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การศึกษาวิจัยเร่ือง วิถี ชีวิตการด ารงอยู่ว ัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุ อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาทบทวนวรรณกรรมด้านแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อน ามาใชใ้นการศึกษาวจิยั ดงัน้ี  
  2.1 แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรม 

2.2 ทฤษฎีมานุษยวทิยาวฒันธรรม 

2.3 แนวคิดวฒันธรรมพื้นบา้นและภูมิปัญญาชาวบา้น 
2.4 ความหมายของ “สิทธิ” 
2.5 แนวคิดสิทธิมนุษยชน 
2.6 บทบาทหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.7 ทฤษฎีมานุษยวทิยาดนตรี  

2.8 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 แนวคิดเกีย่วกบัวฒันธรรม 

วฒันธรรมในส่วนร่วมคือ ผลของการคิดคน้ทางวฒันธรรม (Society invention) และอาจถือ
ไดว้า่เป็นมรดกทางสังคม เพราะเป็นส่ิงท่ีไดรั้บการถ่ายทอดทางสติปัญญาไปสู่อนุชนแต่ละรุ่น ยิ่งไป
กว่านั้น การสืบต่อเน่ืองทางวฒันธรรมย่อมได้รับการคุม้กนั โดยท่ีสมาชิกสังคมคนใดปฏิเสธท่ีจะ
ปฏิบติัตามแบบแผนทางวฒันธรรมท่ีก าหนดไวต้อ้งถูกลงโทษ1 การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
เกิดจากปัจจยัหลายประการท้องถ่ินมิได้อยู่โดดเดียว แต่สัมพนัธ์กับสังคมเมืองหลาย ๆ ด้าน เม่ือเมือง
สัมพนัธ์กับต่างประเทศ วฒันธรรมเมืองและวฒันธรรมต่างประเทศจึงเข้าไปปะทะสัมพนัธ์กับ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน2วฒันธรรมทอ้งถ่ินภาคเหนือเป็นวฒันธรรมหลากหลาย ซ่ึงข้ึนอยูก่บัภูมิหลงัและ
ประวติัความเป็นมาของชุมชนในท้องถ่ินนั้ นเป็นส าคัญมี 3 รูปแบบ 1) วฒันธรรมดั้ งเดิมเป็น
วฒันธรรมท่ีชุมชนในทอ้งถ่ินไดย้ึดถือปฏิบติักนัมาแต่เดิมและยงัไม่เปล่ียนแปลง 2) วฒันธรรมแบบ
ดดัแปลงเป็นวฒันธรรมท่ีไดรั้บอิทธิพล ความเปล่ียนแปลง จากวฒันธรรมอ่ืน ๆ ซ่ึงไดน้ ามาดดัแปลงหรือ
ประยกุตใ์ห้เขา้กบัสภาพเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อประโยชน์แห่งการน าไปใชใ้นปัจจุบนั 3) วฒันธรรม

                                                           
1 สุเทพ สุนทรเภสชั.ความรู้มานุษยวิทยา (แพร่พิทยา กรุงเทพ2519)น. 202 
2 ชูสิทธ์ิ ชูชาติ “เจด็ทศวรรษ:ราชภฎัเชียงใหม่ กบังานสืบสานวฒันธรรม” (สถาบนัราชภฎัเชียงใหม่ : เชียงใหม่ 2537)น .58 
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ใหม่ หรือวฒันธรรมสร้างใหม่ เป็นวฒันธรรมท่ีคนในชุมชนน ามาอาจจะเป็นวฒันธรรมเลียนแบบ
หรือคิดประดิษฐ์สร้างข้ึนมาภายหลัง แล้วน ามาใช้เป็นว ัฒนธรรมในสังคมท้องถ่ินนั้ น 3 การ
เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมและสังคมท่ีจะท าให้เกิดเป็นหัวขอ้วฒันธรรมใหม่ว่า พื้นฐานเบ้ืองตน้ท่ี
ส าคญัคือความเช่ือของมนุษยท่ี์มีต่อส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงจะท าให้ทราบถึงความต้องการของมนุษย ์ความเช่ือ
จะท าให้เกิดการปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมท่ีมีอยูแ่วดลอ้มและจะเป็นผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
ท่ีสุด4 

ดงันั้นวฒันธรรมจึงเป็นพื้นฐานเบ้ืองตน้ของสังคมทีสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์
และส่ิงแวดลอ้ม การปรับเปล่ียนหรือการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมของชุมชนนั้นหรือการน าวฒันธรรม
ภายนอกเขา้มาประยกุต ์ชุมชนจะตอ้งรักษาวฒันธรรมเดิมของตนเองใหเ้ขม้แขง็  

    2.1.1 แนวคิดวฒันธรรมชุมชน 
    หลกัการของวฒันธรรมชุมชน มีดงัน้ี 

       1) ชุมชนมีวฒันธรรมของตนอยูแ่ลว้ มีระบบท่ีรวบรวมมาไดจ้ากประวติัความเป็นมา
อนัยาวนานของชุมชน คือการให้คุณค่าแก่ความเป็นคนและชุมชน ท่ีมีความผสมกลมกลืน คุณค่าของ
ธรรมชาติ การเช่ือถือส่ิงเหนือธรรมชาติ และคุณธรรมจริยธรรมตามหลกัศาสนา 
   2) ชุมชนมีสถานะเป็นสถาบันหน่ึงท่ีด ารงอยู่อย่างต่อเน่ืองในประวติัศาสตร์          
อนัยาวนาน มีโครงสร้างกลไกภายในเป็นระบบของตนเอง เป็นรูปแบบสังคมท่ีมีอายุยืนนานไม่ว่า
ธรรมชาติข้างนอกจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไร หมู่บา้นหรือความเป็นชุมชนคงทนมาเป็นเวลานาน 
แสดงถึงความเป็นสังคมท่ีมีระบบเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมท่ีเป็นอิสระ มีแบบแผนการผลิต ระบบ
การจดัการทรัพยากร ระบบสุขภาพ ระบบความรู้ ระบบการเรียนรู้ ระบบการปกครอง และระบบ
ยติุธรรมของตนเอง 
   3) ชุมชนมีระบบเศรษฐกิจระบบหน่ึงของตวัเอง มีครอบครัวและชุมชนเป็นหน่วย
การผลิต มีเป้าหมายของตวัเองคือมุ่งให้ครอบครัวพอเพียงท่ีจะด ารงชีพไดแ้ละชุมชนอยูร่อดและผลิต
ซ ้ าตวัเองได ้ผลิตเพื่อเล้ียงตวัเอง แมผ้ลิตเพื่อขายแต่เพื่อเล้ียงครอบครัวไม่ใช่เพื่อความร ่ ารวย โดยใช้
แรงงานสมาชิกครอบครัว มีน ้าใจ และความเอ้ืออาทร จดัสรรและแบ่งปันผลผลิตอยา่งยติุธรรม 
   4) ทางด้านสังคมการเมือง ชุมชนมีความสัมพันธ์กันผ่านระบบเครือญาติมีการ
ปกครองและจดัการความสงบเรียบร้อยภายในโดยระบบอาวุโส มีผูน้ าท่ีมีบารมีได้รับการเคารพยก
ยอ่งในชุมชนมีความผูกพนักลมเกลียว เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเก้ือกูลและประนีประนอม เม่ือเกิด
ความแตกแยกขดัแยง้ก็มีกลไกภายในในการตดัสิน คือ ระบบวา่ ความโดยผูอ้าวโุสและเครือญาติ 

                                                           
3ยงยทุธ ธีรศิลป์ เจด็ทศวรรษ:ราชภฎัเชียงใหม่กบัสืบสานวฒันธรรม (สถาบนัราชภฎัเชียงใหม่: เชียงใหม่, 2538) น 87    
4ชาญชยั จีรวรรณกิจ.การปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมไทยของชาวลวัะในภาคเหนือของประเทศไทย  วิทยานิพนธ์ บณัฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2529) 
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   5) ชุมชนกบัสังคมภายนอก ชุมชนไม่ไดต้ั้งอยู่โดดเด่ียว มีการเช่ือมโยงแลกเปล่ียน
กบัชุมชนอ่ืนในทอ้งถ่ินเดียวกนัในลกัษณะ เครือข่าย และมีปฏิสัมพนัธ์กบัรัฐและทุนมาชา้นานชุมชน
มีการจดัการท่ีดีพอ และควรเป็นไปในทิศทางความเจริญงอกงาม 
   6) ทางเลือกการพฒันา แมฐ้านเศรษฐกิจของชุมชนและทรัพยากรถูกท าลายเสียหายบา้ง 
แต่จิตส านึก หรือ พลังทางวฒันธรรมยงัคงสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้ โดยเร่ิมจากฐาน
วัฒนธรรมของตนเอง เน้นกระบวนการกลุ่ม การผลิตเพื่อให้ทุกคนมีกินมีใช้ ชุมชนต้องมี
ความสัมพนัธ์และใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ ดูแลและรักษา และยกระดบัวฒันธรรมชุมชนสู่ระดบัชาติ5 
        วฒันธรรม หมายถึง  วถีิทางและแบบฉบบัในการด าเนินชีวติของชุมชนท่ีไดป้ฏิบติัสั่งสม
กนัมา รวมทั้งความคิดต่างๆ ท่ีตนไดก้ระท า สร้างสม ถ่ายทอด และรักษาไวจ้ากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีก
รุ่นหน่ึงท่ีอาจจะได้ในรูปของความรู้ การปฏิบติั ความเช่ือ ตลอดจนวตัถุส่ิงของท่ีเกิดจากการคิด
ประดิษฐ์ และการกระท าของมนุษยท่ี์ครอบคลุมถึงวิถีชีวิต การท ามาหากิน และระบบเศรษฐกิจโดย
ไดจ้  าแนกวธีิการท างานพฒันาแนววฒันธรรมชุมชนออกเป็น 3 แบบใหญ่ คือ 

       1) การน าเอาวฒันธรรมดั้ งเดิมในด้านรูปแบบและเน้ือหามาใช้ในงานพัฒนาโดยมี
เป้าหมายหลกัอยูท่ี่ผลส าเร็จของงานพฒันา 

       2) การถือเอาวฒันธรรมเป็นเป้าหมายในตวัเอง เป็นเคร่ืองมือส าหรับการพฒันา 
                        3) แนวทางการพฒันาท่ีมีมิติของวฒันธรรมสอดแทรกเป็นยาด าในเน้ืองานทุกอยา่งโดยเฉพาะ
ส่วนของคุณค่าวฒันธรรมการท างานพฒันาแนววฒันธรรมไม่วา่จะเป็นรูปแบบใด ควรจะหมายถึงการ
เคารพ และเช่ือมัน่ในศกัยภาพ พลังสร้างสรรค์ของชุมชน อนัมีคุณค่าท่ีดีงามเป็นพื้นฐานและใน
การศึกษาถึงแนววฒันธรรมชุมชน ในงานพฒันาควรจะพิจารณาในเน้ือหาและรูปแบบ 2 ประเภท คือ 
           3.1) ทศันะแบบการน าเอาวฒันธรรมชุมชนเป็นเคร่ืองมือ โดยมองว่างานพฒันาจะ
สามารถน าเอาวฒันธรรมมาใช้ในลักษณะโครงการพฒันา โดยเป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการท างานท่ี
ตอบสนองกบัผลประโยชน์และความตอ้งการของประชาชน และการท างานพฒันาให้สอดคลอ้งกบั
วถีิชีวติ ระบบคิด โลกทศัน์ ซ่ึงรวมถึงวฒันธรรมของประชาชน 
           3.2) ทศันะแบบโครงสร้าง ตอ้งมีความผูกพนัอยู่กบัโครงสร้างของสังคม วฒันธรรม
การผลิต กระบวนการผลิต และผลิตซ ้ า โดยการผลิตวฒันธรรมนั้นยอ่มข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขและบริบท
ต่างๆ ของสังคม6 
      วฒันธรรม คือ ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนก าหนดข้ึน มิใช่ส่ิงท่ีท าตามสัญชาตญาณ อาจเป็นการ
ประดิษฐ์วตัถุส่ิงของข้ึนใช้ หรืออาจเป็นการก าหนดพฤติกรรม หรือความคิด ตลอดจนวิธีการหรือ

                                                           
5 บ ารุง บุญปัญญา.3 ทศวรรษแนวคดิวฒันธรรมชุมชน . (กรุงเทพฯ :โรงพิมพเ์ดือนตุลา จ  ากดั. 2549).น 20-25  
6 กาญจนา แกว้เทพ.การพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน : โดยถือมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง.(กรุงเทพฯ : สภาคาทอลิกแห่งประเทศ

ไทยเพ่ือการพฒันา จดัพิมพ.์2538).น 80 
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ระบบการท างานวฒันธรรมเกิดข้ึนเม่ือมนุษยท่ี์อยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกนัสังคมเดียวกนัท าความตกลง
กนัวา่จะยดึระบบไหนดี พฤติกรรมใดบา้งท่ีจะถือเป็นพฤติกรรมท่ีควรปฏิบติัและมีความหมายอยา่งไร 
แนวความคิดใดจึงเหมาะสม ขอ้ตกลงเหล่าน้ีคือการก าหนดความหมายให้กบัส่ิงต่าง ๆ ในสังคม เพื่อ
วา่สมาชิกของสังคมจะไดเ้ขา้ใจตรงกนัและยดึระบบเดียวกนั หรืออีกนยัหน่ึงอาจเรียกระบบท่ีสมาชิก
ในสังคมไดต้กลงกนัแลว้วา่ ระบบสัญลกัษณ์ ดงันั้น  วฒันธรรมก็คือ ระบบสัญลกัษณ์ในสังคมมนุษย์
ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เม่ือสร้างข้ึนแลว้จึงสอนให้รุ่นหลงั ๆ ไดเ้รียนรู้และน าไปปฏิบติั วฒันธรรมจึงตอ้งมี
การเรียนรู้และมีการถ่ายทอดเม่ือมนุษยเ์รียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม 
และส่วนใหญ่จะรู้ว่าอะไรควรท าและอะไรไม่ควรท า ฉะนั้นความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมและ
พฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมจึงเป็นความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดมากวฒันธรรมในสังคมอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 
ลกัษณะคือ 1) วฒันธรรมในลกัษณะท่ีไม่ใช่สัญลกัษณ์และ 2) จบัตอ้งไม่ได ้เป็นตน้วา่ ภาษาพูด ระบบ
ความเช่ือ โลกทศัน์ กิริยา มารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมทางด้านวตัถุ เป็นตน้ว่า 
อาคาร บา้นเรือน วดั และศิลปกรรม ประติมากรรมต่างๆ ตลอดจนส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ท่ีใช้เป็น
ประจ าทุกวนั7 

วฒันธรรมชุมชนเกิดจากขนบธรรมเนียมท่ีด าเนินกันมาอย่างต่อเน่ืองจนเป็นประเพณีท่ี
ปฏิบติักนั สมาชิกจึงรู้ว่าส่ิงท่ีใดท่ีควรปฏิบติัและส่ิงใดมิควรปฏิบติัท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ชุมชน วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีบรรพบุรุษสร้างข้ึนมาเพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้ร่วมกันปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม 
 
2.2 ทฤษฎมีานุษยวทิยาวฒันธรรม  

ส าหรับท่ีทฤษฎีมานุษยวทิยาวฒันธรรมท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี มีทฤษฎีดงัน้ี  
2.5.1 ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวฒันธรรม (The Diffusion Theory of Culture) 
2.5.2 ทฤษฎีโครงสร้างหนา้ท่ี (The structural function theory) 
2.5.3 ทฤษฎีความกลมกลืนทางวฒันธรรม (The Cultural assimilation theory) 
 
วฒันธรรม คือ ส่ิงท่ีมนุษยเ์ปล่ียนแปลงปรับปรุงหรือผลิตสร้างข้ึน เพื่อความเจริญงอกงามใน

วถีิแห่งชีวติของส่วนรวม วถีิแห่งชีวิตของมนุษยใ์นส่วนรวมท่ีถ่ายทอดกนัได ้เรียนกนัได ้เอาอยา่งกนั
ได ้วฒันธรรมยอ่มเปล่ียนแปลงไปตามเง่ือนไขและกาลเวลา เม่ือมีการประดิษฐห์รือคน้พบส่ิงใหม่ วิธี
ใหม่ท่ีใช้แกปั้ญหาและตอบสนองความตอ้งการของสังคมได้ดีกว่าย่อมท าให้สมาชิกของสังคมเกิด
ความนิยม และในท่ีสุดอาจเลิกใช้วฒันธรรมเดิม การรักษาวฒันธรรมเดิมไว้จึงต้องปรับปรุง

                                                           
7อมรา พงศาพิชญ.์ วฒันธรรม ศาสนาและชาติพนัธ์ุ การวิเคราะห์สงัคมไทยในแนวมานุษยวิทยา.(กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั. 2534).น 1  
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เปล่ียนแปลงหรือพฒันาวฒันธรรมนั้นให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพตามยุคสมยัวฒันธรรมของแต่ละ
กลุ่มชนในสังคมใหญ่ ยอ่มมีเน้ือหารูปแบบบทบาทและหนา้ท่ีไปตามความแตกต่างกนั หากวา่ความ
แตกต่างนั้นไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมโดยส่วนรวม สมควรให้กลุ่มชนทั้งหลายมีโอกาสเรียนรู้
วฒันธรรมของกนัและกนั สภาพความแตกต่างเป็นธรรมชาติของวฒันธรรม นอกจากนั้นยงัรวมทั้ง
ความคิดเห็นความรู้สึกความประพฤติและกิริยาอาการหรือการกระท าใด ๆ ของมนุษยใ์นส่วนรวมลง
รูปเป็นพิมพเ์ดียวกนัและส าแดงออกมาให้ปรากฏเป็นภาษาศิลปะ ความเช่ือถือ ระเบียบประเพณี เป็น
ตน้ วฒันธรรมคือมรดกแห่งสังคมซ่ึงสังคมรับและรักษาไวใ้ห้เจริญงอกงาม8 วิถีชีวิตหรือชีวิตความ
เป็นอยู ่การล่าสัตว ์การเล้ียงดู การรักษาพยาบาลและเร่ืองอ่ืนๆ วฒันธรรมแสดงออกมาให้เห็นไดโ้ดย
แบบแผนพฤติกรรมต่างๆ ซ่ึงแบบแผนพฤติกรรมเหล่านั้นจะสะทอ้นให้เห็นกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัต่างๆ 
ท่ีก าหนดว่ามนุษย์ในสังคมจะมีพฤติกรรมทางสังคมต่อกันอย่างไรและหลักการส าคัญอีกท่ีนัก
มานุษยวิทยาจะเข้าใจพฤติกรรมของมนุษยชาติได้คือ จะต้องท าความเข้าใจ “ความเหมือน” และ 
“ความแตกต่าง” ทางวฒันธรรมรวมทั้งตอ้งเขา้ใจพฒันาการหรือการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม9  

วฒันธรรมหมายถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนั และความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บั
ส่ิงแวดลอ้มของเขาทั้งส่ิงแวดลอ้มทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ รวมทั้งความสัมพนัธ์ทาง
สังคมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน10 ซ่ึงวฒันธรรมจะเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีท าให้สังคมในชุมชนนั้นเขม้แขง็ควรมี
ลกัษณะ 8 ประการ ดงัน้ี 

  1) มีความหลากหลาย กระจายอ านาจ การเห็นคุณค่าและส่งเสริมวฒันธรรมของชุมชน
ทอ้งถ่ินจึงเป็นการพฒันาประชาธิปไตย 

  2) กระจายรายได ้และสร้างความเขม็แขง็ทางเศรษฐกิจ  
  3) ส่งเสริมศกัด์ิศรีของชุมชนทอ้งถ่ิน ชุมชนทอ้งถ่ินยอ่มมีศกัด์ิศรี  
  4) มีความเป็นบูรณการ วฒันธรรมเป็นเร่ืองความเช่ือมโยงอยา่งบูรณการทุกมิติ วฒันธรรม

เป็นเร่ืองของคนทั้งหมดในชุมชนหรือสังคม ท่ีมีความเช่ือ และระบบคุณค่าและการปฏิบติัร่วมกนั 
  5) สร้างความบรรสานสอดคลอ้ง (Harmony) และความสมดุลย ัง่ยนื วฒันธรรมจึงมีลกัษณะ

ผสมผสานหรือมีความบรรสานสอดคลอ้งระหวา่งมนุษยท์ั้งกายและใจ กบัสังคม และกบัส่ิงแวดลอ้ม  
               6) มีการพฒันาจิตใจ และจิตวญิญาณอนัลึกซ้ึง  

                                                           
8ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรม แห่งชาติ,วฒันธรรม. (ออนไลน์). http://www.thaiwisdom.org/p_culture/api/api_1.htm 

l สืบคน้เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2556 
9งามพิศ    สตัยส์งวน. การวิจยัทางมานุษยวิทยา. พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.2537).น 

2-7 
10Du Bois อา้งใน สุริยา สมุทคุปต์ิและพฒันา กิติอาษา, ฮีตบา้นคองเมือง : รวมบทความทางมานุษยวิทยาว่าดว้ยสังคมและ

วฒันธรรมอีสาน. (กรุงเทพฯ : ศูนยม์านุษยวิทยาสิริธร. 2544).น 57 
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       7) ส่งเสริมความเขม้แขง็ของสังคม วฒันธรรมตอ้งมีความเป็นชุมชน ความเป็นชุมชนตอ้ง
มีองคก์รชุมชนท าใหชุ้มชนหรือสังคมเขม้แขง็ 
  8) เป็นการผดุงศีลธรรมของสังคม ศีลธรรมเป็นเร่ืองของความถูกต้องทั้ งหมด ทั้ ง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม จิตใจและจิตวญิญาณ ไม่ใช่แค่เป็นเร่ืองวชิาจริยธรรมเท่านั้น11  

วฒันธรรมจึงมีวิถีทางท าให้วิถีการด ารงชีวิตเกิดการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนเพื่อความอยู่รอด 
วิถีทางของดนตรีในแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุ จึงมีการพัฒนาและการบูรณการเพื่อให้เข้ากับลักษณะ
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยู่ของชุมชน รวมทั้งการเขา้ไปมีส่วนร่วมในรูปแบบของพิธีกรรม เพื่อความ
บนัเทิง และอ่ืน ๆ เป็นตน้  

        2.2.1 ทฤษฎกีารแพร่กระจายทางวฒันธรรม (The Diffusion Theory of Culture) 
               วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการขอ้ตกร่วมกนัของสมาชิกในสังคม วฒันธรรมสามารถ
แพร่กระจายไปยงัสังคมอ่ืนได ้โดยการติดต่อคบคา้สมาคม การไปมาหาสู่ซ่ึงกนัและกนั การคา้ หรือ
จากการเผยแพร่ศาสนา มีนักวิชาการได้ความหมายและอธิบายเก่ียวกบัทฤษฎีการแพร่กระจายทาง
วฒันธรรมไวด้งัน้ี  
                 ราล์ฟ  ลินตนั (Ralph Linton ) อธิบายว่า การแพร่กระจายทางวฒันธรรม เป็นการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมเกิดจากการแพร่กระจายทางวฒันธรรม จากการติดต่อส่ือสารกันระหว่างสังคมท่ีต่าง
วฒันธรรมรวมกนั และต่างแพร่กระจายวฒันธรรมไปสู่กนัและกนั เม่ือเกิดการแพร่กระจายวฒันธรรม
ข้ึนแลว้สังคมท่ีเจริญกว่าอาจจะรับวฒันธรรมบางอยา่งของสังคมท่ีดอ้ยกว่าก็ได ้ และในท านองเดียวกนั
สังคมท่ีดอ้ยกวา่อาจจะไม่รับวฒันธรรมของสังคมท่ีเจริญกวา่ก็ได ้ การเปล่ียนแปลงทางสังคมส่วนใหญ่
แลว้เกิดจากการแพร่กระจายของวฒันธรรมจากภายนอกเขา้มามากกวา่เกิดจากการประดิษฐคิ์ดคน้ใหม่ข้ึน
เองในสังคมหรือถา้มีก็มกัจะเกิดจากการน าส่ิงใหม่ ๆ จากภายนอกเขา้มาผสมผสานกบัของท่ีมีอยูก่่อนแลว้
เป็นของใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน12 วฒันธรรมหน่ึงจะแพร่กระจายไปยงัแหล่งอ่ืน ๆ ไดต้อ้งยึดหลกัว่า
วฒันธรรมคือความคิดและพฤติกรรมท่ีติดตวับุคคล บุคคลไปถึงท่ีใดวฒันธรรมไปถึงท่ีนัน่การแพร่กระจาย
ของวฒันธรรมจะข้ึนอยู่พฤติกรรมของบุคคลด้วยเช่นกนั การแพร่กระจายวฒันธรรมโดยใช้การแบ่งกลุ่ม
พื้นท่ีเชิงวฒันธรรม โดยอาศยัหน่วยต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพ และลกัษณะทางพฒันาการของ
มนุษยท่ี์สอดคลอ้งกนัเป็นพื้นฐานรวมทั้งลกัษณะภูมิอากาศ ประวติัศาสตร์ ภาษา หรืออ่ืน ๆ13 
                การปะทะสังสรรค์ของวฒันธรรมน้ีเกิดจากการแพร่กระจายของวฒันธรรมใดวฒันธรรมหน่ึง
หรือทั้งสองน้ีอาจเกิดจาก ปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

                                                           
11ประเวศ วะสี,ภูมิศาสตร์กบัวิถีชีวิตไทย. ศูนยม์านุษยสิริธร (องคก์ารมหาชน) (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พบัลิชช่ิง 2537 ).

