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ในปจจุบันนี้ กลุมชนตางๆในสังคมไทย ตางออกมาเรียกรองสิทธิกันมากมายอยางท่ีไมเคย

ปรากฏมากอน ไมวาจะเปนการเรียกรองสิทธิในที่ดิน ในปา ในแมน้ํา หรือสิทธิในการทําประมงชายฝง 

จึงเกิดมีคําถามตามขึ้นมาเสมอๆวา ทําไมชาวบานถึงคิดวา พวกเขามีสิทธิในทรัพยากรเหลานั้นรวมกัน 

ในขณะที่คนอีกบางกลุม โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมคนในภาคราชการ หรือกลุมคนในเมือง ที่อยูนอกสังคม

ชนบท กลับคิดวาชาวบานไมมีสิทธิ อยางเชนในกรณีของสิทธิที่ชาวบานออกมาเรียกรองคาชดเชยจาก

การสูญเสียอาชีพประมงในแมน้ํามูล ซึ่งเกิดจากการสรางเขื่อนปากมูล เพราะเขาใจวาแมน้ําเปน

ทรัพยากรสาธารณะ และไมใชเปนทรัพยากรของกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือ การที่ชาวบานลุกขึ้นปกปองสิทธิ

ของตน ดวยการคัดคานการสรางเขื่อน การสรางโรงไฟฟาพลังถานหิน หรือการสรางทอกาซ ก็ตาม  

กรณีตางๆเหลานี้ ถาหากพิจารณาใหลึกซึ้งแลวจะพบวา พ้ืนฐานของปญหาลวนแลวแตเปน

ความขัดแยงในการตีความหมายของสิทธิ หรือการเขาใจความหมายของสิทธิแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะ

อยางยิ่งความหมายของสิทธิชุมชน หรือสิทธิของกลุมชน เชน สิทธิของชาวนา สิทธิชาวบาน และสิทธิของ

ทองถ่ิน ทั้งๆ ที่เปนความคิดที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ป พ.ศ 2540 อยูแลว โดยให

ความสําคัญกับสิทธิชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมในการจัดการทรัพยากร แตดวยมีความหมายที่ไมคุนเคยมา

นาน ในภาคปฏิบัติ จึงอาจจะยังมีความคลุมเครืออยูบาง เพราะในปจจุบัน แมจะเริ่มมีความพยายาม

ออกกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ เชน กฎหมายปาชุมชน เปนตน พรอมๆ กับมีความ

พยายามผลักดันนโยบาย เพ่ือใหสิทธิกับเกษตรกรในรูปอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้นอีก เชน นโยบายการปฏิรูปที่ดิน

แบบใหม นโยบายเกี่ยวกับสิทธิในการมีสวนรวมจัดการทรัพยากรของทองถ่ินและประชาสังคม เปนตน 

อยางไรก็ตาม ถึงแมจะมีแนวโนมที่แสดงถึงความกาวหนาในดานสิทธิของชาวนาเพิ่มขึ้นก็ตาม ยังพบวา

เกิดกรณีของการละเมิดสิทธิชุมชนอยูบอยๆ ไมวาจะเปนการละเมิดสิทธิของกลุมชาติพันธุ สิทธิของกลุม

ชนชายขอบ และสิทธิของคนจน ดังนั้น ประเด็นสําคัญที่ควรจะสืบคนตอไปจึงมีคําถามอยู 2 ดานคือ ใน

ดานหนึ่ง การอางสิทธิตามความหมายที่แตกตางกันนั้นเกิดขึ้นมาไดอยางไร สวนในอีกดานหนึ่ง 

ความหมายของสิทธิชุมชนเชนไร จึงจะสงเสริมสิทธิของเกษตรกร พรอมๆกับพัฒนาการใชทรัพยากรให

ยั่งยืนและเปนธรรมดวย 
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มายาคติในการกีดกันสิทธิตามหลักของสิทธิเชิงเดี่ยว 

การมองความหมายของสิทธิแตกตางกันในปจจุบันนั้น อาจกลาวไดวา ลวนเกิดขึ้นมาจากการที่

เราเริ่มหันมาใช หลักของการกีดกันสิทธิ  (Exclusive Rights) ในการเขาถึงทรัพยากร ตาม

แนวความคิดของประเทศตะวันตก ซึ่งนํามาใชในขณะที่ไดเปลี่ยนผานเขาสูระบบทุนนิยม เชน ในกรณี

ของประเทศอังกฤษก็มีการออกกฎหมายปดก้ันสิทธิในการใชพ้ืนที่ของสวนรวม (Enclosure Law) เพ่ือ

ตอกย้ําความคิดเก่ียวกับทรัพยสินเอกชน (Private Property) ในกรณีของประเทศไทยก็จะเห็นไดชัดเจน

จากการที่กฎหมายจะใหความสําคัญกับสิทธิสวนบุคคลและสิทธิของรัฐ ที่เก่ียวกับทรัพยากรตางๆ 

โดยเฉพาะ ที่ดิน และปาไม เชน การใหความสําคัญกับเอกสารสิทธิตางๆ ทั้ง น.ส 3 และโฉนดที่ดิน 

ขณะที่เรงรัดประกาศใหพ้ืนที่ปาเปนปาสงวนแหงชาติและเปนอุทธยานแหงชาติ จึงสรางความรูสึกเปน

เจาของขึ้นมาแทนที่การใชทรัพยากรเฉยๆ ตามที่เคยปฏิบัติกันมา ยิ่งไปกวานั้น ยังทําใหมองเห็น

ทรัพยากรวาเปนเพียงทรัพยสิน ที่บุคคลหรือหนวยงานของรัฐสามารถยึดครองไวไดอยางเบ็ดเสร็จ

เด็ดขาด ดวยการผูกขาดสิทธิในการเขาถึงทรัพยากรตางๆไว จนถึงกับเรียกขานกันทั่วไปวา ที่ดินของฉัน 

และปาของรัฐ เปนตน  

ความเขาใจเชนนี้บงบอกถึงการแยกทรัพยากรออกเปนสวนๆหรือเปนพ้ืนที่ๆ และจัดสรร

ใหกับหนวยทางสังคมบางหนวยเทานั้น ซึ่งก็หมายถึงเฉพาะปจเจกบุคคลกับรัฐ ขณะที่จะละเลยสวน

อ่ืนๆของสังคม โดยเฉพาะสวนที่ไมสามารถกําหนดหนวยของพ้ืนที่ไดแนนอน เชน ชุมชน เพราะชุมชน

ไมใชหนวยของพื้นที่ แตเปนเรื่องของความสัมพันธ ซึ่งสามารถแสดงออกมาไดหลายระดับ ตั้งแตระดับ

หมูบาน ทองถ่ิน จนถึงระดับโลก และยังแสดงออกมาไดหลายรูปแบบ ตามลักษณะของอาชีพ เพศ วัย 

ชาติพันธุ และอัตลักษณ เชน ชุมชนนักอนุรักษ ชุมชนคนพิการ ชุมชนประมง และชุมชนของผูฟงวิทยุ 

จ.ส. 100 เปนตน ดวยเหตุนี้เองทําใหมองกันไปวา ชุมชนไมสามารถเปนเจาของทรัพยากรไดตาม

กฎหมาย เพราะชุมชนไมมีพ้ืนที่หรือมีขอบเขตของหนวยที่ชัดเจน ตรงกันขาม ชุมชนมักจะมีลักษณะลื่น

ไหลปรบัเปลี่ยนอยูตลอดเวลา จนอยูเหนือการควบคุมของกฎหมาย    

การตัดแบงทรัพยากรออกเปนสวนๆ แลวนําไปผูกติดไวกับหนวยทางสังคมหนวยใดหนวย

หนึ่ง ในฐานะเปนผูจัดการการเขาถึงทรัพยากรนั้น เรียกอีกอยางหนึ่งไดวาเปน สิทธิเชิงเดี่ยว  เพราะ

