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ในชวงกวาสามทศวรรษที่ผานมาไดมีกระแสความตื่นตัวดานสิ่งแวดลอมในระดับระหวาง

ประเทศซึ่งมีผลตอนโยบายและกฎหมายสิ่งแวดลอมในระดับประเทศเปนอันมาก ทั้งในดาน
พันธกรณีที่ประเทศตางๆตองปฏิบัติตามภายใตอนุสัญญาและความตกลงเรื่องส่ิงแวดลอมฉบับ
ตางๆ และในดานความรวมมือระหวางประเทศเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลขามเขตแดน ซึ่งถือ
วาเปนความหวงใยรวมกัน (common concern)  แมการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
จะเปนเรื่องสําคัญ แตนานาประเทศก็ยอมรับรวมกันวาเรามิอาจจะพิจารณาปญหาสิ่งแวดลอมแยก
ตางหากจากปญหาการพัฒนา กลาวคือ การพัฒนาทั้งในประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลัง
พัฒนาจะตองดําเนินตอไป โดยคํานึงถึงการรักษาฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมมิใหเส่ือมโทรม
จนถึงขนาดที่ไมสามารถจะกลับคืนดีได ซึ่งเปนที่มาของหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน (sustainable 
development) อันเปนหัวใจสําคัญของการจัดการสิ่งแวดลอมของทุกๆประเทศมาจนทุกวันนี้ 

ในระดับโลกไดมีการประชุมดานสิ่งแวดลอมมาแลว 3 ครั้ง ไดแก การประชุมองคการ
สหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมมนุษย (UN Conference on the Human Environment หรือ 
UNCHE) ค.ศ. 1972 ที่กรุงสต็อกโฮม ประเทศสวีเดน การประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอม
และการพัฒนา (UN Conference on Environment and Development หรือ UNCED) ค.ศ. 1992 ที่
กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล และ การประชุมสุดยอดวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน (World 
Summit on Sustainable Development หรือ WSSD) ค.ศ. 2002 ที่กรุง Johannesburg ประเทศ

                                                        
1  รายงานการศึกษาน้ีเปนสวนหนึ่งของโครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” ซ่ึงไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
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แอฟริกาใต อาจกลาวไดวา ในบรรดาการประชุมทั้งสามครั้ง การประชุม UNCED เม่ือ ค.ศ. 1992 
มีความสําคัญและเปนที่รูจักมากที่สุด เน่ืองจากมีการเปดใหลงนามในคําประกาศกรุงริโอวาดวย
ส่ิงแวดลอมและการพัฒนา (Rio Declaration on Environment and Development) อนุสัญญาความ
หลากหลายทางชีวภาพ และอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อีกทั้งมีการจัดเตรียมแผนปฏิบัติ
การ 21 หรือ Agenda 21 ซึ่งถือวาเปนตนแบบของการดําเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
ในทุกๆดาน การประชุมที่กรุง Johannesburg มิไดเสนออนุสัญญาหรือเอกสารใหม แตมี
วัตถุประสงคเพ่ือประเมินและติดตามวานานาประเทศไดดําเนินมาตรการตามอนุสัญญาฉบับตางๆ
และแผนปฏิบัติการ 21 เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนและขจัดปญหาความยากจนแลวมากนอย
เพียงใด ประเด็นสําคัญก็คือ หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนยังคงเปนหลักการสําคัญของการจัดการปญหา
ส่ิงแวดลอมทั้งในระดับประเทศและระดับระหวางประเทศ 

ในรายงานนี้จะทบทวนและนําเสนอหลักการตางๆดานกฎหมายสิ่งแวดลอมซึ่งเปน
องคประกอบสําคัญที่จะกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน หลักการสวนใหญมีที่มาจากการประชุม
ส่ิงแวดลอมโลกและถูกนําไปใชในอนุสัญญาตางๆ อีกทั้งมีอิทธิพลตอการบัญญัติกฎหมายภายในของ
ประเทศตางๆรวมทั้งประเทศไทย  

1. พัฒนาการของหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน (Sustainable Development) 
หลักการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนหลักการที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเสมอวาคือเปาหมายของการ

พัฒนาและการจัดการสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม เม่ือพูดถึงวิธีการหรือมาตรการเพื่อใหบรรลุถึงการ
พัฒนาอยางยั่งยืน ก็มักจะไมคอยปรากฎชัดเจนวารูปธรรมของการปฏิบัติคืออะไร สําหรับดาน
กฎหมาย ไดมีการพัฒนาหลักการสําคัญหลายขอเพื่อใหเกิดการจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน หลักการสวนใหญปรากฎในคําประกาศกรุงริโอ แผนปฏิบัติการ Agenda 21 อนุสัญญา
ฉบับตางๆ รวมทั้งถูกนําไปกําหนดเปนนโยบายดานสิ่งแวดลอมของประเทศตางๆโดยเฉพาะในกลุม
สหภาพยุโรป  

แมวาหลักการพัฒนาที่ยั่ งยืนจะเริ่มเปนที่รูจักกันมากตั้งแตปรากฎในรายงานของ
คณะกรรมาธิการโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (World Commission on Environment and 
Development หรือเรียกยอๆวา WCED) เม่ือ ค.ศ. 1987 แตแนวคิดในเรื่องการสรางดุลภาพ
ระหวางส่ิงแวดลอมและการพัฒนามีปรากฎมาหลายปกอนหนานั้นแลว ในการประชุม UNCHE ที่
กรุงสต็อกโฮมเมื่อ ค.ศ. 1972 ก็มีคําประกาศกรุงสต็อกโฮม ขอ 13 ซึ่งกําหนดวารัฐควรใชหลัก
บูรณาการในการวางแผนการพัฒนาประเทศเพื่อใหม่ันใจวาการพัฒนาสอดคลองกับความจําเปนใน
การคุมครองและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อประโยชนสุขของประชาชน นอกจากนี้แนวคิดเรื่อง
การพัฒนาอยางยั่งยืนยังปรากฎอยูทั่วไปในขออื่นๆของคําประกาศ เชน ความรับผิดชอบของรัฐใน
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การคุมครองรักษาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชนของคนรุนปจจุบันและคนรุน
อนาคต และการคํานึงถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอมในกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ2 

แนวคิดเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืนยังปรากฎในมติสมัชชาใหญขององคการสหประชาชาติที่
เรียกวา The World Charter for Nature เม่ือ ค.ศ. 1982 ซึ่งกําหนดใหรัฐจัดการระบบนิเวศและ
ส่ิงมีชีวิตเพื่อใหเกิดผลิตภาพสูงสุดและยั่งยืน (optimum sustainable productivity) บูรณาการการ
อนุรักษธรรมชาติในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จํากัดการใชทรัพยากรธรรมชาติไมให
เกินสมรรถภาพในการผลิตทดแทนตามธรรมชาติ คุมครองความสมบูรณในระยะยาวของทรัพยากร
ดิน และการประหยัดทรัพยากรโดยการใชซ้ํา (reuse) และการนํากลับมาใชอีก (recycling)3 

รายงานของคณะกรรมาธิการโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ค.ศ. 1987 ชื่อวา “Our 
Common Future” หรือที่มักเรียกกันวา Brundtland Report ชี้ใหเห็นวา แมการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ชวงเวลาที่ผานมาไดนําไปสูความกาวหนาบางประการ เชน ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ความรู
หนังสือและการผลิตอาหารมีเพ่ิมมากขึ้น แตก็มีสัญญาณชัดเจนวาระบบเศรษฐกิจกําลังกอใหเกิดผล
เสียหายตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม ปญหาตางๆรวมถึงความแหงแลงและภัยธรรมชาติจากน้ํา
ทวม การสูญเสียพื้นที่ปาไมและการขยายตัวของทะเลทราย การสูญเสียพันธุพืชพันธุสัตว การ
ทําลายชั้นโอโซนและปญหาโลกรอน การพังทลายของดิน และมลพิษที่เกิดจากการใชสารเคมีและ
การปลอยของเสียที่เกิดจากกิจกรรมดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ภาคพลังงาน การใชที่ดินและ
ปาไม และการคมนาคมขนสง จึงมีความจําเปนที่จะตองปรับมาตรการดานสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนาเสียใหมเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน 

Brundtland Report ไดนิยามการพัฒนาอยางยั่งยืนไวกวางๆวา หมายถึงการพัฒนาที่
สนองตอบความตองการของคนรุนปจจุบันโดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอการสนองตอบความ
ตองการของคนรุนอนาคต (development which “meets the need of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs”) การพัฒนาอยาง
ยั่งยืนจึงไมสามารถที่จะวัดไดดวยเพียงตัวเลขของอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แตยังตอง
พิจารณาถึงความผาสุกของประชาชนในชาติ ทั้งในดานคุณภาพชีวิต ระดับการศึกษา ภาวะ
โภชนาการ การกระจายรายไดที่เปนธรรมและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเปนการพัฒนาที่
มีผลระยะยาวมากกวาการพัฒนาทางเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว4 

 

                                                        
2  Principles 1, 2, 4 and 8 UNCHE Declaration 
3  Articles 4, 7 และ 10 World Charter for Nature 
4 D. Pearce, E. Barbier and A. Markandya, Sustainable Development, Economics and Environment in the Third World, 

Earthscan Publications Ltd., London, 1990, p. 1-3. 
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หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนไดรับการยืนยันอีกครั้งในคําประกาศกรุงริโอ ขอ 4 ซึ่งกําหนดวา 
“เพ่ือใหบรรลุถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน การคุมครองสิ่งแวดลอมจะตองถือเปนสวนที่ถูกผนวกเขาไปใน
กระบวนการพัฒนา และไมสามารถแยกพิจารณาตางหากจากการพัฒนา5 นอกจากนี้ คําประกาศ
กรุงริโอยังกลาวถึงเง่ือนไขสําคัญตางๆที่จะกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน อันไดแก การขจัดปญหา
ความยากจน การลดและขจัดแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ไมยั่งยืน การสงเสริมใหเกิดความ
ตื่นตัวและการมีสวนรวมของประชาชนดวยการเปดใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและกระบวนการ
ทางยุติธรรมและทางบริหารเพื่อแกไขและเยียวยาความเสียหายดานสิ่งแวดลอม6 การยึดแนวทาง
ระวังไวกอน (precautionary approach)7 หลักผูกอมลพิษเปนผูจาย (polluter pays principle)8 หลกั
ความยุติธรรมระหวางรุนคน (intergenerational equity)9 หลักการมีสวนรวมของประชาน (public 
participation) ซึ่งรวมถึงการยอมรับสิทธิของคนพื้นเมืองและชุมชนทองถ่ิน และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยชุมชน10   

หลักการตางๆที่กลาวมาขางตนมีอิทธิพลอยางสําคัญตอพัฒนาการดานนโยบายและ
กฎหมายสิ่งแวดลอมในชวงเวลาตอมาทั้งในระดับประเทศและระดับระหวางประเทศ รวมทั้งไดถูก
นําไปใชในอนุสัญญาดานสิ่งแวดลอมฉบับตางๆ ในตอนตอไปจะไดกลาวถึงหลักการดานกฎหมาย
ส่ิงแวดลอมเหลานี้วามีสาระและถูกนําไปใชอยางไร โดยเฉพาะในกฎหมายสิ่งแวดลอมของไทย 

2. หลักการระวังไวกอน (Precautionary Principle) 
เม่ือเปรียบเทียบกับหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย หลักการระวังไวกอนเปนหลักการจัดการ

ส่ิงแวดลอมที่ไดรับการอางอิงนอยกวาในการวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมและในการบัญญัติ
กฎหมาย อยางไรก็ตาม หลักการนี้มีพัฒนาการมาตั้งแตทศวรรษ 1970 ซึ่งเปนชวงระยะเวลาไม
นอยกวาหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย มักกลาวกันวา หลักการระวังไวกอนมีกําเนิดมาจากแนวคิดใน
กฎหมายสิ่งแวดลอมเยอรมันที่เรียกวา Vorsorgeprinzip (แปลเปนภาษาอังกฤษวา foresight 
principle หรือ principle of precaution) ในชวงทศวรรษ 1970 ในระดับระหวางประเทศ ปรัชญา
เกี่ยวกับการใชมาตรการระวังลวงหนาเริ่มปรากฎใหเห็นชัดเจนใน The World Charter for Nature 
ค.ศ. 1982 ขอ 11 ดังน้ี 

                                                        
5  Principle 4 “In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the 

development process and cannot be considered in isolation from it”. 
6  Principle 10 Rio Declaration 
7  Principle 15 Rio Declaration 
8  Principle 16 Rio Declaration 
9  Principle 3 Rio Declaration 
10 Principle 22 Rio Declaration 
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“กิจกรรมซึ่งอาจมีผลกระทบตอธรรมชาติจะตองถูกควบคุม และจะตองใชเทคโนโลยีที่ดี
ที่สุดเทาที่มีอยู (best available technologies) เพ่ือลดความเสี่ยงและผลกระทบรุนแรงตอธรรมชาติ 
(significant risks to nature and other adverse effects) โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

จะตองหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่นาจะกอใหเกิดความเสียหายที่ไมอาจฟนคืนดีได (irreversible 
damage)  

จะตองมีการตรวจสอบอยางรอบดาน (exhaustive examination) กอนการดาํเนนิกจิกรรมที่
นาจะกอใหเกิดความเสี่ยงอยางรุนแรงตอธรรมชาติ ผูเสนอโครงการจะตองแสดงใหเห็นวา
ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับมีมากกวาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และในกรณีที่ยังไมมีความ
เขาใจอยางเต็มที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จะตองไมดําเนินกิจกรรมนั้น 

จะตองมีการประเมินผลกระทบกอนดําเนินกิจกรรมซึ่งอาจรบกวนธรรมชาติ จะตองศึกษา
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางเพียงพอลวงหนากอนการดําเนินโครงการพัฒนาใดๆ และหากจะ
ดําเนินโครงการ จะตองวางแผนและดําเนินโครงการในลักษณะที่กอใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด” 

ขอความดังกลาวใน World Charter for Nature ถือไดวาเปนตนแบบและแสดงองคประกอบ
ของหลักการระวังไวกอน ซึ่งถูกนําไปบรรจุไวในคําประกาศ มติ และอนุสัญญาหลายๆฉบับตอมา 
เชน คําประกาศฉบับตางๆในการประชุมวาดวยการคุมครองทะเลเหนือ11 และมติของ
คณะกรรมาธิการภายใตอนุสัญญาปองกันมลพิษทางทะเลจากแหลงกําเนิดมลพิษบนบก12 การ
อางอิงถึงหลักการระวังไวกอนจึงเริ่มขึ้นในบริบทของการคุมครองสิ่งแวดลอมในทะเลกอน โดยหาม
การทิ้งของเสียและกากอุตสาหกรรมในทะเลแมจะไมมีขอพิสูจนชัดเจนทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวก็ตาม  

ในระดับโลก คําประกาศกรุงริโอ ขอ 15 กําหนดใหหลักการระวังไวกอนเปนหลักการสําคัญ
ในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน คือ 

“เพ่ือการคุมครองสิ่งแวดลอม รัฐจะตองใชแนวทางระวังไวกอน (precautionary approach) 
อยางแพรหลายตามความสามารถของตน ในกรณีที่มีความนากลัววาจะเกิดความเสียหายอยาง
รุนแรงและไมสามารถแกไขใหกลับคืนดีได การขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตรอยางชัดเจนแนนอน
จะตองไมถูกใชเปนเหตุผลในการผอนผันการดําเนินมาตรการโดยยึดหลักการใชจายอยางมี
ประสิทธิภาพ (cost-effective measures) เพ่ือปองกันความเสื่อมโทรมดานสิ่งแวดลอม” 

 

                                                        
11 The Declarations of the Second Conference (the London Declaration) and the Third Conference (the Hague   

Convention) on the Protection of the North Sea ค.ศ. 1988 และ 1990 ตามลําดับ 
12 Recommendations of the Paris Commission จัดตั้งขึ้นภายใต Paris Convention for the Protection of Marine Pollution from 

Land-Based Sources in the North Sea and North West Atlantic ค.ศ. 1974 
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เชนเดียวกัน Agenda 21 ซึ่งไดรับการรับรองในการประชุมส่ิงแวดลอมโลกที่กรุงริโอ เดอ 
จาเนโร ก็กําหนดใหใชหลักการระวังไวกอนในการจัดการสิ่งแวดลอมไวใน Chapter 35 ที่เนน
บทบาทของวิทยาศาสตรในการพัฒนาที่ยั่งยืนวา “ในกรณีที่มีความนากลัววาจะเกิดความเสียหาย
ตอสิ่งแวดลอมที่ไมสามารถแกไขใหคืนดีได การขาดความเขาใจทางวิทยาศสตรอยางสมบูรณไมควร
จะเปนขออางใหผอนผันการดําเนินมาตรการ” และ “แนวทางระวังไวกอนสามารถใชเปนฐาน
สําหรับการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบที่สลับซับซอนซึ่งเรายังไมเขาใจเต็มที่และไมสามารถ
คาดการณผลที่จะเกิดขึ้นจากการรบกวนระบบดังกลาว”13 

นอกจากนี้ หลักการระวังไวกอนยังถูกนําไปบัญญัติในอนุสัญญาฉบับตางๆ เชน  

o พิธีสารมอนทรีออลวาดวยสารที่ทําลายชั้นโอโซน (Montreal Protocol on 
Substances that Deplete the Ozone Layer) ค.ศ. 1987 

o อนุสัญญาบามาโควาดวยการหามนําเขามาในแอฟริกาและการควบคุมการ
เคลื่อนยายขามแดนและการจัดการของเสียอันตรายภายในแอฟริกา (Bamako 
Convention on the Ban of the Import into Africa and the Control of 
Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes within 
Africa) ค.ศ. 1991  

o อนุสัญญาวาดวยลําน้ําขามแดน (Transboundary Watercources Convention) ค.ศ. 
1992 

o อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 1992 

o อนุสัญญาวาดวยการคุมครองทะเลบอลติค ค.ศ. 1992 

o พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ค.ศ. 2000 

หลักการระวังไวกอนยังไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในชุมชนวิชาการ ดังปรากฎในคํา
แถลงที่เรียกวา Wingspread Statement ค.ศ. 1998 ที่ไดรับการรับรองจากที่ประชุมซึ่งประกอบดวย
นักวิทยาศาสตร นักปรัชญา นักกฎหมาย และนักอนุรักษส่ิงแวดลอมในสหรัฐอเมริกา ซึ่งระบุวา 
“เม่ือกิจกรรมใดๆกอใหเกิดความนากลัววาจะเกิดอันตรายตอส่ิงแวดลอมหรือสุขภาพของมนุษย 
จะตองดําเนินมาตรการระวังไวกอนแมวาจะยังไมมีขอยืนยันอยางชัดเจนวาวากิจกรรมนั้นเปนสาเหตุ
ที่กอใหเกิดผลเสียหายนั้นก็ตาม”14 

 

                                                        
13 Agenda 21, Chapter 35, para 35.3 
14 Wingspread Statement on the Precautionary Principle, Wingspread Conference Center, Racine, Wisconsin, 23-25 

January 1998. http://www.gdrc.org/u-gov/precaution-3.html 
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จึงอาจกลาวไดวา หลักการระวังไวกอนไดรับการยอมรับอยางรวดเร็วและอยางแพรหลาย
ในชวงกวาสองทศวรรษที่ผานมา ปรัชญาของหลักการที่เนนเรื่องการใชมาตรการปองกันแมจะยังไม
มีขอพิสูจนหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตรอยางชัดเจนเกี่ยวกับผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเปน
แรงผลักดันสําคัญในจัดทําอนุสัญญาดานสิ่งแวดลอมบางฉบับ ไดแก อนุสัญญาวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ  อยางไรก็
ตาม แมจะเปนที่ยอมรับแพรหลาย การนําหลักการระวังไวกอนไปใชในทางปฏิบัติยังไมมีสูตรสําเร็จ
ตายตัว แตก็มีความเห็นรวมกันในระดับหนึ่งวาหลักการระวังไวกอนมีองคประกอบสําคัญ
ดังตอไปนี้15 

(1) หลักการระวังไวกอนใชในกรณีที่มีความไมชัดเจนทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับสาเหตุ 
ขนาด โอกาสความเปนไปได และลักษณะของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น อยางไรก็
ตาม การใชมาตรการดังกลาวตองอยูบนพื้นฐานของการวิเคราะหทางวิทยาศาสตรที่
เชื่อถือได มิใชเกิดขึ้นจากจินตนาการหรือการคาดคะเนอยางลอยๆ ตัวอยางที่เห็น
ชัดเจนไดแก ปญหาโรครอน ซึ่งมีขอมูลทางวิทยาศาสตรที่เชื่อถือไดในระดับหนึ่งวา 
ภาวะโลกรอนเกิดจากการปลอยกาซเรือนกระจกในกิจกรรมของมนุษย แมจะยังไม
ชัดเจนวา กิจกรรมของมนุษยมีสวนสําคัญในการกอใหเกิดภาวะโลกรอนมากนอย
เพียงใดเมื่อเทียบกับสาเหตุทางธรรมชาติ และภาวะโลกรอนจะกอใหเกิดความเสียหาย
อยางไรขนาดไหนและจะมีผลตอภูมิภาคใดมากกวา เปนตน 

(2) หลักการระวังไวกอนใชในกรณีที่ความเสียหายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมีความรายแรงเกินกวา
ระดับที่จะยอมรับได โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแกคนรุนอนาคตหรือ
ประชาชนที่ไมไดอยูในพื้นที่ซึ่งมีกิจกรรมที่อาจเปนสาเหตุของความเสียหายดวย สําหรบั
ความเสียหายที่ถือวาเกินกวาระดับที่จะยอมรับไดน้ัน คําประกาศ มติ และอนุสัญญา
ตางๆใชถอยคําที่แตกตางกันไป เชน “ความเสียหายรุนแรง” (“serious harm”) 
“ความเสียหายรุนแรงที่ไมสามารถแกไขใหคืนดีได” (“serious and irreversible 
damage”) และ “ความเสียหายที่มีผลในระดับโลก ไมสามารถแกไขใหคืนดีได และมี
ผลกระทบขามรุนคน” (“global, irreversible and trans-generational damage”) 

(3) จะตองดําเนินมาตรการระวังไวกอนกอนที่ความเสียหายอาจเกิดขึ้น หรือกอนที่จะมี
ความชัดเจนวาความเสียหายจะเกิดขึ้นแนนอน การใชมาตรการ”รอดูไปกอน” จึงไมใช
วิธีการที่ถูกตอง 

 

 

                                                        
15 UNESCO, The Precautionary Principle, March 2005, pp. 13-16. 
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(4) มาตรการที่จะใชควรมีความเหมาะสมหรือไดสัดสวน (proportional) กับระดับของการ
คุมครองและขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น คําประกาศกรุงริโอและอนุสัญญา
บางฉบับกลาวถึงมาตรการที่เปนการใชจายอยางมีประสิทธิภาพ (cost-effective 
measures) แตในอนุสัญญาและเอกสารอื่นๆกลาวถึงแตเพียงมาตรการเพื่อปองกัน
ความเสียหายดานสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม คาใชจายในการดําเนินมาตรการนาจะ
เปนเพียงขอพิจารณาอันหนึ่งเทานั้น และเปาหมายของการลดความเสี่ยงก็ไมนาจะอยูที่
การลดความเสี่ยงใหเหลือศูนย ฉะนั้น การที่จะหามกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยสิ้นเชิง
หรือไมน้ันยอมขึ้นอยูกับระดับความเสี่ยงวานาจะเปนอันตรายของกิจกรรมดังกลาววามี
มากนอยเพียงใดเปนกรณีๆไป 

(5) การใชหลักการระวังไวกอนมีผลในการเปลี่ยนภาระการพิสูจน (burden of proof) จากผู
ที่อางวาอาจเกิดความเสียหายไปยังเจาของโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
เสียหาย กลาวคือ เจาของโครงการจะตองดําเนินมาตรการเพื่อปองกันหรือหาหลักฐาน
มายืนยันวากิจกรรมของตนจะไมกอใหเกิดความเสียหายดังกลาว 

(6) จะตองมีการศึกษาอยางเปนระบบเพื่อหาขอมูลและหลักฐานเพิ่มเติมสําหรับสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวเพิ่มมากขึ้น และเพื่อใชในการกําหนดมาตรการสําหรับ
จัดการกับความเสี่ยงนั้นอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนขั้นตอนตอไปจากการใชหลักการ
ระวังไวกอนเพียงลําพัง 

(7) การกําหนดมาตรการปองกันตามหลักการระวังไวกอนจะตองมีความโปรงใสโดยรับฟง
ขอมูลความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกฝายที่เกี่ยวของ 

ขอสนับสนุนการใชหลักการระวังไวกอนมีตัวอยางใหเห็นจากบทเรียนในอดีตทั้งในเรื่องผลดี
ที่เกิดจากการใชหลักการระวังไวกอน และผลเสียที่เกิดจากการละเลยไมใชหลักการดังกลาว ที่มัก
ไดรับการกลาวถึงเสมอ ไดแก การที่นาย John Snow ถอดเอาที่หมุนปมบอน้ําสาธารณะบนถนน 
Broad Street ในกรุงลอนดอนออกเมื่อ ค.ศ. 1854 เพ่ือปองกันการระบาดของโรคอหิวาตจากน้ําที่
ปนเปอนเชื้อโรคในบอ แมวาในขณะนั้น ยังไมมีขอมูลทางวิทยาศาสตรอยางชัดเจนเกี่ยวกับการ
ระบาดของโรคผานการบริโภคน้ําที่ปนเปอนเชื้ออหิวาตก็ตาม อีกตัวอยางหนึ่ง ไดแก การที่ Duke of 
Wuerttemberg and Teck ในเยอรมันนี ออกขอหามมิใหใชทอที่ทําจากตะกั่วในการสงนํ้าดื่มเม่ือ 
ค.ศ. 1778 ซึ่งเปนเวลาประมาณ 200 ปกอนที่จะมีขอมูลทางวิทยาศาสตรอยางชัดเจนและมีการ
ออกแนวปฏิบัติขององคการอนามัยโลกเกี่ยวกับความเปนพิษของตะกั่ว16 

 

                                                        
16 Precautionary principle, Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_principle, 

3/11/48 
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ในยุคสมัยใหม ตัวอยางที่เปนรูปธรรมของผลเสียที่เกิดจากการไมใชหลักการระวังไวกอน
ไดแก พิษภัยจากสารใยหิน (asbestos) ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดโรคเมโสเตลิโอมา 
(mesothelioma) และโรคมะเร็งในปอด ซึ่งลวนใชเวลานานกวาจะปรากฎอาการ แมจะมีขอสงสัย
และคําเตือนเกี่ยวภัยอันตรายของสารใยหินมาตั้งแต ค.ศ. 1898 เม่ือตรวจพบคนงานที่มีปญหา
สุขภาพและเสียชีวิตอันเนื่องมาจากฝุนของสารใยหินในโรงงาน แตก็ไมมีการดําเนินมาตรการ
ติดตามและศึกษาในเรื่องดังกลาวอยางจริงจังดวยเหตุผลวายังไมมีขอมูลทางวิทยาศาสตรยืนยัน 
ในชวง ค.ศ. 1959-1964 มีการตรวจพบโรคมะเร็ง mesothelioma cancer ในคนงานและ
ประชาชนที่อยูอาศัยในละแวกใกลเคียงกับโรงงานในประเทศแอฟริกาใต อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และ
ประเทศอื่นๆ แตสหภาพยุโรปและฝรั่งเศสเพิ่งออกขอหามใชสารใยหินทุกรูปแบบเมื่อ ค.ศ. 1998-
1999 และในปจจุบันยังคงมีการใชสารใยหินในประเทศตางๆซึ่งสวนใหญเปนประเทศกําลังพัฒนา 
งานศึกษาหนึ่งในประเทศเนเธอรแลนดระบุวา หากมีการหามใชสารใยหินตั้งแต ค.ศ. 1965 เม่ือมี
หลักฐานนาเชื่อถือวาสารใยหินกอใหเกิดมะเร็งแตไมมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรยืนยัน ก็คงจะ
สามารถชวยปองกันผูปวยโรคดังกลาวไดประมาณ 34,000 ราย และประหยัดเงินประมาณ 1.9 
หม่ืนลานยูโรสําหรับใชจายเปนคาทําความสะอาดแหลงปนเปอนและคาชดเชยความเสียหาย17 

แมการใชหลักการระวังไวกอนจะมีขอดีดังกลาวมาแลว แตก็มีผูไมเห็นดวยกับการนํา
หลักการดังกลาวมาใชมากเกินไปดวยเหตุผลวาจะเปนการเพิ่มคาใชจายใหแกผูประกอบการและ
เจาของโครงการในการดําเนินมาตรการตางๆเพื่อแสดงวา กิจกรรม ผลิตภัณฑ หรอืเทคโนโลยใีหมที่
เสนอนั้นปลอดภัย แมวาในที่สุดอาจจะไมสามารถหาหลักฐานทางวิทยาศาสตรมายืนยันวา
เทคโนโลยีใหมหรือผลิตภัณฑใหมน้ันเปนอันตรายเลยก็ได การใชหลักการระวังไวกอนจึงเปนขอหาม
ไมใหดําเนินกิจกรรมบนฐานของความไมรู ซึ่งในที่สุดอาจจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเทคโนโลยี
ใหมๆ เน่ืองจากการคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใดๆยอมกอใหเกิดความเสี่ยงอยูเสมอ
อยางหลีกเลี่ยงไมได ยกตัวอยางเชน ยาแอสไพรินซึ่งเปนยาที่ใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน  หาก
เราใชหลักการระวังไวกอนในอดีต ซึ่งกําหนดใหเราตองชั่งนํ้าหนักระหวางผลดีและผลเสียของยา
แอสไพรินซึ่งมีผลขางเคียงมากมาย ยาแอสไพรินก็คงจะไมไดรับอนุญาตใหวางตลาด และสังคมก็คง
ไมมีโอกาสไดรับประโยชนจากยานี้ ซึ่งนับตั้งแตมีการใชแอสไพริน ทําใหเราไดรับทราบความรูและ
ขอมูลใหมๆเกี่ยวกับคุณสมบัติที่เปนประโยชนของยาแอสไพรินอีกมากมายหลายประการ เชน 
นอกจากบรรเทาอาการปวดแลว ยังชวยในการบําบัดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และปองกันเสนเลือดอุด
ตัน  นอกจากนี้ยาแอสไพรินยังเปนฐานสําคัญในการตอยอดไปสูการพัฒนายาตัวอื่นๆที่มีคุณสมบัติ
ดีกวาแอสไพรินหลายตัว ทั้งหมดนี้คงไมเกิดขึ้นหากเราดําเนินการตามปรัชญาของหลักการระวังไว
กอน18 

                                                        
17 EEA, 2001 อางใน UNESCO, Precautionary Principle, หนา 11. 
18 Helen Guldberg, Challenging the precautionary principle, 1 July 2003, http://www.spiked-online.com 
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ผูสนับสนุนหลักการระวังไวกอนมีความเห็นวา ผูคัดคานหลักการระวังไวกอนมีความเขาใจ
ไมถูกตองเกี่ยวกับหลักการดังกลาว  หลักการระวังไวกอนไมไดบังคับใหภาคอุตสาหกรรมตองหา
ขอมูลหรือหลักฐานยืนยันวากิจกรรมหรือผลิตภัณฑมีความปลอดภัยถึงขนาดที่ไมเหลือความเสี่ยง
เลย ซึ่งในความเปนจริงไมมีทางเปนไปได  ประเด็นสําคัญอยูที่วา หลักการระวังไวกอนกําหนดให
ภาระการพิสูจนตกอยูกับผูเสนอโครงการ กิจกรรมหรือผลิตภัณฑใหมในการแสดงวาส่ิงใหมที่ตน
นําเสนอนั้นมีความปลอดภัยจนปราศจากขอสงสัยในระดับหนึ่ง แทนที่จะปลอยใหผูไดรับผลกระทบ
จากกิจกรรมดังกลาวตองพิสูจนความเสียหายที่ตนไดรับในภายหลัง19 

