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บทคัดย่อ

สิทธิชุมชนเป็นสิทธิที่มีการรับรองชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ส่งผลให้ชุมชนแต่ละชุมชนตื่นตัวในการอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม จารีตต่างๆ อย่างมากขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้ชุมชนมีอ�ำนาจในการต่อรองจากอ�ำนาจรัฐมากขึ้น กอปรกับยังสามารถ
ลดความเหลื่อมล�ำ้ ในสังคมได้ ทั้งนี้ สิทธิชุมชนจะต้องได้รับการยกระดับอย่างแท้จริงและปราศจากการแทรกแซงจากอ�ำนาจของรัฐ
Abstract

The community rights are entitled to certify communities, local communities, and primarily local communities. The
rights raise communities’ awareness on their cultural heritage conservation. Also, the rights help increasing communities’
bargaining power toward the state and reducing the problem of inequality in Thai society. However, the rights must be
taken seriously and free of state intervention.
นับแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีบทบัญญัติรับรองสิทธิชุมชนขึ้นเป็นครั้งแรก ส่งผลให้เกิดการตื่นตัว
ของชุมชนต่างๆ ในการอ้างสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ
และสิทธิในการมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ไพบูลย์ วราหะ
ไพฑูรย์, อ้างถึงใน กิตติศักดิ์ ปรกติ, 2550, ค�ำน�ำ) ซึ่งก่อให้เกิดประเด็นค�ำถามว่าการตื่นตัวเกี่ยวกับสิทธิชุมชนนั้น อ�ำนาจการใช้สิทธิ
ของชุมชนเป็นของผูม้ อี ำ� นาจในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน และการแก้ปญั หาความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคมไทยจะเป็นการแก้ปญั หาได้อย่าง
เป็นธรรมและยั่งยืนได้หรือไม่
ความหมายของค�ำว่า “ชุมชน”