หนวยทางสังคมนั้น จะสามารถผูกขาดและกีดกันผูอ่ืน ไมใหเขามามีสวนรวมจัดการทรัพยากรนั้นไดอีก

ตอไป เมื่อมีการกําหนดสิทธิเชิงเดี่ยวเชนนี้เทานั้นไวในกฎหมายดวยแลว ปญหาที่ตามมาก็คือ  ผูคน

ทั่วไปมักจะเกิดความเขาใจผิดคิดวา สิทธิเชิงเด่ียวเปนสิทธิที่ชอบธรรมแตเพียงอยางเดียว ยิ่งไปกวานั้น 

ในบางครั้งยังถึงกับทําใหเขาใจเลยเถิดกันไปวา สิทธิเชิงเดี่ยวเปนสิทธิตามธรรมชาติ และเปนความจริง

อยางเดียว ที่อยูเคียงคูกันมากับมนุษยชาติเสียดวยซ้ําไป จนมองขามสิทธิอยางอ่ืนๆไปหมดสิ้น (อานันท 

2543ก) นอกจากนั้นยังพลอยทําใหคิดไปไดอีกวา คนในวัฒนธรรมอื่น เชน คนชายขอบทั้งหลาย ไมมี

ความคิดเรื่องสิทธิ หรือไมเขาใจความหมายของสิทธิ 

แตที่จริงแลว ความเขาใจแบบสิทธิเชิงเดี่ยวหรือการกีดกันสิทธิดังกลาว ก็เปนแตเพียงภาพ

มายาคติเทานั้น เพราะในทางปฏิบัติแลว ปจเจกบุคคลไมเคยสามารถกีดก้ันสิทธิไดอยางเบ็ดเสร็จ

เด็ดขาดแทจริง ดังจะเห็นไดในหลายๆกรณีดวยกัน ที่เห็นไดชัดเจนที่สุดไดแก กรณีที่เจาของที่ดิน

เอกชนอาจถูกรัฐเวนคืนที่ดินได โดยเพียงแตไดรับคาชดเชย เมื่อรัฐตองการนําพ้ืนที่นั้นไปใชเพ่ือ



สาธารณะประโยชน ในกรณีตอมารัฐยังสามารถกําหนดสิทธิการใชลงไปในที่ดินของเอกชนไดอีก ดังเชน

ในกรณีของกฎหมายผังเมือง ที่มีวัตถุประสงคในการจํากัดการใชพ้ืนที่ของเอกชน เพ่ือไมใหกระทบตอ

สภาพแวดลอม โดยกําหนดใหพ้ืนที่บางแหงเปนพ้ืนที่สีเขียว สงผลใหเจาของพ้ืนที่ที่อยูในเขตสีเขียวนั้น 

ไมสามารถนําพ้ืนที่ของตนไปใชในเชิงอุตสาหกรรมได ยิ่งไปกวานั้น ในบางประเทศ อยางเชน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ถึงกับมีการออกกฎหมายที่ เรียกวา กฎหมายการใหบริการสาธารณะ (Public 

Accommodation Law) ซึ่งออกมาตั้งแตสมัย ป ค.ศ 1800 แลว กําหนดใหสถานบริการตางๆ เชน 

โรงแรมจะตองใหบริการแกทุกคนโดยไมสามารถกีดกันได ซึ่งมีผลใหเจาของสถานบริการใดๆไม

สามารถใชสิทธิเอกชนของตน เพ่ือกีดกันหรือปฏิเสธผูอ่ืน ที่จะเขามาใชบริการในสถานบริการของตนได 

(Singer 2000: 7) 

กรณีตางๆขางตนชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา สิทธิของความเปนเจาของ ซึ่งถือเปนสิทธิในการกีด

กันแบบเชิงเดี่ยวนั้น ไมเคยเปนสิทธิที่แสดงออกไดอยางสมบูรณเสมอไป ตามที่มักเชื่อกัน เพราะ

กฎหมายยังเปดชองหรือเปดพ้ืนที่ไวใหชุมชนและสังคม ไดมีสวนรวมในการกําหนดการใชไดอยูเสมอ 

นั่นก็หมายความวา ทรัพยสินหรือสิทธิในทรัพยากรใดๆก็ตาม ไมไดมีแตเพียงนัยของความเปนเจาของ

ดานเดียวโดดๆ ที่มักจะยึดกันวาเปนความจริงอยางเดียวเทานั้น แตถือเปนสวนหนึ่งของระบบ

ความสัมพันธทางสังคม ซึ่งตองขึ้นอยูกับเงื่อนไขและการยอมรับของสังคม ตลอดจนตองปรับเปลี่ยนไป

ตามบริบทของสังคมดวย ดวยเหตุนี้เอง สิทธิในทรัพยสินเอกชนก็ดี หรือสิทธิในทรัพยสินของรัฐก็ดี หา

ใชความเปนจริงหรือขอเท็จจริงตามธรรมชาติที่ยืนอยูไดดวยตัวเอง เพราะตางลวนขึ้นอยูกับการยอมรับ

ของสังคมทั้งนั้น หากสังคมไมยอมรับ ก็ตองเปลี่ยนแปลงไป (Rose 1994) เพียงแตในชวงเวลาที่ผาน

มา กลุมชนในสังคมไทยยังไมมีโอกาสมีสวนรวมอยางแทจริง จึงทําใหมีการตีความสิทธิในกฎหมาย ไป

ในทิศทางที่เขาขางสิทธิเอกชนและสิทธิของรัฐในทรัพยากรแตเพียงดานเดียว 

เมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลงไป ความเขาใจที่ยึดมั่นในสิทธิเอกชนและสิทธิของรัฐก็คลอน

แคลนตามไปดวย อยางเชนที่เคยเชื่อกันวา ถากันใหปาไมเปนทรัพยสินของรัฐแลวจะปองกันรักษาปาไว

ได แตความจริงกลับฟองวา ปาของรัฐกลายเปนปาของหลวง ที่เสมือนหนึ่งเปดใหใครที่มือยาวสามารถ

เขาถึงไดอยางเสรี จนทําใหสังคมไทยตองสูญเสียพ้ืนที่ปาไปอยางมากมาย ในทํานองเดียวกัน ก็มักมี

ความเชื่อกันวา ถาใหที่ดินเปนทรัพยสินเอกชนดวยการออกเอกสารสิทธิ โดยเฉพาะโฉนดที่ดินแลวจะทํา

ใหเอกชนมีความมั่นคงในการถือครอง และเจาของที่ดินก็จะมีความมั่นใจและมีแรงจูงใจในการใชที่ดิน

อยางมีประสิทธิภาพ แตในระบบตลาดแบบทุนนิยมเสรีของไทย กลับผลักดันใหชาวนาตองสูญเสียที่ดิน 

เพราะปลอยใหราคาผลผลิตตกต่ํา จนชาวนาตองตกเปนหนี้เปนสินลมละลายและขายที่ดินไปในที่สุด 

ขณะที่คนในเมืองท่ีมีทุน ก็กวานซื้อท่ีดินไวเก็งกําไรกันอยางเสรี โดยไมมีมาตรการใดๆมาควบคุม ทําให

ที่ดินจํานวนมากถูกปลอยไวใหรกรางวางเปลา จนปนทอนภาคการผลิตดานการเกษตรใหลาหลัง เพราะ

ไมสามารถแบกรับตนทุนการผลิตที่เปนที่ดินที่สูงเกินจริงได ซึ่งถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีนําไปสูวิกฤตทาง

เศรษฐกิจในปจจุบัน 

ดังนั้น การยึดมั่นในภาพมายาคติของทรัพยสินเอกชนและทรัพยสินของรัฐเปนสารณะ ตาม

หลักของการกีดกันสิทธิที่มีลักษณะเชิงเดี่ยว โดยมองขามบริบทของสังคมและการมีสวนรวมของชุมชน 