แมวายังมีความเห็นที่แตกตางกันในหมูนักวิชาการเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลกัการระวงั
ไวกอน ขอเท็จจริงก็คือ หลักการระวังไวกอนไดรับการยอมรับอยางกวางขวางทั้งในระดับระหวาง
ประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับกฎหมายภายใน  ในปจจุบัน หลักการนี้อยูเบ้ืองหลังการจัดทํา
อนุสัญญาดานสิ่งแวดลอมหลายฉบับ ในระดับภูมิภาค หลักการระวังไวกอนเปนหลักการสําคัญใน
นโยบายสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป ซึ่งกําหนดวา “นโยบายสิ่งแวดลอมของประชาคมยุโรปจะยึด
หลักการระวังไวกอน และหลักการใชมาตรการปองกัน โดยใหความสําคัญแกหลักการแกไขความ
เสียหายดานสิ่งแวดลอม ณ จุดกําเนิด และหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย”20 นอกจากนี้ 
คณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งเปนฝายบริหารของสหภาพยุโรปยังไดมีหนังสือแจงเวียนเกี่ยวกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการระวังไวกอน21 แนวโนมก็คือ การใชหลักการระวังไวกอนจะขยาย
กวางขวางออกไปในสาขาอื่นนอกจากการคุมครองสิ่งแวดลอม ไดแก การคุมครองสุขภาพมนุษย 
สัตวและพืช การกําหนดทิศทางชัดเจนเชนนี้ของสหภาพยุโรปจะมีผลตอการบัญญัติกฎหมายภายใน
ของประเทศสมาชิกทั้ง 25 ประเทศ และอาจกอใหเกิดผลกระทบทางการคา ดังเชน กรณีการหาม
นําเขาเนื้อสัตวที่เลี้ยงดวยสารฮอรโมนเรงการเจริญเติบโต เปนตน 

แมวาทุกฝายจะมีความเห็นรวมกันเกี่ยวกับองคประกอบสําคัญของหลักการระวังไวกอน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในประเด็นที่วาควรใชหลักการระวังไวกอนเมื่อมีความนากลัววาจะเกิดอันตราย 
ในระดับที่มากเกินกวาที่สังคมจะรับได (threat of serious risks) แมวาจะยังไมมีขอพิสูจนทาง
วิทยาศาสตรชัดเจนเกี่ยวกับสาเหตุและขนาดของอันตรายที่จะเกิดขึ้น และในกรณีที่ใชหลักการระวัง
ไวกอน ผูเสนอโครงการ กิจกรรมหรือผลิตภัณฑใหมมีภาระการพิสูจนวากิจกรรมของตนเอง
ปลอดภัย แตปญหาเกี่ยวกับการนําหลักการนี้ไปใชในทางปฏิบัติก็ยังคงอยู  คําถามที่สําคัญคือ 
ความนากลัววาจะเกิดอันตรายจะตองอยูในระดับไหนจึงจะเปนเหตุผลพอเพียงใหดําเนินมาตรการ
ระวังลวงหนา เชน ความนากลัววาจะเกิดอันตรายจากคลื่นความถี่วิทยุในการใชโทรศัพทมือถือจะ

                                                        
19 Peter Saunders, Use and Abuse of the Precautionary Principle, ISIS submission to U.S. Advisory Committee on  

International Economic Policy, http://www.i-sis.org.uk/prec.php 
20 Article 172 (4) of the EC Treaty 1957 as amended by the Treaty on the European Union หรือ the Masstricht Treaty 

1992. 
21 Communication on the use of precautionary principle, 2 February 2000. 
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เปนเหตุผลเพียงพอที่จะใชมาตรการระวังไวกอนหรือไม22 วิธีการและรูปแบบของมาตรการระวังไว
กอนคืออะไร และกระบวนการในการตัดสินใจวาจะใชมาตรการระวังไวกอนควรเปนอยางไร The 
World Charter for Nature ค.ศ. 1982 ซึ่งไดรับการรับรองจากสมัชชาใหญขององคการ
สหประชาชาติและเปนเอกสารสําคัญที่กลาวถึงหลักการระวังไวกอนในยุคแรกๆ กลาวถึงการเลือกใช
เทคโนโลยีที่ดีสุดเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และการประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
อยางรอบดานกอนตัดสินใจดําเนินโครงการ เอกสารอื่นๆรวมทั้งคําประกาศกรุงริโอ และสนธิสัญญา
ประชาคมยุโรปมิไดใหแนวทางชัดเจนเกี่ยวกับการใชมาตรการระวังไวกอนแมวาตางก็ยืนยันวา
หลักการระวังไวกอนเปนหลัการที่จําเปนในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ในเรื่องนี้ แนวปฏิบัติเรื่องการใชหลักการระวังไวกอนของคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งออกมา
เม่ือตน ค.ศ. 2000 ดูเหมือนจะใหความชัดเจนมากกวาแหลงอื่นๆ เพ่ือใหงายแกการอานจะขอสรุป
สาระสําคัญเกี่ยวกับแนวทางการใชมาตรการระวังไวกอนตามแนวปฏิบัติน้ีพอสังเขป คือ 

(1) ในกรณีมีเหตุผลพอสมควร (reasonable grounds for concern) ที่จะเชื่อไดวา
กิจกรรมใดอาจกอใหเกิดอันตรายตอส่ิงแวดลอม หรือสุขภาพมนุษย สัตวและพืช และ
ยังไมมีขอมูลทางวิทยาศาสตรเพียงพอที่จะประเมินผลกระทบไดโดยละเอียด หลักการ
ระวังไวกอนมีความเหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

(2) การวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักการระวังไวกอนควรประกอบดวย การประเมินความ
เส่ียง (risk assessment) การจัดการความเสี่ยง (risk management) และการแจงให
ทราบเกี่ยวกับความเสี่ยง (risk communication)  ในบรรดาองคประกอบทั้งสาม การ
จัดการความเสี่ยงถือวามีความสําคัญมากที่สุด 

(3) มาตรการระวังไวกอนควรเริ่มตนดวยการประเมินทางวิทยาศาสตร (scientific 
evaluation) ที่สมบูรณมากที่สุดเทาที่จะกระทําได และหากเปนไปได ควรชี้ใหเห็น
ความไมชัดเจนของขอมูลทางวิทยาศาสตรในแตละขั้นตอนของการประเมิน 

(4) ผูมีอํานาจในการตัดสินใจตองรับทราบถึงระดับความไมชัดเจนที่เกิดจากการประเมิน
ทางวิทยาศาสตรตามขอ (3) การตัดสินใจวาสังคมจะสามารถรับความเสี่ยงไดใน
ระดับไหนเปนประเด็นการตัดสินใจทางการเมือง ในบางกรณี หนทางที่ถูกตองอาจ
เปนการละเวนไมตองดําเนินมาตรการใดๆ  

                                                        
22 จากความกลัววาคลื่นความถี่จากการใชโทรศัพทมือถืออาจมีอันตรายตอมนุษยทําใหอังกฤษตั้งคณะผูเชี่ยวชาญอิสระใน
การศึกษาผลกระทบจาการใชโทรศัพทมือถือ (Independent Expert Group on Mobile Phones หรือ IEGMP) ใน ค.ศ. 1999 
และมีรายงานการศึกษาซึ่งมักเรียกกันวา the Stewart Report  ออกมาเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2000 ซ่ึงสรุปวา ยังไมมี
หลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากคลื่นวิทยุมือถือ ถึงกระนั้น คณะกรรมการก็เสนอแนะใหยึดหลักการระวังไวกอนใน
การใชเทคโนโลยีจนกวาจะมีขอมูลทางวิทยาศาสตรมากขึ้นเก่ียวกับผลตอสุขภาพของโทรศัพทมือถือ 
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(5) หากผูมีอํานาจตัดสินใจดําเนินมาตรการตามหลักการระวังไวกอน ก็อาจใชมาตรการ
ไดหลายแบบ  เชน การออกกฎหมายบังคับ จัดทําโครงการวิจัย หรือจัดทํา
ขอเสนอแนะ 

(6) กระบวนการตัดสินใจตามขอ (4) และขอ (5) ควรมีความโปรงใส โดยเปดใหผูมีสวน
เกี่ยวของทั้งหมดเขามามีสวนรวมมากที่สุดและเร็วที่สุดตั้งแตตนเทาที่สามารถจะทํา
ได 

(7) ในกรณีที่จําเปนตองดําเนินมาตรการโดยยึดหลักการระวังไวกอน มาตรการที่ใชควรมี
ลักษณะดังตอไปนี้  

o เปนมาตรการที่เหมาะสมไดสัดสวน (proportional) กับระดับความ
คุมครองที่ตองการ ซึ่งหมายความวาคงไมสามารถลดความเสี่ยงลงจนเหลือ
ศูนย การหามกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดอันตรายอยางเด็ดขาดอาจไมใช
คําตอบในทุกกรณี 

o ไมมีลักษณะเลือกปฏิบัติ  
o มีความสม่ําเสมอและสอดคลองกับมาตรการอื่นที่คลายคลึงกันซึ่ ง

ดําเนินการอยูแลว 

o อยูบนพื้นฐานของการตรวจสอบผลไดผลเสียที่เกิดจากการดําเนินหรือไม
ดําเนินมาตรการ  ซึ่งไมจํากัดอยู เฉพาะการวิ เคราะหคาใชจายและ
ผลประโยชน (cost/benefit analysis) แตมีความหมายครอบคลุมถึง
ขอพิจารณาอื่นๆ เชน ความมีประสิทธิภาพของมาตรการที่เลือกใช และ
สาธารณชนสามารถยอมรับมาตรการดังกลาวไดมากนอยเพียงใด 

o มีการทบทวนมาตรการที่ใชเปนระยะโดยพิจารณาขอมูลทางวิทยาศาสตร
ใหมๆ และอาจปรับมาตรการที่ใชตามความเหมาะสมและจําเปน 

o กําหนดความรับผิดชอบใหแกผูเกี่ยวของในการแสวงหาหลักฐานทาง
วิทยาศาสตรมายืนยัน ในกรณีที่รัฐมีกฎระเบียบวาผลิตภัณฑใดตองผาน
กระบวนการอนุญาตกอนการวางจําหนาย ภาระการพิสูจนจะตกอยูกับ
ผูประกอบการที่ตองการวางจําหนายผลิตภัณฑใหมในการพิสูจนวา
ผลิตภัณฑเหลานั้นมีความปลอดภัย ในกรณีที่ไมมีกระบวนการอนุญาต 
ภาระอาจตกอยูกับผูบริโภคหรือหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการแสดง
ให เห็นถึงอันตรายหรือระดับความเสี่ ยงที่ เกิดจากผลิตภัณฑหรือ
กระบวนการผลิต อยางไรก็ดี รัฐสมาชิกอาจออกมาตรการเฉพาะที่
กําหนดใหภาระการพิสูจนตกอยูกับผูผลิตหรือผูนําเขาก็ได 
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ในกรณีสวนใหญรวมทั้งในอนุสัญญาและความตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมฉบับ
ตางๆ หลักการระวังไวกอนเปนเหมือนหลักการและเหตุผลใหตองดําเนินมาตรการคุมครอง
ส่ิงแวดลอมในสถานการณที่ยังไมมีขอมูลทางวิทยาศาสตรที่ชัดเจนแนนอนมากกวาที่จะกําหนด
มาตรการใดมาตรการหนึ่งเปนการเฉพาะเจาะจง ยกตัวอยางเชน การกําหนดใหลดและเลิกใชสาร 
CFCs ในพิธีสารมอนทรีออล การกําหนดใหตองดําเนินมาตรการลดกาซเรือนกระจกภายใต
อนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ในกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกความหลากหลายทางชีวภาพภายใตอนุสัญญาความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการกําหนดใหตองแจงขอมูลลวงหนาแกรัฐผูนําเขาและรัฐอื่นๆที่
เกี่ยวของในการสงออกหรือเคลื่อนยายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมภายใตพิธีสารคารตาเฮนาวาดวย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ เปนตน 

ในปจจุบัน การถกเถียงเกี่ยวกับขอบเขตและสาระของหลักการระวังไวกอนยังไมมีขอยุติ ดัง
ไดกลาวมาแลววาหลักการระวังไวกอนมีแนวโนมที่จะถูกใชแพรหลายออกไปนอกเหนือจาการ
คุมครองส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับการคุมครองสุขภาพมนุษย สัตวและพืช จึง
อาจกลาวไดวา มาตรการที่รัฐเลือกใชในการดําเนินตามหลักการระวังไวกอนอาจมีความหลากหลาย
ตราบใดที่เปนมาตรการคุมครองที่ใชในกรณีที่ยังไมขอมูลทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นจากกิจกรรม โครงการหรือผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ นักวิชาการและนักวิทยาศาสตรมีความเห็น
รวมกันวา การใชหลักการระวังไวกอนมีความสําคัญเปนพิเศษในสาขาที่เกี่ยวของกับดานชีววิทยา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการควบคุมการใชสายพันธุพืชใหมและพันธุพืชที่เปน GMO ซึ่งไดมาจากการ
ปรับแตงพันธุกรรม เน่ืองจากวาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดมีมากกวา
กิจกรรมทางวิทยาศาสตรในสาขาเคมีและฟสิกส มาตรการตอไปนี้เปนตัวอยางสวนหนึ่งของการใช
หลักการระวังไวกอน 

 มาตรการกําหนดใหตองประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนการดําเนินกิจกรรมหรือ
โครงการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอส่ิงแวดลอม  

 มาตรการกําหนดใหใชเทคโนโลยีที่สะอาด หรือเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อลดมลพิษและ
อันตรายตอสุขภาพจากผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต เชน ระเบียบ ROHs (Directive on the use 
of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment) ที่ออกโดยสหภาพ
ยุโรปเมื่อตนป ค.ศ. 2003 กําหนดใหรัฐสมาชิกหามใชสารอันตรายบางชนิดเปนสวนประกอบใน
การผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตั้งแต 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2006 เปนตนไป23 เปน
ตน 

                                                        
23 Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council, 27 January 2003, Official Journal L37, 

12/12/2003, pp.19-22.  สารอันตรายที่หามใช ไดแก ตะก่ัว ปรอท แคดเมียม โครเมียมเฮกซาวาเลนท พอลิโบรมีเนเตท
ไบฟนีล (PBB) และพอลิโบรมีเนเตทไดฟนีล อีเธอร (PBDE) 
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 มาตรการกําหนดใหผูเปนเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ หรือผูดําเนิน
กิจกรรมที่อาจสงผลเสียหายรุนแรงตองรับผิดอยางเครงครัด (strict liability) ตอความเสยีหายใดๆที่
เกิดจากการรั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษ ไมวาการรั่วไหลของมลพิษหรือความเสียหายที่
เกิดขึ้นจะเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเลอหรือไมก็ตาม ซึ่งจะมีผลใหผูประกอบการตองใช
ความระมัดระวังและมีความรับผิดชอบมากขึ้นในการประกอบกิจกรรม รวมถึงการลงทุนในระบบ
การผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

 มาตรการใหตองวางพันธบัตรรับประกัน (performance bonds) ซึ่งเหมาะสมที่จะใชกับ
โครงการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงวาจะกอใหเกิดความเสียหายรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุหรือความ
ผิดพลาด เชน โครงการทอขนสงกาซ หรือโรงไฟฟานิวเคลียร เปนตน กลาวคือ กําหนดใหเจาของ
โครงการตองซื้อพันธบัตรรัฐบาลเปนคาประกันความเสียหาย โดยรัฐจะคืนเงินใหพรอมดอกเบี้ยเมื่อ
ครบกําหนดระยะเวลา หากการประกอบกิจการกอใหเกิดความเสียหายตอส่ิงแวดลอมหรือระบบ
นิเวศ ก็ใหหักเงินจากดอกเบี้ยและเงินตนได ถาไมกอใหเกิดความเสียหายเลยก็จะไดเงินคืนครบเต็ม
จํานวนพรอมดอกเบี้ย24 มาตรการนี้จะทําใหโรงงานมีความตื่นตัวที่จะใชมาตรการความปลอดภัย
มากขึ้น แมวาโอกาสที่จะเกิดการรั่วไหลของมลพิษมีนอยก็ตาม และยังเปนการทําใหม่ันใจไดวาจะมี
เงินเพื่อใชจายในการฟนฟูสภาพแวดลอมในกรณีที่เกิดความเสียหาย หรือชดเชยความเสียหายใหแก
ผูที่ไดรับผลกระทบหรือความเสียหายจากการรั่วไหลของมลพิษ มาตรการนี้อาจนําไปใชกับกิจกรรม
อื่นๆไดขึ้นอยูกับนโยบายสาธารณะของรัฐ เชน กําหนดใหผูที่ตองการนําสารเคมีตัวใหม หรือ
เทคโนโลยีใหมออกวางจําหนายตองวางเงินลักษณะเดียวกัน25 

มาตรการกําหนดใหบริษัทผูผลิตยาตองทําการทดสอบยาวาใชไดผลและมีความ
ปลอดภัยกอนที่จะอนุญาตใหวางจําหนาย 

มาตรการหามนําเขาและหามจําหนาย หรือกําหนดใหนําเขาโดยมีเง่ือนไขสําหรับ
ผลิตภัณฑที่เชื่อวาอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน กรณีสหภาพยุโรปหามนําเขาเนื้อสัตวที่เลี้ยงดวย
ฮอรโมนเรงการเจริญเติบโต หรือการกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนําเขาพืช GMO หรือผลิตภัณฑที่มี 
GMO เปนสวนประกอบ เปนตน 

มาตรการกําหนดใหตองประเมินความเสี่ยง (risk assessment) กอนดําเนินกิจกรรม 
เชน กําหนดใหประเมินความเสี่ยงกอนการเคลื่อนยายสิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลงพันธุกรรม เปนตน 

                                                        
24 มาตรการนี้เสนอโดย ศาสตราจารย ดร. ดิเรก ปทมสิริวัฒน ดู ดิเรก ปทมสิริวัฒน, “แนวทางการจัดเก็บภาษีส่ิงแวดลอมใน
ประเทศไทย และขอวิจารณราง พ.ร.บ. โรงงาน” ในหนังสือรวมบทความ ความรูนักเศรษฐศาสตรไทย 2543, สมชาย หาญ
หิรัญ บรรณาธิการ, สมาคมเศรษฐศาสตรแหงประเทศไทย, 2543.   

25 ขอเสนอมาจากนักเศรษฐศาสตรชาวอเมริกันชื่อ Professor Robert Costanza ที่ University of Maryland เก่ียวกับวิธีการนํา
หลักการระวังไวกอนไปใชในทางปฏิบัติ ซ่ึงสอดคลองกับขอเสนอของ ดร. ดิเรก ปทมสิริวัฒน โดย Costanza เรียกมาตรการที่ตน
เสนอวา “assurance bond” ดู Tim O’ Riordan and James Cameron, Interpreting the Precautionary Principle, Earthscan 
Publications, 1994. http://dieoff.org/page31.htm 
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ที่กลาวมานี้เปนตัวอยางบางสวนของมาตรการที่รัฐอาจนํามาใชภายใตหลักการระวังไว
กอนเทาที่รวบรวมไดจากแหลงตางๆ ดังไดกลาวมาแลววา มาตรการที่ถูกนํามาใชมีความ
หลากหลาย ปญหาใหญจึงอยูที่การกําหนดระดับความเสี่ยงที่คิดวาสังคมรับไดและรับไมได ซึ่งหาก
เปนประการหลังก็จะตองดําเนินมาตรการบางประการเพื่อปองกันไวกอน จึงเปนเรื่องหลีกเลี่ยงไมได
ที่การใชหลักการระวังไวกอนจะขึ้นอยูกับนโยบายสาธารณะและการตัดสินใจทางการเมืองของผูมี
อํานาจตัดสินใจ ซึ่งก็คือรัฐบาลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบในแตละประเทศ 

เม่ือเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว ประเทศไทยยังนําหลักการระวังไวกอนมาใชในการ
กําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมและดานสุขภาพคอนขางนอย มาตรการตามกฎหมายไทยที่นาจะ
มาจากการยึดหลักการระวังไวกอน ไดแก 

(1) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ซึ่ง
บัญญัติใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษมีหนาที่ตองชดใชคาสินไหม
ทดแทนหรือคาเสียหายแกชีวิต รางกายหรือสุขภาพอนามัย ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล
หรือแพรกระจายของมลพิษ ไมวาการรั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษจะเกิดจาก
การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอหรือไมก็ตาม โดยกําหนดขอยกเวนสําหรับ
ความรับผิดในกรณีที่เปนการกระทําที่อยูนอกเหนือความควบคุมหรือความรบัผิดชอบ
ของเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ การกําหนดหนาที่ใหตองรับผิดอยาง
เครงครัดมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูประกอบการใชความระมัดระวังมากขึ้นในการ
ประกอบกิจกรรม  อยางไรก็ดี บทบัญญัติน้ีไดรับการวิจารณวามิไดชวยใหการฟองคดี
ส่ิงแวดลอมกระทําไดงายขึ้น เน่ืองจากผูเสียหายยังคงตองพิสูจนความเสียหายที่ตน
ไดรับและแสดงใหเห็นวาความเสียหายนั้นเกิดจากการกระทําหรือละเวนกระทําของผู
เปนตนเหตุ  จึงไมอาจถือไดวายึดหลักการระวังไวกอนอยางเต็มที่ เน่ืองจาก
สาระสําคัญของหลักการระวังไวกอนคือ การผลักภาระใหผูประกอบการเปนฝายตอง
พิสูจนวา กิจกรรมของตนเองมีความปลอดภัย จึงควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติน้ี
เพ่ือใหผูประกอบการมีภาระในการพิสูจนวากิจกรรมของตนมิไดเปนตนเหตุที่
กอใหเกิดความเสียหาย 

(2) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 56 และพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 มาตรา 46 – 50 ซึ่งบัญญัติให
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบรุนแรงตอส่ิงแวดลอมตองทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental 
Impact Assessment หรือ EIA) ถือไดวาเปนมาตรการหนึ่งในการดําเนินการตาม
หลักการระวังไวกอน อยางไรก็ดี กฎหมายเรื่อง EIA ของไทยในปจจุบัน ยังมี
จุดบกพรองหลายประการ อาทิเชน การกําหนดประเภทและขนาดของโครงการที่ตอง
ทํา EIA ไมครอบคลุม ทําใหยังคงมีโครงการหรือกิจกรรมหลายลักษณะที่อาจ
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กอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอส่ิงแวดลอมไมตองทํา EIA และกฎหมายยังไมไดกําหนด
ชัดเจนวาประชาชนและผูมีสวนไดเสียจะมีสวนรวมไดอยางไรในกระบวนการ EIA  
นอกจากนี้ ยังไมมีการตั้งองคการอิสระที่จะรวมพิจารณาและใหความเห็นแกโครงการ
และรายงาน EIA ตามเจตนารมณของมาตรา 56 แหงรัฐธรรมนูญฯ 

(3) พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542  มาตรา 13 บัญญัติใหพืชดัดแปลง
พันธุกรรมเพื่อขอรับความคุมครองเปนพันธุพืชใหม ตองผานการประเมินความ
ปลอดภัยตอส่ิงแวดลอมตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 

(4) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฯ ฉบับวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 
กําหนดใหพืชที่ไดรับการตัดตอสารพันธุกรรมจํานวน 40 รายการจากทุกแหลง 
ยกเวน “อาหารสําเร็จรูป” เปนส่ิงตองหามนําเขา และประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณฯ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2546 กําหนดใหพืชที่ไดรับการตัดตอสาร
พันธุกรรมอีกจํานวน 49 รายการ จากทุกแหลงยกเวนอาหารสําเร็จรูป เปนส่ิง
ตองหามนําเขา และในกรณีที่ไดรับอนุญาตใหนําเขาเพื่อการทดลองวิจัย ตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด 

จะเห็นไดวา การนําหลักการระวังไวกอนมาใชในกฎหมายไทยสวนใหญจะเนนหนักเรื่องการ
ปองกันอันตรายจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งยังไมมีขอมูลทางวิทยาศาสตรอยางชัดเจนวามี
อันตรายตอสุขภาพ หรือจะมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศมากนอยเพียงใดหากมีการเลด็
ลอดออกสูส่ิงแวดลอม สําหรับมาตรการอื่นๆทางดานการคุมครองสิ่งแวดลอม รวมทั้งการปองกัน
มลพิษน้ัน ประเทศไทยยังมิไดนําหลักการระวังไวกอนมาใชอยางเต็มที่ 

3. หลักผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle) 
หลักผูกอมลพิษเปนผูจาย หรือ PPP มีที่มาจากหลักการทางเศรษฐศาสตรเพ่ือใหเกิดการใช

ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ทรัพยากรในที่น้ี คือส่ิงแวดลอมหรือความสามารถของระบบนิเวศ
ในการรองรับมลพิษและของเสีย หลักการนี้มาจากพื้นฐานความคิดที่วา โดยปรกติผูผลิตหรือผูกอ
มลพิษจะมิไดรวมเอาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมซึ่งเปนตนทุนทางสังคม (social costs) เขาไป
ในราคาผลิตภัณฑหรือบริการ เพ่ือสรางผลกําไรใหแกตนใหมากที่สุด ในสถานการณเชนนี้จะทําให
เกิดการผลิตมากเกินไป หรือที่นักเศรษฐศาสตรเรียกวา “ความลมเหลวของตลาด” (market 
failure) ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมา จึงควรมีการรวมตนทุนทางดานสิ่งแวดลอม 
(internalization of environmental costs) เขาไปในราคาผลิตภัณฑและการบริการ เพ่ือใหสะทอน
ตนทุนที่แทจริง 
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PPP มีกําเนิดในชวงตนทศวรรษ 1970 โดยมีผูริเริ่มคือ องคการเพื่อความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-Operation and Development หรือ 
OECD) ตามหลักการของ OECD วาดวยนโยบายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
(OECD Guiding Principles Concerning the International Economic Aspects of Environmental 
Policies)26 ซึ่งประกาศเมื่อ ค.ศ. 1972 ไดนิยาม PPP ไวดังน้ี 

“หลักการสําหรับการจัดสรรคาใชจายในการดําเนินมาตรการปองกันและควบคุมมลพิษเพ่ือ
สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรสิ่งแวดลอมอยางมีเหตุผล และเพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบือนทางการคา
ระหวางประเทศและการลงทุนก็คือหลักการที่เรียกกันวา หลักผูกอมลพิษเปนผูจาย  หลักการนี้
หมายความวา ผูกอมลพิษควรเปนผูแบกรับคาใชจายในการดําเนินมาตรการดังกลาวขางตนตามที่
หนวยงานของรัฐกําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาส่ิงแวดลอมจะอยูในสภาพที่ยอมรับได  กลาวอีกนัยหนึ่งก็
คือ คาใชจายในการดําเนินมาตรการเหลานี้ควรจะสะทอนอยูในราคาสินคาและบริการซึ่งกอใหเกิด
มลพิษในกระบวนการผลิต และ/หรือการบริโภค  การใชมาตรการดังกลาวไมควรกระทําควบคูไป
กับมาตรการใหเงินอุดหนุนซึ่งจะกอใหเกิดการบิดเบือนในระดับสําคัญแกการคาระหวางประเทศ
และการลงทุน” 

ใน ค.ศ. 1974 OECD ไดทําขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนํา PPP ไปใช27 โดย
หลักการก็คือ การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพ่ือใหมีการรวมตนทุนดานสิ่งแวดลอมเขาไปใน
กระบวนการผลิต ภาษีส่ิงแวดลอมรูปแบบตางๆ เชน คาธรรมเนียมการปลอยมลพิษ และภาษีที่
เรียกเก็บจากประเภทของกิจการที่กอใหเกิดอันตรายตอส่ิงแวดลอม เปนตน ตอมาใน ค.ศ. 1991 
OECD ไดออกขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพ่ือดําเนินนโยบาย
ดานสิ่งแวดลอม28 ซึ่งใหแนวทางเกี่ยวกับประเภทของเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่สามารถนํามาใช
ไดตามหลัก PPP ไดแก คาธรรมเนียมและภาษีส่ิงแวดลอม ระบบใบอนุญาตที่ซื้อขายได 
(marketable permits) และระบบมัดจําและคืนเงิน (deposit-refund systems) 

อยางไรก็ดี  แนวปฏิบัติของ OECD กําหนดใหการใชหลัก PPP มีขอยกเวนไดในบางกรณี 
ทั้งน้ี รัฐบาลอาจใหเงินอุดหนุนแกภาคเอกชนไดในบางสถานการณ เชน เม่ือมีการออกกฎระเบียบที่
เขมงวดเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษซึ่งภาคเอกชนตองปฏิบัติอยางรวดเร็ว หรือเมื่อตองการสราง
แรงจูงใจใหเกิดการทดลองและพัฒนาเทคโนโลยีหรืออุปกรณควบคุมมลพิษใหมๆ รวมทั้งในกรณีที่มี

                                                        
26  OECD Document C(72) 128, 26 May 1972 
27  OECD Council Recommendation on the Implementation of the Polluter Pays Principle, 14 November 1974, C(74)  

223. 
28 OECD Recommendation on the Use of Economic Instruments in Environmental Policy, 31 January 1991, 

C(90)/177/Final. 
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ความจําเปนเพื่อใหบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจง แตการใหเงินอุดหนุนหรือความ
ชวยเหลือดังกลาวจะตองเลือกใชเฉพาะในกรณีที่จําเปนและถือวาเปนมาตรการชั่วคราวเทานั้น29 

แมวาขอเสนอและแนวปฏิบัติของ OECD จะไมมีผลบังคับใชตามกฎหมาย แตหลัก PPP ก็
ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง หลักการ PPP ถูกอางถึงในอนุสัญญาตางๆหลายฉบับ เชน 
อนุสัญญาวาดวยลําน้ําขามแดน ค.ศ. 1992  อนุสัญญาวาดวยการคุมครองทะเลบอลติค ค.ศ. 
1992 อนุสัญญาวาดวยการเตรียมความพรอมและความรวมมือในสถานการณมลพิษที่เกิดจาก
นํ้ามัน ค.ศ. 1992 และอนุสัญญาวาดวยผลกระทบขามแดนที่เกิดจากอุบัติภัยจากอุตสาหกรรม เปน
ที่นาสังเกตวาอนุสัญญาสวนใหญที่อางถึงหลัก PPP เปนความตกลงดานมลพิษที่ใชกับภูมิภาคยุโรป 
ซึ่งเปนประเทศพัฒนาแลว อยางไรก็ตาม ปรัชญาของหลัก PPP มีปรากฎในความตกลงอาเซียนวา
ดวยการอนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (ASEAN Agreement on the Conservation of 
Nature and Natural Resources) ค.ศ. 198530 

คําประกาศกรุงริโอซึ่งไดรับการรับรองในการประชุม UNCED เม่ือ ค.ศ. 1992 ขอ 16 ได
กําหนดในเรื่องหลัก PPP ไวดังน้ี 

