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การเรียกรองสิทธิชุมชนเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่น
พัฒนา ซึง่ ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เนนการพึ่งตนเอง เนนการอยูพอดีกินพอดี และ
เน น การผลิ ต เพื่ อ การยั ง ชี พ เพื่ อ กิ น เพื่ อ ใช ยุ ท ธศาสตร ชุ ม ชนทอ งถิ่ น พั ฒ นาจึ งแตกตา งจาก
ยุทธศาสตรโลกานุวัตรพัฒนาที่เนนการพัฒนาบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม และเนน
การผลิตบนพื้นฐานของความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage)
ยุทธศาสตรโลกานุวัตรพัฒนาดําเนินตามฉันทมติแหงกรุงวอชิงตัน (Washington
Consensus) ชุดของนโยบายชุดหนึ่งของฉันทมติแหงวอชิงตัน ไดแก การกําหนดกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินใหชัดเจน (Property Rights Assignment) ทัง้ นีเ้ พราะมีความเชื่อวา หากความเปน
เจาของไมชัดเจน นอกจากจะไมสามารถกําหนดความรับผิด (Accountability) แลว ยังทําใหมีการ
ใชทรัพยากรอยางไมมีประสิทธิภาพอีกดวย ฉันทมติแหงกรุงวอชิงตันจึงตองการใหถายโอนการ
ผลิตจากรัฐบาลไปสูภาคเอกชน (Privatization) เพราะความเปนเจาของในรัฐวิสาหกิจหรือองคกร
ของรัฐไมชดั เจน แมวาประชาชนมีสวนเปนเจาของโดยนิตินัย แตหาไดมีสํานึกในความเปนเจาของ
โดยพฤตินั ยไม ต า งกับวิส าหกิจเอกชนที่ลักษณะกรรมสิทธิในทรัพยสินปรากฏอยางชัดเจน
ดวยเหตุดงั นี้ เอกชนผูเปนเจาของจึงมีสิ่งจูงใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจที่
ตนมีสวนเปนเจาของ ในขณะที่รัฐวิสาหกิจหาไดมีสิ่งจูงใจดังกลาวนี้ไม สํานักเศรษฐศาสตรเสรี
นิยมจึงตองการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อใหความเปนเจาของชัดเจนขึ้น
เมือ่ กวาสองศตวรรษที่แลว เดวิด ฮิวม (David Hume, 1711 – 1776) กลาวถึง
โศกนาฏกรรมของสาธารณสมบัติ (Tragedy of the Common) บรรดาสาธารณสมบัติ ไมวาจะ
เปนทุง หญา บอนํ้า หรือปาชุมชน อันเปนสมบัติของสาธารณชน ถูกใชสอยในลักษณะปูยี่ปูยํา ไม
ถนอมรัก จนสาธารณสมบัติเหลานี้มีสภาพเยินยับ อันเดวิด ฮิวมถอื เปนโศกนาฏกรรม หากกลาว
อยางเปนเศรษฐศาสตรก็คือ การใชสอยสาธารณสมบัติมีมากเกินไป ถึงระดับที่ประโยชนสวนเพิ่ม
ทีไ่ ดจากการใชทรัพยากร (Marginal Resource Benefit) นอยกวาตนทุนสวนเพิ่ม (Marginal
Resource Cost) อันมิใชการใชทรัพยากรในระดับอุตมภาพ (Optimal Utilization)
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การไมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ชัดเจน ไมเพียงแตเกื้อกูลใหมีการใชทรัพยากร
อยางไมยงั่ ยืนเทานั้น หากยังขัดขวางกระบวนการแปรสรรพสิ่งใหเปนสินคา (Commodification)
อีกดวย สํานักเศรษฐศาตรกระแสหลักถือวา ทรัพยากรเปนสินคา (Resource as Commodity)
ความเป น สิ น ค า ของสรรพสิ่ ง เกื้ อ กู ล กระบวนการปริวรรตในระบบเศรษฐกิ จ แต การซื้อ ขาย
แลกเปลีย่ นทรัพยากรจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรปรากฏชัดเจน หากกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยากรไมชดั เจน การซื้อขายแลกเปลี่ยนยอมไมเกิดขึ้น ผูที่ตองการซื้อทรัพยากรใดยอมตองการ
เปนเจาของทรัพยากรนั้น การซื้อขายเปนกระบวนการแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ ไมมีผูซื้อคนใดยินดี
จายเงิน โดยไมไดครอบครองหรือไมไดเปนเจาของสิ่งที่ซื้อ
ด ว ยเหตุ ดั ง ที่ ก ล า วข า งต น นี้ สิ ท ธิ ชุ ม ชนจึ ง มิ ไ ด อ ยู  ใ นวาทกรรมของสํ านั ก
เศรษฐศาสตรเสรีนิยม เพราะสิทธิชุมชนไมเกื้อกูลกระบวนการแปรสรรพสิ่งใหเปนสินคา ซึ่งมีผล
ตอการเติบโตของกระบวนการปริวรรต มิหนําซํ้า สิทธิชุมชนยังอาจทําใหมีการใชสาธารณสมบัติ
อยางไมยงั่ ยืน เนื่องจากกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินไมชัดเจนอีกดวย
กลุมพลังชุมชนทองถิ่นพัฒนาหยิบยกประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนเปนหัวใจในการ
ผนึกและสรางความเขมแข็งแกชุมชน เพราะสิทธิชุมชนเกื้อกูลการสรางทุนทางสังคม (Social
Capital) กลุมพลังชุมชนทองถิ่นพัฒนาอางอิงชุมชนหลายตอหลายภูมิภาคที่มีการใชทรัพยากร
ของชุมชนอยางถนอมรักและยั่งยืน การกําหนดและปฏิบัติตามกติกาในการใชทรัพยากรของชุมชน
เกื้อกูลตอความยั่งยืนของสาธารณสมบัติ ในชุมชนเหลานี้ทรัพยากรชุมชนดํารงอยูเพื่อใหสมาชิก
ในชุมชนไดใชประโยชนสืบทอดตอกันมาหลายชั่วคน อันตรงกันขามกับบทวิเคราะหของสํานัก
เศรษฐศาสตรเสรีนิยมวาดวย ‘โศกนาฏกรรมของสาธารณสมบัติ’
กลุมพลังชุมชนทองถิ่นพัฒนาประสบความสําเร็จในการขับเคลื่อนกระบวนการ
รัฐธรรมนุญานุวัตร (Constitutionalization Process) ในประเด็นสิทธิชุมชน รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ยอมรับใหชุมชนมีสิทธิชุมชน ดังมาตรา 46 หมวดสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย ซึ่งมีบทบัญญัติวา
“มาตรา 46 บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือ
ฟน ฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมี
สวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 บังคับใชมากวาสามขวบป แตไมปรากฏวารัฐสภาและ
รัฐบาลไดดําเนินการใหตรา ‘กฎหมายลูก’ เพือ่ รองรับมาตรา 46 แหงรัฐธรรมนูญ ความลาชา
ดังกลาวนีเ้ กิดจากเหตุปจจัยอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
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ประการแรก รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดกําหนดเงื่อนเวลาในการตรากฎหมาย
สิทธิชุมชน ตางจากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและ ‘กฎหมายลูก’ บางฉบับที่มีการกําหนด
เงื่ อ นเวลาอย า งชั ด เจน การไม กํ าหนดเงื่ อ นเวลามี ผ ลเท า กั บ การไม กํ าหนดผู  รั บ ผิ ด
(Accountability) ดังนั้น จึงไมปรากฏวามีผูรับผิดชอบในการผลักดันใหกฎหมายนี้ผานสภา
ในเวลาอันรวดเร็ว
ประการที่สอง ชนชั้นปกครองไทย ทั้งในรัฐสภาและรัฐบาล สวนใหญมิได
ยอมรับแนวความคิดวาดวยสิทธิชุมชน หลายคนไดประโยชนจากการใชอํ านาจรัฐในการหา
ประโยชนจาก ‘สาธารณสมบัติ’ ขาราชการชั้นผูใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณจานวนไม
ํ
นอยไดประโยชนจากการใชอํานาจหนาที่ในการจัดสรร ‘สาธารณสมบัติ’
หากมีการยอมรับสิทธิชุมชน การใชอํานาจทางการเมืองและการใชอํานาจของ
ระบบราชการในการแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรชุมชนจะทําไดยากขึ้น กลุมพลังชุมชน
ทองถิน่ พัฒนาจักตองออกแรงขับเคลื่อนกระบวนการนิติบัญญัติตอไป เพื่อใหมีการตรา ‘กฎหมาย
ลูก’ รองรับสิทธิชุมชน การที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดกําหนดเงื่อนเวลาในการตรากฎหมาย
สิทธิชมุ ชน ยอมมีนัยสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดภาระตนทุนปฏิบัติการ (Transaction Cost)
เมื่อรัฐธรรมนูญกํ าหนดบทบัญญัติวาดวยสิทธิเสรีภาพในเรื่องใด ใชวาประชา
สังคมจะมีสทิ ธิเสรีภาพในเรื่องนั้นโดยฉับพลัน กระบวนการแปรบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญมาสูวิถี
แหงการดํารงชีวิตมีตนทุนที่ตองเสีย นักเศรษฐศาสตรเรียกตนทุนดังกลาวนี้วา “ตนทุนปฏิบัติการ”
บางครั้งตนทุนปฏิบัติการตกเปนภาระของภาคประชาชน บางกรณีเปนภาระของรัฐบาลและ
รัฐสภา ในกรณีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ซึง่ มีกาหนดเงื
ํ
่อนเวลาอันแนชัด ภาระตนทุนปฏิบัติ
การตกแกรัฐบาลและรัฐสภาที่จะตองดําเนินการตรากฎหมายภายในเวลาที่รัฐธรรมนูญกําหนด
ในกรณีกฎหมายสิทธิชุมชน ซึ่งไมมีเงื่อนเวลาในการตรากฎหมาย ตนทุนปฏิบัติการตกเปนภาระ
ของขบวนการประชาชน กลุมพลังชุมชนทองถิ่นพัฒนาจักตองออกแรงขับเคลื่อนเรื่องนี้ตอไป
สิทธิและเสรีภาพไมเพียงแตตองมีกฎหมายรองรับเทานั้น หากยังตองมีวัฒนธรรม
ของประชาสังคมรองรับอีกดวย เพราะการเคารพสิทธิและเสรีภาพเปนเรื่องของวัฒนธรรม หาใช
เรือ่ งของกฎหมายเพียงโสดเดียวไม

