 
บุคคล ครอบครัว  เครือญาติ กลุมตระกูล  ชุมชน เชน 
กลุมผูอาวุโส กลุมผูนําทางศาสนา  และองคกรที่
เกิดขึ้นใหมตามการปกครองและการพัฒนา ไดแก 
กลุมแมบาน องคกรปกครองทองถิ่น ประชาสังคม 
และรัฐ 

6) ระบบของสิทธิชุมชนในการตรวจสอบจะมี 
การปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะของสังคมในชุมชนที่
สัมพันธกับสังคมนอกชุมชน  ซึ่งจะมีความ
หลากหลายแตกตางกันในแตละพื้นที่ แตละ
วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ 
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2) กรณีเขื่อนราษีไศลกับการจัดการลุมน้ํามลู 
 เขื่อนราษีไศลเปนหนึ่งใน 14 เขื่อนชลประทานภายใตโครงการผันน้ําโขง-ชี-มูล ตั้งอยูที่ 
อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  เปนเขื่อนคอนกรีตขนาดใหญสูง 9 เมตร กั้นขวางแมน้ํา
มูลตอนกลาง  เก็บกักน้ําได 74.43 ลานลูกบาศกเมตร  เริ่มกักเก็บน้ําตั้งแตเดือนตุลาคม 
2536 ปญหาความขัดแยงจากการสรางเขื่อนมีหลายลักษณะ ดังนี้  
           1) กระบวนการกอสรางเขื่อน  ลัดขั้นตอนตามกฎหมาย และไมใหประชาชนมีสวน
รวม  ในลักษณะของการสรางเขื่อนไปพรอมกับการศึกษาความเปนไปไดทางเทคนิค
เทานั้น  ซึ่งทําใหเกิดผลกระทบตามมาทั้งตัวเลขของพื้นที่ชลประทาน และอางเก็บน้ํา  
การตั้งราคาเวนคืนที่ดิน และจํานวนที่ดินที่จะถูกเวนคืน   
            2) ไมมีการชี้แจงโครงการเขื่อน และการเชื่อมโยงกับโครงการผันน้ําโขง-ชี-มูลให
ประชาชนรับทราบอยางโปรงใส  
            3) ไมมีแผนการชดเชยที่ดิน และพื้นที่นาในปาบุงทาม (พื้นที่ชุมน้ําริมแมน้ํามูล) 
และทรัพยสินใดๆในพื้นที่กอสราง   

4) ประชาชนไดเคลื่อนไหวใหมีการศึกษาประเมินผลกระทบ 
ของสิ่งแวดลอมของโครงการผันน้ําโขง-ชี-มูล กอนการเก็บกักน้ําของเขื่อนราษีไศล  ซึ่ง
ปรากฏวามีการศึกษาผลกระทบดานตางๆภายหลังการกอสรางเขื่อนราษีไศล และพบวา 
เกิดปญหามากมาย ไดแก การสูญเสียที่ดินของประชาชน และประโยชนทางเศรษฐกิจใน
พื้นที่นาทาม และการใชประโยชนจากปาบุงทาม ปจจุบันรัฐบาลตองจายคาชดเชยถึง 
420,925,344 บาท จากการเรียกรองตอสูของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ  
ปญหาการแพรกระจายของดินเค็ม  พื้นที่นานอกอางเก็บน้ําประสบปญหาน้ําทวม การ
สูญเสียปาบุงทามแหลงความหลากหลายทางชีวภาพ  ปญหาน้ําเนาและสงผลตอสุขภาพ  