“หนวยงานของรัฐควรพยายามที่จะสงเสริมใหรวมตนทุนดานสิ่งแวดลอมเขาไวในตนทุน
การผลิต และใหใชเครื่องมือเศรษฐศาสตร โดยคํานึงถึงหลักการที่วาผูกอมลพิษควรเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายในการจัดการมลพิษ และคํานึงตามสมควรถึงผลประโยชนสาธารณะโดยไมกอใหเกิดการ
บิดเบือนทางการคาระหวางประเทศและการลงทุน” 

Agenda 21 Chapter 8 ก็สงเสริมใหใชหลัก PPP ในการจัดการสิ่งแวดลอมเชนเดียวกัน โดย
ใหรัฐใชกลไกทางเศรษฐศาสตรและทางตลาดใหมากขึ้น “เพ่ือใหมีการผนวกตนทุนดานสิ่งแวดลอม
เขาไปในการตัดสินใจของผูผลิตและผูบริโภค และเพื่อใหสามารถรวมตนทุนทางสังคมและ
ส่ิงแวดลอมเขาไปในกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดอยางเต็มที่มากขึ้น อันจะทําใหราคาสะทอนความขาด
แคลนและมูลคาที่แทจริงของทรัพยากร ซึ่งจะนําไปสูการปองกันความเสื่อมโทรมดานสิ่งแวดลอม” 

การใชหลัก PPP ในประชาคมยุโรปมีอิทธิพลเปนอยางมากตอพัฒนาการของหลัก PPP  
แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมฉบับแรกของประชาคมยุโรป (EC Action Programme on the 
Environment) เม่ือ ค.ศ. 1973 กลาวถึงหลัก PPP ในการจัดการปญหามลพิษ31 แผนปฏิบัติการฯ
ฉบับตอๆมานับจนถึงปจจุบันซึ่งกําลังอยูในระหวางการใชแผนฯฉบับที่ 6 ลวนแตอางถึงหลัก PPP 
ในสวนของกฎหมายที่เปนรากฐานของประชาคมยุโรป หลัก PPP ถูกบัญญัติไวในสนธิสัญญา
                                                        
29 OECD Council Recommendation 1974, อางแลว 
30 Article 10 (d) ของความตกลงกําหนดใหรัฐภาคีพยายามดําเนินมาตรการเฉพาะ “ใหมากที่สุดเทาที่จะกระทําไดเพื่อใหผูเปน
ตนกําเนิด (originator) ของกิจกรรมใดที่อาจนําไปสูความเสื่อมโทรมดานสิ่งแวดลอมตองรับผิดชอบในการปองกัน ลด และ
ควบคุมความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม รวมทั้งดําเนินมาตรการฟนฟูและเยียวยาความเสียหาย” 

31 แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 1 ของประชาคมยุโรปกําหนดวา “โดยหลักการแลว คาใชจายในการปองกันและขจัดเหตุ
รําคาญ (nuisance) ตองเปนความรับผิดชอบของผูกอมลพิษ” 
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ประชาคมยุโรป ฉบับ ค.ศ. 1987 และสนธิสัญญาสหภาพยุโรป ค.ศ. 1992 ซึ่งกําหนดใหใช
มาตรการปองกัน และแกไขความเสียหายแกส่ิงแวดลอมที่จุดกําเนิดมลพิษ โดยใหผูกอมลพิษเปนผู
จาย32 หลัก PPP ยังถูกนําไปใชในการตรากฎหมายสิ่งแวดลอมของประชาคมยุโรปหลายฉบับ เชน 
Waste Framework Directive ค.ศ. 1975 (Directive 75/442) ซึ่งกําหนดใหรัฐสมาชิกตอง
จัดระบบใหมีการเก็บคาธรรมเนียม (charges) เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการของเสีย และ Water 
Framework Directive ค.ศ. 2001 (Directive 2001/60) ซึ่งกําหนดใหเก็บคาธรรมเนียมเพื่อเปน
คาใชจายและชดเชยมูลคาของสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการใชนํ้า (environmental and financial costs 
of water use) 

ไดมีการขยายนิยามของ “ผูกอมลพิษ” (polluters) ตามหลัก PPP ในบริบทของกฎหมาย
ประชาคมยุโรปใหกวางขึ้นมาตามลําดับ ในระยะตนของการใชหลัก PPP ซึ่งเปนชวงตนทศวรรษ 
1970 น้ัน ความสนใจจะเนนอยูที่การปลอยมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม แนวคิด
เกี่ยวกับผูกอมลพิษไดขยายขอบเขตออกไปอยางรวดเร็วใหรวมถึงกิจกรรมที่ทําใหส่ิงแวดลอมเสื่อม
โทรมไมวาจะโดยตรงหรือโดยออม หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ หลัก PPP สามารถนํามาประยุกตใชไดกับ
การใชและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เชน ทรัพยากรน้ํา ทั้งน้ี ไดเกิดหลักการอีกอันหนึ่งซึ่งมา
เสริมหลัก PPP และถือไดวามีฐานคิดเชนเดียวกันกับ หลัก PPP ไดแก หลักการที่เรียกกันวา “หลัก
ผูใชเปนผูจาย” (user pays principle หรือ UPP) คํานิยามของหลัก UPP ตามที่ปรากฎในเอกสาร
ขององคการสหประชาชาติ OECD และหนวยงานดานสิ่งแวดลอมของประชาคมยุโรปคือ “เปน
หลักการที่แปรมาจากหลัก PPP โดยกําหนดใหผูใชทรัพยากรเปนผูรับผิดชอบในคาเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรซึ่งเปนตนทุนทางธรรมชาติ” (a variation of the polluter pays principle that calls upon 
the user of a natural resource to bear the cost of running down natural capital) 

แมวาหลัก PPP จะมีประวัติความเปนมาที่ยาวนานกวา 30 ป แตก็ยังมีขอถกเถียงในหลาย
ประเด็นเกี่ยวกับการนําหลัก PPP ไปใช เชน การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรควรจะมีบทบาทมาก
นอยเพียงใดเมื่อเทียบกับกฎระเบียบที่เปนมาตรการสั่งการและควบคุม ผูกอมลพิษตองมีหนาที่
รับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดในการควบคุมมลพิษและหรือฟนฟูส่ิงแวดลอมหรือไม นอกจากนี้ 
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่รัฐนํามาใชก็มีความหลากหลาย แผนปฏิบัติการส่ิงแวดลอมฉบับที่ 6 
ของประชาคมยุโรป (Sixth Environmental Action Programme – Environmental 2010: Our 
Future, Our Choice) ซึ่งเปนแผนที่ใชจัดการสิ่งแวดลอมจากป ค.ศ. 2001 จนถึงส้ินป ค.ศ. 2010 
กําหนดใหสงเสริมหลัก PPP โดยใชเครื่องมือที่อาศัยกลไกตลาด (market-based instruments) ซึ่ง
รวมถึงการซื้อขายสิทธิในการปลอยมลพิษ (emission trading) ภาษีส่ิงแวดลอม คาธรรมเนียมและ
เงินอุดหนุน เพ่ือใหมีการรวมผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทั้งในดานบวกและลบเขาไวในตนทุน 

                                                        
32 Single European Act ค.ศ. 1987 และ Treaty on European Union หรือ Masstricht Treaty ค.ศ. 1992 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมมาตรา 

130 ของ EC Treaty และกําหนดวา “ preventive action should be taken ………. Environmental damage should as a priority 
be rectified at source, and …… the polluter should pay”. 
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นอกเหนือไปจากการใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและทางการตลาดเหลานี้แลว การกําหนดใหผู
กอมลพิษตองรับผิดอยางเครงครัดในความเสียหายตอส่ิงแวดลอมก็เปนอีกมาตรการหนึ่งในการใช
หลัก PPP 

ตัวอยางของเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่ถูกนํามาใชในบางประเทศ เชน สวีเดนประกาศใช
ภาษีคารบอน (carbon tax) โดยเรียกเก็บจากการใชเชื้อเพลิงที่เปนน้ํามัน ถานหิน กาซธรรมชาติ 
และ LPG (liquefied petroleum gas) เม่ือ ค.ศ. 1991 ผูใชเชื้อเพลิงที่อยูในภาคอุตสาหกรรมไดรับ
ยกเวนภาษีครึ่งหน่ึง และผูประกอบการที่ใชพลังงานมากบางกลุม เชน เกษตรเชิงพาณิชย 
(commercial horticulture) ทําเหมืองแร อุตสาหหรรมการผลิต อุตสาหกรรมทําเยื่อกระดาษ ไดรับ
ยกเวนไมตองจายภาษี ในชวงทศวรรษ 1990 ประเทศยุโรปอีกหลายประเทศประกาศใชภาษี
คารบอน ไดแก ฟนแลนด เนเธอรแลนด และนอรเวย ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2005 นิวซีแลนด
ประกาศใชภาษีคารบอน โดยเรียกเก็บในอัตรา NZ$ 15 ตอ 1 ตันของมลพิษที่ปลอยคิดเทียบเปน
คารบอนไดออกไซด  สําหรับสหรัฐอเมริกา เคยมีการเสนอใหเก็บภาษีที่เรียกวา  BTU tax แตไม
สําเร็จ และในปจจุบันกําลังมีการเสนอใหเก็บภาษีคารบอน33 

ตัวอยางที่กลาวมาชี้ใหเห็นวา หลัก PPP ถูกนําไปใชในบริบทของประเทศพัฒนาแลวเปน
สวนใหญ  มีผูเสนอวาหลัก PPP อาจไมเหมาะสมที่จะใชในประเทศกําลังพัฒนาซึ่งประชากรสวน
ใหญมีฐานะยากจน และมีชองวางระหวางรายไดของคนรวยและคนจนมาก เน่ืองจากประชาชนที่
ยากจนจะตองซื้อผลิตภัณฑในราคาที่สูงขึ้นในขณะที่ประชากรสวนที่ร่ํารวยไดประโยชนจาก
ส่ิงแวดลอมที่สะอาดขึ้น ในสถานการณดังกลาว หลักที่นาจะนํามาใชก็คือ หลักผูไดประโยชนเปนผู
จาย (beneficiary pays principle หรือ BPP) กลาวคือผูไดประโยชนจากสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น เชน 
คุณภาพอากาศที่ดีขึ้น ควรเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายเพื่อการควบคุมมลพิษ ดวยเหตุผลเดียวกัน 
ชาวเมืองที่ร่ํารวยซึ่งไดรับประโยชนจากการอนุรักษทรัพยากรปาไมในแงของระบบนิเวศและแหลง
ตนน้ําลําธารที่สมบูรณขึ้น  หรือแหลงนันทนาการที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งที่ไดประโยชนจากการสรางเขื่อน
ผลิตไฟฟาพลังนํ้า ควรเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายเพื่ออนุรักษทรัพยากรปาไม34 

ในปจจุบัน ประเทศไทยไดนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรตามหลัก PPP มาใชบางใน
กฎหมายสิ่งแวดลอมในสวนของการจัดการมลพิษ ที่สําคัญไดแก พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 บัญญัติใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุม
มีหนาที่ตองติดตั้งระบบบําบัดอากาศเสีย ของเสีย และน้ําเสีย และในพื้นที่ซึ่งมีการกอสรางระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมแลว เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษมีหนาที่ตองสงนํ้าเสียไปรับการ
บําบัดในระบบบําบัดรวมโดยตองเสียคาบริการ35 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดให

                                                        
33 http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_tax 
34 Adis Israngkura, “The Polluter-Pays Principle: So Who Pays?”, TDRI Quarterly Review, Vol. 11 No.3, September 1996, 

pp.12-15. 
35 มาตรา 68 – 71 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
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โรงงานอุตสาหกรรมตองติดตั้งระบบบําบัดอากาศเสีย นํ้าเสีย และของเสียเพื่อบําบัดมลพิษจนได
มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนดกอนปลอยออกสูส่ิงแวดลอมภายนอก และพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งมีหนาที่เก็บ ขนและกําจัดขยะมูล
ฝอยสามารถเก็บคาธรรมเนียมสําหรับการใหบริการเก็บ ขนและกําจัดขยะมูลฝอยได36นอกจากนี้ ก็
มีการเก็บคาธรรมเนียมจากการใชทรัพยากรธรรมชาติตางๆ เชน คาภาคหลวงจากการทําไมและ
การเก็บหาของปาตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 คาอากรรังนกอีแอน ตาม
พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอน พ.ศ. 2540 คาภาคหลวงแรตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตรา
คาภาคหลวงแร พ.ศ. 2509 และคาธรรมเนียมการใชนํ้าบาดาลตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. 
2520 เปนตน 

อยางไรก็ดี ยังไมชัดเจนวาคาธรรมเนียมตางๆที่จัดเก็บตามกฎหมายไทยสะทอนตนทุนใน
การจัดการมลพิษหรือความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติมากนอย
เพียงใด ยกตัวอยางเชน เปนที่ทราบกันดีวาคาธรรมเนียมการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยจากครัวเรือน
ซึ่งปจจุบันมีกฎกระทรวงกําหนดใหอยูในอัตราไมเกิน 40 บาทตอครัวเรือนนั้นไมเพียงพอตอตนทุน
การเก็บขนและกําจัดขยะ ในสวนของคาธรรมเนียมการใชทรัพยากรธรรมชาติน้ัน ยิ่งไมชัดเจนวา
คาภาคหลวงตางๆที่จัดเก็บสะทอนตนทุนดานสิ่งแวดลอมหรือตนทุนทางสังคมมากนอยเพียงใด ถึง
กระนั้น หลัก PPP มีแนวโนมวาจะยังคงมีบทบาทสําคัญในนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมของไทย 
ดังเห็นไดจากนโยบายและแผนจัดการมลพิษที่กําหนดชัดเจนใหใชหลัก PPP ในระหวางการจัดทํา
รายงานนี้ กรมควบคุมมลพิษกําลังนําเสนอรางพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตราย
จากผลิตภัณฑที่ใชแลว รางกฎหมายดังกลาวกําหนดใหมีการเก็บคาธรรมเนียมผลิตภัณฑ (product 
charge) เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดระบบรับซื้อคืนซากผลิตภัณฑที่ใชแลวซึ่งเปนของเสียอันตราย 
และในการรีไซเคิล บําบัดและกําจัดซากผลิตภัณฑเหลานั้น 

4. หลักความยุติธรรมระหวางรุนคน (Intergenerational Equity) 
แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูไปถึงคนรุนอนาคตเปนหัวใจสําคัญ

ของการพัฒนาอยางยั่งยืน หลักความยุติธรรมระหวางรุนคนปรากฏเปนครั้งแรกในการประชุม
ส่ิงแวดลอมโลกครั้งที่ 1 ที่กรุงสต็อกโฮม  (UNCHE) ค.ศ. 1972 ในคําปรารภ (preamble) ของคํา
ประกาศ (UNCHE Declaration) ไดกําหนดเปาหมายเรื่องการคุมครองและการปรับปรุงส่ิงแวดลอม
ของมนุษยเพ่ือคนรุนปจจุบันและคนรุนอนาคต หลักการขอที่ 1 และขอ 2 ของคําประกาศกลาว
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักการนี้วา “มนุษยมีความรับผิดชอบสําคัญในการคุมครองและปรับปรุง
ส่ิงแวดลอมเพื่อคนรุนปจจุบันและคนรุนอนาคต” และ “ทรัพยากรธรรมชาติบนโลกจะตองไดรับ
ความคุมครองเพื่อประโยชนของคนรุนปจจุบันและคนรุนอนาคต” ตอมา The World Charter for 

                                                        
36 มาตรา 18 – 20 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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Nature ค.ศ. 1982 ซึ่งรับรองโดยสมัชชาใหญองคการสหประชาชาติยืนยันหลักการนี้วา “มนุษย
ตองแสวงหาความรูเพ่ือบํารุงรักษาและสงเสริมความสามารถในการใชทรัพยากรของตนเองใน
ลักษณะที่จะสงวนรักษาพันธุส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศเพื่อประโยชนของคนรุนปจจุบันและรุน
อนาคต” และลาสุด หลักการขอ 3 ของคําประกาศกรุงริโอ ในการประชุม UNCED เม่ือ ค.ศ. 1992  
กําหนดวา “สิทธิในการพัฒนาจะตองไดรับการปฏิบัติเพ่ือที่จะสามารถสนองตอบความตองการดาน
การพัฒนาและสิ่งแวดลอมของคนรุนปจจุบันและรุนอนาคต” 

เม่ือเทียบกับหลักการระวังไวกอน และหลัก PPP รูปธรรมของการนําหลักความยุติธรรม
ระหวางรุนคนไปใชยังมีนอยกวามาก การอภิปรายและขอถกเถียงสวนใหญยังคงอยูในระดับของ
ความคิด มากกวาการนําเสนอแนวทางในการนําหลักการนี้ไปใชในทางปฏิบัติ  แนวคิดที่มีชื่อเสียง
และไดรับการกลาวถึงมากที่สุดไดแก แนวคิดเรื่อง Planetary Trust ของ Edith Brown-Weiss ซึ่งอิง
หลักกฎหมาย public trust37 ที่ใชอยูในระบบคอมมอนลอวของอังกฤษและสหรัฐ ตามหลักการนี้
มนุษยยึดถือครอบครองทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมบนโลกนี้ในฐานะ trustee38 โดย
ตองบริหารจัดการทรัพยากรเหลานี้เพ่ือประโยชนของคนรุนอนาคตซึ่งเปนผูรับประโยชน หรือ 
beneficiary ของ trust น้ี คนรุนปจจุบันซึ่งเปนทั้ง beneficiary และ trustee ในขณะเดียวกันจึงไม
สามารถใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไรก็ได โดยไมคํานึงถึงหนาที่ที่มีตอคนรุนอนาคต 

แนวคิดของ Brown-Weiss ประกอบดวยหลักการ 3 ประการเพื่อใหบรรลุถึงความยุติธรรม
ระหวางรุนคน ดังน้ีคือ 

(1) คนรุนปจจุบัน (หรือ trustees ตามแนวคิดของ Brown-Weiss) ตองอนุรักษความ
หลากหลายของฐานทรัพยากรเพื่อเปดใหคนรุนอนาคตมีทางเลือกเหลือมากที่สุด
สําหรับแกปญหาและสนองตอบคุณคาที่ตนยึดถือ หลักการขอนี้ Brown-Weiss 
เรียกวา “การอนุรักษทางเลือก” (Conservation of Options) 

(2) คนรุนปจจุบันตองสงมอบโลกใบนี้ไปยังคนรุนหนาในสภาพที่ไมเส่ือมโทรมไปกวา
สภาพที่คนรุนปจจุบันไดรับมา หลักการขอนี้เรียกวา “การอนุรักษคุณภาพ” 
(Conservation of Quality) 

                                                        
37 E. Brown-Weiss, “The Planetary Trust: Conservation and Intergenerational Equity”, 2 Ecology Law Quarterly (1984), 

p.495.;  E. Brown-Weiss (ed.), “In Fairness to Future Generations : International Law”, Common Patrimony and 
Intergenerational Equity, The United Nations University, Tokyo, 1989. E. Brown-Weiss, “Our Rights and Obligations to 
Future Generations for the Environment”, 84 American Journal of International Law (1990); E. Brown-Weiss, 
“Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Environmental Change”, in E. Brown-Weiss (ed.), 
Environmental Change and International Law, United Nations University Press, Tokyo, 1992, pp.385-412. 

38 ตามกฎหมายในเรื่อง Trust ซ่ึงมีเฉพาะในระบบกฎหมายคอนมอนลอว Trustee หมายถึง บุคคลหรือองคกรที่มีอํานาจตาม
กฎหมายในการครอบครองและจัดการทรัพยสิน โดยมีเง่ือนไขวาจะตองจัดการทรัพยสินใหเกิดประโยชนแก “ผูรับประโยชน” 
(beneficiary) ตามสัญญา Trust  
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(3) คนแตละรุนตองจัดใหคนที่มีชีวิตอยูในรุนของตนมีสิทธิเขาถึงมรดกที่ตนไดรับมา
จากคนรุนกอนอยางยุติธรรม และตองอนุรักษการเขาถึงน้ันสําหรับคนรุนอนาคต 
หลักการนี้เรียกวา “การอนุรักษการเขาถึง” (Conservation of Access) 

หลักการทั้งสามขอกําหนดกรอบในการปฏิบัติของ trustees โดยอยูบนสมมุติฐานที่วาส่ิงที่
คนรุนอนาคตตองการเปนอยางต่ําก็คือ การมีฐานทรัพยากรที่ม่ันคงและยืดหยุนไดตามสมควร และ
การมีส่ิงแวดลอมที่ดีเพ่ือใหเขาสามารถไปถึงเปาหมายตามคุณคาที่ตนยึดถือ  สําหรับแนวทางเพื่อ
ปฏิบัติตามหนาที่ของ trustees มีหลายอยาง ที่สําคัญไดแก การคํานึงถึงผลประโยชนของคนรุน
อนาคตในกระบวนการตัดสินใจโดยรับรองสิทธิในการยื่นคํารองแกบุคคลที่เปนตัวแทนในการ
เรียกรองสิทธิในสิ่งแวดลอมที่ดีสําหรับคนรุนอนาคตตามกระบวนการทางยุติธรรมหรือทางบริหาร
อื่นๆ แตงตั้งผูตรวจการ (ombudsman) สําหรับดูแลวาหลักการตางๆของ planetary trust ไดรบัการ
ปฏิบัต ิการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน การติดตามระดับความหลากหลายของทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรม และคุณภาพสิ่งแวดลอม จัดทําโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตรและการ
พัฒนาเพื่อใหสามารถจําแนกความหลากหลายทางชีวภาพและกําหนดตัวชี้วัด รวมทั้งสามารถ
ประเมินความเสี่ยงที่ เกิดจากกิจกรรมในปจจุ บันตอคุณภาพและความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม และจัดตั้งกองทุน trust funds เพ่ือสรางหลักประกัน
ในการชดเชยความเสียหายจากกิจกรรมที่มีผลตอคนรุนอนาคต เชน การทําความสะอาดพื้นที่ที่
ปนเปอนมลพิษอยางรุนแรง ใหเงินอุดหนุนการวิจัย และเพื่อจายเปนคาชดเชยความเสียหายแก
บุคคลที่ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมของคนรุนกอน39 

แนวคิดของ Brown-Weiss ไดกอใหเกิดความตื่นตัวและการถกเถียงเกี่ยวกับหลักความ
ยุติธรรมระหวางรุนคนเปนอันมากทั้งที่เห็นดวยและไมเห็นดวย ยกตัวอยางเชน มีผูเสนอความ
คิดเห็นวา เน่ืองจากเรามีความรูและขอมูลที่จํากัดเกี่ยวกับอนาคตและลักษณะของคนรุนอนาคตไม
วาจะเปนในเรื่องจํานวนคน ประเภทของคน ระบบคุณคาที่ยึดถือกัน ผลประโยชน เทคโนโลยี และ
กระบวนการในการตัดสินใจของคนรุนอนาคต และยิ่งเราพิจารณาถึงคนรุนที่หางออกไปมากขึ้น
เรื่อยๆในอนาคต ขอมูลเหลานี้ก็จะยิ่งจํากัดมากขึ้น การขาดขอมูลที่เชื่อถือไดเกี่ยวกับอนาคตยอมมี
ผลตอความสามารถของผูแทนผลประโยชนของคนรุนอนาคตในการดําเนินการเพื่อรักษา
ผลประโยชนของเขาไดอยางมีประสิทธิภาพ40 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการที่อางถึงทฤษฎี chaos 
theory โดยแยงวาการแทรกแซงสิ่งแวดลอมจะมีผลตอระบบนิเวศถึงขนาดวาคนที่เกิดในอนาคตจะมี
ลักษณะตางจากคนที่จะเกิดหากเรามิไดแทรกแซงสิ่งแวดลอม41 

                                                        
39 E.B. Weiss, The Planetary Trust, อางแลว pp. 579-80. 
40 G.P. Supanich, “The Legal Basis of Intergenerational Responsibility: An Alternative View-The Sense of Intergenerational 

Identity”, 3 Yearbook of International Environmental Law, p.94. 
41 A. D’ Amato, “Do We Owe A Duty to Future Generations to Preserve the Global Environment”, 84 American Journal of 

International Law (1990) p. 190. 
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อยางไรก็ดี แนวคิดของ Brown-Weiss ไดรับการสนับสนุนจากนักกฎหมายระหวางประเทศ
บางทานวา แทจริงแลวการถกเถียงเกี่ยวกับการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งหมดก็คือวาทกรรมเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบของเราตอคนรุนอนาคตนั่นเอง แนวทางที่เหมาะสมนาจะเปนการชี้ใหเห็นถึงหนาที่
ซึ่งคนรุนปจจุบันมีตอคนรุนอนาคตอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น และแสวงหาหนทางที่จะทําใหหนาที่
เหลานี้ไดรับการปฏิบัติภายใตสถานการณปจจุบัน เชน การดําเนินมาตรการระวังไวกอน 
(precautionary action) เพ่ือใหม่ันใจวามีการใชทรัพยากรอยางระมัดระวังและอยางประหยัด เปน
ตน แทนที่จะมุงพิจารณาเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ที่เราพึงมีตอคนรุนหนาแตเพียง
อยางเดียว42 

แมวาแนวคิดและหลักการของ Brown-Weiss จะนาสนใจและสอดคลองกับสามัญสํานึก แต
ก็มีนักวิชาการจํานวนไมนอยที่มองวาประโยชนของแนวคิดนี้ยังจํากัดอยูในระดับทฤษฎีและการ
ถกเถียงทางวิชาการมากกวาจะมีผลตอการปฏิบัติ การขยายหนาที่ที่เรามีไปถึงคนรุนตอๆไปขัดกับ
ความเปนจริงอยางส้ินเชิง เน่ืองจากการประสานผลประโยชนดานสิ่งแวดลอมของคนรุนปจจุบันก็
เปนเรื่องที่ยากมากอยูแลว43  เทาที่ปรากฎ เคยมีการฟองคดีเพ่ือคุมครองสิทธิของคนรุนอนาคตซึ่ง
ศาลยอมรับฟงและไดรับการอางถึงอยางกวางขวางเพียงคดีเดียว เปนคดีที่ตัดสินโดยศาลสูงสุดของ
ฟลิปปนสเม่ือ ค.ศ. 199444 โดยศาลยอมรับสิทธิของโจทกซึ่งประกอบดวยเยาวชนกลุมหน่ึงและ
องคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอม ในการฟองคดีแทนคนรุนตนและคนรุนอนาคตเพื่อเรียกรองสิทธิใน
ระบบนิเวศที่ดีและสมดุล โดยศาลใหเหตุผลวา โจทกมีสิทธิที่จะฟองหนวยงานของรัฐเพ่ือเรียกรอง
สิทธิดังกลาวเพื่อคุมครองสิทธิสวนรวมของคนรุนปจจุบันและรุนอนาคตไดตามหลักความยุติธรรม
ระหวางรุนคน อยางไรก็ดี แมวาคดีน้ีจะมีความสําคัญเนื่องจากเปนการรับรองสิทธิของกลุม 
(collective rights) แตความสําคัญของคดีน้ียังจํากัดอยูเฉพาะในแงของหลักการเทานั้น เน่ืองจาก
ศาลวินิจฉัยวาการยกเลิกสัมปทานปาไมที่รัฐใหแกเอกชนเพื่อรักษาส่ิงแวดลอมใหอยูในสภาพที่ดี
และสมดุลตามขอเรียกรองของโจทกจะกระทําไดก็ตอเมื่อโจทกฟองผูไดรับสัมปทานปาไมเปนจําเลย
ดวย และจะตองพิสูจนวาผูรับสัมปทานที่มีอยูเปนจํานวนมากแตละรายกอใหเกิดความเสียหายแก
ระบบนิเวศอยางไรบาง ซึ่งเปนเรื่องที่กระทําไดยากมากในทางปฏิบัติ 

 
 
 

                                                        
42 L. GUndling, “Our Responsibility to Future Generations”, 84 American Journal of International Law (1990), p.207. 
43 A.E. Boyle, Review of “In Fairness to Future Generations”, 40 International Comparative Law Quarterly (1991) p. 230. 
44 Minor Oposa v. “Secretary of the Department of Environment and Natural Resources (DENR)”, 33 International Legal 

Materials, p.173. 
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5. หลักการมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) 
ในปจจุบัน หลักการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอมเปนหลักการที่ไดรับ

การยอมรับอยางกวางขวางและถือวาเปนหลักการหนึ่งของการพัฒนาอยางยั่งยืน หลักการมีสวนรวม
ของประชาชนปรากฎในคําปรารภของ UNCHE Declaration ค.ศ. 1972 ซึ่งกลาววา การบรรลุ
เปาหมายดานสิ่งแวดลอม   “ตองอาศัยการยอมรับความรับผิดชอบของพลเมืองและชุมชน และของ
ผูประกอบการและสถาบันตางๆทุกระดับ” คําประกาศกรุงริโอ ค.ศ. 1992 ขอ 10 กําหนดไวอยาง
ชัดเจนวา การจัดการปญหาส่ิงแวดลอมตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนทุกระดับที่เกี่ยวของ 
โดยใหมีสวนรวมในดานตางๆ 3 ดาน คือ 

(1) สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมซึ่งอยูในความครอบครองของ
หนวยงานของรัฐ รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับวัสดุและกิจกรรมที่เปนอันตรายตอชุมชนของ
ตน  

(2) สิทธิในการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ รัฐจะเอื้ออํานวยและสงเสริมความ
ตื่นตัวและการมีสวนรวมดานสิ่งแวดลอมของสาธารณชน ดวยการเผยแพรขอมูลอยาง
กวางขวาง 

(3) สิทธิในการเขาถึงกระบวนการทางยุติธรรมและทางบริหาร รวมทั้งการไดรับการ
ชดเชยและการเยียวยาความเสียหาย 

นอกจากกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทั้ง 3 ดานแลว คําประกาศกรุงริโอยัง
กลาวถึงบทบาทสําคัญของประชาชนกลุมตางๆ ไดแก หลักการขอที่ 20 กําหนดวา สตรีมีบทบาท
สําคัญในการจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนา และการมีสวนรวมอยางเต็มที่ของสตรีเปนส่ิงจําเปน
เพ่ือใหบรรลุถึงการพัฒนาอยางยั่งยืน  Agenda 21 ขยายความเกี่ยวกับวิธีการในการสงเสริมการมี
สวนรวมของสตรี ไดแก การดําเนินมาตรการเพื่อเสริมสรางสมรรถนะและความสามารถของสตรี 
(women’s empowerment) โดยใหความสําคัญลําดับแรกแกการศึกษาและการฝกอบรม และการ
เปดใหสตรี มีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในบทบาทตางๆไมวาจะเปนผูจัดทําแผน 
นักวิทยาศาสตร และที่ปรึกษาทางเทคนิคในกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอมและ
การพัฒนาอยางยั่งยืน  นอกจากนี้ยังเรียกรองใหรัฐตางๆขจัดอุปสรรคทางกฎหมาย การบริหาร 
คานิยมและวัฒนธรรมที่เลือกปฎิบัติและขัดขวางการมีสวนรวมอยางเต็มที่ของสตรี 

บุคคลอีกกลุมหน่ึงที่คําประกาศกรุงริโอกลาวถึงในเรื่องการมีสวนรวมก็คือประชาชนและ
ชุมชนทองถ่ิน (indigenous people and their communities, and other communities) หลักการขอ
ที่ 22 กําหนดวารัฐควรรับรองและสงเสริมอัตลักษณ (identity) วัฒนธรรมและผลประโยชนของ
ชุมชนทองถ่ิน เพ่ือใหชุมชนสามารถมีสวนรวมในการพัฒนาอยางยั่งยืน  เน่ืองจากการถกเถียง
ประเด็นเรื่อง “สิทธิชุมชน” มีความสําคัญและกําลังไดรับความสนใจเปนอยางมากในสังคมไทย จึง
จะแยกกลาวถึงหัวขอนี้โดยเฉพาะในตอนตอไป 
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การมีสวนรวมของประชาชนในประเทศไทย 
สําหรับประเทศไทย ความตื่นตัวเรื่องการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมไดเพ่ิมมากขึ้น