แมในสวนหนึ่งจะเกิดจากความหวังดีของภาครัฐ ที่จะรักษาทรัพยากร แตผลกระทบที่เกิดขึ้นกลับฟองวา 
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ทรัพยากรถูกนํามาใชอยางสิ้นเปลืองและไมเปนธรรมกับสังคมอยางยิ่ง เพราะสรางประโยชนใหกับกลุม

ชนสวนนอยเทานั้น ขณะที่ปลอยใหคนสวนใหญที่ถูกกีดกันตองตอสูอยูกับความยากจนอยางดักดาน 

สิทธิชุมชนในมิติของสิทธิหนาหมูและสิทธิการใช 

ในทางตรงกันขาม ก็ปรากฏวามีความพยายามในสังคมไทยดวยเชนกัน ที่จะนําเสนอความคิด

เก่ียวกับ สิทธิชุมชน เพ่ือใชเปนวาทกรรมตานกับกระแสความคิดของการกีดกันสิทธิ และเปนปฏิกิริยา

ตอบโตตอสิทธิเชิงเดี่ยว ดังไดกลาวถึงไวแลวขางตน ดวยการหันมาสนใจแสวงหาความหมายของสิทธิใน

สงัคมไทยมากขึ้น โดยเฉพาะความเขาใจเรื่องสิทธิในสังคมชนบท และพบวาในชุมชนทองถ่ิน เชน ชุมชน

ในสังคมลานนาในภาคเหนือของไทย มีความคิดเรื่อง สิทธิหนาหมู ที่หมายถึงสิทธิของสวนรวม ซึ่งใช

จัดการและควบคุมการเขาถึงทรัพยากรในทองถ่ินหลายประเภท ไมวาจะเปนระบบชลประทานแบบ

เหมืองฝาย ปาศักดิ์สิทธ์ิที่ใชประกอบพธีิกรรม ปาตนน้ําของชุมชน ปาชา ที่เลี้ยงสัตวของหมูบาน และวัด 

เปนตน  

จากการคนพบสิทธิหนาหมูในสังคมชนบทภาคเหนือ ไดชวยสรางความมั่นใจใหทั้งนักวิชาการ

และนักพัฒนาเอกชนจํานวนหนึ่งวา  สิทธิหนาหมูคงจะเปนลักษณะและรูปแบบหนึ่งของสิทธิชุมชน แต

การผูกโยงสิทธิชุมชนเฉพาะกับสิทธิหนาหมูเทานั้น อาจจะมีปญหาอยูบาง ตรงที่มักเขาใจก ันเอาเองวา 

สิทธิหนาหมูจะยึดโยงอยูกับหนวยของพื้นที่หรือชุมชนทองถ่ิน ในทํานองเดียงกันกับสิทธิเอกชน ที่มีนัย

ของการกีดกันสิทธิและความเปนเจาของ ซึ่งเปนสิทธิเชิงเดี่ยว ดังนั้นจึงอาจไมตรงกับความเขาใจของ

ชาวบานนัก เพราะในความคิดของชาวบานแลว สิทธิหนาหมู ไมไดแสดงนัยของความรูสึกเปนเจาของ

อยางชัดเจนนัก โดยเฉพาะสิทธิหนาหมูที่เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากชาวบานจะเชื่อวา คน

เปนเจาของธรรมชาติไมได แตจะถือกันวาทรัพยากรธรรมชาตินั้นเปนของผี หรือสิ่งศักดิ์สิทธ ที่ทําหนาท่ี

อารักษคุมครองทรัพยากรนั้น  

ความเขาใจของชาวบานเก่ียวกับสิทธิหนาหมูดังกลาว แสดงวาชาวบานไมไดผูกโยงสิทธิหนา

หมูกับหนวยพื้นที่มากเทากับการใหความสําคัญตอนัยในดานคุณคา ซึ่งมีผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธเปน

สัญลักษณของความคิดในเรื่องของความอุดมสมบูรณ เพราะเชื่อวา ผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธเหลานั้น จะ

สามารถบันดาลความรมเย็นเปนสุขและความสามารถในการยังชีพใหกับชุมชนได ทั้งนี้ชุมชนจะตองเนน

ถึงคุณคาของการชวยเหลือและแบงปนไปพรอมๆกันดวย ดวยเหตุนี้เอง อาจกลาวไดวา การมองสิทธิ

ชุมชนจากความหมายของสิทธิหนาหมูนั้น ก็เทากับเปนการมองสิทธิชุมชนจากมิติในดานคุณคานั่นเอง 

(โปรดดูแผนภูมิประกอบ) 

นอกจากนั้น สิทธิหนาหมูตามความเขาใจของชาวบาน ยังเก่ียวพันกับความคิดในเรื่อง สิทธิ

การใช (Usufruct Rights) อีกดวย ซึ่งหมายถึงสิทธิเกิดขึ้นจากการกระทํา กลาวคือเมื่อชาวบานคนหนึ่ง

ใชประโยชนจากทรัพยากรอยางหนึ่งอยางใดอยู ชาวบานคนนั้นก็จะมีสิทธิในการใชทรัพยากรนั้น สิทธิ

การใชจะเนนกิจกรรมที่ทําอยูเปนพ้ืนฐาน แตผูใชจะไมสามารถผูกขาดสิทธินั้นไวไดตลอดไป เพราะสิทธิ

จะหมดไปเมื่อหยุดการใชประโยชนไปแลว ในแงนี้สิทธิการใชจึงไมผูกติดอยูกับกลุมคนหรือปจเจก

บุคคล แตจะปรับเปลี่ยนผูครอบครองอยูตลอดเวลา  



การท่ีชาวบานมองสิทธิการใชในฐานะเปนลักษณะหนึ่งของสิทธิหนาหมู แสดงวาสิทธิการใชก็มี

มิติของคุณคารวมอยูดวย แตสิทธิการใชกลายเปนที่ยอมรับของชาวบาน และสามารถบังคับใชไดนั้น 

ไมใชเพราะตั้งอยูบนพื้นฐานของคุณคาเทานั้น แตยังตั้งอยูบนแนวทางในการจัดการ ที่ตองอาศัยทุนทาง

สังคมเปนกลไกสําคัญ เพราะทุนทางสังคมนั้นหมายถึง ทั้งภูมิปญญาในดานตางๆของชาวบาน ทั้ง

กฎเกณฑที่ถือเปนจารีตทองถ่ิน และองคกรทางสังคม (ดูแผนภูมิประกอบ) ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการ

เอ้ือใหสทิธิการใชมีอํานาจบังคับใชได  

ดังนั้นคําวา “สิทธิ” อาจจะดูเหมือนเปนคําใหมสําหรับชาวบาน แตไมไดเปนความคิดหรือวิธี

คิดใหม ถามองจากแงมุมของวัฒนธรรมชุมชน ตามที่ปรากฏอยูในแผนภูมิ ซึ่งอาจหมายถึงวา คนใน

สังคมทุกสังคมมีความเขาใจเรื่องสทิธิชุมชนอยูกอนแลว  คําถามก็คือ ถาเรามองเรื่องสิทธิชุมชนในภาษา

ปจจุบันจากมุมมองของวัฒนธรรมชุมชน สิทธิจะหมายความวาอยางไร  ก็นาจะหมายความวาความ

พยายามที่จะแสดงออกซึ่งความเปนมนุษย เพราะความเปนมนุษยนั้น แสดงออกไดทั้งจากคุณคา จาก

ภูมิปญญา และจากการแสดงความมีตัวตน 

 
แผนภูมิ : มิติดานตางๆของสิทธิชุมชน 

 
อํานาจ 

 
      วาทกรรม    อัตลักษณ  (เขาเปนใคร/กลุมไหน) 
       (สรางความเปนมนุษย เปนหนวยทางสังคม) 
       สิทธิ  (ตองมีปญญาในการใชสิทธิ) 
 