น 13-23 
12อา้งใน สญัญา  สญัญาวิวฒัน์, ทฤษฎีสงัคมวิทยา: เน้ือหาและแนวการใชป้ระโยชน์เบ้ืองตน้. พิมพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ :โรง

พิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 2545).น   41 
13พณัณมาศ พิชิตกุล และคณะ, ขอบข่ายภูมิศาสตร์. (กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว. 2531).น  20-48 
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1) การอพยพยา้ยถ่ินของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เขา้มาสู่อาณาบริเวณท่ีมีชาติพนัธ์ุหรือวฒันธรรม
อ่ืนอยูแ่ลว้ ถา้การอพยพยา้ยถ่ินน้ีไม่ไดรั้บการยอมรับอยา่งเป็นมิตรก็สามารถเกิดความขดัแยง้ข้ึนได ้ 

2) การขยายดินแดนของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เพื่อเสริมอาณาเขตของตน เป็นการรุกรานกลุ่มท่ีตั้ง
ถ่ินฐานอยูก่่อนแลว้  

 3) การล่าอาณานิคมของสังคมตะวนัตก โดยกลุ่มท่ีมีอ านาจสามารถเขา้ไปครอบครองและ
เผยแพร่วฒันธรรมของตนดว้ย  

 4) เกิดจากการเผยแพร่วฒันธรรมโดยการส่ือสาร ถ่ายทอดผ่านส่ือมวลชน ระบบการศึกษา
และเทคโนโลยต่ีาง ๆ  

การแพร่กระจายวฒันธรรมเป็นการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่าง 2 กลุ่มคน ท่ีมีสังคม
วฒันธรรมต่างกนัและมีการรับวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั ในกรณีท่ีสังคมวฒันธรรมท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนั
มีพลงัไม่เท่ากนั คนกลุ่มหน่ึงจะมีแนวโนม้ท่ีจะยอมรับวฒันธรรมของอีกกลุ่มหน่ึง และพบวา่กลุ่มท่ีมี
พลงัทางวฒันธรรมน้อยมกัถูกผสมกลมกลืนเขา้เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มท่ีมีพลงัวฒันธรรมมากกว่า 
ขณะเดียวกนัอาจมีการแลกเปล่ียนกนัได้14  

การผสมกลมกลืนทางวฒันธรรมน้ีอาจเกิดข้ึนตามธรรมชาติ หรือเกิดข้ึนดว้ยความตั้งใจของ
ฝ่ายท่ีมีอ านาจก็ได้ ท  าให้สังคมมีวฒันธรรมเหมือนกันโดยไม่จ  าเป็นว่ามีจุดก าเนิดร่วมกัน  เม่ือ
วฒันธรรมแพร่จากศูนยก์ลางไปมีปฏิสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมขา้งเคียงท่ีมีอยูแ่ลว้ ยอ่มมีการเรียนรู้และ
รับรู้ซ่ึงกนัและกนั ระยะแรกอาจรับวฒันธรรมใหม่ชัว่คราวเรียกวา่ “การยืมวฒันธรรม” และต่อมาจึง
รับไวเ้ป็นวฒันธรรมของตน ภายใตว้ิถีทางในการด ารงชีวิตของการอยู่ร่วมกนัการแลกเปล่ียนด้าน
วฒันธรรมทั้งในและนอกสังคม ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัก่อให้เกิดวฒันธรรมใหม่ข้ึนมา เพื่อให้มีความ
กลมกลืนกบัความเป็นอตัลกัษณ์ของตนเอง ส่ิงเหล่าน้ีจรรโลงให้สังคมอยูร่วมกนัไดเ้ป็นส่ิงท่ีสมาชิก
ทุกคนพึงจะกระท าร่วมกัน เพื่อก่อให้ เกิดความเป็นระเบียบแบบแผนการเช่ือมโยงลักษณะ
ความสัมพนัธ์ของบุคคลในหน้าท่ีท่ีต่างกนั ความสลบัซับซ้อนของบุคคลแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวเน่ือง
ความสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ จะท าให้สังคมมีความเข้มแข็ง15 ความหลากหลายท่ีเกิดจากการแพร่
วฒันธรรมจะสังเกตไดจ้าก 

1) สังคมวฒันธรรมชุดใดชุดหน่ึง (Culture complex) มีศูนย์กลางอยู่ท่ี จุดใดจุดหน่ึงและ
แพร่กระจายออกไป ขยายอิทธิพลใหญ่ข้ึนจนครอบคลุมพื้นท่ีในวงกวา้ง ศูนยก์ลางของวฒันธรรมมี
หลายศูนยก์ลาง และเม่ือต่างฝ่ายต่างขยายอิทธิพลก็อาจเกิดการเปล่ียนแปลงและยอมรับซ่ึงกนัและกนั 

                                                           
14อมรา พงศาพิชญ,์ วฒันธรรม ศาสนา และชาติพนัธุ์ : วิเคราะห์สงัคมไทยแนวมานุษยวิทยา. พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : โรง

พิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.2542).น 21 
15 นิยพรรณ (ผลวฒันะ) วรรณศิริ, มานุษยวิทยาและวฒันธรรม. (กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟว่ิง จ  ากดั.2540).น  21-25 
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เม่ือใดท่ีอิทธิพลการแพร่กระจายจากวฒันธรรมศูนยก์ลางของวฒันธรรมอ่อนแอหรือกวา้งขวางมาก
ไปไดไ้ม่เตม็ท่ี ก็จะมีความเขม้ขน้นอ้ยลง เช่นวฒันธรรมหลวงกบัวฒันธรรมราษฎร์ 

2) เน่ืองจากสังคมท่ีมีความหลากหลายทางคุณลกัษณะและรูปแบบ วฒันธรรมแต่ละชุดยอ่มมี
เหตุผลของการเกิดและมีคุณค่าส าหรับสังคมนั้ น ๆ วฒันธรรมแต่ละชุดมีความสอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มและสภาพสังคมของตน  

3) เม่ือวฒันธรรมแพร่กระจายจากศูนย์กลาง (Cultural diffusion) และไปมีสัมพันธ์กับ
วฒันธรรมข้างเคียงอยู่แล้ว (Cultural interaction) ย่อมมีการเรียนรู้และการรับรู้ซ่ึงกันและกัน 
กระบวนการและการปฏิสัมพนัธ์มีหลายลกัษณะ ในกรณีท่ีวฒันธรรมมีคุณลกัษณะใกลเ้คียงกนัก็พอ
ยอมรับซ่ึงกนัและกนัได ้แต่ถา้วฒันธรรมทั้งสองชุดมีความขดัแยง้ไม่สามารถปรับรับหรือยอมรับกนั 
และต่างฝ่ายต่างไม่ยอมให้ฝ่ายหน่ึงครอบง า ความขดัแยง้ทางวฒันธรรมน้ีอาจมีผลท าให้เกิดกรณี
พิพาทและก่อใหเ้กิดสงครามได้16  

ซ่ึงโบแอสมองวา่ส่วนต่าง ๆ ของวฒันธรรมไม่วา่จะเป็นหมอ้ใบหน่ึงหรือพิธีกรรมอยา่งหน่ึง
จะตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั เพราะว่าวฒันธรรมเป็นระบบท่ีส่วนต่าง ๆ ตอ้งสัมพนัธ์กนั การแพร่กระจาย
ไม่ใช่เป็นผลโดยอตัโนมติัของการติดต่อทางวฒันธรรม เพราะประชากรในส่วนต่าง ๆ ตอ้งยอมรับใน
ส่วนใหม่ ๆ ของวฒันธรรมท่ีเห็น ๆ กนัอยู ่เม่ือส่วนต่าง ๆ ของวฒันธรรมแพร่กระจายจากสังคมหน่ึง
ไปยงัอีกสังคมหน่ึง ความหมายและรูปแบบจะเปล่ียนแปลงไปดว้ย ในท่ีสุดมนัจะกลายเป็นส่วนหน่ึง
ของแบบแผนวฒันธรรมท่ีมีอยูก่่อนแลว้17  

การยอมรับวฒันธรรมจะเกิดการสัมพันธ์และพัฒนาการท่ีไม่เท่ากันในสังคมด้วยปัจจัย
ส่ิงแวดล้อมและสมาชิกภายในสังคม ซ่ึงจะมีทั้ งสอดคล้องและความขัดแยง้ส่วนเหล่าน้ีเกิดจาก
ปฏิสัมพนัธ์ทางวฒันธรรมท่ีเกิดจากการปรับตวั การสังสรรค์ทางวฒันธรรม การผสมกลมกลืนทาง
วฒันธรรม การบูรณการทางวฒันธรรมดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 

  1) การปรับตวั (Adaptation) เป็นความหมายของการปรับเปล่ียนส่วนใดส่วนหน่ึงหรือหลาย
ส่วนเพื่อใหค้วามสัมพนัธ์ลงตวั โดยพิจารณาประเด็นดงัต่อไปน้ี 

       - การปรับตวัดา้นองคป์ระกอบดา้นศิลปวฒันธรรม เช่น วรรณคดี ดนตรี การแสดง และ
ศิลปกรรม รวมทั้งสังคมวฒันธรรมท่ีเป็นวถีิชีวติ ความเช่ือ ฯลฯ 

       - องค์ประกอบต่าง ๆ ของวฒันธรรมท่ีร้อยประสานเขา้เป็นวฒันธรรมท่ีเป็นองค์รวม มี
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละสังคมวฒันธรรม 

       - การปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมขา้งเคียง หรือการคน้พบส่ิงใหม่ภายในสังคมของตนเองและ
ท าใหเ้กิดการปรับเปล่ียนเพื่อความคงอยูข่องสังคมและวฒันธรรมนั้น ๆ  

                                                           
16อมรา พงศาพิชญ,์เร่ืองเดิม น 14-15 
17อา้งในงามพิศ สตัยส์งวน, เร่ืองเดิม น 31 
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       - วฒันธรรมคือระบบสัญลกัษณ์ องคป์ระกอบแต่ละส่วนมีความหมายและส่ือความหมาย
ท่ีลึกซ้ึงและกวา้งขวางกวา่ขอ้เทจ็จริง 

        - การด าเนินชีวิตต้องด าเนินเป็นกลุ่ม การปรับเปล่ียนสังคมวฒันธรรม เป็นการ
ปรับเปล่ียนในกลุ่มมากกวา่ในระดบัปัจเจกบุคคล การสืบทอดวฒันธรรมตอ้งถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงไป
อีกรุ่นหน่ึง เป็นกลุ่ม การปรับตวัทางวฒันธรรมจึงเป็นการปรับเปล่ียนของกลุ่ม 

         - พฤติกรรมของมนุษย์ยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนได้ไม่มีพฤติกรรมใดท่ีไม่สามารถ
ปรับเปล่ียนไดเ้ลย 

         - การถ่ายทอดวฒันธรรมมีจากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหน่ึงมีกระบวนการและขั้นตอน 
การปรับเปล่ียนทางวฒันธรรมเป็นปรากฏการณ์ท่ี เกิดข้ึนโดยมีมนุษย์เป็นตัวควบคุม

ปรากฏการณ์น้ี18สภาพแวดล้อมมีผลต่อความแตกต่างในการปรับตวัของวฒันธรรมท่ีต่างกันใน
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมือนกนัจะแสดงรูปแบบของการพฒันาการท่ีเหมือนกนั สภาพแวดลอ้มคือ ตวัการ
ก าหนดวฒันธรรมท่ีมีรูปแบบหลากหลาย เพราะเง่ือนไขสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั วฒันธรรมแบบ
หน่ึงอาจปรับตวัไดดี้กว่าอีกแบบหน่ึง ดนตรีเป็นวฒันธรรมหน่ึงท่ีมีข้ึนและเป็นตวัช้ีวดัในดา้นความ
เส่ือมและความเจริญรวมทั้งความสงบของสังคม ดนตรีเป็นทางหน่ึงในการถูกเลือกเป็นผูรั้บใชส้ังคม
ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าดา้นความบนัเทิง ดา้นพิธีกรรม หรือรวมทั้งอาจถูกรับใช้ในดา้นการเมืองดว้ย
เช่นกัน บทบาทของดนตรีในวฒันธรรมจึงมีผลสะท้อนต่อสังคม และเป็นภูมิปัญญาในการบอก
เร่ืองราวต่าง ๆ ของสังคมท่ีปรากฏ19  

2) บูรณการทางวฒันธรรม (Cultural integration) การยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม
และเอกลักษณ์ของแต่ละวฒันธรรมนั้ น เกิดจากการน าวฒันธรรมเข้ามาบูรณการเข้าด้วยกัน 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมคือ การยอมรับความหลากหลายร่วมกนัและไม่ไดมี้การพยายามมา
ครอบง าซ่ึงกนัและกนั ถา้ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มชาติพนัธ์ุ ในสังคมสมยัใหม่มีลกัษณะยอมรับซ่ึงกนั
และกนั ยอ่มหมายความวา่เกิดการบูรณการทางวฒันธรรม20 การบูรณการวฒันธรรมเขา้ดว้ยกนั ท าให้เกิด
การปรับตวัทางวฒันธรรมของตนเองกับวฒันธรรมของกลุ่มอ่ืน พื้นท่ีกับกลุ่มชาติพนัธ์ุเป็นส่ิงท่ี
สัมพนัธ์กัน การบูรณการทางวฒันธรรมพื้นท่ีเป็นส่วนหน่ึง ท่ีมีความหมายแนบชิดสนิทกันมาก 
ลกัษณะทางชาติพนัธ์ุสามารถเช่ือมโยงอยา่งแนบแน่นกบัยุทธวิธีการเมือง ศาสนา ความเช่ือ และการ
ตีความประวติัศาสตร์ วฒันธรรมแต่ละแห่งเป็นภาพรวมท่ีเฉพาะของส่วนต่าง ๆ ท่ีผสมกลมกลืนกนัท่ี

                                                           
18อมรา พงศาพิชญ,์ เร่ืองเดิม น 16-17 
19ธนพชร นุตสาระ. มานุษยวิทยาทางดนตรี. เชียงใหม ่: คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่. 

2553).น 40 
20อมรา พงศาพิชญ,์ เร่ืองเดิม น 19 
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ส่วนรวมทั้งหมดถูกหลอมหล่อโดยคติทางวฒันธรรมท่ีเฉพาะของวฒันธรรมนั้น ๆ ศาสนา ครอบครัว 
เศรษฐกิจ และสถาบนัการเมืองการปกครอง ต่างเขา้กนัไดดี้ เพื่อกลายมาเป็นภาพรวมท่ีเฉพาะ21  

   การแพร่กระจายทางวฒันธรรมและเกิดการปรับตวั การผสมกลมกลืนทางวฒันธรรมและ
การบูรณาการท่ีชดัเจน การยอมรับวฒันธรรมดนตรีต่างถ่ินเขา้มาเป็นวฒันธรรมดนตรีเดียวกบัตนเอง
นั้น มีปัจจยัท่ีสืบเน่ืองมาจากเทคโนโลยี ส่ือ นวตักรรมต่าง ๆ ท่ีเจริญกา้วหน้าท าให้วฒันธรรมมีการ
เคล่ือนท่ีไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ท าให้สมาชิกต่างวฒันธรรมเกิดการเรียนรู้และการรับรู้ท่ีรวดเร็วกวา่ในอดีต
ท่ีผา่นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรีท่ีเป็นวฒันธรรมต่างถ่ินท่ีแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเป็นผลจากส่ือ
ทางเทคโนโลย ี

2.2.2 ทฤษฎโีครงสร้างหน้าที ่(The structural function theory)  
               Bronislaw Malinowski22 เสนอทฤษฎีการหนา้ท่ีนิยมอยา่งเป็นสากลวา่ วฒันธรรมตอบสนอง
ความตอ้งการของปัจเจกบุคคล 3 ดา้นคือ 
      1) ความตอ้งการพลงังานในการเจริญเติบโต (Metabolism) ความตอ้งการพลงังานใน
การเจริญเติบโต ท าใหเ้กิดหนา้ท่ีในการจดัหาอาหาร 
      2) ความตอ้งการในการสืบพนัธ์ุ (Reproduction) ความตอ้งการในการสืบพนัธ์ุท าให้
เกิดหนา้ท่ีในดา้นความสัมพนัธ์ทางสายเลือด 

           3) ความตอ้งการความสะดวกสบายทางกาย (Bodily comforts) ความต้องการความ
สะดวกสบายท าใหเ้กิดหนา้ท่ีการหาท่ีพกัอาศยั 

           4) ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety) ความตอ้งการความปลอดภยัท าให้เกิดหนา้ท่ี
ในการป้องกนัภยั 

           5) ความตอ้งการความเคล่ือนไหว (Movement) ความตอ้งการความเคล่ือนไหว ท าให้
เกิดหนา้ท่ีในการจดักิจกรรมต่าง ๆ 

            6) ความตอ้งการพฒันา(Growth)ความตอ้งการพฒันาท าให้เกิดหนา้ท่ี การฝึกอบรมเรียนรู้   
          7) ความตอ้งการมีสุขภาพดี (Health) ความตอ้งการมีสุขภาพดี ท าใหเ้กิดหนา้ท่ีดา้น 

สุขอนามยั 
Emile Durkheim23 เสนอทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ี เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมมากไป

กว่าปัจเจกบุคคล เน้นเสถียรภาพทางสังคม ความเป็นระเบียบและผาสุกของสังคม โดยพิจารณาจาก

                                                           
21งานพิศ สตัยส์งวน เร่ืองเดิม น 32 
22 Bronislaw Malinowski.2001. Sex and repression in savage society อา้งถึงใน อ่างทอง จรูญสกุลวงศ ์(2549).ตร้า-บลายใน

สงัคมวฒันธรรมชนเผา่มง้ในจงัหวดัเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาดนตรี บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
(2549).น 15   

23 อนุรักษ ์ปัญญานุรักษ.์ทฤษฎีโครงสร้างหนา้ท่ีนิยม. (ออนไลน์) http://www.unvers.cmu.ac.th สืบคน้เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 
2556 
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ระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งศาสนาหรือระบบความเช่ือกบัสังคม และระดบัปัจเจกกบักลุ่มสังคม อนั
จะน าไปสู่ธรรมเนียมประเพณีท่ีมัน่คงและพิธีกรรมท่ีกลายมาเป็นกลไกควบคุมพฤติกรรมทางสังคม   

ปราณี วงษ์เทศ24 กล่าวถึง ความเช่ือเก่ียวกบัทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ีนิยมวา่ ศิลปะการดนตรี
นั้นก็เหมือนงานศิลปะสาขาอ่ืน ๆ ซ่ึงถือเป็นการแสดงออกของสังคมไม่สามารถอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวได้
เพื่อรับใชเ้หตุผลและความตอ้งการทางดา้นจิตใจของคนในสังคม และยงักล่าวไดว้า่บทบาทของดนตรี
ในสังคมคือ 

 1) ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ การละเล่นต่าง ๆ และใหค้วามบนัเทิง 
 2) ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
 3) ประกอบพิธีกรรมเก่ียวกบัชีวติ 
ธนพชร นุตสาระ25 กล่าวว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ีกับดนตรี เม่ือ

ดนตรีเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าหนา้ท่ีภายในชุมชนให้สมบูรณ์ข้ึน ดนตรีมกัเขา้ไปมีส่วนสัมพนัธ์ในพิธีกรรม
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน ดนตรีเป็นจุดหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นโครงสร้างของสังคมไดดี้ ดนตรีเป็น
ขบวนการหน่ึงในโครงสร้างหน้าท่ีในการอบรมสั่งสอนและการขดัเกลาสมาชิกในสังคมดา้นต่าง ๆ 
แทนพอ่ แม ่

การด าเนินวิถีชีวิตของมนุษยต์ั้งแต่เกิดจนตายยอ่มอยูใ่นวฐัจกัรของวฒันธรรม ซ่ึงแต่ละคนแต่
ละครอบครัว แต่ละชุมชนย่อมมีอัตลักษณ์ทางวฒันธรรมเป็นของตนเอง ความแตกต่างแต่ละ
วฒันธรรมข้ึนอยูก่บัทอ้งถ่ิน ค่านิยม จารีต ประเพณี ส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ ท่ีเหมือนและแปลกแยกกนัไป 
ภายในชุมชนแต่ละชุมชนจะมีความมัน่คงทางวฒันธรรมข้ึนอยูก่บัความเขม้แข็งของสมาชิกในชุมชน
นั้น   
 
2.3 แนวคิดวฒันธรรมพืน้บ้านและภูมิปัญญาชาวบ้าน 

   วฒันธรรมหมู่บา้นไทยในประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กบัเง่ือนไขดา้นท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ 
ซ่ึงมีอิทธิพลต่อวิถีการตั้งถ่ินฐาน รูปแบบการท ามาหากิน และการจดัความสัมพนัธ์ระหวา่งหมู่บา้นกบั
โลกภายนอก เง่ือนไขทางดา้นสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและวิธีการผลิต ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการจดัวาง
รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งคนในชุมชน ระหวา่งคนกบัท่ีดินและมีอิทธิพลต่อรูปแบบการรู้สึกนึก
คิดและระบบให้คุณค่า ส่วนเง่ือนไขทางประวติัศาสตร์ของหมู่บา้นท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกในดา้นความ
เก่ียวขอ้งระหวา่งตนเอง-บรรพบุรุษ-ชุมชนและต าแหน่งแห่งท่ีของหมู่บา้น26Cohen เสนอขอ้คิดของ
การปรับตวัทางวฒันธรรมดงัน้ี 

                                                           
24 ปราณี วงษเ์ทศ. พ้ืนบา้นพ้ืนเมือง กรุงงเทพฯ: เจา้พระยา. 2525). น 34-38 
25 ธนพชร นุตสาระเร่ืองเดิม น   37 
26ฉตัรทิพย ์นาถสุภาและพรพิไล เลิศวิชา.วฒันธรรมหมู่บา้นไทย. พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: เดือนตุลาการพิมพ.์ 2551)น 251  
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1) องคป์ระกอบดา้นศิลปวฒันธรรม (วรรณคดี ดนตรี การแสดง และศิลปกรรมอ่ืน ๆ )  
และสังคมวฒันธรรมท่ีเป็นวิถีชีวติ ความเช่ือ ฯลฯ 

      2) องคป์ระกอบต่าง ๆ ของวฒันธรรมเรียงร้องประสานเขา้เป็นวฒันธรรมท่ีเป็นลกัษณะ
องคร์วมมีลกัษณะเฉพาะของวฒันธรรม 

      3) การปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมขา้งเคียง หรือการคน้ส่ิงใหม่ภายในสังคมตนเอง จะท าให้เกิด
การปรับเปล่ียนเพื่อการคงอยูข่องสังคมวฒันธรรมนั้น ๆ  
        4) วฒันธรรมคือระบบสัญลักษณ์ องค์ประกอบแต่ละส่วนมีความหมายท่ีลึกซ้ึงกว่า
ขอ้เทจ็จริง 

      5) การด าเนินชีวิตของมนุษยต์อ้งด าเนินเป็นกลุ่ม การปรับเปล่ียนสังคมวฒันธรรมเป็น   การ
ปรับเปล่ียนในกลุ่มมากกวา่ในระดบัปัจเจกบุคคล การสืบทอดวฒันธรรมตอ้งถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงไป
อีกรุ่นหน่ึงเป็นกลุ่ม การปรับตวัทางวฒันธรรมจึงเป็นการปรับเปล่ียนของกลุ่ม 
        6) พฤติกรรมของมนุษยย์ดืหยุน่และปรับเปล่ียนได ้ไม่มีพฤติกรรมใดท่ีไม่สามารถปรับเปล่ียน
ไดเ้ลย 

      7) การถ่ายทอดวฒันธรรมจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงมีกระบวนการและขั้นตอน27 
 การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม (Culture change) หมายถึงการเปล่ียนแปลงดา้นวฒันธรรม อาจ

แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ 
   1) ความคิด (Idea) ไดแ้ก่ ความเช่ือ ความรู้ ค่านิยม อุดมการณ์ 
   2) การกระท า (Behavior) ไดแ้ก่บรรทดัฐานทางสังคม ซ่ึงอาจแบ่งยอ่ยออกไปเป็นวถีิประชา 

(Folk ways) จารีตประเพณี (Mores) และกฎหมาย(Laws) 
   3) วตัถุ (Material) ไดแ้ก่ ส่วนท่ีเป็นวตัถุของวฒันธรรม เช่น บา้นเรือน เคร่ืองใช ้เคร่ืองมือ 

เคร่ืองประดบั28 
   วฒันธรรมพื้นบ้านและวฒันธรรมท้องถ่ินเกิดจากการปรับรับและสนองตอบต่อการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจนถึงจุดพอดี คนในชุมชนไดส้ร้างสมองคค์วามรู้และประสบการณ์เกิดข้ึนจาก
ภูมิปัญญาชาวบ้านและวฒันธรรมพื้นบ้านท่ีถ่ายทอดกนัจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง ความพอดีและ
สอดคลอ้งของวฒันธรรมพื้นบา้นและวิถีบา้นต่อสภาพแวดลอ้มจะคงอยู่จนกวา่จะมีวฒันธรรมใหม่
แปลกปลอมมา เม่ือวฒันธรรมใหม่ แพร่กระจายเขา้มาสมาชิกในสังคมก็จะตอบรับหรือปฏิเสธใน
ลักษณะต่าง ๆ29วฒันธรรมใหม่ท่ีแพร่กระจายมาสู่สังคมเดิมมีหลายรูปแบบ สมัยโบราณมักมี
วฒันธรรมท่ีมีระบบความเช่ือและศาสนาเป็นองคป์ระกอบส าคญั30 
                                                           

27อมรา พงศาพิชญ ์ความหลากหลายทางวฒันธรรม(กระบวนการทศัน์และบทบาทในประชาสงัคม พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 2545).น 17 

28สญัญา สญัญาวิวฒัน์.ทฤษฎีและกลยทุธ์ การพฒันาสงัคม. พิมพค์ร้ังท่ี 8 กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.2551). น 6   
29อมรา พงศาพิชญ.์ความหลากหลายทางวฒันธรรม(กระบวนทศัน์และบทบาทในประชาคม) พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ:  
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ฟูโก (Foucault) เช่ือว่าการถ่ายทอดความรู้คือ กระบวนการทางวฒันธรรมท่ีส าคัญ และ
กระบวนการน้ีเป็นกระบวนการท่ีซบัซอ้น เช่ือมโยงกบัอ านาจทั้งทางตรงและทางออ้มทั้งโดยเปิดเผยมี
รูปแบบท่ีเห็นไดช้ดัเจนและท่ีซ่อนอยูม่องไม่เห็นรูปแบบความรู้31 

กระบวนทศัน์ (Paradigm) หมายถึง ทรรศนะพื้นฐานอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่าง อนั
ก าหนดแบบแผนการคิดและการปฏิบัติในประชาชนหน่ึง ๆ เม่ือใด ทรรศนะพื้นฐานดังกล่าว
เปล่ียนแปลงไปจะท าให้แบบแผนการคิดและการปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งเปล่ียนแปลงไปดว้ยทั้งกระบวน 
เรียกว่า ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ (Paradigm shift)32 ซ่ึงวฒันธรรมจะเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีท าให้
สังคมในชุมชนนั้นเขม้แขง็ควรมีลกัษณะ 8 ประการ ดงัน้ี 

1) มีความหลากหลาย กระจายอ านาจ การเห็นคุณค่าและส่งเสริมวฒันธรรมของชุมชน
ทอ้งถ่ินจึงเป็นการพฒันาประชาธิปไตย 

2) กระจายรายได ้และสร้างความเขม็แขง็ทางเศรษฐกิจ  
3) ส่งเสริมศกัด์ิศรีของชุมชนทอ้งถ่ิน ชุมชนทอ้งถ่ินยอ่มมีศกัด์ิศรี  
4) มีความเป็นบูรณการ วฒันธรรมเป็นเร่ืองความเช่ือมโยงอย่างบูรณการทุกมิติ วฒันธรรม

เป็นเร่ืองของคนทั้งหมดในชุมชนหรือสังคม ท่ีมีความเช่ือ และระบบคุณค่าและการปฏิบติัร่วมกนั 
  5) สร้างความบรรสานสอดคลอ้ง (Harmony) และความสมดุลย ัง่ยืน วฒันธรรมจึงมีลกัษณะ
ผสมผสานสอดคลอ้งระหวา่งมนุษยท์ั้งกายและใจ สังคมและกบัส่ิงแวดลอ้ม  

6) มีการพฒันาจิตใจ และจิตวิญญาณอนัลึกซ้ึง  
 7) ส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคม วฒันธรรมต้องมีความเป็นชุมชน ความเป็นชุมชนต้องมี
องคก์รชุมชนท าใหชุ้มชนหรือสังคมเขม้แขง็ 
 8) เป็นการผดุงศีลธรรมของสังคม ศีลธรรมเป็นเร่ืองของความถูกตอ้งทั้งหมด ทั้งการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม จิตใจและจิตวญิญาณ ไม่ใช่แค่เป็นเร่ืองวชิาจริยธรรมเท่านั้น33  
 
2.4 ความหมายของ “สิทธิ” 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน34 ใหค้วามหมายวา่ “อ านาจอนัชอบธรรม” 
หยุด แสงอุทยั35   ไดใ้ห้ความหมายว่า “เป็นการก่อให้เกิดหน้าท่ีแก่บุคคลอ่ืนในอนัท่ีจะตอ้ง

ปฏิบติัการให้เป็นไปตามประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองและคุม้ครองให้รวมถึงมีหน้าท่ีท่ีจะไม่รบกวน
                                                                                                                                                                          
โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.2545). น 35 

30 อมรา พงศาพิชญ.์เร่ืองเดิม 2545.36 
31 อมรา พงศาพิชญ.์เร่ืองเดิม 2545.65 
32 อมรา พงศาพิชญ.์เร่ืองเดิม 2545. 92 
33ประเวศ วะสี. เร่ืองเดมิ น 13-23 
34 ราชบณัฑิตยสถาน, (2525)  
35 หยดุ แสงอุทยั, (2535), ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมายทั่วไป, หนา้ 224 
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ต่อสิทธิหรือหน้าท่ีท่ีจะกระท าการหรืองดเวน้กระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงให้เป็นไปตามสิทธิทั้งน้ี
แลว้แต่ประเภทของสิทธินั้นๆ ดว้ย”  

