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งานวิจัยเรื่องนี้มุ่งหมายเพ่ือท าการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งพุทธอุทยาน 
ผ่านกรณีศึกษาโครงการพุทธอุทยานในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาถึงความ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดตั้งพุทธอุทยานในพระพุทธศาสนานับแต่ครั้งพุทธกาลที่มีปรากฏ
ในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการจัดตั้งพุทธอุทยานในพระพุทธศาสนา รวมถึงได้
ท าการศึกษาว่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของพุทธอุทยานของชุมชน
สงฆ์ในปัจจุบันนั้นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
ในส่วนที่ว่าด้วยสิทธิชุมชนหรือไม ่
 จากการศึกษาพบว่า เพื่อให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างสมดุล
และยั่งยืนจ าเป็นที่จะต้องให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการ ซึ่งชุมชนสงฆ์ในรูปแบบของวัดหรือ
ส านักสงฆ์นั้นถือเป็นชุมชน อันเป็นผู้ทรงสิทธิตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในอันที่จะมีสิทธิเข้ามี
ส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ และที่ส าคัญชุมชนสงฆ์เป็นชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นไปโดยสอดคล้องหลักการว่าด้วย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนส าหรับการจัดตั้งพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในปัจจุบันนั้น เป็นโครงการของ
รัฐที่ได้ผลักดันให้ชุมชนสงฆ์ท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ในป่าอนุรักษ์ให้สามารถอยู่ในป่าได้โดยไม่ตกเป็นผู้กระท า
ความผิดต่อกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ซึ่งส่งผลให้พระสงฆ์ต้องรับภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ในการดูแลพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และจากการที่มอบพ้ืนที่ให้ชุมชนสงฆ์ช่วยดูแลในจ านวนที่มากเกินไปนั้น 
ได้กลายเป็นภาระหนักของพระสงฆ์ไปในที่สุด อันเป็นลักษณะการใช้อ านาจในการจัดการทรัพยากร
โดยรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ที่ไม่ได้พิจารณาถึงเจตนารมณ์ของ
การอยู่อาศัยในป่าของพระสงฆ์และการจัดตั้งพุทธอุทยานในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงซึ่งเมื่อ
พิจารณาถึงเจตนารมณ์ในการจัดตั้งพุทธอุทยานในพระพุทธศาสนาที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกแล้ว
พบว่าเจตนารมณ์ส าคัญในการจัดตั้งพุทธอุทยานนั้นเพ่ือให้มีพ้ืนที่ธรรมชาติที่มีความเหมาะสมในการ
ฝึกปฏิบัติตนตามหลักของพระพุทธศาสนาเพ่ือเข้าถึงซึ่งหลักธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางเป็น
แนวทางไว้รวมถึงได้บัญญัติกลไกในการควบคุมความประพฤติของพระสงฆ์ให้สามารถอยู่ร่วมกับ
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ธรรมชาติได้อย่างเป็นมิตรหาใช่เป็นไปเพ่ือการครอบครองในลักษณะเข้าถือเอาเป็นประโยชน์ส่วนตัว
แต่อย่างใดไม ่

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ.2507 โดยเพ่ิมเติมข้อความที่ระบุถึงความมีตัวตนของชุมชนไว้ในมาตรา 16 รวมทั้งได้
เสนอให้มีการยกร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจัดตั้งพุทธอุทยานขึ้นเป็นการเฉพาะ แยกต่างหาก
จากระเบียบบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ.2548 โดยก าหนดให้มีมาตรการควบคุมเป็นการเฉพาะทั้งกระบวนการภายในชุมชนสงฆ์และ
กระบวนการการควบคุมโดยรัฐ และก าหนดให้มีคณะกรรมการจากหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพิจารณาและควบคุมการจัดตั้งพุทธอุทยาน เพ่ือให้การจัดตั้งพุทธอุทยานเป็นไปโดยสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
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This research aimed to determine legal measures to establish a Buddhist Park 
through a case study of the Buddhist Park Project in the area of conserved forest. 
The objectives of this research were to consider the accordance with the intent of 
establishing the Buddhist Park in Buddhism. Since the Buddha era that has appeared 
in the Tripitaka, which is the heart of the establishment of the Buddhist Park in 
Buddhism, and determine the management of natural resources and the 
environment in the form of the Buddhist Park of the monastic community today is in 
accordance with the spirit of the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 
on the community rights or not. The study found that in order to make the 
management of natural resources and the environment is balanced and sustainable.  
It is necessary to make the community to participate in the monastic community in 
the form of a temple or monastery which is considered a community as a holder of 
rights under the provisions of the Constitution. They have the rights to participate 
with the public sector in management, maintenance and the use of natural resources 
and environment, and especially the monastic community is the community with 
guidelines that are consistent with the principles of sustainable development. The 
establishment of the Buddhist Park in the conserved forest area is the state project 
that have pushed the monastic community who came to live in the conserved forest 
preserve without falling into the offenses against the forestry law.  As a result, the 
monks must undertake to help the officers to take care of the conserved forest area, 
and when giving the monastic community to assist to take care of more area. So it 
becomes the heavy burden of the monks in the end. As the use of state power to 
manage resources by the State only, by virtue of the Law on Forests, which it is not 
considered the intention of living in the jungle of Buddhist monks and the 
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establishment of the Buddhism Park actually. When it was considered the intention 
on establishing the Buddhist Park in Buddhism appearing in the Tripitaka, and it was 
found that the major intention on establishing a Buddhist park in order to have 
appropriate natural areas for their practice according to Dhamma principles in 
accordance with the Buddha laid the guidelines, including the provisions of 
mechanism to control the behavior of the monks to live with the nature in a 
peaceful environment. This is not the purpose of the possession in the manner of 
holding personal benefits in any way. 

In this research study, the researcher has suggested that it should have 
amendments in The National Forest Act B.E. 2507 by additional statement that 
indicates the identity of the community in article 16, and has proposed a draft 
regulation on the establishment of the Buddhism Park separated from the Forestry 
Department regulations on allowance to make benefits or living in the national forest 
in 2005.  Specifying the measures to control and processes within the monastic 
community and the process controlled by the state, and designated a committee 
from several sectors to participate in the consideration and govern the establishment 
of the Buddhist Park chanting to establish the Buddhist Park in accordance with the 
intention of the Buddhism truly.  
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของสภาพปญหา 

 

 ทรัพยากรปาไมมีความสําคัญอยางยิ่งตอมวลมนุษยชาติไมวาจะเปนในทางตรงหรือทางออม 

ทางตรงก็ไดแก การใชสรางบานเรือน ทําเครื่องเรือนและการกอสรางอ่ืนๆ กับท้ังยังเปนแหลงอาหาร

ท่ีสําคัญและยารักษาโรคท่ีไดจากเปลือกไมรากไมหรือ เถาวัลย หรือแมกระท่ังไดอาศัยเปนสถานท่ี

พักผอนหยอนใจ รวมถึงใชเปนท่ีฝกตนเพ่ือการแสวงหาซ่ึงสัจธรรมของเหลาบรรดานักบวชบรรพชิต

นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปนตน สวนทางออม ก็ไดแก การชวยเพ่ิมปริมาณน้ําฝนและปริมาณ

ความชื้นในอากาศอยางสมํ่าเสมอ ชวยใหดินมีความอุดมสมบูรณชวยดูดซับควันพิษและฝุนละออง ลด

มลภาวะทางอากาศและทางน้ําไดเปนอยางดี 

 กลาวโดยเฉพาะทรัพยากรปาไมนั้น นับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอสังคมพระพุทธศาสนาโดย

นับตั้งแตเม่ือครั้งพุทธกาล และสืบเนื่องตลอดมาจนถึงปจจุบันท่ีแมวาพระพุทธศาสนาจะลวงผานมา

ไดสองพันหารอยกวาปแลว ความสําคัญของทรัพยากรปาไมท่ีมีตอสังคมพระพุทธศาสนาก็ยังคงมีอยู

โดยไมเสื่อมคลาย และโดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันกลับมีความสําคัญเพ่ิมมากยิ่งข้ึน เม่ือสังคมเต็มไป

ดวยความสับสนวุนวาย และการแกงแยงชิงดีกัน ความเสื่อมโทรมของสังคมเมืองและปญหามลพิษ 

หรือแมกระท่ังปญหาท่ีเกิดจากความเครียด และความเหนื่อยลาอันเปนผลจากปญหาตางๆ ของผูคน

เหลาพุทธศาสนิกชนท่ีนับวันยิ่งจะมีมากข้ึนนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองหันกลับเขามาพ่ึงพาอาศัย

พระพุทธศาสนา ในการดับทุกขรอนตางๆ  ดังนั้นสํานักสงฆหรือวัดท่ีแวดลอมดวยธรรมชาติ มีความ

สงบ เยือกเย็น จึงกลายมาเปนสถานท่ีท่ีเปรียบเสมือนแหลงน้ําทิพยท่ีคอยชโลมหัวใจของเหลา

พุทธศาสนิกชนไดใชเปนท่ีปฏิบัติธรรม หรือแมกระท่ังไดอาศัยพักผอนหยอนใจ ไดเปนอยางดี ซ่ึงลวน

แลวแตเปนผลของความสมดุลระหวางทรัพยากรธรรมชาติและพระธรรมท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจาไดทรงประทานไว 

 กลาวโดยเฉพาะในกรณีของชุมชนสงฆ จากพระธรรมท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาได

ทรงประทานไวแกเหลาบรรดาหมูสงฆท้ังปวงนั้น หลักปฏิบัติท่ีสําคัญอยางยิ่งก็คือ การอยูอาศัยในปา 

อันเปนหลักปฏิบัติท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาและพระสาวกไดปฏิบัติมาโดยตลอด โดยไดใชปา

เปนสถานท่ีสําหรับพัฒนาตนเองเพ่ือเขาถึงความจริงสูงสุดในทางพระพุทธศาสนามาโดยตลอดนับแต
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ครั้งพุทธกาลจนกระท่ังถึงปจจุบันกลาวโดยเฉพาะในประเทศไทยนั้น บทบาทของพระปาไดมีมากข้ึน

นับแตการถือกําเนิดข้ึนของพระกรรมฐานสายอรัญวาสีในยุคปจจุบัน โดยไดมีการถือปฏิบัติในการอยู

ปาเพ่ือการปฏิบัติฝกฝนตนเองอยางเครงครัด และไดมีการสืบทอดปฏิปทากันตลอดมาในหมูศิษยานุ

ศิษย จนกระท่ังในปจจุบันมีวัดปาหรือสํานักสงฆสายพระอาจารยม่ันหรือสายพระปากรรมฐาน 

มากมายหลายแหงท่ัวประเทศ และเปนเสาหลักสําคัญของพระปาในการอนุรักษทรัพยากรปาไมท่ัว

ประเทศไทยดวย 

 จากการสํารวจขอมูลจนถึงปจจุบันพบวา0

1 พ้ืนท่ีปาประเทศไทยนาจะเหลืออยูเพียง 171,586 

ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณรอยละ 33 ของพ้ืนท่ีท่ีดินประเทศไทยเม่ือเทียบกับเนื้อท่ีปาเม่ือ 50 ป

ท่ีผานมาจะมีเนื้อปาลดลงไปถึงรอยละ 50 ของท่ีเคยมี ในชวงเวลาท่ีผานมาประเทศไทยไดมีการ

ทําลายปาไปในพ้ืนท่ี 1 ใน 3 ของเนื้อท่ีประเทศไทยประมาณ 155,885 ตารางกิโลเมตร หรือ เทากับ 

56 เทาของพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง โดยในชวงป พ.ศ.2504-2525 มีพ้ืนท่ีปาในประเทศ

ไทยหายไปมากท่ีสุดหลังจากเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีมุงเนนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

เพ่ือการพาณิชยและการสัมปทานปาไมและไมมีการปองกันการบุกรุกตามมาพ้ืนท่ีปายังลดลงอยาง

ตอเนื่องจนถึงป พ.ศ.2549 ท่ีเชื่อไดวามีการเพ่ิมข้ึนของเนื้อท่ีปาจากอดีตท่ีผานมาประเทศไทยเคยมี

จังหวัดตางๆ ท่ีปกคลุมดวยปาไมเกือบท้ังจังหวัดประมาณ 18 จังหวัด และมีเนื้อท่ีปาไมมากกวา

ครึ่งหนึ่งของเนื้อท่ี 23 จังหวัด ปจจุบันเหลือจังหวัดท่ีมีปาไมปกคลุมมากกวารอยละ 70 อยูเพียงแค 5 

จังหวัด และมีจังหวัดท่ีปาไมปกคลุมมากกวาครึ่งหนึ่งของเนื้อท่ี 8 จังหวัด 

 การสูญเสียทรัพยากรปาไมเม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบเปนรายจังหวัดจากอดีตท่ีผานมา

ประเทศไทยมีจังหวัดท่ีเคยมีปาไมมากปกคลุมกวารอยละ 70 แตปจจุบันสูญเสียไปเกือบท้ังหมด คือ 

จังหวัดกําแพงเพชร สกลนคร และชุมพรนับเปนพ้ืนท่ีท่ีสูญเสียปาไมรุนแรงมากสวนจังหวัดท่ีปาไมปก

คลุมอยูมากและมีการสูญเสียปาไมราวๆ  ครึ่งหนึ่งไดแก เพชรบูรณ ประจวบคีรีขันธ พังงา สตูล 

กาฬสินธุ นครพนม นครราชสีมาหนองคาย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง กระบี่ ตรัง แตอยางไรก็ตาม

จังหวัดอ่ืนๆ ก็มีเนื้อท่ีปาลดลงอยางมากเชนกันในปจจุบัน เนื้อท่ีปาไมในประเทศไทยนาจะมีแนวโนม

สูงข้ึน ประมาณรอยละ 3 ของเนื้อท่ีประเทศไทยจากสถิติในชวง พ.ศ.2549-2552 แตเม่ือพิจารณาใน

พ้ืนท่ีจังหวัดตางๆ  พบวามีจังหวัดท่ียังมีเนื้อท่ีปาลดลงมาก (เกินรอยละ 5 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก

จังหวัด สตูล ตาก นาน แพร นครพนม ตราด ประจวบคีรีขันธโดยเฉพาะจังหวัด ตาก และนาน เปน

พ้ืนท่ีรับน้ําของเข่ือนภูมิพลและเข่ือนสิริกิติ์) ซ่ึงมีผลตอการชะลอน้ําทาจากพายุฝนท่ีจะไหลลงเข่ือน

อยางรวดเร็วและปองการกัดเซาะหนาดินลงอางเก็บน้ํา ท่ีนาจะมีผลตอการเกิดอุทกภัยครั้งใหญในป 

                                                           
1มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร, “รายงานสาธารณะ ‘สถานการณปาไมไทย 2555’,” ใน วาระ

ครบรอบรําลึก 22 ป สืบ นาคะเสถียร (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร, 2555), หนา 2-3. 
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พ.ศ.2554 ท่ีผานมา นอกจากนี้ จังหวัด กําแพงเพชร เชียงราย พะเยา แมฮองสอน ลําพูน  สุโขทัย 

กาฬสินธุ ชัยภูมิ มุกดาหาร ยโสธร สกลนคร อุดรธานี ระยอง และ ตรังก็มีเนื้อท่ีปาท่ีลดลงมากเชนกัน 

โดยท่ีมาตรการจัดการทรัพยากรปาของประเทศไทย คือ การประกาศปาสงวนแหงชาติตาม

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 แตเนื่องจากเปนมาตรการท่ีมุงเนนในการควบคุมพ้ืนท่ีปา

ไมเพ่ือการใชประโยชนจากปาเปนสําคัญ ท้ังการใหสัมปทานไมในอดีต ซ่ึงสิ้นสุดลงเม่ือป 2531 หลัง

เกิดดินถลมจากการตัดไมทําลายปาและกระแสอนุรักษในชวงการตอตานเข่ือนน้ําโจน  และยังคงมี

การอนุญาตใหเขาใชประโยชนหรือกระท่ังอยูอาศัยในพ้ืนท่ีดังนั้นพ้ืนท่ีปาสงวนท่ีถูกประกาศ ปจจุบัน

จึงมีพ้ืนท่ีลดลงอยางรวดเร็ว (ในปจจุบันมีพ้ืนท่ีท่ีประกาศเปนปาสงวนอยูราวรอยละ 45 หรือ กวา 

230,000 ตารางกิโลเมตร แตมีพ้ืนท่ีปาเหลือจริงอยูเพียง 171,586 ตารางกิโลเมตรหรือรอยละ 70 

ดังนั้นแสดงวามีเนื้อท่ีปาสงวนถูกใชประโยชนไดถึงประมาณรอยละ 60 การอนุรักษปาท่ีเชื่อวาไดผล

มากกวาการประกาศปาสงวนคือการประกาศเปนพ้ืนท่ีปาอนุรักษ หรือ พ้ืนท่ีคุมครอง ไดแก อุทยาน

แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา วนอุทยาน เขตหามลาสัตวปา รวมถึงสวนรุกขชาติและสวน

พฤกษศาสตร ซ่ึงแมวาจะสามารถรักษาพ้ืนท่ีท่ีถูกประกาศสวนใหญไวได แตเนื่องจากข้ันตอนการ

ประกาศพ้ืนท่ีอนุรักษในอดีตมิไดมีกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนและการสํารวจเพ่ือคุมครอง

สิทธิชุมชนจึงทําใหมีการประกาศพ้ืนท่ีทับซอนกับพ้ืนท่ีใชประโยชนทํากินและเก็บหาของปาของ

ประชาชนในชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมเปนจํานวนมากสงผลใหเกิดปญหาในเชิงสิทธิชุมชนมากมายใน

ปจจุบันซ่ึงตองอาศัยมติคณะรัฐมนตรี ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 ในการผอนผันใหอยูอาศัยในพ้ืนท่ี

ปาอนุรักษ แตในขณะเดียวกันเม่ือมีการขยายพ้ืนท่ีเดิมท่ีไมมีการแสดงแนวเขตการควบคุมท่ีชัดเจนก็

สงผลใหเกิดการสูญเสียพ้ืนท่ีปาไมจากการขยายตัวท้ังชุมชนกลางปา และขอบชายปาอนุรักษอยาง

ตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่ง หลังการสงเสริมการปลูกพืชไรตางๆ  สวนยางพาราปาลมน้ํามัน ท้ังจาก

บริษัทเอกชนและนโยบายการสนับสนุนท่ีขาดความรอบคอบของรัฐ ทําใหเกิดความขัดแยงท่ีรุนแรง

และสูญเสียพ้ืนท่ีปาเพ่ิมเติมตลอดมา 

 อยางไรก็ตามในปจจุบันมีการประกาศพ้ืนท่ีปาอนุรักษรวมแลวประมาณ 103,810  ตาราง

กิโลเมตร หรือรอยละ 20 ของเนื้อท่ีประเทศไทย 1

2 โดยนาจะมีเนื้อท่ีปาจริงประมาณกวารอยละ 

15 และพ้ืนท่ีปาจํานวนนี้คือพ้ืนท่ีมีศักยภาพสูงในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในการเปน

แหลงท่ีอยูของสัตวปา และเก็บรักษาแหลงพันธุกรรมของพืชเนื่องจากมีการจัดการปองกันการบุกรุก

ทําลายท่ีดีกวาพ้ืนท่ีปาสงวน 

 ดังนั้นทุกฝายท่ีเก่ียวของจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว โดยใหความสําคัญกับ

การอนุรักษทรัพยากรปาไมเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากความพยายามท่ีจะดําเนินการทุกวิถีทาง ไม

                                                           
2เรื่องเดียวกัน, หนา 2. 
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วาจะเปนการรณรงคปองกันมิใหมีการตัดไมทําลายปา การปองกันการเผาทําลายปา การปลูกปา

ทดแทน แตก็หาไดทําใหความรวมมือดังกลาวประสบผลสําเร็จเทาท่ีควรจะเปนไม เนื่องจากเปน

กระบวนการจัดการโดยรัฐฝายเดียวเปนสวนใหญ ขาดกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ี 

ดังนั้น การท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดเพ่ิมเติมบทบัญญัติวาดวยสิทธิของชุมชนข้ึนมา

เพ่ือใหสิทธิแกชุมชนเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงรวมถึงทรัพยากรปาไม

ดวยจึงเปนนิมิตรหมายท่ีดี ในการจัดการทรัพยากรปาไมรูปแบบใหม ท่ีไดใหสิทธิแกชุมชนเขามามี

สวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดความสมดุลและยั่งยืนตอไป 

ดังนั้นจึงไดเกิดมีแนวความคิดวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน จนไดนําไปสู

การบัญญัติกฎหมายวาดวยปาชุมชนข้ึน เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ซ่ึงถึงแมวา

กฎหมายปาชุมชนท่ีใหสิทธิชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรยังไมออกมาบังคับใช 

แตกรมปาไมในฐานะองคกรหลักของรัฐท่ีดูแลรับผิดชอบทรัพยากรปาไม ก็ไดดําเนินการใหชุมชนเขา

มามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม เชน โครงการปาชุมชน ตามท่ีกฎหมายใหอํานาจไวภายใต

การควบคุมดูแลโดยรัฐ 

 โดยตัวอยางของความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรปาไมรวมกันระหวางรัฐ และชุมชนท่ีเห็น

ไดเปนรูปธรรม ก็ไดแกโครงการพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ซ่ึงท่ีผานมาไดมีความพยายามของรัฐ

ในอันท่ีจะจัดการพ้ืนท่ีปาไมท่ีมีพระสงฆอาศัยอยู  หรือการปลูกสรางสํานักสงฆและท่ีพักสงฆรุกล้ําไป

ยังพ้ืนท่ีปาอนุรักษ  รวมถึงการสรางสิ่งปลูกสรางจนเกินความจําเปน  ซ่ึงขณะนั้นถือวาเปนปญหา

สํา คัญของการจัดการทรัพยากรปาไม  และในขณะนั้นคณะรัฐมนตรี  (ครม. )  ได มีมติ เ ม่ือ

วันท่ี  18  เมษายน  2538  เห็นชอบใหแกไขปญหาพระสงฆในพ้ืนท่ีปาไมอยางเรงดวน  หลังจากท่ี

รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะแกปญหาพระสงฆบุกรุกปา ไดมีการจัดทําแผนของรัฐเพ่ือเปนแนวทาง ตั้งแต

การผลักดันใหพระสงฆออกจากพ้ืนท่ีหากสํานักสงฆเขามาหลังจากไดมีประกาศจัดตั้งเปนเขตปา

อนุรักษแลว  รวมถึงการทําโครงการสงเสริมใหสํานักสงฆชวยดูแลรักษาปา  และใหท่ีพักสงฆขอ

อนุญาตสรางวัดโดยถูกตองตามกฎหมาย  แตภาครัฐก็ไมสามารถทําตามแนวทางท่ีกําหนดข้ึนมาได

เนื่องจากความไมชัดเจนของนโยบายและการขาดสภาพบังคับของบรรดากฎหมายท่ีมีอยู และการท่ี

จะผลักดันใหพระสงฆออกจากปาเพียงอยางเดียวนั้น ก็เปนการแกไขปญหาโดยรัฐฝายเดียว ขาดมิติ

ดานการมีสวนรวมของพระสงฆ 

สําหรับกรณีของการเขามามีสวนรวมของชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนสงฆในประเทศไทย

นั้นนับวาสอดคลองกับผลการศึกษาของตางประเทศไมวาจะเปนกรณีท่ีประเทศไทยมีความผูกพันกับ

ชุมชนสงฆในการชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาตั้งแตในอดีตแลวกลาวโดยเฉพาะ

ในเอกสารประกอบการสัมมนา Community Development and Conservation of Forest 

Biodiversity through Community Foresty ท่ีพบวา ในโครงการพัฒนาเชิงอนุรักษท่ีประสบ



5 

ความสําเร็จไมวาจะเปนโครงการปาชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติ หรือนอกเขตอุทยานแหงชาติ ก็ตาม 

การมีสวนรวมของประชาชนเปนสวนประกอบท่ีสําคัญในการจัดการดูแลรักษาปาไม แตอยางไรก็ตาม 

สิ่งสําคัญท่ีจะขาดเสียมิไดในโครงการท่ีประสบความสําเร็จ ก็คือ การสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ

นั่นเอง 2

3 ดังนั้นจึงเปนไปไมไดท่ีโครงการพุทธอุทยานจะประสบความสําเร็จ หากปราศจากการ

ชวยเหลือสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐท่ีเพียงพอ ซ่ึงในปจจุบัน การเขารวมโครงการพุทธอุทยาน

เปนไปไดดวยความยากลําบาก ไมวาดวยข้ันตอนหรือกระบวนการท่ียุงยากสลับซับซอนและขาดมิติใน

กระบวนการการมีสวนรวมของชุมชน  

จากงานวิชาการเหลานี้ ชี้ ให เห็นวา ปญหาขอขัดแยง อันเปน ท่ีมาของการแยงชิ ง

ทรัพยากรธรรมชาติในปจจุบันนี้ สวนหนึ่งเปนผลสะสมมาจากการท่ีระบบกฎหมายสมัยใหมไมรับรอง

บทบาทของชุมชนและไมรับรองภูมิปญญาหรือจารีตประเพณีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมรวมกันของชุมชนท่ีตกทอดกันมา แตกลับมุงไปท่ีการรวมศูนยอํานาจหนาท่ีในการดูแล

และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติไปไวในมือของหนวยงานของรัฐสวนกลางแตเพียงผูเดียว 3

4 

โดยท่ีชุมชนไมไดมีสวนรวมในการจัดการดวย ทําใหมาตรการตางๆ ท่ีหนวยงานของรัฐริเริ่มข้ึนหรือ

ดําเนินการอยูนั้น ไมสามารถเขากันไดหรือขัดแยงกับวิถีชีวิต จารีตประเพณี หรือผลประโยชนในการ

ดํารงชีพของชุมชนในแตละทองถ่ิน จนในอนาคตอาจกลายเปนปญหาความขัดแยงในสังคมและ

นําไปสูความแตกแยกท่ีรุนแรงข้ึนได 

ยอนกลับมากรณีปญหาท่ีพักสงฆหรือสํานักสงฆท่ีภาครัฐมองวาเปนผูบุกรุกพ้ืนท่ีปานั้นซ่ึง

ปญหาความขัดแยงระหวางชุมชนสงฆท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีปาอนุรักษกับเจาหนาท่ีรัฐ เปนปญหาท่ีเกิด

ข้ึนมาชานาน โดยสาเหตุของความขัดแยงท่ีสําคัญคือ การถกเถียงกันวาตางฝายตางเขาใจวาตนเองมี

สิทธิ โดยชุมชนสงฆท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีปาอนุรักษก็กลาวอางวาตนปฏิบัติตามพระวินัยท่ีใหพระสงฆ

สามารถเขาอาศัยในปาได กับฝายเจาหนาท่ีของรัฐท่ีถืออํานาจตามกฎหมายของรัฐในการจัดการพ้ืนท่ี

ปา  จึงทําใหพระสงฆเขาอยูอาศัยในปาโดยการกอสรางท่ีพักสงฆเพ่ิมมากยิ่งข้ึน โดยในปจจุบันพบวามี

มากกวาหนึ่งหม่ืนแหงและนับวันจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  มีท้ังท่ีถูกกฎหมายและท่ีเขาไปโดยไมถูกกฎหมาย 

จากการสํารวจและตรวจสอบของรัฐ (พ.ศ.2551) พบจํานวนท่ีพักสงฆในพ้ืนท่ีปาไม  รวมท้ังสิ้น 5,529 

                                                           
3สุรีรัตน กฤษณะรังสรรค, การจัดการปาขององคกรชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติ ศึกษา

กรณี: หมูบานกอทุง ต.กอ อ.ล้ี จ.ลําพูน (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห

ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540) อางถึงใน สนั่น ชางปรุง และคณะ, รายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ โครงการสิทธิชุมชนศึกษา ลุมน้ําแมงัด (กรณีลุมน้ําแมสะลวม) (กรุงเทพฯ: สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), หนา 13. 
4กิตติศักดิ์ ปรกติ, สิทธิของบุคคลซ่ึงรวมกันเปนชุมชน (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2550), หนา 

12. 
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แหง แบงเปนพ้ืนท่ีปาประมาณ  192,763 ไร โดยสามารถแยกท่ีพักสงฆในพ้ืนท่ีตางๆ ไดดังนี้ ปาสงวน

แหงชาติ 4,249 แหง พ้ืนท่ีรวม 157,226 ไร คิดเปนปาตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 จํานวน 

368 แหงพ้ืนท่ีรวม 12,668 ไร แบงเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา 41 แหง พ้ืนท่ี 1,490 ไร อุทยาน

แหงชาติ 171 แหง พ้ืนท่ีรวม 8,768 ไร เขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 320 แหง พ้ืนท่ีรวม 

3,545 ไร รวมถึงพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  อาทิ พ้ืนท่ีของรัฐ, ท่ีเอกชนมีเอกสารสิทธิ์ 380 แหง พ้ืนท่ีประมาณ 

9,066 ไรแยกดูตามภาคตางๆ พบวาจํานวนท่ีพักสงฆใน ภาคอีสานจํานวน 2,065 แหง ภาคเหนือ

จํานวน 1,811 แหง  ภาคกลางและภาคตะวันออกจํานวน 1,078 แหง และภาคใตจํานวน 358 แหง 

และอีกประมาณพันกวาแหงยังไมถูกระบุวาอยูในพ้ืนท่ีสวนใดบาง จนกระท่ังไดมีความพยายามของ

หนวยงานสวนกลาง ไมวาจะเปน กรมปาไม หรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดมีการประสาน

ความรวมมือกันกันเพ่ือจะแกไขปญหาดังกลาว จนกระท่ังเม่ือป พ.ศ.2552 นายสุวิทย คุณกิตติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในขณะนั้น ไดดําเนินการจัดระเบียบ 

รวมถึงการหารือระหวางหนวยงานหลักของภาครัฐรวมท้ังสิ้น 3 หนวยงาน ไดแก กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และมหาเถรสมาคม โดยได

ขอยุติรวมกันในเบื้องตนวา ใหสํานักสงฆเขารวมโครงการพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีอนุรักษ โดยรัฐตองออก

หนังสือสําคัญแสดงวาไดเขารวมโครงการดังกลาว ในเบื้องตนกําหนดใหใชพ้ืนท่ีไมเกิน 15 ไร และหาม

ขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมเวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือ ทําใหใน ป พ.ศ.2552 มีจํานวนท่ีพักสงฆเขา

รวมโครงการท้ังสิ้นรวม 6,000 แหง ซ่ึงเปนมิติใหมในการใหชุมชนสงฆเขามีสวนรวมในการจัดการ 

บํารุงรักษา และใชประโยชนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งดานทรัพยากร

ปาไม 

ท่ีผานมาโครงการพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษถือวามีความประสบผลสําเร็จเปนอยางมาก 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในการชวยเหลือภาครัฐในการดูแลรักษาทรัพยากรปาไมได และไดรับอนุญาตใหมี

การขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ อาทิเชน พุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อําเภอบัวเชด 

จังหวัดสุรินทร ท่ีปจจุบันไดรับอนุญาตจากรัฐใหเขารวมโครงการพุทธอุยาน มีเนื้อท่ีในโครงการท้ังสิ้น

ถึง 10,865 ไร และเปนผืนปาท่ีอุดมสมบูรณ ท่ีประสบผลสําเร็จในการจัดการดูแลรักษาทรัพยากรปา

ไมรวมกัน ระหวางรัฐ ชุมชนสงฆ และชุมชนทองถ่ิน และอีกหนึ่งตัวอยางก็ไดแกพุทธอุทยานมหารุกข

ปาริชาติภูกอน ซ่ึงตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปานายูงและปาน้ําโสมทองท่ีบานนาคํา ตําบลบาน

กอง อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานีอันเปนรอยตอแผนดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย 

ท่ีถือกําเนิดข้ึนจากการดําริชอบของพุทธบริษัท 4 ผูตระหนักถึงคุณประโยชนอันยิ่งใหญของธรรมชาติ

และปาตนน้ําลําธารซ่ึงกําลังถูกทําลาย โดยอาณาเขตของโครงการพุทธอุทยาน ครอบคลุมพ้ืนท่ีปา

สงวนแหงชาติกวา 3,000 ไร ท่ีกรมปาไมไดใหวัดปาภูกอนชวยดูแลงานดานปาไมเพ่ือรักษาปองกันไฟ

ปาและการบุกรุกทําลายปาลาสัตว ซ่ึงถือวาเปนโครงการท่ีประสบความสําเร็จในดานการมีสวน

รวมกับภาครัฐ ในการอนุรักษพ้ืนท่ีปาไม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีดวย  
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แตในขณะเดียวกันก็ไดเกิดท่ีพักสงฆท่ีเขามาตั้งในพ้ืนท่ีปาอนุรักษโดยไมถูกตองและไมได

ดําเนินการเพ่ือเขารวมโครงการดังกลาวเพ่ิมข้ึนอีกมากมาย และในปจจุบันก็เปนปญหาท่ีจะตองทํา

การสํารวจและดําเนินการใหสํานักสงฆเหลานี้เขารวมโครงการพุทธอุทยานและจัดระเบียบท่ีพักสงฆ

ใหถูกตองเหมาะสมกับสภาพของพ้ืนท่ีปาอนุรักษตอไปตามท่ีกฎหมายจะสามารถเอ้ืออํานวยได และมี

ความจําเปนอยางยิ่งท่ีภาครัฐจะตองรวมกันหาทางออกท่ีชัดเจนใหกับชุมชนสงฆบนพ้ืนฐานของพระ

ธรรมวินัย กฎหมาย และสิทธิชุมชน ใหเปนไปโดยสอดคลองกันเพ่ือประโยชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนตอไป 

ประเด็นท่ีสําคัญเปนอยางยิ่งในการมีสวนรวมของชุมชนสงฆในพระพุทธศาสนาในการจัดการ 

บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรปา

ไม ก็คือ ปญหาดานความไมชัดเจนของสถานภาพตามกฎหมายของชุมชนสงฆ เนื่องจากชุมชนสงฆท่ี

เขามาอาศัยพ้ืนท่ีปาอนุรักษในการสรางท่ีพักสงฆนั้น ยังไมมีความชัดเจนวา มีสถานะเปนชุมชน อัน

สามารถเปนผูทรงสิทธิชุมชนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไม เนื่องจากยังไมมีการศึกษา

วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบเพียงพอ รวมถึงความคิดเห็นของนักวิชาการก็ยังไมไดมีการกลาวถึง

สถานภาพของชุมชนสงฆไวอยางชัดเจนเชนเดียวกัน ดังนั้น สิทธิของการมีสวนรวมของชุมชนสงฆใน

การจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในปจจุบัน จึงมีได

แตเฉพาะท่ีกฎหมายจํากัดไว ในฐานะท่ีเปนผูชวยงานดานปาไมใหแกภาครัฐเทานั้น ดังนั้น หากมีการ

นิยามคําวา “ชุมชน” หมายความรวมถึง ชุมชนสงฆดวยแลวชุมชนสงฆก็จะมีตัวตน มีสถานภาพตาม

กฎหมาย มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ อันเปนสิทธิตามกฎหมายสูงสุด ก็จะเปนการสอดคลองกับสภาพ

สังคมและวัฒนธรรมไทย รวมถึงหลักปฏิบัติในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของชุมชนสงฆ ก็เปนไปตามพระธรรมวินัย ท่ีพระพุทธเจา ไดทรง

ประทานไว ซ่ึงถือเปนหลักปฏิบัติสูงสุดของบรรดาพระภิกษุสงฆท้ังปวง ในอันท่ีจะปฏิบัติเพ่ือหนทาง

แหงความหลุดพนและในอันท่ีจะรักษาไวซ่ึงมรดกทางธรรมและมรดกทางทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ใหเปนไปอยางสมดุลและยั่งยืนตอไป 

ดังนั้น เม่ือพิจารณาจากหลักสิทธิชุมชนซ่ึงรวมถึงการมีสวนรวมของชุมชนท่ีไดรับการยอมรับ

ท้ังในระดับสากลและในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับปญหาท่ีเกิดข้ึนตอชุมชนสงฆ

ในรูปแบบของพุทธอุทยานในปจจุบันท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ และเชื่อมโยงไปถึงปญหาการดํารง

อยูของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผืนปาอนุรักษนั้น จึงมีประเด็นท่ีจะตองพิจารณาดังนี้ 

ประการแรก เนื่องจากหลักสิทธิชุมชนท่ีไดรับการยอมรับนั้น ยอมรับและคุมครองเฉพาะผู

ทรงสิทธิเทานั้น ดังนั้นประการแรกท่ีจะตองพิจารณาก็คือ ชุมชนสงฆในพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปา

อนุรักษนั้น ถือวาเปนชุมชนท่ีสามารถเปนผูทรงสิทธิชุมชนตามหลักสากลและตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยใหการรับรอง และมีผลผูกพันใหรัฐบาลและหนวยงานของรัฐทุกองคกร ตอง

คุมครองสิทธิชุมชนในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดลอม ในเขตปาอนุรักษหรือไม เพราะถาหากชุมชนสงฆดังกลาวเปนชุมชนในความหมาย

เดียวกับท่ีหลักสากลและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใหการรับรองแลวนั้น ชุมชนสงฆใน

รูปแบบของพุทธอุทยานก็ถือวาเปน “ผูทรงสิทธิชุมชน” ท่ีหลักสากลและรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยใหการรับรองและคุมครองดวย 

ประการท่ีสอง มีขอพิจารณาวาสิทธิในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนสงฆในรูปแบบของพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษนั้น 

ตามหลักของพระพุทธศาสนาแลวมีเจตนารมณ ลักษณะ และรูปแบบเปนอยางไร และไดรับการ

ยอมรับและคุมครองจากกฎหมายและนโยบายของรัฐท่ีบังคับอยูหรือไม เพียงใด ซ่ึงในประเด็น

ดังกลาวนี้ เพ่ือใหเห็นภาพชัดเจนใครขอทําการแยกพิจารณาเปนประเด็นยอย ดังตอไปนี้ 

ประ เด็ นย อย ท่ีหนึ่ ง  พิจารณาถึ ง เจตนารมณ  ลั กษณะและรูปแบบของสิทธิ ใน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนสงฆตามหลักพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนชุมชนท่ีมี

อุดมการณและแนวความคิดในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงมีหลักปฏิบัติเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีแตกตางจากชุมชนท่ัวไป โดยชุมชนสงฆจะมีแนวความคิดและ

หลักปฏิบัติท่ีจะตองพ่ึงพาอาศัยและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา

ตนเองเปนหลัก ตามหลักพระธรรมและพระวินัยอันเปนวิถีชีวิตของตนเองโดยเฉพาะ 

ดั งนั้ นจึ ง มีประ เด็ น ท่ี จะตอ ง พิจารณาว าการ ใช สิทธิ ดั งกล า วของชุมชนสงฆ ใน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้นเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคอะไร ลักษณะและรูปแบบของการใช

สิทธิดังกลาวนั้นเปนอยางไร แตกตางไปจากการใชสิทธิของชุมชนท่ัวไปหรือไมเพียงไร  

ประเด็นยอยท่ีสอง เม่ือพิจารณาตัวบทกฎหมายท่ีเก่ียวของ พบวา เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีชุมชนสงฆ

ในรูปแบบของพุทธอุทยานอันเปนกรณีศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้ ตั้งอยูในพ้ืนท่ีปาอนุรักษท่ีแตกตางกัน

ไมวาจะเปนเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเขตปาสงวนแหงชาติ ดังนั้น จึงมีกฎหมายท่ี

เ ก่ียวของและใช บั ง คับในพ้ืน ท่ีแตกตางกันไปอันไดแก  พระราชบัญญัติปา ไม  พ .ศ .2484 

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 และระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหเขาทํา

ประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2548 รวมถึงระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

ซ่ึงมีประเด็นท่ีจะตองพิจารณาวา บรรดากฎหมายท่ีใชบังคับเหลานี้ เปนไปอยางสอดคลอง 

ยอมรับ สนับสนุน และคุมครองสิทธิของชุมชนสงฆในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือไม เพียงไร เม่ือเปรียบเทียบกับหลักสิทธิชุมชนในการจัดการ 

บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักสากล และรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย 

ประเด็นยอยท่ีสาม มีขอพิจารณาวา หากบรรดากฎหมายท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันขัดกับหลัก

สิทธิชุมชนในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลวนั้น 

สถานะทางกฎหมายของบรรดากฎหมายเหลานี้จะเปนอยางไร โดยมีหลักท่ีจะตองพิจารณาประกอบ
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คือ สิทธิชุมชนตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและในระดับสากลท่ีใหการรับรองนั้น มี

สถานะทางกฎหมายอยางไร สิทธิชุมชนสามารถใชบังคับไดทันทีหรือจะตองบัญญัติกฎหมายออกมา

รับรองสิทธิชุมชนกอน 

ประการท่ีสาม เนื่องจากชุมชนสงฆในรูปแบบของพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษนั้น มี

ลักษณะพิเศษท่ีแตกตางไปจากชุมชนท่ัวไป มีพระวินัยอันเปนระเบียบปฏิบัติเปนของตัวเอง  ดังนั้นจึง

มีขอพิจารณาวาระเบียบปฏิบัติท่ีใชบังคับกับสมาชิกของชุมชนสงฆอันไดแกพระวินัยนั้นเปนไปเพ่ือ

การจัดการ บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

หรือไมเพียงใด  

ประการสุดทาย ในชุมชนสงฆในรูปแบบพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ท่ีมีลักษณะเฉพาะ

หลายประการท่ีประกอบข้ึนเปนชุมชนสงฆ ท่ีเขามามีสวนรวมในการจัดการ บํารุงรักษาและใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น สิทธิชุมชนในการจัดการและใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตบริบทดังกลาวนั้นควรจะเปนอยางไร เพราะถึงแมวา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะไดใหการรับรองซ่ึงสิทธิชุมชนแลวก็ตาม แต

การทําใหการบังคับใชสิทธิชุมชนเกิดข้ึนจริงไดในชุมชนสงฆท่ีมีลักษณะพิเศษดังกลาวนั้น จะตองมีการ

ดําเนินการอยางไร อาทิเชน จะตองมีกฎหมายกําหนดรายละเอียดและข้ันตอนในการบังคับใชสิทธิ

ชุมชนอีกหรือไม การบัญญัติกฎหมายดังกลาวควรมีข้ันตอนการดําเนินการอยางไร และเนื้อหาของ

กฎหมายดังกลาวควรเปนอยางไร รวมถึงพิจารณาวากระบวนการในการจัดการปญหาท่ีเกิดข้ึนอัน

เนื่องจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายและพระวินัยของสมาชิกในชุมชนสงฆนั้นควรจะเปนอยางไร 

 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1) ศึกษาถึงแนวความคิดและหลักการวาดวยสิทธิชุมชน รวมถึงหลักการวาดวยการมีสวน 

รวมของชุมชน ในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางสมดุลและยั่งยืนตามหลักสากล รวมท้ังแนวคิดและการรับรอง คุมครอง สิทธิชุมชนในประเทศ

ไทย  

 2)  ศึกษาถึงเจตนารมณหลักการและรูปแบบในการจัดตั้งพุทธอุทยานในสมัยพุทธกาล และ

พระวินัยท่ีใชเปนหลักปฏิบัติภายในชุมชนสงฆท่ีเก่ียวของกับการอยูปาของพระสงฆ รวมถึงกระบวนใน

การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการฝาฝนบทบัญญัติดังกลาวอีกท้ังศึกษาความคิดในเรื่อง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามทรรศนะของพระพุทธศาสนา อันเปนท่ีมาของการใชสิทธิของ

ชุมชนสงฆและถือเปนเจตนารมณในการอยูปาของพระภิกษุสงฆรวมถึงกระบวนการในการจัดการกับ

ปญหาท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายและพระวินัยของสมาชิกในชุมชนสงฆ 
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3)  ศึกษาถึงสภาพปญหาของนโยบายและกฎหมายท่ีใชบังคับตอชุมชนสงฆในรูปแบบของ

พุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษในปจจุบัน  

4)  วิเคราะหถึงแนวนโยบายของรัฐและบรรดากฎหมายท่ีใชบังคับตอชุมชนสงฆในพุทธ

อุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษวามีความสอดคลองกับหลักสิทธิชุมชน และหลักการวาดวยการมีสวนรวม

ของชุมชนในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางสมดุลและยั่งยืน รวมถึงพิจาณาวามีความสอดคลองกับหลักพระธรรมวินัยและเจตนารมณ

ในทางพระพุทธศาสนาหรือไม 

5)  เพ่ือหาขอสรุปและนําเสนอมาตรการทางกฎหมาย และการออกนโยบายของรัฐท่ีมีความ

ชัดเจนและสอดคลองกับหลักพระธรรมวินัยและเจตนารมณในทางพระพุทธศาสนา สอดคลองกับ

หลักการวาดวยสิทธิชุมชน และหลักการวาดวยการมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือรองรับการใชสิทธิของ

ชุมชนสงฆในรูปแบบพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษในการมีสวนรวมกับภาครัฐในการจัดการ 

บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนตอไป 

 

1.3   สมมติฐานของการวิจัย 

 

การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสงฆ ตามโครงการพุทธอุทยาน 

เปนตัวอยางของความสําเร็จในการผสานความรวมมือกันบริหารจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวาง รัฐ และชุมชน ซ่ึงเปนไปในลักษณะท่ีเกิดความสมดุล

และยั่งยืน สอดคลองกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย ซ่ึงถือไดวาชุมชนสงฆเขาลักษณะเปนชุมชน

ตามนิยามความหมายของสิทธิชุมชน  (Communities Right) ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และ

สิทธิของชุมชนสงฆดังกลาวเปนสิทธิในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือ

การพัฒนาตนเองตามหลักของพระพุทธศาสนา ดังนั้นจึงสมควรท่ีจะตองมีกฎหมายเฉพาะเพ่ือรองรับ

สิทธิของชุมชนสงฆใหเปนไปโดยสอดคลองกับเจตนารมณแหงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง หมวด 3 สวนท่ี 12 อันเปนบทบัญญัติวา

ดวยเรื่องสิทธิชุมชน และสอดคลองกับเจตนารมณของพระพุทธศาสนา ซ่ึงบรรดากฎหมายวาดวยปา

ไมท่ีใชบังคับตอชุมชนสงฆในพุทธอุทยานดังกลาว อันประกอบไปดวย พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.

2484และพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 รวมถึงระเบียบปฏิบัติในการจัดตั้งพุทธอุทยาน 

และนโยบายของรัฐ ยังไมไดรับรองและคุมครองสิทธิชุมชนอยางเพียงพอ รวมถึงกฎหมายและ

ระเบียบดังกลาวยังไมสอดคลองกับเจตนารมณในการอยูปาของชุมชนสงฆตามทรรศนะของ

พระพุทธศาสนา 
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

 

งานวิจัยเลมนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) ท่ีมุงศึกษากระบวนการจัดการ 

บํารุงรักษา และใชประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนสงฆ โดยจะเนน

ทําการศึกษา ในกรณีของชุมชนสงฆท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการ บํารุงรักษาและใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ท่ีเปนไปในลักษณะท่ีสอดคลองกับพระ

ธรรมวินัยและหลักวาดวยการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของพุทธอุทยาน โดย

จะทําการศึกษาจากกรณีตัวอยางของโครงการพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษท่ีเปนตนแบบรวมท้ังสิ้น

2 โครงการ ไดแกโครงการพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร และ

โครงการพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอน (วัดปาภูกอน) บานนาคํา ตําบลบานกอง อําเภอนายูง 

จังหวัดอุดรธานี ซ่ึงตั้งอยูบนพ้ืนท่ีปาอนุรักษและอยูภายใตบังคับของกฎหมายท่ีแตกตางกันไดแก เขต

ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงเปนปาตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 และเขตปาสงวน

แหงชาติ ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 ตามลําดับ 

กับท้ังบรรดากฎหมายของรัฐบังคับแกชุมชนสงฆในพุทธอุทยานท่ีอาศัยอยูในเขตปาอนุรักษ

ในการเขาไปมีสวนรวมในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติ และพระ

ธรรมวินัย ท่ีชุมชนสงฆ ใช เปนระเบียบในการจัดการ บํ ารุ งรักษา และใชประโยชน  จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ กับท้ังวิเคราะห เปรียบเทียบ การจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชน จาก

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสงฆ ตามโครงการพุทธอุทยาน กับแนวความคิด ทฤษฏี และบทบัญญัติ

วาดวยสิทธิชุมชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 66 

วรรคหนึ่ง หมวด 3 สวนท่ี 12 อันเปนบทบัญญัติวาดวยเรื่องสิทธิชุมชน 

 

1.5  วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

1) การดําเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) ซ่ึงจะมีวิธีการดําเนินการและ

ข้ันตอนของการวิจัยตามลําดับ ดังตอไปนี้ คือ 

สํารวจเอกสารและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ท่ีเก่ียวของจาก

แหลงขอมูลตอไปนี้ 

 (1) เอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2540 และ 2550 พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.

2507 พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 กฎกระทรวงฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2507) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 มติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2538 ระเบียบกรมปาไมวาดวยการ

อนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2548 ตลอดจนบรรดาระเบียบ

ตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงขอมูลจากบุคคลซ่ึงไดแก พระสงฆ โดยจะใชวิธีการสัมภาษณบทสัมภาษณ  

 (2) เอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) ไดแก เอกสาร งานวิจัย และหนังสือ

อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ 

2) การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล เพ่ือการวิจัยเลมนี้  เ ม่ือผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาขอมูลจาก

แหลงขอมูลดังกลาวขางตนนั้นแลว  ผูวิจัยจะดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการ ดังตอไปนี้ 

    (1)  ผูวิจัยใชการวิเคราะหเนื้อหาโดยใชแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เปรียบเทียบกับเนื้อหา  

    (2)  ผูวิจัยใชหลักและทฤษฎี และบทบัญญัติวาดวยสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ เปนเกณฑ

ในการวิเคราะหขอมูลในการตัดสินใจ 

 

1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

1)  ไดทราบถึงความเปนมา หลักการและแนวความคิดวาดวยสิทธิชุมชนในการจัดการ 

บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนตามหลัก

สากล และตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใหการรับรอง  

2)  ไดทราบถึงเจตนารมณหลักการและรูปแบบในการจัดตั้งพุทธอุทยานในสมัยพุทธกาล 

และพระวินัยท่ีใชเปนหลักปฏิบัติภายในชุมชนสงฆท่ีเก่ียวของกับการอยูปาของพระสงฆ รวมถึง

กระบวนในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการฝาฝนบทบัญญัติดังกลาวอีกท้ังไดศึกษาถึง

ความคิดในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามทรรศนะของพระพุทธศาสนา อันเปนท่ีมา

ของการใชสิทธิของชุมชนสงฆ และถือเปนเจตนารมณในการอยูปาของพระภิกษุสงฆ  

3)  ไดขอสรุปวา สถานะของชุมชนสงฆกรณีพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษนั้น เขา 

ลักษณะเปน “ชุมชน” ตามความหมายสากล อันจะถือวาเปนผูทรงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญหรือไม

และเจตนารมณ รูปแบบ ลักษณะของการใชสิทธิดังกลาวของชุมชนสงฆท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นเปนอยางไร มีความแตกตางจากการใชสิทธิของ

ชุมชนท่ัวไปหรือไมรวมถึงไดขอสรุปวาพุทธอุทยานในปาอนุรักษปจจุบันนั้นควรจะมีลักษณะและ

รูปแบบอยางไรเม่ือเทียบกับในสมัยพุทธกาล 
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4)  ไดขอสรุปวาบรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีใชบังคับแกชุมชนสงฆในรูปแบบของพุทธ

อุทยานในพ้ืนท่ีอนุรักษ  ในการเขามีสวนรวมในจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชน จาก

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีบังคับใชอยูในปจจุบันมีความสอดคลองกับหลักสากลวาดวยสิทธิชุมชน และ

หลักสิทธิชุมชนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม รวมถึงมีความสอดคลองกับการใชสิทธิของชุมชน

สงฆตามหลักของพระพุทธศาสนาหรือไม เพียงใด 

5)  ไดขอสรุปและนําเสนอมาตรการทางกฎหมายท่ีมีความชัดเจนและสอดคลองกับ

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ในสวนท่ีวาดวยสิทธิชุมชน และเปนไปโดยถูกตองตามหลักพระธรรมและ

พระวินัย เพ่ือปองกันปญหาท่ีเกิดข้ึนตามมาจากการใชสิทธิ ท่ีมิไดเปนไปตามเจตนารมณของ

พระพุทธศาสนา และเพ่ือใหการมีสวนรวมของชุมชนสงฆในรูปแบบของพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปา

อนุรักษ ในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น 

เปนไปอยางสมดุลและยั่งยืนตอไป 

 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 

  

เพ่ือความเขาใจและสามารถแปลความหมายคําศัพทท่ีสําคัญในการวิจัยครั้งนี้ใหสอดคลอง

และเปนไปในทิศทางเดียวกันกันผูวิจัยจึงกําหนดคํานิยามศัพทเฉพาะไวดังตอไปนี้ 

พุทธอุทยาน หมายถึง“อาราม” ในสมัยพุทธกาล อันแปลวาสวน หรืออุทยานอันเปนสถานท่ี

อันรมรื่น เปนท่ีมาแหงความยินดี ความรื่นรมย และเปนท่ีอยู ท่ีพักอาศัยของพระภิกษุ ซ่ึงสามารถ

แบงออกได 2 ประเภท ไดแก “อารามโรปา” อันเปนกรณีท่ีมีการการปลูกสรางสวนปาข้ึนมาใหม 

และ “วนโรปา” อันเปนกรณีท่ีมีการลอมเขตแดนอันเปนปาธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเอง แลวทําเจดีย ปลูก

ตนโพธิ์ ทําท่ีจงกรม ทํามณฑป กุฏิ ท่ีหลีกเรน และท่ีพักในเวลากลางวันและกลางคืน  

ปา หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติอันเปนสาธารณสมบัติท่ีมีคุณคาตอมนุษยและสรรพสัตว

ท้ังหลาย รวมถึงเปนเครื่องมือในการขัดเกลาฝกฝนตนเองของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเพ่ือเขาถึง

ซ่ึงความจริงอันสูงสุดตามแนวทางท่ีพระพุทธเจาทรงวางไว 

ชุมชนสงฆ หมายถึง ชุมชนของพระภิกษุในรูปแบบของวัด หรือสํานักสงฆ อันมีฐานะเปนนิติ

บุคคลท่ีตั้งข้ึนโดยถูกตองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 ประกอบดวยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 

1 (พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 

 
 



 

บทท่ี 2 
 

ขอความคิดวาดวยชุมชนสงฆในรูปแบบของพุทธอุทยาน 
 

 สําหรับขอพิจารณาในเบื้องตนเก่ียวกับแนวความคิดวาดวยชุมชนสงฆในรูปแบบของพุทธ

อุทยานนั้นจะขอทําการศึกษาโดยแยกพิจารณาใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของเจตนารมณและประวัติ

ความเปนมาของพุทธอุทยาน โดยในประการแรก จะพิจารณารากฐานทางความคิดวาดวยชุมชนสงฆ

ในพระพุทธศาสนา อันประกอบไปดวยแนวความคิดในทรรศนะของพระพุทธศาสนาท่ีมีตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันเปนรากฐานท่ีมาของการใชสิทธิของชุมชนสงฆ พัฒนาการและ

องคประกอบของชุมชนสงฆในสมัยพุทธกาลจนถึงปจจุบัน รวมไปถึงเจตนารมณและองคประกอบของ

การจัดตั้งพุทธอุทยานในสมัยพุทธกาล เพ่ือท่ีจะแสดงใหเห็นวาชุมชนสงฆในรูปแบบของพุทธอุทยาน

ในพระพุทธศาสนานั้น มีลักษณะและองคประกอบเปน “ชุมชน” ตามความหมายท่ัวไปอันจะสามารถ

เปนผูทรงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญไดหรือไม และสิทธิดังกลาวของชุมชนสงฆในทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมนั้นมีวัตถุประสงคเปนไปเพ่ืออะไร รวมถึงเพ่ือท่ีจะไดทราบถึงประวัติความเปนมาและ

พัฒนาการของพุทธอุทยานท่ีมีมาตั้งแตสมัยพุทธกาล รวมถึงพุทธบัญญัติขององคสมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจาอันเปนหลักปฏิบัติของพระภิกษุในการอยูปาท่ีพระสงฆในวัดปาหรือพุทธอุทยานในปาอนุรักษ

จะตองปฏิบัติอยางเครงครัดซ่ึงในแตละประเด็นผูเขียนจะไดขอนํามากลาวโดยละเอียด ดังตอไปนี้ 

 

2.1  รากฐานทางความคิดวาดวยชุมชนสงฆในพระพุทธศาสนา 

 

 การศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนสงฆในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําการศึกษาถึง

ประวัติความเปนมาและพัฒนาการของแนวความคิดวาดวยชุมชนสงฆ ในสมัยพุทธกาลจนถึงปจจุบัน

ซ่ึงสถาบันท่ีเรียกวาชุมชนสงฆหรือสังฆะนั้น มีลักษณะเปนชุมชนอยางหนึ่งอันมีประวัติความเปนมา

และพัฒนาการคูกับพระพุทธศาสนามาอยางยาวนาน ซ่ึงผูศึกษาไดทบทวนวรรณกรรมอันประกอบไป

ดวยแนวความคิด ทฤษฎี และงานศึกษาวิจัย ท่ีเก่ียวของ ดังจะไดแยกพิจารณาใหเห็นดังตอไปนี ้

 

2.1.1  นิยามความหมายของชุมชนสงฆในพระพุทธศาสนา 

 นับแตท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ และไดประกาศพระสัจธรรมใหเปนท่ี

ประจักษแกพระปญจวัคคียท้ัง 5 จนกระท่ังไดบังเกิดพระสงฆเกิดข้ึนเปนครั้งแรกในโลกนั้น โดย
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ชวงแรกของพระพุทธศาสนานั้นพระสงฆทุกรูปเปนผูท่ีพระพุทธเจาทรงอุปสมบทใหดวยวิธีท่ีเรียกวา 

“เอหิภิกขุอุปสัมปทา”5 และในเวลาตอมาพระพุทธเจาไดทรงอุปสมบทใหกุลบุตรเขารวมเปนสมาชิก

ของคณะสงฆอันเปนจํานวน 1,250 รูป ดังจะเห็นไดจากโอวาทปาติโมกข (ที.ม. 10/90/50-51) ท่ี

พระพุทธเจาทรงประกาศ ณ 1 3เวฬุวัน แควนมคธ กรุงราชคฤ 1 3ห อันประกอบดวยหลักการ วิธีการและ

อุดมการณของพระพุทธศาสนา ซ่ึงอุดมการณของพระพุทธศาสนานั้น ไดแกพระนิพพาน อันถือเปน

เปาหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา สวนดานหลักการของพระพุทธศาสนาก็ไดแก การมีความอดทน

ในการฝกตน เพ่ือบรรลุจุดหมายคือพระนิพพานนั่นเอง ซ่ึงจะตองประกอบไปดวยการไมทําความชั่ว

โดยประการท้ังปวง การทําความดีท้ังทางกาย วาจา และใจ การชําระจิตใจใหสะอาด บริสุทธิ์ผองใส 

และในสวนของวิธีการท่ีจะบรรลุจุดหมายคือพระนิพพานนั้นจะตองอบรมฝกตนอยางตอเนื่อง โดย

ยึดถือหลักการไมกลาวใหรายแกผูอ่ืน ไมทําราย ไมเบียดเบียน ไมเขนฆาผูอ่ืน การสํารวมในพระ

ปาติโมกข การรูจักประมาณตนในการบริโภคอาหาร การอยูในสถานท่ีอันสงัด การภาวนาทางจิตอยู

เสมอ  

จากการแสดงโอวาทปาติโมกขของพระพุทธองคในครั้งนั้น ไดแสดงใหเห็นถึงแนวความคิดอัน

เปนรากฐานของชุมชนสงฆหรือชุมชนสังฆะไดอยางชัดเจน พรอมกันนี้พระพุทธองคยังไดทรง

มอบหมายใหสมาชิกในชุมชนสังฆะพากันไปประกาศหลักการของพระพุทธศาสนาใหแพรหลาย

ออกไป โดยใหพระสาวกนําโอวาทปาติโมกขนั้นไปประพฤติปฏิบัติและเผยแผใหแกมหาชนตอไป 

ความหมายของชุมชนสงฆ หรือชุมชนสังฆะ ในพระพุทธศาสนา 

แนวความคิดเรื่องชุมชนสงฆหรือชุมชนสังฆะในทางพระพุทธศาสนานั้น ทานพุทธทาสภิกขุ
6

ไดเสนอไววา7 “พระพุทธองคทรงบัญญัติระบบวินัย จนเปนระบบท่ีผูกพันกันไว เปนพวกเปนหมูไม

อาจแยกออกจากกันไป รูไดตรงคําวา “สงฆ” นั่นเอง คําวา “สังฆะ” นั้นแปลวา หมู หรือพวก ไมได

แปลวา เดี่ยว หรือคนเดียว เม่ือยูเปนหมูเปนพวก ก็ตองมีอะไรท่ีจะเปนเครื่องยึดเหนี่ยว หรือมี

หลักธรรมสัจจะอันใดอันหนึ่ง ท่ีจะทําใหคณะสงฆตั้งอยูไดเปนหนวยเดียว จากสวนประกอบหลายรอย

หลายพันหลายหม่ืนหนวย ดึงเขาเปนสังคมท่ีถูกตอง ท่ีอยูรวมกันอยางผาสุก” โดยพระดุษฎี เมธงฺกุโร 

                                                           
 5พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้ง

ท่ี 9 (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543), หนา 235. 
6พระธรรมโกศาจารย (เง่ือม อินทปญโญ) หรือท่ีรูจักในนามพุทธทาสภิกขุ (27 พฤษภาคม

พ.ศ.2449-8 กรกฎาคมพ.ศ.2536) เปนชาวอําเภอไชยาจังหวัดสุราษฎรธานีเกิดเม่ือป พ.ศ.2449 เริ่ม

บวชเรียนเม่ืออายุได 20 ป 
7พระดุษฎี เมธงฺกุโร, “สังฆะ” ในทัศนะทานพุทธทาส, คนวันท่ี 18 มีนาคม 2557 จาก

http://www.geocities.com/siamintellect/intellects/buddhadasa/biography.htm 
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ไดสรุปแนวความคิดของทานพุทธทาสเก่ียวกับสังฆะวา “สังฆะ” หมายถึง กลุม หมูชน ชุมชน อาจ

จําแนกได 3 ระดับ ไดแก 

ระดับท่ี 1 สังฆะ ในความหมายอยางกวางท่ีสุด วา ไดแกวิถีของสากลจักรวาลโลก ธรรมชาติ

แวดลอมและสรรพสิ่ง ตองอยูรวมกันอยางเปนสหกรณ คือการพ่ึงพาอาศัยกันและเอ้ือเฟอชวยเหลือ

กัน จึงอยูรวมกันไดดีมาโดยตลอดซ่ึงเปนรากฐานแนวความคิดเรื่องธัมมิกสังคมนิยม 

 ระดับท่ี 2 สังฆะ ในความหมายของวิถีชีวิตความเปนอยูของหมูพระภิกษุสงฆ หรือชีวิตในวัด 

ซ่ึงเนนหลักการ “กินอยูงาย ใครครวญสูง” “อยูอยางต่ํา กระทําเพ่ือผูอ่ืน” “ทํางานเต็มความสามารถ 

ใชจายเทาท่ีจําเปน เจียดสวนเกินใหผูอ่ืนท่ีตองการ” ซ่ึงเปนหลักการเปนอยูอยางขัดเกลากิเลส ลดละ

อัตตา สามารถนําชีวิตใหมีคาสูงสุดและเขาถึงพุทธธรรมไดโดยสะดวก 

 ระดับท่ี 3 สังฆะ ในความหมายถึง “การคณะสงฆไทย” ซ่ึงมีแบบแผนการปกครองการจัด

การศึกษา การเผยแผและสาธารณูปการ ท่ีตองจัดใหไดผลดีมีประสิทธิภาพคุมคาและยั่งยืนนาน ท้ัง

เหมาะกับยุคสมัยและสอดคลองกับพระธรรมวินัย 

 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)8 ไดใหความหมายของชุมชนโดยการเปรียบเทียบกับคําวา 

“สังฆะ” วาหมายถึง หมู หรือชุมชน หมูหรือชุมชนท่ีจะเปนสงฆหรือสังฆะ นั้นเปนชุมชนท่ีมีการจัด

วางระบบระเบียบเปนอยางดี มีอุดมคติ มีจุดมุงหมายวาจะอยูรวมกันดวยความสงบ เพ่ือประพฤติ

ปฏิบัติสิ่งท่ีดีงาม พระสงฆในพระพุทธศาสนาก็คือชุมชนท่ีอยูรวมกันเพ่ือเจริญไตรสิกขา เพ่ือจะไดฝก

ตนใหเจริญงอกงามข้ึนในศีล สมาธิ ปญญาและ“สังฆะ”9 คือชุมชนแหงกัลยาณมิตร คือ การท่ีบุคคล

มาอยูดวยกันเริ่มตั้งแตผูนํา (พระศาสดา) เปนกัลยาณมิตร คือ ผูท่ีจะชวยเหลือเก้ือหนุนผูอ่ืนในการ

พัฒนาชีวิตไดดี ใหเปนชีวิตท่ีเจริญงอกงามและผูท่ีมาอยูดวย (พระภิกษุ) ก็มาชวยกัน เอ้ืออาทรตอกัน 

ใหแตละบุคคลพัฒนาตนใหเขาถึงชีวิตท่ีดีงามข้ึน เม่ือแตละบุคคลไดรับประโยชนจากสังฆะหรือชุมชน 

แตละบุคคลตองเปนสวนประกอบหรือสวนรวมท่ีดี เพ่ือชวยเหลือเก้ือกูลตอสังฆะหรือชุมชนดวย

เชนกัน 

                                                           
8พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), จัดระเบียบสังคมตามคตินิยมแหงสังฆะ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

พุทธธรรม, 2545), หนา 3. 
9พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน (กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม, 2539), 

หนา 71. 
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 พระไพศาล วิสาโล10 ไดกลาวถึงชุมชนสังฆะไววา ความสําคัญของชุมชนท่ีเรียกวา “สังฆะ” 

นั้นพระพุทธเจาทรงสรางชุมชนสงฆข้ึนมา เพ่ือใหเปนปจจัยสงเสริมการพัฒนาชีวิตของภิกษุ เพราะ

ลําพังความตั้งใจหรือความเพียรสวนบุคคลนั้นยังไมเพียงพอท่ีจะชวยใหชีวิตเจริญงอกงามไดอยาง

ยั่งยืน จึงจําเปนตองมีสภาพแวดลอมทางสังคมมาหนุนชวยอีกทางหนึ่ง ดังนั้น จึงทรงบัญญัติพระวินัย

ข้ึนมาเพ่ือใหเปนรากฐานของชุมชนสงฆ และเปนเง่ือนไขในการจัดสรางและธํารงไวซ่ึงชุมชนสงฆ 

 พระมหาวินัย ผลเจริญ11 กลาวถึงชุมชนสงฆไววา เปนชุมชนของผูศึกษาและปฏิบัติธรรมท่ีมี

พระพุทธเจาเปนผูนํา คําวา “สังฆะ” นั้นหมายถึง กลุมคนท่ีปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเพ่ือรูธรรม 

และปฏิบัติสมควร โดยเนนท่ีการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพ่ือใหรูธรรมหรือจนไดรูธรรม ซ่ึงอาจจะเปน

ภิกษุณี สามเณร สามเณรี อุบาสก หรืออุบาสิกา ก็ได ดังนั้น สังฆะ จึงมีอยูในชุมชนท่ีมีความเขาใจท่ี

ถูกตองและมีการกระทําท่ีถูกตอง อยูกันอยางมีระเบียบวินัย ใชธรรมกํากับ พฤติกรรมภายใน ดาน

พฤติกรรมภายนอกก็ใชวินัยควบคุม เม่ือผูใดละเมิดวินัยก็มีมาตรการลงโทษตามสมควรแกความผิด 

เม่ือมีความขัดแยงเกิดข้ึน ก็มีกลไกสําหรับจัดการความขัดแยง เม่ือมีกิจการงานของสวนรวม สมาชิก

ในสังฆะก็ใหความรวมมือและมีสวนรวม รวมท้ังมีระบบการพัฒนาสมาชิกใหกาวหนาในทางธรรมข้ึน

เรื่อยๆ  ชุมชนพระสงฆในสมัยพุทธกาลจึงอยูกันไดอยางสามัคคี มีความสงบสุขและเอ้ือประโยชนตอ

ชุมชนคฤหัสถท่ัวไปดวย ชุมชนพระสงฆไมวาจะเรียกชุมชนนี้วา “อาราม” “วิหาร” “วัด” “สํานัก

สงฆ” หรือชื่ออ่ืนใดก็ตาม ทุกชุมชนลวนมีลักษณะท่ีเอ้ือตอการพัฒนาปจเจกบุคคลและสังคมได

เชนเดียวกัน  

 ศาสตราจารยนายแพทย ประเวศ วะสี12 ไดกลาวถึงชุมชนสังฆะไวในเรื่องเก่ียวกับธรรมิก

สังคมวา หมายถึง สังคมท่ีใชหลักธรรมหรือความถูกตอง เปนสังคมท่ีมีอิสรภาพหรือความสงบสุข คือ 

การหลุดพนจากการบีบค้ันทางกายหรือวัตถุ ความบีบค้ันทางสังคม ความบีบค้ันทางจิตใจ และความ

บีบค้ันทางปญญา พระพุทธองคทรงสรางพระสงฆศากยบุตรข้ึนเพ่ือประโยชนแกสังคมสงฆในอุดมคติ 

เปนชุมชนทางปญญาหรือชุมชนของผูเรียนรู พระพุทธศาสนายกยองศักดิ์ศรีของมนุษยท่ีเรียนรูจนทรง

ความรู ซ่ึงเม่ือบวชเรียนแลวยอมมีความเสมอภาคกันท้ังหมด ในฐานะของความรูพระพุทธศาสนาให

                                                           
10พระไพศาล  วิสาโล และคณะ, วิถีสังคมไท สารนิพนธทางวิชาการเนื่องในวาระหนึ่ง

ศตวรรษปรีดีพนมยงค ชุดท่ี 4 ประชาสังคมและวัฒนธรรมชุมชน (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ

ดําเนินงานฉลอง 100 ป ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค รัฐบุรุษอาวุโส, 2543), หนา 182. 
11พระมหาวินัย ผลเจริญ, รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวคิดและขบวนการประชา

สังคมของพุทธศาสนาในสังคมไทยหลังเหตุการณ 14 ตุลาคมพ.ศ.2516-ปจจุบัน (กรุงเทพฯ: 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2549), หนา 165-166. 
12ประเวศ วะสี, พระสงฆกับการรูเทาทันสังคม (กรุงเทพฯ: หมอชาวบาน, 2540), หนา 2-3. 
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ความสําคัญแกการเรียนรูอยางสูงสุด ถือวาการเรียนรูคือวิถีชีวิตท่ีทรงบัญญัติมรรค 8 ไวอันหมายถึง 

วิถีชีวิต 8 และเม่ือจัดกลุมเขาดวยกันรวมเรียกวา ไตรสิกขา พระพุทธศาสนาจึงยกยองการศึกษาวา 

เปนวิถีชีวิตศึกษาเพ่ือจะไดรูความจริง การรูความจริงทําใหรูความถูกตอง การรูความถูกตองทําให

ปฏิบัติถูกตอง การปฏิบัติถูกตองทําใหชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอมสัมพันธกันอยางถูกตอง ทําใหเกิด

สภาวะสันติหรือความสงบสุข 

 สุลักษณ ศิวรักษ13 ไดกลาวถึงชุมชนสงฆไววา เปนสังคมใหมท่ีพระพุทธเจาทรงสรางข้ึนมา ท่ี

เรียกวา “สังฆะ” คือ สังคมสงฆ ซ่ึงเปนหลักสําคัญท่ีสุดของศาสนาพุทธ ท่ีเรียกรวมอยูในพระรัตนตรัย 

สังฆะ คือ สังคมทางเลือกใหทุกคนมีสิทธิอยูในสังคมซ่ึงนําไปสูการรูตื่น การเขาใจธรรมท่ีถูกตอง นํามา

ซ่ึงการเกิดดวงตาเห็นธรรม พระพุทธองคทรงตั้งคณะสงฆข้ึนเพ่ือใหเปนสังคมท่ีมีความเสมอภาคเปน

พ้ืนฐาน มีภราดรภาพเปนแกนกลาง เพ่ือสังฆบริษัทจะไดมีความประสานสอดคลองกันฉันพ่ีนอง เพ่ือ

ชวยกันใชไตรสิกขาใหเกิดการหลุดพนจากความโลภ โกรธ หลง และนอกจากนั้นยังไดกลาวถึง

ลักษณะของชุมชนสังฆะ ไวดวยวา “สังฆะ” เปนรูปแบบหนึ่งของสังคมนิยมท่ีผูกติดอยูกับความ

ยุติธรรมทางสังคม ท่ีทําใหปจเจกชนสามารถหลุดพนจากความเห็นแกตัวไปสูความไรตัวตน 

ระบบสังฆะไมเนนเรื่องการใชความรุนแรง มีวัดเปนศูนยกลางดานการปฏิบัติของสังคมนิยมเชิงอุดม

คติ และเคารพตอสรรพสัตว มีเปาหมายในการเอาชนะความเห็นแกตัว ความโลภ โกรธ หลง มีพระ

วินัยเปนพุทธบัญญัติเปนกลไกกํากับ และในทุกสองสัปดาหจะมี “วันอุโบสถ” ใหสํารวจตรวจสอบ

ตนเองวา ปฏิบัติตามพระวินัยครบถวนหรือไม ถาพบวาไดกระทําผิดกฎเล็กๆ นอยๆ  ก็ตองปลงอาบัติ 

แตถาผิดกฎใหญก็ตองถูกขับออกจากหมูคณะชั่วคราว จนเม่ือรูสํานึกจริงๆ และไดเปลี่ยนจิตสํานึกได 

 Samdhong Rinpoche14 ไดกลาวถึงชุมชนสงฆไวอยางนาสนใจวา คณะสงฆเปนตัวแบบ

ขององคกรในอุดมคติรูปแบบหนึ่ง ท่ีสมาชิกมีวินัยและอุดมคติท่ีคลายคลึงกัน พระพุทธเจาทรงพัฒนา

ระบบการแกไขขอบกพรองตัวเองของพระภิกษุ โดยหากพระภิกษุกระทําความผิดเนื่องจากการขาด

วินัย หรือละเมิดกฎเพราะขาดซ่ึงความตระหนัก ก็เปนความรับผิดชอบของภิกษุรูปอ่ืนท่ีจะไปบอก

พระภิกษุรูปนั้นและชี้ ให เห็นถึงขอผิดพลาด ภิกษุรูปนั้นจะถูกขอใหปลงอาบัติและปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงตัวเอง ซ่ึงหากวาพระภิกษุรูปนั้นไมยอม ความผิดนั้นจะถูกนําเขาสูการพิจารณาของคณะ

สงฆ ถาหากวาเปนการกระทําผิดพระภิกษุรูปนั้นจะตองแกไขตนเอง ซ่ึงในระบบ “สังฆะ” จะมี

กระบวนการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขท่ีดีท้ังการตรวจสอบตัวเอง และการตรวจสอบกันเอง โดย

ทุกๆ 15 วันจะตองมี “วันอุโบสถ” ท่ีพระภิกษุท้ังหลายตองมาทบทวนวา อะไรคือสิ่งผิด อะไรคือสิ่ง

                                                           
13สุลักษณ ศิวรักษ, ศาสนากับการพัฒนา (กรุงเทพฯ: ประชาชน, 2519), หนา 23-24. 
14ประชา หุตานุวัตร, จิตสํานึกใหมแหงเอเชีย 1: ทัศนะจากพุทธ ขงจื๊อใหม และนิเวศ 

(กรุงเทพฯ: สวนเงินมีมา, 2547), หนา 45-46. 
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ถูก ซ่ึงวันอุโบสถ ถือเปนกลไกสําคัญท่ีทําใหองคกรสงฆมีความกระตือรือรนและกระทําตนใหบริสุทธิ์

อยูเสมอ เปนการใหโอกาสพระภิกษุท่ีกระทําความผิดไดแกไขขอบกพรองของตนเอง และแบบ

แผนการปฏิบัติท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งของ “สังฆะ” ก็คือ ระบบการตรวจสอบการรับสมาชิกเขาสูคณะ

สงฆ การจะเขาเปนสมาชิกของคณะสงฆจะตองสามารถตอบคําถามตางๆ  มากกวา 50 คําถามท่ีถาม

โดยสมาชิกรูปใดรูปหนึ่งท่ีเปนตัวแทนของคณะสงฆได และผูนั้นจะไดรับอนุญาตใหเขาสูคณะสงฆไดก็

ตอเม่ือคณะสงฆพอใจกับคําตอบทุก ซ่ึงตัวแบบขององคกรหรือชุมชนแบบ “สังฆะ” นั้น มี “สังฆ

กรรม” เปนสิ่งท่ีสะทอนถึงภูมิปญญาท่ีสําคัญในการจัดองคกร โดยใชหลักเอกฉันทเปนขอบังคับ หาก

วามีผูไมเห็นดวยแมเพียงหนึ่งเสียง ก็จะตองมีการถกเถียงกันโดยละเอียด จะไมมีการตัดสินโดยเสียง

สวนใหญ โดยท่ียังไมสามารถลบลางความเห็นสวนนอยไปได ดวยขอเท็จจริงและเหตุผล ซ่ึงในท่ีสุด

แลวขอเท็จจริงและเหตุผลจะไดรับการยอมรับแนวปฏิบัติเชนนี้ทําใหทุกคนเขาใจเหตุผลและความจริง 

ไมมีการบีบบังคับดวยพลังของเสียงสวนใหญ 

 เม่ือพิจารณาจากนิยามท้ังหมดของเหลาบรรดานักปราชญและนักปรัชญาทุกทานท่ีกลาวมา

นั้น พอสรุปไดวา ชุมชนสงฆ หรือชุมชนสังฆะ คือ หมูแหงพระสงฆท่ีมีการรวมกลุมกันอยางมีระเบียบ

แบบแผนในการประพฤติปฏิบัติของชุมชน ทุกคนท่ีมาเขารวมเปนกลุมเดียวกันมีระบบการเรียนรูและ

ประพฤติปฏิบัติเพ่ือเขาถึงซ่ึงจุดมุงหมายอยางเดียวกัน และสมาชิกในชุมชนสงฆเปนผูมีสวนรวมใน

การชวยเหลือเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน เพ่ือวัตถุประสงคใหสมาชิกในกลุมเขาถึงจุดมุงหมายแหงการ

พัฒนาตามกระบวนการทางพระพุทธศาสนา 

 

2.1.2  คุณลักษณะของชุมชนสงฆในพระพุทธศาสนา 

ชุมชนสงฆ หรือชุมชนสังฆะ เปนรูปแบบทางสังคมในลักษณะของชุมชนอุดมคติ เปน

ทางเลือกใหมท่ีทําใหทุกคนในสังคมมีสิทธิเทาเทียมกัน มีความเสมอภาคเทาเทียมกันเปนพ้ืนฐาน มี

หลักการ มีวิธีการปฏิบัติและมีอุดมการณ เพ่ือใหสมาชิกในชุมชนสงฆไดเขาถึงพระธรรมอยางใดอยาง

หนึ่งตามกําลังความสามารถและสติปญญาของแตละบุคคล ซ่ึงคุณลักษณะของชุมชนสงฆใน

พระพุทธศาสนานั้น ประกอบไปดวยลักษณะท่ีสําคัญ 3 ประการดังตอไปนี้ 

2.1.2.1 เปนชุมชนท่ีมีความเสมอภาคกันโดยศีลและทิฏฐิภายใตพระธรรมวินัย 

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงความเสมอภาค เพราะเม่ือทุกคนเขามาสูพระธรรม

วินัยแลว จะมีสิทธิเสมอภาคกันภายใตพระธรรมวินัยซ่ึงความเสมอภาคกันในท่ีนี้แบงออกเปน 2 

ดาน15 คือ 

                                                           
15อภัย  มูลสาร, ความมีอยูของชุมชนสังฆะ: กรณีศึกษาสวนโมกขพลาราม (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550), หนา 153-156. 
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1)  ศีลสามัญญตา อันหมายถึงความเสมอภาคในดานความประพฤติหรือ

ศีลทุกคนท่ีจะเขามาสูชุมชนสงฆ ตองประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของหลักธรรมและพระวินัยอยาง

เทาเทียมกัน ซ่ึงระเบียบความประพฤติภายในชุมชนนั้น เรียกวา ศีล คือ ความประพฤติดีทางกาย 

ทางวาจาหรือขอปฏิบัติสําหรับฝกหัดกายและวาจาใหตั้งอยูในความดีงาม ศีลเปนระเบียบปฏิบัติตาม

แบบอยางท่ีพระพุทธเจาทรงประพฤติปฏิบัติมา เรียกวา ปาริสุทธิศีล อันแปลวา ศีลเปนมูลเหตุแหง

ความบริสุทธิ์ มี 4 ประการ คือ 

(1)  ปาฏิโมกขสังวรศีล คือความสํารวมในพระปาฏิโมกข เวนจากขอ

หาม ทําตามขออนุญาต ประพฤติเครงครัดในสิกขาบทท้ังหลาย การรักษาวินัยแมบทของชุมชน   

(ปาฏิโมกขสังวร) ซ่ึงวินัยแมบทของชุมชนสงฆหรือชุมชนสังฆะนั้นเรียกวา ปาติโมกข หรือศีล 227 ขอ 

เปนการวางระเบียบชีวิตและระบบชุมชนสงฆดวยการบัญญัติกฎกติกา เพ่ือใหเกิดประโยชนแกชุมชน

สงฆ อันนํามาซ่ึงความบริสุทธิ์ท้ังทางกาย วาจา และทางใจ 

(2)  อินทรียสังวรศีล คือความสํารวมอินทรีย ระวังไมใหบาปอกุศล

ธรรมเขาครอบงํา เม่ือรับรูอารมณดวยอินทรียท้ัง 6 อันเปนเครื่องรับรูของมนุษย ไดแก ตา หู จมูก 

ลิ้น กาย ใจ เพ่ือการใชอินทรียท้ังหลายอยางมีสติ เพ่ือกอใหเกิดปญญา และชวยเหลือเก้ือกูลกันในหมู

ชุมชนสงฆ 

(3) อาชีวปาริสุทธิศีล คือความบริสุทธิ์แหงอาชีวะ เลี้ยงชีวิตดวย

หนทางท่ีชอบ ไมประกอบอเนสนามีหลอกลวงเขาเพ่ือการเลี้ยงชีพ เปนตน 

(4) ปจจัยสันนิสิตศีล คือศีลท่ีเก่ียวกับปจจัย 4 อันไดแก ปจจัยปจจ

เวกขณ คือ การพิจารณาใชสอยปจจัยสี่ ใหเปนไปตามความหมายและประโยชนของสิ่งนั้น การเสพ

บริโภคปจจัยโดยใชปญญา บริโภคปจจัย 4 โดยไมลุมหลง เมามัว ฟุงเฟอ เหอเหิม ฟุมเฟอย อันเกิด

ความเสื่อมเสียตอคุณภาพชีวิต เกิดการขัดแยงแยงชิงเบียดเบียนกันในสังคม การทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ และการกอมลภาวะ เปนตน มีการรูจักประมาณในการบริโภค  ตลอดจนการใช

สอยสิ่งตางๆ  อยางประหยัด ซ่ึงทําใหไดประโยชนมากท่ีสุดโดยสิ้นเปลืองนอยท่ีสุด 

2) ทิฏฐิสามัญญตา คือความเสมอภาคในดานความคิดเห็นหรือทิฏฐิ มี

ความเห็นชอบถูกตองตามพระธรรมวินัยท่ีพระพุทธเจาไดทรงแสดงและไดบัญญัติไว ซ่ึงคําวา “ทิฏฐิ”

นั้น มีความหมาย รวมถึง ความเชื่อ ลัทธิ ทฤษฎี ความเขาใจตามนัยเหตุผล ขอท่ีเขากับความเขาใจ

ของตน หลักการท่ีเห็นสมควร คานิยม รวมถึงอุดมการณดวย 

  ดังนั้น การประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา ชุมชนสงฆหรือ

ชุมชนสังฆะ จะตองมีความเห็นท่ีถูกตองตามพระธรรมวินัยท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไว และทรงบัญญัติ

ไวเปนประการสําคัญ เม่ือมีความเห็นหรือความเขาใจท่ีถูกตองก็สามารถปฏิบัติไดถูกตอง เพ่ือความไม

เห็นผิด ดังนั้น พระพุทธองคจึงไดเสนอแนวทางปฏิบัติอันเปนทางสายกลางเพ่ือใหหมูสงฆไดประพฤติ
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ปฏิบัติ อันเรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา คือ ขอปฏิบัติสายกลางอนเรียกวา มรรคมีองค 8 ซ่ึงประกอบไป

ดวย สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ, สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ, สัมมาวาจา วาจาชอบ, สัมมากัมมันตะ การ

งานชอบ, สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ, สัมมาวายามะ เพียรชอบ, สัมมาสติ ระลึกชอบ และสัมมาสมาธิ 

ตั้งใจชอบ โดยหลักมัชฌิมาปฏิปทานั้น เปนทางสายกลางท่ีนับเปนหัวใจหลักของความประพฤติปฏิบัติ 

หรือระบบจริยธรรมท้ังมวลในพระพุทธศาสนา กลาวคือ เปนท้ังทางปฏิบัติ วิธีการ หรือทางดําเนิน

ชีวิตท่ีเปนกลาง ตามธรรมชาติหรือสอดคลองกับธรรมชาติ พอเหมาะพอดีท่ีจะใหเกิดผลตาม

กระบวนการดับทุกขของธรรมชาติ เพ่ือแกปญหากําจัดทุกขเพ่ือชวยใหมนุษยบรรลุความดีงาม 

  กลาวโดยสรุปแลว ความเสมอภาคกันภายในชุมชนสงฆหรือชุมชนสังฆะ เปนความ

เสมอภาคกันโดยศีลและทิฏฐิภายใตพระธรรมวินัย พระสงฆในพระพุทธศาสนาตองประกอบดวย

ความเสมอภาคท้ังสองสวน อันจะทําใหชุมชนสังฆะเปนสังฆสามัคคี คือ เปนชุมชนท่ีมีความพรอม

เพรียงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เม่ือชุมชนสงฆมีสีลาสมัญญตาและทิฏฐิสามัญญตา ก็จะทําใหชุมชน

สงฆนั้นมีความเขาใจท่ีถูกตองในการประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยในบวรพุทธศาสนา แตถา

หากชุมชนสงฆมีศีลไมเสมอกัน มีความเห็นไมเสมอกันแลว ก็เปนเหตุใหชุมชนแตกแยกได เหตุท่ี

พระสงฆในพระพุทธศาสนาแตกแยกออกเปนนิกายตางๆ ไดนั้น ก็เพราะเหตุท่ีมีศีลและความเห็นท่ี

แตกตางกันนั่นเอง แตเม่ือมีศีลและความเห็นท่ีถูกตองเสมอกัน ก็จะทําใหชุมชนเองมีความสามัคคี

พรอมเพรียงกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

  2.1.2.2  ชุมชนสังฆะมีวิถีการดํารงชีพอยางสันโดษ  

  ลักษณะการดํารงชีพของชุมชนสงฆหรือชุมชนสังฆะ มีรูปแบบท่ีแตกตางจากชุมชน

โดยท่ัวไป อันเปนคุณลักษณะเบื้องตนท่ีพระอุปชฌายหรือพระกรรมวาจาจารยตองบอกกลาวสั่งสอน

ใหแกพระภิกษุผูอุปสมบทใหมใหทราบ อันประกอบไปดวยหลักการสําคัญ ไดแก 

1) นิสสัย 4 หรือเรียกอีกอยางวา กรณียกิจ คือ ปจจัยเครื่องอาศัยของ

บรรพชิต หรือกิจท่ีบรรพชิตควรกระทํา มี 4 อยาง คือ (วิ. มหา. 10/128/179) 

(1) บรรพชาอาศัยโภชนะ คือ พระสงฆตองอาศัยคําขาวอันหาไดดวย

กําลังปลีแขง ภิกษุพึงทําอุตสาหะในขอนั้นจนตลอดชีวิต (เท่ียวบิณฑบาต) อดิเรกลาภ คือ ภัตถวาย

สงฆ ภัตเฉพาะสงฆ การนิมนต ภัตถวายตามสลาก ภัตถวายในปกษ ภัตถวายในวันอุโบสถ 

(2) บรรพชาอาศัยบังสุกุลจีวร คือ พระสงฆตองใชผา 3 ผืน ภิกษุพึงทํา

อุตสาหะในขอนั้นจนตลอดชีวิตอดิเรกลาภ คือ ผาเปลือกไม ผาฝาย ผาไหม ผาขนสัตว ผาปาน ผา

แกมกัน 

(3) บรรพชาอาศัยโคนตนไมเปนเสนาสนะ โดยพระพุทธเจาทรง

สรรเสริญการดํารงชีวิตแบบสมถะ โดยพระองคทรงกลาวแกภิกษุวา “เธอพึงอุตสาหะในขอนั้นจน

ตลอดชีวิตอดิเรกลาภ คือ วิหาร เรือนมุงแถบเดียว เรือนชั้น เรือนโลน ถํ้า. . .” 



22 

(4) บรรพชาอาศัยมูตรเนาเปนยา (เธอพึงทําอุตสาหะในขอนั้นจน

ตลอดชีวิตอดิเรกลาภ คือ เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย 

2) อกรณียกิจ กิจท่ีไมควรทํา หมายถึง กิจท่ีบรรพชิตทําไมได มี 4 อยาง 

ไดแก (วิ.มหา. 10/129/198-199) 

(1) อันภิกษุผูอุปสมบทแลว ไมพึงเสพเมถุนธรรม โดยท่ีสุดแมในสัตว 

ดิรัจฉานตัวเมีย ภิกษุใดเสพเมถุนธรรม ไมเปนสมณะ ไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร 

(2) อันภิกษุผูอุปสมบทแลว ไมพึงถือเอาของอันเขาไมไดให โดยสวน

แหงจิตคิดจะลัก โดยท่ีสุดกระท่ังหญาเสนเดียว ภิกษุใดถือเอาของอันเขาไมไดให โดยสวนแหงจิตคิด

จะลัก ไดราคาบาทหนึ่งก็ดี ควรแกราคาบาทหนึ่งก็ดี เกินบาทหนึ่งก็ดี ไมเปนสมณะ ไมเปนเชื้อสาย

พระศากยบุตร 

(3) อันภิกษุผูอุปสมบทแลว ไมพึงจงใจพรากสัตวจากชีวิต โดยท่ีสุด

หมายกระท่ังมดดํา มดแดง ภิกษุผูใดจงใจพรากกายมนุษยจากชีวิต โดยท่ีกระท่ังยังครรภใหตกไป ไม

เปนสมณะ ไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร 

(4) อันภิกษุผูอุปสมบทแลว ไมพึงกลาวอวดอุตริมนุสสธรรม โดยท่ีสุด 

วา เรายินดียิ่งในเรือนวางเปลา ภิกษุใดมีความปรารถนาชั่ว ถูกความอยากครอบงําแลว กลาวอวด

อุตริมนุสสธรรมท่ีไมมีอยู อันไมจริง คือ ฌานก็ดี วิโมกขก็ดี สมาธิก็ดี สมาบัติก็ดี มรรคก็ดี ผลก็ดี ไม

เปนสมณะ ไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร 

       อกรณียกิจท้ังสี่ประการนั้นเปนขอหามไมใหพระภิกษุรูปใดประพฤติ 

ปฏิบัติ รูปใดลวงละเมิดในสิ่งท่ีเปนอกรณียกิจท้ังสี่ประการดังกลาวแมเพียงขอใดขอหนึ่ง ตองถือวา

ขาดจากความเปนพระภิกษุและไมใชสมณะอีกตอไป 

  วิถีชีวิตของชุมชนสังฆะ จะเปนวิถีชีวิตท่ีมักนอย มีความสันโดษ พระพุทธเจามุงสั่ง

สอนพระภิกษุสงฆโดยเฉพาะ โดยทรงสอนใหเปนผูมีความมักนอย สันโดษ รูจักประมาณในการบริโภค 

รูจักการเพียงพอใจในปจจัยสี่ ไดแก จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัช ตามท่ีมีตามท่ีไดและตาม

สมควร และมีความยินดีพอใจในสิ่งท่ีมีอยูหรือหามาได ตามความรูความสามารถของตน ตองไมขัดตอ

ศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ท้ังนี้ เพ่ือท่ีพระสงฆจะไมปลอยใจใหกระวนกระวาย เพราะ

อํานาจกิเลสตัณหา  

  2.1.2.3  มีหลักการ วิธีการ และอุดมการณของชุมชนสงฆ 

  หลักการ วิธีการ และอุดมการณของชุมชนสงฆในพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจา

ไดตรัสไวเปนหลักปฏิบัติของคณะสงฆ ในโอวาทปาติโมกข (ที.ม. 10/90/50-51) ซ่ึงมีใจความสําคัญ

วา การไมทําความชั่วทังปวง การบําเพ็ญความดีใหถึงพรอม การทําจิตของตนใหผองใส อันเปนคํา

สอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย ซ่ึงขันตินั้นหมายถึง ความอดกลั้น อันเปนตบะอยางยิ่ง พระพุทธเจา
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ท้ังหลายทรงกลาววา นิพพานเปนบรมธรรม ผูทํารายคนอ่ืนไมชื่อวาเปนบรรพชิต ผูเบียดเบียนคนอ่ืน

ไมชื่อวาเปนสมณะ การไมกลาวราย การไมทําราย ความสํารวมในพระปาติโมกข ความเปนผูรูจัก

ประมาณในอาหาร ท่ีนั่งนอนอันสงัด ความเพียรในอธิจิต อันเปนคําสอนของพระพุทธเจาตลอดมา

ทุกๆ พระองค 

  ท้ังนี้การปฏิบัติตามหลักโอวาทปาติโมกขนั้น ก็เพ่ือท่ีจะเขาถึงหรือบรรลุถึง

สภาวธรรมท่ีเรียกวา “พระนิพพาน” อันเปนเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา ซ่ึงพระพุทธองคได

ตรัสไว เพ่ือเปนหลักการ วิธีการ อุดมการณหรือจุดมุงหมายอันสูงสุด ถือวาเปนคําสอนท่ีเปนหัวใจ

หลักของพระพุทธศาสนาและเปนหลักปฏิบัติในเบื้องตน ในทามกลาง และในท่ีสุด 

  

2.1.3  องคประกอบของชุมชนสงฆในพระพุทธศาสนา 

 หากจะพิจารณาถึงการอุบัติข้ึนของศาสนาทุกศาสนาบนโลกใบนี้ องคประกอบท่ัวไปของ

ศาสนาท่ีสําคัญลวนประกอบไปดวย16 ประการแรก ไดแก ศาสดา คือ ผูกอตั้งศาสนา ผูคิดคน หรือ

ริเริ่มแลวนําสัจธรรมท่ีไดคนพบคําสอนไปเผยแผใหแกบุคคลอ่ืน ประการท่ีสอง ไดแก ศาสนธรรม คือ 

หลักคําสอนอันเปนผลงานของศาสดา และของพระสาวก ประการท่ีสาม ไดแก ศาสนบุคคล คือ 

นักบวช หรือศาสนิกชนผูเคารพนับถือ ศรัทธา เชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระศาสดา 

ประการท่ีสี่ ไดแก ศาสนพิธี คือ พิธีกรรมทางศาสนา เปนวิธีปฏิบัติท่ีสืบทอดกันมาหรือเปนการ

แสดงออกซ่ึงความเชื่อทางศาสนา และประการสุดทาย ไดแก ศาสนสถาน เปนสถานท่ีท่ีเก่ียวของกับ

ชีวิตของพระศาสดาและการเกิดข้ึนของศาสนา รวมถึงเปนสถานท่ีในการประกอบศาสนพิธี 

 สําหรับองคประกอบของชุมชนสงฆในพระพุทธศาสนาในสวนท่ีสําคัญอันเปนหัวใจหลักของ

ชุมชนสงฆนั้นมีสองประการ ไดแก ศาสนบุคคล และหลักพระธรรมวินัย อันเปนระเบียบปฏิบัติใน

ชุมชนสงฆ โดยจะกลาวโดยละเอียดดังตอไปนี้ 

2.1.3.1  องคประกอบประการแรก ไดแก ศาสนบุคคล  

  การท่ีจะรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขามาเปนสมาชิกชุมชนสงฆ หรือการใหอุปสมบท

ผูใดไดนั้นจะตองผานการพิจารณาจากสมาชิกในชุมชนเสียกอน โดยในชวงตนพุทธกาล พระพุทธองค

จะทรงเปนผูพิจารณาและใหการอุปสมบทดวยพระองคเอง ตอมาเม่ือพระองคไดมอบความเปนใหญ

ใหแกหมูสงฆ การพิจารณาคุณสมบัติของกุลบุตรท่ีเขามาบวชเปนสมาชิกของชุมชนสงฆ ตองผาน

ข้ันตอนการพิจารณาจากคณะสงฆ โดยผูจะเขามาบวชเปนสมาชิกในพระพุทธศาสนา ในเบื้องตนตอง

ประกอบดวยคุณสมบัติ 5 ประการ ไดแก วัตถุสมบัติ อันหมายถึง ตัวผูอุปสมบท จะตองเปนผูชาย มี

อายุครบ 20 ปบริบูรณ ไมเปนมนุษยวิบัติ ไมเปนคนกระทําผิดอยางรายแรง ไมเคยเปนคนทําความ

                                                           
16เดือน คําดี, ศาสนศาสตร (กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545), หนา 32. 
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เสียหายรายแรงในพระพุทธศาสนา เชน ตองปาราชิก ประการท่ีสอง ปริสสมบัติ คือ สมบูรณดวย

บริษัท ตองมีภิกษุเขาองคประชุมครบตามกําหนดในมัชฌิมชนบท 10 รูปข้ึนไป ในปจจันตชนบท 5 

รูปข้ึนไป ประการท่ีสาม สีมาสมบัติ สมบูรณโดยสีมา คือ ภิกษุอยูในสีมาเดียวกัน ตองเขาประชุม

พรอมกันท้ังหมด ประการท่ีสี่ บุรพกิจ กิจเบื้องตนในการอุปสมบท คือ ตองมีผูรับรอง คือพระ

อุปชฌายะ ตองมีบริขารท่ีจําเปน คือ บาตร สังฆาฏิ อุตราสงค อัตรวาสก และการซักถาม

อันตรายิกรธรรม และประการสุดทาย กรรมวาจาสมบัติ คือ การสวดประกาศในทามกลางสงฆ โดย

ออกชื่อผูอุปสมบท ออกชื่ออุปชฌาย และสวดใหถูกตองชัดเจนตามลําดับดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา

เม่ือมีคุณสมบัติถูกตองครบถวนตามพุทธานุญาตแลว ผูเขาเปนสมาชิกของชุมชนสงฆตองผานพิธีการ

อุปสมบท อันเปนวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเปนศาสนทายาทในพระพุทธศาสนา พิธีการอุปสมบทนั้น

มีรูปแบบเปนสังฆกรรมตามระเบียบปฏิบัติท่ีพระพุทธเจาทรงวางหลักเกณฑไว ซ่ึงวิธีการอุปสมบทท่ี

พระพุทธเจาทรงอนุญาตไว มี 3 วิธี คือ17 

  วิธีแรก เรียกวา เอหิภิกขุอุปสัมปทา คือการอุปสมบทดวยพระวาจาท่ีวา “จงมาเปน

ภิกษุเถิด” เปนวิธีท่ีพระพุทธเจาทรงบวชใหดวยพระองคเอง โดยพระองคทรงเพียงตรัสวา “เธอจง

เปนภิกษุมาเถิด” แลวตรัสตอไปวา “ธรรมอันเรากลาวดีแลว เธอจงประพฤติพรหมจรรยเพ่ือทําท่ีสุด

แหงทุกขโดยชอบเถิด” (วิ.ม. 4/18/25) ดวยพระพุทธดํารัสเพียงเทานี้ บุคคลนั้นก็จะเปนภิกษุใน

พระพุทธศาสนาอยางสมบูรณ 

  วิธีท่ีสอง เรียกวา ติสรณคมนูปสัมปทา หรือสรณคมนูปสัมปทา คือการอุปสมบท

ดวยถึงไตรสรณคมน คือ ขอถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ วาเปนท่ีพ่ึง เปนวิธีท่ีทรงอนุญาตให

พระสาวกกระทําในยุคตนพุทธกาล โดยพระพุทธองคทรงอนุญาตใหพระสงฆใหการอุปสมบทเองได 

โดยทรงอนุญาตใหภิกษุท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเปน “พระอุปชฌาย” เปนประธานในการใหการ

อุปสมบทดวยวิธีไตรสรณคมน (วิ.ม. 4/34/43) การอุปสมบทวิธีนี้ ใหกุลบุตรผูมุงบรรพชาและมุง

อุปสมบท ปลงผมและหนวด ใหครองผากาสายะ ใหหมอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง ใหกราบเทาภิกษุ

ท้ังหลาย ใหนั่งกระโหยง แลวผูท่ีจะบวชกลาวคําขอถึงพระไตรสรณคมณ 3 ครั้ง เม่ือกลาวจบแลวก็

สําเร็จเปนพระภิกษุโดยสมบูรณ  

  วิธีท่ีสาม เรียกวา ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา คือการอุปสมบทดวยญัตติจตุตถ

กรรมวาจา เปนวิธีท่ีทรงอนุญาตใหสงฆกระทําได เม่ือพระพุทธองคทรงพิจารณาเห็นวา คณะสงฆมี

จํานวนเพ่ิมมากข้ึน สมควรท่ีจะมอบหมายภาระหนาท่ีใหคณะสงฆไดดําเนินการเอง พระพุทธองคจึง

ไดทรงยกเลิกการบวชดวยวิธีไตรสรณคมน ทรงอนุญาตใหมีการบวชดวยวิธีญัตติจตุตถกรรมวาจา (วิ.