      คุณคา   ชุมชน   ความขัดแยง 
    

    ชวยกัน   ความสัมพันธ    การตอสู 
    ยังชีพ  หนาหมู     ปรับตัว 
                ส ร า ง กฎ เ กณฑ

ใหม 
          สถานการณใหม 
 
          ทุนทางสังคม 
 
            ภูมิปญญา 
            กฎเกณฑ          ทรัพยากร 
               องคกร 
            การผลิตใหมเพ่ือปรับสถานการณใหม 



อานนัท กาญจนพันธุ 316 

 
ตัวอยางหนึ่งท่ีแสดงถึงความเขาใจของชาวบานในเรื่องสิทธินี้ เกิดขึ้นเมื่อ 10 กวาปมาแลว กับ

กรณีของชาวมงในบานขุนกลาง ที่ตั้งอยูบนดอยอินทนนท  ในขณะนั้นมีการประกาศใหตั้งเปนอุทยานอิน

ทนนทใหมๆ เจาหนาท่ีก็พยายามจะจับใหชาวบานในเขตอุทยานฯมาอยูรวมกัน หรือไมก็พยายามบีบให

ออกไปจากพื้นที่ อุทยานฯ ปรากฏวาชาวบานถูกจับไปจํานวนหนึ่ง ทางสถาบันวิ จัยสังคมของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมก็จัดใหมีการประชุมขึ้น โดยเชิญชาวมงและทหารมานั่งคุยกัน สิ่งท่ีผูเขียนยังจดจํา

ไดมาจนถึงวันนี้ก็คือ เจาหนาท่ีคนหนึ่งบอกวา พวกคุณตองออกจากอุทยานฯ ดวยการอางเหตุผลตางๆ 

นานา ชาวบานซึ่งเปนผูนําคนหนึ่งก็ลุกขึ้นกลาววา ถาจับเอาเขาออกไปไวนอกอุทยานฯแลว รัฐบาลหรือ

เจาหนาที่จะรับผิดชอบในการที่จะทําใหพวกเขามีชีวิตอยูไดหรือเปลา สิ่งท่ีเขาเรียกรองคือ ขอใชแรงงาน

ของเขาในการทําไร เพ่ือใหมีกินมีใชอยูได ถาไปเปลี่ยนแปลงพวกเขาแลว คนที่มาเปลี่ยนเขาจะ

รับผิดชอบพวกเขาไดหรือไม 

ในภาษาของชาวบาน “สิทธิ” จึงหมายถึง การที่พวกเขาเปนผูกําหนดวิถีชีวิตของเขาไดเอง ถา

คนอ่ืนมากําหนดใหเขา โดยจับเขายายออกไป ก็ตองถามวา คนนั้นสามารถจะมารองรับชีวิตเขาไดหรือ

เปลา พวกเขาขอถามแคนี้เอง ในตอนนั้นผูเขียนเองก็ไมคอยเขาใจวา ทําไมชาวบานถึงตั้งคําถามแบบนี้ 

แตตอมาก็เขาใจมากขึ้นเมื่อรูวา ชาวบานตองการจะบอกวาพวกเขาเปนคน และคนเราที่เปนมนุษยก็จะ

สามารถกําหนดชีวิตของตนเองได  แตเม่ือคนอื่นอยากจะมาบงการชีวิตของเขาแทนตัวเขาแลว คน

เหลานั้นก็จะตองสามารถรับผิดชอบตอชีวิตของพวกเขาใหไดดวย 

คําถามของชาวบานทํานองนี้ ถาตีความตามความเขาใจแบบนักเสรีนิยมของตะวันตก ก็จะบอก

วา นี่คือสิทธิพ้ืนฐานของมนุษยในการใชแรงงาน เพราะคนมีสิทธิที่จะใชแรงงาน เพ่ือรักษาชีวิตของ

ตนเองใหอยูรอดได ซึ่งตั้งอยูบนแนวความคิดของสิทธิปจเจกชน แตคํากลาวของชาวบานนั้น นาจะมอง

มาจากความคิดแบบสิทธิชุมชนมากกวา เพราะแสดงนัยของความเขาใจในเรื่อง “สิทธิการใช” อยาง

ชัดเจน ตามความหมายที่วา ใครที่ใชประโยชนอะไรอยู ผูนั้นก็จะมีสิทธิหรือมีความชอบธรรมในการ

เขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากรหรือสิ่งใดก็ตามที่ใชอยูนั้น “สิทธิการใช” นั้นเปนภาษาที่นักวิชาการ

กําหนดขึ้นมา ถาพูดเปนภาษาชาวบานก็คือ สิทธิจะตองเกิดขึ้นจากการที่ชุมชนหรือสังคมใหการยอมรับ 

ก็คือมีความชอบธรรมนั่นเอง ในแงนี้สิทธิชุมชนจึงสะทอนมิติของอํานาจดวย (ดูแผนภูมิประกอบ) แต

ในกรณีตัวอยางขางตนนี้ แสดงวารัฐไมยอมรับสิทธิการใชทรัพยากรในเขตอุทยานฯของชาวบาน ดังนั้น

ชาวบานจึงตองเรียกรองตอสู เพ่ือใหเกิดการปรับเปลี่ยนอํานาจความชอบธรรมเสียใหม ซึ่งนําไปสูความ

ขัดแยง เพราะภาครัฐนั้นยึดถือหลักการของสิทธิเชิงเดี่ยวและยังผูกติดกับพ้ืนที่อีกดวย จึงทําใหไมเขาใจ

ความหมายของสิทธิของชาวบาน ที่ประกอบดวยมิติตางๆอยางหลากหลายและซับซอน  

สิทธิชุมชนในมุมมองของสิทธิเชิงซอน 

ภายใตมุมมองสิทธิการใชของสิทธิชุมชนนั้น นอกจากจะไมใชหลักของการกีดกันแลว ยังมี

หลักการสําคัญอ่ืนๆผสมผสานอยูอีกก็คือ หลักการของ สิทธิเชิงซอน (Complexity of Rights) ซึ่งเปน

หลักในการจัดการสิทธิในลักษณะที่ซอนทับกันไดบนหนวยของพื้นที่เดียวกัน หรือหนวยของสิ่งของหนึ่ง 

ยกตัวอยางเชน ตนไมตนหนึ่ง ถาเราคิดตามหลักของสิทธิปจเจกหรือหลักของการกีดกันสิทธิแลว เราก็



จะบอกวา ตนไมตนนี้เปนของฉันทันทีเลย สําหรับเกษตรกรที่อยูในชุมชนทองถ่ิน เขาจะไมไดมองตนไม

ที่เขาปลูกเปนของเขาคนเดียวเทานั้น แตเขาจะดูวาสิ่งของตางๆท่ีอยูบนตนไมนั้นมีอะไรบาง จะใชอะไร

ไดบาง ในลักษณะอยางไร ดวยเหตุนี้เอง แมตนไมที่อยูในบานของคนอื่น เมื่ออีกคนไปเห็นวามีดอก

ออกผลอยู ผูนั้นอาจจะขอเก็บผลไมไปกินได (อานันท 2543ก) 

ตัวอยางทํานองนี้ผูเขียนไดเคยประสบดวยตัวเอง เม่ือกวา 20 ปมาแลว ตอนที่ไปสอนหนังสือ

อยูที่เชียงใหมในระยะแรกๆ และไปมีบานพักอาศัยอยูในหมูบานชนบทแถบชานเมือง ผูเขียนไมเคย

เขาใจเลยวา ทําไมชาวบานถึงชอบเขามาเก็บเอาอะไรๆในบานผูเขียนนัก บางครั้งก็จะเขามาจับแมลงมัน 

บางครั้งก็เขามาสอยไขมดแดงบนตนมะมวง ตอนหลังผูเขียนอดรนทนไมไดเลยถามชาวบานวา ทําไม

ชอบมาเขามาเก็บของในบาน ชาวบานก็อธิบายใหฟงวา พวกเขานั้นยอมรับวาตนมะมวงเปนของผูเขียน 

