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การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ประวัติความเป็นมาของสิทธิชุมชน และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองบริเวณพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ  ตลอดจนศึกษา
หลักเกณฑ์กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ เช่นกฎหมายประเทศออสเตรเลีย และ
กฎหมายอินเดีย  เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับบริบททางกฎหมายไทย นอกจากนี้ยังมีการศึกษา และ
วิเคราะห์สภาพปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นในทางสังคมไทย รวมถึงการจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์
กฎหมายในปัจจุบัน 

 จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยควรมีแนวทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิชุมชน 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองบริเวณพ้ืนที่โดยรอบมรดกโลกทางธรรมชาติ ดังต่อไปนี้ 
1) การตรากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการคุ้มครองมรดกโลก
ทางธรรมชาติที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  2560  2) หน่วยงานของรัฐควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และ
สามารถใช้อ านาจทางกฎหมายในทางปฏิบัติได้เหมาะสม อาทิการจัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยชุมชน ซึ่ง
กรรมการมาจากอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรืออธิบดีกรมป่าไม้ หัวหน้าของชุมชน ตัวแทน
ของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ในการจัดท าข้อก าหนดกฎกติกาเกี่ยวกับสิทธิชุมชนให้มีส่วนร่วมในมรดกโลก
ทางธรรมชาติ  รวมถึงการก าหนดบทลงโทษหากมีฝ่าฝืนในสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว หรือกรณีหน่วยงาน
ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 3) ประเทศไทยมีการ
ก าหนดจัดท านโยบายของชุมชน โดยให้คนเข้ามีส่วนร่วมกับรัฐในการก าหนดวิธี ขั้นตอน กฎกติกาชุมชน 
หรือการใช้หลักการน าชุมชนให้เข้าร่วมกระบวนการดูแลมรดกโลกทางธรรมชาติ  (วิธีการจาก
ประสบการณ์ โดย Compact ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการน าประสบการณ์การจัดการชุมชนที่อาศัย
พ้ืนที่อนุรักษ์ และดูแลมรดกโลกทางธรรมชาติจากประเทศ ต่างๆ  (Community Management of 
Protected Areas Conservation: COMPACT) โดยให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามา
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เป็นแนวทางปฎิบัติคุ้มครองแหล่งมรดกโลก ซึ่งมีความครอบคลุมทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการมรดก
โลก นับตั้งแต่การเสนอชื่อ การจัดการ ติดตาม ตลอดจนการรายงานผล เพ่ือต้องการให้แหล่งมรดกโลก
อยู่อย่างยั่งยืน และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเข้ามาช่วยก ากับดูแลมรดกโลกทางธรรมชาติ ) มา
ประยุกต์กับบริบททางสังคมไทย เช่น การก าหนดให้ชุมชนผู้อาศัยมรดกโลกเป็นผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ ไม่
ว่าจะเป็นการเสนอชื่อ หรือการปกป้องทรัพย์สินที่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นต้น 
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ABSTRACT  

ABSTRACT 
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This research aims to study the concepts, the theories, and the history of 

community rights and the participation of people in the protection of Natural World 

Heritage. This includes the study of international and foreign laws such as Australia’s 

law and India’ law in order  to compare with Thailand’s legal context. It analyses legal 

issues related to community rights and the participation of people in the protection of 

Natural World Heritage. 

The dissertation also provides recommendations to improve legal to be more 

appropriate for community and current situation. The study shows the best solutions 

for Thailand in the area of community’s legal rights and the participation of people in 

the protection of Natural World Heritage are: 1) The law should be enacted to clearly 

identify the rights of community and how it could participate in the protection of 

Natural World Heritage, other than those specified in the Constitution of the Kingdom 

of Thailand Buddhist Era 2560 (2017) . 2) The Thai Government should establish a 

committee with direct responsibilities and full law enforcement authority. In the 

researcher’s point of view, the committee should include the Director General of The 
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National Parks, Wildlife and Plant Conservation Department or The Director General of 

The Royal Forest Department, community’s leader and representatives from related 

Ministry.  This committee will propose practical community’s participation and right 

and punishment when the law is broken. This extends to government agency and 

public officer due to its ignorance. 3) Thailand should improve community’s policy, 

allowing Engaging Local Communities in Stewardship of World Heritage. (A methodology 

based on the COMPACT experiencea is the project related to the experience of 

community management that relies on conservation areas And take care of the natural 

heritage from various countries (Community Protected Areas Conservation: COMPACT) 

by giving importance to community participation as a guideline for the protection of 

world heritage sites Which has every coverage Steps of the World Heritage Process 

From nomination, Follow-up management and reporting Want the world heritage site 

to be sustainable And received support from agencies to help supervise the natural 

world heritage) For example, public is allowed to propose how the Natural World 

Heritage should be protected. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เรื่อง สิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองบริเวณพ้ืนที่
มรดกโลกทางธรรมชาติ ส าเร็จลุล่วงได้เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจากผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปุ่น 
วิชชุไตรภพ ที่เป็นผู้เสนอแนะ แนวทาง และให้ข้อมูลทางกฎหมายเบื้องต้น และได้รับความกรุณาเป็น
อย่างสูงจาก อาจารย์ ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ที่กรุณาให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง 
ซึ่งผู้เขียนตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ 
ณ โอกาสนี้ 

ทั้งนี้ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ดร. พัชรวรรณ นุชประยูร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าท า
การตรวจพิจารณาวิทยานิพนธ์และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นข้อกฎหมายและ
ประเด็นปัญหาต่างๆ ตลอดจนให้ค าแนะน าที่ดีในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร อุทยานยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยาน
แห่งชาติป่าแก่งกระจาน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่เอ้ือเฟ้ือข้อมูล และความเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์เล่มนี้  ขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่
ได้ถ่ายทอดและสร้างความรู้ให้แก่ผู้เขียน ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของคณะนิติศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้
ความช่วยเหลือในการศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างดี รวมไปถึงขอขอบคุณมิตรสหายคณะนิติศาสตร์ รุ่น 9 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ส าหรับก าลังใจและความช่วยเหลือที่มีให้มาโดยตลอด  และ
ขอขอบคุณ นายวโรทัย วิทยานนท์ ส าหรับการช่วยเหลือผู้เขียนในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมในกฎหมาย
ต่างประเทศ เป็นแรงสนับสนุนที่ส าคัญและสร้างก าลังใจให้กับผู้เขียนเสมอมาโดยตลอดจนวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้เสร็จเรียบร้อย แต่อย่างไรวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะส าเร็จลุมิได้ หากขาดการส่งเสริม สนับสนุน และ
แรงผลักดันจากบิดามารดา จนท าให้การศึกษาครั้งนี้ประสบผลส าเร็จตามความมุ่งหวัง ซึ่งผู้เขียน
ขอขอบพระคุณ และขอมอบความส าเร็จในครั้งนี้แด่บิดามารดา และครอบครัว 

ดังนั้นผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อผู้สนใจเพ่ือ
การศึกษาค้นคว้า และพัฒนาความรู้ต่อไป และหากวิทยานิพนธ์เล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอ
น้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว และขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 

 
วรพรรณ เชื้อสุนทรโสภณ 

กรกฎาคม 2562 
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บทท่ี 1  
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา 

 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือยูเนสโก (UNESCO) ตระหนักถึงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับการคุ้มครองและสงวนรักษามรดกโลกทางธรรมชาติอย่างจริงจัง  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการอนุรักษ ์และเชิดชูคุณค่าแหล่งมรดกโลกอันทรงคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล
ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น เพ่ือปกป้องรักษาให้ด ารงอยู่เป็นมรดกโลกแห่งมวลมนุษยชาติ 1 ซึ่งรัฐภาคี
สมาชิกได้เข้าร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ   จึงเป็น
การน ามาสู่แนวคิดในการคุ้มครองและพิทักษ์สมบัติทางมรดกโลกทางธรรมชาติ  ด้วยเหตุดังกล่าว
ข้างต้นองค์กรยูเนสโกจึงเข้ามาก าหนดกรอบ กฎกติกา และจัดท าอนุสัญญาว่าด้วยคุ้มครองมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ เพ่ือต้องการก ากับความชัดเจนตามมาตรฐานคุณภาพแหล่งมรดก
โลก ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุชัดว่า"แผนบริหารจัดการมรดกโลกในท้องถิ่นต้องได้มาจากกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง”2 เพ่ือให้ชุมชน และประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ และคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติในฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันกับรัฐ  
แต่ซึ่งมิใช่เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นผู้ครอบครองมรดกโลกแต่เพียงผู้เดียว   
 ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติยังได้ปรากฏใน
เอกสารกฎหมายปฏิญญาริโอ มาตรา 22 บัญญัติไว้ว่า “ชนพ้ืนเมือง และชุมชน รวมตลอดจนคนใน
ท้องถิ่นกลุ่มอื่นๆ มีบทบาทส าคัญในการจัดการ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมถึงมรดกโลกทางธรรมชาติ 

                                           
 1 ส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ และ ส านัก
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป., “มรดกโลก (World Heritage)” ย่อหน้าที่ 1, เมษายน 2557, 
,https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/k2 / itemlist/category/1 9 3 -world-
heritage.  ค้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561. 
 2 เพ็ญสุภา สุขคตะ  ใจอินทร์, “มรดกโลก มรดกเลือด มรดกเรา มรดกลวง”, ใน มติชนสุด
สัปดาห์ ออนไลน์, ปี 2554, 31, ฉบับที ่1592, วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์. 
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ด้วยเหตุที่ว่าชุมชนเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ และมีแนวทางการปฏิบัติสืบทอดกันมาตามวิธีชีวิติดั้งเดิมของ
ชุมชน และรัฐมีหน้าที่ให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสมต่อเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และประโยชน์ของ
ชุมชน รวมถึงการท าให้ชุมชนดังกล่าวมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน”3  จึงเป็นการบัญญัติให้
ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุนท้องถิ่นดั้งเดิมเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองมรดกโลก
ร่วมกับรัฐตามนโยบายการด าเนินงานของรัฐในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ  และยังมีการ
ปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: 
CBD) ในเรื่องเกี่ยวกับก าหนดถึงการแบ่งปันใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
พ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติอย่างเท่าเทียม ตามที่มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 8 (j) บัญญัติไว้ว่า “ภาคี
สมาชิกควรต้องเคารพ สงวนและรักษาภูมิปัญญานวัตกรรม และแนวทางปฏิบัติของชนพ้ืนเมือง และ
ชุมชนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน และ
สนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้ดังกล่าวเพ่ือเกิดการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน”4  
 ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกตามอนุสัญญาว่า
ด้วยคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ และได้มีการอนุวัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมรดก
โลกทางธรรมชาติเข้ามาเป็นกฎหมายภายใน ได้แก่ ระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ด าเนินงานการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ พ.ศ. 2559 ไว้เพียงฉบับเดียว แต่
อย่างไรก็ตามในเรื่องของหลักเกณฑ์สิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการก าหนด
กฎเกณฑ์เบื้องต้นไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 43 บัญญัติไว้ว่า
“บุคคล และชุมชนย่อมมีสิทธิในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญหา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ และการจัดการ บ ารุงรักษา 
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล และตาม
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และการที่บุคคล หรือประชาชนเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ
ให้ด าเนินการอันใดจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรืองดเว้นการด าเนินการอันใดจะกระทบต่อความ
เป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชน หรือชุมชน และได้รับแจ้งผลพิจารณาอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้หน่วยงาน
รัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยวิธีการที่
กฎหมายบัญญัติไว้และจัดให้สวัสดิ์ภาพชุมชน”5  บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญได้การกล่าวถึงสิทธิชุมชน 

                                           
 3  PRINCIPLE 22, THE RIO DECLARATION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT 
(1992)”. 

 4  Article 8 (j)  , Convention on Biological Diversity 1992: CBD 
 5 มาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560. 
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และการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดจากอ านาจกฎหมายมีการให้อ านาจกับชุมชน และประชาชนเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ และการพิจารณาขอบเขตการใช้อ านาจ แต่รัฐจะต้องมีการก าหนด
กฎหมายให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะของสิทธิชุมชน และบทบาทต่อมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ การรับรองสิทธิชุมชน ขอบเขตของสิทธิชุมชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ เพ่ือ
จะได้มีกลไกอันเป็นเครื่องมือทางกฎหมายให้ง่ายต่อการเข้าถึงเกี่ยวกับการตีความ และการบังคับทาง
กฎหมายต่อหน่วยงาน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนกับรัฐอย่างยุติธรรม และก่อให้เกิดสิทธิชุมชน 
และการส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์บริเวณมรดกโลกทางธรรมชาติ ผู้เขียนจึงท าการศึกษา
ประเด็นตามกฎหมายทั้งหมด 2 ประการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 สิทธิและเสรีภาพของชุมชน และประชาชนในการเข้าไปคุ้มครองมรดกโลกธรรมชาติ  
ซึ่งหมายความว่าสิทธิของชุมชน และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณภายนอกแหล่งมรดกโลกธรรมชาติ  
หรือสิทธิของชุมชน หรือประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวประชิดขอบชายแดน  หรือสิทธิของประชาชนที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่บริเวณแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ6  หรือสถานที่ที่ก าลังจะเตรียมขึ้นทะเบียน
มรดกโลก หรือสิทธิของชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลามาตั้งแต่สมัย
บรรพบุรุษเข้ามาคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งความหมายของการคุ้มครองมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ หมายถึง การที่รัฐมอบสิทธิแก่ประชาชนทุกคนในการอนุรักษ์ การบ ารุงรักษา การบริหาร
จัดการ การป้องกัน การฟ้ืนฟู การพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากแหล่งมรดกโลกทางชาติ”7  
ในฐานะที่ชุมชน หรือประชาชนเป็นผู้ทรงสิทธิที่มีอ านาจต่อรองกับรั ฐในการก าหนดกฎกติกา  
หรือมาตรการทางกฎหมายร่วมกับทุกฝ่ายให้เข้ามาร่วมพิจารณาถึงสิทธิ และเสรีภาพในการบริหาร
จัดการในพ้ืนที่ไม่ว่าจะเข้าไปก่อนขึ้นทะเบียน หรือหลังขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติ8   

                                           
 6 มานะ เพ่ิมพูน, หัวหน้าอุทยานแห่งชาติป่าแก่งกระจาน,อุทยานแห่งชาติป่าแก่งกระจาน , 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561, การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติป่าแก่งกระจานเกี่ยวกับสิทธิ
ชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ. 
 7 ปวริศร เลิศธรรมเทวี , สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมกับรัฐธรรมนูญ , พิมพ์ครั้งที่ 1 , 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ นิติธรรม, 2559),หน้า 181. 
 8  ส านั กจั ดการสิ่ ง แวดล้อมธรรมชาติ และศิ ลปกรรม ส านั ก งานนโยบายแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ความรู้ด้านการอนุรักษ์ คุ้มครองแหล่งมรดกโลก ส าหรับ
เยาวชน, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท โมโนกราฟ สตูดิโอ จ ากัด, 2556 ),หน้า 16. 
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หากพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายไทยไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเช่นเดียวกัน ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 57 (2) บัญญัติ
ไว้ว่า “รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล
และยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ”9  จึงถือได้ว่ารัฐได้จ ากัดสิทธิ
เสรีภาพกับคนในชุมชนโดยเป็นการบังคับให้ชุมชน และประชาชนไม่สามารถด ารงอยู่ในบริเวณพ้ืนที่
มรดกโลก และต้องท าตามค าสั่งของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายเดียว โดยมิได้ค านึงถึงความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง  ซึ่งคนในชุมชนที่อาศัยอยู่พ้ืนมรดกโลกทางธรรมชาติมิได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ คุ้มครอง บริหารการจัดการในพ้ืนที่มรดกโลกได้มากยิ่งขึ้น จึงท าให้ชุมชน และประชาชน
ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์มรดกโลกทางธรรมชาติ 
บางครั้งอ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นการละเลยในปฏิบัติหน้าที่โดยการไม่เข้ามาดูแลพ้ืนที่มรดกโลก
ทางธรรมชาติ ท าให้เกิดการท าลายพ้ืนที่ป่ามรดกโลก  ไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อน หรือปัจจุบันจะมีการ
สัมปทานป่า หรือการใช้พ้ืนที่มากในการขยายตัวของพืชพาณิชย์  การเจริญเติบโตของธุรกิจ
อุตสาหกรรมที่เข้ามายึด ครอบครอง การตัดไม้ หรือการเก็บผลผลิตในพ้ืนที่ดังกล่าว มาจาก
บุคคลภายนอก หรือคนในชุมชนไม่สามารถเข้าถึงสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนได้  
จึงเป็นการไม่จัดการบริหารจัดการมรดกโลกอย่างถูกต้อง และรัฐมิได้การรับรองสิทธิของประชาชน
อย่างเต็มที ่จึงเป็นการไม่สามารถพิสูจน์สิทธิของชุมชน หรือประชาชนเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมาย10 
นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทยวางหลักเกณฑ์กฎหมายในเบื้องต้น ถือได้ว่าไม่มีบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ชัดแจนเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้มีความสะดวกใน
การตรากฎหมายล าดับศักดิ์ต่ ากว่า จึงจ าเป็นต้องอาศัยบทบัญญัติหลักกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง 
หรือกฎหมายทั่วไปเข้ามาตีความทางกฎหมาย หรือใช้บังคับทางกฎหมายสิทธิชุมชนและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการคุ้มครองบริเวณพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติต่อไป แต่ถึงอย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันพบกับปัญหาความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทาง
กฎหมายไทย ไม่มีกฎหมายบัญญัติออกมาเพ่ือรองรับสถานะทางกฎหมายของ “ชุมชน” “ชุมชน
ท้องถิ่น” หรือ “ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม”  รวมถึงไม่มีการรับรองใน “สิทธิดั้งเดิมของชุมชน” หรือ

                                           
 9  มาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560. 
 10 ภานุเดช เกิดมะลิ, เลขาธิการของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร, มูลนิธิสืบนาคะเสถียร,เมื่อวันที่ 
23 พฤษภาคม 2561, การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ. 
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ประชาชน สืบเนื่องจากชุมชน หรือประชาชนบางกลุ่มที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่มิได้มีการใช้สิทธิอย่าง
ถูกต้อง จึงถือว่ากฎหมายที่มีอยู่ย่อมมิได้การครอบคลุมถึงสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่ให้ชุมชน และประชาชนเข้ามาสิทธิ และการมีส่วนร่วมในการ
คุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ11   

จากประเด็นตามปัญหากฎหมายดังกล่าวข้างต้นพบว่าปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความไม่
ชัดเจนของสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ 
ระหว่างก่อนขึ้นทะเบียน และหลังจากการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งปัญหาหลังขึ้น
ทะเบียนมรดกโลกทีพ่บในบริเวณพ้ืนที่ทุ่งใหญ่-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่เกี่ยวกับปัญหาถึงลดการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่อนุรักษ์เขตแนวกันชน (Buffer Zone) จาก
การส ารวจพ้ืนที่มรดกโลกทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง รอบ 20 ปี ระหว่างปี 2534 ถึง 2554 พบว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ป่า  จึงท าให้เกิดขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรมากกว่าพ้ืนที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่
ของการอนุรักษ์ที่ไม่มีชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์12 แต่ถึงอย่างไรก็ตามกฎหมายไทย
มิได้ก าหนดถึงแนวเขตกันชนของพ้ืนที่อย่างชัดเจนว่า พ้ืนที่บริเวณใดที่ควรควบคุมเป็นกรณีพิเศษ  
ซ่ึงประชาชนสามารถใช้สอย หรือใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่มรดกโลก  แต่ปัจจุบันเขตแนวกันชนของพ้ืนที่
มรดกโลกเข้าไปประชิดขอบชายแดนของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ท าให้ชุมชน หรือ
ประชาชนไม่สามารถเข้าไปใช้พ้ืนที่หรืออนุรักษ์พ้ืนที่ดังกล่าวได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่มีความชัดเจน
เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพดังกล่าวข้างต้น และเป็นขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
ก าหนดให้ชุมชน หรือประชาชนมีสิทธิการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ นอกจากนี้ยังพบปัญหาทางกฎหมายในบริเวณผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการพ้ืนที่ดังกล่าวอย่างผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบตัดไม้พะยูง การทิ้งขยะ และ
การรุกล้ าพ้ืนที่มรดกโลก เมื่อกลับมาศึกษาแผนแม่บทการจัดการพ้ืนที่ดังกล่าว พบแล้วว่ากฎหมาย
ไทยยังไม่ครอบคลุมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการพ้ืนดังกล่าว13 ซึ่งพิจารณาจาก

                                           
 11 สาวตรี สุขศรี, “สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้”, (2554) , ค้นวันที่ 1 เมษายน 
2561 จาก http://k-rc.net/imageupload/23902/P_Forest.pdf. 
 12 สุชาติ โภชฌงค์ และคณะ, การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้และความสมบูรณ์
ของ สัตว์ป่าในพื้นที่มรดกโลกทุ่งใหญ่ – ห้วยขาแข้ง, ส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า ส านัก
อนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, (2555) . 
 13 อุษณี อัศวกาญจนกิจ, การคุ้มครองผืนป่าดงพญาเย็น เขาใหญ่ ในฐานะที่เป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติ, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2553), 
หน้า 86. 
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พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พบว่าการตรากฎหมายส่วนใหญ่มิได้ระบุถึงการจัดการพ้ืนที่ชุมชน
ในแหล่งมรดกโลก และเป็นการจ ากัดเสรีภาพทางกฎหมายของประชาชน หรือสิทธิชุมชนในการมีส่วน
ร่วมในการจัดการอนุรักษ์พ้ืนที่มรดกโลก14 เมื่อมาพิจารณาสิทธิเสรีภาพของชุมชนบริเวณอุทยานป่า
แก่งกระจาน ซึ่งพบกับปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนในการคุ้มครองพ้ืนที่อนุรักษ์
เช่นเดียวกันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์กับที่ดิน โดยเฉพาะชุมชนชาวกะเหรี่ยง จากมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติอุทยานพ.ศ. 2504 วางหลักไว้ว่า“ห้ามมิให้บุคคลใดกระท าเก็บหาของป่า หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ  หรือท าให้พ้ืนที่ภายในเขตอุทยานเปลี่ยนแปลงไป”ดังกล่าว จึงย่อมเป็นการขัด
ต่อมาตรา 57 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ต่อมาพิจารณาเพ่ิมเติมในมาตรา 43 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ก าหนดถึง “บุคคลต้องมีสิทธิ……..”15 ซึ่งเป็นสิทธิ
ของประชาชนทั่วไป แต่มิได้หมายความถึงสิทธิชุมชน และประชาชนเข้าถึงสิทธิหน้าที่ของได้ยากมาก
ขึ้น ถือว่า“ยังไม่มีกฎหมายใดในการก าหนดกรอบ หรือกฎกติกา ที่รัฐมอบอ านาจให้ประชาชน หรือ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในพ้ืนทีม่รดกโลก”  
 ดังนั้นปัญหาความไม่ชัดเจนของสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่ากฎหมาย
ไทยไม่ได้มีบทบัญญัติในเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับสถานะของ
ชุมชนตามกฎหมาย รวมถึงไม่มีการรองรับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของของประชาชน และเมื่อ
พิจารณามาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และมาตรา 16 และมาตรา 18 แห่ง
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ผู้เขียนเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวคงมีความไม่ชัดเจน  
ไม่ครอบคลุม และบุคคลในชุมชนไม่มีการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟู และการจัดการบริหารพ้ืนที่มรดก
โลก และการใช้อ านาจของประชาชนไม่สามารถเข้าไปใช้สิทธิดังกล่าวในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก
ทางธรรมชาติ ซึ่งถือว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560   

 2. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดกลไกของสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ความหมายของกลไกของสิทธิชุมชุนและการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายรวมถึงรัฐให้
อ านาจทางกฎหมายเป็นช่องทางเปิดโอกาสให้ชุมชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 

                                           
 14 กฤษฎา บุญชัย, การปฏิรูปกฎหมายเพื่อเสริมสร้างพลังสังคมด้านสิทธิมนุษยชน 
(Check Lists ด้านกฎหมายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า),  (ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมายภายใต้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558),หน้า 58. 
 15 มาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560. 
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การจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมรดกโลกทางธรรมชาติ16 ร่วมกับรัฐ หรือ
องค์กรส่วนท้องถิ่น จึงเป็นท าให้ชุมชน และประชาชนสามารถรับรองสิทธิตามสภาพ และสิ ทธิตาม
กฎหมาย17 ให้ชุมชน หรือประชาชนเข้ามาใช้สิทธิของตนในการเข้าไปคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทาง
ธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียน และก าลังจะเตรียมขึ้นทะเบียนมรดกโลก ซึ่งความหมายของ“การ
รับรองสภาพทางกฎหมาย” หมายถึง การคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามสถานะทางกฎหมายของ
สิทธิเสรีภาพของชุมชน และประชาชน18 รวมถึงชุมชนท้องถิ่น และท้องถิ่นดั้งเดิม ซึ่งได้รับการ
คุ้มครองดังกล่าวอันเป็นการรับรองโดยผลของกฎหมายที่ให้อ านาจ จึงท าให้เป็นผู้ทรงสิทธิตาม
กฎหมาย เดิมรัฐให้อ านาจกับชุมชน และประชาชนในการให้สิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้
ด้วยตนเอง แต่ปัจจุบันรัฐเกิดความเป็นรัฐ และมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับการใช้อ านาจทางปกครอง
ของรัฐ โดยรัฐมีอ านาจเหนือชุมชน และประชาชน และท าหน้าที่เป็นผู้จัดสรรทรัพยากรให้ประชาชน 
จึงเป็นการเกิดปัญหาเกี่ยวกับการขาดกลไกเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัสรรอ านาจบางส่วนเพื่อต้องการส่งต่ออ านาจไปยังประชาชน เพ่ือมีวัตถุประสงค์ให้ชุมชน หรือ
ประชาชนสามารถเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผนโครงการ และส่งเสริมการอนุรักษ์ ท าให้เกิดความ
ร่วมมือกันระหว่างประชาชน และชุมชนที่อาศัยบริเวณแหล่งมรดกโลกก่อให้เกิดแนวทางการบริหาร
การจัดการพ้ืนที่มรดกโลกดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม” ทั้งนี้ระบบกลไกดังกล่าว ถือได้ว่าการใช้อ านาจ
อธิปไตยอีกประการหนึ่งในการผลักดันให้เกิดกฎหมายที่รองรับในระดับประชาชน และมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรงที่สามารถเข้าถึงกฎหมายได้ง่าย และสามารถบังคับใช้ได้อย่างถูกต้อง 19  
 ทั้งนี้กลไกการบังคับใช้กฎหมายสิทธิชุมชนที่เกิดขึ้นนั้น เห็นได้จากยังไม่มีส่วนร่วมของ
ประชาชนพ้ืนที่มรดกโลก และเป็นการขาดกลไกเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากปัจจุบัน 
การใช้บังคับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืนๆ ยังมิได้ให้อ านาจ

                                           
 16 ศักดิ์ณรงค์ มงคล, “สมมติฐานเรื่องที่มาของปัญหาหลักของการร่วมจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างรัฐและชุมชน”, ท่าพระจันทร์สหวิทยาการปริทัศน์,  
(8 พฤศจิกายน 2553): 1. 
 17 นิ ตย า  โพธิ์ นอก , กา ร วิ เ คร าะห์ น โ ยบาย เกี่ ย วกั บสิ ทธิ ชุ มชนในการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.2475 – 2557, ส านักพิมพ์นักวิจัย 
และพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, (2555 ถึง 2556): 143. 
 18 โกเมท ทองภิญโญชัย, เรื่องเดิม, หน้า 7. 
 19 ส านักงานสภาพัฒนาการเมือง, ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขและการแก้ไขปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย , 
(กรุงเทพมหานคร: บีทีเอสเพรส, 2558). 
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กับชุมชนและประชาชนในการอนุรักษ์ คุ้มครอง สงวนรักษาซึ่งมรดกโลกทางธรรมชาติได้อย่างเต็มที่  
ทั้งนี้กฎหมายล าดับรองมีความขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ ก่อให้เกิดปัญหาการใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม 
ขอยกตัวเช่นการศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 43 (2) และ
มาตรา 309 วรรคหนึ่ง และมาตรา 265  วรรคสอง20 และค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 64 /2557 ข้อ 12122 รวมถึงผู้เขียนสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และบทสัมภาษณ์
กับเจ้าหน้าที่อุทยานป่าแก่งกระจาน พบว่ากฎหมายทั้งหมดนี้ที่มีความขัดแย้งกันเองตามบทบัญญัติ 
โดยค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่มีสิทธิจับกุมประชาชนคนที่ใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่มรดกโลก แต่ค าสั่งดังกล่าวเป็นมอบอ านาจให้กับเจ้าหน้าที่มากเกินไป โดยมิได้
ค านึงถึงความเห็นของประชาชนในชุมชนพ้ืนที่มรดกโลก หรือมิได้ให้สิทธิประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับมรดกโลกทางธรรมชาติ จึงถือได้ว่าค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีการขัดแย้งกับ
รัฐธรรมนูญดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีกฎหมายบางฉบับที่บัญญัติมาใช้บังคับในปัจจุบันย่อมไม่เอ้ือต่อ
การให้อ านาจของเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับประชาชนในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และบริหาร
จัดการพ้ืนที่มรดกโลก รวมถึงเจ้าหน้าที่มิได้เข้าไปท ากิจกรรมการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกร่วมกับบุคคล
ภายในชุมชนดังกล่าวเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติป่าสงวน พ.ศ. 2507 มาตรา 1923 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ. 2535 มาตรา 3824 เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดให้
อ านาจกับอธิบดีสั่งการไปที่เจ้าพนักงานโดยชุมชนอยู่ภายใต้ความควบคุมของรัฐ จึงเป็นการบังคับ ขู่
เข็ญ ขับไล่ชุมชนให้ออกจากบริเวณพ้ืนที่มรดกโลก ซึ่งเป็นบริเวณพ้ืนที่ชุมชน และประชาชนอาศัยอยู่
ในพ้ืนที่มาเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้รัฐมิได้มีการส่งเสริม สนับสนุน การเจรจา รวมถึงมิได้เปิด
โอกาสให้ชุมชน และประชาชนแสดงความคิดเห็นในการจัดการบริหารพ้ืนที่มรดกโลกร่วมกับรัฐ จึง
เป็นการขาดกระบวนการทางกฎหมายในเข้าสู่สิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
คุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ 

                                           
 20 มาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560. 
 21 ข้อ 1, ค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64 /2557 , เรื่อง การปราบปรามและ
หยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้.. 
 22 ข้อ1 ค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64 /2557 , เรื่อง การปราบปรามและ
หยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้. 
 23 มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน พ.ศ. 2507. 
 24 มาตรา 38  แห่งพระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535. 
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 ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า ปัจจุบันกลไกกฎหมายมีการให้สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับการรับรอง
สภาพสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้น แต่กฎหมายบางฉบับที่ใช้บังคับยังคงมี
ความขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เช่นค าสั่งของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 64 /2557 ข้อ 1  และ มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน พ.ศ. 2507 และ มาตรา 
38 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เป็นบทบัญญัติก าหนดให้รัฐใช้อ านาจ
ทางกฎหมายฝ่ายเดียวในการบังคับให้ชุมชน และประชาชนไม่สามารถมีสิทธิในการบริหารจัดการใน
พ้ืนที่มรดกโลก  และเป็นการแสดงอ านาจฝ่ายเดียวของรัฐในการก าหนดพ้ืนที่อยู่อาศัยของชุมชน
ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมิได้อยู่ตามวิถีการด ารงชีวิตจารีตประเพณี สังคม และ
วัฒนธรรม จึงเป็นบทบัญญัติกฎหมายเพ่ือออกมารองรับอ านาจทางกฎหมายของรัฐฝ่ายเดียว โดย
อ านาจส่วนใหญ่ไปอยู่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่  ซึ่งเป็นเหตุให้ชุมชน 
หรือประชาชนมิได้เข้าถึงสิทธิและเสรีภาพดั้งเดิมของชุมชน และประชาชนตามกฎหมาย จึงเป็นการ
ขาดกลไกสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ เขียนท าการศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิทธิชุมชน  
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองบริเวณแหล่งมรดกโลก พบกับปัญหาทางกฎหมาย  
2 ประการ กล่าวคือ ประการแรก ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของสิทธิชุมชน และการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และประการที่สอง การขาดกลไกของสิทธิชุมชนในการส่วนร่วมของ
ประชาชน ซึ่งผู้เขียนศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายตลอดจนน ากฎหมายระหว่างประเทศ 
กฎหมายต่างประเทศ มาวิเคราะหกั์บสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในกฎหมายไทยต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ประวัติความเป็นมา สิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ 

2. เพ่ือศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
คุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ  ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ  และกฎหมายของ
ต่างประเทศ  เพ่ือน ามาศึกษาเปรียบเทียบกับบริบททางกฎหมายไทย 

 3. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ 

 4. เพ่ือเสนอแนะหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงปัญหาทางกฎหมายที่เหมาะสมเกี่ยวกับสิทธิชุมชน 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ 
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1.3 สมมุติฐานการศึกษา  

 ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก และได้ลงนามตามอนุสัญญาว่าด้วยมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม และทางธรรมชาติ ส่งผลอนุวัติเป็นกฎหมายภายใน กล่าวคือ ระเบียบของส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ พ.ศ. 2559 
ซึ่งระเบียบดังกล่าวไม่มีกฎเกณฑ์ในการคุ้มครองให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้าไปคุ้มครองพ้ืนที่
มรดกโลกทางธรรมชาติ  นอกจากนี้จากการศึกษา ผู้ เขียนพบว่าปัญหาทางกฎหมายเกิดขึ้นจาก
กฎหมายไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน  และภาครัฐ
วางกฎเกณฑ์ในการอนุรักษ์ การดูแล การสงวนรักษา และการฟ้ืนฟูบริเวณพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ อุทยานแห่งชาติป่าแก่งกระจาน และพ้ืนที่มรดกโลกห้วยขาแข้ง จึงถือได้ว่าไม่มีกฎหมายรองรับ
ให้ชุมชน และประชาชนท้องถิ่นสามารถด ารงชีวิตอยู่ในแหล่งพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ 
 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา  

ขอบเขตการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยศึกษาและวิเคราะห์ กฎหมายระหว่างประเทศ อันได้แก่
อนุสัญญาว่าด้วยคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ ปฏิญญาริโอ อนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ กฎหมายของต่างประเทศ อันได้แก่กฎหมายของประเทศออสเตรเลีย 
และกฎหมายของประเทศอินเดีย และศึกษากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอารา
จักร พ.ศ.  2560 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอ านาจทางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติส่งเสริม
การรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535พระราชบัญญัติป่าไม้ และระเบียบขอส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การด าเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ พ.ศ. 2559 

 

1.5 วิธีการด าเนินการวิจัย 

วิธีการด าเนินการวิจัยทางเอกสาร ค้นคว้า  และรวบรวม ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
ต่าง ๆ ไม่ว่า จะเป็นต ารา บทบัญญัติทางกฎหมาย ระเบียบทางกฎหมาย และข้อบังคับที่มีความ
เกี่ยวข้อง เช่น บทความ เอกสารประชุม สัมมนา วิทยานิพนธ์ วารสาร หนังสือ ข้อมูลจาก Internet  
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงรายงานการวิจัย และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ความเห็นทางกฎหมาย และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น 
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คุณภานุเดช เกิดมะลิ  เลขานุการของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร คุณวรรณภา สดการ และคุณ 
สิรภูมิ บุญทิพย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ กรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นายมานะ เพ่ิมพูน หัวหน้า
อุทยานป่าแก่งกระจาน คุณพงษ์ศักดิ์ ม่วงงาม เจ้าหน้าที่การมีส่วนร่วมของอุทยานป่าแก่งกระจาน 
และคุณรัตนกวี บุญเมฆ เจ้าหน้าที่ของ IUCN เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์หาข้อสรุปทาง
การศึกษา และเสนอแนะแนวทางที่ควรแก้ไขปัญหาต่อไป 

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ให้ทราบถึงแนวความคิด ทฤษฎี ประวัติความเป็นมา สิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางจัดการพ้ืนที่มรดกโลกทาง
ธรรมชาติให้เหมาะสมกับประเทศไทย และก่อให้เกิดการวางแนวทางบริหารจัดการพ้ืนที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

2. ให้ทราบถึงและเข้าใจหลักการพื้นฐานของกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติของกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายภายใน
ของต่างประเทศ เพ่ือน าปรับใช้และเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทย  

3. ให้ทราบถึงสาเหตุปัญหาเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครอง
มรดกโลกทางธรรมชาติ อันจะส่งผลไปสู่การออกแบบการบริหารจัดการพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ 
ซึ่งท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐ และประชาชน 

4. ให้เสนอแนะทางการปรับปรุงปัญหาทางกฎหมายที่เหมาะสมสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ  อันจะท าประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่สามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข  มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และมีหน่วยงานของรัฐเข้ามาดูแลอย่างเป็น
ระบบ 
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บทท่ี 2 
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิชุมชนและการมสี่วนร่วม 
ของประชาชนในการคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาต ิ

 จากบทที่ 2 ผู้เขียนขอกล่าวถึงแนวความคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ
ชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยน าแนวความคิดเรื่องมรดกโลก การคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิชุมชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการกระจายอ านาจทางปกครอง ซึ่งจะศึกษาหลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่น ามาวิจัยส่วนนี้ด้วย 
 

2.1 แนวความคิดเร่ืองการคุ้มครองมรดกโลก สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 

 จากแนวความคิดในเรื่องดังกล่าวในส่วนนี้ จะมีการอธิบายถึงแนวความคิดเกี่ยวกับมรดกโลก 
และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์ที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งหมด  
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แนวคิด ดังต่อไปนี้ แนวความคิดเกี่ยวกับมรดกโลก และแนวความคิดเกี่ยวกับ 
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีการอธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1.1 แนวความคิดเกี่ยวกับมรดกโลก 
 แนวความคิดเรื่องมรดกโลกนั้น เกิดขึ้นจาก อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก 
ทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2515  หรือ คริสต์ศักราช 
1972ที่ประชุมใหญ่ขององค์กรศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติสมัยสามัญ  
ครั้งที่ 17 เห็นสมควรให้มีการด าเนินการในรูปแบบอนุสัญญาว่าด้วยคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
และทางธรรมชาติ25  ซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้ได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของประเทศภาคีในการ
ระบุแหล่งมรดกโลกที่มีศักยภาพและบทบาทของประเทศภาคีในการปกป้องและดูแลรักษาสถานที่
เป็นมรดกโลกจากกรณีการลงนามในอนุสัญญา  แต่ละประเทศต้องให้สัตยาบรรณที่จะอนุรักษ์  

                                           
 25 ส านักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรม ส านักนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม,  ชุดความรู้ด้านการอนุรักษ์คุ้มครองมรดกโลก เล่มที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญา
ว่าด้วยคุ้มครองมรดกโลก, พิมพ์ครั้งที่ 1 , (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ไมโนกราฟ สตูดิโอ จ ากัด , 
กันยายน  2556), หน้า 1). 
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ทั้งแหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตประเทศของตน รวมทั้งปกป้องมรดกของชาติตนเองด้วย
ประเทศภาคีจะได้รับการสนับสนุนให้บูรณการการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติไว้  
ในแผนงานระดับภูมิภาคจัดตั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และจัดการให้บริการในพ้ืนที่ด าเนินการ
ศึกษาวิจัยด้านการอนุรักษ์ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงเทคนิคและยอมรับมาตรการที่ให้แหล่งมรดก
นี้มีหน้าที่ตอบสนองต่อชีวิตประจ าวันของชุมชน 
 ด้วยเหตุนี้องค์กรศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ ได้จัดท า พันธะกิจ 
ที่เก่ียวกับมรดกโลก โดยมีรายละเอียดทั้งหมด 5 ประการ ดังนี้26  
 ประการแรก การกระตุ้นให้ประเทศต่างๆลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยมรดกโลกเพ่ือเป็นการ
รับรองว่ามรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของประเทศภาคีจะได้รับการปกป้องคุ้มครอง 
 ประการที่สอง การสนับสนุนให้ประเทศภาคีอนุสัญญาเสนอชื่อสถานที่ในอาณาเขตประเทศ
ของตนเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
 ประการที่สาม การสนับสนุนประเทศภาคีอนุสัญญาในการจัดท าแผนการจัดการและระบบ
การรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกในประเทศของตน 
 ประการที่สี่ การช่วยเหลือระเทศภาคีอนุสัญญาในการปกป้องแหล่งมรดกโลกโดยการให้
ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการฝึกอบรมเฉพาะด้าน 
 ประการที่ห้า การให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่แหล่งมรดกโลกที่อยู่ในอันตรายอย่างฉับพลัน 
 ฉะนั้นแนวความคิดดังกล่าวจะเป็นความหมาย ความเป็นมา และประเภทของมรดกโลก
หลักเกณฑ์ทั่วไปวิธีการขึ้นทะเบียนมรดกโลก การขึ้นบัญชีรายชื่อมรดกโลกในภาวะอันตราย  
ก า ร ถ อ ด ถอนบั ญ ชี ร า ยชื่ อ แหล่ ง ม รดก โ ล ก ทา ง ธ ร รมช าติ  แ ล ะก อ งทุ นม รดก โ ล ก   
 

 ความเป็นมา ประเภท และวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยคุ้มครอง2.1.1.1
มรดกโลกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ 
 ก่อนที่เริ่มจะมีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาตินั้น จะเห็นได้ว่าแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าลายและความเสื่อมโทรม หรือการสูญ
สลายขององค์ประกอบมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกธรรมชาติดังกล่าวนี้ย่อมต้องเป็นอันตราย  
ต่อมรดกโลก ซึ่งเป็นของมนุษยชาติ อย่างไรก็ตามการคุ้มครองหรือการป้องกันมรดกโลกนั้น 

                                           
 26 โศรยา หอมชื่น, “แหล่งมรดกโลก: ทรัพยากรการท่องเที่ยวอันทรงคุณค่า”, E-Tat 
Journal จุลสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2009 , ฉบับที่ 1 (มกราคม 
- มีนาคม 2552) : 1. 
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ในระดับชาติไม่สามารถท าได้อย่างเต็มที่มากนัก สืบเนื่องมาจากการขาดแคลนทรัพยากร  
ทางธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ และทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ท าให้เกิดความต้องการ
ใช้ทรัพยากรอย่างไม่จ ากัด จึงท าให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทาง
ธรรมชาติ 
  ในปีพุทธศักราช 2515 อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
และทางธรรมชาติได้ถือก าเนิดข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือในทุกประเทศที่เป็น
ภาคีตามอนุสัญญาดังกล่าว ในการก าหนดนโยบาย การบริหารการจัดการ การบริหารด้านเทคนิค
ให้ดีมากขึ้น เ พ่ือการคุ้มครอง การส่ง เสริม การสงวนรักษามรดกโลกทางวัฒนธรรม  
และทางธรรมชาติให้ยังคงอยู่กับมวลมนุษยชาติสืบไป 
  ต่อมาในปีพุทธศักราช 2519 องค์กรการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)  
หรือหรือ องค์กรยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งเป็นทบวงการช านัญพิเศษของสหประชาชาติ ย่อมให้ความ

สนใจเรื่องมรดกโลกจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการมรดกโลก (The World Heritage Committee) มีหน้าที่พิจารณา
มรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติที่ได้รับการเสนอขึ้นมาจากประเทศภาคีสมาชิกตาม
อนุสัญญาดังกล่าวข้างต้น ให้มีการเข้าร่วมในอนุสัญญา อีกทั้งทางองค์กรยูเนสโกได้จัดตั้ง 
“กองทุนมรดกโลก” ให้เป็นแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ และทาง
วัฒนธรรมที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกไว้แล้ว 
  อย่างไรก็ดีในปัจจุบันคณะกรรมการมรดกโลกมี 21 ประเทศ จากประเทศที่เป็น
สมาชิก 172 ประเทศ และเดือนกรกฎาคม 2558 รายชื่อมรดกโลกทั้งหมด  1031 แห่ง จาก 163 
ประเทศทั่วโลก ซึ่งแบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 802 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 197 แห่ง  
และอีก 32 แห่งเป็นแบบผสมทั้งสองประเภท27ซึ่งมีการแบ่งประเภทของมรดกโลกดังกล่าว ดังนี้ 

   

  

                                           
 27 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, “World 
Heritage List”, ค้นวันที่ 7 กันยายน 2559, จาก http://whc.unesco.org/en/list/. 
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  1) ประเภทของมรดกโลก 

  ปัจจุบันมรดกโลกได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ มรดกทางวัฒนธรรม 
(Cultural Heritage) และมรดกทางธรรมชาติ (Natural Heritage) ซึ่งตามอนุสัญญาว่าด้วยคุ้มครอง
มรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ได้ให้ค านิยามไว้ดังนี้28  

  มรดกทางธรรมชาติ หมายถึง สภาพธรรมชาติที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ
อันมีคุณค่าเด่นชัดในด้านความล้ าเลิศ หรือวิทยาศาสตร์ หรือสถานที่ซึ่งสภาพทางธรณีวิทยา  
และภูมิประเทศที่ได้รับการวิเคราะห์แล้วว่าเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและสัตว์ ซึ่งถูกคุกคาม 
หรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพืชและสัตว์ที่หายาก เป็นต้น  

  มรดกทางวัฒนธรรม หมายถึงสถานที่ เป็นโบราณสถาน ไม่ว่าเป็นงานด้าน
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม หรือแหล่งโบราณคดีทางธรรมชาติ เช่นถ้ า หรือกลุ่มสถานที่
ที่ก่อสร้างยกหรือเชื่อมต่อกันอันมีความเป็นเอกลักษณ์ หรือแหล่งสถานที่ส าคัญอันเป็นผลงานฝีมือ
มนุษย์หรือผลงานร่วมกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ รวมทั้งพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี ซึ่งเป็น
สถานที่มีความล้ าเลิศทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ มานุษยวิทยา หรือวิทยาศาสตร์ 

  ตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ มีการ
ให้ค าจ ากัดความในหมวดที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้  

  หมวดที่  1  ค าจ ากั ดความของมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ 
  มาตราที่1  ส าหรับวัตถุประสงค์ตามอนุสัญญาฉบับนี้ ค าว่า “มรดกทางวัฒนธรรม” 
มีความหมายที่มีการครอบคลุมดังต่อไปนี้29 30 

  อนุสรณ์สถาน หมายถึง ผลงานทางสถาปัตยกรรม ผลงานทางปะติมากรรม 
หรือผลงานทางด้านจิตรกรรม ส่วนประกอบ หรือโครงสร้างของโบราณคดีธรรมชาติ จารึก ถ้ าที่อยู่
อาศัยและร่องรอยที่มีความผสมผสานกันของสิ่งต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นในระดับ
สากล ในทางมิติด้านประวัติศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านวิทยาศาสตร์ 

                                           
 28 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Ibid, ค้นวันที่ 
7 กันยายน 2559, จาก http://whc.unesco.org/en/list/ . 
 29 Article 1 , Convention Concerning the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage. 
 30 โศรยา หอมชื่น, เรื่องเดิม, หน้า 3.  
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  กลุ่มอาคาร หมายถึง ประเภทของอาคารที่แยกออกจากกัน หรืออาคารที่มีความ
เชื่อมโยงต่อกันโดยมีลักษณะทางปัตยกรรม หรือความสอดคล้องกลมกลืน หรือโดยสถานที่จากสภาพ
ภูมิทัศน์ ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากล ในทางมิติด้านประวัติศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้าน
วิทยาศาสตร์ 

  แหล่ง หมายถึง ผลงานที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ หรือผลงานที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ 
และเกิดจากธรรมชาติ หรือบริเวณที่เป็นแหล่งรวบรวมโบราณคดี ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากล 
ในทางมิติด้านประวัติศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านวิทยาศาสตร์ 

  มาตราที่ 2 ส าหรับวัตถุประสงค์ตามอนุสัญญาฉบับนี้ ค าว่า “มรดกทางธรรมชาติ” 
มีความหมายที่มีการครอบคลุมดังต่อไปนี้31 หมายความว่ามรดกโลกทางธรรมชาติจะต้องไม่ถูกคุกคาม 
ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากล ในทางมิติด้านประวัติศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านวิทยาศาสตร์ 

สภาพธรรมชาติหรือบริเวณที่มีการพิสูจน์ให้ทราบอย่างชัดแจ้งว่าเป็นพ้ืนที่เป็นถิ่น 
ที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่ก าลังถูกคุกคาม ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากล ในทางมิติ
ด้านประวัติศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านวิทยาศาสตร์ 
  2) วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ 
จึงเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศภาคีในการก าหนดมาตรการที่เหมาะสมทั้งด้าน
นโยบายและวางแผนแม่บทเพ่ือการอนุรักษ์และจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ  
ที่ค านึงถึงการอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพ ด้านกฎหมาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การบริหารจั ดการ 
และการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสงวนรักษาคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ที่มีความส าคัญต่อมวลมนุษยชาติให้คงอยู่ต่อไป 32 

 หลักเกณฑ์ทั่วไป และวิธีการข้ึนทะเบียนมรดกโลก 2.1.1.2

                                           
 31 Article 2, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage Adopted by the General Conference at its seventeenth session Paris, 
16 November 1972.  
 32 ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม , อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
มรดกโลกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ, ค้นวันที่ 10 กันยายน 2559  
จาก http://www.onep.go.th/library/search/. 
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      จากหลักเกณฑ์ตามที่ได้พิจารณาในเงื่อนไขของอนุสัญญาว่าด้วยคุ้มครองมรดก
โลกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ ยังได้แบ่งการขึ้นทะเบียนมรดกโลก ออกเป็น 2 หลักเกณฑ์ 
กล่าวคือ หลักเกณฑ์การแบ่งตามประเภทลักษณะของมรดกโลก  และวิธีการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
เบื้องต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
      1) หลักเกณฑ์แรกทั่วไป  การแบ่งตามลักษณะประเภทของมรดกโลก จากกรณี
ดั งกล่ าว  ก่อนที่ แหล่ งมรดกโลกทางวัฒนธรรม และมรดกโลกจะขึ้ น เป็นมรดกโลกนั้ น  
ทางสหประชาชาติ หรือยูเนสโกจะต้องท าการประเมินว่า แหล่งมรดกโลกจะต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน
ตามหลักเกณฑ์ตามที่สหประชาชาติได้ก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน ในการขึ้ นทะเบียนมรดกโลก  
หากแหล่งมรดกโลกนั้นมีความเหมาะสมจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม หรือทาง
ธรรมชาติไว้เป็นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น หรือ Tentative List33เพ่ือให้คณะกรรมมรดกโลกพิจารณาเป็น
รายชื่อมรดกโลก และรัฐภาคีจะด าเนินการจ าแนก และขอความร่วมมือระหว่างประเทศ34 ดังต่อไปนี้ 

(1) หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรม35 
 คุณสมบัติของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมถูกก าหนดถึงความหมายไว้ใน
อนุสัญญาว่าด้วยคุ้มครองมรดกโลก ก าหนดไว้ “แนวทางการด าเนินการเพ่ือการสนับสนุนตาม
อนุสัญญามรดกโลก” หรือเรียกว่า “แนวทางการด าเนินการในส่วน ID” ระบุไว้ตามค านิยามตาม
มาตรา  1 จะมีการ พิจารณาถึ งลั กษณะที่ แสดงไว้ มรดกทางวัฒนธรรม ดั งต่ อไปนี้36 
 ข้อที่ 1 เป็นตัวแทนที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปกรรม
หรือตัวแทนของความงดงามที่มีลักษณะเฉพาะตัวและเป็นผลงานชิ้นเอกที่ได้รับการสร้างสรรค์อัน
ชาญฉลาดยิ่งจากอัจฉริยภาพด้านศิลปะอย่างแท้จริง หรือ 

                                           
 33

 Article 15,  Operational Guidelines for the Implementation of the World 
Heritage Convention. 

34 Article 4 , Convention Concerning the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage Adopted by the General Conference at its seventeenth session Paris, 
16 November 1972. 
 35 กรมศิลปากร, แนวทางการจัดการโบราณสถานในบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมของโลก, 
(กรุงเทพมหานคร: 2538) ,หน้า 64. 
 36  Article 77, Operational Guidelines for the Implementation of the World 
Heritage Convention. 
.  
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   ข้อที่ 2 เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งในการผลักดันให้เกิดรูปแบบและพัฒนา
สืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรมอนุสรณ์สถานประติมากรรมศิลปะถาวรวัตถุสวน  
การวางผังเมืองและภูมิทัศน์ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องหรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์ซึ่ งการพัฒนาเหล่านั้น เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ งหรือบนพ้ืนที่หนึ่ ง พ้ืนที่ ใด 
ทางวัฒนธรรมของโลก หรือ 

ข้อที่ 3 เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่หาได้ยากยิ่งหรืออย่างน้อย
ต้องเป็นพยานหลักฐานอย่างพิเศษที่แสดงขนบธรรมเนียมประเพณีหรืออารยะธรรมซึ่งยังหลงเหลืออยู่
หรืออาจสูญหายไปแล้ว หรือ 

ข้อที่ 4 เป็นตัวอย่างของลักษณะโดดเด่นของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทน 
ของการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมสังคมศิลปกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือภูมิทัศน์  
ซึ่งแสดงภาพขั้นตอนที่มีความส าคัญในประวัติศาสตร์มนุษย์ชาติ หรือ 

ข้อที่ 5 เป็นตัวอย่างของลักษณะอันเด่นชัดเจนของขนบธรรมเนียม
ประเพณีแห่งสถาปัตยกรรมวิธีการก่อสร้างการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์หรือการใช้พ้ืนที่ซึ่งเป็นตัวแทน
ของวัฒนธรรมที่มีความเปราะบางด้วยตัวมันเองหรือเสื่อมสลายได้ง่ายเพราะผลกระทบ  
จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ไม่สามารถกลับคืนดังเดิมได้หรื อการเปลี่ยนแปลง 
ทางเศรษฐกิจหรือในสภาวะแวดล้อมพิเศษหรือไปรวมกับมาตรการอ่ืนๆหรือ 

ข้อที่ 6 มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวโดยตรงกับเหตุการณ์หรือจารีต
ประเพณีที่ยังคงปฏิบัติกันอยู่หรือกับแนวความคิดหรือความเชื่อกับผลงานศิลปกรรมและวรรณกรรม
หรือบุคคลที่มีความส าคัญหรือความโดดเด่นยิ่งประวัติศาสตร์สากลโลก 

 (2)  หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติ 
จากค านิยามถึงคุณสมบัติทางมรดกทางธรรมชาติที่ตามมาตราสอง ซึ่งได้รับ

การพิจารณาให้อยู่ ในหลักเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อมรดกโลกไดในกรณีที่มีลักษณะอันโดดเด่นตาม
หลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อ37 ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แนวทางการด าเนินการเพ่ือการ
สนับสนุนตามอนุสัญญามรดกโลก” หรือเรียกว่า “แนวทางการด าเนินการในส่วน ID  ตามข้อ VII 
 ถึง X มีรายละเอียดดังนี้38 

                                           
 37 ส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 3 , มรดกไทย-มรดกโลก, 
(กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, 2543) หน้า 2.  

38 Article 77, Operational Guidelines for the Implementation of the World 
Heritage Convention.  
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   ข้อที่  7 กรณีเป็นตัวอย่างเด่นชัดในการเป็นตัวแทนของวิวัฒนาการ 
ที่มีความส าคัญ  จากในอดีตของโลก รวมทั้งเป็นแหล่งที่เป็นตัวแทนของแต่ละยุคที่มีความส าคัญใน
อดีต อาทิเช่น ยุคของสัตว์ เลื้อยคลานซึ่งสะท้อนให้ เห็นถึงพัฒนาการที่มีความหลากหลายทาง
ธรรมชาติอยู่บนพื้นโลกหรือยุคน้ าแข็ง ซึ่งมนุษย์ในยุคดึกด าบรรพและสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปเป็นอันมาก   
   ข้อที่  8 กรณีเป็นตัวอย่างเด่นชัดในการเป็นตัวแทนของขบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทางธรณีวิทยา  หรือวิวัฒนาการทางชีววิทยา และปฏิสัมพันธ์ ของมนุษย์ 
ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก าลังเกิดอยู่ลักษณะนี้แตกต่างจากหลักเกณฑ์ข้อ (1) กล่าวคื อจะให้
ความส าคัญบวนการที่ก าลังเป็นอยู่ของชุมชน  พืชและสัตว์ การเกิดของสภาพภูมิประเทศต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นแผ่นดิน ทะเล และแหล่งน้ าผิวดิน ลักษณะดังกล่าวนี้จึงรวมถึง   
   (ก) ขบวนการทางธรณีวิทยา ภูเขาน้ าแข็ง หรือภูเขาไฟ   
   (ข)  เป็นวิวัฒนาการทางชีววิทยา ตัวอย่างของกลุ่มมีชีวิต เช่นป่าเขตร้อน  
ทะเลทราย ที่ราบทุนดรา     
   (ค) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ลักษณะภูมิ
ประเทศท่ีมีการท าเกษตรกรรมขั้นบันได  
   ข้อที่ 9 เป็นแหล่งที่เกิดจากปรากฏการณทางธรรมชาติที่เอกลักษณ์ที่หา
ยากเป็นพิเศษอาทิ เช่น การเกิดหรือลักษณะหรือแหล่งที่มีความงดงามทางธรรมชาติกว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
เช่น ระบบนิเวศท่ีมีลักษณะพิเศษ สภาพทางธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น แม่น้ า ภูเขา น้ าตก หรือแหล่ง
รวมความหนาแน่นของประชากรสัตว์  หรือสภาพทิวทัศน์ ที่มีพืชนานาชนิดเป็นองค์ประกอบ       
และแหล่งรวมความผสมผสานระหว่างองค์ประกอบทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  
   ข้อที่ 10  เป็นถิ่นที่อยู่ อาศัยของชนิดพันธุ พืชและพันธุ สัตว์ที่หายาก  
หรือที่ตกอยู่ในภาวะอันตราย แต่ยังสามารถด ารงชีวิตอยู่ไดซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวม
ความหนาแน่นของพืช  และสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้วย” นอกจากนี้มรดกโลกจะต้องมีคุณสมบัติ
อย่างอ่ืนเป็นจ านวนทั้งสิ้น 2 ประการ ได้แก่ 
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ประการแรก เป็นการทดสอบว่าเป็นของแท ้  
ประการที่สอง  เป็นการจัดการที่เหมาะสมและเพียงพอ   

   ส่วนในกรณีการทดสอบว่าเป็นของแท้หรือไมนั้น แสดงให้เห็นว่าสถานที่
เป็นมรดกโลกจะต้องมีคุณค่าอันโดดเด่นและยังคงการออกแบบดั้งเดิมยังคงไวอยู่ รวมถึงวัสดุที่น ามา
ประกอบ กับฝีมือที่ยังคงเป็นของแท้ที่อยู่ในรูปแบบเดิม กรณีสิ่งก่อสร้างที่ท าขึ้นมาใหม่จะไดรับการ
ยอมรับหากยังคงรูปแบบตามแบบเดิมโดยสมบูรณตามเอกสาร จึงไม่ใช่จากการคาดคะเน  นอกจากนี้
การจัดการที่ เหมาะสมและเพียงพอ และมีเอกสารทางกฎหมาย และหรือ สัญญา และหรือ 
การคุ้มครอง และหรือระบบการจัดการ เพ่ือรับรอง หรือคุ้มครอง สถานที่ เขาเสนอชื่อขึ้นบัญชี
โดยเฉพาะ กฎหมายอนุรักษ์ ในระดับชาติ ระดับจังหวัด หรือระดับเทศบาล หากว่าการจัดการ 
ที่พอเพียงและระบบแผนการควบคุมถือว่าเป็นการจัดการที่มีความเหมาะสม39 
  หากมรดกโลกทางธรรมชาติแหล่งใดถูกได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งมรดกโลกทาง
ธรรมชาติแล้ว  แหล่งมรดกโลกนั้นจะมีสิทธิติดตั้งสัญลักษณ์ขององค์กรยูเนสโก เพ่ือแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าแหล่งมรดกโลกนั้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ 
 
   2) วิธีการข้ึนทะเบียนมรดกโลกตามอนุสัญญา 
   ประเทศสมาชิกเข้าร่วมเป็นเป็นรัฐภาคีสมาชิกตามอนุสัญญาว่าด้วย 
การคุ้มครองมรดกทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม โดยหลักแล้วรัฐสมาชิกที่เป็นภาคีนั้นต้องมีหน้าที่
ปฏิบัติตามพันธกรณีซ่ึงได้ก าหนดในอนุสัญญาฉบับนี้ กระบวนการการขอขึ้นทะเบียนแหล่งเป็นมรดก
โลกซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ รายชื่อเบื้องต้น เอกสารการเสนอขอขึ้นทะเบียนแหล่งเป็น
มรดกโลก องค์กรที่ปรึกษา คณะกรรมการมรดกโลก และหลักเกณฑ์การคัดเลือก มีรายละเอียด

ดังนี้40 

                                           
39 ธาตรี  มหันตรัตน, มรดกโลก (World Heritage) : ความส าคัญของอดีตในปัจจุบัน”, 

วารสารวิชาการอยุธยา ปี3, ฉบับที่ 3 (สิงหาคม 2554): 16. 
 40 ส านักจัดการสิ่ งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ส านักงานนโยบายแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ความรู้ด้านการอนุรักษ์ คุ้มครองมรดกโลก เล่ม3 การเตรียม
ขึ้นทะเบียนมรดกโลกแหล่งมรดกโลก , (กรุงเทพมหานคร: บริษัท โมโนกราฟ สตูดิโอ จ ากัด, 2556),
หน้า 17 
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ขั้นตอนแรก การยื่นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น รัฐภาคี จะต้องท าการส ารวจ
แหล่งมรดกทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของภายในประเทศ ซึ่งเรียกการกระท านี้ว่า 
“การส ารวจ” ซึ่งก าหนดให้เรียกว่า “บัญชีรายชื่อเบื้องต้น”หรือ Tentative List หมายถึง เป็นสิ่ง
แสดงให้เห็นว่า ทรัพย์สมบัติดังกล่าว เป็นแหล่งที่รัฐภาคีอาจจะตัดสินใจเสนอเพ่ือรับการพิจารณา
จารึกลงในบัญชีมรดกโลกถึงแม้กระนั้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นอาจจะมีการปรับปรุงในช่วงเวลาใดๆ  
ย่อมท าได้  ดังนั้นขั้นตอนนี้จึงถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก เพราะเหตุว่าคณะกรรมการมรดกโลกจะไม่
รับพิจารณาเสนอขอเพ่ือการจารึกไว้ในบัญชีมรดกโลก นอกเสียจากว่าทรัพย์สมบัตินั้นได้รับการ
รวมเข้าไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของรัฐภาคีนั้นแล้ว 

ขั้นตอนที่สอง เอกสารการเสนอขอขึ้นทะเบียนแหล่งเป็นมรดก กรณีการ
จัดเตรียมบัญชีรายชื่อเบื้องต้นและจากการคัดเลือกแหล่งจากบัญชีรายชื่อเบื้องต้น รัฐภาคีวางแผนถึง
การก าหนดเวลาในการน าเสนอเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนแหล่งเป็นมรดกโลกของแหล่งที่คัดเลือกนั้น
ระยะเวลาใดย่อมกะท าได้  โดยที่ศูนย์มรดกโลกมีความยินดีให้ข้อเสนอแนะและให้ความช่วยเหลือ  
แก่รัฐภาคีกรณีจัดเตรียมเอกสารซึ่งการน าเสนอเพ่ือขอขึ้นทะเบียนแหล่งเป็นมรดกโลกในแต่ละครั้ง
จ าเป็นต้องมีการจัดเตรียมเอกสารให้เกิดความสมบูรณ์และครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
อย่างไรก็ดีเอกสารและแผนที่ต้องมีข้อมูลครบถ้วน ข้อเสนอเพ่ือขอขึ้นทะเบียนแหล่งเป็นมรดกโลกนี้ 
จะต้องยื่นเสนอต่อศูนย์มรดกโลกเพ่ือการทบทวนและตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนอีกครั้ง 
ในทันทีที่เอกสารข้อเสนอดังกล่าวนั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วระยะเวลาตามกรอบของวงจร  
การพิจารณารับรองจารึกในบัญชีมรดกโลก ต่อมาศูนย์มรดกโลกจะส่งเอกสารไปยังองค์กรที่ปรึกษา  
ที่เหมาะสมเพื่อการประเมินเอกสารนั้นอีกครั้ง 

ชั้นตอนที่สาม องค์กรที่ปรึกษากรณีที่ทรัพย์สมบัติที่เสนอขอขึ้นทะเบียน
แหล่งเป็นมรดกโลกท าการประเมินจากองค์กรที่ปรึกษาอย่างน้อยสองคณะ และองค์ที่ปรึกษาท าการ
เป็นอิสระต่อกันตามข้อก าหนดของอนุสัญญาว่าด้วยมรดกโลก อย่างไรก็ตามขึ้ นอยู่กับประเภท 
ของทรัพย์สมบัติหรือแหล่งมรดกที่มีการเสนอ ต้องประกอบด้วย สภาการโบราณสถานระหว่าง
ประเทศ (International Council on Monuments and Sites: ICOMOS) และสหภาพสากลว่า
ด้วยการอนุรักษ์ (The World Conservation Congress) หรือชื่อเดิม คือ องค์การระหว่างประเทศ
เพ่ือการสงวนทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature and 
Natural Resources: IUCN (ส านักความหลากหลายการเตรียมการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก 9 
ทางชีวภาพ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 2009-2012) องค์กรที่
ปรึกษาท้ังสองนั้นองค์คณะที่ปรึกษาจะเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการมรดกโลกในการประเมินแหล่ง
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่ถูกเสนอตามล าดับ ส าหรับองค์กรที่ปรึกษาที่ 3 ได้แก่ ศูนย์ระหว่าง
ชาติว่าด้วยการศึกษา การอนุรักษ์ และปฏิสังขรณ์สมบัติทางวัฒนธรรม (The International Centre 
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for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property: ICCROM)  
ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลท าหน้าที่ให้ข้อแนะน าในฐานะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่ง
วัฒนธรรมและการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 

ชั้นตอนที่สี่ คณะกรรมการมรดกโลกกรณีที่แหล่งมรดกได้รับการเสนอ 
และท าการประเมิน (โดยองค์กรที่ปรึกษาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น) คณะกรรมการมรดกโลกซึ่งเป็น
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาล จะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการจารึกลงในบัญชีมรดกโลกในแต่ละปี
คณะกรรมการท าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญเพ่ือตัดสินใจว่าแหล่งมรดกที่ถูกเสนอ
ขอขึ้นทะเบียนแหล่งเป็นมรดกโลกเห็นได้ว่าจะมีการจารึกลงในบัญชีมรดกโลกหรือไม่อย่างไร จากผล
การตัดสินใจดังกล่าวนั้นต้องรวมถึงการตัดสินใจและขอข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแหล่งมรดกกรณีที่รัฐ
ภาคีเสนอข้ึนมา 

ชั้นตอนที่ห้า หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีแหล่งมรดกจะได้รับการคัดเลือก
ให้รวมอยู่ในบัญชีมรดกโลก จะต้องมีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดอย่างน้อย 1 ข้อจากที่ได้ก าหนดไว้ทั้งหมด 10 ข้อ หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้มีการอธิบายไว้ใน 
“แนวทางการอนุวัตตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (Operational Guidelines for the Implementation of 
the World Heritage Convention)” ซึ่งนอกจากรายละเอียดที่ระบุไว้ในอนุสัญญาฯ แนวทางการ
ด าเนินงานนี้เป็นเครื่องหลักในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับมรดกโลก อย่างไรก็ตาม “หลักเกณฑ์”ดังกล่าว 
คณะกรรมการจะท าการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สะท้อนถึงวิ วัฒนาการของแนวคิด
เกี่ยวกับแหล่งมรดกโลกท้ังนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา แหล่งมรดกโลกจะถูกคัดเลือกบนพ้ืนฐาน
ของ 6 หลักเกณฑ์ส าหรับแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม และ 4 หลักเกณฑ์ส าหรับแหล่งมรดกโลก
ทางธรรมชาติ ซึ่งจากการปรับปรุงแนวทางการด าเนินการที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ได้รวบกันเข้าเป็นชุด
ของหลักเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วย 10 หลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกระบวนการการขอขึ้นทะเบียนแหล่ง
เป็นมรดกโลกโดยสรุปที่ได้กล่าวถึงข้างต้น จะเห็นว่า มีการก าหนดขั้นตอนต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน  

ทั้งในส่วนของการจัดท าบัญชีรายชื่อเบื้องต้น การน าเสนอรายละเอียดของ
แหล่งมรดกที่เสนอขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก องค์กรที่ปรึกษาที่ท าหน้าที่พิจารณาการ
เสนอขอดังกล่าว รวมถึงกระบวนการของการตัดสินใจของคณะกรรมการมรดกโลกว่าจะพิจารณาให้มี
การจารึกแหล่งมรดกที่รัฐภาคีเสนอขอขึ้นทะเบียนแหล่งเป็นมรดกโลกลงในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดก
โลกหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติงานเพ่ือการเสนอขอขึ้นทะเบียนแหล่งเป็นมรดกโลกยังมี
รายละเอียดต่างๆ ในแต่ละส่วนที่จะได้กล่าวถึงต่อไป ซึ่งรวมทั้งการพิจารณา “ความมีคุณค่าโดดเด่น
อันเป็นสากล หรือ Outstanding Universal Value: OUV”ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องมีการพิจารณาเป็น
เบื้องต้นก่อนที่จะน าเสนอลงในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น เนื่องจากเป็นประเด็นหลักของการพิจารณาว่า 
แหล่งมรดกนั้นสมควรหรือไม่ที่จะได้รับการจารึกไว้ในบัญชีมรดกโลก 
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 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วยคุ้มครองมรดกโลก 2.1.1.3

ตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกได้ก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ปฏิบัติ
ตามพันธกรณีของอนุสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็น
คณะกรรมการอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ศูนย์มรดกโลก และสหภาพนานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์
ธรรมชาติ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   1) คณะกรรมการมรดกโลก หรือ Intergovernmental Committee for the Protection 
of the World Cultural and Natural Heritage   ส่วนการบริหารโดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพ่ือการ
คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ ตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เรียกว่า 
“คณะกรรมการมรดกโลก” ประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวน 20 คน มาจากที่ได้รับการเลือกตั้ง
จากรัฐภาคี ซึ่งมาจากประเทศที่เข้าร่วมภาคี ตามอนุสัญญามรดกโลก มีจ านวน 186 ประเทศ   
โดยคณะกรรมการมรดกโลกมีวาระการด ารงต าแหน่งนับตั้งแต่วันเสร็จสิ้ นการประชุมใหญ่สามัญ 
ที่ได้รับการเลือกตั้ง จนถึงวันเสร็จสิ้น จากการประชุมใหญ่สามัญใหญ่ในครั้งที่ 3 ถัดไป41   
ปัจจุบันคณะกรรมการมรดกโลกเป็นตัวแทนจากประเทศต่างๆ อาทิเช่น ประเทศออสเตรเลีย 
บาห์เรน  บาร์ เบโดส บราซิล สาธารณรัฐประชาชนจีน คิวบา อียิปต์  อิสราเอล  จอร์แดน 
เคนยา  มาดากัสการ์ มอริเชียส โมร็อกโค ไนจีเรีย เปรู สาธารณรัฐเกาหลีใต้ สเปน สวีเดน ตูนีเซีย 
และสหรัฐอเมริกา42 
   คณะกรรมการมรดกโลกมีอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้43 

   (1) การพิจารณาการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
ใน “บัญชีรายชื่อมรดกโลก” และพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกโลก ในชื่อบัญชี “บัญชีรายชื่อมรดกโลก
ในภาวะอันตราย” และก าหนดรายละเอียด ถึง หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในการน าเสนอมรดกโลก 
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ รวมถึงการให้ความร่วมมือและส่งเสริมการศึกษาวิจัยในการขึ้น

                                           
 41  Article 9, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage , Adopted by the General Conference at its seventeenth session 
Paris, 16 November 1972.  
 42 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,  “เรื่องเดิม”. 
 43 Article 13 , Convention Concerning the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage Adopted by the General Conference at its seventeenth session Paris, 
16 November 1972. 
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ทะเบียนมรดกโลก และมรดกโลกในภาวะอันตราย ที่รับภาคีมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
นั้นตั้งอยู่ในประเทศนั้น44 

   (2) คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาค าร้องของความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศส าหรับทรัพย์สมบัติและทรัพย์สินของรัฐภาคีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมรดก 
ทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ รวมถึงการขึ้นบัญชีรายชื่อมรดกโลก และบัญชีรายชื่อมรดกโลก 
ในภาวะอันตราย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ คุ้มครองป้องกัน การอนุรักษ์ การน าเสนอ การท านุบ ารุงรักษา
มรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ 

   (3) คณะกรรมการมรดกโลกมีอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ในการตัดสินใจที่จะด าเนินการตามค าร้องขอต่างๆตามความเหมาะสมบนพ้ืนฐานแห่งข้อมูล และเป็น
สาระส าคัญ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือระหว่างรัฐที่เก่ียวข้อง 
   (4) คณะกรรมการมรดกโลกมีอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ในการจัดล าดับความส าคัญของการด าเนินการ โดยตระหนักถึงความส าคัญของการคุ้มครองป้องกัน
ทรัพย์สมบัติ หรือทรัพย์สิน ซึ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมหรือมรดกทางธรรมชาติ นอกจากนั้นยัง
ค านึงถึงระดับความเป็นตัวแทนของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หรืออัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์  
ของมนุษย์ ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ และวิธีการของรัฐภาคีในประเทศอันนั้น 

   (5) คณะกรรมการมรดกโลกมีอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ในการจัดท าการปรับปรุงเอกสารที่ให้เป็นไปยุคปัจจุบัน และจัดพิมพ์เผยแพร่เอกสารบัญชีรายชื่อ
มรดกโลกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐภาคีที่ให้ความช่วยเหลือ 
ประเทศต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

   (6) คณะกรรมการมรดกโลกอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับกองทุนมรดกโลกในการใช้ทรัพยากร  รวมทั้งมีหน้าที่การแสวงหาวิธีการ
ต่างๆ การด าเนินการ ซึ่งเป็นการเพ่ิมพูนทรัพยากรให้แก่กองทุน 
   (7) คณะกรรมการมรดกโลกต้องประสานความร่วมมือสอบองค์กรของรัฐ
องค์กรของรัฐ องค์กรรัฐบาลองค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรเอกชน วัตถุประสงค์ในการสนับสนุน
อนุสัญญาในการปฏิบัติงานตามแผนการ ตามโครงการ คณะกรรมการมรดกโลกขอความร่วมมือ
องค์กรต่ า งๆ รวมถึ งบุคคลที่ เกี่ ยวข้อง โดยเฉพาะศูนย์ ระหว่ างรั ฐบาลการสงวนรั กษา  

                                           
 44 Article 11 , Convention Concerning the Protection of the World Cultural 
and Natural Heritage Adopted by the General Conference at its seventeenth session 
Paris, 16 November 1972. 
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และบูรณปฏิสังขรณ์ทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรม หรือ ICCROM สภาสากลว่าด้วยอนุสรณ์สถาน 
และแหล่งมรดกโลก ICOMOS หรือสหภาพนานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์ทางธรรมชาติ หรือ IUCN 

   (8) การตัดสินใจของคณะกรรมการมรดกโลกจะต้องได้รับการสนับสนุน 
จากสมาชิกเสียงข้างหน้าที่เข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ขององค์ประชุมทั้งหมด 
   แต่อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ระดับโลกของคณะกรรมการมรดกโลก45 ซึ่งในช่วง
ปีคริสต์ศักราช 1994 คณะกรรมการมรดกโลกได้เปิดตัวกลยุทธ์ระดับโลกเพ่ือความสมดุล การเป็น
ตัวแทนและความน่าเชื่อถือของสถานที่ในบัญชีมรดกโลก หรือGlobal Strategy for a Balanced 
Representative and Credible World Heritage List เนื่องจากในระยะเวลา 22 ปีหลังจากการน า
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลกมาใช้บัญชีมรดกโลกขาด
ความสมดุลในประเภทของสถานที่และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ทั้งนี้แหล่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจ านวน
มากตั้งอยู่ในภูมิภาคที่พัฒนาแล้วของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุโรปแต่อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ของกล
ยุทธ์ระดับโลกของคณะกรรมการมรดกโลกจึงต้องการขยายค านิยามของมรดกโลกเพ่ือให้สะท้อน
แง่มุมของวัฒนธรรมของโลกและสมบัติทางธรรมชาติ  และระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือน าอนุสัญญา
มรดกโลกมาใช้ประโยชน์  วิสัยทัศน์อันใหม่นี้ก้าวข้ามค านิยามของมรดกโลก  และฝ่าฟันสู่  
การตระหนักถึงความส าคัญและการปกป้องสถานที่ที่มีความโดดเด่นแสดงถึงการอยู่ร่วมกันของมนุษย์
ชาติและแผ่นดินตลอดจนปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์การผสมผสานของวัฒนธรรมคุณค่าทางจิตใจและ
การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
   ดังนั้นจึงท าให้เกิดประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก46 หมายถึง 
การเป็นสมบัติของชุมชนนานาชาติมีการตระหนักถึงความส าคัญและความห่วงใยต่อสมบัติที่มี
ความส าคัญเป็นสากลที่ประกอบขึ้นเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นด้ านความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
และความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของโลก ซึ่งประเทศภาคีอนุสัญญาจะร่วมมือกันปกป้องและท านุบ ารุง
มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแสดงพันธะกิจร่วมกันในการที่จะรักษามรดกของประชาชนทุกคน 
เพ่ือให้อนุชนรุ่นหลังที่ เกิดขึ้นมา จากการเป็นประเทศภาคีอนุสัญญา และมีแหล่งมรดกโลก 
ทางธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกควรได้รับการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์มรดก
โลกเหล่านั้นก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่เป็นกุญแจส าคัญในการให้สัตยาบรรณโดยเฉพาะส าหรับประเทศ
ก าลังพัฒนาคือการเข้าถึงกองทุนมรดกโลกในทุกปีกองทุนจะจัดสรรงบประมาณ  1 ล้านเหรียญ 
 ในการดูแลเรื่องมรดกโลก 

                                           
 45 โศรยา หอมชื่น, เรื่องเดิม, หน้า 6-7 
 46 เรื่องเดียวกัน , หน้า 4-5. 
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2) ศูนย์มรดกโลก หรือ World Heritage Centre หน้าที่เกี่ยวกับการเป็น
ส านักงานเลขาธิการ47 ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมเก่ียวกับคณะกรรมการประจ าปี การติดตามเอกสาร 
การจัดการสัมมานาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่บัญชีรายชื่อแหล่ งมรดกโลก  
รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งมรดกโลกกับประชาชน48  

3) สหภาพนานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือ International Union 
Conservation of nature เป็นหน่วยงาน หรือองค์กรเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใหญ่
ที่สุดในโลก ที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน มากกว่า 1,000 
องค์กร รวมถึงมีนักวิทยาศาสตร์อาสาสมัครถึง   11000 คน จากประเทศทั้งหมด  
รวมถึง 160  ประเทศ โดยมีหน่วยงานตั้งอยู่ที่เมือง  Gland ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สหภาพ
นานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี  1948  มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 ในการพัฒนาและสนับสนุนขบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ระบบ
นิเวศวิทยา และผลกระทบจากการด ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งนี้การด าเนินโครงการต่างๆ ก่อให้เกิดการ
จัดการสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดีข้ึน รวมถึงการสนับสนุนจากรัฐบาล จากองค์กรเอกชน อนุสัญญา
ระหว่างประเทศต่างๆ องค์กรสหประชาชาติ บริษัท และชุมชนต่างๆ เพ่ือการพัฒนากฎหมาย 
นโยบายตลอดจนการวางแผนด าเนินการในการจัดหาองค์กร จัดหาทรัพยากร ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 
รวมถึงการประเมินผล49  ซ่ึงตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกทางสหภาพนานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์
ทางธรรมชาติ หรือ IUCN มีอ านาจหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกที่เกี่ยวกับ
การพิจารณาแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติในการขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อมรดกโลก50 โดยมีการเสนอ

                                           
47 มติคณะรัฐมนตรี, แจ้งมติคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก:  

การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกเพ่ือพิจารณาการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก แหล่งใหม่ในบัญชี
รายชื่อแหล่งมรดกโลก ณ เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา,  RYT9: อาร์วายทีไนท์,   (9 กรกฎาคม 
2551), ค้นวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 จาก
http://www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/news/doc/The_World_Heritage_Co
mmittee_Thai.pdf. 
 48 IUCN, About The International Union for Conservation of Nature (IUCN)”, 
The International Union for Conservation of Nature (IUCN), ค้นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559, 
จาก https://www.iucn.org/about. 
 49Jean Lopez, Tell me about the world heritage, (Paris: Unesco; illustrated 
edition edition, 2003, p.10. 
 50 IUCN,  Ibid., https://www.iucn.org/about. 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางวิชาการและการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณค่าแหล่งมรดกโลก
ทางธรรมชาติ51 รวมถึงรายงานการอนุรักษ์ทรัพย์สินที่ขึ้นบัญชีมรดกโลก52 

 
 การขึ้นบัญชีรายชื่อมรดกโลกในภาวะอันตราย การถอดถอนบัญชีรายชื่ อ2.1.1.4

แหล่งมรดกโลก และ กองทุนมรดกโลก 
1) การขึ้นบัญชีรายชื่อมรดกโลกในภาวะอันตราย หรือ list of world 

heritage in danger  ตามอนุสัญญาว่าด้วยมรดกโลกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ มีความหมาย
ซึ่งหมายความว่า บัญชีรายชื่อของมรดกโลก และต้องด าเนินการอนุรักษ์ หรือการให้ความช่ วยเหลือ
ภายใต้กรอบอนุสัญญา และความหมายรวมถึงองค์ประกอบของมรดกโลกที่ได้รับอันตรายอย่างรุนแรง
ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งมรดกโลกอย่างรวดเร็ว และท าให้เกิดสาเหตุการสูญสลาย  
ของแหล่งมรดกโลกดังกล่าว หรือการก่อสร้างในโครงการของรัฐ หรือเอกชน เพ่ือต้องการที่ขยายเมือง
ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดสาเหตุอีกประการหนึ่ง 
กล่าวคือ การใช้ประโยชน์จากที่ดินของรัฐ หรือการเปลี่ยนแปลงตามสภาพธรรมชาติที่ก่อให้เกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติ53 

แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการมรดกโลก หรือ World Heritage 
Committee ด าเนินการประกาศให้ทรัพย์สินที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลก 
ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตรายได้นั้นต่อเมื่อ ทรัพย์สินต้องถูกคุมคามอย่างรุนแรง  
และเป็นอันตรายที่เฉพาะเจาะจง และจะต้องปฏิบัติเพ่ือที่จะอนุรักษ์ทรัพย์สินไว้อย่างเป็นระบบ  
ทั้งรัฐจะต้องร้องขอให้มีการช่วยเหลือทรัพย์สินตามที่ก าหนดในอนุสัญญา และคณะกรรมการ  
มรดกโลกเห็นว่า ความช่วยเหลือเป็นจะเกิดประสิทธิผล ตามค าร้องขอที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค าร้องขอ
เพ่ือขึ้นบัญชีมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตราย ซึ่งการร้องขอความช่วยเหลือนี้อาจรองขอโดยสมาชิก

                                           
 51 ส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 3, เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 
6, หน้า68. 
 52 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Ibid, 
http://whc.unesco.org/en/list/. 
 53  Article 11 (4),  Convention Concerning the Protection of the World Cultural 
and Natural Heritage. 
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ของคณะกรรมการ หรือศูนย์มรดกโลกขององค์การยูเนสโก หรือ UNESCO world heritage 
Centre54 

ทั้งนี้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาหลักเกณฑ์สภาพของทรัพย์สิน 
ของบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตราย จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อใดข้อหนึ่ง55 ดังต่อไปนี้ 

 (1) อันตรายที่ปรากฏชัดเจน หรือ Ascertained danger  
หมายถึง ทรัพย์สินเผชิญกับอันตรายที่เฉพาะเจาะจง และใกล้จะมาถึงอย่างแท้จริง เช่น 

    (ก) ด้านประชากรพ้ืนที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างรุนแรงของชนิดพันธุที่ใกล้จะสูญพันธุ หรือชนิดพันธุอ่ืนๆ และคุณค่า 
ที่ส าคัญในระดับสากล  และยังเกิดจากปัจจัยทางธรรมชาติ หรือปัจจัยที่เกิดจากมนุษย์ 

   (ข) พ้ืนที่ของความงดงามทางธรรมชาติ หรือคุณค่า 
ทางวิทยาศาสตร์ ก่อให้เกิดการเสื่อมโทรม ที่มาจากสาเหตุการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ การสร้างอ่างเก็บ
น้ า การพัฒนาทางอุสาหกรรม และเกษตรกรรม รวมถึงการใช้สารก าจัดศัตรูพืช และปุ๋ยเคมี  
การก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ 

  (ค) พ้ืนที่อุดมสมบูรณ์นั้นมีการบุกรุก ครอบครองพ้ืนที่ 
และพ้ืนที่ต้นน้ า หรือ upstream areas 

กรณี ความหมาย ค าว่า “อันตรายซ่อนแฝง” หรือ “potential danger” 
คือ ทรัพย์สินเผชิญกับการคุกคามซึ่งสามารถกระทบกระเทือนต่อลักษณะประจ าตัวของทรัพย์สิน 
อาทิเช่น 

 (ก) การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการคุ้มครองตามกฎหมาย
ของพ้ืนที ่

 (ข) การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ หรือโครงการพัฒนาภายใน
พ้ืนที่ หรือสถานการณที่กระทบกระเทือนคุกคามทรัพย์สิน 

 (ค) การเกิดสงคราม หรือการคุกคามจากความขัดแย้ง
ทางทหาร 

                                           
 54 Article 177, Operational Guidelines for the Implementation of the World 
Heritage Convention. 
 55 Article 178 and Article 180 ,  Operational Guidelines for the Implementation 
of the World Heritage Convention. 
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 (ง) แผนการจัดการ หรือ management planหรือระบบ
การบริหารจัดการขาดแคลนหรือไมเพียงพอ หรือไมสามารถด าเนินการได้อย่างสมบูรณ์ 

กรณีมรดกโลกทางธรรมชาติก่อให้ เกิดพ้ืนที่ที่ก าลั งถูกคุกคามจาก 
การกระท าของมนุษย์ และสภาพทางธรรมชาติที่คุกคาม ควรได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับการบริการ  
หรือการกระท านิติบัญญัติ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงด้านกฎหมาย56 เมื่อคณะกรรมการประกาศแหล่ง
มรดกโลกในภาวะอันตรายนั้น จะต้องด าเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกในบัญชี
มรดกโลกในภาวะอันตราย รวมถึงการด าเนินต่างๆ ที่คณะกรรมการมรดกโลกตั้งผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้
ความช่วยเหลือกรณีที่มีความจ าเป็น ส่วนที่ส าคัญของการตรวจสอบ กล่าวคือพิจารณาว่าต้องมี
มาตรการเพิ่มเติมในการอนุรักษ์ในทรัพย์สิน หรือพิจารณาเรื่องการลบแหล่งมรดกโลกจากบัญชีมรดก
โลกในภาวะอันตราย ถ้าหากทรัพย์สินถูกพิจารณาว่าการถอนถอนแหล่งมรดกโลกจากบัญชีมรดกโลก 
และ บัญชีมรดกโลกในภาวะอันตราย หรือทรัพย์สินมิได้ถูกคุมคามต่อไป จะเป็นเหตุให้สูญเสีย
คุณสมบัติคัดเลือกให้อยู่ในมรดกโลก57 

2) การถอดถอนบัญชีรายชื่อมรดกโลก 
จากแนวทางการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยคุ้มครองมรดกโลก หรือ 

Operation Guideline for the Implementation of the World Heritage Convention ก าหนด
หลักเกณฑ์การถอดถอนแหล่งมรดกโลกจาก “บัญชีรายชื่อมรดกโลก” หรือ “World heritage list58 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ความเสื่อมเสียของทรัพย์สิน หรือคุณสมบัติความสูญเสีย 
ถึงขนาด ซึ่งท าให้ถูกได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในบัญชีมรดกโลก และ 

(2) การพิจารณาเสนอชื่อ และมิได ด าเนินการแก ไขภายใน
ระยะเวลาที่ไดก าหนดไว ของคุณลักษณะของสถานที่มรดกโลกนั้นไดถูกคุกคามจากการกระท าการ
ของมนุษย์ 

กรณีที่แหล่งมรดกทางธรรมชาติที่ไดรับคัดเลือกให้อยู่ในบัญชีมรดกโลก 
ต่อมามรดกโลกถูกท าให้เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือมิได้ด าเนินแก้ไขตามก าหนดระยะเวลา รัฐภาคี  

                                           
 56 Article 181, Operational Guidelines for the Implementation of the World 
Heritage Convention.  
 57 Article 191, Operational Guidelines for  the Implementation  of the World 
Heritage Convention. 
 58 Article 192, Operational Guidelines for  the Implementation of the World 
Heritage Convention. 
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ที่ทรัพย์สินมรดกโลกตั้งอยู่ต้องแจ้งต่อกองเลขาธิการแห่งศูนย์มรดกโลก ให้ทราบถึงทรัพย์สิน
ดังกล่าว59 หากว่ากองเลขาธิการแห่งศูนย์มรดกโลกได้รับแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ นอกเหนือจากรัฐภาคี  
ซึ่งกองเลขาธิการมีสิทธิในการสอบสวนข้อเท็จจริงของแหล่งทรัพย์สินและเนื้อหาของข้อมูลโดยกระท า
การปรึกษากับรัฐภาคีเกี่ยวข้อง หรืออาจรองขอความเห็นจากรัฐภาคีอ่ืนได้60 ทั้งนี้ยังสมารถร้องขอ
ความเห็นกับองค์กรที่ปรึกษาทีเ่กี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไดรับดังกล่าว61 

หากว่าคณะกรรมการไต่สวนข้อมูลต่างๆ และพิจารณาให้ถอนถอดทรัพย์ 
สินที่ถูกข้ึนบัญชีไว้แลว โดยการลงคะแนนเสียงจากสมาชิกส่วนใหญ่ของสองในสามของสมาชิกทั้งหมด 
และคณะกรรมการมรดกโลกยังไมตัดสินให้ถอดถอนมรดกโลกจนกว่าไดมีการปรึกษารัฐภาคีก่อน62

เมื่อคณะกรรมการมรดกโลกตัดสินแล้ว และต้องท าการแจ้งต่อรัฐภาคีในทราบถึงผลการตัดสิน  
และข้อสังเกตจากคณะกรรมการมรดกโลกอย่างเร่งด่วน63 

 
3) กองทุนมรดกโลก 
กรณีการก่อตั้งกองทุนเพ่ือการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม และทาง 

ธรรมชาติ เรียกว่า“กองทุนมรดกโลก”มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดท า และการด าเนินการต่างในการเป็น
เงินทุนตามการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ซึ่งมีหลักเกณฑ์เงินกองทุน ดังนี้ 64 

 (1) ค่าธรรมเนียมรายปีและเงินบริจาคของรัฐภาคีแหงอนุสัญญา 
ซึ่งรัฐภาคีต้องจ่ายทุกๆ 2 ปี โดยค่าธรรมเนียมจะเป็นจ านวนร้อยละ 1 ของเงินอุดหนุนประจ าปีใน

                                           
 59 Article 193, Operational Guidelines for the Implementation of the World 
Heritage Convention. 
 60 Article 194 , Operational Guidelines for the Implementation of the World 
Heritage Convention.  
 61 Article 195, Operational Guidelines for the Implementation of the World 
Heritage Convention.  
 62 Article 196, Operational Guidelines for the Implementation of the World 
Heritage Convention. 
 63 Article 197, Operational Guidelines for the Implementation of the World 
Heritage Convention . 
 64 Article 15, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage: 
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กรณีที่รัฐภาคีมอบให้องค์กรการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งองค์กรสหประชาชาติ65    
และถ้ารัฐภาคีค้างช าระค่าธรรมเนียม หรือเงินบริจาค จึงไม่มีสิทธิในการับสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นคณะกรรมการมรดกโลก 

(2) เงินบริจาค หรือทรัพย์สิน หรือมรดกตามพินัยกรรม ที่ไดรับ
จาก 

 (ก) รัฐประเทศอ่ืนๆ 
 (ข) องค์ การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม 

แห่ งสหประชาชาติ  องค์กร อ่ืนๆ ภายใต้ระบบของสหประชาชาติ  เช่น  โครงการพัฒนา 
แหง สหประชาชาติหรือองค์กรรัฐบาลอื่นๆ 

 (ค) สมาคมภาครัฐ หรือสมาคมเอกชน หรือบุคคลทั่วไป 
(3) เงินจากดอกผลและผลประโยชนใดๆ ที่เกิดจากกองทุน 
(4) เงินที่ไดจากการรวบรวม และไดจากการจัดกิจกรรมเพ่ือหาผล    

ประโยชนใหกับกองทุน 
(5) ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่ไดมาโดยขอบเขตของกฎข้อบังคับแหงกอง

ทุนทีก่ าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการมรดกโลก 
จากแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติที่อยู่ในบัญชีมรดกโลก และบัญชีมรดก

โลกในภาวะอันตราย จะมีกองทุนมรดกโลกให้ความช่วยเหลือ โดยที่รัฐภาคีจะต้องด าเนินการรับรอง
แหล่งมรดกโลกที่ตั้ง และรัฐภาคีจะต้องเตรียมข้อมูลและเอกสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผล  
ที่มีความจ าเป็นที่จะข้ึนมรดกโลก และประมาณค่าใช้จ่ายในความจ าเป็นเร่งด่วน และเหตุผลที่รัฐภาคี
ต้องขอความช่วยเหลือเรื่องทรัพยากร ที่ไม่สามารถด าเนินการด้วยงบประมาณของตนเองได้ ตลอดจน
ด าเนินการในชั้นตอนต่างๆ ในการพิจารณาสมรดกโลก ทั้งนี้ความช่วยเหลือต้องได้รับความสนับสนุน
จากรายงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประกอบกับการตัดสินใจในมติคณะกรรมการมรดกโลก 
ที่ต้องให้การศึกษา และการปรึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณในกรอบของกิจกรรม 
ในการช่วยเหลือเรื่องกองทุนมรดกโลก ดังนี้66 

                                           
 65 Article 16 , Convention Concerning the Protection of the World Cultural 
and Natural Heritage: 
 66 Article 22  , Convention Concerning the Protection of the World Cultural 
and Natural Heritage. 
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 (1) การศึกษาเรื่องการคุ้มครองป้องกัน การอนุรักษ์ การน าเสนอ 
และการท านุบ ารุงรักษามรดกโลกทางธรรมชาติ กรณีเก่ียวกับปัญหาทางวิชาการ  ด้านสุนทรียศาสตร์   
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  

(2) การจัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายเทคนิค และแรงงานที่มีทักษะ 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถด าเนินการ ทีเ่กี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

(3) การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ช านาญการเฉพาะ
ด้านในทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติในการจ าแนกรายละเอียด การคุ้มครองป้องกัน การอนุรักษ์  
การน าเสนอ และการสงวนรักษามรดกโลกทางธรรมชาติ  

 (4) รัฐภาคีไม่สามารถผลิต และไม่สามารถจัดให้มีได้ รัฐภาคีจึงต้อง
สนับสนุนอุปกรณ ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการท างาน  
 (5) ในกรณีที่สามารถใช้ดอกเบี้ยคืนไดในระยะยาวได้ ต่อเมื่อมี 
การให้ยืมด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ า หรือปลอดดอกเบี้ย  

(6) กรณีพิเศษและเหตุผลเฉพาะในการสนับสนุนในที่มีลักษณะ 
ให้เปลา 

ดังนั้นจากแนวความคิดในเรื่องมรดกโลกดังกล่าวข้างต้น เป็นการแสดงให้เห็นว่า 
มรดกโลกนั้นมีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง ปกปักษ์รักษา รวมถึงการสงวนไว้ซึ่งมรดกโลก 
ทางธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป 

2.1.2 แนวความคิดในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม   และทรัพยากรธรรมชาติ  
 แนวความคิดในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร และมรดกโลก จะให้ความส าคัญถึง
การมาตรการความคุ้มครองตามกฎหมาย  ทั้งนี้ในหัวข้อดังกล่าว จะแสดงให้เห็นถึง ความเป็นมา  
และสิทธิของสิ่งแวดล้อม ประเภทของความคุ้มครอง สิทธิ ทั่วไปที่ เกี่ยวข้องในการคุ้มครอง  
และหลักการพ้ืนฐานในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร และมรดกโลก ซึ่งผู้ เขียนขออธิบาย
หลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้ 

 ความเป็นมา และสิทธิของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ  2.1.2.1
 จากในหัวข้อเรื่องดังกล่าวเป็นการอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของสิ่งแวดล้อม  
และทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิต่างๆ ที่ชุมชน และประชาชนจะได้รับสิทธิดังกล่าว
ในสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ  
  1) ความเป็นมา และความหมาย 
  การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกโลก ย่อมถือได้ว่าการท าให้
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์  ป้องกัน และสงวนรักษา ให้คงอยู่ต่อไป แต่ทั้งนี้บุคคล
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ทั่วไปจะต้องมีเข้าใจถึงความหมายความเป็นมาของค าว่า “สิ่งแวดล้อม” “ทรัพยากรทางธรรมชาติ” 
และ “มรดกโลกทางธรรมชาติ” ในค านิยามเบื้องต้นดังนี้  
  ความหมายของสิ่งแวดล้อมในพระราชบัญญัติส่งเสริม และการรักษาคุณภาพ 
ของสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 4 “สิ่งแวดล้อม” หมายความว่า  สิ่งต่างๆที่มีลักษณะทางกายภาพ  
และชีวภาพที่มีอยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ และเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้ท าข้ึน67 
  จากแนวความของนักวิชาการ มัชยา จารุพันธ์  ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อม      
ซึ่งหมายความว่า “สิ่งต่างๆ ซึ่งอยู่รอบตัวมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิต หรือไม่มีชีวิต  หรือมองเห็นได้ 
หรือมองเห็นไม่ได้ก็ตาม68 
  ด้วยเหตุนี้แนวความคิดของศาสตราจารย์ เกษม จันทรแก้ว ให้ความหมายของ
สิ่งแวดล้อมไว้ว่า “สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆที่มีลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ และสังคม ที่มีอยู่
รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้ท าข้ึน69 
  ซึ่งจากความหมายของสิ่งแวดล้อม ผู้เขียนเห็นว่า จะใช้ความหมายของสิ่งแวดล้อม 
ตามพระพระราชบัญญัติส่งเสริม และการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช 2535  
  ความหมายของทรัพยากรทางธรรมชาติ หมายความว่า สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติ  และให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ ไม่ว่ าทางใดทางหนึ่ ง 70 นอกจากนี้ความหมายของ
ทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวยังปรากฏในค าแนะน าของประธานฎีกาเกี่ยวกับการด าเนินคดี  
ของสิ่งแวดล้อม   โดยให้ความหมายของ ค าว่า “ทรัพยากรธรรมชาติ” หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ และเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในทางเชิงเศรษฐกิจของมนุษย์ โดยไม่จ ากัดว่าจะมีรูปร่างหรือไม่ 
อาทิเช่นแร่ธาตุ ๆ แสงแดด ลม ป่าไม้ หรือสัตว์ป่า เป็นต้น71  
  ทั้งนี้จากแนวความคิดของผู้เขียนจะน าหลักการแนวความคิดของประธานฎีกา
เกี่ยวกับการด าเนินคดีของสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการพิจารณาความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้ 