                                                           
17พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (กรุงเทพฯ: กองทุนอริยมรรค, 2546), หนา 

367. 
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มหา. 4/70/98-99) นั้นไดแก วิธีอุปสมบทท่ีสงฆเปนผูกระทํา โดยภิกษุประชุมครบองคประชุมในเขต

ชุมนุมซ่ึงเรียกวา สีมา เปนสังฆกรรมท่ีทําดวยการตั้งญัตติแลว ตองสวดอนุสาวนาคําประกาศขอมติ

จากสงฆถึง 3 หน เพ่ือสงฆในท่ีชุมนุมนั้นจะไดพิจารณาอนุญาตใหกุลบุตรผูมีศรัทธาเขาหมูสงฆไดโดย

สมบูรณ 

  เม่ือผานพิธีการอุปสมบทเขามาเปนสมาชิกของชุมชนสงฆแลวถือไดวา เปนศาสน

ทายาท ตองศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนา ท้ังนี้เพ่ือจะได

เปนศาสนบุคคลท่ีดีสืบทอดบวรพุทธศาสนา ซ่ึงลักษณะของศาสนบุคคลมี 2 ประเภท ไดแก18 

  พระอริยสงฆ หมายถึง พระสงฆท่ีไดบรรลุมรรคผลระดับใดระดับหนึ่งแลว มีฐานะ

เปนอริยบุคคล 4 ประเภท คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต เปนหมู

สงฆผูมีทิฏฐิและศีลเสมอกันเทาเทียมกัน โดยมีคุณสมบัติคือการบรรลุธรรมในข้ันท่ีสามารถละกิเลส

หรือละสังโยชนเปนตัวชี้วัด 

  สมมติสงฆ หมายถึง พระสงฆอีกจํานวนหนึ่งท่ีไมสามารถละกิเลสชั้นใดได ตอง

พยายามศึกษาประพฤติปฏิบัติเพ่ือความหลุดพนจากกิเลส ในทางพระพุทธศาสนาเรียกวา เปนสมมติ

สงฆ คือ พระสงฆท่ีไดรับรองสถานภาพจากมติอันเปนเอกฉันทของสงฆตั้งแต 5 รูป ข้ึนไป เขามาบวช

เปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา เพ่ือศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมและเพ่ือ

เปนศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนาตอไป 

2.1.3.2 องคประกอบประการท่ีสอง ไดแก พระธรรมวินัย 

  คําวา “พระธรรมวินัย” โดยมาจากคําวา “ธรรม” ประกอบกับคําวา “วินัย”รวม

เรียกวา “ธรรมวินัย” ซ่ึงพระพุทธศาสนาถือวา ความจริงของสิ่งท้ังหลายเปนเรื่องธรรมดา มีอยูแลวใน

ธรรมชาติ ไมวาพระพุทธเจาจะเกิดหรือไมเกิดข้ึน มันก็เปนอยางนั้นเปนธรรมดา ธรรมชาติและ

ธรรมดานี้หมายถึง “ธรรม”19 นั่นเอง ดังพุทธพจนท่ีไดทรงตรัสไวในธรรมนิยามสูตรวา “ดูกอนภิกษุ

ท้ังหลาย พระตถาคตเกิดข้ึนก็ตาม ไมเกิดข้ึนก็ตาม ธาตุนั้น คือ ความตั้งอยูตามธรรมดา ความเปนไป

ตามธรรมดาก็คงตั้งคงอยูอยางนั้น ตถาคตรูบรรลุธาตุนั้นวา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง เปนทุกข ธรรมท้ัง

ปวงเปนอนัตตา ตถาคตครั้นรู บรรลุแลวจึงบอก แสดง บัญญัติ กําหนด เปดเผย จําแนก ทําใหเขาใจ

งาย (องฺ.ติก. 20/137/385)” 

                                                           
18พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพ่ือการศกึษาพุทธศาสน ชุด คําวัด 

(กรุงเทพฯ: เลี่ยงเชียง, 2548), หนา 1277. 
19พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

2538), หนา 2-3. 
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  คําสั่งสอนท้ังหมดในพระพุทธศาสนาจะประกอบไปดวย สวนท่ีเปนหลักธรรม อัน

เปนคําสอนแสดงถึงหลักความจริงและแนะนําความประพฤติปฏิบัติ มีไวเปนเครื่องควบคุมใจ และใน

สวนของพระวินัย อันเปนบทบัญญัติท่ีไดกําหนดระเบียบความเปนอยูและกํากับความประพฤติ มีไว

เปนเครื่องควบคุมกายและวาจา ลักษณะของพระธรรมวินัยถือไดวาเปนท้ังขอประพฤติปฏิบัติและเปน

ขอหาม ซ่ึงสมาชิกในชุมชนสังฆะตองถือประพฤติปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน 

 

2.2  รากฐานทางความคิดวาดวยพุทธอุทยานในพระพุทธศาสนา 

 

 แนวความคิดเรื่องพุทธอุทยานในพระพุทธศาสนานั้นมีมาตั้งแตในสมัยพุทธกาล โดยเม่ือครั้งท่ี

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังทรงพระชนมชีพอยูนั้น นับตั้งแตทรงตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิ

ญาณเปนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนตนมาก็ไดทรงประทับอยูทามกลางธรรมชาติไมวาจะเปนปา

ไม ใตโคนไม ตามเง้ือมผา หรือริมฝงแมน้ําตางๆ ซ่ึงเปนท่ีเหมาะสมท่ีจะเปนท่ีพํานัก เปนท่ีบําเพ็ญ

เพียรปฏิบัติธรรมของเหลาสมณะมาโดยตลอดจนกระท่ังเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ไดทรงปรินิพพาน

ทามกลางเหลาแมกไมของพุทธอุทยาน ดังนั้นพุทธอุทยานท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรง

วางแนวทางไวใหแกเหลาบรรดาพระภิกษุสงฆ จึงมีความเหมาะสมตอการพักอาศัยเพ่ือการปฏิบัติ

ธรรมแสวงหาความจริงข้ันสูงสุดของพระพุทธศาสนา สําหรับในประเด็นวาดวยแนวความคิดเรื่องพุทธ

อุทยานในพระพุทธศาสนานี้ ในเบื้องตนจะไดนําเสนอความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวกับ

ทรัพยากรปาไมท่ีมีมุมมองท่ีใหความสําคัญกับทรัพยากรในเชิงคุณคาทางจิตใจเปนหลักและการใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในฐานะเปนเครื่องมือเพ่ือการพัฒนาตนเองในการ

เขาถึงซ่ึงพระธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจา และตอมาจะไดนําเสนอในสวนของประวัติความ

เปนมาของพุทธอุทยานนับแตครั้งพุทธกาลและแนวคิดเรื่องพุทธอุทยานในประเทศไทย เพ่ือเปน

แนวทางในการจัดตั้งพุทธอุทยานในปจจุบันใหมีความสอดคลองกับแนวคิดเรื่องทรัพยากรปาไมและ

แนวทางท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเห็นวามีความเหมาะสมท่ีจะเปนท่ีพํานัก บําเพ็ญเพียร

ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ ดังจะไดกลาวในรายละเอียดตอไปนี้ 

 

 2.2.1 ทรัพยากรปาไมในทัศนะของพระพุทธศาสนา 

 พระพุทธศาสนามีทรัพยากรทางจิตวิทยามากมายท่ีสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการ

เยียวยาสังคม ชุมชน รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงตลอดระยะเวลาสองพันวาปท่ี

พระพุทธศาสนาไดปรากฏข้ึนบนโลก พระพุทธศาสนาไดมีความสัมพันธกับทรัพยากรธรรมชาติมาโดย

ตลอดอยางไมอาจแยกออกจากกันได โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรปาไม ซ่ึงในทางพระพุทธศาสนาได

มีมุมมองท่ีลึกซ้ึงตอทรัพยากรธรรมชาติเปนอยางยิ่งในปจจุบันพบวาหัวใจของปญหาสิ่งแวดลอมท่ี
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เกิดข้ึนในปจจุบันคือ ตัวระบบความรูของโลกสมัยใหมท่ีกําหนดความหมายของโลกภายนอกใหเปน

วัตถุไรชีวิตและไรความศักดิ์สิทธิ์ ซ่ึงในความเปนจริงแลวท่ีโลกสมัยใหมทรงพลังอยูจนถึงปจจุบันนี้

เพราะไดขับไลบทบาทเมธีของศาสนธรรมออกไป อาทิเชนยุโรปในศตวรรษท่ี 16 ท่ีไดตอสูกับศาสน

จักรโรมันคาทอลิก แลวสรางระบบความรูอันเปนวิทยาการสมัยใหมของตนข้ึนทดแทนระบบวิธี

อธิบายโลกแบบศาสนา ทําใหปจจุบันแนวความคิดตั้งอยูบนความเชื่อท่ีวาศาสนาไมใชท่ีมาของคําตอบ

เก่ียวกับความรูอีกตอไป20 

สําหรับพระพุทธศาสนาแลวถือวามนุษยกับธรรมชาติเปนสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกันไมอาจแยกจาก

กันได เม่ือมนุษยรักตัวเองแลวก็ตองรักในธรรมชาติดวยในตัวทรัพยากรปาไมสรางความชุมชื้น ทําให

ฝนตก และเม่ือฝนตกปาไมก็อุมน้ําไวไมใหน้ําทวมฉับพลันเปนกลไกลทางธรรมชาติท่ีมีความสัมพันธ

กัน ถาขาดปาไมฝนก็จะแลง ถาฝนตกลงมาน้ําก็จะทวม ถาไมมีปาสัตวปาก็อยูไมได เรียกวามี

ความสัมพันธกันตลอด ซ่ึงในพระพุทธศาสนาเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท คือ ทุกสิ่งทุกอยางอาศัยกันและ

กันเกิดข้ึน ไมมีสิ่งใดอยูไดอยางโดดเดี่ยว เม่ือสิ่งนี้มี สิ่งนั้นก็มี เม่ือสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นก็ดับ ซ่ึงเปนคําสอน

ของความสัมพันธเก่ียวกับสิ่งท้ังหลายในสากล21 

สําหรับพระพุทธศาสนานั้น จะพบวามีความสัมพันธกับปาอยางแยกไมออกหลายแนว

ดวยกัน22 เชน 

1.  ปาไมในฐานะเปนบุพการีและมิตรท่ีควรใหความกตัญูรูคุณ 

ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากพุทธประวัติแลวพบวาพระพุทธเจามีความเก่ียวของกับปาไมอยางลึกซ้ึง

รวมถึงการปรากฏหลักธรรมเก่ียวกับตนไมท่ีควรใหความกตัญู อาทิเชนตัวอยางดังตอไปนี้ 

 ราชวงศศากยะ จัดตั้งข้ึนโดยพระราชโอรส พระราชธิดาของพระเจาโอกกากราช ณ ปาไมสา

กะใหญ  ริมฝงสระโบกขรณี  เชิงภูมิเขาหิมพานตอันเปนท่ีอยูของทานกบิลดาบสมากอน จึงตั้ง

ราชวงศศากยวงศ สืบเนื่องจากการสรางเมืองข้ึนในดงไมสากะ ตั้งเมืองหลวงวา กบิลพัสดุ เพราะปา

นั้นเคยเปนท่ีอยูของทานกบิลดาบสมากอน 

                                                           
20สุวรรณา สถาอานันท, พระพุทธศาสนากับการเยียวยาธรรมชาติ (กรุงเทพฯ: สถาบัน

ชุมชนทองถ่ินพัฒนา, 2536), หนา 13. 
21พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตโต), ธรรมะและการอนุรักษส่ิงแวดลอม (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

พุทธธรรม, 2538), หนา 8. 
22พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), พระพุทธศาสนากับปาไม: ปฐมรัตนบูรพาจาริยา

นุสรณ วัดปาภูกอน (กรุงเทพฯ: สองศยาม, 2544), หนา 203-204. 
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 เม่ือพระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ จวนจะประสูติพระราชโอรส พระนางไดเดินทาง

พรอมดวยบริวาร เพ่ือไปประสูติพระราชโอรส ณ กรุงเทวทหะ แตกับตองประสูติพระโพธิสัตว ณ 

ลุมพินีวัน อันเปนปาท่ีตั้งอยูระหวางเมืองกบิลพัสดุและเทวทหะ 

 แมแตราชวงศโกลิยะ แหงเมืองเทวทหะ อันเปนราชวงศของพระนางสิริมหามายา ก็มีความ

เปนมาท่ีเก่ียวเนื่องดวยปาไมกระเบา ทานเลาวา ปฐมวงศของราชวงศโกลิยะ เดิมทีเดียวเปนพระเจา

กรุงพาราณสี แตภายหลังทรงประชวรดวยโรคเรื้อน จึงสละราชสมบัติใหพระราชโอรสครองแทน 

พระองคทรงเสด็จออกจากพระนคร มาพํานักอยู ณ ปาไมกระเบา ไดเสวยผลกระเบาจนหายประชวร

ดวยโรคเรื้อน และไดพบกับพระเชษฐภคินีของพระราชโอรสพระราชธิดาของพระเจาโอกกากราช ซ่ึง

เขาไปอาศัยอยูในปา เพราะพระโรคเดียวกัน พระราชโอรสในเมืองพาราณสีไดจัดสรางเมืองถวายแก

สองพระองค จึงสถาปนาราชวงศใหมวา “โกลิยวงศ” ซ่ึงเปนชื่อของตนไมกระเบา ท่ีทําใหสอง

พระองคทรงหายจากโรคเรื้อน 

 จากหลักฐานท้ังสองฝายนี้แสดงใหเห็นวา ปฐมวงศของพระพุทธเจาท้ังสายพระพุทธบิดาและ

พระพุทธมารดานั้น มีความเก่ียวของผูกพันกับปา ท่ีสําคัญคือความสํานึกและความกตัญูอยางสูง

มากตอปาไมจนถึงยกยองปาใหเปนนามตนตระกูลของตน 

 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาความเชื่อถือของปฐมวงศพระพุทธเจา มีความเคารพศรัทธานับถือปาท่ีได

เขาไปพํานักอาศัยเปนอยางมาก จนถึงขนาดถือวาพวกตนเปนลูกหลานของปาเหลานั้น ชวยใหเกิด

สํานึกกตัญูกตเวทีตอปา ตนไม และทางพระพุทธศาสนาเอง ก็ใหความสําคัญแกปา ตนไมในฐานะ

เปนบุพการีของตนประเภทหนึ่ง ในกรณีท่ีตนไดเขาไปพํานักอาศัยในปา หรือโคนตนไมตนใดตนหนึ่งก็

ตาม จะตองสํานึกถึงบุญคุณของปา ตนไมเหลานั้น ดังท่ีทานกลาวไวในชาดกตอนหนึ่งวา“บุคคลนั่ง

หรือนอน อาศัย ท่ีรมเงาตนไมใด ไมควรหักรานก่ิงแหงตนไมนั้น เพราะผูประทุษรายมิตรเปนคนเลว

ทราม”23 

 จากนัยแหงพุทธศาสนสุภาษิตขอนี้ เปนการชี้ใหบุคคลท่ีเขาไปอาศัยรมเงาของตนไมในปา ใน

หวงเวลาใดเวลาหนึ่งก็ตาม ตองตระหนักวา ตนไมเหลานั้นเปนมิตร เปนบุพการี ท่ีใหความอุปการะตอ

ตนดวยการใหรมเงา ปองกันอันตรายจากแดด ฝน เปนตน การแสดงความกตัญูกตเวทีดวยการไม

ประทุษรายตอตนไมท่ีใหรมเงาแกตน ยอมไดชื่อวาเปนคนไมประทุษรายตอมิตรแหงตน 

พระพุทธเจาตรัสรูใตตนโพธิ์ พระองคไมคิดจะเสด็จดําเนินไปท่ีอ่ืนทันที ยังคงประทับยืนเพง

ตนโพธิ์ 7 วัน เรียกกันวาพระปางถวายเนตรท่ีเราอาจตีความไดวา พระพุทธเจาทรงรําลึกถึงบุญคุณ

                                                           
23มหามกุฏมหาวิทยาลัย, พระสุตตันตปฎก เลมท่ี 3 ขุททกนิกาย อรรถกถา มหาวาณิช

ชาดก วาดวยโลภมากจนตัวตาย, พิมพครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543), 

หนา 484-493. 
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และความสําคัญของธรรมชาติและใหอยูรวมกันอยางกลมกลืนกับธรรมชาติ บอยครั้งทีเดียวท่ี

พระพุทธเจาทรงอาศัยสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติเปนอุปกรณสอนธรรม ธรรมชาติตามปาเขานั้นเปน

ตัวอยางสอนธรรมไดเปนอยางดี ท้ังนี้เพราะธรรมชาติซ่ือตรงปราศจากมารยาจึงเปดเผยใหเห็นความ

เปนจริงไดรวดเร็ว เชนใบไมเปลี่ยนสีจากเขียวเปนเหลืองแลวรวงหลน ทําใหคนเห็นอนิจจังคือความไม

เท่ียง คนทุกวันนี้ไมคอยเห็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ เพราะอาศัยอยูในหองปรับอากาศ 

หางไกลธรรมชาติจึงไมเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา24 

 การแสดงความสํานึกคุณของปาไมนั้น เราจะพบวามีอยูไมนอยท่ีมักจะมีเทวดา เทพารักษ ท่ี

เชื่อกันวาสิงสถิตอยูในปา หรือตนไมเหลานั้น ความเคารพนับถือบางครั้งจึงแสดงออกมาในรูปของการ

สักการบูชา ออนวอน สรางความเปนมิตรกับเทวดา เทพารักษเหลานั้น จนถึงกับมีพลีกรรมตอเทพ

เหลานั้นก็มี ซ่ึงพบวามีพระสูตรบางพระสูตรท่ีแมพระพุทธเจาเองก็ทรงแสดงหลักการปฏิบัติตน เพ่ือ

สรางความเปนมิตรกับเทวดาท่ีสิงสถิตอยู ณ ปาเหลานั้น เชน ทรงแสดงกรณียเมตตสูตรแกพระกลุม

หนึ่ง โดยท่ีมาของพระสูตรเกิดข้ึนเม่ือพระภิกษุประมาณ 500 รูป ไดเรียนพระกรรมฐานจากสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจา จากนั้นไดเดินทางไปแสวงหาเสนาสนะท่ีเปนสัปปายะ สุดทายพระภิกษุท้ังหมด

ไดบําเพ็ญพระกรรมฐานอยูตามโคนไม ณ ปาหิมวันต ในปจจันตประเทศอยางไรก็ตาม บรรดารุกข

เทวดาและเทพยดาท่ีสถิตอยูตามตนไม ตางตองลงมาจากวิมานของตน เนื่องจากบรรดาพระภิกษุได

กระทําความเพียรอยู ณ โคนตนไม เม่ือไดรับความลําบาก และคิดวาพระภิกษุเหลานี้ตองกระทําความ

เพียรตลอดพรรษาไมอาจจรไปท่ีไหนไดอีก จะยังความลําบากใหแกพวกตนและลุกหลานของตนอีก

ยาวนาน บรรดารุกขเทวดาและเทพยาในถ่ินนั้น จึงรวมตัวกันแสดงอาการอันนากลัว แลวหลอก เพ่ือ

ขับไลพระภิกษุเหลานั้น พระภิกษุเหลานั้นไดรับความลําบากกายลําบากใจอยางยิ่งท่ีถูกเทพยาจําแลง

กายหลอกหลอน จนไมอาจบําเพ็ญเพียรเจิรญพระกรรมฐานได ตอมาจึงพากันเดินทางไปยังนครสาวัต

ถีเพ่ือเขาเฝาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระพุทธองคทรงสดับเรื่องราวแลว ทรงมีพระดํารัสใหภิกษุ

ท้ังหลายกลับไปเจริญพระกรรมฐานยังสถานท่ีแหงเดิม แลวจึงทรงตรัสเมตตสูตร เพ่ือใหภิกษุท้ัง 500 

รูปไดเจริญเมตตาโปรดรุกขเทวดาเทพยดาท้ังหลาย ใหหยุดจองเวรเสีย จนนําการปฏิบัติตนเพ่ือเจริญ

ธรรม และนําไปสูการบรรลุมรรคผลในทายท่ีสุด25 

 

                                                           
24พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

2538), หนา 2-3. 
25มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ เลมท่ี 1 พระวินัยปฎก เลมท่ี 1 มหา

วิภังค ภาค 1 ทุติยปาราชิกสิกขาบท, คนวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2558 จาก http://www.84000 

.org/tipitaka/pitaka1/vinai01.php 
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2. ปาไมในฐานะเปนท่ีตั้งแหงบุญ 

 ปาไมในสมัยพุทธกาลนั้นถือวามีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการเปนเครื่องมือเพ่ือเขาถึง 

ธรรม โดยเฉพาะในการตัวอยางการสอนของพระพุทธเจาท่ีจะพบวามีการยกตัวอยางเก่ียวกับปาไมอยู

เสมอ อาทิเชน ในสคาถวรรค สังยุตตนิกาย เม่ือเทวดาตนหนึ่งมากราบทูลถามพระพุทธเจาวา “ชน

พวกไหนมีบุญ เจริญในกาลทุกเม่ือท้ังกลางวันและกลางคืน ชนพวกไหนตั้งอยูในธรรมและสมบูรณ

ดวยศีล เปนผูไปสวรรค” 

 พระพุทธเจาทรงรับสั่งตอบวา “ชนเหลาใดสรางสวนดอกไม ผลไม ปลูกหมูไม สรางสะพาน 

และชนเหลาใดใหโรงน้ําเปนทาน และบอน้ําท้ังบานท่ีพักอาศัย ชนเหลานั้นยอมมีบุญ เจริญในกาลทุก

เม่ือท้ังกลางวันและกลางคืน ชนเหลานั้นตั้งอยูในธรรม สมบูรณดวยศีล เปนผูไปสวรรค”26 

 อันเปนการแสดงใหเห็นวาพระพุทธเจาทรงสอนใหเห็นถึงคุณคาของการปลูกสวนปา ปลูก

ตนไม อันเปนอานิสงสท่ีไดบุญคูเคียงไปกับงานดานสังคมสงเคราะหอ่ืนๆ  เชน การสรางสะพาน การ

ใหน้ําใชน้ําดื่ม ใหท่ีอยูอาศัย 

 ในพระธรรมบท ขุททกนิกาย เรื่องมฆมานพ27 ในคราวท่ีทาวสักกะบําเพ็ญกุศลเปนมฆมานพ 

ในตอนท่ีกลาวถึงภรรยาของทานมฆมานพ 3 ทานท่ีไดรวมบุญกับสามีและเพ่ือน ซ่ึงไดบําเพ็ญ

สาธารณประโยชน ดวยการสรางถนนหนทางและศาลาเพ่ือสาธารณชน ภรรยาท้ัง 3 ทาน จึงได

เพ่ิมเติมสิ่งกอสรางท่ีสืบเนื่องจากถนนหนทาง ศาลา โดยนางสุธรรมา ไดสรางชอฟาเพ่ือติดท่ีศาลา ท่ี

สามีและเพ่ือนรวมกันสรางข้ึนนางสุจริตรา ไดสรางสวนดอกไม เพ่ือเปนท่ีพักผอนหยอนใจของคนท่ีมา

พักท่ีศาลา และนางสุนันทา ไดสรางสระน้ํา เพ่ือเปนท่ีอาบดื่มของคนท่ีมาพัก ณ ศาลา 

 จากอานิสงสของการบําเพ็ญสาธารณประโยชนรวมกับมฆมานพผูเปนสามี เม่ือภรรยาท้ัง 3 

ทานของมฆมานพถึงแกความตายเพราะกายแตกตางก็ไดไปเกิดในภพดาวดึงสอันเปนสุคติ 

 จากพระพุทธดํารัสตรัสตอบในพระสูตรนี้ และเรื่องของนาสุจริตรานั้น เปนเครื่องชี้ใหเห็นวา 

การปลูกปา ปลูกตนไม เพ่ือใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน ดวยกุศลเจตนาท่ีมีการเชิญชวนกันปลูก

ปา ในวโรกาสตางๆ นั้น ลวนแลวแตเปนกุศลเจตนา กุศลกรรม นําใหเกิดบุญกุศลแกทานท้ังหลาย

เหลานั้น เพราะเปนการใหท่ีอยูอาศัยแกคน สัตว ดวยจิตคิดอนุเคราะห ไมวาจะเปนการมุงทําบุญ

                                                           
26มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ เลมท่ี 15 พระสุตตันตปฎก สังยุตต

นิกาย สคาถวรรค เลมท่ี 7, คนวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2558 จาก http://www.84000.org/tipitaka/ 

pitaka2/v.php?B=15&A=966&Z=976 
27มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ เลมท่ี 17 พระสุตตันตปฎก ขุททก

นิกาย คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคท่ี 2, คนวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2558 จาก http://www.84000 

.org/ tipi taka/ pitaka2/v.php?B=25&A=330&Z=365 

http://www.84000.org/%20tipi
http://www.84000.org/%20tipi
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บําเพ็ญสาธารณประโยชน แมแตทานท่ีทําหนา ท่ีเชิญชวนชักชวนคนอ่ืนใหรวมกันบําเพ็ญ

สาธารณประโยชนสวนนี้ เพราะพระพุทธเจาทรงแสดงไวในกรณีของการใหท่ีอยูอาศัยวา 

 “บุคคลใดใหท่ีอยูอาศัย บุคคลนั้นชื่อวาใหทุกอยาง (กินททสูตร สัง. สคาถ. ขอ 138)” 

 รมเงาของตนไมจัดเปนเครื่องอุปโภค ผลของตนไมจัดเปนเครื่องบริโภค ดังนั้น ในแงของทาน 

จึงเปนอาหารทาน และเสนาสนทาน ท่ีทรงแสดงวาการบําเพ็ญทานดวยเจตนาท่ีเปนกุศล ของท่ีนํามา

ใหไดมาในทางท่ีชอบธรรม และเจตนา ท้ังกอนให ขณะให หลังจากใหไปแลว มีใจผองแผว ปติ

ปราโมทยในความดีเหลานั้น เปนการใหทานท่ีมีผลมีอานิสงสมาก28 

 ในการชักชวนคนอ่ืนใหพรอมกันบําเพ็ญทานในลักษณะนี้ หรือในลักษณะอ่ืน ดังมีปรากฏใน

ธรรมบทภาค 5 เรื่องเศรษฐีชื่อพิฬาลปทกะ (เศรษฐีตีนแมว)29  ซ่ึงเกิดข้ึนในสมัยท่ีพระพุทธเจายังทรง

พระชนมอยูนั้นไดแสดงอานิสงสไวเปน 3 ลักษณะ คือ 

 บางคนชวนใหคนอ่ืนใหทาน แตตนเองกลับไมยอมให เขายอมไดบริวารสมบัติในชาติท่ีตนเกิด 

แตจะไมสมบูรณดวยโภคสมบัติ 

 บางคนไมนิยมการเชิญชวนคนอ่ืนใหใหทาน แตมีความพอใจยินดีท่ีจะทําทานตามลําพัง

ตนเอง เขายอมเปนผูสมบูรณดวยโภคสมบัติในชาติท่ีตนเกิดแลว แตจะขาดแคลนบริวารสมบัติ 

 คนบางคนใหทานดวยตนเองดวย เชิญชวนชักชวนคนอ่ืนใหใหทานดวย เขายอมสมบูรณดวย

โภคสมบัติ และบริวารสมบัติในชาติท่ีตนเกิดแตละชาติ 

 ดังนั้น พระพุทธเจาจึงทรงสรรเสริญวา คนท่ีบําเพ็ญสาธารณประโยชน มีการปลูกสวนปา 

ปลูกตนไมเปนตนนั้น ยอมมีบุญ เจริญในกาลทุกเม่ือ ท้ังกลางคืนและกลางวัน ท้ังเปนการพัฒนา

ลักษณะนิสัยใหมีความนิยมในความดีจนสมบูรณดวยศีล ตั้งม่ันในธรรม อันนําใหไดความสุขยิ่งข้ึนใน

ชาติปจจุบัน และเม่ือตายไปแลวทรงแสดงวาจักไปเกิดในสุคติสวรรคดวย30 

3. ปาไมในฐานะท่ีเปนสาธารณสมบัติท่ีควรอนุรักษ 

 ในทางพระพุทธศาสนาถือวาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรปาไมเปนสิ่งท่ีมีบุญคุณ

ตอมนุษยและสรรพสัตวทุกภพทุกภูมิดังนั้นจึงมีปรากฏวามีบทบัญญัติในพระวินัยท่ีหามมิใหพระ

กระทําอะไรก็ตาม ท่ีเปนการทําลายสภาพของทรัพยากรปาไม ตนไม ไมวาจะเปนท้ังทางตรงและ

ทางออม เชน 

                                                           
28พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), เรื่องเดิม, หนา 206-207. 
29มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ เลมท่ี 17 พระสุตตันตปฎก อรรถกถา  

ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปาปวรรคท่ี 9, คนวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2558 จาก http://www 

.84000.org /tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=19&p=6 
30พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), เรื่องเดิม. 
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 พระรูปใดตัดทําลายตนไม ถาเปนตนไม ท่ีมีเจาของหวงแหน ทานปรับอาบัติในฐาน

อทินนาทาน คือการถือเอาสิ่งของท่ีเจาของเขามิไดให ถาเปนการตัดก่ิง ตนไมของตน หรือของวัดทาน

ปรับเปนอาบัติในขอท่ีเปนการพรากภูตคาม คือหักรานก่ิง ใบ ดอกของตนไม แมแตการทําลายตนไมท่ี

เปนเมล็ดท่ีปลูกได แงง ก่ิง ของตนไม ลวนปรับเปนอาบัติท้ังนั้น 

 และเพ่ือเปนการอนุรักษสภาพของปา ตนไม จึงมีบทบัญญัติทางพระวินัย หามมิใหพระถาย

ปสสาวะ อุจจาระ บวนน้ําลายลงในน้ํา ในของสดเขียวท้ังเล็กและใหญ รวมถึงการท้ิงสิ่งสกปรกลงใน

น้ํา ในของสดเขียวท้ังหลาย อันเปนหลักปฏิบัติท่ีชวยในการอนุรักษธรรมชาติสภาพแวดลอมไดเปน

อยางดี 

 ดังนั้น ความเชื่อเรื่องมีเทพารักษ เทวดา สิงสถิตอยูในปา ท่ีตนไม ท่ีปรากฏอยูในคัมภีร

พระพุทธศาสนานั้นจึงสามารถเปนหลักคํ้ายันท่ีสําคัญในการอนุรักษปา ตนไม ไมวาจะเกิดจากความ

กลัวเทวดา หรือเชื่อตามท่ีทานบอกไว หรือใชปญญาพิจารณาโดยเหตุผลก็ตาม 

 ยิ่งไปกวานั้น พระวินัยยังกําหนดใหพระท่ีสรางกุฏิตามปา ไมทําลายตนไมโดยไมไดรับอนุญาต 

แมเขาอนุญาตก็ตัดทําลายเองไมได ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามพระวินัยแลวยอมถือวาทรัพยากรปาไมเปน

ทรัพยสินอยางหนึ่ง ถาเปนปาตามธรรมชาติท่ีทางราชการสงวนไวก็ถือเปนทรัพยสินอันเปนสาธารณ

สมบัติของแผนดินหรือของพระมหากษัตริย ดังท่ีเคยมีปญหาในดานพระวินัย เรื่องพระธนิยะ ท่ีเกิดข้ึน

ในพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริยในสมัยนั้นไดมีคําประกาศของกษัตริยประโยคหนึ่งวา ขาว หญา ไม 

และน้ํา ขาพเจาใหแกสมณพราหมณ ซ่ึงหมายความวา เปดโอกาสใหสมณพราหมณ สามารถใชสอยได

ในฐานะเปนเครื่องอาศัย ไมใชในฐานะเปนเจาของ31 และตองระมัดระวังมิใหกุฏิพังลงมาทับเอาตนไม

ในปา วัดในพระพุทธศาสนาจึงเรียกวา “อาราม” แปลวาสถานท่ีท่ีทําใหใจรื่นรมย โดยเนนไปท่ีการมี

สวนดอกไม ผลไม ท่ีใหรมเงา วัดหลักในพระพุทธศาสนาจึงมีคําลงทายวา “วัน” หรือ ปา นั่นเอง เชน 

เวฬุวัน เชตวัน ชีวกัมพวัน แมนิโคธาราม ก็หมายถึงปาท่ีมีตนไทรอยูเปนอันมาก 

 กลาวโดยสรุปแลว ทรัพยากรปาไมตามทัศนะในทางพระพุทธศาสนาอันเปนเจตนารมณใน

การอนุรักษและการปลูกสวนปา ปลูกปา ปลูกตนไม นั้นมีท่ีมาและหลักการดังตอไปนี้32 

 ประการแรก เกิดจากการยอมรับวาปาเปนท่ีสิงสถิตของเทพารักษหรือท่ีเรียกวาเทวดา เจา

ปา เจาเขา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในลักษณะตางๆ  การเขาไปทําลายปา ตัดตนไม หรือแมแตทําบริเวณนั้นให

                                                           
 31มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ เลมท่ี 1  พระวินัยปฎก เลมท่ี 1 มหา

วิภังค ภาค 1 ทุติยปาราชิกสิกขาบท เรื่อง พระธนิยะกุมภการบุตร, คนวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2558

จาก http://www.84000.org/tipitaka/pitaka1/v.php?B=01&A=6087&Z=6234 
32พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), พระสงฆกับปาไม: ปฐมรัตนบูรพาจาริยานุสรณ วัดปา

ภูกอน  (กรุงเทพฯ: สองศยาม, 2544), หนา 211-216. 



33 

สกปรก จะทําใหไมเปนท่ีพอใจของเทพเจา เทพารักษ  เจาปา เจาเขา ทานอาจจะลงโทษเอาดวย

วิธีการตางๆ  จากความรูสึกกลัวนี้เอง ทําใหมีความเคารพยําเกรงไมกลาทําลายปา ตนไม ซ่ึงอาจจะ

ทําเชนนั้นเพราะกลัวทานจะลงโทษ หรือตองการประจบประแจงทาน เพ่ือทานจะไดประสิทธิ์ประสาท

สิ่งท่ีตนตองการได 

 ประการท่ีสอง ความรัก ความกตัญู ท่ีคนเหลานั้นมีตอปาไม ตนไม ความรักในความเปนปา 

ตนไม ความกตัญูท่ีเกิดจากการมองเห็นคุณคาของปาไม ตนไม ท่ีตนไดรับประโยชนแมแตในในชวง

สั้นๆ  เชน การใชรมเงาพํานักพักพิง ตามนัยแหงพุทธศาสนสุภาษิตท่ีวา “บุคคลนั่งนอนภายใตรมเงา

ของตนไมใด ไมควรทําลายก่ิงของตนไมนั้น เพราะคนประทุษรายมิตรเปนคนเลว”  

 ประการสุดทาย การใหความเคารพในฐานะท่ีเปนบทบัญญัติทางพระวินัย การอนุรักษปาของ

พระสงฆท่ีมีผลสืบตอกันมานานนั้น การอยูปาเปนนิสัยคือเปนปจจัยเครื่องอาศัยของพระสงฆ กอปร

กับมีบทบัญญัติทางพระวินัยในสวนท่ีเก่ียวของกับปา กับตนไมหลายระดับและทรงสอนหลักธรรม ท่ี

สรางสํานึกใหเห็นถึงความสําคัญของปาหลายสถานะ ทําใหชีวิตของพระสงฆผูกพันกับปา ซ่ึงความ

ผูกพันในลักษณะนี้ มีปรากฏท้ังพระสงฆฝายเถรวาทและมหายาน 

 

2.2.2  ความหมายและประวัติความเปนมาของพุทธอุทยาน 

 คําวา “พุทธอุทยาน” นั้นเปนคําท่ีเพ่ิงมีปรากฏข้ึนใหมในประเทศไทยเม่ือไมก่ีปท่ีผานมานี้เอง 

โดยมีวัตถุประสงคเจาะจงไปท่ีการจะแกไขปญหาท่ีพักสงฆในพ้ืนท่ีปาอนุรักษโดยการจัดทําโครงการ

พุทธอุทยานใหพระสงฆชวยเหลือเจาหนาท่ีในการอนุรักษพ้ืนท่ีปาไมและใหพระสงฆสามารถเขาใช

พ้ืนท่ีปาอนุรักษในการสรางเปนท่ีพักสงฆได และใหอนุญาตใหพระสงฆใชพ้ืนท่ีโดยรอบวัดหรือสํานัก

สงฆเพ่ือประโยชนในการอนุรักษและปฏิบัติธรรม โดยเรียกพ้ืนท่ีปาอนุรักษท่ีเขารวมโครงการของรัฐ

ดังกลาวนี้วา “พุทธอุทยาน” แตทวาการพ่ึงพาอาศัยปาของพระภิกษุนั้นไดมีมาตั้งแตในสมัยพุทธกาล

แลว แตอาจมีชื่อเรียกแตกตางกันไป เชน อุทยานบาง สวนบาง แตไมวาจะเรียกชื่อวาอะไรก็ยอม

หมายถึงท่ีพักสงฆท่ีแวดลอมดวยปาไม ดวยกันท้ังสิ้น ดังนั้นคําวา “พุทธอุทยาน” จึงหมายถึง สวน

แหงพระพุทธศาสนา นั่นเอง โดยท่ีคําวา “อุทยาน” นั้น ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.

2542 ไดใหความหมายวา หมายถึง สวน และคําวา “สวน” หมายถึง บริเวณท่ีปลูกตนไมเปนจํานวน

มาก ซ่ึงก้ันเปนขอบเขตไว เปนคํากลาวท่ัวๆ  ไป, ถาตองการกลาววาเปนสวนชนิดใด ลักษณะใด ก็มี

คําอ่ืนประกอบหลังบอกใหทราบโดยเฉพาะ, โดยปริยายหมายถึงสถานท่ีซ่ึงมีลักษณะเชนนั้นในบาง

กรณี 

 สําหรับคําในภาษาบาลีท่ีมีปรากฏในพระไตรปฎกนั้นไดแกคําวา “อาราม”เม่ือแปลตามศัพท

แลวหมายถึง“เปนท่ีมายินดี” อาทิเชน มาถึงตรงนั้นแลวเกิดความรูสึกยินดีรื่นรมยใจ จึงเรียกท่ีตรงนั้น
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วา “อาราม”33  ซ่ึงคําวา “อาราม” นั้นในบาลีมีความหมาย 2 อยาง คือ ความหมายแรกไดแก ความ

ยินดี ความชอบใจ ความรื่นรมย ความรมรื่น และความหมายท่ี 2 ไดแก สถานท่ีอันรมรื่น สวน 

อุทยาน34
5 ซ่ึงความหมายท่ี 2 นี้ฝรั่งแปลวา Park, Garden นักบวชสมัยพุทธกาลพอใจท่ีจะพักอาศัย

อยูตามปาไมซ่ึงปกติเปนท่ีรมรื่น อันเปนความหมายของ “อาราม” ดังนั้น คําวา “อาราม” จึง

หมายถึงสถานท่ีพักอาศัยของนักบวชดวย35  ดังนั้นคําวาพุทธอุทยานในปจจุบันจึงควรหมายถึง 

“อาราม” ในสมัยพุทธกาล ซ่ึงแปลวาสวน หรืออุทยานอันเปนสถานท่ีอันรมรื่น เปนท่ีมาแหงความ

ยินดี ความรื่นรมย และเปนท่ีอยู ท่ีพักอาศัยของพระภิกษุ นั่นเอง  

ดังนั้นในหัวขอนี้จึงจะไดนําเสนอซ่ึงประวัติความเปนมาและพัฒนาการของพุทธอุทยานมีมา

ตั้งแตสมัยพุทธกาล ดังท่ีมีปรากฏในพระไตรปฎกหลายตอนดวยกัน ดังปรากฏตอไปนี้ 

 หากจะกลาวโดยเฉพาะท่ีพระพุทธเจาไดทรงกลาวไวในเรื่องของการสนับสนุนการสรางสวน

ปาหรือพุทธอุทยานแลวในพระไตรปฎกพบอยูในพระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรควน

โรปสูตร วาดวยเจริญบุญไดทุกเวลา ตอนท่ีเม่ือเทวดาตนหนึ่งมากราบทูลถามพระพุทธเจาวา “ชน

พวกไหนมีบุญ เจริญในกาลทุกเม่ือท้ังกลางวันและกลางคืน ชนพวกไหนตั้งอยูในธรรมและสมบูรณ

ดวยศีล เปนผูไปสวรรค” 

 พระพุทธเจาทรงรับสั่งตอบวา 

 

“อารามโรปาวนโรปาเยชนาเสตุการกา ปปฺจอุทปานฺจเยททนฺติอุปสฺสยํ

เตสํทิวาจรตฺโตจสทาปฺญํปวฑฺฒติ ชนเหลาใดสรางสวนดอกไม ผลไม ปลูกหมูไม 

สรางสะพาน และชนเหลาใดใหโรงน้ําเปนทาน และบอน้ําท้ังบานท่ีพักอาศัย ชน

เหลานั้นยอมมีบุญ เจริญในกาลทุกเม่ือท้ังกลางวันและกลางคืน ชนเหลานั้นตั้งอยูใน

ธรรม สมบูรณดวยศีล เปนผูไปสวรรค”36 

 

สําหรับคําอธิบายขยายความโดยละเอียดนั้นไดมีปรากฏอยูในอรรถกถาวนโรปสูตร ความวา  

                                                           
33ทองยอย แสงสินชัย, บาลีวันละคํา (419), คนวันท่ี 15 มีนาคม 2558 จาก https:// 

www.facebook.com/tsangsinchai/posts/479567095470366 
34ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2556), หนา 1104. 
35ทองยอย แสงสินชัย, เรื่องเดิม. 
36มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ เลมท่ี 15 สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย 

สคาถวรรค เลมท่ี 7. 

https://www.facebook.com/tsangsinchai/posts/479567095470366
https://www.facebook.com/tsangsinchai/posts/479567095470366
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
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“พึงทราบวินิจฉัยในวนโรปสูตรท่ี 7 ตอไป 

บทวาธมฺมสีลสมฺปนฺนาแปลวาเทวดายอมทูลถามวาชนพวกไหนตั้งอยูใน

ธรรมสมบูรณดวยศีล ดังนี้    

พระผูมีพระภาคเจาเม่ือจะทรงแสดงปญหานี้โดยวัตถุกอนจึงตรัสวาอาราม

โรปาเปนอาทิ  

บรรดาบทเหลานั้นบทวาอารามโรปาแปลวาปลูกสวนดอกไมและสวนผลไม 

บทวาวนโรปาอธิบายวาทําการลอมเขตแดนในปาธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเอง

แลว ทําเจดียปลูกตนโพธิ์ทําท่ีจงกรมทํามณฑปกุฏิท่ีหลีกเรนและท่ีพักในเวลา

กลางวันและกลางคืน 

เม่ือบุคคลปลูกตนไมอาศัยรมเงาใหอาศัยอยูก็ชื่อวาการปลกหมูไม.    

บทวาเสตุการกา ไดแกชนท้ังหลายสรางสะพานในท่ีอันไมเสมอกันหรือยอม

มอบเรือใหไป    

บทวาปป ไดแกโรงท่ีใหน้ําดื่ม 

บทวาอุทปานไดแก ท่ีใดท่ีหนึ่งมีสระโบกขรณีและบอท่ีมีน้ําเปนตน.    

บทวาอปสฺสยํไดแกบานท่ีพักอาศัยพระบาลีวาอุปาสยํก็มีแปลวาใหเขาไป

อาศัย.   

บทวาสทาปุญํปวฑฺฒติอธิบายวา  เม่ือไมตรึกถึงอกุศลวิตกหรือเม่ือไมหลับ

บุญยอมเจริญ.     

พระผู มีพระภาคเจาตรัสวาบุญยอมเจริญทุกเม่ือดังนี้ทรงหมายเอา

เนื้อความนี้วาก็ในกาลใดยอมระลึกถึงในกาลนั้น บุญยอมเจริญ ดังนี้  

บทวาธมฺมฏสีลสมฺปนฺนาอธิบายวา ชื่อวาตั้งอยูแลวในธรรมเพราะความท่ี

บุคคลนั้นดํารงอยูในธรรมชื่อวา  สมบูรณแลวดวยศีล  เพราะความท่ีบุคคลนั้นถึง

พรอมแลวดวยศีลแมนั้น 

อีกอยางหนึ่งเม่ือบุคคลท้ังหลายทําบุญท้ังหลายเห็นปานนี้ชื่อวายอม

บําเพ็ญกุศลธรรมสิบคือวาบุคคลเหลานั้นชื่อวาตั้งอยูแลวในธรรมเพราะความท่ี

บุคคลเหลานั้นตั้งอยูในกุศลธรรมสิบเหลานั้นและชื่อวาสมบูรณแลวดวยศีลเพราะ

ความท่ีบุคคลเหลานั้นถึงพรอมแลวดวยศีลนั้นนั่นแหละดังนี้แล”37 

 

                                                           
37เรื่องเดียวกัน. 
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จากคําอธิบายของพระอรรถกถาจารยท่ีไดใหรายละเอียดของ “วนโรปา” ไววา “หมายถึงทํา

การลอมเขตแดนในปาธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเองแลวทําเจดียปลูกตนโพธิ์ทําท่ีจงกรมทํามณฑปกุฏิท่ีหลีก

เรนและท่ีพักในเวลากลางวันและกลางคืน” นั้นทําใหสามารถเขาใจไดวา คําวา “วนโรปา” ท่ี

พระพุทธเจาทรงกลาวตอบเทวดาไววาชนผูสรางนั้นยอมมีบุญ เจริญในกาลทุกเม่ือท้ังกลางวันและ

กลางคืน ชนเหลานั้นตั้งอยูในธรรม สมบูรณดวยศีล เปนผูไปสวรรค นั้นเปนการอธิบายถึงการสราง

พุทธอุทยานในสมัยพุทธกาลนั่นเอง ซ่ึงไมเพียงแตเฉพาะการลอมเขตแดนปาธรรมชาติเพียงอยางเดียว

เทานั้น หากแตการปลูกสวนดอกไมและสวนผลไมหรือท่ีเรียกวา “อารามโรปา” ก็เปนการสนับสนุน

ใหปลูกตนไมเพ่ือเปนท่ีอยู อันรื่นรมย เหมาะแกการเจริญธรรม อันเปนการสรางพุทธอุทยาน

เชนเดียวกัน 

 จากคําอธิบายของอรรถกถาดังกลาวกลาวมานั้นโดยสรุปแลว พุทธอุทยานในสมัยพุทธกาล

นั้นประกอบดวย 2 ลักษณะ ไดแก กรณีแรกมีความเปน  “อารามโรปา” อันหมายถึงการปลูกสวน

ดอกไมและสวนผลไม ซ่ึงรวมถึงตนไมอ่ืนๆ ดวย และกรณีท่ีสองมีความเปน “วนโรปา”อันหมายถึงทํา

การลอมเขตแดนในปาธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเองแลวทําเจดียปลูกตนโพธิ์ทําท่ีจงกรมทํามณฑปกุฏิท่ีหลีก

เรนและท่ีพักในเวลากลางวันและกลางคืน 

 ดังนั้นเม่ือพิจารณาจากคําอธิบายในออรถกถาโดยละเอียดแลวจะพบวา พุทธอุทยาน นั้น

สามารถมีได 2 ประเภท อันไดแก ประเภทแรก เปนกรณีท่ีมีการการปลูกสรางสวนปาข้ึนมา และ

ประเภทท่ีสอง เปนกรณีท่ีมีการลอมเขตแดนอันเปนปาธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเอง แลวทําเจดีย ปลูกตน

โพธิ์ ทําท่ีจงกรม ทํามณฑป กุฏิ ท่ีหลีกเรน และท่ีพักในเวลากลางวันและกลางคืน ซ่ึงท้ังสองกรณีมี

ความเปนปาเชนเดียวกัน แตจะตางกันตรงท่ี อารามโรปาเปนการปลูกปาข้ึนโดยท่ีปาไมไดเกิดข้ึนตาม

ธรรมชาติ สวนวนโรปา เปนกรณีท่ีเปนปาท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติแลวลอมรั้วทําเจดีย ปลูกตนโพธิ์ 

ทําท่ีจงกรม เปนตน 

สําหรับพุทธอุทยานแหงแรกในพระพุทธศาสนาท่ีมีการสรางข้ึนนั้นพบวาไดมีปรากฏหลักฐาน

ในพระไตรปฎกอันไดแกพุทธอุทยานเวฬุวนาราม ซ่ึงในสมัยพุทธกาลเม่ือพระเจาพิมพิสาร

พระมหากษัตริยแหงแควนมคธไดทรงเห็นวาพระเวฬุวันคือสวนไผซ่ึงเปนสวนหลวง อันอยูภายนอก

พระนครในทางดานทิศเหนือของเมือง ไมสูไกลนัก เปนสถานท่ีอันเหมาะสมแกการบําเพ็ญภาวนา จึง

ไดทรงหลั่งน้ําจากพระเตาทอง กราบทูลถวายพระเวฬุวันนั้นใหเปนพุทธอุทยานเพ่ือเปนท่ีประทับของ

พระพุทธองคและเหลาบรรดาพระสงฆสาวก ความปรากฏโดยละเอียดวา 

 

“ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จพระพุทธดําเนินไปสูพระราชนิเวศนของ

พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ครั้นถึงแลว ประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสนท่ี

เขาจัดถวายพรอมดวยภิกษุสงฆ   



37 

จึงพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทรงอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา

เปนประมุขดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยพระหัตถของพระองค จนให

พระผูมีพระภาคเสวยเสร็จทรงนําพระหัตถออกจากบาตร หามภัตแลว จึงประทับนั่ง 

ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  

ทาวเธอไดทรงพระราชดําริวา พระผูมีพระภาคพึงประทับอยู ณ ท่ีไหนดี

หนอ ซ่ึงจะเปนสถานท่ีไมไกล ไมใกลจากบานนัก สะดวกดวยการคมนาคม ควรท่ี

ประชาชนผูตองประสงคจะเขาไปเฝาได กลางวันไมพลุกพลาน กลางคืนเงียบสงัด 

เสียงไมกึกกอง ปราศจากลมแตชนท่ีเดินเขาออก ควรเปนท่ีประกอบกิจของผู

ตองการท่ีสงัด และควรเปนท่ีหลีกเรนอยูตามสมณวิสัย 

แลวไดทรงพระราชดําริตอไปวา สวนเวฬุวันของเรานี้แล ไมไกลไมใกลจาก

บานนัก สะดวกดวยการคมนาคม ควรท่ีประชาชนผูตองประสงคจะพึงเขาไปเฝาได 

กลางวันไมพลุกพลาน กลางคืนเงียบสงัด เสียงไมกึกกอง ปราศจากลมแตชนท่ีเขา

ออก ควรเปนท่ีประกอบกิจของผูตองการท่ีสงัด และควรเปนท่ีหลีกเรนอยูตามสมณ

วิสัย ผิฉะนั้น เราพึงถวายสวนเวฬุวันแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดังนี้ 

ลําดับนั้น จึงทรงจับพระสุวรรณภิงคาร ทรงหลั่งน้ํานอมถวายแดพระผูมี

พระภาคดวยพระราชดํารัสวา หมอมฉันถวายสวนเวฬุวันนั่นแกภิกษุสงฆ มี

พระพุทธเจาเปนประมุขพระพุทธเจาขา” 

พระผูมีพระภาคทรงรับอารามแลว  

และทรงชี้แจงใหพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชทรงเห็นแจง สมาทาน 

อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา แลวเสด็จลุกจากท่ีประทับเสด็จกลับ 

ตอมา พระองคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น แลวรับสั่งกะ

ภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตอาราม”38 

 

จากหลักฐานท่ีปรากฏในพระไตรปฎก ท่ี ไดกล าว ถึ งปฐมบทของพุทธ อุทยานใน

พระพุทธศาสนา อันไดแกพุทธอุทยานเวฬุวนาราม อันเปนพุทธอุทยานประเภท “อารามโรปา” อัน

เปนการสรางสวนปาไผข้ึนมาเอง ซ่ึงถือไดวาเวฬุวนารามเปนวัดแหงแรกของพระพุทธศาสนาดวย โดย

ท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงอนุญาตใหรับอุทยานดังกลาวเขาเปนพุทธอุทยานเพ่ือใหเปน

ท่ีพํานักแกหมูสงฆนั้น แสดงใหเห็นวาพระพุทธองคไดทรงเห็นดวยกับแนวทางท่ีพระเจาพิมพิสารได

                                                           
38มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปฎกภาษาไทย เลม 4 มหาวรรค ภาค 1 ทรงรับ

เวฬุวันเปนสังฆิกาวาส (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539), หนา 71. 
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ทรงแสดงเจตนารมณเอาไว ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากเจตนารมณของพระเจาพิมพิสารในการทูลเกลาถวาย

พุทธอุทยานแกพระพุทธองคแลวจะเห็นไดวาพุทธอุทยานในสมัยพุทธกาลนั้นจะตองมีองคประกอบ

ดังตอไปนี้ คือ 

1.  ควรจะเปนสถานท่ีท่ีไมใกลและไมไกลจากหมูบานหรือชุมชนจนเกินไป 

2.  ควรจะเปนท่ีมีทางสัญจรไปมาบริบูรณ สะดวกแกผูท่ีตองการจะไปมาได 

3.  กลางวันก็ไมเปนท่ีพลุกพลานดวยผูคน กลางคืนก็มีความสงัด ไมมีเสียงอ้ืออึงปราศจาก 

ลมท่ีเกิดจากผูคนเดินไปมาพลุกพลาน 

4.  ควรจะเปนท่ีประกอบกิจของผูบําเพ็ญพรต และเปนท่ีหลีกเรนในการบําเพ็ญพรต 

5.  ควรท่ีพระบรมศาสดาจะประทับได 

ดังนั้นพุทธอุทยานเวฬุวนารามจึงเปนพุทธอุทยานแหงแรกในพระพุทธศาสนาท่ีเปนบรรทัด

ฐานใหพุทธอุทยานอ่ืนๆ ใชเปนแนวทางสําหรับการถวายพุทธอุทยานแกพระพุทธเจาหรือพระภิกษุ

สงฆ ทําใหพุทธอุทยานในสมัยพุทธกาลนั้นจะตองประกอบดวยหลักสําคัญท้ัง 5 ประการดังกลาว

ขางตนเสมอ  

 นอกจากนั้นยังไดปรากฏหลักฐานในพระไตรปฎกอีกดวยวาในสมัยพุทธกาลไดมีผูถวาย

พุทธอุทยานหรืออาราม แกพระพุทธเจาและพระสาวกหลายแหงดวยกัน เชน อนาถบิณฑิกเศรษฐี 1 2

สราง12เชตวันมหาวิหาร  5นางอัมพปาลี12หญิงโสเภณีสราง 1 2อัมพปาลีวัน   5นางวิสาขา 1 2สราง 1 2บุพพาราม เปน

ตน  และนอกจากนั้นพระพุทธเจายังไดเสด็จไปประทับแรมท่ีสวนปาอ่ืนๆ อีกหลายครั้งดวยกัน ดังจะ

เห็นไดจากท่ีมีปรากฏชื่อและเรื่องราวสําคัญ รวมถึงความสําคัญของพุทธอุทยานและสวนปาแตละแหง

ดวยซ่ึงถาพิจารณาโดยละเอียดแลวจะพบวาในภาพของวัดวาอารามตางๆ  ในสมัยพุทธกาลจะวามีคํา

วา “วน” หรือ “วัน” กับคําวา “อาราม” ซ่ึง คําวาอารามนั้นแปลวา เปนสถานท่ีทําใหรื่นรมย เขาไป

อยูแลวเกิดความสงบ ความสบาย เพราะเปน วน คือ ปา ดันนั้นคําวา วน หรือ วัน จึงแปลวา ปา วัด

แตละวัดในสมัยพุทธกาลจึงมีคําลงทายวา วัน เชน เวฬุวัน เชตวัน หรือ อัมพวัน ซ่ึงมีสาระสําคัญ

หมายถึงปานั่นเอง39 โดยจะปรากฏท้ังกรณีท่ีเปนปาธรรมชาติและท่ีเปนสวนปาท่ีมีคนปลูกสรางถวาย

ดังปรากฏตัวอยางดังตอไปนี้ 

1. ชีวกัมพวันเปนสวนมะมวงของหมอชีวกโกมารภัจจ ท่ีไดถวายเปนสังฆารามดวยศรัทธา 

ในพระพุทธเจาและปรารถนาจะเขาเฝาวันละหลายครั้ง หมอชีวกโกมารภัจจซ่ึงบรรลุธรรมเปนพระ

โสดาบันและเปนแพทยประจําพระองคพระพุทธเจาจึงไดสรางวัดถวายในสวนมะมวงแหงนี้ โดย

ชีวกัมพวันนั้นตั้งอยูในพระนครราชคฤหแควนมคธ 

                                                           
39พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), พระพุทธศาสนากับปาไม: ปฐมรัตนบูรพาจาริยา

นุสรณ วัดปาภูกอน, หนา 209. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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2. ตโปทารามเปนสวนซ่ึงอยูใกลบอน้ําพุรอน นามวา ตโปทาอยูใกลภูเขาเวภารบรรพตใกล

พระนครราชคฤห แควนมคธ สถานท่ีแหงนี้พระพุทธเจาเคยทํานิมิตตโอภาสแกพระอานนท 

3. ปาจีนวังสทายวันปาปาจีนวังสทายวัน อยูในแควนเจตี เปนท่ีตั้งสํานักของพระสารีบุตร

พระอัครสาวกเบ้ืองขวาของพระพุทธเจา และพระอนุรุทธะ พระมหาสาวกองคหนึ่งซ่ึงเปนเจาชายใน

ศากยวงศไดอาศัยเปนท่ีปฏิบัติบําเพ็ญเพียรจนไดบรรลุพระอรหัตผล ณ ท่ีแหงนี้ 

4. ปาวาริกัมพวันเปนสวนมะมวงของปาวาริกเศรษฐีอยูในเมืองนาลันทา ซ่ึงเปนเมืองเล็ก 

เมืองหนึ่งในแควนมคธอยูหางจากพระนครราชคฤห ประมาณ 16 กิโลเมตร โดยสถานท่ีแหงนี้

พระพุทธเจาไดเสด็จมาประทับแรมหลายครั้งดวยกัน 

5.   เภสกลาวันเปนปาไมสี เสียด ใกล เมืองสุงมารคีรีนครหลวงของแควนภัคคะโดย

พระพุทธเจาไดเสด็จมาประทับจําพรรษาอยูท่ีเภสกลาวันในพรรษาท่ี 8 ภายหลังจากทรงตรัสรู  

6. ปามหาวันในกรุงกบิลพัสดุ  เปนปาใหญใกลนครกบิลพัสดุ  แควนสักกะเปนปาท่ี

พระพุทธเจาเคยเสด็จไปทรงพักผอนในระหวางท่ีทรงประทับอยูท่ีนิโครธาราม ท่ีทรงจําพรรษาท่ี 15 

ภายหลังจากการตรัสรู 

7. ปามหาวันในนครเวสาลี เปนปาใหญ ใกลเมืองเวสาลีแควนวัชชี ในพรรษาท่ี 5 ภายหลัง

จากทรงตรัสรู พระพุทธเจาทรงประทับจําพรรษาอยูท่ีกุฎาคารในปามหาวัน นครเวลาลี และ ณ ท่ีนี้

พระพุทธเจาไดทรงอนุญาตใหมีภิกษุณีสงฆข้ึนเปนครั้งแรก และใชเปนสถานท่ีแสดงธรรมของ

พระพุทธเจาแกท่ีประชุมของเหลาพระภิกษุสงฆ ดังท่ีความตอนหนึ่งท่ีปรากฏในมหาปรินิพพานสูตรวา  

 

  “. . .มาไปกันเถิดอานนท เราจักเขาไปยังกุฎาคารสาลาปามหาวัน ทาน

พระอานนทรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคพรอม

ดวยทานพระอานนทเสด็จเขาไปยังกุฎาคารสาลาปามหาวัน ครั้นแลว รับสั่งกะทาน

พระอานนทวา ไปเถิดอานนท เธอจงใหภิกษุทุกรูปเทาท่ีอาศัยเมืองเวสาลีอยู มา

ประชุมท่ีอุปฏฐานศาลา ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว 

จึงใหภิกษุทุกรูปเทาท่ีอาศัยเมืองเวสาลีอยู มาประชุมท่ีอุปฏฐานศาลา แลวจึงเขาไป

เฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาค

แลว ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ครั้นทานพระอานนทยืนเรียบรอยแลวไดกราบ

ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุสงฆประชุมกันแลว ขอพระผูมีพระภาคทรงทราบ

กาลอันควรในบัดนี้เถิดฯ. . .” 

 

8. มัททกุจฉิมิคทายวันมีความหมายถึง ปาเปนท่ีอภัยแกเนื้อชื่อมัททกุจฉิ อยูท่ีพระนครรา

ชคฤห แควนมคธ ณ สถานท่ีแหงนี้พระพุทธเจาทรงทํานิมิตตโอภาสแกพระอานนท 



40 

9. รักขิตวันปารักขิตวันอยูในแดนบานปาริไลยยกะ ใกลเมืองโกสัมพีแควนวังสะ ในพรรษาท่ี 

10 ภายหลังจากทรงตรัสรูพระพุทธเจาเสด็จเขาไปอาศัยอยูในปารักขิตวันดวยทรงปลีกพระองคจาก

พระสงฆผูแตกกัน ณ โฆสิตาราม กรุงโกสัมพีโดยมีพญาชางปาริไลยยกะคอยเฝาปรนนิบัติรับใชพระ

พุทธองคในปารักขิตวัน 

10. ไรฝายมีความสําคัญโดยขณะท่ีพระพุทธเจาเสด็จแวะเขาไปประทับพักอยูท่ีไรฝายแหง

หนึ่ง คณะภัททวัคคียไดพากันเขามาท่ีไรฝายแหงนี้เพ่ือเท่ียวตามหาหญิงแพศยาผูลักหอเครื่องประดับ

แลวหนีไปเม่ือไดพบพระพุทธเจาและไดฟงเทศนาอนุปุพพิกถา (เทศนาท่ีแสดงไปโดยลําดับ เพ่ือฟอก

อัธยาศัยของสัตวใหหมดจดเปนชั้นๆ  จากงายไปหายาก เพ่ือเตรียมจิตของผูฟงใหพรอมท่ีจะรับฟง

อริยสัจ)จากนั้นพระพุทธองคทรงเทศนาอริยสัจ 4  ทําให คณะภัททวัคคีย ท้ัง 30 คนไดดวงตาเห็น

ธรรมแลวทูลขออุปสมบท 

11. ลัฏฐิวันสวนตาลหนุม อยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของพระนครราชคฤหเชิงภูเขาปพภาระ 

แควนมคธ ณ กาลนั้นเปนตอนปลายของพรรษาท่ี 1 ภายหลังจากทรงตรัสรู พระเจาพิมพิสารผูครอง

แควนมคธพรอมดวยราชบริพาร 11 นหุต เสด็จตอนรับพระพุทธเจาพรอมดวยหมูภิกษุสาวกซ่ึงเสด็จ

ถึงพระนครราชคฤหประทับอยู ณ ลัฏฐิวันบรรดาราชบริพารเหลานี้ยังไมรูจักพระพุทธศาสนาจึงแสดง

อาการกริยาตางๆ กัน บางพวกถวายบังคม บางพวกประนมมือบางพวกกลาววาจาปราศรัย บางพวก

ประกาศชื่อและโคตรของตนบางพวกนิ่งอยูพระพุทธเจาจึงตรัสถามพระอุรุเวลากัสสวาทําไมจึงเลิก

บูชาไฟ พระอุรุเวลกัสสปะกราบทูลประกาศถึงความไมมีแกนสารแหงลัทธิเดิมบรรดาราชบริพารทราบ

แลวก็เกิดความเชื่อถือ จึงตั้งใจฟงพระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจาแสดงพระเจาพิมพิสารและราช

บริพารจํานวนมากเม่ือสดับพระธรรมเทศนาไดธรรมจักษุ และไดประกาศพระองคเปนอุบาสก ณ ท่ี

แหงนี้ 

12. สาลวโนทยาน  หมายถึง  สวนปาไมสาละของมัลลกษัตริย ราชาผูครองแควนมัลละ 

ตั้งอยูใกลเมืองกุสินาราพระพุทธเจาทรงดับขันธปรินิพพานภายใตรมไมตนสาละใหญ 2 ตนในสาลวโน

ยาน ในยามคํ่าของวันเพ็ญเดือน 6 ปมะเส็งวันสุดทายกอนเริ่มพุทธศักราช ดังความปรากฏวา  

 

“. . .ดูกรอานนท ในปจฉิมยามแหงราตรีวันนี้แล ความปรินิพพานของ

ตถาคตจักมีในระหวางไมสาละท้ังคู ในสาลวันอันเปนท่ีแวะพักของมัลลกษัตริย

ท้ังหลาย ในเมืองกุสินารา มาไปกันเถิด อานนท เราจักไปยังแมน้ํากกุธานที ทาน

พระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลวฯ. . .” และ “. . .ครั้งนั้น พระ

ผูมีพระภาคสั่งกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนทมาไปกันเถิด เราจักไปยังฝงโนน

แหงแมน้ําหิรัญวดีเมืองกุสินารา และสาลวันอันเปนท่ีแวะพักแหงพวกเจามัลละ 

ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ลําดับนั้นพระผูมีพระ
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ภาคพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จไปยังฝงโนนแหงแมน้ําหิรัญวดี เมืองกุสินารา 

และสาลวันอันเปนท่ีแวะพักแหงพวกเจามัลละ ครั้นแลวรับสั่งกะทานพระอานนท

วา ดูกรอานนท เธอจงชวยตั้งเตียงใหเรา หันศีรษะไปทางทิศอุดร ระหวางไมสาละ

ท้ังคู เราเหน็ดเหนื่อยแลว จักนอน ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมี

พระภาคแลว ตั้งเตียงหันพระเศียรไปทางทิศอุดรระหวางไมสาละท้ังคู พระผูมีพระ

ภาคทรงสําเร็จสีหไสยาโดยพระปรัสเบื้องขวา ทรงซอนพระบาทเหลื่อมพระบาท 

ทรงมีพระสติสัมปชัญญะฯ” 

 

13. หิมพานตเปนปาใหญเชิงเขาหิมพานตซ่ึงเปนภูเขาสูงใหญทางตอนเหนือของชมพูทวีป 

เปนสถานท่ีท่ีพระนาลกะหนึ่งในพระมหาสาวก หลานชายของอสิตดาบสออกบวชตามคําแนะนําของ

ลุงและไปบําเพ็ญสมณธรรมรอการตรัสรูของพระพุทธเจา ณ ปาหิมพานตแหงนี้ครั้นพระพุทธเจาตรัสรู

แลว ไดมาทูลถามเรื่องโมไนยปฏปทา (ขอปฏิบัติธรรมท่ีทําใหเปนปราชญ) และกลับไปบําเพ็ญสมณ

ธรรมในปาหิมพานต ไดบรรลุอรหัตผลแลว ดํารงขันธอยูอีก 9 เดือนก็ปรินิพพาน ณ ท่ีแหงนี้ 

14.  อนุปยอัมพวันเปนสวนปาไมมะมวง อนุปยอัมพวันอยูในเขตอนุปยนิคม แขวงมัลล

ชนบท พระพุทธเจาเสด็จพักแรม  ณ ท่ีนี้ 7 วัน ในวันท่ี 8 จึงเสด็จดําเนินจากอนุปยอัมพวันเขาไป

บิณฑบาตในกรุงราชคฤหแควนมคธ โดยกิริยาสงบอยูในอาการสังวร สมควรแกภาวะของสมณะเปน

ท่ีต้ังแหงความเลื่อมใสของทุกคนท่ีไดเห็นพวกราชบุรุษนําความท่ีไดพบเห็นไปกราบทูลพระ

เจาพิมพิศารมีรับสั่งใหสะกดรอยติดตามเพ่ือทราบความเท็จจริงของพรรพชิตรูปนี้ครั้นทรงสดับความ

จริงแลว พระเจาพิมพิสารทรงพระประสงคจะไดพบกับพระมหาบุรุษ ตอมาเจาชายศากยวงศท้ัง 6 คือ

พระภัททิยะ พระอนุรุทธะ พระอานนท พระภัคคุ พรกิมพิละพระเทวทัต และมีอุบาลีอํามาตย กับชาง

กัลบกอีกรวมเปน 7 พรอมใจออกบรรพชาณ สวนมะมวงอนุปยอัมพวันแหงนี้ 

15. อัมพปาลีวัน40เปนสวนท่ีหญิงแพศยาชื่อ อัมพปาลี ถวายเปนสังฆาราม ไมนานกอน

พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานอยูในเขตเมือเวสาลี แควนวัชชี 

16. อิสิปตนมฤคทายวัน41อันเปนปาท่ีใหอภัยแกเนื้อชื่ออิสิปตนะอยูใกลเมืองพาราณสี แควน

กาสี ณ ปาแหงนี้พระพุทธเจาไดทรงประกาศพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร ประทานปฐมเทศนาแกปญจ

                                                           
40มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปฎกภาษาไทย เลม 5 (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, 2540), หนา 107. 
41มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปฎกภาษาไทย เลม 4 (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, 2540), หนา 18. 
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วัคคียท้ัง 5 รูป ในวันเพ็ญเดือน 8 พระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ไดเกิดข้ึน

บริบูรณใน กาลนั้น ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน 

เหตุท่ีพระพุทธเจาทรงประทับ ณ สวนปา หรือพุทธอุทยานตลอดพระชนมชีพของพระองค

นั้น เนื่องจากพระองคทรงเปนผูยินดีในการอยูปา โดยมีขอสังเกตจากการท่ีพระองคไดทรงกลาวแสดง

ไวในอปริหานิยธรรมท้ัง 7  ในความตอนหนึ่งวา “. . .ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกภิกษุจักเปนผูยินดีใน

เสนาสนะปา อยูเพียงใดพึงหวังไดซ่ึงความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนั้นฯ. . .” 

สําหรับการเขาปาเพ่ือปลีกวิเวกปฏิบัติธรรมของพระภิกษุหรือภิกษุณีนั้น ในสมัยพุทธกาลไดมี

การใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมของรัฐเพ่ือการฝกตนอยูเสมอ อาทิเชน ในอรรถกถาอาฬวิกาสูตร

ท่ีบรรยายถึงการเขาปาเพ่ือเพ่ือปฏิบัติธรรมของภิกษุณีชาวเมืองอาฬวี ในภิกขุนีสังยุตอาฬวิกาสูตรท่ี 1 

มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  

 

“บทวา อาฬวิกา ความวา ผูเกิดในเมืองอาฬวี และออกบวชจากเมือง 

อาฬวีนั่นแล  

   บทวา อนฺธวนํ ความวา ปาท่ีนับวาอันธวัน ตั้งแตเวลาท่ีพวกโจร 500 

คน ควักนัยนตาท้ังสองของพระอริยบุคคล (อนาคามี) ผูกลาวธรรม นามวายโสธร ผู

รวบรวมทรัพยมาเพ่ือสรางพระเจดียพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กัสสป 

ตนเองก็ตาแตกอยูในท่ีนั้นนั่นเอง  

      เขาวาปานั้นเปนปาสงวนในเนื้อท่ีประมาณคาวุตหนึ่ง ทางดานทิศ

ทักษิณกรุงสาวัตถี ผูท่ีตองการวิเวกและภิกษุณีท้ังหลายก็พากันไปในปานั้น 

เพราะฉะนั้น แมภิกษุณีอาฬวิกานี้ ก็มีความตองการวิเวก จึงเขาไปทางปา

นั้น” (พระสุตตันตปฎก อรรถกถา ขุททกนิกาย สุตตนิบาต อุรควรรคอาฬวกสูตร) 

 

 ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาพุทธอุทยานมีความสําคัญตอการบําเพ็ญสมณธรรมของเหลา

พระภิกษุสงฆมาตั้งแตสมัยพุทธกาล ดังท่ีพระพุทธเจาไดทรงใหพระภิกษุเปนผูยินดีในการอยูใน

เสนาสนะปา ในการถวายหรือการสรางพุทธอุทยานเพ่ือใหเปนท่ีอยูอาศัยของเหลาพระภิกษุสงฆจึง

จะตองเปนไปตามเจตนารมณขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และเม่ือภายหลังท่ีองคสมเด็จพระ

บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาไดเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว การถวายหรือการสรางพุทธอุทยานแก

พระภิกษุสงฆในสมัยตอมาก็ควรประกอบดวยหลักสําคัญดังกลาวดวยอยางนอย 4 ประการ ไดแก 

ประการแรก ควรจะเปนสถานท่ีท่ีไมใกลและไมไกลจากหมูบานหรือชุมชนจนเกินไป ประการท่ีสอง 

ควรจะเปนท่ีมีทางสัญจรไปมาบริบูรณ สะดวกแกผูท่ีตองการจะไปมาได ประการท่ีสาม กลางวันไม

เปนท่ีพลุกพลานดวยผูคน กลางคืนก็มีความสงัด ไมมีเสียงอ้ืออึง ปราศจากลมท่ีเกิดจากผูคนเดินไปมา
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พลุกพลาน และประการสุดทาย ควรจะเปนท่ีประกอบกิจของผูบําเพ็ญพรต และเปนท่ีหลีกเรนในการ

บําเพ็ญพรต 

 สําหรับขอท่ีวาการสรางพุทธอุทยานในปจจุบันสามารถท่ีจะสรางวัตถุไดเพียงใดนั้น มี

ขอพิจารณาจากคําอธิบายของพระอรรถกถาจารยท่ีอธิบาย “วนโรปา” ไววา “ทําการลอมเขตแดนใน

ปาธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเองแลว ทําเจดียปลูกตนโพธิ์ทําท่ีจงกรมทํามณฑปกุฏิท่ีหลีกเรนและท่ีพักในเวลา

กลางวันและกลางคืน” และ “อารามโรปา”การปลูกสวนดอกไมและสวนผลไม ซ่ึงรวมถึงตนไมอ่ืนๆ 

ดวย ดังนั้นพุทธอุทยานในปจจุบันจึงควรท่ีจะตองมีความเปน “วน” และมีความเปน “อาราม” 

ประกอบกันซ่ึงการอธิบายดังกลาวนั้นสามารถเปนตัวอยางและเปนแนวทางในการสรางพุทธอุทยาน

ในปจจุบัน 

 

 2.2.3  ประวัติความเปนมาของพุทธอุทยานประเทศไทย 

 พระภิกษุในพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนับตั้งแตสมัยสุโขทัยเปนตนมา ไดแบงออกเปน

สองฝายคือฝายคันถธุระและฝายวิปสสนาธุระโดยฝายคันถธุระมีบทบาทเนนหนักไปทางดาน

การศึกษาพระปริยัติธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเพ่ือใหเกิดความรอบรูในหลักธรรมเพ่ือนําไป

ประพฤติปฏิบัติ และสั่งสอนผูอ่ืนตอไป สวนใหญพระภิกษุฝายคันถธุระมักจะอยูท่ีวัดในเมืองหรือ

หมูบาน เพ่ือความสะดวกในการแสวงหาความรูเพ่ือตนเองจากแหลงความรูตางๆ  และไดใชความรู

นั้นๆ  สั่งสอนผูอ่ืนไดงาย ไดบอยครั้งและไดเปนจํานวนมากจึงเรียกพระภิกษุฝายนี้อีกอยางหนึ่งวาเปน

ฝายคามวาสีหรือพระบาน และอีกฝายหนึ่งเรียกวาฝายวิปสสนาธุระซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการนําเอา

พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไปประพฤติปฏิบัติอยางเครงครัด จริงจังโดยเนนท่ีการฝกจิตใน

ดานสมาธิภาวนาเพ่ือใหเกิดปญญาในลักษณะของภาวนามยปญญาอันเปนการเขาถึงความรูท่ีแทจริง

ตามหลักของพระพุทธศาสนา เปนปญญาท่ีเกิดจากการไดปฏิบัติสัมมาสมาธิและสามารถพัฒนาข้ึนไป

ตามลําดับตามกําลังความสามารถของผูปฏิบัตินั้นๆ  อันเปนหนทางนําไปสูความหลุดพนจาก

วัฏสงสาร ซ่ึงเปนจุดหมายปลายทางอันสูงสุดของพระพุทธศาสนาการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลดังกลาว

นั้นจําเปนตองหาท่ีสงบสงัดหางไกลตอการรบกวนจากภายนอกในรูปแบบตางๆ  ดังนั้นพระภิกษุฝาย

นี้จึงออกไปสูปาเขา แสวงหาสถานท่ีอันสงบเพ่ือใหเกิดสัปปายะแกตนเองท่ีจะบําเพ็ญสมาธิภาวนา

อยางไดผลจึงเรียกพระภิกษุฝายนี้วาฝายอรัญวาสีหรือพระปาหรือพระธุดงค 

คําวา “อรัญวาสี” นั้น มาจากคําวา “อรัญ” ประกอบกับคําวา “วาสี” คําวา “อรัญ” แปลวา 

ปา คําวา “วาสี” แปลวา ผูอยู หรือผูครอง ดังนั้น “อรัญวาสี” จึงหมายถึง ผูอยูในปา42 หรือผูอยู

ประจํา ซ่ึงในสมัยโบราณไดใชเรียกคณะสงฆซ่ึงตั้งอยูในปาหางจากชุมชน เรียกวา คณะอรัญวาสี คูกับ 

                                                           
42พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), เรื่องเดิม, หนา 699. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
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คณะคามวาสี ซ่ึงตั้งวัดอยูในชุมชน คําวา “อรัญวาสี” ในปจจุบันหมายถึงภิกษุผูอยูในปา หรือท่ีเรียก

โดยท่ัวไปวาพระปา ซ่ึงมีกิจวัตรประจําวันเนนหนักไปในทางวิปสสนาธุระ คือ อบรมจิตเจริญปญญา 

นุงหมดวยผาสีปอนหรือสีกรักมุงการปฏิบัติธรรมและการเผยแผเปนหลัก ไมเนนงานดานการบริหาร

ปกครองการศึกษาพระปริยัติธรรม และสาธารณูปการหรือการกอสรางพัฒนาวัด 

สําหรับสถานท่ีท่ี “อรัญวาสี” หรือพระปา อาศัยอยูนั้นในปจจุบัน เรียกวา “วัดอรัญวาสี” 

หรือวัดปาซ่ึงนิยมตั้งอยูในบริเวณปาเขา สิ่งปลูกสรางอันเปนศาสนสถานสวนใหญมีเพียงกุฏิและศาลา

โถงอเนกประสงคไมมีอาคารและแบบแผนมากนักพระสงฆฝายนี้จะอยูจําวัดเฉพาะเพียงชวง

เขาพรรษา และจะมุงธุดงคเขาปาลึกปกกลด ฝกหัดกรรมฐานจิต และจาริกไปเรื่อยๆ กอนกลับออกมา

จําพรรษาท่ีวัดอีกครั้งเม่ือถึงฤดูเขาพรรษาใหมความตองการทําสังฆกรรมใดๆ ก็เพียงอาศัยการกําหนด

ข้ึนใชเพียงชั่วคราวเทานั้น 

ในสมัยพุทธกาลไมมีการแบงแยกวา พระบาน หรือพระปา และคําวาคามวาสีหรือรัญวาสี ก็

ไมมีปรากฏในพระไตรปฎก เนื่องจากในสมัยพุทธกาลนั้นพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนศูนยรวม และมี

การจาริกธุดงคอยูเสมอโดยเฉพาะพระพุทธองคเองทรงนําสงฆหมูใหญจาริกไปในถ่ินแดนท้ังหลายเปน

ประจํา ภิกษุท้ังหลายท่ียังไมจบกิจในพระศาสนานอกจากไดสดับรับฟงคําสอนของพระพุทธเจาแลวก็

ยอมระลึกอยูเสมอถึงพระดํารัสเตือนใหยินดีในเสนาสนะอันสงัดในการเจริญภาวนาโดยทรงระบุปา

เปนสถานท่ีแรกแหงเสนาสนะอันสงัดนั้น ซ่ึงแนวทางปฏิบัติเชนนี้เหลาบรรดาพระสาวกไดปฏิบัติสืบ

ตอกันมาอยางเครงครัดโดยเสนาสนะอันสงัดอันดับแรกไดแกบรรดาปาเขาลําเนาไพร ท่ีในอดีตมีความ

อุดมสมบูรณเหมาะแกการบําเพ็ญเพียรจึงนับวาเปนเสนาสนะอันสงัดดังปรากฏในพระคาคาถาวิสุทธิ

มรรควา ยถาป ทีปโก นาม นิลียิตฺวา คณฺหตีมิเค ตเถวายํ พุทฺธปุตฺโต ยุตฺตโยโค วิปสฺสโก อรฺญํ ปวิ

สิตฺวาน คณฺหาติผลมุตฺตมํฯ43 (พุทธบุตรนี้ ประกอบความเพียรเจริญวิปสสนา เขาไปสูปาจะถือเอาผล

อันอุดม (อรหัตตผล)ได เหมือนดังเสือซุมตัวจับเนื้อ) ตามคตินี้การไปเจริญภาวนาในปา เปนขอพึง

ปฏิบัติสําหรับภิกษุทุกรูปเสมอเหมือนกันไมมีการแบงแยกแตอยางใดโดยในคัมภีรมิลินทปญหา 

(ประมาณพุทธศักราช 500) ก็ยังไมมีคําวา คามวาสี และอรัญวาสีแตอยางใด แมวาตอมาในอรรถกถา 

(ประมาณพุทธศักราช 1000) จะมีคําวา คามวาสี และ อรัญวาสี เกิดข้ึนแลวแตก็ใชเปนถอยคําสามัญ 

หมายถึง ใครก็ไดตั้งแตพระสงฆไปจนถึงสิงสาราสัตว (โดยสวนใหญมักใชแกชาวบานท่ัวไป) ท่ีอยูบาน 

อยูใกลบานหรืออยูในปา มิไดมีความหมายจําเพาะอยางท่ีเขาใจกันในปจจุบันแตอยางใด 

พระภิกษุท่ีไปเจริญภาวนาในปานั้นอาจจะไปอยูชั่วระยะเวลาหนึ่ง ยาวบาง สั้นบาง และ 

อาจจะไปๆ  มาๆ แตบางรูปก็อาจจะอยูนานๆ  ภิกษุท่ีอยูปานั้นมักเรียกวา “อารัญญกะ” (หรือ 

                                                           
43สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถระ), คัมภีรวิสุทธิมรรค, พิมพครั้งท่ี 6 (กรุงเทพฯ: 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548), หนา 57. 
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อารัญญิกะ) และ การถืออยูปาก็เปนธุดงคอยางหนึ่งซ่ึงภิกษุจะเลือกถือไดตามสมัครใจ และจะถือใน

ชวงเวลายาวหรือสั้นหรือแมแตตลอดชีวิต ก็ยอมได 

สําหรับตนกําเนิดพระปาหรืออรัญวาสีในประเทศไทยนั้น สันนิษฐานวา ไดรับอิทธิพลของการ

แบงพระสงฆเปน 2 ฝาย คือ คามวาสีและอรัญวาสีท่ีเกิดข้ึนเปนครั้งแรกในลังกาทวีป และ ปรากฏ

ชัดเจนในรัชกาลพระเจาปรักกมพาหุท่ี1มหาราช (พ.ศ.1696-1729) ตอมาเม่ือพอขุนรามคําแหง

มหาราชแหงอาณาจักรสุโขทัย ทรงรับพระพุทธศาสนาและพระสงฆลังกาวงศ อันสืบเนื่องจากสมัย

พระเจาปรักกมพาหุนี้เขามาในชวงพุทธศักราช 1820 ระบบพระสงฆท้ัง 2 แบบดังกลาว คือคามวาสี

และอรัญวาสีจากศรีลังกาก็ไดเขามาสูประเทศไทยดวย และไดมีพัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปจจุบันท่ีมี

การแบงพระสงฆออกเปนอรัญวาสี และคามวาสี หรือพระปากับพระบาน และทําใหเกิด วัดปากับวัด

บาน ดังท่ีจะขอกลาวถึงพัฒนาการเปนลําดับดังตอไปนี้ 

1. อรัญวาสีในสมัยอาณาจักรสุโขทัยเปนราชธานี พระพุทธศาสนาท่ีชาวไทยนับถือมาตั้งแต 

สมัยสุโขทัยเปนพุทธศาสนาฝายหินยานลัทธิลังกาวงศ ท่ีกรุงสุโขทัยไดรับมาจากประเทศศรีลังกาผาน

ทางเมืองนครศรีธรรมราชโดยลําดับเหตุการณตอนท่ีพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศแพรเขาสูอาณาจักร

สุโขทัยนั้น มีรายละเอียดพอสรุปไดดังตอไปนี้ 

หนึ่งศตวรรษกอนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยพระเจาปรากรมพาหุมหาราชท่ีหนึ่ง เสด็จข้ึน

ครองราชยในประเทศศรีลังกาในปพุทธศักราช 1696 ทรงฟนฟูทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหบริสุทธิ์ 

โดยการทําสังคายนาพระธรรมวินัย44พุทธศาสนาจึงเจริญรุงเรืองในประเทศศรีลังกาท้ังในดาน

การศึกษาและดานการปฏิบัติธรรมกิตติศัพทไดเลื่องลือไปถึงประเทศพมาพระสงฆจากพุกามและมอญ

ไดเดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัยและอุปสมบทแปลงใหมเปนสิงหลนิกาย ไดพาพระสงฆจากศรีลังกา

กลับเมืองพุกามและเมืองมอญและไดตั้งคณะสงฆลังกาข้ึนจนไดรับความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน

ในเมืองท้ังสองตอมาพระสงฆชาวลังกาชื่อ ราหุลไดจาริกจากเมืองพุกามมาตั้งคณะลังกาวงศข้ึนท่ีเมือง

นครศรีธรรมราชและประสบความสําเร็จในการสรางศรัทธาใหกับประชาชนจนพุทธศาสนาแบบลังกา

วงศเจริญรุงเรืองท่ีเมืองนครศรีธรรมราช 

เม่ือพอขุนรามคําแหงมหาราชเสด็จข้ึนครองราชยใน พุทธศักราช 1822 พระองคทรงสดับ

กิตติศัพทของคณะสงฆแบบลังกาวงศก็ทรงเลื่อมใสศรัทธาจึงโปรดอาราธนาพระมหาเถรสังฆราชจาก

เมืองนครศรีธรรมราชมาตั้งสํานักเผยแพรศาสนา ณ วัดอรัญญิก ในสมัยสุโขทัย ดังขอความตอนหนึ่ง

ในศิลาจารึกหลักท่ี 1 วา “เบื้องตะวันตกเมืองสุโขทัยนี้มีอรัญญิก พอขุนรามคําแหงกระทําโอยทานแก

                                                           
44ปยนารถ (นิโครธา) บุนนาค, ประวัติศาสตรและอารยธรรมของศรีลังกาสมัยโบราณถึง

กอนสมัยอาณานิคมและความสัมพันธทางวัฒนธรรมระหวาง ศรีลังกากับไทย (กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534), หนา 68-80. 
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มหาเถรสังฆราชปราชญเรียนจบปฎกไตรหลวกกวาปูครูในเมืองนี้ทุกคนลุก แตเมืองนครศรีธรรมราช”

ขอความในศิลาจารึกตอนนี้แสดงใหเห็นวากอนท่ีพอขุนรามคําแหงมหาราชจะทรงอาราธนาพระมหา

เถรสังฆราชมาเผยแพรพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศนั้น กรุงสุโขทัยมีพระสงฆฝายหินยานอยูกอนแลวซ่ึง

ศิลาจารึกเรียกวา “ปูครู” อันหมายถึง “พระครู” นั่นเองพอขุนรามคําแหงมหาราชทรงเลื่อมใสมหา

เถรสังฆราชเพราะทานศึกษาจบพระไตรปฎกและเปนผูรอบรูยิ่งกวาพระครูทุกรูปในกรุงสุโขทัย ใน

ระยะแรก คงมีพระสงฆ 2 คณะในกรุงสุโขทัย คือพระสงฆฝายหินยานซ่ึงมีอยูเดิมตั้งแตรัชสมัยพอขุน

ศรีอินทราทิตยคณะหนึ่งกับพระสงฆฝายหินยานแบบลังกาวงศท่ีจาริกมาจากเมืองนครศรีธรรมราชอีก

คณะหนึ่งตอมาพระสงฆคณะเดิมไดยุบรวมเปนคณะเดียวกันกับพระสงฆลังกาวงศในรัชสมัยพอขุน

รามคําแหงมหาราช  

การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆปรากฏเปนแบบแผนชัดเจนในรัชสมัยพระมหาธรรม

ราชาท่ี 1 ลิไทย ผูทรงอาราธนาพระสงฆชาวลังกานามวาพระมหาสามีสังฆราชจากเมืองนครพันมาตั้ง

สํานักเผยแพรศาสนา ณ วัดปามะมวงในกรุงสุโขทัย ในพุทธศักราช 1904 การท่ีพระมหาธรรมราชาลิ

ไทยทรงอาราธนาพระมหาสามีสังฆราชมากรุงสุโขทัยนี้ทําใหสถานภาพของพระสงฆคณะลังกาวงศมี

ความม่ันคงยิ่งข้ึนพระสงฆในคณะลังกาวงศเปนพระนักปฏิบัติกรรมฐานผูนิยมพํานักอยูในวัดท่ีหางไกล

จากตัวเมือง คณะนี้จึงมีชื่อเรียกในสมัยนั้นวา “คณะอรัญวาสี” อันหมายถึง กลุมพระสงฆผูพํานักอยู

ในวัดปา ซ่ึงแตกตางจากพระสงฆฝายท่ีมีอยูในกรุงสุโขทัยแตเดิม พระสงฆกลุมหลังนี้มีชื่อเรียกวา 

“คณะคามวาสี” หมายถึง กลุมพระสงฆผูพํานักอยูในวัดใกลหมูบานหรือตัวเมืองพระสงฆคณะนี้เปน

สายพระนักวิชาการผูใชเวลาไปกับการศึกษาพระปริยัติธรรมเปนสวนใหญ คณะสงฆในสมัยสุโขทัยจึง

มี 2 คณะ คือ คณะคามวาสีและคณะอรัญวาสีโดยในหนังสือพงศาวดารเหนือไดบันทึกการแบงคณะ

สงฆไวโดยเรียกคามวาสีวาคณะฝายขวาและเรียกคณะอรัญวาสีวา คณะฝายซายคณะสงฆท้ังสองฝาย

แยกการปกครองเปนอิสระจากกันแตละคณะมีเจาคณะผูปกครองบังคับบัญชาสูงสุดเปนของตนเอง 

เรียกวา พระสังฆราชดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาในสมัยกรุงสุโขทัยมีพระสังฆนายกหรือประมุขสงฆ 2 รูป 

ไดแกพระสังฆราชคณะคามวาสี และพระสังฆราชคณะอรัญวาสี 

กลาวโดยเฉพาะในศิลาจารึกวัดปามะมวงนั้นไดกลาวถึงลักษณะขอความท่ีจารึกบอกใหทราบ

วาบริเวณวัดปามะมวง เปนรมณียสถานท่ีพอขุนรามคําแหงมหาราช ทรงปลูกมะมวงไวเปนจํานวน

มาก ตอมาเม่ือป พ.ศ.1904 ไดเปนท่ีประทับของสมเด็จพระสังฆราช และเปนพัทธสีมาท่ีทรงผนวช

ของสมเด็จพระศรีสุริยพงศรามมหาธรรมราชาธิราช45อันแสดงใหเห็นถึงวาในสมัยสุโขทัยนั้นไดมีการ

                                                           
45สํานักโบราณคดี, โบราณสถานนอกเมืองโบราณสุโขทัยดานตะวันตก, คนวันท่ี 10 

มีนาคม 2558 จาก http://www.finearts.go.th/archae/index.php/parameters/km/item 
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สรางวัดอยูในสวนปามะมวงอันมีลักษณะเปนการสรางอารามท่ีแวดลอมไปดวยปาใหเปนท่ีอยูของ

พระสงฆหรือเปรียบเปน “อารามโรปา” ดังเชนในสมัยพุทธกาลนั่นเอง 

2. อรัญวาสีในสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตนการปกครอง 

คณะสงฆยังคงเปนไปตามแบบอยางการปกครองคณะสงฆในสมัยสุโขทัยกลาวคือ คณะสงฆ

แบงเปน 2 คณะ ไดแก คณะคามวาสี กับ คณะอรัญวาสีแตท่ีแตกตางกันออกไปก็คือ กรุงศรีอยุธยามี

คณะสงฆใหมเพ่ิมข้ึนอีก 1 คณะเรียกวา “คณะปาแกว” การกอตั้งคณะสงฆใหมนี้ไดรับอิทธิพลจาก

ลังกาเชนเดียวกับการปรากฏของคณะอรัญวาสีในสมัยสุโขทัย สําหรับรายละเอียดของการกอตั้งคณะ

ปาแกวนั้นไดรับการบันทึกไวในหนังสือตํานานโยนก ซ่ึงมีสาระพอสรุปไดดังนี้46 

ในยุคตนกรุงศรีอยุธยาคณะอรัญวาสีซ่ึงสืบประเพณีมาจากพระสงฆลังกาวงศไดเจริญ

แพรหลายนําหนาคณะคามวาสีท่ีสืบประเพณีมาจากพระสงฆนิกายเดิมของสุโขทัยจํานวนพระสงฆ

คณะคามวาสีลดนอยลงทุกที โดยปรากฏวาในพุทธศักราช 1965 พระสงฆจากคณะนี้ 10 รูปจากกรุง

ศรีอยุธยา เชียงใหมและกัมพูชาไดพาพระสงฆอีกหลายรูปไปประเทศศรีลังกาและบวชแปลงใหมเปน

สิงหลนิกาย โดยมีพระวันรัตนมหาเถระ เปนพระอุปชฌาย ในพุทธศักราช 1967 แลวศึกษาพระธรรม

วินัยอยูในศรีลังกาหลายปเม่ือเดินทางกลับกรุงศรีอยุธยาไดนิมนตพระมหาเถระชาวลังกา 2 รูป คือ

พระมหาวิกรพาหุ และ พระอุดมปญญา ใหรวมเดินทางมาเผยแพรศาสนาในประเทศไทยเม่ือเดินทาง

ถึงกรุงศรีอยุธยาแลวพระสงฆเหลานั้นไดแยกยายกันเผยแพรพุทธศาสนาจนมีผูเลื่อมใสศรัทธาขอ

อุปสมบทเปนพระภิกษุจํานวนมาก จนในท่ีสุดไดแยกออกมาตั้งคณะสงฆใหมเรียกวาคณะปาแกว 

เพราะพระอุปชฌายชาวลังกาของคณะนี้มีชื่อวา วันรัตนซ่ึงแปลวา ปาแกว47วัดตางๆ ท่ีพระสงฆคณะ

นี้อยูพํานักมีชื่อตอทายวาคณะปาแกว เชนวัดไตรภูมิคณะปาแกว วัดเขียนคณะปาแกว เปนตน 

กลาวโดยสรุปแลวการปกครองคณะสงฆในสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีไดมีการปกครอง

คณะสงฆแบงเปน 3 คณะ ไดแก คณะคามวาสีฝายซาย อันหมายถึง คณะของพระสงฆนิกายเดิมท่ีมี

มาแตแรกสถาปนากรุงสุโขทัย โดยคณะอรัญวาสี นั้นหมายถึง คณะของพระสงฆท่ีสืบตอประเพณี

พระสงฆลังกาวงศของสุโขทัย และ คณะอรัญวาสีฝายขวา หมายถึง คณะของพระสงฆนิกายเดิมท่ีไป

บวชแปลงใหมท่ีศรีลังกาในสมัยกรุงศรีอยุธยานี้แลวกลับมาตั้งคณะสงฆใหมท่ีเรียกวา คณะปาแกว  

สําหรับการปกครองคณะสงฆภายในกรุงศรีอยุธยานั้นประกอบดวยเจาคณะใหญ 3 รูป ไดแก 

เจาคณะคามวาสีฝายขวา เจาคณะอรัญวาสี และเจาคณะคามวาสีฝายซายเปนผูปกครองบังคับบัญชา

                                                           
46พระยาประชากิจจรจักร (แชม บุนนาค), พงศวดารโยนก ฉบับหอสมุดแหงชาติ (พระ

นคร: ม.ป.ท., 2469), หนา 20. 
47พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), เรื่องเดิม, หนา 489. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
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พระสงฆของแตละคณะพระมหากษัตริยทรงสถาปนาเจาคณะใหญรูปใดรูปหนึ่งเปนสมเด็จ

พระสังฆราชดํารงตําแหนงประมุขสงฆท่ัวราชอาณาจักร48 

3. อรัญวาสีในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงกูฟนฟูพระพุทธศาสนาทรง

แสวงหาเลือกสรรพระสงฆจากเมืองตางๆ  มาเพ่ือทรงสถาปนาและตั้งเปนสมเด็จพระสังฆราชเปนตน 

เพ่ือใหพระพุทธศาสนาท้ังดานปริยัติ ดานปฏิบัติ และดานคณะสงฆ กลับคืนดีดังเดิมเหมือนอยาง

สมัยกอนเสียกรุงศรีอยุธยา แตยังไมทันเรียบรอย โดยรูปแบบการปกครองคณะสงฆในสมัยกรุงธนบุรี

นั้น สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงจัดข้ึนในรูปแบบเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงมีการแบงเปนฝาย

ซาย ฝายขวา โดยจัดคณะคามวาสี เปนฝายซาย มีสมเด็จพระอริยวงศาสังฆราชาธิบดี เปนเจาคณะ 

จัดคณะอรัญวาสีเปนฝายขวามีพระพนรัตเปนเจาคณะ โดยจัดตั้งคณะเหนือ คณะใต ข้ึนแทน สอง

คณะนี้ไดรวมเอาคณะอรัญวาสีเขาไวในเขตปกครองของตน คือคณะหนึ่งๆ  อาจแยกออกเปน 2 คณะ

ยอย คือฝายคามวาสี และฝายอรัญวาสี ฝายอรัญวาสีกอนหนานั้นเปนคณะหนึ่งตางหากมากอนและ

ยังมิไดเลิกตําแหนงเจาคณะฝายอรัญวาสี จึงยังคงมีเคาเปน 3 คณะ คือ คณะเหนือ คณะใต คระ

อรัญวาสี 

4. อรัญวาสีในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน49การปกครองคณะสงฆในสมัยกรุง 

รัตนโกสินทรตอนตน ในแตละรัชสมัยของพระมหากษัตริยแตละพระองคมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ

ของคณะอรัญวาสีดังตอไปนี้ 

1) การปกครองคณะสงฆสมัยรัชกาลท่ี 1-2 

รูปแบบการปกครองคณะสงฆสมันตนรัตนโกสินทรชวงรัชกาลท่ี 1 และรัชกาลท่ี 

2 ยังคงเปนเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยาแตพิเศษกวาสมัยกรุงศรีอยุธยาคือรัชกาลท่ี 1 ทรงตรา

กฎหมายเก่ียวกับคณะสงฆข้ึนเปนครั้งแรกจํานวน 10 ฉบับเพ่ือควบคุมความประพฤติของพระสงฆให

อยูในกรอบของพระธรรมวินัยแตในกฎหมายสงฆท้ังหมดนั้นไมไดกลาวถึงรูปแบบการปกครองคณะ

สงฆเลยโดยการออกกฎหมายสงฆในสมัยนั้นก็คือพระราชดํารัสของรัชกาลท่ี 1 ท่ีมีฐานะเปนกฎหมาย

นั่นเอง 

รูปแบบการปกครองในสมัยรัชกาลท่ี 1 และรัชกาลท่ี 2 นั้นแบงออกเปน 3 คณะไดแก 

     (1)  คณะคามวาสีฝายซายปกครองคณะสงฆหัวเมืองภาคเหนือ 

                                                           
48จํานงค  ทองประเสริฐ, พระพุทธศาสนาในประเทศไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา, คนวันท่ี 16 

พฤศจิกายน 2557 จาก http://www.royin.go.th/upload/knowledge/htmlfiles/care-1344-

4688.html 
49พุทธรักษ  ปราบนอก, พัฒนาการการปกครองคณะสงฆไทย  (ขอนแกน : คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ม.ป.ป.), หนา 5-8. 
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(2) คณะอรัญวาสีปกครองพระสายปฏิบัติธรรมท่ัวราชอาณาจักร 

(3) คณะคามวาสีฝายขวาปกครองคณะสงฆหัวเมืองภาคใต 

2)  การปกครองคณะสงฆสมัยรัชกาลท่ี 3  ในสมัยรัชกาลท่ี 3 การปกครองคณะสงฆมี

การปรับเปลี่ยนบางเล็กนอยกลาวคือ 

(1) คณะเหนือไดแกคณะคามวาสีฝายซายท่ีปกครองคณะสงฆหัวเมืองภาคเหนือ

เพียงแตเปลี่ยนชื่อเรียกใหม 

(2)  คณะใตไดแกคณะคามวาสีฝายขวาปกครองคณะสงฆหัวเมืองภาคใต 

(3)  คณะกลาง (เพ่ิมข้ึนมาใหม) ปกครองคณะสงฆท่ีเกิดจากการรวมพระอาราม

หลวงและวัดราษฎรบางสวนในกรุงเทพมหานครเขาดวยกันแลวตั้งข้ึนเปนคณะใหมอยูภายใตการ

ปกครองของกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสตั้งแตยังทรงเปนกรมหม่ืนนุชิตชิโนรสและดํารงตําแหนง

เจาอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  

(4)  คณะอรัญวาสี ปกครองพระสายปฏิบัติธรรมท่ัวราชอาณาจักรแตไมมีวัดใน

สังกัดโดยในแตละคณะมีเจาคณะใหญเปนผูบังคับบัญชาคณะสงฆในสังกัดคณะของตนแตเจาคณะ

ใหญท้ังหมดก็ตองข้ึนตรงตอสมเด็จพระสังฆราชซ่ึงเปนประมุขสงฆท่ัวราชอาณาจักรซ่ึงในรัชกาลนี้

เฉพาะคณะอรัญวาสีนั้นมีเพียงตําแหนงเจาคณะโดยไมมีวัดในปกครองเหตุเพราะพระบาทสมเด็จพระ

นั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 ทรงยุบคณะอรัญวาสีคงไวแตตําแหนงเจาคณะคือสมเด็จพระพุฒาจารย

เทานั้นซ่ึงนับไดวาคณะอรัญวาสีไดยุติบทบาททางการปกครองและไดลดความสําคัญลงในสมัยนี้เปน

ตนไป 

และในสมัยรัชกาลนี้เกิดคณะสงฆนิกายใหมข้ึนชื่อวาธรรมยุติกนิกาย โดย พระบาท  

สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ในขณะท่ีทรงดํารงพระอิสริยยศเปนสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟา

มงกุฎ ซ่ึงไดทรงผนวชมาตั้งแตในรัชกาลท่ี 2 และไดทรงผนวชอยูตลอดรัชกาลท่ี 3 มีพระนามฉายา

วาวชิรญาโณพยายามแยกคณะเปนอิสระจากคณะท้ัง 4 แตถึงอยางไรก็ดีคณะสงฆธรรมยุติกนิกายก็

ยังคงรวมอยูภายใตการปกครองของเจาคณะกลางตลอดรัชสมัยรัชกาลท่ี 3 ตลอดมาจนสิ้นรัชกาลท่ี 4 

3)  การปกครองคณะสงฆในสมัยรัชกาลท่ี 4  โครงสรางการปกครองคณะสงฆยัง

เหมือนเดิมกับรัชกาลกอน กลาวคือคณะใหญก็คงแบงเปน 4 คณะแตสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงภายใน

โครงสรางก็คือการเติบโตของคณะสงฆธรรมยุติกนิกายท่ีมีอิสระในการปกครองตนเองโดยมีเจาคณะ

คือ สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ สมัยท่ีทรงดํารงสมณศักดิ์เปนกรมหม่ืน

บวรรังษีสุริยพันธุ ซ่ึงมีสิทธิขาดในการบริหารกิจการคณะสงฆธรรมยุติกนิกาย โดยเจาคณะกลางใน

สมัยนั้นคือกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงไมเขาแทรกแซงกิจการใดๆ ของพระองค  

5. อรัญวาสีในยุคของกฎหมายการปกครองคณะสงฆ (รัชกาลท่ี 5 ถึง รัชกาลท่ี 8) 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ทรงโปรดใหตั้งพระราชบัญญัติลักษณะ
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ปกครองสงฆ   ร.ศ.121 (พ.ศ.2445) โดยมีการเปลี่ยนแปลงคณะสงฆโดยการจัดระเบียบคณะสงฆใหม 

โดยแบงคณะใหญออกเปน 4 คณะ ประกอบดวยพระมหาเถระท่ีทรงปรึกษาในการพระศาสนาและ

การปกครองบํารุงสังฆมณฑลท่ัวไป ไดแกสมเด็จเจาคณะใหญท้ัง 4 ตําแหนง คือ เจาคณะใหญคณะ

เหนือ 1เจาคณะใหญคณะใต 1 เจาคณะใหญคณะธรรมยุติกา 1 เจาคณะใหญคณะกลาง 1และ

พระราชาคณะเจาคณะรอง คณะเหนือ คณะใต คณะธรรมยุติกาดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา คณะ

อรัญวาสีนั้นไดถูกยุบเลิกไปโดยปริยายตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ.121 นี้เอง 

เปนอันวาคณะอรัญวาสีไดสิ้นบทบาทและสถานะทางกฎหมายอยางเปนทางการนับตั้งแตนั้นเปนตน

มาซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ไดใชบังคับเรื่อยมาในสมัยรัชกาลท่ี 6 และรัชกาลท่ี 7 จนกระท่ังไดมีการตรา

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2484  อันนํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะสงฆในรูปแบบ

ประชาธิปไตยข้ึนในประเทศไทยเปนครั้งแรก 

6. อรัญวาสีในยุคปจจุบัน ดังท่ีกลาวมาแลววาพระฝายอรัญวาสี ไดปรากฏข้ึนในสังคมไทย 

นับต้ังแตสมัยสุโขทัยเปนตนมา ท่ีคณะสงฆฝายอรัญวาสีมีอํานาจบทบาทในการปกครองตนเอง

เทียบเทากับคณะสงฆอ่ืน อยางเชนคณะสงฆคามวาสี และคณะสงฆปาแกว จนกระท่ังถึงราวสมัยกรุง

รัตนโกสินทรตอนตน คณะสงฆสายอรัญวาสีก็ไดถูกลดบทบาทและความสําคัญลงจนหายไปจาก

สังคมไทยในท่ีสุดแตถึงกระนั้นก็ดีไดมีใชคําวาอรัญวาสีคําสรอยนามของสมณศักดิ์พระราชาตลอดมา

เสมอ 

 ถึงแมวาพระอรัญวาสีไดถูกลดบทบาทและความสําคัญตามนิตินัยลง จนไมมีบทบาทหนาท่ี

ในทางปกครองคณะสงฆแลวก็ตาม แตก็ยังมีพระปาสายอรัญวาสีอยูในประเทศไทยตลอดมา จนถึง

ชวงยุคหนึ่งซ่ึงเปนยุคฟนฟูของพระปาอรัญวาสีอันทําใหเกิดพระปาและวัดปาเกิดข้ึนในประเทศไทย

เปนจํานวนมากจนถึงปจจุบัน ซ่ึงถึงแมวาพระปาดังกลาวสวนใหญจะพัฒนามาจากพระสงฆคณะ

ธรรมยุติกนิกาย ซ่ึงมิไดเปนคณะอรัญวาสีเหมือนครั้งสมัยกอน แตก็ถือวาเปนพระท่ีอยูปา อันหมายถึง

อรัญวาสี ในความหมายเดิมนั่นเอง โดยปฐมบทอันเปนจุดเริ่มตนของพระธุดงคกรรมฐานหรือวงศพระ

ปาอรัญวาสีในสมัยปจจุบันนั้น มีพระสงฆรูปท่ีมีความสําคัญในการเริ่มตนยุคบุกเบิกแหงวงศพระ

กรรมฐานไดแก พระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจนฺโท)50 พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร กนฺตสีโล)51

                                                           
50พระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจนฺโท) (20 มีนาคม พ.ศ.2399-19 กรกฎาคม พ.ศ.