“ชุมชน” หรือ “Community” เป็นค�ำทีม่ คี วามหมายค่อนข้างกว้างและอธิบายให้ชดั เจนได้ยาก อย่างไรก็ดชี มุ ชน ในวิชาสังคมวิทยา
ซึ่งหมายถึง หมู่คณะที่ด�ำเนินวิถีชีวิตร่วมกันในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยมิได้มีเป้าหมายหรือตกลงด�ำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดร่วมกัน
แต่มีสายสัมพันธ์ระหว่างกันตามธรรมชาติ (กิตติศักดิ์ ปรกติ, 2550, 9; กนกวรรณ วงศ์กวี, 2550, 238) แต่ถ้าหากคนรวมกันในลักษณะ
ของสมาคม กลุ่มคน ก็มิใช่ชุมชนอย่างแท้จริง เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้รวมตัวกันขึ้นโดยเป้าประสงค์ร่วมกัน เพื่อกระท�ำการใดๆ โดยมีการ
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ก่อให้เกิดชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่สามารถดูแล รักษา อนุรักษ์
คุม้ ครองและจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ดกี ว่าภาครัฐ (พนัส ทัศ
นียานนท์, 2540, 19 อ้างถึงใน กนกวรรณ วงศ์กวี, 2550, 239)
หลายประการ3 บุคคลรวมตัวกันเป็นชุมชน ย่อมมีสิทธิในการ
จัดการสิง่ ต่างๆ ตามทีก่ ฎหมายรับรอง เหมือนบุคคลธรรมดาทัว่ ไป
แต่อย่างไรก็ตามชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 รับรองเฉพาะ “ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม” ตาม
มาตรา 46 ซึ่งหมายถึง การรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลมาอยู่อาศัย
ในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน มีประเพณี วัฒนธรรม และวิถกี ารด�ำรงชีวติ อย่าง
เดียวกันเป็นระยะเวลานาน ชุมชนลักษณะเช่นนี้ อาจจะอาศัยอยู่
ในชนบทที่แวดล้อมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ จึงก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ที่อยู่กับสิ่งรอบๆ อย่างกลมกลืน (สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, อ้าง
ถึงในกนกวรรณ วงศ์กวี, 2550, 239)
นับแต่นั้นเป็นต้นมา เรื่องสิทธิชุมชน จึงได้รับความสนใจ
เป็นอย่างมากและอย่างต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นบนเวทีสาธารณะหรือ
ในการระดมความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งมีนักวิชาการ ตัวแทนจากภาค
รัฐ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่อง
สิ ท ธิ ชุ ม ชน จนกระทั่ ง มี รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
สิทธิชุมชนคืออะไร
นั บ แต่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครองจากระบอบ พุทธศักราช 2550 ทีก่ ล่าวถึงสิทธิชมุ ชนทีม่ ลี กั ษณะครอบคลุมมาก
สมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ ม าเป็ น ระบอบการปกครองแบบ ขึ้นกว่ารัฐธรรมนูญฉบับเก่า มาตรา 66 รัฐธรรมนูญแห่งราช
ประชาธิปไตย เมื่อปี พ.ศ. 2475 นั้น ได้มีการก�ำหนดให้รัฐเป็นผู้ อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัตวิ า่ “บุคคลซึง่ รวมกันเป็น
จัดการทรัพยากร และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร (กนกวรรณ วงศ์กวี, ชุมชน ชุมชนท้องถิน่ หรือชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิม ย่อมมีสทิ ธิอนุรกั ษ์
2550) และพบว่ารัฐมีการจัดการอย่างล้มเหลว มีการผูกขาดจาก หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดี
รัฐ และการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมเป็น ของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ�ำรุง
ระยะเวลานาน จึงจ�ำเป็นต้องให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น รักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
นั้นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เนื่องจากประชาชน รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน” ซึ่ง
เหล่านี้มีความใกล้ชิด ผูกพัน เป็นทั้งผู้อยู่อาศัย ผู้ใช้ประโยชน์     หมายถึงสิทธิของชุมชนในการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู ท�ำนุบำ� รุง ภูมปิ ญั ญา
ผู้ท�ำลาย และผู้บ�ำรุงรักษา รวมผู้อนุรักษ์ โดยอาศัยภูมิปัญญา ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการจัดการ บ�ำรุง
ดัง้ เดิมหรือภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กิดจากการสัง่ สมประสบการณ์การ รักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทมี่ คี วามหลากหลาย
เรียนรู้จากการปฏิบัติมาหลายชั่วอายุคน เรียกว่า “ภูมิปัญญาท้อง ในชุมชนได้อย่างสมดุล และยั่งยืน อีกทั้งประเด็นที่น่าสนใจ
ถิ่น” (พนัส ทัศนียานนท์, 2540, 19 อ้างถึงในกนกวรรณ วงศ์กวี, ประการหนึ่งคือ การให้ค�ำนิยามของค�ำว่า “สิทธิชุมชน”
การให้ค�ำนิยามของค�ำว่า “สิทธิชุมชน” นั้น ย่อมเป็นที่ถก
2550, 238) ซึ่ ง เป็ น ความรู ้ ที่ เ กิ ด จากการเรี ย นรู ้ โ ดยอาศั ย
ประสบการณ์ที่ผ่านมา หรือได้พบเห็น จดจ�ำ หรือได้รับการอบรม เถียงกันอย่างมาก ทั้งเรื่องความหมายของค� ำและระดับการ
ครอบคลุมสิทธิ ประโยชน์ของชุมชน ได้มีผู้ให้ความหมายของค�ำ
สัง่ สอนจากบรรพบุรษุ เป็นระยะเวลานานจนกระทัง่ ถึงคนรุน่ ลูกรุน่
หลาน ซึ่งการสั่งสมและได้รับการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น    ว่า “สิทธิชุมชน” ไว้หลากหลาย เช่น
จัดตั้ง มีการตกลงกันและจัดการอย่างเป็นระบบ แต่ชุมชนเป็น
คณะบุคคลหรือหมู่คณะซึ่งรวมกันโดยมิได้มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
ซึ่งเป็นลักษณะของวิถีชีวิตที่ด�ำเนินไปเองตามธรรมชาติ
ในระยะที่ผ่านมา พบว่าความขัดแย้งในการจัดการด้าน
ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนมีความ
รุนแรงมากขึ้นตามล�ำดับ จนก่อให้เกิดปัญหาส�ำคัญประการหนึ่ง
ของสังคม กอปรกับการเกิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม2ที่ได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้น ส่งผลให้มีการเรียกร้องการ
รับรองสิทธิชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันได้กลาย
มาเป็นปัญหาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น การให้ค�ำนิยามของค�ำ
ว่า สิทธิชมุ ชน ทีค่ วามหมายนัน้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้าน
ทั้งต่อรัฐ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้เสียประโยชน์จากการให้คำ�
จ�ำกัดความนั้น (กนกวรรณ วงศ์กวี, 2550, 238) ซึ่งกรณีนี้อาจรวม
ถึงผลประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับ ไม่ว่าจะเป็น สิทธิทางกฎหมาย
สิทธิในการจัดการ และสิทธิทจี่ ะได้รบั ความคุม้ ครองหากเกิดกรณี
พิพาทกับภาครัฐ เป็นต้น
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3