1) กระบวนการสรางเขื่อนไมไดมี
การศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 (กฎหมาย
สิ่งแวดลอม) เนื่องจากเปนเขื่อนขนาด
เล็กที่มีความจุไมถึง 100 ลานลูกบาศก
เมตร จึงไมมีการศึกษาพิจารณาถึงความ
สอดคลองเหมาะสมในการจัดการลุมน้ํา
มูลทั้งระบบ และไมมีการศึกษาถึงความ
จําเปนของการใชน้ําชลประทาน ทั้งๆที่มี
สถานีสูบน้ําอยูเดิมที่แกไขปญหาน้ําแลง
ได 
2) กระบวนการตัดสินใจสรางเขื่อนมา
จากโครงการผันน้ําโขง-ชี-มูล  โดย
นักการเมือง  ประชาชนและชุมชนใน
พื้นที่ไมไดมีสวนรวมในการนําเสนอ 
การรับรูขอมูลอยางรอบดาน และการ
ตัดสินใจวาโครงการนี้ควรสรางหรือไม    
3) กฎหมายเวนคืนที่ดินไมครอบคลุมการ
จายคาชดเชยในพื้นที่นาทาม  เนื่องจาก
ไมมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมาย  และ

จากการตอสูของประชาชนที่ไดรับผลกระทบในพื้นที่  
ไดทําใหเกิดองคความรูในทางสาธารณะและสิทธิ
ชุมชนที่สังคมตองตระหนัก  อันไดแก  

1) การจัดการพื้นที่ปาบุงทาม และการใช 
ประโยชนจากปาบุงทาม และนาทาม นั้นเปนสิทธิ
ของชุมชนที่ดูแลรักษารวมกัน  และสิทธิของบุคคลใน
การใชประโยชนจากนาทาม แตไมไดเปนเจาของโดย
เด็ดขาด  เมื่อน้ําทวมปาบุงทาม พื้นที่นี้เปนของชุมชน
ที่ใชประโยชนรวมกัน เมื่อนําลด การทํานาก็เปนของ
บุคคลหรือครอบครัว 

2) สิทธิในการทําประมงน้ําจืดจากแมน้ํามูล 
และปาบุงทามเปนของทุกคน  พื้นที่ปาบุงทามที่มี
ความสําคัญตอความหลากหลายทางชีวภาพ และเปน
แหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ําวัยออน    ซึ่งปาบุงทามนี้
ไมไดอยูในสารบบของพื้นที่ปาที่มีความสําคัญในทาง
วิชาการปาไมมากอน 
       3)  จากผลกระทบของเขื่อนนี้เองที่ทําให
ประชาชนในพื้นที่ไดนําเสนอถึงทิศทางการจัดการน้ํา
ในลุมน้ํามูล  โดยเสนอปรัชญาพื้นฐานวา “น้ําคือ
ชีวิต”  เพราะฉะนั้นทุกคนตองมีสิทธิในการเขาถึงน้ํา  
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรในลุมน้ํา  
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และปญหาความขัดแยงแตกแยกในชุมชนและสังคม เกิดการเคลื่อนไหวเรียกรอง
คาชดเชยหลายกลุม  
           แตประโยชนที่ไดรับจากโครงการเพื่อการทํานาชลประทานไมเกิดขึ้นจริง 
เนื่องจาก สถานีสูบน้ํา 2 สถานียังสรางไมเสร็จ  ผูที่ไดประโยชนจากโครงการโดยตรง คือ 
กลุมใหม ไดแก กลุมทาดูดทราย 5 แหง ซึ่งตองการใหเก็บกักน้ําเพื่อสามารถลอยเรือดูด
ทรายในแมน้ํามูลไดอยางสะดวก  และผูเลี้ยงปลาในกระชัง จํานวน 10 กวาราย ที่บานดง
แดง  นักทองเที่ยววันละ 1-10 คน และพอคาแมคาบริเวณหัวงานเขื่อน   
 
 

ไมครอบคลุมประโยชนที่ประชาชน
ไดรับจากปาบุงทาม  การสูญเสียรายได
จากการทําประมงในแมน้ํามูล  
 