2475) บรรพชาเปนสามเณรเม่ือป พ.ศ.2411 อุปสมบทเปนพระ ป พ.ศ.2420 พระอุบาลีคุณูปมา

จารย (จันทร สิริจนฺโท) เปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาฝายเถรวาทคณะธรรมยุติกนิกาย ชาวจังหวัด

อุบลราชธานี อดีตเจาคณะใหญเมืองนครจําปาศักดิ์ เจาคณะมณฑลอีสาน มณฑลจันทบุรี มณฑล

ราชบุรีและมณฑลกรุงเทพ อดีตเจาอาวาสวัดเจดียหลวงจังหวัดเชียงใหม และวัดบรมนิวาสกรุงเทพฯ 



51 

และพระครูวินัยธร (ม่ัน ภูริทตฺโต)52 ซ่ึงในสมัยเริ่มแรกนั้นปาดงพงไพรในประเทศไทยยังอุดมสมบูรณ

ดวยทรัพยากรธรรมชาติ พระปาในสมัยเริ่มตนเปนผูบุกเบิกวงการพระปาอรัญวาสีในประเทศไทยใน

เจริญรุงเรืองข้ึนมาอีกครั้ง และไดแผขยายไปจนถึงประเทศเพ่ือนบานอีกดวย53 

กลาวโดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระหาวีรวงศ (อวน ติสฺโส) เม่ือครั้งเปนเจาคณะมณฑลอีสาน 

พระธรรมยุตินิกายฝายคันถธุระ ไดมีความเจริญและแพรหลายออกไปยังจังหวัดตางๆ  ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากวาในยุคนี้มีการปรับปรุงแกไขระเบียบการปกครองคณะสงฆ ตลอดจน

การศึกษาของสงฆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหเปนระเบียบยิ่งข้ึน และในยุคนี้ไดมีพระสงฆฝาย

วิปสสนาธุระท่ีมีชื่อเสียงและเปนเสาหลัก 2 รูป ไดแก พระอาจารยเสาร กนฺตสีโล และพระปญญา

พิศาลเถระ (หนู) เปนกําลังสําคัญทางฝายวิปสสนาธุระ ตอมาพระอาจารยเสาร ไดรับผิดชอบงาน

ทางดานนี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยหลังจากท่ีไดศึกษาพระธรรมวินัยจากสํานักเรียนในจังหวัด

อุบลราชธานีพอสมควรแลว ทานก็มุงศึกษาทางดานการวิปสสนากรรมฐานโดยการถือธุดงคในปาเขา 

ถํ้า และสถานท่ีอันวิเวกเงียบสงัด เปนเวลาหลายพรรษา จึงกลับมาตั้งสํานักวิปสสนาข้ึนท่ีวัดเลียบ 

                                                           
เปนผูสอนธรรมะใหแกพระเถระองคสําคัญในธรรมยุติกนิกายหลายรูป ซ่ึงรวมถึงพระครูวินัยธรม่ัน    

ภูริทตฺโต พระอาจารยใหญแหงพระกรรมฐานสายวัดปาดวย 
51พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร กนฺตสีโล) (2 พฤศจิกายน พ.ศ.2402-3 กุมภาพันธ พ.ศ.2484) 

เปนพระภิกษุ นักวิปสสนากรรมฐานในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทคณะธรรมยุติกนิกายชาวจังหวัด

อุบลราชธานีทานเปนอาจารยของพระครูวินัยธรม่ัน ภูริทฺตโต (หลวงปูม่ัน) ซ่ึงเปนพระนักวิปสสนา

กรรมฐานท่ีสําคัญอีกทานหนึ่งของประเทศไทยศิษยานุศิษยนักวิปสสนากรรมฐานสายวัดปาตางให

ความนับถือวาทานเปนบูรพาจารยแหงสายวิปสสนากรรมฐาน 
52พระครูวินัยธร (ม่ัน ภูริทตฺโต) หรือท่ีนิยมเรียกดวยความเคารพวา “หลวงปูม่ัน ภูริทตฺโต” 

(20 มกราคม พ.ศ.2413-11 พฤศจิกายน พ.ศ.2492) เปนพระภิกษุชาวไทยสายธรรมยุตใน

ประวัติศาสตรพระกรรมฐานไทย หลังจากอุปสมบทแลวทานไดปฏิบัติตนตามแนวทางคําสอนพระ

ศาสดาอยางเครงครัดและยึดถือธุดงควัตรดวยจริยวัตรปฏิปทางดงาม จนไดรับการยกยองจากผู

ศรัทธาท้ังหลายวาเปนพระผูเลิศทางธุดงควัตร ทานวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปสสนาตาม

หลักธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาพุทธเจาใหแกสมณะ ประชาชน อยางกวางขวาง จนมี

พระสงฆและฆราวาสเปนลูกศิษยจํานวนมาก แนวคําสอนของทานเปนท่ีรูจักกันดีวา คําสอนพระปา 

(สายพระอาจารยม่ัน) หลังจากทานมรณภาพยังคงมีพระสงฆท่ีเปนลูกศิษยของทานสืบตอแนวปฏิบัติ

ของทานสืบมา โดยลูกศิษยเรียกวาพระกรรมฐานสายวัดปา หรือ พระกรรมฐานสายหลวงปูม่ัน ดวย

เหตุนี้จึงทําใหทานไดรับยกยองจากผูศรัทธาใหเปนพระอาจารยใหญสายวัดปาสืบมาจนปจจุบัน 
53พระปรีดา ฉันทกโร, พระปาสมัยกรุงรัตนโกสินทร (ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2545), หนา 5. 
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จังหวัดอุบลราชธานี การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานซ่ึงซบเซามาแตเดิมก็ไดเริ่มเปนท่ีรูจักกันอยาง

แพรหลายในหมูบรรพชิต และฆราวาส จนมีศิษยท่ีสนใจทางดานการปฏิบัติภาวนาเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน

มาก ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา พระอาจารยเสาร กนฺตสีโล นั้นเปนตนกําเนิดของกองทัพธรรมพระธรรม

ยุติดานการปฏิบัติภาวนาหรือท่ีเรียกวา “พระกรรมฐาน” นั่นเอง และจากตนกําเนิดของกองทัพธรรม

ดังกลาวไดเกิดวัดปาข้ึนในประเทศไทยเปนจํานวนมากในท่ัวทุกภาคของประเทศ 

 กองทัพธรรมพระกรรมฐานอันเปนตนกําเนิดของพระปาอรัญวาสีในสมัยปจจุบันนั้น เริ่มตน

จากการท่ีพระอาจารยเสาร กนฺตสีโล ไดมีศิษยท่ีสําคัญไดแกพระอาจารยม่ัน ภูริทตฺโต ทําใหมีกําลังใน

การเผยแผพระศาสนาดานวิปสสนาธุระมากข้ึนเปนวงกวาง พระอาจารยม่ันมีศิษยท่ีสําคัญท่ีเปนกําลัง

หลัก ไดแก พระญาณวิศิษฎสมิทธีราจารย (สิงห ขนฺตยาคโม) พระเถระท้ัง 3 รูป ตางไดรวมใจกัน

ดําเนินงานทางดานวิปสสนาธุระอยางเต็มท่ีจนมีคณะศิษยเกิดข้ึนอยางมากมายท่ัวท้ังภาคอีสาน จน

กําเนิดเกิดเปนคณะสงฆฝายวิปสสนากรรมฐานข้ึนมา ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันท่ัวไปวา “พระสงฆฝายวิปสสนา

ธุระ สายพระอาจารยม่ัน ภูริทฺตโต หรือ พระกรรมฐาน สายพระอาจารยม่ัน” คณะสงฆเหลานี้ไดออก

ธุดงคไปพักแรมตามสถานท่ีตางๆ  ท่ีเห็นวาเหมาะสมในการบําเพ็ญสมณธรรมตามพระวินัยแหงองค

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีทรงประทานไว เปนตนวา ในถํ้า เขา เง้ือมผา ปาดงดิบ เปนตน พรอม

กันนั้นก็ไดสรางวัดตางๆ ข้ึนมาในภาคอีสานเปนจํานวนมากมายหลายรอยวัดเพ่ือใหเปนสํานักปฏิบัติ

ธรรมแกบรรดาศิษยท้ังบรรพชิตและฆราวาส นอกจากนี้ยังไดแยกยายกันออกไปเผยแพรพระ

ธรรมยุตินิกายท่ัวทุกภาคของประเทศไทยสืบมาจนถึงปจจุบัน มีพระธุดงคกรรมฐานท่ีมีชื่อเสียงดาน

การปฏิบัติจิตภาวนาท่ีเปนเสาหลักและมีชื่อเสียง อาทิ พระอาจารยขาว อนาลโย พระอาจารยฝน อา

จาโร พระอาจารยแหวน สุจิณฺโณ พระอาจารยมหาบัว ญาณสัมปนโน พระอาจารยเทสก เทสรังสี 

พระอาจารยจวน กุลเชฏโฐ พระอาจารยศรี มหาวีโร พระอาจารยดูล อตุโล พระอาจารยชอบ 

ฐานสโม เปนตน สําหรับสายมหานิกายท่ีถือหลักปฏิบัติอยางพระปาอรัญวาสีก็ไดแก สายของทาน

พระอาจารยชา สุภทฺโท  เปนตน นอกจากนี้ยังกลาวไดวาในยุคนี้เปนยุคทองของพระธรรมยุตินิกายใน

ภาคอีสานทางฝายวิปสสนาธุระ โดยการนําของพระอาจารยเสาร กนตฺสีโล และพระอาจารยม่ัน ภู

ริทตฺโต ซ่ึงถือไดวาเปนพระบูรพาจารยใหญของพระกรรมฐาน การแผขยายทางปฏิบัติของพระสงฆ

สายนี้ เปนไปอยางแพรหลายและท่ัวถึงในภาคอีสานเองและท่ัวทุกภาคของประเทศอีกดวย54 

 จากประวัติศาสตรพระปาของประเทศไทยนับตั้งแตการเขามาของพระปาสายลังกาวงศนํามา

สูการตั้งคณะอรัญวาสีในสมัยอาณาจักรสุโขทัยท่ีไดวางรากฐานพระปาใหเกิดข้ึนในประเทศไทย จน

                                                           
54ประจวบ แสนกลาง, บทบาทของพระสงฆฝายวิปสสนาธุระท่ีมีตอสังคมอีสานเหนือ:  

ศึกษากรณีสายพระอาจารยม่ัน ภูริทตโต พ.ศ.2436-2529 (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2531), หนา 56-62. 
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มาถึงยุคของพระปากรรมฐานธรรมยุติสายหลวงปูม่ัน ภูริทตฺโต อันเปนพระปาในยุคปจจุบันสงผลทํา

ใหเกิดการสรางวัดข้ึนในปาจํานวนมากมายในท่ัวทุกภาคของประเทศไทย ท้ังกรณีท่ีเปนการสรางวัด

และปลูกสวนปาข้ึนในท่ีของเอกชนเอง และท่ีสรางวัดในปาธรรมชาติ และนํามาสูการขยายสาขาของ

วัดปาเพ่ือสรางท่ีพักสงฆในพ้ืนท่ีปาเขาลําเนาไพรเพ่ือสืบทอดปฏิปทาของพระปานั้น อันทําใหเกิด

ปญหาความขัดแยงกันระหวางพระสงฆกับรัฐมาโดยตลอด เนื่องจากปจจุบันพ้ืนท่ีปาไมในประเทศไทย

ไดเขาสูระบบการจัดการโดยรัฐฝายเดียว ไมวาจะเปนในรูปแบบของการประกาศเปนพ้ืนท่ีอุทยาน

แหงชาติ หรือเขตอนุรักษพันธุสัตวปา หรือปาสงวนแหงชาติ อันเปนปาอนุรักษ สงผลทําใหพระสงฆ

สายอรัญวาสีไมสามารถเขาไปปลูกสรางวัดหรือท่ีพักสงฆไดตามเจตนารมณเหมือนเชนในอดีต ทําให

เกิดปญหาความขัดแยงระหวางพระสงฆกับเจาหนาท่ีรัฐอยูบอยครั้ง ซ่ึงปญหาดังกลาวไดนํามาซ่ึง

แนวคิดวาดวยการสรางพุทธอุทยานข้ึนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษเพ่ือแกปญหาความขัดแยงดังกลาว โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหพระปาไดมีสถานท่ีพักพิงปฏิบัติธรรมตามปฏิปทาของพระปาอรัญวาสีและมีสวน

รวมกับภาครัฐในการอนุรักษทรัพยากรปาไมดวย 

 

2.3  พุทธบัญญัติในสวนที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

เนื่องจากพุทธอุทยานในประเทศไทยไดจัดตั้งข้ึนบนพ้ืนท่ีของปาอนุรักษ ซ่ึงพระสงฆจะตอง 

ดํารงชีพในปาจึงตองมีความสัมพันธกับทรัพยากรธรรมชาติอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นเม่ือพระสงฆเขา

อาศัยอยูในพ้ืนท่ีปาแลวก็จะตองมีหลักปฏิบัติท่ีแตกตางไปจากพระสงฆท่ีอาศัยอยูในชุมชนอันเปน

หลักการท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงวางไวตั้งแตครั้งพุทธกาล และไดกลายมาเปนพระวินัย

ท่ีพระสงฆจะตองปฏิบัติอยางเครงครัด หากฝาฝนจะตองไดรับบทลงโทษหรือตองอาบัติ  

 ดังนั้นเม่ือการดําเนินชีวิตมีการเก่ียวของกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางแยกจากกันไมได 

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จึงไดทรงวางหลักพระธรรมวินัยใหพระสาวกศึกษาและปฏิบัติตาม 

จนทําใหพุทธศาสนาเปนท่ียอมรับของสังคม การท่ีพระสงฆปฏิบัติตามพระวินัยท่ีพระพุทธเจาทรง

บัญญัติ ไวแลวนั้น นอกจากจะเปนการปฏิบัติตามหนา ท่ีของพระสาวกแลว ยั งชวยรักษา

สภาพแวดลอมอีกดวย ดังท่ี ภัทรพร สิริกาญจนไดกลาวไวในงานวิจัย เรื่อง “หนาท่ีของพระสงฆตาม

พุทธบัญญัติ” ตอนหนึ่งวา “ผูมีศีลและวินัยอยางเครงครัดยอมไมทําลายชีวิต ไมทําลายธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ท้ังนี้เพราะศีลและวินัยโดยเฉพาะอยางยิ่งตามหลักพุทธศาสนา ทําใหชาวพุทธตระหนักถึง

คุณคาของชีวิต ไมทําลายมนุษย สัตว และพืช อันเปนสิ่งมีชีวิต นอกจากนั้นผูมีศีลและวินัยยัง
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ทะนุบํารุงสิ่งมีชีวิตใหเจริญงอกงามและเปนประโยชนเก้ือกูลโลก จึงเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ

อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”55  

  สําหรับในประเด็นท่ีเก่ียวกับพระวินัยท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น ผูเขียน

จะขอแบงการศึกษาออกเปน 2 ประเด็นดวยกัน ไดแก ประเด็นเรื่องพระวินัยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของ

กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และประเด็นเรื่องพุทธบัญญัติเรื่องหลักเกณฑการอยูปาของ

พระสงฆ ดังจะกลาวโดยละเอียดดังตอไปนี้ 

 

2.3.1  พระวินัยเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 พระวินัยของพระสงฆท่ีมีมาในพระปาติโมกข56 เรียกวา อาทิพรหมจริยกาสิกขา เฉพาะท่ีพระ

พุทธองคทรงบัญญัติไวมี 220 ขอ และนับวิธีระงับอธิกรณ 7 ขอเขาดวยกัน รวมท้ังสิ้น 227 ขอ57 ซ่ึง

ในศีลของพระสงฆท้ัง 227 ขอนั้น มีลําดับข้ันของการทําผิดท่ีตองไดรับการลงโทษหรือตองอาบัติ 8 

ลําดับข้ัน คือ581. อาบัติข้ันปาราชิก พระตองแลวขาดจากความเปนพระทันที และจะอุปสมบทอีก

ไมไดตลอดชีวิต 2. อาบัติสังฆาทิเสส พระตองแลวจะตองแกดวยการอยูกรรม เรียกวา อยูปริวาส อัน

หมายถึง การจํากัดเขตการอยูของตัวเองในท่ีใดท่ีหนึ่งตามท่ีสงฆแสดงให ยิ่งตนปกปดอาบัติไวนาน

เทาไร ก็จะตองอยูปริวาสใหครบตามจํานวนท่ีตนปกปดไว และจะตองบอกประจานอาบัติท่ีตนละเมิด

แกภิกษุทุกรูปท่ีผานไปพบเห็น จึงจะพนอาบัติ เสร็จแลวตองกลับมาวัด ใหสงฆสวดมานัต คือ ยอมรับ

ตัวเขาหมูอีก 6 คืน สําหรับในสวนท่ี 3-8 นั้นหากภิกษุละเมิดจะตองไดรับผลดังตอไปนี้ คือ 3. อาบัติ

ถุลสัจจัย 4. อาบัตินิสสัคคียปาจิตตีย 5. อาบัติปาจิตตีย 6. อาบัติปาฏิเทสนียะ 7. อาบัติทุกกฎ และ 

                                                           
55ภัทรพร  สิริกาญจน, หนาท่ีของพระสงฆตามพุทธบัญญัติ แนวคิดและบทบาท ของพระ

คําเขียน สุวณฺโณ ในการพัฒนาชุมชน (กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา, 2538), หนา 97. 
56พระปาติโมกข หรือ ปาฏิโมกข หมายถึง ชื่อคัมภีรท่ีประมวลพุทธบัญญัติอันทรงตั้งข้ึนเปน

พุทธอาณา ไดแก อาทิพรหมจริยกาสิกขา (ขอศึกษาท่ีเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย หมายถึง สิกขาบท 

227 ขอ ท่ีมาในพระปาติโมกข) มีพระพุทธนุญาตใหสวดในท่ีประชุมสงฆทุกก่ึงเดือน เรียกกันวา 

พระสงฆทําอุโบสถ หรือหมายถึง คัมภีรท่ีรวมวินัยของพระสงฆ 227 ขอ; พระอมราภิรักขิต (อมโร 

เกิด), สัตตปพพบุพพสิกขาและบุพพสิกขาวรรณนา (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2540), 

หนา 167-408. 
57พฤฒาจารยวิพุธโยคะ รัตนรังสี, แวนสองพระศาสนา (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2529), 

หนา 142. 
58กัญญา ทักษานันท, พุทธศาสนากับการอนุรักษปาไม (กรุงเทพฯ: กรมปาไม, 2538), หนา 

145. 
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8. อาบัติทุพภาสิต เม่ือภิกษุตองเขาแลว ตองแสดงและบอกความผิดของตนแกภิกษุอ่ืน จะเปนภาษา

บาลีหรือภาษาของชาติตนก็ได เพ่ือเปนการประจานความผิดของตนและรับปากวาจะไมทําผิดเชนนั้น

อีกตอไป จึงจะหลุดพนจากอาบัติแตละข้ัน ซ่ึงเรียกวา การปลงอาบัติ59  ในท่ีนี้จะนําแตเฉพาะขอท่ี

เก่ียวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาศึกษา ดังตอไปนี้ 

   2.3.1.1 พระวินัยท่ีเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  สําหรับพระวินัยท่ีมีเจตนารมณเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

นั้น ในสมัยพุทธกาลไดมีกรณีปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีพระภิกษุไดทําลายทรัพยากรธรรมชาติหรือ

สิ่งมีชีวิต มีวิญญาณ ท่ีอยูในทรัพยากรธรรมชาติท้ังท่ีตั้งใจและไมตั้งใจ ท้ังปองกันการครหาจาก

ประชาชนจากการวากลาวใหพระภิกษุ ดังนั้นพระพุทธเจาจึงไดมีพุทธบัญญัติเปนพระวินัยใชเปนกฎท่ี

พระสงฆจะตองปฏิบัติ เฉพาะท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้ 

    1)  การหามพระภิกษุใชผารองนั่งผสมใยไหม 

    สิกขาบทท่ีเก่ียวกับการทําผารองนั่งผสมใยไหมนั้น พระพุทธองคทรง

บัญญัติสิกขาบทหามวา “ภิกษุใดใชใหผารองนั่งผสมใยไหม ตองอาบัตินิสสัคคีปาจิตตีย”60การตอง

อาบัติในสิกขาบทนี้ ภิกษุผูละเมิดจะตองเสียสละผารองนั่งของตนแกสงฆหรือแกคณะ จากนั้นก็ให

แสดงอาบัติคือยอมรับสารภาพในการกระทําของตน และตั้งใจจะไมทําอีกตอไป ภิกษุจึงจะบริสุทธิ์

จากอาบัตินี้ พระพุทธเจาทรงบัญญัติสิกขาบทนี้ดวยทรงมุงรักษาชีวิตของสัตวและเพ่ือความเลื่อมใส

ของประชาชน เม่ือทรงพิจารณาเห็นวาไมเหมาะสม ประชาชนติเตียนการกระทําเชนนี้ ประกอบกับ

พระองคทรงมีพระมหากรุณาในหมูสัตวเปนท่ีตั้งอยูแลว จึงทรงบัญญัติสิกขาบทนี้ไว  

    2)  หามภิกษุขุดดินเองหรือใชใหคนอ่ืนขุดดิน 

    สิกขาบทเก่ียวกับการขุดดินนั้น พระพุทธองคทรงบัญญัติสิกขาบทหามวา 

“ภิกษุใดขุดดินเอง หรือใชใหคนอ่ืนขุดดิน ตองอาบัติปาจิตตีย” (วิ.มหา.(บาลี) 2/543/42) การตอง

อาบัติในสิกขาบทนี้ ภิกษุผูตองจะตองแสดงความผิดของตนตอหนาภิกษุดวยกัน โดยสัญญาวาจะไม

ทําอีก ภิกษุนั้นจึงจะบริสุทธิ์ พระพุทธเจาทรงบัญญัติสิกขาบทนี้ เพ่ือมุงรักษาชีวิตสัตวและรักษาสภาพ

ดิน ท้ังรักษาศรัทธาของประชาชน เพราะประชาชนสมัยนั้นเชื่อวาดินมีชีวิต หากภิกษุกระทําเชนนั้นก็

เปนการทําลายชีวิตของดิน ไมสมกับเปนสมณะ เม่ือพิจารณาสภาพความเปนจริงแลว พ้ืนดินท่ีอุดม

สมบูรณมักมีพวกสัตวเล็กๆ อาศัยอยู เม่ือภิกษุขุดดินจึงเปนการทําลายชีวิตสัตวและทําใหสภาพดิน

                                                           
59พฤฒาจารยวิพุธโยคะ รัตนรังสี, เรื่องเดิม. 
60มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โปรแกรมพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย เลม 2 พระวินัยปฎก มหาวิภั งค ,  สืบคนวัน ท่ี  16 กุมภาพันธ  2558 จาก 

http://www.geocities.ws/tmchote/tpd-mcu/tpd02.htm 
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เสื่อม นับไดวาสิกขาบทนี้เปนการอนุรักษดินและรักษาชีวิตสัตวโดยออมพระพุทธเจาจึงประชุมสงฆ

และทรงบัญญัติสิกขาบทเพ่ือหามไมใหภิกษุกระทําดังกลาว เพราะนอกจากประชาชนจะติเตียนแลว

ยังเปนการทําลายชีวิตสัตวท่ีอาศัยอยูในดินอีกดวย พระองคทรงมองเห็นประโยชนนี้แลว จึงไดทรง

บัญญัติหามไว 

3)  การหามภิกษุมิใหทําลายพืชหรือการพรากของเขียว61 

ในภูตคามวรรคท่ี 2 อันอยูในหมวดสุทธิกปาจิตตีย หมายถึง ภิกษุทําภูต 

คามใหตกไปหรือกําเริบ เปนปาจิตตีย นอกจากนั้นยังรวมถึงการท่ีภิกษุทําพีชคามใหกําเริบ เปนทุกกฎ

อีกดวย  

   “ภูตคาม” หมายถึง ตนไม ตนหญา เถาวัลย ซ่ึงเกิดอยูท้ังบนบกและในน้ํา

และท้ังตามตนไมและกําแพงแหงใดแหงหนึ่ง ติณชาติอันเกิดตามกําแพงและหิน สาหราย จอกแหน 

ตามผิวน้ํา และเมล็ดพันธุผักกาดท่ียังเขียวสดอยู ซ่ึงตั้งอยูในท่ีแหงตน62 ดังนั้นจึงอาจกลาวโดยสรุปวา 

ภูตคาม หมายถึง ของเขียวหรือพืชพันธุอันเปนอยูกับท่ี มี 5 ชนิดดวยกัน ไดแก 

1. มูลพืช คือ พืชท่ีเกิดจากรากเหงา เชน ขม้ิน ขิง วานน้ํา วานเปราะ 

อุตพิด ขา แหวหมู เปนตน 

2.  นธพืช คือ พืชท่ีเกิดจากลําตน เชน ตนโพธิ์ ตนไทร ตนดีปลี ตนมะเดื่อ 

ตนเตาราง ตนมะขวิด เปนตน 

3.  ผฬุพืช คือ พืชท่ีเกิดจากขอ เชน ออย ไมไผ ไมออ เปนตน 

4.  อัคคพืช คือ พืชท่ีเกิดจากยอด เชน ผักบุงลอม แมงลัก เถาหญา 

นาง เปนตน 

5. พีชพืช คือ พืชท่ีเกิดจากเมล็ด เชน ถ่ัว งา เปนตน 

   “ใหกําเริบ” หมายถึง ถอนข้ึนจากท่ี ยกข้ึนจากน้ํา ตัด ตอย ฟน แทง และ

เผา หรือใหผูอ่ืนทําใหกําเริบโดยนัยดังกลาว63 

   “พีชคาม” หมายถึง ภูตคามท่ีถูกพรากออก หรือถอน ตัดออกมาจากท่ีแลว 

ไมวาจะเปนของมีราก ลําตน ขอ ยอด เมล็ด หรืออยางใดอยางหนึ่ง หรือเปนพืชก็ตาม ซ่ึงนําไปไวใน

ภาชนะ กองไว หรือปลูกลงพ้ืนดินอีก จนมีลักษณะแตกรากอยางเดียวแตยังไมแตกหนอ หรือแตก

หนออยางเดียวแตยังไมแตกรากหรือแตกรากแตกหนอแลวแตยังไมเขียว ดังนั้นความหมายโดยรวม

                                                           
61พระอมราภิรักขิต (อมโร เกิด), เรื่องเดิม, หนา 188. 
62เรื่องเดียวกัน, หนา 155. 
63เรื่องเดียวกัน, หนา 188. 
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ของคําวา “พีชคาม” จึงหมายถึง พืชพันธุอันถูกพรากออกมาจากท่ีแลว แตยังจะเปนไดอีก64 สวนใน

ภาษาบาลีเรียก “ภูตคาม” วา พีชะ ไมเรียกวา ภูตคาม และในอรรถกถาสอนใหถือเอาเนื้อความวา 

ภูตคามท่ีเกิดแตพืชมีราก ลําตน ขอ ยอด เมล็ด หรืออยางใดอยางหนึ่งเรียกวา “พีชะ” 

   สําหรับในพระสูตรไดกลาวไววา พีชคาม พืชคาม สมารมฺภา ปฏิวิรโต 

แปลวา ภิกษุ ยอมเปนคนเวนจากความปรารภ คือทําพืชคามใหกําเริบ เชน พืชมีราก เปนตน เปนอยู

กับท่ีเรียกวา ภูตคาม แตเม่ือพรากใหพนจากภูตคามแลวจึงจะเรียกวาพีชคาม เปนทุกกฎ พีชคามนั้น

เม่ือจะบริโภคพึงทําใหเปนกัปปยะคือของท่ีสมควรแกภิกษุบริโภคใชสอยเสียกอน65ซ่ึงพระพุทธองค

ทรงบัญญัติสิกขาบทวา “ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย เพราะพรากภูตคาม” (วิ.มหา. 2/89/277) โดยแยก

พิจารณาจากองคประกอบดังตอไปนี้ 

1. ถาภิกษุสําคัญวาพืช ตัดเองก็ดี ใหคนอ่ืนตัดใหก็ดี ทําลายเองก็ดี ใหคน 

อ่ืนทําลายก็ดี ตมเองก็ดี ใหคนอ่ืนตมใหก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย 

2. ถาภิกษุเพียงแตสงสัยวาเปนพืชหรือไม แลวกระทําการดังกลาว ตอง 

อาบัติทุกกฎ 

3. ถาไมใชพืชแตภิกษุสําคัญวาเปนพืชก็ดี หรือสงสัยวาเปนพืชก็ดี แลว 

กระทําการดังกลาว ตองอาบัติทุกกฎ  

4. ไมวาจะเปนพืช หรือไมใชพืชก็ดี แตภิกษุสําคัญวาไมใชพืช แลวกระทํา 

การดังกลาวไมตองอาบัติ66 

ดังนั้น เ ม่ือพิเคราะห พุทธบัญญัติดังกลาวนี้จะเห็นไดว าสิกขาบทนี้

ประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ ไดแก 1. เปนภูตคาม 2. รูวาเปนภูตคาม 3. ทําใหกําเริบเอง

หรือใชใหผูอ่ืนทําใหกําเริบ และมีขอยกเวน 6 ประการ อันไดแก 1. ภิกษุไดทําใหพืชนั้นเปนกัปปยะ 2. 

ภิกษุไมแกลงพราก 3. ภิกษุทําเพราะไมมีสติ 4. ภิกษุไมรูวาเปนพืช 5. ภิกษุวิกลจริต และ 6. ภิกษุผู

เปนตนบัญญัติ67 

 

 

 

                                                           
64เรื่องเดียวกัน, หนา 189. 
65เรื่องเดียวกัน. 
66เรื่องเดียวกัน, หนา 189. 
67กรมการศาสนา, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เลมท่ี 2 (กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 

2525), หนา 632-634. 
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4)  การหามใชน้ําท่ีมีสัตวอาศัยอยู รดหญาหรือดิน 

สิกขาบทเก่ียวกับสิ่งมีชีวิต โดยพระพุทธองคทรงบัญญัติสิกขาบทวา “ภิกษุ

ใดรูอยูวาน้ํามีสัตวมีชีวิต รดหรือใชใหรดหญาหรือดิน ตองอาบัติปาจิตตีย”68สิกขาบทนี้ มุงรักษาชีวิต

ของสัตวท่ีอยูในน้ําไมใหถูกฆาและยังชวยรักษาความสมดุลทางธรรมชาติดวยเพราะสัตวน้ําบางจําพวก

เปนหวงโซอาหารของกันและกัน ท้ังยังชวยรักษาสภาพของน้ําใหอยูในภาวะเหมาะสม 

5)  การหามภิกษุโบกปูนและดินในการสรางกุฏิหรือวิหารเกินกวา 3 ชั้น 

บัญญัติอยูในภูตคามวรรคท่ี 2 อันอยูในหมวดปาจิตตีย หมายถึง ภิกษุจะทํา 

เองหรือใหผูอ่ืนทําหรือซอมแปลงซ่ึงวิหารหรือกุฎี โดยการโบกดวยปูนและดินไดเพียง 3 ชั้น ถาเกิน

กวา 3 ชั้น ตองปาจิตตีย โดยเฉพาะในสวนท่ีกลาววา พึงยืนสั่งการกอสรางในท่ีปราศจากของเขียว ถา

ยืนในท่ีท่ีมีของเขียวในตําแหนงท่ีคนนั่งอยูบนอกไกหรือบนยอดแหงเรือนยอด มองลงมาเห็นคน

ขางลาง และคนขางลางมองข้ึนไปเห็นคนท่ีนั่งอยูขางบน เปนอาบัติทุกกฎ69 

   6)  การหามภิกษุทําลายสัตวท่ีมีชีวิต 

ปรากฏอยูในสหธรรมิกวรรคท่ี 8 อันอยูในหมวดปาจิตตีย หมายถึง ภิกษุ 

แกลงฆาสัตวเดรัจฉานท่ียังเปนอยู แมจะมีขนาดเล็กเทาไขเลือดหรือไขเหาก็ดี หรือใหญก็ดี เปน

ปาจิตตีย70 โดยท่ี “สัตว” หรือ “สัตวมีชีวิต” หมายถึง สิ่งมีชีวิตทุกชนิด ในท่ีนี้เพงไปท่ีตนไม ซ่ึงคําวา 

“พราก...จากชีวิต” หมายถึง ตัดทอน บั่นทอน ซ่ึงอินทรียมีชีวิต ทําความสืบตอใหกําเริบ โดยพระ

พุทธองคทรงบัญญัติสิกขาบทดังกลาว โดยทรงจําแนกความหนักเบาแหงอาบัติท่ีภิกษุตองไวดังตอไปนี้ 

(1) สัตวมีชีวิต ภิกษุสําคัญวาสัตวมีชีวิต พรากจากชีวิต ตองอาบัติ 

ปาจิตตีย 

(2) สัตวมีชีวิต ภิกษุสงสัย พรากจากชีวิต ตองอาบัติทุกกฎ 

(3) ไมใชสัตวมีชีวิต ภิกษุสําคัญวาสัตวมีชีวิต พรากจากชีวิต ตองอาบัติ 

ทุกกฎ 

(4) ไมใชสัตวมีชีวิต ภิกษุสงสัย พรากจากชีวิต ตองอาบัติทุกกฎ71 

    ท้ังนี้พระพุทธองคทรงกําหนดขอยกเวนไว 4 ประการ ไดแก 1. ไมแกลง  

2. ไมมีสติ 3. ไมรู กลาวคือ สําคัญผิดวาสัตวมีชีวิตนั้นเปนสัตวไมมีชีวิต 4. ไมประสงคจะใหตาย72 

                                                           
68มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โปรแกรมพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย เลม 2 พระวินัยปฎก มหาวิภังค. 
69เรื่องเดียวกัน.  
70พระอมราภิรักขิต (อมโร เกิด), เรื่องเดิม, หนา 229. 
71กรมการศาสนา, เรื่องเดิม, หนา 633-634. 
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    7)  การหามภิกษุเทน้ําลางบาตรลงในท่ีชุมชน 

    เปนสิกขาบทท่ีภิกษุพึงสํานึกอยูเสมอ หรือใหภิกษุสําเหนียกอยูเปนนิจ 

สิกขาบทนี้เก่ียวกับการเทน้ําลางบาตรในละแวกบาน สาเหตุมาจากภิกษุชาวเมืองสุงสุมารคิระเทน้ํา

ลางบาตรท่ีมีเมล็ดขาวในละแวกบาน พวกชาวบานพากันตําหนิ ประณามการกระทําเชนนั้น 

พระพุทธเจาจึงรับสั่งใหประชุมสงฆบัญญัติสิกขาบทหามวา “ภิกษุพึงทําความสําเหนียกวา เราจักไมเท

น้ําลางบาตรท่ีมีเมล็ดขาวลงในละแวกบาน”73 

    สิกขาบทนี้ ถาภิกษุรูปใดไมเอ้ือเฟอหรือปฏิบัติตาม ตองอาบัติทุกกฏ อาบัติ

ขอนี้มีโทษนอยกวาอาบัติปาจิตตีย ภิกษุผูละเมิดจะตองแสดงความผิดของตนตอหนาภิกษุดวยกัน จึง

จะบริสุทธิ์ สิกขาบทขอนี้ไดชวยสรางจิตสํานึกใหภิกษุมีความรับผิดชอบ ไมเปนคนมักงาย มุงใหรูจัก

สถานท่ีควรหรือไมควร การเทน้ําลางบาตรไมเปนท่ีนับวาไดทําลายสภาพแวดลอมใหเสื่อมโทรม เปน

บอเกิดแหงโรค และปญหานานัปการยอมตามมา 

8)  การหามภิกษุมิใหขับถายของเสียลงบนของเขียวสด 

อันหมายถึง ภิกษุผูไมอาพาธ ไมพึงถายอุจจาระหรือปสสาวะ หรือบวน

เขฬะ ลงบนของสดของเขียว ภิกษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ มิใชผูอาพาธ ถายอุจจาระก็ดี ถาย

ปสสาวะก็ดี บวนเขฬะก็ดี ลงบนของสดเขียว เปนทุกกฎ74 โดยท่ี “ของเขียว” นั้นหมายถึง ตนไม

ตนหญาท่ียังสดเขียวอยู รวมท้ังรากของตนไมท่ีเลื้อยอยูตามพ้ืนดินซ่ึงปรากฏใหเห็น และก่ิงไมเลื่อย

งอกติดดิน75 

   ท้ังนี้ พระพุทธองคทรงกําหนดขอยกเวนไว 8 ประการ ไดแก 1. ไมแกลง 2. 

เผลอ 3. ไมรูตัว 4. อาพาธ 5. ของท่ีถายในท่ีปราศจากของสดเขียวแลวไหลไปรดของสดของเขียว    

6. มีอันตราย 7. วิกลจริต และ 8. ภิกษุตนบัญญัติ76 

   พระพุทธเจาทรงบัญญัติสิกขาบทหามไมใหภิกษุถายอุจจาระ ปสสาวะ และ

บวนน้ําลายลงบนของเขียว (พืช) และในน้ํา โดยใหพระสงฆมีจิตสํานึกอยูเสมอ เนื่องจากน้ําเปนสิ่งท่ี

ประชาชนตองใชอุปโภคบริโภคประจําวัน หากไมรักษาความสะอาด น้ําก็สกปรก ประชาชนก็ติเตียน 

                                                           
72เรื่องเดียวกัน, หนา 635. 
73มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โปรแกรมพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย เลม 2 พระวินัยปฎก มหาวิภังค, หนา 710-711.  
74เรื่องเดียวกัน, หนา 732-733. 
75เรื่องเดียวกัน, หนา 830. 
76เรื่องเดียวกัน. 
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ประณาม การท่ีพระสงฆรักษาพระวินัยขอนี้นับวาไดชวยรักษาความสะอาดของแมน้ําลําคลองไมให

เนาเสีย ท้ังไมเปนการลวงละเมิดพุทธบัญญัติ อันเปนผลดีตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  2.3.1.2 พระวินัยกรณีพระภิกษุมีเจตนาทุจริตในทรัพยากรธรรมชาติ 

นอกจากพระวินัย ท่ีมีวัตถุประสงคในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และ

สิ่งแวดลอม แลวพระพุทธเจายังไดบัญญัติสิกขาบทไวสําหรับกรณีท่ีพระภิกษุประกอบดวยเจตนา

ทุจริตเอาทรัพยสินท่ีมีเจาของไมวาจะอยูในบานหรือในปามาเปนของตน ซ่ึงรวมถึงตนไมใบหญาหรือ

ทรัพยากรอ่ืนๆ ในปาท่ีเปนของสวนรวมหรือของรัฐดวย และโทษของพระภิกษุสําหรับกรณีดังกลาว

หากครบองคประกอบแลวยอมถูกปรับอาบัติถึงข้ันปาราชิก ตองขาดจากความเปนพระทันที และจะ

อุปสมบทอีกไมไดตลอดชีวิต ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามพระวินัยแลวยอมถือวาทรัพยากรปาไมไมเปน

ทรัพยสิน ดังท่ีเคยมีปญหาในดานพระวินัย เรื่องพระธนิยะ ท่ีเกิดข้ึนในพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย

ในสมัยนั้นไดมีคําประกาศของกษัตริยประโยคหนึ่งวา “ขาว หญา ไม และน้ํา ขาพเจาใหแกสมณ

พราหมณ” ซ่ึงหมายความวา เปดโอกาสใหสมณพราหมณ สามารถใชสอยไดในฐานะเปนเครื่องอาศัย 

ไมใชในฐานะเปนเจาของ แตพระธนิยะตีความไปวาสามารถเอามาเปนเจาของได ก็เลยเขาไปเอาไม

ของแผนดินมาสรางกุฏิ เกิดปญหาทางพระวินัย เปนปฐมเหตุใหทรงบัญญัติพระวินัยขอท่ีวาดวยลัก

ทรัพย พระภิกษุลักทรัพยตองอาบัติปาราชิก77 ดังท่ีไดบัญญัติไวใน14ปาราชิกสิกขาบทท่ี 278ความวา 

 

“โยปะนะภิกขุคามา วา อะรัญญา วา อะทินนัง  เถยยะสังขา

ตัง  อาทิเยยยะ, ยะถารูเป  อะทินนาทาเน ราชาโน โจรัง  คะเหต วา หะ

เนยยุง วา พันเธยยุง วา  ปพพาเชยยุงวา “โจโรสิ  พาโลสิ มุฬโหสิ  เถโนสี

ติ,” ตะถารูปง  ภิกขุ  อะทินนัง  อาทิยะมาโน, อะยัมป ปาราชิโก โห

ติ อะสังวาโส14”  ซ่ึงแปลวา 

“อนึ่ง ภิกษุใด ถือเอาทรัพยอันเจาของไมไดให ดวยสวนแหงความ

เปนขโมย จากบานก็ดี จากปาก็ดี พระราชาท้ังหลายจับโจรไดแลว 

ประหารเสียแลว จองจําไวบาง เนรเทศเสียบางดวยบริภาษวา เจาเปนโจร 

เจาเปนคนพาล เจาเปนคนหลง เจาเปนขโมย ดังนี้ ในเพราะถือเอาทรัพย

                                                           
77พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), พระสงฆกับปาไม: ปฐมรัตนบูรพาจาริยานุสรณ วัดปา

ภูกอน, หนา 211. 
78มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ เลมท่ี 1  พระวินัยปฎก เลมท่ี 1 มหา

วิภังค ภาค 1 ทุติยปาราชิกสิกขาบท.  
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อันเจาของไมไดใหเห็นปานใด ภิกษุถือเอาทรัพยอันเจาของไมไดใหเห็น

ปานนั้น แมภิกษุนี้ ก็เปนปาราชิก หาสังวาสมิได” 

 

กลาวโดยเฉพาะทรัพยท่ีอยูในปาสาธารณะหรือปาสงวนท่ีเปนสมบัติสวนรวมนั้น

พระพุทธเจาไดทรงขยายความแจกแจงจากกรณีท่ีเกิดข้ึนจริงในสมัยพุทธกาลไวอยางชัดเจน โดย

เฉพาะท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรในปาหรือในสวน ดังปรากฏตัวอยางในพระไตรปฎกความวา 

 

“ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยอยูในแผนดิน เท่ียวแสวงหาเพ่ือนก็

ตาม แสวงหาจอบหรือตะกราก็ตาม เดินไปก็ตาม ตองอาบัติทุกกฏ ตัดไม

หรือเถาวัลย ซ่ึงเกิดอยูในท่ีนั้น ตองอาบัติทุกกฏ ขุดก็ตาม คุยก็ตาม โกย

ข้ึนก็ตาม ซ่ึงดินรวนตองอาบัติทุกกฏ จับตองหมอ ตองอาบัติทุกกฏ ทํา

หมอใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ทําหมอใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติ

ปาราชิก” 

“ท่ีชื่อวา สวน ไดแกสวนไมดอก สวนไมผล ท่ีชื่อวา ทรัพยอยูใน

สวน ไดแกทรัพยท่ีเขาเก็บไวในสวน โดยฐาน 4 คือ ฝงอยูในดิน 1 ตั้งอยู

บนพ้ืนดิน 1 ลอยอยูในอากาศ 1 แขวนอยูในท่ีแจง 1 

ภิกษุมีไถยจิตคิดจะ 6ลักทรัพย 6ท่ีอยูในสวน เท่ียวแสวงหาเพ่ือนก็ดี 

เดินไปก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ  ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตอง

อาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก 

ภิกษุมีไถยจิตจับตองรากไม เปลือกไม ใบไม ดอกไม หรือ ผลไม 

ซ่ึงเกิดในสวนนั้นไดราคา 5 มาสก หรือเกินกวา 5 มาสก ตองอาบัติทุกกฏ 

ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัยใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก 

ภิกษุตูเอาท่ีสวน ตองอาบัติทุกกฏ ยังความสงสัยใหเกิดแกเจาของ 

ตองอาบัติถุลลัจจัยเจาของทอดธุระวาจักไมเปนของเรา ตองอาบัติปาราชิก 

ภิกษุฟองรองยังโรงศาล ยังเจาของใหแพ ตองอาบัติปาราชิก 

ภิกษุผูฟองรองยังโรงศาลแพเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย” 

“ท่ีชื่อวา ปา ไดแกปาท่ีมนุษยหวงหาม ท่ีชื่อวา ทรัพยอยูในปา 

ไดแกทรัพยท่ีตั้งอยูในปา โดยฐาน 4 คือ ฝงอยูในดิน 1 ตั้งอยูบนพ้ืนดิน 1 

ลอยอยูในอากาศ 1 แขวนอยูในท่ีแจง 1 
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ภิกษุมีไถยจิตคิดจะ 6ลักทรัพย 6ท่ีอยูในปา เท่ียวแสวงหาเพ่ือนก็ดี 

เดินไปก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําไวไหว ตองอาบัติ

ถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก 

ภิกษุมีไถยจิตจับตองไมก็ดี เถาวัลยก็ดี หญาก็ดี ซ่ึงเกิดในปานั้น 

ไดราคา 5 มาสกหรือเกินกวา 5 มาสก ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตอง

อาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐานตองอาบัติปาราชิก” 

“ท่ีชื่อวา ตนไมเจาปา ไดแกตนไมท่ีคนท้ังหลายหวงหาม เปนไมท่ี

ใชสอยไดภิกษุมีไถยจิตตัด ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ  ครั้งท่ีฟน เม่ือการฟน

อีกครั้งหนึ่งจะสําเร็จตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือการฟนนั้นสําเร็จ ตองอาบัติ

ปาราชิก” 

 

 จากบรรดาพระวินัยอันเปนสิกขาบทสําหรับพระภิกษุ โดยเฉพาะอยางยิ่งพระภิกษุท่ีอาศัย

ในปาหรือคามวาสีนั้น จะตองมีความระมัดระวังตัวเองเปนอยางยิ่ง ในเรื่องของทรัพยากรปาไมไมวา

จะเปนตนไมเจาปา ตนไมใหญนอย รากไม เปลือกไม ใบไม ผลไม อันเปนสวนประกอบทุกสวนของ

ตนไม หรือแมแตเถาวัลยหรือหญาซ่ึงเกิดในปา ก็จะใหความสําคัญเทากันในฐานะเปนสิ่งมีชีวิตอยาง

หนึ่ง เปนท่ีอาศัยของสิ่งมีชีวิตในฐานะของภูตคามและพืชคาม ถือวาเปนสิ่งมีชีวิตอยางหนึ่ง ตนไม

นั้นเองพระจะตองเคารพ ไปละเมิดไมได แตในขณะเดียวกันก็ถือเปนความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา

ซ่ึงเชื่อวามีเทวดาสิงสถิตอยู พระจะไมไปแตะตองตนไม ทําลายตนไม เพราะถือเปนการทําลายท่ีอยู

อาศัยของเหลาบรรดาสรรพสัตวในภพภูมิตางๆ  ซ่ึงถาวาโดยพระวินัยแลวพระภิกษุไมอาจท่ีจะทําลาย

ปาไมไดเลย โดยเฉพาะหากพระภิกษุมีเจตนาตัดตนไมโดยมีเจตนาทุจริตเอาไปเปนของตนแลว

ตองโทษอาบัติหนักถึงข้ันปาราชิกตองขาดจากความเปนพระภิกษุไปเลย 

 

2.3.2 หลักเกณฑในการปฏิบัติตนของพระสงฆท่ีเกี่ยวกับการอยูอาศัยในปา 

อยางไรก็ตามถึงแมวาการอยูปาจะเปนเรื่องหรือสถานท่ีอันสงบสัปปายะจะเปนเรื่องสําคัญท่ี

พระพุทธเจาทรงสรรเสริญ แตการอยูปาก็จะตองมีขอบเขต มีหลักเกณฑ มิฉะนั้นอาจจะเขาใจ

ผิดพลาดไปวา พระพุทธเจาทรงสรรเสริญการอยูปาทุกแงทุกมุม ซ่ึงความเปนจริงแลวหาเปนเชนนั้น

ไม79 ซ่ึงถาจะใหอยูในขอบเขต ตองพิจารณานับตั้งแตการสรางวัดในพระพุทธศาสนา เม่ือมีผูศรัทธา

                                                           
79พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปตุตฺโต), คนรักษปา ปารักษคน (กรุงเทพฯ: มูลนิธิปญญา

ประทีป, 2554), หนา 201-204. 
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จะสรางวัดในพระพุทธศาสนา ไมวาจะเปนวัดเวฬุวันก็ดี วัดเชตะวันก็ดี ซ่ึงวัดเหลานี้ไดผานการ

พิจารณาวาสอดคลองกับหลักเกณฑท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไวใหทราบวาวัดท่ีดีควรอยูท่ีใด 

 

 

2.3.2.1  ขอจํากัดของพระสงฆในการอยูปา 

ซ่ึงลักษณะท่ีสําคัญ ท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสไวไดแก วัดหรืออารามไมควรอยูหางบาน

หางชุมชนมากจนเกินไป หรือใกลบานใกลชุมชนมากเกินไป เพ่ือใหเปนสถานท่ีอันสงบสงัด เหมาะแก

การหลีกเรน ไมพลุกพลานจอแจ การตั้งวัดจะตองไมใกลเกินไป ไมไกลเกินไป ถาใกลชาวบาน

จนเกินไป ก็พลุกพลานจอแจ ถาไกลเกินไป ก็หางชุมชนจนกระท่ังอาจจะเสียศาสนกิจได ซ่ึงการสราง

วัดนี้ จะเห็นไดจากการท่ีพระพุทธเจาทรงไดใหแนวทางไว และมีกรณีการสรางวัดหรืออารามในสมัย

พุทธกาลเปนตัวอยาง 

สําหรับคําวา ไมใหใกลจนเกินไป ไมใหไกลเกินไปนี้ มีขอพิจารณาวา ลักษณะท่ีวามา

นี้  เปนไปตามหลักการของพระพุทธศาสนาท่ีวา พระสงฆในพระพุทธศาสนาไมสามารถจะอยูอยาง

โดดเดี่ยวอยางพวกฤาษีชีไพร โดยในพระพุทธศาสนานั้น การอยูปาของพระจะไมเหมือนกับการอยูปา

ของฤาษีชีไพร พระจะอยูลําพังอยางโดดเดี่ยว กินเผือกมัน เก็บผลไมหลนกินอยางพวกฤาษีชีไพร

ดาบสไมได พระพุทธเจาทรงบัญญัติวินัยปองกันไว เพ่ือไมใหภิกษุไปมีชีวิตดังเชนท่ีกลาวมา 

หลักเกณฑท่ีทําใหพระสงฆในพระพุทธศาสนาปลีกตัวเด็ดขาดจากสังคมไมได มีสอง 

ประการ ไดแก80 

1. ในสังคมของพระเอง อันหมายถึงสังคมสงฆ มีพุทธบัญญัติใหพระตองมาประชุม

กับสงฆอยางนอยในเวลามีสังฆกรรม คือมีกิจของสงฆอันเปนสวนรวมท่ีประชุมรวมกันพิจารณา อยาง

นอยครึ่งเดือนก็ตองมาเพ่ือเขารวมประชุมกันในสังฆกรรมครั้งหนึ่ง ท่ีเรียกวา “อุโบสถ” ซ่ึงเปนเรื่อง

วินัยสงฆท่ีทําใหพระซ่ึงแมจะอยูเพียงองคเดียวในปา ก็ตองมารวมประชุม ตองมาพบปะกับพระอ่ืนๆ 

อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง ซ่ึงเปนขอบัญญัติทางวินัยอยางหนึ่ง ท่ีทําใหพระปลีกตัวไปอยูอยางโดด

เดี่ยวเปนการเด็ดขาดไมไดนั่นเอง 

2. คือ การบัญญัติไมใหพระทํามาหาเลี้ยงชีพเอง ซ่ึงแมแตจะไปเก็บผลไมฉันเองใน

ปาก็ตองหาม พระสงฆจะหางจากประชาชนไมได พระสงฆจะตัดขาดจากชุมชนไมไดเนื่องจากตอง

อาศัยบิณฑบาตเลี้ยงชีพ ซ่ึงตามหลักของการบิณฑบาตนั้น พระสงฆจะตองออกมาหาประชาชน จน

เปนกิจวัตรประจําวัน และเปนโอกาสท่ีพระจะไดแสดงธรรมแกญาติโยมท่ีตักบาตรนั้น พระจึงไดท้ัง

อาหารเลี้ยงชีวิตตนเอง และไดทําหนาท่ีสั่งสอนประชาชนในขณะเดียวกันดวย 

                                                           
80เรื่องเดียวกัน. 
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การท่ีพระมีวัดอยูในปานั้น นอกจากจะชวยใหพระไดมีปาไมเปนท่ีหลีกเรนอยูสงบ

สงัดชวยใหการปฏิบัติธรรมไดผลดี ปาก็เปนประโยชนตอพระสงฆในทางตรงและในอีกแงหนึ่งก็ชวย

ไมใหพระตองอยูไกลจากประชาชน เทากับวาเปนการทําใหผลการปฏิบัติธรรมท่ีไดจากการปฏิบัติใน

ปาท่ีสงบสงัดนั้น มาถึงประชาชนในบานเมืองดวย พรอมกันนั้น วัดซ่ึงเปนตัวแทนท่ีดีของปา ถามีพระ

ท่ีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็มีคาเปนเครื่องเตือนสติใหประชาชนระลึกนึกถึงธรรมชาติ มีใจอยูใกลชิด

ธรรมชาติ นําธรรมชาติเขามาเก่ียวกับประชาชน ใหธรรมชาติเปนประโยชนแกประชาชนดวย ให

ประโยชนท้ังสองอยาง ไดแกประชาชนอันเปนพุทธศาสนิกชนและธรรมชาตินั้น มีความสัมพันธกัน

ในทางท่ีถูกตอง  

กลาวโดยสรุปแลว ถึงแมวาคติในทางพระพุทธศาสนาจะสรรเสริญการอยูปา ก็ไมใช

วาจะอยูอยางฤาษีชีไพรท่ีตองตัดขาดตัวเองออกไปจากสังคมโดยสิ้นเชิง แตจะตองมีความสัมพันธกับ

สังคมในลักษณะเก้ือกูล พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันและไดรับประโยชนดวยกันท้ังพระสงฆ ชุมชนหรือ

ประชาชน และปาไม 

2.3.2.2  หลักปฏิบัติและขอหามในการอยูปาของพระสงฆ 

เม่ือพิจารณาถึงหลักเกณฑและขอหามในการอยูปาของพระสงฆท่ีองคสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสไวเปนแนวทางวาเม่ือใดพระจึงจะตองคิดไปอยูปา ปาอยางไรควรอยู อยู

เม่ือไหร เพ่ืออะไร และทําตัวอยางไร นั้น ในกรณีดังกลาวนี้ พระพุทธเจาไดทรงแสดงขอใหพิจารณา

อีกหลายอยางวา การท่ีพระไปอยูปานั้น หาใชเปนเครื่องหมายท่ีแสดงวา เม่ืออยูปาแลวจะตองเปนผูท่ี

มีคุณสมบัติท่ีดีเปนพิเศษกวาผูท่ีไมอยูปา หรือจะยกเอามาถือเปนขอดีเดนท่ีจะใหเห็นวาตนเองดีเลิศ

ประเสริฐกวาใครไม81 

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสไวเปนแนวทางเรื่องการอยูปาของพระสงฆ

วา พระท่ีไปอยูปามี 5 ประเภท (องฺ.ปฺจก.22/181/245, ม.มู. 12/70/52, องฺ.ปฺจก.22/330/437) 

ไดแก 

1. ประเภทท่ีหนึ่ง ไดแก พระภิกษุท่ีไปอยูปา เพราะโง เซอะซะ คือ ไมรูเรื่องรูราว

เห็นเขาอยู ก็อยูบาง อยูตามเขาไป 

2. ประเภทท่ีสอง ไดแก พระภิกษุท่ีไปอยูปา เพราะมีความปรารถนาอันเปนบาป 

คือ อยากจะไดชื่อเสียง อยากจะไดคําสรรเสริญ เปนตน 

3. ประเภทท่ีสาม ไดแก พระภิกษุท่ีอยูปา เพราะจิตฟุงซาน เสียสติ อยูในท่ีชุมนุม

กับเขาไมไดแลวจึงตองไปอยูปา 

                                                           
81เรื่องเดียวกัน, หนา 205. 
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4.  ประเภทท่ีสี่ ไดแกพระภิกษุท่ีอยูปา เพราะเห็นวา การอยูปานั้น เปนสิ่งท่ี

พระพุทธเจา และทานผูเปนบัณฑิตท้ังหลายสรรเสริญ 

5.  ประเภทท่ีหา ไดแก พระภิกษุผูอยูปา เพราะมุงความมักนอยสันโดษ ปรารถนา

ความวิเวก หาความสงัด มุงจะฝกหัดขัดเกลาตน 

พระพุทธองคตรัสวา ในบรรดาพระภิกษุท่ีอยูปา 5 ประเภทนี้ ประเภทท่ี 5 เปน

ประเภทท่ีดีเลิศ ประเสริฐ ควรยกยองสรรเสริญ 

จากพระดํารัสของพระพุทธเจาท่ีตอมาไดกลายมาเปนพระวินัยอันถือเปนหลักปฏิบัติ

ของพระภิกษุสงฆนั้น ถือเสมือนเปนการเตือนพระภิกษุท่ีอยูในปา ใหสํารวจดูตนเองวา การอยูปาของ

ตนนั้นเปนเพราะเหตุผลอะไร และไมใหถือเปนเหตุตัดสินความดีหรือความประเสริฐของตนเพียง

เพราะการอยูปาเทานั้น  ดังเชนปรากฏในสมัยพุทธกาลวาเคยมีคนไปยกยองสรรเสริญพระพุทธเจาวา

พระองคเปนผูประเสริฐ เลิศนัก สาวกท้ังหลายพากันยกยองสรรเสริญ เพราะวาพระองคทรงเปนผูมัก

นอยสันโดษ ชอบความสงัดวิเวก พระพุทธเจาทรงตรัสตอบกลับไปยังบุคคลผูนั้นวา ไมถูกตองท่ีจะมา

สรรเสริญพระองคอยางนั้น การท่ีจะถือวาพระองคเปนผูท่ีสาวกท้ังหลายเคารพบูชา เปนบุคคลผูเลิศ

อะไรนี่ ไมใชเปนเพราะเหตุเหลานั้นพระพุทธเจาตรัสวา (ม.มู.12/328/321)  

 

“ถาจะถือวาเราเปนผูมักนอยสันโดษ สาวกของเราท่ีมักนอย

สันโดษกวาตัวเรา ก็มีมากมาย อยางเรานี่ในเรื่องการฉันอาหาร บิณฑบาต

ก็ไป พระราชานิมนตก็ไป เศรษฐีนิมนตก็ไป แตวาสาวกของเราหลายองค 

ทานถือเปนธุดงคเลย คือวา ฉันอาหารบิณฑบาตอยางเดียว ไมรับนิมนต

ของญาติโยมดูในเรื่องผาจีวร พระองคเองก็ยังรับจีวรท่ีคหบดีเขาถวาย ใช

จีวรดีๆ ก็มี แตสาวกของพระองค บางทานถือใชแตผาบังสุกุลอยางเดียว 

คือตองไปเก็บเอาผาท่ีเขาท้ิงแลวมาตม มาตัด มาเย็บ มายอมทําเอง ฯลฯ

ตลอดจนกระท่ังท่ีวาพระองคชอบความสงัดวิเวกนั้น พระองคเองบางคราว

ก็เกลื่อนกลนไปดวยภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหา

อํามาตย ตลอดจนเดียรถีย และสาวกของเดียรถีย แตสาวกของพระองค 

บางองคก็อยูปาเปนประจําเลย ครึ่งเดือนถึงจะมารวมประชุมสงฆครั้งหนึ่ง

เปนอันวา จะถือวาพระองคเลิศประเสริฐเพราะคุณสมบัติท่ีวามาขางตนนั้น

ไมถูกตอง” 
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การอยูปาถือเปนธุดงคอยางหนึ่ง ซ่ึงพระพุทธเจาทรงตรัสวา การถืออยูปาหรือไมนั้น 

ใหเปนเรื่องของความสมัครใจ พระภิกษุจะถืออยูปาหรือไมอยูปาก็ได จะถือบางตอนก็ได หรือจะถือ

ตลอดไปก็ยอมได 

อันวา “ธุดงค”นั้นหมายถึง ขอปฏิบัติในการขัดเกลาตนเอง ขัดเกลากิเลส พระพุทธ

องคทรงสรรเสริญ แตวาตองเปนไปโดยสมัครใจ ตามความเหมาะสมของแตละบุคคลภิกษุบางองคท่ี

ยังไมเหมาะ พระองคก็ไมใหถือ 82 ตัวอยางเชน ในสมัยพุทธกาลเคยมีพระภิกษุบางองคทูลลา

พระพุทธเจาจะไปอยูบําเพ็ญเพียรในปา พระองคพิจารณาดูอินทรียของทานยังไมเหมาะสม พระองคก็

ตรัสแนะนําวาใหอยูในสงฆ ใหอยูในชุมชน ใหอยูในหมูพวกไปกอน จะออกไปอยูปา พระองคยังไม

เห็นสมควร (เชนในเรื่องพระอุบาลี, อฺง.ทสก.24/99/216 และพระเมฆิยะ องฺ.สตฺตก.23/207/367) 

นอกจากนี้ยังไดมีปรากฏในคําสอนของพระอุปชฌาย ในประการท่ีวา การบรรพชา

อาศัยเสนาสนะคือดวงไม อติเรกลาภ คือ วิหาร เรือนมุงแถบเดียว ปราสาท เรือนโลน ถํ้า ดังนั้นโคน

ไม หรือรุกขมูล จึงเปนเสนาสนะท่ีจําเปนอยางหนึ่งของพระภิกษุ อันสะทอนใหเห็นวา เม่ือบุคคลสละ

ซ่ึงครอบครัวแลวและไดรับคําสอนจากพระอุปชฌายแลว จะตองออกแสวงหาความสงบในปาหรือ

เรือนวางเพ่ือการบําเพ็ญเพียร โดยมีท่ีพักสําหรับปองกันเหลือบ ยุง ลม แดด ฝน ตามอัตภาพ 

  กลาวโดยสรุปวา หลักเกณฑท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสไวเพ่ือเปน

หลักปฏิบัติของพระภิกษุสงฆในการอยูปานั้น พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคล และเหตุผลดาน

สภาพแวดลอมหลายอยางเปนเกณฑในการอยูปา ตองพิจารณาหลายดานประกอบกัน ซ่ึงโดยหลัก

ของการอยูปาแลว พระองคทรงสรรเสริญและสนับสนุนใหภิกษุอยูปา จนกระท่ังถึงขนาดท่ีวา การอยู

ปาเปนสิ่งท่ีคูเคียงกันมากับประวัติพระพุทธศาสนา83 เลยก็วาได  

                                                           
82เรื่องเดียวกัน. 
83เรื่องเดียวกัน, หนา 208. 



 

บทท่ี 3 

 

แนวความคิดสิทธิชุมชนในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชน 

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดลุและย่ังยืน 

 
 ในบทนี้จะไดทําการศึกษาถึงรากฐานทางความคิดและความเปนมาของสิทธิชุมชนในทาง

กฎหมายระหวางประเทศ รวมถึงศึกษาวากฎหมายของประเทศไทยนั้นไดใหการรับรองสิทธิการมีสวน

รวมของชุมชนเอาไวอยางไรบาง ซ่ึงในกรณีนี้จะไดทําการวิเคราะหเพ่ือหาหลักการอันเปนบรรทัดฐาน

รวมกันของหลักการวาดวยการมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือนํามาสูการทําความเขาใจในการใชสิทธิของ

ชุมชนสงฆในรูปแบบของพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษในการมีสวนรวมในการจัดการ บํารุงรักษา 

และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเปนไปอยางสมดุลและยั่งยืนตาม

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ีไดรับรองสิทธิดังกลาวไว และในบทนี้จะได

ทําการศึกษาในรายละเอียดในประเด็นท่ีเก่ียวกับหลักพ้ืนฐานของแนวความคิดวาดวยสิทธิชุมชน  การ

เปนผูทรงสิทธิชุมชน ขอบเขตและเนื้อหาแหงสิทธิ รวมถึงหลักการวาดวยการมีสวนรวมของชุมชน

ในทางสากล แนวความคิดวาดวยการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน แนวความคิดเรื่องการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน อันเปนเจตนารมณในการจัดการ บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 ดังจะกลาวใน

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

3.1  แนวความคิดและการรับรองสิทธิชุมชนในระดับสากล 
 

 แนวความคิดวาดวยสิทธิชุมชนมีพัฒนาการมาจากแนวคิดเสรีประชาธิปไตยในตะวันตก 

โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวคิดดังกลาวนี้ไดรับอิทธิพลมาจากหลักกฎหมายธรรมชาติท่ีพัฒนามาตั้งแตสมัย

กรีกและโรมันโบราณ อันเปนเรื่องของสิทธิท่ีมีอยูตามธรรมชาติของมนุษย และมีพัฒนาการเรื่อยมา 

ตามลําดับจนถึงปจจุบันท่ีแนวคิดดังกลาวไดรับการยอมรับและบรรดาประเทศเสรีประชาธิปไตยใน

โลกไดอนุวัติการแนวความคิดดังกลาวบรรจุไวในกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญ อาทิเชนประเทศไทย เปน

ตน ดังนั้นเพ่ือใหเห็นพัฒนาการของแนวความคิดวาดวยสิทธิชุมชนในระดับสากลโดยละเอียด ใน

หัวขอนี้จะไดนําเสนอหลักการพ้ืนฐานของแนวคิดวาดวยสิทธิชุมชน โดยแบงทําการศึกษาออกเปน

หัวขอดังตอไปนี้ 
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3.1.1  พ้ืนฐานทางความคิดวาดวยสิทธิชุมชน 

 3.1.1.1 ความหมายของสิทธิชุมชน 

 จากการพิจารณาในทางทฤษฎีทางกฎหมายนั้น อาจกลาวไดวาคําวา “ชุมชน 

(Communities)” ในฐานะท่ีเปนคณะบุคคลหรือหมูคณะซ่ึงดําเนินวิถีชีวิตรวมกันโดยมิไดมีเปาหมาย

ท่ีจะดําเนินกิจการอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะและมีสายสัมพันธระหวางกันตามธรรมชาติ กับ 

“ประชาชน (Peoples)” นั้น แตแทท่ีจริงแลวตางก็มีความหมายอยางเดียวกัน อันหมายถึงกลุมบุคคล

ซ่ึงรวมตัวกันอยูภายใตบังคับของสถาบันหรือแบบแผนในการดําเนินชีวิตหรือการปกครองอยางใด

อยางหนึ่ง84 ซ่ึงในมุมมองของนักวิชาการดานกฎหมายระหวางประเทศ โดยเฉพาะ Lan  Brovnlie 

นั้น คําวา “ชุมชน Community” ตั้ งอยูบนฐานทางความคิดทํานองเดียวกันกับ “ชนชาติ 

(Nationalites)” “ประชาชน (Peoples)” “ชนกลุมนอย (Minorities)” และ “ชนพ้ืนเมือง 

(Indigenous Populations)”85 แตอยางไรก็ดี เปนท่ียอมรับกันวา ความหมายและความเปนมาของ 

สิทธิชุมชนยังไมเปนท่ีเขาใจกันอยางกวางขวางนัก แมในวงนักนิติศาสตรและนักสิทธิมนุษยชนของ

ไทย ก็ยังมีผูใหความหมายของสิทธิชุมชนไวคอนขางนอย อาทิเชน ศาสตราจารยเสนห จามริก86 ได

ใหความหมายของ “สิทธิชุมชน” ไววา “‘สิทธิชุมชน’ คือการใหชุมชนชาวบานมีสิทธิในการเลือก

อนาคตของตัวเอง เปนตัวของตัวเอง เปนอิสระโดยตัวเอง” สิทธิชุมชนจึงหมายถึง “สิทธิรวมเหนือ

ทรัพยสินของชุมชน” โดยใหความสําคัญกับการใชประโยชนจากทรัพยากรเพ่ือสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตน87 

  และนอกจากนั้นไดมีนักวิชาการดานสิทธิชุมชนใหความหมายของคําวา “สิทธิ

ชุมชน” ไวอยางนาสนใจดังตอไปนี้ ไดแก 

ศาสตราจารย ดร.ยศ  สันตสมบัติ88 ไดใหความหมายของ “สิทธิชุมชน” ในกรณี

ของการอนุรักษทรัพยากรปาไมวา สิทธิชุมชน หมายถึงสิทธิรวมเหนือทรัพยสินของชุมชนสมาชิกของ

                                                           
84กิตติศักดิ์ ปรกติ, เรื่องเดิม, หนา 53. 
85Ian Brownlie, “The Rights of Peoples in Modern International Law,” In The 

Rights of Peoples, J. Crawford, ed., (Oxford: Clarendon, 1988), p. 5 อางถึงใน กิตติศักดิ์ 

ปรกติ, เรื่องเดิม, หนา 52. 
86เสนห  จามริก, สิทธิมนุษยชน: เสนทางสูสันติประชาธรรม (กรุงเทพฯ: สํานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 2545), หนา 2.  
87เสนห  จามริก, ปาชุมชนในประเทศไทย: แนวทางการพัฒนา (กรุงเทพฯ: สถาบันชุมชน

ทองถ่ินพัฒนา, 2536), หนา 18. 
88ยศ สันตสมบัติ, มนุษยกับวัฒนธรรม, พิมพครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2548), หนา 277-278. 
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ชุมชนซ่ึงทําหนาท่ีดูแลรักษาปาเทานั้นจึงจะมีสิทธิใชและไดประโยชนจากปาโดยนัยนี้สิทธิชุมชนให

ความสําคัญกับการใชประโยชนจากทรัพยากรเพ่ือสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนดังนั้นแมวาโดย

ทฤษฎีแลวสมาชิกของชุมชนท้ังหมดจะมีสิทธิตามธรรมชาติในการใชทรัพยากรรวมแตชุมชนก็สามารถ

ใชอํานาจออกกฎเกณฑโดยคํานึงถึงความเปนธรรมในสังคมเปนสําคัญ 

  ศาสตราจารย ดร.อานันท  กาญจนพันธ89 ไดกลาวถึง “สิทธิชุมชน” วา “สิทธิ

ชุมชน” ไมใชสิทธิในการเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในพ้ืนท่ีนั้น โดยท่ีพ้ืนท่ีเหลานั้นก็ยังเปนของรัฐ หากแต

อํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาเปนของชุมชน ชุมชนสามารถท่ีจะออกกฎเกณฑและระเบียบตางๆ เพ่ือ

พิทักษสิทธิและพ้ืนท่ีเหลานั้นใหคงอยูสิทธิชุมชนจะเก่ียวของกับสิทธิอ่ืนๆ ตามคติท่ีมีอยูในเชิงคุณคา

เชิงศีลธรรมของสังคมสิทธิชุมชนจะซอนอยูในเรื่องสิทธิตางๆ เชน “สิทธิหนาหมู” หรือวาสิทธิในเรื่อง

ของ “สิทธิการใช” ซ่ึงสิทธิเหลานี้เกิดข้ึนตามหลักท่ีวาทุกคนควรมีสิทธิในการยังชีพ มีสิทธิในการท่ีจะ

มีชีวิตเปนระบบคุณคาทางศีลธรรมและสิทธิชุมชนยังขยายตัวออกไปเก่ียวของกับสิทธิอ่ืนๆ ตาม

ความสัมพันธท่ีเปลี่ยนแปลงไปเชนสิทธิในความเปนมนุษยหรือศักดิ์ศรีของความเปนคนสิทธิชุมชนจะ

เอ้ือตอการพัฒนาท่ีเปนธรรมและยั่งยืน 

  จากนิยามความหมายของชุมชนและสิทธิชุมชนท้ังท่ีไดอธิบายโดยนักวิชาการและนัก

กฎหมายท้ังจากตางประเทศและในประเทศไทยนั้นเปนเพียงสวนนอยของอีกมากมายหลายนิยามท่ี

ออกมาในลักษณะและทิศทางเดียวกัน จึงอาจกลาวไดโดยสรุปวา “สิทธิชุมชนหรือ Community 

Rights” นั้นหมายถึงหมูชนกลุมคนท่ีมีวัตถุประสงครวมกันมีท่ีอยูรวมกันเปนสังคมมีขอบเขตเปน

ชุมชนใดชุมชนหนึ่งหรือหลายชุมชนหรือหลายกลุมชาติพันธุโดยไมจํากัดเฉพาะกลุมคนในชนบท

เทานั้นแตจะรวมถึงกลุมคนในเมืองดวย90กลุมคนเหลานี้จะมีความสัมพันธทางสังคมมีวัฒนธรรม

รวมกันมีการจัดสรรการใชทรัพยากรและมีผลประโยชนรวมกันซ่ึงกลุมคนนั้นมีอํานาจอันชอบธรรม

ถูกตองตามกฎเกณฑประเพณีหรือแบบแผนขอตกลงท่ีบุคคลในสังคมนั้นๆ ยึดถือรวมกันในการดําเนิน

ชีวิตหรือการปกครองสิทธิชุมชนจึงมีลักษณะเปนสิทธิของกลุม (Collective Right)91 มิใชสิทธิใน

                                                           
89อานันท กาญจนพันธุ, มิติชุมชน: วิธีคิดวาดวยสิทธิอํานาจและการจัดการทรัพยากร

(กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544), หนา 45. 
90สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ: สภา

ผูแทนราษฎร, 2555), หนา 18-21. 
91กอบกุล รายะนาคร, พัฒนาการของหลักกฎหมายส่ิงแวดลอมและสิทธิชุมชน โครงการ

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(เชียงใหม: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549), หนา 33. 
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ระดับปจเจก และเปนสิทธิในการใชและจัดการทรัพยากรซ่ึงเปนสมบัติสวนรวมตามจารีตประเพณี

และวัฒนธรรมของชุมชน 

3.1.1.2 ท่ีมาของสิทธิชุมชน92 

  ถึงแมวา “สิทธิชุมชน”จะเปนวาทกรรมท่ีเกิดข้ึนเม่ือไมนานมานี้ก็ตาม แตแทท่ีจริง

แลว “สิทธิชุมชน” เปนอุดมการณท่ีมีความสัมพันธแนบแนนกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนมาอยาง

ยาวนาน93จากการใชชีวิตรวมกันของคนในชุมชนท่ีตองพ่ึงพาอาศัยในลักษณะน้ําพ่ึงเรือเสือพ่ึงปา รวม

ทุกขรวมสุขเกิดความเอ้ืออาทรและความผูกพันจนกลายเปนลักษณะของสายสัมพันธ เม่ือมีความ

ขัดแยงหรือความแตกแยกเกิดข้ึนก็จะมีการผลักดันใหมีการคิดคนหาวิธีการจัดการภายในชุมชนนั้นให

ลุลวงไป และไดมีพัฒนาการเรื่อยมาจนทําใหเกิด “กฎเกณฑ” ท่ีไมเปนลายลักษณอักษรในรูปแบบ

ของขอบัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์ท่ีชาวชุมชนยึดถือรวมกัน ซ่ึงลวนแลวแตแฝงอยูในวิถีชีวิตของชุมชนและ

เกิดมีข้ึนซํ้าๆ จนพัฒนาเปนแบบแผนท่ีแข็งแรง ขอบัญญัติดังกลาวของชุมชนเปนขอบัญญัติถึง

ความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ เปนความสัมพันธท่ี

เก่ียวเนื่องกัน “ขอบเขตอํานาจ” ท่ีสมาชิกแตละคนแตละฐานะพึงมีพึงไดรับทามกลางการดําเนินชีวิต

ดวยกันอํานาจนั้นเปนอํานาจท่ีทุกคนยอมรับภายใต “คุณคา” ท่ียึดถือรวมกันเปนอํานาจท่ีมี

ความชอบธรรมก็คือ “ระบบสิทธิ” ของชุมชนนั่นเอง94 อันเปนท่ีมาของระบบสิทธิชุมชนท่ีกลาวถึงใน

ปจจุบัน 

  “คุณคาท่ีชุมชนยึดถือรวมกัน” เปนสิ่งท่ีถูกสรางสรรคข้ึนโดยชีวิตชุมชน อาทิเชน

ความเชื่อถือเรื่องผีบรรพบุรุษ ผีปูตา ผีแถน คุณคาแหงความกตัญูรูคุณตอธรรมชาติและบรรพบุรุษ 

การเคารพและใหคุณคาในผลประโยชนและทรัพยสินสวนรวม เปนตนหรืออาจเปนคุณคาท่ีชุมชน

รับเขามาจากภายนอกจนเกิดการผสมผสานเปนคุณคาของชุมชนข้ึนใหม เชนหลักธรรมทางศาสนา 

ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาคุณคาเหลานี้เปน “หลักทางศีลธรรม” ซ่ึงทําหนาท่ีกํากับพฤติกรรมของชาว

ชุมชนใหอยูรวมกันอยางสงบสันตินั่นเอง 

  ระบบสิทธิของชุมชนหรือสิทธิชุมชนปรากฏอยูในทุกมิติของชีวิตชุมชนตั้งแตระบบ

การจัดการทรัพยากร ระบบเกษตรกรรม ระบบการดูแลสุขภาพ ระบบการศึกษา ระบบการปกครอง 

ระบบยุติธรรมของชุมชน หรือแมกระท่ังระบบของความเชื่อความศรัทธา95ซ่ึงระบบสิทธิท่ีหลากหลาย

                                                           
92สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, เรื่องเดิม, หนา 18-21. 
93ชลธิรา สัตยาวัฒนา, พลวัตสิทธิชุมชน: กระบวนทัศนทางมานุษยวิทยา (กรุงเทพฯ: ศูนย

มานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), 2546). 
94เรื่องเดียวกัน. 
95เรื่องเดียวกัน. 



71 

ซับซอนของสังคมชุมชนท่ีกลาวถึงนั้นเปน “สิทธิตามจารีตประเพณี” (Customary Right) ซ่ึงมักจะ

แตกตางและมีความขัดแยงกับสิทธิตามกฎหมาย (Legal Right) ท้ังนี้ก็เพราะวาสิทธิตามจารีต

ประเพณีมักจะตั้งอยูบนหลักของ “สิทธิทางศีลธรรม” อยางเครงครัด ในขณะท่ีสิทธิตามกฎหมายนั้น

จะผสมผสานหลักการทางการเมืองและเศรษฐกิจดวย96 

  อยางไรก็ตามขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรของการสรางองคความรูสําหรับ

แนวความคิดทฤษฎีเรื่อง “สิทธิ” จนพัฒนามาถึง “สิทธิชุมชน” ในปจจุบัน มีรากฐานสําคัญมาจาก

การพัฒนาปรัชญาการเมืองท่ีเกิดข้ึนในสังคมตะวันตกในศตวรรษท่ี 16-17 ดังท่ีไดกลาวมาแลวใน

ตอนตนซ่ึงใหความสําคัญกับ “สิทธิของปจเจกชน” ในฐานะ “สิทธิของพลเมือง” และ “สิทธิทาง

การเมือง” อันเปนท่ีมาของระบอบการเมืองเสรีประชาธิปไตยและระบอบทรัพยสินสวนบุคคลหรือ

กรรมสิทธิ์เอกชน อันเปนหัวใจของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมซ่ึงเติบโตงอกงามตอมา แตในท่ีสุดก็ถูก

ทําลายและวิพากษจากบรรดานักปราชญสายสังคมนิยมซ่ึงเห็นวาสิทธิปจเจกชนและระบอบทรัพยสิน

สวนบุคคลเปนท่ีมาของความเสื่อมทรามทางศีลธรรมเปนท่ีมาของการขูดรีดทางชนชั้นและลดทอน

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยจึงควรใหความสนใจแก “สิทธิกลุม” หรือ“สิทธิรวม” และแทนท่ีจะมี

เพียงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองตองมี “สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม” ดวยจน

ตอมาในป ค.ศ.1948 เม่ือองคการสหประชาชาติ ไดประกาศ “ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน” 

จึงตองประกาศ“กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง” ควบคูไปกับกติกา

ระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและตอมาไดเปดพรมแดนสูมิติของสิทธิ

ท่ีมีความหลากหลายความเทาเทียมการมีสวนรวมของประชาชนสงผลใหเกิดความสนใจเรื่อง “สิทธิ

ชุมชน” อยางจริงจังถึงปจจุบัน 

3.1.1.3 หลักการสําคัญของสิทธิชุมชน97 

   1) สิทธิชุมชนคือขอตกลงกฎเกณฑทางสังคมท่ีพัฒนาใหกลุมคนรวมกัน

จัดการทรัพยากรการจัดการทางเศรษฐกิจสังคมและอ่ืนๆ โดยกลุมคนดังกลาวมีความสัมพันธทาง

สังคมรวมกันมีวัฒนธรรมรวมกันจําเปนท่ีตองจัดการรวมกันโดยชุมชนไดสรางขอตกลงหรือกติกาใน

การจัดการทรัพยากรเศรษฐกิจสังคมขอตกลงอาจเปนลายลักษณอักษรหรือกฎจารีตประเพณีซ่ึง

ขอตกลงเปนเรื่องของการเรียนรูการตอสูตอรองท้ังภายในระหวางชุมชนหรือภายนอกชุมชนขอตกลง

รวมจึงมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมสิทธิชุมชนจึงมีขอบเขตท่ี

กวางยืดหยุนปรับเปลี่ยนได 

                                                           
96อานันท กาญจนพันธุ, เรื่องเดิม. 
97สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, เรื่องเดิม, หนา 21-24. 



72 

   2)  สิทธิชุมชนเปนรูปแบบสิทธิเชิงซอน หมายถึงภายใตขอตกลงจัดการ

รวมกันของชุมชนจะมีสิทธิหลายประเภทแตสัมพันธกันเชนสิทธิการครอบครองสิทธิการใชสิทธิการ

จัดการซ่ึงสิทธิแตละประเภทมีพัฒนาการข้ึนใหมอยูเสมอและการซอนของสิทธิมีหลายระดับท้ัง

รูปแบบสิทธิและเจาของสิทธิเชน ในบางเง่ือนไขสิทธิความเปนเจาของทรัพยากรบางประเภทอาจเปน

ของรัฐหรือของบุคคลในชุมชนแตชุมชนมีสิทธิในการใชและสิทธิจัดการเปนตน 

   3) สิทธิชุมชนมีลักษณะเนนการมีสวนรวมอันหมายถึงการใหหนวยงาน

ภายนอกเขามารวมสนับสนุนตั้งแตระดับทองถ่ิน ไปจนถึงสาธารณะและรัฐสิทธิชุมชนไมใชสิทธิความ

เปนเจาของแบบเบ็ดเสร็จดังเชนสิทธิของรัฐท่ีเปนเจาของและใชสิทธิตนเองกีดกันหนวยงานจาก

ภายนอกเขามาเก่ียวของอยางสิ้นเชิง ดังจะเห็นไดจากกิจกรรมการจัดการปาชุมชน หรือการฟนฟู   

อัตลักษณของทองถ่ิน เปนตนซ่ึงลวนแลวแตเปนกิจกรรมท่ีตองการการสนับสนุนจากชุมชนทองถ่ิน 

จากภาคประชาสังคมและรวมไปถึงรัฐซ่ึงชุมชนก็ไดสรางเง่ือนไขและกติกาท่ีมีการควบคุมจากภายนอก

เพ่ือปองกันการละเมิดสิทธิชุมชน ดังนั้นจึงกลาวไดวาสิทธิชุมชนใหความสําคัญกับผูท่ีอยูกิน ดูแล

ทรัพยากรเพ่ือความอยูรอดของชุมชนเปนอันดับแรก คนภายนอกจะมาอางสิทธิเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี

ของชุมชนเมืองมาอยูเหนือการมีชีวิตรอดของชุมชนไมได ทําใหการมีสวนรวมลดหลั่นกันไปตามความ

จําเปนพ้ืนฐานของชีวิตและสังคมอยางไรก็ตามโดยท่ัวไปสิทธิชุมชนมักมีลักษณะการมีสวนรวมจาก

ภายนอกมากกวาการกีดกันโดยหลักการสําคัญของ “การมีสวนรวม” ก็คือเปาหมายของสิทธิชุมชน

มิใชเพ่ือประโยชนเฉพาะสวนของชุมชนเทานั้นหากแตตองเปนไปเพ่ือประโยชนของสังคมดวย 

   4) อุดมการณของสิทธิชุมชนวางอยูบนหลักพ้ืนฐานวาดวยความยั่งยืนและ

ความเปนธรรม ดังจะเห็นไดจากตัวอยางของการจัดการทรัพยากรปาไม หรือการจัดการทรัพยากรน้ํา 

ซ่ึงตางก็ตองการใหสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในการเขาถึงทรัพยากรและไดรับการแบงปนทรัพยากร

อยางเปนธรรม การท่ีชุมชนจะอยูรอดไดก็ตองอยูบนฐานทรัพยากรท่ียั่งยืนดวย การบริโภคใหหมดไป

เปนการทําลายทุนชีวิตของชุมชนโดยตรงซ่ึงอุดมการณและวัตถุประสงคของสิทธิชุมชนจะมุงใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดจากการใชทรัพยากร 

   5) สิทธิชุมชนบนเนื้อหาท่ีหลากหลาย ชุมชนจํานวนมากไดอาศัยตนทุนทาง

สังคมของตนมาสรางระบบในการจัดการในชุมชนของตนเองเพ่ือปรับสัมพันธภาพทางอํานาจในหลาย

รูปแบบเชนสิทธิการจัดการทรัพยากร สิทธิในท่ีอยูอาศัย สิทธิสตรี เศรษฐกิจชุมชน เปนตน 

   6) สิทธิชุมชนเปนขบวนการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยจากรากหญาสิทธิ

ชุมชนเปนการตอสูโดยมีเปาหมายหลักเพ่ือนําไปสูความเปนพหุลักษณประชาธิปไตยหรือสังคมท่ี

เคารพความหลากหลายหรือมีนโยบายใหแตละทองถ่ินตลอดจนกลุมตางๆ ในสังคมใหไดมีเสรีภาพ

ของตนเองในการกําหนดกติกาของวิถีชีวิตเศรษฐกิจทรัพยากรตามภูมินิเวศวัฒนธรรมของตน ท้ังนี้อยู

บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบรวมกันของสังคมดวยรัฐตองมีนโยบายสนับสนุนชุมชนใหมีเสรีภาพในการ
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กําหนดกฎกติการะบบสิทธิการจัดการทรัพยากรเศรษฐกิจวิถีชีวิตวัฒนธรรมของตนเองและมีกลไก

สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

  3.1.1.4  ลักษณะสําคัญของสิทธิชุมชน98 

  จากการศึกษาดังกลาวพบวาลักษณะสําคัญของสิทธิชุมชนท่ีจะตองมีนั้น ควรท่ีจะ

ประกอบดวยหลักดังตอไปนี้ 

1)  อุดมการณของสิทธิชุมชนเปนอุดมการณเพ่ือความอยูรอดของชุมชน 

   2)  กระบวนการในการเกิดข้ึนของสิทธิชุมชนในแตละประเภทไมไดเกิดจาก

ความสัมพันธในเชิงพันธะสัญญาอันเปนขอตกลงระหวางบุคคล หากแตเปนผลิตผลท่ีเกิดข้ึนจาก

กระบวนการภายในของชุมชนในแตละพ้ืนท่ีท่ีทดลองเรียนรูสั่งสมและพัฒนาข้ึนมาจนกลายมาเปน

สวนหนึ่งของโครงสรางสังคมภายในชุมชนและในหลายๆ กรณีท่ีมีการถายโอนประสบการณของชุมชน

หนึ่งไปยังชุมชนหนึ่ง 

3)  สิทธิชุมชนตั้งอยูบนสํานึกและความรับรูรวมกันของชุมชนเปนหลัก 

ดังนั้นจึงมักจะไมปรากฏในรูปของบันทึกท่ีเปนลายลักษณอักษร หากแตเปนไปในลักษณะของจารีต

ประเพณี 

4)  กลไกในการบังคับเปนไปโดยอาศัยวิธีการของแตละชุมชนผานทาง 

ระบบความสัมพันธในดานตางๆ ท่ีมีอยูในชุมชน 

5)  สิทธิชุมชนเปนความพยายามของชุมชนท่ีจะจัดความสัมพันธระหวาง 

สมาชิกของชุมชนใหสอดคลองกับการกระทําท่ีทุกคนสามารถเขาถึงไดและมีทางเลือก 

6)  สิทธิชุมชนเปนสิทธิท่ีมีเง่ือนไขไมใชสิทธิเด็ดขาดตองข้ึนอยูกับปจจัย 

ท้ังหมดท่ีมีอยูในชุมชน 

7)  สิทธิชุมชนมักจะมีกลไกภายในชุมชนท่ีคอยจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปน 

ตอการดํารงชีพและใหโอกาสกับสมาชิกของชุมชน 

 

 3.1.2 เนื้อหาของแนวความคิดสิทธิชุมชนในระดับสากล 

 แนวความคิดเรื่องสิทธิชุมชนในระดับของนานาชาตินั้น โดยสวนใหญจะเปนไปในรูปแบบของ

พัฒนาการของการเรียกรองสิทธิของชนพ้ืนเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสหรัฐอเมริกาแคนาดา และ

รวมไปถึงในทวีปออสเตรเลีย ท่ีประกอบดวยชนพ้ืนเมืองท่ีเปนชนชาติดั้งเดิมกอนท่ีชนชาติยุโรปจะเขา

มายึดครองดินแดน โดยเฉพาะอยางยิ่งในทวีปอเมริกานั้นเปนความขัดแยงระหวางชนพ้ืนเมืองในทวีป

อเมริกาหรืออินเดียนแดงหรือชนพ้ืนเมืองชาวอเมริกันซ่ึงเปนกลุมคนท่ีอาศัยในทวีปอเมริกามานาน

                                                           
98เรื่องเดียวกัน, หนา 25. 
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กอนท่ีชาวยุโรปจะเขามาอพยพยายถ่ินฐานมาตั้งรกรากในอดีตไดมีสงครามเกิดข้ึนมากมายในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ในการแยงชิงดินแดนการตอสู รวมถึงการคาท่ีเกิดข้ึนระหวางชาวยุโรปกับชาว

อินเดียนแดง ทําใหเกิดการตอสูเรียกรองสิทธิของชนพ้ืนเมืองอันนํามาสูคดีมากมายในศาลสูง และใน

ท่ีสุดไดนํามาสูการสรางขอตกลงในลักษณะของสนธิสัญญา รวมถึงคําประกาศท่ีทําข้ึนระหวางคน

พ้ืนเมืองกับชาวอเมริกันในปจจุบันท่ียอมใหการรับรองซ่ึงสิทธิของชุมชนพ้ืนเมือง ดังนั้นในประเด็น

ของเนื้อหาของแนวความคิดดานสิทธิชุมชนในระดับสากลนี้จะไดขอแบงการศึกษาออกเปนหัวขอ

ดังตอไปนี้ ไดแก 

3.1.2.1 ผูทรงสิทธิชุมชน 

  ดังท่ีไดกลาวมาขางตนแลววาการกลาวถึงสิทธิชุมชนในระดับสากลนั้นโดยสวนใหญ

แลวมักจะหมายถึงการอางสิทธิความมีตัวตนของชาวพ้ืนเมืองดั้งเดิม โดยการอางสิทธิของชุมชนชาว

พ้ืนเมืองนั้นสวนใหญจะอยูในรูปของสิทธิในท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ สําหรับสิทธิของชุมชน

พ้ืนเมืองดานอ่ืนๆ นั้นไดแก สิทธิในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อันประกอบไปดวย สิทธิใน

การมีตัวตน สิทธิในการศึกษา สิทธิในการดํารงชีวิตตามวัฒนธรรมและประเพณีความเชื่อของตน99

และนอกจากนั้นแลวยังมีการขยายขอบเขตไปถึงสิทธิดานอ่ืนๆ  เชน สิทธิรวมหมู สิทธิของชนกลุม

นอย100 เปนตน ดังนั้นเม่ือกลาวถึงสิทธิชุมชนในระดับสากลแลวจะเห็นไดวา ไดใหความสําคัญในเรื่อง

ของสิทธิชนพ้ืนเมือง (Indigenous Peoples) หรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม (Indigenous Community) 

เปนหลัก ดังนั้นจึงมีการใหความหมายของชนพ้ืนเมืองอันเปนผูทรงสิทธิชุมชนไวโดยเฉพาะใน

กฎหมายระหวางประเทศ ไดมีการใหความหมายและลักษณะสําคัญไว วา“ชนพ้ืนเมือง” คือ 

ประชาชนผูซ่ึงไดอยูอาศัยในแผนดินใดแผนดินหนึ่งมากอนท่ีจะมีการยึดครองเปนอาณานิคม และเปน

ผูซ่ึงมีความแตกตางทางสังคมกอนท่ีจะมีการปกครองดินแดนเหลานั้นชนพ้ืนเมืองมีความตองการใน

การดูแลรักษาท่ีดิน การปกปองภาษาและการสงเสริมวัฒนธรรมของตนเอง ชนพ้ืนเมืองบางกลุม

พยายามรักษาธรรมเนียมประเพณีของตนเองตามวิถีชีวิต101 

 ดังนั้นจึงกลาวไดโดยสรุปวา ผูทรงสิทธิชุมชนท่ีกลาวอางในระดับสากลนั้น ไดแกชน

พ้ืนเมือง (Indigenous Peoples) หรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม (Indigenous Community) นั่นเอง จาก

                                                           
99กอบกุล  รายะนาคร, เรื่องเดิม, หนา 32. 
100กิตติศักดิ์  ปรกติ, เรื่องเดิม, หนา 53-59. 

  101Study Guide: The Rights of Indigenous Peoples, Retrieved November 27, 

2014 from http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/studyguides/indigenous.html   
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การใหความหมายของคําวา ชนพ้ืนเมือง ตามความหมายของกฎหมายระหวางประเทศ สามารถ

จําแนกองคประกอบได 2 ขอ คือ102 

1. เปนกลุมคนท่ีไดอาศัยอยูในดินแดนแหงใดแหงหนึ่งมากอนอยางตอเนื่อง

ยาวนาน ตอมากลุมคนเหลานี้ไดเผชิญหนากับการลาอาณานิคมและการตั้งรัฐสมัยใหม (Modern 

State)  

2. ภายหลังจากการกอตั้งรัฐข้ึน ไดมีการใชอํานาจรัฐลิดรอนสิทธิของกลุม 

คนเหลานี้ ท้ังในทางกฎหมายและการปฏิบัติ พรอมกับการเขาแยงชิงท่ีดิน ทรัพยากร และทรัพยากร

ชีวภาพของพวกเขา โดยไมไดคํานึงถึงสิทธิของพวกเขาท่ีดํารงอยูมากอน 

3.1.2.2  เนื้อหาของสิทธิชุมชนในระดับสากล 

  เนื้อหาของสิทธิชุมชนตามท่ีมีการรับรองไวในกฎหมายระหวางประเทศ ท้ังในกรณี

ของการบังคับใชขององคกรระหวางประเทศรวมถึงท่ีมีปรากฏในคําพิพากษาของศาลนั้น สามารถแยก

เนื้อหาของสิทธิชุมชนไดดังนี้103 

   1)  สิทธิในการอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ 

หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน ซ่ึงรวมถึงสิทธิกําหนดแนวทางในการอนุรักษและปกปองมิใหถูก

เปลี่ยนแปลงทําลาย 

   2) สิทธิในการจัดการและพัฒนาฐานทรัพยากรโดยเฉพาะทรัพยากรท่ีดิน ท่ี

ชุมชนใชประโยชนภายใตเง่ือนไขความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสิทธิในการไดรับการ

คุมครองจากรัฐ ในการเขาถึงทรัพยากรดังกลาว การจํากัดสิทธินี้ลงโดยกฎหมายจะตองเปนไปเพ่ือ

ประโยชนของสังคมเทานั้นและตองมีการจายคาตอบแทนอยางเปนธรรมอีกดวย รัฐมีหนาท่ีตอง

ปรับปรุงกฎหมายและดําเนินการใหการรับรองสิทธิของชุมชนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3.1.2.3 การรับรองสิทธิชุมชนในระดับสากล 

การเคลื่อนไหวเรียกรองสิทธิของชนพ้ืนเมืองท้ังภายในประเทศ และในระดับระหวาง 

ประเทศไดนําไปสูการยอมรับสิทธิชนพ้ืนเมืองท้ังในรูปของคําประกาศ ปฏิญญา รวมไปถึงการทํา

ขอตกลงในรูปแบบของสนธิสัญญาตางๆ  โดยเฉพาะเจาะจงเพ่ิมมากข้ึนกวาเดิม เพราะเม่ือพิจารณา

                                                           
102บุญชู ณ ปอมเพชร, การรับรองสิทธิชุมชนและชนพ้ืนเมืองในระบบกฎหมายของ

ตางประเทศ, คนวันท่ี 19 กรกฎาคม 2557 จาก http://www.midnightuiv.or/midnighttext 

/000899.doc 
103กอบกุล รายะนาคร, พันธกรณีระหวางประเทศดานส่ิงแวดลอม (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

สาธารณสุขแหงชาติ, 2548), หนา 46-48. 

http://www.midnightuiv.or/midnighttext%20/000899.doc
http://www.midnightuiv.or/midnighttext%20/000899.doc
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ในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948104(12)  (Universal Declaration of Human 

Rights 1948) ยังไมมีการกลาวถึงสิทธิของชนพ้ืนเมืองไวโดยชัดแจง โดยหลักการในปฏิญญาสากลวา

ดวยสิทธิมนุษยชนนั้นไดมุงเนนไปท่ีการใหความคุมครองสิทธิของปจเจกบุคคลเปนสวนใหญ 

การเรียกรองสิทธิของชนพ้ืนเมืองท่ีนําไปสูการรับรองสิทธิของชนพ้ืนเมืองโดย

เฉพาะเจาะจง เริ่มมีข้ึนนับตั้งแต ค.ศ.1946 โดยองคการแรงงานระหวางประเทศ (The 

International Labor Organization: ILO) ไดพัฒนาอนุสัญญาวาดวยการปกปองและประสานชน

พ้ืนเมืองและชนเผาในประเทศเอกราช (Convention Concerning The Protection and 

Integration of Indigenous and other Tribal and Semi-Tribal Population in 

Independence Countries) ข้ึนในป ค.ศ.1947 หรือเรียกวา ILO 107 (Convention 107) แต

เนื่องจากยังมีเนื้อหาท่ีไมชัดเจน จึงไมไดรับการยอมรับจากชนพ้ืนเมือง 

การเคลื่อนไหวของชนพ้ืนเมืองท้ังภายในประเทศและในระดับระหวางประเทศได

นําไปสูการเรียกรองใหกฎหมายระหวางประเทศยอมรับถึงสิทธิของชนพ้ืนเมืองในการปกครองตนเอง

สิทธิในท่ีดินและทรัพยากร ขอเรียกรองเหลานี้ไดรับการรับรองโดยกฎหมายระหวางประเทศท่ีเปด

โอกาสใหกับชนพ้ืนเมืองสามารถเขามีสวนรวม และมีบทบาทในแนวทางของตนเองมากข้ึนใน ค.ศ.

1960 เปนตนมา โดยไดมีกติการะหวางประเทศหลายฉบับกลาวถึงชนพ้ืนเมืองและยอมรับวิถีชีวิตของ

ชนพ้ืนเมือง เชนกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 

(International Covenant on Civil and Political Rights 1966) ซ่ึงไดมีการกลาวถึงสิทธิของกลุม 

(Collective Rights) ในมาตรา 27105 เรื่องชนกลุมนอย (Minorities)วา ในรัฐท้ังหลายท่ีมีชนกลุม

นอยทางเผาพันธุ ศาสนา หรือภาษาอยู บุคคลผูเปนชนกลุมนอยดังกลาวจะไมถูกปฏิเสธสิทธิในอันท่ี

จะมีวัฒนธรรมของตนเอง หรือการนับถือและการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของตนเอง หรือใช

ภาษาของตนเองภายในชุมชนรวมกับสมาชิกอ่ืนๆ หรือชนกลุมนอยดวยกัน  

ตอมาการเรียกรองนําไปสูการยอมรับสิทธิของชนพ้ืนเมืองในอนุสัญญาแรงงานระหวาง

ประเทศ ฉบับท่ี 169 (International Labor Organization Convention 169) โดยเนื้อหาในอนุสัญญา

ฉบับนี้ไดกําหนดความรับผิดของรัฐในเรื่องสิทธิของชุมชนพ้ืนเมือง โดยกําหนดใหรัฐบาลตองสนับสนุน

และคุมครองสิทธิของชุมชนทองถ่ินและชนเผา และเรียกรองใหประเทศภาคีตองใหความรวมมือ พรอม

                                                           
104จรัญ โฆษณานันท, สิทธิมนุษยชนไรพรมแดน (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2556), หนา 380. 
105Article 27 In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities 

exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in 

community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to 

profess and practice their own religion, or to use their own language. 
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กับใหการยอมรับชนพ้ืนเมืองและสนับสนุนกฎหมายใหมีการรับรองปฏิบัติตามจารีตประเพณี การรับรอง

กรรมสิทธิ์รวมของชุมชนในท่ีดินและดินแดน รวมถึงการคุมครองสิทธิและการถือครองท่ีดินของชุมชนท่ีมี

มาโดยจารีตประเพณี รวมท้ังสิทธิการใช จัดการ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ106 

สิทธิของชนพ้ืนเมืองไดรับการรับรองท่ีชัดเจนอีกครั้งในคําประกาศริโอ วาดวย

สิ่งแวดลอมและการพัฒนา (Rio Declaration of Environment and Development) และแผนปฏิบัติ

การท่ี 21 ในการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ท่ีกรุงริโอ เดอ จาเนโร (Rio de 

Janeiro) เม่ือ ค.ศ.1992 โดยมีใจความสําคัญในการใหการยอมรับหลักการของการพัฒนาท่ีเก่ียวของกับ

สิทธิชนพ้ืนเมืองกับสิทธิในท่ีดิน ในหลักการขอท่ี 22 เรื่องการจัดการทรัพยากร107อันเปนการประกาศ

ยอมรับการมีอยูของสิทธิชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมและวัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม ท่ีจะเขามามี

สวนรวมในการจัดการทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน นอกจากนั้นแลวยังไดมีการรับรอง

แผนปฏิบัติการท่ี 21 ซ่ึงไดมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาไวหลายประเด็น รวมถึงการมีสวนรวมของ

ชุมชน ชนพ้ืนเมือง ในการคุมครองสิ่งแวดลอมและประเด็นท่ีสําคัญไดแก เรื่องการสนับสนุนชุมชนให

มีสวนรวมในการจัดการดูแลรักษาทรัพยากรอยางจริงจัง ท้ังในเรื่องของการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

การสนับสนุนวัฒนธรรมของชนทองถ่ินดั้งเดิม การสรางเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางชุมชน 

และการใหหลักประกันสิทธิไวในกฎหมาย นอกจากนั้นแลวยังไดขยายความในเรื่องการมีสวนรวมของ

ชุมชนวา รัฐบาลและองคกรระหวางประเทศตองจัดใหมีกระบวนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

เพ่ือใหชุมชนไดรับการแบงปนผลประโยชนจากการนําภูมิปญญาทองถ่ินไปใช และเพ่ือใหชุมชน

สามารถนําความรูของชุมชนมาชวยใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน รัฐตองใหความคุมครองแกท่ีดินท่ี

ชุมชนอาศัยอยู และยอมรับคุณคา ความรู และวิถีปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอม 

นอกจากนี้รัฐจะตองเสริมสรางสมรรถนะของชุมชนและสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบาย กฎหมาย และโครงสรางตางๆ  ท่ีเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรซ่ึงมีผลกระทบตอชุมชน 

จากการรับรองสิทธิของชนพ้ืนเมืองในคําประกาศกรุงริโอ ไดนําไปสูการรับรองสิทธิ

ชนพ้ืนเมืองในอนุสัญญาวาดวยความหลากหมายทางชีวภาพ ค.ศ.1992 (Convention on 

Biological Diversity 1992) ซ่ึงมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ.1993 อนุสัญญานี้มีเนื้อหา

เก่ียวของกับการคุมครองและการเขาถึงเพ่ือใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ มีสวนท่ีใหความสําคัญ

                                                           
106จรัญ โฆษณานันท, เรื่องเดิม. 
107หลักการขอท่ี 22 “ชนพ้ืนเมือง และชุมชนของตน และชุมชนทองถ่ินอ่ืนๆ  มีบทบาท

สําคัญในการจัดการและพัฒนาสิ่งแวดลอม เนื่องจากความรูและธรรมเนียมปฏิบัติของตน รัฐควร

รับรองและสงเสริมการมีตัวตน วัฒนธรรม และผลประโยชนของชุมชน และชวยใหชุมชนสามารถมี

สวนรวมในการพัฒนาท่ียั่งยืนอยางมีประสิทธิภาพ” 
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แกบทบาทของชุมชนพ้ืนเมือง และชุมชนทองถ่ินในการอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลาย

ทางชีวภาพอยางยั่งยืน แตการเคารพ การสงวนรักษาภูมิปญญาทองถ่ิน และการแบงปนผลประโยชน

ใหแกชุมชนทองถ่ิน จะตองใหเปนไปตามท่ีกฎหมายแตละรัฐบัญญัติ โดยกลาวถึงในอารัมภบท วรรคท่ี 

12108  และในมาตรา 8 (j)109  ซ่ึงการบังคับใหเกิดผลตามอารัมภบทวรรคท่ี 12 และมาตรา 8 (j) นั้น

ใหเปนไปตามกฎหมายท่ีแตละรัฐบัญญัติรับรอง และตอมาไดมีการออกแนวปฏิบัติ ใน ค.ศ.1999 

เรียกวา Bonn Guidelines วาดวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชนอยาง

ยุติธรรม  (Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable 

Sharing) ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม โดยมีหลักการท่ีเก่ียวของกับ

ชุมชนทองถ่ิน เชน การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม หรือภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนทองถ่ินตองไดรับ

ความเห็นชอบหลังจากการแจงใหทราบขอมูลลวงหนา (Prior Informed Consent: PIC) จากชุมชน

ทองถ่ินท่ีเก่ียวของกอน หรือรัฐท่ีเปนแหลงกําเนิดทรัพยากรพันธุกรรม ควรมีมาตรการเพ่ือคุมครอง

ชุมชนทองถ่ินใหสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรมตอไปได แมวาจะมีการนําทรัพยากรนั้น

ไปพัฒนาเพ่ือใชประโยชนทางการคาแลวก็ตาม เปนตน110 

พัฒนาการของการรับรองซ่ึงสิทธิของชุมชนพ้ืนเมืองไดนํามาสูการยกรางปฏิญญา

สากลของสหประชาชาติวาดวยสิทธิของชนพ้ืนเมือง (United Nations Declaration on the Rights 

of Indigenous Peoples) ค.ศ.2007 โดยสหประชาชาติไดอธิบายวาปฏิญญาฉบับนี้เปนมาตรฐาน

                                                           
108อารัมภบท วรรคท่ี 12 ไดกลาวถึง ชุมชนพ้ืนเมือง ดังนี้วา “ตระหนักถึงการพ่ึงพาอาศัย

อยางใกลชิดและตามขนบประเพณีเดิมของชุมชนพ้ืนเมืองและทองถ่ิน ซ่ึงใชทรัพยากรชีวภาพในการ

ดําเนินชีวิตตามขนบประเพณีเดิม และตระหนักถึงความปรารถนาในอันท่ีจะแบงปนอยางเทาเทียมซ่ึง

ผลประโยชนท่ีไดจากการใชประโยชนความรู ประดิษฐกรรม และการถือปฏิบัติท่ีสืบทอดมาตาม

ประเพณีท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ และการใชประโยชนความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน” 
109มาตรา 8 (j) ของอนุสัญญานี้ไดบัญญัติวา “ภายใตกฎขอบังคับแหงชาติ ตองใหความ

เคารพ สงวนรักษาและดํารงไวซ่ึงความรู ประดิษฐกรรม และการถือปฏิบัติของชุมชนพ้ืนเมืองและ

ทองถ่ินซ่ึงปรากฏในการดําเนินชีวิตท่ีสืบทอดมาตามประเพณี ซ่ึงเก่ียวของกับการอนุรักษและการใช

ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และสงเสริมการประยุกตใชอยางกวางขวางมากข้ึน 

ดวยมีความเห็นชอบและการเขารวมของผูทรงความรู เจาของประดิษฐกรรม และผูถือปฏิบัตินั้นๆ  และ

สนับสนุนการแบงปนอยางเทาเทียมซ่ึงผลประโยชนอันเกิดจากการใชประโยชนความรู ประดิษฐกรรม 

และการถือปฏิบัตินั้น” 
110กอบกุล รายะนาคร, พันธกรณีระหวางประเทศดานส่ิงแวดลอม, หนา 46-48. 
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สําคัญในการปฏิบัติตอปวงชนทองถ่ินดั้งเดิมซ่ึงจะเปนเครื่องมือสําคัญมุงสูการกําจัดการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน1 2ตอปวงชนทองถ่ินดั้งเดิมกวา 370 ลานคนของโลกและชวยพวกเขาในการตอสูกับการเลือก

ปฏิบัติและการถูกเบียดตกขอบ (Marginalization) โดยเนื้อหาอันเปนสาระสําคัญในปฏิญญาฉบับนี้

ไดระบุถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพ้ืนฐานท่ีรับรองใหแกชนเผาพ้ืนเมือง111 ซ่ึงรวมไปถึงสิทธิการ

เลือกตัดสินใจอนาคตของตนเอง สิทธิในการรวมกลุมเปนเจาของ การจัดการและการควบคุมท่ีดิน 

ดินแดนและทรัพยากรของตนเอง112 สิทธิในการกําหนดสถานภาพทางการเมือง ศาสนา วัฒนธรรม 

การศึกษา พรอมท้ังสิทธิในการปกปองรักษาวัฒนธรรมและทรัพยสินทางปญญาของชนเผาตนไว ชน

เผาพ้ืนเมืองตองไดรับการปรึกษาหารือ การมีสวนรวม และการยินยอมกอนท่ีจะมีการดําเนินการใดๆ 

หรือทํากิจกรรมใดๆ ท่ีสงผลกระทบตอชนเผาพ้ืนเมือง ตอทรัพยสิน ทรัพยากรหรือตอดินแดนของชน

เผาพ้ืนเมือง ท้ังยังไดกําหนดถึงการไดรับคาชดเชยเยียวยาท่ีเพียงพอ ในกรณีท่ีถูกละเมิดสิทธิดังกลาว 

รวมถึงการรับรองวาจะทําทุกวิถีทางท่ีจะตอตานการลางเผาพันธุและการฆาลางเผาพันธุใหได113 

3.1.2.4  การรับรองสิทธิชุมชนโดยองคกรระหวางประเทศและศาล 

จากการรับรองสิทธิของชนพ้ืนเมืองในกฎหมายระหวางประเทศรูปแบบตางๆ ไมวา

จะเปนในรูปของปฏิญญา กติกา และคําประกาศ ซ่ึงมีการตั้งองคกรท่ีทําหนาท่ีในการควบคุม 

ตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีไดกําหนดไว รวมถึงการรับขอรองเรียนตางๆ  ในกรณีท่ีมีการ

ละเมิดสิทธิตามพันธกรณี องคกรเหลานี้อาจอยูในรูปคณะกรรมการหรือศาลระหวางประเทศท่ีทํา

หนาท่ีวินิจฉัยเม่ือเกิดขอพิพาทข้ึน ซ่ึงไดมีการบังคับใชบทบัญญัติในเรื่องสิทธิชุมชนในองคกรระหวาง

ประเทศหลายองคกรดวยกัน เชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (The Human 

                                                           
111มาตรา 1 “ชนเผาพ้ืนเมืองมีสิทธิท่ีจะไดรับความพึงใจอยางเต็มท่ีท้ังในฐานะสวนรวมและ

ปจเจกบุคคล ในสิทธิมนุษยชนท้ังปวงและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน ตามท่ีไดรับการรับรองในกฎบัตร

สหประชาชาติ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ” 
112มาตรา 2 “ชนเผาพ้ืนเมืองและบุคคลท่ีเปนชนเผาพ้ืนเมืองมีเสรีภาพและความเสมอภาค

เทาเทียมกับกลุมคนและบุคคลอ่ืนๆ และมีสิทธิท่ีจะใชสิทธิของเขาโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในทุก

รูปแบบ โดยเฉพาะบนพ้ืนฐานของความเปนชนเผาพ้ืนเมืองโดยกําเนิดหรือโดยอัตลักษณของตน” 
113พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ, ยูเอ็นรับรองปฏิญญาสากลฉบับใหมวาดวยสิทธิของชนเผา

พ้ืนเมือง ประเทศไทยลงมติรับรอง พรอมหรือไมพรอมกับการสงเสริมสิทธิชนเผาพ้ืนเมืองในไทย, 

คนวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2558 จาก http://www.isranews.org/south-news/Academicarena 

/item/15806--qq-q-q.html?pop=1&tmpl=component&print=1 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://www.isranews.org/south-news/Academic-
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Rights Committee: HRC) หรือการบังคับใชโดยศาลสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกาและ

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกา เปนตน114 

กลาวโดยเฉพาะกรณีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ พบวา 

ไดมีการใชสิทธิการรองเรียนของกลุมชนพ้ืนเมืองทองถ่ินโดยเฉพาะการเรียกรองสิทธิในท่ีดิน ดังเชนใน

คดีของ Ominayak and The Lubicon Lake Band v. Canada 1990 โดยเปนคดีเก่ียวกับชนเผา

พ้ืนเมืองท่ีชื่อวา Lubicon Cree ซ่ึงรัฐบาลแคนาดาไดอนุญาตใหบริษัทเอกชนทําการสัมปทานปาไม 

และเปดโอกาสใหมีการสํารวจแรและการขุดเจาะน้ํามันในเขตท่ีดินของชนเผาดังกลาว ซ่ึงในกรณีนี้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติไดมีคําวินิจฉัยใหรัฐบาลแคนาดาจายคาชดเชยใหกับ

ชนเผา Lubicon115ซ่ึงผลจากคดีนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติไดวางหลักการ

เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางท่ีดินและทรัพยากรกับวัฒนธรรมของกลุมชนพ้ืนเมือง การจํากัดการ

กระทําของรัฐ โดยการทําใหเกิดหนาท่ีตอรัฐท่ีจะตองใหความเคารพตอกิจกรรมทางวัฒนธรรม สังคม 

และเศรษฐกิจของชนพ้ืนเมือง และการตองปรึกษาหารือ ซ่ึงเปนหลักการจําเปนอยางยิงในการรับรอง 

และคุมครองสิทธิของชนพ้ืนเมือง116 

สําหรับในกรณีของภูมิภาคละตินอเมริกาไดมีการจัดตั้งองคกรระหวางประเทศข้ึนมา 

โดยเฉพาะเพ่ือทําหนาท่ีตัดสินคดีเก่ียวกับสิทธิของชนพ้ืนเมือง ตามนุสัญญา The Pact of San Jose 

หรือ The American Convention on Human Rights 1969: ACHR โดยมีสมาชิกภาคีท้ังหมด 11 

ประเทศ มีการจัดตั้งองคกรเพ่ือทําหนาท่ีเก่ียวกับการคุมครองดูแลในเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิใน

ท่ีดินของชนพ้ืนเมือง เรียกวาระบบสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกา ซ่ึงประกอบไปดวยองคกรสอง

องคกร ไดแก ศาลสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกา (The Inter-America Court of Human 

Rights: IACtHR) และคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกา (The Inter-American 

Commission on Human Rights: IACHR) ท้ังสององคกรนี้ทําหนาท่ีในการตัดสินคดีเก่ียวกับสิทธิ

มนุษยชนในภูมิภาคประเทศละตินอเมริกา โดย IACHR จะทําหนาท่ีในการสอบสวนในลักษณะก่ึงตุลา

การ (Quasi-Judicial) กอนท่ีจะมีการนําคดีข้ึนสูศาล โดยมีประเทศภาคีท่ียอมรับการตัดสินของศาล

สิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกาหลายประเทศดวยกันโดยเฉพาะประเทศในกลุมละตินอเมริกา 

                                                           
114บุญชู ณ ปอมเพชร, เรื่องเดิม. 
115Lubicon Lake Band v. Canada (The Supreme Court of Canada, 1990) 
116เพ็ญพรรณ  อินทปนตี, สิทธิชุมชนในการจัดการและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ: 

ศึกษากรณีชุมชนกะเหรี่ยงในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2554),

หนา 29. 
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3.2 แนวคิดและการรับรองสิทธิชุมชนของประเทศไทย 

 

 แนวความคิดดานสิทธิชุมชนของประเทศไทยนั้นเพ่ิงมีพัฒนาการอยางชัดเจนข้ึนในคราวการ

ปฏิรูปการเมืองกอนการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซ่ึงไดนํา

แนวความคิดดานสิทธิชุมชนจากตางประเทศเขามาใชกับประเทศไทย และไดมีการบัญญัติรับรองสิทธิ

ชุมชนในประเทศไทยเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ซ่ึง

แนวความคิดสิทธิชุมชนและการรับรองสิทธิชุมชนของประเทศไทยนั้น สามารถแยกอธิบายไดดังนี้ 

 

3.2.1 แนวคิดสิทธิชุมชนของประเทศไทย 

 พัฒนาการทางแนวความคิดเรื่องสิทธิชุมชนของประเทศไทยเพ่ิงมีข้ึนในไมก่ีปท่ีผานมานี้เอง 

เนื่องจากการนําเขาแนวความคิดดังกลาวจากตางประเทศและไดบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนครั้งแรกในประเทศไทย ดังนั้นแนวคิดเรื่องสิทธิชุมชนใน

ประเทศไทยจึงเปนเรื่องใหม ซ่ึงการศึกษาแนวความคิดดังกลาวนั้นอาจศึกษาผานการใหความหมาย

ของคําวา “สิทธิชุมชน” ท่ีมีผูใหความหมายไวพอสมควร พอท่ีจะสรุปไดวาแนวความคิดเรื่องสิทธิ

ชุมชนในสังคมไทยนั้นมุงเนนไปท่ีการใหความสําคัญกับความหมายของสิทธิในการจัดการและใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน มากกวาการใหความหมายกับสิทธิในการกําหนดวิถีการ

ดําเนินชีวิตของชุมชนเอง กลาวคือ สิทธิชุมชนในการจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

หากจะมองในอีกดานหนึ่งก็คือสิทธิในการกําหนดอัตลักษณของตนเองเชนเดียวกัน117 โดยมองวา 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีคุณคาความสําคัญตอการดํารงอยูของชุมชน เพราะสมาชิกในชุมชนตางตอง

ใชประโยชนจากทรัพยากรรวมกันและมีการจัดการทรัพยากร ท้ังการอนุรักษ การฟนฟู และการ

พัฒนาวิธีการใชทรัพยากร เพ่ือใหตอบสนองความอยูรอดและความตองการของชุมชน ชุมชนจึงตอง

รวมมือกันปกปองรักษาฐานทรัพยากรมิใหภายนอกเขามารุกล้ํา ทําลาย หรือปดก้ันการใชทรัพยากร

ของชุมชน118 

 ดังนั้นจึงอาจกลาวไดโดยสรุปวา สิทธิชุมชนหมายถึงสิทธิของกลุมคนหรือของชุมชน หรือเปน

สิทธิรวมเหนือทรัพยากรของชุมชน ซ่ึงหมายความรวมตั้งแตดิน น้ํา ปา ทรัพยากรพันธุกรรม และภูมิ

                                                           
117คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, สถานการณดานสิทธิชุมชนกับฐานทรัพยากรใน

สถานการณสากล ป พ.ศ.2547-2548 (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 

2549), หนา 15. 
118เรื่องเดียวกัน. 
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ปญญาทองถ่ิน เปนสิทธิตามธรรมชาติ และสิทธิตามประเพณีของชุมชนในการดูแลและใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน119 

 นอกจากนี้แลวยังมีผูใหความหมายในสวนของ “สิทธิ” วา สิทธิชุมชนไมใชสิทธิในการเปน

เจาของกรรมสิทธิ์ในพ้ืนท่ีนั้น พ้ืนท่ีเหลานั้นยังคงเปนของรัฐ แตอํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาเปนของ

ชุมชน แลวชุมชนสามารถท่ีจะออกกฎเกณฑและระเบียบตางๆ มาเพ่ือพิทักษสิทธิและพ้ืนท่ีเหลานั้น

ใหคงอยูได120 

ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาสิทธิชุมชนเปนท้ังความสัมพันธเชิงอํานาจระหวังรัฐ ทุน และชุมชน 