                                           
 67 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535. 
 68 มัชยา จารุพันธ์, “กฎหมายกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”, วารสารทางกฎหมาย ปีที่ 3, 
2520, (มกราคม – เมษายน 2520) : 17.  
 69 เกษม จันทร์แก้ว, “วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม (Environment Science) ,  
พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,2552 ) , หน้า 2.  
 70 เกษม จันทร์แก้ว, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2527),
หน้า 1-2. 
 71 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 30 ก, 29 เมษายน 2547, หน้า 47. 
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  ความหมายของมรดกโลกทางธรรมชาติ หมายความว่า สภาพธรรมชาติที่มีลักษณะ
ทางกายภาพและชีวภาพ หรือกลุ่มของสภาพธรรมชาติดังกล่าว ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นเป็นระดับสากล 
 ในมิติทางสุนทรียศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือสภาพองค์ประกอบของทางธรณีวิทยา หรือธรณี
สัณฐาน หรือบริเวณท่ีพิสูจน์ทราบอย่างชัดแจ้งว่าเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสายพันธุ์พืช และสายพันธุ์สัตว์
ที่ก าลังได้รับการคุกคาม ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากล ในมิติทางวิทยาศาสตร์ หรือในการอนุรักษ์ 
หรือสภาพธรรมชาติ หรือบริเวณที่พิสูจน์ทราบอย่างชัดแจ้งว่ามีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากล  
ในมิติทางวิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์ และความงดงามตามธรรมชาติ72   
  2) แนวคิดเก่ียวกับเรื่องสิทธิในสิ่งแวดล้อม 
  สิทธิในสิ่งแวดล้อมเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงกับสิทธิมนุษยชนที่ระบุไว้อนุสัญญา
แห่งกรุงสตอกโฮมล์ ค.ศ 1972  มาตรา 1 และกฎบัตรของสิทธิมนุษยชนของชาวแอฟริกัน  
หรือ The African Charter on Human and People’s Rights ในมาตรา 24  และ THE RIO 
DECLARATION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (1992) มาตรา 1 เช่นเดียวกัน  
โดยที่ผู้เขียนจะอธิบายในหัวข้อถัดไป73  ซึ่งความหมายของสิทธิสิ่งแวดล้อม  หมายความว่า สิทธิการ
ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่สะอาด ปราศจากมลพิษ และสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐ ซึ่งรัฐจะต้องใช้อ านาจ และหน้าที่ทางปกครองในการวางหลักประกันในการคุ้มครองประชาชน
ให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
  หลักเกณฑ์ของส าคัญของสิ่งแวดล้อม ก าหนดไว้ว่า สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่จ าเป็น
ส าหรับความเป็นอยู่ของมนุษย์ ซึ่งประชาชนมีหน้าที่เป็นผู้ทรงสิทธิในการสงวน รักษา และควบคุม
คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเพ่ือความสุขสบายของตัวเอง เมื่อคุณภาพชีวิตในสิ่งแวดล้อมถูกคุกคาม ย่อม
มีสาเหตุมาจากการท าลายทรัพยากรตามธรรมชาติ ย่อมสามารถบังคับตามวัตถุแห่งสิทธิได้ โดยไม่
ต้องค านึงถึงความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนกับภยันอันตรายกับชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภาพอนามัย หรือไม่
แต่อย่างใด74 

                                           
 72 Article 2, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage: 
 73 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 1 , (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2545.), หน้า62-63. 
 74 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, เรื่องเดิม, หน้า62. อ้างถึงในสุนีย์ มัลลิกะมาลย์ และคณะ , การศึกษา
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนทดแทนความเสียหายต่อสุขภาพจากมลพิษ , รายงานวิจัย , คณะ
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หากพิจารณาว่าการใช้สิทธิในสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งจะเห็นได้ว่า สิทธิใน
สิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นผู้เรียกร้องมีสิทธิในการเรียกร้องสิทธิในสิ่งแวดล้อม และสิทธิดังกล่าวกฎหมายย่อม
ต้องให้ความคุ้มครองโดยผลของกฎหมาย  ฉะนั้น สิทธิ หมายความว่า สิทธิที่เป็นประโยชน์ 
 ที่กฎหมายรับรอง หรือคุ้มครองให้ ซึ่งหมายความว่า เป็นประโยชน์ที่กฎหมาย “รับรอง” ว่ามีอยู่ 
และเป็นประโยชน์ที่กฎหมาย “คุ้มครอง” คือคุ้มครองมิให้มีการละเมิดสิทธิ รวมทั้งบังคับให้เป็นไป
ตามสิทธิกรณีละเมิดอีกด้วย75 จากการศึกษาในเรื่อง “สิทธิ” ในแนวความคิดของ รอสโก ปาว์ด  
กล่าวไว้ว่า “ ไม่มีค าใดในกฎหมายที่ครอบคลุมเครือมากกว่า ค าว่า “สิทธิ และได้ให้ความหมาย 
ของ “สิทธิ” 5 ประการกล่าวคือ76 

ประการแรก “สิทธิ” หมายความว่า ประโยชน์ ซึ่งแบ่งความหมายออกเป็น 2 กรณี 
กล่าวคือ ประโยชน์ซึ่งบุคคลมีอยู่และควรได้รับการรับรอง และคุ้มครอง  และเป็นการจ ากัดขอบเขต
ด้วยการเคารพในประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับการรับรอง 
ประการที่สอง เป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองในอันที่กระท า หรือละเว้นการกระท าโดยบุคคลอ่ืน เพ่ือเกิด
ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งทางกฎหมาย หรือทางศีลธรรม ทั้งนี้ทางกฎหมายจะเป็นการให้ความ
คุ้มครองการกระท า หรือละเว้นการกระท า ตามที่กฎหมายได้จ ากัดขอบเขตไว้ ส่วนในทางศีลธรรม 
เป็นการควบคุมสังคมด้วยแรงกดดันจากความรู้สึกทางศีลธรรมของสังคมหรือองค์กรกฎหมายพิเศษ 
  ประการที่สาม สิทธิ หมายถึงอ านาจที่ก าหนดในการก่อตั้ง ปลดเปลื้อง หรือเลือก
สิทธิที่มีความหมายรวมถึง ประการที่ 2  หรือองค์กรทางกฎหมาย  
  ประการที่สี่ สิทธิ หมายความรวมถึงเสรีภาพ ในการก าหนดบางอย่างที่จะไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นโอกาส ซึ่งกฎหมายให้ความคุ้มครองประโยชน์ไว้ด้วยการปล่อยให้บุคคลเข้าไปใช้
สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเสรี 
  และประการที่ห้า สิทธิ หมายถึงความยุติธรรมตามกฎหมายที่กฎหมายให้ความ
คุ้มครองโดยถูกต้อง 

                                                                                                                         
นิติศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
มูลนิธิญี่ปุ่น (Japan Foundation), พ.ศ 2531 ,หน้า 31.  
 75 เรื่องเดียวกัน, หน้า63.  อ้างถึงใน หยุด แสงอุทัย, “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
ทั่วไป” , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์, 2523), หน้า187-188. 
 76  เรื่องเดียวกัน, หน้า63.  อ้างถึงใน Roscoe Pound , Jurisprudence, Chapter 21 
‘Right’ , (St. Paul, Minn : West Publishing Co, 1959), P 63.. 
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  ดังนั้นสิทธิในสิ่งแวดล้อม เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ให้ความรับรอง หรือคุ้มครอง 
โดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าจะต้องมีสิทธิ ตามกฎหมายบัญญัติไว้ก่อนเสมอ  และสิ ทธิ
ดังกล่าวจะข้ึนเองตามธรรมชาติ เพ่ือต้องการให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตได้อย่างสงบสุข  
 

 ประเภทของความคุ้มครอง 2.1.2.2
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกโลกทางธรรมชาติ 

ถือว่ามีส่วนส าคัญในสิทธิชุมชน ในการมีร่วมส่วนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งผู้เขียนได้
จ ากัด ความหมายของการคุ้มครอง หมายความว่า “การอนุรักษ์ การป้องกัน การบริหารจัดการ  
การพัฒนา การฟ้ืนฟู และการสงวนรักษาในสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกโลก 
ทางธรรมชาติดังกล่าว”  ซึ่งผู้เขียนขอแยกค านิยามและหลักการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 1)  การอนุรักษ์ ซึ่งความหมายของ การอนุรักษ์ หมายถึง หมายถึงการใช้สิ่งที่
ธรรมชาติสะสมเอาไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (Wise use) ให้คุ้มค่าที่สุด  
หมดเปลืองและสูญเสียน้อยที่สุด แต่เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ทุกคน ในช่วงเวลาที่สืบเนื่องกันนาน
ที่สุด77 

จากแนวความคิดของนักวิชาการ เกษม จันทร์แก้ว ให้ความหมายของ  
“การอนุรักษ์ หมายถึง การใช้อย่างสมเหตุสมผลเพ่ือการมีใช้ตลอดไป นอกจากจะใช้เพ่ืออุปโภค
บริโภคแล้ว ยังรวมถึงการเก็บเอาไว้ชมเชย ฟ้ืนฟ ูและพัฒนาให้ดีขึ้น78 

ซ่ึงแนวความคิดของนักวิชาการเรณู หอมหวน  ให้ความหมายของการอนุรักษ์
ว่า หมายถึง  “การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนมากที่สุด
และเป็นระยะเวลานาน79 

ทั้งนี้แนวความคิดของนักวิชาการ ศิริพรต ผลสินธุ์ กล่าวว่า การอนุรักษ์ 
หมายถึง “การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างชาญฉลาด ให้มีการสิ้นเปลืองหรือสูญเสียน้อยที่สุด 

                                           
 77 จันทวัน เบ็ญจวรรณ์, “ทรัพยากรธรรมชาติ กับการอนุรักษ์”, Human Being and 
Environment Thepsatri Rajabhat University, ค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2561  
จาก http://human.tru.ac.th/elearning/Human%20Being/human-detail3_4.html. 
 78 เกษม จันทร์แก้ว, เรื่องเดิม, หน้า 2. 
 79 เรณู หอมหวล, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาภูมิศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2537),หน้า 3. 
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แต่ได้ประโยชน์และใช้ได้นานที่สุด โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดสวัสดิ์ภาพทางสังคม และคงไว้
ซึ่งปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ80 

จากแนวความคิดของนักวิชาการ อาร์ เอฟ ดาสมานน์ ได้กล่าวไว้ว่า  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้สิ่งแวดล้อมอย่างสมเหตุสมผล เพ่ือที่จะเอ้ืออ านวยให้การมี
ชีวิตอยู่ของมนุษย์มีคุณภาพสูงสุดตลอดไป81 

ด้วยเหตุนี้ความส าคัญของการอนุรักษ์ กล่าวคือ การอนุรักษ์ย่อมเป็นส่วนหนึ่ง
เกี่ยวกับการคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ เนื่องจากว่าทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดสวัสดิ์ภาพทางสังคม และก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์แต่ละชาติ 
การพัฒนาประเทศ  ทั้งนี้รัฐบาลทุกประเทศจึงต้องหาแนวทาง และวิธีการที่จะให้ประชากร 
และหน่วยงานของรัฐร่วมกันรับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการรักษาคุณภาพ  
และความสมดุลทางธรรมชาติ  ซ่ึงท าให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตแล้วยังเป็น ตัวก าหนดภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศชาติด้วย82 อีกทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจ า  เป็นต่อการยังชีพ  
และการพัฒนาได้ถูกท าลายมากขึ้น  ในขณะที่ความต้องการทรัพยากรธรรมชาติมีมากขึ้นตลอดเวลา 
ด้วยเหตุว่าขาดการประสานงาน การจัดการดูแล จึงเป็นเหตุท าให้ทรัพยากรทางธรรมชาติเสื่อมโทรม
ลง ดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องกระท าให้ถูกวิธี  
และควรที่จะมีการติดตามผลกันอยู่ตลอดเวลา  เพราะส่งผลต่อความอยู่รอดของมนุษย์ รวมถึงการ
ด ารงชีวิตอยู่ อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการรักษาดุลของธรรมชาตินอกจากจะท าให้มนุษย์ 

มีความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตแล้วยังเป็นตัวก าหนดภาวะเศรษฐกิจของประเทศชาติด้วย83 
แต่อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์  เนื่องจากว่ากรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังก าหนดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์  
โดยวัตถุประสงค์หลัก ในการธ ารงไว้ซึ่งปัจจัยส าคัญของระบบสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์  
และสัตว์ และรวมถึงระบบสนับสนุนการด ารงชีวิต  นอกจากนี้ยังเป็นการสงวนรักษากระจายของชาติ

                                           
 80 ศิริพรต ผลสินธุ์, ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ดี.ดี.บุ๊คสโตร์ , 
2537),หน้า 196. 
 81 Dasmann, Raymond F, Environmental Conservation, (New York: John 
Wiley and Sons, 1976), p 275. 
 82 ราตรี ภารา, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ทิพย์
วิสุทธิ์, 2538), หน้า 15 
 83 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม,การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม , พิมพ์ครั้งที่ 5, 
(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ดอกเบี้ย, 2542), หน้า 128. 
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พันธุ์  ซึ่งขึ้นกับโครงการขยายพันธุ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปรับปรุง การป้องกันธัญพืช สัตว์เลี้ยง  
และจุลินทรีย์ต่าง ๆ เป็นหลักประกันในการใช้พันธุ์พืช สัตว์ และระบบนิเวศน์ เพ่ือประโยชน์ในการยัง
ชีพตามความเหมาะสม84  

ทั้งนีห้ลักการอนุรักษ์  มีหลักการทั้งหมด 3 ประการ ดังนี้85 
    ประการแรก การใช้อย่างฉลาด กล่าวคือการที่จะใช้ทรัพยากร 
แต่ละอย่างต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลได้ผลเสีย ความขาดแคลน หรือความหายากในอนาคต 
อีกท้ังพิจารณาทางหลักเศรษฐศาสตร์อย่างถี่ถ้วน 
    ประการที่สอง การประหยัด (เก็บ รักษา สงวน) ของที่หายาก 
หมายถึงว่า ทรัพยากรใดที่มีน้อย  หรือหายาก  ควรที่จะมีการเก็บรักษาเอาไว้มิให้สูญ บางครั้งถ้ามี
ของบางชนิดที่พอจะใช้ได้ก็ต้องใช้อย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย 
    ประการที่สาม ก าหนดวิธีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี หรือเสื่อม
โทรมให้ดีขึ้น (ซ่อมแซม ปรับปรุง) กล่าวคือ ทรัพยากรใดก็ตามมีสภาพล่อแหลมต่อการสูญเปล่า  
หรือจะหมดไป ถ้าด าเนินการไม่ถูกต้องตามหลักวิชา ควรอย่างยิ่งที่จะได้หาทางปรับปรุงให้อยู่ใน
ลักษณะที่ดีข้ึน 

ด้วยเหตุนี้แนวทางการอนุรักษ์ จากทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ได้ก าหนดแนวทางในการอนุรักษ์ แบ่งออกเป็น  5 ส่วนส าคัญ ดังนี้86 

1) การให้การศึกษาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชน 
ได้ตระหนักในบทบาท และหน้าที่ของประชาชนเองต่อสิ่งแวดล้อม ในอันที่จะให้ประชาชนสามารถ
เปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2) การปรับปรุงคุณภาพ เป็นวิธีการตรงที่ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนทรัพยากรและสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรม 

3) การลดอัตราการเสื่อมสูญ คือ ไม่บริโภคทรัพยากร 
อย่างฟุ่มเฟือย และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนั้น ๆ ให้คุ้มค่าท่ีสุด 
    4) การน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ คือ การน าวัสดุ เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ช ารุด หรือเสื่อมสภาพแล้วมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยการหลอมใหม่ หรือย่อยแล้วไปผลิตใหม่ 
    5) การใช้สิ่งทดแทน ทรัพยากรที่ใช้ประโยชน์ได้ดี ซึ่งเริ่มลงต่ าลง
เนื่องจากความต้องการในการบริโภคมีสูง จึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาหาทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่มีคุณภาพ

                                           
 84  เรื่องเดียวกัน, หน้า 124 - 125. 
 85 เกษม จันทร์แก้ว, เรื่องเดียวกัน,  หน้า 100. 
 86 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, เรื่องเดียวกัน ,หน้า 125-129.  
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คล้ายคลึงกันมาแทนทรัพยากรเดิมที่ก าลังจะหมดไป เช่น การใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานน้ า 
หรือพลังงานจากคลื่นในทะเล เป็นต้น  
    6) การใช้สิ่งที่มีคุณภาพรองลงมา ทรัพยากรธรรมชาติชนิด
เดียวกันอาจมีคุณภาพที่แตกต่างกันไป เช่น ไม้ ซึ่งมนุษย์นิยมใช้ไม้เนื้อแข็ง เพราะมีความแข็งแรง
ทนทาน แต่เมื่อไม้เนื้อแข็งมีปริมาณลดลง จึงหาแนวทางในการแก้ปัญหา คือ ใช้ไม้ที่มีคุณภาพ
รองลงมา โดยหาวิธีการในการรักษาคุณภาพของไม้ให้ทนทาน เช่น การอบน้ ายา หรืออาบน้ ายา  
เป็นต้น 

2) การป้องกัน 
หลั กป้ อ ง กั น  หรื อหลั กป้ อ ง กั น ล่ ว งหน้ า  เ ป็ น วิ ธี อี ก ชั้ น ตอนหนึ่ ง 

 ซึ่งมีความส าคัญต่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกโลกทางธรรมชาติ เพ่ือมิ
ให้ก่อเกิดผลกระทบ และเป็นการควบคุมการกระท าต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยรัฐ และประชาชน ซึ่งตาม
แนวความคิดนี้เองเชื่อว่า มนุษย์เป็นผู้สร้าง และเป็นผู้ท าลายสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ต้น ซึ่ งรัฐเองควรที่
ก า ห นด กฎ หม ายที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ กิ จ ก ร รม ต่ า ง ๆ  ขอ งม นุ ษย์  ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  
และทรัพยากรธรรมชาติ  และหากวิธีการแก้ไขเยียวยาธรรมชาติ จากวงจรชีวิตที่มนุษย์ได้กระท า
ขึ้นมา87  โดยหลักการป้องกันจึงเป็นการบริหารในเชิงรุกจะมีการเน้นป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงมรดกโลกทางธรรมชาติด้วย88 

ความหมายของการป้องกันสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกโลก
ทางธรรมชาติ หมายถึงการดูแลรักษา ปกป้องไม่ให้สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกโลก
ทางธรรมชาติต้องเสื่อมโทรม หรือถูกท าลาย หรือเกิดมลพิษ89 

หลักเกณฑ์ในการป้องกันนั้น มีหลักการใหญ่ 2 กรณี อันได้แก่ การวิเคราะห์
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการก าหนดเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม90 

                                           
 87 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, การบังคับใช้กฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
นิติธรรม, 2542) , หน้า 188. 
 88 อ านาจ วงศ์บัณฑิต, กฎหมายส่ิงแวดล้อม , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
วิญญูชน , 2550 ) , หน้า 83. 
 89 วินัย วีระวัฒนานนท์, วิกฤติสิ่งแวดล้อมทางตันแห่งการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : 
เรือนแก้ว,  2541), อ้างถึงใน วินัย  วีระวัฒนานนท์, สิ่งแวดล้อมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร  : โอเดียน  
สโตร์ ,2540 ), หน้า23-24. 
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ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ร ก  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  
หรือ (Environmental Impact Assessment : EIA ) หมายความว่า การวิเคราะห์จากโครงการ  
หรือกิจการประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นโดยสภาพแวดล้อม หรือสภาพแวดล้อมนั้นมีผลกระทบต่อโครงการ 
หรือกิจการทั้งในทางบวก และทางลบ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรต่างๆ ซึ่งเกิดข้ึนได้จากป้องกัน และแก้ไขจากกิจการ หรือโครงการต่างๆ ด้วยเหตุนี้การ
วิเคราะห์ดังกล่าว จึงเปิดโอกาสให้ภาครัฐ และภาคเอกชนเข้ามาร่วมกันด าเนินการต่างๆ เพ่ือให้ทราบ
ถึงข้อเท็จจริงทุกกรณีว่าเกิดผลกระทบที่มีความรุนแรงมากน้อยเพียงไร มีผลกระทบในระยะสั้น  
หรือระยะยาว ทั้งนี้จึงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าจะมีความเห็นใน
การสนับสนุน หรือ คัดค้านต่อโครงการ91  โดยผลประโยชน์ต่างๆในการจัดท าวิเคราะห์ ผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด 6 ข้อ ดังต่อไปนี้92 

ข้อ 1. การวางแผนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนา 
อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการมองผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียว 
    ข้อ 2. ช่วยพิจารณาว่าโครงการที่จะเกิดขึ้นจะเกิดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระดับใด และผู้ประกอบการจะได้มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
อย่างเหมาะสม 
    ข้อ 3. เพ่ือคาดการณ์ประเด็นปัญหาส าคัญที่อาจเกิดขึ้นอย่างถูก
หลักวิชาการ ซึ่งจะได้เตรียมป้องกันและแก้ไขไว้ตั้งแต่ขั้นเตรียมโครงการ 
    ข้อ 4. ช่วยในการเลือกมาตรการที่มีประสิทธิผล  มีค่าใช้จ่ายน้อย 
และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
    ข้อ 5. เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนหรือพัฒนา
โครงการ การเตรียมแผนงานและการเงินในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

                                                                                                                         
 90 อัมภินันท์ กี่สกุล, มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมการกัดเซาะ ชายฝั่ง
ทะเลจากโครงสร้างวิศวกรรมป้องกันชายฝั่ง , (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2554) , หน้า 38-39. 
 91 ทวีวงศ์ ศรีบุรี, EIA การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร 
: ส านักพิมพ์บริษัท มายด์ พับลิชชิ่ง, 2541), หน้า 10. 
 92 อัมภินันท์ กี่สกุล, เรื่องเดิม, หน้า 38-39 อ้างถึงใน ส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, แนวทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ยูโรการพิมพ์ จ ากัด, 2549). 
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    ข้อ 6 แนวทางในการก าหนดแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ต่างๆ ทั้งท่ีเกิดข้ึนหลังจากได้มีการก่อสร้างและด าเนินการ 
 

3) การบริหารการจัดการ93 
หลักการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ เกิดขึ้นจาก

รูปแบบการบริหารการจัดการที่มาจากแนวความคิดของ เอลิเนอร์ ออสสตรอม (Elinor Ostrom) 
โดยหลักการดังกล่าวมาจากแนวความคิดร่วมกันของประชาชนในการจัดการสิ่ งแวดล้อม  
และทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ประชาชนเป็นผู้เข้ามาบริหารการจัดการ ควบคุมดูแล จัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติให้สอดคล้องวิถีชีวิต และการก าหนดกติกาของแต่ละชุมชน ซึ่ง Elinor  Ostrom 
พบว่า สามารถจ าแนกสิทธิในการจัดการทรัพยากรออกเป็น  5 ประเภท  ดังนี้94 
    (1) สิทธิในการเข้าใช้ทรัพยากร  
    (2) สิทธิในการใช้ประโยชน์จากระบบทรัพยากร  
    (3) สิทธิในการจัดการ คือ สิทธิที่อนุญาตให้ผู้มีสิทธิสามารถ
ปรับเปลี่ยนสภาพของระบบทรัพยากรได้ รวมถึงก าหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรด้วย  

(4) สิทธิในการกีดกัน คือ สิทธิที่ก าหนดว่าใครสามารถเข้าใช้
ประโยชน์จากระบบทรัพยากรได้หรือไม่ได้ และ   

(5) สิทธิในการขายหรือให้ยืมสิทธิทั้ง 4 ประเภท ก่อนหน้านี้ 
ซึ่งสิทธิแต่ละประเภทนี้ผู้ก าหนดอาจไม่จ าเป็น ต้องเป็นกลุ่มเดียวกันก็ได้ เช่น สิทธิบางประเภทชุมชน
อาจเป็นผู้ก าหนดในขณะที่สิทธิอีกประเภทอาจถูกก าหนด โดยเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น95 

                                           
 93 อรทัย อินต๊ะไชยวงค์ และ กฤติน จันทร์สนธิมา , “การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน : ศึกษาเฉพาะกรณี ป่าชุมชน บ้านคลองห้วยหวาย อ าเภอ
แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์” วารสารส านักตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน  
2539): 69. 
 94 Ostrom Elinor, Governing the commons: The Evolution of Institutions 
for Collective Action (UK: Cambridge University Press, 1990). 
 95 ชล บุนนาค, แนวคิดว่าด้วยการจัดการทรัพยากรร่วม ประสบการณ์จากต่างประเทศ
และแนวคิด ในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: เครือข่ายวิชาการเพ่ือการปฏิรูป คณะกรรมการ
สมัชชาปฏิรูป, 2555). อ้างถึงใน Ostrom Elinor, Governing the commons: The Evolution 
of Institutions for Collective Action (UK: Cambridge University Press, 1990). 
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นอกจากนี้  Elinor Ostrom ได้ออกแบบกติกา ในการจัดการทรัพยากร 
จะประสบความส าเร็จนั้นในลักษณะคงทนถาวรและยั่งยืนต้องให้ชุมชนซึ่งเป็นผู้ใช้ทรัพยากร  เข้ามามี
ส่วนร่วมในการออกแบบกติกา ในการจัดการทรัพยากรร่วมไว้ 8 ประการ ดังนี้96 

(1) ความชัดเจนของขอบเขต คือ ขอบเขตเกี่ยวกับผู้ใช้ คือ ชุมชน
แยกแยะกันเอง ในชุมชนได้ว่าใครคือคนที่มีหรือไม่มีสิทธิในทรัพยากรนั้น และขอบเขตของทรัพยากร
มีขอบเขตชัดเจน สามารถแยกแยะ ได้ระหว่างขอบเขตของระบบทรัพยากรที่ชุมชนดูแลกับระบบ
นิเวศเชิงสังคมที่ใหญ่กว่านั้น  
    (2) ความสอดคล้อง คือ ความสอดคล้องระหว่างกติกาว่าด้วยการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และบ ารุงรักษา ระบบทรัพยากรกับเงื่อนไข ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ และความสอดคล้องกันระหว่างประโยชน์ที่สมาชิกจะได้ต้องสอดคล้องกับต้นทุนที่ลงไปด้วย  

(3) คนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลจากการจัดการทรัพยากรมีสิทธิร่วม
ตัดสินใจและปรับปรุงกฎ กติกาในการ จัดการทรัพยากร  
    (4) การสอดส่องดูแล คือ มีการสอดส่องดูแลพฤติกรรมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรของ ผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและการบ ารุงรักษาระบบทรัพยากรของผู้ใช้
ทรัพยากรว่าเป็นไปตามกติกาที่วางไว้หรือไม่ และมีการสอดส่องดูแลสภาพของทรัพยากรอย่าง
สม่ าเสมอ  
    (5) การลงโทษอย่างค่อยเป็นค่อยไป คือ การสอดส่อง ดูแลแล้วพบ
ผู้กระท าผิด การลงโทษในครั้งแรกๆ จะค่อนข้างเบามาก ในขณะที่การลงโทษผู้กระท าผิดละเมิดกฎ
ซ้ าซากจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น  
    (6) มีกลไกในการจัดการความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้กันเองหรือผู้ใช้
กับเจ้าหน้าที่รัฐที่รวดเร็ว และมีต้นทุนต่ า 
     (7) รัฐบาลรับรู้และให้สิทธิแก่ผู้ใช้ทรัพยากรในการวางกติกาการใช้
และการจัดการทรัพยากร  
    (8) กติกา และการจัดการทรัพยากรเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
ระบบที่ใหญ่กว่า 
 

4) การพัฒนา97 

                                           
 96 ชล บุนนาค, เรื่องเดียวกัน, 
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การพัฒนาส่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกโลกทางธรรมชาติ  
ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งการพัฒนาจะน ามาซึ่งการ
จัดสรรสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกโลกทางธรรมชาติให้เป็นแหล่งการอนุรักษ์ คุ้มครอง 
และฟ้ืนฟูให้แหล่งธรรมชาติเหล่านี้อยู่เขตที่เหมาะสม ก่อให้เกิดทรงคุณค่าที่มี ลักษณะโดดเด่น 
ในธรรมชาติ  และเข้าหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาว่ าด้วยคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม  
และทางธรรมชาติ 

จากแนวความคิดของดร. ติน ปรัชญพฤทธ ซึ่งการพัฒนา หมายความว่า 
ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงและแปลงรูปสภาพแวดล้อม โครงสร้าง กระบวนการ และ พฤติกรรม
ของระบบและปัจเจกบุคคลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพ่ือสนองตอบข้อ เรียกร้อง
และความต้องการของมวลมนุษย์ชาติ98 

นอกจากนี้การพัฒนาในแนวความคิดของ จอร์ท แกนท์  (George Gant) 
กล่าวไว้ว่า ทัศนะการพัฒนา มีทั้งหมด 3 ลักษณะ99 
    ลักษณะที่ 1 ในด้านความเป็นอยู่ของประชาชนนั้นสภาพ 
ของประเทศด้อยพัฒนามักจะเป็น ประเทศที่ยากจนประชาชนส่วนมากหิวโหย และอดอยาก  
ที่พักอาศัยไม่สามารถจะป้องกันสภาพ อากาศที่เป็นปรปักษ์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ สิ่งที่มัก
น ามาใช้แบ่งแยกประเทศว่าประเทศใดเป็นประเทศพัฒนาแล้วและด้อยพัฒนาคือ  รายได้เฉลี่ย 
ต่อบุคคล (Per Capita Income)  
    ลักษณะที่ 2 การพัฒนาเป็นจุดหมาย (Goals) ของประชาชน 
หรือของประเทศ (Country) ที่จะให้บรรลุนั้น สามารถแบ่งจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเป็น 2 ระดับ 
     ระดับแรก เป็นจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งเป็นลักษณะด้านมาตรฐานทางกายภาพ  

                                                                                                                         
 97 ณัฐวรรธน์ สุนทรวริทธิโชติ, “การศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตต าบลสามบัณฑิต: 
กรณีศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน”,รายงาน
วิจัย, (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2556),หน้า 6-7. 
 98 ติน  ปรัชญพฤทธิ์, การบริหารการพัฒนาความหมาย และปัญหา (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2537), หน้า 162-163. 
 99 วิรัช วริัชนภาวรรณ, การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียง , (กรุงเทพมหานคร: โฟรเพซ, 2550), หน้า 40-41. 



 44 

     ระดับที่สอง เป็นระดับที่สูงขึ้นไปเป็นการตอบสนอง 
ความต้องการที่เป็นนามธรรม เช่น ศักดิ์ศรีและเสรีภาพความเป็นมนุษย์ยังเป็นสภาพในระดับสูง 
ที่จะให้มนุษย์เกิดความสุข  

ลักษณะที่ 3 การพัฒนาคือความสามารถที่จะก่อให้เกิดการ
เจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลง นั้น เป็นความสามารถที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายเอกชนและฝ่ายราชการ 
โดยการใช้วิธีระบบ และกิจกรรมท าให้เกิดความส าเร็จในเป้าประสงค์ของการพัฒนา ความสามารถ
ดังกล่าวยังรวมถึง เจตจ านงและความ พร้อมของประชาชน ที่เข้าไปร่วมด าเนินการในสถาบัน 
ทางสังคม ประชาชนของประเทศจะเป็นศูนย์กลางของความสนใจในการพัฒนา 

แต่อย่างไรก็ตาม เอดวาร์ด ไวด์เนอร์  (Edward W. Weidner) มีการรวบรวม
แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเข้าเป็นระบบ   ซึ่งค าว่า “พัฒนา” ได้จ ากัดความคิดออกเป็น 
4 กลุ่ม100  อันได้แก่  

กลุ่มแรก เห็นว่าการพัฒนานั้นเป็นเรื่องของความเจริญเติบโต 
(growth) ซึ่งหมายถึง มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิต (Output) ของระบบโดยมีปริมาณผลผลิตนั้นสูงขึ้น
กว่าเดิม เช่น พัฒนาให้เกิด ความเจริญเติบโต  
    กลุ่มที่สอง เห็นว่าการพัฒนานั้นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง 
ในระบบที่กระท าการ (System change) เช่นการเปลี่ยนแปลงระบบสังคม หรือ ระบบบริหาร 
ในประเทศท่ีก าลังพัฒนา  
    กลุ่มที่สาม เห็นว่าการพัฒนาเป็นการปฏิบัติการโดยมีจุดมุ่งหมาย 
(Goal Orientation) ที่ ส าคัญโดยเฉพาะในเรื่องที่ท าให้เกิดความทันสมัย (Modernity) หรือการ
สร้างชาติ (Nation – Building) และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม (Society – economic 
progress)  
    กลุ่มที่สี่ เห็นว่าการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยมีการวางแผน
ไว้ก่อนล่วงหน้า (Planned Change) แนวความคิดของนักวิชาการกลุ่มนี้เห็นว่าการพัฒนาที่จะท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นั้น จะต้องมีการวางแผนระดับชาติและมีการน าเอาแผนไปปฏิบัติโดยใช้วิธี
มรรค (Mean) ต่าง ๆ เพื่อให ้บรรลุซึ่งจุดหมายปลายทาง (Ends) ที่ได้วางแผนไว้ 

                                           
 100 เสน่ห์ จุ้ยโต, “การบริหารนวัตกรรม:ศาสตร์ใหม่ของการจัดการ”, วารสารการจัดการ
สมัยใหม่, 1(1), 2546, หน้า 5-43 
. 
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แต่อย่างไรก็ตาม ซอล เอ็ม แค็ทซ์ (Sual M. Katz) ได้ให้ความหมายของ 
ค าว่า พัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ครั้งส าคัญ ๆ ของสังคม จากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่มี
คุณค่ามากกว่าหรือดีกว่า101 

ทั้งนี้ทาง เฟรด ดับบลิว ริกซ์  (Fred W. Riggs) ได้ให้ความหมายของการ
พัฒนา หมายถึง การยกระดับ ความเป็นอิสระของระบบ และปัจเจกบุคคลที่จะใช้ดุลยพินิจ 
ในการเลือกทางเผื่อเลือก (alternative) หลายทางโดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลหรือผลกระทบ 
ของสภาพแวดล้อมแต่เพียงฝ่ายเดียว หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าการพัฒนารวมถึงความสามารถหา
ระบบ และปัจเจกบุคคลที่จะควบคุม สภาพแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทางที่ตนต้องการ การปรับตัว 
ให้เข้ากับระบบ และควบคุม สภาพแวดล้อมจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการพัฒนา102 

 
5)  การฟ้ืนฟู   

การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกโลกทางธรรมชาติ  
เป็นการท าให้แหล่งธรรมชาติ หรือมรดกโลกทางธรรมชาติที่ก าลังเสื่อมโทรมลงนั้น มีการคุ้มครอง 
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูธรรมชาติต่างๆ ให้กลับขึ้นมาก่อให้เกิดคุณค่าที่มีลักษณะโดดเด่นทางธรรมชาติ  
และสภาพแหล่งก าเนิด 

ด้วยเหตุนี้เองความหมายของการฟ้ืนฟู (Rehabilization) หมายความรวมถึง 
การฟ้ืนฟูสภาพของภูมิทัศน์ สถานที่ทางธรรมชาติที่ส าคัญ ให้กลับอยู่ในสภาพที่ใช้ประโยชน์ได้  
โดยปกติจะท าเพียงแต่ปรับปรุง หรือซ่อมแซมให้สถานที่นั้นมีความเป็นอยู่ที่ดี หรือรวมถึงการปรับ
สภาพพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยเพ่ือก่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานระดับการรักษาความดั้งเดิม 
เป็นรอง103 

                                           
 101 ณัฐวรรธน์ สุนทรวริทธโิชติ, เรื่องเดิม , หน้า 6. 
 102 วิรัช วริัชนภาวรรณ,  เรื่องเดิม, หน้า 44-45. 
 103 ชลธิชา ก าลังทรัพย์, แนวทางเขตฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ในพื้นที่กันชน กรณีศึกษาแนวกั้น
กันชน เขตรักษาพันธุ์ภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ (หลักสูตรปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมมหาบัณฑิต สาขา
ภูมิศาสตร์สถาปัตยกรรม ,ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมืองบัณฑิตวิทยาลัย , มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2554). 
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ด้วยเหตุนี้การฟ้ืนฟู อาจจะมีความหมายรวมถึง  การด าเนินการใดๆ  
ต่อทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้สิ่งเหล่านั้นเป็นปกติ สามารถเอ้ือประโยชน์ในการน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป  ซึ่งการฟื้นฟูต้องใช้เวลา และเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมควบคู่กันตลอดเวลา104 

 
   6)  การสงวนรักษาในสิ่งแวดล้อม 

   การสงวนรักษาเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท าให้สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  
และมรดกโลกทางธรรมชาติกลับมามีความโดดเด่นที่ทรงคุณค่าอันเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงมีความ
หลากหลายทางชีวภาพในแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 

 เมื่อพิจารณาถึงค านิยามของค าว่า “การสงวน หมายถึง การเก็บรักษาไว้
ไม่ให้มีการใช้ ประโยชน์ด้วยวิธีการใดๆเพ่ือเก็บไว้ เป็นต้นทุน (Stock) ที่ใช้ในการเพ่ิมพูนผลผลิต  
ทั้งนี้ในการสงวนมิใช้เฉพาะสิ่งนั้นขาดแคลน หรือมีน้อยเท่านั้น แต่อาจจะเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แล้วแต่มี
ความส าคัญตอ่ทรัพยากรอ่ืนที่มีน้อยหรืออยู่ในสภาวะที่วิกฤติ105 

แต่อย่างไรก็ตามการสงวนย่อมถือว่าเป็นชั้นตอนหนึ่งในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และเป็นหลักการส าคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติ กล่าวคือ เป็นการสงวนของหายาก
ทรัพยากรบางชนิดบางประเภทมีการใช้มากเกินไป หรือมีการแปรสภาพเป็นสิ่งอ่ืนท าให้ถ้าปล่อยให้มี
การใช้ทรัพยากรเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วอาจท าให้เกิดการสูญพันธุ์ ได้จึงจ าเป็นต้องสงวนหรือเก็บไว้ 
เพ่ือเป็นแม่พันธุ์หรือตัวแม่บทในการผลิตให้มากขึ้น จนแน่ใจได้ว่า ผลผลิตปริมาณมากพอแล้ว 
จึงจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้

ดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า การสงวนรักษา จึงเป็นมาตรการในการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นการดูแลรักษาไว้ตามสภาพเดิม
เท่าท่ีเป็นอยู่เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อไป106 

 

                                           
 104 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, “โครงการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี” รายงาน
วิจัย,  (กรุงเทพมหานคร, 2558),หน้า 10. อ้างถึงใน เกษม จันทร์แก้ว, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
,(กรุงเทพมหานคร: อักษรสยามการพิมพ์ 2540), เทคโนโลยีและชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541). 
 105  เรื่องเดียวกัน, หน้า 10. 
 106 “ข้อ 3 (1)  แห่งระเบียบของกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. 2528. 
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 สิทธิในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และมรดก2.1.2.3
โลกทางธรรมชาติ…………………  
 สิทธิ ในการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  และมรดกโลก 
ทางธรรมชาติล้วนเกิดการการที่กฎหมายบัญญัติขึ้นเพ่ือมี วัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  
และสงวนรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินอันมีค่าของชุมชน และประชาชนให้เกิดความรับรองผลในทางกฎหมาย
  
   1) สิทธิในสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
   สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานอีกประการหนึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของสิทธิมนุษยชน กับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งปรากฏอยู่ในปฎิญญาว่าด้วยสต๊อก
โฮม ก าหนดไว้ใน มาตรา 1 โดยบัญญัติไว้ว่า “มนุษย์มีสิทธิชั้นพื้นฐานในเรื่องเสรีภาพ ความเสมอภาค
ในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดีในชีวิต และมีความรับผิดชอบที่จะต้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพ่ือคนรุ่น
ต่อไป107 อีกทั้ง ปฎิญญาริโอ  มาตรา 1 ซึ่งมีบทบัญญัติที่คล้ายคลึงกัน กับปฏิญญาสต๊อกโฮมว่า  
กล่าวไว้ว่า “มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีสิทธิในการใช้ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์  
และแข็งขันกลมกลืนกับธรรมชาติ108   

นอกจากนี้สิทธิในสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ปรากฏแค่เพียงเฉพาะที่ระบุ ไว้ข้างต้น  
ยังได้มีการระบุไว้ในกฎบัตรแอฟริกัน ค.ศ 1981 และ พิธีสารแห่งกฎบัตรเอซีเอชอาร์ ซึ่งทั้งสองฉบับนี้
เป็นสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศได้ก าหนดไว้109 

ซึ่งจากท่ีกล่าวมาในข้างต้น กฎบัตรแอฟริกัน ค.ศ 1981 หรือ  ACHR  
เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎบัตรแอฟริกันว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และสิทธิของปวงชน ( African 
Charter, 1981)110 ระบุไว้ในบทบัญญัติ ข้อ 24 “ประชาชนทั้งหลายย่อมมีสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีอัน
เอ้ือต่อการพัฒนาของตน”111 

                                           
 107 The Stockholm  Declaration 1972, Principle 1,   above n 23. 
 108 PRINCIPLE 1 , THE UNITED NATIONS, THE RIO DECLARATION ON 
ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (1992). 
 109 อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, กฎหมายว่าด้วยความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม ความรับผิดทาง
แพ่ง การชดเชยเยียวยา และการระงับข้อพิพาท, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2554), หน้า 38. 
 110 African Charter On the Human and People’s Right, 21 I.LM (1982) : 59. 
 111 African Charter 1981, ARTICLE 24“All peoples shall have the right to a 
general satisfactory environment favourable to their development.”. 
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จากพิธีสารพิธีสารแห่งกฎบัตรเอซีเอชอาร์ว่าด้วย สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม ค.ศ 1988 (ACHR Protocol, 1988)112 ระบุถึงสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี บทบัญญัติ 
ข้อ 11 ก าหนดไว้ว่า “มนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี และสิทธิเข้าถึง
บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน พร้อมก าหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครอง สงวน รักษา 
อนุรักษ์ และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  
อย่างมีคุณค่า113 

ด้วยเหตุนี้ สิทธิดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นการอยู่ และเป็นการแสวงประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชากรนั้น จึงสร้างพันธกรณีทั้งต่อรัฐและประชากร 
ในการที่รัฐจะต้องให้ประชาชนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมเพ่ือคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่
ในชุมชนของตนเอง และประชากรเองก็มีหน้าที่จะต้องรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติ  โดยใช้
ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติและค านึงถึงผลประโยชน์ของประชากรรุ่นต่อไป ที่จะได้แสวง
ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันด้วย แนวความคิดดังกล่าวส่งผลต่อกฎหมายและนโยบายภายในประเทศ
ในการสร้างมาตรการเพ่ือคุ้มครองสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี ผ่านทางรัฐธรรมนูญ และกฎหมายในระดับ
ต่างๆ114 
   2) สิทธิเกี่ยวกับความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม  

 สิทธิเกี่ยวกับความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะถือว่าเป็นสิทธิขั้น
พ้ืนฐานแบบใหม่ ที่รัฐธรรมนูญของหลายประเทศเริ่มให้การรับรองไว้ ซึ่งหมายความว่าประชาชน  
ย่อมมีสิทธิที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี (Clean and Healthy Environment) มีการประกัน 
ความคุ้มครองการใช้และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไว้อย่างเป็นระบบ  ทั้งนี้ เพราะเมื่อ

                                           
 112  Additional Protocol to the ACHR on Economic, Social and Culture 
Right,1988 ,28 I.L.M. (1989) : 161. 
 113 Protocol to the ACHR on Economic, Social and Culture Right,1988 ,28 I.L.M. 
(1989), Article 11 
 1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have 
access to basic public services,  
 2. The State parties shall promote the protection, preservation, conservation 
and improvement of the environment. 
 114 ดามร ค าไตรย์, “สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี” (นิติศาสตร์มหาบัณฑิต กฎหมายระหว่าง
ประเทศ, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,หน้า 2. 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกมองและถูกแปลงเป็นทรัพย์สินที่น าออกหาประโยชน์ได้
(Commodities) การเข้าใช้โดยไม่เป็นธรรมก็ย่อมเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น 
เคยเกิดปัญหาการกีดกันทางเชื้อชาติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม  (Environmental Racism)  
หรือเรื่องความไม่เสมอภาคทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Inequality) อย่างรุนแรงมาก 
โดยเฉพาะกรณีคนผิวด าที่ยากจนถูกรังแกโดยมีการน ามลพิษไปทิ้งในเขตพ้ืนที่ที่คนผิวด าอาศัยอยู่  
ซึ่งก็อาจเปรียบเทียบกับปัญหาการทิ้งมลพิษในชนบทไทยในหลายพื้นท่ีได้ด้วย115 

ในขณะที่ปรัชญาและแนวความคิดในเรื่องความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมยังมี
การพัฒนาไปสู่เรื่องความยุติธรรมทางนิเวศ (Ecological Justice) ที่เน้นความส าคัญของระบบนิเวศ
ทั้งระบบ โดยมองระบบนิเวศทั้งปวงเป็นฐาน (Eco-Centric Approach) ท าให้มีการพัฒนาหลัก
กฎหมายเกี่ยวกับความคุ้มครองต้นไม้ พันธุ์พืช หรือสัตว์ป่าได้ความชัดเจนขึ้น เช่น การให้สิทธิองค์กร
ด้านสิ่งแวดล้อมฟ้องคดีเพ่ือเรียกค่าเสียหายเมื่อป่าโดนถูกท าลาย อุทยานแห่งชาติโดนบุกรุ ก  
หรือเมื่อพันธุ์ พืชและสัตว์ถูกท าลายจนใกล้สูญพันธุ์  เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สิทธิดังกล่าว  
เป็นสิทธิชั้นพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมท่ี ปรากฏในมาตรา 10 ในปฏิญญาริโอ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมต่างๆ บัญญัติไว้ว่า “การจัดการ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดเป็นการให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในทุกระดับชาติ  
แต่ละคนจะต้องมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุ และกิจกรรมอันตรายในชุมชน 
และจะต้องมีโอกาสในการเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ รัฐต้องอ านวยความสะดวก และส่งเสริม
สร้างความตะหนัก และการมีส่วนร่วมของสาธารณชนด้วยการเปิดเผยข้อมูลอย่างทั่วถึง และเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม และการปกครองที่มีประสิทธิภาพ และรวมถึงการแก้ไขความเสียหายด้วย116 

 
 หลักการพื้นฐานในการคุ้มครอง 2.1.2.4
หลักการพื้นฐานในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกโลก

ทางธรรมชาติที่ผู้เขียนน ามาใช้มีหลักเกณฑ์พ้ืนฐานที่ส าคัญ 6 หลักเกณฑ์ อันได้แก่  หลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development  หลักมรดกร่วมกันของมนุษยชาติ หรือ Common 
Heritage of Mankind  หลักการกระท าเพ่ือเป็นการป้องกัน หรือ Principle of Prevention Action หลักการป้องกัน

                                           
 115 สุนทรียา เหมือนพะวงศ์, “ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอว่าด้วยการมีศาลใหม่ 
‘ศาลสิ่งแวดล้อม’”, ประชาไท , (วันที่ 14 ธันวาคม 2549). 
 116 PRINCIPLE 10 , THE UNITED NATIONS, THE RIO DECLARATION ON 
ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (1992). 
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ล่วงหน้า  หรือ Precautionary Principle : PP  หลักการว่าด้วยอ านาจอธิปไตยบนทรัพยากรธรรมชาติ  
และ หลักความร่วมมือ หรือ Cooperation ซึ่งผู้เขียนได้มีอธิบายแนวคิดท้ังหมด ดังต่อไปนี้ 

1) หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development   

แนวคิดในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นในคณะกรรมาธิการแห่งโลกว่าด้วย
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ภายใต้องค์การสหประชาชาติ โดยในปี ค.ศ. 1987 มีการให้ค านิยาม 
“การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ว่าหมายถึง การพัฒนาที่ตอบสนองต่อความจาเป็นของประชากรในปัจจุบัน
และไม่เป็นการลดทอนความสามารถในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ของประชากรในอนาคตด้วย117 
ประกอบด้วยแนวคิดหลัก 2 ประการ กล่าวคือ 
     ประการแรก “ความจ าเป็น” นั้นจะต้องให้ความส าคัญแก่ความจา
เป็นของผู้ที่ด้อยโอกาส และควรจะได้รับสิทธิดังกล่าว  
    ประการที่สอง แนวคิดในการจ ากัดการใช้ประโยชน์โดยตนเองนั้น
จะต้อง พิจารณาโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสังคมและเทคโนโลยีที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความเหมาะสมของความจ าเป็นในปัจจุบันและอนาคต 
     แนวคิดในการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังกล่าว พยายามสร้างมาตรฐานในการรักษาไว้ 
ซึ่งสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ซึ่งอาจสูญเสียไปจากการพัฒนา โดยในมุมมองทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้น 
การพัฒนาย่อมนามาซึ่งการทาลายสิ่งแวดล้อม เช่น เมื่อมีการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้น ก็จะมีการ
ขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึ้น เมื่อภาคอุตสาหกรรมขยายตัวก็จะก่อให้เกิดมลภาวะที่มา
จากโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น รวมถึงการสูญไปของทรัพยากรธรรมด้านต่างๆ เช่น ป่าไม้ และแร่
ธาตุ เนื่องจากต้องมีการนามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต หากประชากรในยุคปัจจุบันใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปในทางที่เกิดประโยชน์ต่อคนในรุ่นตนเองมากเกินไป  โดยไม่

                                           
 117 Report of the World Commission on Environment and Development 1987” 
Our Common Future,  
 Sustainable development is development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet their own 
needs. It contains within it two key concepts:  
  the concept of 'needs', in particular the essential needs of the world's poor, 
to which overriding priority should be given; and  
  the idea of limitations imposed by the state of technology and social 
organization on the environment's ability to meet present and future needs.. 
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ค านึงถึง ความสามารถในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรของคนในรุ่นอนาคต  ปัญหาที่จะ
เกิดข้ึนคือ ทรัพยากรจะไม่หลงเหลืออยู่เพียงพอให้คนในอนาคตได้ใช้ การด ารงชีวิตในอนาคตย่อมต้อง
ล าบากขึ้น ย่อมถือว่าเป็นการที่คนในปัจจุบันได้ละเมิดต่อสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีของคนในอนาคต  
แนวคิดในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงถูกสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งในหลายประการ   
เพ่ือก่อให้เกิดความสมดุลในการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะสามารถใช้ได้
ในระยะยาว หรือตลอดไป ซึ่งถือว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในการมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม 
ทางธรรมชาติที่ดีอีกประการหนึ่ง118 
  2) หลักการในเรื่องมรดกร่วมกันของมวลมนุษยชาติ 
  หลักมรดกร่วมกันของมนุษยชาติ (Common Heritage of Mankind)  
เป็นหลักการที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตามอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nations on the 
Law of the Sea) ซึ่ง นายอาร์วิด ปราโด (Mr. Arvid Pardo) เป็นผู้กล่าวอ้างหลักเกณฑ์ดังกล่าวในที่
ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ. 1967 โดยกล่าวอ้างถึงสิทธิในการแสวงประโยชน์
จากทรัพยากรใต้ท้องทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการแสวงประโยชน์จากสินแร่ต่างๆ  
ในทะเลซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัด ในขณะที่การแสวงประโยชน์ในทะเลหลวง (High Sea) นั้นเป็นไปโดยเสรี 
หากใช้หลักผู้ใดมาก่อนย่อมแสวงประโยชน์ได้ก่อน (First Come First Served) ย่อมท าให้ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดนั้นหมดไปอย่างรวดเร็ว 119 และจะเป็นการส่งเสริมให้ “ผู้แข็งแกร่งยิ่งแข็งแกร่ง
ยิ่งขึ้นไป ผู้ที่ร่ ารวยก็ยิ่งร่ารวยขึ้นไป”  ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการสงวนทรัพยากรดังกล่าวไว้ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ที่มนุษยชาติจะได้ใช้ร่วมกัน โดยค านึงถึงความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ยังไม่มีความสามารถ
เพียงพอที่จะแสวงประโยชน์ดังกล่าวด้วย 
  ในมุมมองของกฎหมายระหว่างประเทศนั้น ต้องยอมรับว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
ต่างๆ ในฐานะประชาคมโลกเป็นเรื่องส าคัญ สภาพแวดล้อมต่างๆ ในโลกนั้น ทุกประเทศต่างมีส่วน
ร่วมในการใช้และแสวงประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางทะเลดังที่ได้กล่าวไป และรวมถึง
สิ่งแวดล้อมด้านอ่ืนๆ ด้วย เช่น สิ่งแวดล้อมทางอากาศ สิ่งแวดล้อมทางแผ่นดิน ฯลฯ เป็นต้น  
เมื่อมนุษย์ได้มีการใช้สิ่งแวดล้อมเหล่านี้แล้ว สิ่งแวดล้อมบางประการที่เป็นทรัพยากรสิ้นเปลืองย่อม

                                           
 118 ดามร ค าไตรย์ , เรื่องเดียวกัน, หน้า 10. 
 119 Tullio Scovazzi, “The Concept of Common Heritage of Mankind and The 
Resources of The Seabed Beyond   The Limits of National Jurisdiction”, Agenda 
Internacional,   Año XIV, N° 25, 2007, p 11-24. 
 * Speech of Mr. Arvid Pardo in the United Nations General Assembly 
Conference on 1 November 1967.  
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หมดไป ในขณะที่สิ่งแวดล้อมที่เป็นทรัพยากรหมุนเวียนย่อมเกิดมลภาวะขึ้น โดยมนุษย์ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการท าให้ทรัพยากรหมดไป และต่างร่วมกันก่อมลภาวะดังกล่าวขึ้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
และไม่ว่าจะมากหรือน้อย ดังนั้นมนุษย์ทุกคนย่อมต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นด้วย 
เนื่องจากประชากรโลก เป็นผู้มีส่วนร่วมในการทาลายสภาพแวดล้อมของโลก ซึ่งสังคมโลกทั้งหมดได้
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และเราไม่สามารถแยกผลกระทบจากมลภาวะที่เกิดขึ้นในโลกได้ เพราะการ
กระท าของทุกคนต่างช่วยกันก่อให้เกิดผลกระทบจากการที่ทรัพยากรหมดไป และการเกิดมลภาวะ
ต่างๆ เหตุดังกล่าวไม่เพียงแต่จะสร้างผลเสียโดยรวมต่อสังคมโลกในปัจจุบันเท่านั้น  แต่ส่งผลต่อการ
ด ารงชีวิตของมวลมนุษยชาติในอนาคตด้วย ดังนั้น หลักเกณฑ์ในเรื่องมรดกร่วมกันของมวลมนุษยชาติ
จึงอาจน ามาใช้ในการอธิบายเรื่องสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
มนุษย์แสวงประโยชน์อยู่ในปัจจุบันนั้น มิใช่ทรัพย์สินของผู้ใดผู้หนึ่ง แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างใช้ร่วมกัน 
ทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้ และต่างก็มีสิทธิในการที่จะแสวงประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ในฐานะที่เป็นประชากรโลกซึ่งมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ  จึงไม่สามารถ 
ที่จะแยกมนุษย์ออกจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้ อย่างไรก็ดี แม้มนุษย์จะมีสิทธิใน
การแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรดังกล่าวก็ย่อมหมดไป หากมิได้มีการตระหนัก
ถึงหน้าที่ในการรักษาทรัพยากรดังกล่าวไว้ให้สามารถใช้ได้ในระยะยาว  แนวคิดในเรื่องมรดกร่วมกัน
ของมวลมนุษยชาติจึงเกิดขึ้นมาเพ่ือสร้างฐานความคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะ  
ที่สร้างทั้งสิทธิและหน้าที่ต่อบุคคลในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  ซ่ึงเป็นสิ่งที่มนุษย์
สามารถใช้ประโยชน์ได้ร่วมกัน โดยค านึงถึงการใช้ของมนุษย์คนอ่ืนๆ ซึ่งย่อมต้องได้รับผลกระทบจาก
การใช้ทรัพยากรนั้น และรวมถึงมนุษย์ในรุ่นต่อไปด้วย ซึ่งจะเป็นการสร้างดุลยภาพให้แก่การแสวง
ประโยชน์จากทรัพยากรของโลก เพ่ือให้มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิในการแสวง
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ดี โดยไม่ถูกลิดรอนจากการแสวงประโยชน์ของมนุษย์ผู้อ่ืนๆ  
และรัฐในฐานะผู้ใช้อ านาจแทนประชาชนด้วย120 

3) หลักการกระท าเพ่ือป้องกัน121  
  หลักการกระท าเพ่ือเป็นการป้องกัน (Principle of Prevention Action)  
เป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดให้แต่ละรัฐด าเนินการล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ล่วงหน้า และให้ทันกิจการภายในของรัฐนั้นๆ  ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้หลักการกระท าเพ่ือการป้องกัน จึงถูกก าหนดในปฏิญญาริโอ มาตรา 14 
บัญญัติไว้ว่า “รัฐทั้งหลายควรที่จะร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิ์ภาพ และป้องกันการย้ายสถานที่  

                                           
 120 ดามร ค าไตรย์, เรื่องเดิม, หน้า 7. 
 121 ปวริศร เลิศธรรมเทวี, เรื่องเดิม,, หน้า  29-31. 
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หรือเคลื่อนย้ายกิจกรรม หรือวัตถุที่ก่อให้เกิดอันตราย หรือความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม 
อย่างรุนแรง หรือพบว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ 
  ด้วยเหตุนี้ถ้าการด าเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวที่ก่อให้ผลกระทบอย่างรุนแรง 
 จะเข้าหลักเกณฑ์ “ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการแจ้งเตือนล่วงหน้า และทันเวลา (Prior and Timely 
Notification) กล่าวคือ รัฐต้องแจ้งล่วงหน้า และให้ข้อมูลกับรัฐอ่ืนๆ  ที่ได้รับผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง และจะต้องปรึกษากับรัฐต่างๆ ในระยะเวลาแรก โดยสุจริต122 แต่รัฐจะต้อง
แจ้งเตือนรัฐอ่ืนทันทีถึงภัยพิบัติ หรือเหตุฉุกเฉินอ่ืนที่น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบ ซึ่งเป็นอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อมของรัฐอ่ืนประชาคมระหว่างประเทศจะต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการช่วยเหลือรัฐ
ที่ประสบภัยดังกล่าว123 โดยที่รัฐอาจจะก าหนดองค์กรควบคุมดูแล และมาตรการที่เหมาะสม  
รวมถึงการรับรองสิทธิในกิจกรรมร่วมกับรัฐด้วยเช่นเดียวกัน 

4)  หลักการป้องกันล่วงหน้า   (Precautionary Principle : PP ) 
หลักปอ้งกันล่วงหน้าถือได้ว่าเป็นมาตรการทางกฎหมายอีกอย่างหนึ่งในการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ด้วยเหตุนี้ความหมายของการป้องกัน
ล่วงหน้าตามแนวความคิดของนางสาววรรณภา ติระสังขะ ได้อธิบายความหมายของหลักการป้องกัน
ล่วงหน้าไว้ว่า “เป็นการก าหนดหรือหามาตรการ โดยการใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็น เหมาะสมเพ่ือป้องกัน
มิให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายที่ สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้า หรือให้เกิดผลกระทบหรือความ 
เสียหายน้อยที่สุดในด้านสิ่งแวดล้อม124 แต่เมื่อพิจารณาแนวความคิดดังกล่าวนั้นผู้เขียนได้มีการศึกษา
กฎหมายระหว่างประเทศ บัญญัติขึ้นในปฏิญญากรุงริโอ ระบุไว้ในบทบัญญัติ  ข้อที่ 15125 ไว้ว่า  
“เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รัฐจะต้องใช้วิธีป้องกันล่วงหน้าอย่างแพร่หลายตามความสามารถ
ของตน เมื่อปรากฏว่ามีสิ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือไม่สามารถท าให้กลับสู่สภาพเดิม

                                           
 122 Principle 19, THE UNITED NATIONS, THE RIO DECLARATION ON 
ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (1992). 
 123 Principle 18, THE RIO DECLARATION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT 
(1992)  
 124 วรรณภา ติระสงขะ, “กฎบัตรว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมของประเทศฝรั่งเศส: หลักการ
พ้ืนฐานในกฎหมายสิ่งแวดล้อม” ( La charte de l’environnement )”, Public Law Net 
เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย, 2548 ค้นวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก http://public-
law.net/publaw/view.aspx?id=707. 
 125 Principle 15, THE UNITED NATIONS, THE RIO DECLARATION ON 
ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (1992). 
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ได้ รัฐจะต้องไม่น าเหตุผลการขาดความชัดเจนทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเลื่อนมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพ และคุ้มทุนในการป้องกันความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม” 
  ด้วยเหตุนี้หลักการป้องกันความเสียหายล่วงหน้า จึงเป็นมาตรการที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมท่ีเสียหายไปแล้ว หรือแก้ไขได้ยากกลับคืนให้สู่สภาพดังเดิม 
และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาไปเป็นกฎหมายภายใน
ของประเทศต่างๆ  อาทิเช่น การก าหนดมาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบ
ของสิ่งแวดล้อม (EIA) และการจัดท าแผนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น และก่อให้เกิดการ
ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย  

5)  หลักการว่าด้วยอ านาจอธิปไตยบนทรัพยากรธรรมชาติ126 
จากหลักการว่าด้วยอ านาจอธิปไตยบนทรัพยากรธรรมชาติ ถือว่าเป็นพ้ืนฐาน 

ของกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ดังที่ปรากฏในปฏิญญาสต๊อกโฮล์ม ตามที่บัญญัติ 
ในข้อ 21127 “รัฐมีอ านาจอธิปไตยที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามกฎบัตรสหประชาชาติ 
และเป็นไปตามนโยบายทางสิ่งแวดล้อมภายใน และมีความรับผิดชอบที่จะป้องกันมิให้การด าเนิน
กิจกรรมภายในรัฐ ก่อให้เกิดความเสียหายสิ่งแวดล้อมของรัฐอ่ืน”  องค์ประกอบที่ส าคัญหลักอ านาจ
อธิปไตยบนทรัพยากรธรรมชาตินั้น ตาม UN Charter นั้นถือว่าอ านาจอธิปไตยของรัฐครอบคลุม 
การด าเนินกิจการทั้งภายในรัฐ และกิจการภายนอก (Extra-territoriality)128 โดยที่ในปฏิญญาสต๊อก
โฮล์ม ตามที่บัญญัติในข้อ 21 เป็นกฎหมายพ้ืนฐานของกฎหมายสิ่งแวดล้อม ซึ่งปฏิญญาริโอได้น าหลัก
บัญญัติไว้เอกสารในมาตรา 2 “รัฐมีสิทธิอธิปไตยตามกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ และหลักการของ
กฎหมายระหว่างประเทศในการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามนโยบายด้านพัฒนา 
และสิ่งแวดล้อมของแต่ละรัฐ และมีความรับผิดชอบร่วมที่จะประกันว่า กิจกรรมภายในเขตอ านาจ 

                                           
 126 ปวริศร เลิศธรรมเทวี, เรื่องเดิม, หน้า 50-53. 
 127 THE UNITED NATIONS, CONFERENCE ON THE HUMAN ENVIRO ENT 
Stockholm 5-16 June 1972,  
 Principle 21 States have, in accordance with the Charter of the United 
Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their 
own resources pursuant their own environmental policies, and the responsibility to 
ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the 
environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.  
 128 Phillppe Sands, Principles of International Environment Law , (New York: 
Cambridge University Press, 2003) p 7-236. 
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หรือควบคุมของรัฐจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ สิ่งแวดล้อมของรัฐ หรือพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตอ านาจ
รัฐของตนเอง”129 

6) หลักความร่วมมือ (Cooperation)130 
หลักความร่วมมือเป็นหลักการที่อยู่หลักปฏิบัติของระบบกฎหมาย Common Lawของกลุ่มประทศ 
แองโกล แซกซอน ซึ่งเป็นหลักที่ให้ความส าคัญถึงการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และให้
ความส าคัญกับการมีส่วนของประชาชนในกระบวนการต่างๆ ในทางกฎหมาย131 นอกจากนนี้ยังเป็น
หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวถึงหลัก “เพ่ือนบ้านที่ดี” ที่ยังคงปรากฏในกฎ
บัตรแห่งสหประชาชาติ มาตรา 74 ที่เกี่ยวข้องกับสังคม เศรษฐกิจ และพาณิชย์ และมีการบัญญัติใน
เอกสารทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ อาทิเช่น ปฎิญญาสต๊อกโฮล์ม 1972 มาตรา 24132 
หรือบัญญัติปฎิญญาริโอ 1992 มาตรา 27133 บัญญัติไว้ว่า  “รัฐ และประชาชน จะต้องให้ความ
ร่วมมือกันโดยสุจริต และด้วยความมุ่งมั่นของการเป็นหุ้นส่วนในการกระท าหลักการในปฏิญญา  
และในการพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

                                           
 129 PRINCIPLE 2 , THE UNITED NATIONS, THE RIO DECLARATION ON 
ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (1992).  
 130 ปวริศร เลิศธรรมเทวี, เรื่องเดิม, หน้า42-43 . 
 131 บุญศี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2560),หน้า19. 
 132 Principle 24 THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON THE HUMAN ENVIRO 
ENT Stockholm, above n 23. 
 133 THE UNITED NATIONS, THE RIO DECLARATION ON ENVIRONMENT AND 
DEVELOPMENT (1992),  
 Principle 27  States and people shall co-operate in good faith and in a spirit 
of partnership in the fulfillment of the principles embodied in this Declaration and in 
the further development of international law in the field of sustainable development. 
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เมื่อมาพิจารณาถึงแนวความคิดของท่านอาจารย์ ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์ กล่าวไว้ว่า 
“หลักความร่วมมือเป็นเรื่องของหลักความเป็นหุ้นส่วน (Partnership)134  ซึ่งทุกประเทศมีพันธกรณี
ต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยให้ความส าคัญถึงหลักความ
ร่วมมือเป็นพ้ืนฐานของเอกสารกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างที่ไม่มีสภาพบังคับ เนื่องจากว่าปัญหา  
ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเรื่องส าคัญที่จ าเป็นต้องใช้มาตรการ
ความร่วมมือระหว่างประเทศให้ปรากฏอยู่ลักษณะ ปฏิญญา แถลงการณ์ หรือข้อแนะน าต่างๆ  
ของแต่ละรัฐ มาปรับใช้ให้เหมาะสมตามสภาพของเศรษฐกิจ โดยมีการสอดคล้องในการเคารพการ
ตัดสิน และไม่แทรกแทรกกิจการภายใน ( Non – Interference ) ระหว่างกลุ่มภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้135 

ดังนั้นจากแนวความคิดในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และมรดก
โลกทางธรรมชาติจะเป็นให้การจ ากัดความแนวคิดในเรื่องที่ศึกษาจากหัวข้อที่ศึกษา ซึ่งผู้เขียนจะน า
หลักเกณฑ์ หรือแนวความคิดดังกล่าวมาวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในส่วนถัดไป 

 
 

2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน การกระจาย
อ านาจทางปกครอง  

จากแนวความคิดในเรื่องดังกล่าว จะมีการอธิบายถึงหลักเกณฑ์สิทธิชุมชน การมีส่วนร่วม  
ของประชาชน และการกระจายอ านาจทางปกครองว่ามีส่วนส าคัญกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 

                                           
 134 พรชัย ด่านวิวัฒน์, กฎหมายการค้า และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์วิญญูชน,2544.),หน้า 9-91. 
 135 อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ และปวริศ เลิศธรรมเทวี, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับระบบ
กฎหมายไทย (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2557). 
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2.2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิชุมชน 
แนวความคิดเรื่องสิทธิชุมชนมามักจะได้รับแนวความคิดมาจากทางด้านตะวันตก และถูก

พัฒนามาจากสิทธิชุมชน มีลักษณะเป็นสิทธิรวมหมู่ ( Collective right )136 ไม่ใช่สิทธิของปัจเจกชน 
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นการที่รัฐให้ความส าคัญกับประชาชน โดยการให้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การจัดการ การพัฒนานโยบายต่างๆ รวมถึงการบัญญัติกฎหมายเพ่ือรองรับสิทธิของชุมชน  
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

 ส่วนส าหรับประเทศไทยนั้น สิทธิชุมชนเกิดขึ้นโดยปริยายและมีความสากลซึ่งเกิดขึ้นมาแต่
เดิมมาจากธรรมชาติของชุมชนดั้งเดิม ภายหลังเกิดอ านาจรัฐที่ เข้าจัดการกลไกระบบต่างๆ  
บางครั้งอาจจะก้าวล้ าเรื่องสิทธิมนุษยชนก่อให้ให้เกิดความกระทบกระเทือนในสิ่งที่เป็นพ้ืนฐานของ
มนุษย์ย่อมสามารถกระท าได้ สิ่งที่ส าคัญควรพิจารณาถึง “องค์กรความรู้ด้านชุมชน” หรือ ชุมชน
ท้องถิ่นในการก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างรัฐและชุมชน137 ผู้เขียนจึงมีแบ่งหัวข้อการอธิบาย
ออกเป็น 2 ประการ กล่าวคือความหมายของชุมชน และหลักสิทธิของประชาชน และสิทธิชุมชน 
ตามรัฐธรรมนูญ  

 ความหมายของชุมชน138 2.2.1.1

                                           
 136 กิตติศักดิ์ ปรกติ, สิทธิของบุคคลซึ่งรวมตัวกันเป็นสังคม:เน้นการศึกษา สิทธิบุคคล 
ชุมชน และองค์กรส่วนท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมบ ารุ งรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 46 และ 56 และ 290  ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 2540  อ้างถึงใน นิตยา โพธิ์นอก, ชุมชน กับสิทธิ ในทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิจัย และพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า , 
2557),หน้า 18. 
 137 วิชช์ จรีะแพทย์, เรื่องมองย้อนแนวความคิดสิทธิชุมชนของไทย , (กรุงเทพมหานคร, 
2550). 

138 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิ

อนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมี
ส่วนร่วมในการจัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 
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ความหมายค าว่ า  “ชุมชน หรือชุมชนท้องถิ่นดั้ ง เดิม ”  ถูกบัญญัติขึ้น  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 46 และชุมชนตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตามมาตรา  66 ไว้ดังต่อไปนี้139  

ด้วยเหตุนี้  องค์ประกอบของชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540140 รายละเอียดดังต่อไปนี้  

(1) ชุมชนต้องมีลักษณะเป็นการอยู่ร่วมกันของบุคคลหลายคนเป็นคณะ
บุคคลที่มีจ านวนมากที่ด าเนินชีวิตเป็นหมู่คณะตามปกติ และพ่ึงพาตัวเองได้อย่างเป็นอัตลักษณ์ 
(Identity) ในทางสังคม และวัฒนธรรม แยกต่างหากจากชุมชนอ่ืนได้โดยอาศัยความสมบูรณ์ 
ของสิ่งแวดล้อม หรือรากเหง้าของวัฒนธรรมในทางด ารงชีพ 

(2) การอยู่ร่วมกันของบุคคลเหล่านั้นต้องมีลักษณะเป็นการด าเนินวิถีชีวิต
ร่วมกันโดยมีความส านึกในความสัมพันธ์เป็นกลุ่มก้อนระหว่างกันอย่างต่อเนื่องและมีการสืบสาย
ชุมชนต่อไปโดยไม่จ ากัดระยะเวลา 

(3) ลักษณะของการด าเนินชีวิตหรือกิจวัตรร่วมกันดังกล่าวต้องเป็นไป 
โดยสมัครใจ ไม่มีการบังคับ 

(4) การด าเนินชีวิตร่วมกันในชุมชนต้องมีรูปแบบหรือข้อบังคับที่แน่นอน
เป็นกิจจะลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีเวทีส าหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
หรือมีแบบแผนในการติดต่อสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบระหว่างกัน141 

(5) การจัดองค์กร มีผู้ท าหน้าที่จัดการหรือวิธีการจัดการร่วมกันอย่างใด
อย่างหนึ่งในนามของชุมชน ซึ่งสามารถแสดงออกให้เป็นที่รับรู้แก่สาธารณชนได้   ทั้งนี้ไม่จ ากัดว่า
จะต้องมีรูปแบบการจัดองค์กรหรือการจัดองค์กรอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ 

ดังนี้ความหมายของ ค าว่า “ชุมชน” หมายถึง การอยู่ร่วมกันของบุคคลหลาย
คนเป็นคณะบุคคลที่มีจ านวนมากที่ด าเนินชีวิตเป็นหมู่คณะตามปกติ  และพ่ึงพาตัวเองได้อย่าง  

                                           
 139 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2540 , มาตรา 46 บุคคลซึ่งรวมกันเป็น
ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะ  หรือ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ    การบ ารุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ. 
 140 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 46 อ้างถึงใน กิตติศักดิ์  
ปรกติ, สิทธิของบุคคลซึ่งรวมตัวเป็นชุมชน (กรุงเทพมหานคร: บริษัทมิสเตอร์ก๊อปปี๊, 2550) ,หน้า 
98 –99. 
 141 เรื่องเดียวกัน, หน้า 98 –99. 
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เป็นอัตลักษณ์ (Identity) ในทางสังคม และวัฒนธรรม แยกต่างหากจากชุมชนอ่ืนได้โดยอาศัยความ
สมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม หรือรากเหง้าของวัฒนธรรมในทางด ารงชีพ เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
บุคคลกันอย่างต่อเนื่อง และมีการสืบสายชุมชนโดยไม่จ ากัดระยะเวลา ย่อมเป็นการใช้วิถีชีวิตโดยใจ
สมัคร ไม่มีการบังคับ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิด และปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชน รวมถึงการจัดให้
มีองค์กรท าหน้าที่จัดการหรือวิธีการจัดการร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งในนามของชุมชน  ซึ่งสามารถ
แสดงออกให้เป็นที่รับรู้แก่สาธารณชน 

ความหมายของ ค าว่า “ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม” หมายถึง การที่รัฐธรรมนูญมุ่งให้
ความคุ้มครองให้บุคคลที่รวมตัวกันเป็นชุมชนมีสิทธิทางวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตแบบ
พ้ืนบ้านตามความเชื่ อของชุมชน และมีสิทธิมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมจึงมีลักษณะพิเศษอีก 2 ประการ ดังนี้142 

(1) ค าว่า “ท้องถิ่นดั้งเดิม” หมายถึง การมีชีวิตแบบพ้ืนบ้านตามความเชื่อ
ในแบบแผนและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน ซึ่งปกติอาศัยการจัดการบ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนเป็นฐานส าคัญในการด ารงชีพ 

(2) ด าเนินชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่ในสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรมที่สืบสายมาแต่เดิม แม้จะมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลา แต่ก็มิได้หัน
มาด าเนินชีวิตแบบคนส่วนใหญ่ในชาติหรือพ้ืนที่ปกครองที่ตนสังกัดอยู่และยังคงอาศัยจารีตประเพณี       
ภูมิปัญหาท้องถิ่น หรือศิลปวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมร่วมกันเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตร่วมกัน 

ฉะนั้นรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรจึ งมีก ารบัญญัติถึ งค าว่ า  ชุมชน  
เพ่ือต้องการให้มีการรับรองสิทธิชุมชน และมีการให้ความหมายของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมตามที่ได้กล่าว
มาแล้วในข้างต้น 

 หลักสิทธิของประชาชน และหลักสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ 2.2.1.2
หลักสิทธิของประชาชน และหลักสิทธิชุมชนตามร่างรัฐธรรมนูญจึงหลักส าคัญที่แสดง

ถึงสิทธิของประชาชน และชุมชนที่ได้รับสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) หลักสิทธิของประชาชน ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หลักสิทธิ

ของประชาชน   และหลักสิทธิของประชาชนเฉพาะชนท้องถิ่นดั้งเดิม 
ประเภทแรก หลักเกณฑ์สิทธิของประชาชน มีการก าหนดไว้แบ่งออกเป็น 3 

รูปแบบ หรือ Three Versions of People Rights ค าว่า สิทธิของประชาชน หมายถึง การก่อตั้งสิทธิ
ของประชาชน และก่อให้เกิดการแบ่งแยกรูปแบบออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 

                                           
 142 เรื่องเด่ียวกัน, หน้า 103-104. 
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  ประการแรก บทบาทของประชาชนที่เป็นรูปแบบพิธีการในตราสารระหว่าง
ประเทศ หรือ The Role of Peoples in Formal International Instruments จากกฎบัตร
สหประชาชาติ หรือ The United Nation Charter ในกติกาสากลระหว่างประเทศว่าด้วยพลเมือง
และสิทธิการเมือง และกติกาสากลระหว่างประเทศว่าด้วยเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ระบุไว้ว่า 
“ประชาชนทุกคนต้องมีสิทธิตัดสินในด้วยตนเอง”143 แสดงว่ารัฐเป็นเพียงผู้แทนที่ได้รับมอบอ านาจ
จากประชาชนรัฐแสดงบทบาทในตราสารระหว่างประเทศโดยมีฐานะเป็นเพียงผู้แทนในเบื้องต้น  
โดยความชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ใช่เพ่ือแสดงของรัฐ144 มีวัตถุประสงค์เป็นคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชน และเป็นสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งท าให้เกิดรูปแบบการปกครองที่รวมตัวกันเป็นสังคม 
หรือหมู่ชนชั้นผู้อ านาจ หรือรวมตัวกันเพ่ือกดชี่ผู้ที่อยู่ใต้อ านาจในช่วงยุคอาณานิคม ซึ่งต่อมาเกิดหลัก
สิทธิการตัดสินใจด้วยตัวเอง จากค าประกาศของ General Assembly Resolution1514 ในช่วง 
Paragraph กล่าวไว้ว่า การปราบปรามหรือการใช้อ านาจที่เหนือกว่าและการหาผลประโยชน์จากคน
ต่างด้าวที่อยู่ในบังคับท าให้เกิดการปฏิเสธสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน145 และประชาชนทุกคนมีสิทธิใน
การตัดสินใจด้วยตนเองโดยสิทธิที่แท้จริงดังกล่าวประชาชนมีสิทธิอย่างอิสระในการตัดสินใจถึงสถานะ
ทางการเมืองเศรษฐกิจและพัฒนาการทางด้านสังคมและวัฒนธรรม146 ในทางปฏิบัติ การตัดสินด้วย

                                           
 143 “ International Covenant on Civil and Political Rights and International 
Covenant on Economics, Social and Cultural Rights 1976”,  
 Article 49 “All peoples have the right of self-determination”. 
 144 International Covenant on Civil and Political Rights and International 
Covenant on Economics, Social and Cultural Rights 1976:  
 “Governments are the authoritative representatives of people, that they act 
in international institutions in a Fundamental representational role, and that it is 
ultimately the legitimacy of the peoples that they represent, not their own 
expression of States interests.”. 
 145 General Assembly Resolution 1514  (XV), Declaration on the granting of 
Independence to colonial countries and peoples  
 1. The subjection of peoples to alien subjection and domination and 
exploitation constitutes a denial of fundamental human rights. 
 146 International Covenant on Civil and Political Rights and International 
Covenant on Economics, Social and Cultural Rights 1976, 
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ตนเองของประชาชนต้องไม่ถูกจ ากัด เนื่องจากไม่ขอบเขตจ ากัดอ านาจอธิปไตยของรัฐ และการ
ตัดสินใจดังกล่าวต้องอยู่บนพ้ืนฐานปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ตั้งอยู่พ้ืนฐานอันความเท่า
เทียมกัน  และจากการด าเนินงานของรัฐ และเคารพต่อสิทธิของประชาชนซึ่งเป็นสิทธิสูงสุด  
และความเป็นเอกราชของชาติ147 ดังนั้นการตัดสินใจด้วยตัวเองต้องอยู่ภายใต้หลักการความเป็นหนึ่ง
เดียวของรัฐอันแบ่งแยกไม่ได้ และได้รับการยอมรับว่าสิทธิชุมชนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของรัฐที่ต้องถูก
บังคับและถูกปกครองที่รัฐสร้างขึ้นด้วย 

 ประการที่สอง สังคมพลเมืองระหว่างประเทศกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศหรือ International civil society as a challenge to statist International law   
เป็นการรวมข้อต่อรองระหว่างสังคมของพลเมืองกับรัฐด้วยการที่รัฐจะเพ่ิมแนวทางการเรียกร้องสิทธิ
ในฐานะท่ีรัฐเท่านั้นเป็นผู้บัญญัติกฎหมาย148 

 ประการที่ ส าม  ชนท้องถิ่ นดั้ ง เดิ มกับสิทธิ ของประชาชน
(Indigenous Peoples and the Rights of People การให้ชนท้องถิ่นดั้งเดิมมีการปกครองด้วย
ตนเองและให้มีความมั่นใจว่าสามารถมีส่วนร่วมกับสังคมส่วนใหญ่ในพ้ืนฐานความเท่าเทียมกันและไม่
มีการตั้ งข้อรังเกียจ 149  โดยมีความต้องการและความทุกข์ยากเดือดร้อนบางสิ่ งบางอย่าง 
ของชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่ยากที่จะเข้าใจและไม่สามารถด าเนินการได้อย่างราบรื่นโดยกฎหมาย
กระบวนการโครงสร้างของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศขณะนี้ยัง

                                                                                                                         
  Article1   All peoples have the right to self-determination. By virtue of that 
right they freely determine their political status and feely pursue their economic, 
social and cultural development. 
 147 General Assembly Resolution1514: 
 7. All States shall observe faithfully and strictly the provisions of the Charter 
of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights and the present 
Declaration on the basis of equality, non-interference in the internal affairs of all 
States, and respect for the sovereign rights of all peoples and their territorial integrity.  
 148 วิชช์ จรีะแพทย์, “เรื่องเดิม” หน้า 50. 

149 General Assembly resolution 1514 (XV) of 14 December 1960 
In particular, the appreciation that to grant mere autonomy to Indigenous 

Peoples , or to assure their participation in the dominant society on the basis of 
equality and non-discrimination. 
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ไม่ให้เวทีทางการเมืองส าหรับผู้แทนของชนท้องถิ่นดั้งเดิมและไม่ได้ให้ความส าคัญในการเป็น
เอกลักษณ์พิเศษทางประวัติศาสตร์ของการเรียกร้องรวมทั้งคุณค่าของการเป็นสังคมมนุษย์ได้ทั้งหมด 

ประเภทที่สอง หลักสิทธิของประชาชนเฉพาะชนท้องถิ่นดั้ ง เดิม150  
หรือ The Statist Conception of Rights and the Rights of Peoples especially Indigenous 
Peoplesวิวัฒนาการของสิทธิของประชาชนในมิติต่างๆ เป็นกรณีการตอบสนองเพ่ือให้ชัดเจนยิ่ งขึ้น 
หมายถึงการตอบสนองในส่วนต่างๆ ของโครงสร้าง การให้ค าจ ากัดความ การป้องกัน การสนับสนุน
สิทธิให้เป็นตัวแทนของสังคมเพ่ือเป็นพลังบรรทัดฐานปกป้องเหยื่อของรัฐในทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรมบทความนี้ให้ความส าคัญแก่เหยื่อซึ่งก็คือ ชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่ถูกปฏิ เสธถึงสิทธิพ้ืนฐาน
ในด้านศักดิ์ศรีในความเป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์และเชื้อชาติอย่างถาวร อันเป็นพ้ืนฐานแต่แรก 
แล้วพัฒนาการต่อมาเป็นความเป็นชุมชนที่กล่าวถึงในปัจจุบัน 

 ในส่วนความคิดของ Rodolfo Stavenhagen ได้ให้ความหมายค าว่า 
“พลเมืองชนท้องถิ่นดั้งเดิม”หรือ Indigenous Populations  หมายถึงผู้อยู่อาศัยดั้งเดิม 
ของอาณานิคมผู้ซึ่งโดยทั่วไปตามประวัติศาสตร์แล้วถูกปราบปรามหรือถูกล่าดินแดนโดยผู้อ่ืนและต้อง
เสียอ านาจอธิปไตยไปรวมทั้งตกเป็นผู้อยู่ใต้ปกครองของสังคมส่วนใหญ่และรัฐไม่มีอ านาจควบคุม
ด าเนินการใด151 

 ซึ่งในความเห็นของ Staven hagen ที่อยู่ข้างต้น กล่าวว่า“สถานะของชน
ท้องถิ่นดั้งเดิมเป็นผู้ถูกกระท าให้สูญเสียสิทธิทางอธิปไตยโดยไม่มีส่วนร่วมหรือเป็นตัวแทน  
ในทางการเมืองและยังเป็นเหยื่อของสิทธิพ้ืนฐานต่างๆจากสถานะของผู้อยู่ใต้ปกครองนี้ท าให้ถูก
ล่วงล้ าในสิ่งต่างๆรวมทั้งการบริการทางสังคมและแรงกดดันในการถูกยึดดินแดนและทรัพยากร 
ที่ท ามาหากินได้อย่างถาวร” 

 แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะชนท้องถิ่นดั้งเดิม
ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นสาเหตุให้ เกิดปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชุมชนท้องถิ่นตกเป็นเหยื่อ  
ของโครงสร้างของวัฒนธรรมในความเหลื่อมล้ าความเป็นเอกลักษณ์ ที่แสดงถึงความเป็นชาติของรัฐ 

                                           
 150 Edited by James Crawford, The Rights of Peoples (Oxford: Clarendon 
Press, 1987), p 17-37. 
 151 Ibid., p 17-37. 
 Rodolfo Stavenhagen said, “The original inhabitants of a territory who, 
because of historical circumstances (generally conquest and/or colonization by 
another people),have lost their sovereignty and have become subordinated to the 
wider society and the state over which they do not exercise and control”. 
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จึงเกิดข้อยุติ 2 แนวทางดังนี้ ประการแรก ความเป็นเอกราชของอาณานิคม หรือ the territorial 
sovereignty ประการที่สอง ความเป็นหนึ่งเดียวของเชื้อชาติหรือ a unified nationality ภายใต้การ
บริหารขององค์กรของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนท้องถิ่นดั้งเดิมจะมีสิทธิเป็นเจ้าของเอกราช  
และเชื้อชาติทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับประวัติศาสตร์ประเพณีและความเป็นตัวของตัวเองของประชาชน
ภายในรัฐ 

ทั้ งนี้ ความพยายามในการพัฒนาสิทธิของชนท้องถิ่นดั้ ง เดิมภายในกรอบ 
ของประเพณี หรือ Attempts to Develop Indigenous Rights within the Traditional 
Framework แสดงถึงข้อเรียกร้องชุมชนท้องถิ่นในการสร้างความเชื่อมโยงของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
ภายในภาครัฐและหน่วยงานสากล เพ่ือเป็นการรองรับข้อเรียกร้องชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่องเป็นการ
ก าหนดกรอบการลบล้างอ านาจของรัฐ152 ความรู้สึกส่วนตัวเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องรับรู้ถึงความจริงว่า
ความเป็นอยู่มีอยู่ของชนท้องถิ่นดั้งเดิมเป็นส่วนหนึ่งที่มีอยู่ทุกแห่งของโลก153 ตัวอย่างของรายงาน 
Professor Brownlie  ได้กล่าวว่า “ความต้องการเร่งด่วนเพ่ือคุ้มครองชนท้องถิ่นดั้งเดิมในกรอบของ
สิทธิมนุษยชนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในกรอบของสิทธิของกลุ่มชนในส่วนของการคุ้มครองชน
กลุ่มน้อยและการสนับสนุนให้มีการตัดสินใจด้วยตนเองในทางปฏิบัติ” ท าให้ให้เกิดสิทธิของประชาชน
มีความชัดเจนมากข้ึน 

2) หลักสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ  
จากกรณีสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กล่าวไว้ว่า ประชาชนที่อยู่ในชุมชน
ย่อมมีสิทธิในการอนุรักษ์ หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น และรวมถึงการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุด154 ในกรณีที่รัฐไม่ปฏิบัติตาม ประชาชนมีสิทธิฟ้องหน่วยงานให้ปฏิบัติ 
ตามสิทธิของประชาชนได้ 

                                           
 152 Ibid., p 17-37. 

Attempts to Develop Indigenous Rights within the Traditional Framework: the 
specification of a framework that exerts leverage on the State system.  
 153 Ibid., p 17-37. 
 Attempts to Develop Indigenous Rights within the Traditional Framework: 
It is also important to acknowledge that the reality of the indigenous peoples’ 
experience is part of the story of all parts of the World. 

154 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2540, 
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ส่วนกรณีในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระท ามิได้
เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน
และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อนรวมทั้งได้ให้องค์การ
อิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา  
ที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบก่อน
มีการด าเนินการดังกล่าวทั้งนี้สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ  
หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง155 

                                                                                                                         
มาตรา46 วรรคแรก บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟู

จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมใน
การจัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืนทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 บัญญัติไว้ว่า 
 มาตรา 66 วรรคแรก บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อม
มีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ
และมีส่วนร่วมในการจัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 

155 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,มาตรา 66 และ,มาตรา 67  
 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์บ ารุงรักษาและการได้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุ้มครองส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิ์ภาพหรือคุณภาพชีวิตของตนย่อมได้รับความคุ้มครองตามความ
เหมาะสม 

การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผล
กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดให้มีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อนรวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การ
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว 
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3) หลักสิทธิชุมชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ ให้ความหมาย
ของ “สิทธิชุมชน” มาตรา 9  และ มาตรา 10 ตามร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน ฉบับรับฟัง
ความเห็น  บัญญัติไว้ว่า “การที่ ให้สิทธิในการจัดการ การมีส่วนร่วม การบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงความหลากทาง
ชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมถึงแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ และการมีสิทธิที่จะอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงการรับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับชุมชนในแหล่งมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ และการให้สิทธิในการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของรัฐอันมีผลหรืออาจมี
ผลกระทบต่อสิทธิของชุมชน รวมถึงสิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณา
ภายในเวลาอันรวดเร็ว และสิทธิในการที่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอ่ืนของรัฐ และ สิทธิอ่ืนที่
จ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม” 

  ทั้งนี้รัฐยังจะให้ “สิทธิในการครอบครองเป็น เจ้าของ หรือใช้ประโยชน์ 
จากที่ดินและทรัพยากรในอาณาบริเวณที่ใช้ เคยใช้ หรือได้รับตามจารีตประเพณี รวมทั้ง สิทธิในการ
ก าหนดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมด้วย โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ค าสั่ง ข้อบังคับ หรือการกระท าอ่ืนใดตามอ านาจ
หน้าที่ของตน ทั้งนี้เพ่ือคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุน ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม” 

แต่อย่างไรก็ตาม รองศาสตราจารย์ ดร กิตติศักดิ์ ปรกติ ให้ความหมายถึง 
ค าว่า  “สิทธิชุมชน” หมายถึงสิทธิชุมชนหรือสิทธิของประชาชนที่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนและด าเนิน
ชีวิตร่วมกันภายใต้แบบแผนการปกครองที่แน่นอน อย่างใดอย่างหนึ่งในความหมายอย่างกว้าง  
ซึ่งหมายรวมทั้งชุมชนทั่วไป ชุมชนท้องถิ่น (Local Community) และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม 
(Traditional Local Community) ในฐานะที่เป็นหมู่คณะที่ด าเนินวิถีชีวิตร่วมกันและเป็นที่รับรู้ 
แก่สาธารณชน  ในลักษณะที่ได้รับการยอมรับว่ามีตัวตน และมีความสามารถ มีสิทธิในทางใดทางหนึ่ง
ด้วย156 

 
 
 

                                                                                                                         
 สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
องค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ย่อมได้รับความคุ้มครอง 
 156 กิตติศักดิ ์ปรกติ, เรื่องเดิม, อ้างถึงใน ปัทมา สูบก าบัง, การเข้า(ให้)ถึงสิทธิชุมชน : การมี
สิทธิ มีเสียง และมีส่วนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประชาชน  
(กรุงเทพมหานคร: ส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2559),หน้า 25. 
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2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน 2.2.2.1

การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน เป็นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นการปกครองที่มีอ านาจส่วนใหญ่เป็นของประชาชน และทางภาครัฐ
ก าหนดให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น หรือทัศนคติ หรือเข้าไป
ร่วมกิจกรรมกับทางภาครัฐ ในลักษณะของการร่วมรับรู้ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ท าไม่ว่าจะเป็นทางตรง 
หรือทางอ้อม ซึ่งประชาชนสามารถควบคุมตรวจสอบการท างานของภาครัฐ และผู้บริหารภาครัฐจะ
เอาใจใส่ต่อสังคมมากยิ่งขึ้น และท าให้ประชาชนเข้าถึงการท างานของฝ่ายบริหารภาครัฐภายใต้
หลักเกณฑ์การบริหารงานธรรมภิบาล157  

 ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 2.2.2.2
ซึ่งแต่เดิมการเข้าร่วมของประชาชนนั้นมาจาก การมีส่วนร่วมในทางการเมือง ซึ่งเป็น

บริบททางสังคมในอดีตตั้งแต่เริ่มเกิดชุมชนขึ้น อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกิดขึ้นนั้น
มีหลายรูปแบบและหลากหลายวิธีการขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เข้าไปมีส่วนร่วมจึงไม่สามารถนิยาม
ความหมายของการมีส่วนร่วมได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน158 นอกจากนี้การมีส่วนร่วมเป็นการเพ่ิม
การตัดสินใจที่ดี สร้างความสามัคคี ลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือและ
ความชอบธรรมในการตัดสินใจและช่วยให้ทราบถึงความกังวลของประชาชนและค่านิยมของ
สาธารณชนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางปกครองรวมทั้งเป็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญ 
และความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน159 

ตามพจนานุกรมอังกฤษฉบับอ๊อกฟอร์ส ให้ค าจ ากัดความหมาย ค าว่า “การมี
ส่วนร่วม หรือ participation หมายถึงการที่บุคคลร่วมกันกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด  

                                           
 157 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ คณะ, จากการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
สาธารณะ (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2542). 

158ปรัชญา เวสารัชช์, รายงานการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพื่อ 
พัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2528), หน้า 3. 
 159  เจมส์ แอลเครตัน, คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจของ
ชุมชน,แปลจาก A Guide Book for Involving Citizens in Community Decision Making, 
โดยวันชัย วัฒนศัพท์ (ขอนแก่น: ศิริภัณฑ์ออฟเซ็ท, 2544),หน้า 7-10. 
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หรือในประเด็นที่สนใจ และไม่จ าเป็นว่าบุคคลจะเกี่ยวข้องกับประชาชนหรือไม่ เพียงแต่มีความสนใจ 
แสดงทัศนคติ แสดงความเห็นย่อมเป็นการมีส่วนร่วมได้160 

นักวิชาการจากต่างประเทศอธิบายความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ มีชื่อว่า 
Jame L. Creighton ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ในหนังสือ The Public Participation 
Handbook: Making Better Decisions through Citizen Involvement ว่า“การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน หมายถึง เป็นกระบวนการที่ประชาชนมีความห่วงกังวลมีความต้องการและมีคุณค่าในการ
มีส่วนร่วมกับรัฐในการตัดสินใจเรื่องที่ส าคัญกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการ
สื่อสารสองทางที่มีความสัมพันธ์กันโดยมีเป้าหมายโดยรวมเพ่ือที่จะท าให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น  
และได้รับการสนับสนุนจากประชาชน”161 

องค์การสหประชาชาติ อธิบายความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง
กระบวนการที่ประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องกิจกรรม หรือโครงการด้วยความสมัครใจ และความ
กระตือรือร้น ซึ่งกระบวนการพิจารณาในการก าหนดเป้าหมายทางสังคม และบริหารกิจกรรมเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรให้เกิดความบรรลุผล โดยแนวทางพ้ืนฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
มี 3 วิธี162 ได้แก่ การร่วมในการพัฒนา ความพยายามในการสนับสนุนเกี่ยวกับบริหารพัฒนา  
และการร่วมผลประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนา 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดจากทางที่รัฐกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางไปยังส่วนราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสารระหว่างรัฐและประชาชนให้เกิด
ความเข้าใจถึงความต้องการของประชาชน แต่รัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือกับประชาชนโดยการให้
ข้อมูลข่าวสารที่ดีในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน เพราะว่าประชาชนในท้องถิ่นเป็น  
ผู้เข้าใจถึงความต้องการของปัญหาตนเองดีกว่าผู้อ่ืนในเรื่องเกี่ยวกับประชาชน ดังนั้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จึงเป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับ
การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรของชุมชนและของชาติ 

จากค ากล่าวข้างต้น หลักการหรือองค์ประกอบส าคัญของค าว่าประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมได้ดังนี้ กล่าวคือ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการการเมืองและการบริหาร มีการ

                                           
 160 ภัทราวุธ นครเวส, การมีส่วนร่วมของประชาชนในอ านาจตุลาการ (กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2553),หน้า6-7. 
 161 James L. Creighton, The Public Participation Handbook: Making Better 
Decisions through Citizen Involvement  (USA: Jossey  Bass, 2005), p7. 
 162 สร ปิ่นอักษรสกุล, จากผลกระทบทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2548),หน้า 16-17. 