อยางเห็นไดชัดในกวาหนึ่งทศวรรษที่ผานมา ดังจะเห็นไดจากการใชสิทธิของประชาชนในการ
คัดคานโครงการหรือกิจกรรมตางๆของรัฐที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ซึ่งไดนําไปสูความขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมบอยครั้งขึ้นในชวงหลายปที่ผานมา ในระดับนโยบาย แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550) ไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบราชการไทยไว 
7 ยุทธศาสตร หน่ึงใน 7 ยุทธศาสตรน้ันก็คือ การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
ทั้งน้ีไดกําหนดมาตรการตางๆ เชน การสรางความรูความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของหนวยราชการ การจัดใหมีระบบปรึกษาหารือกับประชาชน สํารวจความคิดเห็นและหรือจัด
ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งนําเสนอขอมูลสารสนเทศที่แสดง
ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยางโปรงใสและเปดเผยลงในเว็บไซดใหประชาชนสามารถเขาถึง
ขอมูลไดโดยงาย 

ในปจจุบัน กฎหมายที่มีความสําคัญมากที่สุดในการรับรองการมีสวนรวมของประชาชนก็คือ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนปรากฏอยูในหมวดตางๆรวมทั้งส้ินกวา 30 มาตรา สิทธิในการมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสวนใหญอยูในหมวด 3 เรื่องสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
ไดแก 

มาตรา 46  สิทธิของชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมในการอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินหรือของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การ
บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

มาตรา 56 สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษาและการได
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครองสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน 

การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพส่ิงแวดลอมจะ
กระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาหรือประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม รวมทั้งไดใหองคการ
อิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาดานสิ่งแวดลอมใหความเห็นกอนมีการดําเนินการดังกลาว 

สิทธิของบุคคลที่จะฟองสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน หรอื
องคกรอื่นของรัฐ เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
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มาตรา 58 สิทธิของบุคคลในการไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการ
เปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวน
ไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น 

มาตรา 59 สิทธิของบุคคลในการไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงานของ 

รัฐกอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตหรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถ่ิน 
และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาวตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 61 สิทธิของบุคคลในการเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณา
ภายในเวลาอันสมควร 

มาตรา 62 สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคลใหตองรับผิด
เน่ืองจากการกระทํา หรือการละเวนการกระทําของบุคลากรของหนวยงานนั้น 

มาตรา 69 หนาที่ของบุคคลในการปกปองและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

นอกจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฯแลว ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่มีบทบัญญัติในเรื่อง
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม ไดแก 

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535   มาตรา 6 บัญญัติเรื่อง
สิทธิและหนาที่ของบุคคลในเรื่องตางๆ เชน สิทธิในขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับการรักษา
ส่ิงแวดลอม และสิทธิในการไดรับชดใชคาเสียหายหรือคาทดแทนจากรัฐในกรณีที่ไดรับอันตรายที่
เกิดจากการแพรกระจายของมลพิษจากโครงการหรือกิจการที่ริเริ่ม สนับสนุน หรือดําเนินการโดย
หนวยงานของรัฐ เปนตน และ มาตรา 7 และมาตรา 8 ซึ่งบัญญัติรับรองฐานะและบทบาทหนาที่
ขององคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม หรือ NGOs ดานสิ่งแวดลอม 

พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พ.ศ. 2482 บัญญัติรับรองการจัดการน้ําโดย
ประชาชนหรือชุมชนทองถ่ิน เพ่ือวัตถุประสงคในการจัดหาน้ําเพื่อการเพาะปลูก อันเปนการรับรอง
ระบบเหมืองฝายตามจารีตประเพณีของการจัดการน้ําในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 บัญญัติเรื่องการทําผังเมือง โดยใหประชาชนมีสวน
รวมในกระบวนการจัดทําผังเมือง ไดแก การปดประกาศเพื่อใหประชาชนไดรับทราบและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผังเมือง รวมทั้งการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการจัดทํา
ผังเมือง 
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พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 64 บัญญัติใหบุคคลที่อาศัยอยูใกลชิดหรือ
ติดตอกับโรงงานที่มีการกระทําผิดกฎหมายโรงงาน หรือบุคคลซึ่งความเปนอยูถูกกระทบกระเทือน
เน่ืองจากการกระทําความผิด เปน “ผูเสียหาย” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
กลาวคือสามารถรองทุกขตอเจาพนักงานเพื่อใหลงโทษผูกระทําผิดได 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 
2535 มาตรา 51 บัญญัติใหประชาชนผูพบเห็นการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติน้ีสามารถแจง
ความตอพนักงานสอบสวน เจาพนักงานทองถ่ิน หรือพนักงานเจาหนาที่ เพ่ือใหดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่โดยไมชักชา และใหถือวาประชนผูพบเห็นการกระทําผิดเปน “ผูเสียหาย” ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นอกจากนี้ มาตรา 48 วรรคสอง ยังบัญญัติใหแบงคาปรบั
ที่ไดจากการเปรียบเทียบปรับใหแกผูแจงตามมาตรา 51 กึ่งหน่ึง 

จากตัวอยางของกฎหมายตามที่กลาวมานี้ แสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีกฎหมายมาก
พอสมควรที่เปดใหประชาชนมีสวนรวมในทั้ง 3 ดานตามที่กลาวไวในคําประกาศกรุงริโอ แตการมี
สวนรวมของประชาชนยังคงเปนปญหาสําคัญในสังคมไทย อันเนื่องมาจากปญหาทั้งที่เปนปญหาใน
แงปฏิบัติ ในแงกฎหมาย และทัศนคติของหนวยงานของรัฐและตัวประชาชนเอง โดยจะขอสรุป
ปญหาสําคัญบางประการดังน้ี 

(1) แมวากฎหมายหลายฉบับจะบัญญัติรับรองการมีสวนรวมของประชาชน แตก็มี
กฎหมายอีกเปนจํานวนมากซึ่งมีสาระขัดกับหลักการมีสวนรวมของประชาชน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่สําคัญ
ไดแก กฎหมายปาไมเกือบทั้งหมด คือ พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507  พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 
2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ซึ่งกฎหมายเหลานี้
ใหอํานาจในการจัดการทรัพยากรปาไมใหแกรัฐแตฝายเดียว  เนื่องจากปญหาการบุก
รุกปาและปญหาประชาชนที่อาศัยและทํากินอยูในพื้นที่ปาไมเปนปญหาเรื้อรังที่ดํารง
อยูในสังคมไทยมาเปนเวลานาน การปรับปรุงกฎหมายเพื่อปรับแนวคิดเรื่องการ
จัดการทรัพยากรเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการใช บํารุงรักษาและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติจึงเปนสิ่งจําเปน ประสบการณกวาครึ่งศตวรรษที่ผานมาไดแสดง
ใหเห็นแลววา การจัดการทรัพยากรโดยรัฐแตฝายเดียวโดยขาดความรวมมือและการ
มีสวนรวมของประชาชนไมอาจประสบความสําเร็จได  นอกจากนี้ การแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายเหลานี้เปนส่ิงที่ตองดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณของมาตรา 
46 ของรัฐธรรมนูญฯที่รับรองสิทธิชุมชนในการรวมใชและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ณ เวลาที่จัดทํารายงานนี้ กรมอุทยานแหงชาติฯกําลังอยูในระหวาง
การจัดทํารางกฎหมายเพื่ อแก ไขเ พ่ิมเติมพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา 
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(2) แมวารัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 จะมีหลักการชัดเจนเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
ประชาชน แตหลังจากบังคับใชรัฐธรรมนูญฯนี้มากวา 8 ป ก็ยังไมมีการตรากฎหมาย
เพ่ือรองรับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯในหลายเรื่อง ที่เรียกรองกันมากก็คือ  

o การรับรองสิทธิชุมชนในการรวมจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
ตามมาตรา 46 ซึ่งปจจุบันมีเพียงพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 
ฉบับเดียวที่รับรองสิทธิของชุมชนในพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น แตกฎหมายปา
ชุมชนซึ่งรอคอยกันมานานหลายปก็ยังไมผานรัฐสภาจนบัดนี้ 

o การจัดตั้งองคการอิสระเพื่อใหความเห็นแกโครงการและรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา 56 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ 

o การกําหนดกระบวนการปรึกษาหารือและการมีสวนรวมตัดสินใจในโครงการหรือ
กิจการที่อาจมีผลกระทบรุนแรงตอส่ิงแวดลอม ตามมาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญฯ 
อันไดแก กระบวนการใหขอมูล การปรึกษาหารือ และการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน กอนการตัดสินใจดําเนินโครงการ ในขณะนี้ รัฐบาลกําลังอยูในระหวาง
การจัดทํารางพระราชบัญญัติรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

(3) การมีสวนรวมของประชาชนโดยการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมยังมีคอนขางนอย 
เน่ืองจากความยากลําบากในการพิสูจนความเสียหายในคดีส่ิงแวดลอม คาใชจายใน
การฟองคดี และขอจํากัดวาผูมีสิทธิฟองคดีตองเปนผูเสียหายหรือผูไดรับผลกระทบ
จากการกระทําผิดกฎหมายสิ่งแวดลอมเทานั้น ซึ่งมีผลทําใหองคกรพัฒนาเอกชนดาน
ส่ิงแวดลอมและบุคคลอื่นไมสามารถฟองคดีส่ิงแวดลอมในกรณีที่มีการกระทําที่
กอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปนสมบัติของสวนรวม จึงควรแกไข
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เพ่ือเปด
ใหบุคคลหรือองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอมซึ่งมิใชผูเสียหายโดยตรงสามารถฟองคดี
ส่ิงแวดลอมเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งเปนสมบัติของสวนรวมได 
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6. สิทธิในสิ่งแวดลอมที่ดี (Right to a Decent or Healthful Environment) 
แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิในสิ่งแวดลอมที่ดีเกิดจากการเรียกรองใหรัฐตองสรางดุลภาพระหวาง

การพัฒนาทางเศรษฐกิจกับความจําเปนในการรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม แมจะยอมรับกันวา
รัฐมีหนาที่สงวนรักษาส่ิงแวดลอมเพื่อใหประชาชนสามารถมีชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี แตก็ไมชัดเจน
วาสิทธิในสิ่งแวดลอมที่ดีน้ันหมายถึง ส่ิงแวดลอมที่มีคุณภาพระดับใด และสามารถแตกตางกันไปใน
แตละประเทศตามระดับของการพัฒนาไดหรือไม นักวิชาการบางทานมีความเห็นวา สิทธิใน
ส่ิงแวดลอมที่ดีมิไดหมายความถึงส่ิงแวดลอมที่สะอาดบริสุทธ์ิ แตหมายถึงส่ิงแวดลอมที่มีมาตรฐาน
ไมต่ํากวาขั้นต่ําที่จะเอื้ออํานวยใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีสุขภาพดีได45  มาตรา 56 วรรคหนึ่งของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไมไดรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมที่ดีโดยตรง แต
รับรองสิทธิของบุคคลในการมีสวนรวมรักษาส่ิงแวดลอม “เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและ
ตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของ
ตน” ความสําคัญของสิทธิในสิ่งแวดลอมที่ดีตามมาตรานี้จึงอยูที่สิทธิในการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ มากกวาการเรียกรองใหรัฐตองคุมครองสิทธิในสิ่งแวดลอมที่ดีโดยตรง 

ในระดับสากล สิทธิในสิ่งแวดลอมที่ดีถือเปนสวนหน่ึงของสิทธิในการมีชีวิต (right to life) 
ซึ่งเปนสิทธิมนุษยชน ขอ3 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 กําหนดวา “ทุกคน
มีสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงในตัวบุคคล” และขอ 25(1) กําหนดวา “ทุกคนมีสิทธิใน
มาตรฐานชีวิตที่เพียงพอตอสุขภาพและความผาสุกของตนเองและครอบครัว รวมทั้งการมีอาหาร 
เครื่องนุงหมและที่อยูอาศัย .......” ขอกําหนดเดียวกันนี้ปรากฏในขอ 11 ของกติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ค.ศ. 1966  นอกจากนี้ คําประกาศสต็อกโฮม ค.ศ. 
1972 หลักการขอ 1 กําหนดวา “มนุษยมีสิทธิพ้ืนฐานในอิสรภาพ ความเทาเทียมกัน และสภาพ
ชีวิตที่พอเพียงในสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพและเอื้ออํานวยใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีและอยาง
ผาสุก และมนุษยมีหนาที่สําคัญในการคุมครองและปรับปรุงส่ิงแวดลอมเพื่อคนรุนปจจุบันและรุน
อนาคต” 

สิทธิในสิ่งแวดลอมที่ดียังปรากฏอยูในความตกลงดานการคุมครองสิทธิมนุษยชนในระดับ
ภูมิภาคตางๆ เชน กฎบัตรแอฟริกาวาดวยสิทธิมนุษยชนและสิทธิของกลุมชน (African Charter on 
Human and Peoples’ Rights หรือ Banjul Charter) ค.ศ. 1981 ในขอ 24 รับรองสิทธิของกลุมชน
ทั้งหลายในสิ่งแวดลอมที่ดีเพียงพอและเอื้ออํานวยตอการพัฒนาตนเอง” (right of all peoples to a 
generally satisfactory environment favourable to their development) อีกตัวอยางหนึ่งไดแก พิธี

                                                        
45 P.M. Gormley, “The Right of Individuals to be Guaranteed a Pure, Clean and Decent Environment: Future Programs of 

the Council of Europe”, Legal Issues of European Integration (1975), p.23-38. 
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สารซานซัลวาดอร46 ซึ่งเปนความตกลงเพิ่มเติมของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนในทวีปอเมริกา ค.ศ. 
1988 ขอ 11 กําหนดวา “ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอสุขภาพที่ดี 
(healthy environment) และมีสิทธิเขาถึงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน” และ “รัฐภาคีตองสงเสริม
การคุมครอง สงวนรักษาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม”   

เปนที่นาสังเกตวาทั้งคําประกาศกรุงริโอ และ Agenda 21 ค.ศ. 1992 ไมไดกลาวถึงสิทธิใน
ส่ิงแวดลอมที่ดี แตใหความสําคัญแกสิทธิในการมีสวนรวมของประชาชนมากกวา ขอเสนอที่จะให
รวมสิทธิในสิ่งแวดลอมที่ดีไวในคําประกาศไมไดรับการยอมรับจากผูแทนรัฐบาลสวนใหญของ
ประเทศตางๆดวยเหตุผลวา ยังไมมีความชัดเจนวาสิทธิน้ีมีความหมายและสาระอยางไร อยางไรก็ดี 
ประมาณกันวาปจจุบันมีอยางนอย 50 ประเทศซึ่งมีรัฐธรรมนูญที่บัญญัติรับรองสิทธิในสิง่แวดลอมที่
ดี รวมทั้งประเทศไทย นักกฎหมายมีความเห็นวา สิทธิในส่ิงแวดลอมที่ดีมีลักษณะเปน procedural 
right หรือกอใหเกิดสิทธิในกระบวนการมีสวนรวมรักษาส่ิงแวดลอม อันไดแก สิทธิในการเขาถึง
ขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให
ไดรับการเยียวยาความเสียหาย47 

ในปจจุบัน การใชหลักสิทธิในสิ่งแวดลอมที่ดีในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมยังอยูในวง
คอนขางจํากัด ในที่น้ีจะยกตัวอยางคดี 2 คดี เพ่ือชี้ใหเห็นวามีการนําหลักสิทธิในสิ่งแวดลอมที่ดีไป
ใชอยางไร คดีแรกเปนคดี Minors Oposa ซึ่งตัดสินโดยศาลสูงสุดของฟลิปปนสเม่ือ ค.ศ. 199448 
ซึ่งไดยกตัวอยางมาแลวในตอนที่กลาวถึงหลักความยุติธรรมระหวางรุนคน  ในคดีน้ีโจทกฟอง
รัฐบาลฟลิปปนสเพ่ือเรียกรองใหรัฐบาลยกเลิกสัญญาสัมปทานปาไมที่ใหแกเอกชนทั้งหมด 
เน่ืองจากรัฐมีหนาที่ตองใหความคุมครองแกสิทธิของประชาชนที่จะดํารงชีพอยูในระบบนิเวศที่
สมดุลและในสิ่งแวดลอมที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพตามที่บัญญัติไวในหมวด 2  มาตรา 16 ของ
รัฐธรรมนูญฟลิปปนส ค.ศ. 1987 ศาลชั้นตนมีคําส่ังใหยกฟอง แตศาลฎีกามีวินิจฉัยกลับคํา
พิพากษาของศาลชั้นตน โดยมีความเห็นวา สิทธิในระบบนิเวศที่สมดุลและไมเปนอันตรายตอ
สุขภาพกอใหเกิดหนาที่ในสวนของรัฐที่จะละเวนการกระทําที่เปนการทําลายสิ่งแวดลอม อยางไรก็
ตาม คดีน้ีไมไดมีผลใหใหมีการยกเลิกสัมปทานปาไมตามที่โจทกรองขอ เน่ืองจากตามกระบวนการ
พิจารณาที่ถูกตอง จะตองเรียกผูไดรับสัมปทานเขามาเปนจําเลยรวม และตองมีหลักฐานชัดเจนวา
ผูรับสัมปทานแตละรายกอใหเกิดความเสียหายตอส่ิงแวดลอมอยางไรบาง ซึ่งเปนเรื่องที่ยากยิ่ง

                                                        
46 Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights 
ค.ศ.  1988. 

47 P. W. Birnie and A. E. Boyle, International Law and the Environment, Clarendon Press, Oxford, 1992, p. 194. 
48 33 International Legal Materials, (1994), p. 173. 
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ในทางปฏิบัติ หลักสิทธิในสิ่งแวดลอมที่ดีในคดี Minors Oposa จึงมีความสําคัญอยูในระดับของ
หลักการเทานั้น49 

อีกตัวอยางหนึ่งเปนคดีที่ตัดสินโดยศาลสิทธิมนุษยชนของยุโรป (The European Court of 
Human Rights) ที่เมือง Strasbourg ซึ่งมีอํานาจพิจารณาคดีที่บุคคลในประเทศสมาชิกยื่นคํารองใน
ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในคดี Lopez Ostra v. Spain50 ซึ่งตัดสินเมื่อ ค.ศ. 1995 ศาลให
ความคุมครองแกสิทธิในสิ่งแวดลอมที่ดีโดยอาศัยขอ 8 ของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนของยุโรป ซึ่ง
กําหนดใหบุคคลมีสิทธิในชีวิตที่เปนสวนตัวและในครอบครัว (private and family life) โจทกฟองวา
รัฐบาลเสปนกระทําผิดกฎหมายโดยการออกใบอนุญาตใหตั้งโรงงานกําจัดของเสียแหงหน่ึง 
เน่ืองจากมลพิษทางอากาศที่ปลอยออกมาจากโรงงานไดกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพและความ
เปนอยูในชีวิตของโจทก แมวาโจทกจะไมไดแสดงใหเห็นวาตนไดรับผลกระทบตอสุขภาพอยางไร แต
ศาลก็วินิจฉัยวา รัฐมีหนาที่ที่จะไมกระทําการใดอันเปนการลิดรอนสิทธิในชีวิตและครอบครัว และมี
หนาที่ปองกันมิใหสิทธิเหลานี้ถูกละเมิดโดยบุคคลอื่น51  ตัวอยางคําพิพากษาดังกลาวชี้ใหเห็น
แนวโนมของศาลที่จะรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมที่ดีวาเปนสวนหน่ึงของสิทธิมนุษยชน 

 

7. สิทธิชุมชน (Rights of Indigenous Peoples and Local Communities) 
คําวา “สิทธิชุมชน” มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษไดหลายคํา นักวิชาการไทยบางทาน

ใชคําวา “community right” ซึ่งมีความหมายคอนขางกวาง ในระดับสากลคําที่ใชมากเมื่อตองการ
กลาวถึงชุมชน คือ “indigenous peoples” การมี “s” ที่คําวา “people” มีนัยสําคัญที่ส่ือความ
หมายถึง กลุมชน เผา หรือ ชุมชน ในฐานะที่เปนกลุม มิใชสมาชิกของชุมชนในระดับปจเจก และใน
กรณีที่กลาวถึงสิทธิชุมชน วลีที่ใชมากก็คือ “indigenous rights” และ “native title” 

ในปจจุบัน สิทธิชุมชนในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสิทธิในการใชทรัพยากรใน
ที่ดินซึ่งชุมชนอยูอาศัยมาโดยจารีตประเพณีไดรับการยอมรับอยางกวางขวางทั้งในระดับกฎหมาย
ระหวางประเทศและกฎหมายภายในของประเทศตางๆ ในความเปนจริง สิทธิชุมชนในระดับสากลมี
ความหมายถึงสิทธิของกลุมชนในดานอื่นๆนอกเหนือไปจากสิทธิในการจัดการทรัพยากร ไดแก 
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เชน สิทธิในการมีตัวตน (right to identity) สิทธิใน

                                                        
49 Antonio G.M. La Vina, “The Right to a Sound Environment in the Philippines: The Significance of the Minors Oposa 

Case”, 3 Review of European Community and International Environmental Law, (1994), pp. 246-52; Alfred Rest, 
“Implementing the Principles of Intergenerational Equity and Responsibility”, 24 Envtl. Policy and Law (1994) หนา  
314 และ 320. 

50 20 EHRR (1995), 277. 
51 Mark Wilde, “Locus Standi in Environmental Torts and the Potential Influence of Human Rights Jurisprudence”, Review 

of European Community and International Environmental Law, vol.12, issue 3, pp. 284-294. 
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การศึกษา และสิทธิในการดํารงชีวิตตามวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อของตนเอง เปนตน  
อยางไรก็ดี เน่ืองจากสิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญเปนอยางมากตอเศรษฐกิจ 
ความอยูรอด และการดํารงรักษาไวซึ่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน จึงเปนประเด็นที่ไดรับความ
สนใจมากกวาสิทธิชุมชนในดานอื่นๆทั้งในตางประเทศและในประเทศไทย คําที่มักใชเรียก
ทรัพยากรหรือสมบัติที่ชุมชนใชและจัดการรวมกันก็มีหลายคําเชนกัน เชน “common-pool 
resources”, “common property” หรือ “communal property” รวมทั้งการเรียกระบบจัดการ
ทรัพยากรโดยชุมชนวา “community-based resource management”   

นิยามของ  “สิทธิชุมชน”  
การถกเถียงและความสนใจเกี่ยวกับสิทธิชุมชนในประเทศไทยมีเพ่ิมมากขึ้นเปนพิเศษในชวง

กวาหนึ่งทศวรรษที่ผานมา ซึ่งเปนผลมาจากกระแสชุมชนนิยมภายใตระบบเศรษฐกิจในยุค
โลกาภิวัฒน และความไมพอใจในระบบการจัดการทรัพยากรและเศรษฐกิจแบบรวมศูนยของรัฐ การ
ถกเถียงเกือบทั้งหมดจะเปนเรื่องของสิทธิชุมชนในการมีสวนรวมใชและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ในขณะที่ความเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิชุมชนในตางประเทศ เชน ในทวีปอเมริกาและ
ออสเตรเลียจะเกี่ยวของกับประเด็นของการเรียกรองสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม สิทธิในการ
กําหนดเจตจํานงของตนเอง (right to self-determination) สิทธิในที่ดิน และสิทธิในการใชและ
จัดการทรัพยากร ซึ่งมีขอบเขตที่กวางกวาที่เปนอยูในประเทศไทย 

เทาที่พิจารณาจากเอกสารและการอภิปรายในเวทีตางๆ ดูเหมือนวานักวิชาการไทยยังไมมี
ขอยุติเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของสิทธิชุมชน การนิยามสวนใหญจะเนนสิทธิชุมชนที่ตั้งอยู
บนจารีตประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาชานาน โดยเฉพาะอยางยิ่งจารีตประเพณีในเรื่องการ
ใชและการจัดการทรัพยากรรวมกัน กอนที่จะถูกลดทอนหรือทําลายโดยระบบกฎหมายลายลักษณ
อักษรที่รับมาจากตะวันตก คํานิยามสิทธิชุมชนที่มักถูกอางอิง เชน  

สิทธิชุมชน หมายถึง “สิทธิที่ไมใชของสวนบุคคลของประชาชนแตละคน และไมใชของรัฐ 
แตเปนสิทธิของชุมชนที่จะจัดการ ใชประโยชน และมีหนาที่บํารุงรักษาเหนือทรัพยากร”52 

สิทธิชุมชน หมายถึง “สิทธิรวมเหนือทรัพยสินของชุมชน โดยใหความสําคัญกับการใช
ประโยชนจากทรัพยากรเพื่อสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน”53 

ตัวอยางนิยามสิทธิชุมชนขางบนนี้เปนเพียงสวนนอยของอีกมากมายหลายนิยามทีอ่อกมาใน
แนวเดียวกัน ส่ิงที่ปรากฎเดนชัดในคํานิยามเหลานี้ก็คือ สิทธิชุมชนมีลักษณะเปนสิทธิของกลุม 
(collective right) มิใชสิทธิในระดับปจเจก และเปนสิทธิในการใชและจัดการทรัพยากรซึ่งเปนสมบัติ

                                                        
52 บวรศักดิ์ อุวรรโณ, ขอสังเกตเชิงกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวกับทรพัยากรธรรมชาติ: สิทธิชุมชน การกระจายอํานาจการ
จัดการทรัพยากร, สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา, 2536. 

53 เสนห จามริก, ปาชุมชนในประเทศไทย: แนวทางการพัฒนา, สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา, 2536 
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สวนรวมตามจารีตประเพณีทองถ่ิน การมองสิทธิชุมชนในลักษณะนี้สอดคลองกับนิยามของสิทธิ
ชุมชนในระดับสากลดังจะไดกลาวตอไป54  นอกจากนี้ ก็มีงานวิจัยที่ศึกษาสิทธิชุมชนในดานตางๆ
ทั้งในดานสิทธิในการจัดการทรัพยากร และในดานอื่นที่ไมเกี่ยวของกับสิทธิในการจัดการทรัพยากร 
เชน สิทธิชุมชนบานครัวซึ่งประสบความสําเร็จในการเคลื่อนไหวคัดคานการสรางทางดวนสายติ่ง
ผานบานครัว เปนตน55 

แมวาเราจะสามารถพิจารณาสิทธิชุมชนไดจากมุมมองที่หลากหลาย ในรายงานนี้ จะจํากัด
การพิจารณาอยูในขอบเขตเรื่องสิทธิชุมชนในการมีสวนรวมใช อนุรักษ และจัดการทรัพยากร ใน
ฐานะที่เปนสวนหนึ่งของหลักการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรของประชาชน ทั้งน้ีจะพิจารณา
สิทธิชุมชนวาเปนระบบการจัดการทรัพยากรสวนที่ถือวาเปนสมบัติรวมกันของชุมชน นอกจากนี้ 
เน่ืองจากการดําเนินการเพื่อรับรองสิทธิชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมตามมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 
2540 ยังไมมีความกาวหนามากนัก และการถกเถียงเกี่ยวกับกฎหมายปาชุมชนยังไมเปนที่ยุติ จึงมี
การนําเสนอตัวอยางการรับรองสิทธิชุมชนทองถ่ินในตางประเทศใหเห็นภาพพอสังเขป 

แนวคิดเรือ่งสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรที่เปนสมบัติรวมกัน 
ระบบการจัดการทรัพยากรเปนส่ิงสําคัญในการจัดการความสัมพันธระหวางมนุษยกับ

ธรรมชาติ เพ่ือปองกันไมใหทรัพยากรเสื่อมโทรม และกอใหเกิดความเปนธรรมมากที่สุด งานเขียน
ของ Garette Hardin เรื่อง “The Tragedy of the Commons” ชี้ใหเห็นผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช
ทรัพยากรโดยปราศจากระบบการจัดการและแนวปฏิบัติสําหรับควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกใน
สังคม56 จากการศึกษาเชิงประจักษในภูมิภาคตางๆของโลก สรุปไดวา หากไมนับระบบการใช
ทรัพยากรโดยเสรี (open access) ในตัวอยางของ Hardin ซึ่งกอใหเกิดความเสื่อมโทรมแก

                                                        
54 อยางไรก็ดี ไดมีความพยายามที่จะสรางความหมายแกสิทธิชุมชนใหกวางขวางขึ้น ที่สําคัญ ไดแก อานันท กาญจนาพันธุ ซ่ึงมองวา 
หนวยของความเปนชุมชนไมควรจะถูกผูกโยงเขากับสังคมหมูบานเทาน้ัน เน่ืองจากความเปนชุมชนในปจจุบันมีความหมายที่
กวางขวางกวาในอดีตเปนอันมาก โดยอาจมีนัยครอบคลุมความสัมพันธในหลายระดับ ตั้งแตระดับยอยๆที่เปนชุมชนทองถ่ิน เชน 
หมูบาน หรือเปนกลุมเครือขายที่ครอบคลุมหลายหมูบาน เชน กลุมประมงพื้นบาน ไปจนถึงชุมชนระดับชาติ เชน ชุมชนของผู
เลื่อมใสในลัทธิเสด็จพอรัชกาลที่ 5 และแมกระทั่งในระดับโลก ในแงน้ี สิทธิชุมชนและความเปนชุมชนจึงไมจํากัดอยูกับหนวยที่
เปนพื้นที่ทางกายภาพ เชน ชุมชนนักส่ิงแวดลอมนิยม และชุมชนของนักสิทธิมนุษยชน เปนตน ดูรายละเอียดใน อานันท กาญจน
พันธ, มิติชุมชน วิธีคิดทองถิ่นวาดวยสิทธิ อํานาจ และการจัดการทรัพยากร, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 
2544. 

55 ชลธิรา สัตยาวัฒนา และคณะ, สิทธิชุมชนบานครัว ชุดโครงการสิทธิมนุษยชนทองถิ่นจากจารีตประเพณีสูสถานการณ
ปจจบุัน: การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางนโยบายสิทธิชุมชนทองถิ่นในประเทศไทย, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.), 2546. 