การแบงปนน้ําในลุมน้ําใหชุมชนในลุมน้ําจัดการและ
สรางกฎกติการวมกัน 

4) กระบวนการสรางเขื่อน และกระบวนการ 
จายคาชดเชยที่ดินตามกฎหมาย  รัฐจายคาชดเชยเปน
รายบุคคล โดยไมคํานึงถึงความสัมพันธภายในชุมชน  
กรณีนี้จึงเปนบทเรียนวาการจัดการลุมน้ํามูล การสราง
เขื่อน และการจายคาชดชดใดๆตองใหความสําคัญกับ
ชุมชนในการพิจารณารวมกัน  ที่ทุกคนมีสวนรวม 
และใหกลไกของชุมชนรวมกลุมและจัดการ  เพื่อมิให
เกิดความแตกแยกหลายกลุมภายในชุมชน 
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3) กรณีโครงการทอสงกาซไทย-มาเลเซียที่มีผลกระทบตอชาวประมงพืน้บาน 
        บานโคกสักเปนหมูบานไทยมุสลิมที่ประกอบอาชีพทําประมงพื้นบาน ใชเรือลําเล็ก
จับปลาเพื่อการดํารงชีวิต  มีเหลือจึงเก็บไวขาย      อยูในตําบลสะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา  
ชาวบานสวนหนึ่งไปเปนลูกเรือประมงขนาดใหญที่อําเภอสายบุรี    
        ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญสําหรับชาวโคกสัก คือ ที่ดินที่ตั้งบานเรือนอยูเดิม  ที่ดิน
เดิมที่น้ําทวมถึงบางฤดูเพื่อใชทํานา ทําไร ที่ดินสาธารณประโยชนไวเลี้ยงสัตวรวมกันใน
ชุมชน ปาพรุประมาณ 800 ไร ที่ชาวโคกสักใประโยชนรวมกัน  แหลงน้ําในการบริโภค
ไดจากการขุดบอ  และทะเลไวสําหรับจับสัตวน้ํา 
               ริมทะเลชายฝงเขตบานโคกสักเปนพื้นที่ของการขึ้นทอกาซจากฝงไทยไป
มาเลเซีย  โดยผานหลายหมูบานใน 4 อําเภอ ของ จ.สงขลา และไปออกดานสะเด 
จุดเริ่มตนของโครงการเกิดขึ้นจากการเจรจาเพื่อแกไขปญหาพื้นที่ทับซอนในทะเล 
ระหวางไทยกับมาเลเซีย ตอมามีการคนพบแหลงกาซธรรมชาติในพื้นที่ดังกลาว ป 
พ.ศ.2539 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบใหการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ลง
นามบันทึกแสดงเจตจํานงกับบริษัทเปโตรนาสฯ ของประเทศมาเลเซียรวมกันซื้อกาซ
ธรรมชาติจากแหลงพื้นที่พัฒนารวมมาเลเซีย - ไทย ( Malasia-Thailand Joint 
Development Area – JDA )  
         ในป พ.ศ.2541 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ( 
สศช. ) ไดจัดทําแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจปนัง-สงขลาโดยใชประโยชนจากกาซธรรมชาติ   
ครม. มีมติเห็นชอบให ปตท. ซื้อกาซจากแหลง JDA และเห็นชอบในหลักการรวมทุน
กับเปโตรนาสฯ รวมทั้งแนวการวางทอสงกาซดวย  

1)สิทธิตามรัฐธรรมนูญไดถูกละเมิดโดย
ภาครัฐทั้งในดานสิทธิการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร สิทธิในการรับฟงความคิดเห็น 
สิทธิในทางการเมืองที่จะกําหนดนโยบาย 
และสิทธิในการดูแลรักษาทรัพยากรโดย
ชุมชน    
2) กระบวนการวางแผนพัฒนาภูมิภาค
ภาคใตไมไดถูกนําเสนอที่เชื่อมโยงกับ
โครงการทอสงกาซ  ซึ่งสงผลใหชุมชน
ไมสามารถกําหนดอนาคตของชุมชนได 
3) กระบวนการจัดทํารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอมไมไดใหประชาชนมีสวน
รวมในการใหขอมูล และไมให
ความสําคัญกับผลกระทบทางสังคม   
4) การตัดสินใจตอโครงการพัฒนาและ
แผนพัฒนา ตลอดจนการจัดการที่ดิน
รวมกันของชุมชนที่ใหอํานาจแก องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เทานั้นไม
เพียงพอ  เนื่องจาก อปท.อาจจะรวมกับ
กลุมทุนผลประโยชนในการคอรัปชั่น 
โดยไมฟงเสียงจากคนในชุมชน  