วษิณุ เครืองาม36 ไดใ้หค้วามหมายวา่ “ประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองและคุม้ครองให้” 
วรพจน ์วศิรุตพิชญ์37 ไดใ้หค้วามหมายวา่ “อ านาจท่ีกฎหมายรับรอง และให้ความคุม้ครองแก่

บุคคลในอนัท่ีจะเรียกร้องให้บุคคลอ่ืนกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง สิทธิจึงก่อให้เกิดหนา้ท่ีแก่บุคคล
อ่ืนดว้ย” 

ปรีดี เกษมทรัพย ์ไดใ้ห้ความหมายวา่ หมายถึง “ความชอบธรรมท่ีบุคคลอาจใชย้นักบับุคคล
อ่ืนเพื่อคุม้ครองหรือรักษาผลประโยชน์อนัเป็นส่วนท่ีพึงไดข้องบุคคลอ่ืน” 

โภคิน พลกุล38 ไดใ้หค้วามหมายวา่“อ านาจหรือประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองและคุม้ครองให้” 
วีระ สมบูรณ์39 ได้ให้ความหมายว่า “เป็นส่ิงท่ีคนผูน้ั้ นพึงมีได้อย่างถูกต้องคนอ่ืนต้องยอมรับ จะ
ขดัขวางหรือลิดรอนไม่ได”้ 

2.4.1 ความหมายของ “ชุมชน” 
พจนานุกรมศพัทส์ังคมวทิยา40 ไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี คือ 
1. กลุ่มยอ่ยท่ีมีลกัษณะหลายประการเหมือนกบัลกัษณะสังคมแต่มีขนาดเล็กกวา่ และมีความ

สนใจร่วมท่ีประสานกนัในวงแคบกวา่ 
2. เขตพื้นท่ี ระดบัของความคุน้เคย และการติดต่อระหวา่งบุคคล ตลอดจนพื้นฐานความยึด

เหน่ียวเฉพาะบางอยา่งท่ีท าใหชุ้มชนต่างไปจากกลุ่มเพื่อนบา้น ชุมชนมีลกัษณะทางเศรษฐกิจเป็นแบบ
เล้ียงตนเองท่ีจ ากดัมากกว่าสังคม แต่ภายในวงจ ากดัเหล่านั้นย่อมมีการสังสรรค์ใกล้ชิดกว่า และมี
ความเห็นอกเห็นใจลึกซ้ึงกวา่ อาจมีส่ิงเฉพาะบางประการท่ีผกูพนัเอกภาพ เช่น เช้ือชาติ ตน้ก าเนิดเดิม
ของชาติหรือศาสนา 

กาญจนา แก้วเทพ41 ให้ความหมายว่า“กลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่ในอาณาเขตบริเวณเดียวกัน มี
ความสัมพนัธ์ใกล้ชิด มีฐานะและอาชีพท่ีคล้ายคลึงกัน มีลักษณะการใช้ชีวิตร่วมกัน มีความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั ตั้งแต่ระดบัครอบครัวไปสู่ระดบัเครือญาติจนถึงระดบัหมู่บา้นและใหญ่กวา่ระดบั
หมู่บา้นและผูท่ี้อาศยัอยู่ในชุมชน มีความรู้สึกว่าเป็นชุมชนเดียวกนั นอกจากน้ียงัมีการด ารงรักษา
คุณค่าและมรดกทางวฒันธรรมและศาสนา ถ่ายทอดไปยงัลูกหลานอีกดว้ย” 

                                                           
36 วิษณุ เครืองาม, (2530), กฎหมายรัฐธรรมนูญ, หนา้ 67 
37 วรพจน์ วิศรุตพิชญ,์ (2538), สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ, หนา้ 41 
38 โภคิน พลกุล, (2539), หลกักฎหมายมหาชน, หนา้ 138-139 
39 วีระ สมบูรณ์, (2545), ข้อเสนอแนะทั่วไปที่รับรองโดยคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ ส านัก

ข้าหลวงใหญ่เพือ่สิทธิประโยชน์แห่งสหประชาชาติ 
40 ราชบณัฑิตยสถาน, (2524), หนา้ 72 
41 กาญจนา แกว้เทพ, (2538), การพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน, หนา้ 14 
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ยุวฒัน์  วุฒิเมธี42 ให้ความหมายว่า “พื้นท่ีอนัเป็นท่ีอยู่อาศยัของคน และ หมายความถึงกลุ่ม
ของประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีนั้น โดยมีความสนใจวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และจุดหมายในการท่ีจะอยู่
ร่วมกนัอยา่งมีความสุข” 

สัญญา สัญญาวิวฒัน์ 43 ให้ความหมายไวว้่า“องค์การทางสังคมอย่างหน่ึงท่ีมีอาณาเขต
ครอบคลุมท้องถ่ินหน่ึง และมวลสมาชิกสามารถบรรลุถึงความตอ้งการพื้นบานส่วนใหญ่ได้ และ
สามารถแกไ้ขปัญหาส่วนใหญ่ของชุมชนเองได”้ 

สรุปไดว้า่ ชุมชนเป็นการรวมตวักนัของกลุ่มคนท่ีมีลกัษณะ รูปแบบการด ารงชีวิต และ จารีต
ประเพณีท่ีเหมือนหรือคล้ายกัน ซ่ึงอาจไม่จ  าเป็นต้องมีความเหมือนกันในทุก ๆ เร่ือง แต่ต้องไม่
แตกต่าง แตกแยก ผดิแปลกออกไป และความส าคญัท่ีสุดของการอยูร่่วมกนัจนเป็นชุมชนเดียวกนั คือ 
การติดต่อส่ือสาร เพื่อให้คนในสังคมไดรั้บรู้รับทราบความคิด ทศันคติ ความพึงพอใจของแต่ละคน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจร่วมกนั รวมไปถึงการจดัการร่วมกนัของคนในสังคมท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
ดงัน้ีการติดต่อส่ือสาร หรือ การพูดคุยกนัจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีท าให้สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข 
และ เป็นระเบียบ 

2.4.2 ความหมายของ “สิทธิชุมชน” 
เสน่ห์ จามริก44 ให้ความหมายวา่ “การให้ชุมชนชาวบา้นมีสิทธิในการเลือกอนาคตของตวัเอง 

เป็นตวัของตวัเอง เป็นอิสระโดยตวัเองในสถานการณ์ปัจจุบนั ชาวบา้นจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ชุมชนท่ีเขา
อยู่ ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีโลกก าลงัจอ้งอยู่ หน่ึงเขาตอ้ง
เรียนรู้ท่ีจะเช่ือมส่ิงท่ีเขามีอยูก่บัความตอ้งการ ความคาดหวงัจากโลกภายนอกเท่าทนัท่ีจะปกป้องสิทธิ
ของเขา ในขณะเดียวกนัก็ใชสิ้ทธิท่ีจะพิสูจน์ใหโ้ลกเห็นวา่เขาสามารถท าประโยชน์ใหก้บัโลกไดอ้ยา่ง
นอ้ยท่ีสุดปกปักรักษาทรัพยากรของโลก สองอาจจะบอกวา่เขาสนใจอยากจะไดเ้รียนรู้เพิ่มเติมท่ีจะท า
วจิยั เขายนิดีท่ีจะร่วมมือท าอะไรต่อมิอะไรท่ีจะใชท้รัพยากรเหล่าน้ีอยา่งเป็นประโยชน์ย ัง่ยนื” 

ยศ สันตสมบติั45 ไดใ้ห้ความหมายวา่ “สิทธิร่วมเหนือทรัพยสิ์นของชุมชน สมาชิกของชุมชน
ซ่ึงท าหน้าท่ีดูแลรักษาป่าเท่านั้ นจึงจะมีสิทธิใช้และได้ประโยชน์จากป่า โดยนัยน้ีสิทธิชุมชนให้
ความส าคญักบัการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรเพื่อส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน ดงันั้น แมว้่า
โดยทฤษฎีแลว้สมาชิกของชุมชนทั้งหมดจะมีสิทธิตามธรรมชาติในการใชท้รัพยากรรวม แต่ชุมชนก็
สามารถใชอ้ านาจออกกฎเกณฑโ์ดยค านึงถึงความเป็นธรรมในสังคมเป็นส าคญั” 

                                                           
42 ยวุฒัน์ วฒิุเมธี, (2525), หลกัการพฒันาชุมชนและหลกัการพฒันาชนบท, หนา้ 3   
43 สญัญา  สญัญาวิวฒัน์, (2526), การพฒันาชุมชน, หนา้ 6 
44 อา้งใน ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, (2555), สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ, หนา้ 15 
45 ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, (2555), สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ, หนา้ 15 

s> fit

ร:

cn



28 

อานันท์ กาญจนพนัธ์46 ไดก้ล่าวว่า“สิทธิชุมชน ไม่ใช่สิทธิในการเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิใน
พื้นท่ีนั้น พื้นท่ีเหล่านั้นยงัเป็นของรัฐ แต่อ านาจหนา้ท่ีในการดูแลรักษาเป็นของชุมชน ชุมชนสามารถ
ท่ีจะออกกฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ เพื่อพิทกัษ์สิทธิและพื้นท่ีเหล่านั้นให้คงอยู่ สิทธิชุมชนจะเก่ียวขอ้ง
กบัสิทธิอ่ืน ๆ ตามคติท่ีมีอยู่ในเชิงคุณค่า เชิงศีลธรรมของสังคม สิทธิชุมชนจะซ่อนอยูใ่นเร่ืองสิทธิ
ต่าง ๆ เช่น “สิทธิหน้าหมู่” คือ สิทธิของคนท่ีจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกนัในป่า ในท่ีดินอะไรต่าง ๆ 
หรือวา่สิทธิในเร่ืองของ “สิทธิการใช”้ สิทธิเหล่าน้ีเกิดข้ึนตามหลกัท่ีวา่ทุกคนควรมีสิทธิในการยงัชีพ
ในการท่ีจะมีชีวิตเป็นระบบคุณค่าทางศีลธรรมและสิทธิชุมชนยงัขยายตวัออกไปเก่ียวขอ้งกบัสิทธิ
อ่ืนๆตามความสัมพนัธ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น สิทธิในความเป็นมนุษยห์รือศกัด์ิศรีของความเป็นคน 
สิทธิชุมชนจะเอ้ือต่อการพฒันาท่ีเป็นธรรมและย ัง่ยนื” 

สรุปวา่ สิทธิของกลุ่มชุมชน ไม่ใช่เอกสิทธิของบุคคลใดบุคคลหน่ึงในการจดัการตนเอง และ 
ก าหนดอนาคตของตนเอง แต่ตอ้งเป็นการรวมตวักนัเป็นกลุ่มชุมชนท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจในลกัษณะ
ธรรมชาติของชุมชน และ คนภายในชุมชน ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณท่ี
ชุมชนอยูอ่าศยั ตลอดจนวฒันธรรมจารีตประเพณีทอ้งถ่ิน อนัเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนนั้น ๆ  

2.4.3 ความเป็นมาของสิทธิชุมชน 
เน่ืองจากมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมไม่อาจอยูล่  าพงั และตอ้งรวมกลุ่มกนัเพื่อช่วยเหลือและพึ่งพา

อาศยัซ่ึงกันและกนั ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั เกิดความเอ้ืออาทร ความผูกพนัซ่ึงกัน และอาจเกิดความ
ขดัแยง้ระหวา่งกนัภายในกลุ่มชุมชน อนัน าไปสู่แนวทางในการจดัการให้เกิดความเรียบร้อยระหว่าง
คนในสังคมซ่ึงแนวทางในการจดัการดังกล่าวชุมชนมีการปฏิบัติต่อกันสืบเน่ืองกันจนกลายเป็น
กฎเกณฑ์ของคนภายในชุมชน โดยมีลกัษณะเป็นจารีตประเพณีท่ีคนในชุมชนปฏิบติัสืบเน่ืองและ
ถ่ายทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น แมไ้ม่ไดบ้นัทึกหรือจารึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ตาม  

โดยกฎเกณฑ์ท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวเป็นกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคนใน
ชุมชนดว้ยกนัเอง ตลอดจนถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งคนในชุมชนกบัทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงความ
เช่ือต่าง ๆ ของคนในสังคม อนัเป็นความสัมพนัธ์ท่ีสมาชิกในชุมชนพึงจะมีภายใตก้ารยอมรับของ
ชุมชน จนเกิดเป็นความชอบธรรมอนัเป็นระบบสิทธิของชุมชน 

โดยระบบสิทธิของชุมชน หรือ สิทธิชุมชนนั้นอาจพบเจอได้ตั้งแต่การปกครอง การท านุ
บ ารุงประเพณีวฒันธรรม ตลอดจนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการเกษตรกรรมของคนใน
ชุมชน อนัจะเห็นไดว้า่แทจ้ริงแลว้ “สิทธิชุมชน” เป็นอุดมการณ์ท่ีแนบแน่นกบัวถีิชีวติและวฒันธรรม
ชุมชนมายาวนาน47  ไม่อาจแยกจากกนัได ้แต่ระบบสิทธิท่ีของกลุ่มชุมชนท่ีกล่าวไปน้ีเป็น “สิทธิตาม
จารีตประเพณี” (Customary right) อนัมีความขดัแยง้กบัสิทธิตามกฎหมาย (Legal right) ทั้งน้ีเพราะ

                                                           
46 เร่ืองเดมิ, หนา้ 15 
47 ชลธิรา สตัยาวฒันา, (2546), พลวตัสิทธิชุมชน : กระบวนทัศน์ทางมานุษยวทิยา, หนา้ 81-94.   
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สิทธิตามจารีตประเพณีจะอยูภ่ายใตห้ลกั “สิทธิทางศีลธรรม” อยา่งเคร่งครัด ขณะท่ีสิทธิตามกฎหมาย
จะผสมผสานหลกัการทางการเมืองและเศรษฐกิจดว้ย48 

ส าหรับประเทศไทย เม่ือแนวคิดในเร่ืองของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมไดรั้บการยอมรับ
มากข้ึน นักวิชาการหลาย ๆ ฝ่ายเร่ิมให้ความส าคญั และเรียกร้องสิทธิของชุมชนให้มีส่วนร่วมใน    
การจดัการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม ้แหล่งน ้าธรรมชาติ ตลอดจนถึงทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ
มากข้ึน ซ่ึงในช่วงแรกภาครัฐยงัคงไม่ให้อิสระอยา่งเต็มท่ีในการให้สิทธิแก่ชุมชนในการจดัการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการเขา้มาควบคุม และ ครอบง า ตามแนวคิดในการรวมอ านาจสู่ศูนยก์ลาง 
มิไดมี้ลกัษณะการกระจายอ านาจสู่ชุมชนอย่างแทจ้ริง แต่ภายหลงัเร่ิมเห็นสภาพปัญหา และ ยอมรับ
ในการจดัการท่ีลม้เหลวของภาครัฐ และ ยอมรับในสิทธิชุมชนมากข้ึนโดยปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย 

 2.4.4 ภายใต้บทบัญญตัิแห่งกฎหมาย 
แมมี้การเรียกร้องและใหค้วามส าคญัในเร่ืองสิทธิชุมชนอยา่งแพร่หลาย ทั้งโดยกลุ่มชุมชนเอง 

หรือ นกัวิชาการต่างๆ แต่ภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายท่ีพูดถึงเร่ืองสิทธิชุมชน อนัแสดงให้เห็นถึง
การยอมรับของภาครัฐโดยผ่านทางกฎหมาย และ มีการรับรองสิทธิของสิทธิชุมชนคร้ังแรกใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และรัฐธรรมนูญฉบบัอ่ืนๆต่อมา ก็มีการยอมรับ
และบญัญติัไวเ้ช่นกนัดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
มีการบัญญัติรับรองสิทธิชุมชนเป็นคร้ังแรก โดยให้มีสิทธิในการจัดการอนุรักษ์จารีต

ประเพณี วฒันธรรมตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของคนในชุมชน  
มาตรา 46 “บุคคลซ่ึงรวมกันเป็นชุมชนท้องถ่ินดั้ งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีต

ประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ หรือ วฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติ และมีส่วนร่วมใน
การจดัการบ ารุงรักษา และ การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุล และ 
ย ัง่ยนื ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั” 

มาตรา 56 “สิทธิของบุคคลท่ีมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน ในการบ ารุงรักษาและการได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุม้ครองส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้ด ารงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งปกติและต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้มท่ีจะไม่ก่อให้เกิด
อนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง ทั้งน้ีตามท่ี
กฎหมายบญัญติั 

การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้ เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มจะกระท ามิได ้เวน้แต่จะไดศึ้กษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง

                                                           
48 อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ, (2544), มติชุมชน : วธิีคดิว่าด้วยสิทธิ อ านาจ และการจัดการทรัพยากร, หนา้ 127-164.   
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ได้ให้ องค์กรอิสระ ซ่ึ งประกอบด้วยผู ้แทนองค์ก ารเอกชนด้าน ส่ิ งแวดล้อม  และผู ้แทน
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดั การศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดงักล่าว 
ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญัติสิทธิของบุคคลท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือองค์กรอ่ืนของรัฐ เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายตามวรรค
หน่ึงและวรรคสอง ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง” 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร พุทธศกัราช 2540 ยงัมีขอ้กงัขา และ เกิดขอ้โตแ้ยง้ตามมา
ว่าสิทธิชุมชนยงัไม่สามารถบงัคบัได้อย่างจริงจงั เน่ืองจากถ้อยค าตามบทบญัญัติท่ีว่า “ทั้งน้ีตามท่ี
กฎหมายบญัญติั” นัน่หมายถึงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญจะไดรั้บการรับรองต่อเม่ือตอ้งมีกฎหมาย
ลูกรับรองรอง หรือ ตอ้งมีการออกพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อรับรองสิทธิอีกคร้ัง ทั้งท่ี
ในความเป็นจริงรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดแต่ตอ้งรอใหมี้กฎหมายลูกก่อนสิทธิดงักล่าวจึงจะเกิด 
อนัส่งผลให้มาตราท่ีก าหนดในเร่ืองสิทธิชุมชนยงัไม่สามารถน ามาใช้เท่าท่ีควร จึงน าไปสู่การเสนอ
แกไ้ข ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรฉบบัถดัไป  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
มีการบญัญติัรับรองสิทธิชุมชนเช่นกนัแต่แกไ้ขรายละเอียดโดยตดัค าวา่ “ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ” ออกอนัมีผลท าให้รัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวมีผลทันทีโดยไม่ต้องรอให้มีการบัญญัติ
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อรับรองในสิทธิชุมชนอีก อนัเป็นการปิดช่องวา่งท่ีเกิดปัญหา
ในเร่ืองการบงัคบัใช ้โดยมีราละเอียดในการรับรองสิทธิดงัน้ี 

มาตรา 66 “บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ิน หรือชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม ยอ่มมีสิทธิ
อนุรักษห์รือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติ และ
มีส่วนร่วมในการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื” 

มาตรา 67 “สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา และ
การได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ด ารงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งปกติและต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้มท่ีจะ
ไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตนยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง
ตามความเหมาะสม 

การด าเนินโครงการ หรือ กิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ ง
ทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ และ สุขภาพ จะกระท ามิได ้เวน้แต่จะไดศึ้กษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจดัให้มีกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียก่อน รวมทั้งไดใ้ห้องคก์รอิสระซ่ึงประกอบดว้ย
ผูแ้ทนองค์การเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ และผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัการศึกษาดา้น
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ส่ิงแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการ
ดงักล่าว 

สิทธิชุมชนท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือ
องคก์รอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลเพื่อใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบญัญติัน้ี ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง” 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 255949 
มาตรา 41 “บุคคลและชุมชนมีสิทธิ 
ไดรั้บทราบและเขา้ถึงขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามท่ี

กฎหมายบญัญติั เสนอเร่ืองราวร้องทุกขต่์อหน่วยงานของรัฐและไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว 
ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเน่ืองจากการกระท าหรือการละเวน้การกระท าของขา้ราชการ 

พนกังาน หรือลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐ” 
มาตรา 42 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกนัเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพองค์กร ชุมชน 

หรือหมู่คณะอ่ืน การจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั
แห่งกฎหมายท่ีตราข้ึนเพื่อคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนั
ดีของประชาชน หรือ เพื่อการป้องกนัหรือขจดัการกีดกนัหรือการผกูขาด” 

มาตรา 43 “บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม และ จารีตประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ินและของชาติ 

จดัการ บ ารุงรักษา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยา่งสมดุลและย ัง่ยนืตามวธีิการท่ีกฎหมายบญัญติัเขา้ช่ือกนัเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ
ให้ด าเนินการใดอนัจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน หรือ ชุมชน หรืองดเวน้การด าเนินการใดอนัจะกระทบต่อ
ความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน และไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งน้ี
หน่วยงานของรัฐตอ้งพิจารณาขอ้เสนอแนะนั้นโดยใหป้ระชาชนท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการพิจารณา
ดว้ยตามวธีิการท่ีกฎหมายบญัญติั 

จดัให้มีระบบสวสัดิการของชุมชนสิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหน่ึง หมายความ
รวมถึงสิทธิท่ีจะร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือรัฐในการด าเนินการดงักล่าวดว้ย” 
 
2.5 แนวคิดสิทธิมนุษยชน 

สิทธิมนุษยชน ถือเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั ทุกเช้ือชาติ ทุก
เผ่าพนัธ์ุ ทุกศาสนา ไม่ว่ายากดีมีจน อยูใ่นชุมชนแออดั อยูท่ี่ห่างไกล หรือ อยูท่ี่เจริญทางเทคโนโลย ี
ล้วนแล้วแต่มีสิทธิ และ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกัน และ ต้องเคารพในศกัด์ิศรีความเป็น

                                                           
49 ผา่นการลงมติเห็นชอบของสภานิติบญัญติัแห่งชาติอยูใ่นขั้นตอนการก าหนดแนวทางการเผยแพร่ และจดัให้มีการออก

เสียงลงประชามติ 
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มนุษยซ่ึ์งกนัและกนัอยา่งไม่มีขอ้ยกเวน้ และ ไม่มีเง่ือนไข โดยดร.ป๋วย อ้ึงภากรณ์ไดก้ล่าวไวว้า่ “สิทธิ
มนุษยชน เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัทุกชีวติ และ มนุษยทุ์กคนนบัจากครรภม์ารดา จนถึงเชิงตะกอน”50 

ดงัน้ี สิทธิมนุษยชน จึงหมายถึง สิทธิท่ีมนุษยทุ์กคนมีความเท่าเทียมกนั มีศกัด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลท่ีไดรั้บการรับรอง ทั้งความคิดและการกระท า
ท่ีไม่มีการล่วงละเมิดได ้ซ่ึงสิทธิมนุษยชนมีความหมายกวา้งกวา่ สิทธิท่ีอยูภ่ายใตก้ฎหมายรับรอง 

2.5.1 ขอบเขตของสิทธิมนุษยชน51 
สิทธิมนุษยชนท่ีไดรั้บการรับรองจากทัว่โลกวา่เป็นมาตรฐานขั้นต ่าของการปฏิบติัต่อมนุษย์

สามารถ จ าแนกได ้๕ ประเภทดงัน้ี 
สิทธิพลเมือง ไดแ้ก่ สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและความมัน่คงในชีวิต ไม่ถูกทรมาน 

ไม่ถูกท าร้ายหรือฆ่า สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ สิทธิในความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย 
สิทธิท่ีจะไดรั้บการปกป้องจากการจบักุมหรือคุมขงัโดยมิชอบ สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาคดีในศาล
อยา่งยติุธรรม โดยผูพ้ิพากษาท่ีมีอิสระ สิทธิในการไดรั้บสัญชาติ เสรีภาพของศาสนิกชนในการเช่ือถือ 
และ ปฏิบติัตามความเช่ือถือ ฯลฯ 

สิทธิทางการเมือง ไดแ้ก่ สิทธิในการเลือกวิถีชีวติของตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และ วฒันธรรม รวมถึงการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการ
แสดงออก สิทธิการมีส่วนร่วมกบัรัฐในการด าเนินกิจการท่ีเป็นประโยชน์สาธารณะ เสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพในการรวมกลุ่ม สิทธิในการเลือกตั้งอยา่งเสรี 

สิทธิทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ สิทธิในการมีงานท าไดเ้ลือกงานอยา่งอิสระและไดรั้บค่าจา้งอยา่ง
เป็นธรรม สิทธิในการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น การไดรั้บมาตรฐานการครองชีพอยา่งพอเพียง 

สิทธิทางสังคม ไดแ้ก่ สิทธิในการไดรั้บการศึกษา สิทธิในการไดรั้บหลกัประกนัดา้นสุขภาพ 
แม่และ เด็กตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ ไดรั้บการพฒันาบุคลิกภาพอยา่งเต็มท่ี ไดรั้บความมัน่คงทาง
สังคม มีเสรีภาพในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว 

สิทธิทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ การมีเสรีภาพในการใช้ภาษาหรือส่ือความหมายในภาษาทอ้งถ่ิน
ตน มีเสรีภาพในการแต่งกายตามวฒันธรรม การปฏิบติักิจตามวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ินของตน 
การปฏิบติัตามความเช่ือทางศาสนา การพกัผ่อนหย่อนใจดา้นการแสดงศิลปะ วฒันธรรม บนัเทิงได้
โดยไม่มีใครมาบงัคบั 

 
 

                                                           
50 สุทิน นพเกต,ุ (2549), สิทธิมนุษยชนศึกษา, หนา้ 3  
51 กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพกรมส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยติุธรรม, ชุดความรู้ สิทธิมนุษยชน สิทธิและ

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ สนธิสญัญาหลกัระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยภาคี, หนา้ 4   
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2.5.2 แนวคิดป่าชุมชน 
เน่ืองจากปัญหาการจดัการป่าไมอ้นัมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ในการพฒันาภาคเศรษฐกิจ และ 

ภาคอุตสาหกรรมทั้งโดยรัฐ และ เอกชน โดยไม่ไดค้  านึงถึงผลกระทบท่ีตามมาในความเส่ือมโทรม
ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ป่าไม ้ตน้น ้ าล าธาร อนัก่อให้เกิดวิกฤติการณ์ทางธรรมชาติ เกิดความเสีย
สมดุลทางธรรมชาติ พืชพนัธ์ทางธรรมชาติ เร่ิมลดลง รวมทั้งสัตวป่์าเร่ิมสูญพนัธ์ุ ซ่ึงจากผลกระทบ
ดังกล่าวอาจส่งผลต่อระบบนิเวศวิทยาในภาพรวม จากประเด็นดังกล่าวน้ีภาครัฐจึงเร่ิมหันมาให้
ความส าคญักบัการจดัการทรัพยากรทางธรรมชาติ ป่าไม ้รวมถึงตน้น ้ าล าธารมากข้ึน โดยมุ่งเน้นการ
ใช้ประโยชน์ และ อนุรักษ ์รักษาให้สามารถใช้คงอยูไ่ดต้ลอดไป แต่ภาครัฐไม่สามารถด าเนินการให้
ส าเร็จลุล่วงไดห้ากปราศจากการร่วมมือของฝ่ายเอกชน หรือ ประชาชน ดงัน้ีจึงเกิดแนวความคิดใน
เร่ือง “ป่าชุมชน” ซ่ึงเป็นการจัดการป่าไม้ท่ีน าความต้องการพึ่ งพิงป่าของประชาชนมาเป็น
วตัถุประสงค์ในการจดัการป่า และ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในลกัษณะพึ่ งตนเอง ไม่บุกรุก
ท าลายป่านอกเหนือจากการท าเกษตรกรรม เพื่อการจดัการดูแลให้ทรัพยากรป่าไมค้งอยูอ่ย่างย ัง่ยืน 
และ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