56 G. Hardin, “The Tragedy of the Commons”, Science 162: 1243-1248.  Hardin ใชตัวอยางสมมุติของทุงหญาเลี้ยงสัตวที่
ทุกคนใชรวมกัน สมาชิกของชุมชนตางก็เพิ่มจํานวนสัตวเลี้ยงเพื่อใหตนเองไดประโยชนมากท่ีสุด ในไมชา จํานวนสัตวเลี้ยงที่กิน
หญาในทุงก็มีจํานวนมากเกินกวาความสามารถในการรองรับของทุงหญาน้ัน แตผูเลี้ยงสัตวทั้งหลายก็ยังคงเพิ่มจํานวนสัตวเลี้ยง
ตอไป เน่ืองจากเห็นวาผลประโยชนที่ตนไดมีมากกวาผลเสียหายที่ตนไดรับ ในที่สุดทุงหญาน้ันก็เส่ือมโทรมจนไมสามารถรองรับ
จํานวนสัตวเลี้ยงไดอีกตอไป 
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ทรัพยากรที่ใชรวมกันแลว ระบบสถาบันที่ใชเพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนไดแบงทรัพยสิน
ออกเปน  3 ประเภท คือ 

(1) ทรัพยสินสวนบุคคล (private property)  

(2) ทรัพยสินที่เปนของรัฐ (state property) 

(3) ทรัพยสินที่เปนสมบัติสวนรวม (communal property) 

ทรัพยากรที่ถือวาเปนทรัพยสินสวนรวม ที่มักเรียกกันวา common property หรือ common-
pool resources น้ัน มีความเปนมานานกวาระบบทรัพยสินสวนบุคคลซึ่งเกิดขึ้นใน
กระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของสังคมตะวันตก ทรัพยสินเหลานี้สวนใหญไดแกทรัพยากรที่
สมาชิกในชุมชนใชรวมกัน เชน ทรัพยากรน้ํา ปาไม ทุงหญาเลี้ยงสัตว และทรัพยากรประมงชายฝง 
ระบบการใชทรัพยากรที่เปนสมบัติรวมกันนี้มีอยูในภูมิภาคตางๆทั่วโลก แมวาจะไมไดรับการรับรอง
จากระบบกฎหมายลายลักษณอักษรที่เขามาใชบังคับแทนที่จารีตประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติใน
หลายๆประเทศก็ตาม ตอมาเมื่อความหวงใยเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ
ตางๆมีมากขึ้นในชวงทศวรรษ 1960 ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศไดตรากฎหมายเพื่อ
กําหนดใหทรัพยสินสวนที่ยังไมตกเปนทรัพยสินสวนบุคคลใหกลายเปนของรัฐทั้งหมด ปรากฎการณ
ดังกลาวทําใหระบบการจัดการทรัพยากรของชุมชนทองถ่ินไมไดรับการรับรองตามกฎหมาย ใน
ขณะเดียวกันรัฐก็ไมมีกําลังคนและงบประมาณเพียงพอที่จะปกปองทรัพยากรที่กฎหมายกําหนดให
เปนของรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลก็คือ ทรัพยากรที่เคยเปนทรัพยสินสวนรวมตามจารีตและ
ธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชนตองกลายเปนทรัพยากรที่เปดใหใชอยางเสรีตามระบบ open access 
อยางหลีกเลี่ยงไมได57 

ความลมเหลวของรัฐในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคตางๆของโลก
ในหลายทศวรรษที่ผานมาไดทําใหผูวางนโยบายและนักวิชาการหันมาสนใจบทบาทของชุมชนใน
การจัดการทรัพยากรมากขึ้น เหตุผลในการสนับสนุนการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนมักจะออกมา
ในแนวที่วา (1) ชุมชนมีวิถีชีวิตที่พ่ึงพาทรัพยากรในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู ชุมชนยอมมีความรูเกี่ยวกับ
ทรัพยากรเหลานั้นมากกวาบุคคลภายนอก ดังน้ันจึงมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรได
ดีกวา (2) การใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรจะชวยสรางแรงจูงใจไมใหสมาชิกชุมชน
ใชทรัพยากรอยางทําลาย และ (3) ชุมชนยอมตองการอนุรักษทรัพยากรเนื่องจากการรักษาฐาน
ทรัพยากรไวจะเปนประโยชนตอชุมชนเอง เปนตน 

อยางไรก็ตาม ไดมีนักวิชาการตั้งขอสังเกตวาสมมุติฐานเกี่ยวกับชุมชนตามที่กลาวมาขางตน
มักเกิดจากการมองชุมชนวาเปนหนวยที่อยูในพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึง มีโครงสรางทางสังคม และมีบรรทัด
ฐานหรือกฎเกณฑที่ยอมรับรวมกัน  ซึ่งเปนภาพนิ่งตายตัวของชุมชนในอุดมคติที่ไมสอดคลองกับ

                                                        
57 Elinor Ostrom, Private and Common Property Rights, 2000. 
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ความเปนจริงในกรณีของชุมชนสวนใหญ โดยมิไดใหความสนใจแกกระบวนการภายในชุมชนที่มีผล
ตอประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากร เชน ความแตกตางในเรื่องผลประโยชนระหวางสมาชิกใน
ชุมชน ปฏิสัมพันธระหวางกลุมผลประโยชนในชุมชน และระบบการจัดการทรัพยากรในชุมชน  การ
ละเลยประเด็นเหลานี้ทําใหไมสามารถเขาใจเงื่อนไขที่ทําใหบางชุมชนประสบความสําเร็จในการ
จัดการทรัพยากรรวมกัน และบางชุมชนลมเหลว58 

จากการวิเคราะหเปรียบเทียบงานวิจัยเชิงประจักษในประเทศตางๆ นักวิชาการไดสรุป
เงื่อนไขที่ทําใหการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนประสบความสําเร็จไว 6 ประการ คือ 

(1) ความเขาใจชัดเจนรวมกันวาใครมีสิทธิและใครไมมีสิทธิใชทรัพยากรที่เปนสมบัติ
สวนรวม 

(2) มีวิธีการในการทําใหสมาชิกชุมชนที่มีสิทธิใชทรัพยากร หรือผูแทนของบุคคลเหลานี้มี
โอกาสไดพบหรือประชุมกันอยางสม่ําเสมอเพื่อใหสามารถระบายความไมพอใจ ระงับ
ปญหาความขัดแยง และตัดสินใจ รวมทั้งวางกฎเกณฑรวมกัน 

(3) ชุมชนมีอํานาจในการจัดการทรัพยากรอยางเปนอิสระจากอํานาจรัฐที่อยูเหนือกวา 

(4) มีการถายโอนสิทธิในทรัพยสินไดในขอบเขตจํากัด 

(5) ความสามารถของระบบในการจัดการกับปญหาความแตกตางทางสังคมและ
เศรษฐกิจ 

(6) การกํากับดูแลและบังคับใชกฎระเบียบในชุมชน59 

E. Ostrom กลาววา ระบบการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนมีทั้งประสบการณที่สําเร็จและ
ลมเหลวเชนเดียวกันกับการจัดการทรัพยากรภายใตระบบอื่นๆ ทั้งน้ีมีตัวแปรตางๆที่มีสวนสงเสริม
ประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรของชุมชน เชน สมาชิกชุมชนสามารถรับทราบขอมูลที่ถูกตอง
เกี่ยวกับสภาพของทรัพยากร ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และคาใชจาย โดยใชตนทุนที่ต่ํา สมาชิก
มีความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับผลประโยชนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงหรือไม
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑที่ใชอยู  สมาชิกมีกฎเกณฑที่ตางยอมรับนับถือและมีความไวใจกันซึ่งถือเปน
ตนทุนทางสังคม และชุมชนมีเสถียรภาพ เปนตน60 

การรับรองสิทธิชุมชนในระดับสากล 

                                                        
58 Arun Agrawal and Clark C. Gibson, “Enchantment and Disenchantment: The Role of Community in Natural Resource 

Conservation”, World Development, Vol.27, No.4, pp.629-649, 1999. 
59 Bonnie J. McCay, “Common and Private Concerns”, in Susan Hanna et al. (eds.), Rights to Nature, Island Press, 

Washington D.C. , 1996, pp. 111-126, at p. 118 citing Margaret Mckean. 
60 Elinor Ostrom, Private and Common Property Rights, 2000, p.346. 
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จากแนวคิดในการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน ประกอบกับการเรียกรองดานสิทธิมนุษยชน
ของกลุมชนพื้นเมืองและชนเผาตางๆทั่วโลก ไดทําใหเกิดการรับรองสิทธิของชุมชนในระดับสากล  
ในปจจุบัน สิทธิชุมชนไดรับการรับรองในคําประกาศและสนธิสัญญาฉบับตางๆทั้งในระดับโลกและ
ระดับภูมิภาค ที่สําคัญ ไดแก 

 
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ค.ศ. 

1948 เปนคําประกาศที่ไดรับการรับรองโดยเอกฉันทในที่ประชุมสมัชชาใหญขององคการ
สหประชาชาติ61 กําหนดวามนุษยทุกคนมีความเสมอภาคในเกียรติศักดิ์และสิทธิ ทุกคนมีสิทธิตาม
ปฏิญญานี้โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานใดๆ เชน เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา 
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางดานอื่นๆ กําเนิดทางชาติหรือสังคม ฐานะทางทรัพยสิน ชาติ
กําเนิด หรือฐานะอื่นใด แมวาปฏิญญาสากลฉบับนี้จะมีฐานะเปนคําประกาศซึ่งมิใชขอตกลงระหวาง
ประเทศ แตก็ไดรับการยอมรับโดยนานาประเทศวากําหนดมาตรฐานสากลดานสิทธิมนุษยชนและ
กลายเปนกฎหมายแมบทในการจัดทําสนธิสัญญาและอนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชนอีกหลายสิบฉบับ
ในเวลาตอมา 

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ สิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights) ค.ศ. 1966 มีฐานะเปนขอตกลงระหวางประเทศ
เชนเดียวกันกับสนธิสัญญา เริ่มมีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 1976 ในปจจุบัน กติกา
สากลนี้มีรัฐภาคีทั้งส้ิน 152 รัฐ ประเทศไทยเขาเปนภาคีเม่ือวันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 1997 

ขอ 2 ของกติกากําหนดเกี่ยวกับสิทธิสวนรวมของชุมชนไวดังน้ี “ในรัฐที่มีชนกลุมนอยทาง
ชาติพันธุ ศาสนา หรือภาษา บุคคลซึ่งเปนสมาชิกกลุมชนดังกลาวจะตองมีสิทธิรวมกับสมาชิกอื่นๆ
ในกลุมของตนในการดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมของตนเอง ในการยึดถือและปฏิบัติตามศาสนา และใน
การใชภาษาของตนเอง”  

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) ค.ศ. 1966 เปนขอตกลงระหวางประเทศที่
เริ่มมีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 1976 ปจจุบันมีรัฐภาคีทั้งส้ิน 149 รัฐ ประเทศไทยเขา
เปนภาคีกติกาสากลนี้เม่ือวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 1999 โดยสาระสําคัญกําหนดสิทธิพ้ืนฐานของ
บุคคลทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  ขอ 1 รับรองวากลุมชนทั้งปวง (“All peoples”) มี
สิทธิในการเลือกเจตจํานงของตนเอง (the right of self-determination) กลาวคือ มีสิทธิในการ
เลือกสถานะทางการเมือง และดําเนินการตามหนทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ

                                                        
61 มีประเทศงดออกเสียง 8 ประเทศ ประกอบดวยประเทศตางๆในกลุม Soviet Bloc และประเทศซาอุดีอาระเบีย 
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วัฒนธรรมของตนเองโดยเสรี รัฐภาคีมีหนาที่สงเสริมใหสิทธิชุมชนในการเลือกเจตจํานงของตนเอง
บังเกิดผล รวมทั้งตองใหความเคารพแกสิทธิดังกลาวโดยสอดคลองกับกฎบัตรสหประชาชาติ 

 

 

 

อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 169 วาดวยกลุมชนทองถิ่นและชน
เผาในประเทศเอกราช (Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent 
Countries หรือ ILO Convention No.169  )ค.ศ. 1989 

เปนอนุสัญญาที่กําหนดและรับรองสิทธิชุมชนโดยตรง  และมาแทนที่อนุสัญญาฉบับ ค.ศ. 
1957 ที่กําหนดในเรื่องสิทธิของกลุมชนทองถ่ินและชนเผา แตมีหลักการที่แตกตางจากอนุสัญญา
ฉบับกอนอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ เปลี่ยนแปลงจากหลักการพัฒนากลุมชนทองถ่ินและชนเผา
เพ่ือใหเขามากลมกลืนและเปนสวนหนึ่งของสังคมกระแสหลัก (assimilationist policy) เปนการ
ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุตางๆ รวมทั้งใหความเคารพตอสิทธิของ
กลุมชนเหลานี้ในการควบคุมระบบสถาบัน วิถีชีวิต และการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เอื้ออํานวยตอการ
ดํารงไวซึ่งเอกลักษณ ภาษาและศาสนาของตนเอง ภายใตกรอบของรัฐที่ตนเองอาศัยอยู  

อนุสัญญานี้ใชบังคับกับกลุมชนทองถ่ินและชนเผาดังตอไปนี้ คือ 

(1) กลุมชนเผาในประเทศเอกราชซึ่งโดยสภาพทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจทําให
พวกเขามีความแตกตางจากสวนอื่นๆของชุมชนชาติ (other sections of the national 
community) และซึ่งสถานะถูกกํากับควบคุมไมวาทั้งหมดหรือบางสวนโดยจารีต
ประเพณีของตนเอง หรือโดยกฎหมายหรือกฎระเบียบพิเศษของกลุมชนนั้น 

(2) กลุมชนในประเทศเอกราชซึ่งถูกจัดวาเปนชนทองถ่ินอันเนื่องมาจากการสืบเชื้อสาย
จากประชากรที่เคยอาศัยอยูในประเทศ หรือภูมิภาคที่ประเทศนั้นตั้งอยู ณ เวลาที่
ดินแดนนั้นตกเปนอาณานิคมหรือเมื่อมีการกําหนดพรมแดนรัฐปจจุบัน และเปนกลุม
ชนซึ่งยังคงรักษาระบบสถาบันทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมืองของ
ตนเองไวไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และไมวาสถานะทางกฎหมายของพวกเขาจะเปน
อยางไรก็ตาม 

นิยามดังกลาวจึงครอบคลุมถึงชุมชนทองถ่ินและชนเผาตางๆในประเทศไทยดวย เพ่ือให
สอดคลองกับการอภิปรายเรื่องสิทธิชุมชนในประเทศไทย ในที่น้ีจึงขอใชคําวา “ชุมชน” แทนคําวา 
“กลุมชน” ในกรณีที่อนุสัญญาฯกลาวถึง “peoples”  

อนุสัญญาฯกําหนดใหชุมชนทองถ่ินและชนเผาไดรับสิทธิมนุษยชนและอิสระภาพอยางเตม็ที่
โดยปราศจากการเลือกปฏิ บัติ  (ขอ  2)  ชุมชนมี สิท ธิ ในกํ าหนดลําดับความสํ าคัญใน
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กระบวนการพัฒนาที่มีผลกระทบตอชีวิต ความเชื่อ สถาบัน จิตวิญญาณของตน และที่ดินที่ตนเอง
ยึดถือครอบครองและใชประโยชนอยู รวมทั้งสามารถควบคุมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของตนใหมากที่สุดเทาที่จะกระทําได (ขอ 7) และรัฐสมาชิกตองใหความเคารพแกจารีต
ประเพณีและกฎหมายจารีตประเพณีของชุมชน  

 
เน่ืองจากที่ดินเปนองคประกอบสําคัญในการดํารงไวซึ่งวัฒนธรรม วิถีชีวิตและความอยูรอด

ของชุมชน อนุสัญญาฯจึงกําหนดในเรื่องนี้ไวในสวนที่สองของอนุสัญญาซึ่งประกอบดวย 7 ขอ 
(Articles 13-19) รัฐภาคีตองยอมรับความสัมพันธระหวางชุมชนกับที่ดินที่ตนเองยึดถือ
ครอบครองอยูตามประเพณีวามีความสําคัญตอวัฒนธรรมและความเชื่อคานิยม (spiritual values) 
ของชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธที่มีลักษณะเปนสวนรวม และตองใหความคุมครองแก
สิทธิและการครอบครองที่ดินของชุมชนซึ่งมีมาโดยจารีตประเพณี รัฐตองดําเนินมาตรการเพื่อ
คุมครองสิทธิในการใชที่ดินรวมกันของชุมชนโดยใหความสนใจเปนพิเศษแกชุมชนที่ยายถิ่นและ
ชุมชนที่ทําไรหมุนเวียน รัฐตองใหความคุมครองแกสิทธิของชุมชนในทรัพยากรธรรมชาติที่เปนสวน
หน่ึงของที่ดินนั้น สิทธิดังกลาวประกอบดวยสิทธิในการใช จัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
ในกรณีที่รัฐกําหนดใหทรัพยากรแรในดินและใตดิน และทรัพยากรอื่นๆที่ผูกพันกับที่ดินเปนสมบัติ
ของรัฐ จะตองจัดใหมีกระบวนการปรึกษาหารือกับชุมชนเพื่อใหทราบถึงผลกระทบที่โครงการหรือ
กิจกรรมการแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติจะมีตอชุมชนกอนการอนุญาตโครงการหรือ
กิจกรรมนั้น รวมทั้งใหชุมชนมีสวนรวมในการรับประโยชนจากโครงการหรือกิจกรรมดังกลาวใหมาก
ที่สุดเทาที่จะกระทําได และตองมีการชดเชยอยางเหมาะสมในกรณีที่กอใหเกิดความเสียหายแก
ชุมชน รัฐตองไมยายชุมชนทองถ่ินออกจากที่ดินซึ่งเขาครอบครอง และในกรณีที่จําเปนตองยาย
ชุมชน จะตองกระทําโดยความเห็นชอบจากชุมชนหรือผานกระบวนการตามกฎหมายหรือสํารวจ
ความคิดเห็นโดยผูแทนของชุมชนมีสวนรวม และจะตองมีการชดเชยใหแกการสูญเสียที่ดินและความ
เสียหายอยางเต็มที่  นอกจากนี้ รัฐตองเคารพกระบวนการถายทอดสิทธิในที่ดิน (transmission of 
land rights) ในหมูสมาชิกของชุมชน 

จะเห็นไดวา ILO Convention No.169 มีบทบัญญัติที่คอนขางละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับการ
คุมครองสิทธิชุมชน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรวมจัดการ อนุรักษและใชประโยชนจากที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และชุมชนตามอนุสัญญานี้รวมความถึงชุมชนและชนเผาตางๆที่อาศัยอยูใน
ประเทศไทยดวย อนุสัญญานี้เริ่มมีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 1991 แตนับจนถึงปจจบัุน
ยังมีรัฐใหสัตยาบันแกอนุสัญญานี้ไปเพียง 17 รัฐ สวนใหญประกอบดวยรัฐในแถบอเมริกากลางและ
อเมริกาใตซึ่งมีชนเผาและชุมชนพื้นเมืองอาศัยอยูเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ก็มีรัฐบางรัฐในยุโรป



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 40

ตะวันตกอันไดแก เดนมารก เนเธอรแลนด และนอรเวย ที่ไดใหสัตยาบันแกอนุสัญญานี้62  เปนที่นา
สังเกตวาทั้งสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลียซึ่งตางก็มีชนพื้นเมืองอาศัยอยูเปนจํานวนมาก
ยังไมไดเขาเปนภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้  สําหรับประเทศไทยนั้น ก็ยังมิไดใหสัตยาบันแกอนุสัญญา
น้ีเชนกัน 

 

คําประกาศกรุงริโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (Rio Declaration on Environment 
and Development) ค.ศ. 1992  

เปนคําประกาศที่ไดรับการรับรองในที่ประชุมส่ิงแวดลอมโลกที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร 
ประเทศบราซิล เม่ือเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1992 หลักการขอ 22 ยอมรับบทบาทสําคัญของชุมชน
ทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรดังน้ี 

“ชนพื้นเมือง (indigenous people) และชุมชนของตน และชุมชนทองถ่ินอื่นๆมีบทบาท
สําคัญในการจัดการและพัฒนาสิ่งแวดลอม เน่ืองจากความรูและธรรมเนียมปฏิบัติ (knowledge and 
traditional practices) ของตน  รัฐควรรับรองและสงเสริมความมีตัวตน (identity) วัฒนธรรม และ
ผลประโยชนของชุมชน และชวยใหชุมชนสามารถมีสวนรวมในการพัฒนาที่ยั่ งยืนอยางมี
ประสิทธิผล” 

แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Agenda 21) ค.ศ. 1992 

เปนเอกสารที่กําหนดแนวทางปฏิบัติในดานตางๆเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน และไดรับการ
รับรองในการประชุมส่ิงแวดลอมโลกเมื่อ ค.ศ. 1992 พรอมกับคําประกาศกรุงริโอ Chapter 26 ของ 
Agenda 21 ขยายความในเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนวา รัฐบาลและองคกรระหวางประเทศตอง
จัดใหมีกระบวนการสรางความเขมแข็งแกชุมชนเพื่อใหชุมชนไดรับการแบงปนผลประโยชนจากการ
นําภูมิปญญาทองถ่ินไปใชและเพื่อใหชุมชนสามารถนําความรูของชุมชนมาชวยใหเกิดการพัฒนา
อยางยั่งยืน รัฐตองใหความคุมครองแกที่ดินที่ชุมชนอาศัยอยู และยอมรับคุณคา ความรู และวิถี
ปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอม  นอกจากนี้ รัฐจะตองเสริมสรางสมรรถนะของชุมชนและ
สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย กฎหมาย และโครงการตางๆที่เกี่ยวของกับการ
จัดการทรัพยากรซึ่งมีผลกระทบตอชุมชน 

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 1992 

เปนความตกลงระหวางประเทศที่มีรัฐภาคี 188 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยที่เพ่ิงเขาเปน
ภาคีประเทศสุดทายเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ขอ 8 (j) ของอนุสัญญาใหการรับรองแกสิทธิ

                                                        
62 นับจนถึงตนป 2549 รัฐที่ไดใหสัตยาบันแกอนุสัญญานี้แลวก็คือ อารเจนตินา โบลิเวีย บราซิล โคลอมเบีย คอสตาริกา 
เดนมารก โดมินิกา เอกวาดอร ฟจิ กัวเตมาลา ฮอนดูรัส เม็กซิโก เนเธอรแลนด นอรเวย ปารากวัย เปรู และ เวเนซูเอลา 
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ชุมชน โดยกําหนดใหรัฐภาคีตองเคารพสิทธิชุมชน และในกรณีที่มีการนําเอาความรูและภูมิปญญา
ทองถ่ินของชุมชนไปใชประโยชน จะตองแบงปนผลประโยชนที่ไดใหแกชุมชน ในสวนของประเทศ
ไทย ไดมีการตรากฎหมายใหสอดคลองกับหลักการนี้ ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 
2542 ซึ่งบัญญัติใหชุมชนที่ขึ้นทะเบียนแลว63มีสิทธิดําเนินการผานองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ
กลุมเกษตรกร หรือกลุมสหกรณ เพ่ือยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นและใหตนเองมี
สิทธิแตผูเดียวในการศึกษาและใชประโยชนจากพันธุพืชนั้น โดยใหผูที่ตองการเก็บ จัดหา หรือ
รวบรวมพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นเพื่อการปรับปรุงพันธุ หรือศึกษาวิจัยเพื่อใชประโยชนทางการคา
ตองทําขอตกลงแบงปนผลประโยชนใหแกชุมชน64 

สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรพัยากรพันธกุรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร ค.ศ. 
2001  

เปนความตกลงที่สงเสริมการแลกเปลี่ยนพันธุพืชเพื่อพัฒนาดานอาหารและการเกษตร ใน
สวนที่เกี่ยวของกับสิทธิชุมชนนั้น เริ่มมีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2004 ประเทศไทย
ลงนามในสนธิสัญญานี้ แตยังมิไดใหสัตยาบันเขาเปนภาคีสนธิสัญญา 

สนธิสัญญานี้ยอมรับความสําคัญของบทบาทของชุมชนในการสั่งสมภูมิปญญาดาน
พันธุกรรมพืชและมีสวนรวมในการพัฒนาพันธุ โดยรับรอง “สิทธิเกษตรกร” (farmers’ rights) 
รวมทั้งสิทธิในการไดรับสวนแบงผลประโยชนในกรณีที่มีการนําพันธุพืชของชุมชนไปใช 

อนุสัญญาอเมริกันวาดวยสิทธิมนุษยชน (American Convention on Human Rights) ค.ศ. 
1969 

 เปนอนุสัญญาระดับภูมิภาคในทวีปอเมริกา ในปจจุบัน มีรัฐภาคีทั้งหมด 24 ประเทศ โดย
ประกอบดวยรัฐสวนใหญในอเมริกากลางและอเมริกาใต แมจะเปนอนุสัญญาระดับภูมิภาค แตก็มี
ความสําคัญมากในดานการคุมครองแกสิทธิชุมชน เน่ืองจากประเทศสมาชิกทั้งหมดลวนมีชุมชน
พ้ืนเมืองอาศัยอยู และอนุสัญญามีกลไกที่คอนขางมีประสิทธิภาพในการบังคับใหประเทศสมาชกิตอง
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญา อยางไรก็ดี ทั้งสหรัฐอเมริกาและแคนาดาไมไดเปนภาคีของ
อนุสัญญานี้ 

อนุสัญญาฯกําหนดใหรัฐภาคีมีหนาที่ใหความคุมครองแกสิทธิตางๆของบุคคลทุกคนทั้งใน
ดานสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงสิทธิใน

                                                        
63 ตามมาตรา 44 ของพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวที่ตั้งถ่ินฐานและสืบทอดระบบ
วัฒนธรรมรวมกันมาโดยตอเนื่อง ซ่ึงไดรวมกันอนุรักษหรือพัฒนาพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น (เปนพันธุพืชที่มีอยูเฉพาะในทองที่
ใดทองที่หน่ึงภายในราชอาณาจักรเทาน้ันตามมาตรา 43) อาขขอขึ้นทะเบียนเปนชุมชนตามพระราชบัญญัติน้ีโดยตั้งตัวแทนยื่น
คําขอเปนหนังสือตอผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่  อยางไรก็ตาม การยื่นคําขอและการพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียนชุมชนตอง
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และนับจนถึงขณะน้ี ยังไมมีการตรากฎกระทรวงตามมาตรานี้ 

64 พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 มาตรา 44 - 51 
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ชีวิตและทรัพยสิน นอกจากนี้ ยังจัดตั้งคณะกรรมาธิการดานสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอเมริกา 
(Inter-American Commission on Human Rights) และศาลสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอเมริกา 
(Inter-American Court on Human Rights) แมวาอนุสัญญาฯจะมิไดกลาวถึงสิทธิชุมชนโดยตรง แต
ไดเคยมีการฟองคดีอยางนอย 4 คดีโดยชุมชนพื้นเมืองตอศาลสิทธิมนุษยชนวารัฐบาลของตนได
กระทําผิดบทบัญญัติของอนุสัญญาโดยละเมิดสิทธิในที่ดินของชุมชน และศาลเคยพิพากษาวาการ
กระทําดังกลาวเปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสิน (right to property) ของชุมชน ดังรายละเอียดที่จะ
กลาวตอไป 

รางปฏิญญาสหประชาชาติวาดวยสิทธชิุมชนทองถิน่ (Draft United Nations Declaration on 
the Rights of Indigenous Peoples) ค.ศ. 1994 

รางปฏิญญานี้เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นโดยคณะทํางานวาดวยกลุมประชากรทองถ่ิน (Working 
Group on Indigenous Populations หรือ WGIP) ซึ่ง คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน (Commission 
on Human Rights) ขององคการสหประชาชาติจัดตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1982  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
คุมครองสิทธิของชุมชนทองถ่ินซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน แทนที่จะเนนการคุมครอง
สิทธิในระดับปจเจกดังเชนความตกลงดานสิทธิมนุษยชนฉบับอื่นๆ การจัดทํารางปฏิญญาเริ่มขึ้น
เม่ือ ค.ศ. 1985 โดยเปดใหผูแทนของชุมชนทองถ่ินและรัฐบาลจากภูมิภาคตางๆเขารวม 
คณะทํางานจัดทํารางปฏิญญาเสร็จเมื่อ ค.ศ. 1993 และรางนี้ไดรับการรับรองจากคณะอนุ
กรรมาธิการวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ (UN Sub-
Commission on the Promotion and Protection of Human Rights) เม่ือ ค.ศ. 1994 จากนั้นไดมี
การนําเสนอรางตอคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติซึ่งไดแตงตั้ง
คณะทํางานเพื่อพิจารณารางปฏิญญาฯนี้อีกครั้งหน่ึงเม่ือ ค.ศ. 1995 คณะทํางานซึ่งประกอบดวย
องคกรดานชุมชนทองถ่ินกวา 200 องคกรประชุมปละ 1 ครั้งโดยมีเปาหมายที่จะปรับปรุงรางเพื่อ
นําเสนอใหสมัชชาใหญองคการสหประชาชาติพิจารณารับรองปฏิญญานี้ตอไป 

รางปฏิญญาฯ ณ ขณะนี้ มีทั้งหมด 45 ขอ สาระสําคัญประกอบดวยการรับรองสิทธิของ
ชุมชนทองถ่ินในการเลือกเจตจํานงของตนเอง สิทธิในการดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมและภาษา การเขาถึง
บริการการศึกษาและสุขภาพ ที่อยูอาศัย การจางงาน การคุมครองดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 
การคุมครองดานทรัพยสินทางปญญาและทางวัฒนธรรม เปนตน  

สําหรับสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปนจุดสนใจของรายงานนี้น้ัน รางปฏิญญา
ฯรับรองสิทธิของชุมชนทองถ่ินในการธํารงไวซึ่งความสัมพันธตามจารีตประเพณีของชุมชนกับ
ทรัพยากรธรรมชาติไมวาจะเปนที่ดิน นํ้า ทะเลชายฝง และทรัพยากรอื่นๆซึ่งชุมชนเปนเจาของ 
ครอบครอง หรือใชประโยชน ชุมชนทองถ่ินมีสิทธิในการเปนเจาของ พัฒนา ควบคุม และใช
ทรัพยากรเหลานี้  รัฐตองยอมรับกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ และจารีตประเพณี ระบบการถือครอง
ที่ดินและระบบสถาบันของชุมชนในการพัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางเต็มที่ รวมทั้ง
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ตองดําเนินมาตรการเพื่อปองกันการแทรกแซงและการละเมิดสิทธิเหลานี้  ในกรณีที่มีการละเมิด
สิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จะตองมีการชดเชยอยางยุติธรรม โดยตองจัดที่ดิน
และทรัพยากรที่มีขนาดและคุณภาพเทาเทียมกับที่ดินและทรัพยากรที่ชุมชนตองเสียไป เวนแตจะตก
ลงกับชุมชนเปนอยางอื่น รัฐตองอนุรักษ ฟนฟู และคุมครองสิ่งแวดลอมและสมรรถภาพในการผลิต
ของที่ดินและทรัพยากรของชุมชน รวมทั้งตองใหความชวยเหลือแกชุมชนในเรื่องดังกลาว จะตองไม
ดําเนินกิจกรรมใดๆทางทหารในที่ดินของชุมชน และตองดําเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ปองกันไมใหมีการเก็บกักหรือทิ้งของเสียอันตรายในที่ดินของชุมชน 

ที่กลาวมานี้ เปนเพียงสาระโดยยอของรางปฏิญญาเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับสิทธิชุมชนใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จะเห็นไดวา รางปฏิญญาฯใหการรับรองแกสิทธิของชุมชนอยาง
กวางขวางในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายและจารีตประเพณีทองถ่ินของตนเอง 
แมวาเอกสารนี้จะเปนเพียงรางปฏิญญาฯซึ่งยังคงตองรอการรับรองจากสมัชชาใหญขององคการ
สหประชาชาติ แตก็ถูกอางอิงถึงเปนอยางมากในชวงกวาหนึ่งทศวรรษที่ผานมา และสะทอนใหเห็น
การพัฒนาสาระของสิทธิชุมชนในระดับกฎหมายระหวางประเทศไดเปนอยางดี  จึงอาจถือเปน
มาตรฐานสากลในการคุมครองสิทธิชุมชนไดหากสมัชชาใหญฯใหการรับรองแกรางปฏิญญาฯนี้ใน
อนาคต  