 68 

กระจายอ านาจในการตัดสินใจ และการจัดสรรทรัพยากร ในระหว่างประชาชนให้เกิดความเท่าเทียม
กัน อ านาจในการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรต่างๆจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน การเพ่ิมความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะเกิดความยืดหยุ่นได้ต่อเมื่อมี
โครงสร้างการท างานที่สามารถตรวจสอบได้ เกิดความโปรงใส และค านึงถึงความต้องการ
ทรัพยากรธรรมชาติของผู้มีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่น  
และระดับชาติ163 

ทั้งนี้ศาสตราจารย์ ดร เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ให้ความหมายการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน หมายถึง การที่กลุ่มประชาชน หรือขบวนการที่สมาชิกของชุมชนที่กระท าการออกมา
ในลักษณะของการท างานร่วมกัน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่วม มีความ
ต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง หรือการด าเนินการร่วมกัน
เพ่ือให้เกิดอิทธิพลต่อรองอ านาจ มติชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือการด าเนินการเพ่ือให้
เกิดอิทธิพลต่อรองอ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน164 

ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการซึ่งประชาชนที่มีส่วนร่วม
ในการหาข้อเสนอแนะแนวทางไขปัญหาในเรื่องต่างๆ บุคคลที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาช่วยเริ่มจาก การหา
วิธีแก้ไข ประเมินผล สอดส่องเป็นไปตามกระบวนการเพ่ือให้ เกิดความเข้าใจ และเรียนรู้  
การปรับเปลี่ยนการท างานให้สอดคล้องอย่างมีประสิทธิ์ภาพ 

 เงื่อนไขการมีส่วนร่วมของประชาชน 2.2.2.3
เงื่อนไขของการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องมีเงื่อนไขส าคัญ ซึ่งมีทั้งหมด 5 เงื่อนไข 

ซึ่งมรีายละเอียดดังต่อไปนี้165 

                                           
 163 ถวิลวดี บุรีกุล และบวรศักดิ์ อุวรรณโณ, หนังสือชุดความรู้ด้านการจัดการความขัดแย้ง
ด้วยสันวิธี เล่มที่ 3, พิมพ์ครั้งที่ 2, ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม, (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
พระปกเกล้า, 2549),หน้า 25. 
 164 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินนโยบายของรัฐบาล
ด้านการบริการจัดหางาน (กรุงเทพมหานคร: กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน,2550),หน้า 1. อ้างถึงใน เรณุมาศ รักษาแก้ว, การมีส่วนร่วมกับประชาชน 
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า). 
 165 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, พิมพ์
ครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555),หน้า 48-51. 
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เงื่อนไขแรก ประชาชนต้องมีอิสระในการมีส่วนร่วม (freedom to Participate) 
หมายถึง ประชาชนมีอิสระที่จะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ตามความประสงค์ของตัวเอง 166การเข้าร่วมต้อง
เป็นไปด้วยความสมัครใจ การถูกบังคับให้ร่วมไม่ว่าจะในรูปแบบใดไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม 

 เงื่อนไขที่สอง ประชาชนต้องสามารถที่จะมีส่วนร่วม (Ability to Participate)
ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายจะต้องมีความสามารถพอที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมนั้นๆ หมายความว่า 
บางกิจกรรม แม้จะก าหนดว่าผู้เข้าร่วมมีเสรีภาพและเสมอภาค แต่กิจกรรมที่ก าหนดไว้มีความซับซ้อน
เกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ 

 เงื่อนไขที่สาม ประชาชนต้องเต็มใจที่จะมีส่วนร่วม (Willingness to Participate) 
ประชาชนที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมใดต้องเกิดจากความสนใจที่สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมนั้น 

 รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน 2.2.2.4
การมีส่วนร่วมประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองประชาธิปไตยได้

หลายรูปแบบ ซึ่งเกิดวิวัฒนาการมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังคงปรับเปลี่ยนรูปแบบ  
การปกครองแบบประชาชนมีส่วนร่วมให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม167 

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นรูปแบบการปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบประชาธิปไตยทางตรง และรูปแบบ
ประชาธิปไตยแบบผู้แทน และประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  รูปแบบแรก การปกครองแรกประชาธิปไตยทางตรง  มีต้ นก า เนิ ดจากในนครรั ฐ
เอเธนส์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทุกคนในนครรัฐมารวมตัวกันเพ่ืออภิปรายประเด็นปัญหาต่างๆ โดยมีการ
ลงคะแนนเสียงด้วยการยกมือในปัญหาที่ต้องการตัดสินใจร่วมกัน  ข้อดีของรูปแบบการปกครองแบบ
นี้ คือ เป็นรูปแบบการปกครองที่ให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยโดยตรงเป็นผู้ใช้อ านาจ
อธิปไตยด้วยตนเอง หรือประชาชนร่วมใช้อ านาจอธิปไตยแต่การใช้อ านาจอธิปไตยทางตรงเช่นนี้  
จะมีองค์ประกอบอยู่ 2 ประการ ดังนี้168 

                                           
166 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์,พิมพ์

ครั้งที ่4, (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555), หน้า 48-51. 
 167 บุญศรี  มีวงศ์ อุโฆษ, โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ 6 , (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.),
หน้า  343 . 
 168 ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่กับความเป็นประชาธิปไตยทางตรง”, วารสารกฎหมายปกครอง 17 (สิงหาคม 2541):69. 
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ประการแรก  ประชาชนจะต้องเป็นผู้ริเริ่ม โดยการริเริ่มนั้น จะต้องมีสภาพ
บังคับให้มีการเริ่มต้นกระบวนการและ 

ประการที่สอง  ประชาชนจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย 
 ด้วยเหตุนี้องค์ประกอบทั้งสองจะต้องมีอยู่ด้วยกันเสมอจึงท าให้เกิดความ

การตัดสินใจในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน  
โดยปัจจุบันวิธีการรูปแบบประชาธิปไตยทางตรง ได้แก่การริเริ่มเสนอกฎหมายโดยประชาชน  
การออกเสียงลงประชามติ การถอดถอน เป็นต้น กรณีกฎหมายบังคับให้ริเริ่มกระบวนการหรือให้
อ านาจจากองค์กร ยังเกิดองค์ประกอบเดียว กล่าวคือ อ านาจการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะต้องเป็นของ
ประชาชนถือว่าเป็นประชาธิปไตยทางตรงที่สมบูรณ์ ในทางกลับกันหากเป็นกรณีที่ประชาชนเป็น 
ผู้ริเริ่มกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการท าประชามติที่ริเริ่มโดยประชาชน หรือการเสนอขอถอด
ถอนโดยประชาชน การใช้อ านาจอธิปไตยดังกล่าวก็ไม่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยทางตรงโดยสมบูรณ์  
และในกรณีการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ประชาชนไม่ ได้มีส่วนในการริ เริ่มกระบวนการ 
และอ านาจการตัดสินใจขั้นสุดท้ายไม่ได้อยู่ที่ประชาชน การใช้อ านาจอธิปไตยดังกล่าวก็ไม่ถือว่าเป็น
ประชาธิปไตยทางตรงที่สมบูรณ์ และในกรณีการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ประชาชนไม่ได้มีส่วน  
ในการริเริ่มกระบวนการและอ านาจการตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ที่ประชาชน169 

ดังนั้นการมีส่วนร่วมดังกล่าวก็เป็นการเพียงการมีส่วนร่วมในทางการเมือง
ธรรมดาเท่านั้น จึงมิใช่ประชาธิปไตยทางตรงแต่อย่างใด 

รูปแบบที่สอง การปกครองที่สองประชาธิปไตยแบบผู้แทนเกิดขึ้นในกรณีรัฐสมัยใหม่
ที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ เกิดการขยายขอบเขตอ านาจหน้าที่ของรัฐและมีประชาชนเป็นจ านวนมาก  
และมีโครงสร้างที่สลับซับซ้อน การที่จะให้ประชาชนทุกคนร่วมแสดงออกในทางการเมืองแบบทางตรง 
จึงเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริง ในสภาพสังคมสมัยใหม่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในลักษณะเป็นมวลชน
ประชาธิปไตยแบบผู้แทนจึงเป็นระบบที่มี เหตุผลอยู่ในตัวเอง ดังนั้น หากต้องการที่ปรึกษาหารือ 
และการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพก็ต้องยอมให้คนจ านวนน้อยแสดงเจตนาแทนเช่นเดียวกับความ
ส านึกในความรับผิดชอบ ในหลายประเทศจึงหันมาให้ความนิยมปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย
แบบมีผู้แทนควบคู่ไปกับการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยทางตรง ซึ่งอาจเรียกประชาธิปไตยแบบ
ผู้แทนอีกอย่างหนึ่งว่า ประชาธิปไตยทางอ้อม โดยการให้ประชาชนเป็นผู้เลือกตัวแทนของตนไปใช้
อ านาจอธิปไตย ในกรณีที่ประเทศนั้นมีรูปแบบการปกครองในระบอบรัฐสภาที่ได้รับเลือกไปแต่งตั้ง
ฝ่ายบริหารเพื่อท าหน้าที่ในการปกครองประเทศต่อไป แต่ในกรณีที่ประเทศนั้นมีรูปแบบการปกครอง
ระบอบประธานาธิบดี ประชาชนก็จะเป็นผู้เลือกตั้ง ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ดังนั้นเพ่ือให้

                                           
 169 เรื่องเดียวกัน, หน้า 69. 
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ประชาชนสามารถใช้อ านาจอธิปไตยด้วยตนเองในเรื่องส าคัญซึ่งเป็นรูปแบบที่เรียกว่าประชาธิปไตย
แบบตรง โดยการใช้อ านาจควบคู่ไปกับประชาธิปไตยแบบผู้แทน170  อย่างไรก็ดีประชาธิปไตยแบบ
ผู้แทนก็อาจมีข้อเสียจากการที่ผู้แทนของประชาชนได้เอาอ านาจอธิปไตยที่แท้จริงไปจากประชาชน 
เนื่องจากในความเป็นจริงการบริหารประเทศได้เริ่มมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน ประชาชนไม่อยู่
ในฐานะที่จะเข้าใจและรอบรู้ถึงปัญหาที่แท้จริงองการบริหารประเทศ อีกทั้งยังไม่มีเวลาเพียงพอที่จะ
ติดตามการบริหารประเทศและติดตามพฤติกรรมของผู้แทนของตนได้ ประชาชนจึงไม่สามารถใช้
ดุลพินิจในการตัดสินใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมีพ้ืนฐานข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนถูกต้องและมีความรอบรู้
อย่างพอเพียง ดังนั้น มาตรการในการควบคุมการใช้อ านาจของผู้แทนราษฎรบางมาตรการจึงหายไป
จากรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ การที่รัฐได้ขยายขอบเขตอ านาจหน้าที่ออกไปพร้อมๆกับการขยายอ านาจ
ของผู้แทนราษฎรและนักการเมืองที่เข้ามาใช้อ านาจอธิปไตยแทนประชาชนมากขึ้นเพียงใด  โอกาส
บิดเบือนการใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของผู้แทนราษฎรและนักการเมืองก็มีมากขึ้นเพียงนั้น
ดังนั้นเมื่อประกอบกับการบริหารประเทศที่มีความสลับซับซ้อนดังกล่าว ท าให้การควบคุมโดยตรง  
โดยประชาชนลดผล ผลก็คือท าให้เกิดช่องว่างอันกว้างใหญ่ของการบริหารประเทศที่ผู้แทนราษฎรจะ
เอาอ านาจอธิปไตยไปจากประชาชน171 

รูปแบบการปกครองที่สาม ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนให้
ความส าคัญกับการปรึกษาหารือและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนซึ่งจะมีความแตกต่าง
จากการสื่อสารทางการเมืองที่เป็นแนวปฏิบัติของประชาธิปไตยแบบตัวแทนมักจะเป็นการสื่อสาร  
ทางเดียว หรือถ้าเป็นการสื่อสารสองทาง แต่ละฝ่ายจะสื่อสารแตกต่างกัน และมีเสรีภาพเหมือนกัน 
ส่งผลให้ไม่ค่อยประสบความส าเร็จมากนักในการสร้างความเข้าใจ และท าให้เกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจ
หรือเชื่อใจของประชาชนที่มีต่อผู้น าทางการเมืองหรือตัวแทนของตน อันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ
การเมืองปัจจุบัน ดังนั้น หากกระบวนทางการเมืองเน้นให้ประชาชนมีโอกาสมาพบปะสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันแก้ปัญหา จะเป็นการสร้างความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อรัฐได้
เพราะระยะห่างระหว่างบุคคลในสังคมถูกท าให้ลดลง โดยเฉพาะระยะห่างระหว่างประชาชน  
กับตัวแทนทางการเมืองในรูปแบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่ใช้โอกาสสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจผ่าน

                                           
 170 สมยศ เชื้อไทย, กฎหมายมหาชนเบื้องต้น (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2556),
หน้า 146. 
 171 อมร จันทรสมบูรณ์, รวมบทความเกี่ยวกับโครงสร้างและกลไกทางกฎหมายของ

รัฐธรรมนูญ“วันเลือกตั้ง : บทสุดท้ายหรือบทเริ่มต้นของพลังประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันนโยบายศึกษามูลนิธิคอนราด อเดนาวร์, 2537), หน้า 66. 
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การรณรงค์การเลือกตั้งตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งไม่เพียงพอต่อการสร้างความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจ172173 

ด้วยเหตุนี้เอง ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเชื่อว่าความไม่เห็นพ้อง หรือไม่ลงรอย
กันดังกล่าว จะสามารถบรรเทาหรือแก้ไขให้เบาบางลงได้ด้วยการเปิดโอกาสให้แนวความคิดของฝ่าย
ต่างๆสามารถสมานฉันท์โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน ในการร่วมกันปรึกษาระหว่างพลเมืองที่เป็น
อิสระและก่อให้ความความเท่าเทียมกัน การมาร่วมปรึกษาหารือกันเพ่ือแสวงหาหนทางที่น่าจะสร้าง
ความพึงพอใจแก่ทุกๆคนในสังคมได้ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจึงมีความแตกต่างจากรูปแบบ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วตัวแทนเหล่านี้ก็ผ่าน
กระบวนการร่วมปรึกษาหารือในสภาและด าเนินการตัดสินนโยบายต่างๆ เพ่ือคนส่วนใหญ่ แต่กลับไม่
สะท้อนความต้องการของคนส่วนใหญ่174 

ทั้งนี้ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเป็นการเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยแบบ 
ผู้แทนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองและตัดสินใจในระดับต่างๆ  
มากขึ้น เพราะประชาชนมิใช่มีหน้าที่เพียงออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเท่านั้น จึงจะมีส่วนร่ว ม 
ในทางการเมืองได้ แต่ประชาชนยังสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการอื่นๆได้อีกด้วย175 

ดังนั้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมหมายความว่า อ านาจในการตัดสินใจควรอยู่ 
กับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  โดยมีหลักการและแนวคิดที่ส าคัญ  ได้แก่ประชาชนควรมีส่วน
ร่วมในทางการเมืองและการบริหารทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดยเน้นการกระจายอ านาจ 
ในการตัดสินใจและการจัดสรรความหลากหลายของทรัพยากรที่จะส่งผลต่อประชาชนให้มีความเท่า
เทียมกัน176 

                                           
 172 Warren Mark, Democracy and Trust, (UK: Cambridge University Press, 
1999),p 18. 
 173 ชมัยพร ชมกุล, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552),หน้า 22. 
 174 Wales Smith Graham Corinne, “Citizen Juries and Deliberative Democracy” 
Policy Study”, Political Studies, 48 (March 2000):51 อ้างถึงใน ชมัยพร ชมกุล,เล่มเดิม,หน้า 
23. 
 175 ขจรชัย ชัยพิพัฒนานันท์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ: ศึกษากรณีตามมาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553),หน้า 55. 
 176 คะนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม และคณะ,เรื่องเดิม,หน้า 14-15. 
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 ระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชน177 2.2.2.5

ซึ่งมาจากแนวความคิดของ Arnstein ถูกได้รับความเห็นเป็นอย่างเดียวกับสมาคม
นานาชาติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือ International Association for Public Partic 
กล่าวไว้ว่าหลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายความรวมถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในภาครัฐอาจจะด าเนินการได้ในหลายมิติ ตามความต้องการพ้ืนฐานและความ
เหมาะสมของประชาชนในแต่ละสังคม ซึ่งสถาบันนานาชาติได้ค้นคว้าและก าหนดระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนไว้ 5 ระดับ เพ่ือที่ผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงาน 

รูปแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนั้น จึงแบ่งออกเป็น 5 ระดับ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ระดับแรก การให้ข้อมูลเป็นระดับน้อยที่สุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ริเริ่มโครงการกับประชาชน เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจ  
ของผู้ริเริ่มนโยบาย แต่การให้ข้อมูลย่อมไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้อง
กับนโยบายของผู้เริ่มโครงการ ประชาชนมีเพียงแต่รับรู้ข้อมูลโครงการได้หลายวิธี ได้แก่ การแถลงข่าว 
การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการแจ้งผ่านหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของ  
ผู้วางแผน ทั้งนี้ประชาชนต้องเข้าใจข้อมูลต่างๆ โดยที่รัฐต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจน ทั่วถึง และข้อมูลควรที่
จะถูกต้องให้ประชาชนรับทราบข้อมูล หากเป็นข้อมูลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงทางการเมือง ควรได้รับ
ข้อยกเว้นด้วยเช่นเดียวกัน178 

ระดับที่สอง การร่วมคิดร่วมปรึกษาเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย 
การปรึกษากันระหว่างผู้ด าเนินโครงการกับประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอันเป็น
การรับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือน าไปเป็นข้อเสนอแนะประกอบทางเลือก  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่ส าคัญต่อการพิจารณาโครงการ อีกทั้งยังเป็นการกระจายข้อมูลข่าวสาร  
ไปยังประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจการต่างๆ 
มากขึ้นด้วย 

                                           
 177 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , คู่มือแนวทาง

ปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ :การมีส่วนร่วม ของประชาชน,(กรุงเทพมหานคร: ที.เค.
เอส.พับบลิซซิ่ง, 2549). 
 178 ประยูร กาญจนดุล, กฎหมายปกครอง (พระนคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 
2549),หน้า17-18. 
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ระดับที่สาม การเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขึ้นที่สูงกว่าระดับแรก
กล่าวคือ ผู้วางแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลมากขึ้น  และ
ประเด็นในการประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
การริเริ่มโครงการต่างๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่างๆแล้วข้อความคิดเห็น
จากผู้ฟัง เป็นต้น179 

ระดับที่สี่ การร่วมกันในการตัดสินใจ เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน  
โดยมุ่งที่จะให้ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ เช่น คนที่อาศัยในพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พิจารณาและตัดสินใจ โดยอาจจะเลือกตัวแทนของตนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการที่มีอ านาจ
ตัดสินใจด้วย 

ระดับที่ห้า การใช้กลไกทางกฎหมาย เป็นแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยทางอ้อมรูปแบบหนึ่ง ด้วยการเรียกร้องสิทธิหรือการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ เนื่องมาจากการไม่ได้
รับความเป็นธรรม และเป็นการเรียกร้องเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ตนเองคิดว่าสมควรจะได้รับ 

  นอกจากห้าระดับของการมีส่วนร่วมดังกล่าวต้น ยังเกิดวิธีของการมีส่วนร่วม  
ไม่ว่าจะเป็นการลงมติหาคะแนนเสียงในการตัดสินใจเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ประชุม หรือการท า
แบบทดสอบเพ่ือส ารวจความคิดเห็นของประชาชน โดยใช้ค าถามในการส ารวจความคิดเห็นที่มีความ
ชัดเจนและยุติธรรม หาประชากรที่เป็นกลุ่มต้องมีความน่าเชื่อ เพ่ือน าผลแบบสอบถามเป็นตัว
ตัดสินใจของการมีส่วนร่วมของประชนอีกด้วย 

 
2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจทางปกครอง 
แนวความคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจทางปกครองมีความส าคัญต่อการบริหารการจัดการ

ตามสิทธิชุมชน และการคุ้มครองพ้ืนที่บริเวณแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ความเป็นมา และความหมายของการกระจายอ านาจทางปกครอง 2.2.3.1

ตั้งแต่ในทศวรรษที่ 1950และ 1960 การกระจายอ านาจเริ่มได้รับความสนใจ 
เมื่อประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศสปลดปล่อยประเทศอาณานิคมให้เป็นอิสระ โดยการถ่ายโอน
หน้าที่ไปยังหน่วยปกครองท้องถิ่น ต่อมาในช่วงทศวรรษที่1980 การกระจายอ านาจเป็นการปกครอง
ที่มีความส าคัญต่อรัฐและประชาชน180 นักวิชาการหลายคนได้ให้ค านิยามของการกระจายอ านาจ 
ทางปกครองไว้ดังต่อไปนี้ 

                                           
 179 ถวิลวดี บุรีกุล และบวรศักดิ์ อุวรรณโณ,เรื่องเดิม,หน้า 29). 
 180 ชูวงศ์ ฉายะบุตร, การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
,2539.),หน้า 70. 
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ความคิดเห็นของ Robertson Work แสดงให้เห็นว่าการกระจายอ านาจเป็นการปรับ
โครงสร้างของผู้มีอ านาจ เพ่ือให้เกิดระบบการท างานที่กระจายความรับผิดชอบร่วมกันของรัฐ 
ส่วนกลางไปสู่องค์กรระดับล่างของรัฐซึ่งจะเป็นการเพ่ิมคุณภาพโดยรวมและเพ่ิมประสิทธิผล  
ในการปกครองตามอ านาจและความสามารถท่ีองค์กรระดับล่างจัดท าข้ึน181 

ทั้งนี้การกระจายอ านาจได้ถูกรวบรวมความหมายเข้าด้วยกัน โดย Elizabeth Linda 
Yuliani182 และในขณะที่ความเห็นของ Crook R., Manor J., Agrawal A. and Ribot J183  
แสดงความเห็นว่าการกระจายอ านาจหมายถึง การโอนอ านาจจากรัฐส่วนกลางไปสู่ระดับล่างของรัฐ
ในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการบริหารและเขตแดน หรือเรียกว่า “Territorial Hierarchy”  

ส่วนทิศทางความเห็นของ Sayer et al184 เห็นว่า การกระจายอ านาจ หมายถึงการถ่ายโอน
อ านาจตัดสินใจที่ส าคัญเกี่ยวกับรัฐส่วนกลางไปยังภาคเทศบาลหรือท้องถิ่น กรณีความเห็นของ  Morell185  
เห็นว่า การกระจายอ านาจ หมายถึง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 

ขณะเดียวกันนักวิชาการของประเทศไทย ชื่อว่า ศาสตราจารย์ดร. ประยูร กาญจนดุล 
ได้อธิบายถึงความหมายของการกระจายอ านาจ หมายถึง หลักการกระจายอ านาจปกครองเป็นวิธีการ
ที่รัฐมอบอ านาจปกครองบางส่วนให้องค์กรอ่ืนนอกจากองค์กรของราชการบริหารส่วนกลางจัดท า

                                           
 181 Mike Adeyeye, Exploring Democratic Decentralisation Reforms:  Lessons 
from Africa, (Obafemi Awolowo University Ile-Ife, Nigeria, 2013),p 5-6.   

 182 Elizabeth Linda Yuliani, “Decentralization, deconcentration and devolution : what do they 
mean?.”, Retrieved  15 January 2014, From 
https://www.cifor.org/publications/pdf_files/interlaken/Compilation.pdf. 
 183 Ibid, p.1. 
 Decentralisation is usually referred to as the transfer of powers from central 
government to lower levels in a political-administrative and territorial hierarchy. 
 184  Ibid, p.1. 
 The term decentralisation is used to cover a broad range of transfers of 
the"locus of decision making" from central governments to regional, municipal or 
local governments.. 
 185 Ibid, p.1 
 Decentralization is "the means to allow for the participation of people and 
local governments.  
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บริการสาธารณะบางอย่างโดยมีความเป็นอิสระตามสมควรไม่ต้องขึ้นอยู่ภายใต้บังคับบัญชา 
ของราชการบริหารส่วนกลางเพียงแต่ขึ้นอยู่ในความก ากับดูแลเท่านั้น186 

แต่ในแนวความคิดของอาจารย์ ดร.โภคิน พลกุล อธิบายความหมาย หลักการกระจาย
อ านาจ (Decentralization) เป็นหลักการที่มาจากแนวคิดเรื่องอ านาจรัฐของประเทศฝรั่งเศส  
และเป็นค าท่ีมาจากภาษาฝรั่งเศส หมายถึง “การเอาอ านาจออกไปจากศูนย์กลาง187 

ดังนั้นสรุปได้ดังนี้ หลักการกระจายอ านาจ หมายถึง การที่รัฐมอบอ านาจทางปกครอง
บางส่วน หรือเป็นการถ่ายโอนอ านาจ ให้กับองค์กรอื่นๆทางนิติบุคคลมหาชน จึงท าให้เกิดความอิสสะ
ในการปกครองด้วยตนเองในการจัดท าบริการสาธารณะ โดยอ านาจดังกล่าวไม่ขึ้นอยู่กับอ านาจ  
การบังคับบัญชาจากส่วนกลาง เพียงแต่รัฐมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลเท่านั้น188 

                                           
 186 ประยูร กาญจนดุล, ปาฐกถาเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย , 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักธรรมศาสตร์และการเมืองราชบัณฑิตยสถาน , 2554),หน้า 14, 
. 
 187 โภคิน พลกุล, “หลักเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการ”, รัฐสภาสาร, 8 
(สิงหาคม 2528);4 . อ้างถึงใน  วัจนาถ วังตาล, วิเคราะห์กฎหมายการปกครองท้องถิ่นไทยใน
รูปแบบสุขาภิบาล (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2536),หน้า 11. 
 188 ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 23 (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2559),หน้า 63 
 ศาสตราจารย์พิเศษชาญชัย แสวงศักดิ์ ได้อธิบายว่าหลักการกระจายอ านาจคือการที่รัฐถ่าย
โอนอ านาจปกครองบางส่วนให้นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนอ่ืนนอกจากรัฐเพ่ือจัดท าบริการ
สาธารณะบางอย่างได้เองโดยมีความอิสระทางการปกครองและทางการคลังไม่ต้องอยู่ใต้บังคับบัญชา 
ของรัฐบาลส่วนกลางเพียงแต่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาลส่วนกลางเท่านั้น ชาญชัย แสวงศักดิ์, 
เรื่องเดิม, หน้า 122. 
 ศาสตราจารย์ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ได้อธิบายว่ากากระจายอ านาจปกครองเป็นอีกวิธีการ
หนึ่งในการจัดการปกครองประเทศที่รัฐมอบอ านาจการปกครองบางส่วนให้กับองค์กรอ่ืนนอกจาก
องค์กรของส่วนกลางเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะบางอย่างโดยให้มีความเป็นอิสระ (autonome)  
ในการด าเนินการและไม่อยู่ในการบังคับบัญชาของส่วนกลางแต่จะอยู่ภายใต้การก ากับดูแล  
ของส่วนกลาง  นันทวัฒน์ บรมานันท์, เรื่องเดิม, หน้า 63. 
 รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา ได้อธิบายว่าหลักการกระจายอ านาจปกครอง หมายถึงการที่
รัฐมอบอ านาจในการปกครองบางส่วนให้หน่วยการปกครองอ่ืน (ราชการส่วนท้องถิ่น). 
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แต่อย่างไรก็ตาม การกระจายอ านาจทางปกครองเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการจัดการ
ปกครองประเทศที่รัฐมอบอ านาจปกครองบางส่วนให้กับองค์กรอ่ืนนอกจากองค์กรของส่วนกลาง 
เพ่ือจัดท าบริการสาธารณะบางอย่างโดยให้มีความเป็นอิสระในการด าเนินการและไม่อยู่ในการบังคับ
บัญชาของส่วนกลาง แต่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส่วนกลาง189 

 ลักษณะส าคัญของการกระจายอ านาจทางปกครอง 2.2.3.2
ลักษณะส าคัญของการกระจายอ านาจทางปกครองมีอยู่ 3 ประการ มีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้190 
ประการแรก การแยกหน่วยงานออกไปองค์กรนิติบุคคลอิสระจากองค์การ

ของราชการบริหารส่วนกลาง เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล
และองค์การบริหารต่างๆ ย่อมเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน เกิดความเป็นอิสระในการสามารถ
จัดสรรการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ และงบประมาณการเงิน โดยไม่ขอความช่วยเหลือจากการ
บริหารราชการส่วนกลาง แต่เพียงควบคุมบังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปให้เกิดความถูกต้อง 

ประการที่สอง การเลือกตั้งขององค์กรส่วนท้องถิ่น เกิดจากต้องมีองค์กร 
มาจากการเลือกตั้งแบบเสรีประชาธิปไตย โดยที่ผู้ออกเสียงเกิดความอิสระในการเลือกตั้งผู้แทน  
และต้องไม่ประการแรก การแยกหน่วยงานออกไปองค์กรนิติบุคคลอิสระจากองค์การของราชการ
บริหารส่วนกลาง เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์การ
บริหารต่างๆ ย่อมเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน เกิดความเป็นอิสระในการสามารถจัดสรรการ
บริหารงานของเจ้าหน้าที่ และงบประมาณการเงิน โดยไม่ขอความช่วยเหลือจากการบริหารราชการ
ส่วนกลาง แต่เพียงควบคุมบังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปให้เกิดความถูกต้อง  ตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลหรือถูกบังคับข่มขู่ใดๆ ด้วยเหตุนี้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง การใช้อิทธิผลใดๆ ในที่นี้ไม่ได้
หมายถึงการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของบรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้ง แต่หมายถึงการห้ามใช่กลไก

                                           
 189 นันทวัฒน์ บรมานันท์, กฎหมายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
วิญญูชน, 2557). 
 ราชการบริหารส่วนกลางเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะบางอย่างโดยมีความเป็นอิสระตาม
สมควรโดยหน่วยการปกครองอ่ืนนั้นไม่อยู่ภายใต้การ"ควบคุมบังคับบัญชา"ของราชการส่วนกลางแต่
อยู่ในการก ากับดูแลของราชการส่วนกลางแทนโดยราชการส่วนกลางก ากับดูแลไม่ให้ราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นกระท าการเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายก าหนด  มานิตย์ จุมปา, ค าอธิบายกฎหมาย
ปกครอง เล่ม2 ว่าด้วยการจัดระเบียบราชการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554),หน้า 4.. 
 190 ชาญชัย แสวงศักดิ์,เรื่องเดียวกัน, หน้า 63. 
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ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ของรัฐกระท าการเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่พรรคการเมื องซึ่งเป็นรัฐบาล 
อยู่ในขณะที่มีการเลือกตั้ง การโฆษณาหาเสียงของเอกชนต่างๆ จะถือเป็นการใช้อิทธิพลครอบง า  
การตัดสินใจของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งก็ต่อเมื่อมรการหลอกลวงหรือใช้ฐานะทางเศรษฐกิจ  
ที่เหนือกว่าเข้ากระท าการจนเห็นได้ชัดว่าระบบกฎหมายไม่อนุญาตให้การหาเสียงตั้งด าเนินไป  
ในลักษณะดังกล่าวได้191 

ประการที่สาม องค์กรตามหลักการกระจายอ านาจปกครองมีอิสระกล่าวคือ
ก่อให้เกิดความอิสระที่จะด าเนินการตามหน้าที่ได้เองโดยไม่ต้องรับค าสั่งหรืออยู่ใต้บังคับบัญชาตามชั้น
ของราชการบริหารส่วนกลาง มีอ านาจวินิจฉัย สั่งการและด าเนินกิจการได้ด้วยงบประมาณและได้ด้วย
เจ้าหน้าที่ของตนเอง ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ถ้าองค์การใดไม่มีอิสระเช่นว่านี้ 
หรือมีแต่เพียงหน้าที่เสนอแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่ราชการบริหารส่วนกลางหรือราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคเท่านั้น ก็ไม่ถือว่าเป็นการกระจายอ านาจปกครองอย่างแท้จริง 

 แต่อย่างไรก็ตามการกระจายอ านาจทางปกครองประกอบลักษณะส าคัญ 5 ประการ 
กล่าวคือการที่แยกหน่วยงานออกให้เป็นองค์กรนิติบุคคลจากส่วนกลาง การเลือกตั้งสภาท้องถิ่น  
และผู้บริหารท้องถิ่น ความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ของตนเอง  
และงบประมาณและรายได้ของตนเอง192 

 ประเภทของการกระจายอ านาจทางปกครอง 2.2.3.3
ประเภทของการกระจายอ านาจทางปกครองสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ การกระจายอ านาจทางกิจการ และการกระจายอ านาจทางพ้ืนที่ 
  ประเภทแรก การกระจายอ านาจทางกิจการหรือที่เรียกว่าการกระจาย

อ านาจทางเทคนิค Decentralization by Service or Technique หมายถึงเป็นวิธีการกระจาย
อ านาจโดยมอบอ านาจบริการสาธารณะให้องค์กรการที่มิได้อยู่ในสังกัดของส่วนกลางในการจัดท า
บริการสาธารณะ ส่วนบริการสาธารณะจัดท าบริการสาธารณะทางด้านเศรษฐกิจ โดยกิจการของรัฐ
ดังกล่าวจะต้องอาศัยความรู้ ความช านาญทางเทคโนโลยีแขนงใดแขนงหนึ่งเป็นพิเศษซึ่งต้องอาศัย
ความคล่องตัว และต้องไม่อยู่ภายใต้กฎระเบียบของทางราชการจึงจะท าให้กิจการเหล่านั้น  
มีประสิทธิภาพรัฐจึงต้องกระจาย อ านาจในการจัดท าบริการสาธารณะอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่
องค์การซึ่งไม่ได้อยู่ ในสังกัดของราชการส่วนกลางมีฐานะเป็นนิติบุคคลไปจัดท าด้วยเงินทุน  

                                           
 191 พสธร พันธุ์สุวรรณ, ปัญหาการออกกฎกระทรวงมหาดไทยเพื่อควบคุมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย: ศึกษากรณีเทศบาล , (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี์ พนมยงค์ , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2556),หน้า8-9. 
 192 ชาญชัย แสวงศักดิ์,เรื่องเดิม, หน้า 63. 
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และเจ้าหน้าที่ขององค์การนั้นเองแต่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของราชการส่วนกลางโดยวิธีการกระจาย
อ านาจทางกิจการนี้ไม่ใช่การกระจายอ านาจทางปกครองเช่นเดียวกับการกระจายอ านาจทางพ้ืนที่ 
แต่เป็นการมอบให้องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจจัดท าบริการสาธารณะซึ่งไม่ถูกจ ากัดขอบเขต
ของพ้ืนที่โดยจะจัดท าบริการให้แก่ประชาชนทั่วทั้งประเทศหรือท าเฉพาะในเขตหนึ่งเขตใดก็ได้193 

ประเภทสอง การกระจายอ านาจทางพ้ืนที่หรือที่เรียกว่าการกระจายอ านาจ
ทางเขตแดน Decentralization Territorial หมายถึงเป็นการใช้อ านาจโดยตรงของประชาชนผู้เป็น
เจ้าของอ านาจอธิปไตยในทางปกครอง  และเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เป็นอิสระจากราชการส่วนกลาง  
ย่อมเป็นการรวบอ านาจทางปกครอง ซึ่งมีแนวคิดมาจากการเลือกตั้งขององค์กรส่วนท้องถิ่น  
รฐัจึงสามารถสร้างองค์กรส่วนท้องถิ่นเพ่ือก่อให้เกิดสภาพนิติบุคคล โดยที่กิจการของท้องถิ่นที่มีระบบ
บริหารตนเองภายใต้การควบคุมก ากับดูแลของรัฐเท่านั้น194 

แต่อย่างไรก็ตามการการกระจายอ านาจมีความสัมพันธ์ในการก ากับดูแล
มิใช่เป็นความสัมพันธ์แบบก ากับดูแลของรัฐ ซึ่งความสัมพันธ์ของรัฐและองค์กรการกระจายอ านาจ 
จึงแบ่งเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ อ านาจแบบบังคับบัญชา และอ านาจในการก ากับดูแล195 

 อ านาจแบบบังคับบัญชา หมายถึงอ านาจที่หัวหน้าทางฝ่าย
ปกครองใช้อ านาจกับผู้ใต้อ านาจทางปกครอง ซึ่งอ านาจดังกล่าวนี้ ผู้ใช้อ านาจทางปกครองสามารถ
กระท าการโดยออกค าสั่งใดๆย่อมได้ ไม่ว่าจะเป็นการกลับ การแก้ การยกเลิก การเพิกถอนค าสั่งทาง
ปกครองย่อมกระท าได้ 

 อ านาจแบบก ากับดูแล หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร  
หรือบุคคลที่มีอ านาจก ากับองค์กรที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลว่ามีอ านาจตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายด้วยการให้ความเห็นชอบการยับยั้ง และการเพิกถอน จนกระทั่งสามารถถอดถอนเจ้าหน้าที่
ขององค์กรภายใต้การก ากับดูแล แต่อย่างไรก็ตามองค์กรก ากับดูแลไม่มีอ านาจในการสั่งการองค์
ภายใต้ก ากับดูแล ซึ่งอ านาจในการก ากับดูแลจึงแบ่งออกเป็น 5 กรณี196 

  กรณีแรก การก ากับดูแลโดยกฎหมายคือการที่รัฐออก
กฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่ให้แก่หน่วยงานทางปกครองที่ได้รับการกระจายอ านาจหน่วยงาน  

                                           
 193 ประยูร กาญจนดุล, เรื่องเดิม หน้า 14. 
 194 ชูวงศ์ ฉายะบุตร, เรื่องเดิม , หน้า 70. 
 195 ชาญชัย แสวงศักดิ์ , เรื่องเดิม , หน้า 63. 
 196 บูฆอรี ยีหมะ, การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2550),หน้า 23-24. 
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ทางปกครองจะด าเนินกิจการใดๆก็ต้องเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายบัญญัติไว้จะกระท านอกเหนือ
อ านาจหน้าที่ไม่ได้ 

  กรณีท่ีสอง การก ากับดูแลโดยการตรวจสอบคือการที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอในฐานะตัวแทนของรัฐส่วนกลางท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานทางปกครองที่ได้รับการกระจายอ านาจให้ปฏิบัติการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องที่และประโยชน์ส่วนรวมของรัฐ 

  กรณีที่สาม การก ากับดูแลโดยรัฐมีอ านาจยุบองค์กรหรือ
บุคคลพ้นจากต าแหน่งคือ การที่องค์กรของหน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลผู้มีอ านาจบริหารกระท า
การใดๆอันเป็นการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิการของประชาชนในท้องที่หรือละเลยไม่
ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่รัฐมีอ านาจยุบองค์กรหรือสั่งให้บุคคลผู้มีอ านาจ
บริหารพ้นจากต าแหน่งได้ 

  กรณีที่สี่ การก ากับดูแลโดยวิธีให้เงินอุดหนุนคือทุกปีรัฐ
ส่วนกลางจะจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานทางปกครองที่ได้รับการกระจายอ านาจสามารถแยกได้
เป็น 2 กรณีคือเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งเงินอุดหนุนทั่วไปนั้นสามารถน าไปใช้ 
ในด้านใดก็ได้เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องที่ส่วนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรัฐ
ส่วนกลางจะก าหนดกิจการที่จะสามารถน าไปใช้ได้รัฐจึงมีความชอบธรรมที่จะควบคุมหรือก าหนด
เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐแต่ถ้าหน่วยงาน 
ทางปกครองไม่ของบอุดหนุนเฉพาะกิจก็จะไม่ถูกก ากับดูแลโดยรัฐเลยการก ากับดูแลวิธีการนี้จึงเป็น
การก ากับดูแลทางอ้อมเท่านั้น 

  กรณีที่ห้า การก ากับดูแลโดยระเบียบการคลังคือการ
ก ากับดูแลกรณีนี้จะเป็นในรูปของการก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับรายได้ทรัพย์สิน
งบประมาณการเบิกจ่ายการตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานทางปกครองที่ได้รับการกระจายอ านาจ  
ซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐก าหนด 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ จ าเป็นต้องจัดโครงการต้องมีการ
รวมอ านาจ และการกระจายอ านาจ ในการจัดท าภารกิจท าบริการสาธารณะ และระบบของรัฐต้อง
เป็นไปตามหลักการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม ซึ่งการกระจายอ านาจมีส่วน
ส าคัญในการตอบสนองภารกิจของรัฐ และการบริหารบ้านเมืองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพ และท า
ให้ประชาชนเกิดความสงบสุขและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับมาตรการกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับสิทธิ
ชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ 

 แนวความคิดเกี่ยวกับมาตรการกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการคุ้มครองมรดกโลกธรรมชาติ เป็นแนวคิดท่ีเป็นทฤษฎี หรือหลักเกณฑ์ที่น ามา
ประยุกต์ใช้กับในเรื่องดังกล่าว ซึ่งผู้เขียนท าการแบ่งมาตรการกฎหมายระหว่าง โดยแบ่งออกเป็น 
 2 ส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.3.1 แนวความคิดเกี่ยวกับมาตรการกฎหมายระหว่างประเทศในการคุ้มครองมรดกโลก 
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 
 แนวความคิดเกี่ยวกับมาตรการกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองมรดกโลก 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เป็นมาตรการทางกฎหมายอีกประการหนึ่ง โดยมีหน่วยงานระหว่าง
ประเทศเข้ามา ก าหนดกฎ กติกาต่างๆ เพ่ือให้มีกฎหมายกลางเข้ามาช่วยสนับสนุน และพัฒนาพ้ืนที่
มรดกโลกทางธรรมชาติให้มีความชัดเจน และก่อให้เกิดการบริหารการจัดการพ้ืนที่ได้สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งมีมาตรากฎหมายระหว่างประเทศ 2 หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

 ปฏิญญาริโอของการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (The Rio Declaration on 2.3.1.1
Environment and Development 1992)   
  จากมีปฏิญญาริโอของการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ถือได้ว่าเป็นหลักการอีกประเภทหนึ่ง 
เพ่ือที่มีการรองรับของสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมีมีความประสงค์ให้ประเทศ
ต่างๆ  มีสิทธิในการพัฒนารับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกโลก
ทางธรรมชาติและ ความร่วมมือกันในระหว่างประเทศ และประสานงานกับรัฐบาล ประชาชน  
และกลุ่มของสังคมเพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตที่มีความสมบูรณ์ และสอดคล้องกับมรดกโลกทางธรรม 
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์  27 ประการ ด้วยเหตุนี้เองประชาชนควรมีสิทธิ และมีส่วนร่วมทาง 
มรดกโลกทางธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ในการดูแลแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ จึงเป็นกฎหมาย  
ในการรองรับความมีสิทธิชุมชนดังกล่าว 
  ทั้งนีป้ฏิญญาริโอได้บัญญัติถึงว่ามนุษย์ถือว่าเป็นศูนย์กลางในการคุ้มครองมรดกโลก
ทางธรรมชาติ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 1 โดยบัญญัติไว้ว่า มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และมีสิทธิในการใช้ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ และแข็งขันกลมกลืนกับธรรมชาติ” บทบัญญัติแสดงถึง
ว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่ง ไม่ว่าสิ่งรอบตัวอยู่ของมนุษย์จะมีรูปแบบใด ถือว่ามนุษย์มี
สิทธิมาตั้งแต่ในการดูแลสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกโลกทางธรรมชาติ 
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  นอกจากนี้ยังบัญญัติถึงสิทธิของรัฐต้องยอมรับ และสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และการพัฒนาในสิ่งแวดล้อม และมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยเฉพาะผู้หญิง และคนหนุ่ม
สาวตามท่ีได้บัญญัติไว้ในมาตรา 20  และมาตรา 21  โดยมีใจความส าคัญว่า “ บทบาทผู้หญิงที่ส าคัญ
อีก และอุดมคติของเยาวชนอีกประการหนึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และมรดก
โลกทางธรรมชาติ เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาอย่างยืน และสร้างอนาคตที่ดีให้กับคนรุ่น
หลังต่อไป” 
  แต่อย่างไรก็ตาม กลไกของรัฐที่ให้สร้างเครื่องมือในการคุ้มครอง ซึ่งรัฐมีหน้าที่ต้อง
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีบัญญัติไว้ตามหลักเกณฑ์ที่ 2  ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ตามที่
รัฐซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกฎบัตรสหประชาชาติสามารถใช้สิทธิอธิป ไตยในการใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติในการพัฒนานโยบายต่างๆ เพ่ือต้องการในการควบคุมกิจกรรมต่างๆของรัฐ
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติภายในรัฐอ่ืนๆ หรือพ้ืนที่อยู่อยู่นอกเขตอ านาจ  
ของศาล”  ซึ่งเครื่องมือของรัฐในการคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ มี 3 กรณี  
   กรณีแรก รัฐมีหน้าที่ในการอนุรักษ์ และการฟ้ืนฟู ระบบนิเวศน์ในเขต
ธรรมชาติ  ตามท่ีได้บัญญัติไว้ในหลักเกณฑ์ ข้อ 7 แห่งปฏิญญาริโอ กล่าวไว้ว่า รัฐต้องให้ความร่วมมือ
ในการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูกันอย่างทั่วถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ ในทางกลับกัน รัฐจะต้ องเข้า
มาพัฒนาความเสื่อมโทรมของสภาพล้อม โดยที่รัฐจะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันทาง
สิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยี และทรัพยากร เพ่ือส่งเสริมความยั่งยืนในระดับนานาประเทศ  
   กรณีท่ีสอง รัฐจะต้องมีการใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  ต า ม ที่ ไ ด้
บัญญัติไว้ในหลักเกณฑ์ ข้อ 11 แห่งปฏิญญาริโอ กล่าวไว้ว่า “รัฐจะต้องมีกฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือ
มาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญของกฎหมายอันได้แก่   
การล าดับความส าคัญเกี่ยวกับบริบททางกฎหมาย และการพัฒนามาตราที่เหมาะสมโดยเฉพาะแก่ 
ประเทศท่ีก าลังพัฒนา  
   กรณีที่ ส าม  รั ฐ ต้ อ งสนั บการมี ส่ วน ร่ ว มของประชาชน ในแหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ  ตามที่ได้บัญญัติไว้ในหลักเกณฑ์ ข้อ 10 กล่าวไว้ว่า “กรณีที่เกี่ยวข้อกับ
ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด กล่าวคือ รัฐจะต้องสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ที่ เกี่ยวข้องหมดในทุกภาคส่วน โดยประชาชนแต่ละบุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นสิ่งที่ อันตรายต่อชุมชน  
หรือกิจกรรมในชุมชน โดยรัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีกระบวนการที่เหมาสะสมในการ
ตัดสินใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งรัฐต้องอ านวยความสะดวก และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงมีส่วนร่วม
อย่างถูกต้อง การเข้าถึงกระบวนการพิจารณาคดี และการบริหารงานต่างๆ รวมทั้งการแก้ไขและการ
เยียวยาปัญหาที่เกิดข้ึนร่วมกัน”  
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 นอกจากนี้สิทธิของชุมชนท้องงถิ่นดั้งเดิมในการดูแลรักษามรดกโลกทางธรรมชาติ
หลักเกณฑ์ ข้อ 22  ก าหนดถึงหลักของสิทธิสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการดูแลรักษามรดกโลก
ทางธรรมชาติ โดยมีใจความส าคัญว่า “ชนพื้นเมือง และชุมชนท้องถิ่นต่างๆ มักมีบทบาทส าคัญในการ
จัดการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สืบเนื่องมาจากกระบวนการความรู้และแนวทางปฏิบัติที่รัฐควรตระหนัก 
และให้การสนับสนุนเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมอย่างถูกวิธี และชุมชนดังกล่าว
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
  ดังนั้นปฏิญญาริโอวาดวยสิ่งแวดลอม และการพัฒนา หรือ The Rio Declaration 
on Environment and Development 1992 เป็นปฏิญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐต้องให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการก าหนดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน ก่อให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชน ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมให้เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐได้มากยิ่งขึ้น 
 

 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ Convention on 2.3.1.2
Biological Diversity: CBD   
  ซึ่ ง เป็นอนุสัญญาที่มีความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับด้านสิ่ งแวดล้อม 
 โดยถือก าเนิดจากความร่วมมือกันระหว่างประเทศ รวมถึงหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน และ
ประชาชนทั่วโลก  การอนุรักษ์ถึงความหลากหลายทางชีวภาพนั้นได้ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศน์ 
ชนิดพันธุ์ และพันธุกรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งอนุสัญญาฯ ตระหนักว่าความยากจนในกลุ่มประเทศที่ก าลัง
พัฒนา เป็นสาเหตุส าคัญในการท าลายสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ แต่ทั้งนี้ อนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพมีการด าเนินงานตามอนุสัญญาดังกล่าว 
  ด้วยเหตุนี้ทางอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  ซึ่งได้มีวัตถุประสงค์ 
ที่ส าคัญ 3 ประการ  ดังนี้ 197 
   ประการแรก เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ถึงความหลากหลายทางชีวภาพ 
   ประการที่สอง เพ่ือเป็นการใช้ประโยชน์ขององค์ประกอบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
   ประการที่สาม เพ่ือเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้พันธุกรรม 
อย่างเท่าเทียม 

                                           
 197 ส านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, ประเทศไทยกับการด าเนินงานตามพันธกรณีของ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ , กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทอินทิเกรเด็ด โปรโมรชั่น จ ากัด, 2545.),หน้า 6-7. 
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  ทั้งนี้ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ก าหนดความหมายของค านิยาม
ที่ เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่ งมีความหมายที่ ได้บัญญัติ  
ไว้ใน มาตรา 2198 ซึ่งเก่ียวข้องดังต่อไปนี้  

 ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ  หมายถึง การมีความผิดแผกแตกต่าง
ระหว่างสิ่งมีชีวิตจากทุกแหล่งรวมถึง, นอกเหนือจากสิ่งอ่ืนแล้ว, ระบบนิเวศทางบก, ทางทะเลและทาง
น้ า อ่ืน ๆ  และการประกอบรวมทางนิ เวศ ซึ่ งสิ่ งมีชี วิต เป็นส่ วนหนึ่ ง ในนั้ นด้ วยในการนี้  
รวมถึงความหลากหลายภายในชนิดพันธุ์, ระหว่างชนิดพันธุ์และของระบบนิเวศ  

 สภาพในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ หมายถึง สภาพซึ่งทรัพยากรพันธุกรรมมีอยู่ใน
ระบบนิเวศและในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและส าหรับกรณีที่เป็นชนิดพันธุ์ที่เลี้ยงหรือปลูก , 
หมายถึง ในสภาพแวดล้อมซึ่งชนิดพันธุ์เหล่านั้นได้ถูกพัฒนา จนมีลักษณะ/คุณสมบัติแตกต่างไป 
จากเดิม  

 การอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ หมายถึง การอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
และแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและการธ ารงรักษาและการฟ้ืนคืนสภาพของประชากรของชนิด
พันธุ์ซึ่งสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ และส าหรับกรณีที่เป็นชนิดพันธุ์ที่เลี้ยง หรือ
ปลูก, หมายถึง ในสภาพแวดล้อมซึ่งชนิดพันธุ์เหล่านั้นได้ถูกพัฒนาจนมีลักษณะ/คุณสมบัติแตกต่างไป
จากเดิม  

 พ้ืนที่คุ้มครอง หมายถึง พ้ืนที่ซึ่งได้รับการก าหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ซึ่งถูกระบุ
ให้หรือวางระเบียบให้และจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะการอนุรักษ์  

 การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หมายถึง การใช้องค์ประกอบความหลากหลายทาง
ชีวภาพในวิถีทางและด้วยอัตราที่ไม่น าไปสู่การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว , 
ทั้งนี้โดยธ ารงรักษาศักยภาพความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือสนองความต้องการและความปรารถนา
ของคนรุ่นปัจจุบันและในอนาคต 
  นอกจากนี้อนุสัญญาฯ ดังกล่าวนั้นมีหลักการส าคัญที่จะให้ภาคีมีอ านาจอธิปไตยจะ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามนโยบายสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบของแต่ละประเทศ ซึ่งจะไม่ท าให้
เกิดความเสียประเทศอ่ืนๆ และได้มีบัญญัติการรับรองถึงสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
  การรับรองสิทธิชั้นพื้นฐาน ก าหนดให้แต่ละรัฐภาคีสมาชิกให้สิทธิเสรีภาพชั้นพ้ืนฐาน
แก่ประชาขน “โดยเป็นการให้สิทธิอธิปไตยที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละประเทศปฏิบัติตาม
นโยบายสิ่ งแวดล้อมของตนและตามความรับผิดชอบซึ่ ง เ พ่ือให้หลักประกันว่า  กิจกรรม 

                                           
 198 Article  2 , CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY, UNITED NATIONS 1992 .  
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ในความรับผิดชอบหรือในความควบคุมไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมของรัฐอ่ืนหรือของ
พ้ืนที่นอกเหนือเขตอ านาจของชาติ199  ตามท่ีได้กล่าวไว้ในมาตรา 3 แห่งอนุสัญญาดังกล่าวข้างต้น 
  กลไกของรัฐที่ให้สร้างเครื่องมือในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ ในทางสิทธิ
ชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แบ่งออกเป็น 2 ประการ 
   ประการแรก มาตรการทั่วไปส าหรับด าเนินการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน โดยมีวิธี จัดท ากลยุทธ์ แผนการ หรือโปรแกรมระดับชาติในการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน หรือสร้างยุทธวิธีแผนการหรือโปรแกรมให้
สอดคล้องกับความมุ่งหมายดังกล่าว นอกเหนือจากสิ่งอ่ืนแล้วรัฐยังต้องค านึงถึงมาตรการซึ่งก าหนดใน
อนุสัญญา ทั้งนี้รัฐยังต้องค านึงถึงการติดต่อประสานงานให้มากที่สุดเท่าที่ เป็นไปได้ และเท่าที่
เหมาะสมในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนให้เข้ากับ
แผนการโปรแกรม และนโยบายของหน่วยงาน หรือโปรแกรมต่างๆ และนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถ
ร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง200 
   ประการที่สอง มาตรการความร่วมมือระหว่างรัฐ  และภายในรัฐ ความ
ร่วมมือ โดยที่รัฐด าเนินกา ร่วมมือกันระหว่างรัฐภาคี และภายในรัฐของตน ซึ่งมีการให้ความร่วมมือใน
การผ่านองค์การระหว่างประเทศท่ีมีสมรรถภาพเกี่ยวกับพ้ืนที่นอกเหนือเขตอ านาจของชาติ และเรื่อง
อ่ืนที่รัฐภาคี และภายในรัฐมีความสนใจร่วมกันในการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน201 
  สิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการดูแลรักษามรดกโลกทางธรรมชาติ  ซึ่ ง ภ า ย ใ ต้
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ก าหนดให้แต่ละรัฐภาคีสมาชิกให้ประชาชน ชุมชน
ท้องถิ่นในการคุ้มครอง สงวนรักษาไว้ซึ่งมรดกโลก โดยที่ชุมชนท้องถิ่นมีความผูกพันกับธรรมชาติ  
ในฐานะผู้ใช้ และอนุสัญญาได้รับรองว่าชุมชน และประชาชนมีสิทธิในการคุ้มครองมรดกโลก  
และทรัพยากรธรรมชาติต่อไป ทั้งนี้จึงมีหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ตามอนุสัญญาไว้
ดังต่อไปนี้ 
   หลั ก เ กณฑ์ แ ร ก   ก า ร อนุ รั ก ษ์ ใ น ถิ่ น ที่ อ ยู่ อ า ศั ย ต า มธ ร ร มช า ติ  
และการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่202 และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ดังต่อไปนี้ 

                                           
 199 Article 3, Convention on Biological Diversity 1992: CBD.  
 200 Article 6, Convention on Biological Diversity 1992: CBD.  
 201 Article 5, Convention on Biological Diversity 1992: CBD. 
 202 Article 8, Convention on Biological Diversity 1992: CBD. 
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    วิธีแรก หลักเกณฑ์การอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ  
ซ่ึงมีการด าเนินการที่เหมาะสม ดังนี้  

   (1) การจัดตั้งระบบพ้ืนที่คุ้มครองหรือพ้ืนที่ซึ่งต้องการมาตรการ
พิเศษส าหรับอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดท า  การจัดตั้ง  และการจัดการพ้ืนที่
คุ้มครอง หรือพ้ืนที่ซึ่งต้องการมาตรการพิเศษส าหรับอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  

    (2) การจัดระเบียบหรือจัดการทรัพยากรชีวภาพที่ส าคัญส าหรับ
การอนุรักษ์ถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ว่าอยู่ใน หรือนอกพ้ืนที่คุ้มครอง เพ่ือเป็นหลักประกัน
ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
    (3) การส่งเสริมการคุ้มครองระบบนิเวศในถิ่นที่อยู่อาศัยตาม
ธรรมชาติ และธ ารงรักษาประชากรของชนิดพันธุ์ที่สามารถด ารงชีวิตอยู่รอดในสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติ  

   (4) การส่งเสริมการพัฒนาที่เหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาแบบยั่งยืนในพื้นที่ติดต่อกับพ้ืนที่คุ้มครอง เพ่ือให้การคุ้มครองแก่พ้ืนที่นั้นต่อไป  
    (5) ภายใต้กฎข้อบังคับแห่งอนุสัญญาฉบับนี้  รัฐควรให้ความเคารพ
การสงวนรักษา  และด ารงไว้ซึ่งความรู้ และการถือปฏิบัติของชุมชนพ้ืนเมืองและท้องถิ่น ซึ่งปรากฏใน
การด าเนินชีวิตที่สืบทอดมาตามประเพณี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  และส่งเสริมการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ด้วยมีความ
เห็นชอบและการเข้าร่วมของผู้ทรงความรู้ และสนับสนุนการแบ่งปันอย่างเท่าเทียมซึ่งผลประโยชน์อัน
เกิดจากการใช้ประโยชน์ และการถือปฏิบัตินั้น ๆ 
    วิธีที่สอง หลักเกณฑ์การอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
แต่ละภาคีจักต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และเท่าที่เหมาะสม  และที่ส าคัญ 
โดยสอดคล้องกับมาตรการอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ203 
    (1) การยอมรับเกี่ยวกับมาตรการส าหรับอนุรักษ์องค์ประกอบของ
ความหลากหลายทางชีวภาพนอกถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติมาใช้ โดยเฉพาะประเทศซึ่งเป็นถิ่น
ก าเนิดขององค์ประกอบนั้น  

 (2) การจัดตั้งและธ ารงรักษาสิ่งเอ้ืออ านวยในการอนุรักษ์และการ
วิจัยนอกถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติเกี่ยวกับพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ โดยเฉพาะในประเทศซึ่งเป็นถิ่น
ก าเนิดทรัพยากรพันธุกรรม  

                                           
 203 Article 9, Convention on Biological Diversity 1992: CBD. 
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    (3) การน ามาตรการส าหรับบ ารุงและฟ้ืนฟูชนิดพันธุ์ที่ใกล้จะสูญ
พันธุ์และมาตรการส าหรับน ากลับเข้าสู่ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติเดิมของชนิดพันธุ์นั้นๆ มาใช้ภายใต้
สภาพที่เหมาะสม  
    (4) การจัดระเบียบและจัดการเกี่ยวกับการรวบรวมสะสม
ทรัพยากรชีวภาพจากถ่ินที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ เพ่ือจุดมุ่งหมายในการอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตาม
ธรรมชาติ โดยไม่คุกคามระบบนิเวศ และเพ่ือจุดมุ่งหมายในการอนุรักษ์ประชากรของชนิดพันธุ์ในถิ่นที่
อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ยกเว้นในกรณีที่มีความต้องการมาตรการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัยตาม
ธรรมชาติแบบชั่วคราวเป็นพิเศษ  
    (5) ความร่วมมือในการให้ความสนับสนุนทางการเงินและอ่ืนๆ 
และในการจัดตั้ง และธ ารงรักษาสิ่งเอ้ืออ านวยในการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ  
ในประเทศก าลังพัฒนา  
    วิธีที่สาม การใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยที่รฐัภาคีจักต้องด าเนินการใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลาย
ทางชีวภาพกับชุมชนท้องถิ่น หรือประชาชน ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และเท่าท่ีเหมาะสม204 ดังนี้ 
    (1) การพิจารณาอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ 
ให้เข้ากับการตัดสินใจระดับชาติ  
    (2) การยอมรับในมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรชีวภาพ
มาใช้   เพ่ือหลีกเลี่ยง หรือลดผลกระทบเสียหายที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
    (3) การคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรชีวภาพตามธรรม
เนียมนิยม โดยสอดคล้องกับการถือปฏิบัติตามขนบประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งเหมาะสมตามเงื่อนไข 
ที่จ าเป็นในการอนุรักษ์หรือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
    (4) การที่รัฐสนับสนุนประชากรท้องถิ่นในการจัดท าและด าเนิน
กิจกรรมเพื่อแก้ไขในพื้นที่เสื่อมโทรม ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพถูกท าลายจนลดน้อยลง  
    (5) รัฐให้ความสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐบาล
และภาคเอกชนในการพัฒนาวิธีการเพ่ือการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน 
  ดังนั้นอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ จึงเป็นอนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิ
ชุมชนในทางปฏิบัติ ซึ่งท าให้รัฐให้อ านาจในเรื่องสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมกับประชาชน  
โดยประชาชนมีหน้าที่ในการรักษา และส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จึงท าให้เกิดความ
แบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้สิ่งแวดล้อมดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

                                           
 204 Article 10, Convention on Biological Diversity 1992: CBD. 
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2.3.2 แนวความคิดเกี่ยวกับมาตรกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  
 แนวความคิดเก่ียวกับมาตรการกฎหมายระหว่างประเทศเก่ียวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วม
ประชาชน เป็นมาตรการทางกฎหมายอีกประการหนึ่ง โดยมีหน่วยงานเกี่ยวกับระหว่างประเทศเข้ามา
ช่วยก าหนด การจัดการให้ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเข้ามากระท าการใดๆ  
อันเป็นการก่อให้เกิดสิทธิของชุมชน และประชาชน  

 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง  2.3.2.1
ค.ศ. 1966205………………… 

 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมืองเป็นกฎหมาย
ระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาติในปี ค.ศ.1966 แต่มีผลใช้บั งคับเมื่อวันที่ 23 
มีนาคม ค.ศ.1976 ปัจจุบันมีประเทศต่าง ๆ ให้สัตยาบัน 144 ประเทศ (รวมทั้งประเทศไทย) กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมีทั้งสิ้น 53 มาตรา และมีพิธีสารเลือกรับ 
(Optional Protocols) เพ่ิมเติมในภายหลังอีก 2 ฉบับ ฉบับแรกมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้สิทธิแก่
เอกชนในการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจากรัฐสมาชิก และฉบับที่สองมุ่งยกเลิกการลงโทษ
ประหารชีวิต206 

 สาระส าคัญของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองคือ
การย้ายแนวคิดในการยอมรับว่าศักดิ์ศรีประจ าตัวและสิทธิซึ่งเสมอกันและไม่อาจโดนแก่กันได้ 
ของสมาชิกท้ังปวงแห่งครอบครัวมนุษย์เป็นรากฐานของเสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพในพิภพ
รับรองว่าสิทธิเหล่านี้มีที่มาจากศักดิ์ศรีประจ าตัวมนุษย์ และรับรองว่าตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน อุดมการณ์ที่ว่าเสรีชนมีเสรีภาพจากความกลัวและความต้องการสามารถสัมฤทธิ์ผลได้
ต่อเมื่อมีการสร้างสภาพซึ่งทุกคนจะมีสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งสิทธิทางแพ่ง
และทางการเมืองด้วย 

                                           
 205 อรทัย อินต๊ะไชยวงศ์, สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

อย่างสมดุล และยั่งยืน : ศึกษาความเหมาะสมของการใช้ทฤษฎีของ Einor Ostom ในประเทศ
ไทย, (นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560); อ้างถึงใน 
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)” opened for signature 16 
December 1966. (entered into force 23 March 1976). 
 206 เรื่องเดียวกัน, หน้า 42. ; อ้างถึงใน จรัญ โฆษณานันท์, สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน 
ปรัชญากฎหมายและความเป็นจริงทาง สังคม ,(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ นิติธรรม,2545),หน้า 
325. 
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  ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิชุมชนนั้น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองได้รับรองสิทธิในการด ารงชีพตามวิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของชนชาติ ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิ 
ในการได้ประโยชน์ อาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐานในการด ารงชีวิต (Permanent Sovereignty 
over Natural Resources) ไว้ในมาตรา 1 เน้นหลักการไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา 
และภาษาไว้ในมาตรา 2 และมาตรา 27 ได้รับรองหลักการคุ้มครองสิทธิชุมชนของชนกลุ่มน้อย  
ทางเผ่าพันธุ์ ศาสนา หรือภาษาในการนับถือและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของตนเอง หรือใช้
ภาษาของตนเอง 

 ส าหรับตัวผู้ทรงสิทธิตามมาตรา 1 และมาตรา 2 ดังที่กล่าวในวรรคก่อนนั้น กติกา 
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองใช้ค า ว่า “ประชาชนทั้ งปวง”  
(All Peoples) ผู้ทรงสิทธิตามมาตราเหล่านี้จึงเป็นสิทธิแบบกลุ่ม (Collective) ซึ่งสิทธิตามมาตรานี้
เป็นสิทธิของชนกลุ่มน้อยทุกคนไม่จากัดเฉพาะชนกลุ่มน้อยที่เป็นพลเมืองภายในรัฐเท่านั้น207 

 
 ก ติ ก า ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ว่ า ด้ ว ย สิ ท ธิ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม 2.3.2.2

และวัฒนธรรม ค.ศ.1966208........................... 
 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ค.ศ.1966 

ได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติในปี ค.ศ.1966 มีทั้งหมด 31 มาตรา เนื้อหาส่วนใหญ่จะ
บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องในทางเศรษฐกิจที่นามาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนโดยเพ่ิมเติม
เนื้อหาในรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้นประเทศไทยได้เข้าเป็นรัฐภาคีมีผลตาม
กฎหมายเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2544209 

 ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของชุมชนนั้น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมได้รับรองสิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเอง หรือสิทธิอัตวินิจฉัย และสิทธิใน
การได้ประโยชน์ และอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นรากฐานแห่งการด ารงชีพ (Permanent 
Sovereignty over Natural Resources) ไว้ในมาตรา 1 ซึ่งได้รับรองไว้ในเช่นเดียวกับกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิในการก าหนดตนเองดังที่กล่าวมานี้  

                                           
 207 เรื่องเดียวกัน, หน้า 43; อ้างถึงใน กุลพล พลวัน, สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิติธรรม,2547),หน้า 278. 
 208 เรื่องเดียวกัน, หน้า 43;. อ้างถึงใน  “International Covenant on Economic. Social 
and  Cultural Rights (ICESCR)” (opened for 16 December 1966), (entered into force 3 
January 1976). 
 209 เรื่องเดียวกัน, หน้า 43.; อ้างถึงใน จรัญ โฆษณานันท์,เรื่องเดิม ,หน้า 311. 



 90 

ถือเป็นสิทธิของประชาชนทุกคน (People Rights) ในการก าหนดสถานะทางการเมืองของตน 
อย่างเสรี ประเด็นส าคัญจะอยู่ที่การให้ความหมายที่กินความรวมถึงการมุ่งแสวงหาการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอย่างมีอิสรเสรี ทั้งยังรวมถึงสิทธิในการจัดการเกี่ยวกับความอุดม
สมบูรณ์ทางธรรมชาติ และทรัพยากรของตนเท่าที่ไม่เป็นการเสื่อมเสียต่อพันธกรณีใด ๆ ซึ่งเกิดจาก
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อันตั้งอยู่บนพ้ืนฐานแห่งประโยชน์ซึ่งกันและกัน  
และกฎหมายระหว่างประเทศ โดยสิทธิดังกล่าวนี้ได้เป็นรากฐานทางความคิดของสิทธิในการพัฒนา210 

 ผู้ทรงสิทธิก าหนดตนเองตามความในมาตรา 1 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตามความในวรรคก่อนนั้น ตั้ งอยู่บนฐานคิดเดียวกับผู้ทรง
สิทธิตามความในมาตรา 1 และมาตรา 2 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองซึ่งเป็นสิทธิแบบรวมการ (Collective) หรือสิทธิของกลุ่ม211 

 
 ปฏิญญาว่าด้วยชนเผ่าพ้ืนเมือง หรือ United Nations Declaration on 2.3.2.3

the Rights of Indigenous Peoples Adopted by General Assembly Resolution 61/295 
on 13 September 2007   
  ปฏิญญาว่ าด้ วยชนเผ่ า พ้ืนเมือง เป็นหลักนโยบายพ้ืนฐานในการก าหนด 
โดยสหประชาชาติว่า “ชนเผ่าพ้ืนเมืองมีความเสมอภาคเท่ากับคนอ่ืน ๆ ทั้งปวง ในขณะที่รับรู้ถึงสิทธิ
ของผู้ อ่ืนทั้งปวงว่ามีความแตกต่างกัน ได้มาจากโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  
และจากวัฒนธรรม ประเพณีทางจิตวิญญาณ ประวัติศาสตร์และปรัชญาของตน โดยเฉพาะ สิทธิเหนือ
ที่ดิน เขตแดน และทรัพยากรของตน ด้วยเหตุนี้เองรัฐจะต้องตระหนักถึงการให้ความเคารพ  
และส่งเสริมของชนเผ่าพ้ืนที่ได้รับการยืนยันตามสนธิสัญญา ความตกลงกับรัฐในแต่ละด้าน โดยที่ชน
เผ่าพ้ืนเมืองมีความสามารถในการร่วมมือกันในการเสริมสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และเพ่ือยุติการเลือกปฏิบัติและการกดขี่ทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในที่ใดก็ตาม ซึ่งชนเผ่า
พ้ืนเมืองย่อมที่จะควบคุมการพัฒนาที่ดินการขยายอาณาเขต  ที่มิได้ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ”  
ซึ่งจากปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมือง และมีจ านวนทั้งสิ้น 46 มาตรา 
ที่เก่ียวข้องกับสิทธิชุมชนดังกล่าวข้างต้น และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
  ทั้งนี้ การรับรองสิทธิชั้นพ้ืนฐานได้มีการก าหนดสิทธิชั้นพ้ืนฐานของชนเผ่าพ้ืนเมือง 
ที่อาศัยอยู่ในเขตสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ มรดกโลกทางธรรมชาติ ตามมาตรา 1  

                                           
 210 เรื่องเดียวกัน, หน้า 43.; อ้างถึงใน จรัญ โฆษณานันท์,เรื่องเดิม ,หน้า 312-313. 
 211 เรื่องเดียวกัน, หน้า 44; ขรรค์เพชร ชายทวีป, ผู้ทรงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ, 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552),หน้า 44. 
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และมาตรา 2 กล่าวไว้ว่า “ชนเผ่าพ้ืนเมืองมีสิทธิที่จะได้รับความพึงใจอย่างเต็มที่ทั้งในฐานะส่วนรวม
และปัจเจกบุคคล ในสิทธิมนุษยชนทั้งปวงและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ตามที่ได้รับการรับรองในกฎบัตร
สหประชาชาติ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  
โดยที่ชนเผ่าพ้ืนเมืองและบุคคลที่เป็นชนเผ่าพ้ืนเมืองมีเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมกับกลุ่ม
คนและบุคคลอ่ืน ๆ และมีสิทธิที่จะใช้สิทธิของเขาโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะบนพื้นฐานของความเป็นชนเผ่าพ้ืนเมืองโดยก าเนิดหรือโดยอัตลักษณ์ของตน212 
  นอกจากนี ้รัฐต้องจัดหากลไกที่สร้างเครื่องมือในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ประสิทธิภาพ ตามท่ีได้กล่าวไว้ ในมาตรา 8 (2) ส าหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้213 

 (ก) การกระท าใด ๆ ที่มีเป้าหมายหรือมีผลให้ต้องพรากพวกเขาจากบูรณ
ภาพแห่งตนในฐานะท่ีเป็นกลุ่มชนเฉพาะ หรือจากคุณค่าทางวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์ของตน 

 (ข )  การกระท า ใด  ๆ ที่มี เป้ าหมายหรือมีผลให้พวกเขาหลุด พ้น 
จากความเป็นเจ้าของที่ดิน เขตแดน หรือทรัพยากรของตน 

 (ค) รูปแบบใด ๆ ของการบังคับเคลื่อนย้ายประชากรซึ่งมีเป้าหมาย 
หรือมีผลให้เกิดการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิใด ๆ ของชุมชนพ้ืนเมือง 

 (ง) รูปแบบใด ๆ ของการบังคับให้มีการผสมกลมกลืนหรือการรวมพวกทาง
วัฒนธรรม 

 (จ) รูปแบบใด ๆ ของการโฆษณาชวนเชื่อในลักษณะส่งเสริมหรือยุยงให้มี
การเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์และเชื้อชาติในท้องถิ่นนั้นๆ  
  แต่อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 10 รัฐยังสร้างกลไกไม่ให้ชุมชนท้องถิ่น หรือชนเผ่า
พ้ืนเมืองมติ้องถูกบังคับให้ออกจากที่ดิน หรือไม่มีการตั้งถ่ินฐานใหม่เกิดขึ้นโดยปราศจากความยินยอม
ที่มีการบอกแจ้ง เข้าใจล่วงหน้า และเป็นอิสระ ของชนเผ่าพ้ืนเมืองที่เกี่ยวข้อง และหลังจากที่มี
ข้อตกลงในการชดเชยที่เป็นธรรม และเหมาะสมแล้ว ถ้าหากเป็นไปได้ ให้มีทางเลือกในการกลับคืน
ถิ่นนั้นได้อีก214 
  สิทธิของชุมชนท้องถิ่นในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งหมายความรวมถึงแหล่งมรดกโลกทางชาติในการคุ้มครอง ป้องกัน และสงวนรักษาไว้ จากปฏิญญา
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมือง ตามมาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 29(1) ดังนี้ 

                                           
 212 Article 1 and Article 2 , Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 
2007.  
 213 Article 8   2), Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007. 
 214 Article 10 , Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007. 
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  จากมาตรา 26 ได้กล่าวถึงลักษณะของชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งมีการบัญญัติไว้ว่า 215 
 “1. ชนเผ่าพ้ืนเมืองมีสิทธิในที่ดิน เขตแดน และทรัพยากรธรรมชาติ  

ซึ่งชุมชนได้ครอบครอง เป็นเจ้าของตามประเพณี หรือมิฉะนั้นจากการที่เคยใช้หรือเคยได้รับมาก่อน 
 2. ชนเผ่าพ้ืนเมืองมีสิทธิเป็นเจ้าของ ใช้ พัฒนาและควบคุมที่ดิน เขตแดน

และทรัพยากรที่พวกเขาเป็นเจ้าของด้วยเหตุผลจากการเป็นเจ้าของตามประเพณี หรือการครอบครอง
หรือการใช้ตามประเพณีอ่ืนๆ รวมทั้งกรณีการได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นโดยวิธีอ่ืน  
   3. รัฐจักต้องให้การยอมรับและการคุ้มครองในทางกฎหมายต่อที่ดิน  
เขตแดนและทรัพยากรเหล่านี้ การยอมรับดังกล่าวจักต้องกระท าโดยการให้ความเคารพต่อประเพณี 
วัฒนธรรมและระบบการถือครองที่ดินของชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้องด้วย 
  กรณีตามมาตรา 27 บัญญัติไว้ว่า “รัฐต้องจัดตั้งและด าเนินการร่วมกับชนเผ่า
พ้ืนเมืองที่เกี่ยวข้อง โดยกระบวนการที่เป็นธรรม อิสระ เปิดเผย เป็นกลาง เปิดเผย และโปร่งใส   
ให้การยอมรับกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ จารีตประเพณีและระบบการถือครองที่ดินของชนเผ่า
พ้ืนเมือง เพ่ือสร้างการยอมรับและพิจารณาถึงสิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมืองที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน เขตแดน 
และทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม รวมทั้งพ้ืนที่ที่ชนเผ่าพ้ืนเมืองเคยเป็นเจ้าของตามประเพณี 
หรือมิฉะนั้นเคยครอบครองหรือใช้มาก่อน  ชนเผ่าพ้ืนเมืองควรมีสิทธิที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม  
ในกระบวนการดังกล่าวนี้ด้วย216 
  และมาตรา 29 (1) บัญญัติไว้ว่า  “ชนเผ่าพ้ืนเมืองมีสิทธิในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
ปกป้องสภาพแวดล้อมและศักยภาพในการผลิตในที่ดิน หรือเขตแดนและทรัพยากรธรรมชาติ รัฐต้อง
จัดตั้งและด าเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือชนเผ่าพ้ืนเมืองในการอนุรักษ์และการคุ้มครอง  
สิ่งดังกล่าว โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ”217 
  ดังนั้น ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง จึงมีความเกี่ยวข้องกับ 
ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนดั้งเดิม และชนเผ่าพ้ืนเมืองที่อาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งมรดกโลกดังกล่าวได้รับ
ความคุ้มครอง และรับรองตามสิทธิของกลุ่มชนที่ได้รับ โดยมีสิทธิอาศัย สิทธิในทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมของตน 

                                           
 215 Article 26, Declaration   on the Rights of Indigenous Peoples 2007. 
 216 Article 27,  Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007. 
 217 Article 29 (1) , Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007. 
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 ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา ค.ศ.1986218 2.3.2.4
   เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 1986 สมัชชาทั่วไปแห่งสหประชาชาติลงมติรับรองในปฏิญญา
ว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา ซึ่งมีประเทศต่างๆเข้าร่วมเป็นจ านวน 146 ประเทศ (รวมทั้งประเทศไทย
ด้วย) และมีการลงคะแนนในการรับรองเนื้อหาที่ส าคัญ มีใจความหลักดังต่อไปนี้ 
  1) การให้ความหมายของการพัฒนาที่เน้นกระบวนการอันรอบด้านทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และการเมืองเกี่ยวกับการยกระดับความผาสุกของประชาชนบน
พ้ืนฐานให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเสรีในการพัฒนา (ค าปรารถ) พร้อมกับการยึดมั่นเป็นคนจะเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนา (มาตรา 2) 
  2) ปฏิญญา ว่าด้วยสิทธิการพัฒนา ค.ศ  1986  เน้นสภาพสังคมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ซึ่งต้องขจัดปลอดจากลัทธิอาณานิคม ลัทธิอาณานิคมสมัยใหม่ ลัทธิแบ่งแยกผิวหรือการเลือกปฏิบัติ
ในทางเชื้อชาติ การครอบง า และครอบครองจากต่างชาติ ภัยคุกคามจากสงคราม การปฏิเสธสิทธิ
ทางการเมือง เศรษฐกิจคมและวัฒนธรรม (ค าปรารภ) ซึ่งในแง่นี้หัวใจของสิทธิในการพัฒนาจะอยู่ที่
การเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชนในแง่ที่ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจได้รับการสนับสนุน
โดยผ่านการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาเน้นความสัมพันธ์ระหว่างการลดก าลังอาวุธ
พัฒนาโดยเห็นว่าทรัพยากรที่เหลือจากมาตรการลดจ านวนตามควรคิดให้การพัฒนาและความผาสุก
ของประชาชนโดยเฉพาะประเทศท่ีก าลังพัฒนา 

  3) สิทธิในการพัฒนาเป็นสิทธิมนุษยชนไม่อาจพรากโอนได้ ดังนั้นทุกคนและ
ประชาชนทั้งมวลซึ่งมีสิทธิ์ที่จะเข้ามีส่วนร่วม (Participate) มีบทบาทเกื้อกูล (Contribute) และได้รับ
ผล (Enjoy) จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง และ สิทธิของประชาชน  
ในการพัฒนาหมายความว่า การท าให้บังเกิดผลอย่างเต็มเปี่ยมแห่งสิทธิในการก าหนดตนเองของ
ประชาชาติ รวมถึงการใช้สิทธิอันไม่สามารถพรากโอนได้ ในอธิปไตยอันสมบูรณ์ต่อความมั่ นคง 
และทรัพยากรธรรมชาติ (มาตรา 2) 
  4)  การให้ความส าคัญของความรับผิดชอบ หรือหน้าที่ของรัฐต่างๆ ในการร่วมมือ
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมระเบียบเศรษฐกิจใหม่บนรากฐานของความเสมอภาค
แห่งอธิปไตยพาอาศัยซึ่งกันและกัน ผลประโยชน์ร่วมกัน การร่วมมือกันในขณะที่ในประเทศรัฐควร
ด าเนินมาตรการที่จ าเป็นเพ่ือการส่งเสริมในการพัฒนาบทบาทของสตรีและการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

                                           
 218 อรทัย อินต๊ะไชยวงศ์,เรื่องเดิม ,หน้า 44; อ้างถึงใน “Declaration on Right to 
Development 1986”, § GA Res 41/128. UN GAOR. 97 plenary meeting. UN Doc.A 
/RES/41/128. 
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 ในสวนธรรมชาติของสิทธิในการพัฒนา ซึ่งเป็นสิทธิในการพัฒนาธรรมชาติลักษณะผสมผสาน
มีสิทธิในแง่ของกลุ่มหรือความเป็นสิทธิร่วม (Collective Rights) และมีมิติของปัจเจกบุคคล 
(Individual Right ) ทั้งความเป็นปัจเจกของสิทธิสามารถอธิบายจากเป้าหมายของการพัฒนา
สมัยใหม่ที่ถือให้ปัจเจกบุคคล เป็นผู้รับประโยชน์เป็นท้ายที่สุดจากลักษณะนี้ผู้ทรงสิทธิการพัฒนา 
จึงทั้งปัจเจกบุคคล ประชาชน และรัฐ219 

   
2.3.2.5 แนวทางปฏิบัติและจัดการชุมชนในการคุ้มครองพ้ืนที่มรดกโลกทาง

ธรรมชาติปฏิบัติ Community Management of Protected Areas Conservation  
หรือ “COMPACT”………………… 
  ตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ  
หรือ เรียกว่า “แนวทางปฏิบัติ COMPACT ในการน าชุมชนเข้าสู่กระบวนการดูแลมรดกโลก220  
หรือแนวทางปฏิบัติ Community Management of Protected Areas Conservation  
หรือ “COMPACT” เป็นรูปแบบในการแนะน าเครื่องมือปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นการช่วยให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของชนพ้ืนเมือง และชุมชนท้องถิ่นในการดูแลมรดกโลก และด้วยเหตุนี้จึงเป็นการตระหนัก 
ถึงความส าคัญในการดูแลแหล่งมรดกโลกในทุกชั้นตอนของกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอชื่อ 
การจัดการและการก ากับดูแล  การติดตามและรายงานผล เป็นต้น 
  รูปแบบประสบการณ์ Compact  เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2543 ในช่วงแรก
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกด าเนินโดยโครงการสหประชาชาติ เป็นโครงการร่วมกันระหว่างแผนสนับสนุน
และโครงการขนาดเล็กของชุมชน (SGP) โดยมูลนิธิสหประชาชาติให้เงินสนับสนุนโครงการดังกล่าว
และมีศูนย์มรดกโลกเป็นหนึ่งในพันธมิตร ในการสร้างแนวทางปฏิบัติมาจากการท างานร่วมกันภายใน
ระยะเวลา 14 ปี สามารถขจัดปัญหาอย่างเร่งด่วนของชุมชนในการจัดการภายใต้แบบจ าลองมรดก
โลกประสานความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ หรือการปรับใช้พ้ืนที่ใหม่ๆ รวมทั้งมรดกโลกหลายแห่ง  
ในแอฟริกา เป้าหมายสูงสุดของแนวทางนี้ คือ ช่วยท าให้เกินการมีส่วนร่วมในวงกว้างในรูปแบบ  
แผนระยะยาวซึ่งมีความครอบคลุมมากขึ้นของขบวนการมรดกโลกในทุกข้ันตอน 

                                           
 219 เรื่องเดียวกัน,หน้า 45.; อ้างถึงใน Roland  Y.Rich, The Right to Development a 
Right of People.?”In the Right People. Jame Crawford, ed., (Oxford: Claredon, 1995);
อ้างถึงใน ขรรค์เพชร ชายทวีป, “ผู้ทรงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ”,  (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552),หน้า 46. 
 220 Jessica Brown, Engaging Local Communities in Stewardship of World 
Heritage (France: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2014) p.10. 
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  การรับรองสิทธิชั้นพื้นฐานตามอนุสัญญามรดกโลกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ 
ให้ความส าคัญกับชนเผ่าพ้ืนเมือง โดยมีการลงมติที่เกิดขึ้นในการประชุมครั้งที่ 31 ของคณะกรรมการ
มรดกโลก จากมติดังกล่าวนั้นยอมรับกลยุทธ์ในการเสนอให้ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิในชั้นตอนเสนอชื่อ
เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชน ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และต่อการสนับสนุนพัฒนาของชุมชน
ต่างๆ221  ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นในการเสนอขึ้น
ทะเบียนมรดกโลก โดยเฉพาะ มาตรา 5 (a) กล่าวว่า “รัฐภาคีก าหนดนโยบายทั่วไปโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือมรดกโลกทางธรรมชาติมีประโยชน์ต่อชีวิติของประชาชน  และเพ่ือบูรณการการ
คุ้มครองป้องกันมรดกโลกตามที่กล่าวในการด าเนินการ222 
  กลไกของรัฐที่ให้สร้างเครื่องมือในการคุ้มครอง เป็นการที่รัฐก าหนดนโยบาย  
หรือกลไกของรัฐเกี่ยวกับการเน้นสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกาคุ้มครองแหล่ง
มรดกโลกทางธรรมชาติ อันได้แก่ “การก ากับดูแล” ซึ่งเป็นเครื่องมืออีกประการหนึ่งที่มีความส าคัญ 
เนื่องจากว่าเป็นการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ในพ้ืนที่คุ้มครองจากหลายภาคส่วนต่างๆของรัฐ223  
โดยการก ากับดูแลตามกฎหมาย จะบ่งบอกถึงอ านาจ หน้าที่ และความสามารถในเรื่องต่างๆ  
รวมถึงบุคคลผู้มีอ านาจ โดยสอดคล้องกับกฎหมาย จารีตประเพณี หรือวิธีการทางกฎหมาย224  
  ทั้งนี้รัฐจึงมีการก าหนดการก ากับดูแลออกเป็น 4 ประเภท คือการก ากับดูแล 
โดยภาครัฐ การก ากับดูแลร่วม การก ากับดูแลส่วนบุคคล และการก ากับดูแลโดยชนเผ่าพ้ืนเมือง 

                                           
 221 Ibid., p.11; Richon N., Viñals, M. J (eds) N., and Viñals Albert, M. T M. J, 
Community Development through World Heritage, World Heritage Papers, No. 31 
(Paris: UNESCO World Heritage Centre, 2012). 
 222 Article 5,  Convention Concerning the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage. 
 223 Jessica Brown, Ibid., p.11; Mitchell Brown, J N และ Beresford, M. (eds), The 
Protected Landscape Approach: Linking Nature, Culture and Community (Gland, 
Switzerland: IUCN-WCPA, 2005.) , https://portals.iucn.org/library/efiles/edocs/006-
2005.pdf. 
 224 G. Borrini-Feyerabend Dudley, T. N., Jaeger, Lassen, and N . B., Pathak 
Phillips, Governance of Protected Areas: From Understanding to Action, (Best 
Practice Protected Area Guide lines Series No. 20.) (Gland, Switzerland: IUCN, 2013), 
https://cmsdata.iucn.org/downloads/governance_of_protected_areas___from_underst
anding_to_action.pdf. 
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และชุมชนท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามรัฐยังก าหนดโครงสร้างองค์กรในการก ากับดูแลพ้ืนที่โครงการ 
Compact มีความโปรงใส ระดับองค์กรส่วนท้องถิ่นในระดับประเทศ ซึ่งมีองค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญ 
3 องค์กร ดังนี้225 
   องค์กรแรก ผู้ประสานส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ด าเนินการวางแผนโครงการ
และเป็นผู้ประสานระหว่างชุมชน การตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ทุนขนาดเล็ก  
หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ  
   องค์กรที่สอง องค์กรที่ปรึกษาส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบ
ระหว่างมีผู้มีส่วนได้เสียระดับพ้ืนที่คุ้มครอง และเป็นผู้ให้ค าแนะน ากับคณะกรรมการอ านวยการ
ระดับประเทศ และด้วยองค์กรที่ปรึกษาท้องถิ่นเป็นผู้แทนของผู้มีส่วนได้เสียในภูมิทัศน์ 
   องค์กรที่สาม คณะกรรมการอ านวยการระดับประเทศ มีหน้าที่ในการ
คัดเลือก และมอบเงินช่วยเหลือขนาดเล็กซึ่งทุนสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกในระดับประเทศ 
  ด้วยเหตุนี้เอง การก ากับดูแลเป็นเรื่องของหลักการ นโยบาย และกฎข้อบังคับ
เกี่ยวกับการตัดสินใจ องค์ประกอบเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่คุ้มครองเป็นอย่างมาก  ‘เมื่อไรก็
ตามท่ีมีการตัดสินใจและมีการใช้อ านาจตามหน้าที่แสดงว่าได้มีการก ากับดูแลเกิดขึ้น ซึ่งเป็นความจริง
ทั้งส าหรับการจัดการส าหรับทรัพยากรธรรมชาติโดยทั่วไปและเป็นการเฉพาะส าหรับพ้ืนที่คุ้มครอง 
อ านาจและขีดความสามารถในการตัดสินใจมีอิทธิพลอย่างมากต่อความส า เร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดการพ้ืนที่คุ้มครอง การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ สิทธิ  ค่าใช้จ่าย  
และผลประโยชน์ และการได้มา รวมถึงรักษาไว้ซึ่งการสนับสนุนต่างๆ ทั้งทางด้านการเงิน การเมือง  
หรือจากชุมชนทั้งในและโดยรอบพ้ืนที่คุ้มครองที่อยู่ภายใต้ข้อสงสัย กระบวนการในการท าความเข้าใจ
และการปรับปรุงการก ากับดูแลนับเป็นหัวใจของการอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพ226 
  สิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้ ง เดิม ในการดูแลรั กษามรดกโลกทางธรรมชาติ  
เริ่มด าเนินการมาจากอนุสัญญามรดกโลก โดยในการมติประชุมครั้งที่ 35 ของคณะกรรมการมรดก
โลก มีการสนับสนุนให้รัฐภาคีสมาชิก  “ให้มีความเคารพต่อสิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมืองในการเสนอชื่อ 
จัดการ และรายงานผลเกี่ยวกับแหล่งมรดกโลกซึ่งตั้งอยู่ในเขตชนเผ่าพ้ืนเมือง”227  ซึ่งจากข้อความ 
Operation Guidelines  ได้ให้ความส าคัญในส่วนนี้ และท าให้ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเตรียม
ความพร้อมให้ก่อน และหลังในการขึ้นทะเบียนมรดกโลกอีกด้วย จึงมีข้อบัญญัติไว้ว่า “การมีส่วนร่วม

                                           
 225 Jessica Brown, Ibid., p.27. 
 226 G. Borrini-Feyerabend Dudley, T. N., Jaeger, Lassen, and N . B., Pathak 
Phillips,Ibid.. 
 227 Jessica Brown, Ibid., p.34. 
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ของคนในท้องถิ่นในกระบวนการเสนอชื่อเป็นสิ่งจ าเป็นในการท าให้คนเหล่านี้มีความรับผิดชอบกับรัฐ
ภาคีในการรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รัฐควรเตรียมการเสนอชื่อโดยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียในวง
กว้าง ซึ่งรวมถึงผู้จัดการพ้ืนที่ รัฐบาลระดับท้องถิ่นและภูมิภาค ชุมชนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน 
และผู้สนใจอ่ืนๆ ”228 
  รูปแบบของกระบวนการให้ชุมชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการคุ้มครองมรดกโลก 
ทางธรรมชาติ  มีชั้นตอน 4 ชั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
   ขั้นตอนแรก การเสนอชื่อให้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นกระบวนการแรกที่มี
การเชื่อมโยงคุณค่าท่ีโดดเด่นเป็นสากล กับคุณค่ายึดมั่นของคนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม และปกป้องสิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมือง และชุมชนท้องถิ่น229 ทั้งนี้ชุมชนอาจจะเริ่มมีการ
วางแผนร่วมกับคณะกรรมการ และที่ปรึกษาของมรดกโลก ให้มีการสนับสนุนการประเมินพ้ืนฐาน 
โดยมีข้อมูลที่ส าคัญดังนี้ 
 ข้อแรก มุมมองของชุมชนเกี่ยวกับคุณค่าของพ้ืนที่ รวมทั้งคุณค่า 
โดดเด่นเป็นสากล และคุณยึดมั่นของคนในท้องถิ่น 
 ข้อสอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม
ในและโดยรอบ พ้ืนที่  รวมทั้ งมรดกที่ ไม่ สามารถจับต้อง ได้  และความสัม พันธ์ ระหว่ า ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
 ข้อสาม มุมมองของชุมชนเกี่ยวกับความครบถ้วนสมบูรณ์ และความ
เป็นแท้ของคุณค่าต่างๆของพ้ืนที่ 
 ข้อสี่ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งกฎหมาย
จารีตประเพณีและสถานบันต่างๆ  
 ข้อห้า รูปแบบการใช้ที่ดิน และการถือครองที่ดิน และประเด็นต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

                                           
 228 Articles 123,  Operational  Guidelines for the Implementation of the World 
Heritage Convention. 
 229 Larsen, P. B, World Heritage, and Evaluation Processes related to Communities and Rights. 
Independent review prepared for the IUCN World Heritage Programme  (Gland ,Switzerland: IUCN, 2012), 
http://www.icomos.no/cms/icontent/filer/whrba/2012_16_ABC_IUCN_Review_WH_H_
R_PBL.pdf. 
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 ข้อหก การระบุผู้มีสวนได้เสียในอนาคต รวมทั้งผู้ถือครองสิทธิ์ และผู้มี
หน้าที่ต่างๆประเด็นต่างๆ เกี่ยวข้องกับการปกป้อง และการจัดการรวมทั้งเป้าหมายในการอนุรักษ์ 
ภัยคุกคามต่างๆ ขีดความหมายของสถาบันที่มีอยู่รวมทั้งสถานบันคุกคามต่างๆในระดับชุมชน 
 ด้วยเหตุนี้การเสนอชื่อให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ยังให้ความรวมถึงการ
หารือกับชุมชน การทบทวนข้อมูล และการเก็บข้อมูลเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐ
ได้มากยิ่งขึ้นด้วย 
   ขั้นตอนที่สอง การจัดการ และการก ากับดูแล  ซึ่ ง เป็นชั้นตอนที่มี
ความส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการอนุรักษ์มรดกโลก เพียงรัฐเข้ามาบทบาทร่วมกับประชาชนในการ
บริหารการจัดการ และการก ากับดูแลมรดกโลกในสิทธิชุมชน ผู้เขียนจึงขอแยกความหมายค าว่ า 
“การจัดการ” และ “การก ากับดูแล” ตัวอย่างเช่น การจัดการพ้ืนที่คุ้มครองมรดกโลก ในความหมาย
ของการจัดการ หมายความว่า การดูแล และการปกป้องทรัพย์สินที่เป็นแหล่งมรดกโลกเพ่ือส่งมอบ
ให้กับคนรุ่นหลัง จาก Operational Guidelines for the Implementation of the World 
Heritage Convention มาตรา 111 ก าหนดไว้ว่า การจัดการที่มีประสิทธิภาพควรให้พันธมิตร  
และผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมต่อทรัพย์สินที่เป็นมรดกโลก อยู่บนพ้ืนฐานของการจัดการใน  
“หลักธรรมภิบาล”  จึงเป็นหลักการจัดการที่มีประสิทธิภาพ อยู่ภายหลักที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่
การออกแบบประเด็นซึ่งสัมพันธ์กับพ้ืนที่ และระบบพ้ืนที่คุ้มครองแต่ละแห่ง ความพอเพียง  
และความเหมาะสมของการจัดการ และวัตตุประสงค์ในการถ่ายทอดพ้ืนที่คุ้มครอง รวมถึงการอนุรักษ์
คุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากล230  แต่อย่างไรการจัดการยังรวมถึงการวางแผนในการก าหนดพ้ืนที่
ทรัพยากรต่างๆ  รวมถึงยังให้ความส าคัญกับบทบาทของชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
แหล่งมรดกโลก 
   ความหมายของการก ากับดูแลพ้ืนที่คุ้มครอง หมายความว่า ตัดสินใจและ
อ านาจ ความรับผิดชอบ และความสัมพันธ์ซึ่งน าสู่การก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพและมีความชอบ
ธรรม โดยการก ากับดูแลพิจารณาชอบธรรมและการแสดงความคิดเห็น  ทิศทาง สมรรถภาพ  
การตรวจสอบ ความเสมอภาค และสิทธิ เป็นต้น231 
   นอกจากนี้การจัดการ และการก ากับดูแลยังรวมถึงการวางแผนจ าลอง
หลักการ ขอบเขต วิสัยทัศน์ เป้าหมายอนุรักษ์ การจัดล าดับภัยคุกคาม  หรือการเตรียมกลยุทธ์
ส าหรับพ้ืนที่ และการมีเงินทุนให้สนับสนุนพื้นที่อย่างยั่งยืนอีกด้วย 

                                           
 230 Jessica Brown, Ibid, หน้า 48. 
 231 G. Borrini- Feyerabend Dudley, T. N., Jaeger, Lassen, and N . B., Pathak 
Phillips,Ibid,. 
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   ชั้นตอนที่สาม การเฝ้าติดตาม และรายงานผล เป็นชั้นตอนเรียกร้องให้ชน
เผ่าพ้ืนเมืองและชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการในขั้นตอนต่างๆ ของมรดกโลก ซึ่งรวมไปถึง
การเฝ้าติดตามและรายงานผล232  รวมถึงการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในจัดท าค าประกาศคุณค่าที่โดดเด่น
เป็นสากล (Statement of Outstanding Universal Value) ย้อนหลัง โดยมีการระบุตัวชี้วัดในการ
ติดตามผลและเก็บข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว โดยก่อให้เกิดการจัดการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ดังต่อไปนี้ 
    อย่างแรก การมีส่วนร่วมของประชาชนท าให้เกิดประสิทธิภาพใน
การจัดการ ซึ่งมีการติดตามในการด าเนินการตามชั้นตอนต่างๆ รวมถึงการจัดท าชี้วัดในการระบุ
คุณค่าของพ้ืนที่มรดกโลก โดยเป็นการน าเอาข้อมูล และมุมมองจากองค์กรส่วนท้องถิ่นดั้งเดิมให้  
การด าเนินมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน233 
    อย่างที่สอง การระบุภัยคุกคามตั้งแต่เริ่มแรกโดยมีความครอบคลุม 
ซึ่งชุมชนส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรที่อาศัยในบริเวณชุมชนมักเป็นผู้รับภัยคุกคามต่อทรัพย์สินที่เป็น
มรดกโลกได้อย่างรวดเร็ว และสามารถประเมินสถานภาพการอนุรักษ์ของคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล 
ความเป็นของแท้ และความครบถ้วนของพ้ืนที่234 

   อย่างที่สาม การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างคุณค่าที่โดดเด่น 
เป็นสากล และคุณค่าที่มีอยู่ในพ้ืนที่ในการเฝ้าติดตาม ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชนจะช่วยท าให้
ทรัพย์สินที่เป็นมรดกโลกมีความครอบคลุม และลดช่องว่างงคุณค่าที่มีอยู่ในท้องถิ่นสากลเพ่ิมข้ึน 
    อย่างที่สี่ การเชื่อมต่อกับกระบวนการเฝ้าติดตามและรายงานผล
ภายใต้อนุสัญญาอ่ืนๆ เช่นอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  จากการเรียกร้องของรัฐ
ภาคีต่างๆ ให้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างอนุสัญญาต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับความ

                                           
 232 Article 40 , Operational Guidelines for the Implementation of the World 
Heritage Convention. 
 233 James Hockings, M., R., Stolton, Makombo Dudley, N., Mathur, V., J, และ 
Parrish Correau, J J, , Enhancingour Heritage Toolkit: Assessing Management 
Effectiveness of Natural World Heritage Sites, (World Heritage Papers No. 23.) 
(Paris: UNESCO World Heritage Centre, 2008),    http://whc.unesco.org/en/series/23/. 
 234 วรรคที่ 174 , Operational Guidelines for the Implementation of the World 
Heritage Convention (WHC, 2013b) ได้ก าหนดกระบวนการในการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการ
เสื่อมสภาพของทรัพย์สินหรือภัยคุกคามที่มีต่อทรัพย์สินซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียน ซึ่งได้รับโดยตรงจาก
แหล่งซึ่งนอกเหนือไปจากรัฐภาคีท่ีเกี่ยวข้อง รวมไปถึงชุมชนท้องถิ่นต่างๆ. 
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หลากหลายทางชีวภาพ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุสัญญามรดกโลก 
ซึ่งส่งผลในการด าเนินการ และตัวชีวัด ซึ่งใช้ในการเฝ้าติดตามและรายงานผลภายใต้อนุสัญญาต่างๆ  
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้รายการของตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในแผนกล
ยุทธ์เพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพ (ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ) ได้รวม
ไปถึงตัวชี้วัดในเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชน ภูมิปัญญาดั้งเดิม ตลอดจนการเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเสมอภาค ซึ่งอนุสัญญาต่างๆ เหล่านี้ ได้มีความคาดหวังเพ่ิมมากขึ้นถึงการมีส่วน
ร่วมของชุมชนต่างๆ 
 อย่างที่ห้า การสนับสนุนการนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง  เกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในกระบวนการเฝ้าติดตามและรายงานผลเกี่ยวกับ
สถานภาพของแหล่งมรดกโลก เป็นผลให้ชนเผ่าพ้ืนเมืองและชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
ในกระบวนการอนุรักษ์ซึ่งสืบเนื่อง หลังจากนั้นการด าเนินกิจกรรมในการปกป้อง บรรเทา และฟ้ืนฟู 
และจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บทบาทของสังคมในฐานะผู้ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก 

ฉะนั้น แนวทางปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ Compact เป็นรูปแบบที่มีความสมบูรณ์มาก
ที่สุดในวิถีทางปฏิบัติในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนท้องถิ่น ในการคุ้มครองแหล่ง
มรดกโลก ซึ่งต่อไปนี้ผู้เขียนจะน ารูปแบบ Compact ดังกล่าวนั้น ไปศึกษารูปแบบของแต่ละประเทศ 
ซึ่งจะกล่าวในส่วนถัดไป 

ดังนั้นแนวความคิดเกี่ยวมาตรการกฎหมายระหว่างเก่ียวข้องกับสิทธิชุมชน และการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ จึงเป็นมาตรการทางกฎหมายที่มีการ
ก าหนดในเรื่อง สิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน และการคุ้มครองในมรดกโลกทาง
ธรรมชาติที่มีกฎหมายเข้ามาสนับสนุนกับหัวข้อดังกล่าวข้างต้น  
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บทท่ี 3 
มาตรการกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาต ิ

 จากการศึกษาในบทที่ 3 จะเป็นการศึกษากฎหมายต่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิ
ชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งมีรูปแบบของ
กฎหมายที่ผู้เขียนท าการศึกษาทั้งหมด 2 ประเทศ กล่าวคือ ประเทศออสเตรเลีย กับประเทศอินเดีย 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

3.1 มาตรการกฎหมายออสเตรเลีย 

 จากที่ได้น าเสนอเข้ามาในส่วนกฎหมายต่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องแล้วพบว่า กฎหมายที่
เกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติมีเนื้อหา  
ที่ค่อนข้างน้อย และไม่เพียงพอต่อการใช้ในปัจจุบัน ต่อมาอนุสัญญาว่าด้วยคุ้มครองมรดกโลกได้มีการ
น า เสนอนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับหัวข้อดั งกล่าวต้น เรียกว่ า “แนวทางปฏิบัติ  Compact”  
หรือ “รูปแบบ Compact” เป็นรูปแบบที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ซึ่งประเทศออสเตรเลียให้ความส าคัญต่อคุณค่าต่อกฎหมายสิ่งแวดล้อมในช่วงก่อน
จะมีการบัญญัติกฎหมายใหม่ขึ้นตามกรอบกฎหมายประเทศออสเตรเลียเพ่ือคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
ทางธรรมชาติ ในช่วงแรกนั้นประเทศออสเตรเลียให้ความสนใจไปกับการเพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่  
ตามนโยบายที่รัฐบาลออสเตรเลียก าหนด ซึ่งนโยบายกฎหมายสิ่งแวดล้อมนี้ใช้คุ้มครองในพ้ืนที่ต่าง  ๆ 
เช่น อุทยานแห่งชาติ แรมซาร์  Ramsar sites (ซึ่งเป็นอนุสัญญาคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ า )235  
การคุ้มครองชีววง236การคุ้มครองพ้ืนที่มรดกโลก237  ซึ่งในหลายพ้ืนที่คุ้มครองในประเทศออสเตรเลีย