2.5.3 หลกัการส าคัญของสิทธิชุมชน52 
สิทธิชุมชนเป็นขอ้ตกลง กฎเกณฑ์ทางสังคมท่ีพฒันาให้กลุ่มคนร่วมกนัจดัการทรัพยากร การ

จดัการทางเศรษฐกิจ สังคมและอ่ืนๆ โดยกลุ่มคนดังกล่าวมีความสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกัน มี
วฒันธรรมร่วมกนัจ าเป็นท่ีตอ้งจดัการร่วมกนั โดยชุมชนไดส้ร้างขอ้ตกลงหรือกฎกติกาในการจดัการ
ทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคม ขอ้ตกลงอาจเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือกฎจารีตประเพณี ซ่ึงขอ้ตกลงเป็น
เร่ืองของการเรียนรู้ การต่อสู้ ต่อรองทั้งภายในระหว่างชุมชน หรือภายนอกชุมชน ขอ้ตกลงร่วมจึงมี
การปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม สิทธิชุมชนจึงมีขอบเขตท่ีกวา้ง 
ยดืหยุน่ ปรับเปล่ียนได ้

สิทธิชุมชนเป็นรูปแบบสิทธิเชิงซ้อน หมายถึง ภายใตข้อ้ตกลงจดัการร่วมกนัของชุมชนจะมี
สิทธิหลายประเภทแต่สัมพนัธ์กนั เช่นสิทธิครอบครอง สิทธิการใช้ สิทธิการจดัการ ซ่ึงสิทธิแต่ละ
ประเภท มีการปรับสร้างใหม่อยู่เสมอ และการซ้อนของสิทธิท่ีมีหลายระดบัทั้งรูปแบบสิทธิและเจา้ของ
สิทธิ เช่น บางเง่ือนไขสิทธิความเป็นเจา้ของทรัพยากรบางประเภทอาจเป็นของรัฐ หรือ ของบุคคลใน
ชุมชนมีสิทธิในการใช ้และ สิทธิจดัการ 

สิทธิชุมชนมีลกัษณะเนน้การมีส่วนร่วม หมายถึง การให้ภายนอกเขา้มาร่วมสนบัสนุนตั้งแต่
ระดบัทอ้งถ่ิน สาธารณะ และรัฐ สิทธิชุมชนไม่ใช่สิทธิความเป็นเจา้ของแบบเบ็ดเสร็จ เช่นสิทธิรัฐท่ี
เป็นเจา้ของใชสิ้ทธิตนเองกีดกนัภายนอกเขา้มาเก่ียวขอ้งอยา่งส้ินเชิง เห็นไดจ้ากกิจกรรมการจดัการป่า
ชุมชน กลุ่มออกทรัพย์ เศรษฐกิจชุมชน หรือการฟ้ืนฟูอตัลักษณ์ของท้องถ่ิน ล้วนเป็นกิจกรรมท่ี

                                                           
52 ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร์, สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ, หนา้ 20 
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ตอ้งการการสนบัสนุนจากชุมชนทอ้งถ่ิน ประชาสังคมและรัฐ ซ่ึงชุมชนก็ไดส้ร้างเง่ือนไข กติกาท่ีมี
การควบคุมจากภายนอกเพื่อป้องกนัการละเมิดสิทธิชุมชน กล่าวไดว้า่ สิทธิชุมชนให้ความส าคญัแก่ผู ้
ท่ีอยู่กินดูแลทรัพยากรเพื่อความอยู่รอดของชุมชนเป็นอนัดับแรก คนภายนอกจะมาอ้างสิทธิเพื่อ
คุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชนเมือง มาอยู่เหนือการมีชีวิตรอกของชุมชนไม่ได้ ท าให้การมีส่วนร่วม
ลดหลัน่กนัไปตามความจ าเป็นพื้นฐานของชีวิตและสังคม อย่างไรก็ตามโดยทัว่ไปสิทธิชุมชนมกัมี
ลกัษณะการมีส่วนร่วมจากภายนอกมากกวา่การกีดกนั โดยหลกัการส าคญัของการ “มีส่วนร่วม” คือ 
เป้าหมายของสิทธิชุมชน มิใช่เพื่อประโยชน์เฉพาะส่วนของชุมชนเท่านั้ น แต่ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของสังคมดว้ย 

อุดมการณ์ของสิทธิชุมชนวางอยูบ่นหลกัพื้นฐานวา่ดว้ยความย ัง่ยืน และ ความเป็นธรรม เห็น
ไดจ้ากการจดัการป่า การจดัการน ้ า ตอ้งการให้สมาชิกมีส่วนร่วมเขา้ถึงทรัพยากร และไดรั้บการแบ่งปัน
ทรัพยากรอย่างเป็นธรรม การท่ีชุมชนจะอยู่รอดไดต้อ้งอยู่บนฐานทรัพยากรท่ีย ัง่ยืน การบริโภคให้
หมดไปเป็นการท าลายทุนชีวิตของชุมชนโดยตรง ซ่ึงอุดมการณ์สิทธิชุมชนจะมุ่งประสิทธิภาพสูงสุด
จากการใชท้รัพยากร 

สิทธิชุมชนบนเน้ือหาท่ีหลากหลาย กล่าวคือ ชุมชนจ านวนมากไดอ้าศยัทุนทางสังคมของตน
สร้างระบบในการจดัการตนเองเพื่อปรับสัมพนัธภาพทางอ านาจในหลายรูปแบบ เช่น สิทธิการจดัการ
ทรัพยากร สิทธิในท่ีอยูอ่าศยั สิทธิสตรี เศรษฐกิจชุมชน เป็นตน้ 

สิทธิชุมชนเป็นขบวนการเคล่ือนไหวประชาธิปไตยจากรากหญา้ กล่าวคือ สิทธิชุมชนเป็น
การต่อสู้ โดยมีเป้าหมายหลกัเพื่อไปสู่ความเป็นพหุลกัษณ์ประชาธิปไตย หรือ สังคมท่ีเคารพความ
หลากหลาย หรือ มีนโยบายให้แต่ละทอ้งถ่ินตลอดจนกลุ่มต่างๆในสังคม ให้ไดมี้เสรีภาพของตนเอง
ในการก าหนดกติกาของวิถีชีวิต เศรษฐกิจ ทรัพยากรตามภูมินิเวศวฒันธรรมของตน ทั้งน้ีอยู่บน
พื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกนัของสังคมดว้ย รัฐตอ้งมีนโยบายสนบัสนุนชุมชนให้มีเสรีภาพในการ
ก าหนดกฎ กติกา ระบบสิทธิ การจดัการทรัพยากร เศรษฐกิจ วิถีชีวิตวฒันธรรมของตนเอง และ มี
กลไกสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน 

2.5.4 ลกัษณะส าคัญของสิทธิชุมชน53 
เม่ือพิจารณาหลกัการของสิทธิชุมชนแลว้ จึงสามารถแยกพิจารณาสรุปลกัษณะท่ีส าคญัอนั

เป็นลกัษณะพิเศษของสิทธิชุมชนไดด้งัน้ี 
  อุดมการณ์ของสิทธิชุมชน เป็นอุดมการณ์เพื่อความอยู่รอดของชุมชน กระบวนการในการ
เกิดข้ึนของสิทธิชุมชนในแต่ละประเภท ไม่ไดเ้กิดจากความสัมพนัธ์ในเชิงพนัธะสัญญา หากแต่เป็น
ผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการภายในของชุมชนในแต่ละพื้นท่ีท่ีทดลองเรียนรู้ สั่งสมข้ึนมาเป็นส่วน
หน่ึงของโครงสร้างสังคมในระดบัชุมชน และในหลาย ๆ กรณีท่ีมีการเลียนประสบการณ์ และท าให้

                                                           
53 ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร์, เพ่ิงอา้ง, หนา้ 25 
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เกิดข้ึนซ ้ า ๆ ในทางความคิดตั้งอยูบ่นส านึกและความรับรู้ร่วมกนัของชุมชนเป็นหลกั ดงันั้นจึงมกัจะ
ไม่ปรากฏในรูปของบนัทึกท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรกลไกในการบงัคบัเป็นไปโดยอาศยัวิธีการของแต่
ละชุมชน ผา่นทางระบบความสัมพนัธ์ในดา้นต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นชุมชน 

สิทธิชุมชนเป็นความพยายามของชุมชน ท่ีจะจดัความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกของชุมชนให้
สอดคลอ้งกบัการกระท าท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้และมีทางเลือก สิทธิชุมชนเป็นสิทธิท่ีมีเง่ือนไข 
ไม่ใช่สิทธิเด็ดขาด ตอ้งข้ึนอยูก่บัปัจจยัทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นชุมชนสิทธิชุมชนมกัจะมีกลไกภายในชุมชน 
ท่ีเกล่ียทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพ และใหโ้อกาสกบัสมาชิกของชุมชน 

2.5.5 สิทธิของกลุ่มชาติพนัธ์ุ 
กลุ่มชาติพนัธ์ุ เป็นกลุ่มท่ีมีการรวมตวัโดยมีลกัษณะวฒันธรรม จารีตประเพณี การด ารงชีวิต 

ความเป็นอยู่ท่ีเหมือนกนั มีจุดก าเนิดของบรรพบุรุษร่วมกนั และพูดภาษาเดียวกนั มีเอกลกัษณ์พิเศษ
ในตวัเอง  

แรกเร่ิมเดิมทีกลุ่มชุมชนแต่ละชุมชนจะมีขนาดเล็ก มีระเบียบ กฎเกณฑ์ จารีตประเพณีเป็น
ของตนเอง  แต่เม่ือวนัเวลาเปล่ียนไปสังคมเร่ิมมีการขยายตวัใหญ่ข้ึนโดยการรวมตวัของชุมชนหลาย
ชุมชนเขา้ด้วยกนั จึงเกิดความจ าเป็นในการสร้างกฎระเบียบท่ีมีความเป็นกลางข้ึน อนัส่งผลให้เกิด
ระบบแนวคิดแบบรวมอ านาจเขา้สู่ศูนยก์ลาง และมีการสร้างความคิดวา่กลุ่มชนท่ีอยู่ห่างออกไปจาก
ศูนยก์ลางเป็นคนบา้นนอกบา้ง ชาวเขาบา้ง หรือชนเผา่บา้ง และถา้อยู่ห่างออกไปอีก ก็ถึงกบัเรียกว่า
เป็นคนป่า ทั้งๆท่ีพวกเขาต่างก็อยูร่่วมในรัฐประชาชาติเดียวกนั 54 

แต่ต่อมาเม่ือกลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ไม่ยอมเป็นฝ่ายถูกกระท าฝ่ายเดียว จึงหันมารวมตวักนัเพื่อ
เรียกร้องสิทธิต่างๆท่ีพึงมีพึงไดใ้นฐานะพลเมืองไทย พร้อมๆกบัการออกมาแสดง ความมีตวัตนทาง
ชาติพนัธ์ุ (Ethnic Identity) ด้วยการสร้างอตัลักษณ์ของชาวเขาผ่านทั้งพิธีกรรมและการแสดงออก
ต่างๆท่ีแสดงวา่ชาวเขานั้นมีความรู้และศกัยภาพในการอนุรักษท์รัพยากรป่า ในดา้นหน่ึงก็เพื่อตอบโต้
อคติต่างๆและในอีกด้านหน่ึงก็เพื่อสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในหมู่ชาวเขาเอง ซ่ึงในทาง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเรียกกระบวนการขา้งตน้น้ีว่า การเปิดพื้นท่ีทางสังคมและวฒันธรรม 
(Social and Cultural Space)ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ท่ีเปรียบเสมือนพื้นท่ีในการแสดงออกของ สิทธิของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุ (Ethnic Rights) รวมทั้ง ภูมิปัญญาความรู้ (Indigenous Knowledge) เพื่อนิยามการด ารง
อยูท่างวฒันธรรมอยา่งแตกต่าง และก าหนดความสัมพนัธ์ทางสังคมของตนเองกบักลุ่มอ่ืน ๆ ในสังคม 
แทนท่ีจะปล่อยให้ผูอ่ื้นเป็นผูก้  าหนดฝ่ายเดียว ซ่ึงก็ถือได้ว่าเป็นสิทธิชุมชนอย่างหน่ึงท่ีรัฐจะต้อง
ยอมรับในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของประชาสังคม55 

                                                           
54 อานันท์  กาญจนพัน ธ์ุ , ความ เป็นชาติพัน ธ์ุ  (Ethnicity), สืบค้นจากhttp://www.contothailand.org/independentfile/ 

INDEX.ASP, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 21/6/2559      
55 เร่ืองเดิม 
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อยา่งไรก็ดี การแยกกลุ่มชุมชนท่ีห่างไกลออกไปจากชุมชนเมือง หากจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาในภาพรวม ตอ้งเป็นการแยก ยอมรับ เขา้ใจ สนบัสนุน และส่งเสริมขนบธรรมเนียม วฒันธรรม 
จารีตประเพณี อนัเป็นเอกลกัษณ์พิเศษของกลุ่มชนเหล่านั้นเพื่อสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดั้งเดิมให้คง
อยูต่่อไป และ ไม่ถูกกลืนไปดว้ยวฒันธรรมใหม่ของกลุ่มชุมชนเมือง และตอ้งไม่กีดกนัมิให้กลุ่มคน
เหล่านั้นไดรั้บสิทธิทั้งหลายท่ีพวกเขาควรจะไดรั้บเฉกเช่นเดียวกบัสิทธิของกลุ่มคนในชุมชนเมือง อนั
จะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของมนุษย ์

2.5.6. สิทธิของกลุ่มชาติพนัธ์ุตามรัฐธรรมนูญ 
การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ประเทศไทยมีการก าหนดรับรองสิทธิในความเป็นมนุษย ์หรือ ท่ีเรียกว่า ศกัด์ิศรีความเป็น

มนุษยไ์วใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2540, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 หรือ แมแ้ต่ร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2559 โดยก าหนดวา่ “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ และเสรีภาพ
ของบุคคลย่อมได้รับความคุม้ครอง” ประกอบกบั “การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรตอ้ง
ค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี”  

การคุ้มครองสิทธิในการก าหนดวถิีชีวติของตนเอง 
ในส่วนการรับรองสิทธิในการก าหนดหรือจัดการวิถีชีวิตของตนเองนั้ นแยกพิจารณา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทีละฉบบัดงัน้ี 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  
มาตรา 46 บญัญติัว่า “บุคคลซ่ึงรวมตวักนัเป็นชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือ

ฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ หรือวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติ และมีส่วน
ร่วมในการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มรวมทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั” 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
มาตรา 66 บญัญติัว่า “บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ิน หรือชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม 

ยอ่มมีสิทธิอนุรักษห์รือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและ
ของชาติ และมีส่วนรวมในการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื” 

จะเห็นไดว้่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540  และ 2550 มีการก าหนด
ลกัษณะของชุมชนท่ีไดรั้บความคุม้ครองเป็นพิเศษ กล่าวคือ เป็นชุมชนทอ้งถ่ิน หรือ ชุมชนทอ้งถ่ิน
ดั้งเดิม โดยในประเด็นน้ี ผศ. ดร.กิตติศกัด์ิ ปรกติ56 ไดใ้หค้วามหมายของชุมชนทอ้งถ่ินไวด้งัน้ี 
                                                           

56 กิตติศกัด์ิ ปรกติ, (2549), สิทธิชุมชน, หนา้ 104 - 106 
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ชุมชนทอ้งถ่ิน คือ ชุมชนท่ีตั้งหลกัแหล่งและด าเนินวิถีชีวิตแบบพื้นบา้นอยูใ่นเขตพื้นท่ีหรือ
ทอ้งถ่ินใดท้องถ่ินหน่ึงซ่ึงอาจได้รับผลกระทบต่อส่วนได้ส่วนเสียส าคญัจากการด าเนินการ หรือ การ
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงานรัฐ หรือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และแมชุ้มชน
ทอ้งถ่ินจะหมายความรวมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด้วย แต่ก็ไม่จ  ากดัอยู่เฉพาะว่าจะตอ้งเป็นองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเท่านั้น เพราะชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบอาจมีหลกัแหล่งคาบเก่ียวอยูใ่นเขตพื้นท่ี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพียงส่วนใดส่วนหน่ึง หรือ คาบเก่ียวครอบไปหลายทอ้งท่ีก็ได ้

ทอ้งถ่ินดั้งเดิม หมายถึง การวิถีชีวิตแบบพื้นบา้นตามความเช่ือในแบบแผน หรือ วฒันธรรม
ดั้ งเดิมของชุมชน ซ่ึงปกติอาศยัการจดัการบ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย ัง่ยืนเป็นฐานส าคญัในการด ารงชีพและมีการแยกความต่างระหว่าง 
ชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม และ ชุมชนทัว่ไป ไว ้2 ประการ กล่าวคือ ค าวา่ชุมชนทอ้งถ่ิน หมายถึงชุมชนท่ีมี
วิถีชีวิตแบบพื้นบา้นท่ีตรงกนัขา้มกบัชุมชนเมือง และ ยงัเช่ือมโยงไปถึงความมีรากเหงา้ท่ีมีลกัษณะ
ดั้งเดิม ในแง่ความผกูพนักนัตามความเช่ือวา่เป็นชุมชนท่ีมีรากเหงา้ แห่งก าเนิด เทือกเถาเหล่ากอ ท่ีมา
จากแหล่งทรัพยากรหรือส่ิงแวดลอ้มในทอ้งท่ีเดียวกนั หรือ สืบสายเผา่พนัธ์ุมาจากบรรพบุรุษ หรือตน้
ตออนัศกัด์ิสิทธิร่วมกนั หรือ มีความผูกพนักนัโดยประวติัศาสตร์ความเป็นมาหรือแบบแผนในการ
ด าเนินชีวติหรือวฒันธรรมของตนเองเป็นการเฉพาะ 

นวรัตน์ นพคุณ ยงัไดก้ล่าวถึง ชุมชนทอ้งถ่ินวา่ หมายถึง ชุมชนท่ีเกิดจากการรวมตวัของกลุ่ม
บุคคลมาอาศยัอยู่ในท่ีเดียวกันมีประเพณีวฒันธรรม และวิถีการด ารงชีวิตเดียวกนั เป็นระยะเวลา
ยาวนาน และโดยด ารงชีพด้วยการพึ่ งพาทรัพยากรธรรมชาติ มีการเรียนรู้ท่ีจะอยู่กบัส่ิงรอบ ๆ ตวั 
อย่างกลมกลืน เพราะฉะนั้นพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นส่ิงมีค่าและมี
ประโยชน์ต่อพวกเขา57 

ดงัน้ีกลุ่มชุมชนเหล่าน้ีจึงยอ่มไดรั้บความคุม้ครองไม่วา่จะเป็นในเร่ืองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์
คนหน่ึงเฉกเช่น บุคคลทัว่ไป ตลอดจนการก าหนดและการจดัการวิถีชีวิตของตนตามรูปแบบวฒันธรรม 
จารีตประเพณี และขนบธรรมเนียมดั้งเดิมอนัเป็นเอกลกัษณ์พิเศษของกลุ่มชุมชนของตนได ้ภายใต้
การรับรองสิทธิของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  

และในปัจจุบนัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ได้ถูกยกเลิกไปโดย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และไดมี้การจดัท าร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2559 แต่ยงัอยู่
ในขั้นตอนรอการลงประชามติ โดยในมาตรา 41 บญัญติัว่า “บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (๑) ไดรั้บ
ทราบและเขา้ถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามท่ีกฎหมาย
บญัญติั (๒) เสนอเร่ืองราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจง้ผลการพิจารณาโดย รวดเร็ว 

                                                           
57 นวรัตน์ นพคุณ, การขยายสิทธิชุมชน, สืบคน้จาก http://library2.parliament.go.th/giventake/content_dc/ dc_doc21.html, 

สืบคน้วนัท่ี 10/4/2559 

s> fit

ร:

cn



38 

(๓) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเน่ืองจากการกระท าหรือการละเวน้การกระท าของข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐ” อนัจะเห็นได้ว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบบั 2559 น้ีไม่มีการ
แยกย่อย กลุ่มชุมชนออกเป็นชุมชนท้องถ่ิน หรือ ชุมชนท้องถ่ินดั้ งเดิม แต่รวมเป็นค าเดียว คือ 
“ชุมชน”  

แม้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 2559 จะมิได้บัญญัติเป็นการเฉพาะ ถึงชุมชน
ท้องถ่ิน หรือ ชุมชนท้องถ่ินดั้ งเดิม หรือ แม้กระทัง่กลุ่มชนพื้นเมือง แต่เม่ือยอ้นกลบัไปพิจารณา
ความหมายของ “ชุมชน” ตามท่ีปรากฏตอนตน้ จะเห็นไดว้า่ ชุมชนคือ การรวมตวักนัของกลุ่มคนท่ีมี
ลกัษณะ รูปแบบการด ารงชีวิต และ จารีตประเพณีท่ีเหมือนหรือคลา้ยกนั ซ่ึงอาจไม่จ  าเป็นตอ้งมีความ
เหมือนกนัในทุกๆเร่ือง แต่ตอ้งไม่แตกต่าง แตกแยก ผิดแปลกออกไป และ ความส าคญัท่ีสุดของการ
อยูร่่วมกนัจนเป็นชุมชนเดียวกนั คือ การติดต่อส่ือสาร เพื่อให้คนในสังคมไดรั้บรู้รับทราบความคิด 
ทศันคติ ความพึงพอใจของแต่ละคนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจร่วมกนั รวมไปถึงการจดัการร่วมกนั
ของคนในสังคมท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกลุ่มชาติพนัธ์ุ หรือ กลุ่มชนเผา่เป็นการวมตวักนัเป็นกลุ่ม
ชุมชนท่ีมีวิถีชีวิต จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม วฒันธรรมคลา้ยกนั และยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์
ของตนไวแ้มส้ังคมจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ดงัน้ีจึงถือวา่กลุ่มชาติพนัธ์ุ หรือ กลุ่มชนเผา่ 
เป็นกลุ่มคนท่ีรวมตวักนัเป็นชุมชน และ ควรไดรั้บความคุม้ครองภายใตรั้ฐธรรมนูญเฉกเช่นเดียวกนั
กบักลุ่มชุมชน หรือ บุคคลทัว่ๆไป  

2.5.7 สิทธิของกลุ่มชาติตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพืน้เมือง58 
เน่ืองจากกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองน้ีมักจะได้รับผลกระทบทั้ งในเร่ืองท่ีดินท่ีท ากิน ประเพณี 

วฒันธรรม การด ารงความเป็น อตัลกัษณ์ของตนเอง สหประชาชาติได้เล็งเห็นความส าคญัในการ
คุ้มครองสิทธิ และมีความพยายามหาแนวทางจดัการปัญหาร่วมกันเพื่อตกผลึกและเป็นแนวทาง
เดียวกนัในการแกไ้ขปัญหา โดยมีการจดัตั้งคณะท างานวา่ดว้ยประชากรชนเผา่พื้นเมืองข้ึนมา ตั้งแต่ปี 
2525 และมีความพยายามในการยกร่างเน้ือหาปฏิญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง 
โดยรับฟังความคิดเห็นจา และ ขอ้เสนอแนะจากทั้งฝ่ายรัฐบาล องค์กรชนเผ่าพื้นเมือง และองค์กร
พฒันาเอกชน และไดรั้บความเห็นชอบในร่างปฏิญญาฯจากสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ จนเกิด
เป็นปฏิญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยสิทธิของชนเผา่พื้นเมืองเม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2550 โดยมีประเทศท่ี
ลงนามเห็นชอบทั้งหมด 143 ประเทศ59 มีเน้ือหาพอสรุปไดด้งัน้ี 

 

                                                           
58 ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยสิทธิของชนเผา่พ้ืนเมือง (United Nations Declaration on Rights of Indigenous Peoples) 

จดัพิมพโ์ดย ส านกักิจการชาติพนัธุ์ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
59 ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศท่ีลงนามเห็นชอบในร่างปฏิญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยสิทธิของชนเผา่

พ้ืนเมืองดว้ย 

s> fit

ร:

cn



39 

ประการท่ี 1 การคุม้ครองสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลกัสิทธิมนุษยชน 
โดยยืนยนัว่าชนเผ่าพื้นเมืองมีความเสมอภาคเท่ากบับุคคลอ่ืน ๆ ทั้งปวง ในขณะท่ีรับรู้สิทธิ

ของผูอ่ื้นทั้งปวงวา่มีความแตกต่างกนั โดยพึงไดรั้บความเคารพในความแตกต่างดงักล่าว 
มาตรา 1 “ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิท่ีจะไดรั้บความพึงใจอย่างเต็มท่ีทั้งในฐานะส่วนรวมและ

ปัจเจกบุคคล ในสิทธิมนุษยชนทั้งปวงและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ตามท่ีได้รับการรับรองในกฎบตัร
สหประชาชาติ ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ” 

มาตรา 2 “ชนเผ่าพื้นเมืองและบุคคลท่ีเป็นชนเผ่าพื้นเมืองมีเสรีภาพและความเสมอภาคเท่า
เทียมกับกลุ่มคนบุคคลอ่ืนๆ และ มีสิทธิท่ีจะใช้สิทธิของเขาโดยปราศจากการเลือกปฏิบติัในทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะบนพื้นฐานของความเป็นชนเผา่พื้นเมืองโดยก าเนิดหรือโดยอตัลกัษณ์ของตน” 

มาตรา 3 “ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิในการก าหนดตนเอง โดยเหตุแห่งสิทธินั้น พวกเขามีอิสระท่ี
จะก าหนดสถานภาพทางการเมืองและด าเนินการพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของตนได้
อยา่งอิสระ”  

มาตรา 5 “ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิท่ีจะธ ารงรักษาและเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัสถาบนั
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม อนัมีลกัษณะเฉพาะของตน ในขณะท่ียงัคงรักษาสิทธิใน
การมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีในชีวิตทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของรัฐตามท่ีพวกเขา
เลือก” 

มาตรา 7 “(1) ปัจเจกบุคคลของชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิในการด ารงชีวติ บูรณภาพทางดา้นจิตใจ
และร่างกาย เสรีภาพและความมัน่คงของบุคคล 

(2) ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิร่วมกนัท่ีจะมีชีวิตอยูอ่ย่างเสรี สันติ และมัน่คงในฐานะท่ีเป็นกลุ่ม
ชนเฉพาะ และ ตอ้งไม่ตกอยู่ภายใตก้ารกระท าใดอนัเป็นลกัษณะของการฆ่าลา้งเผ่าพนัธ์ุ หรือ การ
กระท าอ่ืนใดท่ีเป็นความรุนแรง รวมทั้งการพรากเด็กจากกลุ่มหน่ึงไปสู่อีกกลุ่มหน่ึงโดยการบงัคบั” 

ประการท่ี 2 เป็นการคุม้ครองและส่งเสริมอตัลกัษณ์ อนัเป็นลกัษณะเฉพาะของกลุ่มชนเผา่ 
โดยยืนยนัว่าผูค้นทั้งปวงเป็นส่วนหน่ึงของความหลากหลาย และ ความมัง่คัง่แห่งอารยธรรมและ
วฒันธรรมทั้งหมด ซ่ึงประกอบข้ึนเป็นมรดกร่วมกนัของมนุษยชาติ รวมทั้งยืนยนัในหลกัการ นโยบาย 
และปฏิบติัการบนพื้นฐาน หรือ สนบัสนุนความเหนือกวา่ของผูค้น หรือ ปัจเจกบุคคลบนพื้นฐานของ
ความแตกต่างในชาติก าเนิด เช้ือชาติ ศาสนา ชาติพนัธ์ุ หรือ วฒันธรรม 

มาตรา 8 “ชนเผ่าพื้นเมืองและบุคคลท่ีเป็นชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิท่ีจะไม่ถูกบงัคบัให้ผสม
กลมกลืนทางวฒันธรรม หรือ ท าลายวฒันธรรมของตน 