ความชอบธรรม และฐานความคิดในการแสดงอัตลักษณและตัวตนของกลุมชนตางๆ  ในสังคมท่ี

ประกอบข้ึนจากมิติตางๆ อยางหลากหลาย ซับซอน และมีพลวัต ขณะเดียวกันก็สามารถแสดงออก

ผานสิทธิตางๆ  ท้ังสิทธิหนาหมู สิทธิการใช และสิทธิเชิงซอน ตลอดจนมีศักยภาพในการปรับตัวกับ

บริบทท่ีเปลี่ยนอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนสิทธิในมิติเก่ียวกับระบบคุณคารวมกันของชุมชน หรือทุน

ทางสังคมของทองถ่ิน โดยเฉพาะภูมิปญญาทองถ่ินและจารีตประเพณีซ่ึงไมไดคงลักษณะหยุดนิ่งแบบ

อุดมคติ121 กลาวโดยสรุปแลวสิทธิชุมชนท่ีมีการกลาวถึงในประเทศไทยนั้นมีลักษณะ 2 ลักษณะ ไดแก 

1. สิทธิหนาหมู หมายถึง สิทธิของสวนรวม ซ่ึงใชในการจัดการและควบคุมการเขาถึง

ทรัพยากรในทองถ่ินหลายประเภท เชน ระบบชลประทานแบบเหมืองฝาย ปาศักดิ์สิทธิ์ท่ีใชสําหรับ

ประกอบพิธีกรรม ปาตนน้ําของชุมชน ปาชา ท่ีเลี้ยงสัตวของหมูบาน และวัด เปนตน122 

2. สิทธิการใช (Usufruct Rights) หมายถึง สิทธิท่ีเกิดข้ึนจากการกระทํา โดยจะเนนกิจกรรม

ท่ีทําอยูเปนพ้ืนฐาน ผูใชจะไมสามารถผูกขาดสิทธินั้นไวไดตลอดไป เพราะสิทธิจะหมดไปเม่ือหยุดการ

ใชประโยชนไปแลว ดังนั้น สิทธิการใชดังกลาวนี้จึงไมผูกติดกับกลุมคนหรือปจเจกบุคคล แตจะ

ปรับเปลี่ยนผูครอบครองตลอดเวลา123 

 

3.2.2 การรับรองสิทธิชุมชนของประเทศไทย 

การรับรองสิทธิชุมชนของประเทศไทยนั้นไดมีการบรรจุหลักการสิทธิชุมชนไวเปนครั้งแรกใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และหลักการดังกลาวยังไดปรากฏสืบตอมาใน

                                                           
119เสนห จามริก, สิทธิมนุษยชน: เสนทางสูสันติประชาธรรม. 
120วิวัฒน คติธรรมนิตย, สิทธิชุมชน: การกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากร  (กรุงเทพฯ: 

สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา, 2536), หนา 112. 
121อานันท  กาญจนพันธุ, เรื่องเดิม, หนา 250. 
122เรื่องเดียวกัน, หนา 237. 
123เรื่องเดียวกัน, หนา 238. 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับตอมา ไดแกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 ซ่ึงรัฐธรรมนูญไดยอมรับหลักสิทธิของบุคคลท่ีรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม ในการ

อนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติ 

รวมถึงสิทธิในการมีสวนรวมในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม อยางสมดุลและยั่งยืน และนอกจากนั้นรัฐธรรมนูญยังไดใหสิทธิในการมีสวนรวมกับ

ภาครัฐและชุมชนในอันท่ีจะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หรือการใหสิทธิแกบุคคลในการบํารุงรักษา

สิ่งแวดลอมและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือให

ประชาชนหรือชุมชนตางๆ  เกิดจิตสํานึกในความเปนเจาของทรัพยากรธรรมชาติและรวมมือกันใน

การรักษาสิ่งแวดลอม โดยรัฐจะใหการสนับสนุนและสงเสริมในการใหประชาชนเขาไปมีสวนรวม

ดังกลาว นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญยังไดกําหนดใหรัฐตองจัดระบบการถือครองท่ีดินและการใชท่ีดิน

อยางเหมาะสมอีกดวย124 

ผลจากการบรรจุหลักการของสิทธิชุมชนไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 เปนครั้งแรกนั้น ไดทําใหเกิดการรางกฎหมายท่ีบัญญัติรับรองถึงสิทธิของชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม 

โดยกฎหมายไดยอมรับการมีอยูและใหความสําคัญมากข้ึนกับขนบประเพณี วัฒนธรรม หรือความเชื่อ

ของชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม เปนการปรับแนวคิดในระบบกฎหมายท่ีเคยยอมรับเฉพาะสิทธิของรัฐและ

สิทธิของปจเจกชน มาเปนการยอมรับซ่ึงสิทธิของชุมชนเหนือทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในชุมชนนั้น 

อันเปนแนวคิดดั้งเดิมในกฎหมายไทยกอนมีการรับเอาแนวคิดของกฎหมายภาคพ้ืนยุโรปมาปฏิรูป

ระบบกฎหมายไทย เชน ในกรณีของการจัดทํารางพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ.2542 ท่ี

บัญญัติข้ึนเพ่ือสงเสริมใหมีการปรับปรุงพันธุและพัฒนาพันธุพืช เพ่ือใหพันธุพืชใหมเพ่ิมเติมจากท่ีมีอยู

เดิม อันเปนการสงเสริมการพัฒนาทางดานเกษตรกรรม โดยการสงเสริมและสรางแรงจูงใจดวยการให

สิทธิและความคุมครองตามกฎหมาย ตลอดจนเพ่ือเปนการอนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนในพันธุ

พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน พันธุพืชพ้ืนเมืองท่ัวไป และพันธุพืชปา เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแล

บํารุงรักษาและใชประโยชนพันธุพืชอยางยั่งยืน125 ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้แสดงใหเห็นถึงการกลาวถึงสิทธิ

ของชุมชนในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเปนครั้งแรก อันแสดงถึงแนวความคิดดานสิทธิชุมชนของ

ประเทศไทยท่ีทยอยปรากฏออกมาในรูปของพระราชบัญญัติมากข้ึน ซ่ึงหมายถึงการยอมรับความมี

ตัวตนของชุมชนนั่นเอง 

                                                           
124อิทธิพล  ศรีเสาวลักษณ และคณะ, สรุปรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาระบบ

สิทธิในท่ีดินของชุมชนท่ีเหมาะสม (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550), หนา 22. 
125เรื่องเดียวกัน. 
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ตอมาเม่ือมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ไดมีการ

บัญญัติรับรองซ่ึงสิทธิชุมชนเชนเดียวกับในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ

ไดขยายขอบเขตการรับรองซ่ึงสิทธิชุมชนออกไปจากรัฐธรรมนูญฉบับเดิมท่ีบัญญัติรับรองเพียงสิทธิ

ของ “ชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม” เปนการบัญญัติรับรองท่ีครอบคลุมไปถึง “ชุมชนทองถ่ิน” และสิทธิของ 

“ชุมชน” อีกดวย โดยในประเด็นตอไปนี้จะไดนําเสนอถึงความหมาย และลักษณะ สําคัญของชุมชน 

ชุมชนทองถ่ิน และชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม ดังตอไปนี้ 

1. ความหมายและลักษณะของ “ชุมชน” ขอความคิดว าด วย  “ชุมชน” หรือ 

“Community” นั้นไดมีเหลาบรรดานักสังคมวิทยาและนักสิทธิมนุษยชนไดชี้ใหเห็นวาหนวยสังคมท่ี

เรียกวา “ชุมชน”เปนคณะบุคคลหรือหมูคณะอยางหนึ่ง มีลักษณะคลายคลึงกับคณะบุคคลหรือหมู

คณะอยางอ่ืนท่ีเปนหนวยของสังคม เชน “สมาคม” (Association หรือ Society) แตทวาท้ัง 

“ชุมชน” และ “สมาคม” นั้น เม่ือพิจารณาอยางลึกซ้ึงแลวกลับพบขอแตกตางอยางเห็นไดชัด 

กลาวคือ ชุมชนนั้นมีลักษณะรวมกันโดยวิถีชีวิตซ่ึงดําเนินไปเองตามธรรมชาติ (Real and Organic) 

ในขณะท่ีสมาคม กลับมีลักษณะท่ีเกิดจากการรวมกันโดยอาศัยการจัดตั้ง มีกระบวนการในการตกลง

กันและมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ (Artificial and Mechanical)126และในขณะเดียวกันก็ได

มีนักสังคมวิทยาและผูเชี่ยวชาญดานสิทธิชุมชน ไดใหนิยามความหมายและคําจํากัดความของคําวา 

“ชุมชน” ไวหลายทานพอสมควร ซ่ึงในท่ีนี้จะขอนํามากลาวถึงไวพอสังเขปดังตอไปนี้ 

พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ.2551 ไดใหนิยามของคําวาชุมชนไววา “ชุมชน” 

หมายความวากลุมประชาชนท่ีรวมตัวกันโดยมีผลประโยชนและวัตถุประสงครวมกันเพ่ือชวยเหลือ

หรือสนับสนุนกันหรือทํากิจกรรมอันชอบดวยกฎหมายและศีลธรรมรวมกันหรือดําเนินการอ่ืนอันเปน

ประโยชนรวมกันของสมาชิกมีการดําเนินการอยางตอเนื่องและมีระบบบริหารจัดการและการแสดง

เจตนาแทนกลุมได127 ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดบัญญัติข้ึนภายหลังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 ใชบังคับ ดังนั้นกฎหมายฉบับนี้จึงเปนฉบับแรกท่ีไดมีการบัญญัติใหนิยามของ

คําวา “ชุมชน” ไวอยางชัดเจน 

                                                           
126Ferdinand Tonnies, Gemeinschaft und Gesellschaft (Berlin: Rarl Curtius, 

1887 อางถึงใน กิตติศักดิ์ ปรกติ, เรื่องเดิม, หนา 10. 
127มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ.2551 “ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ชุมชน” หมายความวากลุมประชาชนท่ีรวมตัวกันโดยมีผลประโยชนและวัตถุประสงครวมกันเพ่ือ

ชวยเหลือหรือสนับสนุนกัน หรือทํากิจกรรมอันชอบดวยกฎหมายและศีลธรรมรวมกันหรือดําเนินการ

อ่ืนอันเปนประโยชนรวมกันของสมาชิกมีการดําเนินการอยางตอเนื่องและมีระบบบริหารจัดการและ

การแสดงเจตนาแทนกลุมได” 
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 พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2524128 ไดใหความหมายวา 

“ชุมชน” ไววา ชุมชนประกอบดวยลักษณะสองประการ ดังตอไปนี้คือ 

ประการแรก “ชุมชน” คือ กลุมยอยท่ีมีลักษณะหลายประการเหมือนกันกับลักษณะของ

สังคม แตมีขนาดเล็กกวาและมีความสนใจรวมท่ีประสานงานในวงแคบกวา “ชุมชน” หมายถึง เขต

พ้ืนท่ีระดับของความคุนเคย และการติดตอระหวางบุคคล ตลอดจนพ้ืนฐานความยึดเหนี่ยวเฉพาะ

บางอยางท่ีทําใหชุมชนตางไปจากกลุมเพ่ือนบาน ชุมชนมีลักษณะเศรษฐกิจเปนแบบเลี้ยงตัวเองท่ีมี

ขอจํากัดมากวาสังคมแตภายในวงจํากัดเหลานั้นยอมมีการสังสรรคใกลชิดกวา และความเห็นอกเห็น

ใจลึกซ้ึงกวา  อาจจะมีสิ่งเฉพาะบางประการท่ีผูกพันเอกภาพ เชนเชื้อชาติ ตนกําเนิดเดิมของชาติหรือ

ศาสนา 

ประการท่ีสอง “ชุมชน” ประกอบไปดวยความรูสึกและทัศนคติท้ังมวลท่ีผูกพันปจเจกบุคคล

ใหรวมเขากันเปนกลุม  

 กรมการพัฒนาชุมชน129 ใหความหมายวา “ชุมชน” หมายถึง กลุมคนท่ีมีความคิดเห็นไปใน

แนวทางเดียวกัน และสามารถดําเนินงานกิจกรรมใดๆ  เพ่ือประโยชนรวมกันได  

 ชนินทร เจริญกุล130 ไดใหทัศนะของชุมชนไววา “ลักษณะของชุมชนปรับเปลี่ยนไปตาม

ลักษณะของชุมชนตามลักษณะหนาท่ี (Functional Community) มากกวาท่ีจะเปนชุมชนลักษณะ

ทางภูมิศาสตร (Geographical Community) กลาวคือ ความสัมพันธของคนในขอบเขตพ้ืนท่ี (Area) 

จะเปลี่ยนไปเปนลักษณะของเครือขายของกลุมท่ีมีกิจกรรมทางสังคมตางๆ  คลายคลึงกัน มีความ

สนใจรวมกัน มีความรูสึกเปนพวกเดียวกัน เชน ชุมชนมุสลิม ชุมชน จส.100 ในกรุงเทพฯ เราไม

สามารถบอกไดวาชุมชนนี้อยูตรงไหน แตทุกคนมีความรูสึกถึงความเปนพวกเดียวกันชุมชนก็เกิดข้ึนได 

 สุวิทย  ยิ่งวรพันธ131 ไดใหความหมายของชุมชนไววา“ชุมชน” เปนลักษณะของกลุมชนซ่ึง

รวมกันโดยความรูสึกผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันจะอาศัยหลักผูกพันทางเชื้อชาติเผาพันธุศาสนา

เดียวกันก็ตามท่ีทําใหแตละคนมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคมนั้นในความหมายดังกลาวเปนการท่ี

                                                           
128ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2524 

(กรุงเทพฯ: รุงศิลปการพิมพ (1977), 2524), หนา 112.  
129กรมการพัฒนาชุมชน, คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนสําหรับนักพัฒนากร (กรุงเทพฯ: 

กรมการพัฒนาชุมชน, 2526), หนา 77. 
130ชนินทร เจริญกุล, การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางศักยภาพองคกรชุมชนโดยการ

เรียนรูแบบมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนาสาธารณสุขในทองถิ่น (นครราชสีมา: คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544), หนา 68. 
131สุวิทย ยิ่งวรพันธ, “ชุมชนเขมแข็ง,” วารสารพัฒนาชุมชน 7 (กรกฎาคม 2554): 5. 
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กลุมชนมีความรูสึกนึกคิดผลประโยชนและผูกพันตามเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมรวมกันโดยอาศัย

อยูในบริเวณพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรเดียวกันตลอดจนการใชประโยชนและบริการทางสังคมรวมกัน 

 ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ  วะสี132 ไดใหความหมายของชุมชนไวอยางนาสนใจวา 

“ชุมชน”หมายถึงการท่ีคนจํานวนหนึ่งมีวัตถุประสงครวมกันมีความเอ้ืออาทรตอกันมีความพยายาม

ทําอะไรรวมกันมีการเรียนรูรวมกันในการกระทําซ่ึงรวมถึงการติดตอสื่อสารกัน (Communicate) 

ความเปนชุมชนอยูท่ีความรวมกันความเปนชุมชนอาจเกิดข้ึนในสถานท่ีแลสถานการณตางๆ กันเชน 

1. มีความเปนชุมชนในครอบครัว 

2. มีความเปนชุมชนในท่ีทํางาน 

3. มีความเปนชุมชนวิชาการ 

4. มีความเปนชุมชนสงฆ 

5. มีความเปนชุมชนทางอากาศเนื่องจากรวมตัวกันโดยใชวิทยุติดตอสื่อสารกัน 

6. มีความเปนชุมชนทางอินเตอรเน็ต 

ความเปนกลุมกอนหรือความเปนชุมชนทําใหกลุมมีศักยภาพสูงมากเพราะเปนกลุมกอนท่ีมี

วัตถุประสงครวมมีความรักมีการกระทํารวมกันและมีการเรียนรูรวมกัน 

 เม่ือพิจารณาจากทัศนะของนักวิชาการขางตนแลวพบวา ความหมายของคําวาชุมชนมีความ

แตกตางกันบางคลายคลึงกันบางแตเนื่องจากสภาพทางสังคมวิทยาและวัฒนธรรมท่ีไดมีการ

เปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงเวลาอันเปนผลใหนิยามของคําวา “ชุมชน” อาจตีความหรือขยายความได

กวางขวางมากข้ึน และนอกจากนั้น “ชุมชน” อาจมีองคประกอบท่ีซับซอนมากข้ึน แตอยางไรก็ตาม 

ลักษณะสําคัญของชุมชน ท่ีตองมีอยางนอย “ชุมชน” ก็ควรท่ีจะหมายถึงกลุมคนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี

เดียวกันหรือตางพ้ืนท่ีก็ไดแตกลุมบุคคลเหลานั้นจะตองมีจุดรวมกัน กลาวคือจะตองมีความสนใจ

รวมกัน (Common Interest) มีความสัมพันธกัน (Relationship) มีการกระทําระหวางกัน 

(Interaction) มีความรูสึก (Sense) และมีพ้ืนฐานชีวิตเปนไปในทิศทางอยางเดียวกัน หรือไมก็

คลายคลึงกัน  

สําหรับถอยคําท่ีวา “มีพ้ืนฐานของชีวิตไปในทิศทางอยางเดียวกัน” นั้นหมายความวามี

สถาบันทางสังคมหรือมีระบบวัฒนธรรมท่ีตอบสนองความจําเปนเพ่ือการดํารงอยูของมนุษย ซ่ึงไดแก

สถาบันครอบครัว ความสัมพันธในลักษณะของเครือญาติ การเมืองการปกครอง ศาสนา ศิลปะ    

เปนตน    

                                                           
132ประเวศ วะสี, สิทธิชุมชน: รากฐานการเมืองภาคพลเมือง (กรุงเทพฯ: โครงการพัฒนา

เครือขายภาคประชาสังคมในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนเพ่ือสุขภาวะของบุคคลและชุมชน, 

2549), หนา 2. 
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 ดังนั้นเม่ือพิจารณาตามความหมายนี้ก็พอจะกลาวโดยสรุปไดวา “ชุมชน” นั้น หมายถึง กลุม

บุคคลท่ีมีความเก่ียวพันกันโดยมีความผูกพัน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ความสนใจ หรือ

ผลประโยชนรวมกัน มีการจัดองคกรและแบบแผนในการบริหารจัดการกลุมอยางตอเนื่อง รวมท้ังมี

การแสดงเจตนาแทนกลุมได133 และมีการอาศัยในพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรเดียวกัน 

สําหรับลักษณะสําคัญหรือองคประกอบของชุมชน นั้นสรุปไดดังนี้134 

ประการแรก ชุมชนตองมีลักษณะเปนการอยูรวมกันของบุคคลหลายคนเปนคณะบุคคล โดย

มีจํานวนมากพอท่ีจะดําเนินชีวิตเปนหมูคณะตามปกติและพ่ึงตัวเองไดอยางมีอัตลักษณ (Identify) 

ในทางสังคมหรือวัฒนธรรมของตนเอง แยกตางหากจากชุมชนหรือกลุมชนอ่ืนได โดยอาศัยความ

สมดุลและยั่งยืนในสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรตามธรรมชาติหรือรากเหงาทางวัฒนธรรมเปนรากฐาน

แหงการดํารงชีพ 

ประการท่ีสอง การอยูรวมกันของบุคคลเหลานั้นตองมีลักษณะเปนการดําเนินวิถีชีวิตรวมกัน 

ประการท่ีสาม ลักษณะของการดําเนินชีวิตหรือกิจวัตรรวมกันดังกลาวตองเปนไปโดยความ

สมัครใจ ไมมีการบังคับ 

 ประการท่ีสี่ การดําเนินชีวิตรวมกันในชุมชนตองมีรูปแบบหรือขอบังคับท่ีแนนอน เปน

กิจจะลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงอยางนอยตองมีเวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือมีแบบ

แผนในการติดตอสื่อสารและมีปฏิสัมพันธโตตอบระหวางกัน 

ประการสุดทาย ชุมชนจะตองมีการจัดองคกร มีผูทําหนาท่ีจัดการหรือมีวิธีการจัดการรวมกัน

อยางใดอยางหนึ่งในนามของชุมชน ซ่ึงสามารถแสดงออกใหเปนท่ีรับรูแกสาธารณะชนได ท้ังนี้ไม

จํากัดวาจะตองมีรูปแบบการจัดองคกรหรือการจัดการอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ 

2. ความหมายและลักษณะของชุมชนทองถ่ิน และชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม 

ชุมชนทองถ่ินและชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมนั้น มีการใหความหมายโดยอาศัยจุดเวลาเปนเครื่อง

พิจารณาอีกประการหนึ่ งดวย โดยอาจใชความหมายเดียวกับกรณีของชุมชนชาวพ้ืนเมือง 

(Indigenous People) ตามแนวคิดของตางประเทศท่ีถือเอาชวงเวลากอนท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลง

อํานาจการปกครองจากมือของคนพ้ืนเมืองไปสูการปกครองโดยเจาอาณานิคม กลาวคือ ชุมชนท่ี

ปรากฏหลักฐานทางมานุษยวิทยาและทางประวัติศาสตรวามีมาแตเดิม ท้ังท่ีตั้งหลักแหลงท่ีมีมาแตเดิม 

และท่ีโยกยายถ่ินฐานอพยพหรือถูกกวาดตอนเขามาตั้งแตสมัยกอนท่ีประเทศไทยจะตั้งเปน

                                                           
133ขรรชัย  ชายทวีป, ผูทรงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552), หนา 26. 
134กิตติศักดิ์ ปรกติ, เรื่องเดิม, หนา 98-99. 
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ราชอาณาจักรเปนปกแผนอันหนึ่งอันเดียวดังเชนทุกวันนี้135และนอกจากนั้นพระราชบัญญัติสภา

องคกรชุมชน พ.ศ.2551 ยังไดใหความหมายของชุมชนทองถ่ินและชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมไววา “ชุมชน

ทองถ่ิน” หมายความวา ชุมชนท่ีอยูรวมกันในพ้ืนท่ีหมูบานหรือตําบล136 และชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม 

หมายความวา ชุมชนทองถ่ินซ่ึงเกิดข้ึนกอนประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540137 ซ่ึงตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดใหนิยามของคําวาชุมชนทองถ่ินในลักษณะความสัมพันธทาง

พ้ืนท่ีเปนหลัก ดังนั้นเม่ือกลาวถึงชุมชนทองถ่ินใดก็ยอมหมายถึงชุมชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีหมูบานหรือ

ตําบลนั้น 

อยางไรก็ตาม ไดมีแนวคิดวาหากพิจารณาความหมายของชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม ตาม

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญท่ีมุงประสงคจะคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของชนชาวไทยท่ีรวมกันเปน

ชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม ในฐานะท่ีเปนกลุมชุมชนฝายเสียงขางนอยท่ีดอยสิทธิ และเพ่ือคุมครองความ

สมดุลและยั่งยืนในการบํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหดําเนิน

ไปอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม เนื่องจาก เนื่องจาก

กฎหมายสันนิษฐานวา ชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมเปนกลุมชนท่ีมีสวนไดเสียสําคัญในการรักษาคุณคาสําคัญ 

2 ประการ อันประกอบไปดวย การรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน กับ

การรักษาสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เหตุเพราะคุณคาท้ังสองประการนี้

เปนท้ังแบบแผนในการดําเนินชีวิต และเปนฐานในการดํารงชีพของชุมชนเอง และโดยท่ีพัฒนาการ

ของความสัมพันธระหวางอํานาจรัฐและชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมมิไดเปนไปโดยการเขาแยงชิงอํานาจหรือ

แยงการครอบครองดินแดนดังเชนในกรณีของประเทศอาณานิคมอ่ืนๆ  ดังนั้นจึงไมมีความจําเปนหรือ

เหตุผลท่ีจะถือวาจะตองมุงคุมครองเฉพาะชุมชนท่ีเปนชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมท่ีอาศัยอยูในอาณาเขต

ประเทศไทยมาตั้งแตเดิมกอนตั้งอํานาจปกครองท่ีม่ันคง ตามแบบอยางของการคุมครองสิทธิของชน

ชาวพ้ืนเมืองแบบท่ีเปนอยูในตะวันตก ดังนั้น การตีความตามรัฐธรรมนูญในความหมายของคําวา 

ชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมในความหมายอยางกวาง โดยอาศัยหลักการตีความตามความมุงหมาย 

                                                           
 135เรื่องเดียวกัน, หนา 104-105. 

136มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ.2551 “ชุมชนทองถ่ิน” หมายความ

วา ชุมชนท่ีอยูรวมกันในพ้ืนท่ีหมูบานหรือตําบล 
137มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ.2551 “ชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม” 

หมายความวา ชุมชนทองถ่ินซ่ึงเกิดข้ึนกอนประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 
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(Teleological Interpretation) ซ่ึงใหความหมายกวางกวาการตีความตามตัวอักษร (Literal 

Interpretation) และไมมุงจํากัดความหมายไวเฉพาะชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมเทานั้น138 

ดังนั้นจึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา ชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม หมายถึง ชุมชนท่ีดํารงอยูไมวากอน

หรือหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ชุมชนเหลานี้ยอมถือวา

เปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมได หากปรากฏวาไดดําเนินวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมในความหมายแบบวิถีชีวิต

พ้ืนบานท่ีอยูรวมกันภายใตความเชื่อในความมีรากเหงาทางจารีตประเพณี วัฒนธรรม ความเปนมา 

หรือเทือกเขาเหลากอรวมกัน หรืออาศัยแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนฐานสําคัญใน

การดําเนินวิถีชีวิตและดํารงชีพรวมกัน และยังคงดําเนินวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยูในสภาพแวดลอมทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีตกทอดมาแตเดิม โดยมิไดเปลี่ยนมาดําเนินชีวิตแบบคนสวนใหญใน

สังคมท่ีตนสังกัดอยู139และเนื่องจากเปนการใหความหมายอยางกวาง ดังนั้นความหมายของชุมชน

ทองถ่ินดั้งเดิมจึงครอบคลุมไปถึงชุมชนทองถ่ินดวย140 

 

3.2.3 สิทธิและหนาท่ีของชุมชน ชุมชนทองถิ่น และชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ท่ีปรากฏใน 

        รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

เนื่องจากในปจจุ บันราชอาณาจักรไทยอยูภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงสืบทอดเจตนารมณในเรื่องสิทธิชุมชนมาจากรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และไดขยายความผูทรงสิทธิชุมชนเพ่ิมข้ึนโดยใหสิทธิแกชุมชน

ดวยนอกเหนือไปจากชุมชนทองถ่ิน และชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม ดังท่ีไดกลาวมาแลว ดังนั้นในประเด็น

ตอไปนี้จะไดกลาวเฉพาะสิทธิและหนาท่ีของชุมชน ชุมชนทองถ่ิน และชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมตามท่ี

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติรับรองไว ซ่ึงมีท้ังสิ้น 2 ประการ 

ดังตอไปนี้ 

3.2.3.1  สิทธิและหนาท่ีเหนือจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและศิลปวัฒนธรรม 

 อันดีของทองถ่ินและของชาติ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติรับรองสิทธิดังกลาว 

ไวในบทบัญญัติมาตรา 66 วา “ชุมชนมีสิทธิในการอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติ .  . .” ซ่ึงในความหมายตามพจนานุกรมฉบับ

                                                           
138กิตติศักดิ์  ปรกติ, เรื่องเดิม, หนา 106-108. 
139เรื่องเดียวกัน, หนา 110. 
140เรื่องเดียวกัน, หนา 110-111. 
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ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดใหความหมายของการอนุรักษ ไววา เปนการรักษาใหคงเดิม141สวน

การฟนฟูนั้น หมายถึง การทําใหกลับเจริญงอกงามข้ึนมาใหม142ดังนั้นเม่ือพิจารณาจากความหมาย

ตามพจนานุกรมแลวสามารถใหความหมายของการอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติไดวา ชุมชนมีสิทธิในการรักษาไวใหคงเดิมหรือทําให

เจริญงอกงามข้ึนมาใหมซ่ึงจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของ

ชาติ ซ่ึงสิทธิในการอนุรักษหรือฟนฟูของชุมชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวนี้ มีอยู 3 

ลักษณะ ไดแก 

1) การอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี  

ซ่ึงประเพณี หมายถึง สิ่งท่ีนิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบๆ กันมาจนเปนแบบ 

แผนขนบธรรมเนียมหรือจารีตประเพณี143และจารีตประเพณี หมายถึง ประเพณีท่ีนิยมและประพฤติ

สืบกันมา ถาฝาฝนถือวาเปนผิดเปนชั่ว144ดังนั้นเม่ือพิจารณาจากความหมายของท้ังสองคําแลว จารีต

ประเพณีจึงเปนประเพณีท่ีไดรับการปฏิบัติสืบตอกันมาในสังคม ถามีการฝาฝนก็จะไดรับการลงโทษ

จากสังคม ซ่ึงเปนลักษณะสําคัญของจารีตประเพณีท่ีจะตองมีบทลงโทษอันเปนสภาพบังคับ นั่นเอง 

2) การอนุรักษหรือฟนฟูภูมิปญญาทองถ่ิน  

คําวา ภูมิปญญา นั้นหมายถึง พ้ืนความรูความสามารถ145เมือนํามา 

ประกอบกับคําวาทองถ่ิน ท่ีหมายถึง ทองท่ีใดทองท่ีหนึ่งโดยเฉพาะแลว ภูมิปญญาทองถ่ิน จึงหมายถึง 

พ้ืนแหงความรูความสามารถของแตละทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวโดยเฉพาะแตกตางกันไปตาม

ภูมิศาสตรในแตละแหง ภูมิปญญาทองถ่ินมีนัยทางกฎหมายในแงท่ีเปน “งานสรางสรรค” ทางศิลปะ 

วรรณกรรม ประติมากรรม เปนอาทิ และยังรวมถึงวิธีการอันเปนกรรมวิธีการผลิต ตัวผลิตภัณฑ 

เครื่องหมาย สัญลักษณ อันเปนสิทธิโดยชอบธรรม และสิทธิในทางเศรษฐกิจ ท่ีไดรับความคุมครองใน

ฐานะท่ีเปนสิทธิในความวิริยะอุตสาหะท่ีสืบทอดกันมาจากรุนสูรุนของสมาชิกในชุมชนหรือเปน

ทรัพยสินทางปญญาของชุมชนในทองถ่ินดั้งเดิมอันพึงไดรับการคุมครองตามกฎหมาย146 

 

                                                           
141ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2524, 

หนา 1328. 
142เรื่องเดียวกัน, หนา 813. 
143เรื่องเดียวกัน, หนา 663. 
144เรื่องเดียวกัน, หนา 306. 
145เรื่องเดียวกัน, หนา 826. 
146กิตติศักดิ์ ปรกติ, เรื่องเดิม, หนา 135. 
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3) การอนุรักษหรือฟนฟูศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติ 

คําวา ศิลปะ หมายถึง ฝมือ ฝมือทางการชาง การทําใหวิจิตรพิสดาร การ 

แสดงออกซ่ึงอารมณสะเทือนใจใหประจักษดวยสื่อตางๆ  อยางเสียง เสน สี ผิว รูปทรง เปนตน147 ซ่ึง

เม่ือนํามาประกอบกับคําวา วัฒนธรรม ท่ีหมายถึง สิ่งท่ีทําความเจริญงอกงามใหแกหมูคระ วิถีชีวิต

ของหมูคณะ148แลว ศิลปวัฒนธรรมยอมหมายความรวมไปถึงจารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ความเชื่อ ความเคยชินและทัศนคติ ท่ีตกทอดกันมาแตโบราณ ความรูสึกนึกคิดและอารมณความรูสึก

ของคนท่ัวไป ความเขาใจและความสํานึกเก่ียวกับศีลธรรมอันดี เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาทิเชน 

เก่ียวกับเรื่องครอบครัว เรื่องการใหการศึกษาอบรมแกผูเยาว เก่ียวกับประเพณีและความเคยชินใน

การกินอยู การแตงกาย การรักษาโรค เรื่องเก่ียวกับคุณคาท่ียอมรับนับถือกัน หรือเก่ียวกับวิธีคิด 

เก่ียวกับเกียรติยศ ศักดิ์ศรี เปนตน149 

สิทธิของชุมชนในการในการอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญา 

ทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาตินั้น เปนสิทธิท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญใหการรับรอง

และคุมครองฉันใด กลับกันถาหากการใชสิทธิของชุมชนไมเปนไปเพ่ือการอนุรักษหรือฟนฟูจารีต

ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติ ก็ยอมไมไดรับการคุมครอง

โดยรัฐธรรมนูญฉันนั้น 

3.2.3.2  สิทธิและหนาท่ีของชุมชนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติ ถึงสิทธิใน

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเอาไวดวยกัน 3 ลักษณะ150 ซ่ึงประกอบไปดวย สิทธิในการจัดการ สิทธิ

ในการบํารุงรักษา และสิทธิในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยท่ีสิทธิใน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท้ัง 3 ลักษณะดังกลาวนี้ไมไดเปนสิทธิเด็ดขาดของชุมชนโดย

                                                           
147ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2524, 

หนา 1101. 
148เรื่องเดียวกัน, หนา 1058. 
149กิตติศักดิ์ ปรกติ, เรื่องเดิม, หนา 135. 
150มาตรา 66 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 “บุคคลท่ีรวมกัน

เปนชุมชน ชุมชนทองถ่ิน หรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิ

ปญญาทองถ่ินศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการการ

บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมรวมท้ังความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน” 
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สมบูรณ เนื่องจากรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหสิทธิเหลานี้ตองอยูภายใต “การมีสวนรวม”151 เม่ือ

พิจารณาจากความหมายของการมีสวนรวม ท่ีหมายถึง การท่ีบุคคลกระทําการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ

ในประเด็นท่ีบุคคลนั้นสนใจไมวาเขาจะไดปฏิบัติการเพ่ือแสดงถึงความสนใจอยางจริงจังหรือไมก็ตาม

และไมจําเปนท่ีบุคคลนั้นจะตองเขาไปเก่ียวของกับกิจกรรมนั้นโดยตรงก็ไดแตการมีทัศนคติ ความ

คิดเห็น ความสนใจ หวงใยก็เพียงพอแลวท่ีจะเรียกวาเปนการมีสวนรวมได152ดังนั้น สิทธิท่ีจะมีสวน

รวม จึงหมายถึง สิทธิในการกระทําการเรื่องหนึ่งเรื่องใดท่ีเขาสนใจ รวมกับผูอ่ืน โดยไมจําเปนตองเขา

ไปเก่ียวของโดยตรงกับกิจกรรมนั้น และการมีสวนรวมยังมีหลายรูปแบบดวยกัน อาทิเชน การ

ตัดสินใจรวมกัน การเจรจาตอรอง การปรึกษาหารือรวมกัน การใหขอมูลขาวสาร การรวมแสดงความ

คิดเห็น และการรวมรับรูขอมูลขาวสาร เปนตน ดังนั้น สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 ท่ีประกอบดวย

เนื้อหาหลัก 3 ลักษณะดวยกัน ไดแก การมีสวนรวมในการจัดการ การมีสวนรวมในการบํารุงรักษา 

และการมีสวนรวมในการใชประโยชน โดยสามารถแยกอธิบายแตละลักษณะดังตอไปนี้153 

1) การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การจัดการ (Management) หมายถึง การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ในรูปแบบตางๆ  ท้ังดานการจัดหาการเก็บรักษา การซอมแซม การใชอยางประหยัด และการสงวน

รักษาเพ่ือใหกิจกรรมท่ีดําเนินการนั้น สามารถใหผลยั่งยืนตอมวลมนุษยและธรรมชาติโดยหลักการ

แลว "การจัดการ"จะตองมีแนวทางการดําเนินงาน ขบวนการและข้ันตอน รวมท้ังจุดประสงคในการ

ดําเนินงานท่ีชัดเจนแนนอน154 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง การดํ าเนินงานอยาง มี

ประสิทธิภาพตอสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และใหประโยชนตอมนุษยท้ังในดานการจัดหา การเก็บ

                                                           
151เพ็ญพรรณ  อินทปนตี, เรื่องเดิม, หนา 41. 
152เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, การมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินนโยบายของรัฐบาล

ดานการบริการจัดหางาน (กรุงเทพฯ: กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวง

แรงงาน, 2550), หนา 1. 
153ขรรชัย ชายทวีป, เรื่องเดิม, หนา 131-137. 
154โครงการสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว, สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เลมท่ี 19 เรื่องท่ี 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม, คนวันท่ี 28 ตุลาคม 2557 จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/ book/ 

book.php?book=19&chap=1&page=t19-1-infodetail02.html 

http://kanchanapisek.or.th/kp6
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รักษา การซอมแซม การใชอยางประหยัดรวมท้ังการสงวน เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาตินั้น สามารถให

ผลไดอยางยาวนาน155 

การจัดการสิ่งแวดลอมหมายถึงการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือทํา 

ใหสิ่งท่ีอยูรอบๆ ตัวเรามีผลดีตอคุณภาพชีวิตนั่นก็คือ จะตองดําเนินการปองกันไมใหเกิดปญหาภาวะ

มลพิษ ท่ีจะมีผลตอการดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุขปลอดภัย นั่นเอง156 

จากนิยามความหมายดังกลาว สามารถสรุปไดวา การมีสวนรวมในการ 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง การมีสวนรวมในการดําเนินงานอยางมี

ประสิทธิภาพตอสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และใหประโยชนตอมนุษยรวมถึงสิ่งท่ีอยูรอบๆ ตัวเราท้ังใน

ดานการจัดหา การเก็บรักษา การซอมแซม การใชอยางประหยัดรวมท้ังการสงวนรักษา เพ่ือให

ทรัพยากรธรรมชาตินั้น สามารถใหผลไดอยางยาวนาน มีผลดีตอคุณภาพชีวิต ท้ังจะตองดําเนินการ

เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาภาวะมลพิษ ท่ีจะมีผลตอการดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุขปลอดภัย 

2) การมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

คําวา การบํารุงรักษา นั้นโดยสวนใหญมักเปนคําท่ีใชกับเครื่องจักร หรือ 

อุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส เสียเปนสวนใหญ และไมคอยมีปรากฏกับกรณีท่ีใชกับทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ดังนั้น คําวา การบํารุงรักษา จึงเปนถอยคําเฉพาะ ท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัตินํามาใชกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย ในความหมาย

ทํานองเดียวกับคําวา ทํานุบํารุง นั่นเอง ซ่ึงเม่ือคนความหมายของคําวา บํารุง ท่ีแปลวา การทําใหงอก

งาม ทําใหเจริญ157 กับคําวา รักษา ซ่ึงแปลวา การระวัง การดูแล การปองกัน การเยียวยา158แลว คํา

วาบํารุงรักษา ยอมมีความหมายถึง การทําใหงอกงาม ทําใหเจริญข้ึน ทางหนึ่ง และการท่ีจะตองระวัง 

ดูแล ปองกัน เยียวยา ดวยอีกทางหนึ่ง 

3) การมีสวนรวมในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

เม่ือพิจารณาจากความหมายของคําวา การใช ซ่ึงหมายถึง การเอามาทําให

เกิดประโยชน159 ประกอบกับคําวา ประโยชน ซ่ึงหมายถึง สิ่งท่ีมีผลใชไดดีกับท่ีคิดมุงหมายไว ผลท่ีได

                                                           
155เรื่องเดียวกัน. 
156เรื่องเดียวกัน. 
157ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2524, 

หนา 478. 
158เรื่องเดียวกัน, หนา 693. 
159เรื่องเดียวกัน, หนา 277. 
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ตามความตองการ สิ่งท่ีเปนผลดีหรือเปนคุณ160 แลว การใชประโยชนยอมหมายถึง การเอามาทําให

เกิดผลดีตามวัตถุประสงคหรือตามความตองการ นั่นเอง 

   4) ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

   ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึง สิ่งตางๆ  ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และ

มนุษยสามารถนํามาใชประโยชนได เชนบรรยากาศ ดิน น้ํา ปาไม ทุงหญา สัตวปา แรธาตุ พลังงาน

และกําลังแรงงานมนุษย เปนตน161 

   สําหรับคําวา สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ  ท่ีอยูรอบตัวเรา ท้ังสิ่งท่ีมีชีวิต 

สิ่งไมมีชีวิตเห็นไดดวยตาเปลา และไมสามารถเห็นไดดวยตาเปลารวมท้ังสิ่งท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ 

และสิ่งท่ีมนุษยเปนผูสรางข้ึนหรืออาจจะกลาวไดวาสิ่งแวดลอมจะประกอบดวยทรัพยากรธรรมชาติ 

และทรัพยากรท่ีมนุษยสรางข้ึนในชวงเวลาหนึ่งเพ่ือสนองความตองการของมนุษยนั่นเอง162และ

นอกจากนี้ในบทบัญญัติมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ.2535 ไดใหนิยามของคําวา “สิ่งแวดลอม” ไววา หมายถึง บรรดาสิ่งท้ังปวงท้ังในทางกายภาพ

และชีวภาพท่ีอยูรอบตัวมนุษย ไมวาจะเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติหรือเปนสิ่งท่ีมนุษยทําข้ึนก็ตาม 

   5) ความหมายของคําวา ความหลากหลายทางชีวภาพ 

   ความหลากหลายทางชีวภาพหมายถึง การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิดนานาพันธุ

ในระบบนิเวศอันเปนแหลงท่ีอยูอาศัยซ่ึงมีมากมายและแตกตางกันท่ัวโลก หรืองายๆ  คือ การท่ีมีชนิด

พันธุ (Species) สายพันธุ (Genetic) และระบบนิเวศ (Ecosystem) ท่ีแตกตางหลากหลายบนโลก163

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity หรือ Biodiversity) หมายถึง ความผันแปร

แตกตางของสิ่งมีชีวิตนานานาชนิด ท่ีปรากฏข้ึนในระบบนิเวศหนึ่งๆ ในชีวนิเวศ (Biome) หนึ่งๆ  

หรือท่ีปรากฏข้ึนท้ังหมดในโลก รวมถึงปฏิสัมพันธของสิ่งมีชีวิตดังกลาวในทุกระดับ  หรืออีกนัยหนึ่ง 

                                                           
160เรื่องเดียวกัน, หนา 509. 
161โครงการสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว,  เรื่องเดิม. 
162เรื่องเดียวกัน. 
163สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ, คนวันท่ี 8 มกราคม 2558 จาก http://www.onep.go.th/index.php?option=com 

_content&view=article&id=2924:2012-01-25-08-08-11&catid=106:2011-12-01-04-18-

51&Itemid=239 

http://www.onep.go.th/index.php
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ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิดนานาพันธุ ในระบบนิเวศอันเปน

แหลงท่ีอยูอาศัยซ่ึงมีมากมายและแตกตางกันท่ัวโลก164 

   6) ความหมายของคําวา สมดุลและยั่งยืน 

   ความสมดุลและยั่งยืนไดมีผูอธิบายไววา หมายถึง การพัฒนาท่ีทําใหเกิด

ความสมดุลกับสิ่งแวดลอมแลวทําใหเกิดความยั่งยืน ไมใชการพัฒนาท่ีเอาทรัพยากรไปขาย แตเปน

การพัฒนาท่ีสามารถทําใหสิ่งแวดลอมสมดุลและยั่งยืน โดยใหชุมชนมีสวนรวม165  และนอกจากนี้คํา

วา สมดุลและยั่งยืน ยังไดถูกนําไปใชอธิบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวอีกดวย โดยไดใหความหมายถึงการท่ีสามารถรับการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในได

เปนอยางดี ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม โดยยึดทางสายกลาง อัน

ประกอบไปดวยหลักการคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันท่ีดีตอการ

เปลี่ยนแปลง โดยมีเง่ือนไขพ้ืนฐานคือความรูและคุณธรรม166 

   สิทธิในการมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน เปน

สิทธิในการใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมในการจัดการ167  ในฐานะท่ีทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่ งแวดลอมเปนฐานสําคัญในการดํารงชีวิต ดังนั้นการท่ีรัฐหรือบุคคลใดๆ  จะจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปในทางท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอความม่ันคงในชีวิตและ

ทรัพยสินของบุคคล จึงกระทบตอสิทธิ ท่ีรัฐธรรมนูญใหความคุมครอง ดังนั้น การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงตองไดรับความยินยอมจากบุคคลหรือชุมชนผูไดรับผลกระทบ

ดวยเสมอ168 

   สิทธิท่ีจะมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน อาจมีไดใน 2 ลักษณะ ไดแก169 

                                                           
164เรื่องเดียวกัน. 
165เจิมศักดิ์ ปนทอง, รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งท่ี 26/2550 (เปนพิเศษ) 

เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2550 (กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2550) หนา 136, 

อางถึงใน เพ็ญพรรณ  อินทปนตี, เรื่องเดิม, หนา 41. 
166ณัฏฐพงศ ทองภักดี, “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: ความเปนมาและความหมาย,” 

วารสารพัฒนบริหารศาสตร 47 (1/2550): 34-40. 
167กิตติศักดิ์  ปรกติ, เรื่องเดิม, หนา 174. 
168เรื่องเดียวกัน. 
169เรื่องเดียวกัน, หนา 175. 
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   ลักษณะประการแรก ไดแกสิทธิในการปลดการรบกวนหรือหามการกระทํา

อันเปนการกระทบตอสิทธิจัดการและไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันเอกชน

แตละคนพึงมีพึงได หรือสิทธิในความปลอดภัยตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน 

โดยการใชสิทธิดังกลาวนี้ อาจเทียบเคียงไดตามนัยแหงมาตรา 1336 และมาตรา 1374 แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย โดยอาศัยเทียบเคียงในฐานะท่ีเปนบทกฎหมายท่ีใกลเคียงอยางยิ่ง ซ่ึง

เอกชนแตละคนและชุมชนท่ีเปนผูทรงสิทธิ ยอมอางสิทธิตามกฎหมายในอันท่ีจะเรียกใหบุคคลอ่ืนหรือ

หนวยงานของรัฐ งดเวนกระทําการอันเปนการสอดเขาไปเก่ียวของ หรือรบกวนการครอบครอง

ทรัพยสินของตนโดยมิชอบได อีกท้ังยังสามารถรองขอใหศาลมีคําสั่งหามการกระทําอันเปนการสอด

เขาไปเก่ียวของกับทรัพยสินหรือรบกวนการครอบครองโดยปกติสุขไดดวย170 

   ลักษณะประการท่ีสอง ไดแกสิทธิในการเรียกรองใหรัฐทําการอยางหนึ่ง

อยางใดในการบํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือสิทธิในความ

ปลอดภัยตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ซ่ึงเปนสิทธิเรียกรองใหรัฐกระทําการ

อยางใดอยางหนึ่งข้ึนใหมท่ีโดยปกติเปนเรื่องท่ีอยูภายใตอํานาจดุลพินิจโดยอิสระของรัฐท่ีจะเลือกทํา

หรือไมทําตามแนวนโยบายของรัฐ ท้ังเปนเรื่องท่ีใหมและสลับซับซอนท่ีรัฐตองชั่งน้ําหนักในการ

ดําเนินการในกรณีดังกลาวนี้ 171 

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบันไดใหการรับรองซ่ึงสิทธิ

ชุมชน ชุมชนทองถ่ิน และชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม ในการท่ีจะมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา 

และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน อํานาจหนาท่ีของ

ชุมชน ชุมชนทองถ่ิน และชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม จึงมีขอบเขตของกิจกรรมหรือการดําเนินการตางๆ  ซ่ึง

จะตองเปนไปเพ่ือการมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ดังนั้นกิจกรรมหรือการดําเนินการใดๆ  ท่ี

ไมสอดคลองกับการมีสวนรวมในลักษณะดังกลาว กิจกรรมหรือการดําเนินการนั้นๆ  จึงเปนกิจกรรม

หรือการดําเนินการท่ีอยูนอกขอบอํานาจหนาท่ีของชุมชน ชุมชนทองถ่ิน และชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม172 

สงผลใหการดําเนินการหรือกิจกรรมดังกลาวไมอยูภายใตการรับรองของกฎหมาย และไมอยูในบังคับ

ของการใชสิทธิทางศาลดวย กลาวคือไมไดรับการรับรองและคุมครองตามกฎหมายนั่นเอง 

 

 

                                                           
170เพ็ญพรรณ อินทปนตี, เรื่องเดิม, หนา 45. 
171เรื่องเดียวกัน. 
172เรื่องเดียวกัน. 
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3.3 แนวความคิดวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน 

 

 ดังท่ีไดทําการศึกษามาในเบื้องตนแลววา สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

ชุมชนในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางสมดุลและยั่งยืนนั้น อยูภายใตหลักของการมีสวนรวม ดังนั้นหากจะทําการศึกษาแนวความคิดวา

ดวยการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนนั้น เราจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําการสังเคราะหแยกแยะพิจารณา

ออกเปนประเด็นๆ ไป ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการพัฒนาทางความคิดและแตกแขนงแนวความคิดดังกลาว จน

ทายท่ีสุดแลวทําใหไดขอสรุปท่ีสมบูรณ อันประกอบไปดวยแนวความคิดวาดวยหลักการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอมท้ังในระดับสากลและจากนักวิชาการของประเทศไทยดังจะไดแยก

พิจารณาตามหัวขอดังตอไปนี้ 

 

3.3.1  แนวคิดการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอม 

การจัดการสิ่งแวดลอมท่ีประสบความสําเร็จนั้น ไดมีนักวิชาการจากท้ังในตางประเทศและใน

ประเทศไทยไดทําการศึกษาวา การใหประชาชนเขามีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมนั้น เปน

แนวความคิดท่ีทําใหการจัดการสิ่งแวดลอมประสบความสําเร็จมากกวาการใหรัฐเปนผูมีอํานาจจัดการ

แตเพียงฝายเดียว และเปนแนวคิดในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนอีกแบบหนึ่ง ซ่ึงถือ

หลักการสําคัญท่ีทําใหการจัดการสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

ในหัวขอนี้จึงทําการศึกษาทฤษฎีสิทธิในสิ่งแวดลอมและแนวคิดและหลักการมีสวนรวมของประชาชน

ดังตอไปนี้ 

3.3.1.1  ทฤษฎีสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ทฤษฎีสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนแนวความคิดพ้ืนฐานใน

การศึกษาถึงสิทธิในการมีสวนรวมของประชาชน173 ซ่ึงมีหลักการและแนวคิดท่ีสําคัญวาสิ่งแวดลอม

เปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตความเปนอยูของมนุษยและบุคคลแตละคนเปนผูทรงสิทธิท่ีจะสงวนรักษา

และควบคุมคุณภาพของสิ่งแวดลอมเพ่ือความสุขสบายของตนเองไดเม่ือคุณภาพสิ่งแวดลอมถูก

คุกคามเนื่องจากมลพิษก็สามารถบังคับการตามวัตถุแหงสิทธินั้นไดโดยไมจําตองคํานึงถึงวาไดเกิด

ความเสียหายหรืออันตรายข้ึนกับชีวิตทรัพยสินและสุขภาพอนามัยของผูนั้นมากนอยเพียงใดหรือไม

หลักการนี้ไดรับการยอมรับแพรหลายออกไปเนื่องจากเหตุการณท่ีมีผลกระทบตอสภาวะแวดลอมของ

                                                           
173กมลทิพย กติการ, กฎหมายส่ิงแวดลอม, พิมพครั้งท่ี 13 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช, 2544), หนา 239. 
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โลกสงผลใหมนุษยมีความรูสึกหวงแหนในสิ่งแวดลอม ดังนั้นสิ่งแวดลอมจึงนาจะเปนสมบัติของทุกคน

มิใชเปนของผูใดผูหนึ่งทุกคนจึงมีสิทธิท่ีจะรักษาใหสภาพแวดลอมของโลกดํารงอยูตอไปรวมท้ังการ

เรียกรองมิใหผูหนึ่งผูใดมาทําลายสิ่งแวดลอมและสภาวะแวดลอมเสียไปดวย 

สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงหมายถึงสิทธิท่ีจะไดอยูในสิ่งแวดลอม 

ท่ีดีท่ีสะอาดปราศจากมลพิษและมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพใหไดใช

ประโยชนอยางเพียงพอแกความจําเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตรวมถึงเปนสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานท่ี

จะพึงไดรับการคุมครองจากรัฐโดยรัฐจะไมใชอํานาจหนาท่ีอยางไรขีดจํากัดจนเปนเหตุใหเกิดการ

ทําลายหรือสรางความเสื่อมโทรมแกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันจะสงผลกระทบตอ

ประชาชนรัฐจึงมีหนาท่ีท่ีจะสรางหลักประกันใหประชาชนไดอยูอาศัยในสิ่งแวดลอมท่ีดีซ่ึงสิทธิใน

สิ่งแวดลอมนี้จะตองไดรับการยืนยันในสิทธินี้ของประชาชนโดยการรับรองโดยบทบัญญัติของกฎหมาย

ตอไป174 

  รากฐานสําคัญในเรื่องการคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานในทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมก็คือ การคุมครองสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในฐานะท่ี

เปนสิทธิในชีวิตรางกาย ทรัพยสิน และรากฐานแหงการดํารงชีพของบุคคล175และในแงท่ีรับรองให

ความจําเปนในการบํารุงรักษาหรือไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีฐานะเปน

ขอจํากัดสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน และในขณะเดียวกันรัฐจะตองใหการคุมครองรักษาคุณคาแหงความ

สมดุลและความยั่งยืนในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อันมุงตอผลทาง

กฎหมาย 2 ประการคือ 

  ประการแรก เพ่ือคุมครองการดํารงชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

สิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพอยางยิ่ง ซ่ึงเปนท้ังการคุมครองเสรีภาพท่ัวไป และเปนการ

คุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานในความปลอดภัยในชีวิต รางกาย และอนามัย  

  ประการท่ีสอง เพ่ือคุมครองประโยชนอันพึงไดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเปนฐานแหงการดํารงชีพตามปกติอยางยั่งยืนและตอเนื่อง อันเปนการคุมครองสิทธิในการ

เลือกวิถีชีวิตและสิทธิในทางทรัพยสิน 

สําหรับในสวนของประเทศไทยนั้น ในอดีตมีแตเพียงการนําเอาแนวความคิดใน 

เรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเทานั้นตอมาพัฒนาการ

ทางดานสิทธิในสิ่งแวดลอมของไทยไดกาวหนาข้ึนเปนลําดับโดยเฉพาะเม่ือมีการประกาศใช

                                                           
174สุนีย มัลลิกะมาลย, รัฐธรรมนูญกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพิทักษรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), หนา 62. 
175กิตติศักดิ์ ปรกติ, เรื่องเดิม, หนา 172. 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ไดมีการนําเอาสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานกับสิทธิ

ในสิ่งแวดลอมเขามาไวดวยกันโดยมีจุดมุงหมายท่ีจะใหประชาชนชาวไทยไดมีสิทธิและหนาท่ีในการ

เขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซ่ึงตอมารัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ก็ไดกําหนดไวในลักษณะเดียวกันอีกดวย 

  3.3.1.2  แนวคิดและหลักการมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) 

  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในอดีตท่ีผานมาไดถูกมองวาเปน

ภารกิจของภาครัฐแตเพียงฝายเดียวสงผลใหประชาชนโดยท่ัวไปเขาใจวาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีรัฐจะตองดูแลรักษามิใชหนาท่ีของประชาชนแตประการ

ใดโดยรัฐจะเปนผูกําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติประชาชนเปนเพียงผูรองรับตามนโยบาย

แลวดําเนินการปฏิบัติตามเทานั้นอันเปนการมองขามศักยภาพและความสามารถของประชาชนใน

ชุมชนไปซ่ึงนําไปสูความไมสอดคลองกับปญหาและความตองการภายในกรอบสังคมและวัฒนธรรม

การดํารงชีพของประชาชนในทองถ่ินดังนั้นแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนทางเลือกในการ

พัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพมีความสมดุลและยั่งยืนซ่ึงแนวความคิดของการมีสวนรวมของประชาชนนั้น 

สามารถอธิบายไดดังตอไปนี้ 

1) ความหมายและองคประกอบของหลักการมีสวนรวมของประชาชน 

ใ น ป จ จุ บั น  ห ลั ก ก า ร มี ส ว น ร ว ม ขอ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น กา ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหลักการท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวางและถือไดวาเปน

หลักการหนึ่งของการพัฒนาอยางยั่งยืน176 ซ่ึงหลักการมีสวนรวมของประชาชนดังท่ีปรากฏในคํา

ปรารภของ UNCHE Declaration ค.ศ.1972 ซ่ึงกลาวไววา การบรรลุเปาหมายดานสิ่งแวดลอม 

“ตองอาศัยการยอมรับความรับผิดชอบของพลเมืองและชุมชน และของผูประกอบการและสถาบัน

ตางๆ ทุกระดับ” คําประกาศกรุงริโอ ค.ศ.1992 ขอ 10 กําหนดไวอยางชัดเจนวา การจัดการปญหา

สิ่งแวดลอมจะตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนทุกระดับท่ีเก่ียวของโดยใหมีสวนรวมในดาน

ตางๆ  รวมท้ังสิ้น 3 ประการ อันประกอบไปดวย177 

1. สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารดานสิ่ งแวดลอมซ่ึงอยู ในความ

ครอบครองของหนวยงานของรัฐ รวมท้ังขอมูลเก่ียวกับวัสดุและกิจกรรมท่ีเปนอันตรายตอชุมชนของ

ตนเอง 

                                                           
176กอบกุล รายะนาคร, พัฒนาการของหลักกฎหมายส่ิงแวดลอมและสิทธิชุมชน โครงการ

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 

หนา 25. 
177เรื่องเดียวกัน. 
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2. สิทธิในการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ รัฐจะเอ้ืออํานวยและสิ่ง 

เสริมความตื่นตัวและการมีสวนรวมดานสิ่งแวดลอมของสาธารณะ ดวยการเผยแพรขอมูลอยาง

กวางขวาง 

3.  สิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและทางบริหาร รวมท้ังไดรับ 

การชดเชยและการเยียวยาความเสียหาย 

นอกจากจะกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนในท้ัง 3 ประการดังกลาว 

มาแลว คําประกาศกรุงริโอ เดอจาเนโร ยังไดกลาวถึงบทบาทท่ีสําคัญของประชาชนและชุมชนทองถ่ิน 

(Indigenous People and Their Communities, and Other Communities) โดยหลักการในขอ 

22 ไดกําหนดไวมีสาระสําคัญวา รัฐควรรับรองและสงเสริมอัตลักษณ (Identity) วัฒนธรรมและ

ผลประโยชนของชุมชนทองถ่ิน เพ่ือใหชุมชนสามารถมีสวนรวมในการพัฒนาอยางยั่งยืน  

สําหรับความหมายของ การมีสวนรวม (Participation) นั้นไดมีนักวิชาการ

หลายทานไดใหความหมายไวคอนขางหลากหลายและแตกตางกันไป โดยสามารถสรุปความหมายของ

การมีสวนรวม ไดดังตอไปนี้ 

1. การมีสวนรวม คือ การพิจารณาถึงการมีสวนชวยเหลือโดยสมัครใจโดย 

ประชาชนตอโครงการใดโครงการหนึ่งของโครงการสาธารณะตางๆ  ท่ีคาดวาจะสงผลตอการพัฒนา

ชาติ โดยมิไดมีความคาดหวังวาจะเปดโอกาสใหประชาชนเปลี่ยนแปลงโครงการหรือวิพากษวิจารณ

โครงการดังกลาว 

2. การมีสวนรวม ในความหมายท่ีกวาง หมายถึงการใหประชานในชุมชน 

 รูสึกตื่นตัวเพ่ือท่ีจะทราบถึงการรับความชวยเหลือ และตอบสนองตอโครงการพัฒนา ขณะเดียวกันก็

สนับสนุนความคิดริเริ่มของคนในทองถ่ินดวย 

3.  การมีสวนรวมในชุมชน หมายถึง การท่ีประชาชนจะมีสิทธิและหนาท่ี 

ท่ีจะเขารวมในการแกไขปญหาของเขา มีความรับผิชอบมากข้ึนท่ีจะสํารวจตรวจสอบความจําเปนใน

เรื่องตางๆ  ซ่ึงรวมไปถึงการระดมทรัพยากรในทองถ่ิน และเสนอแนวทางในการแกไขใหมๆ  

เชนเดียวกับการกอตั้งและดํารงรักษาองคกรตางๆ  ในทองถ่ินหรือชุมชนนั้นๆ  

4. การมีสวนรวมนั้น จะตองเปนกระบวนการท่ีดําเนินการอยางแข็งขัน

กลาวคือ บุคคลหรือกลุมคนท่ีเขามีสวนรวมนั้น ตองเปนผูมีความคิดริเริ่มและไดมุงใชความพยายาม 

รวมไปถึงความเปนตัวของตนเองท่ีจะดําเนินการตามความคิดริเริ่มนั้นๆ  

5. การมีสวนรวม คือการท่ีไดมีการจัดการ การท่ีจะใชความพยายาม การ 

ท่ีจะเพ่ิมความสามารถ การท่ีจะควบคุมทรัพยากรและระเบียบในสถาบันตางๆ  ในสภาพสังคมนั้นๆ  

ดวยตัวเอง 
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 สําหรับความหมายของ “การมีสวนรวมของประชาชน (Public 

Participation)” นั้นไดมีนักวิชาการใหคํานิยามไววา หมายถึง“กระบวนการท่ีความกังวลความ

ตองการและคุณคาของประชาชนไดรับการบูรนาการในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐผาน

กระบวนการสื่อสารแบบสองทางโดยมีเปาหมายโดยรวมเพ่ือท่ีจะทําใหเกิดการตัดสินใจท่ีดีข้ึนและ

ไดรับการสนับสนุนจากประชาชน”178 

2) ระดับของการเขามีสวนรวมของประชาชน 

   ระดับของการเขามีสวนรวมของประชาชนนั้น ไดมีการจัดระดับไว7 ระดับ

ดวยกัน179 ดังตอไปนี้ 

 (1) ระดับการใหขอมูล (Informing) เปนระดับการมีสวนรวมท่ีต่ําท่ีสุด

โดยรัฐหรือเจาของโครงการใหขอมูลท่ีเก่ียวของกับประชาชนเม่ือกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาตางๆ 

ไดถูกคิดริเริ่มแลวโดยประชาชนมีสิทธิเพียงการเขาถึงขอมูลขาวสารเทานั้นโดยไมมีชองทางในการ

แสดงความคิดเห็นหรือเก่ียวของใดๆ กับการตัดสินใจนั้นๆ  

(2) ระดับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (Information 

Provision) เปนระดับท่ีสูงข้ึนซ่ึงเม่ือประชาชนผูมีสวนไดเสียไดรับขอมูลสารแลว พวกเขาก็สามารถท่ี

จะคนหาสาเหตุของปญหาวิเคราะหความจําเปนและความตองการของกิจกรรมหรือโครงการและ

พิจารณาถึงขอดีขอเสียของทางเลือกตางๆ ไดดียิ่งข้ึนโดยท่ีรัฐหรือผูมีอํานาจตัดสินใจเชิญชวนให

ประชาชนผูมีสวนไดเสียไดรวมแสดงความคิดเห็นตอกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ เพ่ือใหผูมีอํานาจใน

การตัดสินใจนําไปใชประกอบการตัดสินใจตอไป 

(3) ระดับการปรึกษาหารือ (Consultation) เปนระดับข้ันท่ีมีการเปด

โอกาสใหมีการเจรจากันอยางเปนรูปแบบ ระหวางผูกําหนดนโยบายเจาของโครงการกับประชาชนผู

ไดรับผลกระทบและสาธารณชน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือนําขอมูลและผลการศึกษามาปรึกษาหารือกับ

ประชาชนในประเด็นปญหาทางเลือกทางแกไขท่ีเก่ียวของกับนโยบาย หรือโครงการนั้นๆ โดยเปด

โอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นไดซ่ึงระดับของการมีสวนรวมของประชาชนในประเทศ

ไทยสวนใหญจะอยูในระดับนี้ 

(4)  ระดับการสรางความรวมมือการวางแผนรวมกัน (Involvement) 

เปนระดับท่ีเปดโอกาสใหมีการสื่อสารแบบสองทางมีขอบเขตท่ีกวางข้ึนมีการรับฟงความคิดเห็นของ

                                                           
178จุฑารัตน ชมพันธุ, “การวิเคราะหหลัก ‘การมีสวนรวมของประชาชน’ ใน ‘The Public 

Participation Handbook: Making Better Decisions through Citizen Involvement’ ใน

บริบทประเทศไทย,” วารสารการจัดการส่ิงแวดลอม 8, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555): 126. 
179เรื่องเดียวกัน, หนา 133. 
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ประชาชนเก่ียวกับโครงการ เปดโอกาสใหมีการวางแผนรวมกันในการเตรียมหรือการดําเนินโครงการ

โดยเฉพาะความคิดเห็นท่ีนําไปสูการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการดําเนินโครงการหรือการลดปญหา

ความขัดแยง 

(5) ระดับการรวมดําเนินการ (Partnership) ระดับนี้ผูมีอํานาจ

ตัดสินใจผูดําเนินนโยบายหรือโครงการและประชาชนรวมกันจัดทําหรือดําเนินการตามนโยบายหรือ

โครงการนั้นๆ เปนการปฏิบัติตามนโยบายหรือดําเนินโครงการรวมกันเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

เปาหมายท่ีวางไว 

(6)  ระดับการรวมตัดสินใจรวมติดตามตรวจสอบและประเมินผล

(Delegated Power) เปนระดับท่ีประชาชนมีสิทธิในการแลกเปลี่ยนกับผูมีอํานาจตัดสินใจและ

สามารถเขารวมตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ วาบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไมการมีสวนรวมของประชาชนในระดับนี้จะเปนประโยชนตอ

การดําเนินนโยบายและโครงการพัฒนาตางๆ โดยเฉพาะการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมไดอยางมากเนื่องจากประชาชนจะทําหนาท่ีเฝาระวังติดตามตรวจสอบและเตือนภัย

โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมหรือโครงการท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชนสังคมและคุณภาพ

สิ่งแวดลอมโดยรูปแบบของการติดตามตรวจสอบและประเมินผลอาจอยูในรูปของการจัดตั้ง

คณะกรรมการกลางท่ีประกอบจากผูมีสวนไดเสียท่ีครอบคลุมทุกภาคสวน 

(7) ระดับการควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) เปนระดับการ

มีสวนรวมข้ันสูงสุดโดยประชาชนสามารถริเริ่มนโยบายวางแผนและดําเนินโครงการตางๆ ไดเองตั้งแต

ตนโดยเจาหนาท่ีหรือหนวยงานของรัฐเปนเพียงผูใหการสนับสนุนการดําเนินงานเทานั้น 

  

3.3.2  แนวคิดและหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทางสากล 

อันวาสิ่งแวดลอมรอบตัวมนุษยนั้น ถือเปนดรรชนีท่ีกําหนดความเปนอยูของมนุษยและสภาพ

ภูมิอากาศจึงจําเปนตองศึกษาแนวคิดและหลักการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมเพ่ือ

ประโยชนตอการดํารงชีวิตของมนุษยสืบไปโดยจะไดนําเสนอดังตอไปนี้ 

3.3.2.1 ความหมายและลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยท่ัวไปแลวหมายถึง สิ่งท่ีเกิดข้ึนหรือมีอยูเองตามธรรมชาติ  

และมีคุณคาหรือมีราคาสามารถเขาถือเอาประโยชนในการใชแลกเปลี่ยนหรือใชในการดํารงชีพของ

มนุษยได180 

สําหรับคําวา “สิ่งแวดลอม” ตามความหมายท่ัวไปและในความหมายของกฎหมาย 

                                                           
180กิตติศักดิ์ ปรกติ, เรื่องเดิม, หนา 161. 
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สิ่งแวดลอมนั้น หมายถึงบรรดาสิ่งท้ังปวงท้ังในทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยูรอบตัวมนุษยไมวาเปนสิ่ง

ท่ีเกิดโดยธรรมชาติหรือเปนสิ่งท่ีมนุษยไดทําข้ึนก็ตาม181 ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา “สิ่งแวดลอม” มี

ความหมายท่ีกวางกวาคําวา “ทรัพยากรธรรมชาติ” และเม่ือกลาวถึงสิ่งแวดลอมแลวยอมหมายรวม

ไปถึงทรัพยากรธรรมชาติดวยเสมอไป แตหากเรากลาวถึงทรัพยากรธรรมชาติ มักจะมุงถึงสิ่งตาม

ธรรมชาติท่ีมีคุณคาหรือประโยชนตอการใชสอยของมนุษย ในขณะเม่ือกลาวถึงสิ่งแวดลอม มักจะ

หมายถึงปจจัย หรือสภาวะท่ีดํารงอยูรอบตัวมนุษย ในความหมายท่ีเปนสิ่งหรือสภาวะท่ีมีปฏิสัมพันธ

หรือสงผลกระทบกับชีวิตของมนุษยและสังคมหรือทรัพยสินยิ่งกวาท่ีจะหมายถึงสิ่งซ่ึงเราอาจเขา

ถือเอาหรือไดประโยชนในรูปแบบท่ีเปนทรัพยากร182 

  จากความหมายและลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะเห็นไดวามี

ความหมายท่ีกวางขวางซ่ึงอาจกลาวโดยสรุปไดวาคําวาทรัพยากรธรรมชาติกับคําวาสิ่งแวดลอมนั้น

หมายถึงเรื่องเดียวกันมิไดแยกจากกันแตอยางใดหากแตเปนการมองและการเนนในประเด็นท่ีตางกัน

ในปญหาเดียวกันอาทิเชนปญหามลภาวะทางน้ําอาจเปนท้ังปญหาดานคุณภาพน้ําเสื่อมคุณภาพและ

ยังอาจเปนปญหาทางทรัพยากรธรรมชาติไดในเรื่องการขาดแคลนน้ําดังนั้นจะเห็นไดวาเรื่องดังกลาว

เปนเรื่องท่ีเก่ียวโยงสัมพันธกับสิ่งอ่ืนๆ ในทุกมิติการดําเนินกิจกรรมอ่ืนใดของมนุษยท่ีเก่ียวของกับการ

อนุรักษฟนฟูการบริหารจัดการหรือการใชประโยชนจึงควรเปนไปเพ่ือความสมดุลและยั่งยืนของสังคม

ในทุกรูปแบบท้ังนี้เพราะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลวนแลวแตมีสวนเก่ียวของและมีอิทธิพล

ตอมนุษยอยางหลีกเลี่ยงมิได 

  3.3.2.2 แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ลักษณะการกําหนดบทบาทและความสําคัญของมนุษยกับสิ่งแวดลอมของแนวคิด

พ้ืนฐานในการจัดการสิ่งแวดลอมมีความเก่ียวของกับการกําหนดแนวทางในการคุมครองรักษา

สิ่งแวดลอมการกําหนดแนวนโยบายของระบบเศรษฐกิจในโลกใหมีความแตกตางกันรวมถึงการเกิด

ปญหาสิ่งแวดลอมดวยทําใหสามารถแบงแนวความคิดพ้ืนฐานในการจัดการสิ่งแวดลอมไดเปน 2 

แนวคิดหลักไดแกแนวคิดท่ีมนุษยเปนศูนยกลางและแนวคิดท่ีสิ่งแวดลอมเปนศูนยกลาง 

1) แนว คิด ในการจั ดการสิ่ ง แวดล อม โดยมนุษย เป น ศูนย กลา ง

(Anthropocentric)183 

ซ่ึงแนวคิดนี้จะใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมนอยและจะใหความสําคัญกับ 

                                                           
181มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
182กิตติศักดิ์ ปรกติ, เรื่องเดิม, หนา 164. 
183จุมพต สายสุนทร, กฎหมายส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร, 2546), หนา 43. 



104 

มนุษยเปนหลักกลาวคือไดมีการกําหนดใหมนุษยเปนศูนยกลางของสิ่งแวดลอมกิจกรรมตางๆ ของ

มนุษยจึงเปนไปเพ่ือประโยชนและความสุขสูงสุดของคนจํานวนหนึ่งซ่ึงมีชีวิตณเวลาปจจุบันเทานั้น 

2) แนวคิดในการจัดการสิ่งแวดลอมโดยสิ่งแวดลอมเปนศูนยกลาง

(Ecocentric)184 

แนวคิดนี้ถือวามนุษยเปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมเชนเดียวกับพืชสัตวและ 

สรรพสิ่งอ่ืนๆ ท่ีประกอบข้ึนเปนระบบสิ่งแวดลอมมนุษยไมมีอํานาจเด็ดขาดในการกําหนดกฎเกณฑ

ตางๆ เพ่ือประโยชนของมนุษยเพียงฝายเดียวมนุษยไมมีอํานาจท่ีจะกําหนดวาสิ่งแวดลอมใดควร

จะตองคงอยูหรือถูกทําลายตามอําเภอใจของมนุษยและมนุษยไมมีสิทธิท่ีจะทําลายสิ่งแวดลอมเพ่ือ

สนองประโยชนของตนเองในทางตรงขามมนุษยมีหนาท่ีท่ีจะตองจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือคุมครองและ

รักษาสิ่งแวดลอมใหคงอยูกลาวคือการกระทําของมนุษยจะตองสอดคลองกลมกลืนกับสิ่งแวดลอมและ

ไมควรท่ีจะกระทบกระเทือนตอสวนอ่ืนๆ ของสิ่งแวดลอมเชนน้ําอากาศพืชและสัตวเปนตนมนุษย

จะตองยอมรับความสําคัญของสิ่งอ่ืนๆ ไมวาจะมีชีวิตหรือไมชีวิตท่ีประกอบข้ึนเปนสวนหนึ่งของ

สิ่งแวดลอมมนุษยจะตองเคารพสิ่งแวดลอมมิใชกําหนดสิ่งแวดลอมและหากสิ่งตางๆ รวมท้ังมนุษยมี

ความสัมพันธกันอยางมีระบบและไดรับความคุมครองสิ่งแวดลอมจะคงอยูตออยางดี  เพ่ือความอยู

รอดของมนุษยเอง 

จะเห็นไดวาแนวคิดท้ังสองมิไดมีความขัดแยงกันแตประการใด185แตเปนแนวคิดเพ่ือ

ความอยูรอดของมนุษยดวยกันท้ังสิ้นดังจะเห็นไดจากแนวคิดท่ีวาสิ่งแวดลอมเปนศูนยกลางหรือถือวา

มนุษยเปนเพียงสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมตองการใหลดความเห็นแกตัวของมนุษยท่ีใหความสําคัญตอ

ตนเองมากจนกระท่ังขาดความเคารพตอสิ่งแวดลอมมนุษยควรจะตองใหความสําคัญกับสรรพสิ่งอ่ืนๆ 

ท่ีอยูรวมกันในสิ่งแวดลอมอยางเทาเทียมกันเพราะมนุษยไมมีอํานาจเหนือสรรพสิ่งท่ีจะเปนผูตัดสินใจ

เด็ดขาดแตเพียงผูเดียววาสิ่งแวดลอมควรจะเปนอยางไรเพ่ือท่ีจะตอบสนองประโยชนสูงสุดของมนุษย

แตสาหรับแนวคิดท่ีถือวามนุษยเปนศูนยกลางมนุษยจะตองตระหนักถึงการดําเนินกิจกรรมของตนวา

ตองไมกอใหเกิดผลรายตอบุคคลอ่ืนและหากมนุษยตระหนักถึงสวัสดิภาพของตนเองท้ังในปจจุบันและ

อนาคตยอมจะตระหนักถึงการจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือคุมครองและรักษาสิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพดี

ท่ีสุดเทาท่ีสามารถกระทําไดดังนั้นแนวคิดพ้ืนฐานในการจัดการสิ่งแวดลอมจึงนําสูหลักการจัดการ

สิ่งแวดลอมรวมกันของประชาคมโลกอันเปนแนวความคิดท่ีมีความสอดคลองกับหลักการใน

พระพุทธศาสนา ซ่ึงจะไดกลาวเปรียบเทียบโดยละเอียดอีกครั้งในบทตอไป 

 

                                                           
184เรื่องเดียวกัน, หนา 47. 
185เรื่องเดียวกัน, หนา 44. 
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3.4  แนวคิดวาดวยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ 

      ยั่งยืน 

 

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามท่ีปรากฏในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยนั้นประกอบไปดวย หลักการเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน และหลักการวา

ดวยการจัดการอยางสมดุลและยั่งยืน ซ่ึงการท่ีชุมชนจะมีสวนรวมกับภาครัฐในการจัดการ บํารุงรักษา 

และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนไดนั้น จะตองเปน

ชุมชนท่ีมีภูมิปญญาและมีจิตสํานึกตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมถึงการจัดการจะตอง

ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของแนวความคิดวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืนประกอบกัน ซ่ึงนับตั้งแตประกาศใช

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนตนมาประเทศไทยไดถือแนวคิดเรื่องการ

พัฒนาอยางยั่งยืนเปนแนวนโยบายแหงรัฐท่ีกําหนดกรอบยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนของ

ประเทศ  เนื่องจากมีเจตนารมณและสาระสําคัญโดยรวมในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน ดวย

กําหนดใหมีการปฏิรูปการเมืองการปกครอง เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบ

การใชอํานาจของรัฐ  รวมถึงมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจของรัฐและติดตามและพินิจพิจารณา

โครงการสาธารณะตางๆ  ดังนั้นหัวขอนี้จะไดนําเสนอหลักวาดวยการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน และ

หลักการวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

3.4.1 แนวความคิดวาดวยการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้นอาจตกเปนเอกชนหรือเปนของแผนดินก็ได แตบรรดา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีไมไดอยูในบังคับของสิทธิของเอกชนโดยท่ัวไปนั้น ยอมจัดเปน

ทรัพยสินของแผนดินโดยผลของกฎหมาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมิไดเปนของเอกชน

นั้น แตเดิมรัฐยังรวบอํานาจจัดการไวกับหนวยงานบริหารราชการสวนกลาง โดยกําหนดใหมี

หนวยงานของรัฐสวนกลางรับผิดชอบดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จนกระท่ังในปจจุบันไดให

หนวยงานในระดับทองถ่ินเขามามีอํานาจในการจัดการดูแลดวย นอกจากนั้นแลวยังมีการตรา

กฎหมายหามมิใหบุคคลใดเขาถือเอาหรือใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติตามอําเภอใจ เวนแตจะ

ไดรับอนุญาตจากรัฐหรือพนักงานเจาหนาท่ีเสียกอน และในกรณีท่ีรัฐอนุญาตใหบุคคลใดเขาถือเอา

หรือใชประโยชนจากทรัพยากรได กฎหมายก็มักจะกําหนดไวดวยวาจะตองมีหนาท่ีในการพัฒนาหรือ

จัดใหมีทรัพยากรธรรมชาติทดแทนในสวนท่ีเสียไปดวยเปนตน อันเปนการปฏิเสธสิทธิของเอกชนใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยอิสระอยางสิ้นเชิง และตอมาไดเกิดแนวความคิดวาดวยการ

เรียกรองใหรัฐคุมครองชีวิตรางกายและสุขภาพและความม่ันคงในการดํารงชีพของมนุษยดวยการจัด

ใหมีการคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรข้ึน โดยกําหนดขอจํากัดขอบเขตในการใช
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ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงกําหนดหนาท่ีแกบุคคลเอกชน และแก

ชุมชนหรือองคกรปกครองทองถ่ินในการบํารุงรักษา และฟนฟูสิ่งแวดลอมใหมีสภาพสมบูรณและเกิด

ความสมดุลยั่งยืนข้ึน มีการเริ่มตรากฎหมายจํากัดขอบเขตการใช เสรีภาพในการใชประโยชนและทํา

การใดๆ ตอสิ่งแวดลอมอยางกวางขวางข้ึน 

ระบบการจัดการทรัพยากรจึงเปนสิ่งสําคัญในการจัดการความสัมพันธระหวางมนุษยกับ

ธรรมชาติ เพ่ือปองกันไมใหทรัพยากรเสื่อมโทรม และกอใหเกิดความเปนธรรมมากท่ีสุด186 ซ่ึงในงาน

เขียนทางวิชาการของ Garette Hardin เรื่อง “The Tragedy of the Commons” ไดชี้ใหเห็นผลท่ี

อาจจะเกิดข้ึนจากการใชทรัพยากรโดยปราศจากระบบการจัดการและแนวปฏิบัติสําหรับควบคุม

พฤติกรรมของสมาชิกในสังคม187 จากการศึกษาเชิงประจักษในภูมิภาคตางๆ ของโลก เขาสรุปผล

การศึกษาวา หากไมนับระบบการใชทรัพยากรโดยเสรี (Open Access) ในตัวอยางของ Hardin ซ่ึง

กอใหเกิดความเสื่อมโทรมแกทรัพยากรท่ีใชรวมกันแลว ระบบสถาบันท่ีใชเพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากร

อยางยั่งยืนไดแบงทรัพยสินออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

1.  ทรัพยสินสวนบุคคล (Private Property) 

2.  ทรัพยสินท่ีเปนของรัฐ (State Property) 

3.  ทรัพยสินท่ีเปนสมบัติสวนรวม (Communal Property) 

ทรัพยากรท่ีถือวาเปนทรัพยสินสวนรวม ท่ีโดยท่ัวไปมักเรียกวา Common Property หรือ 

Commonpool Resources นั้น มีความเปนมาอยางยาวนานกวาระบบทรัพยสินสวนบุคคลดังท่ีได

กลาวมาแลว อันเนื่องมาจากากกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของสังคมตะวันตก ซ่ึงทรัพยสิน

เหลานี้สวนใหญก็ไดแกทรัพยากรท่ีสมาชิกในชุมชนใชรวมกัน อาทิเชน ทรัพยากรน้ํา ปาไม ทุงหญา

เลี้ยงสัตว และทรัพยากรประมงชายฝง เปนตน ระบบการใชทรัพยากรท่ีเปนสมบัติรวมกันนี้มีอยูใน

ภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลก ถึงแมวาจะไมไดรับการรับรองโดยกฎหมายลายลักษณอักษรก็ตาม ตอมาเม่ือ

กระแสของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในประเทศตางๆ มีเพ่ิมมากข้ึน จนในชวงทศวรรษ 1960 

บรรดาประเทศกําลังพัฒนาท้ังหลายไดตรากฎหมายข้ึนมาเพ่ือกําหนดใหทรัพยสินสวนท่ียังไมตกเปน

ทรัพยสินสวนบุคคลใหกลายเปนของรัฐท้ังหมด ซ่ึงปรากฏการณดังกลาวทําใหระบบการจัดการ

                                                           
186กอบกุล รายะนาคร, พัฒนาการของหลักกฎหมายส่ิงแวดลอมและสิทธิชุมชน โครงการ

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 

หนา 34. 
187G. Hardin, “The Tragedy of the Commons,” Science 162: 1243-1248 อางถึง

ใน กอบกุล รายะนาคร, พัฒนาการของหลักกฎหมายส่ิงแวดลอมและสิทธิชุมชน โครงการการมี

สวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, หนา 34. 
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ทรัพยากรของชุมชนดั้งเดิมไมไดรับการรับรองตามกฎหมาย ในขณะเดียวกันรัฐก็ไมมีกําลังคนและ

งบประมาณอยางเพียงพอท่ีจะปกปองทรัพยากรท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนของรัฐไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ผลก็คือ ทรัพยากรท่ีเคยเปนทรัพยสินสวนรวมตามจารีตประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ

ของชุมชนตองกลายเปนทรัพยากรท่ีเปดใหใชไดอยางเสรีตามระบบ Open Access อยางหลีกเลี่ยง

ไมได188 

 ผลจากความลมเหลวของรัฐในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน

ภูมิภาคตางๆ ของโลกในหลายทศวรรษท่ีผานมาไดทําใหบรรดาผูวางนโยบายและนักวิชาการหันมาให

ความสนใจในบทบาทของชุมชนในการจัดการทรัพยากรมากข้ึน ซ่ึงมีเหตุผลในการสนับสนุนการ

จัดการทรัพยากรโดยชุมชนดังตอไปนี้189 

1. ชุมชนมีวิถีชีวิตท่ีพ่ึงพาทรัพยากรในพ้ืนท่ีท่ีตนอาศัยอยู ชุมชนยอมมีความรูเก่ียวกับ

ทรัพยากรเหลานั้นมากกวาบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรไดดีกวา 

2. การใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรจะชวยสรางแรงจูงใจไมใหสมาชิกใน

ชุมชนใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยและไมเห็นคุณคาจนเกิดการทําลายทรัพยากร 

3. ชุมชนยอมตองการอนุรักษทรัพยากรเนื่องจากการรักษาฐานทรัพยากรไวจะเปน

ประโยชนตอชุมชนเอง เปนตน 

 แตถึงอยางไรก็ดี ไดมีนักวิชาการบางสวนไดตั้งขอสังเกตวา ขอสนับสนุนในการจัดการ

ทรัพยากรโดยชุมชนดังกลาวนั้น มักเกิดจากการมองชุมชนวาเปนหนวยท่ีอยูพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่ง มี

โครงสรางทางสังคม และมีบรรทัดฐานหรือกฎเกณฑท่ียอมรับรวมกัน ซ่ึงเปนภาพนิ่งตายตัวของชุมชน

ในอุดมคติท่ีไมสอดคลองกับความเปนจริงในกรณีของชุมชนสวนใหญ โดยมิไดใหความสนใจแก

กระบวนการภายในชุมชนท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากร ไมวาจะเปนความแตกตาง

ในเรื่องผลประโยชนระหวางสมาชิกในชุมชน ปฏิสัมพันธระหวางกลุมผลประโยชนในชุมชน หรือ

แมกระท่ังกระบวนการจัดการทรัพยากรในชุมชน การละเลยประเด็นเหลานี้ทําใหไมสามารถเขาใจ

                                                           
188Elinor Ostrom and Charlotte Hess, “Private and Common Property Rights,”  

In Encyclopedia of Law & Economics (Northampton, M.A.: Edward Elgar, 2008) 
189กอบกุล รายะนาคร, พัฒนาการของหลักกฎหมายส่ิงแวดลอมและสิทธิชุมชน โครงการ

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 

หนา 35. 
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เง่ือนไขท่ีทําใหบางชุมชนประสบความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรรวมกัน และในขณะท่ีบางชุมชน

ก็ประสบความลมเหลว190 

จากการวิเคราะหเปรียบเทียบงานวิจัยเชิงประจักษในประเทศตางๆ  นักวิชาการ191ไดสรุป 

เง่ือนไขท่ีทําใหการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนประสบความสําเร็จไว 6 ประการ ดังตอไปนี้คือ 

1. ความเขาใจชัดเจนรวมกันวาใครมีสิทธิและใครไมมีสิทธิใชทรัพยากรท่ีเปนสมบัติสวนรวม 

2. มีวิธีการในการทําใหสมาชิกชุมชนท่ีมีสิทธิใชทรัพยากร หรือผูแทนของบุคคลเหลานี้มี 

โอกาสไดพบหรือประชุมกันอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหสามารถระบายความไมพอใจ ระงับปญหาความ

ขัดแยง และตัดสินใจ รวมท้ังการวางกฎเกณฑรวมกัน 

3. ชุมชนมีอํานาจในการจัดการทรัพยากรอยางเปนอิสระจากอํานาจรัฐท่ีอยูเหนือกวา 

4. มีการถายโอนสิทธิในทรัพยสินไดในขอบเขตจํากัด 

5. ความสามารถของระบบในการจัดการกับปญหาความแตกตางทางสังคมและเศรษฐกิจ 

6. การกํากับดูแลและบังคับใชกฎระเบียบในชุมชนเอง 

นอกจากนี้ Elinor Ostrom192 ยังไดกลาวถึงระบบการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนไววา 

ระบบการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนนั้นมีท้ังประสบการณท่ีสําเร็จและลมเหลวเชนเดียวกับการ

จัดการทรัพยากรภายใตระบบอ่ืนๆ  ท้ังนี้มีตัวแปรตางๆ ท่ีมีสวนในการสงเสริมประสิทธิภาพในการ

จัดการทรัพยากรของชุมชน อาทิเชน สมาชิกชุมชนสามารถรับทราบขอมูลท่ีถูกตองเก่ียวกับสภาพของ

ทรัพยากร ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ และคาใชจาย โดยใชตนทุนท่ีต่ํา สมาชิกมีความเขาใจ

รวมกันเก่ียวกับผลประโยชนและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงหรือไมเปลี่ยนแปลง

กฎเกณฑท่ีใชอยู สมาชิกมีกฎเกณฑท่ีตางยอมรับนับถือและมีความไวใจกันซ่ึงถือเปนตนทุนทางสังคม 

                                                           
190Arun Agrawal and Clark C. Gibson, “Enchantment and Disenchantment: The 

Role of Community in Natural Resource Conservation,” World Development 27, 4 

(1999): 629-649 อางถึงใน กอบกุล รายะนาคร, พัฒนาการของหลักกฎหมายส่ิงแวดลอมและสิทธิ

ชุมชน โครงการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม, หนา 35. 
191Bonnie J. McCay, “Common and Private Concerns,” In Rights to Nature, 

Susan Hanna et al., eds., (Washingtion D.C.: Island, 1996), pp. 111-126, อางถึงใน กอบกุล 

รายะนาคร, พัฒนาการของหลักกฎหมายส่ิงแวดลอมและสิทธิชุมชน โครงการการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดทํารางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, หนา 36. 
192Elinor Ostrom and Charlotte Hess, op. cit., p. 346. 
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และชุมชนมีเสถียรภาพ เปนตน ซ่ึงการศึกษาของ Ostrom ไดใหความสําคัญกับการจัดการทรัพยากร

รวมโดยชุมชน ท่ีสามารถประสบความสําเร็จไดมากกวาการจัดการทรัพยากรโดยรัฐ  

และท่ีสําคัญ Ostrom ยังไดใหนิยามของผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการและใชประโยชน

จากทรัพยากรรวมท่ีมีอยูหลายตําแหนงและแตละตําแหนงก็มีบทบาทแตกตางกันออกไป ไดแก 109193 

1.  ผูใช (Appropriator) ในท่ีนี้หมายถึงผูเก็บเก่ียวตัวทรัพยากรไปเพ่ือใชประโยชนโดยอาจ

หมายถึงคนเลี้ยงสัตวชาวประมงผูใชน้ําชลประทานหรือใครก็ตามท่ีใชตัวทรัพยากรจากระบบ

ทรัพยากรผูใชทรัพยากรอาจใชทรัพยากรท่ีเก็บเก่ียวไดเพ่ือการบริโภคหรือการผลิตของตนหรือจะถาย

โอนกรรมสิทธิ์ใหแกคนอ่ืนตอไปซ่ึงขอบเขตของผูใชทรัพยากรในทฤษฎีของ Ostrom นี้ไมครอบคลุม

ถึงผูใชทรัพยากรท่ีมีอํานาจในตลาดสินคาและบริการหรือมีผลตอสิ่งแวดลอมนอกบริบทของทรัพยากร

รวมท่ีพิจารณา 

2.  ผูจัดการ (Provider) คือผูเปนเจาภาพจัดการใหเกิดการจัดการทรัพยากรอาจจะเปนผูใช

เองเปนรัฐ เปนองคกรภาคเอกชน (NGO) ท่ีเปนผูประสานงานใหเกิดการออกกฎกติกาการบํารุงรักษา

ระบบทรัพยากร 

3. ผูผลิต (Producer) คือผูทําหนาท่ีจริงในการสรางซอมทํานุบํารุงระบบทรัพยากรซ่ึง

ผูจัดการและผูใชอาจจะเปนคนคนเดียวกันหรือไมก็ได 

ซ่ึงจากการศึกษาของ Ostrom จากกรณีศึกษานั้นยังไดพบวา กติกาในการจัดการทรัพยากร

ชุมชนนั้นมีความซับซอนในตัวของมันเอง กลาวคือ กติกามีอยู 3 ระดับ194 ไดแก 

1. กติการะดับปฏิบัติการ (Operational Rules) คือกติกาท่ีผูใชทรัพยากรจะตองเผชิญ ทุกๆ  

วัน เปนกติกาท่ีกําหนดวา ผูใชทรัพยากรสามารถใชเครื่องมืออะไรในการใชประโยชนจาทรัพยากรได

เม่ือใด ในปริมาณเทาใด เปนตน 

2. กติกากํากับทางเลือกรวม (Collective-Choice Rules) เปนกติกาท่ีใชโดยผูใชทรัพยากร 

ผูมีอํานาจภายนอกหรือเจาหนาท่ีในการออกนโยบายวาทรัพยากรจะถูกบริหารจัดการอยางไรกติกา

ระดับนี้จะมีผลทางออมตอกติกาในระดับปฏิบัติการ 

3. กติการะดับธรรมนูญ (Constitutional Rules) เปนกติกาท่ีกําหนดวาใครบางท่ีมีสิทธิเขา

มามีสวนรวมในการกําหนดกติกากํากับทางเลือกรวมบาง และกติกาท่ีใชในการออกแบบและสราง

กติกากํากับทางเลือกรวม 

                                                           
193ชล  บุนนาค, การสํารวจองคความรูเพ่ือการปฏิรูปประเทศไทย: แนวคิดวาดวยการ

จัดการทรัพยากรรวม: ประสบการณจากตางประเทศและแนวคิดในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: เปน

ไท, 2556), หนา 36-37. 
194เรื่องเดียวกัน, หนา 39. 
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จากลักษณะของสิทธิท่ีสืบเนื่องมาจากกติกาขางตนนั้นสามารถจําแนกสิทธิในการจัดการ

ทรัพยากรออกเปน 5 ประเภท ดังนี้195 

1. สิทธิในการเขาใชทรัพยากร (Access) 

2. สิทธิในการใชประโยชนจากระบบทรัพยากร (Withdrawal) 

3. สิทธิในการจัดการ (Management) คือสิทธิท่ีอนุญาตใหผูมีสิทธิสามารถปรับเปลี่ยน

สภาพของระบบทรัพยากรไดรวมถึงกําหนดรูปแบบการใชประโยชนจากทรัพยากรดวย 

4. สิทธิในการกีดกัน (Exclusion) คือสิทธิท่ีกําหนดวาใครสามารถเขาใชประโยชนจากระบบ

ทรัพยากรไดหรือไมได 

5. สิทธิในการขายหรือใหยืมสิทธิท้ัง 4 ประเภทกอนหนานี้ซ่ึงสิทธิแตละประเภทนั้นผูกําหนด

อาจไมจําเปนตองเปนกลุมเดียวกันก็ไดเชนสิทธิบางประเภทชุมชนอาจเปนผูกําหนด ในขณะท่ีสิทธิอีก

ประเภทอาจถูกกําหนดโดยเจาหนาท่ีของรัฐเปนตน 

จากการศึกษาของนักวิชาการดังกลาวท่ีสนับสนุนแนวคิดวาดวยการจัดการทรัพยากรรวมโดยชุมชน 

ท่ีเห็นวาสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติไดอยางประสบความสําเร็จมากกวากรณีท่ีใหรัฐเปนผูจัดการ

ทรัพยากรแตเพียงฝายเดียว และนอกจากนี้ยังไดขอสรุปวา การท่ีชุมชนจะสามารถจัดการทรัพยากรไดนั้น 

จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีกติกาในการบังคับใชกับสมาชิกในชุมชน และกติกาดังกลาวยังเปรียบเสมือนกับ

กฎหมายท่ีทําใหเกิดสิทธิอันตามมาจากกติกานั้น ทําใหเกิดสภาพบังคับหรือหนาท่ีระหวางสมาชิกในชุมชน

รวมถึงบุคคลภายนอกชุมชนท่ีจะตองเคารพและปฏิบัติตามกติกาดังกลาวดวย 

การจัดการทรัพยากรโดยชุมชน เปนการใชสิทธิในการมีสวนรวมระดับสูงสุด ไดแกระดับของการ

ควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) ท่ีชุมชนสามารถกําหนดกติกาตางๆ ดวยตัวเอง โดย

ประชาชนสามารถริเริ่มนโยบายวางแผนและดําเนินโครงการตางๆ ไดเองตั้งแตตนโดยเจาหนาท่ีหรือ

หนวยงานของรัฐเปนเพียงผูใหการสนับสนุนการดําเนินงาน ซ่ึงเปนความเชื่อมโยงระหวางสิทธิการมี

สวนรวมของประชาชน กับแนวความคิดวาดวยการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนนั่นเอง 

 

3.4.2  แนวความคิดวาดวยการพัฒนาอยางย่ังยืน 

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทยนั้นจะตองเปนไปอยางสมดุลและยั่งยืน ซ่ึงแนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาอยางยั่งยืนไดมีการเสนอ

แนวคิดโดยนักวิชาการและนักพัฒนาในปลายศตวรรษท่ี 18 ดวยความตระหนักตอปญหาสิ่งแวดลอม

ท่ีเกิดข้ึนในโลกโดยปจจุบันมีผูรูและนักวิชาการไดกลาวถึงแนวความคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนไว

                                                           
195เรื่องเดียวกัน. 
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คอนขางหลากหลายในมิติท่ีเปนองคประกอบสําคัญของแนวคิดท้ังดานสิ่งแวดลอมเศรษฐศาสตรและ

จริยธรรม ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 3.4.2.1 ความหมายและแนวคิดของการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ความหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้น ไดมีการใหคําจํากัดความเปนครั้งแรก 

โดยสมัชชาโลก ซ่ึงไดกลาวไววา การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) หมายถึง

“รูปแบบของการพัฒนาท่ีสนองความตองการของคนในรุนปจจุบันโดยไมทําใหคนรุนตอไปในอนาคต

ตองประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการท่ีจะตอบสนองความตองการของตนเอง” 

(Sustainable Development is Development that Meets the Needs of the Present 

without Compromising the Ability of Future Generations to Meet Their Own Needs) 

คํากลาวขางตนนั้นคือคําจํากัดความของ “การพัฒนาอยางยั่งยืน” หรือ “การพัฒนาท่ียั่งยืน”

ภาษาอังกฤษเรียกวา Sustainable Development โดยคณะกรรมาธิการโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและ

การพัฒนา (World Commission on Environment and Development)ท่ีกําเนิดข้ึนจากรายงาน

เรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน (The Bruntland Report หรือ Our Common Future 

1987) ในคราวการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอม และการพัฒนา (The United Nations 

Conference on Environment and Development: UNCED) ณ กรุง ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศ

บราซิล ซ่ึงผลการประชุมไดมีการออกเอกสารรวมกันท่ีเรียกวา “แผนปฏิบัติการ 21” หรือ Agenda 

21 ใหเปนแผนแมบทในการพัฒนาอยางยั่งยืน 

  โดยสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ 21 แบงออกเปน 4 สวนคือ 

สวนท่ี 1 มิติทางดานสังคมและเศรษฐกิจ 

สวนท่ี 2 การอนุรักษและการจัดการทรัพยากร 

สวนท่ี 3 การสงเสริมบทบาทของกลุมตางๆ ท่ีสําคัญ 

สวนท่ี 4 วิธีการในการดําเนินงาน 

ซ่ึงในแผนปฏิบัติการดังกลาวมีประเด็นและหัวขอตางๆ หลายประเด็นซ่ึงโดยสรุป 

แลวสามารถประมวลแนวทางท่ีสําคัญไดดังนี้ 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจจะตองผสมผสานและควบคูไปกับการพัฒนาและความ

หวงใยในสิ่งแวดลอม 

2. การใชพลังงานอยางฟุมเฟอยการสูญพันธุของพืชและสัตวการปลอยของเสีย

และมลพิษตางๆ เปนสาเหตุท่ีทําใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมไมยั่งยืน 

3. จะตองมีการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเนื่องจากมีผลกระทบอยางเฉียบพลันตอ

สุขภาพและความเปนอยูท่ีดีของมนุษยและเกิดผลกระทบตอประชากรรุนลูกรุนหลานในอนาคต 
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4. มนุษยทุกคนไมวาจะรารวยหรือยากจนก็มีสิทธิเทาเทียมกันในอันท่ีจะดํารงชีวิต

ความเปนอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี 

  สําหรับในหนังสือ Global Ecology Handbook ไดใหความหมายของการพัฒนา

อยางยั่งยืนไววา“การพัฒนาท่ียั่งยืน คือนโยบายท่ีสนองความตองการของประชาชนในปจจุบัน โดยไม

ตองทําลายทรัพยากรซ่ึงจะเปนท่ีตองการในอนาคต”196 

  ราชบัณฑิตยสถานไดกลาวถึงความหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืนไววา การพัฒนา

อยางยั่งยืนนั้นจะตองประกอบดวยแนวคิดอยางนอย 3 ประการ197  ไดแก  

  ประการแรก ความตองการของมนุษย ซ่ึงการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้น เปนการคํานึงถึง

แนวคิดเก่ียวกับความตองการของมนุษยซ่ึงอาจเปนความตองการพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตและความ

ตองการท่ีจะมีมาตรฐานท่ีดีกวาเดิม 

ประการท่ีสอง ขีดจํากัดของสิ่งแวดลอม ซ่ึงระบบสภาพแวดลอมนั้นยอมมีขีดจํากัด

ในการใหทรัพยากรและมีขีดจํากัดในการรองรับของเสีย 

ประการท่ีสาม ความยุติธรรมในสังคมท้ังระหวางชนรุนเดียวกันกับชนรุนตอๆ ไป ซ่ึง

ความยั่งยืนนั้นไมอาจม่ันคงอยูไดหากปราศจากนโยบายการพัฒนาท่ีคํานึงถึงปจจัยทางสังคมและทาง

วัฒนธรรมเขามาพิจารณาดวยจึงตองคํานึงถึงหลักการความยุติธรรมระหวางชนรุนปจจุบันกับชนรุน

ตอๆ ไป (Intergenerational Equity) และหลักการความยุติธรรมระหวางชนรุนเดียวกัน 

(Intergenerational Equity) 

  จากแนวคิดเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ีไดกลาวมาขางตนนั้น สามารถสรุป

ความหมายของคําวาการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดคือ การพัฒนาท่ีตอบสนองความตองการของคนรุนใน

ปจจุบันโดยไมทําใหความสามารถในการพัฒนาของคนรุนตอไปเสื่อมเสีย เปนการพัฒนาท่ีไมเปน

อันตรายตอระบบธรรมชาติ โดยมีรูปแบบของการพัฒนาท่ีจะตองประกอบไปดวยความสมดุลระหวาง 

3 ระบบ ไดแก เปาหมายทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 

  สําหรับประเทศไทยไดมีนักวิชาการหลายทานพยายามอธิบายแนวคิดของการพัฒนา

อยางยั่งยืนใหชัดเจนยิ่งข้ึนท่ีสําคัญคือแนวคิดของพระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต) ไดอธิบายการ

พัฒนาอยางยั่งยืนวา “การพัฒนาอยางยั่งยืนมีลักษณะท่ีเปนบูรณาการ (Integrated) คือทําใหเกิด

เปนองครวม (Holistic) หมายความวาองคประกอบท้ังหลายท่ีเก่ียวของจะตองมาประสานกันครบองค

                                                           
196พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต), ศิลปะศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (กรุงเทพฯ: สอง

ศยาม, 2540), หนา 65-66. 
197ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ: นาน

มีบุคสพับลิเคชั่นส, 2546), หนา 597. 