 สิทธิของชุมชนในมิติของโครงการพัฒนาของรัฐและ
แผนพัฒนาภูมิภาคนี้ไดกอใหเกิดบทเรียน ตอมิติของ
สิทธิชุมชนดังนี้ 

1) สิทธิในการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา 
ของชุมชนที่รัฐตองใหความสําคัญในการสนับสนุน
และบรรจุเขาไปไวในแผนพัฒนาฯของชาติ รวมทั้ง
โครงการพัฒนาของรัฐ 

2) สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร และการรับ 
ฟงความคิดเห็นของชุมชนตอโครงการพัฒนาและ
แผนพัฒนาของรัฐ 

3) สิทธิในการมีสวนรวมประเมินผลกระทบ
สิ่ง 

แวดลอม 
4) สิทธิตามขอ 1 - 3  รวมทั้งการจัดการที่ 

ดินและทรัพยากรสาธารณะของชุมชนตองให
ความสําคัญกับการปรึกษาหรือรวมกันระหวางชุมชน 
และ อปท.   
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สถานการณกรณีตัวอยาง ปญหาทางกฎหมายและนโยบาย แนวคิดสิทธิชมุชน 
         ทางปตท.ไดจัดประชาสัมพันธทั้งในหมูบานและกับสาธารณชน รวมทั้งการจัด
ประชาพิจารณ 2 ครั้ง  การศึกษารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม ในดานผลกระทบทาง
สังคมผูชํานาญการยังมีความเห็นวาไมควรผาน จากการศึกษาเรียนรูจากพื้นที่
อุตสาหกรรมที่มาบตาพุด  จังหวัดระยอง  จึงทําใหประชาชนคนพบวา มีการปกปดขอมูล
เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องจากโครงการ  ซึ่งสงผลใหประชาชนคัดคาน
โครงการมาตั้งแตป พ.ศ.2541 โดยเรียกรองใหรัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ  เปดเผย
ขอมูลภาพรวมของโครงการ รวมถึงแผนตอเนื่องที่จะระบุวาโครงการนี้จะนําไปสูการ
พัฒนาอุตสาหกรรมใดบาง 

4) กรณีเหตุการณเรือปนไฟปลากะตักที่ชมุชนบานเล จังหวัดสงขลา  
              เมื่อป พ.ศ.2543 เหตุการณเรือปนไฟปลากะตกั (การจับปลากะตักใน
เวลากลางคืนโดยใชไฟปน) เปนกรณตีัวอยางที่สะทอนใหเห็นนโยบายของรัฐ
ที่สนับสนุนการใชเครื่องประมงแบบทําลายลางในการทาํประมงพาณชิยได
สงผลกระทบตอชุมชนชาวประมงพื้นบาน  เชนชุมชนบานเล จังหวัดสงขลา  
เมื่อรัฐบาลยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่กําหนดวา “หามใช
เครื่องมือประมงชองตาอวนตาเลก็กวา  2.5 เซนติเมตร ประกอบเครื่องกําเนิด
ไฟฟา”  เพียงแตหามใชอวนลอม ใหใชอวนครอบ และอวนชอน (อวนยก) ได
ในป พ.ศ.2539   ผลปรากฏวาจํานวนสัตวทะเลที่เคยจับไดเปนปกติลดลงอยาง
มากและรวดเรว็ในชวงเวลา 1 ป (ป พ.ศ.2540) ทั้งนี้เพราะแสงไฟไดดูดปลา
กะตักจากทีไ่กลๆมารวมกลุมเพื่อครอบจับ  และยังดึงดดูเอาปลาตัวเล็กตัวนอย