รัฐตอ้งจดัหากลไกท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส าหรับการกระท าใด ๆ  
ท่ีมีเป้าหมายหรือมีผลให้ตอ้งพรากพวกเขาจากบูรณภาพแห่งตนในฐานะท่ีเป็นกลุ่มชนเฉพาะ หรือ
จากคุณค่าทางวฒันธรรมหรืออตัลกัษณ์ของตน 
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การกระท าใด ๆ ท่ีมีเป้าหมายหรือมีผลใหพ้วกเขาหลุดพน้จากความเป็นเจา้ของท่ีดิน เขตแดน 
หรือทรัพยากรของตน 

รูปแบบใด ๆ ของการบงัคบัเคล่ือนยา้ยประชากรซ่ึงมีเป้าหมายหรือมีผลให้เกิดการละเมิด
หรือลิดรอนสิทธิใดๆของพวกเขา 

รูปแบบใด ๆ ของการบงัคบัใหมี้การผสมผสานกลมกลืน หรือ การรวมพวกทางวฒันธรรม 
รูปแบบใด ๆ ของการโฆษณาชวนเช่ือในลักษณะส่งเสริมหรือยุยงให้มีการเลือกปฏิบติัทางชาติพนัธ์ุ
และเช้ือชาติต่อพวกเขา” 

มาตรา 9 “ชนเผา่พื้นเมืองและบุคคลท่ีเป็นชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน
พื้นเมืองหรือชาติ อนัเป็นไปตามขนบธรรมเนียมและประเพณีของชุมชนหรือชาติท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ไม่
อาจใหมี้การเลือกปฏิบติัใดๆเกิดข้ึนจากการใชสิ้ทธิน้ี” 

มาตรา 11 “(1) ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิท่ีจะปฏิบติัและฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม และ ประเพณีของ
ตน ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการธ ารงรักษา คุม้ครองและพฒันา การแสดงออกทางวฒันธรรมของตนทั้งใน
อดีต ปัจจุบนั และ อนาคต เช่น แหล่งโบราณคดีและประวติัศาสตร์ ประดิษฐกรรม แบบลวดลาย 
พิธีกรรม เทคโนโลย ีและ ทศันศิลป์และศิลปะการแสดงและวรรณกรรม 

(2) รัฐจะตอ้งจดัให้มีการชดเชยโดยผา่นกลไกท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงอาจหมายรวมถึงการเรียก
คืนทรัพยส์มบติัทางวฒันธรรม ภูมิปัญญา ศาสนา และ จิตวญิญาณท่ีไดถู้กน าไปโดยปราศจากการรับรู้
และการยนิยอมล่วงหนา้ของชนเผา่พื้นเมือง หรือ ท่ีละเมิดต่อกฎหมาย ประเพณี และ ขนบธรรมเนียม
ของพวกเขา ทั้งน้ีโดยความร่วมมือกบัชนเผา่พื้นเมือง” 

มาตรา 13 “(1) ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิท่ีจะฟ้ืนฟู ใช้ พฒันาและถ่ายทอดประวติัศาสตร์ ภาษา 
ธรรมเนียมมุขปาฐะ ปรัชญา ระบบตวัเขียน และ วรรณกรรมของตน รวมทั้งการก าหนดและการรักษา
ช่ือเดิมของชุมชน สถานท่ีและบุคคลไปสู่คนรุ่นต่อไป 

(2) รัฐต้องมีมาตรการท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิน้ีจะได้รับการคุม้ครองและให้
แน่ใจวา่ชนเผา่พื้นเมืองจะสามารถเขา้ใจและไดรั้บการเขา้ใจในขั้นตอนเอกสารทางการเมือง กฎหมาย 
และการบริหาร หากจ าเป็นใหมี้การจดัหาการแปลภาษาให ้หรือ โดยวธีิการอ่ืนท่ีเหมาะสม” 

มาตรา 15 “(1) ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในศักด์ิศรี และ ความหลากหลายทางวฒันธรรม 
ประเพณี ประวติัศาสตร์ และความมุ่งหวงัในชีวิต อนัจกัตอ้งไดรั้บสะทอ้นออกมาอยา่งเหมาะสมใน
การศึกษาและขอ้มูลสาธารณะ 

(2) รัฐต้องมีมาตรการท่ีมีประสิทธิผล โดยการปรึกษาหารือและร่วมกับชนเผ่าพื้นเมืองท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อต่อสู้กบัอคติและขจดัการเลือกปฏิบติั และเพื่อส่งเสริมความอดทนอดกลั้น ความเขา้ใจ 
และ ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งชนเผา่พื้นเมืองกบัภาคส่วนอ่ืนๆทั้งหมดของสังคม” 

ประการท่ี 3 สิทธิในการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อตนเอง 
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ตระหนกัถึงความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะให้เกิดความเคารพ และ ส่งเสริมสิทธิอนัติดตวัมาแต่ก าเนิดของ
ชนเผ่าพื้นเมืองซ่ึงไดม้าจากโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ วฒันธรรมประเพณีทางจิต
วญิญาณ ประวติัศาสตร์และปรัชญาของตนโดยเฉพาะสิทธิเหนือท่ีดิน เขตแดนและทรัพยากรของตน 
รวมทั้งตระหนกัถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้ความเคารพและส่งเสริมสิทธิชนเผา่พื้นเมืองทีไดรั้บ
การยนืยนัในสนธิสัญญา ความตกลงและการจดัเตรียมการอ่ืนๆท่ีกระท าร่วมกบัรัฐ ตลอดจนให้ความ
เช่ือมัน่ว่า การท่ีชนเผ่าพื้นเมืองควบคุมการพฒันาท่ีมีผลกระทบต่อตวัเอง ท่ีดิน อาณาเขตและทรัพยากร
ของตนจะท าใหพ้วกเขาสามารถด ารงรักษาและเสริมสร้างความแขง็แรงใหแ้ก่สถาบนั วฒันธรรม และ 
ประเพณีของตน และเพื่อส่งเสริมการพฒันาของพวกเขาให้เป็นไปตามความมุ่งหวงัและความตอ้งการ
ของตนเอง  

มาตรา 18 “ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ
สิทธิของพวกเขาโดยผา่นผูแ้ทนท่ีพวกเขาเลือกเองตามกระบวนการของตนเอง และ ในการธ ารงรักษา
และพฒันาสถาบนัท่ีท าหนา้ท่ีตดัสินใจอนัเป็นลกัษณะของชนเผา่พื้นเมืองของตนเอง” 

มาตรา 19 “รัฐจะตอ้งปรึกษา และ ร่วมมืออยา่งสุจริตใจกบัชนเผา่พื้นเมืองท่ีเก่ียวขอ้งโดยผา่น
สถาบนัผูแ้ทนของเขาในการขอรับการยินยอมท่ีมีการบอกแจง้ เขา้ใจล่วงหนา้ และ เป็นอิสระ ก่อนท่ี
จะมีการรับรอง และ ด าเนินการตามมาตรการในทางนิติบญัญติั หรือ ทางปกครองท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อพวกเขา” 

มาตรา 20 “(1) ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิท่ีจะธ ารงรักษาและพฒันาระบบหรือสถาบนัการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมของตนเพื่อให้เกิดความมัน่คงในการใช้วิถีทางของตนในการยงัชีพ และ การ
พฒันา และเขา้ร่วมกิจกรรมตามประเพณีและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆของตนอยา่งเสรี 

(2) ชนเผ่าพื้นเมืองผูซ่ึ้งถูกพรากวิถีการยงัชีพ และ การพฒันาของตน ตอ้งมีสิทธิไดรั้บการ
ชดเชยอยา่งยติุธรรม” 

ประการท่ี 4 สิทธิในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติโดยตนเอง และร่วมกบัรัฐตระหนกั และ ให้
ความส าคญัตลอดจนเคารพต่อภูมิปัญญา วฒันธรรมและการปฏิบติัตามประเพณีของชนเผ่าพื้นเมือง 
อนัจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืและเท่าเทียม รวมทั้งการจดัการสภาพแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม 

มาตรา 29 “ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปกป้องสภาพแวดล้อมและ
ศักยภาพในการผลิตในท่ีดิน หรือ เขตแดนและทรัพยากรของตน รัฐต้องจัดตั้ งและด าเนินการ
โครงการให้ความช่วยเหลือชนเผ่าพื้นเมืองในการอนุรักษ์และการคุม้ครองส่ิงดงักล่าวโดยไม่มีการ
เลือกปฏิบติั 

รัฐตอ้งมีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจไดว้า่ไม่มีการจดัเก็บหรือทิ้งวตัถุอนัตรายใน
ท่ีดิน หรือเขตแดนของชนเผา่พื้นเมือง โดยไม่ไดรั้บความยินยอมท่ีมีการบอกแจง้ เขา้ใจล่วงหนา้ และ
เป็นอิสระ 
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รัฐต้องมีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพตามความจ าเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการส าหรับการ
ติดตามดูแล การรักษาและการฟ้ืนฟูสุขภาพของชนเผ่าพื้นเมืองตามท่ีได้พฒันาและด าเนินการโดย
ประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากวตัถุอนัตรายดงักล่าว ตอ้งไดรั้บการด าเนินงานอยา่งจริงจงั” 

มาตรา 32 “(1) ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในการตดัสินใจ และ พฒันาล าดับความส าคญัและ
ยทุธศาสตร์ส าหรับพฒันา หรือ การใชท่ี้ดิน เขตแดนและทรัพยากรอ่ืนๆของตน 

(2) รัฐตอ้งปรึกษา และ ร่วมมือโดยสุจริตใจกบัชนเผา่พื้นเมืองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผา่นสถาบนัท่ี
เป็นตวัแทนของเขาในการขอรับการยินยอมท่ีมีการบอกแจง้ และเป็นอิสระ ก่อนท่ีจะมีการอนุมติั
โครงการใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อท่ีดิน เขตแดนและทรัพยากรอ่ืนๆของพวกเขา โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาการใชป้ระโยชน์ หรือ การใชป้ระโยชน์แร่ธาตุ น ้า หรือ ทรัพยากรอ่ืนๆ 

(3) รัฐตอ้งจดัหากลไกท่ีมีประสิทธิผลส าหรับการชดเชยท่ีดีและยุติธรรมส าหรับกิจกรรม
ดงักล่าว และ จดัหามาตรการท่ีเหมาะสมในการบรรเทาผลกระทบในทางลบของสภาพแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมหรือจิตวญิญาณ” 

ประการท่ี 5 สิทธิอ่ืน ๆ 
สิทธิในการธ ารง รักษาระบบยุติธรรมภายใต้จารีตประเพณีของตน  และ มีสิทธิเข้าถึง

กระบวนการยติุธรรม 
มาตรา 34 “ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิในการส่งเสริม พฒันาและธ ารงรักษาโครงสร้างทางสถาบนั

และจารีตประเพณี จิตวญิญาณ วฒันธรรม กระบวนการ และปฏิบติัการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ และในกรณี
ท่ียงัมีอยู่ ระบบยุติธรรม หรือ ระบบจารีต หรือ ประเพณี ท่ีสอดคลอ้งตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ระหวา่งประเทศ” 

มาตรา 40 “ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิในการเขา้ถึง และการตดัสินใจท่ีทนัการณ์โดยผา่นกระบวนการ
ท่ีดี และยติุธรรมในการแกปั้ญหาความขดัแยง้และขอ้พิพาทกบัรัฐและคนกลุ่มอ่ืนๆ รวมทั้งการแกไ้ข
ท่ีมีประสิทธิผลต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และสิทธิร่วมกนัทั้งหมด การตดัสินใจดงักล่าวตอ้ง
พิจารณาถึงขนบธรรมเนียมประเพณี กฎเกณฑ์ และระบบกฎหมายของชนเผ่าท่ีเก่ียวขอ้งและสิทธิ
มนุษยชนระหวา่งประเทศดว้ย” 

สิทธิในการมีส่วนร่วมในขอ้ตกลง หรือ สนธิสัญญาต่างๆ กบัรัฐ 
มาตรา 37 “(1) ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิในการยอมรับ เคารพ และบงัคบัใชส้นธิสัญญา ขอ้ตกลง 

และการจดัการเชิงสร้างสรรคอ่ื์นๆ ท่ีไดส้รุปร่วมไวก้บัรัฐ หรือ ผูรั้บช่วงต่อในการปกครอง และใหรั้ฐ
นบัถือและเคารพต่อสนธิสัญญา ขอ้ตกลงและการจดัการเชิงสร้างสรรคอ่ื์นๆดงักล่าว 

(2) ปฏิญญาฉบบัน้ีจะตอ้งไม่ถูกน าไปตีความเพื่อท าให้สิทธิของชนเป่าพื้นเมืองท่ีมีอยู่ใน
สนธิสัญญา ขอ้ตกลงและการจดัการเชิงสร้างสรรคอ่ื์น ๆ นอ้งลงหรือหมดไป” 
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มีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐ 
มาตรา 39 “ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในการเขา้ถึงความช่วยเหลือทางดา้นงบประมาณและทาง

วชิาการจากรัฐ และโดยผา่นความร่วมมือระหวา่งประเทศ เพื่อประโยชน์ในสิทธิและเสรีภาพท่ีไดรั้บ
การรับรองไวใ้นปฏิญญาน้ี” 

จะเห็นได้ว่าปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองนั้น มีการก าหนดการ
คุม้ครอง และ ส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชนเผา่อยา่งครอบคลุมในเร่ืองท่ีส าคญัอนัเป็นปัญหาหลกั แต่แม้
ปฏิญญาฯดงักล่าวจะไม่ใช่ขอ้บงัคบัให้ทุกประเทศตอ้งปฏิบติัตามเหมือนกบักฎหมายระหวา่งประเทศ 
หรือ อนุสัญญาระหวา่งประเทศก็ตาม แต่ถือเป็นขอ้ตกลงร่วมกนั และเป็นพนัธะสัญญาท่ีทุกประเทศ
ควรปฏิบติัเพื่อส่งเสริม และ คุม้ครองสิทธิของชนเผา่พื้นเมือง 
 
2.6 บทบาทหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นรูปแบบการปกครองแบบการกระจายอ านาจจากศูนยก์ลาง และ 
ถือเป็นรูปแบบพื้นฐานการพัฒนาประเทศ และ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี และการปกครองทอ้งถ่ินยงัสามารถเข้าถึงปัญหา ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาทางสังคม วฒันธรรม ความเป็นอยู่ รวมทั้ งทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน และ สามารถ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไดต้รงจุด เน่ืองจากการปกครองทอ้งถ่ินเช่นน้ีมุ่งหมายใหป้ระชาชนในชุมชนเขา้มา
มีส่วนร่วมในการด าเนินภารกิจและกิจการของทอ้งถ่ินเพื่อเขา้ถึงและจดัการปัญหาไดต้รงจุดยิง่ข้ึน 

2.6.1 วตัถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น60 
เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในดา้นการเงิน บุคลากร ตลอดจนระยะเวลาท่ีใชด้ าเนินการ

ให้บริการชุมชน และท าให้เกิดความประหยดั เน่ืองจากหน่วยการปกครองท้องถ่ินนั้นๆ จะมีเงิน
งบประมาณสามารถหารายไดใ้ห้กบัทอ้งถ่ิน ท าให้ประหยดัเงินงบประมาณของรัฐบาลท่ีจะตอ้งจ่าย
ให้กบัทอ้งถ่ินจ านวนมาก และ แมจ้ะมีการจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บา้งแต่ก็มีเง่ือนไขท่ี
ก าหนดไวอ้ย่างรอบคอบ เป็นการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในท้องถ่ินอย่างแท้จริง 
เพราะความตอ้งการของประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ินยอ่มแตกต่างกนั การรอรับบริการจากรัฐบาลเพียง
ฝ่ายเดียวอาจไม่ตรงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริง และ มกัมีความล่าช้า หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมี
ประชาชนเป็นผูบ้ริหารยอ่มสามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

เพื่ อให้หน่วยการปกครองท้องถ่ินเป็นสถาบัน ท่ีให้การศึกษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน โดยการปกครองทอ้งถ่ินดงักล่าวไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

                                                           
60 ชูวงศ์ ฉายะบุตร, (2539), การปกครองท้องถิ่นไทย , หน้า 27-28 และ โกวิทย ์พวงงาม, (2546), คู่มือการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับมิติใหม่การเลือกตั้งท้องถิ่น, หน้า 24-25 อา้งในโกวิทย ์พวงงาม, (2554), การปกครองท้องถิ่นว่า
ด้วยทฤษฎ ีแนวคดิ และหลกัการ, หนา้ 14 
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ในการปกครองตนเอง ทั้ งในบทบาทของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติ การปฏิบัติหน้าท่ีใน
หลากหลายบทบาท มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ระดบัชาติไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.6.2 หน้าทีค่วามรับผดิชอบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น61 
การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถ่ินเพื่อด าเนินการ มี

ขอ้พิจารณาดงัต่อไปน้ี 
งานท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน และงานท่ีเก่ียวกบัการอ านวยความสะดวกในชีวิต

ความเป็นอยู่ของชุมชน เช่น พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรอ่ืนๆ การจดัท าถนน 
สะพาน สวนหยอ่ม 

งานท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัภยั รักษาความปลอดภยั 
งานท่ีเก่ียวกบัสวสัดิการสังคม เช่น การจดัให้มีหน่วยบริการสาธารณสุขในทอ้งถ่ิน สถาน

สงเคราะห์ 
งานท่ีเก่ียวกบัการพาณิชยข์องทอ้งถ่ิน เช่น การจดัตั้งสถานธนานุบาล การจดัการตลาด การ

จดับริการเดินรถ อนัถือเป็นการจดัใหบ้ริการแก่ประชาชน 
งานท่ีเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง โดยมีหนา้ท่ีตอ้งจดัให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง การใช้อ านาจเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง 

2.6.3 การบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 
2534 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) 

การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยในปัจจุบนั มีวิวฒันาการมาจากการปฏิรูปการ
บริหารราชการแผ่นดินในสมยั รัชกาลท่ี 5 ท่ีได้ทรงวางรากฐานการบริหารราชการแผ่นดินแบบ
ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาคอนัเป็นแม่แบบแก่การบริหารราชการแผน่ดินของไทย และมีการพฒันา
ปรับปรุงเร่ืองมาจนถึงปัจจุบัน โดยปัจจุบันประเทศไทยมีการแยกการบริหารราชการส่วนแผ่น
ออกเป็น การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ ส่วนทอ้งถ่ิน  

2.6.4 การบริหารราชการส่วนกลาง 
กล่าวคือ รัฐบาล หรือ คณะรัฐมนตรี มีหนา้ท่ีในการบริหารประเทศ และ ก าหนดนโยบายใน

การบริหารประเทศ ซ่ึงมีอ านาจ และ ใช้อ านาจในการบริหารและจดัการให้เป็นไปตามนโยบายท่ี
ก าหนด โดยส่วนราชการท่ีจดัเป็นส่วนกลาง ไดแ้ก่  

ส านักนายกรัฐมนตรี  
กระทรวง หรือ ทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 

                                                           
61 โกวิทย ์พวงงาม, (2554), การปกครองท้องถิ่นว่าด้วยทฤษฎ ีแนวคดิ และหลกัการ, หนา้ 17 
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ทบวงซ่ึงสังกดัส านกันายกรัฐมนตรี หรือ กระทรวง 
กรม หรือ ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน และ มีฐานะเป็นกรม  
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นจดัระเบียบบริหารราชการ โดยแบ่งอ านาจการบริหาร

ให้แก่ส่วนภูมิภาค แต่ส่วนภูมิภาคยงัคงอยู่ภายใต้การบริหารราชการของส่วนกลาง กล่าวคือ 
ส่วนกลางจะเป็นผูบ้ริหาร และ จดัท านโยบาย เพื่อให้ในส่วนภูมิภาคน าไปบงัคบัใชใ้ห้สอดคลอ้งกบั
ส่วนกลาง โดยการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคน้ีประกอบไปดว้ย 

2.1. จงัหวดั 
2.2. อ าเภอ 
2.3. ต าบล และ หมู่บา้น 
 
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
เป็นการกระจายอ านาจอย่างแทจ้ริงสู่ทอ้งถ่ินเพื่อให้ประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ มีอ านาจใน

การตดัสินใจในเร่ืองท่ีตนมีส่วนไดเ้สียอนัเป็นกิจกรรมสาธารณะท่ีเกิดข้ึนภายในทอ้งถ่ิน ตามภารกิจ
หน้าท่ีท่ีระบุให้ด าเนินการอย่างชดัเจน และ มีพื้นท่ีในการรับผิดชอบท่ีชดัเจน โดยผูบ้ริหารราชการ
ส่วนทอ้งถ่ินน้ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือ โดยผา่นความเห็นชอบของสภาทอ้งถ่ิน 
และ มีความรับผิดชอบต่อการด าเนินการ และ การตดัสินใจดว้ยตนเอง ซ่ึงปัจจุบนัการบริหารราชการ
ส่วนทอ้งถ่ินมี 2 ระบบ คือ  

1. ระบบการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินโดยทัว่ไป คือ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
และ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2. ระบบการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานครฯ และ พทัยา 
จะเห็นไดว้า่การบริหารราชการแผน่ดินของประเทศไทยมีทั้งหมด 3 ส่วนซ่ึงแต่ละส่วนมีการใชท้ฤษฎี
แนวความคิดในการบริหารจดัการ และ ด าเนินการท่ีแตกต่างกนัไปเพื่อใหบ้รรลุความมุ่งหมายท่ีจดัตั้ง
ไว ้ 

ทั้งน้ีในส่วนวิจยัฉบบัน้ีจะมุ่งเนน้ศึกษาในส่วนทอ้งถ่ินท่ีใกลชิ้ดกบัประชาชน และ ชุมชน จน
แทบจะถือเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ เน่ืองจากประชาชนสามารถเขา้ถึง มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น และ ด าเนินกิจการร่วมกนัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี นัน่คือ องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบล หรือ อบต. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีตั้ งข้ึนตาม
พระราชบญัญติัสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 โดยการจดัตั้งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีแนวคิดเพื่อแกปั้ญหาความเหล่ือมล ้ าในการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ีเทศบาล และ สุขาภิบาล 
ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตั้งข้ึนมาก่อนแต่ยงัไม่อาจแก ้หรือ จดัการปัญหาความเหล่ือมล ้า
ดงักล่าวได ้
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นบัแต่มีองคก์ารบริหารส่วนต าบล ท าให้อุดช่องวา่งให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจ
ครอบคลุมทัว่ราชอาณาจกัรไทย เน่ืองจากเป็นองค์กรปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบท่ีมีขนาดเล็ก ใกลชิ้ด 
และ สามารถเขา้ถึงชาวบา้นไดม้าก และ ง่ายท่ีสุด ซ่ึงขณะน้ีมีองคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัตั้งข้ึนแลว้
ทั้งหมด 5,33462 แห่งทัว่ประเทศไทย 

2.6.5. อ านาจและหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน มาตรา 16 ไดก้  าหนด อ านาจและหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไวด้งัน้ี 
มาตรา 1663 บญัญติัว่า “ให้เทศบาล เมืองพทัยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและ

หนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองดงัน้ี 
การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้า 
การจดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 
การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
การสาธารณูปการ 
การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
การพาณิชย ์และการส่งเสริมการลงทุน 
การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
การจดัการศึกษา 
การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 
การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ วฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 
การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
การส่งเสริมกีฬา 
การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
การก าจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู และน ้าเสีย 
การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

                                                           
62 ส่วนวิจยัและพฒันาระบบ รูปแบบและโครงสร้างส านักพฒันาระบบ รูปแบบและโครงสร้างกรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน, กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, ขอ้มูลวนัท่ี 5 กนัยายน 2559, http://www.dla.go.th/work/abt/ 
63 มาตรา 16 พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
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การจดัใหมี้และควบคุมสุสาน และ ฌาปนสถาน 
การควบคุมการเล้ียงสัตว ์
การจดัใหมี้และควบคุมการฆ่าสัตว ์
การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรงมหรสพ และ 

สาธารณสถานอ่ืนๆ 
การจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
การผงัเมือง 
การขนส่งและการวศิวกรรมจราจร 
การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
การควบคุมอาคาร 
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและรักษาความปลอดภยั

ในชีวติและทรัพยสิ์น 
กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศ

ก าหนด” 
นอกจากอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มาตรา 16 แลว้ หากรัฐเห็นสมควรตามความเหมาะสม อาจ
มอบหมายใหอ้งคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการแทนได ้ตามมาตรา 21 วรรคแรก64 

จะเห็นไดว้า่อ านาจ หน้าท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลส่วนมากจะมุ่งเนน้ไปท่ีการบริการ
สาธารณะเพื่อประชาชนภายในชุมชนให้ไดรั้บความสะดวกสบาย และ ป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดตามมา 
ไม่วา่จะเป็นท่ีเกิดจากมลภาวะทางน ้ า ทางอากาศ หรือ กิจการท่ีเกิดจากการด าเนินการของคนภายใน
ชุมชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนให้คงอยู่ในสภาพท่ีดี ไม่ถูกท าลายไปโดยไม่จ  าเป็น รวมทั้งจดัการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ี
เส่ือมโทรมให้กลบัมามีคุณภาพท่ีดีข้ึนใหม่เพื่อประโยชน์ของทอ้งถ่ิน และ คนภายในชุมชนนั้นเอง 
โดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของคนภายในชุมชนเพื่อร่วมมือกนัพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

 
 

                                                           
64 มาตรา 21 วรรคแรก บญัญติัวา่ “บรรดาอ านาจและหน้าท่ีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมาย รัฐอาจมอบอ านาจ

และหน้าท่ีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการแทนได้” 
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2.6.6. บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม65 

เม่ือพิจารณาอ านาจหน้าท่ี ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบญัญติัก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มาตรา 16 ในส่วนการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติ และ ส่ิงแวดล้อม สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ส่วน คือ การส่งเสริม การ
ประสานความร่วมมือ และ การด าเนินการ ดงัน้ี 

 การส่งเสริม  
กล่าวคือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตอ้งมีการส่งเสริม โดยให้ความรู้ ความเขา้ใจ และปลูกฝัง

จิตส านึกให้แก่คนภายในชุมชน ให้เห็นความส าคญัในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และให้ตระหนกั
เห็นโทษท่ีตามมา หากทรัพยากรธรรมชาติของคนในท้องถ่ินถูกท าลาย โดยมุ่งเน้นให้ความรู้
การเกษตรท่ีถูกตอ้งท่ีไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติแก่คนในชุมชน และ สนบัสนุนการตลาดส าหรับ
เกษตรกรในชุมชนท่ีใหค้วามส าคญัในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลกั  

ซ่ึงในส่วนน้ีถือเป็นส่วนส าคญั และ เป็นรากฐานในการด าเนินการในส่วนต่อๆไป กล่าวคือ 
หากประชาชนในชุมชนตระหนักเห็นความส าคญัในการจดัการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และ ดูแล
ชุมชนของตนเอง ยอ่มเกิดความร่วมมือในการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆของรัฐโดยสมคัรใจของคน
ภายในชุมชน จนเกิดการพฒันาต่อไป   

การประสานความร่วมมือ 
เน่ืองจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานท่ีสามารถเขา้ถึงคนภายในชุมชนไดโ้ดยง่าย

มากกวา่หน่วยงานอ่ืนๆ ดงัน้ีในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตินั้น จ  าเป็นตอ้งเป็นตวักลางใน
การประสานงานความต้องการ ความเดือดร้อนและปัญหาท่ีเกิดข้ึนของคนภายในชุมชนและ
ด าเนินการแกไ้ข รวมทั้งประสานงานในหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ขา้มาช่วยเหลือ และ จดัการให้
เรียบร้อย 