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครอง ตลอดจนการกำ�หนดวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับการเมืองการปกครอง
แบบประชาธิปไตย ทั้งนี้ไม่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ ตามระบอบการเมืองการปกครองที่ไม่ไปก้าวก่ายหรือก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น
หรือสังคมส่วนรวม
โปรดดูในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ�ในสังคมไทยด้วยสิทธิชุมชน
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สิทธิชุมชน เป็นอุดมการณ์ที่แนบแน่นกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมชุมชนมาอย่างยาวนาน (ชลธิรา สัตยาวัฒนาม, 2546)
ซึ่งเกิดจากการใช้ชีวิตร่วมกันของชาวชุมชนที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน
ร่วมทุกข์ร่วมสุข เกิดความเอื้ออาทรและผูกพัน ความขัดแย้งหรือ
ความแตกแยกทีเ่ กิดขึน้ จะกลายเป็นแรงผลักดันให้มกี ารคิดค้นวิธี
การจัดการภายในให้ลลุ ว่ งไป (ครอบครัวนักกิจกรรมภาคใต้,  2554)
ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ให้ความหมายว่า “สิทธิชมุ ชน
คือ การให้ชมุ ชนชาวบ้านมีสทิ ธิในการเลือกอนาคตของตัวเอง เป็น
ตัวของตัวเอง เป็นอิสระโดยตัวเองในสถานการณ์ปจั จุบนั ชาวบ้าน
จ�ำเป็นจะต้องเรียนรู้ชุมชนที่เขาอยู่ ทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นสิ่งที่โลกก�ำลังจ้องอยู่ หนึ่ง เขา
ต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อมสิ่งที่เขามีอยู่กับความต้องการ ความคาดหวัง
จากโลกภายนอก เท่าทันทีจ่ ะปกป้องสิทธิของเขา ในขณะเดียวกัน
ก็ใช้สทิ ธิทจี่ ะพิสจู น์ให้โลกเห็นว่าเขาสามารถท�ำประโยชน์ให้กบั โลก
ได้ อย่างน้อยทีส่ ดุ ปกปักรักษาทรัพยากรของโลก สอง อาจจะบอก
ว่าเขาก็สนใจอยากจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมที่จะท�ำวิจัย สาม อาจจะ
บอกว่า เขายินดีที่จะร่วมมือท�ำอะไรต่อมิอะไรที่จะใช้ทรัพยากร
เหล่านี้อย่างเป็นประโยชน์ยั่งยืน ในเวลานี้เราต่อสู้เรื่องสิทธิชุมชน
แค่เรื่องสิทธิท�ำกินว่าต้องให้อยู่ตรงนี้ ถ้าเป็นแค่นี้ไม่พอ มีอะไร
หลายอย่างที่เราต้องคิด วิจัย ศึกษา” (จดหมายข่าว สิทธิชุมชน,
2546-2547 อ้างถึงใน กนกวรรณ วงศ์กวี, 2550, 239-240)
ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ ใน “นิเวศวิกฤตกับ
ยุทธหัตถีเชิงกระบวนทัศน์ในสังคมไทย” กล่าวว่า “สิทธิชุมชน
หมายถึง สิทธิร่วมเหนือทรัพย์สินของชุมชน สมาชิกของชุมชนซึ่ง
ท�ำหน้าที่ดูแลรักษาป่าเท่านั้น จึงจะมีสิทธิใช้และได้ประโยชน์จาก
ป่า โดยนัยนี้ สิทธิชุมชนให้ความส�ำคัญกับการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรเพือ่ ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน ดังนัน้ แม้วา่ โดย
ทฤษฎีแล้วสมาชิกของชุมชนทัง้ หมดจะมีสทิ ธิตามธรรมชาติในการ
ใช้ทรัพยากรรวม แต่ชุมชนก็สามารถใช้อ�ำนาจออกกฎเกณฑ์โดย
ค�ำนึงถึงความเป็นธรรมในสังคมเป็นส�ำคัญตัวอย่างเช่น ชุมชน
หลายแหล่งมีกฎเกณฑ์อนุญาตให้แต่ละเฉพาะครัวเรือนที่แต่งงาน
ใหม่และยากจนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิตัดไม้เพื่อใช้ส่วนตัว ในขณะที่
ครัวเรือนทีม่ ฐี านะดีจะไม่ได้สทิ ธิอนั นัน้ ” (กนกวรรณ วงศ์กวี, 2550,
241 และครอบครัวนักกิจกรรมภาคใต้, 2554)
ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ใน “ปาฐกถา 30 ปี 14 ตุลา”
กล่าวว่า “ผู้ยากไร้ทั้งหลายไม่ได้ต้องการด�ำรงต�ำแหน่งสาธารณะ
ไม่ได้ต้องการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาชิงอ�ำนาจในรัฐสภา หาก
ต้องการสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิในการ
พิทักษ์รักษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสิทธิอื่นๆ อัน
เกี่ยวข้องกับการมีชีวิตอยู่โดยไม่ถูกรุกล�้ำล่วงเกิน เกี่ยวข้องกับ