ในสวนนี้ไดกลาวถึงการรับรองสิทธิชุมชนในระดับระหวางประเทศ ตามที่ปรากฎในเอกสาร
ที่เปนอนุสัญญา และสนธิสัญญาระหวางประเทศทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค คําประกาศ และ
รางปฏิญญาฯ ในกรณีของคําประกาศหรือรางปฏิญญานั้น ไมถือวามีผลบังคับตามกฎหมาย แตก็มี
คุณคาในฐานะที่กําหนดมาตรฐานสากลซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกันของนานาประเทศ สําหรับเอกสารที่
เปนอนุสัญญาหรือสนธิสัญญาจะมีผลบังคับและประสิทธิผลในระดับแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับจํานวน
รัฐภาคีและกลไกในการบังคับใชของสนธิสัญญา อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอเมริกาเปน
ตัวอยางอันหนึ่งของความตกลงที่มีประสิทธิผลในการบังคับใชมากกวาอนุสัญญาอื่นๆหลายฉบับ 
กลาวคือกําหนดใหมีคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและศาลสิทธิมนุษยชน ซึ่งรับคํารองและการ
ฟองคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐภาคี สนธิสัญญาอื่นๆ เชน กติการะหวางประเทศวา
ดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม กําหนดใหรัฐภาคีตองจัดทํารายงานเกี่ยวกับความกาวหนาในการดําเนินงานดาน
สิทธิมนุษยชนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกติกา และคณะกรรมการดานสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมซึ่งแตงตั้งโดยคณะมนตรีดานเศรษฐกิจและสังคมขององคการ
สหประชาชาติ (ECOSOC) ตามลําดับ จึงมีผลในแงของการสรางแรงกดดันใหรัฐภาคีตองปฏิบัติตาม
มาตรฐานความคุมครองสิทธิมนุษยชนตามกติกาฯ  สําหรับอนุสัญญาฉบับที่ 169 ขององคการ
แรงงานระหวางประเทศนั้น แมจะมีบทบัญญัติที่ครอบคลุมการคุมครองสิทธิชุมชนอยางกวางขวาง 
แตก็มีรัฐใหสัตยาบนัเพียงจํานวนนอย จึงยังมีบทบาทจํากัดในการคุมครองสิทธิชุมชน 
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ประสบการณเกี่ยวกับสิทธิชุมชนในตางประเทศ 

รายงานนี้ไดนําเสนอใหเห็นชัดเจนแลววา กฎหมายระหวางประเทศรับรองสิทธิชุมชนใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งกฎหมายและจารีตประเพณีของชุมชนที่
เกี่ยวของกับการใชที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ในสวนตอไปนี้จะพิจารณาตัวอยางและ
ประสบการณของบางประเทศวามีการคุมครองสิทธิชุมชนอยางไร เพ่ือชวยสงเสริมองคความรูในการ
คุมครองสิทธิชุมชนในประเทศไทย 

ในปจจุบัน ประมาณกันวามีชุมชนพื้นเมืองและชุมชนทองถ่ินประมาณ 300-350 ลานคน 
ซึ่งอาศัยอยูในประเทศตางๆทั่วโลกประมาณ 72 ประเทศ ประกอบดวยกลุมชนที่แตกตางกันไมนอย
กวา 5,000 กลุม65  แมวาประเทศสวนใหญในแถบละตินอเมริกาจะมีชุมชนพื้นเมืองเปน
สวนประกอบสําคัญของประชากร และบางประเทศ เชน โบลิเวีย มีประชากรที่เปนคนพื้นเมืองถึง
รอยละ 56-70 ของประชากรทั้งประเทศ และกัวเตมาลาและเปรูมีคนพื้นเมืองเกือบครึ่งหน่ึงของ
ประชากรทั้งหมดของประเทศ แตปรากฎวาคนพื้นเมืองหรือชนเผาสวนใหญของโลกมีถ่ินฐานอยูใน
ทวีปเอเชียถึงประมาณรอยละ 7066 เฉพาะในอินเดียมีประชากรที่เปนชนเผาอยูถึง 68 ลานคนซึ่ง
คิดเปนประมาณรอยละ 8 ของประชากรทั้งประเทศจากการสํารวจเมื่อ ค.ศ. 199167 

ลักษณะรวมของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนทองถ่ินทั่วโลกก็คือ เปนกลุมชนที่พ่ึงพิงระบบ
เกษตรกรรมแบบเลี้ยงชีพ เปนกลุมประชากรที่ดอยโอกาสและถูกเลือกปฏิบัติในสังคม มีฐานะ
ยากจน มีสุขภาพและภาวะโภชนาการต่ํากวาประชากรสวนอื่นๆของประเทศ และมีโอกาสนอยกวา
ในการเขาถึงบริการการศึกษา การสาธารณสุข และการสงเคราะหในดานที่อยูอาศัย เปนตน การ
สรางความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิชุมชนและการใหความคุมครองดานสิทธิมนุษยชนแกกลุมชนพื้นเมือง
และชนเผาตางๆอยางแทจริงจึงเปนส่ิงสําคัญ 

สิทธิชุมชนในสหรัฐอเมริกา ชนพื้นเมืองในสหรัฐอเมริกามีชื่อเรียกหลายอยาง ที่สําคัญ
ไดแก Indians, American Indians, First Americans และ Aboriginal Peoples  ชนเผาตางๆเขามา
อาศัยอยูในดินแดนสหรัฐอเมริกาตั้งแต 1500 ปกอนคริสตศักราช กอนที่ชาวยุโรปจะมาบุกเบิก
ดินแดนและตั้งรกรากในทวีปอเมริกา การเขามาของชาวยุโรปมีผลกระทบตอชนพื้นเมืองเปนอยาง
มากทั้งการลมตายจากการทําสงคราม การบังคับใหตองยายถิ่น ความยากจน และโรคภยัไขเจบ็ทีม่า
กับคนตางถ่ิน  

จากการสํารวจเมื่อ ค.ศ. 2003 พบวามีชนพื้นเมืองในสหรัฐฯอยูประมาณ 2.8 ลานคน คิด
เปนรอยละ 1.5 ของประชากรทั้งประเทศ รัฐบาลกลางสหรัฐฯไดใหการรับรองชนเผาพื้นเมืองแลว 

                                                        
65 Indigenous peoples, Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/indigenous_people 
66 เพิ่งอาง โดยอางถึงประมาณการของ International Working Group for Indigenous Affairs 
67 เพิ่งอาง 
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563 เผา และยังมีเผาอีกจํานวนหนึ่งที่ไดรับการรับรองในระดับมลรัฐ68  ความสัมพันธระหวางชน
พ้ืนเมืองเผาตางๆกับรัฐบาลสหรัฐมีความเปนมาที่คอนขางยาวนาน ในระยะแรกซึ่งกินเวลาเกือบ 
100 ปจากชวงปลายศตวรรษที่ 18 มาจนถึงปลายศตวรรษที่ 19 สิทธิในที่ดินของชนเผาเปนไป
ตามสนธิสัญญาระหวางรัฐบาลกลางกับชนเผาตางๆ สนธิสัญญาฉบับแรกเปนสนธิสัญญาที่ทํากับ
ชนเผาในรัฐเดลาแวรเม่ือ ค.ศ. 1778 จากปน้ันจนถึง ค.ศ. 1871 มีการทําสนธิสัญญากับชนเผา
ตางๆ 370 ฉบับ  สนธิสัญญาสวนใหญเกิดขึ้นหลังจากความพายแพในการตอสูของชนพื้นเมืองหรือ
กระทําขึ้นเนื่องจากความกลัวสงคราม จึงมีลักษณะเปนการยกสิทธิในดินแดนที่อาศัยอยูเดิมใหแก
รัฐบาลกลางเพื่อแลกเปลี่ยนกับการคุมครอง ที่ดินผืนใหม และผลประโยชนอื่นๆ ซึ่งในกรณสีวนใหญ
ชนพื้นเมืองไมไดรับผลประโยชนตามที่รัฐบาลสัญญาไว ในวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1871 สภาคองเก
รสออกกฎหมายหามมิใหมีการทําสนธิสัญญาระหวางชนเผากับรัฐบาลกลางอีกตอไป แตรัฐบาล
กลางยังคงมีหนาที่ตองผูกพันตามสนธิสัญญาตางๆที่ไดทําไวกอนหนานี้ ความสัมพันธระหวาง
รัฐบาลกลางกับชนเผาหลังจากนั้นเปนตนมาจึงขึ้นอยูกับกฎหมายที่ออกโดยสภาคองเกรสและคําส่ัง
ของฝายบริหาร 

ในชวงของการทําสนธิสัญญาระหวางรัฐบาลกลางกับชนเผา สภาคองเกรสไดออกกฎหมาย 
ที่เรียกวา The Indian Removal Act ค.ศ. 1830 ซึ่งใหอํานาจแกประธานาธิบดีในการทําสนธิสัญญา
กับชนเผาตางๆเพื่อใหยายถิ่นไปอยูทางฝงตะวันตกของแมนํ้า Mississippi หลายๆเผาจําตองทํา
สนธิสัญญาภายใตความกดดันของรัฐบาลสหรัฐ  ความขัดแยงที่เกิดขึ้นทําใหเกิดสงครามระหวาง
กองทหารสหรัฐกับชนพื้นเมืองหลายเผา และชนพื้นเมืองตองลมตายมากมาย ในที่สุดรัฐบาลสหรัฐฯ
มีคําส่ังใหชนพื้นเมืองอเมริกันทั้งหมดที่เหลืออยูใหยายเขาไปอยูในเขตสงวน (reservations or 
reserves) เม่ือวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1876  

ในการทําความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิชุมชนในสหรัฐอเมริกา จะตองพิจารณาคําพิพากษาของ
ศาลที่วางหลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของชนเผา และกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐในสมัยตางๆ
ในคดี Cherokee Nation v. Georgia ค.ศ. 183169 ศาลสูงสุดของสหรัฐไดวางหลักไววาเผาหรือชาติ
อินเดียน (Indian tribe or nation) ที่อยูในสหรัฐอเมริกามิใชรัฐตางประเทศ แตเปนชาติที่ขึ้นอยูกับ
ประเทศสหรัฐฯ (“domestic dependent nations”) และอํานาจในการจัดการที่เกี่ยวกับชาวพื้นเมือง
เปนของรัฐบาลแหงชาติเทานั้น โดยรัฐบาลในระดับมลรัฐไมมีอํานาจดังกลาว นอกจากนี้ ศาลสหรัฐ
ยังไดวางหลักบรรทัดฐานที่ยอมรับสิทธิในการครอบครองที่ดินของชาวพื้นเมือง ซึ่งถือวาเปนสิทธิ
ของกลุม ในคดี Mitchell v. United States ค.ศ. 183570 ศาลสูงสุดของสหรัฐไดวางหลักวาสิทธิใน
การครอบครองที่ดินของชนพื้นเมือง “มีความศักดิ์สิทธ์ิเทาเทียมกันกับกรรมสิทธ์ิในที่ดินของชนผิว
ขาว” (the Indian right of occupancy is “as sacred as the fee simple of the whites”) หลัก

                                                        
68 Indigenous peoples จาก Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_people 
69 30 U.S. (5 Pet.) 1 (1831) 
70 34 U.S.(9 Pet.) 711, 746 (1835) 
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ดังกลาวไดรับการยืนยันอีกหลายครั้งในคําพิพากษาของศาลในสมัยตอๆมา ในคดี Oneida Indian 
Nation v. County of Oneida ค.ศ. 197471  ศาลสูงสุดของสหรัฐยืนยันวาสิทธิในการครอบครอง
ที่ดินของชนพื้นเมืองเปนสิทธิตามกฎหมายที่สามารถใชยันกับบุคคลภายนอกได และสิทธิดังกลาว
จะถูกยกเลิกไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายของรัฐบาลกลางเทานั้น 

 
ส่ิงที่นาสังเกตก็คือ สิทธิในที่ดินของชนพื้นเมืองเปนเพียงสิทธิในการยึดถือครอบครอง 

(right of occupancy) และใชประโยชนในที่ดินเทานั้น ที่ดินเหลานี้ยังคงถือเปนสมบัติของชาติ
สหรัฐฯ ในคดี Johnson v. McIntosh ค.ศ. 1823 ศาลพิพากษาวาชนพื้นเมืองมีเพียงสิทธิ
ครอบครอง แตมิไดเปนเจาของที่ดินซึ่งถือวาเปนสมบัติของชาติ จึงไมสามารถโอนสิทธิในที่ดินใหแก
บุคคลอื่น บุคคลที่ซื้อที่ดินจากรัฐบาลสหรัฐฯจึงไดสิทธิในที่ดิน ในขณะที่บุคคลที่ซื้อที่ดินผืนเดียวกัน
จากชาวพื้นเมืองโดยตรงกลับไมไดสิทธิแมวาจะซื้อที่ดินกอนก็ตาม นอกจากนี้ รัฐบาลสหรัฐไดตรา
กฎหมายหลายฉบับที่เรียกกันวา the Indian Trade and Intercourse Acts ตั้งแต ค.ศ. 1790 เปน
ตนมา กฎหมายดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือใหอํานาจรัฐบาลกลางในการควบคุมการคาระหวาง
บุคคลที่มิใชคนพื้นเมืองกับชนเผาตางๆ นอกจากนี้ ยังหามมิใหคนพื้นเมืองหรือชนเผาอินเดียนขาย
ที่ดิน เวนแตจะเปนการขายหรือยกดินแดนใหตามสนธิสัญญาที่ทํากับประเทศสหรัฐอเมริกาเทานั้น 
สิทธิในที่ดินของชนพื้นเมืองจึงเปนเพียงสิทธิครอบครองและใชประโยชนในที่ดิน การโอนสิทธิโดย
การขายใหแกบุคคลใดๆที่มิใชรัฐบาลสหรัฐจึงกระทํามิได 

อยางไรก็ตาม แมวาที่ดินที่ชนพื้นเมืองอาศัยหรือครอบครองอยูจะเปนสมบัติของชาติ แต
รัฐบาลก็มีหนาที่ตองจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นที่อยูอาศัยของชนพื้นเมืองโดย
คํานึงถึงประโยชนสุขของชนพื้นเมืองเปนที่ตั้ง หลักดังกลาวมาจากแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบของ
รัฐตอการคุมครองชนพื้นเมือง (trust responsibility หรือ fiduciary duties) หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ รัฐ
ในฐานะเจาของที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองอาศัยอยูมีหนาที่ตองใหความคุมครอง
แกชนเผาและทรัพยสินของพวกเขามิใหถูกรุกล้ําทั้งจากหนวยงานของรัฐเองและจากบุคคลภายนอก 
ตัวอยางของคดีที่แสดงถึงความสัมพันธ หรือ fiduciary relationship ระหวางรัฐกับชนเผาในฐานะที่
รัฐเปนผูคุมครอง (guardian) เชน คดี Pyramid Lake Paiute Tribe of Indians v. Morton ค.ศ. 
197272 ซึ่งเปนคดีที่ชนเผาฟองรัฐมนตรีมหาดไทยเพื่อใหศาลเพิกถอนกฎหมายที่ออกโดยรัฐมนตรี
ฯซึ่งมีผลทําใหมีการจัดสรรน้ําแกเขตจัดการน้ําหนึ่ง (water district) มากเกินความจําเปนและทําให
นํ้าไหลเขาทะเลสาบในเขตสงวนของชนเผานอยลง  ศาลพิพากษาวากฎหมายที่ออกโดยรัฐมนตรีไม
ชอบดวยกฎหมายและใหเพิกถอน ดวยเหตุผลวารัฐมนตรีฯมีหนาที่ หรือ fiduciary duty ที่จะทําให
ม่ันใจวาน้ําสวนที่เกินจากสวนที่ตองจัดสงใหเขตจัดการน้ํา(ตามขอผูกพันทางกฎหมายหรือทาง

                                                        
71 414 U.S. 661, 667 (1974) 
72 U.S. District Court, District of Columbia, 1972 354F. Supp.254 
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สัญญา)ไหลเขาทะเลสาบในเขตสงวนของชนเผา การละเลยไมปองกันการสูญเสียน้ําโดยไมจําเปนจึง
เปนการลิดรอนสิทธิในการรับน้ําของชนเผาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

ในปจจุบัน ที่ดินที่ชนพื้นเมืองในสหรัฐครอบครองอยูและที่ถือเปน trust land มีประมาณ 
56 ลานเอเคอร ซึ่งรวมถึงที่ดินที่จัดเปนเขตสงวนสําหรับชนพื้นเมือง  และที่ดินบางสวนที่มีปจเจก
ชนพื้นเมืองเปนเจาของดวย ซึ่งในกรณีหลังน้ีปจเจกซึ่งเปนชนพื้นเมืองจะขายไดก็แตโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีมหาดไทย (Secretary of the Interior) หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากรัฐมนตรี
เทานั้น ที่ดินที่จัดเปน trust land ไมสามารถโอนหรือซื้อขายกันได และไดรับการยกเวนไมตองเสีย
ภาษี สิทธิในที่ดินของชนเผาจึงเปนสิทธิของกลุม ซึ่งมีลักษณะพิเศษจากสิทธิในทรัพยสินอื่นๆ การ
ถือครองทรัพยสินของกลุมตองเปนไปเพื่อประโยชนรวมกันของสมาชิกกลุม  

เขตสงวนของชนพื้นเมืองที่ไดรับการรับรองแลวจากรัฐบาลกลางสหรัฐฯมีทั้งหมด 287 แหง 
เขตสงวนที่ใหญที่สุดคือเขตสงวนของชนเผานาวาโฮ (Navajo Researvation) ซึ่งมีพ้ืนที่ 16 ลาน
เอเคอร หรือประมาณ 65,000 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูในรัฐอาริโซนา นิวเม็กซิโก และยูธาห เขต
สงวนหลายแหงมีขนาดเล็กวา 1,000 เอเคอร (ประมาณ 2,500 ไร) และที่เล็กที่สุดมีขนาด 40 
เฮคแตร (ประมาณ 250 ไร)  

ในเขตสงวนของชนเผา กลุมชนเผามีอํานาจปกครองตนเอง (self-government) ในระดับ
หน่ึง โดยมีรัฐบาลของชนเผา (tribal governments) ซึ่งมีอํานาจในการบริหารจัดการกิจการตางๆซึ่ง
ถือวาเปนกิจการภายในของเผา ซึ่งรวมถึงอํานาจในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติดวย ชน
เผามีสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพยากรที่อยูใตดิน และมีสิทธิคัดคานหรือ
ยับยั้งการทําเหมืองในที่ดินของชนเผา ชนเผามีสิทธิที่จะใหเชาและพัฒนาที่ดินของชนเผาโดยการ
อนุญาตใหทําเหมืองแร ขุดเจาะน้ํามันและกาซ และใชที่ดินเพื่อเลี้ยงสัตวและการเกษตรได  

สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติของชนเผามีในระดับที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับสนธิสัญญาที่เคย
ทําไวกับรัฐบาลกลางตั้งแตในอดีต ในรัฐมิชิแกน วิสคอนซิน และวอชิงตัน ศาลไดยืนยันสิทธิของชน
เผาในทรัพยากรสัตวนํ้าครึ่งหน่ึงที่มีอยูในมลรัฐเหลานั้นตามสนธิสัญญาที่ชนเผาทําไวกับรัฐบาล 
ฉะนั้น ชนพื้นเมืองสามารถจะใชประโยชนในทรัพยากรดวยตนเองไมวาจะเพื่อเลี้ยงชีพหรือเพื่อ
การคา หรือจะอนุญาตใหบุคคลอื่นที่มิใชชนพื้นเมืองใชสิทธิโดยจายคาตอบแทนก็ได โดยภาพรวม
แลว ชนเผาในสหรัฐมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการลาสัตว และทําการประมงในที่ดินและพื้นน้ําที่อยู
ภายในเขตสงวน กฎหมายที่ออกโดยมลรัฐจะไมมีผลตอการใชประโยชนในทรัพยากรธรรมชาติของ
ชนเผา ในคดี United States v. Winans ค.ศ. 190573 ศาลสูงสุดพิพากษาวาโดยสนธิสัญญาที่ทําไว
กับ Yakima Indians เม่ือ ค.ศ. 1859 รัฐบาลไดใหสิทธิในการจับปลาแกชนเผาในที่ซึ่งชนเผาใช
ประโยชนรวมกันเปนประจํา (right of taking fish “at all usual and accustomed places in 
common with the citizens of the territory) สิทธิตามสนธิสัญญาตกทอดแกผูสืบเชื้อสายของชนเผา

                                                        
73 198 U.S. 371 (1905) 
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โดยไมมีการจํากัดเวลา แมวาในปจจุบันที่ดินสองฟากฝงแมนํ้าโคลัมเบียที่ชนเผาเคยใชจับปลามา
โดยจารีตประเพณีจะไดกลายเปนที่ของเอกชนซึ่งไดสิทธิมาโดยชอบดวยกฎหมายจากรัฐบาลกลาง
หรือรัฐบาลมลรัฐวอชิงตันแลวก็ตาม 

รัฐบาลของชนเผามีอํานาจออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมการลาสัตวและการประมงของสมาชกิ
ในชุมชน บุคคลอื่นที่เขาไปทําการประมง ลาสัตว หรือดักสัตวในที่ดินของชนเผาโดยมิไดรับอนุญาต
จากองคกรที่มีอํานาจของชนเผา (tribal authorities) มีความรับผิดทางอาญาตามกฎหมายของ
รัฐบาลสหรัฐ74 ในบางกรณีกฎระเบียบของชนเผาอาจมีผลบังคับไปถึงบุคคลนอกชุมชนแมวาจะมิใช
ชนเผาหากวาบุคคลนั้นกระทําการที่เปนการคุกคามหรือสงผลกระทบโดยตรงตอความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สุขภาพ หรือความผาสุกของชนเผา75 การละเมิดสนธิสนธิสัญญาโดยการลิดรอนสิทธิใน
ที่ดินของชนเผาจะกระทํามิไดเวนแตจะมีการชดเชย ยกตัวอยางเชน ในคดี United States v. Sioux 
Nation of Indians ค.ศ. 198076 รัฐบาลกลางทําสนธิสัญญายกที่ภูเขาที่เรียกวา the Black Hills 
ใหแกชนเผาเมื่อ ค.ศ. 1868 ตอมาสภาคองเกรสออกกฎหมายเพื่อเรียกที่ภูเขานี้คืนเมื่อ ค.ศ. 
1877 หลังจากที่คนพบวาเปนแหลงแรทอง ชนเผาเคยฟองศาลเพื่อเรียกรองคาชดเชยเมื่อ ค.ศ. 
1923 แตใน ค.ศ. 1942 ศาลปฏิเสธที่จะสั่งใหจายคาชดเชยตามขอเรียกรอง อยางไรก็ดี เม่ือมีการ
หยิบยกคดีน้ีขึ้นมาพิจารณาใหมใน ค .ศ . 1978 ศาลพิพากษาวาการยึดคืนที่ดินเกิดขึ้นใน
สถานการณซึ่งทําใหเขาใจไดวารัฐบาลจะตองจายคาชดเชยให การที่รัฐบาลไดปนทองบางสวนใหแก
ชนเผาถือเปนการแลกเปลี่ยนกับการที่ชนเผาตองสูญเสียวิถีการดําเนินชีวิตของตนเทานั้น จึงมิใช
การชดเชยแกชนเผาที่ตองสูญเสียสิทธิในภูเขาที่ถูกยึดคืน รัฐบาลจึงยังคงมีหนาที่ตองจายคาชดเชย 

นอกเหนือไปจากการรับรองสิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติตามสนธิสัญญาที่กระทํา
กับชนเผาแลว รัฐบาลสหรัฐในสมัยปจจุบันมีนโยบายที่จะรับฟงขอเรียกรองของชนเผาแมในกรณีที่
ไมมีสนธิสัญญา ใน ค.ศ. 1994 รัฐบาลออกกฎหมาย the Indian Claims Commission Act เพ่ือ
จัดตั้งคณะกรรมาธิการสําหรับพิจารณากรณีการเรียกรองสิทธิในที่ดินของชนเผา โดยกําหนดใหตอง
มีการชดเชยสําหรับการลิดรอนหรือเพิกถอนสิทธิในที่ดินของชนเผา (extinguishment of Indian 
title) ประสิทธิผลในการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการและความเหมาะสมของการชดเชยยังเปน
เรื่องที่ถกเถียงกันอยู กระบวนการจัดตั้งเขตสงวนและการจายคาชดเชยยังคงดําเนินอยูในยุคปจจุบัน
ในกรณีที่ชนเผาเรียกรองสิทธิในที่ดินตามจารีตประเพณี เชน ใน ค.ศ. 1980 รัฐบาลออกกฎหมาย 
the Main Indian Claims Act เพ่ือโอนที่ดินผืนใหญใหแกชนเผากลุมตางๆซึ่งอางสิทธิในที่ดินที่
ตนเองมีมาแตอดีตในรัฐ Maine  ใน ค.ศ. 1983 รัฐบาลตรา the Alaska Native Claims 
Settlement Act เพ่ือชดเชยใหแกชนพื้นเมืองในรัฐอาลาสกา ซึ่งยอมละทิ้งสิทธิในที่ดินของตนเอง

                                                        
74 18 U.S.C. 1165 
75 ตัวอยางเชน คดี Montana v. United States, 450 U.S. 544 (1981) และ New Mexico v. Mescalero Apache Tribe, 462 

U.S. 324 (1983) 
76 448 U.S. 371 (1980) 
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โดยสมัครใจเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิในที่ดินผืนใหมที่มีเน้ือที่ 44 ลานเอเคอรพรอมกับเงินคาชดเชย
อีก 962.5 ลานเหรียญสหรัฐ  ปรากฎการณทํานองเดียวกันกําลังเกิดขึ้นในรัฐอื่นๆและมีการตรา
กฎหมายลักษณะเดียวกันในรัฐฟลอริดา และคอนเนคติคัท ใน ค.ศ. 200077 

 

สิทธิชุมชนในแคนาดา  ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางชนพื้นเมืองกับชนผิวขาวใน
แคนาดามีความคลายคลึงกับในสหรัฐอเมริกาในแงของการแยงชิงที่ดินจากชนพื้นเมืองเพื่อขยาย
อํานาจและเขตแดนของคนผิวขาวออกไป และมีการทําสนธิสัญญากับชนพื้นเมืองเพื่อเอาที่ดินมา
จากชนพื้นเมืองอยางไมเปนธรรม รวมทั้งมีการจัดตั้งเขตสงวนเพื่อใหชนพื้นเมืองอยูอาศัย อยางไรก็
ตาม กฎหมายแคนาดามีความแตกตางจากสหรัฐพอสมควร ที่สําคัญคือแคนาดาไมไดใหอํานาจแก
ชนเผาพื้นเมืองในการจัดการกิจการภายใน ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในเขตสงวนของตนมาก
เหมือนในสหรัฐอเมริกา  

ชนพื้นเมืองหรือ “Aboriginal Peoples” ในแคนาดาหมายถึงคน 3 กลุม ไดแกกลุมที่เรียกวา 
First Nations (หรือที่เคยเรียกกันวาชาว Indians) ชาว Inuit (หรือที่เคยเรียกกันวาชาว Eskimos) 
และ ชาว Métis (ซึ่งเปนชนพื้นเมืองที่มีเชื้อสายฝรั่งเศสและสกอตอันเนื่องมาจากยุคอาณานิคม) 
ประชากรของชนพื้นเมืองทั้งสามกลุมมีรวมกันประมาณ 1.2 ลานคน หรือ รอยละ 4.3 ของ
ประชากรทั้งหมดของประเทศ ในยุคแรกที่ชาวยุโรปเขาไปในแคนาดา มีการผูกสัมพันธและคาขาย
กับชนพื้นเมืองดวยการทําสนธิสัญญากับชนเผาตางๆโดยเฉพาะอยางยิ่งการคาขนสัตวซึ่งเฟองฟมูาก
ในชวงกอน ค.ศ. 1830 นอกจากนี้ ชนพื้นเมืองยังมีบทบาทสําคัญในการทําสงครามแยงชิงอาณา
นิคมระหวางอังกฤษและฝรั่งเศส กอนที่อังกฤษจะเปนฝายชนะใน ค.ศ. 1760  หลังจากอังกฤษได
ชัยชนะเพื่อปกครองแคนาดา ความสัมพันธในฐานะหุนสวนทางการคาระหวางคนผิวขาวและชน
พ้ืนเมืองก็เปลี่ยนไปเปนผูปกครองกับผูอยูใตปกครอง เกิดการไหลทะลักของชาวยุโรปที่อพยพเขามา
อยูอาศัยในแคนาดา ส่ิงที่ตามมาก็คือความพยายามแยงชิงที่ดินจากชนพื้นเมืองเพื่อเปดทางใหแก
การตั้งถ่ินฐานของชาวยุโรป ใน ค.ศ. 1763 รัฐบาลอังกฤษออกกฎหมายที่เรียกวา the Royal 
Proclamation ซึ่งกําหนดใหรัฐบาลเทานั้นที่มีสิทธิซื้อที่ดินจากชนพื้นเมือง เอกชนไมสามารถซื้อ
ที่ดินจากชนพื้นเมืองได กฎหมายนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันไมใหชาวผิวขาวที่อพยพเขามาตั้ง
รกรากในแคนาดารุกล้ําเขาไปในดินแดนที่เปนของชาวอินเดียนพื้นเมือง  นอกจากนี้ รัฐบาลยังได
ตรา the Crowns Land Protection Act ในป ค.ศ. 1839 เพ่ือประกาศใหที่ดินของชาวพื้นเมือง
ทั้งหมดเปนของพระมหากษัตริย (Crown lands)  กฎหมายเหลานี้เอื้ออํานวยใหรัฐบาลสามารถ
จัดตั้งเขตสงวนตามสนธิสัญญาที่ทํากับชนพื้นเมืองในชวงเวลาตอมา 

                                                        
77 S. J. Anaya and R.A. Williams,Jr., “The Protection of Indigenous Peoples’ Rights over Lands and Natural Resources 

under the Inter-American Human Rights System”, Harvard Human Rights Journal, Vol.14, 2001, pp.34-86, at p. 68. 
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เชนเดียวกันกับในสหรัฐอเมริกา วิธีการหนึ่งที่ใชในการเอาที่ดินจากชนพื้นเมืองมาเปนของ
รัฐก็คือการทําสนธิสัญญากับชนพื้นเมือง กระบวนการดังกลาวเริ่มตั้งแต ค.ศ. 1764 โดยทํา
สนธิสัญญาหลายฉบับในมณฑลออนทาริโอ (Ontario) ทางฝงตะวันออก  กอนที่ขยายการทํา
สนธิสัญญาออกไปในดินแดนทางตะวันตกและทางเหนือของแคนาดา สนธิสัญญาฉบับแรกใน
ดินแดนทางตะวันตกไดแกฉบับที่ทํากับชนพื้นเมืองในมณฑลมานิโทบา (Manitoba) เม่ือ ค.ศ. 
1871 นับจนถึง ค.ศ. 1923 แคนาดาไดทําสนธิสัญญากับชนพื้นเมืองไปมากกวา 50 ฉบับ 

 

สนธิสัญญาที่ถือวาเปนตนแบบใหแกสนธิสัญญาอื่นๆ ไดแก สนธิสัญญาสองฉบับที่ทําเมื่อ 
ค.ศ. 1850 ซึ่งมักเรียกกันวา the Robinson Treaties (ตามชื่อนาย William B. Robinson ซึ่งเปน
ผูแทนของรัฐบาลอังกฤษในการเจรจากับชนพื้นเมือง)78 การทํา Robinson Treaties เกิดขึ้นหลังจาก
ที่มีการคนพบแหลงแรในแถบชายฝงทะเลสาบ Huron และทะเลสาบ Superior รัฐบาลอังกฤษจึง
ตองการเพิกถอนสิทธิของชนพื้นเมืองในพื้นที่เหลานั้น สาระสําคัญของสนธิสัญญาทั้งสองฉบับก็คือ 
การจายคาตอบแทนเปนเงินกอน และเงินรายปใหแกชนพื้นเมือง เพ่ือแลกเปลี่ยนกับที่ชนพื้นเมือง
ยอมยกที่ดินรอบทะเลสาบให79 นอกจากนี้รัฐบาลตกลงที่จะจัดตั้งเขตสงวนใหชนพื้นเมืองอยูอาศัย 
โดยจัดตั้งเขตสงวน 3 เขตบริเวณทะเลสาบ Superior และเขตสงวน 17 เขตในบริเวณทะเลสาบ 
Huron  และใหชนพื้นเมืองมีสิทธิเต็มที่ในการทําประมงและลาสัตวในเขตสงวนของตนได 