1) กฎหมายประมง พ.ศ.2497 ไมไดให
อํานาจหนาที่ไวชัดเจนแกชุมชนในการ
ดูแลรักษาพื้นที่ทรัพยากรชายฝงและ
ทะเล  การจับกุมกรณีมีผูกระทําผิด
กฎหมาย   แตใหดุลพินิจแกเจาหนาที่รัฐ
ในการออกประกาศ หรือกฎกระทรวงใน
การกําหนดเขตรักษาพืชพันธุ  หรือการ
จับกุม   จึงทําใหมีการทําประมงพาณิชย
ทําลายระบบนิเวศ 
2) กรมประมงไมไดกําหนดลักษณะของ
เครื่องมือประมงที่ทําลายหรือไมทําลาย
พันธุสัตวน้ําและทรัพยากรชายฝงที่
ชัดเจน หากศึกษาจากประกาศกระทรวง

ระบบสิทธิชุมชนของชาวประมงพื้นบาน มีเงื่อนไข 3 
ประการคือ  
       1)  ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ  โดย
ใชหลักความเชื่อทางศาสนาอิสลาม วาทะเลเปนของ
พระเจา  ทุกคนสามารถเขาถึงทรัพยากรสัตวน้ําใน
ทะเลได  และใชหลักสิทธิแบงปนรวมกัน 

2) ชุมชนมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมจัดการ 
ทรัพยากรไดโดยควบคุมใหใชเครื่องมือประมงที่ไม
ทําลายลาง  และมีกลไกของชุมชนในการดูแลรักษา
พื้นที่ทรัพยากรชายฝงและทะเล   

3) ชุมชนตองสรางสัมพันธรอยรัดเขากับ
ชุมชน 

อื่นอยางกวางขวาง เพื่อเปนเครือขายชวยเหลือและ
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สถานการณกรณีตัวอยาง ปญหาทางกฎหมายและนโยบาย แนวคิดสิทธิชมุชน 
อื่นๆเขามาเปนจํานวนมาก และถูกนําไปขายเปนปลาเปด ซึ่งปลาเหลานี้จะ
เจริญเติบโตเปนปลาเศรษฐกจิตอไป    
         ชุมชนบานเลจึงไดรวมกันเรียกรองใหรัฐบาลยกเลกิเรือปนไฟปลากะตัก
ดวยการเรียกรองตอหนวยงานราชการที่รับผิดชอบในสวนภูมภิาค สวนกลาง 
จนกระทั่งปดอาวประทวงไมต่ํากวา 4 ป แตขอเรียกรองไมประสบผลสําเร็จ  
สิ่งที่ไดจากรัฐบาลเปนเพียงคํามั่นสัญญา กรรมการศกึษาที่ไมมีผลทางปฏิบตัิ  
อยางไรก็ตามปจจุบันนี้ชุมชนบานเลยังหวงัวาขบวนการตอสูของชาวประมง
พื้นบานรวมกบัพันธมิตรจะกดดันรัฐบาลใหคืนสิทธิในทะเลใหกับชุมชน 
   

  

เกษตรและสหกรณและประกาศจังหวัดที่
ไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวย การ
หามเครื่องมือบางชนิดทําการประมงจะ
พบวา การหามเครื่องมือแตละชนิดขึ้นอยู
กับพื้นที่ ชวงเวลา โดยที่ไมมีมาตรฐาน
เดียวกัน นอกจากนี้การหามยังมีการ
เปลี่ยนแปลงตามแรงผลักดันทางการ
เมือง เชน กรณีเครื่องมือประมงปนไฟ
ปลากะตัก 

เรียนรูรวมกัน   เครือขายทางศาสนา เครือขายญาติ ได
สรางสายสัมพันธใหมีความรวมมือในการดูแลรักษา
ทะเล และที่ดินสาธารณประโยชนที่ใชรวมกัน  
ตลอดจนรวมพิจารณาและตัดสินใจตอโครงการ
พัฒนาของรัฐ   และกระบวนการดําเนินการของ
ภาครัฐ   ซึ่งกรณีนี้ชุมชนโคกสักไดใชบวนการตอบ
โตการกระทําของรัฐ  ที่ไมเห็นดวยกับโครงการ  
        