                                           
 235 Convention on Wetland of International Importance Especially As 
Waterfowl Habitat, 1975, § A.T.S. 48, 11 I.LM 963 ,done at Ramsar, Iran, 2 February 
1971, entry into force for Australia and generally 21 December 1975 [hereinafter 
RAMSAR Convention]. 
 236 The Man and the Biosphere Programme, 19 March2018, From 
http//www.unesco.org/mab.   See also  Suter, K., ‘The UNESCO World Heritage 
Convention’ (1991) 8 EPLJ 4. 
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ได้ถูกก าหนดให้อยู่ภายใต้กฎหมายภายในของประเทศในช่วงยุค 70s และ 80s238 จึงท าให้การบูรณ
การทั้งหลายสามารถการเข้าถึงกฎหมายมรดกทางธรรมชาติได้เพียงบางส่วน และสามารถการปรับใช้
แนวคิดของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ239 และแนวคิดด้านระบบนิเวศวิทยาเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ชัดเจนของกฎหมายประเทศออสเตรเลียทั้งในเครือจักรภพและระดับรัฐ 
   ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย จึงมี วัตถุประสงค์ 
และขอบเขตทางกฎหมาย ก าหนดไว้ว่า “หลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางธรรมชาตินั้น
รวบรวมไว้อยู่ ในกฎบัตรว่าด้วยมรดกทางธรรมชาติของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งกฎบัตรว่าด้วยมรดก
ทางธรรมชาติดังกล่าว จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือแบ่งแยกกิจกรรมของมนุษย์ที่อาจมีผลกระทบต่อระบบ 
นิเวชทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นการรบกวน และท าให้มรดกโลกทางธรรมชาติมีเสื่อมโทรมลงมากยิ่งขึ้น240 

3.1.1 สถานะทางกฎหมายประเทศออสเตรเลีย 
กฎหมายที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียที่เกี่ยวข้อง มีทั้งหมด 3 กฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎบัตร

ของประเทศออสเตรเลียเกี่ยวกับมรดกโลกทางธรรมชาติ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ปี 1997 และ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และการอนุรักษ์สัตว์ป่า  ปี 1975 จึงมี
รายละเอียดดังนี้ 

  1) กฎบัตรของประเทศออสเตรเลียเกี่ยวกับมรดกโลกทางธรรมชาติ หรือ เรียกว่า 
“The Australian Natural Heritage Charter” จากกฎบัตรของประเทศออสเตรเลียเกี่ยวกับมรดก
โลกทางธรรมชาติฉบับนี้ ได้รับการรับรองเป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคม ปี 1996 หลังจากได้รับ  
การปรึกษากับออสเตรเลียเป็นระยะเวลาสองปี จึงได้รับการปรับปรุงเมื่อปี 2002 ภายหลังจากที่ผู้ใช้ 

                                                                                                                         
 237 Davis, B., “Wilderness Conservation in Australia: Eight Governments in 
Search of a Policy”, 29 Natural Resources Journal, 103 (1989): 104. 
 238 Ramson, P., Wasteland to Wilderness; Changing Perceptions of the 
Australian Environment’ in Mulvaney, D. (ed), The Humanities and the Australian 
Environment, Australian Academy of the Humanities, (1991), p 5-19. 
 239 Australian Parliament, the House of Representatives Stranding Committee 
on Environment, Recreation and the Arts Biodiversity: the Rale of Protected Areas, 
AGPS (Canberra: Australian Govt. Pub. Service, 1993). 
 240 Ibid, For example, “Degradation means any decline in quality of nature 
resource or the viability of ecosystem caused directly or indirectly by human 
activities … Disturbance means accelerated change caused by human activity, or 
extreme natural event.”. 
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และท่ีปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบห้าปีตามแผนในปี 2001 OF THE YEAR 1992 CONCERNING 
ITEMS O'F CULTURAL PROPERTY ก าหนดเพ่ิมเติมในหมวดทั่วไป กล่าวไว้ว่า จากมรดกโลกของ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มิได้หมายความรวมถึงมรดกโลกวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการรวมถึง
มรดกโลกทางธรรมชาติที่มีความอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียข้างต้น” 

  กฎบัตรนี้เป็นการกลั่นหลักการอนุรักษ์ที่ดีที่สุดส าหรับประเทศออสเตรเลียโดยอาศัย
เอกฉันท์ของผู้เชี่ยวชาญหลาย ๆ คน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือผู้มีความสนใจในสถานที่
ธรรมชาติในการสร้างคุณค่าทางมรดกทางธรรมชาติ และจัดการกับสิ่งเหล่านี้ และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับสถานที่มรดกโลกทางธรรมชาติต่างๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางทะเล 

  ทั้งนี้ภายใต้กฎบัตรของประเทศออสเตรเลียเกี่ยวกับมรดกโลกทางธรรมชาติ 
สามารถใช้โดยองค์กรหรือปัจเจกชน อันได้แก่เจ้าของที่ดินหรือ ผู้จัดการองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล  
หรือ รัฐบาลผู้มีอ านาจตัดสินใจกลุ่มอาสาสมัครผู้ประกอบวิชาชีพ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุรักษ์
มรดกทางธรรมชาติของออสเตรเลีย 

  ฉะนั้นกฎบัตรของประเทศออสเตรเลียเกี่ยวกับมรดกโลกทางธรรมชาติ จึงเป็นกรอบ
ในการตัดสินใจในการจัดการและฟ้ืนฟูแหล่งมรดกทางธรรมชาติโดยอาศัยกระบวนการทางระบบนิเวศ
ที่เกิดขึ้นในระบบธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการที่สามารถน ามาใช้เพ่ือสนับสนุนนโยบาย
ท้องถิ่น ข้อตกลงและแผนงานระดับท้องถิ่นระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยไม่ได้เป็ นแทนที่
ข้อก าหนดทางกฎหมายอื่น 
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ภาพที่ 3.1 กระบวนการ 10 ขั้นตอนในการอนุรักษ์มรดกโลกสถานทางธรรมชาติ  
ที่มา : The Australian Natural Heritage Charter for the Conservation of Paces of Natural 
Heritage Significance 2002, Page7 
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3.1.2 โครงสร้างของหน่วยงานประเทศออสเตรเลีย 
 ตามกฎบัตรว่าด้วยมรดกทางธรรมชาติของประเทศออสเตรเลียได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ 
ขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นผู้มีหน้าที่ใน การอนุรักษ์ คุ้มครอง ป้องกัน การอนุรักษ์มรดกโลก
ทางธรรมชาติองค์กรภาครัฐ ได้แก่ 
   1) กรมสิ่งแวดล้อม ของประเทศออสเตรเลีย หรือ Department of the 

Environment เป็นองค์กรที่มีหน้าที่และมีความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการ ให้ค าแนะน าแก่รัฐบาล
ออสเตรเลียเกี่ยวกับนโยบายในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ า  และจัดการภายใต้กฎหมาย
สิ่ งแวดล้อมและมรดกโลกรวมทั้ งพระราชบัญญัติคุ้ มครองสิ่ งแวดล้อมและการอนุ รักษ์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2542 โดยจัดการโครงการสิ่งแวดล้อมและมรดกโลกของรัฐบาล
ออสเตรเลีย เพ่ือด าเนินการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นตัวแทนรัฐบาลออสเตรเลียในข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  
กับสิ่งแวดล้อมและแอนตาร์กติกา 

  2) สภามรดกแห่งชาติออสเตรเลีย หรือ The Australian Heritage Council ได้จัด
ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย Australian Heritage Council Act 2003 โดยสภามรดกแห่งชาติออสเตรเลีย
ท าหน้าที่แทนคณะกรรมาธิการมรดกแห่งชาติออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหน่วยงานให้ค าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
อิสระของรัฐบาลออสเตรเลียเกี่ยวกับเรื่องมรดกโลก241  ซึ่งมีบทบาทที่ส าคัญ อันได้แก่ ให้ค าแนะน า 
ก าหนดนโยบาย และสนับสนุนโครงการมรดกโลก มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังต่อไปนี้ 

ประการแรก ประเมินสถานที่ส าหรับรายชื่อมรดกแห่งชาติและรายการมรดก
เครือจักรภพ 

ประการที่สอง เสนอชื่อสถานที่เพ่ือรวมไว้ในรายชื่อมรดกแห่งชาติหรือรายการมรดก
เครือจักรภพ 

ประการที่สาม  ส่งเสริมการระบุการประเมินการอนุรักษ์และการตรวจสอบมรดก 
ประการที่สี่  ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องมรดกโลกต่างๆ

รวมทั้งการจัดเตรียมและแก้ไขแผนกลยุทธ์และแผนการจัดการมรดกส าหรับพ้ืนที่และหน่วยงาน  
ของเครือจักรภพ 

  3) สถาบันชาวอะบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสแห่งออสเตรเลียAustralian 
Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

                                           
 241 Australian Government Department of Environment and energy, About the Australian 
Heritage Council, Retrieved 10 October  2018  ,from  
http://www.environment.gov.au/heritage/organisations/australian-heritage-council/about. 
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เกี่ยวกับ การให้ข้อมูลและการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวอะบอริจินและชาวเกาะ  
ช่องแคบทอร์เรส 

 
3.1.3 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในมรดกโลกทางธรรมชาติ (Role Model) 
ภายใต้กฎหมายของประเทศออสเตรเลีย ไม่ได้บัญญัติให้สิทธิแก่ประชาชนชาวออสเตรเลีย 

เกี่ยวกับการมีส่วนรวมของประชาชนติในการดูแล  การอนุรักษ์ คุ้มครอง ป้องกัน  การอนุรักษ์มรดก
โลกทางธรรมชาติ ไว้โดยเฉพาะหากแต่จะเป็นหน้าที่ของปัจเจกชน หรืออาสาสมัคร หรือผู้ที่พร้อมจะ
ไปมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดการกับปัญหาด้าน  การอนุรักษ์มรดกโลกทางธรรมชาติ โดยการ
อนุรักษ์มรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศออสเตรเลีย กล่าวไว้ว่า การปรึกษากับบุคคลต่างๆ  
และองค์กรที่เกี่ยวข้องที่ให้ความสนใจถึงความส าคัญทางธรรมชาติ หรือการใช้สถานที่ตามธรรมชาติ
ในอนาคตเป็นที่ต้องการอย่างมากในการจัดท านโยบาย และแผนการอนุรักษ์มรดกโลกทางธรรมชาติ
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา242 ซึ่งผลประโยชน์ที่จะได้รับนั้น จากการปรึกษาในเรื่องดังกล่าวจะท าให้ได้รับ
ความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ เพ่ิมเติม และช่วยในการแก้ปัญหาความขัดแย้งใด ๆ ก่อนที่จะน าสู่
การด าเนินการจัดการข้อก าหนดดังกล่าว 

นอกจากนี้ Australian Natural Heritage Charter ยังมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ  
The Burra Charter, 1999.หลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นนิยามความหมาย หลักเกณฑ์การอนุรักษ์  
และการปฏิบัติที่มีความคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้โดยใน The Burra Charter ก าหนดบุคคลเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการดูแลมรดกโลกทางธรรมชาติ243 ดังนี้ 

  ประเภทของบุคคลหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ 
และมรดกโลกสถาน โดยมีรายละเอียด244 

   1) หน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ ผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้ง หรือสมาชิก
สภาท้องถิ่น   คณะกรรมการที่ปรึกษา ข้าราชการในท้องถิ่น เช่น ข้าราชการที่รับผิดชอบ 
ด้านการอนุรักษ์หรือดูแลสิ่งแวดล้อม มรดกสถาน การวางแผนกลยุทธ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติ  
หรือวิศวกร เป็นต้น และองค์กรสภาในภูมิภาค  
   2) ส่วนองค์กรระดับชุมชน ได้แก่ กลุ่มผู้สนใจในประวัติศาสตร์ องค์กรของ
กลุ่มคนพ้ืนเมือง (Local Aboriginal or Torres Strait Islander community organizations)  

                                           
 242 Section 43,  Australian Natural Heritage Charter. 
 243  Article 26 (26.3) , The Burra Charter 1999. 
 244 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ และคณะ, คู่มือส าหรับชุมชน เพื่อการพิทักษ์และคุ้มครองแหล่ง
มรดกสถานของท้องถิ่น, (2000), หน้า 22. 
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กลุ่มที่ท างานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น นักธรรมชาติวิทยาภาคสนาม หรือนักดูนก 
กลุ่มหรือคณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านมรดกสถานของท้องถิ่น  เช่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น สาขาของ
หน่วยงานพิทักษ์มรดกในท้องถิ่น หน่วยงานที่ดูแลชายฝั่ง และกลุ่มต่าง ๆ ที่ดูแลเกี่ยวกับแหล่งน้ า 
และผืนดิน กลุ่มโรตารี และชมรมที่ให้การบริการต่าง ๆ กลุ่ม ชมรม หรือสมาคมที่มีส่วนในการใช้ 
และสนใจในแหล่งมรดกสถาน เช่น กลุ่มศิลปะ ชมรมกีฬา ชมรมเดินป่า ลูกเสือ มัคคุเทศก์ นักตกปลา 
นักด าน้ า และชมรมสันทนาการต่าง ๆ เป็นต้น 
   3) ระดับปัจเจกชน องค์กร และชุมชนพ้ืนถิ่น ได้แก่ ผู้เป็นเจ้าของ 
หรือผู้ทะนุบ ารุงรักษาประเพณีพ้ืนถิ่น สมาชิกกลุ่มคนพ้ืนถิ่น กลุ่มคนพ้ืนเมืองต่าง ๆ ข้าราชการ 
หรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลมรดกสถานในท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับคนพ้ืนเมือง  
ในระดับต่าง ๆ 
   4) หน่วยงานของรัฐในระดับต่างๆ (Commonwealth, State or 
Territory government departments) ได้แก่ หน่วยงานที่ดูแลทางด้านเกษตรกรรม ศิลปกรรม 
ไฟฟ้าและประปา สิ่งแวดล้อม แหล่งมรดกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สวนสาธารณะ การวางแผน ทรัพยากร 
ตลอดจนการท่องเที่ยว และการคมนาคมขนส่ง 
   5) เจ้าของที่ดิน หรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ได้แก่ เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้เช่า 
และผู้ครอบครองดูแล 

   6) กลุ่มปัจเจกชน องค์กร และสมาคมอ่ืน ๆ ได้แก่องค์กรวิชาชีพที่เป็น
ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญทางด้านมรดกสถานทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม  องค์กรพัฒนาในระดับ
ภูมิภาค องค์กรภาคอุตสาหกรรม สมาคมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค นักพัฒนาภาคเอกชน นักธุรกิจ 
และเจ้าของธุรกิจต่าง ๆ บุคคลที่มีความสนใจหรือท างานเกี่ยวข้องกับมรดกสถาน  อาทิเช่น  
นักพฤกษศาสตร์ในท้องถิ่น และนักดูนก เป็นต้น 
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ภาพที่ 3.2 กระบวนการระบุการจัดการมรดกสถานพ้ืนถิ่น (Process for Identify and Managing 
Indigenous Heritage Places)  

ที่มา : Ask First : A Guide to respecting  Indigenous Heritage Places and Values 2002, 
หน้า 7 
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  นอกจากนี้ รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศออสเตรเลีย ตามการ
ด าเนินแนวทางปฏิบัติตาม Compact  ซ่ึงการที่ประเทศออสเตรเลียได้เข้าร่วมเป็นภาคีตามอนุสัญญา
ว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ และได้มีการขึ้นบัญชีมรดกโลก
นับตั้งแต่มีการเสนอชื่อภูมิทัศน์ในอุทยานแห่งชาติ อูลูรู-คาตาทจูทา ในประเทศออสเตรเลีย  
หรือ Uluru-Kata Tjuta National Park  ด้วยเหตุนี้เองจึงก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติ รวมถึงการประเมินในแหล่งธรรมชาติดังกล่าว245 และทั้งนี้
ชนเผ่าพ้ืนเมืองเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในกระบวนการเสนอชื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลก ซึ่งคณะกรรมการ
มรดกโลกเองก็ได้ให้การยอมรับพ้ืนที่ซึ่งจัดการโดยชุมชนและ หรือมีการจัดการร่วมกับชุมชนมากขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพ246 
  จากรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินแนวทางปฏิบัติตาม 
Compact โดยใช้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้ 
   1) การก ากับดูแล ซึ่งมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาทางทะเลใน
ท้องถิ่น (Local Marine Advisory Committees: LMACs) ของเกรทแบริเออร์รีฟในประเทศ
ออสเตรเลีย โดยได้มีการจัดตั้งLMACs ขึ้น และมีการแบ่งออกเป็น 12 คณะตามพ้ืนที่ชายฝั่ง  
ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากชุมชนรวมกว่า 200 ราย มีการวางโครงสร้างคณะกรรมการแต่ละคณะ
เพ่ือให้มีตัวแทนอย่างเทียมกันโดยมาจากคนในท้องถิ่นที่เข้ามาร่วมในการบริหารจัดการหรือในการใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่แหล่งมรดกโลกดังกล่าว247  ซึ่งในด้านการคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 
โดยสมาชิกของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ประกอบไปด้วย ตัวแทนของกลุ่มชาวประมง 
เพ่ือการค้าและสันทนาการ กลุ่มนักอนุรักษ์ เกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  
รัฐบาลท้องถ่ิน ภาคอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้สนใจต่างๆ ตลอดจนกลุ่มชนพื้นเมืองชาวอะบอริจิน 
และชาวเกาะช่องแคบทอเรส 

                                           
 245 Rössler, M., Partners in site management. A shift in focus: heritage and 
community involvement.,  (2012) ; M. Richon M.Albert และ A. Witcomb  (eds) M. 
Jose Virnals, Community Development through World  Heritage., World Heritage 
Papers 31 (Paris: UNESCO,). 
 246 Ibid, p. 31-35. 
 247 Wren Day, J.  and C., L. Vohland, K., Community engagement in 
safeguarding the world’s largest reef: Great Barrier Reef, Australia., In Galla (ed.), 
op. cit. (Australia.: Cambridge University Press, 2012),  p. 29–18. 
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   2) การจัดการแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยปกติแล้วหน้าที่ 
ในการก ากับดูแลแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติส่วนใหญ่ จะเป็นหน้าที่ระหว่างสหพันธ์รัฐ และมลรัฐ 
โดยที่หน่วยงานต่างๆ ของรัฐเข้ามาบริหารการจัดการ ทั้งนี้เพ่ือในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทาง
ธรรมชาติมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รัฐจึงสนับสนุนกับชนเผ่าพ้ืนเมือง ชุมชนท้องถิ่น และผู้ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล
ตลอดจนความสามารถในการฟ้ืนฟูของเกรทแบริเออร์รีฟ มรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งชนเผ่าอะบอริจิน และชาวเกาะช่องแคบทอเรส เป็นกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์ยาวนาน
กับผืนแผ่นดิน และท้องทะเลในภูมิภาคนี้ของประเทศดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีเจ้าของพ้ืนที่ดั้งเดิม 
(Traditional Owner) ประมาณ  70 กลุ่มที่อาศัยภายในพ้ืนที่เกรทแบริเออร์รีฟอีกด้วย เข้ามามี 
ส่วนร่วมในการดูแลแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 
   ทั้งนี้ระบบการจัดการแหล่งมรดกโลกในพ้ืนที่ดังกล่าว ได้มีการร่วมมือกัน
ระหว่างชนกลุ่มชนพ้ืนเมือง ให้มีการด าเนินการอนุรักษ์ดังกล่าวเกิดขึ้น โดยการด าเนินงาน  
มี 4 ชั้นตอน ดังนี้ 
   ชั้นตอนแรก การเจรจา เป็นชั้นตอนแรกสุดในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยวิถีการดั้ง เดิม ซึ่งมีการจัดตั้งกลุ่มชนเจ้าของพ้ืนที่ดั้งเดิมซึ่งได้รับ 
การรับรองจากหน่วยงานของรัฐ โดยข้อตกลงนี้ได้อธิบายถึงแรงบันดาลใจของกลุ่มชนเจ้าของพ้ืนที่
ดั้งเดิมต่อประเทศท่ีติดกับมรดกโลกทางธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ ก่อให้เกิดการเฝ้าประเมิน 
และการติดตามผล 
  ชั้นตอนสอง การจัดโครงการเพ่ือเป็นการสนับสนุน และให้เกิดความร่วมมือกันกับ  
ผู้มีส่วนได้เสีย และกลุ่มชนซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่ดั้งเดิม ในการฝึกอบรม การวิจัย และการใช้ประโยชน์
จาทรัพยากรธรรมชาติตามวิถีชีวิตดั้งเดิม ก่อให้เกิดความรู้และความตระหนักในระดับชุมชนเพ่ิมมาก
ขึ้นเกี่ยวกับประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทั้งยังช่วยให้เจ้าของพ้ืนที่ดั้งเดิมซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบต่อการจัดการแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 
  ชั้นตอนที่สาม การจัดตั้งคณะที่ปรึกษาพ้ืนบ้านทางด้านปะการัง เพ่ือให้ค าแนะน ากับ
หน่วยงานว่าจะสามารถน าให้ชุมชนพ้ืนเมืองและเจ้าของพ้ืนที่ดั้งเดิมเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดได้
อย่างไร 
  ชั้นตอนที่สี่ การบริหารจัดการพ้ืนที่ ไม่ว่าเป็นการบริหารจัดการน้ า การควบคุม
โครงสร้างองค์กร ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หน่วยงานเอกชน และประชาชน  
  ฉะนั้น อรูปแบบการปฏิบัติแนว compact จึงเป็นในการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในอุทยาน เกรทแบริเออร์รีฟ ซึ่งเป็นมรดกโลก ได้มีแรงผลักดันที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการมีส่วน
ร่วมเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการก าหนดเขตพ้ืนที่ขึ้นมา ในแหล่งมรดกโลก
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ทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นการท างานของกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและการวางแผนแบบมีส่วนร่วม
ซึ่งมีความครอบคลุม มีการหารือกับสาธารณะซึ่งมีทั้งที่จัดอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกับการจัดการ
ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากภาคประชาชนในการวางแผนเพ่ือจัดท าร่างการ
ก าหนดเขตพ้ืนที่ในมรดกโลกทางธรรมชาติต่อไป 

 ดังนั้นจากประเทศออสเตรเลียจึงมีมาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศ โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท อันได้แก่ โครงสร้างขอองค์กร มาตรการทางกฎหมาย และรูปแบบการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
 

3.2 มาตรการกฎหมายอินเดีย 

 ประเทศอินเดียถือว่าได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญาว่าด้วยคุ้มครองมรดกโลก 
ทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ จึงถือได้ว่าเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาดังกล่าว และได้มีวิธีทางปฏิบัติ
ในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ ของตนเอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.2.1 สถานะทางกฎหมายประเทศอินเดีย 
 ประเทศอินเดียนั้นได้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ  
ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทที่ส าคัญ อันได้แก่ กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งมีปฏิญญาริโอด้านสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาในปี ค. ศ. 1992 รัฐธรรมนูญของ UNESCO และกฎหมายภายที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันควบคุมและลดมลภาวะทางอากาศ พระราชบัญญัติการควบคุม 
และป้องกันมลพิษเกี่ยวน้ า ปี 1974 พระราชบัญญัติป่าไม้ ปี 1927 เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
  3.2.2.1 กฎหมายระหว่างประเทศ จะเป็นหน่วยงานที่มีการสนับสนุนในการอนุรักษ์
แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ อันได้แก่ ซึ่งมีปฏิญญาริโอด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาในปี ค.ศ. 
1992รัฐธรรมนูญของ UNESCO ดังนี้ 
   1) ปฏิญญาริ โอด้านสิ่ งแวดล้อม และการพัฒนาในปี ค. ศ. 1992   
หรือ Rio Declaration on Environment and Development เป็นการก าหนดสิทธิของประชาชน
ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและความรับผิดชอบของมนุษย์ในการปกป้องสภาพแวดล้อม
ทั่วไป ทั้งนี้การประกาศขึ้นอยู่กับแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับทัศนคติของบุคคล และประชาชาติที่มี
ความเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและการพัฒนาที่ระบุไว้ครั้งแรกในการประชุมสหประชาชาติ  
เรื่องสิ่งแวดล้อมมนุษย์ หรือ The United Nations Conference on the Human Environment 
(1972) ด้วยเหตุนี้เองปฏิญญาริโอด้านสิ่งแวดล้อม เป็นความคืบหน้าระยะยาวความคืบหน้าในระยะ
ยาวทางเศรษฐกิจที่ได้รับการรับรองในด้านปกป้องด้านสิ่งแวดล้อม  และประเทศต่างๆจะต้องสร้าง
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ความร่วมมือระดับนานชาติ ซึ่งในแต่ประเทศจะมีหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานเอกชน  และประชาชน 
ร่วมกันรวบรวมข้อตกลงระหว่างประเทศในการการพัฒนา และปกป้องสิ่งแวดล้อมโลกอย่าง  
มีความรับผิดชอบ  
  ห ลั ก ก า ร ที่ ส า คั ญ ข อ ง ป ฏิ ญ ญ า ริ โ อ ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า 
ในปี  ค. ศ. 1992  ดังนี้  
   หลักการแรก ประชาชนเป็นผู้มีสิทธิได้รับสุขภาพดี และมีความสอดคล้อง
กับธรรมชาติอย่างมีประสิทธิ์ผล 
   หลักการที่สอง ปัจจุบันนี้การพัฒนาไม่มีผลกระทบต่อความต้องการ 
ของมนุษย์ในขณะนี้ และอนาคต 
   หลักการที่สาม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนา 
   หลักการที่สี่ การขจัดความยากจน และการลดความเหลื่อมล้ าในมาตรฐาน
การครองชีพในส่วนต่างๆของโลกเป็นสิ่งส าคัญ หากมีความประสงค์บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนในขณะที่
ตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ 
   หลักการที่ห้า ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจะได้รับการจัดการที่ดีที่สุดโดยมี 
ส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผู้เสียหายควรจะเสียค่าใช้จ่ายด้านมลพิษ 
   หลั กก า รที่ ห ก  กา ร พัฒนาที่ ยั่ ง ยื น ต้ อ ง มี ค ว าม เข้ า ใ จ ในปัญหา 
ทางวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น ประเทศต่างๆ ควรแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ของความยั่งยืน 
  จากหลักการของปฏิญญาริโอด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาในปี ค. ศ. 1992
ดังกล่าวข้างต้น เป็นการสร้างความอนุรักษ์ในการคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น  
  2) รัฐธรรมนูญขององค์การสหประชาชาติ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม 
หรือ Constitution of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO)  
  รัฐธรรมนูญของ UNESCO ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 มีผลใช้
บังคับเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489 หลังจากการให้สัตยาบันโดยยี่สิบประเทศ ได้แก่ 
ออสเตรเลีย, บราซิล, แคนาดา, จีน, เชโกสโลวะเกีย, เดนมาร์ก, สาธารณรัฐโดมินิกัน, อียิปต์, ฝรั่งเศส
, กรีซ, อินเดีย เลบานอน, เม็กซิโก, นิวซีแลนด์, นอร์เวย์, ซาอุดีอาระเบีย, แอฟริกาใต้, ตุรกี, สหราช
อาณาจักร, และ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ด้วยวัตถุประสงค์ขององค์กรคือการสนับสนุนสันติภาพและ
ความมั่นคงด้วยการส่งเสริม ความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
เพ่ือการเคารพความยุติธรรมสากลส าหรับหลักนิติธรรม และสิทธิมนุษยชน และพ้ืนฐานของเสรีภาพ
ซึ่งได้รับการยืนยันส าหรับประชาชนในโลกโดยไม่มีความแตกต่างของเชื้อชาติ, เพศ, ภาษาหรือศาสนา 
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โดยกฎบัตรของสหประชาชาติ 
  3.2.2.2 กฎหมายภายในและรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดีย ได้แก่ 
   2.1) รัฐธรรมนูญของประเทศอินเดีย หรือ Constitution of India 2007 
เป็นเครื่องมือของรัฐที่ท าให้การบริหาร การจัดการตามกฎหมายของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพ  
ซึ่งมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่จัดท าขึ้น ในบทแก้ไขเพ่ิมเติมที่ 94 ของรัฐธรรมนูญ  
และมีผลใช้บังคับรัฐชัมมูและแคชเมียร์อีกด้วย จากรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดียนั้นได้รับรอง
สถานภาพทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งจะมีการบัญญัติไว้ในส่วน
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ หมวดที่ 6 เรื่อง หลักการนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 48  A บัญญัติ
ไว้ว่า “รัฐมีหน้าที่ปกป้อง และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ในการคุ้มครองป่าไม้ 
และสิ่งมีชีวิตในป่าภายในประเทศ”  
   2.2) พระราชบัญญัติป่าไม้ ปี 1927 หรือ The Indian Forest Act, 1927  
   พระราชบัญญัติป่าไม้ของอินเดีย พ.ศ. 2470 ได้มีการตีความเพ่ือรวม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้การขนส่งของป่าไม้ และหน้าที่เกี่ยวกับไม้ และผลิตภัณฑ์จากป่าอ่ืนๆ 
พระราชบัญญัติป่าไม้อินเดีย (Indian Forest Act) พ.ศ. 2470 ระบุว่าพระราชบัญญัตินี้ได้รวม
กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้การขนส่งป่าไม้และหน้าที่ที่สามารถเรียกเก็บจากไม้และผลิตภัณฑ์จากป่าอ่ืน 
และมีการก าหนดขั้นตอนที่รัฐบาลของรัฐสามารถประกาศเป็นพื้นที่สงวนป่าป่าสงวน หรือหมู่บ้านป่า 
   2.3) พระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่า ปี 1972   และพระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติม ปี 2006 หรือ Wildlife Protection Act, 1972 and The Wildlife (Protection) 
Amendment Act, 2006  
   จากพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่า ปี 1972  ระบุไว้ว่า “การล่าสัตว์  
หรือการเก็บพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ในพ้ืนที่ที่ได้รับการคุ้มครองโดยรัฐต้องได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้ 
ซึ่งพระราชบัญญัติแก้ไขปี 2006 ก่อให้เกิดหน่วยงานอนุรักษ์เสือแห่งชาติ  และส านักงานควบคุม
อาชญากรรมที่ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าอ่ืน ๆ ที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือเรียกว่า (ส านักควบคุมอาชญากรรม
สัตว์ป่า) หน่วยพิทักษ์การอนุรักษ์เสือแห่งชาติอนุมัติแผนพิทักษ์และป้องกันเสือของประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งมีแผนจะก าหนดพ้ืนที่คุ้มครองเสือ แต่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์ด้านการเกษตร  
ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในและรอบเขตอนุรักษ์เสือ 
 
   2.4) พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ปี  1986 หรือ The 
Environment (Protection) Act  ,No.29 of 1986, [23/5/1986] - The Environment 
(Protection) Act, 1986, amended 1991  
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   พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ปี 1986  บัญญัติขึ้นในปี 1986  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการคุ้มครองและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้อ านาจรัฐบาลกลางในการ
จัดตั้งหน่วยงานภายใต้หมวด 3 (3) โดยมีหน้าที่ในการป้องกันมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมทุกรูปแบบ  
และเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงซึ่งแตกต่างออกไปในแต่ละส่วนของประเทศ 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับการแก้ไขเม่ือปี พ.ศ. 2534 
 

3.2.2 โครงสร้างของหน่วยงานประเทศอินเดีย 
ประเทศอินเดียนั้นได้มีโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทาง

ธรรมชาติ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 5 องค์กร อันได้แก่ สถาบันสงวนรักษาธรรมชาติของประเทศอินเดีย  
หรือ Wildlife Institute of India (WII) สมาคมประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งเมืองบอมเบย์ หรือ  
Bombay Natural History Society (BNHS) กองทุนอนุรักษ์สัตว์ป่าสากลในประเทศอินเดีย หรือ 
World Wide Fund for Nature (WWF-India) และกระทรวงสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  หรือ The Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (MoEFCC) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) สถาบันสงวนรักษาธรรมชาติของประเทศอินเดีย หรือ Wildlife Institute of India (WII)248 
 สถาบัน Wildlife Institute of India (WII) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง
ระดับนานาชาติซึ่งมีหลักสูตรการฝึกอบรม และเป็นที่ปรึกษาในการวิจัยและบริหารสัตว์ป่า ซึ่งสถาบัน
นี้ก าลังศึกษาการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพทั่วประเทศอินเดีย  
โดยมีวิสัยทัศน์ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในการยอมรับของนานาชาติ และก่อให้เกิดหน้าที่ของสถาบันใน
การส่งเสริมในด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติให้มีความสัมพันธ์กันกับสภาพแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น  
 ทั้งนี้เอง สถานบันสงวนรักษาธรรมชาติของประเทศอินเดีย จึงมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 
 5 ประการ ดังนี้ 
  ประการแรก การสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสัตว์ป่า 
  ประการสอง เพ่ือฝึกอบรม และพัฒนาความสามารถของบุคลากรเพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์สัตว์ป่า 
  ประการที่สาม การให้ค าแนะน า  หรือข้อมูลต่างๆ ในการจัดการสัตว์ป่ า 
โดยเฉพาะเจาะจง 

                                           
 248 Wildlife Institute of India, “About Wildlife Institute of India”, Retrieved 
July 10,  2018, From http://wii.gov.in/,. 
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  ประการที่สี่  การร่วมมือกันระหว่างประเทศในการให้ความรู้ การค้นคว้าวิจัย 
เกี่ยวกับสัตว์ป่า 
  ประการที่ห้า การพัฒนาเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคที่มีความส าคัญระดับสากล 
ในด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
  ปัจจุบันนี้สถาบันสงวนรักษาธรรมชาติของประเทศอินเดีย เกิดพัฒนาบุคคลลาการ
ค้นคว้า การผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  
ในการขยายฐานความร่วมมือไปสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระดับภูมิภาค 
 

 2) สมาคมประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งเมืองบอมเบย์   หรือ  Bombay Natural History 
Society (BNHS)249 

 สมาคมประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งเมืองบอมเบย์ หรือ Bombay Natural History Society 
(BNHS) เป็นหน่วยงานเอกชนที่ท าการศึกษาค้นคว้าและอนุรักษ์พ้ืนที่ต่างๆ ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ
อินเดีย และมีการขยายตัวในการท างานไปทั่วโลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งสถานบันนี้ก่อตั้ง
โดยนักธรรมชาติวิทยาจากเมืองมุมไบ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 8 คน อันได้แก่ Dr D Macdonald,  
Mr E H Aitken, Col C Swinhoe, Mr J C Anderson, Mr J Johnston, Dr Atmaram 
Pandurang, Dr G A Maconochie และ Dr Sakharam Arjun ทั้งนี้ สมาคมประวัติศาสตร์
ธรรมชาติแห่งเมืองบอมเบย์ หรือ BNHS ได้รับมอบหมายให้เป็นองค์การการวิจัยวิทยาศาสตร์ 
และอุตสาหกรรม (SIRO) โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐบาลอินเดียเป็นผู้รับรอง  
และเป็นพันธมิตรของ องค์กรระหว่างประเทศในการอนุรักษ์พันธุ์นก หรือ BirdLife International  
ในประเทศอินเดีย 

 
3) กองทุนอนุรักษ์สัตว์ป่าสากลในประเทศอินเดีย หรือ World Wide Fund for Nature 

(WWF-India)250 
กองทุนอนุรักษ์สัตว์ป่าสากลในประเทศอินเดีย หรือ WWF-India ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ของโลกและสร้างอนาคตที่มนุษย์อาศัยอยู่ในความกลมกลืนกับธรรมชาติ ในปี พ.ศ. 2530 องค์กรได้

                                           
 249 Bombay Natural History Society (BNHS), “About BNHS”, Retrieved July 10, 2018,  
From  http://bnhs.org/bnhs/index.php?option=com_content&view=article&id=76&catid=14. 
 250 World Wide Fund for Nature, “About us (WWF-India) Retrieved July 10, 
2018, From, https://www.wwfindia.org/who_we_are/. 
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เปลี่ยนชื่อจากกองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wildlife Fund) เป็น World Wide Fund for Nature-
India  
ด้วยการท างานที่ยาวนานถึงห้าสิบปีในภาคนี้ WWF-India จึงเป็นหนึ่งในองค์กรด้านการอนุรักษ์ 
ชั้นน าของประเทศ WWF-India ซึ่งเป็นองค์กรทางวิทยาศาสตร์ที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ถึงความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาระบบนิเวศ  
และบริการระบบนิเวศ เพ่ือการอยู่รอดของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และมนุษย์  เช่นการอนุรักษ์พันธุ์  
และแหล่งที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการศึกษาด้านน้ า และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
โครงการอ่ืนๆ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการของชุมชนชนบทและชุมชนดั้งเดิม
อย่างแข็งขันที่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยตระหนัก 
ในการศึกษาด้านสิ่ งแวดล้อม และเสริมสร้ างศักยภาพองค์กรต่ างๆ ให้ เกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้การสนับสนุนนโยบาย และส่งเสริมการก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม 
ผ่านทางกฎหมายที่มีความเก่ียวข้อง 
 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มุมมองของโครงการได้ขยายออกไปเพื่อสะท้อนถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับปัญหาด้านการอนุรักษ์ต่างๆที่ประเทศต่างๆเผชิญอยู่ และพยายามที่จะสนับสนุน 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเชิงรุกด้วยการท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล , 
NGO, โรงเรียนและวิทยาลัย, บริษัท เอกชนนักเรียนและบุคคลอื่น ๆ เป็นต้น 

 
4) กระทรวงสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ The Ministry of 

Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC)251 
 กระทรวงสิ่งแวดล้อมป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ The Ministry of 
Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) ซึ่งเป็นหน่วยงานส าคัญในโครงสร้าง 
การบริหารราชการกลาง ส าหรับการวางแผนส่งเสริมการประสานงานและการก ากับดูแลการด าเนิน
นโยบาย และโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ของประเทศอินเดีย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ในการด าเนินงานตามนโยบาย และโครงการเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ  
และความหลากหลายหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ จึงเป็นการก่อให้เกิดแนวทาง  
การป้องกัน และสงวนรักษาไว้ซึ่งธรรมชาติ  ท าให้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน และพัฒนาความเป็นอยู่  
ของมนุษย์  

                                           
 251 The Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), “About 
of Ministry”, Retrieved July 10, 2018, From http://envfor.nic.in/about-ministry/about-
ministry. 
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 นอกงานกระทรวงสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังให้ความ
ร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานส าคัญในประเทศส าหรับ
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP), โครงการความร่วมมือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเขตเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (SACEP) ศูนย์ระหว่างประเทศเพ่ือภูเขาการพัฒนาแบบบูรณาการ (ICIMOD)  
และส าหรับการติดตามของประเทศ การประชุมด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(UNCED) กระทรวงนอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายกับประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับพหุภาคี  
เช่นคณะกรรมาธิการการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSD) องค์กรสิ่งแวดล้อมโลก(GEF) และส่วนในระดับภูมิภาค 
เช่นคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมส าหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) และ สมาคมความร่วมมือ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง (SAARC) ในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึงมีวัตถุประสงค์ของอ านาจ
ดังกล่าว  อันได้แก่ 4 ประการ 
  ประการแรก การอนุรักษ์ และส ารวจพันธุ์พืชและ พันธุ์สัตว์  
  ประการที่สอง การควบคุมมลพิษทางอากาศ 
  ประการที่สาม  การปลูกป่า และฟ้ืนฟูสภาพที่มีความเสื่อมโทรม 
  ประการที่สี่การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการคุ้มครอง
สวัสดิ์ภาพของสัตว์  

 จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นได้รับการสนับสนุนจากมาตรการทางกฎหมาย  
และระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพ่ือการอนุรักษ์ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 
นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์แห่งชาติ และแถลงการณ์นโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา พ.ศ. 2535  นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ปี 2531 นโยบายการลดมลพิษ  
พ.ศ. 2535 และนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี 2549  ท าให้ก่อให้เกิดยังเป็นแนวทางในการท างาน
ของกระทรวงดังกล่าวข้างต้น 
 

3.2.3 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในมรดกโลกทางธรรมชาติ ( Role Model) 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในมรดกโลกของประเทศอินเดีย ก่อให้เกิดการบัญญัติกฎหมาย  

ที่ชัดเจน อยู่ที่พระราชบัญญัติป่าไม้ ปี 1927 บทที่ 3 เรื่องป่าชุมชน มาตรา 28 (2) บัญญัติไว้ว่า 
“รัฐบาลกลางเป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์ในการก าหนดหลักเกณฑ์ป่าชุมชน ตามที่กฎหมายก าหนด 
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ภายใต้เงื่อนไขที่ชุมชนสามารถจัดหาป่าไม้  ผลผลิตจากป่าไม้  และทุ่งหญ้า และหน้าที่ของรัฐบาล  
ที่ส าคัญคือการปรับปรุงพื้นป่าอนุรักษ์ดังกล่าว”252 

ด้วยเหตุนี้ เองจึงก่อให้เกิดรูปแบบการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ เขตมรดกโลกทางธรรมชาติ : 
กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเคียวลาเดียว (Keoladeo National Park)253  ในการสร้างบทบาท
บทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติรอบอุทยานแห่งชาติ Keoladeo ดังกล่าว 
 จากต าแหน่งที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเคียงลาเดียว  Keoladeo (KNP) หรือที่เรียกว่ากานา 
(ทุ่งหญ้าหนาทึบของป่าไม้) ซึ่งเป็นเส้นทางอพยพของนกที่ก าลังหลบหนาวในประเทศอินอินเดีย  
จึงท าให้เป็นอุทยานนิเวศวิทยาที่ส าคัญ Keoladeo National Park ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีพันธุ์นก
มากที่สุดในโลกตั้งอยู่ในเส้นละติจูระหว่าง 27 ° 7.6 'ถึง 27 ° 12.2' N และ 77 ° 29.5 'ถึง 77 ° 33.9' 
E. ระยะทางประมาณ 2 กม. ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง Bharatpur เป็นระยะทาง 38 กิโลเมตร
ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง Mathura ในระยะทาง50 กิโลเมตร ซึ่งทางตะวันตกของเมือง Agra 
เป็นระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ทางใต้ของเมืองนิวเดลี KNP ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 29 
ตารางกิโลเมตร และล้อมรอบด้วยผนังก่ออิฐ รายละเอียดทางนิเวศวิทยาของพ้ืนที่ได้รับยกย่องอุทยาน
แห่งชาติ ทั้งนี้ตั้งแต่นักธรรมชาติวิทยา ช่างภาพ นักวิจัย ผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติ  และแหล่งอุทยานเขต
นี้ได้รับการยอมรับว่ามีความโดดเด่นทางความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืช และ พันธุ์สัตว์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์ของนก เรียกว่า “Avifaunal wealth” จากรายงานการวิจัยว่าพ้ืนที่แห่งนี้
มีพันธุ์นกต่างๆ ประมาณ 400 ชนิด และนกพันธุ์ Avifauna ที่อยู่ในพ้ืนที่รวมถึง 120 ชนิด  
ซึ่งเป็นร้อยละ 90%  ของพ้ืนที่ชุ่มน้ า พันธุ์นกทั้งหมดมาจากรัฐราชสถาน และยังเป็นจุดศูนย์กลาง  
ของนกกระเรียนไซบีเรีย ที่ก าลังใกล้สูญพันธุ์ในเร็วๆนี้ 

 ประวัติความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติ ในช่วงต้นทศวรรษที่  1900 ถูกก าหนดให้ 
เป็นสถานที่เขตล่าเป็ดป่า เนื่องจากความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์
หลากหลายชนิด  จึงได้รับการระบุว่าเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มีศักยภาพ โดยในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่
ยี่สิบ นักอนุรักษ์ที่ประสบความส าเร็จเช่น Dr. Sàlim Ali ที่ได้การเสนอรับนามว่า บิดาแห่งพันธุ์นก
วิทยา หรือ “Father of Indian Ornithology” จากความพยายามของ Dr. Sàlim Ali ที่ได้ประกาศ

                                           
 252 India Environment Portal knowledge for Change, “The Indian Forest Act, 
1927”, Retrieved July 10, 2018, From,, 
http://admin.indiaenvironmentportal.org.in/reports-documents/indian-forest-act-1927. 
 253 Sahapedia, Role of Local Communities in Preserving Natural Heritage around Keoladeo 
National Park, Retrieved July 11, 2018, From, https://www.sahapedia.org/role-of-local-communities-
preserving-natural-heritage-around-keoladeo-national-park. 
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พ้ืนที่คุ้มครองในรูปของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ช่วงมีนาคม ปี 1956 และเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามอนุสัญญาแรม
ซาร์ ในเดือน ตุลาคม ปี 1981   จึงได้รับการเสนอชื่อให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ภายในมีนาคม ปี 1982 
 และยังให้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ตามอนุสัญญาว่าด้วยคุ้มครองมรดกโลก 
ทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ ซึ่งรวมอยู่ในรายชื่อมรดกโลก ภายในเดือน ธันวาคม 1985 

ทั้งนี้เมื่ออุทยานแห่งนี้ได้รับการพัฒนาเป็นที่หลบภัยนกน้ า ผ่านการจัดการการควบคุม 
ของระดับน้ า  การแทรกแซงนี้ส่ งผลให้ เกิดการพัฒนาความหลากหลายในน้ าและบนบก 
ซึ่ง ประกอบด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าป่า ป่าไม้ และหรือ พุ่มไม้กระจัดกระจาย ไปจนถึงทุ่งหญ้าสะวันนา  
 ทุ่งหญ้าต่ า เป็นต้นจาก ชนิดของพืชดอก เป็นจ านวน 375 ชนิด เป็นส่วนหนึ่งของพืชที่อยู่อาศัยที่
แตกต่างกันหนึ่งในสี่ของที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีชุ่มน้ า กลุ่มที่มีอ านาจเหนือกว่าที่พบในพืชชนิดต่างๆ ได้แก่ 
Mitragyna parvifolia, Kirgenelia reticulata, Capparis sepiaria, Acacia nilotica, 
A.leucofolia, Zizyphus mauritiana, Prosopis juliflora, P.cineraria, Salvadora persica, 
S.oleoides, Syzygium cumini, Cynodon dactylon, Sporobolus helvolus, Desmostachya 
bipinnata, Dicanthium annulatum, Balanites roxburghii, Dichrostachys cinerea, Iselema 
laxum, Eragrostis sp และพืชน้ าส่วนใหญ่ประกอบด้วยชนิดลอยน้ าและอ่ืนๆ ที่พบมากที่สุดคือ 
Paspalum distichum, Cyperus alopecuroides, C.rotundus, Scirpus tuberosus, 
S.articulatus, Eleocharis plantoginea, Ipomoea aquatica, Nymphoides cristatum, N. 
Indica, Hydrilla verticillata, Utricularia inflexa, Potamogeton crispus, Ceratophyllum 
demersum, Vallisnaria spirolis, Lemna paucicostata, Azolla pinnata และ Wolffia arrhiza 

 
  1) สภาพปัญหา และภัยคุกคามท่ีพบในพบอุทยานแห่งชาติ 

  ในเมือง Bharatpur อยู่ในเขตพ้ืนที่ระบายน้ าท่วมของเมือง Yamuna และตั้งอยู่บน
จุดบรรจบของแม่น้ าสามสาย Ruparail Banganga และ Gambhiri  พบว่าในอดีตทั้งสองเมืองเคย
เกิดอุทกภัย และภัยแล้งเกิดขึ้นมาโดยตลอด หลังจากนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่ายิ่ง
ศตวรรษที่ 21 จึงท าให้เกิดอุทกภัยน้อยลง แต่เริ่มมีความแห้งแล้งมากยิ่งขึ้น ผลกระทบของ
วิกฤตการณ์ อุทกภัยเกิดบริ เวณโดยรอบ แหล่งน้ าในภูมิภาคซึ่ งอยู่ภา ยใต้การเสื่อมโทรม 
ของสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงนั้น เกิดจากความสูญเสียในความหลากหลายทางชีวภาพ อุทยานแห่งชาติ
ต้องเผชิญกับปัญหาที่ส าคัญในการขาดแคลนน้ าอย่างรุนแรง  สวนสาธารณะได้รับน้ าจากบริเวณ
โดยรอบ ซึ่งการท าการเกษตรมีเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีในรูปแบบของปุ๋ยและย าฆ่าแมลง  
และสารก าจัดศัตรูพืช ระดับความเข้มข้นของสารเคมี เหล่านี้ได้รับเป็นห่วงโซ่อาหารระบบนิเวศ 
ของสิ่งมีชีวิต   สิ่งส าคัญที่สุดคืออุทยานจะรักษาระดับขั้นของระบบนิเวศน์ทางน้ าผ่านการจัดการ
ระดับน้ าตามฤดูกาลได้อย่างไร ซึ่งยังอยู่ภายใต้การคุกคามจากการรุกรานของพันธุ์พืชชนิดที่
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แพร่กระจายหลักในอุทยานแห่งชาติเคียงลาเดียว  ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อการตั้งค่าระบบนิเวศ  
ในพ้ืนที่ เช่น ผักตบชวา (Eichorrnia crassipes) และ วัชพืชพันธุ์ Papalum disticum ในขณะที่
อุทยานแห่งชาติถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ผิดจรรยาบรรณ  
จึงเป็นการเพ่ิมความกดดันทางชีวภาพในภาวะอันตราย ทั้งนี้ ช่องว่างระหว่างล าดับความส าคัญด้าน
การอนุรักษ์ และการขาดความสนใจจากชุมชนโดยรอบจะต้องมีการแก้ไขเพ่ือเอาชนะแรงกดดัน  
ทางชีววิทยาต่ออุทยานแห่งชาติเคียงลาเดียว  และต้องมีส่วนร่วมในชุมชนต่างๆในหมู่บ้านโดยรอบ 
ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการอุทยานแห่งชาติ 

2) กรณีศึกษาของ NGO ในพ้ืนที่254 
องค์กรด้านการวิจัยและการอนุรักษ์หลายแห่ง เช่น Wildlife Institute of India 

(WII), สมาคมประวัติศาสตร์ธรรมชาติบอมเบย์ (BNHS), WWF-India มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
อุทยานแห่งนี้ เพ่ือเอาลดช่องว่างระหว่างความอยู่อาศัยของมนุษย์กับความพยายามในการอนุรักษ์
แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ   
  โดยแรกเริ่มได้ด าเนินการ โดยสมาคมประวัติศาสตร์ธรรมชาติของรัฐราชบัทนา 
(Rajputana Society of Natural History หรือ RSNH) เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นตระหนักถึงการมี 
ส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐถึงปัญหาด้านการอนุรักษ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้  
  ขั้นตอนแรกองค์กรของรัฐ และประชาชน ควรมีเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกโลก 
และหาแนวทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เก่ียวข้องกับน้ าชุมชนวิทยาศาสตร์ต้องคิดถึง
ตัวเลือกดั้งเดิมตามจริยธรรมเชิงนิเวศน์ หมู่บ้าน Chak Ramnagar / Ramnagar เป็นพ้ืนที่แสดงให้
เห็นถึงความส าเร็จของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงานส าหรับโครงการอนุรักษ์ผ่าน  
การปรับปรุงสภาพน้ าในชนบท ผ่านโครงการน้ า Boond ในปี พ.ศ. 2552 - 2553 ที่ Chak 
Ramnagar ชุมชนได้ฟ้ืนฟูมรดกทางธรรมชาติของท้องถิ่นผ่านโครงการปลูกพืชประจ า  และการ 
จัดการแหล่งน้ า การมีน้ าดื่มให้กับชุมชนและความค่อยเป็นค่อยไปของระดับน้ าใต้ดินของภูมิภาคช่วย
ปรับปรุงสภาพความชื้นของดินให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการฟ้ืนตัวของการตั้งค่าตามธรรมชาติ  
ของท้องถิ่น การปลูกพืชโดยเฉพาะหญ้าเช่น Desmostachya bipinnata, Vetiveria zizanioides, 
Saccharum spontaneum และ Saccharum munja ซึ่งมีความต้องการความชื้นในน้ ามากขึ้น
ในช่วงปี สายพันธุ์ เหล่านี้ช่วยยึดเกาะดินและรักษาความชื้นได้ดี  นอกเหนือจากความส าคัญ 

                                           
 254 Sahapedia, Role of Local Communities in Preserving Natural Heritage 
around Keoladeo National Park, Retrieved July 11, 2018, From,, 
https://www.sahapedia.org/role-of-local-communities-preserving-natural-heritage-
around-keoladeo-national-park. 
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ทางนิเวศวิทยาแล้วสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิ่น พันธุ์พ้ืนเมืองเหล่านี้ถูกใช้เพ่ือ
ผลิตสิ่งของ ที่ก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย (Mehra 2012)255 

ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาตินักวิจัยจากชุมชนวิทยาศาสตร์นักวางแผนนโยบายนักกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม หรือ นักกิจกรรมสังคม หรือ นักกิจกรรมทางสังคมต้องมารวมตัวกันและส ารวจ
ศักยภาพทางนิเวศวิทยาทางนิเวศวิทยาของ Keoladeo National Park ก้าวสู่ “ศูนย์การท่องเที่ยว
ชนบทที่ตนเองพัฒนายั่งยืน" 
  

                                           
 255 Mehra, Satya Prakash., Water conservation through community 
participation, The Environment Times, Environment & Poverty Times, (2012). 
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บทท่ี 4 
มาตรการทางกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับสิทธิชุมชนและการมสี่วนร่วม

ของประชาชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ 

 จากกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครอง
มรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งกฎหมายไทยที่มีความเกี่ยวข้องกันอยู่ในกฎหมายหลายหลากฉบับ 
โดยแท้จริงแล้ว กฎหมายไทยที่เฉพาะทางในเรื่องมรดกโลกทางธรรมชาตินั้น ทางรัฐมิได้บัญญัติไว้เป็น
เฉพาะเจาะจง เนื่องจากว่ากฎหมายไทยนั้น ถ้าพิจารณาในเรื่องมรดกโลกทางธรรมชาติ ย่อมพิจารณา
รวมไปกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้วย ด้วยเหตุนี้เองผู้เขียนได้แบ่งหัวข้อในการพิจารณาในเรื่อง 
กฎหมายของไทย ถูกแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ อันได้แก่ สถานะทางกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง และการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

4.1 สถานะทางกฎหมายเกี่ยวข้องสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนของ
ไทย 

 สถานะทางกฎหมายเกี่ยวข้องสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครอง
บริเวณพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติมีความเกี่ยวข้องหลากหลายฉบับ ซึ่งผู้เขียนขอแบ่งการกฎหมาย
ตามล าดับศักดิ์กฎหมาย เป็น 3 ประเภท ดังนี้  
 

4.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 สิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ   
และรัฐธรรมนูญฉบับนี้มิได้ระบุไว้โดยเฉพาะ แต่มีบทบัญญัติหลายประการที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มรดกโลก และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึง
การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทั้งยังมีบทบัญญัติที่ให้ความส าคัญ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดให้ต้องกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ อันรวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มรดกโลก และ
สิ่งแวดล้อม 
 ปัจจุบันประเทศไทยจะใช้รัฐธรรมนูญหลายฉบับคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2560 แต่บทบัญญัติหลายประการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 และ 2540 
ยังถูกน าบรรจุไว้ใน รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้แก่  
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  ประการแรก สิทธิ ชุ มชนในการอนุ รั กษ์  จั ดการ  และใช้ประโยชน์จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  จากร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับมีชัย มาตรา 
47 (8)  และร่างรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติ มาตรา 43 และมาตรา 50 
   “จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  บุคคลซึ่ง
รวมกันเปนชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมีหน้าที่อนุรักษ์  หรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ
หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติและมีสวนรวมในการจัดการบ ารุงรักษาและการใช
ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(มาตรา 46) 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ก าหนดไว้ว่า บุคคล
ซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟนฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติและมีสวนรวมในการ
จัดการบ ารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
(มาตรา 66)   
 ด้วยเหตุนี้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 
(ฉบับมีชัย)   ก าหนดให้ บุคคลมีหน้าที่ร่วมมือ และสนับสนุนการอนุรักษ์ และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
และมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยก าหนดสิทธิและหน้าที่ของบุคคลและชุมชน มีดังต่อไปนี้  
   ข้อแรก บุคคลและชุมชนควรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ 
   ข้อสอง บุคคลและชุมชนควรจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธี การ 
ที่กฎหมายบัญญัติ 
   ข้อสาม บุคคล และชุมชนควรเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ
ให้ด าเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการด าเนินการใดอันจะ
กระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุข ของประชาชนหรือชุมชน และได้รับแจ้งผลการพิจารณา 
โดยรวดเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้อง พิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
มีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการ ที่กฎหมายบัญญัติ 
   ข้อสี่ รัฐควรจัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน 
 ความหมายของสิทธิของบุคคลและชุมชน หมายความว่า สิทธิที่จะร่วมกับองค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการด าเนินการดังกล่าวด้วย 
   ในกรณีของสิทธิ ชุมชนในการอนุ รักษ์  จั ดการ  และใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นั้น อาจจะรวมถึงแหล่งสถานที่ทางธรรมชาติ อาจจะรวมถึง 
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“สถานที่มรดกโลกทางธรรมชาติ” ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มจัดท ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 
จนถึงปัจจุบันที่เป็นร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ฉบับลงประชามตินั้น รัฐธรรมนูญให้บัญญัติถึงการรับรอง
สิทธิชุมชนในการให้รัฐมีส่วนร่วมกับประชาชนเ พ่ือเป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกโลกทางธรรมชาติ  
  ทั้งนี้สิทธิหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้ 
  ประการแรก ประชาชนมีสิทธิ และหน้าที่ในการอนุรักษ์ และดูแลมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ และทรัพยากรทางธรรมชาติ 
  ประการที่สอง ประชาชนควรที่ ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกโลกทางธรรมชาติ  
และทางวัฒนธรรม 
  ประการที่สาม ประชาชนมีสิทธิบุคคล ที่เข้าร่วมกับองค์กรของรัฐ โดยรัฐมอบอ านาจ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการบริหารมรดกโลกทางธรรมชาติ และมรดกโลก  
ทางวัฒนธรรม ซึ่งรัฐได้จัดท าระบบสวัสดิการชุมชน 
 ดังนั้นรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติให้รับรองสิทธิบุคคล และสิทธิชุมชน ให้ประชาชนมีสิทธิในการ
อนุรักษ์ หรือฟ้ืนฟู และมีส่วนร่วมในการจัดการ บ ารุงรักษามรดกโลกทางธรรมชาติ และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล และยั่งยืน 
 

ประการที่สอง สิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา เพ่ือให้ตนเอง 
มีชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดี จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (มาตรา 40)   
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550   กล่าวไว้ว่า รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองสิทธิบุคคล 
ในการมีส่วนร่วมบ ารุงรักษาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม สิทธิที่จะด ารงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี จะก าหนด
หน้าที่เจ้าของโครงการณที่ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม ต้องจัดท ารายงานประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิทธิของบุคคลในการฟ้องหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 

จากกรณีนี้ประชาชนควรมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา  
และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง 
ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสิ่งแวดล้อมย่อมไม่สมควรก่อให้เกิดอันตราย
ต่อ สุขภาพ อนามัย สวัสดิ์ภาพ หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน และประชาชนย่อมได้รับ 
ความคุ้มครองตามความเหมาะสม 
  การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 
ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษา  
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และรัฐควรจัดให้มี
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กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ  
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา  
ที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ
ก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว ดังนั้นหากรัฐไม่กระท าตามที่ประชาชนต้องการ ประชาชนมีสิทธิฟ้อง
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเพ่ือให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ย่อมได้รับความคุ้มครอง 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 ฉบับร่างประชามติ 
(มาตรา 57 และมาตรา 58)  รัฐมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  หน้าที่แรก รัฐมีหน้าที่อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะ
ส าหรับกิจกรรมที่เก่ียวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย  
  หน้าที่ที่สอง รัฐมีหน้าที่อนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟูบริหารจัดการ และใช้
หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ด าเนินการและได้รับประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 

4.1.2 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จากพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครอง

มรดกโลกทางธรรมชาติ มีพระราชบัญญัติหลากหลายที่กล่าวถึงเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็น พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช 2535 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
และหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ตามกฎหมายก าหนดไว้เป็นต้น ดังต่อไปนี้ 
  1) พระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม 2535  ก าหนดให้รัฐ
ต้องการให้ประชาชนในการส่งเสริมคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม และให้องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับ
คุ้มครอง การอนุรักษ์ธรรมชาติ และรวมถึงการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติ และเตรียมความ
พร้อมในการที่จะเป็นมรดกโลก  โดยมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสร้างจิตส านึก
ให้ประชานดูแลสิ่งแวดล้อม และมรดกโลกทางธรรมชาติ  การช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง 
ริเริ่มโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่นั้นทั้งนี้
รัฐ ให้อ านาจต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าพนักงานท้องถิ่นใน
การด าเนินการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงก าหนดให้องค์กร
เอกชนที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
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มีสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือขอรับความช่วยเหลือหรือขอรับความสนับสนุนจากทางราชการในการ
ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น มูลนิธิสืบนาคะ
เสถียร สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นต้น  
  ทั้งนี้ยังมีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลป่าไม้ตามพระราชบัญญัติ  
  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีการบัญญัติไว้  
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน 3 แนวทาง ดังนี้ 
  แนวทางแรก การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ     
  แนวทางท่ีสอง การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต และ 
  แนวทางที่สาม การพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  นอกจากนี้เพ่ือให้การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมีความ
ยั่งยืนสมดุล และเป็นธรรม ซึ่งมีแนวทางในการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ (1) ส่งเสริมสิทธิชุมชนและ
การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร โดยการกระจายอ านาจการจัดการทรัพยากรให้ชุ มชนท้องถิ่น 
ที่มีศักยภาพ สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร
ของชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชน (2) พัฒนาระบบการจัดการร่วมเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปลูกฟ้ืนฟูสภาพป่า มีการวางมาตรการควบคุมการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มงวด เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศไว้ตลอดไป 
  กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดท าโครงการต่างๆ 
ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ในหลาย
รูปแบบ เช่นการส่งเสริมการปลูกป่าโดยภาคเอกชนและเกษตรกรการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
โดยแบ่งพ้ืนที่ตามลักษณะการใช้ที่ดินเป็น 3 ประเภท คือ พื้นที่ป่าอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ และพ้ืนที่
เกษตรกรรมการส่งเสริมการปลูกฟ้ืนฟูป่าในวาระส าคัญต่างๆ ในพื้นที่ป่าต้นน้ าล าธาร อุทยานแห่งชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และในชุมชนต่างๆการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติ  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงมีส่วนร่วมในการด าเนินการและได้รับผลตอบแทน
ด้วยนอกจากนั้นกรมป่าไม้ได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชน เนื่องจากเป็นแนว
ทางการด าเนินงานที่ส าคัญที่เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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ซึ่งการด าเนินงานได้มีการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาป่าชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ระยะยาวเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของประชาชนและองค์กรประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้การแนะน าและก ากับดูแลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

4.1.3 หลักเกณฑ์อ่ืนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 กรณีที่ประเทศไทยเป็นภาคีตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
พันธกรณีท่ีได้ก าหนดไว้ตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก กล่าวคือการคัดเลือกและเสนอให้เป็นแหล่ง
มรดกทางธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตามป่าแก่งกระจานก าลังถูกได้รับเสนอสิทธิชุมชน และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ  ซึ่งมีหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ทางกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องดังนี้ 

1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติพ.ศ. 2559256 

  จากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติพ.ศ. 2559257  ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี
อนุ สัญญาว่ าด้ วยการคุ้ มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ค . ศ .  1972  
หรือ Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural 
Heritage, 1972และต้องปฏิบัติตามแนวทางการอนุวัตตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก
หรือ Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention
ซึ่ งรั ฐภาคีต้องด า เนินการคุ้มครอง ป้องกัน และอนุรักษ์แหล่ งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
และทางธรรมชาติ 

 ทั้งนี้เพ่ือให้มีกลไกในการก าหนดนโยบายและด าเนินการให้สอดคล้องกับอนุสัญญา
ดังกล่าว รวมทั้งการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองและอนุรักษ์  
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของประเทศอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพให้
คงไว้ซึ่งคุณค่าโดดเด่นเป็นสากล ดังนี้ 

                                           
 256 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
มรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติพ.ศ. 2559” ค้นวันที่ 26 ธันวาคม 2559 จาก, 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/008/1.PDF. 
 257 เรื่องเดียวกัน,. 
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 จากความหมายเรื่องมรดกโลก258  หมายความว่า มรดกทางวัฒนธรรม มรดกทาง
ธรรมชาติ หรือมรดกแบบผสมที่มีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกของมวล
มนุษยชาติ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ค.ศ. 1972 
  ความหมาย “มรดกทางธรรมชาติ” หมายความว่า สิ่งที่มีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากล
ทางธรรมชาติซึ่งสามารถตกทอดไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้ ได้แก่ (1) สภาพทางธรรมชาติที่ประกอบด้วย
ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ หรือกลุ่มของสภาพธรรมชาติดังกล่าว ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากล
ในทางสุนทรียศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์  (2) สภาพองค์ประกอบทางธรณีวิทยา หรือธรณีสัณฐาน 
หรือบริเวณที่พิสูจน์ทราบอย่างชัดแจ้งว่าเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสายพันธุ์สัตว์และพืชที่ถูกคุกคาม  
ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลในทางวิทยาศาสตร์หรือการอนุรักษ์ (3) แหล่งธรรมชาติหรือบริเวณที่
พิสูจน์ทราบอย่างชัดแจ้งว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลในทางวิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์ และความ
งดงามตามธรรมชาติ 
  ค าจ ากัดความ “อนุสัญญา” หมายความว่า อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติค.ศ. 1972  
  ค าว่า “คณะกรรมการมรดกโลก” หมายความว่า คณะกรรมการมรดกโลกของ
องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 

 ดังนั้นระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองมรดกโลก ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ พ.ศ. 2559 เป็นการให้อ านาจกับหน่วยงาน 
ของรัฐเข้ามาบริหารการจัดการร่วมกับชุมชน และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
  2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
  แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ก าหนดแนวทางพัฒนา และก าหนด
กรอบนโยบายของรัฐในการวางแผนในการพัฒนาประเทศในหลากหลายด้าน ไม่ว่า จะเป็นด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตามแต่ละสมัย 
ของรัฐบาลของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติมิได้กล่าวถึง
มรดกโลกทางธรรมชาติอย่างชัดเจน แต่มรดกโลกทางธรรมชาติได้รวมเข้าด้วยกันในการอนุรักษ์  
และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย  
   2.1) แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งผู้เขียนได้น ามาวิเคราะห์
พิจารณา มีทั้งหมด 3 แผน อันได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10  พุทธศักราช 

                                           
 258 ข้อ 3, ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ พ.ศ. 2559,. 
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2550 ถึง 2554  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พุทธศักราช 2555 ถึง 2559 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พุทธศักราช 2560 ถึง 2564) 
   แผนพัฒนาแรก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10  
(พ.ศ. 2550- 2554)  
   จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 นี้ ไดก าหนดการ
พัฒนาบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร างความมั่นคงของฐานทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการที่มุ งสูการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ทั้งในมิติของ
เศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวยการฟนฟูและสรางความอุดมสมบูรณของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ ไดแก ดิน น้ า ปาไม ทรัพยากรชายฝงทะเล และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพ่ือใหฐานทรัพยากรที่มีอยูอยางจ ากัด ยังคงเปนปจจัยส าคัญตอการด ารงชีวิตเปนพ้ืน
ฐานของการพ่ึงตนเอง รวมทั้งเสริมสรางทุนทางสังคม และรักษาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10  
มีวัตถุประสงคเพ่ืออนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ  
และยกระดับการสรางคุณคา และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ ทุนทาง
สังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนฐานการพัฒนาประเทศที่มั่นคง สมดุลและ
ยั่งยืน เพ่ือปรับโครงสรางเศรษฐกิจไปสูการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว 
และเพ่ือใหเกิดการกระจายอ านาจและมีการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม ทั้งในระดับทองถิ่น
และระดับชาติ รวมทั้งรักษาผลประโยชนของประเทศจากขอตกลงในพันธกรณีระหวางประเทศ  
โดยเปาหมายในการรักษาความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาตินั้นก าหนดใหมีการคุมครอง
พ้ืนที่ปาใหคงความอุดมสมบูรณ์และลดพ้ืนที่ที่มีปญหาการชะลางพังทลายพื้นป่า ดังต่อไปนี้  
    (1) พัฒนาระบบฐานขอมูลและสรางองคความรูพัฒนาระบบฐาน 
ขอมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร และข้อมูลแผนที่ 1:4000 เพ่ือใชก าหนดแนวเขตอนุรักษที่ชัดเจน  
โดยชุมชนมีสวนรวมและจัดท าระบบฐานขอมูลและทะเบียนการบุกรุกใชประโยชน เพ่ือวางระบบ
กระจายการถือครองใหคนยากจนมีปจจัยการผลิตเปนของตนเองสนับสนุนการวิจัยรวมระหวาง
ภาควิชาการกับชุมชนทองถิ่น คนหาองคความรู ภูมิปญญาและวัฒนธรรมของชุมชน ตามลักษณะของ
ระบบภูมินิเวศน ในการดูแลฟนฟูฐานทรัพยากร รวมทั้งมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ
ที่ส าคัญ เชน ปาตนน้ า ลุมน้ า ระบบนิเวศชายฝงแหลงก าเนิดความหลากหลายทางชีวภาพ จัดท า 
เปนระบบฐานขอมูลที่ถูกตองเปนเอกภาพ น าไปเผยแพรตอชุมชนและภาคีที่เกี่ยวของ เพ่ือสรางฐาน
องคความรูและใชเปนเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเผยแพรรูปธรรมตัวอยาง 
ในการอนุรักษและจัดการฐานทรัพยากรที่มีความสมดุลและยั่งยืน  
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    (2) สงเสริมสิทธิชุมชนและการมีสวนรวมในจัดการทรัพยากร
กระจายอ านาจการจัดการทรัพยากรใหชุมชนทองถิ่นท่ีมีศักยภาพ สนับสนุนกระบวนการให้มีสวนรวม 
การสรางความเขมแข็งของประชาคม สงเสริมบทบาทของผูน าทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ปราชญชาวบาน และการสรางเครือขายทางสังคม เครือขายอนุรักษและจัดการทรัพยากรของชุมชน 
ทองถิ่น เพ่ือเสริมสรางศักยภาพและบทบาทของชุมชนในการดูแลฟ นฟูฐานทรัพยากร รวมทั้ง
ถ่ายทอดยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรรวมกับความรูสมัยใหม เชื่อมโยงการ
จัดการทรัพยากรกับการผลิตของชุมชน สงเสริมชุมชนในการจัดตั้งปาชุมชน การจัดการประมง ทะเล 
และทรัพยากรชายฝงสรางมาตรการจูงใจสนับสนุนใหชุมชนท าหนาที่ฟนฟู รักษาสายพันธุทองถิ่น  
ทั้งพันธุ พืช  พันธุ สัตวที่มีคุณคาตอการด ารงชีวิต เปนเอกลักษณของพ้ืนที่หายากและมีมูลค า 
ทางเศรษฐกิจ เพ่ือสรางความมั่นคงดานอาหารและการด ารงชีวิต ซึ่งจะท าใหชุมชนที่อยูรายรอบ
ระบบนิเวศและฐานทรัพยากร เป นฐานเครือข ายทางสังคมที่ เข มแข็งในการฟื นฟูรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  

(3) พัฒนาระบบการจัดการร วมเพ่ืออนุรักษ และฟ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ  
    (3.1) ใหความส าคัญกับการก าหนดเขต และการจัดการเชิงพ้ืนที่ 
โดยค านึงถึงสภาพทางภูมิศาสตรและขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ สรางแนวกันเขต
พ้ืนที่อนุรักษ โดยจัดท าขอตกลงกับชุมชนทองถิ่น เพ่ือปองกันการบุกรุกขยายพ้ืนที่ในอนาคต ก าหนด
เขตการใชประโยชนและกระจายการถือครองที่ดิน โดยรวมกับทองถิ่นก าหนดเขตการใชที่ดินและวาง
ผังเมืองแกไขปญหาขอขัดแยงเรื่องการทับซอนของแนวเขตที่ดิน และจัดระเบียบการบุกรุกใช้ 
ประโยชนที่ดินของรัฐ และพ้ืนที่ปาอนุรักษ ก าหนดมาตรการเพ่ือรักษาที่ดินที่เหมาะสมซึ่งรัฐไดลงทุน
พัฒนาระบบชลประทานไวแลว ใหเปนที่ดินส าหรับการเกษตรตลอดไป 
    (3.2) มีมาตรการประกาศภาวะฉุกเฉินหยุดใชชั่วคราว ส าหรับ
ทรัพยากรที่อยู ในภาวะถูกท าลายสูง เพ่ือใหทรัพยากรนั้นไดสรางตัวใหม และเกิดความยั่งยืน  
ในบางพ้ืนที่ที่มีความส าคัญสูงโดยประกาศเปนพื้นที่ควบคุมอยางชัดเจน 
    (3.3) ฟนฟูสภาพปาใหเกิดความอุดมสมบูรณและคงความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการใชประโยชนอยางเขมงวด และปลูก 
ปาเสริม ก าหนดมาตรการ “คนอยูรวมกับปา” โดยใหท ากิจกรรมสนับสนุนการฟนฟูรักษาระบบนิเวศ
และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยยังคงรักษาระบบนิเวศไวตลอดไป 
    (3.4) จัดใหมีหลักเกณฑและมาตรการควบคุมการทองเที่ยวใน
แหล่งทองเที่ยวธรรมชาติ ใหอยูภายใตขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ การสรางคุณคา
การทองเที่ยวในเชิงคุณภาพมากกวาการเพ่ิมปริมาณนักทองเที่ยว 
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      (3.5) พัฒนาระบบการจัดการและปองกันภัยพิบัติ ใหความส าคัญ
กับการจัดท าแผนจัดการภัยพิบัติท่ีครอบคลุมตั้งแตกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยหลังเกิดภัย และแผนปอง
กันระยะยาวพัฒนาระบบการเตือนภัยลวงหนา การชวยเหลือในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการปองกัน 
และลดผลกระทบที่ใชทั้งมาตรการดานกายภาพและโครงสรางพ้ืนฐาน และมาตรการควบคุมกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตพ้ืนที่เสี่ยงภัยเมื่อพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ 
ฉบับที่ 10 นั้นมีการก าหนดเกี่ยวกับการพัฒนาบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสราง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม โดยก าหนดนโยบายในภาพรวมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม :ซึ่งก าหนดเปาหมายในการพัฒนาใหมีพ้ืนที่ปาไมไวไมนอยกวารอยละ 33  
และตองเปนพ้ืนที่ป าอนุรักษ ไมนอยกวารอยละ 18 ของพ้ืนที่ประเทศ และฟ นฟูปาอนุรักษ
2,900,000 ไร และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากร และก าหนดเกี่ยวกับ
การควบคุมการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ  
  ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 แมจะไมไดกลาวไว
โดยตรงเกี่ยวกับการอนุรักษแหลงมรดกโลกทางธรรมชาติใหด ารงอยูตลอดไป แตก็ถือไดวาเปนการ
ก าหนดนโยบายทั่วไปที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศโดยองค านึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมดวย สอดคลองกับพันธกรณีตามอนุสัญญาคุมครองมรดกโลกที่ก าหนดใหรัฐภาคีตาม
อนุสัญญาคุ มครองมรดกโลกนั้นต องจัดท านโยบายทั่วไปซึ่งมีวัตถุประสงค เพ่ือใหมรดกโลก 
ทางธรรมชาตินั้นด ารงอยูตลอดไป 
 
 แผนที่ สอง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสั งคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12   
พ.ศ. 2560  ถึง 2564)  
   เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนที่
เป็นการพัฒนาถึงการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้มีการแก้ไขปัญหาหลายด้านท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วของสถานการณ์โลก และน าไปสู่ความร่วมมือกันระหว่างประเทศในหลายระดับ ไม่ว่าจะ
เป็นระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลก เพ่ือก่อให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาทรัพยากร  
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมรดกโลกทางธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตามตามแนวความคิดของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ จะไม่ได้กล่าวถึงมรดกทางธรรมชาติอย่างชัดเจน แต่จะกล่าวถึงเรื่อง
ทรัพยากรธรรม และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากว่ามรดกโลกทางธรรมชาติถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 หลักการที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
เรียกว่า “การยึด “คนเป็นศูนย์กลาง” ให้ประชาชนใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล 
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อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม” เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย 
   จากสภาพปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติที่เห็นได้ชัดนั้น ถูกน าไปใช้ใน
การพัฒนาประเทศเป็นจ านวนมาก และเกิดความเสื่อมโทรมมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐ และประชาชน  และระหว่างประชาชนในกลุ่มต่างๆ 
กันเอง ประกอบกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศมีลักษณะรวมศูนย์
ขาดการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อปัญหาต่างๆ ได้แก่ พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจ ากการใช้
ประโยชน์ในป่าไม้เกินกว่าศักยภาพในการฟ้ืนตัวของระบบนิเวศ ท าให้พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ ในช่วง
ปี พ.ศ 2556-2561  ลดลงอย่าง ต่อเนื่องเฉลี่ยประมาณปีละ 1  ล้านไร่ จากการบุกรุกท าลายป่าอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรย่อมเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 
นอกจากนี้ยังพบกับการเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่เป็นธรรม 
ก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ า ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต  
และประกอบอาชีพ ทั้งในที่ดิน ป่าไม้ น้ า และทรัพยากรแร่ ยังไม่ได้ถูกกระจายหรือจัดสรรให้แก่
ประชาชน กลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความไม่เสมอภาคในสิทธิ
และอ านาจการจัดการทรัพยากร น าไปสู่ความขัดแย้งก่อให้เกิดข้อพิพาทในระดับพ้ืนที่ระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน และในหลายกรณีนาไปสู่การใช้ความรุนแรง ซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดบ่อยครั้งขึ้น
และมีความรุนแรงมากขึ้น อาทิโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐและเอกชนจานวนมากที่ไม่ได้รับ  
การยอมรับจากชุมชนที่เห็นว่าโครงการดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะท าลายศักยภาพของฐานทรัพยากร  
ในท้องถิ่น และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะชุมชนที่
ต้องพ่ึงพิงอาศัยทรัพยากรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิต รัฐจ าเป็นต้องมีกลไกจัดการ
ความขัดแย้ง สร้างธรรมภิบาลและความเสมอภาคเท่าเทียมในการเข้าถึง 
 ก า ร จั ด ส ร ร แ ล ะ แ บ่ ง ปั น ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ าจากการใช้ที่ดินดังกล่าว 
 วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกโลกทางธรรมชาติ กล่าวคือเพ่ือรักษา  
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน การเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
   เป้าหมายรวมในการให้ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เ พ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ 
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เพ่ือการอนุรักษ์ป่าเศรษฐกิจ และป่าชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐและจัดที่ดินทากินให้ผู้ยากไร้โดยให้สิทธิร่วม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   (1) สัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ แบ่งเป็นพ้ืนที่ป่า
เพ่ือการอนุรักษ์ร้อยละ 25   และพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15   พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมจาก 1.53 ล้าน
ไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ พ้ืนที่ปลูกและฟ้ืนฟูป่าต้นน้าเพ่ิมข้ึน 
   (2) จ านวนชนิดพันธุ์และประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม 
หรือใกล้สูญพันธุ์การก าหนดแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map) ที่แล้วเสร็จมีการ
ประกาศใช้ และจ านวนพื้นที่จัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
   (3) การก าหนดแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map) ที่แล้ว
เสร็จมีการประกาศใช้ และจ านวนพื้นที่จัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
 
   แผนที่สาม แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และกลไกแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการคุ้มครองมรดกโลก 
ทางธรรมชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ซึ่งมีหลัก  5 ประการที่ส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 
   ประการแรก ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิ เคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท า การพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขั้นตอนการติดตามตรวจสอบ โดยผลักดันให้หน่วยงานซึ่ งมีหน้าที่ในการ
อนุญาต ติดตามตรวจสอบการดาเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  
หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามจะต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสม พิจารณาแนวทางในการนาเรื่องการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาก าหนด
เป็นเงื่อนไขในการขอต่อใบอนุญาต การขอเปลี่ยนแปลงหรือก่อสร้างเพ่ิมเติมของโครงการ นอกจากนี้ 
ควรลดขั้นตอนและระยะเวลาของระบบ EIA รวมทั้งทบทวนรูปแบบ และกระบวนการมีส่วนร่วมและ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการจัดท ารายงานและกระบวนการ
พิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกลไกการติดตามตรวจสอบ 
   ประการที่สอง ผลักดันให้เกิดแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย 
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบายของภาครัฐได้อย่างแท้จริง 
รวมทั้งมีกระบวนการพิจารณาที่ค านึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน โดยดาเนินการนาร่องในพ้ืนที่ระดับ
ลุ่มน้า สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ทั้งเขตการพัฒนาเศรษฐกิจ และระบบนิเวศ 
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   ประการที่สาม การสร้างจิตส านึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน โดยไม่จ ากัดแค่เพียงการรับฟังความคิดเห็น แต่ควรสร้างการมีส่วนร่วม
ตลอดกระบวนการจัดทาโครงการเพ่ือสร้างการยอมรับและลดความขัดแย้งกับประชาชนในพ้ืนที่ 
รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วนในการลงทุนเพ่ือการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ 
โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ติดตาม และตรวจสอบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมให้ภาคส่วน
ต่างๆ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ และสามารถน างบประมาณที่ได้จากการระดมทุนมา
จัดการแก้ไขปัญหา รวมทั้งพัฒนากระบวนการติดตามโครงการที่ด าเนินงานโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลไกเพ่ือเสริมสร้าง  
ธรรมภิบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการยุติธรรมโดยกระบวนการ 
มีวนร่วม ใช้ประโยชน์จากสื่อสารมวลชนในการรณรงค์ เผยแพร่แนวคิดและการปฏิบัติที่ดี  
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ก าหนดช่วงเวลาบังคับการออกอากาศ  
เพ่ือรณรงค์ปลูกป่า ยุติการเผาป่า เป็นต้น 
   ประการที่สี่ ทบทวนแก้ไขกฎหมาย โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน 
เพ่ือให้มีการคุ้มครองสิทธิชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งวิถีชีวิตของกลุ่มชาติ
พันธุ์ที่อยู่อาศัยบนพ้ืนที่ต้นน้า หรือพ้ืนที่อนุรักษ์ เพ่ือให้คนอยู่ร่วมกับป่ าได้อย่างยั่งยืน ก าหนด
มาตรการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการดาเนินนโยบายของรัฐ เช่น พ้ืนที่เวนคืนที่ดินเพ่ือด าเนิน
โครงการพัฒนาต่างๆ 
   ประการที่ห้า ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพ่ือสร้างพลังร่วม 
 ในการด าเนินงานร่วมกับภาครัฐ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่มีธรรมภิบาลในการบริหารงานมีโอกาส
เข้ามาร่วมด าเนินงานกับภาครัฐและชุมชน สนับสนุนการจัดตั้งกลไกและกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู เยียวยา 
และชดเชยแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งการเยียวยาในระยะสั้น และระยะยาว ร่วมกับการศึกษา  
และก าหนดใช้มาตรการทางการคลังที่เหมาะสมเป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการผู้ก่อมลพิษ 
เป็นผู้จ่าย รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถเรียกเก็บค่าเสียหายจากผู้ประกอบการ   
เ พ่ือรับผิ ดชอบต่อความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ น ในระยะยาวได้  พัฒนากระบวนการยุติ ธ รรม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมตั้งแต่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน การพิสูจน์ความเสียหาย รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรค
ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
   3) นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
(พ.ศ.2540 – 2559) 
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  ตามที่นโยบายและแผนการส งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล อมแหงชาติ 
 พ.ศ. 2540 - 2559 ไดจัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดเสนอโดยไดรับ 
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามที่ก าหนดไว ในพระราชบัญญัติส งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 13 (1)   โดยมีความมุงหมายที่จะใหมีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติใหควบคูไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมอันจะยังผลใหการพัฒนาประเทศเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมสรางคุณภาพ
แหงชีวิตของประชาชน ซึ่งนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาตินี้ได
ก าหนดเปนนโยบาย และแนวทางการสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมระยะยาว 20 ป  
จาก พ.ศ.2540 ถึง 2559  
  เนื่องด วยลักษณะงานการแก ไขป ญหาด านสิ่ งแวดล อมจ าเป นต องใช เวลา  
และมีความตอเนื่องในการด าเนินงานให้เกิดความสัมฤทธิ์ผล ซึ่งนโยบายและแผนการส งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ซึ่งวัตถุประสงค เพ่ือเป็นรักษา และฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม  
และเสริมสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน โดยมีการอนุรักษ ทรัพยากร
ธรรมชาติใหเปนฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีวิธีฟนฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถ
ฟ้ืนฟูไดใหมีศักยภาพโดยมีปจจัยพ้ืนฐานของการพัฒนาในอนาคต รวมทั้งสงวนรักษา และใช
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไมสามารถฟนคืนสภาพไดอยางประหยัด และมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมและกระจายอ านาจหนาที่ไปสูจังหวัด 
และทองถิ่น  
   ดังนั้น ชุมชนที่ช่วยเหลือ สนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการอนุรักษ์ ดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสอดส่องดูแลและแจ้งเหตุแก่หน่วยงานของรัฐหากพบภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติ การบุกรุกหรือการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพย์สินของทางราชการ  
ในบริ เ วณ พ้ืนที่  หรื อ พ้ืนที่ ใ กล้ เ คี ยง  ซึ่ งชุ มชนรั บผิดชอบหรื อพ้ืนที่ มรดกโลกทางธรรมชาติ 
 
 

4.2 โครงสร้างของหน่วยงานสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองมรดกโลก
ทางธรรมชาติในประเทศไทย 

 โครงสร้างขององค์กรในประเทศไทยมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลพ้ืนที่
แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งค าว่า “หน่วยงาน” จากระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
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การด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ259 
ก าหนดไว้ และให้ความหมายเป็น  ค าว่า “ส านักงาน” จากความหมายความว่าส านักนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้  
มีทั้งหมด 6 หน่วยงาน อันได้แก่ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยคุ้มครองมรดกโลก ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
ส านักงานนโยบายร้านอาหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คณะกรรมการบริหารพ้ืนที่มรดก
โลกทางธรรมชาติ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.2.1 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยคุ้มครองมรดกโลก 
 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2530 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์  
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้จัดตั้ง คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ตามอนุสัญญาว่าด้วย
คุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม โดยราชอาณาจักรไทยเข้าร่วมเป็นรัฐภาคี  
ในอนุสัญญาดังกล่าว ในขณะนั้นส านักงานคณะกรรมการสิ่งเเวดล้อมเเห่งชาติ หรือ ส านักงาน
นโยบายเเละเเผนทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม  มีหน้าทีเป็นผู้ประสานงานกลางในการปฏิบัติ
ตามข้อผูกพันของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก  และต่อมาเมื่อ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2535 
คณะรัฐมนตรี  ได้ลงมติในการประชุมและเห็นชอบให้มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก”หรือ  The National Committee on the Convention for the 
Protection of the World Cultural and Natural Heritage of Thailand ในระยะแรก 
องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วย  ประธานคณะกรรมการแห่งชาติ  รองประธาน
คณะกรรมการแห่งชาติ และกรรมการอ่ืนๆ จากหน่วยงานภาคต่างๆ จ านวน 17 คน  ท าหน้าที่เพ่ือ
ประสานการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามอนุสัญญาดังกล่าว และได้มีการปรับปรุงหน้าที่ความ
รับผิดชอบ260 
 หลังจากนั้นเมื่อประมาณวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552  คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยคุ้มครอง
มรดกโลกซ่ึงเป็นหน่วยงานในการดูแลพื้นท่ีมรดกโลกเพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วย

                                           
 259 ข้อ 3 และ 4 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินงานตามอนุสัญญาว่า
ด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติพ.ศ. 2559. 
 260 กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และศิลปะกรม, “อนุสัญญาว่าด้วยคุ้มครองมรดกโลก”, ค้นหา
วันที่ 21 ธันวาคม 2559, จาก 
http://wetland.onep.go.th/onep/ncecd/index.php?name=onep_4&file=readnews&id=10. 
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คุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม และได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะรัฐมนตรี 
ประกอบด้วยสมาชิก 23 คน โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็น
ประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
ต่างประเทศท าหน้าที่เป็นรองประธาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และอธิบดี
กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ท าหน้าที่เป็นกรรมการ261 
 ความหมายของคณะกรรมการมรดกโลก หมายความว่า คณะกรรมการมรดกโลก 
ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ262 
 ปัจจุบันในปี 2559 ได้ก าหนดให้มีองค์คณะของคณะกรรมการมรดกโลก หรือเรียกว่า 
“กอม” ซึ่งประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ เป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองประธาน
กรรมการ คนที่สาม ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด อธิบดี กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เลขาธิการ
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และผู้ว่าการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ  ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราว
ละสี่ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและอาจได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง263 
 ด้วยเหตุนี้เอง อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก 
 มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (1) เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครอง ป้องกัน และอนุรักษ์มรดกโลกที่
สอดคล้องตามอนุสัญญาต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ความเห็นชอบ และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ 
ความเห็นชอบแล้วให้แจ้งหน่วยงานของรัฐปฏิบัติตาม 
   (2) ก าหนดแผนงาน มาตรการและกลไกในการคุ้มครอง ป้องกัน   และอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม มรดกทางธรรมชาติ และมรดกแบบผสม ที่ตั้งอยู่ในประเทศ 

                                           
 261 ข้อ 3, ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ พ.ศ. 2559. 
 262 เรื่องเดียวกัน,. 
 263 ข้อ 9, ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ พ.ศ. 2559.. 
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   (3) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการก าหนดให้มรดก
ทางวัฒนธรรมมรดกทางธรรมชาติ และมรดกแบบผสม ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เป็นมรดกโลก ก่อน
เสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลก เพ่ือบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) หรือบัญชี
รายชื่อมรดกโลกเพ่ือให้เป็นไปตามอนุสัญญาและสอดคล้องกับแนวทางการอนุวัตตามอนุสัญญาว่า
ด้วยการคุ้มครองมรดกโลก 
   (4) ประสานงานและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐเพ่ือด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายตาม (1) และแผนงาน มาตรการและกลไกตาม (2) รวมทั้งประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุน เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลและแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการอนุรักษ์มรดกโลก 
   (5) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของประเทศไทย เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้
คณะรัฐมนตรีทราบตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
   (6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการตามความจ าเป็น และเหมาะสม
เพ่ือด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
  (7) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบนี้  หรือตามที่นายกรัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

4.2.2 ส านักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและแผนการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวด ล้อม โดยเสนอแนะนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ตลอดจนติดตามตรวจสอบ มาตรการเงื่อนไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ทั้งนี้ส านักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีอ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้264 

                                           
 264 ข้อ 2, กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ. ศ.  2555. 
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  (1) จัดท านโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

   (2) ประสานและจัดท าแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และด าเนินการอ่ืนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานจัดการเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
  (3) ศึกษา วิเคราะห์ ประสานและก าหนดมาตรการ เพ่ือด าเนินการให้มีประกาศ 
เขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (4) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย แผนและมาตรการ
และจัดท ารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (5) ด าเนินการเกี่ยวกับการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้น 
จากโครงการหรือกิจกรรมของภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
  (6) บริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนนโยบาย  
แผนและมาตรการ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน 

   (7) เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาในการก าหนดนโยบาย และแนวทาง
การบริหารที่ดิน การวางแผนการถือครองที่ดิน การสงวนและพัฒนาที่ดินเพ่ือจัดให้แก่ประชาชน  
และการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐ 
  (8)  ประสานความร่ วมมือกับองค์กรระหว่ างประเทศและต่ างประเทศ  
ในการด าเนินการร่วมด้านนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
  (9) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยการกักเก็บ
และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
  (10) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน  
หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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4.2.3 กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช  2535  จัดตั้งกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เป็นฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก265 
 กองอนุ รั กษ์ สิ่ ง แ วดล้ อมธ ร รมชา ติ และศิ ลปกรรม  ส านั ก ง านน โยบาย และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับคุ้มครองมรดกโลก 
ดังต่อไปนี้266 
  (1) เสนอแนะนโยบายและแผนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เพ่ือให้มีการ อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟ้ืนฟูให้เป็นมรดกทางธรรมชาติ 
และวัฒนธรรมของประเทศ 
  (2) จัดท าแผนแม่บท แผนการจัดการ และแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม และการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ  
ที่ค านึงถึงการอนุรักษ์ ที่มีประสิทธิภาพ และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
  (3) ประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม และการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม เพ่ือให้มีการด าเนินงานในทางปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นรูปธรรม 
  (4) ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการเพ่ือควบคุม ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการพัฒนา ที่มีผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม มรดกทางวัฒนธรรม
ชาติ รวมทั้งเสนอแนะ มาตรการ และแรงจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
  (5) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินคุณค่าและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ 
และแหล่งศิลปกรรม มรดก ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ รวมทั้งจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือให้มีการขึ้น
ทะเบียน และ ประกาศเขตคุ้ม ครองแหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ และพ้ืนที่เมือง
เก่า 

                                           
 265 อ้างอิงจาก พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช  2535”. 
 266 กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ส านักงาน นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม, อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
119, ตอนที่ 103 ก หน้า 58 เล่มที่ 29 ตุลาคม 2545. 
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  (6) พิจารณาเสนอ และจัดท าแผนการจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 
และธรรมชาติที่มีคุณค่า เพ่ือเสนอ เป็นมรดกโลก 
  (7)  รายงานสถานการณ์การอนุรักษ์และการด าเนินงานบริหารจัดการ 
แหล่งมรดกโลกของประเทศไทย ตาม อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก 
  (8) ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นในการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม 
และธรรมชาติ โดยการให้ความรู้ ค าแนะน า ด้านวิชาการ และการบริหารจัดการในพ้ืนที่ที่ต้องอนุรักษ์ 
และพัฒนาให้ด าเนินการควบคู่กันไปอย่างมี ประสิทธิภาพ 
  (9) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย มาตรการ  
และแผนปฏิบัติการด้าน การ อนุรักษ์ 
  (10) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการและอนุกรรมการ 
  (11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย 
   

4.2.4 คณะกรรมการบริหารพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ267 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพ้ืนที่มรดกโลกทาง

ธรรมชาติขึ้น เพ่ือให้การบริหารจัดการพ้ืนที่แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทย ท าให้เกิด
การบูรณการอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยคุ้มครองมรดกโลก  
ซ่ึงประกอบด้วยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการ  
และรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ท าหน้าที่เป็นฝ่ายควบคุมส านักอุทยาน
แห่งชาติ และฝ่ายควบคุมส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า ท าหน้าที่เป็นรองประธานกรรมการ ซึ่งประกอบด้ว ย
คณะกรรมการจ านวน 12 คน 

คณะกรรมการบริหารพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติมีอ านาจ  หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ดังต่อไปนี้ 

(1)  การพิจารณาก าหนดการบริหาร และการก ากับดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
พ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ รวมถึงส านักงานมรดกโลกทางธรรมชาติ ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่า
ด้วยคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ 

                                           
 267 ค าสั่งอุทยานแห่งชาติ 335/2550  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม และส านักงานมรดกโลก. 
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 (2)   การให้ข้อ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาในการแก้ ไขปัญหา รวมทั้ ง 
การด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างสรรค์กิจกรรมของส านักมรดกโลกให้เป็นไปตาม  
ความเหมาะสม และติดตามในการด าเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามอนุสัญญาว่าด้วย 
มรดกโลกดังกล่าว 

 (3) การพิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนงบประมาณของรัฐในการบริหารพ้ืนที่
แหล่งมรดกโลก 

 (4) การพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเสนอพ้ืนที่คุ้มครองแหล่งมรดกโลก
ดังๆที่เหมาะสม ขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติ 

 (5)  การแต่งตั้งอนุกรรมการ คณะกรรมการ หรือกลุ่มบุคคล เพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
ตามความเหมาะสมในอนุสัญญาดังกล่าว 

 (6)  การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะกรรมการแห่งชาติอนุสัญญาว่าด้วยคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
และทางธรรมชาติ 
 

4.2.5 กรมป่าไม ้
ปัจจุบันกรมป่าไม้มีหน้าที่อารักขาคุ้มครองและจัดการทรัพยากร ป่าไม้อันมีอาณาบริเวณ

กว้างขวางถึง 77 ล้านไร่ จึงนับว่าเป็นกรมที่มีความส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งของของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เมื่อวันที่ วัน ที่ 18 กันยายน 2554 ที่ผ่านมาครบรอบการตั้ง
กรมป่าไม้ อายุครบ 115 ปี ในระยะเริ่มแรกเมื่อวันที่ 18 กันยายน ร.ศ.115 หรือ พ.ศ.2439  
ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนากรมป่าไม้โดยให้อยู่ ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยต่อมาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2477 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมป่าไม้ขึ้นอยู่ในสังกัดทบวงเกษตราธิการของกระทรวงเศรษฐการ  
และเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2478 ได้มีการยกฐานะทบวงเกษตราธิการขึ้นเป็นกระทรวงเกษตรา 
ธิการกรมป่าไม้จึงได้มาสังกัดอยู่ในกระทรวงเกษตราธิการและต่อมาเมื่อ พ.ศ.2495 รัฐบาลได้
ประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมและบัญญัติให้มีกระทรวงเกษตรขึ้นแทน
กระทรวงเกษตราธิการ ส าหรับกรมป่าไม้ก็ ยังคงสังกัดอยู่ในกระทรวงเกษตรต่อไปตามเดิม  
จนกระท่ังปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม อีกครั้ง ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบกับกรมป่าไม้เป็นอย่างมาก โดยได้มีการแบ่งกรมป่าไม้เดิมออกเป็น 3 กรมหลัก ซึ่งได้แก่ 
กรมป่าไม้  สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์ พืช  
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
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และต่อมา ในปี พ.ศ. 2547 จึงได้มีการย้ายกรมป่าไม้มาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม268 

 ภารกิจและอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรมป่าไม้269 
 ประการแรก ภารกิจหลักของกรมป่าไม้ เป็นภารกิจหลักภารกิจเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟ้ืนฟู ดูแลรักษา ส่งเสริมท านุบ ารุงป่า และการด าเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้ 
การท าไม้ การเก็บหาของป่าการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้ และการอ่ืนเกี่ยวกับป่าและอุตสาหกรรมป่า
ไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยกลยุทธ์การเสริมสร้างความร่วมมือ  
ของประชาชนเป็นหลัก เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน และมีภารกิจอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมป่าไม้  

  ประการที่สอง อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 
   (1) ป้องกันรักษาป่าควบคุมดูแล จัดท าแผนกลยุทธ์ในการป้องกันการบุกรุก

ท าลายป่า และการกระท าผิดในพื้นท่ี ป่าไม้ ตามระเบียบกฎหมายป่าไม้ 
  (2)วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกป่าเ พ่ือการฟ้ืนฟูสภาพป่า  

และระบบนิเวศ 
  (3).ส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่า การจัดการป่าชุมชน และการ

ปลูกสร้างสวนป่าเชิงเศรษฐกิจ 
  (4).อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา และจัดการให้มีการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าไม้ 

และการอนุญาตท่ีเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์จากไม้ อุตสาหกรรม ที่ดินป่าไม้ และผลิตผลป่าไม้ 
  (5).ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ผลิตผลป่าไม้ 

และผลิตภัณฑ์ไม้ 
  (6) .ปฏิบัติการ อ่ืนใดตามที่ กฎหมายก าหนด หรือตามที่ กระทรวง หรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

 
 

                                           
 268 กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, “ประวัติของกรมป่าไม้”, ค้นหาวันที่ 21 
ธันวาคม 2559, จาก 
https://www.forest.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=404&Itemid=408. 
 269 กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, “ข้อมูลสารสนเทศ”, ค้นวันที่ 21 
ธันวาคม 2559, จาก http://forestinfo.forest.go.th/55/Content.aspx?id=17. 
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4.2.6 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ด าเนินกิจภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และ

ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ในเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ โดยการควบคุม 
ป้องกันพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่ และพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม 
กระตุ้น และปลุกจิตส านึกให้ชุมชนมีความหวงแหนและการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากร
ท้องถิ่น  เพ่ือเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  ส าหรับเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร  แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า  แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการ
และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน  ดังวิสัยทัศน์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช ที่ว่า "ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน270 
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมีอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้271 
  (1) อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแล รักษาทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าให้สมบูรณ์และสมดุล
ตามธรรมชาติ และให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนที่เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม  
  (2) ฟ้ืนฟู แก้ไข ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศในพ้ืนที่ป่า
ไม้  
  (3) ควบคุม ก ากับดูแล ป้องกันการบุกรุก การท าลายป่า และการกระท าผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ กฎหมายว่า
ด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
  (4) ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่า
ไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ  
  (5) ก าหนดมาตรการและมาตรฐานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ บริหารจัดการและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
  (6) บริการข้อมูลสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านป่าไม้  
  (7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

                                           
 270 กรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช, “ประวัติความเป็นมา”,ค้นวันที่ 21 ธันวาคม 2559., 
จาก http://portal.dnp.go.th/Content?contentId=5. 
 271 ส านักงานระเบียบระบบข้าราชการ, ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์
พืช, ค้นวันที่ 24 ธันวาคม 2559,  จาก
https://www2.opdc.go.th//org.php?url=org1_1_view&g=D&id=91. 
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 จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดท าเสนอแนะหรือก าหนดแผน หรือ
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ บริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่าในบริเวณมรดกโลกทางธรรมชาติด้วย272 
 
 

4.3 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในมรดกโลกทางธรรมชาติของไทย 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในมรดกโลกทางธรรมชาติของไทย เป็นมาตรการทาง
กฎหมายในการที่รัฐมีหน้าที่จะต้องให้อ านาจในการอนุรักษ์ การบริหาร การฟื้นฟู การด ารงรักษาไว้ซึ่ง
มรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งรัฐจะก าหนดกระบวนการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าสู่มรดก
โลกทางธรรมชาติ โดยมีการก าหนดไว้เป็น 6 ส่วน ได้แก่ การเสนอแนะหรือก าหนดแผน หรือ
มาตรการทางกฎหมาย จัดท าแผนหรือมาตรการทางกฎหมาย ติดตามตรวจสอบ ประสานนโยบาย 
ส่งเสริมและสนับสนุนท้องถิ่น ศึกษาวิเคราะห์มาตรการ และการปฏิบัติอื่นใดตามกฎหมาย 

4.3.1 การเสนอแนะหรือก าหนดแผน หรือมาตรการทางกฎหมาย 
  จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แนวทางนโยบายแห่งรัฐ ก าหนดไว้

ว่า “รัฐต้องจัดยุทธศาสตร์เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ตามหลักธรรมภิบาลในการเสนอแนะหรือ
ก าหนดแผน หรือมาตรการทางกฎหมาย โดยที่กฎหมายนั้นจะต้องกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และรับฟังความเห็นจากประชาชนด้วย” (มาตรา 65)273  ในการจัดท าแผนและชั้นตอน
การปฏิรูปประเทศ ก าหนดชั้นตอนการปฏิรูปตามกฎหมายก าหนด (มาตรา 259)274 ซึ่งกฎหมาย
รองรับไว้ ดังนี้ 

 ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช 2535275 
ก าหนดหลักเกณฑ์ ในการจัดเป็นมาตรการอย่างที่จัดตั้งเป็นภารกิจของรัฐที่ควรมุ่งเน้นให้สิ่งแวดล้อม
ที่ดี และมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม ซึ่งประเทศไทยได้มีการประกาศกฎหมายแม่บท
เกี่ยวกับการคุ้มครองของสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

                                           
 272 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ภารกิจ และความรับผิดชอบ, ค้นวันที่ 24 
ธันวาคม 2559, จาก http://portal.dnp.go.th/Content?contentId=6. 
 273 มาตรา 65 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560 
 274 มาตรา 259 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560. 
 275 มาตรา 4 และมาตรา 32  ของพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2535. 
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  ความหมายของสิ่งแวดล้อม ของ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อม พุทธศักราช 2535 (มาตรา 4) ดังนี้ 

  ค าว่า “สิ่งแวดล้อม" หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่
อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ท าข้ึน 

  ความหมายของ ค าว่า "คุณภาพสิ่งแวดล้อม" หมายความ ดุลยภาพของธรรมชาติ 
อันได้แก่ สัตว์ พืช และทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ และสิ่งที่มนุษย์ได้ท าขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ ต่อ
การด ารงชีพของประชาชนและความสมบูรณ์สืบไปของมนุษยชาติ 
  ความหมายของ "มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม" หมายความว่า ค่ามาตรฐาน

คุณภาพน้ า อากาศ เสียง และสภาวะอ่ืน ๆ ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไปส าหรับการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   (1) การก าหนดมาตรฐานของคุณภาพสิ่งแวดล้อม   ของพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช 2535 (มาตรา 32) ดังนี้ 
   เ พ่ื อประโยชน์ ในการส่ ง เสริ มและรั กษาคุณภาพสิ่ ง แวดล้ อม ให้

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องต่อไปนี้  ได้แก่การมาตรฐานคุณภาพน้ าในแม่น้ าล าคลอง หนอง บึง 
ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ าและแหล่งน้ า สาธารณะอ่ืน ๆ ที่อยู่ภายในผืนแผ่นดิน โดยจ าแนกตามลักษณะ
การใช้ประโยชน์บริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าในแต่ละพ้ืนที่  การมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งรวมทั้ง
บริเวณพ้ืนที่ปากแม่น้ ามาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาล มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนโดยทั่วไป และ มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   การก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมอาศัยหลักวิชาการกฎเกณฑ์และ

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานและจะต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องด้วย 
   (2) การก าหนดเขตและพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช 2535 (มาตรา 43 และมาตรา 44) ดังนี้276 
   กรณีที่มีการก าหนดพ้ืนที่ซึ่งลักษณะเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารหรือมีระบบ

นิเวศน์ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติถูกท าลายหรืออาจ
ได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรม ของมนุษย์ หรือเป็นพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ 
หรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์และพ้ืนที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ 

                                           
 276 มาตรา 43 และมาตรา 44พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2535. 
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   ด้วยเหตุนี้ค าแนะน าของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้รัฐมนตรีมี
อ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้มีเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
   แต่อย่างไรก็ตามกฎกระทรวงของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ของสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช 2535 (มาตรา 43)  ให้ก าหนดมาตรการคุ้มครองพ้ืนที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ไว้ในกฎกระทรวงด้วย  

    ข้อแรก ก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติ
หรือมิให้กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ หรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
    ข้อสอง  ห้ามการกระท าหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือ
ก่อให้เกิดผลกระทบใน ทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของพ้ืนที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติหรือเกิด
ผลกระทบต่อคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
    ข้อสาม ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะท าการก่อสร้างหรือด าเนินการในพ้ืนที่นั้นให้มีหน้าที่ต้อง
เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
    ข้อสี่ ก าหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะส าหรับพ้ืนที่นั้นรวมทั้งการ
ก าหนดขอบเขต หน้าที่และ ความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการร่วมมือ
และประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศน์
ตามธรรมชาติหรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพ้ืนที่นั้น 
    ข้อห้า ก าหนดมาตรการคุ้ มครอง อ่ืนๆ ตามที่ เห็นสมควร 
และเหมาะสมแก่สภาพของพ้ืนที่นั้น 

  ทั้งนี้กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลป์กรม ของส านักนโยบายและแผนทรัพยากร
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ไ ด้ ก า ห น ด เ ส น อ แ น ะ  ห รื อ ก า ห น ด แ ผ น  แ ล ะ ม า ต ร ก า ร 
ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักนโยบาย และแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม พุทธศักราช 
2535 โดยการก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการเพ่ือควบคุม ป้องกัน และแก้ไข  
การพัฒนาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ มรดกโลกทางธรรมชาติ รวมทั้งเสนอแนะ
มาตรการ และแรงจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้งการเสนอแนะจะต้องมีการส่งเสริม
สนับสนุนในการเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นในการอนุรักษ์ คุ้มครองฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม และมรดกโลก
ทางธรรมชาติ โดยการให้ความรู้ ค าแนะน า ด้านวิชาการ และการบริหารจัดการพ้ืนที่มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ และพัฒนาให้ด าเนินควบคู่กันอย่างมีประสิทธิภาพ277 

                                           
 277 ข้อ 13 ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักนโยบายและแผนทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม พุทธศักราช 2555. 