สนธิสัญญาฉบับตอๆมาเดินตามรูปแบบของ Robinson Treaties คือกําหนดใหชนพื้นเมือง
ยกดินแดนใหแกรัฐบาลแคนาดาเพื่อแลกเปลี่ยนกับการจัดตั้งเขตสงวนให เขตสงวนสวนใหญจะจัด
ใหตามจํานวนประชากร เชน พ้ืนที่ 1 ตารางไมลสําหรับครัวเรือนที่มีสมาชิก 5 คน พรอมเงินรายป
ใหอีกจํานวนเล็กนอย นอกจากนี้ อาจตกลงที่จะใหส่ิงของอื่นๆ เชน กระสุนปน อุปกรณหาปลา 
เครื่องมือสําหรับทําเกษตร สินคาและบริการอื่นๆ อยางไรก็ตาม รัฐบาลมิไดปฏิบัติตามขอผูกพันใน
สนธิสัญญาเสมอไป  ในหลายกรณีมิไดมีการจัดที่ดินสําหรับจัดตั้งเขตสงวนใหตามที่สัญญา และเขต
สงวนที่จัดตั้งแลวก็ถูกยึดคืนทั้งโดยรัฐบาลเอง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และบรรษัท รวมทั้ง
บริษัทรถไฟที่สรางทางผาเขาไปในเขตสงวนของชนพื้นเมือง แมวาอํานาจในการบริหารกิจการที่
เกี่ยวของกับชนพื้นเมืองจะเปนของรัฐบาลกลาง แตในทางปฏิบัติก็ปลอยใหรัฐบาลระดับมณฑล
สามารถบังคับใชกฎหมายของตนเองกับชนพื้นเมืองได โดยรัฐบาลกลางมิไดกํากับดูแลเพื่อใหชน
พ้ืนเมืองไดสิทธิตามที่ตกลงกันไวในสนธิสัญญาอยางแทจริง80 

                                                        
78 ประกอบดวย The Robinson-Superior Treaty และ The Robinson-Huron Treaty 
79 ในกรณีของ The Robinson-Superior Treaty รัฐบาลเสนอจายเงินให 2,000 ปอนด และเงินรายปอีกปละ 500 ปอนด สวนกรณี 

The Robinson-Huron Treaty รัฐบาลเสนอจายเงินให 2,160 ปอนด และเงินรายปอีกปละ 600 ปอนด 
80 B. Henderson, A Brief Introduction to Aboriginal Law in Canada, http://www.bloorstreet.com/200block/brintro.htm 
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ตามมาตรา 91(24) ของรัฐธรรมนูญแคนาดา ฉบับ ค.ศ. 1867 รัฐบาลกลางมีอํานาจทาง
กฎหมายเหนือชนพื้นเมืองและที่ดินของชนพื้นเมืองแตเพียงผูเดียว กฎหมายแคนาดาที่ใชบังคับกับ
คนพื้นเมืองโดยตรงคือ the Indian Act ซึ่งตราขึ้นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1876 และถูกแกไขเพิ่มเติมครั้ง
ลาสุดเมื่อ ค.ศ. 1985 การแกไขกฎหมายมีผลใหคุมครองชนพื้นเมืองมากข้ึน ในสวนที่เกี่ยวกับที่ดิน
ของชนพื้นเมืองนั้น กฎหมายนี้บัญญัติวารัฐบาลจะโอนที่ดินซึ่งเปนถ่ินที่อยูอาศัยของชนพื้นเมืองเพื่อ
นําไปใชในกิจการอื่นใดไดก็ตอเมื่อชนพื้นเมืองไดยกที่ดินหรือยอมละทิ้งสิทธิในที่ดินนั้นแลวเทานั้น 
นอกจากนี้ยังกําหนดใหที่ดินของชนพื้นเมืองไดรับยกเวนภาษี และใหชนพื้นเมืองมีสิทธิปกครอง
ตนเองในขีดจํากัดได อยางไรก็ตาม นับจนถึงปจจุบันขอบเขตการปกครองตนเองของชนพื้นเมืองยัง
ไมชัดเจนเหมือนในสหรัฐอเมริกา และเปนเรื่องที่รัฐบาลกลางกําลังอยูในระหวางการเจรจากับชน
พ้ืนเมือง นอกจากนี้ มาตรา 8 ของ the Indian Act ค.ศ. 1985 ยังบัญญัติใหกฎหมายทั้งปวงที่มีผล
ใชบังคับทั่วไปซึ่งออกโดยรัฐบาลระดับมณฑลมีผลบังคับใชกับชนพื้นเมืองได และกรณีดังกลาวถูก
ตีความวานาจะหมายความรวมถึงกฎหมายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย 

ลักษณะเดนประการหนึ่งของกฎหมายแคนาดาที่เกี่ยวของกับชนพื้นเมืองก็คือ รัฐธรรมนูญ
แคนาดาไดรับรองสิทธิของชนพื้นเมืองอยางชัดแจง บทแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแคนาดาเมื่อ ค.ศ. 
1982 (the Constitution Act 1982) มาตรา 35 บัญญัติรับรองสิทธิของชนพื้นเมืองและสิทธิตาม
สนธิสัญญา (treaty rights) ดังน้ี 

(1) สิทธิที่มีอยูของชนพื้นเมืองและสิทธิตามสนธิสัญญา (existing aboriginal and treaty 
rights) ตองไดรับการเคารพ 

(2) ชนพื้นเมืองของแคนาดา หมายความรวมถึง ชาว Indian, Inuit และ Métis และใหถือ
วาขอตกลงตามขอเรียกรองสิทธิในที่ดินของชนพื้นเมืองในยุคปจจุบัน (modern land 
claims agreements) เปนสนธิสัญญาดวย  

(3) สิทธิของชนพื้นเมืองและสิทธิตามสนธิสัญาจะตองไดรับการประกันใหแกชายและ
หญิงโดยเสมอภาคกัน 

สําหรับประเด็นถกเถียงวา สิทธิของชนพื้นเมืองและสิทธิตามสนธิสัญญาที่จะถือวามีอยู 
(existing) ตามขอ (1) มีขอบเขตมากนอยเพียงใดนั้น ศาลสูงสุดของแคนาดาไดวางหลักไวเม่ือ 
ค.ศ. 1990 ในดดี Sparrow v. The Queen81 ซึ่งเปนคดีที่ชนพื้นเมืองมณฑล British Columbia 
เรียกรองสิทธิตามจารีตประเพณีในการทําประมงในแมนํ้าที่อยูในเขตของชนเผา ศาลพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา แมวารัฐบาลกลางจะไดออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมสิทธิในการทําประมงดังกลาวมา
นานหลายปกอนที่จะมีการตรา the Constitution Act ค.ศ. 1982 แตกฎระเบียบเหลานั้นก็มิไดมีผล
เปนการยกเลิกสิทธิตามจารีตประเพณีของชนพื้นเมือง  ทั้งน้ี สิทธิที่ไดรับความคุมครองตามมาตรา 

                                                        
81 (1990) 1 S.C.R. 1075 
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35 ของรัฐธรรมนูญฯไดแก สิทธิทั้งหลายที่ยังไมถูกยกเลิกโดยกฎหมายหรือโดยความยินยอมของ
ชนพื้นเมืองเอง หากตองการยกเลิกสิทธิของคนพื้นเมือง รัฐบาลจะตองแสดงเจตนาดังกลาวให
ชัดเจน ในกรณีที่กฎหมายของรัฐบาลกลางขัดแยงกับสิทธิของชนพื้นเมือง รัฐบาลจะตองสามารถให
เหตุผลและคําชี้แจงโดยชั่งนํ้าหนักใหสมดุลยระหวางอํานาจและความรับผิดชอบที่รัฐบาลมีตอชน
พ้ืนเมือง ศาลยกตัวอยางกรณีที่กฎหมายของรัฐอาจระงับสิทธิของชนพื้นเมืองตามรัฐธรรมนูญฯได 
เชน กรณีที่มีความจําเปนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ เกษตรกรรม การปาไม การสํารวจและใชประโยชน
จากแหลงแร การพัฒนาพลังงานไฟฟาพลังนํ้า การกอสรางระบบสาธารณูปโภค และการคุมครอง
ส่ิงแวดลอมหรือพันธุพืชพันธุสัตวที่ตกอยูในอันตรายใกลสูญพันธุ เปนตน นอกจากนี้ ในการออก
กฎระเบียบเพื่อควบคุมการทําประมงของชนพื้นเมือง จะตองจัดลําดับความสําคัญใหชนพื้นเมืองไดมี
สิทธิจับปลาในลําดับตนๆ กลาวคือ รัฐบาลตองใหความสําคัญแกการอนุรักษสัตวนํ้าเปนลําดับแรก 
และหากมีปลาที่อนุญาตใหจับได จะตองใหสิทธิแกชนพื้นเมืองกอน ตามมาดวยสิทธิของบุคคลที่
มิใชชนพื้นเมือง และใหการจับปลาเพื่อนันทนาการอยูในลําดับต่ําสุด 

คดีที่สําคัญมากอีกคดีหน่ึงที่วางบรรทัดฐานเกี่ยวกับขอบเขตและการพิสูจนการมีอยูของสิทธิ
ชนพื้นเมืองก็คือ คดี Delgamuukw v. British Columbia  ค.ศ. 1997 ซึ่งเปนคดีที่หัวหนาชน
พ้ืนเมืองสองเผาอางสิทธิในการปกครองตนเองและสิทธิของชนพื้นเมืองในที่ดินของชนเผาในมณฑล 
British Columbia ในการอางสิทธิดังกลาว ผูรองอางถึงสิทธิทางประวัติศาตรในการใชที่ดินของชน
เผา และความเปนเจาของที่ดินของชนเผาที่ มีมาตามจารีตประเพณี รวมทั้งหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรในรูปของการเตนรําตามประเพณี และเรื่องเลา (oral history) ศาลสูงสุดของแคนาดา
ไดวางหลักเกี่ยวกับลักษณะของสิทธิของชนพื้นเมืองที่ไดรับความคุมครองตามมาตรา 35 ของ
รัฐธรรมนูญฯไววา เปนสิทธิที่มีมาแตบรรพบุรุษ เปนสิทธิในที่ดินซึ่งมีลักษณะพิเศษทางกฎหมาย 
(sui generis) และเปนสิทธิที่ชนพื้นเมืองยึดถือรวมกัน (held communally) สิทธิในที่ดินนี้
ครอบคลุมถึงสิทธิในการใชและครอบครองที่ดินแตผูเดียว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการใชทรัพยากรบนดิน
และใตดิน ในการพิสูจนความมีอยูของสิทธิดังกลาวนี้ ชนพื้นเมืองจะตองแสดงพยานหลักฐานวา 
(1) ชนเผาของตนไดครอบครองที่ดินมาตั้งแตกอนอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนของแคนาดา (ณ 
เวลาที่อังกฤษเขาปกครองในฐานะรัฐาธิปตย กอนที่แคนาดาจะสืบสิทธิจากอังกฤษในเวลาตอมา)  
(2) การครอบครองที่ดินตองมีความตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน (3) ณ เวลาที่อํานาจอธิปไตยตกเปน
ของแคนาดา การครอบครองที่ดินของชนเผาตองเปนการครอบครองแตเพียงผูเดียว (“occupation 
must have been exclusive”) ในการพิสูจนความตอเนื่องของการครอบครองที่ดินนั้น ไมจําเปนที่
จะตองพิสูจนวามีความตอเนื่องอยางสมบูรณ หากมีหลักฐานพอสมควรที่แสดงวามีการดํารงรกัษาไว
ซึ่งความผูกพัน (bond) ระหวางชนพื้นเมืองกับดินแดนที่ตนอาศัยอยูก็ถือวาเพียงพอแลว ประเด็นที่
สําคัญมากในคดีน้ีก็คือ ศาลพิพากษาวาพยานหลักฐานทางประวัติศาสตรที่เปนเรื่องเลาแมไมได
บันทึกเปนลายลักษณอักษรก็สามารถใชเปนหลักฐานในการพิสูจนสิทธิของชนพื้นเมืองได โดยให
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เหตุผลวา สิทธิของชนพื้นเมืองมีลักษณะพิเศษและมีกําเนิด ณ ชวงระยะเวลาในอดีตซึ่งเปนการยาก
ที่จะมีการบันทึกแนวปฏิบัติ และจารีตประเพณีของชนพื้นเมืองเปนลายลักษณอักษร 

กฎหมายที่ เกี่ยวของกับชนพื้นเมืองของแคนาดามีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง  fiduciary 
relationship เชนเดียวกันกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา กลาวคือ ในความสัมพันธระหวางรัฐบาล
กับชนพื้นเมือง รัฐบาลมีหนาที่คุมครองและบริหารกิจการเพื่อประโยชนสุขของชนพื้นเมือง ในคดี 
Guerin v. The Queen ค.ศ. 198482 ศาลสูงสุดของแคนาดาพิพากษาวาการที่รัฐบาลไดตรา the 
Royal Proclamation และ the Indian Act ซึ่งกําหนดใหชนพื้นเมืองโอนที่ดินของตนใหแกรัฐได
เทานั้น ทําใหเกิดหนาที่วารัฐตองกระทําการโดยคํานึงถึงประโยชนสุขของชนพื้นเมืองเปนที่ตั้ง การที่
รัฐบาลปลอยใหมีการแกไขเอกสารการเชาที่สงวนของชนพื้นเมืองเผาหนึ่งในเขตเมืองแวนคูเวอรเพ่ือ
ใชสรางกอลฟคลับจนสัญญาเชามีขอกําหนดที่แตกตางไปจากที่ชนพื้นเมืองกลุมน้ันไดใหความ
เห็นชอบไวในตอนแรก ถือวาเปนความบกพรองตอหนาที่ จึงตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกชน
พ้ืนเมืองกลุมน้ีเปนเงิน 10 ลานเหรียญ เชนเดียวกับในคดี Delgamuukw ที่กลาวมาแลว แมศาลจะ
ยอมรับวาอาจมีสถานการณที่ทําใหรัฐจําเปนตองออกกฎหมายอันขัดแยงกับสิทธิของคนพื้นเมือง 
แตรัฐจะตองสามารถชี้แจงเหตุผลและความจําเปนได และรัฐมีหนาที่ (fiduciary duty) ตอง
ดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชนสุขของชนพื้นเมือง ซึ่งหมายความวาจะตองเปดใหชนพื้นเมืองมี
สวนรวมในการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับที่ดินของพวกเขา ในทุกกรณีจะตองมีการปรึกษาหารือกับชน
พ้ืนเมือง และหากกิจกรรมของรัฐมีผลเปนการละเมิดสิทธิของชนพื้นเมือง รัฐจะตองชดเชยใหชน
พ้ืนเมืองอยางยุติธรรม 

นอกจากพัฒนาการในดานที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของชนพื้นเมืองโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งหลังจากการรับรองสิทธิของชนพื้นเมืองในรัฐธรรมนูญแคนาดาตาม the Constitution Act ค.ศ. 
1982 แลว รัฐบาลแคนาดาไดเปดใหมีกระบวนการรับฟงขอเรียกรองสิทธิและเจรจาขอตกลงกับชน
พ้ืนเมืองในชวงสามทศวรรษที่ผานมา กระบวนการดังกลาวเริ่มเม่ือ ค.ศ. 1973  โดยรับฟงและ
เจรจาขอเรียกรองทั้งในกรณีที่ชนพื้นเมืองไมเคยทําสนธิสัญญาหรือขอตกลงใดๆกับรัฐบาลมากอน 
(Comprehensive Claims Process) และกรณีที่ชนพื้นเมืองเรียกรองใหรัฐบาลปฏิบัติตามขอผูกพัน
ทางกฎหมายหรือตามสนธิสัญญาที่ไดเคยไวทํากับชนพื้นเมือง (Specific Claims Process) ในบาง
กรณี ขอเรียกรองประกอบดวยการขอสิทธิในการปกครองตนเองในรูปแบบตางๆรวมอยูดวย 
ขอตกลงแรกๆที่ทําสําเร็จ ไดแกขอตกลงฉบับตางๆที่ทํากับชนพื้นเมืองในมณฑล Quebec ที่เรียกกัน
วา James Bay and Northern Quebec Agreements ค.ศ. 1975 ตามขอตกลงนี้ รัฐบาลตกลงจัดตั้ง
เขตสงวนหลายแหงในที่ดินของชนพื้นเมืองหลายกลุม โดยใหชนพื้นเมืองมีสิทธิในการลาสัตวและทํา
ประมงในพื้นที่เหลานั้นได เชน ชนพื้นเมืองกลุมที่เรียกวา Cree and Inuit ไดรับสิทธิในการลาสัตว
และทําประมงแตผูเดียวในพื้นที่ 15.5 ลานเฮคแตร รัฐบาลยังไดจัดทําขอตกลงกับชนพื้นเมืองอีก

                                                        
82 (1984) 2 S.C.R. 335 
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หลายกลุมที่อยูทางตอนเหนือของประเทศ เชน กลุม Inuit ที่อยูแถบอารกติกตะวันตกไดรับการจัด
ที่ดินให 9.1 ลานเฮคแตรใน ค.ศ. 1984 และชาวพื้นเมืองที่เรียกวา Yukon First Nations ทํา
ขอตกลงกับรัฐบาลใน ค.ศ. 1993 ขอตกลงอีกฉบับหนึ่งซึ่งจัดทําเสร็จเมื่อ ค.ศ. 1998 ก็คือขอตกลง
กับชนเผาที่เรียกวา Nisga ใน British Columbia โดยรัฐบาลตกลงใหสิทธิในที่ดินแกชนพื้นเมืองกลุม
น้ีเปนบริเวณกวางถึง 1,900 ตารางกิโลเมตรในหุบเขา Nass River Valley พรอมกับจายเงินชดเชย
ใหแกชนพื้นเมืองกลุมน้ีอีก 190 ลานเหรียญสหรัฐเพ่ือทดแทนกับการที่ชนกลุมน้ียอมสละสิทธิใน
ที่ดินบางสวน  โดยผลของการจัดทําขอตกลงตางๆ ทําใหในปจจุบันชนพื้นเมืองโดยรวมมีสิทธิใน
ที่ดินประมาณ 62.5 ลานเฮคแตร หรือประมาณรอยละ 6.3 ของพ้ืนที่ประเทศ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่
ประมาณ 2.7 ลานเฮคแตรที่อยูในเขตสงวน ในพื้นที่สวนใหญ ชนพื้นเมืองมีสิทธิในระดับตางๆ
ขึ้นอยูกับขอตกลงที่ทํากับรัฐบาลในยุคปจจุบันและตามสนธิสัญญาที่ทําไวกับรัฐบาลในอดีต ในกรณี
สวนใหญ นอกเหนือไปจากสิทธิในการลาสัตวและทําประมงแลว ชนพื้นเมืองมีสิทธิในทรัพยากรแร
ทั้งในดินและใตดิน รวมทั้งมีสิทธิไดรับคาภาคหลวงหรือคาชดเชยจากกิจการทําเหมืองแรที่กระทํา
ในเขตพื้นที่ของตน83 

 จากพัฒนาการทางกฎหมายที่ยาวนานและการตอสูเรียกรองสิทธิของคนพื้นเมืองทําให
สิทธิชุมชนพื้นเมืองในประเทศแคนาดามีความมั่นคงในระดับหนึ่ง ชุมชนพื้นเมืองมีสิทธิในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตสงวนที่ตนอยูอาศัย  ไมวาจะเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิตและ
ทรัพยากรแรที่อยูในดินและใตดิน  อยางไรก็ตาม ชนพื้นเมืองในแคนาดายังจัดเปนกลุมชนที่ยากจน 
และดอยโอกาสทางสังคมและการศึกษาเมื่อเทียบกับพลเมืองแคนาดาโดยทั่วไป จึงเปนเรื่องที่จะตอง
ติดตามและศึกษาตอไปวานโยบายการใหสิทธิปกครองตนเองที่รัฐบาลแคนาดาไดกําหนดขึ้นจะมีผล
เปนรูปธรรมใหชุมชนพื้นเมืองของแคนาดาไดสิทธิที่ดีขึ้นในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
มากนอยเพียงใด 

 สิทธิชุมชนในประเทศออสเตรเลีย ชนพื้นเมืองออสเตรเลียประกอบดวยคนพื้นเมืองที่
เรียกวา Aboriginal people หรือ Aboriginal Australians กับชาวเกาะในชองแคบทอรเรส ที่เรียกวา 
Torres Strait Islanders จากการสํารวจประชากรเมื่อ ค.ศ. 2001 ออสเตรเลียมีชนพื้นเมืองอยู
ประมาณ 3.6 แสนคน คิดเปนรอยละ 2.4 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ  กลาวกันวาชาว
พ้ืนเมืองออสเตรเลียตั้งถ่ินฐานในออสเตรเลียมานานตั้งแตกอนคริสตศักราช มีจํานวนถึงประมาณ 
500 เผา หรือชาติ (tribes or nations) ตอมาชาวยุโรปมาตั้งถ่ินฐานเปนครั้งแรกที่เมือง Sydney 
เม่ือ ค.ศ. 1788 ชนพื้นเมืองไดรับผลกระทบเปนอยางมากจากการเขามาของชาวยุโรป ทั้งจาก
โรคภัยไขเจ็บที่มากับคนผิวเขา การกดขี่และการสังหารหมูเม่ือชาวอังกฤษที่เขามาตั้งรกรากตองการ

                                                        
83 L. Behrendt, The Protection of Indigenous Rights: Contemporary Canadian Comparisons, Research Paper 27, 1999-

2000, Parliament of Australia, Parliamentary Library, http:www.aph.gov.au/library/pubs 
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ที่ดินเพื่อกอสรางบานเรือน ทําเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว และทําเหมืองแร อังกฤษโอนอํานาจในการ
ปกครองใหแกรัฐบาลกลางของออสเตรเลียเมื่อ ค.ศ. 1900-1901 

ประวัติความเปนมาของสิทธิชนพื้นเมืองในออสเตรเลียมีความแตกตางจากสหรัฐอเมริกา
และแคนาดาคอนขางมาก  ที่สําคัญคือ รัฐบาลไมไดทําสนธิสัญญากับชนพื้นเมืองดังเชนที่เกิดขึ้นใน
อีกสองประเทศ และแนวคิดเรื่อง trust responsibility หรือ fiduciary relationship ที่กําหนดเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบของรัฐบาลตอชนพื้นเมืองก็ไมปรากฏในระบบกฎหมายของออสเตรเลีย   

รัฐธรรมนูญของออสเตรเลียมิไดบัญญัติรับรองสิทธิของชนพื้นเมือง และไมมีกฎหมาย
รับรองสิทธิในที่ดินของชนพื้นเมืองในลักษณะเดียวกันกับ the Indian Act ค.ศ. 1985 ของแคนาดา 
การลิดรอนสิทธิในที่ดินของชนพื้นเมืองจึงอาจเกิดขึ้นไดงายกวา นโยบายของรัฐบาลเนนเรื่องการ
จัดบริการของรัฐใหแกชนพื้นเมืองและยังคงใหความสําคัญนอยกับเรื่องการใหสิทธิปกครองตนเอง
ของชนพื้นเมือง โดยผลของการออกเสียงประชามติเม่ือ ค.ศ. 1967 รัฐบาลกลางที่กรุงแคนเบอรรา
ไดอํานาจในการออกกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับชนพื้นเมือง 

แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิชุมชนในลักษณะที่เปนสิทธิสวนรวมที่ชุมชนพื้นเมืองมีรวมกันเหนือ
ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติไมปรากฏชัดเจนในออสเตรเลียซึ่งตางจากสหรัฐและแคนาดา กอน 
ค.ศ. 1992 การไดสิทธิในที่ดินของชนพื้นเมืองขึ้นอยูกับการออกเอกสารสิทธ์ิใหโดยรัฐบาล 
กฎหมายที่กําหนดเกี่ยวกับการใหสิทธิในที่ดินแกชนพื้นเมืองเริ่มประกาศใชกอนในรัฐ Northern 
Territory เรียกวา Aboriginal Land Rights (Northern Territory Act) ค.ศ. 1976 กฎหมายนี้บัญญัติ
กระบวนการในการใหสิทธิในที่ดินแกชนพื้นเมือง ชนพื้นเมืองสามารถยื่นคําขอมีสิทธิในที่ดินที่
ตนเองอางวาเปนเจาของได  ที่ดินดังกลาวอาจเปนที่ดินของรัฐแตตองเปนที่ดินที่ยังไมมีใครเปน
เจาของ ชนพื้นเมืองที่อางสิทธิจะตองพิสูจนวาตนเองมีความสัมพันธตามจารีตประเพณีกับที่ดินนั้น 
โดยแสดงพยานหลักฐานตอคณะกรรมาธิการที่ดินของชนพื้นเมือง (Aboriginal Land Commission) 
ซึ่งบอยครั้งตองอาศัยหลักฐานการศึกษาของนักมานุษยวิทยา หากสามารถพิสูจนสิทธิของตนได ก็
จะไดสิทธิในการถือครองที่ดิน (freehold title) แตที่ดินนั้นไมสามารถซื้อขาย หรือนําไปจํานองได 
อยางไรก็ตาม ผูถือครองที่ดินนั้นสามารถใหเชา (lease) ที่ดินและสิทธิในสัญญาเชาสามารถนําไป
จํานองเพื่อหาทุนมาประกอบธุรกิจได  ชนพื้นเมืองที่ถือครองที่ดินมีอํานาจในการอนุญาตหรือไม
อนุญาตใหบุคคลอื่นเขามาสํารวจและทําเหมืองแรในที่ดินของตนเองได  แตสิทธิน้ีไมใชสิทธิที่
เด็ดขาดเนื่องจากผูวาการออสเตรเลียมีอํานาจอนุญาตไดแมวาจะขัดกับความตองการของผูถือครอง
ที่ดิน หากเห็นวาเปนกรณีที่จําเปนเพื่อประโยชนของชาติ อยางไรก็ดี ผูถือครองที่ดินมีสิทธิในการ
เจรจาเงื่อนไขกับผูขออนุญาต รัฐบาลจะนําคาภาคหลวงที่ไดจากการทําเหมืองแรเขาสมทบใน
กองทุนที่เรียกวา Aboriginal Benefits Account (ABA) ซึ่งจะนําไปกระจายใหแกชุมชนทองถ่ินที่
ไดรับผลกระทบจากการทําเหมืองแร รวมทั้งชุมชนพื้นเมืองกลุมอื่นๆ และเงินสวนหน่ึงจะใชจายเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการที่ดิน (Land Councils) ที่รับผิดชอบในพื้นที่น้ันดวย  
นอกจากใหสิทธิในการถือครองที่ดินแกชนพื้นเมืองในระดับปจเจกแลว อาจมีการใหสิทธิถือครอง
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ที่ดินเปนกลุมในระดับชุมชนได โดยใหถือครองในนามขององคกรที่เรียกวา Aboriginal Land Trusts 
ซึ่งเปนการถือครองเพื่อประโยชนของชุมชนพื้นเมืองที่อาศัยทํากินในที่ดินนั้นมาตามจารีตประเพณี 
สําหรับรัฐอื่นๆก็มีการตรากฎหมายเพื่อกําหนดกระบวนการในการใหสิทธิถือครองที่ดินแกชน
พ้ืนเมืองเชนกัน ไดแก the New South Wales Aboriginal Land Rights Act ค.ศ. 1983 และ the 
Aboriginal Land Act (Queensland) ค.ศ. 1991  

การรับรองสิทธิในที่ดินของชนพื้นเมืองในฐานะที่เปน Native Title ซึ่งเปนสิทธิโดยชอบ
ธรรมและไมขึ้นอยูกับการใหสิทธิโดยรัฐบาลเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อศาลสูงของออสเตรเลียมีคําพิพากษา
ในคดี Mabo v. the State of Queensland (No.2) ค.ศ. 1992 84  ซึ่งเปนคดีประวัติศาสตรที่ตอสู
ยืดเยื้อนานถึง 10 ป คดี Mabo Case เปนคดีที่นาย Mabo และพวกฟองรัฐบาลรัฐควีนสแลนดเพ่ือ
เรียกรองสิทธิในที่ดินของคนพื้นเมืองกลุมที่เรียกวา the Meriam people บนเกาะ Murray Island  
และเกาะอื่นอีก 2 เกาะใน Torres Strait ซึ่งเปนดินแดนที่ชนพื้นเมืองกลุมน้ีอาศัยอยูมานานกอนที่
จะถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของรัฐควีนสแลนดใน ค.ศ. 1879 การถือครองที่ดินของชนพื้นเมืองมี
ลักษณะทั้งที่เปนที่ดินของปจเจกและที่ดินของกลุม  ในคดีน้ี ศาลวางหลักที่ถือวาเปนการปฏิวัติ
ความคิดเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินของชนพื้นเมืองในออสเตรเลีย โดยสาระสําคัญศาลพิพากษาวา ชน
พ้ืนเมืองมีสิทธิในที่ดินอยูกอนที่ออสเตรเลีย(อังกฤษในอดีต)จะมีอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนนี้ 
ดินแดนออสเตรเลียจึงมิใชดินแดนที่ไมมีใครเปนเจาของ (terra nullius) กอนที่ชาวยุโรปจะเขามาตั้ง
ถ่ินฐาน สิทธิของชนพื้นเมืองไดดํารงอยูอยางตอเนื่องมาพรอมกับกฎหมายและจารีตประเพณีที่
กําหนดสิทธิในที่ดินของพวกเขา สิทธิในที่ดินของชนพื้นเมืองจึงไมขึ้นอยูกับการใหสิทธิโดยรัฐบาล 
แมวาคดีน้ีจะเกี่ยวของกับการเรียกรองสิทธิของชนพื้นเมืองในรัฐควีนสแลนด แตศาลกลาวชัดเจนวา
ตองการวางหลักการที่ใชไดกับกรณีเรียกรองสิทธิอื่นๆทั้งหมดในออสเตรเลียดวย 

คดี Mabo Case จึงถือเปนจุดเปลี่ยนสําคัญของกฎหมายออสเตรเลียในเรื่องสิทธิในทีด่นิของ
ชนพื้นเมือง โดยผลของคดีน้ี รัฐบาลออสเตรเลียตรากฎหมายที่เรียกวา the Native Title Act ค.ศ. 
1993 กฎหมายนี้รับรองสิทธิของชนพื้นเมืองในที่ดินของตน และกําหนดกระบวนการสําหรับ
พิจารณาคํารองของชนพื้นเมืองเพื่อเรียกรองสิทธิในที่ดิน นอกจากนี้ยังใหสิทธิแกชนพื้นเมืองในการ
เจรจาเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตเขาทําเหมืองแรและจัดทําโครงการพัฒนาอื่นๆในที่ดินของพวก
เขาได อยางไรก็ดี การเรียกรองสิทธิภายใตกฎหมายนี้ยังคงเปนเรื่องที่ยุงยากและตองใชเวลานาน 
ในกรณีสวนใหญชนพื้นเมืองมีปญหาในการพิสูจนจารีตประเพณีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและการใชที่ดิน
ของตน ซึ่งมักมิไดมีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร 