ความสามารถในการพึง่ ตนเองของชุมชนของตน” (กนกวรรณ วงศ์
กวี, 2550, 240-241; ครอบครัวนักกิจกรรมภาคใต้, 2554)
ดร.เลิศชาย ศิริชัย ในรวมบทความวิชาการ “เปิดศักราช
สิทธิชมุ ชน” กล่าวว่า “การไม่รบั รองสิทธิชมุ ชนดังกล่าวของรัฐ ไม่
เพียงท�ำให้ชุมชนเดือดร้อนในแง่ของแหล่งท�ำกินและแหล่งที่อยู่
อาศัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการท�ำลายสิ่งส�ำคัญที่รัฐไม่เคยนึกถึง
คือวิญญาณของชุมชน ที่ผนึกชุมชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ปรากฏให้เห็นชัดเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เพราะเมื่อชุมชนไม่
สามารถใช้อำ� นาจของตัวเองจัดการดูแลเรือ่ งทรัพยากรให้เป็นฐาน
ในการเลี้ ย งชี วิ ต ของคนในชุ ม ชนได้ อ ย่ า งเพี ย งพอ ชุ ม ชนก็
คลอนแคลน ระบบความคิดความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีที่
สืบทอดต่อกันมาเริ่มถูกฝ่าฝืนหรือท้าทายเพื่อการดิ้นรนให้มีชีวิต
รอด กรณีการไล่ที่หรือยึดที่ของชุมชนก็ยิ่งชัดเจนมาก เป็นการไล่
คนออกมาจากวิญญาณของชุมชน แตกกระจัดพลัดพรายไปอยูใ่ น
ที่คนไม่ได้ผูกพันกับวิญญาณของบรรพชนและประวัติศาสตร์ของ
ชุมชน”
นอกจากการให้ค�ำนิยามจากบุคคลข้างต้นแล้ว ผู้เขียนก็
ยังมีทรรศนะเกีย่ วกับสิทธิชมุ ชนว่า “ชุมชนมีสทิ ธิจดั การทรัพยากร
ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่ไม่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ การฟื้นฟู ตลอดจนการจัดการเพื่อการ
ด�ำรงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป โดยสามารถต่อสู้เพื่อหลุดพ้นจากกลไก
ของรัฐที่เข้ามาแทรกแซงอย่างแยบยล และสามารถต่อสู้และด�ำรง
อยู่ได้อย่างเป็นธรรมและสันติสืบไป”
ทัง้ นี้ ไม่วา่ การให้คำ� จ�ำกัดความจะขึน้ อยูก่ บั บริบทแวดล้อม
หรือบริบทที่เกิดขึ้นในสังคมที่เป็นอยู่ ณ ขณะนั้น หากชุมชน
สามารถรวมตัวได้อย่างเข้มแข็ง ก็จะสามารถต่อสู้เรียกร้องสิทธิ
และเสรีภาพในการจัดการโดยชุมชนเองได้อย่างเป็นธรรมและ
ยั่งยืนต่อไป
สภาพปัญหาของสิทธิชุมชน