 148 

  สืบเนื่องจากว่าส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้าง
ภารกิจเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับ
เสนอแนะนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 278 
โดยการก าหนดก าหนดมาตรการ เพ่ือด าเนินการให้มีประกาศเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดให้เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาในการ
ก าหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารที่ดิน การวางแผนการถือครองที่ดิน การสงวนและพัฒนา
ที่ดินเ พ่ือจัดให้แก่ประชาชน และการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐ  และเสนอความเห็น 
เพ่ือประกอบการพิจารณาในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ด้านการมรดกโลกทางธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น  
 ดังนั้นคณะกรรมการมรดกโลก เห็นว่า การเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครอง ป้องกัน 

อนุรักษ์มรดกโลกให้สอดคล้องตามอนุสัญญาว่าด้วยมรดกโลก และกลไกในการก าหนดแผนงาน เพ่ือ
ก าหนดให้มรดกโลกทางธรรมชาติ และมรดกโลกแบบผสม ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเป็นมรดกโลก 
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น หรือบัญชีราชชื่อมรดกโลก เพ่ือเป็นไป
ตามอนุสัญญาและสอดคล้องกับแนวทางการอนุวัตรตามอนุสัญญามรดกโลก279 
 

4.3.2 การจัดท าแผนงาน หรือมาตรการของรัฐ 
 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรประจ าปี 2560 กล่าวไว้ว่า การที่แนวทางนโยบายของรัฐ
ก าหนดให้มีการจัดท าแผน หรือมาตรการให้สอดคล้องกับนโยบายในการปฏิรูปการพัฒนาประเทศให้
มีความยั่งยืนนั้น (มาตรา 65)280 

 ความส าคัญของหน้าที่ของรัฐในการจัดท าแผนงาน หรือมาตรการของรัฐ ก่อให้หน้าที่ที่ส าคัญ
อยู่ 3 ประการ ดังนี้ 

   ประการแรก รัฐมีหน้าที่ต้องแถลงนโยบายในการด าเนินการตามมาตรการของรัฐ 
รวมทั้งจัดท าแผนรายงานการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งเสนอปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่ก าลังจะเกิดขึ้น ทั้งนี้การด าเนินการจะต้องอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย  

                                           
 278 ข้อ 2 ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
พุทธศักราช 2555. 
 279 ข้อ3 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติพ.ศ. 2559 . 
 280 มาตรา 65 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560. 
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และนโยบายที่แถลงของรัฐมนตรี หรือสภาผู้แทนราษฎรในการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนที่ได้รับ
มอบหมาย281 
   ประการที่สอง รัฐมีหน้าที่ต้องจัดท าแผนนโยบายแผ่นดินให้สอดคล้องกับนโยบาย
แห่งรัฐ โดยที่รัฐให้อ านาจกับคณะรัฐมนตรีในการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือแสดงรายละเอียด  
และจัดท าแผนมาตรการทางกฎหมายพ้ืนฐานของรัฐ ท าให้เกิดทิศทางเดียวกันกับการบริหารราชการ
แผ่นดิน282 
   ประการสุดท้าย รัฐมีหน้าที่ต้องจัดท าแผนนโยบายแผ่นดินให้สอดคล้องกับนโยบาย
แห่งรัฐตามกฎหมายทั่วไป และบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือต้องการที่พัฒนาในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และความมั่งคงของประเทศ โดยการส่งเสริมหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองในการจัดท า
นโยบายสาธารณะ ซึ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ถึงแม้ว่าส านักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีก าหนดอ านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ จัดท านโยบายและแผนการ
อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนใน
การบริหารสิ่งแวดล้อมกับการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติของไทย283 

 ทั้งนี้ กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ส านักงานนโยบายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยการจัดท าแผนแม่บท แผนการจัดการ
และแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม และการคุ้มครอง
มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ค านึงถึงการอนุรักษ์ ที่มีประสิทธิภาพ และการใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งการพิจารณาเสนอ และจัดท าแผนการจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 
และธรรมชาติที่มีคุณค่า เพ่ือเสนอเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติต่อไป 

ดังนั้นการจัดท าแผน หรือมาตรการของรัฐ เป็นแนวทางปฏิบัติของรัฐในการก าหนดให้จัดท าขึ้น
เพ่ือต้องการให้สอดคล้องกับนโยบายพ้ืนฐานของรัฐในการอนุรักษ์ และคุ้มครองมรดกโลกทาง
ธรรมชาติโดยกระท าภายใต้กรอบของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ 

 
 

                                           
 281 เรื่องเดียวกัน,. 
 282 เรื่องเดียวกัน,. 
 283 ข้อ 1 ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
พุทธศักราช 2555. 
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4.3.3 การติดตามตรวจสอบ 
 กรณีการติดตามตรวจสอบเป็นส่วนส าคัญในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 และจัดท ารายงานกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 
 จากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช 2555 โดยให้ส านักวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้อ านาจหน้าที่ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และส่งเสริมการ
ด าเนินงานของโครงการหรือกิจการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาระบบรูปแบบ และวิธีที่เหมาะสมในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนา284  ซึ่ ง ก า ร ติ ด ต า ม
ตรวจสอบเป็นส่วนส าคัญในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และจัดท ารายงานกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
 แต่อย่างไรก็ตามการติดตามตรวจสอบเรื่องมรดกโลกทางธรรมชาติ ถูกก าหนดไว้ส านักงาน
นโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ซึ่งมี
รายละเอียดในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย แผนและมาตรการและ
จัดท ารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม285 
 ดังนั้นกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ส านักงานนโยบายของอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับคุ้มครอง
มรดกโลก ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย มาตรการ และ
แผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์มรดกโลกทางธรรมชาติอีกด้วย 
 

4.3.4 การประสานนโยบายตามกฎหมาย 
 มาตรการทางกฎหมายอีกประการหนึ่ง ซึ่งเป็นชั้นตอนของการประสานนโยบายตามกฎหมาย 

ให้มีการปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายในการคุ้มครอง อนุรักษ์มรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งมี
องค์กรที่มีความเก่ียวข้องที่กล่าวถึงการประสานนโยบายตามกฎหมาย อันได้แก่ 

                                           
 284 ข้อ 15 ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักนโยบายและแผนทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช 2555. 
 285 ข้อ 4 ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
พุทธศักราช 2555. 
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  ส านักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้ก่อให้เกิดการ
ประสานงานเพื่อให้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 
พุทธศักราช 2535 และยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ให้
มีการประสานงานตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้286 
   (1) การประสานการจัดการ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนติดตาม 
ตรวจสอบ มาตรการและเงื่อนไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
คุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งด าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มรดกโลกทางวัฒนธรรม 
และทางธรรมชาติ 

(2) การประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด าเนินการอ่ืน 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานการจัดการเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  

(3) การประสานการจัดการ เพ่ือด าเนินการให้มีการประกาศเขตพ้ืนที่มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(4) การประสานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กับหน่วยงานทั้ง
ภายในประเทศ และหน่วยงานต่างประเทศ 
 กรณีของกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ของส านักงานนโยบาย และแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับคุ้มครองมรดก
โลก โดยการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม และการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม เพ่ือให้มีการด าเนินงานในทางปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นรูปธรรม 

แต่อย่างไรก็ตามส านักจัดการสิ่งแวดล้อม และศิลปะกรม ในกลุ่มประสานงานการบริหาร
จัดการมรดกโลก ก าหนดภารกิจที่ส าคัญในการประสานนโยบายทางกฎหมาย  โดยการประสาน 
ติดตาม และก ากับโครงการ หรือกิจกรรมพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย 
แนวทาง หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่ถูกก าหนดไว้ข้างต้น287 
 ทั้งนี้คณะกรรมการมรดกโลก ก าหนดอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการประสานงาน
และติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐเ พ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายตาม  

                                           
 286 ส านักงานระเบียบระบบข้าราชการ,เรื่องเดิม,. 
 287 ส านักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรม ส านักนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม,เรื่องเดิม,. 
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และแผนงาน มาตรการ อีกทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสนับสนุน เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกโลก  
 ดังนั้นการประสานงานตามกฎหมายเป็นชั้นตอนส าคัญอีกประการหนึ่ง ของอ าหน้าที่ 
ในมาตรการทางกฎหมาย ในการก าหนดให้มีประสานงานความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
ในหน่วยงานของรัฐ และเอกชนในการคุ้มครอง อนุรักษ์มรดกโลกทางธรรมชาติ 
 

4.3.5  การศึกษาวิเคราะห์มาตรการ 
 การศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับมรดกโลกทางธรรมชาติ ย่อมอยู่ใน

กฎหมายหลายฉบับที่รับรอง ทั้งนี้การศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายจะแสดงให้เห็นถึงสภาพ
ปัญหาที่มีความชัดเจน ท าให้มีการวางแผนงานที่ดีก่อให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ตามที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม ก าหนดให้ส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายสาขา ระดับพ้ืนที่ของโครงการ เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย 
แผนแม่บท และแผนพัฒนาที่อาจมีผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมของภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภายหลังการด าเนินโครงการ แต่อย่างไรก็ตามจะมีการสนับสนุนการกระจายอ านาจการ
พิจารณารายงาน การวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมบางประเภท ขนาด และรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นให้หน่วยงาน ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น288  ทั้งหมดนี้ต้องรวมมรดกโลกทาง
ธรรมชาติของประเทศไทย 
  ความหมายของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ Environmental Impact 
Assessment เรียกว่า “EIA” หมายถึงการศึกษาเพ่ือคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในทางบวก 
และทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่ส าคัญ เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการกิจการผลการศึกษาจัดท า
เป็นเอกสาร เรียกว่า “รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม”289 

                                           
 288 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
พุทธศักราช 2555. 
 289 ข้อ 15 ของ ส านักงานวิเคราะห์ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม ของส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม” ค้นค้นวันที่ 19 เมษายน 2560, จาก 
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 หลักการในการวิเคราะห์ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้หลักวิชาการในการท านาย 
หรือคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบของการด าเนินโครงการพัฒนา ที่จะมีผล
ต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือจะได้หาทาง
ป้องกันผลกระทบในทางลบที่ อ าจ เกิ ดขึ้ น ให้ เ กิดน้อยที่ สุ ด  ในขณะเดี ยวกันก็มี การ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถฟ้ืนคืนกลับมาได้อย่างมีประโยชน์ มีประสิทธิภาพสูงสุด 
และคุ้มค่าที่สุด290 
  ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนแรก การกลั่นกรองโครงการที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

 ขั้นตอนที่สอง การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ขั้นตอนที่สาม การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ 

ขั้นตอนสุดท้าย การติดตามตรวจสอบ 
 ด้วยเหตุนี้เองส านักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้อ านาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้ศึกษา วิเคราะห์ ประสานและก าหนดมาตรการ เพ่ือด าเนินการให้มี
ประกาศเขตพ้ืนที่ มรดกโลกทางธรรมชาติ และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม291 
 ทั้งนี้เองกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ส านักงานนโยบายร้านอ าหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับคุ้มครอง
มรดกโลก โดยการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินคุณค่าและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ  
และแหล่งศิลปกรรม มรดก ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ รวมทั้งจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือให้มีการขึ้น

                                                                                                                         
www.onep.go.th/eia/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=  
127  ,. 
 290 ส านักงานวิเคราะห์ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม ของส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม, เรื่องเดิม, 
 291 ข้อ 2 ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช 2555. 
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ทะเบียนมรดกโลก หรือก าลังที่เตรียมพร้อมเป็นมรดกโลก ประกาศเขตคุ้มครองแหล่งธรรมชาติ  
แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ และพ้ืนที่เมืองเก่าทางมรดกโลกข้างต้นด้วย292 
 การศึกษาวิเคราะห์มาตรการนั้น ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิเคราะห์ ซึ่งรวมถึงกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ศึกษา วิเคราะห์ และท าการวิจัยพัฒนาวิธีการอนุรักษ์  
การบริหารจัดการ และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพในทางมรดก
โลกทางธรรมชาติ293 
 นอกจากนี้การศึกษาวิเคราะห์มาตรการ กล่าวคือหน่วยงานที่ยังช่วยในการศึกษาวิเคราะห์ 
อันได้แก่ กรมป่าไม้  ก าหนดให้มีการศึกษาค้นคว้า การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในเขตมรดกโลก 
ทางธรรมชาติ การวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้  และการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่มรดกโลก
ทางธรรมชาติ294 
 ดังนั้นการศึกษาวิเคราะห์มาตรการเป็นขั้นตอนทางกฎหมายที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการวาง
แผนการใช้ประโยชน์ในการใช้พ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติอันจะก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม  
และประชาชนในบริเวณโดยรอบ โดยการหาวิธีรับมือกับสภาพปัญหาต่างๆ ตามหลักวิชาการสามารถ
เลือกมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมได้ รวมทั้งปกป้องผลประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติ  
ในแหล่งพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ 
 

4.3.6 การส่งเสริมสนับสนุนท้องถิ่น 
 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่รัฐที่ส าคัญ อีกประการหนึ่ ง กล่าวคือ  

เป็นมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมสนับท้องถิ่น ซึ่งเป็นบทบาทของรัฐที่ท าให้หน้าที่ให้องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นในการคุ้มครอง อนุรักษ์ มรดกโลกทางธรรมชาติ และทรัพยากรในบริเวณดังกล่าว 
ให้มีอ านาจในการด าเนินการ ส่งเสริม และสนับสนุน ให้บริหารการจัดการพ้ืนที่มรดกโลก  
ทางธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้วย295  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

                                           
 292 กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม, เรื่องเดิม, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119, ตอนที่ 103 ก หน้า 58 
เล่มที่ 29 ตุลาคม 2545,. 
 293 กรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช,เรื่องเดิม,. 
 294 กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม,เรื่องเดิม,. 
 295 ทนงศักดิ  จันทร์ทอง, โครงการสนับสนุนความร่วมมือในประเทศไทย เรียบเรียงจาก 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , 
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 การด าเนินการส่งเสริม และสนับสนุนขององค์การส่วนท้องถิ่น 4.3.6.1
  ประการแรก การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง โดยใช้กรอบแนวทางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า  
และประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ซึ่งความหมายของค าว่า ด าเนินการ 
หมายความว่า การจัดหา หรือจัดให้มีการบ ารุงรักษาให้คงสภาพที่ดีตลอดไป บ าบัดฟ้ืนฟู ปรับปรุงให้มี
สภาพดีขึ้น ควบคุมการใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ก าหนด โดยท าการ ศึกษาวิจัยให้ได้วิธีการ  
หรือองค์ความรู้  ทั้งนี้จะต้องเฝ้าระวังให้ทราบเหตุ หรือแหล่งเกิดเหตุ โดยด าเนินการติดตาม 
และตรวจสอบองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น296   ทั้งนี้บทบาทในการด าเนินการขององค์กรส่วนท้องถิ่น  
มีดังต่อไปนี้297 
    บทบาทประการแรก องค์การบริหารส่วนต าบล  และเทศบาล ต้องคุ้มครอง 
ฟ้ืนฟู และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ รวมถึงการใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรจากธรรมชาติ และมรดกโลกทางธรรมชาติ กรณีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย  มีความหมายรวมถึงเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นหนึ่ง  และ เขตอนุรักษ์ป่าชายเลน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนในความรับผิดชอบ 
   บทบาทประการที่สอง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องบ ารุง และรักษา 

มรดกโลกทางธรรมชาติ มรดกโลกทางวัฒนธรรม รวมถึงศิลปะ จารีต ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   บทบาทประการที่สาม องค์การบริหารส่วนต าบล และ เทศบาล ต้อง

ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม รวมถึงมรดกโลกทางธรรมชาติที่ก าลังจะคุกคาม 
   บทบาทประการที่สี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ต้องด าเนินงาน

จัดท าโครงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ พ้ืนที่เขตมรดกโลกทางธรรมชาติ เพ่ือเสนอเข้าสู่ระบบ
แผนปฏิบัติการ เพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
  อย่ า ง ไรก็ตาม  บทบาทของการด า เนินการองค์การบริหารส่ วนจั งหวั ด  

ต้องด าเนินการภายใต้องค์กรเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด และการด าเนินการดังกล่าว
อยู่ในอ านาจและหน้าที่กฎหมายก าหนด  

                                                                                                                         
(กรุงเทพมหานคร: ชินวัฒน์ การพิมพ์  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม). 
 296 เรื่องเดียวกัน,. 
 297 เรื่องเดียวกัน,. 
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   ทั้ ง นี้ บ ทบาทของอ งค์ ก รปกครอ งส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น  ใ นก า รบริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังให้ค าจ ากัดความหมายของค าว่า “การส่งเสริม” ซึ่งหมายถึง 
การให้หรือเพ่ิมเติมในด้านความรู้ความเข้าใจ การสร้างจิตส านึก และความตระหนักถึงการมีส่วนร่วม 
และความพร้อมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ซึ่งบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นผู้ส่งเสริมที่ส าคัญ อันได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ประชาชน 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลมรดกโลกทางธรรมชาติ298 
   นอกจากนี้บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังให้ค าจ ากัดความหมาย การสนับสนุน หมายถึง การให้ 
หรือให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล แรงงาน ข้อมูล และงบประมาณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน ในกรณีในเรื่องของการสนับสนุนในการจัดสรรงบประมาณในการดูแล รวมถึงการ
สนับสนุนในการพัฒนาท้องถิ่นนั้นเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุน
งบประมาณการบริหารข้าราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในการปฏิบัติที่ต้องใช้เทคนิควิชาการสูง 
ในการด าเนินงานให้รับหน่วยงานของรัฐ สนับสนุนงบประมาณในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนให้แก่องค์กรส่วน
ท้องถิ่น  และสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการให้แก่ประชาคม และองค์กรประชาชน ให้มีส่วน
ร่วมกับรัฐในการดูแลเขตพื้นท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติอย่างจริงจัง299 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนท้องถิ่น 4.3.6.2
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนท้องถิ่น ซึ่งมีองค์กรในการดูแลเรื่อง 

การสนับสนุนท้องถิ่นให้ดูแล คุ้มครอง ป้องกัน ในแหล่งพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ตามกฎหมาย  
ที่ได้ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

  จากกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ถูกก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ในพระราชกฤษฎีกาแบ่ง
ส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช  2535   
ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่น  
ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และมรดกทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ โดยการให้ความรู้ ค าแนะน า ด้านวิชาการ และการบริหารจัดการในพ้ืนที่  
ที่ต้องอนุรักษ์ และพัฒนาให้ด าเนินการควบคู่กันไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

                                           
 298 เรื่องเดียวกัน,.. 
 299 เรื่องเดียวกัน,.. 



 157 

   นอกจากนี้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังถูก
ก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ300 ในการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือสนับสนุนนโยบาย แผนและมาตรการ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน รวมถึงการประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ  
และต่างประเทศ ในการด าเนินการร่วมด้านนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการมรดกโลก
ทางธรรมชาติ ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก301  
ถูกก าหนดอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินงานคุ้มครองมรดก
โลกโลก เกี่ยวกับการประสานงานและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบาย และแผนงาน มาตรการและกลไก รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ของรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุน เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรค
เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกโลก 

  ดังนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนท้องถิ่น ซึ่งมีองค์กรในการดูแลเรื่อง
การสนับสนุนท้องถิ่นให้ดูแล คุ้มครอง ป้องกัน ในแหล่งพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ตามกฎหมาย  
ที่ได้ก าหนดไว้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2555 และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
และทางธรรมชาติพ.ศ. 2559 ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น 

 
4.3.7 การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามกฎหมาย 

 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของรัฐเป็นชั้นตอนทางกฎหมายที่มีความส าคัญ
นอกเหนือจากมาตรการดังกล่าวข้างต้นที่กฎหมายรองรับ ยังมีมาตรการขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งได้แก่  
 การปฏิบัติอ่ืนใดตามกฎหมาย ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคุ้มครองบริเวณมรดกโลกทางธรรมชาติ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

                                           
 300 ข้อ 2 ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช 2555. 

301 ข้อ 3 (4)  ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วย
การคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติพ.ศ. 2559 
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   ประการแรก ส านักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม302  
ยังก าหนดอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ  โดยการปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายในการบริหารการจัดการ
เรื่องมรดกโลกทางธรรมชาติ 
   ประการที่สอง กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ส านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช  2535  กล่าวคือการ
ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายใน
การบริหารมรดกโลกทางธรรมชาติ  

 ประการที่สาม กรมป่าไม้ ถูกก าหนดอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรมป่า
ไม้303 ก าหนดให้อ านาจและหน้าที่อื่นๆ  ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมป่า
ไม ้ หรือตามท่ีกระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ทั้งนี้กรมป่าไม้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายป่าไม้ 
อันได้แก่ “พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484” ทั้งนี้ประเทศไทยได้จัดท านโยบายป่าไม้แห่งชาติ
ขึ้นใน พ.ศ. 2528 เพ่ือวางแนวทางในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ให้มีความยั่งยืน  
 และประสานสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน เพ่ือให้ประเทศได้รับประโยชน์อย่าง
คุ้มค่าทางสังคม เศรษฐกิจความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมมากที่สุด นโยบายที่ส าคัญคือ การก าหนดให้มี
พ้ืนที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ โดยแบ่งเป็นสองส่วน  
คือ ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ในอัตราร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ประเทศ และป่าเพ่ือเศรษฐกิจในอัตราร้อยละ  
15 ของพ้ืนที่ประเทศ โดยให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันในการจัดการและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ไปสู่
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
   แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี พันธะกิจในการสงวน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
และการบูรณการเชิงรุก ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ไว้ดังนี้ 

                                           
302 ส านักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ส านักงานนโยบายแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,เรื่องเดิม.. 
303 กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, เรื่องเดิม,. 
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  ข้อแรก การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างสมดุลและ
สอดคล้อง กับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ข้อสอง การบริหารจัดการเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  ข้อสาม การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณการเป็นระบบลุ่มน้ า และ 
  ข้อสี่การบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมและมีการบูรณการในทุกระดับ 
  ดังนั้นกรมป่าไม้ ได้จัดท าแผนปฏิบัติ งานภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามพันธะ
กิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือ การป้องกันและดูแลรักษาป่า การปลูก
ฟ้ืนฟูป่า การอนุรักษ์และ จัดการทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ การวิจัย 
และพัฒนาด้านป่าไม้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการจัดตั้ง
ป่าชุมชนการด าเนินการตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิท ากินให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในเขตชนบทและเขตเมือง 
  ด้วยเหตุนี้ ความหมายตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484304 มีดังต่อไปนี้  
  ค าจ ากัดความของค าว่า "ป่า" หมายความว่า ที่ดินที่ยั งมิได้มีบุคคลได้มา 

ตามกฎหมายที่ดิน  ส่วนค าว่า ไม้" หมายความว่า ไม้สักและไม้อ่ืนทุกชนิดที่เป็นต้น เป็นกอเป็นเถา  
รวมตลอดถึงไม้ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ไม้ไผ่ทุกชนิด ปาล์ม หวาย ตลอดจนราก ปุ่ม ตอ เศษ 
ปลาย และกิ่งของสิ่งนั้น ๆ ไม่ว่าจะถูกตัด ถอน เลื่อย ผ่า ถาก ขุด หรือกระท าโดยประการอื่นใด   
  ความหมายของค าว่า"ท าไม้" หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่าถาก 

ทอน ขุด ชักลากไม้ในป่า หรือน าไม้ออกจากป่าด้วยประการใด ๆ และหมายความรวมถึงการกระท า
ดังกล่าวกับไม้สักหรือไม้ยางที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า หรือการน าไม้สักหรือไม้ยางออกจากที่ดินที่ไม้
นั้นๆ ขึ้นอยู่ด้วย  และค าจ ากัดความ  "ของป่า" หมายความว่า บรรดาของที่เกิดหรือมีขึ้นในป่า  
ตามธรรมชาติ คือ  
   ก. ไม้ รวมทั้งส่วนต่างๆ ของไม้ ถ่านไม้ น้ ามันไม้ ยางไม้ตลอดจนสิ่งอ่ืน ๆ  

ที่เกิดจากไม้ 
   ข. พืชต่างๆ ตลอดจนสิ่งอ่ืนๆ ที่เกิดจากพืชนั้น 
   ค. รังนก ครั่ง รวงผึ้ง น้ าผึ้ง ขี้ผึ้ง และมูลค้างคาว 

                                           
 304 มาตรา 4  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484. 
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   ง. หินที่ไม่ใช่แร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และหมายความรวมถึงถ่านไม้ 
ที่บุคคลท าขึ้นด้วย 
  ความหมาย ค าว่า "พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า เจ้าพนักงานป่าไม้ พนักงาน

ป่าไม้ หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้มีหน้าที่ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้305 
  ความหมาย ค าว่ า  "รั ฐมนตรี "  หมายความว่ า รัฐมนตรีผู้ รั กษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
  ทั้งหมดนี้พระราชบัญญัติป่าไม้ ยังก าหนดถึงการท าป่าไม้ การเก็บของป่า และของที่

เป็นของป่า อยู่ในเขตป่าหวงห้าม มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ค าอธิบายการท าไม้หวงห้าม และการเก็บของป่า306 

  ความหมายของค านิยาม ค าว่า “การท าไม้หวงห้าม” หมายถึง ท าไม้ หรือเจาะ  
หรือสับ หรือเผา หรือท าอันตรายด้วยประการใด ๆ แก่ไม้หวงห้าม ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด 
ในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต 
  หากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาต หรืออนุมัติจากรัฐมนตรีให้ผูกขาด โดยบุคคล 

ที่ได้รับอนุญาตเสียเงินค่าผูกขาดให้แก่รัฐบาล  ถ้าการอนุญาตโดยวิธีผูกขาดหรือให้สัมปทานส าหรับ
การท าไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่านโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้กระท าได้เฉพาะในเขตป่าที่ห่างไกล 
และกันดาร หรือเฉพาะการท าไม้ชนิดที่มีค่าหรือหายาก ซึ่งคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งที่ได้รับ  
จะพิจารณาค าขออนุญาตผูกขาดหรือสัมปทาน 
  2) กรณีท่ีเป็น ของป่าที่อยู่ในเขตหวงห้าม307  
  จากพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ของป่าที่อยู่เขตท้องที่ใดจะให้เป็นของป่าหวงห้าม

ของเขตนั้น การเพ่ิมเติมหรือเพิกถอนของห้ามป่าหวงห้าม หรือจะก าหนดของป่าเขตป่าหวงห้ามขึ้น  
ในท้องที่ใด ซึ่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตป่าหวงห้ามแล้ว ผลของการบังคับใช้ จะให้ใช้บังคับได้
เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  การที่บุคคล หรือประชาชน เก็บหาของป่าหวงห้ามหรือท าอันตรายด้วยประการใด 

ๆ แก่ของป่าหวงห้ามในป่า ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องเสียค่าภาคหลวงกับ  
ทั้งต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต 

                                           
 305 เรื่องเดียวกัน,. 
 306 มาตรา 11 ของพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484. 
 307 มาตรา 29 ของพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
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  พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาต จากรัฐมนตรีแล้วจะอนุญาตให้ผูกขาด
โดยประชาชนอนุญาตเสียเงินค่าผูกขาดให้แก่รัฐบาล การอนุญาตโดยวิธีผูกขาด ให้กระท าได้เฉพาะ 
ในกรณีที่ของป่าหวงห้ามเป็นของมีค่าหรือหายากหรือเฉพาะในเขตป่าที่ห่างไกลและกันดาน  
หรือมีความจ าเป็นในวิธีการเก็บหาอันจ าต้องให้อนุญาตโดยวิธีผูกขาด  
  แต่อย่างไรก็ตาม การเก็บของป่าพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 ได้แบ่งประเภท

ของป่าเป็น 2 ประเภท คือ 
   ประเภทแรกของป่าหวงห้าม เป็นการของป่าที่หายากและการเก็บหาเป็น

อันตรายแก่ต้นไม้รวมเข้าไว้ด้วยกัน และอนุญาตให้มีการเก็บหาโดยไม่ต้องขออนุญาตต่อกรมป่าไม้ 
ในปริมาณจ ากัดทีและเพียงพอต่อการใช้ในครัวเรือน  

   จากประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนดปริมาณการครอบครอง
ของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2531 ลงวันที  22 มกราคม พ.ศ. 2531 กล่าวไว้ว่า  การเก็บหาของป่าหวงห้าม
เกินปริมาณที่ก าหนดไว้จะต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้เป็นเฉพาะรายไปตามหลักเกณฑ์ก าหนดไว้
ตามกฎกระทรวง ฉบับที 19 พุทธศักราช 2507 กล่าวไว้ว่าด้วยการเก็บหาของป่าหวงห้าม  
ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวได้ก าหนดวิธีการเก็บหาไว้ในแต่ละชนิด เพื่อผู้เก็บหาจะไม่ท าอันตรายต่อต้นไม้
และป่าไม้ โดยมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ.2530 ขึ้น ใช้บังคับแก่ผู้ที่จะเก็บหา 
ของป่าหรือมีของป่าไว้ในครอบครอง 

   ประเภทที่สองของป่าไม่หวงห้าม อันได้แก่ ของป่าอ่ืนๆซึ่งไม่มีอยู่ในบัญชี
ท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  ดังนั้น กรมป่าไม้ จะต้องด าเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายป่ าไม้ อันได้แก่ 

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2584 เพ่ือเป็นการจัดท าในการดูแล อนุรักษ์ป่าไม้ในบริเวณ 
มรดกโลกทางธรรมชาติต่อไป 
  ประการที่สี่ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถูกก าหนดอ านาจหน้าที่ 

 และความรับผิดชอบ โดยการปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย การก าหนด
อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบจะต้องกระท าภายในกฎหมาย อันได้แก่  พระราชบัญญัติอุทยาน 
พุทธศักราช 2504  

การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยอย่าเป็นทางการเกิดขึ้นในปี 2486 โดยที่
กรมป่าไม้จัดตั้งป่าภูกระดึง จังหวัดเลย เป็นวนอุทยานแห่งแรกขึ้น โดยมีแนวความคิดตั้งเป็นอุทยาน
แห่งชาติ ต่อมาในปี 2502 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเกิดขึ้น เพ่ือเป็นการจัดท า
โครงการและการด าเนินการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ในการก าหนดเขตพ้ืนที่ป่าซึ่งให้มีการจัดตั้ง
อุทยาน โดยมีการก าหนดเป็นประกาศ ซึ่งได้ก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินของรัฐขึ้น ซึ่งต้องการป้องกัน
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บุคคลภายภายนอกเข้าไปรุกล้ า ท าลายเขตพ้ืนที่ป่าของรัฐ ท้ายที่สุดเมื่อปี 2504 กฎหมายก าหนดให้
ตั้งพระราชบัญญัติอุทยาน พุทธศักราช 2504 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2504 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 
 4ตุลาคม 2504 หลังจากนั้นมีการก าหนดพระราชกฤษฎีกา ให้พื้นที่ป่า เป็นอุทยานแห่งชาติ ทั้งนี้เมื่อ
ปี 2505 ประเทศไทยก าหนดให้เขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย ส่วนพ้ืนที่ป่าแก่ง
กระจาน ก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2524308 
   (1) วัตถุประสงค์และขอบเขตทางกฎหมาย 

 จากเจตนารมณ์ของการตั้งพระราชบัญญัติอุทยาน พุทธศักราช 2504  
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น พันธุ์ไม้ และของป่า สัตว์ป่า 
และภูเขา ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกท าลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือเป็นการอ านาจ
ความสะดวกทั้งทางตรง และทางอ้อม แก่รัฐและประชาชนสืบไป309 

(2) ความหมายที่ส าคัญพระราชบัญญัติอุทยาน พุทธศักราช 2504310 มีการ
ก าหนดค านิยาม311 ที่ส าคัญมีดังต่อไปนี้ 
   ความหมายของค าว่า "ที่ดิน" หมายความว่า พ้ืนที่ดินทั่วไป และให้

หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนองคลอง บึง บาง ล าน้ า ทะเลสาบ เกาะและท่ีชายทะเล 
    ความหมายของค าว่า "อุทยานแห่งชาติ หมายความว่าที่ดินที่ไดก าหนดให้

เป็นอุทยานตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ค าจ ากัดความหมาย  "ไม" หมายความรวมถึงพันธุไมทุกชนิดทั้งที่ เปนตน 

เป็นกอเป็นเถา ตลอดจนส่วนต่างๆ ของไม 
ค าจ ากัด ค าว่า "สัตว" หมายความรวมถึงสัตว์ทุกชนิด ตลอดจนสวนตางๆ 

ของสัตวสิ่งที่เกิดจากสัตว และสิ่งที่สัตวท าข้ึน 
(3) การก าหนดในการจัดตั้งอุทยาน (มาตรา 6)312 
การก าหนดตั้งอุทยาน รัฐบาลเห็นสมควรก าหนดบริเวณที่ดินแห่งใด 

ที่มีสภาพธรรมชาติให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพ่ือสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษา  

                                           
 308  วสา สุทธิพิบูลย์และคณะ , อุทยานแห่งชาติ ธรรมชาติ และนันทนาการ 
(กรุงเทพมหานคร: กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2549). 
 309 พยงค์ ฉัตรวิรุฬห์, กฎหมายว่าด้วยป่าไม้, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
นิติบรรณการ,2550),หน้า 172. 
 310 เรื่องเดียวกัน, หน้า 173-180. 
 311 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504. 
 312 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504. 
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และ รื่นรมย์ของประชาชน ก็ให้มีอ านาจกระท าได้โดยประกาศพระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนที่ 
แสดงแนวเขต แห่งบริเวณที่ก าหนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่ก าหนดนี้เรียกว่า 
“อุทยานแห่งชาติส่วนกรณีในเรื่องที่ดินที่จะก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้น ต้องเป็นที่ดินที่มิได้อยู่
ในกรรมสิทธิ์ หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของ ของบุคคลซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง 
   (4)  โครงสร้างขององค์กรตามกฎหมาย313  มาตรา 4) ก าหนดให้ค านิยาม 

ของความหมายของ “พนักงาน” ในการดูแลอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

   ค าจ ากัดความ ค าว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ และให้หมายความรวมถึง  
    (ก) พนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
    (ข) พนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัดหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้ง 
   การที่ พ ระร าชบัญญั ติ อุ ทยาน  พุทธศั กร าช  2504 มี ก ารแต่ ง ตั้ ง 
“คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ” นั้น (มาตรา 9)314  องค์กรจะต้องประกอบด้วย ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน อธิบดีกรมป่าไม้ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยผู้แทนกรม
ที่ดิน และกรรมการอ่ืนไม่เกิน 11 คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง และคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ  
ที่รัฐมนตรีแต่งตั้งต้องอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี  (มาตรา 10)315 

  คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ดังต่อไปนี้  
    ข้อ 1 การประชุมทุกคราว ต้องมีกรรมการประชุมไม่ต่ ากว่ากึ่ง
จ านวนของกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม (มาตรา 13)316 
    ข้ อ  2  คณะกรรมการ จะตั้ ง อนุ ก ร รมการ เ พ่ื อ พิ จ า รณา 
 หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้ (มาตรา 14)317 

                                           
 313 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504.. 
 314 มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504.. 
 315 มาตรา10 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504. 
 316 มาตรา13 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504. 
 317 มาตรา14 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
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    ข้อ 3 คณะกรรมการมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาต่อรัฐมนตรีในเรื่อง  
การก าหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ และการขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ (มาตรา 
15)318 

   ข้อ 4 คณะกรรมการมีหน้าที่การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยาน
แห่งชาติ 
    ข้อ 5 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลเรื่องที่รัฐมนตรีปรึกษา 

 
ประการที่ห้า กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2555319 ตามที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 ก าหนดให้ ส านักจัดการ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรม มีอ านาจในการก าหนดแนวทางการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อม และในพ้ืนที่มรดกทางธรรมชาติ และมรดกโลก 

อ านาจหน้าที่ของส านักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมดังต่อไปนี้320 
 (1) ด าเนินการเพ่ือให้มีการก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์แผนแนวทางมาตรฐาน 

และมาตรการการอนุรักษ์คุ้มครองและฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ในพ้ืนที่แหล่งธรรมชาติแหล่งศิลปกรรมพ้ืนที่กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าและพ้ืนที่มรดกโลก รวมทั้ง
การจัดท าแผนแม่บทแผนบูรณการและแผนปฏิบัติการที่ค านึงถึงการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 

 (2) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินคุณค่าและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ
และแหล่งศิลปกรรมเพ่ือจัดล าดับความส าคัญ การขึ้นทะเบียนมรดกโลก และสถานที่เตรียมพร้อม
ก าลังจะเป็นมรดกโลก และการประกาศเขตคุ้มครองแหล่งธรรมชาติแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ 
พ้ืนที่เมืองเก่า และพ้ืนที่มรดกโลก 

                                           
 318 มาตรา15 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
 319 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
พุทธศักราช 2555. 
 320 ข้อ 13 (1) (3) และ (5) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช 
2555. 
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 (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างกระบวนการเรียนรู้
ให้ค าแนะน าด้านเทคนิควิชาการและแนวทางการบริหารจัดการอนุรักษ์คุ้มครองและฟ้ืนฟูคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของพ้ืนที่แหล่งธรรมชาติแหล่งศิลปกรรมพ้ืนที่เมือง
เก่าและพ้ืนที่มรดกโลก 

ดังนั้น ส านักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม มีอ านาจหน้าที่ ในการก าหนด
แนวทางการอนุรักษ์คุ้มครองและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ 
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บทท่ี 5 
วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิชุมชนและการมสี่วนร่วม

ของประชาชนในการคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาต ิ

 สิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 
ซึ่งมีวิวัฒนาการมาจากรัฐให้ความส าคัญและตระหนักถึงคุณค่าของชุมชน และประชาชน อันน ามาสู่
การรับรองสถานะทางกฎหมายที่เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นผ่านบทบัญญัติของกฎหมายที่ก าหนด 
ทิศทางการเข้าถึงสิทธิชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกฎหมายดังกล่าวปรากฏอยู่
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 และกฎหมายฉบับอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ 
สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากนี้ยังมีองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์  
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization) หรือยูเนสโก (UNESCO) เล็งเห็นถึงความส าคัญของการคุ้มครองโดยให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
ชุมชนทั่วไป ชุมชนท้องถิ่น และประชาชนร่วมมือกันในการอนุรักษ์ และด ารงไว้ซึ่งคุณค่าอันโดดเด่น
ของมรดกโลกธรรมชาติ  จึงได้มีการบัญญัติอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
และทางธรรมชาติ และแนวทางการด าเนินการเพ่ือการสนับสนุนตามอนุสัญญามรดกโลก”  
หรือเรียกว่า “แนวทางการด าเนินปฏิบัติการตามอนุสัญญามรดกโลก” ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นใน
การให้ชุมชน หรือประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คุ้มครองบริเวณโดยรอบมรดกโลก 
ทางธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมักพบสภาพปัญหาเกี่ยวกับสิทธิชุมชน 
และการมีส่วนร่วมมากขึ้น หรือการใช้สิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนทางบริบท
สังคมไทยไม่สามารถใช้บังคับตามกฎหมายได้ทันท ีเนื่องจากว่าการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย
มิได้ตอบสนองความต้องการของสิทธิชุมชน และสิทธิของประชาชนบริเวณพ้ืนที่มรดกโลก  
และบางครั้งกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่มีการรับรองในสิทธิและเสรีภาพอย่างชัดเจน ท าให้เกิด 
การลิดรอนในสิทธิและเสรีภาพของชุมชน และประชาชนโดยไม่เกิดสถานะทางกฎหมายขึ้น  
และบางครั้งกฎหมายที่บังคับในปัจจุบันย่อมไม่เพียงพอต่อการใช้สิทธิและเสรีภาพของชุมชน และการ
มีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นเหตุให้เกิดความไม่ชัดเจนทางกฎหมาย และการไม่มีเครื่องมือ 
ทางกฎหมายในการที่เข้ามาสนับสนุนตามหลักเกณฑ์ของสิทธิชุมชน และเสรีภาพของประชาชน 
 ทั้งนี้จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น สิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในบริเวณพ้ืนที่
มรดกโลก มีการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประการ อันได้แก่ ประการแรก ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ
ความไม่ชัดเจนของสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน และประการที่สอง ปัญหาทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการขาดกลไกของสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองบริเวณ
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พ้ืนที่มรดกโลกทางชาติ ซึ่งมีการวิเคราะห์ปัญหากฎหมายในแต่ละประเด็น โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 

5.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน………………… 

 หลักการพ้ืนฐานของรัฐมีการก าหนดความส าคัญของสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยมีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์  คุ้มครอง การจัดการ และรักษาสิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาติ แตก่ฎหมายที่มีความเก่ียวข้องในการอนุรักษ์มรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งต้อง
อาศัยการตีความให้มีครอบคลุมหลักเกณฑ์ หรือการบังคับทางกฎหมายให้มีความใกล้เคียงกับ  
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ ถือได้ว่าเป็นการรับรองในสิทธิ  
และเสรีภาพของชุมชน และประชาชนในรูปแบบพ้ืนฐานของรัฐได้อย่างเหมาะสม และเป็นการตรา
กฎหมายให้มีความชัดเจน และครอบคลุมถึงการบังคับใช้กฎหมายในส่วนนี้ต่อไป  
 จากความไม่ชัดเจนทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนอันเกิด
จากการจ ากัดสิทธิ และเสรีภาพของชุมชน และประชาชนในบริเวณพ้ืนที่ตามที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น 
โดยบทความของ “ประชาไท” มีใจความตอนหนึ่งว่า… “การกระท าที่เป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของชาวกะเหรี่ยง ต้องมีกฎหมายให้อ านาจ และจะต้องกระท าเท่าที่จ าเป็น โดยจะกระทบกระเทือน
ถึงสาระส าคัญแห่งสิทธิและโดยคณะกรรมการอนุสัญญา กล่าวไว้ว่า สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม 
มีสาระส าคัญอยู่ที่การได้อยู่อาศัยในชุมชนของตน และการได้เลือกที่จะมีวิถีชีวิตแห่งตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี321  ซึ่งจากข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสิทธิเสรีภาพของชุมชน  
และประชาชนเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่กฎหมายรับรองสภาพความเป็นบุคคล  โดยที่รัฐต้องให้ 
ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย แต่สิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนจะ
เกิดขึ้นได้ต่อเมื่อรัฐไทยจะต้องสร้างกระบวนการให้เกิดความร่วมมือในการคุ้มครองมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ  โดยเฉพาะรัฐสนับสนุนให้ชุมชนสร้างสิทธิของตนโดยเฉพาะที่แสดงถึงความเป็นตัวตน
ระหว่างชุมชน และประชาชน รวมถึงการสร้างความรู้สึกผูกพัน หวงแหน รักศักดิ์ศรีในมรดกโลก 
ของชาติ ซึ่งไม่ว่ากฎหมายจะบัญญัติหรือไม่อย่างไรนั้น ก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นจารีต

                                           
 321 ประชาไท, “เปิดรายงานกก.สิทธิ ชี้ จนท.แก่งกระจาน ละเมิดสิทธิกะเหรี่ยง”, (2 ตุลาคม 
2557), สืบค้นโดยhttps://www.tcijthai.com/news/2014/02/archived/4956. 
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ประเพณีภายในชุมชน ซึ่งบุคคลภายนอกไม่อาจจะขัดแย้งกับแนวทางจารีตประเพณีในชุมชนได้  
จึงเป็นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชุมชน และประชาชนมีสิทธิในฐานะเป็นเจ้าของมรดกโลก 
ทางธรรมชาติร่วมกับรัฐ และเป็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายที่รัฐให้อ านาจในการรับรองสิทธิชุมชน
ดังกล่าวข้างต้น ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ความเป็นรัฐสมัยใหม่เข้ามาก่อให้เกิดผลกระทบชุมชน 

และประชาชน การแสดงออกถึงการใช้อ านาจทางกฎหมายของรัฐฝ่ายเดียวจะเน้นความเป็นสภาพ
บุคคล หรือสิทธิความเป็นปัจเจกชนมากเกินไป จึงท าให้การใช้กฎหมาย หรือการตีความทางกฎหมาย
จึงเป็นลดทอนคุณค่าของสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากว่าสิทธิ
ชุมชนเป็นสิทธิรวมหมู่ของคนภายในชุมชนท้องถิ่น ซ่ึงการคุ้มครองทางกฎหมายของรัฐจะต้องให้ความ
คุ้มครองครอบคลุมถึงชุมชน และทรัพยากรในมรดกโลกทางธรรมชาติ แต่กฎหมายที่บังคับใช้ปัจจุบัน
เป็นการแสดงออกเพ่ือความเป็นเอกภาพทางการเมือง จึงท าให้การตรากฎหมายเน้นไปที่รัฐฝ่ายเดียว 
หรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ก าหนดกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับกับประชาชน จึงท าให้ชุมชน  
และประชาชนไม่มีร่วมร่วมในการก าหนดกฎหมายที่แสดงถึงสิทธิเสรีภาพของชุมชนอย่างแท้จริง 
กระบวนการสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนย่อมไม่มีทางเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน ความต้องการ
ของชุมชนที่มีความประสงค์ในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติแต่เดิมค่อยๆ ลดลง จึงท าให้
บุคคลภายนอกเข้ามาท าลายในบริเวณพ้ืนที่ย่อมมีมากขึ้น หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน
บริเวณใกล้เคียง หรือคอยสอดส่องดูแลรักษาบริเวณชุมชน รวมถึงการที่รัฐปฏิเสธสิทธิรวมหมู่  
หรือจารีตประเพณีท้องถิ่นโดยที่มิได้ค านึงถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวม322 จึงเป็นเหตุให้สถานะของ
ชุมชน และประชาชนย่อมไม่เกิดการมีส่วนร่วมเก่ียวกับสิทธิชุมชนดังกล่าว 
 แม้ว่าความเป็นรัฐสมัยใหม่จะให้ความส าคัญกับสิทธิของปัจเจกชนมากยิ่งขึ้น แต่มาตรการ
ทางกฎหมายระหว่างประเทศจึงมิได้ละเลยต่อสิทธิเสรีภาพของชุมชน และประชาชน ดังที่ปรากฏใน 
อนุสัญญาว่าด้วยคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ และข้อ 123 แห่งแนวทาง 
การด าเนินปฏิบัติการตามอนุสัญญามรดกโลก ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้เบื้องต้นว่า “รัฐภาคีสนับสนุน 
ก่อให้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ประชาชนพ้ืนเมือง องค์กรเอกชน หน่วยงานภาครัฐ 
และผู้มีส่วนได้เสีย ให้เข้ามาดูแลแหล่งมรดกโลกตามความเหมาะสม แต่ยังต้องได้รับอนุญาตจาก
ประชาชนก่อนที่เข้ามาอนุรักษ์ในพ้ืนที่ดังกล่าว”323 โดยเฉพาะชุมชน และประชาชนสามารถแสดง

                                           

 322 PPVoice.org, บทสัมภาษณ์ ผศ. ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ : การขับเคลื่อนสิทธิชุมชน ด้วย
ความเข้าใจ , V-Reform,พฤศจิกายน 2561, จาก V-Reform.org, . 
 323 Article 123, Operational Guidelines for the Implementation of the World 
Heritage Convention. 
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ทัศนะคติ การตัดสินใจ และร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ กับหน่วยงานของรัฐ จึงท าให้การด าเนินการ
บริหารจัดการมรดกโลกยิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากรัฐเข้ามาจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ย่อมท าให้การบริหารการจัดการย่อมไม่มีความสมบูรณ์ ชุมชนและกลุ่มชนพ้ืนเมืองย่อมไม่มีสิทธิ  
และเสรีภาพในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ดูแลร่วมกันในการคุ้มครองตามกฎหมาย
อย่างเป็นธรรม 
 นอกจากนี้ในปฏิญญาริโอ มาตรา 22 บัญญัติว่า “ชนพื้นเมือง และชุมชน รวมตลอดจนคนใน
ท้องถิ่นกลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการจัดการ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมถึงมรดกโลก 
ทางธรรมชาติ เนื่องจากชุมชนโดยส่วนใหญ่มีความรู้ และมีแนวทางการปฏิบัติสืบทอดกันมา รัฐควร
ยอมรับให้มีการสนับสนุนอย่างเหมาะสมต่อเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และประโยชน์ของชุมชน รวมถึง
การท าให้ชุมชนดังกล่าวมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หมายความว่าการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน และชุมชนท้องถิ่นรัฐต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในจารีตประเพณีที่มี  
ความเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยค านึงถึงผลประโยชน์เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ มีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาในบริ เวณพ้ืนที่มรดกโลก   และอนุสัญญาว่ าด้วย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ มาตรา 8 (j) บัญญัติไว้ว่า “ภาคีสมาชิกควรต้องเคารพ สงวนและรักษา
ภูมิปัญญานวัตกรรม และแนวทางปฏิบัติของชนพ้ืนเมือง และชุมชนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตที่
เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน และสนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้ดังกล่าว  
เพ่ือเกิดการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน” จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าแต่รัฐภาคีจะต้องให้
ความคุ้มครองวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ทั้งตามแนวทางปฏิบัติของชุมชน หรือภูมิปัญญาที่เกิดขึ้น 
โดยสร้างความเท่าเทียมกันภายในชุมชนดังกล่าว จากหลักเกณฑ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศทั้งสอง
บทบัญญัติดังกล่าว รัฐต้องเคารพถึงสิทธิชนพ้ืนเมือง ชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการมรดกโลกทางธรรมชาติ จากแนวความคิดดังกล่าวจะเห็นได้ว่าทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่กล่าวมาในข้างต้น  หมายความว่ารัฐทุกประเทศที่เข้าร่วมรัฐภาคีหรือไม่ก็ตาม  
แต่รัฐภายในประเทศจะเป็นผู้ก าหนดบทบาทของสิทธิและเสรีภาพของชุมชนในการดูแล สงวนรักษา 
อนุรักษ์มรดกโลก ซึ่งชุมชน หรือชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทส่วนกับรัฐให้คุ้มครอง ดูแลมรดกโลก  
ทางธรรมชาติ  และรวมถึงทรัพยากรทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยรอบพ้ืนที่ของชุมชน โดยชุมชนเข้ามา
ก าหนดกฎ กติกา ในการบริหารการจัดการร่วมกับรัฐ และค านึงถึงผลประโยชน์ของชุมชน  
และประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เพ่ือก่อให้เกิดความยุติธรรมต่อประชาชนให้มีส่วนร่วม  
ในการคุ้มครองบริเวณแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 
 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ ย่อมถือว่าเป็นสิทธิ
ชุมชนที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นการใช้อ านาจอันชอบธรรมตามกฎเกณฑ์ที่ยึดถือกัน
ของกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ และขอบเขตร่วมกันในการจัดสรร และใช้ประโยชน์จาก
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บริเวณแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติร่วมกัน324  โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วม
สนับสนุน หรือถ่วงดุลอ านาจตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ และให้ความส าคัญกับผู้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งมรดกโลกในการขับเคลื่อนเพ่ือก่อให้เกิดความส าคัญในความอยู่รอดของชุมชน325  
และประชาชน 
 ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยพบกับปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการความไม่ชัดเจนของสิทธิชุมชน 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยมีการวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาทางกฎหมายดังกล่าว โดยขอแยกเป็น 4 ประเด็น ดังมรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 

5.1.1 วิเคราะห์สถานะสิทธิชุมชน และบทบาทของมรดกโลกทางธรรมชาติ 
 สถานะของสิทธิชุมชนเป็นสิทธิประเภทหนึ่งที่รัฐให้ความส าคัญกับชุมชน และประชาชนใน
บริเวณพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่มุ่งให้ความคุ้มครองระหว่าง “คน สิ่งแวดล้อม  
และมรดกโลกทางธรรมชาติ”  โดยด ารงไว้ซึ่งสิทธิชุมชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดสรร
อ านาจของรัฐซึ่งเป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์ และนโยบายเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยชุมชนแต่ละส่วนเข้ารวมหมู่กันให้มีการเรียกร้องการรับรองสิทธิชุมชนตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ326  

 สถานะและขอบเขตของชุมชน และชุมชนตามกฎหมาย 5.1.1.1
  สถานะและขอบเขตของชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักร พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการ
บัญญัติถึงสิทธิของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักเกณฑ์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ 
มาตรา 43 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีการบัญญัติถึงการรับรองคุ้มครอง
บุคคลให้มีสิทธิตามบทบัญญัติทางกฎหมาย แตย่ังไมมี่การรับรองคุ้มครองเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และมิได้
กล่าวถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับขอบเขตของสิทธิชุมชนอย่างชัดเจน จึงท าให้พบปัญหาว่าการรับรองสภาพ
บุคคลของชุมชนเกิดข้ึนในปัจจุบัน แต่เป็นการพิจารณาความหมายของชุมชนในเบื้องต้น ซึ่งชุมชนมิได้
เป็นบุคคลธรรมดา และเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย แต่ชุมชนย่อมมีสภาพบุคคลตามที่กฎหมาย
บัญญัติ327 จากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันดังกล่าวข้างต้นมีการบัญญัติถึงค าว่า “ชุมชน” ขึ้นมา  

                                           
 324 นพดล พลแสน, “หลักสิทธิมนุษยชน เรื่อง: รัฐได้ประโยชน์อะไรของหลักสิทธิมนุษยชน
จากการส่งเสริมสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมประเทศ
ไทย” (หลักสูตร หลักนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย รุ่นที่ 4, วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถานบันรัฐธรรมนูญ 
ส านักงานรัฐธรรมนูญ) , หน้า 3. 
 325 กิตติศักดิ์ ปรกติ, เรื่องเดียวกัน , หน้า 6. 
 326 อรทัย อินต๊ะไชยวงศ์, เรื่องเดิม, หน้า 257. 
 327 เรื่องเดียวกัน, หน้า 259. 
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ถึงอย่างไรก็ตามสิทธิชุมชน ยังไม่มีการบัญญัตนิิยามหรือขอบเขตเป็นกฎหมายไว้อย่างชัดแจ้ง จึงท าให้
เกิดปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปเกี่ยวกับ ความหมายของ “ชุมชน” ให้เป็นผู้ทรงตามกฎหมาย 
โดยแท้จริงหรือไม่  และมีขอบเขตถึงการรับรองสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน   
และสถานะของสิทธิชุมชนในการคุ้มครอง และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในพ้ืนที่มรดกโลก 
ทางธรรมชาติอย่างไร เพ่ือให้ขอบเขตของชุมชน และชุมชนตามกฎหมายมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
และสามารถมาบังคับตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
  ปัจจุบันขอบเขตของค าว่า “ชุมชน” มีความหมายค่อนข้างกว้างจึงจ าเป็นต้องอาศัย
การตีความเพ่ือให้ความหมายของชุมชนมีความครอบคลุม และได้รับการคุ้มครองรับรองตามกฎหมาย 
แต่ในทางกลับกันเมื่อพิจารณาความหมายของชุมชนในทฤษฎีทางสังคมวิทยา สามารถสรุป
ความหมายได้จาก “ชุมชน หมายถึง ชุมชนซึ่งมีลักษณะเป็นการอยู่รวมกันของบุคคลหลายคนจน 
เป็นคณะบุคคลที่สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง โดยมีการด าเนินชีวิตอยู่รวมกัน
เป็นกลุ่มก้อนกันอย่างต่อเนื่อง และมีการสืบสายชุมชนต่อไปโดยไม่จ ากัดระยะเวลา มีกิจวัตรร่วมกัน
โดยได้รับความสมัครใจ มีเป้าหมาย หรือตกลงด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมีผลผูกพันกันระหว่าง
วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อที่มีความเชื่อมโยงกัน สนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน328 
และชุมชนยังเป็นกลุ่มของประชาชนที่รวมตัวกัน เพ่ือช่วยเหลือหรือสนับสนุนเกี่ยวกับผลประโยชน์ 
และวัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือการท ากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและมีศีลธรรมร่วมกัน หรือด าเนิน
กิจการอ่ืนอย่างต่อเนื่องเป็นระบบอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกในการบริหารการจัดการ
และแสดงเจตนาต่อกลุ่ม329 หรือจากมาตรา 3 แห่ง พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551  
ซึ่ งก าหนดไว้ว่า “ชุมชนเป็นคณะบุคคล หรือหมู่คณะที่รวมกัน ในลักษณะที่ เป็นไปตามวิถี 
ทางธรรมชาติ เพ่ือมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่เป็นทางการ”330 นอกจากนี้คณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย (คปก) ยังมีร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน พ.ศ....... (ฉบับรับฟังความคิดเห็น) ซึ่งได้บัญญัติ
ถึงความหมายของชุมชนไว้ใน มาตรา 3 บัญญัติไว้ว่า “ชุมชน หมายความว่า กลุ่มบุคคลที่มีวิถี 
ซึ่งสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อมโดยมีความส านึกรับผิดชอบ  
หรือผลประโยชน์ในการอยู่ร่วมกัน” จากที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความหมายค าว่า 
ชุมชน ตามแนวคิด และหลักการมีความหมายที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ชุมชน หมายความถึงการ

                                           
 328 เรื่องเดียวกัน, หน้า 259-260. อ้างถึงใน ขรรค์เพชร ชายทวีป, เรื่องเดิม, หน้า 26.  
 329 เรื่องเดียวกัน, หน้า 260. อ้างถึงในกิตติศักดิ์ ปรกติ, รายงานวิจัย สิทธิของบุคคลซึ่ง
รวมตัวเป็นชุมชน, หน้า 198-199. 
 330 เรื่องเดียวกัน หน้า 260. อ้างถึงในมาตรา 3 แห่ง พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 
2551. 
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รวมกลุ่มของคน หรือหมู่คณะที่มีวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายเดียวกันซึ่งมีความผูกพันเชื่อมโยงกัน  
ในวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่มีรูปแบบอัตลักษณ์ซึ่งแสดงออกถึงการรวมกลุ่มตาม  
ที่รัฐธรรมนูญได้มีการบัญญัติไว้ แต่แนวทางปฏิบัตินั้นชุมชนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามพลวัต 
การของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับการบังคับใช้ และการตีความกฎหมายที่ใช้ในแต่ละฉบับ
ว่ามีวัตถุประสงค์ถึงการบังคับใช้อย่างไร บังคับใช้กับกลุ่มบุคคลใด ซึ่งในทางกฎหมายสิทธิชุมชน 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติในความเห็นผู้เขียน เห็นว่า
การที่ให้ค านิยามของชุมชน จะท าให้กฎหมายมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากว่าชุมชนจะมี
ความสัมพันธ์ในการอนุรักษ์ การดูแลรักษา และด ารงไว้ซึ่งมรดกโลกทางธรรมชาติ นอกจากนี้ ชุมชน
จะมีความสัมพันธ์กับวิถีตามธรรมชาติสอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และจารีตประเพณีในพ้ืนที่
ชุมชน 
  กรณีเกี่ยวกับขอบเขตการใช้สิทธิของชุมชนตามกฎหมายเป็นการที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนดเนื้อหาสาระส าคัญแห่งสิทธิชุมชนในเบื้องต้น กล่าวคือเป็นสิทธิตามธรรมชาติ หรือเป็นสิทธิ
ของกลุ่มบุคคลเหนือทรัพยากรธรรมชาติในระหว่างภายในชุมชน และชุมชนอาศัยอยู่บริเวณภายนอก
พ้ืนที่ เพ่ือความประสงค์ให้มีการใช้สิทธิตามประเพณีของประชาชนในการคุ้มครองทรัพยากรบริเวณ
มรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ชุมชน หรือชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมีฐานะ
เป็นตัวตนที่รับรู้กันทั่วไปเกี่ยวการรับรองสภาพทางกฎหมาย โดยมีการบัญญัติไว้ในมาตรา 43 (1) 
และ (2)  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  บัญญัติไว้ว่า “บุคคล และชุมชนย่อม 
มีสิทธิ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี  
อันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ และจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ   
จากรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรดังกล่าวข้างต้น ย่อมมีการรับรองว่า “บุคคล และชุมชนย่อมมีสิทธิ”  
ซึ่งมีข้อสังเกตต่อไปว่า ไม่มีการบัญญัติถึงค าว่า “ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม” แต่มิได้
หมายความว่าชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมจะหายไปแต่อย่างไร แต่อาจจะมีการวาง
หลักเกณฑ์อย่างกว้าง เพ่ือให้ง่ายต่อการตีความ และการบังคับใช้กฎหมายที่มีความยืดหยุ่น  
และสามารถเข้าถึงสิทธิชุมชนตามกฎหมาย และก่อให้เกิดการรับรองในสภาพบุคคลทางกฎหมาย 
รวมถึงชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเข้าไปด้วย และเกิดสถานะของผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย
ทันที  
  ดังนั้ นสถานะ และขอบเขตของชุมชนตามกฎหมายจึ ง เป็นการกฎหมาย 
มีการก าหนดให้มีการรับรองในสิทธิชุมชน ซึ่งต้องมีการก าหนดความหมายของชุมชนให้มีความชัดเจน 
เพ่ือให้ง่ายต่อการบังคับใช้ โดยชุมชนยังต้องก าหนดให้มีการครอบคลุมถึงความหมาย ชุมชนท้องถิ่น 
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และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมต่อไป และต้องก าหนดขอบเขตการใช้สิทธิชุมชน โดยชุมชนสามารถใช้สิทธิ
ดั้งเดิม หรือสิทธิตามประเพณีในการคุ้มครองให้มีการอนุรักษ์มรดกโลกทางธรรมชาติ 
  

 มาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ 5.1.1.2
 จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ 
ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการให้และสร้างสิทธิชุมชน การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการอนุรักษ์คุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญกับการเคารพต่อสังคม วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีของกลุ่มชนพ้ืนเมืองให้ด ารงอยู่สืบไป ซึ่งขอยกตัวอย่างเช่น กติการะหว่างประเทศ 
ว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 กล่าวไว้ว่า “ชุมชน และประชาชนได้รับรอง
สิทธิในการด ารงชีพตามวิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของชนชาติ ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิในการได้ประโยชน์อาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐานในการด ารงชีวิตพ้ืนฐาน  มาตรา 2 แห่งปฏิญญาว่าด้วยชนเผาพ้ืนเมือง 
กล่าวไว้ว่า “ชนเผ่าพ้ืนเมืองมีสิทธิที่จะได้รับความพึงใจอย่างเต็มที่ทั้งในฐานะส่วนรวมและปัจเจก
บุคคล ในสิทธิมนุษยชนทั้งปวงและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ตามที่ ได้รับการรับรองในกฎบัตร
สหประชาชาติ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  
โดยที่ชนเผ่าพ้ืนเมืองและบุคคลที่เป็นชนเผ่าพ้ืนเมืองมีเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมกับกลุ่ม
คน และบุคคลอ่ืน ๆ และมีสิทธิที่จะใช้สิทธิของเขาโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะบนพ้ืนฐานของความเป็นชนเผ่าพ้ืนเมืองโดยก าเนิดหรือโดยอัตลักษณ์ของตน” นอกจากนี้
ยังมีความสอดคล้องมาตรการทางกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย ในการก าหนดถึงการให้สิทธิ 
โดยพิจารณาสังคม วัฒนธรรม และจารีตประเพณีภายในชุมชน ก่อให้สถานะทางกฎหมาย และมีการ
ก าหนดไว้ในกฎบัตรว่าด้วยมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian Natural 
Heritage Charter)  ก าหนดไว้ในมาตรา 7 ซึ่งวางหลักไว้ว่า “การสงวนรักษาของสถานที่ย่อม
พิจารณาถึงแง่มุมของธรรมชาติ และวัฒนธรรมทางชุมชนที่ได้เกิดขึ้น” และมาตรา 43 ซึ่งวางหลักไว้
ว่า “การให้ค าปรึกษากับกลุ่มบุคคล และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ถึงความส าคัญ
ทางธรรมชาติ หรือสถานที่ที่ซึ่งใช้ในอนาคต เป็นที่ต้องการอย่างสูงสุดในระยะเวลาในการพัฒนโยบาย 
และการอนุรักษ์ทางธรรมชาติ” ในการก าหนดถึงสิทธิและเสรีภาพของชุมชน รัฐจะต้องเคารพถึงสิทธิ
ของชุมชนในการคุ้มครอง หรือการดูแลรักษาสถานที่ของชุมชน โดยต้องค านึงถึงมุมมองจารีต
ประเพณี หรือวัฒนธรรมภายในท้องถิ่น ทั้งนี้ยังมีรูปแบบของชุมชนที่เข้าไปดูแลมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ขอยกตัวอย่างเช่น อุทยานเกรทแบริเออร์รีฟ ในประเทศออสเตรเลีย ที่ก าหนดในการให้
สิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีความเคารพต่อชุมชนเผ่าอะบอริจิ้น และกลุ่มชุมชน
ในบริเวณพ้ืนที่ ไม่ว่าเป็นกลุ่มประมง กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอ่ืนๆ ในการให้ชุมชนเหล่านี้เข้าไป
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บริหารจัดการหาแนวทางร่วมกันในคุ้มครองสถานที่ธรรมชาติ 
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 ดังนั้นการศึกษามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ  
จึงเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ยังมีรูปแบบทางกฎหมายของทั้งสองที่ท าหน้าที่เป็นกฎหมาย
กลางในการเข้าไปท าให้สนับสนุน คอยส่งเสริม ดูแล และปกปักษ์รักษา โดยถือว่ารัฐจะต้องให้ความ
เคารพต่อชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมให้สามารถเข้าไปมีสิทธิชุมชนทางกฎหมาย
รองรับสถานะอย่างถูกต้อง 

 รปูแบบของสิทธิชุมชนของไทย 5.1.1.3
  สิทธิชุมชนของไทยครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.2540 ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐมีอ านาจฝ่ายเดียวในการควบคุมการใช้อ านาจของรัฐซึ่งมีความเกี่ยวข้อง 
ในการตรากฎหมาย และบทบัญญัติต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิชุมชน  ประกอบกับประชาชนทุกภาคส่วน
ต้องการถ่วงดุลอ านาจของรัฐ และให้มีการรับรองถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้น  
ในลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐ  จึงมีการตรากฎหมายคุ้มครองบุคคล  
หรือหมู่คณะที่รวมตัวกัน และกลุ่มชนท้องถิ่นดั้งเดิมให้เข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
เกี่ยวกับสิทธิชุมชน ถึงแม้ว่าจะมีตราบทบัญญัติในการรับรองสิทธิชุมชนท้องถิ่นเกิดขึ้น แต่ว่ายังไม่มี
บทบัญญัติทางกฎหมายดังกล่าว จึงเป็นเหตุสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมซึ่งเป็นสิทธิพ้ืนฐาน 
ไม่สามารถบังคับได้ ท าให้การยกข้อต่อสู้ในคดีไม่สามารถอ้างขึ้นมาได้ ขอยกตัวอย่างเช่น ค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ 59/2545 และ 62/2545 กล่าวโดยสรุปว่า “สิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้” ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่า หากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 ไม่มีกฎหมายที่รับรองสิทธิชุมชนท้องถิ่น จึงท าให้กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถยกขึ้น
กล่าวอ้างได้เลย เมื่อพิจารณาว่าจะมีบทบัญญัติที่สามารถใช้ควบคู่กับสิทธิชุมชนย่อมไม่มีทางเกิดขึ้น
แน่นอน หากจะใช้การตีความตามกฎหมายจ าเป็นต้องอาศัยการรับรองสิทธิชุมชนที่ดี  จึงมีจ าความ
เป็นบทบัญญัติหลักกฎหมายทั่วไป และหลักกฎหมายใกล้เคียง โดยเฉพาะการใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
จารีตประเพณีของชุมชนท้องถิ่นอย่างยิ่งเข้ามาปรับใช้ต่อไป 
  ต่อมาสิทธิชุมชนของไทยมีตรากฎหมายอย่างชัดเจนมากขึ้นในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งมีการขยายตัวของสิทธิชุมชนท้องถิ่น และมีการรับรองสถานะของ 
ผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย และการตีความของสิทธิในชุมชน ยังสามารถตีความหมายครอบคลุมชุมชน 
ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมออกไปอีกด้วย และมีการก าหนดขอบเขตหน้าที่ของประชาชน  
และรัฐไว้ตามมาตรา 66 และ 67 แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ซึ่งท าให้การตีความดังกล่าว 
เป็นการตีความที่เฉพาะเจาะจง โดยการรับรองสิทธิในอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม เท่านั้น 
นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเนื้อหาเก่ียวกับให้มีความครอบคลุมถึงบุคคล หรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐ
ในการจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ 
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  หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นมาเป็นมาตรา 43  แห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้ในปัจจุบัน จึงเป็นเหตุให้บุคคลและชุมชน
ย่อมมีสิทธิที่ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้  สิทธิในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ตามขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีของท้องถิ่น และของชาติ  สิทธิในการจัดการ บ ารุงรักษา 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล 
และยั่งยืน และสิทธิเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐ 
  ด้วยเหตุนี้จากการศึกษาตามหลักเกณฑ์ในเรื่องสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้ เขียนจึงมีความเห็นว่า “รูปแบบของสิทธิชุมชนของไทย” ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2560 ตามมาตรา 43 มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้  
   (1) สิทธิชุมชนไทยจะมีอุดมการณ์เน้นความอยู่รอดของชุมชน จึงมีลักษณะ
เป็นสิทธิที่เกิดจากการรวมหมู่ของชุมชน ซึ่งเป็นสิทธิร่วมกันของชุมชน มีรูปแบบการด าเนินชีวิต
ร่วมกันภายใต้รูปแบบการปกครองอย่างกว้าง ชุมชนต้องการความสามารถ และสามารถใช้สิทธิเท่าที่
มียอมรับว่ามีตัวตนต่อสาธารณะชน331  
   (2) สิทธิของชุมชนไทยมีลักษณะเป็นสิทธิที่มีการเข้าร่วมใช้ประโยชน์ใน
รูปแบบระบบกรรมสิทธิ์ร่วม และสิทธิการใช้เชิงช้อน โดยที่การมีการด ารงชีวิตร่วมกับสังคม บนพ้ืน
แผ่นดินเดียวกัน หากว่าพื้นที่ส่วนไหนไม่มีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่332 บุคคลภายนอกย่อมมีสิทธิที่จะเข้า
ประโยชน์ในพื้นท่ีได้ทันที โดยมิต้องขออนุญาตจากทางหน่วยงานรัฐ 
   (3) กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  
เป็นการเรียนรู้ หรือเลียนแบบจากประสบการณ์ หรือการเกิดความคิดอย่างซ้ า จากโครงสร้างในระดับ
ชุมชน จึงเป็นผลมาจากจารีตประเพณีสั่งสมกันมาเป็นระยะเวลานาน จึงไม่ปรากฏรูปแบบของการ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
   (4) การอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยชุมชนสามารถด ารงชีวิตโดย
พ่ึงพาตนเองได้ควบคู่ไปกับสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของชุมชน  

                                           
 331 เรื่องเดียวกัน, หน้า 39. อ้างถึงใน กิตติศักดิ์ ปรกติ, เรื่องเดิม, หน้า 54 . 
 332 เรื่องเดียวกัน,หน้า 39 อ้างถึงใน ยศ สันตสมบัติ, สิทธิชุมชน: การกระจายอ านาจจัดการ
ทรัพยากร (กรุงเทพมหานคร:สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา , 2541) อ้างถึงใน วศิน ยิ้มแย้ม, การ
คุ้มครองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550: กรณีศึกษาการละเมิดลิขสิทธิ์
ในงานหัตถกรรมต าบลต้นเปา อ าเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ (รายงานการวิจัย เสนอต่อสา
นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554), หน้า 17-18. 
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  หากพิจารณาเพ่ิมเติมว่าหากสิทธิชุมชนมีกฎหมายเข้ามาบังคับใช้จะมีผลบังคับเป็น
ลักษณะอย่างไร จากการศึกษาร่างพระราชบัญญัติ สิทธิชุมชน พ.ศ. (ฉบับรับฟังความคิดเห็น)  
ของคณะอนุกรรมการปฏิรูปด้านกฎหมายสิทธิชุมชน ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)   
ซึ่งมีการบัญญัติความหมายสิทธิชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม รวมถึงสิทธิหน้าที่ 
ของชุมชนอย่างชัดเจน ดังนี้  
   1) ความหมายของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม333  
   ชุมชน หมายความว่า กลุ่มบุคคลที่มีวิถีชีวิตซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
ในทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อมโดยมีความส านึกรับผิดชอบ หรือผลประโยชน์ 
ในการอยู่ร่วมกัน 
   ชุมชนท้องถิ่น หมายความว่า กลุ่มบุคคลที่มีวิถีซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กันในทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อมโดยมีความส านึกรับผิดชอบ หรือผลประโยชน์
ในการอยู่ร่วมกันในพื้นท่ี หรือท้องถิ่น 
   ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม หมายความว่า กลุ่มบุคคลที่มีวิถีซึ่งมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกันในทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อมโดยมีความส านึกรับผิดชอบ  
หรือผลประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันในพื้นท่ี หรือท้องถิ่น โดยยังคงด ารงชีวิต จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
หรือวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมหรือดั้งเดิมหรือแบบพ้ืนบ้านสืบทอดกันมา 
   2) สิทธิของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ดังนี้334 
    (2.1) ด้านวัฒนธรรม กล่าวคือการมีสิทธิในการอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟู
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ 
    (2.2) ด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวคือการมีสิทธิ
ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี และการมี สิทธิในการจัดการ หรือมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
รวมทัง้ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 
    (2.3) ด้านสังคม กล่าวคือการมีสิทธิในการวางแผนพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับชุมชน 
    (2.4)  ด้านหน่วยงานรัฐ กล่าวคือการมีสิทธิในการมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการตัดสินใจของรัฐอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิของชุมชน และสิทธิในการเสนอ

                                           
 333 มาตรา 3 ของ ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็น). 
 334 มาตรา 9 ของร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็น). 
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เรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว  รวมถึงการมีสิทธิในการฟ้อง
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นของรัฐ 
  ตามที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นถึงแม้ว่าร่ างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน พ.ศ. . . .  
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น) ซึ่งมีการตราเป็นกฎหมายสิทธิชุมชนไว้ดังกล่าว เพ่ือมีวัตถุประสงค์ในการ
บังคับใช้มีการระบุถึงการความหมายของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนต้องถิ่นดั้งเดิม การระบุถึง
สิทธิหน้าที่ของชุมชน หรือการระบุถึงการมีโครงสร้างขอ งหน่วยงานตามที่ ได้บัญญัติไว้ ใน 
ร่างพระราชบัญญัติ หากน ามาใช้ทางปฏิบัติแล้วย่อมสามารถน ามาใช้ได้ยาก  เพราะว่าร่าง
พระราชบัญญัติสิทธิชุมชนฉบับดังกล่าวยังขาดกลไกในการบังคับใช้กฎหมายที่เข้ามาจ ากัดความหมาย
ของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น  และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมไม่สามารถตีความได้ครอบคลุมทั้งหมด  
และก่อให้เกิดช่องว่างในการใช้บังคับกฎหมาย เช่น กลุ่มชนผีตองเหลือง หรือกลุ่มมาลาบรี (มละ)  
เป็นชนกลุ่มที่มิใช่คนป่า แต่อาศัยอยู่ภายในป่า และมีการอพยพย้ายถิ่นฐานโยกย้ายไปมา จึงถือว่า 
การเข้าค านิยามของชุมชนหรือไม่ เมื่อพิจารณาเบื้องต้น และพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแล้ว ถือว่า
ไม่ได้อยู่ในความหมายของ “ชุมชน” ตามกฎหมายที่ได้บัญญัติ พิจารณาจากทางสังคมศาสตร์ มีการ
กล่าวไว้เบื้องต้นเกี่ยวกับ กลุ่มมาลาบรี (มละ) ถือว่ามิได้มีวิถีชีวิตมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในทาง
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อมโดยมีความส านึกรับผิดชอบ หรือผลประโยชน์ในการอยู่
ร่วมกัน เนื่องจากว่าอาจจะมีการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน ไม่อยู่เป็นหลักแหล่ง ไม่มีวัฒนธรรม ไม่มีจารีต
ประเพณีท่ีชัดเจน ซึ่งเป็นเพียงบุคคลที่อาศัยอยู่ป่าเท่านั้น เมื่อพิจารณาต่อไปอีกว่ากลุ่มมาลาบรีมีสิทธิ
ในการอนรุักษ์ ฟ้ืนฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติหรือไม่ จากการศึกษาพบว่ากลุ่มมาลาบรี 
มิใช่เป็นชุมชน และชุมชนตามกฎหมายตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงถือว่าชนกลุ่มนี้อาจจะไม่สิทธิ 
ในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลกลุ่มนี้ไม่สามารถกระท าได้ 
จึงเป็นการขาดกลไก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลในเรื่องดังกล่าว ถึงแม้ชุมชนอาจจะมีพล
วัตรเปลี่ยนแปลงไป แต่ว่าการบังคับทางกฎหมายจะต้องมีกฎหมายที่มีความครอบคลุมถึงลักษณะของ
ชุมชนทางกฎหมาย โดยที่กฎหมายสามารถเข้ามาบังคับได้ทันที กฎหมายต้องทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
ความของผู้เขียนเห็นว่า ชุมชนจะต้องมีการระบุค านิยามอย่างชัดเจนว่า รูปแบบไหนถึงจะชุมชนตาม
กฎหมายในเบื้องต้น เพ่ือให้ง่ายต่อการบังคับใช้ และไม่เกิดช่องว่างในผลกฎหมายในเวลาที่จะบังคับใช้
กฎหมายต่อไป 

 สิทธิชุมชนกับบทบาทต่อมรดกโลกทางธรรมชาติ 5.1.1.4
  สิทธิชุมชนเป็นสิ่งที่ด ารงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ในวิถีชีวิตทางวัฒนธรรม สังคม  
และจารีตประเพณีของชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมีลักษณะการด ารงชีวิตสัมพันธ์กับ
ความเชื่อมโยงในการบริหารจัดการ หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ 
ยกตัวอย่างจากข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่ง ตามข้อมูลข่าว “ประชาไท” กล่าวถึงชุมชน และประชาชน 
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ในใจความตอนหนึ่ง กล่าวคือ  “โดยคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่าจึงเห็นว่า  
การอยู่อาศัยของราษฎรชาวกะเหรี่ยงบริเวณบ้านบางกลอยบนและบ้านใจแผ่นดิน มีลักษณะเป็นสิทธิ
ของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม เนื่องจากได้อยู่อาศัยและท ากินมาก่อนการประกาศอุทยานแห่งชาติมีการใช้
ประโยชน์ในที่ดินเป็นที่ตั้งบ้านเรือน และใช้เป็นที่ท ากินหรือพ้ืนที่ทางการเกษตร มีวิถีการด ารงชีวิต 
ประเพณีวัฒนธรรมมาเป็นระยะเวลานาน มีลักษณะการตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยรวมกลุ่มกันเป็นชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิม ซึ่งย่อมจะต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐ และมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
ในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้  
มีสิทธิที่จะอยู่อาศัยและท ากินในที่ดินพิพาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541  
เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2553  
เรื่องแนวนโยบายในการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง”335  จากข้อเท็จจริงดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่า 
สิทธิของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเข้ามาบทบาทส่วนกับรัฐในการอนุรักษ์มรดก
โลกทางธรรมชาติ  ซ่ึงข้อเท็จจริงสอดคล้องกับ มาตรา 5 แห่งคู่มือปฏิบัติงานของอนุสัญญามรดกโลก 
มีการก าหนดไว้ดังนี้ “อนุสัญญามรดกโลกซึ่งขอให้รัฐภาคีก าหนดนโยบายทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
มรดกโลกวัฒนธรรม และทางธรรมชาติที่มีผลประโยชน์ต่อวิถีชุมชน” ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น
สิทธิชุมชนเป็นสิทธิสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายเป็นสิ่งที่รัฐต้องให้ความรับรอง หรือคุ้มครอง 
เหมือนกับที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามมาตรา 43 
ก าหนดไว้ ว่ า  “บุ คคลต้องมี สิ ทธิ อนุ รั กษ์  ฟ้ืน ฟู  จั ด การ  บ า รุ ง รั กษา และใช้ประ โยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน  
ตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการใดอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน หรือชุมชน หรืองดเว้นการด าเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่
อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งนี้หน่วยงาน 
ของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตาม
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และจัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน” ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนมีความเห็นว่า 
สิทธิชุมชนกับบทบาทต่อมรดกโลกทางธรรมชาติ ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์เบื้องต้น ดังนี้ 
   1) ชุมชนมีสิทธิอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน  
   2) ชุมชนมีสิทธิในการก าหนด กฎกติกา และขอบเขตเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ การเก็บเกี่ยว และการบ ารุงรักษาพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ 

                                           
 335 ประชาไท, เรื่องเดิม, 2 ตุลาคม 2557. 
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   3) ชุมชนก าหนดให้สมาชิกภายในชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การจัดการพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ 
   4) ชุมชนมีสิทธิน าแนวความคิดที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรมของชุมชนมาผสมผสานปรับใช้กับการด ารงชีวิต  
ของชุมชน โดยประยุกต์แนวความคิดเทคโนโลยีวิทยาการความรู้มาใช้กับชีวิตภายในชุมชนอย่าง
เหมาะสม 
   5) ชุมชนมีสิทธิเข้าร่วมกับรัฐเกี่ยวกับการให้ข้อเสนอแนะ ความเห็นในการ
คุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ รวมถึงท าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลผู้ที่ละเมิดกฎเกณฑ์ของสิทธิชุมชน 
หรือท าลายทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าว 
   แต่อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ของชุมชนต่อบทบาทมรดกโลกทางธรรมชาติ
เป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่ชุมชนสามารถเข้าไปมีสิทธิในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ และการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่มรดกโลก จึงไม่สามารถกระท าได้อย่างแน่นอน ถ้าหากไม่มีภาครัฐ  
เข้าไปให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมให้ชุมชน หรือประชาชนมีสิทธิชุมชน และการมี ส่วน
ร่วมของประชาชน ปัจจุบันสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนหนึ่งมาจากรัฐกระจาย
อ านาจไปยังหน่วยงานส่วนท้องถิ่นให้เข้ามาดูแลแทนรัฐ เช่น กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  
และกรมป่าไม้ เป็นต้น เนื่องจากพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติยังอยู่ในการดูแลของหน่วยงาน 
ยกตัวอย่างเช่น พ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติป่าแก่งกระจาน เป็นพ้ืนที่อยู่ในความรับผิดของของอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเป็นสถานที่ที่ก าลังเตรียมความพร้อมในการน าไปสู่กระบวนการ
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ในทางปฏิบัติอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ให้ความส าคัญกับการเข้าถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยริเริ่มจัดให้ตัวแทนจากอุทยาน
เข้าไปเจรจากับคนในชุมชนให้เข้าใจถึงการน าชุมชนให้เข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง
มรดกโลก แต่บางครั้งการตรากฎหมายที่ออกมาบังคับใช้ท าให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกฎหมายได้ 
จึงมีความจ าเป็นที่ต้องให้หน่วยงานกลาง หรือหน่วยงานของเอกชนเข้ามาดูแล การเจรจา หรือให้
ข้อเสนอแนะกับชุมชนเข้าถึงกฎหมาย หากรัฐไม่มีหน่วยงานเหล่านี้ เข้าไปรับผิดชอบ ชุมชน  
หรือประชาชนยังไม่เข้าถึงสิทธิ และเสรีภาพของตนเอง และไม่สามารถเข้าถึงกฎหมาย 
 ดังนั้นสถานะสิทธิชุมชน และบทบาทของมรดกโลกทางธรรมชาติ  เป็นการก าหนดให้ 
การรับรองในสิทธิชุมชน ซึ่งต้องมีการก าหนดความหมายของชุมชนให้มีความชัดเจน เพ่ือให้ง่ายต่อ
การบังคับใช้ โดยการน ามาตรการกฎหมายระหว่างประเทศ และมาตรการกฎหมายต่างประเทศ  
มาประกอบให้เข้ารูปแบบของสิทธิชุมชนไทย โดยมีการส่งเสริมให้ก่อให้บทบาทหน้าที่ส าคัญระหว่าง
ชุมชนกับมรดกโลก รัฐมีหน้าที่เข้าสนับสนุน ช่วยเหลือ การน ามาสู่การมีส่วนร่วมกับมรดกโลก  
ทางธรรมชาติ และสอดคล้องกับแนวทางปฎิบัติจากพ้ืนที่มรดกโลกของไทย 
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5.1.2 การรับรองสิทธิชุมชน 
 จากที่กล่าวมาแล้วตามที่ได้มีการวิเคราะห์สถานะของชุมชน ชุมชนตามกฎหมาย รวมถึงชุมชน
ต่อบทบาทมรดกโลกทางธรรมชาติ  เกิดขึ้นจากการรัฐมีการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายเกี่ยวกับ
สิทธิชุมชนให้อนุรักษ์ จัดการ และฟ้ืนฟู บริเวณมรดกโลกทางธรรมชาติ ก่อให้เกิดการรับรอง 
ทางกฎหมาย และจะท าให้ชุมชนเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมกันมากยิ่งขึ้น และฐานะเป็นผู้ทรงทาง
กฎหมาย 
 สถานะเกี่ยวกับการรับรองสิทธิชุมชนเกิดขึ้นได้จาก การที่รัฐส่งเสริม และสนับสนุนการบัญญัติ
กฎหมาย หรือการปรับปรุงกฎหมายให้การยอมรับสิทธิและเสรีภาพในพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ 
รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แม่น้ า ภูเขา พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่มรดก
โลก โดยเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีกระบวนการการเรียนรู้น าหลักเกณฑ์วิถีด ารงชีวิตแบบดั้งเดิม
น าเข้ามาผสมผสานกับหลักเกณฑ์ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการตรากฎหมายที่มีความครอบคลุม 
เชื่อมโยงสัมพันธ์กับรัฐธรรมนูญ และ พระราชบัญญัติอ่ืนๆ ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้เขียนขอยกตัวอย่างใน
เรื่องเกี่ยวกับ “การรับรองสิทธิของชุมชน” จากการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 พบปัญหาว่า “ประชาชน หรือชุมชนบางส่วนได้รับเงินช่วยเหลือรัฐ
เกี่ยวกับคอมมิวนิสต์เป็นจ านวน 200,000 บาท แต่น าเงินที่ได้ดังกล่าวใช้จ่ายไปในทางส่วนตัว เช่น 
การท าโครงการต่างๆที่ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์โดยส่วนรวม หรือการที่ชุมชนชาวกะเหรี่ยงไปปลูกพืช
ไร่หมุนเวียนอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการใช้สิทธิที่ได้รับจากรัฐไปในทางไม่ถูกต้อง” ทางเจ้าหน้าที่เห็น
ว่า การที่กฎหมายบัญญัติออกมาเพ่ือรองรับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
คุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่อย่างไรก็ตามรัฐควรให้ความรู้ทางกฎหมาย
ควบคู่ไปด้วยกัน โดยให้คนให้ชุมชนเรียนรู้ในการสร้างสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการท าให้คน
ในชุมชนก าหนดขอบเขตของชุมชนตามกฎหมาย โดยชุมชนมีสิทธิพ่ึงพาตนเองในการจัดการ
ทรัพยากรในมรดกโลก รวมถึงสิทธิที่ได้รับจากรัฐ ส่วนบทบาทที่รัฐให้ความคุ้มครอง และรักษาแหล่ง
มรดกโลกทางธรรมชาตินั้นสามารถใช้สิทธิเรียกร้องเพ่ิมเติมให้รัฐกระท าการได้ภายหลังไม่ว่าจะเป็น
การสนับสนุน การช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ซึ่งความเห็นของเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
จึงมีความเห็นว่า ประชาชนควรที่จะมีการสร้างสิทธิที่พิสูจน์ให้รัฐเห็นว่าบุคคลในชุมชนท้องถิ่นอาศัย
อยู่ในพ้ืนที่มาเป็นระยะเวลายาวนาน ก่อนที่จะมีการบัญญัติกฎหมายเกิดขึ้นตามวิถีการด าเนินชีวิต 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม  

จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่ได้กล่าวมาในบทก่อน จะเห็นได้ว่าเมื่อชุมชนรวมกัน  
ย่อมก่อให้เกิดการรับรองสิทธิตามกฎหมาย 2 สิทธิ กล่าวคือ สิทธิประการแรก สิทธิภายใน ซึ่งเป็น
สิทธิโดยรวมของประชาชนให้เข้าไปช่วยกันใช้ หรือการจัดการสิทธิของตนเข้าไปจัดการในแหล่ง  
มรดกโลกทางธรรมชาติ เช่น สิทธิเก็บกิน ย่อมเป็นการใช้ทรัพยากรในบริเวณมรดกโลกทางธรรมชาติ  
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โดยประชาชนเป็นสิทธิริเริ่ม การจัดการ การมีส่วนร่วมในมรดกโลกทางธรรมชาติซึ่งเป็ นสมบัติของ
แผ่นดิน ก่อให้การใช้ประโยชน์ภายในเขตมรดกโลกดังกล่าวตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือพิสูจน์
ได้ว่าสามารถคุ้มครองผืนป่ามรดกโลกที่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 336 และสิทธิ
ประการสอง สิทธิเกี่ยวกับการรวมหมู่ของคณะบุคคลเท่านั้น ในการอ้างสิทธิ เข้ามาจัดการภายใน
มรดกโลก โดยเป็นสิทธิเหนือทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น กล่าวคือการปกป้องจากรัฐมิได้ให้
บุคคลภายนอกเข้ามาบริเวณพ้ืนที่ หรือเกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตในชุมชนท้องถิ่น เช่นการก าหนดให้มี
การลาดตระเวนภายในพ้ืนที่มรดกโลก และปกป้องบุคคลภายนอกเข้ามาบุกรุก ท าลาย หาของป่า
อย่างผิดกฎหมาย  เป็นต้น 
 ด้วยเหตุนี้การรับรองสิทธิตามมาตรการกฎหมายระหว่างประเทศมีการบัญญัติไว้ในปฏิญญา
ว่าด้วยชนเผ่าพ้ืนเมือง ปฏิญญาริโอ และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพย่อมมีการ
พิสูจน์สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีเกี่ยวข้องกับรัฐคุ้มครองชุมชนให้ด ารงชีวิต และคุ้มครองมรดกโลก 
ทางธรรมชาติได้อย่างปกติสุข แล ซึ่งมีความเกี่ยวข้องวัฒนธรรมและการด ารงชีวิตของชุมชนท้องถิ่น 
และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม รวมถึงการจัดสรรที่ดินในบริเวณรอบพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ   
ทั้งนี้ชนพ้ืนเมืองจะได้รับสิทธิชุมชนและเสรีภาพขั้นฐานอย่างเท่าเทียมกันกับบุคคลธรรมดา 
อย่างเสมอภาค ต่อเมื่อมีการบัญญัติกฎหมายจึงท าให้เกิดการรับรองสิทธิ และพิสูจน์สิทธิของชุมชน 
และประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับมรดกโลกทางธรรมชาติ รวมถึงสิทธิที่จะอาศัยอยู่ในบริเวณ
ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง จากการศึกษาจากประวัติศาสตร์กฎหมายต่างประเทศใจความตอนหนึ่ง 
พบว่าบัญญัติความหมายของชนพ้ืนเมือง สามารถสรุปความหมาย หมายถึง “ประชาชนซึ่งอยู่ 
ในแผ่นดินใดแผ่นดินหนึ่งมาก่อนที่จะถูกยึดครองอาณานิคม และเป็นผู้ที่มีความแตกต่างเกี่ยวกับ  
การปกครองซึ่งมีอภิสิทธิในการปกป้องพ้ืนที่อยู่ภายในเขตอย่างมีประสิทธิภาพ” และส่วนประเทศไทย 
ได้มีให้ความหมายของชนเผ่าพ้ืนเมืองโดยอ้างอิงมาจากอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
ฉบับที่ 169 โดยสรุปใจความว่า “เป็นชุมชน ประชาชน และประชาชาติ รวมถึงชนพ้ืนเมือง  
และชนเผ่า ซึ่งอยู่รวมกันมีการด ารงชีวิตอย่างมีแบบแผน มีระบบนิติธรรมเป็นของตัวเองในการ
อนุรักษ์ พัฒนาพื้นที่บริเวณมรดกโลกทางธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป”337 

                                           
 336 กิตติศักดิ์ ปรกติ,"โครงการสัมมนาทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่างๆ   
ครั้งที่ 3 /2560”, ใน หัวข้อ “สิทธิชุมชน", (กรุงเทพมหานคร: ห้องประชุมเสวนา ชั้น ๖ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ, 2560). 
 337 คู่มือ สร้างความเข้าใจและสรรหาสมาชิก สภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย, ค้นวันที่ 15 สิงหาคม 
2561 จาก  http://www.thai-ips.org/Documents/NCIP_handbook_final_short_version.pdf. 2561. 
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ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเห็นได้ว่า ชุมชน หรือประชาชนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานก่อนการจัดตั้งเป็น
อุทยานแห่งชาติ หรือมรดกโลกทางธรรมชาติจะต้องเป็นกลุ่มชนที่มีความสัมพันธ์ในการด ารงชีวิต  
ภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบทอดกันมา นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2550 เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเก่ียวกับบุคคลธรรมดารวมตัวเป็นชุมชนจะท าให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในการจัดการ รักษาและใช้ประโยชน์จากมรดกโลกทางธรรมชาติ ในฐานะชุมชน ชุมชนท้องถิ่น 
และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเป็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 
ย่อมมีการรับรองตาม “สิทธิของบุคคล และชุมชน” แต่ไม่มีการบัญญัติค าว่าชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิมเข้าไปด้วย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความหมายชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
จะหายไป แต่ยังคงมีอยู่ตามเจตจ านงของรัฐธรรมนูญ และการใช้อ านาจของสิทธิชุมชนย่อมเป็นไป
ตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับรองสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงท าให้การมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม และโครงการต่างๆ อาจจะถูกผลกระทบ และประชาชนไม่สามารถเข้ามา  
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ในพ้ืนที่มรดกโลกได้อีกต่อไป  