113 

และมีลักษณะอีกอยางหนึ่งคือมีดุลยภาพ (Balance) หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือการทําใหกิจกรรมของ

มนุษยสอดคลองกับกฎเกณฑของธรรมชาติ” 

ในการจัดทําขอเสนอของประเทศไทยในการประชุมของโลกวาดวยการพัฒนาท่ี 

ยั่งยืน ณ นครโจฮันเนสเบิรก สาธารณรัฐแอฟริกาใต เม่ือเดือนกันยายน 2545 คณะอนุกรรมการ

กํากับการอนุวัตตามแผนปฏิบัติการ 21 และการพัฒนาอยางยั่งยืนรวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทยได

หาขอยุติดานคํานิยามของการพัฒนาอยางยั่งยืนวา “การพัฒนาอยางยั่งยืนในบริบทของไทยเปนการ

พัฒนาท่ีตองคํานึงถึงความเปนองครวมของทุกๆ ดานอยางสมดุลบนพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ

ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยดวยการมีสวนรวมของประชาชนทุกกลุมดวยความเอ้ืออาทรเคารพซ่ึงกัน

และกันเพ่ือสามารถในการพ่ึงตนเองและคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางเทาเทียมกัน”198 

  ซ่ึงในแผนพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศไทยนั้น เนนการพัฒนาท่ีทําใหเกิดดุลยภาพ

ของเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการอยูดีมีสุขของประชาชนตลอดไป ซ่ึง

หลักการดังกลาวประกอบดวยความสมดุลขององคประกอบดังตอไปนี้199 

ประการแรก เศรษฐกิจ ท่ีทําใหเกิดดุลยภาพของการพัฒนาคือเศรษฐกิจท่ีมีรากฐาน

ม่ันคงมีขีดความสามารถในการแขงขันและสามารถพ่ึงตนเองไดโดยมีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนแนวคิดหลัก 

ประการท่ีสอง สังคม ใหรวมหมายถึง วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงเปนระเบียบ 

วิถีชีวิตของสังคมท่ีทําใหมนุษยปรับตัวและดํารงชีวิตอยูกับสิ่งแวดลอมของทองถ่ินไดโดยไมทําลาย   

สิ่งแวดลอมและใหรวมถึง ศาสนธรรม ซ่ึงเปนระเบียบจิตใจของคนในสังคมท่ีทําใหสังคมอยูไดโดยสงบ

สุข 

ประการท่ีสาม ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงทรัพยากรของประเทศ ท้ังท่ีสามารถ

หมุนเวียนกลับมาใชใหมไดเชนน้ําและฝูงปลาในทะเลและท่ีไมสามารถหมุนเวียนกลับมาใชใหมได เชน 

กาซธรรมชาติและถานหิน 

ประการสุดทาย สิ่งแวดลอม หมายถึงทุกสิ่งทุกอยางท่ีอยูรอบตัวมนุษย ท้ังท่ีมีชีวิต

และไมมีชีวิตเก่ียวโยงสัมพันธกันเปนระบบนิเวศนท่ีสามารถใหคุณและใหโทษตอมนุษยไดข้ึนกับความ

สมดุลหรือไมสมดุลของระบบนิเวศ 

                                                           
 

198กระทรวงการตางประเทศ, รางรายงานความคิดเห็นผลการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ

ไทย เสนอตอ การประชุมสุดยอดของโลกวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน (WSSD2002) (ม.ป.ท.:        

ม.ป.พ., 2548), หนา 2-9. 
199กรอบแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน, คนวันท่ี 10 มีนาคม 2558 จาก http://www2.nkc. 

kku.ac.th/manit.p/.../idea_sustainable_development.pdf 
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 ซ่ึงท้ังหมดจะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความสมดุลและเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจ

สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อันเปนจุดหมายการพัฒนาท่ีทําใหประชาชนอยูดีมีสุข

ตลอดไป 

  3.4.2.2 การพัฒนาอยางยั่งยืนตามแนวคิดเชิงพุทธศาสตร 

แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตามทัศนะของพระพุทธศาสนานั้น ไดมีนักวิชาการ 

ดานพระพุทธศาสนาของประเทศไทยไดใหความนิยามและหลักการอันเปนหลักปฏิบัติเพ่ือนําไปสูการ

พัฒนาอยางยั่งยืนท่ีสําคัญ ไดแกแนวคิดของพระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต)200 ท่ีไดกลาววาหัวใจ

สําคัญของการพัฒนาท่ียั่งยืนนั้นประกอบดวยคําศัพทท่ีนํามาจับคูกัน 2 คู คือ การพัฒนา 

(Development) กับสิ่งแวดลอม (Environment) และเศรษฐกิจ (Economy) กับนิเวศวิทยา 

(Ecology) โดยเห็นวาควรใหความเจริญทางเศรษฐกิจอยูภายใตเ ง่ือนไขของการอนุรักษ

สภาพแวดลอมหมายความวาตองใหการพัฒนาหรือความเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นอยูในภาวะท่ี

สิ่งแวดลอมรองรับไหวดวยหรือวาเจริญไปโดยไมรังแกธรรมชาติ 

การพัฒนาท่ียั่งยืนนี้มีลักษณะเปนการพัฒนาท่ีเปนบูรณาการ (Integrated) คือ ทํา 

ใหเกิดเปนองครวม (Holistic) หมายความวาองคประกอบท้ังหลายท่ีเก่ียวของจะตองมาประสานกัน

ครบองคและมีลักษณะอีกอยางหนึ่งคือมีดุลยภาพ (Balanced)  

  สําหรับการจะพัฒนาจะสําเร็จไดนั้นพระธรรมปฎกเห็นวาคนตองมีจริยธรรม

เนื่องจากปจจุบันมนุษยมีนิสัยท่ีเปนสังคมบริโภคประสบกับปญหาสังคมและชีวิตจิตใจจนกระท่ังเกิด

ปญหาสิ่งแวดลอมข้ึนจึงตองนาเอาจริยธรรมมาชวยแกปญหาอยางจริงจังโดยการพัฒนาใหคนมี

จริยธรรมนั้นจะสําเร็จไดดวยการศึกษาอยางนอยจะตองรูเทาทันปญหาเม่ือพัฒนาคนข้ึนไปแลวจึงจะ

เกิดจริยธรรมท่ีแทจริงคือเปนจริยธรรมแหงความพอใจและความสุข 

พระราชวรมุนี (ประยูรธมฺมจิตฺโต) กลาวถึงการพัฒนาอยางยั่งยืนวา201 ในภาษา

พระไตรปฎกหรือภาษาบาลีจะปรากฏในคํา 2 คําคือภาวนากับพัฒนา โดยใหความหมายของคําท้ัง

สองนี้วา 

พัฒนาหรือวัฒนา หมายถึง การเติบโต เชน ตนไมงอกเปนการเติบโตท่ีไมมีการ

ควบคุมไมมีการกําหนดเปาหมายซ่ึงอาจจะยั่งยืนหรือไมยั่งยืนก็ได 

ภาวนา หมายถึง เจริญ เปนความเจริญท่ียั่งยืน มีการควบคุมและกําหนดเปาหมาย

ซ่ึงคําวาภาวนานี้ใชในการพัฒนามนุษย คือกายภาวนา จิตภาวนา ศีลภาวนา และปญญาภาวนา โดย

                                                           
200พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต), เรื่องเดิม, หนา 58-59. 
201พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืนตามแนวคิดเชิงพุทธ

ศาสตร (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2542), หนา 36-47. 
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การพัฒนาท่ียั่งยืนเปนการพัฒนาท่ีสัมพันธกับมนุษยมีมนุษยเปนตัวตั้งในการพัฒนา ซ่ึงหากมองไปวา

การพัฒนาอยางยั่งยืนเปนการพัฒนาท่ีสัมพันธกับโลกและสิ่งแวดลอม สวนใหญหมายถึง การรักษา

มรดกของโลก สิ่งแวดลอมของโลก ใหคงอยูชั่วลูกชั่วหลาน จะเปนแนวคิดท่ีสัมพันธกับสิ่งแวดลอม

อยางเดียว นอกจากนี้แนวคิดทางพระพุทธศาสนายังถือวามนุษยเปนองคประกอบท่ีสําคัญคือใหคน

เปนศูนยกลางของการพัฒนาเพ่ือใหการพัฒนาเปนไปเพ่ือการสรางสันติสุข การอยูรวมกันระหวาง

มนุษยกับธรรมชาติโดยใชการศึกษาเปนกลไกในการดําเนินการและมีหลักธรรมทางพุทธศาสนาเปน

เครื่องมือ เปนการใชวิถีชีวิตของคนเปนฐานความคิดในการพัฒนาคือจะมุงไปท่ีการพัฒนาระบบการ

ดําเนินชีวิตของคนชุมชนและสังคมตลอดจนสภาพแวดลอมใหดํารงอยูดวยดีตอเนื่องเรื่อยไป 

  การพัฒนาอยางยั่งยืนไมไดมีมุมมองแตเพียงความยั่งยืนในการดํารงอยูของมนุษย

เทานั้น แตเปนการพัฒนาท่ีมุงรักษาความสมดุลระหวางการใชทรัพยากรธรรมชาติการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของมนุษย ซ่ึงการรักษาความสมดุลดังกลาวจะเกิดข้ึนไดก็ดวยการกระทํา

ของมนุษยท่ีมีกลไกสําคัญในการดําเนินการคือการมีสวนรวมของผูเก่ียวของหรือการมีสวนรวมของ

ประชาชนในสังคมท่ีชวยกันผลักดันเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนทางสังคมและเศรษฐกิจภายใตกรอบของ

การปฏิบัติอยางมีคุณธรรมจริยธรรมคิดดีคิดชอบเม่ือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความยั่งยืน

มนุษยจึงมีความยั่งยืนและดํารงอยูได 

  ซ่ึงเม่ือพิจารณาแนวความคิดวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยเฉพาะในดานการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนาและในทางสากลนั้น 

พบวาการท่ีจะสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในรูปแบบของการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนไดนั้นสิ่งสําคัญท่ีสุดจะตองมีระบบการจัดการอยางมีคุณธรรมจริยธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน

ของสวนรวมเปนสําคัญไมวาจะเปนประโยชนของคนในปจจุบันหรือเพ่ือประโยชนของอนุชนรุนหลังใน

อนาคต และท่ีสําคัญจะตองเปดโอกาสใหทุกภาคสวนท่ีมีศักยภาพและภูมิปญญาไดเขามีสวนรวมใน

การจัดการทรัพยากรดวยอยางเทาเทียมกัน รวมถึงการจัดการจะตองเปนไปโดยสอดคลองกับสภาพ

สังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติของสังคมนั้นๆ ดวย อันจะเปนการพัฒนาท่ีมุงรักษาความสมดุล

ระหวางการใชทรัพยากรธรรมชาติการอนุรักษสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของมนุษยอยางแทจริง 
 



 

บทท่ี 4 

 

มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนสงฆ 

และกรณีศึกษาโครงการพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
 

 ในประเทศไทยนั้นชุมชนสงฆเปนชุมชนท่ีมีบทบาทในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมมาอยางยาวนาน โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนสงฆท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีปาหรือท่ีเรียกวา “วัดปา” 

และในปจจุบันไดมีการแกไขปญหาของพระสงฆท่ีเขาอยูในพ้ืนท่ีปาอนุรักษโดยการใหชุมชนสงฆใน

พ้ืนท่ีปาอนุรักษไดรับมอบหมายใหเขารวมโครงการ “พุทธอุทยาน”เพ่ือการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติรวมกับภาครัฐและเนื่องจากพุทธอุทยานดังกลาวตั้งอยูในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ โดยท่ีการพิจารณา

ถึงการเขามีสวนรวมของชุมชนสงฆในการมีสิทธิในการมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และ

การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพิจารณาถึงตัว

บทบัญญัติของกฎหมายท่ีใหอํานาจแกชุมชนเปนหลัก ซ่ึงในปจจุบันไดมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ใหสิทธิแกชุมชนในการเขามีสวนรวมกับภาครัฐในการ

จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

รวมถึงกฎหมายในระดับของพระราชบัญญัติอีกหลายฉบับ ท่ีจะตองนํามาพิจารณาประกอบกัน ดังนั้น

ในบทท่ี 4 นี้ผูเขียนจะไดทําการศึกษาถึงบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนใน

การจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และนอกจากนี้ยังได

มีการลงพ้ืนท่ีศึกษาขอมูลจากโครงการพุทธอุทยานสองแหงท่ีตั้งอยูบนพ้ืนท่ีปาอนุรักษท่ีแตกตางกัน 

โดยในบทนี้จะไดทําการศึกษาในประเด็นใหญๆ 2 ประเด็นไดแก 1. พิจารณาบทบัญญัติของกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของกับการใหสิทธิของชุมชนในการมีสวนรวมกับภาครัฐในการจัดการ การบํารุงรักษา และการ

ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ 2. กรณีศึกษาเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงผูเขียนไดลงพ้ืนท่ี

ศึกษาขอมูลโครงการพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 2 โครงการ ไดแก พุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุล

ฐานะจาโร และ พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอน (วัดปาภูกอน) โดยรายละเอียดท้ังหมดจะไดขอ

นําเสนอดังตอไปนี้ 
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4.1  บทบัญญัติของกฎหมายที่ใหสทิธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกชุมชน 

 

 ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติถึงสิทธิของชุมชนใน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามรัฐธรรมนูญ

ฉบับดังกลาวนี้เปนสิทธิในการมีสวนรวม ไมวาจะเปนการมีสวนรวมในการจัดการ การมีสวนรวมใน

การบํารุงรักษา และการมีสวนรวมในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซ่ึงใน

ปจจุบันสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญท่ีเปนกฎหมายสูงสุดใน

ลําดับศักดิ์ของบรรดากฎหมายท้ังมวล จึงไมอาจท่ีจะหลีกเลี่ยงไดท่ีบรรดากฎหมายระดับต่ําลงมา

นับตั้งแตพระราชบัญญัติลงมาจนกระท่ังถึงกฎหมายลําดับรองตางๆ จะตองมีเนื้อหาท่ีไมขัดหรือแยง

ตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  

 การใหความสําคัญแกการเสริมสรางบทบาทของชุมชนในการจัดการ บํารุงรักษา และใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น เปนผลสืบเนื่องมาจากแนวความคิดท่ีวาการมี

สวนรวมของประชาชนจะนําไปสูกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในกรณีของโครงการพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปานุรักษก็เชนเดียวกัน หากอาศัย

เพียงมาตรการทางกฎหมายท่ีกําหนดมาจากราชการสวนกลางโดยขาดมติของการมีสวนรวมของ

ประชาชนแลวการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพ้ืนท่ีดังกลาวคงไมอาจบรรลุผลได และโดยท่ีประเทศไทย

มีกฎหมายเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอมมาอยางยาวนาน สวนการมีสวนรวมของประชาชนหรือ

ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ิงเพ่ิมมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 เปนครั้งแรก ในหัวขอนี้จึงใครขอนําเสนอถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวของและสามารถ

นํามาปรับใชในกรณีของการมีสวนรวมของชุมชนสงฆตามโครงการพุทธอุทยานในการจัดการ 

บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้ 

 

4.1.1 สิทธิชุมชนในการมีสวนรวมกับภาครัฐในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชน 

จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญ 

โดยสิทธิดังกลาวเปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ บํารุงรักษา 

และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น มีอยูหลายบทมาตราดวยกัน อันเปนผล

มาจากการท่ีประเทศไทย ไดยอมรับแนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาอยางยั่งยืนมาเปนกรอบในการ

บัญญัติกฎหมายไว กลาวคือ การยอมรับสิทธิในสิ่งแวดลอมของชุมชนและประชาชน สิทธิการมีสวน

รวมของชุมชนและประชาชนในการพิทักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดผล
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ในทางปฏิบัติได รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติถึงหลักการดังกลาว

ไว ดังนี้ 

1. สิทธิของชุมชนในการมีสวนรวมกับรัฐในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ซ่ึงเปนกรณีตามบทบัญญัติ  มาตรา 66202 

ซ่ึงเปนบทบัญญัติท่ีเปนกฎหมายหลักอันกําหนดสิทธิของชุมชนไวอยางชัดแจง ซ่ึงไดบัญญัติใหสิทธิแก 

ชุมชน ชุมชนทองถ่ิน หรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมในการมีสวนรวมในการจัดการ บํารุงรักษา และการใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล

และยั่งยืน 

2. สิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม เพ่ือใหตนเองมีชีวิตในสิ่งแวดลอมท่ีดีกรณีตามบทบัญญัติมาตรา 67203 ซ่ึงเปนบทบัญญัติ

เก่ียวกับสิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชน ในการอนุรักษ บํารุงรักษา และการได

                                                           
202มาตรา 66 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติวา “บุคคลท่ี

รวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถ่ิน หรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี 

ภูมิปญญาทองถ่ินศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการการ

บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมรวมท้ังความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน” 
203มาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติวา“สิทธิของ

บุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษบํารุงรักษาและการไดประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครองสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมเพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายตอ

สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม 

การดําเนินโครงการหรือกิจกรรม ท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ท้ัง

ทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระทํามิไดเวนแตจะไดศึกษาและ

ประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดใหมีกระบวนการ

รับฟงความคิดเห็น ของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอนรวมท้ังไดใหองคการอิสระซ่ึงประกอบดวย

ผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการการศึกษาดาน

สิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการ

ดังกลาว 

สิทธิของชุมชนท่ีจะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจราชการสวนทองถ่ินหรือ

องคกรอ่ืนของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามบทบัญญัตินี้ ยอมไดรับความคุมครอง” 



119 

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงเม่ือแยกพิจารณาตาม

บทบัญญัติของมาตรา 67 แลว สามารถพิจารณาไดดังนี้204 

1) 1 4สิทธิในการดํารงชีพอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี (Right to a Healthful and Decent 

Environment) รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในสิ่งแวดลอมท่ีดีและท่ีจะไมกอใหเกิด

อันตรายตอสุขภาพซ่ึงสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดีเปนสิทธิมนุษยชนอยางหนึ่งซ่ึงรัฐจะตองใหความคุมครอง 

2) 1 4หนาท่ีในการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจ

กอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอสิ่งแวดลอม 1 4  

 ตามท่ีมาตรา 67 บัญญัติใหเจาของโครงการมีหนาท่ีศึกษาและประเมินผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมในกรณีท่ีมีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอ

คุณภาพสิ่งแวดลอมนอกจากนี้ยังบัญญัติวาตองใหองคกรอิสระซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคกรเอกชน

ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมใหความเห็น

ประกอบกอนการอนุญาตใหดําเนินโครงการซ่ึงในปจจุบันมีกฎหมายท่ีบัญญัติเก่ียวกับการประเมินผล

กระทบตอสิ่งแวดลอมไดแกพระราชบัญญัติสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 

รวมท้ังประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ฉบับตางๆ ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ

ดังกลาวอีกดวย 

3)  1 4สิทธิในการฟองหนวยงานของรัฐเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาสิ่งแวดลอม 1 4ความ

ปรากฏในมาตรา 67 วรรคทาย ท่ีไดบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในการฟองหนวยงานราชการ

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกรอ่ืนของรัฐเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี

บัญญัติไวในวรรคหนึ่งและวรรคสองหากหนวยงานของรัฐละเลยไมปฏิบัติตามหนาท่ีบุคคลยอมมีสิทธิ

ท่ีจะฟองหนวยงานของรัฐไดซ่ึงการบัญญัติสิทธิใหประชาชนสามารถฟองหนวยงานของรัฐไดเปน

วิธีการหนึ่งท่ี จะทําใหการใชกฎหมายสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพ 

3.  สิทธิในการรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะ ตามมาตรา 1 4 56205 บุคคลยอมมี

สิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะ 1 4ในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอ

                                                           
204กอบกุล รายะนาคร, กฎหมายกับส่ิงแวดลอม (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2550), หนา 69-81. 
205มาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติวา “บุคคล

ยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้นจะ

กระทบตอความม่ันคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครอง

ของบุคคลอ่ืนหรือเปนขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 
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ความม่ันคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคล

อ่ืนหรือเปนขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

144. สิทธิในการไดรับขอมูล คําชี้แจง และแสดงความคิดเห็นกอนการอนุญาตโครงการ การได

ขอมูลคําชี้แจงและเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ หรือกิจกรรมท่ีอาจ

มีผลกระทบรุนแรงตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ถือวามีความสําคัญมากในการลด

ปญหาความขัดแยงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปดโอกาสใหประชาชน

แสดงความคิดเห็นยังชวยใหรัฐสามารถนําเอาขอมูลท่ีไดจากประชาชนมาประกอบการตัดสินใจอยาง

รอบคอบและรอบดานมากข้ึน ตามบทบัญญัติของมาตรา 1 457206 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คํา

ชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการ 1 4หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินกอนการ

อนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ

อนามัย คุณภาพชีวิต หรือ 1 4สวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับตนหรือชุมชนทองถ่ินและมีสิทธิแสดง

ความคิดเห็นของตนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณา 1 4ในเรื่องดังกลาวการ

วางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพยการวางผังเมือง

การกําหนดเขตการใชประโยชนในท่ีดินและการออกกฎท่ีอาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของ

ประชาชนใหรัฐจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางท่ัวถึงกอนดําเนินการ 

145. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

14นอกจากการบัญญัติรับรองและหนาท่ีตางๆ ท่ีเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอมมาก

ข้ึนไวในหมวดสิทธิเสรีภาพแลวการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอมยังถูก

บัญญัติไวในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญฯ ซ่ึงเปนหมวดท่ีวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐในสวนท่ี 8 

แนวนโยบายดานท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 1 4มาตราท่ี 79 บัญญัติวา 6“รัฐตอง

ดําเนินการตามแนวนโยบายดานท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้...(4) จัดใหมี

                                                           
206มาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติวา “บุคคล

ยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการสวนทองถ่ินกอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบตอ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับตนหรือชุมชน

ทองถ่ินและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณา

ในเรื่องดังกลาวการวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม การเวนคืน

อสังหาริมทรัพยการวางผังเมืองการกําหนดเขตการใชประโยชนในท่ีดินและการออกกฎท่ีอาจมี

ผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชนใหรัฐจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนอยางท่ัวถึงกอนดําเนินการ” 
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แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอยางเปนระบบและเกิดประโยชนตอ

สวนรวม ท้ังตองใหประชาชนมีสวนร วมในการสงวน บํ ารุ งรักษาและใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล และ(5) สงเสริมบํารุงรักษาและ

คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืนตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษท่ีมีผล

ตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยประชาชน ชุมชนทองถ่ิน และ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน” 

1 46.  สิทธิในการเสนอเรื่องราวรองทุกข และการฟองหนวยงานของรัฐ 1 4การเสนอเรื่องราวรอง

ทุกขและการฟองสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ีละเลยการปฏิบัติหนาท่ีเปนอีกเรื่องหนึ่งท่ีมี

ความสําคัญในการมีสวนรวมของประชาชนในการดูและรักษาสิ่ งแวดลอมรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติเรื่องดังกลาวนี้ไวใน 1 4มาตรา 59 และ มาตรา 60 ดังนี้

 “มาตรา 59 บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายใน

เวลาอันรวดเร็ว”  

6 “มาตรา 60 บุคคลยอมมีสิทธิท่ีจะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจราชการ

สวนทองถ่ิน หรือองคกรอ่ืนของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการ

กระทําของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานนั้น6”  6  

 สําหรับในกรณีท่ีเปนการกระทําผิดหรือละเวนปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานของรัฐหรือ

เจาหนาท่ีของรัฐนอกเหนือไปจากการรองทุกขตอหนวยงานนั้นๆ  โดยตรงแลวชองทางเสนอเรื่องราว

รองทุกขท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในปจจุบันคือ การฟองคดีตอศาลปกครอง ซ่ึงจัดตั้งข้ึน

แลวตามมาตรา 276 ถึงมาตรา 280 ของรัฐธรรมนูญฯและตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ

วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 เพ่ือพิจารณาคดีพิพาทตางๆ ท่ีเกิดจากความไมเปนธรรมในการ

ปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ207 

ซ่ึงการใชสิทธิของชุมชนดังกลาวขางตนไดมีบทบัญญัติท่ีรับรองการใชสิทธิไวในรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 28 ท่ีบัญญัติวาวา “บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนได

เทาท่ีไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญหรือไมขัดตอศีลธรรมอันดี

ของประชาชน  

      บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวสามารถยกบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญนี้เพ่ือใชสิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได  

 บุคคลยอมสามารถใชสิทธิทางศาลเพ่ือบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ได

โดยตรงหากการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแหงการใชสิทธิและ

                                                           
207กอบกุล รายะนาคร, กฎหมายกับส่ิงแวดลอม, หนา 69-81. 
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เสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวแลวใหการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเปนไปตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ  

  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือจากรัฐ ในการใชสิทธิตามความ

ในหมวดนี้” 

 จากบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิของชุมชนและสิทธิของบุคคลในการเขาไปมีสวนรวมในการ

พิทักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 จะเห็นไดวาบทบัญญัติดังกลาวไดมีการยอมรับใหชุมชนและประชาชนมีสิทธิ

และหนาท่ีไดเลยโดยไมจําตองไปบัญญัติกฎหมายเพ่ือรองรับสิทธิดังกลาวอีกชั้นหนึ่ง ซ่ึงการยอมรับให

ชุมชนและประชาชนเขามามีสวนรวมนั้นจะชวยใหมาตรการทางกฎหมายตางๆ  มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

 นอกจากนี้ได มีการกําหนดถึงบทบัญญัติเ ก่ียวกับหนาท่ีของประชาชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

วาดวยหนาท่ีของประชาชนชาวไทยในสวนท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมไวในมาตรา 72208 โดยหนาท่ีของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมนั้นจะตองเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 สําหรับในกรณีของการรวมกลุมเพ่ือกอตั้งเปนชุมชนสงฆนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 ไดมีการบัญญัติถึงเสรีภาพในการรวมกัน ไวในมาตรา 64209 โดยเสรีภาพของ

                                                           
208มาตรา 72 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติวา“บุคคลมี

หนาท่ีรับราชการทหารชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร

ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปองและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิ

ปญญาทองถ่ินและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 
209มาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติวา“บุคคล

ยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณกลุมเกษตรกร องคการเอกชน 

องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอ่ืน” 

ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐยอมมีเสรีภาพในการรวมกลุมเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไปแตท้ังนี้

ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินและความตอเนื่องในการจัดทําบริการ

สาธารณะ ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชนเพ่ือรักษาความสงบ

เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพ่ือปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ” 
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บุคคลในการรวมกันเปนหมูคณะอ่ืน เปนไปอยางเสรีเทาท่ีไมขัดตอกฎหมาย ซ่ึงการรวมกลุมกันเปน

ชุมชนสงฆไดมีบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 บัญญัติรับรองไวอยางชัดแจง 

 

 4.1.2  สิทธิชุมชนการเขามีสวนรวมกับภาครัฐในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 

           ส่ิงแวดลอม ในระดับพระราชบัญญัติ 

 การมีสวนรวมของประชาชนในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการ

รับรองไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ซ่ึงถือวาเปน

กฎหมายฉบับแรกท่ีใหสิทธิในการมีสวนรวมในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยสามารสรุป

สาระสําคัญไดดังตอไปนี้ 

1. สิทธิและหนาท่ีของบุคคลในการมีสวนรวมในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติโดยกฎหมายไดกําหนดใหบุคคลมีสิทธิและหนาท่ีดังตอไปนี้210 

2. การไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องเก่ียวกับการสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมเวนแตขอมูลหรือขาวสารท่ีทางราชการถือวาเปนความลับเก่ียวของกับการรักษา

ความม่ันคงแหงชาติหรือเปนความลับเก่ียวกับสิทธิสวนบุคคลสิทธิในทรัพยสินหรือสิทธิในทางการคา

หรือกิจการของบุคคลใดท่ีไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 

3. การไดรับชดใชคาเสียหายหรือคาทดแทนจากรัฐในกรณีท่ีไดรับความเสียหายจาก

ภยันตรายท่ีเกิดจากการแพรกระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษอันมีสาเหตุมาจากกิจการหรือ

โครงการใดท่ีริเริ่มสนับสนุนหรือดําเนินการโดยสวนราชการหรือโครงการใดท่ีริเริ่มสนับสนุนหรือ

ดําเนินการโดยสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

4. การรองเรียนกลาวโทษผูกระทําผิดตอเจาพนักงานในกรณีท่ีไดพบเห็นการกระทําใดๆ อัน

เปนการละเมิดหรือฝาฝนกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมมลพิษหรือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

5. การใหความรวมมือและชวยเหลือเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของกับ การ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

6. การสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือเปนการสนับสนุนการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหองคกรเอกชนซ่ึงมีฐานะเปนนิติบุคคลตาม

กฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศท่ีมีกิจกรรมเก่ียวของโดยตรงกับการคุมครองสิ่งแวดลอมหรือ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและมิไดมีวัตถุประสงคทางการเมืองหรือมุงคาหากําไรจากการประกอบ

                                                           
210มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
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กิจกรรมดังกลาวมีสิทธิขอจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติตอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได 9211 

 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เปนกฎหมายอีก

ฉบับหนึ่ ง ท่ี เปดโอกาสใหประชาชนเขา มีสวนร วมกับภาครัฐในการคุมครองและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถึงแมวาจะไมถึงขนาดท่ีมอบอํานาจใหประชาชนสามารถเขา

จัดการทรัพยากรธรรมชาติไดก็ตาม แตก็เปนนิมิตรหมายอันดีท่ีกฎหมายสิ่งแวดลอมของประเทศไทย

ไดมีบทบัญญัติเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน 

 

 4.1.3  บทบัญญัติของกฎหมายท่ีใหสิทธิแกชุมชนในการรับรูขอมูลขาวสารท่ีอยูในความ 

         ดูแลของทางราชการ 

 สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนในสังคม

ประชาธิปไตย ซ่ึงมีหลักการวาประชาชนตองมีสวนรวมในการปกครองประเทศ (Public 

Participation) ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดโดยตองไมเปนอุปสรรคตอการปกครองประเทศ212 ซ่ึง

ในบทบัญญัติมาตรา 56 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติวา  

 

1 4“บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะ 1 4ใน

ครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวน

ทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอความม่ันคงของรัฐ

ความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคล

อ่ืนหรือเปนขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”  

 

ซ่ึงปจจุบันมีกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ ไดแก 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 จึงทําใหประชาชนมีสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารมากยิ่งข้ึน 

ซ่ึงหลักการของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 นี้ มีหลักการเชนเดียวกันกับ

                                                           
211มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  
212อรรถพล ใหญสวาง และวัชรา ไชยสาร, สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร (กรุงเทพฯ: นิติ

ธรรม, 2541), หนา 4. 
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กฎหมายรับรองสิทธิของสาธารณชนในการรับรูและตรวจดูไดมากท่ีสุด โดยถึงหลักท่ีวา เปดเผยเปน

หลัก ปกปดเปนขอยกเวน อาทิเชนในกรณีของมาตรา 7213 ท่ีบัญญัติวา  

 

“หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตอไปนี้ลง

พิมพในราชกิจจานุเบกษา... (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรีขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน 

ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตี ความ ท้ังนี้เฉพาะท่ีจัดใหมีข้ึนโดยสภาพ

อยางกฎเพ่ือใหมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ีเก่ียวของ. . .”  

 

และมาตรา 8214 ยังไดบัญญัติตอไปอีกวา หากขอมูลขาวสารตามมาตรา 7(4) ยังไมไดลงพิมพ

ในราชกิจจานุเบกษา จะนํามาใชบังคับในทางท่ีไมเปนคุณแกผูใดไมได ซ่ึงจะเห็นไดวาเปนโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับรู ตรวจสอบการดําเนินการของรัฐ ซ่ึงสอดคลองกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา14 57 ท่ีวา  

 

                                                           
213มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2535 บัญญัติวา

“หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

 (1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน  

 (2) สรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน  

 (3) สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 

 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรีขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตี 

ความ ท้ังนี้เฉพาะท่ีจัดใหมีข้ึนโดยสภาพอยางกฎเพ่ือใหมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ีเก่ียวของ  

 (5) ขอมูลขาวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนดขอมูลขาวสารใดท่ีไดมีการจัดพิมพเพ่ือให

แพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพนั้นก็

ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแลว ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูล

ขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพ่ือขายหรือจําหนายจายแจก ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐแหง

นั้นตามท่ีเห็นสมควร” 
214มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2535 บัญญัติวา 

“ขอมูลขาวสารท่ีตองลงพิมพตามมาตรา 7(4) ถายังไมไดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา จะนํามาใช

บังคับในทางท่ีไมเปนคุณแกผูใดไมไดเวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้นตาม ความเปนจริงมากอน

แลวเปนเวลาพอสมควร” 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-2/H19/m7-13.html#7
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1 4“บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการ 1 4

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินกอนการอนุญาตหรือการ

ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ

อนามัย คุณภาพชีวิต หรือ 1 4สวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับตนหรือชุมชนทองถ่ิน

และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปประกอบการ

พิจารณา 1 4ในเรื่องดังกลาวการวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ

วัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพยการวางผังเมืองการกําหนดเขตการใช

ประโยชนในท่ีดินและการออกกฎท่ีอาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของ

ประชาชนใหรัฐจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางท่ัวถึง

กอนดําเนินการ”  

 

ซ่ึงการมีสวนรวมตามบทบัญญัติมาตรา 57 ดังกลาวนี้ จํากัดสิทธิเฉพาะบุคคลหรือชุมชน

ทองถ่ินท่ีอาจไดรับผลกระทบจากโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 

สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตหรือสวนไดเสียสําคัญของตน หรือชุมชนนั้นๆ  เทานั้น ดังนั้นกอนท่ีรัฐจะ

ดําเนินโครงการใดๆ  ท่ีอาจมีผลกระทบตอชุมชนหรือบุคคลในทองถ่ิน จะตองเปดโอกาสใหประชาชน

ไดรับรูขอมูลขาวสาร รวมท้ังตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดวย ซ่ึงรายละเอียดจะไดกลาวใน

หัวขอถัดไป 

 

 4.1.4  บทบัญญัติของกฎหมายท่ีใหสิทธิในการมีสวนรวมในของประชาชน โดยการรับฟง 

         ความคิดเห็น 

 กระบวนการในการรับฟงความคิดเห็น เปนกระบวนการในการมีสวนรวมของประชาชนอยาง

หนึ่ง เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการโครงการของรัฐอยางกวางขวาง ซ่ึงการมีสวนรวม

ของประชาชนตามหลักสากลในอันดับแรกไดแกการไดรับทราบขอมูลขาวสารท่ีเพียงพอ ดังนั้น

คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นจึงไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน พ.ศ.2548 โดยมีสาระสําคัญวา กอนเริ่มดําเนินการโครงการของรัฐอันมีผลกระทบอยาง

กวางขวางตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย วิถีชีวิต หรือสวนไดเสียเก่ียวกับชุมชนทองถ่ินนั้น 

หนวยงานของรัฐท่ีเปนผูรับผิดชอบตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ และรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 1 3

215 อันไดแก การสํารวจความคิดเห็น การ

                                                           
215ขอ 5 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.

2548 บัญญัติวา “กอนเริ่มดําเนินการโครงการของรัฐ หนวยงานของรัฐท่ีเปนผูรับผิดชอบโครงการ
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ประชุมปรึกษาหารือ หรือใชวิธีอ่ืนท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 1 4

216 หรือนอกเหนือจาก

ท่ีกําหนดไว โดยตองประกาศใหประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลา สถานท่ี 

ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนๆ  เพ่ือใหประชาชนมีความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับโครงการของรัฐ และใหมี

การเผยแพรขอมูลของโครงการ สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมท้ังความเดือดรอน

หรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแกประชาชนผานระบบเครือขายสารสนเทศท่ีสํานักงานปลัดสํานัก

                                                           
ตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลตาม ขอ 7 ใหประชาชนทราบ และจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธตีามขอ 9 ดวยก็ได 

หนวยงานของรัฐท่ีเปนผูรับผิดชอบโครงการของรัฐท่ีมีผลกระทบอยางรุนแรงตอประชาชน

เปนสวนรวม ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามขอ 9 

กอนเริ่มดําเนินการ” 
216ขอ 9 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.

2548 บัญญัติวา “ขอ 9 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามขอ 8 อาจใชวิธีการอยางหนึ่งหรือ

หลายอยางดังตอไปนี้ 

(1)  การสํารวจความคิดเห็น ซ่ึงอาจทําโดยวิธีดังตอไปนี้ 

     (ก)  การสัมภาษณรายบุคคล 

      (ข)  การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรศัพทหรือโทรสาร ทางระบบ

เครือขายสารสนเทศ หรือทางอ่ืนใด 

      (ค)  การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอหนวยงานของรัฐ

ท่ีรับผิดชอบโครงการ 

      (ง)  การสนทนากลุมยอย 

(2)  การประชุมปรึกษาหารือ ซ่ึงอาจทําไดโดยวิธีดังตอไปนี้ 

      (ก)  การประชาพิจารณ 

      (ข)  การอภิปรายสาธารณะ 

       (ค)  การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

       (ง)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

       (จ)  การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของหรือมีสวนไดเสีย 

(3)  วิธีอ่ืนท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด” 
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นายกรัฐมนตรีจัดใหมีข้ึน 1 5

217 โดยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําหนาท่ีกํากับดูแล สงเสริม 

สนับสนุน ชวยเหลือ และแนะนําหนวยงานของรัฐ ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ 

 นอกจากนี้ หากรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลว ปรากฏวาการดําเนินโครงการของรัฐ

โครงการใดอาจกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนมากกวาขอมูลท่ีเผยแพรแกประชาชน แตมีความ

จําเปนตองดําเนินโครงการดังกลาวตอไป หนวยงานของรัฐตองกําหนดมาตรการปองกัน แกไข หรือ

เยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลกระทบดังกลาวเพ่ิมข้ึนตามความ

เหมาะสมกอนเริ่มดําเนินโครงการ และประกาศใหประชาชนทราบ อยางไรก็ตามระเบียบนี้ไมใชบังคับ

แกโครงการของรัฐท่ีกฎหมายบัญญัติวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไวเปน

การเฉพาะ และโครงการของรัฐท่ีเริ่มดําเนินการไปแลวกอนวันท่ีระเบียบนี้มีผลใชบังคับ 

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 เปน

บทบัญญัติท่ีใหสิทธิแกประชาชนและชุมชนท่ีมีสวนไดเสียจากการดําเนินโครงการของรัฐ โดยไมได

เจาะจงวาผูท่ีมีสวนไดเสียจะตองเปนประชาชน หรือรวมกันเปนชุมชนหรือไม ซ่ึงเปนการเปดโอกาสให

ประชานไดเขาไปมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมโดยรัฐอยางกวางขวางและเปนการท่ัวไป ดังนั้น

ชุมชนสงฆตามโครงการพุทธอุทยานจึงสามารถใชโอกาสดังกลาวเพ่ือเขามีสวนรวมในการดําเนินการ

ของรัฐในการจัดการสิ่งแวดลอมได ถึงแมจะเปนเพียงระดับของข้ันตอนในการรับฟงความคิดเห็น

เทานั้นก็ตาม  

 

 4.1.5  สิทธิชุมชนในการมีสวนรวมกับภาครัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

         ส่ิงแวดลอม ท่ีปรากฏในระดับนโยบาย 

 นโยบายของรัฐท่ีถือวาเปนหลักปฏิบัติของภาครัฐท่ีมีการใหสิทธิแกชุมชนท่ีมีความพรอมเขา

มามีสวนรวมกับภาครัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน เพ่ือให

เปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรไทยไดแก ระเบียบสํานัก

                                                           
217ขอ 11 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.

2548 บัญญัติวา “ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองประกาศใหประชาชน

ทราบถึงวิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลา สถานท่ี ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนท่ีเพียงพอแกการท่ี

ประชาชนจะเขาใจและสามารถแสดงความ คิดเห็นได 

ประกาศ ตามวรรคหนึ่ง ใหปดไวโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐ

และสถานท่ีท่ีจะดําเนินโครงการของรัฐนั้น เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันกอนเริ่มดําเนินการรับฟง

ความคิดเห็นของ ประชาชน และใหประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศท่ีสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรีจัดใหมีข้ึนตามระเบียบนี้ดวย” 
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นายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 อันเปนแนวทางการแกไขปญหาในท่ีดินใน

รูปแบบของการใหชุมชนรวมกันบริหารจัดการและทําประโยชนบนท่ีดินของรัฐ ซ่ึงเรียกวา “โฉนด

ชุมชน” 1 6

218 โดยแนวความคิดของโฉนดชุมชน เปนการใหสิทธิของชุมชนในการบริหารจัดการโดยใช

สิทธิของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามบทบัญญัติวาดวยสิทธิชุมชน 

ในมาตรา 66 และมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยใหกลุม

ประชาชนท่ีรวมตัวกันนั้นมีสถานะเสมือนเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวมในท่ีดินท่ีเปนสาธารณสมบัติของ

แผนดิน โดยท่ีดินดังกลาวยังคงเปนของรัฐอยู การยึดถือของสมาชิกของชุมชนเปนเพียงการยึดถือแทน

รัฐเทานั้น17

219   

สําหรับเนื้อหาในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 ฉบับ

นี้ประกอบไปดวย เนื้อหาในบทบัญญัติมาตรา 3 ท่ีมีการใหคํานิยามของคําวา “โฉนดชุมชน” วา

หมายถึง หนังสืออนุญาตใหชุมชนรวมกันบริหารจัดการการครอบครองและการใชประโยชนในท่ีดิน

ของรัฐ เพ่ือสรางความม่ันคงในการอยูอาศัยและการใชประโยชนในท่ีดินของชุมชน ซ่ึงชุมชนมีหนาท่ี

ตองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวโดย

กฎหมายและระเบียบนี้  

 สําหรับท่ีดินท่ีนํามาจัดสรรเพ่ือการออกโฉนดชุมชนนั้น ไดมีการนําท่ีดิน 2 ประเภท ไดแก 

ท่ีดินของรัฐ และท่ีดินซ่ึงมิใชของรัฐ โดยท่ีดินของรัฐ หมายถึง ท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน

ทุกประเภท1 8

220  สําหรับการดําเนินการเก่ียวกับโฉนดชุมชนนั้น มีกระบวนการและข้ันตอนดังตอไปนี้

19

221 

4.1.5.1 การจัดใหมีโฉนดชุมชน  

  โดยรัฐจะออกโฉนดชุมชนใหแกชุมชนเม่ือชุมชนยื่นคํารองขอตอสํานักงานโฉนด

ชุมชนหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจดําเนินการเก่ียวกับโฉนดชุมชน โดยชุมชนจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

                                                           
218สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, นายกรัฐมนตรีเปนประธานเปดสํานักงานโฉนด

ชุมชน ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2553, คนวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2558  จาก http://www.opm.go.th 

/FILEROOM/CABNEWS_ACT/DEAVER01/GENERAL/DATA005/00005794.DOC 
219ไผทชิต เอกจริยากร, “โฉนดชุมชน: ทางเลือกใหมในการแกไขปญหาท่ีดินทํากิน,” 

วารสารราชบัณฑิตยสถาน  37, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2555): 79-81. 
220ขอ 3 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 บัญญัติ

วา “ท่ีดินของรัฐ หมายความวา ท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินทุกประเภท” 
221ไผทชิต เอกจริยากร, เรื่องเดิม, หนา 81-85. 
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1) เปนชุมชนซ่ึงมีการรวมตัวกันเปนชุมชน ไมนอยกวา 3 ปกอนวันท่ี

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 ฉบับนี้ใชบังคับ 2 0

222 โดยคําวา 

“ชุมชน” ตามระเบียบฉบับนี้หมายถึง กลุมประชาชนท่ีรวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงครวมกัน เพ่ือการ

จัดการด าน เศรษฐ กิจ  สั งคม และวัฒนธรรม  รวม ท้ั งการ มีส วนร วม ในการดู แลรั กษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีการวางระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุม

ได21223 

2) มีคณะกรรมการคณะหนึ่งกระทําการแทนในนามของชุมชน จํานวน

อยางนอย 7 คน โดยคณะกรรมการชุมชนจะตองมีคุณสมบัติตามท่ีระเบียบกําหนดรวมถึงไมมีลักษณะ

ตองหามตามกฎหมาย หรือในกรณีท่ีชุมชนรวมตัวกันเปนสมาคม สหกรณ กลุมเกษตรกร หรือเปน

ชุมชนตามกฎหมายอ่ืน และหากคณะกรรมการมีคุณสมบัติไมขัดตอคุณสมบัติดังกลาว ก็ใหถือวา

คณะกรรมการสมาคม สหกรณ กลุมเกษตรกรหรือชุมชนตามกฎหมายอ่ืนเปนคณะกรรมการชุมชน 22

224 

                                                           
222เรื่องเดียวกัน, หนา 81. 
223ขอ 3 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 บัญญัติ

วา “ชุมชน หมายความวา กลุมประชาชนท่ีรวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงครวมกัน เพ่ือการจัดการดาน

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมท้ังการมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และมีการวางระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุมได โดยดําเนินการ

ตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามปกอนวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ” 
224ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 

ในการดําเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 ขอ 2 

“(2) มีคณะกรรมการชุมชนคณะหนึ่งกระทําการแทนในนามของชุมชน จํานวนอยางนอยเจ็ด 

คนประธานและกรรมการชุมชนจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

 (2.1) มีสัญชาติไทย เวนแตกรณีท่ีเปนตัวแทนของชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม 

 (2.2) บรรลุนิติภาวะ 

 (2.3) มีภูมิลําเนาหรือท่ีอยูอาศัยหรือท่ีทํากินในชุมชนไมนอยกวา 3 ป กอนวันยื่นคําขอ 

 (2.4) ไมเปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 

 (2.5) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 (2.6) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

 (2.7) ไมเคยถูกไลออก ปลดออกหรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

เพราะทุจริตตอหนาท่ี หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ” 
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3) เปนชุมชนท่ีไดเขาครอบครองท่ีดินของรัฐเปนท่ีอยูอาศัยหรือท่ีดินทํากิน

ในลักษณะท่ีใชประโยชนจากท่ีดินของรัฐ 23

225 

4) เปนชุมชนท่ีมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดิน

อยางเปนระบบโดยมีกฎระเบียบท่ีชัดเจน หรือมีหลักฐานการดําเนินงานของชุมชนไมนอยกวาสามป

24

226 

ชุมชนท่ีประสงคจะดําเนินงานโฉนดชุมชนตองยื่นคําขอตอสํานักงานโฉนดชุมชน

หรือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามแบบและเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีกําหนด 25

227 

4.1.5.2  การพิจารณาคําขอเพ่ือดําเนินงานโฉนดชุมชน 

  เม่ือไดรับคําขอ สํานักงานท่ีรับคําขอตองตรวจสอบใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับแต

วันท่ีไดรับคําขอเพ่ือเสนอใหคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนพิจารณา หรือภายใน 

90 วัน ในกรณีมีความจําเปนตองทําการตรวจสอบพ้ืนท่ี และหากจําเปนตองใชเวลาเกินกวานั้นให

เสนอเรื่องดังกลาวพรอมท้ังแจงเหตุผลการลาชาตอคณะกรรมการพิจารณาเปนรายกรณีและแจง

เหตุผลความลาชาใหคณะกรรมการชุมชนท่ียื่นคําขอทราบ 26

228 

เม่ือคณะกรรมการพิจารณาแลวเสร็จตองดําเนินการดังตอไปนี2้7229 

1) คณะกรรมการมีมติเห็นชอบใหชุมชนใดดําเนินงานโฉนดชุมชนแลวให

สํานักงาน แจงมติพรอมสงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของแกหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบ 

ดูแลท่ีดินนั้น เพ่ือพิจารณาอนุญาตใหชุมชนไดใชประโยชนในท่ีดินของรัฐตามกฎหมายตอไป  

                                                           
225ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 

ในการดําเนินงานโฉนดชุมชน  พ.ศ.2553 ขอ 2(3) “เปนชุมชนท่ีไดเขาครอบครองท่ีดินของรัฐเปนท่ี

อยูอาศัยหรือท่ีดินทํากินในลักษณะท่ีใชประโยชนในท่ีดินของรัฐนั้น” 
226ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 

ในการดําเนินงานโฉนดชุมชน  พ.ศ.2553 ขอ 2(4) “เปนชุมชนท่ีมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการ

บริหารจัดการท่ีดินอยางเปนระบบโดยมีกฎระเบียบท่ีชัดเจน หรือมีหลักฐานการดําเนินงานของชุมชน

ไมนอยกวา 3 ป” 
227ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 

ในการดําเนินงานโฉนดชุมชน  พ.ศ.2553 ขอ 5 
228ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 

ในการดําเนินงานโฉนดชุมชน  พ.ศ.2553 ขอ 6 
229ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 

ในการดําเนินงานโฉนดชุมชน  พ.ศ.2553 ขอ 7 
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2) กรณีท่ีชุมชนใดไมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการในการ

ดําเนินงานโฉนดชุมชนชุมชนท่ียื่นคําขอสามารถใหคณะกรรมการทบทวนมติไดภายในเกาสิบวัน

นับตั้งแตวันท่ีไดรับมติดังกลาวเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณา และมติของคณะกรรมการดังกลาวไม

ตัดสิทธิของชุมชนท่ีจะยื่นคําขอใหมอีกได  

4.1.5.3 ระยะเวลาของโฉนดชุมชน 

  โฉนดท่ีออกใหแกชุมชนเปนไปตามระยะเวลาท่ีชุมชนไดรับอนุญาตใหใชประโยชน

จากท่ีดินของรัฐจากหนวยงานของรัฐ และหากชุมชนใดมีความประสงคจะดําเนินงานโฉนดชุมชน

ตอไป ใหชุมชนท่ีดําเนินงานโฉนดชุมชนยื่นคําขอตอสํานักงานเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาเม่ือ

คณะกรรมการมีมติวาควรใหชุมชนนั้นดําเนินงานโฉนดชุมชนตอไปใหสํานักงานแจงมติของ

คณะกรรมการแกหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบดูแลท่ีดินนั้นเพ่ือพิจารณาอนุญาตใหชุมชนใช

ประโยชนในท่ีดินของรัฐตอจากการอนุญาตกอนหนานั้น230 

4.1.5.4 การดําเนินงานโฉนดชุมชน 

ในการดําเนินงานโฉนดชุมชนนั้น ใหคณะกรรมการชุมชนท่ีดําเนินงานโฉนดชุมชนมี

อํานาจหนาท่ีดําเนินการใหสอดคลองกับลักษณะของชุมชน ดังนี้231 

1) จัดทําระเบียบของชุมชนเก่ียวกับการบริหารจัดการชุมชน การจัดสรร

ท่ีดินและการใชประโยชนในทรัพยากรท่ีดินหรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนท่ีเก่ียวของอยางเปนระบบโดย

ระเบียบดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบรวมกันของสมาชิกในชุมชนและมีความเปนธรรมตอ

สมาชิกในชุมชน 

2) จัดทําและปรับปรุงระบบขอมูลและแผนท่ีขอบเขตการจัดการท่ีดินของ

ชุมชนใหทันสมัยอยูเสมอโดยครอบคลุมถึงท่ีดินรายแปลงท่ีจัดสรรใหกับสมาชิกของชุมชนเพ่ือเปนท่ี

อยูอาศัยท่ีดินทํากิน ท่ีดินสวนกลางท่ีชุมชนใชประโยชนรวมกันและท่ีดินท่ีชุมชนไดรับอนุญาตใหเปน

ผูบริหารจัดการ 

3) กําหนดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนโดย

ความเห็นชอบรวมกันของสมาชิกในชุมชนและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและภูมินิเวศของ

ชุมชน 

                                                           
230ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 

ในการดําเนินงานโฉนดชุมชน  พ.ศ.2553 ขอ 11 
231ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 

ในการดําเนินงานโฉนดชุมชน  พ.ศ.2553 ขอ 9 (1)–(7) 



133 

4) กําหนดแผนการใชประโยชนในท่ีดินและการจัดการระบบการผลิตให

สอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีโดยคํานึงถึงการผลิตท่ีพ่ึงพาตัวเองโดยการทําเกษตรกรรมยั่งยืนและการ

รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 

5) กําหนดแผนการอนุรักษ การดูแลรักษาและการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืนตลอดจนสอดสองดูแลและแจงเหตุแกหนวยงานของรัฐเม่ือพบภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติการบุกรุกหรือการทําลายทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยสินของทางราชการในบริเวณพ้ืนท่ีท่ี

ชุมชนรับผิดชอบหรือพ้ืนท่ีใกลเคียง 

6) ดําเนินการใหมีการจัดตั้งกองทุนท่ีดินของชุมชนเพ่ือดําเนินงานเก่ียวกับ

โฉนดชุมชน 

7) ดําเนินการตามนโยบาย แผนงานหลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวกับโฉนด

ชุมชน ตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการกําหนด รวมท้ังปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 อยางเครงครัด 

8) ใหคณะกรรมการชุมชนท่ีดําเนินงานโฉนดชุมชนมีหนาท่ีจัดทํารายงาน

ผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคใหคณะกรรมการทราบเปนประจําปละครั้ง232 

4.1.5.5  การสิ้นสุดของโฉนดชุมชน 

ชุมชนท่ีดําเนินงานโฉนดชุมชนหากไมประสงคท่ีจะดําเนินงานโฉนดชุมชนตอไป ให

แจงความประสงคพรอมท้ังแผนงานในการยุบเลิกการดําเนินงานโฉนดชุมชนท่ีเก่ียวของกับทรัพยสิน 

หนี้สินและภาระท่ีมีตอทางราชการใหสํานักงานแจงมติของคณะกรรมการแกหนวยงานของรัฐท่ีทํา

หนาท่ีรับผิดชอบดูแลท่ีดินนั้นเพ่ือพิจารณายกเลิกการใหชุมชนใชประโยชนในท่ีดินของรัฐและใหถือวา

ชุมชนนั้นพนจากภาระการดําเนินงานโฉนดชุมชนในท่ีดินของรัฐนั้น233 

4.1.5.6  การเพิกถอนโฉดชุมชน 

หากพบวาชุมชนท่ีดําเนินงานโฉนดชุมชนใดมีการกระทําขัดตอกฎหมายหรือ

ขอกําหนด หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีไดรับอนุญาตใหชุมชนไดใชประโยชนในท่ีดินของรัฐ

คณะกรรมการอาจพิจารณาเพิกถอนโฉนดชุมชนได234 

                                                           
232ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 

ในการดําเนินงานโฉนดชุมชน  พ.ศ.2553 ขอ 10 
233ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 

ในการดําเนินงานโฉนดชุมชน  พ.ศ.2553 ขอ 13 ประกอบขอ 11 
234ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 

ในการดําเนินงานโฉนดชุมชน  พ.ศ.2553 ขอ 12 
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4.2  มาตรการในการควบคุมการมีสวนรวมของชุมชนสงฆในการจัดการ บํารุงรักษา 

      และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  

 เพ่ือความรัดกุมในการควบคุมการมีสวนรวมของชุมชนสงฆในการจัดการ บํารุงรักษาและใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อันเปนการปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอัน

เนื่องมาจากการใชประโยชนของชุมชนสงฆในลักษณะท่ีขัดกับพระวินัยและบทบัญญัติของกฎหมาย 

ซ่ึงกระบวนการในการควบคุมการใชประโยชนของชุมชนสงฆนั้นจะประกอบดวยมาตรการตาม

พระราชบัญญัติคณะสงฆท่ีใชในการควบคุมพระภิกษุผูละเมิดพระวินัย และตามบทบัญญัติของ

กฎหมายวาดวยปาไมท่ีใชในการควบคุมพระภิกษุท่ีละเมิดกฎหมาย  

 ในกรณีท่ีพระสงฆไดกระทําความผิดนั้น อาจเปนไดท้ังความผิดท่ีเปนความผิดตามพระธรรม

วินัยอยางเดียว หรือเปนความผิดตามกฎหมายบานเมืองอยางเดียว หรืออาจเปนการกระทําความผิด

ท้ังสองอยางในการกระทําอยางเดียวกัน โดยความผิดตามพระธรรมวินัยท่ีรายแรงข้ึนข้ันอาบัติ

ปาราชิก เปนความผิดท่ีเปนความผิดตามกฎหมายบานเมืองอยูแลว โดยเฉพาะความผิดฐานลัก

ทรัพยสินอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดินดังเชนตนไม หรือการตัดทําลายตนไมในเขตปาอนุรักษ

นั้น เปนความผิดท้ังตามพระวินัยและกฎหมายวาดวยปาไม ซ่ึงเม่ือพระสงฆไดกระทําความผิดจะตองมี

บทลงโทษตามหลักเกณฑของพระธรรมวินัยและในทางกฎหมาย การลงโทษในทางพระธรรมวินัยนั้นก็

เปนเรื่องของคณะสงฆเอง ซ่ึงกระบวนการลงโทษนั้นก็จะมีข้ันตอนตางๆ  จากหนักไปหาเบา ไมวาจะ

เปนการขาดจากความเปนพระสงฆทันทีหรือ เปนเพียงแตการปลงอาบัติ เปนตน235 

 กระบวนการในการควบคุมการใชประโยชนของชุมชนสงฆในพ้ืนท่ีปาอนุรักษนั้น เม่ือปรากฏ

วาพระภิกษุท่ีไดรับอนุญาตใหใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษแลวเกิดการกระทําความผิดข้ึนไมวาจะ

เปนความผิดตามพระวินัยหรือความผิดตามกฎหมายบานเมือง ก็จะตองมีกระบวนการหรือข้ันตอน

การลงโทษใหเหมาะสมกับสถานภาพของพระภิกษุ อันเปนการลงโทษเฉพาะตัวของพระภิกษุผูกระทํา

ความผิด ท้ังนี้ไมวาจะเปนการลงโทษตามพระวินัยหรือเปนการลงโทษตามกฎหมายบานเมือง ซ่ึง

สามารถพิจารณาไดดังนี้ 

 

 

 

                                                           
235คทาวุธ วีระวงษ, การดําเนินคดีอาญากับพระสงฆตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.

2505 และฉบับแกไข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2554), หนา 1. 
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4.2.1 มาตรการทางพระวินัย 

 เม่ือปรากฏวาพระสงฆไดกระทําผิดพระวินัยข้ึน ผูนั้นจะตองอาบัติ โดยอาบัตินั้น อาบัติ 5 

แปลวา5 การตอง, การลวงละเมิด5 หมายถึงโทษท่ีเกิดจาการลวงละเมิดสิกขาบท 1 2หรือขอหามแหง 1 2ภิกษุ 

ใชเรียกความผิดทางวินัยของพระภิกษุวา5 ตองอาบัติ ซ่ึงอาบัติ5 มี 7 อยาง แบงเปน 2 ประเภทคือ236 

1. ครุกาบัติ5 หมายถึงอาบัติหนัก อาบัติท่ีมีโทษรายแรง มี 2 อยางคือ อาบัติ 1 2ปาราชิก อาบัติ

สังฆาทิเสส12 

 สําหรับการตองอาบัติปาราชิกนั้นเปนความผิดสถานหนักของพระภิกษุสงฆ ซ่ึงการละเมิด

พระวินัยเรื่องนี้ไมมีทางท่ีจะแกไขได พระภิกษุตองอาบัติ 1 2ปาราชิกขอใดขอหนึ่ง แมจะไมกลาวลา

สิกขาบท ก็ถือวาขาดจากความเปนพระภิกษุ12ทันที เม่ือความผิดสําเร็จ เม่ือขาดจากความเปนพระแลว

ก็ถือวาไมใชพระภิกษุอีกตอไปไมสามารถอยูรวมกับภิกษุอ่ืนหรือคณะหมูสงฆไดเลย ตองลาสิกขาบท

ออกจากเปนพระภิกษุทันที 

5กลาวโดยเฉพาะในขอท่ีพระภิกษุ 5ถือเอาทรัพยท่ีเจาของไมไดใหมาเปนของตน อันเปน

ทรัพยากรจากปาอนุรักษ หากมีราคาท่ีคํานวณได 5 มาสกพระภิกษุรูปนั้นจะตองอาบัติปาราชิก ขาด

จากความเปนพระทันที 

2. ลหุกาบัติ 5 หมายถึงอาบัติเบา อาบัติท่ีไมมีโทษรายแรงเทาครุกาบัติ มี 5 อยาง คือ อาบัติ 1 2

ถุลลัจจัย อาบัติ12ปาจิตตีย อาบัติ12ปาฏิเทสนียะ อาบัติ12ทุกกฎ อาบัติทุพภาสิต12 

 สําหรับการตองลหุกาบัติของพระภิกษุนี้ ถือวาเปนการกระทําละเมิดตอพระวินัยท่ีไมรายแรง 

หรือเปนอาบัติอยางกลางหรืออยางเบาเทานั้น ซ่ึงประกอบดวยอาบัติ 5 ประเภท คือ237 

1. ถุลลัจจัย เปนอาบัติรองลงมาจากปาราชิกและสังฆาทิเสส เกิดข้ึนเม่ือตั้งใจจะทําละเมิด

อาบัติ 2 อยางนั้นแลวแตทําไมสมบูรณหรือทําไมสําเร็จ โดยอาบัติปาราชิกและสังฆาทิเสสเปนการ

กระทําผิด สวนอาบัติถุลลัจจัยนั้นยังไมไดกระทํา เพียงแตคิดเจตนากระทํา เชน ตั้งใจจะลักตัดเอา

ตนไมในปา แตเกิดเปลี่ยนใจไมตัด ก็ตองอาบัติถุลลัจจัย เปนตน 

2. ปาจิตตีย เปนขอหามของพระสงฆท่ีไมรายแรงนักซ่ึงถาเกิดการละเมิดพระวินัยดังกลาวข้ึน

ก็จะเปนอาบัติอยางเบา และสามารถแกไขไดดวยวิธีการปลงอาบัติ ซ่ึงขอหามเหลานี้ไดแก การหาม

ทําลายตนไม หามฆาสัตว เปนตน 

3. ปาฏิเทสนียะ เปนขอหามของพระสงฆท่ีไมรายแรงนัก ซ่ึงถาละเมิดก็เปนอาบัติอยางเบา 

และสามารถท่ีจะแกไขไดดวยวิธีการปลงอาบัติ ความผิดเหลานี้ตองมีการ แสดงคืน คือตองอาบัติ

เก่ียวกับบุคคลใด ก็ใหแสดงแกบุคคลนั้น เชน หามฉันอาหารท่ีเขาไมไดจัดไวกอนเม่ืออยูปา เปนตน 

                                                           
236พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), เรื่องเดิม, หนา 243. 
237คทาวุธ วีระวงษ, เรื่องเดิม, หนา 89-90. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%8E&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
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4. ทุกกฎ แปลวา ทําไมดี กรรมใดผิดพลั้งและพลาดกรรมนั้นชื่อวาทําไมดี คนทําชั่วอันใดใน

ท่ีแจงหรือในท่ีลับ บัณฑิตท้ังหลายยอมติเตียนวาเปนคนทําชั่ว ทําไมดี ทําผิด เพราะเหตุนั้น กรรมนั้น

จึงเรียกวา ทุกกฎ เปนอาบัติอยางเบา สวนมากเก่ียวกับมารยาทตางๆ ท่ีไมเหมาะสม และสามารถ

แกไขไดดวยการปลงอาบัติ 

5. ทุพภาสิต แปลวา พูดไมดี คําชั่ว คําเสียหายบทใดอันพระภิกษุกลาวไมดี พูดไมดีและ

เศราหมองวิญูชนท้ังหลายยอมติเตียน บทใด เพราะเหตุนั้น บทนั้นจึงเรียกวา ทุพภาสิต “พูดไมดี” 

เปนอาบัติเกิดจากความผิดพลาดในการพูดไมเหมาะสม และเปนอาบัติอยางเบา  

 เม่ือพระสงฆท่ีเขาอยูอาศัยในปาอนุรักษตองอาบัติในขอใดขอหนึ่งแลว โดยทานจะรูตัว

หรือไมรูตัวก็ตาม โดยปกติแลวพระสงฆจะกลาวคําแสดงอาบัติทุกขอรวมกันมาในครั้งเดียวกันเลยไม

วาจะเปนอาบัติในเรื่องอ่ืนดวยหรือไมก็ตาม 

 กลาวโดยสรุป พระภิกษุสงฆท่ีเขาอยูอาศัยในปาอนุรักษก็จะมีพระวินัยเปนหลักปฏิบัติในการ

ควบคุมการใชประโยชนของชุมชนสงฆในการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปดวยในตัว ดังนั้นเม่ือพระภิกษุสงฆรูปใดรูปหนึ่งไดกระทําการ

อันเปนการละเมิดพระวินัยท่ีเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดังไดกลาวมาแลวนั้น หาก

เปนการการกระทําความผิดท่ีเปนอาบัติอยางกลาง หรืออยางเบา ก็สามารถแกไขตัวเองไดภายใน

ชุมชนสงฆนั้นโดยการกระทําท่ีเรียกวา “การปลงอาบัติ” โดยกระทําตามข้ันตอนตามท่ีพระวินัยได

กําหนดไว และสําหรับบางกรณีท่ีเปนความผิดท่ีรายแรงสําหรับพระสงฆหรือเปนอาบัติอยางหนัก ซ่ึง

อาจเปนผลใหมีการสละสมณเพศหรือสิ้นสุดความเปนพระสงฆในทันท่ีท่ีไดกระทําความผิดนั้น ดังเชน

อาบัติปาราชิก พระสงฆรูปนั้นจะตองสิ้นสุดจากการเปนสมาชิกของชุมชนสงฆนั้นอยางถาวร 

 

 4.2.2 มาตรการทางกฎหมายบานเมือง 

 ถึงแมวาชุมชนสงฆจะเปนชุมชนเกาแกท่ีดํารงอยูคูกับสังคมไทยมาชานาน และถึงแมบุคคลท่ี

จะเขามาสูชุมชนของพระสงฆในแตละยุคแตละสมัยจะไดรับการพิจารณากลั่นกรองอยางถูกตองตาม

รูปแบบของการอุปสมบทท่ีพระธรรมวินัยไดบัญญัติไวทุกประการแลว แตเม่ือชุมชนสงฆมีจํานวนเพ่ิม

มากข้ึนและท่ีสําคัญจํานวนบุคคลท่ีเขามาเปนพระสงฆก็มากข้ึนตามมาดวย ซ่ึงชุมชนสงฆในบางกรณี

นั้นนั้นยังประกอบดวยปุถุชนธรรมดาท่ีอาจจะไมไดเขามาเพ่ือวัตถุประสงคในการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุ

คุณธรรมตามเจตนารมณท่ีพระพุทธเจาทรงวางไว โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีของชุมชนสงฆท่ีเขามาอยู

อาศัยในพ้ืนท่ีปาอนุรักษนั้นบางกรณีอาจมีการมุงหวังผลประโยชนอยางอ่ืนนอกจากเพ่ือการปฏิบัติ

ธรรมแอบแฝงรวมอยูดวย 

 นอกจากนี้ยังพบวาในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจาไดทรงเปดกวางใหแกฝายอาณาจักร โดยให

ถือเปนหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองอารักขา ปองกันและคุมครองโดยชอบธรรมแกพระอรหันตท้ังหลาย เพ่ือ

ท่ีวาพระอรหันตท้ังหลายท่ียังไมมาจะไดเดินทางมาสูขอบขัณฑสีมา และทานท้ังหลายท่ีมาแลวก็จะได
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อยูสบาย ซ่ึงลักษณะดังกลาวนี้เทากับเปนการเปดทางใหฝายอาณาจักรสามารถใชกฎหมายบานเมือง

ของรัฐขจัดพระภิกษุท่ีไมปฏิบัติตนอยูในกรอบของพระวินัย ชอบสรางปญหา กอความราวฉานข้ึนแก

ชุมชนสงฆอยางไมรูจักหยุดหยอนนั่นเอง238 

 กอนท่ีพระพุทธเจาจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระองคไดตรัสแกพระอานนทวา เม่ือเรา

ลวงลับไปแลวพระธรรมและวินัยท่ีเราไดแสดงและไดบัญญัติไวนั้นแล จักเปนพระศาสดาของเธอ

ท้ังหลาย (มหาปรินิพพานสูตร มหา.ที. 10 / 159 / 128) ซ่ึงจากพุทธวจนดังกลาวนั้น เปนการยืนยัน

วา แมพระองคจะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแลว พระธรรมวินัยก็ยังคงอยูและพระภิกษุสงฆจะตอง

ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยนั้นอยางเครงครัดตลอดไป 

 นอกเหนือไปจากการปลงอาบัติอันเปนการแสดงแกไขความผิดท่ีพระภิกษุไดลวงละเมิดตอ

พระวินัยแลว ยังมีบทบัญญัติของกฎหมายฝายบานเมืองอันเปนกระบวนการการลงโทษพระภิกษุ

ผูฝาฝนพระวินัยอันเปนโทษท่ีกําหนดข้ึนโดยกฎหมายฝายบานเมืองอีกดวย 

 กลาวโดยเฉพาะพระภิกษุสงฆท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีปาอนุรักษนั้น นอกจากจะตองปฏิบัติตาม

หลักพระธรรมวินัยอยางเครงครัดแลว ยังตองปฏิบัติตามกฎหมายบานเมืองท่ีใชบังคับอยูดวย ซ่ึงหาก

มีการละเมิดแมสวนหนึ่งสวนใดก็อาจมีผลเชื่อมโยงไปถึงสวนอ่ืนๆ ดวย ซ่ึงในปจจุบันมีบทบัญญัติของ

กฎหมายท่ีออกโดยฝายอาณาจักรหรือกฎหมายบานเมืองท่ีใชควบคุมความประพฤติของพระภิกษุสงฆ

นอกเหนือไปจากพระธรรมวินัย สําหรับบทบัญญัติวาดวยการลงโทษพระสงฆท่ีไดกระทําความผิดตอ

กฎหมายบานเมืองท่ีไดบัญญัติไววาการกระทําใดบางของพระสงฆท่ีเปนความผิดตอกฎหมายบานเมือง

นั้นหากเกิดการฝาฝน พระสงฆก็จะตองรับผิดตามกฎหมายเสมือนหนึ่งเปนประชาชนธรรมดา โดย

กฎหมายบานเมืองท่ีสําคัญท่ีใชในการควบคุมพระสงฆไดแก พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 และ

บรรดากฎหมายวาดวยปาไมท่ีใชบังคับเฉพาะกรณีของพระสงฆท่ีเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขต

พ้ืนท่ีปาอนุรักษประเภทตางๆ  

 สําหรับกระบวนการในการพิจารณาเพ่ือดําเนินคดีพระสงฆท่ีลวงละเมิดตอพระวินัยกรณี

รายแรงนั้น ปจจุบันอยูภายใตบังคับของกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2521) วาดวยการลง

นิคหกรรม ซ่ึงไดใหความหมายของคําวา พระภิกษุ ท่ีจะอยูในบังคับของกฎดังกลาววา หมายถึง 

1. พระภิกษุซ่ึงมิใชผูปกครองสงฆ รวมถึงพระภิกษุซ่ึงดํารงสมณศักดิ์ต่ํากวาชั้นพระราชาคณะ 

และ 

2. พระภิกษุผูปกครองสงฆรวมถึงพระภิกษุผูเปนกิตติมศักดิ์ผูดํารงตําแหนงท่ีปรึกษาเจาคณะ 

ผูดํารงตําแหนงเทียบพระสังฆาธิการ และผูดํารงสมณศักดิ์ชั้นพระราชาคณะข้ึนไป 

                                                           
238แสวง อุดมศรี, การปกครองคณะสงฆไทย (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

2533), หนา 332. 
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 ซ่ึงจะเห็นไดวาจากความหมายของคําวาพระภิกษุดังกลาวนั้นอันประกอบดวย พระภิกษุซ่ึง

มิใชผูปกครองสงฆ และพระภิกษุผูปกครองสงฆ ซ่ึงเม่ือพิจารณาในพระราชบัญญัติคณะสงฆฯ มาตรา 

5 ทวิ ซ่ึงบัญญัติวา “คณะสงฆ” หมายความวา บรรดาพระภิกษุท่ีไดรับบรรพชาอุปสมบท จากพระ

อุปชฌายตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายท่ีใชบังคับกอน พระราชบัญญัตินี้ไมวาจะปฏิบัติ

ศาสนกิจในหรือนอกราชอาณาจักร 

 เม่ือปรากฏวาพระภิกษุสงฆท่ีเขาอยูอาศัยในปาอนุรักษไมไดปฏิบัติตามหลักพระวินัยซ่ึงเปน

ระเบียบปฏิบัติภายในชุมชนสงฆซ่ึงพระภิกษุมีศีล 227 ขอเปนเครื่องกํากับวัตรปฏิบัติ พระภิกษุทุกรูป

จะตองอยูภายใตการปกครองของมหาเถรสมาคม ซ่ึงไดวางกฎมหาเถรสมาคมวาดวยระเบียบการ

ปกครองคณะสงฆไวเปนลําดับข้ันการปกครองและการปกครองคณะสงฆทุกสวนทุกชั้นมีเจาคณะ

มหานิกายและเจาคณะธรรมยุตปกครองบังคับบัญชาวัดและพระภิกษุสามเณรในนิกายนั้น เชน คณะ

ธรรมยุตมีเจาคณะใหญ ธรรมยุตปกครอง สวนคณะมหานิกายแบงการปกครองออกเปน 4 หน คือ 

เจาคณะใหญหนหลวง เจาคณะใหญหนเหนือ เจาคณะใหญหนตะวันออก  เจาคณะใหญหนใต 

ระเบียบการปกครองคณะสงฆ แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนกลาง และสวนภูมิภาค ซ่ึงได

กระจายอํานาจการปกครองออกเปนสวนๆ   ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ภาค มีเจาคณะภาคดําเนินการปกครองคณะสงฆในเขตภาคของตนใหเปนไปตาม

พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม  ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชา

สมเด็จพระสังฆราช 

สวนท่ี 2 จังหวัด มีเจาคณะจังหวัดปกครอง (เจาคณะกรุงเทพมหานคร และเจาคณะจังหวัด

ท่ัวประเทศ) 

สวนท่ี 3 อําเภอ มีเจาคณะอําเภอปกครอง (เจาคณะเขตในกรุงเทพมหานคร และเจาคณะ

อําเภอท่ัวประเทศ) 

สวนท่ี 4 ตําบล มีเจาคณะตําบลปกครอง (เจาคณะแขวงในกรุงเทพมหานคร และเจาคณะ

ตําบลท่ัวประเทศ) 

อํานาจหนาท่ีสําคัญของเจาคณะตําบล นอกจากการปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอย

ดีงามแลว ยังมีหนาท่ีระงับอธิกรณ  วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยขออุทธรณคําสั่งหรือ คําวินิจฉัย

ชั้นเจาอาวาส แกไขขอขัดของของเจาอาวาสใหเปนไปโดยชอบ ควบคุมบังคับบัญชาเจาอาวาสและ

พระภิกษุสามเณรผูอยูในบังคับบัญชาหรือผูอยูในปกครองของตน ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิ

การในเขตการปกครองของตน 

ซ่ึงคําวา นิคหกรรม ตามกฎมหาเถรสมาคม ใหคํานิยามไวในขอ 4(3) วา หมายถึงการลงโทษ

ตามพระธรรมวินัย สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ไดทรงอธิบายถึงนิคหกรรม

ไววา นิคหกรรม หมายถึงการขม เปนกิจอยางหนึ่งแหงผูปกครองหมู คูกับการยกยอง เปนกิจท่ีสําคัญ
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สําหรับใชขมบุคคลและเพ่ือความผาสุกแหงภิกษุผูมีศีล ทานกลาววา เปนผลท่ีมุงหมายแหงการบัญญัติ

สิกขาบทดวย พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหสงฆลงนิคหกรรมในเม่ือมีพระภิกษุหรือคฤหัสถประพฤติมิ

ชอบ ควรแกการลงนิคหกรรม 

พระธรรมปรัยิติโสภณ (วรวิทย คงฺคปฺโญ) ไดกลาวอธิบายถึงนิคหกรรมไววา นิคหกรรมคือ

การท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติสิกขาบทกําหนดโทษแกผูลวงละเมิดสิกขาบทนั้นๆ  อันเปนการบัญญัติ

โทษอาญา ซ่ึงเรียกวาพุทธอาญา เพ่ือปราบปรามผูควรปราบปราม และทรงบัญญัติหลักการปฏิบัติอ่ืน

เปนสวนแหงการยกยอง 

สําหรับโทษการลงนิคหกรรมตามท่ีบัญญัติไวในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2521) มี 

2 อยางคือ โทษท่ีใหสึก และไมถึงใหสึก สวนในพระธรรมวินัยไดแยกนิคหกรรมออกเปน 6 อยาง

ไดแก239 

1. ตัชชนียกรรม คือวีธีลงโทษดวยการตําหนิโทษไว 

2. นิยสกรรม คือ วิธีลงโทษดวยการถอดยศใหกลับไปเริ่มตนถือนิสัยใหม 

3. ปพพาชนียกรรม คือ วิธีลงโทษดวยการขับไลออกไปจากหมูคณะหรือจากวัด 

4. ปฏิสารณียกรรม คือ วิธีลงโทษดวยการใหระลึกถึงอุปการคุณของผูอ่ืนหรือใหไปขอขมา

โทษ 

5. อุกเขปนียกรรม คือ วิธีลงโทษดวยการหามอยูรวม หามฉันรวมกับภิกษุท้ังหลายท่ัวไป 

6. ตัสสปาปยสิกากรรม คือ วิธีลงโทษดวยการพิจารณาตามความเหมาะสมหรือควรจะเพ่ิม

โทษอีก            

สําหรับกรณีท่ีพระภิกษุกระทําความผิดตอกฎหมายบานเมืองอ่ืนๆ  อาทิเชน การกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 หรือตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507

การดําเนินคดีหรือการพิสูจนความผิดเพ่ือท่ีจะนําพระภิกษุสงฆท่ีกระทําความผิดมาลงโทษนั้น ก็เปน

หนาท่ีของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมของฝายรัฐท่ีจะเขามามีบทบาท โดยการดําเนินคดีนั้นจะ

กระทําเสมือนวาเปนประชาชนผูกระทําความผิดท่ัวไป แตอาจจะมีความแตกตางไปบานในบาง

ข้ันตอน อาทิเชน การท่ีพระสงฆยังครองสมณเพศอยูนั้น ระหวางการดําเนินคดีบางข้ันตอนท่ีตองมี

การกักขัง หรือจําคุก การท่ีจะนําพระสงฆเขาหองขังหรือเรือนจํา ก็เปนการไมเหมาะสมตอสมณเพศ 

                                                           
239อุดมศักดิ์ ชูโตชนะ, ความรูเรื่องการลงนิคหกรรม (3), คนวันท่ี 10 มีนาคม 2558 จาก 

http://sta.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=417&Itemid=4

25 



140 

และเปนการไมบังควรตอพระศาสนา จึงตองจัดใหมีการลาสิกขาพระสงฆรูปนั้นกอนท่ีจะทําการกักขัง

หรือจําคุก240 

กลาวโดยสรุปสําหรับมาตรการในการควบคุมการมีสวนรวมของชุมชนสงฆในการจัดการ 

บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะในกรณีของการมี

สวนรวมตามโครงการพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษนั้น พระภิกษุสงฆในชุมชนสงฆดังกลาวตองอยู

ภายใตการควบคุมท้ังตามพระวินัยและตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซ่ึงหากเปนกรณีพระภิกษุลวง

ละเมิดพระวินัยก็จะมีมาตรการในการควบคุมภายในชุมชนสงฆนั้นเองในชั้นตนโดยมีมาตรการการ

ลงโทษจากเบาไปหาหนักแลวแตวาพระภิกษุรูปนั้นมีการลวงละเมิดพระวินัยในขอใด และมีการอาบัติ

หนักหรือเบาเพียงใด ก็จะมีกระบวนการตั้งแตการปลงอาบัติไปจนกระท่ังถึงการขับไลออกจากชุมชน

สงฆนั้นและสิ้นสุดสมณเพศในสําหรับกรณีการตองอาบัติปาราชิก 

ถาหากเปนกรณีการละเมิดพระวินัยของพระภิกษุรูปใดมีกรณีท่ีจะตองลงนิคหกรรม ก็จะมี

กระบวนการพิจารณาและการลงโทษซ่ึงเปนไปตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2521) วาดวย

การลงนิคหกรรมอันเปนอํานาจของคณะสงฆในการท่ีจะพิจารณาและลงโทษพระภิกษุรูปนั้น 

สําหรับกรณีท่ีพระภิกษุรูปใดละเมิดกระทําผิดตอบทบัญญัติของกฎหมายบานเมืองดวย อัน

ประกอบดวย พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 และพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2487  ก็

จะตองไดรับโทษตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายแตละฉบับแลวแตกรณีและยอมเปนหนาท่ีของหนวยงาน

ในกระบวนการยุติธรรมของรัฐท่ีจะเขามามีบทบาท โดยการดําเนินคดีนั้นจะกระทําเสมือนวาเปน

ประชาชนผูกระทําความผิดท่ัวไป ดังท่ีไดกลาวแลวขางตน 

 

4.3  กรณีศึกษาเชิงพ้ืนที่  

 

 เนื่องจากการจัดตั้งวัดหรือสํานักสงฆในพ้ืนท่ีปาอนุรักษใหมีสวนรวมกับภาครัฐในการจัดการ 

การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในรูปแบบของพุทธ

อุทยานนั้น ในปจจุบันในประเทศไทยมีการจัดตั้งพุทธอุทยานดังกลาวข้ึนหลายแหงดวยกัน และแตละ

แหงก็ตั้งอยูในเขตปาอนุรักษท่ีแตกตางกันไปไมวาจะเปนเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เขตปา

สงวนแหงชาติ หรือเขตรักษาพันธุสัตวปา เปนตน ดังนั้นเพ่ือใหการศึกษาครอบคลุมถึงตัวบทกฎหมาย

และลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกตางกัน รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนทองถ่ินท่ีมีความ

แตกตางกัน เพ่ือความจะท่ีจะไดความรูจากการวิจัยท่ีกวางขวางข้ึน ผูเขียนจึงไดคัดเลือกพุทธอุทยาน

ท่ีใชเปนกรณีศึกษาอันประกอบไปดวย พุทธอุทยานในเขตพ้ืนท่ีเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี

                                                           
240คทาวุธ วีระวงษ, เรื่องเดิม, หนา 119. 
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ไดแก พุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร และพุทธอุทยานในเขตปาสงวนแหงชาติ อันไดแกพุทธ

อุทยานมหารุกขปาริชา (วัดปาภูกอน) ดังจะไดอธิบายในรายละเอียดตอไปนี้ 

 

4.3.1  พุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตําบลจรัส อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร 

  4.3.1.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

  พุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตั้งอยู ณ บานสะพาน ตําบลจรัสอําเภอ

บัวเชด จังหวัดสุรินทร มีเนื้อท่ีท้ังหมดภายในพุทธอุทยาน 10,865 ไร  ติดกับอางเก็บน้ําหวยจรัส เปน

แหลงเรียนรูทางพระพุทธศาสนาและศึกษาธรรมชาติมีทิวทัศนท่ีสวยงาม มีหนาผาท่ีสูงชันเรียกผานี้วา

ผาพระหรือผานางคอย มีชุมชนลอมรอบ 3 ตําบลกับอีก 4 หมูบาน ไดแก ตําบลจรัสประกอบไปดวย

บานจรัส และบานสะพาน ตําบลอาโพน ประกอบดวยบานชําปะโต ตําบลเทพรักษา มีบานกะเลงเวก 

ตั้งอยูในสภาพแวดลอมท่ีมีปาและภูเขาลอมรอบ อุดมสมบูรณไปดวยพันธุไม และสมุนไพรหายาก

รวมท้ังสัตวปานานาชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนแหลงกําเนิดตนน้ําลําธารมีทัศนียภาพท่ีงดงาม 

สภาพแวดลอมเงียบสงบรมเย็นเหมาะกับการศึกษาปฏิบัติธรรม และทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีสําคัญ

ยิ่ง ผืนปาบางสวนติดชายแดนไทย-กัมพูชาถึงแมวาจะมีรองรอยการตัดไมทําลายปาใหเห็นอยูบาง แต

อยางไรก็ตาม ผืนปาแหงนี้ จัดไดวาอุดมสมบูรณมากท่ีสุดในอีสานใตของประเทศไทย 

 พุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร มีพ้ืนท่ีปาบริเวณกวางติดตอหลายตําบล

ตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก คือ   ทิศเหนือติดถนนทางหลวงสายบัวเชด-จรัส และบานสะพานทิศใต

ติดชายแดนกัมพูชาท่ีหลักเขตท่ี 4 ทิศตะวันออก ติดบานจรัสสามัคคีและทิศตะวันตก ติดเขตรักษา

พันธุสัตวปาหวยสําราญ โดยในป พ.ศ.2536 กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณในขณะนั้น ได

ประกาศบริเวณพ้ืนท่ีปาไมถาวรใหเปนเขตพุทธอุทยานเพ่ือดําเนินโครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา

เพ่ืออนุรักษปาไมและพัฒนาสิ่งแวดลอม ตามความคิดริเริ่มของพลเอกเชษฐาฐานะจาโร เม่ือครั้งดํารง

ตําแหนง ผูบัญชาการกองกําลังสุรนารี โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆป

รินายก ทรงรับเปนองคอุปถัมภตั้งแตนั้นเปนตนมา 

   เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราช

สมบัติครบ 50 ป ในป พ.ศ.2539 คณะกรรมการวัดไดมีมติในการจัดสรางพระอุโบสถเพ่ือเปนอนุสรณ

เนื่องในมหามงคลวโรกาสครั้งนั้น ลักษณะพระอุโบสถเปนทรงไทยประยุกต ขนาดกวาง 30 เมตรยาว 

60 เมตร ผลจากพลังศรัทธาสามัคคีและความมานะพยายามของ พระครูภาวนาวิทยาคม (เยื้อน ขนฺ

ติพโล) เจาอาวาสตลอดจนคณะสงฆ ศิษยานุศิษย และ พุทธศาสนิกชนท่ัวไปท่ีไดรวมเสียสละกําลัง

กาย และทุนทรัพย อุปถัมภการกอสรางจนแลวเสร็จโดยไมใชงบทางราชการแตอยางใด และไดรับ

พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือ พ.ศ.2541 เพ่ือใหเปนการสมบูรณตามแบบพระ
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ธรรมวินัยและทางวัดไดทําพิธีผูกพัทธสีมาปดทองฝงลูกนิมิต ในวันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ.2547 โดยมี 

พลเอกเชษฐา ฐานะจาโรรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นเปนประธานในพิธี 

4.3.1.2  กระบวนการทางกฎหมายและข้ันตอนในการดําเนินการจัดตั้งเปน 

 พุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 

เนื่องจากพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรตั้งอยูบนพ้ืนท่ีเขตปาไมถาวรตาม 

มติคณะมนตรีท่ีมีมติใหรักษาไวเปนสมบัติของชาติ ปาหวยสําราญ ดังนั้นกระบวนการทางกฎหมาย

และข้ันตอนในการจัดตั้งพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษกรณีของพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจา

โรนั้น จึงแบงออกไดเปนสองกรณี ไดแก 

1) การขออนุญาตสรางวัดโดยถูกตองตามกฎหมาย โดยกรมการศาสนาได 

ขอเขาทําประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือสรางวัด เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2535 และกรมปาไมไดมี

หนังสือชี้แจงลงวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2536 วา รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดอนุมัติ 

เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2536  ใหกรมการศาสนาเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม ในทองท่ีตําบลจรัส 

อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร เนื้อท่ี 15 ไร เพ่ือสรางวัด (วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร) มีกําหนด

ระยะเวลา 30 ป โดยอาศัยอํานาจตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ.2511 ขอ 1241 

และใหปฏิบัติตามเง่ือนไข รวม 11 ขอ ตามเง่ือนไขท่ีแนบมาในหนังสือแนบทาย และหากผูรับอนุญาต

มีความประสงคจะทําการแผวถางปาในพ้ืนท่ีดังกลาว ใหดําเนินการตามนัยมาตรา 54 แหง

พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ลงวันท่ี 17 

มีนาคม พ.ศ.2529 ขอ 3(11) 

   สําหรับเง่ือนไขในการอนุญาตใหกรมการศาสนาเขาทําประโยชนหรืออยู

อาศัยภายในเขตปาท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหรักษาไวเปนสมบัติของชาติ ปาหวยสําราญ ตําบลจรัส 

อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร เนื้อท่ี 15 ไร เพ่ือสรางวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร นั้น มีท้ังหมด 11 ขอ 

ดังตอไปนี้ 

(1) ตองไมทําการหรือยินยอมให ตัวแทน คนงาน หรือลูกจาง กระทํา

การอยางหนึ่งอยางใดใหเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปา ไม หรือของปา นอกเขตพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาต 

หากปรากฏวามีการกระทําดังกลาว ใหเรียกปรับผูรับอนุญาตในอัตราไรละ 1,000 บาท ถาทําใหตนไม

เสียหายใหเรียกปรับในอัตราตนละไมเกิน 500 บาท 

                                                           
241มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2511 ขอ 1 กําหนดวา “บริเวณปาท่ีคณะรัฐมนตรี

มีมติใหรักษาไวเปนสมบัติของชาติหากทบวงการเมืองใดประสงคท่ีจะเขาใชประโยชนโดยไมตัดพ้ืนท่ีท่ี

ขอใชประโยชนออกใหเปนอํานาจของกระทรวงเกษตร (ปจจุบันเปนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม) พิจารณาอนุมัติไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา” 
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(2) ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ หรือกฎหมายวา

ดวยการปาไม ตลอดจนกฎกระทรวง ขอกําหนด ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับหรือเง่ือนไข ซ่ึงออกตาม

กฎหมายดังกลาวท่ีใชอยูในขณะนี้ และท่ีจะประกาศใชบังคับตอไป 

(3) ตองจัดทําปายถาวรท่ีมีขนาดโตไมนอยกวา 60 X 120 เซนติเมตร 

ติดไวใกลเสนทาง ณ จุดท่ีผานเขาพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหเห็นไดชัดเจน โดยระบุขอความไวท่ีปายวา 

“กรมการศาสนาไดรับอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีแหงนี้ตามกฎหมายวาดวยการปาไมแลว” หากผูรับอนุญาต

ไมจัดทําปายใหแลวเสร็จภายในกําหนด 180 วัน นับจากวันท่ีไดรับหนังสืออนุญาต ใหเรียกปรับผูรับ

อนุญาตเปนจํานวนเงิน 2,000 บาท และอีกวันละ 100 บาท จนกวาจะทําเสร็จ 

(4) ตองจัดทําหลักเขตหรือเครื่องหมาย หรือปลูกตนไมชนิดเดียวกัน

เปนการแสดงแนวเขตพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตไวทุกดานใหเห็นไดอยางชัดเจน หากผูรับอนุญาตไมจัดทํา

ใหแลวเสร็จภายในกําหนด 180 วัน นับจากวันท่ีไดรับหนังสืออนุญาต ใหเรียกปรับผูรับอนุญาตเปน

จํานวนเงิน 2,000 บาท และอีกวันละ 100 บาท จนกวาจะทําเสร็จ 

(5) ตองใชพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือกิจการท่ีขออนุญาตเทานั้น จะ

นําไปใชในกิจการอ่ืนมิได ตองยินยอมใหพนักงานเจาหนาท่ีเขาไปตรวจสอบการปฏิบัติตาม 

เง่ือนไขการอนุญาตในพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตไดทุกเวลาในระหวางพระ

อาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก และผูรับอนุญาตจะตองเปนผูนําตรวจ หากผูรับอนุญาตไมสามารถนํา

พนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบดวยตนเองได ตองมอบอํานาจเปนหนังสือใหผูหนึ่งผูใดเปนผูดําเนินการ

แทน โดยผูรับอนุญาตหรือผูรับมอบอํานาจจะตองอํานวยความสะดวกตามควรแกกรณี และปฏิบัติ

ตามท่ีพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว 

(6) ตองคอยสอดสองตรวจตราระมัดระวังมิใหมีการบุกรุกแผวถางปา

ในบริเวณติดตอใกลเคียงหรือตามแนวทางเขาออกพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาต ถามีการกระทําอันเปน

ความผิดตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ หรือกฎหมายวาดวยการปาไม ผูรับอนุญาตตองแจงให

พนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีทราบทันที หากพนักงานเจาหนาท่ีตรวจพบวามีความเสียหายเกิดข้ึน 

โดยท่ีผูรับอนุญาตควรทราบ แตละเลยมิไดแจงใหทราบ ผูรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบดวย 

(7) ตองดําเนินการเอง ในกรณีท่ีจําเปนอาจมอบหมายใหผูหนึ่งผูใด

เปนผูดําเนินการแทนได แตถาเกิดความเสียหายใดๆ  ข้ึน ผูรับอนุญาตตองรับผิดชอบในฐานะเปน

ผูดําเนินการเองท้ังสิ้น 

(8) เนื่องจากบริเวณท่ีไดรับอนุญาตเปนปาท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให

รักษาไวเปนสมบัติของชาติ เม่ือบริเวณดังกลาวประกาศเปนปาสงวนแหงชาติแลวเม่ือใด และผูรับ

อนุญาตยังมีความประสงคจะใชพ้ืนท่ีดังกลาว เพ่ือสรางวัด (วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร) อยูอีก ผูรับ

อนุญาตจะตองยื่นคําขอเขาทําประโยชนตามระเบียบกรมปาไมอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 
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(9)  ในกรณีท่ีกรมปาไมมีความประสงคจะใชพ้ืนท่ีแหงนี้ เพ่ือกิจการ

ของกรมปาไมประการใด กรมปาไมขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะนําพ้ืนท่ีดังกลาวไปใชเพ่ือประโยชนของกรมปา

ไมได 

(10) หากผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวจนเกิดความ

เสียหายข้ึน หรือเม่ือไดมีการเรียกปรับผูรับอนุญาตตามเง่ือนไขดังกลาวขางตนแลว ผูรับอนุญาตยังไม

ปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไขอีก อธิบดีกรมปาไมอาจสั่งพักใชหนังสืออนุญาตมีกําหนดไมเกินหกสิบวัน

นับจากวันท่ีออกคําสั่ง หรืออธิบดีกรมปาไมโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจะ

สั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตเสียก็ได โดยผูรับอนุญาตจะฟองรองเรียกคาเสียหายในกรณีใดๆ  มิได 

   เนื่องจากในปจจุบันพ้ืนท่ีบริเวณวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ยังมิไดประกาศ

เปนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ดังนั้นจึงตองปฏิบัติตามเง่ือนไขการอนุญาตฉบับดังกลาวนี้ ซ่ึงการให

อนุญาตไดอาศัยอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2511 

2)  การขออนุญาตจัดตั้งโครงการพุทธอุทยาน  

การขออนุญาตจัดตั้งโครงการพุทธอุทยานของพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุล 

ฐานะจาโร เพ่ือใหการดําเนินการถูกตองตามกฎหมายนั้น ทางกรมการศาสนาไดมีหนังสือขอเขาทํา

ประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาไม เพ่ือจัดตั้งพุทธอุทยานในการอนุรักษทรัพยากรปาไมและปลูกเสริมปา เม่ือ

วันท่ี 15 กรกฎาคม 2536 และกรมปาไมไดมีหนังสือ ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2536 เพ่ือชี้แจงวา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดอนุมัติ เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2536 อนุญาตให

กรมการศาสนาดําเนินการเขาทําประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาไม เพ่ือจัดตั้งพุทธอุทยานในการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไมและปลูกเสริมปา ในเขตปาท่ีคณะรัฐมนตรีไวเปนสมบัติของชาติ ปาหวยสําราญ ทองท่ี

ตําบลจรัสและตําบลอาโพน อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร เนื้อท่ี 10,865 ไร มีกําหนดระยะเวลา 30 

ป โดยอาศัยอํานาจตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2511 โดยใหปฏิบัติตามเง่ือนไข 

รวม 11 ขอ และเง่ือนไขเพ่ิมเติมอีก 2 ขอ และหากผูรับอนุญาตมีความจําเปนและประสงคจะทําการ

แผวถางปาในพ้ืนท่ีดังกลาว ใหดําเนินการตามความในมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติปาไม 

พุทธศักราช 2484 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ลงวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.2539 ขอ 3 

(11) โดยเง่ือนไขการอนุญาตประกอบไปดวย  

1. ตองไมทําการหรือยินยอมให ตัวแทน คนงาน หรือลูกจาง กระทําการ

อยางหนึ่งอยางใดใหเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปา ไม หรือของปา นอกเขตพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาต หาก

ปรากฏวามีการกระทําดังกลาว ใหเรียกปรับผูรับอนุญาตในอัตราไรละ 1,000 บาท ถาทําใหตนไม

เสียหายใหเรียกปรับในอัตราตนละไมเกิน 500 บาท 
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2. ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ หรือกฎหมายวาดวย

การปาไม ตลอดจนกฎกระทรวง ขอกําหนด ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับหรือเง่ือนไข ซ่ึงออกตาม

กฎหมายดังกลาวท่ีใชอยูในขณะนี้ และท่ีจะประกาศใชบังคับตอไป 

3. ตองจัดทําปายถาวรท่ีมีขนาดโตไมนอยกวา 60 X 120 เซนติเมตร ติด

ไวใกลเสนทาง ณ จุดท่ีผานเขาพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหเห็นไดชัดเจน โดยระบุขอความไวท่ีปายวา 

“กรมการศาสนาไดรับอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีแหงนี้ตามกฎหมายวาดวยการปาไมแลว” หากผูรับอนุญาต

ไมจัดทําปายใหแลวเสร็จภายในกําหนด 180 วัน นับจากวันท่ีไดรับหนังสืออนุญาต ใหเรียกปรับผูรับ

อนุญาตเปนจํานวนเงิน 2,000 บาท และอีกวันละ 100 บาท จนกวาจะทําเสร็จ 

4. ตองจัดทําหลักเขตหรือเครื่องหมาย หรือปลูกตนไมชนิดเดียวกันเปน

การแสดงแนวเขตพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตไวทุกดานใหเห็นไดอยางชัดเจน หากผูรับอนุญาตไมจัดทําให

แลวเสร็จภายในกําหนด 180 วัน นับจากวันท่ีไดรับหนังสืออนุญาต ใหเรียกปรับผูรับอนุญาตเปน

จํานวนเงิน 2,000 บาท และอีกวันละ 100 บาท จนกวาจะทําเสร็จ 

5. ตองใชพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือกิจการท่ีขออนุญาตเทานั้น จะนําไปใช

ในกิจการอ่ืนมิได 

6. ตองยินยอมใหพนักงานเจาหนาท่ีเขาไปตรวจสอบการปฏิบัติตาม

เง่ือนไขการอนุญาตในพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตไดทุกเวลาในระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก และ

ผูรับอนุญาตจะตองเปนผูนําตรวจ หากผูรับอนุญาตไมสามารถนําพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบดวย

ตนเองได ตองมอบอํานาจเปนหนังสือใหผูหนึ่งผูใดเปนผูดําเนินการแทน โดยผูรับอนุญาตหรือผูรับ

มอบอํานาจจะตองอํานวยความสะดวกตามควรแกกรณี และปฏิบัติตามท่ีพนักงานเจาหนาท่ีผูมี

อํานาจสั่งเปนหนังสือใหปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว 

7. ตองคอยสอดสองตรวจตราระมัดระวังมิใหมีการบุกรุกแผวถางปาใน

บริเวณติดตอใกลเคียงหรือตามแนวทางเขาออกพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาต ถามีการกระทําอันเปนความผิด

ตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ หรือกฎหมายวาดวยการปาไม ผูรับอนุญาตตองแจงใหพนักงาน

เจาหนาท่ีแหงทองท่ีทราบทันที หากพนักงานเจาหนาท่ีตรวจพบวามีความเสียหายเกิดข้ึน โดยท่ีผูรับ

อนุญาตควรทราบ แตละเลยมิไดแจงใหทราบ ผูรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบดวย 

8. ตองดําเนินการเอง ในกรณีท่ีจําเปนอาจมอบหมายใหผูหนึ่งผูใดเปน

ผูดําเนินการแทนได แตถาเกิดความเสียหายใดๆ ข้ึน ผูรับอนุญาตตองรับผิดชอบในฐานะเปน

ผูดําเนินการเองท้ังสิ้น 

9. เนื่องจากบริเวณท่ีไดรับอนุญาตเปนปาท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหรักษาไว

เปนสมบัติของชาติ เม่ือบริเวณดังกลาวประกาศเปนปาสงวนแหงชาติแลวเม่ือใด และผูรับอนุญาตยังมี

ความประสงคจะใชพ้ืนท่ีดังกลาว เพ่ือจัดตั้งพุทธอุทยานในการอนุรักษทรัพยากรปาไมและปลูกเสริม
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ปา อยูอีก ผูรับอนุญาตจะตองยื่นคําขอเขาทําประโยชนตามระเบียบกรมปาไมอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือปฏิบัติ

ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 

10. ในกรณีท่ีกรมปาไมมีความประสงคจะใชพ้ืนท่ีแหงนี้ เพ่ือกิจการของ

กรมปาไมประการใด กรมปาไมขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะนําพ้ืนท่ีดังกลาวไปใชเพ่ือประโยชนของกรมปาไมได 

11. หากผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวจนเกิดความเสียหาย

ข้ึน หรือเม่ือไดมีการเรียกปรับผูรับอนุญาตตามเง่ือนไขดังกลาวขางตนแลว ผูรับอนุญาตยังไมปฏิบัติให

เปนไปตามเง่ือนไขอีก อธิบดีกรมปาไมอาจสั่งพักใชหนังสืออนุญาตมีกําหนดไมเกินหกสิบวันนับจาก

วันท่ีออกคําสั่ง หรืออธิบดีกรมปาไมโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจะสั่งเพิก

ถอนหนังสืออนุญาตเสียก็ได โดยผูรับอนุญาตจะฟองรองเรียกคาเสียหายในกรณีใดๆ มิได 

   และนอกจากนั้นแลวยังมีเง่ือนไขเพ่ิมเติมอีก 2 ขอ ดังนี้  

1. ผูรับอนุญาตจะตองพยายามรักษาธรรมชาติไว และการตัดไมจะกระทํา 

ไดตามความจําเปนท่ีจะตองกอสรางตามแบบตอเม่ือไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมปาไม โดยไดรับ

อนุมัติจากรัฐมนตรี ท้ังนี้ รวมถึงการขยายหรือตอเติมจากของเดิมท่ีมีอยู 

2. ผูรับอนุญาตตองยินยอมและอํานวยความสะดวกตามสมควร ให 

เจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมปาไมเขาไปตรวจสอบการใชพ้ืนท่ีสวนนั้นโดยไมมีเง่ือนไข

และเรียกรองสิทธิใดๆ ท้ังสิ้น 

   ซ่ึงเม่ือตั้งพุทธอุทยานแลวลักษณะของพ้ืนท่ีจะเปนไปตามภาพท่ี 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1 แสดงตัวอยางลักษณะพ้ืนท่ีของพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร 

 

พุทธอุทยาน 10,865 ไร 

วัด 15 ไร 
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  4.3.1.3 พุทธอุทยานวัดเขาศาลาอุตลฐานะจาโรกับการมีสวนรวมในการจัดการ 

บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  บทบาทท่ีชุมชนสงฆในพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรไดดําเนินการมาตั้งแต

ป พ.ศ.2535 จนถึงปจจุบันสามารถแยกเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวมในการจัดการ 

บํารุงรักษา และใชประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดังนี้242 คือ 

1) การทําแนวก้ันเขตปา คือ การปกรั่วคอนกรีตในดานทิศตะวันตก ทิศ

ตะวันออกและดานหนาคือทิศเหนือของวัดเพ่ือเปนแนวก้ันแบงเขตระหวางปาท่ีดูแลโดยปาไมและก้ัน

แนวเขตระหวางท่ีทํากินของชาวบานอยางชัดเจน มีระยะทางรวมแลวยาวกวา 20 กิโลเมตรหรือท่ี

เรียกโครงการนี้วา “กําแพงออมปาพะยูง” ซ่ึงทางพุทธอุทยานไดรวมกับชุมชนใกลเคียงรวมมือรวมใจ

จัดการกันเอง โดยไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐบางสวน ทําใหการทําแนวก้ันเขตปาในปจจุบัน 

(2557) ใกลเสร็จสมบูรณแลว 

2) การทําแนวทํานบปาตนน้ําบนพ้ืนฐานแนวคิดวา คนไดพ่ึงน้ําพ่ึงปารวม

ไปถึงสัตวปาก็ไดอาศัยทรัพยากรเหลานี้ในการดํารงชีพดวยเชนเดียวกัน มีการจัดทําโครงการสราง

ทํานบก้ันตนน้ํา เพ่ือใหความชุมชื้นแกพ้ืนปาไมในบริเวณนั้นและสัตวปาไดรับผลประโยชนโดยตรงจาก

แหลงน้ํา มีการนําพันธุปลาตางๆ มาปลอย และวัดสามารถนําน้ํานี้ไปใชอุปโภคบริโภค 

3) การปองกันไฟปา ในพ้ืนท่ีของพุทธอุทยานนั้น เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความ

หลากหลายทางชีววิทยา สิ่งท่ีเปนอันตรายตอระบบสิ่งมีชีวิตมากท่ีสุดคือไฟปาไฟท่ีเกิดจากการกระทํา

ของมนุษย พระพิศาลศาสนกิจใชวิธีการโดยใหพระภิกษุสามเณรในวัดชวยกันดับไฟ และไฟปาสวน

ใหญมักเกิดบริเวณท่ีมีตนหญาข้ึนหนาแนน เชนดานทิศตะวันตกของวัด และดานหนาวัด โดยใน

ปจจุบันวัดไดรวมมือกับกรมปาไมสงเจาหนาท่ีดับไฟปามารักษาพ้ืนปาในชวงฤดูรอน ทําใหสภาพปา

ดานหนาวัดยังคงมีความอุดมสมบูรณอยูอยางมาก 

4) การแกไขปญหาการบุกรุกปา ซ่ึงในพ้ืนท่ีใกลเคียงพุทธอุทยาน มี

ชาวบานบางกลุมไดเขาไปจับจองทําการเกษตรรวมเนื้อท่ีประมาณ 668 ไร จํานวน 54 ราย ซ่ึงเปน

พ้ืนท่ีติดตอเขตอนุรักษพันธุสัตวปาหวยทับทัน-หวยสําราญ ซ่ึงในสวนของพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอ

ตุลฐานะจาโรนั้น พระพิศาลศาสนกิจ สามารถแกปญหาไดในระดับหนึ่ง โดยวัดใชหลักธรรมในการ

แกไขปญหาโดยยึดหลักของการประนีประนอม ใชวิธีการแลกเปลี่ยนใหชาวบานเขามาจับจองนอกเขต

พุทธอุทยานโดยการหาท่ีดินใหใหมหรือขอรับคาทดแทนในบางกรณี 

                                                           
242พระมหาเฉลิมเกียรติ จิรวฑฺฒโน, การอนุรักษทรัพยากรปาไมตามแนววิถีพุทธ: พุทธ

อุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร, คนวันท่ี16 พฤศจิกายน 2557  

จาก http://ratrach.igetweb.com/articles/37679798.html 
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5) การแกไขปญหาการลักลอบตัดไมหวงหาม ปญหาการลักลอบตัดไมใน

เขตพุทธอุทยานถือเปนปญหาท่ียากแกการแกไข สําหรับพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรนั้น 

โดยปกติเปนพ้ืนท่ีในการดูแลของกองกําลังสุรนารี พระพิศาลศาสนกิจไดประสานขอกําลังเจาหนาท่ี

มาประจําในพ้ืนท่ี อันประกอบดวยทหารพรานและตํารวจตระแวนชายแดนสวน และท่ีสําคัญทาง

หนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกับวัดไดพรอมกันยกพ้ืนท่ีพุทธอุทยานไวใน 6พระบรมราชินูปถัมภ 6ของสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซ่ึงจากการดําเนินการปองกันรักษาผืนปาแหงนี้ไวอยางตอเนื่อง

สําเร็จเปนรูปธรรมทําใหชาวบานในละแวกใกลเคียงเขาใจและรับทราบถึงบทบาทท่ีพระสงฆทําอยู

และท่ีสําคัญภาครัฐก็ใหการสนับสนุน ชุมชนก็ใหความรวมมือปจจุบันปญหาการลักลอบตัดไมเริ่ม

ลดลงเรื่อยๆ  

6) การปลูกปาทดแทน เนื่องจากพ้ืนท่ีพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะ

จาโร มีพ้ืนท่ีดูแล 10,865 ไร จึงมีชาวบานบุกรุกลักลอบตัดไมและบุกรุกจับจองท่ีทํากิน ทําใหพ้ืนท่ี

บางสวนถูกทําลาย ขาดความสมดุลทางระบบนิเวศวิทยา เพ่ือใหสภาพปามีความสมดุลกัน พระพิศาล

ศาสนกิจจึงรวมกับหนวยงานของรัฐและประชาชนทําโครงการปลูกปาทดแทน โดยไดรับการ

อนุเคราะหกลาไมจากหนวยอนุรักษพันธุสัตวปาหวยเสียดจะเอิง มีพระภิกษุ สามเณร นักเรียน 

นักศึกษาและชาวบาน รวมกันปลูกสวนหนึ่งเปนการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ และใน

พ้ืนท่ีพุทธอุทยานท่ีชาวบานบุกรุก ไดมีการปรับปรุงท่ีดินเพ่ือปลูกตนไมทดแทน ซ่ึงมีพ้ืนท่ีประมาณ

100 ไร โดยตนไมท่ีนํามาปลูกทดแทนในสวนท่ีเสียหายนั้นสวนใหญจะเปนไมเศรษฐกิจท่ีสําคัญ อาทิ

เชน ตนสักทอง ตนพะยูง ตนยางพารา ตนยูคาลิปตัส เปนตน ซ่ึงการปลูกเชนนั้นนอกจากจะทําให

สภาพปามีความสมดุลแลวยังเปนการสรางรายไดใหวัดและเพ่ิมอาชีพในชุมชนอีกดวย 

7) การอนุรักษสัตวปา สัตวปาในเขตพุทธอุทยานมีหลายชนิดและ

หลากหลายสายพันธุ อาทิเชน นก งู หมูปา เกง เนื่องจากปาแหงนี้เปนรอยตอระหวางไทย-กัมพูชา ซ่ึง

ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชานั้น มีการลาสัตวมากข้ึน เม่ือถูกลามากสัตวปาก็ตองข้ึนมาฝงไทย 

สําหรับการอนุรักษสัตวปาในเขตพุทธอุทยานาเขาศาลานั้นถือเปนภารกิจหลักของวัดและเจาหนาท่ี 

ซ่ึงท่ีผานมาพระภิกษุสามเณรและเจาหนาท่ีทหารตํารวจในพุทธอุทยานพบเห็นการลาสัตวหรือมี

เครื่องมือดักจับอยูบอยครั้ง แมแตชาวบานท่ีหาผึ้งเจาหนาท่ีจะทําการยึดอุปกรณไวทันทีถาเห็นสัตว

ปาท่ีจับไดก็จะปลอยกลับคืนสูธรรมชาติ ทําใหชาวบานในชุมชนรอบพ้ืนท่ีปาใหความรวมมือในการ

อนุรักษสัตวปาดวย 

8) การสงเสริมกิจกรรมการอนุรักษปาไม การอนุรักษทรัพยากรปาไมของ

พระสงฆในพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร องคกรตางๆ อาทิเชน โรงเรียน วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยและองคกรท่ีมีสวนเก่ียวของกับปาไม ตางก็ใหความสําคัญโดยไดเขามาเรียนรูสภาพ

ความเปนจริงและรวมปลูกปา โดยทางวัดไดใหความรูเรื่องปากับชุมชนในลักษณะการจัดอบรมปฏิบัติ
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ธรรมโดยมีพระภิกษุในวัดทําหนาท่ีพาเดินสํารวจปา เปนการใหความรูกับประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจได

เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรของชาติในชุมชนของตน 

ปจจุบันพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร มีสภาพพ้ืนท่ีปาไมท่ีอุดมสมบูรณ 

โดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดสงเสริมและสนับสนุนใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เชิง

นิเวศ เชิงวัฒนธรรม มีรอยพระพุทธบาทจําลองท่ีบงบอกถึงอารยะธรรมอันเกาแกของขอมโบราณ 

รวมถึงยังเปนผืนปาผืนสุดทายของอีสานใตท่ีมีตนไมพะยูงเหลือไวมากท่ีสุด ซ่ึงท้ังหมดนี้ลวนเปน

ผลิตผลท่ีไดจากเขามามีสวนรวมของชุมชนสงฆ ในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเปนไปเพ่ือความสมดุลและยั่งยืนท้ังสิ้น อันเปนผลมาจากความ

ศรัทธาท่ีมีตอพระพุทธศาสนาและความเครงครัดในหลักปฏิบัติพระธรรมวินัยของพระสงฆและบรรดา

พุทธศาสนิกชนท่ีอยูในชุมชนใกลเคียง สงผลใหการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนไป

โดยประสบผลสําเร็จอยางสมดุลและยั่งยืน 

 

4.3.2  พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอน (วัดปาภูกอน) บานนาคํา ตําบลบานกอง 

         อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 

  4.3.2.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

  วัดปาภูกอน ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปานายูงและปาน้ําโสมทองท่ีบานนาคํา 

ตําบลบานกอง อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานีอันเปนรอยตอแผนดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และ

หนองคายกําเนิดข้ึนจากการดําริชอบของพุทธบริษัทสี่ผูตระหนักถึงคุณประโยชนอันยิ่งใหญของ

ธรรมชาติและปาตนน้ําลําธารซ่ึงกําลังถูกทําลายโดยเม่ือป พ.ศ.2527 พระเดชพระคุณหลวงปูฝน อา

จาโร ไดเมตตาปรากฏในทิพยนิมิต สั่งใหลูกศิษยไปธุดงคทางภาคอีสานเปนเวลา 10 โดยคณะได

เดินทางมาธุดงคแถบจังหวัดสกลนครและอุดรธานีเกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาของพระปาจึงไดเขา

ชวยเหลือพระอาจารยอินทรถวาย สนฺตุสฺสโก สํานักสงฆบานนาคํานอยในการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีปา

สงวนแหงชาติจัดตั้งเปนวัดปานาคํานอยและปลูกปาทดแทนฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรมกวา 750 ไร

อยางถูกตองตามระเบียบของกรมปาไมเพ่ือใชประโยชนในการปฏิบัติธรรมและอยูอาศัยของพระสงฆ

จากนั้นทานพระอาจารยอินทรถวายไดพาไปดูปาภูกอนท่ีกําลังถูกสัมปทานตีตราตัดไมคณะศรัทธาจึง

ไดตัดสินใจสรางวัดโดยกราบอาราธนาทานพระอาจารยชาลีถิรธัมโม (พระครูจิตตภาวนาญาณ) เปน

ประธานและขวัญกําลังใจในการกอสรางและไดทําเรื่องขอใชท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาตินายูง-น้ํา

โสมเพ่ือสรางวัดในเนื้อท่ี 15 ไร จากกรมปาไม จนไดรับอนุญาตเม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2530 ตอมาได

ดําเนินการตามข้ันตอนของกรมการศาสนาจนไดรับอนุญาตใหสรางวัดในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2530 

และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการตั้งเปน “วัดปาภูกอน” ข้ึนในพระพุทธศาสนาเม่ือวันท่ี 11 

พฤศจิกายน พ.ศ.2530 
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  เพ่ือรักษาบริเวณวัดใหคงสภาพปาอยางสมบูรณคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนจึง

พยายามอยางหนักท่ีจะขออนุญาตใชพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติท่ีอยูโดยรอบวัดดวยจนในท่ีสุดในวันท่ี 22 

มิถุนายน 2531 ก็ไดรับหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติเพ่ือ

จัดตั้งพุทธอุทยานมีเนื้อท่ี 1,000 ไรและไดรับขนานนามวา“พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอน”

ภายหลังยังไดรับความสนับสนุนจากอธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรมชลประทานทานตอๆ  มา ตลอดจน

เหลาบรรดาเจาหนาท่ีของรัฐ  

  วัดปาภูกอนไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในวันท่ี 7 มิถุนายน 2532 คณะศรัทธา

พุทธศาสนิกชนจึงไดพรอมใจกันจัดงานฝงลูกนิมิต และไดมีการรวบรวมปจจัยในงานจัดตั้งมูลนิธิ “ปย

ธรรมมูลนิธิ”ข้ึนเพ่ือเก้ือกูลพระภิกษุสามเณรในวัดและงานสาธารณประโยชนตางๆ ในทองถ่ิน 

นอกจากนั้นแลวพุทธอุทยานแหงนี้ยังเคยเปนสถานท่ีธุดงควัตรของพระนวกะจากโรงเรียนนายรอยท้ัง 

4 เหลาทัพ ซ่ึงอุปสมบทในภาคฤดูรอนโดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ 

ปริณายก โปรดใหบรรพชาท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร แลวประทานอนุญาตใหมาอบรมกรรมฐานท่ีวัดปาภู

กอน ตั้งแตป พ.ศ.2534 เปนเวลา 5 ป ติดตอกันมา 

   ปจจุบันนี้ภายในวัดมีเสนาสนะท่ีจําเปนของวัด ซ่ึงจัดสรางแลวสมบูรณ อันประกอบ

ไปดวย ศาลาอุโบสถ 2 ชั้น 1 หลังซ่ึงเปนท่ีประกอบพิธีสงฆชั้นบนและเปนท่ีฉันชั้นลาง กุฏิพระภิกษุ