5) กรณีขาวหอมมะลิ : สงครามแยงชิงพันธุกรรม  
         สถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (International Rice Research Institute/IRRI) (ไดรับการ
สนับสนุนดานเงินทุนจากหลายองคกร ไดแก มูลนิธิฟอรด รอกกี้เฟลเลอร รัฐบาล
สหรัฐอเมริกา และประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศ) ไดนําพันธุกรรมขาวขาวดอกมะลิ 
105  ของไทยไปจากศูนยวิจัยขาวนานาชาติ ประเทศฟลิปปนส โดยไมมีการขออนุญาต
ตามหลักการ “ขอตกลงการสงมอบพันธุขาว” การละเมิดสิทธิเกษตรกรในดานตลาดขาว
ของเกษตรกรไทย  หากสหรัฐอเมริกาปรับปรุงพันธขาวขาวดอกมะลิ 105 สําเร็จ ตลาด
ขาวของสหรัฐอเมริกาจะกลายเปนคูแขงที่สําคัญของไทย เพราะมีความพรอมทั้งดาน
เงินทุน และเทคโนโลยีมากกวาไทย        ในอีกดานหนึ่งถาสหรัฐอเมริกาปรับปรุงพันธุ
ขาวหอมมะลิใหมสําเร็จ และมีการจดสิทธิบัตร จะทําใหจะเกิดการผูกขาดการนําพันธุขาว

1) กรณีนี้สะทอนใหเห็นภัยคุกคาม
ประเทศไทยในดานสิทธิอธิปไตย สิทธิ
ในทรัพยสิน สิทธิทางเศรษฐกิจ และสิทธิ
เกษตรกร ซึ่งเปนการละเมิดรัฐธรรมนูญ 
และสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวย
ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและ
การเกษตร   
2) กฎหมายทรัพยสินทางปญญา เชน
กรณีสิทธิบัตรพันธุพืชในขาวหอมมะลิ 
จะทําใหประเทศสหรัฐอเมริกาผูกขาดใน

สิทธิชุมชนจึงตองครอบคลุมสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาของชุมชนทองถิ่นที่ไดรับการคุมครองทั้ง
กฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ 
ดังนี้ 

1) สิทธิในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชใหม  
ซึ่งเปนสิทธิที่ชุมชนรวมดูแลและไดสิทธิประโยชน
รวมกับบุคคลที่คิดคนพันธุพืชใหม 

2) สิทธิในการดูแลรักษาพันธุพืชของทองถิ่นมา 
แตดั้งเดิม 

3) สิทธิในการไดรับประโยชนจากพัฒนาพันธุ 
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สถานการณกรณีตัวอยาง ปญหาทางกฎหมายและนโยบาย แนวคิดสิทธิชมุชน 
หอมมะลิไปพัฒนาพันธุใหม ซึ่งกีดกันสิทธิเกษตรกรในฐานะผูพัฒนาปรับปรุงพันธุ และ
สิทธิความเปนเจาของพันธุดั้งเดิมของเกษตรกรและสิทธิของคนไทยทั้งประเทศในฐานะผู
ปรับปรุงพันธดั้งเดิม 

พันธุพืช และพัฒนา
เทคโนโลยีการเกษตร เชน ปรับปรุงพันธุ
พืชตัดแตงพันธุกรรมหรือ GMO  ก็
สามารถเพิ่มการเพาะปลูกในประเทศที่
พัฒนาแลว จะทําใหปริมาณการผลิต
สินคาเหลานี้เพิ่มขึ้น และสงผลกระทบ
ตอประเทศกําลังพัฒนา 
3) ผลกระทบทางสังคม  ประเทศ
อุตสาหกรรมผูกขาดพันธุขาว  และใช
เทคโนโลยีการผลิต  ซึ่งสงผลตอ
เกษตรกรรายยอย ที่ตองประสบปญหา
วางงาน เปลี่ยนอาชีพจาเกษตรกรเปน
อาชีพอื่น ผูบริโภคซื้อขาวในราคาแพง  

พืชใหมจากการเขาถึงพันธุพืชของบุคคลอื่น  โดยมี
กลไกของชุมชนในการบริหารจัดการ และกําหนด
หลักเกณฑของสิทธิประโยชนนั้น 

 
ที่มา : รวบรวมและวเิคราะหโดยผูเขียน 
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