หากว่ารัฐมีการบัญญัติที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิชุมชน 
เกี่ยวกับ มาตรา 9 และมาตรา 10  จะท าให้มีกฎหมายมีสถานะที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
และก่อให้เกิดมาตรการส าคัญในการตรากฎหมายรับรองผู้ทรงสิทธิในสิทธิขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับความ
คุ้มครองตามกลไกของรัฐ รวมถึงการก าหนดข้อไกล่เกลี่ยระหว่างชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิม อาทิเช่น สิทธิที่อนุรักษ์ หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น สิทธิเกี่ยวกับการ
จัดการอย่างมีส่วนร่วม การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในมรดกโลก สิทธิอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีดี สิทธิในการวางแผนพัฒนาสังคม สิทธิเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน สิทธิในการมีส่วนร่วม
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และฟ้อง
หน่วยงานของรัฐ สิทธิที่จ าเป็นในชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่น  และสิทธิครอบครอง 
เป็นเจ้าของ หรือใช้ประโยชน์จากที่ดินที่เคยใช้  หรือได้รับตามจารีตประเพณี 
  แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเพ่ิมเติม “บุคคลใดจะเป็นผู้ทรงสิทธิทางกฎหมาย”  
ค าว่า“ผู้ทรงสิทธิ” พิจารณาจากลักษณะของชุมชนตามแนวความคิดทางหลักนิติศาสตร์ได้ว่าเป็นสิ่งที่
มนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มอาศัยในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง มีการสร้างกฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผน รวมถึงมี
การจัดการองค์กร หรือกลุ่มของชุมชนอย่างชัดเจน ซึ่งเกิดการมีส่วนร่วมกันอย่างจริงจังภายในชุมชน
ในการเข้าไปคุ้มครองบริเวณแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ  รวมถึงจะต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม จึงเป็นผู้ทรงสิทธิจึงมีฐานะที่มีสิทธิเรียกร้องให้รัฐตรากฎหมายรับรอง และคุ้มครอง
ตามสิทธิชุมชน และประชาชนตามกฎหมาย ขอยกอย่างเช่น การก าหนดให้ชุมชนมีสิทธิเสรีภาพ 
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ในการก าหนดเจตนาในการอนุรักษ์ ปกป้องทรัพยากรในท้องถิ่น338 และมีสิทธิเข้าไปมีส่วนร่วม หากมี
โครงการใดที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือประชาชน  ชุมชนย่อมสามารถฟ้องด าเนินคดีได้กับโครงการ
นั้น หรือหน่วยงานรัฐ” จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าอ านาจของชุมชนเบื้องต้นว่า หากมีการละเมิด
เกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนสมควรให้มีการตรากฎหมายในการรับรอง
สถานภาพ และสิทธิของชุมชนต่างๆ  รวมถึงก าหนดมาตรการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิของชุมชน 
และประชาชน หากพิจารณาในทางปฏิบัติ การบัญญัติสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในปัจจุบัน กฎหมายมิได้มีกฎหมายสิทธิชุมชนอย่างชัดเจน และไม่ได้กล่าวว่าบุคคลใดผู้ทรงสิทธิตาม
กฎหมาย รวมถึงไม่ได้มีการให้ค านิยามของชุมชนอย่างเห็นได้ชัด และมาตรา 43 แห่งรัฐธรรมนูญเป็น
บทบัญญัติระบุสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอย่างกว้างเท่านั้น หากพิจารณาหลักเกณฑ์ถึงสิทธิชุมชน
ย่อมพิจารณาจากรัฐธรรมนูญมีการรับรองถึงสิทธิชุมชนพบว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
2560 มาตรา 25 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง สรุปได้ว่า “สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
ที่มีการคุ้มครองตามกฎหมาย บุคคลหรือชุมชนสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพเจตนารมณ์ 
ของรัฐธรรมนูญได้ เว้นแต่ว่านอกเหนือจากที่รัฐธรรมนูญก าหนด หรือเป็นการห้าม หรือจ ากัดไว้  
ในรัฐธรรมนูญ จะไม่สามารถท าได้”  จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญถือว่าเป็นบทบัญญัติการวางกฎเกณฑ์
เบื้องต้น และยังคงพิจารณากฎหมายล าดับถัดลงมา ซึ่งอาจจะเป็นพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงหรือระเบียบขององค์กรต่างๆของรัฐ จึงถือได้ว่าสิทธิชุมชนดังกล่าว  
มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญที่มีการรับรอง และสามารถใช้บังคับได้ทันที 
 ดังนั้นจากการรับรองสิทธิชุมชนเกิดขึ้นจากมีสถานะของชุมชนตามกฎหมายตามที่กฎหมาย
ได้มีการบัญญัติรับรองไว้อย่างชัดแจ้ง ให้มีการก าหนดฐานะของผู้ทรงสิทธิทางกฎหมาย ซึ่งอาจจะมี
ความหมายรวมถึง ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่จะมีสิทธิตามกฎหมายได้  
อย่างถูกต้องในการคุ้มครองบริเวณพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ 
  

5.1.3  ขอบเขตของสิทธิชุมชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ 
 ขอบเขตของสิทธิชุมชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ เกิดขึ้นได้ต่อเมื่อการตรา
กฎหมายมีสถานะทางกฎหมายชัดเจน กล่าวคือเมื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานะของชุมชน และชุมชน

                                           
 338 ชาติชาย วิริยะเจริญกิจ และสุรัสวดี แสนสุข, การรับรองสิทธิชุมชนตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560,รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 
4.0”,การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ, (กรุงเทพมหานคร ) ,วันที่ 13 กรกฎาคม 
2560 ,หน้า 116. 
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ทางกฎหมาย การรับรองทางกฎหมาย  ยังไม่ปรากฏในการบัญญัติกฎหมายเกิดขึ้น การใช้บังคับ 
ทางกฎหมายบางครั้งจะต้องอาศัยการตีความให้มีการครอบคลุม จึงแสดงให้เห็นว่ากฎหมาย  
สิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมร่วมของประชาชน ปัจจุบันสภาพปัญหาที่ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับ 
การใช้กฎหมาย จึงเป็นเหตุให้ส่งผลกระทบต่อ ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม  
ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกโลกทางธรรมชาติ  
 ด้วยเหตุนี้ตามท่ีได้พบปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสภาพผืนป่าที่อยู่ในพ้ืนที่มรดกโลกประสบ
กับแนวชายขอบกันชน (Buffer Zone) ตามแนวชายขอบพ้ืนที่มีการขยายตัวไปกระทบกับแนวเขต 
ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในบริเวณโดยรอบพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ จากเดิมรัฐก าหนดเขตกันชน
ให้ชาวบ้าน หรือชุมชน สามารถเข้าไปบริหารจัดการพ้ืนที่ได้ ปัจจุบันพบว่าชุมชนไม่สามารถเข้าไปมี
ส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์มรดกโลกอย่างเต็มที่  หากชุมชนเข้าไปในเขตพ้ืนที่มรดกโลก ย่อมถือว่ามี
การกระท าความผิดต่อกฎหมายในข้อหาบุกรุก และการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
โดยผิดกฎหมาย  จากการส ารวจดังกล่าวพบว่ากฎหมายไทยมิได้ก าหนดถึงแนวเขตกันชนของพ้ืนที่
อย่างชัดเจนถึงพ้ืนที่บริเวณใดที่ควรควบคุมเป็นกรณีพิเศษ หรือพ้ืนที่บริเวณใดควรได้รับการฟ้ืนฟู  
หรือได้รับตรวจสอบการยึดถือครอบครองพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่ประชาชนสามารถใช้สอย หรือใช้ประโยชน์
จากพ้ืนที่มรดกโลกได้ จึงแสดงให้เห็นว่ารัฐใช้อ านาจฝ่ายเดียว โดยประสงค์ที่จะท าหน้าที่ดูแลพ้ืนที่
มรดกโลกด้วยตนเอง จึงไม่ต้องการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม จึงไม่มีการตราบทบัญญัติ 
ทางกฎหมายที่ให้คนในชุมชนเข้าไปใช้สิทธิชุมชนได้ จึงถือว่ากฎหมายไม่มีความชัดเจนในส่วนนี้  
นอกจากนี้ยังพบกับปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นบริเวณผืนป่าดงพญาเย็น 
และเขาใหญ่มักพบกับปัญหามากมาย เช่นปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูง ปัญหาการทิ้งขยะภายใน
อุทยานปัญหาการก่อความรบกวนของนักท่องเที่ยว รวมถึงเมื่อผู้เขียนได้ศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแผน
จัดการการอนุรักษ์ และการฟ้ืนฟูพ้ืนป่ามรดกโลกดังกล่าวพบว่าสอดคล้องกับพันธกรณีบางส่วน
เกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและวางแผนแม่บทเพ่ือการอนุรักษ์และจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 
และทางธรรมชาติที่ค านึงถึงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมของชุมชน แต่ในทาง
กลับกันเมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ถือได้ว่าเป็นการจ ากัดอ านาจของชุมชน
ไม่ให้เข้าไปมีสิทธิ และมีส่วนร่วมในพ้ืนที่มรดกโลก หลังจากนั้นกลับศึกษาอุทยานแห่งชาติป่าแก่ง
กระจาน ซึ่งเป็นสถานที่เตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนมรดกโลก พบกับปัญหาที่คล้ายคลึงกัน
เกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่บริเวณโดยรอบพ้ืนที่มรดกโลก ตามที่พระราชบัญญัติอุทยาน 2504 บัญญัติไม่ให้
ชุมชนหรือประชาชนเข้าไปกระท าการใดๆ ในการเก็บหาของป่า หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือท าให้
ภายในเขตอุทยานมีสภาพพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นเหตุให้มีการขัดกับรัฐธรรมนูญ 2560  
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มาตรา 57 และอ านาจของชุมชนมาตรา 43 แห่งรัฐธรรมนูญ339 แสดงให้เห็นการบัญญัติดังกล่าวไม่มี
ความชัดเจน และไม่ได้กล่าวถึงสิทธิชุมชน หรือชุมชนท้องถิ่น ซึ่งท าให้ท าให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ
หน้าที่ของชุมชนได้ยากมากขึ้น และไม่ได้ครอบคลุมเหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา และถือได้ว่า
เป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของชุมชน และประชาชาชน นอกจากนี้จากท่ีได้ศึกษากฎหมาย รวมถึงจาก
บทสัมภาษณ์ที่ผู้เขียนลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ พบว่ายังไม่มีกฎหมายใดในการก าหนดกรอบ หรือกฎกติกา 
ที่รัฐมอบอ านาจให้ประชาชน หรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคุ้มครองพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ  
 นอกจากนี้การพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมาย
ต่างประเทศ มีการพิจารณา ซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศที่ส าคัญที่เกี่ยวกับอ านาจของสิทธิชุมชน 
และการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 
   (1) อนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 169 ได้ก าหนดความรับผิดชอบ 
ของรัฐในเรื่องสิทธิของชุมชนพ้ืนเมือง สิทธิการใช้จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีการ
กล่าวไว้โดยสรุปว่า “ชุมชนมีสิทธิในการตัดสินใจในการพัฒนาตามความเชื่อเกี่ยวกับที่ดินซึ่งอาศัยอยู่
ในบริเวณมรดกโลกทางธรรมชาติ และรวมถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าวอย่าง
เหมาะสม”340  
  (2) ปฏิญญาแห่งเมืองริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ค.ศ. 1992 ได้ยอมรับ
หลักการของการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชนพ้ืนเมืองกับสิทธิในที่ดินในหลักการข้อที่ 22 เรื่องการ
จัดการทรัพยากรโดยเป็นการยอมรับการมีอยู่ของสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมและวัฒนธรรมของชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิมที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน341 
  (3) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 1992 ได้คุ้มครองและการ
เข้าถึงเพ่ือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพมีส่วนที่ใช้ความส าคัญแก่บทบาทของชุมชนพ้ืนเมือง  
และชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 342 
  (4) ปฏิญญาสากลของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนพ้ืนเมือง ค.ศ. 1994 ระบุถึง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพ้ืนฐานที่รับรองให้แก่ชนเผ่าพ้ืนเมือง ซึ่งรวมถึงสิทธิการเสือกตัดสินใจ
อนาคตตนเอง สิทธิการรวมกลุ่มเป็นเจ้าของ การจัดการและการควบคุม ที่ดิน ดินแดน และทรัพยากร
ในพ้ืนที่เป็นอย่างดี  

                                           
 339 มาตรา 43 และมาตรา 57 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560. 
 340 ข้อ 6 แห่งอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 169. 
 341  PRINCIPLE 22  , THE RIO DECLARATION ON ENVIRONMENT AND (1992). 
 342 Article 8 ( ่j) ,Convention on Biological Diversity 1992: CBD.. 
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 เมื่อน ามาพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะมาตรการทางกฎหมายออสเตรเลีย และมาตรการกฎหมายอินเดีย พบว่า รูปแบบเกี่ยวกับ
สิทธิชุมชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศออสเตรเลีย บุคคลในการอนุรักษ์มรดก
โลกทางธรรมชาติจะเป็นกลุ่มชนเจ้าของพ้ืนที่ดั้งเดิมมีหน้าทีก่ารเฝ้าประเมิน และการติดตามผล โดยที่
รัฐเข้าไปเจรจา  และส ารวจในแนวพ้ืนที่โดยมีการก าหนดเขตพ้ืนที่บริเวณโดยรอบพ้ืนที่มรดกโลก 
ทางธรรมชาติ  และพ้ืนที่ประโยชน์ใช้สอยในชุมชนดังกล่าว ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่คอยสอดส่อง ดูแล 
บริหารจัดการส่วนกับรัฐ กรณีมาตรกฎหมายอินเดีย บริเวณพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติดังกล่าว
มักจะมีรูปแบบอันมีลักษณะความโดดเด่นทางความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์ของนก ซึ่งวิธีการอนุรักษ์ หรือการคุ้มครองจะกระท าได้ โดยให้ชุมชน
ต่างๆในหมู่บ้านโดยรอบในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการ
อุทยานแห่งชาติ โดยมีการปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดการพ้ืนที่ภายในเขต  และพ้ืนที่ประโยชน์ใช้
สอยของชุมชนร่วมกัน หรือพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 แต่ถึงอย่างไรก็ตามปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตของสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติจะไม่เกิดผลกระทบกับชุมชน และประชาชน ผู้เขียนจึงมี
ความเห็นว่าการตรากฎหมาย และการบัญญัติกฎหมายเพ่ือรองรับในการบริหาร และการจัดการ  
ซึ่งจะต้องมีกฎหมายออกมารับรองขอบเขตของสิทธิชุมชน  เช่น ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน (ฉบับ
รับฟังความเห็น) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ทั้งนี้ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน (ฉบับ
รับฟังความเห็น) พ.ศ. …. จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้อ านาจของชุมชน ตามมาตรา 10 กล่าวโดย
สรุปว่า “ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในอาณาบริเวณมีสิทธิใช้ และได้รับในการครอบครองเป็นเจ้าของ  
และใช้ประโยชน์จากที่ดินตามจารีตประเพณีที่ พึงจะได้รับ” ซึ่ งมีความสอดคล้องกับ 
ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ทั่วไปว่า “วัตถุประสงค์ของป่าชุมชน สามารถ
กระท าได้โดย การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์  
จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างยั่งยืน การส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน  
การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม และการสร้างเสริมความร่วมมือกันในการจัดการป่าชุมชน” ซึ่งทั้งสอง
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะท าให้ ขอบเตขอบสิทธิชุมชนมาตรการทางกฎหมายมีสถานะ 
ทางกฎหมายมากยิ่งขึ้น  
 ดังนั้นขอบเขตของสิทธิชุมชนต่อมรดกโลก ซึ่งมีการก าหนดการใช้สิทธิของชุมชนในพ้ืนที่
มรดกโลกทางธรรมชาติยังจะต้องผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานของรัฐ และเอกชนเข้ามาสนับสนุน โดยมี
การ เจรจาปรึ กษาหารือ เ พ่ือมี ให้ เ กิดการส่ วนร่ วมในทิศทาง เดี ยวกัน  ยกตั วอย่ า ง เช่ น  
ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน (ฉบับรับฟังความเห็น) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน  
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แสดงให้เห็นว่า ชุมชน หรือประชาชนสามารถเข้าไปร่วมมือกันโดยการมีสิทธิครอบครอง และใช้
ประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง เป็นการก่อให้ เกิดการส่งเสริม วัฒนธรรม  
และประเพณีของชุมชน ในรวมถึงการฟื้นฟูแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 
  

5.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดกลไกของสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางชาติ 

 กลไกทางกฎหมายย่อมเป็นสิ่งที่มีส าคัญในการจัดการบริหารตามหลักการแนวความคิด 
ของรัฐอีกประการหนึ่ง ซึ่งเป็นการก าหนดกฎหมายที่มีความเหมาะสมในปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์
สิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างถูกต้อง โดยที่รัฐเป็นศูนย์กลางของอ านาจอธิปไตย
ในการตรากฎหมาย และใช้ข้อบังคับตามกฎเกณฑ์เพ่ือควบคุมให้ท าตามระเบียบ และเจตนารมณ์ของ
ผู้ใช้อ านาจทางปกครอง ปัจจุบันสภานิติบัญญัติเป็นหน่วยงานที่มีกระบวนการในสร้าง และตรา
กฎหมายโดยการบังคับใช้กฎหมายจะมีลักษณะเป็นค าสั่ง ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ ในการใช้บังคับ 
กับประชาชน หรือใช้บังคับแก่หน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง หรือองค์กรใด องค์กรหนึ่ง ย่อมเป็นการใช้
บังคับกับบุคคลทั่วไปหากบุคคลใดกระท าความผิด บุคคลนั้นจะต้องได้รับโทษตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 จากที่ได้กล่าวมาเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการขาดกลไกทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิชุมชน  
และการมีส่วนร่วมของประชาชน จะเห็นได้ว่าการกลไกทางกฎหมายมิได้มีการบัญญัติในตรา  
ทางกฎหมายอย่างถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดการรับรองสิทธิทางกฎหมายอย่างชัดเจน เช่นการไม่
สถานะทางกฎหมายของผู้ทรงสิทธิชุมชน และการไม่ก าหนดขอบเขตการบังคับแห่งสิทธิอย่างถูกต้อง 
ตามที่กล่าวในหัวข้อก่อนหน้านี้ หากมาพิจารณาย้อนกลับไปในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เริ่มมีการ
รับรองการมีส่วนร่วมของประชาชนและผลทางกฎหมายเกิดข้ึน ต่อมามีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นในรัฐธรรมนูญ  2550 และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2559 จากกฎหมายทั้งสามฉบับจะมีการบัญญัติถึงนโยบายเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการบริหารการจัดการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ
ที่สร้างกฎเกณฑ์ให้สามารถเข้าถึงสิทธิเสรีภาพดังกล่าว แต่บางครั้งกฎหมายบางฉบับที่บัญญัติออกมา
ก่อนหน้าย่อมมีการขัดกับรัฐธรรมนูญ ซึ่ งไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติ อุทยาน พ.ศ. 2504 
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 พระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 หรือมติของ
คณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 เป็นต้น กฎหมายเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นกฎหมายล าดับศักดิ์ต่ ากว่า 
ที่มีการขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ท าให้การใช้กฎหมายย่อมไม่มีการครอบคลุมถึงสิทธิชุมชน  
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยเหตุนี้ เองการขาดกลไกทางกฎหมายดังกล่าวย่อมไม่ม ี
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การรับรองสภาพทางกฎหมายที่ชัดเจน จึงท าให้ไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงในสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการบัญญัติกฎหมายออก
มาแล้วย่อมมิได้มีการรับรองบุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย  
 นอกจากนั้นประเทศไทยยังเกิดปัญหาข้อเท็จจริงที่ยังมีการขาดกลไกของสิทธิชุมชน และการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ตัวอย่างเช่นจากหนังสือพิมพ์ “ข่าวสด” ในใจความตอนหนึ่ง “ปัญหา
ภาพรวมของการละเมิดสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วม เพราะมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงระบบราชการ
หรือราชการเข้าถึง กลายเป็นปัญหาในเรื่องที่อยู่อาศัย ที่ท ากินและพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม เราถูกจับ
ด าเนินคดี ถูกอพยพโยกย้ายและท าให้กลายเป็นคนอ่ืนไม่ใช่พลเมืองในประเทศไทย และมีการบังคับ
ใช้กฎหมายที่ท าลายวิถีชีวิต เช่น ชาวบ้านที่บางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ที่โยกย้ายลงมา   
ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดชี้ว่าเจ้าหน้าที่กระท าเกินกว่าเหตุ ขณะที่เจ้าหน้าที่ขู่จะฟ้องกลับชาวบ้านอีก 
หรือกรณีชาวบ้านทุ่งป่าคา จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งหน่วยงานรัฐเข้าไปจับกุมชาวบ้านที่กลายเป็นแพะ  
การปฏิบัติทางกฎหมายไม่เท่าเทียมกัน ถูกจับและด าเนินคดีแค่บางคนบางอย่างกลายเป็นจุดเริ่มต้น
ท าให้เกิดความรุนแรง”343 จากตัวอย่างท่ีกล่าวมาข้างต้นย่อมพิจารณาได้ว่าเป็นการขาดกลไกของสิทธิ
ชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะการไม่มีกฎหมายออกมารองรับ หรือไม่มี
บทบัญญัติของกฎหมายออกมารับรองถึงสภาพบุคคล และเจ้าหน้าที่มีการใช้อ านาจ เกินกว่า 
ขอบอ านาจตามกฎหมายก าหนดไว้ จึงท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการกลไกเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 
 จากการวิเคราะห์การขาดกลไกของสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
คุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางชาติ ผู้เขียนท าการแบ่งแยกหัวข้อที่ท าการวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น  
2 ประการ ดังนี้ 

5.2.1 บทบาทของรัฐกับการส่งเสริมสิทธิชุมชน ในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ 
 บทบาทของรัฐกับการส่งเสริมสิทธิในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นการที่รัฐให้ 
การสนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาทและหน้าที่ในฐานะผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายในการอนุรักษ์ รักษา  
และฟ้ืนฟูสถานที่มรดกโลก นอกจากนี้ตัวแทนของชุมชนในการเรียกร้อง ให้ความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ
ร่วมกับรัฐในการแนวทางการดูแลรักษา ส่งเสริมสิทธิชุมชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ 

 ขอบเขตการตรากฎหมาย 5.2.1.1

                                           
 343 ข่าวสด, “ชาวบ้าน ร่วมยกร่าง พ.ร.บ.สิทธิชุมชน ชี้ท่ีผ่านมาถูกรัฐ และทุนกดขี่อย่างหนัก จี้เร่งออก
กฎหมายคุ้มครอง”,วันที่ 15 สิงหาคม 2561,  จาก https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_1449520 
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561. 
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 ปัจจุบันกฎหมายเก่ียวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครอง
มรดกโลกทางธรรมชาติมีกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง และมีความเชื่อมโยงอยู่หลายฉบับ ซึ่งกฎหมาย
ฉบับดังกล่าวจะมีความครอบคลุมเก่ียวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีการให้ชุมชน และประชาชนมีสิทธิในการอนุรักษ์ 
จัดการ การดูแลรักษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงมรดกโลกทางธรรมชาติ  
ซึ่งเป็นการบัญญัติไว้ให้มีสิทธิอย่างกว้าง เพ่ือต้องการให้มีกฎหมายล าดับรองมีการตรากฎหมาย
เพ่ิมเติมให้มีการสนับสนุน และสอดรับกับรัฐธรรมนูญดังกล่าว โดยไม่มีความขัดแย้งกับบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน แต่ทุกวันนี้การใช้อ านาจตามกฎหมาย และการตีความทางกฎหมาย
ดังกล่าว ท าให้กฎหมายบางฉบับมิได้สอดคล้อง หรือมิได้ในการสนับสนุนหลักของรัฐธรรมนูญ จึงเป็น
เ ห ตุ ใ ห้ บ า ง ค รั้ ง ก า ร ต ร า ก ฎ ห ม า ย มี ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง กั บ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง อ า ณ า จั ก ร  
พ.ศ. 2560 ขอยกตัวอย่างเช่น การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
มาตรา 309 วรรคหนึ่ง  วางหลักไว้ว่า “ประกาศ ค าสั่ง และการกระท าของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ หรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
นี้ หรือที่จะออกใช้บังคับต่อไป และตามมาตรา 265 วรรคสอง วางหลักไว้ว่า  “ไม่ว่าเป็นประกาศ 
ค าสั่ง หรือการกระท าท่ีมีผลใช้บังคับในทางรัฐธรรมนูญ ทางนิติบัญญัติ  ทางบริหาร หรือทางตุลาการ 
ให้เป็นการปฏิบัติ ที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย และมีผลใช้บังคับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้
ต่อไป หากยกเลิก หรือแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศหรือค าสั่งดังกล่าว ให้กระท าเป็นพระราชบัญญัติ  
เว้นแต่ประกาศหรือค าสั่ง ที่มีลักษณะเป็นการใช้อ านาจทางบริหาร การยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมให้
กระท าโดยค าสั่งนายกรัฐมนตรี หรือมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี” ซึ่งพิจารณาแล้วจะพบว่า 
ข้อความในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมักพบถ้อยค าที่ความขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ล าดับศักดิ์ 
ทางกฎหมาย เนื่องจากว่าประกาศ ค าสั่ง และการกระท าต่างๆ ถือได้ว่าเป็นการออกโดยที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และเมื่อน ามาใช้ในทางปฏิบัติย่อมไม่ถูกต้อง และเป็นการละเมิดของสิทธิ และเสรีภาพของ
สิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าว หากมาพิจารณาถึงล าดับศักดิ์ทางกฎหมาย  
กฎหมายรัฐธรรมนูญย่อมถือได้ว่าเป็นกฎหมายแม่บทในการวางหลักเกณฑ์โครงสร้างทางปกครอง 
ของรัฐ ก าหนดให้ความคุ้มครองถึงสิทธิหน้าที่ของประชาชน กฎหมายล าดับศักดิ์ต่ ากว่า   
หรือกฎหมายล าดับรองจะต้องออกกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งกฎหมายล าดับรอง 
หมายความรวมถึงพระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ  
มติ หรือค าสั่งต่างๆ ที่บัญญัติขึ้นตามองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ จะเป็นผู้ออกค าสั่งทางกฎหมาย 
และใช้บังคับกับหน่วยงานภายใน 
  นอกจากนี้ยังมีกฎหมายบางฉบับที่บัญญัติมาแล้วไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปัจจุบันขอยกตัวอย่างเช่น รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักร 2560  ตามมาตรา 43 (2) กล่าวไว้ว่า 
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บุคคล และชุมชนถูกรับรองสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายให้มีอ านาจในการบริหาร จัดการ การอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สงวนรักษา และสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงพ้ืนที่บริเวณ
แหล่งมรดกโลกธรรมชาติที่มีความโดดเด่นและความหลากหลายทางชีวภาพ แต่พระราชบัญญัติป่าไม้ 
พ.ศ. 2584 มาตรา 29 วรรคหนึ่ง วางหลักไว้ว่า “ห้ามมิให้บุคคลใดเก็บหาของป่า หรือท าอันตราย
ใดๆ ในเขตป่าหวงห้าม” มาตรา29 ทวิ วางหลักไว้ว่า “ห้ามให้บุคคลใดครอบครองป่าไม้”   
หรือ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  2507 มาตรา 14 (2) วางหลักไว้ว่า “…ห้ามมิให้บุคคลใด
ยึดถือครอบครองท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้ เก็บหาของป่า 
หรือกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวน…” หรือพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 วางหลักไว้ว่า “ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองที่ดินซึ่งเป็นป่า เก็บหาของป่า 
น าออกไปด้วยประการใดๆ ซึ่งเป็นอันตราย” หรือ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
พ.ศ.2535 มาตรา 41  วางหลักไว้ว่า “…ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่า ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่า
คุ้มครองหรือมิใช่หรือเก็บหรือท าอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า ในบริเวณวัดหรือในบริเวณสถานที่ที่จัดไว้
เพ่ือประชาชนใช้…” ซึ่งบทบัญญัติตามกฎหมายที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นเป็นการบัญญัติที่ไม่ได้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ หรือเป็นการขัดกับกฎหมายหลักในกรณีเรื่องชุมชนและประชาชน  
มีสิทธิ  จัดการ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ แต่พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.2584 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ  
พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เป็นการตรากฎหมายที่ไม่มีการ
สนับสนุนกับแนวความคิดของสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นเหตุชุมชน  
และประชาชนไม่มีสิทธิหน้าที่อีกต่อไป จึงเป็นตรากฎหมายเพ่ือใช้ในการรองรับการใช้อ านาจของรัฐ
เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ผู้เขียนศึกษามานั้น เห็นได้ว่ารัฐมิได้ก าหนดถึงกฎหมายเกี่ยวกับชุมชน  
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารพ้ืนที่ของชุมชนได้อย่างถูกต้อง และไม่สร้างความเป็น
ธรรมกับประชาชน 
  หากพิจารณาตามมาตรการกฎหมายระหว่างประเทศ ยังให้การรับรองในการตรา
กฎหมายสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจน เช่นปฏิญญาริโอของการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 1992  ข้อ 2 ซึ่งกล่าวว่า รัฐสามารถใช้สิทธิอธิปไตยเกี่ยวกับการใช้ประ โยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติหรือปฏิญญาว่าด้วยชนเผ่าพ้ืนเมือง  มาตรา 8 (2)  ก าหนดไว้ว่า การตรา
กฎหมายจะต้องค านึงรูปแบบอัตลักษณ์ของชุมชน และประชาชนในการเข้าไปจัดการ รักษามรดกโลก
ทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หรืออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นสร้างความ
ร่วมมือระหว่างรัฐ และประชาชนในการตรากฎหมายที่เข้าไปคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเข้าไปก าหนดรูปแบบลักษณะของชุมชนที่มีสิทธิตามกฎหมาย และกฎหมาย
ให้การรับรองถึงขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมกับบริบททางสังคม นอกจากนี้ยังมี
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มาตรการทางกฎหมายต่างประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย ที่มีการบัญญัติกฎบัตรของประเทศ
ออสเตรเลียเกี่ยวกับมรดกโลกทางธรรมชาติ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อมรดกโลกทางธรรมชาติ  
ปี 1997 สนับสนุนให้ชนเผ่าพ้ืนเมือง และหน่วยงานของรัฐมีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือออกมารองรับ  
ให้ชุมชน และประชาชนมีสิทธิในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ จึงเป็นการชี้ให้เห็นอย่างชัดเจน
ว่ารัฐจึงมีภารกิจส าคัญในการรักษาความมั่นคงของรัฐในการรักษาภารกิจขั้นพ้ืนฐานในการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเป็นเอกภาพ เพ่ือรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในทางสังคม  
ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบของรัฐ ดินแดน ระบบการเมืองการปกครอง การใช้กฎหมายที่แสดงถึง
ความมีอยู่ของรัฐได้ละรวมถึงยอมรับถึงคุณค่าของอ านาจอธิปไตยอันสูงสุดของรัฐ 
  จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น กรณีที่สภานิติบัญญัติมีการตรากฎหมายเกี่ยวกับ  
“ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็น) และร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน 
เพ่ือมีวัตถุประสงค์ในการรับรองสถานภาพและสิทธิชุมชนขั้นพ้ืนฐานในด้านต่างๆ ของชุมชน ชุมชน
ท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ก าหนดให้มีมาตรการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชน และท าให้
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐในการฟ้ืนฟู ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในมรดก
โลกทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน จึงเป็นการให้คนในชุมชนก่อให้เกิดความรู้สึกถึงสิทธิความเป็นเจ้าของ
รวมในมรดกโลกทางธรรมชาติ และจะมีความผูกพันกับหน่วยงานรัฐในออกกฎ และค าสั่ง หรือการ
กระท าอ่ืนใดเพ่ือเป็นการส่งเสริม การคุ้มครอง และการสนับสนุนในการใช้อ านาจแห่งสิทธิดังกล่าว344 
ซึ่งชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม สามารถจัดท าค าขอและแผนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ”จากการตรากฎหมายทั้งสองฉบับ แสดงว่าเป็นการตรากฎหมายที่มีรับรองสิทธิ
ชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนมาร่วมดูแลรักษาป่า 
และที่ดินของรัฐ รวมถึงสถานที่ที่ เป็นแหล่งพ้ืนที่มรดกโลก และเป็นการตราที่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
  ดังนั้นขอบเขตการตรากฎหมายให้มีสถานะทางกฎหมายอย่างชัดเจน และสามารถ
ใช้บังคับได้ทันที ควรค านึงถึงการสิทธิของบุคคล และชุมชน มีอ านาจหน้าที่ในการดูแล คุ้มครอง 
อนุรักษ์มรดกโลกทางธรรมชาติ เหมือนดังเช่น“ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับรับฟัง
ความคิดเห็น) และร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนตามที่ได้กล่าวมาแล้วไว้ในข้างต้น แต่อย่างไรก็ตาม 
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2584 มาตรา 29 วรรคหนึ่ง มาตรา29 ทวิ ก าหนดให้ การห้ามบุคคลมิให้
ครอบครอง หรือเก็บของป่า  หรือพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 (2) 
พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  

                                           
 344 มาตรา 7 ของร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็น). 
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พ.ศ. 2535 มาตรา 41 เป็นการก าหนด ห้ามมิบุคคลยึดถือครองที่ดินที่ท าประโยชน์ จึงเป็นแสดงให้
เห็นว่ากฎหมายดังกล่าวมีความขัดแย้งกับกฎหมายสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 บทบาทของรัฐเกี่ยวกับการรับรองสภาพบุคคลทางกฎหมาย  5.2.1.2
 ปัจจุบันไม่มีกฎหมายรับรองเก่ียวกับประชาชน ชุมชน ในการอนุรักษ์แหล่งพ้ืนที่มรดก
โลกทางธรรมชาติ หากพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามสิทธิทางกฎหมายมหาชน ย่อมเป็นการที่รัฐให้  
ในก าร รั บ รอ ง  ห รื อ คว ามคุ้ มค รอ งกั บผู้ ท ร ง สิ ท ธิ มี สิ ท ธิ เ ลื อก ว่ า จะท าห รื อ ไม่ ท า ก็ ไ ด้   
และเป็นสิทธิที่ราษฎรมีต่อรัฐ  ซึ่งสิทธิดังกล่าวจะบัญญัติไว้ในกฎหมายมหาชน เช่น รัฐธรรมนูญ 
กฎหมายปกครอง เช่นสิทธิในการฟ้องคดีหน่วยงานทางปกครอง ในกรณีที่มีการละเมิดทางปกครอง 
หรือสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่รัฐมีหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือได้ว่าเป็นภารกิจ
ของรัฐอีกประเภทหนึ่งเกี่ยวกับรัฐสมัยใหม่จะต้องด ารงภารกิจ การรักษาสภาวะธรรมชาติที่เป็น
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทางธรรมชาติ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป้าหมายเป็นการ
ขจัดการกระท าก่อให้เกิดความเสียหายแก่สภาวะธรรมชาติ และการพิทักษ์รักษาสภาวธรรมขาติที่
เจาะจง 
 ปัจจุบันยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับบทบาทของรัฐในการรับรองสภาพบุคคลอีกทางหนึ่ง  
รวมถึงศึกษาจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ IUCN  และเจ้าหน้าที่ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
บริเวณอุทยานป่าแก่งกระจาน พบว่าไม่มีบทบัญญัติใดที่ตรากฎหมายมาแล้วเพ่ือต้องการที่จะรับรอง
สภาพบุคคลที่มิใช่คนไทย หรือบุคคลที่ไม่บัตรประจ าตัวประชาชนที่อาศัยตามบริเวณโดยรอบพ้ืนที่
มรดกโลกทางธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดการจัดส ามะโนประชากรที่ประชาชนใหม่ และเข้าย้ายเข้าอยู่
ทะเบียนบ้านกลางค่อนข้างมาก ย่อมก่อให้เกิดประชากรที่แฝงตัวเข้ามาซึ่งมิใช่เป็นคนไทย ซึ่งผู้เขียน
เห็นว่า การไม่มีการรับรองสภาพของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ข้อที่ 1 กล่าวไว้
ว่า ด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ที่ก าหนดให้กรมป่าไม้ด าเนินการการส ารวจพ้ืนที่ที่มี
ราษฎรครอบครองอยู่อาศัยท ากินในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติทั่วประเทศ และขึ้นทะเบียนผู้ถือครองพ้ืนที่
ป่าไม้เพ่ือน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ  “ข้อ 1.2 ป่าอนุรักษ์ตาม
กฎหมาย… ข้อย่อยที่ 4 ผลการตรวจพิสูจน์พบว่า ราษฎรต้องอยู่อาศัย หรือท ากินมาก่อน ให้กรมป่า
ไม้จัดท าขอบเขตบริเวณที่อยู่อาศัย หรือที่ท ากินชัดเจน ห้ามขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด  
 และด าเนินการตามกฎหมายเพ่ือให้ราษฎร อยู่อาศัยตามความจ าเป็น345 ย่อมเป็นสิ่งที่กฎหมายสมมติ
ขึ้นมา ซึ่งมิได้มีการรับรองสภาพสิทธิของชุมชน และประชาชนตามความเป็นจริง แต่อย่างไรก็ตามการ
ตรากฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวถือว่าเป็นการควบคุมมิให้ประชาชนขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติม
มากกว่าการรับรองสภาพบุคคล หากพิจารณาย้อนกลับไปแล้วพบว่า กฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน 

                                           
 345 ข้อ 1 ของมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541. 
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ไม่มีบทบัญญัติที่แสดงถึงการรับรองสภาพของบุคคลอย่างชัดเจน รวมถึงมิได้มีการก าหนดมาตรการ
พิสูจน์ และการรับรองในเรื่องสิทธิดังกล่าว ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่มานานย่อมได้รับผลกระทบ
ที่ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิของตน ก่อนการกฎหมายป่าไม้ กฎหมายอุทยานแห่งชาติ และกฎหมายป่า
สงวน รวมถึงก าหนดให้สถานที่อนุรักษ์เป็นเขตพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งรัฐจะเข้ามาให้การ
รับรองสภาพบุคคลได้ต่อเมื่อประชาชนจะต้องอยู่มาก่อนตามมติรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 เท่านั้น 
  จากการศึกษาหลักเกณฑ์ทางกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ  
มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการรับรองสภาพบุคคลดังกล่าวข้างต้น จากปฏิญญาริโอ ข้อที่ 10 กล่าวไว้
ว่า “รัฐจะต้องสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องหมดในทุกภาคส่วน โดยประชาชนแต่
ละบุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึงข้อมูล
ต่างๆ ที่เป็นสิ่งที่อันตรายต่อชุมชน หรือกิจกรรมในชุมชน โดยรัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีกระบวนการที่เหมาะสมในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งรัฐต้องอ านวยความสะดวก และส่งเสริมให้
ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง การเข้าถึงกระบวนการพิจารณาคดี และการ
บริหารงานต่างๆ รวมทั้งการแก้ไขและการเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน” โดยที่รัฐต้องก าหนดการ
รับรองสภาพบุคคลว่าประชาชนต้องอาศัยอยู่ในพ้ืนที่มานาน และต้องเข้าร่วมรัฐในการเข้ามาอนุรักษ์
จัดการพ้ืนที่ดังกล่าว รัฐถึงจะมีสิทธิรับรองสภาพบุคคล แต่เมื่อศึกษาตามรูปแบบของกฎหมายระหว่าง
ประเทศในประเทศออสเตรเลียเกี่ยวกับการรับรองสภาพบุคคลดังกล่าวเป็นการตรากฎหมายในระดับ 
“The Burra Charter” ที่ให้การรับรองสภาพบุคคลในระดับปัจเจกชน องค์กร และชุมชนพ้ืนถิ่น 
ได้แก่ ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ทะนุบ ารุงรักษาประเพณีพ้ืนถิ่น สมาชิกกลุ่มคนพ้ืนถิ่น กลุ่มคนพ้ืนเมืองต่าง 
ๆ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลมรดกสถานในท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับคน
พ้ืนเมืองในระดับต่าง ๆ ทีมีความสนใจ หรือ เป็นเจ้าของพ้ืนที่ร่วมกับรัฐมีการท างานร่วมกัน และใช้
การท างานรูปแบบ Compact เข้าไปร่วมกับคนในท้องถิ่น และมีการรับรองสภาพบุคคลอย่างแท้จริง 
นอกจากนีม้าตรการทางกฎหมายประเทศอินเดียมีการรับรองสภาพบุคคล ในพระราชบัญญัติป่าไม้ ปี 
1927 บทที่ 3 เรื่องป่าชุมชน มาตรา 28 (2) บัญญัติไว้ว่า “รัฐบาลกลางเป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์ในการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ป่าชุมชน ตามที่กฎหมายก าหนด ภายใต้เงื่อนไขที่ชุมชนสามารถจัดหาป่าไม้  
ผลผลิตจากป่าไม้  และทุ่งหญ้า และหน้าที่ของรัฐบาลที่ส าคัญคือการปรับปรุงพ้ืนป่าอนุรักษ์ดังกล่าว” 
หมายความว่ารัฐกลางจะเป็นผู้ก าหนดการรับรองสภาพบุคคลในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ และเข้า
มามีส่วนร่วมกับรัฐโดยที่รับรองสภาพบุคคลให้กับประชาชนข้างต้น  
  จากที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน 
พ.ศ.... (ฉบับรับฟังความคิดเห็น) มีความสอดคล้องรับกับมาตรการกฎหมายระหว่างประเทศ และ
กฎหมายต่างประเทศ จึงเป็นการรับรองสภาพบุคคลของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น มีสิทธิขอให้หน่วยงาน
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ของรัฐด าเนินการในการคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ จัดการ ฟ้ืนฟูมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ และผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ได้ 
  ดังนั้นปัจจุบันบทบาทของรัฐเกี่ยวกับการรับรองสภาพบุคคล ตาม ข้อ 1 มติ
คณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 เป็นการกล่าวถึงว่าประชาชนมีสิทธิครอบครองพ้ืนที่ตามที่ได้
ก าหนดไว้ ซึ่งไม่มีบทบัญญัติใดมารับรองถึงสภาพบุคคลของชุมชน และชุมชนมิใช่เป็นบุคคลไทย หรือ
อาศัยอยู่ในพื้นท่ีมาเป็นระยะเวลานานไม่มีการรับรองสภาพบุคคลจากรัฐ หากมีการตรากฎหมายเป็น
กฎกระทรวงเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในบริเวณพ้ืนที่มรดกโลกทาง
ธรรมชาติออกมาบังคับใช้จะเป็นการสนับสนุนการขอบเขตของชุมชนให้มีสถานะรับรองตามกฎหมาย 
รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้น 
 

 หน่วยงาน หรือองค์กรที่รับผิดชอบในการคุ้มครองบริเวณพ้ืนที่มรดกโลก5.2.1.3
ทางธรรมชาติ...........................  
  หน่วยงาน หรือองค์กรในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ หมายความว่า
หน่วยงาน หรือองค์กรมีหน้าที่ ดูแล ฟื้นฟู แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ แต่ปัจจุบันอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน หรือองค์กรที่มีหลากหลายจนไม่สามารถควบคุม จนไม่สามารถใช้อ านาจทางกฎหมาย 
 โดยจะไม่ก่อให้เกิดความผูกพัน หรือในสิ่งกฎหมายเปิดช่องไว้ได้อย่างถูกต้อง  ท าให้บางครั้งการ
ตัดสินใจของหน่วยงาน หรือองค์กรยังคงมีการขัดแย้งค าสั่งในระหว่างหน่วยงานด้วยกันเอง และไม่ได้
สั่งการตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ท าให้การขาดองค์กร หรือหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างจริงจัง จากบทความข่าว “ส านักชายขอบ” มีใจความตอนหนึ่งว่า “เรื่องนี้สืบเนื่องมาจาก
กรณีท่ีในปี 2555 ปู่คออ้ี และชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน รวม 6 คน ในฐานะผู้ฟ้องคดี 
ได้ ยื่ น ฟ้องกรมอุทยานแห่ งชาติ  สั ตว์ป่ า  และพันธุ์ พืช  ผู้ ถูก ฟ้องคดีที่  1  และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลข
หมายเลขด าที่ ส. 58/2555 ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับการต่อสู้เพ่ือความเป็นธรรม สิทธิชุมชนและสิทธิของ
ชนพื้นเมือง”346 จะเห็นได้ว่าหน่วยงาน หรือองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนมีหลากหลายหน่วยงาน  ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่างกัน ท าให้บางครั้งจึงไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง  ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับมรดก
โลกทางธรรมชาติจะเป็นคณะกรรมการมรดกโลก เป็นผู้รับผิดชอบ และยังมีหน่วยงานอ่ืนในทาง

                                           
 346 ชายขอบ, “องค์กรสิทธิมนุษยชนออกแถลงการณ์ร่วม ข้องใจ อท.ฟ้องลูกหลานปู่คออ้ี จี้ปฏิบัติตาม
ค าสั่ งศาลปกครอง”, ส านั กข่ าวชายขอบ , เมื่ อวั นที่  4 พฤศจิ กายน 2561 , 
จาก http://transbordernews.in.th/home/?p=19626. 
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ระหว่างประเทศ เช่นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและองค์กรระหว่างประเทศ 5 
หน่วยงาน คือ องค์การระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) มูลนิธิฟรีแลนด์ (Freeland) 
สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) และสมาคมสัตว์วิทยาแห่ง
ลอนดอน (ZSL) ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการอนุรักษ์และจัดการกลุ่มป่ามรดกโลก
ทางธรรมชาติ347 
  จากที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
มาตรา 43 (3) มีใจความตอนหนึ่งว่า “.... หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาให้ข้อเสนอแนะโดยให้
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาตามวิธีการแห่งกฎหมายบัญญัติ....” ถึงแม้ว่าจะมีการจัดตั้ง
หน่วยงาน หรือองค์กรของรัฐเข้ามาสนับสนุนในสิทธิชุมชน ซึ่งจะต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการ ท าให้ลดอุปสรรคต่อการเข้าถึงในทางกฎหมาย  แต่อย่างไรก็ตามยังมีพระราชบัญญัติ
ระเบียบราชการบริหารแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 มาตรา18  วรรคสาม ก าหนดไว้ว่า “ให้ส านัก
นโยบายและแผนฯ มีอ านาจขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ภายในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม และก าหนดให้ส านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมตรวจสอบ
มาตรการเงื่อนไขที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงคอยประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศใน
การบริหารการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ” ทั้งนี้ส านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ก าหนดให้ส านักจัดการสิ่งแวดล้อม และศิลปะกรม เป็นผู้มีอ านาจในการคุ้มครอง ดูแลแหล่งมรดกโลก
ทางธรรมชาติ ของประ เทศไทย  แต่อย่ า ง ไรก็ ตามอ านาจระหว่ า งส านั กน โยบายแผน  
และทรัพยากรธรรมชาติ มีหน้าที่ก ากับดูแลในส านักจัดการสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการด าเนินงานให้
เกิดความรวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูลในการจัดการพื้นที่ แต่ในทางปฏิบัติ จาการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของ
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติป่าแก่งกระจาน และเจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ห้วยขาแข้งมีความเห็นสอดรับกัน กล่าวคือ ส านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และส านักจัดการ
สิ่งแวดล้อม และศิลปะกรมไม่มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ คุ้มครอง หรืออนุรักษ์พ้ืนที่มรดก
โลกทางธรรมชาติเลย หรือไม่มีอ านาจเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่  
จึงมีอ านาจแค่เพียงให้ศึกษา วิจัย และให้ความรู้เกี่ยวกับมรดกโลกทางธรรมชาติเบื้องต้น แต่การ
คุ้มครองอนุรักษ์สิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางปฏิบัติจะขึ้นอยู่กับอธิบดีของกรม
ป่าไม้ และกรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และรวมถึงหัวหน้าอุทยาน หรือหัวหน้าของกรมป่าไม้ใน
ท้องที่นั้น นอกจากนั้นหน่วยงานของเอกชนต่างๆ เข้ามาให้การสนับสนุนไม่ว่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

                                           
 347 ศูนย์ข้อมูลข่าวอาเซียน กรามประชาสัมพันธ,์ ยุทธศาสตร์การอนุรกัษ์และจัดการกลุ่มป่ามรดกโลก
ทางธรรมชาต,ิ วันที่ 7 ธนัวาคม 2557, ค้นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561.  
จาก  http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=7794&filename=index. 
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ เป็นต้น เข้ามาด าเนินยุทธศาสตร์ต่างๆ เช่นโครงการจอมป่า ในสร้างการ
กระบวนการให้ประชาชนมีสิทธิและมีส่วนร่วมในชุมชนบริเวณมรดกโลกทางธรรมชาติ 
  นอกจากนั้นประเทศไทยย่อมมีการใช้กฎหมายมรดกโลกทางธรรมชาติ อันได้แก่  
ระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยคุ้มครองมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม และทางธรรมชาติ พุทธศักราช 2559 ก าหนดให้คณะกรรมการมรดกโลก เป็นผู้รับผิดชอบ 
ท าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายภายในการเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลก รวมถึงการจัด
ให้ประเทศไทยสร้างแหล่งกองทุนมรดกโลก ท าหน้าที่คอยช่วยเหลือแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ  
หรือกรมป่าไม้ จะมีอธิบดีแห่งกรมป่าไม้เป็นผู้รับผิดชอบ และกรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะมี
อธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนในเรื่องสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนนั้นยังไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ จึงก่อให้เกิดร่างพระราชบัญญัติ
สิทธิชุมชน (ฉบับรับฟังความคิดเห็น)..... มาตรา 24 ได้มีการระบุให้ “คณะกรรมการวินิจฉัยการใช้
สิทธิชุมชน” เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาดังกล่าว  แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวกับมรดกโลกทางธรรมชาติ จะมีเพียงหนึ่งองค์กรเท่านั้น ซึ่งเมื่อพบปัญหาต่างเกิดขึ้น ย่อมต้องมี
หน่วยงานอ่ืนมากกว่าหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และจึงท าให้มาตรการทางกฎหมายมีความไม่ชัดเจน
แน่นอน ซึ่งยากต่อการใช้กฎหมาย  
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นกรณีที่ เกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ ทางประเทศไทยต้องมีมาตรการใช้กฎหมายที่
เหมาะสม และสามารถเข้าถึงสิทธิได้จริง มีกฎหมายเข้ารับรองตามกลไกต่างๆ รวมถึงการจัดตั้ง
หน่วยงานกลางเป็นผู้รับผิดชอบ และมีการด าเนินตามยุทธศาสตร์ในการให้สิทธิ เหมือนดังเช่นตามที่มี
ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน (ฉบับรับฟังความคิดเห็น)..... มาตรา 14  ในการก าหนดการจัดท าค า
ขอ และแผนเกี่ยวกับชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม มีส่วนร่วมในการจัดการ 
บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากบริเวณพ้ืนที่มรดกโลกได้อย่างถูกต้อง ต่อหน่วยงานของรัฐที่มี
อ านาจ ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ (1) แผนที่ และข้อมูลแสดงขอบเขตของทรัพยากรในบริเวณมรดกโลก
ทางธรรมชาติ (2) กฎ กติกา ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือข้อตกลงในชุมชนบริเวณมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ (3) มาตรการควบคุมสมาชิกในชุมชน และประชาชน  
(4) การระงับข้อพิพาทของชุมชน ในกรณีเกิดปัญหาขึ้น (5) การติดตาม และการประเมินความยั่งยืน
ของรูปแบบการใช้ประโยชน์และความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งต่อมาหากการด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับรัฐ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งหน่วยงานรัฐจะมีวิธีการ ตามมาตรา 18 แห่งร่างพระราชบัญญัติสิทธิ
ชุมชน (ฉบับรับฟังความคิดเห็น)..... ระบุไว้ว่า “หน่วยงานของรัฐท าค าชี้แจง และเหตุผลก่อนการ
อนุญาต หรือด าเนินโครงการ โดยจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น 
และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม เพ่ือน าไปประกอบกับการจัดให้มีการศึกษา และการประเมินผลกระทบต่อ
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คุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณมรดกโลกทางธรรมชาติ และก าหนดวิธีการเยียวยาที่อาจจะเกิ ดกับ
โครงการ และกิจกรรมดังกล่าว” ซึ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานรัฐ ซึ่งเป็นคณะกรรมการใช้สิทธิชุมชน  
จะเข้ามามีบทบาทต่อเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และสิทธิชุมชนในการ
คุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งจะต้องก าหนด หรือจัดท ามาตรการต่างๆ มารองรับหากกรณีมีข้อ
พิพาทระหว่างชุมชนต่อ ชุมชน หรือชุมชนต่อหน่วยงาน และองค์กร จึงจะเป็นการที่ให้ความคุ้มครอง
สิทธิและการมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสม 
  ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่มีหน่วยงาน หรือองค์กรที่รับผิดชอบในการคุ้มครอง
บริเวณพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติมีหลากหลายองค์กร และการใช้อ านาจทางกฎหมายก่อให้เกิดการ
ทับซ้อนกัน และท าให้ยากต่อการเข้าถึงกฎหมาย ซึ่งบางครั้งสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ย่อมต้องมีคณะกรรมการวินิจฉัยการใช้สิทธิชุมชน เป็นหน่วยงานกลางที่เป็นตัวก าหนด
แผน และยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นในก าหนดขอบอ านาจ และให้สิทธิแก่ชุมชน และประชาชนโดยรอบ
พ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติอย่างถูกต้อง 
 

 อ านาจของเจ้าหน้าที่ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่มรดกโลกทาง5.2.1.4
ธรรมชาติ....................................... 
 ความหมายอ านาจของเจ้าหน้าที่ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ หมายความว่า ค าสั่งของรัฐออกกฎ หรือค าสั่งกับเจ้าหน้าที่ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยรัฐเป็นผู้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิที่มีอยู่ของ
ตนเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการพัฒนาพ้ืนที่มรดกโลก โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าใจ และรับทราบสภาพ
ปัญหาทางกฎหมาย และเร่งปฏิรูปให้ด าเนินการตามเข้าสู่การมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ และปฏิบัติตาม
ข้อบังคับทางกฎหมายอย่างถูกต้อง กรณีตามสภาพปัญหาทางกฎหมาย พบหัวข้อข่าวจาก “ประชา
ไท” ในใจความตอนหนึ่งว่า “ระหว่างมิถุนายน 2553 ถึงกรกฎาคม 2554 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจานและทหารได้ด าเนินการผลักดัน รื้อถอน และท าลายบ้านเรือนของชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิม 
จ านวนหลายสิบหลัง” ถือได้ว่าเป็นการใช้อ านาจการเผาท าลายทรัพย์สินเกินกว่าเหตุ  เนื่องจากไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้ใช้อ านาจ จึงเป็นการกระท าที่ละเมิดสิทธิชุมชน และชาวกะเหรี่ยงอยู่
มาดั้งเดิมก่อนประกาศอุทยานแห่งชาติ และรวมถึงจากที่ผู้เขียนสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในมูลนิธิสืบนาคะ
เสถียร กล่าวไว้ในตอนหนึ่งว่า “เมื่อช่วงปีพุทธศักราช 2557 ค าสั่งของคณะรักษาความสงบ (คสช) มี
การออกค าสั่งไม่ให้ชุมชน หรือประชาชนบุกรุกป่าไม้ หรือห้ามบุกรุกในเขตป่าสงวน” ซึ่งค าสั่งข้างต้น
เห็นว่าเป็นการให้อ านาจกับเจ้าหน้าที่มิโอกาสไม่ให้ประชาชนมีโอกาสโต้แย้งถึงสภาพความเป็นอยู่ที่
เข้ามาใช้สิทธิบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบ ารุงรักษาพ้ืนที่มรดกโลก จึงถือว่าเจ้าหน้าที่
ไม่ได้ตอบสนองกระบวนการเข้าไปมีส่วนร่วมกับรัฐ 
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 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มาตรา 57 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 
วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า “รัฐต้องอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และส่งเสริมชุมชน และประชาชนท้องถิ่นมีสิทธิร่วม
ด าเนินการคุ้มครอง บ ารุงรักษา การใช้หรือจักรักษาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล และยั่งยืน” จึงถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐในการเข้าไป
คุ้มครองสิทธิของชุมชน และประชาชนดังกล่าว โดยที่กฎหมายที่บัญญัติออกมาบังคับใช้จะต้องไม่ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจเกินขอบอ านาจตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามค าสั่งของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64 /2557 ข้อ 1 มีใจความตอนหนึ่งว่า“.....ตลอดจนหน่วยงานที่มีภารกิจ
และอ านาจหน้าที่ด าเนินการปราบปรามและ จับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ท าลาย หรือกระท า
ด้วยประการใด ๆ อันเป็นการท าให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่า รวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือ ให้
ได้ผลอย่างจริงจังในทุกพ้ืนที่ รวมทั้งสกัดกั้น การลักลอบตัดไม้มีค่าหรือไม้หวงห้าม การน าเข้าและ
ส่งออกไม้ที่ผิดกฎหมาย ตลอดแนวชายแดน ตลอดจนปราบปรามเครือข่ายขบวนการตัดไม้ท าลายป่า
ในทุกหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ”  ย่อมถือว่าเป็นกฎหมายอีกประการหนึ่ง ซึ่งประชาชน 
เจ้าหน้าที่ องค์กรเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย และองค์กรของรัฐจะต้องปฏิบัติ และ
บทบัญญัติมาตราหลักอีกประการหนึ่งอีกด้วยที่เป็นการควบคุมการท างานตามกฎหมายไม่ให้
เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจมากเกินขอบเขตอันมีผลกระทบต่อสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
บริเวณมรดกโลกทางธรรมชาติ   
  นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติบางฉบับที่ก่อให้เกิดการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ อาทิ
เช่น พระราชบัญญัติป่าสงวน พ.ศ. 2507 มาตรา 19  และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า   
พ.ศ. 2535 มาตรา 38 กล่าวโดยสรุปว่า เป็นบทบัญญัติที่ไม่ได้เกี่ยวข้องบุคคลภายนอก แต่เป็นการให้
อ านาจกับอธิบดีสั่งการไปที่เจ้าพนักงานโดยชุมชนอยู่ภายใต้ความควบคุมของรัฐ โดยเจ้าพนักงาน 
หรือเจ้าหน้าที่ รั ฐมีสิทธิฝ่ ายเดียวที่ เป็น ผู้ควบคุม ดูแล บ ารุ งรักษาในเขตรักษาพันธุ์ สัตว์  
เขตอุทยาน เขตป่าไม้ เขตป่าสงวนตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัด
แจ้ง รัฐให้อ านาจกับเจ้าหน้าที่มากเกินไปจึงท าให้ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมไม่ได้
รับสิทธิที่เข้าไปจัดการ ดูแล  ร่วมใช้ทรัพยากรมรดกโลก หรือมิได้มีการตัดสินใจร่วมรัฐ จึงก่อให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งทางพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการตราบทบัญญัติไม่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐได้อย่าง
เต็มที่ และจากที่ได้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่สืบนาคะเสถียร และสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่อุทยานป่าแก่ง
กระจานพบปัญหาว่ารัฐธรรมนูญเป็นการให้สิทธิกับประชาชนให้การอนุรักษ์พ้ืนที่มรดกโลกเบื้องต้น  
แต่ค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่มีสิทธิจับประชาชนซึ่งใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่ ซึ่งบางครั้งเองชาวบ้านผู้ซึ่งอาศัยในบริเวณมรดกโลกนั้นมิได้ทราบถึงการตรา
กฎหมายเลย และเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ย่อมมิได้เข้าไปให้ค าแนะน าทางกฎหมายแก่ชุมชน หรือประชาชน  



 199 

ด้วยเหตุนี้เองค าสั่งดังกล่าวจึงเป็นมอบให้สิทธิแก่เจ้าหน้าที่มากเกินไป โดยมิได้ค านึงถึงความเห็นของ
ประชาชนในพื้นท่ี หรือให้สิทธิประชาชนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับมรดกโลกทางธรรมชาติ 
  จากการศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายระหว่างประเทศ พบว่า  หลักความ
ร่วมมือ” ซึ่งมาจากปฏิญญาสต๊อกโฮล์ม 1972 มาตรา 24  หรือจากที่บัญญัติปฏิญญาริโอ 1992 
มาตรา 27  วางหลักไว้ว่า “รัฐ และประชาชน จะต้องให้ความร่วมมือกันโดยสุจริต และด้วยความ
มุ่งมั่นของการเป็นหุ้นส่วนในการกระท าหลักการในปฏิญญา และในการพัฒนากฎหมายอย่างยั่งยืน” 
กล่าวคือรัฐกับประชาชนต้องร่วมมือกันเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการตรากฎหมายร่วมกัน โดยที่มิให้
รัฐออกกฎหมายได้อย่างอ าเภอใจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ใช้อ านาจเกินขอบอ านาจตามที่กฎหมาย
บัญญัติ แต่ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ  
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศ เช่นประเทศออสเตรเลีย และประเทศอินเดียเป็นการ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ภายในก ากับดูแลของรัฐร่วมมือกับประชาชนในดูแลพ้ืนที่มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ขอยกตัวอย่างเช่นประเทศออสเตรเลีย มอบหมายให้กรมสิ่งแวดล้อม ของประเทศ
ออสเตรเลีย และสภามรดกโลกทางธรรมชาติเป็นผู้อนุรักษ์ และประเทศอินเดีย มอบหมายให้สถาบัน
สงวนรักษาธรรมชาติของประเทศอินเดีย และกระทรวงสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  เป็นผู้บริหารการจัดการให้เจ้าหน้าที่มีบทบาทร่วมกับประชาชนได้มากยิ่งข้ึน 
  ดังจะกล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยควรจะมีการบัญญัติกฎหมาย
เกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการให้อ านาจกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามา
สนับสนุนมากกว่าที่จะใช้ก าลังบังคับกับประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และสมควรยุติการ
ด าเนินการ จับกุม ข่มขู่ คุกคาม ชุมชน หรือประชาชน แต่หากมีข้อพิพาททางกฎหมายเกิดขึ้นควร
จะต้องมีการตั้งผู้ไกล่เกลี่ยผู้ซึ่งจะต้องกระท าควรความเที่ยงธรรม และเป็นกลาง หรือปฏิบัติตาม
กฎหมายของสิทธิชุมชน และควรจะตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยสิทธิชุมชน ท าหน้าที่การให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐ ผู้ไกล่เกลี่ย หรือชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม สามารถยื่น
ค าร้องต่อองค์กรในกรณีเกิดปัญหาข้อพิพาทอันเกิดจากการตีความทางกฎหมาย ซึ่งความเห็นสอดรับ
กับร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน พ.ศ.... (ฉบับรับฟังความเห็น) ก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
วินิจฉัยชุมชน และผู้ไกล่เกลี่ยให้มีการใช้อ านาจของสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่ง
ให้กับหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมียุติธรรมต่อชุมชน 
และประชาชน โดยเป็นการให้อ านาจกับเจ้าหน้าที่ในการร่วมกันแก้ไขปัญหากับรัฐ พร้อมกับการตั้ง
ตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
 ดังนั้นอ านาจของเจ้าหน้าที่ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ 
จะต้องน าไปสู่กระบวนการร่วมกันตัดสินใจระหว่างรัฐ กับชุมชน เพ่ือต้องการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดปัญหาความขัดแย้งกันภายในบริเวณพ้ืนที่มรดกโลก รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชน  
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เข้ามาบทบาทในการเป็นคณะกรรมการวินิจนัยชุมชน และผู้ไกล่เกลี่ย ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนที่
คอยรับฟัง ให้ข้อเสนอแนะกับประชาชน โดยรีบด าเนินการแก้ปัญหาสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนได้อย่างเหมาะสม แต่ถึงอย่างไรก็ตามกฎหมายใช้ในปัจจุบันยังไม่สอดกับการท างาน  
ระหว่างชุมชน กับเจ้าหน้าที่ เช่นค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64 /2557 ข้อ 1
ก าหนดให้ ใช้อ านาจกับเจ้าหน้าที่ในการปราบปราม หรือจับกุมประชาชน หรือชุมชนที่เข้ามาลักลอบ
พ้ืนที่ รวมถึงพระราชบัญญัติป่าสงวน พ.ศ. 2507 มาตรา 19  และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า  พ.ศ. 2535 มาตรา 38 ย่อมเป็นการให้สิทธิโดยสมบูรณ์แก่เจ้าพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีสิทธิฝ่ายเดียวที่เป็นผู้ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษาในเขตรักษาพันธุสัตว์ เขตอุทยาน เขตป่าไม้ เขตป่า
สงวนตามกฎหมาย หากว่าการจัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยชุมชน และผู้ไกล่เกลี่ย โดยชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมจะท าให้ปัญหานั้นหมดไป โดยตัวแทนจากชุมชนผู้ซึ่งเป็นคนในพ้ืนที่ย่อมต้องมีความเห็นใน
การอนุรักษ์พ้ืนที่มรดกโลกได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎหมายที่เข้ามารองรับสิทธิชุมชน
มากยิ่งขึ้น 

5.2.2 กระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณป่ามรดกโลก
ทางธรรมชาติ  
 ความหมายของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายความว่า รัฐมอบสิทธิ  
และเสรีภาพแก่ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม และประชาชนทั่วไปมีอ านาจเข้าไปดูแล 
อนุรักษ์ คุ้มครอง หรือการสงวนรักษาไว้ซึ่งป่าที่อาศัยบริเวณพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติตามที่
กฎหมายมรดกโลกให้ความรับรองในสิทธิชุมชน   

หากจะมีการพิจารณาเพ่ิมเติมถึงลักษณะของมรดกโลกทางธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
โดยเฉพาะการระบุถึงความแตกต่างของการมีส่วนของประชาชนบริเวณป่าทั่วไป กับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนบริเวณป่าที่เป็นมรดกโลกธรรมชาติ และปัจจุบันองค์กรสหประชาชาติมีการก าหนด
กฎหมายเกี่ยวกับให้ความคุ้มครองป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งมีการจัดท าอนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ และแนวทางการด าเนินการเพ่ือการสนับสนุน
ตามอนุสัญญามรดกโลก” ตามข้อ VII ถึง X เป็นการระบุถึงหลักเกณฑ์ของมรดกโลกทางธรรมชาติ
ในทางนั้น  โดยมีข้อสรุปไว้ดังนี้ 
  “ข้อที่ 7 กรณีเป็นตัวอย่างเด่นชัดในการเป็นตัวแทนของวิวัฒนาการที่มีความส าคัญ  
จากในอดีตของโลก รวมทั้งเป็นแหล่งที่เป็นตัวแทนของแต่ละยุคที่มีความส าคัญในอดีต อาทิเช่น ยุค
ของสัตว์เลื้อยคลานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติอยู่บนพ้ืนโลก
หรอืยุคน้ าแข็ง ซึ่งมนุษย์ในยุคดึกด าบรรพและสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมาก  
  ข้อที่ 8 กรณีเป็นตัวอย่างเด่นชัดในการเป็นตัวแทนของขบวนการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญทางธรณีวิทยา  หรือวิวัฒนาการทางชีววิทยา และปฏิสัมพันธ์ ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทาง
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ธรรมชาติที่ก าลังเกิดอยู่ลักษณะนี้แตกต่างจากหลักเกณฑ์ข้อ (1) กล่าวคือจะให้ความส าคัญ
กระบวนการที่ก าลังเป็นอยู่ของชุมชน พืชและสัตว์ การเกิดของสภาพภูมิประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
แผ่นดิน ทะเล และแหล่งน้ าผิวดิน ลักษณะดังกล่าวนี้จึงรวมถึง  เป็นวิวัฒนาการทางชีววิทยา ตัวอย่าง
ของกลุ่มมีชีวิต เช่นป่าเขตร้อน และ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ลักษณะ
ภูมิประเทศที่มีการท าเกษตรกรรมขั้นบันได  
  ข้อที่ 9 เป็นแหล่งที่เกิดจากปรากฏการณทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ท่ีหายากเป็น
พิเศษอาทิ เช่น การเกิดหรือลักษณะหรือแหล่งที่มีความงดงามทางธรรมชาติกว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ  
เช่น ระบบนิเวศท่ีมีลักษณะพิเศษ สภาพทางธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น แม่น้ า ภูเขา น้ าตก หรือแหล่ง
รวมความหนาแน่นของประชากรสัตว์  หรือสภาพทิวทัศน์ที่มีพืชนานาชนิดเป็นองค์ประกอบ   
และแหล่งรวมความผสมผสานระหว่างองค์ประกอบทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  
  ข้อที่ 10  เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุพืชและพันธุสัตว์ที่หายากหรือที่ตกอยู่ใน
ภาวะอันตราย แต่ยังสามารถด ารงชีวิตอยู่ไดซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความหนาแน่นของ
พืช  และสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้วย”  
 จากข้อความที่ระบุไว้ในข้างต้น อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกเป็นกฎหมายหลักใน
การก าหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นของมรดกโลกทางธรรมชาติ หมายความถึง จะต้องมีลักษณะที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยมีการแสดงให้การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ 
และมีความโดดเด่นทางธรรมชาติ รวมถึงว่าในพื้นที่จะต้องเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสายพันธุ์พืช และสัตว์
ที่หาชมได้ยาก หรือตกอยู่ในสภาวะอันตรายที่ประชาชนทั่วโลกให้ความสนใจด้วย เช่นอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ หรือเขตทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง หรืออุทยานแห่งชาติป่าแก่งกระจาน ซึ่งเป็นสถานที่
ก าลังอยู่ในชั้นตอนเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ความมรดกโลก ปัจจุบันก าลังจัดท าบัญชีเบื้องต้นต่อ
คณะกรรมการมรดกโลกเกี่ยวกับรูปแบบของลักษณะผืนป่าของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และก์
มรดกโลกในข้อ 10 เป็นการก าหนดชนิดสายพันธุ์พืชและพันธุ์ที่หาชมได้ยากซึ่งอาศัยอยู่ในระบบ
นิเวศน์ของอุทยานดังกล่าว มัวัถตุประสงค์ให้องค์สหประชาชาติ หรือองค์ยูเนสโกรับพิจารณาวาระ
ก าหนดให้อุทยานป่าแก่งกะจานถือว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเป็นแห่งที่สามของประเทศไทย และ
เป็นการชุมชน หรือประชาชนส่งเสริมการอนุรักษ์ หรือคุ้มครองในผืนป่าแก่งกระจานมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนในบริเวณป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ จะต้องกฎหมาย
รับรอง และความคุ้มครองที่มากกว่าป่าทั่วไป เนื่องจากมรดกโลกจะเป็นการสร้างความร่วมมือกัน
ระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ กับประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกตามอนุสัญญาว่าด้วยคุ้มครอง
มรดกโลกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ ซึ่งมีหน้าที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนก าหนดให้มีการ
คุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการก าหนดให้ชนเผ่าพ้ืนเมือง ชุมชน ชุมชน
ท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการให้สิทธิเกี่ยวกับการดูแล อนุรักษ์ หรือ
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คุ้มครองพ้ืนที่ดังกล่าว เช่นจาการศึกษามาตรการกฎหมายประเทศออสเตรเลีย มีการก าหนดให้ ชน
เผ่าพ้ืนเมืองมีการลงความเห็นในโครงการของมรดกสถาน  และก าหนดหน้าที่ให้อาสาสมัครจาก
หน่วยงานเข้ามาจัดท าโครงการ หรือกิจกรรมให้มีความเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น สหพันธ์รัฐ และมล
รัฐ เข้ามาสนับสนุนในการฟ้ืนฟูของเกรทแบริเออร์รีฟ มรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศ
ออสเตรเลีย โดยมีขั้นตอนในการจัดการร่วมกันระหว่างรัฐ กับการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ว่าจะ
เป็นขั้นตอนการเจรจา การจัดโครงการเพ่ือเป็นการสนับสนุน การจัดตั้งคณะที่ปรึกษาพ้ืนบ้าน และ
การบริหารจัดการพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสม เป็นต้น และมาตรการกฎหมายประเทศอินเดีย ก าหนดให้
รัฐบาลกลางเป็นผู้เข้ามาบริหารการจัดการแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยองค์กรระหว่างประเทศ
เข้ามาสนับสนุน และด าเนินการให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ 
และประเทศไทยมีลักษณะที่ความคล้ายคลึงกับ 2 ประเทศดังกล่าว กล่าวคือการมีองค์กรยูเนสโก 
และหน่วยงานของเอกชน ( WWF เป็นต้น ) ซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศเข้ามาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้การสนับสนุนกับรัฐบาลไทย และหน่วยงานเอกชนของไทยในการก าหนด
กรอบ กฎกติกา และการช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากการสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสืบนาคะ
เสถียร เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งเขาใหญ่ และเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์ห้วยขาแข้งมีความเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยสรุปได้ว่า  “ในทางปฏิบัติแล้ว การเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปัจจุบันย่อมถือ
ว่าเป็นเกียรติของประเทศไทยที่องค์กรยูเนสโก และหน่วยงานเอกชนเข้ามาสนับสนุน และร่วมมือใน
การคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป โดยเฉพาะมรดกโลกของไทยที่ขึ้นทะเบียน
เรียบร้อยจะได้รับเงินจากกองทุนมรดกโลกเข้ามาดูแลให้เป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่าโดดเด่น อันเป็น
สากล และสามารถด ารงอยู่ต่อไปได้ระยะเวลานาน  แต่คนเสนอชื่อให้ประกาศการขึ้นทะเบียนมรดก
โลกกลับไม่มีส่วนได้เสียกับพ้ืนที่ดังกล่าว และคนเสนอชื่อต้องการให้มีการอนุรักษ์ คุ้มครอง ปกปักษ์
รักษาสถานที่อันเป็นแหล่งทรัพยากรมรดกโลกทางธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์ และได้รับการยอมรับ 
และสนับสนุนจากอารยประเทศ ซึ่งเป็นภาคีสมาชิกแห่งอนุสัญญาดังกล่าว โดยเฉพาะหากได้การขึ้น
ทะเบียนมรดกโลกธรรมชาติ ชุมชน และประชาชนจะเป็นสื่อกลางในการส่งเสริม และสนันสนุนพ้ืนที่
ดังกล่าว และก่อให้เกิดรายได้ต่อบุคคลในท้องถิ่นนั้น จึงถือว่าเป็นการส่งเสริมการสร้างแรงงานให้มี
การพัฒนา และท าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลแทนรัฐในกรณีพบผู้กระท าความผิดต่อสถานที่ที่เป็นมรดก
โลกทางธรรมชาติ 

นอกจากนี้ยังพบข้อสังเกตที่จะต้องพิจารณาเพ่ิมเติม ชุมชน หรือประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับรัฐในการดูแลมรดกโลกทางธรรมชาติได้อย่างไร จึงมีความเห็นดังที่ว่า “หัวใจส าคัญของการ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลมรดกโลกทางธรรมชาติ จะต้องท าให้ประชาชน ชุมชนเกิด
ความรัก ความรู้สึกหวงแหน และดูแลมรดกโลกทางธรรมชาติมากยิ่งขึ้น” หมายความว่าการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเริ่มเข้ามาบทบาทมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเคารพถึงสิทธิดั้งเดิมของ
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ชุมชน และประชาชนมีสิทธิ และเสรีภาพของตนในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแล และรักษา รวมถึงการมี
สิทธิครอบครองพ้ืนที่บางส่วน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมรดกโลก แต่ยังมีประชาชน หรือ
ชุมชนบางส่วนไม่มีความเข้าใจว่าจะเข้าไปมีตนจะเข้ามีสิทธิในการส่วนร่วมกับพ้ืนที่ได้อย่างไร หาก
ประชาชนเข้าไปจะมีกฎหมายรับรอง หรือให้สิทธิหรือไม่ ประชาชนจะมีสิทธิจัดการ บริหาร การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่เป็นผืนป่ามรดกโลกได้มากน้อยอย่างไร บางครั้งการที่รัฐส่งเจ้าหน้าที่ไป
เจรจากับชุมชนยังพบกับปัญหามากมาย เนื่องจากชุมชน หรือประชาชนบางกลุ่มยังไม่เข้าใจกฎหมาย
ที่ออกมาบังคับใช้ประชาชนโดยส่วนร่วม  ยังไม่เข้าใจถึงสิทธิเสรีภาพที่ตนได้รับจากรัฐ ปัจจุบันนี้ยังมี
มาตรการใหม่ของรัฐคอยส่งเสริมสนับสนุนสิทธิชุมชน และการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชน  
โดยการก าหนดให้หน่วยงานรัฐ และเจ้าหน้าที่ เช่นหัวหน้าอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช หัวหน้าของ
กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ประสานงาน เข้าไปเจรจาเพ่ือปรึกษาหารือในการก าหนดยุทธศาสตร์สิทธิชุมชน 
ให้มีความเข้า ใจถึ งการมีส่ วนร่ วมของประชาชน มากกว่ าการเข้ า ไป ก าหนดบทลงโทษ  
โดยการเข้าไปจับกุมประชาชน รวมถึงการสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพชุมชน และ
ประชาชนเป็นเจ้าของสิทธิที่ดีในบริเวณดังกล่าว และท าให้ชุมชน และประชาชนมีร่วมส่วนกับรัฐใน
การสนับสนุนและท าหน้าที่คอยสอดส่องบุคคลผู้กระท าผิด หรือผู้บุกรุก เก็บหาของป่า หรือบุคคลที่
เข้ามาสัมปทานผืนป่าเข้มรดกโลก และการกระท าดังกล่าวจะต้องไปไม่ผิดต่อจารีตประเพณีของ
ประชาชนท้องถิ่น หรือชนเผ่าต่างๆ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสัญชาติและได้รับสิทธิตามกฎหมายไทย หรือท า
ให้ผืนป่ามีความผิดปกติไปจาการท าลายด้วยวิธีต่างๆของผู้กระท าความผิดตามกฎหมาย 
 นอกจากนี้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 43 (2) และมาตรา 50 สรุป
สาระส าคัญได้ว่า “บุคคล และชุมชนย่อมร่วมมือและสนับสนุนให้เกิดสิทธิในการจัดการ บ ารุงรักษา 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
และยั่งยืน....” มาตรา 57 ก าหนดเบื้องต้นว่า “รัฐต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมด าเนินการ และได้รับประโยชน์ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้” จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันเป็นการก าหนดให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชน และก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมมรดกโลกทางธรรมชาติ จากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการด าเนินงานตาม
อนุสัญญาว่าด้วยมรดกโลกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ 2559 ก าหนดให้ คณะกรรมการมรดก
โลก เป็นผู้รับผิดชอบ แต่ในส่วนของการมีส่วนร่วมในดูแลพ้ืนที่ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ ย่อมต้องให้
คณะกรรมการวินิจฉัยสิทธิชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบ และส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นไปตามกรอบของ
อนุสัญญาว่าด้วยมรดกโลกก าหนดไว้ ซึ่งจะท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่ามรดก
โลกทางธรรมชาติ  
 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นการมีส่วนร่วมในป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ จึงความแตกต่างกับการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในบริเวณป่าทั่วไป กล่าวคือนักวิชาป่าไม้ ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1970  
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มีความเห็นว่าป่าไม้ที่อยู่ในเขตด้อย และก าลังพัฒนา ถูกท าลายไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากว่าโครงสร้าง
ทางการเมืองของประเทศเหล่านี้มีลักษณะเป็นแบบเผด็จการ หรือกึ่งเผด็จการ ท าให้อ านาจในการ
จัดการป่าไม้ไปอยูก่ับผู้ปกครองกลุ่มน้อย จึงก่อให้เกิดผลเสียใหญ่ อันได้แก่การท าไม้ หรือผลิตไม้สร้าง
รายได้ในการส่งออกระหว่างประเทศ ท าให้ทรัพยากรป่าไม้ลดน้อยลงจนไม่สามารถเข้าไปฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม้ได้เลย จนมีเริ่มมีการบุกรุกทรัพยากรในผืนป่ามรดกโลก  ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของ
ผืนป่า และเป็นแหล่งต้นน้ าของแม่หลายสาย มีพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่เป็นแหล่งผลผลิตที่ส าคัญของ
ประเทศ  และป่ามรดกโลกจึงเป็นสถานที่ที่ชุมชนและประชาชนมีสิทธิอนุรักษ์ การบริหารจัดการ  
และรักษา รวมถึงการที่ชุมชน และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากผืนป่ามรดกโลกได้อย่างเต็มที่   
แต่การมีส่วนร่วมของประชาชนในบริเวณป่าทั่วไป ชุมชน และประชาชนมีสิทธิอนุรักษ์ คุ้มครอง  
และดูแลในเบื้องต้น แต่ไม่สิทธิครอบครอง หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งรัฐไม่มี
การส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งพ้ืนที่กลางที่ชุมชน และประชาชนสามาระเข้าไปใช้อย่าง
ถูกต้อง แต่เดิมชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่อาศัยเป็นระยะเวลานาน มีการเข้าไป
ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่าไม้เต็มที่ แต่เมื่อมีกฎหมายออกมาบังคับโดยมีการพ่ึงพาอาศัยป่ามาโดยตลอด 
แต่กลับไม่สามารถเข้าไปจัดการป่าไม้ เนื่องจากการตรากฎหมายบัญญัติออกมาบังคับใช้ถือว่าป่า
มรดกโลกเป็นผืนป่าของรัฐ ประชาชนไม่มีสิทธิจัดการ การครอบครอง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ผืนป่ามรดกโลก จึงท าให้กลุ่มคนเหล่านี้อาจกระท าความผิดในฐานะผู้บุกรุกป่า หรือลักลอบเอาของป่า
ไปขายเป็นการกระท าตามกฎหมายของรัฐ  จะต้องได้รับโทษตามที่ก าหนด หากพิจารณา
พระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 มาตรา 4 ก าหนดให้ ป่า หมายถึง ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตาม
กฎหมายที่ดิน อาจจะหมายความว่าไม่มีบุคคลใดเข้าครอบครองที่ดินนั้น หรือรัฐเป็นเจ้าของป่าไม้แต่
เพียงผู้เดียวเท่านั้น ซึ่งรัฐไม่เข้ามาอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู กลับปล่อยให้ผืนป่าพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า  
หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ จึงท าให้ประชาชน หรือชุมชน เข้าใจว่าตนเป็นบุคคล
ที่อาศัยในบริเวณนั้นเข้ามามีสิทธิครอบครอง และใช้ประโยชน์จากการเก็บของป่า ล่าสัตว์ ตามวิถีของ
ชุมชนดั้งเดิมได้ และมาตรา 11 ก าหนดให้ ชุมชน และประชาชนจะท าการการตัด ฟัน กาน โค่น ลิด
เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลาก หรือน าไม้ออกด้วยประการใดๆ รวมถึงตามมาตรา 29 ประชาชน 
และชุมชน ไม่สามารถเก็บหาของป่าได้ หากว่าไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐให้ด าเนินการ  โดยไม่ได้รับ
อนุญาตต้องมีความผิด จากสองมาตราดังกล่าวถือได้ว่าชุมชน หรือประชาชนที่อาศัยอยู่พ้ืนที่ตาม
วิถีทางชุมชนดั้งเดิมจะไม่มีสิทธิการการตัด ฟัน กาน โค่น ลิดเลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลาก รวมถึง
ไม่สามารถเก็บหาของป่าเพ่ือให้มีชีวิตอยู่รอดในผืนป่าปกติได้อย่างถูกต้อง จึงถือว่าการดูแลป่าไม้ทั่วไป 
รัฐมีอ านาจกระท าการอย่างไรก็ได้แต่เพียงผู้เดียว โดยที่ประชาชนไม่มีสิทธิที่กระท าการใดๆ อันมี
ลักษณะกระท าความผิดต่อกฎหมายตามที่ได้กล่าวแล้วในข้างต้น จึงมีความแตกต่างกับการมีส่วนร่วม
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ของประชาชนในการดูแลป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ ชุมชน และประชาชนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพได้
อย่างเหมาะสม 
 ดังนี้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลพ้ืนที่ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติย่อมมี
ความแตกต่างกันเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายที่มีบัญญัติไว้ชัดเจนว่าสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายที่ได้
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 43(2) และมาตรา 50 และร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน (ฉบับรับฟัง
ความความเห็น) เป็นการก าหนดสิทธิหน้าที่ของประชาชน ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิม และก าหนดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 57 ให้บุคคลเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูต่างๆ และยิ่งไปกว่านั้นการก าหนดลักษณะพ้ืนที่ป่ามรดกโลก และสิทธิเสรีภาพของประชาชนยัง
ขึ้นอยู่กับแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานตามมาตรการอนุสัญญาว่าด้วยคุ้มครองมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม และทางธรรมชาติ ตามข้อ 7 ถึง 10 แสดงให้เห็นพ้ืนที่นั้นจะต้องมีลักษณะที่โดดเด่น และ
พบการกระจายตัวของถิ่นที่อยู่อาศัยของพันธุ์และพันธุ์สัตว์ที่หาชมได้ยากอีกด้วย ลักษณะของป่าไม้
ทั่วไป จะมีลักษณะเป็นที่ดินไม่มีบุคคลใดเข้าครอบครองที่ดินนั้น หรือรัฐเป็นเจ้าของป่าไม้แต่เพียงผู้
เดียวเท่านั้น ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปอาศัยได้ชั่วคราว แต่ไม่สามารถกระท าการต่างๆ จึงท าให้การ
มีส่วนของประชาชนในรูปแบบป่าทั่วไป รัฐมีอ านาจกระท าการอย่างไรก็ได้แต่เพียงผู้เดียว โดยที่
ประชาชนไม่มีสิทธิที่กระท าการใดๆ อันมีลักษณะกระท าความผิดต่อกฎหมายตามที่ได้กล่าวแล้วใน
ข้างต้น จึงมีความแตกต่างกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ 
ชุมชนและประชาชนมีสิทธิอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแล รวมถึงมีสิทธิครอบครอง และใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่
มรดกโลก 
 

5.2.3 รูปแบบของกระบวนการสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
คุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ 

รูปแบบของกระบวนการสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองมรดกโลก
ทางธรรมชาติ เป็นการน าแนวทางปฏิบัติของการด าเนินการให้น าหลักเกณฑ์ของสิทธิ และการมีส่วน
ร่วมให้ชุมชน และประชาชนเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งมีการได้น า
หลักเกณฑ์มาจากแนวทางการด าเนินงานในการเข้าสู่การส่วนร่วมของประชาชน หรือแนวทาง
ด าเนินงาน Compact และแนวทางการด าเนินงานของโครงการจอมป่า ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบททางสังคมไทย และสามารถก าหนดทิศทางในการด าเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง 
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 ทั้งนี้ผู้เขียนจึงมีความเห็นสอดคล้องกับหลักการของกระบวนการของสิทธิชุมชน และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดความส าเร็จนั้นจะต้องมีอยู่ 2 ประการ348 อันได้แก่  

  1) หลักการบริหารการจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือเรียกว่า “4S” 
กล่าวคือ ซึ่งมีหลักการ เริ่มต้นเร็วก่อนการตัดสินใจ (Starting Early) ผู้มีส่วนได้เสียต้องครอบคลุม 
(Stakeholders) ความไว้วางใจ (Sincerity) และ ความยืดหยุ่นกับสถานการณ์  (Suitability)  

   1.1 )  เริ่มต้นเร็วก่อนการตัดสินใจ (Starting Early) การเริ่มต้นเกี่ยวกับ
การสนับสนุนให้ข้อมูลกับชุมชน และประชาชน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดแนวความคิด เห็นตั้งแต่
แรกเริ่ม และรัฐมีการรับฟังความเห็นของประชาชนก่อนจะมีการตัดสินใจซึ่งจะท าให้ เกิด 
การมีส่วนร่วมกันอย่างกว้างขวาง และเข้าถึงการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง  

   1.2) ผู้มีส่วนได้เสียต้องครอบคลุม (Stakeholders) เป็นหลักส าคัญอีก
ประการหนึ่งที่ชุมชน และประชาชน รวมถึงผู้มีผลกระทบ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไม่ว่าโดยตรง 
หรือโดยอ้อม หรือผู้ที่ได้รับประโยชน์ หรือผู้ที่เสียประโยชน์ ต้องมีการรับฟังข้อมูล หรือเข้ามาปรึกษา
เป็นอันดับแรก ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องมีการบริหารการจัดการให้มีการเอ้ือเฟ้ือผู้มีส่วนได้เสีย
เข้ามามีส่วนมากขึ้น เช่นการก าหนดวันและเวลาให้ชาวบ้าน หรือชุมชนในการแสดงความคิดเห็น
ร่วมกับรัฐ การใช้ภาษาท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการสื่อสาร และการอ านวยความสะดวก  
ในการเดินทางของชุมชน และผประชาชน 

   1.3) ความไว้วางใจ (Sincerity) เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐ กับประชาชนให้ประสบความส าเร็จเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยหน่วยงานรัฐผู้ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ หรือมีอ านาจในการอนุมัติจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วม
อย่างเปิดเผย ซึ่อสัตย์ ปราศจากคติ อย่างจริงใจ ซึ่งมีการสื่อสารกันตลอดเวลา และตอบสนองความ
สงสัยของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงอธิบายถึงความก้าวหน้า หรือเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างต่อเนื่อง 
สร้างการอธิบายกระบวนการต่างอย่างชัดแจ้ง เพื่อลดข้อสงสัยต่างๆที่เกิดขึ้น และน าไปสู่กระบวนการ
ตัดสินใจร่วมกันของทั้งสองฝ่าย 

   1.4 ) ความยืดหยุ่นกับสถานการณ์  (Suitability) เป็นรูปแบบ หรือการ
เลือกเทคนิคให้มีความเหมาะสมกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีการพิจารณา
จากประเภท หรือลักษณะของโครงการ ลักษณะและความหลากหลายที่แตกต่างกันของพ้ืนที่ รวมถึง
ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนความแตกต่างด้านสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม และความสนใจของชุมชน  

                                           
 348   อรทัย ก๊กผล และ ตรระวี ปริสุทธิญาณ, คู่คิด คู่มือ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า) , 2552 , หน้า 88. 
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และประชาชน โดยมีการเตรียมความพร้อม หรือข้อจ ากัดของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดให้  
มีส่วนร่วม 

  2) รูปแบบของกระบวนการของสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็น
การน าชุมชน และประชาชนให้มีสิทธิเข้าร่วมในกระบวนการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยมี
การน าวิธีจากการศึกษาจากแนวความคิด ทฤษฎีทางกฎหมายของระหว่างประเทศ กฎหมาย
ต่างประเทศ และกฎหมายไทย รวมถึงการน าบทสัมภาษณ์จากหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องมาแสดง
ความคิดเห็น และเสนอกระบวนการสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

ประการแรก การจัดท าฐานข้อมูลเบื้องต้นในการจัดการพ้ืนที่ให้ชุมชนเข้ามี
ส่วนร่วมในพ้ืนที่มรดกโลก กล่าวคือการส ารวจข้อมูลของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ทางเป็นจริงใน
ปัจจุบัน รวมถึงหาข้อมูลทั่วไปของชุมชน เช่นข้อมูล และประวัติของชุมชน  ประชากร ลักษณะทาง
สังคมและวัฒนธรรม การศึกษา อาชีพของประชาชน เพ่ือน ามาประกอบในการวางแผนบริหารจัดการ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอชื่อของชุมชน และประชาชน โดยมีการก าหนดเป้าหมายในการจัดท าแผน
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ท าให้เกิดการสร้างความร่วมมือกันระหว่างรัฐ เจ้าหน้าที่ และชุมชน รวมถึงผ็มีส่วน
ได้เสีย ซึ่งมีการก าหนดจัดท าฐานข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ 

   รูปแบบแรก การก าหนดแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินใช้ประโยชน์ โดยชุมชน 
ผู้มีส่วนได้เสีย รัฐ และชาวบ้าน เป็นผู้ก าหนดแนวเขต 

  รูปแบบสอง การก าหนดจัดแผนที่หมาย ที่ดิน รวมถึงป่าชุมชน อันเกิดจาก
ข้อตกลงในทางปฎิบัติร่วมกัน เกี่ยวกับในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วมกันของชุมชน  
เจ้าหน้าที่ของอุทยาน และหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ 

   รูปแบบที่สาม การส่งเสริมให้ชุมชนเข้าร่วมในการวางแผนจัดการมรดกโลก
ทางธรรมชาติ ซึ่งการวางแผนอาจจะมีปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ของมรดกโลก  
ซึ่งประกอบด้วย การจัดท าแผนการท างาน การตกลงเรื่องกรอบเวลา  การก าหนดและระบุทรัพยากร
มรดกโลกที่จะต้องปฎิบัติงานตามแผน การให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ  
การจัดท าชั้นตอนในการอนุมัติโครงการ รวมถึงการพิจารณาวิธีการปฎิบัติเพ่ือแก้ไขความขัดแย้ง  

 จากรูปแบบที่สาม พิจารณาจากการน ารูปแบบ หรือองค์ประกอบหลักของ
แผนการจัดการแหล่งมรดกโลก และทางเลือกให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยเป็นการน า
หลักเกณฑ์ของคู่มือ Managing Natural World Heritage ( WHC,2012a) เข้ามาปรับใช้ โดยมี
องค์ประกอบดังนี้ 

  องค์ประกอบแรก คุณค่าและวัตถุประสงค์ กล่าวคือค าประกาศที่มี
การระบุไว้อย่างชัดเจน ถึงผลลัพธ์ในการจัดการบริหาร ไปจนถึงประกาศคุณค่าโดดเด่นสากล 
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ตลอดจนคุณค่าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติ 
หมายความว่าในระหว่างการประเมินขั้นพ้ืนฐาน และการเตรียมชื่อ ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการระบุคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลทั้งทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ โดยมีการก าหนดกรอบ
วัตถุประสงค์ในการจัดการพื้นที่ รวมถึงความเป็นของแท้ดั้งเดิมของพ้ืนที่ 

  องค์ประกอบที่สอง แรงกดดัน เป็นการกล่าวถึงรายละเอียดของ
ภัยคุกคามต่อพ้ืนที่คุกคามในการประเมินในช่วงการวางแผน หรือประเมินประสิทธิภาพในการท างาน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียต้องมีส่วนร่วมในการจัดล าดับการคุกคามของพ้ืนที่ 

  องค์ประกอบที่สาม ลักษณะของเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายการบริหาร
การจัดการที่ชัดเจน ผู้มีส่วนได้เสียสามารถมุ่งเน้นการปฎิบัติงานเพ่ิอบรรลุวัตถุประสงค์ของความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยมีการจัดท าแผนที่ การสัมภาษณ์ การปกป้องพ้ืนที่ทั้งภายใน และ
ภายนอก 

  องค์ประกอบที่สี่ ตัวชี้วัดส าหรับเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้สัยสามารถ
ก าหนดตัวชี้วัด และก าหนดการตรวจสอบเป้าหมายด้านการอนุรักษ์ทั้งมรดกโลกทางธรรมชาติ 
ประกอบกับการส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นให้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องในพ้ืนที่ 

  องค์ประกอบที่ห้า กลยุทธ์และการด าเนินงานเพ่ือการบริหารการ
จัดการ การก าหนดถึงข้อมูล หรือสถานนะของเป้าหมายการจัการดั้งเดิม และโครงสร้างในการก ากับ
ดูแลมรดกโลก รวมถึงการตรากฎหมายให้มีความสอดคล้องกับจารีตประเพณีของชุมชน กับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่มรดกโลก 

ประการที่สอง การประเมินพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นการปรับภูมิ
ทัศน์คุ้มครอง รวมถึงพ้ืนที่ทับซ้อน และเขตสงวน ซึ่งเป็นการประเมิน และส ารวจพ้ืนฐานของ
ประชาชนที่อาศัยบริเวรโดยรอบป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ โดยพ้ืนที่ดังกล่าวจะต้องได้รับการยอมรับ
ในองค์กรระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานไทย และก าหนดให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรส่วนท้ องถิ่นท า
หน้าที่เป็นผู้ประสานงานให้การดูแล และชุมชนท้องถิ่น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 อย่าง 

 อย่างแรก การประเมินพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติของชุมชน พ้ืนที่เกษตร 
ตลอดจนพ้ืนที่ประโยชน์ของชุมชน อันมีความเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี  
ของชุมชน และประชาชน 

 อย่างที่สอง การส ารวจและการวางแผนพื้นที่ใช้ประโยชน์โดยรอบมรดกโลก
ทางธรรมชาติ รวมถึงป่าชุมชน 
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ประการที่สาม กระบวนการน าชุมชนเข้าการเสนอชื่อ เป็นการที่รัฐส่งเสริม 
และสนับสนุนการเคารพในสิทธิดั้งเดิมชุมชน และประชาชน โดยที่ชุมชนมีสิทธิจัดการ เสนอชื่อ 
ปกป้องทรัพย์สินในเขตพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ  จัดท าบัญชีเบื้องต้นต่อหน่วยงาน  และการ
ปกป้องทรัพยสินที่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ  มีข้ันตอน 4  วิธีดังนี้ 

 วิธีแรก การก าหนดทีมงานของโครงการ จากที่ได้กล่าวมาในก่อนหน้านี้ 
การก าหนดทีมงานเป็นการสร้างหลักการพ้ืนฐานของชุมชน และประชาชน โดยมีการแบ่งออกเป็น 
ทีมงานแรกเริ่ม ทีมงานหลัก ที่ปรึกษา และผู้มีส่วนได้เสียนั้น ซึ่งอาจจะรวมถึงผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ 
ผู้กระท า และผู้มีหน้าที่ในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

วิธีที่สอง การปรึกษาหารือ หมายความว่าการส ารวจ การหารือเฉพาะกลุ่ม  
การประชุมสาธารณะ และการสัมภาษณ์ โดยอาจจะหลักการทางเทคนิคในการท าแผนที่ชุมชน 
และการท า GIS แบบมีส่วนร่วม อาทิเช่น การสร้างประชาธิปไตยแบบท้องถิ่น สร้างมิติความมีส่วน
ร่วมของชาย และหญิง หรือการสร้างความมีส่วนร่วมในกลุ่มของสตรี จึเป็นถ่ายทอดประสบการณ์ 
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของประชาชนภายในกลุ่ม 

วิธีที่สาม การน าข้อมูลที่มีอยู่มาทบทวน จึงเป็นการประเมินสภาวะของ
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ทีมงานของโครงการสามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ   
และเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการปรึกษาหารือ และอภิปรายเพ่ือต้องการให้แก้ปัญหา
อย่างแท้จริง 

วิธีที่สี่ การเก็บข้อมูลทางเทคนิค เป็นการสร้างระบบสารสนเทศ เพ่ือช่วยให้
ชุมชน ประชาชน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น เช่นท า
GIS แผนที่ชุมชนทางดิจิตอล โดยมีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และสร้างรูป
แบบจ าลอง ในการมีส่วนของประชาชนในการจัดการบริหารพ้ืนที่ได้ถูกต้อง 

ประการที่สี่ การพัฒนาแกนน าของชุมชน .ซึ่งอาจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการของชุมชน ซึ่งอาจมาจากตัวแทนของชุมชน หมู่บ้าน ท าหน้าที่ก ากับให้เป็นไป
ข้อตกลงการมีส่วนร่วมกันในการบริหารจัดการพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ โดยมีการก าหนด
เป้าหมายที่ส าคัญ กล่าวคือ การสร้างเข้มแข็งของคณะกรรมการในการท ากิจกรรมเครือข่ายส่งเสริม
การอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟ้ืนฟูมรดกโลก และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น และสร้างความร่วมมือกันระหว่างชุมชน และประชาชน รวมถึง
เจ้าหน้าที่อุทยาน และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม ดังนี้ 

 กิจกรรมแรก การจัดตั้งคณะกรรมการของชุมชน และการท าข้อตกระหว่าง
ชุมชนกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการจัดท าข้อตกลงเก่ียวกับการสนับสนุนแนวทางด าเนินการอนุรักษ์พ้ืนที่
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ใช้ประโยชน์ให้เกิดความชัดเจน และมีการส ารวจข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับมรดกโลกให้มีความสอดรับ
กับพ้ืนที่ชุมชน  

กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกรรมการชุมชน ให้เกิด
แนวคิดในองค์ความรู้ และเข้าใจถึงบทบาทการรับผิดชอบต่อชุมชนกับมรดกโลกทางธรรมชาติ 
ก่อให้เกิดความสามารถในการท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ 