และสามเณร จํานวน 45 หลัง เรือนครัว 1 หลัง เรือนพักฆราวาส 7 หลัง ถังเก็บน้ําคอนกรีต 20 ถัง

และหองน้ําจํานวนมาก โดยใชระบบประปาภูเขาจากฝายเก็บน้ําดินขนาดเล็กท่ีเปนแหลงตนน้ําซับ

และน้ําตกในวัดซ่ึงตอมากรมชลประทานไดบูรณะถวายใหแข็งแรงถาวรในป 2538 และวัดยังไดตอ

ระบบประปาไปถึงหมูบานนาคําท่ีอยูหางจากวัดไป 4 กิโลเมตรเพ่ือใหชาวบานมีแหลงน้ําใชอยาง

สะดวกและสะอาด 

  ในปจจุบันทางพุทธอุทยานไดดําเนินโครงการจัดสรางพระพุทธไสยาสนทําดวยหิน

ออนขาวจากเมืองคารรารา ประเทศอิตาลีมีความยาว 20 เมตร โดยใชหินออนจํานวน 43 กอน 

น้ําหนักกอนละประมาณ 15-30 ตัน นําเขามาแกะสลักท่ีวัดปาภูกอนแลวยกข้ึนเรียงบนฐานซอนกัน 3 

ชั้นเปนองคพระพุทธไสยาสน ประดิษฐานอยูบนยอดเขาอาสนะพุทธะซ่ึงเปนลานหินแข็งแกรง ยาว

ประมาณ 110 เมตร ใชงบประมาณสรางพระพุทธไสยาสนราว 50 ลานบาท และสรางพระวิหาร

ครอบองคพระพุทธไสยาสนไวอีกชั้นหนึ่ง มีขนาดกวาง 39 เมตร ยาว 49 เมตร พรอมศาลาราย 6 

หลัง และท่ีพักชั้นใตดินรอบลานเขาเปนสถาปตยกรรมไทยประยุกตแหงสมัยรัตนโกสินทรงบประมาณ

กอสรางพระวิหารและอาคารรอบลานเขาราว 270 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือถวายเปนพระราช

กุศลแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเปนศูนยกลางของพุทธอุทยานในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองสืบไป 
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  ดวยความสงางามและความศักดิ์สิทธิ์ของอาณาเขตพุทธอุทยานและปาสงวน

แหงชาติบนเนื้อท่ีกวา 3,000 ไร ท่ีกรมปาไมไดใหวัดปาภูกอนชวยดูแลงานดานปาไม (เพ่ิมข้ึนจาก

พ้ืนท่ีพุทธอุทยานเดิมอีก 2,000 ไร) เพ่ือรักษาปองกันไฟปาและการบุกรุกทําลายปาลาสัตววัดปาภู

กอนจึงเปนท่ีสงบสัปปายะวิเวก ควรแกการบําเพ็ญภาวนารักษากายวาจาและจิตใจในกรรมฐานเปน

ท่ีสุด ดังมีผูไดพบเห็นหลักฐานความอัศจรรยของธรรมชาติแหงนี้อยูเสมอ คณะศรัทธาจึงรวมกันดําริ

สรางพระมหาเจดีย นามวา “พระปฐมรัตนบูรพาจารยมหาเจดีย” โดยมีวัตถุประสงคสําคัญคือ

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุข้ึนประดิษฐานในสถานท่ีอันสมควรเพ่ือสักการะบูชาและแสดงกตัญู

กตเวทิตาแดคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆและบุรพอาจารยกรรมฐานในแถบอีสาน ท้ังยังเปน

มงคลสถานท่ีพุทธศาสนิกชนจะไดตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของปาไมอันใหประโยชนท้ังทาง

โลกและทางธรรม เปนท่ีปฏิบัติขัดเกลาจิตใจ และเปนศูนยรวมจิตใจของชาวอีสานซ่ึงควรรวมกัน

สงเสริมรักษาอยางจริงจังตลอดไป 

 ในปจจุบันนี้วัดปาภูกอนดํารงคงอยูดวยความสมดุลของปาไมท่ีทวีความอุดมสมบูรณ

ข้ึนทุกคืนวันโดยบุคคลผูมีความศรัทธาและระลึกคุณของสรรพสิ่งท้ังหลายของชาติและแผนดินอันเปน

ท่ีกําเนิดแหงชีวิต โดยมีคุณพระพุทธศาสนาเปนเครื่องสํานึกและมีพระมหากรุณาธิคุณของ

พระมหากษัตริยท่ีชาวไทยทุกคนควรทดแทนเปนกําลังใจสงเสริมพระสงฆผูปฎิบัติดีปฏิบัติชอบใหดํารง

ปฏิปทาของพระปากรรมฐานเพ่ือบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ จนถึงท่ีสุด 

4.3.2.2 กระบวนการทางกฎหมายและข้ันตอนในการดําเนินการจัดตั้งเปนพุทธ 

อุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 

  สําหรับกระบวนการทางกฎหมายและข้ันตอนในการจัดตั้งเปนพุทธอุทยานในพ้ืนท่ี

ปาอนุรักษนั้นแบงออกได 2 ข้ันตอน ไดแก ข้ันตอนการขออนุญาตสรางวัดอันเปนการกอตั้งชุมชนสงฆ 

และข้ันตอนของการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีปาอนุรักษโดยรอบเพ่ือจัดตั้งเปนพุทธอุทยาน ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 

1) กระบวนการในการตั้งวัด 

เพ่ือความถูกตองตามบทบัญญัติของกฎหมายดังนั้นในป พ.ศ.2528 กอน

การดําเนินการโครงการพุทธอุทยานนั้น ไดดําเนินการดวยการใหผูใหญบานในขณะนั้นยื่นรายงาน 

(ตามแบบ ศน. ขทว.1) เพ่ือขอใชพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาตินายูงและปาน้ําโสม เพ่ือสรางวัดปาภูกอน ซ่ึง

ทางอําเภอน้ําโสมไดสนับสนุน ผานจังหวัดอุดรธานีไปยังกรมการศาสนา และกรมการศาสนาไดให
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ความเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ.2528 ใหมีการขอใชพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติตอกรมปาไม 

เพ่ือสรางวัดปาภูกอน41

243 

   ในวันท่ี 9 มกราคม พ.ศ.2530 ไดรับหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนหรือ

อยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติปานายูงและปาน้ําโสม ในทองท่ีตําบลบานกอง อําเภอน้ําโสม จังหวัด

อุดรธานี เพ่ือสรางวัดปาภูกอน ภายในเนื้อท่ี 15 ไร (ท่ีดินกวาง 120 เมตร ยาว 200 เมตร) 

   จากนั้นทางวัดปาภูกอนในขณะนั้นไดดํา เนินการตามข้ันตอนของ

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 1  พ.ศ.2507 ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 จนไดรับ

หนังสืออนุญาตใหสรางวัด เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2530 และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ 

วันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2530 ตั้ง “วัดปาภูกอน” ข้ึนในพระพุทธศาสนา 

2) ข้ันตอนในการขออนุญาตเพ่ือจัดตั้งเปนพุทธอุทยาน 

เพ่ือรักษาบริเวณวัดไวใหมีสภาพปาอยางสมบูรณ ทางวัดปาภูกอนจึงได 

                                                           
243ในปจจุบันมีระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายใน

เขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2548 ออกมาบังคับใชในกรณีการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัย

ภายในเขตปาสงวนแหงชาติในปจจุบันจะตองปฏิบัติตาม ขอ 5 และขอ 6 ความวา “ขอ 5 บุคคลใดมี

ความจําเปนและประสงคจะขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติให

ยื่นคําขอตอจังหวัดทองท่ีท่ีปานั้นตั้งอยูหรือหนวยงานท่ีกรมปาไมกําหนดตามแบบป.ส.20 (สําหรับ

สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) หรือแบบ ป.ส.21 (สําหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ัวไป)แลวแต

กรณี ทายระเบียบนี้ พรอมดวยหลักฐานตางๆ  ตามท่ีระบุไวในแบบคําขอและใหจัดทําคําชี้แจง

เก่ียวกับเหตุผลและความจําเปนท่ีตองขออนุญาตประกอบคําขอดวย 

ในกรณีท่ีเปนการขออนุญาตเพ่ือสรางวัดหรือสํานักสงฆตองใหสํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติเปนผูขออนุญาตโดยผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูลงนามในคําขอ

อนุญาต 

ในกรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงไมใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนิติบุคคลนั้นตองจด

ทะเบียนในประเทศไทยและผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนของนิติบุคคลนั้นตองมีสัญชาติไทยเกินสองใน

สามของจํานวนผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวน และตองถือหุนเกินกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนหุนท้ังหมด 

ในกรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา ตองมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะแลว” 

ขอ 6  เม่ือจังหวัดหรือหนวยงานท่ีกรมปาไมกําหนดไดรับคําขออนุญาตตามขอ 5 แลว ให

จัดทํารายงาน พรอมท้ังความเห็นเบื้องตนเสนอตอผูวาราชการจังหวัด ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ีได

รับคําขอ” 
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ดําเนินการเพ่ือขออนุญาตใชพ้ืนท่ีบางสวนของปางวนแหงชาติปานายูง และน้ําโสม ท่ีอยูโดยรอบวัด

ดวย และเม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2531 ก็ไดรับหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัย

ภายในเขตปาสงวนแหงชาติปานายูงและปาน้ําโสม ในพ้ืนท่ีตําบลบานกอง อําเภอนายูง จังหวัด

อุดรธานี เพ่ือจัดตั้งเปนพุทธอุทยาน โดยเริ่มแรกมีเนื้อท่ี 1,000 ไร (กวาง 1,000 เมตร ยาว 1,624 

เมตร) และใชชื่อพุทธอุทยานแหงนี้วา “พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอน” 

   การอนุญาตใหดําเนินการจัดตั้งพุทธอุทยานนั้น ทางกรมปาไมไดมีหนังสือ

ถึงผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี ท่ี กษ 0705 (3)/17786 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2531 มีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

   ตามหนังสือจังหวัดท่ีอางถึง สงเรื่องตามคําขอของกรมการศาสนา (โดย

ศึกษาธิการอําเภอนายูง ผูรับมอบอํานาจ) ขอเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ ปานายูง และ

ปาน้ําโสม ทองท่ีตําบลบานกอง ก่ิงอําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เนื้อท่ี 1,000 ไร เพ่ือจัดตั้งพุทธ

อุทยานไปเพ่ือใหกรมปาไมพิจารณา ความแจงอยูแลวนั้น 

   กรมปาไมขอเรียนวา ไดประมวลเรื่องราวดังกลาวเสนอใหกระทรวงเกษตร

และสหกรณพิจารณาแลว ทานรัฐมนตรีชวยวาการฯ (นายเสนาะ  เทียนทอง) รักษาราชการแทน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดโปรดอนุมัติ เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2531 ใหกรมการ

ศาสนา (โดยกระทรวงศึกษาธิการ ก่ิงอําเภอนายูง ผูรับมอบอํานาจ) เขาทําประโยชนในเขตปางวน

แหงชาติ ปานายูงและปาน้ําโสม ทองท่ีตําบลบานกอง ก่ิงอําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เนื้อท่ี 1,000 

ไร เพ่ือจัดตั้งพุทธอุทยาน มีกําหนดระยะเวลา 30 ป ตามความในมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติปา

สงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2528 

โดยใหผูรับอนุญาตชําระคาธรรมเนียมหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวน

แหงชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 938 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวน

แหงชาติ พ.ศ.2507 ในอัตราไรละ 50 บาท เปนเงินท้ังสิ้น 50,000 (หาหม่ืนบาทถวน) และใหปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขแนบทายหนังสืออนุญาตรวม 9 ขอ ท่ีแนบมาพรอมนี้ พรอมกับปฏิบัติตามเง่ือนไขเพ่ิมเติม

อีก 2 ขอ ดังนี้ 

1. จะตองพยายามรักษาธรรมชาติ และการตัดไมจะกระทําไดตามความ 

จําเปนท่ีจะตองกอสรางตามแบบตอเม่ือไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมปาไม โดยไดรับอนุมัติจาก

รัฐมนตรีรวมถึงการขยายหรือตอเติมจากของเดิมท่ีมีอยู 

   2.  ตองยินยอมและอํานวยความสะดวกตามสมควรใหเจาหนาท่ีผูไดรับ

มอบหมายจากอธิบดีกรมปาไมเขาไปตรวจสอบการใชพ้ืนท่ีสวนนั้น โดยไมมีเง่ือนไขและเรียกรองสิทธิ

ใดๆ  ท้ังสิ้น 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจาหนาท่ีดําเนินการ ดังนี้ 

1. ใหออกหนังสืออนุญาตตามคําสั่งกรมปาไม ท่ี 140/2527 ลงวันท่ี 26  
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มกราคม 2527 ซ่ึงไดเรียนมาเพ่ือทราบและถือเปนทางปฏิบัติแลว โดยหนังสือกรมปาไม ท่ี กษ 0705 

(3)/ว 8093 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2527 ใหผูรับอนุญาตและเรียกเก็บคาธรรมเนียมหนังสืออนุญาต

ตามนัยดังกลาวขางตน กับผูรับอนุญาตใหเปนการเสร็จสิ้นในคราวเดียวกัน พรอมกับใหผูรับอนุญาต

ทุกประการโดยเครงครัดกอนมอบหนังสืออนุญาตใหผูรับอนุญาต 

2. ใหหม่ันตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีแนบทายหนังสืออนุญาต 

ดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ 

   และในกรณีดังกลาวนี้เม่ือไดรับอนุญาตใหจัดตั้งพุทธอุทยานแลวจะตอง

ปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบทายหนังสืออนุญาต ดังตอไปนี้ดวย  

   ใหผูรับอนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัย เพ่ือจัดตั้งพุทธอุทยานภายใน

เขตปาสงวนแหงชาติ ตามหนังสืออนุญาต ฉบับท่ี 2 เลมท่ี 51 ลงวันท่ี 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2531 

ปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

1. ตองไมทําการหรือยินยอมให ตัวแทน คนงาน หรือลูกจาง กระทําการ 

อยางหนึ่งอยางใดใหเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปา ไม หรือของปา นอกเขตพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาต หาก

ปรากฏวามีการกระทําดังกลาว ใหเรียกปรับผูรับอนุญาตในอัตราไรละ 2,000 บาท ถาทําใหตนไม

เสียหายใหเรียกปรับในอัตราตนละไมเกิน 500 บาท 

2. ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ หรือกฎหมายวาดวย 

การปาไม ตลอดจนกฎกระทรวง ขอกําหนด ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับหรือเง่ือนไข ซ่ึงออกตาม

กฎหมายดังกลาวท่ีใชอยูในขณะนี้ และท่ีจะประกาศใชบังคับตอไป 

3. ตองจัดทําปายถาวรท่ีมีขนาดโตไมนอยกวา 60X120 เซนติเมตร ติดไว 

ใกลเสนทาง ณ จุดท่ีผานเขาพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหเห็นไดชัดเจน โดยระบุขอความไวท่ีปายวา 

“กรมการศาสนาไดรับอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีแหงนี้ตามกฎหมายวาดวยการปาไมแลว” หากผูรับอนุญาต

ไมจัดทําปายใหแลวเสร็จภายในกําหนด 180 วัน นับจากวันท่ีไดรับหนังสืออนุญาต ใหเรียกปรับผูรับ

อนุญาตเปนจํานวนเงิน 2,000 บาท และอีกวันละ 100 บาท จนกวาจะทําเสร็จ 

4. ตองจัดทําหลักเขตหรือเครื่องหมาย หรือปลูกตนไมชนิดเดียวกันเปน 

การแสดงแนวเขตพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตไวทุกดานใหเห็นไดอยางชัดเจน หากผูรับอนุญาตไมจัดทําให

แลวเสร็จภายในกําหนด 180 วัน นับจากวันท่ีไดรับหนังสืออนุญาต ใหเรียกปรับผูรับอนุญาตเปน

จํานวนเงิน 2,000 บาท และอีกวันละ 100 บาท จนกวาจะทําเสร็จ 

5. ตองใชพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือกิจการท่ีขออนุญาตเทานั้น จะนําไปใช 

ในกิจการอ่ืนมิได 

6. ตองยินยอมใหพนักงานเจาหนาท่ีเขาไปตรวจสอบการปฏิบัติตาม

เง่ือนไขการอนุญาตในพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตไดทุกเวลาในระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก และ

ผูรับอนุญาตจะตองเปนผูนําตรวจ หากผูรับอนุญาตไมสามารถนําพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบดวย
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ตนเองได ตองมอบอํานาจเปนหนังสือใหผูหนึ่งผูใดเปนผูดําเนินการแทน โดยผูรับอนุญาตหรือผูรับ

มอบอํานาจจะตองอํานวยความสะดวกตามควรแกกรณี และปฏิบัติตามท่ีพนักงานเจาหนาท่ีผูมี

อํานาจสั่งเปนหนังสือใหปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว 

7. ตองคอยสอดสองตรวจตราระมัดระวังมิใหมีการบุกรุกแผวถางปาใน 

บริเวณติดตอใกลเคียงหรือตามแนวทางเขาออกพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาต ถามีการกระทําอันเปนความผิด

ตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ หรือกฎหมายวาดวยการปาไม ผูรับอนุญาตตองแจงใหพนักงาน

เจาหนาท่ีแหงทองท่ีทราบทันที หากพนักงานเจาหนาท่ีตรวจพบวามีความเสียหายเกิดข้ึน โดยท่ีผูรับ

อนุญาตควรทราบ แตละเลยมิไดแจงใหทราบ ผูรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบดวย 

8. ตองดําเนินการเอง ในกรณีท่ีจําเปนอาจมอบหมายใหผูหนึ่งผูใดเปน 

ผูดําเนินการแทนได แตถาเกิดความเสียหายใดๆ ข้ึน ผูรับอนุญาตตองรับผิดชอบในฐานะเปน

ผูดําเนินการเองท้ังสิ้น 

   หากผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวจนเกิดความเสียหายข้ึน 

หรือเม่ือไดมีการเรียกปรับผูรับอนุญาตตามเง่ือนไขดังกลาวขางตนแลว ผูรับอนุญาตยังไมปฏิบัติให

เปนไปตามเง่ือนไขอีก อธิบดีกรมปาไมอาจสั่งพักใชหนังสืออนุญาตมีกําหนดไมเกินหกสิบวันนับจาก

วันท่ีออกคําสั่ง หรืออธิบดีกรมปาไมโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจะสั่งเพิก

ถอนหนังสืออนุญาตเสียก็ได โดยผูรับอนุญาตจะฟองรองเรียกคาเสียหายในกรณีใดๆ มิได” 

   และในปจจุบันพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอน ไดรับมอบหมายจาก

กรมปาไมใหชวยเหลือเจาหนาท่ีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากเดิมท่ีมีอยู 

1,000 ไร และไดขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมเปน 3,000 ไร ซ่ึงเม่ือมีการจัดตั้งพุทธอุทยานข้ึนแลวจะเปนลักษณะ

ตามภาพท่ี 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2 แสดงตัวอยางลักษณะพ้ืนท่ีพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอน 

พุทธอุทยาน 3,000 ไร 

วัด 15 ไร 
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4.3.2.3 พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอนกับการมีสวนรวมในการจัดการ 

บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  เนื่องจากในปจจุบันพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอน ไดรับมอบหมายจากกรมปา

ไมใหชวยเหลือเจาหนาท่ีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากเดิมท่ีมีอยู 1,000 

ไร และไดขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมเปน 3,000 ไร โดยแยกเปนพ้ืนท่ีท่ีวัดปาภูกอนไดรับอนุญาตใหเขาทํา

ประโยชนหรืออยูอาศัยตามมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 จํานวน 

1,000 ไรและพ้ืนท่ีโดยรอบอีก 2,000 ไร ท่ีกรมปาไมมอบหมายใหวัดชวยดูแล ดังนั้นลําพังเพียงชุมชน

สงฆในพุทธอุทยานจึงไมสามารถดูแลไดอยางท่ัวถึง จึงมีความจําเปนท่ีชุมชนทองถ่ินท่ีอยูใกลเคียงกับ

ชุมชนสงฆ อันไดแกทองท่ีตําบลบานกอง อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี และตําบลใกลเคียงในเขต

อําเภอนายูง ไดเขามีสวนรวมในการชวยชุมชนสงฆในพุทธอุทยานดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในเขตอาณาบริเวณของพุทธอุทยานดวย  

จากการท่ีผูเขียนไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือหาขอมูลไดมีโอกาสเขากราบนมัสการพระครูจิต 

ภาวนาญาณ เจาอาวาสวัดปาภูกอน โดยทานไดใหขอมูลท่ีเปนประโยชนวา42

244  

 

“เนื่องจากพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติมีพ้ืนท่ีท่ีตองดูแลรวมกับ

ภาครัฐถึง 3,000 ไร ดังนั้นการดูแลรักษาจึงเปนไปอยางไมท่ัวถึงเทาท่ีควร 

โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาไฟปาท่ีเกิดข้ึนทุกป ทางพุทธอุทยานกับ

เจาหนาท่ีของภาครัฐไมวาจะเปนท้ังเจาหนาท่ีฝายปกครอง และตํารวจ 

ตางเขามีสวนรวมในการปองกันและดูแลรักษา ตลอดจนชาวบานท่ีอาศัย

อยูในชุมชนใกลเคียงตางก็รวมมือรวมใจกันเปนอยางดี เปนความสามัคคีท่ี

เกิดจากการท่ีมีวัดเปนเสาหลัก เปนท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจรวมกัน ซ่ึงถา

หากไมมีการจัดตั้งพุทธอุทยานแหงนี้ข้ึนคาดวาจะไมสามารถรักษาผืนปา

แหงนี้ไวไดอยางแนนอนดังจะเห็นไดจากพ้ืนท่ีโดยรอบท่ีเห็นในปจจุบันนี้

ตางเต็มไปดวยตนยางพาราและทุงหญา พุทธอุทยานแหงนี้เปนพุทธ

อุทย าน ท่ี ป ร ะส บคว าม สํ า เ ร็ จ เ ป น อย า ง ยิ่ ง ใ น ก า รดู แ ล รั กษ า

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และในขณะเดียวกันก็สามารถรักษา

ปฏิปทาของพระปาสายหลวงปูม่ันไวไดอยางไมดางพรอย และเนื่องจาก

                                                           
244พระครูจิตภาวนาญาณ, เจาอาวาสวัดปาภูกอน (พุทธอุทยามหารุกขปาริชาติภูกอน), พุทธ

อุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอน, 6 ตุลาคม 2557, สัมภาษณ. 
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ทางวัดไดยึดหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจาอยางเครงครัดจึงไมมี

ปญหาเรื่องการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแตอยางใด” 

  

ซ่ึงกระบวนการของการมีสวนรวมในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอน ในพ้ืนท่ีพุทธอุทยานเนื้อ

ท่ี 3,000 ไร นั้นมีหลายรูปแบบดวยกันดังจะกลาวตอไปนี้ 

1) ลักษณะและรูปแบบของการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

เนื่องจากพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอนนั้นมีวัดปาภูกอนซ่ึงเปนชุมชน 

สงฆท่ีดูแลพุทธอุทยานนั้นเปนวัดปาสายพระอาจารยม่ัน ภูริทัตโต ซ่ึงไดยึดถือแนวปฏิบัติตามหลัก

พระธรรมวินัยโดยเครงครัด ทําใหมีผูคนนับถือศรัทธาเปนจํานวนมาก และมีศาสนสถานท่ีสําคัญเปนท่ี

ยึดเหนี่ยวทางจิตใจใหกับพุทธศาสนิกชน ไดแก พระปฐมรัตนบูรพาจารย มหาเจดียเฉลิมพระเกียรติฯ 

และปจจุบันกําลังอยูในระหวางดําเนินการกอสรางพระมหาวิหารเพ่ือประดิษฐานพระพุทธรูปหินออน

ปางไสยาสน ซ่ึงในแตละวันไดมีนักทองเท่ียวและพุทธศาสนิกชนไดแวะเวียนมาสักการะทําบุญและ

พักผอนหยอนใจเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดรายไดจากการรวมทําบุญและบริจาคในสวนนี้ข้ึนมา ดังนั้น

ทางพุทธอุทยานจึงไดมีการจัดตั้งมูลนิธิข้ึนมาโดยใชชื่อวา “ปยธรรมมูลนิธิในการอนุรักษปาและพัฒนา

ชีวิต” เพ่ือเปนกองทุนในการบํารุงรักษาศาสนสถานและพ้ืนท่ีปาไมบริเวณโดยรอบพุทธอุทยาน 

รวมถึงงานดานการกุศลตางๆ  มีการแตงตั้งกรรมการข้ึนมาเพ่ือดําเนินการในการดูแลรักษาพุทธ

อุทยานโดยตรงจากบุคลากรหลายภาคสวนไมวาจะเปนพระสงฆ ขาราชการในทองท่ี ตัวแทนจาก

ภาครัฐ และประชาชนในพ้ืนท่ี เปนตน ดังนั้นจึงถือไดวาพ้ืนท่ีจํานวน 3,000 ไรของพุทธอุทยานมหา

รุกขปาริชาติภูกอนอันเปนสวนหนึ่งของปาสงวนแหงชาติปานายูง ปาน้ําโสม นั้น ชุมชนสงฆในพุทธ

อุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอนไดมีสวนรวมกับภาครัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ในลักษณะของการมีสวนรวมกับภาครัฐและชุมชน ภายใตการกํากับดูแลของหนวยงาน

ของรัฐและเง่ือนไขในการเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในพ้ืนท่ีปาอนุรักษในรูปแบบของพุทธอุทยาน 

2) การมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ของพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอน 

การเขามีสวนรวมกับภาครัฐวัดปาภูกอน ในการบํารุงรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอน นั้นเปนไปในลักษณะของการเขามี

สวนรวมกับภาครัฐและชุมชนใกลเคียง ในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไมวาจะเปนการปลูกปา

เพ่ิมเติมตลอดระยะเวลากวาสิบปจนผืนปาโดยรอบพุทธอุทยานมีความอุดมสมบูรณและมีความ

หลากหลายทางชีวภาพเปนอยางมาก และทางพุทธอุทยานไดมีการจัดกิจกรรมเพ่ือการรักษาปา อาทิ
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เชน การปลูกปาเฉลิมพระเกียรติท่ีมีข้ึนในทุกๆ ป การปองกันและควบคุมไฟปา การจัดหนวย

ลาดตระเวนเพ่ือการดูแลรักษาและปองกันการลักลอบตัดไม เปนตน ซ่ึงในสวนของขอวัตรปฏิบัติของ

พระกรรมฐานท่ีทางชุมชนสงฆในพุทธอุทยานถือเปนหลักปฏิบัติโดยเครงครัดนั้นก็ไดเอ้ือตอการ

บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปในตัว เชน การหามภิกษุตัดไมทําลายปา (พรากของ

เขียว) การหามภิกษุท้ิงของโสโครกลงบนของเขียว เปนตน ทําใหพ้ืนท่ีปาไมภายในโครงการพุทธ

อุทยานคงความอุดมสมบูรณอยูตราบจนถึงปจจุบัน  

3) การมีสวนรวมในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมภายในพุทธอุทยาน  

ดวยเหตุท่ีชุมชนวัดปาภูกอนมีลักษณะเปนชุมชนสงฆจึงมีขอจํากัดในการใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชประโยชนจะตองเปนไป

ตามหลักพระธรรมวินัยโดยเครงครัด ซ่ึงทางพระสงฆในพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอน ไดยึดถือ

เปนหลักปฏิบัติตลอดมา ซ่ึงลักษณะของการใชประโยชนจะเปนไปในรูปแบบของการใชสถานท่ีใน

บริเวณปาไมเปนสถานท่ีสําหรับการอยูอาศัยเพ่ือการปฏิบัติธรรม บําเพ็ญภาวนา ประกอบศาสนกิจ 

ท้ังของชุมชนสงฆเองและพระภิกษุสงฆท่ัวประเทศสามารถเขาใชประโยชนในการบําเพ็ญภาวนา

ภายในพุทธอุทยานได ตลอดจนการใชประโยชนเพ่ือการปลูกสรางถาวรวัตถุอันเปนศาสนสถานเพ่ือ

การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตามความเหมาะสมและจําเปนเทานั้น ซ่ึงจํากัดเพียงบริเวณพ้ืนท่ี 

1,000 ไร ท่ีไดรับอนุญาตใหใชประโยชนและอยูอาศัยจากกรมปาไมเทานั้น สวนพ้ืนท่ีอีก 2,000 ไร 

โดยรอบนั้นถึงแมจะเปนสวนหนึ่งของพุทธอุทยานมหารุกปาริชาติ แตกรมปาไมไดใหพระสงฆชวยดูแล

เทานั้น ไมไดอนุญาตใหใชประโยชนหรืออยูอาศัย และในขณะเดียวกันก็ไดเปดโอกาสใหชุมชน

ใกลเคียงเขามีสวนรวมในกระบวนการดังกลาวดวยในลักษณะท่ีเก้ือหนุนพ่ึงพาอาศัยกันระหวางชุมชน

ใกลเคียงกับชุมชนสงฆไมวาจะเปนการเขามาเพ่ือปฏิบัติธรรม หรือประกอบพิธีกรรมทาง 



 

บทท่ี 5 
 

วิเคราะหการมีสวนรวมของชุมชนสงฆตามบทบัญญัติ มาตรา 66 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2550 ผาน 

กรณีศึกษาโครงการพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
 

ผลจากการท่ีภาครัฐมีความตองการท่ีจะแกไขปญหาพระสงฆท่ีเขาอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีปา

อนุรักษทําใหตองใชบทบัญญัติของกฎหมายเทาท่ีมีอยูในขณะนั้นและมีการออกนโยบายตางๆ ของ

ฝายบริหาร เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว จนทําใหเกิดโครงการพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษข้ึน โดยการ

นําเอาบทบัญญัติของกฎหมายฉบับตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการปาไมมาใชบังคับกับพุทธอุทยาน

ดังกลาวดวย และโครงการดังกลาวยังตั้งอยูบนพ้ืนฐานของแนวความคิดในการจัดการทรัพยากรโดย

รัฐฝายเดียวอยูและมีฐานความคิดในดานทรัพยากรธรรมชาติแตกตางไปจากแนวคิดในทาง

พระพุทธศาสนา จึงทําใหขาดมิติของการมีสวนรวมของชุมชนสงฆตามท่ีควรจะเปน ดังท่ีเห็นไดจาก

แนวความคิดของหนวยงานของรัฐท่ีมองวาพระสงฆท่ีอาศัยในเขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษในพุทธอุทยานนั้น

เปนเพียงผูชวยงานดานปาไมของรัฐเทานั้น ท้ังท่ีวิถีชีวิตและการปฏิบัติตนของพระสงฆในพุทธอุทยาน

นั้นโดยสวนใหญจะเปนไปในรูปแบบท่ีสอดคลองกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมมากกวาการทําลาย และท่ี

สําคัญการดําเนินการโครงการพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษยังมิไดทําการศึกษาถึงประวัติศาสตรของ

พุทธอุทยานในสมัยพุทธกาลท่ีมีเจตนารมณและหลักการท่ีเปนไปเพ่ือความสมถะ เรียบงายและเปน

สถานท่ีท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาตนเองเพ่ือเขาถึงหลักธรรมอยางแทจริง จนทําใหเกิดปญหาข้ึนใน

ปจจุบันท่ีมีการจัดตั้งพุทธอุทยานในรูปแบบตางๆ ข้ึนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษหลายแหงมีการปลูกสราง

ถาวรวัตถุข้ึนจํานวนมากมายในบริเวณพ้ืนท่ีพุทธอุทยาน อันนําไปสูปญหาวาพุทธอุทยานในปจจุบันได

เปนไปเพ่ือเจตนารมณของการเปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองเพ่ือเขาถึงซ่ึงหลักธรรมตามแนวทางท่ี

พระพุทธเจาทรงวางไวหรือไม รวมถึงมีความสอดคลองกับบทบัญญัติ ของกฎหมายบานเมืองหรือไม 

ทําใหเปนปญหา และนํามาสูความขัดแยงระหวางพระสงฆกับเจาหนาท่ีของรัฐอยางไมรูจักจบสิ้น และ

สําหรับในกรณีท่ีชุมชนสงฆไดดําเนินการมาจนถึงกระท้ังไดมีการจัดตั้งเปนพุทธอุทยานตามกฎหมาย

แลวดําเนินการมาจนถึงกระท้ังไดมีการจัดตั้งเปนพุทธอุทยานตามกฎหมายแลว ผานพัฒนาการมาถึง

ปจจุบันจนกระท้ังมีฐานะเปนชุมชนท้ังตามขอเท็จจริงและเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย ยอมทําใหเกิด

สิทธิชุมชนตามมาในท่ีสุด แตกฎหมายท่ีใชบังคับกับพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษนั้น ยังคงเปน 
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กฎหมายวาดวยปาไมท่ีแตละฉบับมิไดเอ้ืออํานวยและสนับสนุนการใชสิทธิของชุมชนดังกลาวเลย โดย

ท่ีโครงการพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษประกอบไปดวยโครงการท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีปาอนุรักษท่ี

แตกตางกันไปไมวาจะเปนพ้ืนท่ีในเขตหามลาสัตวปา เขตปาสงวนแหงชาติ และเขตปาไมถาวรตามมติ

คณะรัฐมนตรี จึงทําใหพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษแตละแหงตองตกอยูภายใตบทบัญญัติของ

กฎหมายหลากหลายฉบับแตกตางกันไปตามลักษณะของพ้ืนท่ี 

 ดังนั้นเพ่ือใหทราบวาบทบัญญัติของกฎหมายแตละฉบับท่ีบังคับใชกับพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปา

อนุรักษแตละแหง ตลอดจนบทบัญญัติของกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐในการจัดตั้งพุทธอุทยาน

นั้นมีความเหมาะสมและสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญวาดวยการมีสวนรวมของชุมชนใน

การจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ

ยั่งยืนหรือไม รวมถึงมีความสอดคลองกับเจตนารมณของการจัดตั้งพุทธอุทยานตามแนวทางท่ีองค

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงวางไวหรือไม ตลอดจนเพ่ือใหทราบถึงสถานะของชุมชนสงฆใน

โครงการพุทธอุทยานวามีลักษณะเปนชุมชนอันเปนผูทรงสิทธิชุมชน ตามบทบัญญัติวาดวยสิทธิชุมชน 

มาตรา 66245 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หรือไม และการใชสิทธิ

ดังกลาวของชุมชนสงฆนั้นควรจะเปนไปเชนไร ดังนั้น ผูเขียนจึงขอกลาวถึงการวิเคราะหมาตรการทาง

กฎหมายในการมีสวนรวมของชุมชนสงฆตามบทบัญญัติวาดวยสิทธิชุมชน มาตรา 66 รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รวมถึงบทบัญญัติของกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ อีกท้ัง

แนวความคิดท่ีเก่ียวของ ผานกรณีศึกษาโครงการพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ โดยจะได

ทําการศึกษาวิเคราะหในรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  

5.1  วิเคราะหสถานะของชุมชนสงฆตามบทบัญญตัิวาดวยสิทธิชุมชน มาตรา 66 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

 

ถึงแมวาตามบทบัญญัติมาตรา 66 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

จะไดกําหนดใหประชาชนท่ีรวมตัวกันเปนชุมชน มีสิทธิเขาไปมีสวนรวมกับภาครัฐในการจัดการ การ

บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได ซ่ึงเปนหลักการท่ีพัฒนา

                                                           
245มาตรา 66 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติวา “บุคคล

ซ่ึงรวมกันเปนชุมชนชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี

ภูมิปญญาทองถ่ินศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติและมีสวนรวมในการจัดการการ

บํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมรวมท้ังความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน” 
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มาจากหลักเดิมท่ีบัญญัติไวในมาตรา 46246 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 

แตกตางกันเพียงแครัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รับรองสิทธิไวเฉพาะชุมชน

ทองถ่ินดั้งเดิมเทานั้นแตในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดรับรองไวท้ังสิทธิของชุมชนชุมชนทองถ่ินและ

ชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมแตถึงกระนั้นก็ดีในปจจุบันยังไมมีการบัญญัติถึงนิยามความหมายของชุมชนไว

อยางชัดแจงวาคําวา “ชุมชน” นั้น แทท่ีจริงแลวควรจะมีความหมายครอบคลุมเพียงใด เนื่องจาก

สภาพสังคมวิทยาของประเทศไทยนั้น มีความเปนพหุวัฒนธรรม มีความหลากหลายของวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรม  รวมถึงลักษณะของสังคมไทยท่ีมีความซับซอนมากข้ึน จึงเปนปญหาท่ีมีความละเอียดออน

เปนอยางยิ่ง และจากการท่ีประเทศไทยเปนสังคมของพระพุทธศาสนาท่ีพระสงฆมีบทบาทตอสังคมมา

อยางชานาน โดยในปจจุบันสังคมสงฆไดมีบทบาทท่ีหลากหลายมากข้ึน ไมวาจะเปนดานการศึกษา 

การพัฒนา การอนุรักษ และมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในสังคม ทําใหสังคมสงฆและชุมชนท่ัวไป

มีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก ในขณะเดียวกันสังคมสงฆยังไดมีการจัดตั้งข้ึนอยางเปนระเบียบ

แบบแผน มีหลักในการประพฤติปฏิบัติเปนของตัวเอง ดังนั้นเม่ือมีการบัญญัติสิทธิของชุมชนไวใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ งในมาตรา 66 ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ข้ึนมาใหสิทธิแกชุมชนในการเขามีสวนรวมกับรัฐในการจัดการ 

บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ผูเขียนจึง

ไดทําการศึกษาและจะไดวิเคราะหเพ่ือใหทราบวาแทท่ีจริงแลวชุมชนสงฆในพระพุทธศาสนาของ

สังคมไทยนั้น มีลักษณะเปนชุมชนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ อันจะสามารถเปนผูทรงสิทธิชุมชน

ตามรัฐธรรมนูญไดหรือไม โดยการวิเคราะหจะประกอบไปดวยองคประกอบดังตอไปนี้ 

 

5.1.1 วิเคราะห สถานะทางกฎหมายของชุมชนสงฆ 

สถานะทางกฎหมายถือวาเปนหัวใจท่ีสําคัญท่ีสุดในการใชสิทธิของชุมชน อันเปนการยืนยัน

ถึงความมีตัวตนและผลิตผลของความมีตัวตนท่ีจะไดรับตามมาโดยอัตโนมัตินั้นไดแก สิทธิในการ

ดําเนินการตางๆ ท่ีกฎหมายไดใหการรองรับไว อาทิเชน สิทธิในการมีสวนรวมกับภาครัฐ สิทธิในฐานะ

ของความเปนผูเสียหายในทางแพงและทางอาญา สิทธิในการฟองคดีตอศาล เปนตน ซ่ึงตามหลัก

กฎหมายไทยแลว สิ่งท่ีจะเปนผูทรงสิทธิไดนั้นจะตองเปนสิ่งท่ีมีสภาพบุคคล อันไดแกบุคคลธรรมดา 

และนิติบุคคล ดังนั้นประเด็นสําคัญจึงอยูท่ีวา ชุมชนสงฆท่ีจัดตั้งข้ึนมาตามกฎหมายไทยนั้น จะมี

                                                           
246มาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติวา “บุคคล

ซ่ึงรวมกันเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ินศิลปะ

หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติและมีสวนรวมในการจัดการการบํารุงรักษาและการใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 
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สถานะตามกฎหมายอยางไรบาง ซ่ึงในหัวขอนี้จะไดทําการวิเคราะหถึงสถานะทางกฎหมายของชุมชน

สงฆตามกฎหมายไทย ในประเด็นดังตอไปนี้ 

5.1.1.1 ขอพิจารณาจากนิยามและลักษณะของชุมชนในความหมายท่ัวไป  

เปรียบเทียบกับนิยามความหมายและลักษณะของชุมชนสงฆ 

เพ่ือท่ีจะนํามาซ่ึงขอสรุปในทางวิชาการวาแทท่ีจริงแลวชุมชนสงฆในพระพุทธศาสนา

นั้น มีลักษณะสําคัญและองคประกอบเชนเดียวกับลักษณะของชุมชนตามความหมายท่ัวไปอันจะ

สามารถเปนผูทรงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญไดหรือไมนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพิจารณาจากนิยาม

ความหมายและลักษณะของชุมชนในความหมายท่ัวไป เปรียบเทียบกับนิยามความหมายและลักษณะ

ของชุมชนสงฆ โดยจะนํามาประมวลและทําการวิเคราะหเปรียบเทียบในประเด็นดังตอไปนี้  

1. ขอพิจารณาในความหมายของคําวา “ชุมชน” ในความหมายท่ัวไปในประเด็น

ดังกลาวนี้จะพิจารณาจากความหมายของคําวาชุมชน ซ่ึงมีความแตกตางกันบางคลายคลึงกันบาง แต

เนื่องจากสภาพทางสังคมวิทยาและวัฒนธรรมท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงเวลาอันเปนผลให

นิยามของคําวา “ชุมชน” อาจตีความหรือขยายความไดกวางขวางมากข้ึน และนอกจากนั้นแลว 

“ชุมชน” อาจมีองคประกอบท่ีซับซอนมากข้ึน แตอยางไรก็ตาม ลักษณะสําคัญของชุมชน ท่ีตองมีเปน

อยางนอย “ชุมชน” ก็ควรท่ีจะหมายถึงกลุมคนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเดียวกันหรือตางพ้ืนท่ีกันก็ได แต

กลุมบุคคลเหลานั้นจะตองมีจุดรวมกัน กลาวคือจะตองมีความสนใจรวมกัน (Common Interest) มี

ความสัมพันธกัน (Relationship) มีการกระทําระหวางกัน (Interaction) มีความรูสึก (Sense) และมี

พ้ืนฐานชีวิตเปนไปในทิศทางอยางเดียวกัน หรือไมก็คลายคลึงกัน สําหรับถอยคําท่ีวา “มีพ้ืนฐานของ

ชีวิตไปในทิศทางอยางเดียวกัน” นั้นหมายความวา มีสถาบันทางสังคมหรือมีระบบวัฒนธรรมท่ี

ตอบสนองความจําเปนเพ่ือการดํารงอยูของมนุษย ซ่ึงไดแกสถาบันครอบครัว ความสัมพันธในลักษณะ

ของเครือญาติ การเมืองการปกครอง ศาสนา ศิลปะเปนตน    

ดังนั้นเม่ือพิจารณาตามความหมายนี้ก็เพียงพอท่ีจะกลาวไดวาความเปน “ชุมชน”

นั้นไมไดอยูท่ีลักษณะกายภาพเพียงอยางเดียว กลาวคือ ไมไดพิจารณาแคเพียงจุดรวมทางพ้ืนท่ี หรือ

ข้ึนอยู กับตัวบุคคลท่ีเปนองคประกอบเทานั้น แตปจจัยสําคัญท่ีชี้ขาดความเปนชุมชนก็คือ 

“ความสัมพันธระหวางบุคคลตอบุคคลในชุมชนนั้น” นั่นเองกลาวโดยเฉพาะในประเด็นของชุมชนสงฆ

นั้น ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี ไดกลาวถึงลักษณะของชุมชนไวอยางนาสนใจวา “ชุมชน”

หมายถึง การท่ีคนจํานวนหนึ่งมีวัตถุประสงครวมกันมีความเอ้ืออาทรตอกันมีความพยายามทําอะไร

รวมกันมีการเรียนรูรวมกันในการกระทําซ่ึงรวมถึงการติดตอสื่อสารกัน (Communicate) ความเปน

ชุมชนอยูท่ีความรวมกันความเปนชุมชนอาจเกิดข้ึนในสถานท่ีแลสถานการณตางๆ กันเชน มีความเปน

ชุมชนในครอบครัวมีความเปนชุมชนในท่ีทํางาน มีความเปนชุมชนวิชาการ มีความเปนชุมชนสงฆ  
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เปนตน247 ซ่ึงความเปนชุมชนสงฆนั้น ในประเด็นตอไปนี้จะไดวิเคราะหเปรียบเทียบกับลักษณะของ

ชุมชนสงฆเพ่ือใหเห็นวาชุมชนสงฆในพระพุทธศาสนานั้น จะมีลักษณะเปนชุมชน อันจะสามารถเปนผู

ทรงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญไดหรือไม  

2. ขอพิจารณาจากลักษณะของชุมชนสงฆ ซ่ึงในกรณีดังกลาวนี้ไดมีนักวิชาการ 

ดานพระพุทธศาสนาไดใหนิยามไวอยางหลากหลาย ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากนิยามท้ังหมดของเหลาบรรดา

นักปราชญและนักปรัชญาทุกทานดังท่ีกลาวมาในบทท่ีแลวนั้น พอสรุปไดวา ชุมชนสงฆ หรือชุมชน

สังฆะ คือ หมูแหงพระสงฆท่ีมีการรวมกลุมกันอยางมีระเบียบแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติของ

ชุมชน ทุกคนท่ีมาเขารวมเปนกลุมเดียวกันมีระบบการเรียนรูและประพฤติปฏิบัติเพ่ือเขาถึงซ่ึง

จุดมุงหมายอยางเดียวกัน และสมาชิกในชุมชนสงฆเปนผูมีสวนรวมในการชวยเหลือเก้ือหนุนซ่ึงกัน

และกัน เพ่ือวัตถุประสงคใหสมาชิกในกลุมเขาถึงจุดมุงหมายแหงการพัฒนาตามกระบวนการทาง

พระพุทธศาสนา 

โดยความเปนชุมชนสงฆหรือสังฆะนั้น ผูเขียนขออางอิงจากแนวความคิดของทาน

อาจารยพุทธทาสภิกขุวา ชุมชนสงฆ หรือสังฆะนั้น สามารถจําแนกไดเปน 3 ระดับ ไดแก  

ระดับท่ี 1 สังฆะ ในความหมายอยางกวางท่ีสุด วิถีของสากลจักรวาล โลก ธรรมชาติ

แวดลอมและสรรพสิ่ง ตองอยูรวมกันอยางเปนสหกรณ คือการพ่ึงพาอาศัยกันและเอ้ือเฟอชวยเหลือ

กัน จึงอยูรวมกันไดดีมาโดยตลอดซ่ึงเปนรากฐานแนวความคิดเรื่องธัมมิกสังคมนิยม 

  ระดับท่ี 2 สังฆะ ในความหมายของวิถีชีวิตความเปนอยูของหมูพระภิกษุสงฆ หรือ

ชีวิตในวัด ซ่ึงเนนหลักการ “กินอยูงาย ใครครวญสูง” “อยูอยางต่ํา กระทําเพ่ือผูอ่ืน” “ทํางานเต็ม

ความสามารถ ใชจายเทาท่ีจําเปน เจียดสวนเกินใหผูอ่ืนท่ีตองการ” ซ่ึงเปนหลักการเปนอยูอยางขัด

เกลากิเลส ลดละอัตตา สามารถนําชีวิตใหมีคาสูงสุดและเขาถึงพุทธธรรมไดโดยสะดวก 

  ระดับท่ี 3 สังฆะ ในความหมายถึง “การคณะสงฆไทย” ซ่ึงมีแบบแผนการปกครอง

การจัดการศึกษา การเผยแผและสาธารณูปการ ท่ีตองจัดใหไดผลดีมีประสิทธิภาพคุมคาและยั่งยืน

นาน ท้ังเหมาะกับยุคสมัย สอดคลองกับพระธรรมวินัยนั้น 

  จากระดับของชุมชนสงฆหรือสังฆะท้ังสามระดับตามแนวความคิดของทานอาจารย

พุทธทาสภิกขุนั้น ในการวิเคราะหเปรียบเทียบกับชุมชนตามความหมายท่ัวไปนั้น ผูเขียนใครขอนํา

รูปแบบของชุมชนสงฆหรือสังฆะ ในระดับท่ี 2 อันหมายถึง วิถีชีวิตความเปนอยูของพระภิกษุสงฆหรือ

                                                           
247ประเวศ วะสี, สิทธิชุมชน: รากฐานการเมืองภาคพลเมือง, หนา 2. 
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ชีวิตในวัด248 เทานั้นมาทําการวิเคราะห เนื่องจากวาเปนความหมายของชุมชนสงฆหรือสังฆะใน

ความหมายอยางแคบ และมีบทบาทตอสังคมในระดับท่ีลึกซ้ึงและมีความสัมพันธใกลชิดกับวิถีชีวิต

ของคนในสังคมมากท่ีสุด รวมถึง ชุมชนสงฆในรูปแบบของพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษอันเปน

กรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ก็อยูในความหมายของชุมชนสงฆระดับท่ี 2 คือเปนชุมชนสงฆในลักษณะของ

วัดหรือสํานักสงฆ นั่นเอง  

  เม่ือพิจารณาจากลักษณะของชุมชนสงฆหรือสังฆะในระดับท่ี 2 อันหมายถึงวิถีชีวิต

ความเปนอยูของพระภิกษุสงฆหรือวิถีชีวิตในวัดแลว เปรียบเทียบกับนิยามความหมายและ

องคประกอบของชุมชนท่ัวไปแลวพบวา ชุมชนสงฆ หรือชุมชนสังฆะ เปนรูปแบบทางสังคมในลักษณะ

ของชุมชนอุดมคติ ทุกคนในสังคมมีสิทธิเทาเทียมกัน มีความเสมอภาคเทาเทียมกันเปนพ้ืนฐาน มี

หลักการ มีวิธีการปฏิบัติและมีอุดมการณ เพ่ือใหสมาชิกในชุมชนสงฆไดเขาถึงพระธรรมอยางใดอยาง

หนึ่งตามกําลังความสามารถและสติปญญาของแตละบุคคล อันเปนอุดมการณรวมกันของบุคคลผูเขา

มามีปฏิสัมพันธกันในลักษณะของสมาชิกในชุมชนสงฆนั่นเอง ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาชุมชนสงฆ

หรือสังฆะนั้น สมาชิกในชุมชนอันไดแกบุคคลผูอุปสมบทเปนพระภิกษุนั้นมีความสนใจรวมกัน 

(Common Interest) อันไดแกความสนใจในหลักพระธรรมของพระพุทธศาสนา มีความสัมพันธกัน 

(Relationship)  มีการกระทําระหวางกัน (Interaction) มีความรูสึก (Sense) และมีพ้ืนฐานชีวิต

เปนไปในทิศทางอยางเดียวกัน หรือไมก็คลายคลึงกัน อันเขาลักษณะของนิยามของคําวา “ชุมชน” ใน

ความหมายท่ัวไปนั่นเอง  

  หากจะพิจารณาในรายละเอียดถึงลักษณะสําคัญของชุมชน ซ่ึงประกอบไปดวย การ

มีความสนใจรวมกัน (Common Interest) การมีความสัมพันธกัน (Relationship) มีการกระทํา

ระหวางกัน (Interaction) มีความรูสึกและมีพ้ืนฐานชีวิตไปในทิศทางเดียวกัน นั้นเม่ือพิจารณา

ประกอบกับลักษณะของชุมชนสงฆแลวจะสามารถแยกพิจารณาไดดังนี้ 

1. สมาชิกของชุมชนสงฆมีความสนใจรวมกัน (Common Interest) ซ่ึงบุคคลอัน

หมายความแตเฉพาะบุรุษผูจะเขามาเปนสมาชิกของชุมชนสงฆหรือสังฆะนั้น จะตองผานการ

อุปสมบทเขามาโดยถูกตองตามหลักพระวินัยของพระพุทธศาสนา อันหมายถึงการไมของเก่ียวกับทาง

โลกอีกตอไป มีวัตถุประสงคหรืออุดมการณเพ่ือแสวงหาความพนทุกขโดยปฏิบัติตามพระธรรมวินัยท่ี

องคพระบรมศาสดาไดบัญญัติไว อันเปนความสนใจรวมกันของสมาชิกในชุมชนสงฆหรือสังฆะนั่นเอง 

                                                           
248มาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 บัญญัติวา “วัดมีสองอยาง 

           (1)  วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

           (2)  สํานักสงฆ. . .” 
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2. สมาชิกของชุมชนสงฆ มีความสัมพันธ กัน (Relationship) ชุมชนสงฆใน

พระพุทธศาสนานั้นใหความสําคัญแกลําดับอาวุโสเปนอยางยิ่ง ซ่ึงในพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงอายุ

พรรษาท่ีอุปสมบทมา เรียงตามลําดับมากนอย ซ่ึงตามบัญญัติของพระวินัยแลวภิกษุผูมีอายุพรรษา

มากท่ีสุดในชุมชนสงฆนั้นจะตองไดรับความเคารพสูงสุดในบรรดาหมูสงฆอยางเครงครัด และภิกษุผู

อาวุโสในลําดับตอมาก็ไดรับการปฏิบัติลดหลั่นกันไปตามลําดับพรรษา อีกตัวอยางอาทิเชน การ

จัดลําดับท่ีนั่งในท่ีประชุมสงฆ จะตองเรียงลําดับจากผูท่ีมีอายุพรรษามากสุด ไปจนถึงผูมีอายุพรรษา

นอยสุด อันเปนความสัมพันธระหวางสมาชิกของชุมชนสงฆท่ีมีลักษณะเฉพาะสมาชิกของชุมชนสงฆ

นั้นจะตองมีความสัมพันธกันอยางไมสามารถแยกออกจากกันไดอยางเด็ดขาด อาทิเชนการทําสังฆ

กรรมรวมกันของสงฆ การประกอบศาสนกิจในบางกรณีจะตองมีพระสงฆครบจํานวนองคประชุมถึง

จะสามารถทําสังฆกรรมในเรื่องนั้นๆ ได หรือท่ีภาษาบาลีใชคําวา “คณปูรกะ”เปนภาษาพระวินัย

หมายถึงภิกษุผูเขารวมทําสังฆกรรมท่ีทําใหครบคณะพอดีกลาวคือในการทําสังฆกรรมของสงฆมี

ขอกําหนดไวชัดเจนวาจะตองมีภิกษุเขารวมประชุมก่ีรูป เชน 4 รูป 5 รูป 20 รูป แลวแตชนิดของสังฆ

กรรม ถามีภิกษุขาดไปหนึ่งหรือสองรูป ถือวาไมครบองคสงฆหรือองคประชุมไมสามารถทําสังฆกรรม

นั้นได ถึงแมจะกระทําไปก็ไมมีผลสมบูรณ ถือเปนโมฆะตอเม่ือมีภิกษุอ่ืนมาสมทบตามจํานวนท่ีขาดจึง

ครบองคสงฆพอดีแลวทําสังฆกรรมนั้นได เรียกภิกษุท่ีมาสมทบทําใหครบองคสงฆนั้นแหละวา คณปูร

กะ249 ซ่ึงเหตุผลนี้เองท่ีทําใหภิกษุในชุมชนสงฆตองมีความสัมพันธกันอยางหลีกเลี่ยงไมได 

3. สมาชิกของชุมชนสงฆมีการกระทําระหวางกัน ( Interaction) การกระทํา

ระหวางกันของชุมชนสงฆ อาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา “สังฆกรรม” อาทิเชน ในกรณีท่ีหากมีพระภิกษุ

กระทําความผิดเนื่องจากการขาดวินัย หรือละเมิดกฎเพราะขาดซ่ึงความตระหนัก ก็เปนความ

รับผิดชอบของภิกษุรูปอ่ืนท่ีจะไปบอกพระภิกษุรูปนั้นและชี้ใหเห็นถึงขอผิดพลาด ภิกษุรูปนั้นจะถูก

ขอใหปลงอาบัติและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองหากวาพระภิกษุรูปนั้นไมยอม ประเด็นความผิดนั้น

จะถูกนําเขาสูการพิจารณาของคณะสงฆ ซ่ึงคณะสงฆจะถกเถียงกันวาภิกษุรูปนั้นไดกระทําผิดหรือไม 

ถาหากวาเปนการกระทําผิดของพระภิกษุรูปนั้นจะตองแกไขตนเอง ในระบบ “สังฆะ” มีกระบวนการ

ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขท่ีดีท้ังการตรวจสอบตัวเอง และการตรวจสอบกันเอง โดยทุกๆ 15 วัน

จะตองมี “วันอุโบสถ” ท่ีพระภิกษุท้ังหลายตองมาทบทวนวา อะไรคือสิ่งผิด อะไรคือสิ่งถูก วันอุโบสถ 

เปนกลไกสําคัญท่ีทําใหองคกรสงฆมีความกระตือรือรนและกระทําตนใหบริสุทธิ์อยูเสมอ เปนการให

โอกาสพระภิกษุท่ีกระทําความผิดไดแกไขขอบกพรองของตนเอง เพราะหากพระภิกษุรูปใดไมปลง

อาบัติก็ไมสามารถเขารวมสังฆกรรมกับภิกษุรูปอ่ืนๆ ได 

4. ชุมชนสงฆมีความรูสึกและมีพ้ืนฐานชีวิตไปในทิศทางเดียวกัน สิ่งท่ีทําใหชุมชน 

                                                           
249พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), เรื่องเดิม, หนา 169. 
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สงฆมีความรูสึกและมีพ้ืนฐานชีวิตไปในทิศทางเดียวกันนั้น ไดแกพระธรรมวินัยท่ีบุคคลผูผานการ

อุปสมบทเขาเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจะตองประพฤติปฏิบัติตามอยางเครงครัดเหมือนกันทุก

รูป ชุมชนพระสงฆนั้นอยูกันอยางมีระเบียบวินัย ในดานพฤติกรรมภายในก็ใชหลักธรรมเปนเครื่อง

กํากับ ดานพฤติกรรมภายนอกก็ใชวินัยเปนเครื่องควบคุม เม่ือผูใดละเมิดวินัยก็มีมาตรการลงโทษตาม

สมควรแกความผิด เม่ือมีความขัดแยงเกิดข้ึน ก็มีกลไกท่ีเหมาะสมสําหรับจัดการความขัดแยง สมาชิก

ของชุมชนสงฆนั้นๆ จะตองยึดถือประพฤติปฏิบัติตามหลักพระวินัยดังกลาวอยางเครงครัด ตราบใดท่ี

ยังเปนสมาชิกของชุมชนสงฆตลอดการครองสมณเพศ  

  จากขอพิจารณาเปรียบเทียบดังกลาวจึงอาจกลาวไดวา ชุมชนสงฆหรือสังฆะใน

ระดับท่ี 2 ตามความเห็นของทานอาจารยพุทธทาสภิกขุ อันหมายถึงวิถีชีวิต ความเปนอยูของ

พระภิกษุสงฆหรือวิถีชีวิตในวัด นั้นเขาลักษณะของคําวา “ชุมชน” ในความหมายท่ัวไปและในกรณี

ของชุมชนสงฆท่ีอยูในพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษท่ีมีฐานะเปนวัดในพระพุทธศาสนาตาม

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 นั้น จึงอยูในความหมายของชุมชนสังฆะในระดับท่ี 2 ท่ีกลาวมา

ขางตน ชุมชนสงฆท่ีอยูในพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษจึงมีสถานะทางกฎหมายเปนผูทรงสิทธิชุมชน 

ตามบทบัญญัติมาตรา 66 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดวยเหตุผลดังท่ี

ไดกลาวมาแลวนั่นเอง 

5.1.1.2 ขอพิจารณาจากความหมายของคําวา “ชุมชนทองถ่ิน” และ “ชุมชน 

ทองถ่ินดั้งเดิม” 

  ดังท่ีไดกลาวมาแลวในบทท่ีแลววาประเทศไทยมีแนวคิดท่ีวา การตีความของคําวา 

“ชุมชนทองถ่ิน” และ “ชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม” ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้น ไดอาศัยการตีความ

ตามความมุงหมาย (Teleological Interpretation) เปนหลัก ซ่ึงใหความหมายท่ีกวางกวาการ

ตีความตามตัวอักษร (Literal Interpretation) ดังนั้น การพิจารณาความหมายของคําวา “ชุมชน

ทองถ่ิน” และ “ชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม” จึงตองตีความตามความมุงหมายสําคัญของรัฐธรรมนูญ ซ่ึง

หลักเกณฑดังกลาวไดปรากฏอยูในพระราชบัญญัติองคกรชุมชน พ.ศ.2551250 ดังนั้น ชุมชนทองถ่ิน

และชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม จึงหมายถึง ชุมชนท่ีรวมอยูในพ้ืนท่ีหมูบานหรือตําบล และชุมชนท่ีดํารงอยู

ไมวากอนหรือหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และชุมชน

เหลานี้ยอมนับวาเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมได หากปรากฏวาไดดําเนินวิถีชีวิตดั้งเดิมในความหมายแบบ

                                                           
250มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ.2551 บัญญัติวา “ชุมชนทองถ่ิน” 

หมายความวา ชุมชนท่ีอยูรวมกันในพ้ืนท่ีหมูบานหรือตําบล 

“ชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม” หมายความวา ชุมชนทองถ่ินซ่ึงเกิดข้ึนกอนประกาศใชรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
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วิถีชีวิตพ้ืนบานท่ีอยูรวมกันภายใตความเชื่อในความมีรากเหงาทางจารีตประเพณี วัฒนธรรม ความ

เปนมา หรือเทือกเขาเหลากอรวมกัน หรืออาศัยแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนฐาน

สําคัญในการดําเนินวิ ถีชีวิตและดํารงชีพรวมกัน และยังคงดําเนินวิ ถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยู ใน

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีตกทอดมาแตเดิม โดยมิไดหันมาดําเนินวิถีชีวิต

แบบคนสวนใหญในสังคมท่ีตนสังกัดอยู251 

  เม่ือพิจารณาจากความหมายตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและตามท่ีปรากฏใน

พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ.2551 แลวนั้น ยังไมอาจท่ีจะฟนธงลงไปเสียทีเดียวเลยวาชุมชน

สงฆนั้นอยูในฐานะเปนชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมหรือไม เนื่องจากชุมชนสงฆในประเทศ

ไทยมีพัฒนาการทางประวัติศาสตรมาอยางยาวนาน ประกอบกับการปกครองคณะสงฆของไทยมีการ

เปลี่ยนแปลงมาหลายครั้งและมีการแบงเปนอรัญวาสีหรือพระปา และคามวาสีหรือพระบาน มาโดย

ตลอดจนกระท่ังถึงปจจุบันท่ีไดมีชุมชนสงฆในระดับของวัดหรือสํานักสงฆเกิดข้ึนมากมายท้ังวัดปาและ

วัดบาน ดังนั้นการพิจารณาวาชุมชนสงฆในระดับของวัดหรือสํานักสงฆเปนชุมชนทองถ่ินหรือชุมชน

ทองถ่ินหรือไม จะตองพิจารณาท้ังในสวนของพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรและวิถีชีวิตการดํารงชีพประกอบกัน 

กลาวคือ จะตองเปนวัดหรือสํานักสงฆท่ีตั้งอยูในตําบลหรือหมูบาน และมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยูใน

สภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีตกทอดมาแตเดิม ซ่ึงจะตองพิจารณาเปนราย

กรณีไป วัดหรือสํานักสงฆบางแหงอาจดํารงชีวิตตามวิถีดั้งเดิมอาทิเชน พระสงฆวัดปาสายพระ

อาจารยม่ัน ภูริทตฺโต ท่ีดํารงชีวิตตามแบบอยางพระปาดั้งเดิมในสังคมและวัฒนธรรมท่ีตกทอดมาอัน

เปนปฏิปทาท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาเปนเวลานานท่ีสามารถกลาวไดวาเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมได ซ่ึง

กรณีดังกลาวรวมถึงวัดปาท่ีอยูในพุทธอุทยานท่ีมีหลักปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางเฉพาะดวย แตถาหาก

เปนวัดท่ีตั้งอยูในเมืองท่ีมิไดมีรูปแบบของการปฏิบัติหรือวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ก็ไมอาจกลาวไดวาวัด

ดังกลาวจะมีฐานะเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมได หากแตมีฐานะเปนชุมชน ตามความหมายท่ัวไปเทานั้น 

  ถึงอยางไรก็ตามไมวาวัดหรือสํานักสงฆจะอยูในฐานะเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมหรือไม

ก็ตาม ตางก็อยูในความหมายของคําวา “ชุมชน” ท้ังสิ้น อันมีฐานะเปนผูทรงสิทธิชุมชนตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 ไดเชนเดียวกัน 

 

5.1.2  วิเคราะหความเปนผูทรงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ 

จากการศึกษาถึงสถานะทางกฎหมายของชุมชนสงฆท้ังในสวนของขอพิจารณาจากนิยามและ

ลักษณะของชุมชนในความหมายท่ัวไป เปรียบเทียบกับนิยามความหมายและลักษณะของชุมชนสงฆ

แลวไดขอสรุปวา ชุมชนสงฆเขาลักษณะของการเปน “ชุมชน” ตามความหมายท่ัวไป และชุมชนสงฆ

                                                           
251เพ็ญพรรณ  อินทปนตี, เรื่องเดิม, หนา 88.  
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ในรูปแบบของวัดหรือสํานักสงฆมีความเปนนิติบุคคลท้ังตามความเปนจริงและตามบทบัญญัติของ

กฎหมาย ดังนั้นเม่ือชุมชนสงฆเขาลักษณะของ “ชุมชน” ตามความหมายท่ัวไปของชุมชน และมีความ

เปนนิติบุคคลอันสามารถเปนผูทรงสิทธิตามกฎหมายไดแลว การท่ีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 ท่ีบัญญัติวา “บุคคลท่ีรวมกันเปนชุมชน ชุมชน

ทองถ่ิน หรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการการบํารุงรักษา และการ

ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมรวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและ

ยั่งยืน” ท่ีไดใหการรับรองซ่ึงสิทธิของชุมชน ชุมชนทองถ่ิน และชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม ซ่ึงเม่ือพิจารณา

จากนิยามความหมายของชุมชนโดยท่ัวไปแลว ชุมชนสงฆเขาลักษณะของการเปนชุมชนตาม

ความหมายท่ัวไป ดังท่ีไดพิจารณามาแลวนั้น ชุมชนสงฆในรูปแบบของวัดหรือสํานักสงฆจึงเขา

องคประกอบแหงการเปนผูทรงสิทธิชุมชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธ ศักราช 2550 ใน อัน ท่ีจะมีสิทธิ อนุ รั กษหรื อฟ น ฟูจารี ตประเพณี  ภู มิปญญาทอง ถ่ิน 

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ บํารุงรักษา และการใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและ

ยั่งยืน  

สําหรับในสวนรูปแบบของการใชสิทธิของชุมชนสงฆนั้นไดพิจารณาใหเห็นในเบื้องตนแลววา 

การใชสิทธิของชุมชนสงฆนับตั้ งแต เ ม่ือครั้ งสมัยพุทธกาลชุมชนสงฆ ได มีความสัมพันธ กับ

ทรัพยากรธรรมชาติมาโดยตลอด เนื่องจากในทางพระพุทธศาสนามองทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับมนุษยและเปนเครื่องมือในการเขาถึงซ่ึงหลักธรรม เปนสิ่งท่ีมีจิต

วิญญาณและมีพระคุณกับมนุษยและสรรพสัตวท้ังหลาย อันทําใหมนุษยท้ังหลายควรใหความกตัญู

กตเวทีตอทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นบรรดาพระภิกษุจึงไดใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรปาไมเพ่ือวัตถุประสงคในการพัฒนาตนเองใหมีความสมบูรณข้ึนในแตละ

ระดับจนถึงข้ันสูงสุดคือความหลุดพนของจิต ตามแนวทางของพระพุทธเจาท่ีไดทรงวางไว และเม่ือ

ชุมชนสงฆไดเขาอาศัยทรัพยากรปาไมเพ่ือพัฒนาตนเองแลว ก็จะตองแสดงความความกตัญูตอ

ทรัพยากรธรรมชาติโดยตองปฏิบัติตามพระวินัยท่ีพระพุทธเจาทรงวางไวอยางเครงครัด 

ดังนั้นถึงแมวาพระภิกษุในชุมชนสงฆจะสามารถเขาใชสิทธิเพ่ือการมีสวนรวมกับภาครัฐใน

การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดก็ตาม แต

การใชสิทธิดังกลาวจะตองเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคในการพัฒนาตนเองเพ่ือเขาถึงซ่ึงหลักธรรมเปนหลัก 

และจะตองใหความกตัญูตอทรัพยากรธรรมชาติโดยตองปฏิบัติตามพระวินัยท่ีพระพุทธเจาทรง

บัญญัติไวอยางเครงครัด ดังนั้นหากชุมชนสงฆประกอบดวยเจตนาดังกลาวแลวการใชสิทธิดังกลาวจะ
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เปนไปเพ่ือการอนุรักษเทานั้นซ่ึงไมมีทางใชสิทธิไปในทางทําลายลางหรือมุงแตจะเอาแตประโยชน

อยางเดียวไดเลย 

 

5.1.3  วิเคราะหปญหาขอบเขตการใชสิทธิของชุมชนสงฆ  

เง่ือนไขการเกิดข้ึนของชุมชนมีอยูหลากหลายตามแตเหตุผลท่ีคณะบุคคลเหลานั้นจะได

รวมตัวกันข้ึนเปนชุมชนดังท่ีไดวิเคราะหมาในหัวขอท่ีแลววาชุมชนสงฆมีลักษณะเปนชุมชนตาม

ความหมายท่ัวไป จึงสามารถเปนผูทรงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญได แตเนื่องจากชุมชนสงฆเปน

ชุมชนท่ีมีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากชุมชนท่ัวไป มีหลักปฏิบัติภายในของตนเองในการควบคุม

สมาชิกในชุมชน ดังนั้นการเขามีสวนรวมของชุมชนสงฆจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีกฎเกณฑเบื้องตน

ในการใชสิทธิของชุมชนดังนั้นเม่ือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดใหสิทธิ

ชุมชนในการเข า มีส วนร วมกับภาครัฐ ในการจัดการ  บํ ารุ งรั กษา และใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลว ในกรณีนี้ผูวิจัยมีความเห็นวาสิทธิของชุมชนสงฆในเรื่องนี้ถือ

เปนปจจัยสําคัญเบื้องตนในการท่ีจะมีความชอบธรรมท่ีจะมีสวนสวนไดเสียรวมกับผูอ่ืนรวมท้ังรัฐเพ่ือ

การท่ีจะดําเนินการใหเกิดการเฝาระวังดูแลและปองกันสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและยั่งยืนตลอดไป 

ตามแนวทางและหลักปฏิบัติของชุมชนนั้นท้ังนี้เพ่ือเปนการปองกันมิใหรัฐหรือบุคคลใดๆ จัดการ

สิ่งแวดลอมไปในทางท่ีอาจจะกระทบตอความม่ันคงของวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชนได 

อยางไรก็ดีมิไดหมายความวาชุมชนสงฆจะสามารถมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมโดย

ปราศจากขอบเขตเนื่องจากสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญเปนสิทธิประเภทหนึ่งซ่ึงไดบัญญัติไวในสวนท่ี 

12 วาดวยสิทธิชุมชนซ่ึงเปนสวนหนึ่งของหมวด 3 วาดวยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยดังนั้น

บทบัญญัติในเรื่องสิทธิชุมชนจึงอยูภายใตบังคับของบทบัญญัติในสวนท่ี 1 วาดวยบทท่ัวไปดวยดังนั้น

การใชสิทธิของชุมชนสงฆจึงอาจถูกจํากัดไดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 29 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550252  ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของผูชวย

ศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์  ปรกติ ซ่ึงเห็นวาการท่ีจะพิจารณาถึงประโยชนหรือความมุงหมายในการ

ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดของชุมชนนั้นจะตองพิจารณาในความหมายอยางกวางอาจเปนความมุง

หมายในทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางศิลปะวิทยาการหรือการบันเทิงกีฬาหรืออ่ืนๆ ประการหนึ่ง

ประการตอมาเห็นวาวัตถุประสงคหรือสิทธิของชุมชนยอมจะถูกจํากัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายท่ี

                                                           
252มาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมรับรองไวจะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมายเฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญนี้ กําหนดไวและเทาท่ีจําเปนและการกระทบกระเทือน

สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได” 
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ตราข้ึนเพ่ือคุมครองประโยชนสวนรวมหรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนเชนการหามการรวมตัวกันเปนหมูคณะเพ่ือกระทําการอันเปนความผิดตามกฎหมายอาญา

เพ่ือทําการปลนทรัพยการทําลายทรัพยสินการลอบสังหารบุคคลหรือเปนกบฏหรือเพ่ือปองกันมิใหมี

การผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจเชนการหามมิใหบุคคลรวมตัวกันเพ่ือจากัดการแขงขันทางการคา

หรือกําหนดราคาหรือหามการรวมมือกันเพ่ือกระทําการ อยางใดๆ เพ่ือใหเกิดการผูกขาดทาง

เศรษฐกิจตามความในมาตรา 64 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญโดยจะกระทําไดก็เพียงเทาท่ีจําเปนและ

ไมกระทบตอเสรีภาพในการรวมตัวกันเปนหมูคณะ253 

กลาวโดยเฉพาะสําหรับกรณีของชุมชนสงฆในปาอนุรักษนั้น เนื่องจากชุมชนสงฆเปนชุมชนท่ี

มีลักษณะพิเศษตางจากชุมชนท่ัวไปและมีระเบียบปฏิบัติภายในชุมชนเองอันเปนพระวินัยตามท่ี

พระพุทธเจาทรงบัญญัติข้ึน ดังนั้นนอกจากพระภิกษุสงฆในชุมชนสงฆดังกลาวจะตองอยูภายใตการ

ควบคุมตามบทบัญญัติของกฎหมายแลว ยังตองอยูภายใตการควบคุมตามกรอบของพระวินัยอีกดวย 

ซ่ึงหากเปนกรณีพระภิกษุลวงละเมิดพระวินัยก็จะมีมาตรการในการควบคุมภายในชุมชนสงฆนั้นเองใน

ชั้นตนโดยมีมาตรการการลงโทษจากเบาไปหาหนักแลวแตกรณีวาพระภิกษุรูปนั้นมีการลวงละเมิดพระ

วินัยในขอใด และมีการอาบัติหนักหรือเบาเพียงใด ก็จะมีกระบวนการตั้งแตการปลงอาบัติไป

จนกระท่ังถึงการขับไลออกจากชุมชนสงฆนั้นและสิ้นสุดสมณเพศในสําหรับกรณีการตองอาบัติ

ปาราชิก 

ถาหากเปนกรณีการละเมิดพระวินัยของพระภิกษุรูปใดมีกรณีท่ีจะตองลงนิคหกรรม ก็จะมี

กระบวนการพิจารณาและการลงโทษซ่ึงเปนไปตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2521) วาดวย

การลงนิคหกรรม อันเปนอํานาจของคณะสงฆในการท่ีจะพิจารณาและลงโทษพระภิกษุรูปนั้น 

สําหรับกรณีท่ีพระภิกษุรูปใดละเมิดกระทําผิดตอบทบัญญัติของกฎหมายบานเมืองดวย อัน

ประกอบดวย พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 และพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2487 ท่ีมี

วัตถุประสงคในการควบคุมการใชประโยชนจากทรัพยากร ก็จะตองไดรับโทษตามท่ีบัญญัติไวใน

กฎหมายแตละฉบับแลวแตกรณีและยอมเปนหนาท่ีของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมของรัฐท่ีจะ

เขามามีบทบาท โดยการดําเนินคดีนั้นจะกระทําเสมือนวาเปนประชาชนผูกระทําความผิดท่ัวไป  

สําหรับบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเปนชองทางในการใชสิทธิของชุมชนเพ่ือการมีสวนรวมกับ

ภาครัฐในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเทาท่ี

ปรากฏอยูในระบบกฎหมายของไทยในปจจุบันประกอบไปดวย 

1. การมีส วนร วมของประชาชนและชุมชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

                                                           
253กิตติศักดิ์ ปรกติ, เรื่องเดิม, หนา 93. 
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2. การมีสวนรวมในการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  

3. การมีสวนรวมในกระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัติสงเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535  

4. การมีสวนรวมของชุมชนในลักษณะของการจัดตั้ ง เปนสภาองคกรชุมชน ตาม

พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ.2551 

5. การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548  

6. การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐในรูปแบบของโฉนดชุมชน ตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   ไมไดมีการกําหนด

รายละเอียดเก่ียวกับกระบวนการในการมีสวนรวมในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนเอาไวซ่ึงในกรณีดังกลาวนี้ผูวิจัยเห็นวากระบวนการใน

การมีสวนรวมของชุมชนตามกฎหมายดังท่ีกลาวมานี้เปนเพียงแคสิทธิเบื้องตนในการมีสวนรวมของ

ชุมชนไดเทานั้นดังนั้นในกรณีของชุมชนสงฆท่ีอยูในพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ซ่ึงเปนชุมชน

ประเภทหนึ่งอันเปนผูทรงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ จึงสามารถท่ีจะอางสิทธิท่ีจะขอเขาไปมีสวนรวม

ในกระบวนการตางๆ ตามบทบัญญัติของกฎหมายเหลานี้ไดทันทีแตอยางไรก็ตาม เนื่องจากชุมชนสงฆ

เปนชุมชนท่ีมีลักษณะพิเศษแตกตางจากชุมชนท่ัวไปและมีระเบียบปฏิบัติภายในเปนของตัวเองในการ

ควบคุมสมาชิกในชุมชนดังนั้นเพ่ือความเปนระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง

มีกฎหมายกําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดของการใชสิทธิในการมีสวนรวมของชุมชนสงฆในการ

จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความชัดเจนมาก

ยิ่งข้ึนเพ่ือท่ีชุมชนสงฆจะไดสามารถใชสิทธิของตนใหสอดคลองกับเจตนารมณตามท่ีรัฐธรรมนูญได

บัญญัติรองรับไว และเปนไปโดยสอดคลองกับหลักพระธรรมวินัยและเจตนารมณของพระพุทธศาสนา 

 

5.2 วิเคราะหเจตนารมณในการใชสิทธิของชุมชนสงฆ กับบทบัญญัติมาตรา 66 ของ 

     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

  

 สําหรับการวิเคราะหในประเด็นดังกลาวนี้ จะไดขอนําเสนอใหเห็นถึงเจตนารมณในการใช

สิทธิของชุมชนสงฆในการเขามีสวนรวมกับภาครัฐในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามทรรศนะของพระพุทธศาสนาเทาท่ีมีปรากฏอยูใน

หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาในพระไตรปฎก รวมถึงการอธิบายของพระอรรถกถาจารยท่ี
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เก่ียวของ เปรียบเทียบกับเจตนารมณของบทบัญญัติมาตรา 66 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 ท่ีมีเจตนารมณในการใหชุมชนสามารถใชสิทธิเขามีสวนรวมกับภาครัฐการจัดการ 

บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบนพ้ืนฐานของความสมดุลและ

ยั่งยืน ซ่ึงจะไดแยกพิจารณาใหละเอียดดังตอไปนี้ 

 

 5.2.1 พิจารณาเจตนารมณในการใชสิทธิของชุมชนสงฆตามหลักพระพุทธศาสนา 

 การใชสิทธิของชุมชนสงฆในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น ในปจจุบันไดมีการ

เรียกรองท่ีจะเขาไปใชประโยชนหรือมีสวนรวมกับภาครัฐของชุมชนสงฆในหลายรูปแบบ จนถึงขนาดมี

การกลาวอางสิทธิเพ่ือท่ีจะเขาไปปลูกสรางสิ่งตางๆ และอยูอาศัยในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ สงผลใหเกิดความ

ขัดแยงระหวางรัฐกับพระสงฆอยูเสมอมาดังท่ีไดเห็นเปนท่ีประจักษมาแลวนั้น ดังนั้นเพ่ือใหทราบถึง

เจตนารมณของการใชสิทธิท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักของพระพุทธศาสนา วา

แทท่ีจริงแลวพระสงฆและชุมชนสงฆมีสิทธิดังกลาวหรือไม และการใชสิทธิดังกลาวมีเจตนารมณเพ่ือ

อะไร ซ่ึงคงมิใชเปนการใชสิทธิเพ่ือแสวงหาผลประโยชนดังเชนการใชสิทธิของปุถุชนและชุมชน

ธรรมดาท่ัวไปอยางแนนอน  

 พระธรรมวินัยท่ีพระพุทธเจาไดทรงวางไวเพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติของพระสงฆยังคง

ใชไดอยูเสมออยางไมมีขอจํากัดในเรื่องกาลเวลา ดังนั้นถึงแมวาพระพุทธศาสนาจะไดลวงเลยมาเปน

เวลาถึงสองพันหารอยกวาปแลวก็ตาม หลักธรรมดังกลาวก็ยังคงเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ

ของเหลาบรรดาพระสงฆสาวกในปจจุบันไดเปนอยางดี ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีการใชสิทธิ

ดังกลาวของพระสงฆและชุมชนสงฆจะตองอยูภายใตบทบัญญัติของพระธรรมวินัย ซ่ึงเจตนารมณและ

หลักการดังกลาวไดมีปรากฏอยูในพระไตรปฎกในหลายกรณีดวยกัน ซ่ึงดวยขอจํากัดท่ีมากมายเหนือ

กําลังในอันท่ีจะคัดสรรมาอธิบายไดท้ังหมด ดังนั้นในท่ีนี้จะขอนํามาพิจารณาใหเห็นเฉพาะในเรื่องท่ี

สําคัญในอันท่ีจะเปนเจตนารมณในการใชสิทธิของชุมชนสงฆตอทรัพยากรธรรมชาติและเปน

หลักเกณฑในการปฏิบัติของพระภิกษุสงฆในภายภาคหนาสืบไป ดังประการตอไปนี้ 

 ประการแรก เจตนารมณในการใชสิทธิของชุมชนสงฆในทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

  จากการศึกษาคนควาพระไตรปฎกพบวาเจตนารมณสําคัญอันเปนท่ีมาแหงการใชสิทธิของ

ชุมชนสงฆและพระสงฆในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น พบวาเม่ือครั้ง

พุทธกาลทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรปาไมนั้นถือวาทรัพยากรปาไมไมเปน

ทรัพยสินของรัฐและสวนรวม ดังท่ีเคยมีปญหาในดานพระวินัย เรื่องพระธนิยะ ท่ีเกิดข้ึนในพิธีบรม

ราชาภิเษกของกษัตริยในสมัยนั้น ไดมีคําประกาศของกษัตริยประโยคหนึ่งวา ขาว หญา ไม และน้ํา 

ขาพเจาใหแกสมณพราหมณ ซ่ึงหมายความวา เปดโอกาสใหสมณพราหมณ สามารถใชสอยไดใน
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ฐานะเปนเครื่องอาศัย ไมใชในฐานะเปนเจาของ ทรัพยากรปาไมจึงถูกใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา

ตนเองเพ่ือใหเปนบุคคลผูประเสริฐในแตละข้ันตามกําลังความสามารถและสติปญญาของตนโดยยึดถือ

แนวทางท่ีพระพุทธเจาทรงวางไวเปนหลัก ดังปรากฏตัวอยางของการใชสิทธิของบรรดาภิกษุ ภิกษุณี 

ในการเขาใชประโยชนจากทรัพยากรปาไม อาทิเชน ในอรรถกถาอาฬวิกาสูตรท่ีบรรยายถึงการเขาไป

ในปาสงวนชื่อ อันธวัน เพ่ือการปฏิบัติธรรมของภิกษุณีชาวเมืองอาฬวี ในภิกขุนีสังยุตอาฬวิกาสูตรท่ี 1 

มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  

 

 “บทวา อาฬวิกา ความวา ผูเกิดในเมืองอาฬวี และออกบวชจากเมืองอาฬ

วีนั่นแล  

  บทวา อนฺธวนํ ความวา ปาท่ีนับวาอันธวัน ตั้งแตเวลาท่ีพวกโจร 500 คน 

ควักนัยนตาท้ังสอง ของพระอริยบุคคลผูกลาวธรรม นามวายโสธร ผูรวบรวมทรัพย

มาเพ่ือสรางพระเจดียพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กัสสป ตนเองก็ตาแตกอยู

ในท่ีนั้นนั่นเอง  

 เขาวาปานั้นเปนปาสงวนในเนื้อท่ีประมาณคาวุตหนึ่ง ทางดานทิศทักษิณ

กรุงสาวัตถี ผูท่ีตองการวิเวกและภิกษุณีท้ังหลายก็พากันไปในปานั้น 

  เพราะฉะนั้น แมภิกษุณีอาฬวิกานี้ ก็มีความตองการวิเวก จึงเขาไปทางปา

นั้น” 

 

 จากตัวอยางดังกลาวจะเห็นวา บรรดาผูท่ีตองการความวิเวกซ่ึงรวมถึงภิกษุณีไดพากันเขาไป

ในปาสงวนดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคในการปฏิบัติธรรมเพ่ือการพัฒนาตนเองตามหลัก

พระพุทธศาสนาเทานั้น 

และเนื่องจากในสมัยพุทธกาลมีการใชสิทธิดังกลาวของพระภิกษุสงฆเพ่ืออยูปาอยางมากมาย 

ซ่ึงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสไวเปนแนวทางเรื่องการอยูปาของพระสงฆวากรณีใดท่ีจะถือวา

เปนการอยูปาท่ีถูกตองตามท่ีควรจะเปน  

โดยพระองคทรงกลาววาพระท่ีไปอยูปามี 5 ประเภท ไดแก 

ประเภทท่ีหนึ่ง ไดแก พระภิกษุท่ีไปอยูปา เพราะโง เซอะซะ คือ ไมรูเรื่องรูราวเห็นเขาอยู ก็

อยูบาง อยูตามเขาไป 

ประเภทท่ีสอง ไดแก พระภิกษุท่ีไปอยูปา เพราะมีความปรารถนาอันเปนบาป คือ อยากจะ

ไดชื่อเสียง อยากจะไดคําสรรเสริญ เปนตน 

ประเภทท่ีสาม ไดแก พระภิกษุท่ีอยูปา เพราะจิตฟุงซาน เสียสติ อยูในท่ีชุมนมกับเขาไมได

แลวจึงตองไปอยูปา 
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ประเภทท่ีสี่ ไดแกพระภิกษุท่ีอยูปา เพราะเห็นวา การอยูปานั้น เปนสิ่งท่ีพระพุทธเจา และ

ทานผูเปนบัณฑิตท้ังหลายสรรเสริญ 

 ประเภทท่ีหา ไดแก พระภิกษุผูอยูปา เพราะมุงความมักนอยสันโดษ ปรารถนาความวิเวก 

หาความสงัด มุงจะฝกหัดขัดเกลาตน 

พระพุทธองคตรัสวา ในบรรดาพระภิกษุท่ีอยูปา 5 ประเภทนี้ ประเภทท่ี 5 เปนประเภทท่ีดี

เลิศ ประเสริฐ ควรยกยองสรรเสริญ 

จากตัวอยางดังกลาว เพียงพอท่ีจะสรุปไดวา การใชสิทธิของพระสงฆในการเขาใชประโยชน

จากทรัพยากรปาไมตองอยูบนพ้ืนฐานของความมักนอยสันโดษ ปรารถนาความวิเวก และท่ีสําคัญคือ

เขาไปเพ่ือมุงจะฝกหัดขัดเกลาพัฒนาตนเองใหเปนผูท่ีเจริญข้ึนตามความสามารถและสติปญญาของ

ตนนั่นเอง 

 ประการท่ีสอง ขอจํากัดในการใชสิทธิของชุมชนสงฆ  

 พระสงฆและชุมชนสงฆใชสิทธิในการใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมโดยมีเจตนารมณใน

การฝกตนเพ่ือประพฤติปฏิบัติธรรมตามกําลังความสามารถและสติปญญาตามแนวทางท่ีพระพุทธเจา

ทรงวางไวเทานั้น ไมสามารถใชสิทธิในลักษณะท่ีเปนทางหาประโยชนโดยมิชอบเพ่ือตนได ดังจะเห็น

ไดจากกรณีของพระธนิยะ อันเปนตนพุทธบัญญัติสิกขาบทพระวินัยขอท่ีวาดวยลักทรัพย โดย

พระภิกษุลักทรัพยตองอาบัติปาราชิกดังท่ีไดบัญญัติไวใน14ปาราชิกสิกขาบทท่ี14 2 ความวา 

 

 “อนึ่ง ภิกษุใด ถือเอาทรัพยอันเจาของไมไดให ดวยสวนแหงความเปน

ขโมย จากบานก็ดี จากปาก็ดี พระราชาท้ังหลายจับโจรไดแลว ประหารเสียแลว 

จองจําไวบาง เนรเทศเสียบางดวยบริภาษวา เจาเปนโจร เจาเปนคนพาล เจาเปนคน

หลง เจาเปนขโมย ดังนี้ ในเพราะถือเอาทรัพยอันเจาของไมไดใหเห็นปานใด ภิกษุ

ถือเอาทรัพยอันเจาของไมไดใหเห็นปานนั้น แมภิกษุนี้ ก็เปนปาราชิก หาสังวาส

มิได” 

 

และยังไดบัญญัติเพ่ิมเติมขยายความกรณีทรัพยนั้นเปนทรัพยท่ีอยูในปาสาธารณะความวา  

“ภิกษุมีไถยจิตคิดจะ6ลักทรัพย 6ท่ีอยูในปา เท่ียวแสวงหาเพ่ือนก็ดี เดินไปก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ 

ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําไวไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก” 

“ภิกษุมีไถยจิตจับตองไมก็ดี เถาวัลยก็ดี หญาก็ดี ซ่ึงเกิดในปานั้น ไดราคา 5 มาสกหรือเกิน

กวา 5 มาสก ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐานตองอาบัติปาราชิก” 
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“ท่ีชื่อวา ตนไมเจาปา ไดแกตนไมท่ีคนท้ังหลายหวงหาม เปนไมท่ีใชสอยไดภิกษุมีไถยจิตตัด 

ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ  ครั้งท่ีฟน เม่ือการฟนอีกครั้งหนึ่งจะสําเร็จตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือการฟนนั้น

สําเร็จ ตองอาบัติปาราชิก” 

ดังนั้นเม่ือพระภิกษุสงฆเปนบุคคลท่ีแตกตางจากบุคคลท่ัวไปและมีพระวินัยเปนเครื่องกํากับ 

การใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมจึงตองเปนไปดวยเจตนาท่ีบริสุทธิ์ ปราศจากเจตนาทุจริตละโมบ

โลภมาก มิเชนนั้นแลวอาจตองไดรับโทษสูงสุดถึงข้ันปาราชิกขาดจากความเปนภิกษุทันที 

 นอกจากพระภิกษุสงฆจะตองมีเจตนาท่ีบริสุทธิ์แลว เม่ือมีการเขาใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาขัดเกลาตนเองแลว การใชสิทธิดังกลาวของพระภิกษุสงฆจะตอง

เปนไปโดยไมใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย ดังจะเห็นไดจากการท่ี

พระพุทธเจาไดทรงบัญญัติพระวินัยท่ีเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติไวหลายขอดวยกัน อาทิเชน การ

หามภิกษุขุดดินเองหรือใชใหคนอ่ืนขุดดิน การหามภิกษุมิใหทําลายพืชหรือการพรากของเขียว การ

หามใชน้ําท่ีมีสัตวอาศัยอยู รดหญาหรือดิน การหามภิกษุทําลายสัตวท่ีมีชีวิต การหามภิกษุมิใหขับถาย

ของเสียลงบนของเขียวสด เปนตน 

 

 5.2.2 พิจารณาเจตนารมณของบทบัญญัติมาตรา 66 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร 

   ไทย พุทธศักราช 2550 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 ไดมีบทบัญญัติใหชุมชน

สามารถเขามีสวนรวมกับภาครัฐในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยอยูบนพ้ืนฐานของความสมดุลและยั่งยืน ดังนั้นหากชุมชนใด

ไมไดมีเจตนารมณเพ่ือการมีสวนรวมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความสมดุลและยั่งยืนแลว ชุมชนนั้นยอม

ไมมีสิทธิตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรานี้ กลาวโดยเฉพาะก็คือวา ชุมชนท่ีจะมีสิทธิเขามีสวน

รวมกับภาครัฐในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม จะตองมีเจตนาในเบื้องตนและมีหลักปฏิบัติท่ีเอ้ืออํานวยตอการมีสวนรวมอยางสมดุลและ

ยั่งยืน 

 ซ่ึงแนวความคิดท่ีจะนํามาใชอธิบายถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาวนั้น ไดแก

แนวความคิดเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) ซ่ึงเปนแนวความคิดท่ี

สามารถนําไปใชไดกับการพัฒนารวมถึงการบริหารจัดการในทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย ดังท่ีไดทําการศึกษาในตอนตนแลววา การพัฒนาอยางยั่งยืน 

(Sustainable Development) นั้นหมายถึง “รูปแบบของการพัฒนาท่ีสนองความตองการของคนใน

รุนปจจุบันโดยไมทําใหคนรุนตอไปในอนาคตตองประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการท่ีจะ

ตอบสนองความตองการของตนเอง” 
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 จากการศึกษาแนวความคิดวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยเฉพาะในดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนาและในทางสากลนั้น พบวาการท่ี

จะสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในรูปแบบของการพัฒนาอยางยั่งยืนไดนั้นสิ่ง

สําคัญท่ีสุดจะตองมีระบบการจัดการอยางมีคุณธรรมจริยธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม

เปนสําคัญไมวาจะเปนประโยชนของคนในปจจุบันหรือเพ่ือประโยชนของอนุชนรุนหลังในอนาคต และ

ท่ีสําคัญจะตองเปดโอกาสใหทุกภาคสวนท่ีมีศักยภาพและภูมิปญญาไดเขามีสวนรวมในการจัดการ

ทรัพยากรดวยอยางเทาเทียมกัน รวมถึงการจัดการจะตองเปนไปโดยสอดคลองกับสภาพสังคม 

วัฒนธรรม และธรรมชาติของสังคมนั้นๆ ดวย อันจะเปนการพัฒนาท่ีมุงรักษาความสมดุลระหวางการ

ใชทรัพยากรธรรมชาติการอนุรักษสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของมนุษยอยางแทจริง 

 

 5.2.3 วิเคราะหความสอดคลองกันระหวางเจตนารมณในการใชสิทธิของชุมชนสงฆ กับ 

  เจตนารมณของบทบัญญัติมาตรา 66 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

  พุทธศักราช 2550 

 ถึงแมวาชุมชนสงฆจะมีฐานะเปนชุมชนอันเปนผูทรงสิทธิชุมชนตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 ในอันท่ีจะเขามีสวนรวมกับภาครัฐ

ในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็ตาม แต

การจะใชสิทธิดังกลาวของชุมชนสงฆจะตองเปนไปเพ่ือความสมดุลและยั่งยืนตามเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญดังกลาว ดังนั้นจึงมีขอพิจารณาวาการใชสิทธิของชุมชนสงฆนั้นเปนไปอยางสมดุลและ

ยั่งยืนสอดคลองกับเจตนารมณของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกลาวหรือไม ซ่ึงเม่ือพิจารณาจาก

แนวความคิดวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืนอันเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญนี้แลว สามารถแยก

พิจารณาเปรียบเทียบใหเห็นถึงความสอดคลองกันระหวางการใชสิทธิของชุมชนสงฆ กับหลักการ

พัฒนาอยางยั่งยืน ในประเด็นดังตอไปนี้ 

 ประการแรก ชุมชนสงฆเปนชุมชนท่ีมีระบบการบริหารจัดการอยางมีคุณธรรม 

ดังท่ีไดพิจารณาใหเห็นแลววาเจตนารมณในการเขาอยูปาของพระสงฆอันประกอบเปน

ชุมชนสงฆท่ีอาศัยอยูในปาเปนหลักนั้นเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคในการปฏิบัติธรรมเพ่ือพัฒนาตนเองให

เขาถึงซ่ึงหลักธรรมตามแนวทางท่ีพระพุทธเจาทรงวางไว ซ่ึงระบบความคิดในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ

ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นนอกจากจะเปนเครื่ องมือในการขัดเกลาพัฒนาตนเองแลว 

พระพุทธศาสนายังมองทรัพยากรธรรมชาติเปนสวนหนึ่งของชีวิตมนุษย และมีพระคุณตอสรรพสัตว

ทุกภพทุกภูมิ ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรปาไมจึงเปนสิ่งท่ีควรใหความกตัญู 

ดังท่ีกลาวไวในชาดกตอนหนึ่งวา 
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   “บุคคลนั่งหรือนอน อาศัยท่ีรมเงาตนไมใด ไมควรหักรานก่ิงแหงตนไมนั้น เพราะผูประทุษ 

รายมิตรเปนคนเลวทราม” 

   นอกจากนั้นแลวการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสงฆยังตั้งอยูบนพ้ืนฐาน

ของเจตนาท่ีบริสุทธิ์ปราศจากความโลภและความเห็นแกตัว ซ่ึงถาหากพระภิกษุในชุมชนสงฆรูปใด

ประกอบดวยเจตนาทุจริต ละโมบโลภมากเห็นแกประโยชนสวนตัวแลว ยอมตองไดรับโทษอาบัติ

แลวแตความหนักเบาของการกระทํา 

   ดังนั้นจึงเพียงพอท่ีจะสรุปไดวาชุมชนสงฆเปนชุมชนท่ีมีระบบการจัดการทรัพยากรอยางมี

คุณธรรมจริยธรรมอันเริ่มตั้งแตระบบฐานความคิดในการมองทรัพยากรธรรมชาติเปนมิตรท่ีควร

กตัญู เปนสิ่งท่ีมีพระคุณตอมนุษยและสัตวท้ังหลายและท่ีสําคัญทรัพยากรธรรมชาติยังเปนเครื่องมือ

เพ่ือการพัฒนาขัดเกลาตนเองของพระภิกษุสงฆ และการใชประโยชนของชุมชนสงฆตองประกอบดวย

เจตนาท่ีบริสุทธิ์มิเชนนั้นแลวอาจตองไดรับโทษอาบัติเพราะผิดพระวินัยแลวแตกรณี ซ่ึงเปนการ

จัดการท่ีคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญไมวาจะเปนประโยชนของคนในปจจุบันหรือเพ่ือ

ประโยชนของอนุชนรุนหลังในอนาคตท้ังโดยตรงและท่ีสงผลโดยออม 

 ประการท่ีสอง ชุมชนสงฆเปนชุมชนท่ีมีศักยภาพและมีภูมิปญญา 

 เนื่องจากชุมชนสงฆเปนชุมชนท่ีมีสมาชิกเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ดังนั้นเครื่องมือ

อันถือเสมือนภูมิปญญาอันเปนพ้ืนฐานท่ีชุมชนสงฆทุกชุมชนตองใชเปนหลักปฏิบัติภายในชุมชนและ

เปนสิ่งท่ีพระภิกษุสงฆแตละรูปจะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัดนั้นไดแก พระวินัย รวมถึงหลักธรรม

อ่ืนๆ ท่ีพระพุทธเจาไดทรงประทานไวเปนตัวแทนของพระองค กลาวโดยเฉพาะชุมชนสงฆท่ีอยูในปา

จะตองปฏิบัติตามพระวินัยท่ีเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติอยางเครงครัดโดยไมอาจท่ีจะปฏิเสธไม

ปฏิบัติตามไดเลย หากไมปฏิบัติตามจะตองอาบัติตามความหนักเบาแหงพฤติการณ ซ่ึงภูมิปญญา

ดังกลาวเปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกับทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนมิตรซ่ึงภูมิปญญาดังกลาว

พระพุทธเจาไดทรงบัญญัติเปนพระวินัยท่ีเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติไวหลายขอดวยกัน อาทิเชน 

การหามภิกษุขุดดินเองหรือใชใหคนอ่ืนขุดดิน การหามภิกษุมิใหทําลายพืชหรือการพรากของเขียว 

การหามใชน้ําท่ีมีสัตวอาศัยอยู รดหญาหรือดิน การหามภิกษุทําลายสัตวท่ีมีชีวิต การหามภิกษุมิให

ขับถายของเสียลงบนของเขียวสด เปนตน 

 ประการท่ีสาม ชุมชนสงฆมีหลักในการจัดการท่ีสอดคลองสภาพสังคมและวัฒนธรรม 

 เนื่องจากพระพุทธศาสนาไดอยูคูกับสังคมไทยมาอยางชานาน ดังนั้นชุมชนสงฆจึงมี

ความสัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรมของไทยอยางแยกกันไมออก จนกลายเปนสวนหนึ่งซ่ึงกันและกัน 

และท่ีสําคัญหลักธรรมท่ีพระพุทธเจาไดทรงคนพบและไดทรงวางเปนแนวทางในการปฏิบัติของชุมชน

สงฆยังสามารถใชไดในทุกสถานท่ีและโดยไมมีขอจํากัดในเรื่องกาลเวลา ซ่ึงหากชุมชนสงฆท่ีเขาไปมี

สวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดแลว การจัดการดังกลาวยอมตองประสบความสําเร็จไดอยางแนแท และท่ี

สําคัญการท่ีชุมชนสงฆเปนชุมชนซ่ึงเนนหลักการ “กินอยูงาย ใครครวญสูง” “อยูอยางต่ํา กระทําเพ่ือ

ผูอ่ืน” “ทํางานเต็มความสามารถ ใชจายเทาท่ีจําเปน เจียดสวนเกินใหผู อ่ืนท่ีตองการ” ซ่ึงเปน

หลักการเปนอยูอยางขัดเกลากิเลส ลดละอัตตา สามารถนําชีวิตใหมีคาสูงสุดนั้น กลายเปนสิ่งท่ีเปน

แบบอยางของการพัฒนาดานจิตใจสําหรับชุมชนอ่ืนๆ ดวย 

 จากท่ีกลาวมาท้ังหมดนั้นเพียงพอท่ีจะสรุปไดวาเจตนารมณอันถือเปนรากฐานในการใชสิทธิ

ของชุมชนสงฆในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้นเปนไปโดยสอดคลองกับ

แนวความคิดวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) อันถือเปนเจตนารมณของ

บทบัญญัติมาตรา 66 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อันสงผลใหชุมชน

สงฆสามารถเปนผูทรงสิทธิในการเขามีสวนรวมกับภาครัฐในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดนั่นเอง 

 

5.3 วิเคราะหความสอดคลองกันระหวางบทบัญญัติของกฎหมายที่ใชบังคับกับชุมชน 

     สงฆในพุทธอุทยาน กับการใชสิทธิของชุมชนสงฆตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

  

ดังท่ีไดวิเคราะหในตอนตนแลววา ชุมชนสงฆ เขาลักษณะเปน “ชุมชน”ตามความหมาย

ท่ัวไปอันจะเปนผูทรงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญได ในประเด็นนี้จึงไดวิเคราะหถึงความสอดคลองกัน

ระหวางบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยปาไมท่ีใชบังคับกับชุมชนสงฆในพุทธอุทยาน ซ่ึงจากกรณีศึกษา

ท่ีนํามาท้ังสองกรณีไดแก พุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร และพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติ 

อันเปนโครงการท่ีชุมชนสงฆผูทรงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญเขาไปมีสวนรวมกับภาครัฐในการจัดการ 

การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเนื่องจากพ้ืนท่ีของ

โครงการพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษจากกรณีศึกษานั้นประกอบไปดวยพ้ืนท่ีในสวนท่ีเปนพ้ืนท่ีเขต

ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และสวนท่ีเปนพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติ ดังนั้นมาตรการทาง

กฎหมายในการอนุญาตใหชุมชนสงฆเขาไปมีสวนรวมในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในรูปแบบของโครงการพุทธอุทยานจึงตองอยูภายใตบังคับของ

กฎหมายหลายฉบับแตกตางกันไปตามรูปแบบของพ้ืนท่ีอนุรักษดังกลาว ซ่ึงประกอบดวยกฎหมาย 2 

ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 และพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 รวมถึง

ระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.

2548 ท่ีเปนกฎหมายลําดับรองท่ีใชบังคับกับกรณีของการขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยใน

พ้ืนท่ีปาอนุรักษในปจจุบัน ดังนั้นเพ่ือประโยชนในการวิเคราะหมาตรการทางกฎหมายท่ีใชในการ

ควบคุมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของพุทธอุทยานกรณีศึกษาท้ังสอง
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แหง ผูวิจัยจึงขอแบง การพิจารณาออกเปน 2 ประเด็นดวยกัน ไดแก การสรุปเนื้อหาของบทบัญญัติ

ของกฎหมายวาดวยปาไมท่ีเก่ียวของผานกรณีศึกษาท้ัง 2 กรณี และการเปรียบเทียบกฎหมาย

ดังกลาว กับการใชสิทธิของชุมชนสงฆตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 

 

5.3.1 วิเคราะหบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยปาไมผานกรณีศึกษาพุทธอุทยานในพ้ืนท่ี 

        ปาอนุรักษ 

 เนื่องจากพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร และพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอนท่ี

ใชเปนกรณีศึกษาท้ังสองนี้ ตั้งอยูบนพ้ืนท่ีปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ

ปานายูงและปาน้ําโสม จึงตองตกอยูภายใตบังคับของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484

และพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 ดังนั้นการวิเคราะหบทบัญญัติของกฎหมายผาน

กรณีศึกษา จึงจะขอแยกทําการวิศึกษาในประเด็นดังตอไปนี้ 

5.3.1.1 บทบัญญัติของกฎหมายท่ีควบคุมการใชประโยชนในเขตปาไมถาวรตาม 

มติของคณะรัฐมนตรี 

  เนื่องจากพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษท่ีอยู

ในเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงถือวาเปน “ปา” ตามความหมายในบทบัญญัติมาตรา 4 

แหงพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484254  อันเปนกฎหมายหลักของกฎหมายวาดวยปาไมและสัตวปา 

เนื่องจากไดบัญญัติครอบคลุมเรื่องปาไมไวท้ังหมด คุมครองท่ีดินซ่ึงเปนปาและควบคุมไมหวงหาม อีก

ท้ังของปาอันเปนผลิตผลจากปา ท้ังยังควบคุมออกมาถึงไมสักและไมยางท่ีไมไดข้ึนในปาอีกดวย และ

ดวยวัตถุประสงคดังกลาว กฎหมายฉบับนี้จึงเปนแมบทของกฎหมายปาไมท้ังหลาย โดยไดมีการ

บัญญัติซํ้าซอนลงไปบนปาท่ัวราชอาณาจักร แมวาปานั้นจะมีพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.

2507 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.

2535 ควบคุมอยูแลวก็ตาม ก็มิไดหมายความวาพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 จะหมดสภาพบังคับ

ในปาแหงนั้นไปเลย เวนเสียแตจะมีกฎหมายบัญญัติ ไว โดยเฉพาะเจาะจงแลว จึงจะไมใช

พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 บังคับอีก เพราะถือวาเปนบทบัญญัติท่ัวไป255 ดังนั้น จึงขอแยก

พิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ 

                                                           
254พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 ไดใหนิยามความหมายของ “ปา” วา หมายถึง ท่ีดินท่ียัง

มิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายท่ีดิน 
255ยืนหยัด ใจสมุทร, “รวมกฎหมายท่ีเกี่ยวกับปาไมและสัตวปา” (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 

2539), หนา 289. 
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1)  การกําหนดพ้ืนท่ี “ปา” ตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 

บทบัญญัติมาตรา 4(1) กําหนดวา “ปา” หมายความวา ท่ีดินท่ียังมิไดมี 

บุคคลไดมาตามกฎหมายท่ีดิน โดยถือวาปาเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยมาตรา 1304 บุคคลใดหามีสิทธิครอบครองและมีกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายท่ีดินไม 

เวนแตจะไดปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายและไมอยูในความรับผิดแหงคดี การโตแยงสิทธิระหวาง

ราษฎรดวยกันเองในการอางสิทธิในท่ีดินของรัฐนั้น แมวาจะใชยันกันได แตจะใชสิทธินั้นโตแยงกับรัฐ

ซ่ึงเปนเจาของไมได และการเสียภาษีบํารุงทองท่ีนั้นไมทําใหไดสิทธิครอบครองท่ีดินท่ีเปนสาธารณ

สมบัติของแผนดินไปได256 

2)  อํานาจในการจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม พระราชบัญญัติฉบับนี้มีเจตนารมณเพ่ือมุงคุมครองปองกันทรัพยากรปาไมและของปาท่ีมี

อยูมิใหถูกทําลายลงดวยเหตุอันไมสมควร ดังนั้นสาระสําคัญจึงอยูท่ีการกําหนดมาตรการตางๆ  เพ่ือ

ควบคุมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับไมชนิดตางๆ  ไมวาจะเปนการทําไม การแปรรูปไม และการเก็บของปา 

รวมท้ังการนําไมและของปาออกจากปา นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการทําประโยชนจาก

ไม ปาไม และของปาอีกดวย อาทิเชน ในมาตรา 7 ท่ีบัญญัติวา ใหการทําไม เจาะ สับ เผา หรือทํา

อันตรายดวยประการใดๆ  แกไมหวงหาม ตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี มาตรา 29 การ

เก็บหาของหรือทําอันตรายดวยประการใดๆ  แกของปาหวงหามในปา ตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน

เจาหนาท่ี มาตรา 54257 หามมิใหผูใดกอสราง แผวถาง หรือเผาปา หรือกระทําดวยประการใดๆ  อัน

เปนการทําลายปา หรือเขายึดถือหรือครอบครองปาเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน เวนแต จะกระทําภายในเขต

ท่ีไดจําแนกไวเปนประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือไดรับ

                                                           
256พยงค ฉัตรวิรุฬห, กฎหมายวาดวยการปาไม (กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ, 2550), หนา 54. 
257มาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 บัญญัติวา “หามมิใหผูใด กอสราง แผว

ถาง หรือเผาปา หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการทําลายปา หรือเขายึดถือหรือครอบครองปา

เพ่ือตนเองหรือผูอ่ืนเวนแตจะกระทําภายในเขตท่ีไดจําแนกไวเปนประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให เปนไปตามหลักเกณฑและเ ง่ือนไขท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง” 
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ใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี และหากมีการครอบครองท่ีถูกแผวถางตามมาตรา 54 ให

สันนิษฐานไวกอนวาบุคคลนั้นเปนผูแผวถางปานั้น ตามมาตรา 55258 

5.3.1.2 บทบัญญัติของกฎหมายท่ีควบคุมการใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ 

  พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอนตั้งอยูบนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ดังนั้นกฎหมาย

ท่ีจะตองใชบังคับกับการขออนุญาตเขาใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน

ลักษณะของการจัดตั้งพุทธอุทยานในเขตพ้ืนท่ีดังกลาวจึงตองตกอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติ

ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีออกมาเพ่ือยกเลิกกฎหมายเดิม คือ พระราชบัญญัติ

คุมครองและสงวนสัตวปา พ.ศ.2481 โดยมีเจตนารมณมุงเนนไปท่ีการอนุรักษปาไมใหดํารงคงอยู ไม

ปลอยใหมีการใชสอยจนปาไมหมดประเทศ จึงไดหยิบยกเอาปาใดปาหนึ่งท่ีตองการสงวนไวมา

ประกาศเปนเขตปาสงวนแหงชาติ แลวจัดเจาหนาท่ีของรัฐเขาไปดูแลรักษามิใหผูใดเขามาบุกรุก

ทําลาย โดยเนื้อหาของพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 ประกอบดวยรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

   1) การกําหนดพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติ 

   คําวา “ปา” ท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 

หมายความวา ท่ีดินรวมตลอดถึงภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชาย

ตลิ่งท่ียังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมาย259  ซ่ึงการกําหนดเขตปาสงวนแหงชาติจะตองมีการประกาศ

โดยออกเปนกฎกระทรวง260 และบรรดาปาท่ีเปนปาสงวนอยูแลวตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง

และสงวนปา กอนวันท่ีพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 ใชบังคับ ซ่ึงก็คือวันท่ี 29 

                                                           
258มาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 บัญญัติวา “ผูใดครอบครองปาท่ีไดถูก

แผวถางโดยฝาฝนตอบทบัญญัติแหงมาตรากอน ใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลนั้นเปนผูแผวถางปา

นั้น” 
259มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 บัญญัติวา “ปา หมายความวา 

ท่ีดินรวมตลอดถึง ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเลท่ียังมิไดมี

บุคคลไดมาตามกฎหมาย” 
260มาตรา 6 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 บัญญัติวา “เม่ือ

รัฐมนตรีเห็นสมควรกําหนดปาอ่ืนใดเปนปาสงวนแหงชาติ เพ่ือรักษาสภาพปา ไมของปาหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนใหกระทําไดโดยออกกฎกระทรวงซ่ึงตองมีแผนท่ีแสดงแนวเขตปาท่ีกําหนดเปน

ปาสงวนแหงชาตินั้นแนบทายกฎกระทรวงดวย” 
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เมษายน พ.ศ.2507 ใหถือวาพ้ืนท่ีปาดังกลาวนั้นเปนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติตอไปโดยอัตโนมัติ261 โดย

ไมตองมีการประกาศซํ้าอีก สําหรับปาท่ีเปนปาคุมครองอยูกอนวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ.2507 ก็ใหเปน

ปาสงวนแหงชาติไปชั่วคราว จนกวาจะมีการออกกฎกระทรวงกําหนดใหเปนเขตปาสงวนแหงชาติ 

หรือเปลี่ยนแปลงเขต หรือเพิกถอนเสียบางสวนภายในกําหนด 5 ป นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช

บังคับ คือ ภายในวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ.2512 ซ่ึงหากไมมีกฎกระทรวงออกมาภายในกําหนดดังกลาว 

ปาสงวนแหงชาตินั้นก็ยอมหมดสภาพไปโดยอัตโนมัติ กลายเปนปาตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.