การด าเนินการ  
กล่าวคือ ภายใตก้รอบของพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีก าหนดอ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลให้ตอ้งด าเนินการจดัการ 
ฟ้ืนฟู ดูแลท านุบ ารุง และ รักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในทอ้งถ่ินนั้น เม่ือมีการให้ความรู้ ความเขา้ใจ 
แก่คนในชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติแลว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลยงัมีหนา้ท่ีส าคญั
ในการลงมือปฏิบติัการ โดยด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าประสงคท่ี์ก าหนดไว ้โดยรวดเร็วเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีดีต่อไป 

                                                           
65 อาศยัพ้ืนฐานแนวคิดจากบทความ “บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม” โดย ทนงศกัด์ิ จนัทร์ทอง 
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จะเห็นไดว้า่องคก์ารบริหารส่วนต าบลซ่ึงเกิดข้ึนตามหลกัการกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่
ทอ้งถ่ินหรือชุมชน และเป็นหน่วยงานท่ีสามารถเขา้ถึงชุมชนไดม้ากท่ีสุด เน่ืองจากในปัจจุบนัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลมีการจดัตั้งทัว่ประเทศไทยแลว้ถึง 5,334 แห่ง ซ่ึงครอบคลุมชุมชนเกือบทั้งหมด จึง
เป็นหน่วยงานท่ีบทบาทส าคญัมากท่ีสุดในการบริหารจดัการ ดูแล ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
ดงัน้ีในการศึกษาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนนอกจากจะตอ้งศึกษาวถีิชีวติ แนวความคิด
ของคนในแต่ละชุมชนแล้วยงัตอ้งพิจารณาองค์การบริหารส่วนต าบลซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีเข้ามาให้
ความช่วยเหลือ และ สนบัสนุนชุมชนในการจดัการดูแลทรัพยากรธรรมชาติใหมี้ประสิทธิภาพดว้ย   
8. แนวคิดเก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ิน (Local Administration) 
 การปกครองทอ้งถ่ินตามหลกัการกระจายอ านาจ คือ การท่ีรัฐมอบอ านาจปกครองบางส่วน 
ซ่ึงมิใช่อ านาจในทางนิติบญัญติัและมิใช่อ านาจในทางตุลาการ แต่เป็นอ านาจในทางบริหารหรือจดัท า
บริการสาธารณะต่าง ๆ เฉพาะในส่วนท่ีไม่เก่ียวกบักองก าลงัในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของรัฐ
ให้แก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยให้มีองคก์ารนิติบุคคลท่ีมีองคก์รเจา้หน้าท่ีทั้งหมดหรือส่วนใหญ่จาก
การเลือกตั้งของราษฎรในทอ้งถ่ิน เป็นผูด้  าเนินงานบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีอิสระใน
การปกครองตนเอง ไม่อยู่ภายใต้การบงัคบับญัชาของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค 
หากแต่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมอยา่งบางเบาของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค ซ่ึงในระบบ
กฎหมายปกครองของฝร่ังเศสเรียกการควบคุมดงักล่าววา่ “La tutelle administrative” แปลไดว้า่ “การ
ก ากบัดูแลทางปกครอง”66 
 การปกครองส่วนทอ้งถ่ินข้ึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้มในแต่ละพื้นท่ี มีปัจจยัหลายประการท่ีมี
ส่วนต่อการเกิด ความเจริญเติบโต และการพฒันาของการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น ประวติัศาสตร์ 
การปกครอง เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ ประชากรและปัจจยัอ่ืนๆ ดงันั้น รูปแบบ โครงสร้างและหนา้ท่ีของ
การปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงเป็นผลผลิตมาจากปัจจยัเหล่าน้ี แนวคิดเก่ียวกบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
มีดว้ยกนัหลายมิติ ซ่ึงอาจจ าแนกไดเ้ป็น 7 มิติ ดงัน้ี67 

1. มิติทางสังคม คือ กลุ่มคนท่ีรวมตวักนัจากคนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีเฉพาะทางภูมิศาสตร์ 
ซ่ึงไดพ้ฒันาความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัข้ึนมา และมีลกัษณะทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีโดดเด่น
เป็นของตนเอง จนกระทัง่ประกอบกนัเป็นหน่วยทางสังคมท่ีมี องค์ประกอบทางสังคมของชุมชนจึง
สะทอ้นออกมาเป็นการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

                                                           
66 สมคิด เลิศไพฑูรย,์ กฎหมายการปกครองทอ้งถ่ิน, (กรุงเทพฯ : : เอก็ซเปอร์เน็ท, 2550) หนา้ 30 
67 เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, (กรุงเทพฯ : บริษทั บพิธการพิมพ ์จ ากดั, 2555) หนา้ 
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 2. มิติทางชุมชน เป็นการปกครองส่วนท้องถ่ินเกิดจากการเป็นชุมชนเดียวกันของคนใน
ท้องถ่ิน ซ่ึงมีความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจจึงเป็น
ตวัก าหนดความเป็นอิสระของคนทอ้งถ่ิน และเป็นมิติหน่ึงของความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  
 3. มิติทางเศรษฐกิจ การปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติทางเศรษฐกิจมีสองด้าน ด้านหน่ึง 
เศรษฐกิจเป็นตวัก าหนดการปกครองตนเองของทอ้งถ่ิน และอีกดา้นหน่ึง ทอ้งถ่ินเป็นแหล่งส าคญัของ
การพฒันาประเทศ 
 4. มิติทางภูมิศาสตร์ พื้นท่ีภูมิศาสตร์เป็นมิติส าคญัของการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีผลกระทบ
ต่อคนในท้องถ่ิน และมีผลต่อกฎหมาย การเมืองและการบริหาร ผูก้  าหนดนโยบายจึงตอ้งรู้ความ
แตกต่างทางภูมิศาสตร์และประชากรของทอ้งถ่ิน เพื่อให้บริการท่ีตรงกับความตอ้งการของคนใน
ทอ้งถ่ิน 
 5. มิติทางกฎหมาย ในฐานะท่ีเป็นการปกครองตนเอง การปกครองส่วนท้องถ่ินจึงต้องมี
คุณสมบัติตามกฎหมาย 3 ประการ คือ 1 ต้องเป็นองค์การและมีอ านาจอิสระเก่ียวกับรายได้ การ
ควบคุมและจดัการทรัพยากรในทอ้งถ่ิน 2 ตอ้งมีลกัษณะเป็นการปกครองท่ีเลือกมาจากคนในทอ้งถ่ิน 
และ 3 ตอ้งมีสิทธิเขา้ท าสัญญาและจดัการทรัพยสิ์นของตนเอง ในสถานะตามกฎหมาย 
  6. มิติทางการเมือง เป็นมิติท่ีส าคญัท่ีสุดของการปกครองส่วนท้องถ่ิน เพราะการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นรากฐานส าคญัท่ีสุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินโดยทัว่ไปจึงเป็นประชาธิปไตย มีส่วนให้การศึกษาทางการเมืองแก่คนในทอ้งถ่ิน ขณะท่ีการ
ปกครองระดบัชาติอาจใหก้ารศึกษาทางการเมืองหรือไม่ก็ได ้ข้ึนอยูก่บัระบบหรือรูปแบบการปกครอง 
 7. มิติทางการบริหาร หมายความวา่ องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นองคก์ารบริหารท่ีน าเอา
การเมือง การบริหารและเทคโนโลยีมาผสมผสานกนั การผสมผสานน้ีเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีไม่มีการ
ปกครองใดเหมือน การปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นสถานท่ีท างานท่ีเป็นทั้งหน่วยปกครองตนเองและ
เป็นตัวแทนของรัฐบาล แม้ไม่ใช่ตัวแทนโดยตรง โดยท างานเพื่อมุ่งให้ได้ประสิทธิภาพและ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน ท าให้เกิดการติดต่อกบัประชาชนในระดบัต่างๆ มีอ านาจ
ตดัสินใจในกิจกรมท่ีท า การปกครองส่วนท้องถ่ินจึงรวมเอาทั้งประชาธิปไตยแบบตวัแทน ระบบ
ราชการ และการเป็นนกัเทคนิคเขา้ดว้ยกนั  
 2.6.7 หลกัเกณฑ์ในการแบ่งแยกอ านาจหน้าทีร่ะหว่างรัฐกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 รัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ มกัก าหนดให้รัฐจะตอ้งกระจายอ านาจให้กบัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน แต่การวินิจฉัยว่าอ านาจหน้าท่ีใดควรเป็นของรัฐหรือขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
กลบัไม่ปรากฏหลกัเกณฑ์ท่ีแน่ชัด การศึกษาเร่ืองหลกัเกณฑ์การแบ่งแยกอ านาจหน้าท่ีจึงตอ้งอาศยั
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การพิจารณาจากการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีระหวา่งรัฐกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศต่างๆ 
ซ่ึงพอสรุปไดว้า่มีหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการแบ่งแยก 9 ประการ ดงัน้ี68 

1) หลกัผลประโยชน์มหาชน (Public interest) สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
(ก) ผลประโยชน์มหาชนของรัฐ คือการพิจารณาประโยชน์ท่ีไดจ้ากการบริการสาธารณะนั้น

เป็นส่วนไดเ้สียโดยตรงของพลเมืองกลุ่มใหญ่ท่ีสุดของรัฐ เป็นเร่ืองท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นประโยชน์ของ
คนทัว่ประเทศ มีความส าคญัต่อความเป็นเอกภาพของรัฐ จึงจ าเป็นตอ้งมีองคก์รส่วนกลางเป็นผูป้ฏิบติั
หน้าท่ี หรือหากรัฐมอบให้ทอ้งถ่ินด าเนินการ รัฐจะตอ้งเป็นผูค้วบคุมนโยบายให้ทอ้งถ่ินด าเนินการ 
โดยนโยบายเพื่อผลประโยชน์ของรัฐ หรือความเป็นเอกภาพของรัฐ เช่น การป้องกนัประเทศ การ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ เป็นตน้ 

(ข) ประโยชน์มหาชนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ประโยชน์ซ่ึงเป็นส่วนไดส่้วนเสียโดยตรงของพลเมืองท่ี
อาศยัอยูใ่นทอ้งถ่ินโดยเฉพาะ 

2) หลักประสิทธิภาพในการจดัการ เป็นการพิจารณาในเร่ืองคุณภาพของการให้บริการ
สาธารณะท่ีจดัท าข้ึน กล่าวคือ การจดัท าบริการสาธารณะอยา่งหน่ึงควรจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่
ประชาชนมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากภารกิจในการจดับริการสาธารณะบางอยา่งจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยี
ระดบัสูง เป็นกิจการขนาดใหญ่หรือเป็นกิจการท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีการประสานงานระหวา่งองคก์รต่างๆ 
หลายหน่วยงาน แต่ภารกิจในการจดัท าบริการสาธารณะบางอยา่งเป็นกิจการท่ีไม่สลบัซบัซอ้น หรือมี
เทคนิคมากนกั จึงตอ้งมีองคก์รท่ีเหมาะสมทั้งทางดา้นการเงิน บุคลากร และความสามารถดา้นอ่ืนๆ ท่ี
จะจดัท าบริการสาธารณะใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

3) หลกัความรับผิดชอบในการจดับริการ (Accountability) กิจกรรมท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของหน่วยชุมชนระดบัใด ควรมอบให้หน่วยการปกครองระดบันั้นเป็นเจา้ของและเป็นผูด้  าเนินการ 
ทั้งน้ีเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ สนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนในชุมชนได้ดีท่ีสุดอยู่
ภายใตก้ารควบคุมตรวจสอบของชุมชนนั้น ๆ แต่หากเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งสนองตอบความตอ้งการของ
หน่วยชุมชนท่ีสูงข้ึนไป หรือเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งสนองตอบปัญหาความตอ้งการของผูค้นทั้งประเทศ
หรือปัญหาของชาติโดยรวม ก็ควรมอบใหเ้ป็นหนา้ท่ีของรัฐบาลระดบัสูงข้ึนไปตามความเหมาะสม 

4) หลกัความสามารถของทอ้งถ่ิน (Local Capability) เกิดจากพื้นฐานแนวคิดท่ีวา่ การด าเนิน
กิจกรรมสาธารณะทั้งมวลเป็นหนา้ท่ีของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินในระดบัล่างสุดเสมอ หน่วยการ
ปกครองทอ้งถ่ินในระดบัสูงข้ึนไปจะเลือกด าเนินกิจกรรมสาธารณะใด ๆ ก็ต่อเม่ือทอ้งถ่ินระดบัล่าง
ไม่มีศกัยภาพท่ีจะด าเนินการได ้หรือหากด าเนินการไดก้็อาจเกิดปัญหากระทบกบัทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ หรือ
เป็นผลเสียหายต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม 

                                                           
68 สมคิด เลิศไพฑูรย,์ กฎหมายการปกครองทอ้งถ่ิน, (กรุงเทพฯ : : เอก็ซเปอร์เน็ท, 2550) หนา้ 48-51 
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5) หลักการก าหนดระดับของหน่วยจัดการบริการท่ีมีความรับผิดชอบสูงสุด (Optimal 
Accountability) หน่วยจดับริการท่ีมีความรับผิดชอบสูงสุดในท่ีน้ี หมายถึง หน่วยจดับริการในระดบั
ใด ๆ ก็ตามท่ีมีคุณสมบติั 2 ประการดงัต่อไปน้ีประกอบกนัมากท่ีสุด 

(ก) เป็นหน่วยจดับริการระดบัล่างสุด มีความใกลชิ้ดกบัผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุดท่ีมีความสามารถ
ในการวางแผน จดัการผลิต และหารายไดม้าใชจ่้ายในการจดัการบริการไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

(ข) เป็นหน่วยจดัการบริการท่ีมีพื้นฐานการให้บริการครอบคลุมประชากรหรือพื้นท่ีท่ีไดรั้บ
ประโยชน์ และผลกระทบจากการให้บริการโดยสมบูรณ์ และประชาชนผูมี้ส่วนไดรั้บผลประโยชน์ 
และผลกระทบจากการจดัการบริการสาธารณะทั้งหมด สามารถเขา้ไปมีส่วนในการวางแผนการผลิต 
และควบคุมตรวจสอบผลการด าเนินงานของหน่วยจดับริการนั้นๆ ไดโ้ดยตรงมากท่ีสุด 

6) หลกัการก าหนดขนาดของการจดับริการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด (Optimal Efficiency of 
scale) ขนาดของการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในท่ีน้ี หมายถึง ขนาดของชุมชน (จ านวน
ประชากรในชุมชน) ในระดบัใดๆก็ตามท่ีเอ้ืออ านวยให้สามารถจดับริการประเภทนั้นๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด หรืออีกนยัหน่ึงเป็นจ านวนประชากรท่ีเอ้ืออ านวยให้มีตน้ทุนการจดับริการท่ีต ่า
ท่ีสุดนัน่เอง โดยการก าหนดหน่วยการจดับริการโดยค านึงถึงขนาดของการจดับริการท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุดน้ี มาจากหลักประสิทธิภาพ (The principle of Management Efficiency) ในการจัดบริการ
สาธารณะท่ีว่า การจดับริการสาธารณะใดๆ ควรตอ้งประหยดั ถ้าสามารถใช้เงินจ านวนน้อยท่ีสุด
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูค้นจ านวนมากไดก้็นบัวา่เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

7) หลักการจ าแนกหน่วยก าหนดนโยบายและหน่วยจดับริการออกจากกนั (Separation of 
Policy Units) เป็นการน าหลกัเกณฑ์การก าหนดระดบัของหน่วยจดับริการท่ีมีความรับผิดชอบสูงสุด 
(Optimal Accountability) และหลักการก าหนดขนาดของการจัดบริการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(Optimal Efficiency  of scale) มาพิจารณาร่วมกันวิเคราะห์บริการสาธารณะแต่ละประเภท และ
จดัสรรบริการลงไปในชุมชนระดบัต่างๆ ซ่ึงอาจเกิดกรณีท่ีหน่วยจดับริการท่ีน่าจะมีความสามารถ 
และมีความรับผิดชอบต่อผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดไม่สามารถจดับริการให้มีตน้ทุนต ่าท่ีสุด (หรือมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด) ทั้ งน้ี  เน่ืองจากหน่วยจัดบริการหรือหน่วยการปกครองท่ีใกล้ชิดกับ
ผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุดและสามารถหารายไดม้าใชจ่้ายในการจดับริการนั้นได ้มกัจะมีจ านวนประชากร
น้อยเกินไป โดยจ านวนท่ีจะสามารถจดับริการให้มีต้นทุนต ่าท่ีสุดก็อาจเป็นประชากรของหลายๆ 
ต าบล หรือหลายๆ อ าเภอประกอบกัน ซ่ึงทางเลือกท่ีน่าจะเหมาะสมคือ การให้มีหน่วยก าหนด
นโยบายและจดับริการท่ีมีความรับผิดชอบสูงสุด และให้หน่วยจดับริการท่ีมีต้นทุนต ่าท่ีสุด โดย
หน่วยงานทั้งสองอาจเป็นหน่วยงานเดียวกนัหรือคนละหน่วยงานก็ได ้

8) หลักการก าหนดอ านาจหน้าท่ีจัดท าบริการสาธารณะตามขนาดของกิจการบริการ
สาธารณะ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
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(ก) บริการสาธารณะท่ีเป็นกิจการขนาดใหญ่ หมายถึง กิจการท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยีเงินทุนและ
บุคลากรท่ีมีความสามารถระดับสูง ดังนั้นผูจ้ะมีอ านาจตดัสินใจจดัท ากิจการดงักล่าว จึงต้องเป็น
องค์กรขนาดใหญ่ท่ีมีขีดความสามารถพร้อมท่ีจะด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การศึกษา
ระดับสูง การคมนาคมทางอากาศ การชลประทานหลวง การขุดเจาะน ้ ามัน เช้ือเพลิงและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาวจิยั การวเิคราะห์ประเมินผล เป็นตน้ 

(ข) บริการสาธารณะท่ีเป็นกิจการไม่สลบัซับซ้อนหรือมีเทคนิคมากนกั และมกัเป็นกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของประชาชน ซ่ึงหากไดพ้นักงานทอ้งถ่ินท่ีรู้ถึงสภาพทอ้งถ่ินนั้นๆ เป็น
ผูจ้ดัท า จึงจะมีประสิทธิภาพมากกว่าให้รัฐซ่ึงเป็นผูว้างนโยบายด าเนินการในวงกวา้งเป็นผูจ้ดัท า 
นอกจากน้ี การจดัท าบริการประเภทน้ียงัเป็นการด าเนินการท่ีใชง้บประมาณไม่มากนกั เช่น การให้มี
สถานสินเช่ือทอ้งถ่ิน การดูแลชายหาดในเขตทอ้งถ่ิน การจดัใหมี้โคมไฟตามถนนหนทาง เป็นตน้  

9) หลกัการแบ่งตามประเภทขององคก์รในการเป็นผูใ้หบ้ริการสาธารณะ  
(ก) บริการสาธารณะอยู่ในอ านาจของรัฐ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาถึงลกัษณะส าคญั 2 ประการ 

ไดแ้ก่ 
1 เป็นภารกิจท่ีประชาชนทั้งประเทศมีส่วนไดส่้วนเสียเหมือนๆกนั จึงตอ้งอาศยัองคก์รกลาง

เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีใหส้อดคลอ้งกนัทัว่ประเทศ 
2 เป็นภารกิจท่ีรัฐสามารถจดัท าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ซ่ึงพอจะสรุปเป็นภารกิจ

พื้นฐานของรัฐออกเป็น 4 ประเภท คือ 
   - หนา้ท่ีดา้นการป้องกนัประเทศ 

                - หนา้ท่ีในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
                - หนา้ท่ีในการรักษาความมัน่คง หรือเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ 
                - หนา้ท่ีของรัฐในการเป็นตวัแทนในดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

(ข) บริการสาธารณะท่ีอยู่ในอ านาจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นกิจการท่ีเก่ียวกบั
ทอ้งถ่ินโดยเฉพาะและเป็นไปเพื่อสนองความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ิน โดยมีลกัษณะ คือ 

1 เป็นกิจการท่ีเป็นไปเพื่อสนองความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ินนั้นท่ีสามารถแยกออกหรือมี
ลกัษณะท่ีแตกต่างจากทอ้งถ่ินอ่ืนได ้

2 เป็นกิจการท่ีใกลชิ้ดกบัคนในทอ้งถ่ินเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนัของคนในทอ้งถ่ิน ดงัท่ีกล่าว
ไปแลว้ จึงพอจะจ าแนกประเภทของบริการสาธารณะท่ีอยูใ่นอ านาจของทอ้งถ่ินไดเ้ป็น 
                 - เร่ืองท่ีเก่ียวกบัสวสัดิการของคนในทอ้งถ่ินโดยตรง 
                 - เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและการอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของ
คนในทอ้งถ่ิน 
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3 การจดัท าบริการสาธารณะทอ้งถ่ินในรูปองคก์รร่วม ในการจดัท าบริการสาธารณะทอ้งถ่ิน
นั้น ทอ้งถ่ินอาจโอนหน้าท่ีบางอย่างของตนให้แก่องค์กรร่วมด าเนินการได ้เช่น การจดัให้มีสหการ
หรือการจดัตั้ งบริษทัจ ากัดของท้องถ่ินต่างๆ เป็นต้น การโอนอ านาจหน้าท่ีบางอย่างเช่นน้ี ท าให้
ทอ้งถ่ินท่ีเขา้ร่วมในองคก์รร่วมนั้นสามารถตดัทอนภาระหนา้ท่ีโอนให้แก่องคก์รร่วมรับผดิชอบได ้

4 บริการสาธารณะท่ีรัฐและทอ้งถ่ินร่วมกนัดูแล เน่ืองจากมีบริการสาธารณะบางประเภท เป็น
เร่ืองท่ีกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน โดยไม่อาจแยกประโยชน์ของ
มหาชนทั้งสองให้ออกจากกนัไดอ้ยา่งเด็ดขาด การจดัท าบริการสาธารณะท่ีรัฐและทอ้งถ่ินร่วมกนัดูแล
น้ี อาจแบ่งแยกไดเ้ป็นล าดบัชั้นของกิจการ โดยอาศยัหลกัเกณฑ์เช่นเดียวกนักบัการแบ่งแยกการจดัท า
บริการสาธารณะระหว่างรัฐกับท้องถ่ิน โดยอาศยัหลักทัว่ไปคือหลักประโยชน์มหาชนและหลัก
ประสิทธิภาพ ซ่ึงบริการเหล่าน้ีเป็นภารกิจล าดบัรองท่ีทั้งรัฐและทอ้งถ่ินตอ้งแบ่งหนา้ท่ีกนัรับผิดชอบ
ด าเนินการ เช่น การจดัการศึกษาความตอ้งการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นความตอ้งการ
ส่วนรวมของคนทั้งประเทศ โดยก าหนดนโยบายและวางแผนการศึกษาไวเ้ป็นหลกัเกณฑ์ทัว่ไป ซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับการศึกษาขั้นต่อไป และการวดัมาตรฐานการศึกษาซ่ึงตอ้งเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกันทั้ งระบบ ในขณะเดียวกันการศึกษาในขั้นประถมศึกษาซ่ึงเป็นความต้องการของคนใน
ท้องถ่ินแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันไปด้วย เช่น การสร้างโรงเรียน การจัดการศึกษาเสริมท่ี
สอดคลอ้งกบัสภาพของชุมชนในแต่ละทอ้งถ่ิน จึงเป็นหนา้ท่ีของทอ้งถ่ินท่ีจะจดัท าในส่วนน้ี ส่วนการ
จดัการศึกษาระดบัสูงจึงเป็นหนา้ท่ีของรัฐในการจดัท า และส าหรับการจดัการศึกษานอกโรงเรียน เป็น
การจดัการศึกษาเพื่อส่งเสริมทกัษะและฝึกฝนฝีมือเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนในทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์มหาชนทอ้งถ่ินจึงเป็นหนา้ท่ีของทอ้งถ่ินในการด าเนินกิจการ หรือ
หนา้ท่ีในการส่งเสริมรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มซ่ึงรัฐและทอ้งถ่ินตอ้งใหก้ารดูแลร่วมกนั 
 ซ่ึงจะเห็นได้ว่า หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้ น เป็นเร่ืองการจดัการบริการ
สาธารณะส าหรับคนในทอ้งถ่ินโดยเฉพาะในทุกๆ ดา้น แนวคิดเก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ินจึงเป็น
แนวคิดท่ีไปเพื่อใหท้อ้งถ่ินนั้นๆ สามารถจดัการตนเองไดใ้นทุกเร่ืองเพื่อประโยชน์ของทอ้งถ่ินตนเอง
อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

10. กฎหมายเก่ียวกบัการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลและการตราขอ้บญัญัติ
ทอ้งถ่ิน 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2559 มาตรา 250 บญัญติัไวด้งัน้ี 
“องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีและอ านาจดูแลและจดัท าบริการสาธารณะและกิจกรรม

สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน รวมทั้งส่งเสริมและ
สนบัสนุนการจดัการศึกษาใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

ช2ิร®.,>s>

%

cn



55 

การจดัท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดท่ีสมควรให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจ
โดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น
หน่วยงานหลกัในการด าเนินการใด ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติัซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัรายไดข้อง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามวรรคส่ีและกฎหมายดงักล่าวอยา่งนอ้ยตอ้งมีบทบญัญติัเก่ียวกบักลไก
และขั้นตอนในการกระจายหนา้ท่ีและอ านาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ีและ
อ านาจดงักล่าวของส่วนราชการใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ย 

ในการจดัท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดท่ีเป็นหน้าท่ีและอ านาจขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ถา้การร่วมด าเนินการกบัเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการมอบหมายให้
เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถ่ินมากกว่าการท่ี
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะด าเนินการเอง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะร่วมหรือมอบหมายให้
เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการนั้นก็ได ้

รัฐตอ้งด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรายไดข้องตนเองโดยจดัระบบภาษีหรือ
การจดัสรรภาษีท่ีเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและพฒันาการหารายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ทั้งน้ี เพื่อให้สามารถด าเนินการตามวรรคหน่ึงไดอ้ย่างเพียงพอ ในระหว่างท่ียงัไม่อาจด าเนินการได ้
ใหรั้ฐจดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไปพลางก่อน 

กฎหมายตามวรรคหน่ึงและกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินตอ้งให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอิสระในการบริหาร การจดัท าบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนบัสนุนการ
จดัการศึกษา การเงินและการคลงั และการก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงตอ้งท าเพียงเท่าท่ี
จ  าเป็นเพื่อการคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม 
การป้องกนัการทุจริต และการใชจ่้ายเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความ
แตกต่างขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบ และตอ้งมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการป้องกนัการ
ขดักนัแห่งผลประโยชน์ และการป้องกนัการก้าวก่ายการปฏิบติัหน้าท่ีของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน
ดว้ย” 

โดยมีพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2552 ไดบ้ญัญติัรายละเอียดในการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไว ้ดงัน้ี 

1. ขนาด 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีกระจายอยูท่ ัว่ประเทศมีขนาดท่ีแตกต่างกนั โดยใชเ้กณฑ์รายได้

เป็นหลกัในการพิจารณา ในปี พ.ศ. 2547 กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ี
มีจ านวน ประชากรไม่ถึง 2,000 คน และไม่สามารถจะด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรวมเขา้กบั
องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่ืนท่ีมีเขตติดต่อกนั ภายในอ าเภอเดียวกนั และมีการยกฐานะของสภาต าบล
หลายแห่งให้เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ในปัจจุบนัองค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวน
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ทั้งหมด 6,616 แห่ง ในขณะเดียวกนัเกณฑ์ในการแบ่งชั้นและจ านวนชั้นท่ีใช้อยู่เดิมมีการยกเลิก คือ 
ปัจจุบนัหลกัเกณฑแ์ละขนาดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแบ่งออกเป็น ดงัน้ี69 