กิจกรรมที่ 3 หน่วยงานรัฐส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ชุมชนด้านการ
คุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมหรือเวทีในชุมชน เพ่ือน าเสนอข้อมูลคุณค่า
ของทรัพยากรในมรดกโลกทางธรรมชาติ ก่อให้เกิดการท างานของคณะกรรมการชุมชน เช่นการ
จัดตั้งกติกาชุมชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  กิจกรรมที่ 3.1 การส่งเสริมเวทีทบทวนกติกาชุมชน และการสร้าง
ความเข้าใจกันระหว่างชุมชน กับรัฐ โดยเน้นหลักการประชาสัมพันธ์โครงการ 

  กิจกรรมที่ 3.2 การสร้างเวทีประชาคมให้ชุมชนที่เกี่ยวข้องมีสิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ให้รูปแบบป้าย
อนุรักษ์ และสื่อทางเทคโนโลยี  

 กิจกรรมที่ 3.3 การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการชุมชนกับ
เจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน หรือส่งเสริมการคุ้มครองมรดกโลก 

 กิจกรรมที่ 3.4 หน่วยงานรัฐจัดให้มีการอบรม หรือแลกเปลี่ยการ
ท างานเพ่ือส่งเสริมศักยภาพการท างานของคณะกรรมการชุมชน 

 กิจกรรมที่ 3.5 การสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานส่งเสริม
การอนุรักษ์อย่างจริงจัง 

ประการที่ห้า กระบวนการติดตาม และรายงานผล เป็นกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน และประชาชนที่มีความส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่งในการดูแลมรดกโลก และระบบ
นิเวศน์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ ซึ่งเป็นการช่วยให้มีประสิทธิภาพในการจัดการให้เป็นไปตามการด าเนินงาน
ของพ้ืนที่ หรือสามารถก าหนดการเตือนภัยคุกคามให้มีความครอบคลุมตั้งแต่แรก การจัดท าตัวชี้วัด
ข้อมูลจากมรดกโลก และการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างคุณค่าโดดเป็นสากล และคุณค่าที่มีอยู่ใน
พ้ืนที่ติดตามภายใต้อนุสัญญาชีวภาพ รวมถึงการสนับสนุนใหชุมชนท้องถิ่น ชนเผ่า และประชาชน 
ให้มีส่วนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นเครื่องมือส่งเสริมการอนุรักษ์ และ
การจัดการมรดกโลกในรูปแบบเชิงรุก ท าให้มีการท างานที่มีความเหมาะสม และมีความน่าเชื่อถือ 
ซึ่งสามารถก าหนดการเฝ้าติดตามไว้ในหลักเกณฑ์ของคู่มือ Managing Natural World Heritage  
(WHC,2012a) ซึ่งมีคุณสมบัติการเฝ้าติดตามและรายงานผล ดังนี้  
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ข้อ 1 ความสัมพันธ์กับองค์ประกอบที่ต้องการชี้วัดอย่างชัดเจน ท านาย
การณ์ และสามารถยืนยันข้อมูลได้อย่างแม่นย า  

ข้อ 2  ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว  
ข้อ 3 สะท้อนผลต่อการเปลี่ยนแปลงระยะยาว ที่มีความหมายโดยตรงต่อ

การจัดการรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงวิทยา สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงสามารถบอกระดับ
และช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 4 การคุ้มค่ากับการลงทุนในการเก็บ วิเคราะห์ และแปรผลข้อมูล 
ข้อ 5 ง่ายต่อการตีความ  
ข้อ 6 สามารถวิเคราะห์ เก็บข้อมูล และรายงานได้ 
ข้อ 7 ประเมินผลกระทบจากแรงกดดัน หรือช่วยตรวจแรงกดดันขึ้นมาใหม่ 
ผลปะโยชน์ของการเก็บข้อมูลบางครั้งมีค่าใช้จ่ายน้อย ท าให้ชุมชนมี

กระบวนการมีส่วนร่วมมากขึ้น สนับสนุนพ้ืนที่คุ้มครองมากยิ่งขึ้น โดยชุมชนสามารถเข้าถึง
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการเฝ้าติดตาม (Monitoring Protocols) มากยิ่งขึ้น โดยมีการน า
หลักเกณฑ์จากเครื่องมือ Enchaning our Heritage Toolkit (Hooking และคณะ) เข้ามา
ประยุกต์กับการประเมินการเฝ้าติดตามของชุมชน และประชาชนคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ 
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี 

ขั้นตอนการเฝ้าติดตาม มีกระบวนการ 8  ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การระบุกลุ่มของคุณค่าพ้ืนฐานส าหรับการเฝ้าติดตาม 
ขั้นตอนที่ 2 การท าชุดตัวชี้วัดเพ่ือสะท้อนคุณค่าของพ้ืนที่ 
ขั้นตอนที่ 3 ชุมชน ประชาชน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย มีความเห็นชอบ

ร่วมกันในระดับเริ่มต้นการชี้วัด 
ขั้นตอนที่ 4 การตอบสนองที่ควรท ากับแบ่งเขตพ้ืนที่มรดกโลก 
ขั้นตอนที่ 5 การเปรียบเทียบกับข้อมูลพ้ืนฐาน กับกระบวนการเฝ้าติดตาม 

หรือข้อมูล และระบุช่องว่างของข้อมูล 
ข้อตอนที่ 6 จัดท าขั้นตอนเฝ้าติดตามโดยละเอียด 
ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการจัดท าข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลที่ได้จากการจัดการ โดยก าหนดจากระดับพ้ืนฐาน 

แล้วติดตามผลซึ่งมีการเปรีบเทียบกับพ้ืนฐานดังกล่าว 
  นอกจากนี้ การตรวจติดตาม มีความส าคัญเหมือนกัน จึงเป็นการายงานต่อศูนย์
มรดกโลกของไทย และองค์กรที่ปรึกษา เช่นคณะกรรมการสิทธิชุมชน กรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์
พืช เกี่ยวกับสถานภาพการละเมิดสิทธิชุมชน และไม่มีการมีร่วมส่วนร่วมของประชาชน หรือไม่มีการ
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คุ้มครองมรดกโลก ซึ่งการตรวจติดตามจะต้องมีการรวบรวมความเห็นจากกลุมของชุมชน ชมเผ่า  
หรือผู้มีส่วนได้เสียส่งมอบไปยังคณะกรรมการชุมชนให้วินิจฉัย 
  ทั้งนี้ยังมีการรายงานผลตามก าหนดเวลา เป็นการน าไปสู่การแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
ซึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง ความเร่งด่วน ซึ่งการรายงานผลดังกล่าวยังเป็นสิ่งจ าเป็นในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล การสร้างเครือข่าย การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างในพ้ืนที่ระดับชุมชน โดยมีการ
ตอบสนองความมุ่งหมาย 4 ข้อ ดังนี้ 
   ข้อ 1 การด าเนินการประเมินภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม และทางธรรมชาติ  
   ข้อ 2 การประเมินถึงคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลของทรัพย์สินที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนมรดกโลกให้ด ารงอยู่ 
   ข้อ 3 ระบบสารสนเทศในปัจจุบันเกี่ยวกับทรัพยสินมรดกโลก รวมถึงมีการ
บันทึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพพ้ืนที่มรดกโลกที่ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของชุมชน และ
ประชาชน 
   ข้อ 4 การส่งเสริมความร่วมมือในระดับท้องถิ่น และระดับภูมิภาค และการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยคุ้มครองมรดกโลด 
  การด าเนินการายงานผลตามระยะเวลา คือสารสนเทศให้มีกระบวนการมีส่วนช่วย
ในการประเมินสภาพพ้ืนที่มรดกโลกที่พิจารณาคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากล การแก้ไขปัญหาและ
ประเด็นต่างๆ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางปฎิบัติ จัดให้มีองค์ความรู้ และ
ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย
พันธมิตร รวมถึงการสร้างเครื่องมือในการตัดสินใจในหน่วยงานรัฐไทย หน่วยงานเอกชน ชุมชน 
ชุมชนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งถือว่าเป็นรายงานอย่างสมบูรณ์ที่ตอบสนองความต้องการจัดท า
แผนของชุมชน ภัยคุกคาม จุดอ่อน และจุดแข็งโดยมีการปรึกษาหารือกับผู้แทนชุมชน เพ่ือต้องกร
แก้ไขปัญหาสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น 
  ดังนั้นรูปแบบของกระบวนการของสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เป็นรูปแบบที่สร้างกระบวนการน าชุมชน และประชาชนก่อให้เกิดการมีสิทธิ และมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งมีรูปแบบที่ส าคัญอยู่  5 ประการ อันได้แก่ การ
จัดท าฐานข้อมูลเบื้องต้นในการจัดการพ้ืนที่ให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในพ้ืนที่มรดกโลก การประเมินพ้ืนที่
มรดกโลกทางธรรมชาติ กระบวนการน าชุมชนเข้าการเสนอชื่อ การพัฒนาแกนน าของชุมชน และ
รวมถึงกระบวนการติดตาม และรายงานผล  
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 สิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ ก พบ
กับปัญหาทางกฎหมาย 2 ประการ กล่าวคือ ประการแรก ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความไม่ชัดเจน
ของสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน และประการที่สอง การขาดกลไกของสิทธิชุมชนใน
การส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งผู้เขียนศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายตลอดจนน ากฎหมาย
ระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ มาวิเคราะห์กับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในกฎหมายไทยตามที่
กล่าวมาท้ังหมดในข้างต้น  
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บทท่ี 6 
บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

6.1 บทสรุป 

 ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มให้ความส าคัญเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างแพร่หลายออกไปเป็นวงกว้างจึงท าให้รัฐไทยมีตราร่างกฎหมายเข้ามาสนับสนุนกับแนวความคิด
ดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้สถานะทางกฎหมายเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามกฎหมาย 
ที่ใช้บังคับย่อมไม่เพียงพอต่อหลักเกณฑ์ข้างต้น ท าให้ไม่มีการตรากฎหมายที่มารองรับสิทธิชุมชน  
และการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติอย่างจริงจัง ชุมชน หรือประชาชนในบริเวณ
พ้ืนที่ต้องการสิทธิที่สามารถอนุรักษ์ และรักษาไว้ โดยยังคงรูปแบบอัตลักษณ์ความเป็นอยู่ตามแนววิถี
ชีวิตดั้งเดิมของตน แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวยังคงบัญญัติในไว้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของชุมชน หรือประชาชน และอ านาจหน้าที่ของรัฐ  
ต่อประชาชาชน หรือรัฐต่อชุมชนเท่านั้น บางครั้งยังคงมีการลิดรอนสิทธิจากหน่วยงาน หรือองค์กร
ไม่ให้ชุมชนและประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ และไม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ในพ้ืนที่มรดก
โลกทางธรรมชาติ 
 ทั้งนี้จากหลักเกณฑ์แห่งสิทธิดังกล่าวนั้น ไม่ได้มีเฉพาะแค่เป็นเพียงบัญญัติขึ้นเพียงแค่
ประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมีกฎหมายขององค์กรระหว่างประเทศหลายหลายหน่วยงานยังมีการรับรอง
แห่งสิทธิ อาทิเช่นกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ปี 1966  
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ค.ศ.1966 ปฏิญญาริโอของ  
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปี 1992 ปฏิญญาว่าด้วยชนเผ่าพ้ืนเมือง ปี 2007 ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการ
พัฒนา ปี 1986 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญาว่าด้วยคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม และทาง
ธรรมชาติที่ถูกตรากฎหมายขึ้นโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
หรือยูเนสโก จึงให้ความส าคัญเกี่ยวกับมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยที่รัฐจะต้องมีการบริหาร 
การจัดการที่ดีในการเคารพถึงสิทธิ และเสรีภาพของชนเผ่าพ้ืนเมือง ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิม รวมถึงประชาชนทั่วไปให้เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น หรือบริบททางสังคม นอกจากนี้ยังมีแนวทางการด าเนินการเพ่ือการสนับสนุน
ตามอนุสัญญามรดกโลก” หรือเรียกว่า “แนวทางการด าเนินปฏิบัติการตามอนุสัญญามรดกโลก” 
ก าหนดให้ชุมชน หรือประชาชนในบริเวณพ้ืนที่ได้รับสิทธิเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายในการเข้าไป
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บริหารจัดการพ้ืนที่ร่วมกับรัฐ โดยที่รัฐให้อ านาจดังกล่าวแก่สิทธิชุมชน และประชาชนซึ่งเป็น  
การเคารพต่อสิทธิภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมตามการด าเนินการทางกฎหมายตามที่ได้บัญญัติ 
 จากการศึกษาพบว่าปัญหากฎหมายเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการคุ้มครองบริเวณแหล่งมรดกโลก ซึ่งปัญหาทางกฎหมายมีจ านวนทั้งสิ้น  
2 ประการ อันได้แก่ ประการแรก ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของสิทธิชุมชน และการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และประการที่สอง การขาดกลไกของสิทธิชุมชนในการส่วนร่วม  
ของประชาชน จะมีบทสรุปแห่งประเด็นปัญหาทางกฎหมาย ดังนี้  
 1.ความไม่ชัดเจนของสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายความว่า การมิได้มี
บทบัญญัติในเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับสถานะของชุมชนตาม
กฎหมาย รวมถึงไม่มีการรองรับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของของประชาชน และประกอบ
พิจารณามาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และมาตรา 16 และมาตรา 18  
แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 จากกฎหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความไม่ชัดเจน 
ไม่ครอบคลุม และบุคคลในชุมชนไม่มีการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟู และการจัดการบริหารพ้ืนที่มรดก
โลก และการใช้อ านาจของประชาชนไม่สามารถเข้าไปใช้สิทธิดังกล่าวในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก
ทางธรรมชาติ ย่อมเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560   
 ประเทศไทยพบกับปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการความไม่ชัดเจนของสิทธิชุมชน และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ ในเรื่องเกี่ยวกับสถานนะสิทธิชุมชน 
และบทบาทของมรดกโลกทางธรรมชาติ การรับรองสิทธิชุมชน และขอบเขตของสิทธิชุมชนต่อมรดก
โลก 
 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเกี่ยวกับสถานะสิทธิชุมชน และบทบาทของมรดกโลก 
ทางธรรมชาติ เป็นการก าหนดให้การรับรองในสิทธิชุมชน ซึ่งต้องมีการก าหนดความหมายของชุมชน
ให้มีความชัดเจน เพ่ือให้ง่ายต่อการบังคับใช้  โดยการน ามาตรการกฎหมายระหว่างประเทศ  
และมาตรการกฎหมายต่างประเทศ มาประกอบให้เข้ารูปแบบของสิทธิชุมชนไทย โดยมีการส่งเสริมให้
ก่อให้บทบาทหน้าที่ส าคัญระหว่างชุมชนกับมรดกโลก รัฐมีหน้าที่เข้าสนับสนุน ช่วยเหลือ การน ามาสู่
การมีส่วนร่วมกับมรดกโลกทางธรรมชาติ และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติจากพ้ืนที่มรดกโลก 
ของไทย ทั้งนี้การรับรองสิทธิชุมชนเกิดขึ้นจากมีสถานะของชุมชนตามกฎหมายตามที่กฎหมายได้มี
การบัญญัติรับรองไว้อย่างชัดแจ้ง ให้มีการก าหนดฐานะของผู้ทรงสิทธิทางกฎหมาย รวมถึง
ความหมายชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้ งเดิมที่จะมีสิทธิตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
ในการคุ้มครองบริเวณพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ นอกจากนั้นขอบเขตของสิทธิชุมชนต่อมรดกโลก 
ซึ่งมีการก าหนดการใช้สิทธิของชุมชนในพ้ืนมรดกโลกแล้ว ยังจะต้องผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานของรัฐ 
และเอกชนเข้ามาสนับสนุนโดยมีการเจรจาปรึกษาหารือเพ่ือมีให้เกิดการส่วนร่วมในทิศทางเดียวกัน 
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ยกตัวอย่างเช่น ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน (ฉบับรับฟังความเห็น) พ.ศ. …. และร่าง
พระราชบัญญัติป่าชุมชน แสดงให้เห็นว่า ชุมชน หรือประชาชนสามารถเข้าไปร่วมมือกันโดยการมี
สิทธิครอบครอง และใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดการส่งเสริม 
วัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน ในรวมถึงการฟื้นฟูแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 
  
 2). กลไกกฎหมายมีการให้สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับการรับรองสภาพสิทธิชุมชน  
และการมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้น แต่กฎหมายบางฉบับที่ใช้บังคับยังคงมีความขัดแย้งกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เช่นค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64 
/2557 ข้อ 1  และ มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน พ.ศ. 2507 และ มาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เป็นบทบัญญัติก าหนดให้รัฐใช้อ านาจ 
ทางกฎหมายฝ่ายเดียวในการบังคับให้ชุมชน และประชาชนไม่สามารถมีสิทธิในการบริหารจัดการ  
ในพ้ืนที่มรดกโลก  และเป็นการแสดงอ านาจฝ่ายเดียวของรัฐในการก าหนดพ้ืนที่อยู่อาศัยของชุมชน
ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้ งเดิมมิได้อยู่ตามวิถีการด ารงชีวิตจารีตประเพณี สังคม  
และวัฒนธรรม จึงเป็นบทบัญญัติกฎหมายเพ่ือออกมารองรับอ านาจทางกฎหมายของรัฐฝ่ายเดียว  
โดยอ านาจส่วนใหญ่ไปอยู่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่  ซึ่งเป็นเหตุให้
ชุมชน หรือประชาชนมิได้เข้าถึงสิทธิและเสรีภาพดั้งเดิมของชุมชน และประชาชนตามกฎหมาย ซึ่งมี 
3 ประการ ดังนี้  
  ประการแรก บทบาทของรัฐกับการส่งเสริมสิทธิชุมชน ในการคุ้มครองมรดกโลก 
ทางธรรมชาติ เป็นการก าหนดถึงขอบเขตกฎหมายที่ความชัดเจน บทบาทของรัฐเกี่ยวกับรับรองสภาพ
บุคคล หน่วยงานและองค์กรในการคุ้มครองบริเวณพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ  และอ านาจ 
ของเจ้าหน้าที่ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติ  
  จากที่กล่าวมาในข้างต้น ขอบเขตการตรากฎหมายให้มีสถานะทางกฎหมาย 
อย่างชัดเจน และสามารถใช้บังคับได้ทันที ควรค านึงถึงการสิทธิของบุคคล และชุมชน ให้มีอ านาจ
หน้าที่ในการดูแล คุ้มครอง อนุรักษ์มรดกโลกทางธรรมชาติ เหมือนดังเช่น“ร่างพระราชบัญญัติสิทธิ
ชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็น) และร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว 
  ทั้งนีบ้ทบาทของรัฐเกี่ยวกับการรับรองสภาพบุคคล ตาม ข้อ 1 แห่งมติคณะรัฐมนตรี 
30 มิถุนายน 2541 ก าหนดให้ ประชาชนมีสิทธิครอบครองพ้ืนที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ แต่ไม่มีบทบัญญัติ
ใดมารับรองถึงสภาพบุคคลของชุมชน และชุมชนมิใช่เป็นบุคคลไทย หรืออาศัยอยู่ในพ้ืนที่มาเป็นระยะ
เวลานานไม่มีการรับรองสภาพบุคคลจากรัฐ หากมีการตรากฎหมายเป็นกฎกระทรวงเกี่ยวกับสิทธิ
ชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในบริเวณพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติออกมาบังคับใช้จะเป็น
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การสนับสนุนการขอบเขตของชุมชนให้มีสถานะรับรองตามกฎหมาย รวมถึงการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนมากยิ่งขึ้น 
  นอกจากนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่มีหน่วยงาน หรือองค์กรที่รับผิดชอบในการ
คุ้มครองบริเวณพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติมีหลากหลายองค์กร และการใช้อ านาจทางกฎหมาย
ก่อให้เกิดการทับซ้อนกัน และท าให้ยากต่อการเข้าถึงกฎหมาย ซึ่งบางครั้งสิทธิชุมชน และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ย่อมต้องมีคณะกรรมการวินิจฉัยการใช้สิทธิชุมชน เป็นหน่วยงานกลางท าหน้าที่
เป็นผู้ ก าหนดแผน และยุทธศาสตร์ที่ เกิดขึ้นในก าหนดขอบอ านาจ และให้สิทธิแก่ชุมชน  
และประชาชนโดยรอบพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติอย่างถูกต้อง 
  เรื่องการพิจารณาอ านาจของเจ้าหน้าที่ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่มรดก
โลกทางธรรมชาติ จะต้องน าไปสู่กระบวนการร่วมกันตัดสินใจระหว่างรัฐ กับชุมชน เพ่ือต้องการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดปัญหาความขัดแย้งกันภายในบริเวณพ้ืนที่มรดกโลก 
รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาบทบาทในการเป็นคณะกรรมการวินิจนัยชุมชน และผู้ไกล่เกลี่ย  
ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนที่คอยรับฟัง ให้ข้อเสนอแนะกับประชาชน โดยรีบด าเนินการแก้ปัญหาสิทธิ
ชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างเหมาะสม ตัวแทนจากชุมชนผู้ซึ่งเป็นคนในพ้ืนที่มีส่วน
ร่วมจะท าให้ปัญหานั้นหมดไป ย่อมต้องมีความเห็นในการอนุรักษ์พ้ืนที่มรดกโลกได้อย่างเหมาะสม 
และสอดคล้องกับกฎหมายที่เข้ามารองรับสิทธิชุมชนมากยิ่งขึ้น 
   ประการที่สอง กระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณ 
ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ มีความแตกต่างกันเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายที่มีบัญญัติไว้ชัดเจนว่า 
สิทธิเสรีภาพตามกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 43(2) และมาตรา 50 และร่าง
พระราชบัญญัติสิทธิชุมชน (ฉบับรับฟังความความเห็น) เป็นการก าหนดสิทธิหน้าที่ของประชาชน 
ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม และก าหนดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 57 ให้บุคคลเหล่านี้
เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูต่างๆ และยิ่งไปกว่านั้นการก าหนดลักษณะพ้ืนที่ป่ามรดก
โลก และสิทธิเสรีภาพของประชาชนยังขึ้นอยู่กับแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานตามมาตรการ
อนุสัญญาว่าด้วยคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ ตามข้อ 7 ถึง 10 แสดงให้เห็น
พ้ืนที่นั้นจะต้องมีลักษณะที่โดดเด่น และพบการกระจายตัวของถิ่นที่อยู่อาศัยของพันธุ์และพันธุ์สัตว์  
ที่หาชมได้ยากอีกด้วย ทั้นอกจากนี้ลักษณะของป่าไม้ทั่วไป จะมีลักษณะเป็นที่ดินไม่มีบุคคลใดเข้า
ครอบครองที่ดินนั้น หรือรัฐเป็นเจ้าของป่าไม้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปอาศัย
ได้ชั่วคราว แต่ไม่สามารถกระท าการต่างๆ จึงท าให้การมีส่วนของประชาชนในรูปแบบป่าทั่วไป  
รัฐมีอ านาจกระท าการอย่างไรก็ได้แต่เพียงผู้ เดียว โดยที่ประชาชนไม่มีสิทธิที่ กระท าการใดๆ  
อันมีลักษณะกระท าความผิดต่อกฎหมายตามที่ได้กล่าวแล้วในข้างต้น จึงมีความแตกต่างกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการดูแลป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ  
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  ประการที่สาม รูปแบบของกระบวนการของสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เป็นรูปแบบที่สร้างกระบวนการน าชุมชน และประชาชนก่อให้เกิดการมีสิทธิ และมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งมีการ ได้น าหลักเกณฑ์มาจากแนว
ทางการด าเนินงานในการเข้าสู่การส่วนร่วมของประชาชน หรือแนวทางด าเนินงาน Compact และ
แนวทางการด าเนินงานของโครงการจอมป่า ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
บริบททางสังคมไทย โดยมีการก าหนดหลักการของกระบวนการของสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนให้เกิดความส าเร็จนั้นจะต้องมีอยู่ 2 ประการ หลักการบริหารการจัดการการมีส่วนร่วม
ของประชาชน หรือเรียกว่า “4S” อันได้แก่ เริ่มต้นเร็วก่อนการตัดสินใจ (Starting Early) ผู้มีส่วนได้
เสียต้องครอบคลุม (Stakeholders) ความไว้วางใจ (Sincerity) และ ความยืดหยุ่นกับสถานการณ์  
(Suitability) และรูปแบบของกระบวนการของสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็น
การน าชุมชน และประชาชนให้มีสิทธิเข้าร่วมในกระบวนการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นการ
น าชุมชน และประชาชนให้มีสิทธิเข้าร่วมในกระบวนการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยมีวิธีจาก
การศึกษาจากแนวความคิด ทฤษฎีทางกฎหมายของระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ และ
กฎหมายไทย รวมถึงสัมภาษณ์จากหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องมาแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีรูปแบบที่
ส าคัญอยู่ 5 ประการ อันได้แก่ การจัดท าฐานข้อมูลเบื้องต้นในการจัดการพ้ืนที่ให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วม
ในพ้ืนที่มรดกโลก การประเมินพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ กระบวนการน าชุมชนเข้าการเสนอชื่อ 
การพัฒนาแกนน าของชุมชน และรวมถึงกระบวนการติดตาม และรายงานผล เพ่ือให้ตอบสนองถึง
สิทธิชุมชน และการมีส่วนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ 
  ดังนั้นจากบทสรุปเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน มี 2 วิธี 
กล่าวคือ วิธีแรก.ความไม่ชัดเจนของสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน มิได้มีบทบัญญัติใน
เกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับสถานะของชุมชนตามกฎหมาย  
รวมถึงไม่มีการรองรับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของของประชาชน และประกอบพิจารณามาตรา 
6 6  แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป่ า ไ ม้  พ . ศ .  2 4 8 4  แ ล ะ ม า ต ร า  1 6  แ ล ะ ม า ต ร า  1 8  
แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 แสดงให้เห็นถึงความไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุม  
และบุคคลในชุมชนไม่มีการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟู และการจัดการบริหารพ้ืนที่มรดกโลก และการใช้
อ านาจของประชาชนไม่สามารถเข้าไปใช้สิทธิดังกล่าวในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ  
ย่อมเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  และวิธีที่สอง  กลไกกฎหมายมีการให้
สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับการรับรองสภาพสิทธิชุมชน  และการมีส่วนร่วมของประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น แต่กฎหมายบางฉบับที่ใช้บังคับยังคงมีความขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 เช่นค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64 /2557 ข้อ 1  และ มาตรา 19  
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน พ.ศ. 2507 และ มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์
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ป่า พ.ศ. 2535 เป็นบทบัญญัติกฎหมายเพ่ือออกมารองรับอ านาจทางกฎหมายของรัฐฝ่ายเดียว  
โดยอ านาจส่วนใหญ่ไปอยู่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่  ซึ่งเป็นเหตุให้
ชุมชน หรือประชาชนมิได้เข้าถึงสิทธิและเสรีภาพดั้งเดิมของชุมชน และประชาชนตามกฎหมาย 
 

6.2 ข้อเสนอแนะ 

 แนวทางการแก้ไขปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในบริเวณพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งผู้เขียนขอเสนอแนะความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว 
ดังต่อไปนี้ 
 ประการแรก ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของสิทธิเสรีภาพของชุมชน  
และการมีส่วนร่วมประชาชนเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของชุมชนและประชาชนโดยกฎหมายมิได้
บัญญัติถึงสถานนะทางกฎหมายไม่มีความชัดเจน และท าให้กฎหมายเข้าถึงได้ยาก จึงมีรายละเอียด
ดังนี้    
  1) สถานะและขอบเขตของผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน 
ยังมีความจ าเป็นต้องมีการระบุความหมายของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น  และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม 
ให้มีความเหมาะสมในกฎหมายฉบับนี้ เพ่ือให้ชุมชนดังกล่าวข้างต้นมีฐานะเป็นผู้ทรงสิทธิโดยชอบ 
ด้ ว ย ก ฎ ห ม า ย ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด สิ ท ธิ ห น้ า ที่ ต า ม ก ฎ ห ม า ย สิ ท ธิ ชุ ม ช น  ย ก ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น  
   “ชุมชน หมายความว่า กลุ่มบุคคลที่มีวิธีชีวิตซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
ในทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อมโดยมีความส านึกรับผิดชอบ หรือผลประโยชน์ใน
การอยู่ร่วมกัน 
   ชุมชนท้องถิ่น หมายความว่า กลุ่มบุคคลที่มีวิถีซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กันในทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อมโดยมีความส านึกรับผิดชอบ หรือผลประโยชน์
ในการอยู่ร่วมกันในพื้นท่ี หรือท้องถิ่น 
   ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม หมายความว่า กลุ่มบุคคลที่มีวิถีซึ่งมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกันในทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อมโดยมีความส านึกรับผิดชอบ หรือ
ผลประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันในพ้ืนที่หรือท้องถิ่น โดยยังคงด ารงชีวิต จารีตประเพณี ภูมิปัญญา   
หรือวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมหรือดั้งเดิมหรือแบบพื้นบ้านสืบทอดกันมา” 
  2) การก าหนดถึงการรับรองในสิทธิชุมชน ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่รัฐให้ความส าคัญ  
กับชุมชน และประชาชนให้มีการอนุรักษ์ และสงวนไว้ซึ่งมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยการน า
หลักเกณฑ์แบบวิถีชีวิตของบุคคลกับหลักการบริหารของรัฐ เข้ามาผสมผสานกัน ซึ่งชุมชนมีสิทธิ
เสรีภาพตามที่ชุมชน หรือประชาชน พึงจะได้รับตามกฎหมายอย่างยุติธรรม เช่นการรับรองในสภาพ
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บุคคลตามกฎหมาย หรือ ชุมชนมีสิทธิเก็บกิน หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในบริเวณพ้ืนที่
บริเวณมรดกโลกทางธรรมชาติได้ในบางพ้ืนที่ หรือสามารถครอบครองพ้ืนที่ได้เพียงบางส่วน  
  3) การก าหนดขอบเขตของสิทธิชุมชนเกี่ยวกับการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ 
ซึ่งมีความส าคัญต่อรัฐในการก าหนดเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ีสามารถให้ชุมชน และประชาชนสามารถเข้าท า
ประโยชน์จากพ้ืนที่ ได้อย่างเหมาะสม โดยรัฐมีการก าหนดนโยบายเพ่ิมเติม “หากบุคคล  
หรือประชาชน เข้าไปครอบครอง หรือท าประโยชน์ในพ้ืนที่ เช่นเก็บของป่า หรือล่าสัตว์ เป็นต้น 
ชุมชนและประชาชนจะต้องท าการปลูกป่าทดแทน  หรือการก าหนดพ้ืนที่เฉพาะพันธุ์พืช และพันธุ์
สัตว์ในบริเวณดังกล่าว โดยมีก าหนดระยะเวลาในการท าประโยชน์จากพ้ืนที่  เพ่ือต้องการพันธุ์พืช  
และพันธุ์สัตว์สามารถด ารงชีวิตอยู่กับธรรมชาติ ซึ่งชุมชน หรือประชาชนอาจจะไม่เข้าไปรบกวนพ้ืนที่
ดังกล่าว และท าให้ทรัพยากรมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และมีการก าหนดโทษในกรณีที่ชุมชน  
หรือ “หากบุคคลใดฝ่าฝืน จะต้องระวางโทษปรับ 100,000 บาท  และท าประโยชน์ต่อสถานที่มรดก
โลกทางธรรมชาติ เป็นระยะเวลา 1 ปี” 
 ประการที่สอง ปัญหาเกี่ยวกับการขาดกลไกทางกฎหมายของสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการคุ้มครองบริเวณพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ   แบ่งออก 2 ประเภท ดังนี้ 
  ประเภทแรก บทบาทของรัฐกับการส่งเสริมสิทธิชุมชน ในการคุ้มครองมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ มีดังนี้ 
   1) ขอบเขตการตรากฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการก าหนดให้
สิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถบังคับใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ ซึ่งต้องมีการบัญญัติ
จัดเป็นกฎหมายในพระราชกฤษฎีกาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม  
หรือการตรากฎหมายเป็นมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เพ่ือมีวัตถุประสงค์ก าหนดบทบาท และขอบเขต
กฎหมายของชุมชน และประชาชนให้มีสิทธิ และเสรีภาพรวมถึงการก าหนดหน้าที่ของรัฐในการ
ส่งเสริม และสนับสนุนชุมชนและประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจร่วมกับรัฐได้
อย่างเหมาะสมรวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชน กลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
สิทธิชุมชน การวินิจฉัยสิทธิชุมชน เป็นต้น จึงท าให้กฎหมายที่ชัดเจนให้เกิดมีความเป็นระเบียบมาก
ยิ่งขึ้น ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า และท าให้กฎหมายนั้นเป็นปัจจุบันที่สามารถน าไปใช้ได้ 
   2) การก าหนดบทบาทของรัฐเกี่ยวกับการรับรองสภาพบุคคลทางกฎหมาย  
ซึ่งเป็นการก าหนดให้ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม เป็นผู้ทรงตามกฎหมายมีสิทธิ  
และเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติไว้และสามารถมีสิทธิในพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ โดยอาจจะ
ก าหนดถึงสถานนะของบุคคลที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ หรือมีสิทธิครอบครอง หรือใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้  
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    “ข้อแรก อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ พ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติ หรือพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ หรือพ้ืนที่ป่าของประเทศ เป็นระยะเวลายาวนาน เนื่องจากว่า
กฎหมายมิได้มีการรับรองถึงสภาพของบุคคลว่า ประชาชนที่อาศัยในชุมชนท้องถิ่นอาศัยอยู่ในพ้ืนที่
เป็นระยะเวลานานเพียงใด หรืออยู่มาก่อนขึ้นทะเบียนมรดกโลกหรือขึ้นเป็นอุทยานแห่งชาติหรือไม่ 
ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจของรัฐในการก าหนดกรอบระยะเวลาว่า ประชาชนอาศัยอยู่ ในบริเวณดังกล่าวมา
ไม่น้อยกว่า 30 ปี เป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประชาชนเข้ามาอยู่ในระยะเวลา 
ที่ยาวนาน มิใช่พ่ึงย้ายหรืออพยพเข้ามาใหม่ จึงถือได้ว่าเป็นการขยายอาณาเขตของประชากร  
ในท้องถิ่น และอาจจะส่งต่อปัญหาการรุกล้ าพื้นที่ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติมากยิ่งข้ึน  
    ข้อสอง หรืออาศัยอยู่ มาตั้ งแต่ก่อนที่จะมีการประกาศมติ
คณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541กล่าวคือ เป็นการส ารวจชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ว่า
อยู่มาก่อนหรือหลังประกาศ ซึ่งหากชุมชนที่อยู่มาก่อน หรือหลังจากประกาศเขตป่าอนุรักษ์ รัฐจะให้
สิทธิรับรองของชุมชน แต่ยังไม่ให้เอกสารสิทธิดังกล่าว  
    ข้อสาม หรือมีการพิสูจน์ถึงสิทธิของชุมชนดังกล่าวจากหน่วยงาน
ของรัฐ หรือคณะกรรมการชุมชน จะต้องมีการส ารวจข้อมูลของชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว
โดยอาศัยประกาศมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541  
    ข้อสี่ เข้าร่วม และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กติกาของชุมชนท้องถิ่นมา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี เพ่ือต้องการให้ประชาชนท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมกับรัฐในการก าหนดกลไกร่วมกับรัฐ  
    ข้อห้า จะต้องท าหน้าที่การอนุรักษ์ บริหารจัดการ และสงวนรักษา
ในพ้ืนที่ดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เพ่ือเป็นการด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับรัฐได้อย่าง
เหมาะสมมีกิจกรรมของชุมชนต่างๆ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ
ต่อไป” 
   3) การก าหนดหน่วยงาน หรือองค์กรที่รับผิดชอบในการคุ้มครองบริเวณ
พ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ เกิดข้ึนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบดังกล่าวมีหลากหลายองค์กร และการ
ใช้อ านาจทางกฎหมายก่อให้เกิดการทับซ้อนกัน และยากต่อการเข้าถึงกฎหมาย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าควร
จะลดบทบาทขององค์กรส่วนท้องถิ่นให้มีอ านาจดูแลโดยส่วนร่วม แต่จะไม่มีบทบาทในการเข้าไปดูแล
มรดกโลกทางธรรมชาติ  และการก าหนดอ านาจให้กรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืชในเขตพ้ืนที่มรดก
โลกทางธรรมชาติ และกรมป่าไม้ เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน ในการดูแลเกี่ยวกับสิทธิชุมชนและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยสิทธิชุมชน โดยมีอธิบดี
ของกรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมป่าไม้เป็นประธานกรรมการ และให้หัวหน้าของชุมชน 
ที่มาจากการเลือกตั้งภายในชุมชน เป็นรองกรรมการ และกรรมการฝ่ายต่างๆ อาจจะก าหนดมาจาก
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หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่นตัวแทนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตัวแทน
จากกระทรวงยุติธรรม ตัวแทนจากกระทรวงมหาไทย ตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ 
และตัวแทนจากชุมชน และประชาชน ฝ่ายละ 7 คน เพ่ือก าหนดกรอบกฎกติกาในการส่งเสริม 
สนับสนุน ให้เกิดสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนระหว่าง ชุมชน ประชาชน และรัฐ  
เป็นหน่วยงานกลางที่เป็นตัวก าหนดแผน และยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นในก าหนดขอบอ านาจ และให้สิทธิ
แก่ชุมชน และประชาชนโดยรอบพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติอย่างถูกต้อง 
   4) การก าหนดอ านาจของเจ้าหน้าที่ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่
ม ร ดก โ ลกทา ง ธ ร รมชาติ  โ ด ยกา ร ให้ อ า น า จกั บ เ จ้ าหน้ า ที่ ข อ งก รม อุทย าน  สั ต ว์ ป่ า  
และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ มีอ านาจจับกุม หรือกักขัง บุคคล บุคคลต่างด้าว ที่เข้ามาลักลอบ 
ครอบครอง การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติไว้เบื้องต้น ก่อนที่จะน าส่งหน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบเป็นผู้พิจารณาต่อไป  หรือการก าหนดกฎหมายในการจับกุมบุคคลเหล่าได้ภายใน
ระยะเวลา 7 วัน แต่ไม่มีอ านาจในรื้อถอน หากไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการวินิจฉัยชุมชน  
ด้วยเหตุนี้เองรัฐให้อ านาจกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาสนับสนุนมากกว่าที่จะใช้ก าลังบังคับกับประชาชน
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และสมควรยุติการด าเนินการ จับกุม ข่มขู่ คุกคาม ชุมชน หรือประชาชน  
 แต่ทั้งนี้ผู้เขียนเห็นสมควรว่า หากมีข้อพิพาททางกฎหมายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระหว่างเจ้าหน้าที่  
กับประชาชน มอบอ านาจให้คณะกรรมการชุมชนตั้งผู้ไกล่เกลี่ยผู้ซึ่งท าหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม 
และเป็นกลาง 
  ประเภทที่สอง กระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณ
มรดกโลกทางธรรมชาติ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรมีการก าหนดนโยบายในการจัดท าแผนเกี่ยวกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยการจะมีการก าหนดวิธี 
ขั้นตอน อย่างเป็นระบบคล้ายกับวิธีการจากประสบการณ์  โดย Compact การน าชุมชน  
และประชาชนให้เข้าร่วมในกระบวนการดูแลมรดกโลกทางธรรมชาติ และการน าคู่ มือการมีส่วนร่วม
และจัดการขัดแย้งในป่าตะวันตก ดังนี้  
   1) การเสนอให้ชุมชนเข้าสู่ต้นกระบวนการเสนอชื่อมรดกโลกทางธรรมชาติ
อย่างชัดเจน เพ่ือให้รัฐสนับสนุนให้ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม หรือผู้มีส่วนได้เสียมี
สิทธิการจัดการ จัดท าบัญชีรายชื่อเบื้องต้น และปกป้องทรัพย์สินทางธรรมชาติ ซึ่งมีการก าหนด
ทีมงานของหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการเสนอชื่อเช่นกระบวนการวางแผนระดับพ้ืนที่มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ จะต้องก าหนดให้มีผู้ประสานถิ่น เป็นทีมงานแรกเริ่มท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก
เกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้น า หรือผู้จัดท าโครงการ เป็นทีมงานหลัก รวมถึงจัดให้มีที่ปรึกษาจาก
หน่วยงานต่างๆ เช่นคณะกรรมการวินิจฉัยสิทธิชุมชน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร หรือ องค์กรของ IUCN 
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มาเป็นแนวทางให้ชุมชน และประชาชนมีสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมในกระบวนการเสนอชื่อ
ดังกล่าว 
   2) การจัดการและการก ากับดูแลมรดกโลกทางธรรมชาติจะต้องน าวิธีการ
จากประสบการณ์ Compact เข้ามาประยุกต์ใช้กับร่วมกับคู่มือจอมป่า และคู่มือการมีส่วนร่วมในผืน
ป่าตะวันตก ซึ่งอาจะท าคู่มือเสนอให้ก่อให้กระบวนการสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ระบบในการจัดการและก ากับนั้นจะต้องมีหลักธรรมภิบาล กล่าวคือ
เป็นหลักที่มีความชอบธรรม และมีประสิทธิภาพ สร้างเสริมให้ชุมชนและประชาชน รวมถึงฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง เข้ามาสู่การมีส่วนร่วมในการวางแผน และการระดับความสามารถของชุมชนหรือประชาชน
ในการจัดการมรดกโลกทางธรรมชาติ รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนในการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์โดยรอบ
ระหว่างการอนุรักษ์มรดกโลก และความเป็นอยู่ภายในชุมชนในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งตั้งอยู่บน
การอธิบายการท างานการจัดการดูแลพ้ืนฐาน และมีความเชื่อถือได้ เพ่ือเป็นการปกป้องรักษามรดก
โลกทางธรรมชาติให้คงอยู่ถาวรต่อไป 
   3) การให้ชุมชน และประชาชนให้เข้าสู่การมีส่วนร่วมในการเฝ้าติดตาม 
และการประเมินผล จึงเป็นเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเกี่ยวกับการจัดการ และลดปัญหาทางกฎหมายที่
เกิดขึ้น เนื่องจากมีการรวบรวมข้อมูลทางปฏิบัติการอนุรักษ์มรดกโลกทางเชิงรุกมากกว่าเชิงตั้งรับ 
เช่นการให้สร้างความเป็นอยู่ที่ดีระหว่างชุมชน และมรดกโลก โดยการให้บริการระบบนิเวศ การเข้าถึง
ทรัพยากร และพ้ืนที่ซึ่งมีการใช้ประโยชน์มาตั้งแต่ดั้งเดิมโดยบุคคลในท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้ประเทศ
ไทยต้องเพ่ิมกระบวนการวินิจฉัยชุมชนเป็นหน่วยงานเฝ้าติดตาม และรวบรวมข้อมูลในการส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามาอนุรักษ์ในพื้นที่มรดกโลกต่อไป  
   4) กระบวนการทางกฎหมายจะต้องมีการเสนอให้ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น 
และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม และผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการในทุกๆขั้นตอน การส่งเสริม
จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ส่วนได้เสียในพ้ืนที่มรดกโลก ผู้ถือการครอบครอง 
ในกรรมสิทธิ์  สามารถเข้าการดูแลมรดกโลกทางธรรมชาติร่วมกัน รวมถึงส่งเสริมให้ชุมชน  
และประชาชนเข้ามาตรวจสอบการใช้อ านาจของหน่วยงานรัฐ และเอกชน หากกรณีที่หน่วยงานรัฐ 
และเอกชนกระท าลงไปด้วยการฝ่าฝืน หรือไม่สอดคล้อง หรือไม่สนับสนุนสิทธิชุมชน และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนย่อมถือได้ว่ากระท าผิดกฎหมาย ชุมชน และประชาชนมีสิทธิที่จะฟ้องหน่วยงานรัฐ 
และเอกชนต่อศาลได้ทันท ี
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 ดังนั้นสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองบริเวณพ้ืนที่มรดกโลกทาง
ธรรมชาติจึงถือได้มีความส าคัญในการอนุรักษ์ การก ากับดูแล การสงวนรักษาไว้ให้มรดกโลกสามารถ
ด ารงอยู่ต่อไป และก่อให้เกิดกระบวนการทางกฎหมายที่ออกมารับรองสิทธิและเสรีภาพของชุมชน
และประชาชน ซึ่งรัฐเข้ามาสนับสนุนให้มีการใช้กฎหมายเกี่ยวกับให้สิทธิชุมชน และประชาชนอย่าง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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ภาคผนวก ก  
รูปแบบสัมภาษณ์



รูปแบบการสัมภาษณป์ัญหากฎหมายเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิทธิชุมชน  
และการมสี่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองบริเวณแหล่งมรดกโลก 

 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล................................................................. ต าแหน่ง..... ....................................... 
สถานที่เก็บข้อมูล.......................................................... วันเดือนปี ที่สัมภาษณ์.................... ................. 
 
1. ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปก่อนการข้ึนทะเบียนมรดกโลก และหลังขึ้นทะเบียนมรดกโลก 

ก่อให้เกิดปัญหาอย่างไร 

2. ก่อนประกาศ หรือหลังประกาศการเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ มีความแตกต่างกันอย่างไร 

3. กฎหมายที่รองรับเพียงพอ หรือในการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ดังกล่าว หรือมี

การให้สิทธิประชาชนเต็มที่หรือไม่ อย่างไร 

4. ความเห็นทางหน่วยงานของท่านท าให้มีการตีความเรื่องมรดกโลก สิ่งแวดล้อม และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

5. ต าแหน่งหัวหน้า กับอธิปดี มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

6. รัฐธรรมนญู 2550 และ 2560 ยงัมีผลการใช้บงัคบัสทิธิชมุชน และการมีสว่นร่วมของประชาชน 

7. บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางกฎหมาย 

8. กฎหมายที่ตราออกมาแล้วส่วนใหญ่มักจะพบปัญหาด้านใด ระหว่างเป็นปัญหาของตัว

กฎหมายบัญญัติ หรือเป็นแนวทางปฏิบัติทางกฎหมาย 

9. กฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบันถือได้ว่ามีการทับซ้อนกันทางกฎหมาย 

10. เจ้าหน้าที่มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการที่กรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ 

ควรที่จะรวมตัวกัน หรือคนละหน่วยงาน 

11. บุคคลใดมีสิทธิเข้าไปช่วยเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน หรือองค์กรในการคุ้มครองพ้ืนที่มรดกโลกทาง

ธรรมชาติ 

12. ความเห็นของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาช



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข  
บทสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่



บทสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเกี่ยวกับสิทธิชุมชน 
 และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองบริเวณพื้นที่มรดกโลก 

ทางธรรมชาต ิ
 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล: ภานุเดช เกิดมะลิ  
ต าแหน่ง :เลขานุการของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร. 
สถานที่เก็บข้อมูล: มูลนิธิสืบนาคะเสถียร   
วันเดือนปี ท่ีสัมภาษณ์ : วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
 
บทบาทที่ส าคัญของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

 การอนุรักษ์ผืนป่าและการดูแลผืนป่าในประเทศทั้งหมด ถ้าพ้ืนที่ป่าอ่ืนๆ จะให้ความส าคัญ
ของภาพรวมในพ้ืนที่ ไม่ได้เข้ามากิจกรรม หรือสนับสนุนกิจกรรมของประชาชนในพื้นที่ที่ส่งผลกระทบ 
เช่นปากปาลาน เขาใหญ่ และน้ าหนาว ซึ่งมูลนิธิจะมีหน้าที่ท าจดหมายคัดค้านงานเชิงนโยบาย ส่วน
บทบาทหลักของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร จะมุ่งเน้นการท างานในเขตพ้ืนที่ป่ าตะวันตกของประเทศไทย 
เนื่องจากว่าเป็นพ้ืนที่ของคุณสืบ นาคะเสถียร ที่ให้ความส าคัญในการท างานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถท างานดูแลรักษาผืนป่าได้ 
 วิธีท าให้ป่าด ารงชีวิตอยู่ได้นั้น กล่าวคือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับทางรัฐมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะมูลนิธิสืบนาคะเสถียรรับกรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืชเข้ามามีส่วนร่วมกับชาวบ้านที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ซึ่งเมื่อก่อนนั้นกรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้มีความประสงค์ให้
อพยพชาวบ้านไปอยู่พื้นที่ป่า เพราะว่าชาวบ้านอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ท าให้เกิดผลกระทบ รวมไปถึงการท า
ไร่หมุนเวียน ซึ่งเกิดจากการเก็บหาของป่า ใบตอง หรือการล่าสัตว์ (ซึ่งจากรายงานวิจัยพบว่า ชุมชน
นับเลยไป 5 กิโลเมตร ไม่ได้พบสัตว์ใหญ่เลย แต่จะพบกวาง หมูป่า ถัดไปจาก 5 จากกิโลเมตร ถึง 7 
กิโลเมตร พบสมเสร็จ ช้าง ที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ี ส่วนถัดไปอีก 7 กิโลเมตร พบสัตว์ใหญ่ ซึ่งทางมูลนิธิสืบ
นาคะเสถียรมีความเห็นว่า ไม่ควรย้ายชุมชนเหล่านี้ออกนอกพ้ืนที่ หากย้ายแล้วจะส่งผลกระทบต่อ
พ้ืนที่ที่เป็นของสิทธิชุมชน 
 ปัญหาหลักที่ส าคัญของสิทธิชุมชน และการมีส่วนของประชาชน 
 ประการแรก ต้องการสร้างความชัดเจนในเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ของชุมชนว่าอยู่พื้นที่ส่วนไหน 
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 ประการที่สอง อาชีพของชุมชนไม่สามารถท าไม่อาจท าได้ เพราะว่ารัฐไม่มีเงินทุนสนับสนุน
ให้กับประชาชน เพราะมีการลดพื้นที่ป่าเกิดขึ้น หากการสร้างการมีส่วนร่วมของประชนนั้นจะท าได้แค่ 
การสร้าง Pact หรือตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการชุมชนในการรักษาพ้ืนที่ป่า เป็นต้น 
 
1) ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปก่อนการขึ้นทะเบียนมรดกโลก และหลังขึ้นทะเบียนมรดกโลก 
ก่อให้เกิดปัญหาอย่างไร 
เจ้าหน้าที่ :  : รูปแบบมรดกโลก หรือขึ้นทะเบียนมรดกโลก ให้ความส าคัญถึงการเสนอรูปแบบ เช่น
ทุ่งใหญ่ จะมีเกณฑ์การพิจารณา และมองกรอบพ้ืนที่ตามที่เสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกดังกล่าว 
หรือกรณีห้วยขาแข้ง จะมีการพิจารณาจากความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา ธรณีวิทยา แต่
มิได้มองถึงสภาพปัญหาของชุมชนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ แต่การประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกช่วงหลังนี้
จะต้องชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณามรดกโลกดังกล่าว หรือเขาใหญ่ ปัญหาที่พบนั้นมิได้เกิด
ปัญหาที่ตัวชุมชนเป็นส าคัญ และแก่งกระจาน ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแนวเขตที่ติดกับ
พม่าซึ่งยังไม่มีความชัดเจน ซึ่งทางประเทศไทยก็ยังมิได้ก าหนดแนวเขตท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  
ซ่ึงเกิดจากการผ่อนปรนในกรณีไม่มีสันปันน้ า  
 กรณีของชุมชนที่มีการร้องเรียนกับองค์การยูเนสโก ก่อให้เกิดปัญหาขึ้น เช่นแก่งกระจาน 
มักจะพบปัญหาเกี่ยวกับชายแดนที่มีการพิพาทไทยกับพม่า หากมีข้อปัญหาทั้งสองประเทศต้องมีการ
เจรจาในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง นอกจากนี้แก่งกระจานยังจะพบปัญหาเรื่องการใช้ที่ดิน ซึ่งมีการ
แบ่งออกเป็น 2 นัยยะที่ส าคัญ  
  อย่างแรก เจ้าหน้าที่เข้าไปท างานหรือไม่ ซึ่งในปัญหาดังกล่าวมีความเห็นที่แตกต่าง
กัน กล่าวคือ อย่างแรก พ้ืนที่ทางธรรมชาติมีการได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หรือไม่ เจ้าหน้าที่
พยายามเข้าไปร่วมกับกับปัญหาดังกล่าว ซึ่งทางมูลนิธิไม่ได้เข้าไปช่วยเรื่องนี้ แต่เจ้าหน้าที่ของ IUCN 
ยังคงดูแลในอุทยานแห่งชาติป่าแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นไม่ได้รับการประกาศให้เป็น
มรดกโลกในช่วงแรก เนื่องจากว่าพ้ืนที่บริเวณเขาใหญ่นั้นไม่เพียงพอ และไม่มีศักยภาพ ต่อมา
ภายหลังจึงมีการรวมอุทยานแห่งชาติทับลานเข้าไปด้วย อย่างที่สองมาตรการท าข้อพิพาทเชื่อมต่อกัน
ไม่มี ต่อมาภายหลังจึงไปท าคอดิดอลระหว่างพ้ืนที่แทน ถ้าท าได้ หรือท าไม่ได้ หรือถูกถอดออกจาก
พ้ืนที่ หรือได้คอลดิดอล หากว่ารัฐบาลไม่ท าตามที่รับปากไว้กับประชาชน นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่- ทับลาน มีระบบการจัดการอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งมีเขตห้ามล่าสัตว์บริเวณป่าภูหลวง วังน้ าเขียว 
และมีการท างานส่วนกันระหว่างชุมชนจนถึงแนวเขตคอดิดอลไว้ว่า “ท าอย่างไรให้ชาวบ้านเข้ามามี
ส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น หรือเปลี่ยนไร่ชาวโพดของชาวบ้านเป็นวนเกษตรแทน หรือป่าเศรษฐกิจ จึงท าให้
เป็นคอดิดอลในเขตพ้ืนที่ของชุมชน กลุ่มคนสามารถเข้าไปรวมกับสองฝั่งทางในสัตว์ป่าไปมาระหว่าง
กันได้ ซึ่งปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนได้หมดปัญหา เหลือแต่เพียงปัญหาของ
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คนกับสัตว์ป่า การคุกคามของมนุษย์ และภัยคุกคามของอุทยานที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามารุกล้ าพ้ืนที่ป่า
ของสัตว์ป่า  เจ้าหน้าที่ที่เคยลาดตะเวนป่าถูกเกณฑ์ไปท างานให้กับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการ
ท าอาหาร ดูแลนักท่องเที่ยว แสดงให้เห็นก าลังในดูแลพ้ืนที่ป่าเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ส่วนสัตว์ป่า
บริเวณอุทยานแห่งชาติทับลานสามารถเข้าไปเขาใหญ่ แต่มีปัญหาคอดิดอลเกิดขึ้น เช่นทางวังน้ าเขียว
มีกระทิงจ านวนมากไม่สามารถข้ามพ้ืนที่ได้ ติดปัญหาคอดิดอล หรือเขาแผงม้าถูกเปลี่ยนให้เป็นแหล่ง
อาหารของสัตว์ป่า เพราะพ้ืนที่ป่าในปัจจุบันมีแหล่งอาหารที่ไม่เพียงพอต่อสัตว์ป่า เลยไปกระทบพ้ืนที่
ของมนุษย์ เช่นพบกระทิงใกล้แหล่งอาหาร หรือช้างในวังน้ าเขียวไม่ยอมกลับสู่ผืนป่า ส่วนอุทยานป่า
แก่งกระจาน พบปัญหาเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่มีการอพยพของชุมชน ส่วนเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าห้วยขาแข้งมีการอพยพชุมชนจากทับลานมายังห้วยขาแข้ง เมื่อประมาณ 2-3 ปี กล่าวคือย้ายมาตั้ง
ที่ศูนย์มรดกโลกกับส านักเขต และมีการผลักดันเป็นชุมชนเล็กๆ ทั้งนี้การประกาศแหล่งมรดกโลกจึง
ไม่มีผลกระทบพ้ืนที่ เช่นก าลังคน เงินทุนสนับสนุน คนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐ แต่ไม่มีกฎหมาย
รองรับ และไม่มีงบประมาณมาสนับสนุน แต่ก็มีสถานะในการสนับกฎหมายไม่แตกต่างจากอุทยาน 
เจ้าหน้าที่จึงมีความเห็นว่ารัฐต้องรับภาระในการในการดูแลมรดกโลก ซึงประชาชนทั่วไปไม่ทราบ  
และประชาชนที่อาศัยในทับลานไม่เคยเข้าไปบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ห้วยขาแข้งดังกล่าว โดยปกติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งไม่เปิดให้ประชาชนเข้าไปในบริ เวณดังกล่าว แต่อุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่เปิดอุทยานให้ประชาชนสามารถเข้าไปมากกว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง แต่ห้วยขาแข้ง
ไม่มีประชาชนอาศัยในพื้นท่ี เพราะเป็นเขตพ้ืนที่อนุรักษ์รักษาพันธุ์สัตว์ ถ้ามีกลุ่มประชาชนชาวบ้าน ที่
วังน้ าเขียวถูกกันออกไป แต่บริเวณอาณาเขตทุ่งใหญ่ ที่อยู่อาณาเขตตะวันตก และอีก 7 หมู่บ้านอยู่ใน
บริเวณทุ่งใหญ่ตะวันออก ซึ่งเป็นเครือญาติของชาวบ้านที่อยู่บริเวณแก่งมะกรูด กับแก่งมะกอก 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
2) ก่อนประกาศ หรือหลังประกาศการเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ มีความแตกต่างกันอย่างไร  
เจ้าหน้าที่: จากการปฏิบัติงานพบว่า บริเวณทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้ง พบกับปัญหาอยู่ 2 ประการ ดังนี้ 
 ประการแรก ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ป่า เช่นการลักลอบล่าสัตว์ และการฟ้ืนฟูจาการล่าสัตว์ 
กลุ่ มนายพรานต่ างประเทศเข้ ามาล่ าสัตว์ ในอาณาประเทศไทย หรือ เข้ ามาท า ไม้หอม  
ซึ่ ง ไ ม่ ท ร า บ ว่ า เ ป็ น ก ลุ่ ม ช น ก ลุ่ ม ไ ห น เ ข้ า ม า ลั ก ล อ บ ท า ดั ง ก ล่ า ว  
 ประการที่สอง สัตว์ป่าที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งชาวบ้านที่ดูแลในแนวชายขอบดังกล่าว ซึ่งมูลนิธิเข้า
ไปร่วมในการท าป่าชุมนุม หรือท าแนวเขตลาดตะเวน ซึ่งเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านลดปัญหาความขัดแย้ง 
หรือรัฐพยายามลดเขตพ้ืนที่ป่าให้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ ซึ่งมูลนิธิสืบนาคะเสถียรไม่เห็นด้วยว่าเป็นเขต 
Bubble Zone ที่ลดน้อยลง  และหรือ เมื่อมีการเพิ่มพ้ืนที่เขตป่ามากข้ึนท าให้พ้ืนที่ไปกระทบกับพ้ืนที่
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เขตชาวบ้าน จึงไม่มีพ้ืนที่ส่วนกลางส าหรับในการประนีประนอมผ่อนปรนกัน หรือสัตว์ป่าออกมาพ้ืนที่
ชุมนุมกันมากยิ่งข้ึน 
 
3) กฎหมายที่รองรับเพียงพอ หรือในการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในพื้นที่ดังกล่าว หรือมีการ
ให้สิทธิประชาชนเต็มท่ีหรือไม่ อย่างไร 
เจ้าหน้าที่ : ทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเห็นด้วยว่า รัฐมีการสร้างสิทธิก่อนมีการรับรองสิทธิ เช่นการ
สร้างสิทธิดังกล่าวเป็นการประชาชน หรือชาวบ้านนั้นมีการพิสูจน์ตนเอง เมื่อมีการเรียกร้องแล้ว และ
เริ่มมีบทบาทส าคัญในการดูแล และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพ่ือให้คนรอบข้างเห็น
ว่าการพิสูจน์ดังกล่าวนั้นดี และสามารถกระท าได้โดยง่าย และเอาสิทธิที่เกิดขึ้นไปเรียกร้องเพ่ิมเติมให้
ได้รับการสนับสนุน และช่วยเหลือจากรัฐ แต่ถ้าประชาชน หรือชาวบ้านนั้นเรียกร้องจากรัฐไปทุกเรื่อง
จะท าให้เกิดปัญหา ขอยกตัวอย่าง เงินที่ช่วยเหลือคอมมิวนิสต์ว่ารัฐต้องจ่ายเงินสนับสนุน 200,000 
บาท แต่น าเงินที่ได้จากรัฐที่มอบให้ไปใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัว ซึ่งไม่ได้เกิดการพัฒนาเกี่ยวกับการ
สนับสนุนแต่อย่างไร อาทิเช่น ชาวกะเหรี่ยงท าเงินไปท าไรหมุนเวียนอย่างไม่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตาม
ต้องมีการพิสูจน์ว่าชุมชน หรือประชาชนอาศัยอยู่กับป่าชุมชนเสียก่อน ถึงไปร้องขอกับรัฐในเรื่อง
พระราชบัญญัติป่าชุมชน ซึ่งอยู่ชั้นตอนคณะกรรมกฤษฎีกา  และชุมชนมีกฎหมายไปดูแลเรื่องของ
ชุมชน แต่แท้จริงแล้ว การรับรองในชุมชนมีความริเริ่มมานานก่อนที่ได้รับอนุญาตจากรัฐ ซึ่งรัฐควรเข้า
มาให้การรับรองสิทธิดังกล่าว 
 
4) ทางมูลนิธิสืบมีความคิดเห็นอย่างไรกับการตีความเรื่องมรดกโลก สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
เจ้าหน้าที่: ทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรมีความรู้สึกว่าการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมย่อม
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับมรดกโลกทางธรรมชาติ  แต่หากได้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติย่อมถือว่าเป็น
เกียรติของประเทศไทย แต่ทั้งนี้คนประกาศไม่มีส่วนได้เสียกับพ้ืนที่ดังกล่าว แต่ถ้าเป็นการสร้าง
กระบวนการความมีส่วนร่วมจะท าให้ประชาชน ชุมชน มีความรู้สึกหวงแหน และอยากดูแลมรดกโลก
ทางธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญมากกว่าการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ซึ่งกระบวนการป่าชุมชนเป็นกระบวนการในการด าเนินการมากกว่า ทางมูลนิธิจึงแบ่งเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติ กับพ้ืนที่ท ากินของชุมชนคนละเรื่องจึงไม่ใช่การเรียกร้องในถิ่นที่อยู่อาศัยการดูแล 
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จึงไม่ใช่เป็นพระราชบัญญัติป่าชุมชน แต่ถ้าประสงค์ว่าจะมีการแก้ไข
กฎหมาย หรือเพ่ิมเติมว่าจะออกกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติชุมชนในป่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ชุมชนในป่าอย่างชัดเจนมากขึ้น ส่วนพระราชบัญญัติป่าชุมชนจะมีการกล่าวถึงประชาชนเข้ามาดูแล
ป่าและปกป้องผืนป่า และยังมีพระราชบัญญัติสงวนรักษา คุ้มครองสัตว์ป่า และพระราชบัญญัติ
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อุทยาน ก าลังอยู่ในชั้นตอนการแก้ไข ซึ่งไกลจากพระราชบัญญัติป่าชุมชน ที่บัญญัติในบทเฉพาะกาล 
ท าให้ประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง โดยท าเป็นโครงการอาทิเช่น มูลนิธิสืบนาคะเสถียรท า
ร่วมกับจอมป่า ซึ่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการก าหนดกติกามีส่วนร่วม เสนอต่ออธิปดี แต่มีการก าหนด
ระยะเวลา 20 ปี และขอต่อเวลาต่อไป ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับพระราชบัญญัติป่าชุมชน ท าให้แก้ไข
ชุ ม ช น ใ น ป่ า ไ ด้ แ ล ะ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร น า เ ส น อ กั บ ชุ ม ช น ใ น ป่ า ไ ด้ อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม 
 แต่มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 มีการส ารวจว่า ประชาชนสามารถท ากินอยู่ในพ้ืนที่
ส่วนไหน    จากพ้ืนที่ท ากิน และมติคณะรัฐมนตรี หรือส ารวจแปรมติคณะรัฐมนตรี มักพบกับปัญหา
เยอะไม่สามารถท าได้ และไม่สามารถท าพืชไร่หมุนเวียน ซึ่งมติคระรัฐมนตรีที่ก าลังยกเลิก เพราะถ้า
ส ารวจพื้นที่ต้องมีการท าได้จริงๆ   กระบวนการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมที่ก าลังจะเกิดขึ้นนั้น
กล่าวคือคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ แต่งตั้งโดยอธิปดี 
และมีงบประมาณสนับสนุน การจัดประชุมคนในพ้ืนที่ และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน และหาทาง
ออกโดยการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เป็นกลไกที่เป็นการมีส่วนร่วมเคลื่อนที่ขึ้นมาบ้าง แต่ก็ยังไม่ใช่
กระบวนการสูงสุด แต่ในอนาคตอาจจะมีการยกเลิกหัวหน้าเขต ให้มีแต่คณะกรรมการบริหาร 
 
5) ต าแหน่งหัวหน้า กับอธิปดี มีหน้าที่  และความรับผิดชอบ แตกต่างกันอย่างไร  
เจ้าหน้าที่  : ต าแหน่งหัวหน้า กับอธิปดี มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ แตกต่างกัน หมายความว่า
อธิปดี เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมาย ซึ่งยังจะมอบหมายให้หัวหน้าเขตเข้ามาท าตามหน้าที่ 
ส่วนหัวหน้าเขต ย่อมได้รับอ านาจเพียงบางส่วนจากอธิปดี ถ้าอธิปดียังไม่ได้มอบหมาย หัวหน้าอาจจะ
ท าการส่งให้อธิปดีอนุมัติ  ขอยกตัวอย่างเช่น การขออนุญาตตัดถนน  การสร้างเขื่อน เป็นต้น  ถ้าตัด
มติคณะรัฐมนตรีออก จะเป็นการช่วยเหลือถึงการมีส่วนร่วมตามสภาพความเป็นจริง เมื่อปี 2557 
ค าสั่งรักษาความสงบแห่งชาติที่ 64/2557 ออกค าสั่งให้ห้ามบุกรุกป่าไม้ หรือห้ามบุกรุกในเขตป่า
สงวน แต่ค าสั่งดังกล่าวเป็นการให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจมากเกินไป และเป็นการรังแกชาวบ้าน ยอมเป็น
ผลกระทบ  ด้วยเหตุนี้มาตรา 66 จึงเป็นการกล่าวถึงว่ารัฐควรไปรังแกชาวบ้านหรือชุมชนมากเกินไป 
เช่นถ้าท ากินตั้งแต่ก่อน เกิดถึงปี 2557 รัฐจะไม่ท าอะไรเลยนอกจากรัฐจะเข้าไปก าหนดขอบเขต
ร่วมกับชาวบ้านหรือชุมชน แต่รัฐไม่เข้าว่ามีมติคณะรัฐมนตรี แต่ถ้าบุคคลภายนอก ชาวบ้าน หรือ
ชุมชนในท้องถิ่น คนหนึ่งคนใด บุกรุกภายหลังจากปี 2557 ซึ่งถือว่าเป็นการเปิด พ้ืนที่ป่าใหม่เกิดขึ้น
และเป็นการออกนโยบาย แต่ไม่สามารถท าได้อย่างเต็มที่ หลังจากนั้นรัฐไปออกมติคณะรัฐมนตรี 
กล่าวคือการลบมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ออกไป และสร้างกฎหมายใหม่เกิดขึ้น ซึ่ง
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีการตรวจสิทธิ์  การตรวจของเจ้าหน้าที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ค าสั่ งรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 64/2557 แก้ไขโดยค าสั่งรักษาความสงบแห่งชาติที่   66/2557 กล่าวคือต้องไม่กระทบ
สิทธิ์ของประชาชนผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ท ากินนั้น แต่ปัจจุบันค าสั่งรักษาความสงบแห่งชาติที่ 
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66/2557 เป็นการคุ้มครองชาวบ้านและมีการส ารวจพ้ืนที่โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้าน  
หรือชุมชนร่วมกันตรวจสอบผู้บุกเบิกใหม่และต้องมีการเวนคืนพ้ืนที่เพ่ือน าไปฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ป่า  
และมาตรการของรัฐมีหน้าที่จัดท าแผนฟ้ืนฟูมีให้ขยายพ้ืนที่เพ่ิม ซึ่งพ้ืนที่ป่ามีการน าหลักเกณฑ์ 
ข อ ง จ อ ม ป่ า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ 
 
6) การเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ 2550 และ 2560 
เจ้าหน้าที่ : รัฐธรรมนูญฉบับเก่าให้สิทธิกระบวนการของชุมชน โดยรัฐถูกตรวจสอบโดยประชาชนว่า
ชาวบ้านหรือชุมชนต้องการสิทธิหน้าที่อย่างไร แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  2560  เป็นการ
ที่รัฐให้อ านาจประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ ซึงไม่มีกฎหมายรอง หรือกฎหมายลูกให้
ชาวบ้านเป็นแนวทาง หรือบริบททางสังคมว่าปัญหาทางกฎหมายเป็นทิศทางอย่างไร หากไม่ได้ แก้ไข
กฎหมายจะปรับรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับกฎหมายอย่างไร ภายหลังตรารัฐธรรมนูญแล้วต้อง
ก าหนดกฎหมายออกมารองรับ และปรับรัฐธรรมนูญภายในกี่วัน ซึ่งหลายฉบับมีระยะเวลาที่แน่นอน 
อาทิเช่นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2535  ซึ่งในรัฐธรรมนูญมีการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมดังกล่าวแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากมีการประท้วงของ
ชาวบ้านและชุมชนให้เป็นกฎหมายที่แสดงถึงมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้น กรณีพระราชบัญญัติ
อุทยาน พระราชบัญญัติสัตว์ป่ากฎหมายที่รัฐให้อ านาจเจ้าหน้าที่แนวทางการปฏิบัติแต่ไม่ใช่เป็ นการ
ให้อ านาจของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณากฎหมาย ร้อยละ 95 เปอร์เซ็นต์
ของกฎหมายดังกล่าว จึงเป็นการขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560  แม้แต่
พระราชบัญญัติที่ก าลังจะออกมาก็ตามอีก 2 ฉบับ ยังมีเจตนารมณ์ท่ียังไม่ชัดเจนกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน พระราชบัญญัติที่ออกมาเป็นการให้เจ้าหน้าที่ด าเนินร่วมกับชาวบ้านอย่างจริงจัง เช่นมีการ
จับกุมกักขังชาวบ้านยิ่งมากยิ่งข้ึน  หากต้องแก้ไขกฎหมายต้องพิจารณาถึงบทบาทส าคัญท าอย่างไรให้
ชาวบ้านมีชุมชน เข้ามาอนุรักษ์ดูแลรักษาพ้ืนที่ป่า หรือปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติ แต่ไม่ให้มี
กฎหมายในการจับกุมชาวบ้าน จึงเป็นการท าให้ เจตนารมณ์กฎหมายและอ านาจหน้าที่รัฐเปลี่ยน 
ตราบเท่าที่รัฐให้อ านาจด าเนินการหรือให้อ านาจ หากว่ารัฐไม่ให้อ านาจ  ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่มีอ านาจ
ด้วยเช่นกัน หากมีการกระท าเกิดขึ้นผิดกฎหมายหากเจ้าหน้าที่กระท าความผิดเกิดขึ้นจะมีความผิด
ฐานละเว้นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา 17 เท่ากับว่า เป็นการลดอ านาจของ
เจ้าหน้าที่ไม่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับอ านาจของรัฐ กล่าวได้ค่ะคือกฎหมายดังกล่าวเป็นการ
เอ้ือ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐมากยิ่งขึ้น อาทิเช่นพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ หรือ
พระราชบัญญัติอุทยาน ซึ่งมีการจับไม้หวงห้าม ไม้สักหรือไม้มากกว่า 10 ชนิด เป็นการให้อ านาจ
เจ้าหน้าที่รัฐไปจับกุมคนท าป่าไม้หวงห้ามแผนที่กฎหมายจะส่งเสริมให้คนปลูกต้นไม้มากยิ่งขึ้นแต่ถ้า
แก้กฎหมายแล้วจะท าให้คนเข้าไปเอาไม้หวงห้าม เป็นการขัดเจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่ถ้าเป็นการ
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ใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐว่าเข้าไปจะไปค้นจับกุมคนที่กระท าความผิดนั้น ไม้หวงห้ามดังกล่าว ไม่ใช่
ไม่ใช่เป็นการมีสิทธิ์ของประชาชนในการเข้าไปดูแลทรัพยากรป่าไม้ จึงเป็นการไม่ได้มองว่ารัฐธรรมนูญ
นั้นมีความส าคัญที่ท าให้กฎหมายลูก มีความส าคัญมากกว่า ถ้าแก้ไขกฎหมายจะต้องแก้ไขทุกฉบับว่า
จะเป็นพระราชบัญญัติป่าไม้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นเรื่องๆ โดย
ใช้ฉันทามติและมี กระบวนการของราชการเข้ามาก ากับดูแล 
 
7) บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางกฎหมาย 
เจ้าหน้าที่ : บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีทั้งชาวบ้าน ชุมชน และบุคคลที่มีปัญหามารอ ร่วมกันหาฉันทา
มติว่าด าเนินไปในทิศทางไหน แต่ไม่ได้ให้ข้าราชการตรากฎหมายเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง ท าเพ่ือ
วัตถุประสงค์อ่ืน สิ่งที่ส าคัญเจ้าหน้าที่สร้างความมีส่วนร่วมให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน 
 
8)  Work Plan หรือแนวทางของมูลนิธิ เป็นการชะลอปัญหาทางกฎหมายอย่างไร 
เจ้าหน้าที่ : แนวทางการมีส่วนร่วมมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเป็นการชะลอแนวความคิดให้ประชาชน 
หรือชุมชนสามารถอาศัยอยู่ในพื้นท่ีที่เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ มีทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งด ารงชีวิต
อาศัยอยู่ในป่าได้ แนะน าแนวความคิดดังกล่าวเอาไปเรียกร้องสิทธิ์ทางกฎหมายได้แต่ถ้าไม่มีเรื่องการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ท าให้ประชาชนไม่สามารถเรียกร้องได้อย่างเต็มที่ 
 
9) กฎหมายที่ตราออกมาแล้วส่วนใหญ่มักจะพบปัญหาด้านใด ระหว่างเป็นปัญหาของตัว
กฎหมายบัญญัติ หรือเป็นแนวทางปฏิบัติทางกฎหมาย 
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่ากฎหมายมิติด้านเดียวในการมองเห็นกฎหมายด้านเดียว แต่ควร
มองให้มีความความหลากหลายว่ามีนิติธรรมและนิติรัฐในฉบับเดียวกัน แต่ในปัจจุบันที่มีหลักนิติรัฐ
และนิติธรรมเมื่อใช้ในกฎหมายคนที่อยู่ในพ้ืนที่ป่า ได้อย่างสมบูรณ์ เป็นการแก้ไขในระดับพ้ืนที่ แต่
ไม่ได้แก้ถึงระดับหัวหน้า อธิบดีซึ่งบางครั้งไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดดังกล่าว ชาวบ้านหรือชุมชน 
และเจ้าหน้าที่ระดับล่างท างานกันแค่ 2 ฝ่ายเท่านั้นเพราะว่าหัวหน้าหรืออธิบดีไม่เห็นด้วย หากท าไป
แล้วย่อมไม่มีกฎหมายรองรับ และไม่สามารถท าได้อย่างเต็มที่   
 กรณีการบังคับใช้กฎหมายที่เกิดขึ้นถ้ามูลนิธิสืบนาคะเสถียรเห็นว่า  1) กฎหมายควรปรับปรุง
2) เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปรับทัศนคติในการท างานเป็นเรื่องยาก ซึ่งเป็นผลสะสมมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
ยกตัวอย่างเช่นหากเจ้าหน้าที่ถือปืนเข้าไปจับกุมชาวบ้านจะท าได้ง่ายกว่าการเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้าน 
หรือชุมชนให้มีความเข้าใจตรงกัน เพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจับกุมชาวบ้านว่ามีผลงาน หัวหน้าหรือ
ผู้ใหญ่รับจัดชอบ ในขณะอีกกลุ่มหนึ่งเข้าไปพูดคุยร่วมกันแก้ไขปัญหากับชาวบ้านหรือชุมชน  
ซึ่งบางครั้งจะต้องใช้เวลา หากมาเสนอกับหัวหน้าหรืออธิบดีก็จะถูกต าหนิ หากมีการตรากฎหมายกับ
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หัวหน้า อธิบดี หรือเจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีจะท าให้เจ้าหน้าที่สามารถท างานร่วมกับชาวบ้านได้สูงมาก
ยิ่งขึ้น ช่วยสนับสนุน ชาวบ้านหรือชุมชนปรับตัวตาม  เช่น  การพิสูจน์และการรักษากฎกติกาให้ มี
ส่วนร่วมในเรื่องนี้จะท าคนเดียวไม่ได้ หากชาวบ้านหรือชุมชนไม่สู้ จะเป็นความร่วมมือระดับล่าง
เท่านั้น หากชาวบ้านหรือชุมชนสู้ เป็นการยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนได้มากขึ้น แต่
ขณะเดียวกันจะต้องสู้ด้วยคุณภาพไม่ใช่วิธีการ แต่ต้องอาศัยกระบวนการในการเรียกร้องสิ ทธิ์ถึงจะ
เรียกร้องได้ สู้ด้วยกระบวนการ หรือคุณภาพจึงถือได้ว่าเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบ 
แต่ทุกวันนี้ชาวบ้านยังมีกระบวนการในการเรียกร้องสิ่งแวดล้อมขึ้นไม่ว่าจะเป็นสื่อสารมวลชนต่างๆ 
หรือตัวแทนองค์กรต่างๆ แต่เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิจับประชาชน หากหัวหน้าพูดถึงเรื่องการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน จะต้องได้รับมติจากประชาชนให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการอนนุรักษ์เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง แต่ชาวบ้านรู้ และไม่มีองค์ความรู้ส่วนร่วม ดังนั้นรัฐควรจะริเริ่มเปิด
โอกาสในหน่วยงานเข้ามาพัฒนาความรู้ให้กับชาวบ้านมากยิ่งข้ึน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน 
 
10) กฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบันถือได้ว่ามีการทับซ้อนกันทางกฎหมายอย่างไร 
เจ้าหน้าที่ : ปัจจุบันถือว่ามีการกฎหมายทับซ้อนกันเป็นจ านวนมาก อาทิเช่น มติพิเศษ กับมติ
คณะรัฐมนตรี หรือ พระราชบัญญัติอุทยานไม่ตรงกัน พระราชบัญญัติเกี่ยวกับวัฒนธรรม ของวันที่ 3 
สิงหาคม ย่อมมีความขัดแย้งกัน ก่อให้เกิดประเด็นอยู่ในขณะนี้ หรือกฎหมายป่าสงวน กับกฎหมาย
อุทยานยังมีป่าสงวนครอบครองอยู่จะต้องน ามาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่
จึงมีความเห็นว่ากฎหมายที่ทับซ้อนในปัจจุบันจะจ้องพิจารณาตรากฎหมายให้มีความสอดคล้องกัน 
อาทิเช่น ค านิยามป่า หรือชุมชนให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะท าให้กฎหมายมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 
11) เจ้าหน้าที่มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการที่กรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ 
ควรที่จะรวมตัวกัน หรือคนละหน่วยงาน 
เจ้าหน้าที่:  เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าทั้งสองกรมควรที่จะแยกหน้าที่และความรับผิดชอบกัน 
เนื่องจากว่ากฎหมายในอ านาจเจ้าหน้าที่ดูแลป่าสงวนซึ่งอยู่ด้านนอก ให้กรมป่าไม้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการดูแลป่าสงวนดังกล่าว ที่เกิดปัญหาก็เพราะว่าประสบปัญหาด้านการเงิน เพราะว่ากรมป่าไม้ไม่มี
เงินสนับสนุนและบางครั้งกรมป่าไม้จ าเป็นจะต้องใช้เงินในการดูแลรักษาผืนป่า อาทิเช่นการที่มี
งบประมาณในการปลูกป่าแต่ทางปฏิบัติย่อมไม่มีพ้ืนที่ที่จะปลูกป่า กรมป่าไม้เป็นต้องเข้าไปขอในเขต
กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช บางครั้งก็ท าไม่ได้ เนื่องจากคนละหน่วยงานและมีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรมีความเห็นว่า การรักษาป่า และการตัดป่าไม้เมื่อ
น าไปใช้ ซึ่งการกระท าทั้งสองอย่างมีการขัดกันอย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้พ้ืนที่ป่านอกเขตอุทยานจึงเป็น
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อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ จะดึงให้ชาวบ้านมีการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
การจัดสรรส่วนของพ้ืนที่ป่าไม้ดังกล่าวอยู่และงบประมาณในปัจจุบันก็ยังมีการปรับโครงสร้างกันอยู่ 
 
12) ปัจจุบันสถานที่หน่วยงานของทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรจะเข้าไปดูแลหน่วยงาน และองค์กร
อ่ืนอย่างไร 
เจ้าหน้าที่ : ทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรมีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการเข้าไปดูแลชุมชนท้องถิ่น 
เพราะว่าประชาชนไม่สามารถขยายพ้ืนที่ป่าออกไปได้ ชุมชนไม่ได้เข้าไปล่าสัตว์ป่า การท างานของ
เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ท างานกับชุมชนความเป็นมิตร ซึ่งแท้จริงแล้วการท างานดังกล่าวให้หน้ าที่ของ
มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเลย แต่มูลนิธิไปจัดท าโครงการต่างๆภายในกรอบของ MOU  และห้ามเกินขอบ
อ านาจหน้าที่ของ MOU  ถือว่าเป็นการผิดกฎหมาย สิ่งที่มูลนิธินาคะเสถียรจะต้องจัดท าก็คือ การจัด
ให้มีคณะกรรมการเข้าไปดูแลเขตพ้ืนที่ป่า มีการให้กรมปศุสัตว์ หรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าไป
พัฒนาภายใต้กรอบ MOU  อาทิเช่นกรมปศุสัตว์ ท าหน้าที่ที่ส่งเสริมการเรียงสัตว์ให้มากขึ้น ป้องกันมิ
ให้ชาวบ้านออกมาล่าสัตว์ป่า เพราะว่าชาวบ้านที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรืองานราชการที่อยู่
นอกเหนือกฎหมาย ซึ่งถือว่ามีความผิดต่อหน้าที่ ต้องรอให้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ด าเนิน
อยู่ในกระบวนการแก้ไขกฎหมาย จากการที่มีแผนปฏิบัติการอนุรักษ์ป่าไม้และเสนอไป และมีอ านาจ
เข้าไปจัดการดูแลพื้นที่อนุรักษ์ดังกล่าว 
 
13) บุคคลใดมีสิทธิเข้าไปช่วยเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน หรือองค์กรในการคุ้มครองพื้นที่มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ 
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็น ว่า ควรให้ทุกฝ่ายก็ไปดูแลพ้ืนที่คุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ 
โดยเฉพาะหน่วยงานทางราชการควรเข้าไปดูแลอย่างจริงจัง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสิทธิกับกระบวนการคน
ละส่วนกัน จะต้องเข้าไปภายใต้กฎหมายกติการ่วมกัน ซึ่งถือได้ว่ามีกฎหมายบัญญัติออกมาแล้ว ส่วน
กรณีการใช้แผนนโยบายของ NGO  สามารถกระท าได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เมื่อชาวบ้านมีความ
ริเริ่มสนใจเกี่ยวกับการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติแล้ว หน่วยงานของ NGO จะต้องถอนตัว
ออกมาเพ่ือให้ชาวบ้านสามารถมีส่วนร่วมกับรัฐในการบริหารจัดการพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ
รวมกัน 
 
14) แผนการตามนโยบายของทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเข้าไปคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ 
เป็นอย่างไร 
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เจ้าหน้าที่ : แผนการของหน่วยงานมูลนิธิสืบนาคะเสถียรน าแผนการ หรือหรือการร่างแผนการในการ
คุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติมาจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่นั้นจริง ซึ่งมีการเรียนรู้
จากบุคคล หรือชุมชนในท้องถิ่น เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างเต็มที่ 
 
15) ความเห็นของทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เจ้าหน้าที่ : ความเห็นของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการ
คุ้มครองที่บริเวณแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ จะต้องเป็นหน้าที่ของประชาชนในการตระหนักหรือ
การใช้สิทธิอย่างถูกต้องในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าแนะน า แนวทางการปฏิบัติการ
ตาม มีการจัดพ้ืนที่ท างานในเขตป่าตะวันตกโดยมีการจัดกิจกรรมให้มีสอดคล้องกับชุมชน กรณีป่า
ชุมชน ซึ่งประชาชนมิใช่เป็นเจ้าของอย่างแท้จริง แต่ประชาชนต้องเข้ามามีบทบาทรักมากยิ่งขึ้นหากมี
การแก้ไขก็ไก็ไม่ควรบัญญัติพระราชบัญญัติชุมชนในป่า 
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บทสัมภาษณ์หัวหน้าอทุยานป่าแก่งกระจานเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการ
มีส่วนส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองบริเวณพ้ืนที่มรดกโลก 

ทางธรรมชาต ิ
ชื่อผู้ให้ข้อมูล: นายมานะ เพ่ิมพูน  
ต าแหน่ง :หัวหน้าอุทยานป่าแก่งกระจาน และนักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ 
สถานที่เก็บข้อมูล: อุทยานแห่งชาติป่าแก่งกระจาน  
วันเดือนปี ท่ีสัมภาษณ์ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
 
1) ปัญหาทั่วไปของอุทยานแห่งชาติป่าแก่งกระจาน 
เจ้าหน้าที่ : พ้ืนที่อุทยานป่าแก่งกระจาน ประสบปัญหาสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคุ้มครองบริเวณพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันได้มีการแบ่งพ้ืนที่ป่าออกเป็น  
4  พ้ืนที่ และปัจจุบันก็ก าลังเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติ มีเนื้อที่ดังต่อไปนี้  อุทยานป่า
แก่งกระจาน  อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ  และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แม่น้ าภาชี   ปัจจุบันที่อุทยานแก่งกระจานและอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพเป็นอันมาก อุทยานแก่งกระจานเข้าไปด้านในตะเข็บของชายแดน อันเป็นรอยต่อของ
พ้ืนที่ธรรมชาติ จากเหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก ตัวแทนป่าแก่งกระจานมีลักษณะเป็นพันธุ์พืช 
และพันธุ์สัตว์ มีรอยต่อของเขตภูมิศาสตร์ส าคัญ อาทิเช่น ทิศเหนือ มาจากเทือกเขาหิมาลัยและมา
ตามเทือกเขาตะนาวศรี ที่มีพืชและสัตว์หลายชนิด ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า
มีนกบางชนิดที่มาจากจีนตอนใต้ หรือมีสมเสร็จ ถือได้ว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเหมาะสม
เป็นพื้นที่แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ  นอกจากนี้ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึ้นจาก
ปัญหา คนกับคน ในการจัดการปัญหาซึ่งมีความขัดแย้งกัน เช่นหัวหน้าปฏิบัติต่อคนในพ้ืนที่ไม่
เหมาะสม หรือเป็นปัญหาระหว่างหัวหน้าอุทยานกับบุคคลที่หายสาบสูญไป หรือบุคคลที่เป็นนักสิทธิ
มนุษยชนกับคนในป่าพบปัญหาการเรียกร้องสิทธิท ากินให้กับชุมชนต้องหาทางปฏิบัติ  ทั้งนี้ปัญหา
แรก เป็นปัญหาระหว่างคนกับคน มีหัวหน้าอุทยาน คนในชุมชนต้องหาทางปฏิบัติ คือเป็นปัญหาเรื่อง
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกับคน ส่วนปัญหาที่ 2 ปัญหาเรื่องคนกับสัตว์ป่า จะว่าสัตว์ป่าออกไปหากิน
นอกพ้ืนที่มากขึ้น คนเข้าไปล่าสัตว์มากขึ้นเพราะว่า ชุมชนนอกเขตพ้ืนที่อุทยาน หรือคนที่อาศัยตาม
แนวชายขอบ จะเห็นได้ว่าบุคคลชาวกะเหรี่ยงใส่อยู่ต้องมีการพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติ และมีการป้องกัน
โดยการดัก ยิง ฆ่าหรือล่า นอกเขตตามแนวขอบแดน หากสัตว์เข้าไปในชุมชนก็จะถูกล่า หรือการออก
นอกชุมชนหาแหล่งอาหาร โดยปกติแล้วกลุ่มชนชาติพันธุ์อาศัยสัตว์เป็นอาหาร  ปัญหาเรื่ อง
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกับพ้ืนที่ท ากินในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว ในเรื่องเกี่ยวกับการจ าลองพ้ืนที่
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อุทยานแห่งชาติในพ้ืนที่จริง ซึ่งบางชุมชนยังไม่ยอมแนวเขตเนื่องจากเป็นระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ การใช้ข้อมูลพื้นที่ต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและความไม่เข้าใจ ปัญหาเรื่องเขต
แดนไทยกับพม่าดังกล่าวนั้น ซึ่งชุมชนที่อยู่ชายแดนยังพบปัญหา เมื่อปีพุทธศักราช 2539 หัวหน้า
อุทยานป่าแก่งกระจานเข้าไปพบชุมชนบริเวณชายขอบ และพยายามแก้ไขปัญหา เช่น ห้วยสามแพร่ง
การของชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ตั้งอยู่ ทางรัฐบาลจึงส่งก าลังคนเข้าไปตรวจสอบพบว่า
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าวไม่ได้พูดภาษาไทย ต ารวจตระเวนชายแดน อ าเภอชะอ าได้
เสียชีวิตลงจากการปะทะกันบริเวณชายขอบ และกองก าลังสุรสีห์เคลียร์พ้ืนที่ดังกล่าวในบริเวณชุมชน
เขตป่า แต่เนื่องจากว่าเกิดปัญหาภัยคุกคามที่เขตแดนไม่ใช่ปัญหาเชิงซ้อนจึงปัญหาประชากรที่อ้าง
เหนือดินแดน เมื่อทางนิติศาสตร์เห็นว่า พ้ืนที่ดังกล่าวไม่ได้ปักปันเขตแดนซึ่งเป็นปัญหาเชิงซ้อนของ
ประชาชนที่เริ่มลงมาตั้งถ่ินฐานเป็นหมู่บ้านบางกลอยบน การเผากระท่อม และระเบิดภูเขา ด้วยเหตุนี้
จึงเป็นปัญหาเชิงซ้อนตามระยะเวลาท าให้ชุมชนที่ขยับออกมากับชุมชนดั้งเดิมได้แบ่งออกเป็น 2 มิติ  
ได้แก่ ชุมชนดั้งเดิม และชุมชนที่ขยับออกมามีความเกี่ยวพันกันกับชุมชนชายแดนฝั่งตรงข้ามประเทศ
ไทย หรือฝั่งพม่า ท าให้การไปมาหาสู่ไม่เป็นทางการนั้นต้องเดินผ่านทางป่า เมื่อมีการจัดตั้งชุมชน
หมู่บ้านมีระบบในการจัดการที่ดีเกี่ยวกับสิทธิท ากิน บุคคลที่อาศัยอยู่ในป่าหรือบริเวณชายขอบอาจจะ
เข้ามาและท าให้เกิดการตั้งถิ่นฐานที่เดิมไม่ได้ บางกรณีบุคคลที่ไม่สามารถมาได้เนื่องจากว่าเป็นบุคคล
ที่อาศัยอยู่มาภายหลัง หรือเข้ามาท ากินในบริเวณพ้ืนที่ในช่วงปี 2540 และ 2541 เมื่อเข้ามาอยู่ไม่ได้
ท าให้เกิดปัญหาพ้ืนที่ท ากิน หากย้ายเข้ามาได้พ้ืนที่ท ากินในบริเวณดังกล่าวย่อมไม่เพียงพอต่อ
ประชาชนที่อาศัยอยู่มาดั้งเดิม บางพ้ืนที่ที่คุ้นเคยหรือมีการจัดระเบียบย่อมไม่คุ้นเคยกับบุคคลที่ เป็น
เสรี ซึ่งอยู่ในการท ากินโดยอาศัยชีวิตอย่างธรรมชาติก่อให้เกิดความอึดอัดกับบุคคลเหล่านี้  
 ส่วนปัญหาอีกกลุ่มหนึ่งเกิดจาก ชุมชนที่กลับไปสู่ทางดั้งเดิมท าให้เกิดภาพกลุ่มไฟไหม้และ
เกิดข้อเท็จจริงในชั้นศาลซึ่งต้องไปศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนนี้ แต่คดีดังกล่าวมีการตัดสินเป็นช่วงๆไป 
ดังนั้นกระบวนการของ ชุมชนของการมีส่วนร่วมต่อมรดกโลกมีหลายระดับ ได้แก่บุคคลที่อยู่อาศัยใน
บริเวณชายขอบ บุคคลที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ล่าง และผู้คนที่เข้าไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะบุคคลที่
อาศัยอยู่ในชุมชน ก่อให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวการบริการ ต้องทิ้งประเด็นการร่วมกันรักษา การใช้
ประโยชน์ ถ้าต้องร่วมกันใช้ประโยชน์ ถือว่าไม่ได้ร่วมกันของชุมชนตามมุมมองของพ้ืนที่อนุรักษ์ 
  ดังนั้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกับการจัดการ และ
ความเข้าใจชุมชนชาวกะเหรี่ยงซึ่งเป็นชุมชนที่โยกย้ายเข้ามาในพ้ืนที่ก่อให้เกิดความซับซ้อนกันของ
พ้ืนที่ เพราะว่าการใช้ประโยชน์ในหมู่บ้านหนองไม้ในยุคสมัยหนึ่งมีการจัดรูปแบบที่ดินท ากิน บุคคลใน
ก็ถางป่า การกระจายตัวในการตั้งถิ่นฐานก่อให้เกิดปัจจัยคุกคามความเสี่ยงของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และ
ป่าไม้ การจัดป่าไม้เพ่ือเป็นการแบ่งพ้ืนที่และต่อมาพัฒนาเป็นการจัดสรรพ้ืนที่ท ากิน เรียกว่าใบ
ควบคุมสิทธิท ากิน (สทก) หมายถึง ใบควบคุมการจัดสรรที่ดินท ากินที่อยู่บริเวณนั้นภายในขอบเขตที่
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รัฐก าหนด ซึ่งไม่ใช่ใบควบคุม ท ากิน แต่เป็น “ใบควบคุมไม่ให้ขยายเพิ่ม”  ซึ่งในอดีตเรียกว่า “สิทธิท า
กิน”  ปัจจุบันเรียกว่า หน่วยงานทางรัฐพิจารณาว่าท าอย่างไรไม่ให้คนขยายพ้ืนที่เพ่ิม การที่บุคคลมา
รวมตัวกันและรัฐมีการจดทะเบียนควบคุม หากไม่ควบคุมอย่างถูกต้องมีความจ าเป็นต้องท าแผนที่ 
หรือ information  ของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ชาวบ้านจะมองว่าอันนี้คือสิทธิท ากิน แต่รัฐบาลสมัย
พรรคประชาธิปัตย์ เรียกว่า “สปค”  หรือเอกสารสิทธิให้ประชาชนเข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
ย่อมเป็นปัญหาป่าไม้ การกันตัวบุคคล หรือปัญหาพ้ืนที่เสื่อมโทรม หากมองในแง่ของกฎหมายพบว่า 
กฎหมายป่าไม้เป็นการสร้างพ้ืนที่ให้บุคคลอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้ต่างๆในการ
ออกกฎหมายสิทธิท ากิน  การใช้เงินต่างประเทศเข้ามาสนับสนุนและต่อมามีการออกพระราช
กฤษฎีกาเรียกว่า ใบควบคุมสิทธิท ากิน (สทก)พ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ต้องห้าม หรือโซน C จึงไม่
สามารถจัดการได้ และยังมีคนตกค้างอยู่ ย้ายไปไหนไม่ได้ หรือรัฐเข้าไปไม่ได้เช่นกัน เพราะว่าเป็น
พ้ืนที่อนุรักษ์  และส่วนพื้นที่ สถก ก็มีคนเดิมก็ยังไม่ได้สิทธิ และ คนใหม่ย้ายเข้ามาในชุมชน ซึ่งชุมชน
ไม่ได้ในส่วนนี้ เนื่องจากว่ารัฐต้องจัดสรรพ้ืนที่ให้คนอยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่เป็นภัยคุกคาม ไม่ใช่ให้บุคคล
ภาย เข้ามาอยู่ ซึ่งจะพบในแต่ละที่ว่ามีการสวมสิทธิ์ คนเข้ามาอาศัยอยู่ในหลายๆพ้ืนที่ และก่อให้เกิด
ปัญหาทางกฎหมาย บุคคลที่ย้ายเข้ามาอยู่ในปัจจุบันก็สามารถอยู่ได้ถ้าหากกฎหมายมีการผ่อนปรน 
และโครงการของชุมชนที่อยู่ในเขตป่า กล่าวคือเป็นโครงการหมู่บ้านป่าไม้จากสิทธิท ากินค่อย
วิวัฒนาการมา จากพ้ืนที่อนุรักษ์ ถ้าไม่ให้เป็นพ้ืนที่ สตก และมีความมั่นคงในชีวิต หากอยู่แล้ว
ก่อให้เกิดปัญหาจากมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541  ต่อมาเกิดมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับวังน้ า
เขียว เรื่องวังน้ าเขียวทับลานเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ถูกขับเคลื่อนเฉพาะจุด มันเป็นการก่อให้เกิดมติ
คณะรัฐมนตรี 30มิถุนายน 2541 มีการพิจารณาส ารวจท าการควบคุม บุคคลสามารถเดินในป่าได้ 
และยังมีพ้ืนฐานเพ่ิมเติม แต่มติดังกล่าว ก่อให้เกิดมามติในปัจจุบัน 2561  เป็นระยะเวลา 20 ปี
มาแล้วยังไม่ได้ข้อสรุป หรือการประเมินผลการขับเคลื่อนต่อมา บุคคลเหล่านี้จึงจ าเป็นต้องอาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ หัวหน้าพ้ืนที่อนุรักษ์จึงมีความจ าเป็นต้องควบคุมไม่ให้บุคคลเหล่านี้ขยายที่ดินเพ่ิมเติม 
กระบวนการของบุคคลที่รัฐจะขอพ้ืนที่ป่าคืนจะต้องมีพ้ืนที่ป่าอย่างน้อย  25 เปอร์เซ็นต์  เปอร์เซ็นต์
ของป่าอนุรักษ์ แต่พ้ืนที่นั้นเป็นพ้ืนที่แผนการยุทธศาสตร์แห่งชาติ มีวิสัยทัศน์ ต้องควบคุมไม่ให้บุคคล
เหล่านี้ขยายที่ดินเพ่ิมเติม และบุคคลดังกล่าวค้างอยู่ในป่าเป็นเป็นมติคณะรัฐมนตรี 2541  ซึ่งระหว่าง
ปี 2541 2561  บุคคลเหล่านี้ที่อาศัยอยู่ในที่ดินดังกล่าวมีการขยายพ้ืนที่ท ากิน ถ้าหากหัวหน้ามีความ
เข้มแข็งจะให้บุคคลเหล่านี้ขยายที่ดินได้น้อยลง หรืไม่มีการขยายที่ที่ดินอีกเลย ถ้าหากหัวหน้าพ้ืนที่
อนุรักษ์มีความเข้มแข็งต่างออกไปก่อให้เกิดการขยายพ้ืนที่ท ากินของบุคคลเพ่ิมจากปี 2541 จนถึง
ปัจจุบัน  ตรวจรัฐบาลคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ มาใช้อ านาจปี 2557  ก่อให้เกิดการออกค าสั่ง
คณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติชาติฉบับที่ 66 /2557  และค าสั่งที่ 64/2557  เนื่องจากเป็นนโยบาย
สืบจากพ้ืนที่ป่าท าการทวงคืนพ้ืนที่ป่าทั่วประเทศ  และมีสัญญาณ พรานพรากร ผู้เป็นนายทุน และ
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เป็นบุคคลภายนอก ค าสั่ง ที่ 66/2557 จึงเป็นค าสั่ง 64/2557 ให้หาแนวร่วมกันแก้ไขปัญหา และมี
การส ารวจบุคคลในพ้ืนที่ที่อยู่ในมติครม  2541 ต้องมีการขยายก่อนจะมีค าสั่ง  2557  หลังจากนั้น
ทวงคืนทั้งสิ้น สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า ท าอย่างไรให้บุคคลอาศัยอยู่ในป่าได้ หรือเป็นบุคคลภายนอก
ที่กูเข้ามาได้อาศัยร่วมกัน บุคคลที่อาศัยอยู่ตรงบริเวณชายขอบพ้ืนที่  หรือบุคคลที่อยู่ไกลออกไป
ร่วมกัน ดังนั้นจึงมีระดับภายในชายขอบต้องเข้ามาร่วมกันกับบุคคลและสัตว์เข้ามาร่วมกัน บุคคลที่
เข้ามาร่วม หมายถึง บุคคลที่มาใช้ มาเยี่ยมบุกรุก ซึ่งผู้ใช้จะเป็นใครและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างไร 
ดังนั้นจึงมีกลุ่มชมรมรักษ์ร่วมปลายน้ า กลุ่มอนุรักษ์ในชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยว กลุ่ม
พ้ืนที่ป่าแก่งกระจาน แม่น้ าเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับสิ่งดีๆจากอุทยานแห่งชาติ  บุคคลเหล่านี้
ตอบแทนคืนกับอุทยาน เช่นต้องการรักษาแนวเขตโดยไม่ให้มีการท าป่าไม้ ร่วมกันสอดส่องดูแลป่าไม้ 
บุคคลที่เข้ามาท าลายทรัพยากรป่าไม้ หรือการเข้ามาปลูกป่าในพ้ืนที่ของบุคคลที่อาศัยอยู่ในแนวเขต
ด้านในมิให้ขยายเพ่ิม หากมองย้อนกลับไปมติคณะรัฐมนตรี 2541 ขนาดพ้ืนที่ส ารวจ 27,000 ไร่ 
 แต่ปัจจุบัน2541 ถึง 2557 มีพ้ืนที่เพ่ิม  1 5 000 ไร่ รวมเป็น 400 ไร่ แสดงว่าไม่มีการ
ร่วมกัน รักษาแนวเขต  ไม่มีรักษามีแต่ขยายแนวเขตเพ่ิม  บางวันแนวเขตเท่าเดิม บางวันก็ขยายเพ่ิม 
บุคคลที่อาศัยติดอยู่กับป่าการขยายที่ดินเพ่ิม หรือมีบุคคลเข้ามาอาศัยในที่ดิน ก็ย่อมมีการขยายที่ดิน
เพ่ิม ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลเห็นว่ามีโครงการที่สกัดการขยาย หรือมีการอุดรอยรั่วที่ คนขยายที่ดินเพ่ิม  
บุคคลบางคนก็รักษาแนวเขตยอมรับกฎกติกา เอ๋อเหรอกติกายอมรับร่วมกัน โดยการใช้กฎหมาย 
ดังนั้น เจ้าหน้าที่ต้องมีการเข้มงวดในการก ากับดูแลถึงจะมีกระบวนการเข้าไปมีส่วนร่วม บุคคลจะต้อง
ใช้นโยบายการมีส่วนร่วม เรียกว่าการประชุมPact หรือประชุมโดยคณะกรรมการของชุมชน  มีการ
จัดการแบ่งออกเป็น 2 ระบบ ระบบแรกการตั้งภาคส่วน ระบบที่สองการตั้งอุทยานแห่งชาติ ส่วน
โครงการเกิดข้ึนจากแผนภายในพ้ืนที่อนุรักษ์  หรือพ้ืนที่หน่วย ซึ่งปัจจุบันมีการสร้างกลไกมาแล้วโดย
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร องค์กร IUCN หรือเจ้าหน้าที่ที่ถ่ายทอด อันได้แก่ หัวหน้าอุทยานและหัวหน้า
หน่วย  ซึ่งสามารถท างานร่วมกับชุมชนได้มากขึ้น เน้นการมีส่วนร่วม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนโยบาย 
และแผนการต่างๆ  ถ้าหากลดความขัดแย้งในป่าต้นน้ าเพชรบุรี และกาญจนบุรี  ย่อมถือได้ว่าเป็น
มรดกโลกอย่างมีส่วนร่วม โดยมีการบริหารจัดการ การยอมรับอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และมีส่วน
ร่วมในการแก้ไข และอยู่ในตัวภารกิจการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายขอบของพื้นที่ 
 สิทธิท ากิน มีได้ตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ เป็นการจัดสรรพ้ืนที่ออกเป็น 5 ส่วน อันได้แก่ เขต
นันทนาการที่เข้าถึงได้  คือเขตที่มีการจัด การห้ามใช้ ห้ามเข้า ห้ามท ากิจการใดๆ ทั้งสิ้น เขตพิเศษ 
คือเขตฟ้ืนฟูหรือการจัดการตามกฎหมายพิเศษ เขตนอก หรือเขตBubble  Zone อ้ือฮือเป็นเขตการ
บริการการที่บุคคลเข้าไปศึกษาภายในเขตอุทยานแห่งชาติ และ เขตพักผ่อน แต่นั่นเป็นวัตถุประสงค์
ของกฎหมายเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญส่วนตัวที่หักแล้วมีระบบผ่อนปรน มติคณะรัฐมนตรี หรือค าสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี คือหัวหน้าอุทยานละเว้น ตัดหน้าที่โดยไม่ต้องจับกุมบุคคลที่บุกรุกเข้ามาตั้งแต่ปี 
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2500  ถึง 2541 เว้นแต่รอการพิสูจน์สิทธิ ว่า ถ้าอยู่ก่อนป่าตามกฎหมาย อันนี้กฎหมายจะมีการ
รับรองสิทธิ์อยู่ แต่ปัจจุบันก่อให้เกิดคนไม่มีสิทธิ์เป็นจ านวนมากหากรัฐบาลเนินการจัดกลุ่มคนเหล่านี้ 
และควรออกมติคณะรัฐมนตรีรองรับไว้ รัฐธรรมนูญ และมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือใช้ในกฎหมายอุทยาน
แห่งชาติที่ไม่มีการบังคับใช้เกินไป  และชะลอการจับกุมบุคคล แต่ปัจจุบันปัญหาทางกฎหมายยังมิได้
ถูกแก้ไข เป็นเพียงแค่ชะลอการบังคับใช้แล้วน าไปสู่กระบวนการการรับรองสิทธิ์ พิสูจน์สิทธิ์ 
ประชาชนไม่เคยกล่าวถึงว่าไม่มีพ้ืนที่ท ากิน และจะขอพ้ืนที่ท ากินเพ่ิม แต่อย่างไรก็ตามประชาชน
กล่าวว่า ถ้ารัฐมีการประกาศเขตป่า ประชาชนย่อมมีสิทธิ์ในพ้ืนที่ดังกล่าว แต่ผลที่ออกมาไม่มีการ
รับรองการพิสูจน์สิทธิ และก าหนดการชะลอการรับรอง การขึ้นทะเบียนไว้ ถ้าพิสูจน์สิทธิ์แล้วพบว่า
ประชาชนกลุ่มใหญ่กลางป่า ภายหลังการเปลี่ยนแนวเขตป่า 
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บทสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีอุ่ทยานป่าแก่งกระจาน และเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงาน IUCNเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคุ้มครองบริเวณพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาต ิ