2484 ทันที262 

2) การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตปา

สงวนแหงชาติ 

   ในเขตปาสงวนแหงชาตินั้นโดยหลักแลวหามมิใหผูใดยึดถือ ครอบครอง ทํา

ประโยชนหรืออยูอาศัยในท่ีดิน กอสราง แผวถาง เผาปา ทําไม เก็บหาของปาหรือกระทําดวยประการ

ใดๆ  อันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติ263แตอธิบดีโดยอนุมัติโดยรัฐมนตรีมีอํานาจ

อนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติได โดยอาจไดรับ

อนุญาตเปนคราวๆ ไปคราวละไมนอยกวาหาป แตไมเกินสามสิบปหรือการเขาทําประโยชนเก่ียวกับ

                                                           
261มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 บัญญัติวา “บรรดาปาท่ีเปนปา

สงวนอยูแลวตามกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงวนปากอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเปน

ปาสงวนแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้” 
262ยืนหยัด ใจสมุทร, เรื่องเดิม. 
263มาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 บัญญัติวา “ในเขตปาสงวน

แหงชาติหามมิใหบุคคลใดยึดถือครอบครองทําประโยชนหรืออยูอาศัยในท่ีดิน กอสรางแผวถาง เผาปา 

ทําไม เก็บหาของปา หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติ เวน

แต 

(1) ทําไมหรือเก็บหาของปาตามมาตรา 15 เขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยตามมาตรา 16 

มาตรา 16 ทวิ หรือมาตรา 16 ตรี กระทําการตามมาตรา 17 ใชประโยชนตามมาตรา 18 หรือกระทํา

การตามมาตรา 19 หรือมาตรา 20 

(2) ทําไมหวงหามหรือเก็บหาของปาหวงหามตามกฎหมายวาดวยปาไม” 
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การทําเหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแรคราวละไมเกินสิบป264 ผูฝาฝนตามาตรา 14 ตองระวางโทษ

จําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหาพันบาทจนถึงหาหม่ืนบาท265 

3) อํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตปา

สงวนแหงชาติ 

   อํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตปาสงวน

แหงชาตินั้น ยังคงเปนอํานาจของรัฐแตเพียงฝายเดียวอยู  ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติของ

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการจัดการ อาทิเชน การออกระเบียบ

การใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ การควบคุม การดูแลรักษา หรือบํารุงรักษาปาสงวน

แหงชาติ266 ใหเปนอํานาจของอธิบดีในการดําเนินการ กลาวคือ ออกระเบียบหรือสั่งเปนหนังสือให

พนักงานเจาหนาท่ีกระทําการตามมาตรา 19 ได 

   นอกจากนี้แลว บทบัญญัติมาตรา 25 ยังไดใหอํานาจแกพนักงานเจาหนาท่ี

ในการสั่งใหผูหนึ่งผู ใดออกจากปาสงวนแหงชาติ หรือสั่งเปนหนังสือใหผูกระทําความผิดตอ

พระราชบัญญัตินี้ การรื้อถอน แกไขหรือทําประการอ่ืนใดแกสิ่งท่ีเปนอันตราย หรือสิ่งท่ีทําให

                                                           
264มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 “อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมี

อํานาจอนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติได ในกรณี

ดังตอไปนี้ 

(1) การเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติคราวละไมนอยกวาหาปแตไม

เกินสามสิบป ในกรณีท่ีผูไดรับอนุญาตเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ

งบประมาณจะอนุญาตโดยใหยกเวนคาธรรมเนียมท้ังหมดหรือบางสวนตามท่ีเห็นสมควรก็ได 

(2) การเขาทําประโยชนเก่ียวกับการทําเหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแรคราวละไมเกินสิบป

โดยใหไดรับยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตเก็บหาของปาและไมตองเสียคาภาคหลวงของปาตาม

พระราชบัญญัตินี้สําหรับแร ดินขาว หรือหิน แลวแตกรณี” 
265มาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 บัญญัติวา “ผูใดฝาฝนมาตรา 

14 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาปและปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหาหม่ืนบาท” 
266มาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 บัญญัติวา “เพ่ือประโยชนใน

การควบคุม ดูแลรักษาหรือบํารุงปาสงวนแหงชาติอธิบดีมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาท่ี

หรือเจาหนาท่ีของกรมปาไม กระทําการอยางหนึ่งอยางใดในเขตปาสงวนแหงชาติได” 
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เสื่อมสภาพในเขตปาสงวนแหงชาติ หรือยึด ทําลาย รื้อถอน หรือทําประการอ่ืนใด เม่ือผูกระทําผิดไม

ปฏิบัติตาม267 

  5.3.1.3 วิเคราะหบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยปาไมท้ัง 2 ฉบับท่ีใชบังคับตอ 

ชุมชนสงฆในรูปแบบของพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 

  จากการศึกษาขางตนถึงบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยปาไมท้ัง 2 ฉบับท่ีใชบังคับ

ตอชุมชนสงฆในรูปแบบของพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษนั้น สามารถวิเคราะหไดดังตอไปนี้ 

  ประการแรก การนิยามและการกําหนดพ้ืนท่ีปา 

  จากบทบัญญัติของกฎหมายท้ัง 2 ฉบับ อันประกอบไปดวยพระราชบัญญัติปาไม 

พ.ศ.2484 และพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 ไดใหนิยามความหมายของคําวา “ปา” 

ในความหมายอยางเดียวกัน กลาวคือ หมายถึง ท่ีดินท่ียังมิไดมีบุคคลใดไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย 

ซ่ึงหมายความวากฎหมายดังกลาวไดยอมรับเพียงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองท่ีบุคคลไดมาโดยชอบ

ตามประมวลกฎหมายท่ีดินเทานั้น 

 ซ่ึงจะเห็นไดวากฎหมายท้ังสองฉบับนั้นไดนําแนวความคิดดานเศรษฐศาสตร

สมัยใหมมาใชอธิบายความหมายของปาอันทําใหปากลายเปนทรัพยสินซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ อันเปนลักษณะ

                                                           
267มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 บัญญัติวา “เม่ือไดกําหนดปา

ใดเปนปาสงวนแหงชาติและรัฐมนตรีไดแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีผูควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาติ

นั้นแลวใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจดังตอไปนี้ 

(1) สั่งใหผูหนึ่งผูใดออกจากปาสงวนแหงชาติ หรือใหงดเวนการกระทําใดๆ ในเขตปาสงวน

แหงชาติ ในกรณีท่ีมีขอเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2) สั่งเปนหนังสือใหผูกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้รื้อถอนแกไขหรือทําประการอ่ืนใดแกสิ่ง

ท่ีเปนอันตรายหรือสิ่งท่ีทําใหเสื่อมสภาพในเขตปาสงวนแหงชาติภายในเวลาท่ีกําหนดให 

(3) ยึด ทําลาย รื้อถอน แกไขหรือทําประการอ่ืนเม่ือผูกระทําผิดไมปฏิบัติตาม (2) ไมปรากฏ

ตัวผูกระทําผิดหรือรูตัวผูกระทําผิดแตหาตัวไมพบ 

ถาพนักงานเจาหนาท่ีไดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดดังกลาว และไดเสียคาใชจายเพ่ือการนั้น 

ใหผูกระทําผิดชดใชหรือออกคาใชจายนั้นท้ังหมดหรือใหพนักงานเจาหนาท่ีนําทรัพยสินท่ียึดไวไดออก

ขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือชดใชคาใชจายนั้น และใหนําความในมาตรา

1327  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับแกเงินท่ีไดจากการขายทรัพยสินนั้นโดย

อนุโลม 

(4) ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้ เพ่ือปองกันหรือบรรเทาความเสียหายแก

ปาสงวนแหงชาติในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน” 
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เดียวกับการนิยามความหมายของวัตถุสิ่งของท่ัวไป ซ่ึงสามารถมีการครอบครอง มีการยึดถือ 

จนกระท่ังถึงขนาดท่ีทําใหมีการแกงแยงกันระหวางมนุษยเพ่ือหาผลประโยชนในท่ีสุด และการ

ประกาศพ้ืนท่ีปาดังกลาวมีผลทําใหผูซ่ึงจะเขามาใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษดังกลาวจะตองไดรับ

อนุญาตจากรัฐผูเปนเจาของ หากไมไดรับอนุญาตก็จะไดรับบทลงโทษตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย

นั้นๆ  โดยไมไดคํานึงวาการเขาใชประโยชนจะมีวัตถุประสงคหรือเพ่ือประโยชนอะไร มีคุณประโยชน

ตอสังคมและทรัพยากรหรือไม ซ่ึงแนวคิดดังกลาวนั้นตางไปจากแนวความคิดในเรื่องทรัพยากรปาไม

ในทรรศนะของพระพุทธศาสนาซ่ึงถือวาทรัพยากรปาไมนั้นเปนทรัพยากรท่ีมีจิตวิญญาณมีพระคุณตอ

มนุษยและสรรพสัตวท้ังหลาย และทรัพยากรปาไมนั้นในสมัยพุทธกาลถือวาเปนของรัฐอันเปนสา

ธารณสมบัติท่ีคนท่ัวไปสามารถท่ีจะเขาใชประโยชนไดดังจะเห็นไดจาก เรื่อง พระธนิยะ ท่ีเกิดข้ึนใน

พิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริยในสมัยนั้นไดมีคําประกาศของกษัตริยประโยคหนึ่งวา “ขาว หญา ไม 

และน้ํา ขาพเจาใหแกสมณพราหมณ” ซ่ึงหมายความวา ทรัพยากรอันเปนของรัฐสวนรวมนั้น 

พระมหากษัตริยไดทรงเปดโอกาสใหสมณพราหมณ สามารถใชสอยไดในฐานะเปนเครื่องอาศัย ไมใช

ในฐานะเปนเจาของ และยังมีปรากฏในอรรถกถาอาฬวิกาสูตร อันเปนการบรรยายถึงการใชประโยชน

จากทรัพยากรปาไมของภิกษุนีชาวเมืองอาฬวี ความวา  

 

“บทวา อนฺธวนํ ความวา ปาท่ีนับวาอันธวัน ตั้งแตเวลาท่ีพวกโจร 

500 คน ควักนัยนตาท้ังสองของพระอริยบุคคล (อนาคามี) ผูกลาวธรรม 

นามวายโสธร ผูรวบรวมทรัพยมาเพ่ือสรางพระเจดีย พระสัมมาสัมพุทธเจา

พระนามวา กัสสป ตนเองก็ตาแตกอยูในท่ีนั้นนั่นเอง. เขาวาปานั้นเปนปา

สงวนในเนื้อท่ีประมาณคาวุตหนึ่ง ทางดานทิศทักษิณกรุงสาวัตถี ผู ท่ี

ตองการวิเวกและภิกษุณีท้ังหลายก็พากันไปในปานั้น.เพราะฉะนั้น แม

ภิกษุณีอาฬวิกานี้ ก็มีความตองการวิเวก จึงเขาไปทางปานั้น” 

 

เม่ือในทางพระพุทธศาสนาถือวาทรัพยากรปาไมนั้นเปนอินทรียชนิดหนึ่งท่ีสรรพสัตว

ท้ังหลายไดพ่ึงพาอาศัยอาศัยและเปนท่ีพ่ึงพิงท้ังทางกายและทางใจ ดังนั้นการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรปาไมตามหลักพระพุทธศาสนาจึงเปนไปเพ่ือการอนุรักษและเปนสิ่งท่ีจะตองใหความกตัญู

อยางยิ่ง จนถึงขนาดพระพุทธเจาไดทรงบัญญัติพระวินัยท่ีเก่ียวกับการอยูรวมกับทรัพยากรธรรมชาติ

ไดอยางเปนมิตรสําหรับการอยูอาศัยและพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติของเหลาบรรดาพระภิกษุสงฆ

ท้ังหลาย ดังนั้นผูซ่ึงทําลายและตัดฟนทรัพยากรปาไมจึงถูกเปรียบเปนบุคคลผูอกตัญูท่ีประทุษราย

ตอมิตรและผูมีพระคุณดังท่ีทานกลาวไวในชาดกตอนหนึ่งวา “บุคคลนั่งหรือนอน อาศัยท่ีรมเงาตนไม

ใด ไมควรหักรานก่ิงแหงตนไมนั้น เพราะผูประทุษรายมิตรเปนคนเลวทราม” 
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  ดังนั้นเม่ือปรากฏวาแนวความคิดเรื่องทรัพยากรปาไมในกฎหมายสมัยใหมและตาม

ทรรศนะในทางพระพุทธศาสนานั้นเปนแนวความคิดท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความคิดท่ีแตกตางกัน ทําให

การจัดการทรัพยากรปาไมของประเทศไทยโดยใชแนวความคิดดานเศรษฐศาสตรสมัยใหมนั้น ไม

สามารถท่ีจะตอบสนองตอการใชสิทธิของชุมชนสงฆท่ีตองพ่ึงพาอาศัยทรัพยากรปาไมในการพัฒนา

ตนเองตามหลักของศาสนาไดอยางเสรีดังเชนในอดีตไดอีกตอไปเนื่องจากตองปฏิบัติตามข้ันตอนท่ี

กฎหมายแตละฉบับท่ีบัญญัติข้ึนมาในการควบคุมการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีดังกลาวตอไป  

  ปญหาการไมยอมรับซ่ึงสิทธิชุมชนหรือความมีตัวตนของชุมชนของภาครัฐ ทําให

ชุมชนสงฆท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษไมวาจะอยูในรูปของพุทธอุทยานหรือไมก็ตาม บางสวนได

กลายเปนผูกระทําความผิดตอกฎหมายบานเมืองไป ท้ังท่ีหากพิจารณาตามหลักสิทธิชุมชนท้ังตาม

หลักสากลและท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดรับรองมาเปนฉบับท่ี 2 แลว ชุมชนสงฆใน

รูปแบบของพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษเปนผูทรงสิทธิชุมชนโดยสมบูรณท่ีรัฐจะตองใหการยอมรับ

และใหการคุมครองการใชสิทธิชุมชนดวย 

  ประการท่ีสอง ประเด็นเรื่องการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

  เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 

14 ท่ีวา “ในเขตปาสงวนแหงชาติ หามมิใหบุคคลใดยึดถือ ครอบครอง ทําประโยชนหรืออยูอาศัยใน

ท่ีดิน กอสราง แผวถาง เผาปา ทําไม เก็บหาของปาหรือกระทําดวยประการใดๆ  อันเปนการเสื่อมเสีย

แกสภาพปาสงวนแหงชาติ. . .” ซ่ึงขอหามดังกลาวเปนอุปสรรคสําคัญในการเขาอยูอาศัยในปาของ

ชุมชนสงฆตั้งแตกอนมีการขออนุญาตเพ่ือจัดตั้งเปนพุทธอุทยานโดยถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงชุมชน

สงฆบางสวนไดปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยอยางเครงครัดในการปฏิบัติตนเม่ืออยูอาศัยในปา ซ่ึง

ดังท่ีไดทําการศึกษาแลววา พุทธบัญญัติอันเปนหลักปฏิบัติของชุมชนสงฆท่ีเก่ียวกับการอยูอาศัยในปา

ของพระสงฆนั้นมิไดเปนไปเพ่ือการทําลายหรือเพ่ือการยึดถือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติเลย 

มิหนําซํ้ายังชวยอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมอีกดวย แตการเขา

อยูอาศัยของชุมชนสงฆจําเปนท่ีจะตองมีการปลูกสรางสิ่งปลูกสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีพ

และการปฏิบัติศาสนกิจ ซ่ึงการหามอยูอาศัยในท่ีดินและกอสรางสิ่งปลูกสรางตามความจําเปนเพ่ือ

การพัฒนาตนเองตามหลักพระธรรมวินัยนั้น ทําใหชุมชนสงฆไมอาจดํารงชีวิตอยูในปาไดเลยดังนั้น

บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวท่ีไมไดพิจารณาถึงเจตนารมณของการเขาใชประโยชน จึงไมไดเปนไป

โดยเอ้ืออํานวยใหการใชสิทธิในการพ่ึงพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสงฆเพ่ือการพัฒนา

ตนเองตามหลักของพระพุทธศาสนาสามารถบรรลุผลสําเร็จได นอกจากจะผานกระบวนการในการ

อนุญาตท่ีมีความยุงยากซับซอนอันเปนอุปสรรคตอการใชสิทธิดังกลาวเปนอยางยิ่ง 
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  อยางไรก็ตาม เม่ือชุมชนสงฆไดรับการจัดตั้งเปนพุทธอุทยานโดยถูกตองตาม

กฎหมายแลว โดยอาศัยบทบัญญัติอันเปนขอยกเวนของพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 

แมจะมีการยอมรับลักษณะการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติตามวิถีแหงสงฆ อาทิเชน การ

ปลูกสรางถาวรวัตถุไมวาจะเปน โบสถ วิหาร กุฏิพระ หรือแมกระท่ังถนน ซ่ึงจะตองอยูภายใต

บทบัญญัติของพระวินัยและเจตนารมณในการอยูปาของพระสงฆท่ีไดมีบัญญัติไวมิใหปลูกสรางวัตถุจน

เกินความจําเปนอยูแลว     

ประการท่ีสาม อํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

  เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายท้ังสองฉบับท่ีใชบังคับกับพุทธอุทยานใน

พ้ืนท่ีปาอนุรักษกรณีศึกษาท้ังสองแหงแลว จะเห็นไดวากฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหพนักงาน

เจาหนาท่ีเทานั้นท่ีมีอํานาจในการ “จัดการ” ใดๆ ในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ดังนั้น แมวาชุมชนสงฆท่ีตั้งอยู

ภายในพุทธอุทยานท้ังสองแหงจะมีวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเชื่อ มีระเบียบแบบแผนในการจัดการ

และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบท่ีไมกระทบกับระบบนิเวศทางธรรมชาติ อันเปน

ลักษณะของการจัดการอยางยั่งยืน ซ่ึงเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ แตก็ไมอาจท่ีจะ

ดําเนินการใดๆ ไดโดยลําพังซ่ึงดังจะเห็นไดจากกรณีศึกษาท้ังสองกรณีในการจัดตั้งพุทธอุทยานข้ึนได

จะตองมีการริเริ่มโดยรัฐแลวใหชุมชนสงฆเขามีสวนรวมในการจัดการ เปนตน 

  ในขณะเดียวกันการท่ีรัฐใชอํานาจฝายเดียวในการควบคุมการจัดการทรัพยากร

ท้ังหมดนั้น ทําใหชุมชนสงฆท่ีอยูในพุทธอุทยานมีฐานะเปนเพียงผูชวยเจาพนักงานในการอนุรักษ

ทรัพยากร ดังจะเห็นไดจากกรณีของพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร พระสงฆมีหนาท่ีในการ

ออกลาดตระเวนรวมกับพนักงานเจาหนาท่ีในการปองกันการตัดไมหวงหาม และการลาสัตว ซ่ึง

พระสงฆเปนเพียงบุคคลธรรมดาท่ีไมสามารถจับอาวุธเขาตอสูปกปองผืนปาไดอยางเชนกรณีของ

เจาหนาท่ี ซ่ึงกรณีนี้ผูวิจัยเห็นวาเปนนโยบายท่ีไมถูกตอง เนื่องจากพระสงฆจะตองมีหนาท่ีในการ

ปฏิบัติศาสนกิจประจําวันเพ่ือวัตถุประสงคในการพัฒนาตนเองตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา

อยูแลว การท่ีใหพระสงฆเปนผูชวยพนักงานเจาหนาท่ีในการปองกันการตัดไม ปองกันการทําลาย

ทรัพยากรถึงขนาดตองออกลาดตระเวนรวมกับพนักงานเจาหนาท่ีนั้นนับเปนการสรางภาระท่ีหนัก

หนาสาหัสใหแกพระสงฆ รวมถึงทําใหกฎหมายและระเบียบตางๆ เขามาเปลี่ยนเจตนารมณในการอยู

ปาของพระสงฆท่ีหาใชเขามาอยูปาเพ่ือปองกันผูอ่ืนมิใหทําลายปาไม หากแตเขามาอยูปาเพ่ือการ

ปฏิบัติธรรมเพ่ือการพนทุกข ซ่ึงการรักษาทรัพยากรเปนผลพลอยไดท่ีตามมาจากการอยูปาของชุมชน

สงฆเทานั้น เนื่องจากพระสงฆจะตองปฏิบัติตามพระวินัยท่ีเก่ียวกับการอยูปาอยางเครงครัด  

ปญหาอีกอยางหนึ่งท่ีเกิดข้ึนตามมาจากแนวทางในการจัดการทรัพยากรในพุทธ 

อุทยานท่ีกําลังทําอยูในปจจุบัน เนื่องจากโครงการพุทธอุทยานเปนของการเกิดข้ึนโดยภาครัฐ มิใช

โครงการท่ีเกิดข้ึนความตองการริเริ่มจากชุมชนอยางแทจริง ดังนั้นชุมชนสงฆจึงไมมีอํานาจในการ
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ตัดสินใจรวมกับภาครัฐในการดําเนินการจัดตั้งโครงการพุทธอุทยานในเบื้องตน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

กําหนดพ้ืนท่ีพุทธอุทยานใหชุมชนสงฆชวยดูแลท่ีมีจํานวนมากเกินไป อาทิเชนในกรณีของพุทธอุทยาน

วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ท่ีมีพ้ืนท่ีถึงหม่ืนกวาไร ท่ีรัฐกําหนดเพ่ิมใหพระสงฆดูแลจํานวนมากข้ึน

เรื่อยๆ  ทําใหเกิดปญหาในการบริหารจัดการระหวางชุมชนสงฆกับเจาหนาท่ีของรัฐไมสามารถดูแล

รักษาไดโดยท่ัวถึง อีกท้ังยังเปนผืนปารอยตอระหวางประเทศไทยกับกัมพูชา จึงมีผูลักลอบเขามาจาก

ประเทศเพ่ือนบานเพ่ือเขามาตัดไมหวงหาม นับเปนปญหาท่ีสําคัญของการจัดการทรัพยากรในพุทธ

อุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรเปนอยางมาก แตสําหรับกรณีของพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภู

กอน ท่ีมีเนื้อท่ีประมาณสามพันไรนั้น การจัดการทรัพยากรสวนใหญสามารถกระทําไดอยางประสบ

ความสําเร็จ ไมเปนภาระหนักสําหรับพระสงฆในพุทธอุทยาน เนื่องจากชุมชนใกลเคียงเขามามีสวน

รวมในการอนุรักษดวย แตอํานาจในการจัดการทรัพยากรยังคงเปนของรัฐอยู ซ่ึงหากรัฐเปดโอกาสให

ชุมชนสงฆสามารถมีอํานาจในการจัดการทรัพยากรเองไดตามแนวความคิดการจัดการทรัพยากรโดย

ชุมชนแลว เชื่อวาสามารถจัดการใหประสบความสําเร็จไดดังนั้นโครงการพุทธอุทยานอันเปนโครงการ

ของรัฐจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหชุมชนสงฆไดมีโอกาสมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ

เพ่ือริเริ่มโครงการโดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดจํานวนพ้ืนท่ีในความดูแลของชุมชนตามความ

เหมาะสมและศักยภาพของชุมชนสงฆ ท้ังนี้ตองไมกระบทกระเทือนถึงเจตนารมณในการอยูปาเพ่ือขัด

เกลากิเลสและฝกฝนตนเองใหเปนบุคคลท่ีสมบูรณตามแนวทางท่ีพระพุทธเจาทรงวางไวดวย 

  กลาวโดยสรุปปญหาสําคัญท่ีเกิดจากการใชอํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมฝายเดียวของรัฐนั้น ทําใหเกิดปญหาตามมาอยางในกรณีของพุทธอุทยานวัดเขา

ศาลาอตุลฐานะจาโร ท่ีรัฐพยายามจะใหพระสงฆเขามาชวยงานดานการอนุรักษปาไม เนื่องจาก

ชาวบานในชุมชนใกลเคียงมีความศรัทธาเลื่อมใสในตัวพระสงฆของวัดนี้ จึงทําใหรัฐใชอํานาจฝายเดียว

ในการกําหนดพ้ืนท่ีใหเปนพุทธอุทยานจํานวนมากข้ึนโดยมิไดพิจารณาถึงศักยภาพของพระสงฆในวัด

ท่ีมีอยูนอยนิด และมิหนําซํ้าอีกฟากหนึ่งของพุทธอุทยานยังเปนพ้ืนท่ีรอยตอระหวางประเทศ ทําให

เปนปญหาสําคัญและทําใหเปนภาระท่ีหนักเกินไปสําหรับพระสงฆท่ีจะตองดูแลรักษาปารวมกับ

เจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีรัฐถือวาเปนผลประโยชนท่ีจะตองมีการแลกเปลี่ยนกัน โดยท่ีพระสงฆไดพ้ืนท่ีปาใน

การอยูอาศัยปฏิบัติธรรม และในขณะเดียวกันรัฐก็ไดทรัพยากรบุคคลในการดูแลทรัพยากรเพ่ิมข้ึนโดย

ไมตองสิ้นเปลืองงบประมาณ ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีมิไดมองถึงเจตนารมณท่ีแทจริงของการอยูปาของ

พระสงฆ รวมถึงคุณคาท่ีจะตองมีพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษเพ่ือวัตถุประสงคในการพัฒนาตนเอง

ของพระสงฆอยางแทจริง สําหรับการอนุรักษและการบํารุงรักษายอมเปนผลพลอยไดตามมาจาก

ความศรัทธาของประชาชนในพ้ืนท่ีและจากหลักการปฏิบัติตนในปาตามแนวทางของพระพุทธเจาท่ี

เปนไปเพ่ือความกตัญูตอธรรมชาติอยางเครงครัด 
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5.3.2 วิเคราะหตามเง่ือนไขในการอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ผาน 

        กรณีศึกษาพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 

 เนื่องจากพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษท้ังสองแหง ไดมีระเบียบอันเปนเง่ือนไขในการ

อนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในพ้ืนท่ีปาอนุรักษท่ีมีเนื้อหาและรายละเอียดเก่ียวกับการให

อนุญาตเขาทําประโยชน รวมถึงเง่ือนไขตางๆ  อันเปนรายละเอียดปลีกยอยมากมาย ดังนั้น ในการ

วิเคราะหเง่ือนไขในการอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษในลักษณะของการจัดตั้งพุทธ

อุทยาน จะไดแยกทําการศึกษาในประเด็นดังตอไปนี้ 

  5.3.2.1 เง่ือนไขในการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 

กรณีพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร 

  เนื่องจากการขออนุญาตเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาตามมาตรา 54268 แหง

พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484ซ่ึงบัญญัติหามมิใหผูใด กอสราง แผวถาง หรือเผาปา หรือกระทําดวย

ประการใดๆ อันเปนการทําลายปา หรือเขายึดถือหรือครอบครองปาเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตจะ

ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีนั้น ใชบังคับกับเฉพาะท่ีดินท่ียังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมาย

ท่ีดิน หรือท่ีดินของรัฐท่ีรกรางวางเปลา ท่ีมิใชปาสงวนแหงชาติหรือปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 

ซ่ึงในอดีตการอนุญาตใหทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีไดมีมติ

คณะรัฐมนตรี ลงวันท่ี 26 มกราคม 2511 เรื่องการพิจารณาอนุมัติใหสวนราชการเขาใชประโยชน

ท่ีดินในเขตปาท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหรักษาไวเปนสมบัติของชาติใชบังคับสําหรับการขออนุญาตเขาทํา

ประโยชนหรืออยูอาศัยของสวนราชการ แตในปจจุบันการอนุญาตใหทําประโยชนหรืออยูอาศัยใน

พ้ืนท่ีปาอนุรักษท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีนั้นตองพิจารณาตามระเบียบกรมปา

ไมวาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2548 โดย

อนุโลม269 ซ่ึงเม่ือพิจารณาหลักเกณฑตามระเบียบดังกลาวแลวสามารถสรุปข้ันตอนในการขออนุญาต

ได ดังนี้ 

                                                           
268มาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 บัญญัติวา “หามมิใหผูใด กอสราง แผว

ถาง หรือเผาปา หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการทําลายปา หรือเขายึดถือหรือครอบครองปา

เพ่ือตนเองหรือผูอ่ืนเวนแตจะกระทําภายในเขตท่ีไดจําแนกไวเปนประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให เปนไปตามหลักเกณฑและเ ง่ือนไขท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง” 
269กรมชลประทาน,  แนวทางและข้ันตอนการขออนุญาตเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมท่ี

ดําเนินการในลักษณะโครงการชลประทานขนาดเล็ก (กรุงเทพฯ: กรมชลประทาน, 2555), หนา 1. 
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  สําหรับในการขออนุญาตเพ่ือจัดตั้งพุทธอุทยาน ในกรณีของพุทธอุทยานวัดเขา

ศาลาอตุลฐานะจาโรนั้น เพ่ือใหการดําเนินการถูกตองตามกฎหมาย ทางกรมการศาสนาในขณะนั้น 2 5

270

ไดมีหนังสือขอเขาทําประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาไมถาวร เพ่ือจัดตั้งพุทธอุทยานในการอนุรักษทรัพยากร

ปาไมและปลูกเสริมปา เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2536 และกรมปาไมไดมีหนังสือ ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 

2536 เพ่ือชี้แจงวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดอนุมัติ เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 

2536 อนุญาตใหกรมการศาสนาดําเนินการเขาทําประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาไม เพ่ือจัดตั้งพุทธอุทยาน

ในการอนุรักษทรัพยากรปาไมและปลูกเสริมปา ในเขตปาท่ีคณะรัฐมนตรีไวเปนสมบัติของชาติ ปา

หวยสําราญ ทองท่ีตําบลจรัสและตําบลอาโพน อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร เนื้อท่ี 10,865 ไร มี

กําหนดระยะเวลา 30 ป โดยอาศัยอํานาจตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2511 เรื่อง

การพิจารณาอนุมัติใหสวนราชการเขาใชประโยชนท่ีดินในเขตปาท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหรักษาไวเปน

สมบัติของชาติ โดยใหปฏิบัติตามเง่ือนไข รวม 11 ขอ และเง่ือนไขเพ่ิมเติมอีก 2 ขอ และหากผูรับ

อนุญาตมีความจําเปนและประสงคจะทําการแผวถางปาในพ้ืนท่ีดังกลาว ใหดําเนินการตามความใน

มาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลงวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.2539 ขอ 3 (11) โดยเง่ือนไขการอนุญาตประกอบไปดวย  

1. ตองไมทําการหรือยินยอมให ตัวแทน คนงาน หรือลูกจาง กระทําการอยางหนึ่ง

อยางใดใหเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปา ไม หรือของปา นอกเขตพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาต หากปรากฏวา

มีการกระทําดังกลาว ใหเรียกปรับผูรับอนุญาตในอัตราไรละ 1,000 บาท ถาทําใหตนไมเสียหายให

เรียกปรับในอัตราตนละไมเกิน 500 บาท 

2. ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ หรือกฎหมายวาดวยการปาไม 

ตลอดจนกฎกระทรวง ขอกําหนด ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับหรือเง่ือนไข ซ่ึงออกตามกฎหมาย

ดังกลาวท่ีใชอยูในขณะนี้ และท่ีจะประกาศใชบังคับตอไป 

3. ตองจัดทําปายถาวรท่ีมีขนาดโตไมนอยกวา 60 X 120 เซนติเมตร ติดไวใกล

เสนทาง ณ จุดท่ีผานเขาพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหเห็นไดชัดเจน โดยระบุขอความไวท่ีปายวา “กรมการ

ศาสนาไดรับอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีแหงนี้ตามกฎหมายวาดวยการปาไมแลว” หากผูรับอนุญาตไมจัดทํา

ปายใหแลวเสร็จภายในกําหนด 180 วัน นับจากวันท่ีไดรับหนังสืออนุญาต ใหเรียกปรับผูรับอนุญาต

เปนจํานวนเงิน 2,000 บาท และอีกวันละ 100 บาท จนกวาจะทําเสร็จ 

                                                           
270ปจจุบันเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ตามกฎมหาเถรสมาคม

ฉบับท่ี 25 (พ.ศ.2545) วาดวยการโอนอํานาจหนาท่ีของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ มาเปน

อํานาจหนาท่ีของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
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4. ตองจัดทําหลักเขตหรือเครื่องหมาย หรือปลูกตนไมชนิดเดียวกันเปนการแสดง

แนวเขตพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตไวทุกดานใหเห็นไดอยางชัดเจน หากผูรับอนุญาตไมจัดทําใหแลวเสร็จ

ภายในกําหนด 180 วัน นับจากวันท่ีไดรับหนังสืออนุญาต ใหเรียกปรับผูรับอนุญาตเปนจํานวนเงิน 

2,000 บาท และอีกวันละ 100 บาท จนกวาจะทําเสร็จ 

5. ตองใชพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือกิจการท่ีขออนุญาตเทานั้น จะนําไปใชในกิจการ

อ่ืนมิไดตองยินยอมใหพนักงานเจาหนาท่ีเขาไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขการ 

อนุญาตในพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตไดทุกเวลาในระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตย

ตก และผูรับอนุญาตจะตองเปนผูนําตรวจ หากผูรับอนุญาตไมสามารถนําพนักงานเจาหนาท่ี

ตรวจสอบดวยตนเองได ตองมอบอํานาจเปนหนังสือใหผูหนึ่งผูใดเปนผูดําเนินการแทน โดยผูรับ

อนุญาตหรือผูรับมอบอํานาจจะตองอํานวยความสะดวกตามควรแกกรณี และปฏิบัติตามท่ีพนักงาน

เจาหนาท่ีผูมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว 

6. ตองคอยสอดสองตรวจตราระมัดระวังมิใหมีการบุกรุกแผวถางปาในบริเวณ

ติดตอใกลเคียงหรือตามแนวทางเขาออกพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาต ถามีการกระทําอันเปนความผิดตาม

กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ หรือกฎหมายวาดวยการปาไม ผูรับอนุญาตตองแจงใหพนักงาน

เจาหนาท่ีแหงทองท่ีทราบทันที หากพนักงานเจาหนาท่ีตรวจพบวามีความเสียหายเกิดข้ึน โดยท่ีผูรับ

อนุญาตควรทราบ แตละเลยมิไดแจงใหทราบ ผูรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบดวย 

7. ตองดําเนินการเอง ในกรณีท่ีจําเปนอาจมอบหมายใหผูหนึ่งผูใดเปนผูดําเนินการ

แทนได แตถาเกิดความเสียหายใดๆ  ข้ึน ผูรับอนุญาตตองรับผิดชอบในฐานะเปนผูดําเนินการเอง

ท้ังสิ้น 

8. เนื่องจากบริเวณท่ีไดรับอนุญาตเปนปาท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหรักษาไวเปนสมบัติ

ของชาติ เม่ือบริเวณดังกลาวประกาศเปนปาสงวนแหงชาติแลวเม่ือใด และผูรับอนุญาตยังมีความ

ประสงคจะใชพ้ืนท่ีดังกลาว เพ่ือจัดต้ังพุทธอุทยานในการอนุรักษทรัพยากรปาไมและปลูกเสริมปา อยู

อีก ผูรับอนุญาตจะตองยื่นคําขอเขาทําประโยชนตามระเบียบกรมปาไมอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือปฏิบัติให

เปนไปตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 

9. ในกรณีท่ีกรมปาไมมีความประสงคจะใชพ้ืนท่ีแหงนี้ เพ่ือกิจการของกรมปาไม

ประการใด กรมปาไมขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะนําพ้ืนท่ีดังกลาวไปใชเพ่ือประโยชนของกรมปาไมได 

10. หากผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวจนเกิดความเสียหายข้ึนหรือ

เม่ือไดมีการเรียกปรับผูรับอนุญาตตามเง่ือนไขดังกลาวขางตนแลว ผูรับอนุญาตยังไมปฏิบัติใหเปนไป

ตามเง่ือนไขอีก อธิบดีกรมปาไมอาจสั่งพักใชหนังสืออนุญาตมีกําหนดไมเกินหกสิบวันนับจากวันท่ีออก

คําสั่ง หรืออธิบดีกรมปาไมโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจะสั่งเพิกถอน

หนังสืออนุญาตเสียก็ได โดยผูรับอนุญาตจะฟองรองเรียกคาเสียหายในกรณีใดๆ  มิได 
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และนอกจากนั้นแลวยังมีเง่ือนไขเพ่ิมเติมอีก 2 ขอ ดังนี้  

1. ผูรับอนุญาตจะตองพยายามรักษาธรรมชาติไว และการตัดไมจะกระทําไดตาม

ความจําเปนท่ีจะตองกอสรางตามแบบตอเม่ือไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมปาไม โดยไดรับอนุมัติจาก

รัฐมนตรี ท้ังนี้ รวมถึงการขยายหรือตอเติมจากของเดิมท่ีมีอยู 

2. ผูรับอนุญาตตองยินยอมและอํานวยความสะดวกตามสมควร ใหเจาหนาท่ีผู

ไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมปาไมเขาไปตรวจสอบการใชพ้ืนท่ีสวนนั้นโดยไมมีเง่ือนไขและเรียกรอง

สิทธิใดๆ ท้ังสิ้น 

5.3.2.2  เง่ือนไขในการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรือยูอาศัยในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 

   กรณีพุทธอุทยามหารุกขปาริชาติภูกอน 

เนื่องจากพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอน ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ 

ดังนั้นการเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติจึงตองปฏิบัติตามเง่ือนไขการอนุญาต 

โดยใหผูรับอนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัย เพ่ือจัดตั้งพุทธอุทยานภายในเขตปาสงวนแหงชาติ 

ตามหนังสืออนุญาต ฉบับท่ี 2 เลมท่ี 51 ลงวันท่ี 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2531 ปฏิบัติตามเง่ือนไข 

ดังตอไปนี้ 

1. ตองไมทําการหรือยินยอมให ตัวแทน คนงาน หรือลูกจาง กระทําการอยางหนึ่ง

อยางใดใหเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปา ไม หรือของปา นอกเขตพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาต หากปรากฏวา

มีการกระทําดังกลาว ใหเรียกปรับผูรับอนุญาตในอัตราไรละ 2,000 บาท ถาทําใหตนไมเสียหายให

เรียกปรับในอัตราตนละไมเกิน 500 บาท 

2. ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ หรือกฎหมายวาดวยการปาไม 

ตลอดจนกฎกระทรวง ขอกําหนด ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับหรือเง่ือนไข ซ่ึงออกตามกฎหมาย

ดังกลาวท่ีใชอยูในขณะนี้ และท่ีจะประกาศใชบังคับตอไป 

3. ตองจัดทําปายถาวรท่ีมีขนาดโตไมนอยกวา 60 X 120 เซนติเมตร ติดไวใกล

เสนทาง ณ จุดท่ีผานเขาพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหเห็นไดชัดเจน โดยระบุขอความไวท่ีปายวา “กรมการ

ศาสนาไดรับอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีแหงนี้ตามกฎหมายวาดวยการปาไมแลว” หากผูรับอนุญาตไมจัดทํา

ปายใหแลวเสร็จภายในกําหนด 180 วัน นับจากวันท่ีไดรับหนังสืออนุญาต ใหเรียกปรับผูรับอนุญาต

เปนจํานวนเงิน 2,000 บาท และอีกวันละ 100 บาท จนกวาจะทําเสร็จ 

4. ตองจัดทําหลักเขตหรือเครื่องหมาย หรือปลูกตนไมชนิดเดียวกันเปนการแสดง

แนวเขตพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตไวทุกดานใหเห็นไดอยางชัดเจน หากผูรับอนุญาตไมจัดทําใหแลวเสร็จ

ภายในกําหนด 180 วัน นับจากวันท่ีไดรับหนังสืออนุญาต ใหเรียกปรับผูรับอนุญาตเปนจํานวนเงิน 

2,000 บาท และอีกวันละ 100 บาท จนกวาจะทําเสร็จ 
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5. ตองใชพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือกิจการท่ีขออนุญาตเทานั้น จะนําไปใชในกิจการ

อ่ืนมิได 

6. ตองยินยอมใหพนักงานเจาหนาท่ีเขาไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขการ

อนุญาตในพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตไดทุกเวลาในระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก และผูรับ

อนุญาตจะตองเปนผูนําตรวจ หากผูรับอนุญาตไมสามารถนําพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบดวยตนเอง

ได ตองมอบอํานาจเปนหนังสือใหผูหนึ่งผูใดเปนผูดําเนินการแทน โดยผูรับอนุญาตหรือผูรับมอบ

อํานาจจะตองอํานวยความสะดวกตามควรแกกรณี และปฏิบัติตามท่ีพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจสั่ง

เปนหนังสือใหปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว 

7. ตองคอยสอดสองตรวจตราระมัดระวังมิใหมีการบุกรุกแผวถางปาในบริเวณ

ติดตอใกลเคียงหรือตามแนวทางเขาออกพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาต ถามีการกระทําอันเปนความผิดตาม

กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ หรือกฎหมายวาดวยการปาไม ผูรับอนุญาตตองแจงใหพนักงาน

เจาหนาท่ีแหงทองท่ีทราบทันที หากพนักงานเจาหนาท่ีตรวจพบวามีความเสียหายเกิดข้ึน โดยท่ีผูรับ

อนุญาตควรทราบ แตละเลยมิไดแจงใหทราบ ผูรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบดวย 

8. ตองดําเนินการเอง ในกรณีท่ีจําเปนอาจมอบหมายใหผูหนึ่งผูใดเปนผูดําเนินการ

แทนได แตถาเกิดความเสียหายใดๆ  ข้ึน ผูรับอนุญาตตองรับผิดชอบในฐานะเปนผูดําเนินการเอง

ท้ังสิ้น 

9. หากผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวจนเกิดความเสียหายข้ึน หรือ

เม่ือไดมีการเรียกปรับผูรับอนุญาตตามเง่ือนไขดังกลาวขางตนแลว ผูรับอนุญาตยังไมปฏิบัติใหเปนไป

ตามเง่ือนไขอีก อธิบดีกรมปาไมอาจสั่งพักใชหนังสืออนุญาตมีกําหนดไมเกินหกสิบวันนับจากวันท่ีออก

คําสั่ง หรืออธิบดีกรมปาไมโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจะสั่งเพิกถอน

หนังสืออนุญาตเสียก็ได โดยผูรับอนุญาตจะฟองรองเรียกคาเสียหายในกรณีใดๆ  มิได 

และมีเง่ือนไขเพ่ิมเติมอีก 2 ขอ ดังนี้ 

1. จะตองพยายามรักษาธรรมชาติ และการตัดไมจะกระทําไดตามความจําเปนท่ี

จะตองกอสรางตามแบบตอเม่ือไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมปาไม โดยไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีรวมถึง

การขยายหรือตอเติมจากของเดิมท่ีมีอยู 

2. ตองยินยอมและอํานวยความสะดวกตามสมควรใหเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมาย

จากอธิบดีกรมปาไมเขาไปตรวจสอบการใชพ้ืนท่ีสวนนั้น โดยไมมีเง่ือนไขและเรียกรองสิทธิใดๆ  ท้ังสิ้น 

การเขาทําประโยชนในเขตปางวนแหงชาติ ปานายูงและปาน้ําโสม ทองท่ีตําบลบาน

กอง ก่ิงอําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เนื้อท่ี 1,000 ไร (ปจจุบันขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมเปน 3,000 ไร) เพ่ือ

จัดตั้งพุทธอุทยาน มีกําหนดระยะเวลา 30 ป ตามความในมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติปาสงวน

แหงชาติ พ.ศ.2507 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2528 โดย
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ใหผูรับอนุญาตชําระคาธรรมเนียมหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวน

แหงชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 938 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวน

แหงชาติ พ.ศ.2507 ในอัตราไรละ 50 บาท เปนเงินท้ังสิ้น 50,000  (หาหม่ืนบาทถวน) 

  5.3.2.3 วิเคราะหเง่ือนไขการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในพ้ืนท่ีปา 

อนุรักษในกรณีของพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 

  เม่ือพิจารณาจากเง่ือนไขการอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมถาวรตามมติ

คณะรัฐมนตรีในการจัดตั้งเปนพุทธอุทยานของวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรท้ัง 11 ขอ และเง่ือนไข

เพ่ิมเติมอีก 2 ขอ รวมเปนเง่ือนไขท่ีทางวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรจะตองปฏิบัติตามท้ังสิ้น 13 ขอ 

พบวาเง่ือนไขใน 11 ขอแรก เปนเง่ือนไขในลักษณะของการบังคับใหกระทําหรืองดเวนกระทําการ

อยางใดๆ ตอพ้ืนท่ีปาเปนสวนใหญ ท่ีใชบังคับกับกรณีการเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยท่ัวๆ ไป ซ่ึง

ไมไดมีวัตถุประสงคในการสนับสนุนหรือสงเสริมการเขาใชประโยชนเพ่ือการพัฒนาตนเองและเพ่ือการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยใชภูมิปญญาของชุมชนตางๆ  เนื่องจากวัตถุประสงคของระเบียบ

ดังกลาวมีข้ึนเพ่ือใชบังคับกับการเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาอนุรักษในทุกรูปแบบ ยกเวน

การทําเหมืองแรและกิจการท่ีเก่ียวของ ไมวาจะมีเหตุผลเพ่ือการอนุรักษหรือไมก็ตาม อาทิเชนการเขา

ไปดําเนินการปลูกสรางอาคารบานพักตากอากาศเพ่ือการทองเท่ียวของเอกชน หรือการใชพ้ืนท่ีเพ่ือ

ทําการเกษตร ดังท่ีเห็นอยูในปจจุบัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากวัตถุประสงคของการเขาใชพ้ืนท่ีของวัดเขา

ศาลาอตุลฐานะจาโรและกรณีของวัดปาภูกอนเพ่ือจัดตั้งพุทธอุทยานแลว พบวามีวัตถุประสงค

แตกตางกันอยางสิ้นเชิง ดังจะเห็นไดจากรูปแบบของการใชพ้ืนท่ีปาอนุรักษของพุทธอุทยานท้ังสอง

กรณีนั้น เปนไปในลักษณะของการอนุรักษและการบํารุงรักษาเปนสําคัญ เนื่องจากพระวินัยท่ีใชเปน

หลักปฏิบัติของพระภิกษุสงฆลวนแลวแตเปนไปเพ่ือประโยชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมท้ังสิ้น และการประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยอยางเครงครัดตามแบบอยางพระปา ทําให

การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีของพุทธอุทยานวัด

เขาศาลาอุตลฐานะจาโรเปนไปอยางสมดุลและยั่งยืนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ดังนั้นเง่ือนไขใน

การเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตพ้ืนท่ีปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีใชบังคับกับกรณี

ดังกลาวนี้จึงควรจะเปนไปเพ่ือการสนับสนุน สงเสริม การจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน หาใชเปนไปเพ่ือการบังคับใหกระทําหรือให

งดเวนกระทําการใดๆ  ดังท่ีใชบังคับกับกรณีอ่ืนๆ ไม และเง่ือนไขดังกลาวนี้ยังแสดงใหเห็นอีกวาเปน

การใชอํานาจรัฐฝายเดียวในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หาใชเปนการเปดโอกาสใหชุมชนหรือ

ประชาชนเขามีสวนรวมในการจัดการ บํารุงรักษา หรือใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติไม 

สําหรับการกําหนดพ้ืนท่ีในการกําหนดเปนเขตพุทธอุทยานนั้นเปนอํานาจหนาท่ีของ

รัฐแตฝายเดียว อันแสดงใหเห็นถึงแนวความคิดท่ีวารัฐจะตองมีอํานาจแตเพียงผูเดียวในการจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และผูรับอนุญาตยังคงกระทําในนามของรัฐซ่ึงในท่ีนี้ ไดแก

กรมการศาสนาเปนผูรับอนุญาตใหใชประโยชนหรืออยูอาศัย แทนท่ีจะเปนในนามของชุมชนสงฆเอง 

อันแสดงใหเห็นถึงการไมไววางใจชุมชนในการท่ีจะจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย

ตนเอง ซ่ึงแนวความคิดดังกลาวนับวาเปนอุปสรรคอยางยิ่งในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนไดและขอสังเกตอีกประการหนึ่งไดแก

การท่ีใหการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดตั้งพุทธอุทยานเพ่ือการอนุรักษจะตองเสียคาธรรมเนียม ซ่ึง

ในกรณีของพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอนซ่ึงมีเนื้อท่ี 3,000 ไร จะตองเสียคาธรรมเนียมการเขา

ใชเปนเงินถึง 50,000 บาท ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเง่ือนไขดังกลาวไมไดเอ้ืออํานวยตอการใชสิทธิของชุมชน

สงฆในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล

และยั่งยืนเลย การขออนุญาตเขาดําเนินการเพ่ือจัดตั้งพุทธอุทยานแตกตางจากการขออนุญาตเขาใช

ประโยชนหรืออยูอาศัยในกรณีท่ัวๆ ไปอยางชัดเจน ไมวาจะเปนในเรื่องของวัตถุประสงคของการใช

ประโยชนหรือหลักปฏิบัติท่ีเปนไปโดยกตัญูตอธรรมชาติ ซ่ึงไมมีทางท่ีจะทําใหทรัพยากรธรรมชาติ

สูญหายหรือหมดไปเลย ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา รัฐควรท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในการอนุญาต

และกําหนดระเบียบใหเอ้ืออํานวยตอการใชสิทธิของชุมชนสงฆ ใหสามารถเขามีสวนรวมภาครัฐในการ

จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในรูปแบบของโครงการ

พุทธอุทยานท่ีเปนไปเพ่ือการอนุรักษและพัฒนาขัดเกลาตนเอง เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญและสนับสนุนการใชสิทธิของชุมชนสงฆ ท่ี มีหลักปฏิบัติ อันเปนแนวทางการใช

ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือวัตถุประสงคการฝกฝนขัดเกลาตนเองตามเจตนารมณของพระพุทธศาสนา

ตอไปตราบนานเทานาน 

   

5.4  วิเคราะหความสอดคลองกันระหวางบทบัญญัติของกฎหมายในการจัดตั้งพุทธ 

      อุทยานในปจจุบัน กับหลักเกณฑในการจัดตั้งพุทธอุทยานที่มีปรากฏ 

      ในพระไตรปฎก 

 

 สําหรับในประเด็นนี้จะไดพิจารณาถึงบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการจัดตั้ง

พุทธอุทยานในปจจุบันวามีความสอดคลองกับหลักเกณฑและเจตนารมณในการจัดตั้งพุทธอุทยานเม่ือ

ครั้งพุทธกาลท่ีมีปรากฏในพระไตรปฎกหรือไม เนื่องจากดังท่ีไดทําการศึกษาในตอนตนแลววา

พระพุทธเจาทรงสรรเสริญการอยูปาของพระภิกษุและสนับสนุนการสรางพ้ืนท่ีปาไมซ่ึงถือเปนการ

สรางบุญสรางกุศล และตอมาก็ไดมีการสรางอุทยานถวายแดพระพุทธเจาและพระสงฆสาวกเพ่ือเปนท่ี

อยูอาศัย ท่ีวิเวกสําหรับปฏิบัติธรรมบําเพ็ญกรณียกิจเพ่ือฝกฝนตนเองมาโดยตลอดตั้งแตเม่ือครั้ง

พุทธกาลเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ดังนั้นเม่ือในปจจุบันไดมีแนวความคิดวาดวยการสรางพุทธอุทยานใน
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พ้ืนท่ีปาอนุรักษข้ึนมา จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําใหเปนไปโดยสอดคลองกับเจตนารมณและ

หลักเกณฑท่ีพระพุทธเจาและพระสาวกไดทรงวางไวโดยมีปรากฏในพระไตรปฎกอันถือเปนแนว

ปฏิบัติสําคัญท่ีบรรดาพุทธบริษัท 4 จะตองยึดถือและปฏิบัติตามโดยจะไดแยกพิจารณาเปนประเด็น

ดังตอไปนี้ 

 

 5.4.1 ระเบียบท่ีใชดําเนินการและเง่ือนไขในการอนุญาตใหจัดตั้งเปนพุทธอุทยาน 

 สําหรับระเบียบท่ีใชดําเนินการเพ่ือจัดตั้งเปนพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษอันประกอบไป

ดวยพ้ืนท่ีเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาตินั้น ในปจจุบันไดมีระเบียบ

กรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2548 ใชเปน

ระเบียบในการจัดตั้งพุทธอุทยานท่ีจะขออนุญาตตั้งข้ึนใหมในพ้ืนท่ีดังกลาว และในการควบคุมการใช

ประโยชนหรืออยูอาศัยนั้นไดมีเง่ือนไขในการอนุญาตซ่ึงใชบังคับกับพุทธอุทยานท้ังสองกรณีเหมือนกัน 

ดังนั้นในการพิจารณาวิเคราะหจะขอแยกทําการพิจารณาระเบียบและเง่ือนไขแยกตางหากจากกัน ใน

ประการดังตอไปนี้ 

 ประการแรก ระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในปา

สงวนแหงชาติ พ.ศ.2548  

 โดยข้ันตอนแรกจะตองพิจารณาวาบุคคลท่ีสามารถยื่นคําขออนุญาตไดจะตองมีคุณสมบัติ

ประการใดบาง ซ่ึงในขอ 5 ของระเบียบดังกลาวไดบัญญัติวา บุคคลใดมีความจําเปนและประสงคจะ

ขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ใหยื่นคําขอตอจังหวัดทองท่ีท่ีปานั้น

ตั้งอยูหรือหนวยงานท่ีกรมปาไมกําหนดตามแบบ ป.ส.20 (สําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) หรือ

แบบ ป.ส.21 (สําหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ัวไป) แลวแตกรณี ทายระเบียบนี้ พรอมดวย

หลักฐานตางๆ  ตามท่ีระบุไวในแบบคําขอ และใหจัดทําคําชี้แจงเก่ียวกับเหตุผลและความจําเปนท่ี

ตองขออนุญาตประกอบคําขอดวย 

 ในกรณีท่ีเปนการขออนุญาตเพ่ือสรางวัดหรือสํานักสงฆ ตองใหสํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติเปนผูขออนุญาต โดยผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูลงนามในคําขอ

อนุญาต 

 ข้ันตอนท่ีสอง พิจารณาหลักเกณฑและวิธีการตรวจสภาพปาวาพ้ืนท่ีท่ีขออนุญาตจัดตั้งพุทธ

อุทยานนั้นอยูในหลักเกณฑท่ีจะพิจารณาอนุญาตไดหรือไม ดังตอไปนี้ 

 ขอ 8 พ้ืนท่ีท่ีจะพิจารณาอนุญาตได ตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 1. ไมเปนพ้ืนท่ีปาซ่ึงใชในการศึกษา คนควาทางวิชาการปาไม 
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 2. ไมขัดกับมาตรการการใชท่ีดินในพ้ืนท่ีลุมน้ํา มาตรการการใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาชายเลน

และมาตรการการใชประโยชนทรัพยากรและท่ีดินปาไมในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ตามท่ีคณะรัฐมนตรี

ไดมีมติไวแลว หรือผูขออนุญาตจะตองปฏิบัติตามมาตรการท่ีคณะรัฐมนตรีไดกําหนดไว 

 3. ไมเปนบริเวณท่ีมีทิวทัศนสวยงามอันควรรักษาไว 

 4. ไมเปนบริเวณท่ีควรรักษาไวเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวปา 

 5. ไมมีปญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกลเคียง และตองไดรับความเห็นชอบ

จากสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลทองท่ีท่ีปานั้นตั้งอยู 

 6. ตองมีไมขนาดความโตวัดโดยรอบลําตนตรงท่ีสูง 130 เซนติเมตร ตั้งแต 50-100 

เซนติเมตร ข้ึนกระจายอยูท่ัวพ้ืนท่ีไมเกินไรละ 8 ตน หรือมีไมขนาดความโตเกิน 100 เซนติเมตรข้ึนไป 

ข้ึนกระจายอยูท่ัวพ้ืนท่ีไมเกินไรละ 2 ตน 

 7. ตองมีลักษณะขนาด อาณาเขต และเนื้อท่ีเหมาะสมกับกิจการตามวัตถุประสงคท่ีขอและ

แผนการใชพ้ืนท่ีตามโครงการประกอบคําขอ 

 8. ไมขัดกับหลักในการพิจารณาอนุญาตในกรณีตางๆ  ตามท่ีกําหนดไวในหมวด 3 ของ

ระเบียบนี้ 

ข้ันตอนท่ีสาม จะเปนข้ันตอนในการพิจารณาอนุญาตสําหรับการขออนุญาตเขาทําประโยชน

หรืออยูอาศัยในรูปแบบตางๆ  ซ่ึงเม่ือพิจารณาระเบียบเฉพาะขอท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้งพุทธอุทยาน

นั้น ประกอบดวยขอดังตอไปนี้ 

ขอ 12 การอนุญาตเพ่ือจัดสวนรุกขชาติ หรือวนอุทยาน หรือเพ่ือการเพาะเลี้ยง หรือ

ขยายพันธุสัตวปา พ้ืนท่ีท่ีจะพิจารณาอนุญาตไดตองอยูในหลักเกณฑตามขอ 8 โดยใหพิจารณา

อนุญาตในจํานวนพื้นที่ตามโครงการที่เสนอ พรอมคําขออนุญาตแตละคําขอไมเกิน 1,000 ไร 

และมีกําหนดระยะเวลาคราวละไมนอยกวาหาป แตไมเกินสามสิบป 

สําหรับกรณีท่ีจะตองมีการสรางวัดหรือสํานักสงฆข้ึนกอน จะเปนไปตาม ขอ 13 การอนุญาต

เพ่ือสรางวัด หรือสํานักสงฆ พ้ืนท่ีท่ีจะพิจารณาอนุญาตไดตองอยูในหลักเกณฑตามขอ 8 โดยใหพิจารณา

อนุญาตในจํานวนพ้ืนท่ีแตละคําขอไมนอยกวา 6 ไร แตไมเกิน 15 ไร ตามความจําเปนและเหมาะสมของ

แตละทองถ่ิน และมีกําหนดระยะเวลาคราวละไมนอยกวาหาปแตไมเกินสามสิบป 

ขอ 15 การอนุญาตใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเขาทําประโยชนเพ่ือวัตถุประสงคใดๆ  

พ้ืนท่ีท่ีจะพิจารณาอนุญาตไดตองอยูในหลักเกณฑตามขอ 8 โดยใหพิจารณาอนุญาตในจํานวนพ้ืนท่ี

แตละคําขอตามความจําเปนและเหมาะสมแกกิจการนั้น และมีกําหนดระยะเวลาคราวละไมนอยกวา

หาป แตไมเกินสามสิบป 

สําหรับการขออนุญาตเพ่ือจัดตั้งพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษในปจจุบันนั้น หากเปนการขอ

อนุญาตตั้งวัดดวยจะตองเปนไปตามขอ 12 โดยใหพิจารณาอนุญาตในจํานวนพ้ืนท่ีแตละคําขอไมนอยกวา  
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6 ไร แตไมเกิน 15 ไร ตามความจําเปนและเหมาะสมของแตละทองถ่ิน และมีกําหนดระยะเวลาคราว

ละไมนอยกวาหาปแตไมเกินสามสิบปโดยใหสํานักงานพระพุทธศาสนาเปนผูขอ 

ในกรณีท่ีมีการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีโดยรอบวัดหรือสํานักสงฆท่ีตั้งข้ึนแลวเพ่ือจัดตั้งเปนพุทธ

อุทยานใหพระสงฆชวยอนุรักษปาไมนั้น จะตองปฏิบัติตามขอ 15 ซ่ึงในปจจุบันกรมการศาสนารับเปน

เจาภาพในการเปนสวนราชการขออนุญาตเขาทําประโยชนเพ่ือวัตถุประสงคในการจัดตั้งพุทธอุทยาน 

โดยพ้ืนท่ีท่ีจะพิจารณาอนุญาตไดนั้นจะตองอยูในหลักเกณฑตามขอ 8 โดยใหพิจารณาอนุญาตใน

จํานวนพ้ืนท่ีแตละคําขอตามความจําเปนและเหมาะสมแกกิจการนั้น และมีกําหนดระยะเวลาคราวละ

ไมนอยกวาหาป แตไมเกินสามสิบป 

ประการท่ีสอง เง่ือนไขแนบทายหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนหรืออยูอาศัยในพ้ืนท่ีปาสงวน

แหงชาติซ่ึงเปนเง่ือนไขท่ีผูรับรับอนุญาตใหจัดตั้งพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษจะตองปฏิบัติตาม

อยางเครงครัด ซ่ึงมีดังตอไปนี้ 

1. ตองไมทําการหรือยินยอมให ตัวแทน คนงาน หรือลูกจาง กระทําการอยางหนึ่งอยางใดให

เปนการเสื่อมเสียแกสภาพปา ไม หรือของปา นอกเขตพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาต หากปรากฏวามีการ

กระทําดังกลาว ใหเรียกปรับผูรับอนุญาตในอัตราไรละ 2,000 บาท ถาทําใหตนไมเสียหายใหเรียก

ปรับในอัตราตนละไมเกิน 500 บาท 

2. ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ หรือกฎหมายวาดวยการปาไมตลอดจน

กฎกระทรวง ขอกําหนด ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับหรือเง่ือนไข ซ่ึงออกตามกฎหมายดังกลาวท่ีใชอยู

ในขณะนี้ และท่ีจะประกาศใชบังคับตอไป 

3. ตองจัดทําปายถาวรท่ีมีขนาดโตไมนอยกวา 60 X 120 เซนติเมตร ติดไวใกลเสนทาง ณ 

จุดท่ีผานเขาพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหเห็นไดชัดเจน โดยระบุขอความไวท่ีปายวา “กรมการศาสนาไดรับ

อนุญาตใหใชพ้ืนท่ีแหงนี้ตามกฎหมายวาดวยการปาไมแลว” หากผูรับอนุญาตไมจัดทําปายใหแลว

เสร็จภายในกําหนด 180 วัน นับจากวันท่ีไดรับหนังสืออนุญาต ใหเรียกปรับผูรับอนุญาตเปนจํานวน

เงิน 2,000 บาท และอีกวันละ 100 บาท จนกวาจะทําเสร็จ 

4. ตองจัดทําหลักเขตหรือเครื่องหมาย หรือปลูกตนไมชนิดเดียวกันเปนการแสดงแนวเขต

พ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตไวทุกดานใหเห็นไดอยางชัดเจน หากผูรับอนุญาตไมจัดทําใหแลวเสร็จภายใน

กําหนด 180 วัน นับจากวันท่ีไดรับหนังสืออนุญาต ใหเรียกปรับผูรับอนุญาตเปนจํานวนเงิน 2,000 

บาท และอีกวันละ 100 บาท จนกวาจะทําเสร็จ 

5. ตองใชพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือกิจการท่ีขออนุญาตเทานั้น จะนําไปใชในกิจการอ่ืนมิได

ตองยินยอมใหพนักงานเจาหนาท่ีเขาไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขการอนุญาต 

ในพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตไดทุกเวลาในระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก และผูรับ

อนุญาตจะตองเปนผูนําตรวจ หากผูรับอนุญาตไมสามารถนําพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบดวยตนเอง
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ได ตองมอบอํานาจเปนหนังสือใหผูหนึ่งผูใดเปนผูดําเนินการแทน โดยผูรับอนุญาตหรือผูรับมอบ

อํานาจจะตองอํานวยความสะดวกตามควรแกกรณี และปฏิบัติตามท่ีพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจสั่ง

เปนหนังสือใหปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว 

6. ตองคอยสอดสองตรวจตราระมัดระวังมิใหมีการบุกรุกแผวถางปาในบริเวณติดตอใกลเคียง 

หรือตามแนวทางเขาออกพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาต ถามีการกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยปา

สงวนแหงชาติ หรือกฎหมายวาดวยการปาไม ผูรับอนุญาตตองแจงใหพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ี

ทราบทันที หากพนักงานเจาหนาท่ีตรวจพบวามีความเสียหายเกิดข้ึน โดยท่ีผูรับอนุญาตควรทราบ แต

ละเลยมิไดแจงใหทราบ ผูรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบดวย 

7. ตองดําเนินการเอง ในกรณีท่ีจําเปนอาจมอบหมายใหผูหนึ่งผูใดเปนผูดําเนินการแทนได

แตถาเกิดความเสียหายใดๆ  ข้ึน ผูรับอนุญาตตองรับผิดชอบในฐานะเปนผูดําเนินการเองท้ังสิ้น 

8. หากผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวจนเกิดความเสียหายข้ึน หรือเม่ือไดมี

การเรียกปรับผูรับอนุญาตตามเง่ือนไขดังกลาวขางตนแลว ผูรับอนุญาตยังไมปฏิบัติใหเปนไปตาม

เง่ือนไขอีก อธิบดีกรมปาไมอาจสั่งพักใชหนังสืออนุญาตมีกําหนดไมเกินหกสิบวันนับจากวันท่ีออก

คําสั่ง หรืออธิบดีกรมปาไมโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจะสั่งเพิกถอน

หนังสืออนุญาตเสียก็ได โดยผูรับอนุญาตจะฟองรองเรียกคาเสียหายในกรณีใดๆ  มิได 

และนอกจากนั้นแลวยังมีเง่ือนไขเพ่ิมเติมท่ีจะตองปฏิบัติอีก 2 ขอ ดังนี้ 

1. จะตองพยายามรักษาธรรมชาติ และการตัดไมจะกระทําไดตามความจําเปนท่ีจะตอง

กอสรางตามแบบตอเม่ือไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมปาไม โดยไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีรวมถึงการ

ขยายหรือตอเติมจากของเดิมท่ีมีอยู 

2. ตองยินยอมและอํานวยความสะดวกตามสมควรใหเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายจากอธิบดี

กรมปาไมเขาไปตรวจสอบการใชพ้ืนท่ีสวนนั้น โดยไมมีเง่ือนไขและเรียกรองสิทธิใดๆ  ท้ังสิ้น 

 

 5.4.2  หลักเกณฑในการจัดตั้งพุทธอุทยานท่ีมีปรากฏในพระไตรปฎก 

 สําหรับหลักเกณฑในการตั้งพุทธอุทยานในพระพุทธศาสนานั้น ไดมีปรากฏเม่ือครั้งพุทธกาล

โดยไดปรากฏวามีผูศรัทธาไดสรางอุทยานถวายแดพระพุทธเจาและพระสาวกเพ่ือใชเปนสถานท่ี

สําหรับพักอาศัยและฝกฝนตนเองตามแนวทางของพระพุทธเจา โดยพุทธอุทยานในสมัยพุทธกาลนั้น

สวนใหญมักจะใชคําวา “อาราม” หรือ “วัน” ซ่ึงคําวาอารามนั้นแปลวา เปนสถานท่ีทําใหรื่นรมย เขา

ไปอยูแลวเกิดความสงบ ความสบาย เพราะเปน วน คือ ปา ดันนั้นคําวา วน หรือ วัน จึงแปลวา ปา 

ดังนั้นอุทยานในสมัยพุทธกาลจึงมีคําลงทายวา วัน เชน เวฬุวัน เชตวัน หรือ อัมพวัน และมีความเปน

อาราม อันเปนท่ีมาแหงความยินดี และตอมาพระอรรถกถาจารยไดใหคําอธิบายขยายความคําวา 

“อารามโรปา” และ “วนโรปา” ไวโดยละเอียด โดยจะขอพิจารณาเปนกรณีดังตอไปนี้ 
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 ประการแรก หลักเกณฑในการจัดตั้งพุทธอุทยานท่ีมีปรากฏในพระไตรปฎก 

 การจัดตั้งพุทธอุทยานในสมัยพุทธกาลนั้นนอกจากจะมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนสถานท่ีสําหรับ

การบําเพ็ญภาวนาของพระพุทธเจาและพระสาวกแลว ยังมีวัตถุประสงคท่ีจะใหพระพุทธเจาและ

พระภิกษุสามารถท่ีจะอยูอาศัยไดโดยไมลําบากดวย ซ่ึงเจตนารมณในการจัดตั้งพุทธอุทยานเม่ือครั้ง

พุทธกาลนั้นไดมีปรากฏในพระไตรปฎกอันไดแกการถวายพุทธอุทยานเวฬุวนาราม ซ่ึงในสมัยพุทธกาล

เม่ือพระเจาพิมพิสาร พระมหากษัตริยแหงแควนมคธไดทรงเห็นวาพระเวฬุวันคือสวนไผซ่ึงเปนสวน

หลวง อันอยูภายนอกพระนครในทางดานทิศเหนือของเมือง ไมสูไกลนัก เปนสถานท่ีอันเหมาะสมแก

การบําเพ็ญภวนา จึงไดทรงหลั่งน้ําจากพระเตาทอง กราบทูลถวายพระเวฬุวันนั้นใหเปนพุทธอุทยาน

เพ่ือเปนท่ีประทับของพระพุทธองคและเหลาบรรดาพระสงฆสาวก ความปรากฏโดยละเอียดวา 

 

 “ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จพระพุทธดําเนินไปสูพระราชนิเวศนของ

พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ครั้นถึงแลว ประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสน

ท่ีเขาจัดถวายพรอมดวยภิกษุสงฆ  จึงพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทรง

อังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต

ดวยพระหัตถของพระองค จนใหพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จทรงนําพระหัตถออก

จากบาตร หามภัตแลว จึงประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ทาวเธอไดทรง

พระราชดําริวา พระผูมีพระภาคพึงประทับอยู ณ ท่ีไหนดีหนอ ซ่ึงจะเปนสถานท่ี

ไมไกล ไมใกลจากบานนัก สะดวกดวยการคมนาคม ควรท่ีประชาชนผูตอง

ประสงคจะเขาไปเฝาได กลางวันไมพลุกพลาน กลางคืนเงียบสงัด เสียงไมกึกกอง 

ปราศจากลมแตชนท่ีเดินเขาออก ควรเปนท่ีประกอบกิจของผูตองการท่ีสงัด และ

ควรเปนท่ีหลีกเรนอยูตามสมณวิสัย แลวไดทรงพระราชดําริตอไปวา สวนเวฬุวัน

ของเรานี้แล ไมไกลไมใกลจากบานนัก สะดวกดวยการคมนาคม ควรท่ีประชาชน

ผูตองประสงคจะพึงเขาไปเฝาได กลางวันไมพลุกพลาน กลางคืนเงียบสงัด เสียง

ไมกึกกอง ปราศจากลมแตชนท่ีเขาออก ควรเปนท่ีประกอบกิจของผูตองการท่ี

สงัด และควรเปนท่ีหลีกเรนอยูตามสมณวิสัย ผิฉะนั้น เราพึงถวายสวนเวฬุวันแก

ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดังนี้ ลําดับนั้น จึงทรงจับพระสุวรรณภิงคาร 

ทรงหลั่งน้ํานอมถวายแดพระผูมีพระภาคดวยพระราชดํารัสวา หมอมฉันถวาย

สวนเวฬุวันนั่นแกภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุขพระพุทธเจาขา พระผูมีพระ

ภาคทรงรับอารามแลว และทรงชี้แจงใหพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชทรง

เห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา แลวเสด็จลุกจากท่ีประทับเสด็จ
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กลับตอมา พระองคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น แลวรับสั่งกะ

ภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตอาราม” 

 

 จากหลักฐานท่ีปรากฏในพระไตรปฎก ท่ี ไดกล าว ถึ งปฐมบทของพุทธ อุทยานใน

พระพุทธศาสนา อันไดแกพุทธอุทยานเวฬุวนาราม ซ่ึงถือไดวาเวฬุวนารามเปนวัดแหงแรกของ

พระพุทธศาสนาดวย โดยท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงอนุญาตใหรับอุทยานดังกลาวเขา

เปนพุทธอุทยานเพ่ือใหเปนท่ีพํานักแกหมูสงฆนั้น แสดงใหเห็นวาพระพุทธองคไดทรงเห็นดวยกับ

แนวทางท่ีพระเจาพิมพิสารไดทรงแสดงเจตนารมณเอาไว ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากเจตนารมณของพระ

เจาพิมพิสารในการทูลเกลาถวายพุทธอุทยานแกพระพุทธองคแลวจะเห็นไดวาพุทธอุทยานในสมัย

พุทธกาลนั้นจะตองมีองคประกอบดังตอไปนี้ คือ 

 1. ควรจะเปนสถานท่ีท่ีไมใกลและไมไกลจากหมูบานหรือชุมชนจนเกินไป 

 2. ควรจะเปนท่ีมีทางสัญจรไปมาบริบูรณ สะดวกแกผูท่ีตองการจะไปมาได 

 3. กลางวันก็ไมเปนท่ีพลุกพลานดวยผูคน กลางคืนก็มีความสงัด ไมมีเสียงอ้ืออึงปราศจาก

ลมท่ีเกิดจากผูคนเดินไปมาพลุกพลาน 

4. ควรจะเปนท่ีประกอบกิจของผูบําเพ็ญพรต และเปนท่ีหลีกเรนในการบําเพ็ญพรต 

5. ควรท่ีพระบรมศาสดาจะประทับได 

ดังนั้นพุทธอุทยานเวฬุวนารามจึงเปนพุทธอุทยานแหงแรกในพระพุทธศาสนาท่ีเปนบรรทัด

ฐานใหพุทธอุทยานอ่ืนๆ  ใชเปนแนวทางสําหรับการถวายพุทธอุทยานแกพระพุทธเจาหรือพระภิกษุ

สงฆ ทําใหพุทธอุทยานในสมัยพุทธกาลนั้นจะตองประกอบดวยหลักสําคัญท้ัง 5 ประการดังกลาว

ขางตนเสมอ แตเม่ือองคสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาไดเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแลว 

หลักเกณฑในขอท่ี 5 ท่ีวา “สมควรท่ีพระบรมศาสดาจะพํานักได” จึงไดเปลี่ยนไป โดยนับตั้งแตหลัง

พุทธกาลเปนตนมา พุทธอุทยานหรืออาราม ก็ไดมีการจัดสัดสวนไวเพ่ือใหเปนท่ีประดิษฐาน

พระพุทธรูปอันเปนเสมือนตัวแทนของพระองคท่ีเรียกวา “เขตพุทธาวาส” 1 4เพ่ือใช 1 4เปนพ้ืนท่ีสําหรับ

พระสงฆใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเปนเสมือนสัญลักษณแหงสถานท่ีประทับขององคพระ

สัมมาสัมพุทธเจาเพราะคําวาพุทธาวาส มีความหมายเปนเสมือนสถานท่ีประทับของพระพุทธเจา

นั่นเอง271 

                                                           
271โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว, สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว:  

เลมท่ี 28 เรื่องท่ี 1 วัดไทย, สืบคนวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2557 จากhttp://kanchanapisek.or.th 

/kp6/sub/book/book.php?book=28&chap=1&page=t28-1-infodetail03.html 
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 ประการท่ีสอง รูปแบบของพุทธอุทยานท่ีมีปรากฏในพระไตรปฎก 

 หากจะกลาวโดยเฉพาะท่ีพระพุทธเจาไดทรงกลาวไวในเรื่องของการสนับสนุนการสรางพุทธ

อุทยานแลว ในพระไตรปฎกพบอยูในพระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรควนโรปสูตร วาดวย

เจริญบุญไดทุกเวลา ตอนท่ีเม่ือเทวดาตนหนึ่งมากราบทูลถามพระพุทธเจาวา  

“ชนพวกไหนมีบุญ เจริญในกาลทุกเม่ือท้ังกลางวันและกลางคืน ชนพวกไหนตั้งอยูในธรรม

และสมบูรณดวยศีล เปนผูไปสวรรค” 

พระพุทธเจาทรงรับสั่งตอบวา “อารามโรปาวนโรปาเยชนาเสตุการกา ปปฺจอุทปานฺจเย

ททนฺติอุปสฺสยํเตสํทิวาจ รตฺโตจ สทาปฺญํปวฑฺฒติชนเหลาใดสรางสวนดอกไม ผลไม ปลูกหมูไม 

สรางสะพาน และชนเหลาใดใหโรงน้ําเปนทาน และบอน้ําท้ังบานท่ีพักอาศัย ชนเหลานั้นยอมมีบุญ 

เจริญในกาลทุกเม่ือท้ังกลางวันและกลางคืน ชนเหลานั้นตั้งอยูในธรรม สมบูรณดวยศีล เปนผูไป

สวรรค” 

สําหรับคําอธิบายขยายความโดยละเอียดนั้นไดมีปรากฏอยูในอรรถกถาวนโรปสูตร ความวา  

 

“พึงทราบวินิจฉัยในวนโรปสูตรท่ี 7 ตอไปบทวาธมฺมสีลสมฺปนฺนาแปลวา

เทวดายอมทูลถามวาชนพวกไหนตั้งอยูในธรรมสมบูรณดวยศีล ดังนี้    

พระผูมีพระภาคเจาเม่ือจะทรงแสดงปญหานี้โดยวัตถุกอนจึงตรัสวาอาราม

โรปาเปนอาทิ  

บรรดาบทเหลานั้นบทวาอารามโรปาแปลวาปลูกสวนดอกไมและสวนผลไม 

บทวาวนโรปาอธิบายวาทําการลอมเขตแดนในปาธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเอง

แลว ทําเจดียปลูกตนโพธิ์ทําท่ีจงกรมทํามณฑปกุฏิท่ีหลีกเรนและท่ีพักในเวลา

กลางวันและกลางคืน เม่ือบุคคลปลูกตนไมอาศัยรมเงาใหอาศัยอยูก็ชื่อวาการปลูก

หมูไม”   

 

จากคําอธิบายของพระอรรถกถาจารยท่ีไดใหรายละเอียดของ “วนโรปา” ไววา “หมายถึงทํา

การลอมเขตแดนในปาธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเองแลวทําเจดียปลูกตนโพธิ์ทําท่ีจงกรมทํามณฑปกุฏิท่ีหลีก

เรนและท่ีพักในเวลากลางวันและกลางคืน” นั้นทําใหสามารถเขาใจไดวา คําวา “วนโรปา” ท่ี

พระพุทธเจาทรงกลาวตอบเทวดาไววาชนผูสรางนั้นยอมมีบุญ เจริญในกาลทุกเม่ือท้ังกลางวันและ

กลางคืน ชนเหลานั้นตั้งอยูในธรรม สมบูรณดวยศีล เปนผูไปสวรรค นั้นเปนการอธิบายถึงการสราง

พุทธอุทยานในสมัยพุทธกาลนั่นเอง ซ่ึงไมเพียงแตเฉพาะการลอมเขตแดนปาธรรมชาติเพียงอยางเดียว

เทานั้น หากแตการปลูกสวนดอกไมและสวนผลไมหรือท่ีเรียกวา “อารามโรปา” ก็เปนการสนับสนุน
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ใหปลูกตนไมเพ่ือเปนท่ีอยู อันรื่นรมย เหมาะแกการเจริญธรรม อันเปนการสรางพุทธอุทยาน

เชนเดียวกัน  

 ดังนั้นเม่ือพิจารณาจากคําอธิบายในออรถกถาโดยละเอียดแลวจะพบวา พุทธอุทยานในสมัย

พุทธกาลนั้นสามารถมีได 2 ประเภท ประเภทแรก เปนกรณีท่ีมีการการปลูกสรางสวนปาข้ึนมา และ

ประเภทท่ีสอง เปนกรณีท่ีมีการลอมเขตแดนอันเปนปาธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเอง แลวทําเจดีย ปลูกตน

โพธิ์ ทําท่ีจงกรม ทํามณฑป กุฏิ ท่ีหลีกเรน และท่ีพักในเวลากลางวันและกลางคืน ซ่ึงท้ังสองกรณีมี

ความเปนปาเชนเดียวกัน แตจะตางกันตรงท่ี อารามโรปาเปนการปลูกปาข้ึนใหมโดยท่ีปาไมไดเกิดข้ึน

ตามธรรมชาติ อาทิเชน ปาไผท่ีพระเจาพิมพิสารทรงปลูกสรางข้ึนแลวถวายเปนอาราม เปนตัวอยาง 

สวนวนโรปานั้น เปนกรณีท่ีเปนปาท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติแลวลอมรั้วทําเจดีย ปลูกตนโพธิ์ ทําท่ี

จงกรม อาทิเชน ปามหาวันในนครเวสาลีท่ีพระพุทธเจาทรงประทับจําพรรษาอยูท่ีกุฎาคารในปาแหงนี้

ในพรรษาท่ี 5 เปนตน 

 

 5.4.3 วิเคราะหบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการจัดตั้งพุทธอุทยานกับ 

        หลักเกณฑในการจัดตั้งพุทธอุทยานท่ีมีปรากฏในพระไตรปฎก 

เม่ือพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการตั้งพุทธอุทยานในพ้ืนท่ี

ปาอนุรักษในปจจุบันอันไดแกระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยใน

ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2548 ซ่ึงเปนระเบียบของกรมปาไมเพียงระเบียบเดียวในปจจุบันท่ีใชเปน

หลักเกณฑในการจัดตั้งพุทธอุทยานข้ึนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ และถาหากไดรับอนุญาตใหจัดตั้งพุทธ

อุทยานแลวจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบทายหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนหรืออยูอาศัยในพ้ืนท่ีปา

สงวนแหงชาติอยางเครงครัดอีกดวย ซ่ึงเม่ือพิจารณาโดยละเอียดแลวพบวาระเบียบกรมปาไมวาดวย

การอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2548 นั้นเปนระเบียบในการขอ

อนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในพ้ืนท่ีสงวนแหงชาติในกิจกรรมทุกประเภทไมวาจะเปนการ

นั้นจะเปนไปเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติหรือไม 

สําหรับกรณีการจัดตั้ ง พุทธ อุทยานใน พ้ืน ท่ีป าอนุรั กษนั้ น  ในปจจุบันสํ านักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติแตเพียงหนวยงานเดียวท่ีมีสิทธิและเปนเจาภาพในการยื่นคํารองขออนุญาต

ใชพ้ืนท่ีปาอนุรักษตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในปา

สงวนแหงชาติ พ.ศ.2548 ขอ 15 ท่ีบัญญัติวา “การอนุญาตใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเขาทํา

ประโยชนเพ่ือวัตถุประสงคใดๆ  พ้ืนท่ีท่ีจะพิจารณาอนุญาตไดตองอยูในหลักเกณฑตามขอ 8 โดยให

พิจารณาอนุญาตในจํานวนพ้ืนท่ีแตละคําขอตามความจําเปนและเหมาะสมแกกิจการนั้น และมี

กําหนดระยะเวลาคราวละไมนอยกวาหาป แตไมเกินสามสิบป” ซ่ึงเปนการขออนุญาตใหหนวยงาน

ราชการเขาทําประโยชนเพ่ือวัตถุประสงคในการจัดตั้งพุทธอุทยาน โดยใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
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กิจการของพระพุทธศาสนาซ่ึงปจจุบันคือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูทําการพิจารณาใน

เบื้องตนถึงความเหมาะสมท่ีจะมีการขออนุญาตจัดตั้งพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษวาควรท่ีจะมีการ

ขออนุญาตจัดตั้งหรือไม ดังนั้นถาหากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเห็นวายังไมมีความเหมาะสม

ก็ไมอาจดําเนินการพิจารณาขออนุญาตใหตั้งพุทธอุทยานได จึงมีขอพิจารณาวา หลักเกณฑท่ีใชในการ

พิจารณาในเบื้องตนของกรมการศาสนาวาสมควรพิจารณาจัดตั้งพุทธอุทยานหรือไมนั้น ไมมีปรากฏใน

ระเบียบดังกลาวเลย ดังนั้นจึงเปนอํานาจดุลพินิจโดยแทของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติท่ีจะ

พิจารณาขออนุญาตหรือไม 

สําหรับการพิจารณารูปแบบของพุทธอุทยานในปจจุบันวาควรจะมีขอจํากัดหรือรูปแบบ

อยางไรนั้น เม่ือมีการอนุญาตใหจัดตั้งพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษแลว หลักเกณฑและขอจํากัดใน

การจัดตั้งพุทธอุทยานไดปรากฏอยูในเง่ือนไขแนบทายหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนหรืออยูอาศัยใน

พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติขอท่ี 5 ซ่ึงระบุวา “ตองใชพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือกิจการท่ีขออนุญาตเทานั้น 

จะนําไปใชในกิจการอ่ืนมิได” และเง่ือนไขเพ่ิมเติมในขอท่ี 1 ซ่ึงระบุวา “จะตองพยายามรักษา

ธรรมชาติ และการตัดไมจะกระทําไดตามความจําเปนท่ีจะตองกอสรางตามแบบตอเม่ือไดรับอนุญาต

จากอธิบดีกรมปาไม โดยไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีรวมถึงการขยายหรือตอเติมจากของเดิมท่ีมีอยู”ซ่ึง

เม่ือพิจารณาจากเง่ือนไขดังกลาวอันถือเปนหลักเกณฑในการจัดตั้งพุทธอุทยานในปจจุบันนั้นพบวามี

ขอพิจารณาดังนี้ 

 ประการแรก จากเง่ือนไขขอ 5 ซ่ึงระบุวา “ตองใชพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือกิจการท่ีขอ

อนุญาตเทานั้น จะนําไปใชในกิจการอ่ืนมิได”นั้นพบวาเม่ือเปนการขออนุญาตเขาทําประโยชนเพ่ือ

วัตถุประสงคในการจัดตั้งพุทธอุทยานแลว จะตองใชพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือกิจการท่ีขออนุญาต

เทานั้น คือจะใชในวัตถุประสงคอ่ืนท่ีไมใชเพ่ือการจัดตั้งเปนพุทธอุทยานนั้นยอมไมอาจทําได 

 ดังนั้นจึงมีขอพิจารณาวา คําวา “เพ่ือกิจการในการจัดตั้งพุทธอุทยาน” นั้นสามารถทําไดโดย

มีขอบเขตเพียงใด คําวาพุทธอุทยานในปจจุบันนั้นหมายถึงอะไร มีองคประกอบอะไรบาง ซ่ึงใน

เง่ือนไขดังกลาวไมไดระบุไวใหชัดแจง จึงทําใหเปนปญหาในปจจุบันวาการท่ีมีการดําเนินกิจการอัน

เปนวัตถุประสงคในการจัดตั้งเปนพุทธอุทยานนั้นมีขอบเขตเพียงใด สิ่งใดสามารถทําได สิ่งใดไม

สามารถทําไดอันเปนความไมชัดเจนของกฎหมาย  

 ประการท่ีสอง สิ่งปลูกสรางท่ีสามารถปลูกสรางไดในพุทธอุทยานในปจจุบันนั้น มีขอบเขต

เพียงใด พิจารณาไดจากเง่ือนไขเพ่ิมเติมในขอท่ี 1 ซ่ึงระบุวา “จะตองพยายามรักษาธรรมชาติ และ

การตัดไมจะกระทําไดตามความจําเปนท่ีจะตองกอสรางตามแบบตอเม่ือไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรม

ปาไม โดยไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีรวมถึงการขยายหรือตอเติมจากของเดิมท่ีมีอยู” ดังนั้น การท่ีจะ

พิจารณาวาสิ่งปลูกสรางท่ีสามารถสรางไดในพุทธอุทยานนั้นสมควรทีจะปลูกสรางไดหรือไมเพียงใด 

ซ่ึงรวมถึงการขยายหรือตอเติมจากของเดิมท่ีมีอยูดวยนั้น ยอมข้ึนอยูกับดุลพินิจของอธิบดีกรมปาไม
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และรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงก็ไมไดมีรายละเอียดวาการท่ีจะ

พิจารณาอนุมัติการกอสรางสิ่งปลูกสรางในพุทธอุทยานแตละแหงนั้น ผูมีอํานาจตามกฎหมายจะยึดถือ

หลักเกณฑอะไรเปนเครื่องพิจารณาในการอนุมัติแตละครั้ง 

 จากขอพิจารณาท้ังสองประการดังกลาวนั้น จะเห็นไดวาบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ 

รวมถึงเง่ือนไขในการจัดตั้งเปนพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษนั้น ไมมีความชัดเจนและไมมี

รายละเอียดในการกําหนดถึงรูปแบบและองคประกอบของพุทธอุทยานในปจจุบันวาควรจะมี

สาระสําคัญอะไรบางจึงจะถือวาเปนพุทธอุทยานท่ีถูกตองตามเจตนารมณของพระพุทธศาสนา และ

อาจนํามาสูการพิจารณาจัดตั้งพุทธอุทยานข้ึนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษท่ีไมไดเปนไปโดยวัตถุประสงคและ

เจตนารมณของพระพุทธศาสนาอยางแทจริง และเปนเครื่องมือของผูแสวงหาผลประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติในการใชกลไกการจัดตั้งพุทธอุทยานข้ึนเพ่ือบังหนาหาผลประโยชนโดยมิชอบ 

 ดังนั้นเ พ่ือให พุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษในปจจุบันเปนไปตามเจตนารมณของ

พระพุทธศาสนาอยางแทจริงและเพ่ือปองกันการใชประโยชนโดยใชการขออนุญาตเพ่ือจัดตั้งพุทธ

อุทยานเปนการแอบแฝงหาผลประโยชนของผูท่ีมีความโลภเปนท่ีตั้ง พุทธอุทยานสมควรท่ีจะตองมี

วัตถุประสงคหรือเจตนารมณในเบื้องตนในการจัดตั้งข้ึนเพ่ือประโยชนในการเปนอารามอันเปนสถานท่ี

สงบ รมรื่น และเหมาะสมตอการใชเปนสถานท่ีพัฒนาขัดเกลาตนเองของพระภิกษุสงฆตามแนวทางท่ี

พระพุทธเจาไดทรงวางไว ซ่ึงพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษอันเปนปาธรรมชาตินั้นไดมีมาตั้งแตใน

สมัยพุทธกาลแลว โดยอาศัยเทียบเคียงจากกรณีการอธิบายของพระอรรถกถาจารยในคําวา “วนโร

ปา” วาหมายถึง ทําการลอมเขตแดนในปาธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเองแลวทําเจดียปลูกตนโพธิ์ทําท่ีจงกรม

ทํามณฑปกุฏิท่ีหลีกเรนและท่ีพักในเวลากลางวันและกลางคืน อันหมายถึงสามารถท่ีจะกอสรางสิ่ง

ปลูกสรางในปาธรรมชาติไดเทาท่ีเหมาะสม ท้ังนี้จะตองเปนไปโดยใหความกตัญูตอทรัพยากรปาไม

ใหมากท่ีสุดและพระภิกษุเองจะแผวถางปาไมเพ่ือปลูกสรางสิ่งกอสรางๆ ตางๆ ไมได เนื่องจากตองอยู

ภายใตพระวินัยอยางเครงครัด ซ่ึงหนวยงานท่ีจะพิจารณาการจัดตั้งพุทธอุทยานใหเปนไปตามหลัก

และเจตนารมณของพระพุทธศาสนาอยางแทจริงนั้น ควรท่ีจะตองเปนหนวยงานดานพระพุทธศาสนา

โดยตรง ไมวาจะเปนมหาเถรสมาคมหรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ท่ีมีบุคคลกรท่ีมีความรู

ทางพระธรรมวินัยอยางแตกฉาน และควรท่ีจะกําหนดขอบเขตของการจัดตั้งพุทธอุทยานใหมีความ

ชัดเจนโดยยึดถือตามการอธิบายของพระอรรถกถาจารยในคําวา “วนโรปา” เปนตัวอยางของการ

กอสรางสิ่งปลูกสราง 

 สําหรับพ้ืนท่ีของปาท่ีจะตองนํามาพิจารณาจัดตั้งพุทธอุทยานไดนั้น ตามระเบียบกรมปาไม

วาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2548 ขอ 8 ไดกําหนด

เขตพ้ืนท่ีท่ีจะพิจารณาอนุญาตได ตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 1. ไมเปนพ้ืนท่ีปาซ่ึงใชในการศึกษา คนควาทางวิชาการปาไม 
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 2. ไมขัดกับมาตรการการใชท่ีดินในพ้ืนท่ีลุมน้ํา มาตรการการใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาชายเลน

และมาตรการการใชประโยชนทรัพยากรและท่ีดินปาไมในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ตามท่ีคณะรัฐมนตรี

ไดมีมติไวแลว หรือผูขออนุญาตจะตองปฏิบัติตามมาตรการท่ีคณะรัฐมนตรีไดกําหนดไว 

 3. ไมเปนบริเวณท่ีมีทิวทัศนสวยงามอันควรรักษาไว 

 4. ไมเปนบริเวณท่ีควรรักษาไวเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวปา 

 5. ไมมีปญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกลเคียง และตองไดรับความเห็นชอบ

จากสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลทองท่ีท่ีปานั้นตั้งอยู 

 6. ตองมีไมขนาดความโตวัดโดยรอบลําตนตรงท่ีสูง 130 เซนติเมตร ตั้งแต 50 - 100 

เซนติเมตร ข้ึนกระจายอยูท่ัวพ้ืนท่ีไมเกินไรละ 8 ตน หรือมีไมขนาดความโตเกิน 100 เซนติเมตรข้ึนไป 

ข้ึนกระจายอยูท่ัวพ้ืนท่ีไมเกินไรละ 2 ตน 

 7. ตองมีลักษณะขนาด อาณาเขต และเนื้อท่ีเหมาะสมกับกิจการตามวัตถุประสงคท่ีขอและ

แผนการใชพ้ืนท่ีตามโครงการประกอบคําขอ 

 8. ไมขัดกับหลักในการพิจารณาอนุญาตในกรณีตางๆ  ตามท่ีกําหนดไวในหมวด 3 ของ

ระเบียบนี้ 

 ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีปาโซนท่ีไมใชปาดงดิบท่ีมีความอุดมสมบูรณอันเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวปาแตก็

ยังคงความสงบสงัด เหมาะสมในการบําเพ็ญสมณธรรม ซ่ึงก็สอดคลองกับเจตนารมณของพระเจาพิม

พิสารในการทูลเกลาถวายพุทธอุทยานแกพระพุทธเจาซ่ึงมีองคประกอบไดแก 

 1. ควรจะเปนสถานท่ีท่ีไมใกลและไมไกลจากหมูบานหรือชุมชนจนเกินไป 

 2. ควรจะเปนท่ีมีทางสัญจรไปมาบริบูรณ สะดวกแกผูท่ีตองการจะไปมาได 

 3. กลางวันก็ไมเปนท่ีพลุกพลานดวยผูคน กลางคืนก็มีความสงัด ไมมีเสียงอ้ืออึงปราศจากลม

ท่ีเกิดจากผูคนเดินไปมาพลุกพลาน  

4. ควรจะเปนท่ีประกอบกิจของผูบําเพ็ญพรต และเปนท่ีหลีกเรนในการบําเพ็ญพรต 

5. ควรท่ีพระบรมศาสดาจะประทับได 

 ดังนั้นเพ่ือใหการจัดตั้งพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษมีความชัดเจนและสอดคลองกับ

เจตนารมณของพระพุทธศาสนาท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงเจตนารมณในการจัดตั้งพุทธ

อุทยานท่ีเปนไปเพ่ือสรางบุญสรางกุศลในอันท่ีจะใหเปนท่ีอยูปฏิบัติธรรมฝกขัดเกลาตนเองของ

พระภิกษุในพระพุทธศาสนาตามแนวทางของพระพุทธเจา และเพ่ือเปนการปองกันมิใหผูมีความโลภ

เปนท่ีตั้งไดอาศัยการจัดตั้งพุทธอุทยานเพ่ือบังหนาแสวงหาผลประโยชนของตนเองและพวกพอง จึง

สมควรอยางยิ่งท่ีจะตองมีระเบียบท่ีกําหนดขอบเขต และหลักเกณฑ รวมถึงรูปแบบของการจัดตั้งพุทธ

อุทยานในปาอนุรักษใหมีความชัดเจนและเกิดผลสําเร็จในทางปฏิบัติ โดยไมใหเปนดุลพินิจของ

เจาหนา ท่ีของรัฐแต เ พียงฝายเดียวอีกตอไป โดยอาจกําหนดใหหนวยงานท่ีเ ก่ียวของกับ
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พระพุทธศาสนา รวมถึงความตองการของชุมชนใกลเคียง ไดพิจารณาถึงความเหมาะสมและถูกตอง

ของการจัดตั้งพุทธอุทยานเพ่ือใหมีความสอดคลองกับพระพุทธศาสนา อันจะนํามาสูความสําเร็จและ

เปนตนแบบแหงพุทธอุทยานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตตอไป 

 

5.5  วิเคราะหมาตรการควบคุมการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจาก 

      ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสงฆในพุทธอุทยาน 

 

 เนื่องจากชุมชนสงฆในโครงการพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษเปนชุมชนสงฆท่ีอยูอาศัยในปา

ธรรมชาติเปนหลัก ดังนั้นสมาชิกของชุมชนสงฆจึงตองปฏิบัติตามหลักพระวินัยอันวาดวยการอยูอาศัย

ในปาท่ีจะตองมีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและใหความกตัญูตอทรัพยากรปาไมอยางเครงครัด 

และนอกจากนั้นแลวสมาชิกในชุมชนสงฆยังตองปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายบานเมืองท่ีมี

เจตนารมณในการควบคุมการละเมิดพระวินัยของพระภิกษุสงฆอีกดวย ดังนั้นจึงมีประเด็นท่ีจะตอง

พิจารณาวา มาตรการในการควบคุมการใชประโยชนของชุมชนสงฆในโครงการพุทธอุทยานนั้น เพียง

พอท่ีจะใชควบคุมการเขาใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสงฆไดอยางมีประสิทธิภาพ

หรือไม ดังจะไดพิจารณาใหเห็นเปนประเด็นดังตอไปนี้ 

 

5.5.1 มาตรการในการควบคุมการจัดการ บํารุงรักษาและการใชประโยชนจาก   

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสงฆในพุทธอุทยาน 

สําหรับมาตรการในการควบคุมการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสงฆในพุทธอุทยานนั้น พบวาไมไดมีการแยกบัญญัติไวโดยเฉพาะแต

อยางใด แตหากเม่ือพิจารณาจากท้ังพระวินัยและบทบัญญัติของกฎหมายบานเมืองแลว เห็นวาไดมี

การบัญญัติถึงกรณีการควบคุมการปฏิบัติตนของพระภิกษุไวพอสมควร ซ่ึงใชบังคับตอการละเมิดพระ

วินัยของพระภิกษุทุกกรณี ดังนั้นถึงแมวาพระภิกษุจะไดอาศัยอยูในปาก็จะตองถูกควบคุมโดย

มาตรการท้ังทางพระวินัยและบทบัญญัติของกฎหมาย เสมือนกับพระภิกษุท่ัวๆ ไป ดังจะไดกลาว

ตอไปนี้ 

ประการแรก มาตรการทางพระธรรมวินัย 

 สําหรับมาตรการทางพระธรรมวินัยเฉพาะท่ีเก่ียวของในกรณีท่ีพระภิกษุกระทําการอันเปน

การลวงละเมิดบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาตินั้น ประกอบไปดวยมาตรการท่ีหนักสุดไปหา

มาตรการท่ีเบาสุด แลวแตวาพระภิกษุนั้นจะมีการลวงละเมิดบทบัญญัติในขอใดโดยเม่ือปรากฏวา

พระสงฆไดกระทําผิดพระวินัยข้ึน ผูนั้นจะตองอาบัติ ซ่ึงอาบัตินั้น 5 มี 7 อยาง แบงเปน 2 ประเภท

ไดแก 
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1. ครุกาบัติ5 หมายถึงอาบัติหนัก อาบัติท่ีมีโทษรายแรง มี 2 อยางคือ อาบัติปาราชิก5 อาบัติ 

สังฆาทิเสส 

สําหรับการตองอาบัติปาราชิกนั้นเปนความผิดสถานหนักของพระภิกษุสงฆ ซ่ึงการละเมิด

พระวินัยเรื่องนี้ไมมีทางท่ีจะแกไขได พระภิกษุตองอาบัติปาราชิกขอใดขอหนึ่ง แมจะไมกลาวลา

สิกขาบท ก็ถือวาขาดจากความเปนพระภิกษุทันที เม่ือความผิดสําเร็จ เม่ือขาดจากความเปนพระแลว

ก็ถือวาไมใชพระภิกษุอีกตอไปไมสามารถอยูรวมกับภิกษุอ่ืนหรือคณะหมูสงฆไดเลย ตองลาสิกขาบท

ออกจากเปนพระภิกษุทันที 

5กลาวโดยเฉพาะในขอท่ีพระภิกษุ 5ถือเอาทรัพยท่ีเจาของไมไดใหมาเปนของตน อันเปน

ทรัพยากรจากปาอนุรักษ หากมีราคาท่ีคํานวณได 5 มาสกพระภิกษุรูปนั้นจะตองอาบัติปาราชิก ขาด

จากความเปนพระทันที 

2. ลหุกาบัติ5 หมายถึงอาบัติเบา อาบัติท่ีไมมีโทษรายแรงเทาครุกาบัติ มี 5 อยาง คือ อาบัติ 

ถุลลัจจัย5 อาบัติปาจิตตีย5 อาบัติปาฏิเทสนียะ5 อาบัติทุกกฎ5 และอาบัติทุพภาสิต 

 สําหรับการตองลหุกาบัติของพระภิกษุนี้ ถือวาเปนการกระทําละเมิดตอพระวินัยท่ีไมรายแรง 

หรือเปนอาบัติอยางกลางหรืออยางเบาเทานั้น ซ่ึงประกอบดวยอาบัติ 5 ประเภท คือ 

1. ถุลลัจจัย เปนอาบัติรองลงมาจากปาราชิกและสังฆาทิเสส เกิดข้ึนเม่ือตั้งใจจะทําละเมิด 

อาบัติ 2 อยางนั้นแลวแตทําไมสมบูรณหรือทําไมสําเร็จ โดยอาบัติปาราชิกและสังฆาทิเสสเปนการ

กระทําผิด สวนอาบัติถุลลัจจัยนั้นยังไมไดกระทํา เพียงแตคิดเจตนากระทํา เชน ตั้งใจจะลักตัดเอา

ตนไมในปา แตเกิดเปลี่ยนใจไมตัด ก็ตองอาบัติถุลลัจจัย เปนตน 

2. ปาจิตตีย เปนขอหามของพระสงฆท่ีไมรายแรงนักซ่ึงถาเกิดการละเมิดพระวินัย 

ดังกลาวข้ึนก็จะเปนอาบัติอยางเบา และสามารถแกไขไดดวยวิธีการปลงอาบัติ ซ่ึงขอหามเหลานี้ไดแก 

การหามทําลายตนไม หามฆาสัตว เปนตน 

3. ปาฏิเทสนียะ เปนขอหามของพระสงฆท่ีไมรายแรงนัก ซ่ึงถาละเมิดก็เปนอาบัติอยาง 

เบา และสามารถท่ีจะแกไขไดดวยวิธีการปลงอาบัติ ความผิดเหลานี้ตองมีการ แสดงคืน คือตองอาบัติ

เก่ียวกับบุคคลใด ก็ใหแสดงแกบุคคลนั้น เชน หามฉันอาหารท่ีเขาไมไดจัดไวกอนเม่ืออยูปา เปนตน 

4. ทุกกฎ แปลวา ทําไมดี กรรมใดผิดพลั้งและพลาดกรรมนั้นชื่อวาทําไมดี คนทําชั่วอัน 

ใดในท่ีแจงหรือในท่ีลับ บัณฑิตท้ังหลายยอมติเตียนวาเปนคนทําชั่ว ทําไมดี ทําผิด เพราะเหตุนั้น 

กรรมนั้นจึงเรียกวา ทุกกฎ เปนอาบัติอยางเบา สวนมากเก่ียวกับมารยาทตางๆ ท่ีไมเหมาะสม และ

สามารถแกไขไดดวยการปลงอาบัติ 

5. ทุพภาสิต แปลวา พูดไมดี คําชั่ว คําเสียหายบทใดอันพระภิกษุกลาวไมดี พูดไมดีและ 

เศราหมองวิญูชนท้ังหลายยอมติเตียน บทใด เพราะเหตุนั้น บทนั้นจึงเรียกวา ทุพภาสิต “พูดไมดี” 

เปนอาบัติเกิดจากความผิดพลาดในการพูดไมเหมาะสม และเปนอาบัติอยางเบา  
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 เ ม่ื อพระสงฆ ท่ี เ ข าอยู อ า ศัย ในป าอนุ รั กษ ล ว งละ เ มิดบทบัญญัติ ท่ี เ ก่ี ย ว ขัอง กับ

ทรัพยากรธรรมชาติขอใดขอหนึ่งแลว ก็จะตองอาบัติในทันที โดยทานจะรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม โดย

ปกติแลวพระสงฆจะกลาวคําแสดงอาบัติทุกขอรวมกันมาในครั้งเดียวกันเลยไมวาจะเปนอาบัติในเรื่อง

อ่ืนดวยหรือไมก็ตาม 

 กลาวโดยสรุป พระภิกษุสงฆท่ีเขาอยูอาศัยในปาอนุรักษก็จะมีพระวินัยเปนหลักปฏิบัติในการ

ควบคุมการใชประโยชนของชุมชนสงฆในการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปดวยในตัว ดังนั้นเม่ือพระภิกษุสงฆรูปใดรูปหนึ่งไดกระทําการ

อันเปนการละเมิดพระวินัยท่ีเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดังไดกลาวมาแลวนั้น หาก

เปนการการกระทําความผิดท่ีเปนอาบัติอยางกลาง หรืออยางเบา ก็สามารถแกไขตัวเองไดภายใน

ชุมชนสงฆนั้นโดยการกระทําท่ีเรียกวา “การปลงอาบัติ” โดยกระทําตามข้ันตอนตามท่ีพระวินัยได

กําหนดไว และสําหรับบางกรณีท่ีเปนความผิดท่ีรายแรงสําหรับพระสงฆหรือเปนอาบัติอยางหนัก ซ่ึง

อาจเปนผลใหมีการสละสมณเพศหรือสิ้นสุดความเปนพระสงฆในทันท่ีท่ีไดกระทําความผิดนั้น ดังเชน

อาบัติปาราชิก พระสงฆรูปนั้นจะตองสิ้นสุดจากการเปนสมาชิกของชุมชนสงฆนั้นอยางถาวร 

 ประการท่ีสอง มาตรการทางกฎหมายบานเมือง 

 โดยกฎหมายบานเมืองท่ีสําคัญท่ีใชในการควบคุมพระสงฆไดแก พระราชบัญญัติคณะสงฆ 

พ.ศ.2505 และบรรดากฎหมายวาดวยปาไมท่ีใชบังคับเฉพาะกรณีของพระสงฆท่ีเขาทําประโยชนหรือ

อยูอาศัยในเขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษประเภทตางๆ  

 สําหรับกระบวนการในการพิจารณาเพ่ือดําเนินคดีพระสงฆท่ีลวงละเมิดตอพระวินัยกรณี

รายแรงนั้น ปจจุบันอยูภายใตบังคับของกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2521) วาดวยการลง

นิคหกรรม ซ่ึงไดใหความหมายของคําวา พระภิกษุ ท่ีจะอยูในบังคับของกฎดังกลาววา หมายถึง 

 ก. พระภิกษุซ่ึงมิใชผูปกครองสงฆ รวมถึงพระภิกษุซ่ึงดํารงสมณศักดิ์ต่ํากวาชั้นพระราชาคณะ 

และ 

 ข. พระภิกษุผูปกครองสงฆ รวมถึงพระภิกษุผูเปนกิตติมศักดิ์ผูดํารงตําแหนงท่ีปรึกษาเจา

คณะผูดํารงตําแหนงเทียบพระสังฆาธิการ และผูดํารงสมณศักดิ์ชั้นพระราชาคณะข้ึนไป 

 ซ่ึงจะเห็นไดวาจากความหมายของคําวาพระภิกษุดังกลาวนั้นอันประกอบดวย พระภิกษุซ่ึง

มิใชผูปกครองสงฆ และพระภิกษุผูปกครองสงฆ ซ่ึงเม่ือพิจารณาในพระราชบัญญัติคณะสงฆฯ มาตรา 

5 ทวิ ซ่ึงบัญญัติวา “คณะสงฆ” หมายความวา บรรดาพระภิกษุท่ีไดรับบรรพชาอุปสมบท จากพระ

อุปชฌายตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายท่ีใชบังคับกอน พระราชบัญญัตินี้ไมวาจะปฏิบัติ

ศาสนกิจในหรือนอกราชอาณาจักร 

 เม่ือปรากฏวาพระภิกษุสงฆท่ีเขาอยูอาศัยในปาอนุรักษไมไดปฏิบัติตามหลักพระวินัยซ่ึงเปน

ระเบียบปฏิบัติภายในชุมชนสงฆ ซ่ึงพระภิกษุมีศีล 227 ขอเปนเครื่องกํากับวัตรปฏิบัติ พระภิกษุทุก
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รูปจะตองอยูภายใตการปกครองของมหาเถรสมาคม ซ่ึงไดวางกฎมหาเถรสมาคมวาดวยระเบียบการ

ปกครองคณะสงฆไวเปนลําดับข้ันการปกครองและการปกครองคณะสงฆทุกสวนทุกชั้น มีเจาคณะ

มหานิกายและเจาคณะธรรมยุตปกครองบังคับบัญชาวัดและพระภิกษุสามเณรในนิกายนั้น เชน คณะ

ธรรมยุต มีเจาคณะใหญ ธรรมยุตปกครอง สวนคณะมหานิกายแบงการปกครองออกเปน 4 หน คือ 

เจาคณะใหญหนหลวง เจาคณะใหญหนเหนือ เจาคณะใหญหนตะวันออก เจาคณะใหญหนใต 

 โดยระเบียบการปกครองคณะสงฆ แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนกลาง และสวนภูมิภาค ซ่ึง

ไดกระจายอํานาจการปกครองออกเปนสวนๆ ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ภาค มีเจาคณะภาคดําเนินการปกครองคณะสงฆในเขตภาคของตนใหเปนไปตาม

พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จ

พระสังฆราช 

 สวนท่ี 2 จังหวัด มีเจาคณะจังหวัดปกครอง (เจาคณะกรุงเทพมหานคร และเจาคณะจังหวัด

ท่ัวประเทศ) 

 สวนท่ี 3 อําเภอ มีเจาคณะอําเภอปกครอง (เจาคณะเขตในกรุงเทพมหานคร และเจาคณะ

อําเภอท่ัวประเทศ) 

 สวนท่ี 4 ตําบล มีเจาคณะตําบลปกครอง (เจาคณะแขวงในกรุงเทพมหานคร และเจาคณะ

ตําบลท่ัวประเทศ) 

 อํานาจหนาท่ีสําคัญของเจาคณะตําบล นอกจากการปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอย

ดีงามแลว ยังมีหนาท่ีระงับอธิกรณ  วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยขออุทธรณคําสั่งหรือ คําวินิจฉัย

ชั้นเจาอาวาส แกไขขอขัดของของเจาอาวาสใหเปนไปโดยชอบ ควบคุมบังคับบัญชาเจาอาวาสและ

พระภิกษุสามเณรผูอยูในบังคับบัญชาหรือผูอยูในปกครองของตน ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิ

การในเขตการปกครองของตน 

 สําหรับโทษการลงนิคหกรรมตามท่ีบัญญัติไวในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2521) มี 

2 อยางคือ โทษท่ีใหสึก และไมถึงใหสึก สวนในพระธรรมวินัยไดแยกนิคหกรรมออกเปน 6 อยางไดแก 

 1. ตัชชนียกรรม คือวีธีลงโทษดวยการตําหนิโทษไว 

 2. นิยสกรรม คือ วิธีลงโทษดวยการถอดยศใหกลับไปเริ่มตนถือนิสัยใหม 

 3. ปพพาชนียกรรม คือ วิธีลงโทษดวยการขับไลออกไปจากหมูคณะหรือจากวัด 

 4. ปฏิสารณียกรรม คือ วิธีลงโทษดวยการใหระลึกถึงอุปการคุณของผูอ่ืนหรือใหไปขอขมา

โทษ 

 5. อุกเขปนียกรรม คือ วิธีลงโทษดวยการหามอยูรวม หามฉันรวมกับภิกษุท้ังหลายท่ัวไป 

 6. ตัสสปาปยสิกากรรม คือ วิธีลงโทษดวยการพิจารณาตามความเหมาะสมหรือควรจะเพ่ิม

โทษอีก            
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 สําหรับกรณีท่ีพระภิกษุกระทําความผิดตอกฎหมายบานเมืองอ่ืนๆ  เชน การกระทําความผิด

ตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 หรือตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 การ

ดําเนินคดีหรือการพิสูจนความผิดเพ่ือท่ีจะนําพระภิกษุสงฆท่ีกระทําความผิดมาลงโทษนั้น ก็เปนหนาท่ี

ของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมของฝายรัฐท่ีจะเขามามีบทบาท โดยการดําเนินคดีนั้นจะกระทํา

เสมือนวาเปนประชาชนผูกระทําความผิดท่ัวไป แตอาจจะมีความแตกตางไปบานในบางข้ันตอน อาทิ

เชน การท่ีพระสงฆยังครองสมณเพศอยูนั้น ระหวางการดําเนินคดีบางข้ันตอนท่ีตองมีการกักขัง หรือ

จําคุก การท่ีจะนําพระสงฆเขาหองขังหรือเรือนจํา ก็เปนการไมเหมาะสมตอสมณเพศ และเปนการไม

บังควรตอพระศาสนา จึงตองจัดใหมีการลาสิกขาพระสงฆรูปนั้นกอนท่ีจะทําการกักขังหรือจําคุก 

 ในกรณีการควบคุมพุทธอุทยานนั้น เปนการควบคุมผานผูขออนุญาตใชประโยชนหรืออยู

อาศัยในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ในท่ีนี้ไดแก สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยไดกําหนดไวใน

เง่ือนไขขอท่ี 9 ท่ีบัญญัติวา “หากผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวจนเกิดความเสียหาย

ข้ึน หรือเม่ือไดมีการเรียกปรับผูรับอนุญาตตามเง่ือนไขดังกลาวขางตนแลว ผูรับอนุญาตยังไมปฏิบัติให

เปนไปตามเง่ือนไขอีก อธิบดีกรมปาไมอาจสั่งพักใชหนังสืออนุญาตมีกําหนดไมเกินหกสิบวันนับจาก

วันท่ีออกคําสั่ง หรืออธิบดีกรมปาไมโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจะสั่งเพิก

ถอนหนังสืออนุญาตเสียก็ได โดยผูรับอนุญาตจะฟองรองเรียกคาเสียหายในกรณีใดๆ  มิได” ดังนั้นจึง

เปนหนาท่ีของผูขออนุญาตคือสํานักงานพระพุทธศาสนาท่ีจะตองควบคุมการใชประโยชนของชุมชน

สงฆใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งพุทธอุทยาน 

 

 5.5.2  วิเคราะหมาตรการควบคุมการจัดการ บํารุงรักษาและการใชประโยชนจาก 

   ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสงฆในพุทธอุทยาน 

 เม่ือพิจารณาจากมาตรการในการควบคุมการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสงฆในพุทธอุทยานแลวสามารถแยกไดเปนการควบคุมโดยพระวินัย

และการควบคุมโดยใชมาตรการทางกฎหมายบานเมือง ซ่ึงท้ังสองกรณีโดยหลักจะเปนการควบคุมตัว

บุคคลอันเปนสมาชิกในชุมชนสงฆอันไดแกพระภิกษุในชุมชนสงฆนั้นๆ  ปญหาท่ีสําคัญในการควบคุม

ดังกลาวนั้นไดแก  

 ประการแรก มาตรการในการควบคุมทางพระวินัยอันไดแกการปรับอาบัติของพระภิกษุท่ีลวง

ละเมิดพระวินัยในแตละขอ อันเปนกระบวนการในการควบคุมพระภิกษุภายในชุมชนสงฆเอง ซ่ึงโดย

หลักท่ีสามารถแกไขไดภายในชุมชนสงฆจะเปนการแกไขความผิดหรืออาบัติเล็กนอยท่ีเรียกวา 

“ลหุกาบัติ” สวนกรณีท่ีพระภิกษุกระทําลวงละเมิดพระวินัยอันเปนการอาบัติหนักท่ีเรียกวา “ครุ

กาบัติ” โดยเฉพาะอยางยิ่งอาบัติปาราชิกนั้น จะไมสามารถแกไขความผิดไดและพระภิกษุผูนั้นจะตอง

สิ้นสุดความเปนสมณเพศทันที แตเนื่องจากเปนมาตรการในการควบคุมภายใน จึงข้ึนอยูกับความ
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สํานึกของพระภิกษุแตละรูปวาเม่ือมีการกระทําผิดข้ึนแลวหากไมมีผูอ่ืนพบเห็นจะมีการสารภาพ

ความผิดท่ีตนเองไดกระทําหรือไม ดังนั้นเฉพาะมาตรการทางพระวินัยจึงไมอาจควบคุมการใช

ประโยชนของชุมชนสงฆไดอยางมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

 ประการท่ีสอง มาตรการทางกฎหมายบานเมืองท่ีควบคุมพระภิกษุผูละเมิดพระวินัย ซ่ึงไดแก

มาตรการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 ประกอบดวยกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.