เมื่อแนวคิดแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมได้มีการ
ยอมรับกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น ท�ำให้งานวิชาการเกิดขึ้นเป็น
จ�ำนวนมากเพือ่ เรียกร้องสิทธิให้ชมุ ชนสามารถมีหน้าทีใ่ นการดูแล
รักษาและใช้ประโยชน์จากป่าไม้ แหล่งน�้ำและทรัพยากรธรรมชาติ
อืน่ ๆ ซึง่ งานวิชาการทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ได้ชใี้ ห้เห็นถึงปัญหาทีม่ าของการ
แย่งชิงทรัพยากรอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากระบบกฎหมายที่ไม่
รับรองบทบาทและจารีตประเพณีของชุมชน ในทางกลับกัน รัฐ
กลั บ มุ ่ ง ขยายตั ว โดยผ่ า นกลไกทางการปกครอง การศึ ก ษา
สาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเข้ามาควบคุมและครอบง�ำ
ชนบท ท�ำให้ความมีอิสระ ความสามารถในการจัดการชีวิตของ
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ตนเองของชาวชนบทกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างที่เป็น      
รูปธรรมและมีความส�ำคัญที่สุดประการหนึ่ง คือการสูญเสียความ
สามารถในการเข้าถึงและควบคุมทรัพยากรของชุมชนท้องถิน่ การ
อ้างสิทธิของรัฐเหนือทรัพยากรทั้งหมด โดยใช้กลไกทางกฎหมาย
และหน่วยงานต่างๆ และการเพิ่มบทบาทของรัฐในการควบคุม
ทรัพยากร ท�ำให้ชมุ ชนท้องถิน่ มีบทบาทและอ�ำนาจในการตัดสินใจ
ลดลง จึงเกิดปัญหาในการพัฒนาชนบทของไทยว่า ในด้านหนึง่ รัฐ
ต้องการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท
เพื่อให้ชาวบ้านสามารถพึ่งตนเองได้ แต่ในอีกด้านหนึ่ง รัฐกลับ
จ�ำกัดสิทธิของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นในการเข้าถึงในการใช้
ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น ซึ่งเท่ากับเป็นการ
ลดบทบาทและอ�ำนาจของชุมชนท้องถิน่ ลง (ยศ สันตสมบัต,ิ 2548,
277-278)
ภาครัฐอาจใช้จดุ อ่อนในการแทรกแซงกลไกของสิทธิชมุ ชน
คือ “ลักษณะโครงสร้างทางสังคม” กล่าวคือ สังคมไทยมีลักษณะ
โครงสร้างสังคมแบบหลวมๆ สังคมที่ไม่มีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด
แน่นอนให้คนปฏิบัติตาม โดยเฉพาะสังคมเกษตรกรรมไทยมี
ลักษณะที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และ
เวียดนาม ซึ่งจากงานเขียนของ เอมบรี (1950) ได้เสนอแนวคิด
จากการศึกษาชาวนาในหมู่บ้านบางชัน โดยเสนอว่า สังคมไทยมี
ลักษณะเป็นปัจเจกบุคคลสูง ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมส่วน
รวม ขาดจิตส�ำนึกทางการเมือง ไม่สามารถรวมกลุ่มเพื่อท�ำ
กิจกรรมส่วนรวม เอาแต่ใจตนเอง ไม่สามารถท�ำนายล่วงหน้าได้
ซึง่ เป็นผลมาจากความเชือ่ ทางศาสนา ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะลักษณะ
นิสยั บางประการของคนไทย เช่น ไม่มวี นิ ยั ขาดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือที่ส�ำคัญคือ รักสนุก
พยายามหลีกเลีย่ งปัญหา ซึง่ อาจเป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดปัญหาของ
การเรียกร้องสิทธิชมุ ชนขึน้ มา อันเนือ่ งมาจากว่า การถืออัตตาบ้าง
การหลีกเลีย่ งการเผชิญหน้าบ้าง เป็นต้น ซึง่ จะเป็นสาเหตุประการ
หนึ่งที่จะไม่สามารถต่อสู้กับความเหลื่อมล�้ำในสังคมได้ ทั้งนี้หาก
หันหน้ามาคุยกัน หรือพยายามปรับเปลี่ยนนิสัยบางประการก็อาจ
จะท�ำให้ภารกิจบางประการส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
หากจะกล่าวถึงความไม่เป็นธรรมหรือความเหลื่อมล�้ำที่
เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้น มีประเด็นที่ไม่เป็นธรรม 3 ประการ (อ้าง
ถึงบทสัมภาษณ์นายแพทย์นริ นั ดร์ พิทกั ษ์วชั ระ ใน “ปลดล็อคความ
เหลื่อมล�้ำไม่เป็นธรรมในสังคมไทย”, 2510) ดังนี้
ประการแรก ความไม่เป็นธรรมด้านเศรษฐกิจ คือ ปัญหา
ความยากจน ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน ซึ่งต่างกันถึง 1314 เท่า หรือแม้กระทัง่ เรือ่ งทีด่ นิ ชาวนาบอกว่าต่อไปจะไม่มชี าวนา
ปลูกข้าวให้กินอีกแล้ว โดยพบว่าเกษตรกรประมาณ 1.5 ล้าน
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ครอบครัวไม่มีที่ดินท�ำกินของตัวเอง
ประการต่อมา ความเหลื่อมล�้ำในเรื่องของการเมือง สิทธิ
ทางการเมือง และขาดมิตขิ องการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน ที่
จะเข้ามามีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่ เช่น
กรณีมาบตาพุด 20 ปีของการมีนิคมอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
และการพัฒนาที่ไม่สมดุล ท�ำให้การท่องเที่ยวที่ระยอง และที่
มาบตาพุดถูกท�ำลาย การเกษตรก็ล่มสลาย ทั้งสวนทุเรียน มังคุด
ลางสาด เหลือแต่นิคมอุตสาหกรรม ปัญหาไม่ได้เป็นเรื่องของไพร่
อ�ำมาตย์ แต่เป็นปัญหาเรือ่ งของทุนทีเ่ ข้ามาครอบง�ำอยูข่ ณะนี้ โดย
เฉพาะทุนอ�ำนาจใหญ่ๆ โครงสร้างอ�ำนาจทางการเมืองกลายเป็น
เรือ่ งของการผูกขาดอ�ำนาจกับผลประโยชน์โดยทุนกับนักการเมือง
ที่เราเรียกว่า “กลุ่มอ�ำนาจธุรกิจการเมือง” ซึ่งไม่ใช่แค่ส่วนกลาง
แต่ได้ลงไปถึงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะฉะนั้นจึง
กลายเป็นเรื่องของธุรกิจการเมือง
ประการสุดท้าย ความไม่เป็นธรรมด้านสังคม โดยเฉพาะ
ความไม่เป็นธรรมที่เกิดกับคนที่ด้อยโอกาส เช่น คนพื้นเมือง     
ชาวเขาเผ่าต่างๆ มอร์แกน ชาวเล ชาวแม่อาย ชาวมอญ คนอพยพ
จากประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม ซึ่งมีมาแล้วเป็นร้อยๆ ปี แต่
ยังไม่ได้รับการรับรองสถานภาพ หรือแม้กระทั่งปัญหาเรื่องคนจน
ในสลัม ปัญหาเด็กด้อยโอกาสที่ถูกระบบทุนอุตสาหกรรมเข้าไป
ละเมิด เป็นต้น
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า ไม่ว่ารัฐจะเข้า
แทรกแซงโดยผ่านกลไกใดๆ ก็ตาม หรือแม้แต่ระบบโครงสร้างทาง
สังคมเองทีร่ ฐั อาจใช้จดุ อ่อน โดยเฉพาะอย่างยิง่ “โครงสร้างหลวม”
เข้ามาจัดการและครอบง�ำเพือ่ ก่อให้เกิดลักษณะสังคมตามต้องการ
หรือรัฐใช้อ�ำนาจที่มีอยู่เข้ามาจัดการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
หรือผสานผลประโยชน์ระหว่างรัฐกับชุมชน แต่ในทางปฏิบัติหา
เป็นเช่นนั้นไม่ ดังนั้น หากชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อสู้เรียก
ร้องเพื่อต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม การด�ำเนินงานตามสิทธิชุมชนก็
จะเป็นไปอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนต่อไป
การแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำในสังคมไทยด้วยสิทธิชุมชน

การแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำในสังคมไทยจะต้องเริ่มจาก
การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การศึกษา หรือแม้แต่การจัดการโดยชุมชนเอง ซึ่งอาจ
จะพิจารณาจาก สิทธิต่างๆ ที่กฎหมายบัญญัติไว้เพื่อรับรองสิทธิ
ตามกฎหมายในลักษณะบางประการ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า สิทธิ
เป็นเรื่องของประชาชน ไม่ใช่เป็นเรื่องของอ�ำนาจรัฐ แต่รัฐต้อง
มีหน้าทีม่ าคุม้ ครอง และสิทธินนั้ ไม่ใช่การเรียกร้องอย่างเดียว ต้อง
กระท�ำด้วย เพราะสิทธินั้นได้มาจากการต่อสู้ แต่ไม่ใช่การลุกขึ้น

มาเรียกร้องอย่างไม่มีสติ หากเป็นการลุกขึ้นมาท�ำในเรื่องการ
พัฒนาสิทธิของตน โดยต้องสร้างสิทธิทเี่ ป็นจริง ซึง่ การชุมนุมเรียก
ร้องก็เป็นกระบวนการหนึง่ แต่ยงั มีเรือ่ งของการท�ำงานในพืน้ ที่ การ
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ
การสร้างอัตลักษณ์ของตนเองด้วย คือเมื่อเรียกร้องแล้วก็ต้องร่วม
ท�ำ  ทั้งนี้ การเรียกร้องโดยผ่านกระบวนการสิทธิชุมชนนั้น อาจ
ครอบคลุมการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่ และของชาติ และมีสว่ นร่วมในการ
จัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน โดยอาจจะใช้กระบวนการสื่อสาร อาสาสมัคร หรือรูปแบบ
อื่นที่สามารถเรียกร้อง ต่อสู้ กับความเหลื่อมล�้ำในสังคมได้ หรือ
การใช้กระบวนการสร้างพลังชุมชน เพื่อให้ได้รับการยอมรับด้าน
สิทธิทั้งในทางสถาบันและในทางกฎหมาย ทั้งนี้ การขับเคลื่อน
เกีย่ วกับสิทธินนั้ ต้องเน้นมิตวิ ฒั นธรรม ซึง่ ในวิถชี วี ติ จริงนัน้ สามารถ
น�ำมาแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรในชุมชนได้
กรณีฝายหินทิ้ง บริเวณลุ่มน�้ำชี จังหวัดขอนแก่น ที่ วัด
ราชการ และชาวบ้านร่วมมือกันแก้ไขปัญหา โดยเอาความคิดเรือ่ ง
ท�ำบุญมาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤติน�้ำ  เพราะแนวทางเดิมมี
อุปสรรคจากกฎหมายบังคับ เป็นวิธกี ารจัดการโดยรัฐคือไม่อนุญาต
ให้ชาวบ้านจัดการกันเอง ท�ำให้ชาวบ้านไม่กล้าและไม่รู้สึกมีส่วน
ร่วม แต่กบั การท�ำบุญชาวบ้านกล้า วัดกล้า และกลไกรัฐก็กล้าร่วม
มือ เนื่องจากไม่ขัดกับความรู้สึกที่มีต่ออ�ำนาจกฎหมาย
ส่วนกรณีลุ่มน�้ำพรม จังหวัดชัยภูมิ ชาวบ้านกับชาวบ้าน
ซึ่งขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในการแย่งชิงน�้ำ  จนแม้แต่ราชการก็ไม่
สามารถยุติได้ แต่กลับรอมชอมสมานฉันท์ได้ เมื่อมีการน�ำผู้เฒ่า
มาเปิดเวที เจรจาไกล่เกลี่ยกัน ในปัจจุบันมีกฎหมายออกมา
มากมายหลายฉบับและคาบเกี่ยวกับการรองรับสิทธิของชุมชนอยู่
บ้าง แต่ก็ค้นพบว่า ต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือปัญหา ที่ซึ่งชุมชน
ไม่ ส ามารถยื น ขึ้ น และประกาศถึ ง ฐานะหรื อ สิ ท ธิ ข องตนได้         
ดังตัวอย่างข้างต้น ซึ่งปัญหาที่กล่าวก็คือ
1. เจ้าหน้าทีร่ ฐั หรือนักฎหมาย ไม่รกู้ ฎหมายอย่างแท้จริง