เพราะเปนผูปลูกก็จริงอยู แตพวกเขานั้นไมไดมาเก็บลูกมะมวงที่เปนผลไมของผูเขียน พวกเขามาเก็บ

เฉพาะไขมดแดง ซึ่งเขาคิดวาผูเขียนไมไดเลี้ยงไวอยางแนนอน เพราะไขมดแดงนั้นมากับธรรมชาติ แลว

มีเหตุผลอะไรที่ผูเขียนจึงจะมีสิทธิไปกีดกันคนอื่นไมใหเก็บของที่มาจากธรรมชาติ เพราะผูเขียนไมได

เปนผูสรางขึ้นมา ในภายหลังผูเขียนจึงเริ่มเขาใจวา ชาวบานเขามองสิทธิการใชเปนเรื่องของสิทธิเชิงซอน

ดวย กลาวคือ ตนไมตนหนึ่งนั้นมีแงมุมในการจัดการ ที่ถือวาเปนทั้งสิทธิของปจเจกชนและสิทธิหนาหมู

ไปพรอมๆกัน ในแตละสวนของตนไมตนเดียวกัน 

อีกตัวอยางหนึ่งที่ชวยใหผูเขียนเขาใจสิทธิเชิงซอนไดอยางดีก็คือ ในกรณีของการจัดการที่นา 

แมเราจะรูอยูวา “ที่นา” นั้นมีชาวบานคนหนึ่งเปนเจาของนา และเจาของนาก็มีสิทธิที่จะเก็บเก่ียวตนขาว

ที่เขาปลูกในที่นาของเขา  แตหลังจากศึกษาสังคมชนบทมานานจึงเริ่มสังเกตเห็นวา  ทุงนานั้นเจาของเขา

ไมไดปดก้ันคนอื่น เพราะเขาไมไดก้ันรั้ว และยังยินยอมใหคนอื่นเขาไปจับปลา รวมทั้งเก็บผักตางๆในที่

นาของเขาได  ในกรณีที่ปลานั้นอยูในธรรมชาติ ไมใชปลาที่เจาของนานั้นเองเลี้ยงไว นอกจากนั้นผืนนาที่

เก็บเก่ียวขาวเสร็จแลว เจาของที่นายังยอมใหชาวบานคนอื่นเอาวัวควายไปเลี้ยงในนาของตนไดอีก ซึ่ง

แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ในมุมมองของชาวบานแลว ที่นานั้นจะประกอบไปดวย สิทธิปจเจกชนใน

ฐานะเจาของ และสิทธิของการใช ที่ถือเปนสิทธิหนาหมูของชาวบานอ่ืนๆในชุมชนทองถ่ิน จึงมีนัยของ 

“สิทธิชุมชน” อยูดวย ตามนัยที่กลาวไปแลวขางตน เพราะเปนสิทธิที่ตั้งอยูบนหลักคุณคาหรือหลัก

ศีลธรรม ที่เปดใหคนอื่นหรือคนในชุมชนสามารถเขามาใชประโยชนได ในลักษณะของการชวยเหลือกัน 

เพ่ือสรางหลักประกันใหกับความสามารถในการยังชีพของทุกคนในชุมชน  ในแงนี้จะเห็นไดวา หากจะ

ใชนโยบายกีดกันสิทธิ หรือใชการจัดการดวยหลักการของสิทธิเชิงเดี่ยว ก็จะเกิดผลกระทบทันทีตอ

ชาวบานดวยกันที่ไมมีที่นา เพราะตองสูญเสียความสามารถในการยังชีพ ซึ่งจะสรางความขัดแยงตามมา

อีก ดังนั้น สิทธิเชิงซอนถือเปนมุมมองที่มีความละเอียดออน ที่ผูกติดอยูกับวิถีชีวิตของเกษตรกรใน

ชนบทมานานแลว หากมองขามไปเพราะความไมสนใจและความไมรู ก็จะสรางผลกระทบอยางมากมาย

ตอความมั่นคงของชีวิตในสังคมชนบท 

จากตัวอยางตางๆท่ีกลาวมาแลว ไดชวยใหผูเขียนเขาใจวา สิทธิเชิงซอนนั้น เปนหลักการที่

ชาวบานในสังคมเกษตรนํามาใชเพ่ือควบคุมและกําหนดการใชทรัพยากร ซึ่งถือเปนฐานความคิดในการ

จัดการสิทธิ เพราะสิทธิตางๆนั้นไมไดตั้งอยูลอยๆ  ในแตละชุมชนหรือในแตละยุคสมัยจะตองมีการ

กําหนดวิธีการในจัดการกับสิทธิตางๆในทองถ่ิน ดวยเหตุนี้เอง “การจัดการเชิงซอน” จึงเปนมิติสําคัญ
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สําหรับใชควบคุม “สิทธิการใช”  ขอสังเกตเชนนี้ถือเปนประสบการณที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วๆ ไป  กอนที่

จะมีการนําเขาความคิดในการกีดก้ันสิทธิจากสังคมตะวันตก ที่ขยายอิทธิพลแพรกระจายเขามาภายหลัง  

แทที่จริงแลว ฐานความคิดที่ตั้งอยูบนสิทธิปจเจกชนของตะวันตกนั้น ก็เพ่ิงเร่ิมขึ้นมาในราว 

คริสศตวรรษที่ 17 นี้เอง สมัยกอนหนานั้น สังคมตะวันตกก็เคยมีความคิดเรื่องสิทธิการใชเชนเดียวกัน 

แตเรามักไปคิดวา ในตะวันตกมีแตสิทธิปจเจกชน ยิ่งกวานั้น สังคมตะวันตกก็มีฐานความคิดในเรื่อง

สิทธิชุมชนอยูดวย ทั้งกอนหนาและหลังคริสศตวรรษที่ 17 ในปจจุบันสังคมตะวันตกก็ยังมีความคิดสิทธิ

ชุมชนอยู   บางประเทศก็มีการบัญญัติไวในกฎหมาย เชน ฝรั่งเศส เยอรมัน ในรูปของกฎหมายปา

ชุมชน แมในประเทศอังกฤษจะไมมีบัญญัติไวในกฎหมาย เพราะอังกฤษใชระบบกฎหมายแบบ 

Common Law แตไมไดหมายความวาไมมีอํานาจบังคับใช เพราะปรากฏวาเขามีอํานาจบังคับใช

เชนเดียวกัน โดยถือเปนจารีตประเพณี ตามนัยนี้เอง แมไมไดบัญญัติไวเปนกฎหมาย สิทธิชุมชนนี้ ก็มี

อํานาจบังคับใชได เพราะสังคมตางๆเห็นความชอบธรรมของสิทธิชุมชนวา เปรียบเสมือนสิทธิของความ

เปนมนุษย จึงถือเปนความเขาใจรวมกันของสังคม ดังนั้นในกรณีของสังคมไทย เราจึงกําหนดไวใน

รัฐธรรมนูญฉบับใหม 

สิทธิชุมชนกับความชอบธรรมของเกษตรกรในการจัดการทรัพยากร 

เม่ือเราเขาใจแลววา หลักการสําคัญที่ใหความชอบธรรมกับสิทธิการใช ก็คือสิทธิเชิงซอน

นั่นเอง แตปญหาของสังคมในขณะนี้คือ ยังมีปญหาในการทําความเขาใจเรื่องสิทธิเชิงซอนนี้อยู ดังจะ

เห็นไดจากความขัดแยงกันทางความคิดในเรื่องสิทธิตางๆ ทั้งนี้เพราะระบบกฎหมายไทยใชหลักการตาม

ความคิดของสิทธิเชิงเดี่ยวทั้งหมด และละเลยสิทธิเชิงซอนที่ดํารงอยูในวิถีปฏิบัติของสังคมชนบทไป  