 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล : นายพงษ์ศักดิ์ ม่วงงาม  ต าแหน่ง: เจ้าหน้าที่การมีส่วนร่วมของประชาชน 

         นายรัตนกวี บุญเมฆ :               เจ้าหน้าที่ของ IUCN 

สถานที่เก็บข้อมูล: อุทยานแห่งชาติป่าแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 
วันเดือนปี ท่ีสัมภาษณ์ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
 
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ปี 2560 และ รัฐธรรมนูญ 2550 มีความแตกต่างกันอย่างไร 
คุณพงษ์ศักดิ์ ม่วงงาม: การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 2560  
มาตรา 43 เป็นสิ่งที่รัฐต้องสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีแตกต่างจากปี 2550 รัฐเข้าไปให้
สิทธิกับประชาชนตั้งแต่ต้น แสดงว่าเจ้าหน้าที่กระท าตามรัฐธรรมนูญ 
 
2) ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อุทยานป่าแก่งกระจานในปัจจุบันมีอะไรบ้าง 

คุณพงษ์ศักดิ์ ม่วงงาม: อุทยานป่าแก่งกระจานมีปัญหาการมีส่วนร่วมมาโดยตลอดทักษะการมีส่วน
ร่วมถือว่าการหาหลักฐานมาจากการพูดคุยกับชาวบ้านไม่มีความเชี่ยวชาญ และเมื่อพิจารณาถึงความ
ขัดแย้งว่าอย่างไร แต่การจัดการการประชุมของเจ้าหน้าที่ IUCN ร่วมกับชาวบ้านเวลาศึกษาก็มีมติ
ชุมชน ซึ่งมี 35 หมู่บ้าน 41 ชุมชนวางแผนการประชุม แต่ช่วงแรกชาวบ้านก็ขัดแย้งกันโดยมี
ระยะเวลา 1 ปี สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้โดยการพูดคุยกับชาวบ้าน และรัฐวิธีการ
แก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครื่องมือในการจัดการ เช่นกฎหมายที่ดิน ค าสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ 66/2557 มันเป็นเครื่องมือที่ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปพูดคุย และแก้ไข
ปัญหาเรื่องพ้ืนที่ท ากินได้  และสร้างกลไกระดับหัวหน้าหน่วยพ้ืนที่ชุมชน หรือการสร้างกลไกการมี
ส่วนส่วนในจังหวัดเพชรบุรี 
คุณรัตนกวี บุญเมฆ : การมีส่วนร่วมของประชาชน เกิดจากอุทยานป่าแก่งกระจานถูกเสนอขึ้น
ทะเบียนมรดกโลก ซึ่ง UN เห็นว่าสิทธิมนุษยชนร้องขอให้พิจารราสิทธิชุมชนในพ้ืนที่อนุรักษ์ให้จัดการ
ปัญหา และแก้ไขปัญหาสิทธิชุมชน มีการน าโครงการส่วนร่วมกับการพัฒนา Road map เพ่ือแก้ไข
ปัญหานี้ แต่ชุมชนที่มองเห็นเรื่องสิทธิชุมชนในเรื่องเขตการอนุรักษ์ในพ้ืนที่ในประเทศไทย มี



 252 

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ การใช้ที่ดินต่างๆ ย่อมก่อให้เกิดปัญหา โดยลักษณะการใช้ที่ดินเป็น
ชนกะเหรี่ยงจึงได้ที่เกิดการหมุนเวียนกันจะเกิดปัญหาขึ้น 
 1.การไม่ได้มีความต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 2504 
มาตรา 16 บทลงโทษ เช่นการตัดไม้ การล่าสัตว์ ถ้าในเรื่องตัดป่าไม้ยังมีพระราชบัญญัติป่าไม้เพ่ิมเติม
อีก ซึ่งจะเป็นการผิดสัมปทาน  ในการตัดป่าไม้ในพ้ืนที่ขออนุญาต หรือป่าที่ปลูกสร้าง จะต้องขอ
อนุญาตตัดป่าไม้นั้นเสียก่อน และจะต้องมีการระบุชนิดป่าไม้ จึงจะการขึ้นทะเบียนป่าไม้ได ้
 2. การขนส่งต้องมีความเป็นระเบียบ ซึ่งอุทยานแห่งชาติย่อมพบกับปัญหานี้ อาทิเช่นภายใน 
2 ถึง 3 ปี สามารถจะท าอย่างไรในส่วนนี้ แต่เมื่อผ่านพ้นช่วง 2-3 ปีนี้ถัดไปจะพบการขยายพ้ืนที่ ซึ่ง
ในมุมมองภาพถ่ายอากาศผ่านดาวเทียม จะมีแผนที่บิน ซึ่งทางรัฐเองถามว่าระบุกฎหมายพ้ืนที่ใหม่ 
หรือการท าพ้ืนที่ใหม่ ซึ่งบางส่วนถูกแก้ไขโดยมติคณะรัฐมนตรี 41  ตรวจสอบพบว่ายังเคยมีชุมชนอยู่
ในพ้ืนที่ตรงนี้หรือไม่ มีที่ดินที่เคยท ากินของประชาชนอย่างไร มีเท่าไร แต่เห็นได้ว่าการตรวจสอบส่วน
นี้ค่อนข้างเยอะและไม่สามารถท าเสร็จได้ท้ังหมด หากข้ึนทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติยังต้องตรวจ
พิสูจน์ระยะเวลาการก่อตั้งของชุมชนอยู่มาในระยะเวลานานเท่าไร ซึ่งในปีที่ผ่านมารัฐยังท าส่วนนี้ไม่
เสร็จ ค าสั่งของกรมอุทยานต้องอาศัยค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 66/2550 เพ่ือแก้ไข ค าสั่ง 
ของ 30 มิถุนายน 2541ว่า “บุคคลใดที่เคยอยู่ในพ้ืนที่ตั้งแต่ ปี 2545 ลงไป ถือว่ามีสิทธิในพ้ืนที่
ดังกล่าว  และอาศัยภาพถ่ายเป็นตัวประกอบการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิของชุมชนที่อาศัยอยู่ในปี 
2545”  ทั้งนี้โดยค าสั่งปี 2545 อนุโลมว่าใครเคยอยู่อาศัยในพ้ืนที่ตั้งแต่ปี 2557 ลงไป ถึง 2560 เป็น
ต้นไป รัฐจะเข้ามาขอคืนพ้ืนที่จึงเป็นกลไกของวนอุทยาน หรือหัวหน้าพ้ืนที่ หรืออธิปดีใช้อ านาจตาม
มาตรา 19 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของอุทยานท าประโยชน์ในการพัฒนา หรือการแก้ไขปัญหา และการใช้การ
พัฒนาในการรวมพ้ืนที่ของชุมชนที่อยู่ในเขตกว่า 40 พ้ืนที่ ทางเป็นเป้าหมายดูจากภาพถ่ายทาง
ดาวเทียมเข้าไปส ารวจพ้ืนที่ เพ่ือน าข้อมูลมาพิสูจน์ว่าชุมชนที่อาศัยอยู่มาก่อน 30 มิถุนายน 2541 
หรือไม่ใช่ค าสั่ง คสช 60/….  ซึ่งปัจจุบันเก็บข้อมูลบางส่วนและเอาข้อมูลไปให้คณะกรรมการจังหวัด
ตรวจสอบและรับรองผลอีกที่หนึ่ง ซึ่งอยู่มาก่อนตามเงื่อนไขซึ่งรัฐถือว่าเป็นการแก้ ไขตามมติรัฐมนตรี 
2541 และพ้ืนที่คุ้มครองของรัฐ 
 อีกเรื่องหนึ่งเป็นปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับสิทธิที่ไม่ใช่คนไทยซึ่งอาจไม่รับรองสิทธิ์นี้ และมี
ปัญหาว่าประชาชนบางส่วนไม่มีบัตรประชาชนจึงไม่เข้าตามหลักเกณฑ์และไม่เข้าตามมติรัฐมนตรี 30 
มิถุนายน 2541 และค าสั่งรักษาความสงบแห่งชาติที่ 66 / 2550 เนื่องจากว่าไม่ใช่คนไทยแต่เงื่อนไข
ดังกล่าวข้างต้นรับเฉพาะบุคคลที่เป็นคนไทยเท่านั้น ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาบุคคลที่ไม่ใช่คนไทยและได้รับ
บัตรสีเขียว หรือเงื่อนไขดังกล่าวย่อมเป็นแนวเขตของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3) ปัญหาเกีย่วกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนถือว่าเป็นกฎหมายทางกฎหมายหรือไม่ 
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คุณรัตนกวี บุญเมฆ  : รัฐธรรมนูญกล่าวว่าตั้งแต่ 2540 และชุมชนปี 2550 ชุมชนท้องถิ่น ปี 2560 
เริ่มให้ชุมชนคนละกลุ่ม ถ้าพิจารณาสภาต าบลให้สภาต าบลมีหน้าที่ส่งเสริม....ฯ จึงถือว่าเป็นปัญหา
เรื่องตีความคิดว่าการใช้มาตรา 19 บางส่วนอธิปดีเป็นผู้อนุมัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นปัญหาส่วนตัว
บุคคล หรือการตีความในการที่จะใช้กฎหมายมาปฏิบัติ ถ้าผู้บริหารขององค์กร วิธีการปฏิบัติยอม
แตกต่างกัน เช่นนโยบายของอธิปดี และเมื่อมาตรา 19 มีการแก้ไขปัญหาจะมีการมองแนวทาง ซึ่งมี
ความแตกต่างกับวาระของผู้บริหาร 
 ประเด็นที่สอง การที่รัฐขาดกลไกทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเกี่ยวกับการคุ้มครองบริเวณพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ  
คุณรัตนกวี บุญเมฆ :  การที่รัฐขาดกลไกนั้นเกิดยังไม่ได้มีการรับรองต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวไม่ใช่คน
ไทย จึงต้องหากลไกอ่ืนมาเพ่ือแก้ไขปัญหาว่ามีการส ารวจให้ว่าบุคคลนั้นมิใช่คนไทย ซึ่งยังไม่รับรองมติ
คณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 “ยังไม่ใช่บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ต้องพิจารณากลไกที่จะต้อง
แก้ไข” 
คุณพงษ์ศักดิ์ ม่วงงาม: สิ่งที่ควรจะแก้ไขได้แก่อ าเภอ หากบุคคลนั้นไม่มีบัตรประชาชนควรที่จะมีการ
แก้ไขอย่างไร และคนในหมู่บ้านมีทั้งหมดก่ีคน ชายหรือหญิงมีทั้งหมดกี่คน สาเหตุที่ต้องการตรวจสอบ
เพราะว่าพบประชากรแฝงเยอะ กล่าวคือในอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอ ต้องช่วยกันประสานงานในเรื่อง
ดังกล่าวและมีการจัดส ามะโนประชากรให้แสดงตน ซึ่ง มีบุคคลที่อาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
ค่อนข้างเยอะ ไม่มาแสดงตนบุคคลดังกล่าวจะต้องน าข้อมูลเข้าสู่ทะเบียนบ้านกลาง 
คุณรัตนกวี บุญเมฆ :  ทางรัฐเองมีการตรวจสอบในการแสดงตัวว่าถ้าไม่แสดงตัวนั้นจะเป็นอย่างไร 
คุณพงษ์ศักดิ์ ม่วงงาม : จะเห็นได้ว่าบุคคลนั้นย่อมไม่มีสิทธิ์ในที่ดินและจะอ้างสิทธิ์นั้นไม่ได้ หากมี
การตรวจสอบสิทธิระดับนโยบายซึ่งจะมีการส่งรายละเอียดส ามะโนประชากรไปก่อน และทางสภา
ทนายความจากเข้ามาท าเรื่องสิทธิ ส่วนที่ส่วนเด็กที่เกิดในประเทศไทยย่อมมีการพิสูจน์ดีเอ็นเอ
ดังกล่าวต่อรัฐ  
คุณรัตนกวี บุญเมฆ :  หากไม่ใช่ญาติกัน ทางรัฐก็จะไม่ให้สิทธิในที่ดินดังกล่าว 
คุณพงษ์ศักดิ์ ม่วงงาม : การตรวจสอบ DNA หมายความว่าบุคคลที่เป็นเครือญาติ เช่น ตาจะต้อง
ตรวจกับหลานชาย ส่วนยายต้องตรวจกับหลานสาว เป็นต้น 
คุณรัตนกวี บุญเมฆ :  เรื่องต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ยังจะต้องใช้กลไกอีกรูปแบบหนึ่งในการแก้ไข
ปัญหา แต่รัฐธรรมนูญมิได้บอกไว้อย่างชัดเจน 
คุณพงษ์ศักดิ์ ม่วงงาม: ถ้าค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติถือว่าเหมือนกับเป็นการล้างไพ่ เกี่ยวกับ
ที่ดินหรือสิทธิในที่ดิน ยกไปสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งมีการตราเป็นกฎหมายพิเศษดังเช่น
มาตรา 44 จะเป็นผลดีต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินท า
กิน 
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คุณรัตนกวี บุญเมฆ :  ยังมีค าสั่งของกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับชุมชนชาวกะเหรี่ยงในพ้ืนที่ เมื่อ
วันที่ 3สิงหาคม 2553กล่าวถึงสิทธิแต่ไม่มีการกล่าวถึงการใช้สิทธิในทางปฎิบัติว่ามีลักษณะอย่างไร 
ขึ้นอยู่กับ แต่ละกระทรวงที่ใช้ เช่นกระทรวงทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งทาง
มติของกระทรวงวัฒนธรรมมีการก าหนดให้มีสิทธิ์แบบนี้แต่ยังไม่ได้กล่าวถึงวิธีการปฏิบัติมายังกรม
อุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์ พืช ซึ่งอยู่คนละกระทรวงกันและเป็นการด าเนินการตามฉบับของแต่ละ
กระทรวงซึ่งไม่มีกฎหมายลูก เข้ามาใช้ว่า มติตามคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 เป็นแนวทาง
ปฏิบัติว่ากรมอุทยานสามารถท าอะไรบ้าง ยอมเป็นมติลอยเป็นการอ้างมิใช่น ามาปฏิบัติอยู่กันคนละ
กระทรวง และคนละ ทั้งนี้หน่วยงานซึ่งไม่ได้บอกให้หัวหน้าหรือหาแนวทางปฏิบัติให้ คนละหน่วยงาน
ซึ่งไม่ได้บอกให้หัวหน้าหรือหาแนวทางปฏิบัติให้ ส่วนการท างานจะต้องอยู่ภายใต้กรอบและกฎเกณฑ์
ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งของพ้ืนที่  เนื่องจากว่ามีข้อจ ากัดตามมาตรา 157 เป็นการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ ซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์มาแล้ว แต่ทางปฏิบัติบางครั้งก็
ไม่ชอบโดยกฎหมาย กลไกที่เกิดขึ้นมาบางครั้งก็เกิดความชัดเจน และเอาไปกระท าต่อบุคคลที่อาศัย
อยู่ในพื้นท่ีข้างต้น 
 
4) ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของชุมชน ถือได้ว่าเป็นปัญหาของกฎหมาย
บัญญัติ หรือเป็นการใช้บังคับในทางปฏิบัติ 
คุณรัตนกวี บุญเมฆ :  โดยส่วนใหญ่เป็นปัญหาทั้งกฎหมายบัญญัติและการบังคับใช้ทางกฎหมาย ซึ่ง
มองภาพกว้างแล้ว แต่ละบุคคลหรือหน่วยงาน แล้วแต่จะอ้างขึ้นมาแต่ละฝ่าย แล้วจะก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างไร 
 
5) การขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติจะกล่าวขึ้นมาพร้อมกับมรดกโลกทางธรรมชาติอย่างไร 
คุณรัตนกวี บุญเมฆ :  บางส่วนชาวบ้านก็เห็นด้วยและบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยในเงื่อนไขมรดกโลก ซึ่ง
ยังไม่มีผลใช้บังคับอยู่แล้วของบุคคลในพ้ืนที่ แต่ก็มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ หรือต่างประเทศก็รู้จัก
กันมากข้ึน และมีกองทุนมรดกโลกเข้ามาดูแลในสถานที่ที่เป็นมรดกโลกมากขึ้น การสื่อสารของทุกคน
ในท้องที่ยังไม่มีความเข้าใจกัน ว่ามรดกโลกคืออะไรหากขึ้นหากขึ้นทะเบียนแล้วประชาชนในพ้ืนที่ได้
สิทธิอะไรบ้าง เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันแล้วเห็นได้ว่าประชาชนมีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้ น 
ยกตัวอย่างเช่นเมื่อตัดเข้าไปส ารวจในการใช้ที่ดินก็พบเจอ และมีการแนะน าจากตัวแทน หรือการ
พูดคุย และการใช้เครื่องมือสื่อสารระหว่างกัน 
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6) ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ท่านเข้าไปสร้างสิทธิชุมชน 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างไร  
คุณพงษ์ศักดิ์ ม่วงงาม: เจ้าหน้าที่มีการเข้าไปบรรยายให้ชาวบ้านฟัง แต่บางครั้งชาวบ้านก็ไม่สนกับใจ 
ไม่เข้าใจในสิ่งที่เราจะสื่อ แต่ถ้ารัฐเข้าไปแล้วหลายกีบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินชาวบ้านก็จะมีความ
สนใจมากยิ่งขึ้น 
คุณรัตนกวี บุญเมฆ :  ตอนที่มีปัญหา หรือประเด็นเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน จะเริ่มมีความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับประชาชนมากยิ่งขึ้น ถ้ารัฐมีกลไกหรือมีเครื่องมือ หรือข้อตกลงของกรรมการในพ้ืนที่
มากยิ่งขึ้นจะท าให้เกิดปัญหารถน้อยลง ต่อมา IUCNHR  ข้าหลวงใหญ่ของสิทธิชุมชนมีการร้องขอว่า
เป็นปัญหาระหว่างชาวบ้านกับรัฐ ซึ่งมีปัญหาว่าเป็นการไม่เข้าใจระหว่างเรื่องคนกับคนหรือไม่. แต่
เป็นปัญหาในพ้ืนที่ และมีปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งปัญหาเก่าที่เกิดขึ้นแล้วและปัญหาใหม่ซึ่ง
ก าลังเกิดขึ้นย่อมเป็นปัญหาทางพลวัต 
 
7) ปัญหาดังกล่าวข้างต้นถือได้ว่ากฎหมายมีความทับซ้อนกันหรือไม่ อย่างไร 
คุณรัตนกวี บุญเมฆ :  กฎหมายที่ใช้ในปัจจุบันถือว่าเป็นการใช้กฎหมายอย่างกว้างเน้นการปฏิบัติ 
เช่นพระราชบัญญัติอุทยาน 2504 หรือพระราชบัญญัติป่าไม้ซึ่งไม่ได้มีการเพิกถอนป่าสงวนและป่าเขต
อุทยาน หรือก็รู้ดีที่ชาวบ้านไม่มีเอกสารสิทธิ์เข้ามาใช้ในป่าสงวนแห่งชาติ แต่ปัจจุบันก็ยังมีการแก้ ไข
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนพิจารณาและมีการน ามาใช้ประกอบหลายหลาย
อย่างโดยรวมถือว่าเป็นการใช้กฎหมายเช่นเดียวกัน 
 
8) หน่วยงานของ IUCN มีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไร 
คุณรัตนกวี บุญเมฆ : องค์กรของ IUCN มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการพ้ืนที่ทาง
ธรรมชาติหรือมรดกโลกทางธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เกิดการรักษาคุณค่าของพ้ืนที่ให้
คงอยู่ สาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในการเสนอ หรือการจัดการพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการดูแล
การรักษาการท่องเที่ยว ซึ่งทาง IUCN จึงเป็นที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการขององค์การยูเนสโกในการ
จากการพิจารณามรดกโลก เนื่องจากว่าไอยูซีเอ็นบีส านักงานใหญ่และจัดท าข้อเสนอข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับมรดกโลกว่า ทาง IUCN จะแนะน าให้แก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวอย่างไร และทางหัวหน้า
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะลดหย่อนโทษสมควรพิจารณาว่าให้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก โดย
คณะกรรมการที่ว่าจะต้องวินิจฉัยอย่างเป็นทางการในกระบวนการของมรดกโลกทางธรรมชาติ ทางไอ
ยูซีเอ็นสามมีการให้ความเห็นซึ่งความเห็นดังกล่าวมาจากตัวแทน 21 ประเทศ และมีผู้แทนพิจารณา 
แต่ประเทศไทยมิได้เข้าร่วมดังกล่าวแต่เป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นซึ่งขบวนการต่างต้องขึ้น บัญชีแนบ
ท้ายก่อนว่าถึงจะถูกพิจารณาให้เป็นมรดกโลกได้ ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจะต้องส่งข้อมูลหรือท าข้อมูล
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เข้าไปในบัญชีแนบท้ายก่อน ทางยูเนสโกจึงพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หน่วยงานที่พิจารณาดูแลทางมรดก
โลกถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ มรดกโลกทางวัฒนธรรม  จะมีหน่วยงานซีมอส เป็นกรรมการที่
ปรึกษา และมรดกโลกทางธรรมชาติเป็นองค์กร IUCN พิจารณา ซึ่งบางครั้งจะมีการพิจารณาครบคู่
กันจะมีกระบวนการพิจารณาภายใน 3 ปี   ซึ่งอุทยานป่าแก่งกระจานก็จะครบสามปีพอดี และตอนนี้
ก็ยังมิได้มีปัญหาเรื่องชุมชนท้องถิ่น แต่พบปัญหาพม่าที่ร้องขัดขัดเรื่องแนวเขตที่ประเทศไทยเสนอ ซึ่ง
ในขณะนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการแก้ไขให้เสร็จภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 หรือไม่หากลดขนาดพ้ืนที่
ลงจะต้องเสนอบัญชีแนบท้ายขึ้นมาใหม่ และมีการท าส ารวจพ้ืนที่แนวเขตทางพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ 
และควบคุมไปถึงพ้ืนที่ของแม่น้ าภาชี กับอุทยานเฉลิมพระเกียรติขอบประเทศไทยและอุทยานกุยบุรี   
เพราะเงื่อนไขไม่ลด หรือขยายพ้ืนที่บางส่วนซึ่งพม่าไม่เอาชุมชนที่อยู่แนวเขตเพราะว่าเป็นการอ้อม
แนวพ้ืนที่เกินไป ถ้าพ้ืนที่ไม่เอาชุมชนและพ้ืนที่ที่สองชุมชนท าให้ชุมชนลดลง แล้ววันก่อน สข. เสนอ
ต่อมรดกโลกขอขยายพ้ืนที่ซึ่งต้องเสนอเป็นเรื่องใหม่เกิดขึ้นหากเริ่มต้นใหม่ต้องเสนอบัญชีแนบท้ายใน
ปี 2554 ซึ่งพิจารณาในปี 2559 ตอนนี้ยังเสนอเป็นมรดกโลกอยู่จึงเป็นประเด็นการจัดการได้ว่าถ้ามิได้
ขึ้นทะเบียนภายในปี 2561 ต้องเสนอต่อยูเนสโกข้ึนมาใหม่ 
 
8) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมรดกโลกทางธรรมชาติ มีหน่วยงานใดบ้าง 
คุณรัตนกวี บุญเมฆ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่กรมอุทยานสัตว์ป่าและ พันธุ์พืช ในส่วนที่เป็น
อุทยานและส่วนที่เป็นเขตรักษาพันธุ์ก็เป็นเขตอนุรักษ์ คือ IUCHและ WWF  ส่วนหน่วยงานภายนอก  
อันได้แก่ IUCN WCH และ WWF ในพ้ืนที่มรดกโลก ได้แก่ Zealand WHL ICS  ซึ่ง 5 องค์กร
นานาชาติมีข้อตกลงโดยการท าบันทึกร่วมกันกับนานาชาติในการท างานพ้ืนที่มรดกโลกทั้ง 2 พ้ืนที่  
และเสนอพ้ืนที่ ลงนามกันวันที่ 1 ธันวาคม 2560 แต่มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมอุทยาน และ 5 
องค์กรที่เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศในการท างานของเจ้าหน้าที่ในการจ ากัดสิทธิ์การที่รัฐตรา
กฎหมายท าขึ้นเพ่ือเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของรัฐ 
 
9) กรมป่าไม้เข้ามาส่วนกับกรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืชหรือไม่อย่างไร  
คุณรัตนกวี บุญเมฆ : ท าไมที่ต้องการพ้ืนที่ป่าสงวน ภารกิจหลักของกรมป่าไม้คือการอยู่นอกเขต
อุทยาน ถ้าอยู่ในพื้นท่ีป่าสงวนซึ่งมีการแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจน กล่าวคือภายในเขตอุทยานจะมีกรม
อุทยานแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งบางครั้งกรมอุทยานและกรมป่าไม้ยังท างานร่วมกันอีกด้วย 
ยกตัวอย่างเช่นการส ารวจพ้ืนที่จากภาพถ่ายดาวเทียม เรียกว่าสนธิก าลังร่วมกันทหารใช่แดนว่าที่ดิน
ดังกล่าวอยู่ในเขตใด  
 กลไกหนึ่งของคณะกรรมการที่ปรึกษาของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากเข้ามาเป็น
กรรมการที่ปรึกษา 25 คน จะมีการประชุมกันในปี 2560 รวมทั้งหมด 4 ครั้ง ต่อปีงบประมาณเพ่ือหา



 257 

แนวร่วมกันในปี 2561 ซึ่งมีการประชุมกันปีละหนึ่งครั้ง ถ้าเกิดปัญหาซึ่งกรรมการจะเป็นผู้จักการ
รวมถึงหาแนวทางแก้ไขปัญหา เช่นส ารวจว่าบุคคลผู้นี้เป็นนายทุนหรือไม่ และได้มีที่ดินเกินกว่า 100 
ไร หรือไม่ หรือเป็นชาวบ้านหรือไม่ อย่างไร เพ่ือน าไปสู่กลไกการแก้ไขปัญหาของจังหวัด กฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีการใช้ในทางปฏิบัตินั้น ถือว่าเป็นอุทยานครอบคลุมแหล่งมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ จะมีส่วนร่วมในการใช้กฎหมายมรดกโลก  
 
10) กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติ ประเทศไทยใช้กฎหมายใด 
คุณรัตนกวี บุญเมฆ : ถ้าขึ้นทะเบียนมรดกโลกต้องใช้กฎหมายภายในควบคู่ เช่นพระราชบัญญัติ
อุทยาน หากอยู่ภายในเขตอุทยานซึ่งมรดกโลกจากควบคุม 4พ้ืนที่ในการอนุรักษ์จะมีกฎหมายรองรับ 
เช่น พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ถึงจะไม่เป็นมรดกโลกก็ต้องใช้กฎหมายนี้ดูแลพ้ืนที่
อุทยานด้วย 
คุณพงษ์ศักดิ์ ม่วงงาม : ส่วนเครื่องมือที่ใช้ท างานเกี่ยวกับที่ดินยกตัวอย่างเช่นรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 43 ถือได้ว่าเป็นการบัญญัติที่ไม่ชัดเจน และมาตรา 57 
วรรคสอง ข้อ 2  ค าว่ารัฐต้อง จะต้องมีความชัดเจนมากกว่านี้ ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่เวลาไปพูดคุย
กับชุมชนจะไม่ใช้มาตรา 43 ไปพูดเพราะมันไม่ชัดเจนก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน
ได้ 2)  พระราชบัญญัติสัตว์ป่าและ พันธุ์พืช 3) ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เช่นเวลาที่
เจ้าหน้าที่ไปพูดคุยกับชาวบ้าน รัฐจะปราบปรามอย่างเด็ดขาดพ่อดาหารเข้ามาปราบปรามด้วย ซึ่ง
ผู้ใหญ่จะเข้ามาเป็นห่วงว่าจะเกิดผลกระทบต่อบ้านเมืองอย่างไร เลยท าให้มีค าสั่ง คสช. มา และมีการ
ตีความว่า ผู้ยากไร้ แต่กลับตีความเป็นอีกในหนึ่งว่า เป็นนายทุน 4) แผน Road Map ของ IUCN เกิด
จากว่าหัวหน้าอุทยานเค้ามาปรับเปลี่ยนแผนและอธิบดีก็ให้แนวทางขั้นตอน คู่มือที่ ชัดเจน หากยุค
ก่อนปี 41 จะใช้มติครม และหากอยู่หลังปี 41 จะยึดหลักคสช. ในการขอเวนคืนที่ดิน 
 
11) แผน Road Map ของ IUCN ที่มีการร่างขั้นตอนการปฎิบัติการนั้นมีการอ้างอิงเอง หรือการ
น ามาจากที่อ่ืน  
คุณพงษ์ศักดิ์ ม่วงงาม: น ามาจากคู่มือจอมป่า ซึ่งเป็นแผนแม่บทของของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
คุณรัตนกวี บุญเมฆ : และน าแนวความคิดมาจากองค์การยูเนสโก และมีแผนของกรมอุทยานในการ
ท าข้อตกลง ค าร้องขอของอยู่ในแก้ไขปัญหา 
 
12) ข้อมูลส าคัญในการพิจารณาของแต่ละสถานที่ในการขึ้นทะเบียนมรดdโลกทางธรรมชาติ 
คุณรัตนกวี บุญเมฆ : ข้อมูลส าคัญในการพิจารณาเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติมีความเกี่ยวข้องกับวุฒิ
ได้มา สถานการณ์ข้ึน ผลของการพิจารณาในแต่ละรอบ ยกตัวอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกขึ้น
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ทะเบียนเป็นมรดกโลกในสภาวะอันตราย แต่ประเทศไทยมีการท าเรื่องเสนอชี้แจงไปจึงเป็นสถานะ
ปกติ หากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังคงบีสภาวะอันตรายอาจจะท าให้ปลดออกจากการเป็นมรดกโลก
ได้  นอกจากนี้ยังเคยมีของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชท าเรื่องสถานะว่า เหตุใดถึงไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนมรดกโลกซึ่งพิจารณาได้ว่าสิทธิทางกฎหมายค่อนข้างจ ากัดสิทธิดังกล่าว 
 
13) ถ้าพื้นที่ชุมชนได้รับผลกระทบเกี่ยวการมีส่วนร่วมของประชาชน ในฐานะของเจ้าหน้าที่จะท า
อย่างไรให้ชุมชนมีเข้าใจ และเข้าถึงรัฐได้มากยิ่งขึ้น 
คุณรัตนกวี บุญเมฆ :  ซึ่งจะต้องมีกระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนและสามารถใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติให้ได้มากที่สุด หรือการใช้ดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญเสียให้น้อยที่สุด  มีความ
จ าเป็นต้องใช้บุคคลที่อยู่อาศัยกับทรัพยากรธรรมชาติต้องร่วมกันอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าเขตอนุรักษ์ หรือหาก
น าไม้มาท าหลังคาบ้านก็ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับธรรมชาติ พิจารณาได้จาก การใช้อย่างไรให้
เป็นหรือการท าให้ชุมชนเกิดการบริหารจัดการ ด้วยเหตุนี้เองกิจกรรมชุมชนจึงไม่ได้แค่บอก แต่รัฐ
จะต้องท าให้ดู ท าให้เห็นเพราะว่าเป็นการท าให้เข้าใจถึงความคิด ภายใต้ข้อจ ากัดทางกฎหมาย หรือ
อ านาจของเจ้าหน้าที่ฟังสวดถ้าเจ้าหน้าที่ไม่จับประชาชนที่ท าผิดก็อาจจะมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา ตามมาตรา 157 ส่วนกรณีด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นการหาข้อจ ากัดทางกฎหมายและหา
แนวร่วมกันระหว่างบุคคลกับรัฐ ถ้ามีการเพิกถอนการเป็นอุทยานย่อมเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการ
จัดท าแผน เช่นแผนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในที่ดิน เป็นต้น และมีการส่งเสริมกลไกใน
ฐานะจากการผลผลิต และรัฐเข้าไปจัดการในเรื่องที่ดินทั้งประชาชนจะมีสิทธิ์ในที่ดินท ากินมากกิน
มากยิ่งขึ้น 
 
14) ประเทศไทยควรมีการแบ่งเขตพื้นที่อนุรักษ์หรือไม่อย่างไร 
คุณพงษ์ศักดิ์ ม่วงงาม: ประเทศไทยควรมีจัดโซนนิ่งในพื้นท่ีเขตอนุรักษ์ 
คุณรัตนกวี บุญเมฆ :  หลักสิทธิมนุษยชน มีหลักเรียกว่า internative Zone  จากอุทยานแห่งชาติที่
มีพ้ืนที่ปล่อย และมีแนวความคิดในการจัดการเขตแดนร่วมกัน เช่น เขตหวงห้าม เขตป่าสงวน  
 เขตสภาพธรรมชาติ เขตพักผ่อน และเขต Internative Zone  หรือเขตหวงห้ามก็ยังมีประชาชนอยู่ 
คุณพงษ์ศักดิ์ ม่วงงาม : และเขตสีแดง เป็นเขตที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ 
คุณรัตนกวี บุญเมฆ :  เขตหวงห้ามควรจ ากัดไม่ให้ประชาชนอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ เนื่องจากสภาพพ้ืนที่
ในส่วนนั้นย่อมสามารถท าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ เช่นป่าต้นน้ า ถ้าไม่มีต้นไม้หน้าที่ของป่าต้นน้ าย่อมไม่
สามารถท าได้ ป่าต้นน้ าในเพชรบุรียังไม่มีป่าจึงเป็นที่ของชุมชนที่คอยกันน าดีของป่า โดยมีหลักการคือ
ต้องปลดปล่อยน้ าในช่วงหน้าแล้ง และมีการเก็บน้ าฝน ดูคาร์บอนไดออกไซด์ ถ้ามี 10% ย่อมท า
หน้าที่ป่าต้นน้ าไม่ได้ถ้าเขตไหนที่ไม่ได้ใช้บ่อยประชาชนย่อมสามารถใช้พ้ืนที่ดังกล่าวได้แต่มีการ
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ก าหนดขึ้นที่ให้ใช้ได้บางส่วนหรือเข้าไปใช้ได้อย่างเต็มที่ เขตพ้ืนที่สีเขียวคือเขตห้ามไม่ให้ประชาชนเข้า
ไปอาศัย 
 การพิจารณาอีกหลักเกณฑ์หนึ่ง เรื่องสิทธิของชุมชน กล่าวคืออยู่ก่อนประกาศเขตโดยไม่ได้มี
การย้ายชุมชน หรือมีการย้ายบ้างพ้ืนที่บางพ้ืนที่ รัฐบาลย่อมไม่มีพ้ืนที่รองรับ เพราะว่าประชาชนยังมี
สิทธิ์เนื่องจากอยู่ก่อนประกาศให้เป็นอุทยาน  การออกจากเขตอุทยาน ตัวอย่างเช่นการมีชุมชนใน
พ้ืนที่สีเขียว แต่เจ้านาทีต้องมีการพิจารณาว่ามีการกักประชาชนออกจากเขตพ้ืนที่อุทยานมีให้ใช้
อุทยาน และบีให้ใช้กฎหมายอุทยาน แต่ใช้พื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ซึ่งยังไม่มีเอกสารสิทธิ 
 
15) ปัจจุบันยังมีองค์กรส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลมรดกโลกทางธรรมชาติหรือไม่
อย่างไร 
คุณพงษ์ศักดิ์ ม่วงงาม: องค์การส่วนท้องถิ่นเข้าไปท าปกติ ถ้ามีการตัดถนนผ่านจะต้องขออนุญาต
จากกรมอุทยาน. หรือขอจากอธิบดี หรือขอหรือญาติให้ใช้พ้ืนที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าอธิบดีจะอนุมัติหรือไม่
อนุมัติ ถ้าพ้ืนที่ป่าสงวนต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ แต่เมื่อพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่สีเขียวย่อมถือว่าอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมอุทยาน การพัฒนาของอปต ในเขตไหนก็มีการบริหารได้อย่างเต็มที่ ถ้าจะท า
พ้ืนที่ไหนต้องได้รับอนุมัติจากพ้ืนที่ที่ก่อสร้างใหญ่ซึ่งมีการได้รับอนุมัติ 
 
16) ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติควรให้
หน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบ 
คุณรัตนกวี บุญเมฆ :  หน่วยงานในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลคุ้มครอง
มรดกโลกธรรมชาติจะต้องเป็นหน่วยงาน หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียตามแผนผังเบนดาแกรม กล่าวว่า
ใครมีบทบาทส าคัญในการคุ้มครองพ้ืนที่มรดกโลก และบุคคลใดบ้างที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว เช่น
ประชาชน กรมอุทยานแห่งชาติ หรือมูลนิธิโครงการปิดทองหลังพระซึ่งมีบทบาทในการบริหาร เป็น
ต้น 
 
17) ประเทศไทยควรมีพระราชบัญญัติป่าชุมชนในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติหรือไม่ 
และควรที่จะมีการให้สิทธิด้านใด 
คุณรัตนกวี บุญเมฆ :  ตามหลักแล้วประเทศไทยควรมีการบัญญัติถึงการรองรับสิทธิป่าชุมชนไว้ใน
กฎหมายระดับรอง ซึ่งปัจจุบันสิทธิในป่าชุมชนยังมีกฎหมายออกมารองรับที่ไม่เพียงพอ และมีการ
จ ากดัระเบียบนโยบายต่างๆ 
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18) ประเทศไทยควรมีพระบัญญัติมรดกโลกทางธรรมชาติเกิดหรือไม่ อย่างไร 
คุณรัตนกวี บุญเมฆ :  ในกรณีของกฎหมายมรดกโลกทางธรรมชาติเป็นกฎหมายต่างประเทศที่มีการ
บัญญัติไว้ในอนุสัญญาที่มีการลงนามให้สัตยาบัน และกฎหมายไทยก็ไม่ได้เขียนแนวทางปฏิบัติไว้ ว่า
มรดกโลกทางธรรมชาติจะต้องอยู่ภายใต้ส านักนโยบายและแผน (ศผ) ไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่พ้ืนที่ส่วนนี้มี
กฎหมายเข้ามาจัดการในพ้ืนที่อยู่แล้ว เช่นมีพระราชบัญญัติ อุทยาน พระราชบัญญัติป่าไม้ 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
 
19) ความเห็นของเจ้าหน้าที่ในการจัดการสิทธิชุมชน ในการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ  
คุณรัตนกวี บุญเมฆ :  สิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนถือว่าเป็นแนวพ้ืนฐานในการ
จัดการบริหารในปัจจุบัน และเป็นJoint management  งานของซีโฟร์ 2011 มีพ้ืนที่คุ้มครองของ
ชุมชนอย่างเข้มงวดโดยใช้กฎหมาย World Bank ดังเปล่า จากการส ารวจภาพถ่ายดาวเทียมอันไหน
ในชุมชนหรือการจัดการภาครัฐไม่ดีเท่าการจัดการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งเจ้าหน้าที่ใน
อุทยานในการดูแลพ้ืนที่ย่อมไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพ หมายความว่าเจ้าหน้าที่1 คนจะต้อง
ดูแลพ้ืนที่ 50.000 ไร่ และมีข้อจ ากัดให้หน่วยงานอ่ืนเข้ามาร่วมด้วย เช่น WICF มีการสร้างแนว
ลาดตระเวนพื้นที่อนุรักษ์ได้มากยิ่งขึ้น โครงการปิดทองหลังพระก็พัฒนาชุมชนให้ดีมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน
นี้ถือว่าท าได้ยากเพราะมีข้อจ ากัดทางกฎหมาย 
 
20) ชุมชนท้องถิ่น หรือประชาชนสามารถเข้าไปดูแลอุทยานป่าแก่งกระจานได้อย่างไร 
คุณพงษ์ศักดิ์ ม่วงงาม : ชุมชนท้องถิ่น หรือประชาชนสามารถเข้าไปดูแลอุทยานป่าแก่งกระชาติ โดย
มีหลักการดังนี้ ประการแรกชุมชนต้องตั้งคณะกรรมการชุมชน จ านวน 10 คน ประการที่สองชุมชน
จะต้องสร้างกฎกติการ่วมกันของชุมชนโดยมีตัวอย่างที่ชัดเจน ประการที่สามชุมชนแต่ละชุมชนควรที่
จะมีแนวเขตในการจัดสรรพ้ืนที่ระหว่างอุทยานกับพ้ืนที่ของชุมชน ประการที่สี่ชุมชนและเจ้าหน้าที่
ของรัฐควรมีการเดินรักษาแนวเขตร่วมกันเพ่ือป้องกันมีให้ชุมชนขยายพ้ืนที่ในอนาคต ส่วน
บุคคลภายนอกก็จะเข้ามาดูแลอุทยานโดยการท า CSR ในการเฝ้าระมัดระวังอาสาพิทักษ์บุคคลที่อยู่
ประชิดขอบ และทุกคนที่อยู่กลางป่าในการสร้างกฎกติกาและสร้างความสัมพันธ์ร่วมระหว่างรัฐกับ
ชุมชนตั้งเดิม เจ้าหน้าที่ GPS จะมีชุมชนคอยรักษากฎกติกามีให้ชุมชนหรือประชาชนขยายที่ดิน
เพ่ิมเติมในปัจจุบัน 
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บทสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนส่วนรว่ม
ของประชาชนในการคุ้มครองบริเวณพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาต ิ

 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล : นางวรรณภา สดการ : ต าแหน่ง: เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ  และ 

  นายสิรภูมิ บุญทิพย์           เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ  

สถานที่เก็บข้อมูล: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  จังหวัด นครราชสีมา 
วันเดือนปี ท่ีสัมภาษณ์ : วันที่ 4 มิถุนายน  2561 
 
1. สภาพปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการคุ้มครองมรดก
โลกทางธรรมชาติ 

สิรภูมิ บุญทิพย์  : ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นปัญหาด้านสัตว์
ป่าออกไปนอกพ้ืนที่ คือออกไปท าลายพืชผลทางการเกษตร ท าลายไร่ของชาวบ้าน ซึ่งกฎหมายไม่มี
ความชัดเจนที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้เสียหาย หรือทางอุทยานเขาใหญ่ไม่มีความสามารถเข้าไปห้ามไม่ให้
สัตว์ออกไป เช่นกระทิง ช้าง  

วรรณภา สดการ : ทางวังน้ าเขียวได้มีช้างออกไปกินพืชไร่ พืชผล ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง ซึ่งทาง
อุทยานจัดเจ้าหน้าที่ทางหัวหน้าเขตให้ช่วยผลักดันกับกลุ่มประชารัฐ เช่นกลุ่มสัตว์ป่าวังหมีไปช่วย
ทางอ้อมอีกที แต่เรื่องการเยียวยายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ 

สิรภูมิ บุญทิพย์  : เรื่องการผลักดันนั้น ทางอุทยานไม่มีความสามารถเข้าไปเยียวยาในส่วนนี้ และตัว
บทกฎหมายไม่มีการใช้บังคับในส่วนนี้ด้วย 

วรรณภา สดการ : ชาวบ้านก็ทราบดีว่า รอบแนวเขตของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นจะมีพ้ืนที่สัตว์ 
เช่นช้าง เข้ามากิน ทางชาวบ้านไม่ได้ใส่ใจมากนัก เพราะว่าชาวบ้านซึ่งอาศัยมาตั้งแต่บรรบุรุษ อาศัย
อยู่รอบแนวเขต  

สิรภูมิ บุญทิพย์  : และไม่มีการท ารั้วสูง ล้อมไว้ ท าให้สัตว์เข้ามาให้พ้ืนที่ของชาวบ้าน 

วรรณภา สดการ : หากมีการท ารั้ว หรือมีโครงการใหญ่ๆ ค่อนข้างที่จะมีความยุ่งยาก คือต้องขอ
งบประมาณต่างๆจากรัฐ แต่ตอนนี้ชาวบ้านมีความเข้าใจ มีการจัดการประชุมระหว่างปัญหาคนกับ
ช้างป่า บางทีมีการเสนอแนวคิดจัดท าเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
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สิรภูมิ บุญทิพย์  : เช่นดูช้าง ดูกระทิง ตามรอยเท้าสัตว์ แต่ทางอุทยานแห่งชาติมีการจัดท าป้ายว่าให้
ระวังสัตว์ป่า ออกไป ซึ่งเวลากลางคืนย่อมเป็นปัญหามาก ประชาชนก็เข้าใจผิด แต่สัตว์ป่าเช่นช้าง 
ทางอุทยานก็ไม่ได้มีการบังคับให้สัตว์ต้องเดินออกไป ซึ่งห้ามสัตว์ไม่ได้ กักขังสัตว์ก็ไม่ได้  

วรรณภา สดการ : แต่อย่างไรก็ตามทางอุทยานเห็นว่า ควรมีการช่วยเหลือกันทั้งสองฝ่าย ทาง
ประชาชนย่อมมีความระมัดระวังไม่ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้น และเป็นปัญหาระหว่างสัตว์ป่าออกไปข้าง
นอก 

สิรภูมิ บุญทิพย์  : แต่อีกกรณีหนึ่งเป็นด้านการกระท าความความผิดการลักลอบตัดป่าไม้ที่มีค่า เช่น
ไม้พะยูง ไม้กฤษณา และไม้หอม  

2. ทางอุทยานเข้าไปจับกุมบุคคลที่กระท าความผิดหรือไม่อย่างไร 

สิรภูมิ บุญทิพย์  : ซึ่งทางอุทยานเข้าไปจับกุมบุคคลที่กระท าความผิด คือมีการลาดตะเวน เช่น
ส่วนกลางมี 4 ชุดลาดตะเวน หน่วยนอกมีทุกหน่วย เช่น สายตรวจนอกแนวเขต มีทั้งหมด 23 หน่วย 
แต่ละหน่วยจะมีแนวเขตของตนเอง ส่วนกลางจะมีการผลัดเปลี่ยนดูแลเป็นระยะๆ ผู้ที่กระท าความผิด  

วรรณภา สดการ : และมีการจับบุคคลที่กระท าความผิดมาบ้าง คนที่เข้ามากระท าความผิดส่วนใหญ่
เป็นชาวบ้าน คนกัมพูชาที่เข้ามาลักลอบ ซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกจ้างจากกลุ่มนายทุน มีชาวต่างชาติเข้า
ลักลอบ 

3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดูแลมรดกโลกมีกฎหมายอะไร และพบปัญหาเกี่ยวกฎหมายอะไร 

สิรภูมิ บญุทิพย์  : พรบ อุทยานแห่งชาติ 2504  พรบ  ป่าไม้ 2484 

วรรณภา สดการ : ปัญหาทางกฎหมาย พบปัญหาที่นักท่องเที่ยวแอบเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาด้วย และ
ทางอุทยานฯ ก็ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ไปปรับค่าปรับ หรือนักท่องเที่ยวท าให้สัตว์ป่าตาย หรือชนเช่นเก้ง
ตาย กวางตาย หรือได้รับบาดเจ็บ และเกิดปัญหานี้ขึ้นอยู่เรื่อยๆ 

สิรภูมิ บุญทิพย์  : ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น กฎหมายมิได้บัญญัติว่านักท่องเที่ยว หรือบุคคลใดที่ชนสัตว์
แล้ว จะต้องรับผิดตามกฎหมายแบบไหน ซี่งเจ้าหน้าที่ทางกรมอุทยานสามารถกระท าได้แค่ปรับ 
ตักเตือน เท่านั้น  

วรรณภา สดการ : ทั้งกฎหมายมีการบัญญัติถึงว่า “ห้ามมิให้บุคคลใดขับรถเร็วเกินกว่า 60 กิโลเมตร 
ต่อชั่วโมง แต่ปัจจุบันมีคนขับรถเร็ว หรือบุคคลที่ขับรถบิ๊กไบค์เสียงดัง โดยที่กฎหมายระบุ “ห้ามขับ
รถเสียงดังเกินกว่า 90 เดซิเบลล์ หรือตรวจระดับความดังของเสียงของเจ้าหน้าที่ 2 ด่าน  ซึ่งทาง
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อุทยานเห็นว่า เสียงดังเกินกรณีที่บุคคลขับรถเร็วจะไม่ให้เข้าไปภายในเขต หรือห้ามมิให้ไปในสถานที่
ก าหนดไว้ 

สิรภูมิ บุญทิพย์  : หากเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ของอุทยานไม่สามารถท าได้ แต่สามารถกระท า
ได้แค่ปรับ ไม่เกิน 1000 บาท ซึ่งกฎหมายบัญญัติค่าปรับที่น้อยเกินไปส าหรับคนที่กระท าความผิด  

4. การปรับปรุงกฎหมายมีอารายบ้าง 

สิรภูมิ บุญทิพย์  : กฎหมายบางฉบับควรปรับปรุง คือ การเพ่ิมค่าปรับมากขึ้น หรือก าหนดให้
เจ้าหน้าที่มีสิทธิจับกุมบุคคลที่กระท าความผิดในอุทยานได้ทันที ในกรณีที่บุคคลอ่ืนฝ่าฝืน และเพ่ิม
ความหนักของโทษให้มากขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่นักท่องเที่ยวเสียงดังเกินกว่าเหตุ หรื อไปรบกวนผู้อ่ืน 
เจ้าหน้าที่สามารถท าได้แค่เพียงว่ากล่าวตักเตือน ไม่สามารถท าอย่างอ่ืนได้ และเชิญออกนอกอุทยาน 
หรือชนสัตว์ป่าสงวน ท าได้แค่ปรับเท่านั้น  

5. ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมกับมรดกโลกทางธรรมชาติได้อย่างไร 

วรรณภา สดการ : ประชาชนสามารถเข้าร่วมได้ โดยมีกลุ่มอนุรักษ์ หรือในช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ  
จะมีกลุ่มอนุรักษ์รอบๆแนวเขต เช่น กลุ่มเด็กๆ เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์ ข้อคิด ข้อตักเตือนต่างๆ มา
ถือป้ายรงรงค์ และกลุ่มของอาสาสมัคร สอช สอส ให้ประชาสัมพันธ์ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายนั้น หรือ
สื่อมวลชน หรือประชาชน ชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมกับอุทยาน โดยเป็นอาสาสมัคร  

6. รัฐธรรมนูญในปัจจุบัน 2550 และ 2560 ในเรื่องการมีส่วนร่วม   มีความเห็นอย่างไร 

สิรภูมิ บุญทิพย์  : จากรัฐธรรมนูญนั้น และในทางปฎิบัติไม่มีในเรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางธรรมชาติ เรื่อง การตัดไม้ และเก็บเห็ด ซึ่งทางอุทยานไม่ได้เปิดให้เข้าใช้ประโยชน์ภายในอุทยาน 
แต่เรื่องของการบ ารุงรักษา สามารถช่วยเหลือร่วมกับเจ้าหน้าที่ได้ มีการปลูกต้นน้ า หรือให้
บุคคลภายนอกเข้ามาท า CSR ต่างๆ เช่นปลูกต้นไม้ สอนหนังสือ ท ากิจกรรมต่างๆ  หรือสร้างแหล่ง
อาหารให้สัตว์ป่า เป็นต้น 

วรรณภา สดการ : ทางอุทยานให้ ชุมชน หรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมโดยการบ าเพ็ญ
ประโยชน์  

สิรภูมิ บุญทิพย์  : แต่ไม่มีการใช้ประโยชน์ เพราะว่า ถ้าเกิดมีการใช้ประโยชน์จะพบกับปัญหาทันที 
เช่นบุคคล หรือชาวบ้านสามารถเข้าเก็บเห็ดได้ และรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นการระบุขอบเขตที่
กว้างเกินไป ควรที่จะมีกฎหมายเข้ามาสนับสนุน 
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7. มาตราใด ในกฎหมายฉบับใดที่ให้การมีร่วมส่วนกับประชาชน  

วรรณภา สดการ : มาตรา 16 ของ พรบ อุทยาน หรือมาตรา 18 ข้อห้าม หรือข้อจ ากัด ที่เป็นการใช้
บ่อย แต่ไม่มีกฎหมายที่ใช้ในการมีส่วนร่วม 

8. กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการกระท าความผิด ประชาชนสามารถฟ้องหน่วยงานของรัฐได้ 
หรือไม่ 

สิรภูมิ บุญทิพย์  : ประชาชนมีสิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐ เพราะว่าหากไม่มีสิทธิฟ้องประชาชนจะ
เสียเปรียบ และเจ้าหน้าที่เข้ามาข่มขู่ หรือกระท าไม่ชอบ  

9. ปัจจุบันไม่กฎหมายถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

สิรภูมิ บญุทิพย์  : ไม่เห็นว่ามีกฎหมายบัญญัติถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่บุคคลมีสิทธิที่จะท า
อะไรก็ได้ หากละเมิดข้อบังคับของอุทยานเขาใหญ่  จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตักเตือนเท่านั้น และหากไม่
ฟังมีการเปรียบเทียบปรับ หากยังคงละเมิดอยู่ เจ้าหน้าที่จะเชิญลงจากอุทยาน โดยที่เจ้าหน้าที่ไปส่ง 
ทางอุทยานเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาท ากิจกรรม หรือติดต่อโดยเข้ามากรมอุทยาน  เช่น ท าโป่ง 
หรือก าจัดพืชต่างถิ่น หรือเก็บขยะ แต่ไม่มีกฎหมายที่บัญญัติ หรือเข้ามาท า CSR  

10. ปัจจุบันมีการพบคนท้องถิ่น คนพื้นเมืองท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่อุทยานเขาใหญ่หรือไม่ 

วรรณภา สดการ : เมื่อก่อนอุทยานเขาใหญ่ยังมีการพบคนท้องถิ่น คนพ้ืนเมืองที่เข้ามาอาศัยอยู่ใน
บริเวณโดยรอบอุทยาน แต่เมื่อเขาใหญ่มีการตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ทางรัฐ และเจ้าหน้าที่ต่างเชิญคน
เหล่านี้ออกนอกเขตพ้ืนที่ และท าพ้ืนที่เขาใหญ่ เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์อย่างจริงจัง  ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้าน
ที่อยู่รอบอาณาสมัยซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วง 70 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันเป็นป่าของพ้ืนที่อุทยานหมด ไม่พบ
ชุมชน หรือประชาชนที่อาศัยบริเวณอุทยาน แต่ปัจจุบันมีประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวเขต แต่รัฐได้
จะท าพ้ืนที่กันชน หรือบริเวณที่ชาวบ้านอาศัยอยู่ได้ เขตกันชนยังน้อย หรือไม่ชัดเจน แต่ควรมีเขต
ระยะกันชน 5 ถึง 10 กก ในอนาคต  

11. กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นปัญหาเกี่ยวกับการบังคับ
ใช้ หรือเป็นปัญหาตามกฎหมายบัญญัติ  

สิรภูมิ บุญทิพย์  : เป็นปัญหาเรื่องการบังคับใช้ เพราะว่าชาวบ้านจะอ้างสิทธิว่าตนเองอยู่ก่อน 30 ปี 
หรือพ้ืนทีที่ดิน สอก หรือพ้ืนที่ร่วมกัน หรืออยู่มาก่อนอุทยาน 30 มิย และเจ้าหน้าที่มีการพิสูจน์สิทธิ
ท ารังวัด ดูโฉนด ถ้าหลัง 30 มิย ถือว่ามีความผิด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่คนละหน่วยงานเข้ามาช่วย 
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12. กรมอุทยาน หรือ กรมป่าไม้ ควรเป็นหน่วยงานเดียวกันหรือไม่ อย่างไร 

วรรณภา สดการ : คิดว่าทั้งสองกรมควรมารวมกัน ถ้าพูดถึงการบริหารจัดการควรดูแล หรือการ
ควบคุมท่ีคล้ายกันๆ   

13. ประเทศไทยควรมีกฎหมายเรื่องมรดกโลกทางธรรมชาติ หรือไม่ หรือควรบัญญัติเป็นกฎหมาย
ล ารอง  

วรรณภา สดการ : เจ้าหน้าที่เห็นว่าควรที่จะมีการบัญญัติเป็นกฎหมายมรดกโลกทางธรรมชาติ 
รวมถึงมรดกโลกอาเซียน เพ่ือที่ให้ทรัพยากรคงอยู่อย่างยั่งยืนนาน หรืออาจจะท าพระราชกฤษฎีกาก็
ได้  

สิรภูมิ บุญทิพย์  :เจ้าหน้าที่เห็นว่าควรที่จะมีการบัญญัติเป็นกฎหมายมรดกโลกทางธรรมชาติ ควร
ก าหนดชนิด ประเภท ของพืช และสัตว์ และการเข้าออก การท ากิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนที่ไม่เกิดผล
กระทบต่อมรดกโลก และควรออกเป็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ และมีการบังคับ
ใช้ได้มากกว่ากฎเกณฑ์อ่ืนๆ  เช่นหากบุคคลนั้นไม่ทราบ จะออกเป็นระเบียบ 

14. ประเทศไทยควรที่จะมีการบัญญัติถึงสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมในมรดกโลกทางธรรมชาติ 

สิรภูมิ บุญทิพย์  : เจ้าหน้าที่เห็นว่าควรที่จะมีการบัญญัติสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมในมรดกโลกทาง
ธรรมชาติสามารถดูแล บริหารจัดการ และมีข้อจ ากัดทางกฎหมายที่เข้าไปควบคุม  แต่การมีส่วนร่วม
ทางอุทยานเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอยู่แล้ว เช่นท ากิจกรรม หรือท ากิจกรรมเชิง
อนุรักษ์ หรือถ้าเข้ามาท ากิจกรรมต้องมีการขออนุญาตโดยท าเป็นหนังสือเข้ามาเป็นกระบอกเสียง  
หากเป็นเรื่องส าคัญจะต้องส่งเรื่องยัง กรม หรือหัวหน้าอุทยาน แต่ถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยจะมีการส่ง
เรื่องไปยัง สอก  ส่วนด้านสิทธิชุมชน กฎหมายควรมีการบัญญัติว่ามีการจ ากัดสิทธิได้แค่ไหนเพียงไร 
ไม่เกินขอบอ านาจของตน หรือก าหนดเขตกันเขตที่ประชาชนสามารถเข้ามาเก็บของป่าได้   

15. การตีความทรัพยากรทางธรรมชาติให้ตีความรวมถึงมรดกโลกทางธรรมชาติ  

สิรภูมิ บุญทิพย์  : เจ้าหน้าที่เห็นว่าควรที่จะตีความว่า ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของมรดก
โลกทางธรรมชาติ แต่ถ้าทางปฏิบัติส่วนใหญ่จะกล่าวถึงอุทยานแห่งชาติที่มีทรัพยากรธรรมชาติ
มากกว่า เพราะว่าทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มักมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ก่อนที่จะ
ประกาศข้ึนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อได้มีการมรดกโลกเข้ามา ย่อมให้ความส าคัญกับมรดกโลก
มากยิ่งขึ้น ประชาชนควรเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการเข้าท ากิจกรรมภายในเขต เพราะประชาชนทั่ว
โลกต่างต้องการสถานที่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติว่าเป็นพ้ืนที่มรดกโลก เช่นการสร้างเสริมกิจกรรม
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ให้เด็กเข้าไปปลูกป่าไม้เพ่ิมยิ่งข้ึน และอยากให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าการเป็นมรดกโลก เนื่อง
ว่าเขาใหญ่เคยเป็นอุทยานมาก่อนที่จะข้ึนทะเบียนมรดกโลก  

16. ชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบพบกับปัญหาอย่างไรกับอุทยาน และมีมาตรการทาง
กฎหมายใดเข้ามาควบคุมกับชุมชน 

สิรภูมิ บุญทิพย์  : ซึ่งข้างในอุทยานไม่พบกับปัญหาดังกล่าว แต่จะพบปัญหาเฉพาะบุคคลที่อาศัยอยู่
ภายนอกเขตอุทยานขึ้นมาลักลอบ หรือเข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างผิดกฎหมายอย่าง
เล็กน้อย 

วรรณภา สดการ : เช่นการเก็บหาของป่า และล่าสัตว์ และถือว่ามีความผิดกฎหมาย บางกลุ่มก็ถูก
จ้างมาจากนายทุน บางครั้งปัญหาที่พบก็ใหญ่ขึ้น เนื่องจากกลุ่มคนที่ตัดไม้ท าลายป่ามาจาก กลุ่มคน
นอกที่เข้ามาลักลอบตัดป่าไม้ 

17. บุคคลกลุ่มใดควรเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการดูแลมรดกโลกทางธรรมชาติ  

สิรภูมิ บุญทิพย์  :  บุคคลกลุ่มใดควรเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการดูแลมรดกโลกทางธรรมชาติ เช่น
กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่ว่าเป็นองค์กรรัฐที่เป็นสื่อสารระหว่างชุมชน และองค์กรเอกชนต่างๆ เช่นกลุ่มสี่
มอ กลุ่มใบไม้  

วรรณภา สดการ : ส่วนองค์กรเอกชนอื่นๆ เช่นกลุ่มบริษัท SCG หรือบริษัททางสระบุรีเข้ามาท า
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับรัฐ ท า CSR การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ท าดินโปร่งให้ช้าง หรือ
สัตว์กินพืช เก็บขยะ  กลุ่มเอกชนทางบริษัทกรุงไทย หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาร่วมด้วย และ
เข้ามาประจ าทุกปี ชุดลาดตระเวน เสื้อผ้า ยารักษาโรค เข้ามาช่วยด้วย 

18) ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติชุมชน ที่ก าลังเกิดขึ้น ซี่งอยู่ในชั้นตอน
กฤษฎีกาควรมีร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน 

วรรณภา สดการ : เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าควรมีพระราชบัญญัติป่าชุมชน เพราะอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 4 จังหวัด อาทิเช่นปรานจีนบุรี สระบุรี นครนายก นครราชสีมา จะมีองค์กร
เอกชน อปต หรือผู้ใหญ่บ้านเข้ามาในพ้ืนที่ทุกเดือนประชุม 

สิรภูมิ บุญทิพย์  :   เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ และการดูแล ปลูกป่า หรือเพ่ิมเนื้อที่ป่าไม้ 
อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ป่าชุมชนนั้น เช่นเก็บหาของป่าเล็กน้อย  
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19) สิทธิของชุมชนท้องถิ่นก่อนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะขึ้นทะเบียนมรดกโลก และหลังข้ึน
มรดกโลก ประชาชนสามารถเข้าไปจัดการพื้นที่ได้อย่างไร 

วรรณภา สดการ : การช่วยกันอนุรักษ์ทางอ้อม หรือการสร้างประชาสัมพันธ์ หรือสร้างจิตส านึกไม่ให้
บุคคล หรือชุมชนไม่ให้เข้ามาท าลาย หรือลักลอบสามารถช่วยในระดับระดับ ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ไม่ค่อยพบกับปัญหาในเรื่องนี้ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นปัญหานักท่องเที่ยวที่เข้ามา อย่างอ่ืนคน
ละเขตรักษาพันธุสัตว์  

20) องค์กรส่วนท้องถิ่นสามารถเข้ามาคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติอย่างไร  

สิรภูมิ บุญทิพย์  :   องค์กรส่วนท้องถิ่นสามารถเข้ามาคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยให้ความ
สะดวกเกี่ยวกับการทิ้งขยะเทศบาลนวลศรี โดยทางเขาใหญ่จะมีรถเก็บขยะทุกจุดไปทิ้ง หรือฝากส่งที่
เทศบาลนวลศรี  

21) ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครอง
มรดกโลกทางธรรมชาติ หรือบุคคล ชุมชน สามารถเข้ามาดูแลร่วมกับรัฐอย่างไร 

สิรภูมิ บุญทิพย์  :   เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่า บุคคล หรือนักท่องเที่ยวควรที่จะมีวินัยในการท่องเที่ยว 
และปฏิบัติตามข้อบังคับของอุทยาน ไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อความปลอดภัยของบุคคล 
และทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานด้วย และท าตามระเบียบทั้งหมด และเจ้าหน้าที่จะเข้ามาดูแลใน
ส่วนนี้ต่อ ส่วนประชาชนอยากเข้ามาร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการปลูกป่าต่างๆ หรือจัดกิจกรรมต่างๆ เก็บ
ขยะ  พ้ืนที่มรดกโลกจะไม่เสียหายไปมากกว่านี้  

22) ท่านมีความเห็นว่ากฎหมายไทยควรที่จะมีแก้ไข หรือปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิชุมชน และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนอย่างไร 

สิรภูมิ บุญทิพย์  :   เจ้าหน้าที่อยากให้มีการเพ่ิมโทษของบุคคลที่กระท าความผิด และเพ่ิมความ
ชัดเจนว่าประชาชนสามารถเข้ามาส่วนร่วมมากขึ้น ไม่ใช่แค่ปรับอย่างเดียว แต่เจ้าหน้าที่ทางอุทยาน
อาจจะมีอ านาจเพ่ิมขึ้นในการจับกุมผู้กระท าความผิดได้ทันที หรือไม่ให้เข้ามาอุทยานทุกแห่งประมาณ  
1 เดือน เหมือนกับต่างประเทศท่ีมีการสนับสนุนกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ในส่วนนี้ ปัจจุบันเจ้าหน้าที่
อุทยานสามารถท าได้แค่ปรับเพียงอย่างเดี่ยวไม่สามารถจับกุมได้ และหากมีการกระท าความผิด 
เจ้าหน้าที่อาจจะเชิญลงจากอุทยาน เช่นดื่มสุราในเขตอุทยาน หรือขับรถเร็วเกินกว่ากฎของอุทยาน
ก าหนด



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาคผนวก ค  
กฎหมายระหว่างประเทศ



Convention on Biological Diversity 1992: CBD 
 Article 2. Use of Terms For the purposes of this Convention: 
 "Biological diversity" means the variability among living organisms from 
all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and 
the ecological complexes of which they are part: this includes diversity within 
species, between species and of ecosystems. 
 "Biological resources' includes genetic resources, organisms or parts thereof, 
populations, or any other biotic component of ecosystems with actual or potential 
use or value for humanity. 
 "Biotechnology" means any technological application that uses biological 
systems, living organisms, or derivatives thereof, to make or modify products or 
processes for specific use. 
 "Country of origin of genetic resources" means the country which possesses 
those genetic resources in in-situ conditions. 
 "Country providing genetic resources' means the country supplying genetic 
resources collected from in~situ sources, including populations of both wild and 
domesticated species, or taken from ex-si tu sources, which may or may not have 
originated in that country. 
 "Domesticated or cultivated species' means species in which the evolutionary 
process has been influenced by humans to meet their needs. 
 "Ecosystem" means a dynamic complex of plant, animal and micro-organism 
communities and their non-living environment interacting as a functional unit. 
 "Ex-situ conservation" means the conservation of components of biological 
diversity outside their natural habitats. 
 "Genetic material" means any material of plant, animal, microbial or other 
origin containing functional units of heredity. 
 "Genetic resources" means genetic material of actual or potential value. 
 'Habitat" means the place or type of site where an organism or population 
naturally occurs. 
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 In-situ conditions' means «-onditions where genetic resources exist within 
ecosystems and natural habitats, and. in the case of domesticated or cultivated 
species, in the surroundings where they have developed their distinctive properties. 
 "In-situ conservation' means the conservation of ecosystems and natural 
habitats and the maintenance and recovery of viable populations of species in their 
natural surroundings and, in the case of domesticated orcultivated species, in the 
surroundings where they have developed their distinctive properties. 
 "Protected area" means a geographically defined area which is designated 
or regulated and managed to achieve specific conservation objectives. 
 Regional economic integration organization" means an organization 
constituted by sovereign States of a given region, to which its memberStates have 
transferred competence in respect of matters governed by this Convention and 
which has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to sign, 
ratify, accept, approve or accede to it. 
 "Sustainable use" means the use of components of biological diversity in a 
way and at a rate that does not lead to the long-term decline of biological diversity, 
thereby maintaining its potential to meet the needs and aspirations of present and 
future generations. 
 "Technology" includes biotechnology. 
 
 Article 3. Principle 
 States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the 
principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources 
pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that 
activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment 
of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction. 
 
 Article 5. Cooperation 
 Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, cooperate 
with other Contracting Parties, directly or. where appropriate, through competent 
international organizations, in respect of areas beyond national jurisdiction and on 
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other matters of mutual interest, for the conservation and sustainable use of 
biological diversity. 
 Article 6. General Measures for Conservation and Sustainable Use 
 Each Contracting Party shall, in accordance with its particular 
conditions and capabilities: 
  (a) Develop national strategies, plans or programmes for the 
conservation and sustainable use of biological diversity or adapt for this purpose 
existing strategies, plans or programmes which shallreflect, inter alia, the measures 
set out in this Convention relevant to the Contracting Party concerned; and 
  (b) Integrate, as far as possible and as appropriate, the conservation 
and sustainable use of biological diversity into relevantsectoral or cross-sectoral 
plans, programmes and policies. 
 
 
 Article 8. In-situ Conservation Each Contracting Party shall, as far as possible 
and as appropriate:  
 (a) Establish a system of protected areas or areas where special measures 
need to be taken to conserve biological diversity:  
 (b) Develop, where necessary, guidelines for the selection, establishment and 
management of protected areas or areas where special measures need to be taken 
to conserve biological diversity:  
 (c) Regulate or manage biological resources important for the conservation of 
biological diversity whether within or outside protected areas, with a view to ensuring 
their conservation and sustainable use;  
 (d) Promote the protection of ecosystems, natural habitats and the 
maintenance of viable populations of species in natural surroundings:  
 (e) Promote environmentally sound and sustainable development in areas 
adjacent to protected areas with a view to furthering protection of these areas:  
 (f) Rehabilitate and restore degraded ecosystems and promote the recovery 
of threatened species, inter alia, through the development and implementation of 
plans or other management strategies:  
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 (g) Establish or maintain means to regulate, manage or control the risks 
associated with the use and release of living modified organisms resulting from 
biotechnology which are likely to have adverse environmental impacts that could 
affect the conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into 
account the risks to human health:  
 (h) Prevent the introduction of, control or eradicate those alien species which 
threaten ecosystems, habitats or species:  
 (i) Endeavour to provide the conditions needed for compatibility between 
present uses and the conservation of biological diversity and the sustainable use of 
its components:  
 (j) Subject to its national legislation, respect, preserve and maintain 
knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities 
embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of 
biological diversity and promote their wider application with the approval and 
involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and 
encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such 
knowledge, innovations and practices:  
 (k) Develop or maintain necessary legislation and/or other regulatory 
provisions for the protection of threatened species and populations: (1) Where a 
significant adverse effect on biological diversity has been determined pursuant to 
Article 7, regulate or manage the relevant processes and categories of activities: and 
 (m) Cooperate in providing financial and other support for in-situ conservation 
outlined in subparagraphs (a) to (1) above, particularly to developing countries. 
 
 Article 9. Ex-si tu Conservation 
 Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, and 
predominantly for the purpose of complementing in-situ measures: 
  (a) Adopt measures for the ex-si tu conservation of components of 
biological diversity, preferably in tne country of origin of such components : 
  (b) Establish and maintain facilities for ex-situ conservation of 
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and research on plants, animals and micro-organisms, preferably in the country of 
origin of genetic resources: 
  (c) Adopt measures for the recovery and rehabilitation of threatened 
species and for their reintroduction into their natural habitats under appropriate 
conditions; 
  (d) Regulate and manage collection of biological resources from 
natural habitats for ex-situ conservation purposes so as not to threaten ecosystems 
and in-situ populations of species, except where special temporary ex-si tu measures 
are required under subparagraph (c) above: and 
  (e) Cooperate in providing financial and other support for ex-situ 
conservation outlined in subparagraphs (a) to (d) above and in the establishment and 
maintenance of ex-situ conservation facilities in developing countries. 
 
 Article 10. Sustainable Use of Components of Biological Diversity Each 
Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate:  
  (a) Integrate consideration of the conservation and sustainable use of 
biological resources into national decision-making;  
  (b) Adopt measures relating to the use of biological resources to avoid 
or minimize adverse impacts on biological diversity;  
  (c) Protect and encourage customary use of biological resources in 
accordance with traditional cultural practices that are compatible with conservation 
or sustainable use requirements;  
  (d) Support local populations to develop and implement remedial 
action in degraded areas where biological diversity has been reduced; and  
  (e) Encourage cooperation between its governmental authorities and 
its private sector in developing methods for sustainable use of biological resources. 
 



Convention Concerning the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage: 
 I. DEFINITION OF THE CULTURAL AND NATURAL HERITAGE  
 Article 1  For the purpose of this Convention, the following shall be 
considered as  
  monuments: architectural works, works of monumental sculpture and 
painting, elements or structures of an archaeological nature, inscriptions, cave 
dwellings and combinations of features, which are of outstanding universal value 
from the point of view of history, art or science; 
  groups of buildings: groups of separate or connected buildings which, 
because of their architecture, their homogeneity or their place in the landscape, are 
of outstanding universal value from the point of view of history, art or science; 
  sites:  works of man or the combined works of nature and man, and 
areas including archaeological sites which are of outstanding universal value from the 
historical, aesthetic, ethnological or anthropological point of view 
 
 Article 2 For the purposes of this Convention, the following shall be 
considered as "natural heritage"  natural features consisting of physical and biological 
formations or groups of such formations, which are of outstanding universal value  
from the aesthetic or scientific point of view; geological  
and physiographical formations and precisely delineated areas  
which constitute the habitat of threatened species of animals and plants of 
outstanding universal value from the point of view of science or conservation; 
 

II. NATIONAL PROTECTION AND INTERNATIONAL PROTECTION OF THE 
CULTURAL AND NATURAL HERITAGE  

 Article 4 Each State Party to this Convention recognizes that the duty 
of ensuring the identification, protection, conservation, presentation and transmission 
to future generations of the cultural and natural heritage referred to in Articles 1 and 
2 and situated on its territory, belongs primarily to that State. It will do all it can to 
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this end, to the utmost of its own resources and, where appropriate, with any 
international assistance and co-operation, in particular, financial, artistic, scientific and 
technical, which it may be able to obtain. 

 
Article 9  
1. The term of office of States members of the World Heritage Committee 

shall extend from the end of the ordinary session of the General Conference during 
which they are elected until the end of its third subsequent ordinary session.  

2. The term of office of one-third of the members designated at the time of 
the first election shall, however, cease at the end of the first ordinary session of the 
General Conference following that at which they were elected; and the term of 
office of a further third of the members designated at the same time shall cease at 
the end of the second ordinary session of the General Conference following that at 
which they were elected. The names of these members shall be chosen by lot by 
the President of the General Conference of the United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization after the first election.  

3. States members of the Committee shall choose as their representatives 
persons qualified in the field of the cultural or natural heritage. 

 
Article11 
1. Every State Party to this Convention shall, in so far as possible, submit to 

the World Heritage Committee an inventory of property forming part of the cultural 
and natural heritage, situated in its territory and suitable for inclusion in the list 
provided for in paragraph 2 of this Article. This inventory, which shall not be 
considered exhaustive, shall include documentation about the location of the 
property in question and its significance. 

2. On the basis of the inventories submitted by States in accordance with 
paragraph 1, the Committee shall establish, keep up to date and publish, under the 
title of "World Heritage List," a list of properties forming part of the cultural heritage 
and natural heritage, as defined in Articles 1 and 2 of this Convention, which it 
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considers as having outstanding universal value in terms of such criteria as it shall 
have established. An updated list shall be distributed at least every two years. 

3. The inclusion of a property in the World Heritage List requires the consent 
of the State concerned. The inclusion of a property situated in a territory, sovereignty 
or jurisdiction over which is claimed by more than one State shall in no way 
prejudice the rights of the parties to the dispute. 

4. The Committee shall establish, keep up to date and publish, whenever 
circumstances shall so require, under the title of "list of World Heritage in Danger", a 
list of the property appearing in the World Heritage List for the conservation of which 
major operations are necessary and for which assistance has been requested under 
this Convention. This list shall contain an estimate of the cost of such operations. 
The list may include only such property forming part of the cultural and natural 
heritage as is threatened by serious and specific dangers, such as the threat of 
disappearance caused by accelerated deterioration, large-scale public or private 
projects or rapid urban or tourist development projects; destruction caused by 
changes in the use or ownership of the land; major alterations due to unknown 
causes; abandonment for any reason whatsoever; the outbreak or the threat of an 
armed conflict; calamities and cataclysms; serious fires, earthquakes, landslides; 
volcanic eruptions; changes in water level, floods and tidal waves. The Committee 
may at any time, in case of urgent need, make a new entry in the List of World 
Heritage in Danger and publicize such entry immediately. 

5. The Committee shall define the criteria on the basis of which a property 
belonging to the cultural or natural heritage may be included in either of the lists 
mentioned in paragraphs 2 and 4 of this article. 

6. Before refusing a request for inclusion in one of the two lists mentioned in 
paragraphs 2 and 4 of this article, the Committee shall consult the State Party in 
whose territorythe cultural or natural property in question is situated.  

7. The Committee shall, with the agreement of the States concerned, co-
ordinate and encourage the studies and research needed for the drawing up of the 
lists referred to in paragraphs 2 and 4 of this article. 
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Article 13  
1. The World Heritage Committee shall receive and study requests for 

international assistance formulated by States Parties to this Convention with respect 
to property forming part of the cultural or natural heritage, situated in their 
territories, and included or potentially suitable for inclusion in the lists mentioned 
referred to in paragraphs 2 and 4 of Article 11. The purpose of such requests may be 
to secure the protection, conservation, presentation or rehabilitation of such 
property.  

2. Requests for international assistance under paragraph 1 of this article may 
also be concerned with identification of cultural or natural property defined in 
Articles 1 and 2, when preliminary investigations have shown that further inquiries 
would be justified.  

3. The Committee shall decide on the action to be taken with regard to these 
requests, determine where appropriate, the nature and extent of its assistance, and 
authorize the conclusion, on its behalf, of the necessary arrangements with the 
government concerned.  

4. The Committee shall determine an order of priorities for its operations. It 
shall in so doing bear in mind the respective importance for the world cultural and 
natural heritage of the property requiring protection, the need to give international 
assistance to the property most representative of a natural environment or of the 
genius and the history of the peoples of the world, the urgency of the work to be 
done, the resources available to the States on whose territory the threatened 
property is situated and in particular the extent to which they are able to safeguard 
such property by their own means.  

5. The Committee shall draw up, keep up to date and publicize a list of 
property for which international assistance has been granted. 8  

6. The Committee shall decide on the use of the resources of the Fund 
established under Article 15 of this Convention. It shall seek ways of increasing these 
resources and shall take all useful steps to this end.  

7. The Committee shall co-operate with international and national 
governmental and non-governmental organizations having objectives similar to those 
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of this Convention. For the implementation of its programmes and projects, the 
Committee may call on such organizations, particularly the International Centre for 
the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (the Rome 
Centre), the International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) and the 
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), as well 
as on public and private bodies and individuals.  

8. Decisions of the Committee shall be taken by a majority of two-thirds of its 
members present an 

 
IV FUND FOR THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL 

HERITAGE  
Article 15  
1. A Fund for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of 

Outstanding Universal Value, called "the World Heritage Fund", is hereby established. 
 2. The Fund shall constitute a trust fund, in conformity with the provisions of 
the Financial Regulations of the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization.  

3. The resources of the Fund shall consist of:  
 (a) compulsory and voluntary contributions made by States Parties to 

this Convention,  
 (b) Contributions, gifts or bequests which may be made by:  
  (i) other States;  
  (ii) the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, other organizations of the United Nations system, particularly the 
United Nations Development Programme or other intergovernmental organizations; 
   (iii) public or private bodies or individuals;  

 (c) any interest due on the resources of the Fund;  
 (d) funds raised by collections and receipts from events organized for 

the benefit of the fund; and  
 (e) all other resources authorized by the Fund's regulations, as drawn 

up by the World Heritage Committee.  
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4. Contributions to the Fund and other forms of assistance made available to 
the Committee may be used only for such purposes as the Committee shall define. 
The Committee may accept contributions to be used only for a certain programme 
or project, provided that the Committee shall have decided on the implementation 
of such programme or project. No political conditions may be attached to 
contributions made to the Fund.  

Article 16  
1. Without prejudice to any supplementary voluntary contribution, the States 

Parties to this Convention undertake to pay regularly, every two years, to the World 
Heritage Fund, contributions, the amount of which, in the form of a uniform 
percentage applicable to all States, shall be determined by the General Assembly of 
States Parties to the Convention, meeting during the sessions of the General 
Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
This decision of the General Assembly requires the majority of the States Parties 
present and voting, which have not made the declaration referred to in paragraph 2 
of this Article. In no case shall the compulsory contribution of States Parties to the 
Convention exceed 1% of the contribution to the regular budget of the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.  

2. However, each State referred to in Article 31 or in Article 32 of this 
Convention may declare, at the time of the deposit of its instrument of ratification, 
acceptance or accession, that it shall not be bound by the provisions of paragraph 1 
of this Article.  

3. A State Party to the Convention which has made the declaration referred 
to in paragraph 2 of this Article may at any time withdraw the said declaration by 
notifying the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization. However, the withdrawal of the declaration shall not take 
effect in regard to the compulsory contribution due by the State until the date of 
the subsequent General Assembly of States parties to the Convention.  

4. In order that the Committee may be able to plan its operations effectively, 
the contributions of States Parties to this Convention which have made the 
declaration referred to in paragraph 2 of this Article, shall be paid on a regular basis, 
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at least every two years, and should not be less than the contributions which they 
should have paid if they had been bound by the provisions of paragraph 1 of this 
Article.  

5. Any State Party to the Convention which is in arrears with the payment of 
its compulsory or voluntary contribution for the current year and the calendar year 
immediately preceding it shall not be eligible as a Member of the World Heritage 
Committee, although this provision shall not apply to the first election.  

The terms of office of any such State which is already a member of the 
Committee shall terminate at the time of the elections provided for in Article 8, 
paragraph 1 of this Convention. 

 
Article 22 Assistance granted by the World Heritage Fund may take the 

following forms:  
(a) studies concerning the artistic, scientific and technical problems raised by 

the protection, conservation, presentation and rehabilitation of the cultural and 
natural heritage, as defined in paragraphs 2 and 4 of Article 11 of this Convention;  

(b) provisions of experts, technicians and skilled labour to ensure that the 
approved work is correctly carried out;  

(c) training of staff and specialists at all levels in the field of identification, 
protection, conservation, presentation and rehabilitation of the cultural and natural 
heritage;  

(d) supply of equipment which the State concerned does not possess or is 
not in a position to acquire;  

(e) low-interest or interest-free loans which might be repayable on a long-
term basis;  

(f) the granting, in exceptional cases and for special reasons, of non-repayable 
subsidies. 
   
 



Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007 
 Article 1 Indigenous peoples have the right to the full enjoyment, as a 
collective or as individuals, of all human rights and fundamental freedoms as 
recognized in the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human 
Rights and international human rights law.  
 Article 2 Indigenous peoples and individuals are free and equal to all other 
peoples and individuals and have the right to be free from any kind of discrimination, 
in the exercise of their rights, in particular that based on their indigenous origin or 
identity 
 Article 8  
 1. Indigenous peoples and individuals have the right not to be subjected to 
forced assimilation or destruction of their culture.  
 2. States shall provide effective mechanisms for prevention of, and redress 
for:  
  (a) Any action which has the aim or effect of depriving them of their 
integrity as distinct peoples, or of their cultural values or ethnic identities;  
  (b) Any action which has the aim or effect of dispossessing them of 
their lands, territories or resources;  
  (c) Any form of forced population transfer which has the aim or effect 
of violating or undermining any of their rights;  
  (d) Any form of forced assimilation or integration;  
  (e) Any form of propaganda designed to promote or incite racial or 
ethnic discrimination directed against them 
 
 Article 10 Indigenous peoples shall not be forcibly removed from their lands 
or territories. No relocation shall take place without the free, prior and informed 
consent of the indigenous peoples concerned and after agreement on just and fair 
compensation and, where possible, with the option of return. 
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 Article 26  
 1. Indigenous peoples have the right to the lands, territories and resources 
which they have traditionally owned, occupied or otherwise used or acquired.  
 2. Indigenous peoples have the right to own, use, develop and control the 
lands, territories and resources that they possess by reason of traditional ownership 
or other traditional occupation or use, as well as those which they have otherwise 
acquired.  
 3. States shall give legal recognition and protection to these lands, territories 
and resources. Such recognition shall be conducted with due respect to the 
customs, traditions and land tenure systems of the indigenous peoples concerned. 
 
 Article 27 States shall establish and implement, in conjunction with 
indigenous peoples concerned, a fair, independent, impartial, open and transparent 
process, giving due recognition to indigenous peoples’ laws, traditions, customs and 
land tenure systems, to recognize and adjudicate the rights of indigenous peoples 
pertaining to their lands, territories and resources, including those which were 
traditionally owned or otherwise occupied or used. Indigenous peoples shall have 
the right to participate in this process. 
 
Article 29  
 1. Indigenous peoples have the right to the conservation and protection of 
the environment and the productive capacity of their lands or territories and 
resources. States shall establish and implement assistance programmes for 
indigenous peoples for such conservation and protection, without discrimination.  
 2. States shall take effective measures to ensure that no storage or disposal 
of hazardous materials shall take place in the lands or territories of indigenous 
peoples without their free, prior and informed consent.  
 3. States shall also take effective measures to ensure, as needed, that 
programmes for monitoring, maintaining and restoring the health of indigenous 
peoples, as developed and implemented by the peoples affected by such materials, 
are duly implemented. 



Operational Guidelines for the Implementation of the World 
Heritage Convention  
 
15.  While fully respecting the sovereignty of the States on whose territory the 
cultural and natural heritage is situated, States Parties to the Convention recognize 
the collective interest of the international community to cooperate in the protection 
of this heritage. States Parties to the World Heritage Convention, have the 
responsibility to: 
  a) ensure the identification, nomination, protection, conservation, 
presentation, and transmission to future generations of the cultural and natural 
heritage found within their territory, and give help in these tasks to other States 
Parties that request it; Article 4 and 6(2) of the World Heritage Convention. 
   b) adopt general policies to give the heritage a function in the life of 
the community; 
  c) integrate heritage protection into comprehensive planning 
programmes; 
   d) establish services for the protection, conservation and presentation 
of the heritage;  
  e) develop scientific and technical studies to identify actions that 
would counteract the dangers that threaten the heritage;  
  f) take appropriate legal, scientific, technical, administrative and 
financial measures to protect the heritage;  
  g) foster the establishment or development of national or regional 
centres for training in the protection, conservation and presentation of the heritage 
and encourage scientific research in these fields;  
  h) not take any deliberate measures that directly or indirectly damage 
their heritage or that of another State Party to the Convention; Article 6(3) of the 
World Heritage Convention.  
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  i) submit to the World Heritage Committee an inventory of properties 
suitable for inscription on the World Heritage List (referred to as a Tentative List); 
Article 11(1) of the World Heritage Convention. 
   j) make regular contributions to the World Heritage Fund, the amount 
of which is determined by the General Assembly of States Parties to the Convention; 
Article 16(1) of the World Heritage Convention.  
  k) consider and encourage the establishment of national, public and 
private foundations or associations to facilitate donations for the protection of World 
Heritage; Article 17 of the World Heritage Convention. 
   l) give assistance to international fund-raising campaigns organized for 
the World Heritage Fund; Article 18 of the World Heritage Convention. 
   m) use educational and information programmes to strengthen 
appreciation and respect by their peoples of the cultural and natural heritage 
defined in Articles 1 and 2 of the Convention, and to keep the public informed of 
the dangers threatening this heritage; Article 27 of the World Heritage Convention.  
  (n) provide information to the World Heritage Committee on the 
implementation of the World Heritage Convention and state of conservation of 
properties;and 
 

II.D Criteria for the assessment of Outstanding Universal Value 
77. The Committee considers a property as having outstanding universal value 

(see paragraphs 49-53) if the property meets one more of the following criteria 
Nominated properties shall therefore;  

(I) represent a masterpiece of human creative genius.  
(II) exhibit an important interchange of human values, over a span of time or 

within a cultural area of the world, on developments in architecture or technology, 
monumental arts, town- planning or landscape design.   

(III) bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or 
to a civilization which is living or which has disappeared.  
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(IV) be an outstanding example of a type of building, architectural or 
technological ensemble or landscape which illustrates (a) significant stage (s) in 
human history.  

(V) be an outstanding example of a tradition human settlement, land – use, 
or sea-use which is representative of a cultures (or cultures), or human interaction 
with the environment especially when it has become vulnerable under the impact of 
irreversible change.   
 (vi) be directly or tangibly associated with events or living traditions, with 
ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal 
significance. (The Committee considers that this criterion  
should preferably be used in conjunction with other criteria) 

 (vii) contain superlative natural phenomena or areas of exceptional natural 
beauty and aesthetic importance;  

(viii) be outstanding examples representing major stages of earth's history, 
including the record of life, significant on-going geological processes in the 
development of landforms, or significant geomorphic or physiographic features;  

(ix) be outstanding examples representing significant on-going ecological and 
biological processes in the evolution and development of terrestrial, fresh water, 
coastal and marine ecosystems and communities of plants and animals; 
 (x) contain the most important and significant natural habitats for in-situ 
conservation of biological diversity, including those containing threatened species of 
Outstanding Universal Value from the point of view of science or conservation. 
 
 177. In accordance with Article 11, paragraph 4, of the Convention, the 
Committee may inscribe a property on the List of World Heritage in Danger when the 
following requirements are met:  
 a) the property under consideration is on the World Heritage List;  
 b) the property is threatened by serious and specific danger;  
 c) major operations are necessary for the conservation of the property;  
 d) assistance under the Convention has been requested for the property; the 
Committee is of the view that its assistance in certain cases may most effectively be 
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limited to messages of its concern, including the message sent by inscription of a 
property on the List of World Heritage in Danger and that such assistance may be 
requested by any Committee member or the Secretariat. 
   
 178. A World Heritage property - as defined in Articles 1 and 2 of the 
Convention 
 - can be inscribed on the List of World Heritage in Danger by the Committee 
when it finds that the condition of the property corresponds to at least one of the 
criteria in either of the two cases described below. 
 
 180. In the case of natural properties: 
 a) ASCERTAINED DANGER - The property is faced with specific and proven 
imminent danger, such as: 
 i) A serious decline in the population of the dangered species or the other 
species of outstanding universal value for which the property was legally established 
to protect, either by natural factors such as disease or by man-made factors such as 
poaching. 
 ii) Severe deterioration of the natural beauty or scientific value of the 
property, as by human settlement, construction of reservoirs which flood important 
parts of the property, industrial and agricultural development including use of 
pesticides and fertilizers, major public works, mining, pollution, logging, firewood 
collection, etc. 
 iii) Human encroachment on boundaries or in upstream areas which threaten 
the integrity of the property. 
 b) POTENTIAL DANGER - The property is faced with major threats which could 
have deleterious effects on its inherent characteristics. Such threats are, for example: 
 i) a modification of the legal protective status of the area; 
 ii) planned resettlement or development projects within the property or so 
situated that the impacts threaten the property; 
 iii) outbreak or threat of armed conflict; 
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 iv) The management plan or management system is lacking or inadequate, or 
not fully implemented.. 
 181. In addition, the factor or factors which are threatening the integrity of the 
property must be those which are amenable to correction by human action. In the 
case of cultural properties, both natural factors and man-made factors may be 
threatening, while in the case of natural properties, most threats will be man-made 
and only very rarely a natural factor (such as an epidemic disease) will threaten the 
integrity of the property. In some cases, the factors threatening the integrity of a 
property may be corrected by administrative or legislative action, such as the 
cancelling of a major public works project or the improvement of legal status. 

 
 191. On the basis of these regular reviews, the Committee shall decide, in 
consultation with the State Party concerned, whether: 

a) additional measures are required to conserve the property; 
b) to delete the property from the List of World Heritage in Danger if the 
property is no longer under threat; 
c) to consider the deletion of the property from both the List of World 

Heritage in Danger and the World Heritage List if the property has deteriorated to the 
extent that it has lost those characteristics which determined its inscription on the 
World Heritage List,  in accordance with the procedure set. 
  

192. The Committee adopted the following procedure for the deletion of 
properties from the World Heritage List in cases: 
a) where the property has deteriorated to the extent that it has lost those 

characteristics which determined its inclusion in the World Heritage List; and 
 b) where the intrinsic qualities of a World Heritage site were already threaten 
the time of its nomination by action of man and where the necessary corrective 
measures as outlined by the State Party at the time ,have not been taken within the 
time proposed (see paragraph 116). 
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 193. When a property inscribed on the World Heritage List has seriously 
deteriorated, or when the necessary corrective measures have not been taken within 
the time proposed, the State Party on whose territory the property is situated should 
so in form the Secretariat. 
  
 194. When the Secretariat receives such information from a source other than 
the State Party concerned, it will, as far as possible, verify the source and the 
contents of the information in consultation with the State Party concerned and 
request its comments.  
  

195. The Secretariat will request the relevant Advisory Bodies to forward 
comments on the information received.  
  

196. The Committee will examine all the information available and will take a 
decision. Any such decision shall, in accordance with Article 13 (8) of the Convention, 
be taken by a majority of two-thirds of its members present and voting. The 
Committee shall not decide to delete any property unless the State Party has been 
consulted on the question. 
. 
 197. The State Party shall be informed of the Committee's decision and 
public notice of this decision shall be immediately given by the Committee. 
 



THE RIO DECLARATION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT 
(1992) 
 
 PRINCIPLE 1 Human beings are at the center of concerns for sustainable 
development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with 
nature. 
 PRINCIPLE 2   States have, in accordance with the Charter of the United 
Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their 
own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, 
and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do 
not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits 
of national jurisdiction. 
 PRINCIPLE 10 Environmental issues are best handled with the participation of 
all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual 
shall have appropriate access to information concerning the environment that is held 
by public authorities, including information on hazardous materials and activities in 
their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. 
States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making 
information widely available. Effective access to judicial and administrative 
proceedings, including redress and remedy, shall be provided. 
 
 PRINCIPLE 15 In order to protect the environment, the precautionary 
approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where 
there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall 
not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent 
environmental degradation. 
 
 PRINCIPLE 18 States shall immediately notify other States of any natural 
disasters or other emergencies that are likely to produce sudden harmful effects on 
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the environment of those States. Every effort shall be made by the international 
community to help States so afflicted. 
 
 PRINCIPLE 19 States shall provide prior and timely notification and relevant 
information to potentially affected States on activities that may have a significant 
adverse transboundary environmental effect and shall consult with those States at 
an early stage and in good faith. 
 
 PRINCIPLE 22 Indigenous people and their communities, and other local 
communities, have a vital role in environmental management and development 
because of their knowledge and traditional practices. States should recognize and 
duly support their identity, culture and interests and enable their effective 
participation in the achievement of sustainable development. 
 
 PRINCIPLE 27 States and people shall co-operate in good faith and in a spirit 
of partnership in the fulfilment of the principles embodied in this Declaration and in 
the further development of international law in the field of sustainable 
development.
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