ใช้กฎหมายผิด ไม่เข้าใจวัฒนธรรมหรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย
อย่างแท้จริง ตลอดจนมักตีความกฎหมายแบบศรีธนญชัย ท�ำให้
ชุมชนถูกละเมิด
2. ปัญหาชุมชนไม่มีสิทธิ หรือว่า มี แต่ไม่มีกระบวนการ
ด้านอืน่ ๆ ในการแสดงตัวตนชุมชน หรือยกระดับ ยกสถานะ สร้าง
กระบวนการเรียนรูเ้ ป็นระยะๆ ด้านสิทธิออกมาให้สงั คมเข้าใจ ให้
รัฐเข้าใจ ว่าอะไรคือพื้นที่แห่งสิทธิที่เรียกว่าชุมชน เป็นต้น

3. ปัญหากฎหมายในปัจจุบันที่ยิ่งมาก ก็ยิ่งซับซ้อน น�ำมา

และในกระบวนการร่างเมื่อน�ำไปแปรญัตติก็ถูกแทรกแซง
จนผิดเจตนารมณ์ ท�ำให้กฎหมายนี้เองหันมาละเมิดสิทธิของ
ประชาชนหรือชุมชน ในปัจจุบัน
ใช้ยาก

ส�ำหรับกรณีของ การกัดเซาะชายฝั่งทะเล กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ (2552) งานวิจยั ของ
รัตติกาล สิทธิพันธ์ุ พบว่า การสื่อสารระหว่างบุคคลในชุมชนเป็น
จุดเริ่มของกระบวนการมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง การสื่อสารมีบทบาทส�ำคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
มีสว่ นร่วม ทัง้ ในด้านการก�ำหนดและค้นหาปัญหา ชุมชนตระหนัก
ถึงความรุนแรงของปัญหา โดยใช้การสื่อสารเฉพาะกิจในการร้อง
เรียนกับหน่วยงานราชการต่างๆ และทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ คือ หลัก
การของการมีสว่ นร่วมในการจัดการปัญหาครัง้ นี้ คือชุมชนสามารถ
จัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิถีของชุมชน ประกอบด้วย
การปลูกป่าชายเลน เพื่อเสริมแนวป้องกันคลื่นลมและฟื้นฟูระบบ
นิเวศชายฝั่ง การจัดท�ำพื้นที่ศึกษาป่าชายเลนและการปลูกฝัง
เยาวชนในชุมชนให้รจู้ กั หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน อัน
จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการ
พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมชายฝั่งชุมชนอย่างยั่งยืน
ในขณะที่ประเด็นเรื่อง สิทธิการมีส่วนร่วมของชุมชนท้อง
ถิน่ ดัง้ เดิมในการอนุรกั ษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (2550) ใน
งานวิจัยของ พงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์ พบว่า ประเทศไทยต้อง
ประสบกับภาวะวิกฤติจากปัญหาทางด้านการอนุรักษ์และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากการขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรกั ษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แม้วา่
จะมีการรับรองสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมโดยบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แต่กไ็ ม่มกี าร
บัญญัติเป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่ก�ำหนดถึงราย
ละเอียดไว้แต่อย่างใด นอกจากนี้ หากจะอาศัยรูปแบบของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนภูมิภาคเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
สามารถเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ แ ละจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ปรากฏว่าไม่มกี ารรับรองใดๆ ในกฎหมาย
ท�ำให้ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ แต่ก็ได้
มีการเสนอเพือ่ ส่งเสริมสิทธิการมีสว่ นร่วมของชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิม
ในการอนุรกั ษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไว้หลายประการ
ดังนั้น หากรัฐจะส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิมในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีมาก
ขึ้นกว่าเดิมแล้ว ก็จะท�ำให้การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากร
ของประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว อีกทั้งยังจะช่วยแก้ไข
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ปัญหาจากวิกฤตทางทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยลดปัญหาที่    
เกิดขึ้นจากความขัดแย้งในทรัพยากรธรรมชาติระหว่างภาครัฐใน
ส่วนกลางกับความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
ได้ด้วย
ปัญหาการยกระดับทีแ่ ท้จริงเกีย่ วกับสิทธิของชุมชนในการ
อนุรกั ษ์หรือฟืน้ ฟูจารีตประเพณี ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ศิลปวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การ
บ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ง
แวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน คือ ต้องยกระดับให้เสมือนธรรมนูญทางวัฒนธรรมที่มีส่วน
ร่วมของประชาชนในท้องถิน่ เข้ามาเป็นพลังส�ำคัญ หรือเป็นสถาบัน
ที่มีอ�ำนาจในสังคม ซึ่งกฎหมาย นโยบาย โครงการหรืออ�ำนาจ
ใดๆ จะมาละเมิดมิได้ เพราะความสงบสุขของประชาชน และของ
ชุมชนคือหัวใจของสังคม ด้วยเหตุนี้ ขบวนการสิทธิชุมชนจึงต้อง
คิดเสมอว่ากับร่างกฎหมายนี้ ท�ำอย่างไรจะให้ชุมชนมีเครื่องมือ
ส�ำหรับต่อสู้ หรือปกป้องสิทธิของตนเอง เพือ่ สร้างความถูกต้องใน
ระดับหรือมาตรฐานของชุมชน ซึ่งแต่ละท้องที่หรือแต่ละท้องถิ่น
นั้ น ย่ อ มต่ า งกั น ตามเงื่ อ นไขและบริ บ ทของสั ง คมตลอดจน
ประวัติศาสตร์
อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำในสังคมไทย
ตามทัศนะของผูเ้ ขียน คือการเสริมสร้างพลังของชุมชนให้เข้มแข็ง
โดยใช้กลไกของชุมชน เช่น การศึกษา การจัดการวัฒนธรรมชุมชน
หรือการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคลภายในชุมชนโดยอาศัย
ภูมิปัญญา หรือการเรียนรู้จากบริบทแวดล้อมเฉพาะถิ่นนั้นๆ เข้า
มาต่ อ สู ้ ใ นการเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ชุ ม ชนที่ จ ะต้ อ งมี ต ามกฎหมาย