ยกตัวอยางเชน ในการจัดการอุทยานแหงชาติ กรมปาไมจะถือวากรมปาไมกรมเดียวเทานั้นที่มีสิทธิ

เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการจัดการดูแล ซึ่งเปนสิทธิเชิงเดี่ยว จึงเกิดเปนปญหา เพราะไมสามารถจัดการได

อยางมีประสิทธิภาพ ดังจะพบอยูเสมอวา บางครั้งอุทยานแหงชาติบางแหงตนไมถูกลักลอบตัดจนหมด

ไปครึ่งอุทยานฯแลว เจาหนาที่ปาไมยังทําเปนไมรูไมเห็น เสมือนหนึ่งไมยอมรับผิดชอบกับการสูญเสีย

นั้น ดวยเหตุนี้เอง จึงจําเปนตองกลาวถึงฐานความคิดเรื่องสิทธิเชิงซอน เพราะจะชวยสรางความเขมแข็ง

ใหกับการจัดการอุทยานแหงชาติ ดวยการเปดใหฝายตางๆเขามามีสวนรวมในการจัดการมากขึ้น ทั้งฝาย

ของชุมชนทองถ่ินในปาเอง ฝายสังคมเมือง และภาคประชาสังคมตางๆ เพ่ือสรางใหเกิดทั้งความรวมมือ

และการตรวจสอบถวงดุลพรอมๆกันไป 

ปญหาสําคัญในการจัดการตามหลักสิทธิเชิงเดี่ยวนั้น ในทางปฏิบัติที่เปนจริง ไดเปดชองให

หนวยงานของรัฐสวนหนึ่งใชวิธีการเลือกปฏิบัติ ยกตัวอยางเชน การใหสิทธิกับรีสอรทเขาไปใชพ้ืนที่ใน

อุทยานฯ และพ้ืนที่ตนน้ําก็ปลอยใหมีรีสอรทเต็มไปหมด ในบางกรณีเจาหนาที่ก็จะจับกุมและฟองรอง

ตอศาล แตเม่ือศาลตัดสินวารีสอรทนี้ผิดกฎหมาย เพราะบุกรุกพ้ืนที่ของอุทยานฯ แตกรมปาไมกลับหัน

ไปอนุญาตใหเชาตอไป จึงถือเปนเรื่องแปลกประหลาดอยางมาก  ที่การบังคับใชกฎหมายของเราชอบให

รางวัลแกผูทําผิดกฎหมาย ขณะที่ผูคนที่ทําดี เชน ในกรณีของชาวบานที่ดูแลรักษาปาไวอยางดี กลับ

ปรากฏวาไมเคยไดรับรางวัลใดๆ จากการทําดีของเขา ในฐานะที่มีสวนรวมในปกปองอุทยานฯ ซ้ํารายใน

บางกรณีชาวบานเองกลับถูกผลักดันใหตองยายออกมาจากอุทยานฯเสียอีก ดังนั้นในพื้นที่หนึ่งๆ อาจจะ



ใชหลักการจัดการหลายอยางซอนกันได ตามหลักสิทธิเชิงซอน แตความไมเขาใจและไมสนใจหลักการนี้

นี่เอง ที่ทําใหยังตองเผชิญกับปญหาในการจัดการทรัพยากรอยูมาจนทุกวันนี้ 

พ้ืนฐานของปญหานี้จึงอยูที่ สังคมไทยยังไมเขาใจวา สิทธิชุมชนมีฐานคิดในการอางความชอบ

ธรรมอยางไรบาง  และชุมชนมีความหมายอยางไร เชน ถาเราบอกวาลักษณะอยางนี้เปนชุมชน  เราใช

ฐานคิดอะไรมาอธิบาย หรืออางอิงจะมาจากหลักการใดบาง ปญหาดังกลาวเกิดจากความเคยชิน ที่มอง

ชุมชนผูกติดอยูกับหนวยของพื้นที่เปนหลัก ดังนั้นการทําความเขาใจตองเริ่มจาก การเปลี่ยนมุมมองให

เห็นชุมชนในแงของความสัมพันธ ที่ประกอบดวยมิติตางๆหลายดาน เริ่มจากมิติในดานของระบบคุณคา 

และดานของทุนทางสังคม ซึ่งถือเปนขอตกลงรวมกันของความเปนชุมชนมิติตางเหลานี้ก็ไมไดหยุดนิ่ง 

แตจะปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมดวย ดังนั้นในการสรางความชอบธรรมใหกับสิทธิขุมชนที่เกิด

ขึ้นมานั้น จึงตองมีความพยายามปรับตัว เพ่ือสรางกฎเกณฑใหม ๆ เพ่ิมขึ้น ตอจากนั้นก็จะตองหันมาทํา

ความเขาใจกับมิติในดานอ่ืนๆอีก ที่สําคัญคือมิติในดานของอํานาจและความขัดแยง ซึ่งหมายถึง

ความสัมพันธเชิงอํานาจกับสวนตางๆของสังคม ที่ตองปรับเปลี่ยนอยูเสมอ เพ่ือสรางความชอบธรรม 

ดวยการตอสูและปรับตัว เพ่ือสรางกฎเกณฑใหมๆ ที่สอดคลองกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป (ดู

แผนภูมิประกอบ) 

ตามนัยดังกลาว สิทธิชุมชนจึงไมไดมีแตมิติของคุณคาและทุนทางสังคมเทานั้น แตตองมี

ความชอบธรรมดวย ซึ่งตองสรางขึ้นมาจากมิติของความสัมพันธเชิงอํานาจ ทีมีลักษณะขัดแยงกันอยู

ตลอดเวลา เพราะเมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลงไป ก็ผลักดันใหตองปรับกฎเกณฑขึ้นมาใหมเพ่ือ

ความสอดคลอง ดังนั้นแมสังคมชนบทจะมีกฎเกณฑอยูแลว ที่ใชสําหรับการจัดการทรัพยากร แต

กฎเกณฑดังกลาวก็จะปรับตัวอยูตลอดเวลา ในลักษณะที่เราเรียกวา “การผลิตใหม” กลาวคือ มีการนํา

ออกมาปรับใชในลักษณะใหม หรือในความหมายใหม ยกตัวอยางเชน ในปจจุบันนี้ ชาวบานมักนํา

พิธีกรรมของการบวชปามาใชใหม แตการบวชปาในปจจุบันนี้ ไมไดหมายถึงการกําหนดใหปาเปนเขต

อภัยทานเพียงอยางเดียว หากยังแสดงใหเห็นถึงความพยายามระดมหรือสรางจิตสํานึกใหมของคนใน

ชุมชน พรอมๆ ไปกับการสรางวาทกรรมกับคนภายนอก เพ่ือแสวงหาความชอบธรรมใหกับกฎเกณฑ

ของการจัดการในชุมชนนั้นๆ ซึ่งจะเชื่อมโยงกันอยูตลอดเวลา เชน ในกรณีชาวบานที่จังหวัดนานลุก

ขึ้นมาบอกวา จะปดลําน้ํานานไมใหจับปลาแบบเปดเสรีอีกตอไปแลว แตจะใหจับปลาไดเปนระยะๆ เปน

ชวงๆ ไป  และจะหามจับปลาเปนบางจุด จากนั้นชาวบานก็จัดพิธีสืบชะตาแมน้ํา  ซึ่งเปนการนําเอาความ

เชื่อหรือหลักเกณฑที่มีอยูเดิมมาผลิตใหม เพ่ือสรางความเขาใจในการอนุรักษทรัพยากรขึ้นใหม ใหเขา

กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่ทรัพยากรประมงหดหายไปอยางมาก  