ใน ค.ศ. 1998 รัฐบาลตรา the Native Title Amendment Act ซึ่งเปนการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายฉบับ ค.ศ. 1993 การแกไขเพิ่มเติมกําหนดกระบวนการและเงื่อนไขที่ยุงยากมากขึ้น
สําหรับชนพื้นเมืองที่ตองการเรียกรองสิทธิในที่ดิน  นอกจากนี้ ยังโอนอํานาจในการบังคับใช

                                                        
84 (1992) 175 C.L.R. 1 
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กฎหมายนี้ใหแกรัฐบาลของแตละรัฐ ซึ่งทําใหรัฐบาลของรัฐสามารถระงับสิทธิเรียกรองของชน
พ้ืนเมืองไดในหลายๆกรณีรวมทั้งในกรณีซึ่งเปนการเรียกรองสิทธิในที่ดินผืนใหญที่รัฐบาลไดให
บุคคลอื่นเชาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว (pastoral leases) นอกจากนี้ ยังยกเลิกสิทธิของชนพื้นเมืองใน
การเจรจาเกี่ยวกับการอนุญาตใหเขาทําเหมืองแรหรือกิจการอยางอื่นในที่ดินของตนตามที่เคย
บัญญัติไวในกฎหมายฉบับ ค.ศ. 1993  ใน ค.ศ. 1999 คณะกรรมการวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติขององคการสหประชาชาติไดวิจารณกฎหมายฉบับนี้วาเปนกฎหมายที่เลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติ และแสดงความหวงใยวาออสเตรเลียกําลังกาวถอยหลังในเรื่องการคุมครองสิทธิ
ในที่ดินของชนพื้นเมือง 

 
 
 
 

สิทธิชุมชนในประเทศอื่นๆ 

จากการสํารวจโดยยังไมมีการศึกษาละเอียดพบวา ประเทศตางๆในโลกมีแนวโนมที่จะ
รับรองสิทธิชุมชนอยางชัดเจน โดยเฉพาะประเทศในแถบละตินอเมริกาซึ่งเปนสมาชิกอนุสัญญาสิทธิ
มนุษยชนในภูมิภาคอเมริกา ในสวนนี้จะกลาวถึงกฎหมายของบางประเทศในละตินอเมริกาและ
เอเชียพอสังเขป โดยสรุปเนื้อหามาจากบทความของ Professor S. James Anaya ที่ตีพิมพใน 
Harvard Human Rights Journal85 

โบลิเวีย  รัฐธรรมนูญโบลิเวียฉบับ ค.ศ. 1967 แกไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1994 มาตรา 171 
ประกันและคุมครองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนพื้นเมือง ซึ่งในที่น้ีจะเรียกวา
ชุมชนทองถ่ิน (indigenous peoples) สิทธิของชุมชนทองถ่ินรวมถึงสิทธิที่เกี่ยวกับการดํารงรักษาไว
ซึ่งความมีตัวตน (identity) คานิยม (values) ภาษา จารีตประเพณี ระบบสถาบัน และกฎหมาย
จารีตประเพณีในเรื่องการใชที่ดินและทรัพยากร นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่นๆที่คุมครองสิทธิในทีด่นิ
ของชุมชนทองถ่ิน ทั้งสิทธิในการเปนเจาของ และครอบครองที่ดิน กฎหมายปฏิรูปการเกษตร
คุมครองสิทธิชุมชนในที่ดินที่ชุมชนเคยใชรวมกันมากอน (original communal land) และในกรณีที่
สิทธิชุมชนขัดกับสิทธิในที่ดินของบุคคลอื่น ก็ใหถือวาชุมชนมีสิทธิดีกวา นอกจากนี้ กฎหมายปาไม
รับรองสิทธิของชุมชนทองถ่ินในปาไมที่อยูบนที่ดินของชุมชน และหามมิใหรัฐใหสัมปทานปาไมใน
พ้ืนที่ซึ่งชุมชนทองถ่ินอาศัยอยู 

                                                        
85 S. J. Anaya and R.A. Williams, Jr., “The Protection of Indigenous Peoples’ Rights over Lands and Natural Resources 

Under the Inter-American Human Rights System”, Harvard Human Rights Journal, Vol.14, 2001, pp. 34-86. 
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บราซิล บราซิลแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของประเทศเมื่อ ค.ศ. 1988 เพ่ือใหความ
คุมครองแกชนพื้นเมืองอินเดียนของตนมากขึ้น  มาตรา 231 ของรัฐธรรมนูญฯรับรองการจัดระบบ
สังคม จารีตประเพณี ภาษา ความเชื่อ และธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชนทองถ่ิน รวมทั้งสิทธิในที่ดิน
ที่ชุมชนครอบครองมาแตบรรพบุรุษ (ancestral right) รัฐมีหนาที่จัดทําแนวเขตที่ดินของชุมชน
ทองถ่ินและใหความคุมครองแกที่ดินนั้น ชุมชนทองถ่ินไดรับการประกันสิทธิในการครอบครองที่ดิน
โดยถาวรและมีสิทธิในการใชที่ดินของพวกตนแตเพียงผูเดียวซึ่งรวมถึงทรัพยากรดินและน้ํา หามมิ
ใหยายชุมชนทองถ่ินออกจากที่ดินของตนเอง และชุมชนทองถ่ินตองไดรับความคุมครองจากการ
แสวงประโยชนโดยบุคคลภายนอก เพ่ือใหสามารถสงวนรักษาทรัพยากรสิ่งแวดลอมที่จําเปนตอ
ความผาสุกและความอยูรอดทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ิน 

โคลอมเบีย  รัฐธรรมนูญโคลอมเบียฉบับ ค.ศ. 1991 รับรองสิทธิในการปกครองตนเอง
ของชุมชนทองถ่ินตามจารีตประเพณีและธรรมเนียมปฎิบัติในที่ดินของตนเอง ที่ดินของชุมชน
ทองถ่ินจะไมสามารถนําไปจําหนายจายโอนและไมตกอยูภายใตการบังคับคดีตามกฎหมาย (ไดรับ
การคุมครองจากการยึดทรัพยสินและไมตองเสียภาษี) รัฐมีหนาที่ตองจัดทําแนวเขตที่ดินของชุมชน
ทองถ่ินและใหความคุมครองที่ดินตามแนวเขตนั้น ชุมชนทองถ่ินมีสิทธิในการขอใหรัฐจัดตั้งเขต
สงวนเพื่อใหชุมชนทองถ่ินสามารถจัดการที่ดินซึ่งถือวาเปนสมบัติรวมกันของชุมชน  ชุมชนทองถ่ินมี
สิทธิไดรับการปรึกษาหารือในกรณีที่มีการพัฒนาหรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติซึ่งอยู
ในพื้นที่ดินของชุมชน ศาลรัฐธรรมนูญของโคลอมเบียเคยพิพากษาวากระบวนการปรึกษาหารือ
จะตองเปดใหชุมชนมีสวนรวมในวงกวางและอยางมีความหมาย ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลทั้งหมด
เกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่จะดําเนินการในที่ดินของชุมชน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กิจกรรมนั้น ชุมชนตองมีโอกาสเต็มที่ในการอภิปรายเรื่องดังกลาวในหมูสมาชิกของชุมชนเพื่อให
สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางมีความหมาย มาตรา 33 ของรัฐธรรมนูญฯกําหนดใหรัฐมีหนาที่
ดําเนินมาตรการเพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแกชุมชนโดยคํานึงถึงขอมูลที่ไดรับจากการฟง
ความคิดเห็นของชุมชน 

เอกวาดอร  รัฐธรรมนูญเอกวาดอร ฉบับ ค.ศ. 1998 มาตรา 84 บัญญัติรับรองสิทธิ
รวมกันของชุมชนในการบํารุงรักษาและพัฒนาจารีตประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติทางวัฒนธรรม
และเศรษฐกิจ ชุมชนมีสิทธิในการอนุรักษที่ดินซึ่งไดรับการยกเวนภาษีและไมอยูภายใตการบังคับ
คดี และมีสิทธิครอบครองที่ดินที่ชุมชนถือครองมาแตบรรพบุรุษ ชุมชนทองถ่ินมีสิทธิในการมีสวน
รวมในการใช บริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถผลิตทดแทนได (renewable 
natural resources) ซึ่งอยูในที่ดินของชุมชน  สําหรับการแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่
ไมสามารถผลิตทดแทนได (non-renewable resources) เชน แร ในที่ดินของชุมชนนั้น ชุมชนมี
สิทธิไดรับการปรึกษาหารือและประกันวาจะมีสวนรวมในผลประโยชนที่ไดจากกิจกรรมดังกลาว 
นอกจากนี้ชุมชนทองถ่ินยังมีสิทธิไดรับคาทดแทนสําหรับความเสียหายทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่
เกิดจากการขุดเจาะนําทรัพยากรธรรมชาติไปใชประโยชนจากที่ดินของชุมชน   
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เม็กซิโก  รัฐธรรมนูญเม็กซิโก ค.ศ. 1917 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 27 บัญญัติรับรอง
บูรณภาพ (integrity) ของที่ดินซึ่งเปนของชุมชนทองถ่ิน และคุมครองสิทธิในการใชประโยชนรวมกัน
ของชุมชน ไมวาจะเปนการใชประโยชนจากที่ดิน ปาไม และทรัพยากรน้ํา รัฐตองเคารพวิถีทางที่
ชุมชนเลือกในการใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรในที่ดินของชุมชน  มาตรา 27 หามมิให
หนวยงานของรัฐขายที่ดินซึ่งชุมชนใชรวมกัน หรืออนุญาตใหบุคคลอื่นใชประโยชนจากทรัพยากร
ของชุมชน ยกเวนกรณีที่เปนไปตามเงื่อนไขอันจํากัด  กฎหมายอื่นๆ เชน กฎหมายเกษตรและปาไม 
ค.ศ. 1992 กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองคุมครองที่ดินของชุมชนทองถ่ิน ชุมชนมีสิทธิในการ
เลือกวิธีการเกี่ยวกับการจัดการและการใชที่ดินของชุมชน และหามมิใหยึดที่ดินของชุมชน กฎหมาย
ปาไมกําหนดใหรัฐตองไดรับความเห็นชอบจากชุมชนกอนที่จะใหสัมปทานแกบุคคลภายนอกเขาไป
ทําปาไมในที่ของชุมชน และชุมชนมีสิทธิที่จะมีสวนรวมในการผลิต แปรรูป และใชประโยชนทาง
การคาจากทรัพยากรปาไมในที่ของชุมชน 

 

 

นิคารากัว  รัฐธรรมนูญของนิคารากัวรับรองสิทธิในการใชประโยชนในที่ดินรวมกันของ
ชุมชน    รัฐยอมรับสิทธิความเปนเจาของที่ดินรวมกันของชุมชนชายฝงแอตแลนติค (the Atlantic 
Coastal Communities) กฎหมายวาดวยอํานาจในการปกครองตนเองของภูมิภาคชายฝงแอตแลน
ติคของนิคารากัวนิยามทรัพยสินสวนรวม (communal property) ไววา “ทรัพยสินสวนรวม
ประกอบดวยที่ดิน นํ้า และปาไมที่เปนของชุมชนชายฝงแอตแลนติคมาโดยจารีตประเพณี” 

ในคดี  Awas Tingni Community v. Nicaragua  ค.ศ. 2001 ชุมชนพื้นเมืองชาว Mayagna 
กลุมหน่ึงที่เรียกวา Awas Tingni ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 1,100 คน อาศัยอยูในเขตปาสมบูรณใน
ภูมิภาคชายฝงแอตแลนติคของนิคารากัวฟองศาลสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกา (ซึ่งเปนศาล
ระหวางประเทศในระดับภูมิภาคที่รับพิจารณาคดีที่เกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศ
สมาชิก) กลาวหาวารัฐบาลนิคารากัวละเมิดสิทธิชุมชนของตนโดยใหสัมปทานปาไมในเขตที่ดินซึ่ง
ชุมชนอาศัยอยูมาชานานโดยมิไดรับความเห็นชอบจากชุมชน และโดยการละเลยขอเรียกรองของ
ชุมชนใหจัดทําแนวเขตที่ดินของชุมชน ศาลพิพากษาวาอนุสัญญาอเมริกาวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ 
21 รับรองสิทธิในทรัพยสินของบุคคลซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพยสินของชุมชนดวย สิทธิน้ีคุมครองการ
ถือครองที่ดินตามจารีตประเพณีของชุมชน การที่รัฐบาลใหสัมปทานปาไมในเขตที่ดินของชุมชนโดย
มิไดรับความเห็นชอบจากชุมชนจึงเปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินซึ่งเปนสิทธิมนุษยชนของชุมชน  
นอกจากนี้ศาลยังมีคําส่ังใหรัฐบาลนิคารากัวจัดทําแนวเขตที่ดินของชุมชนใหเสร็จส้ินภายใน 15 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 60

เดือน รวมทั้งใหปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการบริหารเพื่อใหสามารถรับรองสิทธิในที่ดินของ
ชุมชนทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ86  

คําพิพากษาของศาลในคดีน้ีถือวาเปนกาวกระโดดสําคัญในการรับรองสิทธิชุมชน แตรัฐบาล
นิคารากัวก็มิไดปฏิบัติตามคําส่ังศาลภายในกําหนดเวลา (17 ธันวาคม ค.ศ. 2002) เน่ืองจาก
ความไมพรอมในดานบุคลากรและระบบสถาบัน อีกทั้งขาดการสนับสนุนทางการเมือง ในเดือน
มกราคม ค.ศ. 2003 ชุมชนทองถ่ิน Mayangna of Awas Tingni จึงฟองคดีตอศาลอุทธรณของนิคา
รากัว โดยมีประธานาธิบดีนิคารากัว รัฐมนตรีและขาราชการอีกหลายคนเปนจําเลย เพ่ือใหศาลมี
คําส่ังใหรัฐบาลนิคารากัวปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนแหงภูมิภาคอเมริกา ในคํา
ฟองระบุวาจําเลยทั้งหมดไมไดปฏิบัติและคุมครองสิทธิในที่ดินของชุมชนทองถ่ินตามคําส่ังของศาล 
และการกระทําดังกลาวละเมิดบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆของนิคารากัว  
คดีน้ียังคงอยูในการพิจารณาของศาลสูงสุดของนิคารากัวในขณะนี้ ตั้งแตตนป ค.ศ. 2003 เปนตน
มา รัฐบาลไดตรากฎหมายเพื่อเริ่มดําเนินการกําหนดแนวเขตที่ดินและออกเอกสารสิทธ์ิใหแกชุมชน 
การบังคับตามคําพิพากษาในคดี Awas Tingni จึงยังตองอาศัยความชวยเหลือทางกฎหมายและการ
ติดตามตรวจสอบใหมีการปฏิบัติตามคําพิพากษาโดยกลุมนักวิชาการและนักกฎหมายดานสิทธิ
ชุมชนตอไป 

การสํารวจกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในของรัฐตางประเทศแสดงใหเห็น
แนวโนมอยางชัดเจนของการรับรองสิทธิชุมชนในฐานะที่เปนสิทธิมนุษยชน องคการสหประชาชาติ
ไดประกาศใหป ค.ศ. 1993 เปนปชุมชนทองถ่ินโลก (International Year for the World’s 
Indigenous Peoples) นอกจากนี้ ยังไดประกาศใหชวงป ค.ศ. 1995 ถึง 2004 เปนทศวรรษสากล
ของชุมชนทองถ่ินโลก (International Decade of the World’s Indigenous Peoples) กฎหมายใน
หลายประเทศ เชน 15  ประเทศจากทั้งหมด 24 ประเทศในละตินอเมริกามีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
ที่รับรองสิทธิของชุมชนทองถ่ิน แมวากฎหมายของประเทศตางๆจะมีความแตกตางกัน อันสืบ
เน่ืองมาจากประวัติศาสตรและสังคมที่แตกตางกัน เชน ความแตกตางระหวางกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย แตกฎหมาย และคําพิพากษาในประเทศตางๆก็มีลักษณะ
เหมือนกันอยางนอย 2 ประการ คือ สิทธิชุมชนเปนสิทธิของกลุม (collective right) และชุมชนมี
สิทธิในการใชที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปนส่ิงจําเปนตอความอยูรอด และการดํารงรักษาไว
ซึ่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน    

อยางไรก็ตาม ขอบเขตของสิทธิในการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมีในระดับที่แตกตาง
กันไป ยกตัวอยางเชน ชุมชนพื้นเมืองในสหรัฐฯมีสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งปวงในเขตสงวนซึ่ง
รวมทั้งที่ดิน ทรัพยากรที่อยูบนดินและใตดิน ในขณะที่ขอบเขตของสิทธิชุมชนในแคนาดาและ

                                                        
86 S.J. Anaya and C. Grossman, “The Case of Awas Tingni v. Nicaragua : A New Step in the International Law of 

Indigenous Peoples”, Arizona Journal of International Nad Comparative Law, Vol.19, No.1, 2002, pp. 1-15. 
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ออสเตรเลียขึ้นอยูกับการเจรจาขอตกลงระหวางชุมชนพื้นเมืองกับรัฐบาลเปนสวนใหญ สําหรับ
ประเทศในกลุมละตินอเมริกานั้น สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนไมไดครอบคลุมถึง
ทรัพยากรแรที่อยูใตดิน ในสวนสุดทายของรายงานนี้จะขอสรุปเกี่ยวกับสิทธิชุมชนโดยกลาวถึงสิทธิ
ชุมชนในประเทศไทย 

สิทธิชุมชนในประเทศไทย 

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีชุมชนทองถ่ินอาศัยกระจัดกระจายในภูมิภาคตางๆของ
ประเทศเปนจํานวนมาก เฉพาะกลุมชาติพันธุที่กระทรวงมหาดไทยเรียกวา “ชาวไทยภูเขา” ก็มีอยู
ถึง 10 กลุมและมีจํานวนประชากรประมาณเกือบ 8 แสนคนอาศัยอยูใน 20 จังหวัดจากการสํารวจ
ของกองสงเคราะหชาวเขา กรมประชาสงเคราะห เม่ือ พ.ศ. 254087 นอกจากนี้ ยังมีชุมชนทองถ่ิน
อีกมากมายที่ไมรวมอยูในการรวบรวมขอมูลของกระทรวงมหาดไทย เชน ชาวไทลื้อ ไทยวน ไทใหญ 
ไทยอง ไทเขิน ผูไท ลาว พวน แสก ปะหลอง ซาไก และมอเก็น เปนตน  

ดังไดกลาวมาแลววา การเรียกรองสิทธิชุมชนในประเทศไทยมุงความสนใจสวนใหญไปที่
สิทธิในการมีสวนรวมใช อนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 บัญญัติรับรองสิทธิชุมชนทองถ่ินไวในมาตรา 46 วา 

บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การ
บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล และยัง่ยนื ทัง้น้ี 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 46 บัญญัติไวแตเพียงหลักการและมิไดกําหนดแนวทางวา ชุมชนจะมีสิทธิไดรับ
ความคุมครองในเรื่องใดบาง อยางไรก็ดี บทบัญญัติน้ีไดเพ่ิมความเขมขนของกระแสเรียกรองสิทธิ
ชุมชนที่มีมานานกอนการประกาศใชรัฐธรรมนูญฯ ดวยเหตุผลที่วาการรับรองสิทธิชุมชนมี
ความสําคัญตอวิถีชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนที่อยูอาศัยทํากินในพื้นที่ปาไม ทั้งน้ี ไดมี
ความพยายามเสนอรางกฎหมายปาชุมชนมานานกวาหนึ่งทศวรรษเพื่อรับรองสิทธิชุมชนในการมี
สวนรวมจัดการ อนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ แตนับจนถึงเวลานี้ ราง
พระราชบัญญัติปาชุมชนก็ยังไมไดผานความเห็นชอบจากรัฐสภาเนื่องจากความเห็นที่แตกตางกันวา
สมควรจะอนุญาตใหจัดตั้งปาชุมชนในเขตปาอนุรักษไดหรือไม  การใชถอยคําวา “ชุมชนทองถ่ิน
ดั้งเดิม” ในมาตรา 46 ชี้ใหเห็นวาผูรางรัฐธรรมนูญฯมีเจตนาที่จะจํากัดการรับรองสิทธิชุมชนใหแก
ชุมชนที่มีประวัติความเปนมาและจารีตประเพณีที่ยาวนานพอสมควรเทานั้น อยางไรก็ดี ราง
พระราชบัญญัติปาชุมชนในขณะนี้กําหนดใหชุมชนที่มีจารีตและประเพณีในการรักษาปามาไมนอย
กวา 5  ปมีสิทธิขอจัดตั้งปาชุมชนได 
                                                        
87 ไดแก กะเหรี่ยง มง มูเซอ อาขา เยา (เม่ียน) ถ่ิน ลีซอ ละวา (ลัวะ) ขมุ และมลาบรี รวมกันทั้งส้ิน 774,312 คน ขอมูลจาก 
ปถพีรดี ฉบับที่ 2585 ปที่ 50 อังคารที่ 4 พฤษภาคม 2547 
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เหตุผลที่มักถูกใชสนับสนุนการเรียกรองสิทธิชุมชนในประเทศไทยก็คือ จารีตประเพณีของ
ชุมชนมีมานานกอนการปฏิรูปกฎหมายและการกําหนดเสนเขตแดนของประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 
การบัญญัติกฎหมายที่รับรองสิทธิในทรัพยสินตามแนวตะวันตก ประกอบกับกฎหมายของรัฐที่
กําหนดใหที่ดินทั้งหมดที่ยังไมมีบุคคลไดสิทธิตามกฎหมายเปนที่ดินของรัฐ ทําใหสิทธิชุมชนไมมี
สถานะในระบบกฎหมายไทย และชุมชนตองสูญเสียสิทธิในการจัดการและใชทรัพยากรธรรมชาติซึ่ง
ตนเองเคยมีตามจารีตประเพณีแหงทองถ่ิน งานศึกษาเกี่ยวกับจารีตประเพณีของชุมชนแสดงใหเห็น
ถึง โลกทัศน  จั กรวาลทัศน  พิ ธีกรรมและความเชื่ อของชุมชนทอง ถ่ินต า งๆในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ ในกรณีของภาคเหนือ กฎหมายมังรายศาสตรและจารีตประเพณีของชุมชน
แสดงใหเห็นวาชุมชนมีกฎระเบียบประเพณีในการใชทรัพยากรธรรมชาติที่ถือวาเปนสมบัติสวนรวม 
หรือที่เรียกวา “ของหนาหมู” หรือ “สิทธิหนาหมู” ซึ่งเทียบไดกับ common property หรือ 
common-pool resources ตามที่อธิบายมาขางตน  นอกจากนี้ก็มีประเพณีความเชื่อและพิธีกรรมซึ่ง
เปนเครื่องมือใหสมาชิกชุมชนยอมรับนับถือกฎระเบียบของชุมชน88 นักวิชาการกระแสชุมชนนิยมจึง
มีความเห็นวาการปฏิเสธและไมรับรองสิทธิชุมชนเปนการลดทอนสิทธิที่ชุมชนเคยมีตามกฎหมาย
จารีตประเพณี  กฎหมายจึงควรรับรองสิทธิชุมชน ซึ่งก็เปนขอสนับสนุนอยางเดียวกันกับที่ประสบ
ความสําเร็จมาแลวในหลายๆประเทศ 

ในปจจุบันประเทศไทยมีเพียงพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 ซึ่งใหสิทธิแก
ชุมชนในพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น แตยังไมมีการตรากฎกระทรวงเพื่อกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนชุมชนและการขอจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ซึ่งแสดงให
เห็นถึงปญหาในการบัญญัติสิทธิชุมชนใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติแมวากฎหมายจะบัญญัติ
หลักการไวชัดเจนแลวก็ตาม พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชจึงยังไมมีผลในการคุมครองสิทธิชุมชน
อยางแทจริง 

ประเด็นหนึ่งที่มีการถกเถียงกันมากในวงการวิชาการนิติศาสตรและสังคมศาสตรขณะนี้ก็คือ 
หลักการตามมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญฯสามารถบังคับใชไดเลยโดยไมตองรอใหมีการตรา
กฎหมายออกมารองรับไดหรือไม ในเมื่อรัฐธรรมนูญฯคือกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายใดๆ
ที่ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญฯซึ่งรวมถึงกฎหมายที่ใหอํานาจแกรัฐในการจัดการทรัพยากรแตฝาย
เดียว และมีผลเปนการลิดรอนสิทธิชุมชนก็ควรจะตองยกเลิกหรือแกไข อีกความเห็นหนึ่งมองวา 
มาตรา 46 ใชถอยคําวาสิทธิชุมชนตองเปนไป “ตามที่กฎหมายบัญญัติ” จึงตองรอใหมีการตรา
พระราชบัญญัติออกมารองรับกอน หากศาลบังคับใชมาตรา 46 โดยไมมีกฎหมายรองรับ ก็จะ
เทากับวาฝายตุลาการกําหนดขอบเขตของสิทธิชุมชนเสียเอง ซึ่งจะเปนการกาวกายอํานาจนิติ
บัญญัติ 

                                                        
88 อรุณรัตน วิเชียรเขียว และคณะ, สิทธิชุมชนทองถิ่นพื้นเมืองดั้งเดิมลานนา กรณีศึกษาชุมชนลัวะ ยวน ล้ือ ปกาเกอญอ 

(กะเหรี่ยง)ในจังหวัดนาน เชียงรายและเชียงใหม, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ. 2546. 
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รายงานนี้แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของกฎหมายระหวางประเทศที่รับรองสิทธิมนุษยชน ซึ่ง
รวมถึงสิทธิในที่ดินที่ชุมชนถือครองมาโดยจารีตประเพณีและการใชทรัพยากรธรรมชาติในที่ดินนั้น 
นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นกฎหมายภายในของประเทศตางๆซึ่งมีแนวโนมใหความคุมครองสิทธิ
ชุมชนมากขึ้นอยางชัดเจน  แมวากฎหมายและคําพิพากษาที่เกี่ยวของกับการรับรองสิทธิชุมชนใน
ประเทศตางๆจะไมสามารถเอามาเปนแบบอยางในการกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับประเทศไทยได
โดยตรงเนื่องจากประวัตศาสตรและวิวัฒนาการของกฎหมายที่แตกตางกัน แตการปฏิบัติของรัฐและ
มาตรฐานสากลซึ่งเปนที่ยอมรับอยางแพรหลายทําใหเราไมสามารถปฏิเสธสิทธิชุมชนในสังคมไทย
เชนกัน จึงสมควรตองปรับปรุงและบัญญัติกฎหมายไทยใหสอดคลองกับการรับรองสิทธิชุมชน 
รวมทั้งศาลไทยควรจะเปดกรอบแนวคิดใหกวางขวางมากขึ้นกวาการมุงแตบังคับใชกฎหมายตาม
ตัวอักษรแตเพียงอยางเดียว ดังจะเห็นไดวาศาลในตางประเทศรวมทั้งศาลสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
อเมริกา มีบทบาทเปนอยางมากในการวางหลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิชุมชน ในหลาย
กรณี ตุลาการวางบรรทัดฐานโดยการตีความกฎหมายใหรับรองสิทธิชุมชนบนพื้นฐานของสิทธิที่
ชุมชนมีมาตามจารีตประเพณี  การพัฒนาหลักกฎหมายไทยเกี่ยวกับสิทธิชุมชนอาจตองใชเวลานาน
เชนเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในประสบการณของหลายประเทศ รายงานนี้ขอเสนอแนะประเด็นหลักเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาในการบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติม หรือปรับปรุงกฎหมายเดิมที่มีอยู และการใช
กฎหมายของศาลไทยดังน้ี 

 
(1) สิทธิชุมชนเปนสิทธิของกลุมคนที่มีจารีตประเพณีและวิถีชีวิตรวมกันมา สิทธิชุมชนจึง

ตางจากสิทธิในระดับปจเจกตามกฎหมายลายลักษณอักษรที่ใชกันอยูในปจจุบัน และมีความ
จําเปนที่ระบบกฎหมายไทยตองเปดพื้นที่ใหแกกฎหมายจารีตประเพณีมากขึ้น เชน ในสวนของ
การจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติน้ัน จะตองปรับปรุงกฎหมายปาไม 
(พระราชบัญญัติปาสงวน พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา) ใหยอมรับสิทธิของชุมชนที่อยูในปาและมีจารีตประเพณีในการบํารุงรักษาและใช
ประโยชนจากปา รวมทั้งตรากฎหมายปาชุมชนเพื่อรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการปาชุมชน
ของตนเองได 

(2) สิทธิชุมชน เปนสิทธิในการยึดถือครอบครองและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
ในที่ดินตามจารีตประเพณีของชุมชน แตเปนสิทธิที่ไมอาจโอนหรือซื้อขายได ที่ดินที่ชุมชนอาศัยทํา
ประโยชนอยูจึงยังคงถือเปนสมบัติของชาติ ทรัพยากรธรรมชาติที่ชุมชนมีสิทธิใช ไดแก 
ทรัพยากรธรรมชาติบนดิน เชน ปาไม พืชและสัตว รวมถึงสิทธิในการทําประมง  

(3) สําหรับสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติที่อยูใตดินนั้น นานาประเทศมีการปฏิบัติที่
แตกตางกันไป รายงานนี้ขอเสนอใหสิทธิในทรัพยากรที่อยูใตดิน เชน แร ยังคงเปนสมบัติของชาติ 
แตในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการเพื่อแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติไมวาบนดิน
หรือใตดิน จะตองเปนไปโดยมีกระบวนการปรึกษาหารือกับชุมชน และเปดใหชุมชนมีสวนรวม ใน
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กรณีที่กิจกรรมของรัฐกอใหเกิดความเสียหายแกสิทธิและวิถีชีวิตของชุมชน รัฐจะตองชดใชและ
เยียวยาความเสียหายใหแกชุมชน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เปนหลักการที่บัญญัติไวแลวในมาตรา 56 และ
มาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

(4) ภายใตปรัชญาของการยอมรับสิทธิตามจารีตประเพณีของชุมชน รัฐตองเปดรับฟงขอ
เรียกรองสิทธิของชุมชน ในกรณีที่จําเปนตองใหชุมชนพิสูจนสิทธิ รัฐควรรับฟงพยานหลักฐานที่
อาจไมมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร เชน ประวัติศาสตรความเปนมาและจารีตประเพณีที่เปน
เรื่องเลาของชุมชน รวมทั้งพยานหลักฐานจากการศึกษาของนักประวัติศาสตรและนักมานุษยวิทยา
ดวย 
  ขอเสนอแนะตางๆตามที่กลาวมานี้ยังอยูในระดับของหลักการ ในทางปฏิบัติ การรับรอง
สิทธิชุมชนจะตองพิจารณาจากขอเท็จจริงในแตละกรณี ซึ่งผูใชและผูตีความกฎหมาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งตุลาการจะมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง แนนอนวาทัศนคติและกรอบความคิดของตุลาการ
ยอมถูกหลอหลอมมาจากระบบความคิดและระบบการศึกษาของสังคม ซึ่งรวมถึงการศึกษา
นิติศาสตรในประเทศไทยดวย ความเปนไปไดของการรับรองสิทธิชุมชนจึงขึ้นอยูกับความพรอม
ของสังคมไทยที่จะยอมมองเห็นปญหาความไมเปนธรรมที่เกิดจากการปฏิเสธสิทธิตามจารีต
ประเพณีของชุมชน และยอมเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความเปนธรรมมากขึ้นในสังคมหรือไม 
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