(1) องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ เป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีมีรายไดไ้ม่รวมเงิน
อุดหนุน 20 ลา้นบาทข้ึนไป 

(2) องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง เป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีมีรายไดไ้ม่รวมเงิน
อุดหนุน 6-20 ลา้นบาท 

(3) องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก เป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีมีรายไดไ้ม่รวมเงิน
อุดหนุนต ่ากวา่ 6 ลา้นบาท 

2. อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล70 
อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลมาจาก 2 แหล่งคือ อ านาจหน้าท่ีตาม

พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ่มเติม ( ฉบบัท่ี 5 ) พ.ศ. 
2546 และอ านาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 รายละเอียดมีดงัน้ี 

2.1 อ านาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2546 

มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ีในการพฒันาต าบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ 
สังคมและวฒันธรรม 

มาตรา 67 องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางน ้าและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน ้า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจดัมูลฝอยและ

ส่ิงปฏิกลู 
(3) ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ 
(4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
(6) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 
(7) คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 

                                                           
69 บูฆอรี ยหีมะ, การปกครองทอ้งถ่ินไทย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550) หนา้ 166 
70 เร่ืองเดียวกนั หนา้ 172-173 
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(9) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย โดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหต้าม
ความจ าเป็นและสมควร 

มาตรา 68 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ใหมี้น ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 
(3) ใหมี้และบ ารุงรักษาทางระบายน ้า 
(4) ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การผกัผอ่นหยอ่นใจ และสวนสาธารณะ 
(5) ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุม้ครองดูแลและรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณะสมบติัของแผน่ดิน 
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(10) ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม 
(11) กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย ์
(12) การท่องเท่ียว 
(13) การผงัเมือง 
2.2 อ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงจะกล่าวโดยเฉพาะส่วนองค์การบริหารส่วนต าบล ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี71 

มาตรา 4 ในพระราชบญัญติัน้ี... “องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง 

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพทัยาและองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าท่ีในการ
จดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองดงัน้ี 

(1) การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
(2) การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้า 
(3) การจดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
(5) การสาธารณูปการ 

                                                           
71 เร่ืองเดียวกนั หนา้ 83-98 
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(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(7) การพาณิชย ์และการส่งเสริมการลงทุน 
(8) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
(9) การจดัการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 
(11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 
(13) การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
(14) การส่งเสริมกีฬา 
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
(18) การก าจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู และน ้าเสีย 
(19) การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(20) การจดัใหมี้และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(21) การควบคุมการเล้ียงสัตว ์
(22) การจดัใหมี้และควบคุมการฆ่าสัตว ์
(23) การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยัโรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอ่ืน ๆ 
(24) การจดัการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
(25) การผงัเมือง 
(26) การขนส่งและการวศิวกรรมจราจร 
(27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(28) การควบคุมอาคาร 
(29) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกนัและรักษาความ

ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
(31) กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 
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มาตรา 21 บรรดาอ านาจและหน้าท่ีท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมายรัฐอาจมอบ
อ านาจและหนา้ท่ีให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการแทนได ้ในการด าเนินงานตามอ านาจและ
หน้าท่ีท่ีระบุไวใ้นมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18และมาตรา 19 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจ
ร่วมมือกัน ด าเนินการหรืออาจร้องขอให้รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน แล้วแต่กรณี 
ด าเนินการแทนได ้

มาตรา 22 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจมอบให้เอกชนด าเนินการตามอ านาจและหน้าท่ี
แทนได ้ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

3. ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ข้อบังคับต าบลเป็นข้อบัญญัติท้องถ่ิน ท่ีองค์กรบ ริหารส่วนท้องถ่ิน เป็นผู ้ออก ซ่ึ ง

พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 71 และมาตรา 87 ได้
ก าหนดให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามารถออกขอ้บงัคบัต าบลได ้เพื่อใชบ้งัคบัในต าบลเท่าท่ีไม่ขดั
ต่อกฎหมายหรืออ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในการน้ีจะก าหนดค่าธรรมเนียมท่ีจะ
เรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผูฝ่้าฝืนดว้ยก็ได ้แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินห้าร้อยบาท และรวมถึง
การจดังบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบลก็ใหท้  าเป็นขอ้บญัญติัต าบลดว้ย72 

     3.1 กระบวนการในการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินจะเร่ิมจากการเสนอร่างขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน
โดยผูมี้อ  านาจและสิทธิท่ีจะเสนอซ่ึงอาจจะเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูมี้
สิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามพระราชบญัญติัว่าด้วยการเขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติั
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 เพื่อเขา้สู่การพิจารณาของสภาทอ้งถ่ิน โดยการพิจารณาก็จะมีอยูด่ว้ยกนัสามวาระ 
(เช่นกนักบัการประชุมเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายของท่ีประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรและของท่ีประชุม
วุฒิสภา) ไดแ้ก่ วาระแรก เป็นขั้นรับหลกัการ วาระท่ีสอง เป็นขั้นพิจารณาร่างขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินราย
มาตรา วาระท่ีสาม เป็นขั้นพิจารณาลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบในร่างข้อบญัญัติหรือไม่ หากท่ี
ประชุมสภาทอ้งถ่ินมีมติไม่ให้ความเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินดงักล่าวก็ตกไป แต่หากท่ีประชุม
สภาท้องถ่ินให้ความเห็นชอบแล้ว ร่างข้อบัญญัติดังกล่าวก็จะต้องไปผ่านกระบวนการให้ความ
เห็นชอบจากองคก์รผูมี้อ  านาจเพื่อประกาศใชต่้อไป73 ซ่ึงก็คือนายอ าเภอตามพระราชบญัญติัสภาต าบล
และองคก์รบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ก าหนดให้อ าเภอเป็นองคก์รก ากบัดูแลท่ีท าหน้าท่ีให้ความ
เห็นชอบขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

    3.2 อ านาจออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีมีท่ีมาจากพระราชบญัญติัเฉพาะเร่ือง อ านาจในการออก
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินลกัษณะน้ีมีท่ีมาจากบทบญัญติัแห่งกฎหมายในระดบัพระราชบญัญติัเท่านั้น ซ่ึง
อ านาจในการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินเฉพาะเร่ือง เป็นอ านาจท่ีองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บมอบ

                                                           
72 สมคิด เลิศไพฑูรย,์ กฎหมายการปกครองทอ้งถ่ิน, (กรุงเทพฯ : : เอก็ซเปอร์เน็ท, 2550) หนา้ 77 
73 เร่ืองเดียวกนั หนา้ 429 
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มาจากพระราชบญัญติัฉบบัต่างๆ เพื่อออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินในลกัษณะท่ีเป็นการก าหนดรายละเอียด
ปลีกยอ่ยของบทบญัญติัแห่งกฎหมายในระดบัพระราชบญัญติัท่ีให้อ านาจ ทั้งน้ี ก็เพื่อให้การบงัคบัใช้
บทบญัญติัแห่งกฎหมายเป็นไปดว้ยความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม ความจ าเป็น และตอ้งการของ
ทอ้งถ่ินต่างๆ จึงจ าเป็นตอ้งมอบอ านาจในการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
อนัเป็นองค์กรท่ีมีอ านาจด าเนินการจดัท าบริการสาธารณะภายในทอ้งถ่ินของตนเอง เป็นผูก้  าหนด
รายละเอียดปลีกยอ่ยตามความเหมาะสมดงักล่าว ดงันั้น ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีมีท่ีมาจากพระราชบญัญติั
เฉพาะเร่ืองจึงเป็นการก าหนดมาตรการเพิ่มเติม เพื่อให้บทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีให้อ านาจมีความ
สมบูรณ์ข้ึนนัน่เอง74 

3.3 บทบญัญติัแห่งกฎหมายในระดบัพระราชบญัญติัให้อ านาจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดมี้ผูร้วบรวมและจ าแนกเร่ืองต่างๆ ไดด้งัน้ี75 

       3.3.1 เร่ืองเก่ียวกบัสาธารณสุข 
                     ก. พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ.
2535 มาตรา 14 ได้ก าหนดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินเพื่อก าหนด
ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดแก่บุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตใหน้ าขบวนสัตว ์หรือฝงูสัตวห์รือจูงสัตวไ์ป
ตามถนน 
                     ข. พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 20 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินสามารถออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการก าจดั การเก็บส่ิงปฏิกลู และค่าธรรมเนียมการ
ใหบ้ริการการเก็บและการขนส่ิงปฏิกลู เป็นตน้ 
                      3.3.2 เร่ืองเก่ียวกบัการเงิน การคลงั  
                      พระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. 2508 มาตรา 22 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนด
แกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2524 ไดก้ าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินสามารถออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินเพื่อก าหนดท่ีดินท่ีไดรั้บการลดหยอ่นภาษี 
                      3.3.3 เร่ืองเก่ียวกบัสุสานและฌาปนสถาน 
                      พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน  พ.ศ.2528 มาตรา 11 ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินเพื่อก าหนดค่าธรรมเนียมและการด าเนินการ
ต่างๆท่ีเก่ียวกบัสุสานและฌาปนสถาน 
                      3.3.4 เร่ืองเก่ียวกบัการจดัระเบียบการจอดยานยนต ์
                      พระราชบญัญติัจดัระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล  พ.ศ.2503 
มาตรา 4 ไดก้ าหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบางประเภท ไดแ้ก่ เทศบาลและสุขาภิบาลสามารถ

                                                           
74 เร่ืองเดียวกนั หนา้ 415 
75 เร่ืองเดียวกนั หนา้ 415-416 
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ออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินเพื่อก าหนดค่าธรรมเนียมการจดัการให้มีท่ีจอดยานยนต์ในทางหลวงหรือท่ี
สาธารณะ แต่เน่ืองจากไดมี้พระราชบญัญติัเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล จึงท าให้ใน
ปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นสุขาภิบาลไดเ้ปล่ียนเป็นเทศบาล จึงท าใหใ้นปัจจุบนัองคก์ร
ปกครองส่วนปกครองท้องถ่ินท่ีเป็นสุขาภิบาลได้เปล่ียนเป็นเทศบาลต าบลทั้ งหมดแล้ว ฉะนั้ น 
พระราชบญัญติัฉบบัน้ีจึงใชบ้งัคบัแต่กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นเทศบาลเท่านั้น 
                      3.3.5 เร่ืองเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร 
                       พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในมาตรา 9 และมาตรา 10 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 และมาตรา 13 ไดก้ าหนดให้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินสามารถออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินเพื่อก าหนดการห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอนอาคาร ตาม
ประเภทหรือภายในบริเวณใดบริเวณหน่ึงได ้

4. การก ากบัดูแล  
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 5 ) 

พ.ศ. 2546 ส่วนท่ี 5 ก าหนดใหมี้การก ากบัดูแลองคก์ารบริหารส่วนต าบล ดงัน้ี76 
(1) นายอ าเภอมีอ านาจก ากบัดูแลการปฏิบติัหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไป

ตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการ โดยมีอ านาจเรียกสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมาช้ีแจงหรือ
สอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใดๆ จากองคก์ารบริหารส่วนต าบลมาตรวจสอบได ้

(2) เม่ือนายอ าเภอเห็นวา่นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูใ้ดปฏิบติัการในทางท่ีอาจเป็นการ
เสียหายแก่องคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือเสียหายแก่ทางราชการ และไดช้ี้แจง แนะน าตกัเตือนแลว้ไม่
ปฏิบติัตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะรอช้าไม่ได ้ให้นายอ าเภอมีอ านาจออกค าสั่งระงบั
การปฏิบติัราชการของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไวต้ามท่ีเห็นสมควรได ้แลว้ให้รีบรายงานผูว้า่
ราชการจงัหวดัภายใน 15 วนั เพื่อให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัวินิจฉยัสั่งการตามท่ีเห็นสมควรโดนเร็ว ทั้งน้ี 
การกระท าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีฝ่าฝืนค าสั่งของนายอ าเภอและผูว้่าราชการจงัหวดั
แลว้แต่กรณี ไม่มีผลผกูพนัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

(3) เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล หรือประโยชน์
ของประเทศเป็นส่วนรวม นาบอ าเภอสามารถเสนอความเห็นต่อผูว้่าราชการจงัหวดัเพื่อยุบสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลข้ึนใหม่
ภายใน 45 วนั 

                                                           
76 บูฆอรี ยหีมะ, การปกครองทอ้งถ่ินไทย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550) หนา้ 182 
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(4) หากปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  หรือรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  กระท าการ
ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวสัดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบติัตามหรือปฏิบติัการไม่
ชอบดว้ยอ านาจหนา้ท่ี ใหน้ายอ าเภอด าเนินการสอบสวนโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีผลการสอบสวนปรากฏวา่บุคคลดงักล่าว มีพฤติการณ์เช่นน้ีจริงใหน้ายอ าเภอเสนอ
ให้ผูว้า่ราชการสั่งให้บุคคลดงักล่าวพน้จากต าแหน่ง โดยผูว้า่ราชการจงัหวดัอาจด าเนินการสอบสวน
เพิ่มเติมดว้ยก็ได ้ค  าสั่งของผูว้า่ราชการจงัหวดัใหเ้ป็นท่ีสุด 

ดงันั้น กฎหมายก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูใ้ห้บริการสาธารณะเป็นส าคญั 
อ านาจการควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อย อ านาจการจบักุมผูก้ระท าความผิด ยงัคงเป็นของฝ่าย
ปกครองและต ารวจ ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงเน้นไปในการสร้าง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเป็นหลกั ดงันั้น การออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินจึงตอ้งเป็นไปเพื่อการสนบัสนุน
ภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 
2.7 ทฤษฎมีานุษยวทิยาดนตรี      

มานุษยวิทยาทางดนตรี (Ethnomusicology) เป็นการศึกษาดนตรีท่ีไม่ใช่ดนตรีตะวนัตก ไดแ้ก่ 
ดนตรีพื้นบา้น ดนตรีของชนกลุ่มน้อย เป็นตน้ การศึกษามานุษยวิทยาทางดนตรีจะเน้นศึกษาด้าน
เน้ือหาดนตรีรวมทั้งศึกษาวฒันธรรมท่ีมีดนตรีไปเก่ียวขอ้ง โดยใช้กระบวนการการศึกษาทางดนตรี
วทิยาและมานุษยวทิยาเขา้ผสมผสาน ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีทางมานุษยวทิยาทางดนตรี ดงัน้ี 

การศึกษาดนตรีในบริบททางวฒันธรรมเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลความสัมพันธ์ของ
พฤติกรรมมนุษย ์ท่ีมีหลกัฐานปรากฏการอธิบายดนตรีท่ีมียงัอยู่ ขอ้มูลต่าง ๆ จะถูกรวมรวมทั้งตวั
ดนตรี และบริบททางด้านดนตรี มาถอดความและวิเคราะห์บทบาทพฤติกรรมสังคมมนุษย์77 
วตัถุประสงคข์องการบรรเลงดนตรีในช่วงแรก จึงเป็นส่วนท่ีอยูใ่นพิธีกรรมมากกวา่การบนัเทิง เพลง
พิธีกรรมหมายถึงเพลงท่ีผูแ้ต่งและผูบ้รรเลงตั้งใจให้เกิดข้ึนเพื่อเป็นการสร้างเสริมความศรัทธา ความ
เช่ือ ความศกัด์ิสิทธ์ิ ต่อส่ิงท่ีเขานับถือ ท่ีเป็นเร่ืองความเช่ือและประเพณีการไหวผ้ี ก็มีเพลงพื้นบา้น
ส าหรับไหวผ้ ีเพลงพิธีกรรมจึงเป็นเพลงประเภทหน่ึงท่ีมีอยูท่ ัว่ ๆ ไปในทุกภูมิภาคของโลก และมกัจะ
ใชง้านเม่ือมีพิธีกรรมนั้น ๆ เป็นการเฉพาะ มิไดเ้ป็นการใชพ้ร ่ าเพื่อเหมือนกบัเพลงท่ีบรรเลงเพื่อการ
ฟัง เพื่อการบนัเทิง หรือเพื่อประกอบการแสดงการฟ้อนร า78  

เม่ือในสังคมประกอบดว้ยพิธีกรรม และทุกพิธีกรรมมีดนตรีประกอบเพื่อท่ีจะให้พิธีกรรมมี
ความขลงัมีความศกัด์ิสิทธ์ิ ดนตรีจะท าหนา้ท่ีเป็นตวัเช่ือมประสานระหวา่งคนในสังคมดว้ยกนักบัคน

                                                           
77สุกรี เจริญสุข, ดุริยางคศาสตร์ชาติพนัธ์ุ. ถนนดนตรี.  1(12) 38  ตุลาคม.  2530:  
78พนูพิศ อมาตยกุล, ล  าน าแห่งสยาม. (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิซซ่ิง.2540).น 287 
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ท่ีอยู่ต่างสังคม กายกบัจิต วิญญาณกบัความสงบ เม่ือทุกคนมีเพื่อนและไดรั้บความเช่ือมโยง ทุกคน
ต่างมีความอบอุ่นมีความมัน่ใจท่ีจะอยู่ในสังคมให้มีความสุขได้ เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในพิธีกรรมใน
ภาคใตคื้อ ฆอ้ง ป่ี และกลองเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีใชบ้รรเลงประกอบพิธีกรรม สังเกตไดว้า่มีเคร่ืองดนตรี
เหล่าน้ีใช้ประกอบในพิธีกรรมในทุกสังคม เพราะมนุษยเ์ช่ือว่า ฆอ้ง ป่ีและกลองเป็นเคร่ืองดนตรี
ศกัด์ิสิทธ์ิใชบ้รรเลงในพิธีเกิด พิธีกรรมท่ีส าคญั และบรรเลงในงานศพเสียงป่ีสามารถน าวญิญาณไปสู่
ความสงบได้79  

ดนตรีเป็นผลิตผลทางความคิดของมนุษย ์เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์นองตอบไดด้ว้ยการเรียนรู้ ดนตรี
ส่ือสารความหมายของกลุ่มท่ีเขา้ใจส่ือในการแสดงออกเช่นเดียวกบัการใช้ภาษา ฉะนั้นผูป้ระพนัธ์
ดนตรีคือผูท่ี้พยายามส่ือสารหรือติดต่อไปยงัผูอ่ื้นในสังคมของตนเอง สังคม ประเพณีของแต่ละกลุ่ม
ชนอาจจะมีกฎขอ้บงัคบั และมีมาตรฐานในการท่ีจะก่อให้เกิดโครงสร้างผลงานท่ีพวกเขาสร้างข้ึน 
จากความคิดสร้างสรรคใ์นการแสดงออกอาจจะยงัผกูติดกบัประเพณี ขอบเขตในแต่ละประเพณีแต่ละ
วฒันธรรมเป็นเคร่ืองบ่งบอกให้เห็นถึงรูปแบบของดนตรี ความสมดุล และรูปลกัษณะทางความคิด
สร้างสรรค์80   
             วฒันธรรมทางดนตรีและศิลปะชนิดอ่ืนๆ แม้ว่าจะมีรากฐานส าคัญมาจากความศรัทธาก็
ตามแต่หาไดเ้ป็นเพียงเช่นนั้นไม่ แต่หากเป็นภูมิปัญญาเป็นศาสตร์ทางศิลปะ81 เน่ืองจากดนตรีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรม ในพิธีกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวงดนตรีพื้นบา้นท่ีชาวบา้นรวมเล่นกนั...
ดนตรีเป็นเร่ืองของจิตใจท่ีผสานให้เป็นอันหน่ึงอนัเดียวกัน82 ซ่ึงดนตรีพื้นบ้านคือ เสียงดนตรีท่ี
ถ่ายทอดกนัมาตามประเพณีมุขปาฐะ เรียนรู้ผา่นการฟังมากกวา่การอ่าน ดนตรีพื้นบา้นเป็นสมบติัของ
ชาวบา้นเป็นเพลงท่ีเกิดจากการสร้างสรรคข์องกลุ่มหนา้ท่ีของดนตรีซ่ึงขณะนั้นไม่ไดเ้กิดข้ึนเพื่อความ
บนัเทิงเป็นส าคญั แต่เก่ียวเน่ืองกบักิจกรรมอ่ืน เช่น พิธีกรรม การท างาน การเตน้ร า ฯลฯ ในสังคม
ชาวบา้นตั้งแต่ดั้งเดิมดนตรีเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั ในพิธีกรรมและพิธีต่าง ๆ เสมอ ดนตรีพื้นบา้น
ตั้งข้ึนฉับพลนัทนัทีจากปฏิภาณของผูเ้ล่น โดยไม่มีการเขียนโน้ตเพลง ซ่ึงต่างไปจากดนตรีซ่ึงเล่น
เพลงทัว่ไป83  
              ดนตรีพื้นบ้านเป็นดนตรีท่ีเกิดข้ึนมาในแต่ละทอ้งถ่ินมีรูปแบบและลกัษณะของดนตรีท่ีมี
ความเรียบง่ายและแสดงออกซ่ึงเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินนั้นๆ84 เม่ือมีกระบวนการปรับเปล่ียนแปลงทาง

                                                           
79สุกรี เจริญสุข,เคร่ืองดนตรีท่ีส าคญัท่ีใชพิ้ธีกรรมและความบนัเทิงของภาคใต.้ รายงานการสมัมนา ทางวิชาการ เร่ืองพฒันาการทาง

วฒันธรรม: กรณีทกัษิณ. กรุงเทพฯ  :  คุรุสภาลาดพร้าว.  2534). น  176 
80วิภา คงคากุล. ความส าคญัของดนตรีต่อสงัคม. ถนนดนตรี, 1(1),35-36 ตุลาคม.2529 
81ปัญญา รุ่งเรือง, ระบบ: เสียงกระดูกสนัหลงัของวฒันธรรมทางดนตรีใน ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 23 (ม.ป.ท).2544).น 88 
82กาญจนา อินทรสุนานนท,์ เสียงป่ีจากหุบเขาบา้นแม่ทา. ศิลปกรรมศาสตร์, 11(2), 43. 2546  
83สุกญัญา สุขฉายา,เพลงพ้ืนบา้นศึกษา. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 2532).น 10 
84ณรงคช์ยั ปิฏกรัชต,์ ภูมิปัญญาของช่างท าเคร่ืองดนตรีพ้ืนบา้นภาคใตใ้น ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 32 , ม.ป.ท,2544).น  40 
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วฒันธรรม(Cultural Modification) และการแพร่กระจายทางวฒันธรรม (Cultural diffusion) ของ
ดนตรี กล่าวคือ มีการปรับเปล่ียนวิธีการบรรเลงและปรับเปล่ียนระบบเสียง และมีการเคล่ือนยา้ยทาง
วฒันธรรม85 ดนตรีในล้านนาเป็นท่ีเป็นของท้องถ่ินมาแต่เดิม เป็นดนตรีท่ีมีบทบาทสอดคล้องกับ
ความประสงค์ของสังคมซ่ึงมีส่วนก าหนดคุณสมบติัของเสียงให้เป็นไปตามความประสงค์นั้น ๆ 
นอกจากน้ีค่านิยมของสังคมล้านนาก็มีส่วนก าหนดความไพเราะท่ีเป็นอุดมคติไวอี้กด้านหน่ึงด้วย
ความประสงคข์องสังคม ค่านิยมดา้นความไพเราะ และความรู้ดา้นสวนศาสตร์(Acoustic) ของช่างท า
เคร่ืองดนตรีหรือสล่า86 ไดผ้นวกกนัเขาเป็นสูตรหรือเกณฑ์ในการก าหนดรูปแบบและวสัดุของเคร่ือง
ดนตรีลา้นนาในท่ีสุด87  

จากความแตกต่างของวิถีชีวิตและผูค้นโดยมีลกัษณะเฉพาะ มีความหลากหลายดา้น ต่าง ๆ  
ดนตรีท่ียงัคงอยูด่ว้ยระบบการถ่ายทอดความรู้แบบมุขปาฐะ วฒันธรรมเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัมาก
ของรูปแบบของดนตรี  การถ่ายทอดความรู้แบบมุขปาฐะของวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธ์ุ ส่วนใหญ่จะมี
อิสระ มีวิธีการถ่ายทอด ระบบสัญลกัษณ์ของดนตรีในลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรม และส่วนอ่ืน ๆ 
ดว้ยเช่นกนั 
     ดว้ยธรรมชาติของส่ิงท่ีเป็นศิลปะทั้งหลายทั้งท่ีเขา้มาทางตรงหรือแฝงในรูปของความบนัเทิง
ต่างๆ ยอ่มจะตอ้งแทรกซึมเขา้ไปในจิตใจของคนโดยผูน้ั้นมิอาจรู้ตวั ในท่ีสุดก็เขา้ไปฝังอยูใ่นความคิด 
ซ่ึงตนเองนั้นแหละจะเป็นผูใ้ห้ค  าตอบไดว้่า ส่ิงท่ีตนรับไปดีหรือชัว่ ควรหรือไม่ควร แมว้่ากว่าจะได้
ค  าตอบอาจต้องใช้เวลาไปบ้าง จะให้ผูอ่ื้นเป็นผูต้ดัสินหาก็ไม่ เพราะไม่มีผูใ้ดท่ีจะสามารถหยัง่รู้
ความคิดของผูอ่ื้นไดดี้กวา่ตนเอง88ดนตรีเป็นพลงังานสร้างสรรคข์องมนุษย ์ดงันั้น ดนตรีจะมีในสังคม
ทุกวฒันธรรม ดนตรีเข้าไปผูกพนัใกล้ชิดกับวิถีชีวิตโดยเฉพาะชาวบ้าน ในการศึกษาควรค้นหา
บทบาทเหล่าน้ีออกมาน าเสนอ เช่น บทบาทในเชิงพิธีกรรม ศาสนพิธี บทบาทในฐานะส่ิงบนัเทิง ใน
บางสถานการณ์ดนตรีอาจบทบาทช่วยในด้านความรัก สามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันของคนใน
สังคมการศึกษาถึงบทบาทดนตรีในวฒันธรรม จะช่วยสะทอ้นภาพสังคมนั้นให้ชดัเจนยิ่งข้ึน89 เพลง
พื้นบา้นทุกเพลงมีท านอง และท านองน่ีแหละท่ีช่วยให้เราระบุสัญชาติของดนตรีได ้องคป์ระกอบยอ่ย
ของท านองมีหลายอยา่ง นอกจาก “บนัไดเสียง” แลว้ยงัมีรูปร่างหรือแนวการด าเนินท านอง พิสัยของ

                                                           
85นภดล ทิพยรัตน์,บทบาทและหนา้ท่ีของขิมในดนตรีไทย ใน ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 32, (ม.ป.ท). 2544).น 50 
86สล่า หมายถึง ช่างฝีมือ 
87ประสิทธ์ิ เลียวสิริพงศ,์ การท าเคร่ืองดนตรีลา้นนาใน ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 32 (ม.ป.ท). 2544 น 78 
88สงดั ภูเขาทอง .ประชุมบทความทางวิชาการ (ม.ป.ป) น. 1 
89 เฉลิมศกัด์ิ พิกลุศรี.การดนตรีไทย ทางเลือกแห่งนิยามดนตรีวิทยา หรือมนุษยสงัคีตวิทยา ค  าดนตรี 1 (1) (2539). 
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ท านอง (ความห่างระหวา่งเสียงสูงสุดกบัเสียงต ่าสุดท่ีใชใ้นท านองนั้น) และขั้นคู่ท่ีใชจ้นเป็นแบบแผน
เด่นชดัของแต่ละชาติพนัธ์...”90  