เม่ือกลาวถึงเรื่องของสิทธิชุมชนตามความเชื่อในมิติของระบบคุณคา จริงๆแลวไมไดมีนัย

เฉพาะท่ีเปนเพียงความเชื่อดั้งเดิมเทานั้น แตหมายถึงคุณคาที่มีการปรับเปลี่ยน ผานกระบวนการผลิต

ความเชื่อเดิมมาใชในสถานการณใหม เพ่ือท่ีจะตอบสนองและปรับตัวกับสถานการณใหมที่กําลัง

เผชิญหนาอยู  ในการปรับตัวนี้ ชุมชนจะใหความสําคัญกับการมองสิทธิชุมชนในมิติของอํานาจมากขึ้น 

เพราะการที่จะรูวาชุมชนมีสิทธิอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับการสรางความชอบธรรมของชุมชน ซึ่งถือเปนความ

พยายามอยางหนึ่ง ในการจะบอกใหคนอื่นรูวาชุมชนนั้นเปนใคร และเก่ียวของโดยตรงกับการแสดง 

“อัตลักษณ” ของชุมชน ซึ่งเปนความพยายามที่จะกําหนดความสัมพันธของชุมชนกับกลุมชนอื่นๆใน

สังคม ฉะนั้นเม่ือกลุมชนใดก็ตามที่รวมกันขึ้นเปนชุมชน พวกเขาก็จะตองพยายามที่จะบอกคนอ่ืนวา 
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พวกเขามีตัวตนอยูอยางไรในสังคม กลาวอีกนัยหนึ่งไดวา อัตลักษณก็คือพลังในการจัดความสัมพันธ

ทางสังคม   

แมชุมชนอาจจะกําหนดอัตลักษณของตนขึ้นมาชัดเจนแลวก็ตาม แตคนสวนมากมักเขาใจ

ชุมชนตามลักษณะที่เปนหนวยทางสังคมที่คุนเคยกันอยูแลว นั่นคือ มองเห็นชุมชนเปนหนวยของ

หมูบานหรือเปนชุมชนทองถ่ิน ที่จริงนั้นความเปนชุมชนอาจจะแสดงออกในลักษณะอ่ืนๆ อีกก็ได เชน 

คนที่เปนโรคเอดสดวยกันอาจแสดงตัวตนเปนชุมชนของผูติดเชื้อ ที่ไมเก่ียวกับพ้ืนที่แตอยางใด และ

อาจจะแสดงอัตลักษณออกมาอยางหลากหลายดวย ในปจจุบันนี้ ชุมชนตางๆกําลังสรางอัตลักษณกัน

อยางแพรหลายมาก เชน คนในสลัมก็อาจจะสรางอัตลักษณของชุมชนรวมกัน เพราะอัตลักษณน ั้น

หมายถึง ความพยายามที่จะสรางความชอบธรรมใหสิทธิชุมชน บนพื้นฐานของความเปนมนุษย ทั้งนี้

เพราะมนุษยอยูคนเดียวไมได อัตลักษณของชุมชนจึงชวยบงบอกถึงการดํารงอยูของความมีตัวตน และก็

เปนตัวตนของความเปนมนุษยดวย ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจ ที่ชื่อเรียกขานของกลุมชนชาติตางๆ นั้น

มักจะมีนัยหมายถึงคนทั้งนั้น เชน คําวาชาวปกาเกอญอ  และชาวมง ตางก็มีความหมายวา ฉันเปนคน 

เพราะทุกกลุมชนตองการจะบอกคนอื่นวาเขาเปนคน แตคนอื่นกลับมองไมเห็นอัตลักษณ ซึ่งเทากับทํา

ใหกลุมชนที่ไรอัตลักษณนั้น ไรอํานาจหรือไรความชอบธรรมในการใชสิทธิชุมชนไปดวย  ดวยเหตุนี้เอง 

วิธีการปฏิเสธไมใหกลุมชนมีสิทธิชุมชน ก็คือการบอกวาพวกเขาไมใชคน หรือเปนคนอื่นที่ไมใชพวก

เดียวกับเขา หรือผลักดันใหตกไปอยูชายขอบ ดวยการเรียกขานชื่อกลุมชนนั้นเปนอยางอ่ืน เชน คน

จํานวนมากเรียกชาวมงวาเปนแมว และยังเรียกชื่อกลุมชาติพันธุตางๆ เพ้ียนกันไปหมด ซึ่งเปนการ

ปฏิเสธทั้งสิทธิชุมชนและสิทธิในความเปนมนุษยของพวกเขาไปพรอมๆกันดวย 

ดังนั้น สิทธิชุมชนจึงตั้งอยูบนพื้นฐานของความเขาใจอัตลักษณ ตอจากนั้นก็จะขึ้นอยูกับ

ความสามารถในการจัดการทรัพยากร ซึ่งตองอาศัยพลังของภูมิปญญา เพราะหากไมมีความรูในการที่จะ

ใชทรัพยากร ก็จะทําใหชุมชนนั้นขาดความชอบธรรมไปดวย ในหลายๆครั้ง คนภายนอกมักจะมองไม

เห็นพลังทางปญญาทองถ่ินในการใชทรัพยากรของชุมชน ตัวอยางเชน คนทั่วไปมักจะยึดติดอยูกับภาพ

อคติที่วา คนมงทําไรเปนอยางเดียว ทั้งๆท่ีในความจริงแลว คนมงมีภูมิปญญาทองถ่ินในการผลิต

ทางดานการเกษตรที่หลากหลาย ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของระบบนิเวศและระบบสังคมการเมืองที่พวกเขา

อาศัยอยู 

ครั้งหนึ่งผูเขียนมีโอกาสไดไปที่เมืองซาปา ในประเทศเวียตนาม ซึ่งเปนดินแดนที่อยูติดกับ

ประเทศจีน ผูเขียนรูสึกตกใจมากทีเดียวที่พบวา คนมงท่ีประเทศเวียตนามทํานาขั้นบันไดได ตั้งแตลํา

หวยในที่ราบจนถึงยอดเขา ครอบคลุมเต็มพ้ืนที่ไปหมดทั่วหุบเขา สามารถมองเห็นไดสุดลูกหูลูกตา ก็

เลยหวนนึกถึงสถานการณในประเทศไทย และเกิดคําถามขึ้นในใจวา ทําไมเมืองไทยถึงปลอยใหเปนไป

ไดขนาดนี้  นั่นคือปลอยใหคนมงทําไรอยูไดอยางเดียว ทั้งๆท่ีพวกเขามีศักยภาพที่จะทําการเกษตรแบบ

อ่ืนๆไดอีก แตพวกเขาก็ไมอยูในวิสัยที่จะทําได จึงอยากรูวาเรามีปญหาอยางไร หรือปรากฏการณเชนนี้

เกิดขึ้นจากสาเหตุใด หลังจากพิจารณาทบทวนดูอยางถ่ีถวนแลว ก็ไดคําตอบวา คนมงท่ีเวียตนามมีสิทธิ

กําหนดวิธีการใชทรัพยากรของเขาเองได  เพราะรัฐบาลใชนโยบายที่เปดกวางใหกลุมชาติพันธุตางๆมี

สวนรวม (inclusion) ซึ่งตางจากนโยบายของรัฐบาลไทย ที่จัดการกับชนกลุมนอยตามหลักการกีดกัน 

(exclusion) มาโดยตลอด จนกลายเปนอุปสรรคตอการพัฒนาภูมิปญญาของทองถ่ินในการจัดการ

ทรัพยากร เพราะทําใหคนมงไมมีความมั่นคงในชีวิตเพียงพอ ที่จะลงแรงปรับปรุงทรัพยากรของตนมาก



นัก คงตองมุงแตการใชประโยชนเฉพาะหนาเทานั้น ดังนั้นผูเขียนจึงขอตั้งขอสังเกตวา ปญหาของ

สังคมไทยก็คือ รัฐบาลไมเปดใหชนกลุมนอยตางๆไดมีโอกาสท่ีจะพัฒนาปญญาของเขา ใหยกระดับขึ้น