2521) วาดวยการลงนิคหกรรม อันเปนกระบวนการการควบคุมพระภิกษุท่ีลวงละเมิดพระวินัย

รายแรงท่ีมีโทษ 2 อยางคือ โทษท่ีใหสึก และไมถึงใหสึก โดยเม่ือมีการกระทําความผิดของพระภิกษุ

เกิดข้ึน หากมีกรณีท่ีจะตองเขาสูกระบวนการลงนิคหกรรม ยอมเปนหนาท่ีของพระภิกษุผูปกครอง

สงฆตามลําดับการบังคับบัญชา และกระบวนการพิจารณาโทษจะเปนไปตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับ

ท่ี 11 (พ.ศ.2521) วาดวยการลงนิคหกรรม และการลงโทษยอมเปนดุลพินิจของผูมีอํานาจพิจารณา

นิคหกรรมตามท่ีระเบียบดังกลาวไดบัญญัติไว ดังนั้นหากมีผูฟองพระภิกษุในขอหาวาไดกระทํา

ความผิด โดยยื่นฟองเปนหนังสือดวยตนเองตอเจาอาวาส หรือเจาคณะสังกัด หรือเจาคณะของเขตใน

เขตท่ีความผิดนั้นเกิดข้ึน ก็จะเขาสูกระบวนการพิจารณาเพ่ือลงนิคหกรรมตามระเบียบดังกลาว โดยมี

วิธีการและกระบวนพิจารณาและการลงโทษภายในคณะสงฆ  

 ประการ ท่ีสาม มาตรการทางกฎหมายบานเ มือง ท่ีควบคุมการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงจากกรณีศึกษามีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวของไดแก พระราชบัญญัติปา

สงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 หรือตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2485 แลวแตกรณีวาพุทธอุทยานแหง

ใดตั้งอยูในพ้ืนท่ีปาอนุรักษประเภทใด และบทบัญญัติของกฎหมายแตละฉบับนั้นก็ไดมีบทบัญญัติหาม

บุคคลกระทําการใดๆ ในพ้ืนท่ีปาอนุรักษอันเปนการทําลายสภาพของปานั้นๆ สําหรับการดําเนินคดี

หรือการพิสูจนความผิดเพ่ือท่ีจะนําพระภิกษุสงฆท่ีกระทําความผิดมาลงโทษนั้น ก็เปนหนาท่ีของ

หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมของฝายรัฐท่ีจะเขามามีบทบาท โดยการดําเนินคดีนั้นจะกระทํา

เสมือนวาเปนประชาชนผูกระทําความผิดท่ัวไป แตอาจจะมีความแตกตางไปบานในบางข้ันตอน อาทิ

เชน การท่ีพระสงฆยังครองสมณเพศอยูนั้น ระหวางการดําเนินคดีบางข้ันตอนท่ีตองมีการกักขัง หรือ

จําคุก การท่ีจะนําพระสงฆเขาหองขังหรือเรือนจํา ก็เปนการไมเหมาะสมตอสมณเพศ และเปนการไม

บังควรตอพระศาสนา จึงตองจัดใหมีการลาสิกขาพระสงฆรูปนั้นกอนท่ีจะทําการกักขังหรือจําคุก 

 เม่ือพิจารณาจากมาตรการดังกลาวแลวพบวาปญหาท่ีสําคัญก็คือหากพระภิกษุภายใน

ชุมชนสงฆนั้นเขาไปใชประโยชนในพุทธอุทยานในประการท่ีกระทําผิดท้ังพระวินัยและผิดท้ัง

บทบัญญัติของกฎหมาย ไมวาจะเปนตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 หรือตาม

พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2485 จะตองดําเนินการอยางไร ซ่ึงถาหากเปนกระบวนการทางพระวินัย

แลว หากพระภิกษุตัดตนไมโดยไมไดมีเจตนาจะเอาประโยชนมาเปนของตนก็จะเปนการฝาฝนพระ

วินัยวาดวยการพรากภูติคามหรือพรากของเขียว อันเปนการครอบคลุมถึงของเขียวทุกประเภท ตั้งแต
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ตนหญาไปจนถึงตนไมใหญ ซ่ึงจะมีโทษอาบัติปาจิตตีย หรืออาบัติทุกกฎ ตามแตเจตนาในขณะนั้นวา

ทราบหรือไม ก็จะมีการแกไขความผิดโดยวิธีการปลงอาบัติภายในชุมชนสงฆนั้นเอง และถาหาก

พระภิกษุนั้นมีเจตนาทุจริตตัดไมเพ่ือเอาไปเปนประโยชนสวนตัว หากตนไมนั้นมีราคาประมาณได 5 

มาสกข้ึนไป ก็จะตองอาบัติรายแรงถึงข้ันปาราชิก ตองขาดจากความเปนพระทันที ซ่ึงเม่ือพิจารณา

ความผิดตามกฎหมายบานเมืองแลว ในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 ไดบัญญัติวา “ทํา

ไม” หมายความวา ตัด ฟน กาน โคน ลิด เลื่อย ผา ถาก ทอน ขุดหรือชักลากไมท่ีมีอยูในปา หรือนํา

ไมท่ีมีอยูในปาออกจากปาดวยประการใดๆ ซ่ึงเปนบทบัญญัติของกฎหมายเทคนิคท่ีไมไดพิจารณาถึง

ความชั่วรายของจิตใจหรือไมไดตองการเจตนาวาเอาไปเพ่ือประโยชนของตนหรือไม ซ่ึงคําวา “ไม” 

ตามกฎหมาย272 นั้นหมายรวมถึงไมทุกชนิดดังเชนกรณีท่ีบัญญัติไวตามพระวินัย ดังนั้นหากพระภิกษุ

เพียงแคตัดไมเฉยๆ โดยไมไดมีเจตนาเอาไปเปนของตัว ซ่ึงทางพระวินัยถือวาตองอาบัติเล็กนอยท่ี

แกไขไดก็ตาม พระภิกษุนั้นก็จะตองรับผิดตามกฎหมายฉบับนี้และตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับ

ความผิดนั้นทุกประการ และสําหรับการดําเนินคดีหรือการพิสูจนความผิดเพ่ือท่ีจะนําพระภิกษุสงฆท่ี

กระทําความผิดมาลงโทษนั้น ก็เปนหนาท่ีของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมของฝายรัฐท่ีจะเขามา

มีบทบาท โดยการดําเนินคดีนั้นจะกระทําเสมือนวาเปนประชาชนผูกระทําความผิดท่ัวไป แตอาจจะมี

ความแตกตางไปบานในบางข้ันตอน อาทิเชน การท่ีพระสงฆยังครองสมณเพศอยูนั้น ระหวางการ

ดําเนินคดีบางข้ันตอนท่ีตองมีการกักขัง หรือจําคุก การท่ีจะนําพระสงฆเขาหองขังหรือเรือนจํา ก็เปน

การไมเหมาะสมตอสมณเพศ และเปนการไมบังควรตอพระศาสนา จึงตองจัดใหมีการลาสิกขา

พระสงฆรูปนั้นกอนท่ีจะทําการกักขังหรือจําคุก 

 ดังนั้นโดยสรุปแลวจึงสามารถกลาวไดวา การท่ีพระภิกษุรูปใดกระทําการอันเปนการละเมิด

บทบัญญัติของพระวินัยท่ีเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ไมวาจะมีเจตนาโดยทุจริตเอาไป

เปนของตนหรือไม ก็จะตองไดรับโทษตามความหนักเบาของเจตนานั้นนับตั้งแตโทษอาบัติเล็กนอยไป

ถึงข้ันโทษอาบัติหนักอยางเชนปาราชิก แตบทบัญญัติของกฎหมายไมไดพิจารณาลําดับของเจตนา

ดังเชนพระวินัย ดังนั้นหากพระภิกษุกระทําละเมิดพระวินัยท่ีเก่ียวกับทรัพยากรอาทิเชน การพราก

                                                           
272มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 บัญญัติวา “‘ไม’ หมายความวาไมสักและ

ไมอ่ืนทุกชนิดท่ีเปนตนเปนกอเปนเถารวมตลอดถึงไมไผทุกชนิดปาลม หวายตลอดจนรากปุมตอเศษ

ปลายและก่ิงของสิ่งนั้นๆ ไมวาจะไดถูกตัดตอนเลื่อยผาถากขุดหรือกระทําโดยประการอ่ืนใด”. 

มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 บัญญัติวา “‘ไม’ หมายความวา

ไมทุกชนิดท้ังท่ีเปนตนกอหรือเถาไมวายังยืนตนหรือลมลงแลวและหมายความรวมตลอดถึงรากปุมตอ

หนอก่ิงตาหัวเหงาเศษปลายหรือสวนหนึ่งสวนใดของไมไมวาจะถูกตัดฟนเลื่อยผาถากทอนขุดหรือ

กระทําโดยวิธีการอ่ืนใด” 
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ของเขียว หรือการลักทรัพยท่ีอยูในปา เชนตนไมเปนอาทิ ก็จะตองมีความผิดตามพระราชบัญญัติปา

ไม พ.ศ.2484 หรือพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 แลวแตกรณี ถาหากวาของเขียวนั้นมี

ลักษณะเปนตนไม ซ่ึงจะเห็นไดวามาตรการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการควบคุมการใชประโยชน

ของพระภิกษุในชุมชนสงฆในพุทธอุทยานนั้นไดแก มาตรการทางกฎหมายบานเมือง ซ่ึงใชในการ

ควบคุมการกระทําท่ีแสดงออกมาเปนสําคัญ และถาหากชุมชนสงฆแตละแหงในพุทธอุทยานนั้นได

ปฏิบัติตามพระวินัยท่ีควบคุมเจตนาทุกอยางอยางเครงครัดแลวก็จะไมมีกรณีท่ีจะตองมีการกระทําผิด

กฎหมายบานเมืองไดเลย 

 และเพ่ือความชัดเจนในการควบคุมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสําหรับกรณี

ของชุมชนสงฆในพุทธอุทยานนั้น สมควรอยางยิ่งท่ีจะตองนําหลักมาตรการท้ังในทางพระวินัยและ

บทบัญญัติของกฎหมายบานเมืองมาใชในการควบคุมประกอบกัน และจะตองมีการกําหนดไวใน

ระเบียบวาดวยการใชประโยชนดวยวาข้ันตอนการควบคุมหากเปนกรณีลวงละเมิดตอพระวินัย

ธรรมดาท่ีไมไดถึงข้ันเปนความผิดตามกฎหมายบานเมืองจะตองเปนหนาท่ีของชุมชนสงฆในการ

ควบคุมกันเอง และถาหากเปนกรณีเปนความผิดตามกฎหมายบานเมืองก็จะตองบังคับตามบทบัญญัติ

ของกฎหมายนั้นๆ  ชุมชนสงฆโดยลําพังไมอาจพิจารณาโทษได ตองเปนหนาท่ีของรัฐตามอํานาจ

หนาท่ีและกระบวนการท่ีบัญญัติไวในกฎหมายนั้น 

 

5.6 วิเคราะหการมีสวนรวมของชุมชนสงฆกรณีศึกษาโครงการพุทธอุทยาน กับ

แนวความคิดวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน 

 

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 ไดบัญญัติใหสิทธิ

แกชุมชนในอันท่ีจะมีสวนรวมกับภาครัฐในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ซ่ึงดังท่ีไดทําการศึกษามาในตอนตนแลววา 

สิทธิของชุมชนท่ีจะมีสวนรวมกับภาครัฐในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น ประกอบไปดวย 

สิทธิท่ีจะมีสวนรวมในการจัดการ สิทธิท่ีจะมีสวนรวมในการบํารุงรักษา และสิทธิท่ีจะมีสวนรวมในการ

ใชประโยชน ซ่ึงท้ังสามกรณีดังกลาวตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของเจตนารมณท่ีวา “อยางสมดุลและ

ยั่งยืน” ซ่ึงในชวงทศศตวรรษท่ีผานมาไดมีการศึกษาแนวความคิดการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนอัน

เปนการมีสวนรวมของชุมชนในระดับสูง ซ่ึงมีท้ังท่ีประสบความสําเร็จและท่ีประสบความลมเหลว จน

ไดตัวอยางของการจัดการท่ีประสบความสําเร็จและสามารถนํามาใชไดจริงในชุมชน  

สําหรับการมีสวนรวมของชุมชนสงฆในกรณีศึกษาโครงการพุทธอุทยานนั้น เนื่องจากเปนการ

มีสวนรวมในโครงการของรัฐ มิใชเปนโครงการท่ีเปนของชุมชนเอง การมีสวนรวมจึงมีขอบเขตจํากัด

เพียงเทาท่ีกฎหมายใหอํานาจเทานั้น ดังนั้นในประเด็นดังกลาวนี้จะไดพิจารณาถึงแนวคิดวาดวยการมี
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สวนรวมของชุมชนวาสามารถเขามีสวนรวมกับภาครัฐในระดับใดไดบาง โดยจะทําการเปรียบเทียบ

การมีสวนรวมของชุมชนสงฆในพุทธอุทยานกรณีศึกษา ซ่ึงไดแก พุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจา

โร และพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอน กับแนวความคิดวาดวยการมีสวนรวมของชุมชนตามหลัก

สากล ในรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

5.6.1 แนวความคิดวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

 สําหรับความหมายของ “การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation)” นั้นไดมี

นักวิชาการใหคํานิยามไววา หมายถึง“กระบวนการท่ีความกังวลความตองการและคุณคาของ

ประชาชนไดรับการบูรนาการในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐผานกระบวนการสื่อสารแบบสอง

ทางโดยมีเปาหมายโดยรวมเพ่ือท่ีจะทําใหเกิดการตัดสินใจท่ีดี ข้ึนและไดรับการสนับสนุนจาก

ประชาชน”ซ่ึงระดับของการเขามีสวนรวมของประชาชนนั้นนักวิชาการไดมีการจัดระดับไว 7 ระดับ

ดวยกันดังตอไปนี้ 

 1. ระดับการใหขอมูล (Informing) เปนระดับการมีสวนรวมท่ีต่ําท่ีสุดโดยรัฐหรือเจาของ

โครงการใหขอมูลท่ีเก่ียวของกับประชาชนเม่ือกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาตางๆ ไดถูกคิดริเริ่มแลว

โดยประชาชนมีสิทธิเพียงการเขาถึงขอมูลขาวสารเทานั้นโดยไมมีชองทางในการแสดงความคิดเห็น

หรือเก่ียวของใดๆ กับการตัดสินใจนั้นๆ  

 2. ระดับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (Information Provision) เปนระดับท่ีสูงข้ึน

ซ่ึงเม่ือประชาชนผูมีสวนไดเสียไดรับขอมูลสารแลว พวกเขาก็สามารถท่ีจะคนหาสาเหตุของปญหา

วิเคราะหความจําเปนและความตองการของกิจกรรมหรือโครงการและพิจารณาถึงขอดีขอเสียของ

ทางเลือกตางๆ ไดดียิ่งข้ึนโดยท่ีรัฐหรือผูมีอํานาจตัดสินใจเชิญชวนใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไดรวม

แสดงความคิดเห็นตอกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ เพ่ือใหผู มี อํานาจในการตัดสินใจนําไปใช

ประกอบการตัดสินใจตอไป 

 3. ระดับการปรึกษาหารือ (Consultation) เปนระดับข้ันท่ีมีการเปดโอกาสใหมีการเจรจากัน

อยางเปนรูปแบบ ระหวางผูกําหนดนโยบายเจาของโครงการกับประชาชนผูไดรับผลกระทบและ

สาธารณชน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือนําขอมูลและผลการศึกษามาปรึกษาหารือกับประชาชนในประเด็น

ปญหาทางเลือกทางแกไขท่ีเก่ียวของกับนโยบาย หรือโครงการนั้นๆ โดยเปดโอกาสใหประชาชน

สามารถแสดงความคิดเห็นไดซ่ึงระดับของการมีสวนรวมของประชาชนในประเทศไทยสวนใหญจะอยู

ในระดับนี ้

 4. ระดับการสรางความรวมมือการวางแผนรวมกัน (Involvement) เปนระดับท่ีเปดโอกาส

ใหมีการสื่อสารแบบสองทางมีขอบเขตท่ีกวางข้ึนมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับ
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โครงการ เปดโอกาสใหมีการวางแผนรวมกันในการเตรียมหรือการดําเนินโครงการโดยเฉพาะความ

คิดเห็นท่ีนําไปสูการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการดําเนินโครงการหรือการลดปญหาความขัดแยง 

 5. ระดับการรวมดําเนินการ (Partnership) ระดับนี้ผูมีอํานาจตัดสินใจผูดําเนินนโยบายหรือ

โครงการและประชาชนรวมกันจัดทําหรือดําเนินการตามนโยบายหรือโครงการนั้นๆ เปนการปฏิบัติ

ตามนโยบายหรือดําเนินโครงการรวมกันเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายท่ีวางไวอาทิเชนรวม

ทบทวนกฎเกณฑของปาชุมชนการรวมสํารวจปาชุมชนการรวมกิจกรรมปลูกปาการรวมอบรมเรื่องปา

ไมการรวมทบทวนแนวเขตพ้ืนท่ีปาชุมชนรวมติดตอกับหนวยงานราชการตางๆ และรวมพิธีกรรมตางๆ 

ท่ีเก่ียวของกับปา เปนตน 

 6. ระดับการรวมตัดสินใจรวมติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Delegated Power) เปน

ระดับท่ีประชาชนมีสิทธิในการแลกเปลี่ยนกับผูมีอํานาจตัดสินใจและสามารถเขารวมตรวจสอบและ

ติดตามผลการดําเนินการกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ วาบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม

การมีสวนรวมของประชาชนในระดับนี้จะเปนประโยชนตอการดําเนินนโยบายและโครงการพัฒนา

ตางๆ โดยเฉพาะการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางมากเนื่องจากประชาชนจะ

ทําหนาท่ีเฝาระวังติดตามตรวจสอบและเตือนภัยโดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมหรือโครงการท่ีสงผล

กระทบตอสุขภาพประชาชนสังคมและคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยรูปแบบของการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลอาจอยูในรูปของการจัดตั้งคณะกรรมการกลางท่ีประกอบจากผูมีสวนไดเสียท่ีครอบคลุม

ทุกภาคสวน 

 7. ระดับการควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) เปนระดับการมีสวนรวมข้ันสูงสุดโดย

ประชาชนสามารถริเริ่มนโยบายวางแผนและดําเนินโครงการตางๆ ไดเองตั้งแตตนโดยเจาหนาท่ีหรือ

หนวยงานของรัฐเปนเพียงผูใหการสนับสนุนการดําเนินงานเทานั้น 

 

5.6.2 การมีสวนรวมของชุมชนสงฆกรณีศึกษาโครงการพุทธอุทยาน 

 การเขามีสวนรวมของชุมชนสงฆกรณีศึกษาโครงการพุทธอุทยานนั้นเปนกรณีของชุมชนสงฆ

ท่ีสมาชิกในชุมชนตองอยูภายใตบังคับของพระธรรมวินัยและบทบัญญัติของกฎหมาย ดังนั้นการมีสวน

รวมท่ีชุมชนสงฆกรณีศึกษาพุทธอุทยานท้ังสองแหงสามารถกระทําไดจึงอยูภายใตขอบเขตท่ีจํากัด แต

ก็ถือเปนการเขามีสวนรวมกับภาครัฐท่ีจะสามารถเปนตนแบบในการมีสวนรวมอยางสมดุลและยั่งยืน

ตามหลักการพัฒนาอยางอยางยั่งยืนไดเปนอยางดี ซ่ึงการมีสวนรวมของชุมชนสงฆในแตละแหงจะ

แตกตางกันออกไปตามสภาพของพ้ืนท่ีและจํานวนพ้ืนท่ีรวมถึงตามศักยภาพของชุมชนสงฆในแตละ

แหง ดังจะกลาวตอไปนี้ 

 

 



217 

5.6.2.1 ประการแรก การมีสวนรวมของชุมชนสงฆ กรณีศึกษาพุทธอุทยานวัดเขา

ศาลาอุตลฐานะจาโร 

  บทบาทท่ีชุมชนสงฆในพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรไดดําเนินการมาตั้งแต

ป พ.ศ.2535 จนถึงปจจุบันสามารถแยกเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวมในการจัดการ 

บํารุงรักษา และใชประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดังนี้ 

1) การทําแนวก้ันเขตปา คือ การปกรั่วคอนกรีตในดานทิศตะวันตก ทิศ

ตะวันออก และดานหนาคือทิศเหนือของวัดเพ่ือเปนแนวก้ันแบงเขตระหวางปาท่ีดูแลโดยปาไมและก้ัน

แนวเขตระหวางท่ีทํากินของชาวบานอยางชัดเจนและท่ีสําคัญเปนการปองกันการนําไมออกนอกพ้ืนท่ี 

ซ่ึงมีระยะทางรวมแลวยาวกวา 20 กิโลเมตรหรือท่ีเรียกโครงการนี้วา “กําแพงออมปาพะยูง”ซ่ึงทาง

พุทธอุทยานไดรวมกับชุมชนใกลเคียงรวมมือรวมใจจัดการกันเอง โดยไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ

บางสวน ทําใหการทําแนวก้ันเขตปาในปจจุบัน (พ.ศ.2557) ใกลเสร็จสมบูรณแลว 

2) การทําแนวทํานบปาตนน้ําบนพ้ืนฐานแนวคิดวา คนไดพ่ึงน้ําพ่ึงปา

สัตวปาเขาก็อาศัยทรัพยากรเหลานี้เชนกันในการดํารงชีพมีการจัดทําโครงการของบประมาณเพ่ือ

สรางทํานบก้ันตนน้ําเพ่ือใหความชุมชื้นแกพ้ืนปาไมในบริเวณนั้นและสัตวปาไดรับผลประโยชน

โดยตรงจากแหลงน้ํา มีการนําพันธุปลาตางๆ มาปลอย และวัดสามารถนําน้ํานี้ไปใชอุปโภคบริโภคได

เปนลักษณะการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันท่ีวา น้ําพ่ึงเรือเสือพ่ึงปา 

3) การปองกันไฟปา ในพ้ืนท่ีป า เขาศาลานั้นเปน พ้ืน ท่ี ท่ี มีความ

หลากหลายทางชีววิทยาสิ่งท่ีเปนอันตรายตอระบบสิ่งมีชีวิตมากท่ีสุดคือไฟปาไฟท่ีเกิดจากการกระทํา

ของคนพระพิศาลศาสนกิจใชวิธีการโดยใหพระภิกษุสามเณรในวัดชวยกันดับไฟและไฟปาสวนใหญมัก

เกิดบริเวณท่ีมีตนหญาข้ึนหนาแนน เชนดานทิศตะวันตกของวัด และดานหนาวัดในปจจุบันวัดได

รวมมือกับกรมปาไมสงเจาหนาท่ีดับไฟปามารวมพลังในการรักษาพ้ืนปา ในชวงฤดูรอนทําใหสภาพปา

ดานหนาวัดนี้มีความเขียวขจีตนไมเริ่มเจริญเติบโตมีขนาดใหญข้ึน 

4) การแกไขปญหาการบุกรุกปาจากการรวมอยูในพ้ืนท่ีมีชาวบานบางกลุม

เขาไปจับจองทําการเกษตรรวมเนื้อท่ีประมาณ 668 ไร จํานวน 54 ราย ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีติดตอเขตอนุรักษ

พันธุสัตวปาหวยทับทัน-หวยสําราญในท่ีประชุมมีมติให วัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชาวบาน และ

เขตอนุรักษรวมกันแกไขปญหาสําหรับในสวนของพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรนั้น พระ

พิศาลศาสนกิจสามารถแกปญหาไดในระดับหนึ่ง โดยวัดใชหลักธรรมในการแกไขปญหาโดยยึดหลัก

ของการประนีประนอมใชวิธีการแลกเปลี่ยนใหชาวบานเขามาจับจองในเขตพุทธอุทยานออกนอกเขต

หาท่ีดินใหใหมหรือบางคนขอรับคาชดใชแทนซ่ึงชาวบานก็ยอมรับและไมคัดคานในขอเสนอนี้แตอยาง

ใด 
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5) การแกไขปญหาการลักลอบตัดไมหวงหาม ปญหาการลักลอบตัดไมใน

เขตพุทธอุทยานถือเปนปญหาท่ียากแกการแกไข ไมเฉพาะแตในพ้ืนท่ีพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุล

ฐานะจาโรเทานั้น พ้ืนท่ีอ่ืนก็มีปญหาแบบเดียวกันนี้ สําหรับพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร

โดยปกติเปนพ้ืนท่ีในการดูแลของกองกําลังสุรนารีอยู พระพิศาลศาสนกิจไดประสานขอกําลังทหารมา

ประจําในพ้ืนท่ีมีทหารพรานสวนหนึ่ง ตํารวจตระแวนชายแดนสวนหนึ่งทหารพรานนั้นประจําการอยู

ทิศตะวันตกของพ้ืนท่ีดูแลแนวเขตท่ีมีบานชําปะโต บานกะเลงเวก สวนตํารวจตระแวนชายแดน

ประจําการอยูบนเขาศาลา ดูแลพ้ืนท่ีโดยรวม จากเม่ือกอนชาวบานท่ีมีอาชีพตัดไมขาย เม่ือไมสามารถ

เขาไปตัดไมไดก็เกิดความไมพอใจ มีการโจมตีวาพระเปนพระปาไม มีการเดินขบวนขับไลเหตุการณ

เหลานี้ท่ีเกิดข้ึนมีสวนทําใหทางการรับทราบถึงบทบาทของพระสงฆ และไดยกพ้ืนท่ีพุทธอุทยานถวาย

ไวในพระอุปถัมภของสมเด็จพระนางเจาสิริกิตตพระบรมราชินีนาถ ซ่ึงจากการดําเนินการปองกัน

รักษาผืนปาแหงนี้ไวอยางตอเนื่องสําเร็จเปนรูปธรรม ทําใหชาวบานในละแวกใกลเคียงเขาใจ รับทราบ

ถึงบทบาทท่ีพระสงฆทําอยูและท่ีสําคัญภาครัฐก็ใหการสนับสนุน ชุมชนก็ใหความรวมมือ ปจจุบัน

ปญหาการลักลอบตัดไมเริ่มลดลงเรื่อยๆ  

6) การปลูกปาทดแทนเนื่องจากพ้ืนท่ีพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะ

จาโรมีพ้ืนท่ีดูแลท้ังสิ้น 10,865 ไร มีชาวบานบุกรุกลักลอบตัดไมบาง บุกรุกจับจองท่ีทํากินบาง ทําให

พ้ืนท่ีบางสวนถูกทําลายขาดความสมดลทางระบบนิเวศวิทยา เพ่ือใหสภาพปามีความสมดุลกัน พระ

พิศาลศาสนกิจใชปลูกปาทดแทนโดยไดรับการอนุเคราะหกลาไมจากหนวยอนุรักษพันธุสัตวปาหวย

เสียดจะเอิง มีพระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษาและชาวบาน รวมกันปลูกสวนหนึ่ง เปนการปลูก

ปาเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ และในพ้ืนท่ีพุทธอุทยานท่ีชาวบานบุกรุก ไดปรับปรุงท่ีดินให

พรอมเพ่ือปลูกตนไมทดแทน ซ่ึงมีพ้ืนท่ีประมาณรอยไร สวนใหญตนไมท่ีนํามาปลูกทดแทนในสวนท่ี

เสียหายนั้นเปนพืชเศรษฐกิจไดแก ตนสักทอง ตนยางพารา ตนยูคาลิปตัส ซ่ึงการปลูกเชนนั้นนอกจาก

จะทําใหสภาพปามีความสมดุลแลวยังเปนการสรางรายไดใหวัด ชุมชน เพ่ิมอาชีพในชุมชน แกปญหา

การวางงานอีกดวย 

7) การอนุรักษสัตวปา สัตวปาในเขตพุทธอุทยานมีหลายชนิดและ

หลากหลายสายพันธุ เชน นก งู หมูปา เกง พระพิศาลศาสนกิจกลาววา ในอนาคตสัตวปาในเขตพุทธ

อุทยานเขาศาลาฯจะมีมากข้ึนเพราะปาแหงนี้มีรอยตอระหวางไทย-กัมพูชา ซ่ึงตามแนวชายแดนไทย-

กัมพูชานั้น มีการลาสัตวมากเม่ือถูกลามากสัตวปาก็ตองข้ึนมาฝงไทยและทานมองวาปาคือบานของ

สัตวปา วัดและชุมชน มาอาศัยบานคือปาภายหลังสัตวปา ดังนั้นคนตองอนุรักษปาและสิ่งมีชีวิตในปา

อยางท่ีสุด สําหรับการอนุรักษสัตวปาในเขตพุทธอุทยานาเขาศาลานั้นถือเปนยุทธศาสตรของวัดท่ีตอง

ใหความสําคัญเปนอันดับแรก ท่ีผานมาพระภิกษุสามเณรและเจาหนาท่ีทหารตํารวจในพุทธอุทยาน 

เม่ือออกสํารวจพ้ืนท่ีปาในเขตพุทธอุทยานพบเห็นการลาสัตวหรือมีเครื่องมือดักจับ แมแตชาวบานท่ี
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หาผึ้ง เจาหนาท่ีจะทําการยึดอุปกรณไวทันที ถาเห็นสัตวปาท่ีจับไดก็จะปลอยกลับคืนสูธรรมชาติ ทํา

ใหชาวบานในชุมชนรอบพ้ืนท่ีปาตางใหความรวมมือในการอนุรักษปาเปนอยางดี 

8) การสงเสริมกิจกรรมการอนุรักษปาไมการอนุรักษทรัพยากรปาไม

ของพระสงฆในพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรองคกรตางๆ  เชน โรงเรียน วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยและองคกรท่ีมีสวนเก่ียวของกับปาไม ตางก็ใหความสําคัญนําคณะมาเรียนรูสภาพความ

เปนจริง รวมปลูกปาบาง และวัดก็ไดใหความรูเรื่องปากับชุมชนในลักษณะการจัดอบรมปฏิบัติธรรม 

โดยมีพระภิกษุในวัดทําหนาท่ีพาเดินสํารวจปาเปนการใหความรูกับประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจไดเกิด

ความรักความหวงแหนทรัพยากรของชาติในชุมชนของตน 

5.6.2.2 ประการท่ีสอง การมีสวนรวมของชุมชนสงฆ กรณีศึกษาพุทธอุทยานมหา

รุกขปาริชาติภูกอน 

กระบวนการของการมีสวนรวมในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอน ในพ้ืนท่ีพุทธอุทยาน เนื้อ

ท่ี 3,000 ไร นั้นมีหลายรูปแบบดวยกันดังจะกลาวตอไปนี้ 

1) ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ รู ป แ บ บ ข อ ง ก า ร มี ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องจากพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอนนั้นมีวัดปาภูกอนซ่ึง

เปนชุมชนสงฆท่ีดูแลพุทธอุทยานนั้นเปนวัดปาสายพระอาจารยม่ัน ภูริทัตโต ซ่ึงไดยึดถือแนวปฏิบัติ

ตามหลักพระธรรมวินัยโดยเครงครัด ทําใหมีผูคนนับถือศรัทธาเปนจํานวนมาก และมีศาสนสถานท่ี

สําคัญเปนท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจใหกับพุทธศาสนิกชนไดแกพระปฐมรัตนบูรพาจารย  มหาเจดียเฉลิม

พระเกียรติฯ และปจจุบันกําลังอยูในระหวางดําเนินการกอสรางพระมหาวิหารเพ่ือประดิษฐาน

พระพุทธรูปหินออนปางไสยาสน ซ่ึงในแตละวันไดมีนักทองเท่ียวและพุทธศาสนิกชนไดแวะเวียนมา

สักการะทําบุญและพักผอนหยอนใจเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดรายไดจากการรวมทําบุญและบริจาคใน

สวนนี้ข้ึนมา ดังนั้นทางพุทธอุทยานจึงไดมีการจัดตั้งมูลนิธิข้ึนมาโดยใชชื่อวา “ปยธรรมมูลนิธิในการ

อนุรักษปาและพัฒนาชีวิต” เพ่ือเปนกองทุนในการบํารุงรักษาศาสนสถานและพ้ืนท่ีปาไมบริเวณ

โดยรอบพุทธอุทยาน รวมถึงงานดานการกุศลตางๆ  มีการแตงตั้งกรรมการข้ึนมาเพ่ือดําเนินการใน

การดูแลรักษาพุทธอุทยานโดยตรงจากบุคลากรหลายภาคสวนไมวาจะเปนพระสงฆ ขาราชการใน

ทองท่ี ตัวแทนจากภาครัฐ และประชาชนในพ้ืนท่ี เปนตน ดังนั้นจึงถือไดวาพ้ืนท่ีจํานวน 3,000 ไรของ

พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอนอันเปนสวนหนึ่งของปาสงวนแหงชาติปานายูง ปาน้ําโสม นั้น 

ชุมชนสงฆ ในพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอนได มีสวนรวมกับภาครัฐ ในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในลักษณะของการมีสวนรวมกับภาครัฐและชุมชน ภายใตการ

กํากับดูแลของหนวยงานของรัฐและเง่ือนไขในการเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในพ้ืนท่ีปาอนุรักษใน

รูปแบบของพุทธอุทยาน 
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2) การมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ของพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอน 

การ เข า มีส วนร วม กับภาครั ฐวั ดป าภูก อน   ในการบํ ารุ ง รั กษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอน นั้นเปนไปในลักษณะของ

การเขามีสวนรวมกับภาครัฐและชุมชนใกลเคียง ในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไมวาจะเปน

การปลูกปาเพ่ิมเติมตลอดระยะเวลากวาสิบปจนผืนปาโดยรอบพุทธอุทยานมีความอุดมสมบูรณและมี

ความหลากหลายทางชีวภาพเปนอยางมาก และทางพุทธอุทยานไดมีการจัดกิจกรรมเพ่ือการรักษาปา 

อาทิเชน การปลูกปาเฉลิมพระเกียรติท่ีมีข้ึนในทุกๆ ป การปองกันและควบคุมไฟปา การจัดหนวย

ลาดตระเวนเพ่ือการดูแลรักษาและปองกันการลักลอบตัดไม เปนตน ซ่ึงในสวนของขอวัตรปฏิบัติของ

พระกรรมฐานท่ีทางชุมชนสงฆในพุทธอุทยานถือเปนหลักปฏิบัติโดยเครงครัดนั้นก็ไดเอ้ือตอการ

บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปในตัว เชน การหามภิกษุตัดไมทําลายปา (พรากของ

เขียว) การหามภิกษุท้ิงของโสโครกลงบนของเขียว เปนตน ทําใหพ้ืนท่ีปาไมภายในโครงการพุทธ

อุทยานคงความอุดมสมบูรณอยูตราบจนถึงปจจุบัน  

3) การมีสวนรวมในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมภายในพุทธอุทยาน  

ดวยเหตุท่ีชุมชนวัดปาภูกอนมีลักษณะเปนชุมชนสงฆจึงมีขอจํากัดในการ

ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชประโยชนจะตองเปนไป

ตามหลักพระธรรมวินัยโดยเครงครัด ซ่ึงทางพระภิกษุสงฆในพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติไดยึดถือ

เปนหลักปฏิบัติตลอดมา ซ่ึงลักษณะของการใชประโยชนจะเปนไปในรูปแบบของการใชสถานท่ีใน

บริเวณปาไมเปนสถานท่ีสําหรับการอยูอาศัยเพ่ือการปฏิบัติธรรม บําเพ็ญภาวนา ประกอบศาสนกิจ 

ท้ังของชุมชนสงฆเองและพระภิกษุสงฆท่ัวประเทศสามารถเขาใชประโยชนในการบําเพ็ญภาวนา

ภายในพุทธอุทยานได ตลอดจนการใชประโยชนเพ่ือการปลูกสรางถาวรวัตถุอันเปนศาสนสถานเพ่ือ

การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตามความเหมาะสมและจําเปนเทานั้น ซ่ึงจํากัดเพียงบริเวณพ้ืนท่ี 

1,000 ไรท่ีไดรับอนุญาตใหใชประโยชนและอยูอาศัยจากกรมปาไมเทานั้น สวนพ้ืนท่ีอีก 2,000 ไร

โดยรอบนั้นถึงแมจะเปนสวนหนึ่งของพุทธอุทยานมหารุกปาริชาติ แตกรมปาไมไดใหพระสงฆชวยดูแล

เทานั้น ไมไดอนุญาตใหใชประโยชนหรืออยูอาศัย และในขณะเดียวกันก็ไดเปดโอกาสใหชุมชน

ใกลเคียงเขามีสวนรวมในกระบวนการดังกลาวดวยในลักษณะท่ีเก้ือหนุนพ่ึงพาอาศัยกันระหวางชุมชน

ใกล เคียงกับชุมชนสงฆไมวาจะเปนการเขามาเพ่ือปฏิบัติธรรม หรือประกอบพิธีกรรมทาง

พระพุทธศาสนา  

 

 



221 

5.6.3 วิเคราะหการมีสวนรวมของชุมชนสงฆกรณีศึกษาโครงการพุทธอุทยาน  

  กับแนวความคิดวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน 

 เม่ือพิจารณาแนวความคิดวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับของ

การเขามีสวนรวมกับภาครัฐท่ีนักวิชาการไดจําแนกออกเปน 7 ระดับ เปรียบเทียบกับการมีสวนรวม

ของชุมชนสงฆกรณีศึกษาโครงการพุทธอุทยานท้ังสองแหง ไดแก พุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะ

จาโร และพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอน แลวจะเห็นวา ระดับการเขามีสวนรวมของชุมชนสงฆ

ในพุทธอุทยานดังกลาวนั้นสวนใหญจะเปนการมีสวนรวมในระดับท่ี 5 อันเปนระดับของการรวม

ดําเนินการ (Partnership) ซ่ึงเปนระดับท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจผูดําเนินนโยบายหรือโครงการ อันไดแก

กรมปาไมท่ีเปนผูมีอํานาจตัดสินในการอนุญาตใหจัดตั้งโครงการพุทธอุทยานและผูเปนเจาของ

โครงการซ่ึงไดแกกรมการศาสนาหรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติและชุมชนสงฆในพุทธอุทยาน

รวมกันจัดทําหรือดําเนินการตามนโยบายหรือโครงการพุทธอุทยานเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรปาไม

และการสงเสริมพระพุทธศาสนานั่นเอง ซ่ึงจากกรณีการมีสวนรวมของชุมชนสงฆในพุทธอุทยานนั้น

แสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมของชุมชนกับภาครัฐท่ีเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรมในการจัดการ 

บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และท่ีสําคัญรูปแบบในการมี

สวนรวมยังเปนไปเพ่ือความสมดุลและยั่งยืนตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนดังท่ีไดทําการวิเคราะหมา

ใหเห็นแลวขางตน 

 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากแนวความคิดวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนประกอบกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท่ีบัญญัติใหชุมชนมีสิทธิท่ีจะมีสวนรวมกับ

ภาครัฐในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

อยางสมดุลและยั่งยืนแลว สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

ประการแรก สิทธิการมีสวนรวมกับภาครัฐในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช

ประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สามารถท่ีจะใช

สิทธิในการมีสวนรวมตามระดับของการมีสวนรวมท้ัง 7 ระดับดังกลาวได ตั้งแตระดับต่ําสุด ไปจนถึง

ระดับสูงสุด อันไดแก ระดับการควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) ซ่ึงเม่ือรัฐธรรมนูญได

บัญญัติถึงสิทธิการมีสวนรวมดังกลาวแลว ประชาชนหรือชุมชนสามารถท่ีใชสิทธิดังกลาวไดในทุกระดัง

ดังท่ีกลาวมา อันเปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญท่ีหนวยงานของรัฐจะตองใหการรับรองและคุมครอง รวมถึง

ใหการสนับสนุนดวย 

 ประการท่ีสอง เม่ือสิทธิการมีสวนรวมมีหลายระดับ ตั้งแตระดับต่ําสุดไปจนถึงระดับสูงสุด 

ดังนั้นหากชุมชนใดมีความพรอมท่ีจะมีสวนรวมในระดับท่ีสูงข้ึน รัฐจะตองใหการสนับสนุนใหเปนไป

ตามสิทธิดังกลาว 
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 ประการท่ีสาม หากชุมชนใดมีความพรอมท่ีจะมีสวนรวมในระดับสูงสุด อันไดแก ระดับการ

ควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) ซ่ึงเปนระดับการมีสวนรวมข้ันสูงสุดโดยประชาชนสามารถ

ริเริ่มนโยบายวางแผนและดําเนินโครงการตางๆ ไดเองตั้งแตตน เจาหนาท่ีหรือหนวยงานของรัฐตอง

อยูในฐานะเปนเพียงผูใหการสนับสนุนการดําเนินงานเทานั้น 

 ประการท่ีสี่ จากระดับการมีสวนรวมของประชาชนในระดับสูงสุด ซ่ึงไดแกระดับการควบคุม

โดยประชาชน (Citizen Control) นั้น เม่ือพิจารณาประกอบกับสิทธิในการมีสวนรวมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืนแลวตามบทบัญญัติมาตรา 66 ของรัฐธรรมนูญแลว เห็นได

วา หากจะใหสิทธิการมีสวนรวมดังกลาวสามารถเกิดผลในทางปฏิบัติ หลักการหรือแนวความคิดท่ี

จะตองนํามาพิจารณาประกอบไดแก แนวความคิดวาดวยการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน ซ่ึง

เปรียบเทียบไดกับการมีสวนรวมของประชาชนในระดับสูงสุด อันเปนการควบคุมโดยประชาชนนั่นเอง 

 ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามการวิเคราะหเปรียบเทียบแนวความคิดท้ังสองขางตน เม่ือพิจารณาในมุม

ของชุมชนสงฆกรณีของพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษแลว หากปรากฏวาชุมชนสงฆจะกลาวอางถึง

สิทธิการมีสวนรวมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 66 ในอันท่ีจะจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม อยางสมดุลและยั่งยืน ในลักษณะของการจัดการโดยชุมชนเอง อันเปนการมีสวนรวม

ข้ันสูงสุดแลว ชุมชนสงฆยอมสามารถใชสิทธิดังกลาวได เนื่องจากเปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ และชุมชน

สงฆอยูในฐานะของผูทรงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญดังท่ีไดวิเคราะหมาแลว ทําใหเกิดสิทธิในอันจะมี

สวนรวมในระดับสูงสุดได ซ่ึงก็ตองพิจารณาตอไปวา ภาครัฐจะนําแนวความคิดวาดวยการจัด

ทรัพยากรโดยชุมชนมาใชในประเทศไทยหรือไมนั้น ยอมเปนปญหาในทางปฏิบัติอันเปนนโยบายตอไป 

ซ่ึงถาหากตอไปชุมชนสงฆท่ีจัดตั้งข้ึนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษสามารถริเริ่มโครงการพุทธอุทยานและสามารถ

มีสิทธิยื่นคํารองขออนุญาตดําเนินการโครงการพุทธอุทยานไดดวยตนเองแลว ระดับของการมีสวนรวม

ของชุมชนจะเปนการมีสวนรวมในระดับสูงสุด อันไดแกระดับการควบคุมโดยประชาชน (Citizen 

Control) โดยประชาชนสามารถริเริ่มนโยบายวางแผนและดําเนินโครงการตางๆ ไดเองตั้งแตตนโดย

เจาหนาท่ีหรือหนวยงานของรัฐเปนเพียงผูใหการสนับสนุนการดําเนินงานเทานั้น ซ่ึงระดับการควบคุม

โดยประชาชน (Citizen Control) นั้น สอดคลองกับแนวความคิดเรื่องการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน 

ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติไดอยางประสบความสําเร็จเปนรูปธรรมและยั่งยืน 
 



 

 

บทท่ี 6 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

6.1  บทสรุป 

 

 จากการท่ีผู เ ขียนได ทําการศึกษาเปรียบเทียบถึงลักษณะและสถานะชุมชนสงฆใน

พระพุทธศาสนาท่ีมีมานับแตครั้งพุทธกาลกับแนวความคิดวาดวยชุมชนนั้น พบวา ชุมชนสงฆ ใน

ลักษณะของวัดหรือนักสงฆท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 มีความเปน “ชุมชน” 

และมีฐานะเปนผูทรงสิทธิชุมชนตามบทบัญญัติมาตรา 66 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 ในอันท่ีจะเขาไปมีสวนรวมกับภาครัฐในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตเจตนารมณเพ่ือความสมดุลและยั่งยืนได ซ่ึง

การใชสิทธิดังกลาวของชุมชนสงฆจะตองเปนไปตามเจตนารมณของพระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา

ขัดเกลาตนเองโดยปฏิบัติตามหลักของพระธรรมวินัยอยางเครงครัด ซ่ึงการเขาใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสงฆนั้นมีมานับตั้งแตครั้งพุทธกาล ดังนั้นรัฐจึงมีหนาท่ีในอันท่ีจะตอง

สนับสนุนและสงเสริมการใชสิทธิดังกลาวของชุมชนสงฆ ซ่ึงเจตนารมณอันถือเปนรากฐานในการใช

สิทธิของชุมชนสงฆในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้นเปนไปโดย

สอดคลองกับแนวความคิดวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) อันถือเปน

เจตนารมณของบทบัญญัติมาตรา 66 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อัน

สงผลใหชุมชนสงฆสามารถเปนผูทรงสิทธิในการเขามีสวนรวมกับภาครัฐในการจัดการ การบํารุงรักษา 

และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได ดังนั้นเม่ือพิจารณาบทบัญญัติของ

กฎหมายและระเบียบท่ีใชบังคับกับชุมชนสงฆในพุทธอุทยานแลวพบวาบทบัญญัติของกฎหมาย

ดังกลาวพบวายังไมไดเปนไปเพ่ือการสนับสนุนและสงเสริมการใชสิทธิของชุมชนสงฆเทาท่ีควร และ

เม่ือทําการศึกษาแลวสามารถสรุปผลการศึกษาไดในประเด็นดังตอไปนี้ 

 

6.1.1  ปญหาจากบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยปาไม  

 เนื่องจากโครงการพุทธอุทยานเปนโครงการของรัฐท่ีตั้งข้ึนบนเขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษท่ีแตกตาง

กัน ไมวาจะเปนในเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ในกรณีของพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะ

จาโร หรือในเขตปาสงวนแหงชาติ ในกรณีของพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอน ซ่ึงสงผลใหมีการ
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ใชบังคับกฎหมายตางกัน อันไดแก พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 และพระราชบัญญัติปาสงวน

แหงชาติ พ.ศ.2507 ตลอดจนระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยใน

เขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2548 ซ่ึงบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวไดสงผลกระทบตอการใชสิทธิของ

ชุมชนสงฆในอันท่ีจะเขารวมกับภาครัฐในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังจะกลาวตอไปนี้ 

 ประการแรก บทบัญญัติของกฎหมายอันเปนกฎหมายหลักท่ีใชในการจัดตั้งพุทธอุทยานใน

พ้ืนท่ีปาอนุรักษท้ังสองฉบับอันไดแก พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 และพระราชบัญญัติปาสงวน

แหงชาติ พ.ศ.2507 ท่ีมีรากฐานทางความคิดมาจากแนวความคิดดานเศรษฐศาสตรสมัยใหมท่ีเนนไป

ท่ีการใชประโยชนในรูปแบบท่ีเปนทรัพยากรท่ีเปนทรัพยสินอยางหนึ่งของรัฐท่ีจะตองใชประโยชน

อยางคุมคา ดังจะเห็นไดจากการนิยามความหมายของคําวา “ปา” ซ่ึงหมายถึงเพียงแคท่ีดินอันเปน

ทรัพยากรอยางหนึ่งเทานั้น ซ่ึงตางจากแนวคิดเรื่องทรัพยากรของพระพุทธศาสนาท่ีมีมุมมองตอ

ทรัพยากรธรรมชาติเปนสิ่งท่ีมีจิตวิญญาณ เปนสิ่งท่ีมีคุณคาตอมนุษยและสัตวท้ังทางดานจิตใจและ

รางกาย และเปนเครื่องมือสําคัญในการใชพัฒนาขัดเกลาตนเองอยางดีท่ีสุดของเหลาพุทธบริษัท 4 

ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาในสายตาของกฎหมายท้ังสองฉบับนั้นไมไดมีเจตนารมณในเชิงคุณคาของ

ทรัพยากร โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชประโยชนในลักษณะการพัฒนาตนเองในดานจิตใจ ซ่ึงไม

สอดคลองกับเจตนารมณในการใชสิทธิของชุมชนสงฆอันทําใหการพิจารณาของรัฐในการอนุญาตใหใช

ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสงฆนั้นตองเปนไปในแนวทางเดียวกันกับการพิจารณา

อนุญาตในกรณีของการเขาใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในกรณีอ่ืนๆ ดวย 

 ประการท่ีสอง ประเด็นเรื่องการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เม่ือ

พิจารณาจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 แลว พบวาขอ

หามดังกลาวเปนอุปสรรคสําคัญในการเขาอยูอาศัยในปาของชุมชนสงฆตั้งแตกอนมีการจัดตั้งเปนพุทธ

อุทยานโดยถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงชุมชนสงฆสวนใหญไดปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยอยาง

เครงครัดในการปฏิบัติตนในการอยูปา คงมีแตการการปลูกสรางสิ่งปลูกสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการ

ดํารงชีพและการปฏิบัติศาสนกิจเทานั้นท่ีสวนทางกับการอนุรักษปาตามแนวคิดของภาครัฐ ซ่ึงการ

หามอยูอาศัยในท่ีดินและกอสรางสิ่งปลูกสรางนั้น ทําใหชุมชนสงฆไมอาจดํารงชีวิตอยูในปาไดเลย 

 อยางไรก็ตาม เม่ือชุมชนสงฆไดรับการจัดตั้งเปนพุทธอุทยานโดยถูกตองตามกฎหมายแลว 

โดยอาศัยบทบัญญัติอันเปนขอยกเวนของพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 แมจะมีการ

ยอมรับลักษณะการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติตามวิถีแหงสงฆ อาทิเชน การปลูกสราง

ถาวรวัตถุไมวาจะเปน โบสถ วิหาร กุฏิพระ ซ่ึงจะตองอยูภายใตบทบัญญัติของพระวินัยท่ีไดมีบัญญัติ

ไวมิใหปลูกสรางจนเกินความจําเปนอยูแลว  
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ประการท่ีสาม อํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของ

กฎหมายท้ังสองฉบับท่ีใชบังคับกับพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษท้ังสองแหงแลว เห็นไดวากฎหมาย

ไดกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีเทานั้นท่ีมีอํานาจในการ “จัดการ” ใดๆ ในพ้ืนท่ีปา ดังนั้น แมวา

ชุมชนสงฆในสวนของพุทธอุทยานท้ังสองแหงจะมีวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อ มีระเบียบแบบแผนใน

การจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบท่ีไมกระทบกับระบบนิเวศทาง

ธรรมชาติ ซ่ึงเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย แตก็ไมอาจท่ีจะดําเนินการใดๆ ไดมากนัก เนื่องจาก

ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว และการท่ีรัฐใชอํานาจฝายเดียวในการควบคุมการจัดการ

ทรัพยากรท้ังหมดนั้น ทําใหชุมชนสงฆในพุทธอุทยานมีฐานะเปนเพียงผูชวยเจาพนักงานในการ

อนุรักษทรัพยากร อันนําไปสูการสรางภาระท่ีหนักหนาสาหัสใหแกพระสงฆ รวมถึงทําใหกฎหมายและ

ระเบียบตางๆ เขามาเปลี่ยนเจตนารมณในการอยูปาของพระสงฆท่ีหาใชเขามาอยูปาเพ่ือปองกันผูอ่ืน

มิใหทําลายปาไมหากแตเขามาอยูปาเพ่ือการปฏิบัติธรรมและเขาเกลาตนเองเพ่ือการพนทุกข ซ่ึงการ

รักษาทรัพยากรเปนเพียงผลพลอยไดท่ีจะเกิดข้ึนตามมาจากการปฏิบัติของชุมชนสงฆเทานั้น  

ปญหาอีกอยางหนึ่งท่ีเกิดข้ึนตามมาจากแนวทางในการจัดการทรัพยากรในพุทธอุทยานใน

พ้ืนท่ีปาอนุรักษในปจจุบันซ่ึงยังไมใชแนวทางการจัดการทรัพยากรแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญแตอยางใด และไมสอดคลองกับเจตนารมณของชุมชนสงฆในการเขาใชประโยชนเพ่ือ

วัตถุประสงคในการพัฒนาตนเอง เนื่องจากพ้ืนท่ีของพุทธอุทยานมีเปนจํานวนหลายพันไรจนถึงหม่ืน

กวาไร ทําใหเกิดปญหาในการบริหารจัดการระหวางชุมชนสงฆกับเจาหนาท่ีของรัฐ จนไมสามารถดูแล

รักษาไดโดยท่ัวถึง และเกิดภาระหนักแกชุมชนสงฆ ทําใหเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติธรรม ดังเชนกรณี

ของพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร เปนตน ดังนั้นอํานาจในการกําหนดพ้ืนท่ีพุทธอุทยานจึง

ควรท่ีจะใหชุมชนสงฆไดมีสวนรวมในการกําหนดพ้ืนท่ีใหเปนไปตามความสามารถและศักยภาพของ

ชุมชนสงฆดวย  

 

6.1.2  ความสอดคลองกันระหวางบทบัญญัติของกฎหมายในการจัดตั้งพุทธอุทยานใน 

         ปจจุบัน กับหลักเกณฑในการจัดตั้งพุทธอุทยานท่ีมีปรากฏในพระไตรปฎก 

เม่ือพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการตั้งพุทธอุทยานในพ้ืนท่ี

ปาอนุรักษในปจจุบันอันไดแกระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยใน

ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2548 และถาหากไดรับอนุญาตใหจัดตั้งพุทธอุทยานแลวจะตองปฏิบัติตาม

เง่ือนไขแนบทายหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนหรืออยูอาศัยในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติอยางเครงครัด

อีกดวย ซ่ึงเม่ือพิจารณาโดยละเอียดแลวพบวาระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหเขาทํา

ประโยชนหรืออยูอาศัยในปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2548 นั้นเปนระเบียบในการขออนุญาตใหเขาทํา
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ประโยชนหรืออยูอาศัยในพ้ืนท่ีสงวนแหงชาติในกิจกรรมทุกประเภทไมวาจะเปนการนั้นจะเปนไปเพ่ือ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติหรือไม 

สําหรับกรณีการจัดตั้ ง พุทธ อุทยานใน พ้ืน ท่ีป าอนุรั กษนั้ น  ในปจจุบันสํ านักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติแตเพียงหนวยงานเดียวท่ีมีสิทธิและเปนเจาภาพในการยื่นคํารองขออนุญาต

ใชพ้ืนท่ีปาอนุรักษตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในปา

สงวนแหงชาติ พ.ศ.2548 ขอ 15 ท่ีบัญญัติวา “การอนุญาตใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเขาทํา

ประโยชนเพ่ือวัตถุประสงคใดๆ  พ้ืนท่ีท่ีจะพิจารณาอนุญาตไดตองอยูในหลักเกณฑตามขอ 8 โดยให

พิจารณาอนุญาตในจํานวนพ้ืนท่ีแตละคําขอตามความจําเปนและเหมาะสมแกกิจการนั้น และมี

กําหนดระยะเวลาคราวละไมนอยกวาหาป แตไมเกินสามสิบป” ซ่ึงเปนการขออนุญาตใหหนวยงาน

ราชการเขาทําประโยชนเพ่ือวัตถุประสงคในการจัดตั้งพุทธอุทยาน โดยใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

กิจการของพระพุทธศาสนาซ่ึงปจจุบันคือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูทําการพิจารณาใน

เบื้องตนถึงความเหมาะสมท่ีจะมีการขออนุญาตจัดตั้งพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษวาควรท่ีจะมีการ

ขออนุญาตจัดตั้งหรือไม ดังนั้นถาหากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเห็นวายังไมมีความเหมาะสม

ก็ไมอาจดําเนินการพิจารณาขออนุญาตใหตั้งพุทธอุทยานได จึงมีขอพิจารณาวา หลักเกณฑท่ีใชในการ

พิจารณาในเบื้องตนของกรมการศาสนาวาสมควรพิจารณาจัดตั้งพุทธอุทยานหรือไมนั้น ไมมีปรากฏใน

ระเบียบดังกลาวเลย ดังนั้นจึงเปนดุลพินิจของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติท่ีจะพิจารณาขอ

อนุญาตหรือไม 

สําหรับการพิจารณารูปแบบของพุทธอุทยานในปจจุบันวาควรจะมีขอจํากัดหรือรูปแบบ

อยางไรนั้น เม่ือมีการอนุญาตใหจัดตั้งพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษแลว หลักเกณฑและขอจํากัดใน

การจัดตั้งพุทธอุทยานไดปรากฏอยูในเง่ือนไขแนบทายหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนหรืออยูอาศัยใน

พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติขอท่ี 5 ซ่ึงระบุวา “ตองใชพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือกิจการท่ีขออนุญาตเทานั้น 

จะนําไปใชในกิจการอ่ืนมิได” และเง่ือนไขเพ่ิมเติมในขอท่ี 1 ซ่ึงระบุวา “จะตองพยายามรักษา

ธรรมชาติ และการตัดไมจะกระทําไดตามความจําเปนท่ีจะตองกอสรางตามแบบตอเม่ือไดรับอนุญาต

จากอธิบดีกรมปาไม โดยไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีรวมถึงการขยายหรือตอเติมจากของเดิมท่ีมีอยู”ซ่ึง

เม่ือพิจารณาจากเง่ือนไขดังกลาวอันถือเปนหลักเกณฑในการจัดตั้งพุทธอุทยานในปจจุบันนั้นพบวามี

ขอพิจารณาดังนี้ 

 ประการแรก จากเง่ือนไขขอ 5 ซ่ึงระบุวา “ตองใชพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือกิจการท่ีขอ

อนุญาตเทานั้น จะนําไปใชในกิจการอ่ืนมิได” นั้นพบวาเม่ือเปนการขออนุญาตเขาทําประโยชนเพ่ือ

วัตถุประสงคในการจัดตั้งพุทธอุทยานแลว จะตองใชพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือกิจการท่ีขออนุญาต

เทานั้น คือจะใชในวัตถุประสงคอ่ืนท่ีไมใชเพ่ือการจัดตั้งเปนพุทธอุทยานนั้นยอมไมอาจทําได 
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 ดังนั้นจึงมีขอพิจารณาวา คําวา “เพ่ือกิจการในการจัดตั้งพุทธอุทยาน” นั้นสามารถทําไดโดย

มีขอบเขตเพียงใด คําวาพุทธอุทยานในปจจุบันนั้นหมายถึงอะไร มีองคประกอบอะไรบาง ซ่ึงใน

เง่ือนไขดังกลาวไมไดระบุไวใหชัดแจง จึงทําใหเปนปญหาในปจจุบันวาการท่ีมีการดําเนินกิจการอัน

เปนวัตถุประสงคในการจัดตั้งเปนพุทธอุทยานนั้นมีขอบเขตเพียงใด สิ่งใดสามารถทําได สิ่งใดไม

สามารถทําไดอันเปนความไมชัดเจนของกฎหมาย  

 ประการท่ีสอง สิ่งปลูกสรางท่ีสามารถปลูกสรางไดในพุทธอุทยานในปจจุบันนั้น มีขอบเขต

เพียงใด พิจารณาไดจากเง่ือนไขเพ่ิมเติมในขอท่ี 1 ซ่ึงระบุวา “จะตองพยายามรักษาธรรมชาติ และ

การตัดไมจะกระทําไดตามความจําเปนท่ีจะตองกอสรางตามแบบตอเม่ือไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรม

ปาไม โดยไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีรวมถึงการขยายหรือตอเติมจากของเดิมท่ีมีอยู” ดังนั้น การท่ีจะ

พิจารณาวาสิ่งปลูกสรางท่ีสามารถสรางไดในพุทธอุทยานนั้นสมควรทีจะปลูกสรางไดหรือไมเพียงใด 

ซ่ึงรวมถึงการขยายหรือตอเติมจากของเดิมท่ีมีอยูดวยนั้น ยอมข้ึนอยูกับดุลพินิจของอธิบดีกรมปาไม

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงก็ไมไดมีรายละเอียดวาการท่ีจะ

พิจารณาอนุมัติการกอสรางสิ่งปลูกสรางในพุทธอุทยานแตละแหงนั้น ผูมีอํานาจตามกฎหมายจะยึดถือ

หลักเกณฑอะไรเปนเครื่องพิจารณาในการอนุมัติแตละครั้ง 

 จากขอพิจารณาท้ังสองประการดังกลาวนั้น จะเห็นไดวาบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ 

รวมถึงเง่ือนไขในการจัดตั้งเปนพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษนั้น ไมมีความชัดเจนและไมมี

รายละเอียดในการกําหนดถึงรูปแบบและองคประกอบของพุทธอุทยานในปจจุบันวาควรจะมี

สาระสําคัญอะไรบางจึงจะถือวาเปนพุทธอุทยานท่ีถูกตองตามเจตนารมณของพระพุทธศาสนา และ

อาจนํามาสูการพิจารณาจัดตั้งพุทธอุทยานข้ึนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษท่ีไมไดเปนไปโดยวัตถุประสงคและ

เจตนารมณของพระพุทธศาสนาอยางแทจริง และเปนเครื่องมือของผูแสวงหาผลประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติในการใชกลไกการจัดตั้งพุทธอุทยานข้ึนเพ่ือบังหนาหาผลประโยชนโดยมิชอบ 

 ดังนั้นเ พ่ือให พุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษในปจจุบันเปนไปตามเจตนารมณของ

พระพุทธศาสนาอยางแทจริงและเพ่ือปองกันการใชประโยชนโดยใชการขออนุญาตเพ่ือจัดตั้งพุทธ

อุทยานเปนการแอบแฝงหาผลประโยชนของผูท่ีมีความโลภเปนท่ีตั้ง พุทธอุทยานสมควรท่ีจะตองมี

วัตถุประสงคหรือเจตนารมณในเบื้องตนในการจัดตั้งข้ึนเพ่ือประโยชนในการเปนอารามอันเปนสถานท่ี

สงบ รมรื่น และเหมาะสมตอการใชเปนสถานท่ีพัฒนาขัดเกลาตนเองของพระภิกษุสงฆตามแนวทางท่ี

พระพุทธเจาไดทรงวางไว ซ่ึงพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษอันเปนปาธรรมชาตินั้นไดมีมาตั้งแตใน

สมัยพุทธกาลแลว โดยอาศัยเทียบเคียงจากกรณีการอธิบายของพระอรรถกถาจารยในคําวา “วนโร

ปา” วาหมายถึง ทําการลอมเขตแดนในปาธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเองแลวทําเจดียปลูกตนโพธิ์ทําท่ีจงกรม

ทํามณฑปกุฏิท่ีหลีกเรนและท่ีพักในเวลากลางวันและกลางคืน อันหมายถึงสามารถท่ีจะกอสรางสิ่ง

ปลูกสรางในปาธรรมชาติไดเทาท่ีเหมาะสม ท้ังนี้จะตองเปนไปโดยใหความกตัญูตอทรัพยากรปาไม
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ใหมากท่ีสุดและพระภิกษุเองจะแผวถางปาไมเพ่ือปลูกสรางสิ่งกอสรางๆ ตางๆ ไมได เนื่องจากตองอยู

ภายใตพระวินัยอยางเครงครัด ซ่ึงหนวยงานท่ีจะพิจารณาการจัดตั้งพุทธอุทยานใหเปนไปตามหลัก

และเจตนารมณของพระพุทธศาสนาอยางแทจริงนั้น ควรท่ีจะตองเปนหนวยงานดานพระพุทธศาสนา

โดยตรง ไมวาจะเปนมหาเถรสมาคมหรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ท่ีมีบุคคลกรท่ีมีความรู

ทางพระธรรมวินัยอยางแตกฉาน และควรท่ีจะกําหนดขอบเขตของการจัดตั้งพุทธอุทยานใหมีความ

ชัดเจนโดยยึดถือตามการอธิบายของพระอรรถกถาจารยในคําวา “วนโรปา” เปนตัวอยางของการ

กอสรางสิ่งปลูกสราง 

 สําหรับพ้ืนท่ีของปาท่ีจะตองนํามาพิจารณาจัดตั้งพุทธอุทยานไดนั้น ตามระเบียบกรมปาไม

วาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2548 ขอ 8 ไดกําหนด

เขตพ้ืนท่ีท่ีจะพิจารณาอนุญาตได ตองอยูเปนปาท่ีมีสภาพตามหลักเกณฑอันเปนพ้ืนท่ีปาโซนท่ีไมใชปา

ดงดิบท่ีมีความอุดมสมบูรณอันเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวปาแตก็ยังคงความสงบสงัด เหมาะสมในการ

บําเพ็ญสมณธรรม ซ่ึงก็สอดคลองกับเจตนารมณของพระเจาพิมพิสารในการทูลเกลาถวายพุทธ

อุทยานแกพระพุทธเจาซ่ึงมีองคประกอบไดแก 

 1.  ควรจะเปนสถานท่ีท่ีไมใกลและไมไกลจากหมูบานหรือชุมชนจนเกินไป 

 2.  ควรจะเปนท่ีมีทางสัญจรไปมาบริบูรณ สะดวกแกผูท่ีตองการจะไปมาได 

 3.  กลางวันก็ไมเปนท่ีพลุกพลานดวยผูคน กลางคืนก็มีความสงัด ไมมีเสียงอ้ืออึงปราศจาก

ลมท่ีเกิดจากผูคนเดินไปมาพลุกพลาน  

 4.  ควรจะเปนท่ีประกอบกิจของผูบําเพ็ญพรต และเปนท่ีหลีกเรนในการบําเพ็ญพรต 

 5.  ควรท่ีพระบรมศาสดาจะประทับได 

 ดังนั้นเพ่ือใหการจัดตั้งพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษมีความชัดเจนและสอดคลองกับ

เจตนารมณของพระพุทธศาสนาท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงเจตนารมณในการจัดตั้งพุทธ

อุทยานท่ีเปนไปเพ่ือสรางบุญสรางกุศลในอันท่ีจะใหเปนท่ีอยูปฏิบัติธรรมฝกขัดเกลาตนเองของ

พระภิกษุในพระพุทธศาสนาตามแนวทางของพระพุทธเจา และเพ่ือเปนการปองกันมิใหผูมีความโลภ

เปนท่ีตั้งไดอาศัยการจัดตั้งพุทธอุทยานเพ่ือบังหนาแสวงหาผลประโยชนของตนเองและพวกพอง จึง

สมควรอยางยิ่งท่ีจะตองมีระเบียบท่ีกําหนดขอบเขต และหลักเกณฑ รวมถึงรูปแบบของการจัดตั้งพุทธ

อุทยานในปาอนุรักษใหมีความชัดเจนและเกิดผลสําเร็จในทางปฏิบัติ โดยไมใหเปนดุลพินิจของ

เจาหนา ท่ีของรัฐแต เ พียงฝายเดียวอีกตอไป โดยอาจกําหนดใหหนวยงานท่ีเ ก่ียวของกับ

พระพุทธศาสนา รวมถึงความตองการของชุมชนใกลเคียง ไดพิจารณาถึงความเหมาะสมและถูกตอง

ของการจัดตั้งพุทธอุทยานเพ่ือใหมีความสอดคลองกับพระพุทธศาสนา อันจะนํามาสูความสําเร็จและ

เปนตนแบบแหงพุทธอุทยานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตตอไป 
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6.1.3  มาตรการควบคุมการจัดการ  บํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากร   

  ธรรมชาติของชุมชนสงฆในพุทธอุทยาน 

 เม่ือพิจารณาจากมาตรการในการควบคุมการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสงฆในพุทธอุทยานแลวสามารถแยกไดเปนการควบคุมโดยพระวินัย

และการควบคุมโดยใชมาตรการทางกฎหมายบานเมือง ซ่ึงท้ังสองกรณีโดยหลักจะเปนการควบคุมตัว

บุคคลอันเปนสมาชิกในชุมชนสงฆอันไดแกพระภิกษุในชุมชนสงฆนั้นๆ  ปญหาท่ีสําคัญในการควบคุม

ดังกลาวนั้นไดแก  

 ประการแรก มาตรการในการควบคุมทางพระวินัยอันไดแกการปรับอาบัติของพระภิกษุท่ีลวง

ละเมิดพระวินัยในแตละขอ อันเปนกระบวนการในการควบคุมพระภิกษุภายในชุมชนสงฆเอง ซ่ึงโดย

หลักท่ีสามารถแกไขไดภายในชุมชนสงฆจะเปนการแกไขความผิดหรืออาบัติเล็กนอยท่ีเรียกวา 

“ลหุกาบัติ” สวนกรณีท่ีพระภิกษุกระทําลวงละเมิดพระวินัยอันเปนการอาบัติหนักท่ีเรียกวา “ครุ

กาบัติ” โดยเฉพาะอยางยิ่งอาบัติปาราชิกนั้น จะไมสามารถแกไขความผิดไดและพระภิกษุผูนั้นจะตอง

สิ้นสุดความเปนสมณเพศทันที แตเนื่องจากเปนมาตรการในการควบคุมภายใน จึงข้ึนอยูกับความ

สํานึกของพระภิกษุแตละรูปวาเม่ือมีการกระทําผิดข้ึนแลวหากไมมีผูอ่ืนพบเห็นจะมีการสารภาพ

ความผิดท่ีตนเองไดกระทําหรือไม ดังนั้นโดยลําพังแตมาตรการทางพระวินัยจึงไมอาจควบคุมการใช

ประโยชนของชุมชนสงฆไดอยางมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

 ประการท่ีสอง มาตรการทางกฎหมายบานเมืองท่ีควบคุมพระภิกษุผูละเมิดพระวินัย ซ่ึงไดแก

มาตรการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 ประกอบดวยกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.

2521) วาดวยการลงนิคหกรรม อันเปนกระบวนการการควบคุมพระภิกษุท่ีลวงละเมิดพระวินัย

รายแรงท่ีมีโทษ 2 อยางคือ โทษท่ีใหสึก และไมถึงใหสึก โดยเม่ือมีการกระทําความผิดของพระภิกษุ

เกิดข้ึน หากมีกรณีท่ีจะตองเขาสูกระบวนการลงนิคหกรรม ยอมเปนหนาท่ีของพระภิกษุผูปกครอง

สงฆตามลําดับการบังคับบัญชา และกระบวนการพิจารณาโทษจะเปนไปตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับ

ท่ี 11 (พ.ศ.2521) วาดวยการลงนิคหกรรม และการลงโทษยอมเปนดุลพินิจของผูมีอํานาจพิจารณา

นิคหกรรมตามท่ีระเบียบดังกลาวไดบัญญัติไว ดังนั้นหากมีผูฟองพระภิกษุในขอหาวาไดกระทํา

ความผิด โดยยื่นฟองเปนหนังสือดวยตนเองตอเจาอาวาส หรือเจาคณะสังกัด หรือเจาคณะของเขตใน

เขตท่ีความผิดนั้นเกิดข้ึน ก็จะเขาสูกระบวนการพิจารณาเพ่ือลงนิคหกรรมตามระเบียบดังกลาว โดยมี

วิธีการและกระบวนพิจารณาและการลงโทษภายในคณะสงฆ  

 ประการท่ีสาม มาตรการทางกฎหมายบานเมืองท่ีควบคุมการใชประโยชนจากทรัพยากร 

ธรรมชาติ ซ่ึงจากกรณีศึกษามีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวของไดแก พระราชบัญญัติปาสงวน

แหงชาติ พ.ศ.2507 หรือตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2485 แลวแตกรณี วาพุทธอุทยานแหงใด

ตั้งอยูในพ้ืนท่ีปาอนุรักษประเภทใด และบทบัญญัติของกฎหมายแตละฉบับนั้นก็ไดมีบทบัญญัติหาม
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บุคคลกระทําการใดๆ ในพ้ืนท่ีปาอนุรักษอันเปนการทําลายสภาพของปานั้นๆ สําหรับการดําเนินคดี

หรือการพิสูจนความผิดเพ่ือท่ีจะนําพระภิกษุสงฆท่ีกระทําความผิดมาลงโทษนั้น ก็เปนหนาท่ีของ

หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมของฝายรัฐท่ีจะเขามามีบทบาท โดยการดําเนินคดีนั้นจะกระทํา

เสมือนวาเปนประชาชนผูกระทําความผิดท่ัวไป แตอาจจะมีความแตกตางไปบานในบางข้ันตอน อาทิ

เชน การท่ีพระสงฆยังครองสมณเพศอยูนั้น ระหวางการดําเนินคดีบางข้ันตอนท่ีตองมีการกักขัง หรือ

จําคุก การท่ีจะนําพระสงฆเขาหองขังหรือเรือนจํา ก็เปนการไมเหมาะสมตอสมณเพศ และเปนการไม

บังควรตอพระศาสนา จึงตองจัดใหมีการลาสิกขาพระสงฆรูปนั้นกอนท่ีจะทําการกักขังหรือจําคุก 

 ดังนั้นหากพระภิกษุรูปใดกระทําการอันเปนการละเมิดบทบัญญัติของพระวินัยท่ีเก่ียวกับ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ไมวาจะมีเจตนาโดยทุจริตเอาไปเปนของตนหรือไม ก็จะตองไดรับ

โทษตามความหนักเบาของเจตนานั้นนับตั้งแตโทษอาบัติเล็กนอยไปถึงข้ันโทษอาบัติหนักอยางเชน

ปาราชิก แตบทบัญญัติของกฎหมายไมไดพิจารณาลําดับของเจตนาดังเชนพระวินัย ดังนั้นหาก

พระภิกษุกระทําละเมิดพระวินัยท่ีเก่ียวกับทรัพยากรอาทิเชน การพรากของเขียว หรือการลักทรัพยท่ี

อยูในปา ก็จะตองมีความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 หรือพระราชบัญญัติปาสงวน

แหงชาติ พ.ศ.2507 แลวแตกรณี ซ่ึงจะเห็นไดวามาตรการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการควบคุม

การใชประโยชนของพระภิกษุในชุมชนสงฆในพุทธอุทยานนั้นไดแก มาตรการทางกฎหมายบานเมือง 

ซ่ึงใชในการควบคุมการกระทําท่ีแสดงออกมาเปนสําคัญ และถาหากชุมชนสงฆแตละแหงในพุทธ

อุทยานนั้นไดปฏิบัติตามพระวินัยท่ีควบคุมเจตนาทุกอยางอยางเครงครัดแลวก็จะไมมีกรณีท่ีจะตองมี

การกระทําผิดกฎหมายบานเมืองไดเลย 

 และเพ่ือความชัดเจนในการควบคุมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสําหรับกรณี

ของชุมชนสงฆในพุทธอุทยานนั้น สมควรอยางยิ่งท่ีจะตองนําหลักมาตรการท้ังในทางพระวินัยและ

บทบัญญัติของกฎหมายบานเมืองมาใชในการควบคุมประกอบกัน และจะตองมีการกําหนดไวใน

ระเบียบวาดวยการใชประโยชนดวยวาข้ันตอนการควบคุมหากเปนกรณีลวงละเมิดตอพระวินัย

ธรรมดาท่ีไมไดถึงข้ันเปนความผิดตามกฎหมายบานเมืองจะตองเปนหนาท่ีของชุมชนสงฆในการ

ควบคุมกันเอง และถาหากเปนกรณีเปนความผิดตามกฎหมายบานเมืองก็จะตองบังคับตามบทบัญญัติ

ของกฎหมายนั้นๆ  ชุมชนสงฆโดยลําพังไมอาจพิจารณาโทษได ตองเปนหนาท่ีของรัฐตามอํานาจ

หนาท่ีและกระบวนการท่ีบัญญัติไวในกฎหมายนั้นๆ  

 

6.1.4 การมีสวนรวมของชุมชนสงฆกรณีศึกษาโครงการพุทธอุทยาน กับแนวความคิด 

  วาดวยการมีสวนรวมของประชาชน 

 เม่ือพิจารณาแนวความคิดวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับของ

การเขามีสวนรวมกับภาครัฐท่ีนักวิชาการไดจําแนกออกเปน 7 ระดับ เปรียบเทียบกับการมีสวนรวม
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ของชุมชนสงฆกรณีศึกษาโครงการพุทธอุทยานท้ังสองแหง ไดแกพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจา

โร และพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอนแลว จะเห็นวาระดับการเขามีสวนรวมของชุมชนสงฆใน

พุทธอุทยานดังกลาวนั้นสวนใหญจะเปนการมีสวนรวมในระดับท่ี 5 อันเปนระดับของการรวม

ดําเนินการ (Partnership) ซ่ึงเปนระดับท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจผูดําเนินนโยบายหรือโครงการ อันไดแก

กรมปาไมท่ีเปนผูมีอํานาจตัดสินในการอนุญาตใหจัดตั้งโครงการพุทธอุทยานและผูเปนเจาของ

โครงการซ่ึงไดแกกรมการศาสนาหรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติและชุมชนสงฆในพุทธอุทยาน

รวมกันจัดทําหรือดําเนินการตามนโยบายหรือโครงการพุทธอุทยานเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรปาไม

และการสงเสริมพระพุทธศาสนานั่นเอง 

 จากแนวความคิดวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนประกอบกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท่ีบัญญัติใหชุมชนมีสิทธิท่ีจะมีสวนรวมกับ

ภาครัฐในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

อยางสมดุลและยั่งยืนแลว สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

 ประการแรก สิทธิการมีสวนรวมกับภาครัฐในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช

ประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สามารถท่ีจะใช

สิทธิในการมีสวนรวมตามระดับของการมีสวนรวมท้ัง 7 ระดับดังกลาวได ตั้งแตระดับต่ําสุด ไปจนถึง

ระดับสูงสุด อันไดแก ระดับการควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) ซ่ึงเม่ือรัฐธรรมนูญได

บัญญัติถึงสิทธิการมีสวนรวมดังกลาวแลว ประชาชนหรือชุมชนสามารถท่ีใชสิทธิดังกลาวไดในทุกระดัง

ดังท่ีกลาวมา อันเปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญท่ีหนวยงานของรัฐจะตองใหการรับรองและคุมครอง รวมถึง

ใหการสนับสนุนดวย 

 ประการท่ีสอง เม่ือสิทธิการมีสวนรวมมีหลายระดับ ตั้งแตระดับต่ําสุดไปจนถึงระดับสูงสุด 

ดังนั้นหากชุมชนใดมีความพรอมท่ีจะมีสวนรวมในระดับท่ีสูงข้ึน รัฐจะตองใหการสนับสนุนใหเปนไป

ตามสิทธิดังกลาว 

 ประการท่ีสาม หากชุมชนใดมีความพรอมท่ีจะมีสวนรวมในระดับสูงสุด อันไดแก ระดับการ

ควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) ซ่ึงเปนระดับการมีสวนรวมข้ันสูงสุดโดยประชาชนสามารถ

ริเริ่มนโยบายวางแผนและดําเนินโครงการตางๆ ไดเองตั้งแตตน เจาหนาท่ีหรือหนวยงานของรัฐตอง

อยูในฐานะเปนเพียงผูใหการสนับสนุนการดําเนินงานเทานั้น 

 ประการท่ีสี่ จากระดับการมีสวนรวมของประชาชนในระดับสูงสุด ซ่ึงไดแกระดับการควบคุม

โดยประชาชน (Citizen Control) นั้น เม่ือพิจารณาประกอบกับสิทธิในการมีสวนรวมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืนแลวตามบทบัญญัติมาตรา 66 ของรัฐธรรมนูญแลว เห็นได

วา หากจะใหสิทธิการมีสวนรวมดังกลาวสามารถเกิดผลในทางปฏิบัติ หลักการหรือแนวความคิดท่ี
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จะตองนํามาพิจารณาประกอบไดแก แนวความคิดวาดวยการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน ซ่ึง

เปรียบเทียบไดกับการมีสวนรวมของประชาชนในระดับสูงสุด อันเปนการควบคุมโดยประชาชนนั่นเอง 

 เม่ือพิจารณาในมุมของชุมชนสงฆกรณีของพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษแลว หากปรากฏวา

ชุมชนสงฆจะกลาวอางถึงสิทธิการมีสวนรวมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 66 ในอันท่ีจะ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางสมดุลและยั่งยืน ในลักษณะของการจัดการโดย

ชุมชนเอง อันเปนการมีสวนรวมข้ันสูงสุดแลว ชุมชนสงฆยอมสามารถใชสิทธิดังกลาวได เนื่องจากเปน

สิทธิตามรัฐธรรมนูญ และชุมชนสงฆอยูในฐานะของผูทรงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญดังท่ีไดวิเคราะห

มาแลว ทําใหเกิดสิทธิในอันจะมีสวนรวมในระดับสูงสุดได ซ่ึงก็ตองพิจารณาตอไปวา ภาครัฐจะนํา

แนวความคิดวาดวยการจัดทรัพยากรโดยชุมชนมาใชในประเทศไทยหรือไมนั้น ยอมเปนปญหาในทาง

ปฏิบัติอันเปนนโยบายตอไป ซ่ึงถาหากตอไปชุมชนสงฆท่ีจัดตั้งข้ึนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษสามารถริเริ่ม

โครงการพุทธอุทยานและสามารถมีสิทธิยื่นคํารองขออนุญาตดําเนินการโครงการพุทธอุทยานไดดวย

ตนเองแลว ระดับของการมีสวนรวมของชุมชนจะเปนการมีสวนรวมในระดับสูงสุด อันไดแกระดับการ

ควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control)  

 

6.2  ขอเสนอแนะ 

 

จากบทสรุปท่ีไดจากการศึกษาในประเด็นปญหาท่ีกลาวมานั้น เพ่ือใหการใชสิทธิชุมชนสงฆ

เปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และในขณะเดียวกัน

ชุมชนสงฆก็สามารถท่ีจะใชสิทธิดังกลาวตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาตนเอง

ตามแนวทางท่ีพระพุทธเจาไดทรงวางไวและเพ่ือปองกันปญหาการใชสิทธิของชุมชนสงฆท่ีไมไดเปนไป

ตามเจตนารมณของพระพุทธศาสนา ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะมาตรการในการแกไขหรือปรับปรุง

บทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

 

6.2.1 การแกไข เพ่ิมเติม บทบัญญัติของพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 

 เหตุผลท่ีจะตองทําการพิจารณาถึงการแกไขเพ่ิมเติม บทบัญญัติของพระราชบัญญัติปาสงวน

แหงชาติ พ.ศ.2507 นั้นก็เนื่องจาก พระราชบัญญัติดังกลาวมีบทบัญญัติท่ีควบคุมการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรปาไมและมีบทบัญญัติใหสิทธิแกบุคคลในการขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยใน

พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติได ดังนั้นเม่ือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดมีผล

บังคับ โดยมีการบัญญัติรับรองซ่ึงสิทธิของชุมชน ชุมชนทองถ่ิน และชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม ในการมีสวน

รวมกับภาครัฐในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม แตพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 ก็ยังไมไดรับการปรับปรุงแกไขให
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สอดคลองกับเจตนารมณดังกลาวของรัฐธรรมนูญแตอยางใด ซ่ึงการท่ีมีบทบัญญัติกฎหมายในระดับ

ของพระราชบัญญัติท่ีชัดเจนข้ึนมารับรองการใชสิทธิชุมชน ก็เสมือนหนึ่งวาเปนหลักประกันการใช

สิทธิของชุมชนท่ีม่ันคงหนักแนนมากข้ึน ดังนั้น ผูเขียนจึงไดมีขอเสนอในการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ

ของพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 ดังตอไปนี้ 

การแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 16 ซ่ึง

จากเดิมมีบัญญัติวา “อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเขาทําประโยชน

หรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติได ในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) การเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติคราวละไมนอยกวาหาปแต 

ไมเกินสามสิบป ในกรณีท่ีผูไดรับอนุญาตเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ

งบประมาณจะอนุญาตโดยใหยกเวนคาธรรมเนียมท้ังหมดหรือบางสวนตามท่ีเห็นสมควรก็ได. . .” 

เพ่ือใหพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 มีบทบัญญัติท่ีรับรองการใชสิทธิของ

ชุมชนตามรัฐธรรมนูญ ควรจะเพ่ิมเติมขอความท่ีระบุถึงการมีตัวตนของชุมชนรวมถึงการสนับสนุนการ

ใชสิทธิของชุมชน โดยอาจมีขอความดังตอไปนี้แทน 

“อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือชุมชนหนึ่งชุมชนใด

อันมีลักษณะเปนชุมชน ชุมชนทองถ่ิน หรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม เขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขต

ปาสงวนแหงชาติได ในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) การเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติคราวละไมนอยกวาหาป แต 

ไมเกินสามสิบป ในกรณีท่ีผูรับอนุญาตเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวยวิธีการ

งบประมาณ จะอนุญาตโดยใหยกเวนคาธรรมเนียมท้ังหมดหรือบางสวนตามท่ีเห็นสมควรก็ได...” 

 ถาหากมีการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกลาว ก็จะเปนการเปดโอกาสใหการใชสิทธิในนาม

ของชุมชนนั้นอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย ซ่ึงมีผลทําใหชุมชนท่ีมีศักยภาพและมีภูมิปญญาท่ีจะ

สามารถเขามีสวนรวมกับภาครัฐในการจัดการ การบํารุ งรักษาและการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนไปอยางสมดุลและยั่งยืนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

 

6.2.2  การปรับปรุงแกไขระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรือ 

    อยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ  

 ดังท่ีไดทําการศึกษามาแลววาระเบียบบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชน

หรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2548 เปนระเบียบเดียวท่ีใหสิทธิแกหนวยงานของรัฐในการ

ขออนุญาตเพ่ือจัดตั้งพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษในปจจุบัน ซ่ึงระเบียบดังกลาวใชบังคับกับการขอ

อนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในพ้ืนท่ีปาอนุรักษท้ังในกิจการท่ีไมไดเปนไปเพ่ือการอนุรักษ

และกิจการท่ีเปนไปเพ่ือการอนุรักษ กลาวโดยเฉพาะการจัดตั้งพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษนั้น
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ระเบียบดังกลาวไดใหอํานาจแกหนวยงานของรัฐเทานั้นในอันท่ีจะขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยู

อาศัยในการจัดตั้งโครงการพุทธอุทยาน ซ่ึงเปนไปตามบทบัญญัติ ขอ 15 ท่ีบัญญัติวา “การอนุญาตให

สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเขาทําประโยชนเพ่ือวัตถุประสงคใดๆ  พ้ืนท่ีท่ีจะพิจารณาอนุญาตไดตอง

อยูในหลักเกณฑตามขอ 8 โดยใหพิจารณาอนุญาตในจํานวนพ้ืนท่ีแตละคําขอตามความจําเปนและ

เหมาะสมแกกิจการนั้น และมีกําหนดระยะเวลาคราวละไมนอยกวาหาป แตไมเกินสามสิบป” ซ่ึงไดให

อํานาจดุลพินิจแกหนวยงานของรัฐฝายเดียวในอันท่ีจะพิจารณาวาจะอนุญาตใหจัดตั้งพุทธอุทยาน

หรือไม รวมถึงอํานาจในการกําหนดจํานวนพ้ืนท่ีของพุทธอุทยาน อันทําใหระเบียบดังกลาวขาดการมี

สวนรวมของชุมชนในการตัดสินใจดังจะเห็นไดจากกรณีศึกษาโครงการพุทธอุทยานท้ังสองกรณี และท่ี

สําคัญระเบียบดังกลาวไมมีหลักเกณฑท่ีชัดเจน รวมถึงกลไกในการควบคุมการจัดตั้งพุทธอุทยานวา

เปนไปตามเจตนารมณของพระพุทธศาสนาและพระธรรมวินัยหรือไม อันจะทําใหไมสามารถควบคุม

การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสงฆไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

 ดังนั้นเพ่ือเปนการสนับสนุนและสงเสริมการใชสิทธิของชุมชนสงฆในอันท่ีจะเขารวมกับ

ภาครัฐในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให

เปนไปอยางสมดุลและยั่งยืนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 รวมถึงใหการจัดตั้งพุทธอุทยานเปนไปโดยสอดคลองกับเจตนารมณของพระพุทธศาสนาและ

หลักพระธรรมวินัย และเพ่ือการควบคุมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสงฆอยาง

มีประสิทธิภาพ ผูเขียนจึงเห็นสมควรใหมีการจัดทําระเบียบกรมปาไมฉบับใหมวาดวยการจัดตั้งพุทธ

อุทยานโดยเฉพาะอันเปนการแกไขปญหาของพุทธอุทยานในระยะยาว โดยอาจมีสาระสําคัญ

ดังตอไปนี้ 

 ประการแรก ควรมีการพิจารณาเพ่ือยกรางระเบียบกรมปาไมข้ึนมาใชบังคับกับกรณีการ

จัดตั้งโครงการพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษโดยเฉพาะ  

 ประการท่ีสอง เพ่ือเปนการรับรองความมีตัวตนของชุมชน ควรจะตองมีการบัญญัติใหสิทธิ

แกชุมชนสงฆท่ีผานการจัดตั้งโดยถูกตองตามกฎหมาย อันมีฐานะเปนวัดหรือสํานักสงฆตาม

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 สามารถท่ีจะขออนุญาตจัดตั้งพุทธอุทยานในนามของชุมชนสงฆ

นั้นไดเอง ซ่ึงแตเดิมสิทธิในการขออนุญาตจัดทําโครงการพุทธอุทยานมีไดแตเฉพาะหนวยงานของรัฐ 

คือกรมการศาสนาหรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เทานั้น 

 ประการท่ีสาม ควรมีการนําแนวคิดวาดวยทรัพยากรธรรมชาติของพระพุทธศาสนา ท่ีมอง

ทรัพยากรธรรมชาติในเชิงคุณคา และเปนสถานท่ีสําคัญในการพัฒนาตนเองของพระภิกษุและ

ประชาชน ดังเชน หลักการวาดวย “วนโรปา” และหลักเกณฑในการถวายอุทยานของพระเจาพิม

พิสาร มาเปนขอพิจารณาในการพิจารณาอนุญาตจัดตั้งพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ รวมถึงการ

จัดทําเง่ือนไขในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบของโครงการพุทธอุทยาน ให
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เปนไปโดยสอดคลองกับพระวินัย ซ่ึงถาหากพุทธอุทยานเปนไปตามเจตนารมณของพระพุทธศาสนา

และหลักพระธรรมวินั ยอย า ง เคร งครั ดแล ว  การจัดตั้ ง พุทธ อุทยานจะไม มีทาง ทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติไดเลย 

 ประการท่ีสี่ การควบคุมการเขาใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสงฆใน

รูปแบบของโครงการพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษนั้น การจะพิจารณาอนุญาตจัดตั้งพุทธอุทยานได

นั้นจะตองเปนกรณีท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใชพ้ืนท่ีปาสําหรับเปนเครื่องมือเพ่ือการพัฒนาขัดเกลาตนเอง

ของสมาชิกในชุมชนสงฆซ่ึงรวมถึงพระอาคันตุกะ โดยจะตองมีหลักปฏิบัติในการอยูปาตามพระธรรม

วินัย และกระบวนการในการควบคุมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของสมาชิกในชุมชนสงฆ

จะตองเปนไปตามลําดับ อันไดแก การควบคุมภายในชุมชนสงฆเอง และการควบคุมจากองคกร

ภายนอกอันไดแกคณะสงฆ และหากเปนกรณีท่ีสมาชิกของชุมชนสงฆฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมาย ก็

จะตองมีมาตรการในการควบคุมตามบทบัญญัติของกฎหมายบานเมืองอีกตางหาก ดังนั้นในการ

พิจารณาอนุญาตและการควบคุมควรท่ีจะอยูในรูปของคณะกรรมการท่ีประกอบดวยฝายท่ีเก่ียวของ

กับชุมชนสงฆอยางนอย 3 ฝายดวยกัน อันไดแก กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และมหาเถรสมาคม เปนผูพิจารณาอนุญาต และเปน

ผูควบคุมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสงฆในรูปแบบของพุทธอุทยาน แทนท่ีจะ

เปนอํานาจของกรมปาไมแตเพียงฝายเดียว และนอกจากนั้นกอนการพิจารณาอนุญาตเพ่ือจัดตั้งพุทธ

อุทยาน ควรท่ีจะมีกระบวนการในการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชนใกลเคียง อันเปนการ

เปดโอกาสใหชุมชนใกลเคียงไดเขามีสวนรวมกับโครงการดังกลาวดวย และยังเปนเครื่องชี้วัดความ

ตองการของชุมชนใกลเคียง เพ่ือปองกันการแอบแฝงเขามาใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของผู

ท่ีมีจิตอกุศล 

 ประการท่ีหา การกําหนดจํานวนพ้ืนท่ีของพุทธอุทยาน ควรกําหนดตามความสามารถและ

ศักยภาพของชุมชนสงฆในอันท่ีจะดูแลรักษาได โดยอาจกําหนดใหมีพ้ืนท่ีไมเกิน 3,000 ไร โดย

เปรียบเทียบจากกรณีศึกษาพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอน ท่ีสามารถบริหารจัดการพ้ืนท่ีไดอยาง

ลงตัวและไมเปนภาระแกชุมชนสงฆจนเกินไป ท้ังนี้เนื่องจากชุมชนสงฆจะตองอยูภายใตเจตนารมณ

ของการอยูปาตามหลักพระพุทธศาสนาท่ีจะตองเปนไปเพ่ือการพัฒนาตนเอง และผลจากการท่ีมีพุทธ

อุทยานข้ึนในปาอนุรักษจะเกิดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตามมา ไมวาจะเปนโดยจิตสํานึกและ

โดยหลักปฏิบัติของชุมชนสงฆเองและความเลื่อมใสศรัทธาของชุมชนรอบนอกพุทธอุทยานท่ีเปนกําลัง

สําคัญในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของพุทธอุทยาน ดังท่ีเห็นไดจากกรณีศึกษาพุทธอุทยานท้ัง

สองแหง 

 ประการท่ีหก ในระเบียบควรมีการกําหนดใหอํานาจแกชุมชนสงฆในการออกขอกําหนดการ

ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีของพุทธอุทยานไดเอง อันทําใหสามารถควบคุมการใช
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ประโยชนจากบุคคลภายนอกได อันจะทําใหไมสูญเสียไปซ่ึงเจตนารมณของพุทธอุทยานในการเปน

พ้ืนท่ีสงบสําหรับพัฒนาตนเองของชุมชนสงฆและประชาชนผูเขามาปฏิบัติธรรม 

 หากระเบียบในการจัดตั้งพุทธอุทยานในพ้ืนท่ีปาอนุรักษสามารถท่ีจะจัดทําข้ึนโดย

ประกอบดวยหลักการดังท่ีไดกลาวมาแลวนั้น พุทธอุทยานจะเปนสถานท่ีท่ีตอบสนองตอเจตนารมณ

ของพระพุทธศาสนาไดอยางแทจริงและในขณะเดียวกันรัฐก็สามารถอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไวได

อยางสมดุลและยั่งยืน 
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(มกราคม-มิถุนายน 2555): 126. 

จุมพต สายสุนทร.  กฎหมายส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ.  กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
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ประเวศ  อินทองปาน.  พระพุทธศาสนากับการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.  กรุงเทพฯ:  

 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545. 

ปรัชญา เวสารัชช.  การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชนบท.  กรงเทพฯ: สถาบัน
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 กรุงเทพฯ: สองศยาม, 2544. 
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พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต).  ศิลปะศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน.  กรุงเทพฯ: สองศยาม, 
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พุทธรักษ ปราบนอก.  พัฒนาการการปกครองคณะสงฆไทย.  ขอนแกน: คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ม.ป.ป. 
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เพ็ญพรรณ  อินทปนตี.  สิทธิชุมชนในการจัดการและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ: ศึกษากรณี

ชุมชนกะเหรี่ยงในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง.  วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร, 2554. 

ไพรัตน เดชะรินทร.  นโยบายและกลวิธีการมีสวนรวมของชุมชนในยุทธศาสตรการพัฒนาปจจุบัน 

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา.  กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภา, 2544. 

ภัทรพร  สิริกาญจน.  หนาท่ีของพระสงฆตามพุทธบัญญัติ แนวคิดและบทบาทของพระคําเขียน  

สุวณโณ  ในการพัฒนาชุมชน.  กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา, 2538. 

มนตทิพย สุขพูล.  การใชมาตรการทางเศรษฐศาสตร เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช

กฎหมาย.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2549. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  โปรแกรมพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 เลม 2 พระวินัยปฎก มหาวิภังค.  คนวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2558 จาก http://www. 

geocities.ws/tmchote/tpd-mcu/tpd02.htm 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย เลม 4.  กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลง 

 กรณราชวิทยาลัย, 2540. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย เลม 5.  กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลง 

 กรณราชวิทยาลัย, 2540. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  16พระไตรปฎกภาษาไทย เลม 4 มหาวรรค ภาค 1 ทรงรับเวฬุวัน 

เปนสังฆิกาวาส.  16กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539. 

มหามกุฏราชวิทยาลัย.  พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ เลมท่ี 1 พระวินัยปฎก เลมท่ี 1 มหาวิภังค ภาค

1 ทุติยปาราชิกสิกขาบท.  คนวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2558 จาก http://www.84000 

.org/tipitaka/pitaka1/vinai01.php 

มหามกุฏราชวิทยาลัย.  พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ เลมท่ี 1  พระวินัยปฎก เลมท่ี 1 มหาวิภังค 

ภาค ทุติยปาราชิกสิกขาบท เรื่อง พระธนิยะกุมภการบุตร.  คนวันท่ี 18 กุมภาพันธ 
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 สคาถวรรค เลมท่ี 7.  คนวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2558 จาก http://www.84000.org 

/tipitaka/pitaka2/v.php?B=15&A=966&Z=976 

http://www.geocities.ws/tmchote/tpd-mcu/tpd02.htm
http://www.geocities.ws/tmchote/tpd-mcu/tpd02.htm
http://www.84000.org/tipitaka/pitaka1/vinai01.php
http://www.84000.org/tipitaka/pitaka1/vinai01.php
http://www.84000.org/
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มหามกุฏราชวิทยาลัย.  พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ เลมท่ี 17 พระสุตตันตปฎก อรรถกถา  ขุททก

นิกาย คาถาธรรมบท ปาปวรรคท่ี 9.  คนวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2558 

จาก http://www .8400012 .org /tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=19&p=6 

มหามกุฏราชวิทยาลัย.  พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ เลมท่ี 17 พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถา
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22 ป สืบ นาคะเสถียร.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิ สืบ นาคะเสถียร, 2555. หนา 2-3. 

2ยศ สันตสมบัติ.  มนุษยกับวัฒนธรรม.  พิมพครั้งท่ี 3.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548. 

ยืนหยัด ใจสมุทร.  รวมกฎหมายท่ีเกี่ยวกับปาไมและสัตวปา.  กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2539. 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.  ราชกิจจานุเบกษา.  124 (24 สงิหาคม 

2540). 

ราชบัณฑิตยสถาน.  14พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542.  กรุงเทพฯ: นานมีบุคส

พับลิเคชั่นส, 2546. 

ราชบัณฑิตยสถาน12. 5 พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว.  กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2556. 

ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2524.  กรุงเทพฯ: 
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วณี สัมพันธารักษ และชิดชนก พุทธประเสริฐ.  ความสัมพันธระหวางเศรษฐศาสตรและ

ส่ิงแวดลอม:  ในประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม.   พิมพครั้งท่ี 2.  

นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545. 
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สนั่น ชางปรุง และคณะ.  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการสิทธิชุมชนศึกษา ลุมน้ําแมงัด  

 (กรณีลุมน้ําแมสะลวม).  กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
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สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.  คูมือแนวทางการประเมินผล 
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สาธารณสุข, 2549. 
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5 กรกฎาคม 2553.  คนวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2558  จาก http://www.opm.go.th 

/FILEROOM/CABNEWS_ACT/DEAVER01/GENERAL/DATA005/00005794.DOC 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.  สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ.  กรุงเทพฯ: สภาผูแทนราษฎร, 
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สํานักโบราณคดี.  โบราณสถานนอกเมืองโบราณสุโขทัยดานตะวันตก.  คนวันท่ี 10 มีนาคม 2558 
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พัฒนา, 2536. 

2เสนห จามริก.  สิทธิมนุษยชน: เสนทางสูสันติประชาธรรม.  กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ
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http://www.onep.go.th/index.php
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