เพลงพื้นบา้นคือวรรณกรรมชาวบา้นประเภทหน่ึงท่ีใชร้้องเล่นในสังคมทอ้งถ่ิน ถ่ายทอดสืบ
ต่อกนัโดยใชค้วามจ าไม่มีการบนัทึกใหท้ราบถึงผูแ้ต่งท่ีมาของเพลง หรือแมก้ระทัง่ระเบียบวธีิการเล่น
ก็ให้จดจ าสืบต่อกนัมาจึงเรียกว่าเป็นวรรณกรรมปากเปล่า หรือ วรรณกรรมมุขปาฐะ (Oral poetry) 
เป็นวฒันธรรมทางดา้นบนัเทิงของชาวบา้นในทอ้งถ่ินแลว้แพร่กระจายจากถ่ินหน่ึงไปอีกถ่ินหน่ึง มี
ความสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตเป็นอย่างมาก91 เพลงพื้นบา้น(Folk music) เป็นเพลงของชาวบา้น เป็นเร่ือง
ของชาวบา้นบนัทึกประวติัศาสตร์ บนัทึกชีวิตมีท าเองง่าย ๆ สั้น ๆ วกไปเวียนมา ใชเ้คร่ืองดนตรีท่ีท า
จากวสัดุพื้นบ้าน ชาวบ้านท า นักร้องก็เป็นชาวบา้น ไม่ตอ้งปรุงแต่งใดๆ ในการเล่น การบรรเลงมี
เพลงพื้นบา้นของไทย เพลงพื้นบา้นจ านวนหน่ึงใชว้ธีิดน้ นกัร้อง นกัดนตรีสามารถสร้างเพลงข้ึนใหม่
ไดท้นัที92 เพลงของชาวบา้นในทอ้งถ่ินต่างๆ ซ่ึงแต่ละทอ้งถ่ินก็ประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของ
ตนไปตามความนิยม และส าเนียงภาษาพูดท่ีเพี้ยนแปร่งแตกต่างกนัไป เพลงแบบน้ีมกัจะนิยมร้องกนั
ในเวลาเทศกาล หรืองานพิธีมีการชุมนุม ผูค้นในหมู่บ้าน มาร่วมร่ืนเริงกนัชั่วคร้ังชั่วคราว93ดงันั้น
ดนตรีไม่ใช่ตวัตนแท ้ๆ ของวฒันธรรมอย่างท่ีคนส่วนมากพากนัเขา้ใจตลอดเวลานานท่ีผ่านมาแต่
ดนตรีเป็นงานท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนดว้ยสมองคือสติปัญญา โดยจิตวิญญาณ โดยความจ าเป็นจะตอ้งมีตอ้ง
ใช้เพื่ออ านวยความสุข ความสมบูรณ์ในชีวิตประจ าวนั  แลว้จึงค่อย ๆ พฒันาข้ึนดีข้ึน ใช้ประโยชน์
เพิ่มมากในชีวิตประจ าวนัใช้การไดผ้ลมากยิ่งข้ึน กวา้งขวางข้ึน จนในท่ีสุดเกิดค่านิยม เกิดความเช่ือ
และท่ีสุดกลายเป็นส่วนหน่ึง ฝังอยูใ่นขนบประเพณี เม่ือมาถึงจุดน้ี“ดนตรีจึงมีลกัษณะและคุณสมบติั
ครบถ้วน เรียกได้ว่า เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม” ดนตรีไม่ใช่วฒันธรรม แต่เป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรม94 

เพลงของชาวบ้านซ่ึงสืบทอดจากปากต่อปากมาชั่วอายุคน และชาวบา้นได้ร้องเล่นกนัใน
สังคมอย่างแพร่หลาย เพลงพื้นบ้านเป็นเพลงท่ีแม่ใช้ร้องกล่อมลูกบ้าง เด็กร้องเล่นการประกอบ
การละเล่นบา้ง หรือหนุ่มสาวใชร้้องเล่นในเทศกาลต่าง ๆ เพลงพื้นบา้นจึงอยูก่บัการด ารงชีวิตของคน
ไทยอยา่งใกลชิ้ด95  

 
                                                           

90ประสิทธ์ิ เลียวสิริพงศ.์องคป์ระกอบของดนตรี : ส่ิงท่ีขาดหายไปในการศึกษาเพลงพ้ืนบา้น, ถนนดนตรี วารสาร ปีท่ี 1 
ฉบบัท่ี1 ตุลาคม ส านกัพิมพเ์รือนแกว้การพิมพ(์ 2529) 

91สุมามาลย ์เรืองเดช.วฒันธรรมไทย (ม.ป.ป 2526)น 41 
92สุกรี เจริญสุข. สถาบันวจิัยศิลปวฒันธรรม, วารสาร, (สนัติสิริการพิมพ ์กรุงเทพ2545) น 56 
93ถาวรและคณะ. เพลงโคราช. พิมพค์ร้ังท่ี 2(โรงพิมพสิ์ริอกัษร นครราชสีมา2526) น7 
94พนูพิศ  อมาตยกุล เร่ืองดนตรีกบัวฒันธรรม และดนตรีชาติพนัธ์ุ เอกสารการบรรยาย สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเพ่ือ

พฒันาชนบท มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  หลกัสูตรมหาบณัฑิต ดนตรีชาติพนัธ์ุ  
95ศิราพร ฐิตะฐาน. เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา อารยธรรมเล่มท่ี 12-15 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช(2524) 
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2.8 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
เจตชรินทร์ จิรสันติธรรม96 คึกษาวิจยัเร่ือง ดนตรีชาวเขาเผ่ามูเซอ กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วย

หลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ สภาพทัว่ไปของชุมชนหมู่บา้นห้วยหลวง อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่ ปัจจุบนัเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีการพฒันาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็น
อยา่งดีและต่อเน่ือง ท าให้หมู่บา้นมีความเจริญในดา้นต่าง ๆ มากข้ึน ในดา้นวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ดนตรี ได้มีการสืบทอดมาช้านานไม่สามารถยืนยนัได้ว่าเกิดข้ึนในยุคสมยัใด บทเพลงใช้บรรเลง
ประกอบการเตน้ร าเป็นส่วนใหญ่ โดยมูเซอถือว่าดนตรีกบัการเตน้ร านั้นเป็นส่ิงควบคู่อย่างแยกไม่
ออก ดนตรีและการเตน้ร า ส าคญัท่ีสุดของมูเซอคือ การเตน้ร าในช่วงเทศกาลปีใหม่ การวิเคราะห์
ดนตรีท่ีใช้ประกอบในพิธีฉลองปีใหม่ ผลการวิจยัพบว่า เคร่ืองดนตรีหลกัท่ีใช้ในการด าเนินท านอง
คือ “หน่อ” มีความส าคญัในการเป็นผูน้ าการเตน้ร าของมูเซอ อยูใ่นดนตรีตระกูลเคร่ืองลมท่ีมีระบบ
การเทียบเสียง 5 เสียง คือ ซอล ลา ที โด เร หน่อมีส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ ตวัน ้ าเตา้ ท่อเสียง 5 ท่อ 
และล้ิน ส าหรับกรรมวิธีการ สร้าง ใชว้สัดุและเคร่ืองมือท่ีสามารถหาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน ธรรมชาติของ
เพลงดนตรีชาวเขา เป็นเพลงท่ีมีท านองสนุกสนาน โครงสร้างของเพลงมีท่อนเดียวบรรเลงซ ้ าวนไป
วนมา แต่ละเพลงมีองค์ประกอบดนตรีครบถ้วนทั้งท านองเพลง การประสานเสียงและจงัหวะ นัก
ดนตรีมีอิสระในการสร้างเสียงสูง ต ่า แตกต่างจากท านองเดิม โดยเกิดจากการควบคุมลมหายใจ อนั
เป็นลกัษณะพิเศษท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในบทเพลง ท านองข้ึนตน้และลงจบมีลกัษณะแตกต่างจากท านอง
อ่ืนภายในบทเพลง ส่วนเคร่ืองดนตรีประกอบไดแ้ก่ แจโ้ก่(กลอง) บูลูโก่(ฆอ้ง) และแป๋แฮะตู(ฉาบ) 
ทั้งน้ีเป็นการบรรเลงในแนวเดียวกนัทุกเพลง ลกัษณะกระสวนจงัหวะท่ีปรากฏให้เห็นในบทเพลง
ทั้งหมดมีอยูล่กัษณะเดียว คือ การบรรเลงดว้ยจงัหวะสม ่าเสมอตลอดทั้งเพลง ดนตรีมูเซอไดส้ะทอ้น
สภาพวฒันธรรม ทั้งดา้นลกัษณะโครงสร้างของสังคมท่ีค่อนขา้งเท่าเทียมกนั และดา้นการละเล่นร่ืน
เริงในพิธีกรรม ท่ีก่อให้เกิดความสามคัคีในชุมชน และความบนัเทิงในสังคม ความส าคญัของดนตรี
ชาวเขาเผา่มูเซอ มีบทบาทและความส าคญัมากส าหรับพิธีกรรมฉลองข้ึนปีใหม่ ซ่ึงเป็นพิธีท่ียิ่งใหญ่
ท่ีสุดของมูเซอ 
 วบิูลย ์ตระกลูฮุน้97 ไดศึ้กษาดนตรีของกลุ่มชาติพนัธ์ุอุก๋อง พบวา่  1) ความหมายของเพลง ส่ือ
ใหเ้ห็นถึงวถีิการด าเนินชีวติของชนชาวกลุ่มชาติพนัธ์ุอุก๋อง  
                  2)  ระบบเสียงในดนตรีอุก๋อง มีระยะห่างระหว่างเสียงใน 1 ช่วงเสียง (Octave) เท่ากบั 1190.5 
เซนต ์(Cents) เม่ือน าระยะห่างของระดบัเสียงในล าดบัขั้นต่างๆ บนบนัไดเสียงอุก๋องเปรียบเทียบกบั

                                                           
96 เจตชรินทร์ จิรสนัติธรรม ดนตรีชาวเขาเผา่มูเซอ กรณีศึกษาหมู่บา้นห้วยหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ 

ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร http://www.sac.or.th/databases/ethnicredb/research_detail.php?id=1040 
97วิบูลย ์ตระกูลฮุน้. ดนตรีของกลุ่มชาติพนัธ์ุอุก๋อง : กรณศึีกษาจังหวดัสุพรรณบุรี และจังหวดัอุทัยธานี  ศิลปศาสตรมหา

บณัฑิต วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 2542 (ออนไลน์) http://www.thaiedresearch.org/thaied/sites/all/modules/ 
thaied/thaied- results.tpl.php?action=list&q=thaied_results&wait=0&-table=thaied_results 
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ระยะห่างในระบบดนตรีสากล พบวา่ ระบบเสียงดนตรีของกลุ่มชาติพนัธ์ุอุก๋องใกลเ้คียงกบัระบบเสียง
ของดนตรีสากล  

 3) โครงสร้างของดนตรีกลุ่มชาติพันธ์ุอุก๋อง เป็นเพลงท่ีมีอัตราความเร็วอยู่ในช่วงช้า - 
ค่อนขา้งเร็ว เพลงมีแนวท านองสั้ น มีโครงสร้างท่ีชัดเจนสามารถแบ่งออกเป็น ท่อน วลีเพลง และ
ส่วนย่อยของท านอง บางเพลงท่ีมีแนวท านองท่ีสั้ นมากเกินกวา่ท่ีบ่งช้ีความเป็นท่อนได ้โดยยงัคงมี
โครงสร้างของวลีเพลง และส่วนย่อยของท านอง การด าเนินของแนวท านองในแต่ละเพลงเป็นไป
อยา่งต่อเน่ือง โดยท่ีไม่มีการยอ้นกลบั  

 4) ท านองเพลงของกลุ่มชาติพนัธ์ุอุก๋อง มี 3 ลกัษณะ คือ เพลงท่ีมีลกัษณะเป็นแนวท านอง 
เพลงท่ีมีลกัษณะเป็นรูปแบบของจงัหวะการพดู และเพลงท่ีมีลกัษณะเป็นท านองผสมกบัรูปแบบของ
จงัหวะการพดู  

 5) ในแต่ละเพลงมีระดบัเสียงหลกัของเพลงอยูเ่พียง 2 - 3 ระดบัเสียงเท่านั้น โดยการเคล่ือนท่ี
ของระดบัเสียงหลกัมีอยู ่2 ลกัษณะ คือ การเคล่ือนท่ีแบบเป็นคู่ และการเคล่ือนท่ีแบบมีศูนยก์ลาง โดย
การเคล่ือนท่ีของระดบัเสียงหลกั ส่วนใหญ่ระดบัเสียงหลกัอ่ืน เคล่ือนท่ีเขา้หาระดบัเสียงหลกัท่ีเป็น
หลกัเสียง (Home Tone) ของเพลง 
 องอาจ อินทนิเวศ98 ไดว้จิยัเร่ือง ภูมิปัญญาดนตรีของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ไทเขิน ไทล้ือ และลาหู่ ใน
พื้นท่ีเทศบาลต าบลบา้นดู่ จงัหวดัเชียงราย ผลการวิจยั มีดงัน้ี ภูมิปัญญาทางดนตรีประกอบการแสดงท่ี
ปรากฏในพื้นท่ีของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทเขิน ไดแ้ก่ ฟ้อนร า นก ฟ้อนมองเซ้ิง และการขบัเสิน กลุ่มชาติ
พนัธ์ุไทล้ือพบภูมิปัญญาดนตรีประกอบการขบัร้องได้แก่ การขบัล้ือ มีเคร่ืองดนตรีท่ีใช้บรรเลง
ร่วมกบัการขบัมีเพียงป่ีไมข้ม หรือป่ีล้ือ ซ่ึงเป็นไมต้ระกูลไผ ่ขนาดเล็ก บทเพลงท่ีใชใ้นการขบัล้ือ จะ
ยึดถือเอาจากท านองเป็นหลกั โดยช่างขบัล้ือสามารถเปล่ียนแปลงเน้ือเพลงไดต้ลอดตามแต่ปฏิภาณ
ไหวพริบในการประพนัธ์เน้ือร้องโดยฉับพลนัขณะขบัร้อง ส่วนภูมิปัญญากลุ่มชาติพนัธ์ุลาหู่ พบภูมิ
ปัญญาดา้นเคร่ืองดนตรี ไดแ้ก่ หน่อ หรือแคน เต๋อซือโก่ย หรือ กีตาร์ลาหู่ แลก้าชุ่ย หรือขลุ่ยไมไ้ผข่อง
ลาหู่ และ กลองจะโก ท า จากไมเ้น้ือแขง็ขนาดใหญ่ควา้นกวงภายใน ลกัษณะคลา้ยกลองยาว 
   ผลการศึกษาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางดนตรีในเชิงสังคม วฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุใน
ประเด็นปัจจยัท่ีช่วยสร้างสรรค์แนวคิด พบว่า มีการน า แนวคิดในด้านขนบธรรมเนียมประเพณี
วฒันธรรมของตนมาเผยแพร่ ถ่ายทอดออกมาเป็นกิจกรรมร่ืนเริงทางดนตรี ด้านสถานภาพของนัก
ดนตรี พบวา่ นกัดนตรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลกั ไดแ้ก่ อาชีพรับจา้งทัว่ไป และเล่นดนตรีในช่วง
ท่ีมีเทศกาล บทบาทของดนตรีในเชิงอนุรักษ์ทางสังคม ส่ือออกมาในลกัษณะการบอกเล่าเร่ืองราว
ประเพณีวฒันธรรมในอดีต การแสดงประกอบนิยมแต่งตวัในชุดพื้นเมืองดั้งเดิม มีการประยกุตรู์ปทรง

                                                           
98 องอาจ อินทนิเวศ ภูมิปัญญาดนตรีของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ไทเขิน ไทลือ้ และลาหู่ ในพืน้ที่เทศบาลต าบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย 

วารสารวิจยัเพ่ือการพฒันาเชิงพ้ืนท่ี  ปีท่ี 6 (3) 107-108มกราคม-กุมภาพนัธ์ 2557   
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บา้งตามสมยันิยม แต่ยงัคงอนุรักษ์รูปแบบการแสดง ภาษา การแต่งกาย ไวไ้ด้อยา่งดีงามวฒันธรรม
ทางดนตรีท่ีปรากฏในพื้นท่ีไม่หลากหลายเหมือนในอดีต เน่ืองจากขาดแคลนเคร่ืองดนตรี ขาดนัก
ดนตรีท่ีมีความสามารถเฉพาะทางในเคร่ืองดนตรี การสืบทอดทางดนตรีจึงด าเนินไปอย่างไม่เป็น
ระบบ ไม่มีความต่อเน่ืองจริงจงั  

 แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางดนตรีของกลุ่มชาติพนัธ์ุ มีการรวมกลุ่มจดัตั้ งชมรม
อนุรักษว์ฒันธรรมในทอ้งถ่ินโดยให้เยาวชนเป็นแกนน าและมีผูน้ า ชุมชน ผูอ้าวโุสในชุมชน ตลอดจน
ชาวบา้นในชุมชนเป็นท่ีปรึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้บุคคลภายนอกไดรู้้จกัอย่างกวา้งขวาง มีการบนัทึก
บทเพลง และท า เป็นเอกสารให้ความรู้ประกอบ มีแผนงานและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้าน
วฒันธรรมท่ีถูกตอ้งตามหลกัประเพณีใหก้บัเยาวชนในชุมชน  

นิรุตร์ แกว้หล้า99ศึกษาวิจยัเร่ือง ดนตรีชาวมง้ในเขตพื้นท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนอง
หอย อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า ดนตรีชาวมง้มีหลายชนิดได้แก ้เค่ง ตร้าบล่าย 
ตร้าเชเลไม่สามารถระบุไดแ้น่นอนวา่อยูใ่นวฒันธรรมมง้มานาน ทั้งน้ีเน่ืองจากมง้ไม่มีตวัหนงัสือของ
ตนเอง จึงไม่ มีการบัน มึกประวัติศาสตร์ไว้ บทบาทของดนตรีม้งต่อสั งคมท่ี เก่ียวข้องกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอยา่งแยกไม่ออก มีการสอดแทรกขอ้ห้าม ขอ้นิยม ขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ ลกัษณะ
ทางกายภาพของเคร่ืองดนตรีชาวมง้ ผลิตจากวสัดุจากธรรมชาติซ่ึงหาไดจ้ากป่าเช่น ไมไ้ผ่ ไมต่้าง ๆ 
และใชท้องแดงเป็นส่วนประกอบล้ินของเค่ง ตร้าบล่าย และตร้าเซเล   

นิรุตร์ แกว้หลา้100ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ดนตรีกลุ่มชาติพนัธ์ุลาหู่ในเขตพื้นท่ี โครงการหลวงอ่าง
ขาง  อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวจิยัพบวา่ ลกัษณะทางกายภาพของเคร่ืองดนตรีชาวลาหู่ ผลิต
จากวสัดุธรรมชาติหาได้จากป่า เช่นไม้ไผ่ ไม้เน้ือแข็ง และไม้ช้ีชันโรง เคร่ืองดนตรีชาวลาหู่ใช้
ประกอบพิธีต่าง ๆ คือ งานปีใหม่ เตน้จะคือ กินขา้วใหม่ ประเพณีเล้ียงผีบา้นผีเรือน และประเพณี
สงเคราะห์หมู่บ้าน ดนตรีชาวลาหู่ท่ีบ้านขอบด้ง ได้รับการฟ้ืนฟู และปรับประยุกต์ใช้เพื่อน าไป
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม นอกจากน้ีไดน้ าดนตรีเพื่อจดัท าตวัอยา่งส่ือ แผนการเรียนรู้ดนตรี
สู่ระบบการเรียนการสอนโรงเรียนในชุมชนเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ผลิตส่ือการเรียนดว้ยวิดีทศัน์ควบคู่
กบัหลักสูตร ส่งเสริมเยาวชนลาหู่เล่นดนตรีเพื่อเป็นแรงผลักดันดนตรีลาหู่สู่สายตาของภายนอก
ชุมชน หรือประชาชนทัว่ไป จดัโครงการอนุรักษแ์ละส่งเสริมงานประเพณีโดยใชด้นตรีลาหู่ประกอบ
ประเพณี พิธีกรรม จดัตั้งพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ลาหู่ และจดัหอ้งสมุดเพื่อการเรียนรู้ชาวลาหู่ 

                                                           
99 นิรุตร์ แกว้หลา้. ดนตรีชาวม้งในเขตพืน้ที่ศูนย์พฒันาโครงการหลวงหนองหอย อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ ส านกังาน

คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ และมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 255 หนา้ ข. 
100 นิรุตร์ แก้วหล้า. ดนตรีกลุ่มชาติพันธ์ุลาหู่ในเขตพื้นที่ โครงการหลวงอ่างขาง  อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่   ส านักงาน

คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ และมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2554 หนา้ ข. 
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กมลาลกัษณ์ นวมส าลี101 ศึกษาการศึกษาดนตรีชาวเขาเผ่าอาข่า บ้านแสนเจริญ ต าบลวาว ี
อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย พบว่า เคร่ืองดนตรีของชาวอาข่าหมู่บา้นแสนเจริญมีทั้งส้ิน 8 ชนิด 
ไดแ้ก่ เด้ิม เป็นเคร่ืองสายประเภทมีคอบรรเลงโดยการดีด หล่าเจ่หรือแคนน ้ าเตา้ เป็นเคร่ืองลมบรรเลง
โดยการเป่าหรือดูด ชูลู๊หรือขลุ่ย 3 รู เป็นเคร่ืองลมบรรเลงโดยการเป่า ยะเอ่วเป็นเคร่ืองดีด บรรเลงโดย
การดีด บ่อฉ่อง เป็นเคร่ืองกระทบ บรรเลงโดยการกระทุง้ แจเล ้เป็นเคร่ืองกระทบบรรเลงโดยการตี 
โบวโลเป็นเคร่ืองกระทบบรรเลงโดยการตี ท่องเป็นเคร่ืองหนงับรรเลงโดยใชก้ารตี ดนตรีของชาวเขา
เผ่าอาข่าจะใช้บรรเลงประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ทั้งยงับรรเลงเพื่อสร้างความบนัเทิง เช่น การบรรเลง
ดนตรีประกอบการร้องเพลงและการเตน้ร า 

 ดนตรีของชาวอาข่านั้นเขา้ไปมีบทบาทในพิธีกรรมต่าง ๆ ใน 3 รูปแบบ คือ 1. ใชเ้ป็นเคร่ือง
บอกสัญญาณในการท าพิธีกรรมต่าง ๆ หรือการบอกก าหนดการของการเร่ิมพิธีกรรม 2. ใช้เพื่อสร้าง
ความสนุกสนานให้กบัผูค้นในชุมชน 3.ใชเ้พื่อแสดงความขอบคุณและอวยพรให้แก่ผูเ้ป็นเจา้ภาพใน
การจดังาน 

 ปัจจุบนัดนตรีของชาวอาข่า บา้นแสนเจริญ ต าบลวาวี อ  าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย ยงัมี
การสืบทอด รวมไปถึงการสืบทอดทางดา้นวฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ เช่นเดียวกนักบัในอดีต แต่ใน
สภาวะปัจจุบนัท าให้การยึดถือปฏิบติัตามวฒันธรรมประเพณีดั้งเดิมนั้นมีการเปล่ียนแปลงไปมาก 
อยา่งไรก็ตามชาวเขาเผา่อาข่าหมู่บา้นแสนเจริญก็ยงัคงรักษาวฒันธรรมประเพณี และดนตรีของตนไว้
อยา่งมัน่คง 

อิทธิพล ศรีเสาวลกัษณ์102 (บทคดัยอ่) งานวิจยัเร่ือง กลไกการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของ
รัฐ (สกว 2552) การศึกษาเก่ียวกบักลไกการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ มีวตัถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษา สภาพปัญหา ขอ้เทจ็จริง ขอ้กฎหมาย และแนวนโยบายของรัฐท่ีเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาการบุก 
รุกท่ีดินของรัฐ ศึกษาความตอ้งการของภาคประชาชน กลไกและข้อจ ากดัของทางราชการ ความ
คิดเห็นของฝ่ายต่าง ๆ และผลดีผลเสีย ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงกลไก การแกไ้ข
ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐและเพื่อเสนอแนะแนวทางและกลไกในการแกไ้ขปัญหา การบุกรุกท่ีดิน
ของรัฐท่ีเหมาะสม การบุกรุกท่ีดินของรัฐมีสาเหตุมาจากการเพิ่มจ านวนประชากรอย่างรวดเร็ว 
ประกอบ กบัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างดา้นเกษตรกรรมโดย ความตอ้งการท่ีดินท ากินจึงเพิ่มข้ึนท า
ให้ราษฎรบุกรุกเขา้ท ากินในท่ีดินของรัฐโดยเฉพาะท่ีดินป่าไมปั้จจยัท่ีส่งผลต่อการบุกรุกท่ีดินของ รัฐ
ส่วนหน่ึงคือนโยบายของรัฐซ่ึงส่งผลกระทบต่อสิทธิในท่ีดินของประชาชน 

                                                           
101 กมลาลกัษณ์ นวมส าลี. การศึกษาดนตรีชาวเขาเผ่าอาข่า บ้านแสนเจริญ ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย. 

ปริญญานิพนธ์ ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2552): บทคดัยอ่ 
102 อิทธิพล ศรีเสาวลกัษณ์ (2552). กลไกการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ. ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว) 
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กลไกท่ีส าคญัในการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ คือ ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2545 และระเบียบฯ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2547 ซ่ึง
จดัตั้งคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ (กบร.) และให้ส านกัแกไ้ข ปัญหาการบุกรุก
ท่ีดินของรัฐ (สบร.) เป็นฝ่ายเลขานุการของ กบร. 

ผลการศึกษาพบวา่การมีกบร. เป็นทางเลือกท่ีสามารถหาขอ้ยติุไดด้ว้ยพยานหลกัฐาน และการ
บริหารจดัการในทางปกครองจึงมีผลดีมากกว่า แต่ควรปรับปรุงองค์ประกอบของ กบร. และ กบร. 
จงัหวดั ให้มีสัดส่วนของภาครัฐลดลงเท่าท่ีจ  าเป็น และมีองค์ประกอบของภาค ประชาชนและภาค
วิชาการท่ีเหมาะสม ปรับปรุงมาตรการของการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ และ การพิสูจน์สิทธิโดยการ
ลดขั้นตอนท่ีไม่จ  าเป็น ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ท่ีชัดเจน การอ่านแปล
ภาพถ่ายทางอากาศด าเนินการเป็นพื้นท่ี/ชุมชน/หรือเป็นรายระวาง และ ในกรณีท่ีท่ีดินแปลงใดไม่เป็น
ท่ีสงวนหวงห้าม จะตอ้งไม่สร้างเง่ือนไขหรือขั้นตอนให้เป็นภาระ เพิ่มข้ึนในการท่ีจะออกเอกสาร
สิทธิในท่ีดิน เป็นต้น จดัท าแผนงานในการเพิ่มจ านวนของ ผูช้  านาญการในการอ่านภาพถ่ายทาง
อากาศให้เพียงพอและทัว่ถึงอยา่งเร่งด่วน ควรมีแรงจูงใจ โดยอาจก าหนดให้การแกไ้ขปัญหาการบุก
รุกท่ีดินของรัฐเป็นตวัช้ีวดัในการประเมินผลงาน 

ควรเร่งรัดร่างพระราชบญัญติัคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติพ.ศ. .... ให้มีผลใชบ้งัคบั
เป็นกฎหมายโดยเร็ว ควรแบ่งส่วนราชการใหม่ให้สบร. ยา้ยไปสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี หรือ
สนบัสนุนการปฏิบติังานของ สบร. โดยทบทวนมาตรการของการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ และการ
พิสูจน์ สิทธิการปรับอัตราก าลังของ สบร. ให้ เหมาะสมกับภารกิจรวมทั้ งการเพิ่มจ านวนของ
ผูช้  านาญการในการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ และเร่งรัดการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของ รัฐเพื่อลด
ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างรัฐและประชาชน สร้างความเป็นธรรมและความปรองดอง ในสังคมโดย
ใหถื้อเป็นภารกิจเร่งด่วน 
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