ไปสูคุณภาพใหม ตรงกันขามกลับมีแตจะสรางกฎเกณฑใหมๆ มาควบคุมมากขึ้น  จึงทําใหสังคมไทย

ตองเผชิญกับปญหาความลมเหลวในการจัดการทรัพยากรบนที่สูงอยูตลอดมา 

ขณะนี้ตนตอของปญหาความลมเหลวในการจัดการทรัพยากรทั้งหลาย คงไมไดอยูที่วาสิทธิ

ชุมชนมีความหมายอยางไรเทานั้น แตอยูที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายยังคงยึดติดกับวิธีการคิดเชิงเดี่ยว ใน

การมองสิทธิดังกลาวมากกวา ดังนั้นการทําความเขาใจกับสิทธิชุมชน คงจะตองปรับเปลี่ยนทั้งมุมมอง

และวิธีคิด โดยหันมาใหความสําคัญกับมุมมองของสิทธิชุมชนในภาพรวม ที่ครอบคลุมมิติตางๆอยาง

รอบดานและเชื่อมโยงกันในเชิงซอนด วย จึงจะผลักดันใหเกิดการพัฒนาระบบความสัมพันธในการ

จัดการทรัพยากร ที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมและสภาวะของระบบนิเวศ ที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วอยูในปจจุบันได 

บทสรุป 

จากการสังเคราะหความคิดของเกษตรกร เก่ียวกับความหมายของสิทธิชุมชนดังกลาวมาแลว 

ทําใหเกิดความเขาใจไดมากขึ้นวา สิทธิชุมชนนั้นเปนทั้งความสัมพันธเชิงอํานาจ ความชอบธรรม และ

ฐานคิดในการแสดงอัตลักษณและตัวตนของกลุมชนตางๆในสังคม ที่ประกอบขึ้นจากมิติตางๆอยาง

หลากหลาย ซับซอน และมีพลวัต ขณะเดียวกันก็สามารถแสดงออกผานสิทธิตางๆ ทั้งสิทธิหนาหมู สิทธิ

การใช และสิทธิเชิงซอน ตลอดจนมีศักยภาพในการปรับตัวกับบริบท ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไม

วาจะเปนสิทธิชุมชนในมิติเก่ียวกับระบบคุณคารวมกันของชุมชน หรือทุนทางสังคมของทองถ่ิน 

โดยเฉพาะภูมิปญญาทองถ่ินและจารีตกฎเกณฑ ซึ่งไมไดคงลักษณะหยุดนิ่งแบบอุดมคติ ตามที่มักมีผู

เขาใจผิดกันอยูเสมอๆ เพราะระบบคุณคา ที่ถือเปนมาตรฐานทางศีลธรรมนั้น ก็จะปรับเปลี่ยนไปตาม

บริบททางสังคม โดยผานความขัดแยงทางความคิดและวาทกรรม ดวยการเคลื่อนไหวตอสูของกลุมชน

ตางๆในสังคม ซึ่งจะมีผลผลักดันใหเกิดการผลิตระบบคุณคาและศีลธรรมขึ้นมาใหม  

ดังนั้น สิทธิชุมชนในมุมมองของเกษตรกร จึงมีนัยสําคัญทั้งตอการจัดการทรัพยากรและการ

กําหนดทิศทางการพัฒนาสังคม เพราะชวยบงชี้ถึงทิศทางและทางเลือกสําหรับการเปลี่ยนแปลง ใหตอง

มุงเสริมสรางอํานาจของทองถ่ิน เพ่ือใหเกษตรกรมีสวนรวมกับการพัฒนามากขึ้น แทนที่จะจํากัดให

ทองถ่ินพอใจอยูแตเฉพาะการพ่ึงตนเองในระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงเทานั้น เพราะคงจะไมสามารถ

บันดาลใหเปนจริงได ภายใตบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนอยูในปจจุบันนี้ ซึ่งเกษตรกรมีฐานะ

แตกตางกันอยางมากมาย โดยที่เกษตรกรจํานวนมากไรที่ดินทํากิน และตองพ่ึงรายไดสวนใหญจากการ

รับจางใชแรงงานนอกภาคเกษตร นอกจากนั้นเกษตรกรสวนหนึ่งก็มีวิถีชีวิตที่ตองพ่ึงพาระบบ

ความสัมพันธแบบอุปถัมภ ในแงนี้ทางออกของเกษตรกรคงตองเรียกรองอํานาจในการควบคุม

ทรัพยากรมากขึ้น ตามสิทธิชุมชนที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ เพ่ือจะไดมีอํานาจในการกําหนดวิถีชีวิตของ

ตนไดดีขึ้น 

ถึงกระนั้นก็ตาม เกษตรกรก็ยังจะไมสามารถพึ่งตนเองไดอยูดี เพราะโครงสรางทางเศรษฐกิจ

และสังคมในปจจุบันมีลักษณะที่บิดเบือนซอนอยูอยางมากมาย ทําใหการกระจายทรัพยากรและความมั่ง
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คั่งในสังคมขาดความเปนธรรม ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนที่สุด ในกรณีที่รัฐบาลมักจะออกมาตรการมาควบคุม

เกษตรกรมากมาย ไมเวนแมแตกฎหมายปาชุมชนที่รัฐสภากําลังพิจารณาอยูในขณะนี้ เพราะมีการ

กําหนดเงื่อนไขขอหามตางๆกับสิทธิของเกษตรกรในปา แตรัฐบาลกลับปลอยใหคนในเมืองกวานซื้อ

ที่ดินเก็บไวเก็งกําไรกันอยางเสรี ไรขอหามขอกําหนดใดๆอยางสิ้นเชิง ทําใหคนในเมืองไดรับประโยชน 

ขณะท่ีเกษตรกรในชนบทกลับตองเสียสละอยูร่ําไป ไมวาจะเปนการถูกเวนคืนที่ดินไปสรางเขื่อนหรือ

โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ซึ่งพวกเขาก็แทบไมไดรับประโยชน แตกลับยิ่งยากจนลงไปอกี  

ดวยเหตุนี้เอง เกษตรกรจะสามารถมีสิทธิชุมชนหรืออํานาจในการควบคุมทรัพยากรไดอยาง

แทจริง เกษตรกรคงจะตองรวมเคลื่อนไหวผลักดันกับภาคประชาสังคมตางๆ เพ่ือใหคนในเมือง 

โดยเฉพาะเจาท่ีดินขนาดใหญ ตองเสียสละบาง ดวยการเสนอใหรัฐบาลเรงออกกฎหมายเก็บภาษีที่ดิน

ในอัตรากาวหนาอยางจริงจัง เพราะภาษีที่ดินดังกลาว จะทําหนาท่ีเปนเสมือนกลไกทางสังคมชนิดหนึ่ง 

ในการควบคุมการกระจายทุนทางสังคมใหมีความเปนธรรมมากขึ้น เม่ือสรางกลไกดังกลาวขึ้นแลว

เทานั้น สิทธิชุมชนของเกษตรกรในการควบคุมทรัพยากรจึงจะปรากฏเปนจริงได ทั้งนี้เพราะสิทธิชุมชน

ของเกษตรกร ไมไดดํารงอยูไดโดดๆในสังคม แตผูกโยงกับบริบทเชิงโครงสรางตางๆมากมาย ดังนั้น

การสรางความเขมแข็งใหกับสิทธิชุมชน จึงตองเชื่อมโยงกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางตางๆดวยอยาง

แยกกันไมออก การแยกออกมาเคลื่อนไหวผลักดัน เฉพาะดานสิทธิชุมชน หรือเฉพาะดานโครงสราง 

เพียงดานในดานหนึ่งแตเพียงดานเดียว ก็คงจะไมสามารถสรางเสริมการจัดการทรัพยากรเพื่อการ

พัฒนาอยางยั่งยืน และเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมไดอยางแทจริง 
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