188 Executive Journal

รัฐธรรมนูญ ทัง้ ในด้านการต่อสูด้ า้ นทรัพยากรทีร่ ฐั เข้ามาแทรกแซง
ผ่านกลไกต่างๆ ในสังคม และการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นโดย
ชุมชน ทั้งนี้ การแก้ไขความเหลื่อมล�้ำในสังคมไทยจะบรรลุถึงจุด
มุง่ หมายของชุมชนเพือ่ เรียกร้อง ปกป้อง หรือพิทกั ษ์สทิ ธิชมุ ชนนัน้
ได้มากน้อยเพียงใด ก็ย่อมขึ้นอยู่กับการผสานความร่วมมือของ
คนในชุมชนนัน้ อย่างเข้มแข็งหรือการด�ำเนินการต่อสูก้ บั ภาครัฐเพือ่
ให้ได้ความเป็นธรรมมากที่สุด ตลอดจนการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข
ทั้งนี้ถ้าหากเราสามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้ำได้ ก็นับเป็น
บันไดขั้นส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่สังคมที่เป็นธรรมต่อไป
บทสรุป

สิทธิชุมชนหมายถึง การที่ชุมชนมีสิทธิจัดการทรัพยากร
ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่ไม่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ การฟื้นฟู ตลอดจนการจัดการเพื่อการ
ด�ำรงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน โดยสามารถต่อสูเ้ พือ่ หลุดพ้นจากกลไกของรัฐ
ที่เข้ามาแทรกแซงอย่างแยบยล และสามารถต่อสู้และด�ำรงอยู่ได้
อย่างเป็นธรรมและสันติ อีกทั้งการแก้ปัญหาด้วยสิทธิชุมชนนั้นยัง
ต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนเอง เพื่อผลักดันให้เป็น
เหมือนธรรมนูญทางวัฒนธรรมทีส่ ามารถแก้ไขการถูกอ�ำนาจรัฐเข้า
มาครอบง�ำ  อีกทั้งการบริหารจัดการจ�ำเป็นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข
บริบทของสังคม วัฒนธรรม และประวิตศิ าสตร์ดว้ ย ซึง่ จะสามารถ
เป็นส่วนช่วยให้พลังของชุมชนมีความเข้มแข็ง อีกทั้งยังจะมีส่วน
ช่วยให้การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้ำได้เป็นบันไดขั้นส�ำคัญที่จะ
น�ำไปสู่สังคมที่เป็นทั่วถึงและเป็นธรรมต่อไป
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